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การคุ้มครองสิทธิคนพิการในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว:
ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ
พงษ์พนิ ัย ไชยสิทธิ1์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ปัญหาข้อ กฎหมาย และ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้กาหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
สากลปี ค.ศ.2006 สมควรที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิภายใต้กฎหมายให้เท่า เทียม
กับบุคคลทั่วไป หากพวกเขาได้รับการคุ้มครองสิทธิ หรือได้รับสิทธิพิเศษ ซึ่งหลักใน
การปฏิบัติเหล่านี้ ถือเป็นหลักสากลที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ แต่จะ
เห็นได้ว่า ในปัจจุบัน สปป.ลาว2 ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะคนพิการ มีเพียงการกาหนด
ไว้ และบั ง คั บ ใช้ ใ นกฎหมายแต่ ล ะเรื่ อ งซึ่ ง มี ลั ก ษณะทั่ ว ไป และเนื้ อ หายั ง ไม่
ครอบคลุมอันจะสามารถยกให้เห็นเป็นปัญหาทางกฎหมายของ สปป.ลาว การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิคน
พิ ก ารใน สปป.ลาว อย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยท าการศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคนพิการของประเทศ
ไทยเป็นหลัก
ผลการศึกษาพบว่า การที่ สปป.ลาว ได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการสากลปี ค.ศ. 2006 สปป.ลาว จึงควรปฏิบัติพันธะกรณีของตนให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์อันแท้จริงแห่งอนุสัญญา ดังนั้นการที่รัฐบาล สปป.ลาว ได้ออกดารัส
1
2

สานักวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สปป.ลาว มีชื่อเต็มว่า “สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
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แต่งตั้งคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อคนพิการ (คชพก.) ขึ้นตามดารัสนายกรัฐมนตรี
ฉบับ เลขที่ 061/นย ลงวันที่ 6 มี นาคม ค.ศ. 2009 เพื่อ ช่วยให้รั ฐบาล และ
นายกรัฐมนตรีรับผิด ชอบดาเนิ นการประสานงานกับภาคส่ว นที่เกี่ยวข้ องในการ
ปกป้อง คุ้มครองช่วยเหลือ บาบัดฟื้นฟู และพัฒนาคนพิการลาวทั่วประเทศที่ได้
กาหนดไว้ตามภาระบทบาทของตนนั้น จะเห็นได้ว่ายังไม่ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสากล จึงทาให้การคุ้มครองสิทธิคนพิการภายใต้
กฎหมาย โดยเฉพาะทางด้านโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ควรจะได้รับในแต่ละ
ประเภทนั้น ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนพิการเหล่านั้น มีความเท่าเทียมกับ
บุคคลทั่วไปได้อย่างแท้จริง เช่น สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้
แปลภาษา ตามกฎหมายว่าด้วยการดาเนินคดี อาญา สิทธิทางการศึกษาว่าด้วย
มาตรฐานของครู และอุปกรณ์สื่อการสอนในกฎหมายว่าด้วยการศึกษา สิทธิในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะ เช่น ห้องน้า สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการบันเทิง
สิทธิในการเข้าถึงวิชาชีพตามกฎหมายแรงงาน และสิทธิในการได้รับบริการการฟื้นฟู
สมรรถภาพและสาธารณะสุขรวมทั้งกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น กีฬา
ซึ่งบรรดาสิทธิที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเจตนารมณ์ที่สาคัญแห่งอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิคนพิการสากล ปี ค.ศ. 2006
คาสาคัญ: มาตรการทางกฎหมาย / สิทธิคนพิการ / ความเท่าเทียม / กฎหมายคน
พิการ /กฎหมาย สปป.ลาว ว่าด้วยสิทธิคนพิการ / อนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิคนพิการ / กฎหมายไทยว่าด้วยสิทธิคนพิการ
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Abstract
The purpose of this research is to conduct a comparative study on legal
problems and measures for the protection of disabled people rights in Lao
People’s Democratic Republic (Lao P.D.R.) with Thailand and other countries.This
is to ensure that it complies with the standard rules on the International
Convention on the rights of persons with disbilities 2006. The disable people
should have equality and equal protections like other normal people. They might
become one of the important group of people to develop country if they are
appropriately protected and offered preferential policy from government that
conform with the International Convention of the Rights Persons with Disabilities. It
is can be seen that there is currently no specific law for disabled people in Lao
P.D.R.There are some general regulations in each law for utilizing into practice,
thus it is absolutely uncomprehensive to the protection of disabled people rights,
concerning legal problems on these issues in Lao P.D.R. This research is to find
suitable measures to solve problems by conducting a comparative study in
Thailand because Thailand is a member of the International Convention on the
Rights of Persons with Disabilities like LaoP.D.R.
The results reveal that Lao P.D.R. has entered the member of the
International Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006.
According to its obligation Lao P.D.R. has to implement and amend its legal
system in order to get along with each others. Although Lao P.D.R. has
established the National Committee for Disabled People by Prime Minister
Degree No. 061/PM adopted date 6March 2009 to be as the main regulation
guideline of government and the Prime Minister to implement, coordinating with
concerning government organizations for protection, administration, supportive,
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rehabiltation to disabled people throughout the country.However all regulations
adopted by government not able to conform with the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities as a result of reflection to inaccessability of disabled
people. It is also not garantee the equalities occurred with them such as the right
to access justic system specificly on interpretor for disabled people under the law
of criminal procedure, the right to access education under the law of education
specificly on the criteria of teacher and educational materials for disabled people
students, the right to access public services specificly on public toilet, public
bulding and sidewalks for disabled people, the right to access the mass media
and information under the Law of Media, the right to access the opportunities of
working under the Labour Law, the right to have rehabilitation and public health
care activities such as the sports.Those rights above are absolutely adopted in
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006.
Keywords: Legal measures / Right / Equality / Law on Disability / Lao law on
Disabilities / Convention on the rights of person with disability /
Thai law on Disability
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
พลเมื อ งทุ ก คนในสั ง คมย่ อ มมี สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ความคุ้ ม ครองภายใต้
กฎหมายในรัฐของตน ซึ่งคนพิการก็ถือว่าเป็นพลเมืองของรัฐมีความต้องการในการ
ดารงชีวิต อยู่ได้ด้ว ยตนเองเหมือนคนปกติทั่ว ไป ต้องการได้รั บการคุ้ม ครองสิท ธิ
เสรีภาพต่อหน้ากฎหมาย ในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม
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แต่ความต้องการขั้นพื้นฐานเหล่านั้นได้ถูกความพิการขัดขวางไม่ให้คนพิการได้รับ
อย่างเต็มที่ ท าให้ค นพิการมีอุปสรรคในการดาเนินชี วิตในหลายๆ ด้านจ าเป็น ที่
จะต้องกาหนดข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสภาวะของคนพิการเพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปซึ่งองค์การสหประชาชาติ ถือว่าสิทธิคนพิการนั้นเป็น
เรื่องที่มีความสาคัญมากที่จะต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้ กฎหมายสากลด้วย เช่น
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการปี ค.ศ. 2006 (Convention on the
Rights of Persons with Disability, New York, December 2006)
ในขณะที่ บรรดาประเทศต่างๆ ในภาคพื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
ไทย เวียดนาม หรือประเทศอื่นๆ ที่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
สากลฉบับดังกล่าวเหมือนกับ สปป. ลาว เห็น ว่าประเทศไทยนั้น ได้ตระหนักถึงการ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการโดยได้ออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับคนพิการ ซึ่งสามารถ
รับประกันในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษา
พบว่า การคุ้มครองสิทธิของคนพิการของประเทศเหล่านั้นได้ก้าวหน้าไปไกลมาก
ทีเดียวเพราะรัฐได้มีบทบาทในการเอาใจใส่คุ้มครองคนพิการภายใต้ กฎหมายอย่าง
เทียบเท่ากับคนทั่วๆ ไปในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะที่รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก็ได้ให้ความสาคัญโดยได้เข้าเป็นภาคีของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสากล นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา แต่ สปป.
ลาว ยังไม่มี กฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับคนพิการ ซึ่งแตกต่างจากบรรดาประเทศ
สากลอื่นๆ ดังที่กล่าวมา จึงไม่สามารถรับประกันการคุ้มครองได้ทั้งในภาคทฤษฎี
และนโยบายทางกฎหมาย
ด้วยเหตุที่มีคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคนพิการ (คชพก.) ในปัจจุบันตาม
ดารัสของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 061/นย ลงวันที่ 6 มีนาคม ปี ค.ศ. 2009 แต่ยังไม่มี
กฎหมายว่า ด้วยคนพิการ จึงท าให้ สิท ธิของคนพิก ารที่ควรจะได้ รับเท่า เทีย มกั บ
บุคคลทั่วไปนั้นเป็นปัญหาที่จาต้องได้รับการแก้ไขภายใต้กฎหมายโดยเฉพาะปัญหา
ในการรับประกันสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วย
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สิทธิคนพิการสากลปี ค.ศ.2006 อาทิ สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและทางแพ่ง สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ สิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การบันเทิง สิทธิในการเข้าถึงวิชาชีพ สิทธิในการคุ้มครอง
สมรรถภาพและการฟื้ น ฟู รวมทั้ง กิ จ กรรมทางสัง คมเพื่ อ สุ ข ภาพเช่ น กี ฬ า ตาม
จุดประสงค์แห่งอนุสัญญาที่แท้จริง
ในปั จ จุ บั น มี เ พีย งระเบี ย บการที่ ใ ช้ เ ฉพาะในสมาคมคนพิ ก ารแห่ ง ชาติ
เท่านั้นที่เป็น นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยเฉพาะ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามี
บางกฎหมายของ สปป. ลาว ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านต่างๆ ของคนพิการโดยตรงแต่
ละประเภท แต่การออกข้อกาหนดกฎหมายเหล่านั้น มีลักษณะรวมๆ เช่น ตัวอย่าง
สิทธิทางการศึกษาในกฎหมายว่าด้วยการศึกษา มาตรา 6 ได้กาหนดว่า “พลเมือง
ลาวทุกคนไม่แยกชนเผ่า เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย และสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม
ล้วนแล้วแต่มีสิทธิได้รับการศึกษา” ซึ่งพิจารณาดูแล้วเห็นว่าการกาหนดดังกล่าวเป็น
ข้อกาหนดแบบรวม แต่กลับไม่สามารถอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการเข้าถึงได้
อันเนื่องมาจากไม่ได้กาหนดในกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่อย่างใดเกี่ยวกับครูหรือ
อุปกรณ์การศึกษาในมหาวิทยาลั ยเพื่อเตรียมสอนให้แก่คนพิ การ จึ งกล่าวได้ว่ า
กฎหมายที่มี อ ยู่ไม่สามารถอานวยความสะดวกและคุ้ มครองสิ ทธิ ค นพิ การตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ ปี ค.ศ. 2006 แก่คนพิการอย่าง
แท้จริงได้
ผู้วิจัยเห็นว่าการคุ้มครองสิทธิของคนพิการของไทยนั้ น มีความก้าวหน้า
และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยแท้จริง ดังนั้นจึงเห็นว่าแตกต่าง จากการ
คุ้มครองสิทธิคนพิการของ สปป.ลาว ที่มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อคน
พิการหรือ คชพก. แต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะคนพิการจึ่งทาให้การคุ้มครองสิทธิคน
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พิการยังไม่สามารถ ปฎิบัติให้เป็นรูปธรรมเช่นดังประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ได้
โดยรวมแล้วผู้วิจัยพิจารณาปัญหาในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการภายใต้ กฎหมาย
ของ สปป.ลาว ได้ดังนี้
1. สิทธิของคนพิการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในกฎหมายว่าด้วย
การดาเนินคดีอาญาในมาตรา 34 ว่าด้วยผู้แปลภาษาในการดาเนินคดีอาญา แต่
ไม่ได้กาหนดเรื่องผู้แปลภาษาสาหรับผู้พิการแต่อย่างใด ทาให้เกิดข้อสงสัยว่า ถ้า
กรณีดาเนินคดีกับคนพิการจะสามารถรับประกันความยุติธรรมแก่พวกเขาได้หรือไม่
เพราะผู้แปลภาษาสาหรับคนพิการนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้คนพิการได้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ไม่เพียงแต่กระบวนการอาญาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
กระบวนการทางแพ่ง ทางการค้าต่างๆ อีกด้วย
2. สิทธิในการเข้าถึงการศึกษากฎหมายว่าด้วยการศึกษาในมาตรา 42 ว่า
ด้วย มาตรฐานของครู สอน และอุ ปกรณ์สื่อเรี ยนการสอนสาหรั บคนพิ การ ไม่ได้
กาหนดไว้ในกฎหมายในมาตราดังกล่าว เช่น อาจารย์ที่สอนภาษามือ หรือภาษา
สาหรับคนตาบอด หูหนวก หรือแยกกรณีพิเศษสาหรับนักเรียนพิการในมหาวิทยาลัย
หรือโรงเรียนที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของการสอน
3. สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะในรัฐธรรมนูญมาตรา 35 ว่าด้วย
พลเมืองลาวทุกคนมีความเสมอภาค ภายใต้ กฎหมายแต่การบริการด้านการจัดการ
ของรัฐบาล เช่น บริการสาธารณะต่อคนพิการก็ยังเข้าไม่ถึงอย่างเป็นเอกภาพ อาทิ
ห้องน้าสาธารณะ สถานที่ทางาน หรือ ทางเดินเฉพาะคนพิการที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและ
จาเป็นที่สุดต่อคนพิการก็ยังเข้าไม่ถึง
4. สิทธิใ นการเข้าถึ งข้อมู ลข่าวสาร กฎหมายว่ าด้วยการสื่ อมวลชนใน
มาตรา 16 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของพลเมืองลาวในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่การ
เข้าถึงสื่อและสิทธิในการรับรู้ข่าวสารบันเทิงทางสังคม ของคนพิการยังจากัดเพราะ
ไม่ มี ก ฎระเบี ย บหรื อ กฎหมายที่ ก าหนดให้ มี ผู้สื่อ ข่ า วรายงานเป็ น ภาษามื อ หรื อ
หนังสือพิมพ์เพื่อคนพิการแต่อย่างใด
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5. สิทธิในการเข้าถึงวิชาชีพ ในกฎหมายแรงงาน มาตรา 26 การรับเอา
แรงงานที่พิการที่ได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิในการได้รับโอกาสเข้าทางาน แต่ไม่มี
อาชีพใดยอมรับคนพิการเข้าทางานในสภาพความเป็นจริง ซึ่งเห็นว่าควรมีมาตรการ
ที่เ หมาะสมแก่อ งค์ ก าร แรงงาน หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนให้
เหมาะสม เพื่อให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทางานของผู้พิการ
6. อีกปัญหาหนึ่งที่สาคัญที่สุดทางด้านกฎหมายคือยังไม่มีกฎหมายฉบับ
ใดของ สปป.ลาว ที่ให้นิยามความหมายที่ชัดเจน และแยกประเภทของคนพิก ารแต่
อย่างใด อันเป็นประเด็นที่สาคัญที่สุดในการคุ้มครองสมรรถภาพและการฟื้นฟูคน
พิการในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพทางสังคม เช่น กีฬา ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการสากล ปี ค.ศ. 2006 ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงการตรวจทาง
การแพทย์ เช่น การได้รับการรับรู้คาแนะนา การให้คาปรึกษาทางสุขภาพแต่ละกรณี
จากแพทย์ เป็นต้น
เมื่อเห็นปัญหาทางกฎหมายของ สปป.ลาว ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่า สมควรอย่างยิ่งที่จะยกเอาการคุ้มครองสิทธิคนพิการภายใต้ กฎหมายของ
ต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้
เห็นแนวทางในการกาหนดกฎหมายให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ ปี ค.ศ. 2006 ให้เห็นแต่ละประเด็นและเป็นแนวทางในแต่ละเรื่อง ดังนี้
1) เปรี ยบเทียบการเข้าถึ งกระบวนการยุติธรรม พบว่ า ประเทศไทยมี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งราชอาณาจักไทยได้กาหนดชัดเจนใน
มาตรา 13 (ทวิ 9) วรรค 3 ว่า “ในกรณีผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จาเลย หรือพยาน ไม่
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สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมายได้ และไม่มีล่ามภาษามือให้พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาล่ามภาษามือให้ หรือจัดให้ถามตอบ หรือ
สื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร”
นอกจากนี้ในกฎหมายว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาของเวียดนามนั้นได้
กาหนดไว้ในมาตรา 61 วรรค 4 ว่า “ในบทบัญญัติว่าด้วยผู้แปลภาษานี้จะต้อง
รวมถึงคนพิการที่ใช้ภาษามือเป็นใบ้ และหูหนวกด้วย”
ดัง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ในประเด็ น ดั งกล่ า วได้ อ ย่ า งชั ด เจนแล้ ว ว่ า ทั้ ง ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีอาญาของคนพิการของทั้งไทย และเวียดนาม
นั้นได้กาหนดให้มีผู้ที่แปลภาษาให้กับคนพิการอันรับประกันได้ว่าสิทธิคนพิการใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในกรณีมีผู้พิการไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
ยุติธรรมย่อมมีเครื่องมือทางด้านกฎหมายเป็นมาตรการเพื่อให้มีการดาเนินการ
สื่อสารระหว่างคนพิการกับเจ้าหน้าที่ ที่ดาเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดความเท่าเทียมระหว่างผู้พิการและคนปกติทั่วไปอย่างไม่มี
ข้อสงสัย
2) การเข้าถึงการศึกษาในกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
ภายใต้กฎหมายไทยนั้น ถือเอาการศึกษาของคนพิการนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญ
เป็นอย่างยิ่งโดยได้กาหนดให้เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาว่าด้วยคนพิการ
โดยเพาะซึ่งได้กาหนดให้มีครูการศึกษาพิเศษแก่ผู้พิการตามสถาบันการศึกษาทั่วไป
ในสังคมในมาตรา 3 วรรค 5 ว่าครูการศึกษาพิเศษหมายถึงครูที่มีวุฒิทางการศึกษา
พิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในสถานการศึกษาของรัฐและ
เอกชน ผู้วิจัยจึงให้ข้อสังเกตว่าเป็นการกาหนดที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อมาตรการ
ดังกล่าวภายใต้ กฎหมายเพราะเป็นการตอบสนองบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาของคนพิการด้ วย เห็นได้ว่าเป็นมาตรการที่สาคัญช่วยให้คนพิการ
ได้รับสิทธิเข้าถึงการศึกษาที่แท้จริงได้
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ในกฎหมายเวีย ดนามนั้ นได้กาหนดสิทธิ เรื่องการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4
มาตรา 29 ของกฎหมายว่าด้วยคนพิการอย่างชัดเจนว่า “อาจารย์ที่สอนคนพิการนั้น
จะต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ทางด้ านวิชาการ และความรู้ทางด้านภาษาแก่คน
พิการอย่างเหมาะสมสาหรับนักเรี ยนที่พิการของตน นอกจากนี้ในกฎหมายของ
เวียดนามยังกาหนดให้บรรดาสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคนพิการให้มีการเตรียม
ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การศึกษาที่จาเป็นแก่คนพิการให้เพียงพอ ซึ่งรัฐได้มี
นโยบายพิเศษแก่บริษัท องค์กรที่ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย คือการลดหย่อนภาษี
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึงด้านการศึกษา
ผู้วิจัยได้เห็นความแตกต่างของการคุ้มครองสิทธิทางด้านการศึกษาของ
ลาวกับประเทศไทย และเวียดนามอย่างชัดเจนว่า
1. ไทยนั้ น มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก ารซึ่ ง ได้
กาหนดสิทธิต่างๆ ทางการศึกษาไว้ละเอียดมากโดยเฉพาะมาตรฐานของครู
2. เวี ย ดนามเป็ น ประเทศในระบบสั ง คมนิ ย มเหมื อ นลาวแต่ ก าร
กาหนดทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิคนพิการทางด้านการศึกษาต่างกันเพราะ
เวียดนามกาหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการรับประกันให้ผู้พิการได้มีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนโดยเฉพาะมาตรฐานของ
ครูผู้สอนและอุปกรณ์สื่อการสอนที่ได้มีนโยบายพิเศษในการลดผ่อนภาษีให้ผู้ที่ทา
หน้าที่สนับสนุนงานด้านอุปกรณ์การศึกษาแก่คนพิการ
ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีความเท่าเทียมกัน
ในด้านกฎหมายของ สปป.ลาว กับไทย และเวียดนาม หรือเป็นไปตามพันธกรณีของ
ประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการฯ ควรปฏิบัติ สปป.ลาว ต้องเพิ่มเนื้อหา
หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมในมาตรฐานของครูภายใต้ กฎหมายในมาตรา 4 คือ สนับสนุน
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ให้ภาคสาธารณะ หรือ เอกชนให้มีการเตรียมความพร้ อมทางด้านครูสอนสาหรับผู้
พิการ รวมถึงอุปกรณ์สื่อการสอนในทุกระดับของมหาวิทยาลัยในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาด้วย
3) การบริ ก ารสาธารณะ (ห้ อ งน้ า สถานที่ สาธารณะ ทางเดิ น ฯลฯ)
กฎหมายของเวียดนามที่ได้กาหนดในกฎหมายว่าด้วยคนพิการหมวดที่ VII มาตรา
39 ว่าด้วยการสร้างที่พักอาศัย และสถานที่ทางานสาธารณะคือรัฐกาหนดให้มีการ
ปรั บ ปรุ ง คื อ สถานี ร ถไฟ สถานี ข นส่ ง สถานที่ ส าธารณะสุ ข สถานที่ ฝึ ก อบรม
การศึกษา สถานที่ออกกาลังกายให้มีการปรับปรุงเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึง
ดังเช่นคนปกติทั่วไป
ส่วนในกฎหมายไทยนั้นได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในมาตรา 20 วรรค 1 ว่าคนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ จ ากสิ่ ง อ านวยความสะดวกอั น เป็ น สาธารณะตลอดจนสวั สดิ ก ารและความ
ช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐอันได้กาหนดภายใต้ กฎหมายอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ในการเข้ าถึง การฟื้นฟู สมรรถภาพกระบวนการทางการแพทย์ สิทธิ ในการเข้าถึ ง
การศึกษา สิทธิในการเข้าถึงอาชีพต่างๆ ซึ่งพระราชบัญญัติของไทยฉบับนี้ถือได้ว่า
เป็นมาตรการที่มีผลในการคุ้มครองสิทธิคนพิการในหลายๆ ด้านซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการสากลปี ค.ศ. 2006 เป็นอย่างมาก
4)
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ในกฎหมายไทยได้ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ มาตรา 20 วรรค 6 ว่าคนพิการมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอันเป็นสาธารณะ อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บริการโทร
คม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
สาหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณจากรั ฐ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนดในกฎกระทรวง
หมายความว่าวิธีการสื่อในการถ่ายทอดนั้นจะมีกฎกระทรวงวางออกอันเป็นการ

MFU CONNEXION, 3(2) || page 111

กาหนดให้องค์การสื่อมวลชน สนองงบประมาณเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่คน
พิก ารให้ รั บ รู้ แ ละเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ลสื่ อ มวลชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่คนพิการได้อย่างมีประสิทธิผลโดยสังเกตจากมีล่ามภาษามือรายงานข่าว
ในโทรทัศน์หลายๆ ช่อง
ประเทศเวียดนามได้กาหนดในกฎหมายว่าด้วยคนพิการหมวดที่ VII มาตรา
43 ข้อ 1 ซึ่งกาหนดให้รัฐจะต้องสนับสนุนภาคส่วนสื่อมวลชนทั้งของรัฐ และเอกชน
เพื่ อให้ มี การจั ด เตรี ยมอุ ปกรณ์ ที่ ส าคั ญในการสร้ างโอกาสให้ คนพิ การได้ เข้ าถึ ง
เทคโนโลยี ข้อมู ลข่าวสารที่ สาคัญที่ สุด เวี ยดนามได้ก าหนดในข้ อ 2 วรรค 2 ว่ า
“โทรทั ศ น์ ข องเวี ย ดนามจะต้ อ งมี ก ารออกอากาศ รายงานภาคภาษามื อ (Sign
Language) แก่คนพิการด้วย โดยอิงตามกฎกระทรวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร”
5) การเข้ า ถึ ง วิ ช าชี พ ตามกฎหมาย ประเทศไทยได้ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 34 ว่า
“กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทางานให้มีการส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการกาหนดที่มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสเข้าทางานแก่คนพิการเพราะ
ถ้าทุกองค์กรแรงงานในสังคมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อคนพิการ ร่วมกันอีกทาง
หนึ่ง และไม่ปล่อยให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งจะเป็นการสร้างให้สังคมรับรู้
เรื่องสิทธิในการเข้าถึงการทางานภายใต้กฎหมายของคนพิการมากขึ้น”
ประเทศเวียดนาม ได้กาหนดการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการทางานใน
กฎหมายว่าด้วยคนพิการในหมวดที่ 5 โดยกาหนดว่ารัฐจะต้องรับประกันการเข้าถึง
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การทางานของคนพิการโดยการให้คาปรึกษาทางด้านการหางานทา โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ และกาหนดให้องค์กรแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องรับเอาแรงงาน
ที่เป็นคนพิการเข้าทางาน นอกจากนั้นในวรรค 5 มาตรายังกาหนดให้องค์กรแรงงาน
จะต้องมีการจัดฝึกอบรมพิเศษให้แก่แรงงานที่เป็นผู้พิการอย่างเหมาะสม
6) การคุ้มครองสมรรถภาพ และฟื้นฟูด้านสาธารณสุข ในกฎหมายของ
ไทยนั้นได้กาหนดในมาตรา 20 วรรค 1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2550 ว่า “คนพิการมีสิทธิเข้าถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์
เครื่ อ งช่ ว ยความพิ ก าร และสื่ อส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเพื่ อ ปรั บ สภาพร่ า งกายจิ ต ใจ
อารมณ์ และสังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดี
ขึ้ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด” และยั ง ก าหนดใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2552 ในการแยกประเภทคนพิการออกเป็น 9
ประเภท เพื่อให้ง่ายในการคุ้มครองสิทธิแต่ละประเภทโดยเฉพาะการ เข้าถึงการ
คุ้มครองสิทธิในการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ คือ
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ
5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้อน
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ในกฎหมายเวียดนามนั้นได้กาหนดในกฎหมายว่าด้วยคนพิการในหมวดที่
3 ว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาสุ ข ภาพซึ่ ง สาระส าคั ญ ในกฎหมายมาตรานี้ คื อ รั ฐ จะต้ อ ง
รับประกันว่าคนพิการจะต้องเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับความ
พิการของพวกเขา นอกจากนี้ยังกาหนดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
เช่น การศัลยกรรม การผ่าตัดกระดูกและข้อ การบูรณะและปรับฐานทางร่างกายแก่
คนพิการอย่างเหมาะสม
จากการเปรียบเทียบปัญหาในการคุ้มครองสิทธิภายใต้ กฎหมายไทยกับ
เวียดนามในข้างต้นสามารถกล่าวได้ดังนี้
ประเทศไทยได้กาหนดมาตรการที่เห็นว่าเหมาะสมในการรับประกันการ
เข้าถึงสิทธิของคนพิการแต่ละประเภท เพราะได้กาหนดประเภทของคนพิการใน
กฎหมายอย่างชัดเจน
ประเทศเวียดนามมีการก าหนดในกฎหมายว่าด้วยคนพิการเช่ นเดียวกั บ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้กาหนดกาหนดเพิ่มเติมอีก เช่น มีการศัลยกรรม การ
ผ่าตัดกระดูกและข้อ เป็นต้น จึงเป็นการยืนยันว่าอย่างน้อยที่สุดในกฎหมายยังได้เห็น
ความสาคัญต่อการรักษาสุขภาพของผู้พิการ
นอกจากประเทศไทย และประเทศเวียดนามแล้วยังมีประเทศอื่นๆ ที่ผู้วิจัย
เห็นว่าสมควรนามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อกาหนดทางกฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิคนพิการบางสิทธิที่เห็นอย่างชัดเจน เช่น สหรัฐอเมริกา ในการรับรองเกี่ยวกับ
สิทธิคนพิการในสหรัฐอเมริกาที่กาหนดเป็นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น
การคุ้มครองด้านการศึกษา และข้อมูลข่าวสาร: กฎหมายแม่แบบว่าด้วย
อักษรเบรลล์ (Model Braille Bill) ได้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยอักษรเบรลล์ ขึ้น
ครั้งแรกในรัฐ มินนิโซตา (Minnesota) ในปี ค.ศ. 1987 และหลังจากนั้นมลรัฐอื่นๆ ก็ได้
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นาแบบอย่างของมลรัฐนี้มาประกาศใช้ในรัฐของตนด้วย เช่น รัฐแอริโซนา (Arizona) รัฐ
แคนซัส (Kansas) เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กตาบอดในการเรียนรู้มากขึ้น โดย
กฎหมายแม่แบบว่าด้วยอักษรเบรลล์ ได้กาหนดให้มีการจัดทาเมื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบอั กษรเบรลล์ สาหรับเด็กที่ กฎหมายกาหนดว่าเป็นเด็กที่ตาบอดทุกคน (All
Legally Blind Children) แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในกฎหมายดังกล่าว มีการกาหนด
เกี่ยวกับการเรียนหนังสือเบรลล์ ให้กับเด็กตาบอดเนื่องจากกฎหมายได้สันนิษฐานไว้
เบื้องต้นแล้วว่าเด็กตาบอดจะต้องสามารถอ่านเขียนหนังสือเบรลล์ได้ นอกเสียจากว่า
ผู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิการแต่ละคนจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
และกฎหมายฉบับอื่นๆ ก็ได้กาหนดไว้ในทานองเดียวกัน คือให้มีการใช้อักษรเบรลล์ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กตาบอด อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายแม่แบบว่าด้วย
อักษรเบรลล์มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้มีการตระหนักถึงความต้องการของเด็กตาบอดที่
จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้หนังสือเช่นเดียวกันกับเด็กอื่นๆ
ด้ า นการเดิ น ทาง คมนาคมขนส่ ง และอาคารสถานที่ : ใน
สหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ฎหมายหลายฉบั บ ทั้ ง ที่ เ ป็ น กฎหมายของรั ฐ บาลสหรั ฐ และ
กฎหมายของแต่ละรัฐที่บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะรวมทั้ งอาคารสถานที่ต่า งๆ ได้ ด้ว ยตนเองอย่ างปลอดภัย กฎหมายที่
กล่าวถึงนี้ ได้แก่
1. กฎหมายคนพิการอเมริกัน ปี ค.ศ. 1990 (The American with
disabilities act of 1990)
บริการขนส่งสาธารณะที่กฎหมายนี้ครอบคลุม ได้แก่ บริการรถประจา
ทางในเมือง การขนส่งสาธารณะทางรถไฟ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง รถด่วน เป็น
ต้น โดยกฎหมายกาหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดทาบริการขนส่งสาธารณะจะต้อง
ไม่วางข้อกาหนดในการให้บริการของตนที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
หากได้มีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่หรือเช่าซื้อรถประจาทางเก่าจะต้องดาเนินการ
ดัดแปลงแก้ไขเพื่อปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าใช้
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บริการเหล่านั้นได้เว้นเสียแต่การกระทาดังกล่าวจะเป็นการสร้างภาวะเกินสมควรก็
ให้ ผู้ จั ด ท าบริ ก ารคมนาคมขนส่ ง ดั ง กล่ า วจั ด ให้ มี บ ริ ก ารขนส่ ง แบบคู่ ข นาน
(Paratransit) ในระบบการเดินรถประจาทางหรือรถไฟ เพื่อเป็น เส้นทางเสริมจาก
เส้ น ทางเดิ น รถปกติ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ อ ย่ า งแน่ น อนมาแต่ ดั้ ง เดิ ม ส าหรั บ ให้ ผู้ที่ ไ ม่
สามารถใช้ บ ริ ก ารคมนาคมขนส่ ง สาธารณะในระบบปกติ ไ ด้ อ ย่ า งอิ ส ระอั น
เนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ โดยจะจัดให้มีการบริการรับส่ง
บุคคลดังกล่าวจากต้นทางของเขาไปส่งยังบริเวณที่มีการคมนาคมขนส่งสาธารณะ
จากเหตุผลที่ ก ล่าวมาข้ างต้ นพิจ ารณาได้ว่ าการคุ้ม ครองสิท ธิคนพิการ
ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น ยังไม่เพียงพอในการรับประกัน
ต่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการใน สปป.ลาว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถ
บั ง คั บ ใช้ ได้ เ ป็ น การทั่ ว ไป ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษาวิ จั ย มาตรการทาง
กฎหมายของ สปป.ลาว ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ค นพิ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
รับประกันได้ถึงการเข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแก่คนพิการ โดย
จะทาการศึกษาเปรียบเทียบข้อ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคนพิการของไทย
เพราะผู้วิจัยเห็นว่าการคุ้มครองสิทธิของไทยภายใต้กฎหมายนั้นมีความละเอียดกว่า
สปป.ลาว และรับประกันได้ในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ดีโดย
เฉพาะที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ การเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาและสื่ อ มวลชน และการมี ส่ ว นร่ ว ม
ช่วยเหลือในการทางานของคนพิการของคนพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
จะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม และบางประเทศในเขตตะวันตก เพื่อ
พิ จ ารณาถึ ง บทบาทความสาคั ญ ของกฎหมายในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ค นพิ ก ารว่ า
ประเทศเหล่ านั้ นมี การคุ้ม ครองสิท ธิค นพิก ารทางกฎหมายอย่ า งไร แต่ จะศึ กษา
เปรียบเทียบกับประเทศไทยเป็นประเด็นหลัก เพื่อนามาเป็นแบบเปรียบเทียบในการ
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ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของ สปป.ลาว ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิคนพิการใน
อนาคต ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวจาต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดย
ด่วนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างคนพิการ กับคนปกติในสังคมของ สปป. ลาว
เพราะเพียงแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคนพิการแล้วอาศัยสมาคมคนพิการ
แห่งชาติลาว หรือ ส.พ.ช.ล. เป็นองค์การช่วยปกป้องสิทธิคนพิการของรัฐนั้น ยังถือ
ได้ว่ายังไม่สามารถรับประกันสิทธิ คนพิการได้อย่างแน่นอน เนื่องจากระเบียบการ
คุ้มครองของสมาคมคนพิการแห่งชาตินั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ในทั่วสังคม เพราะ
ไม่ใช่แม่บทกฎหมาย แต่จะปฏิบัติได้เฉพาะคนพิการที่มาในสมาคมเท่านั้น ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันสมาคมคนพิการจะมีการขยายสาขาไปหลายแห่งในทุกภาคของประเทศแล้ว
ก็ตาม นอกจากนี้บทบาทภาระหน้าที่ของสมาคมก็ไม่สามารถครอบคลุมสิทธิของคน
พิการได้ทั้งหมดตามพันธกรณีที่ สปป.ลาว จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ ปี ค.ศ. 2006 ที่ สปป.ลาว ได้ให้สัตยาบรรณไปก่อนหน้านี้
ผู้วิจัยเชื่ออย่างแน่วแน่ว่า หาก สปป.ลาว ได้กาหนดกฎหมายเฉพาะคน
พิการ จะทาให้การคุ้มครองสิทธิคนพิการในแต่ละเรื่องที่ยังเป็นปัญหาของ สปป.ลาว
ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น ได้รับการปกป้องอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามพันธะ
กรณีในฐานะเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสากล ปี ค.ศ. 2006 ที่
สปป.ลาว ได้เป็นภาคีนั้นเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นสากลมากขึ้นภายใต้ กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ค นพิ ก ารลาว เช่ น สิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และสิทธิในด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ให้สากลได้เห็นว่า สปป.ลาว เองในฐานะ
เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการสากล ก็มีความพยายามที่จะปกป้องสิทธิคน
พิการนั้นอย่างจริงจังไม่น้อยไปกว่าต่างประเทศ เช่น ไทยที่เห็นว่าเป็นแบบอย่างใน
การคุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ กฎหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้ยกมา
เป็นประเทศต้นแบบหลักในการศึกษาเปรียบเทียบในงานวิจัยในครั้งนี้
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิคนพิการของไทย และประเทศอื่นๆ ที่จาเป็นกับ สปป.ลาว
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันของ สปป.ลาว ว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิคนพิการ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการให้
การคุ้มครองสิทธิคนพิการใน สปป.ลาว
4. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความเป็ น พิ ก ารให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ และหา
มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครอง
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาการคุ้มครองสิทธิคนพิการภายใต้กฎหมาย
ของ สปป.ลาว เน้นการศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษาค้นคว้าจากหนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
วิเคราะห์เชิงลึกประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการของ สปป.ลาว ที่เห็นว่ายังเป็น
ปัญหา แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่จาเป็น
เพื่อให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายของ สปป.ลาว ต่อไป
4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิคนพิการ ของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ กับ สปป.ลาว แล้วกาหนดหรือ
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สร้างมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ ปี ค.ศ. 2006
2. ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันของ สปป.ลาว ว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิคนพิการแล้วหาวิธีแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพของคนพิการตามความเป็นจริงใน
สปป.ลาว
5. ผลการวิจัย
ถึงแม้ว่า สปป.ลาว จะได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
สากล ปี ค.ศ. 2006 แล้วก็ตาม แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติพันธกรณีให้เป็นไปตามจุดประสงค์
แห่งอนุสัญญานั้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลแห่ง สปป.ลาว จะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อคนพิการหรือ คชพก. เพื่อดาเนินการแล้วก็ตาม โดยการศึ กษาเปรียบเทียบกั บ
กฎหมายไทย และประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ได้ชี้ให้เห็นว่าสิทธิคน
พิการใน สปป.ลาว ยังเป็นปัญหาทางกฎหมายซึ่งกฎหมายที่ควรได้รับการแก้ไขคือ
กฎหมายว่าด้วยการดาเนินคดีอาญา มาตรา 34 กฎหมายว่าด้วยการศึกษามาตรา 42
กฎหมายว่าด้วยผังเมือง มาตรา 31 เพิ่มกฎหมายสื่อมวลชน มาตรา 30 กฎหมาย
แรงงานมาตรา 26 กฎหมายว่าด้วยอนามัยป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ มาตรา 32
ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิทางการศึกษา สิทธิใน
การเข้าถึงบริการสาธารณะ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร การบันเทิง สิทธิในการ
เข้าถึงการทางาน การคุ้มครองสมรรถภาพ และการฟื้นฟู คนพิการในทางการแพทย์
และกิจกรรมทางสังคม เช่น กีฬา เป็นต้น นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าลาวยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะคนพิการ จึงสมควรมีการกาหนดเพื่อให้การคุ้มครองคนพิการได้รับ
ประสิทธิผลมากขึ้น
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6. อภิปรายผลการศึกษา
นับตั้งแต่ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา เห็นได้ว่ารัฐได้พยายามในการออกกฎหมาย
ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการอยู่ในหลายกฎหมาย อัน
เป็นการเอื้ออานวย ความสะดวกและรับประกันในการได้รับสิทธิในแต่ละด้านให้
ได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้รวมทั้งการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาคนพิการสากล ปี
ค.ศ. 2006 โดย สปป.ลาว ได้เป็นภาคีใน วันที่ 15 มกราคม ปี ค.ศ. 2008 อันเป็น
การการแสดงถึงการเอาใจใส่ของรัฐบาลต่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างจริงจังใน
ภาคพื้น และสากลด้วย อย่างไรก็ตามการออกมาตรการทางกฎหมายเหล่านั้นเมื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ แล้วลาวยังจาเป็นที่จะต้องได้
ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการเพิ่มเติมโดยภาครัฐ และควรได้รับการร่วมมือจาก
สังคม ซึ่งสามารถได้ข้อสรุปคือ
ในส่วนแรกผู้วิจัยได้ยกให้เห็นถึงสภาพการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ และ
ในระดั บสากลก็ คือ องค์ การระหว่า งประเทศ เช่น องค์ การสหประชาชาติ ได้ ใ ห้
ความสาคัญ กับ คนพิ การโดยเห็ น ได้ จากปฏิญ ญากติก า และอนุ สัญ ญาต่า งๆ ที่
รับรองสิทธิและให้โอกาสแก่คนพิการ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนแห่ง
สหประชาชาติ ที่เกี่ยวกับคนพิการในหลายฉบับ ส่วนในประเทศ สปป. ลาว รัฐบาลก็
ได้ ต ระหนั กถึ ง ความสาคั ญ ของคนพิ ก ารในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศ จึงได้กาหนดสิทธิของคนพิการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิ
ของคนพิการดังกล่าวรวมทั้งการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
สากลปี ค.ศ. 2006 ด้วย เพื่อนามาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการในด้านต่างๆ ดังปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายฉบับ

MFU CONNEXION, 3(2) || page 120

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ รวมทั้งการออกดารัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การแต่งตั้งภาระบทบาทของคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อคนพิการ (คชพก.) ในปี
ค.ศ. 2006 พร้อมกับได้สร้างตั้งสมาคม และออกข้อกาหนดของสมาคมคนพิการ
แห่งชาติโดยคณะ คชพก. ดังกล่าว
การคุ้มครองทางด้านกฎหมายที่มีเหล่านั้น ได้สะท้อนถึงความเอาใจใส่ต่อ
คนพิ ก ารของ สปป.ลาว มาอย่ างช้ า นาน ในส่ วนต่ อ มาผู้ วิ จั ย ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง การ
คุ้มครองสิทธิคนพิการของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน คือ ไทย เวียดนาม และบาง
ประเทศในตะวันตก เช่น อเมริกา ว่ามีลักษณะอย่างไรซึ่งแสดงให้รู้ถึงการเข้าใจ
รายละเอียดของการคุ้มครองสิทธิคนพิการมากขึ้นอันเป็นจุดเริ่มต้นให้แนวความคิด
ในการหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะเพื่อรับประกันการคุ้มครองสิทธิคนพิการได้
อย่างทั่วถึงอย่างไทย และเวียดนามที่ทั้งสองประเทศล้วนแต่เป็นภาคีของอนุสัญญา
คนพิการสากล ปี ค.ศ. 2006 ตลอดถึงการเปรียบเทียบกฎหมายของไทยอย่าง
ละเอียด และเวียดนามในส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นประเทศเวียดนาม ที่มี
การคุ้มครองทางการเมืองและกฎหมายที่คล้ายกันที่สุด ผู้วิจัยยังได้ยกให้เห็นการ
คุ้มครองสิทธิแต่ละด้านที่ยังเป็นปัญหาทางกฎหมายของ สปป.ลาว รวมทั้งการสรุป
ข้อสังเกตจากการเปรียบเทียบในแต่ละประเด็นอย่างมีความชัดเจน ทาให้ได้ทราบถึง
ปัญหาทางด้านกฎหมายของ สปป.ลาว ในการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ดังมีเนื้อหา
โดยสั ง เขปคื อ ปั ญ หาทางด้ า นการแปลภาษาส าหรั บ คนพิ ก ารในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมในการกาหนดข้อกฎหมายว่าด้วยผู้แปลภาษาในการดาเนินคดี
ทางอาญาต่ อ คนพิ ก ารในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น คดี อ าญาแห่ ง สปป.ลาว
มาตรา 34 ปัญหาการที่รัฐบาลไม่ได้กาหนดในกฎหมายให้มีการสนับสนุน หรือ
บังคับให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับให้มีการเตรียมอุป กรณ์
สื่ อ การสอน รวมทั้ ง บุ ค ลากรให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก ารในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การศึกษา มาตรา 42 ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณะอันเนื่องมาจากรัฐไม่ได้
กาหนดให้องค์กรที่รับผิดชอบในการสร้างสถานที่สาธารณะดาเนินการสร้างสถานที่
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เพื่อคนพิการ เช่น ห้องน้า สถานที่สาธารณะ ทางเดินเฉพาะคนพิการ ตามกฎหมาย
ผังเมือง มาตรา 31 ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การบันเทิง อันเนื่องมาจากรัฐ
ไม่ได้กาหนดให้องค์กรสื่อมวลชนทั้งของรัฐ และเอกชนให้มีการเผยแพร่เป็นภาษา
สาหรับคนพิการตามมาตรา 30 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิทางวิชาชีพตามกฎหมาย
แรงงาน โดยต้องมีการกาหนดมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานใน
มาตรา 16 แล้ว และปัญหาต่อมาผู้วิจัยเห็นว่าต้องมีการแบ่งประเภทคนพิการภายใต้
กฎหมายให้ชัดเจนโดยให้กระทรวงสาธารณะสุขเป็นคนออก รวมทั้งควรปรับปรุง
เพิ่มเติมในกฎหมายว่าด้วยอนามัยป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในมาตรา 32 อีก
ด้วย และสุดท้ายผู้วิจัยได้เสนอแนะวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิคนพิการของรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ด้วย
7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ ข้อ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคน
พิการระหว่าง สปป.ลาว กับราชอาณาจักรไทย และประเทศสากลอื่นๆ ผู้วิจัยเห็นว่า
คนพิ ก ารไม่ ว่ า จะมี สภาพความพิ ก ารฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมหรื อ ระดั บ
การศึกษาที่แตกต่างกันอย่างไร ต่างก็ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเยี่ยงบุคคล
ทั่วไปในสังคมของประเทศของตน แต่ความพิการของพวกเขาเป็นอุปสรรคสาคัญใน
การใช้ชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นความพิการตั้งแต่กาเนิดหรือความพิการที่เกิดขึ้น
ในภายหลังทั้งๆ ที่หากรัฐและสังคมให้การสนับสนุนและให้โอกาสแก่คนพิการ พวก
เขาก็มีความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถดารงชีวิตอย่างอิสระ และทา
ประโยชน์แก่สังคมได้เช่นเดียวกับคนอื่น การแก้ไขปัญหาเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ
เท่าเทียมกับคนทั่วไปและส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการต้องอาศัย
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การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนโยบายและด้านทัศนคติ รัฐบาลควรจะดาเนินงานใน
ด้านต่างๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เจตนารมณ์ของกฎหมาย และวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นั่นคือให้คนพิการได้รับการคุ้ มครองสิทธิ
และพัฒนาประเทศ สปป.ลาว ในปี ค.ศ. 2020
ดังนั้น เพื่อทาให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างแท้จริงผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะสาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา และรับประกันว่าคนพิการจะได้เข้า
เข้า ถึง สิท ธิข องตนในด้ านต่า งๆ ที่ ยัง เป็น ปัญ หาทางกฎหมาย ผู้ วิจั ยขอน าเสนอ
แนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาที่คนพิการยังไม่ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับบุคคล
ทั่วไป ดังนี้
1. การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นอีกหนึ่งในมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนของแต่ละมาตราของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิคนพิการใน
แต่ละสิทธิซึ่งจะต้องเริ่มปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเหล่านี้คือ
1.1 ผู้วิ จั ยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า รั ฐธรรมนู ญเป็ น กฎหมายแม่ บ ทที่
กฎหมายแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติต ามดังนั้นการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมใน
รัฐธรรมนูญมาตรา 35 นั้นจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งควรเพิ่มเติมคาว่า “ความ
พิการ” ใส่ในประโยคของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ จะทาให้มีเนื้อหาที่เป็นต้นแบบให้กับ
กฎหมายแม่บททั้งหลาย ทาให้คนพิการมีความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปได้ภายใต้
รัฐธรรมนูญ เพราะในปัจจุบันในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวที่กาหนดว่าทุกคนมีสิทธิ
เสมอภาคไม่จาแนกเพศ ฐานะทางสังคม การศึ กษา หรือศาสนาเพียงเท่านั้น จึ ง
สมควรเพิ่มเติมคาว่า “ความพิการ” ลงไปเพื่อเกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
1.2 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการดาเนินคดีอาญา มาตรา 34 ว่าด้วยผู้
แปลภาษาในการดาเนินคดี ควรเพิ่มเติมอีกหนึ่งวรรคโดยเพิ่มคาว่า “การแปลภาษานี้
ยังหมายถึงการแปลภาษาของผู้พิการ ซึ่งศาล หรือตัวแทน หรือผู้ปกครองต้องเห็นว่า
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียม และชัดเจน ในการดาเนินคดีอย่างภาวะ
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วิสัย” เพราะจะทาให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการได้มีความชัดเจนทั้ง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพ่ง ทางการค้าต่างๆ ด้วย
1.3 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษามาตรา 42 โดยเพิ่มเติมใน
เงื่อนไขของครูให้มีคาว่า “รัฐสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน ต้องมีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ สื่อการสอน และครูผู้สอนให้กับนักศึกษาที่พิการ ที่มีความสามารถเข้าเรียน
ในสถานการศึกษาทุกขั้นนับแต่ชั้นประถม ถึงมหาวิทยาลัย”
1) เพิ่มเติมในกฎหมายว่าด้วยผังเมือง มาตรา 31 เพื่อรับประกัน
ว่าคนพิการได้เข้าถึงบริการสาธารณะ เช่น ห้องน้า ทางเดิน อาคาร โดยเพิ่มเติมคา
ว่า “การสร้ า งสาธารณู ป โภคนั้ น ต้ อ งค านึง ถึ ง ผู้ พิ ก ารด้ว ย เช่ น ห้ องน้ า ทางเดิ น
สถานที่เพื่อคนพิการ” เป็นต้น
2) เพิ่มเติมกฎหมายมวลชน มาตรา 30 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ขององค์กรสื่อมวลชนโดยเพิ่มคาว่า “รัฐสนับสนุนให้องค์การสื่อมวลชน ทั้งของรัฐ
และเอกชนให้มีการตีพิมพ์ ออกอากาศทางโทรทั ศน์ ให้เป็นภาษาสื่อสาร เพื่อให้คน
พิการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การบันเทิง เช่น อักษรเบรลล์ ภาษามือ” เป็นต้น
3) เพิ่มเติมในกฎหมายแรงงานมาตรา 26 ว่า “ในกรณีองค์การ
ของรัฐหรือเอกชนที่ไม่ได้รับเอาคนพิการเข้าทางานให้มีพันธะรับผิดชอบสมทบทุน 3
เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนขั้นต่าของผู้ใช้แรงงานต่อเดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมคนพิการ
มีโอกาสทางด้านการประกอบอาชีพแก่คนพิการ
4) เห็นสมควรให้ออกเป็นกฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการ
กาหนดประเภทของคนพิการให้ชัดเจน และเพิ่มเติมให้กาหนดถึงวิธีการเข้าถึงการ
บริการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วย สุขอนามัย ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
มาตรา 32 เพื่อให้ค นพิการได้มี โอกาสเข้า ถึงสิทธิทางด้านสาธารณสุข รวมทั้ ง
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กิจกรรมทางสังคมเพื่อสุขภาพเช่นกีฬา คือต้องได้เพิ่มคาว่า “วิธีการของการเข้าถึง
การรักษาสุขภาพ” ให้มีในวรรค(3) มาตราดังกล่าวด้วย
2. การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการโดยเฉพาะ (Law on Persons with
Disabilities)
วิ ธี นี้ ถื อ ว่ า เป็ น วิ ธี ที่ ผู้วิ จั ย เห็ น ว่ า เหมาะสมตามสภาพของสากล และ
สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการสากล ปี
ค.ศ. 2006 สมควรจะต้องปฏิบัติอย่างยิ่ง อีกทั้งใน ปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปิด
ประชาคมอาเซียน ย่อมมีการเปิดกว้างทางสังคม ซึ่งคนพิการก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน
สังคม ผู้วิจัยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ วิธีทางนี้ คือ ออกกฎหมายว่าด้วยคนพิการลาว
โดยเฉพาะเพื่อนามาเป็นหลัก และมาตรการในการคุ้มครองสิทธิคนพิการลาวให้มี
ความชัดเจน และปฏิ บัติได้โดยการทาการจะกาหนดกฎหมายดังกล่าวนี้ ภาครัฐ
จาต้องมีการศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานกับองค์กรคนพิการของต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาครัฐ ที่เห็นว่าได้มีบทเรียนมาก่อนแล้วอย่างเช่น ไทย และเวียดนาม เพื่อนาไปเป็น
แนวทางในการสร้างร่า งกฎหมายว่า ด้วยการคุ้ มครองสิท ธิคนพิก ารของตนให้ มี
มาตรฐาน
3. ผู้วิจัยมีความเห็นว่ารัฐบาลควรปรับวิสัยทัศน์โดยให้ความสาคัญกับ
การลงทุนเพื่อพัฒนาคนพิการให้สามารถยืนหยัดและดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองมาก
ขึ้น ไม่ใช่การสงเคราะห์แบบให้เปล่าด้วยความสงสารและเห็นใจเท่านั้น เพราะถ้า
เน้นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าแต่เพียงอย่างเดียว เช่น ให้เงินเบี้ยยังชีพคนพิการใน
สถานสงเคราะห์คนพิการที่ใดที่หนึ่ง หรือให้เครื่องช่วยเหลือความพิการ คนพิการก็
ไม่ มี โอกาสได้รั บ การพัฒ นาให้ มีชี วิ ตอย่ างมี คุณ ภาพ และหากงบประมาณที่ รั ฐ
จัดสรรเพื่อช่วยคนพิการ หรือการช่วยเหลือจากองค์กรสากลต่างๆ หมดลง คนพิการ
ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลืออีก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ารัฐบาลควรมีนโยบายในการ
ลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นคนพิการ สิ่งที่คนพิการจะได้รับต้องเป็นสิทธิ
ตามกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่รัฐเป็นผู้หยิบยื่นให้ รัฐบาลควรมีนโยบายต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
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ในการทาให้คนพิการสามารถทางาน ช่วยเหลือตนเอง และดารงชีวิตอยู่ด้วยตนเอง
ได้ หรือพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด นอกจากนี้รัฐควรจะมีงบประมาณ เบี้ยยังชีพคนพิการ
ทุกคนในประเทศ ไม่เจาะจงเฉพาะแค่ความพิการที่เกิดจากความเสียสละเพื่อชาติ
เท่านั้นดังที่กระทาในปัจจุบัน หรือคนพิการที่สังกัดในสถานสงเคราะห์ใดหนึ่ง แต่ยัง
ต้องรวมถึงความพิการที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆ และคนพิการที่อยู่ทุกเขตในประเทศ
ด้วย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม คนพิการโดยส่วนใหญ่มักจะคิดว่าความ
พิการของตนเองนั้นเป็นปมด้อย หรือเป็นเรื่องที่ค นอื่นจะดูถูกดูแคลน ทาให้ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเองและขาดความกระตือรือร้นในการรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการพัฒนาในด้านต่างๆ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการเท่าที่ผ่าน
มาจึงไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร และต้องปลูกฝังให้คนพิการมีอุปนิสัยที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
4. รัฐบาลควรมีการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้
คนพิการรับรู้ถึงสิทธิต่างๆ ของพวกเขา การขาดความรู้ทางกฎหมายของคนพิการทา
ให้คนพิการไม่เห็นความสาคัญของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเองที่ กฎหมายให้
ความคุ้มครอง เช่น สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม การศึกษาบริการสาธารณะ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การบันเทิง การประกอบอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ กีฬา เป็นต้น ทาให้คนพิการไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ที่ตนสมควรจะได้รับและไม่มี
โอกาสที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมาได้ ผู้วิจัยเห็นว่ารัฐบาลควรมีม าตรการในการร่วมมือ
กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคน
พิการอย่างทั่วถึงแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลก็ตาม เพราะหาก
รัฐบาลส่งเสริมให้คนพิการได้รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยทั่วถึงแล้ว
คนพิการจะเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของสิทธิของตนเอง ซึ่งจะส่งผล
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ต่ออัตลักษณ์ของคนพิการ ทาให้พวกเขามองตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ
ไม่เป็นภาระแก่สังคมและครอบครัวด้วย
5. รัฐบาลควรส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายผ่านทาง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการด้วย เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าคนพิการย่อมเข้าใจปัญหา
ของตนเองมากกว่าผู้บัญญัติ กฎหมายที่ไม่ได้เป็นคนพิการ หากคนพิการเองมีส่วน
ร่วมในการเสนอข้อกฎหมายก็จะทาให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของคนพิการ
ได้ตรงจุดมากกว่า ในปัจจุบันมีหลายองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องคน
พิการ แต่คนพิการส่วนมากมักไม่ทราบว่าจะสามารถเสนอกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
คนพิการได้อย่า งไร ทั้ งนี้อาจเนื่องจากการขาดการประชาสัมพัน ธ์ หรือ การขาด
ความรู้ในส่วนของคนพิการเอง ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีศูนย์กลางในการเสนอปัญหา
และข้อร้องเรียนของคนพิการโดยผ่านทางศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์เช่น (Call Center)
รัฐควรกาหนดให้มีหมายเลขพิเศษโดยเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่เข้าใจง่าย
เช่น 333 เป็นต้น เพื่อรับการร้องเรียนไปถึงคณะกรรมาธิการแห่งชาติ หรือ คชพก.
โดยตรงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคนพิการให้ได้รับประสิทธิผล อีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญ
คือสิทธิในด้านต่างๆ ของคนพิการตามที่ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบ สปป.ลาว กับ
ราชอาณาจักรไทย และประเทศอื่นๆ ไปเบื้องต้นนั้นมีบทบาทความสาคัญเป็นอย่าง
มาก แต่ทัศนคติการมองคนพิการขององค์กรของรัฐ ของสังคม สถาบันการศึกษา
องค์กรแรงงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปควรมองว่า คนพิการนั้นมีศักยภาพในการทา
สิ่งเหล่านั้น เช่น การประกอบอาชีพ การศึกษา เท่าเทียมกับคนปกติ เพียงแต่ความ
พิการเป็นอุปสรรคของพวกเขา ดังนั้นควรหาสิ่งอานวยความสะดวกและยอมเปิด
โอกาสให้แก่คนพิการให้มีความเท่าเทียมกันกับคนปกติทั่วไปต่อประเด็นดังกล่าวรัฐ
จะต้องได้มีการดาเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้มีการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายที่กาหนดวางออก ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการนั้นมีสิทธิเท่าเทียมในสังคม
อย่างแท้จริง
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ผู้ วิ จั ย เชื่ อ อย่ า งแน่ ว แน่ ว่ า เมื่ อ คนพิ ก ารได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ภายใต้
กฎหมายอย่างรอบด้านแล้วย่อมทาให้พวกเขาได้ รับโอกาสจากสังคม ซึ่งเล็งเห็น
ความสามารถและศั ก ยภาพในการท างาน การมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาสั ง คมให้ มี
ความก้าวหน้าแล้ว ย่อมเกิดผลดีต่อประเทศชาติได้ และแน่นอนคนพิการก็จะไม่เป็น
ภาระให้แก่ครอบครัว และสังคมอีกต่อไป
6. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการทาวิจัยนี้ได้พบว่า การคุ้มครองสิทธิคนพิการนั้นมีองค์ประกอบและ
รายละเอี ย ดหลายด้ า นที่ จ ะต้ อ งท าความเข้ า ใจให้ ก ระจ่ า งแจ้ ง รอบด้ า น ดั ง นั้ น
ประเด็ น หลัก ที่ ผู้วิจั ย นามาศึก ษาในครั้ งนี้ เ ป็น เพี ยงสิ ท ธิขั้ น พื้น ฐานที่ ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องควรมี และเห็นว่าควรได้รับการคุ้มครองโดยด่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
เท่าเทียม รวมทั้งการคุ้มครองทางด้านกฎหมายของรัฐต่อคนพิการ ดังนั้นเพื่อให้สิทธิ
คนพิการได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงและเกิดความเท่าเทียมนั้นผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้
ที่สนใจจะทาการศึกษาเกี่ยวกับคนพิการศึกษาครั้งต่อไปในหัวข้อดังนี้ “สิทธิของคน
พิการ (ยกเอาคนพิการประเภทใดหนึ่งเช่น ทางสติปัญญา ทางการมองเห็น เป็นต้น)
ในการเข้าถึง (เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รับรู้ กฎหมาย เรื่องการรักษาพยาบาล เรื่อง
การศึกษา เรื่องกระบวนการยุติธรรม เช่น การดาเนินคดีความแพ่ง คดีความทาง
อาญา การเข้าถึงกีฬา บันเทิง เป็นต้น) ตัวอย่างเช่น สิทธิของคนพิการทางสายตาใน
การเข้าถึงการศึกษา” ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับคนพิการได้รับการคุ้มครองอย่าง
รอบด้านเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปภายใต้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม
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