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ค าน า 

 
การเสรมิพลงัเสรมิพลงัเป็นองคป์ระกอบสดุทา้ยในเมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและเป็นประเดน็ทีค่าบ
เกีย่วกบัเนื้อหาสว่นอื่นๆ ทัง้หมดในขณะทีอ่งคป์ระกอบทัง้สีอ่งคป์ระกอบแรกของเมทรกิซ์นี้มสีว่นสมัพนัธ์กบัภาคสว่น
หลกัของการพฒันา (สขุภาพ การศกึษา ความเป็นอยู่และสงัคม) องคป์ระกอบการเสรมิพลงัการเสรมิพลงัจะมุง่เน้น
เรือ่งความส าคญัของการเสรมิพลงัใหก้บัคนพกิาร สมาชกิในครอบครวัและชมุชนเพื่อเป็นชอ่งทางใหค้นพกิารสามารถ
เขา้สูส่งัคม  ในแต่ละภาคสว่นและท าใหพ้วากเขาทุกคนสามารถเขา้ถงึสทิธแิละสิง่ทีต่นควรจะไดร้บั  
 
ค าวา่ “การเสรมิพลงั” มหีลายความหมายดว้ยกนัตามแต่ละบรบิทดงันัน้จงึไมอ่าจแปลความหมายในดว้ยภาษาต่างๆ 
งา่ยนกั  (1)การเสรมิพลงัข ัน้พื้นฐาน ไดแ้ก ่การมสีทิธใินการพูดและการมผีูร้บัฟงั การปฏบิตัแิละตดัสนิใจในสิง่ต่างๆ 
ไดด้ว้ยตนเอง การควบคมุหรอืการยกระดบัความสามารถในการควบคมุ การเป็นอสิระไมต่อ้งขึน้อยู่กบัใคร การมี
ความสามารถในการต่อสูเ้พื่อสทิธขิองตนเองและการไดร้บัการยอมรบัและเคารพในฐานะประชากรคนหนึ่งทีม่เีท่า
เทยีมกนักบัผูอ้ื่นและมสีว่นรว่มในการสรา้งสงัคมเชน่กนั (1,2) 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ านวนมากมุง่เน้นเรือ่งการใหบ้รกิารดา้นการแพทย์เป็นหลกั เชน่ การ
จดับรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหก้บัคนพกิารโดยไมร่บัสิง่ตอบแทน ซึง่การด าเนินงานในลกัษณะดงักล่าวนี้  แมจ้ะชว่ย
สรา้งการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ใีหก้บัคนพกิารจ านวนมากกจ็รงิแต่กเ็ป็นการสง่เสรมิรปูแบบของการใหบ้รกิารที่
จะตอ้งมผีูใ้หแ้ละผูร้บัแต่การศกัยภาพจะเริม่ตน้ขึน้เมือ่บคุคลหรอืกลุ่มคนมองเหน็วา่ตนเองสามารถเปลีย่นแปลง
สถานการณ์ต่างๆ ไดแ้ละเริม่ลงมอืท า กระบวนการนี้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งอาศยัความตระหนกัและการพฒันาความสามารถ
อนัจะน าไปสูก่ารมสีว่นรว่มมากขึน้ มอี านาจในการตดัสนิใจและควบคมุกระบวนการต่างๆ มากขึน้ และการลงมอื
ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง  (2) 
 
คนพกิาร สมาชกิในครอบครวัและชมุชนมสีว่นส าคญัยิง่ต่อการด าเนินงานของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชน ค าแนะน าต่อไปนี้จะชว่ยสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการด าเนินงานในรปูแบบเดมิใหเ้ป็น
รปูแบบใหมข่องการพฒันาทีทุ่กฝ่ายต่างเขา้มามสีว่นรว่มโดยมชีมุชนเป็นฐาน ทัง้นี้จุดเริม่ตน้ของโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนใดๆ ควรจะเป็นการอ านวยความสะดวกเพื่อใหเ้กดิการเสรมิพลงัแกค่นพกิาร สมาชกิใน
ครอบครวัและชมุชนซึง่จะน าไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไวไ้ดอ้ย่างยัง่ยนื  
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กรอบท่ี 1 –สาธารณรฐัมาลาวี 
มีตวัตน มีสิทธิมีเสียงและมีส่วนร่วม 
 
Malawi Council for the Handicapped (MACOHA)เป็นหน่วยงานในก ากบัของกระทรวงคนพกิารและคนชรามหีน้าที่
รบัผดิชอบปฏบิตักิารของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนระดบัชาตใินประเทศมาลาว ี MACOHA ท างาน
รว่มกบักระทรวงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานสาธารณสขุ การศกึษา การคลงั การวางแผนในเชงิเศรษฐศาสตร ์เพศ การ
พฒันาเดก็และชมุชนตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ อาท ิ 
Federation of Disability Organisations in Malawi(FEDOMA), ChristoffelBlinden Mission (CBM), Sight Savers 
International และ Norwegian Association of the Disabled 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนระดบัชาตขิองมาลาวใีชร้า่งแนวทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  ตาม
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิารและบญัญตัทิศวรรษแห่งคนพกิารแอฟรกินัเป็นกรอบในการพฒันาโปรแกรม 
รฐับาลมาลาวยีอมรบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนวา่เป็นแนวทางหลกัทีท่ าใหส้ามารถเขา้ถงึคนพกิารทัว่ประเทศ 
ทางดา้น MACOHA เองมคีวามรบัผดิชอบโดยตรงในการดแูลงานดา้นสขุภาพ การศกึษาและสภาพความเป็นอยู่ใน
เมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในขณะเดยีวกนักร็ว่มมอืกบั FEDOMA องคก์รพฒันาภาคเอกชนอื่นๆ 
กระทรวงต่างๆ และองคก์รเพื่อคนพกิารในการด าเนินงานดา้นสงัคมและการเสรมิพลงัของเมทรกิซ์นี้  
 
MACOHA, FEDOMA และองคก์ารทีอ่ยู่เคยีงขา้งต่างๆ จะท างานรว่มกบัคนพกิารโดยตรงทัง้ในระดบัเขตและแขวง
เพื่อสรา้งศกัยภาพใหแ้กค่นพกิารเหล่านัน้ การเสรมิพลงัจะเริม่ตน้ดว้ยการใชโ้ปรแกรมยกระดบัความตระหนกัใน
ชมุชน การปรบัเปลีย่นสถานภาพของชมุชน การจดัระเบยีบคนพกิารและการจดัตัง้คณะกรรมการคนพกิารขึน้ ตวัแทน
ของคณะกรรมการนี้จะท าหน้าทีเ่ขา้รว่มการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ถงึมโนทศัน์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและการน าคนพกิารใหส้ามารถเขา้สูส่งัคมกระแสหลกัมากยิง่ขึน้กระทัง่
สามารถเจรจากบัหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่เพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้โดยโปรแกรมพฒันา
ต่างๆ ได ้เมือ่เป็นเชน่นี้แลว้คนพกิารจงึสามารถเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ การศกึษาและโอกาสในการมสีภาพความเป็นอยู่
ทีด่ ีเป็นกลุ่มคนมผีูม้องเหน็ไดย้นิและมสีทิธมิเีสยีงจนสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มในกระบวนการทางสงัคมไดร้บัโอกาสที่
เท่าเทยีมกนักบัผูอ้ื่นและเกดิความมัน่ใจในตนเองมากขึน้ดว้ย  
 
จากการศกึษาของ Norwegian Association of the Disabled เมือ่ไมน่านมานี้พบวา่ในขณะที ่MACOHA ด าเนินงาน
ในสว่นทัง้หา้องคป์ระกอบของเมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนแต่จุดสนใจหลกัซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ของการ
ท างานของ MACOHA กลบัไปอยู่ที ่“การเสรมิพลงัใหก้บัคนพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิ” 
การศกึษาเพื่อประเมนิกจิกรรมดงักล่าวพบวา่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนของประเทศมาลาวมีี
ประสทิธภิาพและกอ่ประโยชน์อย่างยิง่  เพราะสามารถสรา้งความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงต่างๆ องคก์รพฒันา
ภาคเอกชนและองคก์รเพื่อผูพ้กิารใหส้ามารถเขา้มารว่มงานกนัได ้  
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เป้าหมาย 
คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัสามารถของพวกเขา  สามารถตดัสนิใจเรือ่งของตนเองและมคีวามรบัผดิชอบในการ
ปรบัเปลีย่นชวีติและพฒันาชมุชนของตนใหด้ยีิง่ขึน้  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอื  การสนบัสนุนกระบวนการสรา้ง  ดว้ยการสง่เสรมิ สนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกใหค้นพกิารและสมาชกิในครอบครบัมสีว่นรว่มกบัประเดน็ต่างๆ ทีม่ผีลต่อชวีติตนและครอบครวั  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารสามารถเลอืกและตดัสนิใจปฏบิตัสิิง่ต่างๆ ไดโ้ดยมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสิง่นัน้ๆ  
• คนพกิารมสีว่นรว่มและสามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บัครอบครวัและชมุชนของตนเองได้  

• อุปสรรคขวางกัน้ต่างๆ ในชมุชนถูกจ ากดัออกไป และคนพกิารไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นคนทีม่ศีกัยภาพเท่า
เทยีมกบัคนปกติ 

• คนพกิารและครอบครวัสามารถเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ดา้นการพฒันาและบรกิารต่างๆ ในชมุชน  
• คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัรวมตวักนั เพื่อกอ่ตัง้กลุ่มและองคก์รของตนเอง ซึง่มุง่แกป้ญัหาทีทุ่กคน

ประสบ 
 

มโนทศัน์หลกั 
 
การสูญเสียศกัยภาพ 
คนพกิารจ านวนมากตอ้งสญูเสยีศกัยภาพของตนเองทัง้ในระดบัครอบครวัและชมุชน เพราะพวกเขามกัจะไดร้บัการ
สนบัสนุนจากครอบครวัเป็นอย่างมาก ซึง่ในอกีมมุมองหนึ่งกก็ลายเป็นการปกป้องมากเกนิไป  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที่
สมาชกิในครอบครวัท างานเกอืบทุกสิง่ใหค้นพกิารเหล่านี้  ซึง่กอ็าจเป็นไปไดว้า่  คนพกิารอาจถูกปฏเิสธหรอืกดีกนั
ออกจากชวีติชมุชนเนื่องดว้ยตราบาปและการแบง่แยกเหล่านี้  สิง่เหล่านี้แสดงใหเ้หน็วา่  คนพกิารมขีอ้จ ากดัทัง้ใน
ดา้นโอกาสและทางเลอืก สภาพเชน่นี้ท าใหค้นพกิารกลายเป็นเหยื่อและเป็นบคุคลทีผู่จ้ะใหห้ยบิยื่นสิง่ต่างๆ ใหด้ว้ย
ความสงสาร  และไมส่ามารถเป็นบคุคลทีจ่ะสรา้งสิง่ต่างๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความแตกต่างได ้ทศันคตทิีเ่ป็นลบประกอบกบั
ความคาดหวงัของสงัคมทีต่ ่ามากเชน่นี้เอง เป็นเหตุใหค้นพกิารรูส้กึวา่ตนเองสญูเสยีศกัยภาพ ไมส่ามารถท าอะไรได้
หรอืไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชวีติตนเองได ้อกีทัง้ยงัอาจจะรูส้กึวา่ตนเองไรค้า่ ไรส้มรรถภาพ มองตนเองไมด่แีละ
สญูเสยีความภาคภมูใิจในตนเอง ความรูส้กึสญูเสยีศกัยภาพเชน่นี้เองทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ใหก้ารแสวงหาแนวทางในการ
เสรมิพลงั 
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การเสริมพลงัและการกระตุ้น 
การเสรมิพลงัเป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น  และไมใ่ชส่ิง่ทีเ่กดิขึน้ไดใ้นทนัทหีรอืเป็นสิง่ทีส่ามารถสง่ต่อใหผู้อ้ื่นได้ (2) 
ความเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมือ่คนพกิารเปลีย่นทศันคตจิากการเป็นผูร้บั ซึง่ไมม่สีว่นรว่มใดๆ มาเป็นผูก้อ่เกดิ
ประโยชน์ทีม่สีว่นรว่มในการสรา้งความเปลีย่นแปลงนัน้ การเปลีย่นทศันคตเิชน่นี้ถอืเป็นสิง่ส าคญัในการท าลาย
ก าแพงหรอือุปสรรคขวางกัน้ต่างๆ ทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นความคดิ สถาบนัและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีอ่าจจะมอียู่
ในชมุชนโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถอ านวยความสะดวกแกก่ระบวนการนี้โดยการยกระดบั
ความตระหนกั ใหค้วามรู ้สรา้งศกัยภาพและสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มซึง่จะน าไปสูก่ารทีผู่พ้กิารสามารถทีจ่ะ
ควบคมุและตดัสนิใจในระดบัทีส่งูขึน้ องคป์ระกอบเหล่านี้ไดก้ล่าวถงึแลว้ในคูม่อืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนฉบบั
ต่างๆ  
 
ความตระหนัก 
ความตระหนกัคอืระดบัของความเขา้ใจทีบ่คุคลมตี่อตนเอง สถานการณ์และสงัคมทีต่นเองอาศยัอยู่ การยกระดบัความ
ตระหนกัชว่ยใหผู้ค้นสามารถมองเหน็ไดว้า่โอกาสทีจ่ะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงนัน้ยงัคงมอียู่ (3) การยกระดบัความ
ตระหนกัถงึเรือ่งความพกิารและสทิธมินุษยชนในครอบครวัและชมุชนสามารถท าลายก าแพงทีข่วางกัน้คนพกิารอยู่
และท าใหค้นพกิารมอีสิรภาพในการมสีว่นรว่มและสามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ขึน้  
 
ข้อมลู 
ขอ้มลูคอืขมุพลงัทีส่ าคญั  ซึง่กจิกรรมส าคญัอย่างหนึ่งของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกค็อืการเผยแพร่
ขอ้มลูนัน่เอง ยิง่ประชากรตกอยู่ในภาวะยากจนเท่าใด  พวกเขากจ็ะยิง่เขา้ถงึขอ้มลูพื้นฐานเกีย่วกบัสทิธขิองตนได้
น้อยลงเท่านัน้ แต่หากมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แลว้  ผูพ้กิารสามารถทีจ่ะใชป้ระโยชน์ ดว้ยการเขา้ถงึบรกิารและใช้
สทิธติ่างๆของตน รวมทัง้เจรจาอย่างมปีระสทิธภิาพและท าใหผู้ม้หีน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งหนัมารบัผดิชอบต่อการกระท า
ต่างๆ ดว้ย  คนพกิารจะไมส่ามารถด าเนินการใดๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพจนสรา้งความเปลีย่นแปลงไดห้ากไมม่ขีอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งเป็นปจัจุบนัและอยู่ในรปูแบบทีค่นพกิารสามารถเขา้ใจได ้ (1) 
 
การสร้างความสามารถ 
คนพกิารตอ้งการทกัษะและความรูเ้พื่อท าใหพ้วกเขาเขา้ไปมสีว่นรว่มและท าประโยชน์ใหก้บัครอบครวัและชมุชนของ
ตนเองได ้การพฒันาทกัษะและความรูส้ามารถจะชว่ยเสรมิสรา้งความมัน่ใจและความภาคภมูใิจในตนเอง  ในระดบัที่
สงูขึน้ซึง่เป็นสว่นส าคญัของกระบวนการเสรมิพลงั  
 
การสนับสนุนจากเพือ่น 
คนพกิารจ านวนมากรูส้กึวา่ตนตอ้งเผชญิกบัปญัหาอยู่ตามล าพงั  ซึง่หากพวกเขาไดพ้บกบัคนอื่นๆทีม่ปีญัหา
คลา้ยคลงึกนั  พวกเขากอ็าจจะรูส้กึวา่คนอื่นกอ็ยู่ในสภาพการณ์เดยีวกนั  และกอ็าจจะมวีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมอืนกนัได้
ดว้ย การพบปะสนทนากนัระหวา่งเพื่อนคนพกิารจะชว่ยลดความรูส้กึโดดเดีย่วและชว่ยยกระดบัความชว่ยเหลอืที่
ใหแ้กก่นั (ด ู“กลุ่มพึง่พาตนเองและองคก์รเพื่อคนพกิาร” ขา้งใต)้  
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การมีส่วนร่วม 
ความรูส้กึทีต่นเองสามารถทีจ่ะท าประโยชน์ต่างๆ ได ้ย่อมท าใหบ้คุคลนัน้เป็นทีร่บัรูใ้นสงัคมและเป็นสว่นส าคญัใน
กระบวนการเสรมิพลงั คนพกิารสามารถสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มและท าประโยชน์ใหผู้อ้ื่นไดใ้นหลายระดบัดว้ยกนั 
ยกตวัอย่างเชน่ในระดบัครวัเรอืนคนพกิารสามารถท ากจิกรรม  เชน่การดแูลสมาชกิในครอบครวั การตอ้นสตัว ์การตกั
น ้า การท าอาหารและการท าความสะอาด ในระดบัชมุชนคนพกิารสามารถใหก้ าลงัใจในฐานะเพื่อนแกผู่ท้ีเ่พิง่เผชญิ
ภาวะพกิาร  และสามารถเขา้รว่มเป็นสมาชกิในกลุ่มหรอืองคก์รต่างๆ ได ้  
 
พนัธมิตรและความร่วมมือ  
คนพกิารมจี านวนจ ากดัดงันัน้จงึตอ้งกอ่ตัง้พนัธมติรและสรา้งความรว่มมอืกบัภาคสว่นอื่นๆทีม่คีวามมุง่หวงัใหเ้กดิการ
พฒันาและการเป็นสงัคมหนึ่งเดยีวแนวทางสงัคมหนึ่งเดยีวนี้จะใชไ้ดด้เีมือ่กลุ่มอื่นๆ เขา้มามสีว่นรว่มดว้ย หากทุกคน
รว่มมอืกนัแลว้ กจ็ะสง่ผลใหช้มุชนเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของดว้ยกนัมากกวา่  
 
กรอบท่ี 2 – สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
ไมล่าเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรบัทกุคน 

 
ไมล่า ซึง่อาศยัอยู่ในประเทศฟิลปิปินสเ์ป็นโรคสไปนา ไบฟิดา  (Spina bifida) แต่ก าเนิด เธอรูส้กึวา่ความทุพพลภาพ
ของเธอนัน้เป็นสิง่ทีท่ าใหช้วีติของเธอตอ้งประสบความยากล าบากตัง้แต่เดก็ เธอบอกวา่ “ฉนัแทบจะไมม่คีวาม
ภาคภมูใิจละมัน่ใจในตนเองเลย  ฉนัมกัจะถามตวัเองเสมอวา่ท าไมตอ้งเป็นฉนัดว้ย เรือ่งนี้ท าใหฉ้นัเคยคดิฆา่ตวัตาย
ดว้ยซ ้า แต่พอเวลาผา่นไปฉนักเ็ริม่เรยีนรูท้ีจ่ะใชช้วีติอยู่กบัความทุพพลภาพของฉนัและใชค้วามสามารถทีฉ่นัม ีดว้ย
ความชว่ยเหลอืโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและทุนการศกึษาทีไ่ดร้บัจากมลูนิธ ิ Simon of Cyrene ฉนั
จงึเขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาและการบญัชจีนจบ (ในปี ค.ศ. 2007) จากนัน้ฉนักจ็งึเขา้โปรแกรมอบรมการพฒันา
ตนเองและการเป็นผูน้ า ชวีติของฉนัเปลีย่นไปนบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ฉนัเป็นผูน้ าในเขตอลัเบย์ขององคก์รเพื่อคน
พกิาร ความมัน่ใจในตนเองของฉนัและการเปลีย่นแปลงวธิคีดิท าใหฉ้นัสามารถเผชญิหน้ากบัความจรงิเรือ่งความ
พกิารของตวัเองได ้ตอนนี้ฉนักา้วออกมาอย่างเตม็ตวัแลว้และเลอืกท างานเพื่อกระตุน้คนทีพ่กิารคนอื่นๆดว้ยการ
เป็นตวัอย่างทีด่ ีเพราะสิง่ดสีิง่แรกทีเ่ราสามารถท าใหก้บัคนอื่นไดก้ค็อืการเป็นตวัอย่างทีด่ ีฉนัเชือ่วา่  ความพกิาร
ไมใ่ชอุ่ปสรรคทีจ่ะมาขวางไมใ่หเ้ราไปถงึเป้าหมายใดๆ ได”้  

 
ส่วนประกอบย่อยในองคป์ระกอบน้ี 
 
การรณรงคแ์ละการส่ือสาร 
สว่นประกอบย่อยนี้เกีย่วเนื่องกบัการรณรงคด์ว้ยตนเองซึง่หมายถงึการทีค่นพกิารจะออกมาพูดเพื่อธ ารงไวซ้ึง่
ประโยชน์ของตนและเกีย่วกบัเรือ่งการสือ่สารดว้ย อาท ิวธิกีารสง่และรบัสารซึง่เป็นเรือ่งส าคญัส าหรบัการรณรงคด์ว้ย
ตนเอง เราจ าเป็นตอ้งพจิารณาทัง้สองสว่นนี้ในการอ านวยความสะดวกใหเ้กดิการเสรมิพลงัในหมูค่นพกิาร การ
รณรงคแ์ละการสือ่สารถอืเป็นการเชือ่มโยงคนพกิารเขา้กบัครอบครวัและชมุชน ซึง่จะท าใหพ้วกเขาเกดิพลงัในการ
เลอืกการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็และท าการตดัสนิใจซึง่จะเป็นสิง่ทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความมัน่ใจและความรูส้กึวา่
ตนเองมเีกยีรต ิโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะเขา้ไปมบีทบาทส าคญัในการท างานรว่มกบัคนพกิารเพื่อ
ชว่ยยกระดบัความสามารถในการสือ่สารและมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น  อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถในการ
รณรงคเ์พื่อกลุ่มของตนเองในทีส่ดุ  
 



6 

 

การขบัเคลื่อนชุมชน 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะประสบความส าเรจ็ได ้ กข็ ึน้อยู่กบัการมสีว่นรว่มของชมุชนเป็นส าคญั 
ดงันัน้การขบัเคลื่อนชมุชนจงึเป็นกลยุทธ์ทีมุ่ง่หวงัทีจ่ะกระตุน้สมาชกิในชมุชนและชว่ยเสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้ก ่ พวก
เขาเหล่านัน้ในการทีจ่ะเปลีย่นแปลงและลงมอืท าอะไรบางอย่างได ้กลยุทธ์นี้มกัใชใ้นประเทศทีม่รีายไดต้ ่าเพื่อ
แกป้ญัหาพฒันาการชมุชน  และเพื่อทีจ่ะใชโ้ดยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเพื่อท าใหแ้น่ใจไดว้า่ชมุชนมี
ศกัยภาพทีจ่ะสนองตอบต่อความตอ้งการของคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัได ้  
 
การมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
การสง่เสรมิใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในการเมอืงถอืเป็นแนวทางส าคญัของการเสรมิพลงั การตดัสนิใจเป็นกระบวนการ
ส าคญัของการเมอืง ดงันัน้การมสีว่นรว่มในทางการเมอืงจะท าใหค้นพกิารซึง่ก าลงัประสบปญัหานัน้ไดเ้ขา้ไปเป็น
ศนูย์กลางของกระบวนการตดัสนิใจและกอ่ใหเ้กดิอทิธพิลต่อการตดัสนิใจต่างๆ เหล่านัน้ดว้ยตนเอง โดยทัว่ไป การ
เขา้ไปมสีว่นรว่มในทางการเมอืงมไีดห้ลากหลายรปูแบบดว้ยกนั  เริม่ตัง้แต่การมสีว่นรว่มอย่างเป็นทางการ (เชน่ การ
ตัง้พรรคการเมอืงระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ) การมสีว่นรว่มอย่างไมเ่ป็นทางการ (การสนทนาเรือ่งการเมอืงกบั
เพื่อนฝงูและครอบครวั) สว่นประกอบย่อยนี้จะพจิารณาถงึวธิกีารทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิเพื่อใหค้นพกิารและ
ครอบครวัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ และท าใหต้นมสีทิธแิละโอกาสเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่นได ้  
 
กลุ่มพ่ึงพาตนเอง  
กลุ่มพึง่พาตนเองคอืกลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่างไมเ่ป็นทางการโดยคณะบคุคลทีม่ารวมตวักนัเพื่อท ากจิกรรมบางประการ
รว่มกนั  และชว่ยแกป้ญัหาทีทุ่กคนต่างประสบรว่มเดยีวกนั โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดจุดเน้นของกจิกรรมต่างๆ ใหอ้ยู่เหนือกวา่ระดบัตวับคุคล กล่าวคอื  จะตอ้งสนบัสนุนใหค้นพกิารและครอบครวั
กอ่ตัง้ เขา้รว่มและเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มพึง่พาตนเอง การมสีว่นรว่มในกลุ่มพึง่พาตนเองท าใหค้นในสงัคมหนัมาสนใจ
คนพกิารมากยิง่ขึน้ และคนพกิารกจ็ะไดร้บัการสนบัสนุนอย่างทัว่ถงึ กลุ่มพึง่พาตนเองจะสง่เสรมิใหค้นพกิารทีเ่ป็น
สมาชกิแบง่ปนัทรพัยากรและหาทางแกป้ญัหาต่างๆ รว่มกนัและยกระดบัความมัน่ใจและความภาคภมูใิจในตนเอง
ของคนพกิารใหส้งูขึน้  โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถใชก้ลุ่มพึง่พาตนเอง เพื่อน าไปสูเ่ป้าหมาย
บางประการของตนและเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบักระบวนการเสรมิพลงั สว่นประกอบย่อยนี้จะมุง่เน้นวา่
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะสามารถสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหม้กีารกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเอง
ไดอ้ย่างไรบา้ง 
 
องคก์รเพ่ือคนพิการ  
คนงานในสถานทีต่่างๆ ทัว่โลกสามารถทีจ่ะรวมตวักนัเพื่อสง่เสรมิและปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในทีท่ างานได้
ฉนัใด คนพกิารกส็ามารถรวมตวักนัเพื่อกอ่ตัง้เป็น “องคก์รเพื่อคนพกิาร” ไดฉ้นันัน้  ทัง้นี้  กเ็พื่อสง่เสรมิและปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นส าคญัองคก์รเพื่อคนพกิารมอียู่จ านวนมาก ทัง้ในระดบัภมูภิาค ระดบัชาตแิละระดบั
นานาชาต ิองคก์รเหล่านี้มกัจะมโีครงสรา้งทีช่ดัเจนและมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย อาท ิการรณรงคแ์ละการเป็นตวัแทน
ใหก้บัคนพกิาร การสนบัสนุนองคก์รเหล่านี้จคึงเป็นวธิกีารหนึ่งทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิการเสรมิพลงัส าหรบัคนพกิารได ้
ดว้ยเหตุนี้  ในชมุชนทีม่ที ัง้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและองคก์รเพื่อคนพกิารด าเนินงานอยู่ กค็วรทีจ่ะ
รว่มมอืกนั แต่หากไมม่อีงคก์รเพื่อคนพกิารแลว้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกค็วรหนัไปสนบัสนุนการ
กอ่ตัง้องคก์รเพื่อคนพกิารในระดบัชมุชนซึง่เนื้อหาต่างๆ ของสว่นประกอบย่อยนี้ไดก้ล่าวถงึไวอ้ย่างครอบคลุมแลว้  
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การรณรงคแ์ละการส่ือสาร 
 
บทน า  
คูม่อืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดร้ะบถุงึการรณรงคว์า่เป็นกจิกรรมทีแ่นะน าใหป้ฏบิตัมิาโดยตลอด การรณรงค์
สามารถจดัไดใ้นหลายรปูแบบและโดยหลายกลุ่ม เชน่ กลุ่มพึง่พาตนเองหรอืองคก์รเพื่อคนพกิารอาจจะรณรงค์
รว่มกนัเป็นกลุ่มเพื่อโน้มน้าวผูม้อี านาจตดัสนิใจเพื่อท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงและเพื่อใหเ้กดินโยบายและโปรแกรม
ทีค่รอบคลุมถงึคนพกิาร แต่สว่นประกอบย่อยนี้จะมุง่เน้นเรือ่งการรณรงคด์ว้ยตนเองหรอืการใหแ้ต่ละบคุคลสามารถ
แสดงความคดิความเหน็เพื่อพทิกัษ์ซึง่ประโยชน์ของตนเองมากกวา่  
 
การรณรงคจ์ะประสบความส าเรจ็ไดก้ต็่อเมือ่ขอ้เรยีกรอ้งอนัเป็นสาระส าคญันัน้ไดถู้กสง่ออกไปและไดร้บัโดย
ปลายทาง แต่เนื่องจากคนพกิารจ านวนมากมปีญัหาดา้นการสือ่สารดงันัน้บอ่ยคร ัง้จงึไมม่ใีครรบัฟงัเสยีงของพวกเขา  
ทัง้ทีจ่รงิๆ  แลว้ พวกเขามโีอกาสไมม่ากในการโน้มน้าวการตดัสนิใจในเรือ่งประเดน็ปญัหา นโยบายและบรกิารทีจ่ะ
สง่ผลต่อชวีติของตน (4)อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารเน้นย ้าถงึความส าคญัเรือ่งการสือ่สารของคนพกิาร ขอ้ 9 ของ
อนุสญัญานี้เรยีกรอ้งใหร้ฐัดแูลใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึสิง่ต่างๆ ไดเ้ท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น อาท ิ“...ขอ้มลูและการสือ่สาร 
ตลอดจนเทคโนโลยแีละระบบขอ้มลูและการสือ่สาร...” และขอ้ 21 ยงัยนืยนัถงึสทิธขิองคนพกิารทีส่ามารถม ี“...
อสิรภาพในการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ ตลอดจนอสิรภาพในการขอ ไดร้บัและสง่ต่อซึง่ขอ้มลูและแนวคดิในระดบัที่
เท่าเทยีมกนักบัผูอ้ื่นในทุกรปูแบบของการสือ่สารทีต่นเลอืก...” (5) 
 
กระบวนการเสรมิพลงัส าหรบัคนพกิารจ าเป็นตอ้งอาศยัการรณรงคด์ว้ยตนเองและการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สว่นประกอบย่อยนี้จงึเน้นย ้าถงึแงม่มุทีส่ าคญัของทัง้สองสิง่นี้และใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้ในสว่นของกจิกรรมทีโ่ปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถท าได ้  
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กรอบท่ี 3–สาธารณรฐัอินเดีย 
เส้นทางสู่ชีวิตท่ีมีผลิตผลของหนัสา  
 
หนัสาเกดิมาในครอบครวัซึง่อาศยัอยู่ ณ หมูบ่า้นชนบทอนัห่างไกลชือ่ดานก ิ ในรฐักจูารฐัของอนิเดยี ผูน้ าครอบครวั
ของหนัสาเป็นผูใ้ชแ้รงงานซึง่ไดร้บัคา่จา้งเป็นรายวนั เธอเป็นคนหูหนวก มองเหน็อะไรไมช่ดัและมคีวามพกิารทาง
ปญัญาจงึถูกชาวบา้นเรยีกวา่เป็น “ค าสาปของพระเจา้” ครอบครวัของเธอถูกรงัเกยีจและหากคนในครอบครวัของ
เธอไปอยู่ในพื้นทีห่รอืบา้นของใครเขา้  พวกเขากจ็ะถูกมองวา่เป็นตวัโชครา้ย และเนื่องจากครอบครวัของหนัสาตอ้ง
หางานท าในแต่ละวนัเพื่อเลี้ยงปากทอ้ง ตราบาปและการกดีกนันี้จงึเป็นภาระทีใ่หญ่หลวงทีส่ง่ผลต่อทัง้ครอบครวั
ของเธอ 
 
สถานการณ์ต่างๆ ของหนัสาและครอบครวัเริม่ดขี ึน้เมือ่เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่ผา่น
การฝึกอบรมมาจาก Sense International เริม่เขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื เวลาทีม่าเยีย่มทีบ่า้นของหนัสา  เจา้หน้าที่
เหล่านี้กจ็ะส ารวจสภาพแวดลอ้มของเธอดว้ยการใชเ้กมและกจิกรรมต่างๆ เมือ่เวลาผา่นไปหนัสาจงึเริม่ตอบสนอง
และมพีฒันาการ เธอเรยีนรูท้ีจ่ะสือ่สารกบัผูอ้ื่นดว้ยภาษามอื นบัจ านวนดว้ยลูกปดัและค านวณเลขอย่างงา่ยได ้ 
พฒันาการทีด่มีากขึน้ คอื หนัสาเริม่ชว่ยมารดาท างานบา้นและจากเดมิทีม่กัจะชอบแต่งกายซอมซ่อและชอบปลกี
วเิวก  เธอกเ็ปลีย่นมาเป็นวยัรุน่ทีแ่ต่งตวัดแีละมคีวามมัน่ใจมากยิง่ขึน้  
 
ส าหรบัคนในหมูบ่า้นปรากฏวา่ พวกเขายงัตอ้งใชเ้วลาอกีพอสมควรในการปรบัเปลีย่นทศันคต ิซึง่ต่อมากค็อ่ยๆเริม่
เปลีย่นกนัอย่างชา้ๆ  ชาวนาต่างๆ เริม่จา้งบดิามารดาของหนัสาอกีคร ัง้หนึ่งและสงัเกตเหน็ทกัษะและความสามารถ
ของเธอดว้ย ปจัจุบนันี้หนัสาเป็นคนชว่ยงานในไรแ่ละชว่ยครอบครวัสรา้งรายได ้ครอบครวัของเธอไดร้บัเชญิใหเ้ขา้
รว่มกจิกรรมทางสงัคมและกจิกรรมของชมุชนอกีคร ัง้หนึ่งและตวัหนัสาเองกไ็ดรู้จ้กักบัเพื่อนในกลุ่มอายุรุน่ราวคราว
เดยีวกนักบัเธอดว้ย  
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เป้าหมาย 
คนพกิารสามารถพูดแสดงความคดิเหน็เพื่อพทิกัษ์ไวซ้ึง่สทิธปิระโยชน์ของตนเองได้  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการชว่ยใหค้นพกิารสามารถพฒันาทกัษะการรณรงคแ์ละการสือ่สาร
ของตนและสนบัสนุนใหเ้กดิโอกาสอนัเหมาะสม  รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้ขาเหล่านัน้สามารถตดัสนิใจและแสดงออกซึง่
ความจ าเป็นและความตอ้งการของตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารและครอบครวัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและทรพัยากรดา้นการสือ่สารไดด้ยีิง่ขึน้  
• มกีารลดและ/หรอืขจดัอุปสรรคขวางกัน้ดา้นการสือ่สารของคนพกิาร  

• คนพกิารและครอบครวัมโีอกาสพูดในเรือ่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและชมุชน  
• เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเป็นผูส้ ือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพและแบง่ปนัขอ้มลูกบั

ผูเ้กีย่วขอ้งทุกรายตลอดจนผูท้ีม่ปีญัหาดา้นการสือ่สารดว้ย  
 
มโนทศัน์หลกั 
 
การรณรงคด้์วยตนเอง 
การรณรงคด้์วยตนเองคืออะไร  
คนสว่นมากใชว้ธิกีารรณรงคด์ว้ยตนเองอยู่ทุกวนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการสว่นตวัการรณรงคด์ว้ยตนเองคอืการ
สนบัสนุนใหค้นพกิารมสีทิธมิเีสยีงของตนเอง คอื  ทราบถงึสทิธแิละความรบัผดิชอบของตนเอง เรยีกรอ้งและสามารถ
เลอืกหรอืตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัชวีติของตนเองได ้  
 
เหตใุดการรณรงคด้์วยตนเองจึงเป็นเรือ่งส าคญั  
การรณรงคด์ว้ยตนเองเป็นองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการเสรมิพลงั คนพกิารจ านวนมากใชช้วีติผา่นไปในแต่ละ
วนั  โดยทีไ่มม่ใีครฟงัเสยีงของพวกเขา  ในทางตรงกนัขา้ม พวกเขาจะมแีต่คนคอยสัง่วา่จะตอ้งท าอะไร เป็นเหตุให้
การตดัสนิใจต่างๆ ไดม้ผีูอ้ื่นตดัสนิใจใหเ้รยีบรอ้ยแลว้หากคนพกิารเหล่านี้ไดเ้รยีนรูท้กัษะการรณรงคด์ว้ยตนเองพวก
เขากจ็ะสามารถแสดงออกซึง่สทิธขิองตน ควบคมุชวีติและตดัสนิใจเพื่อตนเองไดอ้ย่างดทีีส่ดุ การรณรงคด์ว้ยตนเอง
ในรปูแบบทีพ่ื้นฐานทีส่ดุกค็อืการทีค่นพกิารสามารถเลอืกไดว้า่ตนจะรบัประทานอาหารอะไรและจะแต่งกายอย่างไร 
หรอืในระดบัทีส่งูขึน้กค็อืสามารถพูดในทีส่าธารณะเกีย่วกบัเรือ่งทีส่ าคญัส าหรบัตนได ้ ตวัอย่างเชน่บรกิารต่างๆ ทีต่น
ไดใ้ชเ้ป็นตน้  
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กรอบท่ี 4  
การรณรงคด้์วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
เดก็พกิารมบีทบาทส าคญัในการเจรจาต่างๆ ดงัจะเหน็ไดจ้ากในชว่งของการรา่งอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารใน
เดอืนมกราคม ค.ศ. 2006 ในชว่งของการเจรจารอบที ่ 6 นัน้เดก็กลุ่มหนึ่งจากบงัคลาเทศ สาธารณรฐัประชาชนจนี
และสหราชอาณาจกัรเดนิทางไปยงันิวยอรค์เพื่อน าเสนอมมุมองของตนวา่เหตุใดอนุสญัญาดงักล่าวจงึควรมี
มาตรการบางมาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องสทิธขิองตน เดก็เหล่านี้ออกแถลงการณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรทีส่ง่
เวยีนไปทัว่ถงึกนัเพื่อเน้นย ้าถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเลกิใชร้ะบบสถานสงเคราะห์คนพกิาร การแกป้ญัหาเรือ่งความ
รนุแรงและการประพฤตติ่อคนพกิารอย่างไมเ่หมาะสม ตลอดจนการเขา้ถงึบรกิารและขอ้มลูต่างๆ และต่อมา  เมือ่มี
พธิลีงนามในอนุสญัญานี้ในเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2007 นกัรณรงคเ์คลื่อนไหวซึง่เป็นเดก็พกิารสองคนจากนิคารากวั
และอารเ์มเนียไดย้ ้าเตอืนกบัเหล่าตวัแทนทัง้หมด  เพื่อใหพ้วกเขาใสใ่จกบัสถานการณ์ของเดก็พกิารตามขอ้บงัคบัใน
อนุสญัญาฉบบัใหมน่ี้ การมสีว่นรว่มของเยาวชนเหล่านี้เป็นการยนืยนัวา่เดก็พกิารสามารถเป็นนกัรณรงคเ์พื่อสทิธิ
ของตนทีม่ปีระสทิธภิาพไดแ้ละพวกเขากค็วรมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจต่างๆ ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อตนเอง (6,7,8,9) 
 

 
การสนับสนุนทีจ่  าเป็นได้แก่อะไรบ้าง 
ในบรบิททัว่ไปสว่นมากคนพกิารจะตอ้งประสบกบัการถูกตราหน้าและการกดีกนั การแสดงออกซึง่ความคดิเหน็  การ
ใหไ้ดม้าซึง่ความตอ้งการและความจ าเป็นของคนพกิานัน้เป็นสิง่ทีท่ าไดย้ากมาก คนพกิารจงึควรไดร้บัการสนบัสนุน
ดา้นการเรยีนรูท้กัษะการรณรงคด์ว้ยตนเอง (ด ู“กจิกรรมแนะน า”) การรณรงคเ์พื่อตนเองเป็นเป้าหมายในทา้ยทีส่ดุ
ส าหรบัคนพกิาร แต่ในบางสถานการณ์นัน้คนพกิารอาจรอ้งขอหรอืจ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากผูส้นบัสนุนดว้ย 
ซึง่ผูส้นบัสนุนในทีน่ี้อาจจะเป็นสมาชกิในครอบครวั เพื่อน สมาชกิองคก์รเพื่อคนพกิาร อาสาสมคัรนกัรณรงคจ์าก
ชมุชนหรอืเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนผูส้นบัสนุนมหีน้าทีส่ าคญัทีจ่ะชว่ยใหค้นพกิารเขา้ถงึ
ขอ้มลูต่างๆ ชว่ยนดัหมายอ านวยความสะดวกในทีป่ระชมุชว่ยเขยีนจดหมายเกีย่วกบัเรือ่งส าคญัต่างๆ และชว่ยพูด
แทนคนพกิารในสถานการณ์ทีค่นพกิารประสบกบัความยากล าบาก  
 
การส่ือสาร 
 
การสือ่สารคืออะไร 
การสือ่สารคอืการถ่ายทอดขอ้มลูหรอืสารจากบคุคลหนึ่งสูอ่กีบคุคลหนึ่งและเป็นวธิกีารทีจ่ะชว่ยสรา้งเสรมิใหเ้กดิ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบคุคลและชมุชน การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่วธิกีาร เหตุผลและโอกาส  

• วธิกีารหมายถงึรปูแบบของการสง่สาร เชน่ สง่สารดว้ยวธิกีารพูดเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท าสญัลกัษณ์
ภาษามอืและ/หรอือุปกรณ์ชว่ยสือ่สารอื่นๆ ซึง่แต่ละคนกส็ามารถทีจ่ะใชร้ปูแบบของการสือ่สารทีเ่หมาะสม
กบัความจ าเป็นของตนมากทีส่ดุ (ดอูงคป์ระกอบ “สขุภาพ  – อุปกรณ์ชว่ยเหลอื”)  

• เหตุผลหมายถงึสาเหตุทีจ่ะตอ้งสือ่สารกนั ไดแ้ก ่ การแสดงออกซึง่ความตอ้งการพื้นฐานเชน่การขอดืม่น ้า 
การแสดงออกซึง่ความคดิ ความคดิเหน็และความรูส้กึ การถามชือ่บคุคลอื่น การท าความรูจ้กักบัเพื่อนใหม่
หรอืการเล่าเรือ่งตลก เป็นตน้ 

• โอกาสหมายถงึ บคุคลตอ้งการโอกาสส าหรบัสือ่สารกบัผูอ้ื่นอยู่บอ่ยครัง้ คนพกิารสว่นมากมกัไมม่โีอกาส
สือ่สาร เชน่  ในกรณีของเดก็พกิาร พวกเขามกัจะถูกกนัไว ้เพื่อไมใ่หแ้ขกทีม่าบา้นไดเ้หน็ หรอืคนทีเ่ป็นใบ้
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หลงัจากทีเ่ป็นโรคหลอดเลอืดสมองกอ็าจจะถูกตดัออกจากกระบวนการตดัสนิใจของครอบครวั หรอืคนหู
หนวกอาจจะไมส่ามารถมสีว่นรว่มในการประชมุสภาทอ้งถิน่ไดเ้พราะไมม่ลี่ามภาษามอืเป็นตน้ การโอกาส
ถูกจ ากดัเชน่นี้สง่ผลต่อโอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการสือ่สารและทกัษะอื่นๆ ของคนพกิารได ้  

 
คนเราสามารถสือ่สารได้แม้จะพดูไม่ได้  
มโนทศัน์เรือ่งการรณรงคด์ว้ยตนเองส าหรบัคนพกิารคอื การทีผู่พ้กิารสามารถกล่าวแสดงความคดิเพื่อรกัษาไวซ้ึง่
สทิธแิละผลประโยชน์ทีต่นเองพงึไดร้บั แต่นัน่ไมไ่ดห้มายความวา่  คนพกิารคนนัน้จะตอ้งใชเ้สยีงและสามารถพูดได้
จรงิๆทัง้นี้เป็นเพราะคนพกิารบางคนไมส่ามารถพูดหรอืสือ่สารกบัผูอ้ื่นไดโ้ดยงา่ย เนื่องมาจากความทุพพลภาพทาง
กาย การไดย้นิ การมองเหน็และทางปญัญา  ซึง่อาจจะสง่ผลต่อวธิกีารทีค่นๆนัน้สือ่สารกบัคนอื่นและอาจจะสง่ผลให้
คนอื่นเขา้ใจเขาไดย้ากหรอืงา่ยต่างกนั ดงันัน้เราจงึตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ทุกคนมคีวามสามารถในการสือ่สารแมว้า่เขาจะ
พูดไมไ่ด ้เพราะการสือ่สารไมไ่ดม้รีปูแบบเพยีงการพูดดว้ยวาจาเท่านัน้  
 
คนพกิารยงัคงแสดงออกถงึความรูส้กึทีต่นชอบหรอืไมช่อบอะไรไดห้รอืแสดงออกวา่ตนตอ้งการอะไรไดใ้นรปูแบบอื่น
ทีไ่มไ่ดเ้ป็นถอ้ยค า การสือ่สารนัน้หมายรวมถงึ “...การแสดงดว้ยตวัอกัษร การใชอ้กัษรเบรลล์ การสือ่สารดว้ยการ
สมัผสั การใชต้วัพมิพ์ขนาดใหญ่ มลัตมิเีดยี ภาษาเขยีน วธิกีารชว่ยเหลอืหรอืวธิกีารทางเลอืกทีเ่กีย่วกบัเสยีง ภาษา
ปกตหิรอืเครือ่งอ่านตวัอกัษรใหเ้ป็นเสยีงมนุษย์ ตลอดจนเทคโนโลยขีอ้มลูและการสือ่สารทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึได้
ต่างๆ ” (5) (ดอูงคป์ระกอบ “สขุภาพ – อุปกรณ์ชว่ยเหลอื”) 
 
กรอบท่ี 5 – สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
ตรงัเรียนรู้ท่ีจะส่ือสาร 
 
ตรงัเป็นเดก็อายุ 14 ปี  ทีอ่าศยัอยู่กบัครอบครวัในหมูบ่า้นชนบทบนภเูขา ตรงัเป็นโรคสมองพกิารซึง่ท าใหเ้ขามี
ความทุพพลภาพทางการสือ่สาร ครอบครวัและเพื่อนของเขาไมเ่ขา้ใจสิง่ทีเ่ขาพูด ซ ้ารา้ย ตรงัยงัไมส่ามารถใชภ้าษา
มอืไดอ้กีดว้ย  เพราะวา่การเคลื่อนไหวของแขนและขาของของเขาไมส่มัพนัธ์กนั คนสว่นมากคดิวา่ตรงัมคีวาม
ทุพพลภาพทางปญัญาดว้ยเนื่องจากทกัษะทางการสือ่สารของเขาทีม่จี ากดั  ต่อมา เมือ่ป้าของเขาไดไ้ปพบเจา้หน้าที่
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนแห่งหนึ่งเพื่อขอความชว่ยเหลอื เจา้หน้าทีจ่งึชว่ยโดยการท ากระดาน
ส าหรบัสือ่สารขึน้ บนกระดานจะมภีาพของกจิกรรมทีจ่ าเป็นทีส่ดุในชวีติของตรงั จากนัน้ตรงัจะมองไปทีภ่าพบน
กระดานนัน้เพื่อบอกวา่ตนเองตอ้งการอะไร เขาใชก้ระดานนี้เพื่อสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัสมาชกิในครอบครวัและ
เพื่อนฝงู นอกจากนัน้เจา้หน้าทีข่องโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนยงัสนบัสนุนใหค้รอบครวัสอนตรงัให้
อ่านหนงัสอือกีดว้ย  

 
อปุสรรคในการสือ่สาร 
การรณรงคด์ว้ยตนเองหมายความวา่คนพกิารจะตอ้งเป็นทีร่บัฟงัของผูค้นดงันัน้จงึถอืเป็นเรือ่งจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
พจิารณาหาวา่สิง่ใดเป็นอุปสรรคในการสือ่สารเสยีกอ่น อุปสรรคในการสือ่สารมอียู่สีป่ระเภทหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก ่
อุปสรรคในทางกายภาพ เชน่ ระยะทางไกล สิง่รบกวนในสภาพแวดลอ้ม อุปสรรคทางความหมาย เชน่ การใชค้ ายาก
และศพัท์เฉพาะทาง อุปสรรคทางดา้นทศันคต ิเชน่ การหลกีเลีย่งการสือ่สารกบัใครทีไ่มส่ามารถแสดงออกซึง่
ความคดิอ่านของตนเองไดโ้ดยสะดวกเนื่องจากขาดความอดทนหรอืมคีวามเย่อหยิง่ และอุปสรรคประเภทสดุทา้ยคอื
การจดัวางขอ้มลู เชน่ ไมเ่หมาะสมต่อเวลาหรอืขอ้มลูมากเกนิไป การสือ่สารจะมปีระสทิธภิาพไดต้่อเมือ่เราได้
พจิารณาหาอุปสรรคเหล่านี้แลว้และใชม้าตรการทีจ่ าเป็นในการก าจดัอุปสรรคนัน้ๆ เสยี  
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กิจกรรมแนะน า  
เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถรณรงคด์ว้ยตนเอง  และสามารถพฒันาทกัษะการสือ่สารอย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อสรา้งศกัยภาพใหต้นเองได ้ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
ทีต่วับคุคล สภาพแวดลอ้มและความสามารถในการสือ่สารของตนเองดว้ย  
 
ท าการประเมินการส่ือสารขัน้พืน้ฐาน 
ทรพัยากรอย่างเชน่คูม่อื Let’s communicate: A handbook for people working with children withcommunication 
difficulties (10) มขีอ้มลูทีค่รบถว้นเกีย่วกบัการประเมนิการสือ่สาร ประเดน็พื้นฐานทีต่อ้งพจิารณาเมือ่มกีารประเมนิ
คณุภาพของการสือ่สารมดีงัต่อไปนี้  

• ปจัจุบนัวธิกีารสือ่สารมรีปูแบบใดบา้ง  
• วธิกีารนัน้ใชก้นัไดด้มีากน้อยเพยีงใด (ทัง้ในสว่นของคนปกตแิละคนพกิาร)  

• ระบบการสือ่สารนี้เป็นทีเ่ขา้ใจของทุกคนหรอืไม ่  
• คนปกตเิขา้ใจความจ าเป็นของคนพกิารจรงิหรอืไม่  
• ปกตแิลว้คนพกิารสือ่สารกบัใคร  

• คนพกิารสือ่สารไปเพื่ออะไร เชน่  เพื่อมสีว่นรว่ม เพื่อบอกถงึความตอ้งการและ /หรอืเพื่อแสดงออกซึง่
ความรูส้กึของตน  

• คนพกิารมโีอกาสในการสือ่สารอย่างไรบา้ง พวกเขามผีูร้บัฟงัหรอืสือ่สารดว้ยจ านวนมากหรอืไม ่หรอืวา่ถูก
ปล่อยใหอ้ยู่ตามล าพงั  

• อุปสรรคอื่นๆ ทีข่ดัขวางไมใ่หก้ารสือ่สารด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาภมอีกีหรอืไม่  
• สถานะ อ านาจและบทบาทของคนพกิารจะมอีทิธพิลต่อการสือ่สารหรอืไม ่อาทเิชน่ หญงิพกิารสามารถพูด

ต่อหน้าผูช้ายสกัคนหนึ่งไดห้รอืไม ่ครอบครวัรูส้กึอายหรอืไมท่ีจ่ะปล่อยใหส้มาชกิในครอบครวัทีเ่ป็นคน
พกิารสือ่สารกบัคนอื่นๆ  
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ให้การสนับสนุนเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร  
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งรว่มงานอย่างใกลช้ดิกบัคนพกิารและสมาชกิใน
ครอบครวัเพื่อสรา้งความมัน่ใจวา่  พวกเขาเหล่านัน้สามารถพฒันาทกัษะในการสือ่สารไดซ้ึง่การใหก้ารสนบัสนุนจะ
ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและสถานการณ์ของแต่ละบคุคล  และการสนบัสนุนดงักล่าวอาจจะจดัใหม้ขี ึน้โดยเจา้หน้าที่
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนโดยตรงหรอืโดยคนอื่นกไ็ด ้ ทรพัยากรอย่างเชน่คูม่อื Let’s communicate 
มคี าแนะน าทีด่อียู่แลว้ เมือ่พบวา่บคุคลใดมคีวามทุพพลภาพทางการสือ่สารแลว้เจา้หน้าทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนสามารถด าเนินการดงัต่อไปนี้  

• อ านวยความสะดวกใหค้นพกิารไดพ้บกบัผูใ้หบ้รกิารเฉพาะทางถา้ม ีเชน่ ผูใ้หบ้รกิารบ าบดัดา้นการพูดและ
ภาษา 

• ท าใหค้รอบครวัทราบวา่  คนพกิารบางคนไมส่ามารถสือ่สารดว้ยการพูด  แต่อาจสือ่สารไดใ้นรปูแบบอื่น
อย่างเชน่ภาษามอืและกระดานสือ่สาร  

• ท าใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึอุปกรณ์ชว่ยเหลอืดา้นการสือ่สารไดห้ากจ าเป็น ข ัน้ตอนนี้อาจตอ้งอาศยัการให้
ความรูค้รอบครวัดว้ยวา่จะผลติอุปกรณ์เหล่านัน้เพื่อใชง้านไดอ้ย่างไร (ดอูงคป์ระกอบ “สขุภาพ  – อุปกรณ์
ชว่ยเหลอื”) 

• ดแูลใหค้นทีต่อ้งใชเ้ครือ่งชว่ยฟงัไดร้บัขอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัความพรอ้ม การปรบัเพื่อใสใ่หก้ระชบัการ
ดแูลรกัษาและการใชง้าน  

• สอนภาษามอืหรอืใหข้อ้มลูแกค่นพกิารวา่  พวกเขาสามารถจะไปเรยีนภาษามอืไดท้ีใ่ด  
• สนบัสนุนใหค้นทีม่ปีญัหาดา้นการสือ่สารเขา้มสีว่นรว่มในกจิกรรมประจ าวนั (เชน่ การไปตลาด การ

ท าอาหาร การท าความสะอาด การตกัน ้า) แลว้สอนค า วลหีรอืท่าทางงา่ยๆทีเ่ขาสามารถใชส้ือ่สารไดจ้รงิใน
ชมุชน  

• แนะน าใหค้นพกิารเขา้รว่มกลุ่มหรอืชมรมเพื่อใหเ้กดิโอกาสในการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม เชน่ กลุ่มคนหู
หนวก กลุ่มคนเคยเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง กลุ่มนกักฬีาคนพกิารหรอืกลุ่มการละเล่นต่างๆ เป็นตน้  

 
กรอบท่ี 6 
สเตฟานีได้ยินโลกใหม่ 
 
เดก็หูหนวกอาจจ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยฟงัเพื่อใหต้นสามารถสือ่สารกบัครอบครวั เพื่อนและครขูองตนได ้โปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถอ านวยความสะดวกในเรือ่งของการเขา้ถงึอุปกรณ์ชว่ยเหลอืต่างๆ และให้
ค าแนะน าเกีย่วกบัการใชง้านและการบ ารงุรกัษาอุปกรณ์เหล่านัน้ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอาจจะ
ตอ้งพจิารณาดว้ยวา่  มกีารจ าหน่ายแบตเตอรีร่าคาถูกในพื้นทีห่รอืไมแ่ละสนบัสนุนการใชภ้าษามอืหากมคีวาม
เหมาะสม  
 
นบัเป็นเวลาหลายปีทีไ่มม่ใีครรูว้า่สเตฟานีหูหนวก  เธอจงึเหมอืนอาศยัอยู่ท่ามกลางความโดดเดีย่ว เธอจะสือ่สารก็
แต่เฉพาะมารดาของเธอเท่านัน้ แพทย์อาสาคนหนึ่งจากโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในทอ้งถิน่พบวา่
เธอสญูเสยีการไดย้นิเนื่องจากอาการตดิเชือ้เรือ้รงัในหู เธอไดร้บัการรกัษาอาการตดิเชือ้และไดร้บัอุปกรณ์ชว่ยฟงัใน
ภายหลงั จากนัน้สเตฟานีจงึเริม่ไปโรงเรยีนประถมศกึษาซึง่เปิดโลกทศัน์ใหก้บัเธอเป็นอย่างมาก เธอจงึรูส้กึวา่ไม่
โดดเดีย่วอกีต่อไปและเธอกม็ปีฏสิมัพนัธ์กบัเพื่อนๆของเธอเป็นประจ าทุกวนั  
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การแก้ไขอปุสรรคในการส่ือสาร 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถลดหรอืก าจดัอุปสรรคในการสือ่สารซึง่พบอยู่ในสภาพแวดลอ้มได้
ดงันี้ 

• สง่เสรมิใหเ้กดิทศันคตทิีเ่ป็นบวกในบา้นเพื่อเปิดโอกาสในการสือ่สารของเดก็และ /หรอืผูใ้หญ่ซึง่เป็นคนพกิาร  
• พจิารณาวา่มใีครบา้งทีค่นพกิารสามารถสือ่สารดว้ยไดแ้ละมใีครบา้งทีส่นใจความคดิหรอืสิง่ทีค่นพกิารพูด  
• แบง่ปนัขอ้มลูกบัผูอ้ื่นวา่ผูค้นเลอืกทีจ่ะสือ่สารดว้ยวธิกีารใดมากกวา่ เราจ าเป็นตอ้งพฒันาหาวธิกีารทีจ่ะท า

ใหค้นพกิารสามารถสือ่สารไดโ้ดยอสิระ เชน่ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอาจผลติ “เอกสาร
ขอ้มลูเรือ่งการสือ่สารของฉนั” เพื่อใหค้นพกิารไดบ้อกคนอื่นวา่จะสือ่สารกบัพวกตนไดด้ว้ยวธิกีารใดจงึจะดี
ทีส่ดุ  

• สอนกลยุทธ์ดา้นการสือ่สารใหก้บัครอบครวัและสมาชกิในชมุชนซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อคนพกิาร เชน่ การให้
เวลาคนพกิารมากขึน้ในการสือ่สารและการใชภ้าษางา่ยๆท่าทาง ป้าย รปูภาพหรอือกัษรเบรลล์เป็นตน้  

• ใหค้ าแนะน าวา่จะปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มอย่างไรจงึจะเป็นประโยชน์ต่อการสือ่สารทีส่ดุ เชน่ เลอืก
สถานทีท่ีไ่มม่เีสยีงรบกวน  เพื่อคยุกบัคนหูหนวก เลอืกสถานทีท่ีม่แีสงสวา่งเพยีงพอส าหรบัคนใบท้ีต่อ้ง
อาศยัการอ่านปากคูส่นทนา  

• สง่เสรมิการฝึกอบรมล่ามภาษามอืจ านวนหนึ่งโดยอาจด าเนินการในลกัษณะความรว่มมอืกบัองคก์รเพื่อคน
พกิาร  

• ใชก้ารประชมุในทีส่าธารณะหรอืสือ่มวลชนเพื่อยกระดบัความตระหนกัของชมุชนเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นความ
ยากล าบากของคนทีม่ปีญัหาในการสือ่สาร  

• รว่มกบัองคก์รเพื่อคนพกิารในการสง่เสรมิใหเ้กดิการใชร้ปูแบบการสือ่สารและขอ้มลูทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึ
ไดท้ัว่ถงึกนัในกจิกรรมต่างๆ ทุกประเภท อาท ิการฝึกอบรม กจิกรรมชมุชนและโปรแกรมการพฒันาต่างๆ  
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กรอบท่ี 7 – สาธารณรฐัฟิลิปปินส์  
ภาษามือเพ่ืออนาคตท่ีดีย่ิงกว่า  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนบนเกาะโบฮอลของประเทศฟิลปิปินสร์เิริม่การสอนภาษามอือย่างงา่ย
ใหก้บัคนหูหนวก สมาชกิในครอบครวัและสมาชกิในชมุชน ในปี ค.ศ. 2008 มสีมาชกิในครอบครวักวา่ 200 คนอายุ
ตัง้แต่ 8 ถงึ 68 ปีจากทุกสาขาอาชพีเขา้มาเรยีนภาษามอืแลว้กน็ าไปสอนต่อใหก้บัครอบครวัและเพื่อน ความคดิ
รเิริม่นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัความตระหนกัเกีย่วกบัวฒันธรรมของคนหูหนวกและสง่เสรมิใหส้มาชกิคนอื่นๆ  
ของชมุชนใหค้วามเคารพและทราบวธิกีารสือ่สารกบัคนหูหนวกไดด้ยีิง่ขึน้  
 
เมือ่จบหลกัสตูรการฝึกอบรมซึง่ใชร้ะยะเวลาสีส่ปัดาห์ ผูฝึ้กอบรม (ซึง่สว่นมากเป็นคนหูหนวกทีเ่ป็นผูใ้หญ่แลว้) ก็
ไดร้บัเชญิใหไ้ปสอนภาษามอืในลกัษณะคลา้ยกนันี้ทีม่หาวทิยาลยัในทอ้งถิน่ดว้ยโดยทางมหาวทิยาลยัเป็นผูอ้อก
คา่จา้งใหด้ าเนินการฝึกอบรมเอง ผลปรากฏวา่นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดทีีส่ดุสามคนจากมหาวทิยาลยัแห่งนี้  เมือ่
ส าเรจ็การศกึษาแลว้  กไ็ดไ้ปเป็นครสูอนนกัเรยีนมธัยมทีเ่ป็นคนหูหนวกอยู่กบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชน 

 
ให้การสนับสนุนส าหรบัการรณรงคด้์วยตนเอง  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

• พงึระลกึถงึความตอ้งการของคนพกิารอยู่ตลอดเวลา 
• ใหข้อ้มลูแกค่นพกิารเกีย่วกบัความพกิารของเขา  

• สอนใหผู้ค้นเขา้ใจเรือ่งรปูแบบความพกิารของสงัคม  
• ใหข้อ้มลูแกค่นพกิารในเรือ่งสทิธแิละความรบัผดิชอบทีเ่ขาพงึมพีงึปฏบิตัิ  
• ใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  

• ใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรกิารดา้นต่างๆ แกค่นพกิารทีม่อียู่ในชมุชน  
• น าคนพกิารเขา้กลุ่มพึง่พาตนเองและองคก์รเพื่อคนพกิารหากเป็นสิง่ทีม่อียู่แลว้ในชมุชน  
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ท าให้เกิดความมัน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ีโปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชนเป็นผูท่ี้สามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนคนพกิารผา่นกจิกรรมการรณรงคต์่างๆ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
จะตอ้งสามารถสือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเองดว้ย ทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะวา่  เป็นเพราะวา่เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูค้นทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ในดา้นภมูหิลงัและอาชพี ดงันัน้เขา
จงึจ าเป็นตอ้งสามารถสือ่ขอ้มลูไดอ้ย่างชดัเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ตอ้งสือ่สารในเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนมคีวามแตกต่าง
ระหวา่งชนชัน้หรอืสถานะ ใชภ้าษาต่างกนั หรอืเมือ่มรีะดบัการศกึษาทีเ่หลื่อมล ้ากนั เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  

• สง่เสรมิใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการสือ่สารและสนบัสนุนผูท้ีม่คีวามยากล าบากในการสือ่สารให้
แสดงออกมากยิง่ขึน้  

• พูดภาษาและภาษาถิน่เดยีวกนักบัประชากรในชมุชน  
• รูจ้กัภาษามอืในทอ้งถิน่และรูว้ธิกีารสือ่สารทีเ่ป็นระบบทางเลอืกอื่นๆ  
• เขา้ใจและเคารพในความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม ชนชัน้และวรรณะในทอ้งถิน่และเป็นตวัอย่างทีด่ใีนเรือ่ง

ของการสือ่สารกบัคนพกิาร ผูห้ญงิและชนชายขอบสงัคมอื่นๆดว้ยความเคารพ  

• สือ่สารกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งต่างๆ ทัง้ในภาคสาธารณสขุ การศกึษา สภาพความเป็นอยู่และสงัคมเป็นประจ า 
และอ านวยความสะดวกในการพูดคยุกนัขณะมกีารประชมุกบัผูเ้กีย่วขอ้งหลายๆฝ่ายดว้ย  

• รูว้า่จะใชส้ือ่เพื่อสือ่สารกบัมวลชนอย่างไร  
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การขบัเคล่ือนชุมชน 
 

บทน า 
การขบัเคลื่อนชมุชนเป็นกระบวนการทีน่ าทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมาท างานรว่มกนัใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ เพื่อ
ยกระดบัความตระหนกัของผูค้นและเพิม่ความตอ้งการใหก้บัโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึง่จะชว่ยในการ
น าสง่ทรพัยากรและบรกิาร และเพื่อเพิม่ความแขง็แกรง่ในการมสีว่นรว่มของชมุชน  อนัจะสง่เสรมิใหเ้กดิความยัง่ยนื
และความสามารถในการพึง่พาตนเอง เมือ่สมาชกิจากภาคต่างๆ ของชมุชนมารว่มกนั มเีป้าหมายเดยีวกนัและมสีว่น
รว่มในการคน้หาความตอ้งการและเป็นสว่นหนึ่งของหนทางแกป้ญัหากจ็ะกอ่ใหเ้กดิความส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างมาก การ
ขบัเคลื่อนชมุชนจะชว่ยท าใหช้มุชนมศีกัยภาพและท าใหช้มุชนสามารถรเิริม่และควบคมุกระบวนการพฒันาของตนเอง
ได ้ 
 
การสง่เสรมิใหค้นพกิารเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมกระแสหลกัจะไมส่ามารถประสบความส าเรจ็ไดจ้นกวา่จะมกีารสรา้ง
ระบบการสนบัสนุนขึน้ภายในชมุชนและภาคสว่นต่างๆ ของสงัคมเขา้มามสีว่นรว่มในการกระบวนการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวนัน้ (11) โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถใชก้ารขบัเคลื่อนชมุชนเพื่อน าสมาชกิในชมุชนทีม่ ี
ความเกีย่วขอ้งใหไ้ดม้าพบกนั เชน่ คนพกิาร สมาชกิในครอบครวั กลุ่มพึง่พาตนเอง องคก์รเพื่อคนพกิาร สมาชกิใน
ชมุชน เจา้หน้าทีร่ฐัในทอ้งถิน่ ผูน้ าชมุชน ผูม้อี านาจตดัสนิใจและผูก้ าหนดนโยบาย ทัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อขจดั
อุปสรรคทีม่อียู่ภายในชมุชนและท าใหค้นพกิารประสบความส าเรจ็ในการเขา้เป็นสว่นหนึ่งของชมุชนไดโ้ดยมสีทิธแิละ
โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกบัคนอื่น 
 
สว่นประกอบย่อยนี้จะพจิารณาวา่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถท าอย่างไรไดบ้า้ง  ในการสรา้ง
ปฏสิมัพนัธ์และความรว่มมอืระหวา่งฝ่ายต่างๆ ในชมุชน เพื่อท าใหเ้กดิเป็นความเปลีย่นแปลงขึน้ในชมุชนนัน้ๆ ได ้  
 
ภาพท่ี 1: ส่ีข ัน้ตอนของการขบัเคลื่อนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. น าคนมารวมตวักนั 

 
2. ยกระดบัความ
ตระหนกัของผูค้น 

 

4. อ านวยความ
สะดวกและสรา้งความ
แขง็แกร่งใหก้บัการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

 
3. อ านวยความสะดวก
ในการน าสง่ทรพัยากร
และบรกิาร 
 

การพึง่พาตนเอง
และโปรแกรมที่

ย ัง่ยนื 
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กรอบท่ี 8 – สาธารณรฐัโคลอมเบีย 
การเสริมพลงัผา่นทางบทบาทของความเป็นผูน้ า  
 
เทศบาลหลายแห่งในประเทศโคลอมเบยีมโีปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่เป็น
ผูใ้หเ้งนิทุนและบรหิาร ในปี ค.ศ. 2012 หลงัจากทีม่ปีระสบการณ์แลว้หลายปีหน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งพบวา่โปรแกรม
ของตนหลายโปรแกรมขาดความยัง่ยนืและชมุชนมไิดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในฐานะเจา้ของจงึไดส้รา้งโครงการน ารอ่งชือ่ 
FUNDISCA (Foundation of the Disabled – Caucasian)ขึน้ในเขตเทศบาลคอเคเชยีทางตอนเหนือของประเทศ 
 
วตัถุประสงคห์ลกัของ FUNDISCA คอืการอ านวยความสะดวกในการเสรมิพลงัใหแ้กค่นพกิารโดยยกบทบาทของ
ความเป็นผูน้ าใหก้บัคนพกิาร  เพื่อใหพ้วกเขามบีทบาทในการวางแผนและควบคมุชวีติของตนเองอย่างแทจ้รงิ
FUNDISCA ขบัเคลื่อนคนจ านวนมากในชมุชนใหไ้ดม้ารวมตวักนัและสนบัสนุนโปรแกรม ในจ านวนนี้มที ัง้คนพกิาร 
ผูป้กครอง ผูด้แูล คนพลดัถิน่ คนพื้นเมอืง สมาชกิในชมุชนและผูน้ าชมุชน  
 
ปจัจุบนั FUNDISCA มสีมาชกิจ านวน218 คน และม ีอาสาสมคัร 20 คนซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเหล่านี้มคีวามรบัผดิชอบหลกัในการ
คน้หาวา่มคีนพกิารในชมุชนหรอืไม ่ และใหก้ารสนบัสนุนทีจ่ าเป็นแกค่นพกิารและครอบครวั หน้าทีข่องเจา้หน้าที ่ 
คอืการสง่เสรมิใหค้นพกิารรูส้กึภาคภมูใิจในตนเองและรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวัมากขึน้ รวมทัง้เขา้ถงึบรกิาร
ดา้นสขุภาพ การศกึษา แรงงานและการวา่จา้งงานไดม้ากขึน้ดว้ย 
 
FUNDISCA เองประสบปญัหาทีท่ าใหง้านตอ้งล่าชา้อยู่หลายรปูแบบ เชน่ปญัหาเรือ่งสมาชกิบางคนเหน็ประโยชน์
สว่นตนมากกวา่ประโยชน์สว่นรวม ปญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรทีม่จี ากดั  และไมเ่พยีงพอต่อการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความพกิารในระดบัเทศบาล และสถานสงเคราะห์คนพกิารหรอืผูใ้หบ้รกิารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไมใ่หค้วามสนใจกบั
ประเดน็อนัเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนต่างๆ ของคนพกิารเพยีงพอ  
 
อย่างไรกด็ ีFUNDISCA กใ็ชท้ัง้เวลาและความพยายามในการเอาชนะความยากล าบากเหล่านี้จนกลายเป็นสมาคมที่
ม ัน่คงและมกีจิกรรมอย่างไมห่ยุดนิ่ง FUNDISCA ใชก้ลยุทธ์การขบัเคลื่อนชมุชนอย่างต่อเนื่องในการกระตุน้ให้
สมาชกิชมุชนสนใจและเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมเพื่อคนพกิาร การด าเนินงานของมลูนิธนิี้ท าใหค้นพกิาร
และสมาชกิคนอื่นๆ  ในชมุชนใกลช้ดิกนัมากยิง่ขึน้ และยงัเป็นการสง่เสรมิใหผู้น้ าชมุชนไปรณรงคใ์นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
คนพกิารกบัหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่อกีระดบัหนึ่งต่อไปดว้ย  
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เป้าหมาย 
ชมุชนในทอ้งถิน่ไดร้บัการเสรมิพลงัใหส้ามารถก าจดัอุปสรรคทีข่วางกัน้คนพกิารและครอบครวั และมบีทบาทอย่าง
จรงิจงัในการอ านวยความสะดวกใหค้นพกิารและครอบครวัสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมขอชมุชนได ้  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการขบัเคลื่อนชมุชนเพื่อใหเ้กดิปรบัเปลีย่นทศันคตทิีเ่ป็นลบต่อคน
พกิารตลอดจนการแสดงพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมต่างๆ ต่อคนพกิารและครอบครวั เพื่อใหช้มุชนสนบัสนุนโปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน และเพื่อใหป้ญัหาเรือ่งความพกิารเป็นประเดน็หรอืวาระหลกัทีเ่ขา้สูก่ระแสในทุกภาค
สว่นของการพฒันา 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• ชมุชนตระหนกัถงึความจ าเป็นและไดร้บัการกระตุน้ใหม้สีว่นชว่ยยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัคนพกิารและ
สมาชกิในครอบครวั  

• มกีารลดหรอืก าจดัอุปสรรคในชมุชนเพื่อประโยชน์ของคนพกิารและสมาชกิในครอบครวั  
• ชมุชนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและการใชท้รพัยากรของชมุชนเพื่อพฒันาโปรแกรม

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนทีย่ ัง่ยนืได ้  

• ชมุชนมสีว่นรว่มในการวางแผน จดัตัง้และบรหิารโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนทีต่ ัง้ขึน้  
 
มโนทศัน์หลกั 
 
นิยามของค าว่า “ชุมชน” 
ชือ่เรยีกทีว่า่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนนัน้ชีช้ดัอยู่แลว้วา่ชมุชนจะตอ้งมบีทบาทส าคญัในโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนใดๆ  “ชมุชน” ในทีน่ี้คอืค าทีใ่ชเ้รยีกกลุ่มคนทีอ่าศยัอยู่ดว้ยกนัในรปูแบบวถิชีวีติในลกัษณะหนึ่ง
อย่างเหนียวแน่นอย่างไรกต็าม  ชมุชนกไ็มไ่ดป้ระกอบดว้ยสมาชกิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัไปเสยีหมด สมาชกิในชมุชน
มกัจะมลีกัษณะทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้มคีวามสนใจและมคีวามใฝ่ฝนัที่
แตกต่างกนัดว้ย(12) ยกตวัอย่างเชน่ในชมุชนชนบทแบบ “ดัง้เดมิ” สมาชกิอาจจะมจีากกลุ่มชนในทอ้งถิน่ ทีใ่ชภ้าษา
ต่างกนั มคีวามเชือ่ในเรือ่งศาสนาต่างกนั  และมธีรรมเนียมปฏบิตัใินเชงิวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้   
 
ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในชุมชน 
ชมุชนประกอบดว้ยคน กลุ่มคนและองคก์รต่างๆ ในจ านวนนี้หลายคน หลายกลุ่มหรอืหลายองคก์รกอ็าจเป็นผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งในโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่รวมถงึคนพกิารและสมาชกิในครอบครวั เพื่อนบา้น เพื่อนฝงู 
ครทูีโ่รงเรยีน กลุ่มพึง่พาตนเอง องคก์รเพื่อคนพกิารและหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ดว้ย เนื้อหาในบท “การจดัการ” (ใน 
“หนงัสอืบทน า”) มรีายละเอยีดเกีย่วกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตลอดจนสรปุบทบาทและความรบัผดิชอบหลกัของผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง โปรดอย่าลมืดว้ยวา่ในแต่ละชมุชนกจ็ะมผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีบางกลุ่มทีม่แีรงโน้มน้าวมากกวา่ผูอ้ื่น (อาท ิ
หวัหน้าเผา่ ผูน้ าทางศาสนาหรอืผูน้ าทางการเมอืง”) ซึง่พวกเขามกัมอี านาจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาซึง่
มคีวามเชือ่มโยงกบัชมุชนนัน้ๆ   
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ความพิการในแง่ของการเป็นปัญหาระดบัชุมชน  
ปญัหาของการพฒันาชมุชน  โดยเฉพาะปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ การศกึษา น ้าและสขุอนามยั ทีพ่กัอาศยั การ
เดนิทางและสิง่แวดลอ้มลว้นแลว้แต่มผีลต่ออตัราการเกดิความพกิารทัง้สิน้ (ดอูงคป์ระกอบ “สขุภาพ”) ดงันัน้ความ
พกิารจงึเป็นปญัหาส าคญัภายในชมุชนแต่ในขณะเดยีวกนักม็กัจะเป็นปญัหาทีถู่กเพกิเฉยดว้ยเชน่เดยีวกนั  
 
ชมุชนจ านวนมากมอีุปสรรคทีส่ง่ผลต่อคณุภาพชวีติของคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัของพวกเขา ไดแ้ก ่อุปสรรค
ทางดา้นกายภาพ /สิง่แวดลอ้ม อุปสรรคทางดา้นทศันคต ิอุปสรรคทางดา้นวฒันธรรม อุปสรรคทางดา้นบรกิาร 
อุปสรรคทางดา้นระบบและอุปสรรคทางดา้นนโยบาย อุปสรรคต่างๆ ทีค่นพกิารและครอบครวัตอ้งประสบดงักล่าวนี้  
มขียายความไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในองคป์ระกอบต่างๆ ของคูม่อืนี้ และถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีเ่จา้หน้าทีโ่ปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งสามารถพจิารณาใหพ้บและสรา้งความเขา้ใจในอุปสรรคต่างๆ ทีป่รากฏในแต่ละ
ชมุชนซึง่สง่ผลต่อคนพกิารและครอบครวัของคนพกิารเหล่านัน้มากทีส่ดุ  
 
การขบัเคลื่อนชุมชน  
ในภาคของการพฒันา  มกัจะมุง่เน้นใหช้มุชนมบีทบาทหลกัในกจิกรรมเพื่อการพฒันาอยู่แลว้ ชมุชนจะไมใ่ชเ่พยีงเป็น
ผูร้บัเงนิใหแ้ละบรกิารเท่านัน้  เพราะในมมุมองใหม ่ ชมุชนสามารถทีจ่ะพจิารณาปญัหาและตดัสนิปญัหาของตนเอง
ไดด้ทีีส่ดุ และมคีวามสามารถในการด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกไ้ขปญัหาเหล่านี้ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนคอืกลยุทธ์ส าหรบัการพฒันาแบบครอบรวมทีม่ชีมุชนเป็นศนูย์กลางดงันัน้จงึเป็นทีย่อมรบักนัวา่  การมสีว่นรว่ม
ของชมุชนเป็นสิง่ส าคญัมากในกระบวนการพฒันา กล่าวคอื ฝ่ายต่างๆ จะตอ้งรบัฟงัชมุชนและใหช้มุชนมสีว่นรว่ม
โดยตรงในการตดัสนิใจและกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะมผีลต่อวถิชีวีติของสมาชกิ (ด ู“หนงัสอืบทน า”)  
 
การขบัเคลื่อนชมุชนเป็นกลยุทธ์ทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนใชเ้พื่อท าใหป้ระเดน็เรือ่งความพกิารเป็น
ปญัหาทีทุ่กคนตอ้งรว่มใจกนัแกไ้ขไมใ่ชป่ล่อยใหเ้ป็นภาระของคนพกิารเท่านัน้ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนสามารถใชก้ลยุทธ์นี้เพื่อท าใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมของโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชน และท าใหเ้กดิการพฒันาแบบครอบรวมได ้เมือ่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนน า
ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในงานของตนแลว้กย็่อมทีจ่ะเกดิประโยชน์กบัคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัอย่างต่อเนื่อง
แมว้า่เงนิทุนและการสนบัสนุนต่างๆ จะไดห้มดไปแลว้กต็าม  
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กรอบท่ี 9–สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 
สร้างสะพานเพื่อกระตุ้นชุมชน 
 
เมือ่เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคนหนึ่งในจงัหวดัอาดามาของประเทศเอธโิอเปียเหน็วา่
สะพานขา้มแมน่ ้าช ารดุท าใหค้นพกิารทีเ่ดนิทางสญัจรขา้มสะพานนี้ไมไ่ดร้บัความสะดวกเชน่เดยีวกบัคนปกตอิื่นๆ มี
คนจ านวนมากประสบอุบตัเิหตุอย่างเชน่เดก็น้อยคนหนึ่งซึง่กา้วพลาดจนตกจากสะพานลงมาแขนหกั เจา้หน้าทีร่าย
นัน้จงึตดิต่อโรงเรยีนและหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่  เพื่อใหจ้ดัตัง้คณะกรรมการขึน้ปรบัปรงุพื้นทีด่งักล่าวโดยขบัเคลื่อน
ใหช้มุชนชว่ยกนัระดมทัง้ทุนและแรงงาน  ในทีส่ดุจงึมกีารสรา้งสะพานขึน้ใหมโ่ดยความรว่มมอืกบัหน่วยงานรฐัใน
ทอ้งถิน่ซึง่ชว่ยอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนของการกอ่สรา้ง หลงัจากทีส่รา้งสะพานใหมส่ าเรจ็แลว้หน่วยงานรฐั
ดงักล่าวยงัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะสรา้งประโยชน์ใหก้บัคนพกิารเพิม่เตมิอกีดว้ยจงึไดป้รบัปรงุโรงเรยีนในพื้นทีต่่อเพื่อให้
เดก็พกิารสามารถเขา้ถงึบรเิวณต่างๆ ของโรงเรยีนไดอ้ย่างสะดวกยิง่ขึน้ ดว้ยเหตุนี้  โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนจงึพบวา่ชมุชนเป็นแหล่งทรพัยากรทีด่แีละสามารถกระตุน้ชมุชนใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ในการปรบัปรงุ
สภาพความเป็นอยู่ของตนเองได ้แมใ้นกรณีทีท่รพัยากรมจี ากดัหากแต่ยงัสามารถปฏบิตัไิด ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กรณีทีแ่นวคดินัน้เป็นความคดิรเิริม่ของชมุชนเอง  

• 
กิจกรรมแนะน า 
เนื่องจากการขบัเคลื่อนชมุชนเป็นกระบวนการทีต่่อเนื่อง สว่นประกอบย่อยนี้จงึไมม่กีารก าหนดแนวทางเป็นล าดบั
ข ัน้ตอนทีช่ดัเจน  ให้ เสนอกรอบของกจิกรรมในลกัษณะกวา้งๆและสบืเนื่องกบัหวัขอ้ต่างๆ แทน กจิกรรมเหล่านี้
หลายกจิกรรมจะเหมอืนกบัทีพ่บในสว่นอื่นๆ ของคูม่อืนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบท “การจดัการ”  
 
ศึกษาเก่ียวกบัชุมชน  
ในการทีจ่ะขบัเคลื่อนชมุชนเพื่อใหแ้กไ้ขปญัหาเรือ่งความพกิารและสนบัสนุนการพฒันาและการจดัตัง้โปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดน้ัน้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัตวัชมุชนเองใหลุ้่มลกึเสยีกอ่น โปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบับรบิททีผู่ค้นใชช้วีติอยู่ ทัง้ในดา้นกายภาพ 
เศรษฐศาสตร ์สงัคม การเมอืงและวฒันธรรม ตลอดจนปญัหาต่างๆ ทีช่มุชนนัน้ประสบอยู่ ในสว่นนี้จงึควรใชแ้น
ทางการวเิคราะห์สถานการณ์เนื่องจากเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ รายละเอยีดเกีย่วกบัเครือ่งมอืนี้มรีะบไุวใ้นบท 
“การจดัการ” แลว้  
 
กอ่นการขบัเคลื่อนชมุชน  เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฯ ตอ้งพจิารณาถงึโครงสรา้งทางอ านาจในทอ้งหรอืชมุชนนัน้ๆ  
เสยีกอ่นวา่  ใครคอืผูท้ีอ่ยู่ในต าแหน่งทีม่อี านาจในชมุชน  อย่างเชน่ผูน้ าของรฐับาลทอ้งถิน่ ผูน้ ากลุ่มและองคก์รใน
ชมุชน (กลุ่มพึง่พาตนเอง องคก์รเพื่อคนพกิาร) ตลอดจนบคุคลอื่นๆ ในชมุชนซึง่อาจจะมอีทิธพิลต่อภาคสว่นต่างๆ 
ของการพฒันาดว้ย (เชน่ ครใูนภาคการศกึษา) โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบั
โครงสรา้งทางอ านาจเหล่านี้เพราะวา่คนทีม่อี านาจและอทิธพิลต่อสมาชกิในชมุชนจะสามารถขบัเคลื่อนหรอืโน้มน าให้
สมาชกิสนบัสนุนความคดิรเิริม่ต่างๆ ทีม่เีกดิขึน้ในชมุชนได ้  
 
นอกจากนี้การศกึษาเกีย่วกบัชมุชนกค็วรมุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่ป็นอยู่กบั
คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัในปจัจุบนัดว้ย พฤตกิรรมทีบ่คุคลกระท าต่อผูอ้ื่นมกัจะเป็นสิง่ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ
ทศันคตขิองบคุคลคนนัน้  หากสงัเกตพฤตกิรรมดงักล่าวกอ็าจพอจะอนุมานไดว้า่เขาไมเ่คารพ ดหูมิน่ เหยยีดหยาม
หรอืเมนิเฉยต่อคนพกิารอย่างไรบา้งหรอืไม ่ 
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สร้างความเช่ือใจและความน่าเช่ือถือภายในชุมชน  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาสกัระยะหนึ่ง  เพื่อท าใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในชมุชนเกดิ
ความเชือ่ใจและรูส้กึนบัถอื โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึควรด าเนินการดงัต่อไปนี้  

• ขออนุญาตผูน้ าในทอ้งถิน่กอ่นทีจ่ะเริม่ท าหน้าทีใ่นชมุชน 
• วางตวัใหผู้อ้ื่นไดเ้หน็และมสีว่นรว่มในกจิกรรมของชมุชนเพื่อสนบัสนุนผูม้สีว่นรว่มอื่นๆ  
• ตดิต่อกบัผูม้สีว่นรว่มต่างๆ ในชมุชนเพื่อท าความรูจ้กักนัใหม้ากขึน้ ศกึษาและเขา้ใจปญัหาของเขาเหล่านัน้

มากขึน้และหาวธิทีีจ่ะท างานรว่มกบัเขาใหไ้ดด้ทีีส่ดุ  

• แบง่ปนัขอ้มลูและตดิตามขา่วสารทีท่นัสมยัเกีย่วกบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเป็นประจ า
อย่างสม ่าเสมอ 

• ซื่อสตัย์และโปรง่ใส และจะไมส่ญัญากบัชมุชนในเรือ่งทีไ่มส่ามารถท าได ้  
 
ยกระดบัความตระหนักภายในชุมชน 
ในการทีจ่ะขบัเคลื่อนชมุชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและขอรบัการสนบัสนุนในดา้นการชว่ยเหลอืและพฒันาคนพกิาร 
สมาชกิในชมุชนจะตอ้งสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิารเสยีกอ่นและเริม่ท าความเขา้ใจวา่เหตุใดเรือ่งนี้จงึเป็น
เรือ่งส าคญัและมสีิง่ใดบา้งทีต่นเองสามารถท าไดเ้พื่อเป็นการชว่ยเหลอื โดยทัว่ไปสมาชกิในชมุชนจ านวนมากมี
ความรูเ้กีย่วกบัความพกิารจ ากดัดงันัน้  พวกเขาจงึมกัจะมทีศันคตแิละแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นลบต่อคนพกิาร ท าให้
ความพกิารอาจถูกมองวา่เป็นเพยีงเรือ่งของภาวะดา้นสขุภาพและการตอบสนองต่อปญัหานัน้กอ็าจอยู่ในรปูของความ
สงสารและตราหน้าใหเ้กดิความอบัอาย  
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฯ  สามารถสอนและสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิารใหส้มาชกิในชมุชนไดห้ลายทาง
ดว้ยกนั ยกตวัอย่างเชน่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอาจจะใชว้ธิกีารสนทนากลุ่ม การสวมบทบาท การ
ใชแ้ฟลชการด์ การเล่าเรือ่งและการรอ้งเพลง การแสดงละคร การแสดงหุ่นกระบอก การใชโ้ปสเตอร ์ภาพยนตรแ์ละ
วทิยุเป็นตน้  
 
สิง่ส าคญัทีค่วรพงึระลกึถงึขณะทีด่ าเนินการยกระดบัความตระหนกัเรือ่งความพกิารในชมุชน ไดแ้ก ่  

• สารทีส่ ือ่ไปยงัผูร้บัจะตอ้งเรยีบงา่ย 
• วธิกีารทีใ่ชจ้ะตอ้งเหมาะสมส าหรบัวฒันธรรมในทอ้งถิน่  
• คนพกิารมสีว่นรว่มในการจดัท ากจิกรรมยกระดบัความตระหนกัโดยตรง  

• ทศันคตแิละพฤตกิรรมเป็นทีส่ ิง่ทีต่อ้งใชเ้วลานานจงึจะเปลีย่นได ้และจะตอ้งเป็นกระบวนการทีต่่อเนื่อง  
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กรอบท่ี 10– สาธารณรฐัเคนยา 
ทศันคติท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 
คาลูมเป็นเดก็ชายซึง่เป็นโรคลมชกัและอาศยัอยู่กบัครอบครวัในชมุชนแถบชนบทของประเทศเคนยา คาลูมมภีาวะ
ทุพพลภาพทางดา้นการเคลื่อนไหวเนื่องจากขาของเขาหดตวัหลงัทีเ่ขาเกดิอาการชกัอยู่ใกลก้องไฟแลว้ล าตวัถูกไฟ
ไหม ้ทกัษะการสือ่สารของเขาพฒันาอย่างล่าชา้ เพราะวา่เขาถูกเกบ็ซ่อนไวใ้นบา้น  เพื่อแยกเขาออกจากผูค้นทัว่ไป  
ครอบครวัของคาลูมจงึจดัวา่เป็นกลุ่มคนทีถู่กกดีกนัในชมุชนเพราะความพกิารของเขาซึง่ท าใหพ้วกเขาไมส่ามารถ
หาเลี้ยงชพีข ัน้พื้นฐานไดต้ามปกตอิกีดว้ย  
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไปพบคาลูมขณะทีก่ าลงัส ารวจหาคนพกิารในเขตนัน้ เจา้หน้าที่
น าคาลูมไปยงัศนูย์สขุภาพเพื่อรบัยาควบคมุอาการชกั จากนัน้จงึมกีารนดัหมายกบั Kenya Medical Research 
Institute (KEMRI) รว่มกบั Association of People with Disabilities Kenya (APDK) เพื่อใหจ้ดัเตรยีมการผา่ตดัแก้
อาการขาหดใหก้บัคาลูม นอกจากนี้คาลูมยงัไดร้บัการบ าบดัข ัน้พื้นฐานเพื่อยกระดบัทกัษะของตนอกีดว้ย ต่อมาใน
ภายหลงัเจา้หน้าทีภ่าคสนามของ KEMRI ไดท้ าหน้าทีต่รวจตดิตามผลการรกัษาของคาลูมและการดแูลของ
ครอบครวัของเขาเป็นประจ าทุกเดอืน 
 
ส าหรบัเรือ่งการท าความเขา้ใจกบัชมุชนในประเดน็ของปญัหาความพกิารนัน้  ทางโปรแกรมฯ ไดจ้ดัท าผา่นทางการ
ประชมุซึง่น าโดยหวัหน้าหมูบ่า้น เจา้หน้าทีข่อง KEMRI ชว่ยอธบิายใหช้มุชนเขา้ใจวา่โรคลมชกันัน้ไมไ่ดเ้ป็น
โรคตดิต่อและคนเราไมไ่ดเ้กดิความพกิารกนัไดด้ว้ยการใชไ้สย ศาสตร์แต่อย่างใด ถอืเป็นหน้าทีข่องสมาชกิในชมุชน
ทุกคนทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัดแูลเดก็พกิารและครอบครวัของเขาเหล่านัน้ การสือ่สารกบัสมาชกิในชมุชนเป็นประจ าจะชว่ย
เปลีย่นทศันคตทิีผู่ค้นมตี่อคนพกิารและครอบครวัได ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากสมาชกิในชมุชนบางคนถงึกบัชว่ยกนัสรา้งบา้น
ใหก้บัครอบครวัของคาลูมดว้ยซ ้า  
 

 
 
กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมพีนัธกจิส าคญัทีจ่ะตอ้งกระตุน้ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในชมุชน  เขา้มารว่มแก้
ไขป้ญัหาเรือ่งความพกิารและรว่มกนัแสวงหาแนวทางพฒันาแบบครอบรวม ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งฝ่ายต่างๆ ในชมุชน
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการตดิต่อและกระตุน้เพื่อใหม้สีว่นรว่มในการด าเนินงาน และการกอ่เกดิความเปลีย่นแปลงในชมุชน 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งท าใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งเชือ่วา่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนเป็นกลยุทธ์ซึง่เป็นประโยชน์ต่อชมุชมโดยรวมในทีส่ดุไมเ่ฉพาะแต่เพยีงแคค่นพกิารเท่านัน้ ดงันัน้การใช้
แนวทางต่างๆ เพื่อใหส้มาชกิในชมุชมเกดิความรูส้กึรว่มและมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกลยุทธ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชน (มโนทศัน์ ปรชัญา เป้าหมาย วตัถุประสงค)์ จะเป็นข ัน้ตอนทีส่ าคญัมาก 
 
สิง่ส าคญัของการสรา้งการมสีว่นรว่ม คอื  เจา้หน้าทีข่องโปรแกรมจะตอ้งท าความเขา้ใจวา่สิง่ใดบา้งทีส่ามารถใช้
กระตุน้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในชมุชน ในข ัน้ตอนเริม่แรกของการขบัเคลื่อนชมุชนอาจจะตอ้งใชส้ิง่จูงใจเพื่อใหเ้กดิความ
สนใจและเพื่อกระตุน้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง(11)อย่างไรกด็โีปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรจะท างานเพื่อให้
ความมัน่ใจวา่  สมาชกิทุกภาคสว่นของชมุชนเขา้ใจในคณุคา่ของการมสีว่นรว่มของตนและมคีวามพงึพอใจทีต่นจะ
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ไดร้บัผา่นทางการมสีว่นรว่มนัน้มากกวา่การใชส้ิง่จูงใจหรอืรางวลั โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอาจเชือ้
เชญิใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งรายหลกัๆ ในชมุชน(ผูน้ าชมุชน) เขา้รว่มสงัเกตกจิกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนหรอื
จดัทศันศกึษาไปเยีย่มชมชมุชนอื่นซึง่มกีจิกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนทีก่ าลงัด าเนินงานไดด้อียู่แลว้  
 
สร้างโอกาสให้ชุมชมได้มีส่วนร่วม 
ชมุชนประกอบดว้ยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลากหลายกลุ่มซึง่มคีวามคดิเหน็ แนวคดิ ล าดบัความส าคญัและสิง่ทีมุ่ง่หวงั
แตกต่างกนั ส าหรบัการขบัเคลื่อนชมุชนนัน้ ทางโปรแกรมฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งตดิต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกรายพรอ้มกนั  
ทัง้นี้เพราะสามารถขบัเคลื่อนบางสว่นของชมุชนในเวลาทีแ่ตกต่างกนัไดเ้พื่อใหม้สีว่นรว่มในแงม่มุต่างๆ ของ
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนใหม้ากทีส่ดุ  
 
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืและพฒันาคนพกิาร  ควรทีจ่ะไดร้บัการรบัเชญิใหม้ารว่มในกจิกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ในการวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อชว่ยยกระดบัความตระหนกัเกีย่วกบั
ความจ าเป็นของชมุชน สทิธ ิทรพัยากร ความสามารถและบทบาท (ดู  “การจดัการ”)เป็นตน้   
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ถงึอุปสรรคทีอ่าจขดัขวางมใิหผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้
มารว่มได ้ และรว่มมอืกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเหล่านี้เพื่อเอาชนะอุปสรรคดงักล่าว อุปสรรคในการเขา้รว่มไดแ้ก ่เวลาที่
อาจจะอย่างจ ากดั ขอ้หา้มทางวฒันธรรม ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั ความรบัผดิชอบต่องานหรอืขาดความ
ภาคภมูใิจในตนเอง 
 
น าผูม้ีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีความสมัพนัธม์าพบกนั 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งน าผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาคนพกิารใหม้าพบกนัเพื่อเริม่
การหารอืและเจรจาอนัจะน าไปสูก่ารลงมอืท าและการเปลีย่นแปลงต่างๆ แกค่นพกิาร  วธิกีารทีด่วีธิกีารหนึ่งกค็อืการ
จดัประชมุเป็นประจ ากบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกลุ่มต่างๆ ในชมุชน และเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฯ  จะตอ้งไมล่มืค านึงถงึสมดลุย์
แห่งอ านาจในการประชมุเชน่ทีว่า่นี้ดว้ยเพื่อทีว่า่กลุ่มคนทีอ่่อนแอกวา่จะไดไ้มถู่กกดีกนัออกไปหรอืถูกท าใหส้ญูเสยี
ศกัยภาพ 
  
สร้างความสามารถในชุมชน 
สมาชกิในชมุชนมบีทบาทส าคญัในโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน ดงันัน้ ทางโปรแกรมฯ จงึจ าเป็นตอ้ง
พจิารณาดว้ยวา่พวกเขาเหล่านี้ตอ้งการการฝึกอบรมในรปูแบบใดบา้ง  เพื่อยกระดบัทกัษะและความรูข้องตน การ
สรา้งความสามารถมรีายละเอยีดระบไุวใ้นบท “การจดัการ” แลว้จงึจะไมก่ล่าวรายละเอยีดซ ้าอกีในทีน่ี้ 
 
ร่วมยินดีเม่ือเกิดความส าเรจ็ 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนตอ้งท าใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในชมุชนรูส้กึวา่  เจา้หน้าทีก่ าลงัตระหนกัถงึ
ความส าคญัของสิง่ทีพ่วกเขาไดท้ าและความส าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้  เพื่อทีเ่ขาจะไดม้แีรงกระตุน้และมสีว่นรว่มต่อเนื่องใน
ระยะยาวการรว่มแสดงความยนิดใีนความส าเรจ็นี้จะถอืวา่เป็นการเตมิพลงัใหก้บัชมุชน อนัจะเป็นการดงึดดูความ
สนใจจากผูอ้ื่นมากยิง่ขึน้ทัง้ภายในและภายนอกชมุชนและกอ่ใหเ้กดิการสนบัสนุนโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนและการพฒันาแบบครอบรวมมากยิง่ขึน้  
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การมีส่วนร่วมในทางการเมือง  
 
บทน า 
 
ค าวา่ “การเมอืง” หากจะนิยามแบบแคบกห็มายถงึกจิกรรมของรฐับาล นกัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง แต่หากนิยาม
แบบกวา้งกจ็ะหมายรวมถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้น ทัง้ทีเ่ป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งชายและหญงิ ระหวา่งบดิา
มารดากบับตุร ระหวา่งคนปกตแิละคนพกิาร และการเคลื่อนไหวของอ านาจในทุกระดบัปฏสิมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย์ 
 
การมสีว่นรว่มในทางการเมอืงหมายรวมถงึกจิกรรมหลากหลายรปูแบบซึง่บคุคลใชเ้พื่อกอ่เกดิและแสดงออกซึง่ความ
คดิเหน็ทีต่นมตี่อโลกและรปูแบบทีม่กีารใชใ้นการปกครองโลกนัน้ รวมถงึความพยายามทีจ่ะมสีว่นรว่มและ โน้มน้าว
การตดัสนิใจต่างๆ ซึง่จะสง่ผลต่อชวีติตนเอง กจิกรรมเหล่านี้ไดแ้กก่ารพจิารณาปญัหาเรือ่งความพกิารหรอืปญัหา
สงัคมอื่นในระดบับคุลหรอืระดบัครอบครวัการเขา้รว่มในองคก์รเพื่อคนพกิารหรอืกลุ่มหรอืองคก์รอื่นๆ  และการ
รณรงคใ์นระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภมูภิาคหรอืระดบัชาต ิหรอืสงูขึน้ไปถงึกระบวนการการมสีว่นรว่มทางการเมอืงอย่าง
เตม็รปูแบบ อาท ิการลงคะแนนเสยีง การเขา้รว่มกบัพรรคการเมอืงหรอืการลงรบัสมคัรเลอืกตัง้เสยีเอง เป็นตน้   
 
ทุกคนสามารถมสีว่นรว่มในการเมอืงได ้และสทิธทิีจ่ะมสีว่นรว่มดงัทีก่ล่าวนัน้นัน้รวมถงึกลุ่มคนพกิารดว้ย อนุสญัญา
วา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิาร ขอ้ 29 เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในทางการเมอืงและชวีติสาธารณะระบไุวว้า่ “พรรคการเมอืงที่
เป็นรฐับาลจะตอ้งรบัประกนัสทิธใินทางการเมอืงของคนพกิารและโอกาสทีค่นพกิารจะไดใ้ชส้ทิธนิัน้อย่าเท่าเทยีมกนั
กบัผูอ้ื่น”(5) 
 
คนพกิารอาจตอ้งประสบอุปสรรคในการเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืง และอาจเลอืกทีจ่ะไมม่สีว่นรว่ม
เพราะเหน็วา่ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขานัน้มกัถูกเพกิเฉยและ/หรอืพวกเขารูส้กึวา่ตนไมม่อี านาจทีจ่ะโน้มน้าวให้
เกดิการเปลีย่นแปลงและการตดัสนิใจในเรือ่งใดๆ  ได ้การสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในทางการเมอืงโดยคนพกิาร
เองเป็นสว่นส าคญัของกระบวนการเสรมิพลงัเพราะหากคนพกิารไมเ่ขา้มามสีว่นรว่มในทางการเมอืงมากวา่นี้  กจ็ะไม่
มใีครไดย้นิเสยีงเรยีกรอ้งของพวกเขา  และอาจจะกอ่ใหเ้กดิการสญูเสยีสทิธใินดา้นความเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น ทัง้ในดา้น
การเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ การศกึษา สภาพความเป็นอยู่และสงัคมอกีดว้ย 
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กรอบท่ี 11 – สาธารณรฐัยูกนัดา 
ประสบการณ์จากเมืองกลูู 
 
National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU) กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1987 เพื่อรณรงคใ์หเ้กดิการ
สรา้งโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัส าหรบัคนพกิารและเพื่อใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในการก าหนดนโยบาย การวางแผนและ
การจดัตัง้โปรแกรมเพื่อคนพกิารโดยรว่มมอือย่างใกลช้ดิกบัรฐับาล สงัคมในภาคพลเรอืนและสาธารณะ หลงัจากที่  
NUDIPU ด าเนินการโน้มน้าวหน่วยงานภาคการเมอืงอยู่เป็นเวลาหลายปี ขณะนี้จงึไดม้สีมาชกิสภา 5 คนเป็น
ตวัแทนของคนพกิารแลว้ และยงัมสีมาชกิของคณะกรรมการในหน่วยงานรฐัระดบัทอ้งถิน่ในระดบัเขตและแขวงเป็น
ตวัแทนอกีจ านวนมากดว้ย 
 
ยูกนัดามกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิารเหมอืนเชน่ในประเทศอื่นๆหลายประเทศ อาท ิบญัญตัสิภาคนพกิาร ค.ศ.
2003 นโยบายเกีย่วกบัความพกิาร ค.ศ. 2003 บญัญตัคินพกิาร ค.ศ. 2006 และบญัญตัโิอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั ค.ศ.
2007 ส าหรบับญัญตั ิส าหรบัปี ค.ศ. 2006 นัน้มกีารก าหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัการเขา้ถงึและโทษส าหรบัผูท้ีไ่ม่
ปฏบิตัติามกฎหมายดว้ย  
 
กฎหมายลกัษณะเดยีวกนันี้มอียู่ในประเทศอื่นดว้ย แต่การบงัคบัใชก้ลบัขาดประสทิธภิาพ และสงัคมกไ็มท่ราบเลย
วา่มกีฎหมายเหล่านี้อยู่หรอืวา่กฎหมายเหล่านี้มคีวามเกีย่วเนื่องอย่างไรกบัตนเอง NUDIPU เชือ่วา่ “หากผูใ้ชไ้ม่
ออกมาเรยีกรอ้งสทิธขิองตน บญัญตัติ่างๆ กจ็ะเป็นมคีวามหมายเป็นแคเ่พยีงกระดาษและผูใ้ชก้จ็ะไมไ่ดร้บัประโยชน์
เลย” 
 
Centenary Rural Development Bank Ltd ในเมอืงกลูู ประเทศยูกนัดาเป็นสถานทีอ่กีแห่งหนึ่งทีค่นพกิารไม่
สามารถเดนิทางเขา้ไปใชบ้รกิารได ้ อาคารแห่งนี้มบีนัไดหลายขัน้ท าใหค้นทีม่คีวามทุพพลภาพดา้นการเคลื่อนไหว
โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีจ่ะตอ้งนัง่รถเขน็เขา้สูอ่าคารไดย้าก NUDIPU ไดค้ยุกบัธนาคารถงึปญัหานี้ แต่ธนาคารปฎิ
เสธทีจ่ะปรบัปรงุทางเขา้อาคารเพื่อใหค้นพกิารเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวกขึน้ 
 
บญัญตัคินพกิาร ค.ศ. 2006 ระบวุา่ “หน่วยงานทัง้ปวงในภาครฐัและภาคเอกชนมคีวามรบัผดิชอบในการจดัทางเขา้
ทีเ่หมาะสมใหก้บัคนพกิารและหอ้งน ้าทีไ่ดม้าตรฐานสากล ”NUDIPU น าเรือ่งนี้ไปฟ้องศาล หลงัจากทีม่กีารไต่สวน
หลายครัง้ผูพ้พิากษาจงึมคี าตดัสนิไปในทศิทางที ่ NUDIPU ตอ้งการ นัน่กค็อืการสัง่ใหธ้นาคารท าทางเขา้ส าหรบัคน
พกิารจ่ายคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทางศาลทีเ่กดิขึน้ดว้ย จากค าตดัสนินี้ท าใหผู้บ้รหิารของ  CentenaryBank สัง่ใหส้าขา
ทัง้หมดในประเทศแกไ้ขสภาพอาคารใหค้นพกิารสามารถเขา้ไปใชบ้รกิารได ้  
 
ประสบการจากเมอืงกลููนี้เป็นตวัอย่างทีด่ใีหก้บัคณะผูร้ณรงคเ์พื่อคนพกิาร ซึง่จะเหน็ไดว้า่  คนพกิารและสมาชกิใน
ครอบครวัจ าเป็นตอ้งมคีวามตระหนกัทางการเมอืงจงึจะบรรลุสทิธขิองตวัเองได ้เหตุการณ์นี้เป็นเครือ่งยนืยนัอกีดว้ย
วา่คนพกิารเองทีจ่ะตอ้งขบัเคลื่อนการรณรงคอ์ย่างเป็นระบบเพื่อรกัษาไวซ้ึง่สทิธขิองตนและจะท าใหเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงในชมุชน 
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เป้าหมาย 
คนพกิารมสีว่นรว่มในชวีติการเมอืงและชวีติสาธารณะอย่างเท่าเทยีมกนักบัผูอ้ื่น  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่   

• คนพกิารและครอบครวัมขีอ้มลู ทกัษะและความรูท้ีท่ าใหเ้ขาสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มในทางการเมอืงและมี
โอกาสทีจ่ะมสีว่นรว่มเชน่นัน้ 

• สงัคมรบัทราบถงึประเดน็ปญัหาเรือ่งความพกิารและจะตอ้งเป็นวาระส าคญัทีต่อ้งไดร้บัการพจิารณาใน
ขัน้ตอนของการตดัสนิใจทางการเมอืง และเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันานโยบายและโปรแกรมต่างๆ  

 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมคีวามตระหนกัเกีย่วกบัระบบการเมอืงมากขึน้  
• คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัมคีวามตระหนกัเกีย่วกบัระบบการเมอืงมากขึน้  
• รฐับาลและสงัคมภาคพลเรอืนตระหนกัถงึปญัหาเรือ่งความพกิารและสทิธขิองคนพกิารและครอบครวัในการ

มสีว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืง  

• มกีารลดหรอืก าจดัอุปสรรคซึง่ท าใหค้นพกิารและครอบครวัไมส่ามารถมสีว่นรว่มในทางการเมอืงได้  

 
มโนทศัน์หลกั 
 
อ านาจและการตดัสินใจ 
อ านาจคอืความสามารถในการตดัสนิใจโดยอาศยัซึง่ความรูแ้ละมอีสิรภาพในการลงมอืท าสิง่ใดๆการตดัสนิใจเป็นเรือ่ง
ของคนทีม่อี านาจและโดยทัว่ไปในทุกสงัคมกจ็ะมคีนบางคนทีม่อี านาจมากกวา่ผูอ้ื่นเพราะปจัจยัต่างๆ อาท ิอายุ 
บทบาทของเพศ เชือ้ชาต ิการเป็นสมคัรพรรคพวกทางการเมอืง สถานการณ์เศรษฐกจิ (13) อ านาจมอียู่ในทุกระดบั
ของสงัคมตัง้แต่ระดบัครอบครวัขึน้ไปจนถงึระดบัรฐับาล การสรา้งความเขา้ใจวา่ใครเป็นผูท้ีม่อี านาจในการตดัสนิใจ
และเหตุใดเขาจงึมอี านาจเชน่นัน้เป็นข ัน้ตอนแรกทีส่ าคญัในการมสีว่นรว่มทางการเมอืง 
 
อปุสรรคในการมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
บคุคลจะประสบอุปสรรคในการมสีว่นรว่มในทางการเมอืงในลกัษณะทีค่ลา้ยกบัอุปสรรคทีไ่ดก้ล่าวถงึไปแลว้ใน
องคป์ระกอบอื่นๆของคูม่อืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน อุปสรรคดงักล่าวสามารถสรปุไดด้งันี้ 

• ความยากจน – คนจนจะมุง่ใหค้วามสนใจในกจิกรรมทีต่อ้งท าเพื่อความอยู่รอดเป็นหลกั ความตอ้งการ
พื้นฐานของคนจนจะตอ้งไดร้บัการเตมิเตม็เสยีกอ่น  เขาเหล่านัน้จงึจะมสีว่นรว่มในทางการเมอืงได ้มฉิะนัน้
แลว้คนจนกจ็ะมเีวลาหรอืมคีวามสนใจจ ากดั 

• การศกึษา – หากไมม่ขีอ้มลูและความรู ้ บคุคลกจ็ะไมส่ามารถมสีว่นรว่มในทางการเมอืงอย่างมคีวามหมาย
ได ้

• ความโดดเดีย่วทางสงัคม – เครอืขา่ยในการสนบัสนุนและสง่เสรมิใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในทางการเมอืงมอียู่
ในระดบัจ ากดั 

• ปจัจยัสว่นบคุคล – คนบางคนอาจจะมคีวามมัน่ใจหรอืแรงกระตุน้ทีจ่ะมสีว่นรว่มในระดบัทีต่ ่า  
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• การถูกตราหน้าและการแบง่แยก – ประชาชนกลุ่มใหญ่ในสงัคมอาจมอีคต ิรูส้กึหวาดกลวัและไมส่บายใจต่อ
คนพกิารดงันัน้จงึอาจจะไมส่นบัสนุนใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ  

• การขาดกระบวนการทีเ่ป็นมติรต่อคนพกิาร – อุปสรรคในเชงิกายภาพหรอืสภาพแวดลอ้มท าใหค้นพกิารมี
สว่นรว่มในทางการเมอืงไดอ้ย่างยากล าบาก เชน่ ไมส่ามารถเดนิทางเขา้ไปในคหูาเลอืกตัง้ได้  

• การขาดบคุคลตวัอย่าง – หลายประเทศหรอืหลายชมุชมมคีนพกิารทีด่ ารงต าแหน่งทางการเมอืงในระดบัสงู
จ านวนคอ่นขา้งน้อย 

• อุปสรรคทางกฎหมาย – หลายประเทศไมอ่นุญาตใหค้นพกิารออกเสยีงเลอืกตัง้ เชน่ คนทีม่ปีญัหา
สขุภาพจติ เป็นตน้  

 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งพจิารณาความเป็นจรงิวา่คนพกิารซึง่อาศยัอยู่ในชมุชนทีม่รีายได้
ต ่าจะมสีว่นรว่มในทางการเมอืงไดม้ากเพยีงเท่าใด และกจิกรรมต่างๆ ไดค้ านึงถงึอุปสรรคทีเ่กดิขึน้แกค่นพกิารแลว้
หรอืไม ่
 
ความพิการในฐานะปัญหาทางการเมือง  
คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัตอ้งตกอยู่ในภาวะทีเ่สยีเปรยีบหลายรปูแบบเพราะรฐับาลซึง่เป็นฝ่ายก าหนด
นโยบายไมไ่ดมุ้ง่แกป้ญัหาหลกับางประการของความพกิาร อาท ิอุปสรรคทางสงัคมและความรูส้กึแบง่แยกดงัจะเหน็
ไดจ้าก ความตอ้งการจ าเป็นของคนพกิารไมเ่คยปรากฏในล าดบัตน้ของนโยบายใดๆโดยเฉพาะอย่างยิง่ในทีท่ี่
ทรพัยากรมจี ากดั เมือ่เป็นเชน่นี้โปรแกรมกระแสหลกัและการใหบ้รกิารโดยเฉพาะส าหรบัความพกิารต่างๆ จงึม ี
จ านวนน้อยมาก และหากมกีารระบถุงึปญัหาเรือ่งความพกิารในนโยบายแลว้ การบงัคบัใชก้ย็งัคงขาดประสทิธผิล จน
เป็นเหตุใหย้งัคงมอีุปสรรคในสงัคมหลากหลายรปูแบบทีค่นพกิารยงัตอ้งเผชญิต่อไป 
 
รฐับาล 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรจะมคีวามเขา้ใจวา่รฐับาลควรด าเนินงานอย่างไรจงึจะสามารถสรา้ง
พนัธมติรและโน้มน้าวใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อสถานภาพของคนพกิารได ้อาท ิความรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งและ
กระบวนการทางการเมอืง อ านาจไหลผา่นโครงสรา้งทีว่า่นี้อย่างไร และตนจะโน้มน้าวภาคสว่นต่างๆ นี้ไดอ้ย่างไร 
โดยทัว่ไป รฐับาลมกัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้กฝ่่ายนิตบิญัญตั ิ (รฐัสภา)  ฝ่ายบรหิาร 
(รฐับาลและบรกิารภาคพลเรอืน) และฝ่ายตุลากาล (ศาล) ประเทศนัน้ถูกแบง่เป็นพื้นทีก่ารปกครองต่างๆ รฐับาลกม็ี
หลายระดบั อาท ิระดบัทอ้งถิน่ ระดบัเขต ระดบัภมูภิาคและระดบัชาต ิทัง้สามองคป์ระกอบนี้ในแต่ละระดบัอาจมี
หน่วยงานนิตบิญัญตัทิีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตยเพื่อท าหน้าทีอ่อกกฎหมาย ฝ่ายนิตบิญัญตันิี้ไดร้บั
การเลอืกตัง้จากคนในพื้นที ่ซึง่ในระดบัทีเ่ลก็ทีส่ดุจะเป็นสภาหมูบ่า้นจากนัน้จงึเป็นสภาเขตหรอืสภาภมูภิาคแลว้จงึ
เป็นรฐัสภา 
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โควต้าทางการเมือง 
หลายประเทศมกีารกนัทีน่ัง่ของผูแ้ทนในรฐัสภาจากการเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภมูภิาคและระดบัชาตแิละ/หรอื
ต าแหน่งงานในรฐับาลจ านวนประมาณหนึ่งเปอรเ์ซน็ต์ส าหรบักลุ่มชนชายขอบของสงัคมเพื่อใหค้นเหล่านี้มผีูแ้ทนใน
ระบบการเมอืง อาท ิผูห้ญงิ ชนกลุ่มน้อย คนพกิาร ลกัษณะเชน่นี้เรยีกวา่การจดั “โควตา้”“การแทรกแซงเชงิบวก” หรอื 
“การแบง่แยกในทางทีด่ี” 
 

 
กิจกรรมแนะน า 
 
ท าให้เกิดความมัน่ใจว่า  เจ้าหน้าท่ีโปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชนมีความตระหนักถึงระบบ
การเมือง 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจวา่รฐับาลควรบรหิารงานต่างๆ อย่างไรเพื่อให้
สามารถสรา้งพนัธมติรและโน้มน้าวใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงได ้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถ
สรา้งความตระหนกัไดโ้ดย 

• พจิารณาและคน้หากฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิารและภาคการพฒันา  
• วจิยับทบาทของรฐับาลและความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน  หน่วยงานใดรบัผดิชอบเรือ่งใดและใครมี

อ านาจในการตดัสนิใจ 

• ศกึษาโครงสรา้งทางการเมอืงในระดบัทอ้งถิน่วา่  การตดัสนิใจของรฐับาลสง่ผา่นลงมาถงึระดบันี้ไดอ้ย่างไร
และในระดบัทอ้งถิน่เองมอี านาจในการตดัสนิใจบา้งหรอืไม่ 

• พบปะกบัผูแ้ทนจากภาคการเมอืงและผูแ้ทนจากฝ่ายคา้นดว้ยโดยไมต่อ้งค านึงถงึความสมัพนัธ์สว่นตวั
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งวางตวัเป็นกลาง กล่าวคอื ไมฝ่กัใฝ่ในพรรคการเมอืงหรอืข ัว้
อ านาจใดๆ  

 
อ านวยความสะดวกการเสริมสร้างความตระหนักทางการเมือง 
คนจ านวนมากรวมถงึคนพกิารและโดยเฉพาะอย่างยิง่คนจนอาจยงัไมค่อ่ยตระหนกัถงึสทิธทิางการเมอืง เชน่ พวกเขา
อาจยงัไมรู่ว้า่วธิกีารออกเสยีงเลอืกตัง้ท าอย่างไร หรอือาจไมรู่ว้า่มกีฎหมายระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธคินพกิารหรอื
อนุสญัญาระดบันานาชาต ิเชน่ อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิาร เป็นตน้  โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
สามารถสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในทางการเมอืงไดด้งันี้  

• สง่เสรมิใหผู้ใ้หญ่ทีพ่กิารเขา้รว่มหลกัสตูรการอ่านและเขยีน (ดอูงคป์ระกอบ “การศกึษา ”) 

• สนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึโครงการรณรงคแ์ละการฝึกอบรมทีเ่น้นเรือ่งสทิธเิป็นส าคญั  
• เชือ่มโยงคนพกิารใหเ้ขา้สูก่ลุ่มพึง่พาตนเองและองคก์รเพื่อคนพกิาร เพื่อทีเ่ขาเหล่านัน้จะไดเ้รยีนรูท้กัษะทีม่ ี

ประโยชน์  ส าหรบัเป็นพื้นฐานในการสรา้งการมสีว่นรว่มในทางการเมอืง เชน่ การพูดในทีส่าธารณะ การ
แกป้ญัหาและการรณรงค์ 

• ท าใหแ้น่ใจไดว้า่กจิกรรมต่างๆ เปิดโอกาสใหฝ้่ายต่างๆ แสดงออกซึง่ความคดิเหน็ โดยจะตอ้งครอบคลุม
กลุ่มเดก็และวยัรุน่ เพื่อใหใ้หเ้ขาไดค้ดิ ตดัสนิใจและเขา้ใจในผลทีจ่ะตามมาจากการกระท าของตนเอง 
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ยกระดบัความตระหนักเก่ียวกบัเรื่องความพิการในระบบการเมือง 
การแบง่แยกและการกดีกนัคนพกิารมกัเกดิจากความเมนิเฉยและการขาดความรูข้องภาครฐัดงันัน้  กลยุทธ์อกี
ประการหนึ่งทีจ่ะชว่ยใหค้นพกิารเขา้มามสีว่นรว่มในทางการเมอืงกค็อืการยกระดบัความตระหนกัเกีย่วกบัเรือ่งความ
พกิารในระบบการเมอืง กจิกรรมแนะน า ไดแ้ก่  

• ท าใหน้กัการเมอืงทอ้งถิน่ทราบวา่มกีฎหมายเกีย่วกบัความพกิารอยู่ดว้ย  
• จดัการฝึกอบรมเพื่อยกระดบัความตระหนกัเรือ่งความพกิารกบัสภาทอ้งถิน่ และคนพกิารควรจะมบีทบาท

เป็นผูน้ าในการฝึกอบรมเชน่นี้ดว้ย  

• ชกัน าผูน้ าทางการเมอืงและตวัแทนต่างๆ ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่ม ในกจิกรรมของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนและคนพกิาร อาท ิเชญิใหม้ารว่มพธิเีปิดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน โปรแกรมใหม่
หรอืกจิกรรมวนัคนพกิารสากล ตามธรรมดา  ผูน้ าทางการเมอืงและผูแ้ทนเหล่านี้ตอ้งการใหส้งัคมเหน็อยู่
แลว้วา่ตนท าประโยชน์ใหป้ระชาชนในเขตของตนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ ดงันัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนจงึจ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดนี้  

 
อ านวยความสะดวกการเข้าถึงกระบวนการทางการเมือง  
เจา้หน้าทีโ่ปแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจอุปสรรคต่างๆ ทีข่วางกัน้ไมใ่ห้ คนพกิารเขา้ไปมี
สว่นรว่มในทางการเมอืงได ้และรว่มมอืกบักลุ่มพึง่พาตนเอง องคก์รเพื่อคนพกิารและหน่วยงานอื่นๆในการลดและ/
หรอืก าจดัอุปสรรคเหล่านี้ กจิกรรมแนะน า ไดแ้ก ่

• ใหค้ าแนะน าแกเ่จา้หน้าทีใ่นทอ้งถิน่เพื่อท าใหค้นพกิารสามารถเดนิทางเขา้ไปในหน่วยเลอืกตัง้และกระบวน
เลอืกตัง้เชน่ ปรบัสภาพอาคารใหเ้หมาะแกค่นพกิารปรบั เอกสารทีใ่ชอ้่านใหเ้ขา้ใจงา่ยและใชก้ารไดโ้ดยคนที่
มคีวามทุพพลภาพรปูแบบต่างๆ  

• สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ระดบัชาตแิละองคก์รต่างๆ แจง้ใหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ซึง่เป็นคน
พกิารทราบถงึสทิธขิองตนและทราบวา่มบีรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืใดบา้งเพื่อใหเ้ขาเหล่านัน้สามารถรว่ม
กจิกรรมเลอืกตัง้ได ้

• สง่เสรมิใหผู้น้ าทางการเมอืงและพรรคการเมอืงจดัท าสือ่หาเสยีงเลอืกตัง้ทีค่นพกิารเขา้ถงึไดแ้ละมภีาพของ
คนพกิารปรากฏอยู่ดว้ย  

• ตรวจสอบวา่คนพกิารสามารถใชบ้รกิารขนสง่ประเภทใดเพื่อเดนิทางไปยงัหน่วยเลอืกตัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่   
กลุ่มคนพกิารทมีคีวามทุพพลภาพดา้นการเคลื่อนไหว  

• ตรวจสอบดวูา่มตี าแหน่งทางการเมอืงหรอืต าแหน่งงานในรฐับาลซึง่กนัไวส้ าหรบักลุ่มคนชายขอบสงัคม
หรอืไมแ่ละสง่เสรมิใหค้นพกิารสมคัรหรอืใชส้ทิธิตามต าแหน่งดงักล่าวนี้ 
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กรอบท่ี 12 –สาธารณรฐักานา 
ช่วยให้คนตาบอดได้ออกเสียงเลือกตัง้  
 
International Foundation of Electoral Systems (IFES)ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศ
ฟินแลนดใ์หอ้อกแบบและทดลองใชบ้ตัรลงคะแนนเลอืกตัง้ส าหรบัคนตาบอดในประเทศกานาเพื่อใหค้นตาบอด
สามารถออกเสยีงเลอืกตัง้อย่างเป็นความลบัและเป็นอสิระ เพราะแต่เดมิคนตาบอดทีม่สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ใน
ประเทศกานาจ าเป็นตอ้งพึง่ใหผู้ช้ว่ยของตนในการออกเสยีงใหเ้ชน่เดยีวกนักบัคนตาบอดในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า
สว่นมาก บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้ทีน่ ามาทดลองใชน้ ารอ่งนี้ไมไ่ดใ้ชอ้กัษรเบรลล์ แต่ใชก้ารสมัผสัแทน เนื่องจาก
ผูใ้หญ่ชาวกานาทีต่าบอดและอ่านออกเขยีนไดม้ไีมถ่งึ 1% เท่านัน้ บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้ดงักล่าวนี้ไดน้ าไป
ทดสอบในการเลอืกตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 2002 โดยไดม้กีารออกแบบรว่มกบัคณะกรรมการการเลอืกตัง้ของประเทศกานา 
Ghana Federation of the Disability Associations และ Action on Disability and Development of Ghana (14) 
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กลุ่มพ่ึงพาตนเอง 
 
บทน า 
กลุ่มพึง่พาตนเองคอืกลุ่มคนซึง่รวมตวักนัอย่างไมเ่ป็นทางการเพื่อแกป้ญัหาทีส่มาชกิทุกคนประสบเหมอืนกนัค าวา่ 
“พึง่พาตนเอง” ในทีน่ี้  อาจท าใหน้ึกถงึภาพของบคุคลเพยีงคนเดยีว อย่างไรกด็ลีกัษณะส าคญัของกลุ่มพึง่พาตนเองก็
คอืการสนบัสนุนภายในกลุ่มเดยีวกนัเอง สมาชกิต่างชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ทัง้นี้  กลุ่มพึง่พาตนเองอาจมี
วตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัสถานการณ์และความจ าเป็น (15) ยกตวัอย่างเชน่ภายในภาคการพฒันา จะใช้
แนวทางการจดัตัง้กลุ่มพึง่พาในฐานะกลยุทธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัการบรรเทาความยากจน การพฒันามนุษย์และ
การเสรมิพลงัทางสงัคม(16)ดงันัน้  กลุ่มพึง่พาตนเองจงึมกัมุง่ความสนใจไปทีโ่ปรแกรมไมโครเครดติและกจิกรรม
สรา้งรายได ้(ดอูงคป์ระกอบ “สภาพความเป็นอยู่”)  
 
ตลอดระยะเวลา 20 ปีทีผ่า่นมา กลุ่มคนพกิารน าแนวคดิกลุ่มพึง่พาตนเองไปใชใ้นหลากหลายรปูแบบ อาท ิการดแูล
สขุภาพ การฟ้ืนฟู การศกึษา ไมโครเครดติและการรณรงค ์กลุ่มพึง่พาตนเองสามารถอ านวยความสะดวกใหเ้กดิการ
เสรมิพลงั เพราะวา่การสนบัสนุนใหค้นพกิารเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่ม(หรอืองคก์ร) ใดกลุ่มหนึ่ง จะท าใหค้นพกิาร
มหีนทางทีจ่ะเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของชมุชน (ด ู“องคก์รเพื่อคนพกิาร”) ต่อไป พวกเขากจ็ะเริม่ยกระดบัความตระหนกั
ของตนและพฒันาความสามารถในการจดัการและลงมอืท าสิง่ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงได ้ (2) 
 
แมโ้ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสว่นมากจะมุง่ไปทีก่จิกรรมในระดบับคุคล เชน่ การใหค้วามชว่ยเหลอื
โดยตรง อาท ิการบ าบดัอาการข ัน้พื้นฐาน แต่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเหล่านี้กส็นบัสนุนใหค้นพกิาร
และสมาชกิในครอบครวัมารวมตวักนัเพื่อกอ่ตัง้เป็นกลุ่มพึง่พาตนเอง ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัทีจ่ะแกป้ญัหาของตนเอง 
กลุ่มพึง่พาตนเองเป็นสว่นประกอบย่อยส าคญัในเมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน และสามารถเป็นเครือ่งมอื
เพื่อบรรลุเป้าหมายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน ทีจ่ะน าคนพกิารเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมดว้ยการมสีว่นรว่ม
เป็นเจา้ของโครงการต่างๆ และเพื่อยกระดบัการมสีว่นรว่มของคนพกิารในกระบวนการพฒันาดว้ย (15) สว่นประกอบ
ย่อยนี้มุง่เน้นประเดน็ทีว่า่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะสามารถอ านวยความสะดวกในการจดัตัง้กลุ่ม
พึง่พาตนเองใหมไ่ดอ้ย่างไร ทัง้นี้ กจ็ะตอ้งพจิารณาถงึวธิกีารเชือ่มโยงโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเขา้
กบักลุ่มพึง่พาตนเองของคนพกิารและครอบครวัทีม่อียู่แลว้ ตลอดจนกลุ่มพึง่พาตนเองกระแสหลกัดว้ย  
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กรอบท่ี 13 –  สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
กลุ่มพ่ึงพาตนเองของผูร้อดชีวิตจากกบัระเบิด  
 
Landmine Survivors Network (LSN) เริม่ด าเนินงานในจงัหวดักวงบนิของประเทศเวยีดนามตัง้แต่ปี ค.ศ. 2003 
เครอืขา่ยนี้มสีว่นชว่ยกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัผูร้อดชวีติจากกบัระเบดิมากถงึ 15 กลุ่ม ผูร้อดชวีติสว่นมากมี
อาการบาดเจบ็สง่ผลใหเ้กดิภาวะทุพพลภาพแต่จุดเดน่ของกลุ่มเหล่านี้กค็อื  ไดม้กีารรวมคนทีม่คีวามพกิารจากเหตุ
อื่นทีไ่มใ่ชเ่หตุความรนุแรงเขา้มาในกลุ่มดว้ย กลุ่มพึง่พาตนเองเหล่านี้มุง่อ านวยความสะดวกใหก้บักระบวนการเสรมิ
พลงัใหก้บัตนเองโดยการมุง่ขจดัอุปสรรคเรือ่งการกดีกนัทางสงัคม และยกระดบัการมสีว่นรว่มในกระบวนการ
ตดัสนิใจและปรบัปรงุคณุภาพชวีติ เป้าหมายในทา้ยทีส่ดุของการด าเนินงานของ LSN-Viet Nam กค็อืการท าใหเ้กดิ
กลุ่มพึง่พาตนเองหนึ่งกลุ่มในทุกชมุชน  
 
เจา้หน้าทีภ่าคสนามของ LSN-Viet Nam ซึง่หลายคนกเ็ป็นคนพกิารเองนัน้มคีวามรบัผดิชอบในการสนบัสนุนชมุชน
ต่างๆ ทีแ่สดงความสนใจวา่ประสงคท์ีจ่ะกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเอง เจา้หน้าทีเ่หล่านี้จะเริม่ตน้ดว้ยการสรา้งความ
รว่มมอืกบัเจา้หน้าทีร่ฐัในทอ้งถิน่และองคก์รตวัแทนทีส่ าคญัๆ  อาท ิสมาคมเกษตรกร สหภาพสตรแีละสมาคมทหาร
ผา่นศกึ เป็นตน้ 
 
จากนัน้  เจา้หน้าทีก่ลุ่มนี้จะใหค้วามรูเ้รือ่งกลุ่มพึง่พาตนเองเพื่อใหส้ามารถจดัตัง้กลุ่มได ้และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบั
ข ัน้ตอนทางกฎหมายเพื่อการจดทะเบยีนกลุ่มพึง่พาตนเองกบัหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ ตลอดจนจดัการประชมุกบัผูม้ ี
สว่นเกีย่วขอ้งต่างๆ เป็นครัง้แรกดว้ย  
 
เมือ่มกีารจดัตัง้และจดทะเบยีนกลุ่มพึง่พาตนเองอย่างเป็นทางกางแลว้ สมาชกิกจ็ะเป็นผูบ้รหิารงานโดยอสิระ 
เจา้หน้าทีภ่าคสนามกจ็ะลดบทบาทลง โดยจะเหลอืไวแ้ต่การสนบัสนุนอย่างต่อเนื่องตามความจ าเป็นเท่านัน้ 
ยกตวัอย่างเชน่ เจา้หน้าทีอ่าจจดัการฝึกอบรมส าหรบัสมาชกิกลุ่มในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัความพกิารและ/หรอืการ
ด าเนินงานของกลุ่ม (เชน่ การด าเนินการประชมุ)  สมาชกิกลุ่มมหีน้าทีร่บัผดิชอบการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ซึง่อาจ
รวมถงึการเชญิผูแ้ทนจากหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มาหารอืเรือ่งบรกิารสขุภาพส าหรบัคนพกิาร การท างาน
รว่มกบัหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่เพื่อยกระดบัคณุภาพและการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพของคนพกิาร การจดักจิกรรม
กฬีาในทอ้งถิน่ การเขา้รว่มกจิกรรมกฬีาระดบัชาต ิการจดัการศกึษาเรือ่งการดแูลสขุภาพและการรกัษาโรคในกลุ่ม
เพื่อน การสรา้งธุรกจิขนาดเลก็และโอกาสในการท างาน และการสง่เสรมิใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองคนพกิารในชมุชน 
กลุ่มพึง่พาตนเองจ านวนมากท ากจิกรรมวนัคนพกิารแห่งชาตขิองประเทศเวยีดนามดว้ยโดยจดักจิกรรมต่างๆ ในวนั
นัน้และเป็นผูน้ าชมุชนในการฉลองโอกาสดงักล่าว 
 
ความส าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุประการหนึ่งของกลุ่มพึง่พาตนเองกค็อืประสทิธภิาพในการยกระดบัความตระหนกัของ
หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่เกีย่วกบัความจ าเป็นของคนพกิารและบทบาททีค่นพกิารควรจะเป็นในการแกป้ญัหาของ
ตนเอง ซึง่ข ัน้ตอนต่อไปกค็อืการน ากลุ่มพึง่พาตนเองทัง้หมดมาอยู่ภายใตเ้ครอืขา่ยเดยีวกนั 
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เป้าหมาย 
คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัเขา้รว่มกลุ่มต่างๆ เพื่อแกไ้ขปญัหาทีต่อ้งประสบเหมอืนกนั สามารถเพิม่ความ
แขง็แกรง่และยกระดบัคณุภาพชวีติของตนเองได ้
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการสนบัสนุนและชว่ยเหลอืคนพกิารและครอบครวัใหส้ามารถสรา้ง
กลุ่มพึง่พาตนเองกลุ่มใหมห่รอืท าใหก้ลุ่มทีม่อียู่แลว้ในชมุชนด าเนินต่อเนื่องไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เชน่ กลุ่มสตรี
และกลุ่มไมโครเครดติ บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกค็อืการสง่เสรมิใหค้นพกิารและสมาชกิใน
ครอบครวัเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มเหล่านี้ 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• เกดิกลุ่มพึง่พาตนเองในชมุชนเพื่อประโยชน์ของคนพกิารและสมาชกิในครอบครวั  
• สมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเองไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีจ่ะท าใหต้นสามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บั

ครอบครวัและชมุชนได้ 
• คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัสามารถเขา้ถงึกลุ่มพึง่พาตนเองกระแสหลกัทีม่สี าหรบัสมาชกิอื่นๆ ใน

ชมุชน 

• กลุ่มพึง่พาตนเองสนบัสนุนโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน และสมาชกิมสีว่นรว่มในการวางแผน
และจดัตัง้โปรแกรมฯ 

• กลุ่มพึง่พาตนเองรว่มมอืกนัเพื่อตัง้เป็นสมาพนัธ์และสามารถด ารงอยู่ไดด้ว้ยตนเอง  

 
มโนทศัน์หลกั 
กลุ่มพ่ึงพาตนเอง 
คณุลกัษณะ 
คณุลกัษณะของกลุ่มพึง่พาตนเองทีเ่หมอืนกบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน ไดแ้ก ่

• มลีกัษณะเป็นการด าเนินงานดว้ยความสมคัรใจ  โดยสมาชกิในกลุ่ม  เพื่อสมาชกิในกลุ่มดว้ยกนัเอง  มกีาร
จดัประชมุเป็นประจ า และเปิดรบัสมาชกิใหม่ๆ   (17) 

• กอ่ตัง้ขึน้เพื่อแกป้ญัหาบางประการโดยเฉพาะ เชน่ กรณีทีเ่ดก็พกิารไมส่ามารถเขา้ถงึการศกึษาได ้หรอื
กรณีทีค่นพกิารมโีอกาสในการสรา้งรายไดท้ีจ่ ากดั  

• มเีป้าหมายทีช่ดัเจนและมทีีม่าจากความตอ้งการจ าเป็นของสมาชกิในกลุ่มและเป็นเป้าหมายทีส่มาชกิทุกคน
รบัทราบและเหน็พอ้งตอ้งกนั (15) 

• มโีครงสรา้งอย่างไมเ่ป็นทางการ แต่อาจมกีฎ ขอ้บงัคบัและแนวทางอย่างงา่ยๆเพื่อใหส้มาชกิสามารถ
ปฏบิตังิานรว่มกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

• สมาชกิมสีว่นรว่มในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของกลุ่มดว้ยตนเอง กล่าวคอื รูจ้กัขอความชว่ยเหลอื แบง่ปนั
ความรูแ้ละประสบการณ์ ใหค้วามชว่ยเหลอืและเรยีนรูท้ีจ่ะชว่ยตนเอง (18) 

• สมาชกิในกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั โดยแต่ละคนมบีทบาททีช่ดัเจนและน าเอาทรพัยากรสว่นบคุคลเขา้
มาชว่ยสมทบเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม 

• มกีารตดัสนิใจตามระบอบประชาธปิไตย  
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• มกีารปกครองโดยสมาชกิและใชผู้บ้รหิารภายนอกเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อการกอ่ตัง้กลุ่มเท่านัน้ ( 15) 
• มพีฒันาการไปตามกาลเวลาเพื่อใหค้รอบคลุมประเดน็ปญัหาทีก่วา้งขวางยิง่ขึน้  

• มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมารว่มกนัเพื่อกอ่ตัง้เป็นสมาพนัธ์ ซึง่จะครอบคลุมพื้นทีก่วา้งมากกวา่เดมิ  
 
 

กรอบท่ี 14 – สาธารณรฐักานา 
กลุ่มพ่ึงพาตนเองช่วยให้สภาพความเป็นอยู่ดีขึน้  
 
ทีห่มูบ่า้นโคโดเบดา เขตอคัวาพมิเซาธ์ทางตะวนัออกของประเทศกานามคีนพกิาร 4  คน ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กลุ่มพึง่พา
ตนเองเพื่อชว่ยแกไ้ขสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิทีต่นประสบอยู่ เขาประชมุรว่มกบัหวัหน้าและผูใ้หญ่บา้น และได้
ขอแพะตวัเมยีสามตวัมาเพื่อเริม่กจิการปศสุตัว ์ซึง่แพะทีไ่ดม้ากอ็อกลูกในไมช่า้ ลูกแพะทีอ่อกมาไดม้อบใหแ้ก่
สมาชกิคนหนึ่งไปเลี้ยงในขณะทีแ่มแ่พะยงัคงอยู่กบัสมาชกิอกีคนหนึ่ง เมือ่แพะออกลูกอกีคร ัง้หนึ่งกเ็กบ็ลูกแพะไว้
และขายแมแ่พะชดุเดมิ เงนิทีไ่ดใ้ชซ้ื้อแพะใหมส่ าหรบัสมาชกิคนต่อไป การด าเนินงานจะมลีกัษณะเป็นเชน่นี้เรือ่ยไป
จนกระทัง่สมาชกิทุกคนมแีพะไวเ้ลี้ยงเป็นของตนเองและสามารถใชแ้พะหาเงนิเพื่อยงัชพีได้ 

 
การเป็นสมาชิก 
สมาชกิของกลุ่มจะถอืวา่เป็นอาสาสมคัรเนื่องจากวา่ไมไ่ดร้บัเงนิคา่จา้ง แต่พวกเขากจ็ะตอ้งท างานอย่างเป็นระบบและ
เป็นประจ าเพื่อเปลีย่นแปลงสถานการณ์ของตนเองดว้ยการสนบัสนุนซึง่กนัและกนั กลุ่มพึง่พาตนเองเหล่านี้ในบรบิท
ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมกัประกอบดว้ยคนพกิารและสมาชกิในครอบครวั กลุ่มพึง่พาตนเองมกัมขีนาด
เลก็ ประกอบดว้ยสมาชกิเพยีงไมก่ีค่น แต่กอ็าจเตบิโตขึน้จนมสีมาชกิระหวา่ง 7-30 คนได ้ความทีก่ลุ่มมขีนาดเลก็
สง่ผลใหส้มาชกิสามารถหารอืและตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  สว่นในกรณีทีก่ลุ่มมขีนาดใหญ่กจ็ะมอี านาจและ
แรงโน้มน้าวมากกวา่ 
 
การบริหารและความเป็นผูน้ า 
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอาจจะตอ้งรบับทบาทในการเป็นผูบ้รหิารโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มี
การกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเองกลุ่มใหมข่ึน้มา เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถใหค้ าแนะน า
เพื่อใหผู้น้ าของกลุ่มไมแ่สดงอทิธพิลครอบง ากลุ่มนอกจากนี้ สมาชกิทีเ่ป็นผูน้ าจะตอ้งป้องกนัไมใ่หส้มาชกิคนใดคน
หนึ่งโกงผลประโยชน์ไปเป็นของตนเอง และผูน้ าจะตอ้งสามารถท าใหก้ลุ่มมคีวามกระตอืรอืรน้อย่างต่อเนื่อง และ
จดัการฝึกอบรมดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการท างานของกลุ่ม (15)ในการทีจ่ะท างานรว่มกบัคนพกิารนัน้  ผูบ้รหิารไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นคนพกิารกไ็ด ้แต่หากผูบ้รหิารมปีระสบการณ์หรอืเคยถูกแบง่แยกกดีกนัมากอ่นกอ็าจจะท าใหม้คีวาม
เขา้ใจอย่างดแีละมคีวามเหน็ใจยิง่กวา่ดว้ย นอกจากนี้ผูบ้รหิารทีเ่ป็นคนพกิารยงัสามารถเป็นตวัอย่างใหก้บัคนพกิาร
ในกลุ่มไดด้ว้ย 
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กรอบท่ี 15 – สาธารณรฐัประชาชนจีน 

การส่งเสริมกลุ่มพ่ึงพาตนเอง 
 
โครงการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในเขตปกครองตนเองทเิบต สาธารณรฐัประชาชนจนี ท างานรว่มกบั
ผูป้กครองของเดก็พกิารเพื่อคน้หาวธิกีารใหมใ่นการตอบสนองต่อความตอ้งการของเดก็ ผูป้กครองเหล่านี้บอกวา่
ทศันคตเิชงิลบและพฤตกิรรมการแบง่แยกทีลู่กหลานของตนตอ้งประสบถอืเป็นเรือ่งส าคญัอนัดบัตน้ๆเพราะท าให้
เดก็ไมส่ามารถเขา้ศกึษาในโรงเรยีนได ้และการพาเดก็เดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ ในชมุชนกถ็อืวา่เป็นเรือ่ง
ยากล าบากดว้ยเชน่กนั เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่เคยทราบแนวคดิเรือ่งกลุ่มพึง่พา
ตนเองมากอ่นไดเ้ลง็เหน็วา่หากมกีารจดัตัง้กลุ่มลกัษณะนี้ข ึน้ทีน่ี่กจ็ะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูป้กครองกลุ่มนี้  
 
ผูป้กครองซึง่ประกอบดว้บบดิามารดาจ านวนหนึ่งตดัสนิใจกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเองขึน้โดยเริม่จากการยกระดบัความ
ตระหนกัของสาธารณชนทีม่ตี่อความพกิาร กลุ่มนี้เริม่ด าเนินกจิกรรมตามโรงน ้าชาต่างๆ เมือ่ผูป้กครองต่างพึง่พา
กนัและสรา้งความอุ่นใจจากการแบง่ปนัเรือ่งราวทีค่ลา้ยกนั  สมาชกิกลุ่มนี้เพิม่ขึน้จากสองคนเป็นสบิสองคน สว่น
ชมุชนเองกเ็ริม่มมีมุมองทีเ่ป็นบวกและปรบัเปลีย่นทศันคตไิปในทางทีด่ขี ึน้ โดยมสีมาชกิหลายคนชว่ยใหก้าร
สนบัสนุน เชน่ การบรจิาครถเขน็ตามกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อประชาสมัพนัธ์ใหเ้กดิความตระหนกัถงึปญัหาเรือ่งความ
พกิาร กลุ่มพึง่พาตนเองดงักล่าว ถอืเป็นแหล่งทีม่าของก าลงัใจทีส่ าคญั เดก็พกิารจ านวนมากสามารถเขา้เรยีนใน
โรงเรยีนและครอบครวัของพวกเขากไ็ดร้บัการยอมรบัและเขา้เป็นสว่นหนึ่งในการท ากจิกรรมต่างๆ ของชมุชนแลว้  
 
กลุ่มพึง่พาตนเองไดข้ยายออกไปครอบคลุมกจิกรรมอื่นๆจากการสนบัสนุนของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชน กลุ่มนี้ไดเ้ปิดโรงน ้าชาขึน้และน าเอาผลก าไรทีไ่ดไ้ปมอบใหก้บัครอบครวัทีย่ากจนทีม่สีมาชกิเป็นคนพกิาร 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะใหเ้งนิทุนตัง้ตน้และจดัการอบรมดา้นธุรกจิ กลุ่มพึง่พาตนเองเริม่ไปพบ
กบัครอบครวัต่างๆ ทีบ่า้นเพื่อใหค้วามชว่ยเหลอืหากครอบครวัประสบปญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟู
ส าหรบับตุรหลานพกิารของตน  ทัง้ปญัหาดา้นการศกึษาและปญัหาเรือ่งการประกอบอาชพี โปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนสามารถจดัการฝึกอบรมใหก้บัสมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเองในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัการบ าบดัฟ้ืนฟู
อย่างงา่ย ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ดา้นพฒันาการของเดก็ และเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะ
ตดิตามไปเยีย่มบา้นสมาชกิกลุ่มเหล่านี้เพื่อสรา้งความสามารถและความมัน่ใจอย่างชา้ๆ  ความส าเรจ็ของกลุ่มพึง่พา
ตนเองนี้ไดก้ระตุน้ใหม้กีารจดัตัง้กลุ่มอื่นๆในลกัษณะนี้ต่อไป  
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ความยากล าบากของการจดักลุ่มพ่ึงพาตนเอง 
 
กลุ่มพึง่พาตนเองในชนบทและในเมือง  
ประสบการณ์จากงานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดท้ าใหเ้ราเหน็แลว้วา่การกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเองในชนบท
มกัจะท าไดง้า่ยกวา่และสะดวกกวา่ กลุ่มพึง่พาตนเอง ทีห่วงัวา่จะจดัตัง้ขึน้ในสภาพแวดลอ้มแบบเมอืงอาจท าไดย้าก 
(15) เพราะคนยา้ยถิน่ทีอ่ยู่บอ่ย เป็นเหตุใหเ้กดิความไมไ่วว้างใจกนั และคนไมรู่ส้กึวา่ตนเองเป็นพวกเดยีวกนั ทัง้นี้
ตอ้งกล่าวดว้ยวา่ในชนบทมปีจัจยัเรือ่งความห่างไกลและระยะทางทีส่มาชกิในกลุ่มตอ้งเดนิทางมาประชมุและการ
สือ่สารทีอ่าจเป็นขอ้จ ากดัทีท่ าใหก้ารจดัประชมุเป็นประจ านัน้กระท าไดย้าก 
 
ผูห้ญิงและผูช้าย 
จากประสบการณ์งานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดท้ าใหเ้หน็เชน่กนัวา่กลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัผูห้ญงิจดัตัง้ได้
งา่ยกวา่กลุ่มส าหรบัผูช้าย ทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะผูห้ญงิมกัจะมคีวามรูส้กึเป็นกลุ่มกอ้นรว่มกนัมากกวา่และท างาน
ชว่ยเหลอืกนัไดง้า่ยกวา่ดว้ย ในกรณีทีก่ลุ่มพึง่พาตนเองมทีัง้สมาชกิชายและหญงิ โปรแกรมฯ จงึตอ้งดแูลใหส้มาชกิที่
เป็นหญงิสามารถแสดงความคดิเหน็และกลา้น าเสนอเรือ่งราวปญัหาของตนเองไดด้ว้ย 
 
ระดบัการศึกษา 
สมาชกิในกลุ่มพึง่พาตนเองอาจมรีะดบัการศกึษาต่างๆ กนั คนพกิารมกัจะมกีารศกึษาต ่าดงันัน้จงึ อาจตอ้งเผชญิภาวะ
ดอ้ยโอกาส ดงันัน้ จะตอ้งพงึ ระวงัไมใ่หก้ารประชมุของกลุ่มพึง่พาตนเองถูกครอบง าโดยคนทีม่กีารศกึษาสงูกวา่และ
ส าหรบักลุ่มพึง่พาตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัไมโครเครดตินัน้กต็อ้งดแูลใหก้ารกระจายผลประโยชน์ เป็นไปอย่างเท่าเทยีม
ทัว่ถงึกนัดว้ย เราตอ้งใชเ้วลาในการกอ่ตัง้กลุ่มชว่งแรกๆอย่างเตม็ทีเ่พื่อสรา้งความ รูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัและ
สรา้งศกัยภาพในหมูส่มาชกิทีม่กีารศกึษาน้อยกวา่หรอืแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ไดน้้อยกวา่จงึจะเป็นการป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิความไมเ่ท่าเทยีมกนัภายในกลุ่มขึน้อกี  
 
กลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัสมาชิกทีมี่ความทพุพลภาพรปูแบบเดียวกนั 
กลุ่มหลายกลุ่มถูกจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มคนพกิารทีทุ่พพลภาพในลกัษณะ
เดยีวกนักบัผูจ้ดัตัง้กลุ่ม ซึง่ กลุ่มลกัษณะนี้จะมวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนมากกวา่ แต่กลุ่มแบบทีม่คีวามทุพพลภาพหลาย
ประเภทจะมปีระโยชน์กวา่ในชมุชนขนาดเลก็ซึง่อาจจะมคีนพกิารรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งเพยีงรปูแบบเดยีว กนัจ านวน
ไมม่ากนกั ความตอ้งการข ัน้พื้นฐานของคนพกิาร ทุกรปูแบบทีม่เีหมอืนกนักค็อือาหาร ทีพ่กั บรกิารดา้นสขุภาพ 
การศกึษา โดยกลุ่มพึง่พาตนเองแบบทุพพลภาพมกัจะแบง่แยกคนพกิารเป็นฝกัฝ่าย   ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิ การแกง่แย่ง
ทรพัยากรซึง่มอียู่จ ากดัอยู่แลว้  
 
การพึง่พาคนอืน่ 
เป็นธรรมดาทีค่นพกิารมกัตอ้งพึง่พาผูอ้ื่น เชน่ จะท าอะไรกต็อ้งมคีนชว่ยมาท าให ้ดงันัน้คนพกิารทีคุ่น้เคยกบัการเป็น
ผูร้บัมากกวา่ผูใ้หก้อ็าจขาดแรงกระตุน้และความมัน่ใจในการทีจ่ะเขา้รว่มในกลุ่มพึง่พาตนเองและกจิกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งเพราะอาจตอ้งปฏบิตัสิิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง   
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กิจกรรมแนะน า 
 
การให้ความช่วยเหลือเพื่อจดัตัง้กลุ่มพ่ึงพาตนเองขึน้ใหม่  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งมบีทบาทรว่มในการสรา้งกลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัคนพกิารและ
สมาชกิในครอบครวั กระบวนการจดัตัง้กลุ่มพึง่พาตนเอง นี้  อาจ จะแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ในทอ้งถิน่ และแต่
ละกลุ่มกจ็ะตอ้งการความชว่ยเหลอืมากน้อยไมเ่ท่ากนั กจิกรรมแนะน าโดยรวมมดีงันี้  
 
การเริม่วางรากฐาน 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมกัจะตอ้งเริม่งานกบัคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัทีบ่า้นของ
พวกเขาเหล่านัน้เสยีกอ่น เพื่อ ศกึษาความตอ้งการและเพื่อให้ไดข้อ้มลูพื้นฐานเกีย่วกบัความพกิารและรปูแบบของ
ความชว่ยเหลอืทีม่ ีเมือ่เกดิความเชือ่ใจและเชือ่ม ัน่ ต่อกนัแลว้กจ็ะสามารถแนะน าใหค้นพกิารและครอบครวัเหล่านัน้
ไปพบกบัผูอ้ื่นทีม่ชีวีติคลา้ยกนัได ้สิง่ทีเ่จา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถท าไดใ้นข ัน้ตอนนี้
ไดแ้ก ่ 

• สรา้งความเขา้ใจใหค้นพกิารและสมาชกิในครอบครวัทราบวา่ กลุ่มพึง่พาตนเองคอือะไรและสนบัสนุนใหเ้ขา
เหล่านัน้กอ่ตัง้กลุ่มในลกัษณะดงักล่าวขึน้ในชมุชน ในการนี้เจา้หน้าทีอ่าจเล่าใหฟ้งัวา่การเป็นสมาชกิกลุ่มมี
ประโยชน์อย่างไร ส ามารถชว่ยแกไ้ขปญัหาอะไรไดบ้า้ง เชน่ หากจะกอ่ตัง้กลุ่มเพื่อหารายไดเ้ลี้ยงครอบครวั   
คนพกิารกค็วรจะทราบวา่กลุ่มนี้สามารถหางานและหารายไดใ้หก้บัตนเองไดอ้ย่างไร 

• สง่เสรมิใหค้นพกิารและสมาชกิในครอบครวัไปสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคนอื่นๆ ในชมุชนซึง่
อาจจะสนใจเขา้รว่มกลุ่ม 

• จดัการประชมุอย่างเป็นทางการในสถานทีท่ีทุ่กคนสามารถเดนิทางเขา้ไปได ้ หากพจิารณาแลว้วา่มผีูส้นใจ
มากเพยีงพอ 
 

การวางแผน 

• หารอืกนัวา่ปญัหาที่ทุกคนพบเหมอืนกนันัน้คอือะไรและก าหนดประเดน็สนใจของกลุ่มส าหรบัชว่งเริม่แรก 
อาท ิการเล่าสูก่นัฟงัถงึความรูส้กึและประสบการณ์ ต่างๆ ทีไ่ดร้บั  การยกระดบัความตระหนกั การ
แลกเปลีย่นขอ้มลูและทรพัยากรเป็นตน้   

• ถามสมาชกิวา่เขาแต่ละคนมทีรพัยากรอะไรทีย่นิดนี ามาสมทบ เป็นกองกลางเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบา้ง 
• หาผูน้ าหรอืผูป้ระสานงานซึง่อาจจ าเป็นตอ้งมมีากกวา่หนึ่งคน  
• มอบหมายงานโดยเรว็เพื่อท าใหส้มาชกิรูส้กึวา่ตนเองเป็นเจา้ของกลุ่มรว่มกนัและเกดิความรบัผดิชอบ  

• ตัง้ชือ่กลุ่มเพื่อใหแ้สดงใหเ้หน็อตัลกัษณ์ของตนเอง 
• พจิารณาวา่ใครบา้งทีส่ามารถเขา้รว่มในกลุ่มนี้ และในชว่งเริม่แรกพยายามท าใหก้ลุ่มมขีนาดเลก็เพราะจะท า

ใหส้มาชกิทุกคนมโีอกาสและสว่นรว่มทัว่ถงึกนั 

• พจิารณาวา่จะกลุ่มสมควรจะประชมุบอ่ยเพยีงใด ก าหนดวนัและเวลาส าหรบัการประชมุคร ัง้แรกๆ  ดแูลให้
การประชมุมขีึน้ในสถานทีท่ีทุ่กคนเดนิทางเขา้มาประชมุไดแ้ละไมไ่กลจากทีอ่ยู่ของสมาชกิมากเกนิไป อาจ
ใชส้ถานทีท่ีอ่ยู่ในชมุชนอย่างเชน่โรงเรยีนเพื่อใหส้งัคมไดร้บัทราบวา่มกีลุ่มและมโีปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนเกดิขึน้ทีน่ี่ 
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• ถา้จ าเป็นตอ้งประชาสมัพนัธ์เพื่อใหม้คีนมารว่มส าหรบัการประชมุคร ัง้แรกกใ็หพ้จิารณาวา่จะด าเนินการ
อย่างไร เชน่  บอกเล่าใหค้นอื่นๆทราบ  โปสเตอรห์รอืโฆษณาผา่นทางสถานีวทิยุชมุชนหรอืทาง
หนงัสอืพมิพ์เป็นตน้   

 
การด าเนินการประชุม 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไมค่วรเป็นผูด้ าเนินการประชมุ เอง แต่กค็วรจะมคีวามเขา้ใจ
โครงสรา้งพื้นฐานของการประชมุกลุ่มพึง่พาตนเองเพื่อทีจ่ะสนบัสนุนและชว่ยเหลอืสมาชกิของกลุ่มไดเ้มือ่จ าเป็น 
โครงสรา้งพื้นฐานนี้ไดแ้ก่ 

• ตอ้นรบัสมาชกิกลุ่มเมือ่พวกเขาเดนิทางมาถงึ 

• เปิดการประชมุและเชือ้เชญิใหส้มาชกิแนะน าตนเอง  
• ก าหนดกฎการรกัษาความลบัในเรือ่งต่างๆ ทีห่ารอืและเกดิขึน้ภายในการประชมุนี้ ความลบัในแต่ละ

วฒันธรรมอาจมรีายละเอยีดทีไ่มเ่หมอืนกนัดงันัน้ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรม จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาดว้ยวา่สิง่
ใดบา้งทีจ่ะตอ้งรกัษาไวใ้หเ้ป็นความลบั  

• ด าเนินกจิกรรมหลกัตามวาระต่างๆ ของการประชมุ 
• จดบนัทกึการประชมุ และประเดน็ทีห่ารอืกนัตลอดจนการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ 

• ท างานธุรการ เชน่ ก าหนดวนัและเวลาส าหรบัการประชมุคร ัง้ต่อไป  
• ปิดการประชมุ 

 
การอ านวยความสะดวก 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรท าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก กลุ่มพึง่พาตนเองเพื่อใหส้มาชกิของกลุ่ม
ท างานรว่มกนัไดอ้ย่างดแีละมปีระสทิธภิาพ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถด าเนินการไดด้งันี้  

• ใหก้ารสนบัสนุนและชว่ยเหลอืผูน้ ากลุ่มเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  
• ดแูลใหส้มาชกิทุกคนเขา้ใจประเดน็ต่างๆ ทีด่ าเนินไประหวา่งการประชมุและสามารถมสีว่นรว่มดว้ยได้ 
• สง่เสรมิใหม้กีารหมนุเวยีนบทบาทและความรบัผดิชอบภายในกลุ่ม  

• ชว่ยเหลอืกลุ่มเพื่อใหท้ราบวา่  สมาชกิจะสนบัสนุนซึง่กนัและกนัไดอ้ย่างไร เชน่ การอยู่เป็นเพื่อน การพา
บตุรหลานไปโรงเรยีน การเริม่กจิกรรมกลุ่มออมทรพัย์  

• ตรวจสอบวธิกีารแบง่ปนัผลประโยชน์จากกจิกรรมของกลุ่มอย่างยุตธิรรมและโปรง่ใส  
• ชว่ยรา่งกฎและขอ้บงัคบัของกลุ่มเมือ่มกีารกอ่ตัง้กลุ่มเรยีบรอ้ยแลว้  

• ใหเ้งนิทุนสนบัสนุน เชน่ เงนิทุนตัง้ตน้หรอืเงนิสมทบในจ านวนเท่ากนักบัทีก่ลุ่มหามาไดเ้พื่อใหก้ลุ่มสามารถ
ขยายกจิกรรม และเพื่อใหเ้ปิดบญัชธีนาคารและน าเงนิฝากไวเ้ป็นทุนของกลุ่มได ้
 

การสร้างความสามารถ 
สมาชกิของกลุ่มพึง่พาตนเองมกัตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนและการสรา้งเสรมิความสามารถดา้นต่างๆ พอสมควรกอ่นที่
จะท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นไปอย่างอสิระ ทกัษะทีส่ าคญัของสมาชกิในกลุ่ม ไดแ้ก ่การเตรยีมวาระการ
ประชมุการด าเนินการประชมุ การพูดในทีส่าธารณะดว้ยความมัน่ใจ การจดบนัทกึการประชมุ การแกไ้ขความขดัแยง้
การแกป้ญัหา การตดัสนิใจอย่างเป็นประชาธปิไตย การมอบหมายหน้าทีง่าน การเฝ้าสงัเกตพฒันาการ ซึง่ในบางครัง้
กลุ่มพึง่พาตนเองกอ็าจไดป้ระโยชน์จากการพฒันาทกัษะบางประการ และทกัษะ เหล่านี้ บางครัง้กม็อียู่แลว้ภายใน
กลุ่ม การประชมุกลุ่มพึง่พาตนเองจงึเป็นโอกาสทีด่ทีีส่มาชกิจะไดฝึ้กทกัษะใหม่ๆ ดว้ยเชน่กนั  
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กลุ่มพึง่พาตนเองทีจ่ดัตัง้ใหมส่ามารถเรยีนรูจ้ากกลุ่มพึง่พาตนเองทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้มากอ่นแลว้ในชมุชน  กลุ่มใหมอ่าจ
เชญิสมาชกิจากกลุ่มทีม่อียู่มาเขา้รว่มกจิกรรมบา้ง เนื่องจากกลุ่มพึง่พาตนเองทีจ่ดัตัง้ใหมจ่ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการ
จากบคุคลทีอ่ยู่ในสถานการณ์คลา้ยกนักบัของตนหากไดม้กีารตดิต่อกนัไวแ้ต่เนิ่นๆกจ็ะเป็นประโยชน์กบักระบวนการ
เรยีนรู ้การเชือ่มโยงและการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในอนาคต  
 
ในระยะเริม่แรกกลุ่มต่างๆ อาจ ยงัลงัเลทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นสงัคมหรอืการเมอืงเพราะรูส้กึวา่ตน เองนัน้
ขาดความรูห้รอืความสามารถ แต่เมือ่ใชเ้วลา ความอดทนและการสง่เสรมิ สนบัสนุน สมาชกิในกลุ่มจะพบวา่ตน เองมี
ความสามารถทีจ่ะเขา้ใจ วางแผนและด าเนินกจิกรรมทีจ่ าเป็นต่อการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ของตนเอง เชน่
ขบัเคลื่อนชมุชนใหเ้รยีกรอ้งสทิธปิระโยชน์กบัทางการเพื่อเป็นข ัน้ตอนแรกสูก่ารมนี ้าดืม่ทีส่ะอาดและ ถูกสขุอนามยั 
 
 
กรอบท่ี 16 – สาธารณรฐัโดมินิกนั 

กลุ่มพ่ึงพาตนเองของมารดายกระดบัคณุภาพชีวิตของบตุร 
 
กลุ่มพึง่พาตนเองของมารดาทีม่บีตุรพกิารแห่งหนึ่งในเขตชมุชนแออดัของเมอืงซานตอิาโก ้สาธารณรฐัโดมนิิกนั
กอ่ตัง้ขึน้ดว้ยความชว่ยเหลอืขององคก์รพฒันาภาคเอกชนระดบันานาชาตแิห่งหนึ่ง สมาชกิในกลุ่มนี้มคีวามตอ้งการ
ตรงกนักค็อื  ประสงคท์ีจ่ะใหบ้ตุรของตน เขา้ถงึบรกิารต่างๆ ทัง้นี้เพราะ รฐับาลเองนัน้ไมไ่ดต้อบสนองต่อความ
ตอ้งการของเดก็ทัง้ในภาคสาธารณสขุและภาคการศกึษา ดงันัน้เมือ่ไมม่รีฐับาลชว่ย กลุ่มของมารดาเหล่านี้จงึตอ้งลง
มอืเพื่อใหเ้กดิบรกิารฟ้ืนฟูสขุภาพและการศกึษาดว้ยตนเอง พวกเธอต่างไดร้บัการฝึกอบรมจากองคก์รภาคเอกชน 
และเมือ่เวลาผา่นไปกส็ามารถขยายบรกิารใหค้รอบคลุมเดก็ใน ชมุชนแออดัชมุชนอื่นๆในเมอืงซานตอิาโกไ้ดด้ว้ย 
กลุ่มพึง่พาตนเองของบรรดามารดานี้มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่องและมกีารพฒันาบรกิารสนบัสนุนส าหรบัวยัรุน่ที่
เป็นคนพกิารและมกีองทุนเงนิกูห้มนุเวยีนดว้ย ทัง้นี้   เหล่ามารดาซึง่เป็นสมาชกิกลุ่ม ไดข้อความชว่ยเหลอืจาก
สถาบนัสหกรณ์ของรฐับาลในการจดัตัง้และบรหิารกองทุนหมนุเวยีนดงักล่าว จากนัน้จงึพจิารณาแกไ้ขปญัหาเรือ่ง
อื่นๆต่อไป ทุกวนันี้กลุ่มพึง่พาตนเองกลุ่มนี้จดักจิกรรม ต่างๆ ทัง้กจิกรรม ทางสงัคม กจิกรรมยกระดบัความตระหนกั
และกจิกรรมสรา้งรายได ้ซึง่มารดาทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มทุกคนภมูใิจในความส าเรจ็ของตนและของบตุรดว้ยเชน่กนั 
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สร้างความร่วมมือกบักลุ่มพ่ึงพาตนเองท่ีมีอยู่แล้ว  
ชมุชนหลายแห่งมกีลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัทีจ่ดัตัง้ไวอ้ยู่แลว้ และกลุ่มเหล่านี้อาจ
ด าเนินงานโดยเป็นอสิระจากโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน กลุ่มดงักล่าวอาจเกดิขึน้เพื่อสมาชกิทีม่สีภาวะ
ทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง เชน่ ตาบอด หูหนวก เป็นโรคเรือ้นหรอืเป็นผูบ้าดเจบ็จาก การถูก  กบัระเบดิ ซึง่กลุ่ม
บางกลุ่มอาจมุง่เน้นใหค้วามส าคญัไปทีเ่รือ่งหรอืประเดน็ใดๆโดยเฉพาะ เชน่ สทิธขิองคนพกิารการสรา้งรายได ้
ผูห้ญงิ ค าอื่นๆทีใ่ชเ้รยีก”กลุ่มพึง่พาตนเอง” ไดแ้ก ่กลุ่มคนพกิาร กลุ่มผูป้กครอง กลุ่มสงัคมกลุ่มเพื่อน ชมรมหรอืกลุ่ม
กลุ่มชว่ยเหลอื 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มเหล่านี้และกลุ่มพึง่พาตนเองทีก่อ่ตัง้โดยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมกัจะคลา้ยกนั 
ดงันัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาวา่จะตดิต่อกบักลุ่มใดๆทีม่อียู่แลว้ในชมุชนและ
เป็นพนัธมติรดว้ย  เพื่อแบง่ปนัความรูแ้ละทรพัยากร และเพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่จะสามารถเขา้ถงึตวัคนพกิารและสมาชกิ
ในครอบครวัในจ านวนมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
 
สนับสนุนให้คนพิการเข้าสู่กลุ่มพ่ึงพาตนเองกระแสหลกั 
แมว้า่กลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัคนพกิารและครอบครวัจะมบีทบาทส าคญัแต่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
กย็งัควรสนบัสนุนใหค้นพกิารและครอบครวัเขา้รว่มเป็นสมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเอง  ซึง่เป็นกลุ่มใน กระแสหลกัดว้ย
เชน่กนั เชน่ กลุ่มสตร ีกลุ่มเยาวชน กลุ่มไมโครเครดติ กลุ่มเกษตรกร กจิกรรมแนะน ามดีงันัน้ 

• สง่เสรมิการพึง่พาตนเองกระแสหลกั  ทีน่ า คนพกิารเขา้เป็นสมาชกิทีม่สีทิธเิท่าเทยีม เชน่ ท าใหส้ถานที่
ประชมุมลีกัษณะทีค่นพกิารเดนิทางเขา้ไปได ้ 

• เน้นย ้าเกีย่วกบัประเดน็ที่ทัง้คนปกตแิละคนพกิารประสบเหมอืนกนั เชน่ การอ านวยความสะดวก การหารอื
ปญัหาเรือ่งการแบง่แยกทางเพศกบักลุ่มสตรแีละเน้นย ้าใหเ้หน็วา่ปญัหาเชน่นี้เป็นปญัหาทีผู่ห้ญงิทุกคน
ประสบเหมอืนกนั การด าเนินงานในลกัษณะนี้อาจท าใหก้ลุ่มพึง่พาตนเองกระแสหลกัสามารถ มาท างาน
รว่มกบักลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัคนพกิารและ/หรอืรวมเอาคนพกิารเขา้ไปในกลุ่มดว้ย  

• พจิารณาหาสมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเองกระแสหลกัซึง่เป็นคนพกิารหรอืมสีมาชกิในครอบครวัซึง่เป็นคนพกิาร
และสนบัสนุนใหเ้ขาเหล่านัน้พูดถงึปญัหาทีต่นก าลงัประสบอยู่  และน าเอาเรือ่งความพกิารเขา้เป็นประเดน็
หารอืในกลุ่มของตน 

• ดแูลใหค้นพกิารและครอบครวัมทีกัษะและความรูท้ีจ่ าเป็นกอ่นทีจ่ะเชือ่มโยงเขาเหล่าเขา้กบักลุ่มพึง่พา
ตนเองกระแสหลกั มฉิะนัน้แลว้  พวกเขากอ็าจจะเป็นจุดอ่อนทีท่ าใหเ้กดิการแบง่แยกได้ 
 

ส่งเสริมสมาชิกกลุ่มพ่ึงพาตนเองให้เข้าร่วมในโปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน  
สมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเอง (ทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มเฉพาะส าหรบัคนพกิารและกลุ่มกระแสหลกั) มศีกัยภาพ ในฐานะทีเ่ป็น
ทรพัยากรส าคญัของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน ดงันัน้กลุ่ม ต่างๆ จงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งวา่
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอือะไร กลุ่มพึง่พาตนเองอาจมบีทบาทส าคญัในการสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัเรือ่ง
ความพกิารและการสง่เสรมิพฒันาการแบบครอบรวดว้ยเชน่กนั   
 
สมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเองสามารถใหเ้วลาและการสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนดว้ย
ความสมคัรใจ เชน่การ ชว่ยคน้หาคนพกิารในชมุชน การสนบัสนุนผูค้นดว้ยกจิกรรมฟ้ืนฟูและการตรวจตดิตามผ ลการ
ด าเนินกจิกรรมโปรแกรมฯ  ควรสง่เสรมิใหก้ลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัความพกิารรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งโดยเฉพาะ
คอ่ยๆมบีทบาทในโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการมสีว่นรว่มในดา้นการบรหิาร 
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(เชน่ การวางแผน การจดัตัง้และการเฝ้าสงัเกต) ของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถ   ซึง่ ท าให้
โปรแกรมนัน้ๆมคีวามเหมาะสม น่าเชือ่ถอืและมคีวามยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ 
 
ส่งเสริมกลุ่มพ่ึงพาตนเองให้ร่วมงานกนั  
กลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัสามารถสรา้งความแตกต่างในระดบัทอ้งถิน่ไดก้จ็รงิ สมาชกิ
ของกลุ่มเหล่านี้อาจมคีวามสามารถในการท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในระดบัทีส่งูขึน้ได ้หากมี สมาชกิจ านวนมาก
พอ  กจ็ะสามารถท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการงา่ยขึน้ ดงันัน้ข ัน้ตอนต่อไปกค็อืการสง่เสรมิใหก้ลุ่มพึง่พา
ตนเอง (ทัง้ทีก่อ่ตัง้โดยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและทีด่ าเนินงานอยู่ เป็นอสิระ) มารว่มมอืกนัภายใต้
เครอืขา่ยนหรอืสมาพนัธ์เดยีวกนั โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถอ านวยความสะดวกในการจดัตัง้
สมาพนัธ์กลุ่มพึง่พาตนเองโดยการน าเอาสมาชกิจ านวนหนึ่งหรอืสองคนทีไ่ดร้บัเลอืกจากกลุ่มพึง่พาตนเองแต่ละกลุ่ม
มารวมกนั สมาพนัธ์จ าเป็นตอ้งดแูลให้ ผูแ้ทนจากแต่ละกลุ่ม (เชน่ อายุต่างกนั ความทุพพลภาพต่างกนั เพศต่างกนั 
สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิต่างกนั) ไดร้บัการน าเสนออย่างเท่าเทยีมกนั สมาพนัธ์กลุ่มพึง่พาตนเองมคีวาม
รบัผดิชอบที่มขีอบเขตกวา้งมากขึน้และในอนาคตอาจกลายเป็นองคก์รทีม่รีปูแบบอย่างเป็นทางการในสดุกเ็ป็นได้  
 
กรอบท่ี 17 –สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ 

ย่ิงมากย่ิงแขง็แกร่ง 
 
อซัการเ์ป็นสมาชกิในระยะกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเอง Belgachi ในประเทศบงักลาเทศ ดว้ยความกระตอืรอืรน้และความ
อุตสาหะของเขาท าใหเ้ขาไดร้บัเลอืกตัง้เป็นประธานกลุ่ม ปจัจุบนันี้กลุ่มดงักล่าวมสีมาชกิ จ านวน21 คนและประชมุ
กนัเป็นประจ าทุกสปัดาห์เพื่อหารอืเรือ่งปญัหาและวธิกีารแกไ้ขทีเ่ป็นไปได ้แต่ดว้ย ภาวะทุพพลภาพของอซัการ์
ประกอบกบัทีด่นิทีม่จี ากดัเขาจงึหาเลี้ยงครอบครวัอย่างยากล าบากปกตเิขาจะมงีานท าแคเ่พยีงเดอืนละ 10-12 วนั
เขาจงึขออนุญาตทางการท าไรใ่นพื้นทีป่า่เสือ่มโทรมทีอ่ยู่ไมไ่กลนกั แต่ชาวบา้นบางคนกค็ดัคา้นค ารอ้งของเขาใน
ขณะทีก่ลุ่มพึง่พาตนเองยงัคงสนบัสนุนเขาต่อไป หลงัจากทีอ่ซัการไ์ดร้บัมอบทีด่นิมา 1 เอเคอร ์องคก์รพฒันา
ภาคเอกชนแห่งหนึ่งจงึเขา้มาสอนเทคนิคการเกษตรกรรมใหก้บัเขา ปจัจุบนันี้อซัการป์ลูก ผกัขายและสามารถ
ยกระดบัมาตรฐานชวีติใหก้บัครอบครวัของตนได ้ ต่อมาอซัการล์งสมคัรรบัเลอืกตัง้และไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นรองประธาน
สมาพนัธ์กลุ่มพึง่พาตนเอง Poradhaเขาโน้มน้าวใหเ้จา้หน้าทีร่ฐับาลรายหนึ่งจดัสรรพื้นปา่เสือ่มโทรมขนาดเลก็ใหก้บั
ทางสมาพนัธ์และเชญิชวนใหส้มาชกิไปเกบ็ไมไ้ผม่าสรา้งเป็นหอประชมุ งานต่อเนื่องของเขากค็อืการพทิกัษ์สทิธิ
ส าหรบัคนพกิารและท าใหค้นพกิารเป็นทีย่อมรบัในชมุชนแห่งนัน้ 
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องคก์รคนพิการ 
 
บทน า 
คนพกิารทัว่โลกมกีารรวมตวักนัในรปูขององคก์รเพื่อรณรงค์ เรยีกรอ้งสทิธขิองตนเองและเพื่อโน้มน้าวผูม้อี านาจ
ตดัสนิใจในรฐับาลและทุกภาคสว่นของสงัคม (18)องคก์รเหล่านี้เรยีกวา่องคก์รเพื่อคนพกิาร 
 
องคก์รเพื่อคนพกิารเกดิขึน้เพื่อขจดัอุปสรรคต่างๆ ใน ทางสงัคมทีท่ าใหค้นพกิารไมส่ามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มไดอ้ย่าง
เท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น และเพื่อเป็นการตอบโตค้วามพยายามของผูอ้ื่นที่ คอยแต่จะเขา้มาควบคมุคนพกิาร นบัเป็น
เวลานานมาแลว้ทีค่นพกิารมเีจา้หน้าทีส่าธารณสขุ ครอบครวัและบคุคลอื่นคอยมาเป็นปากเป็นเสยีงแทนโดยทีไ่มไ่ด้
ค านึงถงึความจ าเป็น ล าดบัความส าคญัหรอืความ ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ คนพกิาร เองต่างหากคอืคนทีจ่ะพูดแทนตนเองได้
ดทีีส่ดุเพราะพวกเขารูว้า่ตนมคีวามจ าเป็นในเรือ่งใดและมคีวามใฝ่ฝนัอย่างไรบา้ง(19) 
 
องคก์รเพื่อคนพกิารมกัมอียู่ทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัชาต ิเชน่ ในเมอืงใหญ่ องคก์รเพื่อคนพกิารอาจเป็นองคก์ร
แบบความพกิารรปูแบบเดยีว ซึง่ประกอบไปดว้ยผูแ้ทนของบคุคลทีม่คีวามทุพพลภาพเฉพาะแบบนัน้ เชน่ ความ
ทุพพลภาพทางการไดย้นิหรอืการมองเหน็ (เชน่ สาขาประจ าประเทศของ World Blind Union) หรอือาจจะเป็นองคก์ร
แบบหลายความพกิารทีร่วมคนพกิารทุกประเภทเขา้มา (เชน่ Union of Physical and Mental Handicapped 
(UNHPM) ในมอรเิตเนีย) ในหลายประเทศยงัมเีครอืขา่ยองคก์รเพื่อคนพกิารอื่นๆอกี เชน่ Federation of Persons 
with Disabilities ทีบ่รุนุด ีเป็นตน้   
 
ส าหรบัองคก์รเพื่อคนพกิารในระดบันานาชาต ิไดแ้ก ่ World Federation of the Deaf, World Blind Union, Disabled 
Peoples International องคก์รเหล่านี้จ านวนมาก ไดร้วมตวักนัเพื่อเป็นเครอืขา่ยระดบันานาชาติ โดยมชีือ่วา่
International Disability Alliance (IDA)  
 
แต่เดมินัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนองคก์รเพื่อคนพกิารไมไ่ดท้ างานรว่มกนัอย่างใกลช้ดิ องคก์รเพื่อ
คนพกิารอาจยงัลงัเลทีจ่ะท างานรว่มกบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนดว้ยหลายเหตุผลดว้ยกนัซึง่รวมถงึ
เหตุผลเกีย่วกบัทีม่าของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในอดตี  ซึง่ สว่นมากจะมแีบบแผนมาจากการแพทย์
และด าเนินงานโดยบคุลากรทีเ่ป็นคนปกต ิ และไมม่คีนพกิารรว่มอยู่ดว้ยอย่างจรงิจงั นอกจากนี้โปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนจ านวนมากยงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในการน าคนทีม่คีวามทุพพลภาพบางประเภทเขา้มาไวใ้น
ความดแูล เชน่ คนทีม่คีวามทุพพลภาพทางดา้นการมองเหน็หรอืการไดย้นิซึง่เป็นกลุ่มหลกัส าคญัขององคก์รเพื่อคน
พกิารจ านวนมาก 
 
แมว้า่วา่องคก์รเพื่อคนพกิารและโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะมจีุดก าเนิดและกลยุทธ์ทีแ่ตกต่างกนั แต่
ทัง้สองกม็เีป้าหมายเหมอืนกนัคอื การท าใหค้นพกิาร ไดร้บัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกบัคนอื่นๆและไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกบั
สมาชกิคนอื่นๆในสงัคม ทัง้องคก์รเพื่อคนพกิารและโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งมคีวาม
เคารพซึง่กนัและกนั และท างานรว่มกนัเพื่อใหเ้ป็นพนัธมติรอนัจะน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายรว่มกนั ซึง่รวมถงึการ
บงัคบัใชอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิาร  (5) 
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กรอบท่ี 18 – สาธารณรฐัอินเดีย 

วีรบรุษุตวัจริง 
 
ลาดคัในแถบหมิาลายนัทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยีเป็นเขตทีป่ระชากรอาศยัอยู่ในหมูบ่า้นขนาดเลก็ในทีส่งู  
ซึง่มสีภาพความเป็นอยู่ทีโ่หดรา้ยทุกชวีิตด าเนินไปดว้ยความยากล าบากโดยเฉพาะอย่างยิง่   กลุ่มคน คนพกิาร 
แมว้า่ในพื้นทีน่ัน้แต่เดมิจะมคีวามคดิรเิริม่ในการพฒันาอยู่แลว้แต่ประเดน็ปญัหาเรือ่งความพกิารไมเ่คยถูกบรรจุไว้
ในโปรแกรมการพฒันาใดเลยจนกระทัง่ถงึปี ค.ศ. 2000 เมือ่มกีารกอ่ตัง้องคก์รพฒันาภาคเอกชนในชือ่  Namgyal 
Institute for People with Disabilities (NIPWD) ประเดน็สนใจของ NIPWD กค็อืการ จดัปญัหาเรือ่งความพกิาร่ให้
เขา้สูโ่ปรแกรมการพฒันาและเพื่อใหม้กีารเตมิเตม็ความตอ้งการของคนพกิาร ในเขตนัน้  
 
คนพกิารไดม้บีทบาทส าคญัในความเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทีล่าดคั ตวัอย่างเชน่  โมฮมัหมดั อคิบาว ประธาน 
PAGIR หรอื People’s Action Group for Inclusion and Rights ซึง่กอ่ตัง้ขึน้โดยคนพกิารในลาดคัเมือ่ปี ค.ศ. 2006 
อคิบาวใชเ้วลาในชว่ง 30 ปีแรกของชวีติเขาอย่างไมเ่กดิประโยชน์นกั เขานอนอยู่กบัเตยีงทีบ่า้น ฟงัเพลง และคยุกบั
เพื่อนแต่เมือ่เขาอายุได ้45 ปี (ในปี ค.ศ. 2008) เขากลายเป็นนกัธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นประธาน  PAGIR
ซึง่ท าใหเ้ขากลา้ทีจ่ะทิ้งภาพการเป็นคนพกิารยากจน  แลว้กลายเป็นบคุคลทีม่อี านาจในการควบคมุสภาพแวดลอ้ม
รอบตวัตนได ้อคิบาวและกลุ่มรณรงคใ์นชือ่  People’s Action Group for Inclusion and Rights (PAGIR) เป็น
ผลลพัธ์ทีเ่กดิจากกกระบวนการพฒันาทีล่าดคัที่ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการด าเนินงานถงึ 7 ปี 
 
โครงการส าคญัโครงการหนึ่งของ PAGIR กค็อืโปรแกรมการจดัการขยะโดยชมุชนซึง่ เป็นกจิกรรมทีช่ว่ยสรา้งรายได้
ใหก้บัคนพกิารจ านวนกวา่ 200 คน โมฮมัหมดั อคิบาว กล่าววา่ “โปรแกรมการจดัการขยะของเราหรอืทีเ่รยีกวา่  
Jungwa Shungskyob ในภาษาลาดคัค ี แต่เดมิเป็นความคดิรเิริม่เพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ของคนพกิาร แต่ปจัจุบนัได้
ขยายขอบเขตขึน้ คอื นอกจากจะ ดแูลปญัหาขยะทีห่นกัหน่วงของเมอืงนี้แลว้เราเกบ็ขยะมาเป็นจ านวนมากเพื่อน า
กลบัมาใชใ้หม่ดว้ยการรไีซเคลิ เพื่อจะ ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของชมุชนกลบัคนืสูค่วามสะอาด เรายงัตอ้งท างาน ต่อไป
อกีมากจนกวา่ทีจ่ะสามารถแกป้ญัหานี้ไดโ้ดยสมบรูณ์แต่อย่างน้อยเรากไ็ดเ้ริม่ตน้แลว้ … เป็นจุดเริม่ตน้ทีม่คีนพกิาร
เป็นผูน้ าในการแกป้ญัหาและเป็นการสรา้งงานใหก้บัชมุชนโดยรวมดว้ย ” 
 
NIPWD, DDRC และ PAGIRยงัคงท างานในพื้นทีล่าดคัต่อไป ส าหรบั PAGIRในปจัจุบนัเป็นหน่วยงานหลกัในการ
บรหิารจดัการในเรือ่งต่างๆ เกีย่วกบัคนพกิาร และท างานดา้นการสรา้งเสรมิศกัยภาพให้แกค่นพกิาร  สง่ผลท าใหค้น
พกิารสามารถเอาชนะปญัหาความยากจนไดด้ว้ยกจิกรรมสรา้งรายไดต้่างๆ เมือ่ไมน่านมานี้โมฮมัหมดั อคิบาว จงึ
ไดร้บัรางวลั “Real Hero Award” จาก CNN-IBN ทีม่มุไบจากผลงานอนัดเียีย่มของ PAGIR ในการสรา้งสงัคมทีร่วม
คนพกิารเขา้มาอยู่ดว้ยอย่างแทจ้รงิ 
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เป้าหมาย 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและองคก์รเพื่อคนพกิารท างานรว่มกนัเพื่อใหเ้กดิการบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัิ
ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารและการพฒันาแบบครอบคลุมทีม่ชีมุชนเป็นสว่นกลาง 
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการท างานรว่มกบัองคก์รเพื่อคนพกิารถา้ม ีแต่ถา้ไมม่กีจ็ะตอ้งชว่ย
อ านวยความสะดวกในการจดัตัง้องคก์รดงักล่าวเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและองคก์รเพื่อคนพกิารท างานรวมกนัเพื่อวางแผน กอ่ตัง้และเฝ้า
สงัเกตการด าเนินงานของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนใหมห่รอืทีม่อียู่แลว้  

• องคก์รเพื่อคนพกิารสนบัสนุนโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนใหท้ างานครอบคลุมคนพกิารมาก
ยิง่ขึน้ 

• องคก์รเพื่อคนพกิารมความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันาและจดัตัง้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนใน
ชมุชนทีไ่มไ่ดม้อียู่แลว้แต่เดมิ 

• มกีารกอ่ตัง้องคก์รเพื่อคนพกิารในระดบัทอ้งถิน่/ชมุชนทีไ่มม่อีงคก์รเหล่านี้ และเชือ่มโยงกบัองคก์รเพื่อคน
พกิารในระดบัภมูภิาค/หรอืชาต ิ

 
มโนทศัน์หลกั 
 
องคก์รเพ่ือคนพิการ  
คณุลกัษณะ 
องคก์รเพื่อคนพกิารโดยหลกัแลว้กค็อืองคก์รทีม่หีน้าทีร่ณรงคด์า้นสทิธขิองคนพกิาร  ซึง่ด าเนินงานในระดบัภมูภิาค 
ระดบัชาตแิละ/หรอืระดบันานาชาตเิพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายและท าใหค้นพกิารไดร้บัสทิธแิละโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกบั
ผูอ้ื่น องคก์รเหล่านีเมือ่แรกตัง้ขึน้จะตอ้งมกีารจดทะเบยีนและก าหนดโครงสรา้งอย่างเป็นทางการ โดยทัว่ไป
ด าเนินงานในลกัษณะองคก์รหรอืหน่วยงานอื่นใดในชว่งเริม่แรกมกัจะมคีนพกิารจ านวนหนึ่งมารวมตวักนัเพื่อกอ่ตัง้
เป็นกลุ่มคนพกิารโดยมจีุดประสงคด์งันี้  

• เพิม่จ านวนสมาชกิ 
• รา่งกฎและจดทะเบยีนเป็นองคก์รเพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  

• กอ่ตัง้ตวัองคก์รจากสมาชกิ 
• ตัง้คณะกรรมการ 
• เลอืกตัง้กรรมการ 

• เขา้เป็นสว่นหนึ่งในฐานะสมาชกิและตดิตามความเคลื่อนไหวในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
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การเป็นสมาชิก 
องคก์รเพื่อคนพกิารรณรงคต์ามสโลแกน “เรือ่งของเรา เราตอ้งเกีย่ว ”(ภาษาปาก และไมส่ือ่ความครบั-เสนอใหใ้ช ้ “ไม่
มเีรือ่งใดของเราทีป่ราศจากเรา ” หรอื  “ไมม่สีิง่ใดทีเ่กีย่วกบัเราแลว้ปราศจากเรา ”- ค าวา่ “เรือ่งของเรา” ดเูหมอืนวา่
จะใหอ้ารมณ์วา่ ไมม่ใีครอยากยุ่งดว้ยครบั-ผูต้รวจ)องคก์รเพื่อคนพกิารนี้เกดิขึน้โดยคนพกิารเพื่อคนพกิารและ
เกีย่วเนื่องกบัคนพกิาร ดงันัน้จงึมคีณะกรรมการขององคก์รสว่นมากเป็นคนพกิารและมสีมาชกิเป็นคนพกิาร (19) 
ประเภทของสมาชกิกข็ึน้อยู่กบัประเภทขององคก์ร องคก์รแบบความพกิารเดยีวจะจ ากดัสมาชกิภาพไวส้ าหรบัคนทีม่ ี
ความทุพพลภาพเฉพาะดา้นเท่านัน้ เชน่ สมาคมคนตาบอดถอืเป็นสมาคมแบบความพกิารเดยีว ในขณะทีอ่งคก์รแบบ
หลายความพกิารจะเปิดกวา้งมากกวา่ เชน่ สมาคมทีม่คีนทีม่คีวามทุพพลภาพทางดา้นทางการไดย้นิ ทางการ
มองเหน็ ทางกายภาพและทางจติเป็นตน้   
 
องคก์รเพื่อคนพกิารอาจมหีลายประเภทไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความจ าเป็น บรบิทและโอกาส คนหูหนวกมกัชอบทีจ่ะมี
องคก์รเป็นของตนเองมากกวา่ไปรว่มไปกบัองคก์รแบบหลายความพกิาร คนทีม่คีวามพกิารทางสมองอาจไมส่ามารถ
แสดงความคดิเหน็ไดท้นัผูอ้ื่น หากอยู่ในองคก์รแบบหลายความพกิารดงันัน้  พวกเขาจงึตอ้งการมอีงคก์รเป็นของ
ตนเองเชน่กนั ซึง่ในบางครัง้กอ็าจไดร้บัการสนบัสนุนทีเ่หมาะสมจากคนปกต ิแต่ไมว่า่รปูแบบขององคก์รเพื่อคน
พกิารนัน้จะเป็นอย่างไร สิง่ส าคญักค็อืวา่คนพกิารจะตอ้งเป็นผูก้ าหนดวาระ และองคก์รจะตอ้งเคารพในความแตกต่าง
ทีป่รากฏอยู่ภายในชมุชนของผูพ้กิาร เชน่ การใหค้นพกิารทีเ่ป็นหญงิหรอืคนชราไดแ้สดงออกถงึความคดิเหน็ของตน
ดว้ย 
 
กลุ่มพึง่พาตนเองและองคก์รเพือ่คนพิการ  
คณุลกัษณะของกลุ่มพึง่พาตนเองและองคก์รเพื่อคนพกิารจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ และบางครัง้กอ็าจไมใ่ช่
เรือ่งงา่ยทีจ่ะจ าแนกกลุ่มทัง้สองประเภทนี้ ยกตวัอย่างเชน่ในบางประเทศกลุ่มพึง่พาตนเองกม็ชีือ่เรยีกวา่องคก์รเพื่อ
คนพกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มารวมกนัและกลายเป็นเครอืเดยีวกนัในคูม่อืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนชดุนี้
กลุ่มพึง่พาตนเองหมายถงึกลุ่มซึง่ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ในทอ้งถิน่ ด าเนินงานในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นทางการและมุง่เน้นการ
แกป้ญัหาความตอ้งการของสมาชกิตนซึง่อาจมทีัง้คนปกตแิละคนพกิาร เชน่ สมาชกิในครอบครวั สว่นองคก์รเพื่อคน
พกิารนัน้จดัวา่เป็นองคก์รทีม่โีครงสรา้งทีเ่ป็นทางการมากกวา่และมกีารบรหิารงานโดยคนพกิารเป็นสว่นมาก องคก์ร
เพื่อคนพกิารมกัจะรณรงคใ์นประเดน็ทีส่ าคญัและมขีอบเขตกวา้งใหญ่มากกวา่ เชน่ สทิธมินุษยชน การโน้มน้าวให้
เกดิการประกาศใชน้โยบายและการจดัสรรทรพัยากร 
 
ความร่วมมือระหว่างองคก์รเพ่ือคนพิการและโปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
องคก์รเพื่อคนพกิารระดบัชาตแิละระดบันานาชาตจิ านวนมากมบีทบาทส าคญัโดยท างานรว่มกบัองคก์รของ
สหประชาชาต ิประเทศสมาชกิและองคก์รสงัคมภาคพลเรอืน  เพื่อผลกัดนัและพฒันาอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคน
พกิาร(CRPD)แมว้า่อนุสญัญาดงักล่าวจะถอืเป็นความส าเรจ็คร ัง้ยิง่ใหญ่ แต่สทิธติ่างๆ ตามทีร่ะบไุวน้ัน้จะยงัไมม่ี
ความหมายใดส าหรบัคนพกิารหากยงัไมม่กีารน าไปปฏบิตัหิรอืบงัคบัใชผ้า่นทางกจิกรรมและโปรแกรมทีม่คีวามหมาย
(20) ปจัจุบนันี้คนพกิารจ านวนมากในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าโดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีอ่าศยัอยู่ในเขตชมุชนแออดัในเขต
เมอืงและคนทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนชนบททีห่่างไกลกย็งัคงไมไ่ดร้บัประโยชน์จากอนุสญัญานี้  
 
คูม่อืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเหล่านี้ไดย้ ้าเตอืนวา่  ความสนใจหลกัมุง่ไปทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนต่อ
การพฒันาแบบครอบรวมทีม่ชีดุชนเป็นศนูย์กลางเพื่อใหค้นพกิารสามารถเขาถงึบรกิารและโอกาสต่างๆ ไดอ้ย่างเท่า
เทยีมกนักบัผูอ้ื่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเป็นกลยุทธ์/เครือ่งมอืซึง่สามารถสรา้งประโยชน์ในการปฏบิตัใิช้
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อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิารในระดบัชมุชน แต่เดมิโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนถูกมองวา่เป็นกล
ยุทธ์แบบบนลงล่าง แต่แนวทางใหม่ๆ   ทีเ่กดิขึน้ไดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่การใหค้นพกิารเขา้มามสีว่นรว่มนัน้มี
ความส าคญัยิง่ต่อความส าเรจ็ของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและแมว้า่องคก์รเพื่อคนพกิารแต่เดมิจะ
มองความพกิารเป็นปญัหาดา้นสทิธมินุษยชน แต่ปจัจุบนันี้องคก์รเหล่านัน้กม็องเหน็แลว้ดว้ยวา่ความพกิารเป็น
ปญัหาดา้นการพฒันาดว้ยเชน่กนั องคก์รเพื่อคนพกิารจ านวนมากไดเ้ริม่กอ่ตัง้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชน (21) เชน่ ทีจ่นี อนิเดยี มาลาวแีละเนปาล พฒันาการเหล่านี้น ามาซึง่โอกาสใหม่ๆ  ทีจ่ะท าใหเ้กดิความรว่มมอืที่
เขม้แขง็แลเกดิประสทิธภิาพระหวา่งโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและองคก์รเพื่อคนพกิาร 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและองคก์รเพื่อคนพกิารสามารถท างานรว่มกนัเพื่อผสมผสานความรู ้ทกัษะ
และทรพัยากรทีแ่ต่ละฝ่ายต่างม ี เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึคนพกิารทัง้ปวงตลอดจนครอบครวัและชมุชนของเขาเหล่านัน้
ได ้เมือ่เป็นเชน่นี้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะไดป้ฏบิตัติามสโลแกนทีว่า่ “เรือ่งของเรา เราตอ้งเกีย่ว ”
ซึง่เน้นใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมดไดเ้ขา้มามสีว่นท าใหช้มุชนเป็นสงัคมทีค่รอบคลุมถงึคนพกิารดว้ย  ความรว่มมอืนี้
ยงัจะท าใหแ้น่ใจไดอ้กีดว้ยวา่  การด าเนินงานของทัง้องคก์รเพื่อคนพกิารและโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนจะมปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนืในระยะยาว 

 
กิจกรรมแนะน า 
 
ร่วมงานกบัองคก์รเพ่ือคนพิการ  
การด าเนินงานของทัง้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและองคก์รเพื่อคนพกิารต่างมเีป้าหมายทีค่ลา้ยคลงึ
กนั  ทีส่ าคญัทัง้สองภาคสว่นลว้นมคีวามรู ้ประสบการณ์และทรพัยากรทีส่ามารถแบง่ปนักนัได ้ ซึง่นบัวา่เป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อคนพกิารและครอบครวั ในบทอื่นๆ ของคูม่อืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดม้กีารกล่าวถงึ
กจิกรรมรว่มระหวา่งกนัไปแลว้จงึสามารถสรปุอกีคร ัง้หนึ่งไดด้งันี้ 

• โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเชญิชวนใหอ้งคก์รเพื่อคนพกิารเขา้มามสีว่นรว่มในการวางแผน
กอ่ตัง้และเฝ้าสงัเกตการด าเนินงานของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน โดยค านึงถงึ “เรือ่งของเรา 
เราตอ้งเกีย่ว”(ภาษาปาก ไมส่ละสวยและไมส่ือ่ความ -ผูต้รวจ)เชน่องคก์รเพื่อคนพกิารสามารถชว่ยเฟ้นหา
บคุลากรส าหรบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนได้  

• โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถใชต้วัแทนและสมาชกิขององคก์รเพื่อคนพกิารเป็น
ทรพัยากรเมือ่มกีารจดัการฝึกอบรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและการสรา้งความตระหนกัใหก้บั
เจา้หน้าทีข่องรฐั ผูน้ าระดบัทอ้งถิน่และผูใ้หบ้รกิารในภาคสาธารณสขุ การศกึษา สภาพความเป็นอยู่และ
สงัคม 

• องคก์รเพื่อคนพกิารสามารถใหก้ารฝึกอบรมแกเ่จา้หน้าทีข่องโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและ
สมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเองเกีย่วกบัความส าคญัของนโยบาย สทิธคินพกิารและความจ าเป็นและประโยชน์ของ
กจิกรรมรณรงคท์ีพ่งึจดัขึน้ 

• ท างานรว่มกนัเพื่อสรา้งทรพัยากรรว่มของทุกฝ่าย เชน่ เอกสารการฝึกอบรมและรายการทรพัยากรประจ า
ชมุชนส าหรบัคนพกิารและสมาชกิในครอบครวั  

• ท างานเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัคนพกิารโดยการรณรงคเ์พื่อใหเ้กดิการบงัคบัใชอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธิ
คนพกิาร 
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ท าให้สมาชิกองคก์รเพ่ือคนพิการสามารถเข้าถึงโปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชนได้  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ านวนมากมปีระสบการณ์ในการจดับรกิารต่างๆ แกส่มาชกิขององคก์ร  ซึง่
คนพกิารจ านวนมากกต็อ้งการบรกิารเหล่านี้เพื่อใหต้นสามารถเขา้ถงึปจัจยัพื้นฐาน อนัเป็นไปตามสทิธมินุษยชน และ
สามารถหลุดพน้ไปจากสภาพอนัยากจนได ้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถใหก้ารสนบัสนุนสมาชกิ
องคก์รเพื่อคนพกิารโดยการเปิดชอ่งทางใหม้กีารเขา้ถงึกจิกรรมของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนทัง้ปวงทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัความจ าเป็นของแต่ละคน  
 
ส่งเสริมองคก์รเพ่ือคนพิการให้สนับสนุนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชนเป็นกลยุทธห์น่ึง  
องคก์รเพื่อคนพกิารสามารถสนบัสนุนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดด้งันี้  

• สนบัสนุนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตใิหเ้ป็นกลยุทธ์เพื่อการพฒันาแบบ
กระแสหลกัและเพื่อใหค้นพกิารทีไ่ดร้บัประโยชน์จากอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารและเป้าหมายการพฒันา
แห่งสหสัวรรษมจี านวนมากยิง่ขึน้ 

• รณรงคเ์พื่อการบรรจุกลยุทธ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเขา้ไวใ้นนโยบายและโปรแกรมต่างๆ ของ
รฐับาลและรณรงคเ์พื่อใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณเท่าทีจ่ าเป็น  

• ขบัเคลื่อนชมุชนโดยการยกระดบัความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิารและความส าคญัของโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชน และสง่เสรมิใหช้มุชนเขา้มามสีว่นรว่มในทุกดา้นของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชน 

• สง่เสรมิการกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัคนพกิารในเขตชมุชนแออดัของเมอืงและหมูบ่า้นชนบท และ
ชว่ยเหลอืในดา้นการสรา้งความสามารถใหก้บักลุ่มเหล่านี้ กลุ่มพึง่พาตนเองสามารถเป็นรากฐานทีส่ าคญัใน
การกอ่ตัง้องคก์รเพื่อคนพกิารในระดบัชมุชน  

• จดัตัง้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนโดยตรงโดยใชเ้มทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  
 
สนับสนุนการก่อตัง้องคก์รเพ่ือคนพิการท่ีมีชุมชนเป็นศนูยก์ลาง  
องคก์รเพื่อคนพกิารในหลายประเทศมกัอยู่ในเมอืงใหญ่และไมม่สี านกังานเพยีงพอในระดบัชมุชนรากหญา้ แต่กม็อียู่
บา้งเชน่กนั ทีม่อีงคก์รอยู่ในชนบท เชน่  บงัคลาเทศ เอลซาวาดอ แอฟรกิาใตแ้ละอูกนัดา ความแขง็แกรง่ของ
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเหล่านี้อยู่ทีค่วามสามารถในการตดิต่อกบัคนพกิารในระดบัรากหญา้ได้
โดยตรง ดงันัน้  โปรแกรมจงึสามารถเขา้ไปมบีทบาทในการสนบัสนุนคนพกิารซึง่สนใจเรือ่งการกอ่ตัง้องคก์รเพื่อคน
พกิารอยู่แลว้ คนพกิารเองควรจะเป็นผูน้ าการพฒันาองคก์รเพื่อคนพกิาร ซึง่เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนสามารถมบีทบาทส าคญัในการสนบัสนุนความพยายามดงักล่าว ดงันี้  

• พจิารณาหาคนพกิารซึง่สนใจการกอ่ตัง้องคก์รของตนเองและดแูลใหม้เีดก็และผูห้ญงิทีพ่กิารเขา้ไปเป็น
ตวัแทนในองคก์ร หรอือาจจะเป็นกลุ่มคนทีม่คีวามทุพพลภาพทุกรปูแบบ (โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีม่คีวาม
ทุพพลภาพรนุแรงหรอืซ ้าซอ้น) และผูค้นจากกลุ่มทีม่สีถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิต่างๆ กนั  

• ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัประโยชน์ของการกอ่ตัง้องคก์รเพื่อคนพกิาร ทัง้นี้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งแยกแยะใหช้ดัเจน
ระหวา่งบทบาทและความรบัผดิชอบของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและบทบาทขององคก์ร
เพื่อคนพกิาร โดยตอ้งเน้นย ้าดว้ยวา่ทัง้สองหน่วยงานสามารถทีจ่ะจะท างานรว่มกนัไดอ้ย่างไร  

• ท างานรว่มมอืกนักบัองคก์รเพื่อคนพกิารในระดบัชาตหิรอืระดบัภมูภิาคเพื่อจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถใหก้บัสมาชกิองคก์รเพื่อคนพกิารในทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพ  
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• ชว่ยใหเ้ขาเหล่านัน้สามารถพฒันาโครงสรา้ง พนัธกจิ วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงานขององคก์ร
ด าเนินการจดทะเบยีนกบัหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ เปิดบญัชธีนาคาร และด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นทาง
กฎหมาย  

• ใหก้ารสนบัสนุนและชว่ยเหลอืองคก์ารเพื่อคนพกิารทีต่ ัง้ขึน้แลว้อย่างต่อเนื่อง เชน่ เชญิสมาชกิในทอ้งถิน่ให้
มารว่มในการฝึกอบรมซึง่จดัโดยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเพื่อใหพ้วกเขาเหน็วา่ผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง (เชน่ ผูน้ าในทอ้งถิน่) มมีมุมองอย่างไรต่อปญัหาเรือ่งความพกิาร 
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ก าหนดการ 
“การแนะน า CBR Guidelines ขององคก์ารอนามยัโลก” 

ฉบบัภาษาไทย 
ในวนัจนัทร ์ท่ี  3  มิถนุายน 2556 

ณ ห้องกมลทิพย ์1 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรงุเทพฯ  
************************************** 

เวลา 08.00 ‟ 09.00 น.          ลงทะเบยีนรบัเอกสาร   
เวลา 09.00 ‟ 09.30 น.            พธิเีปิด  
               โดย ผูแ้ทนองคก์ารอนามยัโลก    
เวลา 09.30 ‟ 10.00 น.          ความเป็นมาและการผลกัดนัแนวทาง  CBR Guidelines ของประเทศที ่  
                                            ประสบความส าเรจ็ 
            โดย  „ Ms.Karen Heinicke – Motsch : ผูอ้ านวยการองคก์าร CBM    
                                                   ประจ าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกตอนกลาง     
เวลา 10.00 ‟ 10.15 น.       พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.15 ‟ 10.35 น.      การบรรยาย “ประสบการณ์การด าเนินงานตามแนวทาง  CBR Guidelines     
       ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์” 
         โดย  „ นางมยุร ีผวิสวุรรณ 
       ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร  
                     ประธานเครอืขา่ยคณะท างาน CBR ประเทศไทย 
เวลา 10.35 ‟ 10.50 น.   การบรรยาย “ประสบการณ์การด าเนินงานตามแนวทาง CBR Guidelines    
                                                   ของกระทรวงสาธารณสขุ” 
        โดย  „ แพทย์หญงิดารณี สวุพนัธ์     

                               ศนูย์สรินิธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต ิ
เวลา 10.50 ‟ 11.10 น.    การบรรยาย “แนวทาง CBR กบัความเชือ่มโยง UNCRPD  
       ในมมุมองของคนพกิาร” 
        โดย  „ นายมณเฑยีร  บญุตนั 
      สมาชกิวฒุสิภา 
      คณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธคินพกิารของสหประชาชาต ิ  
เวลา 11.10 ‟ 11.30 น.           การบรรยาย”บทบาทและหน้าทีใ่นภารกจิงานดา้นคนพกิาร  
                                                  ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

        โดย  „ นายราม  จนิตมาศ 
      หวัหน้าฝ่ายสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและการพฒันาชมุชน  
                           ส านกัสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและการมสีว่นรว่ม  

   กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่    
เวลา 11.30 ‟ 12.00 น.           มมุมองการบรูณาการ  CBR  Guidelines  ในพื้นทีย่ากล าบาก  
                                                   โดย „ นางสาวศษุรีา ชนเหน็ชอบ 
                                                           นกัวจิยัสถานการณ์ทุ่นระเบดิในประเทศไทย 
เวลา 12.00 - 12.30 น.            ขอ้เสนอแนะ / แลกเปลีย่น   

************************* 
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