
	 จัดท�าโดย
	 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

 สนับสนุนโดย
	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์
	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(ส�านักงาน	กสทช.)

เมษายน	2558
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ฉบับขอเสนอของผูบริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน
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1.	พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551
2.	พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.2553
3.	ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่	(พ.ศ.	2555)	แผนแม่บท 
	 กิจการกระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2555-2559)	และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2555-2559)
4.	ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง	กจิการโทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ		เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การจดัท�าผงัรายการส�าหรบัการให้บริการกระจายเสียง 
	 หรือโทรทัศน์	พ.ศ.2556	ทั้งนี้	ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธ ิ
	 ของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์	มีผลใช้บังคับ	ตั้งแต่วันที่	6	กุมภาพันธ์	2559

1.	ความเป็นมา

	 สืบเนื่องจาก	พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.25511	มาตรา	36	
เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธขิองคนพิการ	
และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู ้	และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ได้อย่างเสมอภาคกับบคุคลทัว่ไป	ให้คณะกรรมการก�าหนด
มาตรการพ้ืนฐานบางประการ	 เพื่อให้ผู ้รับใบอนุญาต 
จัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว	
ประกอบกับ	พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และ
กิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.2553	มาตรา	52	(2)	ก�าหนด
วตัถปุระสงค์ของกองทนุวิจัยและพฒันากจิการกระจายเสยีง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์
สาธารณะ	ในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลย	ี
สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ด้อย
โอกาส	
	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.
25532	มาตรา27	และมาตรา	48	ยงัได้ก�าหนดให้มีการจดัท�า 
แผนแม่บทการบริหารคลืน่ความถ่ี	ส�านกังานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ	จึงได้มีการจัดท�าแผนแม่บทจ�านวน	3	ฉบับ	โดย
เฉพาะแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 
ฉบบัที	่1	(พ.ศ.	2555–2559)3	โดยก�าหนดให้มยีทุธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์	โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	มิให้ถูกละเมิด
จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ในลกัษณะทีเ่ป็นเทจ็ บดิเบอืน อคต ิไม่เป็นธรรม ครอบง�ำ 
หรือเป ็นกำรเอำเปรียบเพื่อประโยชน ์ทำงกำรค ้ำ 
และยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสิทธิเสรีภำพในกำรสื่อสำร 
โดยค�ำนึงถึงกำรเข้ำถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง
และเสมอภำค
	 ทั้งน้ี	คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการ
โทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิจงึได้ม	ีประกำศ 
คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ4 เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ 
ผงัรำยกำรส�ำหรบักำรให้บรกิำรกระจำยเสยีงหรอืโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2556 ข้อ 10 ก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตจัดให้มี 
กำรให้บริกำรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำร
และคนด้อยโอกำสให้เข้ำถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จำกรำยกำรของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
ได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป	โดยอาจจัดให้มีบริการ
กระจายเสยีงทีอ่อกอากาศรายการอ่านหนงัสอืเตม็เวลา	หรอื 
บรกิารโทรทศัน์ทีจ่ดัให้มล่ีามภาษามอื	บรกิารค�าบรรยายเป็น 
อกัษรวิง่	หรอืบรกิารค�าบรรยายเป็นเสยีง	หรอืบรกิารในรูป
แบบอืน่ใดทีท่�าให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถงึหรอืรับ
รู้การให้บริการได้	ส�าหรับรายการที่น�าเสนอข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ	ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบนาที

���� (170117) edit.indd   3 24/1/2560   15:25:04



4

สนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้จัดท�า	“คู่มือกำรจัดและ
ผลิตรำยกำรวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร” 
ฉบบัข้อเสนอของผูบ้รโิภคส่ือวทิย-ุโทรทศัน์ขึน้	เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมาย	และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการส่ง 
เสริมและคุม้ครองสทิธขิองคนพกิารและคนด้อยโอกาสให้เข้า
ถงึหรอืรบัรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกจิการกระจาย
เสยีง	และกจิการโทรทศัน์ได้อย่างเสมอภาคกับบคุคลทัว่ไป	
โดยผู้ประกอบกิจการรายการวิทยุ	และโทรทัศน์มีข้อเสนอ
แนะ	แนวคิด	แนวทางในการผลติรายการวิทยแุละโทรทัศน์ที่
จดัให้มเีนือ้หารายการทีเ่กิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณุภาพ 
ชวิีตของคนพกิาร	ตระหนกัถึงความเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไป 
อย่างมีสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ
เป็นส�าคัญ

	 อนึ่ง	ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ได้ร่วมกบั 
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยท�าการศึกษา
การน�าเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการ	หรือการเชิญคน
พิการมาร่วมรายการ	ซึ่งพบว่า	ผู้ประกอบกิจการหลายราย
ยังไม่เข้าใจถึงความพิการ	ที่จะสามารถผลิตรายการเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ	เช่น	
การน�าเสนอชวีติคนพกิารในมมุด้านความน่าสงสาร	เวทนา	
การใช้ค�าที่ไม่เหมาะสม	เป็นต้น	อันจะสร้างทัศนคติในเชิง
ลบของสังคมต่อคนพิการ	รวมทั้ง	ในบางกรณีได้มีการจัด
รายการท่ีน�าคนพิการมาล้อเลียน	ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์	โดยผูป้ระกอบกจิการฯ	อ้างว่าไม่รูเ้ท่าทนัความพกิาร
	 ดังนั้น	ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงได้
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 เนื่องด้วย	ค�าจ�ากัดความของ	“ความพิการ”	หรือ 
“คนพิการ”	 ในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน5	ขึ้นอยู่
กับความเชื่อทัศนคติและประสบการณ์ของแต่ละสังคม	
นอกจากนี้แล้ว	หน่วยงานที่ท�างานเกี่ยวข้องกับคนพิการก็
ก�าหนดความหมายของความพกิารหรือคนพกิารแตกต่างกนั	
เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินงานให้บรกิารแก่คนพกิาร	โดยท่ี
ในชีวิตประจ�าวันของคนเรานั้น	จะพบบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง 
ซึ่งมีลักษณะที่เห็นจากภายนอกว่าแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 
อนัเนือ่งมาจากความบกพร่องของอวัยวะ	เช่น	ไม่มแีขน	ขา 
หรือมีแต่ใช้การได้ไม่เตม็ที	่เป็นต้น	ซึง่มกัเรยีกคนเหล่านีว่้า	
“คนพิการ”	(Disable	People	/	Person	with	Disabilities)	
	 ปฏิญญาสากลว่าด ้วยสิทธิคนพิการขององค์การ
สหประชาชาติ6	กล่าวว่า	“ความพิการ”	หมายถึง	บุคคลใด
ก็ตามที่มีความบกพร่องในความสามารถทางร่างกายหรือ
จติใจไม่ว่าจะเป็นมาแต่ก�าเนิดหรือไม่กต็าม	จนท�าให้ไม่แน่ใจ 
ว่า	จะสามารถด�ารงชวิีตได้เช่นคนปกต	ิไม่ว่าจะเพยีงส่วนใด 
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ด้วยตนเอง
	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ7	(Convention	on	the	
Rights	of	People	with	Disabilities	–	CRPD)	กล่าวว่า	 
คนพิการหมายความรวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว	
ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการจะกีดขวางการมี
ส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐาน

5.	ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความพกิาร	ในชุดโครงการศกึษาวจิยัยุทธศาสตร์บรูณาการ	พัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ	:ส�านักส่งเสริมและพิทกัษ์คนพกิารส�านกังาน 
	 ส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	คนพิการและผู้สูงอายุ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	หน้า25
6.	Journal	of	Social	Work,	1993
7.	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
8.	พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.2550	:	มาตรา4
9.	ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ในราชกิจจานุเบกษา	วันที่	9	กรกฎาคม	2555	เร่ือง	“ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ”	 
	 (ฉบับที่	2)	ภายใต้	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.2550	มาตรา	4	และมาตรา	45

2.	ความหมาย	และประเภทความพิการ

ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น	(ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแห่งชาติ,	2552:	6)
	 ทั้งนี้	ปัจจุบันได้ให้ความหมายของ	“คนพิการ”	และ	
“ความพกิาร”	ในหลากหลายมติทิัง้ในด้านของวชิาการ	และ 
ด้านกฎหมายในความหมายต่างๆ	โดยกรณีตัวอย่างที่ใช้ใน
ระดับประเทศและระดับสากล	ได้แก่

ความพิการในมติขิองพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.2550

	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ	พ.ศ.	25508	“คนพิการ”	หมายความว่า	“บุคคลซึ่ง
มข้ีอจ�ากัดในการปฏิบตักิิจกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม	เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการ
เห็น	การได้ยิน	การเคลื่อนไหว	การสื่อสาร	จิตใจ	อารมณ์	
พฤตกิรรม	สตปัิญญา	การเรยีนรู	้หรอืความบกพร่องอืน่ใด 
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ	และมีความจ�าเป็น 
เป็นพเิศษทีจ่ะต้องได้รบัความช่วยเหลอืด้านหนึง่ด้านใด	เพือ่ให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป”	รวมทั้งได้แบ่งประเภท
ความพิการ	และความหมายความพิการในแต่ละประเภท
ความพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์9	แบ่งออกเป็น	7	ประเภท	ได้แก่
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	 ความพิการ	และประเภทความพิการ	ตามพระราช
บญัญตัส่ิงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร	พ.ศ.2550	
นี้	ใช้ในการประเมินความพิการ	และจดทะเบียนคนพิการ 
เพือ่ให้สามารถใช้สทิธคินพกิารตามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง	
ทั้งนี้	โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ความพิการ	ไว้ดังนี้	
1. ควำมพกิำรทำงกำรเหน็ แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่
	 1.1	ตำบอด	หมายถึง	การที่บุคคลมีข้อจ�ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมทางสงัคม	ซึง่เป็นผลมาจากการมคีวามบกพร่อง
ในการเห็น	เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อ
ใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว	อยู่ในระดับแย่กว่า	3	ส่วน	60	
เมตร	(3/60)	หรือ	20	ส่วน	400	ฟุต	(20/400)	ลงมา
จนกระท่ังมองไม่เหน็แม้แต่แสงสว่าง	หรือมลีานสายตาแคบ
กว่า	10	องศา
	 1.2	ตำเห็นเลือนรำง	หมายถึง	การที่บุคคลมีข้อจ�ากัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าไปม ี
ส่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม	ซึง่เป็นผลมาจากการมคีวาม
บกพร่องในการเห็น	เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่
ดีกว่า	เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว	อยู่ในระดับตั้งแต่	3	
ส่วน	60	เมตร	(3/60)	หรือ	20	ส่วน	400	ฟุต	(20/400)	
ไปจนถึงแย่กว่า	6	ส่วน	18	เมตร	(6/18)	หรือ	20	ส่วน	
70	ฟุต	(20/70)	หรือมีลานสายตา	แคบกว่า	30	องศา

 1. ควำมพิกำรทำงกำรเห็น

 2. ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย

 3. ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย

 4. ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม

 5. ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ

 6. ควำมพกิำรทำงกำรเรยีนรู้

 7. ควำมพิกำรทำงออทิสติก

2. ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย แบ่งออก
เป็น	3	ประเภท	ได้แก่
	 2.1	หูหนวก	หมายถึง	การที่บุคคลมีข้อจ�ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสงัคม	ซึง่เป็นผลมาจากการมคีวามบกพร่อง
ในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน	เมื่อ
ตรวจการได้ยิน	โดยใช้คลื่นความถี่ที่	500	เฮิรตซ์	1,000	
เฮริตซ์	และ	2,000	เฮริตซ์	ในหขู้างทีไ่ด้ยนิดกีว่าจะสูญเสีย
การได้ยินที่ความดังของเสียง	90	เดซิเบล	ขึ้นไป
	 2.2	หูตึง	หมายถึง	การที่บุคคลมีข้อจ�ากัดในการ
ปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืการเข้าไปมส่ีวนร่วมใน 
กิจกรรมทางสงัคม	ซึง่เป็นผลมาจากการมคีวามบกพร่องใน 
การได้ยนิ	เมือ่ตรวจวดัการได้ยนิ	โดยใช้	คลืน่ความถีท่ี	่500	
เฮิรตซ์	1,000	เฮิรตซ์	และ	2,000	เฮิรตซ์	ในหูข้างที่ได้ยิน
ดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า	90	
เดซิเบลลงมาจนถึง	40	เดซิเบล
	 2.3	ควำมพกิำรทำงกำรสือ่ควำมหมำย	หมายถงึ	การ
ที่บุคคลมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน 
หรอืการเข้าไปมส่ีวนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม	ซึง่เป็นผลมา
จากการมคีวามบกพร่องทางการสือ่ความหมาย	เช่น	พดูไม่
ได้	พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ	เป็นต้น
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3. ควำมพกิำรทำงกำรเคลือ่นไหวหรอืทำงร่ำงกำย	แบ่งออก 
เป็น	2	ประเภท	ได้แก่
	 3.1	ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว	หมายถึง	การที่
บคุคลมีข้อจ�ากดัในการปฏิบัตกิิจกรรมในชวิีตประจ�าวนัหรอื 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ซึ่งเป็นผลมา
จากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของ
อวยัวะในการเคลือ่นไหว	ได้แก่	มือ	เท้า	แขน	ขา	อาจมาจาก 
สาเหตุอัมพาต	แขน	ขา	อ่อนแรง	แขน	ขาขาด	หรือภาวะ
เจบ็ป่วยเรือ้รงัจนมผีลกระทบต่อการท�างานมอื	เท้า	แขน	ขา
	 3.2	ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย	หมายถึง	การท่ีบคุคลมข้ีอ
จ�ากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืการเข้าไป 
มส่ีวนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ซ่ึงเป็นผลมาจากการมคีวาม
บกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ	ใบหน้า	ล�าตัว	และ 
ภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
4. ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม	หมายถึง	การที่
บคุคลมีข้อจ�ากดัในการปฏิบัตกิิจกรรมในชวิีตประจ�าวนัหรอื 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความบกพร่องหรอืความผดิปกตทิางจติใจหรอืสมองในส่วน
ของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด”
5. ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ	หมายถึง	การที่บุคคลมีข้อ
จ�ากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืการเข้าไป 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
พฒันาการช้ากว่าปกต	ิหรือมรีะดบัเชาว์ปัญญาต�า่กว่าบคุคล
ทั่วไป	โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ	18	ปี
6. ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้	หมายถึง	การที่บุคคลมีข้อ
จ�ากดัในการปฏบัิตกิจิกรรมในชวิีตประจ�าวัน	หรอืการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู	้
ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง	ท�าให้เกิดความ
บกพร่องในด้านการอ่าน	การเขียน	การคิดค�านวณ	หรือ
กระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ต�่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา

7. ควำมพิกำรทำงออทิสติก	การที่บุคคลมีข้อจ�ากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่อง
ทางพัฒนาการด้านสังคม	ภาษา	และ	การสื่อความหมาย	
พฤติกรรมและอารมณ์	โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติ
ของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง	
ทั้งนี้	 ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ 
เช่น	แอสเปอเกอร์	(Asperger)

ความหมายความพิการในมิติของ	องค์การอนามัยโลก

	 การจดัท�าค�านยิามความพกิาร	ตามพระราชบญัญตัส่ิง
เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร	พ.ศ.2550	ดังกล่าวนัน้
ได้อิงกรอบแนวคิดของ	International	Classification	of	
Functioning,	Disability	and	Health	(ICF)10	ซึง่เป็นหน่ึงใน 
Family	of	International	Classification	ขององค์การอนามยัโลก
ทัง้นี	้ช่วงก่อนปี	พ.ศ.2544	กรอบแนวคิดหลักด้านคนพิการ	
มี	2	รูปแบบ	ได้แก่	กรอบแนวคิดทางการแพทย์	(Medical	
model)	และกรอบแนวคิดทางสังคม	(Social	model)
1. กรอบแนวคิดทำงกำรแพทย์ (Medical model) โดย
องค์กำรอนำมัยโลก11	ได้แบ่งความพิการออกเป็น	3	ระดับ	
ได้แก่
	 1.1	ควำมบกพร่อง (Impairment)	หมายถึง	การ
สูญเสียหรือความผิดปกติของโครงสร้างหรือการท�างาน
ของร่างกาย	จิตใจ	หรือสรีระวิทยา	จะเป็นชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้หมายรวมถึงความพิการของอวัยวะ	(Anomaly)	
ความสูญเสีย	หรือขาดหายของอวัยวะ	ตลอดจนกลไกของ
ร่างกาย	(Body	Mechanism)	และระบบการท�างาน	ของ
จิตใจ	(Mantel	Function	System)	เช่น	สายตาข้างใดข้าง
หนึ่งเกิดมัว	พร่า	หรือมองไม่เห็น	แขนขา	เกิดเป็นอัมพาต	
หูเกิดสูญเสียการได้ยิน	เกิดมีอาการทางจิตทางประสาท	
เป็นต้น

10.	การก�าหนดนยิามความพกิารด้วยแนวคดิ	ICF	:	พญ.อบุลวรรณ	วฒันาดลิกกลุ	นายแพทย์ช�านาญการพเิศษ	หวัหน้ากลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศและสนบัสนนุ 
	 วิชาการ	ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ,	หน้า	11
11.	 คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูส�าหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ	เล่มที่	1	(2538)
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12.	 การก�าหนดนิยามความพิการด้วยแนวคิด	ICF:	พญ.อุบลวรรณ	วัฒนาดิลกกุล	นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุน 
	 วิชาการ	ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ,	หน้า	11-12
13.	 แหล่งอ้างอิงเดียวกับข้อ	6	ข้างต้นนี้
14.	บทความ	เรื่อง	ตัวแบบความพิการทางสังคม”	กับการมองภาพ	“คนพิการ”	ใน	“สังคมไทย”	:	อันธิกา	สวัสดิ์ศรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยี 
	 พระจอมเกล้าฯ	ลาดกระบัง.	กันยายน	2009.

	 1.2	กำรสูญเสียสมรรถภำพ (Disability)	 มักใช้
ความหมายและความรู้สึกในเรื่องของบุคคลที่สูญเสียความ
สามารถในการกระท�าส่ิงใดส่ิงหนึ่งลดลง	อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องทางร่างกาย	เช่น	แขนขาด	ขาขาด	ตาบอด	
หรอืความผดิปกตทิางพฤตกิรรม	และสตปัิญญา	เป็นความ
พกิารทีส่ามารถวัดได้	เช่น	คนขาลบี	และขาขาด	ไม่สามารถ
เดินโดยปกติได้	คนตาบอดไม่สามารถอ่านหนังสือแบบคน
ตาดีได้ท�าให้คนพิการไม่สามารถท�าบางสิ่งบางอย่างเหมือน
คนทั่วไปได้
	 1.3	ควำมเสียเปรียบ (Handicap)	มักใช้ความหมาย
ท่ีเป็นความเสียเปรียบ	ซึ่งเป็นอุปสรรค	ท�าให้มีความยาก
ล�าบากในการกระท�าส่ิงใดส่ิงหนึง่	ในขณะท่ีคนทัว่ไปสามารถ
ท�าได้	เช่น	คนตาบอด	ท�างานทีใ่ช้สายตาไม่ได้	เช่น	งานถ่ายรปู	 
คนตาบอดจะมี	Handicap	ของงานถ่ายรูป	แต่คนตาบอด
สามารถพิมพ์ดีดตามเสียงในเทปได้	สามารถใช้เครื่อง
คอมพวิเตอร์ท่ีมเีสียงประกอบได้	อ่านหนงัสือเบรลล์ได้เข้าใจ 
เช่นเดียวกับคนปกติอ่านหนังสือปกติคนตาบอดก็ไม่เสีย
เปรียบส�าหรับกรณีนี้เป็นต้น	ดังนั้น	Handicap	จึงหมายถึง
สภาพที่เกิดจากมี	Disability	บางอย่างเท่านั้น
 แนวคดิทำงกำรแพทย์12	ได้เร่ิมในปี	พ.ศ.2523	ซึง่คดิ
ว่าความพิการเกิดจากพยาธิสภาพและโรค	ท�าให้เกิดความ
บกพร่องของร่างกาย	(Impairment)	เช่น	การตดิเชือ้โปลโิอ
ท�าให้อวยัวะบกพร่อง	คอื	กล้ามเนือ้แขนและขาอ่อนแรงแล้ว 
ส่งผลไปสู่การสูญเสียสมรรถภาพในการท�ากิจกรรมต่างๆ	
(Disability)	ได้แก่	เดินเองไม่ได้ต้องใช้ไม้ค�้ายันช่วย	ผลที่ 
ตามมาคือเกิดความเสียเปรียบหรือด้อยโอกาสในการด�ารง
ชวีติในสงัคม	(Handicap)	เช่น	เดก็คนนัน้ไม่สามารถกลับไป 
ร่วมชั้นเรียนเดิมได้	เนื่องจากห้องเรียนอยู่ชั้น	3	มีการเดิน
เรียน	เป็นต้น
2. กรอบแนวคิดทำงสังคม13 (Social model)	กล่าวคือ	
“คนพิกำร” เป็นควำมหลำกหลำยอย่ำงหน่ึงของร่ำงกำย
มนุษย์เท่ำนั้น “ควำมพิกำร” จึงมิใช่ปัญหำระดับบุคคล 

แต่เกิดจำก “สังคม” ที่ไม่สำมำรถจัดกำรให้คนที่มีควำม
หลำกหลำยอยู่ร่วมกันได้ เป็นปัญหำที่เกิดจำกเงื่อนไข
หลำยๆ อย่ำงของสังคม	เช่น	ทัศนคติว่า	คนพิการมีความ
สามารถน้อยจงึไม่รบัคนพกิารเข้าท�างานทัง้ทีค่วามพิการนัน้
ไม่เป็นอุปสรรคต่องานนั้น	ทัศนคติว่าคนพิการ	“คนพิการ
น่าสงสาร	ต้องได้รับการดูแลอย่าไปล�าบากท�าอะไรเองเลย	
จงึท�าให้ญาตคิอยท�าทกุอย่างให้	ทัง้ๆ	ทีท่�าเองได้	หรอืความ
ไม่รู้และไม่ได้คิดรอบคอบท�าให้การสร้างทางข้ึนมีแต่บันได	
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เดินไม่ได้ไม่สามารถใช้อาคารนี้ได้	เป็นต้น	
 “ควำมพิกำรไม่ใช่ปัญหำ”	 เพราะเราไม่สามารถ
รกัษาให้หายขาดหรอืเปลีย่นแปลงความพกิารได้	และยงัไม่ 
สามารถบงัคบัให้คนพกิารปรบัตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ป็น
อยูน่ีไ้ด้ด้วย	จงึเกิดแนวคดิว่า	“สภำพแวดล้อมและสงัคมน่ำ 
จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ำยกว่ำ”	ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้อง
แก้ไข	
	 นัน่หมายความว่า	คนพกิำรสำมำรถอยูร่่วมในสงัคมได้
หำกมกีำรขจดัอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีมใีนสงัคม	เช่น	ต้องมรีะบบ
ขนส่งมวลชน	การศกึษา	การประกอบอาชพี	สือ่เทคโนโลยี
และการนันทนาการที่ทุกคนเข้าถึงได้	เป็นต้น	โดยการเพิ่ม 
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น	(ไม่ใช่ความต้องการพิเศษ)	
เช่น	ทางลาด	อักษรเบรลล์	ข้อมูลภาพและเสียง	ภาษามือ 
เวบ็ไซต์ทีท่กุคนเข้าถงึ	ฯลฯ	ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้คน
พิการเข้าถึงบริการต่างๆ	และแข่งขันกับคนทั่วๆ	ไปภายใน
สังคม
 “ควำมพิกำรทำงสังคม”14		ตระหนักดีว่า	สภาวะทาง
กายและสตปัิญญาแตกต่างกันของแต่ละคนนัน้	มผีลกระทบ 
ต่อความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ทางสังคม
แตกต่างกันด้วย	ซึง่	“ตัวสงัคม”	ต่างหากทีเ่ป็นสาเหตใุห้เกดิ
ความสามารถที่แตกต่างของคนเหล่านั้น	หรือพูดอีกอย่าง
หนึง่	แต่ละคนจะไม่ใช่คนพกิารจากภาวะทพุพลภาพของเขา	
แต่จากอปุสรรคต่างๆ	ทีอ่ยูใ่นสงัคมทีไ่ม่ใส่ใจความสามารถที ่
เหลอืหรอืความต้องการ	หรอืความต้องการความจ�าเป็นของ 
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คนพิการ	ซึ่งประกอบด้วยอุปสรรค	3	ประการ	ได้แก่
 1) อุปสรรคที่แฝงอยู่ในควำมคิดทัศนคติ 
 2) อุปสรรคที่แฝงอยู่ในสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่จับต้องได้ 
 3) อุปสรรคท่ีแฝงอยู่ในสภำพแวดล้อมทำงสังคม/
วัฒนธรรม/กำรเมือง/เศรษฐกิจ

ข้อเท็จจริง	:	“คนพิการ”	“ความพิการ”

 1. ธนำคำรโลกประมำณกำรว่ำร้อยละ 20 ของคนจน
ในโลกเป็นคนพิกำร
 2. มำกกว่ำร้อยละ 90 ของเดก็พกิำรในประเทศก�ำลัง
พัฒนำ	ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน	ตามรายงานของยูนิเซฟ	
(UNICEF)15

 3. ควำมยำกจนและควำมพกิำรมคีวำมเชือ่มโยงกนั16 
คนจนมักมีความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเนื่องมาจาก
สภาพความเป็นอยู	่ความพกิารนัน้จะท�าให้คนยากจนยิง่กว่า 
เดิมเพราะขดีจ�ากดัเร่ืองการศกึษาและการพฒันาฝีมอืในการ
ท�างาน

15.	UNICEF	ศูนย์วิจัย	Innocenti	Rescarch	Centre	รายงานฉบับที่	13	เรื่องการส่งเสริมสิทธิเด็กพิการ	2007	หน้า	7
16.	“คู่มือสื่อสารเพื่อการเข้าใจคนพิการ”	Copyright	©	International	Labour	Organization	2010,	First	published	2010	ISBN:	978-92-2-823454-1	(print);	 
	 978-92-2-823455-8	(web	pdf)
17.	 องค์กรอนามัยโลก	ปี	2556
18.	หนังสือพิมพ์ออนไลน์แนวหน้า	:	วันที่	14	พฤศจิกายน	2557		คอลัมน์ผู้หญิง	“สถานีพัฒนาสังคม”
19.	รายงานฉบับสมบูรณ์	โครงการการศึกษาวิจัย	เร่ือง	“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสังคมไทย”	เสนอ	“ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
	 และสังคมแห่งชาติ”	โดย	“สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551.

 4. สตรีพิกำรท่ัวโลกต้องเผชิญกับควำมรุนแรงหรือ
กำรข่มเหงทำงเพศ17	ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกได้ระบุ
ว่า	“1	ใน	3	คนพิการ	ผู้หญิงทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของความ
รนุแรง”	เพราะฉะน้ันหากพจิารณาย้อนมาถึงผูห้ญิงคนพิการ 
ซึง่ส่วนมากมศีกัยภาพในการดแูลและป้องกนัตวัเองน้อยกว่า 
คนไม่พกิารอยูแ่ล้ว	ดงันัน้โอกาสทีจ่ะเผชญิความเสีย่งต่อการ 
ถูกกระท�ารุนแรงจึงมีสูงมากเป็นพิเศษ	ทั้งนี้18	ปัญหาความ
รุนแรงเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระส�าคัญทั่วโลก	
โดยทุกประเทศได้ให้ความสนใจและมกีารน�าเสนอมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั	ในระดบัสากล	ได้มกีาร
ตราอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	
of	Discrimination	against	Women	-	CEDAW)	ดังนั้นจึง
ควรสนบัสนนุให้สือ่ทกุประเภทน�าเสนอแต่เรือ่งทีส่ร้างสรรค์
และส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดขีองสมาชกิในครอบครวั	และ
ก�ากับดูแลสื่อทุกชนิดไม่ให้น�าเสนอสื่อที่มีลักษณะส่งเสริม
ความรุนแรง
 5. คุณค่ำมิติทำงเศรษฐกิจ-สังคม19	ในปัจจุบันคน
พกิารสร้างคณุค่าทางเศรษฐกจิและสงัคมให้กบัประเทศชาต ิ
อยู่แล้ว	ประมาณร้อยละ	30	ของคนพิการท�างานในตลาด
แรงงานซึง่สร้างผลผลติมากกว่า	10,000	ล้านบาทต่อปี	ขณะ 
ที่สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมีศักยภาพท่ีจะท�างานเชิงเศรษฐกิจ
ได้	ดังนั้น	หากรัฐให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง	คนพิการย่อม 
สามารถเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจได้	ขณะเดียวกันการแก้ 
ปัญหาการเลอืกปฏิบติัของคนพกิารยงัมส่ีวนช่วยให้ผูดู้แลคน 
พกิารจ�านวนมากสามารถกลบัมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิได้
ดังเดิม	
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20.	แหล่งอ้างอิงเดียวกันข้อ	15
21.	 แหล่งอ้างอิงเดียวกันข้อ	15
22.	แหล่งอ้างอิงเดียวกันข้อ	15

 6. คณุค่ำมติเิชงิสงัคม	ในมติิสงัคมนัน้	การแก้ไขปัญหา
การเลอืกปฏิบัตต่ิอคนพกิารย่อมแสดงถึงระดบัจติใจของคน 
ในสังคมที่สะท้อนความโอบอ้อมอารี	ความรับผิดชอบ	และ
ความสมานฉันท์	คณุค่าเหล่านีแ้ม้จะวัดไม่ได้เป็นตวัเลข	แต่
มูลค่าของมันเกินเลยกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจ	ที่ส�าคัญการ
แก้ไขปัญหานี้ยังแสดงถึงการเคารพต่อกฎเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศที่จะช่วยสร้างการยอมรับในเวทีโลก	
 7. สำเหตทุีค่นพกิำรถกูเลอืกปฏบิตั	ิจากการวจิยัการ
เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิารในสงัคมไทย20	พบ
ว่า	สาเหตทุีค่นพกิารถูกเลอืกปฏบัิติ	เนือ่งจากความเชือ่และ
ทัศนคต	ิตลอดจนวิถปีฏบิตัทิีไ่ม่ถกูต้องของคนพกิารทัง้โดย
เจตนาและไม่เจตนา	บางกลุม่ในสังคม	มีความเชือ่ทีเ่กีย่วกบั 
โชคลาง	เวทนานยิม	กรรมเก่า	และทศันะต่อคนพกิารอย่าง 
ผิดๆ	
 8. ไม่เชื่อในศักยภำพคนพิกำร21	คนพิการมักได้รับ 
การเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรม	ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	
อาชพี	สงัคม	กล่าวคอื	คนพิการมกัถูกละเมดิสทิธิด้านต่างๆ 
ดังกล่าวด้วยเจตคติที่ไม่เชื่อในศักยภาพของคนพิการที่จะ
สามารถกระท�าสิ่งต่างๆ	เหล่านี้ได้	คนพิการส่วนใหญ่จึงจ�า 
ต้องตกอยู่ภายใต้สภาพที่ตนไม่ปรารถนาโดยไม่มีทางเลือก	
ซึง่ถ้ามกีเ็ป็นเพยีงทางเลอืกทีจ่�ากดั	เป็นทางเลือกทีถ่กูเลอืก
จากผูท้ีไ่ม่ย่อมรบัในความเท่าเทยีม	คณุค่า	และศักดิศ์รคีวาม 
เป็นมนษุย์ของคนพกิาร	แม้ว่าหลกัการเหล่านี	้จะถกูบรรจไุว้
ในกฎหมาย	ในประเทศหรอืระหว่างประเทศบางส่วนกต็าม	

ผูม้อี�านาจกย็งัทีจ่ะใช้ความเชือ่เดมิทีอ้่างถงึขนบธรรมเนยีม
ประเพณี	วัฒนธรรม	มาใช้เป็นฐานของความชอบธรรมใน
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้คน
พิการ	ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์	ไม่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ	ก่อให้เกิดภาวการณ์ถูกจ�ากัดของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง	โดยไม่สมควรให้เกิดขึ้น
 9. ควำมพกิำรมผีลกระทบต่อคนจ�ำนวนมำกในสหรฐั22 

เพราะไม่เพียงแต่คนพิการเท่านั้นที่ต้องทนทุกข์จากความ
พกิารโดยเฉพาะในส่วนทีเ่กดิจากการเลอืกปฏบิตั	ิผูท้ีเ่กีย่ว
พันกับคนพิการ	เช่น	ครอบครัว	 เพื่อนฝูงและผู้ร่วมงาน
ของคนพิการก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน	สภาคองเกรส	
ระบุว่า	ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา	ได้ชี้ชัดว่า	สังคมมัก
จะแบ่งแยกและกีดกันบุคคลพิการมาตลอด	แม้ในปัจจุบัน	
ปัญหาดังกล่าวจะบรรเทาลงบ้าง	แต่การเลือกปฏิบัติกับคน
พิการก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม	การเลือกปฏิบัติกับ
คนพิการเกิดข้ึนในบริบทการจ้างงาน	ที่พักอาศัย	บริการ
สาธารณะ	การศึกษา	การคมนาคมขนส่ง	การสื่อสาร
โทรคมนาคม	การให้บริการด้านสุขอนามัย	การลงคะแนน
เสียง	และการเข้าถึงบริการสาธารณะ	เป็นต้น	ขณะที่
บุคคลกลุ่มอ่ืนๆ	ที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ	
เผ่าพันธุ์	สีผิว	 เพศ	หรือ	อายุ	ล้วนมีกฎหมายเป็นที่พ่ึง	 
แต่คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติด ้วยเหตุพิการ	มักไม่มี
กฎหมายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา
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3.	หลักการเรื่องคนพิการกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

	 คนพิการมีความเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	โดยมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	และเป็น 
ผู้ได้รับอทิธพิลจากกจิการกระจายเสียงและโทรทศัน์	เช่นเดียวกับคนทัว่ไป	ดงันัน้	การมคีวามเข้าใจในหลกัการเรือ่งอิทธิพล
ของการสื่อสาร	การเข้าถึงการสื่อสารของคนพิการ	และการสื่อสารที่เก่ียวข้องกับคนพิการผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน ์
เป็นข้อเสนอแนะหนึ่งต่อการด�าเนินการของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคและ 
มีความสุข	ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ	ได้แก่

หลักการเรื่องอิทธิพลของการสื่อสาร

 1. สื่อเป็นเครื่องมือกลไกลท่ีส�ำคัญในกำรสร้ำง 
วัฒนธรรมใหม่ๆ23	ให้กับสังคมสื่อสามารถมีอิทธิพลต่อ
วฒันธรรมของสงัคมได้	โดยผ่านทางการน�าเสนอเนือ้หาต่างๆ	
ผ่านทางสือ่มวลชนแขนต่างๆ	ไปสูผู่รั้บสาร	สร้างวฒันธรรมใหม่ๆ 	
ให้กบัคนในสงัคม	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการแต่งตวั	การใช้ภาษา 
วถิชีวีติ	ซึง่สิง่ต่างๆ	เหล่าน้ีถูกน�าเสนอผ่านสือ่มากๆ	สิ่งนั้น 
กก็ลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาและมกีารท�าการเกิดขึน้	จนใน 
ที่สุดก็กลับกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ของสังคม
ไทย
 2. กำรสื่อสำรมีบทบำทอย่ำงสูงยิ่งในกำรเป็น
เส้นเลือด24	และใยประสาทซึ่งหล่อเลี้ยงสังคม	ที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อระบบสังคม	ความระมัดระวังในส่วนที่ให้
โทษของการสื่อสาร	และการส่งเสริมส่วนที่เป็นคุณของ
การสือ่สารย่อมท�าให้สงัคมและสมาชิกของสงัคมบรรลไุปสู่ 
คุณภาพแห่งชีวิต	อันเป็นเป้าหมายของสังคมใดๆ	ในการนี้	
ส่ือมวลชนเป็นตวัจักรทีส่�าคญั	คณุภาพของส่ือมวลชนส่งผล
ต่อคุณภาพของสังคม		
 3. อิทธิพลของกำรสื่อสำรที่มีผลต่อสังคม25	หมายถงึ 
แรงผลักดันที่มีผลกระตุ้นต่อพฤติกรรมและทัศนคติของ 
มนุษย์อันมีผลต่อการด�ารงชีวิต	ซึ่งอิทธิพลต่างๆ	นั้น	มีทั้ง 
ในแง่บวกและลบ	เป็นการแสดงบทบาทและการกระท�าผ่าน 
สื่อต่างๆ	ถ่ายทอดมายังประชาชน	ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมของมนุษย์โดยเปรียบเสมือนเป็น
ดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณและโทษ

23.	บทความ	“รู้เท่าทันกลวิธีการใช้”	:		สิริภิญญ์	อินทรประเสริฐ	หน้า	2
24.	บทความ	“อิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อสังคม”		ไม่ระบุผู้เขียน
25.	แหล่งเดียวกันกับข้อ	2.
26.	บทความ	“สื่อมีบทบาทในสังคมอย่างไรบ้าง”	เว็บไซต์	:	กสทช.เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์	http://bcp.nbtc.go.th/knowledge/detail/324
27.	บทความ	“อิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อสังคม”		ไม่ระบุผู้เขียน

 4. “สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภำพของสังคม26 
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรสร้ำง
ค่ำนิยม เจตคติ กำรรับรู้ของประชำชนในสังคม และมี
ยังผลต่อกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของชำติ	สื่อน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารออกมาในลกัษณะใด	สภาพสงัคมย่อมแสดงออกมา
ในลักษณะนั้นเช่นกัน	เช่น	หากสื่อมีการน�าเสนอเน้ือหาที่
เกีย่วข้องกบัคนพกิารในลกัษณะทีถ่กูต้องต่อคนพกิาร	การใช้ 
ท่าที	ถ้อยค�า	หรือค�าพูดที่เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
คนพิการ	ไม่ดูถูก	เหยียดหยามหรือใช้ค�าพูดเสียดสีหรือ 
การล้อเลียนสภาพความพิการใดๆ	ก็จะน�าไปสู่การสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องต่อคนพิการสะท้อนให้ผู้ชมรับรู้ข้อมูล
และเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนพิการในทางบวก
 5. โทรทัศน์เป็นกำรสื่อสำรที่ส�ำคัญมำกกว่ำสื่อใดๆ 
ที่ผ ่ำนมำ27	 ทั้งนี้ เนื่องจากโทรทัศน ์สามารถเพ่ิมพูน 
ผลกระทบต่อสงัคม	และวฒันธรรมได้มากกว่าเมือ่เทยีบกับ
สื่อมวลชนแขนงอื่น	โดยอาจสังเกตได้จากปริมาณโฆษณา
ทางโทรทัศน์ของบริษัทผู ้ผลิต	และผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้า
สูงมากกว่าสื่อมวลชนประเภทต่างๆ	ทั้งนี้เพราะโทรทัศน์ 
ซึ่งมีภาพ	 เสียง	สี	 และความเคลื่อนไหวพร้อมกันไป	
สามารถโน้มน้าวใจได้ชัดเจนมากกว่า	
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29.	แหล่งอ้างอิงเดียวกับข้อ6
30.	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.2550	และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)	พ.ศ.2556	:	มาตรา	20	โดยส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
	 คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
31.	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.2550	และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)	พ.ศ.2556	:	มาตรา	15	โดยส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
	 คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
32.	สถิติคนพิการที่จดทะเบียน	ณ	วันที่	3	พฤศจิกายน	2557	 :	ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคม 
	 และความมั่นคงของมนุษย์
33.	สมัชชาสุขภาพครั้งที่	3	(ธันวาคม	2553)	เอกสารรายงาน	วาระ	“ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ”
34.	“คู่มือสื่อสารเพื่อการเข้าใจคนพิการ”	Copyright	©	International	Labour	Organization	2010,		First	published	2010	
	 ISBN:	978-92-2-823454-1	(print);	978-92-2-823455-8	(web	pdf)

 6. สื่อมวลชน28	คือ	 โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ	์
นติยสาร	อนิเตอร์เนต็	สือ่สงัสรรค์และอืน่ๆ	มบีทบาท	ส�าคญั 
ย่ิงในการสร้างอทิธพิลต่อแนวคดิสาธารณะและทศันคตกิาร
เลือกใช้ค�า	รูปภาพและข้อความสามารถก�าหนดทั้งแนวคิด	
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร	อีกทั้งยังสามารถชี้น�า
ว่าอะไรส�าคัญหรอืไม่ส�าคญัส�าหรบัแต่ละบุคคลและโลกรอบ 
ตัวเขา	
	 ภาพลักษณ์ของคนพิการที่ปรากฏในสื่อยิ่งบ่อยครั้ง
เท่าไร	ย่อมมผีลเท่านัน้29	ในการท�าให้สงัคมคดิและเชือ่ตาม
ที่เห็น	ในบางรายการท่ีสื่อมุ่งเสนอเร่ืองราวของคนพิการ
โดยเฉพาะ	เช่น	ในสารคดีทางโทรทัศน์นั้น	น้อยครั้งมาก
ที่เราจะเห็นภาพคนพิการเหมือนคนท่ัวไป	ส่วนใหญ่แล้ว
จะเป็นการมุ่งเน้นถึงความเป็นคนพิการและความเป็นผู้มี
ข้อด้อย	หรือไม่เช่นนั้น	ก็เป็นคนที่น่าเวทนาหรือไม่ก็เป็น
วีรบุรุษผู้สร้างวีรกรรมด้วยความพากเพียรเหนือมนุษย์	ใน
ทางกลบักนัหากจะมกีารน�าเสนอเรือ่งราวของคนพกิารรวม
อยู่ในรายการประจ�าของโทรทัศน์หรือวิทยุ	นอกเหนือจาก
สื่ออื่นๆ	แล้ว	ย่อมจะช่วยให้คนพิการมีตวัตนด้วยความเป็น
ธรรม	และเหมาะสม	อกีท้ังยงัช่วยหักล้างความคดิทางลบอนั
เป็นปกตวิสิยัของคนท่ัวไปท่ีมต่ีอคนพกิารด้วย

หลักการเข้าถึงการสื่อสารของคนพิการ

 1. คนพิกำรมีสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร กำร
สื่อสำร กำรบริกำรโทรคมนำคม	พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.255030	มาตรา	20	
และมาตรา20(6)	ได้ระบุว่า	“คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากส่ิงอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการ	และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ	จาก
ข้อมูลข่าวสาร	การสื่อสาร	บริการโทรคมนาคม	เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยี	 ส่ิงอ�านวยความ
สะดวกเพ่ือการสื่อสารส�าหรับคนพิการทุกประเภท	ตลอด
จนบรกิารสือ่สาธารณะจากหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีไ่ด้ 
รบังบประมาณสนบัสนนุจากรฐั	ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีารและ
เงือ่นไขทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารก�าหนดในกฎกระทรวง		
 2. กำรเลือกปฏิบัติต ่อคนพิกำรกระท�ำไม ่ ได ้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
พ.ศ.255031	มาตรา	15	ได้ระบุว่า	“การก�าหนดนโยบาย 
กฎ	ระเบียบ	มาตรการ	โครงการ	หรอืวิธีการปฏบัิตขิองหน่วย
งานรัฐ	องค์กรเอกชน	หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท�ามิได้” 
 3. ควำมเป็นจริงคนพิกำรยังเข้ำไม่ถึงกำรสื่อสำร 
ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการ
แล้วจ�านวน	1,523,009	คน32		ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งนี้	คนพิการส่วนใหญ่นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนจนที่สุด
ในหมู่คนยากจน	ขาดโอกาสและเข้าไม่ถึงบริการที่จ�าเป็น33

มีความเสี่ ยงต ่อการถูกละเมิดหรือ เลือกปฏิบัติ สู ง 
ถูกกีดกั้นจากบริการพื้นฐานโดยทั่วไป	และบริการที่จ�าเป็น
ต่อการพัฒนาศักยภาพ	ไม่ว่าในรูปแบบการปฏิบัติโดยตรง
ต่อคนพิการ	หรือการจัดสภาพแวดล้อมที่ท�าให้คนพิการ
ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสถานที่และบริการ
สาธารณะได้จริง	 เป็นสำเหตุให้คนพิกำรจ�ำนวนมำก34

รวมทั้งครอบครัวเป็นประชำกรที่ยำกจนที่สุดของโลก 
และไม่ได้รบักำรเหลยีวแลจำกสงัคม รวมถงึคนพิการไม่มี
โอกาสรบัรูเ้รือ่งนโยบาย	กฎหมาย	และแม้กระทัง่การจดัให้
มีบริการทางสังคมที่มีผลต่อตนโดยตรง	ช่องว่างในการรับ
รู้	 เช่นนี้ท�าให้คนพิการถูกกีดก้ันจากการเข้าร่วมกับสังคม 
ส่วนใหญ่	ทัง้ทางด้านสงัคม	เศรษฐกจิและการเมอืง	เป็นต้น
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35.	สมัชชาสุขภาพครั้งที่	1	(28	กุมภาพันธ์	2554)	เอกสารหลัก	ระเบียบวาระ6	“การสร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน	(Inclusive	society)”	:	หน้า	3
36.	สมัชชาสุขภาพครั้งที่	1	(28	กุมภาพันธ์	2554)	เอกสารหลัก	ระเบียบวาระ6	“การสร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน	(Inclusive	society)”	:	หน้า	3
37.	สมัชชาสุขภาพครั้งที่	1	(28	กุมภาพันธ์	2554)	เอกสารหลัก	ระเบียบวาระ6	“การสร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน	(Inclusive	society)”	:	หน้า	4

หลักการ/แนวคิดด้านการส่ือสารที่เกี่ยวข้องกับคน

พิการผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์

 1. ตระหนักถงึคณุค่ำ และศกัดิศ์รแีห่งควำมเป็นมนุษย์ 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน	คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนควรม ี
เป้าหมายในระดับอุดมคติ35	คือ	เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและ
เท่าเทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย์	มีส่วนร่วมทางสังคม	
มีส�านึกต่อประโยชน์สุขของส่วนรวม	และมีโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง	ทั้งในทางกาย	ใจ	ภูมิปัญญา	
และจิตวิญญาณ	เป็นชีวิตท่ีสงบสุข	ปราศจากภัยคุกคาม
จากผู ้อื่น	หรือการคุกคามซ่ึงกันและกัน	ตลอดจนอยู ่ 
ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาวะ	 เป็นชีวิต
ที่มีหลักประกันด้านเงื่อนไขการครองชีพ	และมีกลไก
คุ ้มครองทางสังคม	 ท้ังนี้	 การสร้างสังคมที่คนไทยไม่
ทอดทิ้งกัน	(Inclusive	society)	คือ	การท�าให้ทุกคน
ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางสังคมและท�ากิจกรรมทางสังคม 
ร่วมกันอย่างมีศักด์ิศรี	ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกันและกัน	
ได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน	เข้าถึงสิทธิ	ทรัพยากร	และใช้
ประโยชน์จากสถานที่	บริการ	และข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ได้

 2. กลไกส�ำคัญในกำรสร้ำงสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้ง
กันมี 3 ประกำร36	ได้แก่	1)	การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุก
คนสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้	(Universal	designed	
and	enabling	environment)	2)	การส่งเสริมความเสมอ
ภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	
(Equity	and	non-discrimination)	3)	การสร้างความมัน่คง
ทางด้านการคลงัเพือ่การพฒันาสงัคมอย่างต่อเน่ือง	โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ
 3. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีท่กุคนสำมำรถเข้ำถงึและ
ใช้ประโยชน์ได้	จะเป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้ทกุคนออกมาใช้ชีวติ 
ทางสงัคม	ใช้สทิธแิละบรกิารทีจ่�าเป็นในการพฒันาศกัยภาพ
และคณุภาพชวีติได้	ประกอบด้วยแนวทางการด�าเนนิงานที่
ส�าคัญประการหนึ่ง	คือ37	การพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ท�าให้ทุกคน	เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร	เพื่อการด�ารงชีวิตและพัฒนาศักยภาพได้จริงและ
เท่าเทียมกัน

���� (170117) edit.indd   13 24/1/2560   15:25:05



14

38.	สรุปผลการระดมความคดิเหน็	เรือ่ง	“คนพกิารกบัการถกูละเมิดทางสือ่วทิยุ-โทรทศัน์”;	วนัที	่10	กรกฎาคม	2556	ณ	อาคารหอประชุม	ช้ัน	๑	ส�านกังาน	กสทช.
39.	ข้อ2)-8)ในข้อ7.1	สรุปเรียบเรียงจาก	“คู่มือสื่อสารเพื่อการเข้าใจคนพิการ”	Copyright	©	International	Labour	Organization	2010,	First	published	2010	 
	 ISBN:	978-92-2-823454-1	(print);	978-92-2-823455-8	(web	pdf)

หลักคิด/แนวคิดการน�าเสนอเกี่ยวกับความพิการ

 1. กำรน�ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับคนพิกำร
  1.1 สิง่ท่ีควรปฏบัิต ิเพือ่สนบัสนนุกำรเสนอข้อมลู
ข่ำวสำรและภำพลักษณ์ที่สร้ำงสรรค์ด้ำนควำมพิกำรและ 
คนพิกำร เพื่อการคุ้มครองสิทธิของคนพิการเก่ียวกับการ
ละเมิดด้วยการสื่อสารของคนพิการ38	และเพื่อความเข้าใจ
คนพิการ39

	 	 	 1.1.1	ควรเปิดประเดน็เรือ่งควำมพกิำรต่อเวที
สำธำรณะ	เพื่อท้าท้ายความคิดที่ว่าเป็นเรื่องต้องห้าม
	 	 	 1.1.2	ควรน�ำเสนอเรื่องรำวที่อ้ำงอิงควำมเป็น
จริงเกี่ยวกับคนพิกำร	โดยหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับคน
พกิาร(ภมิูหลัง)	จากแหล่งข้อมลูทีน่่าเชือ่ถือ	เพือ่ให้ทราบถงึ
ความพกิารและสามารถน�าเสนอข้อมลูข่าวสารได้อย่างถกูต้อง	
ลดความสุ่มเสี่ยงในการละเมิด
	 	 	 1.1.3	ควรน�ำเสนอภำพในเชิงบวก	เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดี	 เปิดโอกาสให้คนพิการแสดงความสามารถ	
หรือน�าเสนอการใช้ชวิีตทีป่ระสบความส�าเรจ็	อย่างไรกต็าม	
การเปิดโอกาสให้กับคนพิการควรระมัดระวังให้ไม่เป็นการ
ตอกย�้าความพิการ	ซึ่งเปรียบเสมือนดาบสองคม
	 	 						1.1.4	ควรน�ำเสนอเรือ่งรำวของคนพกิำรทีม่คีวำม
ต้องกำรที่แตกต่ำงกัน	เนื่องจากคนพิการ	แต่ละประเภท 
ความพิการมีความแตกต่างกัน	สื่อควรศึกษาและให้ความ
ส�าคัญกับความแตกต่าง	โดยเคารพ	ในความเท่าเทียม
	 	 	 1.1.5	ควรน�ำเสนอประเดน็ท่ีเน้นศักยภำพของ
คนพิกำร	น�าเสนอในด้านศักยภาพของคนพิการเป็นหลัก	 
และน�าเสนออย่างสม�า่เสมอ	แม้ว่าจะมสีภาพความพกิารแต่

4.	ข้อเสนอแนะการจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ด้านคนพิการ

	 การจดัรายการวิทย/ุโทรทศัน์	หรอืการสือ่สารทีเ่กีย่วข้องกบัคนพกิาร	ทัง้ในด้านของเนือ้หา	ข้อมลูข่าวสาร	การกล่าวถงึ 
คนพกิาร	และการร่วมรายการของคนพิการ	เพือ่มใิห้เกิดการละเมดิในลกัษณะทีบิ่ดเบอืน	อคต	ิและไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อพึงปฏิบัติส�าหรับผู้จัดรายการวิทยุ	หรือโทรทัศน์	ดังนี้

คนพกิารก็สามารถท�าสิง่ต่างๆ	ได้	หากได้รับการส่งเสริมและ 
พฒันาศกัยภาพคนพกิาร	เช่น	การซ่อมคอมพวิเตอร์	การขบัรถ 
การค้าขาย	หรือประกอบอาชีพต่างๆ	การเล่นกีฬา	และ
การแสดง	เป็นต้น
	 	 	 1.1.6	ควรยกตัวอย่ำงคนพิกำร ในมิติของผู้
กระท�ำบทบำทต่ำงๆ โดยตรง	เพือ่สะท้อนศกัยภาพของคน 
พกิารทีไ่ม่ใช่เป็นภาระ	แต่เป็นพลงั	เป็นส่วนหนึง่ของครอบครัว 
ชุมชนและสังคมเหมือนกับคนทั่วไปในสังคม	เช่น	การเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการต่างๆ	เป็นแหล่งสนับสนุน
ส�าหรับครอบครัวและชุมชน	
	 	 	 1.1.7	ควรน�ำเสนอข้อเท็จจริง	โดยสร้างความ
ตระหนักในปัญหาที่คนพิการต้องการ	และประเด็นปัญหา 
เรื่องความพิการ	รวมทั้งปัจจัยที่สร้างปัญหาและสร้าง
ตราบาปให้คนพิการ
	 	 	 1.1.8	ควรน�ำเสนอเน้ือหำท่ีคนพิกำรและคน
ทัว่ไปใช้ชวีติร่วมกนัในสงัคมได้อย่ำงมีควำมสขุ และมคีวำม
เสมอภำค	รวมท้ังเปิดพื้นที่ให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมใน
สงัคม	เพือ่แก้ปัญหาการกดีก้ันคนพกิารออกจากสงัคมทัว่ไป
ในทุกด้าน	เช่น	ด้านการด�ารงชีวิต	การเมือง	เศรษฐกิจ 
เพื่อเอาชนะการขาดโอกาสเข้าถึงการพัฒนาส่วนใหญ่ที่
รวมถึงบริการด้านสุขภาพ	การศึกษา	อาหาร	ที่อยู่อาศัย 
การจ้างงาน/การมงีานท�า	ทีด่นิ	กฬีาและนนัทนาการ	เป็นต้น 
			 	 	 1.1.9	ควรสะท้อนอตัลกัษณ์ / ภำพลกัษณ์ของ
คนพิกำรในกำรอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมโลก	ส่งเสริม 
ข่าวสารในเรือ่งทีม่คีนพกิารอยูร่่วมในชมุชนต่างๆ	ทัว่ทกุมมุ 
โลก	บุคคลเหล่านี้ล้วนมีสภาวะอารมณ์	ความสนใจ	ความ 
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40.		สรปุผลการระดมความคดิเหน็	เรือ่ง	“คนพกิารกบัการถกูละเมิดทางสือ่วทิยุ-โทรทศัน์”;	วนัที	่10	กรกฎาคม	2556	ณ	อาคารหอประชมุ	ชัน้	๑	ส�านกังาน	กสทช.

ฉลาดเฉลียวทักษะ	และพฤติกรรมเช่นเดียวกับประชาชน
กลุ ่มอ่ืน	 รวมถึงควรสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนใน
บุคลิกภาพ	และประสบการณ์	เช่นเดียวกันกับประชาชน 
กลุ่มอื่นในวัยและสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
	 	 	 1.1.10	ควรกระตุน้กำรมส่ีวนร่วมจำกภำคส่วน
ต่ำงๆ ต่อคนพกิำร	การส่งเสรมินโยบาย	ผลติภณัฑ์	บริการ	
และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเข้าร่วมในการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ของคนทั่วไป	รวมทั้งคนพิการ
	 	 	 1.1.11	ควรน�ำเสนอเรื่องรำวของคนพิกำรโดย
เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	น�าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ 
คนพกิารด้วยความเท่าเทียม	และให้ความเคารพต่อสทิธขิอง
คนพิการในด้านต่างๆ
	 	 	 1.1.12	ควรเผยแพร่ข้อมูลเรื่องกำรติดต่อเพื่อ
สนบัสนนุบรกิำร	รวมทัง้การแจ้งถึงแหล่งให้ความช่วยเหลอื 
ทั้งระดับท้องถ่ินและระดับชาติ	 เพื่อให้คนพิการและ
ครอบครัวได้รับข้อมูลที่ต้องการรวมทั้งข้อมูลเรื่องการ
ปรับปรุงนโยบายแห่งชาติ	 เช่น	ความรู้	ความเข้าใจเกี่ยว
กับคนพิการ	สิทธิคนพิการ	การอยู่ร่วมในสังคม	และการ
ประกอบอาชีพ	เป็นต้น	
	 	 	 1.1.13	ควรเลือกภำพที่เหมำะสมในกำรออก
อำกำศ	เช่น	ภาพทีค่นพกิารมีความพร้อมในการน�าเสนอทัง้ 
สภาพจติใจและร่างกาย	เช่น	คนพกิารร่างกายทีจ่ะต้องมกีาร 
จัดเตรียมสภาพร่างกาย	การนั่งที่ถูกต้อง	และการแต่งตัวที่
เหมาะสมถูกกาลเทศะ	ดูสะอาดเรียบร้อย	เป็นต้น	รวมทั้ง
เป็นภาพลักษณ์ที่สื่อสารแล้วผู้รับสื่อรู้สึกดี
 1.2  ส่ิงที่ไม่ควรปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิด	
หรือกระทบกระเทือนความรู ้สึกของคนพิการ40	 เพื่อ 
การคุ้มครองสิทธิของคนพิการเกี่ยวกับการละเมิดด้วยการ
สื่อสาร
	 	 	 1.2.1	ไม่ควรน�ำเสนอเรื่องรำวท่ีมำจำกควำม
เชื่อเรื่องเวรกรรมและเชื่อมโยงกับควำมพิกำรไม่ควรน�า
เสนอเร่ืองราวความพิการหรือคนพิการที่เกิดจากเวรกรรม	
ในอดตีชาต	ิหรอืปัจจบุนัชาต	ิและไม่ควรประเดน็ควำมพกิำร 
ที่ท�ำให้กำรรับรู้ของสังคมเกิดควำมเข้ำใจผิดของสังคม 
หรือน�ำเสนอละครที่แสดงถึงควำมพิกำรว่ำเป็นเรื่องบำป

เป็นความไม่ด	ีช่ัวร้าย
	 	 	 1.2.2	 ไม่ควรน�ำเสนอภำพของคนพิกำรใน
ลักษณะผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือศักยภำพ	ไม่ควรน�าเสนอ
ว่าคนพกิารเป็นผูไ้ร้ความสามารถ	เป็นภาระครอบครัว	และ
สังคม
	 	 	 1.2.3	ไม่ควรน�ำเสนอทีก่่อให้เกดิควำมรูส้กึว่ำ
มีคนพิกำรในครอบครัวแล้วรู้สึกอับอำย	ไม่น�าเสนอสิ่งที ่
ท�าให้รู ้สึก	หรือการมีเจตคติที่ไม่ดีว่า	การมีคนพิการใน
ครอบครัว	หรือ	การมีพี่น้อง	หรือญาติเป็น	คนพิการน้ัน	
เป็นเรื่องน่าอับอาย	หรือน่ารังเกียจ
	 	 	 1.2.4	ไม่ควรน�ำเสนอเนือ้หำทีส่ะท้อนมมุมอง
ต่อคนพกิำรในด้ำนเป็นผูร้บั	ไม่ควรน�าเสนอภาพทีเ่ก่ียวกบั 
การเลี้ยงดูหรือการท�างานหรือการให้ความช่วยเหลือคน
พิการนั้นเป็นการให้ทาน	สร้างบุญ	สร้างกุศล	หรือบริจาค	
หรือความรู้สึกที่สะท้อนว่าคนพิการเป็นผู้รับ	และผู้รับสื่อ
เป็นผู้ให้	เป็นต้น
	 	 	 1.2.5	 ไม่ควรน�ำเสนอภำพของคนพิกำรใน
ควำมเป็นผู้ร้องขออยู่เสมอ	โดยเฉพาะไม่ควรสรุปว่าคน
พกิารเป็นผูป่้วยเพราะเขามคีวามพกิาร	และเป็นทีน่่ารังเกยีจ
ในสังคม
	 	 	 1.2.6	ไม่ควรน�ำเสนอภำพหรือสถำนกำรณ์ที่
แสดงถงึควำมไม่เหมำะสมกบัคนพกิำร หรอืในเชงิเวทนำ
นิยมเกนิสมควร	เช่น	ภาพทีส่ะท้อนความรูส้กึน่าสงสาร	ความ
รูส้กึหดหู	่น่าเศร้า	หรอืภาพทีส่ร้างความรูสึ้กไม่ดต่ีอผูร้บัสือ่	 
รวมถงึภาพความไม่พร้อมในการน�าเสนอของคนพกิาร	หรอื
สภาพที่แต่งตัวไม่เรียบร้อย	เป็นต้น
	 	 	 1.2.7	ไม่ควรเปิดเผยชือ่และหน้ำคนพกิำรโดย
ไม่ได้รับอนุญำต	ไม่เปิดเผยชือ่	และใบหน้าของคนพกิารทีม่า 
ออกรายโทรทศัน์เว้นเสยีแต่	ผูป้กครองและคนพิการอนญุาต 
ทั้งนี้	หากเป็นการด�าเนินกิจกรรม	ควรเป็นภาพกว้างๆ	ไม่
เจาะจงที่คนพิการคนใดคนหนึ่ง
	 	 	 1.2.8	ไม่ควรน�ำเสนอภำพท่ีน่ำสงสำร น่ำเวทนำ
ของคนพิกำร	ที่จะเป็นการสร้างภาพลบให้แก่ความพิการ	 
หรอืมุง่เน้นเวทนานยิมเพยีงด้านเดยีว	และไม่ควรแสดงออก
ถึงความสงสารต่อรูปลักษณ์ภายนอก
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	 	 	 1.2.9	ไม่ควรน�ำเสนอด้วยกำรสมมติุว่ำตวัเอง
เข้ำใจควำมรูส้กึของคนท่ีมคีวำมพกิำร	เนือ่งจากอาจไม่ตรง
กับความต้องการหรือประสบการณ์ของคนพิการจริง
	 	 	 1.2.10	ไม่ควรน�ำควำมพิกำรมำเป็นประเด็น
หลักในกำรเสนอเนื้อหำ/ข่ำว หรือจุดขำยของเน้ือหำข่ำว  
เพราะความพิการมิได้เป็นเหตุของการกระท�าความผิด	แต่
เป็นเรือ่งการกระท�าความผดิของบุคคลทีต้่องได้รบัโทษเสมอ
กัน	จึงไม่ควรเน้นเรื่องความพิการ
	 	 	 1.2.11	ไม่ควรใช้ค�ำท่ีเป็นกำรเปรียบเทียบ / 
เปรียบเปรยกับควำมพิกำร / แสดงจุดบกพร่องของคน
พิกำร กำรพูดดูถูก เหยียดหยำม	เช่น	ท�าอย่างกับเป็นคน
ตาบอด	ท�าเป็นคนหหูนวกไปได้	โง่	งีเ่ง่า	เป็นปัญญาอ่อนไป
ได้	ท�าเป็นคนพิกลพิการท�าอะไรก็ไม่ได้	คนพิการน่าสงสาร	
น่าเวทนา	เครือ่งนีพิ้กลพกิารไปเสยีแล้ว	ไม่ใช่ง่อยเปลีย้เสยี
ขาถึงไปไม่ได้	 เป็นใบ้	ง่อย	เป๋	ปัญญาอ่อน	เอ๋อ	เป็นต้น 
(ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก	ก)
	 	 	 1.2.12	ไม่ควรใช้ถ้อยค�ำที่ไม่เหมำะสม	เช่น 
ไอ้ด้วน	ไอ้บอด	ไอ้ติงต๊อง	ไอ้เอ๋อ	เป็นต้น
	 	 	 1.2.13	 ไม่ควรแสดงกำรล้อเลียน แสดง
พฤติกรรมล้อเลียนลักษณะข้อบกพร่อง	 เช่น	การเดิน 
ปากเบีย้ว	มอืและร่างกายบดิ	หรอืการแสดงท่าทางทีไ่ม่สมควร 
เลียนแบบลักษณะความพิการในแต่ละประเภทความพิการ

 2. ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับคนพิกำร
	 	 2.1	เรยีกชือ่ควำมพกิำรตำมชือ่ของสมำคม	เช่น	คน 
ตำบอด	(สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย)	คนหูหนวก 
(สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย)	คนพิกำรทำงกำย 
(สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย)	คนพกิำรทำงจิต	(สมาคม 
คนพิการทางจิตแห่งประเทศไทย)	คนพิกำรทำงสติปัญญำ 
(สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย)	
บุคคลออทิสติก	(สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม	(ไทย))	
เป็นต้น

	 	 2.2	ศกึษำข้อมลูของคนพกิำรก่อนร่วมรำยกำรจำก
หน่วยงำนโดยตรง	ถ้ามคีนพกิารร่วมแสดงในแต่ละรายการ	
ต้องศึกษาข้อมูลจากสมาคมคนพิการโดยตรง	หรือผู้ทรง
คุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับความพิการว่าด้วยเรื่องของการดูแล
คนพกิาร	ความพกิาร	เพือ่ความถกูต้อง	เหมาะสมในการน�า
เสนอและออกอากาศ	โดยควรน�าเสนอวถีิชวีติของคนพกิาร
ใช้เชิงสร้างสรรค์	(ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก	ข)
	 	 2.3	กำรน�ำเสนอควรค�ำนึงถึงประเด็นกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับคนพิกำร	การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสื่อใน 
ช่องทางต่างๆ	ควรค�านึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้วย	เช่น	
พระราชบัญญัติคนพิการ	พ.ศ.2556	และอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ	เป็นต้น
	 	 2.4	กรณท่ีีคนพกิำรออกรำยกำรโทรทศัน์ ต้องได้รบั
อนญุำตจำกคนพกิำรหรอืผู้ปกครอง / ผูด้แูลคนพิกำรก่อน 
การน�าคนพกิารมาเข้าร่วมรายการต้องชีแ้จงรายละเอียดแก่
ผู้ดูแล	และได้รับการยินยอมจากคนพิการและผู้ปกครอง	 
และควรจัดส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกของคนพิกำร	ให้คน
พกิารได้ช่วยเหลอืตวัเอง	เพือ่เป็นตวัอย่าง	และให้ความรูแ้ก่
ผู้ชม	เช่น	ทางลาดของเก้าอี้รถเข็นหรือวีลแชร์	ล่ามภาษา
มือส�าหรับคนหูหนวกและการจัดท่านั่งหรือการทรงตัวที่ถูก
ต้อง	เป็นต้น
	 	 2.5	 จัดให้มีล่ำมภำษำมือทุกครั้งทุกรำยกำรถ้ำมี
คนหูหนวกร่วมรำยกำร	เพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร	และรายการต่างๆ	ได้
	 	 2.6	คนทัว่ไป “ไม่ควรคดิแทน”	แต่	“ควรคดิเผือ่” 
ว่าคนพิการมีความต้องการอย่างไร	วิธีใดเป็นทางออก 
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมคนพิการ
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5.	บทสรุป	และข้อเสนอแนะอื่นๆ

	 การสื่อสาร	นับวันยิ่งเป็นสิ่งส�าคัญ	โดยเฉพาะสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่ทุกกลุ่ม	ทุกเพศทุกวัย	ทุกระดับ
สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั่วทุกแห่งในสังคมไทย	สามารถ 
ส่งผลกระทบต่อระบบสงัคม	มผีลกระตุน้ต่อพฤตกิรรมและ
เจตคติของคนในสงัคม	หรอืมผีลต่อการด�ารงชวีติ	ความคิด 
ความเชื่อ	และการกระท�าในด้านต่างๆ	ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม	ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
	 ท้ัง น้ี	 หากการน�าเสนอหรือสื่อสารผ ่านการจัด
รายการวิทยุ	หรือโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ส�าหรับคนพิการ 
ทั้งในด้านของเนื้อหา	ข้อมูลข่าวสาร	การกล่าวถึงคนพิการ 
และการร่วมรายการของคนพิการ	 การสื่อด้วยความ
เคารพในศักดิ์ศรี	ตระหนักในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์
มีความเท่าเทียม	 ไม่ละเมิด	หรือบิดเบือน	หรืออคติ
ต ่อคนพิการ	 สามารถช ่วยส ่งเสริมให ้สังคมยอมรับ 
คนพิการเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคม	สร้างการรับรู้	และ
ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างคนพิการกับคนในสังคม 
การถกูกดีกนัออกจากสงัคม	ขจดัอปุสรรคทีก่ดีขวางทัง้ทาง
ด้านกายภาพ	เจตคติ	กฎหมาย	กฎระเบียบ	นโยบาย	และ
การส่ือสาร	ทีส่�าคญัน�าไปสูก่ารส่งเสรมิ	และพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คนพิการซึ่งปัจจุบัน 
มีอยู่ประมาณ	1.5	ล้านคนให้เป็นพลเมอืงไทยทีส่ามารถเข้าถงึ
และใช้ประโยชน์ได้จากสือ่วิทยุและโทรทศัน์	ข้อมลู-ข่าวสาร	 
การบริการต่างๆ	ในสังคม	รวมถึงการรับรู	้การมีส่วนร่วม	
มีโอกาสในทุกระดับ	ทุกเรื่อง	
 คู่มือกำรจัดและผลิตรำยกำรวิทยุหรือโทรทัศน์ที่
เกีย่วข้องกบัคนพกิำร	จึงเป็นข้อเสนอแนะหรือแนวคดิ	และ
แนวทางการปฏบิตัสิ�าหรบัผูจ้ดัรายการวทิยหุรอืโทรทศัน์	ที่ 
สร้างสรรค์และไม่ละเมิดคนพิการ	คนพิการสามารถเข้า
ถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารจากกิจการวิทยุและ
โทรทัศน์	เพื่อร่วมสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

	 สรปุข้อเสนอแนะ	/	ข้อคดิเหน็จากการประชมุเชงิปฏบัิติ 
การเพือ่ระดมความคดิเหน็	เรือ่ง	“คนพกิารกบัการถูกละเมดิ 
ทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์”	โดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2556	ณ	อาคารหอ
ประชุม	ชั้น	1	ส�านักงาน	กสทช.	ได้แก่
	 1.	ผลักดันให้เป็นวำระระดับชำติ	ผลักดันการปฏิรูป
สือ่ในการน�าเสนอเนือ้หาทีเ่หมาะสม	ยอมรับความแตกต่าง 
ทางชาติพันธุ์	 เพราะการน�าเสนอของสื่อมีผลกระทบไม่ใช่
เฉพาะคนพกิาร	แตร่วมถงึคนที่อยูร่อบตวัคนพิการดว้ย	ซึง่
อาจได้รบัผลกระทบจากการถกูดถูกูเหยยีดหยามจากสังคม	
หากสื่อน�าเสนอภาพ	เช่น	พี่ชายที่มีน้องชายพิการ	อาจถูก
ล้อเลยีนจากเพือ่นในโรงเรยีน	เป็นต้น	รวมถึงความแตกต่าง 
ทางสังคม	ไม่ว่าจะเป็น	มิติด้านความพิการ	ความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์
	 2.	สร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบกำรกิจกำรวิทยุ 
และโทรทัศน์	คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการ 
โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	หรือหน่วยงาน 
ภาครฐัต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องควรสร้างแรงจูงใจให้กับผูป้ระกอบการ 
กิจการวิทยุและโทรทัศน์	เช่น	อาจมีเงินสนับสนุน	ลดภาษี	
หรอืช่องทางใดๆ	ก็ตาม	ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการ
ให้มีบริการ	หรือจัดรายการเพื่อคนพิการ
	 3.	ภำคส่วนต่ำงๆ ควรส่งเสริมกระบวนกำรสร้ำง
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร	เช่น
	 	 3.1	ฝึกอบรม	(Change	Agent)	เพ่ือให้ความรู ้
ด้านสื่อส�าหรับคนพิการ
	 	 3.2	สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัคนพิกำร	เพือ่
ให้สื่อเข้าใจ	รู้จักคนพิการ	ความพิการ
	 	 3.3	 จัดท�ำคู่มือสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำร
ปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกิจกำร	เพื่อให้สามารถมีแนวทาง 
การผลิตรายการที่ไม่ละเมิดคนพิการ
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	 	 3.4	ควรเปิดหลกัสตูรกำรสอนในเร่ืองกำรท�ำสือ่ส�ำหรบัคนพกิำร	เพือ่ให้คนพกิารเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	และท�า
หน้าที่สื่อ
	 	 3.5	ควรส่งเสรมิให้สือ่ได้ศกึษำถึงควำมหลำกหลำยทำงสงัคม	และสร้างความตระหนกัให้ก�าหนดเป็นพนัธกจิหนึง่
ของส่ือในการสร้างความรับรู้เรื่องความพิการ	และคนพิการต่อสังคม	โดยมีองค์ประกอบ	3	ข้อหลัก	คือ	การน�าเสนอ
ความเป็นมา	การสร้างความรับรู้ทัศนคติที่ดีร่วมกัน	และการเคารพความแตกต่างและเท่าเทียม	ซึ่งไม่ว่าจะแตกต่างใน
มิติใด	ต้องเคารพในความเท่าเทียม
	 4.	สิ่งที่หน่วยงำนและภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร ควรส่งเสริมกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิกำร	เช่น
	 	 4.1	กำรให้ควำมรู้ในกำรช่วยเหลือที่ถูกต้องต่อคนพิกำร	เช่น	ในกรณีจัดรายการที่มีคนพิการร่วมด้วย	ต้องจัดให้
คนพิการช่วยเหลือตนเอง	หรือให้ความรู้ในการช่วยเหลือที่ถูกต้อง	ทั้งนี้	ผู้สื่อสาร	จ�าเป็นต้องได้เรียนรู้การช่วยเหลือ
คนพิการทุกประเภทที่ถูกต้อง
	 	 4.2	จัดให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิกำรในรูปแบบต่ำงๆ	เพื่อสร้างความรู้ให้กับผู้สื่อสาร
คนทั่วไป	และผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ	ให้ตระหนักถึงความส�าคัญในการน�าเสนอสื่อที่ถูกต้องต่อคนพิการ	โดยเฉพาะ
การสะท้อนสื่อสารในด้านศักยภาพของคนพิการเป็นหลัก
	 	 4.3	อบรมให้ควำมรูใ้ห้แก่บคุลำกรทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัท�ำรำยกำรว่าด้วยเรือ่งคนพกิาร	ความพกิาร	เช่น	ศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์	สิทธิของคนพิการ	การเลือกปฏิบัติกับคนพิการ	ในกิจการวิทยุและโทรทัศน์	เป็นต้น
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ค�าพูดที่	“ควรหลีกเลี่ยง”	และ	“ควรใช้”

ค�ำที่ควรใช้

1.	คนทั่วไป	และคนพิการ

2.	คนพิการ

3.	คนหูหนวก	คนพิการทางการได้ยิน

4.	คนตาบอด	คนพิการทางการเห็น

5.	คนพิการร่างกาย	/	คนพิการทางการเคลื่อนไหว	

คนที่ใช้ไม้ค�้ายัน	/	คนที่ใช้เครื่องช่วยเดิน

6.	คนพิการทางจิต	คนพิการจิตเภท

7.	คนพิการทางปัญญา

8.	แขนขาด	ขาขาด

9.	คนพิการดาวน์ซินโดรม

10.	คนรูปร่างเล็ก

11.	คนพิการ

12.	คนพิการกล้ามเนื้อกระตุก

13.	สมองพิการ	(ซีพี)

14.	คนที่มีความพิการทางสมอง	คนพิการทางสมอง

15.	เบี้ยความพิการ

16.	พาคนตาบอดเดิน	/	น�าทางคนตาบอด

17.	ดูหนัง

18.	ดูหนังสือ

19.	ชุมชนของคนพิการ

20.	กลุ่มคนพิการ	/	สตรีพิการ	/	บุรุษพิการ	/	เด็กพิการ	/	คนพิการ

21.	เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกัน

ค�ำที่ควรหลีกเลี่ยง

1.	คนปกติ	และคนไม่ปกติ

2.	ผู้พิการ

3.	ไอ้ใบ้	ไอ้หนวก

4.	ไอ้บอด

5.	ขาเป๋	ง่อย

6.	คนบ้า	สติวิปลาส	วิกลจริต	จิตเสื่อม	จิตฟั่นเฟือน

7.	ปัญญาอ่อน	โง่	เบาปัญญา	ไม่เต็ม	เอ๋อ

8.	แขนด้วน	ขาด้วน

9.	มองโกลอยด์

10.	คนแคระ

11.	ไม่เต็มบาท	ไม่ครบ	32

12.	ชักกระตุก	ลมบ้าหมู

13.	พิการทางสมอง

14.	โรคสมองเสื่อม	สมองเป็นอัมพาต

15.	เบี้ยคนพิการ

16.	จูงคนตาบอด

17.	ฟังหนัง

18.	ฟังหนังสือ

19.	ชุมชนคนพิการ

20.	พวกพิการ

21.	ท�าบุญท�าทานให้ผู้พิการ

ภาคผนวก	ก

หมายเหตุ	-	ความชอบและความรู้สึกต่อค�าที่ใช้อาจขึ้นอยู่กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ	จึงควรสอบถามจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการ
	 	 	หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
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ที่ สมำคม กำรติดต่อ อีเมล์

1

2

3

4

5

สมาคมผู้ปกครองบุคคล
ออทิซึม	(ไทย)

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติ

ปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

สมาคมคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย

เลขที่	140/47	ถนนอิสรภาพ	39	แขวงบ้านช่างหล่อ	
เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	10700	
โทรศัพท์	:	02	411	2899	
โทรสาร	:	02	866	7125

เลขที่	49/6	ซอยรามอินทรา	8	ถนนรามอินทรา	กม.	4	

แขวงอนุสาวรีย์	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร	10220

โทรศัพท์	:	02	971	9727		

โทรสาร	:	02	552	1606

โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารคลังสมอง	เลขที่	47	

หมู่	4	ถนนติวานนท์	ต�าบลตลาดขวัญ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนนทบุรี	11000

โทรศัพท์	:	02	525	2630	หรือ	02	528	7800	

ต่อ	57454	

โทรสาร	:	02	968	9667

เลขที่	85/1-2	ซอยบุญอยู่	ถนนดินแดง	แขวงสามเสนใน	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

โทรศัพท์	:	02	246	3835,	02	247	3390,

02	247	1968,	02	247	6031,	

02	644	6372,	02	644	7342,

02	644	8347,	02	644	8592,

02	246	2243,	02	246	2276,

02	246	2264,	02	246	2287,

02	246	2278,	02	247	8550	

โทรสาร	:	02	245	9846

เลขที่	144/9	หมู่บ้านฐิติพร	ถนนพัฒนาการ	29	

แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250	

โทรศัพท์	:	02	525	2630,	02	968	9667,	

02	717	1902-3,	02	719	3644,	02	719	3635,	

02	719	3591	โทรสาร	:	02	717	1904

autisticthai@gmail.com

pikarnpanya@hotmail.com

pikarnpanya@gmail.com

ami_dmh@hotmail.com

info@tab.or.th

nadtthai@hotmail.com

หน่วยงานด้านคนพิการ	/	องค์กรแต่ละประเภทความพิการ

ภาคผนวก	ข
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ที่ สมำคม กำรติดต่อ อีเมล์

6

7

8

9

10

11

12

สภาคนพิการทุกประเภทแห่ง

ประเทศไทย

สมาคมคนพิการแห่ง

ประเทศไทย

กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

มูลนิธิคนพิการไทย

มูลนิธิสายใจไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

เลขที่	29	อาคารชัยพฤกษ์	ถนนวิสุทธิกษัตริย์	

แขวงบางขนุพรหม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200

โทรศัพท์	:	02	281	9280,	02	354	5349

โทรสาร	:	02	281	9270

เลขที่	73/7-8	ซอยติวานนท์	8	ถนนติวานนท์	

ต�าบลตลาดขวัญ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000

โทรศัพท์	:	02	951	0445,	02	951	0447,	02	951	

0569,	02	951	0455,	02	951	0337	

โทรสาร	:	02	951	0567

เลขที่	255	อาคาร	60	ปี	กรมประชาสงเคราะห์	

ถนนราชวิถี	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400	

โทรศัพท์	:	02	354	3388,	02	354	5501

โทรสาร	:	02	354	3899

เลขที่	1034	ถนนกรุงเกษม	แขวงมหานาค	

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	10100	

โทรศัพท์	:	1300

เลขที่	78/14	หมู่	1	ถนนติวานนท์	ต�าบลบางตลาด	

อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

โทรศัพท์	:	02	582	0897-8

โทรสาร	:	02	582	0899

ส�านักงานใหญ่สวนจิตรลดา	ถนนราชวิถี	

แขวงสวนจิตรลดา	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10303	

โทรศัพท์	:	02	245	8697,	02	281	6403

เลขที่	29	อาคารชัยพฤกษ์	ถนนวิสุทธิกษัตริย์	

แขวงบางขนุพรหม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200

โทรศัพท์	:	02	281	9280

โทรสาร	:	02	281	9270

office@tddf.or.th

apht2005@yahoo.com

apht2005@hotmail.com

disabilities@nep.go.th

tdf_tw@hotmail.com

office@tddf.or.th
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	 ISBN:	978-92-2-823454-1	(print);	978-92-2-823455-8	(web	pdf)
12.	คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูส�าหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ	เล่มที่	1,	2538.
13.	พญ.อุบลวรรณ	วัฒนาดิลกกุล	นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ	
	 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติล,	เรื่อง	“การก�าหนดนิยามความพิการด้วยแนวคิด	ICF”	หน้า	11-12.
14.	อนัธกิา	สวสัดิศ์ร	ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ	ลาดกระบงั,	บทความ	เรือ่ง	ตวัแบบความพกิารทางสงัคม”	 
	 กับการมองภาพ	“คนพิการ”	ใน	“สังคมไทย”	:	กันยายน	2009.
15.	รายงานฉบับสมบูรณ์	โครงการการศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสังคมไทย”	เสนอ	“ส�านักงานสภา 
	 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	โดย	“สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2551.
16.	UNICEF	ศูนย์วิจัย	Innocenti	Research	Centre	รายงานฉบับที่	13	เรื่องการส่งเสริมสิทธิเด็กพิการ	20071,	หน้า	7.
17.	สรุปผลการระดมความคิดเห็น	เรื่อง	“คนพิการกับการถูกละเมิดทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์”;	วันที่	10	กรกฎาคม	2556	ณ	อาคารหอประชุม	 
	 ชั้น	1	ส�านักงาน	กสทช.
18.	สถิติคนพิการที่จดทะเบียน	ณ	วันที่	3	พฤศจิกายน	2557	:	ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	กระทรวงการ 
	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
19.	สมชัชาสขุภาพคร้ังที	่3	(ธนัวาคม	2553)	เอกสารรายงาน	วาระ	“ความเป็นธรรมในการเข้าถงึบรกิารสขุภาพของคนพกิาร”	หนงัสอืพมิพ์ 
	 ออนไลน์แนวหน้า	:	วันที่	14	พฤศจิกายน	2557,	คอลัมน์ผู้หญิง	“สถานีพัฒนาสังคม”.
20.	สมชัชาสขุภาพคร้ังที	่1	(28	กมุภาพนัธ์	2554)	เอกสารหลกั	ระเบียบวาระ	6	“การสร้างสงัคมทีค่นไทยไม่ทอดทิง้กนั	(Inclusive	society)”	: 
	 หน้า	3.
21.	บทความ	“รู้เท่าทันกลวิธีการใช้”	:		สิริภิญญ์	อินทรประเสริฐ,	หน้า	2.
22.	บทความ	“อิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อสังคม”	ไม่ระบุผู้เขียน	
23.	บทความ	“สือ่มบีทบาทในสงัคมอย่างไรบ้าง”	เวบ็ไซต์	:	กสทช.เพือ่ผู้บรโิภคสือ่วทิย-ุโทรทศัน์	http://bcp.nbtc.go.th/knowledge/detail/324
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เอกสารของหน่วยงาน	:	ส�านักงาน	กสทช.

จัดพิมพ์	:	ครั้งที่	1	กุมภาพันธ์	2560

จ�านวน	:	1,000	เล่ม

พิมพ์ที่	:	วรศิลป์การพิมพ์	89	(แดง)
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ส�านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.
โทรศัพท์	02	271	7600	ต่อ	5729,	5748
http://bcp.nbtc.go.th
	 http://www.facebook.com/con.right
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