
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการในประเทศไทย

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพกิาร (THE COVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)

“เป็นการส่งเสริม คุ้มครอง และประกันให้คนพิการทั้งปวงได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน และส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก าเนิด การขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การท างาน การรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป” 

ข้อ 1-4 ความมุ่งประสงค/์นิยาม/หลักการทั่วไป/พันธกรณี
ข้อ 5-30 สิทธิของคนพิการตามอนุสัญญาฯ
ข้อ 31 สถิติและการเกบ็รวบรวมข้อมูล
ข้อ 32 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข้อ 33 การอนุวัติและการตรวจสอบติดตามระดับประเทศ
ข้อ 35-36 การจัดท ารายงานของรัฐภาค/ีการพิจารณารายงาน 
ข้อ 37-39 ความร่วมมือ/ภารกิจคณะกรรมการ/การรายงาน
ข้อ 40 การประชุมรัฐภาคี 
ข้อ 41-50  ประเด็นอื่น ๆ อาทิ ข้อสงวน/ การแก้ไข
กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ

- การเคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก าเนิด เสรีภาพในการ
ตัดสินใจ การไม่เลือกปฏิบัติ
- การมีส่วนร่วมและเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล
- การเคารพความแตกต่างและยอมรับความหลากหลาย
มนุษยชาติ
- ความเท่าเทียมกันของโอกาส
- ความสามารถในการเข้าถึง 
- ความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง
- การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ และเคารพ
สิทธิเด็กพิการ 

จ านวน 50 ข้อบท หลักการของอนุสัญญาฯ 
8 ข้อ

พันธกรณี (ของรัฐภาคี)

- ออกมาตรการทางกฎหมาย ทางปกครอง และมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม          
ทั้งปวง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามสิทธิที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญาฯ 
- ด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิกกฏหมาย กฎระเบียบ จารีตประเพณี และทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่และก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ 
- ค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อคนพิการ ละเว้นการกระท าอันเป็น
การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ 
- ด าเนินการส่งเสริมวิจัย พัฒนา สินค้า บริการ เครื่องมือ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่ออกแบบอย่างเป็นสากล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- การฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับคนพิการ 
เพื่อให้การช่วยเหลือและบริการคนพิการตามสิทธิ
- อนุสัญญาฯ ไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติใดๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐ
ภาคี หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ห้ามจ ากัดสิทธิมนุษยชนหรือ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน 



ความส าคัญ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

 แม้ ว่ าปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิ ท ธิ
มนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights หรือ UDHR) หรือ
กลไกระหว่างประเทศอื่นๆ มีศักยภาพ
ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของ            
คนพิการ

 ยังพบว่า คนพิการจ านวนมากที่ยัง
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้
อย่างคนทั่วไปในสังคม คนพิการ
ยังคงถูกเพิกเฉยต่อสิทธิที่พึงจะ
ได้รับ และยังคงอยู่ในชายขอบ
ของสังคม ในทุกแห่งทั่วโลก

 มีการประมาณจ านวนคนพิการ
ว่ ามีมากถึ ง  650 ล้ านคน        
ทั่วโลก หรือคิดเป็น 10%
ของจ านวนประชากรทั้งหมด

 4 0 0 ล้ า น ค น ใ น ภู มิ ภ า ค 
เอเชีย-แปซิฟิค

 1 ล้านคนในประเทศไทย

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพกิาร
จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นพันธกรณีตาม
กฏหมายที่รัฐภาคีจะต้องส่งเสริม
และปกป้องสิทธิของคนพิการ 



83 ประเทศให้สัตยาบัน (Ratify) ต่ออนุสัญญาฯ

การลงนามในอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

รัฐภาคียอมรับอ านาจของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการ ในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน
ของหรือในนามของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายใต้เขต
อ านาจของคณะกรรมการที่อ้างว่าเป็นผู้ที่รัฐภาคี
ละเมิดสิทธิภายใต้บทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วย
อนุสัญญาฯ

44 ประเทศลงนาม (Signatory) ต่ออนุสัญญาฯ

88 ประเทศลงนาม (Signatory) ต่อพิธีสารเลือกรับ 
(Optional Protocol)

ลงนาม 
(Signatory)

ขั้นตอนแรกที่จะเข้าเป็นรัฐภาคี 
(แสดงความประสงค์ที่จะให้

สัตยาบันต่อไป) 

52 ประเทศให้สัตยาบัน (Ratify) ต่อพิธีสารเลือกรับ 
(Optional Protocol)

ให้สัตยาบัน
(Ratify)

เกิดพันธกิจทาง
กฎหมาย

ภคยานุวัติ 
(Accession)

เข้ามาสมทบภายหลัง 
(ปิดการลงนาม

ในสนธิสัญญาแล้ว) 

พิธีสารเลือกรับ 
(Optional Protocol)



การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการที่ส าคัญ

- การขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการขจัด 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

ความเท่าเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติข้อ 5

สตรีพิการข้อ 6

เด็กหญิงพิการข้อ 7

การสร้างความตระหนักข้อ 8

ความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อ 9

- การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรพีิการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564

- การเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรง
ต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

- การป้องกันความพิการแต่ก าเนิด

ข้อ 11
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและ

สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
มนุษยธรรม

ข้อ 13

เสรีภาพในการแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็น และการเข้าถึง

สารสนเทศ 
ข้อ 21

การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

ข้อ 26

ข้อ 27

- การขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับ
คนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
- การซักซ้อมการอพยพในสถานการณ์ภัยพิบัติ

- การจัดสารสนเทศของคนทั่วไปแก่คนพิการ 
- จัดบริการผู้ช่วยคนพิการ/ล่ามภาษามือ/
กายอุปกรณ์/เงินสงเคราะห์ แก่คนพิการ 
จ านวนกว่า 10,312 คน

- การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับคนพิการและสิทธิของคนพิการ

- มติ ครม. เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการและทุกคนในสังคม โดยได้ด าเนินการ            
ไปแล้ว จ านวน แห่ง และผลักดันชุมชน
ต้นแบบอารยสถาปัตย์ จ านวน แห่ง

- การช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนาย
ว่าต่างแก้ต่างทางคดี
- การอบรมกระบวนการไกล่เกลี่ย

- รวมกลุ่มประกอบอาชีพ 
- เงินกู้ยืม คน
- การจ้างงาน 
หน่วยงานภาครัฐ คน (83.98%)
หน่วยงานภาคเอกชน คน (99.92%)

การส่งเสริมสมรรถภาพและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

งานและการจ้างงาน

- การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
- สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์บริการคนพิการ 

2,125 ศูนย์



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

เป้าหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันรับรองตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มีขึ้นเพื่อใช้แทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ที่หมดอายุเมื่อสิ้นปี 2558 
โดย SDGs เป็นเป้าหมายที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 เป้าหมายและ
เป้าประสงค์ 169 ข้อ



ยุทธศาสตร์อินชอน (Incheon Strategy )
ยุทธศาสตร์อินชอน “ท าสิทธิให้เป็นจริง” ส าหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(Incheon Strategy to “Make the Right Real”for Persons with Disabilities 
in Asia and the Pacific)

10 เป้าประสงค ์
เพื่อ “ท าสิทธิให้เป็นจริง” 

1. ลดความยากจน
และขยายโอกาส

การท างาน

2. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมการเมือง
และการตัดสินใจ

5. ขยายการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและ

โอกาสการศึกษา

9. เร่งให้สัตยาบัน
ต่ออนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิคนพิการ 

7. ประกันการ
จัดการลดความ

เสี่ยงและภัย
พิบัติ

4. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

การคุ้มครองทาง
สังคม

8. ปรับปรุง
ข้อมูลคนพิการ
ให้น่าเช่ือถือ

3. ส่งเสริมการ
เข้าถึง

สภาพแวดล้อม 

10. พัฒนาความ
ร่วมมือระดับ
ภูมิภาคและ

ระหว่างภูมิภาค

6. ประกันความ
เท่าเทียมทาง
เพศและเสริม
พลังสตรีพิการ 



สนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty)

สนธิสัญญามาร์ราเคชเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส าหรับ
คนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ท าให้คนตาบอด คนพิการ
ทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ 

 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับการท าซ้ า (Right of reproduction) การจ าหน่าย (Right of distribution) และการท าให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน (Right of making available to the public) และอาจรวมถึง การแสดงต่อสาธารณะ (Right of public performance) 
ทั้งนี้ สามารถก าหนดข้อยกเว้นในการดัดแปลงเฉพาะใน รูปแบบเพื่อให้ผู้ได้รับประโยชน์ตามสนธิสัญญาฯ เข้าถึงได้เท่านั้น 

 นอกจากนี้ รัฐภาคีสามารถแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดน (Cross-border) ระหว่างกัน ซึ่งส าเนางานที่ได้ ท าซ้ า จ าหน่าย หรือท าให้ปรากฏต่อ
สาธารณชนในรูปแบบที่ผู้ได้รับประโยชน์ตามสนธิสัญญาฯ เข้าถึงได้ โดยผ่าน องค์กรที่ได้รับการรับรองโดยรัฐ (Authorized entity) 
รวมทั้งน าเข้า (Importation) ส าเนางานดังกล่าว 

ขอบเขตของสิทธิที่อนุญาต



ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต สุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียต่อทรัพย์สิน
ทางเศรษฐกิจ กายภาพสังคม สภาพแวดล้อม ชุมชน บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม

กรอบการด าเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573

“จากการจัดการภัยพิบัติ สู่การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตัิ”

เป้าหมาย
 เน้นเรื่องการป้องกัน ความเสี่ยงใหม่ และเน้นการลด

ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม
 เน้นมาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการป้องกัน

และลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพ
การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและการ
ฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว



กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564



แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์ EQUAL เท่าเทียม

คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ 
ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน
(Make the Right Real for Persons 

with Disabilities towards 
Independent Living in Sustainable 

Inclusive Society)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ
และความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT)

 ยุทธศาตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคน
พิการและความพิการ (UNDERSTANDING)

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะสุขที่ทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY)

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)




