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ค าน า 
 
คนพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า  นอกจากจะ ไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัของความยากจนเชน่เดยีวกบัผูย้ากไร้ในกลุ่ม
อื่นๆ แลว้  พวกเขายงัตอ้งประสบกบัขอ้เสยีเปรยีบอื่นๆ รว่มอกีดว้ย เดก็พกิารอาจพบอุปสรรคในการไดร้บัการศกึษา  
เยาวชนทีม่คีวามพกิารอาจไมส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรมต่างๆ หรอืผูใ้หญ่ทีม่คีวามพกิารอาจถูกกดีกัน้ ไมใ่หเ้ขา้
ท างานทีด่ ีเป็นตน้ เป็นตน้  แต่ทีร่า้ยกวา่ทุกสิง่กค็อืความเป็นไปไดท้ีค่รอบครวัและชมุชนอาจจะคดิวา่คนพกิาร
เหล่านัน้ไมม่ทีกัษะในการเรยีนรูห้รอืการท างานต่างๆ  
 
การท างานเป็นเครือ่งมอืส าคญั  ทีจ่ะชว่ยใหบ้คุคลสามารถหลุดพน้จากความยากจนและจดัหาสิง่ทีจ่ าเป็นต่างๆ ใน
ชวีติ สทิธขิองคนพกิารในการทีจ่ะไดท้ างานมรีะบไุวใ้นขอ้ตกลงระดบันานาชาตติ่างๆ อาท ิอนุสญัญาวา่ดว้ยการเลอืก
ปฏบิตัใินการจา้งงานและการประกอบอาชพีซึง่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ยอมรบัเมือ่ปี ค.ศ. 1958 
(เลขที ่111) (1) อนุสญัญาวา่ดว้ยการฟ้ืนฟูอาชพีและการจา้งงานส าหรบัคนพกิารขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
ค.ศ. 1983 (เลขที ่159) (2) และอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารขององคก์ารสหประชาชาติ  (3) อย่างไรก็ตาม  ผูค้นใน
สงัคมมกัไมเ่คารพสทิธใินการท างานของคนพกิารตามทีบ่ญัญตัไิว ้และ คนพกิารมกัประสบอุปสรรคหลายประการใน
การหางานและการปฏบิตัิงานนัน้  
 
การสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหค้นพกิารสามารถทีจ่ะเขา้ท างานของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนสามารถชว่ยใหค้นพกิารและครอบครวัหาเลี้ยงชพีและปรบัปรงุสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของพวกเขาใหด้ี
ขึน้ โปรแกรมสามารถพจิารณาความตอ้งการและมมุมองของคนพกิารแลว้ด าเนินการใหแ้ผนงานดา้นการแกไ้ขปญัหา
ความยากจนหรอืแผนงานพฒันาอื่นๆ ในระดบัชาตคิรอบคลุมถงึ พวกเขาเหล่านัน้ ทัง้นี้ก็ เพื่อใหค้นพกิารและ
ครอบครวัมโีอกาสไดร้บัการศกึษา ไดร้บัการฝึกทกัษะและไดท้ างานจนสามารถ ทีจ่ะกา้วผา่นใหห้ลุดพน้จากความ
ยากจนได ้การเขา้ถงึโอกาสทางดา้นสภาพความเป็นอยู่กเ็ป็นหนึ่งในปจัจยัส าคญัแห่งการก าจดัความยากจนดว้ย
เชน่กนั  
 
สภาพความเป็นอยู่เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน กเ็พราะเหตุวา่ “ การสรา้งความมัน่ใจวา่  
เยาวชนและผูใ้หญ่ทีเ่ป็นคนพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการการฝึกอบรมและการท างานในระดบัชมุชน เป็นสิง่ทีม่ ี
ความส าคญัมาก” (4)การแสวงหาความรูแ้ละทกัษะของคนพกิารเริม่ตน้ขึน้ภายในครอบครวัตัง้แต่ชว่งปฐมวยั เดก็ ๆ 
จะเฝ้าดแูละเรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัิสิง่ต่างๆ จากบดิามารดาและสมาชกิคนอื่นๆ ในครอบครวั เดก็พกิารควรไดร้บัการ
สนบัสนุนใหเ้รยีนรู ้มสีว่นรว่มและ ปฏบิตังิานรว่มกบัครอบครวั ในขณะเดยีวกนัสมาชกิในครอบครวัซึง่เป็นคนพกิาร
ในชว่งอายุทีส่ามารถท างานไดก้ค็วรทีจ่ะไดร้บัการชว่ยเหลอืและสนบัสนุนใหพ้ฒันาทกัษะ  และ เริม่ท างานหรอืกลบัไป
ท างานเดมิอกีคร ัง้หนึ่ง โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่ไมไ่ด้ ก าหนดหรอืสนองตอบต่อความตอ้งการดา้น
การพฒันาทกัษะและดา้นสภาพความเป็นอยู่ของเยาวชนและผูใ้หญ่ทีเ่ป็นคนพกิารในชมุชน ย่อมถอืวา่เป็นโปรแกรมที่
ไมส่มบรูณ์ และเป็นการจ ากดัความยัง่ยนืของความพยายาม ในการพฒันาดา้นอื่นๆ ดว้ย  
 
องคป์ระกอบดา้นสภาพความเป็นอยู่มสีว่นสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบดา้นอื่น ๆ ในเมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชน เพราะความพยายามในการยกระดบัสภาพความเป็นอยู่นัน้ จะเชือ่มโยงกบัการยกระดบัการเขา้ถงึบรกิารดา้น
สขุภาพ การศกึษาและโอกาสทางสงัคมดว้ยเชน่กนั คนพกิารจ าเป็นตอ้งมสีขุภาพทีด่แีละอาจจะตอ้งการอุปกรณ์
ชว่ยเหลอืเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานต่างๆ ได ้เดก็และเยาวชน ทีเ่ป็นคนพกิารทีส่ามารถเขา้ถงึการศกึษาทัง้ในระดบั
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตลอดจนโอกาสในการฝึกทกัษะจะมโีอกาสในการท างานในอนาคตสงูกวา่มาก คนพกิาร
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ซึง่ท างานอยู่แลว้กจ็ะไดร้บัการเพิม่ศกัยภาพและสามารถหาเลี้ยงชพี ดแูลครอบครวัและมสีว่นรว่มในกจิกรรมทาง
สงัคม วฒันธรรมและการเมอืงของชมุชนของตนไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ยเชน่กนั  
 
กรอบท่ี 1 สาธารณรฐัอกูนัดา 
เดวิดผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจของชุมชน  
 
เดวดิกลายเป็นคนพกิารตัง้แต่เดก็อนัเนื่องมาจากโรคโปลโิอ บดิาของเดวดิปฏเิสธและไมย่อมรบัเขาเพราะวา่เขา
พกิาร แต่มารดาของเดวดิยนืยนัวา่เขาตอ้งเขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีน หลงัจากทีเ่รยีนจบชัน้ประถมศกึษาแลว้เดวดิ
กเ็ขา้ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา ณ  โรงเรยีนประจ าในกรงุกมัปาลาซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศอูกนัดากอ่นทีเ่ขา
จะศกึษาต่อดา้นการบญัชแีละเลขานุการในระดบัอนุปรญิญาในทีส่ดุ  
 
เดวดิมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท างานเพื่อการพฒันาคนพกิารในแถบมาซากา้ซึง่เป็นบา้นเกดิในชนบทของเขา แต่
การท างานเป็นเสมยีนงานบญัชใีนกรงุกมัปาลาไมไ่ดเ้ป็นหนทางทีจ่ะชว่ยใหเ้ขาบรรลุเป้าหมายนัน้ได ้ดงันัน้เขาจงึ
เริม่เรยีนหลกัสตูรทางไกลสาขาเจา้หน้าทีเ่ทคนิคสตัวแพทย์ของMakerere University โดยมอีงคก์รพฒันา
ภาคเอกชนองคก์รหนึ่งชว่ยสนบัสนุนคา่เล่าเรยีนให ้ 
 
เมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้เดวดิจงึประกอบอาชพีเป็นเจา้หน้าทีเ่ทคนิคสตัวแพทย์อสิระทีม่าซากา้  และ เริม่ขบัเคลื่อน
กระบวนการยกระดบัคณุภาพของคนพกิาร  เขาตระเวนไปตามพื้นทีช่นบทในเขตบา้นเดมิของตนเพื่อส ารวจหา
ครอบครวัทีม่คีนพกิาร ทัง้นี้ เหตุทีเ่ขามุง่ใหค้วามสนใจไปที่ ครอบครวั และไมไ่ดเ้น้นเฉพาะตวับคุคล กเ็นื่องมากจาก
การท าใหค้รอบครวัทัง้ครอบครวัมสีว่นรว่มนัน้จะท าใหส้มาชกิในครอบครวั มมีมุมองต่อคนพกิารวา่เป็นทรพัยากรทีม่ ี
ประโยชน์และไมใ่ชภ่าระของพวกเขา 
 
เดวดิเริม่เพาะพนัธุ์โค แพะ สกุร ไกง่วงและไก่ พนัธุ์คณุภาพตลอดจนฝึกอบรมใหค้นพกิารและครอบครวัมี
ความสามารถในการดแูลสตัว์เหล่านี้ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยเขาจะยกสตัวท์ีเ่พาะไดใ้หก้บัครอบครวัเหล่านี้โดยมขีอ้แมว้า่ทาง
ครอบครวัคนพกิารทีไ่ดร้บัสตัวไ์ปเลี้ยง  จะตอ้งยกลูกสตัวค์รอกแรกกลบัคนืมา เพื่อทีเ่ขาจะไดน้ าไปมอบให้แก่
ครอบครวัอื่นต่อไป เดวดิ ตระหนกัตัง้แต่เริม่ตน้วา่การจะฝึกอบรมครอบครวัเป้าหมายใหส้ามารถดแูลสตัวไ์ดด้นีัน้
จ าเป็นตอ้งใชฟ้ารม์ตน้แบบและศนูย์ฝึกอบรมแบบมทีีพ่กัเพื่อรองรบัคนทีเ่ดนิทางมาฝึกหลกัสตูรที่ ใชร้ะยะเวลาหลาย
วนัได ้ ปจัจุบนันี้ฟารม์ของเขามโีคพนัธุ์ฟรเีซยีนแพะพนัธุ์ผสม สกุร ไกง่วงและไก่ พนัธุ์ด ีทัง้หมดเลี้ยงไวใ้น คอกที่
สรา้งขึน้มาอย่างด ี 
 
เดวดิไดก้อ่ตัง้สมาคมคนพกิารและครอบครวัแห่ง Kawule (Kawule Disabled Persons and their Families 
Association)ซึง่ในอกีสบิปีหลงัการกอ่ตัง้สมาคมดงักล่าวมสีมาชกิถงึกวา่ 500 คน และแต่ละคนจ่ายคา่สมาชกิเพยีง
เลก็น้อยเพื่อเป็นรายไดห้ลกัของทางสมาคม 
 
เดวดิกล่าววา่ “ผม ตอ้งการใหก้ารขาดโอกาส การถูกเหมารวมและการถูกกดีกนัมนัจบลงตรงทีต่วัผม ผม ตอ้งการ
พสิจูน์วา่ การพฒันา คนพกิารในชนบทของอูกนัดาสามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ แต่เดมิคนพกิารทีพ่อจะไดร้บัการศกึษา
บา้งกม็กัจะไดเ้รยีนรูง้านหตัถกรรมซึง่กม็ตีลาดส าหรบัจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีค่อ่นขา้งจะจ ากดั โดยเฉพาะในชนบท  
ผมจงึคดิวา่สิง่เดยีวทีด่เูขา้ท่ากค็อืงานดา้นการท าฟารม์และโดยเฉพาะอย่างยิง่กค็อืงานปศสุตัวค์รบั”  
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เป้าหมาย 
คนพกิารมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ สามารถเขา้ถงึการป้องกนัทางสงัคมและมรีายไดเ้พยีงพอทีจ่ะใชช้วีติอย่างมี
เกยีรต ิสามารถจุนเจอืครอบครวัและสง่เสรมิเศรษฐกจิของชมุชนได ้  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการอ านวยความสะดวกใหค้นพกิารและครอบครวัสามารถเขา้ถงึทกัษะ 
โอกาสในการมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ ีมสีว่นรว่มในชวีติชมุชนมากยิง่ขึน้และ สามารถเตมิเตม็ชวีติของตนเองให้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการพฒันาทกัษะและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
• ผูป้กครองของเดก็พกิารใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมรณรงคเ์พื่อใหบ้ตุรหลานของตนสามารถเขา้ถงึโอกาสใน

การศกึษา การฝึกฝนทกัษะและการท างาน  
• คนพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการท างานทีด่โีดยปราศจากการแบง่แยก สามารถปฏบิตังิานใน

สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและไมถู่กกดขี ่  

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารการเงนิระดบัไมโครไฟแนนซ์ได ้  
• หญงิพกิารมโีอกาสในการท างานและการวา่จา้งเท่าเทยีมกบัผูช้าย  
• ครอบครวัของคนพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็หรอืผูใ้หญ่ทีม่คีวามพกิารข ัน้รนุแรงสามารถเขา้ถงึสภาพความ

เป็นอยู่ทีด่กีวา่เดมิได ้ 
• กลยุทธ์และแผนงานแกไ้ขปญัหาความยากจนทัง้ปวงครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อคนพกิารและครอบครวั 

• นายจา้งและสมาชกิในชมุชนตระหนกัรูแ้ละใหค้ณุคา่ต่องานของคนพกิาร 
• หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ก าหนดและใชน้โยบายหรอืมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดบัการเขา้ถงึงานใหส้ าหรบัคน

พกิาร  

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึมาตรการป้องกนัทางสงัคมในฐานะสทิธปิระการหนึ่ง  
 
กรอบท่ี 2 
อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององคก์ารสหประชาชาติ ข้อ 27 ว่าด้วยการท างานและการว่าจ้าง (3) 
 
ประเทศสมาชกิรบัทราบถงึสทิธขิองคนพกิารในการท างานอย่างเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่นตลอดจนสทิธิ ทีจ่ะไดร้บัโอกาสใน
การหาเลี้ยงชพีดว้ยการท างานทีต่นเองเลอืกไดเ้องโดยอสิระหรอืการเป็นทีย่อมรบัในตลาดแรงงานและ
สภาพแวดลอ้มของการท างานทีเ่ป็นแบบเปิด ครอบคลุมและเขา้ถงึไดโ้ดยคนพกิาร ประเทศสมาชกิจะปกป้องและ
สง่เสรมิการท าใหเ้กดิสทิธใินการท างานเชน่นี้ข ึน้จรงิรวมถงึส าหรบัคนทีเ่กดิความพกิารในระหวา่งการปฏบิตัหิน้าที่
ดว้ยวธิกีารต่างๆ รวมถงึการออกกฎหมาย  

 
 



4 

 

มโนทศัน์หลกั 
 
งาน 
งานคอืกจิกรรมทีม่คีวามส าคญัของชวีติ เพราะงานจุนเจอืใหบ้คุคลสามารถบ ารงุเลี้ยงดตูนเอง  ครอบครวัและ
ครวัเรอืนโดยการผลติบรกิารและ /หรอืสนิคา้ใหก้บัครอบครวั ชมุชนและสงัคมโดยรวม ทีส่ าคญัทีส่ดุกค็อืงานท าใหเ้กดิ
โอกาสในการมสีว่นรว่มทางสงัคมและเศรษฐกจิ ซึง่ท าใหบ้คุคลสามารถทีจ่ะเตมิเตม็สิง่ทีเ่ป็นเป้าหมายแห่งชวีติ และ
ท าใหบ้คุคลรูส้กึวา่ตนเองนัน้มคีณุคา่  
 
งานมหีลายประเภท ไดแ้ก ่ 

• งานในบา้น 
• งานซึง่เป็นกจิการครอบครวั  

• งานผลติ งานบรกิารหรอืงานคา้ขาย 
• กจิการขนาดเลก็แบบเดีย่วหรอืกลุ่ม  
• การท างานใหผู้อ้ื่นโดยไดร้บัคา่จา้งในเศรษฐกจินอกระบบ  

• การรบัจา้งโดยรบัเงนิเดอืนจากองคก์รภาครฐัหรอืภาคเอกชนหรอืบรษิทัในเศรษฐกจิในระบบ  
• การท างานเพื่อรบัคา่ตอบแทนในสภาพแวดลอ้มแบบศนูย์พกัพงิ  

 
งานอาจเป็นสิง่ทีต่อ้งใชก้ าลงักายซึง่เป็นแรงงานจรงิ  หรอือาจใชเ้พยีงแต่ความคดิเท่านัน้กไ็ด ้งาน บางอย่างอาจตอ้ง
ใชท้กัษะทางเทคนิคในระดบัทีไ่มส่งูมากหรอืบางงานกต็อ้งใช้ทกัษะชัน้สงู งานบางประเภทอาศยัการผลติสิง่ของหรอื
กจิกรรมสรา้งรายไดอ้ื่นในครอบครวัแบบดัง้เดมิเป็นหลกั ในขณะที่งานบางประเภทตอ้งอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ป็น
หลกั พฒันาการดา้นเทคโนโลยกีารสือ่สาร บางอย่าง เชน่ โทรศพัท์เคลื่อนทีแ่ละคอมพวิเตอรม์สีว่นชว่ยสรา้งโอกาสใน
การท างานใหส้ าหรบัคนพกิารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัคนทีม่คีวามพกิารข ัน้รนุแรงหรอืพกิารซ ้าซอ้น  
 
งานท่ีดี 
งานทุกงานไมใ่ชง่านที่เป็นทีป่รารถนาเสมอไปเราจ าเป็นตอ้งแยกแยะวา่งานใดเป็นงานทีด่แีละงานใดเป็นงานที่ เอารดั
เอาเปรยีบและท าใหค้วามยากจนและการขาดศกัดิศ์รไีมห่มดไปจากสงัคม งานทีด่คีอืงานทีท่ าให้ คนทีป่ฏบิตัิรูส้กึวา่  
ตนเองมเีกยีรตไิมใ่ชเ่สยีเกยีรต ิทัง้นี้องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดน้ิยามค าวา่งานทีด่ไีวด้งันี้  
 
กรอบท่ี 3 
นิยามของค าว่า “งานท่ีดี” ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  
 
“งานทีด่คีอืสิง่ทีบ่คุคลใฝ่ฝนัวา่จะไดท้ าในชวีติการท างานของตนซึง่ประกอบไปดว้ยโอกาสในการท าสิง่ทีเ่กดิผลติผล 
ซึง่ท าใหไ้ดร้บัรายไดท้ี่เป็นธรรมความรูส้กึม ัน่คงปลอดภยัในทีท่ างานการที่ครอบครวัไดร้บัการป้องกนัทางสงัคมและ  
มโีอกาสในการพฒันาตนเองและรว่มเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม รวมทัง้เป็นงานทีใ่หอ้สิระแก่ บคุคลทีจ่ะสามารถแสดง 
ออกซึง่ความกงัวล การจดัการและการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจทีม่ผีลต่อชวีติและความเท่าเทยีมกนัดา้นโอกาสและ
การปฏบิตัติ่อทัง้หญงิและชายทุกคน” (5) 
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การทีง่านมอียู่อย่างจ ากดัอาจท าใหค้นจนจ านวนมากไมอ่ยู่ในฐานะทีจ่ะเลอืกวา่จะหาเลี้ยงชพีอย่างไรได ้และ
จ าเป็นตอ้งยอมรบัสภาพในการท างานทีอ่าจจะไมด่นีกั 
 
ความสามารถในการเข้าถึงส่ิงแวดล้อม 
ความยากล าบากในการเขา้ถงึสิง่แวดลอ้มรอบตวัของคนพกิาร  เป็นอุปสรรคส าคญัส าหรบัพวกเขาโดยเฉพาะคน
พกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าทัง้หมด คนพกิารไมส่ามารถเขา้ถงึสิง่แวดลอ้ม อาท ิระบบขนสง่มวลชน สถานทีท่ างาน
หรอืการสือ่สารทีค่นพกิารอาจจะยงัไมส่ามารถใชอุ้ปกรณ์สือ่สารต่างๆ ในการหางานและท างานต่างๆ ได ้ 
 
การอ านวยความสะดวกตามสมควร  
“การอ านวยความสะดวกตามสมควร” หมายถงึ การ ปรบัเปลีย่นงานและสถานทีท่ างานเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
วา่จา้งคนพกิารซึง่ไดแ้ก ่การปรบัปรงุเครือ่งจกัรและเครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นการท างานเนื้องาน เวลา ท างานและการ
จดัการงาน  อย่างไรกต็าม  คนพกิารสว่นมากมไิดต้อ้งการใหป้รบัเปลีย่นสิง่ต่างๆ เพื่อพวกเขาเสยีทัง้หมด  การ
อ านวยความสะดวกเบือ้งตน้แกค่นพกิารในเรือ่งทีส่ามารถท าไดง้า่ยและไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายมาก อาท ิการท าทางลาด
ส าหรบัรถเขน็ การยกเกา้อี้ใหส้งูขึน้ การขยายระยะเวลาการฝึกงานหรอืการปรบัเปลีย่นเวลาในการเขา้งานและเลกิ
งานสว่นการปรบัปรงุงานในลกัษณะอื่นนัน้อาจมคีา่ใชจ้่ายสงูกวา่ อาท ิการซื้อซอฟท์แวรอ์่าน ออกเสยีงขอ้ความบน
หน้าจอใหส้ าหรบัคนตาบอดเป็นตน้  
 
ทางเลือกของบคุคลและบริบทท้องถ่ิน  
บอ่ยครัง้ทีค่นพกิารถูกบงัคบัใหไ้ปตามเสน้ทางของการประกอบอาชพีทีจ่ะตอ้งมลีกัษณะเดยีวกนัทัง้หมด  เชน่ คนตา
บอดไดร้บัการฝึกสอนใหส้านตะกรา้ คนหูหนวกถูกสอนใหท้ างานไม ้โดยไมค่ านึงถงึวา่คนพกิารเหล่านัน้ตอ้งการ
ท างานเหล่านัน้หรอืไม ่ในความเป็นจรงิแลว้คนพกิารมคีวามสนใจ ความสามารถและความตอ้งการทีห่ลากหลายและ
มสีทิธเิลอืกงานทีจ่ะท าเชน่เดยีวกบับคุคลอื่นในสงัคม ทางเลอืก ในการท างานจะขึน้อยู่กบับรบิทของถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของ
เขา และขึน้อยู่กบัลกัษณะและ ระดบัความรนุแรงของความทุพพลภาพของตวัเขาดว้ยสว่นหนึ่ง โอกาสทีม่ ี จงึอาจ
แตกต่างกนัไดม้ากขึน้อยู่กบัวา่คนพกิารผูน้ัน้อาศยัอยู่ในชนบท ในหมูบ่า้นหรอืในเมอืงใหญ่ และขึน้อยู่กบัวา่ เขามี
ระบบเศรษฐกจิเป็นแบบนอกระบบเดน่ชดัมากกวา่แบบในระบบหรอืไม ่  
 
เศรษฐกิจในระบบและนอกระบบ 
เศรษฐกจิในระบบจะมกีารก ากบัดแูลโดยรฐับาลและครอบคลุมการท างานในภาครฐัและภาคเอกชน คนงาน จะไดร้บั
การวา่จา้งโดยมสีญัญา เงนิเดอืนและสทิธปิระโยชน์อื่นๆ อย่างเป็นทางการ  เชน่ แผนจ่ายเงนิบ านาญและการประกนั
สขุภาพ สว่นเศรษฐกจินอกระบบคอืภาคสว่นของเศรษฐกจิของประเทศทีไ่มม่กีารก ากบัดแูลใดๆ ไดแ้ก ่งาน
เกษตรกรรมขนาดเลก็ งานคา้ขาย เบด็เตลด็กจิการในครวัเรอืน ธุรกจิขนาดเลก็ซึง่วา่จา้งคนงานเพยีงไมก่ีค่นและงาน
อื่นๆ ในลกัษณะนี้อกีจ านวนมาก  
 
ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าสว่นมากนัน้เศรษฐกจินอกระบบมบีทบาทหลกัในการให้โอกาสในการท างานแก่คนพกิาร
มากกวา่เศรษฐกจิแบบในระบบ อย่างไรกด็กีฎหมายการต่อตา้นการกดีกนักม็กัใชไ้มไ่ดก้บัเศรษฐกจินอกระบบ ดว้ย
เหตุนี้เองการหางานในกลุ่มเศรษฐกจินอกระบบจงึไมใ่ชส่ทิธทิีค่นพกิารจะไดม้าโดยอตัโนมตั ิหากแต่จะตอ้งใชค้วาม
พยายามของตนเองรว่มกบัของบคุลากรต่างๆ ที่ ท างานดว้ยโดยใชก้ลยุทธ์ทีร่ะบถุงึในองคป์ระกอบการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนนี้เป็นหลกั 
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ชนบทและเมือง 
ถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของมนุษย์มหีลากหลายขนาดตัง้แต่เมอืงใหญ่ไปจนถงึหมูบ่า้นขนาดเลก็ทีต่ ัง้อยู่ห่างไกลความเจรญิ ตรง
กลางระหวา่งพื้นทีท่ ัง้สองนัน้กม็หีมูบ่า้นขนาดใหญ่หรอืหมูบ่า้นใกล้เมอืง เมอืงขนาดเลก็ เขตชมุชนและพื้นทีช่านเมอืง 
(แหล่งทีม่คีนอยู่อาศยัอยู่อย่างหนาแน่นใกล้ๆ กบัเมอืงใหญ่แต่ไมไ่ดอ้ยู่ในเมอืงใหญ่) ในองคป์ระกอบการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนนี้ค าวา่ “เมอืง” จงึหมายถงึทัง้เมอืงใหญ่และชานเมอืง สว่น ค าวา่ “ชนบท” หมายถงึหมูบ่า้นซึง่
โดยมากมขีนาดเลก็และตอ้งพึง่พาเกษตรกรรมเป็นรายไดห้ลกั 
 
โอกาสในการหารายไดใ้นชนบทและในเมอืงนัน้แตกต่างกนัมาก ในพื้นที่ เขตเมอืงมปีรมิาณของงานหลากหลายชนิด
ทัง้ในเศรษฐกจิในระบบและนอกระบบ แต่ในพื้นทีช่นบทนัน้เศรษฐกจิมกัมลีกัษณะเป็นงานเกษตรกรรมขนาดเลก็เป็น
หลกัดงันัน้ทางเลอืกในการวา่จา้งจงึมนี้อยกวา่ในเมอืงมาก 
 
ต้นทนุท่ีเกิดจากการถกูกนัออก  
การกนัคนพกิารออกจากการท างานท าใหเ้กดิภาระทางการเงนิกบัครอบครวั ชมุชนบคุคลหรอืองคก์รอื่นที่ จะตอ้งมี
หน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนและการดแูลคนพกิารเหล่านัน้ทัง้ยงักอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้่ายมหาศาลกบัระบบสงัคมสงเคราะห์และ
ระบบประกนัสงัคมอกีดว้ย การกนัคนพกิารออกจากการท างาน แสดงใหเ้หน็การสญูเสยีผลติผลและรายไดอ้ย่างยิง่ 
ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารลงทุนเพื่อชดเชยการถูกกนัออกดงักล่าว  
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การศกึษาและการไดม้าซึง่ทกัษะใหม ่ ไมค่วรจะเป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้แต่เฉพาะในวยัเดก็ ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ทีพ่กิาร
แลว้การไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะต่างๆ ของตนเอง อย่างต่อเนื่องถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะไดส้รา้ง รกัษาและยกระดบั
โอกาสในการมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ีความตอ้งการส าหรบัการศกึษาเพื่อชวีติ และการศกึษาทีเ่กดิขึน้โดยตลอดทัง้
ชวีติคอืมโนทศัน์ที่ในปจัจุบนัเรยีกวา่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติโดยเฉพาะอย่างยิง่โอกาสในการเรยีนรูน้อกระบบและการเรยีนรู้ ตามอธัยาศยัในบรบิทต่างๆ เป็น
สิง่ส าคญัส าหรบัคนพกิารทีพ่ยายามหาเลี้ยงชพีเหมอืนเชน่หลกัสตูรการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการต่างๆ หลกัสตูรการ
ฝึกอบรมต่างๆ ควรไดร้บัการจดัใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของการเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ไมใ่ชก่จิกรรมที่
เกดิขึน้แบบเอกเทศ  การฝึกอบรมในลกัษณะดงักล่าวควรน ามาใชก้บั ชมุชนทุกระดบั  เพราะอย่างเชน่ในชนบทที่
ยากจนมากๆ หรอืุชมุชนแออดัในเมอืงขนาดใหญ่  การอ่านออกเขยีนไดข้อง ผูใ้หญ่จะถอืเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการ
พฒันา เพราะไมเ่พยีงแต่จะสอนใหอ้่านไดห้รอืเขยีนไดเ้ท่านัน้พวกเขายงั สามารถทีจ่ะสะทอ้นความคดิและวเิคราะห์
สถานการณ์หรอืบรบิทของตนเองได ้ไมว่า่ในชมุชนใด ๆ กระบวนการของการกอ่ตัง้กลุ่มสามารถมบีทบาทส าคญัใน
การท าใหค้นทัง้ทีพ่กิารและไมพ่กิารสามารถสรา้งวฒันธรรมแห่งการเรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติได ้(ดอูงคป์ระกอบ 
“การศกึษา”)  
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การมุ่งเน้นไปท่ีทัง้ครอบครวัและชุมชน  
ความพกิารไมใ่ชป่ญัหาเฉพาะตวับคุคลแต่สง่ผลต่อทัง้ครอบครวัและทัง้ชมุชนของพวกเขาดว้ย ครอบครวัในชมุชนที่
ยากจนมกัตอ้งอาศยัรายไดจ้ากหลายแหล่งทีม่าเพื่อใหด้ ารงชวีติรอดอยู่ได ้  สมาชกิในครอบครวัทีม่คีวามพกิาร
สามารถมสีว่นชว่ยใหค้รอบครวัมชีวีติและสภาพความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ได ้ดงันัน้กจิกรรมทีจ่ะสนบัสนุนใหค้นมสีภาพ
ความเป็นอยู่ทีด่นีัน้จ าเป็นตอ้งค านึงถงึสมาชกิในครอบครวัทัง้หมดดว้ย  
 
แรงบนัดาลใจและแบบอย่าง 
คนพกิารบางคนตอ้งตกอยู่ในวงัวนแห่งความเสยีหายของความคาดหวงัและความส าเรจ็ทีต่ ่าคนพกิารเหล่านี้มกัถูก
คาดหวงัหรอืถูกจดัใหท้ างานในระดบัทีต่ ่ากวา่ศกัยภาพของตน เองเพยีงเพราะเหตุผลงา่ยๆ วา่สงัคมมคีวามคาดหวงั
ต่อความสามารถของพวกเขาไมม่ากนกั อย่างไรกด็ี  คนพกิารทีส่ามารถกา้วผา่นจุดนี้ไปไดแ้ลว้และประสบความส าเรจ็
ในการใชศ้กัยภาพของตนอย่างเตม็ทีก่็ปรากฏอยู่ในหลายชมุชนดว้ยกนั เราสามารถ น าบคุคลเหล่านี้มาเป็นแบบอย่าง
เพื่อใหค้นพกิารอื่นๆ เกดิแรงบนัดาลใจได ้ 
 
ส่วนประกอบย่อยส าคญัขององคป์ระกอบน้ี 
 
การพฒันาทกัษะ 
ทกัษะเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการท างาน แบง่ไดเ้ป็นสีป่ระเภท ไดแ้ก ่ทกัษะพื้นฐาน ทกัษะในทางเทคนิคและทางวชิาชพี 
ทกัษะการบรหิารธุรกจิและทกัษะชวีติหลกับคุคลสามารถเรยีนรูท้กัษะเหล่านี้ไดจ้ากการปฏบิตัิกจิกรรมต่างๆ ทีบ่า้น 
กจิกรรมการศกึษา ศนูย์ฝึก อบรมเกีย่วกบัอาชพีกระแสหลกัและการฝึกงานกบัสมาชกิอื่นในชมุชน หากมทีัง้สีท่กัษะนี้
แลว้กจ็ะท าใหบ้คุคลมโีอกาสในการหางานทีด่ที าและมรีายไดม้ากยิง่ขึน้ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
จ าเป็นตอ้งพจิารณาและสนบัสนุนใหค้นพกิารมโีอกาสในการเรยีนรูท้กัษะทัง้สีป่ระเภทนี้ดว้ย  
 
การประกอบกิจการของตนเอง  
การประกอบกจิการของตนเองเป็นโอกาสหลกัของคนพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าในการทีจ่ะ ประกอบอาชพีเพื่อ
เลี้ยงชพี กจิกรรมซึง่ถอืวา่เป็นกจิการของตนเอง ไดแ้ก ่การผลติ การใหบ้รกิาร การคา้ขาย ลกัษณะของการประกอบ
กจิการอาจด าเนินการในลกัษณะที่เป็นรายบคุคลหรอืเป็นกลุ่ม ทัง้ในแบบไมเ่ตม็เวลาหรอืแบบเตม็เวลา หรอือาจท าใน
ชนบทหรอืในเขตเมอืง หรอืในรปูแบบเศรษฐกจิในระบบหรอืนอกระบบกไ็ดค้นพกิารทัง้ชายและหญงิจ านวนมากมี
รายไดจ้ากการประกอบกจิการของตนเองในลกัษณะนี้ซึง่ชว่ยใหเ้ขามโีอกาสในการชว่ยยกระดบัทางเศรษฐกจิของ
ครอบครวัและชมุชนของตนอกีดว้ย  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมบีทบาทส าคญัในการชว่ยเหลอืใหค้นพกิารสามารถ ทีจ่ะมกีจิการเป็นของ
ตนเองโดยการเริม่ตน้และขยายกจิกรรมสรา้งรายได้หรอืจากธุรกจิขนาดเลก็ของตน 
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การจ้างงาน 
การจา้งงานคอืงานทีท่ าแลว้มคีา่ตอบแทนหรอืมเีงนิเดอืนภายใตส้ญัญา (ทัง้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นสญัญา
ดว้ยวาจา) ทีท่ ากบับคุคลองคก์รหรอืกจิการใดๆ การจา้งงานมกัเกดิขึน้ในเศรษฐกจิในระบบแต่ การจา้งงานบางอย่างก็
สามารถเกดิขึน้ไดใ้นเศรษฐกจินอกระบบดว้ยเชน่กนั  
 
คนพกิารมกัประสบอุปสรรคหลายประการทีก่ดีขวางมใิหไ้ดร้บัการจา้งงานทีด่ ีแต่ในชว่งเวลาทีผ่า่นมากม็ี การพฒันา
ในภาคธุรกจิหลายประเภท  ทีต่ ัง้ใจให้ คนพกิารมาเป็นลูกจา้ง ซึง่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถลด
หรอืก าจดัอุปสรรคในการท างานรบัจา้งของคนพกิารได ้  
 
บริการด้านการเงิน 
คนพกิารกม็คีวามตอ้งการดา้นการเงนิไมต่่างจากบคุคลทัว่ไป ทัง้ ใชส้ าหรบัการเริม่ตน้และการพฒันากจิการ และใช้
ส าหรบัการด ารงชวีติโดยทัว่ไป ตวัอย่างการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ เชน่ ไมโครเครดติซึง่เป็นเงนิกูเ้พื่อการใชส้อยตาม
ความจ าเป็นของลูกหนี้หรอืไมโครไฟแนนซ์ซึง่ครอบคลุมบรกิารดา้นการเงนิทีห่ลากหลายกวา่ อาท ิเงนิฝาก 
ประกนัภยั สนิเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อาศยัและการโอนเงนิ  
 
บรกิารไมโครไฟแนนซ์ดงัทีก่ล่าวมาทีบ่รกิารที่สหกรณ์ ธนาคารหมูบ่า้น สมาคมออมทรพัย์และเงนิกู ้กลุ่มพึง่พาตนเอง 
ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัไมโครไฟแนนซ์ สิง่ส าคญัในระดบัชมุชนกค็อืกลุ่มพึง่พาตนเองทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “สมาคม
ออมทรพัย์และสนิเชือ่หมนุเวยีน” หรอื ROSCA (Rotating Savings and CreditAssociation)(ในบางประเทศอาจมชีือ่
เรยีกเป็นอย่างอื่นแต่มแีนวทางคลา้ยกนั) ลกัษณะการด าเนินงานคอืให้สมาชกิทุกคนในกลุ่มจ่ายเงนิจ านวนเลก็น้อยลง
ในกองทุนสว่นกลางทุกสปัดาห์หรอืทุกเดอืนตามความสมคัรใจจากนัน้จงึจดัเงนิทีล่งขนัใหเ้ป็นสนิเชือ่หรอืเงนิกูส้ าหรบั
สมาชกิคนใดคนหนึ่งทลีะคน กลุ่มลกัษณะนี้ จะชว่ยสง่เสรมิวนิยัการออม เพิม่ความมัน่ใจในตนเองและการเคารพ
ตนเอง ตลอดจนท าใหส้มาชกิมศีกัยภาพเพิม่มากขึน้อย่างมนียัส าคญั  
 
การป้องกนัทางสงัคม  
มาตรการการป้องกนัทางสงัคมมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเครือ่งมอืในการ สรา้งความปลอดภยั ดว้ยการ ปกป้องผูค้นจาก
ความยากจนหรอืแรง้แคน้อย่างยิง่  การสญูเสยีหรอืการไมม่รีายไดเ้พราะมโีรคภยัไขเ้จบ็ ความพกิารหรอืความชรา
ภาพ คนพกิารมสีทิธใินการเขา้ถงึมาตรการป้องกนัทางสงัคมในระดบัเท่าเทยีมกบัประชากร กลุ่มอื่นๆ แต่เนื่องจากคน
พกิารมกัเป็นคนจนซึง่อยู่ขอบนอกของสงัคมทีส่ดุ  โปรแกรมชว่ยเหลอืทางสงัคมต่าง ๆ จงึจ าเป็นทีต่อ้งครอบคลุมคน
พกิารเหล่านี้และด าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ มาตรการป้องกนัทางสงัคม ไดแ้ก ่บทบญัญตัขิองทางการทีอ่อกโดย
รฐัและองคก์รขนาดใหญ่  รวมถงึ มาตรการแบบไมเ่ป็นทางการอื่นๆ ทีก่ าหนดขึน้ ในระดบัชมุชน มาตรการของ
ทางการ ไดแ้ก ่แผนการแกไ้ขปญัหาความยากจนซึง่ มกีลุ่มทีม่คีวามอ่อนไหวโดยทัว่ไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย และ
มาตรการเฉพาะเจาะจง เชน่ ผลประโยชน์ส าหรบัคนพกิาร ส าหรบับทบญัญตัทิีไ่มเ่ป็นทางการในระดบัชมุชนนัน้ตอ้ง
อาศยัองคก์รทีม่ชีมุชนเป็นฐานโดยเฉพาะกลุ่มพึง่พาตนเองต่างๆ เป็นหลกั  
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กรอบท่ี 4 รฐัปาเลสไตน์ 
จดุเปลี่ยนส าคญัของอิหมดั 
 
อหิมดัชายหนุ่มจากย่านยตัตะแห่งเมอืงเฮบรอนของปาเลสไตน์  ประสบภาวะ อมัพาตครึง่ล่างตัง้แต่อายุได ้ 13 ปี
เพราะเกดิอาการบาดเจบ็ทีไ่ขสนัหลงั อหิมดัไมส่ามารถ ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาหรอืท าตามความฝนัอย่างเพื่อน
รว่มชัน้หรอืเพื่อนคนอื่นๆ ไดเ้นื่องจากอุปสรรคทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มตลอดจนสภาพของครอบครวัทีม่คีวาม
ยากจน 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนได้พบกบัอหิมดัขณะทีท่ าการส ารวจชมุชนในย่านยตัตะเมือ่ปี ค.ศ. 1994 
สภาพความเป็นอยู่ของเขาในเวลานัน้นบัวา่เลวรา้ยมากตวับา้นของครอบครวัเขาไมไ่ดร้บัการดดัแปลงใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของเขา ท าใหเ้ขาไมส่ามารถมสีว่นรว่มกบักจิกรรมของครอบครวั เชน่เดยีวกนักบัทีไ่มส่ามารถทีจ่ะ
เขา้รว่มกจิกรรมของชมุชน เขาไมไ่ดม้โีอกาสเดนิทางไปมาภายในเมอืงมากนกั ท าใหไ้มรู่จ้กักบัผูค้น  เขาจงึหมด
โอกาสในการฝึกอาชพีและการวา่จา้งซึง่อาจจะท าใหเ้ขามสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้และเป็นอสิระได ้ 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนใหค้วามชว่ยเหลอืโดยการจดัรถเขน็ให้ แกอ่หิมดั และชว่ย ดดัแปลงบา้น
เท่าทีจ่ าเป็น เชน่ บรเิวณหอ้งน ้า และเชือ่มต่อบา้นของเขากบัถนน สายหลกัโดยความชว่ยเหลอืของสภาเทศบาลและ
องคก์รเพื่อชมุชนในทอ้งถิน่ หลงัจากนัน้ชวีติของอหิมดักเ็ริม่เปลีย่นแปลงไป เขา ไดเ้รยีนวธิกีารเยบ็ผา้และใช้
คอมพวิเตอร ์เขาไดเ้ป็นผูน้ า General Union of Disabled Palestinians ประจ าเมอืงของเขาและไดเ้ป็นผู้
ประสานงานโครงการส าหรบัการฟ้ืนฟูคนพกิารในเมอืงยตัตะในทีส่ดุ  
 
อหิมดักล่าววา่ “กอ่นทีจ่ะไดรู้จ้กักบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนผมเคยเป็นคนหมดอาลยัตายอยาก ถูก
ละทิ้งใหอ้ยู่เพยีงล าพงัและขาดความมัน่ใจในตนเอง ปจัจุบนันี้แมช้วีติจะยงัมคีวามล าบากและมอีุปสรรคแต่ผมก็
สามารถใชช้วีติเหมอืนคนปกตไิด้ และ ยงัเป็นแบบอย่างใหก้บัเพื่อนๆ คนพกิารอกีดว้ย ความทุพพลภาพของผม
ไมไ่ดบ้ ัน่ทอนก าลงัใจผมใหล้ดลงแต่กลบัท าใหผ้มมคีวามมุ่งม ัน่มากยิง่กวา่เดมิ”  
 
ปจัจุบนันี้ (ค.ศ. 2010) อหิมดัอายุ 39 ปีแลว้และยงัไมแ่ต่งงาน เขาอาศยัอยู่กบัมารดาและพีน่้องชายและหญงิอกีสาม
คนในสภาพเงือ่นไขทางเศรษฐกจิทีอ่ยู่อย่างยากล าบาก แต่รายไดข้องเขา กลบัมสีว่นชว่ยใหค้รอบครวัของเขาดขีึน้
เป็นอย่างมาก เขาบอกวา่ความส าเรจ็ของเขาเกดิขึน้ไดเ้พราะ เหตุผลหลกัสามประการดว้ยกนั ไดแ้ก ่ 

• การสรา้งความมัน่ใจและศกัยภาพผา่นทางกจิกรรมทีท่ าให้ เขาไดม้สีว่นรว่มกบัสงัคม 

• การสนบัสนุนให้เขาไดม้ทีกัษะเพื่อการท างานและการใชช้วีติเพื่อใชย้กระดบัฐานะทางการเงนิและ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครวั  

• การชว่ยใหเ้ขาเขา้ถงึอุปกรณ์ชว่ยเหลอืและการดดัแปลงสภาพแวดลอ้มซึง่ท าใหช้วีติ ความเป็นอยู่ของเขา
สะดวกสบายขึน้ 

 



10 

 

การพฒันาทกัษะ 
 
บทน า 
คนพกิารมคีวามตอ้งการพฒันาทกัษะในการท ากจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่ของตนเองแตพ่วก
เขากต็กอยู่ในสภาพทีเ่สยีเปรยีบตัง้แต่เริม่ตน้กอ่นแลว้  เนื่องจาก ครอบครวัของพวกเขาและชมุชนอาจคาดเดาไปกอ่น
วา่พวกเขาคงไมส่ามารถท ากจิกรรมหล่านัน้ได ้ ทีส่ าคญัคนพกิารมกัไมส่ามารถเขา้ถงึการศกึษาข ัน้พื้นฐานจงึท าใหไ้ม่
มคีณุสมบตัพิอส าหรบัการเขา้รว่มในหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะต่างๆ ขอ้เสยีเปรยีบนี้มกัท าใหค้นพกิาร ขาดทกัษะ  
ขาดความมัน่ใจและความคาดหวงัในเรือ่งต่างๆ สง่ผลใหป้ระสบความลม้เหลวในเรือ่งต่างๆ ในทีส่ดุ  
 
ทกัษะประเภทต่างๆ เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ ทกัษะ เหล่านัน้ประกอบดว้ยทกัษะพื้นฐานที่
ไดร้บัมาจากสถานศกึษาและครอบครวั ทกัษะในทางเทคนิคและวชิาชพีซึง่ท าใหบ้คุคลสามารถท ากจิกรรมหรอื
ประกอบหน้าทีง่านต่างๆ ได ้ทกัษะทางธุรกจิ ซึง่จ าเป็นส าหรบัการประสบความส าเรจ็ในการท าธุรกจิของตนเอง และ
ทกัษะชวีติหลกัซึง่รวมถงึทศันคต ิความรูแ้ละคณุสมบตัสิว่นบคุคล  
 
เป้าหมาย 
คนพกิารมคีวามรู ้ทศันคติและทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการท างาน 
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการท าใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการท างานโดยการสง่เสรมิ
และอ านวยความสะดวกในการพฒันาความรู ้ทกัษะและทศันคติทีเ่กีย่วขอ้งอย่างจรงิจงั  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• เยาวชนและผูใ้หญ่ทีพ่กิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะ ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของ
ตลาด  มงีานทีด่ ี(การรบัจา้งหรอืการประกอบกจิการของตนเอง) และมรีายไดเ้พยีงพอ 

• เดก็หญงิและผูห้ญงิทีพ่กิารมโีอกาสในการพฒันาทกัษะทีเ่ท่าเทยีมกนักบัเดก็ชายและ ผูช้าย 
• สถาบนัฝึกอบรมดา้นอาชพีและทกัษะกระแสหลกัมนีโยบายและการปฏบิตัทิี่ ชว่ยสรา้งความมัน่ใจวา่คนพกิาร

สามารถเขา้ถงึการฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้ได้ 

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารสนบัสนุน อาท ิการ ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการประกอบอาชพี การชว่ยจดัหา
งาน การให้อุปกรณ์ชว่ยเหลอืและอุปกรณ์ดดัแปลงส าหรบัใชใ้นการท างาน 

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการพฒันาทกัษะข ัน้สงูซึง่จ าเป็น ต่อความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
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กรอบท่ี 5 สาธารณรฐัอินเดีย 
การสอนทกัษะชีวิตหลกัของ The Leprosy Mission 
 
มลูนิธ ิ The Leprosy Mission ในประเทศอนิเดยีมศีนูย์ฝึกอาชพีส าหรบัเยาวชนทีเ่ป็นโรคเรือ้น หลกัสตูรทีส่อน 
ไดแ้ก ่ชา่งเครือ่ง ยนต์ ชา่งตดัเสือ้ ชา่งเชือ่ม ชา่งอเิลก็ทรอนิกส ์ชา่งซ่อมวทิยุและโทรทศัน์ ชวเลข การเลี้ยงหมอ่น
ไหมการพมิพ์ออฟเซท็และคอมพวิเตอร ์ เยาวชนทีศ่กึษาหลกัสตูรทกัษะวชิาชพีดงักล่าว  เมือ่ ส าเรจ็แลว้จะมคีณุวฒุิ
ซึง่รฐับาลรองรบั นอกจากนี้ ทางศนูย์กย็งัมกีารสอนทกัษะอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การบรหิารธุรกจิและทกัษะชวีติ
หลกัอกีดว้ย  
 
หลกัสตูรทกัษะชวีติหลกัครอบคลุมสามดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก ่การพฒันาทกัษะสว่นบคุคล การพฒันากลไกการรบัมอื
และการพฒันาสมรรถภาพให้พรอ้มส าหรบังาน  
 
ทกัษะสว่นบคุคล ไดแ้ก ่ ทกัษะการสรา้งความภาคภมูใิจในตนเอง การพฒันาบคุลกิภาพ การคดิบวก การสรา้ง
แรงจูงใจ การ ก าหนดเป้าหมาย การแกป้ญัหา การตดัสนิใจ การบรหิารเวลาและการจดัการความเครยีด กลไกการ
รบัมอืรวมถงึการรบัมอืเรือ่งเพศ ความอาย ความเปล่าเปลีย่ว ความซมึเศรา้ ความกลวั ความโกรธ เอชไอวี /เอดส ์
การตดิสรุา ความลม้เหลว การวพิากษ์วจิารณ์ ความขดัแยง้และความเปลีย่นแปลง ความพรอ้ม หรอืสมรรถภาพ
ส าหรบังาน ไดแ้ก ่ ภาวะผูน้ า การท างานเป็นทมี การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัอาชพีและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 
ทกัษะชวีติหลกัสามารถสอนไดส้ามวธิดีว้ยกนั (ก) สอนดว้ย การก าหนดตารางเวลาและกจิกรรมซึง่เน้นเรือ่งการตื่น
เชา้ การรกัษาความสะอาดของรา่งกายและสภาพแวดลอ้ม เน้นความตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบ ความเป็นผูน้ า
และความเป็นห่วงเป็นใยผูอ้ื่น (ข) สอนดว้ย การให้เจา้หน้าทีศ่นูย์แสดงแบบอย่างใหด้(ูค) สอน ในชัน้เรยีนประจ า
สปัดาห์  
 
ศนูย์ฝึกอาชพีเหล่านี้มอีตัราการจดัหางานใหน้กัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาไดส้งูกวา่ รอ้ยละ95เหตุแห่งความส าเรจ็
ดงักล่าวมสีามประการดว้ยกนั ไดแ้ก ่ ประการแรก นายจา้งตอ้งการ ลูกจา้งทีม่คีวามรบัผดิชอบสงูซึง่กเ็ป็นสิง่ทีไ่ดม้ี
การสอนไวอ้ย่างชดัเจนในการฝึกอบรมทกัษะชวีติหลกัแลว้ นายจา้งในทอ้งทีท่ราบดวีา่นกัเรยีนทีจ่บจากศนูย์ของ 
The Leprosy Mission มมีาตรฐานสว่นบคุคลในระดบัสงู ประการทีส่อง The Leprosy Mission มเีจา้หน้าทีจ่ดัหา
งานซึง่มคีวามกระตอืรอืรน้เป็นอย่างมากและมคีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิต่างๆ ในพื้นทีเ่ป็นอย่างด ีประการทีส่าม 
The Leprosy Mission มสีมาคมศษิย์เกา่ทีเ่ขม้แขง็ซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกใหน้กัเรยีนตดิต่อกนัเองและตดิต่อ
กบัทางศนูย์ไดโ้ดยสะดวก ทัง้ยงัมสีว่นชว่ยนกัเรยีนจบใหมใ่หห้างานได ้และ ชว่ยคนทีไ่ดง้านแลว้ใหส้ามารถรกัษา
งานของตนไวต้่อไป 
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มโนทศัน์หลกั 
 
ทกัษะประเภทต่างๆ  
ทกัษะพืน้ฐานคอืทกัษะทีไ่ดม้าจากการศกึษาในระดบัข ัน้พื้นฐานและการด าเนินชวีติในครอบครวั ทกัษะพื้นฐาน 
ไดแ้ก ่การอ่านออกเขยีนได ้การค านวณ ความสามารถในการเรยีนรู ้ ความสามารถในการใชเ้หตุผลและการแกป้ญัหา 
ทกัษะเหล่านี้เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการท างานในทุกแห่ง ทุกบรบิทและทุกวฒันธรรมทัง้ในเศรษฐกจิในระบบและ
นอกระบบ  
 
ทกัษะทางด้านเทคนิค อาชีพและวิชาชีพ คอืทกัษะทีท่ าให้บคุคลสามารถท างานทีม่ลีกัษณะเฉพาะบางประการได ้
เชน่ การสรา้งหรอืการซ่อมสิง่ของ หรอืการใหบ้รกิารบางอย่าง เชน่ งานไม ้การตดัเสือ้ งานจกัสาน งานโลหะ งาน
เชือ่ม การท าตะกรา้ งานบดักร ีการตดัรองเทา้ เป็นตน้  ส าหรบั ทกัษะทางดา้นเทคนิคในระดบัทีส่งูขึน้ไปอย่างเชน่
วศิวกรรม การแพทย์ กายภาพบ าบดัและเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์กัเรยีกวา่เป็นทกัษะทางดา้นวชิาชพี โดยปกตแิลว้
ยิง่ทกัษะดา้นเทคนิคนัน้มีความซบัซอ้นมากเท่าใด บคุคลกจ็ าเป็นจะตอ้งมีระดบัการศกึษาที่สงู และกจ็ะตอ้งยิง่ไดร้บั
การอบรมในรปูแบบทีเ่ป็นทางการมากขึน้ตามไปดว้ย  ซึง่ก็ มกัจะจดัการฝึกอบรมในสถาบนัทางดา้นเทคนิค  ที่
หลงัจากส าเรจ็การศกึษา ผูเ้รยีนจะไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองความสามารถดว้ย  
 
ทกัษะทางด้านธรุกิจ(บางครัง้เรยีกทกัษะของผูป้ระกอบการ) คอืทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิให้
ประสบความส าเรจ็ เชน่ การบรหิารเงนิและคน ทกัษะการวางแผนและทกัษะการจดัการ นอกจากนี้ยงัรวมถงึ ทกัษะ
การประเมนิความเสีย่ง การวเิคราะห์ตลาด การรวบรวมขอ้มลู การเตรยีมแผนธุรกจิ การตัง้เป้าหมายและการ
แกป้ญัหา ทกัษะเหล่านี้มกัตอ้งอาศยัทกัษะพื้นฐานทัง้ดา้นการค านวณและการอ่านเขยีนดว้ย  
 
หลกัสตูรการฝึกอบรมซึง่สอนวชิาทีพ่ฒันาทกัษะดา้นธุรกจิ  มกัน าใหผู้เ้รยีนกา้วเขา้สูก่ารประกอบกจิการของตนเอง 
เชน่ งานชา่งไม ้งานซ่อมวทิยุ งานซ่อมรถจกัรยานยนต์ งานจกัสาน   ทัง้นี้จะตอ้ง สอนทกัษะทางธุรกจิดงักล่าวควบคู่
ไปกบัทกัษะดา้นเทคนิคดว้ย  
 
ทกัษะชีวิตหลกัประกอบดว้ยทศันคตคิวามรูแ้ละคณุลกัษณะสว่นบคุคลทีจ่ าเป็นในการด ารงชวีติอยู่ในโลก ไดแ้ก ่การ
สือ่สารกบัลูกคา้ การน าเสนอตนเอง การเรยีนรู้ วธิกีารเรยีน การฟงัและสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ การคดิ สรา้งสรรค์
และการแกป้ญัหา การบรหิารจดัเรือ่งสว่นตวัและความมรีะเบยีบวนิยั ทกัษะการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นและทกัษะทาง
สงัคม ความสามารถในการเขา้สงัคมและท างานเป็นทมี และจรยิ ธรรมในการท างาน 
 
มนุษย์ทุกคนจ าเป็นตอ้งมทีกัษะชวีติหลกัไมว่า่จะเป็นคนพกิารหรอืไมก่ต็ามเพื่อทีจ่ะไดส้ามารถประสบความส าเรจ็ใน
เรือ่งชวีติและเรือ่งการงานแต่ส าหรบัคนพกิารแลว้ทกัษะชวีติหลกัย่อมมคีวามส าคญั เป็นอย่างยิง่เนื่องจากจะชว่ยใหค้น
พกิารเกดิความมัน่ใจและพฒันาความรูส้กึภาคภมูิในตนเอง เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นให้ดยีิง่ขึน้ และ ปรบั
ทศันคตทิีม่ตี่อตนเองและผูอ้ื่น  
 
คนพกิารเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะชวีติหลกัผา่นทางปฏสิมัพนัธ์กบัครอบครวัและชมุชน  และไดร้บัการเสรมิแรงจาก
ระบบการศกึษา (ทัง้ในระบบและนอกระบบ) โปรแกรมการฝึกอาชพี โปรแกรมพฒันาเยาวชนและชมุชนและงาน  
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ความมัน่ใจเป็นผลมาจากการพฒันาทศันคตเิชงิบวก การไดม้าซึง่ความรู้ และทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการชวีติและ
งาน ใหป้ระสบความส าเรจ็  หากโปรแกรมฝึกอบรมมุง่เน้นเพยีงแต่ทกัษะทางดา้นเทคนิคและเพกิเฉยต่อการพฒันา
ทศันคตคิวามรูแ้ละทกัษะชวีติกไ็มน่่าทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการท าใหน้กัเรยีนหางานและการวา่จา้งทีย่ ัง่ยนืได ้ 
 
ทางเลือกของบคุคลและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั  
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนพงึตระหนกัดว้ยวา่ ในขณะการพจิารณาหาโอกาสเพื่อการพฒันา
ทกัษะคนพกิารนัน้ พวกเขาแต่ละคนลว้นแลว้มคีวามสนใจ พรสวรรคแ์ละความสามารถทีแ่ตกต่างกนัไป เดก็ผูห้ญงิ 
เดก็ผูช้าย ผูห้ญงิและผูช้ายควรไดร้บัโอกาสในการฝึกอบรมทีเ่ท่าเทยีมกนัโดยไมม่กีารแบง่แยกเพศหรอืบทบาทใดๆ 
ผูห้ญงิและเดก็หญงิซึง่พกิารอาจตอ้งการการสนบัสนุนเพิม่เตมิเพื่อใหส้ามารถใหไ้ดร้บัโอกาสในการเขา้รว่มการ
ฝึกอบรม ดงันัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรจะจดั ลกัษณะของโปรแกรมการอบรมใหม้ีตวัเลอืกที่
หลากหลายใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดโ้ดยไมม่กีารตัง้ขอ้จ ากดัล่วงหน้ากอ่นวา่คนพกิารสามารถท าอะไรไดบ้า้ง  
 
วิธีการให้ได้มาซ่ึงทกัษะ  
คนพกิารสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาจนเกดิความรู ้ทกัษะและ ทศันคตทิีจ่ าเป็นส าหรบัการหาเลี้ยงชพีไดด้ว้ยหลาย
วธิกีารดว้ยกนั ไดแ้ก ่ 

• การพยายามดว้ยตนเอง 
• การถ่ายทอดทกัษะจากที่บา้นหรอืภายในครอบครวัของตนเอง 
• การศกึษาข ัน้พื้นฐาน 
• การฝึกอาชพีทีโ่รงเรยีน 

• การฝึกอบรมแบบมชีมุชนเป็นฐานรวมถงึการฝึกงานแบบเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการกบั ผูม้ ี
ประสบการณ์หรอืความเชีย่วชาญในชมุชน 

• การฝึกอบรมในศนูย์ฝึกอาชพีกระแสหลกัหรอืศนูย์ฟ้ืนฟูอาชพี  
• การฝึกอบรมขณะปฏบิตัหิน้าทีจ่รงิหรอืการฝึกงานกบัผูเ้ชีย่วชาญ 

• หลกัสตูรหรอืรายวชิาการฝึกอบรมของมหาวทิยาลยั 
• การเขา้รว่มในโปรแกรมพฒันาธุรกจิขนาดเลก็ซึง่ครอบคลุมการฝึกอบรมทกัษะทางดา้นธุรกจิข ัน้พื้นฐาน 

บรกิารพฒันาธุรกจิและการเป็นทีป่รกึษา  

• การฝึกอบรมทีจ่ดัโดยนายจา้ง  
 
วธิกีารพฒันาทกัษะทีเ่หมาะสมทีส่ดุนัน้ขึน้อยู่กบัความสนใจ ความสามารถและทรพัยากร พื้นฐานของแต่ละบคุคล 
ตลอดจนโอกาสและการสนบัสนุนทีม่ใีหใ้นชมุชนของคนพกิารเหล่านัน้  
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กรอบท่ี 6 สาธารณรฐัประชาชนจีน 
จิตใจและฝ่าเท้าท่ีแขง็แกร่งของซู  
 
ซูเกดิในครอบครวัทีอ่พยพมาจากยีฉ่างในมณฑลหูเบย่ประเทศจนีในปี ค.ศ. 1951 ซูไมส่ามารถขยบัแขนไดเ้พราะมี
ภาวะผดิรปูอย่างรนุแรง เขาจ าเป็นตอ้งใชเ้ทา้ท าสิง่ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัทัง้หมด จงึท าใหเ้ขาไมส่ามารถเขา้เรยีน
ในโรงเรยีนได ้ ซู ตอ้งเรยีนรูท้กัษะต่างๆ แทนแต่รายไดก้ย็งัไมพ่อส าหรบัการเลี้ยงชพี อยู่มาวนัหนึ่งเขาไดเ้ริม่เรยีน
ซ่อมนาฬกิาท าใหเ้ขาตอ้งฝึกความคล่องของเทา้ทัง้สองขา้ง วธิกีารฝึกนิ้วเทา้ของเขาใหท้ างานไดเ้หมอืนนิ้วมอืกค็อื
การใชน้ิ้วเทา้คบีกอ้นน ้าตาลเพื่อล่อมด จากนัน้จงึใชน้ิ้วเ ทา้หยบิตวัมดขึน้มา หลงัจากฝึกฝนอย่างยากเยน็เป็นเวลา
หลายปีซูจงึสามารถซ่อมนาฬกิาไดอ้ย่างคล่องแคล่วจนสามารถเปิดรา้นซ่อมนาฬกิาของตนเองได ้ 
 
ทุกวนันี้ซูสามารถหาเลี้ยงชพีและจุนเจอืครอบครวัได้ดว้ยการซ่อมนาฬกิา ลูกสาวของซูเรยีนจบ ระดบัอุดมศกึษาและ
ไดเ้ป็นพยาบาล ตวัซูเองอยากชว่ยคนพกิารในสงัคมดว้ยจงึเปิด เบอรโ์ทรศพัท์ส าหรบัใหบ้รกิารดา้นการปรกึษาและ
จติวทิยาส าหรบัคนพกิารโดยเขาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  
 
ซูเป็นแบบอย่างส าหรบัคนพกิารจ านวนมากในมณฑลของเขา เขากล่าววา่ “ผมไมก่ลวัความจนหรอืความพกิารอะไร
หรอกผมประสบความส าเรจ็ไดก้ด็ว้ยความพยายาม สตปิญัญาและการตดัสนิใจของผม ความทุพพลภาพไมใ่ชเ่รือ่ง
เลวรา้ย ผมเขม้แขง็เสมอและเชือ่วา่ผมสามารถเอาชนะความยากล าบากทุก อย่างได”้ ซูบอกวา่เจา้หน้าทีม่อือาชพีมี
บทบาทส าคญัและบางครัง้จดัวา่จ าเป็นในกระบวนการฟ้ืนฟู แต่ความส าเรจ็ในทา้ยทีส่ดุของคนพกิารนัน้ขึน้อยู่กบั ชดุ
ความคดิของตวับคุคลนัน้เป็นส าคญัวา่มกี าลงัใจทีจ่ะกา้วผา่นพนัธนาการต่างๆ ทีต่รงึร ัง้ตนอยู่หรอืไม ่  

 
 
กิจกรรมแนะน า 
 
ส่งเสริมการฝึกอบรมท่ีบ้าน  
คนหนุ่มสาวจ านวนมากเรยีนทกัษะอาชพีและทกัษะชวีติผา่นทางกจิกรรมในครอบครวั โดยมผีูป้กครอง พีน่้องและ
สมาชกิอื่นในครอบครวัเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้ทกัษะและ ทศันคตใิห ้“การเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืท าหรอืปฏบิตัิ” ทีบ่า้นถอื
เป็นรากฐานส าคญัทีจ่ะเตรยีมความพรอ้มของบคุคลใหส้ามารถเรยีนรูท้กัษะอื่น ๆ เพื่อชว่ยเสรมิสรา้งสภาพความ
เป็นอยู่ทีด่ใีนอนาคตได ้ 
 
อย่างไรกด็เีดก็และเยาวชนพกิารและคนทีม่คีวามพกิารรนุแรงและซ ้าซอ้นมกัถูกตดัออกจากกระบวนการเรยีนรู้ ดว้ย
การลงมอืปฏบิตั ิ เหตุเพราะ ความคดิของผูป้กครองและสมาชกิในครอบครวัที่ อาจคดิไปกอ่นล่วงหน้าวา่เดก็หรอื
เยาวชนคนนัน้สามารถหรอืไมส่ามารถท าอะไรได ้ทางดา้นผูป้กครองเองอาจรูส้กึวา่ตนตอ้งปกป้องตวัเดก็พกิารจาก
อนัตรายต่างๆ หรอือาจเชือ่วา่ บตุรหลานของตนไมส่ามารถเรยีนรูห้รอืท าอะไรใหเ้ป็นประโยชน์กบัครอบครวัได้
ผูป้กครองอาจพูดให้บตุรหลานหมดก าลงัใจ เพกิเฉยหรอืไมส่นใจไปเลยกไ็ด ้ผลทีเ่กดิขึน้กค็อืวา่เดก็พกิารไมส่ามารถ
เรยีนรูท้กัษะทีจ่ าเป็นและไมส่ามารถท าประโยชน์ใหก้บัครวัเรอืนหรอืกจิการของครอบครวัได ้การถูกตดัออกเชน่นี้
เป็นผลเสยีต่อความมัน่ใจของบคุคลและมผีลต่อการมสีว่นรว่มในครอบครวัและชมุชนของบคุคลนัน้ดว้ย  
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โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถ เขา้ไปมบีทบาทส าคญัไดโ้ดยการชว่ยใหผู้ป้กครองเขา้ใจใน
ศกัยภาพของสมาชกิทีม่คีวามพกิารในครอบครวั  วา่พวกเขาสามารถทีจ่ะ เรยีนรูท้กัษะทีจ่ าเป็นต่อการท าประโยชน์
ใหก้บัครวัเรอืนได้ 
 
กจิกรรมทีส่ามารถท าได ้ 

• ระบวุธิกีารทีจ่ะท าให้คนพกิารสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มในงานทีเ่กีย่วกบัสภาพความเป็นอยู่หรอืงาน
สนบัสนุนอื่นๆ ในบา้น 

• สนบัสนุนใหส้มาชกิในครอบครวัสอนและถ่ายทอดทกัษะซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการเขา้ไปมีสว่นรว่มใน
กจิกรรมต่างๆ ของครวัเรอืนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  

• ตดิตามผลการเขา้รว่มในกจิกรรมครวัเรอืนและกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสภาพความเป็นอยู่ของคนพกิาร  
 
 
กรอบท่ี 7 สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
มารดาและบตุรชายร่วมสานฝัน 
 
ในเขตไบคอลของประเทศฟิลปิปินสม์มีลูนิธแิห่งหนึ่งชือ่ Simon of Cyrene Children’sRehabilitation and 
Development Foundation ซึง่เจา้หน้าทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนของมลูนิธไิดไ้ปพบกบัหญงิมา่ยคนหนึ่งซึง่มี
บตุรชายพกิารตาบอดในวยัรุน่ หญงิผูน้ี้เป็นชา่งทอผา้ซึง่มเีครือ่งทอผา้สองเครือ่ง เครือ่งหนึ่งเป็นของสามขีองเธอซึง่
เสยีชวีติไปแลว้ ลูกชายของเธอไมเ่คยไปโรงเรยีนและไมส่ามารถทอผา้ได ้เจา้หน้าทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
จงึสนบัสนุนใหเ้ธอสอนวธิกีารทอผา้ใหก้บับตุรชาย ในเวลาไมน่าน บตุรชายพกิารกส็ามารถชว่ยมารดาทอผา้ขายได ้
ท าใหค้รอบครวันี้ไดใ้ชเ้ครือ่งทอผา้ทัง้สองเครือ่งไดเ้ตม็ก าลงั เชน่เดมิ  

 
 
การท าให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษาระดบัขัน้พืน้ฐาน  
การศกึษาระดบัข ัน้พื้นฐานคอืกญุแจสูค่วามส าเรจ็ในงานทุกประเภท ดว้ยเป็นเพราะความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดเ้รยีนจะเป็น
พื้นฐานส าคญัสู่การยกระดบัทกัษะทางดา้นเทคนิคและการเรยีนรูท้กัษะชวีติ ในการทีจ่ะชว่ยคนพกิาร ใหเ้ตรยีมความ
พรอ้มส าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสภาพความเป็นอยู่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นัน้ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนควรจะสง่เสรมิใหเ้กดิการเขา้ถงึโอกาสทางดา้นการศกึษาในระบบและนอกระบบเป็นอนัดบัแรกๆ (ดู
องคป์ระกอบ “การศกึษา”) โดยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะสามารถชว่ยอ านวยความสะดวกในการ สง่
ต่อคนพกิารจากโรงเรยีนในระดบัข ัน้พื้นฐานไปยงัสถานทีท่ างานโดยการจดัให้พวกเขาไดม้โีอกาสในการฝึกงานและ
การฝึกอบรมขณะปฏบิตัหิน้าทีจ่รงิ  
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อ านวยสะดวกในการมีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ  
โรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษามกัมหีลกัสตูรการฝึกอาชพี การประเมนิดา้นอาชพีและการแนะน าหรอืการ ใหค้ าปรกึษา
ดา้นอาชพีแกน่กัเรยีน  ซึง่ นกัเรยีนทีพ่กิารควรมโีอกาสในการลงทะเบยีนเรยีนหลกัสตูรการฝึกอาชพีเหล่านี้และใช้
ประโยชน์จากบรกิารดา้นอาชพีดว้ย นอกจากนี้ นกัเรยีนพกิารยงัควรมโีอกาสในการเขา้รว่มโปรแกรม สง่ต่อส าหรบั
เยาวชนจากโรงเรยีนไปยงัสถานทีท่ างาน โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรจะพจิารณาถงึความเป็นไปได้
ในระดบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในการทีจ่ะ อ านวยความสะดวกในการเขา้รว่มหลกัสตูรของนกัเรยีนและเยาวชนทีเ่ป็น
คนพกิาร (ดอูงคป์ระกอบ “การศกึษา : มธัยมศกึษาและอุดมศกึษา”) 
 
กจิกรรมทีส่ามารถท าได ้ 

• พจิารณาระบสุิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคและวธิกีารทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคทีท่ าใหน้กัเรยีนพกิารไม่สามารถเขา้รว่มใน
โปรแกรมฝึกอาชพีและการสง่ต่อจากโรงเรยีนเขา้สูส่ถานทีท่ างานของโรงเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา  

• ใหก้ารสนบัสนุนนกัเรยีนพกิารในการเขา้รว่มในโปรแกรมฝึกอบรมและโปรแกรมการศกึษาต่างๆ  

• จดัการฝึกอบรมเพื่อการยกระดบัความตระหนกัเรือ่งความพกิารใหก้บัผูส้อนหลกัสตูรฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้
สามารถจดัการและดดัแปลงหลกัสตูรทีส่อนใหเ้หมาะสมส าหรบัความพกิารประเภทต่างๆ  

 
สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในชุมชน 
เราจ าเป็นตอ้งพจิารณาหาโอกาสในการพฒันาทกัษะของคนพกิารจากในชมุชนหรอืทอ้งถิน่เป็นประการแรก ทางเลอืก
สองประการทีน่่าจะเป็นไปได้ ไดแ้ก ่การฝึกอบรมกระแสหลกัทีม่อียู่แลว้ ในทอ้งถิน่ประการหนึ่ง และการใหค้นพกิาร
ไปฝึกงานกบับคุคลในทอ้งถิน่ซึง่ประกอบกจิการผลติหรอืบรกิารอกีประการหนึ่ง   
 
ส าหรบัการจดัใหม้กีารฝึกอบรมโดยบคุคลในทอ้งถิน่ซึง่ประกอบกจิการ เกีย่วกบัการผลติหรอืการบรกิารนัน้อยู่แลว้ 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งพจิารณาหาคนพกิารซึง่มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู้ และตอ้งการ
พฒันาทกัษะของตนเองกอ่นจากนัน้จงึ 

• ปรกึษากบับคุคลนัน้และครอบครวัของเขาเกีย่วกบัเรือ่งความสนใจ ในเรือ่งนี้ เพื่อใหท้ราบวา่เขามทีกัษะอะไร
อยู่แลว้และสิง่ทีค่รอบครวัใหก้ารชว่ยเหลอืสนบัสนุนอยู่แลว้คอือะไร  

• จดัใหม้ขีอ้มลูเกีย่วกบังานและการฝึกงาน  
• หาบคุคลในทอ้งถิน่ซึง่ประกอบอาชพีนัน้อยู่แลว้หรอืจดัการฝึกอบรมในลกัษณะดงักล่าว แลว้จงึสนบัสนุนให้

บคุคลทีม่คีวามเชีย่วชาญเหล่านี้รบัคนพกิารเป็นนกัเรยีนฝึกงานในกจิการของตน 

• เสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารซึง่อาจผลติหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของทอ้งถิน่  
• ระบใุหพ้บอุปสรรคและแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขอุปสรรคทีข่วางกัน้ไมใ่หค้นพกิารไดเ้ป็นนกัเรยีน ฝึก

อาชพีซึง่รวมถงึตน้ทุน การเขา้ถงึ การเดนิทาง การสนบัสนุนทีจ่ าเป็น (พาหนะ ล่ามภาษามอื อุปกรณ์
ชว่ยเหลอื)  

• จดัใหม้กีารสนบัสนุนทางดา้นการเงนิหรอืเอกสารหรอืวสัดใุนกรณีทีเ่หมาะสมเพื่อสนบัสนุนอาจารย์ หรอื
บคุลากรผูฝึ้กสอน  รวมถงึจดัใหม้กีารสนบัสนุนใดๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีน  

• ตดิตามผลกบัอาจารย์หรอืบคุลากรผูใ้หก้ารอบรม  รวมทัง้ ตวัผูเ้รยีนเพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่มกีารเรยีนการสอน
เกดิขึน้จรงิ และการเรยีนการสอนนัน้ไดพ้ยายามทีจ่ะขจดัปญัหาต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

• เมือ่ฝึกอบรมเสรจ็สิน้แลว้ใหจ้ดัใหม้กีารชว่ยเหลอืเพื่อใหน้กัเรยีนพกิารสามารถเริม่ตน้ประกอบกจิการของ
ตนเองได ้  
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กรอบท่ี 8 สาธารณรฐัมาลาวี 
เสาะหาอาชีพ 
 
Malawi Council for the Handicapped (MACOHA) ไดร้เิริม่ระบบการฝึกอบรมทกัษะอาชพีในโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนของตน โดยระบบจะเริม่ระบุเยาวชนและผูใ้หญ่ทีพ่กิารในชมุชนชนบท และ ความสนใจดา้น
อาชพีของเขาเหล่านัน้แลว้จงึตดิต่ออาจารย์ผูฝึ้กสอนในชมุชนเพื่อสนบัสนุนใหร้บันกัเรยีนพกิารคนหนึ่งหรอืหลายคน
ไปฝึกงานดว้ย โดยใชร้ะยะ เวลาประมาณหนึ่งถงึสองปี โดยทางโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนชว่ยจดั
เอกสารและวสัดสุ าหรบัการฝึกอบรมและการผลติ ใหเ้พื่อเป็นสิง่จูงใจ มี บคุคลในชมุชนทีเ่ขา้มาเป็นอาจารย์ผูใ้หก้าร
อบรมจ านวนมากสนใจเขา้รว่มในโครงการนี้ ทัง้คนท าขนมปงั ชา่งตดัเสือ้ผา้ ชา่งบดักร ีชา่งไม ้ชา่งเหลก็ ชา่งซ่อม
จกัรยาน คนท าผา้มดัยอ้มและชา่งถกั นอกจากนี้ อาจารย์ผูฝึ้กสอนทีไ่ดร้บัเลอืกยงัมโีอกาสไดเ้พิม่พูนทกัษะของ
ตนเองผา่นทางหลกัสตูรการฝึกอบรมทีจ่ดัใหม้ขี ึน้โดยศนูย์การฟ้ืนฟูดา้นอาชพีของ MACOHA อกีดว้ย นกัเรยีน
พกิารบางคนสามารถเริม่กจิการของตนเองไดท้นัททีีจ่บการฝึกงาน และบางสว่นกก็ลายมาเป็นลูกจา้งของอาจารย์ผู้
ฝึกสอนเหล่านี้  

 
ช่วยพฒันาทกัษะทางด้านธรุกิจ  
คนพกิารจ านวนมากสามารถท าธุรกจิขนาดเลก็ในเศรษฐกจินอกระบบเพื่อเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเอง หากคน
พกิารคนใดเลอืกวธิกีารนี้กจ็ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมทกัษะทางดา้นธุรกจิอย่างเหมาะสมเสยีกอ่น  
 
เกอืบทุกประเทศมโีปรแกรมฝึกอบรมส าหรบักจิการทางธุรกจิขนาดเลก็อยู่แลว้ โดยมากมกัเชือ่มโยงอยู่กบัแผนไมโคร
ไฟแนนซ์ต่างๆ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งพจิารณาหาหลกัสตูรการฝึกอบรมทีม่อียู่แลว้ใน
ทอ้งถิน่และยกระดบัความตระหนกัของผูท้ีห่ลกัสตูรเหล่านัน้ใหท้ราบถงึศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการของคน
พกิาร โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถรว่มกบัผูจ้ดัและผูด้ าเนินการฝึกอบรมคดิหาวธิกีารทีจ่ะ ชว่ย
ใหค้นพกิารลกัษณะอาการต่างๆ สามารถเขา้รว่มในหลกัสตูรเหล่านี้ได ้ทัง้นี้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
สามารถชว่ยคนพกิารใหส้ามารถรบัมอืและเอาชนะอุปสรรคทีอ่าจตอ้งประสบดว้ยการสนบัสนุนปจัจยัต่างๆ ตามที่
จ าเป็น (พาหนะ ล่ามภาษามอื อุปกรณ์ชว่ยเหลอื)  
 
อ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมในสถาบนักระแสหลกั  
การพฒันาทกัษะของคนพกิารจะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  หากจดัใหม้ขี ึน้ในสภาพแวดลอ้มทีค่นพกิารสามารถเขา้
ไปเป็นสว่นหนึ่งของคนปกติ หรอืกล่าวคอืในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเรยีนรว่มกบัคนทีไ่มพ่กิารนัน่เอง โดยทัว่ไปแลว้
สถาบนัฝึกอาชพีกระแสหลกัมกัจะมโีอกาสและทางเลอืกของทกัษะดา้นต่าง ๆ มากกวา่ ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะใช้
เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ใหม่ๆ และเมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้ กจ็ะไดร้บั ประกาศนียบตัร  รวมทัง้ มกีารแนะน าดา้นอาชพี
หรอืชว่ยจดัหางานให ้  ศนูย์ฝึกอาชพีในระบบมกัตัง้อยู่ในตวัเมอืงและมหีลกัสตูรทีเ่น้นพฒันาหลกัสตูรทีอ่งคก์รขนาด
ใหญ่ในเมอืงตอ้งการ แต่ศนูย์ฝึกอาชพีทีด่ าเนินงานโดยหน่วยงานรฐั องคก์รอสิระ ชมุชนและภาคเอกชนในพื้นที่
ชนบทจะเน้นไปทีห่ลกัสตูรส าหรบัทกัษะดา้นเทคนิคหรอืทกัษะชวีติหลกั  
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โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรจะสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการ เขา้รบัการฝึกอบรม
กระแสหลกัในสถาบนัฝึกอาชพีได ้เพราะโดยปกตแิลว้คนพกิารมกัจะ ตอ้งเผชญิอุปสรรคในการลงทะเบยีนเรยีนใน
สถาบนักระแสหลกัเหล่านี้ อุปสรรคดงักล่าว ไดแ้ก ่เกณฑร์บัเขา้ดา้นวชิาการทีส่งู อาคารและหอ้งเรยีนทีค่นพกิาร มไิด้
ออกแบบมาเพื่อคนพกิารคา่เล่าเรยีนสงู ตน้ทุนในการฝึกอบรมสงู การขาดแคลนอุปกรณ์ทีด่ดัแปลงเพื่อคนพกิาร การ
ไมม่นีโยบายสนบัสนุนการฝึกอบรมคนพกิาร ส าหรบัปญัหาเกีย่วกบัผูใ้หก้ารฝึกอบรมนัน้ มกัจะไดแ้ก่ การขาดความ
ตระหนกั ความมัน่ใจและประสบการณ์ในการสอนคนพกิาร 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถสนบัสนุนใหค้นพกิารสมคัรเขา้เรยีนกบัศนูย์ฝึกอาชพีเหล่านี้ เชน่ 
โดยการ 

• ประกาศใหท้ราบถงึทีว่า่งส าหรบันกัเรยีนพกิารในโรงเรยีน องคก์รเพื่อคนพกิาร สมาคมผูป้กครอง องคก์ร
อสิระ องคก์รเพื่อเดก็และสตร ี

• ยกระดบัความตระหนกัของผูป้กครอง กลุ่มต่าง ๆ ในชมุชนและผูอ้ื่นในเรือ่งความส าคญัของการฝึกทกัษะ
อาชพีใหก้บัคนพกิาร  

• สนบัสนุนนกัเรยีนพกิารในการลงทะเบยีนเรยีนในสถาบนัฝึกอาชพีและจดัการชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิและ
คา่ใชจ้่ายต่างๆ ให ้ 

 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกศนูย์ฝึกอาชพีและหลกัสตูรต่าง ๆ 
เพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ศกึษาต่อหรอืไดร้บัการอบรมมากยิง่ขึน้ โดย โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
สามารถสนบัสนุนศนูย์ฝึกอาชพีในเรือ่งต่างๆ ต่อไปนี้  

• ประกาศใชน้โยบายการรบันกัเรยีนซึง่ก าหนดเป้าหมายการรบันกัเรยีนทีเ่ป็นคนพกิารทัง้ชายและหญงิ ใน
จ านวนทีช่ดัเจนในแต่ละครัง้ทีม่กีารเปิดรบัสมคัร  

• ก าหนดเกณฑก์ารรบัเขา้ใหม้คีวามยดืหยุ่นมากกวา่เดมิ  

• จดัใหม้รีายวชิาซ่อมเสรมิในระดบัการศกึษาข ัน้พื้นฐาน  
• ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัทางเลอืกในการพฒันาทกัษะรปูแบบต่างๆ ส าหรบันกัเรยีนพกิาร และในการหลกีเลีย่ง

การเหมารวมในเรือ่งของความพกิารและเพศ  

• จดัการฝึกอบรมเพื่อยกระดบัความตระหนกัเรือ่งความพกิารใหก้บัครู หรอืบคุลากรผูใ้หก้ารฝึกอบรม และ
จดัท าเอกสารขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการพเิศษของนกัเรยีนทีม่ ี ภาวะความพกิารในลกัษณะต่างๆ  

• พจิารณาความสามารถในการเขา้ถงึและความจ าเป็นในการปรบัเปลีย่น อุปกรณ์ต่างๆ ของนกัเรยีนแต่ละคน 
เชน่ นกัเรยีนทีต่อ้งใชร้ถเขน็จะไดร้บัความสะดวก มากกวา่หากจดัฝึกอบรมบรเิวณพื้นที่ทีช่ ัน้ล่างของอาคาร
และมหีอ้งน ้าไวใ้หบ้รกิาร  

• จดัใหม้กีารสนบัสนุนระหวา่งการฝึกอบรมเพื่อชว่ยใหน้กัเรยีนทีเ่ป็นคนพกิารประสบความส าเรจ็ไดแ้ละชว่ย
ใหผู้ฝึ้กสอนและนกัเรยีนสามารถแกไ้ขปญัหาหรอืความยากล าบากต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
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กรอบท่ี 9  สหพนัธส์าธารณรฐัไนจีเรีย 
กระตุ้นให้ท าเงินและออมเงิน 
 
โปรแกรม Ibadan Community-based Vocational Rehabilitation (CBVR) ในประเทศไนจเีรยีประกอบดว้ยผูแ้ทน
จากองคก์รเพื่อคนพกิารต่างๆ ญาตขิองคนพกิาร ผูส้งูอายุในชมุชน องคก์รพฒันาภาคเอกชน ตวัแทนจากสถาบนั
การเงนิและเจา้หน้าทีข่องรฐั โปรแกรมนี้มี กจิกรรมการรณรงคเ์ขา้ไปยงัชมุชนเป้าหมายต่างๆ เพื่อสนบัสนุนใหค้น
พกิารลงทะเบยีนเรยีนเพื่อเขา้รบัการฝึกทกัษะ คนพกิารทีส่นใจจะผา่นกระบวนการคดักรองเพื่อประเมนิ
ความสามารถ ความสนใจดา้นอาชพีและระดบัของการสนบัสนุนทีค่รอบครวัมใีห ้จากนัน้ ผูท้ีผ่า่นคดัเลอืกจะไดเ้ขา้
เรยีนในศนูย์ฝึกอาชพีในระดบัทอ้งถิน่ ขณะทีก่ าลงัศกึษาอยู่นี้นกัเรยีนพกิารจะไดร้บัคา่เบีย้เลี้ยงจากโปรแกรม 
หลกัสตูรต่างๆ ใชเ้วลา ในการศกึษาประมาณ 6-12 เดอืนและครอบคลุมวขิาต่างๆ อาท ิชา่งไม ้ชา่งตดัและซ่อม
รองเทา้ การดแูลสตัวปี์ก การผลติผา้มดัยอ้มและการจดัใหบ้รกิารอาหาร เป็นตน้ 
 
กรรมการ CBVR จะสนบัสนุนใหผู้ร้บัผลประโยชน์เหล่านี้เกบ็เงนิเบีย้เลี้ยงไวส้ว่นหนึ่งโดยการชว่ยเปิดบญัชอีอม
ทรพัย์ เมือ่ ส าเรจ็การศกึษาแลว้นกัเรยีนสว่นมากกส็ามารถใชเ้งนิเกบ็นี้เพื่อซื้อวสัดหุรอือุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการประกอบกจิการเพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้กต่นเอง ในชว่ง  10 ปีแรกของการด าเนินการ มผีูส้ าเรจ็การศกึษาไป
แลว้มากกวา่ 200 คน และผูส้ าเรจ็การศกึษาหลายคนกไ็ดก้ลายมาเป็นครผููฝึ้กสอนในโปรแกรมนี้เองดว้ย  

 
อ านวยความสะดวกการฝึกอบรมในสถาบนัพิเศษ  
ในกรณีทีไ่มส่ามารถจดัการฝึกอบรมทกัษะดา้นอาชพีในศนูย์แบบกระแสหลกัได ้ศนูย์ฝึกอบรมพเิศษส าหรบัคนพกิาร
กส็ามารถจดัใหม้กีารฝึกอบรมทกัษะอาชพีและทกัษะชวีติ ซึง่มคีณุคา่ไมแ่ตกต่างกนั  ทัง้ยงัสามารถสรา้งประสบการณ์
ในการท างานผา่นทางกจิกรรมการลงมอืผลติจรงิไดอ้กีดว้ย  
 
อย่างไรกต็าม  ศนูย์หรอืสถาบนัในลกัษณะนี้มขีอ้ดอ้ยทีส่ าคญัคอืเป็นการแบง่แยกคนพกิารมากกวา่ทีจ่ะสง่เสรมิใหค้น
พกิารเขา้สงัคม และท าให้ สงัคมเกดิความรูส้กึวา่คนพกิารไมส่ามารถเขา้สูศ่นูย์ฝึกอบรมกระแสหลกัหรอืเขา้สูร่ะบบ
เศรษฐกจิปกตไิด ้แต่สถานการณ์ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเชน่นี้เสมอไป เพราะศนูย์ฝึกอบรมพเิศษ หลายแห่งกป็ระสบ
ความส าเรจ็จากการที่สามารถทลายก าแพงอุปสรรคทีก่ ัน้ขวางระหวา่งศนูย์และชมุชนโดยรอบได ้และเมือ่มบีคุลากรที่
มคีณุสมบตัแิละประสบการณ์ในการฝึกคนพกิารแลว้ตวัศนูย์เองกจ็ะกลายเป็นแหล่งความรู้ ทีส่ามารถสรา้งแนวคดิและ
แนวทางทีจ่ะฝึกอบรมเจา้หน้าทีข่องศนูย์ฝึกอื่นๆ รวมทัง้เจา้หน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของชมุชนดว้ย  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยเหลอื เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่  การใหก้ารฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้ใน
ศนูย์พเิศษมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัชมุชนในทอ้งถิน่ยิง่ขึน้กวา่เดมิโดยการชว่ยใหศ้นูย์สามารถ  

• พจิารณาและระบวุา่ขณะนี้ในชมุชนยงัขาดก าลงัการผลติสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารประเภทใด  
• ปรงัปรงุหลกัสตูร เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมโดยหารอืรว่มกบั เจา้ของกจิการในทอ้งถิน่  
• เพิม่จ านวนและความหลากหลายของหลกัสตูรที่เปิดใหเ้ขา้ศกึษา 

• จดัใหม้กีารฝึกอบรมไมเ่พยีงแต่เฉพาะทกัษะทางดา้นเทคนิคแต่ควรใหค้รอบคลุมถงึทกัษะในการ
บรหิารธุรกจิและทกัษะชวีติดว้ย  
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• ใหก้ารสนบัสนุนนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาโดยการชว่ยหางานหรอืชว่ยให้ เขาสามารถเริม่กอ่ตัง้กจิการของ
ตนเอง  

• หาแหล่งทุนส าหรบัหลกัสตูรและอุปกรณ์ใหม่ๆ  หรอืเพื่อการขยายศนูย์  
 
กรอบท่ี 10 ราชอาณาจกัรฮชัไมต์จอรแ์ดน 
ฝึกจริงลงมือจริง 
 
Holy Land Institute for the Deaf (HLID) ในเมอืงซอลท์ ประเทศจอรแ์ดนจดัการฝึกสอนอาชพีแบบดัง้เดมิให้ แก่
นกัเรยีนทีพ่กิารหูหนวก โดยจะฝึกใหน้กัเรยีนเรยีนงานอาชพีต่างๆ เชน่ งานชา่งไม ้  งานโลหะและเครือ่งกลส าหรบั
เดก็ผูช้าย งานหตัถกรรม งานเยบ็ปกัถกัรอ้ยและงานสานผา้พรมส าหรบัเดก็ผูห้ญงิ แต่สิง่ แตกต่างไปจากการฝึก
อาชพีแบบดัง้เดมิกค็อืวธิกีารสอนและการสรา้งความเชือ่มโยงกบัตลาดภายนอก กล่าวคอื รา้นซึง่กเ็ป็นสถานทีเ่รยีน
หรอืฝึกงานไปในตวันัน้ จะ อยู่ชดิกบัถนนไมใ่ช่ภายในโรงเรยีน เชน่ โรงซ่อมตวัถงัรถและเครือ่งกด็เูหมอืนสถาน
ประกอบการอื่นๆ ทีลู่กคา้สามารถขบัรถเขา้ไปใหซ้่อมได ้ และนกัเรยีนกจ็ะเป็นผูส้ ือ่สารกบัลูกคา้โดยตรงดงันัน้ลูกคา้
จงึคุน้เคยกบัการตดิต่อกบัคนหูหนวกและนกัเรยีนกไ็ดส้มัผสักบัความเป็นจรงิในโลกธุรกจิดว้ยเชน่กนั  
 
HLID แสดงใหเ้หน็วา่การฝึกอบรมทกัษะหรอืการเรยีนตามหลกัสตูรฝึกอาชพี และ การผลติเพื่อจ าหน่ายหรอื
ใหบ้รกิารจรงินัน้สามารถด าเนินควบคูก่นัได ้ รา้นหรอืสถานทีฝึ่กสอนงานไมข้องศนูย์กม็สีญัญาการผลติอุปกรณ์
ตกแต่งหอ้งใหก้บัโรงเรยีนและส านกังานต่างๆ ทางดา้น รา้นชา่งเหลก็กอ็อกแบบและผลติอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรบัใช้
ควบคมุแกะในเวลาชัง่น ้าหนกัและฉีดวคัซนีใหแ้กะ สว่นผลติภณัฑง์านสิง่ทอ งานเยบ็ปกัถกัรอ้ยและงานผา้พรมก็
เป็นทีต่อ้งการของนกัท่องเทีย่ว ทางโรงเรยีนไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของตลาดท่องเทีย่วอยู่แลว้จงึไดจ้ดัตัง้จุดขาย
ขึน้ทีจ่อรแ์ดนแวลเลย์ใกลท้ะเล Dead sea ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัเพื่อน าเสนอและจ าหน่ายผลติภณัฑบ์าง
ประเภทจากฝีมอืของนกัเรยีนของศนูย์นี้  
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การประกอบกิจการของตนเอง 
 
บทน า 
ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าสว่นมาก การพึง่พงิเศรษฐกจินอกระบบมกัจะชว่ยสรา้งโอกาสในดา้นความเป็นอยู่ทีด่มีากกวา่
เศรษฐกจิแบบในระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัคนพกิารซึง่อาจถูกกดีกนัไมใ่หท้ างานรบัจา้งในเศรษฐกจิในระบบ
เนื่องจากขาดการศกึษาและคณุสมบตัอิื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากมทีศันคตเิชงิลบต่อคนพกิารของบรรดานายจา้ง  
 
การท างานโดยใช้เศรษฐกจินอกระบบนัน้คนพกิารสามารถประกอบกจิการของตนเองทัง้ตามล าพงัหรอืท าเป็นกลุ่ม
เพื่อหาเลี้ยงชพี กจิกรรมทีถ่อืเป็นกจิการของตนเอง ไดแ้ก ่การผลติสนิ คา้หรอืผลติภณัฑต์่างๆ (เชน่ การขายแผน่มนั
ฝร ัง่ทอด เสือ้ผา้ เฟอรน์ิเจอร)์ การใหบ้รกิาร (เชน่ การท าผม การนวด การซ่อมยานพาหนะสองลอ้ การเปิด รา้น
ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต) และการขายสนิคา้ (เชน่ การเปิดรา้น รา้นอาหาร แผงขายของ) เป็นตน้   
 
อย่างไรกต็าม  แมว้า่การประกอบกจิการของตนเองจะเป็นทางเลอืกทีโ่ดดเดน่ส าหรบัคนพกิารในสงัคมทีย่ากจนแต่
การประกอบกจิการดงักล่าวกม็ีอุปสรรคมากพอควรเชน่กนั  เพราะ คนพกิารจะตอ้งใชค้วามพยายามในรปูแบบที่
แตกต่างจากการจา้งงานคนพกิารจะประสบความส าเรจ็ในการประกอบกจิการของตนเองไดจ้ะตอ้งมคีวามคดิรเิริม่ มี
ความมุง่ม ัน่และมคีวามอดทนทีจ่ะยนืหยดัในระดบัหนึ่ง นอกจากนี้ คนพกิารยงัตอ้งมทีกัษะในการเป็นเจา้ของทีด่ ี
สามารถพูดคยุกบัลูกคา้ มหีวัคดิทางธุรกจิ รบัรูแ้ละเขา้ใจเรือ่งคณุภาพของสนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร  สิง่เหล่านี้สามารถ
เรยีนรูไ้ดห้ากมกีารฝึกอบรมอย่างเหมาะสมดงันัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึจ าเป็นตอ้งอ านวยความ
สะดวกส าหรบักจิกรรมการฝึกอบรมเหล่านี้หรอื ในกรณีทีจ่ะตอ้งเป็นผูใ้หก้ารอบรมเอง ทัง้นี้ ความส าเรจ็ในการ
ประกอบธุรกจิของตนเอง  คนพกิารสว่นหนึ่งจะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากครอบครวัและชมุชนอกีดว้ย  
 
กฎหมายเกีย่วกบัการจา้งงานซึง่ครอบคลุมถงึคนพกิารนัน้มกัใชไ้ดเ้ฉพาะในเศรษฐกจิในระบบเท่านัน้ โดยปกตแิลว้จะ
ไมส่ามารถน ามาใชใ้นเศรษฐกจินอกระบบไดเ้ลย ส าหรบัในประเทศทีค่นสว่นมากท างานในเศรษฐกจินอกระบบแลว้
กฎหมายลกัษณะนี้จะมปีระโยชน์ต่อคนพกิารจ านวนหนึ่งไมม่ากนกัในประเทศนัน้ ในขณะทีค่นพกิารสว่นมากยงัคง
ตอ้งวา่ยวนอยู่ในความทุกขย์ากโดยไมม่กีฎหมายใดๆ รองรบัดงันัน้เขาเหล่านัน้จงึตอ้งเตรยีมความพรอ้มของตนเอง
ใหด้ ี 
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กรอบท่ี 11 สาธารณรฐัแอฟริกาใต้ 
MODE ใหม่ของโม (Mpho’s new ‘MODE’) 
 
Medunsa Organisation for Disabled Entrepreneurs (MODE) จดัหลกัสตูรฝึกอบรมการเป็นผูป้ระกอบการส าหรบั
คนพกิารในเมอืงโซวโีตของประเทศแอฟรกิาใต ้องคป์ระกอบส าคญัของหลกัสตูรคอืการตัง้เป้าหมาย การพจิารณา
หาเครอืขา่ยสนบัสนุน การคดิอย่างวพิากษ์ การเปิดรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การแกป้ญัหาและความคดิสรา้งสรรค์  
 
จากการส ารวจพบวา่ธุรกจิทีก่อ่ตัง้โดยผูส้ าเรจ็การศกึษาจาก MODE มอีตัราการอยู่รอดสงู ธุรกจิสว่นมากทีเ่ริม่ตน้
ขึน้หลงัจากรบัการฝึกอบรมจาก MODE สามารถสรา้งรายไดต้่อเดอืนไดม้ากถงึสองเท่าของเงนิชว่ยเหลอืส าหรบัคน
พกิารในประเทศแอฟรกิาใต ้ 
 
โมเป็นนกัศกึษาคนหนึ่งทีส่ าเรจ็หลกัสตูรของ MODE แลว้ออกไปตัง้ธุรกจิรา้นซ่อมรองเทา้  ซึง่ได้ ขยายธุรกจิเป็น
สองแห่งในเวลาต่อมา นอกจากซ่อม รองเทา้แลว้โมยงัผลติรองเทา้แตะขายดว้ย กจิการซ่อมรองเทา้ของเขาตอ้งปิด
ตวัลงหลงัจากเวลาผา่นไปราวหนึ่งปีเพราะวา่จ านวนคนทีเ่ขา้มาคา้ขายในพื้นทีล่ดลงหลงัจากทีม่กีารเปลีย่นเสน้ทาง
เดนิรถโดยสารไมป่ระจ าทางแต่โมยงัคงเดนิหน้าผลติรองเทา้แตะต่อไปโดยใชห้นงัสตัว ์(เชน่ มา้ลาย) ปจัจุบนันี้โมตดั
รองเทา้แตะไดว้นัละ 40-60 คูเ่พื่อสง่ออกไปยงับ๊อตสวานา นามเิบยีและสวาซแิลนด ์ ซึง่ปจัจุบนัแมโ้มจะมลีูกจา้ง
ทัง้หมดหกคนแต่เขากย็งัไมส่ามารถผลติรองเทา้ไดเ้รว็ตามความตอ้งการของลูกคา้อยู่ด ี  
 
สาเหตุทีก่ารฝึกอบรมของ MODE ประสบความส าเรจ็เป็นเพราะ 

• นกัเรยีนมคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะกอ่ตัง้ธุรกจิ (หาก พวกเขาไมจ่ดัตัง้หรอืประกอบธุรกจิจะตอ้งคนืเงนิทีไ่ดร้บัมอบ
ตามหลกัสตูรนี้คนืแกอ่งคก์ร) 

• มกีารคดักรองนกัเรยีนโดยพจิารณาจากทศันคตแิต่เริม่แรก  

• หลกัสตูรเน้นทัง้ทกัษะชวีติและทกัษะทางธุรกจิ  
• มกีารเรยีนรูเ้พิม่ทลีะน้อยโดยต่อยอดจากความรูแ้ละทกัษะเดมิทีม่อียู่แลว้  
• นกัเรยีนแต่ละคนไดพ้จิารณาแนวคดิทางธุรกจิของตนโดยละเอยีดตลอดระยะเวลาของหลกัสตูร  

• นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในระดบัทกัษะและการศกึษาของตนผา่นทางการวจิยัโดย MODE 
• เป็นวธิแีบบองคร์วมทีช่ว่ยสรา้งศกัยภาพบนพื้นฐานสิง่ทีเ่ป็นจุดแขง็ของตวันกัเรยีนเอง 
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เป้าหมาย 
คนพกิารมโีอกาสทีจ่ะสรา้งสภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ได ้ โดยการประกอบกจิการของตนเอง ยกระดบัมาตรฐาน
ชวีติและมสีว่นชว่ยใหค้รอบครวัและชมุชนของตนมคีณุภาพชวีติทีด่ีข ึน้ดว้ย  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการกระตุน้และสนบัสนุนใหม้กีารประกอบกจิการของตนเองโดยการ
ชว่ยใหค้นพกิารและครอบครวั  ทัง้ในลกัษณะการใหค้วามชว่ยเหลอืเป็น รายบคุคลหรอืรายกลุ่มสามารถเขา้ถงึการ
พฒันาทกัษะและทรพัยากรทางดา้นการเงนิและวสัดตุ่างๆ ได ้  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารสามารถหารายไดผ้า่นทางกจิการหรอืธุรกจิทีต่นเลอืกเองโดยท าเป็นรายบคุคลหรอืเป็นกลุ่ม  
• โปรแกรมพฒันากจิการขนาดเลก็ของภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่ป็นโปรแกรมกระแสหลกัปรบัเปลีย่นนโยบาย

และแนวทางหรอืวธิปีฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความครอบคลุมถงึคนพกิารในการไดร้บัโอกาสใหเ้ขา้ฝึกอบรมและการ
ใหค้วามชว่ยเหลอืต่างๆ  

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารสนบัสนุนต่างๆ อาท ิการฝึกทกัษะทางธุรกจิข ัน้พื้นฐาน บรกิารดา้นการ
พฒันาธุรกจิและการเงนิ เพื่อใหพ้วกเขาสามารถรเิริม่และขยายกจิการของตนได ้  

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการพฒันาทกัษะทางธุรกจิเพิม่เตมิเพื่อ สรา้งความกา้วหน้าใหแ้กก่จิการ
ของตนเอง 

• คนพกิารไดร้บัการยอมรบัในฐานะผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็ และเป็นสมาชกิทีม่ผีลติผลและ
สามารถสรา้งประโยชน์แก่ชมุชน 

• คนพกิารสามารถสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาชมุชนทีค่รอบคลุมรวมถงึคนพกิารดว้ยการประชาสมัพนัธ์
กจิการและการเป็นแบบอย่างทีด่ีใหแ้กส่มาชกิคนอื่นๆ  

• คนพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูห้ญงิสามารถควบคมุการใชจ้่ายเงนิทีห่าไดด้ว้ยตนเอง  
• เจา้ของกจิการทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นคนพกิารท าหน้าทีเ่ป็นผูฝึ้กอบรมทกัษะอาชพีใหแ้ก่คนพกิาร

อื่นๆ  
 

มโนทศัน์หลกั 
 
ขอบเขตและความครอบคลุมของการประกอบกิจการของตนเอง  
“การประกอบกจิการของตนเอง” หมายถงึกจิการในเศรษฐกจิในระบบและเศรษฐกจินอกระบบซึง่เป็นของ บคุคลเพยีง
คนเดยีวหรอืกลุ่มบคุคลกลุ่มหนึ่ง ซึง่จะด าเนินการและบรหิารโดยบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลเหล่านัน้เอง  
การประกอบกจิการของตนเองมหีลากหลายประเภท พจิารณาไดจ้ากลกัษณะของ กจิกรรม ความซบัซอ้นและจ านว น
บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง กจิการนี้อาจเป็นการเลี้ยงไกเ่พื่อขาย ในตลาดทอ้งถิน่หรอือาจเป็นกจิการรา้นคา้หรอืโรงผลติ
ขนาดใหญ่เพื่อผลติสิง่ของสง่ไปขายต่างประเทศกไ็ด ้ซึง่แม้ กจิการประเภทต่างๆ เหล่านี้ไมม่กีารแบง่แยกประเภท
อย่างชดัเจนแต่สามารถแบง่ไดพ้อสงัเขปดงันี้  

• กจิกรรมสรา้งรายได้ 
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• วสิาหกจิขนาดเลก็และกลาง 
• กลุ่มพึง่พาตนเองและกลุ่มธุรกจิ 

ธุรกจิเหล่านี้ไมว่า่ขนาดใดจะมีความเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืมากกวา่ในสามประเภทต่อไปนี้ 
ไดแ้กก่ารผลติ การใหบ้รกิารหรอืการคา้ขาย  
 
กิจกรรมสร้างรายได้ 
กจิกรรมหรอืโปรแกรมสรา้งรายไดเ้ป็นกจิกรรมขนาดเลก็ซึง่อาจจะเป็นแหล่งทีม่าของรายไดแ้หล่งเดยีวของบคุคลหรอื
กลุ่มบคุคลหรอือาจเป็นแหล่งรายไดเ้สรมิ เชน่ การท าไรน่า กจิกรรมนี้อาจเป็นแบบเตม็เวลา แบบไมเ่ตม็เวลาและ /
หรอืตามฤดกูาล โดยกจิกรรมเหล่านี้มกัใชเ้ทคโนโลยแีบบดัง้เดมิ ตลอดจนใชว้สัดใุนทอ้งถิน่และตลาดในพื้นที ่
กจิกรรมลกัษณะนี้มกัพบไดต้ามพื้นทีช่นบทซึง่โดยปกตแิลว้จะมลีกัษณะเป็นเศรษกจิแบบนอกระบบดว้ย  
 
ผูห้ญงิเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในกจิกรรมสรา้งรายไดเ้นื่องจากความจ าเป็นในการสรา้งรายไดส้ าหรบัครวัเรอืน อย่างไร
กด็หีญงิพกิารมกัถูกมองวา่ไมม่คีวามสามารถในการท างาน ทีจ่ะสรา้งรายได ้ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งส าคญัส าหรบัโปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนทีจ่ะตอ้งมุง่หาวธิกีารท าให้หญงิพกิารเหล่านี้สามารถยกระดบัความมัน่ใจ รเิริม่และ
ด าเนินกจิการเพื่อสรา้งรายไดใ้ห้แกต่นเองและครอบครวัได ้ 
 
ตวัอย่างของกจิกรรมการผลิตเพื่อสรา้งรายได ้ไดแ้ก ่การเลี้ยงสตัวแ์ละสตัวปี์ก งานฝีมอืแบบดัง้เดมิและการเยบ็ปกั
ถกัรอ้ย  
 
กรอบท่ี 12 ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
ธรุกิจสานตะกร้าของแลม 
 
แลมสญูเสยีขาขา้งหนึ่งไปเพราะเหยยีบกบัระเบดิใกลก้บัเมอืงเสยีมราฐ ประเทศกมัพูชา แต่เธอกย็งัท าไรน่าขนาด
เลก็เพื่อเลี้ยงชพีและยงัสานผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสานประเภทตะกรา้ไวจ้ าหน่ายดว้ย ในแต่ละวนัแลมจะสานตะกรา้ได้
หา้ใบแลว้เกบ็ไวข้ายพ่อคา้คนกลางทีจ่ะมารบัไปจ าหน่ายสปัดาห์ละครัง้ การขายตะกรา้ของเธอเป็นรายไดเ้สรมิจาก
การท าไรน่าซึง่เป็นกจิกรรมการหารายไดแ้บบตามฤดกูาล  

 
ตวัอย่างของการให้บริการเพื่อเป็นการสรา้งรายได ้ไดแ้ก ่การใหเ้ชา่โทรศพัท์เคลื่อนที ่การลา้งรถ การรบัชารจ์
แบตเตอรีแ่ละการเปิดรา้นน ้าชา 
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กรอบท่ี 13 สาธารณรฐัมาลาวี 
ร้านน ้าชาขายดีของเอนิฟา 
 
เอนิฟาเป็นหญงิตาบอดวยั 43 ปีในเขตบาลากาของมาลาว ีเอนิฟาแต่งงานแลว้และมี บตุรชายสองคนอายุ 24 ปีและ
17 ปี เธอมอีาการตาบอดอนัเนื่องมาจากการเป็นตอ้หนิเมือ่อายุได ้41 ปี ใน ระยะแรกเธอรูส้กึหดหู่เป็นอย่างมากแต่
เจา้หน้าทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนรายหนึ่งกช็ว่ยสอนใหเ้ธอสามารถใชช้วีติประจ าวนัและเคลื่อนตวัไปมาได้
จนเธอสามารถจดัการสิง่ต่างๆ ไดเ้องเป็นอย่างด ีเธอเปิดรา้นน ้าชาทีป่ระสบความส าเรจ็แห่งหนึ่ง ในใจกลางย่าน
การคา้ทีม่ผีูค้นพลุกพล่านสามขีองเธอชว่ยเธอโดยการหาฟืนและสิง่ของต่างๆ ทีต่อ้งใช้ ในรา้นรา้นของเธอมี
บรรยากาศเป็นกนัเองและใหค้วามรูส้กึวา่ทุกคนชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ท าให้ สมาชกิในชมุชนมสีถานทีส่ าหรบั
พบปะและพูดคยุกนั เอนิฟาเป็นสมาชกิของชมุชนทีค่น ยกย่องในคณุคา่และใหค้วามเคารพ และรา้นน ้าชาแห่งนี้ก็
สรา้งรายไดเ้สรมิใหเ้พิม่เตมิจากการปลูกขา้วโพดในพื้นทีข่นาดสามเอเคอรข์องครอบครวัเธอดว้ย  

 
ตวัอย่างของกจิกรรมการค้าขายเพื่อการสรา้งรายได ้ไดแ้ก ่การเปิดรา้นขายของเบด็เตลด็ การขายของมอืสองและ
การขายหนงัสอื  
 
วิสาหกิจขนาดเลก็และกลาง  
วสิาหกจิขนาดเลก็และกลางมขีนาดใหญ่กวา่กจิกรรมสรา้งรายไดท้ัว่ๆ ไป วสิาหกจิลกัษณะนี้ใช้ บคุลากรในการ
ประกอบกจิการมากกวา่หนึ่งคนและเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของคนทีเ่ขา้มาท างานในวสิาหกจินี้ (บางครัง้มกีารใชค้ าวา่ 
“ไมโครเอนเตอรไ์พรซ์” แต่ในความเป็นจรงิแลว้วสิาหกจิขนาดเลก็และไมโครเอนเตอรไ์พรซ์กไ็มม่อีะไรแตกต่างกนั
มากนกั) กจิการเหล่านี้ ด าเนินการโดยใชส้มาชกิในครอบครวัทัง้ครอบครวั หรอืหลายครอบครวัมารวมตวักนั และอาจ
มกีารจา้งพนกังานเพิม่เตมิดว้ย ลกัษณะของธุรกจิจะมกีารใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมท่ีไ่มใ่ชข่องดัง้เดมิ สง่ผลใหบ้รกิาร
และผลติภณัฑข์องวสิาหกจิขนาดเลก็และกลางอาจอาจเรยีบงา่ยหรอืซบัซอ้นและบางครัง้กข็ายใหก้บัตลาดอื่นทีอ่ยู่
นอกเหนือชมุชนทีว่สิาหกจินัน้ตัง้อยู่ วสิาหกจิลกัษณะนี้มกัตอ้งใชท้กัษะในการบรหิารและทกัษะทางเทคนิคทีด่ ีมกัอยู่
ในเศรษฐกจินอกระบบแต่กม็สีว่นขอ้งเกีย่วอยู่ตรงชว่งรอยต่อระหวา่งเศรษฐกจินอกระบบและในระบบอยู่บา้ง เชน่ 
อาจจะผลติชิน้สว่นตามบา้นแบบนอกระบบแลว้จงึขายใหก้บัโรงงานขนาดใหญ่ในเศรษฐกจิในระบบเป็นตน้  
 
ตวัอย่างของกจิกรรมการผลิต (ซึง่จดัระดบัชัน้เป็นวสิาหกจิขนาดเลก็และกลาง) ไดแ้ก ่งานโลหะ งานไม ้งานตดัเสือ้ 
งานถกัผา้พรม งานผลติเสือ้ผา้อยู่ทีบ่า้น งานตดัเยบ็กระเป๋าและเป้ งานผลติบลอ็คซเีมนต์และงานเพาะเหด็  
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กรอบท่ี 14 สาธารณรฐัอินเดีย 
หน่ึงธรุกิจท่ีประสบความส าเรจ็ 
 
Centre for Overall Development (COD) เป็นองคก์รพฒันาภาคเอกชนในเมอืงเคราลาทางตอนใตข้อง ประเทศ
อนิเดยี COD เริม่ด าเนินโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและสรา้งโรงงานขนาดเลก็ขึน้เพื่อผลติพดัลมตดิ
เพดาน ทีม่ ี คณุภาพระดบัสง่ออกไดโ้ดยวา่จา้งพนกังานจ านวน 40 คนโดยครึง่หนึ่งของ พนกังานจ านวนนี้เป็นคน
พกิาร ชิน้สว่นทัง้หมดของพดัลมผลติจากศนูย์โดยใชว้สัดทุีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ทัง้หมดซึง่รวมถงึมอเตอรไ์ฟฟ้าดว้ย พดั
ลมทีผ่ลติไดน้ี้มคีณุภาพสงูและสง่ออกผา่นทางบรษิทัแห่งหนึ่งทีเ่ดลไีปยงัประเทศทางแถบอาหรบั โครงการนี้ต ัง้อยู่
ในหมูบ่า้นกจ็รงิแต่การกอ่ตัง้นัน้ตอ้งอาศยัความรว่มมอืระหวา่งองค์ กรพฒันาภาคเอกชน หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ 
ธนาคารและบรษิทัหา้งรา้น  โรงงานดงักล่าว มคีนงานเป็นผูบ้รหิารงานเองและเป็นตวัอย่างความส าเรจ็ทีเ่กดิจากการ
วจิยัตลาด การตัง้เป้าหมายไวส้งูแต่ไมย่ากพอทีจ่ะท าไดจ้รงิ และการเลอืกพึง่พาเครอืขา่ยอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
ตวัอย่างของกจิกรรมการให้บริการ (ซึง่จดัระดบัชัน้เป็นวสิาหกจิขนาดเลก็และกลาง) ไดแ้ก ่การซ่อมจกัรยาน การ
ซ่อมโทรทศัน์และวทิยุ การถ่ายเอกสารและการสง่โทรสาร การตัง้แผงขายอาหารปรงุสกุแลว้ การท าโรงแป้ง การ
ใหบ้รกิารคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
 
กรอบท่ี 15 ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
การเลง็เหน็ถึงศกัยภาพของการให้บริการ  
 
Digital Divide Data (DDD) คอืโครงการหนึ่งของประเทศกมัพูชาทีใ่หก้ารฝึกอบรมและวา่จา้งทัง้คนปกตแิละคน
พกิารมาเป็นสว่นหนึ่งของธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์  ธุรกจิของ DDD คอืการน าเขา้ขอ้มลูส าหรบัคอมพวิเตอรส์ าหรบั
ตลาดอเมรกินั เชน่ การบนัทกึระเบยีนหนงัสอืของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัลงในระบ บดจิติอล DDD ประสบ
ความส าเรจ็ในการสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถแขง่ขนัในตลาดสากลไดโ้ดยการฝึกอบรมใหม้ทีกัษะทาง
คอมพวิเตอร ์ดงันัน้ DDD จงึสามารถดงึผูม้อีายุน้อย ซึง่มคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

 
กลุ่มพ่ึงพาตนเองและกลุ่มธรุกิจ  
ดงัทีก่ล่าวถงึแลว้ขา้งตน้วา่เศรษฐกจินอกระบบเป็นระบบเศรษฐกจิทีจ่ะชว่ยให้คนพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าหา
เลี้ยงชพีไดง้า่ยทีส่ดุ อย่างไรกต็าม การประกอบกจิการของตนเองในเศรษฐกจินอกระบบนัน้ไมม่เีงนิบ านาญหรอืระบบ
ประกนัสงัคมอื่นรองรบั คนทีป่ระกอบกจิการของตนเองจงึจ าเป็นตอ้งหาวธิกีารสรา้งหลกัประกนัใหก้บัชวีติตนเองซึง่
วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการทีจ่ะท าเชน่นี้กค็อืการสมคัรเป็นสมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเองต่างๆ เพราะในหลายประเทศมกีาร
จดัตัง้กลุ่มลกัษณะนี้ข ึน้เพื่อเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการพฒันาชมุชนและลดความยากจน  
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“กลุ่มพึง่พาตนเอง” เป็นค าเรยีกหลวมๆ ทีใ่ชห้มายถงึกลุ่มคนซึง่มารว่มกนัเพื่อวตัถุประสงคเ์ดยีวกนั บอ่ยครัง้ที่
วตัถุประสงคด์งักล่าวคอืการออมเงนิผา่นทางแผนการออมทรพัย์กลุ่ม การออมทรพัย์นี้สามารถใชเ้พื่อชว่ยใหส้มาชกิ
ของกลุ่มแต่ละคนกอ่ตัง้หรอืขยายธุรกจิของตน หรอืท าใหก้ลุ่มท าธุรกจิในรปูแบบกจิการรว่มเพื่อแบง่ความเสีย่งและ
รบัภาระงานในระดบัทีแ่ต่ละบคุคลไมส่ามารถรบัไดด้ว้ยตนเอง แต่หน้าทีส่ าคญัทีส่ดุของกลุ่มลกัษณะนี้กค็อืการน าเอา
คนทีม่เีป้าหมายมาใหไ้ดพ้บกนัและเสรมิสรา้งความผกูพนัทางสงัคมและท าใหก้ารพฒันาชมุชนเกดิเป็นความจรงิได ้  
 
คนพกิารอาจเขา้รว่มกลุ่มของคนปกตกิไ็ดห้รอืจดัตัง้กลุ่มของตนเองขึน้ ทัง้สองวธิมีที ัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีต่างกนัไป คน
พกิารบางคนอาจรูส้กึวา่ตนตอ้งการพฒันาความแขง็แกรง่ของตนเองกอ่นเป็นกลุ่มรว่มกนัเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจและ
เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของตน คนพกิารบางคนอาจรูส้กึวา่อยากเขา้รว่มกลุ่มกบัคนปกตเิพื่อใหรู้ส้กึเป็น
สว่นหนึ่งของสงัคม โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งใสใ่จในประเดน็นี้และสนบัสนุนทัง้สองความ
เป็นไปได ้(ดอูงคป์ระกอบ “การสรา้งศกัยภาพ : กลุ่มพึง่พาตนเอง”)  
 
กรอบท่ี 16 สาธารณรฐัมาลาวี 
อีกหน่ึงความส าเรจ็ 
 
Titikuku DisabledGroup คอืกลุ่มของคนพกิาร 25 คนในเมอืงลลิองเว ประเทศมาลาวซีึง่รวมตวัเพื่อประกอบกจิการ
รว่มกนั (Titikuku แปลวา่ “เราตอ้งพฒันาตนเอง”) หลงัจากทีศ่กึษาตลาด การคา้ในประเทศอย่างละเอยีดและ
พจิารณาความสามารถของตนเป็นอย่างดแีลว้   สมาชกิในกลุ่มนี้กเ็ลอืกประกอบกจิการเพาะเหด็ สาเหตุเป็นเพราะวา่
มตีลาดรองรบัอยู่แลว้ซึง่กค็อืโรงแรมต่างๆ ในทอ้งถิน่ กจิการนี้สามารถเริม่ตน้ไดโ้ดยการใชเ้รอืนกระจกอย่างงา่ยที่
สรา้งจากแผน่พลาสตกิมงุบนโครงไม ้และใชส้ปอรเ์พื่อเริม่ เพาะเหด็ เทคโนโลยทีีใ่ชเ้ป็นแบบทีเ่รยีบงา่ยสะอาดและ
ไมจ่ าเป็นตอ้งใชปุ้๋ ยหรอืสารเคมอีื่น การ เพาะเหด็เหมาะกบัคนพกิารเป็นอย่างยิง่เนื่องจากไมต่อ้งใชแ้รงงานหนกัและ
ไมต่อ้งขดุดนิ ทุกกระบวนการสามารถท าไดข้ณะนัง่อยู่ บนรถเขน็ เหด็เป็นมนี ้าหนกัเบา สามารถเคลื่อนยา้ยได้
สะดวกโดยการใชจ้กัรยาน และความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ในการเพาะเหด็กส็ามารถเรยีนรูไ้ดง้า่ย ทางกลุ่ม 
Titikuku สามารถขายเหด็ทัง้หมดที่เพาะไดซ้ึง่กย็งัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการจรงิดว้ยซ ้า 

 
โครงสรา้งองคก์รส าหรบักลุ่มระดบัชมุชนดงักล่าวขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องกลุ่ม ส าหรบักลุ่มออมทรพัย์ขนาดเลก็จะ
อาศยัความไวเ้นื้อเชือ่ใจกนัระหวา่งสมาชกิเท่านัน้ แต่ส าหรบัวสิาหกจิออมทรพัย์ขนาดเลก็อย่างเชน่กจิการ เพาะเหด็
ของ Titikuku ทีย่กตวัอย่างไปนัน้กอ็าจจะตอ้งมโีครงสรา้งแบบหลวมมากกวา่ ทัง้นี้หากเป็นวสิาหกจิขนาดใหญ่ทีม่ ี
ความซบัซอ้นมากขึน้และมรีายไดแ้ละทรพัย์สนิจ านวนมากเขา้มาเกีย่วขอ้งกจ็ าเป็นตอ้งจดัตัง้กลุ่ม ในลกัษณะของ
ระบบสหกรณ์อย่างเป็นทางการภายใตก้ารก ากบัดแูลของกฎหมายเพื่อปกป้องสมาชกิจากเหตุต่างๆ เชน่ การขโมย
ทรพัย์สนิของกลุ่ม ยิง่กจิการ ธุรกจิมขีนาดใหญ่มากเพยีงใดกฎขอ้บงัคบัทีใ่ชก้จ็ าเป็นตอ้งเป็นทางการมากขึน้ตาม
เท่านัน้  
 
การรวมกลุ่มของคนพกิารดงัทีก่ล่าวมา จะมลีกัษณะเป็นทีเ่ป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการกต็าม  อย่างไรเสยีกย็่อม
ตอ้งมหีลกัการทีเ่หมอืนกนั กล่าวคอื  กองทุนหรอืธุรกจิ จะตอ้งเป็นของสมาชกิทุกคนรว่มกนั มกีารบรหิารทีเ่ป็น
ประชาธปิไตยเน้นเรือ่งการพึง่พาตนเอง ความเท่าเทยีมและความเป็นหนึ่งเดยีวกนั โดยการบรหิารจดัการทีด่กี็จะตอ้ง
อาศยัการประชมุอย่างสม ่าเสมอ การเลอืกตัง้ผูบ้รหิาร การท าบญัชทีีไ่มผ่ดิพลาดและการจดบนัทกึการตดัสนิใจทัง้ปวง
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ซึง่เป็นสว่นส าคญัของกระบวนการสรา้งศกัยภาพ ความมัน่ใจและความเชือ่ใจในหมูส่มาชกิแมว้า่กลุ่มๆ นัน้จะเป็น
กลุ่มลกัษณะไมเ่ป็นทางการและมขีนาดเลก็กต็าม  
 
ค าวา่ “สหกรณ์” มกัใชเ้พื่อสือ่ถงึกลุ่มของกจิการหลายๆ กจิการรวมกนั สหกรณ์ทีจ่ดัตัง้ ขึน้อย่างเป็นทางการคอื
สมาคมธุรกจิทีส่มาชกิเป็นผูบ้รหิารภายใตก้ารก ากบัดแูลของกฎหมาย สหกรณ์บาง แห่งนัน้มสีมาชกิเป็นคนงานพกิาร
ทัง้หมด บางสหกรณ์กป็ระกอบดว้ยสมาชกิทัง้ทีพ่กิารและไมพ่กิาร คนพกิารทีต่อ้งการจะจดัตัง้สหกรณ์จ าเป็นตอ้ง
ศกึษากฎหมายเกีย่วกบัสหกรณ์เสยีกอ่นแลว้จงึปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
กรอบท่ี 17 สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
ประโยชน์ท่ีดีกว่าส าหรบัทกุคน  
 
สมาชกิสหกรณ์ระดบัปฐมภมู ิ12 แห่งของสมาพนัธ์สหกรณ์แห่งชาตฟิิลปิปินสจ์ านวนรวม 650 คนประกอบดว้ยคน
พกิารเกอืบทัง้หมด บา้งกพ็กิารทางกาย พกิารทางประสาทสมัผสัหรอืพกิารทางสมอง สมาพนัธ์นี้ไดร้บัการรบัรอง
โดย Cooperative Development Authority วา่เป็นสหกรณ์ระดบัทุตยิภมูขิองคนพกิารเพยีงแห่งเดยีวของประเทศ 
ธุรกจิหลกัคอืการผลติเกา้อี้และโต๊ะเพื่อใชง้านในโรงเรยีน โดยพวกเขาจะ ขายผลติภณัฑเ์หล่านี้ใหแ้ก่
กระทรวงศกึษาธกิาร ค าขวญัในการประกอบธุรกจิของพวกเขากค็อื “อย่าซื้อเพราะสงสาร แต่ซื้อเพราะของเราถูก
จรงิ” 

 
ทัง้นี้กจิกรรมทางเศรษฐกจิที่มคีนงานพกิารเป็นสว่นหนึ่งในการผลติใดๆ ไมไ่ดห้มายความวา่ คนพกิารเป็นเจา้ของ
หรอืประกอบธุรกจินัน้ดว้ยตนเองเสมอไป ตวัอย่างเชน่ รา้นคา้หรอืโรง ผลติสิง่ของตามทีพ่กัพงิและกจิการทีต่วัคนงาน
ซึง่พกิารไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของและบรหิารเองนัน้ กไ็มถ่อืวา่เป็นการประกอบกจิการของตนเอง  
 
กิจกรรมแนะน า 
 
มองหาโอกาสทางการตลาด  
ไมว่า่ธุรกจิทีพ่จิารณาวา่จะท านัน้มขีนาดใหญ่หรอืเลก็มลีกัษณะอย่างไร  หรอืจะท าเป็นรายบคุคลหรอืเป็นกลุ่ม
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งศกึษาตลาดอย่างดเีสยีกอ่น การวเิคราะห์ตลาดประกอบดว้ย
องคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 สว่นดว้ยกนั ไดแ้ก ่ 
1. การมองหาความตอ้งการทีย่งัไมไ่ดร้บัการตอบสนองหรอืไดร้บัการตอบสนองแลว้ แตเ่พยีงบางสว่น 
2. การศกึษาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสิง่ของนัน้ๆ เพื่อการขาย 
3. การเลอืกผลติภณัฑห์รอืบรกิารซึง่สอดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถของตวับคุคลหรอืกลุ่มบคุคล  
 
การมองหาความตอ้งการทีย่งัไมไ่ดร้บัการตอบสนองตอ้งคดิและมองใหม้ากกวา่สิง่ทีเ่หน็หรอืเป็นอยู่ขณะนัน้  
ยกตวัอย่างเชน่ กลุ่ม Titikuku DisabledGroup ซึง่เพาะเหด็ขาย (ดกูรอบที ่16) กเ็ป็นเพราะสามารถเลง็เหน็วา่เหด็
เป็นผลติภณัฑท์ีบ่รรดาโรงแรมตอ้งการแต่ตลาดในทอ้งถิน่กลบัไมม่ขีาย กลุ่ม Kerala ซึง่ผลติพดัลมตดิเพดาน (ดู
กรอบที ่14) ไมไ่ดจ้ ากดัตวัเองไวเ้พยีงความตอ้งการในพื้นทีเ่ท่านัน้หากแต่ยงัเลง็เหน็อกีดว้ยวา่ตลาด ทีจ่ะจ าหน่าย
สนิคา้มขีนาดใหญ่กวา่เพยีงแคช่มุชนของพวกตน 
 



 

29 

 

เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการเพาะเหด็ไมใ่ชเ่รือ่งซบัซอ้นเพยีงแต่ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัดนีกัในประเทศมาลาวเีมือ่กลุ่มนี้เริม่ท า
กจิการ Titikuku เรยีนรูเ้ทคโนโลยดีงักล่าวจากบาทหลวงทีโ่บสถ์ประกอบกบัการ เขา้รบัการฝึกอบรมโดยภาควชิา
เกษตรกรรมของ LilongweUniversity แต่เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติพดัลมตดิเพดานนัน้ซบัซอ้นกวา่มากทาง
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึตอ้งจดัการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นส าหรบัการผลติ โดยบรษิทัซึง่จะเป็นผูร้บัซื้อ
พดัลมเหล่านี้ 
 
ผลติภณัฑท์ี ่Titikuku เลอืกซึง่กค็อืเหด็เป็นผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบัคนทีเ่คลื่อน ไหวรา่งกายไดจ้ ากดัเพราะวา่เหด็
มคีวามสะอาด น ้าหนกัเบา ไมต่อ้งใชแ้รงงาน มากนกั  เชน่เดยีวกนักบั พดัลมตดิเพดานซึง่อาจตอ้งใชเ้ทคนิคซบัซอ้น
ในการผลติแต่คนพกิารกส็ามารถผลติขึน้ไดโ้ดยไมย่ากนกั  
 
เลือกกิจกรรมให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตชนบท  
ส าหรบัในเขตเมอืงโอกาสทีค่นพกิารจะประกอบกจิการของตนเองทัง้ในเศรษฐกจิในระบบและนอกระบบย่อมมากกวา่
ในชนบท คนจ านวนมากในชนบทรวมถงึคนพกิาร จงึมกัจะตอ้งยา้ยถิน่ฐานเขา้มาสูเ่มอืงเพื่อการรบับรกิารทีด่กีวา่และ
เพื่อโอกาสในการท างานทีม่ากกวา่ดว้ย โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนทัง้ทีอ่ยู่ในชนบทและในเมอืง
จ าเป็นตอ้งพจิารณาหาโอกาสในการประกอบกจิการของตนเองซึง่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มดว้ย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในพื้นทีช่นบทซึง่มทีางเลอืกจ ากดั  พนัธฺกจิหลกัคอื  เราตอ้งพยายามหาทางท าใหค้นพกิารสามารถท าประโยชน์
ใหก้บัครอบครวัโดยการยกระดบัสภาพความเป็นอยู่ได้ และไมต่อ้งยา้ยถิน่ฐานเขา้เมอืง ยกตวัอย่างเชน่ครอบครวั
จ านวนมากในชนบทไมว่า่จะมทีีด่นิเป็นของตนเองหรอืไมม่กัจะเลี้ยงสตัว์  เชน่ ไก ่สกุรแพะหรอืโค เราสามารถสอนให้
คนพกิารมคีวามสามารถในการดแูลปศสุตัวท์ีบ่า้นอย่างดยีิง่ขึน้เพื่อประโยชน์ของครอบครวัได ้และโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งชว่ยหาตลาดส าหรบัผลติภณัฑท์ีผ่ลติได้จากบา้นของคนพกิารดว้ยเชน่กนั  
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กรอบท่ี 18 สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
ซนัดีถ้ีบรถสร้างเงิน 
 
ซนัดีม้าจากครอบครวัทีย่ากจนในเมอืงทาบาโกจ้งัหวดัอลัเบย์ ประเทศฟิลปิปินส ์ซนัดีต้อ้งพึง่พาครอบครวัมาโดย
ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิง่มารดาเพราะเขามปีญัหาดา้นสตปิญัญา เมือ่เขาอายุไดส้บิปีในปี  ค.ศ.  1997 โปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนของรฐับาลเมอืงทาบาโกไ้ด้พบเขาแลว้ชวีติของเขากเ็ริม่เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ 
มารดาของซนัดีม้คีวามเขา้ใจในความทุพพลภาพของบตุรชายมากขึน้ และ เขา้ใจดว้ยวา่ตนสามารถท าอะไรเพื่อ
ยกระดบัคณุภาพชวีติของบตุรชายได ้ซนัดีเ้รยีนจบชัน้ประถมศกึษาแมจ้ะตอ้งประสบกบัความยากล าบากและการ
กดีกนัจากสภาพแวดลอ้ม  จากนัน้เขาจงึเขา้ศกึษาต่อในภาควชิาการศกึษาพเิศษของ San LorenzoNationalHigh 
School ชว่งเวลานี้เองเป็นชว่งเวลาทีซ่นัดีเ้รยีนรู้ วธิกีารท าอาหารงา่ยๆ การไปซื้อของทีต่ลาด การใชค้อมพวิเตอร์
และการผลติเทยีนและหตัถกรรมอื่นๆ แต่เขารูส้กึเบือ่กบัการเรยีนดงันัน้เมือ่เขาอายุได ้17 ปีเขาจงึเริม่มองหาโอกาส
ทีจ่ะหารายไดด้ว้ยตนเอง  
 
ซนัดีต้อ้งการตระเวนเทีย่วไปตามทีต่่างๆ ดว้ยจกัรยานเหมอืนเดก็วยัรุน่ทัว่ไป และการขีจ่กัรยานเทีย่วของเขานี้เอง
ท าใหเ้ขาเกดิความคดิวา่จะหารายได้จากกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างไร เขาขอรอ้งให้ ครอบครวัซื้อรถสามลอ้ถบีให ้
แมว้า่บดิามารดาของเขาจะไมม่เีงนิซื้อใหใ้นตอนแรกแต่ซนัดีก้ส็ามารถโน้มน้าวใจใหท้ัง้สองคนซื้อใหโ้ดยมเีงือ่นไขวา่
เขาจะตอ้งผอ่นใชค้นืทุกเดอืน ซนัดีส้ามารถรกัษาสญัญานัน้ไดเ้พราะเขาใชส้ามลอ้ถบีนี้หาเลี้ยงตนเองเป็นคา่ใชจ้่าย
ส าหรบัสิง่จ าเป็นในชวีติ เชน่ คา่ยาและรายไดจ้ านวนดงักล่าวยงัเป็นรายไดส้ าหรบัครวัเรอืนอกีดว้ย บทบาทใหมน่ี้
ท าใหค้นในชมุชนเปลีย่นทศันคตทิีม่ตี่อเขา ท าให้ เขาไมต่อ้งถูกกดีกนัหรอืแบง่แยกอกีต่อไป และ ยงัไดร้บัการเชือ้
เชญิใหม้ารว่มกจิกรรมต่างๆ ของชมุชนเสยีดว้ยซ ้า ซนัดี้กล่าววา่ “เพราะผมเป็นคนทีม่ปีญัหาในการเรยีน ผมจงึตอ้ง
ยนืหยดัดว้ยตวัเองใหไ้ด ้ใชช้วีติอย่างมปีระโยชน์มคีรอบครวัและชมุชนทีย่อมรบัความพกิารของผมโดยไมก่ดีกนั
เพื่อทีผ่มจะไดม้อีนาคตทีส่ดใสเชน่เดยีวกบัคนอื่นเขาบา้ง”  

 
สร้างความมัน่ใจว่าบคุคลต้องมีทางเลือก 
ธุรกจิทีแ่ต่ละบคุคลจะท านัน้ควรจะเป็นสิง่ทีต่วัเขาเลอืกเองอยู่บนพื้นฐานของความสนใจ ทกัษะและทรพัยากร 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถ  

• ชว่ยใหบ้คุคลพจิารณาหาสิง่ทีต่นเองมคีวามสนใจ 
• พจิารณาวา่ครอบครวัไดใ้หก้ารสนบัสนุนไวอ้ย่างไรบา้ง  
• ชว่ยใหบ้คุคลนัน้สามารถหาทกัษะและทรพัยากรทีส่ามารถใชเ้พื่อสรา้งรายได้ ใหแ้กต่นเอง 

• สง่เสรมิใหบ้คุคลหรอืผูป้กครองของคนพกิารเขา้รว่มกลุ่มกจิกรรมสรา้งรายไดห้าก มคีวามเหมาะสม 
• ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการชว่ยให้หญงิพกิารสามารถประกอบกจิกรรมทีส่รา้งรายได้ 
• ชว่ยผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นคนพกิารใหก้ลายมาเป็นผูฝึ้กอบรมคนพกิารอื่นๆ  
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กรอบท่ี 19 สาธารณรฐัแองโกลา 
จิตวิญญาณแห่งการเป็นผูป้ระกอบการของเพโดร  
 
เพโดรเป็นชายหนุ่มชาวแองโกลาซึง่เป็นคนรา่งกายพกิารแต่มแีนวคดิสรา้งสรรคอ์ยู่ไมน่้อย เขาพกิารตัง้แต่เดก็
เพราะปว่ยเป็นโรคโปลโิอแต่สามารถใชม้อืไดเ้ป็นอย่างด ีเขาคดิ ออกแบบและท าตูป้ลาสวยงานส าหรบัประดบับา้น
เพื่อจ าหน่าย  แต่หากจะท าตูใ้ห้ มขีนาดใหญ่ขึน้เพื่อขายเขา้ตลาดทีด่ขี ึน้ไดเ้ขาจ าเป็นตอ้งใชป้ ัม๊และตวักรองซึง่หาได้
ยากในแองโกลา ทมีงานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดส้มัผสัถงึจติวญิญาณแห่งการเป็นผูป้ระกอบการของเพ
โดรจงึไดส้นบัสนุนเงนิทุนใหเ้ขาไดเ้ขา้รว่มจดัแสดงใน Huila Exposition ปี  ค.ศ.  2008 ซึง่เป็นงานแสดงสนิคา้
ส าหรบักจิการสว่นตวัและธุรกจิขนาดเลก็  
 
หลงัจากทีไ่ดน้ าเสนอผลติภณัฑข์องตนเองทีง่านแลว้เพโดรจงึไดรู้จ้กักบัรา้นคา้หลายรา้นซึง่ยนิดจีะจดัหาป ัม๊และตวั
กรองใหแ้ละจะรบัตูป้ลาของเพโดรไวด้ว้ย สว่นกลุ่มเจา้หน้าทีโ่ครงการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกไ็ดท้ าหน้าที่
ใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและออกคา่เล่าเรยีนในหลกัสตูรการบรหิารและการบญัชี เพิอ่เตมิใหเ้พโดร  ซึง่เขา ตอบ
แทนโดยสญัญาวา่เมือ่ธุรกจิของเขาเริม่ตน้และไปไดด้แีลว้เขาจะมาชว่ยฝึกสอนและเป็นพีเ่ลี้ยงใหก้บัคนพกิารอื่นๆ 
บา้ง  

 
หาต้นแบบ 
คนพกิารจ าเป็นตอ้งมบีคุคลตวัอย่างทีด่ทีีจ่ะสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ขาเหล่านัน้รเิริม่ประกอบกจิการของตนเองบา้ง 
ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นคนพกิารมอียู่ในชมุชนจ านวนมาก หากสามารถดงึ คนกลุ่มนี้เขา้มารว่มใน
เครอืขา่ยของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนแลว้นอกจากจะเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัคนพกิารอื่นๆ แลว้กย็งั
จะชว่ยปรบัเปลีย่นทศันคตขิองสงัคมไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย  
 
ส่งเสริมและสนับสนุนหญิงพิการ 
กจิกรรมสรา้งรายไดท้ าใหห้ญงิพกิารสามารถสรา้งรายรบัใหแ้ก่ครวัเรอืนของตนได ้แต่หญงิพกิารมกัถูกกดีกนัไมใ่ห้
เขา้รว่มในกจิกรรมทางธุรกจิเนื่องดว้ยมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลเดก็และครวัเรอืน การขาดการศกึษาและทกัษะ
ทางอาชพี ทศันคตทิางวฒันธรรมเกีย่วกบัสิง่ที่ ผูห้ญงิควรท าและการขาดทรพัยากร โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนจ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามมากเป็นพเิศษในการชว่ยใหห้ญงิพกิารสามารถรเิริม่หรอืขยายกจิกรรมสรา้ง
รายไดไ้ดไ้มว่า่ในบา้นหรอืในชมุชน และท าให้ เธอเหล่านัน้สามารถเขา้รว่มในกลุ่มพึง่พาตนเองหรอืวสิาหกจิใน
ลกัษณะทีเ่ป็นกลุ่มเป็นตน้ ในการ ด าเนินการโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอาจตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอืเป็น
พเิศษ เชน่ การจดัการเรือ่งการดแูลเดก็ การฝึกอบรมทกัษะทางธุรกจิและอาชพีข ัน้พื้นฐาน และการกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พา
ตนเองส าหรบัหญงิพกิารโดยเฉพาะ  
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การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานรฐัในท้องถ่ินและองคก์รกระแสหลกั  
รฐับาลของประเทศต่างๆ หน่วยงานพฒันาและโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนต่าง กม็เีป้าหมายในการลด
ความยากจนดว้ยกนัทัง้สิน้ในสว่นของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนนัน้จะใหก้ารสนบัสนุนคนพกิารในการ
ยกระดบัฐานะทางเศรษฐกจิโดยการสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่  และ องคก์รพฒันากระแสหลกัซึง่มี
โปรแกรมและมปีระสบการณ์ในงานลดความยากจนอยู่แลว้ กลยุทธทีส่ามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก ่  

• สนบัสนุนใหโ้ปรแกรมพฒันาวสิาหกจิขนาดเลก็กระแสหลกัของภาครฐัและภาคเอกชนใชน้โยบายและวธิี
ปฏบิตัทิีจ่ะชว่ยสรา้งความมัน่ใจวา่ การใหบ้รกิารและการชว่ยเหลอืต่างๆ ทีจ่ดัขึน้จะคลอบคลุมมาถงึคน
พกิาร  

• สง่เสรมิการน าคนพกิารเขา้สูโ่ปรแกรมพฒันาและลดความยากจนกระแสหลกั  
 
กรอบท่ี 20สาธารณรฐัอินเดีย 
การบรรเทาความยากจนด้วยการประหยดัอดออมและไมโครเครดิต 
 
โครงการบรรเทาความยากจนโครงการหนึ่งในรฐัอุตรประเทศ ประเทศอนิเดยีไดร้บัการสนบัสนุนทางดา้นเงนิทุนจาก
หลายหน่วยงาน ซึง่ เน้นเรือ่งการสรา้งศกัยภาพใหก้บัผูห้ญงิดว้ยการเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ความสามารถของผูห้ญงิใน
การควบคมุการใชร้ายไดน้ัน้ กลยุทธ์ของ โครงการนี้คอืการใหผู้ห้ญงิประหยดัมธัยสัถ์และใชไ้มโครเครดติเป็นหลกั 
คนพกิารกส็ามารถเขา้รว่มโปรแกรมนี้ได ้และโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนหลายโปรแกรมในรฐันี้กส็รา้ง
ความรว่มมอืกบัโปรแกรมนี้ดว้ยเชน่กนั  

 

• สนบัสนุนและชว่ยเหลอืใหอ้งคก์รเพื่อคนพกิารรณรงคเ์รือ่งสภาพความเป็นอยู่ของคนพกิารและสง่เสรมิให้
แนวทางการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ครอบคลุมถงึคนพกิารดว้ย  

 
กรอบท่ี 21 สาธารณรฐัประชาชนจีน  
โน้มน้าวจนเกิดผล  
 
China Disabled Persons’ Federation (CDPF) ในมณฑลไหหลงเจยีงของประเทศจนีประสบความส าเรจ็ในการโน้ม
น้าวใหร้ฐับาลระดบัมณฑลก าหนดนโยบายทีบ่งัคบัใหศ้นูย์และโปรแกรมฝึกอบรมกระแสหลกัรบัคนพกิารเขา้รว่มใน
กจิกรรมต่างๆ ดว้ย Green Certificate ซึง่เป็นโปรแกรมฝึกอบรมดา้นการเกษตรขนาดใหญ่จงึไดจ้ดัใหม้กีาร
ฝึกอบรมเรือ่งการพฒันาธุรกจิแกค่นพกิารจ านวนหลายพนัคน ซึง่คนพกิารเหล่านี้ ต่อมากส็ามารถเริม่กอ่ตัง้ธุรกจิ
ของตนไดโ้ดยใชเ้งนิกูจ้ากกองทุนฟ้ืนฟู (จากระบบโควตา้ของจนี)  
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• สรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รกระแสหลกัทีใ่หบ้รกิารดา้นการพฒันาธุรกจิ  
 

กรอบท่ี 22 สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 
ส่งเสริมผูป้ระกอบการหญิง 
 
โปรแกรมพฒันาผูป้ระกอบการส าหรบัผูห้ญงิโปรแกรมหนึ่งในประเทศเอธโิอเปียครอบคลุมถงึหญงิพกิารอย่างเป็น
ระบบ โปรแกรมนี้สอนทกัษะทางดา้นธุรกจิข ัน้พื้นฐาน และยงัใหบ้รกิารดา้นการพฒันาธุรกจิและเปิดโอกาสใหม้ี
การเขา้ถงึเงนิกูแ้ละงานเพื่อสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัสมาคมผูป้ระกอบการ ทีเ่ป็นผูห้ญงินอกจากนี้ผูป้ระกอบการ
รายหนึ่งซึง่พกิารกไ็ดร้บัเลอืกให้เป็นหวัหน้าสมาคมผูป้ระกอบการหญงิในระดบัทอ้งถิน่ดว้ย  

 
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงเงินทนุตัง้ต้น  
ไมว่า่กจิการทีค่นพกิารคดิจะท าคอือะไรกล็ว้นแลว้แต่จะตอ้งใชเ้งนิทุนส าหรบัตัง้ตน้ทัง้สิน้ เงนิทุนตัง้ตน้ ในทีน่ี้มาจากสี่
แหล่งส าคญัดว้ยกนั ไดแ้ก ่ทรพัยากรของบคุคลคนนัน้เองหรอืครอบครวั เงนิออมเงนิกูแ้ละเงนิชว่ยเหลอืโปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยใหค้นพกิารสามารถสรา้งทกัษะในการหาทรพัยากรและเขา้ถงึเงนิทุนตัง้ตน้ได ้
(ด ู“บรกิารดา้นการเงนิ”) 
 
กรอบท่ี 23 สาธารณรฐักานา  
ร้านอาหารของอากอูา 
 
อากอูาหญงิวยั 65 ปีมาจากโบเร ประเทศกานา เมือ่ 38 ประมาณกอ่นหน้านี้อากอูา ตอ้งตาบอดเพราะเป็นตอ้หนิ 
ครอบครวัของเธอมปีระวตักิารตาบอดมากถงึหกคน  และดเูหมอืนจะมสีาเหตุมาจากอาการเดยีวกนันี้ อากอูาแต่งงาน
แลว้มบีตุรหกคน เป็นหญงิสอง คนและชายสีค่นปจัจุบนัทัง้หมดโตเป็นผูใ้หญ่  ซึง่ต่างก็ แต่งงานและแยกไปอยู่เป็น
ครอบครวัของตนเอง  
 
กอ่นทีอ่ากอูาจะตาบอดเธอมอีาชพีเป็นชา่งท าผมและสามเีป็นคนคา้ขายอาหาร เมือ่อากอูาเริม่มองไมเ่หน็เธอกร็ูส้กึ
โดดเดีย่ว เบือ่หน่าย รูส้กึวา่ตนเองถูกกดีกนัและถูกทอดทิ้ง ทีส่ดุแลว้เธอจงึเอาแต่เศรา้ตรม  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนน าตวัอากอูาไปเขา้รบัการบ าบดัเพื่อใหเ้ธอสามารถเชือ่มต่อระหวา่ง อดตี
กบัปจัจุบนั ซึง่กท็ าใหเ้ธอเริม่เกดิความมัน่ใจอกีคร ัง้หนึ่ง   โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนยงัชว่ย เสรมิสรา้ง
ทกัษะในการท ากจิกรรมหารายไดใ้หก้บัเธอใหมอ่กีคร ัง้หนึ่ง ไมน่านหลงั จากนัน้ อากอูากด็ขี ึน้และเขา้สงัคมอกีคร ัง้
โดยการเปิดรา้นอาหารเพื่อขายเคงกี ้(อาหารทอ้งถิน่ประกอบดว้ยขา้วโพด ปลาทอดและพรกิไทย) เธอไดร้บัการ
แนะน าใหไ้ปตดิต่อกบัสหภาพเงนิกูใ้นทอ้งถิน่ เพื่อกูเ้งนิมาใชเ้ป็นทุนในการเริม่ตน้ธุรกจินี้ได ้ 
 
ในตอนเชา้รา้นของเธอจะมลีูกคา้เขา้มาตลอดเพื่อซื้อเคงกีแ้ละปลาทอดโดยเฉพาะอย่างยิง่ในวนัทีห่มูบ่า้นมตีลาดถอื
ไดว้า่อากอูาเป็นผูท้ีม่สีว่นสรา้งประโยชน์ใหก้บัทัง้ครอบครวัและชมุชนของเธอ  
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การจ้างงาน 
 
บทน า 
 
ทุกคนมสีทิธทิีไ่ดท้ างานทีด่ ี คนพกิารสามารถท างานรบัจา้งไดทุ้กรปูแบบ และ สามารถท างานใหก้บันายจา้งไดทุ้ก
ประเภทในทุกภาคสว่น ดว้ยเพราะไมม่งีานชนิดใดทีจ่ดัไดว้า่เป็น “งานทีเ่หมาะทีส่ดุ” ส าหรบัคนพกิาร คนหางานที่
เป็นคนพกิารพกิารกเ็ป็นเชน่เดยีวกนักบัคนหางานอื่นๆ คอื เป็นบคุคลทีม่คีวามสนใจ เป้าหมาย ทกัษะ ความสามารถ
และมรีะดบัการศกึษาของตนเอง ดว้ยปจัจยัของแต่ละบคุคลเชน่นี้  ความตอ้งการของตลาดแรงงานและการสนบัสนุน
ทีม่จีงึลว้นแลว้แต่เป็นปจัจยัส าคญัในการชว่ยใหค้นพกิารสามารถหางานทีเ่หมาะสมท าไดท้ัง้สิน้  
 
คนพกิารควรมทีางเลอืกในการจา้งงานและควรไดร้บัการพจิารณาวา่จา้ง  เพราะเป็นบคุคลทีม่ทีกัษะและสามารถท า
ประโยชน์ใหก้บังานได ้การวา่จา้งดงักล่าวไมใ่ชว่า่จา้งเพราะความเมตตากรณุา ดว้ยเหตุนี้เองการฝึกอบรมทกัษะแบบ
ครอบคลุมและการใหก้ารศกึษาแกค่นพกิารจงึถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัยิง่  
 
โอกาสในการจา้งงานมกัจะมเีกดิขึน้ในเศรษฐกจิในระบบมากกวา่ ดงันัน้องคป์ระกอบของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนนี้จะมปีระโยชน์ทีส่ดุในประเทศทีม่เีศรษฐกจิในระบบทีแ่ขง็แกรง่ อย่างไรกต็าม การประกอบอาชพีรบัจา้งกอ็าจ
เกดิขึน้ในเศรษฐกจิแบบนอกระบบไดด้ว้ยเชน่กนั  
 
กรอบท่ี 24  สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
ทนายความนามว่าไอรีน  
 
ไอรนีเกดิบนเกาะพาลาวนั ประเทศฟิลปิปินสใ์นปี ค.ศ. 1980 แต่กลบัตอ้งมคีวามทุพพลภาพอย่างรนุแรงเพราะ
ความบกพรอ่งของกระดกูไขสนัหลงั ทุกปีเธอและ มารดาจะตอ้งเดนิทางไปยงักรงุมะนิลาเพื่อปรบัหรอืเปลีย่นเครือ่ง
พยุงหลงัซึง่การเดนิทางนี้เป็นการเดนิทางทีย่าวไกลและมีอตัราคา่ใชจ้่ายสงู 
 
แต่เมือ่โครงการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนBahatala เริม่งานทีเ่กาะพาลาวนั  โครงการได้ เปิดหน่วยปฏบิตักิาร
เกีย่วกบักายอุปกรณ์ขึน้ ซึง่ท าให้ เธอกไ็มจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางไกลยงักรงุมะนิลาบอ่ยๆ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนใหท้ัง้ก าลงัใจและค าแนะน าวา่ไอรนีจะสามารถพฒันาและขยายกจิการรา้นขายของช าเลก็ ๆ 
ของครอบครวัไดอ้ย่างไรบา้งเพื่อเพิม่รายได ้ความชว่ยเหลอืนี้ท าใหไ้อรนีสามารถเรยีนจบดว้ยผลการศกึษาทีด่ี  และ
ท าใหเ้ธอไดทุ้นการศกึษาเพื่อเขา้มหาวทิยาลยัดว้ย  
 
ไอรนีส าเรจ็การศกึษาดา้นรฐัศาสตร์ดว้ยคะแนนเกยีรตนิิยมแลว้จงึศกึษาต่อดา้นกฎหมาย เธอส าเรจ็การศกึษาดา้น
กฎหมายในปี ค.ศ. 2006 ดว้ยผลการศกึษาทีด่มีากจนไดร้บัทุนการศกึษาอกีทุนหนึ่ง   ซึง่ต่อมา เธอสามารถสอบเนติ
บณัฑติผา่น ปจัจุบนัไอรนีมอีาชพีเป็นทนายความอยู่ในศาลสงูสดุของประเทศฟิลปิปินสแ์ละท างานเหมอืนเชน่
ทนายความคนอื่นๆ ในศาลนัน้  
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กรอบท่ี 25 สาธารณรฐัเลบานอน 
การอ านวยความสะดวกให้ได้รบัการว่าจ้างและการเปลี่ยนแปลงทศันคติ  
 
Lebanese Physically Handicapped Union (LPHU) มองวา่การจา้งงานถอืเป็นความรบัผดิชอบทีส่ าคญัต่อคน
พกิารในเลบานอนซึง่มเีศรษฐกจิในระบบทีแ่ขง็แกรง่และมกีารวา่จา้งงานจ านวนมาก  ซึง่ เป็นหนทางการท างานทีด่ี
ทีส่ดุส าหรบัคนพกิาร ผูอ้ านวยการของสหภาพนี้กล่าววา่ “เราต่างกม็คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั แต่ในเรือ่งของสทิธิ
นัน้เราลว้นมเีหมอืนกนั”  
 
โครงการหางานของ LPHU มเีป้าหมายทีจ่ะบรรลุผลลพัธ์หลกัสามประการดว้ยกนัไดแ้ก ่  

1. ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองภาคเอกชน  โดยเฉพาะในสว่นของ นายจา้งเพื่อใหม้องคนพกิารวา่เป็นคนที่
สามารถจา้งเป็นพนกังานได ้มผีลติผลและมกี าลงัซื้อ โดยตวับง่ชีท้ีส่ าคญัคอืรอ้ยละของการวา่จา้งคนพกิาร
ในกจิการภาคเอกชนทีเ่พิม่มากขึน้  

2. คนพกิารมคีวามสามารถเพิม่มากขึน้ ยกตวัอย่างเชน่การทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึโปรแกรมฝึกอบรมดา้น
อาชพีหรอืดา้นเทคนิคกระแสหลกัไดม้ากขึน้ซึง่โปรแกรมเหล่านี้ไดร้บัการดดัแปลงใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและสถานการณ์ของคนพกิารและสภาพความเป็นจรงิของตลาดแรงงาน ณ ขณะนัน้  

3. เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายและวธิปีฏบิตัขิองรฐับาล ยกตวัอย่างเชน่หน่วยงานรฐัมคีวามสามารถในการ
ประกาศใช้กฎหมายเกีย่วกบัสทิธขิองคนพกิารทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ นโยบายของประเทศเปลีย่นแปลง
จากแนวทางในลกัษณะเน้นใหค้วามอนุเคราะห์หรอืเป็นการกศุล  ซึง่จะ แยกคนพกิารออกจากสงัคมมาเป็น
แนวทางทีค่รอบคลุมคนพกิารใหอ้ยู่ในสงัคมปกต ิและส านกังานจดัหางานของประเทศมคีวามพรอ้มทีจ่ะ
ท างานรว่มกบัคนพกิารมากขึน้เพื่อชว่ยหางานใหก้บัคนพกิาร เหล่านี้ 

 
ในการทีจ่ะบรรลุผลลพัธ์เหล่านี้ได ้ LPHU ตอ้งวจิยัวา่คนพกิารไดร้บัการวา่จา้งอยู่  ณ ทีใ่ดบา้งและพวกเขาอยู่ใน
สถานการณ์แบบใด จากนัน้จงึสรา้งความสมัพนัธ์กบันายจา้งต่างๆ เพื่อจดัการฝึกอบรมใหก้บัคนพกิารและจดัหางาน
ทีเ่หมาะสมกบัทกัษะของตวัคนพกิารเอง  
 
LPHU ไดจ้ดัตัง้ศนูย์ใหค้ าแนะน าดา้นการจา้งงานใหส้ าหรบัคนพกิาร ศนูย์เหล่านี้จะเป็นจุดเชือ่มโยงระหวา่งนายจา้ง
และคนหางานทีเ่ป็นคนพกิาร หน้าทีข่องศนูย์คอืการตดิต่อกบันายจา้งเพื่อสอบถามวา่ก าลงั ตอ้งการคนงานทีม่ทีกัษะ
ใดอยู่จากนัน้ทางศนูย์กจ็ะชว่ยคนพกิารใหพ้ฒันาทกัษะดงักล่าวได ้  
 
นอกจากนี้ LPHU ยงัมเีวบ็ไซต์ส าหรบัคนหางานทีเ่ป็นคนพกิารซึง่มุง่จบัคูค่นหางานกบัโอกาส ในงานประเภทต่างๆ 
ดว้ย  
 
โทนี่เป็นลูกคา้คนหนึ่งของศนูย์ใหค้ าแนะน าดา้นการหางานของ LPHU งานของเขาคอืการบรูณะฟิล์มในคลงัเกบ็
ฟิล์ม “ LPHU มคีวามส าคญักบัผมมากครบัเพราะเขารูจ้กัคนมากมายในหลายธุรกจิและทีเ่ขาหางานใหผ้มไดก้ผ็า่น
ทางชอ่งทางเชน่นี้นี่เอง ผมมองวา่นี่เป็นวธิกีารทีส่รา้งสรรคแ์ละน่าสนใจครบั”  
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เป้าหมาย 
คนพกิารสามารถเขา้ถงึการจา้งงานและการมรีายไดท้ีเ่ท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการท าใหค้นพกิารสามารถหาและรกัษาไวซ้ึง่งานแบบรบัจา้งโดยการ
ยกระดบัความเท่าเทยีมใหค้นพกิารมโีอกาสไดร้บัการวา่จา้ง และการปฏบิตัใินทีท่ างาน ตลอดจนการเขา้ถงึบรกิารที่
น าไปสูก่ารจา้งงานได ้ 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารสามารถหารายไดผ้า่นการจา้งงานในเศรษฐกจิในระบบหรอืนอกระบบ 
• นายจา้งเลอืกจา้งและรกัษาคนงานทีเ่ป็นคนพกิารไว ้ ผา่นทางการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีค่รอบคลุมถงึคน

พกิารและพวกเขาสามารถเขา้ถงึได ้ 

• เพื่อนรว่มงานและฝ่ายบรหิารมคีวามเขา้ใจประเดน็เรือ่งความพกิารไดด้ยีิง่ขึน้และมทีศันคตทิีเ่ป็นบวกต่อ
ความพกิารมากขึน้  

• บรกิารดา้นการหางานกระแสหลกัทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนครอบคลุมถงึคนพกิารทุกกลุ่ม 
• คนพกิารมคีวามภาคภมูใิจในตวัตนเองมากขึน้ รูส้กึ ม ัน่คงปลอดภยัมากยิง่ขึน้และมสีถานะทีด่ขี ึน้พรอ้มกบั

ครอบครวัและชมุชนจากการจา้งงาน 

• คนพกิารสามารถท าประโยชน์ใหก้บัชวีติชมุชนและเศรษฐกจิดว้ยการจา้งงาน  
 
มโนทศัน์หลกั 
 
มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน 
หลายประเทศมกีฎหมายและนโยบายสง่เสรมิการวา่จา้งคนพกิารใหม้าท างานทัว่ไปโดยการใชโ้ควตา้ และออก
มาตรการต่างๆ เพื่อชว่ยใหไ้ดร้บัโอกาสในการจา้งงาน ไดแ้ก ่ มาตรการป้องกนัการกดีกนั มาตรการการจา้งงานเชงิ
บวก มาตการการรกัษาไวซ้ึง่งานหรอืการกลบัไปท างาน และนโยบายการวา่จา้งทางเลอืก  
 
ทางเลือกในการจ้างงาน 
การจา้งงานสามรปูแบบหลกัทีค่นพกิารสามารถท าไดม้ดีงัต่อนี้  
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การจ้างงานกระแสหลกั 
คนพกิารมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการจา้งให้ท างานในตลาดแรงงานกระแสหลกัทีม่กีารแขง่ขนั ตลอดจนจะตอ้งไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์และคา่จา้งเหมอืนคนงานอื่นๆ โอกาสในการวา่จา้งมอียู่ในทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนซึง่รวมถงึบรษิทัขา้ม
ชาตแิละธุรกจิต่างๆ ในทัง้เศรษฐกจิในระบบและนอกระบบ 
 
การจ้างงานแบบมีการสนับสนุน 
คนพกิารอาจจ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนอย่างต่อเนื่องในการทีจ่ะท างานในสถานทีท่ างานกระแสหลกัได ้การจา้ง
งานแบบมกีารสนบัสนุนมสีองประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก ่  

1. การจดัหางานใหค้นพกิารเพยีงคนเดยีวแบบมกีารสนบัสนุนกล่าวคอืมีการจดัหาคนงานเป็นพีเ่ลี้ยงคอยสอน
งานใหแ้ละใหก้ารสนบัสนุนชว่ยเหลอืคนพกิารเพื่อใหค้นพกิารคนนัน้สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

2. การท างานเป็นกลุ่มเป็นการจา้งงานในลกัษณะทีก่ลุ่มคนพกิารจ านวนหนึ่งไดร้บัการสนบัสนุนใหท้ างาน
รว่มกนัทัง้ในสภาพแวดลอ้มแบบกระแสหลกัหรอืในลกัษณะทมีงานเคลื่อนทีซ่ึง่จะใหบ้รกิารตามสญัญาจา้ง
ภายในชมุชน เชน่ การท าความสะอาดส านกังาน การท าสวน การท างานซ่อม แซมหรอืดแูลรกัษาภายนอก
อาคารและการลา้งรถเป็นตน้  

 
การจ้างงานในทีพ่กัพิง 
คนพกิารบางคนทีไ่มส่ามารถหาหรอืรกัษาไวซ้ึง่งานในสภาพแวดลอ้มของการวา่จา้งแบบเปิดหรื องานทีม่กีารแขง่ขนั
กนัโดยมหีรอืไมม่กีารสนบัสนุน คนกลุ่มนี้ อาจจะตอ้งท างานในสภาพแวดลอ้มแบบพเิศษ ซึง่เป็นแบบ ทีไ่ดร้บัการ
คุม้ครองในลกัษณะการจา้งงานในทีพ่กัพงิซึง่มกัจะมแีต่คนงานทีเ่ป็นคนพกิารเท่านัน้ รายไดแ้ละสภาพการท างานใน
สถานทีท่ างานลกัษณะนี้อาจจะแตกต่างจากสถานทีท่ างานกระแสหลกั  โดยพวกเขาจะท างานในรา้นผลติ ซึง่หลาย
แห่งในทีพ่กัพงิมงีานของชมุชนใหท้ ามากกวา่และมกีารจดัใหม้กีารจา้งงานแบบมกีารสนบัสนุนในสถานทีท่ างาน
กระแสหลกั บา้งกก็ าลงัเลอืกใชโ้มเดลทางธุรกจิต่างๆ และวสิาหกจิสงัคมเป็นตน้ บางแห่งสามารถจ่ายคา่จา้งและให้
สทิธปิระโยชน์ทัง้ยงัมเีนื้องานทีด่กีวา่งานทัว่ไปอื่นๆ ในสงัคมดว้ย  

 
กิจกรรมแนะน า 
 
ยกระดบัความตระหนักเก่ียวกบัศกัยภาพในการท างานและสิทธิในการถกูจ้างงานของคนพิการ  
กจิกรรมส าคญัในการทีจ่ะสง่เสรมิใหค้นพกิารไดร้บัการวา่จา้งใหท้ างาน กค็อืการรณรงคเ์พื่อยกระดบัความตระหนกัถงึ
ศกัยภาพของคนพกิาร กลุ่มเป้าหมายของกจิกรรมเหล่านี้ ไดแ้ก ่ กลุ่มนายจา้งและองคก์รของนายจา้ง คนพกิารและ
องคก์รเพื่อคนพกิาร หน่วยงานรฐั องคก์รภาคเอกชน คนงานและองคก์รของคนงานตลอดจนสมาชกิในครอบครวัและ
ชมุชน ทัง้นี้หากเจา้หน้าทีข่องรฐัเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมดงักล่าวดว้ยกจ็ะเป็นประโยชน์อย่างมาก  
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กรอบท่ี 26 บารเ์บโดส 
ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการจ้างงานด้วยการใช้นโยบาย  
 
เพื่อเป็นการสรา้งโอกาสให้คนพกิารสามารถทีจ่ะกา้วเขา้สูอ่าชพีปกตกิระแสหลกั Employers’Confederation of 
Barbados จงึไดป้ระกาศใชน้โยบายสง่เสรมิการวา่จา้งคนพกิาร  และ ในชว่งทีม่กีารเริม่ใชน้โยบายนี้เทรเวอร ์เพรสค็
อด (Trevor Prescod) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพฒันาสงัคมแห่งบารเ์บโดสเน้นย ้าถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชก้ลยุทธ์
ทีร่ะบใุนเอกสารนโยบายดงักล่าวโดยไดร้บัความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น เขาเน้นย ้าวา่ “ดงันัน้ทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนจะตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้มากเพยีงพอทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินการตามแผนงานนี้ส าเรจ็ไดใ้นเวลาอนัส ัน้” 
และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหเ้กดิความรว่มมอืดงักล่าวขึน้คณะรฐัมนตรจีงึไดใ้หก้ารสนบัสนุนในวงกวา้ง
ส าหรบัโปรแกรมพฒันาคนพกิารแห่งชาตดิว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมทีป่รกึษาสทิธคินพกิารระดบัประเทศซึง่มภีารกจิ
หนึ่งคอืการเฝ้าสงัเกตและรายงานพฒันาการของคนพกิารทัง้ในแงม่มุทางเศรษฐกจิและสงัคม 

 
เข้าใจในสภาพแวดล้อมด้านนโยบาย  
กอ่นทีก่ารรณรงค์ยกระดบัความตระหนกัใดๆ จะเริม่ตน้ขึน้ไดโ้ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งท า
ความเขา้ใจปญัหาดา้นกฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวา่จา้งคนพกิาร  และ ขอ้ผกูพนัของนายจา้งในบรบิท
ของทอ้งถิน่แต่ละแห่งเสยีกอ่น  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยใหค้นพกิารและองคก์รเพื่อคนพกิาร เขา้ใจในนโยบายการจา้ง
งานในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ และรณรงคเ์พื่อใหเ้กดินโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งขึน้ในกรณีทีไ่มไ่ดม้ี ก าหนดไว้
แต่เดมิ ทัง้นี้ฝ่ายนายจา้งเองกจ็ าเป็นตอ้งเขา้ใจในกรอบกฎหมายและนโยบาย เกีย่วกบัการจา้งงานคนพกิารดว้ย
เชน่กนั  
 
พิจารณาหากลยุทธที์มี่ประสิทธิภาพทีสุ่ดในการยกระดบัความตระหนัก  
กลยุทธ์ส าหรบัการรณรงค์ยกระดบัความตระหนกั ไดแ้ก ่  

• รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นกฎหมายในปจัจุบนัและ จดัท าขอ้มลูนี้ใหอ้ยู่ในรปูแบบทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย 
• ท าความรูจ้กักบัธุรกจิซึง่มนีโยบายในการวา่จา้งคนพกิารอยู่แลว้และใชเ้ป็นตวัอย่าง  
• รว่มมอืกบัองคก์รเพื่อคนพกิารและนกัเคลื่อนไหวเพื่อคนพกิารแลว้ใชค้นพกิารทีม่ปีระวตัิ การท างานทีโ่ดด

เดน่เป็นแบบอย่างแกค่นพกิารคนอื่นๆ  
 
โน้มน้าวนายจ้าง 
ประโยชน์ทีน่ายจา้งจะไดร้บัจากการจา้งคนพกิารมอีะไรบา้ง  

• นายจา้งทีม่ลีูกจา้งพกิารรายงานผลเสมอวา่คนพกิารสามารถท างานไดด้เีทยีบเท่าหรอืดกีวา่เพื่อนรว่มงานที่
เป็นคนปกตใินแงข่องผลติผล ความปลอดภยัและการเขา้งาน  

• ลดตน้ทุนทีเ่กดิจากการทีค่นงานออกกลางคนั พราะคนพกิารมแีนวโน้มทีจ่ะท างานอย่างต่อเนื่องมากกวา่คน
ปกติ 

• คนพกิารมทีกัษะทีภ่าคธุรกจิตอ้งการทัง้ทกัษะทางเทคนิคเกีย่วกบังานและทกัษะการแกป้ญัหาแบบถ่ายโอน
ไปสูส่ถานการณ์อื่นๆ ซึง่พฒันาขึน้จากชวีติประจ าวนั 



 

39 

 

• ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นปจัจยัทีท่วคีวามส าคญัมากขึน้ ในการประกอบธุรกจิจ านวนมาก ผูบ้รหิารบรษิทั
ต่างๆ รูส้กึวา่ตนจะตอ้งใหอ้ะไรคนืกลบัแกช่มุชนหรอืลูกคา้ซึง่ท าให้ตนประสบความส าเรจ็ได ้ 

 
กรอบท่ี 27 สหพนัธรฐัรสัเซีย 
การให้การสนับสนุนและการฝึกอบรม  
 
ASPECTUS เป็นองคก์รภาคเอกชนทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการสง่เสรมิ และสนบัสนุนใหค้นพกิารเขา้มามสีว่นรว่ม
ทางสงัคมและอาชพีในเขตเพริม์ของประเทศรสัเซยี ASPECTUSไดร้ว่มมอืกบั Handicap International และ 
Federal Employment Agency ของเขตเพริม์ในการจดัตัง้ศนูย์ขอ้มลูกลางและศนูย์ขยายงานสีแ่ห่งพรอ้มจดัท า
เวบ็ไซต์ขึน้เพื่อสง่เสรมิโอกาสในการจา้งงานและการฝึกอบรมแก่คนพกิารโดยเฉพาะ  

 
ช่วยและสนับสนุนให้คนพิการสามารถหางานได้  
การส่งต่อไปยงับริการแนะน าและสนับสนุนต่างๆ  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัเกีย่วกบับรกิารต่างๆ ทีส่ามารถชว่ยคน
พกิารไดร้บัการวา่จา้ง  บรกิารดงักล่าวนี้ ไดแ้ก ่ การใหบ้รกิารกระแสหลกัและการบรกิารโดยเฉพาะเพื่อ ฝึกอาชพีของ
คนพกิารการฝึกงาน การกอ่ตัง้ศนูย์ฟ้ืนฟูทางการแพทย์และทางอาชพี บรกิารดา้นการงาน การใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบั
อาชพีและบรกิารจดัหางาน (ทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน) จากนัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน กจ็ะ
สามารถเชือ่มโยงคนพกิารทีห่างานอยู่เขา้กบับรกิารเหล่านี้หรอืถา้หากไมม่บีรกิารลกัษณะดงักล่าวอยู่กส็ามารถเริม่จดั
ใหม้ขี ึน้ไดเ้องเชน่กนั  
 
ส ารวจตลาดแรงงาน 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัเกีย่วกบัตลาดแรงงานในทอ้งถิน่จงึจะ
สามารถชว่ยใหค้นพกิารหางานและไดร้บัการวา่จา้ง ขอ้มลูบางประเภทอาจมพีรอ้มแลว้ เชน่ ขอ้มลูจากหอการคา้ใน
ทอ้งถิน่หรอืจากหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ กระทรวงแรงงาน โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถ
ระบโุอกาสในการจา้งงานได้จากการวจิยัเพื่อประเมนิความจ าเป็นขององคก์ร และความตอ้งการแรงงานขององคก์ร  
ตลอดจนปรมิาณคนงานทีม่อียู่ซึง่สามารถท างานในต าแหน่งเหล่านัน้ได ้  
 
ประเมินและสนับสนุนคนพิการให้สามารถหางานได้ 
กอ่นทีจ่ะเริม่ด าเนินการจดัหางานใหก้บัคนพกิารนัน้เราตอ้งพจิารณากอ่นวา่คนพกิารคนนัน้ตอ้งการท างานในลกัษณะ
ใด  ซึง่สามารถท าได้ โดยการประเมนิความสนใจ เป้าหมาย ทกัษะ ความสามารถ แรง จูงใจและการสนบัสนุน (เชน่ 
ครอบครวั) การประเมนิ อาจท าไดจ้ากการสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดท้ราบถงึประวตักิารศกึษา การฝึกอบรมการท างาน 
กจิกรรมประจ าวนั ความใฝ่ฝนั ตลอดจนการเฝ้า สงัเกตการณ์ท ากจิกรรมต่างๆ หรอืการ ใหค้นพกิารคนนัน้ลอง
ปฏบิตังิานใหด้กูอ่น 
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ช่วยเลือกคนให้ตรงกบังาน 
ในการสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถหางานได้ สิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ คอืการเลอืกคนใหต้รงกบังานโดย
พจิารณาจากทกัษะและความสามารถของคนพกิารตลอดจนการสนบัสนุนทีค่นพกิารตอ้งการเมือ่อยู่ในสถานทีท่ างาน
ประกอบกบัความตอ้งการของตวังานเอง การจบัคูง่านกบัคนทีจ่ะปฏบิตังิานนัน้ไดค้วรเริม่จากการวเิคราะห์เนื้องานที่
มอียู่ในปจัจุบนัแลว้เพื่อใหเ้หน็วา่คนงานทีจ่ะตอ้งวา่จา้งนัน้ตอ้งท าอะไรบา้ง งานนัน้ท าอย่างไร ทีใ่ด ในสภาพ หรอื
เงือ่นไขใด และจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะและความสามารถอะไรบา้ง  
 
ประเมินการสนับสนุนทีอ่าจจ าเป็น 
การท าความเขา้ใจวา่ความทุพพลภาพของบคุคลอาจจะสง่ผลต่อเขาขณะทีอ่ยู่ในสถานทีท่ างาน จงึเ ป็นเรือ่งส าคญัที่
ผูว้า่จา้งจะตอ้งทราบขอ้มลูเบือ้งตน้ ดว้ย การถามคนพกิารเองวา่เขามคีวามตอ้งการพเิศษอะไรบา้ง หรอื จากการ
สงัเกตบคุคลนัน้ขณะท างานหรอืปฏบิตัิกจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั เมือ่ไดข้อ้มลูนี้แลว้กจ็ะทราบวา่คนพกิาร
ตอ้งการการสนบัสนุนหรอืจะตอ้งดดัแปลงปรบัเปลีย่นอะไรในสถานทีท่ างานบา้ง เชน่ เวลาเพิม่เตมิเพื่อท างาน ล่าม 
อุปกรณ์พเิศษหรอืความชว่ยเหลอืเรือ่งการเดนิทาง เป็นตน้   
 
ให้การฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะการหางาน  
คนพกิารจ านวนมากสามารถหางานใหต้นเองได ้แต่กย็งั มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการ
หางาน เชน่ การอบรมวธิกีารเขยีนประวตัสิว่นบคุคล การหางานในหนงัสอืพมิพ์ การหางานผา่นทางสมาชกิใน
ครอบครวัและคนรูจ้กัอื่นๆ การกรอก ขอ้ความในใบสมคัร การพฒันาทกัษะการ ใชโ้ทรศพัท์และการเขยีนจดหมาย
ตลอดจนการตอบค าถามเวลาสมัภาษณ์งาน และควรมกีารจดัอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรบัการหางานของคนพกิารดว้ย 
เชน่ โทรศพัท์ คอมพวิเตอรแ์ละโต๊ะ เป็นตน้ 
 
กรอบท่ี 28 ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
การเลือกคนให้ตรงกบัต าแหน่งงาน  
 
Business Advisory Council (BAC) ของประเทศกมัพูชาเป็นกลุ่มผูน้ าทางธุรกจิทีร่วมตวักนัดว้ยความสมคัรใจเพื่อ
สง่เสรมิเรือ่งการหางานของคนพกิาร กจิกรรมหนึ่งของ BAC คอืการหาต าแหน่งงานทีว่า่งอยู่ผา่นทางสมาชกิของ
สภาเองแลว้จงึเชือ่มโยงกบัองคก์รภาคเอกชนระดบัประเทศแห่งหนึ่งชือ่วา่ NationalCentre for People with 
Disabilities เพื่อหาคนพกิารซึง่ก าลงัหางานอยู่และมคีณุสมบตัติรงตามทีก่ าหนดของงานนัน้ๆ  
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สนับสนุนคนพิการให้สามารถรกัษางานไว้ได้ 
ใช้เครือข่ายการสนับสนุนทีม่ีอยู่แล้ว 
ส าหรบัคนพกิารบางคนแลว้ครอบครวัหรอืเครอืขา่ยทางสงัคมอื่นอาจสามารถใหก้ารชว่ยเหลอืและสนบัสนุนในการหา
และรกัษาไวซ้ึง่การวา่จา้งงานได ้  เพราะแมแ้ต่การใหก้ าลงัใจ จากญาตสินิทและเพื่อนฝงูกย็งัถอืวา่มปีระโยชน์อย่างยิง่
ในชว่งเวลาทีง่านอาจหาไดย้าก นอกจากนี้ คนพกิารยงัสามารถใชเ้ครอืขา่ยของตนในการ ขอรบัความชว่ยเหลอืต่างๆ 
เอง อาท ิการ ขอความอนุเคราะห์เพื่อนบา้นใหต้นเองรว่มเดนิทางไปท างานดว้ย  หรอืการหาขอ้มลูเรือ่งงานผา่นทาง
เพื่อนฝงูและสมาชกิในครอบครวัทีอ่อกไปท างานนอกบา้น เป็นตน้   
 
ท าให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนือ่งผา่นทางการสอนงาน การเป็นพีเ่ลี้ยงและ /หรือหุ้นส่วนทางธรุกิจ  
เมือ่คนพกิารไดร้บัการจา้งงานแลว้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถทีจ่ะท าใหเ้กดิความมัน่ใจแกค่น
พกิาร ดว้ยการ จดัคนงานทีใ่หก้ารสนบัสนุน ซึง่อาจจะเป็นคนสอนงาน เจา้หน้าทีป่ระจ าโปรแกรม อาสาสมคัรจาก
สหภาพหรอืพีเ่ลี้ยงเพื่อใหก้ารสนบัสนุนอย่างต่อเนื่องซึง่จะชว่ยคนพกิารใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานทีท่ างานได ้
ทัง้นี้กเ็พื่อชว่ยนายจา้งและคนงานใหส้ามารถแกป้ญัหาบางประการทีอ่าจเกดิขึน้ได ้และเพื่อท าใหแ้น่ใจไดว้า่คนงาน
ไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างดเีพยีงพอในงานของตนดว้ย บรกิารลกัษณะนี้มกัจดัใหม้ขี ึน้โดยองคก์รภาคเอกชนหรอืบรกิาร
จดัหางาน หรอืโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเองกอ็าจจะไปเยีย่มพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่เป็นครัง้คราว
เพื่อพจิารณาวา่เจา้หน้าทีห่รอืบคุลากรเหล่านัน้ท างานเป็นอย่างไรกนับา้งและตอ้งการความชว่ยเหลอืใดๆ เพิม่เตมิ
หรอืไม ่ 
 
กรอบท่ี 29 สาธารณรฐัอินเดีย 
ส าเรจ็ได้ด้วยความมุ่งมัน่และการสนับสนุน  
 
ศรนีีท างานใหก้บับรษิทัไอทขีนาดใหญ่ทีส่ดุบรษิทัหนึ่งในอนิเดยีชือ่ Wipro ซึง่วา่จา้งพนกังานราว 44,000 คน ศรนีีมี
ภาวะสมองพกิารแต่ทีไ่ดท้ างานในต าแหน่งงานนี้กเ็นื่องมาจากความมุง่ม ัน่ของตนเองประกอบกบัการสนบัสนุนจาก
ผูป้กครอง บดิามารดาตดัสนิใจมาตัง้แต่เขาเป็นเดก็ทารกแลว้วา่จะชว่ยใหเ้ขามโีอกาสในชวีติมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้
และทัง้คูก่ไ็ดใ้หก้ารเลี้ยงดทูีด่ทีีส่ดุแก่ศรนีี  ซึง่กไ็ดก้ลายมาเป็นสิง่ทีบ่ดิามารดาเริม่โครงการต่างๆ กบัตวัเขา รวมถงึ
ผูอ้ื่นทีเ่ชือ่ม ัน่ในตวัเขา  
 
เมือ่ศรนีีอายุได ้12 ปี  บดิา ของเขากซ็ื้อเครือ่งพมิพ์ดดีใหเ้ครือ่งหนึ่ง ไมช่า้ศรนีีกส็ามารถใชแ้ป้นพมิพ์ไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว และ ใชพ้มิพ์ดดีเครือ่งนี้ในการพมิพ์งานสง่ครทูีโ่รงเรยีนดว้ย เมือ่เรยีบจบแลว้เขาจงึเขา้ ศกึษาต่อใน
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์ ซึง่ใช้ ระยะเวลาหกเดอืนเพื่อเรยีนรูท้กัษะพื้นฐานทางดา้นคอมพวิเตอรต์่างๆ จากนัน้เขาจงึ
เริม่ท างานเป็นอาสาสมคัรที่ Spastics Society เพื่อสอนนกัเรยีนคนอื่นใหใ้ชค้อมพวิเตอรไ์ด ้จุดพลกิผนัอนัเป็นโชคดี
อย่างยิง่ของศรนีีเกดิขึน้เมือ่รองประธานของ Wipro มาเยีย่มชมสมาคมแห่งนี้ และไดเ้หน็ศรนีีขณะทีเ่ขาก าลงัปฏบิตัิ
หน้าทีร่องประธานของ Wiproi จงึไดเ้สนองานใหเ้ขาท า ปจัจุบนันี้ศรนีีท างานที่ Wipro มาเป็นเวลาเจด็ปีแลว้ในสาขา
ธุรการ มหีน้าทีจ่ดัเตรยีมสถานทีป่ระชมุ ป้อนขอ้มลูและท างานอื่นๆ ในคอมพวิเตอร ์ศรนีีอาจมปีญัหาเรือ่งการพูด
แต่เขากย็งัสามารถสือ่สารกบัเพื่อนรว่มงานไดอ้ย่างดโีดยใช้ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์เป็นหลกั 
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สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในภาคการจ้างงาน  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไมจ่ าเป็นตอ้งท างานเพื่อชว่ยคนพกิารหางาน แต่เพยีงฝ่ายเดยีว  เพราะใน
หลายประเทศมหีน่วยงานรฐัและองคก์รเอกชนทีส่ามารถเขา้มาชว่ยภารกจิในสว่นนี้ได ้หรอืแมแ้ต่สมาคมวชิาชพี
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่สมาคมนกับ าบดั ในดา้นอาชพีกย็งัสามารถชว่ยใหค้นพกิารหางานและรกัษาไวซ้ึง่งานนัน้ได ้  
 
สนับสนุนองคก์รนายจ้างให้รบัคนพิการเข้าท างาน 
องคก์รนายจา้ง อาท ิหอการคา้ ชมรมโรตาร ีศนูย์การฝึกอบรม สมาคมศษิย์เกา่และองคก์รในลกัษณะนี้สามารถให้
ขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์เกีย่วกบัความตอ้งการแรงงาน โอกาสในการสมคัรงาน ความตอ้งการของตลาด ชอ่งวา่งของการ
ฝึกอบรมและขอ้มลูการวา่จา้งอื่นๆ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการจา้งงานคนพกิาร  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถด าเนินการรว่มกบัองคก์รเพื่อคนพกิารในการวางแผน
ประชาสมัพนัธ์เพื่อรณรงค์ใหน้ายจา้งทุกประเภททัง้ทีเ่ป็นองคก์รขนาดเลก็ กลางและใหญ่ใหเ้ลอืกจา้งคนพกิารและ
อธบิายเหตุผลวา่ท าไมจงึควรท าเชน่นัน้โดยใชก้ารโน้มน้าวตามแบบทีไ่ดอ้ธบิายถงึขา้งตน้และตวัอย่างจากในชมุชน
ของนายจา้งนัน้เอง ซึง่สมาคมนายจา้งบางแห่งกอ็าจมแีนวทางในการสง่เสรมิใหจ้า้งคนพกิารเขา้ท างานอยู่แต่เดมิแลว้
ดว้ย  
 
กรอบท่ี 30  สาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 
ก าจดัอปุสรรคขวางกัน้การจ้างงาน  
 
Employers’ Federation of Ceylon ไดจ้ดัตัง้เครอืขา่ยชือ่ Sri Lanka Employers’ Networkon Disability ขึน้
ประกอบดว้ยกลุ่มนกัธุรกจิซึง่แสวงหาแนวทางการแกไ้ขอุปสรรคทีข่วางกัน้การจา้งงานคนพกิารเครอืขา่ยนี้รว่มมอื
กบั Motivation ซึง่เป็นองคก์รภาคเอกชนระดบันานาชาตเิพื่อจดักจิกรรมหางาน ใหแ้กค่นพกิารรว่มกนัหลายครัง้ 
Motivation จะเลอืกคนพกิารมาเขา้รว่มกจิกรรมตามความตอ้งการของนายจา้งและเปิดโอกาสใหค้นพกิารไดใ้ช้
ทกัษะในการหางานเพื่อน าเสนอตนเองภายในกจิกรรม นอกจากนี้เครอืขา่ยดงักล่าวยงัมกีารจดักจิกรรมอื่น ๆ อกี 
บา้งกจ็ดัดว้ยตนเอง บา้งกจ็ดัรว่มกบัองคก์รจากภาครฐัหรอืภาคเอกชนอื่น ไดแ้ก ่ การประชมุเชงิปฏบิตักิารส าหรบั
นายจา้ง กจิกรรมการฝึกอบรมและยกระดบัความตระหนกั การผลติซดีี รอมเพื่อสอนภาษามอืใหก้บัผูจ้ดัการ และการ
ก าหนดกฎขอ้ปฏบิตัสิ าหรบันายจา้งในการจา้งและน าคนพกิารเขา้สูส่ถานทีท่ างาน  
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สร้างความร่วมมือกบัสหภาพการค้าและองคก์รคนงาน  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถสรา้งความรว่มมอืกบัสหภาพการคา้และองคก์รคนงาน ไดด้ว้ย
เชน่กนั ดว้ยเป็นเพราะวา่สหภาพและองคก์รประเภทดงักล่าวมจีุดยนืเรือ่งความเท่าเทยีมกนั ความเป็นหนึ่งเดยีวกนั
และความยุตธิรรมในสงัคมท าให้อยูในฐานะทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหเ้กดิโอกาส  และ การปฏบิตัทิี่
เท่าเทยีมกนัส าหรบัลูกจา้งทีพ่กิาร นอกจากนี้ สหภาพการคา้ยงัสามารถโน้มน้าวและรณรงคเ์พื่อใหเ้กดิ ความตระหนกั
ในเรือ่งของสทิธสิ าหรบัคนงานพกิาร ชว่ยใหค้นพกิารสามารถหางานท าไดแ้ละสนบัสนุนคนพกิารในการท างานจรงิ
เมือ่พวกเขาไดเ้ขา้ท างานแลว้  
 
ส่งเสริมการว่าจ้างคนพิการในองคก์รภาคเอกชน  
องคก์รต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีท่ างานเกีย่วกบัความพกิาร การฟ้ืนฟูหรอืการพฒันาอยู่แลว้จ าเป็นตอ้งมคีวาม
กระตอืรอืรน้เป็นพเิศษในการวา่จา้งคนพกิารหรอืสมาชกิในครอบครวัของคนพกิารโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนเองกค็วรเปิดการจา้งงานแรงงานคนพกิารโดยเฉพาะหญงิพกิาร  เพื่อท างานภาคสนามและเป็นเจา้หน้าทีร่ะดบั
บรหิารเพราะจะเป็นการเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์ร สง่เสรมิความน่าเชือ่ถอืและท าใหโ้ปรแกรมเป็นทีย่อมรบัของคน
พกิารและครอบครวัมากยิง่ขึน้ และเพราะบุ คลากรเหล่านี้มปีระสบการณ์ตรงจงึเขา้ใจปญัหาความพกิารเป็นอย่างดี
และสามารถเป็นแบบอย่างใหก้บักลุ่มเป้าหมายทีโ่ปรแกรมมุง่หวงัชว่ยเหลอืดว้ยอกีทางหนึ่ง  
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บริการด้านการเงิน 
 

บทน า 
บรกิารดา้นการเงนิ ไดแ้ก ่การออมเงนิ สนิเชือ่ เงนิ สนบัสนุนโครงการ  การประกนัและการโอนเงนิ ไมโครเครดติ
หมายถงึเงนิกูข้นาดเลก็และความตอ้งการดา้นสนิเชือ่ของลูกคา้ในขณะทีไ่มโครไฟแนนซ์หมายถงึบรกิารทางดา้น
การเงนิทีห่ลากหลายยิง่กวา่นัน้ อาท ิการออมเงนิ การ ท าประกนั สนิเชือ่บา้นและการโอนเงนิส าหรบับคุคลและธุรกจิ
ขนาดเลก็ สถาบนัไมโครไฟแนนซ์ในทอ้งถิน่สามารถใหบ้รกิารไมโครไฟแนนซ์และจดักจิกรรมพฒันาต่าง ๆ ได ้อาท ิ
การฝึกอบรมทกัษะผูป้ระกอบการและทกัษะชวีติ และการใหค้ าแนะน าในเรือ่งต่างๆ อาท ิสขุภาพและโภชนาการ 
สขุอนามยั การยกระดบัคณุภาพชวีติและความส าคญัของการใหก้ารศกึษาแกเ่ดก็  
 
ความชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิอย่างไมเ่ป็นทางการจากภายในชมุชน เชน่ จากสมาชกิในครอบครวั องคก์รทาง
ศาสนา เพื่อนบา้น เพื่อนฝงูและกลุ่มพึง่พาตนเอง ถอืวา่เป็นลกัษณะหนึ่งของชมุชนทีย่ากไรม้าโดยตลอด และ ยงัคง
เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการอยู่รอดของคนจ านวนมาก ผูใ้หบ้รกิารไมโครไฟแนนซ์ในแบบทีเ่ป็นทางการมากขึน้ ไดแ้ก ่
สหกรณ์ ธนาคารหมูบ่า้น สมาคมออมทรพัย์และสนิเชือ่ ผูป้ล่อยกูแ้บบดัง้เดมิ ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัไมโคร
ไฟแนนซ์ บรกิารดงักล่าวยงั มสีว่นชว่ยใหค้นจนสามารถหลุดพน้จากผูป้ล่อยกูอ้สิระและคนรบัจ าน าดว้ยเพราะคน
เหล่านี้มกัคดิอตัราดอกเบีย้สงูและท าใหค้รอบครวัต่างๆ ตอ้งตกอยู่ในภาวะทีย่ากจนมากขึน้ไปอกี  คนจนจ านวนมาก
ไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิไดเ้พราะวา่ไมม่หีลกัทรพัย์ค ้าประกนัหรอืไมม่คีนค ้าประกนั ให ้  ในขณะทีค่น
พกิารอกีเป็นจ านวนมากกไ็มม่แีมแ้ต่เอกสารทีจ่ะแสดงวา่ตนอาศยัอยู่ทีใ่ดจงึท าใหไ้มส่ามารถขอรบับรกิารดา้นการเงนิ
ได ้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งอ านวยความสะดวกและเขา้ชว่ยเจรจา ประเดน็ต่างๆ ในดา้น
การเงนิตามทีจ่ าเป็น 
 
กรอบท่ี 31 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
บริการด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสร้างรายได้  
 
คนพกิารมกัประสบปญัหาในการเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิเพื่อ น ามาสนบัสนุนกจิการทีจ่ะสรา้งรายได ้เพื่อเป็นการ
แกป้ญัหานี้โปรเจคการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในแถบชนบทของจงัหวดัสวุรรณเขตของประเทศลาวจงึไดใ้หก้าร
สนบัสนุนโดยจดัตัง้กองทุนออมทรพัย์ของหมูบ่า้นขึน้ เพื่อ เป็นทางเลอืกส าหรบัคนพกิารใหส้ามารถรว่มกบัผูอ้ื่นใน
ชมุชนในการแกป้ญัหาดงักล่าวได ้ 
 
และทีห่มูบ่า้นโพธิไ์สของเขตต าบลเสพลประเทศลาวกม็กีารจดัตัง้คณะกรรมการการกองทุนเงนิประจ าหมูบ่า้นขึน้
ประกอบดว้ยทัง้คนพกิารและคนปกต ิโดยมี กลุ่มเจา้ทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอยใหก้ารฝึกอบรมดา้นการ
ออมเงนิ การบรหิารและการ จดัท าบญัชสี าหรบัสมาชกิในหมูบ่า้น ทุกคนในหมูบ่า้นรวมถงึคนพกิารสามารถเขา้เป็น
สมาชกิกองทุนนี้ไดด้งันัน้คนพกิารจงึเป็นสว่นหนึ่งของการตดัสนิใจกระแสหลกัในชมุชน สมาชกิแต่ละคนตอ้งน าเงนิ
รายไดข้องตนเองฝากเขา้ไวใ้นกองกลางจ านวนหนึ่งทุกเดอืนเพื่อใชเ้งนินี้เป็นทุนส าหรบัการปล่อยกู ้ทัง้นี้คนพกิารจะ
ไดร้บัการจดัล าดบัใหไ้ดร้บัเงนิกูก้อ่นเพื่อใหม้เีงนิทุนส าหรบัการ ประกอบกจิการทีส่ามารถสรา้งรายได้ 
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กรอบท่ี 32 สาธารณรฐัอินเดีย 
ร่วมกนัออม 
 
ทัว่ประเทศอนิเดยีมกีลุ่มพึง่พาตนเองจ านวนหลายพนักลุ่มซึง่มเีงนิออมรวมกนัจ านวนหลายลา้นรปีู ดว้ยทรพัยากรที่
มอียู่นี้กลุ่มพึง่พาตนเองจงึสามารถเขา้หารอืกบัธนาคารเพื่อขอเงนิกูข้นาดใหญ่โดยใชเ้งนิออมทีม่เีพื่อเป็นหลกัทรพัย์
ค ้าประกนัได ้เงนิกูข้นาดใหญ่นี้เอง ทีท่ าใหพ้วกเขาสามารถจดัท าโครงการต่างๆ ทีม่ ีขนาดใหญ่ยิง่ขึน้และชว่ยใหพ้วก
เขาหลุดพน้จากความยากจนได ้ 
 
กลุ่มพึง่พาตนเองของคนพกิารกลุ่มหนึ่งประกอบดว้ยสมาชกิ 12 คน (ชายเกา้คนห ญงิสามคน) ในจ านวนนี้สบิคน
พกิารเป็นโปลโิอ หนึ่งคนมปีญัหาในการไดย้นิและอกีหนึ่งคนมปีญัหาในการเรยีนรู ้ 
 
สมาชกิแต่ละคนของกลุ่มออมเงนิเป็นจ านวน 30 รปีู ( 0.66 ดอลลารส์หรฐั) ต่อเดอืนเพื่อใหไ้ดจ้ านวนเงนิรวม 360 
รปีู(8 ดอลลารส์หรฐั) เพื่อ น าไปฝากเขา้ธนาคาร สมาชกิของกลุ่มสามารถขอเงนิกูจ้ากกลุ่มได้  และ ช าระคนืโดยคดิ
ดอกเบีย้เป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2(รอ้ยละ24ต่อปี) มรีะยะการช าระคนืปกตภิายใน 6 เดอืน  
 
ตวัอย่างของการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิของกลุ่ม ไดแ้ก่ 

• หญงิคนหนึ่งขอยมืเงนิ 1,000 รปีู (22.2 ดอลลารส์หรฐั) เพื่อเป็นคา่วสัดสุ าหรบัผลติธูป เธอสามารถใชเ้งนิ
ทีไ่ดจ้ากกองทุนของกลุ่มเพื่อเลี้ยงดมูารดาของเธอได ้ 

• หญงิอกีคนหนึ่งขอยมืเงนิ 1 ,000 รปีู ( 22.2 ดอลลารส์หรฐั) เพื่อเป็นคา่วสัดเุยบ็ปกัถกัรอ้ย เธอท างานได ้
300 รปีู (6.6 ดอลลารส์หรฐั) ต่อสปัดาห์และสามารถเลี้ยงดู มารดาทีม่อีายุมากแลว้ได ้ ซึง่ทกัษะการเยบ็ปกั
ถกัรอ้ยกเ็ป็นสิง่ทีเ่ธอเรยีนรูจ้ากโปรแกรมฝึกอบรมของรฐับาลนัน่เอง 

• ชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มขอยมืเงนิ 500 รปีู ( 11 ดอลลาร)์ เพื่อเป็นคา่เล่าเรยีน ขณะนี้เขา ก าลงัศกึษาอยู่ใน
สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นครใูนอนาคต ชายคนนี้จะไดร้บัทุนการศกึษาจากรฐับาลเมือ่ถงึ
เวลาสิน้ปีแต่เขามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจ่ายคา่เล่าเรยีนกอ่นเวลานัน้ และเขาจะจ่ายช าระเงนิคนืใหก้บักลุ่ม
เมือ่ไดร้บัเงนิทุนจากรฐับาลแลว้  

 
ทางกลุ่มจะเป็นผูต้ดัสนิใจเองวา่จะคดิดอกเบีย้ส าหรบัสมาชกิกลุ่มเป็นอตัราเท่าใดโดยทีด่อกเบีย้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจาก
การปล่อยเงนิกูน้ี้เป็นรายไดข้องกลุ่ม ดงันัน้สมาชกิทุกคนในกลุ่มจงึไมเ่สยีประโยชน์แต่อย่างใด 
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เป้าหมาย 
คนพกิารและครอบครวัสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิอย่างเท่าเทยีมเพื่อสนบัสนุนการพฒันากจิกรรมทาง
เศรษฐกจิและกจิกรรมอื่นๆ และเพื่อยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ของตน เองและครอบครวั 
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการพจิารณาและระบกุารใหบ้รกิารดา้นการเงนิแกค่นพกิาร อ านวย
ความสะดวกและสง่เสรมิใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิได ้  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึเงนิสนนัสนุนต่างๆ เงนิกูห้รอืความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิอื่นๆ ของรฐับาลหรอื
สถาบนัเอกชนโดยพจิารณาจากเกณฑร์ะดบัความยากจน 

• การเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิท าใหค้นพกิารสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของตนเองและจดัตัง้หรอื
พฒันาธุรกจิขนาดเลก็ซึง่น ามาสู่รายไดใ้หแ้กต่นเองและครอบครวั  

• หญงิพกิารสามารถควบคมุและจดัการทรพัยากรทางดา้นการเงนิของตนไดด้ยีิง่ขึน้  

• ผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิปรบัเปลีย่นกฎ บรกิารและสภาพแวดลอ้มเพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ใชบ้รกิารได้
สะดวกขึน้  

 
มโนทศัน์หลกั 
 
ประเภทของบริการด้านการเงิน  
บรกิารดา้นการเงนิหา้ประเภทหลกั ไดแ้ก ่การออมเงนิ สนิเชือ่ เงนิ สนบัสนุนโครงการการประกนัและการโอนเงนิ  
 
การออมเงิน 
การออมเงนิเป็นนิสยัซึง่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการพึง่พาตนเอง การออมเงนิเป็นประจ าแมเ้ป็นเพยีงจ านวนไมม่ากก็
สามารถท าใหค้นทีพ่ยายามอยู่รอดมโีอกาสทีจ่ะเรยีนรูว้ธิจีดัการเงนิได ้เงนิออมเป็นเงนิทุนทีท่ าใหค้นรูส้กึวา่ตนเองมี
คณุคา่ เกดิความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกบักลุ่มและมคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงพอทีจ่ะเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิได ้คนทุกคน
ไมม่ใีครจนเกนิกวา่ทีจ่ะฝึกฝนนิสยัการออมและการทีบ่คุคลมคีวามพกิารกไ็มค่วรจะเป็น สาเหตุใหไ้มอ่อมเงนิดงันัน้คน
พกิารจงึไมค่วรใชค้วามพกิารของตนเองเป็นขอ้อา้งในการไมอ่อมเงนิ 
 
เงนิออมสามารถใชเ้พื่อการศกึษา การฝึกอบรมหรอื การเริม่ตน้ธุรกจิ กจิกรรมทางธุรกจิ ทีร่เิริม่ขึน้ใหมส่ว่นมาก
จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิออมสว่นตวั ซึง่โดยปกตแิลว้สถาบนัทีใ่หกู้ย้มืสว่นมากจะไมเ่อื้ออ านวย  หรอืการชว่ยเหลอื ทัง้ดา้น
การเงนิและสิง่ของใหแ้กส่มาชกิใหมซ่ึง่ยงัไมเ่คยพสิจูน์ความสามารถในการออมเงนิของตน เอง 
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สินเชือ่ 
สนิเชือ่คอืเงนิกูซ้ึง่มกัตอ้งช าระคนืพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดการใหส้นิเชือ่สามารถท าไดห้ลายทาง
ดว้ยกนั ไดแ้ก ่ผา่นทางกลุ่มพึง่พาตนเอง สหกรณ์สนิเชือ่และเงนิออม สถาบนัไมโครไฟแนนซ์และธนาคารพาณิชย์ 
เป็นตน้ 
 
เงินสนับสนุนโครงการ 
เงนิสนบัสนุนอาจอยู่ในรปูของเงนิสดหรอืสิง่ของอย่างอื่น เชน่ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ สตัวห์รอืวสัดทุางการเกษตร เป็น
ตน้  เงนิ สนบัสนุนรมกัมแีหล่งทีม่าคอืจากโปรแกรมหรอืโครงการของรฐับาล องคก์รภาคเอกชน มลูนิธ ิสมาคมใน
ทอ้งถิน่หรอืแผนทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อชว่ยกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสเป็นการเฉพาะ 
 
การประกนั 
การประกนัมหีลากหลายรปูแบบดว้ยกนั ตวัอย่างเชน่การประกนัพชืผล การประกนัชวีติหรอืการประกนัสขุภาพผู้
ใหบ้รกิารดา้นการเงนิบางครัง้กม็กีารประกนัเป็นบรกิารเสรมินอกเหนือจากสนิเชือ่ดว้ยเชน่กนั เชน่ บรกิารประกนั
ความทุพพลภาพซึง่เป็นกลไกส าคญัในการป้องกนัไมใ่หเ้กดิความยากล าบากทางการเงนิขึน้หากบคุคลทีเ่ป็นผูเ้อา
ประกนันัน้เกดิความพกิารขึน้มา  
 
การโอนเงิน 
การเขา้ถงึบรกิารโอนเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพและใชง้านงา่ยเป็นเรือ่งส าคญัส าหรบัคนทีไ่มส่ามารถท างานหรอืตอ้งพึง่พา
การสนบัสนุนจากผูอ้ื่นทีอ่ยู่ภายนอกชมุชนของตน ในบางประเทศอาจมรีะบบ การโอนเงนิแบบไมเ่ป็นทางการซึง่ไมไ่ด้
เชือ่มโยงกบัระบบธนาคารซึง่บรกิารโอนเงนิอาจเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเริม่ตน้ธุรกจิใหม ่  
 
ประเภทของผูใ้ห้บริการด้านการเงิน 
ผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิสามารถแบง่ไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ๆ สามกลุ่มดว้ยกนั คอื ผูใ้หบ้รกิารเฉพาะทาง ผูใ้หบ้รกิารแบบไม่
เป็นทางการและผูใ้หบ้รกิารไมเ่ฉพาะทาง  
 
ผูใ้ห้บริการเฉพาะทาง 
องคก์รต่างประเภทกนัต่างกม็กีารน าเสนอบรกิารดา้นการเงนิที่ต่างกนัออกไป บรษิทัประกนัใหบ้รกิาร ดา้นการ
ประกนัภยั  บรษิทัโอนเงนิ(อย่างเชน่ Western Union) ใหบ้รกิารโอนเงนิ ธนาคารพาณิชย์มกัใหบ้รกิารดา้นการเงนิ
ทุกประเภทในขณะทีธ่นาคารไปรษณีย์มกัใหบ้รกิารแต่เฉพาะบญัชอีอมทรพัย์เท่านัน้ สถาบนัไมโครไฟแนนซ์เฉพาะ
ทางสามารถจดัตัง้ไดใ้นรปูองคก์รเอกชน บรษิทัเงนิทุนหรอืแมแ้ต่ธนาคารซึง่มกัจะใหบ้รกิารสนิเชือ่เท่านัน้แต่ ใน
ปจัจุบนันี้ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารออมเงนิ โอนเงนิและประกนัมากขึน้แลว้ เชน่เดยีวกนักบัสหกรณ์ออมเงนิและสนิเชือ่ก็
สามารถใหบ้รกิารดา้นการออมเงนิและปล่อยสนิเชือ่แกส่มาชกิดว้ยเชน่กนั  
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ผูใ้ห้บริการแบบไม่เป็นทางการ  
กลุ่มแบบบรหิารการเงนิของตนเองประเภททีพ่บบอ่ยทีส่ดุกค็อืเงนิกูห้มนุเวยีนในลกัษณะระบบแชรซ์ึง่แต่ละประเทศ
จะมชีือ่เรยีกต่างกนัไป ในระบบนี้สมาชกิในกลุ่มจะจ่ายเงนิจ านวนเลก็น้อยลงในกอง กลางทุกสปัดาห์หรอืทุกเดอืนตาม
ความสมคัรใจ จากนัน้จงึน าเงนิ กองกลางจ านวนนี้มอบใหส้มาชกิคนใดคนหนึ่ง ในลกัษณะเงนิกูห้รอืเงนิสนบัสนุน  
ระบบและกลุ่มลกัษณะนี้มชีือ่เรยีกวา่ Rotating Savingsand Credit Association (ROSCA) และถอืเป็นกจิกรรมแบบ
ทีพ่บมากทีส่ดุประเภทหนึ่งของกลุ่มพึง่พาตนเองจ านวนมาก (ด ู“การประกอบกจิการของตนเอง” และองคป์ระกอบ 
“การสรา้งศกัยภาพ : กลุ่มพึง่พาตนเอง”)  
 
แผนแบบการบรกิารดา้นการเงนิขา้งตน้เป็นวธิกีารแบบธนาคารระดบัชมุชนทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่ท าใหส้มาชกิสามารถ
ออมเงนิไดโ้ดยงา่ยและไดร้บัเงนิกอ้นเป็นครัง้คราวเพื่อช าระคา่ใชจ้่ายพเิศษทีอ่าจเกดิขึน้ ระบบแบบไมเ่ป็นทางการนี้
สามารถระดมุทุนและรกัษาเงนิออมใหอ้ยู่ภายในชมุชน และเนื่องจากระบบแบบนี้อาศยัความ ไวเ้นื้อเชือ่ใจกนัเป็นหลกั
จงึมสีว่นชว่ยเสรมิสรา้งความเป็นหนึ่งเดยีวกนัในกลุ่มและชว่ยสรา้งทุนทางสงัคมอกีดว้ย 
 
ผูใ้ห้บริการไม่เฉพาะทาง 
องคก์รเอกชน องคก์รทางศาสนา องคก์รเพื่อคนพกิารและหน่วยงานรฐัต่าง ๆ มกัมบีรกิารดา้นการเงนิในรปูแบบของ
เงนิสนบัสนุนหรอืเงนิกูเ้พื่อเป็นบรกิารเสรมิจากหน้าทีง่านหลกัขององคก์รนัน้ๆ  
 
จุดแขง็ของผูใ้หบ้รกิารไมเ่ฉพาะทาง ไดแ้ก่ 

• อาจมกีารใหเ้งนิกูค้วบคูก่บัการใหก้ารฝึกอบรมทกัษะดา้นเทคนิคและธุรกจิ แกผู่ร้บับรกิาร 
• ผูใ้หบ้รกิารไมเ่ฉพาะทางอาจใหค้วามชว่ยเหลอืในรปูของเงนิหรอืสิง่ของ เชน่ หลงัจากทีส่ าเรจ็หลกัสตูร

ฝึกอบรมทกัษะแลว้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอาจไดร้บัชดุเครือ่งมอื เชน่ จกัรเยบ็ผา้ หรอือุปกรณ์ชว่ยเหลอือื่นๆ 
เชน่ รถเขน็ เป็นตน้   

 
จุดอ่อนของผูใ้หบ้รกิารไมเ่ฉพาะทาง ไดแ้ก ่  

• การใหบ้รกิารดา้นเงนิกูอ้าจใชเ้วลานานและความเชีย่วชาญเฉพาะทางมากกวา่ทีป่ระเมนิไว้  
• กระบวนการคดักรองลูกคา้ทีเ่ป็นคนพกิารอาจมลีกัษณะอ นุโลมมากเกนิไปโดยมจีุดประสงค์เพื่อชว่ยเหลอื 

ดว้ยเหตุนี้ คนทีไ่ดร้บัเงนิกูจ้รงิอาจไมม่คีวามสนใจและความสามารถเพยีงพอทีจ่ะใชเ้งนิกูน้ัน้ใหเ้กดิ
ประโยชน์อย่างคุม้คา่ 

• อตัราดอกเบีย้มกัจะต ่าและการบงัคบัใหช้ าระคนืเงนิกู้คนืมกัไมจ่รงิจงั 
• ตน้ทุนของการด าเนินแผนเงนิกูอ้าจสงูมากเกนิกวา่เงนิทุนทีไ่ดร้บัเขา้มาโดยเฉพาะอย่างยิง่หากอตัราการ

ช าระคนืต ่าจะท าใหเ้งนิทุนหดหายจนแผนดงักล่าวไมส่ามารถด ารงอยู่ได ้  
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กิจกรรมแนะน า 
 
ส่งเสริมนิสยัการออม 
การออมเงนิเป็นเรือ่งจ าเป็นในการยกระดบัสภาพความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบับคุคลทีย่ากจนหรอื อยู่ใน
ภาวะดอ้ยโอกาส หากบคุคลใดยงัไมเ่คยเรยีนรูท้ีจ่ะสรา้งนิสยัของการออมกไ็มค่วรจะเริม่สรา้งหนี้ การออม จะชว่ยให้
คนมนีิสยัในการเสยีสละและละทิ้งซึง่บางสิง่บางอย่างเพื่อความจ าเป็นในอนาคต ความรูแ้ละนิสยันี้เป็นรากฐานที่
ส าคญัของการช าระคนืเงนิกูใ้นอนาคต ในขณะเดยีวกนัเงนิออมทีร่วบรวมไวไ้ดน้ัน้กจ็ะท าใหบ้คุคลอยู่ในฐานะทีจ่ะ
เขา้ถงึบรกิารไมโครไฟแนนซ์กระแสหลกัไดง้า่ยขึน้และสามารถใชไ้มโครเครดติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย  
 
การเป็นสมาชกิกลุ่มออมทรพัย์อย่างไมเ่ป็นทางการอย่างเชน่ ROSCA สามารถท าใหบ้คุคลเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิ
ได ้อย่างไรก็ ตาม  การทีค่นพกิารจะเขา้รว่มกลุ่มลกัษณะดงักล่าวไดน้ัน้  เขากจ็ าเป็น กจ็ะตอ้งมกี าลงัความสามารถ
เพยีงพอและยนิดทีีจ่ะสง่เงนิออมรายสปัดาห์หรอืรายเดอืนตามทีก่ลุ่มก าหนดเสยีกอ่น และตวักลุ่มเองกจ็ะตอ้งยนิดรีบั
คนพกิารเขา้เป็นสมาชกิดว้ย แต่การทีจ่ะเป็นเชน่นี้ได้ กน็บัวา่เป็นเรือ่งยากเพราะกลุ่มออมเงนิอย่างไมเ่ป็นทางการมี
ลกัษณะไมต่่างกบัสงัคมโดยทัว่ไปซึง่มกัจะกดีกนัหรอืมองขา้มคนพกิารออกจากเขา้รว่มอยู่แลว้ ดงันัน้คนพกิารบาง
แห่งจงึตอ้งจดัตัง้ ROSCA ของตนเองขึน้เพื่อแกป้ญัหาเรือ่งการถูกกดีกนัเชน่วา่นี้  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถกระตุน้และสอนใหค้นพกิารและครอบครวั สรา้งนิสยัการออมไดด้งันี้  

• อ านวยความสะดวกในการจดัตัง้กลุ่มออมทรพัย์ส าหรบัคนพกิาร 
• ชว่ยคนพกิารใหส้ามารถเปิดบญัชธีนาคารกบัสถาบนั การเงนิทีน่่าเชือ่ถอื 

• ชว่ยคนพกิารใหส้ามารถเขา้เป็นสมาชกิกลุ่มพึง่พาตนเองและกลุ่มออมทรพัย์ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัต่างๆ  
• ท าใหส้มาชกิกลุ่มมคีวามสามารถดา้นการบรหิารและจดัการ เงนิของตนเอง 
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กรอบท่ี 33 สาธารณรฐัอินเดีย 
เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ด้วยกลุ่มพ่ึงพาตนเอง  
 
Chetanalya คอืชือ่ขององคก์รเอกชนซึง่ด าเนินงานในอยู่ในย่านสลมั ทัง้หกแห่งของกรงุเดล ีประเทศอนิเดยี 
เป้าหมายของ Chetanalya คอืการสนบัสนุนใหค้นจนและคนพกิารจดัตัง้กลุ่มพึง่พาตนเองขึน้มา เงนิทุนทีเ่กดิจาก
การรวมกลุ่มของผูด้อ้ยโอกาสไดส้รา้งความแตกต่างใหก้บัชวีติของของพวกเขาเป็นอย่างมากChetanalya มกีลุ่ม
พึง่พาตนเอง 578 กลุ่มในทัง้หกย่านและมเีงนิออมรวมกนัมหาศาล ในแต่ละปีเงนิออมทีร่วบรวมไดจ้ากกลุ่ม
โดยทัว่ไปจะถูกใชเ้พื่อจ่ายคา่ปรบัปรงุบา้น ช าระหนี้ จ่ายคา่สาธารณูปโภค คา่เล่าเรยีน คา่เดนิทาง การแต่งงาน 
ธุรกจิ การซ่อมยานพาหนะ คา่รกัษาพยาบาล คา่งานศพ คา่รถลาก คา่กจิกรรมตามเทศกาล น าไปใชเ้ปิดรา้นขาย
ของ เปิดบญัชธีนาคาร ซื้อถงัแก๊ส หนงัสอืเรยีนและโทรทศัน์ เป็นตน้  
 
คนพกิารและมารดาของเดก็พกิารในโปรแกรมนี้สามารถเขา้รว่มในกลุ่มพึง่พาตนเองกระแสหลกั  และ ไมต่อ้งตัง้กลุ่ม
พเิศษของตนเอง โดยอตัราสว่นของสมาชกิทีเ่ป็นคนพกิารอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ6 

 
ช่วยแก้ไขเรื่องการแยกตวัเอง  
เมือ่คนพกิารถูกกดีกนัและถูกปฏเิสธซ ้าหลายครัง้จากกลุ่มต่างๆ ในสงัคม หรอืไดร้บัการปกป้องมากเกนิไปในชว่งวยั
เดก็กย็ิง่ท าใหพ้วกเขาขาดความภมูใิจหรอืความมัน่ใจในตนเองจนเป็นเหตุใหค้นพกิารแยกตวัเองออกจากบรกิาร
ต่างๆ อย่างเชน่การใชบ้รกิารไมโครเครดติ การแยกตวัเองอกีประเภทหนึ่ง เป็นลกัษณะทีพ่บในคนพกิารและครอบครวั
บางรายทีค่าดหวงัวา่ตนจะตอ้งเป็นฝ่ายรอรบัสิง่ของบรจิาคหรอืตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอือยู่โดยตลอด 
 
อุปสรรคขวางกัน้อนัเกดิจากการแยกตวัเองออกจากสงัคม เป็นสิง่ทีจ่ะกา้วขา้มผา่นไดย้ากแต่หากไมเ่รง่แกไ้ขเรือ่งนี้
แลว้คนพกิารกไ็มอ่าจรบัประโยชน์จากหนทางชว่ยเหลอือื่นๆ ไดก้ารแกไ้ขเรือ่งการแยกตวัเองเป็นความรบัผดิชอบ
ของคนพกิารและครอบครวั องคก์รเพื่อคนพกิารและโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมบีทบาทส าคญัในการ
ชว่ยใหค้นพกิารท าหน้าทีข่องตนตรงจุดนี้ไดด้ว้ยการใหค้ าแนะน าปรกึษาอย่างใสใ่จและระมดัระวงั  
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กรอบท่ี 34 สาธารณรฐัอกูนัดา 
ร้านซ่อมจกัรยานของโอคคั  
 
โอคคัเป็นโปลโิอตัง้แต่ในวยัเดก็จงึมปีญัหาเรือ่งการเคลื่อนไหวรา่งกายเป็นอย่างมาก สง่ผลใหเ้ขากลายเป็นคน ขาด
ความมัน่ใจดว้ย แมเ้ขาไมค่ดิวา่ตนเองจะสามารถหาเลี้ยงครอบครวัไดแ้ต่ เขากย็งัไดร้บัการฝึกอบรมโดยโปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนโปรแกรมหนึ่งจนสามารถซ่อมจกัรยานเป็น โอคคัไดเ้รยีนรูง้านจากชา่งซ่อมจกัรยาน
ผูม้ปีระสบการณ์คนหนึ่งเป็นเวลาสามเดอืนจากการตดิต่อของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจนทีส่ดุแลว้ 
เขาสามารถพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นทัง้ยงัเกบ็ออมเงนิสดไดเ้พยีงพอทีจ่ะซื้อเครือ่งมอืชา่งพื้นฐานดว้ย ทุกวนันี้โอคคัมี
งานซ่อมจกัรยานซึง่ลูกคา้ตอ้งเขา้ควิอยู่โดยตลอดรา้นซ่อมของโอคคัอยู่ใต้ตน้ไมเ้ขามลีูกจา้ง 4 คน ( ในจ านวนนี้เป็น
คนพกิารสองคน) เขามี คลงัอะไหล่ทีต่อ้งใชเ้ป็นของตนเองแลว้ดว้ย แผนการ ต่อไปของโอคคัคอืการเปิดบญัชกีบั
สถาบนัไมโครไฟแนนซ์เพื่อทีว่นัหนึ่งเขาจะไดส้ามารถขอรบัเงนิกูเ้พื่อสรา้งรา้นทีเ่ป็นกจิลกัษณะในอนาคต 

 
หาแบบอย่าง 
คนพกิารตอ้งการแบบอย่างเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจในการ เผชญิกบัความทา้ทายในการประกอบกจิการของตนเอง 
ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นคนพกิารย่อมมอียู่ในทุกชมุชน เราสามารถน าเขาเหล่านี้ มาเขา้รว่ม
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเพื่อเป็นแบบอย่างในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัคนพกิารอื่นๆ และ
ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองสงัคมในวงกวา้งและรวมถงึในแวดวงไมโครไฟแนนซ์โดยเฉพาะดว้ย  
 
กรอบท่ี 35 สาธารณรฐัประชาชนจีน 
นายหวงักบับทบาทของการเป็นแบบอย่างคนใหม่  
 
หวงัอาศยัอยู่ในแถบภเูขาทีห่่างไกลของประเทศจนีและสญูเสยีการมองเหน็หลงัจากประสบอุบตัเิหตุ เหตุการณ์นี้ถอื
เป็นเรือ่งเลวรา้ยมากต่อครอบครวัของเขา เ นื่องจากหวงัจะไมส่ามารถท างานเป็นชาวนาเพื่อหาเลี้ยงสมาชกิคนอื่นๆ 
ไดอ้กี แต่แลว้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในทอ้งถิน่กไ็ดส้อนใหเ้ขาสามารถเดนิทางไปไหนมาไหน ได้
เองและใชช้วีติประจ าวนัไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่ผูอ้ื่น ปจัจุบนัเขาท าธุรกจินวดโดยการจา้งหมอนวดตาบอดสบิคนซึง่ท าให้
เขามรีายไดเ้พยีงพอส าหรบัการเลี้ยงดคูรอบครวัและสง่เสยีใหลู้กสาวฝาแฝดทัง้สองคนไดเ้ขา้โรงเรยีน นอกจากนี้ 
เขายงัไดฝึ้กสอนคนตาบอดอกี 60 คนใหส้ามารถท างานนวดได้  เขาจงึ ไดร้บัการยกย่องโดยคนพกิารในย่านนัน้ให้
เป็นคนพกิารตวัอย่าง 
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ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการเงินกระแสหลกั 
คนพกิารควรเขา้ถงึการใหบ้รกิารดา้นการเงนิอย่างเท่าเทยีมกนักบัคนปกต ิผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิมกัจะตดั หรอื
ยกเวน้คนพกิารออกจากการใหบ้รกิารเนื่องจากอุปสรรคทางดา้นกายภาพหรอืวฒันธรรมหรอืเนื่องจากทศันคตทิีเ่ป็น
ลบของเจา้หน้าที ่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถอ านวยความสะดวกใหค้นพกิารเขา้ถงึบรกิาร ดา้น
การเงนิดงันี้ 

• รณรงคเ์พื่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัส าหรบัคนพกิารในการเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิกระแสหลกั  

• พจิารณาหาผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิและน าเสนอกบัผูป้ระกอบการวา่คนพกิารกม็ศีกัยภาพในการเป็นลูกคา้
ทางการเงนิเชน่กนั 

• ชว่ยใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิมคีวามเขา้ใจในเรือ่งความพกิารเพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถขยายฐานลูกคา้ให้
ครอบคลุมมาสูก่ลุ่มคนพกิารดว้ย  

• สนบัสนุนใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิวา่จา้งคนพกิารซึง่มคีณุสมบตัเิพยีงพอ และมคีวามสามารถเป็นพนกังาน
ขององคก์ร 

• สนบัสนุนผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิค านึงถงึความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ป็นคนพกิาร ฝึกอบรมพนกังานใหใ้สใ่จ
และสมัผสัถงึความแตกต่างหลากหลายของบคุคลใหม้ากขึน้และจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้เพราะ
เป็นสิง่ทีลู่กคา้ทุกกลุ่มจะเกดิความพงึพอใจรว่มกนั  

• สอนคนพกิารใหส้ามารถเขา้ไปตดิต่อหรอืท าธุรกรรมกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิได ้และสอนใหค้นพกิาร
เขา้ใจวา่บรกิารและขอ้ผกูพนัต่างๆ มลีกัษณะเป็นอย่างไรบา้ง 

• ชว่ยใหห้ญงิพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิได ้เพราะผูห้ญงิมกัเป็นหวัหน้าครวัเรอืนและตอ้ง
รบัผดิชอบการดแูลบตุรและบดิามารดาซึง่อยู่ในวยัชรา ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งสามารถควบคมุและบรหิาร
การเงนิของตนเองเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของครอบครวัไดอ้ย่างดยีิง่ขึน้  

 
กรอบท่ี 36 สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 
ช่วยให้ได้เงินกู้ 
 
หญงิพกิารในประเทศเอธโิอเปียซึง่ท าธุรกจิขนาดเลก็สามารถเขา้ถงึบรกิารทางดา้นสนิเชือ่ไดจ้ากสถาบนัไมโคร
ไฟแนนซ์กระแสหลกัแห่งหนึ่งชือ่ Gasha MFI ดว้ยความชว่ยเหลอืขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ทัง้นี้
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดเ้จรจากบั Gasha ใหร้บัเรือ่งค ารอ้งขอเงนิกูจ้ากผูป้ระกอบการหญงิพกิารและได้
น ามาพจิารณาตามเงือ่นไขเชน่เดยีวกนักบัคนปกต ิและมกีารจดัตัง้กองทุนค ้าประกนัสนิเชือ่ขึน้เพื่อ สรา้งความมัน่ใจ
ของสถาบนัไมโครไฟแนนซ์ซึง่มองลูกคา้กลุ่มนี้วา่เป็นกลุ่มทีม่คีวาม“เสีย่งสงู” โ ครงการนี้ยงัมกีารฝึกอบรมเพื่อ
ยกระดบัความตระหนกัเรือ่งความพกิารใหก้บับคุลากรของสถาบนัอกีดว้ย ทีผ่า่นมามหีญงิพกิารไดร้บัเงนิกูจ้าก
สถาบนัไมโครไฟแนนซ์กระแสหลกัแห่งนี้แลว้กวา่ 150 คน 
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การป้องกนัทางสงัคม 
 
บทน า 
มาตรการป้องกนัทางสงัคมมไีวเ้พื่อเป็นเหมอืนตาขา่ยแห่งความปลอดภยัเพื่อรองรบัผูค้น  เพื่อใหพ้วกเขา พน้จาก
สภาพความยากจนการสญูเสยีหรอืการขาดรายไดอ้นัเนื่องมาจากความเจบ็ปว่ย ความทุพพลภาพหรอืความชราภาพ  
 
ในประเทศทีม่รีายไดส้งูต่าง ประชากร สว่นมากไดร้บัการป้องกนัทางสงัคมในรปูของสวสัดกิารสงัคมหรอืเงนิบ านาญ
ไมว่า่จะไดร้บัจากรฐัหรอืแผนงานของภาคเอกชนหรอืจากทัง้สองทาง และคนสว่นมากยงัสามารถเขา้ถงึการดแูล
สขุภาพซึง่ใชเ้งนิภาษหีรอืเบีย้ประกนั ในประเทศเหล่านี้คนทีไ่มส่ามารถท างานไดจ้ะไม่ เกดิสภาพความยากจน เ พราะ
มสีวสัดกิารส าหรบัผูว้า่งงาน เชน่ เบีย้เลี้ยงคนพกิารและการชว่ยเหลอืในรปูแบบอื่นๆ ส าหรบัมาตรการป้องกนัทาง
สงัคมส าหรบัคนทีเ่กดิความพกิารเนื่องจากอุบตัเิหตุในทีท่ างานหรอืความเจบ็ปว่ย ไดแ้ก ่ การให้เงนิชดเชย การรกัษา
รายไดแ้ละคา่รกัษาพยาบาล คนพกิารอาจไดร้บัการชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิในหลายรปูแบบ เชน่ เบีย้เลี้ยงส าหรบั
การเดนิทางหรอืผลประโยชน์ในกรณีทีต่อ้งกลายเป็นคนไรส้มรรถภาพ มาตรการป้องกนัทางสงัคมของประเทศเหล่านี้
ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อเป็นการประกนัวา่บคุคลจะสามารถเขา้ถงึสิง่ของและบรกิารทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชพีอย่าง
สมศกัดิศ์รขีองตน 
 
ส าหรบัสถานการณ์ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่านัน้จะมคีวามหลากหลายเป็นอย่างยิง่โดยขึน้อยู่กบัความแขง็แกรง่ของ
เศรษฐกจิและทรพัยากรของภาครฐั แต่โดยทัว่ไปแลว้   มปีระชากรจ านวนไมม่ากนกั ทีจ่ะไดร้บัการป้องกนัทางสงัคม 
ส าหรบัผูท้ีท่ างานรบัจา้งในเศรษฐกจิในระบบอาจจะมเีงนิบ านาญและการป้องกนัทางสงัคมในรปูแบบอื่นๆ แต่ อกีสว่น
หนึ่งกม็กัจะตอ้งดิน้รนเพื่อใหอ้ยู่รอดไดใ้นเศรษฐกจิแบบนอกระบบซึง่ไมม่รีปูแบบการป้องกนัอย่างเป็นทางการส าหรบั
การสญูเสยีรายไดจ้ากการชราภาพ ความเจบ็ปว่ยหรอืความ พกิารทุพพลภาพ ซ ้ารา้ยการให้บรกิารสาธารณสขุกอ็าจมี
ไมเ่พยีงพอและการดแูลสขุภาพในภาคเอกชนกอ็าจจะมคีา่ใชจ้่ายทีส่งูเกนิไปส าหรบัคนจน คนพกิาร ในประเทศเหล่านี้
จงึไมอ่าจสามารถซื้อหาอุปกรณชว่ยเหลอืข ัน้พื้นฐานทีจ่ะท าใหต้นสามารถใชช้วีติอย่างสมศกัดิศ์รีมากยิง่ขึน้ได ้ 
 
ดงันัน้คนสว่นมากในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าไมว่า่จะเป็นคนพกิารหรอืไมจ่งึ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งพึง่พาระบบการป้องกนัทาง
สงัคมอย่างไมเ่ป็นทางการซึง่มคีรอบครวัและชมุชนเป็นฐาน ส าหรบัคนพกิารทีไ่มส่ามารถท างานไดเ้นื่องจากอาการ
ทุพพลภาพอยู่ในระดบัทีค่อ่นขา้งรนุแรงกจ็ าเป็นตอ้งพึง่พาการระบบประกนัสงัคมซึง่เป็นทางเลอืกเพยีงอย่างเดยีว 
 
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิาร (3) ก าหนดวา่รฐัจะตอ้งตระหนกัถงึสทิธขิองคนพกิารทีจ่ะตอ้งไดร้บัการป้องกนั
ทางสงัคม และ สามารถใชส้ทิธนิัน้ไดโ้ดยไมถู่กกดีกนัหรอืแบง่แยกเนื่องดว้ยเหตุแห่งความพกิารของตน (ขอ้ 28) 
อนุสญัญาดงักล่าวมกีารระบชุดัเจนวา่สทิธดิงักล่าวของคนพกิารครอบคลุมถงึการเขา้ถงึอาหาร เครือ่งนุ่งห่ม น ้า
สะอาด บรกิารต่างๆ เครือ่งมอืเครือ่งใชห้รอืความชว่ยเหลอืต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่จะตอ้งมอีตัรา ราคาทีค่นพกิาร
สามารถรบัได ้ นอกจากนี้ ยงัคลอบคลุมถงึ โปรแกรมการป้องกนัทางสงัคมและการลดความยากจน การฝึกอบรมที่
เพยีงพอ การใหค้ าแนะน าปรกึษาการชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิและการดแูลชัว่คราว ทีอ่ยู่อาศยัทีท่างการจดัให้
ตลอดจนผลประโยชน์ส าหรบัผูเ้กษยีณอายุการท างานอกีดว้ย  
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กรอบท่ี 37 สาธารณรฐัซิมบบัเว 
โอพาตาดี 
 
โอพาเป็นหญงิชาวซมิบบัเวทีต่อ้งใชร้ถเขน็  เธอ อยู่ทีเ่มอืงบลูาวาโย เธอขายผกัและผลไมใ้นตลาดและเป็นสมาชกิ
กลุ่มออมทรพัย์ทัง้หมดสีก่ลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก ่  

• กลุ่มส าหรบัสตรทีีจ่ดัตัง้โดยองคก์รเพื่อคนพกิารภาคเอกชน  
• กลุ่มของโบสถ์ 
• กลุ่มออมทรพัย์ขนาดเลก็ 

• สมาคมผูเ้ชา่ 
 
ในแต่ละกลุ่มโอพากม็เีงนิออมลกัษณะต่างๆ กนัดงันี้ 

• ในกลุ่มส าหรบัสตรเีธอมเีงนิออมในลกัษณะของการท าประกนัเกีย่วกบัการท าศพ โดยหากเธอเสยีชวีติลง
เมือ่ใด หลานสาวที่ขณะนี้ยงัตอ้งพงึเธออยู่กส็ามารถใชเ้งนิทีไ่ดเ้พื่อเป็นคา่งานศพและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ  

• ในกลุ่มของโบสถ์เธอมเีงนิออมเพื่อการใชจ้่ายในครวัเรอืน  
• ในกลุ่มทีส่ามซึง่เป็น ROSCA (ด ู“บรกิารดา้นการเงนิ) ประกอบดว้ยกลุ่มเพื่อนหา้คน เธอใชเ้งนิกอ้น ซึง่

เป็นเงนิสว่นกลางทีไ่ดม้าเป็นระยะๆ เพื่อซื้อผลไมจ้ านวนมากไปขายสง่  ซึง่ท าใหเ้ธอมรีายไดเ้พิม่สงูขึน้  
• ส าหรบัสมาคมผูเ้ชา่นัน้จะดแูลเรือ่งคา่เชา่และคา่สาธารณูปโภคต่างๆ ให้ อยู่ในเกณฑ์ทียุ่ตธิรรมและ

รวบรวมทรพัยากรมาไวใ้ชเ้พื่อการปรบัปรงุอาคารทีเ่ธอเชา่หอ้งพกัอยู่  
 
แมว้า่โอพาจะมรีายไดเ้พยีงเลก็น้อยจากการขายผกัและผลไมก้จ็รงิแต่เธอกไ็ดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่รายไดท้ีต่ ่านัน้
ไมใ่ชป่จัจยัทีท่ าใหเ้ธอหรอืใครตอ้งเป็นคนจนเสมอไป ความมธัยสัถ์ประกอบกบัการเขา้รว่มกลุ่มออม ทรพัย์ดงักล่าว
ท าใหเ้ธอสามารถจดัการชวีติและสง่หลานสาวเขา้เรยีนในโรงเรยีนได ้ในกรณีทีร่ฐับาลไมไ่ดม้ตีาขา่ยรองรบัอยู่เชน่นี้ 
กลไกการสนบัสนุนของชมุชนในทอ้งถิน่นี้เอง ทีส่ าคญัยิง่ต่อคนพกิารจ านวนหลายลา้นคนในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า  
 
โอพากล่าววา่ “ฉนัเป็นคนทีเ่กรงกลวัพระเจา้ ฉนั จะไมใ่ชเ้งนิอย่างไมม่เีหตุผล ฉนัเป็นคนตาดแีละคบลูกคา้เหมอืน
เป็นเพื่อน ถา้ใครจะบอกวา่ฉนัเป็นคนทีป่ระสบความส าเรจ็แลว้ล่ะกฉ็นัเชือ่วา่จะตอ้งเป็นเพราะเหตุผลเหล่านี้นี่เอง”  
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เป้าหมาย 
คนพกิารทีต่กงาน ไมส่ามารถท างาน ได ้ หรอืแหล่งทรพัยากรในงานทีท่ าอยู่ไม่หาเลี้ยงชพีไดอ้ย่างเพยีงพอทีจ่ะรกัษา
ความเป็นอยู่ทีด่ ี พวกเขา สามารถมคีณุภาพชวีติในระดบัมาตรฐานทีต่ ่าทีส่ดุผา่นทาง การใชม้าตรการป้องกนัทาง
สงัคม  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการอ านวยความสะดวกใหค้นพกิารเขา้ถงึผลประโยชน์ทางสงัคม
กระแสหลกัหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและสง่เสรมิใหม้กีารใช้มาตรการป้องกนัทางสงัคมขึน้  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึมาตรการดา้นการประกนัสงัคมเพื่อไมใ่หไ้ดร้บัผลกระทบจากการสญูเสยีรายได้
เนื่องจากความชราภาพ ความเจบ็ปว่ยหรอืความทุพพลภาพเชน่เดยีวกนักบัประชา กรกลุ่มอื่นๆ  

• คนพกิารทีไ่มม่งีานท า มรีายไดไ้มพ่อต่อการมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่หีรอืไมส่ามารถท างานไดส้ามารถเขา้ถงึ
มาตรการป้องกนัทางสงัคมเท่าทีม่อียู่  

• ผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิในสงัคมทีม่อียู่แลว้มคีวามใสใ่จและตระหนกัถงึความยากล าบากทีค่นพกิารประสบ
และปรบัเปลีย่นการใหบ้รกิารของตนเพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกและประโยชน์แก่คนพกิาร 

• ผูใ้หบ้รกิารดา้นการประกนัสงัคมพฒันาความรว่มมอืกบัคนพกิารผา่นทางองคก์รผูเ้ป็นตวัแทนและผู้
ใหบ้รกิารเพื่อน าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นวธิปีฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนพกิาร  

 
มโนทศัน์หลกั 
แผนงานดา้นการป้องกนัทางสงัคมมเีป้าหมายหลกัเพื่อท าใหบ้คุคลทีอ่ยู่ภายใตแ้ผนนัน้มคีณุภาพชวีติอย่างน้อย
เทยีบเท่ามาตรฐานขัน้ต ่า แผนป้องกนัทางสงัคมสามารถแบง่ออกไดก้วา้ง ๆ ออก เป็นแผนป้องกนัทางสงัคมแบบเป็น
ทางการ (รฐับาลและองคก์รขนาดใหญ่) และแบบไมเ่ป็นทางการ (การจดัการภายในชมุชน)  
 
แผนแบบเป็นทางการ  
การทีป่ระเทศใดประเทศหนึ่งจะมกีารป้องกนัทางสงัคมแบบเป็นทางการส าหรบัคนพกิารหรอืไมน่ัน้ขึน้อยู่กบัเศรษฐกจิ
และทรพัยากรของรฐับาลของประเทศนัน้ๆ เป็นหลกั โปรแกรมชว่ยเหลอืทางสงัคมแบบเป็นทางการอาจมเีป้าหมาย
เพื่อคนจนและผูด้อ้ยโอกาสโดยทัว่ไปเป็นหลกัผา่นทางแผนการบรรเทาหรอืลดความยากจน หรอือาจมเีป้าหมายทีค่น
พกิารโดยเฉพาะ  
 
แผนการบรรเทาและลดความยากจน 
ตวัอย่างของแผนการบรรเทาและลดความยากจนซึง่มกัด าเนินการโดยรฐับาลและองคก์รขนาดใหญ่ ไดแ้ก ่การ
สนบัสนุนดา้นอาหาร การจดัทีอ่ยู่อาศยัในราคาถูก แผนการโอนเงนิแบบมเีงือ่นไขและโปรแกรมท างานสาธารณะซึง่ จะ
จา้งคนจนใหท้ างานเพื่อแลกกบัอาหารหรอืเงนิ แผนต่าง ๆ เชน่นี้มอียู่ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าซึง่อาจจะไมค่รอบคลุม
คนพกิารโดยตรง  
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กรอบท่ี 38 สาธารณรฐัอินเดีย 
แผนการบรรเทาความยากจนไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าจะมีงานท า  
 
บทบญัญตัทิางกฎหมายเกีย่วกบัคนพกิารของประเทศอนิเดยีก าหนดใหร้ฐับาลแห่งรฐัแต่ละรฐัจะตอ้งจดัสรรทีอ่ย่าง
น้อยรอ้ยละ3ใหก้บัคนพกิารในแผนการบรรเทาความยากจนทัง้ปวง อย่างไรกด็จี านวนคนพกิารทีเ่ขา้สูแ่ผนเหล่านี้
อย่างแทจ้รงิอยู่ในระดบัทีต่ ่ามากในปี ค.ศ. 2005 อนิเดยีจงึไดอ้อกบทบญัญตัซิึง่เป็นแผนประกนัการวา่จา้งในชนบท
แห่งชาตขิึน้(NREGS: National Rural Employment Guarantee Scheme Act) ซึง่ก าหนดวา่จะตอ้งจดัใหม้กีาร
ประกนัใหป้ระชากรทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนชนบทมงีานท าเป็นเวลา100 วนั ซึง่เป็น อตัราเวลาการจา้งงานขัน้ต ่าตาม
กฎหมายหรอืมเีบีย้เลี้ยงใหห้ากไมส่ามารถจดัหางานใหไ้ดภ้ายในเวลา 15 วนัหลงัจากทีล่งทะเบยีนแลว้ การประกนั
การท างานรบัจา้งภายใตก้ฎหมายนี้มุง่พทิกัษ์ “สทิธใินการท างาน” ทีร่ะบุ ไวใ้นรฐัธรรมนูญซึง่กเ็ป็นหลกัส าคญัในการ
ท าใหเ้กดิ “สทิธใินการไดร้บัอาหาร” ขึน้จรงิ 
 
อย่างไรกด็บีญัญตันิี้ไมม่กีารอา้งองิถงึการกนัที่รอ้ยละ3ใหส้ าหรบัคนพกิารดงัทีร่ะบใุนบญัญตัคินพกิารแห่งชาต ิจาก
การศกึษาพบวา่การปฏบิตัใิช ้ NREGS จรงินัน้ประสบปญัหาการแบง่แยกเรือ่งวรรณะ เพศและความทุพพลภาพเป็น
อย่างมาก (6) 

 
แผนการช่วยเหลือทางสงัคม 
มาตรการชว่ยเหลอืทางสงัคมเป็นการบรรเทาทุกข์ข ัน้พื้นฐานส าหรบัคนทีไ่มส่ามารถหาเลี้ยงชพีไดใ้นตลาดเปิด ไดแ้ก่
การชว่ยเหลอืกรณีทีว่า่งงาน การจ่ายเงนิชดเชยหรอืการให้ผลประโยชน์ ตลอดจน เงนิบ านาญส าหรบัคนพกิาร เป็น
ตน้ เป็นตน้  การชว่ยเหลอืทางสงัคมนัน้มกัปรากฏอยู่ ในประเทศทีม่รีายไดส้งูเชน่เดยีวกนักบัมาตรการประกนัสงัคม
ต่างๆ แต่จะไมพ่บในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า เชน่เดยีวกนัมาตรการชว่ยเหลอืทางสงัคมในประเทศทีม่รีายไดส้งูก็ จ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งครอบคลุมตน้ทุนทีเ่พิม่เตมิขึน้อนัเนื่องมาจากความพกิาร (คา่ผูด้แูล คา่เดนิทาง คา่ดดัแปลงสถานทีพ่กั ฯลฯ)   
ซึง่มาตรการลกัษณะดงักล่าวส าหรบัในประเทศทีม่รีายไดต้ ่ายงัไมส่ามารถท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนกั 
 
ในประเทศทีย่ากจนมากบางประเทศอาจไมม่ีการให้ความชว่ยเหลอืแกค่นพกิารโดยตรง บางประเทศอาจมกีารโอน
เงนิใหก้บัคนพกิารบางกลุ่ม แต่กเ็ป็นจ านวนไมม่ากนกั ทัง้นี้เพยีงเพื่อใหไ้ดอ้า้งวา่ คนพกิารไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื  แต่ใน
ประเทศทีม่เีศรษฐกจิในระบบทีแ่ขง็แกรง่กวา่และมฐีานภาษทีี่ขนาดใหญ่กวา่อาจจ่ายเงนิใหก้บัคนพกิารอย่างเพยีงพอ  
ซึง่สง่ผลใหค้รอบครวัสามารถด ารงชพีได ้ ส าหรบัอุปสรรคในการด าเนินแผนในลกัษณะดงักล่าวในประเทศทีม่รีายได้
ต ่า ไดแ้ก ่ 

• ขอ้มลูสถติคิวามพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่ามกัไมส่ามารถเชือ่ถอืและน ามาใชไ้ด ้เพราะ รฐับาลสว่นมากที่
ใหค้วามชว่ยเหลอืกลบัใชต้วัเลขรอ้ยละ1หรอืน้อยกวา่ซึง่ต ่ากวา่จ านวนคนพกิารทีม่อียู่จรงิ ในประเทศนัน้มาก  

• จ านวนเงนิผลประโยชน์อาจน้อยกวา่ตน้ทุนในการการเดนิทางไปรบัเงนินัน้  

• คนพกิารทีย่ากจนจ านวนมากอาศยัอยู่ในชนบททีห่่างไกลและไมรู่ว้า่มแีผนการชว่ยเหลอืทางการเงนิใน
ลกัษณะดงักล่าวมานี้หรอืไมส่ามารถเขา้ถงึผลประโยชน์ที่ทางการมอบใหไ้ด ้ 
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กรอบท่ี 39 สาธารณรฐัเยเมน 
กลไกการโอนเงิน 
 
กองทุนสวสัดกิารสงัคมในประเทศเยเมนภายใตก้ารดแูลของกระทรวงกจิการสงัคมและแรงงานเป็นกลไกการโอนเงนิ
ใหแ้กก่ลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมซึง่รวมถงึครอบครวัทีม่ผีูห้ญงิ คนพกิารและเดก็ก าพรา้เป็นผูน้ า ครอบครวั  โดย
ทฤษฎแีลว้ทุกคนทีอ่ยู่ในขา่ยนี้และลงทะเบยีนขอรบัเงนิกจ็ะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเป็นรายเดอืน แต่ กม็เีพยีงคนจ านวน
หนึ่งไมม่ากนกัทีรู่ว้า่มกีารจ่ายเงนิในลกัษณะเชน่นี้ และ จ านวนเงนิทีจ่่ายใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสแต่ละรายกม็จี ากดั 
นอกจากนี้ จุดจ่ายเงนิยงัอยู่ในเมอืงและหากคนรบัเงนิอยู่ในชนบทกจ็ะตอ้ง สิน้เปลอืงคา่ใชจ้่ายอย่างมากเพื่อเดนิ
ทางเขา้มารบัเงนินี้ 

 
แผนการชดเชยพนักงานและคนงาน  
ส าหรบัลูกจา้งหรอืแรงงานจ านวนหนึ่งทีม่งีานท าในเศรษฐกจิในระบบอาจมแีผนการชดเชยส าหรบัลูกจา้งทีเ่กดิความ
พกิารเนื่องจากอุบตัเิหตุในสถานทีท่ างานหรอืเกดิความเจบ็ปว่ยอนัเกีย่วเนื่องกบังาน ซึง่โดยมากมกัอาศยัเงนิทุนจาก
การประกนัสงัคมภาคบงัคบั ในบางประเทศอาจมกีารจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมผา่นทางกองทุนเงนิ
ส ารองเลี้ยงชพีแห่งชาตซิึง่เป็นแผนการออมทรพัย์ภาคบงัคบัส าหรบัพนกังานทุกคน  แผนนี้มคีณุประโยชน์ครอบคลุม
การขอรบับรกิารดา้นสขุภาพ หรอืในกรณีทีต่อ้งประสบปญัหาอนัเนื่องมาจากความทุพพลภาพ ความชราภาพและ
ความเสีย่งอื่นๆ แต่แผนเหล่านี้กเ็หมอืนกบัแผนประกนัสงัคมตรงทีบ่คุคลจะไดร้บัความคุม้ครองต่อเมื่ อไดร้บัการ
วา่จา้งใหท้ างานอย่างเป็นกจิลกัษณะเท่านัน้  
 
แผนแบบไม่เป็นทางการ  
เนื่องจากคนพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าทีม่งีานท าอย่างเป็นกจิจะลกัษณะมอียู่เป็นจ านวนไมม่ากนกั และ เนื่องจาก
แผนสวสัดกิารสงัคมทีม่อียู่สว่นมากกไ็มเ่พยีงพอ หรอืถา้มกีเ็พยีง จดัใหม้ขี ึน้พอเป็นพธิ ีคนพกิารเหล่านี้จงึตอ้งพึง่พา
วธิกีารทีจ่ะขอรบัความชว่ยเหลอืทีไ่มเ่ป็นทางการเพื่อใหส้ามารถอยู่รอดไดใ้นกรณีทีป่ระสบปญัหาวกิฤตเิรือ่งการ
สญูเสยีงาน หรอืเมือ่เกดิการเจบ็ปว่ย ทุพพลภาพและชราภาพ วธิกีารเหล่านี้ไดแ้ก ่ 

• การสนบัสนุนโดยบคุคลหรอืครอบครวั  
• กลุ่มหรอืสมาคมสนบัสนุนในชมุชน  
• กลุ่มพึง่พาตนเอง 

• แผนประกนัภยัระดบัฐานราก(Microinsurance) 
 
การสนับสนุนโดยครอบครวั 
ส าหรบัคนสว่นมากในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าแลว้ครอบครวัยงัคงมบีทบาทหลกัในฐานะแหล่งทีม่าของการสนบัสนุน
ตลอดทุกชว่งของชวีติ และครอบครวัมกัจะท างานเป็นหน่วยเศรษฐกจิเดยีวกนัมากกวา่ในประเทศทีม่รีายไดส้งู 
อย่างไรกด็เีนื่องจากการหารายไดเ้ป็นเรือ่งส าคญัดงันัน้คนพกิารอาจถูก แบง่แยกหรอืกดีกนัออกโดยครอบครวัหากเขา
เหล่านัน้ไมส่ามารถชว่ยสรา้งรายได้ใหแ้กค่รอบครวัได ้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่ท างานกบั
ครอบครวัจงึตอ้งชว่ยทัง้ตวัคนพกิารเองและครอบครวัใหเ้ขา้ใจวา่การหารายไดท้ีด่ทีีส่ดุนัน้ตอ้งท าอย่างไร  
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กลุ่มหรือสมาคมสนับสนุนประจ าชุมชน 
กลุ่มการกศุล องคก์รทางศาสนาและองคก์รทีม่ชีมุชนเป็นฐานอาจชว่ย คนทีด่อ้ยโอกาสและคนพกิารเป็นครัง้คราวหรอื
อย่างเป็นระบบ อาท ิการซื้อ อุปกรณ์ เชน่ รถเขน็และอุปกรณ์ชว่ยเหลอืต่างๆ ใหแ้กค่นพกิาร และ กลุ่มเหล่านี้ยงั
สามารถเป็นพนัธมติรทีด่แีละเป็นทรพัยากรทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอกีดว้ย  
 
กลุ่มพึง่พาตนเอง 
กลุ่มพึง่พาตนเองจดัตัง้ขึน้เพื่อออมทรพัย์และเพื่อใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเงนิแกส่มาชกิของกลุ่ม กลุ่มพึง่พา
ตนเองเป็นการป้องกนัทางสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัคนพกิารในชมุชนทีค่อ่นขา้งยากจน กลุ่มพึง่พาตนเองทีพ่บ
ไดบ้อ่ยทีส่ดุกค็อื ROSCA (ด ู“บรกิารดา้นการเงนิ”)  
 
กลุ่มออมทรยัพ์ประเภทอื่นๆ มเีป้าหมายทีจ่ ากดักวา่มาก เชน่ หญงิกลุ่มหนึ่งอาจรวมตวักนัออม เงนิสว่นหนึ่งไวเ้พื่อ
ซื้อหาของใชใ้นครวัเรอืน เพื่อซ่อมหลงัคาบา้นหรอืเพื่อเตรยีมเงนิส าหรบัการจดังานศพ กลุ่มเหล่านี้มกัควบคมุ
ทรพัยากรของตนเองโดยสมบรูณ์  
 
จุดแขง็ของกลุ่มพึง่พาตนเองกค็อืเงนิทัง้หมดมาจากสมาชกิเองไมใ่ช่จากแหล่งทุนภายนอก กลุ่มพึง่พาตนเองเป็น
เครือ่งมอือนัทรงประสทิธภิาพในการพฒันาความสามารถในการยนืหยดัดว้ยตนเองและ สรา้งทุนทางสงัคม โปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในประเทศอนิเดยีใชก้ารจดัตัง้กลุ่มเชน่นี้เป็นกลยุทธ์หลกัในการเขา้ถงึคนพกิาร  และ
ชว่ยใหเ้ขาเหล่านัน้หลุดพน้จากความยากจนได ้กลุ่มพึง่พาตนเองในประเทศอื่นๆ ยงัไมม่กีารพฒันา น้อยมากเมือ่
เทยีบกบัอนิเดยี และโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถมบีทบาทส าคญัในการชว่ยจดัตัง้กลุ่มเหล่านี้ได ้  
 
แผนประกนัภยัระดบัฐานราก 
ในกรณีทีไ่มม่แีผนประกนัสงัคมอย่างเป็นทางการ ชมุชนจ านวนมากในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าไดจ้ดัตัง้แผนประกนัภยั ใน
ระดบัฐานรากขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นความมัน่คง และการเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมต่างๆ และเพื่อ
จดัการความเสีย่ง แผนแบบสมคัรใจเชน่นี้ มกัด าเนินการโดยสหภาพการคา้ เทศบาล บรษิทัประกนัภาคเอกชน 
สถาบนัไมโครไฟแนนซ์ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ องคก์รภาคเอก ชน  องคก์รทีม่ชีมุชนเป็นฐานและองคก์รสาธารณสขุ 
โดยแต่ละครวัเรอืนจะตอ้งจ่ายเบีย้ประกนัจ านวนเลก็น้อยเพื่อรบัการคุม้ครองแบบจ ากดัในกรณีทีเ่กดิการสญูเสยี 
ความเจบ็ปว่ย อุบตัเิหตุและความทุพพลภาพ แผนการประกนัลกัษณะนี้อาจเป็นแผนรายบคุคลแต่โดยมากมกัท าเป็น
กลุ่มเพื่อน าความเสีย่งของทุกคนมารวมกนัแลว้สมาชกิในกลุ่มทีต่กอยู่สถานการณ์ยากล าบากกจ็ะไดร้บัการชว่ยเหลอื
เป็นเงนิกอ้นจากสมาชกิคนอื่นๆ ทีย่งัไมต่อ้งการในเวลานัน้ สมาชกิมกัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและก าหนดทศิ
ทางการด าเนินงานแผนการประกนัภยัของตน แผนดงักล่าวนี้บางคร ัง้ไดร้บัการสนบัสนุนจากทางรฐับาลซึง่อาจจะมี
การสง่เงนิสมทบเขา้กองทุน ยกเวน้ใหแ้ผนดงักล่าวไมต่อ้งเสยีภาษหีรอืออกกฎหมาย ขึน้มารองรบัเพื่อเป็นการสรา้ง
ศกัยภาพใหก้บัแผนเหล่านี้ เป็นตน้ 
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กรอบท่ี 40 สาธารณรฐัเบนิน 
สหกรณ์ไมโครไฟแนนซ์(Microfinance cooperative) ส าหรบัผูห้ญิง  
 
Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) คอืสหกรณ์การเงนิระดบัฐานรากทีเ่บนินซึง่ใหบ้รกิารแกผู่ห้ญงิ
รายไดน้้อยในเขตทีด่อ้ยโอกาสของเมอืงหลวงและพื้นทีโ่ดยรอบ โปรแกรมประกนัภยัระดบัฐานรากดา้นสขุภาพของ
สหกรณ์แห่งนี้ชว่ยใหผู้ป้ว่ยสามารถเขา้รบัการรกัษากบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการแพทย์ทีม่สีญัญา กบัสหกรณ์ และ ผูป้ว่ย
สามารถช าระคา่ใชจ้่ายรว่มกนัส าหรบัทุกบรกิาร  

 
ความยากล าบากของการให้การป้องกนัทางสงัคม  
การป้องกนัทางสงัคมไมว่า่ในรปูแบบใดจะมปีระเดน็ ใหเ้ป็นทีถ่กเถยีงกนักค็อืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการปกป้องนัน้ควรเป็น
ใครและจะปกป้องเขาเหล่านัน้อย่างไร ใครคอืคนพกิารและใครควรจะมสีทิธไิดร้บัการชว่ยเหลอืทางสงัคมเป็นพเิศษ 
สทิธแิละการกศุลในบรบิทดงักล่าวนี้แตกต่างกนัอย่างไร และการป้องกนัทางสงัคมสอดคลอ้งกบัอุดมคตเิรือ่งการ
ด ารงชวีติโดยไมต่อ้งพึง่พาผูอ้ื่นหรอืไม ่ 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมคีวามรบัผดิชอบในการแกป้ญัหานี้  และ ก าหนดทศิทางรว่มกบัองคก์รเพื่อ
คนพกิารในฐานะผูก้ระตุน้ผูใ้หค้วามรู ้ผูร้ณรงคแ์ละผูน้ า หากไม่ ปฏบิตัใินลกัษณะเชน่นี้คนพกิารกจ็ะมคีวามเสีย่งทีจ่ะ
ถูกทอดทิ้ง และถูกกนัออกไปอยู่ในสว่นที่ แผนการป้องกนัทางสงัคมซึง่ออกแบบมาเพื่อการก าจดัความยากจน ยงัไม่
ครอบคลุม  
 

กิจกรรมแนะน า 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรรว่มงานกบัคนพกิารและองค์ กรเพื่อคนพกิารในการด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
 
ท าให้บทบญัญติัท่ีมีอยู่แล้วครอบคลุมถึงคนพิการ  
การป้องกนัทางสงัคมเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการแกป้ญัหาเรือ่งความพกิารแบบบรูณาการ โปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งท างานรว่มกบัองคก์รเพื่อคนพกิารในการท าใหม้าตรการป้องกนัทางสงัคมทีม่อียู่แลว้
ในปจัจุบนัครอบคลุมถงึคนพกิารทัง้ปวงดว้ย อาท ิ การสรา้งมาตรการการปกป้องผา่นทางระบบประกนัสงัคม 
โปรแกรมการชว่ยเหลอืทางสงัคมหรอืแผนแบบในลกัษณะที่ไมเ่ป็นทางการต่างๆ ในการทีจ่ะท าเชน่นี้อย่างมี
ประสทิธภิาพไดน้ัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้ง  

• มคีวามเขา้ใจในบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเป็นอย่างด ีอาท ิสทิธขิองคนงานและ สทิธทิีค่นพกิารสามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งได ้เชน่ การชว่ยเหลอื หรอือ านวยความสะดวกเรือ่งการเดนิทาง การศกึษาเล่าเรยีน การฝึกอบรม 
และการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นอุปกรณ์ต่างๆ  

• ชว่ยใหค้นพกิารทีอ่ยู่ในการดแูลของโปรแกรมไดร้บัทราบถงึสทิธติ่างๆ ทีต่นมแีละวธิกีารในการขอรบัสทิธิ
เหล่านัน้ 

• ประมวลฐานขอ้มลูเกีย่วกบัแผนประกนัสงัคม และ การชว่ยเหลอืทางสงัคมทัง้หมดทีม่ใีนระดบัชาตแิละระดบั
ทอ้งถิน่แลว้ชว่ยใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวได ้ฐานขอ้มลูนี้ควรจะมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเกณฑ์
การคดัเลอืก วธิกีารสมคัรและประเภทของผลประโยชน์ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้ ส าหรบัคนพกิาร 
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• สนบัสนุนใหอ้งคก์รเพื่อคนพกิารและองคก์รเพื่อผูป้กครองท าความรูจ้กั กนั และ รว่มมอืกบัผูใ้หบ้รกิารดา้น
ประกนัสงัคมและการชว่ยเหลอืทางสงัคมกระแสหลกั เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารเหล่านัน้เกดิความเขา้ใจและ
ปรบัเปลีย่นวธิปีฏบิตัิในการใหบ้รกิารเพื่ออ านวยความสะดวกแกค่นพกิาร  

• รว่มกบันกัเคลื่อนไหวและนกัรณรงค์สทิธเิพื่อคนพกิารโน้มน้าวใหเ้กดิการจ่ายผลประโยชน์ส าหรบัความ
ทุพพลภาพในกรณีทีย่งัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขี ึน้ 

 
อ านวยความสะดวกการเข้าถึงอาหาร น ้าและห้องน ้าส าหรบัคนพิการ  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งรบัรูว้า่ในพื้นทีม่โีปรแกรมและบรกิารอื่นใดอยู่บา้งเพื่อชว่ยให้
ครอบครวัไดร้บัอาหาร น ้าและงาน อย่างเพยีงพอโดยค านึงถงึความตอ้งการของคนพกิารแต่ละประเภทดว้ย ทัง้นี้
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถท างานรว่มกบัองคก์รเพื่อคนพกิารได ้ โดยเฉพาะในกรณีของหอ้งน ้า  
ซึง่เป็นปญัหาใหญ่ในพื้นทีก่ าลงัพฒันาหลายแห่งทัว่โลกเพราะชาวบา้นไมม่หีอ้งน ้าใชภ้ายในบา้นและตอ้งออกไปใช้
พื้นทีต่ามธรรมชาตเิป็นหอ้งน ้าซึง่ถอืเป็นเรือ่งล าบากส าหรบัคนพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่หญงิพกิาร ดงันัน้โปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึจ าเป็นตอ้งประสานกบัหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ใหม้กีารจดั สรา้งหอ้งน ้าขึน้พรอ้มดว้ย
ระบบจ่ายน ้าเพื่อการใชง้านทีถู่กสขุลกัษณะ 
 
ดแูลเรื่องท่ีพกัอาศยัและการเข้าถึง  
คา่ใชจ้่ายในการเชา่ทีอ่ยู่อาศยัของคนพกิารอาจจะสงูกวา่ผูอ้ื่น (เชน่ เนื่องจากตอ้งใชช้ ัน้ล่างของอาคาร) ซึง่ถอืเป็น
ภาระตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ทุกวนัส าหรบับคุคลทีม่รีายไดจ้ ากดัอยู่แต่เดมิแลว้ และคนพกิารยงัมกัประสบปญัหาเรือ่งการถูก
กดีกนัเมือ่มกีารจดัใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยัต่างๆ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งทราบถงึปญัหานี้  
และท าหน้าทีเ่ป็นผูร้ณรงคก์บัหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหค้นพกิารและครอบครวัไดร้บัโอกาสและการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ท่าเทยีมกนักบัผูอ้ื่น 
 
ทีพ่กัทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึไดเ้ป็นอกีหนึ่งปญัหาขณะทีค่นพกิารเดนิทางไปยงัทีต่่าง ๆ เพื่อรบัการฝึกอบรม สมคัร
งานหรอืเริม่ประกอบธุรกจิเลก็ๆ ในพื้นทีอ่ื่น เพราะวา่คนพกิารอาจไมส่ามารถใชท้ีพ่กัทีม่ใีหบ้รกิารเนื่องจากไม่
สามารถเขา้ถงึได ้ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งท าความคุน้เคยกบัความตอ้งการของคนพกิาร  
และรว่มงานอย่างใกลช้ดิกบัภาครฐัและหน่วยงานเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกคนพกิารในชมุชนในเรือ่งนี้  
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ดแูลให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการดแูลสุขภาพและอปุกรณ์ช่วยเหลือได้  
คนพกิารจ าเป็นตอ้งไดร้บัการคุม้ครองในเรือ่งการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพอย่างเท่าเทยีมเชน่คนปกต ิคนพกิารบาง
คนตอ้งการการดแูลสขุภาพทีต่รงตามอาการ/ความทุพพลภาพของตนเอง (เชน่ ยาแกโ้รคลมชกั) และคนพกิารยงัอาจ
ตอ้งการอุปกรณ์ชว่ยเหลอืต่างๆ อกีดว้ย (ดอูงคป์ระกอบ “สขุภาพ”) 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งเรยีนรูว้า่บรกิารดา้นสขุภาพและอุปกรณ์ชว่ยเหลอืต่างๆ จดัขึน้
ใหม้ ีณ ทีใ่ดในชมุชน แลว้ แจง้ใหก้บัคนพกิารและครอบครวัทราบ ในบางกรณีโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนจะตอ้งมหีน้าทีจ่ดัเตรยีมอุปกรณ์ต่างๆ และใหก้าร ดแูลทีเ่หมาะสมเหล่านัน้เสยีเอง แต่หากอุปกรณ์ดงักล่าวมี
จ่ายแจกโดยรฐับาลหรอืองคก์รภาคเอกชนอยู่แลว้ก็จะตอ้งน าขอ้มลูนี้ไปแจง้ใหค้นพกิารในชมุชนไดร้บัทราบโดยทัว่กนั  
 
กรอบท่ี 41 สาธารณรฐัเปร ู
ช่วยมารดาน าบตุรเข้าโปรแกรมสุขภาพ 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนโปรแกรมหนึ่งในชนบทของเปรพูบวา่ มารดาของเดก็พกิารสว่นมากไมไ่ด้
พาบตุรพกิารของตนไปศนูย์สขุภาพเพื่อตรวจสขุภาพหรอืรกัษาพยาบาลยามเจบ็ปว่ย โปรแกรมดงักล่าวจงึไดช้ว่ย
ใหบ้รรดามารดาน าบตุรของตนเองไปเขา้รว่มโปรแกรมสขุภาพเดก็ระดบัชาตซิึง่รกัษาฟรไีด ้ กรณีเชน่นี้  โปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึเป็นเหมอืนสะพานเชือ่มต่อระหวา่งผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพและครอบครวัของเดก็
พกิารนัน่เอง 

 
จดัให้มีการช่วยเหลือในระดบับคุคลในกรณีท่ีจ าเป็น  
คนพกิารบางคนอาจตอ้งการการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลในชวีติประจ าวนั การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลอาจจดัใหม้ขี ึน้
ภายในชมุชนไดโ้ดยอาสาสมคัรซึง่มกัจะเป็นสมาชกิในครอบครวัทีผ่า่นการฝึกอบรมแลว้ เพื่อใหส้ามารถท าหน้าทีน่ี้ได้
หากองคก์รเพื่อคนพกิารและองคก์รภาคเอกชนต่างๆ ไมไ่ดม้กีารจดัการฝึกอบรมการ การใหค้วามชว่ยเหลอืในระดบั
บคุคล บคุลากรการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกจ็ะมบีทบาทหลกัในการจดัการฝึกอบรมดงักล่าว ให ้  ประเดน็ส าคญั
ของการใหก้ารชว่ยเหลอืในระดบับคุคลกค็อืวา่คนพกิารควร มสีทิธิทีจ่ะเลอืกผูช้ว่ยของตนไดเ้อง (ดอูงคป์ระกอบ 
“สงัคม: การชว่ยเหลอืในระดบับคุคล”) 
 
รบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัความพิการในกรณีท่ีสามารถท าได้  
รฐับาลของบางประเทศจดัใหม้เีบีย้เลี้ยงเพื่อใหค้รอบคลุมคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิารของคนพกิา ร 
นอกเหนือจากคา่ครองชพีประจ าวนั คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้มานี้ ไดแ้ก ่คา่เดนิทาง คา่ทีอ่ยู่อาศยัทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึ
ได ้คา่อุปกรณ์ชว่ยเหลอืหรอืคา่ดดัแปลงสิง่ของและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัตลอดจน กรณีการสญูเสยีรายไดข้อง
ผูด้แูลทีเ่ป็นอาสมคัรซึง่สว่นมากเป็นผูห้ญงิ คา่ใชจ้่ายเหล่านี้เป็นเรือ่งจ าเป็นหาก จะสนบัสนุนให้คนพกิารเขา้มามสีว่น
รว่มในชวีติครอบครวัและชมุชนไดอ้ย่างเตม็ที่  อย่างไรกต็าม คา่ใชจ้่ายสว่นนี้ กเ็ป็นสิง่ทีจ่่ายไดย้ากหากคนพกิารและ
ครอบครวัมชีวีติอยู่อย่างยากแคน้มากอ่นแลว้  
 
หากมกีารจดัระบบเชน่นี้อยู่แลว้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งท า ท าความเขา้ใจเพื่อใหท้ราบ
เกีย่วกบัขอ้มลูและรายละเอยีดทีจ่ าเป็นต่างๆ จากนัน้จงึ น าขอ้มลูสง่ต่อใหค้นพกิารและสนบัสนุนใหค้นพกิารใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูเหล่านี้ ซึง่การเขา้ถงึการสนบัสนุนในลกัษณะนี้อาจเป็นสิง่ทีก่ าหนดดว้ยวา่คนพกิารจะสามารถเขา้
ไปมสีว่นรว่มในชมุชนและสงัคมทีต่นอาศยัอยู่อย่างเตม็ทีไ่ดม้ากน้อยเพยีงใดดว้ย  
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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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