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ปจจุบันนี้งานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สํานักสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย ซ่ึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคนพิการใหมีทักษะชีวิตและความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยการสนับสนุนใหมีการจัดทํา
โครงการสงเสริมและพัฒนารูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการใหบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
ซ่ึงมีกลุมการสงเสริมศักยภาพคนพิการ สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการเปนผูรับผิดชอบ โครงการดังกลาว  เร่ิมดําเนินการ
ตั้งแต ป พ.ศ. 2548  ในพื้นที่ 33 อําเภอ 15 จังหวัด และมีเปาหมายการดําเนินการใหได 75 จังหวัด ในป พ.ศ. 2551 โดยในป
แรก (พ.ศ. 2548) ดําเนินการไปแลว จํานวน 10 จังหวัด จังหวัดละ 2 อําเภอ ไดแก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เชียงราย 
นครสวรรค เพชรบูรณ สกลนคร ศรีสะเกษ บุรีรัมย ตรัง และสุราษฎรธานี ปที่สอง (พ.ศ. 2549) ดําเนินการอีก จํานวน 10 
จังหวัด จังหวัดละ 2 อําเภอ  ไดแก ลําปาง พิษณุโลก ลพบุรี ราชบุรี อุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช
และยะลา ในปที่สาม (พ.ศ. 2550) จะดําเนินการอีก จํานวน 5 จังหวัด ไดแก ชัยนาท สุพรรณบุรี รอยเอ็ด อุบลราชธานี และ
สงขลา 
 การดําเนินกิจกรรมโครงการในปแรก ไดจัดใหมีการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและผูเกี่ยวของ จังหวัดละ 2 
อําเภอ อําเภอละ 35 คน รวม 350 คน  ซ่ึงมีการดําเนินการสองระยะคือ ระยะแรก เปนการอบรมความรูทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจ
ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษฯ จํานวน 2 ช่ัวโมง ดานสวัสดิการคนพิการตาม 
พ.ร.บ. การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 4 ช่ัวโมง ความรูเกี่ยวกับคนพิการและ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน จํานวน 6 ช่ัวโมง บทบาทหนาที่ของอาสาสมัครในงานชวยเหลือคนพิการในชุมชน 
เชน การคนหาและคัดกรองคนพิการ การใหบริการชวยเหลือ พัฒนาทักษะคนพิการในแตละประเภท เปนตน จํานวน 8 
ช่ัวโมง รวม 3 วัน 20 ช่ัวโมง ระยะที่สอง เปนการอบรมเกี่ยวกับความรูทั่วไปดานการใหบริการฟนฟูและพัฒนาทักษะสําหรับ
คนพิการหลายประเภท จํานวน 5 ช่ัวโมง การใหบริการฟนฟูและพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จสําหรับคนพิการในแตละประเภท 
จํานวน 15 ช่ัวโมง การวางแผนและดําเนินการใหบริการคนพิการทั้งประเภทเดียวและพิการซอน จํานวน 5 ช่ัวโมง การ
กระตุนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาและฟนฟูฯ คนพิการ จํานวน 5 ช่ัวโมง แนวทางการเสริมสราง
ความเข็มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาคนพิการ  เชน การประสานงานเครือขายในระดับชุมชน การจัดตั้งกลุม/ชมรมพัฒนาคน
พิการประจําชุมชน การสรางกลุมอาสาสมัครและผูปกครองคนพิการ เปนตน จํานวน 10 ช่ัวโมง รวม 4 วัน 40 ช่ัวโมง  โดย
พัฒนาสังคมจังหวัดจะทําการติดตามผลการปฏิบัติงานในชวง 9 เดือน ซ่ึงมีเจาหนาที่สวนกลางติดตามและนิเทศผลการ
ดําเนินงาน และในปที่สองไดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม คนพิการและครอบครัว อบต. องคกรชุมชนและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ อําเภอละ 60 คน รวม 1,200 คน เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูและกระตุนการมีสวนรวมของครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดทําแผนชุมชนเพื่อพัฒนาคนพิการ โดยครอบครัว ทองถ่ิน อําเภอ 
องคกรชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จัดตั้งกลุม/ชมรมคนพิการประจําชุมชนรวมถึงการสรางกลุมผูปกครองคนพิการ  และ
ใหจังหวัดติดตามผลในชวง 12 เดือน โดยมีเจาหนาที่สวนกลางติดตามและนิเทศผลการดําเนินงาน ในปที่สามการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนจะเนนการสงเสริมความมั่นคงในชีวิตคนพิการ ครอบครัวและชุมชน ซ่ึงจะจัดใหมีการประชุม



เชิงปฏิบัติการหนวยงานภาคีเครือขายในระดับจังหวัด เชน อบต. อําเภอ องคกรชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
เครื่องมือและตัวช้ีวัดกําหนดระดับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการและครอบครัว จังหวัดละ 4 คร้ัง 
 โครงการสงเสริมและพัฒนารูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการใหบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจรนี้ไดดําเนินการอยูในชวงปที่สอง และผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางรวมกับคณะของหัวหนากลุมการสงเสริมศักยภาพ
คนพิการและเจาหนาที่จากสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ เพื่อตามและนิเทศการดําเนินงานโครงการ ณ จังหวัด
นครราชสีมา ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยลงพื้นที่ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว ซ่ึงประกอบดวย 17 หมูบาน มีจํานวน
ประชากร 12,386 คน เปนชาย 6,294 คน เปนหญิง 6,092 คน ในจํานวนนี้มีคนพิการ 105 คน เปนชาย 66 คน เปนหญิง 39 คน 
มีคนพิการทางสายตา 13 คน ทางการไดยิน 17 คน ทางการเคลื่อนไหว 52 คน ทางสติปญญา 17 คน ทางจิตใจ 3 คน พิการ
ซํ้าซอน 3 คน จดทะเบียนแลว 90 คน อยูในระหวางดําเนินการ 15 คน มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพมก.) จํานวน 13 คน 
โดย อบต. คัดเลือกจากแตละหมูบานใหเปนตัวแทน  สําหรับหมูบานที่ไมมีตัวแทนก็จะมอบหมายใหอาสาสมัครพัฒนาสังคม
ฯ ในหมูบานใกลเคียง ซ่ึงหลังจากที่อาสาสมัครไดรับการอบรมจากสวนกลางไปแลว ไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
จัดทําแผนชุมชนเพื่อพัฒนาคนพิการ โดยมีผูเขารวม จํานวน 60 คน ประกอบดวย คนพิการและครอบครัว จํานวน 30 คน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 17 คน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ จํานวน 13 คน นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีเวที
ประชาคม ประกอบดวย อบต. สถานีอนามัย ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ มูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตาบอดฯ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 11 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจการดําเนินงานดานคนพิการ สภาพ
ปญหาและความตองการของคนพิการและครอบครัว  ตลอดจนการจัดทําแผนชุมชนเพื่อพัฒนาคนพิการ 
 

 
 

รูปท่ี 1  ที่ทําการศูนยอาสาสมัครพัฒนาสังคม ตําบลหนองน้ําใส 
 

 



การติดตามการดําเนินงานครั้งนี้ ผูเขียนพบวา มีการจัดตั้งที่ทําการหรือศูนยอาสาสมัครที่
บริเวณใตตึกสถานีอนามัย ในป พ.ศ. 2549 มีการจัดทําขอมูลคนพิการในชุมชนอยางเปนระเบียบ 
สามารถคนหาได และยังมีการจัดทําแฟมประวัติคนพิการแตละคน จากการสัมภาษณ พบวาพัฒนา
สังคมฯ จังหวัดจะติดตามการทํางานของ อพมก. ทุกเดือน โดยประสานงานกับหนวยงานอื่น เชน 
สถานีอนามัย อบต. โรงเรียน เปนตน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน สําหรับ
งานของ อพมก.ตําบลหนองน้ําใสจะเริ่มจากการคนหาคนพิการและสํารวจความตองการ ความ
ชวยเหลือ ในกรณีที่ตองการความชวยเหลือดานการเงิน เบี้ยยังชีพ อุปกรณอํานวยความสะดวก อพมก. 
จะดําเนินการเฉพาะในเรื่องเอกสารแลวแจงใหอบต. ดําเนินการตอไป หรือทําเรื่องถึงจังหวัด 
บางครั้งก็รับอุปกรณหรือเบี้ยยังชีพมาให เนื่องจากคนพิการไมสะดวกที่จะเดินทาง ศูนยฯ ไดรับเงิน
บริจาคจาก อบต. และหมูบานในวันเปดศูนยฯ   เพื่อใชดําเนินการตางๆ เชน ทําหองน้ําคนพิการ  
ทําทางเขาบาน ซ่ึงศูนยฯ ไดดําเนินการใหบริการคนพิการไปแลว ประมาณ 10 ราย นอกจากนี้ศูนยฯ 
ยังมีบริการใหยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ย เพื่อนําไปใชลงทุนประกอบอาชีพ ซ่ึงคนพิการจะ 
ปรึกษารวมกันกับ อพมก. ในการเลือกประกอบอาชีพ 

 

 
 

รูปท่ี 2  จัดทํารายชื่อคนพิการในชุมชน 
 



 
 

รูปท่ี 3  จัดทําสถิติคนพิการในชุมชน 
 

จากการไปเยี่ยมบานคนพิการและการสัมภาษณคนพิการและอพมก. จํานวน 3 ราย พบวา     
อพมก. ไดมีการดําเนินการชวยเหลือคนพิการทั้งในเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย และการฟนฟู
ทางดานอาชีพ ตลอดจนดานจิตใจ โดยรายแรกเปนหญิงอายุ 22 ป มีขาลีบตั้งแตกําเนิด ไมยอมออก
จากบาน เมื่อ อพมก. เขาไปพูดคุยใหขอมูลและกําลังใจ ตลอดจนดําเนินการเรื่องรถโยก จนไดรับ
และเริ่มออกจากบานไปที่สวนซึ่งพอแมทํางานอยู  โดยศูนยฯ ไดใหเงินยืม 5,000 บาท เพื่อซ้ือลูก
หมูมาเลี้ยง รายที่สองเปนชายตาบอด เดิมไมออกจากบานไปไหน อพมก. ไดชักชวนใหเขารับการ
อบรม เร่ือง “การสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (O&M)” ซ่ึงมูลนิธิธรรมิก
ชนเพื่อคนตาบอดฯ ไดจัดขึ้นที่ อบต. จํานวน 3 คร้ัง และ อพมก. ไดมาสอนที่บานเกี่ยวกับการใช
ชีวิตประจําวัน เชน การหุงขาว เปนตน ปจจุบันมีความสุขดี ออกมาพบปะคนในชุมชนมากขึ้น ราย
ที่สามเปนชาย อายุ 59 ป เมื่อสองปที่แลว หกลมทําใหเดินไมได เปนอัมพฤกษ นานถึง 8 เดือน 
จากนั้น อพมก. เขามาชวยทํากายภาพและฝกเดินที่บานวันเวนวัน สามเดือนตอมาจึงเริ่มเดินไดเอง 
โดยมีไมเทาพยุง และสามารถขับรถมอเตอรไซดไดเองเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะนี้ไดยืมเงินศูนยฯ 
จํานวน 50,000 บาท เพื่อลงทุนเลี้ยงกบ เนื่องจากไมสามารถกลับไปขายไอศกรีมไดเชนเดิม ซ่ึง อพ
มก. ไดประสานใหเกษตรจังหวัดมาอบรมและสอนการเลี้ยงกบกอนที่จะเริ่มประกอบอาชีพตอไป 
 

 



                   

 
 

                    รูปท่ี 4  เยีย่มบานคนพิการ                      รูปท่ี 5  คณะติดตามและนิเทศงาน 
 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนใหเกิดผลสําเร็จนั้นองคประกอบสําคัญคือคนใน

ชุมชนเอง  หากคนในชุมชนไมเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาคน  ไมวาจะเปนคนพิการหรือไมพิการก็
ตาม ชุมชนนั้นก็จะไมเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามมา  ดังจะเห็นไดจากการที่กลุมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมในจังหวัดตางๆ ตามโครงการดังกลาวขางตน โดยเฉพาะที่ตําบลหนองน้ําใส มีความ
ตระหนัก มีจิตสาธารณะ ที่จะชวยกันพัฒนาศักยภาพคนพิการแมวาจะไดรับคาตอบแทนนอย แตทกุ
คนทําดวยใจที่มุงมั่นจะสรางชุมชนของตนใหเข็มแข็ง  นอกจากนี้ คนพิการที่มีศักยภาพก็ไดมีสวน
รวมเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ดวย  ดังนั้น กลุมอาสาสมัครเหลานี้จะเปนผูผลักดันใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางที่ดีตอชุมชน  อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานระยะแรกของกลุมอาสาสมัครนั้น
จะมุงเนนการคนหาคนพิการ  เพื่อพัฒนาคนพิการใหมองเห็นศักยภาพของตนเอง  กลาที่จะเผชิญ
กับสังคม  สามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ  มีอาชีพเล้ียงตนเอง  ซ่ึงไมนานการชวยเหลือคนพิการก็
จะครบทุกคนทุกชุมชน  แตนั่นไมไดหมายความไมจําเปนตองมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ตอไป
แลว ในทางกลับกันมีความจําเปนอยางยิ่งที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ก็ควรจะรวมกลุมทํางาน
ตอไป เพราะอาจมีคนพิการใหมเกิดขึ้น  นอกจากนี้ การดําเนินงานควรเปลี่ยนมาเนนในเรื่องการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยการติดตามและสนับสนุนใหคนพิการและคนในชุมชนรวมกันพัฒนา
ชุมชนของตนเองไปสูความเข็มแข็ง  



 ผูเขียนหวังวาสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจะไดจัดทําโครงการที่เปนประโยชนและเกิดผลอยางเปนรูปธรรมเชนนี้ตอไป และ
ขอขอบคุณคุณมยุรี  ผิวสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมการสงเสริมศักยภาพคนพิการที่กรุณาใหโอกาส
รวมคณะติดตามโครงการดังกลาวขางตน 
 
 
 


