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  สํานักงานส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห!งชาติสํานักงานส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห!งชาติ  
 กระทรวงการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



            หน/า 
ส!วนที่ ๑ สถานการณ	ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย       ๓ 

๑.๑ สถานการณ	ท่ีมีผลต&อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย      ๓ 
๑.๒ สถานการณ	สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ       ๗ 
๑.๓ แนวโน�มและทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับการกําหนดกรอบ                    ๑๓  
       และยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ         
๑.๔ กรอบและทิศทางของยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ     ๑๖ 

ส!วนที่ ๒ ทิศทางของแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  ๒๓ 
  วิสัยทัศน	          ๒๓ 
  พันธกิจ           ๒๓ 
  เป:าประสงค	          ๒๔ 
  ยุทธศาสตร	          ๒๔ 

- ยุทธศาสตร	ที่ ๑  ส&งเสริมการเข�าถึงสิทธิอย&างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ  ๒๕ 
                     โดยไม&เป?นธรรมต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ 
- ยุทธศาสตร	ที่ ๒  การขจัดการกระทําความรุนแรงต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ   ๒๕  
- ยุทธศาสตร	ที่ ๓  การพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ ๒๕ 
- ยุทธศาสตร	ที่ ๔  เสริมพลังบทบาทสตรีพิการอย&างเสมอภาคและเท&าเทียมในสังคม  ๒๖ 
- ยุทธศาสตร	ที่ ๕  เสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค	กรสตรีพิการทุกระดับ ๒๗ 
- ยุทธศาสตร	ที่ ๖  เสริมสร�างเจตคติในเชิงสร�างสรรค	ของสังคมต&อสตรีพิการ และ  ๒๗ 

                เด็กหญิงพิการ  
ส!วนที่ ๓  แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ ๒๘ 
    ไปสู&การปฏิบัติ 
 

เอกสารอ/างอิง                    ๔๐ 

 
 
 
 
 

สารบัญ 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓ 

๑.๑  สถานการณที่มีผลต!อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย 
ก. จํานวนคนพิการเพ่ิมสูงขึ้น สตรีพิการมีจํานวนมากกว�า แต�มีโอกาสเข�าถึงระบบบริการของรัฐน�อยกว�า 
 จากสถานการณ	การเปล่ียนผ&านด�านประชากรและสังคม (social and demographical transition)    
อันเน่ืองมาจากจํานวนผู�สูงอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีทางการแพทย	ท่ีช&วยรักษาหรือยืดชีวิตมนุษย	 
รวมทั้งวิถีชีวิตของการใช�รถยนต	เป?นยานพาหนะและการประกอบอาชีพในสถานประกอบการได�ส&งผลต&อสัดส&วน
ของการบาดเจ็บ ความพิการ ท่ีเพิ่มจํานวนสูงข้ึน กล&าวได�ว&าสถานการณ	คนพิการในประเทศไทยมีแนวโน�มเพิ่มสูง 
จากร�อยละ ๑.๗ ของประชากรทั้งหมดใน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป?น ร�อยละ ๒.๙ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือคิดเป?นจํานวน          
คนพิการทั้งหมด ๑.๙ ล�านคน  ในจํานวนน้ีเป?นสตรีพิการมากกว&าผู�ชายพิการ คือ สตรีพิการจํานวน ๑,๐๐๔,๕๒๒ คน 
คิดเป?นร�อยละ ๓.๐ ในขณะที่ผู�ชายพิการ มีจํานวน ๘๖๐,๒๘๘ คน คิดเป?นร�อยละ ๒.๗ (สํานักงานสถิติแห&งชาติ,๒๕๔๕; 
๒๕๕๐)   

ด�านการเข�าถึงระบบบริการของรัฐท่ีจําเป?น พบว&าสตรีพิการมีโอกาสเข�าถึงบริการของรัฐได�น�อยกว&าผู�ชาย
พิการ จากฐานข�อมูลคนพิการท่ีออกบัตรประจําตัวคนพิการ ของสํานักงานส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต             
คนพิการแห&งชาติ (๒๕๕๕) จําแนกตามเพศและภูมิภาค ต้ังแต&วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันท่ี ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว&า มีคนพิการจํานวน ๑,๒๘๖,๙๗๕ คน เป?นชาย ๗๐๓,๙๗๗ คน เป?นหญิง ๕๘๒,๙๙๘ คน 
เปรียบเทียบกับข�อมูลของสํานักงานสถิติแห&งชาติ ซึ่งมีจํานวนสตรีพิการมากกว&าผู�ชายพิการ แต&ได�รับการมีบัตร
ประจําตัวคนพิการน�อยกว&า แสดงให�เห็นถึงการขาดโอกาสในการเข�าถึงบริการของรัฐ ของสตรีพิการมีมากกว&า
ผู�ชายพิการ ซึ่งส&งผลต&อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ 
 ด�านป]ญหาสุขภาพและสังคม พบว&า สตรีพิการมีความชุก (prevalence) ของความรุนแรงด�านความพิการ 
(severe disability) และมีความลําบากและป]ญหาสุขภาพมากกว&าผู�ชายพิการ ( World report on disability, 
๒๐๑๑) จากข�อมูลสํานักงานสถิติแห&งชาติ (๒๕๕๐) พบว&า จํานวนสตรีพิการสูงกว&าผู�ชายพิการ แต&ได�รับโอกาส    
อ่ืน ๆ ทางสังคมน�อยกว&า เช&น ด�านการศึกษา สตรีพิการไม&เคยเรียนหรือไม&ได�เรียนมีจํานวนมากกว&าผู�ชายพิการ 
(ร�อยละ ๒๙.๓ และ ๑๘.๔ ตามลําดับ) ในขณะที่เมื่อได�มีโอกาสเรียนแล�ว สตรีพิการส&วนใหญ&จบระดับการศึกษา
ก&อนช้ันประถมศึกษา และในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน พบว&า ผู�ชายพิการจบการศึกษาสูงกว&าสตรีพิการมากในทุก
ระดับ ซ่ึงส&งผลต&อการเรียนรู� โอกาสในการประกอบอาชีพและการเลือกทํางานหรือการมีความรู�ในการดําเนินชีวิต
ที่ผู�ชายพิการมีโอกาสได�ทํางานมากกว&า โดยเฉพาะโอกาสได�ทํางานในอาชีพที่สําคัญๆ  
 
 

ส!วนท่ี ๑ 
สถานการณด/านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๔ 

ข. สตรีพิการอยู�ในภาวะยากลําบากกว�าผู�ชายพิการ 
 ผลจากการสํารวจข�อมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย (ศิริพร จิรวัฒน	กุล และคณะ,๒๕๕๓) รายงานว&า
ผู�หญิงไทยจํานวนมากยังถูกละเมิดสิทธิต&าง ๆ ด�วยเหตุแห&งความเป?นผู�หญิง โดยเฉพาะผู�หญิงกลุ&มเปราะบาง เช&น 
ผู�หญิงที่ไม&สามารถพึ่งพาตนเองได� ผู�หญิงยากจน ผู�หญิงพิการ และผู�หญิงเผ&าม�ง มีความเส่ียงต&อการได�รับความ
รุนแรงในรูปแบบต&างๆ มากกว&าผู�หญิงกลุ&มอ่ืนๆ  

สตรีพิการมีความวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัย การถูกล&วงละเมิดทางเพศเม่ือออกจากบ�าน หรือใช�รถ
โดยสารสาธารณะ มีข�อจํากัดในการเข�าถึงข�อมูลด�านการดูแลสุขภาพตนเอง และการบริการอนามัยเจริญพันธุ	 
(เพ็ญจันทร	 เชอร	เรอร	 และ มะลิวัลย	 เรือนคํา, ๒๕๕๕ อมรา สุนทรธาดา, และอักษราภัค หลักทอง., ๒๕๕๕)   
สตรีพิการมักมีแนวโน�มถูกเหมารวม เป?นภาพเดียวกันว&า ไม&สามารถต้ังครรภ	และเล้ียงลูกด�วยตนเองได� การดูแล
ทารกแรกคลอดควรเป?นหน�าท่ีของญาติและสามี ทําให�สตรีพิการขาดโอกาสการเรียนรู�ที่สําคัญในหลายด�าน      
การสอนเพศศึกษาสําหรับคนพิการยังคงถูกปcดก้ัน อิทธิพลของครอบครัวเป?นปราการสําคัญที่ปcดก้ันการเรียนรู� 
เรื่องสรีระ ความสัมพันธ	ระหว&างชายหญิง การมีเพศสัมพันธ	 การป:องกันตนเองให�ปลอดภัยจากการล&วงละเมิด 
ทางเพศ โดยเฉพาะสตรีพิการวัยรุ&นที่ขาดการให�ความรู�หรือข�อมูลท่ีง&ายต&อการทําความเข�าใจ สามารถแยกแยะได�
ว&าการปฏิบัติจากผู�อ่ืนต&อตนเอง สถานบริการภาครัฐมีบริการเพื่ออํานวยความสะดวกไม&เพียงพอ เช&น ล&ามภาษามือ 
อุปกรณ	และข�อมูลข&าวสารไม&เหมาะสมตามความต�องการ ช&องว&างด�านการส่ือสารระหว&างแพทย	 พยาบาล  และผู�ปdวย 
การมีขั้นตอนและระเบียบที่ยุ&งยาก การส่ือสารที่ไม&ครบถ�วน บางครั้งมีช&องว&างในการเร่ิมสนทนาหรือขาดความม่ันใจท่ี
จะขอคําปรึกษา เพราะเกรงว&าเป?นเรื่องไม&เหมาะสมที่คนพิการจะสนใจหรือมีป]ญหาเก่ียวกับ  เรื่องเพศ และไม&มั่นใจว&า
จะได�รับคําแนะนําหรือถูกเพิกเฉยท่ีจะให�คําปรึกษา (อมรา สุนทรธาดา, และอักษราภัค  หลักทอง, ๒๕๕๕) 

 

ค. สตรีพิการเป)นกลุ�มเปราะบาง ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะมีความทับซ�อนของอคติในสังคมที่มีต�อความเป)น
ผู�หญิงและต�อความพิการ  
 สถานการณ	สตรีพิการของประเทศไทยท่ีผ&านมา ช้ีให�เห็นว&า สตรีพิการ เป?นกลุ&มเปราะบางท่ีเผชิญกับการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิในหลายด�าน เหตุเพราะนอกจากการมีข�อจํากัดอันเน่ืองจากความพิการแล�วยังมี
ความเปราะบางอันเน่ืองมาจากความเป?นผู�หญิง อันเน่ืองมาจากอุดมการณ	ชายเป?นใหญ& ซึ่งส&งผลการจัดระบบ
สังคม ท่ีมีแนวโน�มจะจัดลําดับความสําคัญของผู�หญิงและผู�ชายไว�ไม&เท&ากัน คือ นิยมท่ีจะวางผู�ชายไว�เหนือกว&า
ผู�หญิงในทุกมิติ ไม&ว&าจะเป?นมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และจิตวิญญาณ (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ., ๒๕๔๗)        
สตรีพิการถูกตีตราด�วยอคติท่ีซ�อนทับสองช้ัน ในความเป?นคนพิการ ถูกตีตราโดยสังคมด�วยฐานคติแบบทวิลักษณ	 
แบบคู&ตรงข�าม ที่ได�นิยาม แบ&งแยก ความปกติ-ความผิดปกติ คนพิการอยู&ในข้ัวของความผิดปกติ ไม&เหมาะสม     
ไม&สามารถ เป?นลักษณะไม&พึงปรารถนา เป?นคนท่ีบกพร&องทางด�านร&างกาย ไม&สมบูรณ	 ทุพพลภาพ ช&วยเหลือ
ตนเองไม&ได� ต�องได�รับการช&วยเหลือและพึ่งพาคนอ่ืน โดยเฉพาะสังคมแบบทุนนิยมที่มองคนเป?นป]จจัยการผลิต  
คนที่จะมีคุณค&าเมื่อสามารถท่ีจะผลิต ทํางานได� จะอยู&ในสถานะท่ีเหนือกว&า และคนที่มีลักษณะไม&พึงปรารถนาของ
สังคมจะรู�สึกตํ่าต�อย ผ&านวิธีการท่ีคนปกติมักจะใช� คือ การไม&ให�ความสนใจ ปฏิเสธให�คนพิการมีส&วนร&วมในสังคม 
กีดกันออกจากกิจกรรมผ&านการจัดกิจกรรมท่ีไม&ได�นึกถึง ละเลย เพิกเฉย ต&อการมีส&วนร&วมของคนพิการ ทําให�    
คนพิการต�องมองตนเองแบบเปรียบเทียบกับคนอ่ืนและมีชีวิตที่ทนทุกข	กับการถูกตีตรา มองตัวเองในแง&ลบ 
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กลายเป?นความไม&มั่นใจในตนเอง ท�อถอย และไม&สามารถพัฒนาตัวตนได�อย&างเต็มศักยภาพ (ปกรณ	 สิงห	สุริยา 
และวิภาดา อังสุมาลิน., ๒๕๔๙) 
 อคติด�านเพศภาวะอันเน่ืองมาจาก อุดมการณ	ชายเป?นใหญ& ได�กําหนดบทบาททางเพศท่ีทําให� ความเป?น
หญิงมีฐานะด�อยและมีคุณค&าตํ่ากว&าบทบาทความเป?นชาย เพศหญิงถูกจํากัดเพียงบทบาทภายในบ�าน ให�บทบาท
ผู�หญิงในฐานะเป?นเมีย เป?นแม& สตรีพิการถูกมองว&าไม&สามารถดํารงในบทบาทดังกล&าวได� จึงอยู&ในฐานะท่ีเป?น            
ผู�ไร�บทบาท ( rolelessness) นอกจากน้ันร&างกายผู�หญิงในอุดมการณ	เรื่องเพศภาวะ ให�คุณค&าที่ ความสมบูรณ	 
ความสวยงาม ความสมประกอบของร&างกาย อันเป?นแรงดึงดูดทางเพศ มายาคติ(myth) ของสังคมต&อคนพิการ
เช&นน้ี ส&งผลอย&างสําคัญต&อสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธ	ของสตรีพิการ อันเป?นผลมาจากการแบ&งแยก  
ตีตราของคนในสังคม และการรับรู�ต&อตัวตนในด�านลบของคนพิการ การมีทัศนคติคนพิการไม& มี เพศ                       
ไม&มีความสามารถในเรื่องเพศ ส&งผลต&อการจัดบริการด�านสุขภาพทางเพศ และการให�ความรู�เรื่องเพศศึกษาอย&าง
ถูกต�องแก&สตรีพิการ มีมายาคติต&อคนพิการว&า ไร�ความสามารถ ไร�บทบาท ส&งผลให�สตรีพิการมองภาพตนเอง     
เชิงลบ สังคมตีตราและเลือกปฏิบัติ รวมท้ังจํากัดทางเลือกให�กับสตรีพิการ ทั้งหมดเป?นเง่ือนไขให�สตรีพิการ        
มีแนวโน�มที่จะเผชิญป]ญหาอนามัยเจริญพันธุ	  ย่ิงไปกว&าน้ันในระบบบริการทางการแพทย	และบริการสังคม
สงเคราะห	 ซึ่งน&าจะมีส&วนช&วยเหลือบรรเทาความทุกข	ดังกล&าว งานการศึกษาวิจัยหลายช้ินยืนยันว&า ด�วยทัศนคติ
ของผู�ท่ีเก่ียวข�องในระบบบริการดังกล&าว ก็แบ&งแยก เลือกปฏิบัติ มีอคคติต&อคนพิการ เช&นระบบบริการด�านงาน
วางแผนครอบครัว ไม& ได�พัฒนาข้ึน เพื่อรองรับความต�องการของคนพิการที่จะมารับบริการทั้งข�อมูล                   
การให�คําปรึกษาหรือบริการ เพราะไม&ได�คาดหวังว&าคนพิการต�องการบริการ ( Anderson and Kitchin, ๒๐๐๐)  
 

ง. สตรีพิการ มีความสามารถ มีตัวตน แต�ไม�ได�รับโอกาสในการแสดงบทบาททางสังคมและการเมือง 
 สตรีพิการที่ ดํารงชี วิตในสังคมล�วนมีความสามารถ มีบทบาทท้ังการเป?นลูกสาว เมีย และแม&                      
บ�างจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท-เอก ทํางานในองค	กรต&างๆ รวมท้ังมีบทบาททางสังคมทั้งการ
เป?นนักกีฬา การทํางานเพื่อสังคมต&าง ๆ  คนเหล&าน้ีมีความสามารถทัดเทียมกับผู�หญิงหรือคนท่ัวไปในสังคม             
แต&กลับ ถูกทัศนคติ เจตคติของคนในสังคมที่ไม&ได�มองเห็นความสามารถของเธอเหล&าน้ัน มองไม&เห็นตัวตน ผลักให�
เป?นคนชายขอบ ท่ีไม&ได�รับโอกาสในการพัฒนาอย&างเต็มศักยภาพ  
 ในสังคมไทย มีสตรีพิการจํานวนมากที่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได�เหมือนกับคนท่ัวไป รวมท้ังการ
แสดงบทบาทการเป?นคู&รัก การเป?นเมีย เป?นแม& ได�อย&างเต็มศักยภาพ และมีความต�องการเช&นเดียวกับผู�หญิง      
อ่ืน ๆ ในสังคม ( จุฑารัตน	 อภิวัฒนธนกุล, ๒๕๔๖) ท้ังต�องการความรัก แสวงหาความพึงพอใจทางเพศ มีความหวัง
ในการมีครอบครัว ต�องการมีลูก ต�องการความรู�เก่ียวกับเพศศึกษา และข�อมูลเก่ียวกับการดูแลสุขอนามัยของ
ตนเอง ต�องการคนให�คําปรึกษา คําแนะนํา และคนท่ีเข�าใจ แต&ปรากฎว&าสตรีพิการถูกกีดกันต้ังแต&ครอบครัว              
ด�วยมายาคติเร่ืองเพศเป?นเรื่องต�องห�ามในการพูดในท่ีสาธารณะหรือห�ามแสดงออกอย&างชัดเจนในสังคมไทย ทําให�
ปcดก้ันการเรียนรู�เรื่องสรีระร&างกาย ความสัมพันธ	ระหว&างชายหญิง การมีเพศสัมพันธ	 การป:องกันตนเองให�ปลอดภัย
จากการล&วงละเมิดทางเพศ ไม&สามารถแยกแยะหรือรู�เท&าทันท&าทีของผู�ชายที่ก&อให�เกิดเหตุการณ	ท่ีไม&ปลอดภัย              
ต&อตนเอง สถานบริการภาครัฐที่ไม&เพียงพอ อุปกรณ	 ส่ือ เอกสาร ข�อมูลไม&เหมาะสมกับการเรียนรู�ของ คนพิการ ไม&มี
ล&ามภาษามือ หรืออักษรเบรลล	 ท่ีจะช&วยให�เข�าใจได�ง&ายมากข้ึน (อมรา สุนทรธาดา, และอักษราภัค หลักทอง., ๒๕๕๕) 
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สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	ของสตรีพิการ จะถูกตีกรอบด�วยบรรทัดฐานของสังคมและคิดแบบ  เหมารวมและคิดบน
พื้นฐานของคนท่ัวไป และให�บริการหรือให�เท&าเทียมกับคนท่ัวไป โดยไม&คํานึงถึงความพิการ ข�อจํากัดบางอย&าง ทําให�
คนพิการต�องอยู&ภายใต�การควบคุมของรัฐ ผ&านสถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา สถาบันการแพทย	 และ
สถาบันสังคมชุมชน ที่ต�องการกํากับ ควบคุม ตรวจตราให�คนพิการดําเนินตามแนวทางท่ีถูกต�องและเหมาะสม 
           แม�มีความก�าวหน�าในขบวนการเคล่ือนไหวต&อสู�ของผู�หญิงในศตวรรษท่ีผ&านมาเพื่อให�ได�มาซึ่งความ            
เท&าเทียมทางด�านการศึกษา การเข�าถึงการจ�างงาน ความเสมอภาคทางด�านเศรษฐกิจ ความมีอิสระทาง              
ด�านอนามัยเจริญพันธุ	 มีสิทธิท่ีจะเลือกหรือปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ	กับผู�ชายหรือมีเพศวิถี1 ในรูปแบบอ่ืน สิทธิที่จะ
เล้ียงหรือ ไม&เล้ียงดูบุตร สิทธิท่ีจะไม&ถูกลวนลามทางเพศในสถานท่ีต&างๆ  แต&ยังพบว&าสตรีพิการถูกกันออกจาก
ขบวนการเคล่ือนไหวต&อสู�เพื่อสิทธิของผู�หญิงและขบวนการเคล่ือนไหวต&อสู�เพื่อสิทธิของคนพิการ ประเด็นของ 
สตรีพิการ ถูกทําให�เป?นชายขอบ เป?นเสียงท่ีไม&ถูกนับ เป?นเสียงที่ไม&มีความสําคัญในขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
และการเมือง ดังคํากล&าวของนักสตรีนิยมท่ีต&อสู�เพื่อสตรีพิการมาเป?นเวลานาน กล&าวไว�ว&า 
  “สตรีพิการและเด็กผู�หญิงพิการทุกอายุ ทุกเช้ือชาติ ทุกสัญชาติ ทุกศาสนา ทุกสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจและทุกวิถีทางเพศ  ทั้งที่อาศัยในชนบท ในเมืองและปริมณฑล...  สตรีพิการและเด็กหญิงพิการเหล/าน้ี 
ยังอยู/ในสถานะชายขอบของความพิการและความเป1นผู�หญิง ด�วยความเป1นชนกลุ/มน�อยของทั้งสองอัตลักษณ2     
พวกเธอจึงถูกกีดกัน แบ/งแยก ผลิตซํ้า และเจอกับอุปสรรคท่ีขัดขวางการบรรลุเป7าหมายของชีวิต... ในขณะที่สตรี
พิการจํานวนมากต�องการพลัง ต�องการการเยียวยาที่จะทําให�ปรับตัวและฟ9:นคืนสู/ชีวิตประจําวัน รวมทั้งต�องการ
สร�างตัวตนใหม/จากอัตลักษณ2อันหลากหลายที่มีอยู/ แต/พวกเธอยังคงถูกแบ/งแยก เลือกปฏิบัติ เป1นชายขอบของการ
เคล่ือนไหวในสังคม  การเคล่ือนไหวของกลุ/มสตรีพิการและการเคล่ือนไหวของคนพิการหรือการเคล่ือนไหวเพื่อ
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงควรจะเป1นตัวแทนของพวกเธอ ต/างก็ละท้ิงสตรีพิการไว�เบื้องหลัง  และสตรีพิการก็ยังคงเป1นกลุ/ม
ที่ถูกมองไม/เห็น” (Barbara W. F. อ�างใน Thomson R. G., ๒๐๐๑)  
 ในประเทศไทย การกําหนดนโยบายต&างๆ สําหรับคนพิการ มาจากคณะกรรมการท่ีเป?นผู�ชายเป?นส&วนใหญ& 
ซึ่งทําให�ขาดประเด็นที่เฉพาะเก่ียวกับสตรีพิการ รวมท้ังความละเอียดอ&อนด�านความสัมพันธ	ระหว&างหญิงชาย                
การขาดการมีส&วนร&วมของสตรีพิการน้ัน ส&งผลกระทบต&อแผนงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ขาดความละเอียดอ&อน 
ด�านโอกาสและความแตกต&างทางเพศภาวะ (เพ็ญจันทร	 เชอร	เรอร	 และมะลิวัลย	 เรือนคํา, ๒๕๕๕) นอกจากน้ัน
ข�อมูลของสตรีพิการน้ันจะอิงอยู&บนฐานข�อมูลคนพิการ รวมทั้งหมดท่ีสํานักสถิติแห&งชาติเป?นผู�รวบรวม เพียงแค&
แยกเป?นเพศชายและเพศหญิงเท&าน้ัน ซึ่งเป?นการแยกประเภทตามเพศสรีระ ซึ่งไม&ได�มองเห็นความแตกต&าง              
ด�านเพศภาวะ2 แม�แต&น�อย ส&วนงานวิจัยเก่ียวข�องกับคนพิการท่ีผ&านมาจะเน�นในด�านการศึกษา การมีงานทํา 

                                                           

เพศวิถี๑ (sexuality) หมายถึง วิถีชีวิตทางเพศท่ีถูกหลอมสร�างจากค&านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับความ
ปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเก่ียวกับคู&รัก คู&ชีวิตในอุดมคติ และวิถีปฏิบัติ ซึ่งเป?นระบบความคิดและพฤติกรรมท่ี 
มีความหมายทางสังคม สัมพันธ	กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีกําาหนดและสร�างความหมายให�แก&เรื่องเพศ
ในหลากหลายแง&มุม (กฤตยา อาชวนิจกุล, ๒๕๕๔) 
เพศภาวะ ๒ (gender) เป?น ‘เพศ’ ท่ีหมายถึงภาวะแห&งเพศท่ีถูกประกอบสร�างทางสังคม เพศภาวะท่ีเราคุ�นเคยและถูกขัดเกลา
หลอมสร�างกันมา ก็คือ ความเป?นหญิงความเป?นชาย ดังนั้นในอีกแง&มุมหน่ึง  เพศภาวะจึงเป?นเรื่องของบทบาทในเรื่องต&างๆ ท่ีสังคม
กําหนดให�กับสถานะทางเพศซึ่งมักดูจากเพศสรีระ คือหญิง ชาย (กฤตยา อาชวนิจกุล, ๒๕๕๔) 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๗ 

กฎหมาย แต&ยังขาดการศึกษาบนพื้นฐานความแตกต&างทางเพศ ความเสมอภาคและเท&าเทียมกันทางเพศ ประเด็น
ที่จําเพาะเจาะจงท่ีเก่ียวกับผู�หญิงโดยตรง เช&น สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ	 เจตคติของสังคม ทัศนคติต&อการมีชีวิตคู& 
เพศภาวะ๒  เพศวิถีที่สัมพันธ	กับความพิการ ยังมีจํากัดและมีจํานวนน�อย ท้ัง ๆ ท่ีเป?นประเด็นท่ีเฉพาะและมี
ความสําคัญต&อสตรีพิการมากในการสร�างองค	ความรู�เพื่อนําไปต&อยอดในการปฏิบัติ เน่ืองจากท่ีผ&านมาประเด็นท่ี
กล&าวมาข�างต�นน้ัน ได�รับการส&งเสริมและเสนอโดยผู�หญิงท่ัวไปในสังคม แต&ไม&มีการกล&าวถึงสตรีพิการเท&าที่ควร 
ดังน้ัน การกําหนดแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการน้ัน จึงมีความจําเป?นอย&างย่ิงและมีความสําคัญเร&งด&วน 
เพื่อให�เกิดความชัดเจนและเป?นรูปธรรมในการดําเนินงานเพื่อสตรีพิการต&อไป  
 ดังน้ัน แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ จึงมีความสําคัญและต�องมีความเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข�อง
กับสตรีพิการ เพื่อให�เกิดการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเป?นรูปธรรม ครบถ�วน ละเอียดอ&อน และมีความย่ังยืนภายใต�
สิทธิความเท&าเทียมกันทางเพศ สิทธิของความเป?นมนุษย	และสิทธิในการเป?นพลเมืองของประเทศไทย  
 
๑.๒ สถานการณสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ 
 

ประเด็นที่ ๑ ด�านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ6 
สตรีพิการมีป]ญหาด�านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ	ทุกด�าน โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดต&างๆ ได�แก& มายาคติ

เก่ียวกับเรื่องเพศ อคติและการไม&ยอมรับความหลากหลายทางเพศผ&านสถาบันทางสังคม อุดมการณ	ความเป?นปกติ
ผ&านสถาบันทางการแพทย	 ส&งผลให�สตรีพิการถูกมองว&าเป?นคนไม&มีเพศ ไม&มีความต�องการทางเพศ ทําให�สตรีพิการ
ถูกกีดกันไม&ให�มีครอบครัวและพื้นฐานความคิดเรื่องพันธุกรรมท่ีดี ความเป?นปกติ ทําให�สตรีพิการถูกสังคมมองว&า
เป?นพันธุกรรมที่ไม&เหมาะสม เป?นแหล&งของความผิดปกติ ทําให�เกิดการนําไปสู&การตัดสินใจในร&างกายและชีวิต 
ของสตรีพิการ ได�แก& การตรวจประเมินก&อนคลอด การเลือกท่ีจะทําแท�ง การขาดความเช่ือม่ันใจตัวเองว&าจะ
สามารถให�กําเนิดเด็กหรือไม& เด็กจะพิการหรือไม& สตรีพิการแทบไม&ได�เรียนรู�เรื่องเพศศึกษา เกิดจากครอบครัว    
ที่ไม&ยอมรับเรื่องเพศของคนพิการ ทําให�สตรีพิการน้ันไม&ได�เรียนรู�หรือไม&ถูกสอน  เช่ือมโยงไปสู&การแต&งงาน ก็ไม&ได�
ถูกพิจารณาว&าจะได�แต&งงาน ทําให�สตรีพิการสับสน รู�สึกผิดและเก็บกด ทําให�ความภูมิใจและม่ันใจในตนเองตํ่า 
การให�ความรู�และข�อมูลความรู�ทางด�านเพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ	น้ันเป?นความรู�เพียงชุดเดียว และอยู&บน
พื้นฐานทางด�านการแพทย	 ซึ่งมักจะเป?นเชิงลบ เช&น การทําแท�ง การทําหมัน การผลิตซ้ําภาพของความยากลําบาก
จากส่ือสารมวลชน ทําให�คนในสังคมจินตนาการภาพไม&ออกว&าคนพิการจะสร�างครอบครัวที่ ดีได�อย&างไร                  
จากทัศนคติดังกล&าวทําให�มีผลต&อการจัดบริการที่ตรงกับความต�องการของสตรีพิการ การออกแบบบริการอนามัย 
เจริญพันธุ	 การวางแผนครอบครัวและการให�ข�อมูลที่ไม&เหมาะสมกับสตรีพิการและประกอบกับงานที่ศึกษาด�าน
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	มีค&อนข�างน�อยในประเทศไทย และยังขาดงานท่ีศึกษาทัศนคติต&อสังคมที่มองชีวิตคู& การดูแล
เล้ียงดูบุตร การมีเพศสัมพันธ	ท่ีปลอดภัย และป]ญหาการต้ังครรภ	ที่ไม&พึงประสงค	 สรุปประเด็นเรื่องสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ	 ความซับซ�อนของป]ญหาอยู&บนพื้นฐานของมายาคติของสังคม แนวคิดเรื่องพันธุกรรมท่ีดี และแนวคิด
เรื่องเพศท่ีทําให�สตรีพิการน้ันถูกกดทับและไม&ได�รับความเท&าเทียมตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ	
ตามสิทธิ ดังน้ันควรต�องส&งเสริมให�สตรีพิการรู�สิทธิของตนเอง ถอดรื้อมายาคติของสังคม ให�สังคมยอมรับและให�
โอกาสสตรีพิการให�เท&าเทียมกับผู�หญิงท่ัว ๆ ไป จัดการเรื่องเพศศึกษาและบริการสาธารณสุขที่เอ้ืออํานวยต&อการ



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๘ 

ให�ข�อมูลท่ีเหมาะสมและสามารถเข�าถึงได�ง&าย จัดการบนพื้นฐานของความต�องการของสตรีพิการแต&ละประเภท                 
(อมรา สุนทรธาดา, และอักษราภัค หลักทอง. ๒๕๕๕.;  โอปอล	 อ�างแล�ว, อนรรฆ อ�างในจดหมายข&าวการเมืองเรื่อง 
คนพิการ ฉบับที่ ๑๒, Anderson & Kitchin, ๒๐๐๐) 

 

ประเด็นที่ ๒ ด�านการขจัดความรุนแรงที่เกิดข้ึนกับสตรีพิการและการเลือกปฏิบัติต�อคนพิการ 
 สตรีพิการต�องเผชิญป]ญหาความรุนแรงทุกมิติ ทั้งความรุนแรงทางตรง ได�แก& การถูกทําร�าย ทางร&างกาย 
จิตใจ และทางเพศ และความรุนแรงทางอ�อม ได�แก&ความรุนแรงเชิงโครงสร�างและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม             
ซึ่งประกอบด�วย โครงสร�างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบความเช่ือต&าง ๆ ท่ีทําให�ผู�หญิงกลายเป?นกลุ&มด�อย
โอกาสทางสังคม เด็กและสตรีพิการน้ันกลายเป?นหน่ึงในเหย่ือของการเกิดความรุนแรงท่ีสูงท่ีสุดในสังคม ถูกเลือก
ปฏิบัติในสภาพท่ีรุนแรงกว&าด�วยอคติที่ซ�อนทับกัน จากความเป?นหญิงและความพิการของร&างกายที่ไม&สามารถทํา
หน�าท่ีได�อย&างท่ีผู�หญิงทั่วไปทําได� การถูกมองแบบลดคุณค&าน้ี นําไปสู&การถูกเอาเปรียบเพราะไม&มีทางต&อสู�หรือ
ปกป:องตนเองไม&ได� จากรายงานการสํารวจข�อมูลการละเมิดสตรีในประเทศไทย แม�จะไม&ได�ระบุความรุนแรงว&าเป?น
สตรีพิการโดยตรง แต&สตรีพิการก็คือผู�หญิงไทยท่ีอาศัยอยู&ในสังคมไทย ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให�เห็นว&า ผู�หญิงไทย
จํานวนมากยังถูกละเมิดสิทธิต&าง ๆ มีสถานการณ	การเลือกปฏิบัติปรากฎชัดเจน เน่ืองจากอยู&ภายใต�มุมมองทาง
เพศภาวะ อันได�แก& โครงสร�างความสัมพันธ	ทางอํานาจแบบชายเป?นใหญ& พลังจารีตท่ีทําให�ผู�ชายมีอํานาจเหนือ
ผู�หญิง และส่ิงสําคัญคือ การละเมิดสิทธิที่เกิดข้ึนจากการยินยอม จํายอม จําทนและความไม&รู� ป]ญหาความรุนแรง
และการเลือกปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนกับสตรีพิการน้ันต�องแก�ไขด�วยการทํางานร&วมกันของทุกภาคส&วน เพื่อปรับโครงสร�าง
ความสัมพันธ	เชิงอํานาจระหว&างผู�หญิงและผู�ชายใหม& ต�องมีความละเอียดอ&อนเชิงเพศภาวะ และมีวิธีดําเนินงานท่ี
จําเพาะต&อผู�หญิงทุกกลุ&ม และมีการบังคับใช�กฎหมายตามอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต&อผู�หญิงอย&างจริงจัง 
และแก�ไขกฎหมายบางข�อท่ีเป?นประโยชน	ต&อคนส&วนรวมแต&ส&งผลกระทบให�สตรีพิการน้ันถูกเลือกปฏิบัติ ควรมีการ
แก�ไขให�มีความถูกต�อง เท&าเทียมตามสิทธิมนุษยชน และต�องทําในภาพรวมท้ังสถานท่ีราชการและเอกชน 
โดยเฉพาะระบบบริการของรัฐ (เพ็ญจันทร	 เชอร	เรอร	, ๒๕๔๙, ศิริพร จิรวัฒน	กุลและคณะ, ๒๕๕๓) 
 

ประเด็นที่ ๓ ด�านการเข�าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 คนพิการไม&ได�รับความเป?นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม มีหลายกรณีที่เกิดข้ึนกับคนพิการ โดยเฉพาะ
สตรีพิการ เช&น การหลอกลวงฉ�อโกง การว่ิงราวชิงทรัพย	 การทําร�ายร&างกายและล&วงละเมิดทางเพศ การคุกคาม
และกระทําความรุนแรงต&อร&างกายและจิตใจ พบว&าสตรีพิการไม&ได�รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและไม&มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่จะช&วยในการส่ือสารหรือให�ข�อมูลกับเจ�าหน�าท่ี ส&วนหน่ึงของความยากลําบากในการดําเนินคดีต&อ
ผู�กระทําความผิดคือ วัฒนธรรมที่จะตีตราผู�เสียหายโดยเฉพาะหากเป?นผู�หญิงในข้ันตอนของการไต&สวนและ
พิจารณาคดี กลับเป?นการซํ้าเติมให�รู�สึกเหมือนถูกกระทําความรุนแรงซ้ําซ�อน และตัวบทกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติต&างๆ และทัศนคติของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับการอํานวยความยุติธรรมยังมองไม&เห็นความซับซ�อนท่ีเกิดข้ึน
และไม&ได�เอาใจใส&เพื่อแก�ไข ป:องปราม และคุ�มครองผู�เสียหายอย&างจริงจัง ไม&มีช&องทางท่ีจะให�ผู�ถูกกระทําร�องเรียน
ป]ญหาท่ีเกิดข้ึน เจ�าหน�าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเข�าใจถึงสภาพป]ญหาความรุนแรงและสตรีจึงมุ&งเน�น
ประสิทธิผลทางกฎหมายและการแสวงหาพยานหลักฐานทางคดีมากกว&าสภาพจิตใจของผู�เสียหายและในกรณีท่ี



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๙ 

ผู�กระทําความรุนแรงเป?นผู�มีตําแหน&งหรืออิทธิพล มักจะใช�อํานาจหน�าท่ีหรือพรรคพวกของตนบิดเบือนคดี ในส&วน
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในป]จจุบันคงบัญญัติไว�เพียงมาตรา ๑๓ วรรคสาม ท่ีบัญญัติเรื่องของ
การจัดหาล&ามภาษามือให�แก&คนพิการทางการได�ยินหรือส่ือความหมาย เท&าน้ัน แต&ไม&ได�ครอบคลุมไปถึงคนพิการ
ด�านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะคนพิการทางด�านสติป]ญญา ดังน้ันจึงต�องมีการแก�ไขกฎหมายให�ครอบคลุมและคุ�มครองใน 
ทุกข้ันตอนของกระบวนการไม&ว&าจะเป?นข้ันตอนการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนและช้ันพิจารณาคดี และควรมี
การสร�างจิตสํานึกให�กับเจ�าหน�าท่ียุติธรรมในการให�ความสนใจ ใส&ใจ และเข�าใจความแตกต&างของเด็กและสตรี
พิการ มีการตอบสนองและช&วยเหลือที่ไวต&อป]ญหาและเอ้ือประโยชน	ต&อคนพิการ เช&น การติดต&อล&ามภาษามือ  
การสนับสนุนทางจิตใจ การหาอุปกรณ	ช&วยมาเพื่อให�ได�มาซึ่งหลักฐานท่ีใช�ในการดําเนินคดี เพื่อให�เกิดความเท&าเทียม
กันและความยุติธรรมในสังคม (สัจพันธุ	 อินไชย, ๒๕๕๕; จอมขวัญและจุฑามาศ, ๒๕๔๕; กฤตยา อาชวนิจกุล ๒๕๕๓) 
 

ประเด็นที่ ๔ ด�านการศึกษา 
 จากสถิติการสํารวจความพิการของคนไทย พบว&าสตรีพิการน้ันจะได�รับโอกาสทางการศึกษาน�อยกว&า
ผู�ชาย สตรีพิการทางสติป]ญญา และคนพิการท่ีอยู&ในท�องที่ห&างไกล มีแนวโน�มท่ีจะเรียนไม&จบช้ันป.๖ และ
เด็กผู�หญิงพิการบางคนถูกพ&อแม&เก็บไว�ในบ�าน เน่ืองจากคิดว&าคงเรียนไม&ได� การจัดเน้ือหาหลักสูตรไม&ได�เหมาะกับ
คนพิการทุกประเภท บุคลากรทางด�านการศึกษาพิเศษมีน�อยเมื่อเทียบกับความต�องการ และการศึกษาในป]จจุบัน
ไม&ได�เอ้ือต&อการนําไปใช�ในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ ต�องมีการปฏิรูปการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   
ต�องพิจารณาให�ถ&องแท�ถึงผลสืบเน่ืองในการจ�างงานคนพิการ เพื่อให�คนพิการสามารถดําเนินชีวิตในการประกอบ
อาชีพได�เต็มศักยภาพ เพื่อให�เกิดความเท&าเทียมในโอกาสทางการศึกษาควรส&งเสริมให�เด็กพิการได�เข�าเรียนต้ังแต&
ระดับปฐมวัย ควรส&งเสริมการเรียนร&วมระหว&างเด็กพิการและร&วมพัฒนาระบบการเรียนร&วมระหว&างเด็กพิการกับ
เด็กไม&พิการให�มีประสิทธิภาพ การเรียนร&วมน้ันจะทําให�เด็กพิการทั้งชายและหญิงได�เรียนรู�ซึ่งกันและกัน เพื่อนําไปสู&การ
เข�าสังคมและการรู�จักการแสดงออกในสังคมท่ีเก่ียวข�องกับเร่ืองความแตกต&างทางเพศ (ภัทรพรรณ, ๒๕๔๕) 
 

ประเด็นที่ ๕ ด�านเศรษฐกิจและการมีงานทํา 
 ด�านเศรษฐกิจและการม ีงานทํา ประกอบด�วย ๓ ส &วน ต ัวคนพ ิการ  กฎหมายและนโยบาย                 
สถานประกอบการและนายจ�าง ซึ่งจากผลการศึกษาและวิจัยพบว&าป]ญหาการถูกเลือกปฏิบัติในการทํางานน้ันจะ        
ย่ิงแย&ลงเมื่อผู�ทํางานมีอายุมากข้ึน ผู�หญิงมีโอกาสได�งานน�อยกว&าผู�ชายและเส่ียงต&อการถูกทําร�ายร&างกายและ
ทารุณทางเพศมากกว&า สตรีพิการจะถูกจํากัดการฝsกอาชีพด�วยความเป?นห&วงกังวลของครอบครัวและสถานที่ท่ีไม&
เอ้ืออํานวย เช&น ศูนย	ฝsกอาชีพ ซึ่งคนพิการท่ีต�องไปอยู&ประจํา ครอบครัวมักจะส&งผู�ชายให�ไปเรียนมากกว&า              
ด�วยเหตุผลที่ว&าผู�ชายสามารถดูแลตนเองได�มากกว&า ส&งผลให�ผู�ชายมีความสามารถ ความรู� ทักษะ ส&งผลต&อการ
ได�รับการจ�างงานจากผู�ประกอบการมากกว&าผู�หญิง ผู�ปกครองที่มีบุตรพิการทางสติป]ญญา โดยเฉพาะผู�หญิงมักจะ
ถูกปฏิเสธจากครอบครัวไม&ให�ไปทํางาน เน่ืองจากความกังวล เป?นห&วงในความปลอดภัย 

สถานประกอบการจํานวนหน่ึงที่มีโครงการรับคนพิการเข�าทํางานก&อนการประกาศกฎกระทรวง         
ได�มอบหมายงานให�กับคนพิการทําอย&างไม&เต็มประสิทธิภาพหรือความคาดหวังของคนพิการ อีกท้ังบางส&วนยัง
ปฏิบัติกับคนพิการแตกต&างและเท&าเทียมกับคนส&วนใหญ& สถานประกอบการบางแห&งก็จะรับคนพิการเข�าทํางาน
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เพื่อสร�างภาพลักษณ	ทางสังคมให�กับองค	กรมากกว&าท่ีจะให�คนพิการทํางานอย&างเท&าเทียมกับคนอ่ืน ป]ญหาเชิง
นโยบายเก่ียวกับคนพิการท่ียากจะสัมฤทธิผล เพราะขาดความเช่ือมโยงกับความจริงของสังคม โดยเฉพาะ
หน&วยงานของรัฐท่ีไม&ได�ให�ความร&วมมือในการบังคับใช�กฎกระทรวงอย&างจริงจัง ส&วนของภาคเอกชนให�ความ
ร&วมมือมากข้ึน แต&ป]ญหาของภาคเอกชนคือ ไม&มีข�อมูลของคนพิการในระบบที่ภาคเอกชนจะสามารถหาคนพิการ 
ที่เหมาะสมกับงานมาทํางานได� และไม&มีมาตรการในการจัดเตรียมปรับสถานท่ีให�เหมาะสมกับการใช�ชีวิตของ      
คนพิการ  
 มีคนพิการหลายคนที่ไม&สามารถทํางานในระบบได� ด�วยข�อจํากัดหลายอย&าง โดยเฉพาะผู�หญิงจะถูก
นายจ�างเลือกเป?นกลุ&มสุดท�าย สตรีพิการจึงเลือกประกอบอาชีพอิสระ เช&น ค�าขาย เกษตรกรรม เล้ียงสัตว	              
ขายสลากกินแบ&งรัฐบาล เน่ืองจากเป?นอาชีพท่ีสามารถบริหารจัดการได�เองโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ คนพิการส&วน
ใหญ&นิยมกู�ยืมเงินเพื่อนํามาประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากข้ึนทุกปt แต&มีป]ญหาเรื่องการไม&ทราบถึงสิทธิในการรับ
บริการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย	 และการไม&สามารถเข�าถึงข�อมูลข&าวสารเก่ียวกับ 
คนพิการ ในส&วนของผู�ประกอบการส&วนใหญ&มีเจตคติทางบวกแต&ยังขาดความรู�และความเข�าใจเรื่องคนพิการ 
ดังน้ัน ส่ิงสําคัญคือ การสนับสนุนด�านการฝsกอาชีพและการจัดหางานท่ีเป?นระบบ ท่ัวถึงและมีความต&อเน่ือง        
มีการจัดระบบสัดส&วนหรือระบบโควต�า มีการจูงใจและอุดหนุนสถานประกอบการ และจัดระบบส่ิงอํานวยความ
สะดวกให�พร�อมและเป?นรูปธรรม ที่สําคัญการบังคับใช�กฎหมายท่ีให�สถานประกอบการรับคนพิการเข�าทํางานเป?น
ส่ิงท่ีดีและให�โอกาสคนพิการ แต&ยังขาดระบบการจัดการท่ีดีและเอ้ือประโยชน	กับท้ังสองฝdาย จึงทําให�ประกอบ
อาชีพของคนพิการน้ันยังไม&ประสบความสําเร็จเท&าที่ควร  

ความสําเร็จของการส&งเสริมโอกาสของคนพิการในการมีงานทําข้ึนอยู&กับการเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวกับการจ�างงานคนพิการ ทั้งน้ี ควรจัดให�มีคู&มือการจ�างงานคนพิการ จัดฝsกอบรม ยกระดับ
คณะอนุกรรมการเป?นคณะกรรมการท่ีเป?นองค	กรอิสระ มีการพัฒนาระบบจัดหางานสําหรับคนพิการให�ทันสมัย  
โดยโรงเรียนเฉพาะความพิการ และกรมพัฒนาฝtมือแรงงาน กรมการจัดหางาน ต�องพัฒนาระบบที่ให�บริการแก&   
คนพิการได�อย&างท่ัวถึงทุกตําบล พัฒนาให�เป?นการสมัครงานแบบออนไลน	 อํานวยความสะดวก มีระบบผู�ช&วย
ฝsกงาน สนับสนุนอุปกรณ	ส่ิงอํานวยความสะดวก ส&งเสริมองค	กรเอกชนจัดหางานให�แก&คนพิการ โดยปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ให�องค	กรด�านคนพิการเป?นหน&วยจัดหางานให�แก&คนพิการได� กําหนดให�การจ�างงาน
คนพิการรุนแรง จํานวน ๑ คน มีค&าเท&ากับการจ�างแรงงานคนพิการท่ัวไป จํานวน ๒ คน เพื่อสร�างแรงจูงใจให�
หน&วยงานของรัฐ พัฒนาระบบการสร�างงานให�แก&คนพิการ (ณธกมล , ๒๕๕๒; อนรรฆ พิทักษ	ธานิน,๒๕๕๔;             
สุภรธรรม มงคลสวัสด์ิและคณะ, ๒๕๕๒; วิริยะ  นามศิริพงศ	พันธุ	, และจุไร ทัพวงษ	., ๒๕๕๔)  
 

ประเด็นที่ ๖ ด�านเจตคติของสังคม  
 นิยามเก่ียวกับคนพิการ ความพิการ ไม&ได�มีการเปล่ียนแปลงจากเดิมมากนักนับต้ังแต&อดีตจนถึงป]จจุบัน 
เพราะการอธิบายอยู&บนพื้นฐานของความเป?นคู&ตรงข�าม โดยอ�างอิงเช่ือมโยงระหว&างความพิการและความปกติ     
คํานิยามดังกล&าวถูกสร�างและส&งผ&านสู&สมาชิกในสังคมโดยมีสถาบันต&าง ๆ ทางสังคมทําหน�าท่ีอย&างสอดคล�อง
เช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและส่ือต&าง ๆ มีส&วนช&วยสร�างและตอกยํ้าภาพความ
พิการให�ฝ]งแน&นอยู&ในสังคม กลไกของรัฐที่สร�างอุดมการณ	ต&อคนพิการหรือความพิการ เช&น มองว&าน&าสงสาร      
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คนในสังคมก็จะทําหน�าท่ีสงสาร หรือหากรัฐมีอุดมการณ	ว&าต�องให�ความช&วยเหลือ คนในสังคมก็จะทําหน�าที่ให�
ความช&วยเหลือ กลไกของรัฐในการสร�างอุดมการณ	ท่ีสําคัญที่สุด คือ ผ&านการศึกษาในโรงเรียน แต&มีแนวคิดเรื่อง
ความพิการที่มาจากความพิการทางสังคม เน่ืองจากมีคนพิการจํานวนหน่ึงท่ีสามารถดําเนินชีวิตอยู&ร&วมกับคนใน
สังคมได� แสดงให�เห็นแนวโน�มท่ีจะยอมรับคนพิการมากข้ึน ทัศนะของคนทั่วไปที่มีต&อคนพิการ พบว&า มีความเห็นท่ี
สอดคล�องกันว&าคนพิการต�องได�รับการช&วยเหลือจากรัฐในด�านค&าใช�จ&าย การให�การศึกษาและการจัดหาที่อยู&หรือ
สถานท่ีดูแลคนพิการ ซ่ึงเป?นการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม มีการรับรู�ผ&านการเป?นทอด ๆ มองว&าคนพิการต�องได�รับ
การช&วยเหลือจะแสดงความสงสารผ&านการให�เงินและของบริจาค สนับสนุนให�รัฐจัดสถานที่ดูแลคนพิการ และมี
ความคิดว&าคนพิการไม&ควรออกมาเผชิญโลกภายนอกเพราะอันตราย ส&งผลให�คนพิการไม&กล�าที่จะออกมายังพื้นท่ี
สาธารณะด�วยตนเอง เมื่อพบกับการปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ	ทางสังคมที่แสดงความสงสาร ตีตราและเพิกเฉย 
ส&งผลต&อการจัดพื้นท่ีทางสังคมให�คนพิการสามารถเข�าถึง เพราะมองว&าคนพิการมีจํานวนน�อย การนํางบประมาณ
ไปใช�ควรใช�ให�เป?นประโยชน	กับคนกลุ&มใหญ& และหากคนพิการช&วยเหลือตนเองได�มาก มีการศึกษา มีงานทํา             
อาจทําให�คนในสังคมมองคนพิการอย&างเพิกเฉยเพราะเห็นว&าสามารถช&วยเหลือตนเองได�แล�ว จึงไม&จําเป?นต�อง
เรียกร�องให�รัฐทําให�ดีขึ้นกว&าที่เป?นอยู& 
 นอกจากน้ีเจตคติของสังคมมีผลต&อการสร�างส่ิงอํานวยความสะดวกต&าง ๆ ในสังคม การวางแผนนโยบาย 
การจัดการระบบการศึกษา การสร�างโอกาสในการมีงานทํา โดยเฉพาะการมีมุมมองต&อสตรีพิการที่มีการศึกษาน�อย 
ฐานะยากจน เป?นคนที่ไม&มีความสามารถทําอะไรไม&ได� ส&งผลต&อการจํากัดการทํางาน และจัดงานบางอย&างให�กับ
คนพิการ สตรีพิการมีแนวโน�มท่ีจะถูกลืม ละเลย เพิกเฉย และได�รับการสนับสนุนจากสังคมน�อย กีดกันออกจาก
สังคมกระแสหลัก เจตคติทั้งหมดของสังคมที่มีต&อคนพิการน้ันจึงเป?นเรื่องที่สําคัญและเร&งด&วนในการสร�างเจตคติ   
ที่ดี มองคนพิการบนพื้นฐานของความเป?นธรรมดา มองว&าเราทุกคนเท&าเทียมกันและมีโอกาสท่ีจะเป?นคนพิการ
หรือบกพร&องสักวันใดวันหน่ึง ดังน้ันจึงควรปฏิบัติต&อคนพิการโดยเคารพในความเป?นมนุษย	เช&นเดียวกับคนทุกคน
ในสังคม (ธันวา เบญจวรรณ., ๒๕๕๕; วันชนะ ไชยะแสง, ๒๕๕๔) 
 

ประเด็นที่ ๗  ด�านการมีส�วนร�วมทางสังคมและการเมือง  
 ป]ญหาในด�านน้ีพบว&าสตรีพิการถูกจํากัดการเข�าร&วมกิจกรรมในสังคม เน่ืองด�วยฐานะของครอบครัว 
ทัศนคติของครอบครัว เน่ืองจากพื้นฐานความเป?นห&วง กังวลต&อสุขภาพ ภาวะแทรกซ�อนและความปลอดภัยของ
สตรีพิการเมื่อออกมานอกบ�าน ส&งผลให�สตรีพิการไม&มีโอกาสที่จะเรียนรู�สังคม ซึ่งเม่ือสตรีพิการตัดสินใจที่จะเข�ามา
สู&สังคมภายนอก จะเริ่มต�นจากความรู�สึกที่ต�องการต&อสู�หรือเอาชนะตนเองในสภาวะของความด�อยโอกาสหรือ
พิการ การจัดส่ิงแวดล�อมในสังคมเช&นกัน หากคนพิการที่ต�องการเข�าร&วมกิจกรรมทางสังคมแต&สถานที่ไม&
เอ้ืออํานวย ไม&ได�ออกแบบมาเพื่อคนพิการเข�าถึงได�ง&าย เป?นอุปสรรคสําคัญในการเข�าร&วมกิจกรรมทางสังคมและ
การเมืองของสตรีพิการ ซึ่งควรจะมีการจัดการให�ท่ัวถึงและบริหารให�เหมาะสมกับคนพิการในทุกหน&วยงานต�อง
ร&วมแรงร&วมใจกันทํา แต&เมื่อพิจารณาจากข�อมูล พบว&าคนพิการไปใช�สิทธิเลือกต้ังได�ตามปกติ แต&มักจะเป?น
การเมืองในระดับท�องถ่ินมากกว&าระดับประเทศ ซึ่งทําให�การมีส&วนร&วมทางการเมืองน้ันถูกจํากัดด�วยจํานวนสตรี
พิการท่ีน�อย และอยู&ภายใต�ความสัมพันธ	เชิงอํานาจ ทําให�ผู�หญิงไม&สามารถที่จะเรียกว&าเป?นเข�าร&วมอย&างแท�จริง 
(Theerapong, ๒๐๑๒; สุขศิริ ประสมสุขและคณะ, ๒๕๕๔) 
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ประเด็นที่ ๘ นโยบาย สวัสดิการสังคมและบริการด�านสุขภาพ 
 สถานการณ	ด�านสุขภาพของคนพิการน้ันเป?นไปในทางบวก ท้ังการค�นหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการในกลุ&มต&าง ๆ ส&วนสถานการณ	ทางด�านลบน้ัน พบว&ามีป]ญหาสําคัญ ๒ ประการ คือ ระบบบริการสุขภาพ
ในป]จจุบันยังไม&สามารถตอบสนองความต�องการด�านสุขภาพของคนพิการได�อย&างครอบคลุมและเพียงพอ และ  
คนพิการส&วนใหญ&มีป]ญหาในการเข�าถึงบริการทางสาธารณสุขและการฟwxนฟูทางการแพทย	 รวมไปถึงการ
ได�รับสวัสดิทางสังคม เป?นการให�ความช&วยเหลือจากรัฐ คนพิการส&วนใหญ&มีป]ญหาในการเข�าถึงสิทธิและโอกาส 
และนโยบายของรัฐที่มองแบบเหมารวมว&าคนพิการมีความยากลําบาก จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุน                 
คือ เบ้ียความพิการ ๕๐๐ บาทต&อเดือนน้ัน แม�จะยังไม&มีงานวิจัยมารองรับ แต&หากเปรียบเทียบเศรษฐกิจและสังคม
ในป]จจุบัน เงินเพียง ๕๐๐ บาทไม&สามารถท่ีจะตอบสนองความต�องการหรือช&วยเหลือคนพิการในระดับรากหญ�าได�
อย&างจริงจังและภายใต�นโยบาย สวัสดิการทางสังคมท่ีเฉพาะกลุ&มและตามความจําเป?น ซ่ึงควรต�องมีการบูรณาการ
ความร&วมมือระหว&างหน&วยงาน  
 คนพิการบางกลุ&มมีความต�องการที่ไม&เหมือนกัน จึงต�องการได�รับการสนับสนุนทางด�านจิตใจและ
แหล&งข�อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมต&อเรื่องท่ีเด็กหรือสตรีพิการ หรือเพิกเฉยไม&นําไปต้ังเป?นนโยบาย อีกส&วน
หน่ึงท่ีทําให�นโยบาย สวัสดิการสังคมและบริการทางการแพทย	 ไม&ได�นําไปสู&การพัฒนาคนพิการอย&างจริงจัง 
เน่ืองจากป]ญหาเรื่องการนํานโยบายไปสู&การปฏิบัติ และการขาดเจ�าหน�าท่ีหลักในการรับผิดชอบ จึงส&งผลให�เกิด
ความต&อเน่ืองและความครอบคลุม คนพิการจึงมีความจําเป?นต�องสร�างองค	กรของตนเองเพื่อให�สมาคมหรือสถาบัน
ต&าง ๆ คงอยู&และมีความสําคัญ และควรนําความต�องการ ป]ญหาที่พบในแต&ละประเด็นน้ันไปปรับปรุงนโยบายและ
กฎหมายท่ีจะส&งผลเสียประโยชน	ในสตรีคนพิการ (สุขศิริ ประสมสุขและคณะ, ๒๕๕๔; จดหมายข&าวการเมืองเร่ือง
คนพิการ ฉบับท่ี ๑๘, ๒๕๕๓; พิมพา ขจรธรรม, ๒๕๕๐) 
 

ประเด็นที่ ๙ ผู�ดูแลคนพิการและครอบครัว 
 ผู�ดูแลคนพิการ ได�แก& พ&อแม& ครอบครัว พี่น�อง มีส&วนสําคัญมากในการดูแลคนพิการและสตรีพิการในทุกมิติ 
ต้ังแต&การเปcดโอกาสให�มีส&วนร&วมในกิจกรรมทางสังคม การฝsกให�ช&วยเหลือตนเองและการเป?นผู�รับผิดชอบในการ
ดูแลค&าใช�จ&ายทุกอย&างของคนพิการ การเข�าถึงการศึกษา การสนับสนุนการทํางานและอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุน
มิติเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากน้ีมีประเด็นเรื่องเพศภาวะ ซ่ึงผู�ดูแลส&วนใหญ&เป?นผู�หญิง ได�แก& แม& ภรรยา ลูกสาว ญาติ             
ที่เป?นผู�หญิง ด�วยเจตคติของสังคมที่กําหนดบทบาทหน�าท่ีของผู�หญิงไว� ว&าต�องเป?นผู�ดูแลผู�อ่ืน เน่ืองด�วยความ              
ไม&เท&าเทียมกันทางเพศในสังคม ผู�หญิงไม&ว&าพิการหรือไม&พิการก็ถูกกดทับภายใต�อํานาจชายเป?นใหญ& สตรีพิการ   
จะถูกผู�ดูแลมองว&าหากออกจากบ�านไปอาจเป?นอันตรายจากการถูกกระทําหรือล&วงละเมิด จึงทําให�ผู�ดูแลคนพิการ
จะต�องมีการวางแผน เตรียมการและมีอิทธิพลต&อการตัดสินใจต&อในร&างกาย ชีวิต จิตใจ ผู�ดูแลคนพิการบางราย
อาจจะได�รับผลกระทบจากการรับบทบาทน้ี ซึ่งได�แก& การต�องออกจากงานประจําท่ีทํา หรือ การถูกลดเงินเดือน 
ลดช่ัวโมงการทํางาน เพื่อจะมีเวลามาดูแลคนพิการ ส&งผลต&อการมีรายได� หากไม&ได�ทํางาน ต�องขาดแคลนรายได�ใน
การมาจุนเจือครอบครัว และดูแลคนพิการ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ ด�วย ดังน้ันจึงมีความจําเป?นอย&าง
ย่ิงท่ีรัฐต�องมองเห็นความสําคัญของบทบาทการเป?นผู�ดูแลโดยเฉพาะคนในครอบครัวท่ีไม&ได�รับเงินหรือค&าตอบแทน
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ใดๆ ให�พวกเขาสามารถดําเนินชีวิตได�อย&างไม&ลําบาก และสามารถที่จะดูแลคนพิการได�ด�วยการจัดสวัสดิการสังคม
หรือมีนโยบายการช&วยเหลือท่ีเป?นรูปธรรม เพราะการสนับสนุนผู�ดูแลท่ีเป?นผู�หญิงจะส&งผลต&อการดูแลคนท้ังบ�าน 
ส&งผลต&อแรงงานกําลังสําคัญ เพราะผู�ดูแลกลุ&มน้ีจะเป?นผู�ดูแลและรับผิดชอบ รวมทั้งต�องสร�างเจตคติท่ีดีต&อคน
พิการ การศึกษา ให�ความรู�และการช&วยเหลือที่เหมาะสมต&อไป 
 ทั้ง ๙ ประเด็นที่ได�กล&าวไปข�างต�น จะเห็นได�ว&าสตรีพิการมีความยากลําบากในการดําเนินชีวิตในทุกมิติ            
มีความเปราะบางในประเด็นเรื่องเพศภายใต�บริบทสังคมไทย หากเช่ือมโยง “เปราะบาง” ท้ังหมดน้ี เป?น “ความต�องการ” 
สตรีพิการจึงต�องการความละเอียดอ&อนในการพิจารณาป]ญหาและสํารวจความต�องการในระดับบุคคลมากกว&ากลุ&ม
อ่ืนๆ จึงมีความจําเป?นอย&างย่ิงท่ีจะต�องมีมาตรการหรือนโยบายท่ีเฉพาะในการช&วยเหลือและเสริมศักยภาพของ
สตรีพิการให�มีสถานะเท&าเทียมกับคนอ่ืนๆ ในสังคม  
 
๑.๓ แนวโน/มและทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับการกําหนดกรอบและยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ  
 ประเด็นกฎหมายและนโยบายของไทยเริ่มต่ืนตัวต&อการเปล่ียนกระบวนทัศน	ที่มีต&อความพิการ จากฐาน
เวทนานิยมไปสู&ฐานสิทธิมากข้ึนน้ัน ปรากฎเป?นรูปธรรมหลายประการ โดยการบัญญัติในกฎหมายทั่วไป ได�แก&  
การบัญญัติสิทธิข้ันพื้นฐานของคนพิการใน รัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี ๘ , ๙ และ ๑๐ ท่ีมุ&งเน�นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนอย&างต&อเน่ือง รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ส&วนกฎหมายเฉพาะ 
ได�แก& พระราชบัญญัติการฟwxนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาเฉพาะท่ีรัฐธรรมนูญแห&ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลายมาตราท่ีบัญญัติและเก่ียวข�องกับ สิทธิ ศักด์ิศรี ความเท&าเทียม การห�าม
เลือกปฏิบัติต&อคนพิการ ได�แก& มาตรา ๔ , ๓๐, ๔๐(๖) , ๕๑ , ๕๔ และ ๘๐ รวมทั้งการเน�นยํ้าถึงบทบาทหน�าท่ี
ของรัฐหรือประเทศ ให�มีหน�าท่ีในการสร�างกลไก มาตรการเพื่อนําไปสู&สิทธิและความเท&าเทียมกัน โดยเฉพาะ
บทบาทหน�าที่ขององค	กรปกครองท�องถ่ิน และการคํานึงถึงการมีส&วนร&วมของภาคประชาชนหรือคนพิการด�วย 
ได�แก& มาตรา ๒๖, ๒๘, ๓๘, ๖๗, ๘๐, ๘๑, ๘๒ และ ๒๘๗ (ทวี เช้ือสุวรรณทวี, ๒๕๕๑)  

อย&างไรก็ตาม เป?นท่ีน&าสังเกตว&า มาตรการ แนวทางการขับเคล่ือนด�านสิทธิและความเท&าเทียมของ       
คนพิการท้ังในระดับสากลและในประเทศไทย มักใช� กลไก หรือมาตรการทางกฎหมายเป?นกรอบ หรือเคร่ืองมือ  
ในการพัฒนาคนพิการ ซึ่งในด�านหน่ึงได�ก&อให�เกิดการเปล่ียนแปลงต&อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนพิการใน
หลายๆ มิติ แต&ในขณะเดียวกันในทศวรรษที่ผ&านมา มีงานวิจัยหลายช้ินสะท�อนถึงป]ญหาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ไทยเกือบทุกมิติ ท้ังด�านการแพทย	 การศึกษา อาชีพและสังคม แม�จะมีกฎหมายออกมาบังคับใช�ในช&วงเวลา
ดังกล&าว โดยพบว&ากฎหมายเก่ียวกับคนพิการเกือบทุกฉบับของไทยเน�นสิทธิข้ันพื้นฐานที่สําคัญ แต&ขาดมิติท่ี
ละเอียดลงไป เช&น กิจกรรมนันทนาการ การกีฬา การมีส&วนร&วมทางการเมือง รวมทั้งมิติเพศสภาพ และอายุ/วัย
ของคนพิการ ที่ยังไม&ได�เน�นลงไปหรือให�ความสําคัญหรือปรากฎอยู&ในกฎหมายและนโยบายเหล&าน้ีมากนัก        
(ทวี  เช้ือสุวรรณทวี และคณะ,๒๕๕๔) รวมท้ังการมิได�เน�นยํ้าสิทธิมิติอ่ืนท่ีจําเป?นและการคุ�มครองคนพิการบางกลุ&ม 
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เช&น สิทธิของกลุ&มคนพิการที่มี อุปสรรคทับซ�อน สตรีพิการและเด็ก รวมทั้ งมิได� เน�นสิทธิเ ร่ืองการเมือง                     
การนันทนาการ การกีฬา เป?นต�น ข�อตระหนักในเรื่อง เพศสภาพ วัย การมีส&วนร&วมทางการเมือง และกิจกรรม
นันทนาการ ปรากฎในอนุสัญญาว&าด�วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities : CRPD) ข�อ ๖, ๗, ๒๙ และ ๓๐ อันเป?นมิติหน่ึงของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ กฎหมายและ
นโยบายขององค	กรปกครองท�องถ่ิน มิได�มีการออกกฎหมายและนโยบายด�วยตนเอง เพียงแต&การจ&ายเบี้ยความ
พิการเป?นหลัก ตามระเบียบหรือกฎหมายเดิมท่ีมีอยู& มีลักษณะเป?นแบบแผนการสงเคราะห	มากกว&าแบบแผนทาง
สังคมหรือเชิงพัฒนา มิได�เน�นการส&งเสริม “สวัสดิการเชิงพัฒนา/ย่ังยืน” หรือการมีอาชีพและการศึกษาให�แก&     
คนพิการเท&าที่ควรและขาดความเช่ือมต&อของกฎหมายและสิทธิ กฎหมายมีทิศทางให�ภาครัฐจัดบริการแก&
ประชาชนและคนพิการแต&ยังเป?นแบบแยกส&วนตามความรับผิดชอบของหน&วยงานทําให�เกิดช&องว&างและรอยต&อ
ระหว&างการบริการ เช&น ไม&มีกฎหมายและนโยบายท่ีคุ�มครองสิทธิเก่ียวกับระบบการบริการเตรียมความพร�อมหรือ
ส&งเสริมให�เด็กนักเรียนพิการท่ีกําลังเรียนอยู&ระดับมัธยมปลายไปสู&การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือการมีอาชีพ   
ความเป?นกฎหมายห�ามเลือกปฏิบัติที่ไม&สมบูรณ	 มีเพียง ๑ ฉบับ ท่ีมีถ�อยคําระบุถึงการห�ามเลือกปฏิบัติต&อคนพิการ
อย&างชัดเจน คือ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ที่บัญญัติว&า สถานศึกษาใดปฏิเสธไม&รับ            
คนพิการเข�าศึกษา ให�ถือเป?นการเลือกปฏิบัติโดยไม&เป?นธรรมตามกฎหมาย ทั้งน้ีกฎหมายหรือนโยบายที่เก่ียวข�อง
กับสิทธิอ่ืนๆ มิได�มีถ�อยคําหรือบทบัญญัติท่ีชัดเจนในการห�ามเลือกปฏิบัติต&อคนพิการ ซึ่งถือว&ายังไม&มีความสมบูรณ	 
 ในระดับสากล มีพันธะสัญญาระหว&างประเทศ  ประเทศไทยได�เข�าเป?นภาคีระดับนานาชาติ ร&วมกําหนด
เป:าหมาย การพัฒนาสตรี ในมิติต&างๆ  โดยมีการลงนามในพันธะสัญญาต&างๆ อาทิ อนุสัญญาว&าด�วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต&อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women: CEDAW), อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว&าด�วยการเลือกปฏิบัติในการจ�างงานและอาชีพ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation), ปฏิญญาป]กก่ิง
และแผนปฏิบัติการเพื่อความก�าวหน�าของสตรี (Beijing Declaration and Platform for Action: BFPA), 
ปฏิญญาและเป:าหมายการพัฒนาแห&งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal: MDGs), ปฏิญญาว&าด�วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) อนุสัญญาว&าด�วยสิทธิคนพิการ (Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) ในระดับภูมิภาค ร&วมประกาศปt ทศวรรษคนพิการแห&งเอเชีย
แปซิฟcก พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕ (๒๐๑๓-๒๐๒๒) โดยการประชุมสภาคนพิการแห&งภูมิภาคเอเชียแปซิฟcกครั้งท่ี ๑๕ 
ระหว&างวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี จากประเทศ            
เข�าร&วม ๓๗ ประเทศรวมท้ังประเทศไทย โดยประเด็นด�านสตรีพิการ มุ&งเน�นการเสริมพลังและการสร�างการมีส&วน
ร&วมอย&างเท&าเทียมในทุกระดับ ประเทศไทยในฐานะท่ีเป?นประเทศภาคีสมาชิกจําเป?นต�องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
มาตรการ มีภาระหน�าท่ีที่ผูกพันทางกฎหมาย ละเลยไม&ได� (duty bearers fulfill their obligation) โดยจะต�องมี
การปรับมาตรฐาน และกําหนดหรือแก�ไขกฎหมายที่เป?นป]ญหาอุปสรรคต&อการพัฒนาสตรีพิการ การให�
ความสําคัญในการสร�างโอกาสท่ีเท&าเทียมให�สอดคล�องกับข�อกําหนดต&างๆ ในพันธะสัญญาเหล&าน้ี ซึ่งวางมาตรฐาน
ร&วมกันในการคุ�มครองสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย	ทุกคนโดยไม&เลือกปฏิบัติอันรวมถึงการคุ�มครองคนพิการด�วย  
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 ในปt คศ. ๑๙๙๓ สหประชาชาติได�ประกาศ กฎมาตรฐานของสหประชาติ เพื่อโอกาสอันเสมอภาคของ   
คนพิการ (UN Standard Rules on Equalization of Opportuniies for Persons with Disabilities) โดยเน�น
เรื่องการให�โอกาสอย&างเท&าเทียมกับคนท่ัวไป ซ่ึงเป?นเสมือนเครื่องมือในการวางนโยบายต&างๆท่ีเก่ียวข�องกับ       
คนพิการ และเป?นพื้นฐานสําหรับความร&วมมือระหว&างประเทศ  นอกจากน้ัน ยังทําให�เห็นถึงการเปล่ียนแปลงจาก
แนวทางการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการตามแบบด้ังเดิม (tradition welfare approach) มาเป?นการใช�แนวทาง
พื้นฐานสิทธิทางสังคม (right based approach) 
 ประเทศไทยมีการต่ืนตัวและให�ความสําคัญต&อการพัฒนาสตรีมาเป?นเวลานาน ซ่ึงเป?นความเคล่ือนไหวท้ังใน
ระดับสากลและประเทศไทย ป]จจุบันในช&วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
ให�ความสําคัญและกําหนดวัตถุประสงค	ของแผนพัฒนาสตรีฯ ในการสร�างสังคมไทยเป?นสังคมท่ีเสมอภาค คนใน
สังคมมีเจตคติท่ีดี ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทต&างๆ ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย&าง
เท&าเทียมกัน เพื่อให�สังคมไทยมีความเป?นธรรม ยุติธรรม โดยสตรีทุกกลุ&มมีโอกาส เข�าถึงและได�รับการศึกษา            
ทุกระดับ มีโอกาสเรียนรู�ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด�านต&างๆ อย&างเหมาะสม ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงทางด�านเศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน และเป:าหมายของนานาประเทศในการพัฒนาแห&ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) ในข�อ ๓ ว&าด�วยเรื่องการส&งเสริมความเท&าเทียมกันทาง
เพศและส&งเสริมบทบาทสตรี ข�อท่ี ๕ พัฒนาอนามัยเจริญพันธุ	 ซ่ึงไทยเองมีความก�าวหน�าในเรื่องการส&งเสริมความ
เท&าเทียมกันทางเพศและส&งเสริมบทบาทสตรี เน่ืองจากมีแผนพัฒนาสตรีในช&วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีกฏหมายคุ�มครองอนามัยเจริญพันธุ	และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ	 มีการ
ต่ืนตัวและเร&งให�เกิดพระราชบัญญัติส&งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว&างเพศ หากกฎหมายน้ีผ&านสภาและ
ประกาศใช�เป?นการส&งเสริมความเข�มแข็งและเพิ่มโอกาสให�กับสตรีในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสตรีพิการได�มากข้ึน 
หากพิจารณาจากแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได�กําหนดยุทธศาสตร	ในการพัฒนาสตรีไว� ๕ ยุทธศาสตร	       
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๒๕๕๕) ดังต&อไปน้ี  

ยุทธศาสตร	ท่ี ๑ เสริมสร�างเจตคติและการยอมรับด�านความเสมอภาคระหว&างหญิงชาย  
ยุทธศาสตร	ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย  
ยุทธศาสตร	ท่ี ๓ การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและเสริมสร�างความมั่นคงในชีวิต  
ยุทธศาสตร	ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข�าร&วมทางการเมือง การบริหารและการ

ตัดสินใจในระดับต&างๆ  
ยุทธศาสตร	ท่ี ๕ การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค	กรสตรีทุกระดับ  
ในแผนพัฒนาสตรีฉบับที่ ๑๑ น้ีได�กล&าวถึงสตรีพิการไว�ใน ๒ ยุทธศาสตร	 คือ ยุทธศาสตร	ท่ี ๑ ข�อ (๒) 

เร&งรัดให�ความรู�ด�านกฎหมาย เก่ียวกับสิทธิและการคุ�มครองสิทธิความเป?นมนุษย	แก&สตรีทุกระดับ โดยเฉพาะสตรี
ด�อยโอกาส สตรีพิการ สตรีชายขอบ สตรีชายแดนภาคใต� สตรีชนเผ&า และกลุ&มสตรีที่น&าเป?นห&วง ยุทธศาสตร	ท่ี ๒ 
ข�อ (๓) ส&งเสริมและพัฒนาทักษะฝtมือแรงงานสําหรับกลุ&มเป:าหมายสตรีโดยจัดให�มีการพัฒนาทักษะใน
หลากหลายสาขาและระดับต&างๆ เพื่อให�สตรีท้ังในชุมชนเมืองและชนบทมีความรู�และทักษะใหม&ๆ เพื่อสร�าง
มูลค&าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพท่ี
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หลากหลายข้ึน อีกทั้งคํานึงการฝsกอาชีพให�เหมาะสมกับสตรีกลุ&มเป:าหมายเฉพาะ ได�แก& กลุ&มสตรีพิการ สตรีชายขอบ 
สตรีใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต� สตรีชนเผ&า สตรีและเยาวสตรีที่อยู&ในกลุ&มเส่ียง เร&งรัดให�มีการศึกษากฎหมาย
และกฎระเบียบต&างๆ เก่ียวกับสวัสดิการสังคมด�านต&างๆ เพื่อให�ทราบว&ามีประเด็นใดท่ียังไม&เอ้ือหรือเป?นอุปสรรค
ต&อการเข�าถึงบริการของสตรีทุกกลุ&ม และทุกช&วงอายุ โดยเฉพาะกลุ&มสตรีด�อยโอกาส สตรีพิการ สตรีชายขอบ     
สตรีชายแดนภาคใต� สตรีชนเผ&า และกลุ&มสตรีท่ีน&าเป?นห&วง เพื่อจัดทําข�อเสนอแนะการปรับปรุง ซึ่งยังคงมีประเด็น
เฉพาะอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญและจําเป?นสําหรับสตรีพิการที่ควรจะได�รับการสนใจและแยกออกจากสตรีทั่วไป 
เพื่อให�เกิดการเข�าใจอย&างลึกซึ้งต&อป]ญหาและแก�ไขป]ญหาได�ตรงตามความต�องการของสตรีพิการ 

เมื่อพิจารณายุทธศาสตร	ของแผนพัฒนาสตรีฯ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ จะเห็นได�ว&ามีการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได�ครอบคลุมและเน�นไปท่ีการเข�าถึงตามสิทธิและการสร�างพลัง
อํานาจ ศักยภาพ เจตคติเชิงสร�างสรรค	 ซึ่งมีแนวโน�มที่ดีในการรื้อถอนมายาคติและวาทกรรมที่กดทับคนพิการให�
กลับมามีโอกาสในสังคมและอยู&ร&วมกันได�ในสังคม แต&เน่ืองจากท้ังสองแผนไม&ได�มีการระบุถึงสตรีพิการอย&างจริงจัง 
ครบถ�วน มีระบบ และเป?นรูปธรรมชัดเจน จึงทําให�การปฏิบัติงานต&าง ๆ ที่จะส&งเสริมศักยภาพของสตรีพิการน้ัน
ขาดพลัง และยุทธศาสตร	ดังกล&าวมาข�างต�นน้ัน ขาดความละเอียดอ&อนในประเด็นของสตรีพิการที่ซับซ�อนมากกว&า
ผู�หญิงทั่วไป และมากกว&าคนพิการท่ัวไป ขาดการมองเห็นจุดเปราะบางอันเป?นจุดอ&อนในการกีดกันและแบ&งแยก
ผู�หญิงให�ไม&สามารถพัฒนาตนเองได�อย&างเต็มท่ี 

ดังน้ันการสร�างแผนยุทธศาสตร	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพิการจึงมีความสําคัญและต�องมีความ
เฉพาะในประเด็นที่เ ก่ียวข�องกับสตรีพิการ เพื่อให�เกิดการดําเนินงานที่ ชัดเจนและเป?นรูปธรรม ครบถ�วน 
ละเอียดอ&อน และมีความย่ังยืนภายใต�สิทธิความเท&าเทียมกันทางเพศ สิทธิของความเป?นมนุษย	และสิทธิในการเป?น
พลเมืองของประเทศไทย  

 
๑.๔ กรอบและทิศทางของยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ 

ความจําเป?นต&อการได�รับการพัฒนาศักยภาพของของสตรีพิการเน่ืองด�วยเหตุผลท่ีสตรีพิการเป?น              
กลุ&มเปราะบาง (Vulnerability) ซึ่งความเปราะบางน้ันคือ  

- ผู�หญิงมีความลําบากและป]ญหาสุขภาพมากกว&าเพศชาย 
- สตรีพิการที่ไม&เคยเรียนหรือไม&ได�เรียนมีจํานวนมากกว&าผู�ชาย และพบว&าผู�ชายจบการศึกษาสูงกว&าผู�หญิง

มากในทุกระดับ ซึ่งส&งผลต&อการมีโอกาสในการเลือกทํางานหรือการมีความรู�ในการดําเนินชีวิต 
- สตรีพิการไม&ได�ทํางานและมีจํานวนน�อยมากท่ีมีโอกาสได�ทําอาชีพท่ีสําคัญ ๆ เช&น ขาดบทบาทในการ

กําหนดนโยบายและการต&อสู�เพื่อสิทธิของคนพิการ 
 - ประชากรพิการท่ีมีความลําบากในระดับรุนแรงโดยเพศหญิงจะมีมากกว&าเพศชาย  
- สตรีพิการเป?นกลุ&มท่ีถูกละเมิดสิทธิและถูกกระทําความรุนแรงสูง 
- สตรีพิการใช�ชีวิตอยู&ภายใต�การควบคุมดูแลของครอบครัว พ&อแม& พี่น�อง ญาติ สามีหรือลูก  
- ทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวข�อง สังคม ต&อสตรีพิการ เป?นทางลบ  
- สตรีพิการมีทางเลือกไม&มาก เน่ืองจากไม&มีคนให�คําปรึกษา แนะนํา ไม&มีอํานาจในการตัดสินใจ  
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- สตรีพิการไม&ได�รับโอกาสและเข�าไปมีส&วนร&วม  
- สตรีพิการถูกมองว&าไร�ความสามารถทางเพศ ไม&มีเพศ ไม&มีความต�องการทางเพศ ไม&เหมาะท่ีจะเป?นแม& 

และไม&มีโอกาสได�รับการศึกษาเรื่องเพศ หรือได�รับการปฏิบัติเช&นเดียวกับผู�หญิงท่ัวไปในการได�รับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ	 
- สตรีพิการมีแนวโน�มท่ีจะถูกละเมิดสิทธิมากท่ีสุด ไม&สามารถพึ่งพาช&วยเหลือตนเองได� ไม&สามารถ

หลบหนีและแจ�งความ 
- สตรีพิการจะได�รับความรุนแรงและการถูกละเมิดทั้งทางร&างกาย จิตใจ และการล&วงละเมิดทางเพศ    

จากบุคคลท่ีอยู&ใกล�ชิด แต&ไม&ได�รับความเป?นธรรมในกระบวนการทางศาล  
- เน่ืองจากทัศนคติและภาพลักษณ	ที่ปรากฎต&อสตรีพิการท่ีไม&สวยงาม (มายาคติ) ไม&สมบูรณ	 ไม&ตรงตาม

บรรทัดฐานของสังคม จึงผลักดันให�การล&วงละเมิดต&อคนพิการเป?นเรื่องที่ยอมความกันได� ไม&เสียหาย ร�ายแรง            
ไม&รับแจ�งความ เพิกเฉย สตรีพิการอยู&ในสภาวะจํายอม 

ทั้งหมดท้ังปวงท่ีได�กล&าวมาน้ันเก่ียวข�องกับป]ญหาด�านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของสตรีพิการ      
ขาดการมองเห็นความสําคัญและคุณค&าของสตรีพิการ ท้ังการให�ความรู� การจัดระบบป:องกัน และการดูแลสุขภาพ
ของกลุ&มสตรีพิการ  ทั้งในเรื่องการเข�าถึงข�อมูลข&าวสาร การเข�าถึงระบบบริการของรัฐ ความยากลําบากเน่ืองจากการ
เดินทาง ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพที่ไม&เอ้ืออํานวย ต�องมีการเริ่มทําต้ังแต&วางนโยบาย แผนยุทธศาสตร	และต�อง
อาศัยการสร�างเสริมอํานาจให�ผู�หญิงมีความม่ันใจและสามารถตัดสินใจที่จะปกป:องรักษาสิทธิของตนเองได� อีกท้ัง
เผยแพร&ให�สังคม หน&วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนได�รับรู�และเห็นความเช่ือมโยงระหว&างการถูกละเมิดสิทธิและการ
เลือกปฏิบัติต&อสตรีพิการ  

ดังน้ันจึงมีความจําเป?นอย&างย่ิงในการกําหนดแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ เพื่อให�ครอบคลุม
ประเด็นความเปราะบาง ความเป?นชายขอบ การถูกละเลย เพิกเฉย ลดคุณค&าของสังคมท่ีมีต&อพวกเธอ โดยการ
พิจารณาให�ครบทุกมิติของชีวิต อันได�แก&  

- การจัดการศึกษาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรให�เหมาะสมกับการนําไปใช�ในการประกอบอาชีพ ส&งเสริม
การเรียนนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัย การส&งเสริมให�ผู�ดูแลมีศักยภาพในการอบรมส่ังสอน จัดการศึกษา             
ที่บ�านได� โดยได�รับคําแนะนําและการสนับสนุน การรับรองจากภาครัฐ 

- มีมาตรการในการช&วยเหลือการมีงานทํา และเป?นงานที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับสตรีพิการ เป?นงาน
ที่หลากหลาย มีทางเลือก ระบบการจ�างงานที่ยุติธรรม ส&งเสริมอาชีพอิสระที่ย่ังยืน มีมาตรการช&วยเหลือหากถูก
เลือกปฏิบัติ หรือได�รับความไม&เป?นธรรมจากการทํางาน ท้ังทางร&างกายและจิตใจ 

- การเข�าถึงข�อมูลข&าวสารต&าง ๆ ซึ่งมีความสําคัญมากนอกเหนือจากการเข�าถึงบริการของรัฐ ผ&านส่ือ 
ส่ิงพิมพ	 เวปไซต	 อุปกรณ	ช&วยเหลือตามความต�องการของคนพิการ การเข�าถึงชุมชน ไม&เพียงแต&สตรีพิการ แต&ต�อง
ให�ข�อมูลข&าวสารต&าง ๆ เข�าไปถึงผู�ดูแล เพราะส&วนใหญ&สตรีพิการมักจะอยู&ภายใต�การดูแลของพ&อแม& ครอบครัว 
มากกว&าที่จะอยู&เพียงลําพัง การท่ีผู�ดูแลมีความรู�มีทัศนคติท่ีถูกต�อง ได�รับการสนับสนุน ช&วยเหลือ ทําให�สตรีพิการมี
โอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งการศึกษา การทํางานและโอกาสในการเข�าร&วมกิจกรรมในสังคมมากข้ึน 

- มาตรการท่ีช&วยเหลือและป:องกันไม&ให�เกิดการเลือกปฏิบัติหรือช&วยให�เกิดความเป?นธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะการป:องกันภัยสังคมและการสร�างมาตรการหรือกฎหมายท่ีเด็ดขาดต&อการลงโทษผู�ที่กระทํา
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ความผิดกับคนพิการให�มากกว&าบทลงโทษเดิม เนื่องจากกระทําผิดกับคนที่ไม&มีทางต&อสู�และด�อยกว&าในสังคม 
และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมต้ังแต&การแจ�งความ การสอบสวน การติดตามคดี การส&งฟ:อง การตัดสินคดี ให�มี
ความรวดเร็วและเอ้ือต&อสตรีพิการ เช&น มีล&ามภาษามือ มีการสืบพยานแวดล�อมหรือใช�กล�องวงจรปcดเพื่อช&วยเหลือ
คนตาบอด การมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห	เข�าไปร&วมในการสอบสวน การให�เกียรติ การไม&ทําร�ายซํ้า           
คนพิการโดยรู�เท&าไม&ถึงการณ	 เพื่อให�เกิดความเท&าเทียมในศักด์ิศรีความเป?นคนและการได�รับความยุติธรรมจาก
สังคมเช&นเดียวกับคนทั่วไป  

- การขจัดอุปสรรคต&อการเข�าถึงและสร�างส่ิงอํานวยความสะดวก โดยเริ่มจากการตรวจสอบการบังคับใช�
กฎหมายส่ิงอํานวยความสะดวกและการปรับเปล่ียนสถานที่เอ้ือต&อคนพิการ ทั้งของหน&วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช&น ระบบขนส&งคมนาคม ระบบประกันสุขภาพ โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ติดต&อราชการ และ
เอกชน โดยใช�หลัก Universal Design และบังคับใช�อย&างจริงจังผ&านกฎหมายและสร�างแรงจูงใจและภาพลักษณ	
ให�กับหน&วยงานท่ีร&วมมือ  

- ความเท&าเทียมกันและเสมอภาคทางเพศ ซึ่งการพัฒนามนุษย	น้ันจะสําเร็จไม&ได�เลยหากขาดการมอง
ประเด็นเรื่องเพศ เพราะเป?นเรื่องที่ส&งผลต&อทุกมิติของการพัฒนาผู�หญิง โดยการพยายามลดช&องว&างของความ
แตกต&างทางเพศ ลดช&องว&างในวิธีคิดเก่ียวกับตัวเองท่ีทําให�ผู�หญิงไม&มีพลังพอ ไม&มีอํานาจภายในท่ีจะเห็น
ความสามารถ ศักยภาพของตนเอง และมีแรงปรารถนาที่จะผลักดันตนเองให�สามารถต&อสู�กับส่ิงท่ีกดทับไม&ว&าจะ
เป?นสังคมหรือวัฒนธรรม ต�องส&งเสริมการสร�างองค	กรผู�หญิงท่ีเข�มแข็ง มีความรู� กล�าแสดงออก มีวิสัยทัศน	 กล�าท่ี
จะประกาศตัวตน จุดยืน ความต�องการของตนเองให�สังคมภายนอกได�รับรู� เพื่อที่จะหลุดพ�นจากการครอบงํา           
ทางอํานาจและมีความเท&าเทียมกันในสังคม 

- ส&งเสริมให�สตรีพิการเข�าไปเป?นกรรมการในองค	กรต&างๆ ที่อยู&ในระดับบริหาร มีการตัดสินใจ โดยเป?น
ตัวแทนสตรีพิการท่ีมาจากการเสนอช่ือโดยองค	กรสตรีพิการ เพื่อให�ได�ตัวแทนที่สามารถเข�าไปเสนอนโยบาย          
ความคิดเห็นได�อย&างอิสระ และควรต�องมีจํานวนท่ีเท&ากับกรรมการผู�ชายหรือกรรมการท่ีเป?นคนปกติ ในประเด็นท่ี
เก่ียวข�องกับสตรีพิการ คนพิการ หรือประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข�อง เพื่อให�สตรีพิการได�มีส&วนร&วมในการตัดสินใจ 
จึงจะเป?นสังคมแห&งการอยู&ร&วมกันอย&างแท�จริง 

- การสนับสนุนและส&งเสริมให�องค	กรสตรีพิการที่ทํางานอย&างจริงจังและมีผลงานต&อเน่ืองน้ันได�รับการ
ช&วยเหลือท่ีเพียงพอต&อการขับเคล่ือนและการช&วยเหลือสตรีพิการ เน่ืองจากไม&มีใครท่ีจะเข�าใจสตรีพิการได�ดี
เท&ากับสตรีพิการด�วยกัน ดังน้ัน การช&วยเหลือท้ังในด�านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เริ่มด�วยการปรับเปล่ียน
กฎกติกาและระเบียบของการเข�าถึงกองทุนพัฒนาคนพิการหรือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิการ หรือกองทุนอ่ืนๆ 
เน่ืองจากกระบวนการการพิจารณาและระเบียบในการเขียนโครงการ การส&งโครงการยังหน&วยงานของรัฐ                  
ไม&เอ้ืออํานวยต&อสตรีพิการหรือคนพิการ และการช้ีแจง การปรับแก� และการประเมินโครงการที่ใช�หลักการ
เดียวกับคนทั่วไป โดยไม&ได�คํานึงถึงความเฉพาะและอุปสรรคต&อการเข�าถึง เช&น การที่ต�องเดินทางไปส&งโครงการ 
ยังสถานที่ของรัฐ แทนท่ีรัฐจะเอ้ือต&อคนพิการด�วยการไปรับเรื่องด�วยตนเอง หรือให�เสนอผ&านองค	กรท�องถ่ินใกล�บ�าน 
ทําให�การดําเนินการน้ันสะดวกมากข้ึน  
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- สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	ของสตรีพิการ จะต�องมีการลงรายละเอียดท่ีเป?นรูปธรรม นําไปสู&การปฏิบัติได�จริง 
อันประกอบด�วย สิทธิในการมีชีวิต สิทธิในอิสรภาพและความปลอดภัย สิทธิในความเท&าเทียมกันและไม&ถูกเลือก
ปฏิบัติ สิทธิในความเป?นส&วนตัว สิทธิในอิสระทางความคิด สิทธิในการได�รับข�อมูลข&าวสาร ความรู� และการศึกษา 
สิทธิในการเลือกสมรส การวางรากฐานและวางแผนครอบครัว สิทธิในการตัดสินใจว&าจะมีบุตรหรือไม& และเมื่อไร 
สิทธิท่ีจะได�รับบริการสุขภาพและความคุ�มครองสุขภาพ สิทธิที่จะได�รับประโยชน	จากการพัฒนาเทคโนโลยี สิทธิท่ี
จะเข�าร&วมทางการเมืองอย&างอิสระ สิทธิท่ีจะไม&ถูกทรมานและไม&ถูกกระทํารุนแรง ส่ิงสําคัญท่ีจะทําให�ผู�หญิงเข�ามา
อยู&ร&วมกับคนอ่ืนในสังคม คือ การจัดระบบป:องกันและสร�างความปลอดภัยให�กับสตรีพิการให�มีความรู�สึกม่ันคง 
สร�างส่ิงแวดล�อมของการยอมรับและเห็นคุณค&าของสตรีพิการในฐานะที่เป?นมนุษย	คนหน่ึง 

นอกจากน้ันการพัฒนาส&งเสริมศักยภาพของสตรีพิการน้ัน ไม&สามารถท่ีจะสําเร็จได�ด�วยการสร�างหรือ
จัดหาส่ิงของ เงิน ให�กับสตรีพิการเพียงอย&างเดียว การจะสร�างความย่ังยืนให�กับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนน้ันต�อง
อาศัยบริบทส่ิงแวดล�อมของสตรีพิการด�วย ได�แก& ครอบครัว ผู�ดูแล ชุมชน สังคม รัฐ ไม&ได�มองแต&เฉพาะตัวบุคคล
อย&างเดียวแต&ต�องมองทุกระดับ เพราะสตรีพิการที่จะเข�าไปใช�ชีวิตในสังคมน้ันจะต�องเผชิญกับการมีปฏิสัมพันธ	
ร&วมกับคนทุกระดับช้ัน ดังน้ัน การจะทําให�เกิดการพัฒนาและส&งเสริมศักยภาพของสตรีพิการให�ย่ังยืนน้ัน ส่ิงที่ขาด
ไม&ได�เลยคือการพิจารณาในประเด็นเรื่องทัศนคติ ฐานคติ ของครอบครัว ผู�ดูแลท่ีมีต&อสตรีพิการ ครอบครัวเป?น
หน&วยเล็กๆ ทางสังคม แต&มีความสําคัญมากต&อสตรีพิการ หากสตรีพิการไม&ได�รับการยอมรับจากครอบครัวแล�ว               
คงจะเป?นไปได�ยากท่ีจะได�รับการยอมรับจากสังคม เพราะครอบครัวจะเป?นประตูด&านแรกที่เปcดหรือปcดโอกาสของ
สตรีพิการ การช&วยเหลือผู�ดูแลไม&ว&าจะเป?น ข�อมูล ข&าวสาร สิทธิ การเข�าถึงส่ือ อุปกรณ	ช&วย การศึกษา การฝsก
อาชีพ การฟwxนฟู การให�คําปรึกษาทางด�านสุขภาพ และการให�ความช&วยเหลือทางด�านเศรษฐกิจร&วมด�วย เพราะพ&อ
แม&หรือผู�ดูแลคนพิการน้ัน ต�องขาดรายได�ในการเล้ียงชีพ บางคนต�องออกจากงานประจํา เหตุผลคือ ต�องกลับมา
ดูแลลูก ไม&สามารถทํางานโดยท้ิงลูกสาวให�อยู&บ�านตามลําพังได� ดังน้ันควรจะเสริมแรง  และกระตุ�นให�ผู�ดูแลมีพลัง             
มีแรงจูงใจ มีค&าตอบแทน เพราะเขาเหล&าน้ีได�ทําหน�าท่ีแทนรัฐในการดูแลคนพิการและอาจจะสร�างคนพิการที่เป?น
แรงงานและเป?นทรัพยากรท่ีมีคุณค&าให�กับรัฐได�ในอนาคต ต&อมาในระดับสังคม ได�แก& การปรับเปล่ียนทัศนคติของ
คนในสังคมผ&านส่ือต&าง ๆ ให�มีการเคารพสิทธิและศักด์ิศรีความมนุษย	ท่ีเท&าเทียมกัน และสร�างความเป?นจิตอาสา
และมองว&าเป?นหน�าท่ีของทุกคนที่จะต�องช&วยเหลือกันเม่ืออยู&ในสังคมเดียวกัน เริ่มจากการเปcดโอกาสให�เด็กพิการ
หญิง-ชายได�เรียนร&วมกัน และได�เรียนร&วมกับเด็กไม&พิการ เพื่อให�เกิดการเรียนรู�และสร�างการยอมรับและเข�าใจ  
คนพิการต้ังแต&เด็กๆ เพื่อเกิดการซึ่งกันและกันและไม&มองว&ามีความแตกต&าง กิจกรรมทางสังคมที่จัดข้ึนโดย
คํานึงถึงคนพิการ สังคมของการทํางานท่ีไม&เลือกปฏิบัติ อยู&อย&างเข�าใจกัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ท่ีมีวิสัยทัศน	 “สังคมอยู&ร&วมกันอย&างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค 
เป?นธรรม และมีภูมิคุ�มกันต&อการเปล่ียนแปลง" ทําให�สตรีพิการจากเดิมที่เป?น “ชายขอบ” “เปราะบาง” ได�มีพื้นท่ี
ในสังคมและมีความเข�มแข็ง เป?นคนท่ีมีศักยภาพ มีศักด์ิศรี ช&วยเหลือตนเองได� และประสบความสําเร็จในชีวิต 

ป]จจุบันสตรีพิการตกอยู&ในฐานะที่เป?นกลุ&มหรือประเภทถูกกีดกันออกไปจากตัวนโยบาย อันมีพื้นฐานมา
จากแนวคิดและการนิยามความพิการที่ไม&ได�นําประเด็นเรื่องเพศเข�าไปร&วมด�วย ทําให�มิติของความเป?นหญิงหายไป
จากการนิยาม ทําให�ไม&สามารถตอบสนองความต�องการของสตรีพิการได�อย&างเหมาะสม เมื่อพิจารณาถึงรากฐาน
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ของแนวคิดต&างๆ และกฎหมาย นโยบายที่รัฐพยายามทําเพื่อช&วยเหลือคนพิการน้ัน ไม&ได�มีความจําเพาะหรือพิเศษ
ที่ เหมาะสมกับสตรีพิการ ทั้ ง ๆ ท่ีสตรีพิการน้ันเป?นกลุ&มที่ ถูกตีตรามากกว&าผู�หญิงท่ัวไป ถูกกีดกันและ              
ถูกกระทําความรุนแรงทั้งทางร&างกายและจิตใจโดยท่ีไม&สามารถต&อสู�หรือหลบหนีได� ดังน้ันส่ิงที่จําเป?นมากในการ
พัฒนาศักยภาพของสตรีพิการก็คือ ทัศนคติ เจตคติของสังคม ของผู�วางนโยบาย และผู�ท่ีเก่ียวข�องกับสตรีพิการ 
เพราะส่ิงเหล&าน้ีมีผลต&อการจัดวางนโยบาย ทัศนคติบนพื้นฐานของระบบทุนนิยม ที่ทําให�สตรีพิการไม&มีคุณค&าทาง
เศรษฐกิจ ถูกกีดกันและไม&ได�รับความเป?นธรรมจากการทํางาน ถูกเอารัดเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติ หรือ          
บนพื้นฐานของสังคมชายเป?นใหญ& ประเด็นเรื่องสตรีพิการจะได�รับความสนใจน�อยกว&าผู�ชาย ไม&มีโอกาสท่ีจะเท&า
เทียมหรือเสมอภาคได� ส&งผลต&อทุกมิติของชีวิต ได�แก& สุขภาพ การศึกษา การทํางาน รายได�และความยากจน            
ชีวิตครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ	 ความรุนแรง การเป?นผู�นํา ดังน้ันส่ิงท่ีสตรีพิการต�องการ ไม&ได�แตกต&างไปจาก
การเรียกร�องสิทธิของผู�หญิงท่ัวไปในสังคม เพียงแต&สตรีพิการต�องมีคนช&วยเหลือ เน่ืองจากข�อจํากัดทางด�าน
ร&างกายหรือจิตใจท่ีทําให�เขาไม&สามารถเรียกร�องสิทธิที่เขาควรจะได�รับ น่ันคือ สิทธิของความเป?นมนุษย	 ทุกคนใน
สังคมรวมทั้งรัฐต�องเป?นผู�ช&วยเหลือในเร่ืองน้ีโดยที่ไม&ต�องให�คนพิการร�องขอ เพราะเป?นเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชน  

บทสรุปท่ีสําคัญคือ สังคมต�องเสริมแรงกระตุ�นให�สตรีพิการมีพลังในการเคล่ือนไหว โดยเริ่มจากการให�
ความรู�แก&สตรีพิการท่ียังอายุน�อย เพราะความรู�น้ันจะเป?นพื้นฐานท่ีสําคัญในการจัดการกับเง่ือนไขของความ
เปราะบาง ดังน้ัน การศึกษาที่มากพอ การมีอาชีพ การฝsกให�สตรีพิการเข�าสู&สังคมด�วยความม่ันใจในความรู�
ความสามารถของตนน้ันนอกจากจะลดป]ญหาเรื่องความไม&เท&าเทียมกันทางเพศแล�ว ยังลดป]ญหาความยากจน   
ลดป]ญหาความพิการซ้ําซ�อนและภาวะสุขภาพ ลดป]ญหาในครอบครัวการมีผู�ดูแล และหากสตรีพิการได�มี
ครอบครัว เป?นการสร�างครอบครัวที่สมบูรณ	ได�เช&นเดียวกับคนอ่ืนๆ ในสังคม 

ดังน้ันส่ิงท่ีจําเป?นมากในการพัฒนาศักยภาพของสตรีพิการก็คือ ทัศนคติ เจตคติของสังคม ของผู�วาง
นโยบาย และผู�ท่ีเก่ียวข�องกับสตรีพิการ เพราะส่ิงเหล&าน้ีมีผลต&อการจัดวางนโยบาย ทุกคนในสังคมรวมท้ังรัฐต�อง
เป?นผู�ช&วยเหลือในเรื่องน้ีโดยที่ไม&ต�องให�คนพิการร�องขอ เพราะเป?นเรื่องของสิทธิมนุษยชน ดังน้ันนโยบายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการจึงจําเป?นต�องครอบคลุมด�านต&างๆ ต&อไปน้ี 

๑. สุขภาพ สตรีพิการมีป]ญหาทางด�านสุขภาพมากกว&าและรุนแรงกว&า ดังน้ันจึงต�องการการช&วยเหลือท่ี
รวดเร็ว การรักษาฟwxนฟูที่ต&อเน่ือง และการตรวจคัดกรองเพื่อป:องกันโรคที่อาจเกิดข้ึน อันเน่ืองมาจากสรีระของ
ร&างกาย และระบบอนามัยเจริญพันธุ	ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากกว&าเพศชาย 

๒. การศึกษา เน่ืองจากการรู�หนังสือของผู�หญิงเป?นกุญแจสําคัญในการปรับปรุงสุขภาพ โภชนาการ 
การศึกษาของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งช&วยสร�างพลังให�ผู�หญิงได�มีส&วนร&วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน 
สตรีพิการจึงมีความต�องการอย&างย่ิงในการศึกษาและรัฐควรจะจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถ 
การให�ความรู�ในทักษะชีวิตท่ีต�องเจอในการใช�ชีวิตในสังคม หรือการเรียนรู�ในเร่ืองท่ีสนใจได�อย&างเต็มท่ี และควรให�
ความรู�เรื่องสิทธิ กฎหมาย เพื่อให�สตรีพิการน้ันเข�าใจและเข�าถึงสิทธิ 

๓. การทํางาน เน่ืองจากสตรีพิการมีความหลากหลายเช&นเดียวกับผู�หญิงท่ัวไป ความต�องการของสตรีพิการ
คือการฝsกอาชีพท่ีเฉพาะและเหมาะสมกับความสามารถเพื่อนําไปต&อยอดในการทําอาชีพอิสระ หรือการท่ีสังคม
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เปcดโอกาสให�สตรีพิการได�มีพื้นท่ีในการแสดงออกซ่ึงความสามารถและการทํางานร&วมกับคนท่ัวไปในสังคม โดยไม&
ต�องบังคับด�วยกฎหมายแต&เป?นการช&วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม 

๔. รายได�และความยากจน เพราะถ�าหากสตรีพิการและยากจนร&วมด�วย ส่ิงที่จะตามมาคือ ป]ญหา
ทางด�านสุขภาพ โอกาสในการรับการศึกษา คุณภาพชีวิตตํ่า  

๕. ชีวิตครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ	 เป?นเรื่องที่สตรีพิการน้ันถูกกระทําจากมายาคติ ความเช่ือ 
ทัศนคติของคนในสังคม ปฏิบัติการทางการแพทย	 ท่ีเข�าไปตัดสินหรือไม&เห็นด�วย จะเห็นว&ามีข&าวเกิดข้ึนมากมาย
เรื่องการทําหมันผู�หญิงที่บกพร&องทางสติป]ญญา หรือ การท่ีสตรีพิการไม&ควรมีครอบครัว ไม&สามารถเป?นแม&ได� 

๖. ความรุนแรงต&อผู�หญิงและเด็ก เป?นการล&วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของมนุษย	  
โดยเป?นความรุนแรงในครอบครัว สตรีพิการถูกทําร�ายมากกว&าท่ัวไป ๑.๕-๑๐ เท&า ผู�หญิงและเด็กเป?นเหย่ือของ
ความรุนแรงทางเพศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการข&มขืนกระทําชําเราและการค�าประเวณี มีแนวโน�มของเหตุการณ	รุนแรง
ทางเพศมากข้ึน จึงมีความจําเป?นและความต�องการอย&างย่ิงที่รัฐจะต�องเข�ามาจัดระบบความปลอดภัยให�กับสตรี
พิการท่ีอาศัยอยู&ในชุมชน เม่ือมีความปลอดภัยจากท้ังในบ�าน และนอกบ�าน ส&งผลต&อการเข�าร&วมกิจกรรมในชุมชน
สังคมมากข้ึน 

๗. การเป?นผู�นํา สตรีพิการไทยยังมีบทบาทในการเป?นผู�นําน�อย โดยเฉพาะในระดับท่ีเป?นการร&วมกิจกรรม
ในชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เสียงของสตรีพิการส&วนใหญ&จะเป?นเสียงท่ีเงียบ ท้ังน้ีมาจากรากฐาน
ความสัมพันธ	เชิงอํานาจ ทําให�สตรีพิการน้ันไม&กล�า กลัวท่ีจะแสดงออกในส่ิงที่ไม&ดีต&อคนอ่ืน  
 ส่ิงท่ีจําเป?นและตอบสนองความต�องการของสตรีพิการน่ันคือ การพยายามถมช&องว&างของความแตกต&าง
ทางเพศ วิธีคิด ซ่ึงช&องว&างมีหลายประเด็น (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, ๒๕๕๔) ดังน้ี ๑.) ช&องว&างท่ีวิธีคิดเก่ียวกับตัวเองของ
สตรีพิการทําให�ผู�หญิงไม&มีพลังพอ ไม&รู�สึกถึงศักยภาพ พลัง และความเป?นผู�นําของตัวเอง สตรีพิการเองยังขาด
ความเข�าใจและไม&ตระหนักรู�ถึง มายาคติ/ความลวงเก่ียวกับผู�หญิงท่ีฝ]งลึกอยู&ในระบบความคิดของตนเอง ส&งผลให�
สตรีพิการมองไม&เห็นและไม&เข�าใจว&าเง่ือนไขทางสังคมเหล&าน้ันเป?นอุปสรรคต&อการเข�าถึงความเป?นธรรมด�าน     
สุขภาวะของตนเองอย&างไรบ�าง การแก�ไขคือ เริ่มจากการทําให�สตรีพิการรู�เท&าทันวิธีคิดของผู�หญิง เก่ียวกับความ
พิการ เก่ียวกับตัวเอง ซ่ึงเท&ากับว&าสตรีพิการต�องเปล่ียนความคิดเก่ียวกับตัวเองก&อน จึงจะสามารถไปปรับเปล่ียน
โครงสร�างสังคม-วัฒนธรรม ภายนอกท่ีกดดันสตรีพิการ ๒.) ช&องว&างด�านฐานคิดและการจัดการความรู�ของ
คนทํางานสตรีพิการ การมุ&งสร�างความเข�มแข็งให�กับอํานาจภายในของสตรีพิการเพียงด�านเดียว อาจทําให�สตรีพิการ
ต�องเผชิญกับแรงเสียดทานจากอํานาจของสังคมสูงมาก เพราะอํานาจของโครงสร�างทางสังคมที่กดทับให�สตรีพิการ
ไม&เปล่ียนแปลง ดังน้ันแผนงานการพัฒนาสตรีพิการจําเป?นต�องวางยุทธศาสตร	เพื่อช&วยลดการเผชิญกับแรงเสียด
ทานจากภายนอก เพื่อทําให�สตรีพิการรู�สึกปลอดภัย รู�สึกชีวิตยังมีความมั่นคง และเกิดความมั่นใจท่ีจะอยู&ใน
กระบวนการถอดรื้ออํานาจของโครงสร�างภายนอกท่ีกดทับสตรีพิการได� จึงจําเป?นต�องอาศัยความเข�มแข็งของฐาน
คิดและการจัดการความรู�ที่มีประสิทธิภาพของคนทํางานพัฒนาและจัดบริการให�แก&สตรีพิการ ๓.) ช&องว&างด�านการ
ไม&มีกลไกระดับชาติที่เข�มแข็งและการขาดรูปแบบการบูรณาการมิติหญิง-ชายที่เป?นรูปธรรม ทําให�องค	กรต&างๆ             
ที่ทํางานขับเคล่ือนเรื่องผู�หญิง โดยเฉพาะสตรีพิการ สร�างความเปล่ียนแปลงได�อย&างเช่ืองช�าและประสบความ
ยากลําบาก จําเป?นต�องทําให�เกิดการบูรณาการมิติหญิง-ชาย สตรีพิการ ผู�ชายพิการ เด็กพิการเข�าไปในกลไก
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สถาบันทางสังคมท้ังหมด เช&น ระบบบริการสุขภาพ กระบวนการยุติธรรม และระบบบริการสาธารณะอ่ืนทุกด�าน 
๔.) ช&องว&างด�านส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียนฐานคิดของสังคม รัฐมักจะมองความเท&าเทียมระหว&างหญิง-ชาย 
ในเชิงรูปแบบ หรือเชิงตัวเลข มากกว&ามองการเปล่ียนแปลงในเน้ือหาสาระภาคปฏิบัติการจริง ตัวอย&างเช&น             
การผลักดันให�เพิ่มจํานวนผู�นําท�องถ่ิน หรือสมาชิกสภาผู�แทนราษฏรที่เป?นสตรีพิการ เพิ่มสัดส&วนสตรีพิการเข�าไป
เป?นคณะกรรมการต&าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท�องถ่ิน ๕.) ช&องว&างด�านการสร�างองค	ความรู�และการนํา           
องค	ความรู�ไปใช� เน่ืองจากมีงานศึกษาวิจัยจํากัด ทําให�เราไม&มีความเข�าใจเง่ือนไขท่ีเช่ือมโยงอยู&กับการเข�าไม&ถึง
ความเป?นธรรมด�านสุขภาวะท่ีซับซ�อนทั้งหมดของผู�หญิง โดยเฉพาะสตรีพิการน้ัน มีคนสนใจน�อยมาก เช&น ไม&มีงาน
เชิงคุณภาพท่ีอธิบายได�อย&างเช่ือมโยงเพื่อให�เห็นภาพว&า อัตลักษณ	 บทบาท ชนช้ัน ชาติพันธุ	 การศึกษา ช&วงวัย 
รสนิยมทางเพศ เป?นต�น ส&งผลต&อขาดข�อมูลการเข�าถึงบริการและความเป?นธรรมด�านสุขภาวะและสุขภาพ               
๖.) ช&องว&างด�านการมีส&วนร&วมของผู�ชายในการสร�างความก�าวหน�าแก&สตรีพิการ ที่ผ&านมาได�รับความเข�าใจและการ
สนับสนุนจากผู�ชายบางส&วน แต&ส&วนใหญ&แล�วผู�ชายยังคงน่ิงเฉยต&อป]ญหาของสตรีพิการ รูปธรรมในการทํางานท่ี 
ดึงผู�ชายเข�ามาสนับสนุนการทํางานเพื่อพัฒนาสุขภาวะสตรีพิการ หรือเพื่อทําให�ผู�ชายไม&กลายเป?นป]ญหาส&วนหน่ึง
ของสตรีพิการยังมีน�อยมาก 

สตรีพิการในฐานะป]จเจกบุคคล ไม&ว&าจะอยู&ในสถานภาพใด ควรมีความสามารถมองทะลุถึงเง่ือนไขระดับ
โครงสร�างและมายาคติที่กดทับตนเองอยู& พร�อมกันน้ีคงต�องทําให�ผู�หญิงรวมตัวกันเป?นกลุ&ม องค	กร ชุมชน และ
ขบวนการผู�หญิงในทุกระดับทุกประเด็น มีความเข�มแข็ง ร&วมมือกันได� ทํางานร&วมกันได� ทําให�สามารถผลักดัน
เคล่ือนไหวประเด็นสาธารณะร&วมกันได�อย&างมีพลัง และท้ังหมดมุ&งสู&เป:าหมายสุดท�าย คือ เพื่อสร�างสังคมของ
การบูรณาการอยู&ร&วมกัน มีความเป?นธรรม และเสมอภาค เพื่อท่ีสตรีพิการได�อยู&อย&างมีศักด์ิศรี มั่นคงปลอดภัย 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 
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ทิศทางของแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ยึดหลักการวิเคราะห	
สถานการณ	โดยรอบด�าน ภายใต�การบูรณาการแนวความคิดจากทุกภาคส&วนเน�นผลลัพธ	 คือ สตรีพิการ อยู&อย&างมี
ศักด์ิศรี มีคุณภาพชีวิตท่ีมีความสุข ซึ่งประกอบด�วยทิศทางของแผนดังต&อไปน้ี 

 
วิสัยทัศน 

“สตรีพิการอยู&อย&างมีศักด์ิศรี มั่นคงปลอดภัย เข�าถึงสิทธิอย&างเสมอภาคและเท&าเทียม” 
 

พันธกิจ 
๑) สร�างสังคมที่มีความเป?นธรรม ความเสมอภาค ไม&เลือกปฏิบัติต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
๒) สร�างสังคมที่ไม&กระทําความรุนแรงต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ๓ 
๓) พิทักษ	สิทธิด�านสุขภาพ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	 ส&งเสริมให�สตรีพิการ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๔) ส&งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรีพิการอย&างเสมอภาคและเท&าเทียมในสังคม 
๕) ขับเคล่ือนองค	กรและกลไกสตรีพิการทุกระดับ ให�มีความเข�มแข็ง เป?นแกนหลักในการพัฒนาสตรีพิการ 

และเด็กหญิงพิการ 
๖) สร�างสังคมที่มีเจตคติเชิงสร�างสรรค	ต&อสตรีพิการและ เด็กหญิงพิการ   

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 สตรีพิการ๓ หมายถึง ผู�หญิงซึง่มีอายุมากกว&าสิบแปดปtบรบิูรณ	 ท่ีมีความบกพร&องทางร&างกาย การเห็น การส่ือสาร สติป]ญญาหรือ
จิตใจ ไม&ว&าความบกพร&องน้ัน จะมมีาแต&กําเนดิหรือเกิดข้ึนภายหลัง  

เด็กหญิงพิการ หมายถึง ผู�หญิงซึ่งมีอายุตํ่ากว&าสิบแปดปtบริบูรณ	 แต&ไม&รวมถึงผู�ท่ีบรรลุนิติภาวะด�วยการสมรส ท่ีมีความบกพร&อง
ทางร&างกาย การเห็น การส่ือสาร สติป]ญญาหรือจิตใจ ไม&ว&าความบกพร&องนั้น จะมมีาแต&กําเนิดหรือเกิดข้ึนภายหลัง 

ส!วนท่ี ๒ 
ทิศทางของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑  

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
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เป;าประสงค 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน	ของแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ได�กําหนดเป:าประสงค	สําหรับการดําเนินงาน

ดังต&อไปน้ี  
๑) สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ สามารถเข�าถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
๒) สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ ไม&ถูกล&วงละเมิด  แสวงหาประโยชน	 และปลอดจากการกระทําความรุนแรง 
๓) สตรีพิการและเด็กหญิงพิการมีโอกาส เข�าถึง และได�รับการศึกษาทุกระดับ มีโอกาสเรียนรู�ตลอดชีวิต 

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด�านต&างๆ อย&างเหมาะสม 
๔) การพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อส&งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตต&อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ  
๕) สตรีพิการและเด็กหญิงพิการเข�าถึงและใช�ประโยชน	ได�จากระบบบริการด�านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ 

กีฬา และการท&องเท่ียว 
๖) องค	กร และกลไกด�านสตรีพิการ ผู�นําสตรีพิการและเครือข&ายทุกระดับทุกพื้นที่มีศักยภาพ มีความเข�มแข็ง 

สามารถขับเคล่ือนงานด�านสตรีพิการและเด็กหญิงพิการให�เกิดประสิทธิผลต&อเน่ืองและย่ังยืน 
๗) สตรีพิการมีศักยภาพ ความม่ันใจ ตระหนักในสิทธิ คุณค&า และศักด์ิศรีของตนเอง และได�รับโอกาสใน

การเข�าร&วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต&างๆ 
๘) สังคมมีความรู�ความเข�าใจต&อสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ และมีส&วนร&วมลดความเหล่ือมลํ้า เพื่อเป?น

สังคมอยู&เย็นเป?นสุขร&วมกัน 
 

ยุทธศาสตร 
ตามท่ีกําหนดวิสัยทัศน	 พันธกิจ และเป:าประสงค	 ของแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ นําไปสู&การ

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร	หลัก เพื่อสร�างสังคมบูรณาการ ให�สตรีพิการอยู&อย&างมีศักด์ิศรี มั่นคงปลอดภัย และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบด�วย ๖ ยุทธศาสตร	 ดังต&อไปน้ี 

 

ยุทธศาสตร	ท่ี ๑  ส&งเสริมการเข�าถึงสิทธิอย&างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม&เป?นธรรมต&อสตรีพิการ 
และเด็กหญิงพิการ  

ยุทธศาสตร	ท่ี ๒  การขจัดการกระทําความรุนแรงต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
ยุทธศาสตร	ท่ี ๓  การพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 
ยุทธศาสตร	ท่ี ๔  เสริมพลังบทบาทสตรีพิการอย&างเสมอภาคและเท&าเทียมในสังคม 
ยุทธศาสตร	ท่ี ๕  เสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค	กรสตรีพิการทุกระดับ 
ยุทธศาสตร	ท่ี ๖  เสริมสร�างเจตคติในเชิงสร�างสรรค	ของสังคมต&อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๒๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ส!งเสริมการเข/าถึงสิทธิอย!างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม!เป?นธรรมต!อสตรีพิการ 
และเด็กหญิงพิการ  

วัตถุประสงค  
๑. เพื่อส&งเสริม และคุ�มครองสิทธิสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอย&างรอบด�าน และตอบสนองความ

ต�องการจําเป?น ในการเข�าถึงสิทธิตามกฎหมาย 
๒. เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม&เป?นธรรมต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
แนวทางและมาตรการ 
๑. ส&งเสริมภาครัฐจัดบริการให�สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการเข�าถึงสิทธิตามกฏหมายและตอบสนองความ

ต�องการจําเป?นของความพิการแต&ละประเภท รวมทั้งให�เข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอย&างมีประสิทธิผล 
๒. สนับสนุนให�องค	กรภาคเอกชนจัดบริการตามกฎหมายให�ตอบสนองต&อความจําเป?นพิเศษของสตรี

พิการและเด็กหญิงพิการแต&ละประเภท 
๓. ส&งเสริมการปกป:องและคุ�มครองสิทธิสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ 
๔. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย รวมท้ังให�มีมาตรการพิเศษจําเป?น และเร&งรัดให�ความรู�เก่ียวกับกฎหมาย 

ด�านการคุ�มครองสิทธิและศักด์ิศรีความเป?นมนุษย	แก&สตรีพิการ เด็กหญิงพิการทุกประเภท ทุกระดับ  
 
ยุทธศาสตรที่ ๒  การขจัดการกระทําความรุนแรงต!อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการทุกรูปแบบ 

วัตถุประสงค 
  ๑. เพื่อขจัดการกระทําความรุนแรง การล&วงละเมิด ต&อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการทุกรูปแบบ 
  ๒. เพื่อป:องกันการแสวงหาผลประโยชน	จากสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 

แนวทางและมาตรการ 
๑. ส&งเสริมและสนับสนุนให�ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค	กรปกครองส&วนท�องถ่ิน เฝ:าระวังและป:องกันการ

แสวงหาประโยชน	 การใช�ความรุนแรง และการล&วงละเมิดต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
๒. จัดทํามาตรการพิเศษ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อคุ�มครอง เยียวยา และสร�างหลักประกันในการเข�าถึง

กระบวนการยุติธรรม ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
๓. รณรงค	และเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการขจัดการกระทําความรุนแรงต&อสตรีพิการและ

เด็กหญิงพิการทุกรูปแบบ 
 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเร&งพัฒนาและส&งเสริมให�สตรีพิการทุกกลุ&ม ทุกระดับอายุ มีความรู�ความเข�าใจในการดูแลรักษา

สุขภาพ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ	  
๒. เพื่อเสริมสร�างสุขภาวะของสตรีพิการ เด็กหญิงพิการทุกกลุ&ม นําไปสู&การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับมาตรฐานด�านสุขภาพ 
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให�บริการด�านสาธารณสุข จัดบริการทางการแพทย	และสาธารณสุข ให�สตรี

พิการ เด็กหญิงพิการทุกระดับเข�าถึง บริการอย&างเสมอภาค และเป?นธรรม 
 
 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๒๖ 

แนวทางและมาตรการ  
๑. เสริมสร�างความรู�และปรับเจตคติด�านสุขภาวะ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	 ผ&านสถาบันครอบครัว และ

ระบบการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนรู�ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย  
๒. ให�ความรู�แก&บุคลากรด�านการศึกษา การแพทย	และสาธารณสุข และเครือข&ายสตรีพิการทุกพื้นท่ี 

รวมถึงผู�นําชุมชน เก่ียวกับเจตคติด�านสุขภาพ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	 ความเข�าใจเรื่องเพศศึกษา และเพศวิถีของ
สตรีพิการ เป?นต�น  

๓. ส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให�บริการด�านสาธารณสุข จัดบริการทางการแพทย	และสาธารณสุข  
เพื่อให�สตรีพิการ เด็กหญิงพิการทุกระดับเข�าถึงบริการอย&างเสมอภาค และเป?นธรรม  

๔. ส&งเสริมการเข�าถึงสิทธิ ด�านการศึกษา การประกอบอาชีพ การท&องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ และครอบครัว 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมพลังบทบาทสตรีพิการอย!างเสมอภาคและเท!าเทียมในสังคม  

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อส&งเสริมให�สตรีพิการและเด็กหญิงพิการทุกระดับได�มีส&วนร&วมในการพัฒนาข�อเสนอเชิงนโยบายให�

สตรีพิการได�เข�าไปมีบทบาทและมีส&วนร&วมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
๒. เพื่อส&งเสริมและรณรงค	ให�สตรีพิการทุกระดับ ทุกกลุ&มอายุ รวมถึงกลุ&มสตรีพิการผู�ด�อยโอกาส สนใจ

ศึกษาและเข�ารับการศึกษา เรียนรู�อย&างต&อเน่ือง  
๓.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีพิการทุกระดับและทุกกลุ&ม ซึ่งจะนําไปสู&การขยายโอกาสในการเข�าร&วม

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
แนวทางและมาตรการ  
๑. ส&งเสริมและสนับสนุนให�สตรีพิการทุกคนได�รับการศึกษาภาคบังคับ และเพิ่มระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานแก&สตรีพิการอย&างกว�างขวาง และจัดให�มีการบริการทางการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยท่ี
ได�มาตรฐาน ท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพ แก&สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ เพื่อเปcดโอกาสให�สตรีพิการ และเด็กหญิง
พิการทุกประเภท มีโอกาสเรียนรู�อย&างต&อเน่ืองต้ังแต&แรกเกิดจนตลอดชีวิต 

๒. ส&งเสริมและพัฒนาทักษะฝtมือแรงงานให�แก&สตรีพิการทุกประเภท และเด็กหญิงพิการ ทั้งในชุมชนเมือง 
และชนบท เพื่อสร�างเศรษฐกิจ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลากหลาย อีกท้ังคํานึงถึงการฝsกอาชีพให�
สตรีพิการอย&างเหมาะสมและมีคุณภาพและยกระดับเข�าสู&มาตรฐานเศรษฐกิจอาเซียน  

๓. ส&งเสริมบทบาทของสตรีพิการให�สามารถเข�าร&วมเป?นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และมีส&วนร&วม
การในการตัดสินใจด�านนโยบายทั้งในระดับท�องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

๔.  สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค	ความรู� เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ และเด็กหญิง
พิการ อาทิ การจัดทําข�อมูล การดูแลสุขภาพ การขจัดการกระทําความรุนแรงทุกรูปแบบ และยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพสตรีพิการ ให�สามารถเข�าสู&ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๒๗ 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การเสริมสร/างและพัฒนาศักยภาพกลไก และองคกรสตรีพิการทุกระดับ    
วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสร�างความเข�มแข็งและกระตุ�นบทบาทองค	กรและกลไกสตรีพิการระดับต&างๆ  
๒. เพื่อเกิดการรวมกลุ&มและเป?นแกนหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาสตรีพิการทุกระดับอย&างสร�างสรรค	 
แนวทางและมาตรการ  
๑.  ส&งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถขององค	กร กลไก และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนการ

พัฒนาสตรีพิการ ให�มีความรู�ความสามารถในการดําเนินงาน สตรีพิการระดับต&างๆ   
 ๒. สนับสนุนและส&งเสริมการพัฒนาเครือข&ายขององค	กรและกลไกการพัฒนาสตรีพิการ ทุกประเภท    

ทั้งในระดับจังหวัดและท�องถ่ิน ให�สามารถทํางานร&วมกัน ท้ังระหว&างองค	กรสตรีพิการและองค	กรอ่ืนๆ ได�อย&างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ส&งเสริมบทบาทขององค	กรสตรีพิการทุกระดับ โดยการจัดเวทีประชาคมของท�องถ่ินและเปcดโอกาสให�
สตรีพิการเข�าร&วมในเวทีต&าง ๆ รวมถึงการขับเคล่ือนนโยบายและแผนการดําเนินงานด�านสตรีพิการ 

๔.  มีการพัฒนากลไกด�านการเงิน และงบประมาณ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมท้ังในระดับ
ท�องถ่ิน จังหวัด และระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององค	กรและกลไกสตรีพิการระดับต&างๆ ซึ่งจะ
นําไปสู&การพัฒนากลไกที่มีความเข�มแข็งในอนาคต 
 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสร/างเจตคติในเชิงสร/างสรรคของสังคมต!อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ  
 วัตถุประสงค 

๑.  เพื่อส&งเสริมความรู�ความเข�าใจ ปลูกฝ]งค&านิยมในการเคารพศักด์ิศรีความเป?นมนุษย	 
๒.  เพื่อสร�างการยอมรับถึงบทบาทสตรีพิการในบริบทต&างๆ ทั้งด�านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอย&าง

เท&าเทียมกัน 
           ๓.  เพื่อเสริมสร�างสตรีพิการให�มีความมั่นใจ ตระหนักในสิทธิ คุณค&า และศักด์ิศรีของตนเอง รวมถึงมีส&วน
ร&วมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 

แนวทางและมาตรการ 
๑.  สร�างเสริมความรู� ความเข�าใจ เพื่อปลูกฝ]งเจตคติท่ีดี และตระหนักรู�เก่ียวกับศักด์ิศรีความเป?นมนุษย	 

ศักยภาพ ผ&านกลไกในชุมชน ครอบครัว  และโรงเรียน  และการส่ือสารสาธารณะ ฯลฯ เพื่อวางรากฐานในการ
สร�างเจตคติในเชิงสร�างสรรค	ของสังคมต&อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 

๒. ส&งเสริมและสนับสนุนให�หน&วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมในการสร�างเสริมเจตคติเชิง
สร�างสรรค	ต&อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ (เช&น กระบวนการสร�างความตระหนักรู� (disability sensitivity 
program) เพื่อให�เกิดการบูรณาการในภาคปฏิบัติ และให�สังคมตระหนักถึงคุณค&าและศักด์ิศรีของสตรีพิการ และ
เด็กหญิงพิการ  

๓. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางสังคมในทุกด�านเพื่อให�สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ แต&ละประเภท
ได�แสดงศักยภาพอย&างเต็มที่ และเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและสามารถดํารงชีวิตอย&างมีศักด์ิศรี 

๔. รณรงค	และสร�างวัฒนธรรมความเช่ือในเรื่องคุณค&า ศักด์ิศรีของความเป?นมนุษย	 ความเสมอภาคของ
คนในสังคม และเผยแพร&ข�อมูลเก่ียวกับกฎหมาย และมาตรการการคุ�มครองสิทธิ ผ&านส่ือสาธารณะต&างๆ เพื่อเร&ง
ปลูกฝ]งเจตคติที่ดีต&อสตรีพิการ เด็กหญิงพิการให�เกิดข้ึนในครอบครัวและสังคม 

 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๒๘ 

เพื่อให�ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ภายใต�การ
ดําเนินงานประกอบด�วย ๖ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร	 เพื่อให�สามารถบรรลุเป:าประสงค	 และนําไปสู&วิสัยทัศน	ของแผน 
จึงได�กําหนดตัวช้ีวัด เป:าหมาย ในช&วงระยะเวลา ๔ ปt โดยมีแนวทางและมาตรการท่ีหน&วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และทุกภาคส&วนที่เก่ียวข�องร&วมกันรับผิดชอบ และนําไปเป?นแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

 
๓.๑ การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ 
 

พันธกิจที่ ๑  สร�างสังคมที่มีความเป?นธรรม ความเสมอภาค ไม&เลือกปฏิบัติต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ   
ยุทธศาสตรที่ ๑   ส&งเสริมการเข�าถึงสิทธิอย&างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม&เป?นธรรมต&อสตรีพิการ 

และเด็กหญิงพิการ 
เป;าประสงค ๑. สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ สามารถเข�าถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

๒. การพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนเพื่อส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตต&อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 

 
 

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ส&งเสริมภาครัฐจัดบริการให�
สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ
เข�าถึงสิทธิตามกฏหมายและ
ตอบสนองความต�องการจําเป?น
ของความพิการแต&ละประเภท 
รวมท้ังให�เข�าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย&างมีประสิทธิผล 

ร� อยละบริ การ  ตาม
ม า ต ร า  ๒ ๐  แ ห& ง
พระราชบัญญัติส&งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ของภาครั ฐสามารถ
ตอบสนองให�สตรีพิการ
และ เ ด็ กห ญิ งพิ ก า ร
เ ข� า ถึ ง สิ ท ธิ แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรม 
 
 

ร�อยละ ๘๐ 
 

สร� างความเข� าใจและ
บูรณาการความร&วมมือ
ของภาครัฐในการจัดการ
บริการให�สตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการเข�าถึงสิทธิ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรม 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

กระทรวงท่ี
เก่ียวข�อง 

 

ส!วนท่ี ๓ 
แนวทางการแปลงแผนยทุธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙  ไปสู!การปฏิบัติ 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๒๙ 

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒ .  ส นั บ ส นุ น ใ ห� อ ง ค	 ก ร
ภาค เ อกชน จัดบริ ก า รตาม
กฎหมายให�ตอบสนองต&อความ
จําเป?นพิเศษของสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการแต&ละประเภท 

ร� อยละบริ การ  ตาม
ม า ต ร า  ๒ ๐  แ ห& ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ส& ง เ ส ริ มและพัฒนา
คุณภาพชี วิตคนพิการ 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๐  ข อ ง
ภาค เอกชนสามารถ
ตอบสนองให�สตรีพิการ 
แ ล ะ เ ด็ ก ห ญิ ง พิ ก า ร
เข�าถึงสิทธิตามกฎหมาย 

ร�อยละ ๗๐ สร� างความเข� าใจและ
บูรณาการความร&วมมือ
กับภาคเอกชนในการ
จัดบริการตามที่กฎหมาย
ที่ระบุไว� 
 

พก. 
องค	กร

ภาคเอกชน 
องค	กรด�าน 
คนพิการ 

องค	กรอิสระ 
 

๓.  ส& งเสริมการปกป:องและ
คุ�มครองสิทธิสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการ 

ร�อยละของสตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการ มี
ความรู� ความเข�าใจใน
ก า ร ป ก ป: อ ง แ ล ะ
คุ�มครองสิทธิของตนเอง 

ร�อยละ ๘๐ จัดอบรมให�ความรู�
เก่ียวกับการพิทักษ	สิทธิ
ของสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการ   
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

 

๔ .  ก า ร พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง
กฎหมาย รวมท้ังให�มีมาตรการ
พิ เศษ จํา เป?น และเร& ง รัดให�
ค ว า ม รู� เ ก่ี ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย          
ด� า นกา รคุ� มครอง สิท ธิและ
ศักด์ิศรีความเป?นมนุษย	แก&สตรี
พิ ก า ร  เ ด็ ก ห ญิ ง พิ ก า ร ทุ ก
ประเภท ทุกระดับ  
 

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนา ปรับปรุง
แก� ไ ขกฎ หมาย เพื่ อ
ส&งเสริมและคุ�มครอง
สิทธิและขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติต& อสตรีพิการ 
เด็กหญิงพิการ    

ระดับ ๕ 
-ระดับท่ี ๑ 
มีการศกึษากฎหมาย 
-ระดับท่ี ๒ 
มีการดําเนินการปรับปรุง 
แก�ไขกฎหมาย 
-ระดับท่ี ๓               
มีการกาํหนดมาตรการ
และวิธีปฏิบัติ 
ระดับท่ี ๔  
มีการให�ความรู� เร&งรัด
การปฏิบัติ  
-ระดับท่ี ๕  
มีการตรวจสอบการ
เข�าถึงสิทธิของสตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการ 

ดํ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า 
ปรับปรุง กฎหมายและ
ม า ต ร ก า ร ท่ี จํ า เ ป? น
สําหรับสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการ เพื่ อให�
สามารถเข�า ถึง สิทธิให�
มากข้ึน 

 

พก. 
 

 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๐ 

พันธกิจที่ ๒  สร�างสังคมที่ไม&กระทําความรุนแรงต&อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 
ยุทธศาสตรที่ ๒   การขจัดการกระทําความรุนแรงต&อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการทุกรูปแบบ 
เป;าประสงค              ๑. สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ ไม&ถูกล&วงละเมิด แสวงหาประโยชน	 และปลอดจาก

การกระทําความรุนแรงทุกรูปแบบ 
 

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ส&ง เสริมและสนับสนุนให�
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค	กร
ปกครองส&วนท�องถ่ิน เฝ:าระวัง
แ ล ะ ป: อ ง กั น ก า ร แ ส ว ง ห า
ประโยชน	 การใช�ความรุนแรง 
และการล& วงละเมิดต& อสตรี
พิการและเด็กหญิงพิการ 

ร�อยละของหน&วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค	กร
ส& ว น ท� อ ง ถ่ิ น  ห รื อ
หน&วยงานที่เก่ียวข�องมี
มาตรการป:องกันการ
แสวงหาประโยชน	 การ
ใช�ความรุนแรง และการ
ล&วงละเมิดต&อสตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการ   

ร�อยละ ๘๐ เสริมสร�างความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับการขจัด
การการทําความรุนแรง
ต& อ ส ต รี พิ ก า ร แ ล ะ
เด็กหญิงพิการ 
 
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 
องค	กร

ภาคเอกชน 
องค	กรด�าน
คนพิการ 

องค	กรอิสระ 
 

๒. จัดทํามาตรการพิเศษ และ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อคุ�มครอง 
เยียวยา และสร�างหลักประกัน
ในการ เ ข� า ถึ งกร ะบวนกา ร
ยุติธรรม ในระดับครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

จํานวนมาตรการพิเศษ
ใ น ก า ร คุ� ม ค ร อ ง 
เยียวยา และสร�าง
ห ลักป ระ กัน ในกา ร
เข� า ถึ งกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม  ใ น ร ะ ดั บ
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม  

ปtละไม&น�อยกว&า  
๒ มาตรการ   

สร�างเครือข&ายสําหรับ
การให�บริการและพัฒนา
รูปแบบการทํางานให�มี
การช&วยเหลือสตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการท่ีตก
เป?นเหย่ือเข�าถึงบริการ
ได�ท่ัวถึงและทันเวลา 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

 

๓.รณรงค	และเสริมสร�างความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับการขจัด
การกระทําความรุนแรงต&อสตรี
พิการและเด็กหญิงพิการทุก
รูปแบบ 

ร�อยละความรู�และความ
เข�าใจเก่ียวกับการขจัด
การกระทําความรุนแรง
ต& อ ส ต รี พิ ก า ร แ ล ะ
เ ด็ ก ห ญิ ง พิ ก า ร ทุ ก
รูปแบบ 

ร�อยละ ๘๐   รณรงค	การเฝ:าระวังและ
การขจัดความรุนแรงต&อ
สตรีพิการและเด็กหญิง
พิการทุกรูปแบบ 
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 
องค	กร

ภาคเอกชน 
องค	กรด�านคน

พิการ 

องค	กรอิสระ 
 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๑ 

พันธกิจที่ ๓  พิทักษ	สิทธิด�านสุขภาพ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	 ส&งเสริมให�สตรีพิการ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ ๓   การพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 
เป;าประสงค                สตรีพิการและเด็กหญิงพิการเข�าถึงและใช�ประโยชน	ได�จากระบบบริการด�านสุขภาพ 

การศึกษา อาชีพ กีฬา และการท&องเท่ียว 
 

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. เสริมสร�างความรู�และปรับ
เ จตค ติ ด� า น สุ ข ภ าว ะ  สิท ธิ
อนามัยเจริญพันธุ	 ผ&านสถาบัน
ครอบครัว และระบบการศึกษา 
ท้ั ง ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน การเรียนรู�ตลอดชีวิต 
และการศึกษาตามอัธยาศัยแก&
สต รี พิ ก า ร  เ ด็ ก พิ ก า ร แ ละ
ครอบครัว 

ร�อยละของสตรีพิการ 
เ ด็ ก พิ ก า ร แ ล ะ 
ค ร อ บ ค รั ว ท่ี ไ ด� รั บ
ความรู�ด� านสุขภาวะ  
และสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุ	 

ร�อยละ ๘๐ รณรงค	ให�มีการปฏิบัติที่
ถูกต�องในเรื่องสุขภาวะ 
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	 
เพศศึกษา และบทบาท
ทางเพศท่ีเหมาะสมแก&
สตรีพิการและเด็กหญิง
พิการ ทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษา 

พก. 
พมจ. 
อปท. 
องค	กร

ภาคเอกชน 
องค	กรด�าน
คนพิการ 

องค	กรอิสระ 
รพ.สต. 

๒. ให�ความรู�แก&บุคลากรด�าน
กา รศึ กษ า  ก ารแพทย	 แ ละ
สาธารณสุข และเครือข&ายสตรี
พิการทุกพื้นท่ี รวมถึงผู�นําชุมชน 
เก่ียวกับประเด็นด�านสุขภาพ 
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ	  ความ
เข�าใจเรื่องเพศศึกษา และเพศวิถี
ของคนพิการ โดยเฉพาะสตรี
พิการ เป?นต�น 

ร�อยละบุคลากรด�าน
การศึกษา การแพทย	
และสาธารณสุข และ
เครือข&ายสตรีพิการทุก
พื้นที่ และผู�นําชุมชนท่ี
ไ ด� รั บ ค ว า ม รู� ด� า น      
สุ ข ภ า ว ะ  แ ล ะ สิ ท ธิ
อนามัยเจริญพันธุ	ของ
คนพิการ   

ร�อยละ ๘๐ ให�ความรู�และแนวทาง
แ ก& บุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษา การแพทย	 
และสาธารณสุขเก่ียวกับ
ประ เ ด็นด� าน สุขภาพ 
ความเข� า ใจเรื่ อง เพศ 
รวมถึงการป:องกันและ
แก�ไขป]ญหาโรคไม&ติดต&อ
และโรคติดต&อ 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

รพ.สต. 

๓. ส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การให�บริการด�านสาธารณสุข 
จัดบริการทางการแพทย	และ
สาธารณสุข  เพื่อให�สตรีพิการ 
เด็กหญิงพิการทุกระดับเข�าถึง
บริการอย&างเสมอภาค และ 
เป?นธรรม 

ร�อยละคุณภาพของการ
ให�บริการเพื่อการเข�าถึง
บริการทางการแพทย	
และสาธารณสุขของ
สตรีพิการและเด็กหญิง
พิการ เป?นไปอย&างเสมอ
ภาค และเป?นธรรม 

ร�อยละ ๑๐๐ สร� างความร& วมมื อกับ
โรงพยาบาล สถาบันทาง
การแพทย	ทุกระดับในการ
ส&งเสริมและดูแลสุขภาพ
ข อ ง ส ต รี พิ ก า ร แ ล ะ
เด็กหญิงพิการให�ได�รับ
บริการอย&างเสมอภาค 
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

รพ.สต. 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๒ 

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔. ส&งเสริมการเข�าถึงสิทธิ ด�าน
การศึกษา การประกอบอาชีพ 
ก า ร ท& อ ง เ ท่ี ย ว  กี ฬ า  แ ล ะ
นันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรีพิการ เด็กหญิง
พิการ และครอบครัว 
 

ร�อยละของสตรีพิการ
และ เ ด็ กห ญิ งพิ ก า ร 
เ ข� า ถึ ง สิท ธิ  บริ ก า ร 
ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร
ประกอบอาชีพ การ
ท&องเ ท่ียว กีฬา และ
นันทนาการ  

ร�อยละ ๘๐ รณรงค	ให�มีการส&งเสริม
สิทธิ ด�านการศึกษา การ
ประกอบอา ชีพ  กา ร
ท&อ ง เที่ ย ว  กีฬา  และ
นันทนาการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชี วิตของสตรี
พิการ  เ ด็กหญิงพิการ 
และครอบครัว 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

รพ.สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๓ 

พันธกิจที่ ๔  ส&งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรีพิการอย&างเสมอภาคและเท&าเทียมในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ ๔   การเสริมพลังบทบาทสตรีพิการอย&างเสมอภาคและเท&าเทียมในสังคม 
เป;าประสงค               ๑. สตรีพิการและเด็กหญิงพิการมีโอกาส เข�าถึง และได�รับการศึกษาทุกระดับ มีโอกาส

เรียนรู�ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด�านต&างๆ อย&างเหมาะสม 
๒. สตรีพิการมีศักยภาพ ความม่ันใจ ตระหนักในสิทธิ คุณค&า และศักด์ิศรีของตนเอง 
และได�รับโอกาสในการเข�าร&วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต&างๆ 

 

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ส&งเสริมและสนับสนุนให�สตรี
พิการทุกคนได�รับการศึกษา
ภาคบั งคับ และเพิ่ มระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแก&สตรี
พิการอย&างกว�างขวาง และจัด
ให�มีการบริการทางการศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาตาม
อัธยาศัย ท่ี ได� มาตรฐาน ท่ี
เหมาะสม และมีคุณภาพ แก&
สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ เพื่อ
เปcดโอกาสให�สตรีพิการ เด็ก
พิการทุกประเภท มีโอกาส
เรียนรู�อย&างต&อเน่ืองต้ังแต&แรก
เกิดจนตลอดชีวิต 

ร�อยละการจัดการศึกษา
ทุกระดับทําให�สตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการได�มี
โ อ ก า ส เ รี ย น รู� อ ย& า ง
ต&อเน่ืองต้ังแต&แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต    

ร�อยละ ๘๐   สํ า ร ว จ แ ล ะ ส& ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให�สตรีพิการ
และ เ ด็ กหญิ งพิก า ร มี
โอกาสเข�ารับการศึกษา
ทุกระดับ 
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 
องค	กร

ภาคเอกชน 
องค	กรด�าน
คนพิการ 

องค	กรอิสระ 
สถาบันการ 

ศึกษา 
 

๒. ส&งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝtมือแรงงานให�แก&สตรีพิการทุก
ประเภท และเด็กหญิงพิการ ท้ัง
ในชุมชนเมืองและชนบท เพื่อ
สร�างเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพหลากหลาย 
อีกทั้งคํานึงถึงการฝsกอาชีพให�
สตรีพิการอย&างเหมาะสมและมี
คุณภาพและยกระดับเข� าสู&
มาตรฐานเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ร�อยละของสตรีพิการที่มี
อา ชีพรวมถึงรายได� ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ร�อยละ ๘๐ ส& ง เส ริมพ ลังสตรี เพื่ อ
สร�างอาชีพและรายได� 
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 
องค	กร

ภาคเอกชน 
องค	กรด�าน
คนพิการ 

องค	กรอิสระ 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๔ 

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. ส&งเสริมบทบาทของสตรี
พิการให�สามารถเข�าร&วมเป?น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
คณะอนุกรรมการ และมีส&วน
ร&วมการในการตัดสินใจด�าน
นโยบายทั้งในระดับท�องถ่ิน 
ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ  

ร�อยละของสตรีพิการ มี
บทบา ท เ ข� า ร& ว ม เ ป? น
กรรมการในระดับต&างๆ  

ร�อยละ ๘๐ สนับสนุนบทบาทของสตรี
พิ การ ให� เข� าร& วม เป? น
คณะกรรมการและมีส&วน
ร&วมการในการตัดสินใจ
ด�านนโยบายทั้งในระดับ
ท�องถ่ิน ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

 

๔.  สนับสนุนการศึกษาวิจัย
และพัฒนาองค	ความรู�  เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
พิการ  และเ ด็กหญิงพิการ 
อาทิ  การจัดทําข�อมูล การ
ดูแลสุขภาพ การขจัดการ
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม รุ น แ ร ง ทุ ก
รูปแบบ และยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพสตรีพิการ ให�
สามารถเข�าสู&ระบบเศรษฐกิจ 
กา ร เมื อ ง  และ สั งคมของ
ประเทศ 

จํ า นวนผลง าน วิ จั ย ท่ี
เก่ียวข�องกับสตรีพิการ  
 

จํานวนไม&น�อยกว&า ๓ 
เรื่องต&อปt   

ส& ง เ ส ริ ม ใ ห� มี ก า ร
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับสตรี
พิการและเด็กหญิงพิการ
อย&างต&อเน่ืองทุกปt  

พก. 
พมจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๕ 

พันธกิจที่ ๕  ขับเคล่ือนองค	กรและกลไกสตรีพิการระดับต&างๆ ให�มีความเข�มแข็ง เป?นแกนหลักในการ
พัฒนาสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค	กรสตรีพิการทุกระดับ 
เป;าประสงค ๑. องค	กร และกลไกด�านสตรีพิการ ผู�นําสตรีพิการและเครือข&ายทุกระดับทุกพื้นที่มี

ศักยภาพ มีความเข�มแข็ง สามารถขับเคล่ือนงานด�านสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการให�
เกิดประสิทธิผลต&อเน่ืองและย่ังยืน 

                           

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ .  ส& ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถขององค	กร 
ก ล ไ ก แ ล ะ บุ ค ค ล า ก ร ท่ี
ปฏิบัติงานในการขับเคล่ือน
การพัฒนาสตรีพิ ก ารของ
องค	กรและกลไกสตรีพิการ
ร ะ ดั บ ต& า ง ๆ ใ ห� มี ค ว า ม รู�
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ดําเนินงาน สตรีพิการระดับ
ต&างๆ 
 

จํานวนองค	กรด�านสตรี
พิการที่ได�รับการจัดต้ัง
และ เสริ มสร� า งความ
เข�มแข็ง 
 
 
 

จํานวน ๒๐ องค	กร 
ต&อปt 

 

ส&งเสริมและสนับสนุนให�
มีการรวมตัว จัดต้ังและ
สร�างความเข�มแข็งของ
องค	กรในการขับเคล่ือน
การพัฒนาสตรีพิการ 
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

๒. สนับสนุนให�ทํางานร&วมกัน
เป?น เค รือข& าย ในก ลุ& มสต รี
พิการประเภทต&างๆ ทุกระดับ 
และวางแนวทางและส&งเสริม
กา รพัฒนา เ ครื อ ข& า ยขอ ง
องค	กรและกลไกการพัฒนา
สตรีพิการ  ทุกประเภททั้งใน
ระดับจังหวัดและท�องถ่ิน ให�
สามารถทํางานร&วมกัน ทั้ ง
ระหว&างองค	กรสตรีพิการและ
อ ง ค	 ก ร อ่ื น ๆ ไ ด� อ ย& า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ร�อยละขององค	กรสตรี
พิการมีบทบาทการ 
ดํ า เ นิ น ง า น ร& ว ม กั บ
หน&วยงานท่ีเก่ียวข�องเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  
 
 
 
 
 

ร�อยละ ๕๐ สนับสนุนกิจกรรมของ
องค	 กรและกลไกการ
พัฒนาสตรีพิการ รวมทั้ง
เช่ือมโยงภาคีเครือข&าย
สตรีพิการในระดับภาค
หรือจังหวัด เพื่อให�เกิด
การติดตาม ประเมินผล
อย&างต&อเน่ือง  
 
 
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๖ 

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. ส&งเสริมบทบาทขององค	กร
สตรีพิการทุกระดับ โดยการจัด
เวทีประชาคมของท�องถ่ินและ
เปcดโอกาสให�สตรีพิการเข�าร&วม
ใ น เ ว ที ต& า ง ๆ ร ว ม ถึ ง ก า ร
ขับเคล่ือนนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานด�านสตรีพิการ 

ร�อยละความสําเร็จของ
องค	กรสตรีพิการในการ
การขับเคล่ือนนโยบาย
และแผนงานด�านสตรี
พิการ  

ร�อยละ ๗๐ องค	กรสตรีพิการได�รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชา
สังคมในการขับเคล่ือน
นโยบายและแผนงาน
ด�านสตรีพิการ  

พก. 
พมจ. 
อปท. 
องค	กร

ภาคเอกชน 

๔.  มีการพัฒนากลไกด�าน
การเ งิน และงบประมาณ 
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ี
เหมาะสมท้ังในระดับท�องถ่ิน 
จังหวัด และระดับชาติ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
องค	กรและกลไกสตรีพิการ
ระดับต&างๆ ซึ่งจะนําไปสู&การ
พัฒนากลไกที่มีความเข�มแข็ง
ในอนาคต 

ร�อยละขององค	กรสตรี
พิการที่ได�รับการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
บทบาทและเสริมสร�าง
ความเข�มแข็ง 

ร�อยละ ๗๐ 
 

สนับสนุนให�องค	กรด�าน
สตรีพิการและเครือข&าย
มี ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการ  

พก. 
พมจ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๗ 

พันธกิจที่ ๖  สร�างสังคมที่มีเจตคติเชิงสร�างสรรค	ต&อสตรีพิการและ เด็กหญิงพิการ 
ยุทธศาสตรที่ ๖   การเสริมสร�างเจตคติในเชิงสร�างสรรค	ของสังคมต&อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 
เป;าประสงค              ๑. สังคมมีความรู�ความเข�าใจต&อสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ และมีส&วนร&วมลดความ  

  เหล่ือมลํ้า เพื่อเป?นสังคมอยู&เย็นเป?นสุขร&วมกัน 
 

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.  สร�างเสริมความรู�  ความ
เข�าใจ เพื่อปลูกฝ]งเจตคติท่ีดี 
และตระหนักรู�เก่ียวกับศักด์ิศรี
ความเป?นมนุษย	 ศักยภาพ ผ&าน
กลไกในชุมชน ครอบครัว  และ
โรง เ รี ยน  และการ ส่ือสาร
สาธารณะฯลฯ เพื่อวางรากฐาน
ในกา ร สร� า ง เ จตค ติ ใ น เ ชิ ง
สร�างสรรค	ของสังคมต&อสตรี
พิการ และเด็กหญิงพิการ 

ร�อยละของบุคคลทั่วไป 
และหน&วยงาน มีความ
ตระหนักรู�เก่ียวกับสิทธิ
และศักด์ิศรีความเป?น
มนุษย	ของสตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการ 

ร�อยละ ๘๐   อบรมให�ความรู�เพื่อสร�าง
เจตคติท่ีดีและตระหนัก
ถึ งศั ก ด์ิ ศ รี ค ว า ม เ ป? น
มนุษย	 ศักยภาพ 

พก. 
พมจ. 

๒. ส&งเสริมและสนับสนุนให�
หน&วยงานภาครัฐและเอกชน 
จัดกิจกรรมในการสร�างเสริม
เจตคติเชิงสร�างสรรค	ต&อสตรี
พิการ และเด็กหญิงพิการ (เช&น 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร� า ง ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก รู�  (disability 
sensitivity program) เพื่อให�
เกิดการบูรณาการในภาคปฏิบัติ 
และให�สังคมตระหนักถึงคุณค&า
และศักด์ิศรีของสตรีพิการ และ
เด็กหญิงพิการ  

จํานวนกิจกรรมในการ
สร�างเสริมเจตคติเชิง
ส ร� า ง ส ร ร ค	 ต& อ ส ต รี
พิการ และ เด็กหญิง
พิการ 

อย&างน�อย ๕ กิจกรรม 
ต&อปt 

รณรงค	ให�ทุกภาคส&วนมี
เจตคติเชิงสร�างสรรค	ต&อ
สตรีพิการและเด็กหญิง
พิการเพื่อการ บูรณาการ
งานร&วมกัน 
 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

 

๓ . พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
กิจกรรมทางสังคมในทุกด�าน
เพื่อให�สตรีพิการ และเด็กหญิง
พิการ แต&ละประเภทได�แสดง
ศักยภาพอย&างเต็มที่  และเกิด
ความ เ ช่ื อมั่ น ในตนเองและ
สามารถดํารงชีวิตอย&างมีศักด์ิศรี 
 

จํานวนรูปแบบการจัด
กิจกรรมทางสังคมใน
ทุ กด� า น เพื่ อ ใ ห� สต รี
พิการสามารถแสดง
ศักยภาพ 

อย&างน�อย ๕ รูปแบบ
ต&อปt 

พัฒ นา ศั ก ยภ า พ สต รี
พิ ก า ร ผ& า น รู ป แ บ บ
กิจกรรมต&างๆ 
 

พมจ. 
อปท. 

 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๘ 

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด 
ค!าเป;าหมาย 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โครงการ/กิจกรรม 

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔. รณรงค	และสร�างวัฒนธรรม
ความเช่ือในเรื่องคุณค&า ศักด์ิศรี
ของความเป?นมนุษย	  ความ
เสมอภาคของคนในสังคม และ
เผยแพร&ข�อมูลเก่ียวกับกฎหมาย 
และมาตรการการคุ�มครองสิทธิ 
ผ&านส่ือสาธารณะต&างๆ เพื่อเร&ง
ปลูกฝ]งเจตคติที่ดีต&อสตรีพิการ 
เ ด็กหญิงพิการให� เ กิด ข้ึนใน
ครอบครัวและสังคม 

จํานวนช&องทางในการ
เ ส ริ ม ส ร� า ง ค ว า ม
ตระห นัก รู� เ ก่ี ย ว กั บ
ศักด์ิศรีของความเป?น
มนุษย	 สิทธิ และหน�าท่ี
ข อ ง สตรี พิ ก า ร และ
เด็กหญิงพิการ 

อย&างน�อย ๕ ช&องทาง 
ต&อปt 

พัฒนาและส&ง เสริมส่ือ
สาธารณะ การผลิตส่ือ
เพื่อปรับเจตคติในความ
เ ช่ื อ เ รื่ อ ง คุ ณ ค& า ข อ ง
มนุษย	 ความเสมอภาค 
ผ&านส่ือสาธารณะต&างๆ
เพื่อปลูกฝ] ง เจตคติต&อ
สตรีพิการและเด็กหญิง
พิ ก า ร ใ ห� เ กิ ด ข้ึ น ใ น
ครอบครัวและสังคม 

พก. 
พมจ. 
อปท. 

 

 
๓.๒. ข/อพิจารณา 
 โดยที่แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ ดําเนินงานควบคู&ไปกับ 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ภายใต�พระราชบัญญัติส&งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดให�มีรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี รวมถึง ๖ กระทรวง 
(มาตรา ๔๕) และมีคณะกรรมการส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ซ่ึงนายกรัฐมนตรี เป?น
ประธานกรรมการ ประกอบด�วย ผู�แทนหน&วยงานภาครัฐรวม ๑๓ หน&วยงานและผู�แทนองค	การคนพิการแต&ละ
ประเภท รวม ๗ คน (มาตรา ๕) ดังน้ันในทางปฏิบัติ จึงมีผู�เก่ียวข�องและหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องจํานวนมาก การ
แปลงแผนยุทธศาสตร	ฉบับน้ีไปสู&การปฏิบัติ ประกอบด�วยสาระสําคัญ ได�แก& พันธกิจ เป:าประสงค	 ยุทธศาสตร	 
ตลอดจนแนวทางมาตรการ ตัวช้ีวัด และเกณฑ	ประเมินแปลงไปสู&การปฏิบัติ โดยดําเนินการจัดทําแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ให�สอดคล�องและเช่ือมโยงรองรับแต&ละยุทธศาสตร	  ซ่ึงแต&ละหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง สามารถ
นําไปประกอบการพิจารณา เพื่อบูรณาการให�สอดคล�องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปt และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปt เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร	ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต&อไป   
 
๓.๓ วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสู!การปฏิบัติ 
 การแปลงแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ไปสู&การปฏิบัติ จําเป?นต�อง
ให�ความสําคัญต&อการบริหารจัดการให�เกิดการขับเคล่ือน การประสานความร&วมมือจากทุกหน&วยปฏิบัติและ
ผู�เก่ียวข�องในการแปลงยุทธศาสตร	การพัฒนาไปสู&การจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมอย&างมีประสิทธิภาพ 
และมีการดําเนินการตามแผนอย&างเป?นระบบ เพื่อให�เกิดผลในทางปฏิบัติอย&างเป?นจริง และมีประสิทธิผลต&อไป  
จึงควรกําหนดวัตถุประสงค	 ดังน้ี  

๑) เพื่อส&งเสริมการรับรู�และความเข�าใจร&วมกันของหน&วยปฏิบัติและผู�เก่ียวข�องในแนวคิด ทิศทาง และ
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ 

๒) เพื่อเตรียมความพร�อม และปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให�สามารถดําเนินการแปลง
แผนไปสู&การปฏิบัติได�อย&างมีประสิทธิภาพ 



 

 แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓๙ 

๓) เพื่อให�ได�แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องทุกระดับที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร	 
และสอดคล�องกับแนวทางมาตรการ ตัวช้ีวัด และ ค&าเป:าหมายท่ีกําหนดไว�ในแผนฯ 

 
๓.๔  แนวทางการแปลงแผนไปสู!การปฏิบัติ 
 ๑) แต&ละหน&วยงานปฏิบัติกําหนด มีการดําเนินงานเพื่อแปลงแผนในส&วนที่เก่ียวข�องตามกรอบของแผน
ยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ 
 ๒) สํานักงานส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ดําเนินการเผยแพร&สร�างความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวข�องกับสาระสําคัญและกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖–
๒๕๕๙ แก&หน&วยงานที่เก่ียวข�อง และประสานงานการแปลงแผนฯไปสู&การปฏิบัติ 
 ๓) ในการแปลงแผนไปสู&การปฏิบัติ ให�คํานึงถึงความสอดคล�องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร	 และสาระสําคัญ
ของแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ และความสัมพันธ	ระหว&างแผนงาน 
โครงการ ท้ังในเชิงการเป?นองค	ประกอบร&วม (Complementary) เชิงการสนับสนุน (Supplementary) และเชิง
ความต&อเน่ือง (Continuity) เพื่อให�เกิดบูรณาการของการแปลงแผนไปสู&การปฏิบัติ 

๔) ในระดับโครงการ กรณีเป?นโครงการท่ีใช�งบประมาณสูง (เกิน ๑๐๐ ล�านบาท) ควรทําการศึกษาความ
เป?นไปได�หรือความเหมาะสมของโครงการ เพื่อให�ได�โครงการท่ีมีคุณค&าและมีประสิทธิภาพ 

๕) พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศให�ทันสมัย โดยเช่ือมโยงข�อมูลพื้นฐานระหว&างหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องให�
เป?นระบบเดียวกันตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแบบอีเล็คทรอนิคส	 (E-government) เพื่อความเป?น
เอกภาพในการปฏิบัติงาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งภาครัฐและประชาชน 

๖) ส&งเสริมกระบวนการและข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีเน�นแผนงาน (Program planning)    
โดยจัดกลุ&มและลําดับความสําคัญของโครงการและกิจกรรมของแต&ละแผนงาน และความสัมพันธ	ระหว&างแผนงาน
เพื่อให�แผนงาน/โครงการตอบสนองต&อยุทธศาสตร	ของแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่  ๑            
พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ และเกิดผลลัพธ	สูงสุดในการนําไปปฎิบัติ 

 
๓.๕ การติดตามและประเมินผล 
 โดยท่ีแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ มีหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องนําแผน
ไปสู&การปฏิบัติ จึงได�มีการกํากับติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
 ๑) กําหนดแผนการติดตามกํากับและประเมินผลแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่  ๑        
พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ โดยมีการสร�างดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๒) กําหนดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย&างเป?นระบบ โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห&งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
 ๓) พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม&ท่ีมุ&งเน�น
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานให�มีมาตรฐานและวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจน 
 ๔) จัดทําและพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร	ทั้งในภาพรวม ระดับ
ยุทธศาสตร	ให�มีความเช่ือมโยงกับแผนระดับต&างๆ โดยอาศัยกระบวนการการมีส&วนร&วมจากผู�เก่ียวข�อง 
 ๕) พัฒนาระบบข�อมูลของกลุ&มเป:าหมายสตรีพิการ เด็กพิการ และครอบครัว เพื่อการวางแผนให�
ตอบสนองต&อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ เด็กพิการ ในทุกมิติ 
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