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 คูม่อื อบต. เพือ่การพฒันาคนพกิารฉบบันี ้จดัทำขึน้เพือ่ใชเ้ปน็เอกสารฉบบัยอ่สำหรบั 
ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และผู้นำชุมชนใช้เป็นแนวทางใน
การทำงานเพื่อพัฒนาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในระดับชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทย  

 แนวคิดการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนริเริ่มมาจากองค์การอนามัยโลก  
(World Health Organization : WHO) เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมามีชื่อศัพท์ภาษาอังกฤษว่า 
Community-based Rehabilitation : CBR ซึ่งแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้ว่า การฟื้นฟู 
คนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน บางครั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงานที่ทำงานด้าน 
คนพิการก็เรียกเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษว่า ซี.บี.อาร์. (C.B.R.) 

 แนวคิดน้ีนอกจากเน้นให้ผู้พิการอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเท่าเทียมแล้ว 
ยังเสริมให้ชุมชนได้ร่วมเรียนรู้ในการทำงานพัฒนาคนพิการคนด้อยโอกาสในชุมชนอีกด้วย 
จากแนวคิดของการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนทำให้เกิดกระบวนการทำงาน รูปแบบการ ทำงาน 
ท่ีหลากหลายซ่ึงดำเนินการโดยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน รวมถึงองค์กรคนพิการเอง 

 สำหรับเอกสารฉบับนี้ผู้เขียนต้องการเขียนคู่มือสั้นๆ ง่ายๆ เพื่อให้ผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ศึกษาและเริ่มดำเนินงานเพื่อพัฒนาคนพิการใน 
เขตตำบลของท่าน โดยเชื่อว่าบทบาทของท่านที่เป็นไปได้จริง คือการประสานทรัพยากรที่มี 
อยู่แล้วทั้งในและนอกชุมชนมาช่วยพัฒนาคนพิการ คนด้อยโอกาสต่อไป โดยเริ่มจาก 
ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับคนพิการ แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ 
รวมถึงกระบวนการทำงาน และบทบาทของ อบต. และภาคส่วนต่างๆ และที่สำคัญได้สรุป 
ประเด็นเรื่องปัจจัยที่ทำให้ผลักดันงานพัฒนาคนพิการโดยชุมชนไปสู่ความสำเร็จ 

 ผู้เขียนยังเชื่ออีกว่าในทุกๆ ตำบลของประเทศไทย หากผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลร่วมกับผู้นำชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนร่วมกันดำเนินงานพัฒนาประชาชน 

คำนำ
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ในตำบลของตนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์แนวคิดด้านการพัฒนาคนพิการ 
โดยชุมชนที่ได้อธิบายในคู่มือฉบับนี้ ความฝันที่เราอยากจะเห็น ‘ชุมชนของทุกคน’ โดย 
“สมาชิกในชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักดิ์ศรีความเป็น 
มนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติในความต่างด้านชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา 
ความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ” มีโอกาสที่จะเป็นจริงและเห็นได้ในช่วง 
ชีวิตที่เรามีอยู่  ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากทั้งด้านแรงกาย  แรงใจ  และแรง
ปัญญาแต่ก็มิได้หมายความเราจะทำไม่ได้

 ผู้เขียนประทับใจและขอนำเอาคำขวัญของภาพยนตร์อีสานเรื่องหนึ่งที่เคยฉายเมื่อ 
7-8 ปีที่แล้วซึ่งกล่าวไว้ว่า “เซื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เซื่อ”  หรือ “เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ” 
ความเชื่อที่มีพลังจะทำให้เราทำงานอย่างเข้มแข็ง และการทำงานอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิผล
จะนำไปสู่ความฝันที่เป็นจริง

 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้คู่มือฉบับนี้จัดพิมพ์ได้อย่างมั่นใจ 
มากขึ้น โดยท่านเหล่านี้ได้ช่วยตรวจดูต้นฉบับ และให้คำแนะนำที่มีคุณค่าอย่างมากซึ่งได้แก่ 
 - นพ. ประพจน์ เภตรากาศ 
            รองอธิบดี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  

   ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 - นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 
   ผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ้ และหัวหน้ากลุ ่มที ่ปรึกษา

   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

 - พญ. จันทร์จิรา ก๋งอุบล 
   นายแพทย์ 8 ด้านเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

 - นพ. พรชัย พิกุลทองอำไพ 
   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหัวไทร อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช 

 - นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

 - นางสมัญญา โสภาพล 
   ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน นครศรีธรรมราช

  สมชาย รุ่งศิลป์  
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" ช่ ว ย เ ข า ใ ห้ ช่ ว ย ต น เ อ ง ไ ด้
เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม"
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1. พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  “งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่า
  ผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการแต่อยากช่วยตัวเอง 
  ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต
  และมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนัก
  ในครอบครัว หนักแก่สังคม 
  ฉะนั้น.... นโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้
  เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”
 พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 
2527

2. บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการทำงานพัฒนาส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส
 องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) คือ หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือก
ผู้แทนแต่ละหมู่บ้านเข้าไปเป็นสมาชิก อบต. มีอำนาจตัดสินใจในการบริหารงานของตำบล
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 ตามมาตรา 67 อบต. มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
 1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด 
    ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ ่น และวัฒนธรรมอันดี 
    ของท้องถิ ่น
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย 
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 ตามมาตรา 67 ข้อ 6 ข้างต้น อบต. มีอำนาจหน้าที่ต้องทำเกี่ยวกับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน คือ “การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ” จึงสามารถกล่าวได้ว่าบทบาทนี้เป็นบทบาทหลัก 1 ใน 9 ข้อที่ต้องกระทำ 
มิได้เป็นบทบาทเสริม ในขณะเดียวกัน อบต. ก็เปรียบเสมือนรัฐบาลของตำบลที่ต้องดูแล 
รับผิดชอบคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนโดยภาพรวม มิได้เพียงแค่มีหน้าท่ีดูแลในส่วนโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านไฟฟ้า น้ำประปา หรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้น ฯลฯ 
 นอกจากนั้นสมาชิก อบต. ก็เป็นตัวแทนหรือผู้นำของชุมชน ซึ่งต้องดูแลสภาพความ 
เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งโดยหน้าที่ที่เป็นทางการ และโดยธรรมชาติของการช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกันในชุมชน ในแง่ของการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอีกด้วย
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บทที่ 1.  

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคนพิการ
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1. ความเข้าใจในปัญหาด้านความพิการ 
   และทัศนคติต่อคนพิการ
 ทัศนะต่อปัญหาด้านความพิการและทัศนคติต่อคนพิการเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควร 
ทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะไปทำงานกับคนพิการ ถ้าเรามีความเข้าใจและมีวิธีมอง วิธีคิด 
ที่ถูกต้องและสอดคล้องต่อปัญหา ก็สามารถแสดงออกมาเป็นการกระทำที่ถูกต้องและดีงาม 
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และมีผลนำไปสู่ความ 
สำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการทำงานต่อไป 
 ในที่นี้ขอกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐาน 4 ข้อที่จะทำให้เรามีความเข้าใจต่อปัญหาด้าน 
ความพิการ และคนพิการชัดเจนมากขึ้น ได้แก่
 1) ความพิการเป็นปัญหาสังคม มิได้เป็นเรื่องเฉพาะครอบครัวหรือบุคคล การแก้ไข 
    ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ในสังคม
 2) การช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว ต้องเป็นการช่วยเหลือให้คนพิการและ 
    ครอบครัวช่วยตนเองได้ในระยะยาว
 3) ต้องเชื่อมั่นว่าคนพิการพัฒนาได้
 4) ทุกคนมีโอกาสเป็นคนพิการได้

 1) ความพิการเป็นปัญหาสังคม
  ความพิการเป็นปัญหาสังคม มิได้เป็นเร่ืองเฉพาะครอบครัวหรือบุคคล การแก้ไข 
ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ในสังคม 
    หลายครั้งเรามองว่าปัญหาด้านความพิการเป็นปัญหาเฉพาะของบุคคล   หรือ
ครอบครัวของเขาเท่านั้นแต่ถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นถึงสาเหตุท่ีทำให้เกิดความพิการต่อบุคคล
คนใดคนหน่ึง  จะเห็นว่ามีสาเหตุท่ีค่อนข้างหลากหลาย ต้ังแต่กรรมพันธุ์ สุขภาพ การขาดสาร
อาหาร ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อาหาร และสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษภัยธรรมชาติ ฯลฯ  สุดท้ายท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ 
ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ คือ สาเหตุจากสงคราม  
    สาเหตุทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องของสังคมทั้งสิ้น หลายเรื่องเกี่ยวโยงกับ
สังคมในระดับชุมชนเล็กๆ จนถึงชุมชนใหญ่ ชุมชนระดับชาติและสังคม หรือชุมชนโลกด้วย
    เมื่อปัญหาความพิการเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงในระดับสังคมวงกว้าง การแก้ไข
และป้องกันก็จำเป็นที่จะต้องกระทำในสังคมหรือชุมชนระดับต่างๆ ตามความเป็นจริงของ 
สถานการณ์ด้วย 
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    เรามิอาจป้องกันและแก้ปัญหาความพิการด้วยการผลักความรับผิดชอบไปให้แก่
ผู้ประสบปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวได้  ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือคนพิการและป้องกันปัญหาความพิการด้วย 
   ในแง่ของการป้องกันปัญหาความพิการก็เป็นประเด็นสำคัญเช่นกันเพราะความ 
พิการในหลายสาเหตุเราสามารถหาทางป้องกันปัญหาได้ เช่น การใส่หมวกกันน๊อคเมื่อต้อง 
ขับขี่จักรยานยนต์ การป้องกันตัวเองหลีกเลี่ยงสารเสพติดของสตรีที่ตั้งครรภ์ เพื่อให้ลูกใน 
ครรภ์มีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์ ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกและป้องกัน 
การเพิ่มของจำนวนคนพิการได้อย่างถูกหลักการ

 2) การช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว 
  การช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว ต้องเป็นการช่วยเหลือให้คนพิการและ 
ครอบครัวช่วยตนเองได้ในระยะยาว  
    คนพิการถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งในชุมชนด้วยเหตุที่ว่าสภาพความพิการ
ของพวกเขา ทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการของภาครัฐเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือได้
สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล การศึกษา การสนับสนุนด้านอาชีพ และอุปสรรคข้อใหญ่
อีกข้อหนึ่ง คือ ทัศนคติ รวมถึงข้อรังเกียจของคนในชุมชน และสังคมที่มีต่อคนพิการ ดูถูก
และกีดกันคนพิการจากสังคมทั่วไป 
    หลักการช่วยเหลือคนพิการท่ีถูกต้อง คือสนับสนุนช่วยเหลือพวกเขาให้พ่ึงตนเอง
ได้ในระยะยาวเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมิใช่เป็นการช่วยเหลือแบบฉาบฉวย เหมือนกับมี
คำกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า การช่วยที่ดีที่สุดคือการสอนให้พวกเขาตกปลาได้ด้วยตนเอง มิใช่
เพียงแต่เอาปลาไปให้พวกเขา เพราะถ้าเราเอาปลาไปให้อย่างเดียว โดยมิได้สอนวิธีหาปลา 
เม่ือปลาหมดพวกเขาก็ไม่สามารถหาปลาได้ด้วยตนเองต้องคอยพ่ึงหรือขอคนอ่ืนอยู่ร่ำไป  
    ในหลายกรณี เราถือว่าครอบครัวของคนพิการเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการพิจารณา
สนับสนุนช่วยเหลือร่วมกับคนพิการด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเด็กพิการเน่ืองจากมีความสัมพันธ์
อย่างแนบแน่นระหว่างคนพิการกับสมาชิกในครอบครัวของเขา เพราะเมื่อไรก็ตามที่พ่อแม่
เด็กพิการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีพอเพียง ก็น่าจะสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กพิการใน
ครอบครัวตนเองได้ดีพอสมควร 
    แต่ถ้าพ่อแม่เด็กพิการมีสภาพชีวิตที่ยากลำบาก ไม่มีงานทำ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
โอกาสที่เด็กพิการจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ รวมถึงการฟื้นฟูก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน
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 3) ต้องเชื่อมั่นว่าคนพิการพัฒนาได้ 
   ต้องเชื่อมั่นว่าคนพิการพัฒนาได้ คนพิการก็คือคน คือมนุษย์คนหนึ่งคนทุกคน 
ในโลกนีส้ามารถพฒันาหรอืปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงใหด้กีวา่เดมิได ้หากมคีวามตัง้ใจทีจ่ะทำ 
    มีเรื่องเล่าว่ามีชายพิการคนหนึ่งเป็นคนถนัดขวาและเขาต้องเสียแขนขวาไปตั้งแต่ 
ยงัเลก็อยู ่  ครัง้แรกเขาหมดอาลยัตายอยากไมค่ดิอยากทำอะไร คดิไมอ่อกวา่จะทำอะไรดเีขาจะ  
อยู่ได้อย่างไรกับการที่ไม่มีแขนข้างที่ถนัด แต่มีคนแนะให้เขามองในด้านบวกอย่ามองแต่ 
ด้านลบด้านเดียว และยุให้เขาลองคิดอีกมุมว่าเขายังเหลือแขนซ้ายอีกข้างเขาน่าจะทำอะไร 
ได้บ้าง อย่างน้อยก็ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้น และ 
พยายามค้นพบสร้างสรรค์ศักยภาพจากแขนอีกข้างของเขาที่ยังเหลืออยู่ 
    ถ้ามองแต่มุมลบก็จะคิดแต่ว่าแขนขาดไปหนึ่งข้าง แต่ถ้ามองในมุมบวก เขาก็จะ
คิดได้ว่าเขาน่าจะพัฒนาหรือทำอะไรได้บ้างจากแขนที่เหลืออยู่อีกข้าง
    หากเราไม่เชื ่อว่าคนพิการพัฒนาได้ เราก็จะไม่มีกำลังใจในการทำงาน และ
ความจริงคนพิการในโลกนี้หลายคนก็สามารถพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่า มิเพียงแต่คนพิการ
สามารถพัฒนาตนเองได้ แต่เขาเหล่านั้นยังได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหรือผลงานที่จรรโลงชุมชน 
สังคม และโลกที่เขาอาศัยอยู่ ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมอีกด้วย

 4) ทุกคนมีโอกาสเป็นคนพิการได้ 
  ทุกคนมีโอกาสเป็นคนพิการได้ เราทุกคนแม้จะไม่อยู่ในสภาพความพิการหรือ 
มีอวัยวะครบ 32 แต่ไม่แน่วันใดวันหนึ่ง เราอาจประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับสาร 
พิษ หรือเมื่อเรามีอายุมากขึ้นและเข้าสู่วัยสูงอายุ เราอาจเป็นโรคสมองเสื่อม หัวเข่าข้อเสื่อม 
สายตาฝ้าฟาง ฯลฯ 
    สถานการณ์เหล่านี้ล้วนสอนให้เราต้องตระหนักไว้เสมอว่า เรา คนรัก หรือคน
ใกล้ชิดกับเรามีโอกาสเป็นคนพิการได้ทั้งนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ห่างไกลจากตัวเราและชีวิต 
ประจำวันของเราเลย 
    เราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท และพร้อมที่จะปรับสร้างสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสมาชิกทุกคนของชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึง มีส่วนร่วมและ
ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เช่น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สถานที่สาธารณะต่างๆ วัด 
โรงเรียน ฯลฯ ต้องมีทางลาดสำหรับรถเข็น รถโยกให้คนพิการ คนสูงอายุหรือแม้กระทั่งสตรี
ตั้งครรภ์ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้เข้ามาสู่ชุมชนได้สะดวกขึ้น
      เหล่าน้ีล้วนเป็นทัศนะพ้ืนฐานต่อการมองปัญหาความพิการ ซ่ึงจะทำให้เราเข้าใจมากข้ึน 
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มีกรอบแนวคิดแนวทางที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการกำหนด 
นโยบาย และการหาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและฟื้นฟูผู้พิการต่อไป

 หากแนวคิดในการมองปัญหาคนพิการแบบเก่า-ใหม่ จะเปรียบเทียบได้ดังนี้

แนวคิดแบบเก่า 
(ล้าสมัยไม่ถูกต้อง มองคนพิการเป็นผู้ป่วย 

และมองในเชิงสงเคราะห์)

1. ความพิการเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคล  
   หรือครอบครัวไม่เกี่ยวกับสังคม

2. การช่วยเหลือคนพิการทำได้โดยการช่วย 
   สงเคราะห์ให้พวกเขาอยู่รอดไปวันๆ

3. คนเราถ้าพิการแล้วก็ไม่มีโอกาสจะพัฒนาได้แล้ว 3. ต้องเชื่อมั่นว่าคนพิการพัฒนาได้

4. คนที่ไม่พิการถือว่าโชคดี ทำตัวสบายๆ 
   ไม่ต้องกังวลเรื่องความพิการ 

4. ทุกคนมีโอกาสเป็นคนพิการได้ควรระมัดระวัง 
   และมีส่วนร่วมในการป้องกันความพิการด้วย 

แนวคิดแบบใหม่ 
(เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มองคนพิการ

เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมผู้อื่น)

1. ความพิการเป็นปัญหาสังคมมิได้เป็นเรื่องเฉพาะ 
   ครอบครัวหรือบุคคลการแก้ไขปัญหาต้องอาศัย 
   ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม 

2. การช่วยเหลือคนพิการต้องเป็นการช่วย   
   เหลือให้ผู้พิการช่วยตนเองได้ในระยะยาว 
   เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน

เปรียบเทียบแนวคิดในการมองปัญหาความพิการและคนพิการทั้งแบบเก่าและแบบใหม่

2. ประเภทของคนพิการ
   และการคัดแยก
 การแบ่งประเภทของความพิการมีการแบ่งหลายแบบ แล้วแต่สำนักงานหน่วยงานต่างๆ 
ในที่นี้ขอแบ่งแบบง่ายๆ เป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
 1. ความพิการทางการมองเห็น 
 2. ความพิการทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมาย
 3. ความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
 4. ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม
 5. ความพิการทางสติปัญญา หรือการเรียนรู้  
 6. ความพิการซ้ำซ้อน
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 ความพิการทางการมองเห็น  ไดแ้ก ่ ความพกิารทีเ่กีย่วกบัการมอง    รวมทัง้ตาบอดสนทิ 
มองไม่เห็นอะไรเลย มองเห็นเลือนลาง รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับลานสายตาไม่สามารถมองเห็น 
ในมุม 180 องศาเท่าบุคคลที่มีลานสายตาปกติทั่วไป แต่มองเห็นได้ในมุมที่จำกัด 
 ความพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมายได้แก่ความพิการที่ครอบคลุมตั้งแต่ 
หูหนวกสนิท หูตึง พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด และรวมถึงไม่เข้าใจในการพูดจนไม่สามารถสื่อสาร
กับคนอื่นได้
 ความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ ความพิการของร่างกายที่ปรากฏ 
ให้เห็นชัดเจนเช่น ความผิดปกติ ผิดรูป ขาดหาย หรือเกิน ของแขน ขา ลำตัว คอ หลัง 
ใบหน้า และศีรษะ ฯลฯ
 ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม รวมหมายถึง สภาวะความป่วยทางจิตใจ 
สภาวะความผิดปกติทางสมอง ซึ่งมีผลให้เกิดความบกพร่องทางการรับรู้ อารมณ์ 
และความคิด จนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ
 ความพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ได้แก่ สภาวะปัญญาอ่อน เรียนช้า และ 
สมองเสื่อม
 ความพิการซ้ำซ้อน หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสภาพความพิการตั้งแต่ 2  
ประเภทข้ึนไป 

 ในขณะที่กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 แบ่งประเภทของคนพิการไว้ 5 ประเภท ซึ่ง ได้แก่ 
คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย คนพิการทางกายหรือ 
การเคลื่อนไหว คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
 
 ทางด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการหรือการศึกษาพิ เศษได้แบ่งประเภท 
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาไว้ 9 ประเภทได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
สติปัญญา บุคคลพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลมีปัญหา 
ทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติก
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3. สิทธิประโยชน์ของคนพิการในประเทศไทย
   ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
 ภาคเอกชนที่ดำเนินการช่วยเหลือพัฒนาคนพิการ ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ 
และตำบล ในแง่กฎหมาย ล่าสุดเรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ภายในปีเดียวกันเลย รวมถึงกฎกระทรวงต่างๆ  
ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนถึงการแบ่งประเภทคนพิการ การคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ และการพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ 
และการมีส่วนร่วมในสังคม 
 หน่วยงานเจ้าภาพหลักที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการสิทธิประโยชน์ และพัฒนาฟื้นฟู
ผู้พิการโดยตรง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) 
เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรมภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตั้งอยู่ที่อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 
0-2354-3388 โทรสาร 0-2354-3899 หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.nep.go.th 
หรือติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ disabilities@opp.go.th  
 ในระดับจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัด ซ่ึงมีอยู่ประจำ
ทุกจังหวัดจะดูแลและรับผิดชอบหลัก (บางจังหวัดจะอยู่ในบริเวณเดียวกับศาลากลางจังหวัด)

4. หน่วยงานบริการ
   ช่วยเหลือคนพิการ 
 เนื่องจากการทำงานพัฒนาฟื้นฟู บริการคนพิการในด้านต่างๆ ประกอบด้วยองค์กร 
ภาครัฐ ภาคเอกชนจำนวนมากมาย ในที ่นี ้จะขอให้ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานหลัก 
บางหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในเชิงประสานงานกลางและสามารถให้ข้อมูลเพื่อการส่งต่อ  
หรือข้อมูลรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ด้านการทำงานพัฒนาคนพิการในระดับประเทศ 
จังหวัดและชุมชนต่อไป (หน้า 22)

" ค ว า ม พิ ก า ร เ ป็ น ปั ญ ห า สั ง ค ม 
มิได้เป็นเรื ่องเฉพาะครอบครัวหรือบุคคล 
การแก้ ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือ
จ า ก ส่ ว น ต่ า ง ๆ ใ น สั ง ค ม "
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ชื่อหน่วยงาน สถานที่ โทรศัพท์/โทรสาร ประเด็นปรึกษา/ขอข้อมูล

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
แห่งชาติ (พก.)

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู 
สมรรถภาพทางการแพทย์ 
แห่งชาติ
 
กองการศึกษาพิเศษ
 

วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 

สภาคนพิการทุกประเภท 
แห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียวสำหรับคนพิการ

สำนักบริการสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์
คนพิการ

อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี 
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี 
กทม. 10400

ซอยบำราศนราดูร 
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง 
นนทบุรี 11000

กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑล 
นครปฐม 73170

ห้อง 7-8 ชั้น 3 อาคาร  
ศพอ.ถนนราชวิถี  
เขตราชเทวี กทม. 10400

546 ลาดพร้าว 47 แขวงวัง-
ทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กทม. 10310

29 อาคารชัยพฤกษ์  
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 
แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร กทม. 10200

1034  อาคาร 1 ชั้น 1 
ถนนผดุงกรุงเกษม
แขวงมหานาค 
เขตป้อมปราบฯ กทม.10100

อาคาร 2 ชั้น 1 
กรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการ ถนนกรุงเกษม 
กทม. 10100

255 อาคาร 60 ปี 
กรมประชาสงเคราะห์ 
บ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0-2354-3388
โทรสาร 0-2354-3899

โทรศัพท์ 0-2591-5455
0-2591-4242
โทรสาร 0-2591-4242

โทรศัพท์ 0-2282-6744 
0-2280-4766
โทรสาร 0-2280-7045

โทรศัพท์ 0-2889-5315-9
โทรสาร 0-2889-5308

โทรศัพท์ โทรสาร  
0-2354-4260-1

โทรศัพท์ โทรสาร
0-2539-2916
0-2539-9706
0-2539-9958

โทรศัพท์ 0-2281-9280
โทรสาร 0-2281-9270

โทรศัพท์ 0-2659-6170-1
โทรสาร 0-2280-0701

โทรศัพท์ 0-2659-6255-9

โทรศัพท์ 0-2644-7992-4

สิทธิประโยชน์ ข้อมูลพื้นฐาน 
เกี่ยวกับคนพิการ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ทางการแพทย์ 

การจัดการศึกษาให้แก่เด็ก 
และคนพิการ

การศึกษาที่เกี่ยวข้องและ 
สำหรับคนพิการระดับขั้น 
ปริญญาตรีขึ้นไป

กลุ่มคนพิการ 
สมาคมคนพิการ 
ประเภทต่างๆ

การพัฒนาฟื้นฟูเด็กพิการ
การรวมกลุ่มผู้ปกครองของ 
เด็กพิการ

การประสานงานช่วยคนพิการ
ในด้านต่างๆเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารด้านคนพิการ 
แก่สังคม

ข้อมูลการช่วยเหลือและ 
บริการด้านคนพิการ 
ในด้านต่างๆ

การประสานงานช่วยเหลือคน 
พิการในด้านต่างๆ ในระดับ 
จังหวัด

การประสานงานช่วยคนพิการ
ในด้านต่างๆเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารด้านคนพิการ 
แก่สังคม

รายช่ื่อหน่วยงานบริการช่วยเหลือคนพิการ
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" ห า ก เ ร า ไ ม่ เ ชื ่ อ ว่ า
ค น พิ ก า ร พั ฒ น า ไ ด้  
เ ร า ก็ จ ะ ไ ม่ มี ก ำ ลั ง ใ จ
ใ น ก า ร ท ำ ง า น

และความจริงคนพิการ
ใ น โ ล ก นี้ ห ล า ย ค น
ก็ ส า ม า ร ถ พิ สู จ น์
ใ ห้ โ ล ก เ ห็ น แ ล้ ว ว่ า 
มิ เ พี ย ง แ ต่ ค น พิ ก า ร
สามารถพัฒนาตนเองได้ 

แ ต่ เ ข า เ ห ล่ า นั้ น
ยั ง ไ ด้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
สิ่ ง ที่ ดี ง า ม
ห รื อ ผ ล ง า น
ที่ จ ร ร โ ล ง ชุ ม ช น 
สั ง ค ม แ ล ะ โ ล ก
ที่ เ ข า อ า ศั ย อ ยู
่
ในฐานะที่ เป็นทรัพยากร
ที่ ท ร ง คุ ณ ค่ า 
ข อ ง สั ง ค มอี ก ด้ ว ย "
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บทที่ 2.  

การพัฒนา
และฟื้นฟูคนพิการ
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1. แนวทางหลักในการพัฒนา
   และฟื้นฟูคนพิการ 
 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีแนวทางหลักในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ
อยู่ 3 แนวทางใหญ่ ได้แก่ 
 1) การพัฒนาและฟื้นฟูโดยสถาบัน หรือสถานสงเคราะห์ 
    แนวทางนี้ โดยทั่วไปเป็นแนวทางดั้งเดิมที่ต้องลงทุนในการสร้างสถาบัน 
หรือสถานสงเคราะห์ หรืออาจใช้ศูนย์เป็นสถานที่ในการดูแลฟื้นฟูและฝึกผู้พิการ มีการจัดจ้าง 
บุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล รวมถึงผู้ดูแล ผู้พิการจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศจะ 
พักอาศัยอยู่รวมกันในสถานที่เหล่านี้ ส่วนใหญ่สถานสงเคราะห์แต่ละแห่งจะมีกลุ่มผู้พิการ 
ประเภทเดียวกันพักอยู่ด้วยกันเช่น สถานสงเคราะห์สำหรับผู้พิการตาบอด  สถานสงเคราะห์
สำหรับผู้พิการทางด้านสติปัญญา แนวทางนี้ยังมีผู้นำมาใช้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือติดเชื้อ 
เอชไอวี เอดส์ ถ้าเป็นสถาบันฝึกงาน ผู ้พิการอาจจะพักอยู ่จนกว่าจะสำเร็จหลักสูตร
ซึ่งอาจจะเป็นเวลา 2-4 ปี ในขณะที่สถานสงเคราะห์บางแห่งอาจจะต้องรับเลี้ยงดูผู้พิการจนถึง 
แก่เฒ่าและเสียชีวิตด้วย
 

 

 
 2) การพัฒนาและฟื้นฟูโดยใช้หน่วยเคลื่อนที่
    แนวทางนี้ เป็นแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จะระดมบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกไปทำงานบริการเฉพาะกิจแก่ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่เป็นเป้าหมาย
ต่างๆ เช่น คณะหน่วยแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการตรวจสุขภาพและ 
ออกเอกสารรับรองสภาพความพิการ จดทะเบียนคนพิการให้แก่ผู้พิการในท้องถิ่นห่างไกลใน
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ชนบท คณะแพทย์และผู้เช่ียวชาญด้านการทำขาเทียมของหน่วยงานบริการด้านการทำขาเทียม
ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปทำขาเทียมให้กับผู้พิการที่ขาขาด จากทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่อำเภอ
ชายแดนของประเทศไทย 
 

 3) การพัฒนาและฟื้นฟูโดยชุมชน 
   แนวทางนี้มุ่งให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการทำงานพัฒนาและฟื้นฟูผู้พิการ ระดม
การมีส่วนร่วมจากชุมชน รวมทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงกลุ่มอาสาสมัคร
ต่างๆ และครอบครัวของคนพิการ รวมถึงคนพิการเองด้วย 
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เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อนของแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทั้ง 3 แนวทาง

-ใช้งบประมาณสูงในด้านการ 
 จัดการและดำเนินการ
-คนพิการที่อยู่ห่างไกลในชนบท 
 ไม่สามารถเข้ามารับบริการได้
-คนพิการที่พักอยู่ร่วมกันจะ 
 แปลกแยกจากสังคม   
 ชุมชนเดิมที่ตนเองอยู่   
 เพราะสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน   
 และเมื่อปรับตัวได้ในการอยู่ 
 สถาบัน อาจกลับสู่สังคมและ 
 ชุมชนเดิมได้ยาก
 
-เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   
 แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน

-เป็นกระบวนการทำงานที่ยาก 
 กว่าแนวทางอื่นๆ เพราะต้อง 
 อาศัยความร่วมมือจากทุกภาค 
 ส่วนในชุมชน
-ใช้ระยะเวลานานกว่าจะประสบ  
 ความสำเร็จ
-ชุมชนขาดทักษะ ความรู้พื้นฐาน  
 ในการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ  
 ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก  
 และคุณภาพในการพัฒนาและ 
 ฟื้นฟูคนพิการอาจไม่ได้ 
 มาตรฐาน

แนวทาง

การพัฒนาและฟื้นฟูโดยสถาบัน    
หรือสถานสงเคราะห์

การพัฒนาและฟื้นฟูโดยใช้ 
หน่วยเคลื่อนที่

การพัฒนาและฟื้นฟูโดยชุมชน

-ส่วนใหญ่มีทรัพยากร 
 พร้อมเพรียง เช่น งบประมาณ  
 บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ  
 อุปกรณ์เครื่องมือซึ่งทำให้งาน 
 พัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ 
 มีคุณภาพ
-เหมาะกับการฟื้นฟูซึ่งต้องการ 
 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 เป็นพิเศษ

-บริการถึงผู้พิการในเขตชุมชน 
 ห่างไกล
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตาม 
 ความต้องการของชุมชนและ 
 ผู้พิการ

-ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 
 ดำเนินการ
-เป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง 
 ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว 
 ในชุมชน
-ระดมการมีส่วนร่วมจากผู้พิการ 
 ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย 
 ต่างๆ ทำให้แก้ปัญหาได้อย่าง 
 ระยะยาว และนำไปสู่การพัฒนา 
 ที่ยั่งยืน
-ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันในการ 
 ทำงานสามารถประยุกต์ใช้กับ 
 งานพัฒนาด้านอื่นๆ
-ผู้พิการได้อยู่กับครอบครัว 
 และชุมชน
-องค์กรในชุมชนดำเนินการเอง      
 สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
 แท้จริงและรวดเร็ว
-โดยกระบวนการทำงานสามารถ 
 ปรับเจตคติของสังคมต่อ 
 คนพิการได้

จุดแข็ง จุดอ่อน
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 ในการทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการในระดับประเทศต้องอาศัยทั้ง 3 แนวทาง 
ดังกล่าวผสมผสานกันเพราะแต่ละแนวทางก็มีจุดอ่อน จุดแข็งที่แตกต่างกันอยู่ 
 แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูโดยชุมชน ถึงแม้จะเป็นแนวทางที่มีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน และสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและสังคมในประเทศกำลังพัฒนามากที่สุด แต่ใน
รายผู้พิการที่มีสภาพความพิการรุนแรงมาก และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งชุมชนไม่สามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะต้องนำผู้พิการเหล่านั้น
เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในสถาบันหรือสถานสงเคราะห์  โดยอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป

2. แนวคิดการพัฒนา
   และฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน 
 แนวคิดการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนริเริ่มมาจากองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization : WHO) เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีชื่อศัพท์ภาษาอังกฤษว่า 
Community-based Rehabilitation : CBR ซึ่งแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้ว่า การฟื้นฟู 
คนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน บางครั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้ 
ก็เรียกเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษเลยว่า ซี.บี.อาร์. (C.B.R.) 
 สำหรับคำว่า Community-based Rehabilitation (C.B.R.) หรือการฟื้นฟู 
คนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนอยากจะขอใช้คำว่า ‘พัฒนาและฟื้นฟู’ 
แทนคำว่า ‘ฟื้นฟู’ อย่างเดียว จึงขอใช้เป็นคำเต็มว่า ‘การพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน’
เพราะเชื่อว่าคนพิการและมนุษย์ทุกคนในโลกนี้สามารถพัฒนาได้ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1. 
 ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนทำให้คนที่ 
ทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ว่า การพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนเป็นกระบวนการ 
ทำงานที่ยากกว่าแนวทางอื่นๆ เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดย 
ทุกคนต้องมีความตระหนักและทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะ 
ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ภายในชุมชนเองก็ยังขาดทักษะ ความรู้พื้นฐานในการพัฒนา 
และฟื้นฟูคนพิการเพราะความพิการบางเรื ่องที่รุนแรง หรือมีความซ้ำซ้อนก็ต้องอาศัย 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันพบว่าการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดย
ชุมชนก็มีคุณค่าและมีจุดแข็งในตัวเอง ได้แก่  

 1) เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในชุมชนต่างๆ ประกอบกับทรัพยากรภายนอก 
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ที่จำเป็น แนวทางนี้ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างสถาบัน สถานสงเคราะห์ที่ใช้งบประมาณสูง 
จัดจ้างบุคลากร รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
  แต่แนวทางนี้เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทั้งด้านสถานที่ (วัด โรงเรียน) บุคลากร 
(เจ้าหน้าที ่สถานีอนามัย ครู ผู ้ปกครองผู้นำชุมชน หมอนวดแผนโบราณ อาสาสมัคร 
ซึ่งต้องจัดฝึกอบรมและปฏิบัติตามความต้องการจำเป็น) รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถ
ประยุกต์จัดทำจัดหาได้ในระดับชุมชน (เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ในการบำบัดฟื้นฟูคนพิการ เช่น อุปกรณ์ฝึกเดินที่ทำจากไม้ไผ่เป็นทางยาวให้เด็กและ
คนพิการได้ฝึกเดิน ลัอจักรยานเก่ามาทำเป็นล้อหมุนฝึกออกกำลังกายแขน ฯลฯ)

 2) ชุมชนได้เรียนรู ้ร ่วมกันในการทำงานเพื ่อช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสนำไปสู ่ 
    กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                   เนือ่งจากงานพฒันาและฟืน้ฟคูนพกิารโดยชมุชน   จะทำใหส้มาชกิทีเ่กีย่วขอ้งทกุสว่น 
ในชุมชนได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการระดมการมีส่วนร่วมจากผู้พิการ ครอบครัวและ
ชุมชน ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านการประสานและระดมทรัพยากรท้ังภายในและนอกชุมชน
ด้านการบำบัดฟื้นฟูพื้นฐาน ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ทั่วทั้งชุมชนได้ทำงานเรียนรู้และสรุปบทเรียนร่วมกัน นอกจากนี้บทเรียนและ
ประสบการณ์ของงานนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาสังคมและงานช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆ ได้อีก เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

 3) ผู้พิการได้อยู่กับครอบครัวและชุมชน 
                  ตามหลกัการทีเ่นน้ใหใ้ชท้รพัยากรทีม่อียูแ่ลว้ในชมุชนเปน็หลกั ผูพ้กิารจะไดม้โีอกาส 
ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนของตนเอง มิต้องอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในสถาน 
สงเคราะห์อื่นที่ห่างไกลจากบ้านเกิดซึ่งทำให้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากบ้านและชุมชนของ 
ตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิต ความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองของคนพิการ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยทุกฝ่ายไม่คิดผลักภาระให้กับสังคม

 4) ชุมชนและสังคมมีเจตคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ
                   เมือ่ชมุชนไดม้โีอกาสทำงานพฒันาคนพกิารโดยชมุชนดว้ยกระบวนการทำงานตา่งๆ  
ชุมชนและสังคมจะเห็นศักยภาพและความเป็นมนุษย์ของคนพิการ ซึ่งทำให้เกิดเจตคติที่ 
ถูกต้องต่อคนพิการ
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3. แนวคิดหลักที่เสริมและแทรกอยู่
   ในงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน ได้แก่
 1) หลักการสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 2) หลักการสนับสนุนการสร้างกลุ่มพึ่งตนเอง (Self Help Group) และการดำรง 
    ชีวิตอิสระ (Independent Living)
 3) หลักการและรูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการแบบองค์รวม (Holistic   
    Approach)
 4) หลักการการผสมผสานงานด้านคนพิการเข้าไปกับในงานพัฒนาสังคมทั่วไป   
    (Integrating Disability issues to Development Work)        
               
 1) หลักการสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
    เน้นและเชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชน  ซึ่งหมายถึงมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
    คนพิการถือเป็นมนุษย์คนหน่ึง ก็มีสิทธิศักด์ิศรีเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วยเช่นกัน 
สิทธินั้นรวมถึงการตัดสินใจ การได้รับบริการด้านต่างๆ ด้านการแพทย์การศึกษา อาชีพ 
และการอยู่ร่วมอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมของตนเอง 
    ด้วยหลักการนี้สังคมมีบทบาทหน้าที่ที ่ต้องช่วยเหลือให้คนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือให้อยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มิได้ช่วยเหลือแบบเวทนาสงสารตามอัตภาพ 
หรือช่วยเพราะความเห็นอกเห็นใจส่วนบุคคล

 2) หลักการสนับสนุนการสร้างกลุ่มพึ่งตนเอง (Self Help Group) 
    แนวคิดนี้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของคนพิการเอง เพื่อสนับสนุนและผลักดัน
งานด้านคนพิการ โดยเชื่อว่าคนพิการด้วยกันน่าจะรู้จักปัญหาของตนเองและสะท้อนบอกเล่า
ไปสู่สังคมภายนอกได้ดีกว่าบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คนพิการ 
    กลุ่มพึ่งตนเองนี้รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการด้วย ภายใต้โครงการพัฒนา
และฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน มักจะเน้นการสนับสนุนเสริมสร้างให้คนพิการรวมตัวกันเพื่อ
ช่วยเหลือกัน จนถึงสามารถช่วยเหลืองานของชุมชนด้วย เช่นเดียวกับกลุ่มอาสาสมัครอื่นๆ 
ในชุมชนทั่วไป
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   ส่วนหลักการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living) เป็นแนวคิดที่ริเริ่มจาก 
ประเทศตะวันตก และประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศพัฒนาต่างๆ ปัจจุบันได้มีการ 
เผยแพร่ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทยด้วย 
    แนวคิดนี้สามารถช่วยและ พัฒนาคนพิการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนพิการที่
รุนแรงในขั้นที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับคนพิการทั้งในเมืองและชนบทโดยเน้นที่ให้คนพิการได้ตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ชีวิตของตนเองด้วยตนเอง มีการสร้างระบบสนับสนุนด้วยการจัดหาผู้ช่วยเหลือส่วนตัว
สำหรับคนพิการ (Personnel Assistant) และกิจกรรมการให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อน (Peer 
Counseling) ที่มุ่งให้คนพิการด้วยกันได้ให้คำปรึกษา และแนะนำการต่อสู้ชีวิตในสังคม

 3) หลักการและรูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการแบบองค์รวม (Holistic 
    Approach) 
    หลักการน้ีเน้นในด้านการพัฒนาและฟ้ืนฟูคนพิการในแบบภาพรวม ท้ังกระบวนการ
ชีวิตของคนพิการ ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมตั้งแต่เกิดจนแก่เฒ่าและเสียชีวิต 
ด้านการแพทย์ การศึกษาอาชีพ และการอยู่ในสังคม 
    หลักการและรูปแบบนี้มองคนพิการเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการด้านต่างๆ และ
ต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูในด้านต่างๆ หลายๆ ด้าน เพื่อที่จะสามารถอยู่ในครอบครัว 
ชุมชน และสังคมทั่วไปได้อย่างมีความสุข 
    หลักการนี้ต่างกับหลักการและรูปแบบการฟื้นฟูคนพิการ ที่เน้นการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล (Medical Model) ซึ่งเป็นหลักการ ที่เน้นหนักที่จะช่วยบำบัดฟื้นฟูผู้พิการ 
ด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล มองผู้พิการเป็นผู้รับบริการหรือผู้ป่วยที่ต้องรับการ 
รักษาและฟื้นฟูในด้านต่างๆ ได้แก่ การผ่าตัดแก้ไขส่วนที่พิการบกพร่อง การฝึกกายภาพ 
บำบัด การจัดทำอุปกรณ์และอวัยวะเสริมเทียม ฯลฯ ผู้ที่จะทำการรักษาได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางการบำบัดรักษาเฉพาะด้าน เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรม 
บำบัด ครูการศึกษาพิเศษ ฯลฯ
    ปัจจุบันระหว่างแนวคิดทั้งสอง แนวคิดแบบองค์รวมถือว่าเป็นที่ยอมรับว่าเป็น
สากลสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาสังคมของโลกในปัจจุบัน 
    ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม จะพัฒนาผู้พิการโดยมองจากกระบวนการทั้งชีวิต 
คุณภาพชีวิตท่ีจะอยู่ในสังคม และมองผู้พิการเป็นบุคคลหรือมนุษย์คนหน่ึง ในขณะท่ีแนวคิด
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ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลมองแบบแยกส่วนเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง และมอง
คนพิการเป็นคนไข้ที่ต้องรับรักษาการพยาบาลฟื้นฟูเพียงอย่างเดียว

 4) หลักการการผสมผสานงานด้านคนพิการเข้าไปกับในงานพัฒนาสังคมทั่วไป
    (Integrating Disability issues to Development Work)
    หลักการน้ีถือเป็นยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านการพัฒนาคนพิการ โดยการผสม
ผสานงานด้านคนพิการเข้าไปผนวกในงานพัฒนาชุมชน งานด้านสาธารณสุขทั่วไป 
  เนื่องจากในประเทศไทย มีองค์กรหน่วยงานจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทำงานด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รวมถึงงานสาธารณสุข เช่น ในกิจกรรมรณรงค์
ด้านการสร้างโอกาสแก่เด็กด้อยโอกาส ควรจะครอบคลุมถึงเด็กพิการด้วย การส่งเสริมอาชีพ
ผู้ยากไร้ในชุมชนควรจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้พิการในชุมชนด้วย ฯลฯ

"มนุ ษ ย์ ทุ ก ค น มี ศั ก ดิ์ ศ รี
และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
คนพิการถือเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
ก็ มี สิ ทธิ ศั ก ดิ์ ศ รี เท่ า เที ย ม
กับบุคคลอื่นด้วย เช่นกัน"
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บทที่ 3.  

ประเทศไทย
กับ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนพิการ:

อบต. 
เป็นเจ้าภาพในการทำงาน 
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 ยุทธศาสตร์ในการบริหารและประสานทรัพยากรด้านการพัฒนาและฟื้นฟูให้มี 
ประสิทธิภาพคือ การทำงานพัฒนาและฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชน และสำหรับสถานการณ์ของ 
ประเทศไทยในปัจจุบัน ในด้านของกลไกและระบบการทำงาน การทำงานพัฒนาฟื้นฟูคนพิการ 
โดยชุมชนโดยใช้ อบต. เป็นเจ้าภาพน่าจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการทำงาน เพราะ อบต. 
เปรียบเสมือนรัฐบาลของชุมชน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสในสังคมอยู่แล้ว 
 แนวคิดนี้มิได้หมายความว่า นายก อบต. ปลัด อบต. จะต้องมาฝึกกายภาพ 
ให้เด็กพิการ หรือต้องมาสอนคนพิการในด้านการฝึกอาชีพด้วยตนเอง แต่แนวคิดนี้จะให้ 

 สำหรับงานด้านการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการในประเทศไทยในปัจจุบัน ปัญหามิได้อยู่ที่ 
เราขาดแคลนทรัพยากรในการดำเนินงาน แต่ปัญหาคือการประสานงานและการกระจาย 
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วไปใช้ยังไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 หากวิเคราะห์ตามข้อความข้างต้น สามารถสรุปโดยภาพรวมได้ว่าประเทศเรามี 
ทรัพยากรด้านการฟื้นฟูที่พอเพียงระดับหนึ่ง เช่น มีบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูทั้งแพทย์ 
พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ 
บำบัดต่างๆ มีสถานที่ดำเนินการพัฒนาบำบัดฟื้นฟูผู้พิการในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น 
โรงพยาบาลศูนย์ในระดับภูมิภาค โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอำเภอ 
สถานีอนามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภาค ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับจังหวัด สำนักงาน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ 
 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีงบประมาณด้านการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการผ่านกระทรวง 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนจำนวน ไม่น้อยแต่ประเด็นของปัญหาคือ การจัดการ
หรือการบริหารทรัพยากรด้านการพัฒนาฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
 เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหลักก็คือ พัฒนาการบริหารทรัพยากรด้านการฟื้นฟูที่มี
อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ การประสานงานทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชนต่างๆ ในสังคมไทย
มาพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการที่ยากจนและอยู่ห่างไกลความเจริญ  

"คนพิการที่อยู่ในตำบลจะได้รับ
ก า รพัฒน า คุณภ า พ ชี วิ ต
โดย อบต. เป็นผู้ประสานงาน"
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ความสำคัญกับองค์กรชุมชน เช่น อบต. ทำบทบาทในการเป็นผู้ประสานทรัพยากร บริหาร 
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทั้งในและนอกชุมชนมาร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการในชุมชนของ 
ตนเอง เช่น ประสานนักกายภาพบำบัดจากศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือโรงพยาบาลจังหวัด 
มาทำกายภาพให้กับเด็กพิการในชุมชน ประสานนักพัฒนาชุมชนหรือจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ประจำจังหวัดมาช่วยแนะนำ ฝึกอบรมด้านการฝึกอาชีพ 
ให้แก่คนพิการ จัดสรรงบประมาณของอบต.มาจัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ 
ด้วยความเชื่อพื้นฐานที่ว่า ทรัพยากรด้านการพัฒนาฟื้นฟูมีอยู่แล้วในระดับต่างๆ ตั้งแต่ 
ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด แต่ชุมชนเราจะประสานหรือบริหารทรัพยากรที่
มีอยู่แล้วได้อย่างไร 

 ข้อดีของการที่ อบต.เป็นเจ้าภาพในการทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน
 ได้แก่ 
 1. เป็นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ด้อย
    โอกาสแทนที่จะต้องพึ่งพารัฐบาลกลางเพียงด้านเดียว ซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพ
    และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนมากกว่า
 2. อบต. และชุมชนได้ทำงานรับใช้เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส คนพิการในชุมชนโดยตรง
    ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของ อบต.ในฐานะที่เป็นรัฐบาลของชุมชนท้องถิ่น อบต.และ
    ชุมชนได้ใช้โอกาสน้ีในการเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการ ประสานทรัพยากร
    ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นบทเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย
    ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ต่อไป
 3. ผู้พิการผู้รับบริการได้อยู่ในชุมชน แทนที่จะต้องเข้าไปรับการบำบัดฟื้นฟูใน
    เมืองใหญ่ซึ่งคนพิการจะไม่รู้สึกแปลกแยกและมีความรู้สึกอบอุ่นกว่าเมื่อได้อยู่
    กับครอบครัวและชุมชน 
 4. เป็นการสร้างสังคมบูรณาการในระดับชุมชนท้องถิ่น ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง
    มีความสุข โดยไม่แบ่งแยก กีดกันในด้านต่างๆ คนพิการและคนด้อยโอกาสอ่ืนๆ 
    ได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมคนทั่วไป
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อบต.เป็นเจ้าภาพในการทำงานพัฒนา
คนพิการโดยชุมชนคนพิการที่อยู่ใน
ตำบลจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย อบต.เป็นผู้ประสานงาน

ภาพ:
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"การพัฒนาฟื้นฟูคนพิการ
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ปั จ จุ บั น
ปัญหามิ ได้อยู่ที่ เราขาดแคลน
ทรัพยากรในการดำ เนินงาน 
แต่ปัญหา คือ การประสานงาน
และการกระจายทรัพยากร 
ที่มีอยู่ แล้ว ไป ใช้ยั ง ไม่ทั่วถึ ง
แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ "
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บทที่ 4.  

เป้าหมาย 
กระบวนการ และกิจกรรม 
ในการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน
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เป้าหมาย
 เป้าหมายหลักในการทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนคือ คนพิการใน
ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างเสมอภาค มีศักดิ์ศรีเท่าเทียม 
คนทั่วไปอย่างปกติสุข 
 เป้าหมายรองที่จะส่งผลให้เป้าหมายหลักเป็นจริงได้ มีอยู่มากพอสมควร ซึ่งพอจะ
ยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ 

 ด้านชุมชน
 - ชุมชนสามารถจัดการโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการได้
 - ชุมชนสามารถระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาใช้ในงานได้ 
 - ชุมชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ

 ด้านกลุ่มคนพิการและครอบครัว
 - กลุ่มคนพิการและครอบครัวรวมตัวได้อย่างเข้มแข็งและสามารถจัดการโครงการ 
   หรือกิจกรรมด้านการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการได้ (อาจจะดำเนินการในนามของ
   กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย ฯลฯ)
 - กลุ่มคนพิการสามารถระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกชุมชนมาใช้ในงานได้

 ด้านคนพิการรายบุคคล
 - คนพิการได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูด้านต่างๆ (เช่น ด้านการแพทย์ การศึกษา 
   อาชีพ) อย่างมีประสิทธิภาพ
 - คนพิการช่วยเหลือตนเองได้ในครอบครัวและชุมชน
 
กระบวนการ
 ในด้านกระบวนการในการพัฒนาและฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชน ประกอบด้วยขั้นตอน 
การดำเนินงานโดยย่อดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่ 1. การสำรวจสภาพทั่วไปของชุมชน และสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 
       คนพิการและครอบครัว
 ขั้นตอนที่ 2. การวางแผนการทำงาน และแบ่งบทบาทความรับผิดชอบเพื่อพัฒนา 
       และฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน
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 ขั้นตอนที่  3.  การดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ใน ขั้นตอนที่ 2
 ขั้นตอนที่ 4. การเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มคนพิการ กลุ่มครอบครัวคนพิการ 
       และชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการและกิจกรรมสามารถ
       ดำรงอยู่ได้โดยชุมชนและผู้พิการ ผู้ปกครองเด็กพิการสามารถ
       ดำเนินการได้เอง 
 ขั้นตอนที่  5. การประเมินผลโครงการ และพัฒนาปรับปรุงโครงการ
 ขั้นตอนที่ 6. เมื่อชุมชนและกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการดำเนินการ 
       โครงการได้เองอย่างเข้มแข็ง องค์กรภายนอกชุมชนต้องถอนตัวออก
       จากชุมชน (กรณีองค์กรภายนอกชุมชนมาร่วมดำเนินการ) ซึ่งใน
       ขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีที่ปรึกษาจากภายนอกคอยให้คำปรึกษาหารือ
       ในการทำงานต่อคณะทำงานด้วย

 ทุกขั้นตอนควรมีกระบวนการติดตามผลเพื่อให้งานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่วางร่วมกันไว้
 หัวใจสำคัญที่จะทำให้โครงการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนประสบความสำเร็จ 
คือ การระดมการมีส่วนร่วมจากชุมชน คนพิการ และครอบครัวหรือผู้ปกครองของเด็กพิการ 
การระดมการมีส่วนร่วมที่กล่าวถึงต้องเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงทุกขั้นตอน มิใช่เป็นการ 
มีส่วนร่วมแต่ในนาม หรือทำให้ดูมีภาพพจน์ที่ดีเท่านั้น
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ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

แนวทางการดำเนินการ
ที่เน้นการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน จุดประสงค์

1. การหาข้อมูลพื้นฐานโดยหน่วย 
   งานหรือบุคคลที่อยู่ในชุมชน  
   เช่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม.
   สมาชิกอบต. กลุ่มอาสาสมัคร 
   ในชุมชน รวมถึงคนพิการและ
   ครอบครัวในรูปแบบต่างๆ เช่น    
   สัมภาษณ์ สังเกต ฯลฯ
2. การจัดประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูล
   ของชุมชนและสภาพปัญหาของ
   คนพิการและครอบครัวโดยเชิญ
   บุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น 
   ผู้นำชุมชน ครู ผู้พิการ ผู้ปกครอง
   เด็กพิการ อาสาสมัคร ฯลฯ 
   โดยเน้นการประชุมท่ีทุกภาคส่วน
   มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

1. การจัดประชุมต่อเนื่องจาก 
   ขั้นตอนที่1. และให้สมาชิกได้
   ร่วมวางแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
   และฟ้ืนฟูคนพิการ โดยชุมชน 
2. หลังจากวางแผนกิจกรรมแล้วก็
   จะมีการแบ่งงานให้ผู้รับผิดชอบ 
   ได้ปฏิบัติหน้าท่ี โดยจัดต้ังคณะ 
   ทำงานพัฒนาฟ้ืนฟูคนพิการ 
   โดยชุมชนโดยคณะทำงานควร
   ประกอบด้วยคนพิการ   และ
   ครอบครัวของคนพิการด้วย

1. คณะทำงานกระตุ้นให้ผู้รับผิด- 
   ชอบดำเนินการตามแผนงานและ 
   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. คณะทำงานจัดประชุมเพื่อ
   รายงาน ติดตามผลการ 
   ดำเนินงานเป็นระยะ พร้อมกับ 
   ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไข 
   ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ 
   ดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1.
1) การสำรวจสภาพ 
ทั่วไปของชุมชน 
2) การสำรวจสภาพ 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 
คนพิการและครอบครัว

ขั้นตอนที่ 2.
การวางแผนการทำงาน 
และแบ่งบทบาท 
ความรับผิดชอบเพื่อ 
พัฒนาและฟื้นฟู 
ผู้พิการโดยชุมชน

ขั้นตอนที่ 3. 
การดำเนินการตาม 
แผนงานที่วางไว้ 
ในขั้นตอนที่ 2.

เพื่อทราบสภาพ
ปัญหาและข้อมูล
ทั่วไปของชุมชน 
คนพิการและครอบครัว 
โดยข้อมูลที่ได้จะนำไป 
ใช้ในการวางแผนใน 
ขั้นที่ 2.

เพื่อวางแผนหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา การ 
พัฒนาและฟื้นฟู 
ผู้พิการโดยชุมชน 
ตามสภาพปัญหา 
ที่ได้พบในขั้นที่ 1. 
และแบ่งบทบาท 
ความรับผิดชอบ

เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม
แผนที่ได้วางไว้

อบต./องค์กรเอกชน/ 
องค์กรภาครัฐ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้อง

อบต./องค์กรเอกชน/ 
องค์กรภาครัฐ/
คณะทำงานที่มีผู้พิการ 
ผู้ปกครองร่วมเป็น 
กรรมการด้วย

อบต./องค์กรเอกชน 
/องค์กรภาครัฐ/
คณะทำงานที่มีผู้พิการ 
ผู้ปกครองร่วมเป็น 
กรรมการด้วย

ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการการทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน คนพิการ และครอบครัว  
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ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

แนวทางการดำเนินการ
ที่เน้นการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน จุดประสงค์

1. สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
   พึ่งตนเองของคนพิการ และ
   ผู้ปกครองเด็กพิการ และจัด
   กิจกรรมเสริมสร้างกระบวน 
   การเรียนรู้ในการบริหารจัด-
   การโครงการพัฒนาและฟื้นฟู
   คนพิการโดยชุมชน
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชน 
   และคณะทำงานได้เรียนรู้เรื่อง 
   การบริหารจัดการโครงการ
   พัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ

1. การเชิญบุคคลภายนอกมา
   ประเมินโครงการ โดยความ
   ร่วมมือจากชุมชน และคณะทำงาน
2. การจัดประชุมเพื่อประเมินผล
   การทำงานโดยเชิญบุคคลที่
   เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงริเริ ่มทำ
   โครงการและร่วมวางแผนมา
   ร่วมประชุมประเมินผล
   การดำเนินงาน

การส่งมอบโครงการให้แก่ชุมชน 
คณะทำงาน กลุ่มคนพิการและ 
กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ ซึ่งใน 
ขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีที่ปรึกษา 
จากภายนอกคอยให้คำปรึกษา 
หารือในการทำงานต่อคณะ 
ทำงานด้วย ในช่วงระยะแรก 
หลังจากองค์กรภายนอกถอนตัว

ขั้นตอนที่ 4. 
การเสริมความเข้มแข็ง 
ของกลุ่มคนพิการ 
กลุ่มครอบครัวคนพิการ 
และชุมชน เพื่อให้เกิด 
ความมั่นใจว่าโครงการแ
ละกิจกรรมสามารถ 
ดำรงอยู่ได้โดยชุมชน 
และผู้พิการ ผู้ปกครอง 
เด็กพิการสามารถ 
ดำเนินการได้เอง 

ขั้นตอนที่ 5. 
การประเมินผลโครงการ

ขั้นตอนที่ 6. 
เมื่อชุมชนและกลุ่มคน 
พิการ กลุ่มผู้ปกครอง 
เด็กพิการดำเนินการ 
ได้เองอย่างเข้มแข็ง  
องค์กรภายนอกชุมชน 
ต้องถอนตัวออกจาก 
ชุมชน  
(กรณีองค์กรภายนอก 
ชุมชนมาร่วมดำเนินการ)

เพื่อให้กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มผู้ปกครองเด็ก 
พิการ และชุมชน  
สามารถบริหารจัดการ 
โครงการได้เอง 
ในอนาคต

เพื่อทราบผลการ 
ดำเนินงาน และนำผล 
ไปปรับปรุงพัฒนางาน 
ให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน 
ก็สามารถนำบทเรียนที่ 
ได้ทั้งข้อดี ข้ออ่อนไป 
เผยแพร่และขยายผล 
ต่อพื้นที่อื่นๆ

เพื่อให้โครงการพัฒนา 
ฟื้นฟูผู้พิการดำเนิน 
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
โดยชุมชน คนพิการ 
และครอบครัว 
ของคนพิการ

อบต./องค์กรเอกชน/
องค์กรภาครัฐ/
คณะทำงานที่มีผู้พิการ 
ผู้ปกครองร่วมเป็น 
กรรมการด้วย

อบต./องค์กรเอกชน/ 
องค์กรภาครัฐ/  
คณะทำงานที่มีผู้พิการ 
ผู้ปกครองร่วมเป็น 
กรรมการด้วย

อบต. องค์กรชุมชน
และกลุ่มคนพิการ 
กลุ่มผู้ปกครองเด็ก 
พิการ คณะทำงานที่มี 
ผู้พิการผู้ปกครอง 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย

หมายเหตุ* กิจกรรมในขั้นตอนที่ 1. (การจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลของชุมชนและสภาพปัญหาของ 
  คนพิการและครอบครัว) และกิจกรรมในขั้นตอนที่ 2. (การวางแผนและแบ่งบทบาท
  ความรับผิดชอบ) อาจดำเนินการในวันเดียวกันได้ เช่น ในช่วงเช้า ระดมสรุปวิเคราะห์
  สภาพปัญหาของคนพิการและครอบครัวในชุมชน ช่วงบ่ายระดมความคิดเพื่อวางแผนหา
  แนวทางแก้ไขปัญหา และแบ่งบทบาทความรับผิดชอบ
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กิจกรรม
 กิจกรรมรูปธรรมที่ดำเนินการในงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนคือสิ่งที่จะ
ต้องดำเนินการ (ขั้นตอนที่ 3) โดยเกิดจากการวางแผน (ขั้นตอนที่ 2) ซึ่งใช้ฐานข้อมูลมาจาก 
ปัญหาและความต้องการของชุมชน (ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1) ประสบการณ์ของผู้เขียนที่ดำเนิน 
การในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบด้วย
 1.  กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ การจดทะเบียนคนพิการ การเก็บข้อมูลพื้นฐานด้าน
    คนพิการ
 2. กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู ได้แก่ การฝึกกายภาพบำบัดคนพิการทางร่างกาย
    การสอนภาษามือให้คนหูหนวก การสอนการใช้ไม้เท้าให้คนตาบอด การทำขาเทียม
    ให้คนขาขาด การฝึกสอนให้คนพิการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การผ่าตัด
    และรักษาคนปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัดกรณีเด็กพิการเป็นโรคเท้าปุก 
    รวมถึงการสอนให้ผู้ปกครองเด็กพิการได้มีความรู้และทักษะในการทำการฟื้นฟู
    เด็กพิการในครอบครัวของตนเอง 
 3. กิจกรรมด้านการศึกษา ได้แก่ การให้เด็กพิการได้เรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป 
    การฝึกอบรมครูในโรงเรียนทั่วไปของชุมชน ได้เรียนรู้ทักษะการสอนเด็กสมอง
    พิการ การจัดกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ให้แก่คนพิการผู้ใหญ่
 4. กิจกรรมสนับสนุนอาชีพ ได้แก่ การฝึกอาชีพคนพิการการสนับสนุนให้คนพิการ 
    หรือ ครอบครัวได้กู้ยืมทุนในการประกอบอาชีพ 
 5. กิจกรรมให้ความรู้ หลักการ และแนวทางการปฏิบัติเม่ือมีคนพิการอยู่ในครอบครัว
 6. กิจกรรมสนับสนุนให้มีกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยให้สมาชิกที่เป็นคนพิการได้ 
    ออมสะสมเงิน เช่น ออมทรัพย์วันละ 1 บาท เพื่อช่วยเหลือกันและกัน โดยอาจ 
    เชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
 7. กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การทำให้กลุ่มคนพิการ 
    กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการและองค์กรชุมชนได้เรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
    การบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน ได้แก่ 
    การจัดฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการ การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน
    จากองค์กรอื่น การทำงานในรูปแบบเครือข่าย ฯลฯ
 8. กิจกรรมการรณรงค์ด้านทัศนคติและสิทธิของคนพิการ ได้แก่ การจัดกิจกรรม 
    รณรงค์ในวงกว้างเพ่ือให้คนในชุมชนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อคนพิการยอมรับและ
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     ให้โอกาสแก่คนพิการ รวมถึงกิจกรรมที่เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น กีฬา 
     ดนตรี งานด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ
 9.   กิจกรรมการป้องกันความพิการ ได้แก่ กิจกรรมที่มุ่งสนับสนุนให้คนในชุมชน 
     ได้มีความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันความพิการด้วยตนเอง เช่น การให้ความ
     รู้เพ่ือป้องกันความพิการสำหรับสตรีมีครรภ์ การรณรงค์ให้ใส่หมวกกันน๊อกในขณะ
     ขับรถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ
 10. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เป็นกิจกรรม 
     ระดมให้เครือข่ายและภาคประชาสังคมต่างๆมีส่วนร่วมและร่วมสนับสนุนกิจกรรม
     งานด้านคนพิการ ได้แก่ การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรระดับอำเภอ จังหวัด 
     การจัดกิจกรรมระดมทุนรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดผ้าป่าสามัคคีการจัด
     ดนตรีเลี้ยงโต๊ะจีน ฯลฯ
 11. กิจกรรมการช่วยเหลือเชิงสงเคราะห์ ได้แก่ การจัดให้เบี ้ยยังชีพ เงินทุน  
    ของใช้จำเป็นเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

     (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ตัวอย่าง การดำเนินงานการส่งเสริมและ
     พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล)

"การทำงานพัฒนาและ
ฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน 
คือ คนพิการในชุมชน
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี   
สามารถอยู่ ในสังคมและ
ชุมชนได้อย่างเสมอภาค  
มี ศั ก ดิ์ ศ รี เ ท่ า เ ที ย ม
คนทั่วไปอย่างปกติสุข"
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คนพิการ
- คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมคนทั่วไป

กลุ่มคนพิการ
- กลุ่มคนพิการเข้มแข็ง
- จัดการโครงการได้

ชุมชน
- มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ
- จัดการโครงการได้

สำรวจ

วางแผน

ดำเนินการตามแผน

เสริมความเข้มแข็งของกลุ่มคนพิการ
/ชุมชน/ครอบครัว

ประเมินผลพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ

องค์รภายนอกถอนตัว
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"หั ว ใ จ ส ำ คั ญ ที่ จ ะ ท ำ ใ ห้
โครงการพัฒนาและฟื้นฟู
ค น พิ ก า ร โ ด ย ชุ ม ช น
ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ  
คื อ ก า ร ร ะ ด ม
การมีส่วนร่วมจากชุมชน
คนพิการและครอบครัวหรือ
ผู้ปกครองของเด็กพิการ"



50



51

บทที่ 5.  

บทบาท อบต. 
และองค์กรต่างๆ 

ในการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน
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 เราสามารถจัดกลุ่มองค์กร กลุ่มต่างๆที่อยู่ในระดับชุมชน (หมู่บ้านและตำบล)
ได้ประมาณ 4-5 กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1. องค์กรชุมชน ได้แก่ อบต. องค์กรชุมชนอื่นๆ
 กลุ่มที่ 2. หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ
 กลุ่มที่ 3. องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคมต่างๆ
 กลุ่มที่ 4. กลุ่มคนพิการและกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ 
 กลุ่มที่ 5. กลุ่มองค์กรต่างๆในระดับอำเภอและจังหวัดเช่นเดียวกับระดับชุมชน  
   เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) หน่วยงาน
   ของรัฐ (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษา
   พิเศษระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) กลุ่ม
   คนพิการและกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการในระดับจังหวัดและอีกหนึ่งกลุ่ม
   ที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน และองค์กรธุรกิจ
   เอกชนต่างๆ อยู่ด้วย
 ต่อไปนี้คือบทบาทที่เป็นไปได้ขององค์กร กลุ่มต่างๆ ทั้ง 5 กลุ่มในการมีส่วนร่วม 
พัฒนางานด้านการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน

บทบาทของกลุ ่มที ่ 1: องค์กรชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล
   และองค์กรชุมชนอื ่นๆ 
 1. เป็นผู้ประสานงาน ผู้บริหารจัดการโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน 
     จากแนวคิดที่องค์กรชุมชนโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเปรียบเสมือน
     รัฐบาลของท้องถิ่น ของประชาชนในระดับหมู่บ้านและตำบล จะต้องดูแล
     ประชาชนที่ลำบากและเป็นผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของตนเอง บทบาทนี้มิได้
     คาดหวังให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมาทำการบำบัดฟื้นฟูคนพิการ มา
     ทำกายภาพให้เด็กพิการ แต่เป็นบทบาทของการเป็นองค์กรประสานงานหน่วยงาน
     ต่างๆ และเป็นเจ้าภาพในการบริหารโครงการ (ซึ่งรวมถึงการกระตุ้นประสาน
     ให้เกิดการวางแผนงาน การดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้และการติดตาม
     ประเมินผลเพื่อพัฒนางานต่อไป)
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 2. เป็นผู้จัดสรรหรือจัดหางบประมาณมาดำเนินโครงการ ในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลัก
     ภายในชุมชน โดยการอาจจัดสรรงบประมาณจากงบบริหารภายในองค์กร หรือ
     อาจจะติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน เช่น ภาคธุรกิจเอกชนใน
     อำเภอหรือจังหวัด
 3. เป็นผู้ประสานจัดหาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาดำเนินงาน ได้แก่ 
    - ทรัพยากรด้านบุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญ (เช่น แพทย์ นักกายภาพบำบัด 
      ช่างทำแขน-ขาเทียม ครู ฯลฯ)
    - ทรัพยากรด้านทุนทรัพย์ (กล่าวแล้วในข้อ 2.)
    - ทรัพยากรด้านอุปกรณ์สิ่งของ ได้แก่ อุปกรณ์ด้านการบำบัดฟื้นฟูต่างๆ เช่น 
      รถเข็น รถโยก ไม้เท้า แขนขาเทียม ฯลฯ 
    - ทรัพยากรด้านข้อมูล ข่าวสาร ได้แก่ ข้อมูลด้านสิทธิของคนพิการ ข้อมูลเรื่อง
      การพัฒนาและฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชน 
 
บทบาทของกลุ่มที่ 2: หน่วยงานของรัฐ (เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ) และ
       และกลุ่มที่ 3: องค์กรภาคเอกชน (เช่น มูลนิธิ สมาคมต่างๆ) 
 1. การสนับสนุนองค์กรชุมชนและกลุ่มคนพิการ ผู้ปกครองเด็กพิการให้สามารถ 
    เป็นหลักในการดำเนินโครงการ ประสานงานและบริหารจัดการโครงการได้
    ในระยะยาว บทบาทนี้ก็คือบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงนั่นเอง ตัวอย่างการทำ
    บทบาทสนับสนุนได้แก่การช่วยให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ  การจัดการ
    ประชุมการระดมการมีส่วนร่วมจากคนพิการและ ครอบครัวในการทำกิจกรรม
    ท่ีเก่ียวกับชุมชนการให้คำแนะนำด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับคนพิการ  การเสริม
    ความเข้มแข็งของครอบครัวและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ การประเมิน
    โครงการและให้คำแนะนำด้านการพัฒนาโครงการ
 2. การให้บริการตามบทบาทรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น สถานีอนามัยในระดับ 
    ตำบลให้บริการการรักษาพยาบาล การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการกระตุ้น
    พัฒนาการการบริการส่งต่อไปยังหน่วยงานระดับอำเภอในด้านการทำกายภาพ
    บำบัดหรือการที่หน่วย-งานภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ประสานจัด
    ฝึกอบรม การทำงานวิจัยในการพัฒนางานด้านคนพิการ
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บทบาทของกลุ่มที่ 4: กลุ่มคนพิการและกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ 
 บทบาทของกลุ่มนี้เป็นบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาโครงกาารให้เกิดความยั่งยืน 
ในระยะยาว บทบาทที่น่าจะเป็นของคนในกลุ่มนี้คือ 
 1. รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วม 
    ในกิจกรรมของชุมชนในด้านต่างๆรวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ
    โดยชุมชน
 2. มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโครงการพัฒนา และฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชนในแง่ของ 
    การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการ
 3. เรียนรู้และยกระดับงานของกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ ให้สามารถ 
    เป็นแกนนำในการดำเนินโครงการด้านคนพิการได้ในระยะยาว เพื่อความยั่งยืน
    ของโครงการ โดยยึดหลักการว่า คนที่รู้ปัญหาด้านคนพิการที่ดีที่สุดควรจะเป็น
    คนพิการเอง
                         
บทบาทของกลุ่มที่ 5: องค์กรต่างๆ ในระดับอำเภอ จังหวัด 
       และภาคธุรกิจเอกชน
 บทบาทของกลุ่มนี้จะเน้นในแง่ของการให้การสนับสนุนให้โครงการฟื้นฟูคนพิการ 
โดยชุมชนในระดับตำบลและหมู่บ้านประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่องค์กรต่างๆ เหล่านี้ถ้าเป็น 
ภาครัฐหรือภาคเอกชนก็จะเน้นในด้ านการสนับสนุนทรัพยากรด้ านผู้ เชี่ ยวชาญ 
อุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิควิชาการ  และข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการให้บริการสู่กลุ่มเป้าหมาย 
โดยตรง ส่วนภาคธุรกิจเอกชนก็มีความสำคัญเช่นกัน และส่วนใหญ่จะสนับสนุนทุนทรัพย์  
หรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางานต่อไป
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บทที่ 6.  

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
ในงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ โดยชุมชน
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งานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน 
 ปัจจัยหลักที่มีส่วนนำไปสู่ความสำเร็จของงาน ได้แก่ 
  
 1. ความตระหนักของคนในชุมชนต่อศักยภาพของชุมชนและคนพิการ
                   ความตระหนกัเปน็ปจัจยัพืน้ฐานทีส่ำคญัในการรเิริม่งานพฒันาและฟืน้ฟคูนพกิาร 
โดยชุมชน 
    คนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง ทัศนคติที่ดีต่อ 2 ส่วนเท่าๆ กัน 
ได้แก่ทัศนคติต่อชุมชน และทัศนคติต่อคนพิการ มีความเชื่อว่าชุมชนมีความสามารถเพียงพอ 
ที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง 
     ในขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมั่นว่าคนพิการสามารถพัฒนาได้และมีศักยภาพที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันงานด้านการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน ให้ประสบความ
สำเร็จ   
 
 2. การมีส ่วนร ่วมของชุมชนและคนพิการต่อโครงการพัฒนา
    และฟื ้นฟูคนพิการโดยชุมชน  
                  การมสีว่นรว่มอยา่งเตม็ทีข่องชมุชนและคนพกิารตอ่โครงการพฒันาฟืน้ฟคูนพกิาร 
จะเป็นหลักประกันหนึ่งในความสำเร็จของโครงการ 
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    การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทำให้ชุมชนและคนพิการ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการได้เรียนรู้ที่จะพัฒนางานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในชุมชน 

 3. ความรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของครอบครัว และคนในชุมชนในด้านการ
    ฟื้นฟูคนพิการ 
    ในด้านการพัฒนาและฟ้ืนฟูคนพิการ ครอบครัวและคนในชุมชนอาจจะไม่จำเป็น 
ต้องรู้หรือมีทักษะในทุกด้านเกี่ยวกับงานฟื้นฟูคนพิการ เพราะทักษะในบางด้านเป็นทักษะ 
ขั้นสูงที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ในระยะยาว และเป็นทักษะเฉพาะด้านของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ  
    แต่มีบางทักษะที่ผู้ปกครองเด็กพิการ หรือคนในครอบครัวน่าจะสามารถนำไป
ปฏิบัติได้ เช่น การทำกายภาพพื้นฐานสำหรับเด็ก ซี.พี. (เด็กสมองพิการ) การฝึกคนตาบอด 
หรือคนพิการทางร่างกายให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน (การอาบน้ำ แต่งกาย
กินอาหาร ขับถ่าย ฯลฯ)
 
 4. ประสิทธิภาพขององค์กรประสานงาน ผู้ประสานงานของชุมชน   
                   ปัจจัยนี้เป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่นๆ    ได้แก่   องค์กรหรือบุคคล 
ที่ทำหน้าที่ประสานงาน หรือประสานทรัพยากร ประสิทธิภาพขององค์กรหรือบุคคลดังกล่าว 
มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการในที่นี้บทบาทนี้น่าจะเป็น 
บทบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการประสาน (ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ที่กล่าวไว้ใน 
บทที่ 4) แต่มิได้หมายความว่า นายก อบต. หรือปลัด อบต. ต้องมาทำกายภาพให้เด็กพิการ 
หรือ ทำแขนขาเทียมให้คนพิการทางร่างกาย แต่หมายถึง การที่ อบต. ทำหน้าที่ประสาน 
ทรัพยากร ประสานงานโครงการ ประสานกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ มาพัฒนาคนพิการโดย 
ชุมชนในบางโครงการบางพื ้นที ่ บทบาทของผู ้ประสานงานอาจจะเป็นกลุ ่มคนพิการ 
กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ รวมถึงองค์กรชาวบ้านอื่นๆ ทิ่มิใช่ อบต.

 5. การสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคประชาสังคมอื่นๆ    
                    งานพฒันาฟืน้ฟผููพ้กิารโดยชมุชนจำเปน็อยา่งมากทีต่อ้งอาศยัการสนบัสนนุรว่มมอื 
จากภาครัฐ และภาคประชาสังคมอื่นๆ ทั้งในแง่นโยบายและการสนับสนุนทรัพยากรที่ 
เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
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"ความตระหนัก
เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ ส ำ คัญ ในก า ร
ริ เริ่มงานพัฒนา
และฟื้นฟูคนพิการ
โ ด ย ชุ ม ช น "
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ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
ในการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการในชุมชน

การสนับสนุนจากภาครัฐ
และภาคประชาสังคม

ความตระหนักของคนในชุมชน
ต่อศักยภาพของชุมชนและคนพิการ

การมีส่วนร่วมของชุมชน
และคนพิการ

ความรู้ทักษะที่จำเป็น
ของครอบครัว และคนพิการ

ประสิทธิภาพขององค์กรประสานงาน
และผู้ประสานงาน
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บทส่งท้าย
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 เพื่อให้แนวคิด แนวปฏิบัติในการทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนมีความ 
ชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับงานพัฒนาสังคมโดยรวมได้ ผู้เขียนขอฝากประเด็นสำคัญ 
2 ประเด็นหลักไว้อย่างย่อๆ ได้แก่ เรื่อง บทบาทของคนพิการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชุมชน และเรื่องการประยุกต์แนวคิดการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน ในงานพัฒนา 
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและงานพัฒนาสังคมอื่นๆ ดังต่อไปนี้

บทบาทของคนพิการในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
 งานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชนจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือ 
ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และไม่เว้นแม้แต่ 
คนพิการและครอบครัว บทบาทของคนพิการในชุมชนไม่เพียงแต่เป็นเพียงผู้รับบริการ หรือ 
ผู้ถูกกระทำเท่าน้ัน ยังมีบทบาทการเป็นผู้กระทำ ผู้ดำเนินการด้วยในฐานะสมาชิกของสังคม

 บทบาทที่เป็นไปได้ของคนพิการในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่
 1. บทบาทเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในการทำงานพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม 
    ในระดับท้องถิ่น เช่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในระดับท้องถิ่นเป็น
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติดใน
    ชุมชนเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด ฯลฯ
 2. บทบาทเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม ในแง่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของ
    สังคม เป็นแบบอย่างในการต่อสู้ชีวิตที่เข้มแข็ง รวมถึงเป็นแบบอย่างในการรวม
    ตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมของกลุ่มของตนเอง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
    อื่นๆ ให้กับสังคมได้รับรู้
 3. บทบาทเป็นผู้ประสานงานกับผู้ด้อยโอกาสต่างๆในสังคมมาร่วมพัฒนาชุมชน 
    และสังคม บทบาทนี้อาจจะคาดหวังสูงกับคนพิการ และกลุ่มคนพิการในการ
    ช่วยประสานงานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในสังคม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
    เอชไอวี เด็กด้อยโอกาส ฯลฯ มาร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

การประยุกต์แนวคิดการพัฒนาและฟ้ืนฟูคนพิการโดยชุมชนในงานพัฒนาชุมชน
แบบมีส่วนร่วมและงานพัฒนาสังคมอื่นๆ 
 ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการทำงานพัฒนาและฟื้นฟู 
คนพิการโดยชุมชนในสังคมไทยจะเป็นสิ่งที่มีค่าในการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในงาน 
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พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมในแง่มุมอื่นๆ รวมถึงสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาช่วยเหลือฟื้นฟูกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
บทที่ 3 ซึ่งแนวคิดหลักต่างๆ เกือบทั้งหมดที่อยู่ในงานพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดย 
ชุมชน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ แนวคิดเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights)   
แนวคิดเรื่องการสนับสนุนการสร้างกลุ่มพึ่งตนเอง (Self Help Group) แนวคิดเรื่องการ 
ผสมผสานงานด้านคนพิการเข้าไปกับงานพัฒนาชุมชนและงานสาธารณสุขทั่วไป (Integrat-
ing Disability issues to Development Work) รวมถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
คนแบบองค์รวม (Holistic Approach)
 
 เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนเมื่อได้ศึกษาคู่มือฉบับนี้จบลงแล้ว 
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะดำเนินงานพัฒนาคนพิการโดยชุมชนได้อย่าง 
มั่นใจมากขึ้น โดยสามารถประยุกต์แนวคิด แนวทางและกิจกรรมที่ได้นำเสนอมาบูรณาการ 
เชื ่อมโยงงานนี ้เข้ากับงานพัฒนาสังคมอื ่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
โดยคนพิการได้รวมตัวกัน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม และพัฒนาชุมชน 
สังคมได้เป็นอย่างดี

"บทบาทของคนพิการในชุมชน
ไม่ เพียง แต่ เป็นผู้ รับบริก าร 
ห รื อ ผู้ ถู ก ก ร ะ ท ำ เ ท่ า นั้ น
แต่ยังมีบทบาทการเป็นผู้กระทำ
ผู้ ด ำ เ นิ นก า ร ด้ ว ย ใ นฐ า น ะ
ส ม า ชิ ก ข อ ง สั ง ค ม "
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ภาคผนวก

 
 1. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคนพิการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
    - ความหมาย / ประเภทของความพิการ
    - สิทธิผู้พิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
      พ.ศ. 2550 ม. 21
    - หน่วยงานหลักในการพัฒนาคนพิการทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ   
      และสังคม
    - ทักษะพื้นฐานในการพัฒนาคนพิการ
    - แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการแบบองค์รวม
 2. จัดประชุมระดมความคิดในการพัฒนาคนพิการ(AIC)  โดยมีผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
     เพื่อระดมปัญหา และความต้องการ เช่น ครู เจ้าหน้าที่อนามัย อสม. ผู้นำ 
    สมาชิก อบต. คนพิการ และครอบครัว โดยการทำ SWOT
 3. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4. สำรวจคนพิการและจัดทำข้อมูล
    - ประวัติทั่วไป (วัน เดือน ปี เกิด อายุ ที่อยู่ ผู้ดูแล – ผู้ปกครอง    
      เบอร์โทรศัพท์)
    - ลักษณะความพิการ
    - สาเหตุความพิการ
    - เลขที่สมุดประจำตัวคนพิการ / บัตรรับรองสิทธิ (บัตรทอง)
    - การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
    - สถานที่ให้บริการ / สถานที่เคยได้รับบริการ
    - สภาพสิ่งแวดล้อม / ที่อยู่อาศัย
    - ความต้องการและแนวทางการช่วยเหลือ
 5. จัดทำประชาคมหมู่บ้านโดยเชื่อมโยงกับประเด็นผู้ด้อยโอกาส คนพิการ

ตัวอย่าง
การดำเนินงานและกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
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 6. วางแผนพัฒนาตำบลโดยครอบคลุมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส  
    คนพิการ 
 7. จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลว่าด้วยการส่งเสริมและ 
    พัฒนาคน พิการ ที่มาจากความต้องการของคนพิการ(ผลจากการประชุม)  
    และนายอำเภอได้ลงนามให้ประกาศใช้
 8. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ฟื้นฟู และช่วยเหลือคนพิการ
 9. ดำเนนิการตามกจิกรรมทีเ่กดิจากการทำประชาคมหมูบ่า้น วางแผนพฒันาตำบล  
    ฯลฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ความต้องการ  
    และศักยภาพของ อบต. ที่สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอน ยกตัวอย่าง เช่น  
    9.1 จัดให้มีอาสาสมัคร ผู้ช่วยเหลือคนพิการ ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน โดยการจัดอบรม
        ให้ความรู้ ทักษะ และกำหนดบทบาทในการดำเนินงาน และรายงานให้
        กรรมการทราบทุก 3 เดือน
    9.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่คนพิการ และมีการคัดกรองคนพิการ 
        เพื่อวางแผนรักษา ฟื้นฟูโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมรับรองความพิการ
        เพื่อจดทะเบียนและออกสมุดประจำตัว
    9.3 เชิญนักสังคมสงเคราะห์ให้คำปรึกษา/แนะนำ เพื่อทำความเข้าใจแก่ 
        ผู้ปกครองเด็กพิการเป็นรายบุคคล
    9.4 จัดกลุ่มให้บริการ รักษา ฟื้นฟู ส่งต่อ เช่น
        9.4.1 การผ่าตัดแก้ไขความพิการ อาทิ ปากแหว่ง เพดานโหว่ การเหยียด
      เอ็นร้อยหวาย ข้องอ มือ-เท้าติด เท้าปุก ลอกต้อตาที่เป็นต้อกระจก 
      ตาเข หูน้ำหนวก
        9.4.2 วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เช่น  รถโยก รถเข็น 
      ไม้ค้ำยัน ไม้เท้าขาว แว่นตาชนิดหนา ที่ฝึกเดิน ไม้เท้า 3 ขา 
      เครื่องช่วยฟัง แขน-ขาเทียม เบรสสั้น-ยาว เฝือกชนิดอ่อน รองเท้า
      เสริมส้น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ดัดแปลงเพื่อช่วยให้คนพิการดำรงชีวิต
      ได้สะดวกในชีวิตประจำวัน
        9.4.3 การศึกษา แบ่งภาคให้การศึกษาออกเป็น
      - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ทุกจังหวัด
      - ส่งต่อโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนโสตศึกษา  โรงเรียนสอน
        คนตาบอด โรงเรียนศรีสังวาลย์ ในส่วนของเด็กพิการในรายที่อยู่



69

        ในเกณฑ์การศึกษา แต่ไม่ได้รับการศึกษา
      - ส่งเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนชุมชน เช่น ศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ภายใต้
        ภารกิจของ อบต. เทศบาล อนุบาลในวัดต่างๆ หรือโรงเรียนสังกัด
        เขตพื้นที่การศึกษาฯ ในชุมชน ทั้งระดับประถม มัธยม วิทยาลัย-
        เทคนิค และมหาวิทยาลัย
      - รวมกลุ่มคนพิการเพื่อขจัดความไม่รู้หนังสือ เน้นสิ่งที่จำเป็นในชีวิต
        พื้นฐานของการอ่าน เขียน การลงนาม ฯลฯ โดยศูนย์การศึกษา
        นอกโรงเรียน
        9.4.4 การอาชีพ
      - แนะนำให้คนพิการที่สนใจเรื่องการประกอบอาชีพ เข้ารับการอบรม
        จากศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ หลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีวิชาแขนงต่างๆ  
        เช่น ช่างตัดเย็บ เสื้อผ้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม ช่างถม 
        ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคม
        และความมั่นคงของมนุษย์ 
      - ส่งเสริมอาชีพเป็นรายบุคคล / กลุ่ม
      - ให้ผู้พิการเข้าร่วมกลุ่มประกอบอาชีพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านและ
        เยาวชนในชุมชน
        9.4.5 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยสนับสนุนกระตุ้นให้ผู้พิการเข้าร่วม
      กิจกรรมในชุมชนทุกกิจกรรมสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
      เทศกาลสำคัญๆ เช่นเดียวกับคนทั่วไป จัดหารถรับส่ง อำนวยความ
      สะดวกเป็นสวัสดิการสำหรับคนพิการ
    9.5 จัดให้มีชมรมคนพิการ/กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
        เป็นเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการและช่วยเหลือ
        เกื้อกูลกันอย่างแท้จริง
 10. การติดตามและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน
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ตัวอย่าง
การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดทำข้อบัญญัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ครอบคลุมตามสิทธิที่ควรได้รับ ซึ่งมีผล 
หลังจากวันที่ได้ประกาศใช้ของ อบต. โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อยู่ในวาระ 
    คราวละ 2 ปี ประกอบด้วย
    - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานกรรมการ
    - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นรองประธาน
    - ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ
    - ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุข  เป็นกรรมการ
    - ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา  เป็นกรรมการ
    - ผู้แทนคนพิการแต่ละประเภท  เป็นกรรมการ
    - ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำองค์การฯ เป็นกรรมการ
    - ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมการ
    - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นคณะกรรมการ และเลขนุการ 
    - ตัวแทนอาสาสมัคร   เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 2. มอบหมายให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    2.1 กำหนดแผนและนโยบาย โครงการฯ งบประมาณในการดำเนินโครงการ
    2.2 ให้ความคิดเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการประชุมสภา
    2.3 พิจารณาให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการ
        ให้ดีขึ้นทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม อย่างเต็มศักยภาพ
    2.4 จัดให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นกองทุน
        สำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
        โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมออมทรัพย์คนละ 1 บาท
    2.5 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องเพ่ืออำนวย 
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        ความสะดวก , สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ
    2.6 เปิดโอกาสและจัดให้มีสถานที่เพื่อการรวมกลุ่มทำอาชีพการออกกำลังกาย 
        การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้สอด
        คล้องกับความต้องการที่แท้จริง
 3. บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจในการออกคำส่ัง ข้อบังคับ และ
    ประกาศใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว
 4. ลงนามเห็นชอบโดยนายอำเภอ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปณิธานแห่งการช่วยเหลือเด็กพิการ
ช่วยให้ “เด็กพิการ”
สามารถช่วยตนเองได้

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตระหนักในคุณค่า ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

ความเป็นมา
 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา 
และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นหลัก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยได้รับ
อนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมาย จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
ตามเลขอนุญาตที่ ต.190/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529 และเลขทะเบียนลำดับที่ 3326 
ของกรุงเทพมหานคร ได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล
ลำดับที่ 325 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540

วัตถุประสงค์
 - ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่าง 
   เป็นสุข
 - ส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้สามารถฟื้นฟูเด็กพิการได้ด้วย 
   ตนเอง และร่วมป้องกันความพิการ
 - ให้การศึกษาแก่บุคลากรและชุมชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความพิการ และมีทัศน- 
   คติที่ถูกต้องต่อเด็กพิการ
 - สนับสนุนให้มีและดำเนินการวิจัย และรวบรวมข้อมูลด้านความพิการ
 - ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
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งานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กสมองพิการ
 - ให้บริการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมเด็กสมองพิการทั้งทางด้านกายภาพบำบัด  
   กิจกรรมบำบัด และประสานส่งต่อช่วยเหลือเด็กพิการประเภทต่างๆ
 - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเล้ียงดูและฟ้ืนฟูเด็กสมองพิการด้วยตนเอง
 - จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กพิการ เช่น ค่ายเด็กพิการ การเรียนรู้จากการเล่น
 - งานเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ

งานฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน
 - ดำเนินการช่วยเหลือเด็กพิการทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพ  
   ให้คำแนะนำที่บ้าน
 - เสริมสร้างศักยภาพผู้ปกครองและชุมชน
 - จัดอบรมให้ความรู้ทั้งผู้ปกครอง เด็กพิการ และบุคลากร
 - รณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนงานข้อมูลและรณรงค์เผยแพร่
 - รณรงค์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ผ่านการประสานงาน ผ่านกิจกรรม และสื่อของ 
   มูลนิธิฯ
 - เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันความพิการ การฟื้นฟู 
   สมรรถภาพความพิการแก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง
 - ประสานงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อร่วมผลักดันนโยบาย กฎหมาย เรียกร้องสิทธิ  
   นำเสนอและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคนพิการ
 - ผลิต บริการสื่อและข้อมูลด้านความพิการ



74

คณะกรรมการอำนวยการ

อ.ศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์  ประธานกิตติมศักดิ์
นพ.ประพจน์  เภตรากาศ         ประธานกรรมการ
คุณวรนารถ  ดวงอุดม  รองประธานกรรมการ
ผศ.เนตรนภา  ขุมทอง  เลขาธิการ/กรรมการ
คุณสมหญิง  สุนทรวงษ์  เหรัญญิก/กรรมการ
ดร.โคทม  อารียา   กรรมการ
พญ.สุพัตรา  ศรีวนิชชากร  กรรมการ
นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรรมการ
คุณอดิศักดิ์  รอดสุวรรณ  กรรมการ
คุณศักดิ์ศิลป์  สิงห์บุรมย์  กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

คุณแก้ว  วิฑูรย์เธียร  กรรมการดำเนินงาน 
คุณสมชาย  รุ่งศิลป์  กรรมการดำเนินงาน
คุณสมลักษ์  ลิ้ม   กรรมการดำเนินงาน



75

ประวัติย่อผู้เขียน
สมชาย  รุ่งศิลป์

การศึกษา
สถาบันราชภัฎพระนคร
สถาบันราชภัฎธนบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รับการฝึกอบรม
นักสังคมสงเคราะห์เอเซีย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำงาน
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
HelpAge International
Handicap International
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการอุบลราชธานี

งานปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)
กรรมการดำเนินงาน  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
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สะพานเชื่อมรักถึงเด็กพิการ 
ท่านสามารถมีส่วนร่วม ‘สร้างโอกาสและพัฒนาคุณค่าเด็กพิการได้’ โดย
 • ยอมรับและให้โอกาสคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • ร่วมเป็นอาสาสมัครให้การช่วยเหลือเด็กพิการ

 • ร่วมบริจาคผ่านกองทุน โครงการต่างๆ เช่น

   - โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เพ่ือให้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ การศึกษา สังคมและอาชีพ

     เกี่ยวกับการผ่าตัดรักษา ฟื้นฟู สื่อ-อุปกรณ์การศึกษา การฝึกอาชีพ และค่าเดินทาง 

     เป็นต้น 

   - โครงการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้เด็กพิการ ให้เด็กพิการทั้งในเมืองในต่างจังหวัด

   - โครงการกองทุนสะพานสายรุ้ง เพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ความรู้ด้านความพิการ

   - โครงการสื่อสู่สังคม ร่วมบริจาค เพื่อจัดทำสื่อต่างๆ

   - โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (C.B.R.) จ.นครศรีธรรมราช

สามารถบริจาคเข้าบัญชี ‘มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ’ ได้ดังนี้

ธ.กรุงเทพ  สาขา ลาดพร้าว 44    สะสมทรัพย์    203-0-18163-6

ธ.ธนชาต  สาขา ย่อย รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์     108-2-00622-2

ธ.กสิกรไทย สาขา สยามสแควร์   ออมทรัพย์     026-2-49994-4

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สยามสแควร์   ออมทรัพย์     038-2-61551-3

ธ.กรุงไทย  สาขา สยามสแควร์   ออมทรัพย์     052-1-16511-3

ธ.ยูโอบี  สาขา สยามสแควร์   ออมทรัพย์     072-2-03208-3

ธ.ออมสิน  สาขา ยุติธรรม   เผื่อเรียก      00-0005-20-017295-1


