คูมือการจัดผลิตรายการวิทยุ
หรือโทรทัศนที่เกี่ยวของกับคนพิการ
ฉบับขอเสนอของผูบริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน
จัดท�าโดย
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
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1. ความเป็นมา
สื บ เนื่ อ งจาก พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.25511 มาตรา 36
เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของคนพิการ
และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป ให้คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรการพื้ น ฐานบางประการ เพื่ อ ให้ ผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าต
จัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว
ประกอบกับ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 52 (2) ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ ในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาส
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ.
25532 มาตรา27 และมาตรา 48 ยังได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำ
แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จึงได้มีการจัดท�ำแผนแม่บทจ�ำนวน 3 ฉบับ โดย
เฉพาะแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555–2559)3 โดยก�ำหนดให้มยี ทุ ธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ โดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกละเมิด
จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ในลักษณะทีเ่ ป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบง�ำ
หรื อ เป็ น การเอาเปรี ย บเพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า
และยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
โดยค�ำนึงถึงการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้มี ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ4 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท�ำ
ผังรายการส�ำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. 2556 ข้อ 10 ก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มี
การให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยอาจจัดให้มีบริการ
กระจายเสียงทีอ่ อกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือ
บริการโทรทัศน์ทจี่ ดั ให้มลี า่ มภาษามือ บริการค�ำบรรยายเป็น
อักษรวิง่ หรือบริการค�ำบรรยายเป็นเสียง หรือบริการในรูป
แบบอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงหรือรับ
รู้การให้บริการได้ ส�ำหรับรายการที่น�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบนาที

1. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2553
3. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)
4. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดท�ำผังรายการส�ำหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
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อนึ่ง ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รว่ มกับ
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยท�ำการศึกษา
การน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการ หรือการเชิญคน
พิการมาร่วมรายการ ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบกิจการหลายราย
ยังไม่เข้าใจถึงความพิการ ที่จะสามารถผลิตรายการเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เช่น
การน�ำเสนอชีวติ คนพิการในมุมด้านความน่าสงสาร เวทนา
การใช้ค�ำที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น อันจะสร้างทัศนคติในเชิง
ลบของสังคมต่อคนพิการ รวมทั้ง ในบางกรณีได้มีการจัด
รายการที่น�ำคนพิการมาล้อเลียน ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ โดยผูป้ ระกอบกิจการฯ อ้างว่าไม่รเู้ ท่าทันความพิการ
ดังนั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงได้

สนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้จัดท�ำ  “คู่มือการจัดและ
ผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ”
ฉบับข้อเสนอของผูบ้ ริโภคสือ่ วิทยุ-โทรทัศน์ขนึ้ เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมาย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการส่ง
เสริมและคุม้ ครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้า
ถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป
โดยผู้ประกอบกิจการรายการวิทยุ และโทรทัศน์มีข้อเสนอ
แนะ แนวคิด แนวทางในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่
จัดให้มเี นือ้ หารายการทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนพิการ ตระหนักถึงความเท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
อย่างมีสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ
เป็นส�ำคัญ
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2. ความหมาย และประเภทความพิการ
เนื่ อ งด้ว ย ค�ำจ�ำกัดความของ “ความพิการ” หรือ
“คนพิ ก าร” ในแต่ ล ะสั ง คมมี ค วามแตกต่ า งกั น 5 ขึ้ น อยู ่
กับความเชื่อทัศนคติและประสบการณ์ของแต่ละสังคม
นอกจากนี้แล้ว หน่วยงานที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการก็
ก�ำหนดความหมายของความพิการหรือคนพิการแตกต่างกัน
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานให้บริการแก่คนพิการ โดยที่
ในชีวิตประจ�ำวันของคนเรานั้น จะพบบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะที่เห็นจากภายนอกว่าแตกต่างจากบุคคลทั่วไป
อันเนือ่ งมาจากความบกพร่องของอวัยวะ เช่น ไม่มแี ขน ขา
หรือมีแต่ใช้การได้ไม่เต็มที่ เป็นต้น ซึง่ มักเรียกคนเหล่านีว้ า่
“คนพิการ” (Disable People / Person with Disabilities)
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก ารขององค์ ก าร
สหประชาชาติ6 กล่าวว่า “ความพิการ” หมายถึง บุคคลใด
ก็ตามที่มีความบกพร่องในความสามารถทางร่างกายหรือ
จิตใจไม่วา่ จะเป็นมาแต่กำ� เนิดหรือไม่กต็ าม จนท�ำให้ไม่แน่ใจ
ว่า จะสามารถด�ำรงชีวติ ได้เช่นคนปกติ ไม่วา่ จะเพียงส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ด้วยตนเอง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ7 (Convention on the
Rights of People with Disabilities – CRPD) กล่าวว่า
คนพิการหมายความรวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว
ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการจะกีดขวางการมี
ส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐาน

ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น (ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแห่งชาติ, 2552: 6)
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ให้ความหมายของ “คนพิการ” และ
“ความพิการ” ในหลากหลายมิตทิ งั้ ในด้านของวิชาการ และ
ด้านกฎหมายในความหมายต่างๆ โดยกรณีตัวอย่างที่ใช้ใน
ระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่
ความพิการในมิตขิ องพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 25508 “คนพิการ” หมายความว่า “บุคคลซึ่ง
มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปญ
ั ญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอืน่ ใด
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ�ำเป็น
เป็นพิเศษทีจ่ ะต้องได้รบั ความช่วยเหลือด้านหนึง่ ด้านใด เพือ่ ให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป” รวมทั้งได้แบ่งประเภท
ความพิการ และความหมายความพิการในแต่ละประเภท
ความพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์9 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

5. ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความพิการ ในชุดโครงการศึกษาวิจยั ยุทธศาสตร์บรู ณาการ พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ :ส�ำนักส่งเสริมและพิทกั ษ์คนพิการส�ำนักงาน
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 เรื่อง “ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ”
(ฉบับที่ 2) ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 4 และมาตรา 45
5
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1. ความพิการทางการเห็น

5. ความพิการทางสติปัญญา

2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

6. ความพิการทางการเรียนรู้

3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

7. ความพิการทางออทิสติก

4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

ความพิการ และประเภทความพิการ ตามพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550
นี้ ใช้ในการประเมินความพิการ และจดทะเบียนคนพิการ
เพือ่ ให้สามารถใช้สทิ ธิคนพิการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ความพิการ ไว้ดังนี้
1. ความพิการทางการเห็น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ำกัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อ
ใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า 3 ส่วน 60
เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมา
จนกระทัง่ มองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือมีลานสายตาแคบ
กว่า 10 องศา
1.2 ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ำกัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความ
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

2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย แบ่งออก
เป็น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ำกัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อ
ตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000
เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ งทีไ่ ด้ยนิ ดีกว่าจะสูญเสีย
การได้ยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบล ขึ้นไป
2.2 หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้ อจ� ำ กั ด ในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การได้ยนิ เมือ่ ตรวจวัดการได้ยนิ โดยใช้ คลืน่ ความถีท่ ี่ 500
เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยิน
ดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 90
เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล
2.3 ความพิการทางการสือ่ ความหมาย หมายถึง การ
ที่บุคคลมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
หรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมา
จากการมีความบกพร่องทางการสือ่ ความหมาย เช่น พูดไม่
ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น
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3. ความพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกาย แบ่งออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่
บุคคลมีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมา
จากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของ
อวัยวะในการเคลือ่ นไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจาก
สาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะ
เจ็บป่วยเรือ้ รังจนมีผลกระทบต่อการท�ำงานมือ เท้า แขน ขา
3.2 ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีขอ้
จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไป
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล�ำตัว และ
ภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่
บุคคลมีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วน
ของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด”
5. ความพิการทางสติปัญญา หมายถึง การที่บุคคลมีข้อ
จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
พัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปญ
ั ญาต�ำ่ กว่าบุคคล
ทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี
6. ความพิการทางการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลมีข้อ
จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวัน หรือการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้
ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ท�ำให้เกิดความ
บกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดค�ำนวณ หรือ
กระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ต�่ำ
กว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา

7. ความพิการทางออทิสติก การที่บุคคลมีข้อจ�ำกัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่อง
ทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และ การสื่อความหมาย
พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติ
ของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ
เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)
ความหมายความพิการในมิติของ องค์การอนามัยโลก
การจัดท�ำค�ำนิยามความพิการ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 ดังกล่าวนัน้
ได้อิงกรอบแนวคิดของ International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF)10 ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
Family of International Classification ขององค์การอนามัยโลก
ทัง้ นี้ ช่วงก่อนปี พ.ศ.2544 กรอบแนวคิดหลักด้านคนพิการ
มี 2 รูปแบบ ได้แก่ กรอบแนวคิดทางการแพทย์ (Medical
model) และกรอบแนวคิดทางสังคม (Social model)
1. กรอบแนวคิดทางการแพทย์ (Medical model) โดย
องค์การอนามัยโลก11 ได้แบ่งความพิการออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
1.1 ความบกพร่อง (Impairment) หมายถึง การ
สูญเสียหรือความผิดปกติของโครงสร้างหรือการท�ำงาน
ของร่างกาย จิตใจ หรือสรีระวิทยา จะเป็นชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้หมายรวมถึงความพิการของอวัยวะ (Anomaly)
ความสูญเสีย หรือขาดหายของอวัยวะ ตลอดจนกลไกของ
ร่างกาย (Body Mechanism) และระบบการท�ำงาน ของ
จิตใจ (Mantel Function System) เช่น สายตาข้างใดข้าง
หนึ่งเกิดมัว พร่า หรือมองไม่เห็น แขนขา เกิดเป็นอัมพาต
หูเกิดสูญเสียการได้ยิน เกิดมีอาการทางจิตทางประสาท
เป็นต้น

10. การก�ำหนดนิยามความพิการด้วยแนวคิด ICF : พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล นายแพทย์ชำ� นาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุน
วิชาการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, หน้า 11
11. คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูส�ำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่ 1 (2538)
7
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1.2 การสูญเสียสมรรถภาพ (Disability) มักใช้
ความหมายและความรู้สึกในเรื่องของบุคคลที่สูญเสียความ
สามารถในการกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลดลง อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น แขนขาด ขาขาด ตาบอด
หรือความผิดปกติทางพฤติกรรม และสติปญ
ั ญา เป็นความ
พิการทีส่ ามารถวัดได้ เช่น คนขาลีบ และขาขาด ไม่สามารถ
เดินโดยปกติได้ คนตาบอดไม่สามารถอ่านหนังสือแบบคน
ตาดีได้ท�ำให้คนพิการไม่สามารถท�ำบางสิ่งบางอย่างเหมือน
คนทั่วไปได้
1.3 ความเสียเปรียบ (Handicap) มักใช้ความหมาย
ที่เป็นความเสียเปรียบ ซึ่งเป็นอุปสรรค ท�ำให้มีความยาก
ล�ำบากในการกระท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในขณะทีค่ นทัว่ ไปสามารถ
ท�ำได้ เช่น คนตาบอด ท�ำงานทีใ่ ช้สายตาไม่ได้ เช่น งานถ่ายรูป
คนตาบอดจะมี Handicap ของงานถ่ายรูป แต่คนตาบอด
สามารถพิ ม พ์ ดี ด ตามเสี ย งในเทปได้ สามารถใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทมี่ เี สียงประกอบได้ อ่านหนังสือเบรลล์ได้เข้าใจ
เช่นเดียวกับคนปกติอ่านหนังสือปกติคนตาบอดก็ไม่เสีย
เปรียบส�ำหรับกรณีนี้เป็นต้น ดังนั้น Handicap จึงหมายถึง
สภาพที่เกิดจากมี Disability บางอย่างเท่านั้น
แนวคิดทางการแพทย์12 ได้เริม่ ในปี พ.ศ.2523 ซึง่ คิด
ว่าความพิการเกิดจากพยาธิสภาพและโรค ท�ำให้เกิดความ
บกพร่องของร่างกาย (Impairment) เช่น การติดเชือ้ โปลิโอ
ท�ำให้อวัยวะบกพร่อง คือ กล้ามเนือ้ แขนและขาอ่อนแรงแล้ว
ส่งผลไปสู่การสูญเสียสมรรถภาพในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
(Disability) ได้แก่ เดินเองไม่ได้ต้องใช้ไม้ค�้ำยันช่วย ผลที่
ตามมาคือเกิดความเสียเปรียบหรือด้อยโอกาสในการด�ำรง
ชีวติ ในสังคม (Handicap) เช่น เด็กคนนัน้ ไม่สามารถกลับไป
ร่วมชั้นเรียนเดิมได้ เนื่องจากห้องเรียนอยู่ชั้น 3 มีการเดิน
เรียน เป็นต้น
2. กรอบแนวคิดทางสังคม13 (Social model) กล่าวคือ
“คนพิการ” เป็นความหลากหลายอย่างหนึ่งของร่างกาย
มนุษย์เท่านั้น “ความพิการ” จึงมิใช่ปัญหาระดับบุคคล

แต่เกิดจาก “สังคม” ที่ไม่สามารถจัดการให้คนที่มีความ
หลากหลายอยู่ร่วมกันได้ เป็นปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไข
หลายๆ อย่างของสังคม เช่น ทัศนคติว่า คนพิการมีความ
สามารถน้อยจึงไม่รบั คนพิการเข้าท�ำงานทัง้ ทีค่ วามพิการนัน้
ไม่เป็นอุปสรรคต่องานนั้น ทัศนคติว่าคนพิการ “คนพิการ
น่าสงสาร ต้องได้รับการดูแลอย่าไปล�ำบากท�ำอะไรเองเลย
จึงท�ำให้ญาติคอยท�ำทุกอย่างให้ ทัง้ ๆ ทีท่ ำ� เองได้ หรือความ
ไม่รู้และไม่ได้คิดรอบคอบท�ำให้การสร้างทางขึ้นมีแต่บันได
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เดินไม่ได้ไม่สามารถใช้อาคารนี้ได้ เป็นต้น
“ความพิ ก ารไม่ ใ ช่ ป ั ญ หา” เพราะเราไม่ ส ามารถ
รักษาให้หายขาดหรือเปลีย่ นแปลงความพิการได้ และยังไม่
สามารถบังคับให้คนพิการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็น
อยูน่ ไี้ ด้ดว้ ย จึงเกิดแนวคิดว่า “สภาพแวดล้อมและสังคมน่า
จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า” ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
นัน่ หมายความว่า คนพิการสามารถอยูร่ ว่ มในสังคมได้
หากมีการขจัดอุปสรรคต่างๆ ทีม่ ใี นสังคม เช่น ต้องมีระบบ
ขนส่งมวลชน การศึกษา การประกอบอาชีพ สือ่ เทคโนโลยี
และการนันทนาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นต้น โดยการเพิ่ม
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น (ไม่ใช่ความต้องการพิเศษ)
เช่น ทางลาด อักษรเบรลล์ ข้อมูลภาพและเสียง ภาษามือ
เว็บไซต์ทที่ กุ คนเข้าถึง ฯลฯ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้คน
พิการเข้าถึงบริการต่างๆ และแข่งขันกับคนทั่วๆ ไปภายใน
สังคม
“ความพิการทางสังคม”14  ตระหนักดีว่า สภาวะทาง
กายและสติปญ
ั ญาแตกต่างกันของแต่ละคนนัน้ มีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม
แตกต่างกันด้วย ซึง่ “ตัวสังคม” ต่างหากทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิด
ความสามารถที่แตกต่างของคนเหล่านั้น หรือพูดอีกอย่าง
หนึง่ แต่ละคนจะไม่ใช่คนพิการจากภาวะทุพพลภาพของเขา
แต่จากอุปสรรคต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นสังคมทีไ่ ม่ใส่ใจความสามารถที่
เหลือหรือความต้องการ หรือความต้องการความจ�ำเป็นของ

12. การก�ำหนดนิยามความพิการด้วยแนวคิด ICF: พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล นายแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ 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.
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คนพิการ ซึ่งประกอบด้วยอุปสรรค 3 ประการ ได้แก่
1) อุปสรรคที่แฝงอยู่ในความคิดทัศนคติ
2) อุปสรรคที่แฝงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่จับต้องได้
3) อุปสรรคที่แฝงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคม/
วัฒนธรรม/การเมือง/เศรษฐกิจ

ข้อเท็จจริง : “คนพิการ” “ความพิการ”
1. ธนาคารโลกประมาณการว่าร้อยละ 20 ของคนจน
ในโลกเป็นคนพิการ
2. มากกว่าร้อยละ 90 ของเด็กพิการในประเทศก�ำลัง
พัฒนา ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ตามรายงานของยูนิเซฟ
(UNICEF)15
3. ความยากจนและความพิการมีความเชือ่ มโยงกัน16
คนจนมักมีความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเนื่องมาจาก
สภาพความเป็นอยู่ ความพิการนัน้ จะท�ำให้คนยากจนยิง่ กว่า
เดิมเพราะขีดจ�ำกัดเรือ่ งการศึกษาและการพัฒนาฝีมอื ในการ
ท�ำงาน

4. สตรีพิการทั่วโลกต้องเผชิญกับความรุนแรงหรือ
การข่มเหงทางเพศ17 ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกได้ระบุ
ว่า “1 ใน 3 คนพิการ ผู้หญิงทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของความ
รุนแรง” เพราะฉะนัน้ หากพิจารณาย้อนมาถึงผูห้ ญิงคนพิการ
ซึง่ ส่วนมากมีศกั ยภาพในการดูแลและป้องกันตัวเองน้อยกว่า
คนไม่พกิ ารอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ โอกาสทีจ่ ะเผชิญความเสีย่ งต่อการ
ถูกกระท�ำรุนแรงจึงมีสูงมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้18 ปัญหาความ
รุนแรงเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระส�ำคัญทั่วโลก
โดยทุกประเทศได้ให้ความสนใจและมีการน�ำเสนอมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในระดับสากล ได้มกี าร
ตราอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women - CEDAW) ดังนั้นจึง
ควรสนับสนุนให้สอื่ ทุกประเภทน�ำเสนอแต่เรือ่ งทีส่ ร้างสรรค์
และส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีของสมาชิกในครอบครัว และ
ก�ำกับดูแลสื่อทุกชนิดไม่ให้น�ำเสนอสื่อที่มีลักษณะส่งเสริม
ความรุนแรง
5. คุณค่ามิติทางเศรษฐกิจ-สังคม19 ในปัจจุบันคน
พิการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบั ประเทศชาติ
อยู่แล้ว ประมาณร้อยละ 30 ของคนพิการท�ำงานในตลาด
แรงงานซึง่ สร้างผลผลิตมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ขณะ
ที่สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมีศักยภาพที่จะท�ำงานเชิงเศรษฐกิจ
ได้ ดังนั้น หากรัฐให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง คนพิการย่อม
สามารถเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ ขณะเดียวกันการแก้
ปัญหาการเลือกปฏิบตั ขิ องคนพิการยังมีสว่ นช่วยให้ผดู้ แู ลคน
พิการจ�ำนวนมากสามารถกลับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
ดังเดิม

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 เรื่อง “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสังคมไทย” เสนอ “ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ” โดย “สถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551.
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6. คุณค่ามิตเิ ชิงสังคม ในมิตสิ งั คมนัน้ การแก้ไขปัญหา
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการย่อมแสดงถึงระดับจิตใจของคน
ในสังคมที่สะท้อนความโอบอ้อมอารี ความรับผิดชอบ และ
ความสมานฉันท์ คุณค่าเหล่านีแ้ ม้จะวัดไม่ได้เป็นตัวเลข แต่
มูลค่าของมันเกินเลยกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่ส�ำคัญการ
แก้ไขปัญหานี้ยังแสดงถึงการเคารพต่อกฎเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศที่จะช่วยสร้างการยอมรับในเวทีโลก
7. สาเหตุทคี่ นพิการถูกเลือกปฏิบตั ิ จากการวิจยั การ
เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสังคมไทย20 พบ
ว่า สาเหตุทคี่ นพิการถูกเลือกปฏิบตั ิ เนือ่ งจากความเชือ่ และ
ทัศนคติ ตลอดจนวิถปี ฏิบตั ทิ ไี่ ม่ถกู ต้องของคนพิการทัง้ โดย
เจตนาและไม่เจตนา บางกลุม่ ในสังคม มีความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับ
โชคลาง เวทนานิยม กรรมเก่า และทัศนะต่อคนพิการอย่าง
ผิดๆ
8. ไม่เชื่อในศักยภาพคนพิการ21 คนพิการมักได้รับ
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่ จะเป็นด้านการศึกษา
อาชีพ สังคม กล่าวคือ คนพิการมักถูกละเมิดสิทธิดา้ นต่างๆ
ดังกล่าวด้วยเจตคติที่ไม่เชื่อในศักยภาพของคนพิการที่จะ
สามารถกระท�ำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ คนพิการส่วนใหญ่จึงจ�ำ
ต้องตกอยู่ภายใต้สภาพที่ตนไม่ปรารถนาโดยไม่มีทางเลือก
ซึง่ ถ้ามีกเ็ ป็นเพียงทางเลือกทีจ่ ำ� กัด เป็นทางเลือกทีถ่ กู เลือก
จากผูท้ ไี่ ม่ยอ่ มรับในความเท่าเทียม คุณค่า และศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ของคนพิการ แม้วา่ หลักการเหล่านี้ จะถูกบรรจุไว้
ในกฎหมาย ในประเทศหรือระหว่างประเทศบางส่วนก็ตาม

ผูม้ อี ำ� นาจก็ยงั ทีจ่ ะใช้ความเชือ่ เดิมทีอ่ า้ งถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม มาใช้เป็นฐานของความชอบธรรมใน
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้คน
พิการ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ก่อให้เกิดภาวการณ์ถูกจ�ำกัดของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยไม่สมควรให้เกิดขึ้น
9. ความพิการมีผลกระทบต่อคนจ�ำนวนมากในสหรัฐ22
เพราะไม่เพียงแต่คนพิการเท่านั้นที่ต้องทนทุกข์จากความ
พิการโดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กิดจากการเลือกปฏิบตั ิ ผูท้ เี่ กีย่ ว
พันกับคนพิการ เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูงและผู้ร่วมงาน
ของคนพิการก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน สภาคองเกรส
ระบุว่า ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ได้ชี้ชัดว่า สังคมมัก
จะแบ่งแยกและกีดกันบุคคลพิการมาตลอด แม้ในปัจจุบัน
ปัญหาดังกล่าวจะบรรเทาลงบ้าง แต่การเลือกปฏิบัติกับคน
พิการก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม การเลือกปฏิบัติกับ
คนพิการเกิดขึ้นในบริบทการจ้างงาน ที่พักอาศัย บริการ
สาธารณะ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร
โทรคมนาคม การให้บริการด้านสุขอนามัย การลงคะแนน
เสียง และการเข้าถึงบริการสาธารณะ เป็นต้น ขณะที่
บุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ
เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศ หรือ อายุ ล้วนมีกฎหมายเป็นที่พึ่ง
แต่ ค นพิ ก ารที่ ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ ด ้ ว ยเหตุ พิ ก าร มั ก ไม่ มี
กฎหมายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา

20. แหล่งอ้างอิงเดียวกันข้อ 15
21. แหล่งอ้างอิงเดียวกันข้อ 15
22. แหล่งอ้างอิงเดียวกันข้อ 15
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3. หลักการเรื่องคนพิการกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
คนพิการมีความเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็น
ผูไ้ ด้รบั อิทธิพลจากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป ดังนัน้ การมีความเข้าใจในหลักการเรือ่ งอิทธิพล
ของการสื่อสาร การเข้าถึงการสื่อสารของคนพิการ และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์
เป็นข้อเสนอแนะหนึ่งต่อการด�ำเนินการของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคและ
มีความสุข ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่
หลักการเรื่องอิทธิพลของการสื่อสาร
4. “สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม26
1. สื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ กลไกลที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า ง
วัฒนธรรมใหม่ๆ23 ให้กับสังคมสื่อสามารถมีอิทธิพลต่อ ค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม และมี
วัฒนธรรมของสังคมได้ โดยผ่านทางการน�ำเสนอเนือ้ หาต่างๆ ยังผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ สื่อน�ำเสนอข้อมูล
ผ่านทางสือ่ มวลชนแขนต่างๆ ไปสูผ่ ร้ ู บั สาร สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมย่อมแสดงออกมา
ให้กบั คนในสังคม ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการแต่งตัว การใช้ภาษา ในลักษณะนั้นเช่นกัน เช่น หากสื่อมีการน�ำเสนอเนื้อหาที่
วิถชี วี ติ ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านีถ้ กู น�ำเสนอผ่านสือ่ มากๆ สิ่งนั้น เกีย่ วข้องกับคนพิการในลักษณะทีถ่ กู ต้องต่อคนพิการ การใช้
ก็กลายเป็นเรือ่ งปกติธรรมดาและมีการท�ำการเกิดขึน้ จนใน ท่าที ถ้อยค�ำ  หรือค�ำพูดที่เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ที่สุดก็กลับกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ของสังคม คนพิการ ไม่ดูถูก เหยียดหยามหรือใช้ค�ำพูดเสียดสีหรือ
ไทย
การล้อเลียนสภาพความพิการใดๆ ก็จะน�ำไปสู่การสร้าง
2. การสื่ อ สารมี บ ทบาทอย่ า งสู ง ยิ่ ง ในการเป็ น ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องต่อคนพิการสะท้อนให้ผู้ชมรับรู้ข้อมูล
เส้นเลือด24 และใยประสาทซึ่งหล่อเลี้ยงสังคม ที่สามารถ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนพิการในทางบวก
ส่งผลกระทบต่อระบบสังคม ความระมัดระวังในส่วนที่ให้
5. โทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่ส�ำคัญมากกว่าสื่อใดๆ
โทษของการสื่อสาร และการส่งเสริมส่วนที่เป็นคุณของ ที่ ผ ่ า นมา 27 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากโทรทั ศ น์ ส ามารถเพิ่ ม พู น
การสือ่ สารย่อมท�ำให้สงั คมและสมาชิกของสังคมบรรลุไปสู่ ผลกระทบต่อสังคม และวัฒนธรรมได้มากกว่าเมือ่ เทียบกับ
คุณภาพแห่งชีวิต อันเป็นเป้าหมายของสังคมใดๆ ในการนี้ สื่อมวลชนแขนงอื่น โดยอาจสังเกตได้จากปริมาณโฆษณา
สือ่ มวลชนเป็นตัวจักรทีส่ ำ� คัญ คุณภาพของสือ่ มวลชนส่งผล ทางโทรทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
ต่อคุณภาพของสังคม  
สูงมากกว่าสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ทั้งนี้เพราะโทรทัศน์
3. อิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อสังคม25 หมายถึง ซึ่ ง มี ภ าพ เสี ย ง สี และความเคลื่ อ นไหวพร้ อ มกั น ไป
แรงผลักดันที่มีผลกระตุ้นต่อพฤติกรรมและทัศนคติของ สามารถโน้มน้าวใจได้ชัดเจนมากกว่า
มนุษย์อันมีผลต่อการด�ำรงชีวิต ซึ่งอิทธิพลต่างๆ นั้น มีทั้ง
ในแง่บวกและลบ เป็นการแสดงบทบาทและการกระท�ำผ่าน
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
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6. สื่อมวลชน28 คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร อินเตอร์เน็ต สือ่ สังสรรค์และอืน่ ๆ มีบทบาท ส�ำคัญ
ยิง่ ในการสร้างอิทธิพลต่อแนวคิดสาธารณะและทัศนคติการ
เลือกใช้ค�ำ  รูปภาพและข้อความสามารถก�ำหนดทั้งแนวคิด
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร อีกทั้งยังสามารถชี้น�ำ
ว่าอะไรส�ำคัญหรือไม่สำ� คัญส�ำหรับแต่ละบุคคลและโลกรอบ
ตัวเขา
ภาพลักษณ์ของคนพิการที่ปรากฏในสื่อยิ่งบ่อยครั้ง
เท่าไร ย่อมมีผลเท่านัน้ 29 ในการท�ำให้สงั คมคิดและเชือ่ ตาม
ที่เห็น ในบางรายการที่สื่อมุ่งเสนอเรื่องราวของคนพิการ
โดยเฉพาะ เช่น ในสารคดีทางโทรทัศน์นั้น น้อยครั้งมาก
ที่เราจะเห็นภาพคนพิการเหมือนคนทั่วไป ส่วนใหญ่แล้ว
จะเป็นการมุ่งเน้นถึงความเป็นคนพิการและความเป็นผู้มี
ข้อด้อย หรือไม่เช่นนั้น ก็เป็นคนที่น่าเวทนาหรือไม่ก็เป็น
วีรบุรุษผู้สร้างวีรกรรมด้วยความพากเพียรเหนือมนุษย์ ใน
ทางกลับกันหากจะมีการน�ำเสนอเรือ่ งราวของคนพิการรวม
อยู่ในรายการประจ�ำของโทรทัศน์หรือวิทยุ นอกเหนือจาก
สื่ออื่นๆ แล้ว ย่อมจะช่วยให้คนพิการมีตวั ตนด้วยความเป็น
ธรรม และเหมาะสม อีกทัง้ ยังช่วยหักล้างความคิดทางลบอัน
เป็นปกติวสิ ยั ของคนทัว่ ไปทีม่ ตี อ่ คนพิการด้วย
หลักการเข้าถึงการสื่อสารของคนพิการ
1. คนพิ ก ารมี สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การ
สื่อสาร การบริการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255030 มาตรา 20
และมาตรา20(6) ได้ระบุว่า “คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ จาก
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารส�ำหรับคนพิการทุกประเภท ตลอด
จนบริการสือ่ สาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีไ่ ด้
รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก�ำหนดในกฎกระทรวง  
2. การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ คนพิ ก ารกระท� ำ ไม่ ไ ด้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.255031 มาตรา 15 ได้ระบุว่า “การก�ำหนดนโยบาย
กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธกี ารปฏิบตั ขิ องหน่วย
งานรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท�ำมิได้”
3. ความเป็นจริงคนพิการยังเข้าไม่ถึงการสื่อสาร
ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการ
แล้วจ�ำนวน 1,523,009 คน32  ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งนี้ คนพิการส่วนใหญ่นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนจนที่สุด
ในหมู่คนยากจน ขาดโอกาสและเข้าไม่ถึงบริการที่จ�ำเป็น33
มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การถู ก ละเมิ ด หรื อ เลื อ กปฏิ บั ติ สู ง
ถูกกีดกั้นจากบริการพื้นฐานโดยทั่วไป และบริการที่จ�ำเป็น
ต่อการพัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าในรูปแบบการปฏิบัติโดยตรง
ต่อคนพิการ หรือการจัดสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้คนพิการ
ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสถานที่และบริการ
สาธารณะได้จริง เป็นสาเหตุให้คนพิการจ�ำนวนมาก34
รวมทั้งครอบครัวเป็นประชากรที่ยากจนที่สุดของโลก
และไม่ได้รบั การเหลียวแลจากสังคม รวมถึงคนพิการไม่มี
โอกาสรับรูเ้ รือ่ งนโยบาย กฎหมาย และแม้กระทัง่ การจัดให้
มีบริการทางสังคมที่มีผลต่อตนโดยตรง ช่องว่างในการรับ
รู้ เช่นนี้ท�ำให้คนพิการถูกกีดกั้นจากการเข้าร่วมกับสังคม
ส่วนใหญ่ ทัง้ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

29. แหล่งอ้างอิงเดียวกับข้อ6
30. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2556 : มาตรา 20 โดยส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
31. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2556 : มาตรา 15 โดยส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
32. สถิติคนพิการที่จดทะเบียน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 : ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 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)
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หลั ก การ/แนวคิ ด ด้ า นการสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คน
พิการผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์
1. ตระหนักถึงคุณค่า และศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียมกัน คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนควรมี
เป้าหมายในระดับอุดมคติ35 คือ เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและ
เท่าเทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย์ มีส่วนร่วมทางสังคม
มีส�ำนึกต่อประโยชน์สุขของส่วนรวม และมีโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในทางกาย ใจ ภูมิปัญญา
และจิตวิญญาณ เป็นชีวิตที่สงบสุข ปราศจากภัยคุกคาม
จากผู ้ อื่ น หรื อ การคุ ก คามซึ่ ง กั น และกั น ตลอดจนอยู ่
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาวะ เป็นชีวิต
ที่ มี ห ลั ก ประกั น ด้ า นเงื่ อ นไขการครองชี พ และมี ก ลไก
คุ ้ ม ครองทางสั ง คม ทั้ ง นี้ การสร้ า งสั ง คมที่ ค นไทยไม่
ทอดทิ้งกัน (Inclusive society) คือ การท�ำให้ทุกคน
ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางสังคมและท�ำกิจกรรมทางสังคม
ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกันและกัน
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน เข้าถึงสิทธิ ทรัพยากร และใช้
ประโยชน์จากสถานที่ บริการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้

2. กลไกส�ำคัญในการสร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้ง
กันมี 3 ประการ36 ได้แก่ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Universal designed
and enabling environment) 2) การส่งเสริมความเสมอ
ภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
(Equity and non-discrimination) 3) การสร้างความมัน่ คง
ทางด้านการคลังเพือ่ การพัฒนาสังคมอย่างต่อเนือ่ ง โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ
3. การสร้างสภาพแวดล้อมทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ จะเป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ทกุ คนออกมาใช้ชวี ติ
ทางสังคม ใช้สทิ ธิและบริการทีจ่ ำ� เป็นในการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวติ ได้ ประกอบด้วยแนวทางการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ37 การพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ท�ำให้ทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อการด�ำรงชีวิตและพัฒนาศักยภาพได้จริงและ
เท่าเทียมกัน

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
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4. ข้อเสนอแนะการจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ด้านคนพิการ
การจัดรายการวิทยุ/โทรทัศน์ หรือการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ ทัง้ ในด้านของเนือ้ หา ข้อมูลข่าวสาร การกล่าวถึง
คนพิการ และการร่วมรายการของคนพิการ เพือ่ มิให้เกิดการละเมิดในลักษณะทีบ่ ดิ เบือน อคติ และไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับผู้จัดรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ ดังนี้
หลักคิด/แนวคิดการน�ำเสนอเกี่ยวกับความพิการ
คนพิการก็สามารถท�ำสิง่ ต่างๆ ได้ หากได้รบั การส่งเสริมและ
1. การน�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคนพิการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ การขับรถ
		1.1 สิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ิ เพือ่ สนับสนุนการเสนอข้อมูล การค้าขาย หรือประกอบอาชีพต่างๆ การเล่นกีฬา และ
ข่าวสารและภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ด้านความพิการและ การแสดง เป็นต้น
คนพิการ เพื่อการคุ้มครองสิทธิของคนพิการเกี่ยวกับการ
1.1.6 ควรยกตัวอย่างคนพิการ ในมิติของผู้
ละเมิดด้วยการสื่อสารของคนพิการ38 และเพื่อความเข้าใจ กระท�ำบทบาทต่างๆ โดยตรง เพือ่ สะท้อนศักยภาพของคน
คนพิการ39
พิการทีไ่ ม่ใช่เป็นภาระ แต่เป็นพลัง เป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัว
1.1.1 ควรเปิดประเด็นเรือ่ งความพิการต่อเวที ชุมชนและสังคมเหมือนกับคนทั่วไปในสังคม เช่น การเป็น
สาธารณะ เพื่อท้าท้ายความคิดที่ว่าเป็นเรื่องต้องห้าม
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการต่างๆ เป็นแหล่งสนับสนุน
1.1.2 ควรน�ำเสนอเรื่องราวที่อ้างอิงความเป็น ส�ำหรับครอบครัวและชุมชน
จริงเกี่ยวกับคนพิการ โดยหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับคน
1.1.7 ควรน�ำเสนอข้อเท็จจริง โดยสร้างความ
พิการ(ภูมหิ ลัง) จากแหล่งข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ เพือ่ ให้ทราบถึง ตระหนักในปัญหาที่คนพิการต้องการ และประเด็นปัญหา
ความพิการและสามารถน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง เรื่ อ งความพิ ก าร รวมทั้ ง ปั จ จั ย ที่ ส ร้ า งปั ญ หาและสร้ า ง
ลดความสุ่มเสี่ยงในการละเมิด
ตราบาปให้คนพิการ
1.1.3 ควรน�ำเสนอภาพในเชิงบวก เพื่อสร้าง
1.1.8 ควรน�ำเสนอเนื้อหาที่คนพิการและคน
ทัศนคติที่ดี เปิดโอกาสให้คนพิการแสดงความสามารถ ทัว่ ไปใช้ชวี ติ ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความ
หรือน�ำเสนอการใช้ชวี ติ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ อย่างไรก็ตาม เสมอภาค รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเปิดโอกาสให้กับคนพิการควรระมัดระวังให้ไม่เป็นการ สังคม เพือ่ แก้ปญ
ั หาการกีดกัน้ คนพิการออกจากสังคมทัว่ ไป
ตอกย�้ำความพิการ ซึ่งเปรียบเสมือนดาบสองคม
ในทุกด้าน เช่น ด้านการด�ำรงชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ
      1.1.4 ควรน�ำเสนอเรือ่ งราวของคนพิการทีม่ คี วาม เพื่อเอาชนะการขาดโอกาสเข้าถึงการพัฒนาส่วนใหญ่ที่
ต้องการที่แตกต่างกัน เนื่องจากคนพิการ แต่ละประเภท รวมถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา อาหาร ที่อยู่อาศัย
ความพิการมีความแตกต่างกัน สื่อควรศึกษาและให้ความ การจ้างงาน/การมีงานท�ำ ทีด่ นิ กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น
ส�ำคัญกับความแตกต่าง โดยเคารพ ในความเท่าเทียม
  
1.1.9 ควรสะท้อนอัตลักษณ์ / ภาพลักษณ์ของ
1.1.5 ควรน�ำเสนอประเด็นทีเ่ น้นศักยภาพของ คนพิการในการอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมโลก ส่งเสริม
คนพิการ น�ำเสนอในด้านศักยภาพของคนพิการเป็นหลัก ข่าวสารในเรือ่ งทีม่ คี นพิการอยูร่ ว่ มในชุมชนต่างๆ ทัว่ ทุกมุม
และน�ำเสนออย่างสม�ำ่ เสมอ แม้วา่ จะมีสภาพความพิการแต่ โลก บุคคลเหล่านี้ล้วนมีสภาวะอารมณ์ ความสนใจ ความ
38. สรุปผลการระดมความคิดเห็น เรือ่ ง “คนพิการกับการถูกละเมิดทางสือ่ วิทยุ-โทรทัศน์”; วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชัน้ ๑ ส�ำนักงาน 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)
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ฉลาดเฉลียวทักษะ และพฤติกรรมเช่นเดียวกับประชาชน
กลุ ่ ม อื่ น รวมถึ ง ควรสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความซั บ ซ้ อ นใน
บุคลิกภาพ และประสบการณ์ เช่นเดียวกันกับประชาชน
กลุ่มอื่นในวัยและสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
1.1.10 ควรกระตุน้ การมีสว่ นร่วมจากภาคส่วน
ต่างๆ ต่อคนพิการ การส่งเสริมนโยบาย ผลิตภัณฑ์ บริการ
และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเข้าร่วมในการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ของคนทั่วไป รวมทั้งคนพิการ
1.1.11 ควรน�ำเสนอเรื่องราวของคนพิการโดย
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ น�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
คนพิการด้วยความเท่าเทียม และให้ความเคารพต่อสิทธิของ
คนพิการในด้านต่างๆ
1.1.12 ควรเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการติดต่อเพื่อ
สนับสนุนบริการ รวมทัง้ การแจ้งถึงแหล่งให้ความช่วยเหลือ
ทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารและ
ครอบครั ว ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งการรวมทั้ ง ข้ อ มู ล เรื่ อ งการ
ปรับปรุงนโยบายแห่งชาติ เช่น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับคนพิการ สิทธิคนพิการ การอยู่ร่วมในสังคม และการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น
1.1.13 ควรเลือกภาพที่เหมาะสมในการออก
อากาศ เช่น ภาพทีค่ นพิการมีความพร้อมในการน�ำเสนอทัง้
สภาพจิตใจและร่างกาย เช่น คนพิการร่างกายทีจ่ ะต้องมีการ
จัดเตรียมสภาพร่างกาย การนั่งที่ถูกต้อง และการแต่งตัวที่
เหมาะสมถูกกาลเทศะ ดูสะอาดเรียบร้อย เป็นต้น รวมทั้ง
เป็นภาพลักษณ์ที่สื่อสารแล้วผู้รับสื่อรู้สึกดี
1.2 สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิด
หรื อ กระทบกระเทื อ นความรู ้ สึ ก ของคนพิ ก าร 40 เพื่ อ
การคุ้มครองสิทธิของคนพิการเกี่ยวกับการละเมิดด้วยการ
สื่อสาร
1.2.1 ไม่ควรน�ำเสนอเรื่องราวที่มาจากความ
เชื่อเรื่องเวรกรรมและเชื่อมโยงกับความพิการไม่ควรน�ำ
เสนอเรื่องราวความพิการหรือคนพิการที่เกิดจากเวรกรรม
ในอดีตชาติ หรือปัจจุบนั ชาติ และไม่ควรประเด็นความพิการ
ที่ท�ำให้การรับรู้ของสังคมเกิดความเข้าใจผิดของสังคม
หรือน�ำเสนอละครที่แสดงถึงความพิการว่าเป็นเรื่องบาป

เป็นความไม่ดี ชัว่ ร้าย
1.2.2 ไม่ควรน�ำเสนอภาพของคนพิการใน
ลักษณะผู้ไร้ความสามารถหรือศักยภาพ ไม่ควรน�ำเสนอ
ว่าคนพิการเป็นผูไ้ ร้ความสามารถ เป็นภาระครอบครัว และ
สังคม
1.2.3 ไม่ควรน�ำเสนอทีก่ อ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ว่า
มีคนพิการในครอบครัวแล้วรู้สึกอับอาย ไม่น�ำเสนอสิ่งที่
ท�ำให้รู้สึก หรือการมีเจตคติที่ไม่ดีว่า การมีคนพิการใน
ครอบครัว หรือ การมีพี่น้อง หรือญาติเป็น คนพิการนั้น
เป็นเรื่องน่าอับอาย หรือน่ารังเกียจ
1.2.4 ไม่ควรน�ำเสนอเนือ้ หาทีส่ ะท้อนมุมมอง
ต่อคนพิการในด้านเป็นผูร้ บั ไม่ควรน�ำเสนอภาพทีเ่ กีย่ วกับ
การเลี้ยงดูหรือการท�ำงานหรือการให้ความช่วยเหลือคน
พิการนั้นเป็นการให้ทาน สร้างบุญ สร้างกุศล หรือบริจาค
หรือความรู้สึกที่สะท้อนว่าคนพิการเป็นผู้รับ และผู้รับสื่อ
เป็นผู้ให้ เป็นต้น
1.2.5 ไม่ควรน�ำเสนอภาพของคนพิการใน
ความเป็นผู้ร้องขออยู่เสมอ โดยเฉพาะไม่ควรสรุปว่าคน
พิการเป็นผูป้ ว่ ยเพราะเขามีความพิการ และเป็นทีน่ า่ รังเกียจ
ในสังคม
1.2.6 ไม่ควรน�ำเสนอภาพหรือสถานการณ์ที่
แสดงถึงความไม่เหมาะสมกับคนพิการ หรือในเชิงเวทนา
นิยมเกินสมควร เช่น ภาพทีส่ ะท้อนความรูส้ กึ น่าสงสาร ความ
รูส้ กึ หดหู่ น่าเศร้า หรือภาพทีส่ ร้างความรูส้ กึ ไม่ดตี อ่ ผูร้ บั สือ่
รวมถึงภาพความไม่พร้อมในการน�ำเสนอของคนพิการ หรือ
สภาพที่แต่งตัวไม่เรียบร้อย เป็นต้น
1.2.7 ไม่ควรเปิดเผยชือ่ และหน้าคนพิการโดย
ไม่ได้รบั อนุญาต ไม่เปิดเผยชือ่ และใบหน้าของคนพิการทีม่ า
ออกรายโทรทัศน์เว้นเสียแต่ ผูป้ กครองและคนพิการอนุญาต
ทั้งนี้ หากเป็นการด�ำเนินกิจกรรม ควรเป็นภาพกว้างๆ ไม่
เจาะจงที่คนพิการคนใดคนหนึ่ง
1.2.8 ไม่ควรน�ำเสนอภาพทีน่ า่ สงสาร น่าเวทนา
ของคนพิการ ที่จะเป็นการสร้างภาพลบให้แก่ความพิการ
หรือมุง่ เน้นเวทนานิยมเพียงด้านเดียว และไม่ควรแสดงออก
ถึงความสงสารต่อรูปลักษณ์ภายนอก

40.  สรุปผลการระดมความคิดเห็น เรือ่ ง “คนพิการกับการถูกละเมิดทางสือ่ วิทยุ-โทรทัศน์”; วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชัน้ ๑ ส�ำนักงาน กสทช.
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1.2.9 ไม่ควรน�ำเสนอด้วยการสมมุตวิ า่ ตัวเอง
เข้าใจความรูส้ กึ ของคนทีม่ คี วามพิการ เนือ่ งจากอาจไม่ตรง
กับความต้องการหรือประสบการณ์ของคนพิการจริง
1.2.10 ไม่ควรน�ำความพิการมาเป็นประเด็น
หลักในการเสนอเนื้อหา/ข่าว หรือจุดขายของเนื้อหาข่าว
เพราะความพิการมิได้เป็นเหตุของการกระท�ำความผิด แต่
เป็นเรือ่ งการกระท�ำความผิดของบุคคลทีต่ อ้ งได้รบั โทษเสมอ
กัน จึงไม่ควรเน้นเรื่องความพิการ
1.2.11 ไม่ควรใช้ค�ำที่เป็นการเปรียบเทียบ /
เปรียบเปรยกับความพิการ / แสดงจุดบกพร่องของคน
พิการ การพูดดูถูก เหยียดหยาม เช่น ท�ำอย่างกับเป็นคน
ตาบอด ท�ำเป็นคนหูหนวกไปได้ โง่ งีเ่ ง่า เป็นปัญญาอ่อนไป
ได้ ท�ำเป็นคนพิกลพิการท�ำอะไรก็ไม่ได้ คนพิการน่าสงสาร
น่าเวทนา เครือ่ งนีพ้ กิ ลพิการไปเสียแล้ว ไม่ใช่งอ่ ยเปลีย้ เสีย
ขาถึงไปไม่ได้ เป็นใบ้ ง่อย เป๋ ปัญญาอ่อน เอ๋อ เป็นต้น
(ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ก)
1.2.12 ไม่ควรใช้ถ้อยค�ำที่ไม่เหมาะสม เช่น
ไอ้ด้วน ไอ้บอด ไอ้ติงต๊อง ไอ้เอ๋อ เป็นต้น
1.2.13 ไม่ ค วรแสดงการล้ อ เลี ย น แสดง
พฤติกรรมล้อเลียนลักษณะข้อบกพร่อง เช่น การเดิน
ปากเบีย้ ว มือและร่างกายบิด หรือการแสดงท่าทางทีไ่ ม่สมควร
เลียนแบบลักษณะความพิการในแต่ละประเภทความพิการ
2. ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับคนพิการ
2.1 เรียกชือ่ ความพิการตามชือ่ ของสมาคม เช่น คน
ตาบอด (สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) คนหูหนวก
(สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย) คนพิการทางกาย
(สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย) คนพิการทางจิต (สมาคม
คนพิการทางจิตแห่งประเทศไทย) คนพิการทางสติปัญญา
(สมาคมเพื่ อ คนพิ ก ารทางสติ ป ั ญ ญาแห่ ง ประเทศไทย)
บุคคลออทิสติก (สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย))
เป็นต้น

2.2 ศึกษาข้อมูลของคนพิการก่อนร่วมรายการจาก
หน่วยงานโดยตรง ถ้ามีคนพิการร่วมแสดงในแต่ละรายการ
ต้องศึกษาข้อมูลจากสมาคมคนพิการโดยตรง หรือผู้ทรง
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับความพิการว่าด้วยเรื่องของการดูแล
คนพิการ ความพิการ เพือ่ ความถูกต้อง เหมาะสมในการน�ำ
เสนอและออกอากาศ โดยควรน�ำเสนอวิถชี วี ติ ของคนพิการ
ใช้เชิงสร้างสรรค์ (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ข)
2.3 การน�ำเสนอควรค�ำนึงถึงประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสื่อใน
ช่องทางต่างๆ ควรค�ำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
พระราชบัญญัติคนพิการ พ.ศ.2556 และอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ เป็นต้น
2.4 กรณีทคี่ นพิการออกรายการโทรทัศน์ ต้องได้รบั
อนุญาตจากคนพิการหรือผูป้ กครอง / ผูด้ แู ลคนพิการก่อน
การน�ำคนพิการมาเข้าร่วมรายการต้องชีแ้ จงรายละเอียดแก่
ผู้ดูแล และได้รับการยินยอมจากคนพิการและผู้ปกครอง
และควรจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของคนพิการ ให้คน
พิการได้ชว่ ยเหลือตัวเอง เพือ่ เป็นตัวอย่าง และให้ความรูแ้ ก่
ผู้ชม เช่น ทางลาดของเก้าอี้รถเข็นหรือวีลแชร์ ล่ามภาษา
มือส�ำหรับคนหูหนวกและการจัดท่านั่งหรือการทรงตัวที่ถูก
ต้อง เป็นต้น
2.5 จัดให้มีล่ามภาษามือทุกครั้งทุกรายการถ้ามี
คนหูหนวกร่วมรายการ เพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และรายการต่างๆ ได้
2.6 คนทัว่ ไป “ไม่ควรคิดแทน” แต่ “ควรคิดเผือ่ ”
ว่ า คนพิ ก ารมี ค วามต้ อ งการอย่ า งไร วิ ธี ใ ดเป็ น ทางออก
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมคนพิการ
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5. บทสรุป และข้อเสนอแนะอื่นๆ
การสื่อสาร นับวันยิ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่ทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับ
สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ยทั่ ว ทุ ก แห่ ง ในสั ง คมไทย สามารถ
ส่งผลกระทบต่อระบบสังคม มีผลกระตุน้ ต่อพฤติกรรมและ
เจตคติของคนในสังคม หรือมีผลต่อการด�ำรงชีวติ ความคิด
ความเชื่อ และการกระท�ำในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ทั้ ง นี้ หากการน� ำ เสนอหรื อ สื่ อ สารผ่ า นการจั ด
รายการวิทยุ หรือโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับคนพิการ
ทั้งในด้านของเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร การกล่าวถึงคนพิการ
และการร่ ว มรายการของคนพิ ก าร การสื่ อ ด้ ว ยความ
เคารพในศักดิ์ศรี ตระหนักในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
มี ค วามเท่ า เที ย ม ไม่ ล ะเมิ ด หรื อ บิ ด เบื อ น หรื อ อคติ
ต่ อ คนพิ ก าร สามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ สั ง คมยอมรั บ
คนพิการเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคม สร้างการรับรู้ และ
ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้ำระหว่างคนพิการกับคนในสังคม
การถูกกีดกันออกจากสังคม ขจัดอุปสรรคทีก่ ดี ขวางทัง้ ทาง
ด้านกายภาพ เจตคติ กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และ
การสือ่ สาร ทีส่ ำ� คัญน�ำไปสูก่ ารส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนพิการซึ่งปัจจุบัน
มีอยูป่ ระมาณ 1.5 ล้านคนให้เป็นพลเมืองไทยทีส่ ามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จากสือ่ วิทยุและโทรทัศน์ ข้อมูล-ข่าวสาร
การบริการต่างๆ ในสังคม รวมถึงการรับรู้ การมีส่วนร่วม
มีโอกาสในทุกระดับ ทุกเรื่อง
คู ่ มื อ การจั ด และผลิ ต รายการวิ ท ยุ ห รื อ โทรทั ศ น์ ที่
เกีย่ วข้องกับคนพิการ จึงเป็นข้อเสนอแนะหรือแนวคิด และ
แนวทางการปฏิบตั สิ ำ� หรับผูจ้ ดั รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่
สร้างสรรค์และไม่ละเมิดคนพิการ คนพิการสามารถเข้า
ถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารจากกิจการวิทยุและ
โทรทัศน์ เพื่อร่วมสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สรุปข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเพือ่ ระดมความคิดเห็น เรือ่ ง “คนพิการกับการถูกละเมิด
ทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” โดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารหอ
ประชุม ชั้น 1 ส�ำนักงาน กสทช. ได้แก่
1. ผลักดันให้เป็นวาระระดับชาติ ผลักดันการปฏิรูป
สือ่ ในการน�ำเสนอเนือ้ หาทีเ่ หมาะสม ยอมรับความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์ เพราะการน�ำเสนอของสื่อมีผลกระทบไม่ใช่
เฉพาะคนพิการ แต่รวมถึงคนที่อยูร่ อบตัวคนพิการด้วย ซึง่
อาจได้รบั ผลกระทบจากการถูกดูถกู เหยียดหยามจากสังคม
หากสื่อน�ำเสนอภาพ เช่น พี่ชายที่มีน้องชายพิการ อาจถูก
ล้อเลียนจากเพือ่ นในโรงเรียน เป็นต้น รวมถึงความแตกต่าง
ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น มิติด้านความพิการ ความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์
2. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการกิจการวิทยุ
และโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องควรสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ระกอบการ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ เช่น อาจมีเงินสนับสนุน ลดภาษี
หรือช่องทางใดๆ ก็ตาม ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนผูป้ ระกอบกิจการ
ให้มีบริการ หรือจัดรายการเพื่อคนพิการ
3. ภาคส่วนต่างๆ ควรส่งเสริมกระบวนการสร้าง
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น
3.1 ฝึกอบรม (Change Agent) เพื่อให้ความรู้
ด้านสื่อส�ำหรับคนพิการ
3.2 สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับคนพิการ เพือ่
ให้สื่อเข้าใจ รู้จักคนพิการ ความพิการ
3.3 จัดท�ำคู่มือสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถมีแนวทาง
การผลิตรายการที่ไม่ละเมิดคนพิการ
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3.4 ควรเปิดหลักสูตรกำรสอนในเรือ่ งกำรท�ำสือ่ ส�ำหรับคนพิกำร เพือ่ ให้คนพิการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม และท�า
หน้าที่สื่อ
3.5 ควรส่งเสริมให้สอื่ ได้ศกึ ษำถึงควำมหลำกหลำยทำงสังคม และสร้างความตระหนักให้กา� หนดเป็นพันธกิจหนึง่
ของสื่อในการสร้างความรับรู้เรื่องความพิการ 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 อบรมให้ควำมรูใ้ ห้แก่บคุ ลำกรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดท�ำรำยกำรว่าด้วยเรือ่ งคนพิการ ความพิการ เช่น ศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิของคนพิการ การเลือกปฏิบัติกับคนพิการ ในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น
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ภาคผนวก ก
ค�ำพูดที่ “ควรหลีกเลี่ยง” และ “ควรใช้”
ค�ำที่ควรหลีกเลี่ยง

ค�ำที่ควรใช้

1. คนปกติ และคนไม่ปกติ
2. ผู้พิการ
3. ไอ้ใบ้ ไอ้หนวก
4. ไอ้บอด
5. ขาเป๋ ง่อย

1. คนทั่วไป และคนพิการ
2. คนพิการ
3. คนหูหนวก คนพิการทางการได้ยิน
4. คนตาบอด คนพิการทางการเห็น
5. คนพิการร่างกาย / คนพิการทางการเคลื่อนไหว
คนที่ใช้ไม้ค�้ำยัน / 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�ำทางคนตาบอด
17. ดูหนัง
18. ดูหนังสือ
19. ชุมชนของคนพิการ
20. กลุ่มคนพิการ / สตรีพิการ / บุรุษพิการ / เด็กพิการ / คนพิการ
21. เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกัน

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�ำบุญท�ำทานให้ผู้พิการ

หมายเหตุ - ความชอบและความรู้สึกต่อค�ำที่ใช้อาจขึ้นอยู่กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จึงควรสอบถามจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการ
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
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ภาคผนวก ข
หน่วยงานด้านคนพิการ / องค์กรแต่ละประเภทความพิการ
ที่

สมาคม

การติดต่อ

อีเมล์

1

สมาคมผู้ปกครองบุคคล
ออทิซึม (ไทย)

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

autisticthai@gmail.com

2

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติ
ปัญญาแห่งประเทศไทย

เลขที่ 49/6 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา กม. 4
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02 971 9727  
โทรสาร : 02 552 1606

pikarnpanya@hotmail.com
pikarnpanya@gmail.com

3

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

โรงพยาบาลศรีธัญญา อาคารคลังสมอง เลขที่ 47
หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 525 2630 หรือ 02 528 7800
ต่อ 57454
โทรสาร : 02 968 9667

ami_dmh@hotmail.com

4

สมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย

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

info@tab.or.th

5

สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย

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

nadtthai@hotmail.com
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ที่

สมาคม

การติดต่อ

อีเมล์

6

สภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย

เลขที่ 29 อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 281 9280, 02 354 5349
โทรสาร : 02 281 9270

office@tddf.or.th

7

สมาคมคนพิการแห่ง
ประเทศไทย

เลขที่ 73/7-8 ซอยติวานนท์ 8 ถนนติวานนท์
ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 951 0445, 02 951 0447, 02 951
0569, 02 951 0455, 02 951 0337
โทรสาร : 02 951 0567

apht2005@yahoo.com
apht2005@hotmail.com

8

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 354 3388, 02 354 5501
โทรสาร : 02 354 3899

disabilities@nep.go.th

9

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 1300

10

มูลนิธิคนพิการไทย

เลขที่ 78/14 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต�ำบลบางตลาด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02 582 0897-8
โทรสาร : 02 582 0899

11

มูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส�ำนักงานใหญ่สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์ : 02 245 8697, 02 281 6403

12

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

เลขที่ 29 อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 281 9280
โทรสาร : 02 281 9270

tdf_tw@hotmail.com

office@tddf.or.th
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14. อันธิกา สวัสดิศ์ รี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, บทความ เรือ่ ง ตัวแบบความพิการทางสังคม”
กับการมองภาพ “คนพิการ” ใน “สังคมไทย” : กันยายน 2009.
15. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสังคมไทย” เสนอ “ส�ำนักงานสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดย “สถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 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�ำนักงาน กสทช.
18. สถิติคนพิการที่จดทะเบียน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 : ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
19. สมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ 3 (ธันวาคม 2553) เอกสารรายงาน วาระ “ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ” หนังสือพิมพ์
ออนไลน์แนวหน้า : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557, คอลัมน์ผู้หญิง “สถานีพัฒนาสังคม”.
20. สมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ 1 (28 กุมภาพันธ์ 2554) เอกสารหลัก ระเบียบวาระ 6 “การสร้างสังคมทีค่ นไทยไม่ทอดทิง้ กัน (Inclusive society)” :
หน้า 3.
21. บทความ “รู้เท่าทันกลวิธีการใช้” :  สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ, หน้า 2.
22. บทความ “อิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อสังคม” ไม่ระบุผู้เขียน
23. บทความ “สือ่ มีบทบาทในสังคมอย่างไรบ้าง” เว็บไซต์ : กสทช.เพือ่ ผูบ้ ริโภคสือ่ วิทยุ-โทรทัศน์ http://bcp.nbtc.go.th/knowledge/detail/324
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เอกสารของหน่วยงาน : ส�ำนักงาน กสทช.
จัดพิมพ์ : ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
จ�ำนวน : 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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