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บทคัดย่อ
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สาคัญของวิถีทางในการปกครองภายใต้ระบอบเสรีประชาธิปไตย
ที่แสดงออกถึงเจตจานงร่วมกันของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ
ไว้ ทั้งนี้ การเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่รัฐจะต้องทาให้พลเมืองทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักความ
เสมอภาค มาตรการทางกฎหมายในการส่ ง เสริ ม คนพิ ก ารให้ เ ข้ า ถึ ง สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ รั ฐ ต้ อ ง
ดาเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคบางประการที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้
จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจุบันแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะได้บัญญัติรับรองให้มีการอานวยความสะดวกหรือจัดให้มีความ
ช่วยเหลือสาหรับการออกเสียงลงคะแนนให้แก่คนพิการ แต่อย่างไรก็ ดีการที่จะทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
เลือกตั้งได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องมีการกาหนดมาตรการต่าง ๆ ที่สอดคล้องหลักการที่ได้มีการรับรองไว้
ในอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก ารซึ่ ง ประเทศไทยให้ สั ต ยาบั น เป็ น ภาคี ส มาชิ ก กล่ า วคื อ จะต้ อ งให้
ความสาคัญกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการตั้ งแต่ช่วงก่อนมีการเลือกตั้ง ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ
หลั ก จากออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง หากพิ จ ารณาจากบทบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มิได้มี
มาตรการในการทาให้คนพิการเข้า ถึงสิ ทธิเลื อกตั้งในช่วงก่อนการเลื อกตั้งและหลังจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้ง คงมุ่งเน้นแต่เฉพาะการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งในระหว่างการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเท่านั้น และแม้จะมีมาตรการดังกล่าวแต่ก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในลักษณะของการเลื อก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมจึงทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้
อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ในรายงานผลการวิจัยโครงการฉบับนี้จึงได้นาเสนอแนวทางในการทาให้คนพิการ
เข้าถึงสิ ทธิเลื อกตั้งเพื่อให้ สิ ทธิเลื อกตั้งของคนพิการในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองให้ เป็น ไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
คาสาคัญ : คนพิการ, สิทธิเลือกตั้ง, การออกเสียงลงคะแนน
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บทสรุปผู้บริหาร
การศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ค้นคว้าหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการทาให้คนพิการในประเทศไทยซึ่งเป็น
ประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้ง โดยนาผลการศึกษาวิจัยฉบับ
นี้นาเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
องค์กรคนพิการ ฯลฯ เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคน
พิ ก า ร ( ASEAN Enabling Masterplan 2025 : Mainstreaming the Rights of Persons with
Disabilities) ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ เป็นการนาเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสิทธิมนุ ษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความเสมอภาค แนวคิดที่เกี่ยวกับสิ ทธิคนพิ การ
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง และหลักการ
ที่สาคัญที่ทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการทั้งในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศไทย โดยในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้วิจัย ได้
ทาการศึกษาถึงหลักการสาคัญที่มุ่งเน้นคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการเพื่อทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
เลื อกตั้งโดยเฉพะอย่ างยิ่ งสิทธิของคนพิการตามอนุสั ญญาว่าด้ว ยสิ ทธิคนพิการ ในส่ ว นของกฎหมาย
ต่างประเทศนั้น ได้ทาการศึกษาถึงกฎหมายและแนวนโยบายของประเทศที่ให้ความสาคัญกับสิทธิเลือกตั้ง
ของคนพิการ ซึ่งได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย และนามา
เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย โดยในส่วนของกฎมายที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการใน
ประเทศไทยนั้นผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงสภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายที่เ กี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง
ของคนพิการในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ส่ ว นที่ 3 สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด จากมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยได้ทาการวิเคราะห์บทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับนี้กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2562 ที่ผ่านมา และได้เสนอแนะแนวทางในการจัดทานโยบายและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้คนพิการ
จ

สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงและมีความสอดคล้องกับหลักการต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองและ
คุ้มครองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคน
พิการ
ในการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลแบบวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า คนพิการ คือ บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวมีข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันบางอย่าง และมีข้อจากัดในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบางอย่างกับสังคมซึ่งรวมถึงการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ดีหากมีการขจัด
อุปสรรคหรือข้อจากัดดังกล่าวลง คนพิการก็จะสามารถดารงชีวิตในสังคมและเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งได้
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันสิทธิเลือกตั้งของคนพิการนั้นเป็นสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
การรับรองและคุ้มครองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities) ข้อ 29 ซึ่งมุ่งคุ้มครองและรับรองสิทธิเลือกตั้งของคนพิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
พื้นฐานของการเลือกตั้งภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights) ข้อ 21 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 25 อย่างไรก็ดีการที่จะทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง
ได้อย่างแท้จริงนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงหลักการสาคัญอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ใน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กล่าวคือ การที่จะทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงนั้น รัฐ
จะต้องคานึงถึงการทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ภายใต้หลัก ความเสมอภาค โดยจะต้อง
ปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสาคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสาคัญ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระที่แตกต่างกัน
ก็ดี หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสาคัญอย่างเดียวกันก็ดี ย่อมขัดกับหลักความเสมอภาค
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องความพิการ การกระทา
ดังกล่าวย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unjust Discrimination) และย่อมขัดกับหลักความเสมอ
ภาค หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่าหากมีการเลือกปฏิบัติที่ทาให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลไม่เท่า
เทียมกันเนื่องจากเหตุแห่งความพิการ การกระทาดังกล่าวย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งไม่
อาจกระทาได้ โดยการเลือกปฏิบัตินั้นอาจกระทาได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การแบ่งแยก (distinction) การกีด
กัน (exclusion) และการจากัด (restriction) แต่อย่างไรก็ดีมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวย
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ความสะดวกให้แก่คนพิการย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรม หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
มาตรการดังกล่าวถือเป็น “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค ดังนั้น รัฐจึง
สามารถกาหนดมาตรการพิเศษเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่ งเสริมให้ คนพิการสามารถเข้าถึงสิ ทธิเลื อ กตั้ง
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งมาตรการพิเศษดังกล่าวนี้ ได้แก่ หลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมถึง
สิ ทธิขั้น พื้น ฐานอื่น ๆ ที่ได้รั บ การรับรองและคุ้มครองไว้ในอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ อีกทั้งต้อง
คานึงถึงรูปแบบในการอานวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่คนพิการในแต่ละประเภทซึ่งมีรูปแบบ
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหลักการเหล่านี้มีความครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง วันลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง และช่วงเวลาหลังการเลือกตั้ง โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศ
ออสเตรเลียต่างก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายและกาหนดแนวนโยบายที่ให้ความสาคัญกับสิทธิของคนพิการ
โดยครอบคลุมหลักการดังกล่าวนี้
ในส่ ว นของมาตรการทางกฎหมายที่เ กี่ยวกับ การท าให้ คนพิ การเข้า ถึงสิ ทธิเลื อ กตั้ งในช่ ว ง
ระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งนั้นโดยหลักแล้วคนพิการย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมืองและ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม่เลือก
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดรายหนึ่ง รวมทั้งจะต้องมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครประจาหน่วยเลือกตั้งให้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอานวยความสะดวก
หรือการให้ความช่วยเหลือสาหรับคนพิการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มิได้มีการกาหนดมาตรการในเรื่องนี้
ให้มีความชัดเจนแต่อย่างใด ส่งผลให้ คนพิการบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
คนพิการได้ ในส่วนของการฝึกอบรมกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิของคนพิการตลอดจนการอานวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ให้แก่คนพิการนั้น กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นแต่เฉพาะการฝึกอบรมในเรื่องการจัดการเลือกตั้งทั่วไปให้ แก่
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น ส่งผลให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจานวนมากไม่ทราบถึง
แนวทางในการอานวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 ได้มีการบัญญัติให้มีมาตรการในการอานวยความสะดวกหรือจัดให้มีความช่วยเหลือสาหรับการออก
เสียงลงคะแนนให้แก่คนพิการไว้ในบทบัญญัติมาตรา 92 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยในกฎหมายดังกล่าวได้มีการกาหนดให้มีการ
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อานวยความสะดวกสาหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือใน
การออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจึงได้จัดให้มีที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จานวน 14 แห่งทั่ว
ประเทศ โดยกาหนดให้ที่เลือกตั้งกลางทั้ง 14 แห่งดังกล่าวมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างครบครัน แต่ต่อมาปรากฏว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการแจ้งให้ทราบ
ว่าเนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณและความยากที่จะทาหน่วยเลือกตั้งพิเศษให้ทั่วถึง จึงมีการ
ยกเลิกที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุให้เหลือเพียง 10 แห่งเท่านั้น โดยแบ่ง
ออกเป็นที่ตั้งของสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 7 แห่ง สถานสงเคราะห์คนพิการ 2 แห่ง และโรงพยาบาลอีก 1
แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวนั้นเป็นหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่มุ่งเน้นอานวยความสะดวกใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ได้แก่ จานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีจานวนรวมกันเพียง 846 คน เท่านั้น แต่
ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งอื่น ๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับมิให้ความสาคัญกับการทาให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด
สาหรับหน่วยเลือกตั้งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่เลือกตั้งกลางพิเศษดังกล่าว แม้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะได้จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคน
พิการ เช่น บัตรทาบอักษรเบรลล์สาหรับวางทาบบัตรเลือกตั้ง แว่นขยายและโคมไฟเพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการทางการเห็น รถเข็น ไม้เท้า ไม้ค้า สาหรับคนพิการทางเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
การกาหนดแผนผังในบริเวณหน่วยเลือกตั้งให้มีขนาดและความกว้างที่เหมาะสมเพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงคูหาเลือกตั้งได้อย่างสะดวกก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีพบว่ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่ทราบถึงวิธีการใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงการให้
ความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนสาหรับคนพิการ นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณพื้น ที่โดยรอบของ
หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยมิได้มีการจัดสถานที่ที่มีลักษณะเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น
ไม่มีที่จอดรถหรือห้องน้าสาหรับคนพิการ ทางเดินจากที่จอดรถไปยังคูหาเลือกตั้งมีพื้นผิวขรุขระ หน่วย
เลือกตั้งบางหน่วยตั้งอยู่บริเวณที่ต้องขึ้นไปโดยใช้ขั้นบั นได ไม่มีทางลาดสาหรับรถเข็น เป็นต้น ทาให้คน
พิการเกิดอุปสรรคในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นอกจากนี้แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 มาตรา 92 จะมีการกาหนดให้มีมาตรการช่วยเหลือคนพิการโดยกาหนดให้บุคคลอื่นหรื อ
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กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคนพิการในกรณีที่ลักษณะ
ทางกายภาพของคนพิการทาให้คนพิการไม่สามารลงคะแนนเสียงในบัตรได้ด้วยตนเอง โดยให้ถือว่าการ
ออกเสียงลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ แต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่อง
ของการตีความ กล่าวคือ มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าคาว่า “บุคคลอื่น ” ซึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสี ยง
เลื อกตั้งแทนคนพิ การนั้ น มี ข อบเขตเพี ยงใด และยังมีประเด็ นปั ญหาในเรื่ องของการใช้ ดุล พิ นิ จ ของ
กรรมการประจาหน่วยเลื อกตั้งเกี่ยวกับประเด็นการให้ความช่วยเหลื อตามบทบัญญัติแห่ งมาตรา 92
เนื่องจากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยได้ใช้วิธีสอบถามหรืออาสาที่จะกาบัตรเลือกตั้งให้คน
พิการโดยที่คนพิการยั งมิได้ร้ องขอ ซึ่งการให้ ความช่ว ยเหลือในลักษณะนี้เป็นการกระทาที่ทาให้การ
เลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและลับและขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดเจน
ในส่วนของการเข้าถึงสิทธิของคนพิการภายหลังจากการเลือกตั้งนั้นพบว่า กฎหมายฉบับนี้มิได้มี
การกาหนดให้มีมาตรการในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการเลือกตั้งเป็นการ
เฉพาะ คงมีเพียงแค่การรายงานผลการเลือกตั้งแบบทั่วไปซึ่งทาให้คนพิการบางประเภทมีอุป สรรคในการ
เข้าถึงข้อมูล หรือหากเข้าถึงข้อมูลได้ก็จะได้รับทราบข้อมูลภายหลังจากที่คนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลแล้ว
นอกจากนี้ยังมิได้มีการรวบรวมสถิติข้อมูลของคนพิการที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะในส่วนของมาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 มิได้มีมาตรการในการทาให้ คนพิก ารเข้า ถึงสิ ทธิเลื อ กตั้งได้อย่า งแท้จริงจึง ควรมีแ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และออก
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่ในช่วงระยะเวลาก่อนมีการเลือกตั้ง ในระหว่างการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และหลังจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
1) ในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง จะต้องมีมาตรการในการกาหนดให้มีการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางที่มีความหลากหลายโดยคานึงถึงการเข้าถึง
ข้อมูลของคนพิการแต่ละประเภท และให้อานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองโดยการกาหนดให้พรรคการเมืองให้ความสาคัญกับการเข้าถึงข้อมูล
และนโยบายของพรรคตลอดจนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ทั้งนี้การรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมือง
ทุกพรรคจะต้องจัดให้มีการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่คนพิการด้วย นอกจากนี้จะต้องมี
การกาหนดให้มีมาตรการบังคับให้สื่อมวลชนทุกแขนงที่นาเสนอข่าวหรือ รายการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ฌ

ต้องจัดให้มีบริการการเข้าถึงข้อมูลสาหรับคนพิการด้วย โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ทาหน้าที่
ประสานงานกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภท และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยใช้เงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในส่วนของการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งนั้นจะต้องจัดให้มี
การฝึกอบรมให้แก่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้
สาหรับการอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ ทั้งนี้ในการฝึกอบรมและใน
คู่มือดังกล่าวจะต้องมีการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการอานวย
ความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสาหรับคนพิการ ตลอดจนจัดให้มีแนะนา สาธิต และทดลองใช้
อุป กรณ์ทุกชนิ ดที่ใช้ในการอานวยความสะดวกส าหรับคนพิการแต่ละประเภท ฝึกฝนทักษะในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนพิการให้มีความถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสามารถสื่อสาร
กับคนพิการได้ นอกจากนี้อาจจัดให้มีสายด่วนหรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อทาหน้าที่ในการให้บริการและตอบ
คาถามในกรณีที่คนพิการหรือเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งต้องการข้ อมูลหรือความช่วยเหลือในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2) การทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งในวันออกเสียงเลือกตั้ง จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม
ของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งทุกหน่วยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล โดยคานึงถึงหลักการอานวยความ
สะดวก การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ นอกจากนี้จะต้อง
กาหนดให้ มีสิ่ งอ านวยความสะดวกหรื อ อุป กรณ์ ในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง ให้ แ ก่ คนพิ การแต่ ล ะ
ประเภทตามความเหมาะสมในทุกหน่วยเลือกตั้ง
ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยตนเองได้ และคนพิ การได้ร้องขอให้
ญาติ คู่สมรส บุคคลที่คนพิการไว้วางใจ หรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แทนคนพิการ ให้อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคนพิการได้ ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว
จะต้องมีการปฏิญาณตนหรือสาบานตนตามหลักความเชื่อทางศาสนาว่ าจะไม่จูงใจให้คนพิการลงคะแนน
เสี ย งให้ พรรคการเมืองใดหรื อผู้สมัครรับ เลื อกตั้งรายใด และจะรักษาความลั บในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งให้แก่คนพิการอย่างเคร่งครัด
กกต.อาจนาร่องเบื้องต้นโดยจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลางหรือหน่วยเลือกตั้งพิเศษให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุอย่างน้อยเขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง เป็นการทดลองเพื่อทดสอบกระบวนการ
และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จะต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดให้มีช่องทางใน
การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น การยื่นคาร้อง
ญ

ด้วยตนเองหรือยื่นผ่านสถานสงเคราะห์คนพิการ การยื่นคาร้องทางไปรษณีย์ และการยื่นคาร้องผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ (ซึ่งจะต้องได้มาตรฐานตาม WCAG) และเปิดโอกาสให้ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวได้ด้วย ทั้งนี้อาจจัดให้มียานพาหนะของทางราชการสาหรับรับส่ง
ระหว่างที่พักอาศัยของคนพิการกับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวในวันที่มีการออกเสียงเลือกตั้ง และอาจจัดให้มี
การการลงคะแนนเสีย งเลื อกตั้งแบบทางเลือกนอกจากการลงคะแนนเสี ยงในคูหาเลือกตั้ง เช่น การ
เลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือการจัดให้มีรถเลือกตั้งเคลื่อนที่สาหรับคนพิการ เป็นต้น
3) ในช่วงภายหลังการออกเสียงเลือกตั้ง จะต้องจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึง
สิทธิเลือกตั้งของคนพิการ และสมาคมคนพิการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
จัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป มีการรายงานผลการเลื อกตั้งที่สามารถทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และจัดให้มีการรวบรวมสถิติการมาใช้สิทธิเลือกตั้งของคนพิการในแต่ละหน่วย
เลือกตั้ง
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้จะนาไปสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568
เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการตามจุดมุ่งหมายในภาพรวมของแผนแม่บทฉบับนี้ ซึ่งกาหนดให้มีการส่งเสริม
การอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในระดับภูมิภาค เสริมสร้างประชาคมแบบมีส่วนร่วมสาหรับทุก
คน ซึ่งเป็นประชาคมที่ความเป็นอิสระ เสรีภาพในการเลือก และการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของ
คนพิการในทุกมิติของชีวิต เป็ น สิ่ งที่เป็นจริงที่ยั่งยืน เพื่อให้ บรรลุ ความเสมอภาคและทาให้ คนพิการ
ครอบครัวคนพิการ ผู้ช่วยเหลือคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ดังตาราง
ตารางแสดงความสอดคล้องของข้อเสนอแนะในรายงานวิจัยฉบับนี้กับแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อ
บูรณาการสิทธิคนพิการ
แผนงานของ
ประชาคม
แผนงานหลัก
มาตรการสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
พ.ศ. 2568
ป ร ะ ช า ค ม A. ก า ร ใ ช้ APSC 1 สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร - มาตรการในภาพรวม
การเมืองและ ก ฎ ห ม า ย เ ป็ น ด าเนิ น การมาตรการต่ า ง ๆ 1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
คว ามมั่ น คง พื้ น ฐ า น ก า ร ทั้ ง ท า ง นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ล ะ ครอบคลุ มสิ ทธิเ ลื อกตั้ ง ของ
อ า เ ซี ย น มุ่ ง เน้ น การดู แ ล ปกครอง ในการส่งเสริม และ ค น พิ ก า ร ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ก า ร
(APSC)
บุคลากรและการ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ค นพิ ก าร เพื่ อ ให้ เลื อกตั้ง ขณะเลื อ กตั้ ง และ
ค า นึ ง ถึ ง สามารถมีส่ ว นร่ว มอย่า งเต็ ม หลังจากการเลือกตั้ง
ฎ

แผนงานของ
ประชาคม
พ.ศ. 2568

แผนงานหลัก

มาตรการสาคัญ

ป ร ะ ช า ช น ใ น เปี่ ย มและแท้จริ ง ทั้ งในด้ า น
ป ร ะ ช า ค ม สาธารณะและด้านการเมือง
อาเซียนเป็นหลัก ในการใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง การ
ได้ รั บ เลื อ กและการเข้ า ถึ ง
ความยุติธรรม บนพื้นฐานแห่ง
ความเสมอภาคกับบุคคลปกติ
ทั่วไป
APSC 2 สนับสนุนการเข้าถึง
สารสนเทศในเว็บไซต์ของทาง
ราชการและเว็ บ ไซต์ ข อง
เอกชนบนพื้น ฐานของความ
ช่ว ยเหลื อแบบสมเหตุ ส มผล
เพื่อการได้รับบริการทางด้าน
กระบวนการในทางยุติธ รรม
ในด้านการเข้ารับการเลือกตั้ง
ในด้านการใช้สิทธิในการออก
เสี ย งเลื อกตั้ง และรวมทั้งใน
ด้านการออกแบบดาเนินการ
ใ น ท า ป ร ะ ช า ม ติ แ ล ะ
กระบวนการในทางการเมือง
อื่น ๆ โดยทาการพัฒนาระบบ
ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับคน
พิ ก าร จากการใช้ ป ระโยชน์
จากเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และ
รู ป แบบซึ่ ง มี ค วามยื ด หยุ่ น
ฏ

ข้อเสนอแนะ

- มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
1) การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
การจั ด ท าข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเลื อ กตั้ ง และนโยบาย
ของพรรคการเมื อ ง แ ล ะ
ผู้ ส มัครรับเลื อ กตั้ง ที่ มี ค วาม
หลากหลาย เช่ น คู่ มื อ การ
เลือกตั้งอักษรเบรลล์ เว็บไซต์
แ ล ะ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานของ
WCAG
2) การจัดให้มีการลงทะเบียน
เพื่อใช้สิ ทธิเลื อกตั้งล่ วงหน้า
ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ที่ มี ค วาม
ห ล า ก ห ล า ย ทั้ ง ก า ร
ลงทะเบียนด้ว ยตนเอง ทาง
ไ ป ร ษ ณี ย์ แ ล ะ ท า ง
อินเทอร์เน็ต

แผนงานของ
ประชาคม
พ.ศ. 2568

แผนงานหลัก

มาตรการสาคัญ

ข้อเสนอแนะ

ตั ว อย่ า งเช่ น การใช้ อั ก ษร
เ บ ร ล ล์ ภ า ษ า มื อ ก า ร
บั น ทึ ก เสี ย ง ค าบรรยายใต้
ภาพวี ดิ ทั ศ น์ ผู้ ช่ ว ยในการ
แปลสั ญ ลั ก ษณ์ การ์ ตู น สื่ อ
ความหมาย ให้กับคนพิการ

- มาตรการหลังการเลือกตั้ง
1) จัดให้มีการรายงานผลการ
เลื อ กตั้ ง ที่ ส ามารถท าให้ ค น
พิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง
2) การเก็บรวบรวมสถิติของ
คนพิการที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
ครอบคลุ มสิ ทธิเ ลื อกตั้ ง ของ
ค น พิ ก า ร ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ก า ร
เลื อกตั้ง ขณะเลื อ กตั้ ง และ
หลังจากการเลือกตั้ง

APSC 5 เพิ่ ม ความตะหนั ก
ส าหรับตุล าการ สถาบันทาง
การเมื อ ง และส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร
และการผนวกรวมประเด็ น
ความพิ ก ารผ่ า นการเฉลิ ม
ฉลองในงานวันคนพิการสากล
( International Day of
Persons with Disabilities:
IDPD) รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ
อาทิ การจั ด กี ฬ าและงาน
ศิลปะ รวมถึงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย
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B. สั น ติ ภ า พ
ความมั่นคง และ
เสถี ย รภ า พ ใ น
ภูมิภาค

APSC 8 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งกับนโยบายระดับชาติ
และท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ด าเนิ น การ
ช่ ว ยเหลื อ ที่ ส มเหตุ ส มผลแก่
เ ด็ ก เ ย า ว ช น ส ต รี แ ล ะ
ผู้ สู ง อายุ ผู้ ซึ่ ง มี ค วามพิ ก าร
บางอย่างเนื่องด้วยอายุ
ป ร ะ ช า ค ม A. เกี่ยวข้องและ ASCC 1 ส่งเสริมสิทธิของคน
สั ง ค ม แ ล ะ เป็นประโยชน์ต่อ พิ ก ารทุ ก คนให้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
วั ฒ น ธ ร ร ม ประชาชน
ทุกมิติของชีวิตอย่างเต็มที่โดย
อาเซียน
เสมอภาคและมีประสิทธิภาพ
ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
ASCC 2 ส่งเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม
และโอกาสทางเศรษฐกิ จ ให้
สามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า ง
อิสระ อีกทั้งรับประกันสิทธิที่
จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีใน
ชุมชนที่เข้มแข็งและส่ งเสริม
ในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ซึ่ ง
รวมถึ ง โอกาสในการมี ส่ ว น
ร่ ว มและเป็ น ส่ ว นหนี่ ง ของ
กิ จ กรรมทางสั ง คม ศาสนา

ฑ

ข้อเสนอแนะ
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
ครอบคลุ มสิ ทธิเ ลื อกตั้ ง ของ
ค น พิ ก า ร ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ก า ร
เลื อกตั้ง ขณะเลื อ กตั้ ง และ
หลังจากการเลือกตั้ง
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
ครอบคลุ มสิ ทธิเ ลื อกตั้ ง ของ
ค น พิ ก า ร ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ก า ร
เลื อกตั้ง ขณะเลื อ กตั้ ง และ
หลังจากการเลือกตั้ง
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
ครอบคลุ ม สิ ท ธิ ก ารเลื อ กตั้ง
ของคนพิการตั้งแต่ก่อนการ
เลื อกตั้ง ขณะเลื อ กตั้ ง และ
หลังจากการเลือกตั้ง
- มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
1) การฝึกอบรมบุคลากรที่ทา
หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้
มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก าร
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ คน
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ข้อเสนอแนะ

และวั ฒ นธรรม กี ฬ า และ พิการ การจัดให้มีสิ่งอ านวย
นันทนาการ
ความสะดวกและการ
ช่ว ยเหลื อคนพิการที่มีความ
ถูกต้องเหมาะสม
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) การจัดสถานที่ของหน่ว ย
เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกและการให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสี ยงเลื อกตั้งให้ แก่คนพิการ
ตามความต้องการและความ
เหมาะสม
ASCC 3 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม - มาตรการในภาพรวม
เข้ ม แข็ ง ให้ กั บ กิ จ กรรมการ 1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
พั ฒ นาขี ด ความสามารถที่ ครอบคลุ มสิ ทธิเ ลื อกตั้ ง ของ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก าร และ ค น พิ ก า ร ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ก า ร
ครอบครัว ผู้ช่วยคนพิการและ เลื อกตั้ง ขณะเลื อ กตั้ ง และ
ผู้ดูแลคนพิการ โดยมุ่งเน้นไป หลังจากการเลือกตั้ง
ที่ ค วามหลากหลาย ความ - มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
ครอบคลุม การเปลี่ยนแปลง 1) การฝึกอบรมบุคลากรที่ทา
บรรทั ด ฐานทางสั ง คม การ หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้
ขจั ด ตราบาป ความล าเอี ย ง มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้
โดยไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจ การเลื อ ก สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก าร
ปฏิบัติต่อคนพิก าร และการ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ คน
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ข้อเสนอแนะ

น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานตามบทบาท
และหน้ า ที่ ป ระจ าวั น ของผู้
ให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง อาจรวมถึ ง
ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ผู้ ที่
ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
เจ้ า หน้ า ที่ ส วั ส ดิ ก ารสั ง คม
เจ้ า หน้ า ที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
และอื่น ๆ

พิการ การจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกและการ
ช่ว ยเหลื อคนพิการที่มีความ
ถูกต้องเหมาะสม
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) การจัดสถานที่ของหน่ว ย
เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกและการให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสี ยงเลื อกตั้งให้ แก่คนพิการ
ตามความต้องการและความ
เหมาะสม
3) จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลาง
หรื อ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง พิ เ ศษ
ส าหรั บ คนพิ ก าร รวมทั้ ง จัด
ให้ มี ก ารลงคะแน นเสี ย ง
เ ลื อ ก ตั้ ง แ บ บ ท า ง เ ลื อ ก
นอกจากการลงคะแนนเสียง
ในคูหาเลือกตั้ง
- มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
1) การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
การจั ด ท าข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเลื อ กตั้ ง และนโยบาย
ของพรรคการเมื อ ง แ ล ะ

ASCC 5 ยกระดับความพร้อม
แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์ของเว็บไซต์ต่าง ๆ
ซึ่ ง รวมถึ ง หน่ ว ยงานรั ฐ บาล
และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
ณ
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ข้อเสนอแนะ

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การท า
ธุรกรรมทางธนาคารออนไลน์
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่
ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร เทคโนโลยี สิ่ ง
อ านวยความสะดวก และ
เทคโนโลยี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ
อ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการสาหรับคนพิการ

ผู้ ส มัครรับเลื อ กตั้ง ที่ มี ค วาม
หลากหลาย เช่ น คู่ มื อ การ
เลือกตั้งอักษรเบรลล์ เว็บไซต์
แ ล ะ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานของ
WCAG
2) การจัดให้มีการลงทะเบียน
เพื่อใช้สิ ทธิเลื อกตั้งล่ วงหน้า
ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ที่ มี ค วาม
ห ล า ก ห ล า ย ทั้ ง ก า ร
ลงทะเบียนด้ว ยตนเอง ทาง
ไ ป ร ษ ณี ย์ แ ล ะ ท า ง
อินเทอร์เน็ต
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลาง
หรื อ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง พิ เ ศษ
ส าหรั บ คนพิ ก าร รวมทั้ ง จัด
ให้ มี ก ารลงคะแน นเสี ย ง
เ ลื อ ก ตั้ ง แ บ บ ท า ง เ ลื อ ก
นอกจากการลงคะแนนเสียง
ในคูหาเลือกตั้ง
- มาตรการหลังการเลือกตั้ง
1) จัดให้มีการรายงานผลการ
เลื อ กตั้ ง ที่ ส ามารถท าให้ ค น
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B. มี ค ว า ม ASCC 7 ยอมรั บ และบู ร ณา
ครอบคลุม
การสิทธิของคนพิการเพื่อให้มี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกมิติ
ของวิถีชีวิตชุมชนโดยเคารพ
ต่อการอยู่ได้ด้วยตนเอง การมี
อิสรภาพในการตัดสินใจ และ
เพื่ อ รั บ ประกั น ว่ า บริ ก าร
ชุมชนสิ่งอานวยความสะดวก
ต่ า ง ๆ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของคนพิการ
ASCC 13 ยอมรับสิทธิของคน
พิการในการดาเนินชีวิตด้ว ย
ทางเลื อ กของเขาเอง และ
รั บ ประกันความหลากหลาย
ของทางเลื อ กโดยค านึ ง ถึ ง
เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
การตัดสินใจด้วยตนเอง และ
รั บ ประกั น การอยู่ ไ ด้ ด้ ว ย
ต น เ อ ง ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร
เ กี่ ย ว กั บ แ บ บ แ ผ น ก า ร
ดารงชีวิตและการเข้าถึงและ
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และเพื่ อ
คุ้ ม ค ร อ ง ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต

ข้อเสนอแนะ
พิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
ครอบคลุ มสิ ทธิเ ลื อกตั้ ง ของ
ค น พิ ก า ร ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ก า ร
เลื อกตั้ง ขณะเลื อ กตั้ ง และ
หลังจากการเลือกตั้ง

- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
ครอบคลุ มสิ ทธิเ ลื อกตั้ ง ของ
ค น พิ ก า ร ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ก า ร
เลื อกตั้ง ขณะเลื อ กตั้ ง และ
หลังจากการเลือกตั้ง
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) การจัดสถานที่ของหน่ว ย
เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกและการให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสี ยงเลื อกตั้งให้ แก่คนพิการ
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ภายนอกที่ อยู่ อ าศัย จากการ
เลื อ กปฏิ บั ติ บ นฐานความ
พิการทุกรูปแบบ การลิดรอน
เ ส รี ภ า พ ก า ร แ ส ว ง ห า
ผลประโยชน์ การล่วงละเมิด
และการใช้ ค วามรุ น แรง ซึ่ ง
รวมทั้ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละ
ความรุ น แรงบนพื้ น ฐานทาง
เพศและเพศภาวะ
ASCC 15 ประกั น การเข้ า ถึ ง
สภาพแวดล้อมสร้างสรรค์โดย
ถ้ว นหน้า โดยเฉพาะสถาบัน
การศึ ก ษา สถาบั น สุ ข ภาพ
และกฎหมาย และหน่วยงาน
ที่ให้บริการ หน่วยงานบังคับ
ใช้ ก ฎหมาย สถาบั น สิ ท ธิ
ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ
สานักงานของผู้ให้บริการ ซึ่ง
รวมถึ ง การขนส่ ง สาธารณะ
การน้ อ มน ามาตรฐานการ
ออกแบบสาหรับทุกคน และ
ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มุ่งเน้น
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ งเพศ

ตามความต้องการและความ
เหมาะสม

ถ

มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
1) การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
การจั ด ท าข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเลื อ กตั้ ง และนโยบาย
ของพรรคก ารเมื อ ง แ ล ะ
ผู้ ส มัครรับเลื อ กตั้ง ที่ มี ค วาม
หลากหลาย เช่น ล่ ามภาษา
มื อ ค าบรรยายแทนเสี ย ง
เว็บไซต์และแอปพลิ เ คชั น ที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานของ
WCAG
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) การจัดสถานที่ของหน่ว ย
เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกและการให้ ค วาม

แผนงานของ
ประชาคม
พ.ศ. 2568

แผนงานหลัก

มาตรการสาคัญ

ข้อเสนอแนะ

ภาวะและกลุ่มอายุต่าง ๆ ใน
ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
ASCC 15.1 รั บ ประกั น การ
ย อ ม รั บ ภ า ษ า มื อ ใ น
ระดับประเทศในฐานะภาษา
ส าหรั บ ค นหู ห นว ก ใ น ทุ ก
ประเทศสมาชิกอาเซียน

ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสี ยงเลื อกตั้งให้ แก่คนพิการ
ตามความต้องการและความ
เหมาะสม
3) จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลาง
หรื อ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง พิ เ ศษ
ส าหรั บ คนพิ ก าร รวมทั้ ง จัด
ให้ มี ก ารลงคะแนนเสี ย ง
เ ลื อ ก ตั้ ง แ บ บ ท า ง เ ลื อ ก
นอกจากการลงคะแนนเสียง
ในคูหาเลือกตั้ง
4) จั ด ให้ มี ย านพาหนะของ
ทางราชการส าหรั บ รั บ ส่ ง
ระหว่างที่พักของคนพิการกับ
หน่วยเลือกตั้ง

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท
อาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการได้นั้นจะต้องมีการอาศัยความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมคนพิการ คนพิการ และครอบครัวคนพิการ ในการรณรงค์ และทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการ โดยการมองว่า
คนพิการเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาประเทศชาติและสังคมได้เช่นเดียวกับ
คนทั่วไป
ในส่วนประเด็นของบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งเป็นคนพิการที่มีความ
บกพร่องทางจิตและสติปัญญา และเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ท

ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 นั้น ยังคงมีประเด็นที่จะต้องศึกษาวิจัยต่อ ไปว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้มากน้อยเพียงใด เพื่อกาหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีความเหมาะสมให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถ
เข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ต่อไป

ธ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิอันเฟรล
ขอกราบขอบพระคุณคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยทุกท่ าน ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์
ศรีบุญโรจน์ อาจารย์นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง นายสุภวัฒน์ เสมอภาค นางสาว
ผักกาด โพธิ์ศรี นายชูเวช เดชดิษฐรักษ์ นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ นายคชรักษ์ แก้วสุราช นายเอกชัย
ปิ่นแก้ว นางสาวพรปวีณ์ มีมากบาง นายวิทยุต บุนนาค นายรักศักดิ์ ชัญรัญจวนสกุล นายสุนทร อยู่เจริญ
นางจุมพร สาริยันต์ นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน และนางสาวชมพูนุท เฉลียวบุญ ที่ได้สละเวลามาร่ว ม
ประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทารายงานวิจัยฉบับนี้
ขอขอบคุณนางสาวธันยธรณ์ พลายงาม ผู้ช่วยนักวิ จัย ที่ได้ทุ่มเททางานร่วมกันด้วยความตั้งใจ
จนทาให้งานรายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จไปได้ด้วยดี
ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์สอนกฎหมายทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
ให้แก่ผู้วิจัย และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดทารายงานวิจัยฉบับนี้จน
สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว
ผู้วิจัย
27 กรกฎาคม 2562

น

คานา
สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้นาสมาชิกประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้
ร่ ว มกั น ให้ ค วามเห็ น ชอบ “แผนบู ร ณาการสิ ท ธิ ค นพิ ก ารอาเซี ย น 2568 หรื อ ASEAN Enabling
Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities ในระหว่างการประชุม
สุดยอดผู้นา ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อยกระดับ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิคนพิการในอาเซียน ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม มูลนิธิอันเฟรลได้เห็นความสาคัญของการนาแผนแม่บทอาเซียน
นี้มาเป็นหนึ่งในหมุดหมายสาคัญในการส่งเสริมสิทธิทางการเมืองและการเลือกตั้งของคนพิ การอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมของประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
อีกทั้งหลังจากที่ประเทศไทยได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศในรอบ 8 ปี ทาให้ประชาชน รวมถึงกลุ่มคนพิการ
เกิดการตื่น ตัว และให้ ความสนใจต่อการมีส่ ว นร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น มูล นิธิอันเฟรล โดยการ
สนั บ สนุ น จาก AGENDA และ IFES ได้มีความพยายามทางานส่ งเสริมสิ ทธิคนพิการในการมีส่ ว นร่ว ม
ทางการเมืองและการเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่องได้เล็งเห็นทั้งพัฒนาการที่ดีและสิ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้สิทธิเลือกตั้งของกลุ่มคนพิการอยู่ ดังนั้นการวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของคนพิการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนสภาราษฎร พ.ศ.
2561 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการศึกษาแง่มุมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของคน
พิการ ซึ่งถือเป็นฐานสาคัญในการอานวยให้เกิดการเลือกตั้งที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและสามารถสะท้อน
เสียงของประชาชนได้อย่างแท้จริง เปรียบเทียบกับกฎหมายและระเบียบของประเทศที่มีความก้าวหน้าใน
การจัดการเลือกตั้งเพื่อคนทุกกลุ่ม รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเลือกตั้งของไทย ที่
จะสอดคล้องกับมาตรการสาคัญดังที่ระบุไว้ในแผนแม่บทอาเซียน 2568
ทางมูลนิธิขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาการวิจัยนี้ทุกท่าน โดยทางมูลนิธิอันเฟรล
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายที่มีความสนใจเรื่องสิทธิการเมืองและการเลือกตั้งของ
คนพิการ รวมถึงคณะที่ปรึกษาที่มีความสามารถและคุณูปการต่อวงการด้านสิทธิมนุษยชน ด้านกฎหมาย
และการทางานรณรงค์ สิทธิคนพิการหลายท่าน ทาให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์และเสร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้ง
ขอบพระคุณคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมพัฒนาและส่งเสริม

บ

คุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งองค์กรคนพิการที่ได้ให้ความร่วมมือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทาวิจัย
และการดาเนินโครงการนี้
ทางมูล นิ ธิอัน เฟรลหวังเป็ น อย่ างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นส่ ว นหนึ่งในการอานวยให้ เกิดการ
ปรับปรุงเชิงกฎหมายและทัศนคติที่ดีของทุกภาคส่วนในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
สิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารในทางการเมื อ งและการเลื อ กตั้ ง ที่ เ ท่ า เที ย มในฐานะพ ลเมื อ งผู้ ใ ส่ ใ จในระบอบ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม
มูลนิธิอันเฟรล
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สารบัญ
หน้า
ง
จ
น
บ
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บทคัดย่อ
บทสรุปผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3. ขอบเขตการวิจัย
4. วิธีการวิจัย
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1
3
4
4
4

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวกับคนพิการ
1. แนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และการเลือกปฏิบัติ
1.1 หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.2 หลักความเสมอภาค
1.2.1 ความหมายของความเสมอภาค
1.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเสมอภาค
1.3 การเลือกปฏิบัติ
1.3.1 การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
1.3.2 การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
1.3.3 การเลือกปฏิบัติโดยตรง
1.3.4 การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
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5
7
8
9
11
11
11
12
12

สารบัญ (ต่อ)
1.3 หลั กการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ น มนุษย์ ความเสมอภาค และการเลื อกปฏิบัติที่
ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศ
1.3.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1.3.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
1.3.3 กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษ ฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรม
1.3.4 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
2. แนวคิดว่าด้วยความพิการ
2.1 ความหมายของคนพิการ
2.2 ประเภทคนพิการ
2.2.1 ความพิการทางการเห็น
2.2.2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
2.2.3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
2.2.4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
2.2.5 ความพิการทางสติปัญญา
2.2.6 ความพิการทางการเรียนรู้
2.2.7 ความพิการทางการออทิสติก
2.3 แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2.3.1 แนวทางการทาการกุศล (Charity Approach)
2.3.2 แนวทางทางการแพทย์ (Medical Approach)
2.3.3 แนวทางทางสังคม (Social Approach)
2.3.4 แนวทางด้านฐานแห่งสิทธิ (Rights-Based Approach)
2.4 แนวคิดสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
2.4.1 อุปสรรคทางกฎหมาย
2.4.2 อุปสรรคทางกายภาพ
2.4.3 อุปสรรคด้านข้อมูลข่าวสาร
ฝ

หน้า
13
13
14
15
16
17
17
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
23
24
24
25
25
26

สารบัญ (ต่อ)
2.4.4 อุปสรรคด้านทัศนคติ
2.5 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ
2.5.1 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
2.5.2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
2.6 สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการ
2.6.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
2.6.2 ความสาคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
2.6.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการ
2.7 สิทธิของคนพิการในภูมิภาคอาเซียน
2.7.1 วิวัฒนาการด้านสิทธิคนพิการในภูมิภาคอาเซียน
2.7.2 สาระสาคัญของแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิ
คนพิการที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
2.8 สิทธิของคนพิการตามกฎหมายไทย
2.8.1 สิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.8.2 สิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
บทที่ 3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1. ความหมายและความสาคัญของการเลือกตั้ง
1.1 ความหมายของการเลือกตั้ง
1.2 ความสาคัญของการเลือกตั้งกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง
2.1 หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ (Free Election)
2.2 หลักการเลือกตั้งตามกาหนดระยะเวลา (Periodic Election)
2.3 หลักการเลือกตั้งที่ยุติธรรม (Genuine Election)
2.4 หลักการให้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป (Universal Suffrage)
พ
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2.5 หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค (Equal Suffrage)
2.6 หลั ก การเลื อ กตั้ ง โดยการลงคะแนนลั บ (Secret Voting or Secret
Ballot)
3. แนวคิดว่าด้วยการจากัดสิทธิเลือกตั้ง
4. สิทธิเลือกตั้งของคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
4.1 ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง
4.1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
4.1.2 การประสานงานกั บ องค์ ก รคนพิ ก ารและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.1.3 การจัดอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนพิการให้แก่เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เลือกตั้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้รับทราบ
4.1.4 การเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทน
ของประชาชนในทุกระดับ
4.2 วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
4.2.1 สถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
4.2.2 บริเวณหน่วยเลือกตั้ง
4.2.3 คูหาลงคะแนน
4.3 ช่วงเวลาหลังการเลือกตั้ง
4.3.1 การอานวยความสะดวกให้คนพิการได้รับทราบการนับคะแนนและ
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
4.3.2 การร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้ง
4.3.3 การรวบรวมสถิติข้อมูล
บทที่ 4 กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
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1.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
1.1.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการชาวอเมริกัน
1.1.2 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิในการเลือกตั้ง
1.1.3 รั ฐ บั ญญัติการเข้าถึงสิ ทธิในการเลื อ กตั้งส าหรั บคนชราและคน
พิการ ค.ศ. 1984
1.1.4 รัฐบัญญัติการลงทะเบียนเลือกตั้งแห่งชาติ ค.ศ. 1993
1.1.5 รัฐบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
1.2 การอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
1.2.1 การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
1.2.2 การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
1.2.3 เว็บ ไซต์ที่อานวยความสะดวกเพื่อให้ คนพิการเข้าถึงข้อมูล การ
เลือกตั้ง
1.2.4 การจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
1.2.5 สิ่งอานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
1.2.6 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนพิการ
1.2.7 การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมเมื่อคนพิการได้ร้องขอ
2. ประเทศแคนาดา
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งแคนาดา
2.1.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแคนาดา
2.1.3 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งประเทศแคนาดา
2.2 การอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
2.2.1 การประชาสั มพั นธ์ข้ อ มูล ที่เ กี่ยวกับ การเลื อ กตั้ งให้ คนพิ ก ารได้
รับทราบ
2.2.2 การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.2.3 การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ภ
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2.2.4 ที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งจะต้องจัดสภาพให้คนพิการสามารถเข้าถึง
ได้
2.2.5 อุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง
2.2.6 การให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบพิเศษ
2.2.7 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกคูหาเลือกตั้ง
3. ประเทศออสเตรเลีย
3.1 การอานวยความสะดวกไว้เป็นพิเศษในหน่วยเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง
3.2 การลงคะแนนเสียงนอกหน่วยเลือกตั้ง
3.3 หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่
3.4 การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
3.5 การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5 สิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทยและการอานวยความสะดวกในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการในประเทศไทย
1. วิวัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย
2. การอานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่คนพิการตาม
กฎหมายปัจจุบัน
2.1 การจัดให้มีที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการ
2.2 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
2.3 การอานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
ในวันเลือกตั้ง
2.3.1 การแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่
เลือกตั้ง
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2.3.2 การจัดสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2.3.3 การจั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารที่ แ สดงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการออกเสียงลงคะแนน
2.4 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
บทที่ 6 วิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย
1. กฎหมายจากัดสิทธิคนพิการบางประเภทให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ ใช้สิ ทธิ
เลือกตั้ง
2. อุปสรรคทางด้านกฎหมายที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ใน
อดีต
3. อุปสรรคทางด้านกฎหมายที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ใน
ปัจจุบัน
3.1 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งก่อนมีการ
เลือกตั้ง
3.1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
3.1.2 การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง
3.1.3 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กรรมการประจาหน่ว ย
เลือกตั้ง
3.1.4 องค์กรคนพิการ
3.2 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนน
เสียงในช่วงระยะเวลาของการเลือกตั้ง
3.2.1 การจัดให้มีที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุ
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3.2.2 การอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ณ ที่เลือกตั้งและหน่วย
เลือกตั้งในวันออกเสียงก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งเป็นการ
ทั่วไป
3.3 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งภาย
หลังจากมีการเลือกตั้ง
บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. บทสรุป
2. ข้อเสนอแนะ
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6.1 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของไทยที่มีการจากัดสิทธิเลือกตั้ง
ของคนพิการไว้โดยตรง
6.2 แสดงจานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
7.1 แสดงข้อจ ากัดหรื ออุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการแต่ละ
ประเภท
7.2 เปรียบเทียบกฎหมายหรือมาตรการในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศไทย
7.3 เปรี ย บเที ย บมาตรการในการท าให้ ค นพิ ก ารเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในช่ ว ง
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการสาคัญที่นานาอารยประเทศต่างให้การ
ยอมรับและถือปฏิบัติกัน โดยหลักการนี้เป็นหลักการที่แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันโดยไม่คานึงถึงความแตกต่าง
ทั้งในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง ดังนั้น คนพิการในฐานะที่เป็นมนุษย์จึงได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความพิการนับได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เป็นข้อจากัดในการที่
จะทาให้คนพิการไม่สามารถดารงชีวิตหรือเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายได้ให้การรับรองทัดเทียม
กับคนทั่วไป แม้ในปัจจุบันจะมีความพยายามจากภาครัฐที่จะทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ
ที่ตนพึงจะได้รับจากรัฐเพิ่มมากขึ้น เช่น สิทธิที่จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทาง
การแพทย์ สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิที่จะได้รับการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการ สิทธิที่จะแสดงเจตจานงและมีส่วนร่วมในทางการเมือง ฯลฯ
อย่างไรก็ดีแม้สิทธิเหล่านี้จะเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตามกฎหมายทั้งในระดับสากล
และกฎหมายภายในประเทศของรัฐต่าง ๆ ก็ตาม แต่ก็ยั งมีคนพิการเป็นจานวนมากที่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิขั้น
พื้น ฐานของรั ฐ ที่ป กครองในระบอบประชาธิป ไตยที่ ต่างให้ การยอมรับ เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ งผู้ แ ทนของ
ประชาชนผ่านกระบวนการการเลือกตั้งโดยเสรี อิสระ เป็นการลับ และเสมอภาค 1 ดังนั้น ในการ
จัดการเลือกตั้งจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการในฐานะที่เป็น
พลเมืองที่เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยสามารถเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งเช่นเดียวกับคนทั่วไป
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซึ่งได้ให้การรับรองถึงหลักศักดิ์ศรีใน
ความเป็ น มนุ ษ ย์ และหลั ก การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพภายใต้ ห ลั ก ความเสมอภาค 2 ดั ง นั้ น
1
2

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, มาตรา 4, มาตรา 25 และมาตรา 27.
1

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงได้
บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งได้อย่างเสมอภาคได้
มากขึ้น ดังนี้
มาตรา 92 บั ญ ญั ติ ว่ า “เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ค นพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ
ผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการ
อานวยความสะดวกสาหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการ
ช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ใน
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของ
บุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทา
เครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทาการ
แทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้
ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ
สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบีย นแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ ใน
ทะเบียนบ้าน
การอานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ สิทธิ
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด การลงทะเบียนดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้องคานึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย”
จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของไทย
ได้ให้ความสาคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการในการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งมากขึ้นซึ่งแตกต่าง
จากในอดีตที่ผ่านมา จากข้อมูลของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้ง
แรกภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ส ภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้มากถึง 1,834,808 คน3 จากจานวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศทั้งหมดจานวน 51,419,975 คน4 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.56 ของจานวนผู้มีสิทธิ
3

กองบรรณาธิการ thisABLE.me, “พม.แจงสถานที่เลือกตั้งคนพิการ-ผู้สูงอายุและชี้ใช้สิทธิยื่นเลือกตั้ง
ล่วงหน้าได้ถึง 19 ก.พ.” Online], available : https://thisable.me/content/2019/02/504 (เข้าถึงวันที่ 10
มีนาคม 2562.)
4
ธนกร วงษ์ปัญญา, ตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562 ชี้ชะตา 24 มีนาคม เทคะแนนให้ใคร Online],
available : https://thestandard.co/thailandelection2562-voter-number/ (เข้าถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562).
2

เลือกตั้งทั้งหมดของทั้งประเทศ แม้กฎหมายฉบับนี้จะมีการบัญญัติให้มีการอานวยความสะดวกและให้
การช่วยเหลือแก่คนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิเลื อกตั้งเช่นเดียวกับคนทั่วไปไว้ แต่กฎหมาย
ฉบับนี้ยังคงมีช่องว่างหลายประการซึ่งทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้เช่นเดียวกับ
ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของแต่ละพรรคการเมือง การอานวยความสะดวกและการให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองได้ การทาให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลในการ
ประกาศผลและรับรองผลการเลือกตั้ง เป็นต้น
ดังนั้ น เพื่อเป็ น พื้น ฐานในการพัฒ นาการรณรงค์และพัฒ นาสิ ทธิทางการเมือ งและการ
เลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการศึกษาวิจัยมาตรการทางกฎหมายในการ
เลือกตั้งของคนพิการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 ภายใต้ขอบข่ายงานของมูลนิธิอันเฟรล (ANFREL) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนาไปสู่
การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทอาเซี ย น ค.ศ. 2025 เพื่ อ บู ร ณาการสิ ท ธิ ค นพิ ก าร (ASEAN Enabling
Masterplan 2025 : Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities) ในประเทศไทย
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
2.2 เพื่อศึกษาสิทธิเลือกตั้งของคนพิการภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายใน
ต่างประเทศ
2.3 เพื่อศึกษาถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการตามกฎหมายไทยและวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
2.4 เพื่ อ เสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารใน
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งตามหลักสากล
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3. ขอบเขตของการวิจัย
วิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะทาการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ ย วกับ สิ ทธิเลื อ กตั้ งของคนพิ ก ารทั้ ง ของต่า งประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาช่อ งว่าง
ในทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 ซึ่งทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
4. วิธีการวิจัย
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในวิจัยฉบับนี้ จะใช้วิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบวิ จัย
เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานวิจัยฉบับ
สมบู ร ณ์ ข้อมูล สารสนเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่
เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการมาวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างในทางกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ทาให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
5.2 ท าให้ ท ราบถึ ง สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก ารภายใต้ ค วามตกลงระหว่ า งประเทศและ
กฎหมายในต่างประเทศ
5.3 ทาให้ทราบถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการตามกฎหมายไทย และช่องว่างของกฎหมายซึ่ง
ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
5.4 จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อให้คนพิการ
ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งตามหลักสากล
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
ในการศึกษาเรื่องสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา
ถึงหลักการพื้นฐานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค
เนื่องจากการที่จะทาให้คนพิการสามารถเข้ าถึงสิทธิเลือกตั้งได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปนั้น รัฐอาจจะ
ต้องมีการกาหนดมาตรการบางอย่างในลักษณะที่เป็นเลือกปฏิบัติระหว่างคนทั่วไปกับคนพิการ ซึ่ง
หากมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความพิการย่อมถือเป็นการลดคุณค่าในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ในทางตรงกันข้ามหากมีการกาหนดมาตรการในลักษณะที่เป็นเลือกปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม ย่ อมแสดงให้ เห็ น ถึง ความเสมอภาคในการเข้ าถึ งสิ ทธิ เลื อ กตั้ ง ของคนพิ การตามหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน ในบทนี้ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาแนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และ
การเลื อกปฏิบั ติ ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้มีการบัญญัติรับรองถึงหลักการดังกล่าว
รวมทั้งแนวคิดว่าด้วยความพิการ ซึ่งจะกล่าวถึงความหมายและประเภทคนพิการ แนวทางในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และสิทธิของคน
พิการในภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทย
1. แนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และการเลือกปฏิบัติ
1.1 หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คาว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” (The dignity of Human) มีรากฐานมาจากปรัชญา
ความคิดของสานักกฎหมายธรรมชาติตั้งแต่ยุคกรีก โดยแนวความคิดเรื่องนี้ถูกหยิบยกมาถกเถียงใน
รูปแบบของปรัชญาในเชิงจริยธรรมขั้นพื้นฐานในเชิงสังคมที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ จนกระทั่ง
สานักสโตอิค (Stoic) ได้พัฒนาแนวคิดในเชิงจริยธรรมของกฎหมายธรรมชาติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีเหตุผลและดารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้บนพื้นฐานของความเสมอภาคซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวส่งผลไปถึงปรัชญาของสานักกฎหมายธรรมชาติในยุคกลางโดยการนาเอาคุณค่าเชิง
ศีลธรรมไปผสมผสานกับแนวความคิดทางเทววิทยา โดยในพระคัมภีร์ ไบเบิลได้กล่าวถึงการที่พระเจ้า

5

ได้สร้างมนุษย์ขึ้นโดยอาศัยภาพลักษณ์ของพระเจ้าอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ทั้งในแง่ของร่างกายและจิตวิญญาณ5
ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกหยิบยกขึ้นมากล่า วอ้างในฐานะที่
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ตามธรรมชาติของปัจเจกชนภายใต้ทฤษฎีสัญญาประชาคม โดยนักปรัชญา
สานักกฎหมายธรรมชาติหลายท่านได้อธิบายถึงสิทธิตามธรรมชาติของปัจเจกบุคคลที่มนุษย์ทุกคนมี
ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิดจนกระทั่งตายในแง่ที่ว่าสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิที่ไม่มีใครพรากไปจากเขาได้ แต่
เนื่องมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่สามารถดารงชีวิตอยู่โดยลาพังได้ ด้วยเหตุดังกล่าวมนุษย์จึงต้องการ
ความปลอดภัยและดารงไว้ซึ่งสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติจึงตัดสินใจมาทาสัญญาประชาคมร่วมกันโดย
มอบหน้าที่ให้รัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสได้นาเอาแนวคิด
ว่าด้วยสิทธิตามธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องมือในการเขียนคาประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาและ
การปฏิวัติฝรั่งเศส
ในช่วงคริสศตวรรษที่ 18 Immanuel Kant นักปรัชญาชาวเยอรมันได้พัฒนาแนวคิด
ในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย Kant ได้อธิบายถึงคาว่า ศักดิ์ศรี
ว่าหมายถึง ความอิสระของมนุษย์ แต่เป็นความอิสระอันเป็นพื้นฐานมิได้มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ตัว
มนุษย์ หากแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อมนุษย์จะสามารถบรรลุคุณค่าอันดีงามได้6
เหตุการณ์โศกนาฏกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวอย่างโหดเหี้ยมและทารุณกรรม
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้นานาประเทศเริ่มตระหนักถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวมนุษย์มากขึ้น และ
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง คาว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ” จึงได้รับการสถาปนา
อย่างเป็นรูปธรรมโดยปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights, 1948 : UDHR) ข้อ 1 ว่า “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี
และสิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ”7
ต่อมาได้มีการนาเอา คาว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปบัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (The Basic Law of Federal Republic of Germany) มาตรา 1 (1) ซึ่งบัญญัติว่า “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ เป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้ความเคารพและให้
5

Roberto Andorno, Human Dignity and Human Rights, pp. 46 – 47, [Online], available
: https: / / www. researchgate. net/ publication/ 278689454_Human_Dignity_and_Human_Rights,
(accessed April 3, 2019).
6 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , พิมพ์ครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552), หน้า 86.
7
A human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with
reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
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ความคุ้มครองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ”ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการนาเอาหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นเป็นพื้นฐาน
ของสิทธิเสรีภาพทั้งปวง โดยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน โดยไม่คานึงถึงเพศ
วัย สีผิว สัญชาติ หรือศาสนา นอกจากนี้เมื่อพูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว จะต้องไม่คานึงถึง
ความสามารถทางสติปัญญาในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ของผู้นั้นด้วย หรืออาจกล่าวว่า มีเพียงความเป็น
มนุษย์เท่านั้นที่เป็นเงื่อนไขนาไปสู่ความมีศักดิ์ศรีดังกล่าวนี้8 ดังนั้น หากมีการกระทาในลักษณะที่เป็น
การติดตามไล่ล่า เนรเทศ การลงโทษในลักษณะโหดร้าย การบังคับให้ทางาน การใช้คนเป็นทาส การ
ก่อการร้าย การทาลายล้างชาติพันธุ์ หรือการนาเอามนุษย์ไปใช้ในการทดลอง การกระทาเหล่านี้ย่อม
เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยตรง นอกจากนี้หากมีการกระทาในลักษณะอื่นใดที่มีการ
ลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ในลั กษณะที่เป็นเพียงวัตถุก็ย่อมเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยการ
กาหนดมาตรการทั้งทางด้านนโยบายและกฎหมาย และมีกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการกระทาในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อหลักการดังกล่าวด้วย9
1.2 หลักความเสมอภาค
“หลักความเสมอภาค” (Principle of Equality) เป็นหลักการสากลที่นานาประเทศ
ต่างให้การยอมรับในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้น หลักความเสมอภาคจึงเป็นหลักการ
พื้นฐานที่สาคัญของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรี
ประชาธิป ไตย เนื่ องจากหลั กความเสมอภาคเป็นหลั กประกันที่จะทาให้ เสรีภ าพเกิ ดขึ้นได้ จ ริ ง 10
กล่าวคือ แม้รัฐธรรมนูญจะให้การรับรองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้มากมายเพียงใด
ก็ตาม หากปราศจากซึ่งหลักความเสมอภาคแล้วย่อมไม่สามารถทาให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ
และเสรีภาพเหล่านั้นได้ เพราะรากฐานของสิ ทธิและเสรีภาพมาจากความเท่าเทียมกันตามธรรมชาติ

8

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, รายงานวิจัย เรื่อง หลักการใช้อานาจขององค์กรที่ต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546), หน้า 2.
9
บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 94 – 103.
10
เกรี ย งไกร เจริ ญ ธนาวั ฒ น์ , หลั ก ความเสมอภาค, [Online], available : http://www.publaw.net/publaw/view.aspx?id=657&Page=1, (สืบค้นวันที่ 10 เมษายน 2562).
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ของมนุษย์11 ความเสมอภาคจึงทาให้การใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นไปอย่างทั่วถึงและเสมอกันทุกคน 12
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหลักความเสมอภาคก็คือสิทธิของประชาชนภายในรัฐที่จะได้รับการปฏิบัติจาก
รัฐอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักนิติรั ฐ13 ทั้งในแง่ของการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ การใช้
อานาจทางปกครองของฝ่ายบริหาร และการพิจารณาคดีพิพากษาคดีจากฝ่ายตุลาการ โดยไม่คานึงถึง
ความแตกต่างในคุณสมบัติของบุคคล เช่น ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม
1.2.1 ความหมายของความเสมอภาค
คาว่า “เสมอภาค” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง
มีส่วนเท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เช่น ในปัจจุบันบุรุษและสตรีมีสิทธิเสมอภาคกัน14 แต่เนื่องจากหลักความ
เสมอภาคนั้นเป็นหลักที่มีความยืดหยุ่นในการตีความขึ้นอยู่กับบริบทของการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้มี
นักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึง หลักความเสมอภาค ไว้ดังนี้
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ได้อธิบายว่า ความเสมอภาคหมายถึงความเสมอภาค
ในทางกฎหมาย กล่าวคือ มีสิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายเช่ นเดียวกับบุคคลอื่น ไม่ใช่หมายความว่า
จะต้องมีความเสมอภาคในการมีวัตถุสิ่งของ และความเสมอภาคในกฎหมายนี้อาจเป็นทั้งสิทธิและ
หน้าที่หรือภาระ15
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ได้สรุปหลักเกณฑ์กว้าง ๆ ของหลักความ
เสมอภาคไว้ว่าจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระเหมือนกั นอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มี
สาระแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ16
11

บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 154-155 และสมคิด เลิศไพฑูรย์, “หลักความเสมอภาค” ใน
วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2543, หน้า 164-165.
12
เกรี ย งไกร เจริ ญ ธนาวั ฒ น์ , หลั ก ความเสมอภาค, [Online], available : http://www.publaw.net/publaw/view.aspx?id=657&Page=1, สืบค้นวันที่ 10 เมษายน 2562.
13
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,
พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543), หน้า 94-95.
14
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), หน้า 1255.
15
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม, “คาอธิบายกฎหมายปกครอง”, ใน ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของ
ปรีดี พนมยงค์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), หน้า 154, อ้างถึงใน สมคิด เลิศไพฑูรย์,
“หลักความเสมอภาค”, วารสารนิติศาสตร์, เล่มที่ 30 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2543, หน้า 165.
16
บรรเจิด สิงคะเนติ, โครงการเฉลิมพระเกีย รติส ารานุกรมรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543), หน้า 2.
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ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อธิบายว่า การปฏิบัติตามหลัก
ความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้ องปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ
จากนิยามดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า หลักความเสมอภาค เป็นการปฏิบัติต่อ
บุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่ในกรณีที่ข้อเท็จจริงมีความแตกต่างกันอาจมีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันได้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันได้
1.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเสมอภาค
หลักความเสมอภาคเป็นหลักการที่สาคัญที่สะท้อนถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ กล่าวคือ การปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะที่เคารพถึงศักดิ์ศรีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลแต่ละคน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ใน
การพิจ ารณาว่าการปฏิบั ติต่อบุ คคลในลั กษณะใดจึงจะถือเป็นการปฏิบัติโ ดยความเสมอภาคนั้น
สามารถพิจารณาได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1) ความเสมอภาคตามรูปแบบ (Formal Equality)
แนวความคิ ด ความเสมอภาคตามรู ป แบบตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานที่ ว่ า “สิ่ ง ที่
เหมือนกันควรจะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน ” (likes should be treated alike)17 กล่าวคือ หากมี
ความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีความเท่าเทียมกันแล้วมนุษย์ทุกคนก็ควรจะต้องได้รับการปฏิบัติที่
เช่นเดียวกันหรือเหมือนกันโดยไม่คานึงถึงความแตกต่าง (Treating People in a Difference –Blind
Fashion) ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเพศ ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ ดังนั้น
นโยบายหรือกฎหมายของรัฐจึงต้องมีความเป็นกลางและมีมาตรฐานเดียวกันสาหรับคนทุกคน เมื่อใด
ก็ตามหากมีการกาหนดนโยบายหรือตรากฎหมายที่ยอมให้มีการปฏิบัติที่แตกกต่างกันได้ นโยบายหรือ
กฎหมายนั้นย่อมขัดต่อหลักความเท่าเทียม 18 เช่น ลูกจ้างทุกคนทั้ งชายและหญิงจะต้องมีเวลาพัก
เท่ากัน โดยไม่คานึงว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นเพศชายหรือหญิง กรณีเช่นนี้ย่อมอยู่ภายใต้หลักความเสมอ
ภาคตามรูปแบบและอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม แต่หากมีการยกเว้นให้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกซึ่ง
ต้องให้นมบุตรได้พักมากกว่าเพศชายกรณีเช่นนั้นจะกลายเป็นการเลือกปฏิบัติในทันที เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าแนวคิดนี้มุ่งเน้นไปที่การทาให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในบางครั้ง
อาจทาให้บุคคลบางประเภท เช่น สตรี คนพิการ ตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึง
โอกาสภายใต้สิ่งที่จะต้องปฏิบัติ ให้เหมือนกันได้ ดังนั้น หากนาทฤษฎีนี้มาใช้ จึงอาจทาให้เกิดความ
17

อธิป จันทนโรจน์, “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุความพิการกับกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทย,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 8.
18
คณาธิป ทองรวีวงศ์ และคณะ, รายงานวิจัย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือก
ปฏิบัติ (กรุงเพทฯ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2560), หน้า 296.
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เหลื่อมล้าหรือความไม่เป็นธรรมกับบุคคลบางกลุ่มได้ จึงจาเป็นที่จะต้องกาหนดมาตรการบางประการ
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริง
2) ความเสมอภาคในผล (Equality Result)
แนวความคิดเรื่องความเสมอภาคในผล เป็นแนวคิดที่ถูกนามาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวคิดเรื่องความเสมอภาคตามรูปแบบ กล่าวคือ ตามทฤษฎีความเสมอภาคตาม
รูปแบบนั้นจะถือว่ามีความเสมอภาคเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลทุกคนอยู่ในสภาวะที่เดียวกัน แต่เมื่อใดก็
ตามที่บุคคลแต่ละคนตกอยู่ในสภาวะที่แตกต่า งกันแล้ว ความเสมอภาคก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น
แนวคิดนี้จึงมองไปที่การทาให้เกิดความเสมอภาคโดยคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าความเท่าเทียม
ในการเข้า ถึ ง ความเสมอภาค 19 โดยจะมุ่งเน้ น ไปที่ ก ารขจั ด ความไม่ เ ท่า เทีย มกัน ทั้ ง ในจุด เริ่ ม ต้ น
(Starting Point) และผลสุดท้าย (Finishing Point)20 และเพื่อให้ได้ผลลั พธ์สุดท้ายตามที่ต้องการ
แนวคิดนี้จึงยอมให้รัฐสามารถกาหนดนโยบายหรือมาตรการทางกฎหมายเพื่อแทรกแซงกระบวนการ
บางอย่างที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิให้แก่บุคคลที่ด้อยโอกาสได้เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความ
เสมอภาคกัน โดยจะต้องคานึ งถึงหลักความได้สัดส่วน (Proportionality) เช่น การกาหนดโควตา
ให้แก่คนพิการในการเข้าทางานในภาคเอกชนโดยการใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษี เป็นต้น
3) ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity)
แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคในโอกาส เป็นแนวคิดที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง
ความเสมอภาคตามรู ป แบบและความเสมอภาคในผล กล่ า วคื อ แนวคิ ด นี้ เ ชื่ อ ว่า มนุ ษ ย์ทุ ก คนมี
ความสามารถเท่ากันหากมีการขจัดอุปสรรคบางประการซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่เป็นต้นเหตุให้บุคคลมี
ความแตกต่างกัน เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าถึง
สิ ทธิอย่ างเท่าเทีย มกัน และเมื่อปราศจากอุปสรรคในการเข้าถึงแล้ ว บุคคลก็จะสามารถประสบ
ความสาเร็จได้ด้วยความสามารถของตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องคานึงถึงผลลัพธ์ว่าจะเกิดความเท่าเทียม
กันจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมุ่งเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคทุก รูปแบบ
เพื่อให้ทุกคนมีความเสมอภาคกัน เช่น การประกาศรับสมัครงานโดยไม่นาเหตุแห่งความพิการมาเป็น
คุ ณ สมบั ติ ใ นการเข้ า ท างานในต าแหน่ ง ที่ ประกาศรั บสมั ค ร เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ค นพิ ก ารสามารถ
สอบแข่งขันเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้ เป็นต้น 21

19
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1.3 การเลือกปฏิบัติ
จากแนวคิดในเรื่องของความเสมอภาคดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่จะ
ทาให้บุคคลทุกคนเข้าถึงความเสมอภาคได้อย่างเท่าเทียมกันนั้น ลาพังเพียงแค่แนวคิดว่าด้วยความ
เสมอภาคตามรูปแบบย่อมไม่สามารถทาให้ทุกคนเข้าถึงความเสมอภาคได้ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเกิด
มาย่ อมมี ความแตกต่างกัน ดังนั้ น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดมาตรการบางประการซึ่ ง เป็ น
มาตรการในลักษณะของ “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ตามแนวคิดหลักความเสมอภาคในผล
และหลักความเสมอภาคในโอกาส
เมื่อกล่าวถึงคาว่า “การเลือกปฏิบัติ” ในมุมมองของหลักความเสมอภาคในความรู้สึก
ของคนทั่วไปย่อมเป็นคาที่มีความหมายในเชิงลบ กล่าวคือ หากมีเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อใดความเสมอ
ภาคย่อมไม่เกิดขึ้น ซึ่งในความหมายนี้ ได้แก่ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ในความเป็นจริงแล้ว
การเลือกปฏิบัติเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทาให้คนเข้าถึงความเสมอภาคได้ หากการเลือกปฏิบัตินั้น
เป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการเลือกปฏิบัติในลักษณะใดเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้น มีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1.3.1 การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ในการพิจารณาว่าการเลือกปฏิบัติในลักษณะใดที่ถือเป็นการการเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็ น ธรรม (Unfair Discrimination) นั้ น อาจพิ จ ารณาได้ จ ากแนวทางหรื อ วิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ
กล่าวคือ หากมีการกาหนดมาตรการใดที่มีลักษณะของการกีดกันหรือจากัดสิทธิของบุคคลบางกลุ่ม
หรือมีการปฏิบัติที่นาเอาเหตุของความแตกต่าง (Differentiation of treatment) เพราะเหตุแห่ ง
ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะอื่น มาเป็นเงื่อนไขในการกี ดกันที่จะ
ไม่ให้เกิดความเสมอภาคขึ้น กรณีเช่นนี้ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งหลักการนี้ได้รับการ
รับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง22 นอกจากนี้การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ยังหมายความรวมไปถึงการเลือกปฏิบัติโดยไร้เหตุผลหรือ ปราศจากเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย
1.3.2 การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
หลักการว่าด้วยการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม มีรากฐานมาจากแนวคิดในเรื่องของ
หลักความเสมอภาคในผลและหลักกความเสมอภาคในโอกาส กล่ าวคือ หากมีการเลือกปฏิบัติโดยมี
เหตุแห่งความจาเป็นที่มีความชอบธรรม มีความสมเหตุสมผล เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และมีเหตุอัน
22
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ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 23 การเลือกปฏิบัตินั้นย่อมถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งนี้การเลือก
ปฏิบัติดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักแห่งความได้สัดส่วน โดยคานึงถึงความเหมาะสมของสัดส่วน
ระหว่างการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ กับการพิจารณา
ถึงความสามารถที่แท้จริของบุคคลดังกล่าวภายใต้วัตถุประสงค์ของการเลือกปฏิบัติประกอบด้ว ย
เสมอ24 ด้วยเหตุนี้มาตรการพิเศษบางประการที่กฎหมายกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค อานวยความ
สะดวก หรือส่งเสริมให้บุคคลบางกลุ่ม เช่น เด็ก สตรี คนชรา หรือคนพิการ ให้สามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
นอกจากประเด็น ในเรื่ อ งการปฏิ บัติ ที่เ ป็นธรรมและการปฏิบั ติที่ ไ ม่เ ป็นธรรมแล้ ว
ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ หลั ก การเลื อ กปฏิบั ติ อี ก ประการหนึ่ งนั่ นก็ คื อ มาตรการทาง
กฎหมายที่จะทาให้บุคคลเข้าถึงหลักความเสมอภาคภายใต้แนวทางการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ จะต้อง
พิจารณาถึงความพึงพอใจของบุคคลในการเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพประกอบด้วยเสมอ เนื่องจากความ
พึงพอใจจะเป็นเครื่องในการสะท้อนถึงการให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลในการเข้าถึงความเสมอภาคได้
เป็นอย่างดี ซึ่งในการพิจารณาถึงความพึงพอใจนั้นอาจแบ่งแยกออกเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงและ
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ดังนี้
1.3.3 การเลือกปฏิบัติโดยตรง
การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) มีความสัมพันธ์กับแนวคิดใน
เรื่องของหลักความเสมอภาคในเชิงรูปแบบ ที่เน้นการเลือกปฏิบัติที่ด้อยกว่าเป็นพื้นฐาน 25 กล่าวคือ
การเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้นเป็นการแสดงออกถึง การปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลในสภาวะหรือ
เงื่อนไขที่เหมือนกัน ซึ่งทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนั้น
เกิดความไม่พึงพอใจโดยตรงหรือตกอยู่ในภาวะที่ตนรู้สึกว่าด้อยกว่าบุคคลทั่วไป 26 หรืออาจกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่าเป็นการไม่ให้สิทธิแก่บุคคลบางกลุ่มโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เช่น คนพิการต้องการที่
จะสมัครงานแต่ถูกหน่วยงานปฏิเสธเนื่องจากร่างกายของเขามีความพิการ กรณีเช่นนี้ย่อมถือเป็นการ
เลื อกปฏิบั ติโ ดยตรงเนื่ องจากทาให้ คนพิการตกอยู่ในสถานะที่ไม่อาจเข้าถึงสิทธิในการทางานซึ่ง
แตกต่างกับบุคคลทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด
1.3.4 การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) มีความสัมพันธ์กับแนวคิด
ความเสมอภาคทางโอกาสซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะทาให้ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิหรือเสรีภาพ
23
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อย่างเท่าเทียมกัน โดยการกาหนดมาตรการบางอย่างที่มีความเป็นกลางไว้เพื่อเอื้อให้บุคคลบางกลุ่ม
เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ได้สามารถเข้าถึงสิทธิเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป27 แต่อย่างไร
ก็ดีมาตรการดังกล่าวนั้นอาจยังมีข้อบกพร่องบางประการที่อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาส
ที่กาหนดไว้โดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และอาจทาให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่บุคคลบางกลุ่มได้ เช่น
การประกาศรับสมัครงานที่เปิดโอกาสให้คนพิการมีสิทธิที่จะสมัครงานดังกล่าวได้ แต่ปรากฏว่า ในวัน
สัมภาษณ์งานสถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานนั้นกลับไม่มีลิฟต์หรือทางลาดทาให้คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวไม่สามารถสัมภาษณ์งานได้ กรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่า ประกาศการรับสมัครงานดังกล่าวมีการ
เปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิในการสมัครงานได้ แม้แต่คนพิการก็มิได้ถูกตัดสิทธิ
แต่อย่ างใด แต่กรณีนี้ เกิดการเลื อกปฏิบัติโดยอ้อมเพราะคนพิการที่มาสมัครงานไม่สามารถที่จะ
สัมภาษณ์งานได้เพราะความไม่พร้อมของสถานที่สัมภาษณ์งาน เป็นต้น
1.3 หลักการเคารพศักดิ์ศ รี ความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และการเลือกปฏิบัติที่
ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศ
หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และการเลือกปฏิบัตินั้นเป็น
หลักการสากลที่ได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ ดังนี้
1.3.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ในปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of Human
Rights, 1948 : UDHR) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรองหลั กการว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นหลักสากลและไม่สามารถแบ่งแยกได้ หมายความว่าเป็น
สิ ทธิที่มนุ ษย์ ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกที่และไม่ส ามารถถูกพรากไปจากบุคคลใดแม้ว่าจะได้รับ การ
ยินยอมจากบุคคลนั้นก็ตาม แม้ว่าปฏิญญาฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับในฐานะกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ระหว่างประเทศก็ตาม แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า ปฏิญญานี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตีความเกี่ยวกับ
หลักสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรของสหประชาชาติ ทั้งในอารัมภบทของปฏิญญาสากลฉบับนี้ได้ให้การ
ยอมรับหลักการพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของความเสมอภาคไว้ และแม้ปฏิญญา
ฉบับนี้จะไม่ได้กล่าวถึงสิทธิของคนพิการไว้โดยตรง แต่ในบทบัญญัติในข้อ 2 และข้อ 7 ต่างก็รับรองถึง
หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติไว้ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนพิการได้รับการคุ้มครองตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
ข้ อ 2 ทุ ก คนย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ละอิ ส ระทั้ ง ปวงตามที่ ก าหนดไว้ ใ นปฏิ ญ ญานี้ โดย
ปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
27

เรื่องเดียวกัน, หน้า 217.
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เมืองหรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้ จะไม่มี
การแบ่งแยกใดบนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศของ
ประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครอง
ตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจากัดอานาจอธิปไตยอื่นใด28
ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของ
กฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียม
กันจากการเลือกปฏิบัติใด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติ
ดังกล่าว29
1.3.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ภายหลังจากที่สหประชาชาติได้รับรองหลั กการในเรื่องของสิทธิมนุษชนไว้ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้สิทธิที่ได้รับรองไว้ในปฏิญญาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับ
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (The Commission on Human
Rights) จึงได้จัดทากติการะหว่างประเทศขึ้น 2 ฉบับ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 : ICCPR)
และกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ( International
Covenant on Economic, Social and Culture Rights, 1966 : ICESCR) โดยประเทศไทยได้
ภาคยานุวัติ (Accession) เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 โดยไม่ได้ตั้งข้อสงวนแต่อย่างใด และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 ซึ่งในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้
ให้การรับรองถึงหลักความเสมอภาค ในข้อ 2 และข้อ 26 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
ข้อ 2 รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับรองที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคล
ทั้งปวงภายในดินแดนของตนและภายใต้เขตอานาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกาฉบับนี้
28

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without
distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made
on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which
a persons belongs, whether it be independent, trust, non- self- governing or under any other
limitation of sovereignty.
29
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal
protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of
this Declaration and against any incitement to such discrimination.
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โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ ผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความ
คิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ...30
ข้ อ 26 บุ ค คลทั้ ง ปวงย่ อ มเสมอกั น ตามกฎหมาย และมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความ
คุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้กฎหมายจะต้องห้าม
การเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครองของบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจัง
จาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่น ๆ31
จะเห็นได้ว่าแม้ในกติการะหว่างประเทศฉบับนี้จะมิได้บัญญัติรับรองหลักการห้าม
เลือกปฏิบัติต่อคนพิการไว้โดยตรงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในอารัมภบทซึ่งบัญญัติว่า
“ตามหลักการที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรแห่งสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศักดิ์ศรีแต่กาเนิดและ
สิทธิที่เท่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิ กทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของ
เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติธรรมของโลก ยอมรับว่า สิทธิเหล่านี้มาจากศักดิ์ศรีแต่กาเนิดของ
มนุ ษย์ ”32 ประกอบกับ บทบั ญญัติข้ อ 2 และข้อ 26 ดังที่กล่ าวมาแล้ ว ข้างต้น จะเห็ นได้ว่า คาว่า
“สถานะอื่น ๆ” ตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมหมายความรวมไปถึงคนพิการซึ่งย่อมได้รับความคุ้มครอง
โดยห้ามมิให้รัฐกระทาการเลือกปฏิบัติไม่ว่าเหตุใด ๆ ของความพิการ และรัฐต้องทาหน้าที่ในการ
ส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นต่อคนพิการด้วยตามบทบัญญัติของ
กติการะหว่างประเทศฉบับนี้
1.3.3 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Culture Rights, 1966 : ICESCR) ประเทศ
30

Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all
individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present
Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or other status…
31
All Persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to
the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and
guarantee to all Persons equal and effective protection against discrimination on any ground such
as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property,
birth or other status.
32
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the
United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.
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ไทยได้เข้าเป็นภาคีในกติกานี้โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้กับ
ประเทศไทยในวันเดียวกัน ซึ่งในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ได้ให้การรั บรองแนวคิดว่าว่าด้ว ยหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสอภาคไว้ ใน
อารัมภบทว่า “พิจารณาว่าตามหลักการซึ่งได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติการรับรองศักดิ์ศรีที่
มีมาแต่กาเนิดเท่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของเสรีภ าพ
ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก”33 นอกจากนี้หลักการนี้ยังได้รับการรับรองไว้ในข้อ 2 (2) ด้วย
ดังนี้
ข้อ 2 (2) รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้จะ
ใช้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติ หรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่น34
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ในกติการะหว่างประเทศฉบับนี้จะมิได้
รั บ รองหลั กการห้ ามเลื อกปฏิบั ติต่อ คนพิ การไว้โ ดยตรงก็ ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญ ญั ติ ใ น
อารัมภบทประกอบข้อ 2 (2) ข้างต้น จะเห็นได้ว่า คาว่า “สถานะอื่น ๆ” ตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อม
หมายความรวมไปถึงคนพิการซึ่งย่อมได้รับความคุ้มครองโดยห้ามมิให้รัฐกระทาการเลือกปฏิบัติไม่ว่า
เหตุใด ๆ ของความพิการ เช่นเดียวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง
1.3.4 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 : CEDAW) เป็ น
อนุสัญญาที่จัดทาขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐภาคีหรือประเทศสมาชิก
ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและมาตรการดาเนินงานเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ และให้หลักประกันว่าสตรีต้องได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่าง ๆ จากรัฐ บนพื้นฐานความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้โดยการภาคยานุวัติ

33

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the
United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
34
The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights
enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race,
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or
other status.
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เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ซึ่งในอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการอธิบายถึง
คาว่า การเลือกปฏิบัติต่อสตรีไว้ในข้อ 1 ดังนี้
ข้ อ 1 เพื่ อ ความประสงค์ ข องอนุ สั ญ ญานี้ ค าว่ า “เลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ” จะ
หมายถึง การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรือความประสงค์ที่
จะทาลายหรือทาให้เสื่อมเสียการยอมรับ การได้อุปโภค หรือใช้สิทธิโดยสตรี โดยไม่คานึงถึงสถานภาพ
ด้านการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภ าพขั้น
พื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพลเมือง หรือด้านอื่น ๆ35
2. แนวคิดว่าด้วยความพิการ
2.1 ความหมายของคนพิการ
คาว่า “พิการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง เสีย
อวัยวะ มีแขน ขา เป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม, เช่น แขนพิการ ตาพิการ, บางทีใช้เข้าคู่กับคา พิกล
เป็นคนพิกลพิการ36ส่วนคาว่า “คนพิการ” หมายถึง คนที่มีความผิดปรกติหรือบกพร่องทางร่างกาย
ทางสติ ปั ญ ญา หรื อ ทางจิ ต ใจ 37 นอกจากนี้ ใ นกฎหมายระหว่ า งประเทศและกฎหมายไทยได้ ใ ห้
ความหมายของคาว่า “ความพิการ” (Disability) และ “คนพิการ” (Disabled Persons) ไว้ดังนี้
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้ให้นิยาม คาว่า ความ
พิการ ไว้ว่า เป็นข้อจากัดหรือการขาดซึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ โดยวิธีการ หรือโดย
วิสัยของบุคคลทั่วไป เนื่องจากความบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใด 38 ดังนั้น ในการพิจารณาถึงความ
พิการนั้นจึงต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของคา 3 คา คือ ความบกพร่อง (impairment) ความ
35

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women"
shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect
or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective
of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human.
36
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), หน้า 834.
37
เรื่องเดียวกัน, หน้า 227.
38
Disability is a "restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an
activity in the manner or within the range considered normal for a human being" , United Nations
Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, “The United Nations and
Disabled Persons -The First Fifty Years”, [Online], available : https://www.un.org/esa/socdev/
enable/dis50y10.htm, (accessed April 13, 2019).
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พิการ (disability) และอุปสรรค (handicap) ตามบัญชีสากลเพื่อการจาแนกการทางาน ความพิการ
และสุ ขภาพ 39 (International Classification of Functioning, Disability and Health หรือ ICF)
ดังนี้
ความบกพร่อง คือ การสูญเสียหรือความผิดปกติของจิตใจ (psychological) สรีระ
(physiological) หรือโครงสร้างทางกายวิภาค (anatomical structure)
ความพิการ คือ ข้อจากัดหรือการขาดซึ่งความสามารถในการดาเนินกิจกรรมใด ๆ
เนื่องจากความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งโ เมื่อเทียบกับในวิสัยในการดาเนินกิจกรรมของของบุคคล
ทั่วไป
อุปสรรค คือ ความเสียเปรียบของบุคคลซึ่ งเป็นผลมาจากข้อบกพร่องหรือความพิการ
อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้อย่างเต็มที่ตามที่บุคคลทั่วไปพึงทาได้เมื่อเปรียบเทียบกับ
อายุ เพศ สังคมและปัจจัยทางวัฒนธรรมของบุคคลนั้น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Declaration on the Rights of Disabled Persons)
ได้ ใ ห้ นิ ย ามของค าว่ า “คนพิ ก าร” ไว้ ว่ า คนพิ ก าร หมายถึ ง บุ ค คลใดก็ ต ามซึ่ ง ไม่ ส ามารถสร้ า ง
หลักประกันให้แก่ตนเองไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในด้านสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิตในฐานะปัจเจก
บุคคลหรือในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั่วไป เนื่องจากความสามารถทางร่างกายและจิตใจที่ ไม่
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นมาแต่กาเนิดหรือไม่ก็ตาม40
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO) ได้ให้
นิยาม ไว้ในมาตรา 1 ว่า คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีหนทางในการสร้างความมั่นคง หรือการรักษาไว้
หรือการแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ เหมาะสมของตนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจาก
ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง41
39

World Health Organization ( WHO) , International classification of impairments,
disabilities and handicaps (Geneva: World Health Organization, 1980), pp 27 – 29.
40
"Disabled Persons" means any persons unable to ensure by himself or herself, wholly
or partly, the necessities of a normal individual and/ or social life, as a result of deficiency, either
congenital or not, in his or her physical or mental capabilities. United Nation Human Rights Office,
“ Declaration on the Rights of Disabled Persons Proclaimed by General Assembly resolution
3447 ( XXX) of 9 December 1975” , [ Online] . available : https: / / www. ohchr. org/ en/
professionalinterest/pages/rightsofdisabledPersons.aspx, (accessed April 13, 2019)
41
For the purposes of this Convention, the term disabled person means an individual
whose prospects of securing, retaining and advancing in suitable employment are substantially
reduced as a result of a duly recognised physical or mental impairment. International Labour
Organization, C159 - Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention,
18

อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities : CRPD) ข้อ 1 ได้ให้นิยามคาว่า “คนพิการ” ไว้ว่า คนพิการ หมายความรวมถึง บุคคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์
กับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอื่น42
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมาย
ของคนพิ ก ารไว้ ว่ า “คนพิ ก าร” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง มี ข้ อ จ ากั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่อ งอื่น
ใด ประกอบกับ มี อุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจาเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไปทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกาหนด43
จากนิยามดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในการพิจารณาความหมายของความพิการนั้น
จะต้องพิจารณาถึงมิติสัมพันธ์ระหว่างข้อบกพร่องของบุคคล (Impairment) ข้อจากัดในการดาเนิน
กิจกรรมบางอย่าง (Activity limitation) และข้อจากัดในการมีส่วนร่วม (Participation restriction )
ซึ่งหากบุคคลใดตกอยู่ในภาวะของความเชื่อมโยงทั้งสามประการนี้ ก็อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในขอบข่ายของ
การเป็ น คนพิ ก ารซึ่ ง เป็ น ไปตามบั ญ ชี ส ากลเพื่ อ การจ าแนกการท างาน ความพิ ก าร และ
สุ ข ภ า พ ( International Classification of Functioning, Disability and Health ห รื อ ICF)
กล่าวคือ ความพิการนั้นเป็นข้อบกพร่องของบุคคล ซึ่งอาจเป็นความบกพร่องอันเกิดจากการสูญเสีย
หรือความผิดปกติทางด้านร่างกายหรือจิตใจ เช่น ตาบอด หรือเป็นอัมพาต และส่งผลให้บุคคลนั้นมี
ข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมบางอย่าง (Activity limitation) กล่าวคือ มีความยากลาบากในการ
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ เช่น การรับประทานอาหาร การ
เดิ น นอกจากนี้ ข้ อ บกพร่ อ งดั ง กล่ า วยั ง ส่ ง ผลไปถึ ง ข้ อ จ ากั ด ในการมี ส่ ว นร่ ว ม ( Participation

1983 (No. 159), [Online]. Available : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100
:0::NO:: P12100_INSTRUMENT_ID:312304#A1, (accessed April 13, 2019).
42
Persons with disabilities include those who have long- term physical, mental,
intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full
and effective participation in society on an equal basis with others.
43
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, มาตรา 4.
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restriction ) ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมบางประการในทางสัคม เช่น
การประกอบอาชีพ การเดินทาง การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง44
2.2 ประเภทคนพิการ
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ ได้กาหนดความพิการไว้ 7 ประเภท ดังนี้
2.2.1 ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด หรือตามองเห็นเลือนราง
1) ตาบอด หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข้ อ จ ากั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า
3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง
หรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา
2) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่
3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18 เมตร (6/18)
หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
2.2.2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก และหูตึง หรือความ
พิการทางการสื่อความหมาย
1) หู ห นวก หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข้ อ จ ากั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ ที่ 500
เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง
90 เดซิเบลขึ้นไป
2) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อ
ตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้
ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล
44

World Health Organization, World Report on Disability ( Malta: World Health
Organization, 2011), p.5.
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3) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น
2.2.3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
1) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมา
จากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการ
ทางานมือ เท้า แขน ขา
2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสัง คม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
2.2.4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจ กรรมในชีวิตประจ าวัน หรื อ การเข้า ไปมีส่ ว นร่ว มในกิจ กรรมทางสั ง คมซึ่งเป็นผลมาจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด
2.2.5 ความพิการทางสติปัญญา ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่า
ปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี
2.2.6 ความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมา
จากความบกพร่องทางสมอง ทาให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ หรือ
กระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับ
สติปัญญา
2.2.7 ความพิการทางการออทิสติก ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทาง
พัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิ
สติกสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)

21

2.3 แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวทางในการส่ งเสริ ม คุณภาพชีวิ ตคนพิ การนั้น เป็นการใช้มุมมองในการค้ น หา
แนวทางที่เหมาะสมต่อพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งมีมุมมอง
หรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังนี้
2.3.1 แนวทางการทาการกุศล (Charity Approach)
ภายใต้ความเชื่อในเชิงศีลธรรมอันดีตามหลักของศาสนา คนส่วนใหญ่จึงมักจะ
มองว่าคนพิการเป็นผู้ที่มีความเปราะบาง น่าสงสาร ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในลักษณะ
ของการสังคมเคราะห์ และต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษซึ่งต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไป
ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้เกิดสถานสงเคราะห์สาหรับคนพิการ รวมทั้งสถานศึกษา หรือหลักสูตรพิเ ศษ
สาหรับคนพิการโดยเฉพาะเป็นจานวนมาก ผลของความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้คนทั่วไปมักนิยมให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการในแง่ของการทาการกุศลเป็นครั้งคราว เช่น การทาทานโดยการบริจาคเงินให้แก่
สถานสงเคราะห์คนพิการหรือโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด จะเห็นได้ว่า การให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการโดยแนวทางในการทาการกุศลนั้นเป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นและ
ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่คุณภาพชีวิตของคนพิการได้ อีกทั้งอาจเป็นการทาให้คนพิการมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของสังคม และถูกแบ่งแยกออกจากสังคมภายนอกไม่มีสิทธิที่จะใช้ชีวิต
ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้เลย45
2.3.2 แนวทางทางการแพทย์ (Medical Approach)
จากแนวคิดดั้งเดิมที่คนส่วนใหญ่มองว่า คนพิการ คือ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ดังนั้น ความพิการจึงเป็นความเจ็บป่วยในรูปแบบหนึ่งซึ่งต้องการการ
เยียวยาหรือการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความพิการนั้นหายขาดจากความพิการหรืออย่าง
น้อยที่สุดอาจได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้คนพิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นไปที่ลักษณะของ
ปัจเจกบุคคลมากกว่าส่วนรวม จะเห็นได้ว่า แนวทางในการช่วยเหลือคนพิการโดยทางการแพทย์นั้นไม่
อาจทาให้คนพิการทุกคนสามารถข้ามผ่านความพิการได้ เพียงแต่สามารถช่วยยกระดับในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในบางส่วนให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เช่น หากเด็กคนหนึ่งมีความพิการ
ทางการเห็น และแพทย์ไม่สามารถรักษาความผิดปกติของเด็กคนนี้ให้เป็นหายขาดได้ เด็กคนนี้ก็จะไม่

45

ภัทรกิติ์ โกมลกิติ, “ชีวิตและข้อจากัดด้านการเดินทางของผู้พิการไทย,” วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฉบับที่ 57, มกราคม – ธันวาคม 2551, หน้า 65 – 66.
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สามารถที่จะอ่านหนังสือได้เหมือนกับเพื่อนของเขาที่มีสายตาปกติ 46 เป็นต้น นอกจากนี้การให้ความ
ช่วยเหลือโดยแนวทางนี้อาจมีข้อจากัดหลายประการที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงการบริการ
สาธารณะในทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน เช่น ค่าใช้จ่ายซึ่งต้องใช้เงินเป็นจานวนมาก
มาตรฐานทางเทคโนโลยีของโรงพยาบาลแต่ละแห่งซึ่งมีความแตกต่างกัน เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบั นยัง
มีมุมมองของคนพิการบางส่วนที่มีความเห็นว่า “ความพิการไม่ใช่ความเจ็บป่วย” และพวกเขาสามารถ
ใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติทั่วได้ไปโดยไม่จาเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด47
2.3.3 แนวทางทางสังคม (Social Approach)
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าแนวทางการทาการกุศลและแนวทางทางการแพทย์
นั้นยังคงมีข้อจากัดบางประการที่ทาให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ใช้ชีวิต
เหมือนกับคนปกติทั่ว ไปได้ จึงทาให้เกิดแนวในการพัฒนาชีวิตของคนพิการโดยการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของสังคมโดยรวมที่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวันร่วมกันระหว่างคนพิการกับคน
ปกติทั่วไปแทนที่จะพยายามฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนบุคคลให้แก่คนพิการเท่านั้น ซึ่งแนวทางทางสังคม
นั้นมีรากฐานมาจากความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมที่จากเดิมมองว่าความ
พิการเกิดจากการที่บุคคลใดเกิดมาเพราะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิต ให้มองในอีกแง่หนึ่ง
ว่าแท้จริงแล้วความพิการนั้นเกิดจากความบกพร่องของสังคมที่ไม่ใส่ใจที่จะทาให้คนพิการสามารถใช้
ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปต่างหาก ดังนั้น หากขจัดอุปสรรคทางด้านทัศนคติและสภาพแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตของคนพิการออกไป ถึงแม้ว่าในทางข้อเท็จจริงบุคคลใดจะมีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตาม คนพิการก็คือคนปกติทั่วไปนั่นเอง เช่น คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ใช้รถเข็นส าหรั บคนพิการจะไม่ใช่คนพิการอีกต่อไปหากสถานที่ที่บุคคลนั้นเข้า ไปใช้
บริการมีการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมการก่อ สร้างที่มีลิฟต์ หรือทางลาดสาหรับรถเข็น ในทาง
ตรงข้ า มหากสถานที่ แ ห่ ง นั้ น ไม่ มี ก ารสร้ า งลิ ฟ ต์ หรื อ ทางลาดส าหรั บ รถเข็ น คนที่ ใ ช้ ร ถเข็ น ก็ จ ะ
กลายเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวในทันที48
2.3.4 แนวทางด้านฐานแห่งสิทธิ (Rights – Based Approach)
46

Disability Nottinghamshire, The Social Model vs The Medical Model of Disability,
[Online], available : http://www.disabilitynottinghamshire.org.uk/about/social-model-vs-medicalmodel-of-disability/ (accessed April 16, 2019)
47
Marno Retief and Rantoa Letsosa, Models of disability: A brief overview, [ Online] ,
available : http://www.scielo.org.za/pdf/hts/v74n1/06.pdf 15 May 2019, pp.2 – 3.
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อันธิกา สวัสดิ์ศรี, “ตัวแบบความพิการทางสังคม” กับการมองภาพ “คนพิการ” ใน “สังคมไทย”,
[Online], available : https://prachatai.com/journal/2009/09/25851 (สืบค้นวันที่ 10 เมษายน 2562).
23

แนวทางด้านฐานแห่งสิทธิเป็นผลมาจากแนวคิดในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกที่และไม่สามารถถูกพรากไปจาก
บุคคลใดแม้ว่าจะได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นก็ตาม สิทธินี้ครอบคลุมทั้งในแง่ของสิทธิทางแพ่ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม49 ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับรองและคุ้มครอง
สิทธิเหล่านี้ให้แก่คนพิการผ่านทางนโยบายและกฎหมายที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งต้อง
เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจเพื่อกาหนดทิศทางคุณภาพชีวิตของตนเอง
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปด้วย50
2.4 แนวคิดสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทุนนิยม ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคม ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทเข้าสู่สังคม
เมือง และเริ่มมีการกระจายความเจริญจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง จึงหลีกเลี่ยงมิได้ที่จะต้องมีการ
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบขนส่งมวลชนไม่ว่าจะเป็นถนนขนาดใหญ่ สะพานลอย ทาง
ม้าลาย รถไฟฟ้า รถโดยสารสาธณะเพื่อรองรับการขยายตัวในทางสังคม สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้สร้าง
คุณูปการต่อการดารงชีวิตของคนในสังคมให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีภายใต้การ
พัฒนาทางด้านวัตถุดังกล่าวกลับส่งผลให้มีคนจานวนหนึ่งโดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุถูกกีดกัน
และไม่สามารถเข้าถึงสิ่งสาธารณูปโภคดังกล่าวได้เนื่องจากมีข้อจากัดทางด้านกายภาพบางประการ 51
ภายใต้แนวคิดของหลักการสิทธิ มนุษยชนซึ่งให้ความสาคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีความเปราะบางทางสังคม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
หลักประกันในการเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่คนกลุ่มนี้ โดยการสร้างความเป็นธรรมและความ
เสมอภาคขึ้นในสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชีวิตบนแนวทางการสร้างสรรค์สังคม
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Wolfgang Benedek, Understanding Human Rights Manual on Human Rights
Education, Editor of the 3rd ( Graz: European Training and Research Centre for Human Rights and
Democracy, 2012), pp.38 – 39.
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Marno Retief and Rantoa Letsosa, Models of disability: A brief overview, [ Online] ,
available : . http://www.scielo.org.za/pdf/hts/v74n1/06.pdf 15 May 2019, p.5 (accessed April 16,
2019)
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แบบบูรณาการ เพื่อให้สังคมกลายเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 52 แนวคิดสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียม หรือแนวคิดสังคมเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Society) จึงได้เริ่มก่อตัวขึ้นเพื่อรองรับความ
หลากหลายของบุคคล (diversity) เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ ให้สามารถเข้าถึ งสิ่ ง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันนั้นจะต้อง
ไม่ใช่สังคมที่ทาให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไป ในทางตรงกันข้าม
สิ่งที่จะต้องคานึงถึงภายใต้แนวคิดนี้นั่นก็คือการทาให้ทุกคนในสั งคมอยู่ร่ว มกันอย่างปกติสุ ขและ
ปลอดภัย โดยการทาให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยไม่ถูกกีดกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
หรือถูกแบ่ งแยกออกไป เช่น หลักการออกแบบที่เป็นสากลหรือที่เรียกกันว่า “อารยะสถาปั ต ย์ ”
(Universal Design) การสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ง่ายและง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าหลักการนี้มิได้มุ่งเน้นแต่การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการเท่านั้น แต่หลักการนี้
ยังครอบคลุมไปถึงการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่บุคคลอื่น ๆ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์
อีกด้วย
จะเห็นได้ว่าการที่จะทาให้สังคมเป็นสังคมสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมได้นั้น
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณะและสาธารณูปโภค
ของผู้ ที่ความเปราะบางในทางสั งคมให้ กลายเป็นสั งคมที่ ปราศจากอุปสรรค (Barriers Free) ซึ่ง
อุปสรรคดังกล่าว ประกอบด้วย
2.4.1 อุปสรรคทางกฎหมาย (Legal Barriers) ได้แก่ บรรดากฎหมายและนโยบายที่
จากัดสิทธิและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะของคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ์
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ประกาศการรับสมัครงานที่ไม่รับคนพิการเข้าทางาน ดังนั้นเพื่อขจัด
ความไม่เท่าเทียมกันดังกล่าว จึงจาเป็น ที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกกฎหมายเหล่ านั้น
รวมทั้งตรากฎหมายใหม่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้
อย่างสมบูรณ์
2.4.2 อุปสรรคทางกายภาพ (Physical Barriers) เช่น อาคาร สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่ทาให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ์ไม่สามารถ
เข้าถึงหรื อใช้บ ริ ก ารได้ โดยจะต้องออกแบบสิ่ ง ก่ อสร้า งดั ง กล่ าวภายใต้ห ลั ก การออกแบบสากล
(Universal Design) ซึ่งจะต้องคานึงถึงความเสมอภาคในการใช้งาน (Fairness) ข้อมูลที่เพียงพอ
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ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ, ย่างก้าวสู่สังคมสูงอายุ : ย่างก้าวแห่งสิทธิความเท่าเทียมและเป็นธรรม
[ Online] , available : https: / / mgronline. com/ daily/ detail/ 9540000042875?fbclid= IwAR0oAyzNo
7YK3JG7ZrIQjE7KF7Ikg3ILO4r2R4tlC_1dF3dPfWVX-FZTv6k (สืบค้นวันที่ 14 เมษายน 2562).
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สาหรับการใช้งาน (Understanding) ความปลอดภัย (Safety) การทุ่นแรง (Energy conservation)
และขนาดที่เหมาะสม (Space) ด้วยเสมอ
2.4.3 อุปสรรคด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Barriers) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหรือประโยชน์ ตามที่กฎหมายได้รับรองหรือคุ้ มครองให้แก่
กลุ่มคนต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าถึงข่าวสารผ่านทางช่องทางของสื่อมวลชน โดยจะต้องทาให้กลุ่มคน
เหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารเทศดังกล่าวได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เช่น การออกแบบแอปพลิเคชัน
ที่ใช้งานได้สะดวกกับคนทุกกลุ่ม การจัดให้มีล่ามแปลภาษามือผ่านทางรายการโทรทัศน์ เป็นต้น
2.4.4 อุปสรรคด้านทัศนคติ (Attitude Barriers) ได้แก่ ทัศนคติหรือความเชื่อของคน
ในสังคมที่มองว่ากลุ่มคนเปราะบางเป็นคนที่อ่อนแอที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง โดยการทาให้คนใน
สั งคมเชื่อมั่นและยอมรั บ ร่ ว มกัน ว่ามนุ ษย์ ทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตนเอง หากมีช่อ งทางให้ ทุก คน
สามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกัน
2.5 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ
2.5.1 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ในวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1975 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ (Declaration on the Rights of Disabled Persons, 1975 : DRDP) เพื่อเป็นแนวทาง
ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิของคนพิการของแต่ละรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน อัน
เป็นการแสดงให้เห็นว่าสิทธิของคนพิการเป็นสิ ทธิที่ได้รับความเคารพภายใต้หลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เพื่อให้คนพิการสามารถดารงชีพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
โดยในปฏิญญาฉบับนี้ให้การรับรองว่า คนพิการต้องได้รับสิทธิทั้งหมดตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญานี้ ซึ่ง
สิ ทธิเหล่ านี้ จะมอบให้ แ ก่คนพิการโดยปราศจากข้อยกเว้นใด ๆ และไม่มีการเลื อกปฏิบัติในเรื่อง
เผ่านพันธุ์ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา นโยบายด้านการเมืองหรือความคิด ต้นตอของชาติและสังคม
ฐานะ ชาติกาเนิด หรือสถานการณ์อื่นใดที่เกี่ยวกับคนพิการผู้นั้นหรือครอบครัว53 คนพิการมีสิทธิอันมิ
อาจแบ่งแยกได้ต่อการได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คนพิการไม่ว่าจะมีสาเหตุ ลักษณะ
และความร้ายแรงของความพิการอย่างใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับเหล่าพลเมืองซึ่งมี
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Disabled Persons shall enjoy all the rights set forth in this Declaration. These rights
shall be granted to all disabled Persons without any exception whatsoever and without distinction
or discrimination on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinions,
national or social origin, state of wealth, birth or any other situation applying either to the disabled
Persons himself or herself or to his or her family.
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อายุเท่าเทียมกัน อันมีนัยบ่งบอกถึงการให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกต่อสิทธิในการดารงชีวิตอย่า ง
เหมาะสม เป็นปกติสมบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้54
2.5.2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ในอดีตที่ผ่านแม้จะมีความพยามในการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ให้คนพิการ แต่สิทธิ
ของคนพิการก็ยังไม่อาจได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและความ
เสมอภาคของได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2002 องค์การสหประชาชาติจึงได้แต่งตั้งคณะทางาน
ยกร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
ขึ้น ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ที่ประชุมเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ
ที่ 61 ได้มีมติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพิธีสารเลือกรับ (Optional protocol) ของ
อนุ สั ญญาสิ ทธิว่าด้ว ยสิ ทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
2007 : CRPD)55 โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการฉบับนี้เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม ค.ศ. 2008 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา ซึ่งอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้วางหลักการสาคัญที่เกี่ยวกับคนพิการไว้ ดังนี้
1) หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
อนุสัญญาฉบับว่าด้วยสิทธิคนพิการเป็นตราสารระหว่า งประเทศที่รับรองสิทธิ
คนพิการไว้โดยเฉพาะเป็นฉบับแรกที่องค์การสหประชาชาติประกาศขึ้นเพื่อให้หลักประกันในสิ ทธิ
เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการอย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปซึ่งครอบคลุมประเด็น
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของคนพิ ก าร ไม่ เ ฉพาะด้ า นพลเมื อ งเท่ า นั้ น แต่ ร วมถึ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และชีวิตครอบครัวอีกด้วย โดยหลักการนี้ได้รับการรับรองไว้ในอารัมภบทของอนุสัญญา
ฉบับนี้
นอกจากนี้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการยังได้มีการกล่าวถึง การห้ามเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการไว้ในข้อ 2 โดยได้ให้นิยาม คาว่า “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง
ความพิการ” ไว้ว่า “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” หมายถึง ความแตกต่าง ความกีดกัน
หรือการกาจัดบนพื้นฐานของความพิการซึ่งมีความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสียหรือทา
54

Disabled Persons have the inherent right to respect for their human dignity. Disabled
Persons, whatever the origin, nature and seriousness of their handicaps and disabilities, have the
same fundamental rights as their fellow-citizens of the same age, which implies first and foremost
the right to enjoy a decent life, as normal and full as possible.
55
United Nations Human Rights Office of the High Commissioners, Committee on the
Rights of Persons with Disabilities, [ Online] , available : https: / / www. ohchr. org/ EN/ HRBodies
/CRPD/Pages/QuestionsAnswers.aspx (accessed April 16, 2019).
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ให้ไร้ผลซึ่งการยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงบนพื้นฐาน
ที่เท่าเทียมกับบุคลอื่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอื่น
รวมถึงการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมทั้งการปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ดังนั้นในข้อ 5
ของอนุสัญญาฉบับนี้จึงได้กาหนดให้รัฐภาคีมีหน้า ที่ที่จะต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิให้แก่คนพิการ
โดยห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแห่งความพิการ และประกันให้คนพิการได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผลจาการการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง
2) หลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
หลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ (Accessibility) นั้นถือเป็นหลักการพื้นฐานที่
สาคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ เนื่องจากหลักการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัด
อุปสรรคและเป็นหลักประกันที่ทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไปได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม โดยในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการข้อ 9 ได้กาหนดให้รัฐภาคี
มีหน้าที่ต้องดาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะทาให้คนพิการสามาถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การขนส่ง สารสนเทศและการสื่อสาร และสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงบริการอื่นที่เปิดหรือที่ จัด
ให้แก่สาธารณะ ทั้งในเมืองและในชนบท ทั้งนี้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น มาตรการเหล่านี้ซึ่ง
รวมถึงการบ่งชี้ และการขจัดอุปสรรคและข้อกีดกันต่อความเสมอภาคในการเข้าถึงซึ่งจะได้ใช้บังคับ 56
ดังนั้นเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามที่กฎหมายได้รับรองไว้ รัฐจึงมีหน้าที่ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่กีดกัน
ในการได้รับสิทธิตามที่อนุสัญญาฉบับนี้ได้บัญญัติไว้ ดังนี้
2.1) การปรับสภาพแวดล้อม
ในอดีตที่ผ่านมาคนพิการจานวนมากมักจะถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมในสังคมและถูกกีดกันอออกจากสิทธิต่าง ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื้ออานวย
ให้คนพิการสามารถดาเนินชีวิตประจาวันและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป
ดังนั้น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการจึงกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องขจัดอุปสรรคที่กีดกันการเข้าถึงสิทธิ
ต่าง ๆ ที่คนพิการพึงได้รั บ โดยการจั ดสภาพแวดล้ อมและบริการให้ มีความเหมาะสมให้ คนพิการ
สามารถเข้าถึง อาคาร ถนน การขนส่งและสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ รวมถึ ง โรงเรี ย น บ้ า น สถานบริ ก ารทางการแพทย์ และสถานที่ ท างาน รวมทั้ ง บริ ก าร
สารสนเทศ การสื่อสาร และบริการอื่น ๆ รวมถึงการบริการอิเล็กทรอนิกส์และบริการในกรณีฉุกเฉิน57
ภายใต้ ห ลั ก การออกแบบที่ เ ป็ น สากล (Universal Design) ซึ่ ง หมายถึ ง การออกแบบผลิ ต ภัณฑ์
สภาพแวดล้อม โปรแกรม และบริการที่ทุกคนสามารถใช้ได้ในขอบเขตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดย
56
57
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ไม่จาเป็นต้องดัดแปลงหรือออกแบบเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจาเป็ น การออกแบบที่เป็นสากล
จะต้องไม่กันออกไปซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเฉพาะกลุ่ม 58 หรือที่เรียกว่า อารยะสถาปัตย์ เช่น
การออกแบบและก่อสร้างห้องน้าให้คนพิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุให้สามารถใช้ร่วมกับบุคคลทั่วไปได้
โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมเข้าถึงได้ง่าย อุป กรณ์ภายในต้องมีน้าหนักเบา ทนทาน ช่วย
ผ่อนแรง สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น
2.2) การจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เนื่องจากหลักการออกแบบที่เป็นสากลนั้นไม่สามารถที่จะจัดให้มีได้ในทุก
สถานที่ อีกทั้งในบางกรณีสิ่งออกแบบที่เป็นสากลก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและจาเป็น
ให้กับคนพิการได้ทุกคน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี
(Assistive Technology) โดยค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของคนพิ ก ารแต่ ล ะประเภทควบคู่ ไ ปกั บ สิ่ ง
ออกแบบที่เป็นสกล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้เช่นเดียวกับคน
ปกติทั่ว ไป เช่น เครื่ องช่ว ยฟังส าหรับคนพิการการได้ยิน จัดให้ มีสั ญลั กษณ์อักษรเบรลล์ และใน
รูปแบบที่อ่านและเข้าใจได้ง่ายไว้ในอาคารและสถานที่ที่เปิดให้ แก่ส าธารณะ 59 เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการทางการเห็น เป็นต้น
2.3) หลักการให้ความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
หลักการช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation)
เป็นหลักการที่ช่วยสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงความเสมอภาคได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปใน
ดังนั้นโดยรัฐจึงมีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดมาตรการที่อยู่ภายใต้หลักการช่ว ยเหลือที่สมเหตุสมผล
ซึ่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่จาเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินควร
หรือเกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีที่จาเป็น เพื่อประกันว่าคนพิการได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับบุคลอื่น 60 ซึ่งการช่วยเหลือนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของความ
ช่ว ยเหลือที่เป็น สิ่งมีชีวิต และเป็ น สื่ อกลาง รวมถึงคนนาทาง ผู้อ่านและล่ ามภาษามืออาชีพ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเข้าถึงอาคารและสถานที่ที่เปิดให้แก่สาธารณะ61
2.6 สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีเป็นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในการเป็นบุคคล
(Personhood) โดยมีพื้นฐานทางปรัชญาความจากเชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
58
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ซึ่งประชาชนสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการต่าง ๆ ของรัฐได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“การมีส่วนร่วมในทางการเมือง” (Political Participation) ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ หากรัฐใดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากเท่าใดก็
ยิ่งจะแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยที่มีอยู่ในรัฐนั้น ทั้งนี้อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ข้อ 29 ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะของคนพิการไว้ ดังนี้
ข้อ 29 “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ
ให้รัฐภาคีประกันสิทธิทางการเมืองของคนพิการและอุปโภคสิทธิดังกล่าว บนพื้นฐานที่
เท่าเทียมกับบุคลอื่น และให้ดาเนินการ
(เอ) ประกันว่าคนพิการสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิผลและเต็มที่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นทั้งโดยทางตรงหรือโดยผ่านผู้แทนที่ได้รับ
เลือกอย่างอิสระ รวมถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการในการออกเสียงและได้รับเลือกตั้งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง
(1) ประกันให้กระบวนการออกเสียง สิ่งอานวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การออกเสียงที่เหมาะสม เข้าถึงได้ เข้าใจ และใช้งานได้ง่าย
(2) คุ้มครองสิทธิของคนพิการในการออกเสียงด้วยการลงคะแนนลับในการเลื อกตั้ง
และการลงประชามติ โดยปราศจากการคุกคามและสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและดารงตาแหน่งทุก
ตาแหน่งและในทุกระดับของภาครัฐ จัดให้มีการอานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี
เครื่องช่วยความพิการใหม่ ๆ ตามความเหมาะสม
(3) รับรองให้คนพิการมีเสรีภาพในการแสดงเจตนารมณ์ในฐานะผู้ล งคะแนนเสี ย ง
เลือกตั้ง และเพื่อการนี้ อนุญาตให้บุคคลที่ คนพิการเลือกเองช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง หาก
จาเป็นและตามที่คนพิการร้องขอ
(บี) ส่งเสริมอย่างแข็งขันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างเต็มที่ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในสาธารณกิจ อันรวมถึง
(1) การมีส่วนร่วมในองค์กรพัฒนาเอกชน และสมาคมที่ทางานด้านสาธารณะและด้าน
การเมืองของประเทศ รวมทั้งในกิจกรรมและการบริหารพรรคการเมือง
(2) ก่อตั้งและร่วมกับองค์กรคนพิการ ในการเป็นผู้แทนของคนพิการในระดับนานา
ประเทศ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น”
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2.6.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ค าว่ า “การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง” ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า “Political
Participation” ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามและความหมายไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
Herbert McClosky ได้ให้นิยามว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่
สมาชิกของสังคมได้กระทาลงด้วยใจสมัครที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกสรรผู้ปกครองของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม และการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งการมีส่วนร่วมอาจกระทาได้หลายลักษณะ เช่น การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การ
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นต้น62
Norman H. Nie และ Sydney Verba มีความเห็ นว่า การมีส่ ว นร่ว มทางการ
เมืองเป็นกิจกรรมที่กระทาไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตั้ง การรวมกลุ่มเพื่อ
ตั้งพรรคการเมือง และเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางปกครอง63
จันทนา สุทธิจารี ได้ให้นิยามว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ซึ่งเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของประชาชน และ
ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการบริหารประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ64
จากนิยามและความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้แสดงความเห็นไว้ดังกล่าว
ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การที่ พิ จ ารณาว่ า กิ จ กรรมใดเป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งหรื อ ไม่ นั้ น มี
หลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณา 3 ประการ ดังนี้
1) ต้องเกิดขึ้น โดยความสมัครใจ กล่ าวคือประชาชนสามารถที่จ ะมีส่ ว นร่ ว ม
หรือไม่ก็ได้ และไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดจากการบีบบังคับโดยอานาจรัฐ
2) ต้องมีความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้
อย่างเท่าเทียมกันภายใต้กรอบที่กฎหมายกาหนดไว้
3) ต้องมีเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้อานาจรัฐทั้งโดย
ทางตรงและโดยทางอ้อม
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2.6.2 ความสาคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเครื่องชี้วัดถึงระดับความเป็นประชาธิปไตยในรัฐ
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงมีความสาคัญ ดังนี้
1) เป็นการยอมรับความสามารถของประชาชนในการตัดสินอนาคตของตนเองใน
ด้านต่าง ๆ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสนับสนุนนโยบายหรือกดดันให้รัฐบาลมีนโยบาย
หรือมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ประชาชนต้องการได้
2) เป็นการยอมรับความเป็นพลเมือง (Citizen) ของประชาชนภายในรัฐในการที่
จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ทางด้านการเมือง รวมไปถึงการมีอานาจในการตัดสินใจเลื อก
บุคคลที่จะเข้ามาใช้อานาจแทนตนเองทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
3) เป็ นการสร้ างความชอบธรรม (Legitimacy) ให้ แก่รัฐบาลที่ใช้ อานาจในการ
บริหารประเทศในแต่ละช่วงเวลา หากรัฐบาลใดให้ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่ างสม่าเสมอ รัฐบาลนั้นก็จะได้รับการสนั บสนุนให้ ใช้อานาจต่อไป แต่หากรัฐบาลใด
บริหารประเทศโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเมื่อมีการเลือกตั้งในครั้งต่อไปก็
อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอีกต่อไปก็ได้
4) การมีส่วนร่วมอาจมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือ ง
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ทันทีทันใดก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการใช้อานาจ
ของรัฐบาลได้อยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลใช้อานาจเผด็จการไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยก็อาจทา
ให้ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอานาจให้แก่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกตั้งรัฐบาล
ใหม่เข้ามาบริหารประเทศ
2.6.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการ
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนย่อมสามารถมีส่ ว นร่ว ม
ทางการเมืองได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองนอกระบบ65 ซึ่งคนพิการสามารถมีสิทธิในการมีส่วนร่วมได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบหรือการมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ เป็น
การมีส่วนร่วมที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยอยู่
ภายใต้กรอบที่กฎหมายกาหนดไว้ซึ่งอาจเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ เช่น
65
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1.1) การมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ในรัฐเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้นการเลือกตั้งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีความจาเป็น และ
สาคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือในระดับชาติ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เลือกผู้แทนเข้าไปทาหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริห ารแทนตน โดยการเลือกตั้ง
นั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องเป็นการเลือกตั้งโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิโดยอิสระ
เสมอภาค และเป็นความลับ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งยังรวมไปถึงสิทธิใน
การออกเสียงประชามติ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดาเนินการให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ
เลือกตั้งและสิทธิในการออกเสียงประชามติได้อย่างสะดวกตามความเหมาะสม66
1.2) การมี ส่ ว นร่ ว มในรู ป แบบของพรรคการเมื อ ง เป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
ลั ก ษณะของการรวมกลุ่ ม กั น ของประชาชนที่ มี อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อเข้าไปทาหน้าที่ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้คนพิการ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองได้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม กล่ าวคือ คนพิการสามารถ
สมัครเป็ น สมาชิกของพรรคการเมืองที่มีอุดมกรณ์สอดคล้องกับความคิดเห็ นของตนเพื่อนาเสนอ
แนวคิดหรือนโยบายที่เกี่ยวกับคนพิการและประเด็นสาธารณะอื่น ๆ ต่อพรรคการเมือง รวมไปถึงการ
ได้รับโอกาสให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองได้อีกด้วย67
1.3) การมีส่วนร่วมในการเสนอร่างกฎหมาย และถอดถอนผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง68
1.4) การมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มกันในนามขององค์กรคนพิการ หรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 69 ที่มุ่งเน้นการดาเนิน
กิจ กรรมสาธารณะ รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์การเหล่านั้น และสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (non –governmental organization : NGOs) ได้อีกด้วย70
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1.5 ) การมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง การแสดง
ความเห็นเป็นเสรีภาพของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยที่สามารถกระทาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย 71 โดยรัฐจะต้องเปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้คนพิการสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนได้ อย่างหลากหลายผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 72 เช่น การพูด การอภิปราย การเขียน การพิมพ์ การ
โฆษณา เป็นต้น โดยอาจกระทาในที่สาธารณะหรือผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ และเมื่อการแสดงความ
คิดเห็นดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคมแล้ว ความคิดเห็นดังกล่าวก็อาจผลต่อการ
กาหนดนโยบายของรัฐบาล หรืออาจเป็นแนวทางให้รัฐบาลกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกระบบหรือการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ
เป็ น การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในลั ก ษณะที่ ไ ม่มี กฎหมายรองรับหรื อ เป็ นการมีส่ ว นร่ว มที่ เ กิ น
ขอบเขตที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้สามารถที่จะกระทาได้แต่ก็อาจบานปลาย
ไปสู่ความวุ่นวายจนเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ เช่น การชุมนุมประท้วงปิดถนน การนัด
หยุดงาน เป็นต้น
2.7 สิทธิของคนพิการในภูมิภาคอาเซียน
ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จากการ
ตกลงกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการตกลงให้มี
การจัดจั้งประชาคมอาเซียนขึ้น โดยมีการแบ่งแยกออกเป็น 3 ประชาคมย่อย ประกอบด้วย ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community: APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซีย น (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community : ASCC)
2.7.1 วิวัฒนาการด้านสิทธิคนพิการในภูมิภาคอาเซียน
สาหรับประเด็นในเรื่องสิทธิคนพิการในอาเซียนนั้น เริ่มปรากฏชัดเจนเป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2551 ภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึง่ เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน
ที่ทาให้อาเซียนมีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศ แม้กฎบัตรฉบับนี้จะมิใช่ตราสารด้านสิ ทธิ
มนุษยชนโดยตรง แต่ก็เป็นเอกสารพื้นฐานที่กาหนดโครงสร้างของประชาคมอาเซียน โดยให้ประชาคม
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อาเซียนตั้งอยู่บนหลักการหลายประการซึ่งในหลักการดังกล่าวก็คื อการส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาคมอาเซียน และกาหนดให้มีการจัดตั้งกลไกด้านสิทธิ
มนุษยชนขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
2552 จึงได้มีการก่อตั้ง “คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) เพื่อทาหน้าที่ในด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ปฏิญญาชะอา – หัว
หิน และต่อมาในปี พ.ศ. 2554 จึงได้มีการประกาศ “ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการส่งเสริมหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน” (Bali Declaration on the Enhancement of The
Role and Participation of The Persons with Disabilities in ASEAN Community) ซึ่ ง รั บ รอง
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้ประกาศให้ พ.ศ. 2554 –
2563 เป็นทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน เพื่อประกันการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของคนพิการ
รวมทั้งการรวมประเด็นด้านคนพิการไว้ในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของอาเซียนภายใต้เสาหลักทั้ง
สามด้าน ได้แก่ เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง เสาหลักด้านเศรฐกิจ และเสาหลักด้านสังคม
และวัฒนธรรม
ในการประชุมผู้นาอาเซียนครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อ
วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2555 อาเซี ย นได้ มี ก ารรั บ รอง “ปฏิ ญ ญาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอาเซี ย น” (ASEAN
Human Rights Declaration : AHRD) ซึ่งปฏิญญาฉบับนี้จั ดทาขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่ า ง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นตราสารทางการเมืองที่ไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายที่
แสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่สาคัญของประชาคมอาเซียน
โดยในปฏิญญาฉบั บ นี้ ได้มี การรั บ รองหลั ก การในเรื่อ งของสิ ทธิ มนุษ ยชนไว้ห ลายประการ ได้แ ก่
หลักการทั่วไป (General Principles) ซึ่งกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานที่บุคคลแต่ละคนพึงมีอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยปราศจากการแบ่งแยก สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and
Political Rights) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิในการพัฒนา และสิทธิในสันติภาพ
จะเห็นได้ว่าปฏิญญาฉบับนี้ได้ให้การรับรองสิ ทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ ทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนอาเซียนทั้งมวลซึ่งรวมถึงคนพิการ
ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ให้สัตยาบัน ต่อ
อนุ สั ญ ญาว่ า สิ ท ธิ ค นพิ ก าร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities -CRPD)
ครบทุกประเทศ ประกอบการการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของคนพิการในระดับภูมิภาค คณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้เล็งเห็นความจาเป็นในการจัดทาเอกสารระดับภูมิภาค
เพื่อทาให้สิทธิคนพิการแทรกซึมในทุกประชาคมอาเซียน และบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิ
คนพิการซึ่งรวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ คามั่นอิ นซอน เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
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สหประชาชาติ และที่สาคัญที่สุด คือ วิสัยทัศน์อาเซียน 2568 ไว้ในเอกสารฉบับเดียวจึงได้มีการตั้ง
คณะทางานพิเศษเพื่อดาเนินการจัดทาร่างเอกสารและปรึกษาหารือองค์กรที่เกี่ยวข้อง คณะทางาน
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แ ทนของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสังกัดประชาคมการเมืองและความมั่นคง ผู้แทนของข้าราชการระดับสูงด้าน
สวัส ดิการสั งคมและพั ฒ นา และผู้ แทนคณะกรรมาธิ ก ารด้ านสิ ทธิ เด็ ก และสตรี อาเซีย นซึ่ ง สั ง กั ด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้มี การประชุมกันทั้งหมด 8 ครั้ง นอกจากนี้
คณะทางานได้หารือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และ
องค์กรคนพิการของประชาคมทั้งสาม และได้รับข้อคิดเห็นจากองค์กรต่าง ๆ และได้มีการเปิดตัว
“แผนแม่บ ทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบู ร ณาการสิทธิค นพิการ” (ASEAN Enabling Master Plan
2025 : Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ตรงกับวันคนพิการสากลที่ประเทศไทย73
2.7.2 สาระสาคัญของแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการที่
เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทาให้ทุกองค์กรของอาเซียนตระหนักถึงสิทธิคนพิการและนาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิคนพิการผนวกรวม
ในการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการของแต่ละองค์กร จุดมุ่งหมายรวมของแผน
แม่บทฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในระดับภูมิภาค เสริมสร้าง
ประชาคมแบบมีส่วนร่วมสาหรับทุกคนซึ่งเป็นประชาคมที่มีความเป็นอิสระ เสรีภาพในการเลือก และ
การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิ ทธิภาพของคนพิการในทุกมิติของชีวิตให้ เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน อีก ทั้ง
วางเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาค ทาให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ช่วยเหลือคนพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น74 โดยในแผนแม่บทนี้ได้ยึดมั่นในหลักการทั่วไปของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการซึ่งเป็นตราสารด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเป็นภาคี
ภายใต้ห ลั กการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ น มนุษย์ที่มีมาแต่กาเนิด การอยู่ได้ด้ว ยตนเองซึ่งรวมถึง
เสรีภาพในการกาหนดทางเลือกของตนเองและอิสรภาพของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
และเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอย่างเต็มเปี่ยมและมีประสิทธิภาพ การเคารพความแตกต่างและการยอมรับ
คนพิการว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมนุษย์และมนุษยชาติ ความเสมอภาค การเข้าถึง
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และใช้ประโยชน์ได้ ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง การยอมรับว่าขีดความสามารถที่สามารถพัฒนา
ได้ของเด็กพิการและการเคารพต่อสิทธิของเด็กพิการในการรักษาอัตลักษณ์ของตน75
แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการให้ความสาคัญกับ
การทางานร่วมกันระหว่างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยแบ่งประเด็นการทางาน
ออกเป็น 76 ด้าน ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละประชาคม ได้แก่
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน รับผิ ดชอบ 24 ประเด็น เช่น การใช้
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและการออกแบบที่เป็นสากลเพื่อช่วยในการเข้าถึงของผู้พิการกับ
กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง การจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมเจตคติทางบวก
ต่อคนพิการ หรือการยอมรับในความแตกต่างของบุคคลในสังคมให้กับบุคลากรในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิของคนพิการ เป็นต้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับผิดชอบ 25 ประเด็น เช่น การสนับสนุนให้คน
พิการเป็นผู้ประกอบการเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว กระตุ้นการผลิตและศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเข้าถึงของคนพิการ ส่งเสริมโครงการ “เมืองอัจฉริยะ” ที่มีสาธารณูปโภคและ
แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการรวมถึงทุกคนในสังคม เป็นต้น
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รับผิดชอบ 27 ประเด็น เช่น ส่งเสริม
ระบบเรียนร่วมที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา ส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม พร้อมทั้ง
โอกาสด้านเศรษฐกิจแก่คนพิการเพื่อการดารงชีวิตอิสระ เป็นต้น
2.8 สิทธิของคนพิการตามกฎหมายไทย
แนวคิดว่าด้วยหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติที่
เป็นธรรม รวมทั้งสิทธิของคนพิการได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของคนพิการไว้ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม เช่น พระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เป็นต้น ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง
แต่เฉพาะสิทธิของคนพิการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

75

ASEAN Enabling Master Plan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities,
Rationale 2.8
37

2.8.1 สิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ในอดีตที่ผ่านมาแม้รัฐธรรมนูญจะได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิ ทธิเสรีภ าพ
ให้แก่ปวงชนชาวไทยซึ่งหมายความรวมถึงคนพิการด้วยก็ตาม แต่ในทัศนคติของสังคมไทยนั้นมองว่า
คนพิการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิตใจ เป็นคนที่น่าเวทนาสงสาร และ
เป็นภาระของสังคม และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และจาเป็นอย่า งยิ่งที่สังคมจะต้องให้ความ
สงเคราะห์แก่คนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้ 76 นอกจากนี้โดยทั่วไปใน
ครอบครัวที่สมาชิกเป็นคนพิการมักจะมีความเชื่อว่า ความพิการเป็นผลของบาปกรรม ทาให้ครอบครัว
มีความอับอายและไม่อยากเปิดเผยให้คนทั่วไปได้รับรู้ ทาให้คนพิการถูกกีดกันออกจากสังคม ไม่ได้รับ
การศึกษา ในครอบครัวที่มีความยากจนจะมีการขายเด็กที่พิการเพื่อให้เป็นขอทาน 77 ทัศนคติเหล่านี้
ทาให้คนพิการขาดการพัฒนาศักยภาพและไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยตนเองได้ กลายเป็นคนไร้บ้าน ไร้
ญาติมิตร กลายเป็นคนชายขอบ และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับไว้ได้
เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นส่งผลให้
ภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม คนพิการและครอบครัวคนพิการจึงเริ่มเรียนรู้และตระหนักว่า
คนพิการก็เป็ น มนุ ษย์คนหนึ่ งที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีสิทธิเสรีภ าพเช่นเดียวกับคนทั่วไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงได้บัญญัติรับรองหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และหลั ก การไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห่ ง ความพิ ก ารไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ และ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ได้เอาหลักการดังกล่าวมาบัญญัติรับรองไว้เช่นกัน
1) บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันของไทยได้มีการบัญญัติรับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ ดังนี้
มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”
จะเห็นได้ว่าการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักการนี้ไว้ในหมวด 1 ซึ่งเป็นบท
ทั่ว ไปของรั ฐ ธรรมนูญนั้ นย่ อมแสดงให้เห็ นว่าหลักการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น ย่อม
ครอบคลุมไปถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ซึ่งเป็นหลักการสาคัญที่รัฐจะต้องให้การรับรอง
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และคุ้มครอง อีกทั้งยังเป็นการตอกย้าว่ารัฐจะใช้อานาจละเมิดหรือแทรกแซงหลัก การดังกล่าวได้ เว้น
แต่จะเป็นการใช้อานาจตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลใดที่ถูกรัฐละเมิดสิทธิ
หรื อ เสรี ภ าพที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ บุ ค คลนั้ น ย่ อ มสามารถยกบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 78
2) บทบัญญัติว่าด้วยความเสมอภาค
นอกจากการบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้คนพิการที่เป็น
บุคคลทั่วไปได้รับความคุ้มครองไว้ในบทบัญญัติแห่งมาตรา 4 แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการ
บัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคไว้ในมาตรา 27 ดังนี้
มาตรา 27 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่ นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือ
ลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จากัดไว้ในกฎหมาย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม”
จากบทบัญญัติดังกล่ าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในมาตรา 27 วรรคแรกนั้น มุ่ง
คุ้มครองหลักความเสมอภาคเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังได้มีการบัญญัติถึงสิทธิในควาเสมอภาคซึ่งเป็น
การแสดงให้ เห็ นว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภ าพและภาพและได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
กล่ าวคือ รั ฐ ต้องปฏิบั ติต่อบุ คคลที่เหมือนกันในสาระสาคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่
แตกต่างกันในสาระสาคัญแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระที่แตกต่างกันก็ดี หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสาคัญอย่างเดียวกัน
ก็ดี ย่อมขัดกับหลักความเสมอภาค 79 ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีเลือกปฏิบัติต่อบุคคคลเพราะเหตุความ
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แตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ การกระทาดังกล่าวย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม (Unjust Discrimination) และย่อมขัดกับหลักความเสมอภาค หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
หากมีการเลือกปฏิบัติที่ผลทาให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลไม่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าเนื่องจาก
สาเหตุใดก็ตามมาตรา 27 วรรคสามก็ตาม การกระทาดังกล่าวย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมรัฐย่อมไม่อาจกระทาได้ โดยการเลือกปฏิบัตินั้นอาจกระทาได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การแบ่งแยก
(distinction) การกีดกัน (exclusion) และการจากั ด (restriction)80 เช่น การที่พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (3) เฉพาะส่วนที่บัญญัติว่า “...มี
กายหรื อ จิ ต ใจไม่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการ.. ” ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสาม เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ 81 เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีมาตรการที่รัฐกาหนด
ขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือ
เพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือ
ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ามาตรการดังกล่าวถือเป็น “การ
เลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค เช่น การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ไว้
โดยเฉพาะสาหรับคนพิการเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้า อาทิ ที่จอดรถสาหรับคนพิการ เป็นต้น
2.8.2 สิทธิของคนพิการตามพระราชบั ญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550
ในอดีตที่ผ่ านมาประเทศไทยได้เคยมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิของคน
พิการไว้เป็นการเฉพาะเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
ซึ่ ง กฎหมายฉบั บ นี้ เ ป็ น กฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด คนพิ ก ารในมุ ม มองทางด้ า นการแพทย์
(Medical Model) ที่มองความพิการเป็ น เรื่องปัจเจกบุคคล ยังขาดมาตรการในการส่ งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ ตลอดจนสวัส ดิการและความช่ว ยเหลื อ อื่นจากรัฐ ต่อมาจึงได้มี ยกเลิ ก กฎหมายฉบั บ
ดังกล่าวโดยการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ขึ้นมาใช้
บังคับ ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ได้วางหลักการที่สาคัญเกี่ยวกับคนพิการไว้ ดังนี้
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1) แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเชิงสังคม
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ ก าร 2550 ได้ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ งวิธี การในการส่ ง เสริ มและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของคนพิ ก ารให้ มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในมุมมองทางสังคม (Social Model) มากกว่าในอดีต ดัง
จะเห็นได้จากนิยามของ คาว่า คนพิการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนิยามของคนพิการในอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ ดังนี้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้
ความหมายของคนพิการเอาไว้ว่า “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่อ งอื่น
ใด ประกอบกับ มี อุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจาเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไปทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกาหนด82
อนุ สั ญญาว่าด้ว ยสิ ทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities : CRPD) ข้อ 1 ได้ให้นิยามคาว่า “คนพิการ” ไว้ว่า คนพิการ หมายความรวมถึง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น83
จากนิ ย ามดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ แ ละ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการต่างก็หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความหมายของความโดยพิจารณาถึง
มิติสัมพันธ์ระหว่างข้อบกพร่องของบุคคล (Impairment) ข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมบางอย่าง
(Activity limitation) และข้อจากัดในการมีส่วนร่วม (Participation restriction ) โดยมิได้พิจารณา
ถึงแต่เฉพาะความบกพร่องทางร่างกายเพียงอย่างเดียวซึง่ การพิจารณาในลักษณะนี้เป็นมุมมองแนวคิด
ในเชิงสังคมนั่นเอง
นอกจากในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้บัญญัติให้มีการกาหนดนิยามของการ
ส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
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พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, มาตรา 4.
Persons with disabilities include those who have long- term physical, mental,
intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full
and effective participation in society on an equal basis with others.
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“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ84 การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอิสระ
มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้85
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้วางหลักการใน
เรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ครอบคลุ่มไปถึงหลักการเคาพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และหลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะ (Accessibility) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
2) หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
หลั กการห้ ามเลื อกปฏิบัติโ ดยไม่เ ป็นธรรมต่อ คนพิก าร ได้มีการบัญญั ติ ไ ว้
มาตรา 15 ดังนี้
มาตรา 15 “การกาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธี
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อคนพิการจะกระทามิได้
การกระทาในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตาม
วรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการกระทาหรืองดเว้นกระทาการที่แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่ผลของการกระทานั้นทาให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะ
ได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย
การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ มี เ หตุ ผ ลทางวิ ช าการ จารี ต ประเพณี หรื อ ประโยชน์
สาธารณะสนับสนุนให้กระทาได้ตามความจาเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่ผู้กระทาการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
หรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจาเป็นเท่าที่จะกระทาได้”
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มาตรา 15 ได้วางหลักการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่ธรรมไว้อย่างเคร่งครัดว่า ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด กระทาการใด
ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct
Discrimination) หรือเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) ก็ไม่สามารถที่จะกระทาได้
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“การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคน
พิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์
การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทางานหรือดารงชีวิตในสังคม
อย่างเต็มศักยภาพ.
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พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, มาตรา 4.
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โดยในมาตรา 15 วรรคสองได้วางหลักเกณฑ์ของการกระทาที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
ไว้อย่างชัดเจนว่า แม้การกระทาหรืองดเว้นกระทาการโดยการกาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ
โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่ผลของการกระทานั้นทาให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควร
จะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย ก็ให้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หมายความว่า
แม้ถึงการกระทาหรืองดเว้นการกระทาดังกล่าวจะมิได้มีเจตนาให้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ก็ตาม แต่ห ากผลของการกระทาหรืองดเว้นการกระทานั้นทาให้ คนพิการเสี ยโอกาส ได้รับความ
เสียหาย หรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนพิการเกินความจาเป็นหรือเกินสมควรก็ให้ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดีหากการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี
เหตุผลและความจาเป็น ภายใต้หลักการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลชอบธรรมอย่างเพียงพอ (objective
justifiable) 86 กล่ า วคื อ หากเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ มี เ หตุ ผ ลทางวิ ช าการ จารี ต ประเพณี หรื อ
ประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระทาได้ตามความจาเป็นและสมควรแก่กรณี ก็ไม่ถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม แต่ผู้กระทาการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิ
หรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจาเป็นเท่าที่จะกระทาได้ตามมาตรา 15 วรรคสาม และเพื่อให้
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการมีสภาพบังคับกฎหมายฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้คน
พิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทาที่มีลักษณะตามมาตรา 15 รวมทั้งให้องค์กรคน
พิการที่เกี่ยวข้องมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมี
คาสั่งเพิกถอนการกระทาหรื อห้ามมิให้ กระทาการนั้นได้ และไม่ตัดสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าเสี ยฐาน
ละเมิดต่อศาลที่มีเขตอานาจได้อีกด้วยตามมาตรา 16 และมาตรา 17
3) หลักการเข้าถึงสิทธิ และโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 ได้
กาหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่คนพิการไว้ดังนี้
มาตรา 20 “คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ดังต่อไปนี้
(1) การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพ
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จรัญ ภักดีธนากุล, การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
: กฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ความเป็ น ธรรมของสั ง คม , 27 พฤษภาคม 2553 [Online], available :
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ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
(2) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาแห่ งชาติห รือแผนการศึ ก ษา
แห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก
หรือการศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกสื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม
(3) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครอง
แรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทา ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการ
สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทางานและประกอบอาชีพ
ของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกาหนด
(4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมื อง
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอานวย
ความสะดวกและบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับคนพิการ
(5) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนา
และบริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจาเป็น ต่อการดารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(6) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจน
บริ การสื่ อสาธารณะจากหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ ไ ด้รั บ งบประมาณสนับสนุน จากรัฐ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
ในกฎกระทรวง
(7) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(8) สิทธิที่จะนาสัตว์นาทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นาทาง หรือเครื่องช่ว ย
ความพิการใด ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการ
ได้รับสิ่ง อานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่ าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่า
เช่าเพิ่มเติมสาหรับสัตว์ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว
(9) การจั ด สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ความพิ ก าร ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
(10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มี
สวัสดิการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
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ผู้ ช่ ว ยคนพิ ก าร ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การลดหย่ อ นหรื อ ยกเว้ น ค่ า บริ ก าร
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
และการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้
แล้ ว รั ฐ ต้ อ งจั ด เงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ส ถานสงเคราะห์ เ อกชนนั้ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรมทักษะ การ
เลี้ยงดู การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อให้
พึ่งตนเองได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี
ตามที่กฎหมายกาหนด
องค์กรเอกชนที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้ มีสิทธิได้รับ
การลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด”
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า สิทธิของคนพิการนั้นมีวิวัฒนาการมาจากหลักการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นคนทั่วไปมักจะมีทัศนคติต่อคนพิการในรูปแบบของบุคคลที่มี
ความน่าเวทนาสงสารหรือเป็นผู้ป่วยซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วไป ทาให้คน
พิการถูกกีดกันออกจากการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือสังคม ต่อมาเมื่อแนวคิด
ในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กลายเป็นที่ยอมรับโดยองค์การสหประชาชาติ จึงทาให้สังคมเริ่ม
ตระหนักถึงคนพิการในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ มีสิทธิและความเสมอภาคเช่นเดีย วกับบุคคลทั่วไป
ดังนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับ
บุคคลทั่วไปโดยปราศจากการการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ อีกทั้งรัฐยังมีหน้าที่ที่จะต้องขจัดอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่ทาให้ คนพิการไม่ส ามารถเข้าถึงสิ ทธิตามที่กฎหมายได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ ใน
ปัจจุบันสิทธิของคนพิการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติผ่านทาง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐภาคี
จะต้องให้การประกันและทาให้คนพิการเข้ าถึงสิ ทธิดังกล่าวโดยเฉพาะสิทธิในการเลื อกตั้ง อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันก็ได้ให้การรับรองสิทธิของคนพิการไว้ ดังนั้นรัฐและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือกันเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับ
คนทั่วไปอย่างเสมอภาค
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บทที่ 3
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สิ ทธิในการมีส่ ว นร่ ว มทางการเมืองเป็นสิ ทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองของรัฐ ที่ปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง “สิ ทธิในการเลื อกตั้ง ” ซึ่งเปรียบเสมือนกลไกในการ
ขับเคลื่อนการใช้อานาจที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองและสะท้อนถึงเจตจานงของประชาชนภายในรัฐ
อย่างไรก็ดีกระบวนการการเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้งของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกัน
ไปตามสภาพบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนภายในรัฐนั้น ๆ ในบทนี้จะกล่าวถึงความรู้
เบื้ องต้น เกี่ย วกับ การเลื อกตั้ง หลั กเกณฑ์พื้นฐานของการเลื อกตั้งตามปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิเลือกตั้งของ
คนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการทางกฎหมายใน
การทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งทั้งก่อนเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง และหลังจากการ
เลือกตั้ง
1. ความหมายและความสาคัญของการเลือกตั้ง
1.1 ความหมายของการเลือกตั้ง
คาว่า “การเลื อกตั้ง ” ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า “Election” ซึ่งตามพจนานุกรมศัพท์
กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามความหมายไว้ว่า เลือกตั้ง หมายถึง การ
ออกเสียงลงคะแนนให้บุคคลดารงตาแหน่ง เช่น เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการ87
นอกจากนิยามดังกล่าวแล้ว ยังมีนักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์หลายท่าน
ได้ให้นิยามของคาว่า “การเลือกตั้ง” ไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ
David Butler ได้ให้ความหมายของการเลือกตั้งไว้ว่า การเลือกตั้ง หมายถึง สิทธิและ
หน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย อันเป็นการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมที่
เปิดโอกาสให้แก่สามัญชนโดยทั่วไป และการมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมทั่ว ๆ ไปในกิจการสาธารณะของ
การเลือกตั้ง88
87

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ
: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), หน้า 490.
88
David Butler, and others, Democracy at the Polls: A Comparatives Study of
Competitive National Elections (Washington D.C.: American Enterprise institute for Public Policy
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วิสุ ทธิ์ โพธิ์แท่น อดีตคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ได้ให้ ความหมายของการเลื อกตั้ง
ไว้ว่า การเลือกตั้ง หมายถึง การที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจานวนหนึ่งจากหลายๆ คน หรือ
จากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจานวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ บัญชี
เพื่อให้ไปกระทาการอันหนึ่งอันใดแทนตน89
กระมล ทองธรรมชาติ ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการเลื อ กตั้ ง ไว้ ว่ า การเลื อ กตั้ ง เป็ น
กระบวนการทางการเมืองที่เป็นกิจกรรมทางการเมืองอั นแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนผู้เป็นเจ้ าของอานาจอธิปไตย ด้วยการไปใช้สิ ทธิออกเสียงเลื อกตั้งผู้แทนของตนเข้ า ไป
ท าหน้ า ที่ ใ นรั ฐ สภาและในรั ฐ บาล เป็ น กลไกแสดงออกซึ่ ง เจตจ านงของประชาชนที่ เ รี ย กร้ อ ง
สนับสนุนให้มีการปฏิบั ติจั ดทาหรื อละเว้นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง และการ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน90
จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของคาว่า “การเลือกตั้ง” ไว้ดังกล่าว
ข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า การเลือกตั้ง หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซึ่ง
ตัวแทนประชาชนที่ประชาชนผู้เลือกตั้ง (Voters) ใช้ดุลยพินิจเลือกตัวแทนของตนจากบรรดาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่หลากหลาย (Candidates) เพื่อให้ได้รับเลือกไปดารงตาแหน่งและหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนประชาชน91
1.2 ความสาคัญของการเลือกตั้งกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยมีประชาชนเป็นผู้ถืออานาจ
สู ง สุ ด ในการปกครองประเทศ หรื อ อาจกล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ เป็ น การปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงบัญญัติให้อานาจสูงสุ ดเป็น
ของประชาชน ซึ่งหากพิจ ารณารู ป แบบการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยจากการใช้ อ านาจ
อธิป ไตยโดยมีป ระชาชนซึ่งเป็น ผู้ถืออานาจอธิปไตยสูงสุดภายในรัฐเป็นผู้ใช้อานาจ อาจแบ่งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ 3 ลักษณะ ได้แก่
Research, 1981), p. 344. อ้างถึงใน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ, แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง [Online],
available URL:http://www.gpf.or.th, (เข้าถึงเมื่อ April 6, 2014).
89
วิสุทธิ์ โพธิ์แทน, ประชาธิปไตย: แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิป ไตย (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 63.
90
กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, หลั ก ประชาธิ ป ไตย (กรุ งเทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่งจุ ฬ าลงกรณ์
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1.2.1 ประชาธิปไตยแบบทางตรง (Direct Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบบริสุทธิ์
(Pure Democracy) เป็นการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิในอานาจอธิปไตย
เป็นผู้ใช้อานาจในการปกครองตนเองโดยตรงในทุก ๆ ด้าน เช่น การตรากฎหมาย การกาหนดนโยบาย
ในการปกครอง โดยไม่ผ่านทางผู้แทน จะเห็นได้ว่า ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบนี้เหมาะสมกับรัฐที่
มีประชากรไม่มากนัก การเลือกตั้งจึงไม่มีความสาคัญเพราะประชาชนทุกคนสามารถใช้อานาจเองได้
โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งแต่อย่างใด
1.2.2 ประชาธิปไตยทางอ้อมหรือประชาธิปไตยโดยผ่า นทางผู้แทน (Representative
Democracy) ประชาธิ ป ไตยในลั ก ษณะนี้ เ ป็ น รู ป แบบประชาธิ ป ไตยที่ นิ ย มใช้ กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น
เนื่องจากเกิดข้อจากัดในการใช้อานาจอธิปไตยทางตรงภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น อาณาเขตของ
รัฐที่มีอยู่อย่างกว้าง และพลเมืองภายในรัฐซึ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา การปกครองประเทศ
จึงมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงทาให้ประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยไม่สามารถใช้อานาจ
ของตนได้ ทุ ก เรื่ อ ง ท าให้ เ กิ ด การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
ประชาธิ ป ไตยโดยการใช้ อ านาจทางอ้ อ มของประชาชนโดยผ่ า นทางผู้ แ ทน (Representative
Democracy) โดยประชาชนจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นผู้แทนของตน ซึ่งในการคัดเลือก
ผู้แทนนั้นอาจทาได้หลายรูปแบบ เช่น การจับสลาก การแต่งตั้ง เป็นต้น ในบรรดาวิธีการได้มาซึ่ง
ผู้แทนของประชาชนนั้น “การเลือกตั้ง ” (Election) ถือว่าเป็นกระบวนการที่ชอบธรรมและเป็นที่
ยอมรั บ มากที่สุ ดในระบอบประชาธิป ไตย เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้
พลเมืองของรัฐทุกคนได้มีโอกาสในการตัดสินใจเลือกผู้แทนของตน และเป็นเครื่องมือในการสะท้อน
ให้เห็นถึงเจตจานงของประชาชนส่วนใหญ่ของรัฐ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ ว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวน
การการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีความสาคัญยิ่ง กล่าวคือ การเลือกตั้งทาให้ประชาชนที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองและด้านอื่น ๆ เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นพรรคการเมือง (Political Party) เพื่อคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคให้เข้าไปเป็นผู้แทนในการขับเคลื่อนนโยบาย
และอุดมการณ์ของพรรคให้กลายเป็นนโยบายของรัฐ และภายหลังจากการเลือกตั้งหากตัวแทนจาก
พรรคการเมืองใดได้คะแนนนิยมจากประชาชนมากที่สุด บุคคลนั้นก็จะมีโอกาสได้เป็นผู้แทนเข้าไปทา
หน้าที่แทนประชาชน ดังนั้นสิทธิเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิ ที่รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยให้การ
รับรองเพื่อเป็นการยืนยันว่า อานาจอธิปไตยที่ใช้ผ่านทางผู้แทนนั้นแท้จริงแล้วยังคงเป็นของประชาชน
ทุกคนภายในรัฐอยู่นั่นเอง
1.2.3 ประชาธิปไตยแบบกึ่งทางตรง (Semi-Direct Democracy) หรือประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ประชาธิปไตยในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการใช้
อานาจของผู้แทนซึ่งในบางกรณีผู้แทนไม่สามารถที่จะใช้อานาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้ตรง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทุกเรื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้แทนดังกล่าวสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งโดย
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กติกาและความเป็นสถาบัน ทางการเมืองของพรรคการเมืองผู้แทนจะต้องเคารพต่อมติของพรรค
การเมือง จึงได้มีการผสมผสานแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรงและประชาธิปไตยโดย
ผ่ านทางผู้ แทนเข้าด้ว ยกัน หรื อกล่ าวอีกนัยหนึ่งเป็นการนาเอาวิธีการของระบอบประชาธิป ไตย
ทางตรงและทางผู้แทนมาใช้ควบคู่กันเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยที่แท้จริงได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสาคัญหรือกระทบต่อส่วนได้เสียของประชาชนโดยตรง กล่าวคือ
ให้ ป ระชาชนมีสิทธิและหน้ าที่เลือกผู้แทนเข้าไปทาหน้าที่ในการตรากฎหมายตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิในการใช้อานาจอธิปไตยของ
ตนเองได้โ ดยตรงควบคู่กัน ไปอัน เป็นไปตามแนวคิดอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน จึงก่อให้ เกิด
กระบวนการที่เรียกว่า “การออกเสียงประชามติ” นอกจากนี้อาจมีการเปิดโอกาสให้มีประชาชนมีส่วน
ร่วมในเรื่องอื่น ๆ เช่น การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย (Initiative) หรือการเข้าชื่อเพื่อขอให้มีการถอด
ถอนผู้แทนหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง (Recall) ได้อีกด้วย
2. หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนถึงการมี
ส่วนร่วมในการปกครองโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจ ดังนั้นเพื่อให้ผู้แทนที่เข้าไปใช้อ านาจ
อธิ ป ไตยแทนประชาชนเป็ น ผู้ แ ทนที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ รั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ มี
กระบวนการเลือกตั้งที่สะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นธรรม การเลือกตั้งจึงต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์พื้นฐานตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21 และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 25 ดังนี้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR)
ค.ศ. 1948 ได้บัญญัติรับรองว่าสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมในทางการเมืองที่สะท้อนถึง
อานาจในการปกครองประเทศไว้ในข้อ 21 ดังนี้
“ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทน
ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยอิสระ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตนอย่างเสมอภาค
(3) เจตจานงของประชาชนจะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอานาจการปกครอง ทั้งนี้เจตจานงนี้
จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกาหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่าง
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ทั่ ว ถึ ง และเสมอภาค และต้ อ งเป็ น การลงคะแนนลั บ หรื อ วิ ธี ก ารลงคะแนนโดยอิ ส ระในท านอง
เดียวกัน”92
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ( International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ค.ศ. 1966 ได้ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในทางการเมืองที่สะท้อนถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง ดังนี้
ข้อ 25 “พลเมืองทุกคนย่อมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ
บทที่ 2 และโดยปราศจากข้อจากัดอันไม่สมควร
(เอ) ในการที่จะเข้ าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับ
เลือกมาอย่างเสรี
(บี) ในการที่จะออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระ ซึ่งมีการออก
เสียงโดยทั่วไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรีของผู้เลือก
(ซี) ในการที่จะเข้าถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปแห่ง
ความเสมอภาค” 93
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 25 นั้น จะเห็นได้ว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง
ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ได้รับการรับรองและ

92

Article 21 (1) Everyone has the right to take part in the government of his country,
directly or through freely chosen representatives.
(2) Everyone has the right to equal access to public service in his country.
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will
shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage
and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
93
Article 25 “ Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the
distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:
( a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen
representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal
and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will
of the electors;
(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
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คุ้มครองไว้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้น การเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์พื้นฐาน
ของการเลือกตั้ง 6 ประการ ดังต่อไปนี้
2.1 หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ (Free Election)
เนื่ องจากสิ ทธิเลื อกตั้งเป็นสิ ทธิเฉพาะตัว ที่รัฐ ธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยได้
บัญญัติรับรองให้แก่พลเมืองของรัฐ ดังนั้น การเลือกตั้งผู้แทนจึงต้องเป็นการเลื อกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หมายความว่า ประชาชนไม่อาจมอบอานาจให้ใครเดินเข้าไปในคูหาเพื่อใช้สิทธิเลื อกตั้ง
แทนตนได้ และเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงของประชาชนใน
การยินยอมให้ผู้ปกครองเข้าไปใช้อานาจในการปกครองรัฐแทนตน องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดการ
เลือกตั้งจึงมีหน้าที่ที่ จะต้องทาให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่แสดงออกถึงเจตจานงดังกล่าวของ
ประชาชนอย่าแท้จริง โดยการเปิดโอกาสให้พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตัดสินใจเลือกผู้แทนหรือพรรค
การเมืองที่ตนชื่นชอบโดยอิสระ ปราศจากการคุกคาม การบังคับ การครอบงา การกดดันจากอิทธิพล
หรือเหตุอื่นใด94 อันจะมีผลต่อการบิดเบือนเจตจานงที่แท้จริงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยอิสระเสรีและเป็นไปตามเจตนานงของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หลักการเลือกตั้ง
โดยอิสระนี้จึงต้องได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งไปจนถึ งขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงของตนในคูหาเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นคนพิการหรือ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถกาบัตรเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง กฎหมายอาจเปิดโอกาสให้บุคคลอื่น เช่น ญาติของ
ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ บุคคลที่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุไว้วางใจ หรือเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งสามารถ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนผู้พิการได้ภายใต้ความยินยอมที่เป็นไปตามเจตจานงของผู้พิการอย่ าง
แท้จริง นอกจากนี้ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้งยังหมายความรวมไปถึงการมีอิสระที่จะไม่ประสงค์
ที่จะเลือกบุคคลใดเป็นผู้แทนโดยการทาเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรืออาจถึงขึ้นไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ 95 นอกจากนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นการใช้อานาจของประชาชนอย่างแท้จริงใน
บางประเทศจึงอาจมีการตรากฎหมายในการจากัดสิทธิทางการเมืองบางประการของผู้ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งก็ได้
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2.2 หลักการเลือกตั้งตามกาหนดระยะเวลา (Periodic Election)
ภายใต้ แ นวคิ ด ของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยโดยผ่ า นทางผู้ แ ทน เมื่ อ
พลเมืองของรัฐได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว การใช้สิทธิดังกล่าวย่อมเป็นการแสดงให้เห็นการมอบอานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศของตนให้แก่ผู้แทนเพื่อไปใช้อานาจแทนประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันการผูกขาดอานาจของผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปในรัฐสภา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างขึ้นเป็นระยะ ๆ 96 โดยการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งให้แก่ผู้แทน
ดังกล่าว ซึ่งไม่ควรมีระยเวลาที่สั้นเกินไปหรือยาวจนเกินไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น มีวาระ
2 ปี 4 ปี 5 ปี เป็ น ต้น และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่ าวแล้ว อานาจในการตัดสิ นใจเลื อกผู้ แทนจะ
กลับคืนมาเป็นอานาจของพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรียกหลักการนี้ว่า หลักการเลือกตั้ง
ตามกาหนดระยะเวลา หลักการนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทาหน้าที่
แทนประชาชนก็ได้ตาม แต่อานาจอธิปไตยหรืออานาจสูงสุดในการปกครองประเทศยังคงเป็นของ
ประชาชน อีกทั้งหลักการนี้ยังเป็นการตรวจสอบการใช้อานาจของผู้แทนโดยทางอ้อม กล่าวคือ หาก
บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนมิได้ใช้อานาจตามความต้องการของประชาชนในระหว่างที่ตนดารง
ตาแหน่ง เมื่อครบกาหนดวาระประชาชนก็อาจจะไม่เลือกบุคคลดังกล่าวเข้าไปทาหน้าที่ผู้แทนอีก แต่
ในทางกลับกันถ้าบุคคลดังกล่าวทาหน้าที่ในฐานะผู้แทนที่ดีประชาชนก็จะไว้วางใจเลือกบุคคลนั้น เข้า
ไปทาหน้าที่ผู้แทนอีกจนครบวาระอีกครั้งหนึ่งก็ได้
2.3 หลักการเลือกตั้งที่ยุติธรรม (Genuine Election)
การเลือกตั้งที่จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้นั้น จะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เปิดโอกาส
ให้พรรคการเมืองและผู้สมัครรรับเลือกตั้งได้แข่งขันกันอย่างเสรีภายใต้การเลือกตั้งที่เป็นธรรมตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย97 ตั้งแต่กระบวนการสมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การจัดการ
เลือกตั้ง การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการรับรองผลการเลือกตั้ง และเพื่อเป็นหลักประกันว่าการ
เลือกตั้งที่จัดขึ้นนั้นเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจาการทุจริต จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
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จะต้องมีบุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาดาเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้บุคคลหรือองค์กรดังกล่าวจะต้องมีความเป็น
กลาง เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และเป็นที่ไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งในบางประเทศกฎหมายอาจ
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการเป็นผู้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งโดยผ่านหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้รัฐบาลรักษาการจะต้องไม่ใช้อานาจแทรกแซงหน่วยงานดังกล่าวในระหว่างที่มีการเลือกตั้ง หรือ
ในบางประเทศกฎหมายอาจกาหนดให้มีองค์กรอิสระขึ้นมาทาหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งก็ได้ และ
เพื่อเป็นหลักประกันว่า การเลือกตั้งที่จัดขึ้นนั้นเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม รัฐจะต้องเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานที่เป็นอิสระหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งได้ 98 ในกรณีที่เป็นที่
สงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมือง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคัดค้านการเลือกตั้งดังกล่าว 99 ต่อองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีความยุ ติธ รรมเพื่ อด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็จ จริง ที่ เ กี่ยวกั บเรื่ องที่ ร้ องเรี ยนนั้น ให้ เ ป็ น ที่
ประจักษ์ต่อไป

2.4 หลักการให้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป (Universal Suffrage)
โดยหลั กทั่ว ไปแล้ ว สิ ทธิเลื อกตั้งเป็นสิ ทธิที่รัฐ ธรรมนูญของรัฐ เสรีประชาธิปไตยได้
บัญญัติรับรองไว้ให้แก่พลเมืองของรัฐทุกคน รัฐจึงไม่อ าจจากัดสิทธิเลือกตั้งของประชาชนได้ ดังนั้น
พลเมืองของรัฐทุกคนที่มี่คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสามารถใช้
สิทธิเลือกตั้งตามเจตจานองของตนเองได้ และรัฐไม่สามารถที่นาเอาเหตุผลของความแตกต่างทั้ง
ทางด้านความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม เพศ ความบกพร่องทางด้านร่างกาย
ความพิการ เผ่าพันธุ์ ชาติพันธุ์ ศาสนา สถานะการศึกษา รายได้ ฯลฯ มาเป็นข้อจากัดสิทธิเลือกตั้ง
ของพลเมืองของรัฐ ได้100 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐจึงที่จะต้องทาให้พลเมืองของรัฐที่มีคุณสมบัติ
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ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การจัดให้
มีหน่วยเลือกตั้งตั้งอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมขนส่งที่สะดวก และมีจานวนที่เพียงพอ การอานวย
ความสะดวกหรื อให้ ความช่ว ยเหลื อแก่คนพิการในการลงคะแนนเสี ยงเลื อ กตั้ง การจัดทาข้อมู ล
เกี่ยวกับเลือกตั้งเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาอื่นเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่เป็น
พลเมืองของรัฐได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 101 เป็นต้น อย่างไรก็ดีแม้สิทธิเลือกตั้งจะเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองดังกล่าวมาแล้วก็ตาม แต่รัฐก็อาจใช้หลักเกณฑ์พิเศษบางประการซึ่งเป็นที่
ยอมรับเป็นการทั่วไปเพื่อจากัดสิทธิการเลือกตั้งของบุคคลบางประเภทได้ เช่น ความบกพร่องทางด้าน
อายุ ความบกพร่องทางด้านจิตใจ 102 ความบกพร่องเพราะการกระทาความผิดตามกฎหมายอย่าง
ร้ายแรง เป็นต้น
2.5 หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค (Equal Suffrage)
เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยยึดถือเสียงข้าง
(Majority) คะแนนเสียงเลือกตั้งทุกคะแนนที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงให้แก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร
รับเลือกตั้งจึงเป็นคะแนนเสียงที่มีคุณค่าและมีความหมายซึ่งจะส่งผลต่อการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
การที่จะได้เข้าไปเป็นตัวแทนในการใช้อานาจรัฐต่อไปตามระบบการเลือกตั้งที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ น อย่ างยิ่ งที่จ ะต้องทาให้ คะแนนเสียงของผู้ มาใช้สิ ทธิเลื อกตั้งแต่ล ะคนเป็น
คะแนนเสียงที่มีความเสมอภาคบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันโดยปราศจากเหตุผลโต้แย้งใด ๆ
กล่าวคือ การลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคนจะต้องเท่ากับคะแนนเสียงของอีกคนหนึ่ง 103 ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระบบการเลือกตั้งตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย

101

Paragraph 11, 12 and 20, General Comment No.25: The Right to participate in public
affairs, voting rights and the right of equal access to public service ( Art. 25) [ Online] , available :
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2025.pdf?fbclid=IwAR3
U44VTPBjzsMrUM7X9HiNwM7NPnfjnJi19QDST5stCu4NGGisoa472I20 (accessed May 2, 2019).
102
Paragraph 4 and 10, General Comment No.25: The Right to participate in public affairs,
voting rights and the right of equal access to public service ( Art. 25) [ Online] , available :
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2025.pdf?fbclid=IwAR3
U44VTPBjzsMrUM7X9HiNwM7NPnfjnJi19QDST5stCu4NGGisoa472I20 (accessed May 2, 2019).
103
Paragraph 21, General Comment No.25: The Right to participate in public affairs, voting
rights and the right of equal access to public service ( Art. 25) [ Online] , available : https: / / www.
equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2025.pdf?fbclid=IwAR3U44VTPBzsMr
UM7X9HiNwM7NPnfjnJi19QDST5stCu4NGGisoa472I20 (accessed May 2, 2019).
54

2.6 หลักการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ (Secret Voting or Secret Ballot)
การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนจึงถือเป็นเอกสิทธิของผู้เลือกตั้งโดยเด็ดขาด 104
ดังนั้น ในการลงคะแนนเสียงของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ละคนนั้นจะต้องเป็นการลงคะแนนเสียงที่เป็น
ความลับ105 ซึ่งมีแต่ผู้ลงคะแนนเสียงเท่านั้นที่ล่วงรู้ว่าตนลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนั้ นอย่างไร
ห้ามมิให้บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล่วงรู้ถึงการลงคะแนนเสียงนั้นเลย หรืออาจกล่าวได้อีกนัย
หนึ่งว่า หลักการเลือกตั้งโดยลับเป็นตัวคุ้มกันหลักการเลือกตั้งโดยเสรี เพราะหากการเลือกตั้งไม่เป็น
ความลับแล้ว การเลือกตั้งก็ไม่อาจเป็นการเลือกตั้งโดยเสรีไ ด้106ด้วยเหตุนี้องค์กรที่ทาหน้าที่การดูแล
และควบคุมการเลือกตั้งจึงมีหน้าที่ที่จะต้องกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองมิให้บุคคลใดล่วงรู้ถึง
การลงคะแนนของผู้ มาใช้สิ ทธิเลื อกตั้ง และเป็นหลักประกันแก่ผู้ ลงคะแนนเลื อกตั้งด้วยว่าเขาได้
ลงคะแนนของตนโดยปราศจากการข่ ม ขู่ ห รื อ ลงคะแนนเสี ย งไปเพราะมี เ หตุ จู ง ใจอื่ น ใดที่ จ ะมา
แทรกแซงในภายหลังจากที่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปแล้ว เช่น การจัดให้มีคูหาเลือกตั้งที่มิดชิด
เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถลงคะแนนเสียง
ด้วยตนเองได้ กฎหมายอาจเปิดโอกาสให้บุคคลอื่น เช่น ญาติของบุคคลดังกล่าว ผู้ที่บุคคลดังกล่าว
ไว้วางใจ หรือเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนบุคคลดังกล่าวได้
ภายใต้ความยินยอมที่เป็นไปตามเจตจานงของผู้พิการ และผู้ที่ลงคะแนนเสียงแทนบุคคลดังกล่าว
จะต้องปกปิดเจตจานงของผู้พิการหรือผู้สูงอายุให้เป็นความลับอย่างแท้จริง
หลั ก เกณฑ์ พื้ น ฐานของการเลื อ กตั้ ง ทั้ ง 6 ประการนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ยื น ยั น ถึ ง ความเป็ น
ประชาธิปไตยของรัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ดีแม้ในบางรัฐจะจัดให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไปก็ตาม หากปรากฏว่ารัฐธรรมนู ญหรือกฎหมายเลือกตั้งของรัฐนั้นมิได้กาหนดให้การ
เลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทั้ง 6 ประการนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐดังกล่าวย่อมมิใช่รัฐที่ปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ ซึ่ง
กฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องไปเลือกตั้งเพื่อรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เข้าสู่การเป็นสมาชิก
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ของสภาประชาชนสูงสุด (Supreme People's Assembly หรือ SPA)107 โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในแต่ละเขตเลือกตั้งเพียงคนเดียวเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามหากรัฐใดเป็นรัฐที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งของรัฐนั้นจะต้องบัญญัติให้การเลือกตั้งอยู่ภ ายใต้
หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลื อกตั้งทั้ง 6 ประการ ซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงการว่าการเลื อ กตั้ งที่
เกิดขึ้นมิได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นย่อมส่งผลให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการ
เลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป
3. แนวคิดว่าด้วยการจากัดสิทธิเลือกตั้ง
สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองทุกคนภายในรัฐที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิในการเมืองรูปแบบหนึ่ง สิทธิเลือกตั้งจึง
เป็นสิทธิที่ไว้สงวนไว้ให้แก่เฉพาะพลเมืองที่ถือสัญชาติของแต่ละรัฐเท่านั้น ดังนั้นโดยหลักทั่วไปแล้วรัฐ
จึงไม่อาจจากัดสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองที่ถือสัญชาติของรัฐนั้นได้
ในระยะแรกที่เกิดการพัฒนาแนวคิดในเรื่องการเลือกตั้งนั้น สิทธิเลือกตั้งมิใช่สิทธิที่พลเมือง
ทุกคนของรัฐสามารถเข้าถึงได้ หากแต่เป็นสิทธิที่ถูกสงวนเอาไว้ให้แก่บุคคลบางประเภทเท่านั้น หรือ
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิที่มีข้อจากัด 108 อาทิ สิทธิเลือกตั้งที่ถูกสงวนไว้ให้ แ ก่
พลเมืองของรัฐที่เป็นเพศชาย เนื่องจากความเชื่อที่ว่าผู้หญิงควรจะทาหน้าที่เป็นแม่บ้านมากกว่าจะ
สนใจการเมือง สิทธิเลือกตั้งที่ถูกสงวนไว้ให้แก่ บุคคลที่มีทรัพย์สมบัติ เนื่องจากความเชื่อที่เห็นว่า
บุคคลที่มีทรัพย์สมบัติเป็นบุคคลที่เสียภาษีอากรให้แก่รัฐ ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงควรเป็นผู้ที่ควรมีส่วน
ร่วมในการปกครองประเทศ เช่น สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสในช่วงปี ค.ศ. 1791 –
1848 สิ ทธิเลื อกตั้ งในประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1882 สิ ทธิเลื อกตั้งในประเทศอังกฤษก่อนปี ค.ศ.
1832109 เป็นต้น สิทธิเลือกตั้งที่ถูกสงวนไว้ให้แก่บุคคลที่มีการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่ควรจะมีสิทธิ
เลือกตั้งได้นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้หนังสือและสามารถอ่านออกเขียนได้ เพราะบุคคลกลุ่มนี้จะมี
ความเข้าใจในกิจ การของบ้ านเมืองและสามารถใช้เหตุผ ลในการวิเคราะห์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปกครองได้ ในทางตรงกัน ข้ามการเปิ ดโอกาสให้ บุค คลที่ ไม่มี ความรู้ห รื อมี การศึ กษาน้ อยใช้ สิ ท ธิ
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BBC ไทย, “เกาหลีเหนือ : เลือกตั้งสภาประชาชนสูงสุดครั้งที่ 2 ใต้การปกครองของคิม จองอึน ”
[Online], available : https://www.bbc.com/thai/international-47512671 (accessed May 3, 2019).
108
ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2552) หน้า 102.
109
หลวงประเจิดอักษรลักษณ์, กฎหมายเลือกตั้ง (พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง,
2477), หน้า 12 – 13.
56

เลือกตั้งอาจทาให้เกิดผลเสียแก่ประเทศได้เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่รู้บริบทของการปกครองและบ้านเมือง
เช่น สิทธิเลือกตั้งในประเทศอิตาลีตามกฎหมายในปี ค.ศ. 1882110 จะเห็นได้ว่าการนาเอาคุณสมบัติ
ในเรื่องของการศึกษามาเป็นข้อห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นอาจส่งผลให้คนพิการบางประเภท ได้แก่
คนพิการทางการได้ยิน (หูหนวกและเป็นใบ้) หรือคนตาบอดทั้งสองข้างซึ่งเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือเนื่องจาก
ไม่สามารถอ่านออกและเขียนได้กลายเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งไปโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่สงวนไว้เฉพาะให้แก่บุคคลที่มีอิสระในการทามาหากิน ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่ตกอยู่ในการบังคับ
บัญชาของบุคคลอื่นที่มีอิสระในการทามาหาเลี้ยงชีพ เนื่องจากบุคคลที่ไม่มีอิสระในการเลี้ยงชีพ เช่น
คนรับใช้ ทาส หรือบ่าว เป็นบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลซึ่งมีสถานะเป็นนายและยังคงต้อง
พึ่งพาผู้อื่นจึงอาจทาให้บุคคลเหล่านี้ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปตามเจตจานงของตนได้ เช่น สิทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนญฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1791 และ 1793111
ในเวลาต่อแนวคิดในเรื่ องการสงวนสิ ทธิในการเลื อกตั้งให้ แก่บุคคลบางกลุ่ มดังที่กล่ า ว
มาแล้วข้างต้นได้เริ่มเสื่อมอิทธิพลลงลงจนหมดสิ้นไป หลังจากแนวคิดที่เชื่อว่าแท้จริงแล้วสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิของพลเมื องทุกคนภายในรัฐเริ่มมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงไม่ควรนาเอา
ความแตกต่างทั้งในเรื่องเพศ ฐานะ หรือคุณวุฒิทางการเมืองศึกษามาเป็นข้อห้ามในการจากัดสิทธิ
เลื อ กตั้ ง แต่ ห ากจะจ ากั ด สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของบุ ค คลใดจะต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของการตั ด สิ น ใจที่
สมเหตุสมผลเพราะมีเหตุบ างประการที่ทาให้บุคคลบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งของตนใน
วันที่มีการเลือกตั้งได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในอันที่จะตัดสินโชคชะตาของ
ตนเองได้112 อาทิ
- การจากัดสิทธิเลือกตั้งโดยอาศัยเกณฑ์ทางด้านอายุ เนื่องจากเด็กอาจยังไม่มีความสุ ขุม
รอบคอบและวุฒิภาวะที่เพียงพอในอันที่จะตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมให้เป็นมาผู้แทนได้
ซึ่งในปัจจุบันมักจะมีการกาหนดอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ 18 ปีบริบูรณ์113
- การจากัดสิทธิเลือกตั้งโดยอาศัยเกณฑ์ทางด้านความรู้ผิดชอบ เนื่องจากบุคคลไม่สามารถ
ควบคุ มการกระทาและความคิดของตนเองได้ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตหรือทางด้าน
สติปัญญา คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนได้ความสามารถ
- การจ ากัดสิ ทธิ เลื อ กตั้ งโดยอาศั ยเกณฑ์ท างด้า นความประพฤติ กล่ าวคือ บุคคลบาง
ประเภทที่ได้กระทาความผิดในทางอาญาและถูกคุมขังหรือจาคุกโดยคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาล
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อาจถูกจากัดสิทธิมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในระหว่าวที่ถูกคุมขังหรือจาคุกอยู่ก็ได้ นอกจากนี้ในกรณีที่บุคคล
ใดกระทาการในลั กษณะที่เป็ น ปฏิปั กษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือล้ มล้ างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็อาจถูกกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้อีกด้วย
- การจากัดสิทธิเลือกตั้งโดยอาศัยเกณฑ์ทางด้านสถานะของบุคคล เนื่องจากบุคคลบาง
ประเภทที่อยู่ในสถานะที่จะต้องวางตัวเป็นกลางในทางการเมืองหรือไม่ควรยุ่งเกี่ยกับการเมือง เช่น
พระ หรือนักบวช เป็นต้น
4. สิทธิเลือกตั้งของคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก ารได้ รั บ การรั บ รองไว้ ใ นอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ข้อ 29 การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและเรื่องสาธารณะ ดังนี้
ข้อ 29 “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ
ให้รัฐภาคีประกันสิทธิทางการเมืองของคนพิการและอุปโภคสิทธิดังกล่าว บนพื้นฐานที่เท่า
เทียมกับบุคลอื่น และให้ดาเนินการ
(เอ) ประกัน ว่าคนพิการสามารถมีส่ ว นร่ว มทางการเมื องและเรื่ องสาธารณะได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลและเต็มที่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นทั้งโดยทางตรงหรือโดยผ่านผู้แทนที่ได้รับ
เลือกอย่างอิสระ รวมถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการในการออกเสียงและได้รับเลือกตั้งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง
(1) ประกันให้กระบวนการออกเสียง สิ่งอานวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกเสียงที่เหมาะสม เข้าถึงได้ เข้าใจ และใช้งานได้ง่าย
(2) คุ้มครองสิทธิของคนพิการในการออกเสียงด้วยการลงคะแนนลับในการเลือกตั้งและการ
ลงประชามติ โดยปราศจากการคุกคามและสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและดารงตาแหน่งทุกตาแหน่ง
และในทุ ก ระดั บ ของภาครั ฐ จั ด ให้ มี ก ารอ านวยความสะดวกในการใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี
เครื่องช่วยความพิการใหม่ ๆ ตามความเหมาะสม
(3) รั บ รองให้ ค นพิการมีเสรี ภ าพในการแสดงเจตนารมณ์ในฐานะเป็นผู้ ล งคะแนนเสียง
เลือกตั้ง และเพื่อการนี้ อนุญาตให้บุคคลที่คนพิการเลือกเองช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง หาก
จาเป็นและตามที่คนพิการร้องขอ
(บี) ส่งเสริมอย่างแข็งขันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างเต็มที่ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนพื้นฐานที่
เท่าเทียมกับบุคคลอื่น และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในสาธารณกิจ อันรวมถึง
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(1) การมีส่วนร่วมในองค์กรพัฒนาเอกชน และสมาคมที่ทางานด้านสาธารณะและด้าน
การเมืองของประเทศ รวมทั้งในกิจกรรมและการบริหารพรรคการเมือง
(2) ก่อตั้งและร่วมกับองค์กรคนพิการ ในการเป็นผู้แทนของคนพิการในระดับนานาประเทศ
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น”
จะเห็นได้ว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 29 นั้น มุ่งคุ้มครองและรับรองสิทธิเลือกตั้ง
ให้แก่คนพิการเพื่อให้ การเลือกตั้งของคนพิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งภายใต้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ข้อ 25 ได้แก่ หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ (Free Election) หลักการเลือกตั้งตามกาหนด
ระยะเวลา (Periodic Election) หลักการเลือกตั้งที่ยุติธรรม (Genuine Election) หลักการให้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นการทั่วไป (Universal Suffrage) หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค (Equal Suffrage) และ
หลักการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ (Secret Voting or Secret Ballot) แต่อย่างไรก็ดีการที่จะทา
ให้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนพิการมีประสิทธิผลได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องทาให้คน
พิการเข้าถึงสิทธิของเขาตนเองตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
และหลังการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งภายใต้หลักการที่ได้รั บการรับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการควบคู่กันไปด้วย ดังนี้
4.1 ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง114
ในการทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้นั้น องค์กรที่ทาหน้าที่ในการจัดการ
เลือกตั้งรวมทั้งองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรคนพิการ พรรคการเมือง ภาคประชาสังคมจะต้อง
ให้ความสาคัญกับสิทธิของคนพิการตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนที่มีการเลือกตั้ง เช่น
4.1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเลือกตั้งนับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมากในการที่จะ
ทาให้คนพิการทราบข้อมูลสาธารณะที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมด 115 เช่น การประชาสัมพันธ์ให้
คนพิการทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
และผู้สมัครรับเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมือง การอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งให้กับคนพิการ เป็นต้น และเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับคน
ทั่วไปและเพียงพอต่อการตัดสินใจที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ การให้ข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
114

OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights, Handbook on Observing
and Promoting the Electoral Participation of Persons with Disabilities ( Warsaw: OSCE’ s Office
for Democratic Institutions and Human Rights), pp. 32 – 46.
115
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 21
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อยู่ ภ ายใต้ “หลั ก ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ” (Accessibility) 116 โดยมี ก ารด าเนิ น มาตรการที่
เหมาะสมเพื่อทาให้มั่นใจว่าคนพิการสามารถเข้าถึงได้ในพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นทั้งในเรื่องของ
สภาพแวดล้อมและข้อมูลข่าวสาร117 ตลอดจนช่องทางในการลงทะเบียนของคนพิการ118 ดังนี้
1) การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม 119 กล่ า วคื อ สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการปิ ด
ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมไปถึงการยื่นคาร้องหรือลงทะเบียนสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เลื อกตั้งของคนพิการ จะต้องจะต้องเป็ น สถานที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 120 มีระบบขนส่ ง
มวลชนที่หลากหลาย ไม่กีดขวางเส้นทางสาธารณะในการสัญจรไปมา มีสิ่งอานวยความสะดวกที่
จ าเป็ น ส าหรั บ คนพิ ก าร เช่ น ที่ จ อดรถส าหรั บ คนพิ ก าร ทางลาด ห้ อ งน้ าส าหรั บ คนพิ ก าร ป้ า ย
สัญลักษณ์ที่มีความเป็นสากล เป็นต้น
2) บริ ก ารสารสนเทศ การสื่ อ สาร และบริ ก ารอื่ น ๆ รวมถึ ง บริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ 121 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยจะต้องทาให้ค นพิการสามารถเข้าถึง รับรู้ และเข้าใจ
ความหมายได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ มาตรา 2 ได้ให้นิยามของ
คาว่า “การสื่อสาร” ไว้ว่า การสื่อสาร หมายความรวมถึงการสื่อสารด้วยภาษา การแสดงข้อความ
อักษรเบรลล์ การสื่อสารด้วยการสัมผัส ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ สื่อผสมที่สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนสื่อที่
เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อเสียง ภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้อ่าน และช่องทาง วิธีการ และรูปแบบการสื่อสาร
ทางเลือกและการสื่อสารเสริมรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ 122 จะ
เห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมู ลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คนพิการได้รับทราบนั้นจะต้องมี
ความหลากหลายและตอบสนองการรับรู้ของคนพิการแต่ละประเภทได้อย่างเท่าเทียมกัน และอาจ
รวมไปถึงการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนต่าง ๆ การเลือกตั้งด้วย เช่น
- การผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ไ ม่ ว่า จะเป็ นคู่ มื อ สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละสื่ อ
ออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของคน
116

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 4 (1) (h) and 9 (1).
117
OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights, op.eit, p.33.
118
International Foundation for Electoral Systems, How to Include Persons with
Disabilities in Election and Political Process ( Washington D. C. : International Foundation for
Electoral Systems, How to Include Persons with Disabilities in Election and Political Process) , pp.
45 – 46.
119
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 9 (1) (a).
120
International Foundation for Electoral Systems, op.eit, p. 43.
121
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 9 (1) (b).
122
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 2.
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พิการได้ทุกประเภท โดยคานึง ถึงการศึกษา (Voter Education)123 และความสามารถในการเข้าถึง
ของคนพิการ เช่น บริการล่ามภาษามือ บริการเสียงบรรยายภาพ ภาพสัญลักษณ์ สาหรับผู้พิการทาง
ได้ยิน บริการคาบรรยายเสียง คู่มือเลือกตั้งอักษรเบรลล์ สาหรับคนพิการทางการเห็น124 เป็นต้น
- การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ (Website) หรื อ แอปพลิ เ คชั น (Application) ตาม
ข้ อ ก าหนดกการท าเนื้ อ หาเว็ บ สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ประโยชน์ไ ด้ (Web Contest Accessibility
Guidelines: WCAG) ซึ่งจะต้องใช้งานได้ง่ายและมีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ รวมไปถึงการอานวย
ความสะดวกในยื่นคาร้องหรือลงทะเบียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่ องทางออนไลน์
โดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะต้องเป็นไปตามมาตฐานขององค์การมาตฐานเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World
Wide Web Consortium : W3C)
4.1.2 การประสานงานกับองค์กรคนพิการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการจัดการเลือกตั้งจะต้อง
ประสานงานกับองค์กรคนพิการ (Disabled Persons Organizations : DPOs) เพื่อเปิดโอกาสให้คน
พิ ก ารแต่ ล ะประเภทได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แสดงความคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะที่จะนาไปใช้ในการจัดการเลือกตั้งที่เหมาะสมสาหรับคนพิการต่อไป ซึ่ง หน่วยงานที่ทา
หน้าที่ดาเนินการจัดการเลือกตั้งจะต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
นโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งให้แก่คนพิการโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากองค์กรคนพิการและคน
พิการ125 รวมไปถึงการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของคนพิการ 126 ที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นประเภทของความพิการ เพศ อายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง นอกจากนี้
องค์กรที่ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดการเลือกตั้งยังอาจขอความร่วมมือจากองค์กรคนพิการ รวมไป
ถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พรรคการเมือง หน่วยงานของรั ฐที่มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คน
พิการได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งอาจขอความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
มาช่วยอานวยความสะดวกการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ เช่น การจัดทาอักษร
เบรลล์ ล่ามภาษามือ เป็นต้น

123

International Foundation for Electoral Systems, op.eit, p. 47.
124 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 21.
125
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126 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 31.
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4.1.3 การจัดอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งของคนพิการให้แก่เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ได้รับทราบ127
เจ้ าหน้ าที่ป ระจ าหน่ ว ยเลื อกตั้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลื อกตั้ง เช่น
อาสาสมัคร ครอบครัวคนพิการ เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลื อกตั้ง ได้
เช่นเดียวกับคนทั่วไป ดังนั้น การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่บุคคลเหล่านี้จึงเป็น
สิ่งจาเป็นที่จะต้องดาเนินการอย่างจริงจังและทั่วถึง 128 ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
อุป กรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการอานวความสะดวกให้แก่คนพิการ การจัดสถานที่ที่ใช้ในการ
เลือกตั้งเพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รวมถึงไปถึงมารยาทพื้นฐานเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับคนพิการ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลดังกล่าวได้ทาความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรม นอกจากนี้สิ่งสาคัญที่จะทาให้บุคคลเหล่านี้สามารถปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการนั่นก็คือทั ศนคติในแง่บวกต่อคนพิการอันจะนาไปสู่การ
จัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง
4.1.4 การเปิ ด โอกาสให้ ค นพิ ก ารสามารถลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ตั ว แทนของ
ประชาชนในทุกระดับ
นอกจากการทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเสีย งเลือกตั้งได้
เช่นเดียวกับคนทั่ว ไปแล้ว การเปิดโอกาสให้ คนพิการลงสมัครรับเลื อกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติถือเป็นสิทธิอีกประการหนึ่งที่เป็นการยืนยันถึงคุณค่า ความเสมอภาค และศักยภาพของคน
พิการ129 ทั้งนี้องค์กรที่ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการเลือกตั้งรวมทั้งหน่ว ยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการอาจจัดให้มีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่คนพิการที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้คน
พิการสามารถรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปได้ด้วย
4.2 วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง130
ประเด็นที่สาคัญที่รัฐจะต้องคานึงถึงในเรื่ องเกี่ยวสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการนั้น
คณะกรรมการว่าด้ว ยสิ ทธิคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities)
ได้เคยอธิบ ายไว้ว่า มาตรการเหล่ านี้ มีเป้ าหมายในการขจัด อุปสรรคขัด ขวางที่ ทาให้ คนพิก ารไม่
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สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ให้ส ามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวัน
เลื อ กตั้ ง ได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลทั่ ว ไปซึ่ ง จะต้ อ งไปเป็ น ตาม“หลั ก ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ”
(Accessibility) “หลักการออกแบบที่เป็นสากล” (Universal Design) และ “หลักความเท่าเทียมกัน
และการไม่เลือกปฏิบัติ (Equality and non-discrimination)131 นอกจากนี้จะต้องทาให้คนพิการมี
ความมั่นใจว่ามาตรการที่รัฐน ามาใช้ในการจัดการเลื อกตั้งให้ แก่คนพิการนั้นตั้งอยู่บนหลั ก เกณฑ์
พื้นฐานของการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการเลือกตั้งโดยอิสระ (Free Election) และหลักการ
เลือกตั้งเป็นการลับ (Secret Voting or Secret Ballot) ดังนี้
4.2.1 สถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
สถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งจะต้องเป็นสถานที่ที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ง่าย
มีการคมนาคมและระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย มีป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทางหรือให้คาแนะนาที่
มีความเป็นสากลและมองเห็นได้ชัด เป็นต้น และเพื่ อให้คนพิการสามารถเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งได้อย่างสะดวก หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มียานพาหนะในการรับส่ง
คนพิการจากที่พักอาศัยไปยังหน่วยเลือกตั้งได้ โดยในระหว่างที่มีการเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งนั้น
จะต้องมีหลักประกันอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการกระทาการใด ๆ อันเป็นการรณรงค์หาเสียงให้แก่บุคคล
ใดหรือพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น นอกจากนี้องค์กรที่ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดการเลือกตั้งอาจ
กาหนดให้มีการจัดที่ลงคะแนนเสียงพิเศษหรือหน่วยเลือกตั้งพิเศษในสถานสงเคราะห์ที่คนพิการพักอยู่
หรื อโรงพยายบาลที่ คนพิ การพั กรั กษาตัว หรื อฟื้ น ฟูส มรรถภาพร่า งกายอยู่ ก็ ได้ ในปัจจุบันมี บ าง
ประเทศที่จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Polling) ซึ่งเป็น
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการจัดให้มียานพาหนะที่มีการดัดแปลงให้เป็นหน่วยเลือกตั้งสัญจรไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ ที่คนพิการอาศัยอยู่ เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ เป็นต้น
4.2.2 บริเวณหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้คนพิการ บริเวณหน่วยเลือกตั้งจะต้องมีการ
จัดสภาพแล้วที่เหมาะสมและเอื้ออานวยให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเสีย งเลือกตั้ง
ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป เช่น
- ที่จอดรถและห้องน้าสาหรับคนพิการ ซึ่งจะต้องมีจานวนที่เพียงพอ
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- ทางเดิน และทางลาดตลอดจนพื้นที่ซึ่งรถเข็นของคนพิการ (Wheelchair)
หรือสัตว์นาทาง สามารถเข้าถึงได้อย่างคล่องแคล่วและสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรค และมี
แสงสว่างที่เพียงพอ132
- สิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น รถเข็นสาหรับคนพิการ ไม้ค้า ไม้
เท้า ปากกาขนาดใหญ่ เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถสื่อสารรวมทั้งให้
คาแนะนาแก่คนพิการตลอดจนการช่วยเหลือหรืออานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่คนพิการตามที่คน
พิการร้องขอ133
4.2.3 คูหาลงคะแนน
คูหาเลือกตั้งเป็นสถานที่ซึ่งผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการจะต้องเข้าไปเพื่ อ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นในการจัดคูหาเลือกตั้งนั้นจะต้องมีหลักประกันว่าในขณะที่คนพิการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นได้มีการกาหนดมาตรการในการที่จะทาให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นไป
ตามหลักการเลือกตั้งโดยเสรีและเป็นการลับ โดยปราศจากการคุกคามในทุกรูปแบบ และจั ดให้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนที่เหมาะสม เข้าถึง เข้าใจ และใช้งาน
ได้ง่ายให้แก่คนพิการ134 เช่น
1) การจัดระยะห่างของระหว่างคูหาเลือกตั้งแต่ละคูหา ระยะห่างระหว่างคูหา
กับผนังหรือฉากกั้นด้านหลังคูหา และระยะห่างระหว่างคูหาเลือกตั้งกับหีบบัตรเลือกตั้งจะต้องเว้น
ระยะห่างให้รถเข็นสาหรับคนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมทั้งอาจจัดให้มีโต๊ะสาหรับวาง
คูหาและหีบบั ตรเลื อกตั้งที่มีความสูงในระดับที่คนพิการที่ต้อ งนั่งรถเข็นส าหรับคนพิการสามารถ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างสะดวก
2) จั ด ให้ มี จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยเหลื อ ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Assistive Tools) เมื่อคนพิการได้ร้องขอ อาทิ โคมไฟส่องสว่าง แว่นขยาย
หรือแผ่นทาบบัตรเลือกตั้งที่ทาด้วยกระดาษแข็งมีตัวอักษรเบรลล์และมีการเจาะรูให้มีขนาดตรงกับ
ช่องที่มีไว้สาหรับกากบาทในบัตรเลือกตั้ง สาหรับคนพิการทางการเห็น เป็นต้น

132

Paragraph 53, Thematic study by the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights on participation in political and public life by Persons with disabilities, [ Online] ,
available : https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/Session19/AHRC-19-36_en.pdf (accessed May 2, 2019).
133
Ibid.
134
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 29 (a) (1) (2).
64

3) ในกรณีที่คนพิการที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย
ตนเองได้ คนพิการดังกล่าวสามารถแสดงเจตนารมณ์ในฐานะเป็ นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการ
อนุญาตให้บุคคลที่คนพิการเลือก เช่น คู่สมรส ญาติ หรือบุคคลที่คนพิการไว้วางใจช่วยเหลือในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนตนเองได้ 135 ในกรณีเช่นนี้จะต้องมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่คนพิการด้วยว่าผู้ที่ทาหน้าที่ลงคะแนนเสียงเลื อกตั้งแทนคนพิการนั้นจะไม่ชี้นาหรือกระทาการ
ใด ๆ อันเป็นการครอบงาให้คนพิการตัดสินลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง หรือ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง อีกทั้งบุคคลดังกล่าวจะปกปิดการลงคะแนนเสียงนั้นให้เป็น
ความลับ และให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงดัง กล่าวนั้นคนพิการเป็นผู้ลงคะแนนเสียงด้วยตนเองและ
เป็นการลงคะแนนเสียงโดยเป็นการลับ
4) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการลงคะแนนโดยใช้บัตร
เลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง หรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบทางเลือกสาหรับคนพิการ ซึ่งโดยปกติ
ทั่วไปแล้วการเลือกตั้งจะต้องเป็นการเลือกตั้งโดยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง (Ballot paper) ที่คูหาเลือกตั้งเท่านั้น
อย่างไรก็ดีภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันจึงได้มีความพยายามในการคิ ดค้น
การจัดการเลือกตั้งในลักษณะแบบทางเลือกขึ้น ซึ่งการเลือกตั้งแบบทางเลือกนี้จะต้องสงวนไว้เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะสาหรับคนพิการ 136 หรือบุคคลอื่นที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่
ตนเองมีสิทธิเนื่องจากมีความจาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ตัวอย่างการเลือกตั้ง แบบทางเลือกที่น่าสนใจและ
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น
4.1) การเลือกตั้งทางไปรษณีย137
์ (Voting by mail – VBM)
135

Paragraph 56, Thematic study by the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights on participation in political and public life by Persons with disabilities, [ Online] ,
available : https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/ Session19/AHRC-19-36_en.pdf (accessed May 2, 2019) and Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
Article 29 (a) (2) (3).
136
Paragraph 57, 58 and 74, Thematic study by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on participation in political and public life by Persons with
disabilities, [Online], available :https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regular
Session/Session19/A-HRC-19-36_en.pdf (accessed May 2, 2019).
137
Paragraph 57, , Thematic study by the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights on participation in political and public life by Persons with disabilities, [ Online] ,
available : https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regular Session/Session19/AHRC-19-36_en.pdf (accessed May 2, 2019).
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การเลือกตั้งทางไปรษณีย์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอุปสรรคใน
การเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยผ่านทางไปรษณีย์ โดยการเลือกตั้งทาง
ไปรษณี ย์ นั้ น จะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การร้ อ งขอจากผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะลงคะแนนเสี ย งผ่ า นทาง
ไปรษณีย์เพื่อให้องค์กรที่ทาหน้าที่ในการดาเนินการเลือกตั้งจัดส่งเอกสารและบัตรเลือกตั้งไปยังที่อยู่
ของผู้เลือกตั้ง โดยผู้ที่จะขอลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธีนี้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษตามที่กฎหมายกาหนด
เช่น เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มิได้พานักอยู่ในถิ่นฐานของตนเองหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายหรือเวลา เช่น ผู้พิการ คนชรา หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ป่วย
เรื้อรัง และภายหลังจากการออกเสียงลงคะแนนแล้วผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับมา
ทางไปรษณีย์เพื่อรอนับพร้อมกับบัตรเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งภายหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง 138
ตั ว อย่ า งประเทศที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง ทางไปรษณี ย์ เช่ น เยอรมนี สหราชอาณาจั ก ร แคนาดา
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแครลิฟอร์เนีย) เป็นต้น
4.2) การลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic voting) 139
การลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเลือกตั้งที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงของประชาชน ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกในการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วการลงคะแนนโดยวิธียังช่วยให้การนับคะแนนภายหลังจากการเลือกตั้งมี
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งการลงทะเบียนโดยวิธีการนี้สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
พิการได้เป็นอย่างดี ทาให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการมั่นใจได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนของตนจะ
เป็นความลับ เช่น ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้อักษรเบรลล์เข้ามาช่วยในการลงคะแนน หรืออาจใช้
ความช่วยเหลือจากการแนะนาโดยเสียงในการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง เป็นต้น โดยอาจแบ่งตาม
รูปแบบของเทคโนโลยีได้ 4 ประเภท ได้แก่ การลงคะแนนผ่านเครื่องลงคะแนนที่มีการบันทึกข้อมูล
เข้ า สู่ ร ะบบโดยตรง การใช้ ร ะบบเครื่ อ งอ่ า นบั ต รเลื อ กตั้ ง การลงคะแนนผ่ า นเครื่ อ งพิ ม พ์ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ และการลงคะแนนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างประเทศใช้วิธีการลงคะแนนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ออสเตรเลีย เบลเยียม บราซิล ไอร์แลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เป็นต้น
4.3) การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต (Internet voting)
การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตเป็นการลงคะแนนที่ผู้ลงคะแนน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน โดยที่คอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ การลงคะแนนเสี ย งกั บ ฐานข้ อ มู ล กลางซึ่ ง จะท าหน้ า ที่ ใ นการ
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วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ และเอกวีร์ มีสุข, รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง Citizen-Centric Voting (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2559), หน้า 104 – 106.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 118 – 122.
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ประมวลผลการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้การลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตอาจเป็นการลงคะแนนโดย
ที่ผู้ใช้สิทธิไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งก็ได้ หรือกฎหมายอาจจะกาหนดให้ผู้ใช้สิทธิต้อง
เดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดบริการในการเข้ าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตก็ได้ ดังนั้น การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีนี้จึงสามารถช่วยให้คนพิการสามารถลงคะแนนเสียงได้ง่ายกว่าการ
ลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 140ตัวอย่างประเทศใช้วิธีการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต เช่น เอสโทเนีย
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเลือกตั้งแบบทางเลือกทั้ง 3 รูปแบบนี้มีทั้งข้อดี
และข้อสียที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ การเลือกตั้งแบบไปรษณีย์จะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการ
ลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต แต่อาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหลาย
ขั้นตอนภายใต้ระยะเวลาที่จากัด เช่น ต้องมีการลงทะเบียนแจ้งความจานงล่วงหน้า ต้องมีการจัดทา
บัญชีผู้เลือกตั้งและต้องจัดส่งบัตรเลือกไปยังที่อยู่ที่ผู้แจ้งความจานงได้แจ้งไว้ ต้องมีมาตรการในการ
สร้างความมั่นใจในเรื่องการขนส่งบัตรเลือกตั้งและการเก็บบัตรเลื อกตั้งให้เป็นความลับ ส่วนการ
ลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตนั้น จะมีจุดเด่นที่เหมือนเหมือนกัน
คือช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องของบัตรเสีย แต่ก็มีจุดด้อยคือปัญหาในการเรื่องของความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยในการออกเสียงของผู้เลือกตั้ง เช่น การเจาะระบบ (hacker) เพื่อเปลี่ยนแปลงผล
การเลือกตั้ง มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง141 ซึ่งอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งได้
4.3 ช่วงเวลาหลังการเลือกตั้ง142
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในวัน
เลือกตั้ง องค์กรที่ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดการเลือกตั้งจะต้องดาเนินการนับคะแนนและรายงาน
ผลการลงคะแนนเสียงของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งในระหว่างที่มีการนับคะแนนนั้นจะต้องกระทาโดย
เปิดเผย อีกทั้งต้องเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนและคัดค้านผลการเลือกตั้งที่อาจเป็นการเลือกตั้งไม่
บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ทาหน้าที่ในการ
ดาเนิ น การจั ด การเลื อ กตั้ง จะต้ อ งมี มาตรการเพื่ อให้ ค นพิ การสามารถเข้า ไปส่ ว นร่ว มในขั้ น ตอน
กระบวนการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เช่น
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 136 – 137.
โชคสุข กรกิตติชัย, รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง [Online], available : https://library2.
parliament. go. th/ ebook/ content- issue/ 2559/ hi2559- 071. pdf?fbclid= IwAR0ZuaZ8Fyxd0ZzxXs
GsPNKC-cwy1hy94UrFkjLtkZjq-v7yO9GySThYns0 (เข้าถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562).
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4.3.1 การอานวยความสะดวกให้คนพิการได้รับทราบการนับคะแนนและการประกาศ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งนั้นเป็นข้อมูล
สาธารณะที่องค์กรที่ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการเลือกตั้งจะต้องประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทาให้คนพิการเข้าถึงและรับทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างรวดเร็วโดยผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย143 เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชนต่าง ๆ เป็นต้น
4.3.2 การร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้ง
การร้องเรียนหรือการคัดค้านการเลือกตั้ง นับว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญอย่าง
ยิ่งที่จะทาให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง
ดังนั้น หากในกรณีที่คนพิการเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งกระทาการใดอันเป็นการละเมิ ด
หรือกระทบต่อสิทธิเลื อกตั้งของคนพิการ จะต้องมีช่องทางให้ คนพิการสามารถร้องเรียนให้ มี การ
ตรวจสอบการกระทาดังกล่าว นอกจากนี้ในกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่าพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง หรือบุคคลใด กระทาการอันเป็นการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งหรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้การเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎหมาย
จะต้องเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการกระทาดังกล่าวรวมไปถึงคัดค้าน
ผลการเลือกตั้งที่คนพิการเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ทั้งนี้ช่ องทางในร้องเรียน
หรือการคัดค้านดังกล่าวจะต้องมีการประกันการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผลสาหรับคนพิการบนพื้นฐาน
ที่เท่าเทียมกับ บุ คคลอื่น ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลื อในเรื่องกระบวนการพิจารณาและความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวกในการแสดงบทบาทของคนพิการในฐานะผู้มีส่วนร่วม
โดยตรงและโดยทางอ้อม รวมทั้งในฐานะเป็นพยานในกระบวนพิจารณาดังกล่าว และในขั้นตอนการ
สอบสวนและกระบวนการเบื้องต้นอื่น ๆ144
4.3.3 การรวบรวมสถิติข้อมูล
ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง องค์กรที่ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการ
เลือกตั้งหรือองค์กรอืน่ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการการรวบรวมสถิติข้อมูลของคนพิการที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในแต่ละครั้ ง145 โดยนาเอาข้อมูลสถิติดังกล่ าวมาทาการวิเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ในการนาไปพัฒ นา
นโยบายและกฎหมายเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งรวมไปถึงสิทธิในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอื่น ๆ ต่อไป
143

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 21.
144
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 13.
145
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 31.
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่า การเลือกตั้งเป็น
กระบวนการสาคัญของได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชนของรัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
การเลื อกตั้งจึ งต้องอยู่ ภายใต้หลั กเกณฑ์พื้นฐานของของการเลือกตั้ง 6 ประการ ได้แก่ หลั กการ
เลือกตั้งโดยอิสระ หลักการเลือกตั้งตามกาหนดระยะเวลา หลักการเลือกตั้งที่ยุติธรรม หลักการให้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นการทั่วไป หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค และหลักการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ
หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งทั้ง 6 ประการดังกล่าวนี้ เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าสิทธิในการ
เลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองของรัฐทุกคนและครอบคลุมไปถึงคนพิการด้วย
ดังนั้นรัฐและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้
เช่นเดียวกับคนทั่วไปทั้งนี้อย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการทัง้ ก่อนเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง และหลังจากการเลือกตั้ง
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บทที่ 4
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
สิทธิเลือกตั้งของคนพิการเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงไม่อาจนาเอาเหตุแห่งความ
พิการมาเป็นเหตุในการจากัดสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองของรัฐ แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากคนพิการมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจบางประการซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการดาเนินชีวิตหรือมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมทางสังคม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องดาเนินการขจัดอุปสรรคดังกล่าวเพื่ อทาให้คน
พิการสามารถเข้าถึงสิ ทธิต่าง ๆ รวมไปถึงสิ ทธิเลื อกตั้งเช่นเดียวกับคนทั่ว ไป ในบทนี้ผู้ วิจัยจึงได้
ทาการศึกษาวิจัยนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเลือกตั้งของต่างประเทศต้นแบบซึ่งได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย เพื่อนามาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของประเทศไทย และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State of America) เป็นรัฐที่ปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐ
(Federal State) ประกอบด้ว ยมลรัฐต่าง ๆ 50 มลรัฐรวมกัน มีรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองสหพันธรัฐ สหรัฐอเมริกาถือเป็นแม่แบบของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้ระบบประธานาธิบดี ปัจจุบันการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ใหญ่ ประกอบด้วย การเลือกตั้งระดั บชาติ ได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดี (President Election)
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรส (Congress) และการเลือกตั้งระดับมลรัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้บัญญัติให้พลเมืองชาวสหรัฐอเมริการที่มีอายุครบ 18 ปี หรือมากกว่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง146 ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสาคัญกับสิทธิของคนพิการเป็นอย่างมาก และได้มีการตรา
กฎหมายหลายฉบับเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ รวมถึงสิทธิเลือกตั้งให้แก่คนพิการ

146

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 26. อ้างถึงใจ มานิตย์ จุมปา, รัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา คาอธิบายเรียงมาตราพร้อมคาพิพากษาศาลฎีกา (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552), หน้า 234.
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1.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
1.1.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการชาวอเมริกัน
รั ฐ บั ญญัติว่าด้ว ยคนพิการชาวอเมริกัน (The Americans with Disabilities
Act 1990, ADA) เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งคุ้มครองสิทธิให้แก่คนพิการ ในกฎหมายฉบับ
นี้กาหนดให้รัฐและหน่วยงานของรัฐในทุกระดับจะต้องจัดให้คนพิการสามารถเข้าถึงแผนงาน การ
บริ การสาธารณะ กิจ กรรมทางสั งคมต่าง ๆ เช่น การศึกษา การจ้างงาน ระบบขนส่ งสาธารณะ
กระบวนการยุติธรรม ระบบสาธารณสุข รวมทั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ 147 ดังนั้นหน่วยงานของรัฐทุกระดับจึงมีหน้าที่จะต้องทาให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเลือกตั้ง การจัดสถานที่
และคูหาในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วิธีการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยจะต้องครอบคลุม
ตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง148
1.1.2 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิในการเลือกตั้ง
รั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง (Vote Rights Act of 1965, VRA) ได้
บัญญัติให้ผู้ลงคะแนนเสียงที่ต้องการความช่วยเหลือในการลงคะแนนอันเนื่องมาจากตาบอด พิการ
หรือไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ อาจได้รับความช่วยเหลือโดยบุ คคลที่ผู้ลงคะแนนเลือกหรือ
บุคคลอื่นนอกจากนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างหรือที่ทางาน หรือสมาคมของผู้ลงคะแนนได้149
1.1.3 รัฐบัญญัติการเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งสาหรับคนชราและคนพิการ ค.ศ. 1984
รัฐบัญญัติการเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งสาหรับคนชราและคนพิการ ค.ศ. 1984
(The Voting Accessibility for Elderly and Handicapped Act of 1984, VAEHA) กาหนดให้จัด
สถานที่ในการเลื อกตั้งของรัฐ บาลสหรัฐในทุกพื้นที่ของสหรัฐ อเมริกาให้อยู่ในลักษณะที่คนพิการ
สามารถเข้าถึง ได้ ในกรณีที่พื้นที่ใดที่คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีอื่นในวันเดียวกับวันที่มีการเลือกตั้งนั้น และ
ยังได้กาหนดให้ทุกมลรัฐต้องจัดให้มีการลงทะเบียนและจัดให้มีเครื่องมือช่วยเหลือในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งสาหรับผู้ลงคะแนนที่มีความพิการหรือผู้สูงอายุด้วย150
147

The Americans with Disabilities Act 1990, sec. 2 (a) (3).
U.S. Department of Justice, The American with Disabilities Act and Other Federal Laws
Protecting the Rights of Voters with Disabilities [Online], available : https://www.justice.gov/file/
69411/download p.1. (accessed May 12, 2019)
149
Vote Rights Act of 1965, Sec 208.
150
U. S. Department of Justice, A Guide to Disability Rights Law [ Online] , available
:https://www.ada.gov/cguide.htm#anchor64645 (accessed May 12, 2019)
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1.1.4 รัฐบัญญัติการลงทะเบียนเลือกตั้งแห่งชาติ ค.ศ. 1993
รัฐบัญญัติการลงทะเบียนเลือกตั้งแห่งชาติ ค.ศ. 1993 (The National Voter
Registration Act 1993, NVR) หรือที่เรียกกันว่า “รัฐบัญญัติการออกเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ” เป็น
กฎหมายที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ชาวอเมริกันซี่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการ
เลือกตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ คือ เพื่อเพิ่มจานวนการใช้สิ ทธิ
เลือกตั้งซึ่งในอดีตมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจานวนน้อยและคนพิการส่วนใหญ่ยังถูกเลือกปฏิบัติในการ
เข้าถึงสิทธิดังกล่าวอีกด้วย โดยกาหนดให้สานักงานของรัฐทุกแห่งติดตั้งโปรแกรมที่สามารถให้บริการ
กับคนพิการในการจัดทาคาร้องขอและแบบฟอร์มสาหรับการลงคะแนนเสียงเลือ กตั้ง เพื่อให้ความ
ช่ว ยเหลื อในการกรอกแบบฟอร์ มให้ ถูกต้องสมบูรณ์ และดาเนินการส่ งแบบฟอร์มดังกล่ าวไปยั ง
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการต่อไป151
1.1.5 รัฐบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
รั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ ในการเลื อ กตั้ ง (The Help America Vote Act
2002, HAVA) ได้กาหนดให้ มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น 152 โดยนาเงินจากกองทุนดังกล่ าวไปใช้เพื่อจัด
สถานที่ในการลงคะแนน (polling place) ไม่ว่าจะเป็นทางเดิน ทางเข้า ทางออก และบริเวณสาหรับ
ลงคะแนน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ดังกล่าวให้คนพิการได้รับทราบ และอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครประจาหน่วยให้เข้าใจ
เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงของคนพิการ 153 และยังได้กาหนดต่อไปว่าในแต่ละหน่วยเลือกตั้งอย่าง
น้ อ ยที่ สุ ด จะต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบบั น ทึ ก การลงคะแนนเสี ย งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Direct Recording
Electronic Voting System) หรือระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรูปแบบอื่นสาหรับคนพิการ 154
ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการมีโอกาสใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้เหมือนกันกับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสี ยง
ทั่วไป155 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงแต่ได้ให้การรับรองสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ของคนพิการเท่านั้น แต่ยังทาให้คนพิการสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนโดยลับและอย่างเป็นอิสระ
เหมือนกับบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย156
151

Ibid.
152
The Help American Vote Act 2002, sec 101.
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The Help American Vote Act 2002, sec.261 (b)(1)(2).
154
The Help American Vote Act 2002, sec.301 (a)(3)(B).
155
Alene Kanter, Rebecca Russo, “ The Right of People with Disabilities to Exercise Their
Right to Vote Under the Help American Vote Act”, Mental and Physical Law Reporter, (November
– December 2006), p. 852.
156
Ibid, p. 853.
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1.2 การอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
1.2.1 การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
รัฐบัญญัติการลงทะเบียนเลือกตั้งแห่งชาติ ค.ศ. 1993 (The National Voter
Registration Act 1993, NVRA) กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ มีบริการให้ ความช่วยเหลื อ
หรือเงินทุนของรัฐเพื่อบริการคนพิการเป็นอันดับแรกซึ่งเปิดโอกาสให้คนพิก ารสามารถลงทะเบียน
เลือกตั้งที่บ้านของตนเองอย่างสะดวกโดยจะต้องกาหนดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเลื อกตั้ง , การ
ช่วยเหลือผู้เลือกตั้งในการกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และวิธีการในการส่งแบบฟอร์มไปยังพนักงาน
การเลือกตั้ง สาหรับคนพิการ 157 โดยอาจจะเป็นการเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ของรัฐ การลงทะเบียนทางไปรษณีย์ การลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น
1.2.2 การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งหรือก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เลือกตั้งหรืออาสาสมัครจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถสื่อสารกับบุคคลที่มีความพิการได้
อย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะต้องเข้าใจการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องและให้บริการ
อย่างเต็มใจ เช่น การอนุญาตให้ คนตาบอดสามารถนาเอาสั ตว์นาทางเข้าไปในบริเวณที่เลื อ กตั้ง ,
ลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าถึงได้ของหน่วยเลือกตั้ง คือพร้อมที่จะดาเนินการต่าง ๆ, การร้องขอให้มี
บุคคลช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง, และอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถให้ความ
ช่ว ยเหลื อบุ คคลที่มีความพิการ องค์กรเกี่ยวกับคนพิการระดับท้องถิ่นหลายแห่ งรวมถึงศูนย์การ
ดารงชีวิตอิสระ ปกป้อง และสนับสนุนคนพิ การได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติชาวอเมริกันผู้พิการ และรวม
ไปถึงการฝึกอบรมให้แก่คนพิการในชุมชน158
1.2.3 เว็บไซต์ที่อานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยของานของรัฐ ะมีหน้าที่จะต้องจัดทาเว็บไซต์ที่ทาให้คนพิการสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ยตามมาตรฐานของ WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) เช่ น
รู ป แบบและขนาดของตั ว อั ก ษรที่ เ หมาะสม รู ป ภาพ คลิ ป วิ ดี โ อที่ มี ค าบรรยายแทนสี ย ง รวมไป
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับคนพิการ
เพื่อให้คนพิการได้รับทราบและเข้ าถึงสิทธิในการเลือกตั้งได้อย่างสะดวก 159 เช่น เครื่องมือในการ
157

The National Voter Registration Act 1993, sec. 7.
158
U.S. Department of Justice, The American with Disabilities Act and Other Federal
Laws Protecting the Rights of Voters with Disabilities, [Online], available : https://www.justice.
gov/file/69411/download p.3 (accessed May 9, 2019).
159
Los Angeles County Registrar- Recorder/ County Clerk, Accessibility Services for
Voters
with
Disabilities
[
Online]
,
available
:
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อานวยความสะดวกสาหรับการลงคะแนนเสียง การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เลือกตั้ง เป็นต้น
1.2.4 การจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
โดยทั่วไปนั้นสหรัฐอเมริกาจะใช้สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงายของรัฐจัดให้
เป็นหน่วยเลือกตั้งชั่วคราว เช่น หอสมุด โรงเรียน สถานีดับเพลิง โบสถ์ แต่ในบางกรณีการใช้ที่ทาการ
ของเอกชนเป็นสถานที่เลือกตั้ ง โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการชาวอเมริกัน (The Americans with
Disabilities Act 1990) กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
สิ่งอานวยความสะดวกในหน่วยเลือกตั้งได้ โดยหากสถานที่ใดที่มีปัญหาในการทาให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง รัฐสามารถกาหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้ แก่คน
พิการได้ เช่น ในกรณีที่หน่วยเลื อกตั้งใดไม่มีที่จอดรถคนพิการหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผู้อานวยการ
เลือกตั้งสามารถที่จะสร้างที่จอดรถชั่วคราวโดยการใช้กรวยจราจรและป้ายที่เคลื่อนย้ายได้เพื่อแบ่ง
สัดส่วนระหว่างที่จอดรถกับทางเดิน อย่างไรก็ดีในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีข้อจากัดที่อาจทาให้คน
พิการไม่สามารถเข้าถึงคูหาเลือกตั้งได้ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้เท่าเทียมกับคน
ทั่วไป รัฐอาจจัดให้มีการเลือกตั้งบริเวณริมถนนโดยใช้ทางเท้าเป็นหน่วยเลือกตั้ง พิเศษ (Curbside
Voting) หรือให้คนพิการกาบัตรเลือกตั้งในรถยนต์ส่วนตัวโดยจะต้องอยู่ใกล้กับบริเวณหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งนี้จะต้องมีป้ายแสดงให้เห็นชัดแจ้ง160
1.2.5 สิ่งอานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างแท้จริง หน่วย
เลือกตั้งจะต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการเป็นการเฉพาะ โดยคานึงถึงความพิการ
ในแต่ละรูปแบบ เช่น161
- การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีหูฟังอธิบายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางการเห็นได้
- คูหาลงคะแนนสาหรับคนพิการ ที่ช่วยให้คนพิการที่ต้องนั่งรถเข็นสามารถ
เข้าถึงได้ โดยอาจมีการปรั บ ความสู ง ของโต๊ ะให้ มี ความเหมาะสมเพื่อ ให้ บุ คคลดั ง กล่ าวสามารถ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้โดยสะดวก
https://www.lavote.net/docs/rrcc/documents/Accessibility-Services-for-Voters-with-Disabilities.pdf,
p.12. (accessed May 9, 2019).
160
U.S. Department of Justice, The American with Disabilities Act and Other Federal
Laws Protecting the Rights of Voters with Disabilities, p.3.
161
Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk, op.eit, pp. 6 – 9.
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- แว่นขยาย สาหรับคนพิการทางการเห็นที่มีสายตาเลือนราง
- ปากกาขนาดใหญ่ สาหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
1.2.6 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนพิการ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนพิการนั้นโดยหลักแล้วจะต้องให้คนพิการ
เป็ น ผู้ ล งคะแนนเสี ย งด้ ว ยตนเองซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก การเลื อ กตั้ ง โดยตรงและเป็ น การลั บ โดยไม่
จาเป็นต้องมีความช่วยเหลือจากบุคคลใด โดยการกาบัตรเลือกตั้งนั้นคนพิการสามารถทาสัญลักษณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งในช่อ งลงคะแนนโดยไม่ถือว่าเป็นบัตรเสีย แต่อย่างไรก็ดีในกฎหมายในบางมลรัฐ
เช่น แคลิ ฟอร์ เนี ย อนุ ญาตให้ คนพิการที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายจนไม่สามารถลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งด้วยตนเองได้สามารถร้องให้มีบุคคลที่คนพิการร้องเป็นคนเข้าไปในคูหาเลือกตั้งพร้อมกับคน
พิการเพื่อลงคะแนนเสียงแทนคนพิการได้โดยให้ถือว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการเลือกตั้งโดยตรง
และเป็นการลับ 162 นอกจากนี้ในบางมลรัฐ เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้จัดให้ มีการลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์ (Voting by mail) ทั้งนี้คนพิการที่ประสงค์จะใช้ช่องทางนี้ยื่นคาร้องขอใช้
สิทธิดังกล่าวต่อสานักงานจัดการเลือกตั้งเลือกตั้งในท้องที่ที่อาศัยอยู่ รวมทั้งจะต้องจัดส่งบัตรเลือกตั้ง
คืนให้แก่สานักงานจัดการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กาหนดด้วย163
1.2.7 การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมเมื่อคนพิการได้ร้องขอ
รั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยคนพิ ก ารชาวอเมริ กั น ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าหน่ ว ย
เลือกตั้งดาเนินการเลือกตั้งต้องสามารถสื่อสารกับผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีความพิการได้มีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิออกเสียงบุคคลอื่นทั้งระดับสหพันธรัฐ ระดับรัฐ และท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มี
สิทธิออกเสียงที่มีความพิการสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือและบริการที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึง
การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง โดยจะต้องอยู่ภายใต้ความต้องการตามที่คนพิการเรียกร้องเป็น
หลัก เช่น164
- คนพิการทางการเห็น อาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งช่วยอ่าน
ข้อมูลที่ต้องการทราบตามที่คนพิการร้องขอ โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องอ่านข้อความนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การอนุญาตให้นาสัตว์นาทางเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง หรืออาจร้องขอให้มีเอกสารที่มี
ตัวอักษรขนาดใหญ่หรือจัดพิมพ์โดยอักษรเบรลล์ เป็นต้น
162

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk, op.eit, p.7.
วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ และเอกวีร์ มีสุข, รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง Citizen-Centric Voting (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2559), หน้า 116 – 117.
164
U.S. Department of Justice, The American with Disabilities Act and Other Federal
Laws Protecting the Rights of Voters with Disabilities, p.5
163
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- คนพิการทางการได้ ยินหรื อสื่ อ ความหมาย อาจร้องขอให้ มีล่ ามภาษามื อ
บริเวณหน่วยเลือกตั้ง หรือล่ามภาษามือผ่านบริการเครือข่ายออนไลน์ (Video Conference) ปากกา
และกระดาษเปล่าที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คนพิการทางการได้ยินสื่อสารกับเจ้า หน้าที่โดยผ่านการเขียน
เป็นต้น
2. ประเทศแคนาดา
ประเทศแคนาดาปกครองครองด้ว ยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นประมุขสูงสุด สมเด็จพระราชินีโปรดเกล้า
แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส าเร็ จ ราชการแผ่ น ดิ น แทนพระองค์ และทรงใช้ อ านาจบริ ห ารผ่ า นนายกรั ฐ มนตรี และ
คณะรัฐมนตรี ในประเทศแคนาดาองค์กรที่ทาหน้าที่ในการเตรียมการและจัดการเลื อกตั้ง ได้แก่
หน่วยงานการเลือกตั้ง (Election Canada) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางอยู่ภายใต้รัฐสภา
โดยมีประธานการเลือกตั้ง (Chief Electoral Officer of Canada) เป็นผู้มีอานาจหน้าที่รับในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ในส่วนของการใช้สิทธิในการลงคะแนน
เสียงของคนพิการในประเทศแคนาดานั้น Canada Election Act 2000165 ได้ให้การรับรองสิทธิของ
ประชาชนชาวแคนาดาทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในวันลงคะแนนให้มีสิทธิในการเลือกตั้ง 166 ซึ่ง
ย่อมหมายรวมถึงคนพิการด้วย

2.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งแคนาดา
รัฐธรรมนูญแห่งแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms) ได้
บัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคให้แก่พลเมืองชาวแคนาดา โดยกาหนดให้บุคคลทุกคนเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับประโยชน์ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ อายุ ความพิการทางกายหรือจิตใจ 167
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2.1.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแคนาดา
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canada Human Rights Act
1985) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะคุ้มครองให้บุคคลทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การดาเนินชีวิตตามความสามารถและความต้องการที่สอดคล้องกับหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสังคม
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ168 และยังได้กาหนดหน้าที่ให้กับรัฐบาลในอัน
ที่จะต้องตรากฎหมายกาหนดมาตรฐานในการเข้าถึงบริการ สิ่งอานวยความสะดวก หรือสิ่งปลูกสร้าง
ให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้169
2.1.3 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งประเทศแคนาดา
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งประเทศแคนาดา (Canada Elections Act) ได้มี
การวางหลักการที่สาคัญเพื่อลดอุปสรรคและส่งเสริมการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เพื่อให้คน
พิการสามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลื อกตั้งทั้งก่อนการเลื อกตั้ง ขณะลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้ง และหลังจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
2.2 การอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
2.2.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คนพิการได้รับทราบ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง ประเทศแคนาดา ก าหนดให้ ป ระธานการ
เลือกตั้งมีหน้าที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คนพิการให้คนพิการได้รับทราบ ซึ่งหนึ่งใน
นั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือคนพิการในการใช้
สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งด้วย 170 ซึ่งในเว็บไซต์ของส านักงานการเลื อกตั้งแคนาดา 171 ได้มีการ
เผยแพร่นโยบายสาหรับการเข้าถึงและการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้พิการ (Accessibilities
Policy and Service Offering For people with disabilities) 172 ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน นอกจากนี้ ใ น
เว็บไซต์ของสานักงานเลือกตั้งแคนาดายังได้มีการจัดทาคลิปวิดีโอเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของคนพิการที่สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยมีทั้งคลิปวิโอที่มีการบรรยายด้วยเสียงสาหรับคนพิการทางการ

168

Canadian Human Rights Act 1985, Sec. 2, 3.
Canadian Human Rights Act 1985, Sec. 24 (1).
170
Canada Election Act 2000, sec 18 (1) (e).
171
http://www.elections.ca
172
Election Canada, Accessibility Policy and Service Offering, section 1 [ Online] ,
available :.https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=spe/policy&document=inde
x&lang=e (accessed May 10, 2019).
169

77

เห็ น และคลิ ป วิดีโ อที่มีบ ริ การล่ ามภาษามือส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่ อความหมาย 173
นอกจากนี้ประเทศแคนาดายังได้จัดให้มีบริการสายด่วนสาหรับคนพิการทางโทรศัพท์เพื่อให้คนพิการ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงอีกด้วย
2.2.2 การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นคนพิการสามารถเลือกช่องทางในการ
ลงทะเบียนเลือกตั้งได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่ ว ยงานการเลื อกตั้ง 174 และสามารถลงทะเบียนได้ด้ว ยตนเอง ณ ส านักงานจัดการเลือกตั้งทั่ว
ประเทศ175 โดยในการลงทะเบียนเลือกตั้งนั้นจะต้องมีช่องทางให้คนพิการสามารถร้องขอให้มีการ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ด้วย176 เช่น ล่ามภาษามือ หรือหน่วยเลือกตั้งพิเศษ
2.2.3 การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
สานักงานการเลือกตั้งของแคนาดาได้มีการกาหนดนโยบายที่ให้ความสาคัญกับ
การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งจะต้องสามารถสื่อสาร
เบื้ อ งต้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งของการพู ด และการฟั ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนพิ ก าร และ
ตอบสนองความต้องการให้แก่คนพิการตามความต้องการที่ร้องขอได้ และจะต้องให้ความสาคัญกับ
การบริการเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันบนพื้นฐานของ
ความต้องการของแต่ล ะบุ ค คล โดยในการฝึ กอบรมนั้นส านักงานการเลื อ กตั้ง ได้จัด ทาสื่ อในการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย คลิปวิดีโอ การลงมือฝึกปฏิบัติ และคู่มือที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการ177
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2.2.4 ที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งจะต้องจัดสภาพให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งแคนดาได้กาหนดให้สานักงานการเลือกตั้งจะต้อง
จัดให้มีมาตรการในการทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งได้อย่างสะดวก178 ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งล่ว งหน้า179 โดยที่สานักงานการเลือกตั้งของแคนาดาได้มีการกาหนด
มาตรฐานของหน่วยเลือกตั้งเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้ชาวแคนดาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมไป
ถึงคนพิการสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยจะต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก
ตามมาตรฐานอย่างน้อย 15 รายการจากมาตฐานทั้งหมด 37 รายการ เช่น ต้องอยู่ในที่ที่การขนส่ง
มวลชนสาธารณะเข้าถึง มีที่จอดรถที่เพียงพอซึ่งต้องรวมไปถึงที่จอดรถสาหรับคนพิการ มีการจัด
ทางเดินจากที่จอดรถไปยังที่เลือกตั้งซึ่งทางเดินดังกล่าวจะต้องมีความกว้างที่เหมาะ หากทางเดิน
ดังกล่าวเป็นทางเท้าต่างระดับจะต้องมีทางลาดที่มีความลาดที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งกีดขวางตลอด
บริเวณทางเดินดังกล่าว ทางลาดในอาคารจะต้องมีราวจับ มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทางเข้าออกที่
ชัดเจน ประตูเปิดปิดอัตโนมัติที่มีความกว้างที่เหมาะสม กรณีที่หน่วยเลือกตั้งตั้งอยู่ในอาคารที่มีความ
สูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปจะต้องมีลิฟต์ รวมไปถึงจะต้องมีห้องน้าสาหรับคนพิการ เป็นต้น180
2.2.5 อุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งแคนดาได้กาหนดให้สานักงานการเลือกตั้งจะต้อง
จัดให้มีมาตรการอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงให้แก่คนพิการ181 ซึ่งในการทาให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้นั้นสานักงานการเลือกตั้งได้มีการกาหนดนโยบายสาหรับการเข้าถึงและการ
ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการ โดยการกาหนดให้ทุกหน่วยเลือกตั้งจะต้องเครื่องมือใน
การอานวยความสะดวกและให้บริการแก่คนพิการ 182 จัดให้มีเครื่องมือและการให้บริการในหน่วย
เลือกตั้งที่มีความหลากหลายตามความต้องการและความจาเป็นพิเศษของแต่ละประเภทความพิการ
ได้แก่ แว่นขยายพร้อมไฟ (4X) บัตรทาบอักษรเบรลล์สาหรับทาบบนบัตรเลือกตั้ง 183 รายชื่อผู้สมัครที่
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มีการขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นอักษรเบรลล์ ล่ามภาษามือในกรณีที่
ผู้พิการร้องขอ ผู้ช่วยลงคะแนน ซึ่งถ้าผู้พิการมีความต้องการคาแนะนาเกี่ยวขั้นตอนในการลงคะแนน
เสียง ก็จะต้องมีการจัดทาวีดิทัศน์สาหรับให้คาแนะนาด้วย สาหรับกรณีที่ผู้พิการต้องการจัดให้มีล่าม
ภาษามือจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยอาจแจ้งทางโทรศัพท์ หรือแจ้งผ่านระบบออนไลน์
2.2.6 การให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบพิเศษ
โดยทั่วไปแล้วการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องเป็นการลงคะแนนเสียงในบัตร
เลือกตั้งด้วยตนเองเพื่อให้เป็นไปตามหลักการเลือกตั้ งโดยตรงและลับ อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติว่า
ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง แคนาดา ได้ มี ก ารหนดให้ มี ก ารลงคะแนนเสี ย งไว้ แ บบพิ เ ศษ (Special Voting
Procedure) สาหรับคนพิการ ดังนี้
1) การร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนคนพิการ
ในกรณีที่คนพิการมีข้อจากัดทางด้านร่างกายส่ งให้ ไม่สามารถลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งด้วยตนเองได้ บุคคลดังกล่าวสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งอนุญาต
บุคคลอื่นเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนตนได้ 184 สาหรับการลงคะแนนเสียงแทนในบัตรเลือกตั้ง
นั้นกฎหมายได้ให้สิทธิแก่คนพิการในการที่จะขอให้เพื่อน คู่สมรส ญาติ ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา
เครือญาติของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา หรือเครือญาติของผู้พิการให้ความช่วยเหลือใน
การลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนน
เสียงในบัตรเลื อกตั้งกฎหมายกาหนดให้ มี ผู้ ให้ ความช่วยเหลื อ ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้บุคคล
ดังกล่าวจะต้องมีการสาบานตนตามที่กฎหมายกาหนดว่า จะลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์ของผู้มี
สิ ทธิเลื อกตั้ง ไม่เปิ ดเผยชื่อบุ คคลที่ผู้พิการลงคะแนนเสียงให้ ไม่พยายามจูงใจให้ ให้ผู้ พิการเลือก
ผู้สมัครเลือกรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง และไม่ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในขณะที่ให้ความช่วยเหลือผู้
พิการในการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้ง 185 นอกจากนี้คนพิการยังสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่
ประจาหน่วยเลือกตั้งหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงแทนตนเองได้ด้วย
2) ล่ามภาษามือ
ในกรณี ที่ ค นพิ ก ารต้ อ งการล่ า มภาษามื อ ประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง บุ ค คล
ดังกล่าวสามารถร้องขอให้มีการจัดให้มีล่ามภาษามือประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้มี
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Canada Election Act 2000, sec 154 (1)
Canada Election Act 2000, sec 155 (1) and (3).
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สิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการได้ 186 ทั้งนี้จะต้องมีการแจ้งให้สานักงานการเลือกตั้งทราบล่วงหน้าผ่าน
การลงทะเบียนก่อนเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 6 วัน187
3) การนาสัตว์นาทางเข้าไปในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง
สานักงานการเลือกตั้งสนับสนุนให้คนพิการทางการเห็นสามารถนาสัตว์นา
ทางเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งในวันที่มีการเลือกตั้งได้188
4) การใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ใกล้เคียง
ในกรณี ที่ ค นพิ ก ารมี อุ ป สรรคในการเดิ น ทางไปยั ง หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ต นมี
รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งแคนาดาได้กาหนดให้ บุคคลดังกล่าว
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งอื่นที่ตนสามารถเดินทางได้โดยสะดวกโดยหน่วย
เลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนเสียงนั้นจะต้องตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกับหน่วยเลือกตั้งที่คนพิการมีสิ ทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง189
2.2.7 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกคูหาเลือกตั้ง
1) การเลือกตั้งทางไปรษณีย190
์
เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ค นพิ ก ารในการลงคะแนนเสี ย ง
เลื อกตั้งซึ่ง อาจมี อุ ป สรรคในการเดิ นทางไปยั งหน่ว ยเลื อกตั้ง ส านักงานการเลื อ กตั้ง แคนาดาได้
กาหนดให้คนพิการการสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยจะต้องลงทะเบียน
การเลื อกตั้งทางไปรษณีย์ ด้ว ยการยื่นคาร้องได้ที่ส านักงานการเลื อกตั้งทั่วประเทศ หรือสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้ หลังจากนั้นสานักงานการเลือกตั้งจะดาเนินการจัดส่งชุดบัตรเลือกตั้งพิเศษ
ทางไปรษณี ย์ มายั ง ที่ อ ยู่ ข องผู้ ล งทะเบีย น โดยที่ผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้ งจะต้ องส่ ง บัต รเลื อ กตั้ง คื น ให้ แ ก่
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Election Canada, Accessibility Policy and Service Offering, section 3 [ Online] ,
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Election Canada, Accessibility Policy and Service Offering, section 3 [ Online] ,
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สานักงานการเลือกตั้งคืนก่อนวันเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้วจะไม่
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีอื่นได้อีก
2) การเลือกตั้งทีโ่ รงพยาบาล บ้านพักผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ตลอดจนคนพิการที่
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล บ้านพักผู้สูงอายุ หรือสถานสงเคราะห์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เลือกตั้งแคนาดาได้มีการอนุญาตให้มีกาจัดการเลือกตั้งในสถานที่ดังกล่าวได้191 และในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
เลื อกตั้งเป็ น ผู้ ป่ ว ยนอนติดเตีย ง (รวมถึงคนพิการทางการเคลื่ อนไหวขั้นรุนแรง) อาจจัดให้ มีการ
ลงคะแนนเสียงในห้องของผู้ป่วยโดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้192
3) การออกเสียงลงคะแนนที่บ้าน193
ผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้ ง ที่ ไ ม่ส ามารถอ่ านหรื อ ไม่ส ามารถลงคะแนนเสี ยงโดยใช้
กระบวนการลงคะแนนเสียงที่พิเศษได้เนื่องจากความพิการอาจจะลงคะแนนเสียงที่บ้านตามคาขอ ผู้มี
สิ ทธิเลื อกตั้งที่ขอลงคะแนนเสี ย งที่บ้ านต้ องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในพระราชบั ญญั ติ ก าร
เลือกตั้ง
3. ประเทศออสเตรเลีย
ในการใช้สิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศออสเตรเลียนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Australia Electoral Commission : AEC) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนิ น การจั ด การเลื อ กตั้ ง ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง ในเครื อ จั ก รภ พ
Commonwealth Electoral Act 1918194 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ได้
มีการให้ข้อมูลที่สาคัญสาหรับผู้พิการผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 195 เพื่อให้คน
พิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไป โดยในเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการให้
ข้อมูลเบื้องต้นในการลงทะเบียนผู้เลือกตั้งพร้อมทั้งการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียน และให้
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ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยในกฎหมายฉบับนี้ได้
กาหนดให้ชาวออสเตรเลียที่มีอายุ 18 ปี ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นผู้เลือกตั้งแล้ว เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง196
สาหรับมาตรการในการอานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการในประเทศออสเตรเลียเข้าถึง
สิทธิในการเลือกตั้งที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้
3.1 การอานวยความสะดวกไว้เป็นพิเศษในหน่วยเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้พิการใน
การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคูหาเลือกตั้งที่ออกแบบมาพิเศษสาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นั่ง
รถเข็น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ลงคะแนนสาหรับผู้พิการทางสายตา โดยผู้พิการจะโทรศัพท์เข้า
ไปที่ ศู น ย์ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ รับ สายและผู้ ใ ช้สิ ท ธิ จะบอกหมายเลขผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งให้
เจ้าหน้าที่อีกคนเพื่อลงคะแนนให้ ระบบดังกล่าวจะเกิดการตรวจสอบระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2
คน197 สาหรับผู้พิการทางการได้ยินจะต้องจัดให้มีล่ามเพื่อแปลภาษาให้ผู้พิการ ผู้พิการที่ไม่สามารถ
ลงคะแนนเสียงด้วยตนเองได้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิของตนโดยการร้องขอให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
หรืออาจให้ผู้ที่ไว้วางใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แทน198
3.2 การลงคะแนนเสียงนอกหน่วยเลือกตั้ง
ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งได้เนื่องจากมีความบกพร่องบาง
ประการ เช่น เป็ น คนพิการทางการเคลื่ อนไหว กฎหมายกาหนดเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าวโดยการให้สามารถลงคะแนนเสียงนอกหน่วยเลือกตั้งได้
แต่สถานที่ดังกล่าวต้องเป็นพื้นที่ปิด เช่น ในรถยนต์ส่วนตัว และอาจให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตามความเหมาะสม199

Commonwealth Electoral Act 1918, sec 93.
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , “รายงานการศึกษาดูงานและสัง เกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกรัฐ สภา
ออสเตรเลีย วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553,” [Online], available : http://www.ect.go.th/newweb/ upload/cms04
/download/1996-1305-0.pdf (เข้าถึงวันที่ 12 มกราคม 2559).
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3.3 หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่
การจัดให้มีการจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Polling)200 เป็นการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งในช่วงระยะเวลา 12 วันก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง โดยคณะ Mobile Polling
จะเดินทางไปยังโรงพยาบาล (ซึ่งรวมถึงผู้พิการที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล) เรือนจา และพื้นที่
ห่างไกลเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3.4 การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ 201 ในการลงทะเบียนเป็นผู้เลือกตั้งนั้น คนพิการสามารถ
ขอใช้สิทธิเลือกตั้งโดยผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยยื่นคาร้องตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ โดยการยื่นคา
ร้องเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวสามารถยื่นคาร้องผ่านทางระบบออนไลน์ได้ หลังจากนั้นคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะดาเนินการส่งเอกสารและบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปยังสถานที่ที่ผู้ยื่นคาร้องได้กรอกไว้
ผู้ยื่นคาร้องจะต้องลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งในกรณีที่ผู้พิการไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเอง
ได้ก็อาจร้องขอให้ผู้ที่พิการไว้วางใจเป็ นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนแต่ทั้งนี้การลงคะแนนเสี ยง
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้พิการที่ใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หลังจากนั้นจะต้องส่ง
บัตรเลือกตั้งคืนให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
3.5 การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 202 เป็น
การอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นไม่ ต้องร้องขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น เนื่องจากวิธีการลงคะแนนแบบนี้จะมีการเตรียมหู ฟังและเทปเสี ยงแนะนาขั้นตอนการ
เลือกตั้งเอาไว้ในคูหาเลือกตั้ง อันจะทาให้การลงคะแนนเป็นไปโดยสะดวกและเป็นหลักประกันได้ว่า
การลงคะแนนจะเป็นความลับ203
จากการศึกษานโยบายและกฎหมายที่เ กี่ ยวกับสิ ทธิเลื อ กตั้ งของคนพิ การของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ประเทศได้ให้ความสาคัญ
กับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการตั้งแต่ก่อนมีการเลื อกตั้ง โดยให้ความสาคัญกับการลงทะเบียนสิ ทธิ
Commonwealth Electoral Act 1918, sec 202A – 245.
Commonwealth Electoral Act 1918, sec 182 – 200.
202 Commonwealth Electoral Act 1918, sec 202AA – 202AF.
203 วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ และเอกวีร์ มีสุข, รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
Citizen-Centric Voting, หน้า 124 – 127.
200
201
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เลือกตั้งของคนพิการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทีเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการ ในส่วนของวัน
เลือกตั้งนั้นทั้งสามประเทศต่างก็ให้ความสาคัญกับการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการตามลักษณะและประเภทของความพิการที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังจัด
ให้มีการนาเอารูปแบบการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งมาใช้
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้แก่คนพิการในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้มากขึ้น
ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและเป็นต้นแบบที่ดีสาหรับการ
จัดการเลือกตั้งให้แก่คนพิการในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
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บทที่ 5
สิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทยและการอานวยความสะดวก
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการในประเทศไทย
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ราชอาณาจักร
ไทยเป็นรัฐเดี่ยว 204 ซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 205 โดยที่
อานาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทาง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 206 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สถาบันทาง
การเมืองที่ใช้อานาจแทนประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ประกอบด้ว ย อานาจนิติ
บัญญัติ ซึ่งใช้โดยรัฐสภา อานาจบริหาร ซึ่งใช้โดยคณะรัฐมนตรี และอานาจตุลาการ ซึ่งใช้โดยศาล
ในส่วนของอานาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอานาจที่ใช้โดยรัฐสภานั้น รัฐธรรมนูญ ได้กาหนดให้
รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา207 โดยที่สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิก
จานวน 500 คน ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจานวน
350 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จานวน 150 คน208
และมีวาระในการดารงตาแหน่ง 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 209 ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่ งเขตเลื อกตั้งนั้ น ให้ ใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ แต่ล ะเขตเลือกตั้งมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คน
ละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้210
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญเป็นที่ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุม กากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ ย งธรรม หรื อ เป็ น ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย 211 ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
204

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 1.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 2.
206
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 3.
207
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 79.
208
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 83.
209
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 99.
210
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 85 วรรคหนึ่ง.
211
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 224 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560, มาตรา 21.
205
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พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 95 และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 31 ได้บัญญัติให้บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง
แต่อย่ างไรก็ดีห ากผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งมีลั กษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ในวันเลื อกตั้ง
บุ คคลดังกล่ า วจะเป็ น บุ คคลต้องห้ ามมิให้ ใช้สิ ทธิเลื อกตั้งตามรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 96 และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 32
(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของไทยภายใต้รั ฐ ธรรมนู ญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นการเลื อกตั้ง ที่เป็นไปตามหลั ก เกณฑ์
พื้นฐานของการเลือกตั้ง ในส่วนของสิทธิเลือกตั้งขอคนพิการนั้นกฎหมายมิได้จากัดสิทธิเลือกตั้งของ
คนพิการอย่างเด็ดขาด มีเพียงการจากัดสิทธิเฉพาะบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนเท่านั้น212 ซึ่งในบท
นี้ผู้เขียนจะกล่าววิวัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย และการอานวยความ
สะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่คนพิการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

212

ในบทนี้จะไม่กล่าวถึงการจากัดสิทธิในการเลือกตั้งของคนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ บุคคล
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งยังคงมีการถกเกียงกันอยู่ว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้พิการทางจิตหรือไม่ แต่จะ
มีการวิเคราะห์ประเด็นนี้ในบทที่ 6 ต่อไป.
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1. วิวัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย
นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยจนถึง
รั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ปั จ จุบั น ต่างก็ได้บั ญญัติรั บรองให้ อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้อานาจดังกล่าวผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังได้มีการบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคไว้ในรัฐธรรมนูญทุก ฉบับ แต่ใน
ส่วนของสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับต่างก็ได้บัญญัติให้ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ของบ้านเมือง
สาหรับสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในรัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปัจจุบันต่างก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิเลือกตั้งให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อานาจอธิปไตยในการเลือกตั้งผู้แทนเพื่อให้เข้าไปทาหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติแทนประชาชน 213 ใน
ส่วนของสิทธิเลือกตั้งของคนพิการนั้นรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่า ด้วยการเลือกตั้งของไทยในอดีตได้
เคยจากัดสิทธิของคนพิการบางประเภทไว้
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ ถู ก บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ เ ป็ น ครั้ ง แรกใน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 มาตรา 14214 ซึ่งเป็น
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกของไทย ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิเลือกตั้งไว้ในมาตรา 17 แต่ในส่วน
213

เนื่องจากประเทศไทยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้งและคณะรัฐประหารได้มีการประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญหลายฉบับ จึงทาสิทธิเลือกตั้งถูกจากัดมิให้ประชาชนใช้สิทธิดังกล่าวได้ในบางช่วงเวลา ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502, ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515, รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519, 213 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520, 213 ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557.
214
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
มาตรา 14 “ราษฎรไม่ว่าเพศใดเมื่อมีคุณสมบัติดั่งต่อไปนี้ ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงมติเลือกผู้แทน
หมู่บ้านได้ คือ
1. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่ถูกศาลพิพากษาให้เสียสิทธิในการออกเสียง
4. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย...”
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ของคุณสมบัติแห่งผู้เลือกตั้งนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิได้บัญญัติไว้และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร 215 จึ ง ได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใช้บทบัญญัติเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 ขึ้น มาใช้บังคับ ซึ่งในกฎหมายว่าด้ว ยการเลื อกตั้งฉบับมิได้มีจากัดสิทธิ
เลือกตั้งของคนพิการไว้แต่อย่างใด ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2479 กฎหมายฉบับนี้ได้มีการบัญญัติให้ “บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้
ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ”216 จึงอาจกล่าวได้ว่า
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีการจากัดสิทธิเลือกตั้งของคนพิการประเภทหูหนวกและเป็น
ใบ้ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จนกระทั่ ง มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติให้ “บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่
สามารถอ่านและเขียนได้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ”217 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจากัด
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิเลือกตั้งไว้ใ นมาตรา
46 แต่ในส่ ว นของคุณสมบั ติแห่ งผู้ เลื อกตั้งนั้นรัฐ ธรรมนูญฉบับนี้มิได้บัญญัติไว้และให้ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 218 ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2499 ขึ้นมาใช้บังคับ โดยในกฎหมายฉบับนี้ ยังคงบัญญัติให้
บุคคลหูหนวกทั้งสองข้างและเป็นใบ้ ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
มาตรา 17 “คุณสมบัติแห่งผู้เลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกทั้งวิธีเลือกตั้งและจานวนสมาชิก ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”.
216
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2479
มาตรา 15 “ผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ...
(2) บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้...”
217
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2492
มาตรา ๙๐ “บุคคลผู้มลี ักษณะดั่งต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ …
(2) คนหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้…”
218
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
มาตรา 46 “คุณสมบัติแห่งผู้เลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกทั้งวิธีเลือกตั้งและจานวนสมาชิก ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”.
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เลือกตั้งเหมือนดังเช่นอดีตที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการบัญญัติให้ “บุคคลตาบอดทั้งสองข้าง” เป็นผู้
ขาดคุณสมบัติของผู้เลือกตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย”219
สิทธิเลือกตั้งของคนพิการได้ถูกจ ากัดไว้อีกครั้งโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเมื่อ มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติให้
บุ คคลหู ห นวกและเป็ น ใบ้ ซึ่งไม่ส ามารถอ่านและเขียนหนังสื อ ได้เป็ นบุค คลต้ องห้ ามมิให้ ใ ช้ สิ ท ธิ
เลือกตั้ง220 แต่ในส่วนของบุคคลตาบอดทั้งสองข้างนั้นรัฐธรรมนูญนี้มิได้บัญญัติให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิ
ให้ ใช้สิ ทธิเลื อกตั้งดังเช่น ในอดีตที่ผ่ านมา ต่อมารัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2517221 และรัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521222 ต่างก็ยังคงจากัดสิ ทธิของ
บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง แต่หลังจากองค์กรคนพิการได้เรียกร้องให้มีการให้สิทธิเลือกตั้งแก่คนหูหนวกและเป็นใบ้โดย
ให้ เหตุผ ลว่าบุ คคลดังกล่ าวก็เป็ นคนไทยที่มีห น้าที่เสี ยภาษีเช่นเดียวกั บบุคคลทั่ว ไป 223 เมื่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นต้นมา224 จึงได้มีการยกเลิก
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจากัดสิทธิในการเลือกตั้งของบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ ซึ่งไม่สามารถอ่าน
และเขียนหนังสือได้มิให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งอีกต่อไป
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พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2499
มาตรา 18 “ผู้ขาดคุณสมบัติของผู้เลือกตั้ง คือ...
(2) บุคคลหูหนวกทั้งสองข้างและเป็นใบ้ ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้เลือกตั้ง...”
220
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
มาตรา 86 “บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ…
(2) หูหนวกและเป็นใบ้ ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้…”.
221
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
มาตรา 116 ““บุคคลผู้มลี ักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ…
(2) หูหนวกและเป็นใบ้ ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้…”.
222
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
มาตรา 93 ““บุคคลผู้มลี ักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ…
(2) หูหนวกและเป็นใบ้ ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้…”.
223
วิริยะ นามพงศ์พันธุ์, กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539),
หน้า 93.
224
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540, รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.
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จะเห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือ
ได้ และตาบอดทั้งสองข้างซึ่งเป็นคนพิการเป็นบุคคลที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
จ ากั ด สิ ท ธิ มิ ใ ห้ ส ามารถใช้สิ ท ธิเ ลื อ กตั้ ง ได้ และนอกจากถู ก จ ากั ด สิ ท ธิใ นการเลื อ กตั้ งแล้ ว การที่
กฎหมายบั ญญัติให้ บุ คคลหู ห นวกและเป็น ใบ้ ซึ่งไม่ส ามารถอ่า นและเขียนหนังสื อ ได้ เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งย่อมส่งผลให้บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยายอีกด้วย และนอกจากกฎหมายจะห้ามมิให้ บุคคลหูหนวกและ
เป็ น ใบ้ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถอ่ า นและเขี ย นหนั ง สื อ ได้ เ ป็ น บุ ค คลต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอดีตกฎหมายยังบัญญัติให้บุคคลตาบอดทั้งสองข้างเป็นบุคคลที่ข าด
คุณสมบัติห้ามมิให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2540 มีผ ลใช้บังคับการจากั ดสิ ทธิ เลื อ กตั้ งและสิ ทธิล งสมั ค รรั บ
เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของคนพิ ก ารจึ ง มิ ไ ด้ มี ก ารถู ก จ ากั ด ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอี กต่อไป แต่อย่างไร
ก็ดีแม้กฎหมายจะมิ ไ ด้จ ากัดสิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงเลื อ กตั้ ง เหมื อนดัง เช่น อดี ตที่ ผ่ า นมา แต่
กฎหมายก็ยังคงขาดมาตรการในการอานวยความสะดวกในเรื่องของการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่
คนพิการ จึงยังทาให้คนพิการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเสีย งได้ จนกระทั่งมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 กฎหมายฉบับนี้ได้มีการบัญญัติให้มีการอานวยความสะดวกให้แก่
คนพิการในมาตรา 68 ซึ่งบัญญัติว่า “เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ คนพิการหรือผู้สูงอายุใน
การลงคะแนนเลื อกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งจัดให้ มีการอานวยความสะดวกส าหรั บการ
ลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการหรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนน
เลือกตั้งภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่ว ยเลื อกตั้ง แต่ก ารให้ความช่วยเหลื อ
ดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยตนเอง ทั้งนี้ การอานวยความ
สะดวกนั้นต้องเป็นไปเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับ ” ต่อมาเมื่อมีการจัดให้มีการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ในปี พ.ศ. 2559 มาตรการ
ดังกล่าวได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้โดยกฎหมายเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 39 225 ซึ่งนอกจากจะมีการกาหนดให้มีการอานวย
225

มาตรา 39 “เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุในการ
ลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการอานวย
ความสะดวกสาหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการ
ช่วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยออกเสียง แต่การให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทาง
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ความสะดวกให้แก่คนพิการแล้วยังรวมไปถึงการให้การอานวยความสะดวกให้ แก่บุคคลทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุอีกด้วย และต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับ จึงได้มีการนา
บทบัญญัติในเรื่องการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
2. การอานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่คนพิการตามกฎหมายปัจจุบัน
สาหรับมาตรการในการอานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่คน
พิการในประเทศไทยนั้น ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
มาตรา 92 “เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการ
ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้ มีการอานวยความ
สะดวกสาหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือใน
การออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ในการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่
ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตร
เลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทาการแทน โดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ

กายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตรออกเสียงได้ ให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการประจาหน่วยออกเสียงเป็นผู้กระทาการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือ
ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัดที่ออกเสียงสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ
ออกเสียง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิ ออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน
การอานวยความสะดวกและการลงคะแนนออกเสียงแทนตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการอานวยความสะดวก
โดยการจัดที่ออกเสียงเป็นกรณีพิเศษและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด”
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ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ
สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ ใน
ทะเบียนบ้าน
การอานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ สิทธิ
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด การลงทะเบียนดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้องคานึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย”
จากบทบัญญัติของมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ได้มีการกาหนดมาตรการในการ
อานวยความสะดวกให้แก่คนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งไว้ ดังนี้
2.1 การจัดให้มีที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้พิการสามารถที่
จะทาหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเองในวันเลือกตั้งทั่วไป ณ หน่วยเลือกตั้ง 226หรือที่เลือกตั้ง 227
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด 228 และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็น
คนพิการไม่สามารถที่จะใปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไปได้ บุคคลดังกล่าวสามารถยื่นคาร้องขอ

226

“หน่วยเลือกตั้ง ” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน, พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 4 และระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 4
227
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน และให้หมายความรวมถึง
บริ เ วณที่ ก าหนดขึ้ น โดยรอบที่ เ ลื อ กตั้ ง ด้ ว ย, พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 4 และระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 4.
228
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา
30 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 48.
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ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 229 ณ ที่เลือกตั้งกลาง230 และเพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน
ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลดั ง กล่ า วถื อ ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ข้ อ จ ากั ด บางประการในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีการกาหนดให้มีที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุ ตามมาตรา 92 วรรคสองเพื่อเป็นช่องทางในการอานวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังกล่าว
เพิ่มเติมอีกด้วย โดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562231 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้กาหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.
2562232 และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการ
ออกเสี ย งลงคะแนนตามมาตรา 92 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีการกาหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวัน
เลื อกตั้ง ณ ที่เลื อกตั้งกลางส าหรั บ คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้ สู งอายุ 233 ในวันอาทิตย์ที่ 17
มีน าคม พ.ศ. 2562 เป็ น วัน ออกเสี ย งลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 234 ซึ่งการในการ
เลือกตั้งครั้งดังกล่าวได้มีการจัดสถานที่ให้เป็นสถานที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุ จานวน 9 แห่ง ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ
229

“วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกาหนดให้มี
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง หรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือสาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคน
พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ แล้ ว แต่ ก รณี , ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 4.
230 “ที่เลือกตั้งกลาง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ ทาการออกเสีย งลงคะแนนในวัน ออกเสี ย ง
คะแนนก่ อ นวั น เลื อ กตั้ง และให้ ห มายความรวมถึ งบริเ วณที่ ก าหนดขึ้ น โดยรอบที่ เลือ กตั้ งกลางด้ว ย, ระเบี ยบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 4.
231 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 8 วันที่ 23 มกราคม 2562 หน้า 1.
232 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ราชกิจกานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 10 ก วันที่ 24 มกราคม 2562
หน้า 1.
233
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 55
ประกอบข้อ 194.
234
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ
ที่เลือกตั้งกลาง
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2) บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค
3) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท
4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา
6) สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม
8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
9) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้เพื่อเป็น การอานวยความสะดวกให้ คนพิการกระทรวงพัฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งพิเศษเพิ่มอีก 5 แห่ง
ได้แก่
1) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
4) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี และ
5) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย235
แต่อย่างไรก็ดี ต่อมาปรากฏว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจาก
มีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณและความยากที่จะทาหน่วยเลือกตั้งพิเศษให้ทั่วถึง จึงมีการยกเลิ กที่
เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุให้เหลือเพียง 10 แห่งเท่านั้น236
2.2 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ237
แนวคิดเรื่องการให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่นั้นได้มีการนามาใช้ในประเทศไทย
เป็ น ครั้ ง แรกภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และพระราชบั ญญัติ
235

กองบรรณาธิการ thisAble.me, “พม.แจงสถานที่เลือกตั้งคนพิการ-ผู้สูงอายุและชี้ใช้สิทธิยื่น
เลือกตั้งล่วงหน้าได้ถึง 19 ก.พ” [Online], available : https://thisable.me/content/2019/02/504 (เข้าถึง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562).
236
We Watch ประเทศไทย, “ส่องความเห็นคนพิการกับความพร้อมในการเลือกตั้ง ” [Online],
available : https://wewatchthailand.org/ (เข้าถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562).
237
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561, ข้อ 195
ประกอบ 172 วรรคสอง.
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามีผู้มีสิ ทธิเลื อกตั้งเป็นจานวนมากที่เดินทางไปทางานยังต่างจังหวัดหรื อ
ต่างประเทศ หรือย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่นแต่มิได้มีการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านซึ่งเป็นภูมิลาเนา
เดิม ซึ่งการเดินทางกลับไปยังภูมิลาเนาที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูงและอาจจะต้องหยุดงานหรือลางานหลายวันเพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งยังมีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งบางรายที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไปได้เนื่องจากมีเหตุจาเป็นใน
วันดังกล่าว สาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
อีกทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งฉบับดังกล่าวยังได้มีการกาหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายใดไม่สามารถออกไปทาหน้าที่ของตนได้อาจมมีผลทาให้ต้อง
เสียสิทธิตามกฎหมายกาหนดไว้ ดังนั้น กฎหมายจึงได้มีการกาหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ล่วงหน้าทั้งในเขตจังหัด และนอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือกตั้งกลางซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดไว้
สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 นั้ น ก็ได้มีการน าเอาแนวคิดเรื่องการลงคะแนนเลื อกตั้งล่ ว งหน้ามาบัญญัติไว้
เช่นเดิม โดยกฎหมายฉบับนี้กาหนดให้มีการช้สิ ทธิเลื อกตั้งล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า การออกเสี ยง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สามาถยื่นคาขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ การ
ยื่นคาขอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน ยื่นทางไปรษณีย์ และยื่นทางอินเทอร์เน็ต ในส่วนของ
การขอใช้สิทธิเลือกลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคาขอได้ 2
ช่องทาง ได้แก่ ยื่นคาขอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน และยื่นทางไปรษณีย์238
นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ค นพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ
ผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว
จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งดังกล่าว โดยมีขั้นตอน ดังนนี้
1) ผู้มีสิทธิยื่นคาขอ ได้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หรือผู้แทนของ
องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง

238
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2) การยื่นคาขอ ให้ยื่นคาขอด้วยตนเองต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือ
ผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมายที่สถานที่เ ลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุตั้งอยู่ โดยยื่นคาขอตามแบบ ส.ส. 1/16
3) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผู้สูงอายุ239 ภายในสามวันนับแต่วันปิดการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมายส่งคาขอและหลักฐานการลงทะเบียนของผู้ยื่นคา
ขอให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางมอบหมายเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้หมายเหตุว่า “ใช้สิทธิที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุ” แล้วแจ้งไปยังองค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวหรื อผู้ยื่นคาขอทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอลงทะเบียน
2.3 การอานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่คนพิการ
2.3.1 การแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้ง
1) กรณีที่เป็นหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้งหรื อผู้ ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาเขตเลื อกตั้งมอบหมายจะเป็นผู้ ดาเนิน การ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่ว ยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งละ 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการอีก 4 คน และในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 800 คน ให้เพิ่ม
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคนต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นทุก 100 คน240
2) กรณีที่เป็นที่เลือกตั้ งกลาง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง มอบหมายจะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางอย่างน้อย 1 ชุด ชุดละ 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1
คน และกรรมการอีก 4 คน โดยถือเกณฑ์ 800 คน ต่อ 1 ชุด โดยประมาณ กรณีที่มีการลงทะเบียนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าเกิน 800 คน ให้เพิ่มคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางใน
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เขตเลือกตั้งได้อีก 1 ชุด ต่อจานวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทุก 400 คน และให้เฉลี่ยจานวนผู้ลงทะเบียน
ให้แก่คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในจานวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน241
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง และ
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางแล้วแต่กรณีเป็นไปตามกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะต้องจัดให้ มีการอบรมหรื อประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ อานวยการการเลื อ กตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลื อกตั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และ
หลังจากนั้นก่อนวันเลือกตั้งผู้อานวยการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายจะต้องจัดให้มีการ
อบรมคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางแล้วแต่กรณี โดย
ให้ ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งเป็ นผู้ จัดวิทยากรในการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด242
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการ
ประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางแล้ ว แต่ก รณี คณะกรรมการดั ง กล่ า วจะต้ อ งประชุม เพื่ อ จั ดแบ่ งหน้าที่กัน
ดังต่อไปนี้243
1) ผู้ทาหน้าที่อานวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง ทาหน้ าที่ประชาสั มพันธ์
แนะนาข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง244
1.1) แนะนาให้ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตน เพื่อ
ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่ ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งต้องมีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจ าตัว ประชาชน 13 หลั กของผู้ ถือบั ตรและยังไม่ห มดอายุ เช่น ใบอนุญาตขับรถซึ่งออกโดย
กรมการขนส่งทางบก บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของทางราชการ หนังสือ
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(2).
242

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา
19 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 37 และ
38.
243
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 130.
244
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ม.ป.ป.), หน้า
10 – 11.
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เดินทางซึ่งออกให้โ ดยกระทรวงการต่างประเทศ บัตรประจาตัวคนพิการซึ่งออกให้โ ดยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
1.2) แนะนาการตรวจรายชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ
เลือกตั้งซึ่งปิดประกาศไว้ที่ป้ายหน้าที่เลือกตั้ง ประกอบกับรายชื่อจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
1.3) แนะนาให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเข้าแถวใช้สิทธิเลือกตั้งและจัดระเบียบใน
ที่เลื อกตั้งรวมถึงการอานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้ สู งอายุที่ไม่ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2) ผู้ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบ
หลักฐานการแสดงตนตามข้อ 1.1) ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง หากพบชื่อและตรวจสอบข้อมูลในบัญชี
รายชื่อผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งแล้ ว ถูกต้องตรงกันให้ ผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิ
เลือกตั้ง แล้วมอบหลักฐานแสดงตนให้กรรมการผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง และแจ้งให้ทราบด้วยว่า
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ในลาดับที่เท่าใด ในกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถลงลายมือชื่อ
ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาแทน หากไม่มีหัวแม่มีมือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วมือหั วแม่มือซ้าย หากไม่มี
หัวแม่มือทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไม่มีนิ้วอยู่เลย ให้ได้รับการยกเว้น และ
ให้กรรมการหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง245
3) ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ทาหน้าที่ดังนี้ บันทึกหมายเลขลาดับที่ ไว้ที่ต้น
ขั้ ว บั ต รเลื อ กตั้ ง กล่ า วคื อ เมื่ อ ได้ รั บ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ หลั ก ฐานการแสดงตนอื่ น จาก
กรรมการผู้ทาหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ 2) และรับฟังว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบรูปในบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอย่างอื่นกับ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าถูกต้องตรงกัน ให้จดบันทึกหมายเลขลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง หลังจากนั้นให้ดาเนินการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลง
ลายมือชื่อ หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และให้กรรมการ
ลงลายมือชื่อในตัวขั้วบัตรเลือกตั้งและฉีกบัตรเลือกตั้งตามรอยปรุ โดยห้ามฉีกบัตรเลือกตั้งไว้ก่อน
ล่วงหน้า พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและส่งมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลั กฐานแสดงตนให้ผู้ มีสิ ทธิ
เลือกตั้งนั้นไปออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งให้
มอบซองใส่บัตรเลือกตั้งด้วยโดยให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งระบุจังหวัด เขตเลือกตั้ ง และรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งบน
ด้านหน้าของซองใส่บัตรเลือกตั้ง ก่อนมอบซองใส่บัตรเลือกตั้ง และให้แจ้งผู้มาใช้สิทธินั้นตรวจสอบ
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.
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การจ่าหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนมอบให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง246
4) ผู้ทาหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง ทาหน้าที่ปิดประกาศคาเตือนใน
การกระทาอันเป็นความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่ด้านในคูหาออกเสียงลงคะแนนทุกคูหา เช่น ห้าม
ถ่ายภาพ ห้ามฉีกหรือทาลายบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น และให้มีหน้าที่จัดระเบียบในการเข้าไปออกเสียง
ลงคะแนนในคูหาออกเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ การแนะนาให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่ได้รับ
บัตรเลือกตั้งเข้าไปในคูหาทีละคนโดยจัดระเบียบไม่ให้เดินอ้อมเข้าด้านหลังของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอื่นซึ่ง
กาลังลงคะแนนเลือกตั้งอยู่ การห้ามปรามไม่ให้มีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยกั นระหว่างอยู่ในคูหา
แนะน าให้ พับ บั ตรเลื อกตั้งให้เรีย บร้อย ในกรณีที่ผู้ ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกหน่วย
เลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งบรรจุลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง และให้กรรมการผู้ทาหน้าที่
ควบคุมคูหาเลือกตั้งลงลายมือชื่อกากับตรงรอยต่อผนึกซองใส่บัตรเลือกตั้ง และใช้เทปกาวใสปิดทับ
ลายมือชื่อและรอยต่อผนึกด้วย เสร็จแล้วคืนซองใส่บัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธินาซองดังกล่าวใส่ในหีบ
บัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจาที่เลือกตั้งผู้ที่หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งทันที247
ในกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ดาเนินการจัดให้มีการอานวยความสะดวกไว้เป็นพิเศษ โดยการจัดให้
มีความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ได้ออก
เสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น เช่น กรณีคน
พิการทางการเห็นอาจมีการนาเอาบัตรทาบเลือกตั้งมาใช้ในการอานวยความสะดวกให้บุคคลดังกล่าว
เพื่อให้บุคลคลดังกล่าวสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทา
ให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งแล้วแต่กรณี หรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ทาเครื่องหมายลง
ในบัตรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
นั้น และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งแล้วแต่กรณีบันทึกการกระทาดังกล่าวลงใน
รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. 5/6) ทั้งนี้ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ
ลับ248

246

เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.
247
เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.
248
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5) ผู้ทาหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง ทาหน้าที่ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง
และอานวยความสะดวกในการใส่บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น ในกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น (วีลแชร์) ไม่สามารถที่จะยืนขึ้นเพื่อใส่บัตร
เลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งได้ก็ให้กรรมการผู้ทาหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งยกหีบบัตรเลือกตั้ง
หรือประคองหีบบัตรเลือกตั้งให้มาอยู่ในตาแหน่งที่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุดังกล่าว
สามารถใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้งด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมดูแลระมัดระวัง
ไม่ให้ผู้มีสิทธินาบัตรเลือกตั้งหรือซองใส่บัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งอีกด้วย
2.3.2 การจัดสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพื่อการออกเสียง
ลงคะแนนมีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้ง
ให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วยตาม ตามลักษณะของ
ท้องที่และภูมิประเทศในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจประกาศ
กาหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 249 ในส่วน
ของคูหาออกเสีย งลงคะแนนส าหรับที่เลื อกตั้งนั้น ในที่เลือกตั้งแต่ล ะแห่ งจะต้องมีคูห าอย่างน้ อย
จานวน 3 คูหาเป็นอย่างน้อย และให้จัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้ง โดยให้คานึงถึงการ
อานวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วย250
2.3.3 การจัดให้มีการสื่ อสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนพร้ อม
อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกแก่ ค นพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้มีการจัดให้มีการสื่อสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนพร้อม
อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกแก่ ค นพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเฉพาะที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเท่านั้น251 ซึ่งจากข้อมูล
ในการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 พบว่า ได้มีการจัดกิจกรรมซักซ้อมการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
249
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(3).
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กลางสาหรับคนพิการหรื อทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากองค์กรคนพิการ คนพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการพระประแดง และผู้สูงอายุในชุมชนกว่า 300 คน เข้าร่วม ในส่วนของการจัดให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุนั้น ได้มีการจัดให้มีที่นั่งสาหรับคนพิการ ช่องทางพิเศษ จุดจอด
รถคนพิการและผู้สูงอายุ ห้องน้าและราวจับ นอกจากนี้ยังจัดให้มีเครื่องช่วยอานวยความสะดวกอื่น ๆ
เช่น บัตรเลือกตั้ง โดยมีการจัดทาอักษรเบรลล์อธิบายรายละเอียดชื่อพรรคการเมือง แยกจากบัตร
เลือกตั้ง บัตรทาบเลือกตั้งสาหรับคนพิการทางการเห็น โคมไฟส่องสว่าง แว่นขยาย แอปพลิเคชั่น
ฉลาดเลือก (SMART VOTE) รถเข็น (Wheel chair) เครื่องช่วยเดิน (ไม้เท้า ไม้ค้า วอล์คเกอร์) ตาม
ความจาเป็น 252 แต่อย่างไรก็ดีผู้วิจัยพบว่า นอกจากการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกและเครื่ อง
อ านวยความสะดวกในที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางส าหรั บ คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ ห รื อ ผู้ สู ง อายุ แ ล้ ว
คณะกรรมการการเลื อกตั้งยั งได้มีการจั ดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องช่ว ยอานวยความ
สะดวกดังกล่ าวมาแล้ วข้างต้น ในหน่ วยเลื อกตั้ง ที่เลื อกตั้ง และที่เลื อกตั้งกลางทุกแห่ งตามความ
เหมาะสม
2.4 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (7) ได้บัญญัติให้ปวง
ชนชาวไทยมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศเป็นสาคัญ ประกอบกับมาตรา 95 วรรคท้ายได้บัญญัติให้ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิ ทธิ
เลื อกตั้งโดยมิได้แจ้ งเหตุอัน สมควรตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจากัดสิทธิบางประการ ซึ่งหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิ ทธิ
เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุ
นั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นอาจถูกจากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้253
(1) ยื่นคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
252

มติชน, จัดเต็ม! บริการหน่วยเลือกตั้งพิเศษ ผู้สูงอายุ -คนพิการ อักษรเบรลล์ แว่นขยาย โคมไฟ
[Online], available : https://www.matichon.co.th/politics/news_1409637 (เข้ า ถึ งวั น ที 15 พฤษภาคม
2562).
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(3) สมัครรั บ เลื อกเป็นกานันและผู้ ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้ว ยลั กษณะปกครอง
ท้องที่
(4) ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการ
การเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(5) ดารงตาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้การจากัดสิทธิดังกล่าวให้มีกาหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับ
เวลาการจากัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไ ปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากกาหนดเวลาการ
จากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กาหนดเวลาการจากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง
เนื่องจากคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุมีข้อจากัดบางประการที่อาจทาให้
บุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้และหากมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นอาจถูกจากัด
สิทธิดังที่ได้กล่ าวมาแล้วข้างต้นได้ ดังนั้น คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งจึงมีหน้าที่ที่
จะต้องแจ้ งเหตุที่ไม่ไปใช้สิ ทธิเลื อกตั้งให้ นายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นทราบตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ กฎหมายได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าสถานสงเคราะห์เป็นผู้แจ้งเหตุที่ทาให้ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในความควบคุมดูแลและพัก
อาศัย ในสถานที่แห่ งนั้ น ได้อีกด้ว ย 254 อีกทั้งกฎหมายยังกาหนดให้ คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุแจ้งว่าตนไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากเป็นคนพิการหรือทุกพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อเป็นเหตุแห่งการพิจารณาการที่ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้255
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 59

255

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 60

(3).
(3).
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บทที่ 6
วิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการประกอบกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่ในเชิงเอกสาร ผู้วิจัยพบว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง
ของคนพิการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. กฎหมายจากัดสิทธิคนพิการบางประเภทให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนถึงปัจจุบัน สิทธิ
เลื อ กตั้ ง ของปวงชนชาวไทยเป็ น สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ จากการศึ ก ษาพบว่ า
รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการจากัดสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
บางประเภทไว้โดยตรง โดยการบัญญัติให้เป็นคนพิการบางประเภทเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของไทยที่มีการจากัดสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
ไว้โดยตรง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คนพิการที่ถูกจากัดห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ การปกครอง ผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
แผ่ น ดิ น สยามชั่ ว คราว พุ ท ธศั ก ราช 2475
มาตรา 14
2. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พุ ท ธศั ก ราช 2475 มาตรา 17 ประกอบ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใช้
บทบั ญ ญั ติ เ ฉพาะกาลในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รสยาม พุ ท ธศั ก ราช 2475
มาตรา 4
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3. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช 2475 มาตรา 17 พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พุทธศักราช 2479 มาตรา 15 (1) และ
(2)
4. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2492 มาตรา 90 (1) (2)

คนพิการที่ถูกจากัดห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
- บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและ
เขียนหนังสือได้

- บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและ
เขียนหนังสือได้
- บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- บุ ค คลหู ห นวกทั้ ง สองข้ า งและเป็ น ใบ้ ซึ่ ง ไม่
สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ หรือตาบอดทั้ง
สองข้าง

5. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
2495 มาตรา 46 ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ
การเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ.
2499 มาตรา 18 (1) และ (2)
6. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย - บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พุทธศักราช 2511 มาตรา 86 (1) และ (2)
- บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและ
เขียนหนังสือได้
7. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย - บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พุทธศักราช 2517 มาตรา 116 (1) และ (2) - บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและ
เขียนหนังสือได้
8. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย - บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พุทธศักราช 2521 มาตรา 93 (1) และ (2)
- บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและ
เขียนหนังสือได้
9. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย - บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พุทธศักราช 2534 มาตรา 104 (1)
10. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย - บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พุทธศักราช 2540 มาตรา 106 (1)
11.รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย - บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พุทธศักราช 2550 มาตรา 100 (4)
12. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย - บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2560 ม า ต ร า 96 ( 4)
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้ว ย
การเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ.
2561 มาตรา 32 (4)

คนพิการที่ถูกจากัดห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

จากตารางที่ 6.1 จะเห็นได้ว่า ในอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 – 2534 รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยได้เคยมีการจากัดสิทธิเลือกตั้งของคนพิการโดยการบัญญัติให้
บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความพิการทางการ
ได้ยินหรือสื่อความหมายให้เป็นบุคคที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 มาตรา 46 ประกอบ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2499 มาตรา 18 และ (2) ยังได้เคยมีการ
จ ากั ด สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของคนตาบอดทั้ ง สองข้ า งซึ่ ง เป็ น คนพิ ก ารทางการเห็ น อี ก ด้ ว ย จะเห็ น ได้ ว่ า
บทบัญญัติกฎหมายในอดีตดังกล่าวนั้นเป็นกฎหมายที่มีการจากัดสิทธิเลือกตั้งของคนพิการไว้อย่างชัด
แจ้งส่งผลให้คนพิการไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป แต่หลังจากที่องค์กร
คนพิการได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้ เหตุผลว่าคนหูหนวกก็เป็นคนไทยที่เสียภาษี
เช่น กัน ก็ช อบที่จ ะมีสิ ทธิเลื อกผู้ แ ทนคอยดูแลการใช้ภ าษีข องตน 256 ดังนั้น เมื่อรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มีผลใช้บังคับบทบัญญัติที่กาหนดให้บุคคลหูหนวกและเป็นใบ้
ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้เป็นบุคคลลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งจึงได้ถูกยกเลิกไป ส่งผล
ให้คนหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งเป็นคนพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมายสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา
นอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมารัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งของไทยยังได้เคยมีการจากัด
สิทธิบุคคลที่หูหนวกหรือเป็นใบ้ซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายให้เป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้บังคับ บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวจึงได้ถูก
ยกเลิกไป ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการให้สิทธิคนพิการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ยังไม่เคยมีคนพิการ
ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาปรากฏว่า นายปริญญา
ช่ ว ยเกตุ คี รี รั ต น์ คนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวหรื อ ทางร่ า งกาย ซึ่ ง เป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
256

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน,
2539), หน้า 93.
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ลาดับที่ 23 และนายุลพันธ์ โนนศรี
ชัย ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร ายชื่อของพรรคอนาคตใหม่
ลาดับที่ 52 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ปัญหาที่จะต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับการจากัดสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ คือ
การที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งทุกฉบับจากัดสิทธิเลือกตั้งของบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบโดยการบัญญัติให้บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นถือเป็นการจากัดสิทธิเลือกตั้งของคนพิการหรือไม่ ซึ่งคาว่า วิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบนั้น เป็นคาศัพท์ในทางกฎหมายที่จะต้องตีความโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย
ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ค าว่ า “วิ ก ลจริ ต ” มี ค วามหมายว่ า มี ค วาม
ประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเนื่องจากความบ้า สติวิปลาส257 ส่วนคาว่า สติวิปลาส หมายถึง มีความรู้สึก
ผิดชอบเพี้ยนไปจากปกติธรรมดา 258 ดังนั้น คนวิกลจริต ตามความหมายในพจนานุกรมจึงหมายถึง
คนที่มีความประพฤติและกริยาอาการไม่ปกติ เนื่องจากเป็นบ้าหรือสติวิปลาส
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ให้ความหมายของบุคคลจริต ว่า คือ บุคคลที่จิตใจไม่ปกติ ไม่
เพียงแต่จิตฟั่นเฟือน ไม่ว่าจะเกิดจากโรคหรือโดยกาเนิดก็ตาม แต่ต้องไม่ถึงขนาดไม่สามารถใช้สติ
ตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแต่ทรัพย์สินหรือฐานะของเขา บุคคล
วิกลจริตนี้จึงมีอาการอย่างหนัก จนไม่สามารถจัดการงานของเขาไปในทางที่ควรได้259
ศาสตราจารย์ ดร.สมทบ สุวรรณสิทธิ อธิบายว่า บุคคลวิกลจริต คือ คนบ้า บุคคลที่สมอง
พิ การ จิ ตไม่ป กติ จิ ตพิการ ไม่รู้ สึ กผิ ดชอบในการแสดงเจตนา ไม่ส ามารถใช้ความคิ ดเพื่อ เข้ า ใจ
ความหมายและเล็งเห็นผลการกระทาของตนได้ดี260
นอกจากนี้ศาลฎีกาได้เคยตีความ คาว่า “บุคคลวิกลจริต ” ไว้ในคาพิพากษาศาลฎีก าที่
490/2509 โดยวินิจฉัยว่า บุคคลวิกลจริต ตามที่บัญญัติไว้ใ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้
หมายถึงเฉพาะบุคคลผู้มีจิตผิดปกติหรือตามที่เข้าใจกันทั่ว ๆ ไปว่าบ้าเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง
บุคคลที่มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือ ขาดความราลึก ขาดความรู้สึก และขาดความรู้สึก
ผิดชอบด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบกิจการงานของตน หรือประกอบกิจส่วนตัว
257

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยถาน,
2554), หน้า 1115.
258
เรื่องเดียวกัน, หน้า 1157.
259
จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุค คล, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), หน้า 52.
260
สมบ สุวรรณสุทธิ, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล (กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514), หน้า 172.
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ของตนได้ทีเดียว ผู้ป่วยที่เป็นโรคเนื้องอกในสมอง ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา มีอาการพูดไม่ได้ หู
ไม่ได้ยิน ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็น มีอาการอย่างคนไม่มีสติสัมปชัญญะใด ๆ ถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต
ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนคาว่า “จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ” นั้น พระยาเทพวิทุร อธิบายว่า บุคคลจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ คือ บุคคลที่สติไม่ปกติ สติวิปลาส หรือเป็นบ้าชนิดต่าง ๆ เช่น บ้าผู้หญิง เป็นต้น261
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้ให้ความหมายว่า บุคคลที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คือ
ผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองอย่างมาก เนื่องจากโรคหรือชรา ถึงขนาดไม่สามารถจัดการงานของ
ตนเองได้ตามสมควร262
ศาสตราจารย์ประสิทธิ โฆวิไลกูล เห็นว่า บุคคลที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คือ ผู้ที่มี
จิ ต ใจไม่ ป กติ แ ต่ ไ ม่ ถึ ง ขั้ น วิ ก ลจริ ต เป็ น อาการบกพร่ อ งทางสมองอย่ า งหนึ่ ง มี ส ติ ไ ม่ เ ต็ ม แต่ มี
สติสัมปชัญญะอยู่บ้าง เช่น คนชราที่เป็นหลงลืม คนความจาเสื่อมที่ไม่รุนแรงมาก หรือปัญญาอ่อน
เป็นต้น และต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้หรือจัดการงานไปในทางเสื่อมเสียแก่
ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว
นอกจากนี้ศาลฎีกาได้เคยตีความ คาว่า “จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ” ไว้ในคาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1645/2520 ว่า ส. มีลักษณะปัญญาอ่อน หูไม่ดี ได้ยินไม่ชัด มีอาการทางจิตไม่สามารถดูแล
รับผิดชอบตนเองตามลาฟังได้ ส่วน ม.สติไม่ค่อยดี ฟั่นเฟือนเป็นครั้งคราว บางครั้งพูดรู้เรื่อง บางครั้ง
ไม่รู้เรื่อง ดังนี้ เป็นแต่จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่ถึงวิกลจริต
จากนิยามของคาว่า “วิกลจริต” และ “จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ” ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียน
มีความเห็นว่า คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้นต่างก็เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางจิต
ซึ่งจะต้องได้รั บ การตรวจและวินิจ ฉัยจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งระดับความ
ผิดปกติของจิตใจของบุคคลดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกันออกไป กรณีดังกล่าวนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า
คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบนั้ น อาจเป็ น บุ ค คลที่ มี ข้ อ บกพร่ อ งทางด้ า นจิ ต ใจ
(Impairment) มีข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมบางอย่าง (Activity limitation) และมีข้อจากัดใน
การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation restriction ) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ คนพิ ก ารทั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2551 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ และเมื่อพิจารณาจากประเภทของความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ เรื่ อ ง ประเภทและหลั ก เกณฑ์ ค วามพิ ก าร บุ ค คลวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่
261

พระยาเทพวิทุร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 – 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ไทยพิทยา, 2502), หน้า 137.
262
จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 57.
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สมประกอบอาจจัดอยู่ในประเภทของความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเลือกตั้งของไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจากัดสิทธิของคนวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือนให้
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งจึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว
อย่างชัดเจน
ในประเด็นเรื่องความบกพร่องทางจิตนั้น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Human Rights Committee) ได้เคยอธิบายถึงเงื่อนไขในการจากัดสิทธิเลื อกตั้ง
ของบุคคลดังกล่าวว่า รัฐอาจใช้หลักเกณฑ์พิเศษบางประการซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปเพื่อจากัด
สิทธิการเลือกตั้งของบุคคลบางประเภทได้ เช่น ความบกพร่องทางด้านจิตใจ 263 เนื่องจากคนทั่วไป
มักจะเข้าใจว่าคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้นเป็นผู้ไร้ความสามารถในการตัดสินใจ
และอาจเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในการแสดงเจตนาได้ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30 ซึ่งบัญญัติว่า “การใด ๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่ งศาลยังมิได้สั่งให้
เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทาลง การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระทาในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกล
อยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึ่ งได้รู้ แล้ ว ด้วยว่าผู้กระทาเป็นคนวิกลจริต ” ดังนั้น หากในขณะที่บุคคล
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบกาลังใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่นั้นบุคคลดังกล่าวได้
แสดงอาการผิ ดปกติทางความคิดหรือจิตใจออกมาในขณะนั้น ก็อาจจะทาให้ การลงคะแนนเสี ยง
ดังกล่ าวไม่เป็ น ไปตามหลั กการเลื อกตั้งโดยอิส ระได้ แต่อย่างไรก็ดีห ากในขณะที่ล งคะแนนเสี ย ง
เลือกตั้งนั้นคนพิการทางจิตมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ทุ กประการกฎหมายก็ไม่อาจจากัดสิทธิ
ในการเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้ และคน
พิ ก ารทางการออทิ ส ติ ก นั้ น มิ ใ ช่ บุ ค คลวิ ก ลวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบแต่ อ ย่ า งใด
เนื่องจากคนพิการเหล่านี้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะและสามารถรู้สึกผิดชอบได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป
แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันพบว่า ครอบครัวของบุคคลที่เป็นคนพิการประเภทออทิสติกบางครอบครัว
ยังคงกีดกันไม่ให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีความเข้าใจว่าคนพิการประเภทออทิสติกเป็น
บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือในบาง
กรณีที่มีคนออทิสติกเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งแต่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งกลับ
ปฏิเสธไม่ให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากมีความเข้าใจว่าคนพิการทางออทิสติกเป็นบุคคล
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้ง ๆ ที่คนออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อย่างใด
263

Paragraph 4 and 10, General Comment No.25: The Right to participate in public affairs,
voting rights and the right of equal access to public service ( Art. 25) [ Online] , available :
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2025.pdf?fbclid=IwAR3
U44VTPBjzsMrUM7X9HiNwM7NPnfjnJi19QDST5stCu4NGGisoa472I20 (accessed May 2, 2019).
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แต่อาจจะมีการแสดงพฤติกรรมบางประการที่แสดงถึงความบกพร่องในเรื่องของบุคลิกหรือการวางตัว
เท่านั้น264 ดังนั้น หากมีการเผยแพร่ข่าวสารการเลือกตั้งสาหรับครอบครัวของคนกลุ่มนี้อย่างเพียงพอ
ก็ย่อมทาให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้มากขึ้น ดังนั้น ประเด็นเรื่องการจากัดสิทธิ
เลือกตั้งของบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบจึงเป็นประเด็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
ให้มีความรอบคอบและชัดเจนต่อไป
2. อุปสรรคทางด้านกฎหมายที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ในอดีต
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา แม้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งของไทยทุก
ฉบับจะมิได้มีการนาเอาความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ ได้แก่ คนพิการทางการเห็น คน
พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มาเป็นข้อจากัด
ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามมิ ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งอีกต่อไป แต่ความพิการนั้นทาให้คน
พิการมีข้อจากัดทางด้านร่างกายบางประการ ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวนี้ส่งผลให้คนพิการมีอุปสรรค
ในการดาเนินชีวิตประจาวันหรือมีกิจกรรมร่วมกับสังคม รวมถึงอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง
ดังนั้น แม้กฎหมายจะมิได้จากัดสิทธิเลือกตั้งของคนพิการก็ตาม แต่กฎหมายก็มิได้มีมาตรการที่จะทา
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริง จึงทาให้มีคนพิการเป็นจานวนมากที่ไม่สามารถ
ใช้สิทธิเลือกตั้งของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ เช่น265
คนพิการทางการเห็น มีอุปสรรคในการเข้าถึงข้ อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากไม่สามารถอ่านคู่มือหรือป้ายหา
เสียงเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการกาบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นหมายเลข
และช่องสาหรับทาเครื่องหมายที่ตนประสงค์จะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
ที่ต้องการลงคะแนนเสียงได้ รวมไปถึงช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งต้องนั่งรถเข็นสาหรับคนพิการไม่สามารถ
เข้าไปในคูหาเลือกตั้งได้เนื่องจากทางราชการมักจะใช้ศาลาวัด สนามกีฬา หรืออาคารสูง ซึ่งมีขั้นบันได
เป็ น ที่ส ถานที่ส าหรั บ ลงคะแนนเสี ย งเลื อกตั้ง ในบางกรณีแม้คูห าเลื อกตั้งจะตั้งอยู่บนพื้นราบแต่
ทางเข้าคูหาเลือกตั้งหรือระยะห่างระหว่างคูหาเลือกตั้งแต่ละคูหาแคบจนเกินไปจนรถเข็นไม่สามารถ
ผ่านได้ ทาให้คนพิการประเภทนี้ไม่สามารถเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือแม้เข้าไปได้ก็เป็นไปด้วยความ
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ยากลาบาก266 นอกจากนี้ความบกพร่องหรือข้อจากัดบางประการของคนพิการทางความเคลื่อนไหว
เช่น คนพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงจนไม่สามารถขยับแขน มือ หรือนิ้วมือได้ หรือคนพิการที่
แขนขาด นิ้วขาด อาจเป็นอุปสรรคทาให้คนพิการไม่สามารถกาบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองได้ หรือถ้ากา
บัตรด้วยตนเองได้แต่การกาบัตรนั้นอาจส่งผลให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเนื่องจากไม่สามารถทา
สัญลักษณ์กากบาทตามที่กฎหมายกาหนดไว้ได้ รวมไปถึงไม่สามารถพับบัตรเลือกตั้งหรือหย่อนบัตร
เลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเอง
คนพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมาย มักจะมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและนโยบายของ
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีข้อจากัดในการได้ยินทาให้ไม่สามารถรับทราบข้อมูล
ต่าง ๆ ผ่านการฟังได้ และอาจมีคนพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมายบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออก
และมีปัญหาในการสื่อสารกับกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งอาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้
จากที่กล่าวมาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาสาคัญในอดีตที่ทาให้คนพิการไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้นั้นเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งของไทยยังขาดมาตรการในการทาให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ดีองค์ กรคนพิการต่าง ๆ ได้พยายามรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มีการ
อานวยความสะดวกให้ แก่คนพิการเพื่อให้ คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลื อกตั้งของตนเองได้ เช่น
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการทาเรื่องขอตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเพื่อมาจัดทาแผ่นทาบ
บัตรเลือกตั้ง โดยแผ่นทาบบั ตรเลือกตั้งนี้ทาด้วยกระดาษแข็งมีตัวอักษรเบรลล์และมีการเจาะรูให้มี
ขนาดและตรงกับช่องที่มีไว้สาหรับกากบาทในบัตรเลือกตั้งนั้น เวลาใช้ก็นาแผ่นทาบบัตรเลือกตั้งไป
ทาบกับบัตรเลือกตั้งแล้วใช้คลิปหนีบเอาไว้ จากนั้นคนตาบอดต้องการกาหมายเลขใดก็กาลงใปในรู
ของผ่านทาบบัตรเลื อกตั้งของหมายเลขนั้น ซึ่งก็จะทาให้เกิดรอยกากบาทในบัตรเลื อกตั้งในช่ อง
หมายเลขที่ต้องการพอดี ด้วยวิธีนี้คนตาบอดก็สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้267 เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีเมื่อ
กฎหมายยังมิได้มีมาตรการบังคับให้ต้องมีการอานวยความสะดวกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คน
พิการ ข้อเสนอบางเรื่องที่องค์กรคนพิการได้เสนอไปจึงไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร เช่น แม้
องค์กรคนพิการจะทาเรื่ องร้ อ งเรี ยนขอให้ ตั้งคูห าเลื อกตั้งบนพื้น ดินแต่ก็ ไม่ ได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด268
ต่ อ มาภายหลั ง จากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั กราช 2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
266

กฤษณะ ละไล, การสัมมนาวิชาการ “81 ปี กับ สิทธิเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึง : ปัญหาและทางออก”
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วุฒิสภา พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ กฎหมายฉบับนี้ได้มีการบัญญัติให้มีการอานวยความสะดวกให้แก่
คนพิการในมาตรา 68 ซึ่งบัญญัติว่า “เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือผู้สูงอายุใน
การลงคะแนนเลื อกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งจัดให้ มีการอานวยความสะดวกส าหรั บการ
ลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการหรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนน
เลือกตั้งภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่ว ยเลื อกตั้ง แต่การให้ความช่วยเหลื อ
ดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยตนเอง ทั้งนี้ การอานวยความ
สะดวกนั้นต้องเป็นไปเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับ” ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวมทั้งคนพิการเริ่มมีความตื่นตัวและสนใจสิทธิเลือกตั้งของตนเองมากขึ้น โดยการรณรงค์จัดโครงการ
อบรมให้ ค วามรู้ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก าร เช่ น ในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 สานักงานคณะกรรมการการ
เลื อกตั้ง ประจ าจั งหวัดอุบ ลราชธานี ได้จั ดให้ มีการอบรมคนพิการตามโครงการคนพิ การรณรงค์
ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ
คนพิการ ได้รับทราบถึงข้อดีในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีแกนนาคนพิการ ในแต่ละอาเภอของ
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจานวน 40 คน หลังจากนั้นคณะแกนนาคนพิการของจังหวัดอุบลราชธานี
และเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้พร้อมใจออกเดินรณรงค์ กล่าวเชิญชวน
ให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 269 สานักงาน
คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจ าจั งหวัดสุ รินทร์ ได้มีการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสาหรับคนพิการ โดยมีเครือข่ายสมาคมคนพิการทุ กอาเภอในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม 270 เป็น
ต้น แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มิได้มีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ การอ านวยความสะดวกในการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก ารแต่ อ ย่า งใด จึ ง ส่ ง ผลให้
บทบัญญัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ขาดมาตรการบังคับในอันที่จะทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
เลือกตั้งได้อย่างแท้จริง ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการจึงยังคงเกิดขึ้นภายใต้การ
บังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้ เช่น คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทราบแต่เพียงว่าจะต้องมีการ
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อานวยความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่คนพิการ แต่กลับไม่ทราบว่าจะต้องดาเนินการ
อย่างไร ดังนั้น เมื่อคนพิการบางคนที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ได้แสดงบัตรประจาตัวคนพิการต่อ
กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อกตั้งแทน กรรมการดังกล่ าวกลั บไม่อนุญาตให้ คนพิการเข้าไปใช้ สิ ท ธิ
เลือกตั้ง271 หรือในกรณีที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวขั้นรุนแรงซึ่งเป็นบุคคลที่มีข้อจากัดไม่สามารถ
ทาเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองและไม่สามารถพับบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลง
ในหีบเลือกตั้งด้วยตนเองได้ เมื่อบุคคลเหล่านี้ร้องขอต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้มีผู้ช่วยเหลือ
ในการกาบัตร พับบัตร และหย่อนบัตร กลับถูกกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปฏิเสธ 272 เนื่องจาก
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเกรงว่าหากอนุญาตให้มีผู้ช่วยเหลือในการบัตรเลือกตั้งตามที่คนพิการ
ร้องขอ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงโดยตรง
และลับตามที่บัญญัติไว้มาตรา 68 เป็นต้น
ภายหลั ง จากการรั ฐ ประหารเมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2557 และมี ก ารประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้มีการ
บัญญัติให้มีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทาหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน273 ซึง่
คณะกรรมการยกร่ างรั ฐ ธรรมนู ญชุดนี้ได้ดาเนินการยกร่าง “รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ....” เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 39/1 274 กาหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิในการ
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สุรพงษ์ กองจันทึกรับรอง, การสัมมนาวิชาการ “81 ปี กับ สิทธิเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึง : ปัญหา
และทางออก” วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 1 – 2 รัฐสภาอาคาร 2 จัดโดย เครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังการ
เลือกตั้ง.
272
อัครพล ปั้นสนิท, เรื่องเดิม
273
ภายหลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ใน
วันที่ 6 กันยายน 2558 อันเป็นเหตุให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นอันสิ้นสุดลง คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ จานวน ๒๑ คน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนพิเศษ 239 ง/
หน้า 1 – 2/5 ตุลาคม 2558).
274
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิน้ สุดลง หรือ
นับแต่วันที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา 39 หรือนับแต่วันที่ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป
ตามมาตรา 37 วรรคแปด แล้วแต่กรณี ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบคน เพื่อทาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง โดยให้นามาตรา 33 และมาตรา 35 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
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ในระหว่างการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับฟังความคิดเห็นของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชน ประกอบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และภายในกาหนดเวลาที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกาหนด
เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีและสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติทราบ และให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการจัดให้มีการ
ออกเสี ย งประชามติ ต ามมาตรานี้ และให้ ค ณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด ท าค าอธิ บ ายสาระส าคั ญ ของร่ า ง
รัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาสาคัญ ๆ ของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวก และ
ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันที่แจ้งคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือ กตั้ งในการดาเนิน การจัด ให้ มีการออกเสี ยงประชามติ แ ละ
ประกาศผลการออกเสียงประชามติ และจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและคาอธิบายสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญตาม
วรรคสามเพื่อเผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนทราบได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ และกาหนดเวลาในการจัดให้มีก ารออกเสีย งประชามติ คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคาอธิบายสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
การออกเสียงประชามติ การนับคะแนน บัตรเสีย และการประกาศผลการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติต้องใกล้เคียงกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสุดท้ายก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยกเว้นในส่วนที่
เกี่ยวกับอายุ ให้ผู้มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันออกเสียงประชามติเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ให้ออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบับ โดยต้องกระทาในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติเสนอ
ประเด็นอื่นใดไม่เกินหนึ่งประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่าจะ
ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมไปในคราวเดียวกันด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเสนอภายในสิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสาม เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รับฟังความคิดเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบการพิจารณาด้วย
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดวันออกเสียงประชามติ ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่
ช้ า กว่ า หนึ่ งร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ค ณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญส่ งค าอธิ บ ายสาระสาคั ญของร่ าง
รัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคสาม
ภายใต้บังคับวรรคสิบสอง ในการออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ ถ้าผลการออกเสียงประชามติ มี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ ให้นายกรัฐมนตรีนาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวายภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ และเมื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ
ก่อนนายกรัฐมนตรีนาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามวรรคเก้า ให้คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญดาเนินการปรับปรุงคาปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับผลการลงประชามติ
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้น
กาหนดเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
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ออกเสียงให้ความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยกร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการดาเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติดังกล่าวพร้อมกัน
ทั่วประเทศในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกาหนดเวลาในการจัดให้มีก ารออก
เสียงประชามติ คุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ ามของผู้ มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร่ร่ าง
รัฐธรรมนูญและคาอธิบายสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ การออกเสียงประชามติ การนับคะแนน
บัตรเสีย และการประกาศผลการออกเสียงประชามตินั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 275 เนื่องจากสิทธิในการออกเสียงประชามติเป็นสิทธิที่มี
ลักษณะเดียวกับสิทธิในการออกคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้วิจัยจึงได้นากรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียง
ประชามติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาวิเคราะห์
เพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของการสิทธิในการเลือกตั้งรวมไปถึงการออกเสียงประชามติของคนพิการ
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงประชามติที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับนี้
สาหรับประเด็นในเรื่องสิทธิในการลงคะแนนเสียงประชามติของคนพิการในครั้งดั งกล่าวนั้น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ได้วางหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้
มาตรา 39 “เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ในการลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
จัดให้มีการอานวยความสะดวกสาหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือทุพพลภาพหรื อ
ผู้สูงอายุ ไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการประจาหน่วยออกเสียง แต่การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพล
ภาพหรือผู้สูงอายุ ได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัดที่ออกเสียงสาหรับ
คนพิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วให้หมดสิทธิออก
เสียงในหน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ให้นามาตรา 39 มาใช้บังคับแก่การปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม และ
ในกรณีที่สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเสนอประเด็นเพิ่มเติม ให้นามาตรา 37/1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากระหว่างคะแนนเสียงเห็นชอบกับไม่เห็นชอบเป็นเกณฑ์ และไม่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
โดยให้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.
275
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 34ก, 22 เมษายน 2559.
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การอานวยความสะดวกและการลงคะแนนออกเสียงแทนตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการอานวย
ความสะดวก โดยการจัดที่ออกเสียงเป็นกรณีพิเศษและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิตามวรรคสอง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด”
จากบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 39 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการออกเสี ย งประชามติ ร่ า ง
รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2559 จะเห็ น ได้ว่า ในการออกเสี ยงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งดังกล่าวนั้น
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้
จากการที่มาตรา 39 วรรคหนึ่งกาหนดให้มีการอานวยความสะดวกสาหรับการลงคะแนนออกเสียง
ของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนน
ออกเสียงภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยออกเสียง แต่การให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่ าวต้องให้ คนพิการหรื อทุพพลภาพหรือผู้ สู งอายุ ได้ล งคะแนนออกเสี ยงด้ว ยตนเอง เว้นแต่
ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตร
ออกเสียงได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยออกเสียงเป็นผู้กระทาการแทนโดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ให้ถือเป็นการลงคะแนนออก
เสียงโดยตรงและลับ แต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้นเนื่องจากคณะกรรมการประจาหน่วยออกเสียง
ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงให้แก่คนพิการ เช่น
ไม่ทราบวิธีการในการใช้แผ่นทาบบัตรออกเสียงประชามติสาหรับคนพิการทางการเห็น เมื่อคนพิการ
ทางการเห็นมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจึงไม่สามารถที่จะแนะนาวิธีการใช้แผ่นทาบและไม่สามารถ
อานวยความสะดวกให้คนพิการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้276 เป็นต้น
ในส่วนของประเด็นที่คนพิการมีข้อจากัดในการออกเสียงประชามติเนื่องจากลักษณะทาง
กายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตรออกเสียงได้
เองนั้น กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดให้ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยออกเสียงเป็น ผู้กระทา
การแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้
ให้ถือเป็นการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ ซึ่งมีประเด็นจะต้องพิจารณาว่าการที่กฎหมาย
กาหนดมาตรการในการช่วยเหลือลักษณะนี้นั้นเป็นการขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับหรือไม่
ต่อประเด็นปัญหาดังกล่ าว เนื่องจากคนพิการมีข้อจากัดทางด้านสภาพร่างกาย เช่น ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ หรือคนพิการซ้าซ้อน โดยลักษณะ
ทางกายภาพแล้วบุคคลเหล่านี้ย่อมไม่สามารถที่จะทาเครื่องหมายลงคะแนนได้ด้วยตนเอง จึงจาเป็นที่
276

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw), อีกไกลแค่ไหนคือใกล้ จาก “ผู้พิการ” ถึง “คูหา
เ ลื อ ก ตั้ ง , [ Online] , available : https: / / ilaw. or. th/ node/ 4442?fbclid= IwAR1j56QA9okU_RNTwzMNCgquvlj_BAUxtDLVpFAMBzo_ZDqac7ZnDU7ti4 (เข้าถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562).
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จะต้องมีผู้ช่วยเหลือในการลงคะแนนอันเป็นการให้ความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ซึ่งหลักการดังกล่าว
ก็ได้รับการรับรองจากทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการข้อ 29 แต่อย่างไรก็ดีการที่กฎหมายบัญญัติให้
บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยออกเสียงเป็นผู้กระทาการแทนนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในแง่การ
ตีความถ้อยคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาว่า “บุคคลอื่น” นั้น มีขอบเขตกว้างหรือแคบเพียงใด ซึ่งโดย
หลักการที่ได้รับการยอมรับบุคคลที่สามารถให้ ความช่วยเหลือคนพิการในการลงคะแนนเสียงแทนนั้น
ควรต้องเป็นบุคคลที่คนพิการเลือกซึ่งควรจะต้องเป็นบุคคลที่คนพิการมีความใกล้ชิดและไว้วางใจ เช่น
คู่สมรส เครือญาติ เป็นต้น และยังมีปัญหาว่าจะมีมาตรการในการทาให้คนพิก ารดังกล่าวเชื่อมั่นได้
อย่างไรว่าการลงคะแนนเสียงนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการและเป็นการลับ 277 กรณีปัญหา
ดังกล่าวจึงทาให้กรรมการประจาหน่วยออกเสียงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือเมื่อคน
พิการร้องขอให้มีการช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว
นอกจากนี้ยังคงพบปัญหาในเรื่องของสถานที่ที่ใช้ ในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
ตั้งอยู่ในที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา และยังขาดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
หรือหากมีสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการแต่สิ่งอานวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ278
สาหรับประเด็นการจัดให้มีที่ออกเสียงพิเศษสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
เป็นการเฉพาะนั้นตามมาตรา 39 วรรคสองของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งกาหนดให้มีการจัดให้มีที่
ออกเสียงสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะนั้นเป็นอานวยความสะดวก
และเป็นการรับรองสิทธิของคนพิการให้สอดคล้องกับหลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดย
ในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 กาหนดให้คนพิการที่จะใช้สิทธิออกเสียง ณ
ที่ออกเสียงสาหรับคนพิการต้องดาเนินการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงโดยอาจลงทะเบียนเป็น
คณะบุคคล เช่น ผ่านทางองค์หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง หรืออาจลงทะเบียนเป็นรายบุคคลก็ได้ และใน
กรณีที่คนพิการทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุยื่นคาร้องใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 100 คน ให้ผู้อานวยการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดจัดให้มีหน่วยออกเสียงสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 279 และให้จัดให้มี
277

เจษฎา ทองขาว และอานนท์ ศรีบุญโรจน์, “สิทธิของคนพิการในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559”, รัฐสภาสาร, ปีที่ 67
ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2559 หน้า 26.
278
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw), อีกไกลแค่ไหนคือใกล้ จาก “ผู้พิการ” ถึง “คูหา
เลือกตั้ง, [Online], available : https://ilaw.or.th/node/4442?fbclid=IwAR1j56QA9okU_RNTwzMNCgquvlj_BAUxtDLVpFAMBzo_ZDqac7ZnDU7ti4 (เข้าถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562).
279
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559, ข้อ 8 – 15.
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เจ้ า พนั ก งานผู้ ด าเนิ น การออกเสี ย งเป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบและอ านวยความสะดวก ณ หน่ ว ยเลื อ กตั้ง
ดังกล่าว280 แต่ก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการออกเสียงประชามติในครั้งดังกล่าว
เช่น ช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิลงทะเบียนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุยังคงมีข้อจากัด เนื่องจากคนพิการบางคนมีอุปสรรคในการเดินทางไปยัง
สถานที่ ที่ ก าหนดให้ มี ก ารลงทะเบี ย นเท่ า นั้น ไม่ มี ช่ อ งทางในการยื่ น ค าร้ อ งหรื อ ลงทะเบีย นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งการที่ระเบียบดังกล่าวกาหนดว่าจะต้องมีคนพิการทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุยื่น
คาร้องใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะสามารถจัดที่ออกเสียงพิเศษได้ ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นได้ไปยาก
ที่จะมีคนลงทะเบียนครบ 100 คนตามที่กาหนดไว้281
3. อุปสรรคทางด้านกฎหมายที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ในปัจจุบัน
สิทธิเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 282
ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่า คนไทยทุกคนรวมถึงคนพิการเป็นเจ้าของอานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศร่วมกัน โดยสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยดังกล่าว นั่นก็คือการที่
รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดไว้ เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร283 เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทาหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ
แทนประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจ แต่อย่างไรก็ดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า ปัจจุบันบุคคล
วิกลจริ ตหรื อจิ ต ฟั่น เฟื อนไม่ส มประกอบยั ง คงเป็น บุค คลต้ อ งห้ า มมิ ให้ ใช้สิ ทธิเลื อ กตั้ง 284 ซึ่ งเป็น
ประเด็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยกันต่อไป แต่ในส่วนของบุคคลที่มีความพิการโดยประจักษ์ ได้แก่ คน
พิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย หากมิได้มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้บุ คคลดังกล่าวย่อม
280

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559, ข้อ 16 – 17.
281
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw), อีกไกลแค่ไหนคือใกล้ จาก “ผู้พิการ” ถึง “คูหา
เ ลื อ ก ตั้ ง , [ Online] , available : https: / / ilaw. or. th/ node/ 4442?fbclid= IwAR1j56QA9okU_RNTwzMNCgquvlj_BAUxtDLVpFAMBzo_ZDqac7ZnDU7ti4 (เข้าถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562).
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 3.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 95 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561, มาตรา 31.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 96.
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เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย สิทธิเลือกตั้งของคนพิการนั้นนอกจากเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ตามที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว 285 สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวยังเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองโดย
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 286 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง287 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 288 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันและเข้าเป็นภาคีสมาชิก
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับคน
ทั่วไปทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
การที่จะทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงนั้น รัฐจะต้องคานึงถึงการทาให้คน
พิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ภายใต้หลักความเสมอภาค ซึ่งหลักการนี้ได้รับการรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 27289 กล่าวคือ รัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันใน
สาระสาคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสาคัญแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระที่แตกต่างกันก็ดี หรือการปฏิบัติ
ต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสาคัญอย่างเดียวกันก็ ดี ย่อมขัดกับหลักความเสมอภาคตามมาตรา 27
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีเลือกปฏิบัติต่อบุคคคลเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องความพิการ การกระทา
ดังกล่าวย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unjust Discrimination) และย่อมขัดกับหลักความ
เสมอภาค หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าหากมีการเลือกปฏิบัติที่ทาให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
285

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 4 และมาตรา 25.
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, ข้อ 21.
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กติการะหว่าวประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ข้อ 25.
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ, ข้อ 29.
289
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะ
กระทามิได้
มาตรการที่ รั ฐ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ขจั ดอุ ป สรรคหรือ ส่ งเสริม ให้ บุ ค คลสามารถใช้ สิท ธิ ห รื อ เสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม.
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ไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากเหตุแห่งความพิการ การกระทาดังกล่าวย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมซึ่งไม่อ าจกระทาได้ โดยการเลื อกปฏิบั ตินั้น อาจกระทาได้ 3 ลั กษณะ ได้แก่ การแบ่ ง แยก
(distinction) การกี ด กั น (exclusion) และการจ ากั ด (restriction) แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ม าตรการที่รัฐ
กาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่คนพิการย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ามาตรการดังกล่าวถือเป็น “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” และไม่
ขัดต่อหลักความเสมอภาค ดังนั้น รัฐจึงสามารถกาหนดมาตรการพิเศษเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริม
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปได้
ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่รับรองและคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งของคนพิการจานวน 2
ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นกฎหมาย
ทั่วไปที่บัญญัติถึงหลักการสาคัญในการทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่ได้รับการรับรอง
ไว้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่าหากมีการขจัดอุปสรรคบางประการในสังคม
ที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้ คนพิการก็จะสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับคน
ทั่วไป โดยการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้นั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ โดย
ไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ คนพิ ก ารไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม 290
นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้การรับรองให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์จากสิ่ง
อานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยรัฐจะต้อง
ยอมรับและเปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่ งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอานวยความ
สะดวกและบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับคนพิการ 291 ซึ่งตามนัยนี้ย่อมหมายถึงสิทธิเลือกตั้งตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย ส่วนกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่บัญญัติรับรองสิทธิเลือกตั้งของคนพิการไว้
เป็นการเฉพาะได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใน
กฎหมายฉบับนี้ได้มีการบัญญัติถึงการอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คน
พิการไว้ในมาตรา 92 ดังนี้
มาตรา 92 “เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการ
ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้ มีการอานวยความ
สะดวกสาหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือใน
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พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, มาตรา 15.
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, มาตรา 20 (4).
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การออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ในการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุค คลนั้น เว้นแต่
ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตร
เลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทาการแทน โดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถื อเป็นการออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ
สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ ใน
ทะเบียนบ้าน
การอานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ สิทธิ
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด การลงทะเบียนดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้องคานึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย”
หากพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 29 อีกทั้งยังมีการบูรณาการสิทธิ
เลือกตั้งของคนพิการให้ขยายครอบคลุมไปถึ งบุคคลประเภทอื่น อันได้แก่ บุคคลที่มีความทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีข้อจากัดบางประการอันเป็นอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งให้
สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ ซึ่งหลักการนี้สอดคล้องกับแนวคิดสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมหรือแนวคิดสังคมเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Society) แต่อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 92 นั้นมุ่งเน้น
แต่เฉพาะการอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่
จะทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องคานึงถึงหลักการสาคัญประการ
อื่นตามที่ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการประกอบด้วย โดยการที่จ ะถึงให้คน
พิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งรวมไปถึงองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พรรคการเมือง องค์กรคนพิการ
จะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ท าให้ ค นพิ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง สิ ท ธิเ ลื อ กตั้ ง ตั้ง แต่ ที่ มี ก ารประกาศพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกระทั่งมีการรับรองผลการเลือกตั้งภายใต้
หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ (Free Election) หลักการ
เลื อ กตั้ ง ตามก าหนดระยะเวลา (Periodic Election) หลั ก การเลื อ กตั้ ง ที่ ยุ ติ ธ รรม (Genuine
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Election) หลักการให้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป (Universal Suffrage) หลักการเลือกตั้งโดยเสมอ
ภาค (Equal Suffrage) และหลั ก การเลื อ กตั้ ง โดยการลงคะแนนลั บ (Secret Voting or Secret
Ballot) ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กฎหมายไทยในปัจจุบันยังคงมีช่องว่างบางประการที่ทาให้คนพิการไม่
สามารถเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าเอาข้ อ เท็ จ จริ ง จากการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีคนพิการที่
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากถึง 1,834,808 คน มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้เห็นถึงปัญหาของการเข้าถึงสิทธิ
เลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย ดังนี้
3.1 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งก่อนมีการเลือกตั้ง
3.1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สิ ทธิและความเท่ าเทีย มในการเข้า ถึง ข้ อ มูล ข่ าวสาร เป็นสิ ทธิมนุษยชนขั้ น
พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนรวมถึงคนพิการจะต้องมีโอกาสในการเข้าถึง ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คนพิการได้รับทราบจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูล
เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการท าให้ ค นพิ ก ารทราบถึ ง วิ ธี ก ารในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของตนเอง
ตลอดจนได้รับทราบถึงนโยบายของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ
ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่มีคนพิการมีชื่ออยู่ใน
ทะเบี ย นบ้ า น ซึ่ ง การให้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ “หลั ก ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ”
(Accessibility) โดยคานึงถึงการเข้าถึงข้อจากัดหรืออุปสรรคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามประเภท
ของความพิการ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียต่างก็ได้ให้ความสาคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คนพิการได้รับทราบ โดยมีวิธีการในการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้จะต้องคานถึงถึงข้อจากัดของคนพิการแต่ละประเภท เช่น
คนพิการทางการเห็น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอุปสรรคในการมองเห็นหรืออ่านข้อมูล
สารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงต้องมีช่องทางในการทาให้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ โดยการจัดทา
ข้อมูลในรูปแบบของอักษรเบรลล์ หรือเสียงบรรยาย เป็นต้น
คนพิการทางการได้ยินหรือสื่ อความหมาย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอุปสรรคในการ
รับทราบข้อมูลจากการฟัง ดังนั้นจึงต้องมีช่องทางในการทาให้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ โดยการให้บริการ
ข้ อ มู ล ผ่ า นทางบริ ก ารล่ ามภาษามื อ (Sign Language Interpreting) แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ยั ง มี ค นพิ การ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจานวนมากที่ไม่เข้าใจภาษามือ ดังนั้น จึงต้องมีการสื่อสารในลักษณะ
อื่ น ที่ เ ข้ า ทดแทนล่ า มภาษามื อ เช่ น ค าบรรยายแทนเสี ย ง (Captions) หรื อ ภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สื่ อ
ความหมายให้เข้าใจได้ง่าย เป็นต้น
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คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ซึ่งเป็นบุคคลมีอุปสรรคในการเข้าถึง
สถานที่ที่มีขั้นบันได ทางลาดชัน พื้นผิวขรุขระ หรือมีสิ่งกีดขวาง ดังนั้นจึงต้องมีปิดประกาศข้อมูลใน
สถานที่ที่คนพิการประเภทนี้ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัย เช่น สถานที่ที่มีทางลาด
สาหรับรถเข็น หรือมีลิฟต์ให้บริการสาหรับคนพิการ เป็นต้น
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเลื อกตั้งของคนพิการของไทย ผู้วิจัย
พบว่า ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คนพิการได้รับทราบ
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีกฎหมายที่มีมาตรการบังคับให้หน่วยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเลื อ กตั้ ง ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาให้คนพิการประเภทต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้มีคนพิการจานวนมากที่ไม่
สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ หรือหากเข้าถึงได้แต่ก็ได้รับทราบข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนและเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยพบว่าในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งให้แก่คนพิการได้มีความพยายามที่จะจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ให้คน
พิการประเภทต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลอยู่ได้อยู่บ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง นั้ น คณะกรรมการ
เลือกตั้งได้มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้คนพิการได้รับทราบทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อมูลที่เกี่ยวกั บพรรคการเมืองและ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชัน เช่น
- การจั ด ท าคู่ มื อ ประชาชนรณรงค์ เ ผยแพร่ ก ารเลื อ กตั้ ง ส.ส. โดย
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ได้ดาเนินการจัด พิม พ์ คู่มื อ จานวน 400,000 เล่ ม เพื่อแจกจ่ายให้ แ ก่
ประชาชนในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ซึ่งในคู่มือฉบับนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกแก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย

123

ภาพที่ 6.1 คู่มือประชาชนรณรงค์การเผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอานวย
ความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง292
นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้มีการดาเนินการประสานงานกับสมาคมคนหู
หนวกแห่งประเทศไทยเพื่อจัดพิ มพ์คู่มือดังกล่าวเพิ่มเติมอีกจานวน 5,000 เล่ม โดยมีการพิมพ์ QR
CODE วิ ดี โ อล่ า มภาษามื อ เพิ่ ม เติ ม ลงไปในคู่ มื อ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทงการได้ ยิ น หรื อ สื่ อ
ความหมายสามารถสแกนเข้าไปดูวิดีโอดังกล่าวได้ โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยได้มีการ
แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวไปยังองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจานวน 70 องค์กร
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สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คู่มือคู่มือประชาชนรณรงค์การเผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.,
กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, 2562.
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ภาพที่ 6.2 คู่มือประชาชนรณรงค์การเผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.
ซึ่งมีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมโดยการพิมพ์ QR CODE ลงไปในแต่ละหน้า เพื่อให้คนพิการทางการได้ยิน
สามารถสแกนเพื่อดูคลิปวิดีโอล่ามภาษามือได้293
- Faebook Fanpage ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ กกต 294. และเว็ บ ไซต์
คณะกรรมการเลือกตั้ง295 ได้มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในรูปแบบของอินโฟ
กราฟฟิค (Infographic) ในรู ป แบบของภาพและสั ญลั กษณ์ คลิ ป วิดีโ อ (Clip Video) ซึ่งจัดทาใน
รูปแบบบริการคาบรรยายแทนเสียงสาหรับคนพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมายที่สามารถอ่านออก
และเขียนได้ แต่อย่างไรก็ดีคลิปวิดีโอบางคลิปไม่มีคาบรรยายแทนเสียง และไม่มีล่ามภาษามือส่งผลให้
คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายไม่สารถเข้าใจความหมายได้
- แอปพลิ เ คชั น Smart Vote เป็ น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง สาระน่ารู้การเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง
ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรณีต้องการลงคะแนนก่ อนการเลือกตั้ง และอื่น ๆ ทั้งนี้การบริการข้อมูล
ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต (Tablet) นั้น ถือเป็นการจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก (Assistive Technology) ให้ แ ก่ ค นพิ ก ารในรู ป แบบหนึ่ง ซึ่ ง ท าให้ ค นพิ ก าร
ทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ได้สะดวกและง่ายขึ้น
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สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คู่มือคู่มือประชาชนรณรงค์การเผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.,
กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, 2562.
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https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/
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ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน Smart Vote ซึ่งสามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่คนพิการทางการเห็นและทางการได้ยินหรือสื่อความหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเลือกตั้งได้
ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ผ่ า นทางช่ อ งทางที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มีคนพิการทางการเห็นรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ชื่อ
ว่า “รักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล”296 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 มีข้อความส่วนหนึ่งดังนี้
“...เริ่มแรก ขอเริ่มจากจากการเตรียมตัวเลือกตั้ง โดยการแจ้งการใช้สิทธิ์
ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งผมดาเนินการการตั้งแต่วันที่ 13. มกราคมที่ผ่านมา จึงได้มาใช้สิทธิ์ในวันนี้ แต่สิ่ง
แรกที่อยากจะพูดถึงก็คือ เว็บไซต์ของกกต.ที่ให้เข้ามาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ก็เหมือน ๆ กับ
เว็บไซต์ที่มีปัญหาของการเข้าถึงเว็บไซต์ “Web Accessibility” ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์นั้นค่อนข้าง
มีปัญหาต่อผู้ที่ต้องใช้โปรแกรมอ่านจอภาพในการท่องเว็บเป็นอย่างมาก ในเรื่องเช่นนี้ ผมเคยสะท้อน
และพูดถึงในเวทีที่เคยเข้าพบกกต. (ชุดก่อนหน้า) ไว้พอสมควร แต่ดูเหมือนว่าไม่ใคร่จะได้ผลครับ
เรื่องต่อมาที่อยากจะแชร์ก็คือ ก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า หน้าที่ของผู้ใช้สิทธิ์
อย่างผมก็เลยต้องเตรียมตัวหาข้อมูลเขตเลือกตั้งของตัวเอง ลาดับที่ และข้อมูลเกี่ยวกับส.ส.ภายในเขต
ที่ผมมีสิทธิ์ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของพรรคต่าง ๆ ผมเลยโหลดแอปที่กกต.พัฒนาขึ้น (ซึ่งมีทั้งระบบไอ
โอเอสและแอนดรอยด์) นั่นคือ Smart Vote ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าใช้งานก็จะพบหน้าแรกที่
เป็นการประชาสัมพันธ์ และ Double Tap ที่ปุ่มโอเคผ่านไปยังหน้าต่อมา ซึ่งก็จะบอกถึง “นับถอย
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https:
/
/
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401934027290334&id=1000242 12201745 อ้ า งถึ งใน
มูลนิธิอันเฟรล, เสียงสะท้อนของคนพิการในการเลือกตั้งจากโลกโซเชียล (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 16.
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หลังการเลือกตั้ง” และก็บอกให้ไปหน้าถัดไป หน้านี่แหละ ที่ทายังไงก็ไม่ยอมไป ไม่ว่าจะเป็นการปัด
ด้วยกี่นิ้ว ปัดในทิศทางไหน หรือเคอะอย่างไรก็ยังอยู่ที่เดิม ผมเลยปิดเสียงพูด จากนั้นให้ใช้นิ้วหาปุ่ม
โฮม เลื่อนนิ้วขึ้นมาด้านบนเล็กน้อย จากนั้นให้เคาะ แล้วจึงเปิดเสียงพูดกลับมา ก็จะปรากฏหน้าใหม่
ซึ่งในหน้านี้ก็ดีหน่อยที่เสียงค่อนข้างเข้าถึง จะมีหกเมนูหลัก แต่ปัญหาสาคัญก็คือ เมื่อเข้าไปอ่านใน
เมนูใดแล้วต้องการย้อนกลับ ปุ่มย้อนกลับจะไม่พูด ไม่มีเสียงโต้ตอบ วิธีก็ให้ใช้นิ้วแตะที่ด้านบนมุมซ้าย
ของจอภาพแล้วเคอะสองทีก็จะย้อนกลับมาครับ
นั่นคือคร่าว ๆ ในส่วนของแอป แต่เนื้อหาในแอปก็ไม่ค่อยอัพเดทนัก เช่น
ในส่วนของข้อมูลพรรคการเมือง พรรคที่เพิ่งถูกยุบไปก็ยังปรากฏข้อมูลอยู่ (ผมโหลดแอปเมื่อวันที่ 15
มีนาคมครับ) หากจะให้ดี กกต.ควรจะอัพเดทแอปให้เป็นปัจจุบันหน่อยก็จะดี นี่ยังไม่รวมถึงข้อมูลของ
ผู้สมัครที่คลาดเคลื่อน ซึ่งเรื่องนี้ทางตัวแทนกกต.ก็ได้มาแถลงยอมรับเรื่องดังกล่าวไปแล้ว…”
นอกจากนี้ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยค้นพบในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งให้คนพิการได้รับทราบ นั่นก็คือ ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ได้มีการจัดทาสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการ
ไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั้งเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้จัดทาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน WCAG ซึ่งแตกต่างจากเว็บ ไซต์ ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประเทศแคนาดาและ
ออสเตรเลียซึ่งมีการจัดทาเมนูที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการไว้อย่างชัดเจน และยังพบอีกว่า ใน
การจั ดพิม์เอกสารต่าง ๆ ที่ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับการเลื อกตั้งนั้นเอกสารเหล่านั้นไม่ได้มีการจัดทาใน
ลักษณะที่เป็นอักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียง ส่งผลให้คนพิการทางการเห็นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง
ๆ ได้อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับคนทั่วไป
2) พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการหาเสียงของพรรคการเมืองนั้น
พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ดังนี้
- การหาเสียงโดยการปิดประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
มาตรา 83297 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสถานที่ปิด
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มาตรา 83 ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้
เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด และต้องมีขนาดและจานวนไม่เกินที่คณะกรรมการกาหนด โดยการกาหนด
ดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย.
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ประกอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ กาหนดสถานที่ในการปิด
ประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้แก่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่ ง สถานที่ ที่ จ ะติ ด แผ่ น ป้ า ยได้ นั้ น ต้ อ งเป็ น บริ เ วณพื้ น ที่ อั น เป็ น สาธารณสถาน เช่ น บริ เ วณถนน
สาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐ ทั้งนี้จะต้องคานึงถึง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่
ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือ
ประชาชน และจะต้องไม่กีดขวางทางสัญจรหรือการจราจร จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย พบว่า
สถานที่ส่วนใหญ่ที่ทางราชการกาหนดให้พรรคการเมืองปิดประกาศหรือแผ่นป้ายนั้นมักจะตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ชุมชน ซึ่งสามารถมองเห็นและสังเกตได้ง่าย แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้ปิดประกาศ
หรือติดแผ่นป้ายบริเวณทางเท้าส่งผลให้แผ่นป้ายนั้นกีดขวางการสัญจรไปมาทาให้คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกายที่ใช้รถเข็นสัญจรบนทางเท้าไม่สะดวก รวมทั้งกีดขวางทางเดินของคนพิการ
ทางการเห็นซึ่งอาจทาให้คนพิการทางการเห็นเดินชนแผ่นป้ายดังกล่าวได้

ภาพที่ 6.4 ป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่ขวางทางสัญจรไปมาซึ่งทาให้เป็นอุปสรรคต่อคนพิการที่นั่งรถเข็น298
การหาเสียงโดยการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเพื่อนาเสนอนโยบายหรือ
แนะนาผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รู้จักนั้นเป็นวิธีการที่พรรคการเมืองและผู้สมัคร
รับเลือกตั้งให้ความนิยมทากันมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายน้อยและทาให้ประชาชนสามารถรับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีผู้สมัครและพรรคการเมืองบางพรรคที่ มีการ
298

ที่
ม
า
https: / / board. postjung. com/ 1126129?fbclid= IwAR15nGe1cJBl7XJHPl4UXnGdYmFE
cCb2kHnLu2s1DY5GUKDh7RdXm7Ii3TY (เข้าถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562)
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นาเอา QR CODE ขนาดใหญ่ใส่ไว้ในแผ่นป้ายเพื่อให้ประชาชนสแกนข้อมูลของผู้สมัครและพรรค
การเมืองเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่คนทั่วไปที่
สั ญจรไปมา นอกจากนี้ QR CODE ดังกล่ าวยังเป็นประโยชน์ส าหรับ คนพิ ก ารทางการเห็ น ได้ อี ก
ช่ อ งทางหนึ่ ง โดยการสแกน QR CODE เพื่ อ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ออนไลน์ แ ละใช้ โ ปรแกรมช่ ว ยอ่ า นใน
คอมพิวเตอร์ห รือโทรศัพท์มือถืออ่านข้อมูลดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ดีผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า พรรค
การเมืองที่จัดทาป้ายหาเสียงในลักษณะนี้ยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของ QR CODE
ดังกล่าวให้คนพิการได้รับทราบ ทาให้คนพิการทางการเห็นไม่สามารถทราบได้ว่าป้ายหาเสียงมี QR
CODE ดังกล่าวอยู่บนป้ายหาเสียง

ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่มีการนาเอา QR CODE ใส่ไว้ในแผ่นป้าย
เพื่อให้ประชาชนสแกนข้อมูลของผู้สมัครและพรรคการเมืองเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต299
- การหาเสี ย งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 70300 และระเบียบ
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ที่มา https://thestandard.co/thailandelection2562-palangpacharat-policy/ และ https://
www.facebook.com/phenpat.advertising/photos/a.252236738728435/330651720886936/?type=1&
theater (เข้าถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562).
300
มาตรา 70 การหาเสียงเลือกตั้งจะกระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใดนับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
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คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาเสี ย งและลั ก ษณะต้ อ งห้ า มในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผู้วิจัยพบว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่มักจะมีช่องทางในการหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมมมากที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ และ facebook
fanpage ซึ่งมีการนาเสนอข้อมูล นโยบาย และรายละเอียดของผู้สมัครในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
เช่น ภาพ คลิปวิดีโอ ข้อความ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดการหาเสียงผ่านทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงนโยบายของพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ดี
ผู้วิจัยพบว่า ส่วนใหญ่แล้ว คลิปวิดีโอ และการถ่ายทอดสดของพรรคการเมืองต่าง ๆ มักจะไม่มีบริการ
ล่ามภาษามือ หรือบริการคาบรรยายแทนเสียง ส่งผลให้คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ แต่ก็พบว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคที่มีความพยายามที่จะจัดให้มี
บริการล่ามภาษามือ หรือบริการคาบรรยายแทนเสียงในคลิปวิดีโอที่พรรคใช้ประกอบการหาเสียง รวม
ไปถึงการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดการปราศรัยใหญ่ของพรรคก่อนวัน
เลือกตั้ง เป็นต้น

ภาพที่ 6.6 คลิปวิดีโอของพรรคการเมืองที่มีบริการล่ามภาษามือขนาดใหญ่ปรากฏในจอภาพ

ในการก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการหารื อ กับ พรรค
การเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธ ีก าร หรือ ฝ่า ฝืน เงื ่อ นไขที ่ค ณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ ่ง คณะกรรมการมี อ านาจสั่ ง ให้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ให้นาค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรานี้ ไปรวมคานวณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย
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ภาพที่ 6.7 การถ่ายทอดสดปราศรัยใหญ่ของพรรคการเมืองที่จัดให้มีล่ามภาษามือ

ภาพที่ 6.8 คลิปวิดีโอหาเสียงของพรรคการเมืองที่มีคาบรรยายแทนเสียงสาหรับคนพิการ

ภาพที่ 6.9 การถ่ายทอดสดการหาเสียงของพรรคการเมืองที่ไม่มีคาบรรยายแทนเสียง
ทาให้คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายไม่สามารถเข้าถึงได้
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3) สื่อมวลชน
นอกจากการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองแล้ว สื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ก็เป็นอีกหน่วยงาน
หนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนทั้งใน
เรื่องของการรณรงค์ให้คนพิการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง การนาเสนอข่าวที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค การจัดเวทีเสวนา อภิปราย หรือประชันความคิด (Debate) ระหว่าง
ทางการเมื อ งต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย พบว่ า การน าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารของสื่ อ มวลชนนั้ น
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 36301 และ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ ได้กาหนดให้การประกอบกิจการต้องมีบริการพื้นฐานที่ทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือ
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยกาหนด
เป็นมาตรการพื้นฐานให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สาหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต้องจัดให้มีบริการสอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละรายการ โดย
อย่างน้อยต้องมีสัดส่วนตามที่ประกาศนี้กาหนดไว้ 302 ดังนั้น สื่อมวลชนต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่
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มาตรา 36 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป
ให้ ค ณะกรรมการกาหนดมาตรการพื้ น ฐานบางประการ เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจัด ให้ มีบ ริก ารที่ เ หมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการอาจกาหนดมาตรการส่งเสริมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีการ
อื่นก็ได้
เพื่อให้มาตรการที่กาหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมต่อคนพิการและคนด้อยโอกาสให้คณะกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้คนพิการและคนด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการดังกล่าวด้วย
บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจหมายความรวมถึง
บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการคา
บรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการคาบรรยายเป็นเสียง สาหรับรายการที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง เสียง บรรยายภาพ และ
บริการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนดในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
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ประกอบกิจการโทรทัศน์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากการ
กาหนดสัดส่วนตามประกาศฉบับนี้ยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยอีกทั้งยังเป็นดุพินิจของสถานีโทรทัศน์ใน
การเลือกรายการที่จะจัดให้มีบริการเหล่านี้ในรายการใดก็ได้ ดังนั้น จากการสังเกตการณ์การนาเสนอ
ข่าวสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของสื่อต่าง ๆ นั้น ผู้วิจัย พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วสื่อต่าง ๆ
มักจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยการอ่านข่าวหรือจัดรายการในรูปแบบปกติ ไม่มีบริการล่าม
ภาษามือหรื อบริ การคาบรรยายแทนเสี ยง ส่งผลให้ คนพิการทางการได้ยินหรือสื่ อความหมายไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ แต่อย่า งไรก็ดีมีสื่อมวลชนบางช่องและบางรายการที่มี
การจัดบริการล่ามภาษามือที่ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับการเลื อกตั้งส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรื อสื่ อ
ความหมายไว้เป็นการเฉพาะ ได้แก่ รายการข่าววัน ใหม่ไทยพีบีเอสในช่วงข่าวภาษามือซึ่งมีพิธีกรผู้
ดาเนินรายการเป็นคนพิการทางการได้ยินสื่อสารทางภาษามือ โดยออกอากาศผ่านทางช่อง Thai PBS
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.00 – 10.00 น. ซึ่งปรากฏว่าในช่วงของการเลือกตั้งรายการดังกล่าว ได้
มีการน าเสนอข่าวที่เกี่ย วกับ การให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลื อกตั้งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ใน
รายการประชันวิสัยทั ศน์ของช่อง Thai PBS ก็ได้มีการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือสาหรับคนพิการ
ทางได้ยินอีกด้วย

สาธารณะ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละรายการ โดยอย่าง
น้อยต้องมีสัดส่วนดังนี้
(1) บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจ การที่ได้รับ อนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึ งร้อยละ 9 ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหกสิบ
นาทีต่อวัน
(2) บริการคาบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยร้อยละ 40 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 60
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริก ารดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีต่อวัน
(3) บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 10
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อย
กว่าหกสิบนาทีต่อวัน
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ตาม (1) (2) และ (3) อย่างน้อยตามสัดส่วนและระยะเวลาที่
กาหนดในภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกาหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตจัดให้มีบริการอื่นใดนอกเหนือจากบริการโทรทัศน์ ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้ตามที่เห็นสมควร.
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ภาพที่ 6.10 รายการประชันวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
ซึ่งไม่ได้จัดให้มีล่ามภาษามือหรือคาบรรยายแทนเสียง

ภาพที่ 6.11 ตัวอย่างการนาเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการ

ภาพที่ 6.12 รายการข่าวภาษามือช่องไทยพีบีเอส
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ภาพที่ 6.13 รายการประชันวิสัยทัศน์ของช่อง Thai PBS ซึ่งมีการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
3.1.2 การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านั้น
เป็นการอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งให้ แก่ผู้มีสิทธิเลือกตังที่ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไปได้ เนื่องจากมีเหตุจาเป็นบางประการตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ
ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่าด้ว ยการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้
กาหนดให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สามารถ
ยื่นคาขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ การยื่นคาขอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน ยื่นทาง
ไปรษณีย์ และยื่นทางอินเทอร์ เน็ต ในส่วนของการขอใช้สิทธิเลือกลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคาขอได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ยื่นคาขอด้วยตนเองหรือมอบหมาย
ผู้อื่นยื่นแทน และยื่นทางไปรษณีย์ 303 จะเห็นได้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า
นั้ น กฎหมายมิ ไ ด้ จ ากั ด สิ ท ธิ ค นพิ ก ารในการขอใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า แต่ อ ย่ า งใด ซึ่ ง การที่
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารยื่ น ค าร้ อ งขอใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า ผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น สามารถช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคน
พิการที่มีความประสงค์จ ะลงทะเบียนเพื่อใช้สิ ทธิเลื อกตั้งล่ วงหน้าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทางไปยื่นคาร้อง ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ อีกทั้งยังสามารถยื่นคาร้องได้ตลอด 24
ชั่วโมง

303

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561, ข้อ
172, 173, 174 และ 175.
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ภาพที่ 6.14 ช่องทางการยื่นคาขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นอกจากนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้ สู ง อายุ ในการออกเสี ย งลงคะแนน พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ยั งได้เปิดโอกาสให้ คนพิการสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว
จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งดังกล่าว โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้มีสิทธิยื่นคาขอ ได้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หรือผู้แทน
ขององค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง
2) การยื่ นคาขอ ให้ยื่นคาขอด้วยตนเองต่อผู้ อานวยการการเลื อกตั้งประจา
จังหวัดหรือผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมายที่สถานที่เลือกตั้งกลางสาหรับคน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุตั้งอยู่ โดยยื่นคาขอตามแบบ ส.ส. 1/16
3) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรื อผู้ สู งอายุ 304 ภายในสามวันนับแต่วันปิดการลงทะเบียนขอใช้สิ ทธิเลื อ กตั้ง ณ ที่
เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
หรือผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจัง หวัดมอบหมายส่งคาขอและหลักฐานการลงทะเบียนของผู้
304

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 196.
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ยื่นคาขอให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางมอบหมายเพื่อตรวจสอบว่า
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้หมายเหตุว่า “ใช้สิทธิที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุ” แล้วแจ้งไปยังองค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวหรือผู้ยื่นคาขอทราบภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอลงทะเบียน
จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะจัดให้มีที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผู้สูงอายุ แต่ในการยื่นคาร้องเพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งดังกล่าวนั้น คน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หรือผู้แทนขององค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องจะต้องยื่นคาขอต่อ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมายที่
สถานที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุตั้งอยู่เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคาร้อง
ผ่านทางช่องทางอื่นได้ ซึ่งต่างจากการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่มีช่องทางในการ
ลงทะเบียนได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการยื่นคาร้องผ่านทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต จะเห็น
ได้ว่าการที่กฎหมายกาหนดให้คนพิการหรือผู้แทนขององค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องต้องยื่นคาร้อง ณ
สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนดนั้น อาจทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ
ดังกล่าวได้เนื่องจากมีอุปสรรคในการเดินทางไปยังสถานที่ที่จะต้องยื่นคาร้อง กรณีดังกล่าวนี้จึงถือเป็น
การเลือกปฏิบัติโดยต่อคนพิการโดยทางอ้อม เนื่องจากเป็นการทาให้คนพิการเสียสิทธิหรือประโยชน์ที่
ควรจะได้รับ
3.1.3 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
การที่จะทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิ ทธิในการลงคะแนนเสียงเลื อกตั้ง ได้
อย่างแท้จริงนั้น นอกจากมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่วนสาคัญให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
แคนาดา และออสเตรเลียต่างก็ได้ให้ความส าคัญกับการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลื อกตั้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถสื่อสารและให้บริการความช่วยเหลือแก่คนพิการตามความเหมาะสม
ได้อีกทั้งยังได้มีการรับสมัครคนพิการให้เข้ามาทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งได้อีกด้วย
สาหรับการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งในประเทศไทยนั้น เพื่อให้การปฏิบัติห น้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลื อกตั้ง และ
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางเป็นไปตามกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัด
ให้มีการอบรมหรือประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งและ
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากนั้นก่อนวันเลือกตั้ง
ผู้อานวยการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจ าเขตเลื อกตั้งมอบหมายจะต้องจัดให้ มีการอบรมคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง โดยให้สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นผู้จัดวิทยากรในการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด305
จากการศึกษาวิจัยพบว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดอบรม
ให้แก่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ประจาเขตเลือกตั้ง กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมในลักษณะนี้เป็นการฝึกอบรมในลักษณะของการถ่ายทอดความรู้
เป็นทอด ๆ ซึ่งผู้ถ่ายทอดบางคนอาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการอย่างเพียงพอ จึงอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางด้านข้อมูล
ที่จ าเป็ น และส าคัญได้ ส่ งผลให้ เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ว ยเลื อ กตั้ง ไม่ทราบแนวทางหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดให้มีสิ่งอานวยความหรือการให้ความช่วยแก่คนพิการที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้
โดยส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาในการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ประจาหน่ วยเลือกตั้งมักจะเป็นการฝึกอบรม
ในเรื่องที่เกี่ยวกับภาพรวมของการเลื อกตั้งทั้งหมด แต่ไม่ได้มีการฝึกอบรมที่เป็นลักษณะของการ
อานวยความสะดวกให้แก่คนพิการเป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดีผู้วิจัยพบว่าสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าในคู่มือเล่มนี้นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการให้
ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ และมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการอานวยความ
สะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุน้อยมาก นอกจากนี้
พบว่าได้มีการจั ดกิจ กรรมซักซ้อมการออกเสี ยงลงคะแนนส าหรับคนพิการหรื อทุพ พลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุ ณ สถานคุ้มครองพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562 โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรปราการ โดย
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากองค์กรคนพิการ คนพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒ นาคน
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา
19 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 37 และ
38.
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พิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และผู้สู งอายุกว่า 300 คนเข้าร่วม306 ซึ่งการฝึกอบรมและ
การจัดกิจกรรมซักซ้อมทาความเข้าใจนี้เป็นเพียงการสาธิตเฉพาะหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น ไม่มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมซักซ้อมที่แพร่หลาย และยังไม่เพียงพอที่จะทาให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากการที่มีคนพิการ
จานวนได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2562 และวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านทางทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์ปัญหานี้ใน
หัวข้อที่ 3.2ต่อไป
จะเห็นได้ว่า ในการฝึกอบรมกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องทาหน้าที่
ในการดาเนินการจัดการเลือกตั้งและการจัดกิจกรรมซักซ้อมทาความเข้าใจเกี่ยวกับการอานวยความ
สะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้
อย่างแท้จริงนั้น จะต้องฝึกอบรมให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ทั้งในเรื่องของการจัดสถานที่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้งให้มีความ
เหมาะสม และการใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการแต่ละประเภทซึ่งมีความแตกต่างกัน
ออกไปเป็นการเฉพาะ เช่น การใช้แผ่นทาบบัตรเลือกตั้งอักษรเบรลล์สาหรับคนพิการทางการเห็น การ
สื่อสารเบื้องต้นกับคนพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมาย เป็นต้น ตลอดจนจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่มีต่อคนพิการซึ่งจะต้องมีมุมมองต่อคนพิการในรูปของ
แนวทางทางสังคม (Social Approach) และแนวทางด้านฐานแห่งสิทธิ (Rights – Based Approach)
กล่าวคือ จะต้องทาให้กรรมการหน่วยเลือกตั้งมีทัศคติบนพื้นฐานที่ว่า สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิพลเมือง
ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนซึ่งรวมไปถึงคนพิการด้วย และหากมีการจัดให้มีการอานวยความ
สะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการอย่างเหมาะสมแล้วคนพิการก็สามารถเข้าถึงสิทธิ
เลือกตั้งได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ดังนั้นนอกจากความรู้ความเข้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและการใช้อุปกรณ์
ในการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการแล้ว การมีปฏิสัมพันธ์ มารยาทขั้นพื้นฐาน และภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสารกับคนพิการจึงเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะสามารถทาให้คนพิการสามารถเข้าถึง
สิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริง
3.1.4 องค์กรคนพิการ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
ผู้วิจัยพบว่า องค์กรคนพิการ (Disabled Persons Organizations : DPOs) ทั้งในระดับประเทศและ
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กองบรรณาธิการ thisAble.me, “พม.แจงสถานที่เลือกตั้งคนพิการ-ผู้สูงอายุและชี้ใช้ สิทธิยื่น
เลือกตั้งล่วงหน้าได้ถึง 19 ก.พ” [Online], available : https://thisable.me/content/2019/02/504 (เข้าถึง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562).
139

ระดับจังหวัด ได้เข้ามามีบทบาทในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยได้มีการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งลงในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น
- สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศได้ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งลง
ใน Facebook Fanpage ชื่อว่า “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย Association of the Blind”307
เพื่อให้คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางโปรแกรมช่วย
อ่านบนโทรศัพท์มือถือได้

ภาพที่ 6.15 การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดทาคลิป วิดีโอล่ามภาษามือใน
การแนะนาท่ามือชื่อพรรคการเมืองต่าง ๆ 308 และได้ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและสถาบัน
พระปกเกล้าจัดทาคลิปวิดีโอเผยแพร่ในเว็บไซต์ youtube ชื่อว่า “ขั้นตอนการเลือกตั้งสาหรับผู้พิการ
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https://www.facebook.com/TabodThai/posts/2267176903378678
https://www.facebook.com/nadthailand/
140

ทางการได้ยิน”309 เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายสามารถเข้าถึงชื่อพรรคการเมือง
และทราบวิธีการในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ภาพที่ 6.16 คลิปวิดีโอล่ามภาษามือในการแนะนาท่ามือชื่อพรรคการเมืองต่าง ๆ

ภาพที่ 6.17 ล่ามภาษามือแนะนาขั้นตอนการเลือกตั้งสาหรับผู้พิการทางการได้ยิน
นอกจากนี้ ใ นเว็ บ ไซต์ และ facebook fanpage thisAble.me310 ซึ่ ง เป็ น
เว็บ ไซต์สื่ อทางเลื อก น าเสนอประเด็นความพิการในรูปแบบของข่าว บทความ สั มภาษณ์พิเศษ
309

https: / / www. youtube. com/ watch?v= dk_ctGL8iXE&feature= youtu. be&fbclid=
IwAR0Ohi9-_5bMJ2zaSV6DrRTf26hkXSQAHuEInZ6-Y_MrqDgJNebV4R1mPkI
310
https://thisable.me/ และ https://www.facebook.com/thisAble.me/?epa=SEARCH_BOX
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มัลติมีเดียและอื่น ๆ ก็ได้มีการนาเสนอข่าวสารและนโยบายของพรรคการเมืองที่เกี่ยวกับคนพิการใน
ช่วงเวลาเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี
โดยภาพรวมแล้วผู้วิจัยพบว่า ในการนาเสนอข่าวสารหรือข้อมูลที่เกี่ย วกับการ
เลือกตั้งของคนพิการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการดาเนินงานโดยองค์กรสมาคมคนพิการเอง ซึ่ง
มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้องค์กรคนพิการจะต้องดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล อีกทั้งการ
นาเสนอข่าวสารโดยองค์กรคนพิการนั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐจึงทาให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเหล่านี้อยู่ในวงจากัดและไม่ได้แพร่หลายมากนัก
3.2 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงในช่วง
ระยะเวลาของการเลือกตั้ง
3.2.1 การจัดให้มีที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ต า ม ที่ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว่ า ด้ ว ย ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 92 วรรคสองได้บัญญัติให้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลาง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเพื่อเป็นช่องทางในการอานวยความสะดวกให้แก่บุคคล
ดังกล่าวเป็นพิเศษ ซึ่งแนวคิดในการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการโดยการจัดให้มีหน่วยเลือกตั้ง
พิเศษนั้ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กาได้มีการกาหนดให้ คนพิการสามารถเลื อกตั้งบริเวณริมถนนได้
รวมทั้งจัดให้มีการเลื อกตั้งในโรงพยาบาล และการเลือกตั้งทางไปรษณีย์และการลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศแคนาดาได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์ รวมไป
ถึงการเลื อกตั้ง ในโรงพยาบาล บ้ านพักผู้ สู งอายุ และสถานสงเคราะห์ ค นพิก าร และในประเทศ
ออสเตรเลียได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Polling)311 เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ในช่วงระยะเวลา 12 วันก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง โดยคณะหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่จะเดินทาง
ไปยังโรงพยาบาล (ซึ่งรวมถึงผู้พิการที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล) เรือนจา และพื้นที่ห่างไกลเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จากการศึกษาการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ผู้วิจัย
พบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กาหนดให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้าในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือ

311

Commonwealth Electoral Act 1918, sec 202A – 245.
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ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ312 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.313
โดยจัดให้มีสถานที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 9 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ, บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค,
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธ ยา, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา, สถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุ จังหวัดนครพนม,
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการ
พัฒนาคนพิการ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้คน
พิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มี
หน่วยเลือกตั้งพิเศษเพิ่มอีก 5 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์พัฒนาศั กยภาพและอาชีพคนพิการบ้าน
โมกุล จังหวัดลพบุรี และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย 314 รวมทั้งหมด
14 แห่งนั้น ต่อมาปรากฏว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากมีข้อจากัดใน
เรื่องงบประมาณและความยากที่จะทาหน่วยเลือกตั้งพิเศษให้ทั่ว ถึง จึงมีการยกเลิกที่เลือกตั้งกลาง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุให้เหลือเพียง 10 แห่งเท่านั้น315 และจากข้อมูลในการ
ลงทะเบี ย นขอใช้สิ ทธิเลื อกตั้ง ณ ที่เลื อกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือ ทุพ พลภาพ หรือผู้ สู งอายุ
ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่ดังกล่าว ดังนี้

312

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 55
ประกอบข้อ 194.
313
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ
ที่เลือกตั้งกลาง
314
กองบรรณาธิการ thisAble.me พม.แจงสถานที่เลือกตั้งคนพิการ-ผู้สูงอายุและชี้ใช้สิทธิยื่นเลือกตั้ง
ล่วงหน้าได้ถึง 19 ก.พ. ใน https://thisable.me/content/2019/02/504
315
We Watch ประเทศไทย, “ส่องความเห็นคนพิการกับความพร้อมในการเลือกตั้ง ” [Online],
available : https://wewatchthailand.org/ (เข้าถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562).
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ตารางที่ 6.2 แสดงจานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ316
จานวน
ลาดับที่
ที่เลือกตั้งกลาง
จังหวัด
ผู้ลงทะเบียน (คน)
1 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร
97
บ้านบางแค เขตภาษีเจริญ
2 บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
124
3 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
36
4 สถานคุ้ ม ครองและพั ฒ นาคนพิ ก ารพระ
สมุทรปราการ
118
ประแดง
5 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พระนครศรีอยุธยา
51
วาสนะเวศน์ อาเภอนครหลวง
6 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ชลบุรี
126
บ้านบางละมุง อาเภอบางละมุง
7 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
ชลบุรี
159
อาเภอบางละมุง
8 ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสสั ง คม
นครพนม
15
ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อาเภอท่าอุเทน
9 สถานสงเคราะห์ ค นชราวั ย ทองนิ เ วศน์
เชียงใหม่
63
อาเภอแม่แตง
10 ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสสั ง คม
สงขลา
57
ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา อาเภอสะบ้าย้อย
รวม
846
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้ให้ความสาคัญกับการจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งพิเศษ
สาหรับคนพิการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักกการอานวยความสะดวก (Accessibility) อีกทั้งยังมี
316

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , “จานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
เ ลื อ ก ตั้ ง ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 28 ม . ค . – 19 ก . พ . 62” [ Online] , available : https: / / www. ect. go. th/
ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190305164931.pdf (เข้าถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562).
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การบูรณาการการอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่บุคคลที่มีความทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม (Inclusive Society)
แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น
เป็นเพียงหน่วยเลือกตั้งแบบทางเลือกสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งพักอาศัยอยู่ใน
โรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์สาหรับบุคคลดังกล่าวเท่านั้น แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทาง
สื่อมวลชน คณะกรรมการการเลือกตั้งพยายามนาเสนอข่าวเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ าใจว่าหน่วย
เลื อกตั้งดังกล่ าวเป็ น หน่ ว ยเลือกตั้งหลั กส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้ สู งอายุ ทั้งที่ตาม
ข้อเท็จจริงแล้วสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้เป็นที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุทั้งประเทศรวมกันมีเพียง 10 แห่งเท่านั้น โดยแบ่งออกเป็นที่ตั้งของสถาน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 7 แห่ง สถานสงเคราะห์คนพิการ 2 แห่ง และโรงพยาบาลอีก 1 แห่ง ซึ่งแสดงให้
เห็ น ว่ า หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า วนั้ น เป็ น หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง พิ เ ศษที่ มุ่ ง เน้ น อ านวยความสะดวกในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในสถานที่ ดังกล่าวเป็นหลัก ส่งผลให้บุคคลที่พัก
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือโรงพยาบาลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยสะดวกและไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทาง แต่ถ้าเป็นกรณีที่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้พัก อยู่ ใน
สถานที่ดังกล่าวนั้นหากต้องการใช้สิทธิเลื อกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือ
ผู้สูงอายุตามที่กาหนดไว้นั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องเดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวด้วยตนเองซึ่ง
อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางจากที่พักอาศัยของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไปที่
เลือกตั้งดังกล่าวทั้งอุปสรรคในด้านระยะทางและอุปสรรคในเรื่องของระบบการคมนาคมขนส่ง ซึ่งสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ได้แก่ จานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่
เลือกตั้งกลางส าหรั บ คนพิการหรื อทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีจานวน
รวมกันเพียง 846 คน เท่านั้น ดังนั้น การที่จะทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริง
นั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการอานวยความสะดวกและการให้ความช่วยเหลือในการ
ลงคะแนนเสี ย งเลื อกตั้งส าหรั บ คนพิการหรือทุพ พลภาพ หรือผู้ สู งอายุในลั กษณะเดียวกับหน่ ว ย
เลือกตั้งดังกล่าวทั้ง 10 แห่งในทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นการอานวยความสะดวก
และจัดให้มีการช่วยเหลือทั้งในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งทั่วไป
3.2.2 การอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ณ ที่เลือกตั้งและหน่วยเลือ กตั้งในวัน
ออกเสียงก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งเป็นการทั่วไป
1) สถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 30 (3).ประกอบ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 49 (3) กาหนดให้ ที่เลื อ กตั้ง ต้ องเป็น สถานที่ ที่ผู้ มี สิ ท ธิ
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เลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพื่อการออกเสียงลงคะแนนมีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควร
ตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลื อกตั้ง พร้อมทั้งให้ มีป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขต
บริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วยตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจประกาศกาหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่
ใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น317 ในส่วนของคูหาออกเสียงลงคะแนนสาหรับที่เลือกตั้งนั้น ในที่เลือก
ตั้งแต่ล ะแห่ งจะต้ อ งมี คูห าอย่ างน้ อยจ านวน 3 คูห าเป็นอย่ างน้ อย และให้ จัดวางคู ห าออกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่เลือกตั้ง โดยให้คานึงถึงการอานวยความสะดวกให้กั บคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้ สู งอายุ ด้ว ย 318 ซึ่งระเบี ย บคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กาหนดตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้งไว้ 2 รูปแบบ ดังนี้

ภาพที่ 6.18 ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง แบบที่ 1
317

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา
30 (3).ประกอบ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 49
(3).
318
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 52.
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ภาพที่ 6.19 ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง แบบที่ 2
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ภาพที่ 6.20 ตัวอย่างแผนผังการจัดที่เลือกตั้งเพื่ออานวยความสะดวก
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
จากตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้งทั้ง 3 ภาพจะเห็นได้ว่า การจัดที่เลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นั้น ได้มี
การคานึงถึงการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการกาหนดให้คูหาออก
เสียงลงคะแนนวางห่างกัน และคูหาด้านออกเสียงลงคะแนนออกเสียงลงคะแนนห่างจากฝาผนังหรือ
ฉากทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตรนั้น ทาให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็นสามารถ
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เข้าถึงคูหาเลือกตั้งและออกจากคูหาเลือกตั้งได้ด้วยความสะดวก แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากกฎหมายฉบับ
นี้ไม่ได้กาหนดให้ หน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งทุกหน่วยต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คน
พิการ ซึ่งแตกต่างจากที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่มีการกาหนด
รูปแบบแผนผังที่มีการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่มาตรฐานอย่างชัดเจน กรณีเ ช่นนี้ย่อม
ส่งผลให้คนพิการเกิดอุปสรรคในการเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งปกติทั่วไป ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถเข้าถึง
หน่วยเลือกตั้งได้หรือหากเข้าถึงได้ก็เป็นไปด้วยความยากลาบากซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมต่อ
คนพิการ เช่น ไม่มีที่จอดรถสาหรับคนพิการหรือหากมีก็ไม่เพียงพอหรืออยู่ไกลกับที่เลือกตั้ง ไม่มีทาง
ลาดสาหรับรถเข็น บริเวณโดยรอบหรือทางเข้าหน่วยเลือกตั้งบางพื้นที่จะต้องเดินผ่านสนามหญ้าหรือ
ทางขรุขระหรือแคบ หรือมีขั้นบันไดหรือเป็นพื้นที่ต่างระดับ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย รวมไปถึงคนพิการทางการเห็น
2) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุในการออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 92
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 92 วรรคแรก ได้กาหนดให้ต้องมีการอานวยความสะดวกให้แก่ค น
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
ผู้ ซึ่งคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง มอบหมายจัด ให้ มีก ารอานวยความสะดวกส าหรับ การออกเสี ย ง
ลงคะแนนของบุ คคลดังกล่ าวไว้เป็นพิเศษนั้น จากการเลื อกตั้งในวันออกเสี ยงลงคะแนนก่อนวัน
เลื อกตั้ง หรื อ การเลื อ กตั้ งล่ ว งหน้ า เมื่ อวั น ที่ 17 มีนาคม 2562 และวันเลื อกตั้ง ทั่ว ไปเมื่ อวัน ที่ 24
มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกให้แก่
คนพิการที่หลากหลาย เช่น บัตรทาบเลือกตั้งสาหรับคนพิการทางการเห็น โคมไฟส่องสว่าง แว่นขยาย
รถเข็น (Wheel chair) เครื่องช่วยเดิน (ไม้เท้า ไม้ค้า วอล์คเกอร์) ตามความจาเป็น
ส าหรั บ การจั ด ท าบั ต รทาบเลื อ กตั้ ง ส าหรั บ คนพิ ก ารทางการเห็ น นั้ น
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดาเนินการทาสัญญาจัดจ้างกับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
คนตาบอดในการจัดพิมพ์บัตรทาบดังกล่าวจานวน 100,000 แผ่น โดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
คนตาบอดได้ดาเนินการผลิตบัตรทาบโดยใช้กระดาษมีความหนาขนาด 230 แกรม โดยแบ่งออกเป็น
บัตรทาบที่มีหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งจานวน 40 หมายเลข และบัตรทาบที่มีหมายเลขผู้สมัครรับ
เลื อ กตั้ ง จ านวน 50 หมายเลข ตามรู ป แบบของบั ต รเลื อ กตั้ ง เลื อ กทั่ ว ไปซึ่ ง จั ด ท าโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยในบัตรดังกล่าวนั้นได้มีการพิมพ์ข้อความกากับอย่างชัดเจนว่า “บัตร
ทาบบั ตรเลื อกตั้งสาหรั บผู้ พิการทางสายตา ให้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เจาะช่องทา
เครื่องหมายตามจานวนผู้ส มัคร” ทั้งนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดได้ดาเนิน การ
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บรรจุดบัตรทาบดังกล่าวใส่ในซองและส่งมอบให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อนาไปแจกจ่ายไปยัง
หน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ 319

ภาพที่ 6.21 ตัวอย่างบัตรทาบบัตรเลือกตั้งสาหรับผู้พิการทางสายตา
แต่อย่างไรก็ดีจากข้อมูลที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพพาะ facebook พบว่า
ปัญหาหลักที่ทาให้คนพิการทางการเห็นไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้แม้จะมีอุปกรณ์ในการอานวย
ความสะดวกเหล่านี้อย่างครบถ้วน ซึ่งเกิดจากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกโดยเฉพาะการใช้บัตรทาบสาหรับคนพิการทางการเห็น เช่น
Facebook ที่ใช้ชื่อว่า “Gap Junction”320 ระบุว่า “ให้คนอื่นมากาให้ เมื่อ
ถามหาบล็อกที่เป็นอักษรเบรลล์ เขาบอกให้ทาหนังสือมาก่อน #มันใช่หรอ? #คนพิการเมื่อไหร่จะได้
เป็นคน? #เลือกตั้ง
Facebook ที่ใช้ชื่อว่า “เพชร นวมินทร์ ติสิลานนท์321” ระบุว่า “ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก แต่ประเด็นก็คือว่า ที่คูหาเลือกตั้ง ไม่ได้เจาะ
319

ชนิดา เพ็ชรรักษ์, ผู้อาวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด, สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน
2562 .ใน อ้างถึงใน มูลนิธิอันเฟรล, (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 1 – 2.
320
https://www.facebook.com/gap.junction/posts/2026678434047044 อ้ า งถึ ง ใน มู ล นิ ธิ
อันเฟรล, เสียงสะท้อนของคนพิการในการเลือกตั้งจากโลกโซเชียล (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 7.
321
https://www.facebook.com/petch.kfpg/posts/2116735821775106 อ้ า งถึ ง ใน มู ล นิ ธิ
อันเฟรล, เสียงสะท้อนของคนพิการในการเลือกตั้งจากโลกโซเชียล (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 13.
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กระดาษทาบเป็นช่องเล็ก ๆ ไว้ให้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เพราะเกรงว่าจะกาผิ ดโดน
เบอร์อื่น
ปล. ขออย่าให้เป็นบัตรเสียก็พอใจแล้ว #รอลุ้นผลคืนนี้ดีกว่า ว่าจะเป็นไป
ตามที่คาดหมายไว้หรือเปล่า”
Facebook ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “Boonyarit Jantorn” 322 ระบุ ว่ า “ไปใช้ สิ ท ธิ์
เรียบร้อยตั้งแต่เช้าในถานะพลเมืองคนตาบอด1 คน การเลือกตั้งครั้งนี้ทาให้รู้เลยว่าคนพิการไทยกับ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกตั้งยังแย่อยู่มาก 1.กกต.ได้เตรียมแผ่นทาบอักษรเบรลล์ไว้ให้จริงแต่ไม่ได้มี
การเปิดเป็นช่องไว้เพื่อให้เราได้กา 2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยการเลือกตั้งต้องมานั่งแกะเป็นช่องให้เราซึ่งใช้
เวลานาน 3. มาตรฐานในการแกะเป็นช่องของเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีความไม่เข้ากันเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ของผมช่องค่อนข้างเล็กและไม่มีสัญลักษณ์ที่ทาให้รู้ว่าสามารถทานได้ถึงตรงไหนของแต่ละช่อง ทาให้
ในการกาแต่ละครั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าจะเลยไปโดนหมายเลขอื่น
สุดท้ายนี้ได้แต่หวังว่าหนึ่งเสียงของผมที่ได้กาลงไปมั นจะไปถึงมือของกกต.โดยที่ไม่เป็นบัตรเสียนะ
ครับ ปล.ขอเพิ่มเติมอีกนิดครับตอนที่ได้รับบัตรเลือกตั้งมาไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่มีความรู้ว่าจะต้องทา
เป็นช่องให้กับคนตาบอดเลยยกเว้นประธานของหน่วยการเลือกตั้งคนเดียว#การเลือกตั้งไทยกับคน
พิการในยุค4.0 #election-Thailand”
Facebook ที่ใช้ชื่อว่า “กวิณทราดา เจี๊ยบ หวานเจี๊ยบ 323” ระบุว่า “วันนี้
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาค่ะ ที่หน่วยเลือกตั้งในหมู่บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ท่าอิฐ เขตที่สองอาเภอเมือง
นนทบุรี ปัญหาที่เจอคือบัตรทาบไม่มีช่องให้สาหรับคนตาบอดกาคะแนนในเบอร์ที่เราต้องการค่ะ ซึ่ง
เป็นบัตรทาบที่ยอดแย่ที่สุดในทุก ๆ ครั้งที่มีการเลือกตั้งค่ะ ย่อมแสดงชัดเจนแล้วว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งไม่ได้ใส่ใจกับผู้พิการเลย ทั้งทั้งที่ผู้พิการก็เป็นหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์และเป็นประชาชนคนไทย
คนหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้พิการร่างกายแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผู้คนเหล่านั้นเขาจะพิการใจด้วยหรือเปล่า
ค่ะ”
Facebook ที่ใช้ชื่อว่า “รักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ”324 ระบุว่า “...คราวนี้ก็
มาถึงวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่กกต.กาหนดให้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ผมจึงได้ไปใช้สิทธิ์ยังหน่วยที่ผมได้เลือก
322

https://www.facebook.com/supperx.jantorn/posts/2101536499965815 อ้างถึงใน มูลนิธิ
อันเฟรล, เสียงสะท้อนของคนพิการในการเลือกตั้งจากโลกโซเชียล (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 14.
323
https://www.facebook.com/ratajeab/posts/2111397955608833 อ้างถึงใน มูลนิธิอันเฟรล,
เสียงสะท้อนของคนพิการในการเลือกตั้งจากโลกโซเชียล (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 15.
324
https:
/
/
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401934027290334&id=1000242 12201745 อ้ า งถึ งใน
มูลนิธิอันเฟรล, เสียงสะท้อนของคนพิการในการเลือกตั้งจากโลกโซเชียล (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 16 - 17.
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ไว้ พอไปถึง หน่วยที่ผมไปนั้น ตกบ่ายสอง ผู้คนก็ค่อนข้างน้อย โดยเข้าไปยังสถานที่แล้ว ก็จะแบ่งเป็น
ภูมิภาค จากนั้นผมก็มุ่งไปเขตที่ผมมีสิทธิ์ ตรวจดูรายชื่อ ลาดับที่ (ซึ่งผมก็ได้มีข้อมูลจากแอปอยู่แล้ว)
จึงได้แจ้งและตรวจเพื่อยืนยัน และเจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรกระดาษเล็ก ๆ ซึ่งได้เขียนเขตและลาดับที่
ของเรา ถือมา เดินผ่านต่อมา ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาถาม ผมก็ แจ้งถึงสิ่งที่ผมต้องการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้
นั้นก็นาผมไปยังโต๊ะเพื่อแสดงตนโดยการปั๊มหัวแม่มือ และลงลายมือชื่อในสมุดเพื่อยืนยันตนและรับ
บัตรลงคะแนน ในขั้นตอนนี้ ผมได้แจ้งถึงการขอบัตรทาบด้วย เจ้าหน้าที่ประจาจุด แสดงอาการ
ตระหนกเล็กน้อย จากนั้นก็เริ่มด้วยการสอบถามซึ่งกันและกันไปมา สักพักผมก็ได้รับคาตอบว่า ให้รอ
ก่อนขอสอบถามก่อน รอสักสิบนาทีเห็นจะได้ ก็ได้ยินคาตอบว่า มีแต่ขอฉีกรอยปรุก่อน และเจ้าหน้าที่
ผู้หนึ่งก็นาบัตรเลือกตั้งพร้อมซองใส่บัตรมาให้ผม พร้อมกับถามว่า หากไม่ต้องการจะรอ ผมจะช่วยกา
ให้ ผมเลยแจ้งไปว่า ผมจะรอ และการกระทาอย่างน้อยน่าจะไม่เหมาะและไม่ใช่วิธี และแล้วผมก็ได้รับ
บัตรทาบจนได้ และเจ้าหน้าที่ก็ได้นาผมไปยังคูหา และทาบบัตรให้
ตอนสาคัญของการเลือกตั้งที่สุด ก็คือ การกาหมายเลขผู้สมัครนี่แหละ ผม
เข้าไปยังคูหาพร้อมบัตรเลือกตั้ง ซองใส่บัตร และกระดาษทาบ สิ่ งที่พบก็คือ ไม่มีคลิบหนีบให้ ผมจึง
ขอให้ช่วยหาคลิบมาหนีบให้ด้วยเพื่อกันการเลื่อน สิ่งที่พบต่อมาก็คือ ขนาดของกระดาษทาบกับบัตร
เลือกตั้งเป็นคนละขนาดกัน กล่าวคือ ใบทาบทั้งใหญ่ทั้งยาว แล้วยังงี้จะทาอย่างไร ผมจึงแจ้งขอให้เน้า
หน้าที่มาทาบและคลิบให้
ประการต่อมา เลขในอักษรเบรลล์กับช่องในบัตรไม่สอดคล้องกัน นั่นคือ ใน
บั ตรเลื อกตั้งของผม ด้านซ้ายจะเป็ น หมายเลข 1 to 20 แต่ในกระดาษทาบเป็นสามคอลั มน์ คือ
คอลัมน์ซ้ายเป็นหมายเลข 1 to 25 หมายความว่า หากคุณต้องการกาหมายเลขที่ 21 คุณต้องกาใน
ช่องเบรลล์ที่เขียณ 26 แต่ที่ยากกว่านั้น หากคุณประสงค์จะกาในช่อง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” คุณจะ
ไม่สามารถกาได้เลย เพราะช่องที่ระบุในแผ่นทาบนั้น อยู่นอกเหนือบัตรเลือกตั้ง เพราะอยู่มุมล่างขวา
ของแผ่นทาบซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านั่นเอง
อีกเรื่อง แม้จะเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็อยากให้พึงระวัง คือเมื่อผมจัดแจงทุกสิ่งทุก
อย่างพร้อมที่จะกาแล้ว ก็หาปากกา กาลังจะกาอยู่แล้ว พอจรดปลายปากกาสัมผัสปลายนิ้ว ก็รู้สึกว่า
ปากกายังไม่ถูกกด คือหากผมใจร้อน หรือไม่สังเกต ก็อาจขีดกาไปทั้งที่ปากกายังไม่ได้กดได้ สิ่งต่าง ๆ
ที่เตรียมตัวมาตั้งนาน ก็คงจะฟาวไปนั่นเอง
เมื่อกาพร้อมลงคาถาอาคมแล้วก็นาบัตรพับใส่ซองที่ได้รับ พึงกระดาษแถบกาว
ออกแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย ถือซอง แผ่นทาบ และคลิบมาให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ลงลายมือชื่อ
ที่ซองของผม จากนั้นผมก็หยอดลงกล่อง เสร็จเรียบร้อย
ก่อนออกมาผมก็ได้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่ผ มพบแก่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นพอเป็น
พิธี แล้วจึงเดินทางออกจากหน่วยเลือกตั้งกลับที่ตั้งครับ
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ทั้งหมดทั้งปวง ก็อยากเพียงแชร์และสะท้อนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรที่
รับผิดชอบได้รู้ถึงปัญหาครับ หวังว่า “ผู้เลือกตั้ง” ไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม และอานวยความสะดวกตามความจาเป็น มิใช้แค่จัดให้จบนะครับ…”
Facebook ที่ใช้ชื่อว่า “รินศรัทธา กาญจนวดี”325 ระบุว่า “ปัญหาการเลือกตั้ง
ของคนตาบอด ทุกครั้งที่มาใช้สิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะให้เบรลล์บล็อก เป็นกระดาษแข็ง เจาะรูตามช่องที่ให้
กากบาททุกช่อง
และมีอักษรเบรลล์เขียนเบอร์ ชื่อพรรค
คราวนี้ เบรลล์บล็อกที่ฉันได้รับ เป็นกระดาษแข็ง ไม่มีรายละเอียดของชื่อ
พรรคต่างๆ มีเพียงอักษรเบรลล์หมายเลขเบอร์เรียงกันสองแถวซ้ายขวา
แต่ไม่มีช่องเจาะรู ให้นาเบรลล์บล็อกไปวางทาบกับกระดาษเลือกตั้ง
มีเจาะรูเป็นช่องอยู่แค่ช่องเดียวค่ะ คือช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
เมื่อไม่มีการเจาะรูในช่องที่ให้กากบาทของเบลบล็อก ตาบอดจะกายังไงคะ
แต่ในเมื่อต้องการใช้สิทธิ์ มันก็ต้องมีวิธีสินะ
อัน นี้ คงต้องขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะ แต่ถ้า
เพื่อนตาบอดท่านไหนอยากรู้ก็ Messenger มาได้ 555
ฝากท่านผู้เกี่ยวข้องกับการทาเบรลล์บล็ อกส าหรับคนตาบอดช่ว ยกรุ ณา
เจาะรูในช่องที่ให้กาให้ครบทุกช่อง ในการเลือกตั้งคราวหน้าด้วยนะคะ จะ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
จริ งๆรายละเอียดเบรลล์ บล็ อกมีเยอะมาก แต่พิมพ์ในโทรศัพท์ ขอสั้ นๆ
เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ #สารวัตรเลือกตั้ง #เลือกตั้ง62”
จากตัว อย่างประเด็นปัญหาดังกล่ าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ปัญหาส าคัญ ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บัตรทาบบัตรเลือกตั้งสาหรับคนพิการทางสายตา ได้แก่ กรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัตรทาบดังกล่าว กล่าวคือ ไม่ทราบว่าจะต้องมีการเจาะ
รูบัตรทาบดังกล่าวอย่างไร และอาจส่งผลให้การเลือกตั้งของคนพิการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์พื้นฐาน
ของการเลือกตั้งได้ เช่น การที่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสอบถามคนพิการทางการเห็นว่าจะเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลขใด และเจาะรูบัตรทาบเลือกตั้งเฉพาะหมายเลขที่คนพิการประสงค์จะ
เลือกเท่านั้น ย่อมส่งผลให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าวมิได้เป็นไปตามหลักการเลือกตั้งโดย
325

https: / / www. facebook. com/ rinsatta. karnjanawati/ posts/ 1229813890502309 มู ล นิ ธิ
อันเฟรล, เสียงสะท้อนของคนพิการในการเลือกตั้งจากโลกโซเชียล (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 25.
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อิสระและหลักการเลือกตั้งโดยเป็นการลับ เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานบัตรทาบบัตรเลือกตั้งสาหรับคน
พิการทางการเห็นที่ถูกต้องนั้นๆจะต้องมีการเจาะรูของบัตรทาบให้ครบทุกช่องโดยใช้มีดกรีดตามรอย
ปรุ และใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบบัตรทาบที่เจาะเรียบร้อยแล้วหนีบทับลงบัตรเลือกตั้งเพื่อให้คน
พิการทางการเห็นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยตนเองเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการเลือกตั้ง
โดยอิสระและเป็นการลั บ นอกจากนี้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปัจจุบันส่งผลให้แผ่นทาบบัตรดังกล่าวมีเพียงหมายเลขและช่องสาหรับทาเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น
แต่ไม่มีชื่อพรรคการเมืองอยู่ในแผ่นทาบ ทาให้คนพิการทางการเห็นเกิดความสับสนหรือไม่แน่ใจว่า
หมายเลขที่ทาเครื่องหมายลงไปนั้นตรงกับพรรคการเมืองหรือผู้สมัครที่ตนจะเลือกหรือไม่
นอกจากคนพิการทางการเห็นที่พบเจออุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว ยังมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวอีกรายหนึ่ง ชื่อว่า คุณสุภวัฒน์ เสมอภาค
ผู้ประสานงานองค์การคนพิการสากลประจาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
อย่ า งรุ น แรง ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กั บ ส านั ก ข่ า วบี บี ซี ไ ทย 326 เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ใ นการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่า กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้เขาใช้ปากคาบปากกาเพื่อลงคะแนนเสียง
เลื อ กตั้ ง ด้ ว ยตนเอง ท าให้ บั ต รเลื อ กตั้ ง ของเขากลายเป็ น บั ต รเสี ย เนื่ อ งจากเขาไม่ ส ามารถท า
เครื่องหมายกากบาทได้ กรณีเช่นนี้ย่อมเป็นการแสดงให้ เห็นถึงการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
คนพิการอย่างชัดเจน
3) การอนุ ญ าตให้ บุ ค คลอื่ น หรื อ กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง สามารถ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคนพิการได้ตามมาตรา 92
ปั ญหาส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการให้ ความ
ช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น คือ การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 92 วรรคแรกกาหนดให้มีบุคคลหรือกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคนพิการที่มีลักษณะทางกายภาพอันเป็น
เหตุให้คนพิการดังกล่าวไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเองได้ โดยการลงคะแนนเสียงดังกล่าว
จะต้องเป็ น ไปโดยความยิน ยอมและเป็ นไปตามเจตนาของคนพิการ ทั้งนี้ให้ ถือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า มาตรการดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการที่ช่วยทาให้คน
พิการที่มีข้อจากัดในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้มากขึ้นและสอดคล้อง
กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ แต่อย่างไรก็ดีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการให้ลงคะแนน
เสียงแทนคนพิการนั้น จะต้องเป็นกรณีที่คนพิการมีข้อจากัดทางด้านกายภาพจนไม่สามารถลงคะแนน
326

BBC ไทย “เลือกตั้ง 2562 : เจ้าหน้าที่งง อุปกรณ์ไม่พร้อม สารพันปัญหาการลงคะแนนคน
พิการ” [Online], available https://www.bbc.com/thai/thailand-47649343 (เข้าถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562)
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เสียงเลือกตั้งได้ด้ วยตนเองเท่านั้น นอกจากนี้ยังคงมีปัญหาในการตีความคาว่า “บุคคลอื่น” ตาม
บทบัญญัติมาตรา 92 ว่าหมายถึงบุคคลใดบ้าง ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายเลือกตั้งของประเทศแคนดาได้มี
การบัญญัติได้อย่างชัดเจนว่า บุคคลที่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคนพิการได้นั้นจะต้องเป็น
ญาติ คู่สมรส หรือบุคคลที่คนพิการไว้วางใจเท่านั้น อีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาด้วยว่า
จะมีมาตรการในทางกฎหมายอย่างไรที่จะทาให้คนพิการที่ร้องขอความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว
มั่นใจได้ว่าการกาบัตรเลือกตั้งตั้งเป็นไปตามเจตนาของเขาอย่างแท้จริง อีกทั้งหลักประกันที่สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่คนพิการว่าผู้ที่ลงคะแนนเสียงคนพิการจะไม่นาเจตนาในการเลือกตั้งของคนพิการไป
เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบซึ่งจะทาให้การลงคะแนนเสียงนั้นไม่เป็นการลับ เช่น ในประเทศแคนาดาที่
กาหนดให้จะต้องบุคคลที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคนพิการต้องสาบานตนก่อนกระทาการดังกล่าว
ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ที่ ผ่ า นมานั้ น มี ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว กล่ า วคื อ มี
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยที่ไม่ทราบวิธีการใช้แผ่นทาบบัตรเลือกตั้งสาหรับคนพิการ
ทางการเห็น จึงได้นาเอาบทบัญญัติมาตรานี้มาใช้แก้ปัญหาโดยการให้มีบุคคลอื่ นเป็นผู้กระทาการกา
บัตรเลือกตั้งแทนคนพิการทางการเห็น ซึ่งการกระทาดังกล่าวนั้นเป็นการกระทาที่ขัดกับเจตนารมณ์
ของมาตรา 92 วรรคแรก เนื่องจากเป็นการกระทาซึ่งไม่ได้เกิดจากการร้องขอให้มีความช่วยเหลือจาก
คนพิการ แต่เป็นการบังคับให้คนพิการทางเห็นยินยอมให้มีบุคคลอื่ นกาบัตรเลือกตั้งแทน กรณีเช่นนี้
ย่อมส่งผลให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับ หรืออาจ
เป็นกรณีที่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งพยายามที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือใน
ลักษณะดังกล่าวเนื่องจากกลัวการถูกร้องเรียนว่าจัดการเลือกตั้งไม่เป็นการลับเนื่องจากเปิดโอกาสให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนคนพิการทั้งที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถดาเนินการได้
3.3 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งภายหลังจากมีการ
เลือกตั้ง
จากการศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยกา รเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 พบว่า กฎหมายฉบับนี้มิได้มีการกาหนดให้มีมาตรการในการทา
ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการเลือกตั้งเป็นการเฉพาะ คงมีเพียงแค่การรายงานผล
การเลือกตั้งแบบทั่วไปซึ่งทาให้คนพิการบางประเภทมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมู ล หรือหากเข้าถึง
ข้อมูลได้ก็จะได้รับทราบข้อมูลภายหลังจากที่คนทั่วได้รับทราบข้อมูลแล้ว นอกจากนี้ยังมิได้มีการ
รวบรวมสถิติข้อมูลของคนพิการที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด
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บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. บทสรุป
การวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ สิทธิเลือ กตั้งของ
คนพิการภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายในต่างประเทศ สิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
ตามกฎหมายไทยและวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 อันจะ
นาไปสู่ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ แนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อให้คนพิการใน
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งตามหลักสากล และเป็นส่วนหนึ่งในการนาไปสู่การขับเคลื่อน
แผนแม่บทอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ (ASEAN Enabling Masterplan 2025 :
Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities) ในประเทศไทย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี วิ จั ย โดยการศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล แบบวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) ผลการวิจัยพบว่า คนพิการ คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
หรือจิตใจ ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวมีข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมบางอย่าง และมีข้อจากัดในการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรรมบางอย่างกับสังคม แต่อย่างไรก็ดีหากมีการขจัดอุปสรรคหรือข้อจากัดดังกล่าวลง
คนพิการก็จะสามารถดารงชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันสิทธิเลือกตั้งของคน
พิการนั้นเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิ ก าร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ข้ อ 29 ซึ่ ง มุ่ ง คุ้ ม ครองและ
รับรองสิทธิให้เลือกตั้งของคนพิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งภายใต้ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 21 และกติการะหว่าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant on Civil and
Political Rights) อย่างไรก็ดีการที่จะทาให้คนพิการเข้าถึ งสิทธิเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้อง
พิจารณาถึงหลักการสาคัญอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการด้วยไม่ว่าจะ
เป็ น หลั กความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ หลั กการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมถึงสิ ทธิขั้น
พื้นฐานอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ อีกทั้งต้องคานึงถึง
รูปแบบในการอานวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่คนพิการในแต่ละประเภทซึ่งมีรูปแบบที่
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แตกต่างกันออกไป ซึ่งหลักการเหล่านี้มีความครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง วันลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง และช่วงเวลาหลังการเลือกตั้ง
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ตารางที่ 7.1 แสดงข้อจากัดหรืออุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการแต่ละประเภท
ประเภทความพิการ
ก่อนเลือกตั้ง
ขณะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
พิการทางการเห็น
- การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วกั บ การ - ไม่สามารถอ่านรายละเอียดที่ปรากฏใน
เลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมืองและ บัตรเลือกตั้งได้
ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง โดยการอ่ า น ทั้ ง ใน - ไม่ส ามารถลงคะแนนเสี ย งโดยการกา
รูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสาร บัตรเลือกตั้งให้ตรงกับช่องที่ต้องการเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
ได้
- การกรอกข้ อ มู ล ในการลงทะเบี ย นใช้
สิทธิเลือกตั้ง
พิการทางการได้ยิ นหรื อ - การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วกั บ การ - การสื่ อสารกับเจ้ าหน้ าที่ ประจาหน่ ว ย
สื่อความหมาย
เลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมืองและ เลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยการฟัง
- คนหูหนวกบางรายที่ไม่สามารถอ่านออก
- เนื่องจากภาษามือมีหลายรูปแบบจึงทา และเขี ย นได้ อ าจไม่ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารในการ
ให้คนหูหนวกบางรายไม่เข้าใจภาษามือ ลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้ง
- คนหู ห นวกบางรายไม่ส ามารอ่านออก
และเขี ย นได้ จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถอ่ า น
เอกสารหรืออ่านคาบรรยายแทนเสียงได้
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หลังการเลือกตั้ง
- ข้อจากัดในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการนับคะแนนและการรายงาน
ผลการเลือกตั้งทั้งในรูปแบบของเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- ข้อจากัดในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการนับคะแนนและการรายงาน
ผลการเลือกตั้งทั้งในรูปแบบของการฟัง

ประเภทความพิการ
ก่อนเลือกตั้ง
พิการทางการเคลื่อนไหว - ก า ร เ ข้ า ถึ ง ส ถ า น ที่ ที่ ปิ ด ปร ะ กาศ
หรือทางร่างกาย
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
เลือกตั้ง
- การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เลือกตั้งล่วงหน้า

ขณะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
หลังการเลือกตั้ง
- สถานที่ ใ นการจั ด หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อาจ - การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการคัดค้านผล
อุปสรรคในการเข้าถึงสิ ทธิเลื อกตั้ง เช่น การเลือกตั้ง
ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีขั้นบันได พื้นผิ ว ทาง
สัญจรไปมาขรุขระ ระยะห่างระหว่างคูหา
เลื อกตั้ง ความสู งของโต๊ะที่ใช้ในการท า
เครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้ง
- การทาเครื่ องหมายลงในบัต รเลื อ กตั้ ง
เช่น ไม่สามารถทาเครื่องหมายกากบาท
ให้ตรงกับช่องที่ต้องการลงคะแนนเสียงได้
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จากตารางที่ 7.1 จะเห็นได้ว่าคนพิการแต่ละประเภทอาจมีข้อจากัดหรืออุปสรรคในการ
เข้าถึงสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้ง ขณะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และหลังการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากน้อยแตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการขจัดอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้
ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง องค์กรที่ทาหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ เช่น
พรรคการเมือง องค์กรคนพิการ ภาคประชาสังคม จะต้องร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อ มูล ที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ ข้อ มูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมืองและผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งมาตรการในการอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคนพิการในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งการจะทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้นั้น หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายตามลักษณะและความต้องการของ
คนพิการแต่ละประเภท
นอกจากนี้ ในช่ว งก่ อนการเลื อ กตั้งนั้น หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกั บการด าเนิ นการจั ด การ
เลือกตั้งจะต้องมีบริการในการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้
สิทธิเลือกตั้ง เช่น การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้ง การลงทะเบียนเพื่อร้อง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการอานวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการเป็น
พิเศษ ซึ่งบริ การในการอ านวยความสะดวกดัง กล่ าวจะต้อ งมี ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็ น การ
ดาเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สถานที่รัฐได้กาหนดไว้ บริการการยื่นคาร้องลงทะเบียนผ่านทาง
ไปรษณีย์ และบริการการยื่นคาร้องผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
ช่ ว งระยะเวลาของการเลื อ กตั้ ง ได้ แ ก่ การท าให้ ค นพิ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ใ นการ
ลงคะแนนเสี ย งเลื อกตั้งภายใต้ห ลั กการเลื อ กตั้งโดยอิส ระ (Free Election) เป็นการลั บ (Secret
Voting or Secret Ballot) และเป็ น การทั่ ว ไป (Universal Suffrage) ซึ่ ง การที่ จ ะท าให้ ค นพิ ก าร
สามารถใช้สิ ทธิล งคะแนนเสี ย งเลื อกตั้งภายใต้ห ลั กเกณฑ์พื้นฐานของการเลื อ กตั้งดัง กล่ าวได้ นั้ น
องค์กรที่ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดการเลือกตั้งจะต้องจัดสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวได้ง่ายภายใต้หลั กความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility)
หลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) โดยทุกหน่วยเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีที่จอดรถและ
ห้องน้าสาหรับคนพิการ ทางเดินที่มีขนาดและความกว้างที่เหมาะสมและไม่มีสิ่ งกีดขวาง การจัด
ระยะห่างระหว่างคูหาเลือกตั้งที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้จะต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
อานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยตนเองได้
เช่น
บัตรทาบอักษรเบรลล์สาหรับทาบบัตรเลือกตั้ง แว่นขยาย สัตว์นาทาง สาหรับคนพิการ
ทางการเห็น
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ล่ามภาษามือเพื่อทาหน้าที่ในการสื่อสารกับคนพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมาย
ปากกาขนาดใหญ่ รถเข็น ไม้เท้า ไม้ค้า หรือวอล์คเกอร์ สาหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย เป็นต้น
นอกจากนี้ อ าจมี ก ารก าหนดมาตรการในการจั ด ให้ มี ก ารลงคะแนนเสี ย งด้ ว ยวิ ธี อื่ น
นอกเหนือจากการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง เช่น การจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งพิเศษใน
โรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ การจัดให้มีรถเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Polling) การลงคะแนน
เสี ย งเลื อกตั้งผ่ า นทางไปรษณีย์ การลงคะแนนเสี ยงแบบอิเล็ ก ทรอนิกส์ ผ่ านเครื่ องเลื อ กตั้ง การ
ลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ในกรณีที่คนพิการมีข้อจากัดทางด้านกายภาพจนไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดย
ตนเองได้ หากคนพิการร้องขอให้บุคคลอื่นซึ่งคนพิการไว้วางใจ เช่น ญาติ คู่สมรส หรือเจ้าหน้าที่
ประจาหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคนพิการ เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลื อกตั้ง
สามารถอนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังกล่าวได้ทั้งนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
ดังกล่าวเป็นการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับ ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการข้อ 29
ช่วงระยะเวลาหลังการเลือกตั้ง จะต้องจัดให้มีการรายงานผลการลงคะแนนเสียงเลื อกตั้ง
โดยจะต้องมีมาตรการที่ทาให้ คนพิการสามารถทราบผลการนับคะแนนและการประกาศผลการ
เลือกตั้งที่รวดเร็วและถูกต้อง และจะต้องมีช่องทางให้คนพิการสามารถร้องเรียนหรือคัดค้านการ
เลือกตั้งไม่ชอบด้วยชวยกฎหมาย รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติของคนพิการที่มาใช้สิท ธิ
เลือกตั้งด้วย
จากการศึกษาวิจัย กฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศ
ออสเตรเลี ย พบว่า ทั้งสามประเทศนี้ได้ให้ ความส าคัญกับการทาให้ คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ
เลือกตั้งเป็นอย่างมาก โดยการตรากฎหมายและกาหนดแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติเพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงระยะเวลาก่อนมีการเลือกตั้ง วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และหลังการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในขณะที่ประเทศไทยนั้นมุ่งและให้ความสาคัญกับการจัดให้มีการอานวย
ความสะดวกและให้การช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเฉพาะวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เท่านั้น ดังตาราง
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ตารางที่ 7.2 เปรียบเทียบกฎหมายหรือมาตรการในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย
ความครอบคลุมของระยะเวลา
กฎหมายหรือมาตรการในการทาให้คน
ประเทศ
ก่อนวัน
ในวัน
หลังการ
พิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง
สหรัฐอเมริกา
- รั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย คนพิ ก ารช าว
มี
มี
ไม่ชัดเจน
อ เ ม ริ กั น ( Americans with
Disabilities Act 1990, ADA)
- รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิในการเลือกตั้ง
(Vote Rights Act of 1965, VRA)
- รั ฐ บั ญ ญั ติ ก ารเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ใ นการ
เลื อ กตั้ ง ส าหรั บ คนชราและคนพิการ
ค.ศ. 1984 (Voting Accessibility for
Elderly and Handicapped Act of
1984, VAEHA)
- รั ฐ บั ญ ญั ติ ก ารลงทะเบี ย นเลื อ กตั้ ง
แห่งชาติ ค.ศ. 1993 (National Voter
Registration Act 1993, NVR)
- รัฐบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือในการ
เลื อ กตั้ ง (Help America Vote Act
2002, HAVA)
แคนาดา
- พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
มี
มี
มี
แคนาดา ( Canada Human Rights
Act 1985)
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งประเทศ
แคนาดา (Canada Elections Act)
- นโยบายส าหรั บ การเข้าถึงและการ
ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคน
พิการ
( Accessibility Policy and Service
Offering)
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ประเทศ
ออสเตรเลีย

ไทย

ความครอบคลุมของระยะเวลา
ก่อนวัน
ในวัน
หลังการ
เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งใน
มี
มี
ไม่ชัดเจน
เ ค รื อ จั ก ร ภ พ ( Commonwealth
Electoral Act 1918)
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไม่ชัดเจน
มี
ไม่มี
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561
- ระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561
กฎหมายหรือมาตรการในการทาให้คน
พิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง
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ตารางที่ 7.3 เปรียบเทียบมาตรการในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย
มาตรการในการ
ประเทศ
อานวยความสะดวก
หรือให้ความช่วยเหลือ
สหรัฐอเมริกา
แคนดา
ออสเตรเลีย
ไทย
แก่คนพิการ
การประชาสั ม พั น ธ์ - มีการจัดทาเว็บไซต์ที่ทาให้คน - มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ - มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ - มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ ร ณร ง ค์
ข้อมูลที่หลากหลาย
พิการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย การเลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก ารบน การเลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก ารบน เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.
ตามมาตรฐานของ WCAG เช่น เว็ บ ไซต์ เ ป็ น ตามมมาตรฐาน เว็ บ ไซต์ เ ป็ น ตามมมาตรฐาน - มี ก ารจั ด ท าแอปพลิ เ คชั น
วิดีโอที่มีคาบรรยายแทนเสียง ของ WCAG ในรูปแบบที่ทาให้ ของ WCAG ในรูปแบบที่ทาให้ SMART VOTE
- มีการจัดทาคู่มือการให้บริการ คนพิการเข้าใจได้ง่าย เช่น คลิป คนพิการเข้าใจได้ง่าย เช่น คลิป - ไม่มีช่องทางในการเผยแพร่
แก่ ค นพิ ก ารโดยเผยแพร่ บ น วิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียง ล่าม วิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียง ล่าม ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ สิ ท ธิ
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง ภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง เลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก ารไว้ เ ป็ น
- มีสายด่วนในการให้คาปรึกษา
การเฉพาะ อีกทั้งเว็บไซต์ยังไม่
หรื อ ค าแนะน าในการใช้ สิ ท ธิ
เป็นไปตามมาตรฐานของ Web
เลือกตั้งสาหรับคนพิการ
Content
Accessibility
Guideline (WCAG)
การลงทะเบียนใช้สิ ทธิ - มีช่องทางในการลงทะเบียน - มีช่องทางในการลงทะเบี ยน - มีช่องทางในการลงทะเบี ยน - มีช่องทางในการลงทะเบี ยน
เลือกตั้ง
ใช้สิทธิเลือกตั้งที่หลากหลายทั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งที่หลากหลายทั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งที่หลากหลายทั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอก
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มาตรการในการ
อานวยความสะดวก
หรือให้ความช่วยเหลือ
แก่คนพิการ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การลงทะเบี ย นด้วยตนเอง ณ
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ก า ร
ลงทะเบี ย นผ่ านทางไปรษณี ย์
และการลงทะเบี ย นผ่ า นทาง
ระบบออนไลน์
- มี แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใ น ก า ร
ลงทะเบี ย นที่ มี ม าตรฐานโดย
ค านึ ง ถึ ง ความหลากหลายคน
พิการ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ - เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จ า หน่ ว ย
เลือกตั้งหรืออาสาสมัครจะต้อง
ได้ รั บ การฝึ ก อบรมเ พื่ อให้
สามารถสื่ อ สารกั บ บุ ค ลที่ มี
ความพิการได้อย่างเหมาะสม
โดยจะต้องเข้าใจรูปแบบการให้

แคนดา

ออสเตรเลีย

ไทย

การลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ
สานักงานจัดการเลือกตั้ง การ
ลงทะเบียนผ่ านทางไปรษณี ย์
และการลงทะเบี ย นผ่ า นทาง
ระบบออนไลน์
- คนพิการสามารถลงทะเบียน
ร้องขอให้ มีการช่ว ยเหลื อ เป็ น
พิเศษได้ เช่น บริการล่ามภาษา
มือ ณ หน่วยเลือกตั้ง
- มี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง
และเปิดโอกาสให้คนพิการเข้า
ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง
ด้วย

การลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ก า ร
ลงทะเบียนผ่ านทางไปรษณี ย์
และการลงทะเบี ย นผ่ า นทาง
ระบบออนไลน์

เขตเลื ก อตั้ งแ ล ะน อ ก เ ข ต
เลื อ กตั้ ง ที่ มี ค วามหลากหลาย
ทั้งการลงทะเบียนด้ว ยตนเอง
หรื อ มอบหมายให้ อ งค์ ก รคน
พิ ก ารเป็ น ผู้ ล งทะเบี ย นแทน
ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ผ่ า น ท า ง
ไปรษณีย์ และการลงทะเบียน
ผ่านทางระบบออนไลน์

ข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน

- มี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นลั ก ษณะของการ
ฝึกอบรมทั่วไป แต่ไม่มีหลักสูตร
การให้บริการแก่คนพิการที่มา
ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง แบบเป็ น การ
เฉพาะ
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มาตรการในการ
อานวยความสะดวก
หรือให้ความช่วยเหลือ
แก่คนพิการ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

แคนดา

ความช่วยเหลือ และให้บริการ - เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จ า ห น่ ว ย
อย่างเต็มใจ
เลือกตั้งจะต้องสามารถสื่อสาร
เบื้องต้นทั้งในเรื่องของการพูด
และการฟั ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารใน
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนพิ ก าร
และตอบสนองความต้ อ งการ
ใ ห้ แ ก่ ค น พิ ก า ร ต า ม ค ว า ม
ต้องการที่ร้องขอได้

166

ออสเตรเลีย

ไทย

ตารางที่ 7.4 เปรียบเทียบมาตรการในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศไทย
มาตรการในการ
ประเทศ
อานวยความสะดวก
หรือให้ความช่วยเหลือ
สหรัฐอเมริกา
แคนดา
ออสเตรเลีย
ไทย
แก่คนพิการ
ที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง - ทุ ก หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง จะต้ อ งมี - จะต้องจัดให้มาตรการในการ - จะต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการใน - มีการกาหนดให้ มี ที่ เลื อ กตั้ ง
และการจั ด สถานที่ การจั ด สถานที่ ใ ห้ ค นพิ ก าร ทาให้ คนพิการสามารถเข้ า ถึ ง การท าให้ ค นพิ ก ารสามารถ กลางส าหรั บ คนพิ ก ารหรื อ
หน่วยเลือกตั้ง
สามารถเข้าถึงและใช้สิ่งอานวย หน่วยเลือกตั้งได้อย่างสะดวก เข้ า ถึ ง หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ได้ อ ย่ า ง ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ความสะดวกในหน่วยเลือกตั้ง - มีการกาหนดมาตรฐานของ สะดวก
- มี ก ารก าหนดรู ป แบบของ
ได้ตามหลักการออกแบบที่เป็น หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง โดยทุ ก หน่ ว ย - ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถ แผนผั ง ที่ เ ลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให้ ค น
สากล
เลื อ กตั้ ง จะต้ อ งมี สิ่ ง อ านวย เ ข้ า ถึ ง ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง ไ ด้ พิการเข้าถึงการลงคะแนนเสียง
- ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถ ความสะดวกอย่ า งน้ อ ย 15 เนื่องจากมีความบกพร่อ งบาง เลือกตั้งได้
เข้ า ถึ ง คู ห าเลื อ กตั้ ง ได้ รั ฐ ร า ย ก า ร จ า ก ทั้ ง ห ม ด 37 ประการ เช่ น เป็ น คนพิ ก าร - มี ก ารก าหนดให้ จั ด ให้ มี ที่
สามารถจัดให้มีหน่วยเลือกตั้ง รายการ
ทางการเคลื่อนไหว เจ้าหน้าที่ เลื อ กตั้ ง ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
พิเศษบริเวณริมถนนเพื่อให้คน - ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถ ประจาหน่วยเลือกตั้งสามารถ สามารถเดินทางได้สะดวก แต่
พิการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ ง เดินทางไปยังหน่ว ยเลื อกตั้งที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ บุ ค คล ไม่มีมาตรการที่ชัด เจนในการ
ในรถยนต์ส่วนตัวได้
ตนมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ สามรถ ดั ง กล่ า วโดยการให้ ส ามารถ อานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ
ร้ อ งขอใช้ สิ ท ธิ ล งคะแนน ณ ลงคะแนนเสี ย งนอกหน่ ว ย ให้แก่คนพิการ
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มาตรการในการ
อานวยความสะดวก
หรือให้ความช่วยเหลือ
แก่คนพิการ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

สิ่งอานวยความสะดวก - จัดให้มีอุปกรณ์ในการอานวย
สาหรับคนพิการ
ความสะดวกให้แก่คนพิการแต่
ละประเภท เช่ น บั ต รทาบ
อักษรเบรลล์ แว่นขยาย โต๊ะที่
ส า ม า ร ถ ป รั บ ค ว า ม สู ง ไ ด้
ปากกาขนาดใหญ่
- คนพิการสามารถร้องขอให้มี
บริการล่ามภาษามือได้

แคนดา

ออสเตรเลีย

หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นเขต เลือกตั้งได้ แต่สถานที่ดังกล่าว
เลือกตั้งเดียวกันได้
ต้ อ งเป็ น พื้ น ที่ ปิ ด เช่ น ใน
รถยนต์ ส่ ว นตั ว และอาจให้
ความช่ ว ยเหลื อ ใด ๆ ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตาม
ความเหมาะสม
- จัดให้มีอุปกรณ์ในการอานวย - มี ก ารจั ด คู ห าเลื อ กตั้ ง แบบ
ความสะดวกให้แก่คนพิการแต่ พิเศษซึ่งออกแบบให้เหมาะสม
ละประเภท เช่ น บั ต รทาบ กับคนพิการที่ต้องนั่งรถเข็น
อักษรเบรลล์ แว่นขยาย รายชื่อ - มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ล งคะแนน
ผู้สมัครที่มีการขยายให้มีขนาด สาหรับผู้พิการทางสายตา
ใหญ่
- มีบริการล่ามภาษามือสาหรับ
- ล่ ามภาษามือ (ในกรณี ที่ ค น คนพิการทางได้ยิน
พิการร้องขอล่วงหน้า)
- จัดให้มีอุปกรณ์ในการอานวย
ความสะดวกให้แก่คนพิการแต่
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- จัดให้มีอุปกรณ์ในการอานวย
ความสะดวกให้แก่คนพิการแต่
ละประเภท เช่ น บั ต รทาบ
อักษรเบรลล์ แว่นขยาย รถเข็น
ไม้เท้า ไม้ค้า

มาตรการในการ
อานวยความสะดวก
หรือให้ความช่วยเหลือ
แก่คนพิการ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

แคนดา

- คนพิการสามารถนาสั ตว์นา - การอนุ ญ าตให้ น าสั ต ว์ น า
ทางเข้าไปในคูหาเลือกตั้งได้
ทางเข้ า ไปในบริ เ วณหน่ ว ย
เลือกตั้งได้
การให้ความช่วยเหลือ กรณี ที่ ค นพิ ก ารไม่ ส ามารถ สามารถร้ อ งขอให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ในการลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ด้ ว ย ประจาหน่ว ยเลื อกตั้งอนุ ญ าต
ตนเองได้ สามารถร้ อ งขอให้ บุคคลอื่น ได้แก่ เพื่อน คู่สมรส
บุคคลที่คนพิการไว้ว างใจเป็น ญาติ ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา
คนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทน เครือญาติของคู่ส มรสหรื อ ผู้ ที่
คนพิ ก ารได้ โดยให้ ถื อ ว่ า เป็ น อยู่ กิ น กั น ฉั น สามี ภ ริ ย า หรื อ
การเลือกตั้งโดยตรงและลับ
เครือญาติของผู้พิการให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสียงในบัตรเลือกตั้งได้อีกด้วย
ทั้ ง นี้ บุ ค คลดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี
การสาบานตนตามที่กฎหมาย
กาหนดว่า จะลงคะแนนเสี ยง
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ละประเภท เช่ น บั ต รทาบ
อักษรเบรลล์ แว่นขยาย
ค น พิ ก า ร ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ลงคะแนนเสี ย งด้ ว ยตนเองได้
สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิของตน
โดยการร้องขอให้ มี เจ้ า หน้ า ที่
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ อาจให้ ผู้ ที่
ไ ว้ ว า ง ใ จ ล ง ค ะ แ น น เ สี ย ง
เลือกตั้งให้แทน

ในกรณี ที่ ค นพิ ก ารมี ลั ก ษณะ
ทางกายภาพจนไม่สามารถทา
เครื่องหมายลงในบัตรเลื อกตั้ง
ด้วยตนเองได้ ให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
เป็ น ผู้ ก ระท าการแทน โดย
ความยิ น ยอมและเป็ น ไปตาม
เจตนาของคนพิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้
ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ

มาตรการในการ
อานวยความสะดวก
หรือให้ความช่วยเหลือ
แก่คนพิการ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

แคนดา

ตามเจตนารมณ์ ข องผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้ง ไม่เปิดเผยชื่อบุคคลที่
ผู้ พิ ก ารลงคะแนนเสี ย งให้ ไม่
พยายามจู ง ใจให้ ใ ห้ ผู้ พิ ก าร
เลื อกผู้ ส มัครเลื อกรับเลื อ กตั้ ง
คนใดคนหนึ่ง และไม่ให้ ความ
ช่วยเหลือบุคคลอื่นในขณะที่ให้
ความช่ว ยเหลือผู้ พิการในการ
ลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้ง
ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ล ง - การลงคะแนนเสี ย งโดยใช้ - การเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์
คะแนนเสียงโดยวิธีการ เครื่ อ งลงคะแนนเสี ย งแบบ - การเลื อ กตั้ ง ที่ โ รงพยาบาล
อื่นในรูปแบบพิเศษ
อิเล็กทรอนิกส์
บ้ า นพั ก คนราช หรื อ สถาน
- การเลือกตั้งทางไปรษณีย์
สงเคราะห์
- การออกเสียงลงคะแนน ณ ที่
บ้านพักอาศัย
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- การจั ด ให้ มี ห น่ ว ยเลื อ กตั้ ง เคลื่อนที่ (Mobile Polling)
- การลงคะแนนเสียงผ่านทาง
ไปรษณีย์
- การลงคะแนนเสี ย งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ไทย

จากตารางที่ 7.3 และ 7.4 จะเห็นได้ว่า มาตรการในการอานวยความสะดวกและจัดให้มี
การให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการในประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 มาตรา 92 มุ่งเน้นไปที่
การให้บริการในวันลงคะแนนเสียงเลื อกตั้งเป็นหลัก และยังไม่มีมาตรการในช่วงระยะเวลาก่อนมีการ
เลือกตั้งและหลังจากการเลือกตั้งแต่อย่างใด
นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า แม้กฎหมายจะมีมาตรการในการอานวยความสะดวกและจัดให้มี
การให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ ณ หน่วยเลือกตั้งหรือที่เลื อกตั้งไว้
ก็ตาม แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากข้อจากัดทางด้านงบประมาณ
และกรรมการประจ าหน่ วยเลือกตั้งส่ วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอานวยความ
สะดวกและการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ ส่งผลให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเลือ กตั้งได้อย่าง
แท้จริง หรือหากเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้ก็เป็นการเข้าถึงในลักษณะที่ไม่ได้รับการอานวยความสะดวก
และเต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิของคนพิการทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ ตลอดจนกฎหมาย
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าสิทธิคนพิการ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
แคนดา ออสเตรเลีย ที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เพื่อให้คนพิการในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้
อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ (ASEAN
Enabling Master Plan 2025 : Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities) ผู้วิจัย
จึงเสนอแนะให้มีการกาหนดนโยบายและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
2.1 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งก่อนมีการเลือกตั้ง
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 มิได้มีมาตรการในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งก่อนมีมีการเลือกตั้ง ซึ่งทา
ให้คนพิการมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตลอดจนนโยบายของพรรค
การเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
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1) ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งมีหน้าที่ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อ มูล ที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางที่มีความหลากหลายโดยคานึงถึงการเข้าถึงข้อมูลของคนพิการ
แต่ละประเภท เช่น การจัดทาเอกสารหรือคู่มือที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในรูปแบบของอักษรเบรลล์
ส าหรั บ คนพิ ก ารทางการเห็ น การจั ด ท าบริ ก ารค าบรรยายแทนเสี ย งหรื อ ล่ า มภาษามื อ ในสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์หรือออนไลน์สาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสาร การพัฒนา
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานของ WCAG (Web Content Accessibility
Guidelines) การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปิดประกาศข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลื อกตั้ง ซึ่ง
จะต้องปิดประกาศในบริเวณที่มีการจัดสภาพแวดล้อมซึ่งคนพิการสามารถเข้าถึงได้ และให้อานาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองโดยการ
กาหนดให้พรรคการเมืองให้ ความส าคัญการกับการเข้าถึงข้อมูลและนโยบายของพรรคตลอดจน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ทั้งนี้การรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องจัดให้มีการ
อ านวยความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ค นพิ ก ารด้ ว ย นอกจากนี้ ใ ห้ มี ม าตรการบั ง คั บ ให้
สื่อมวลชนทุกแขนงที่นาเสนอข่าวหรือ รายการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องจัดให้มีบริการการเข้าถึง
ข้อมูลสาหรับคนพิการด้วย โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ทาหน้าที่ประสานงานกับสมาคม
คนพิการแต่ละประเภท และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
2) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเลือกตั้งทุกระดับตลอดจนประสานงานกับองค์กรคนพิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สาหรับการอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการ ทั้งนี้
ในการฝึ กอบรมและในคู่มือดังกล่าวจะต้องมีการให้ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสาหรับคนพิการ ตลอดจน
จัดให้มีแนะนา สาธิต และทดลองใช้อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
แต่ ล ะประเภท ฝึ ก ฝนทั ก ษะในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนพิ ก ารให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสมเพื่ อ ให้
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสามารถสื่อสารกับคนพิการได้ นอกจากนี้อาจจัดให้มีสายด่วนหรือ
ช่องทางอื่น ๆ เพื่อทาหน้าที่ในการให้บริการและตอบคาถามในกรณีที่คนพิการหรือเจ้าหน้าที่ประจา
หน่วยเลือกตั้งต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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2.2 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้ค นพิการเข้า ถึงสิทธิเลือกตั้งในวันออกเสียง
เลือกตั้ง
1) ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ออกระเบี ย บหรื อ ก าหนดนโยบายในการจั ด
สภาพแวดล้อมของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งทุกหน่วยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล โดยคานึงถึง
หลักการอานวยความสะดวก การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุ เช่น การจัดให้มีที่จอดรถสาหรับคนพิ การ ห้องน้าสาหรับคนพิการ ทางลาดที่มีราวจับหรือ
ลิฟต์ ทางเดินและทางเข้าออกในบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่มีพื้นผิวเรียบมีความกว้างเพียงพอให้รถเข็น
สาหรับคนพิการสามารถเข้าถึงได้ ป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ง่ายและมีความเป็นสากล ป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่หรืออักษรเบรลล์ ระยะห่างระหว่างคูหาเลือกตั้งและฉาก
กั้นหลังของคูหาเลือกตั้ง ตลอดจนความสูงของโต๊ะสาหรับวางคูหาเลือกตั้งที่มีความกว้างยาวที่ได้
มาตรฐานและรถเข็นสาหรับคนพิการสามารถเข้าถึงได้ เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่สามารถสื่อสารผ่าน
ทางภาษามือได้ เป็นต้น
2) กาหนดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการแต่
ละประเภทตามความเหมาะสมในทุกหน่วยเลือกตั้ง เช่น แว่นยาย โคมไฟ แผ่นทาบอักษรเบรลล์
สาหรับทาบบัตรเลือกตั้ง สาหรับคนพิการทางการเห็น รถเข็น ไม้ค้า ไม้เท้า ปากกาขนาดใหญ่ สาหรับ
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในกรณีที่คนพิการมีข้อจากัดบางประการที่ทาให้ไม่สามารถ
เข้าไปในบริเวณคูหาเลือกตั้งได้ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้คนพิการสามารถ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกคูหาเลือกตั้งได้ทั้งนี้จะต้องเป็นการเป็นการลับ เช่น อนุญาตให้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งในรถยนต์ส่วนตัว เป็นต้น
3) ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยตนเองได้ และคนพิการได้
ร้องขอให้ญาติ คู่สมรส บุคคลที่คนพิการไว้วางใจ หรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งแทนคนพิการ ให้อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคนพิการได้ ทั้งนี้
บุคคลดังกล่าวจะต้องมีการปฏิญาณตนหรือสาบานตนตามหลักความเชื่อทางศาสนาว่าจะไม่จูงใจให้
คนพิการลงคะแนนเสียงให้พรรคการเมืองใดหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด และจะรักษาความลับใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่คนพิการอย่างเคร่งครัด
4) จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลางหรือหน่วยเลือกตั้งพิเศษให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้จะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ณ
หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น การยื่นคาร้องด้วยตนเองหรือยื่นผ่านสถาน
สงเคราะห์คนพิการ การยื่นคาร้องทางไปรษณีย์ และการยื่นคาร้องผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ซึ่ง
จะต้องได้มาตรฐานตาม WCAG) และเปิดโอกาสให้ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ
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หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวได้ด้วย ทั้งนี้อาจจัดให้มียานพาหนะของทางราชการสาหรับรับส่งระหว่างที่พัก
อาศัยของคนพิการกับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวในวันที่มีการออกเสียงเลือกตั้ง
5) จัดให้มีการการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบทางเลือกนอกจากการลงคะแนนเสียง
ในคูหาเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือการจัดให้มีรถเลือกตั้งเคลื่อนที่สาหรับคนพิการ
เป็นต้น
2.3 มาตรการทางกฎหมายในการทาให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งภายหลังจากเสร็จ
สิ้นการเลือกตั้ง
1) จัดให้มีการประเมิน ความพึงพอใจในการเข้าถึงสิ ทธิ เลื อกตั้งของคนพิการ และ
สมาคมคนพิการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป
2) จัดให้มีการรายงานผลการเลือกตั้งที่สามารถทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ล่ามภาษามือหรือบริการคาบรรยายแทนเสียง เป็นต้น
3) จัดให้มีการรวบรวมสถิติการมาใช้สิทธิเลือกตั้งของคนพิการในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ก ารที่ จ ะท าให้ ค นพิ ก ารเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการได้นั้นจะต้องมีการอาศัย
ความร่ ว มมือกัน ในทุกภาคส่ ว นไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมคนพิการ คนพิการ และ
ครอบครั ว คนพิการ ในการรณรงค์และท าความเข้า ใจเกี่ยวกับสิ ทธิขั้น พื้นฐานของคนพิก ารและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการ โดยการมองว่าคนพิการเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งที่
สามารถพัฒนาประเทศชาติและสังคมได้เช่นเดียวกันคนทั่วไป
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้จะนาไปสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ.
2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการตามจุดมุ่งหมายในภาพรวมของแม่บทฉบับนี้ ซึ่งกาหนดให้มีการ
ส่งเสริมการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในระดับภูมิภาค เสริมสร้างประชาคมแบบมีส่วนร่วม
สาหรับทุกคน ซึ่งเป็นประชาคมที่ความเป็นอิสระ เสรีภาพในการเลือก และการมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพของคนพิการในทุกมิติของชีวิต เป็นสิ่งที่เป็นจริงที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุความเสมอภาคและ
ทาให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ช่วยเหลือคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
ดังนี
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ตารางที่ 7.5 ความสอดคล้องของข้อเสนอแนะในรายงานวิจัยฉบับนี้กับแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568
เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ
แผนงานของ
ประชาคม
แผนงานหลัก
มาตรการสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
พ.ศ. 2568
ป ร ะ ช า ค ม A. ก า ร ใ ช้ APSC 1 สนั บ สนุ น ให้ มี ก า ร - มาตรการในภาพรวม
การเมือ งและ ก ฎ ห ม า ย เ ป็ น ดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ทั้ง 1) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้
ค ว า ม มั่ น ค ง พื้ น ฐ า น ก า ร ทางนิติบัญญัติและปกครอง ใน ครอบคลุมสิทธิเลือกตั้งของคน
อ า เ ซี ย น มุ่ ง เน้ น การดู แ ล การส่งเสริม และพิทักษ์สิทธิคน พิ ก ารตั้ ง แต่ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
(APSC)
บุคลากรและการ พิ ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถมี ส่ ว น ขณะเลือกตั้ง และหลังจากการ
ค า นึ ง ถึ ง ร่วมอย่างเต็มเปี่ยมและแท้จริง เลือกตั้ง
ป ร ะ ช า ช น ใ น ทั้ ง ในด้ า นสาธารณะและด้ า น
ป ร ะ ช า ค ม การเมืองในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
อาเซียนเป็นหลัก การได้รับเลื อกและการเข้าถึง
ความยุติธรรม บนพื้นฐานแห่ง
ความเสมอภาคกับบุคคลปกติ
ทั่วไป
APSC 2 สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง - มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
สารสนเทศในเว็บไซต์ของทาง 1) การประชาสัมพันธ์และการ
ราชการและเว็บไซต์ของเอกชน จั ด ท าข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ เลื อ กตั้ ง และนโยบายของ
แบบสมเหตุ ส มผล เพื่ อ การ พรรคการเมืองและผู้สมัครรับ
ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น เลื อกตั้งที่มีความหลากหลาย
กระบวนการในทางยุติธรรมใน เช่ น คู่ มื อ การเลื อ กตั้ ง อั ก ษร
ด้านการเข้ารับการเลื อกตั้ งใน เบรลล์ เว็บไซต์และแอปพลิเค
ด้านการใช้สิทธิในการออกเสียง ชั น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
เลือกตั้ง และรวมทั้งในด้านการ ของ WCAG
ออกแบบด าเนิ น กา รในท า 2) การจัดให้มีการลงทะเบียน
ประชามติ แ ละกระบวนการ เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า
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ในทางการเมืองอื่น ๆ โดยทา
การพัฒนาระบบซึ่งสอดคล้ อง
เหมาะสมกับคนพิการ จากการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่
ๆ แ ล ะ รู ป แ บ บ ซึ่ ง มี ค ว า ม
ยื ด หยุ่ น ตั ว อย่ า งเช่ น การใช้
อั ก ษรเบรลล์ ภาษามื อ การ
บันทึกเสียง คาบรรยายใต้ภาพ
วี ดิ ทั ศ น์ ผู้ ช่ ว ยในการแปล
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ก า ร์ ตู น สื่ อ
ความหมาย ให้กับคนพิการ
APSC 5 เ พิ่ ม ค ว า ม ต ะ ห นั ก
ส าหรั บ ตุ ล าการ สถาบั น ทาง
ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เกี่ยวกับสิทธิของคนพิ การและ
การผนวกรวมประเด็ น ความ
พิ ก ารผ่ า นการเฉลิ ม ฉลองใน
ง า น วั น ค น พิ ก า ร ส า ก ล
( International Day of
Persons with Disabilities:
IDPD) รวมทั้ ง กิ จ กรรมอื่ น ๆ
อาทิ การจัดกีฬาและงานศิลปะ
ร ว ม ถึ ง ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ประชาสั มพันธ์ผ่ า นช่ องทางที่
หลากหลาย

ก่ อ น วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย ทั้งการลงทะเบียน
ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และ
ทางอินเทอร์เน็ต
- มาตรการหลังการเลือกตั้ง
1) จัดให้มีการรายงานผลการ
เลื อ กตั้ ง ที่ ส ามารถท าให้ ค น
พิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง
2) การเก็บรวมรวมสถิติของคน
พิการที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้
ครอบคลุมสิทธิเลือกตั้งของคน
พิ ก ารตั้ ง แต่ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
ขณะเลือกตั้ง และหลังจากการ
เลือกตั้ง
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B. สั น ติ ภ า พ
ความมั่น คง และ
เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ น
ภูมิภาค

APSC 8 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งกับนโยบายระดับชาติ
และท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ด าเนิ น การ
ช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่เด็ก
เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ ผู้ซึ่ง
มี ค วามพิ ก ารบางอย่ า งเนื่ อ ง
ด้วยอายุ
ป ร ะ ช า ค ม A. เกี่ย วข้องและ ASCC 1 ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องคน
สั ง ค ม แ ล ะ เป็นประโยชน์ต่อ พิการทุกคนให้มีส่วนร่วมในทุก
วั ฒ น ธ ร ร ม ประชาชน
มิ ติ ข องชี วิ ต อย่ า งเต็ ม ที่ โ ดย
อาเซียน
เสมอภาคและมีประสิ ท ธิ ภ าพ
ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
ASCC 2 ส่งเสริมโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง การคุ้ ม ครองทางสั ง คม
และโอกาสทางเศรษฐกิ จ ให้
สามารถดารงชีวิตได้อย่างอิสระ
อีกทั้งรับประกันสิทธิที่จะมีชีวิต
อยู่ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ใ นชุ ม ชนที่
เข็ ม แข็ ง และส่ ง เสริ ม ในการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมถึงโอกาส
ในการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนห
นี่ ง ของกิ จ กรรมท างสั ง คม
ศาสนาและวั ฒ นธรรม กี ฬ า
และนันทนาการ
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- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้
ครอบคลุมสิทธิเลือกตั้งของคน
พิ ก ารตั้ ง แต่ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
ขณะเลือกตั้ง และหลังจากการ
เลือกตั้ง
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้
ครอบคลุมสิทธิเลือกตั้งของคน
พิ ก ารตั้ ง แต่ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
ขณะเลือกตั้ง และหลังจากการ
เลือกตั้ง
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้
ครอบคลุมสิทธิเลือกตั้งของคน
พิ ก ารตั้ ง แต่ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
ขณะเลือกตั้ง และหลังจากการ
เลือกตั้ง
- มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
1) การฝึกอบรมบุคลากรที่ทา
หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มี
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก าร การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนพิการ การ
จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
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ASCC 3 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้ ม แข็ ง ให้ กั บ กิ จ กรรมการ
พั ฒ นาขี ด คว ามสาม า ร ถ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก าร และ
ครอบครัว ผู้ช่วยคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ โดยมุ่งเน้นไปที่
ความหลากหลาย ความ
ครอบคลุ ม การเปลี่ ย นแปลง
บรรทัดฐานทางสังคม การขจัด
ตราบาป ความล าเอี ย งโดย
ไม่ได้ตั้งใจ การเลือกปฏิบัติต่ อ
คนพิ ก าร และการน าองค์
ความรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทและ
หน้าที่ประจาวันของผู้ให้บริการ

และการช่วยเหลือคนพิการที่มี
ความถูกต้องเหมาะสม
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) การจั ด สถานที่ ข องหน่ ว ย
เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสี ย งเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ค นพิ ก าร
ตามความต้ อ งการและความ
เหมาะสม
- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้
ครอบคลุมสิทธิเลือกตั้งของคน
พิ ก ารตั้ ง แต่ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
ขณะเลือกตั้ง และหลังจากการ
เลือกตั้ง
- มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
1) การฝึกอบรมบุคลากรที่ทา
หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มี
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เลื อ กตั้ ง ของคนพิ ก าร การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนพิการ การ
จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
และการช่วยเหลือคนพิการที่มี
ความถูกต้องเหมาะสม
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ซึ่ ง อาจรวมถึ ง ข้ า ราชการพล
เรือน ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้าน
กฎหมาย เจ้าหน้าที่สวัส ดิ การ
สั ง ค ม เ จ้ า ห น้ า ที่ บั ง คั บ ใช้
กฎหมาย และผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพ และอื่น ๆ

- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) การจั ด สถานที่ ข องหน่ ว ย
เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสี ย งเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ค นพิ ก าร
ตามความต้ อ งการและความ
เหมาะสม
3) จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลาง
ห รื อ ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง พิ เ ศ ษ
สาหรับคนพิการ รวมทั้งจัดให้
มีการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง
แบบทางเลื อ กนอกจากการ
ลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้ง
- มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
1) การประชาสัมพันธ์และการ
จั ด ท าข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
เลื อ กตั้ ง และนโยบายของ
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับ
เลื อกตั้งที่มีความหลากหลาย
เช่ น คู่ มื อ การเลื อ กตั้ ง อั ก ษร
เบรลล์ เว็บไซต์และแอปพลิเค
ชั น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
ของ WCAG

ASCC 5 ยกระดับความพร้ อ ม
และการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ของเว็ บ ไซต์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง
หน่ ว ยงานรั ฐ บาลและองค์ ก ร
พัฒนาเอกชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการทาธุรกรรมทางธนาคาร
อ อ น ไ ล น์ ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความ
สะดวก และเทคโนโลยี ก าร
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ป รั บ ตั ว เ พื่ อ อ า น ว ย ค ว า ม 2) การจัดให้มีการลงทะเบียน
สะดวกในการเข้ า ถึ ง บริ ก าร เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า
สาหรับคนพิการ
ก่ อ น วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย ทั้งการลงทะเบียน
ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และ
ทางอินเทอร์เน็ต
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลาง
ห รื อ ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง พิ เ ศ ษ
สาหรับคนพิการ รวมทั้งจัดให้
มีการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง
แบบทางเลื อ กนอกจากการ
ลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้ง
- มาตรการหลังการเลือกตั้ง
1) จัดให้มีการรายงานผลการ
เลื อ กตั้ ง ที่ ส ามารถท าให้ ค น
พิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง
B. มี ค ว า ม ASCC 7 ยอมรับและบูรณาการ - มาตรการในภาพรวม
ครอบคลุม
สิทธิของคนพิการเพื่อให้มีส่วน 1) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้
ร่วมอย่างเต็มที่ในทุกมิติของวิถี ครอบคลุมสิทธิเลือกตั้งของคน
ชีวิตชุมชนโดยเคารพต่อการอยู่ พิ ก ารตั้ ง แต่ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
ได้ด้วยตนเอง การมีอิสรภาพใน ขณะเลือกตั้ง และหลังจากการ
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ เ พื่ อ เลือกตั้ง
รั บ ประกั น ว่ า บริ ก ารชุ ม ชนสิ่ ง
อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ
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มาตรการสาคัญ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ของคนพิการ
ASCC 13 ยอมรั บ สิ ท ธิ ของคน
พิ ก ารในการด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ย
ทางเลื อ กของเขาเอง และ
รั บ ประกั น ความหลากหลาย
ของทางเลือกโดยคานึงถึงเรื่อง
การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี การ
ตั ด สิ น ใ จ ด้ ว ย ต นเ อ ง แ ล ะ
รับประกันการอยู่ได้ด้วยตนเอง
ส าหรับคนพิการเกี่ยวกับแบบ
แผนการด ารงชี วิ ต และการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ
เพื่ อ คุ้ ม ครองทั้ ง ภายในและ
ภายนอกที่ อ ยู่ อ าศั ย จากการ
เลือกปฏิบัติบนฐานความพิการ
ทุกรูปแบบ การลิดรอนเสรีภาพ
การแสวงหาผลประโยชน์ การ
ล่ ว งละเมิ ด และการใช้ ค วาม
รุ น แรง ซึ่ ง รวมทั้ ง การเลื อ ก
ปฏิ บั ติ แ ละความรุ น แรงบน
พื้นฐานทางเพศและเพศภาวะ
ASCC 15 ประกั น การเข้ า ถึ ง
สภาพแวดล้อมสร้างสรรค์โ ดย
ถ้ ว นหน้ า โดยเฉพาะสถาบั น
การศึกษา สถาบันสุขภาพและ
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ข้อเสนอแนะ

- มาตรการในภาพรวม
1) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้
ครอบคลุมสิทธิเลือกตั้งของคน
พิ ก ารตั้ ง แต่ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
ขณะเลือกตั้ง และหลังจากการ
เลือกตั้ง
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) การจั ด สถานที่ ข องหน่ ว ย
เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสี ย งเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ค นพิ ก าร
ตามความต้ อ งการและความ
เหมาะสม

มาตรการก่อนการเลือกตั้ง
1) การประชาสัมพันธ์และการ
จั ด ท าข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
เลื อ กตั้ ง และนโยบายของ

แผนงานของ
ประชาคม
พ.ศ. 2568

แผนงานหลัก

มาตรการสาคัญ

ข้อเสนอแนะ

กฎหมาย และหน่ ว ยงานที่
ให้ บ ริการ หน่ว ยงานบังคั บ ใช้
กฎหมาย สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ และส านักงานของผู้
ให้บริการ ซึ่งรวมถึง การขนส่ง
ส า ธ า ร ณ ะ ก า ร น้ อ ม น า
มาตรฐานการออกแบบสาหรับ
ทุ ก คน และการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่
มุ่ ง เน้ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ ง
เพศภาวะและกลุ่ มอายุต่าง ๆ
ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
ASCC 15. 1 รั บ ป ร ะ กั น ก า ร
ย อ ม รั บ ภ า ษ า มื อ ใ น
ระดั บ ประเทศในฐานะภาษา
ส า ห รั บ ค น หู ห น ว ก ใ น ทุ ก
ประเทศสมาชิกอาเซียน

พรรคการเมืองและผู้สมัครรับ
เลื อกตั้งที่มีความหลากหลาย
เช่น ล่ามภาษามือ คาบรรยาย
แทนเสี ย ง เว็ บ ไซต์ แ ละแอป
พ ลิ เ ค ชั น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานของ WCAG
- มาตรการขณะเลือกตั้ง
1) การจั ด สถานที่ ข องหน่ ว ย
เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
2) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่ ว ยเหลื อ ในการลงคะแนน
เสี ย งเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ค นพิ ก าร
ตามความต้ อ งการและความ
เหมาะสม
3) จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลาง
ห รื อ ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง พิ เ ศ ษ
สาหรับคนพิการ รวมทั้งจัดให้
มีการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง
แบบทางเลื อ กนอกจากการ
ลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้ง
4) จัดให้มียานพาหนะของทาง
ราชการสาหรับรับส่งระหว่างที่
พั ก ของคนพิ ก ารกั บ หน่ ว ย
เลือกตั้ง
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Asian Network for Free Elections (ANFREL)
“Promotion of PWD rights of Thailand through the ASEAN Enabling Masterplan on
Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities Project”
I.

Project Summary

In 2017, Asian Network for Free Elections ( ANFREL) , the International
Foundation for Electoral Systems ( IFES) , and the General Election Network for
Disability Access (AGENDA) launched a program called “Political Participation of Persons
with Disabilities in Thailand. ” The program aimed to foster cooperation within the
disabled people’ organizations (DPO) sector, as well as promote and increase their
political engagement through election monitoring, and advocacy campaigns with the
Election Commission of Thailand (ECT) and media groups. The program catalyzed and
promoted interest among DPOs on the paving avenues for strengthened advocacy. With
their renewed spirit, interest to engage has never been higher.
This project will promote participation of Persons with disabilities and their
organizations (DPOs) in politics and elections, which ANFREL has been working on since
2017, and to increase awareness of the Masterplan among the electoral stakeholders.
This program will feature a participatory research, series of engagements with the DPOs,
Election Commission of Thailand ( ECT) , National Human Rights Commission of Thailand
(NHRC), political parties, other electoral stakeholders and media. These activities are
designed to increase awareness of the Masterplan, which could later lead to policy
changes and improvement of the persons with disability rights.
ANFREL staff will be working with DPOs and disability rights experts to conduct
a participatory research to review that will evaluate Thai legal frameworks in compliance
with international standards, such as the UN Convention on the Rights of Persons with
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Disabilities (CRPD), to plan an advocacy strategy and monitoring method to keep track of
the national compliance and progress of the implementation of the Masterplan. Based
on the research outputs, an advocacy campaign forum will be developed to promote the
Masterplan among the ECT, NHRC, other political stakeholders and media. The program
will use series of focus group discussions and an open forum with press statement to
ensure that all the stakeholders are aware of this Masterplan.
ANFREL is currently working with the existing network of about 20 Thai DPOs
that work with Persons who have visual, hearing, psychosocial, intellectual, and physical
disabilities. Engaging with all these sectors will ensure equal opportunities to engage are
provided among the various groups. Through the programs in the proposal, these
organizations will be well engaged or fully informed about the Masterplan and will be
able to present it to other stakeholders for future policy change.
The program will include one participatory research, one focus group discussion
(FGD) of the working group to present the results of the participatory research, to develop
lobbying and monitoring tool and plan, one public advocacy campaign to promote the
Masterplan with engagement of DPOs, ECT, policy makers, and NHRC and a press
conference at the end of this six-month project to publicize the advocacy program of the
Masterplan, the cooperation between various stakeholders and their commitment. For
better and wider access of the data gained through this project. The summary of the
research output will be produced in braille or audio book for future use by the DPOs and
Persons with disabilities as well as related stakeholders.
II. Project Need:
The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) launched the
ASEAN Enabling Masterplan 2025 on Mainstreaming the Rights of Persons with
Disabilities (Masterplan) in December 2018, ANFREL sees a need to promote this
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Masterplan among the Persons with disabilities, DPOs, policy makers, political parties,
media, and other stakeholders. There is a need to involve different groups of Thai DPOs
and experts to:
• Review and evaluate legal framework of the Thailand for compliance with the
international disability rights principles and the Masterplan;
• Design a monitoring plan with the working group to monitor the national
compliance and progress of the implementation of the Masterplan;
• Organize an advocacy campaign activity to publicize the Masterplan among the
electoral stakeholders, including media.
III. Goal and Objectives:
Goal: The political rights of Persons with disabilities in Thailand are advanced and
protected
• Objective 1: DPOs advocate to reform the Thai legal framework, focusing on
political and electoral rights, in compliance with international disability rights
principles and the Masterplan.
• Objective 2: Key stakeholders are aware of the ASEAN Enabling Masterplan 2025
and are empowered to promote the political rights of Persons with disabilities.
IV. Activities
Objective 1
Activity 1: Consultation meeting with DPOs and experts on disability
rights
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The consultation meeting among DPO representatives, including Thailand
Association of the Blind (TAB), experts on disability rights and the project researcher will
result in the development of a public advocacy campaign for the Masterplan and a new
Masterplan working group (on voluntary basis).
Activity 2: A participatory research to study and evaluates Thailand’s
legal frameworks for compliance with the international disability rights principles
and the Masterplan focusing on the political and electoral rights
A participatory research study will be conducted by the project’s researcher
and in cooperation with the working groups comprising of the DPOs and experts on
disability rights. The data collected from this research will show and emphasize the legal
gap, needs and urgency of improvement of the disability rights focusing on the political
and electoral rights in Thailand, in order to comply with the CRPD. The research data will
lay the foundation for this project and will also be useful for the monitoring process in
national compliance and progress of the implementation of the Masterplan. The
summary of research output will be translated into braille or an audio book, to ensure
access to all Persons with disabilities.
Objective 1 outputs: a) summary report which includes data and analysis of
Thai legal frameworks and the international disability rights principles and the
Masterplan focusing on political and electoral rights; b) one accessible translation.
Objective 2
Activity 3: A Focus-Group-Discussion for presentation of the participatory
research outputs
Participatory research outputs will be presented at the FGD to the DPOs, ECTs,
the NHRCs and other stakeholders in order to cross-check and verify research outputs,

198

and to gain inputs and suggestions. At the end of the FGD, a press release will be sent
to both offline and online media to publicize the FGD’s result and recommendation
Activity 4: An advocacy campaign workshop of the Masterplan for ECT,
NHRC, other political stakeholders, and the media
The workshop, which will be held in Bangkok, will engage DPOs, ECTs, policy
makers and political parties. This workshop, which will include a press conference, will
educate the media and political stakeholders so that they can effectively disseminate
information on the Masterplan. Finally, ANFREL will ask all workshop participants for their
commitment in implementation the Masterplan.
Objective 2 outputs: workshop and FGD reports
Activity 5: Final Report
Collect, measure, and synthesize outcomes of the earlier activities, to be
synthesized in a final report. This report must also take note of any potential changes in
policy which may have resulted from advocacy efforts, and measure outcomes according
to M&E indicators developed in the AGENDA M&E training with following the AGENDA
Regional Dialogue.
Outputs: a) final report, including M&E outputs and indicators
V. Implementation Timeline
Project
Month
March

Activity
Consultation
Meeting

Expected Results
Acknowledged
stakeholders and
establishment of a working
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Key Stakeholder
DPOs, experts of
legal frameworks,

Project
Month

MarchMay

June

JulyAugust

Activity

Expected Results

Key Stakeholder

with DPOs and group
experts
on disability rights
Participatory
Participatory research outputs
research
as a foundation of the
program. The data will be
used for supporting the
promotion of the Masterplan
and for designing monitoring
plan

disability rights, and
NHRC

FGD
for
presentation of
the participatory
research

DPOs, experts of
legal frameworks,
disability rights,
ECT, NHRC, political
parties

Advocacy
Campaign
of Masterplan

Informed participants
about the research
outputs, research summary
and output to be posted
online through
ANFREL and stakeholders’
social media platform.
Press release
Informed public about the
Masterplan, presentation of
the research findings and
recommendations and
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DPOs, experts of
legal frameworks,
disability rights, and
NHRC

DPOs, experts of
legal frameworks,
disability rights,
ECT, NHRC, political

Project
Month

August

Activity

Project
evaluation and
final report

Expected Results

Key Stakeholder

commitment of the
stakeholders to implement
the Masterplan at their
respective offices and
departments, press statement
and news to be posted on
ANFREL and stakeholders’
social media platform
Project evaluation report
through evaluation form

parties, media and
other stakeholders
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Project researcher,
working group and
representatives of
key participants

ภาคผนวก 2
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมให้
คาปรึกษา
โครงการวิจัยด้านกฎหมาย
ประเด็นสิทธิทางการเลือกตั้งของคนพิการ
และกาหนดการการประชุม
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การประชุมให้คาปรึกษาโครงการวิจัยด้านกฎหมาย
ประเด็นสิทธิทางการเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ยิ้มสู้คาเฟ่ อรุณอมรินทร์ 39 อรุณอมรินทร์, บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร
จัดโดย มูลนิธิอันเฟรล, AGENDA
คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
2. อาจารย์นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร
3. ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
4. นายสุภวัฒน์ เสมอภาค

6. นายชูเวช เดชดิษฐรักษ์
7. นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์
8. นายคชรักษ์ แก้วสุราช
9. นายเอกชัย ปิ่นแก้ว
10. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน
11. นางสาวชมพูนุท เฉลียวบุญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
Disability People's International Asia-Pacific (DPIAP)
Disability People's International Asia-Pacific (DPIAP)
นักวิจัยโครงการ IDEaR Units
บรรณาธิการ สานักข่าว ThisAble.me
นักข่าว สานักข่าว ThisAble.me
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Anfrel Foundation
Anfrel Foundation

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว
2. นางสาวธันยธรณ์ พลายงาม
3. นางสาวรัชดาพร พันธุ์ชัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักวิจัย
Anfrel Foundation และผู้ช่วยนักวิจัย
Personal Assistant

5. นางสาวผักกาด โพธิ์ศรี
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กาหนดการงานประชุมให้คาปรึกษาโครงการวิจัยด้านกฎหมาย
ประเด็นสิทธิทางการเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ยิ้มสู้คาเฟ่ อรุณอมรินทร์ 39 อรุณอมรินทร์, บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร
จัดโดย มูลนิธิอันเฟรล, AGENDA
กาหนดการ
12.30 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
- แนะนาที่มาของโครงการและแจ้งการติดตามงานที่อันเฟรลได้เคย
ประสาน กับ กกต. ตั้งแต่ปี 60
- แลกเปลี่ยนเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้าถึงข้อมูล
การเลือกตั้งปี 62 สาหรับผู้พิการโดยผู้ให้คาปรึกษา
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นแผนงานเรื่ อ งการรณรงค์ เ พื่ อ สิ ท ธิ ค นพิ ก าร
(Master plan) ที่อาเซียนลงนามร่วมกันที่กรุงเทพมหานคร
พักรับประทานอาหารว่าง
ชี้แจงเรื่องโครงการปัจจุบัน การวิจัยทางกฎหมาย และนาเสนอร่าง
วิจัย
ขอคาปรึกษาเพิ่มเติม และกาหนดแผนงานในช่วงสามเดือน ระหว่าง
นักวิจัยและกลุ่มผู้ให้คาปรึกษา
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ภาคผนวก 3
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุม
การนาเสนอโครงการวิจัยด้านกฎหมาย
ประเด็นสิทธิทางการเลือกตั้งของคนพิการ
และกาหนดการการประชุม
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การประชุมนาเสนอโครงการวิจัยทางด้านกฎหมาย
ประเด็นสิทธิทางการเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 113 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จัดโดย มูลนิธิอันเฟรล, AGENDA
คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
2. อาจารย์นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร
3. ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
4. นายวิทยุต บุนนาค
5. นายรักศักดิ์ ชัญรัญจวนสกุล
6. นางจุมพร สาริยันต์
7. นายสุภวัฒน์ เสมอภาค
8. นายชูเวช เดชดิษฐรักษ์
9. นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์
10. นายคชรักษ์ แก้วสุราช
11. นายเอกชัย ปิ่นแก้ว
12. นางสาวพรปวีณ์ มีมากบาง
13. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน
14. นางสาวชมพูนุท เฉลียวบุญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
Disability People's International Asia-Pacific
(DPI-AP)
นักวิจัยโครงการ IDEaR Units
บรรณาธิการ สานักข่าว ThisAble.me
นักข่าว สานักข่าว ThisAble.me
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Anfrel Foundation
Anfrel Foundation
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว
2. นางสาวธันยธรณ์ พลายงาม
3. นายสุนทร อยู่เจริญ
4. นางสาวจิราพร วิชา
5. นางสาวอัฑฒกาฐ์ เที่ยงปรีชารักษ์
6. Miss Nan Sai Sin

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักวิจัย
Anfrel Foundation และผู้ช่วยนักวิจัย
Anfrel Foundation
ล่ามภาษามือ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ล่ามภาษามือ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
Personal Assistant
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กาหนดการการประชุมนาเสนอโครงการวิจัยทางด้านกฎหมาย
ประเด็นสิทธิทางการเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 113 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จัดโดย มูลนิธิอันเฟรล, AGENDA
กาหนดการ
12.30 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.45 น.

15.45 – 16.30 น.

16.30 – 17.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
น าเสนอโครงการวิจั ย เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ การ
เลือกตั้งของคนพิการตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว
คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัย
พักรับประทานอาหารว่าง
หารื อ เรื่ อ งการเตรี ย มการจั ด เวที ร ณรงค์ ส าธารณะเพื่ อ น าเสนอ
โครงการวิจัย เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
คนพิการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ
หารือเรื่องการทาแผนยุทธศาสตร์ในการหนุนเสริมและพัฒนาสิทธิคน
พิการในการมีส่ ว นร่ว มทางการเลื อกตั้ ง และสร้างความร่ว มมื อ กั บ
องค์กรคนพิการ สถาบันภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
หารือประเด็นการทาวิจัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดย นายเอกชัย ปิ่นแก้ว
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