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ตวัอกัษรแรกดว้ยตวัใหญ่ในภาษาองักฤษ  
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ค ำน ำ 
 
การศกึษา คอื การท าใหผู้ค้นไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีต่นเองจ าเป็นตอ้งรูห้รอืตอ้งการทีจ่ะรูต้ลอดทุกชว่งอายุของชวีติตามที่
ศกัยภาพของตนเองจะอ านวย การศกึษาคอืการเรยีนรูท้ีค่รอบคลุมถงึ  “การเรยีนเพื่อใหเ้กดิความรู ้การเรยีนเพื่อให้
สามารถลงมอืปฏบิตังิานต่างๆ การเรยีนเพื่อใหอ้ยู่รว่มกบัผูอ้ื่นได ้และการเรยีนเพื่อใหด้ ารงชวีติและเป็นในสิง่ทีต่นเอง
ตอ้งการ” (1)การศกึษาเกดิขึน้ในครอบครวั ชมุชน โรงเรยีน สถาบนัและในสงัคมทุกภาคสว่น ซึง่สทิธขิองบคุคลในการ
ไดร้บัการศกึษามรีะบไุวใ้นค าประกาศและสนธสิญัญาระดบัโลกต่างๆ แลว้ ไมว่า่จะเป็นในขอ้ 26 ของปฏญิญาสากลวา่
ดว้ยสทิธมินุษยชน (2) และอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ (3) 
 
แมว้า่กฎหมายในระดบันานาชาตติ่างๆ นี้จะระบไุวว้า่เดก็ทุกคนควรจะไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั  ซึง่จะตอ้งไมต่ ่ากวา่
ระดบัประถมศกึษาโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายและโดยไมม่กีารแบง่แยก แต่กเ็ป็นทีย่อมรบักนัในวงกวา้งวา่การใหก้ารศกึษาใน
ลกัษณะดงักล่าวนัน้ยงัมไิดเ้กดิขึน้จรงินี่จงึเป็นเหตุใหเ้กดิการก าหนดขอ้ตกลงต่างๆ ทีอ่อกมาในชว่งเวลาไมน่านมานี้
เพื่อเน้นย ้าถงึความจ าเป็นในเรือ่งต่างๆ ต่อไปนี้ อาท ิ  

• ขยายและการปรบัปรงุการการดแูลเดก็ในชว่งปฐมวยัและการศกึษาปฐมวยัทัง้หมด   
• ท าใหเ้ดก็ทุกคนสามารถเขา้ศกึษาในระดบัประถมศกึษา ซึง่เป็นการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมคีณุภาพไดโ้ดยไม่

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

• ท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึโปรแกรมการเรยีนรูแ้ละทกัษะชวีติทีเ่หมาะสมตลอดจนการศกึษาข ัน้พื้นฐานและ
การศกึษาตลอดชวีติส าหรบัผูใ้หญ่ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั  

• สง่เสรมิความเท่าเทยีมกนัระหวา่งเพศ 
• อ านวยความสะดวกใหก้ลุ่มคนชายขอบของสงัคม กลุ่มทีม่คีวามอ่อนแอหรอืดอ้ยโอกาส  และกลุ่มทีถู่กกดีกนั

จากสงัคมใหส้ามารถเขา้เรยีนไดใ้นทุกระดบัชัน้  
 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร (4) ไดม้กีารยนืยนัถงึสทิธขิา้งตน้อกีคร ัง้หนึ่งและถอืเป็นเครือ่งมอืทางกฎหมายฉบบัแรก
ทีม่ผีลบงัคบัทางกฎหมายและระบชุดัเจนถงึสทิธใินการศกึษาอย่างทัว่ถงึวา่ประเทศสมาชกิจะตอ้ง “จดัใหม้มีาตรการทีม่ ี
ประสทิธภิาพเพื่อสนบัสนุนบคุคลแต่ละบคุคล  ใหอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการพฒันาทางดา้นวชิาการและ
สงัคมมากทีส่ดุซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการน าคนพกิารเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมอย่างเตม็ที”่ (ขอ้ 24 ย่อ
หน้าที ่2 (จ)) ทัง้นี้หมายรวมถงึการเรยีนการใชอ้กัษรเบรลล์ ภาษามอื วธิกีารและรปูแบบของการสือ่สารต่างๆ ทกัษะ
การหาทศิทางหรอืการก าหนดต าแหน่งและทกัษะการเคลื่อนทีเ่ป็นตน้  
 
อย่างไรกต็าม ยงัพบปญัหาความยากจน การถูกผลกัดนัใหไ้ปอยู่ทีช่ายขอบของสงัคมและการกดีกนั  ทีเ่ป็นอุปสรรค
หลกัของการศกึษาแบบเรยีนรวม(5)องคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาต ิ(ยูเนสโก) ไดเ้คย
ประเมนิไวว้า่เดก็พกิารกวา่ รอ้ยละ 90 ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าไมไ่ดเ้ขา้สูร่ะบบการศกึษา และเดก็ทีใ่ชช้วีติอยู่ตามทอ้ง
ถนน กวา่รอ้ยละ 30ในโลกกเ็ป็นเดก็พกิารส าหรบัอตัราการรูห้นงัสอืของคนพกิารทีเ่ป็นผูใ้หญ่นัน้กอ็ยู่ในระดบัต ่า 
กล่าวคอื มเีพยีงรอ้ยละ 3และหากเป็นหญงิพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าบางประเทศกอ็าจจะต ่าลงไปอกี คอืเหลอืเพยีง
รอ้ยละ 1ในบางประเทศ (6) 
 
จากตวัเลขดงักล่าวจะเหน็วา่เราจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อใหเ้กดิข ัน้ตอนต่างๆ ทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้ดก็พกิารทุกคน
สามารถเขา้ถงึการศกึษาได ้เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ ( Millennium Development Goals) (7) กไ็ดร้ะบถุงึ
ประเดน็การใหก้ารศกึษาระดบัประถมศกึษาส าหรบัเดก็ทุกคนอย่างทัว่ถงึกนัในเป้าหมายขอ้ที ่2 ซึง่เป้าหมายของความ
พยายามนี้กค็อืการท าใหเ้ดก็ชายและเดก็หญงิทีอ่ยู่ ณ ทีใ่ดกต็ามสามารถเขา้ศกึษาในระดบัประถมศกึษาไดจ้นส าเรจ็
การศกึษาทัง้หมดภายในปี ค.ศ. 2015 ขอ้ก าหนดนี้ครอบคลุมเดก็พกิารดว้ยเชน่กนัดงันัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนหรอืโปรแกรมซบีอีารจ์งึจ าเป็นตอ้งมสีว่นชว่ยสง่เสรมิใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวนี้ดว้ย  
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กรอบท่ี 1มองโกเลีย 
การจดัล าดบัความส าคญัเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรบัเดก็  
 
ขณะนี้รฐับาลของมองโกเลยี สมาคมผูป้กครอง องคก์รพฒันาภาคเอกชนระดบันานาชาตแิละผูบ้รจิาคจากกลุ่ม
สหภาพยุโรปก าลงัรว่มกนัพฒันาโปรแกรมการศกึษาแบบเรยีนรว่มขึน้โปรแกรมหนึ่ง โดยยอ้นกลบัไปเมือ่กอ่นปี 
ค.ศ. 1989 มองโกเลยีเคยจดัใหม้โีรงเรยีนพเิศษและศนูย์ดแูลแบบพกัพงิส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ทีเ่ป็นคนพกิาร ระบบ
ดงักล่าวตอบสนองความตอ้งการข ัน้พื้นฐานไดแ้ต่กท็ าใหค้นพกิารตอ้งถูกจ ากดัสทิธใินดา้นอื่นๆ อย่างเชน่การเขา้
รว่มเป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมในสงัคมเป็นตน้ แต่ในภายหลงัความเปลีย่นแปลงทางดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิที่
เกดิขึน้ท าใหโ้รงเรยีนและสถาบนัพเิศษเหล่านี้ตอ้งปิดตวัลงอนัน าไปสูก่ารปทูางส าหรบัการเริม่ตน้การใหก้ารศกึษา
ดว้ยวธิกีารใหมซ่ึง่กค็อืการจดัตัง้ APDC หรอื (Association ofParents with Disabled Children) ในปี ค.ศ.1998 
ดว้ยการสนบัสนุนขององคก์รพฒันาภาคเอกชนระดบันานาชาตแิห่งหนึ่งเพื่อคุม้ครองสทิธขิองเดก็พกิารในประเทศ
APDC ด าเนินกจิการต่างๆ อาท ิการทบทวนนโยบายดา้นการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง  การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
การศกึษาแบบเรยีนรวมโดยเรยีนรูจ้ากแนวทางของประเทศอื่นๆ การท างานรว่มกบักระทรวงศกึษาธกิารเพื่อ
ปรบัปรงุนโยบายและวธิปีฏบิตัติ่างๆ และการพจิารณาหาบรกิารสนบัสนุนต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการน าเดก็พกิารเขา้มา
สูร่ะบบการศกึษาโดยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน ไดก้ลายมาเป็นเป็นหน่วยงานส าคญัที่
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักลยุทธ์ดา้นการสนบัสนุนและคุม้ครองสทิธขิองเดก็พกิารในภาพรวมดว้ย ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 
จงึไดม้กีารจดัตัง้หน่วยการศกึษาแบบเรยีนรวมขึน้ภายในกระทรวงศกึษาธกิารและมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท า
โปรแกรมรว่มกบักระทรวงสาธารณสขุ สงัคมสงเคราะห์และแรงงาน โดยภายในศนูย์ชมุชนในทอ้งถิน่จะมกีาร
ใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัโรค การรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยภาระกจิส าคญัในล าดบัแรกคอืการจดั
ใหม้กีารศกึษาแบบเรยีนรว่มขึน้ในระดบัอนุบาลซึง่ในปจัจุบนัมกีารขยายถงึระดบัประถมศกึษาแลว้ เดก็พกิารจ านวน
กวา่หนึ่งพนัคนไดม้โีอกาสเขา้ศกึษาในระดบัอนุบาลและครกูไ็ดร้บัการฝึกอบรมใหส้ามารถดแูลเดก็ทัง้ทีพ่กิารและ
ปกตใินแบบเรยีนรวมกนัไดด้ว้ย ปจัจุบนันี้สมาคม APDC ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่องและมกีารประสานงานกบักลุ่ม
อื่นๆ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตเิพื่อรว่มกนัสง่เสรมิสทิธขิองเดก็พกิารในการไดร้บัการศกึษา  
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เป้าหมาย 
คนพกิารสามารถเขา้ถงึการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติซึง่จะน าไปสูก่ารใชศ้กัยภาพของตนไดอ้ย่างเตม็ที ่           
มคีวามรูส้กึวา่ตนเองมศีกัดิศ์รแีละมคีณุคา่ และสามารถทีจ่ะเขา้รว่มเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการท างานรว่มกบัภาคการศกึษาเพื่อใหเ้ป็นการศกึษาทีค่นพกิาร
สามารถเขา้มาเรยีนรวมไดใ้นทุกระดบั และเพื่ออ านวยความสะดวกใหค้นพกิารสามารถการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติไดโ้ดยสะดวกยิง่ขึน้  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารทุกคนสามารถเขา้ถงึการเรยีนรูแ้ละแหล่งทรพัยากรทีต่รงตามความตอ้งการและเคารพในสทิธขิอง
พวกเขา 

• โรงเรยีนในทอ้งถิน่รบัเดก็ทุกคน ซึง่รวมถงึเดก็พกิารเพื่อใหเ้ขา้มาศกึษาต่อ  เพื่อทีเ่ดก็พกิารเหล่านัน้จะได้
เรยีนรูแ้ละเล่นกบัเพื่อนๆ คนอื่นๆ  

• โรงเรยีนในทอ้งถิน่ปรบัปรงุโครงสรา้งทางกายภาพทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึได ้ มบีรรยากาศทีอ่บอุ่นและ
ตอ้นรบันกัเรยีนทุกคนหลกัสตูรมคีวามยดืหยุ่นครผูา่นการอบรมเกีย่วกบัการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมและ
ไดร้บัการสนบัสนุนปจัจยัในดา้นต่างๆ มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัครอบครวัและชมุชน มนี ้าและสิง่อ านวยความ
สะดวกดา้นสขุอนามยัต่างๆ อย่างเพยีงพอ  

• คนพกิารเขา้ไปมสีว่นรว่มในกระบวนการศกึษาในฐานะบคุคลทีเ่ป็นตวัอย่าง ท าหน้าทีใ่นการตดัสนิใจและให้
การชว่ยเหลอืและสนบัสนุนการศกึษา  

• สภาพแวดลอ้มทีบ่า้นของคนพกิารมลีกัษณะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู ้  
• ชมุชนเกดิความตระหนกัวา่คนพกิารสามารถเรยีนรูใ้นสิง่ต่างๆ ได ้ และชมุชนมหีน้าทีใ่นการสนบัสนุนและให้

ก าลงัใจคนพกิาร 

• ภาคสว่นต่างๆ อาท ิภาคสาธารณสขุ ภาคการศกึษา ภาคสงัคมและภาคอื่นๆ เกดิความรว่มมอือนัดยีิง่ในการ
ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศกึษาแกค่นพกิาร  

• เกดิระบบการชว่ยเหลอืและสนบัสนุนคนพกิารอย่างเป็นระบบในทุกระดบัเพื่อท าใหน้โยบายในระดบัชาตมิี
ความครอบคลุมในการอ านวยความสะดวกต่อการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมของคนพกิาร  

 
กรอบท่ี 2 
การอ านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
แมว้า่โรงเรยีนอาจมอีาคารทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึไดแ้ละมคีรทูีผ่า่นการฝึกอบรมเรือ่งการใหก้ารศกึษาแกเ่ดก็ทุก
ประเภทแลว้กต็าม  แต่เดก็พกิารกอ็าจจะยงัอาจถูกแยกออกจากระบบการศกึษาปกตอิยู่ บางคนอาจถูกน าไปซ่อน
ไวใ้หอ้ยู่แต่ในหอ้งหลงับา้น โดยทีค่รอบครวัไมส่นบัสนุนเรือ่งการเรยีน และเดก็พกิารบางคนกจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งใช้
อุปกรณ์ชว่ยเหลอืและไดร้บัการฟ้ืนฟูทางการแพทย์ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถเขา้ไป
ด าเนินการแกไ้ขปญัหาเหล่านี้ไดแ้ละท าหน้าทีต่ดิต่อประสานงานกบัภาคการศกึษา ภาคสาธารณสขุและภาคสงัคม
ตลอดจนองคก์รเพื่อคนพกิารต่างๆ บคุลากรประจ าโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอาจตอ้งหารอืกบั
ผูป้กครองหลายต่อหลายครัง้เกีย่วกบัความจ าเป็นและประโยชน์ของการใหก้ารศกึษาแกลู่กหลานทีพ่กิารโดยเฉพาะ
อย่างยิง่หากเป็นเดก็ผูห้ญงิและตวัผูป้กครองเองกไ็มไ่ดร้บัการศกึษา  
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มโนทศัน์หลกั 
 
การศึกษา 
การศกึษามคีวามหมายครอบคลุมมากกวา่การไปเรยีนทีโ่รงเรยีน ถงึแมก้ารเขา้รบัการศกึษาในระบบโรงเรยีนจะเป็น
เรือ่งส าคญัแต่เราจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมองในบรบิทของกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติดว้ย การศกึษาเริม่ตน้ตัง้แต่เดก็เกดิที่
บา้นและด าเนินต่อเนื่องมาจนเดก็นัน้โตขึน้เป็นผูใ้หญ่ การศกึษามทีัง้การศกึษาในระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั 
การศกึษานอกระบบ การศกึษาทีบ่า้น ตลอดจนความคดิรเิริม่ต่างๆ ทีด่ าเนินการโดยชมุชนและรฐับาล  ค าศพัท์เหล่านี้
มกัใชก้นัอย่างสบัสนและมคีวามหมายแตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรมและบรบิท แต่โดยทัว่ไปแลว้ “การศกึษาใน
ระบบ” หมายถงึการศกึษาจดัโดยสถาบนั อาท ิโรงเรยีน วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัและมกัจะมกีารมอบวฒุแิละ
ประกาศนียบตัรหลงัส าเรจ็การศกึษา  “การศกึษานอกระบบ” หมายถงึกจิกรรรมการศกึษาทีจ่ดัใหม้ขี ึน้นอกเหนือจาก
การศกึษาในระบบ และ “การศกึษาตามอธัยาศยั” หมายถงึการเรยีนรูท้ ัง้ปวงที้เกดิขึน้ตลอดชว่งชวีติ เป็นการเรยีนรูจ้าก
ครอบครวั เพื่อนฝงูและชมุชนซึง่มกัไมม่แีบบแผนหรอืโครงสรา้งอย่างการศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ  
 
สิทธิมนุษยชน 
แมว้า่ทุกคนจะมสีทิธไิดร้บัการศกึษาแต่บางครัง้ยงัมกีารเขา้ใจผดิไปวา่สทิธนิี้ไมไ่ดค้รอบคลุมกลุ่มคนพกิาร สมาชกิใน
ครอบครวั ชมุชนหรอืแมแ้ต่ตวัคนพกิารเองกม็กัไมท่ราบวา่ตนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่ท างานรว่มกบัองคก์รเพื่อคนพกิารสามารถสนบัสนุนการเพิม่ศกัยภาพ
ใหก้บัคนพกิารโดยการท าใหเ้ขาเหล่านัน้ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธติ่างๆ ในเรือ่งของการศกึษา ทัง้โดยการกระตุน้
หน่วยงานของรฐัซึง่มขีอ้ผกูพนัตามกฎหมายในการใหก้ารศกึษาแกทุ่กคนเราทุกคนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเรือ่งสทิธิ
ในการไดร้บัการศกึษาในบรบิทของการพฒันาทีจ่ะตอ้งค านึงถงึสทิธเิป็นพื้นฐานดว้ย และการด าเนินงานต่างๆ จะตอ้ง
ครอบคลุมสทิธทิุกประเภทไมใ่ชส่ทิธใิดเพยีงสทิธหินึ่งแยกออกจากกนั (ด ู“บทน า : สทิธมินุษยชน”)  
 
ความยากจนและการศึกษา  
เรือ่งความยากจน ความพกิารและการศกึษานัน้ลว้นแลว้แต่เกีย่วโยงกนักบัแนวทางในการพฒันาชมุชน  ซึง่เป็น
สิง่จ าเป็นยิง่  ทัง้นี้ “การจดัการศกึษาทีย่งัไมเ่พยีงพอต่อประชากรทุกกลุ่ม  ยงัคงเป็นปจัจยัเสีย่งส าคญัอนัจะน าไปสู่
ความยากจนและการถูกกดีกนัออกจากสงัคมของทัง้เดก็ปกตแิละพกิาร แต่ส าหรบัเดก็พกิารแลว้ความเสีย่งทีจ่ะตกอยู่
ในความยากจนเนื่องจากขาดการศกึษานัน้อาจมสีงูกวา่เดก็ปกต ิเดก็พกิารซึง่ถูกกดีกนัออกจากระบบการศกึษาจะตอ้ง
เผชญิกบัความยากจนไปตลอดชวีติอย่างแน่นอน” (8) คนจนอาจตอ้งประสบความยากล าบากในการสง่ลูกทีพ่กิารเขา้
ศกึษาในระบบโรงเรยีนในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระคา่เล่าเรยีน และแมจ้ะมกีารโฆษณาวา่จะจดัการศกึษาๆ โดยไมเ่สยี
คา่ใชจ้่าย แต่ในความเป็นจรงิแลว้ กย็งัจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายสว่นอื่นๆ เพิม่เตมิอยู่ด ีเชน่ คา่หนงัสอื คา่เครือ่งแบบนกัเรยีน 
คา่ขนสง่และเดนิทางและคา่ใชจ้่ายกรณีทีต่อ้งมอีุปกรณ์ชว่ยเหลอื เป็นตน้ ดงันัน้ครอบครวัทีย่ากจนจะยงัคงไมไ่ดร้บั
การศกึษาต่อไปและวงจรแห่งความยากจนกจ็ะด าเนินไปเชน่นัน้อย่างไมจ่บสิน้  
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การศึกษาแบบเรียนรวม  
รปูแบบทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิารเริม่แปรเปลีย่นจากมมุมองทีมุ่ง่สนใจความทุพพลภาพของแต่ละบคุคลมาสู่
การทลายอุปสรรคทีข่วางกัน้ในสงัคมเพื่อใหค้นพกิารไดร้บัโอกาสในการใชส้ทิธขิองตนอย่างเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น 
เชน่เดยีวกนักบัการศกึษาแบบเรยีนรวมทีต่ ัง้ขึน้ กม็จีุดมุง่เน้นไปทีก่ารเปลีย่นแปลงระบบเพื่อท าใหร้ะบบการศกึษา
เหมาะสมส าหรบันกัเรยีนไมใ่ชเ่ปลีย่นนกัเรยีนใหเ้หมาะสมส าหรบัระบบการศกึษาโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจกบัการศกึษาแบบเรยีนรวมเพราะกอ่นหน้านี้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
ต่างๆ มกัพจิารณาในระดบัของตวับคุคลมากกวา่ (ด ู“บทน า : ววิฒันาการของแนวคดิ”) 
 
กรอบท่ี 3 
การทลายอปุสรรคการมีส่วนร่วมในการศึกษาของเดก็หญิง  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนโปรแกรมหนึ่งไดใ้ชค้วามพยายามเป็นอย่างยิง่ในการชว่ยใหเ้ดก็หญงิผูห้นึ่ง
มคีวามพรอ้มต่อการเขา้ศกึษาในโรงเรยีนทอ้งถิน่ แต่เมือ่เธอไดเ้ขา้สูร่ะบบโรงเรยีนแลว้  เธอกลบัประสบปญัหาเรือ่ง
การเดนิทางไปตามทีต่่างๆ ในโรงเรยีนเนื่องจากอาคารไมไ่ดอ้อกแบบมาทีจ่ะเอื้ออ านวยต่อคนพกิาร ท าใหเ้ธอถูกเดก็
นกัเรยีนอื่นๆ ลอ้เลยีนอยู่ตลอดเวลา ในทีส่ดุบรรดาคณุครขูองเธอกก็ล่อมใหค้รอบครวัหยุดสง่เธอมาโรงเรยีนเพราะวา่
เธอๆ ไมส่ามารถเรยีนได ้นี่เป็นเหตุใหเ้กดิแนวทางการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม  ซึง่จะเน้นไปทีก่ารขจดัอุปสรรคที่
ขวางกัน้โอกาสในการไดร้บัการศกึษาของเดก็คนนี้มากกวา่ เชน่ การปรบัปรงุสภาพอาคารใหม้ลีกัษณะทีค่นพกิาร
สามารถใชส้อยได ้ เตรยีมความพรอ้มคร ูสรา้งสภาพแวดลอ้มทีต่อ้นรบัคนพกิารมากกวา่นี้และใหค้วามรูก้บัเดก็อื่นๆ 
ใหย้อมรบัและสนบัสนุนเดก็พกิาร หากเดก็พกิารประสบปญัหาทีโ่รงเรยีนแลว้โรงเรยีน ครอบครวัและโปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งเริม่ตน้โดยการพจิารณาหาวา่อุปสรรคทีว่า่นัน้คอือะไรเสยีกอ่น  

 
การศกึษาแบบเรยีนรวมคอื “กระบวนการการใหก้ารศกึษาทีต่อบสนองต่อความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูเ้รยีนทุกคน
ผา่นทางการมสีว่นมากยิง่ขึน้ในการเรยีนรู ้วฒันธรรมและชมุชน ตลอดจนลดการแบง่แยกและการกดีกนักลุ่มใดๆ ไมใ่ห้
มสีว่นรว่มในการศกึษา” (9) ดงันัน้การศกึษาแบบเรยีนรวมจงึ  

• มขีอบเขตกวา้งขวางกวา่การศกึษาในระบบโรงเรยีน โดยรวมถงึระบบการเรยีนทีบ่า้น การเรยีนในชมุชน
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  

• ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการยอมรบัวา่เดก็ทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรู้  
• ท าใหโ้ครงสรา้ง ระบบและวธิกีารทางการศกึษาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเดก็ทุกคนได ้  

• ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการยอมรบัและเคารพในความแตกต่างของเดก็แต่ละคน  ทัง้ในเรือ่งของอายุ เพศ เชือ้
ชาต ิความเชือ่/ศาสนา ภาษา ความพกิาร สถานะทางสขุภาพ  

• สง่เสรมิการควบคมุตรวจสอบและประเมนิคณุภาพของการใหก้ารศกึษาอย่างมสีว่นรว่มและสามารถเขา้ถงึได้  
• เป็นกระบวนการทีเ่ป็นพลวตัหรอืมกีารพฒันาอยู่ตลอดเวลาไปตามวฒันธรรมและบรบิท  
• เป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธ์ทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิสงัคมทปีระชากรทุกกลุ่มสามารถอยู่รว่มกนัได ้  

 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนควรพจิารณาด าเนินการดงัต่อไปนี้  

• รวมการจดัการศกึษาโดยครอบครวัหรอืบา้นและการสอนภาษามอืส าหรบัเดก็และ /หรอืผูใ้หญ่ทีหู่หนวกไวใ้น
โปรแกรมฯ  เนื่องจากการศกึษาแบบเรยีนรวมนัน้มขีอบเขตกวา้งขวางกวา่การศกึษาในโรงเรยีน  
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• การศกึษาแบบเรยีนรวมมเีป้าหมายในการจดัการศกึษาใหแ้กป่ระชากรทุกคนทุกกลุ่ม  ไมเ่พยีงแต่เฉพาะคน
พกิารเท่านัน้ โดยจะมุง่ใชค้วามพยายามในการพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่นทีถู่กกดีกนัหรอืผลกัดนัใหไ้ป
อยู่ทีช่ายขอบสงัคมดว้ย 

 
การศึกษาแบบเรียนร่วม  
ค าวา่ “การศกึษาแบบเรยีนรว่ม” มกัถูกใชใ้นความหมายเดยีวกนักบั “การศกึษาแบบเรยีนรวม” แต่ในความเป็นจรงิแลว้
ทัง้สองค านี้มคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนั การศกึษาแบบเรยีนรว่มหมายถงึกระบวนการทีจ่ะน าเอาเดก็พกิารเขา้สูโ่รงเรยีน
กระแสหลกั  ซึง่เป็นการใหค้วามสนใจกบัตวับคุคลมากกวา่ระบบโรงเรยีน ขอ้ดอ้ยของแนวทางนี้กค็อืวา่หากเกดิปญัหา
อะไรขึน้กจ็ะมจีะมุง่โทษไปทีเ่ดก็พกิารคนนัน้เป็นเหตุใหผ้ลลพัธ์และความยัง่ยนืของแนวทางนี้มอียู่ในระดบัทีจ่ ากดัดว้ย
เพราะความส าเรจ็ขึน้อยู่กบัความตัง้ใจทีด่ขีองครคูนใดคนหนึ่ง  หรอืความพยายามของเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนเพยีงกลุ่มหนึ่งเป็นหลกัแทนทีจ่ะเป็นนโยบายของโรงเรยีนหรอืการสนบัสนุนจากชมุชน  
 
การศึกษาพิเศษ 
“การศกึษาพเิศษ” เป็นค าทีม่คีวามหมายกวา้งๆ ทีส่ามารถใชเ้พื่อหมายถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืในลกัษณะพเิศษแก่
ผูเ้รยีน การปรบัเปลีย่นโปรแกรมหรอืหลกัสตูร สภาพแวดลอ้มในการเรยีนหรอือุปกรณ์ วสัดแุละวธิกีารเฉพาะทางต่างๆ 
(อาท ิภาษาเบรลล์ เครือ่งเสยีง อุปกรณ์อ านวยความสะดวกภาษามอื ฯลฯ) เพื่อสนบัสนุนการเขา้ถงึการศกึษาของเดก็ 
ดงันัน้  ค าวา่ “ความตอ้งการพเิศษดา้นการศกึษา” จงึหมายถงึความตอ้งการในการเรยีนรูข้องเดก็คนใดกต็ามทีอ่าจมี
ปญัหาหรอืประสบภาวะความยากล าบากในการเรยีนรู ้ดงันัน้การศกึษาพเิศษจงึไมไ่ดม้ขีอบเขตจ ากดัเพยีงเพื่อกลุ่มคน
พกิารเท่านัน้  
 
การจดัการศกึษาพเิศษส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษสามารถท าไดห้ลายแนวทางดว้ยกนั โดยสว่นมากแลว้เดก็ที่
ตอ้งการการสนบัสนุนมากเป็นพเิศษอาจตอ้งเขา้เรยีนในโรงเรยีนพเิศษซึง่แยกออกจากโรงเรยีนกระแสหลกั “โรงเรยีน
พเิศษ” เหล่านี้คอืความจรงิของเดก็และครอบครวัจ านวนมากทีจ่ะตอ้งเผชญิ  แมว้า่แนวทางของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนจะเน้นใหม้กีารศกึษาแบบเรยีนรวมกต็าม และในบางกรณีโรงเรยีนพเิศษเหล่านี้กอ็าจเป็นทางเลอืกเดยีว
ส าหรบัเดก็ทีหู่หนวก ตาบอกหรอืทัง้หูหนวกและตาบอดหรอืมคีวามพกิารทางสมอง ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า โรงเรยีน
พเิศษเหล่านี้มกัจะเป็นโรงเรยีนประจ า  ซึง่เดก็จะตอ้งใชช้วีติแยกออกมาจากครอบครวัและชมุชนของตนเอง  
 
โชครา้ยทีเ่มือ่เวลาผา่นไปค าวา่ “พเิศษ” นี้กถ็ูกใชใ้นลกัษณะทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ต่อการสนบัสนุนใหเ้กดิการศกึษา
แบบเรยีนรวม ยกตวัอย่างเชน่ค าวา่ “เดก็ความตอ้งการพเิศษ” กเ็ป็นค าทีม่คีวามหมายคลุมเครอืและมกัถูกใชเ้รยีกเดก็
ทุกคนทีพ่กิารไมว่า่เดก็คนนัน้จะมปีญัหาในการเรยีนรูห้รอืไม ่ดงันัน้  เราจะตอ้งใชค้ าวา่ “พเิศษ” ดว้ยความระมดัระวงั
เพราะวา่ค านี้อาจน าไปสูก่ารแบง่แยกเดก็พกิารออกจากเดก็ๆ ปกต ิ เราตอ้งไมล่มืดว้ยวา่เดก็ทุกคนมกีารเรยีนรูท้ี่
แตกต่างกนัและอาจรูส้กึวา่การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งทีง่า่ยหรอืยาก ณ ชว่งเวลาต่างกนัในชวีติ การบอกวา่เดก็พกิารมคีวาม
ตอ้งการ “พเิศษ” ในการเรยีนรูไ้มใ่ชเ่รือ่งทีท่ าใหเ้กดิประโยชน์ใดๆ เพราะค าวา่พเิศษนี้ไมม่กีารชีช้ดัเจาะจงวา่เดก็มี
ลกัษณะพเิศษหรอืประสบปญัหาในดา้นใดและอย่างไร  ทัง้อาจจะกลายเป็นการตราหน้าพวกเขาอกีดว้ย เพราในความ
เป็นจรงิแลว้ เดก็ปกตกิส็ามารถประสบความยากล าบากในการเรยีนรูไ้ดเ้ชน่กนัและอาจถูกกดีกนัและผลกัดนัใหไ้ปอยู่
ชายขอบสงัคมในสถานศกึษาแต่ละแห่งไดด้ว้ยเชน่กนั ดงันัน้ผูจ้ดัการศกึษาควรค านึงวา่  เดก็ทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด้
หากใชเ้ทคนิคการสอนทีด่ ีมทีรพัยากรทีจ่ าเป็นอย่างเพยีงพอและมสีภาพแวดลอ้มแบบเรยีนรวม  
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เพศและการศึกษา 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งทราบถงึประเดน็เรือ่งเพศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาดว้ย 
ตวัอย่าง ไดแ้ก ่ 

• เดก็ผูห้ญงิอาจไมไ่ดร้บัโอกาสในการศกึษาในกรณีทีพ่วกเธออาจจะตอ้งดแูลสมาชกิในครอบครวัทีพ่กิาร  
• ในบางกรณีเดก็ผูช้ายอาจจะไมไ่ดเ้ขา้เรยีนเพราะวา่ไดร้บัแรงกดดนัทีจ่ะตอ้งหาเงนิมาชว่ยสนบัสนุนหรอืเลี้ยงดู

ครอบครวั 
 

กรอบท่ี 4สาธารณรฐัอินเดีย 
ความตัง้ใจท่ีจะได้รบัการศึกษาของรปูา  
 
รปูา กมุารอีาศยัอยู่ทีเ่มอืงฮาซารบิคัทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี รปูามหีน้าทีต่อ้งดแูลทัง้ครอบครวัเพราะวา่
มารดาของเธอมภีาวะผดิปกตทิางจติ สว่นบดิาของเธอเสยีชวีติแลว้  นอกจากนี้  เธอเองกย็งัมนี้องชายและน้องสาว
อกีอย่างละคน เธอพยายามท าหน้าทีข่องเธอโดยพยายามไมข่าดเรยีนดว้ยการน าน้องสาวคนเลก็ของเธอไปนัง่เรยีน
ดว้ยแมว้า่หอ้งเรยีนจะมนีกัเรยีนจ านวนมากแลว้และครกูไ็มพ่อใจทีเ่ธอท าแบบนี้ แต่รปูากย็งัสามารถจดัการใหค้รู
เขา้ใจไดว้า่การพาน้องสาวมาเขา้เรยีนดว้ยเป็นวธิเีดยีวทีจ่ะท าใหเ้ธอสามารถเรยีนหนงัสอืไดต้่อไป  

 
• ในสถานการณ์ทีม่คีวามขดัแยง้ภายในประเทศ เดก็ผูช้ายอาจถูกเกณฑไ์ปเป็นยุวชนทหารและพลาดโอกาสใน

การเขา้เรยีน  เดก็กลุ่มนี้อย่างน้อยรอ้ยละ 5 จะกลายเป็นเดก็พกิารในทีส่ดุ (10) และเมือ่กลบัจากการสูร้บแลว้
พวกเขากม็กัจะโตเกนิกวา่ทีจ่ะเขา้เรยีนในระดบัประถมศกึษาแลว้  

• เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอาจคาดหวงัใหม้ารดาและ /หรอืญาตผิูห้ญงิคนอื่นของคน
พกิารรบัหน้าทีใ่นการสอนหนงัสอืสมาชกิในครอบครวัไปดว้ย ซึง่การท าเชน่นี้อาจเป็นการเพิม่ปรมิาณงานซึง่
เดมิกม็ากอยู่แลว้  

• ครอบครวัและชมุชนมกัไมก่ าหนดเรือ่งการใหก้ารศกึษาแกส่มาชกิทีเ่ป็นเดก็หญงิและผูห้ญงิพกิารเป็นเรือ่ง
หลกั จงึเท่ากบัวา่พวกเขาเหล่านี้ถูกกดีกนัซ ้าถงึสองครัง้  

• เดก็ผูห้ญงิโดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ผูห้ญงิพกิารมคีวามน่าจะเป็นทีจ่ะออกจากโรงเรยีนกลางคนัมากกวา่เพราะที่
โรงเรยีนขาดหอ้งน ้าทีเ่หมาะสมและสภาพแวดลอ้มกอ็าจไมป่ลอดภยั  

• บดิาเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัแต่กม็กัถูกละเลยไป ทัง้นี้ บดิาสามารถเป็นตน้แบบทีด่แีละใหก้ารสนบัสนุนเรือ่ง
การศกึษาไดห้ากไดร้บัการสง่เสรมิโดยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  

 
กรอบท่ี 5 ราชอาณาจกัรเลโซโธ 
ช่องว่างระหว่างเพศ 
 
ในประเทศเลโซโธพบวา่มเีดก็ผูช้ายเขา้เรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาน้อยกวา่เดก็ผูห้ญงิ และเดก็ผูช้ายกม็อีตัรา
ออกจากโรงเรยีนกลางคนัจ านวนมากกวา่เดก็ผูห้ญงิ สาเหตุเป็นเพราะวา่เดก็ผูช้ายตอ้งไปท างานตอ้นสตัวแ์ละเขา้สู่
การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  

 



8 

 

ส่วนประกอบย่อยในองคป์ระกอบน้ี  
 
ในแต่ละสว่นประกอบย่อยต่อไปนี้มมีโนทศัน์และกจิกรรมแนะน าซึง่เหมอืนกนัและน าไปใชใ้นทุกลกัษณะของการจดั
การศกึษา แต่ในแต่ละสว่นประกอบย่อยกจ็ะเน้นไปทีบ่างแงม่มุทีแ่ละตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนั  ดงันัน้เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ขอใหอ้่านเนื้อหาทัง้หมดขององคป์ระกอบนี้แมว้า่จะมุง่สนใจเพยีงสว่นประกอบย่อยใดเพยีงสว่นเดยีวกต็าม  
 
การดแูลเดก็และการจดัการศึกษาปฐมวยั  
การดแูลเดก็และการจดัการศกึษาปฐมวยัมคีวามหมายถงึการศกึษาทีเ่ริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่เดก็เกดิกระทัง่เขา้ศกึษาใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาซึง่สามารถจดัขึน้ในสภาพแวดลอ้มแบบทัง้รปูแบบในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  โดยจะ
มุง่เน้นไปทีก่ารด ารงชพี การพฒันาและการเรยีนรูข้องเดก็ซึง่จะครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ โภชนาการและสขุอนามยั โดย
ในการจดัการศกึษามกัมกีารแบง่เป็นกลุ่มโดยใชเ้กณฑด์า้นอายุ ไดแ้ก ่แรกเกดิจนถงึสามปีและสามปีจนถงึหก เจด็หรอื
แปดปีซึง่เป็นวยัทีเ่ริม่เขา้รบัการศกึษาในระบบส าหรบัสว่นประกอบย่อยนี้ โปรแกรมซบีอีารจ์ะมุง่เน้นทีเ่ดก็อายุสามปี
ขึน้ไปเป็นหลกั  
 
ประถมศึกษา 
การเขา้เรยีนในระดบัประถมศกึษาถอืเป็นการเขา้สูก่ารศกึษาในระบบโรงเรยีนเป็นล าดบัแรกซึง่ควรจะเป็นภาคบงัคบั
แบบไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายส าหรบัเดก็ทุกคน การศกึษาในระดบัประถมศกึษาถอืเป็นจุดมุง่เน้นหลกัของโครงการการศกึษา
เพื่อปวงชน (Education for All) ของยูเนสโก (11) และเป็นเป้าหมายของการจดัสรรเงนิทุนสนบัสนุนเพื่อการศกึษา
สว่นมากอกีดว้ย เดก็พกิารจ าเป็นจะตอ้งไดเ้ขา้ศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาในทอ้งถิน่เหมอืนเดก็อื่นๆ เพื่อทีจ่ะได้
เล่นและเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัเพื่อนๆ ของตน  
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มธัยมศึกษาและอดุมศึกษา  
การมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาคอืการศกึษาในระบบโรงเรยีนในระดบัชัน้ทีส่งูกวา่การศกึษา “ภาคบงัคบั” หากเยาวชน
ทีเ่ป็นคนพกิารไดร้บัการศกึษาในระดบัชัน้ทีส่งูดงักล่าวกจ็ะเป็นประตูทีจ่ะน าสูช่วีติทีส่ามารถสรา้งผลติผลและมคีวาม
สมบรูณ์มากยิง่ขึน้แต่ในความเป็นจรงิแลว้ เดก็พกิารกม็กัไมม่โีอกาสไดเ้ขา้เรยีนในระดบัชัน้ดงักล่าว  
 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การศกึษานอกระบบโรงเรยีน มคีวามหมายครอบคลุมกจิกรรมดา้นการศกึษาในชมุชนหลากหลายรปูแบบ อาท ิการ
เรยีนรูท้ีบ่า้น หรอืกจิกรรมการศกึษาตามแผนงานของรฐับาลหรอืความคดิรเิริม่ของชมุชนเอง การศกึษานอกระบบ
โรงเรยีนมกัมุง่เน้นไปทีก่ลุ่มผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะและมเีป้าหมายทีช่ดัเจน ส าหรบัผูเ้รยีนบางประเภท
แลว้การศกึษานอกระบบโรงเรยีนจะมรีปูแบบการใหก้ารศกึษาทีย่ดืหยุ่นและมปีระสทิธภิาพมากกวา่การศกึษาในระบบ
โรงเรยีน  ซึง่บางครัง้อาจจะตายตวัเกนิไปท าใหไ้มส่ามารถจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพแกทุ่กคนได ้อย่างไรกต็าม  การ
จดัการศกึษานอกระบบโรงเรยีนควรจะอยู่ในรปูแบบการศกึษาทีช่ว่ยเสรมิหรอืเตมิเตม็  ไมใ่ชก่ารทดแทนการศกึษาใน
ระบบแบบเรยีนรวมเสยีทเีดยีวในบางครัง้กม็กีารเรยีกการศกึษานอกระบบโรงเรยีนอย่างไมเ่หมาะสมวา่เป็นทางเลอืกที ่
“ดทีีส่ดุอนัดบัสอง” ส าหรบัเดก็พกิาร ซึง่ท าใหเ้ดก็เหล่านัน้ไมไ่ดร้บัการศกึษาในระบบโรงเรยีนอนัเป็นสทิธติามกฎหมาย
ของตน ในสว่นประกอบย่อยนี้เราจะมุง่เน้นเรือ่งการศกึษานอกระบบโรงเรยีนส าหรบัเดก็มากกวา่ผูใ้หญ่  
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติครอบคลุมการเรยีนรูทุ้กประเภททีเ่กดิขึน้ในทุกชว่งชวีติของบคุคล โดยเฉพาะอย่างยิง่โอกาสใน
การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ทีค่รอบคลุมอยู่ภายใตส้ว่นประกอบย่อยอื่นๆ การเรยีนรูต้ลอดชวีติครอบคลุมความรูแ้ละทกัษะที่
จ าเป็นส าหรบัการจา้งงานการรูห้นงัสอืของผูใ้หญ่และการเรยีนรูทุ้กประเภททีส่ง่เสรมิพฒันาการของบคุคลและการมี
สว่นรว่มในสงัคม จุดสนใจของสว่นประกอบย่อยนี้จะมุง่เน้นไปทีผู่ใ้หญ่มากกวา่เดก็  
 
กรอบท่ี 6  
สิทธิในการได้รบัการศึกษาส าหรบัคนพิการ 
 
‚รฐัจะตอ้งท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่  ประชาชนจะสามารถเขา้ถงึการศกึษาทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
อาชวีศกึษา การศกึษาผูใ้หญ่และการเรยีนรูต้ลอดชวีติไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั โดยในการจดัการศกึษาจะตอ้งใชว้สัดุ
อุปกรณ์ เทคนิคและรปูแบบการสือ่สารทีเ่หมาะสม นกัเรยีนทีม่ตีอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจะตอ้งไดร้บัมาตรการสนบัสนุน
ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ  และนกัเรยีนทีต่าบอด หูหนวกหรอืทัง้ตาบอดและหูหนวกจะตอ้งไดร้บัการศกึษาในรปูแบบ
การสือ่สารทีเ่หมาะสมทีส่ดุจากครทูีส่ามารถใชภ้าษามอืและอกัษรเบรลล์ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ในการจดัการศกึษาแก่
คนพกิารจะตอ้งเน้นไปทีก่ารสง่เสรมิใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในสงัคม และท าใหพ้วกเขารูส้กึวา่ตนเองมศีกัดิศ์ร ี มคีณุคา่ 
และน าไปสูก่ารพฒันาบคุลกิภาพ ความสามารถและความคดิสรา้งสรรคข์องตนเอง” (12) 
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การดแูลเดก็และการจดัการศึกษาปฐมวยั  
 

บทน า 
ชว่งปฐมวยัครอบคลุมอายุบคุคลตัง้แต่แรกเกดิจนถงึแปดปี (13) การขยายกจิกรรมการดแูลเดก็และการจดัการศกึษา
ปฐมวยัเป็นหนึ่งในหกเป้าหมายของโครงการการศกึษาเพื่อปวงชน  (11)การดแูลเดก็และการจดัการศกึษาปฐมวยั  
ครอบคลุมกจิกรรมและการด าเนินงานต่างๆ จ านวนมาก  และเนื่องจากหลายลกัษณะของการดแูลเดก็ไดอ้ยู่ภายใต้
องคป์ระกอบดา้นสขุภาพแลว้ สว่นประกอบย่อยนี้จงึจะมุง่เน้นเฉพาะเรือ่งการจดัการศกึษาใหแ้กเ่ดก็ปฐมวยั การเขา้ไป
ด าเนินการแกป้ญัหาในระยะเริม่ตน้  และการจดัการเรยีนในระดบักอ่นวยัเรยีน /อนุบาลเท่านัน้ 
 
การศกึษาปฐมวยัเป็นกจิกรรมทีส่ าคญัเพราะการศกึษาในระดบันี้จะมอีทิธพิลต่อพฒันาการของเดก็ สมองมนุษย์จะ
เตบิโตอย่างรวดเรว็ในชว่งสามปีแรกของชวีติ (13) และหากสมองไดร้บัการกระตุน้ไมเ่พยีงพอในชว่งเวลานี้กอ็าจท าให้
มพีฒันาการทีล่่าชา้ และในบางกรณีอาจมพีฒันาการลา้ชา้แบบถาวรกเ็ป็นได ้ในชว่งปีแรกๆ ของชวีติจงึถอืเป็นการเปิด 
“หน้าต่างแห่งโอกาส” ส าคญัส าหรบัการวางรากฐานเพื่อการพฒันาทกัษะภาษา สงัคม การคดิและดา้นการเคลื่อนไหว
การศกึษาปฐมวยัจงึเป็นเสมอืนการหวา่นเมลด็พนัธุ์แห่งสงัคมทีค่นทุกกลุ่มสามารถอยู่รว่มกนัได ้เพราะการศกึษา
ในชว่งวยัดงักล่าวเป็นระดบัทีเ่ดก็ทีพ่กิารและปกตสิามารถเรยีน เล่นและเตบิโตไปพรอ้มกนั นอกจากนี้การศกึษา
ปฐมวยัยงัเพิม่โอกาสของเดก็ในการเขา้ศกึษาต่อในระดบัพื้นฐานจนจบเพื่อทีจ่ะหาทางออกจากสถานการณ์แห่งความ
ยากจนและความเสยีเปรยีบต่างๆ ได ้ (13) 
 
ดว้ยเหตุทีก่ารจดัการศกึษาปฐมวยัไมใ่ชก่ารศกึษาภาคบงัคบั ดงันัน้จงึมรีปูแบบการด าเนินการทีย่ดืหยุ่นมากกวา่
การศกึษาในระดบัประถมศกึษา  จงึเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีเ่จา้หน้าทีโ่ปรแกรมซบีอีารจ์ะไดร้ว่มงานกบับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ฝ่ายต่างๆ อาท ิรฐับาล องคก์รพฒันาภาคเอกชน ภาคเอกชนและองคก์รดา้นศาสนาต่างๆ  
 

กรอบท่ี 7 สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 
สามารถปฏิบติัได้ดีกว่าเม่ือได้รบัการศึกษาปฐมวยั  
 
ในเขตพื้นทีด่อ้ยโอกาสแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล เดก็จ านวนกวา่รอ้ยละ 95 ทีไ่ดเ้ขา้เรยีนหลกัสตูรการดแูลเดก็
และไดร้บัการศกึษาในระดบัปฐมวยัสามารถเขา้เรยีนต่อในระดบัประถมศกึษาในขณะทีเ่ดก็ทีไ่มไ่ดเ้รยีนปฐมวยัเขา้
ไดเ้พยีงรอ้ยละ 75 และอตัราการซ ้าช ัน้ ป.1 ของเดก็ทีเ่คยเรยีนปฐมวยัมาแลว้กอ็ยู่ในอตัราทีต่ ่า คดิเป็นเพยีงหนึ่งใน
เจด็ของเดก็ทีไ่มเ่คยเรยีน และเดก็ทีเ่คยเรยีนปฐมวยัมาแลว้ยงัท าขอ้สอบระดบัชัน้ ป. 1 ไดค้ะแนนสงูกวา่มากอกีดว้ย 
(14) 
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กรอบท่ี 8 สาธารณรฐัอินเดีย 
ชีวิตใหม่ของเชตนา 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนส าหรบัเดก็วยัประถมศกึษาในรฐัคชุราตประเทศอนิเดยีในระยะเริม่แรกเป็น
เพยีงโปรแกรมขนาดเลก็ในยุคทศวรรษที ่ 80 ซึง่ในชว่งเวลานัน้ เดก็พกิารมกัไมไ่ดร้บัโอกาสใหเ้ขา้ถงึการเรยีนรูแ้ละ
การเสรมิสรา้งประสบการณ์ชวีติในชว่งปีแรกๆ ของชวีติทัง้ทีช่ว่งเวลาดงักล่าวมคีวามส าคญัยิง่ส าหรบัการท าความ
เขา้ใจโลกของเดก็ การสรา้งความสมัพนัธ์ทางสงัคม การพฒันามโนทศัน์และการสรา้งรากฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
พฒันาตลอดชวีติของตน ส าหรบัในปจัจุบนันี้ กจิกรรมการใหก้ารดแูลเดก็และการจดัการศกึษาปฐมวยัไดก้ลายมา
เป็นสว่นส าคญัของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ านวนมากในรฐัคชุราตไปแลว้  
 
เชตนาเป็นเดก็หญงิจากพื้นทีใ่นเชตชนบทของรฐัคชุราต เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไปพบ
เธอขณะทีเ่ธออายุไดส้ามปีแต่มพีฒันาการทีล่่าชา้ เชน่ เธอไมส่ามารถควบคมุศรีษะของตนเองไดเ้ป็นตน้ โปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน จงึสง่เชตนาไปตรวจทีศ่นูย์คดักรองและประเมนิซึง่อยู่นอกหมูบ่า้น ผลปรากฏวา่เธอ
มภีาวะสญูเสยีการไดย้นิอย่างรนุแรงและมปีญัหาดา้นการมองเหน็ซึง่ทัง้สองปญัหานี้ท าใหเ้ธอมภีาวะบกพรอ่ง
เกีย่วกบัการสรา้งความเขา้ใจสิง่ต่างๆ ทางการจงึออกใบรบัรองวา่เธอพกิาร เชตนาอาศยัอยู่แต่ในบรเิวณบา้น
ตลอดเวลาหรอือยู่บนตกัของมารดา ดงันัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและครอบครวัของเธอจงึตอ้ง
เผชญิกบัความทา้ทายหลายประการ เชน่  เชตนาตอ้งการอะไร ทีใ่ดจะตอบสนองความตอ้งการของเธอได ้ใครจะ
ชว่ยดแูลเธอ และเขาเหล่านัน้จะชว่ยดแูลเธอไดอ้ย่างไร เป็นตน้ 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดต้ดิต่อใหช้า่งไมใ้นทอ้งถิน่ท าเกา้อี้พเิศษส าหรบัเชตนา ท าใหเ้ธอ
สามารถไปนัง่อยู่บนระเบยีงบา้นผูค้นในชมุชนจงึเริม่ไดเ้หน็เธอ สง่ผลใหป้ฏสิมัพนัธ์ระหวา่งเธอกบัครอบครวัและ
เพื่อนบา้นพฒันาขึน้ เชตนาไดร้บัการสอนทกัษะการด ารงชวีติประจ าวนั ไดร้บัอุปกรณ์ชว่ยฟงัและไดร้บัแวน่ตา
พเิศษเพื่อชว่ยลดปญัหาการมองเหน็ นอกจากนี้เธอยงัไดร้บัการสอนทกัษะการสือ่สารอกีดว้ยปจัจุบนันี้เชตนาชว่ย
มารดาของเธอเวลาถงึมือ้อาหาร ชว่ยลา้งจานชามต่างๆ และไปซื้อของทีร่า้นขายของช าได ้ผูป้กครองของเธอ
สามารถสือ่สารกบัเธอและมคีวามสมัพนัธ์ทีด่แีละเป่ียมไปดว้ยความรกัปจัจุบนันี้เชตนาเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนอนุบาลใน
ทอ้งถิน่และเป็นสมาชกิคนหนึ่งของกลุ่ม เดก็ๆ คนอื่นๆ ยอมรบัเธอเหมอืนทีย่อมรบัเดก็ทัว่ไปและสามารถสือ่สารกบั
เธอในแบบของพวกเขาเอง เชตนาใชส้ิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เหมอืนเชน่เดก็คนอื่นและไดร้บับรกิารสนบัสนุน
จากโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน เชน่ การชว่ยใหค้รอบครวัของเธอสามารถขอผลประโยชน์ดา้นการ
ประกนัสงัคมต่างๆ และชว่ยใหเ้ชตนาไดเ้ขา้เรยีนในระบบการศกึษาของรฐัเหมอืนเชน่เดก็คนอื่นๆ เป็นตน้  
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เป้าหมาย 
  
เดก็พกิารทุกคนสามารถเริม่ตน้ชวีติของตนเองไดอ้ย่างดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้และไดร้บัการสนบัสนุนตลอดชว่ง
ระยะเวลาของพฒันาการในสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการพจิารณาหาครอบครวัทีม่เีดก็พกิาร สรา้งปฏสิมัพนัธ์และท างาน
รว่มกบัครอบครวัเหล่านี้อย่างใกลช้ดิเพื่อชว่ยวางรากฐานทีส่ าคญัส าหรบัทุกกจิกรรมในชวีติของเดก็  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• เดก็ทุกคนมโีอกาสทีจ่ะมชีวีติรอดและมสีขุภาพทีด่มีากยิง่ขึน้  
• ทกัษะทางดา้นกายภาพ ดา้นสงัคม ดา้นภาษาและดา้นปญัญาของเดก็ไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพจนถงึ

ระดบัทีส่งูสดุ 

• การศกึษาปฐมวยัทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีนมลีกัษณะทีเ่อื้ออ านวยและครอบคลุมเดก็ทุกคน  
• เดก็พกิารและผูท้ีช่ว่ยเหลอืเดก็พกิารกลายมาเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวัและชมุชน และไดร้บัการสนบัสนุนที่

เหมาะสม  

• เดก็เรยีนรูท้ีจ่ะเล่นดว้ยกนั ยอมรบัความแตกต่างระหวา่งบคุคลและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  
• อทิธพิลทีเ่กดิจากความทุพพลภาพลดลงและไดร้บัการชดเชยทีเ่หมาะสม  

• เดก็พกิารสามารถเลื่อนขึน้ไปศกึษาต่อในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษารว่มกบัเพื่อนคนอื่นๆ ไดอ้ย่างราบรืน่  
 

กรอบท่ี 9 สาธารณรฐัเอลซลัวาดอร์ 
เร่ิมต้นก่อนใคร 
 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาแบบเรยีนรวมแห่งหนึ่งในเมอืงซานโตโทมสั ประเทศเอลซาวาดอรซ์ึง่เขา้
รว่มในโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนระดบัทอ้งถิน่ไดค้ลอดบตุรกอ่นก าหนดสามเดอืนและบตุรของเธอ
ประสบปญัหาเรือ่งการขาดออกซเิจน แพทย์บอกเธอวา่ลูกของเธออาจจะมปีญัหาทางสมองหรอืความพกิารอื่นๆ แต่
ดว้ยความทีเ่ธอมปีระสบการณ์เรือ่งโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่อยู่ในชมุชนของเธอ เธอจงึเขา้ใจดี
ถงึความส าคญัของการศกึษาระดบัปฐมวยัดงันัน้เธอจงึน าบตุรไปยงัสถาบนัฟ้ืนฟูของทางการเพื่อเขา้รบัการประเมนิ
เบือ้งตน้และเขา้สูก่ระบวนการแกไ้ขปญัหาในระยะตน้เป็นเวลาสองปี ทัง้มารดาและบตุรไดเ้รยีนรูห้ลายสิง่หลาย
อย่าง  ซึง่ต่อมาบตุรของเธอกไ็ดเ้ขา้เรยีนระดบัอนุบาลรว่มกบัเดก็คนอื่นๆ ในย่านนัน้เมือ่อายุไดส้ีปี่  
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มโนทศัน์หลกั 
 
วยัเดก็เลก็ 
ชว่งวยัเดก็เลก็ถอืวา่เป็นการปรูากฐานของชวีติ (5) เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้ง
ตระหนกัวา่ความเขา้ใจเรือ่งชว่งปีแรกๆ ของวยัเดก็นัน้แตกต่างกนัไปตามธรรมเนียม ความเชือ่ /ศาสนา วฒันธรรม 
โครงสรา้งครอบครวัและวธิกีารจดัการหรอืด าเนินงานของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในแต่ละทอ้งถิน่ ดงันัน้จงึมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายเหล่านี้ดว้ย  
 
พฒันาการของเดก็ 
พฒันาการของเดก็เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ดก็เกดิขึน้ในเดก็ทุกคน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหต้นเองมทีกัษะทีส่ าคญั
ต่างๆ ส าหรบัการด ารงชวีติ (หลกัแห่งการพฒันา) พฒันาการของเดก็ดา้นต่างๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่  

• การพฒันาทางดา้นสงัคมและอารมณ์ เชน่ การยิ้มหรอืการสบตาผูอ้ื่น  

• การพฒันาดา้นปญัญา (การเรยีน) เชน่ การใชม้อืและตาเพื่อส ารวจสภาพแวดลอ้มและการท างานงา่ยๆ  
• การพฒันาดา้นการพูดและภาษา เชน่ การสือ่สารดว้ยค าพูดหรอืสญัลกัษณ์  
• การพฒันาดา้นกายภาพ เชน่ การนัง่ การยนื การเดนิ การวิง่และการใชม้อืและนิ้วเพื่อหยบิจบัสิง่ของหรอืเพื่อ

วาดภาพต่างๆ  
 
หลกัแห่งการพฒันาคอืทกัษะทีเ่ดก็คนหนึ่งควรจะมหีรอืเกดิขึน้ไดต้ามล าดบัหว้งเวลา เชน่ เดก็สว่นมากจะเรยีนรูว้ธิกีาร
เดนิเมือ่อายุได้9   ถงึ 15 เดอืน ค าวา่มพีฒันาการทีล่่าชา้จะเกดิขึน้ในกรณีทีเ่ดก็ยงัขาดทกัษะต่างๆ หรอืพฒันาไปไมถ่งึ
หลกัแห่งการพฒันาทีเ่หมาะสมส าหรบัอายุของตน อาการเชน่นี้สามารถเกดิขึน้ไดก้บัพฒันาการดา้นใดดา้นหนึ่งหรอื
หลายดา้นขา้งตน้ หากเราพบวา่เดก็มพีฒันาการทีล่า้ชา้ตัง้แต่ชว่งแรกของชวีติเดก็เรากจ็ะสามารถด าเนินมาตรการ
ต่างๆ เพื่อสรา้งโอกาสในการเรยีนรูแ้ละเพื่อจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้ออ านวยต่อการพฒันาอนัจะเป็นการชดเชยความ
ล่าชา้นัน้ 
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งมุง่สนใจไปทีจุ่ดแขง็ของเดก็พกิารเป็นส าคญั เพราะหาก
มุง่เน้นเรือ่งหลกัแห่งการพฒันากบัเดก็พกิารอย่างจรงิจงัมากเกนิไปกอ็าจจะเกดิปญัหาขึน้ได้  

• มโนทศัน์ของพฒันาการทีล่า้ชา้ตัง้อยู่บนพื้นฐานของสิง่ทีเ่ป็นปกต ิ ดงันัน้  การไประบวุา่เดก็พกิารมี
พฒันาการทีล่่าชา้จงึอาจจะเป็นการไปตราหน้า ซึง่ท าใหผู้ถู้กเรยีกรูส้กึอบัอายได ้  

• เดก็พกิารไมจ่ าเป็นตอ้งมพีฒันาการตามแบบ “แผนปกต”ิ ดงัเชน่เดก็ทัว่ไป  และพฒันาการในแบบของพวก
เขากไ็มอ่าจจะหยุดยัง้ชวีติทีบ่รบิรูณ์และมคีวามสขุได ้ตราบเท่าทีเ่ขายงัไดร้บัการสนบัสนุนและไดร้บัการ
รวมเขา้ไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 

• หลกัแห่งการพฒันาเป็นเพยีงหลกัการทัว่ไป แต่ในความเป็นจรงิแลว้หลกัดงักล่าวอาจมรีายละเอยีดแตกต่าง
กนัไปโดยขึน้อยู่กบัวฒันธรรม เพศ เชือ้ชาตแิละบรบิททางสงัคมและเศรษฐกจิ  

 
พฒันาการของเดก็ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ การดแูลและการศกึษา ดงันัน้
แนวทางต่างๆ ส าหรบัพฒันาการของเดก็ๆ จงึตอ้งครอบคลุมหลายภาคสว่นดว้ยกนั 
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ยกตวัอย่างเชน่โปรแกรมทีร่วมเรือ่งโภชนาการและการศกึษาเขา้ดว้ยกนักเ็ป็นทีป่ระจกัษ์แลว้วา่เป็นโปรแกรมทีม่ ี
ประสทิธภิาพมากกวา่โปรแกรมทีมุ่ง่เน้นเรือ่งโภชนาการหรอืเรือ่งการศกึษาเพยีงอย่างเดยีว (15) 
 
การเล่น การเรียนรู้ผา่นการใช้กิจกรรมและการกระตุ้น 
เดก็เลก็สามารถเรยีนรูไ้ดต้ามธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพผา่นทางการเล่นและการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ใน
ชวีติประจ าวนั เรือ่งของการเล่นนี้ มไิดเ้ป็นทีเ่ขา้ใจของทุกวฒันธรรมและทุกบรบิทโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพื้นทีท่ีม่คีวาม
ยากจนในระดบัแรน้แคน้แสนสาหสัและคนในชมุชนมุง่สนใจแต่กจิกรรมเพื่อการมชีวีติรอดเท่านัน้  ในสถานการณ์ดงัที่
กล่าวมานี้ การเล่นจะถูกมองวา่เป็นเรือ่งไรส้าระหรอืไมม่ปีระโยชน์ การเรยีนรูผ้า่นการใชก้จิกรรมจงึเป็นทางเลอืกทีม่ ี
ประสทิธภิาพในสถานการณ์ทีท่รพัยากรและเวลามจี ากดั การเรยีนรูผ้า่นการใชก้จิกรรมคอืการทีเ่ดก็เรยีนรูข้ณะทีก่ าลงั
ท ากจิกรรมทีม่ปีระโยชน์หรอืกอ่ใหเ้กดิผลติผล ตวัอย่างเชน่  การซกัผา้ การแต่งตวั การทานอาหารและการชว่ยงาน
บา้นหรอืงานอื่นๆ และการกระตุน้กห็มายถงึการจดัสภาพแวดลอ้มและกจิกรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทีด่ขี ึน้ 
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

• การเล่นและ/หรอืการเรยีนรูผ้า่นการใชก้จิกรรมเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัเดก็เลก็โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็พกิาร 
เพราะสามารถชว่ยใหพ้วกเขามพีฒันาการเกีย่วกบัทกัษะการใชช้วีติประจ าวนัและลดทอนความรนุแรงของ
ผลกระทบทีเ่กดิจากความทุพพลภาพได ้  

• คนจ านวนมากเชือ่วา่เดก็พกิารไมส่ามารถเล่นไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่หากเดก็พกิารนัน้ไมส่ามารถเป็นผูเ้ริม่เล่น
กอ่นได ้ผูป้กครองอาจไมเ่ขา้ใจประโยชน์ของการเล่น เพราะอาจรูส้กึเป็นห่วงมากเกนิไปหรอืรูส้กึอบัอายที่
ผูอ้ื่นจะมาเหน็วา่ลูกของตนพกิาร  

• การเล่นอาจมรีปูแบบหรอืกตกิาทีช่ดัเจนหรอืเป็นการเล่นทีไ่มม่รีปูแบบ (อสิระ) และสามารถเริม่เล่นไดโ้ดยตวั
เดก็คนนัน้เองหรอืโดยการสนบัสนุนของผูใ้หญ่  

• การเล่นและกจิกรรมกระตุน้เป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัเดก็ทีม่ภีาวะทุพพลภาพรนุแรงหรอืซ ้าซอ้น ซึง่จรงิอยู่
ทีส่ญัญาณการเรยีนรูใ้นเดก็เหล่านี้อาจมองเหน็ไดย้ากแต่กไ็มไ่ดห้มายความวา่เดก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน์อะไร
จากการเล่นหรอืการเขา้รว่มกจิกรรมนัน้เลย  

• ผูป้กครองอาจจดักจิกรรมกระตุน้ใหก้บัเดก็มากเกนิไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีม่แีรงกดดนัจากสงัคมอย่าง
มากเพื่อใหเ้ดก็ม ี“พฒันาการในระดบัปกต”ิ และประสบความส าเรจ็ในการศกึษา หากเป็นเชน่นี้โอกาสทีเ่ดก็จะ
ไดเ้ล่นกม็นี้อยลงและจะเป็นอนัตรายต่อพฒันาการทางดา้นสงัคมและอารมณ์ของเดก็พกิารคนนัน้ได ้  

 
กิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรบัวยั 
เป็นเรือ่งปกตทิีเ่ราอาจพบเดก็พกิารทีม่อีายุเกนิเกณฑแ์ต่ยงัเขา้เรยีนในระดบัปฐมวยัอยู่บอ่ยครัง้ นัน่อาจเป็นเพราะ
หลายสาเหตุดว้ยกนั เชน่ เดก็อาจมปีญัหาทางดา้นสมองหรอืมพีฒันาการทีล่่าชา้  ซึง่หมายความวา่เขาจะพฒันาทกัษะ
ต่างๆ ไดช้า้กวา่เดก็คนอื่น หรอืเดก็อาจถูกซ่อนไวแ้ละ /หรอืไดร้บัการปกป้องโดยครอบครวัมากเกนิไปจนท าใหพ้วกเขา
ไมไ่ดร้บัโอกาสในการเรยีนรูช้ว่งปฐมวยัเลย และ /หรอืเดก็ไมส่ามารถเขา้ถงึโรงเรยีนประถมศกึษาไดห้รอืโรงเรยีนมี
สภาพแวดลอ้มทีไ่มต่อ้นรบัพวกเขา 
 
โดยทัว่ไปแลว้เราควรทีจ่ะใหค้วามส าคญักบัอายุทีแ่ทจ้รงิของเดก็และพยายามทีจ่ะจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมส าหรบัแต่
ละชว่งวยัในสภาพแวดลอ้มแบบกลุ่มเพื่อนแต่บางครัง้กอ็าจจ าเป็นตอ้งอะลุ่มอล่วยตามความจ าเป็น ทัง้นี้กเ็พื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุกบัตวัเดก็นัน่เอง  
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ตวัเลือกและความยืดหยุ่น  
เดก็แต่ละคน ครอบครวัแต่ละครอบครวั ชมุชนแต่ละชมุชนและวฒันธรรม  หรอืแมแ้ต่วฒันธรรมในแต่ละแห่งต่างกม็ี
ความแตกต่างกนัไป สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นทางการอย่างเชน่โรงเรยีนอนุบาลอาจจะเหมาะสมส าหรบัเดก็บางคนเท่านัน้
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยใหค้รอบครวัสามารถเลอืกการสนบัสนุนและสิง่แวดลอ้มใน
ลกัษณะต่างๆ ไดอ้ย่างมคีวามรูแ้ละสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ไดด้ว้ยความยดืหยุ่น ดว้ยเหตุนี้  การท าให้
ระบบการศกึษาปฐมวยัเป็นแบบเรยีนรวมและเขา้ถงึได ้ จงึควรเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ  
 
นอกจากนี้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนยงัสามารถท างานรว่มกบัครอบครวัเพื่อท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่  
ทางเลอืกต่างๆ เหล่านัน้  ไมไ่ดต้ัง้อยู่บนพื้นฐานของความอบัอายหรอืการปกป้องเดก็จนเกนิแกเ่หตุ แต่เป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ
ส าหรบัเดก็อย่างแทจ้รงิ และตวัเลอืกเหล่านี้ควรจะเคารพในสทิธติ่างๆ ของเดก็ดว้ย อาท ิสทิธใินการอยู่อาศยักบั
ครอบครวัและชมุชนของตนเป็นตน้  
 
กรอบท่ี 10 สหรฐัเมก็ซิโก 
ศนูยก์ารศึกษาปฐมวยั  
 
ในเขตพื้นทีห่นึ่งใกลก้บัเมอืงคลูอิาคนัของประเทศเมก็ซโิกมคีรอบครวัของชนพื้นเมอืงยา้ยถิน่ฐานลงมาจากเพื่อมา
อาศยัอยู่บรเิวณดา้นล่างปีละสีเ่ดอืน ชนพื้นเมอืงเหล่านี้อาศยัอยู่ในเรอืนพกัทีโ่รงงานเกษตรกรรมจดัให ้โปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึเขา้เจรจากบัเจา้ของโรงงานเพื่อตัง้ศนูย์การศกึษาปฐมวยัในแต่ละตกึ และขออนุญาตให้
บรรดามารดาไดม้สีว่นรว่มกบับตุรพกิารในกจิกรรมแกไ้ขปญัหาในชว่งวยัเริม่ตน้เดอืนละสองครัง้ ศนูย์ดแูลเดก็
ระหวา่งวนัในโรงงานแห่งนี้รบัเดก็ทีม่อีายุคอ่นขา้งโต (สีปี่หรอืโตกวา่) ดว้ยการสนบัสนุนจากเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน ปจัจุบนันี้ครอบครวัทีม่บีตุรพกิารเดนิทางกลบัลงมาจากเขาทุกปีเพื่อทีจ่ะให้ๆ  บตุรหลาน
ของตนไดร้บัการดแูลทีด่แีละเพื่อทีต่นจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทีจ่ะชว่ยเสรมิการพฒันาเดก็ในชว่งปีแรกๆ ของชวีติดว้ย และ
พวกเขากน็ าความรูท้ีไ่ดน้ี้ไปเผยแพรก่บัครอบครวัอื่นๆ ทีห่มูบ่า้นของตนอกีทอดหนึ่ง  

 
กิจกรรมแนะน า 
 
พิจารณาหาความต้องการในการดแูละเดก็ปฐมวยั  
โดยทัว่ไปแลว้การสง่เสรมิการเรยีนรวมสามารถท าไดด้ทีีส่ดุดว้ยการใชว้ธิกีารแบบสายคูซ่ึง่สามารถท าไดใ้นระบบการ
ดแูลและการศกึษาปฐมวยั “สายคู”่ ดงักล่าว ไดแ้ก ่  

1. การมุง่สนใจทีร่ะบบ – พจิารณาสถานการณ์ปจัจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลเดก็และการจดัการศกึษาปฐมวยัใน
ชมุชนแลว้ดวูา่ใครทีไ่ดร้บัการรวมเขา้ไวใ้นระบบการศกึษาปฐมวยัหรอืใครทีถู่กกดีกนัออก จุดแขง็และจุดอ่อน
ของระบบคอือะไร ซึง่ความตอ้งการในสว่นนี้จะส าเรจ็ไดก้ต็อ้งอาศยัการท างานรว่มกบัครอบครวั ผูน้ าชมุชน 
เจา้หน้าทีส่าธารณสขุและครตูลอดจนใครกต็ามทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. การมุง่สนใจทีเ่ดก็ – พฒันาระบบทีส่ามารถระบแุละใหก้ารสนบัสนุนเดก็ซึง่อาจตกอยู่ในความเสีย่งทีจ่ะถูก
ผลกัดนัใหไ้ปอยู่ชายขอบสงัคม ถูกกดีกนัออกไปหรอือาจตอ้งการไดร้บัการสนบัสนุนเพิม่เตมิ กระบวนการนี้
มกัเรยีกวา่การตรวจหาหรอืการระบแุต่ตน้ 
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ในสถานการณ์สว่นมากฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมกัเลอืกวธิกีารแบบ “สายเดีย่ว” คอืมุง่สนใจไปทีต่วับคุคล สง่ผลใหเ้ดก็ทีไ่ด้
ประโยชน์มเีพยีงไมก่ีค่นเท่านัน้และระบบกย็งัคงเป็นแบบเรยีนแยกต่อไป โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
สามารถมุง่เน้นทีจ่ะใหค้วามส าคญัทัง้ทีร่ะบบและตวัเดก็โดยการ  

• ประสานงานและท างานรว่มกบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่เดก็พกิารไดร้บัการดแูลดา้น
สขุภาพทีเ่หมาะสม (ดอูงคป์ระกอบ “สขุภาพ”) 

• ท าใหโ้ปรแกรมตรวจหรอืระบใุนระยะแรกเริม่สามารถสนบัสนุนเดก็พกิารและครอบครวัของเดก็เหล่านัน้  
• ท างานรว่มกบัครอบครวัเพื่อใหส้ามารถระบเุดก็ทีทุ่พพลภาพแต่ก าเนิด  หรอืเกดิความทุพพลภาพในชว่ง

ปฐมวยัโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้  
• สนบัสนุนใหผู้ป้กครองเกดิการตอบสนองอย่างรวดเรว็เมือ่มกีารตรวจพบความทุพพลภาพในบตุรหลานและ 

แนะน าใหส้ง่เดก็ไปยงัสถานพยาบาลและตดิตามผูป้กครองไปดว้ยเมือ่มกีารนดัตรวจ  

• ชว่ยสรา้งแนวทางทีเ่ป็นบวกส าหรบัเดก็พกิารโดยมุง่เน้นทีค่วามสามารถและศกัยภาพในการเรยีนรูข้องเดก็ 
ซึง่การด าเนินการตัง้แต่ตน้ภายใตแ้นวทางนี้คอืการพจิารณาหาอุปสรรคทีข่วางกัน้การเรยีนรูแ้ละพฒันาการ
ของพวกเขาและการท างานรว่มกบัครอบครบั ภาคสว่นต่างๆ และชมุชนเพื่อเรง่ก าจดัอุปสรรคเหล่านี้  

• รณรงคใ์หร้ฐับาลในทอ้งถิน่ก าหนดนโยบายทีท่ าใหส้ถานศกึษามลีกัษณะทีเ่ขา้ถงึไดโ้ดยคนพกิารและเป็น
แบบเรยีนรวม 

 
ทัง้นี้ในการด าเนินการจะตอ้งระมดัระวงัไมใ่หม้กีารใชม้าตรฐานทีเ่ขม้งวดวา่อะไรเป็นสิง่ที ่“ปกต”ิ กบัเดก็เลก็ซึง่มี
พฒันาการแตกต่างจากคนอื่นๆ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยมชีมุชนเป็นควรจะระวงัไมใ่หผู้ป้กครอง
และเดก็เกดิความกระวนกระวายใจเมือ่เดก็ยงัไปไมถ่งึหลกัแห่งการพฒันาเมือ่ถงึเวลาอนัสมควรแลว้ บางครัง้การตรวจ
สขุภาพกอ็าจท าใหเ้กดิการแบง่แยกมากกวา่ทีจ่ะชว่ยหาทางใหเ้ดก็ไดร้บัการสนบัสนุน การน าเจา้หน้าทีส่าธารณสขุมา
เขา้รว่มการฝึกอบรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะชว่ยยกระดบัความตระหนกั เพิม่ความรูเ้กีย่วกบัความพกิารและ
หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการแบง่แยกขึน้ได ้ 
 
กรอบท่ี 11 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
อปุสรรคของการศึกษาก่อนวยัเรียน  
 
ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตป้ระเทศหนึ่งมกีารตรวจสขุภาพเดก็อายุต ่ากวา่หา้ปีเป็นประจ า โดยเดก็ที่
ถูกตรวจพบวา่พกิารจะไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนเพิม่เตมิแต่อย่างใด ครอูนุบาลกไ็มเ่ตม็ใจทีจ่ะรบันกัเรยีนพกิารเหล่านี้    
เขา้ช ัน้เรยีนของตนดว้ยเหตุผล 3 ประการดว้ยกนั คอื หลกัสตูรทีใ่ชม้ลีกัษณะเขม้ขน้และเดก็พกิารจะตอ้งใชเ้วลา
มากกวา่เดก็ปกต ิครอูาจไมไ่ดร้บัแตม้โบนสัเงนิเดอืนหากเดก็ไมม่พีฒันาการและมนี ้าหนกัเพิม่ขึน้ และเดก็ทีจ่ะเขา้
เรยีนไดต้อ้งเป็นเดก็ที ่“มสีขุภาพด”ี เท่านัน้ ซึง่เดก็พกิารนัน้โดยปกตกิถ็ูกจดัใหเ้ป็นเดก็ปว่ยอยู่แลว้  
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สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีบ้านในช่วงแรกของชีวิต 
 
ท าให้ครอบครวัมีส่วนร่วม 
การดแูลและการเรยีนรูใ้นชว่งปฐมวยัเริม่ตน้ขึน้ทีบ่า้นดงันัน้การมสีว่นรว่มของครอบครวัจงึเป็นสิง่ส าคญัยิง่ ผูป้กครองมี
บทบาทส าคญัในชว่งปีแรกๆ ของบตุร  โดยเฉพาะมารดาซึง่มอีทิธพิลต่อพฒันาการของบตุรผา่นทางทศันคตแิละพฤติ
กรรรม เชน่ การใหน้มและการใชเ้วลาเพื่อกระตุน้และเล่นกบัเดก็ สว่นบดิากม็คีวามส าคญัดว้ยเชน่กนัเพราะการมสีว่น
รว่มของบดิาเป็นสิง่ส าคญัและควรไดร้บัการสนบัสนุน กจิกรรมแนะน าในสว่นนี้ ไดแ้ก ่  

• การสนบัสนุนครอบครวัใหส้ือ่สารขอ้มลูทีต่นรบัทราบเกีย่วกบัตวัเดก็จากการทีเ่ป็นผูป้กครอง / พีน่้อง / ปูย่่า
ตายาย ใหค้รแูละเจา้หน้าทีส่าธารณสขุไดร้บัทราบ ดว้ยครอบครวัสามารถเป็นแหล่งขอ้มลูทีด่เียีย่มให้
เจา้หน้าทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดเ้รยีนรู้ 

• ใหก้ารสนบัสนุน ทัง้ในดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมแกค่รอบครวัเพื่อใหเ้ขาสามารถดแูลบตุรหลานทีเ่ป็น
คนพกิารและสรา้งโอกาสในการเรยีนรูท้ีด่แีกเ่ดก็พกิารเหล่านี้  

• ชว่ยเหลอืครอบครวัใหส้ามารถเขา้ถงึการฝึกอบรมเฉพาะทางหากมคีวามตอ้งการจ าเป็น (เชน่ การสอนภาษา
มอืเพื่อใหส้ามารถสือ่สารกบัเดก็หูหนวกได)้ หรอืการเขา้ถงึบรกิารเฉพาะทาง (เชน่ การบ าบดัดา้นอาชพี 
กายภาพบ าบดั วจบี าบดั ) เพื่อชว่ยเรือ่งการพฒันาทกัษะของเดก็ 

• พฒันาแผนการเรยีนรูร้ายบคุคลส าหรบัเดก็พกิารรว่มกบัครอบครวัโดยใชข้อ้มลูทีม่อียู่เกีย่วกบัตวัเดก็และ
ขอ้มลูจากเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัพฒันาการของเดก็และการ
ประเมนิตวัเดก็ แลว้จงึแบง่ปนัแผนนี้กบัครตูามความเหมาะสม  

• จดัตัง้กลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัครอบครวัของเดก็พกิารหรอืสนบัสนุนใหผู้ป้กครองเขา้รว่มกบักลุ่มหรอืสมาคม
ทีม่อียู่แลว้ ซึง่ในบางครัง้ผูป้กครองบางคนกอ็าจเป็นสมาชกิขององคก์รเพื่อคนพกิารอยู่แลว้ดว้ย  

• สรา้งเครอืขา่ยการสนบัสนุนและการเชือ่มโยงระหวา่งสมาชกิในครอบครวั ชมุชนและบคุลากรของหน่วยงาน
ต่างๆ ในทอ้งถิน่  

• ด าเนินการต่อปญัหาความไมเ่ท่าเทยีมทางเพศทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เชน่ การสนบัสนุนใหค้รอบครวัอนุญาต
ใหเ้ดก็หญงิพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการเรยีนรูไ้ด ้  
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กรอบท่ี 12 รฐัพหชุนชาติแห่งโบลิเวีย 
เม่ือบิดาสนับสนุนการเรียนรู้ของบตุรชาย 
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในเมอืงเอลอลัโต ประเทศโบลเิวยี ชว่ยอ านวยความสะดวกใหเ้ดก็พกิารได้
เขา้เรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ เดก็ผูช้ายคนหนึ่งจากกลุ่มทีเ่ป็นโรคดาวน์ซนิโดรม  ซึง่มอียู่จ านวนหกคนเริม่เรยีน
ชัน้อนุบาลเมือ่เรว็ๆ นี้ บดิาของเขาตื่นเตน้มากทีจ่ะใหบ้ตุรชายเขา้เรยีนตัง้แต่แรก เขาท าหน้าทีร่บัสง่บตุรดว้ย
ตนเองทุกวนัและไปพูดคยุกบัครปูระจ าชัน้และครใูหญ่ดว้ย ความพยายามของคณุพ่อทีจ่ะมสีว่นรว่มในการเรยีนรู้
ของลูกนี้เองท าใหค้รใูหญ่ประทบัใจถงึข ัน้เชญิไปพูดในทีป่ระชมุสมาคมผูป้กครองเพื่อกระตุน้ใหพ้่อแมค่นอื่นๆ มี
สว่นรว่มในการศกึษาของลูกคนเองมากขึน้ และเพื่อเพิม่ความตระหนกัเกีย่วกบัการเรยีนรวมในหมูผู่ป้กครอง  

 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่กิดในบ้าน 
การสรา้งสภาพแวดลอ้มในบา้นทีเ่อื้ออ านวยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมส าคญัของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนต่างๆ โดยเน้นการเสรมิสรา้งความมัน่ใจและทกัษะและการกระตุน้เดก็แต่เนิ่นๆ เพื่อใหเ้ดก็มสีว่นรว่มเป็น
สว่นหนึ่งของครอบครวั กจิกรรมทีแ่นะน าส าหรบัเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมดีงัต่อไปนี้  

• สง่เสรมิผูป้กครองเพื่อใหเ้ขา้ไปสนบัสนุนใหเ้ดก็มสีว่นรว่มในการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมต่างๆ ในลกัษณะที่
สรา้งสรรคแ์ละมชีวีติชวีา 

• แสดงใหเ้ดก็พกิารเหน็วา่สิง่ของธรรมดาทัว่ไปในบา้นและทีม่อียู่ในสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่สามารถน ามาเล่น
ได ้ และสอนการสรา้งเครือ่งเล่นเองทีบ่า้น เพราะแมแ้ต่เดก็ทีทุ่พพลภาพในระดบัทีร่นุแรงกย็งัไมจ่ าเป็นตอ้งใช้
อุปกรณ์ทีผ่ลติโดยผูเ้ชีย่วชาญเสมอไป 

• แสดงใหเ้หน็วา่  มกีรรมวธิกีารผลติอุปกรณ์ชว่ยเหลอืขึน้ใชเ้องโดยสมาชกิในครอบครวัเชน่ เกา้อี้พเิศษและ
อุปกรณ์ชว่ยเดนิหรอืเคลื่อนที ่ซึง่ใชว้สัดทุีห่าไดใ้นทอ้งถิน่  

• ใชค้วามระมดัระวงัเพื่อไมใ่หมุ้ง่สนใจไปทีค่วามทุพพลภาพและความตอ้งการทางดา้นกายภาพของเดก็เพยีง
ดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ เชน่ เดก็ทีม่คีวามทุพพลภาพทางกายมกัไดร้บัขอ้มลู การฝึกอบรมและการศกึษาที่
เกีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนทีซ่ึง่ทีจ่รงิแลว้ พวกเขากส็มควรทีจ่ะไดร้บัการพฒันาทกัษะทางสงัคม (เชน่ โอกาสใน
การเล่นและเรยีนรูร้ว่มกบัเพื่อนทีไ่มพ่กิาร) ดว้ยเชน่กนั  

 
ปจัจุบนัมแีหล่งขอ้มลูจ านวนมากซึง่สมาชกิในครอบครวัสามารถน ามาใชเ้พื่อประโยชน์ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มใน
การเรยีนรูท้ีเ่อื้ออ านวยต่อการพฒันาการของเดก็ ตวัอย่างของทรพัยากรดงักล่าว ไดแ้ก ่ 

• Disabled village children (16) 

• คูม่อืขององคก์ารอนามยัโลก raining in the community for people with disabilities (17) 
• Let’s communicate: a handbook for people working with children with communicationdifficulties (18) 
• ระบบ Portage ซึง่รวมถงึการฝึกครอบครวัใหพ้จิารณางานต่างๆ ในบา้น แลว้ขยายขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

เหล่านัน้ใหแ้ยกย่อยลงไปเป็นข ัน้ตอนทีง่า่ยๆ กวา่เดมิ ไดแ้ก ่การแต่งตวั การทานอาหาร การเขา้หอ้งน ้าและ
การอาบน ้า เป็นตน้  ทัง้นี้เพื่อชว่ยใหเ้ดก็ทีแ่มจ้ะทุพพลภาพซ ้าซอ้นหลายอาการ กส็ามารถมพีฒันาการและ
ประสบความส าเรจ็ได ้(19) 
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กรอบท่ี 13 
การให้การศึกษาท่ีบ้าน 
 
ทีโ่รงเรยีนอนุบาลแห่งหนึ่ง  ครซูึง่ไดร้บัการฝึกอบรมใหส้อนนกัเรยีนพกิารแบบเรยีนรวมพบวา่มเีดก็สามคนทีม่คีวาม
ทุพพลภาพซ ้าซอ้นและไมไ่ดม้าเขา้เรยีน  ครผููน้ี้จงึเดนิทางไปยงับา้นของเดก็แต่ละคนเพื่อพูดคยุกบัครอบครวั  และ
ไดด้ าเนินการจดัสรา้งชดุการเรยีนรูท้างไกลส าหรบัศกึษาดว้ยตนเองทีบ่า้น และทุกวนันี้ผูป้กครองจะตอ้งเดนิทางมา
รบัการฝึกอบรมและการสนบัสนุนต่างๆ เพื่อใหส้ามารถกลบัไปสอนเดก็ทีบ่า้นได ้สว่นตวัเดก็นัน้กม็าทีโ่รงเรยีนเป็น
บางครัง้บางคราวกเ็พยีงพอ  

 
สนับสนุนการเรียนรู้ในชุมชน 
โอกาสในการศกึษาระดบัปฐมวยัในชมุชนมอียู่หลายประเภทดว้ยกนั เชน่ กลุ่มเล่น ศนูย์รบัเลี้ยงเดก็เวลากลางวนั กลุ่ม
มารดาและบตุร  และกลุ่มพึง่พาตนเองของผูห้ญงิทีม่ศีนูย์ดแูลเดก็ดว้ย เราสามารถท าใหเ้ดก็พกิารไดเ้ขา้เป็นสว่นหนึ่ง
ของชมุชนไดโ้ดยการจดักจิกรรมงา่ยๆ อาท ิ  

• สนบัสนุนใหค้รอบครวัพาบตุรหลานไปรว่มกจิกรรมต่างๆ กบัชมุชน เชน่ กจิกรรมทางศาสนาและสงัคม การ
จบัจ่ายซื้อของ 

• สนบัสนุนใหค้รอบครวัอนุญาตใหเ้ดก็พกิารออกไปเล่นนอกบา้นไดโ้ดยมเีกา้อี้พเิศษหรอือุปกรณ์ชว่ยเหลอืตาม
ความจ าเป็นซึง่ชมุชนสามารถชว่ยพฒันาขึน้ได ้  

• สนบัสนุนใหเ้ดก็พกิารและเดก็ปกตเิล่นดว้ยกนั เพราะการเรยีนรูร้ะหวา่งพีน่้องและเดก็ๆ ทีเ่ป็นเพื่อนบา้นกนั
เป็นเรือ่งส าคญัและมปีระโยชน์  

• เชญิชวนใหช้มุชนหรอืทอ้งถิน่มามสีว่นรว่มในการสรา้งสิง่แวดลอ้มใหเ้ดก็พกิารเขา้ถงึไดแ้ละมลีกัษณะที่
ตอ้นรบัยิง่กวา่เดมิโดยเฉพาะพื้นทีโ่รงเรยีนอนุบาลและสนามเดก็เล่น (โดยการจดัใหม้ทีางลาดส าหรบัรถเขน็ 
หอ้งน ้า แสงสวา่ง การรกัษาความปลอดภยัและความสะอาด)  

 
ร่วมพฒันาโรงเรียนอนุบาลแบบเรียนรวม 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งสรา้งความรว่มมอืกบัภาคการศกึษาเพื่อการสนบัสนุนใหเ้กดิการ
เรยีนรูท้ีย่ดืหยุ่นและเดก็เป็นศนูย์กลาง จุดเน้นส าคญัคอืการสนบัสนุนใหเ้ดก็ทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยฝึกอบรมครแูละเจา้หน้าทีโ่รงเรยีนอนุบาลให้
สามารถสรา้งสภาพแวดลอ้มทีต่อบสนองต่อวธิกีารและอตัราเรว็ในการเรยีนรูข้องเดก็แต่ละคน กจิกรรมทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิ
ไดแ้ก่ 

• การเรยีนรูด้ว้ยการเล่นทัง้แบบทีม่โีครงสรา้งและแบบไมเ่ป็นทางการ  

• การท างานกลุ่มขนาดเลก็ 
• การสรา้งอุปกรณ์ส าหรบัการเล่นและการเรยีนรูจ้ากวสัดทุีม่ใีนทอ้งถิน่  
• การท าใหส้ภาพแวดลอ้มมลีกัษณะทีค่นพกิารทุกคนสามารถเขา้ถงึได ้เชน่ การท าทางลาดส าหรบัรถเขน็ การ

ท าหอ้งน ้าคนพกิาร  มกีารใชส้เีพื่อแบง่แยกพื้นทีท่ีเ่ป็นคนละสว่นกนัเพื่อความสะดวกของเดก็ทีม่ปีญัหาดา้น
สายตา และมกีารเคารพและปฏบิตัติามแนวทางของรฐับาลในเรือ่งการดแูลใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึอาคาร
ได ้
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• การใชส้มาชกิในครอบครวัและอาสาสมคัรใหม้าเป็นบคุลากรสนบัสนุนในหอ้งเรยีนเพื่อชว่ยดแูลชัน้เรยีนทัง้ช ัน้ 
ไมใ่ชเ่ฉพาะเพยีงเดก็พกิารเท่านัน้  

• การเฝ้าสงัเกตเดก็พกิารและพจิารณาวา่เขาเหล่านัน้มสีว่นรว่มและเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไรบา้ง จากนัน้จงึ
ปรกึษาหารอืเรือ่งการสรา้งความแขง็แกรง่ต่อยอดจากเดมิทีเ่ดก็มอียู่แลว้และก าหนดเป้าหมายในการเรยีนรูท้ี่
เดก็พกิารสามารถบรรลุไดจ้รงิและสมัพนัธ์กบัชวีติจรงิของเดก็  

 
กรอบท่ี 14 ซานซิบาร ์
เพลงแห่งความหวงัของเดก็ชายคนหน่ึง  
 
ทีโ่รงเรยีนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศซานซบิารค์รใูชภ้าษามอืข ัน้พื้นฐานเพื่อสือ่สารกบัเดก็ชายพกิารหูหนวก เขาใช้
นิ้วเพื่อนบัตวัเลขอารบกิและสือ่สารโดยการชีไ้ปยงัรปูภาพ ครจูงึคดิเพลงซึง่มที่าทางประกอบขึน้มาเพลงหนึ่ง เพื่อให้
เดก็คนนี้สามารถรอ้งตามไปกบัเพื่อนๆ ในชัน้เรยีนไดโ้ดยใชภ้าษามอื ปจัจุบนันี้แมว้า่เขาจะยงัไมเ่คยสือ่สารอะไรกบั
ผูใ้หญ่ทีหู่หนวกและการใชภ้าษามอืกย็งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลายในประเทศซานซบิาร ์แต่นี่กถ็อืเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่แีลว้ 
ครใูหญ่เชือ่วา่ภาษามอืของเดก็คนนี้ก าลงัพฒันาขึน้และเขากจ็ะไดเ้รยีนรูท้กัษะทางสงัคมหลากหลายชนิดดว้ยเชน่กนั  

 
ในบางวฒันธรรมและบรบิท โรงเรยีนอนุบาลทีม่อียู่มรีปูแบบเป็นการศกึษาในระบบโรงเรยีน  และพฒันาตามรปูแบบ
ของการประถมศกึษามากกวา่ทีจ่ะองิความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของเดก็เลก็ กล่าวคอืครเูป็นศนูย์กลาง ขาดโอกาสในการ
เล่น จดัหอ้งเรยีนแบบเป็นทางการ ใชก้ารท่องจ าหรอืใหท้่องซ ้าๆ (แต่เดก็ไมไ่ดเ้ขา้ใจเนื้อหาทีแ่ทจ้รงิๆ ) เน้นทกัษะ
ทางดา้นการศกึษาและมใีชเ้วลาในการเรยีนมาก ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้ไมเ่หมาะสมกบัเดก็สว่นมากไมเ่ฉพาะเพยีงแต่
เดก็พกิารเท่านัน้  
 
การเปลีย่นแปลงในระบบการศกึษาทีจ่ะยัง่ยนืไดน้ัน้เป็นความรบัผดิชอบของหน่วยงานดา้นการศกึษาของรฐับาล 
อย่างไรกด็เีจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยปรบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนอนุบาล
ตลอดจนวธิกีารสอนและหลกัสตูรใหเ้ดก็ทุกคนสามารถเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ได ้โปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนจงึถอืเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหเ้ดก็พกิารมโีอกาสไดเ้ขา้ไปเรยีนรวมในโรงเรยีนอนุบาล เพราะ
โปรแกรมฯ ชว่ยใหเ้ดก็พกิารสามารถเขา้ถงึอุปกรณ์ชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นตลอดจนบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่างๆ ที่
เหมาะสม นอกจากนี้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนยงัสามารถใหค้ าแนะน าแกโ่รงเรยีนอนุบาลในการ
แกป้ญัหาใดๆ และน าเสนอกลยุทธ์งา่ยๆ ทีใ่ชแ้ต่เพยีงทรพัยากรและบคุลากรในทอ้งถิน่แต่จะเกดิประโยชน์กบัทุกคน 
เมือ่เป็นเชน่นี้แลว้ครกูจ็ะมศีกัยภาพและเกดิความมัน่ใจทีจ่ะสนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่ดก็เป็นศนูย์กลางและแนวทางจดั
การศกึษาแบบเรยีนรวม  
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กรอบท่ี 15 สาธารณประชาชนจีน 
พิเคราะห์ทางเลือกสู่ความส าเรจ็  
 
อนัฮุยเป็นจงัหวดัทีย่ากจนจงัหวดัหนึ่งในประเทศจนีซึง่มปีระชากรราว 56 ลา้นคน เมือ่ไมน่านมานี้การเรยีนการสอน
ในโรงเรยีนอนุบาลทีน่ี่จะใหเ้ดก็นัง่เรยีนเป็นแถวแลว้ครกูส็อนหนงัสอืๆ โดยใชช้ว่งเวลาทีน่านมาก  ท าใหเ้ดก็จะตอ้ง
นัง่ๆ ฟงัไปเรือ่ยๆ การทีเ่ดก็จะเรยีนผา่นหรอืไมน่ัน้ถอืวา่เป็นความรบัผดิชอบของตวัเดก็เอง อย่างไรกต็าม  ระบบนี้มี
ประเดน็ทีน่่าประทบัใจคอืสามารถท าใหเ้ดก็เลก็จ านวนมากสามารถเขา้ถงึการศกึษาได ้โรงเรยีนอนุบาลหลายแห่งมี
เดก็นกัเรยีนมากกวา่ 1,000 คนและครกูม็คีวามมุง่ม ัน่และอุตสาหะในการจดัการเรยีนการสอนในระดบัทีส่งูมาก  
 
ต่อมาจงึไดเ้กดิโครงการน ารอ่งเพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีจ่ะท าใหม้ ัน่ใจไดว้า่  เดก็สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง
กระตอืรอืรน้ยิง่ขึน้ เชน่ การท างานกลุ่มขนาดเลก็ กจิกรรมการเรยีนรูผ้า่นการเล่น การใชอุ้ปกรณ์ประกอบการสอนที่
ผลติจากวสัดใุนทอ้งถิน่ การฝึกอบรมครอูย่างสม ่าเสมอ  การใชแ้นวทางการจดัการศกึษาแบบโรงเรยีนองคร์วมทีต่อ้ง
อาศยัความรว่มมอืระหวา่งผูป้กครอง คร ูผูบ้รหิารและชมุชนผา่นทางการจดัตัง้คณะกรรมชดุต่างๆ ในทอ้งถิน่และการ
น าเดก็พกิารสองคนเขา้ไปเรยีนรว่มในแต่ละชัน้เรยีนดว้ย  
 
ผลทีไ่ดอ้ยู่ในเกณฑด์มีาก หน่วยงานดา้นการศกึษาของรฐัยอมรบัวา่วธิกีารนี้ไดช้ว่ยท าใหเ้ดก็ทุกคนไดร้บัการศกึษาที่
ดขี ึน้ เจา้หน้าทีข่องรฐัเริม่ปรบัเปลีย่นทศันคตจิากการมองวา่นี่เป็น “ทางเลอืกทีป่ระหยดักวา่” เป็น “ทางเลอีกทีด่กีวา่” 
ในการแบง่ประเภทนกัเรยีน จากนัน้เดก็พกิารกจ็ะสามารถเขา้ศกึษาต่อในโรงเรยีนประถมศกึษาและประสบ
ความส าเรจ็ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

 
ท าให้เกิดความมัน่ใจเรื่องการให้บริการโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถท างานและเข้าถึงได้  
เดก็พกิารจ านวนมากสามารถเรยีนรวมไดห้ากมสีภาพแวดลอ้มในการศกึษาปฐมวยัทีย่ดืหยุ่นและพวกเขาเป็น
ศนูย์กลาง ในบางกรณีเดก็อาจตอ้งการความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ  เพื่อเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้เรยีนใน
สถานศกึษากระแสหลกั เชน่ เดก็ทีหู่หนวกจะตอ้งเรยีนภาษามอื เดก็ตาบอดจะตอ้งเรยีนทกัษะการเคลื่อนทีแ่ละการใช้
อกัษรเบรลล์ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยใหเ้ดก็พกิารเหล่านี้เขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญได้
และท าใหเ้กดิการเชือ่มโยงอย่างใกลช้ดิระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญและสถานศกึษากระแสหลกัต่างๆ  
 
ท าให้ผูใ้หญ่และเดก็พิการเข้ามามีส่วนร่วม  
เราควรสนบัสนุนใหค้นพกิารมสีว่นรว่มโดยตรงกบักจิกรรมการดแูลเดก็และการจดัการศกึษาปฐมวยัในฐานะบคุคล
ตวัอย่าง ทีป่รกึษา ผูฝึ้กอบรม ผูจ้ดัการและผูต้ดัสนิใจ โปรดอย่าลมืวา่หลกัการ ‚ไมม่สีิง่ใดทีเ่กีย่วกบัเราทีป่ราศจากเรา ‛ 
นัน้สามารถใชก้บังานทีเ่กีย่วกบัเดก็ในชว่งปฐมวยัดว้ยเชน่กนั กจิกรรมทีแ่นะน าทัง้หมดนี้จะมปีระสทิธภิาพและมคีวาม
เกีย่วขอ้งมากยิง่ขึน้ยิง่หากมคีนพกิารเขา้มารว่มงานดว้ย เดก็พกิารทีโ่ตขึน้บา้งแลว้กส็ามารถใหก้ารสนบัสนุน ให้
ก าลงัใจและน าเสนอความคดิทีส่รา้งสรรคท์ีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเดก็พกิารทีม่อีายุน้อยกวา่ไดด้ว้ย
เชน่กนั  
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กรอบท่ี 16 สาธารณรฐัอินเดีย 
สร้างชุมชนคนหหูนวก 
 
ศนูย์ใหค้วามชว่ยเหลอืในระยะเริม่แรกและโรงเรยีนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมอืงโคอมิบาตอร ์ประเทศอนิเดยีจดัตัง้ขึน้
ส าหรบัคนหูหนวกโดยเฉพาะ ศนูย์แห่งนี้มเีจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญซึง่ออกไปส ารวจและพบเดก็หูหนวกเพยีงไมก่ีค่นใน
พื้นทีท่อ้งถิน่ แต่หลงัจากเปิดใหบ้รกิารไดส้องเดอืนเจา้หน้าทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนซึง่เป็นคนหูหนวกสองคน
ทีท่ างานอยู่ในโครงการนี้กใ็ชเ้ครอืขา่ยและแวดวงคนรูจ้กัของตนจนท าใหพ้บกบัเดก็ทีหู่หนวกขัน้รนุแรงถงึหกคน ทุก
คนอายุไมถ่งึหา้ปี จะเหน็ไดว้า่คนหูหนวกดว้ยกนัจะรูว้า่คนในลกัษณะเดยีวกบัตนอยู่ ณ ทีใ่ดบา้งแมเ้ป็นเดก็ทีเ่พิง่เกดิ
ไดไ้มน่าน ดงันัน้ในชว่งเวลาหกเดอืนถดัมาโปรแกรมนี้จงึขยายจนครอบคลุมนกัเรยีนพกิาร 13 คนและเพิม่จ านวนมาก
ยิง่ขึน้ในปีถดัมา นกัเรยีนสว่นมากไดร้บัการแนะน าใหม้าสมคัรเรยีนโดยผูใ้หญ่ทีหู่หนวกและผูแ้นะน าเองกช็อบทีจ่ะมา
ทีโ่รงเรยีนเพื่อชว่ยงานในฐานะอาสาสมคัรอกีแรงหนึ่งดว้ย  

 
การจดัการฝึกอบรมและการยกระดบัความตระหนัก  
การฝึกอบรมและการยกระดบัความตระหนกัเป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็นส าหรบัหลายกลุ่ม กจิกรรมเหล่านี้ตอ้งมลีกัษณะที่
ยดืหยุ่นทัง้ในเชงิรปูแบบและเนื้อหาและคนพกิารหรอืองคก์รเพื่อคนพกิารควรจะมสีว่นรว่มในการพฒันาและจดัท าการ
ยกระดบัความตระหนกัในชมุชนโดยเน้นเรือ่งความพกิารจากมมุมองในเชงิสงัคมศาสตรแ์ละในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฐมวยัถอืเป็นสิง่จ าเป็นยิง่ เจา้หน้าทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเรือ่งแนวทางและ
กจิการการเขา้แกไ้ขปญัหาในระยะแรกเริม่ของชว่งปฐมวยั บคุลากรดา้นการปฐมวยั (คร ูเจา้หน้าทีส่นบัสนุนและ
ผูบ้รหิารศนูย์เลี้ยงเดก็เวลากลางวนั โรงเรยีนอนุบาล กลุ่มการเล่น ฯลฯ) จ าเป็นตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งความพกิารและ
การเรยีนรวมของเดก็พกิารนอกจากนี้ยงัควรสรา้งความเชือ่มโยงกบักลุ่มทีส่ามารถใหก้ารสนบัสนุนทัง้ในดา้นเทคนิค
และดา้นเงนิทุนอกีดว้ย ซึง่องคก์รพฒันาภาคเอกชนในทอ้งถิน่และระดบัประเทศกม็กัจะเป็นแหล่งทีม่าของการ
สนบัสนุนทีด่เีชน่กนั  
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กรอบท่ี 17 สาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 
การสนับสนุนครใูห้ได้รบัการฝึกอบรมเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
ทีจ่งัหวดัฮมับนัโตตาของประเทศศรลีงักามกีารส ารวจจ านวนเดก็พกิารทีเ่รยีนในระดบัอนุบาลในขัน้ตอนของการ
พจิารณาหาบรกิารทีม่ภีายในเขตนัน้กพ็บวา่มอีงคก์รพฒันาภาคเอกชนทีส่ามารถจดัโปรแกรมการเรยีนรูร้ะดบัอนุบาล
ไดด้ว้ย องคก์รดงักล่าวนี้มคีวามสนใจทีจ่ะใหเ้ดก็พกิารมาเรยีนรวมในโรงเรยีนอนุบาลของตนเชน่กนัแต่กไ็ดแ้จง้ให้
ทราบดว้ยวา่ครขูองตนยงัขาดทกัษะดา้นนี้ ดงันัน้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึเริม่คน้หาแหล่ง
ทรพัยากรภายในประเทศศรลีงักาทีส่ามารถใหก้ารฝึกอบรมเรือ่งการศกึษาแบบเรยีนรวมได ้และออกทุนสนบัสนุนให้
ครรูะดบัอนุบาลจากองคก์รพฒันาภาคเอกชนแห่งนัน้ไดไ้ปรบัการฝึกอบรม เมือ่ผา่นการฝึกแลว้ครแูละเจา้หน้าทีก่าร
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกไ็ดพ้บกบัผูป้กครองและเดก็แลว้จงึรว่มกนัพฒันาแผนเพื่อการเรยีนรวม โดยมกีารใช้
ความพยายามอย่างยิง่เพื่อท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่  ผูป้กครองจะเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรยีนรวมนี้และ
เกดิความตระหนกัวา่เป็นความรบัผดิชอบทีจ่ะชว่ยใหบ้ตุรหลานประสบความส าเรจ็ในการเรยีน  ซึง่เดก็กไ็ดเ้ขา้เรยีน
ในระดบัอนุบาลและผูป้กครองของเดก็เหล่านัน้กไ็ดร้บัความรูเ้รือ่งความพกิารและไดร้ว่มเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ
เรยีนรวมดว้ย 

 
แก้ไขปัญหาความยากจน  
ในสถานการณ์ทีม่คีวามยากจนเขา้มาเกีย่วขอ้ง ครอบครวัและชมุชนกจ็ะตอ้งดิน้รนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่ทีต่อบสนองต่อ
ความจ าเป็นพื้นฐานของชวีติ เดก็พกิารมกัถูกมองวา่เป็นเครือ่งมอืชว่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความอยู่รอดนัน้หรอือาจถูกมอง
วา่เป็นภาระเพราะทรพัยากรทีม่อียู่กไ็มเ่พยีงพออยู่แลว้ เดก็ทีต่อ้งทนหวิและปว่ยในหว้งแห่งความยากจนย่อมจะเรยีนรู้
ไดย้ากและไมส่ามารถทีจ่ะเล่นได ้ดงันัน้เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึจ าเป็นตอ้งชว่ยแกป้ญัหา
เรือ่งความยากจนควบคูก่นัไปกบัการสง่เสรมิการศกึษาปฐมวยั (ดอูงคป์ระกอบ “สภาพความเป็นอยู่”)  ซึง่บางฝ่ายกม็ี
การแนะน ากจิกรรมไวด้งันี้  

• ชว่ยครอบครวัใหเ้ขา้ใจวา่ยิง่เดก็พกิารไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้รยีนรูท้กัษะการดแูลตนเองและทกัษะพื้นฐาน
ต่างๆ เรว็มากเท่าใด  พวกเขากจ็ะยิง่เป็นภาระน้อยลงเท่านัน้  

• มุง่เน้นกจิกรรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมการด าเนินชวีติประจ าวนัของครอบครวัและแสดงใหเ้หน็วา่
พวกเขาสามารถเรยีนรูจ้ากกจิกรรมเหล่านี้และเป็นสว่นหนึ่งของชวีติครอบครวั ในสถานการณ์ทีค่วามยากจน
อยู่ในระดบัทีร่นุแรงมาก ครอบครวัโดยเฉพาะมารดาตอ้งการการสนบัสนุนเพิม่เตมิไมใ่ชม่ภีาระหรอืความ
รบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ ดงันัน้เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะตอ้งระมดัระวงัเรือ่งเจตคติ
ของตนเป็นอย่างมาก  

• สนบัสนุนการพฒันากลุ่มพึง่พาตนเองส าหรบัผูห้ญงิและผูป้กครองของเดก็พกิารตลอดจนองคก์รเพื่อคนพกิาร
ต่างๆ (ดอูงคป์ระกอบ “การสรา้งศกัยภาพ”)  

• ชว่ยครอบครวัใหส้ามารถเขา้ถงึเงนิสนบัสนุนของรฐับาล การสนบัสนุนจากองคก์รภาคเอกชน ผูบ้รจิาคและ
กจิการในทอ้งถิน่ตลอดจนแหล่งทีม่าใดๆ ของการสนบัสนุนและเงนิทุนเหล่านัน้ 

• ชว่ยดแูลใหโ้ปรแกรมการศกึษาปฐมวยัมคีวามยดืหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ของ
ครอบครวัทีย่ากจนตลอดจนครอบครวัทีม่เีดก็พกิารซ ้าซอ้นหรอืรนุแรงได ้  
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กรอบท่ี 18 มองโกเลีย 
โรงเรียนเคลื่อนท่ีเพื่อการศึกษาของเดก็  
 
ประเทศมองโกเลยีมโีรงเรยีนอนุบาลประเภทหนึ่งซึง่ใหก้ารศกึษาระดบัปฐมวยัแกบ่ตุรหลานของผูอ้พยพหรอืคนตอ้น
สตัว ์โรงเรยีนอนุบาลทีว่า่นี้มลีกัษณะเคลื่อนทีไ่ดแ้ละด าเนินงานตลอดปีตามความตอ้งการของชมุชนทีห่่างไกล โดย
สามารถเขา้ถงึครอบครวัทีไ่มส่ามารถซื้อหาเสือ้ผา้ อาหารส าหรบัเดก็หรอืไมส่ามารถสง่เดก็เขา้เรยีนแบบเตม็เวลาได ้
หลกัสตูรและแนวทางของโรงเรยีนนี้มคีวามยดืหยุ่นและรองรบัการเรยีนแบบไมเ่ตม็เวลา ผูป้กครองและชมุชนจะ
ชว่ยกนัดแูลเรือ่งการซ่อมแซมและการเคลื่อนยา้ยโรงเรยีนเคลื่อนทีเ่หล่านี้ดว้ยเพราะพวกเขาเหน็คณุคา่และ
ความส าคญั ทัง้นี้ เดก็ทีเ่ขา้เรยีนกม็จี านวนเพิม่มากขึน้และมเีดก็จากชายขอบของสงัคมทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล
ประเภทนี้ทีส่ามารถไปศกึษาต่อทีโ่รงเรยีนประถมศกึษาในทอ้งถิน่ได้  

 
การโน้มน้าวและรณรงคใ์ห้เกิดการเรียนรวม  
การศกึษาแบบเรยีนรวมจะเกดิขึน้ไดต้่อเมือ่ระบบมกีารเปลีย่นแปลง แต่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกไ็ม่
อาจเปลีย่นแปลงระบบการศกึษาไดด้ว้ยตนเอง เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งหาเพื่อน
รว่มงานและพนัธมติรในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ เพราะเมือ่มฝี่ายอื่นเขา้มาเกีย่วรว่มดว้ยแลว้โปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชน กจ็ะสามารถรณรงคเ์พื่อใหม้กีารจดัสิง่อ านวยความสะดวกคนพกิารขึน้ในโรงเรยีนอนุบาล
บอ่ยครัง้ทีผู่ใ้หบ้รกิารทราบอยู่แลว้วา่มนีโยบายหรอืกฎหมายเรือ่งการเรยีนรวมแต่กไ็มไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืและเงนิทุน
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินงานในลกัษณะนัน้ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึควรจะชว่ยโน้มน้าวฝ่ายต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งตามความสามารถเพื่อใหโ้รงเรยีนทีม่อียู่เป็นแบบเรยีนรวมมากกวา่ทีจ่ะใหม้กีารสรา้งโรงเรยีนต่างหากขึน้มา
ส าหรบัเดก็พกิาร  
 
เตรียมพร้อมส าหรบัเหตฉุุกเฉิน ความขดัแย้งและการอพยพลีภ้ยั  
ความเป็นอยู่ทีด่ขีองเดก็เลก็คอืเรือ่งส าคญัมากเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน ความขดัแยง้หรอืภยัธรรมชาตติ่างๆ การศกึษาระดบั
ปฐมวยัเป็นการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุ่นสงูดงันัน้จงึเป็นการศกึษาหนึ่งในไมก่ีร่ปูแบบทีส่ามารถรบัมอืกบัสถานการณ์เชน่
วา่นี้ได ้การเล่นสามารถชว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็มคีวามเป็นอยู่ทีด่ไีดด้ว้ยเชน่กนั โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
จะตอ้งชว่ยใหเ้กดิความมัน่ใจวา่  โรงเรยีนมพีื้นทีท่ีเ่หมาะส าหรบัเดก็ในการเล่นรวมและมโีอกาสใหเ้ดก็พกิารไดท้ า
กจิกรรมการละเล่นต่างๆ ซึง่การจะท าเชน่นี้ไดม้กัตอ้งอาศยัการรว่มมอืกบัองคก์ารต่างๆ ขององคก์ารสหประชาชาต ิ
องคก์รพฒันาภาคเอกชนและหน่วยงานของรฐั (ดหูนงัสอืเล่มเสรมิเรือ่ง “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและวกิฤต
มนุษยชน” (CBR and humanitarian crises)) 
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27 

 

การศึกษาในระดบัประถมศึกษา  

 
บทน า 
การศกึษาในระดบัประถมศกึษามกัเริม่ตน้ขึน้ในชว่งอายุประมาณ 6-7 ปีและจะส าเรจ็การศกึษาในชว่งวยัรุน่ตอนตน้ 
การศกึษาในระดบันี้ถอืเป็นประตูสูก่ารศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้และเป็นสิง่ส าคญัในบรบิทของการพฒันาต่างๆ  
 
การท าใหป้ระชากรทัง้หมดในโลกเขา้ถงึการศกึษาอย่างน้อยกใ็นระดบัประถมศกึษาถอืเป็นเป้าหมายอนัดบัทีส่องของ
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium DevelopmentGoals) เป้าหมายนี้ก าหนดไวว้า่ภายในปี ค.ศ.  2015 
เดก็ทุกคนจะตอ้งไดเ้ขา้เรยีนในระดบัประถมศกึษาจนจบ (7) ในการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายนี้ไดน้ัน้  ระบบโรงเรยีนจะตอ้ง
ฝึกอบรมคร ูสรา้งหอ้งเรยีน ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ก าจดัอุปสรรคขวางกัน้การเขา้เรยีน (เชน่ คา่เล่าเรยีน การ
เดนิทาง) และใหค้วามส าคญักบัขอ้กงัวลของผูป้กครองทีม่เีกีย่วกบัความปลอดภยัของบตุรหลานของตน (20) 
 
แต่สิง่หนึ่งทีห่ลายคนมกัลมืคดิไปกค็อืวา่เป้าหมายนี้ไมอ่าจบรรลุผลไดห้ากไมม่กีารรวมเดก็พกิารเขา้ไปเรยีนในระดบั
ประถมศกึษาดว้ย ยูเนสโกไดป้ระเมนิตวัเลขไวว้า่เดก็พกิารจ านวนกวา่รอ้ยละ 90 ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าไมไ่ดเ้ขา้
เรยีนในโรงเรยีน (6) และในรายทีไ่ดเ้ขา้เรยีนนัน้กม็จี านวนมากทีจ่ะตอ้งเลกิเรยีนกลางคนั  และหลายคนมกัไมไ่ดเ้รยีนรู้
หรอืมสีว่นรว่มดว้ยในการศกึษาระดบัประถมศกึษาอย่างแทจ้รงิ  
 
การศกึษาระดบัประถมศกึษาจะตอ้งครอบคลุมละเขา้ถงึไดโ้ดยประชากรทุกคน ผูใ้หบ้รกิารประถมศกึษาทุกรายจะตอ้ง
ไมแ่บง่แยกเพศ เชือ้ชาต ิภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ ความพกิารหรอืสถานะทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิของผูเ้รยีน 
(5)  และการประถมศกึษาเป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานและในขอ้ 24 ของอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารระบไุวว้า่ “...เดก็พกิาร
จะตอ้งไมถู่กกดีกนัออกจากการศกึษาในระดบัประถมศกึษา ซึง่เป็นการศกึษาภาคบงัคบัและจดัใหม้ขี ึน้โดยไมค่ดิ
คา่ใชจ้่าย...” (4)  การศกึษาระดบัประถมศกึษาจงึจะตอ้งครอบคลุมทุกคน โดยจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในชมุชนทีเ่ดก็
พกิารสามารถเขา้ถงึได้ 
  



28 

 

 
กรอบท่ี 19 สาธารณรฐัมาลี 
การประถมศึกษาส าหรบัเดก็ทกุคน  
 
ชมุชนแห่งหนึ่งในเขตดเูอนซ่าของประเทศมาลซีึง่เป็นพื้นทีท่ีย่ากจนทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลกเลอืกทีจ่ะใหค้วามส าคญั
กบัการจดัการศกึษาใหแ้กบ่ตุรหลานของตน พวกเขาตอ้งการใหม้โีรงเรยีนทีห่มูบ่า้นและมหีลกัสตูรทีส่มัพนัธ์กบัวถิี
ชวีติของชาวบา้นในชมุชน  เพื่อเตรยีมความพรอ้มของเดก็ส าหรบัการท างานและการด าเนินชวีติในชมุชน  
 
หน่วยงานทีใ่หเ้งนิทุนบรจิาคไดใ้หท้ัง้การฝึกอบรมและการสนบัสนุนแกโ่รงเรยีน  และก าหนดใหค้ณะกรรมการ
โรงเรยีนคนหนึ่งซึง่เป็นผูห้ญงิท าหน้าทีร่บัผดิชอบและดแูลการรบัเดก็พกิารและเดก็หญงิเขา้เรยีน สว่นตวัโรงเรยีน
นัน้สรา้งขึน้เองโดยชมุชนดว้ยเงนิทุนสมทบจากผูป้กครอง  อนัจะเป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของและ
ความรบัผดิชอบ องคก์รพฒันาภาคเอกชนทีท่ างานเกีย่วกบัคนพกิารไดร้ณรงคเ์พื่อยกระดบัความตระหนกัเรือ่ง
ความพกิารและชว่ยใหค้ณะกรรมการโรงเรยีนสามารถระบแุเดก็พกิารทีจ่ะรบัสมคัรเขา้เรยีนได ้เดก็บางคนตอ้งใช้
รถสามลอ้ซึง่ทางองคก์รนี้เป็นผูจ้ดัใหด้ว้ย นอกจากนี้ยงัมคีณะการแสดงและคณะนกัดนตรใีนทอ้งถิน่ทีช่ว่ยยกระดบั
ความตระหนกัเกีย่วกบัสทิธใินการศกึษาของเดก็หญงิและเดก็พกิารอกีทางหนึ่งดว้ย  
 
ในชว่งแรก  ผูน้ าชมุชนประหลาดใจเมือ่พบวา่ในหมูบ่า้นมเีดก็พกิารจ านวนคอ่นขา้งมาก  แต่ต่อมาตวัชมุชนเองก็
สามารถท างานรว่มกบัสมาชกิในครอบครวัเพื่อชว่ยใหเ้ดก็เหล่านี้สามารถพฒันาและไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึ่งกบัสงัคม 
กอ่นหน้านัน้คนในชมุชนแห่งนี้ไมไ่ดม้องวา่ความพกิารเป็นปญัหาเพราะพวกเขาไมท่ราบวา่หนทางแกไ้ขนัน้มอียู่ 
ในชว่งเริม่แรกสมาชกิในชมุชนและครตู่างกไ็มแ่น่ใจเกีย่วกบัการน าเดก็พกิารมาเรยีนรวม “เรามคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะน า
เดก็พกิารมาเรยีนรวมแต่แรกแลว้ แต่เรากย็งัไมแ่น่ใจวา่เดก็พกิารจะเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนไดห้รอืไม ่แต่ในเวลานี้เราก็
ไดเ้หน็แลว้วา่เขาเรยีนไดจ้รงิ ความมุง่ม ัน่ทีม่ใีนชว่งเริม่แรกนัน้จงึแปรเปลีย่นเป็นความมัน่ใจไปแลว้”  
 
การเรยีนรวมท าไดจ้รงิแมใ้นชมุชนทีย่ากจนทีส่ดุหากครอบครวั ชมุชน องคก์รเพื่อคนพกิารและองคก์รพฒันาระดบั
นานาชาตริว่มมอืกนั และทุกฝ่ายต่างกม็คีวามมุง่ม ัน่อย่างต่อเนื่องทีจ่ะสนบัสนุนเรือ่งการเรยีนรวมของเดก็พกิาร  
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เป้าหมาย 
ชมุชนมกีารจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาแบบเรยีนรวมทีเ่ดก็พกิารเขา้เรยีนได ้ โดยมโีรงเรยีนในทอ้งถิน่เป็นหวัใจ
ของกจิกรรมการศกึษาภายในชมุชน  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา
ระดบัประถมศกึษาเพื่อสรา้งโรงเรยีนแบบเรยีนรวม ทีส่นบัสนุนครอบครวัและเดก็พกิารใหส้ามารถเขา้ถงึการศกึษาใน
ชมุชนของตนได ้และเพื่อพฒันาและรกัษาไวซ้ึง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบา้น ชมุชนและโรงเรยีน  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• มกีารกจิกรรมขบัเคลื่อนต่างๆ เพื่อใหช้มุชนทัง้ชมุชนสามารถพฒันาการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา
แบบเรยีนรวม  

• ครอบครวัมทีศันคตทิีด่ ีสนบัสนุนและมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาแบบเรยีนรวม  

• เดก็พกิารทุกคนไดร้บัการศกึษาในระดบัประถมศกึษาทีม่คีณุภาพ  
• เดก็พกิารสามารถเขา้ถงึอุปกรณ์ชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม การบ าบดัและความชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ

เขา้เรยีนรวมได ้ 

• มกีารพจิารณาและแกไ้ขปญัหาเรือ่งการเขา้ถงึสิง่แวดลอ้มต่างๆ ในพื้นทีข่องโรงเรยีน  
• ครรููส้กึวา่ไดร้บัการสนบัสนุน และมคีวามมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการใหค้วามรูแ้กเ่ดก็พกิาร  

• หลกัสตูร การสอบและระบบการประเมนิการเรยีนรู ้แนวทางการสอนและกจิกรรมนอกหลกัสตูร (เชน่ กฬีา 
ดนตร ีชมรม) เน้นไปทีเ่ดก็เป็นศนูย์กลางและครอบคลุมกลุ่มเดก็พกิาร  

• มกีารใชท้รพัยากรเพื่อการศกึษาในทอ้งถิน่ทัง้ทีเ่ป็นวสัดอุุปกรณ์และผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่างๆ อย่างเตม็ทีแ่ละ
เหมาะสม  

• เดก็พกิารจากครอบครวัทีย่ากจนไดเ้ขา้ศกึษาในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา  
• เกดิความรว่มมอืกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งและมกีารรณรงคใ์นทุกระดบัเพื่อใหน้โยบายระดบัชาตสิง่เสรมิเรือ่งการ

ประถมศกึษาแบบเรยีนรวม  
 
มโนทศัน์หลกั 
 
แนวทางการจดัการศึกษาโดยทัง้ชุมชน  
ชมุชนทัง้ชมุชนมคีวามรบัผดิชอบต่อการสง่เสรมิและสนบัสนุนการเรยีนรวม และโรงเรยีนประถมศกึษาในทอ้งถิน่จะตอ้ง
ใหโ้อกาสและสถานทีเ่พื่อการนี้ เจา้หน้าทีข่องโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนแมจ้ะมคีวามรบัผดิชอบหลาย
ดา้น  แต่พวกเขากไ็มไ่ดเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา ดงันัน้เจา้หน้าทีข่องโปรแกรมจงึจ าเป็นตอ้งท างานรว่มกบั
ชมุชน (โรงเรยีน ครอบครวั คนพกิาร ผูน้ าชมุชน) โดยมุง่เน้นไปทีก่ารยกระดบัความตระหนกัเกีย่วกบัสทิธ ิการเรยีน
รวม รปูแบบอนัเป็นตวัอย่างในสงัคม การขบัเคลื่อนและการสนบัสนุนทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป้กครองเป็นคนทีรู่จ้กับตุร
หลานของตนเองดทีีส่ดุและสามารถใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อครไูด ้ครสูามารถชว่ยผูป้กครองในการสนบัสนุนการ
เรยีนรูท้ีบ่า้น ส านกังานการศกึษาประจ าเขตจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนการเรยีนรวมหากจะใหก้ารเรยีนรวมนัน้ยัง่ยนืได ้ภาค
สาธารณสขุและภาคสงัคมกจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งมสีว่นรว่มและสือ่สารซึง่กนัและกนั โดยจะมคีรทูีห่มนุเวยีนไปซึง่สามารถท า
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หน้าทีไ่ดห้ลายบทบาท โดยเฉพาะการสรา้งการเชือ่มโยงและใหก้ารสนบัสนุนรปูแบบต่างๆ ได ้ครเูหล่านี้มทีกัษะต่าง
จากครทูัว่ไป อาท ิการสอนการใชอ้กัษรเบรลล์และภาษามอืโดยครจูะเดนิทางไปยงัโรงเรยีนต่างๆ เพื่อใหค้ าแนะน า 
ทรพัยากรและการสนบัสนุนแกน่กัเรยีนพกิาร ครแูละผูป้กครอง  
 
กรอบท่ี 20  สาธารณรฐัเปร ู
เส้นทางใหม่สู่การศึกษาของยูริ 
 
ยูรอิาศยัอยู่กบัมารดาและพีส่าว ณ บรเิวณภเูขาแอนเดสในประเทศเปร ูยูรปิว่ยเป็นโรคสมองพกิารและไมส่ามารถเดนิ
ได ้เขาอยากไปเรยีนทีโ่รงเรยีนเหมอืนพี่ๆ  แต่กต็อ้งประสบกบัปญัหาอยู่หลายประการ เชน่  สภาพเสน้ทางจากบา้น
ของเขาไปยงัถนนสายหลกัไมด่นีกัไมม่รีถโดยสารทีใ่หบ้รกิารแกเ่ดก็พกิารอย่างเขา และครทูีโ่รงเรยีนประถมศกึษาใน
ทอ้งถิน่กไ็มม่คีวามตระหนกัเรือ่งความพกิารและไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมใดๆ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชน  จงึมุง่เพิม่ศกัยภาพมารดาของยูรแิทน จากนัน้มารดาจงึไดอ้อกไปขบัเคลื่อนชมุชนใหช้ว่ยกนัสรา้งทางจาก
บา้นเธอไปยงัถนน โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนชว่ยจดัหารถสามลอ้และครใูหแ้กยู่ร ิ ท าใหเ้ธอไดเ้ริม่เขา้
เรยีนทีโ่รงเรยีนประถมศกึษาโดยมเีพื่อนนกัเรยีนอื่นๆ จดังานเลี้ยงตอ้นรบั  

 
แนวทางการจดัการศึกษาโดยทัง้ชุมชน  
แนวทางการจดัการศกึษาโดยทัง้ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่ม  หมายถงึ การทีผู่บ้รหิาร ครใูหญ่ ครปูระจ าชัน้ เจา้หน้าทีด่แูล 
ผูป้กครอง เดก็ปกตแิละเดก็พกิารตลอดจนใครกต็ามทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนท างานรว่มกนัเพื่อยกระดบัความ
ตระหนกัเกีย่วกบัความพกิาร พจิารณาหาและท าลายอุปสรรคต่างๆ เพื่อใหเ้ดก็พกิารสามารถเรยีนรวมในโรงเรยีน
ประถมศกึษาในทอ้งถิน่ได ้ 
 
กรอบท่ี 21 สาธารณรฐัอาหรบัซีเรีย 
สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรวม  
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจาก Japan International Cooperation Agency ทีช่านเมอืง
ดามสักสั ประเทศซเีรยี ท างานรว่มกบัเจา้หน้าทีข่องโรงเรยีน ผูน้ าในทอ้งถิน่และเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร ครแูละนกัเรยีน
เพื่อปรบัเปลีย่นโรงเรยีนประถมศกึษาในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแบบเรยีนรวมและเขา้ถงึได ้ตลอดจนท าใหเ้ดก็พกิารสามารถ
เขา้เรยีนไดด้ว้ยโดยการเปลีย่นกระดานด า การจดัโต๊ะเรยีนในหอ้ง ทางเขา้หอ้งเรยีน หอ้งน ้าและสนามเดก็เล่น 
เจา้หน้าทีอ่าสาในทอ้งถิน่และครไูดร้บัการฝึกอบรมทีด่ามสักสัเพื่อใหส้ามารถสอนภาษามอืแกเ่ดก้ได ้ซึง่ทัง้เดก็ 
ผูป้กครอง ครแูละเจา้หน้าทีใ่นทอ้งถิน่ต่างเขา้ใจถงึความจ าเป็นและประโยชน์ของการทีเ่ดก็พกิารจะไดเ้รยีนหนงัสอืที่
โรงเรยีนในทอ้งถิน่  
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การเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
การเรยีนรูว้ธิกีารอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น การท าความเขา้ใจผูท้ีแ่ตกต่างจากตนเอง การเปิดกวา้งยอมรบัการชว่ยเหลอืและ  
การเคารพผูอ้ื่นเป็นสิง่ส าคญัเทยีบเท่ากบัการเรยีนรูท้กัษะทางดา้นวชิาการ เดก็ทีป่ระสบปญัหาในการเรยีนรูท้กัษะดา้น
วชิาการยงัคงสามารถไดร้บัประโยชน์จากมสีว่นรว่มและเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมภายในสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 
เพราะนี่คอืการเตรยีมความพรอ้มเดก็ทุกคนใหส้ามารถเป็นสมาชกิของสงัคมทีพ่วกเขาอยู่ 
 
การสนองตอบต่อความหลากหลาย  
เดก็ทุกคนมลีกัษณะและวธิกีารเรยีนรูแ้ตกต่างกนั โรงเรยีนจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตอบสนองต่อความหลากหลายนี้ไดโ้ดยการ
ท าใหห้ลกัสตูร วธิกีารสอนและสิง่แวดลอ้มมคีวามยดืหยุ่นและสามารถรองรบัทุกคนได ้ระบบทีย่ดืหยุ่นดงักล่าวเป็นการ
ปรบัเพื่อรองรบัทุกคนไมใ่ชเ่พื่อเพยีงกลุ่มเดยีว เราสามารถรณรงคเ์พื่อการเรยีนรวมไดอ้ย่างขนัแขง็มากขึน้หากมกีาร
รว่มมอืกนัระหวา่งกลุ่มชายขอบสงัคมอื่นๆ โรงเรยีนทีด่สี าหรบัเดก็พกิารย่อมจะเป็นโรงเรยีนทีด่สี าหรบัเดก็ทุกคนและ
สามารถใหเ้ดก็จากกลุ่มชายขอบสงัคมหรอืกลุ่มทีถู่กกดีกนัอื่นๆ เขา้เรยีนดว้ยได้  
 
การตอบสนองต่อความหลากหลายยงัรวมถงึการตระหนกัวา่เดก็พกิารเป็นเดก็ทีม่คีวามแตกต่างจากเดก็อื่นๆ เป็นอย่าง
มากแมจ้ะเป็นเดก็พกิารทีม่คีวามทุพพลภาพคลา้ยกนั ยกตวัอย่างเชน่เดก็ทีม่คีวามพกิารทางสายตาอาจเขา้ถงึเนื้อหา
การเรยีนรูด้ว้ยวธิทีีต่่างกนั เชน่  เดก็คนหนึ่งอาจสะดวกทีจ่ะใชแ้ถบบนัทกึเสยีงอดัเสยีงบทเรยีน ในขณะทีเ่ดก็อกีคน
หนึ่งอาจถนดัอ่านอกัษรเบรลล์ หรอืเดก็ทีม่คีวามพกิารทางการไดย้นิบางคนอาจเรยีนรูไ้ดด้ดีว้ยการอ่านปากของผูพู้ด  
ในขณะทีบ่างคนอาจตอ้งใชภ้าษามอืชว่ยดว้ย เป็นตน้  
 
สภาพแวดล้อมท่ีต้อนรบัและคนพิการเข้าถึงได้ 
จากการวจิยัพบวา่การทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึโรงเรยีนมผีลต่อการลดตน้ทุนในการจดัการเรยีนรวม (21) 
สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนจะตอ้งมลีกัษณะทีเ่ดก็ทุกคนสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่หอ้งน ้าจะตอ้งมลีกัษณะที่
เดก็พกิารสามารถใชง้านได ้การใหค้วามสนใจต่อรปูลกัษณ์และบรรยากาศของโรงเรยีนมสีว่นส าคญัทีจ่ะชว่ยท าให้
สิง่แวดลอ้มทุกดา้นมลีกัษณะตอ้นรบัทุกคนดว้ยเชน่กนั โรงเรยีนทีส่ะอาด (ถูกสขุอนามยัและมนี ้าสะอาดใช)้ ป้ายต่างๆ 
ทีม่สีสีนับนก าแพง ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่ป็นบวกของนกัเรยีน ครแูละบคุลากรต่างๆ ลว้นแลว้แต่มสีว่นในการชว่ย
ท าใหส้ิง่แวดลอ้มและบรรยากาศในโรงเรยีนเป็นมติรและตอ้นรบัมากขึน้ดว้ยเชน่กนั  
 
แนวทางการจดัการศึกษาท่ีผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  
คณุภาพของสิง่ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนมคีวามส าคญัเท่ากบัการเขา้ถงึ แนวทางการจดัการศกึษาทีผู่เ้รยีนหรอืเดก็เป็น
ศนูย์กลางเป็นแนวทางทีก่ าหนดใหก้ระบวนการและโครงสรา้งทัง้หมดของโรงเรยีนมุง่เน้นเรือ่งการสนบัสนุนใหเ้ดก็แต่
ละคนสามารถเรยีนและมสีว่นรว่มได ้หลายครัง้ศนูย์กลางของความสนใจสว่นใหญ่กลบัไปตกอยู่ทีค่ร ูหลกัสตูรที่
เครง่ครดัหรอืตารางเรยีนทีไ่มย่ดืหยุ่นโดยไมส่นใจวา่เดก็จะเรยีนรูจ้รงิหรอืไม ่ซึง่การจดัการศกึษาตามแนวทางนี้ยงัสือ่
ถงึ “ความเหมาะสมตามอายุ” เพราะในบางครัง้เดก็พกิารบางคนเพิง่จะเขา้รบัการศกึษาในระดบัข ัน้พื้นฐาน ซึง่ลา้ชา้ไป
แลว้เมือ่เทยีบกบัเดก็วยัเดยีวกนั และเดก็ทีม่คีวามพกิารทางสตปิญัญา อาจจะยงัมอีายุทางปญัญาเท่ากบัเดก็ทีม่อีายุ
น้อยกวา่ ดงันัน้การศกึษาจงึตอ้งค านึงถงึอายุทีแ่ทจ้รงิของเดก็ดว้ย  
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การประถมศึกษาแบบยืดหยุ่น  
การจดัการศกึษาประถมศกึษาแบบยดืหยุ่นมกัจะเกดิขึน้ในอาคารทีจ่ดัเพื่อการนี้โดยเฉพาะแต่กไ็มจ่ าเป็นเสมอไป ทัง้นี้
เราไมค่วรตกีรอบตายตวัวา่โรงเรยีนจะตอ้งมบีทบาทอะไรบา้ง เดก็บางคนอย่างเชน่เดก็ทีม่คีวามทุพพลภาพรนุแรงหรอื
ซ ้าซอ้นยงัสามารถเขา้เรยีนในระดบัประถมศกึษาไดแ้มใ้นขณะทีเ่ดก็ไดร้บัการศกึษาทีบ่า้นอยู่แลว้ (ด ู“การศกึษานอก
ระบบ”) การศกึษาแบบเรยีนรวมไมไ่ดห้มายความวา่เดก็พกิารทุกคนจะตอ้งไปเรยีนอยู่ในอาคารเดยีวกนั ซึง่โรงเรยีนก็
ไมค่วรยกเรือ่งนี้เป็นขอ้อา้งเพื่อจะไดไ้มต่อ้งเปลีย่นแปลงใดๆ ในทางกลบักนั โรงเรยีนควรจะตอ้งพยายามท าใหเ้กดิการ
เรยีนรวมขึน้ โรงเรยีนไมม่สีทิธกิดีกนัเดก็คนใดดว้ยเหตุแห่งความพกิารทีพ่วกเขามี (4) 
 
กรอบท่ี 22 สาธารณรฐัอินเดีย 
การท าให้ชุมชนสนใจส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
Sarva Shiksha Abhiyan คอืโปรแกรมแบบบรูณาการของรฐับาลอนิเดยีซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อใหเ้ดก็ทุกคนในประเทศไดร้บั
การศกึษาในระดบัประถมศกึษา (UEE หรอื universal elementary education) โปรแกรมนี้ไดจ้ดัตัง้คา่ยขึน้หลายแห่ง
ในระดบัแขวงเพื่อกระตุน้ใหผู้ป้กครอง ครแูละชมุชนไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการศกึษาแบบเรยีนรวม ทีผ่า่นมา
ไดม้คีวามพยายามในการสรา้งเครอืขา่ยกบัองคก์รพฒันาภาคเอกชนในทอ้งถิน่และโรงพยาบาลเพื่อชว่ยใหเ้กดิ
กจิกรรมการฟ้ืนฟูและการจดัหาอุปกรณ์ชว่ยเหลอืต่างๆ แกเ่ดก็พกิารโปรแกรมนี้มจีุดเดน่ในเรือ่งการสรา้งทางลาดขึน้
ลงอาคารเรยีนของโรงเรยีนทุกแห่งในโปรแกรม กจิกรรมอื่นๆ ไดแ้ก ่การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการจดัการ
พฤตกิรรมในชัน้เรยีน การใชว้สัดแุละอุปกรณ์ต่างๆ ในการจดัการเรยีนการสอน  และการจดัท าคูม่อืเรือ่งการศกึษา
แบบเรยีนรวม  
 
ทางการไดอ้อกบทบญัญตัพิเิศษภายใตโ้ปรแกรมเพื่อท าใหเ้ดก็ทีม่คีวามทุพพลภาพซ ้าซอ้นหรอืรนุแรงสามารถไดร้บั
การศกึษาโดยมคีรไูปสอนทีบ่า้นในอตัราสว่นครหูนึ่งคนต่อเดก็สามถงึหา้คน ครเูหล่านี้นอกจากจะท าหน้าทีส่อนแลว้
ยงัฝึกใหเ้ดก็และผูป้กครองมคีวามรูเ้กีย่วกบัการบ าบดัอาการข ัน้พื้นฐานและทกัษะการใชช้วีติประจ าวนัตามทีจ่ าเป็น
ดว้ย  

 
ทรพัยากรและการสนับสนุนโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
ความคดิทีผ่ดิสองประการทีม่กัจะน ามาใชเ้พื่อลดความน่าเชือ่ถอืของการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม ไดแ้ก ่ 1) การเรยีน
รวมจะไดผ้ลต่อเมือ่มทีรพัยากรโดยเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญทีต่อ้งมคีา่ใชจ้่ายทีส่งูมากเท่านัน้   และ 2) การเรยีนรวมไม่
จ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรอื่นเพิม่เตมิ ซึง่ทัง้สองแนวคดินี้ไมเ่ป็นความจรงิ การจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาแบบเรยีน
รวมสามารถจดัใหม้ขี ึน้โดยไมส่ิน้เปลอืงได ้แต่คนพกิารและครอบครวักย็งัมคีวามกงัวลวา่รฐับาลจะใชว้ธิกีารเรยีนรวม
เพื่อเป็นทางเลอืกทีป่ระหยดักวา่โรงเรยีนพเิศษและจะจดัใหเ้ดก็พกิารเขา้เรยีนในโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนุนหรอื
ทรพัยากรพเิศษใดๆ สองมโนทศัน์ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรและการสนบัสนุน ไดแ้ก ่  
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• การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่: ทรพัยากรและการสนบัสนุนสว่นมากทีจ่ าเป็นส าหรบัการชว่ยเหลอืเดก็พกิารให้
เรยีนไดไ้มใ่ชข่อง “พเิศษ” แต่อย่างใด  ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ (วสัด ุเงนิทุนหรอืบคุลากร) 
เป็นอนัดบัแรกเสยีกอ่น 

• การจดัใหเ้ดก็พกิารและครอบครวัเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญ : เดก็พกิารบางคนอาจตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ
จากผูเ้ชีย่วชาญเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรยีนรวม อาท ิการสนบัสนุนและ /หรอือุปกรณ์เพื่อการเรยีน
การใชอ้กัษรเบรลล์หรอืเพื่อการเรยีนการใชร้ะบบการสือ่ความหมายทดแทน (AAC หรอื augmentativeand 
alternative forms of communication) อาท ิป้าย แผนผงั ท่าทาง อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ภาพ (ดู
องคป์ระกอบ “สขุภาพ: อุปกรณ์ชว่ยเหลอื”)  

 
กรอบท่ี 23 
ส่งเสริมเจตคติท่ีมีความยืดหยุ่น 
 
‚…หากคณุมคีวามคดิทีต่ายตวัเกีย่วกบัการเรยีนรวมแลว้ล่ะก ็ คณุกจ็ะคดิถงึเรือ่งทรพัยากรในกรอบทีค่บัแคบ
แบบเดมิแต่ถา้คณุมองการเรยีนรวมดว้ยความคดิทีย่ดืหยุ่นคณุกจ็ะคดิเรือ่งการใชท้รพัยากรต่างๆ ในลกัษณะที่
ยดืหยุ่นมากขึน้” ค ากล่าวของผูเ้ขา้รว่มการประชมุ Overcoming Resources Barriers, Enabling Education Network 
(EENET)  Symposium รายหนึ่งเมือ่ปีค.ศ. 2000 (22) 

 
 
กิจกรรมแนะน า 
 
สร้างการขบัเคลื่อนชุมชน 
สถานการณ์ดา้นการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษามคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละชมุชน โรงเรยีนประถมศกึษาใน
ทอ้งถิน่บางแห่งอาจสนบัสนุนการศกึษาแบบเรยีนรวมในขณะทีบ่างแห่งกลบัไมส่นบัสนุน และในบางครัง้บางชมุชนก็
อาจไมม่โีรงเรยีนประถมศกึษาเลยกไ็ด ้หรอืบางชมุชนกม็ธีรรมเนียมในการสง่บตุรหลานพกิารไปเรยีนในโรงเรยีนพเิศษ
ทีอ่ื่น แต่ไมว่า่สถานการณ์จะเป็นอย่างไรจุดเริม่ตน้ทีส่ าคญักค็อืการสรา้งความตระหนกัถงึแนวทางการศกึษาแบบเรยีน
รวมในชมุชนและการขอรบัการสนบัสนุนจากสมาชกิในชมุชนนี้เอง กจิกรรมทีแ่นะน า ไดแ้ก ่

• การใชว้ทิยุ การประชมุสาธารณะ โปสเตอร ์การแสดงละครตามถนนหนทาง โทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ตและ
กจิกรรมพเิศษในวาระต่างๆ อาท ิวนัคนพกิารสากล เพื่อยกระดบัความตระหนกัถงึความส าคญัของการเรยีน
รวมและสทิธขิองมนุษย์ทุกคนในการไดร้บัการศกึษา  

• การน าองคก์รเพื่อคนพกิารและสมาคมผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการหารอืเกีย่วกบัอุปสรรคต่างๆ ทีข่วาง
กัน้ไมใ่หเ้ดก็พกิารเขา้เรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาได ้  

• การใชก้จิกรรมจากเดก็สูเ่ดก็ในโรงเรยีนเพื่อยกระดบัความตระหนกัในหมูเ่ดก็ดว้ยกนัเอง  

• การพจิารณาวา่มนีโยบายและทรพัยากรใดบา้งทีจ่ะสามารถสนบัสนุนความพยายามในการจดัการศกึษาระดบั
ประถมศกึษาแบบเรยีนรวม 
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กรอบท่ี 24 ราชอาณาจกัรสวาซิแลนด ์
การยกระดบัความตระหนักโดยการน าเดก็เข้ามามีส่วนร่วม  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนของกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศสวาซแิลนดส์นบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรม
จากเดก็สูเ่ดก็เพื่อเพิม่ศกัยภาพและใหค้วามรูเ้รือ่งความพกิารแกเ่ดก็ๆ โดยเดก็จะชว่ยกนัแต่งเพลงและเล่นละครเพื่อ
ชว่ยยกระดบัความตระหนกัเรือ่งความพกิารในโรงเรยีนและชมุชน ประเดน็ทีค่รอบคลุมในกจิกรรมของโปรแกรมนี้ ได่
แก ่การรณรงคเ์รือ่งความปลอดภยับนทอ้งถนน ความเขา้ใจและการป้องกนัเชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัประเดน็เรือ่งความพกิาร จากนัน้จงึชว่ยกนัสรา้งทางลาดและปรบัปรงุหอ้งน ้าและเครือ่งเล่นต่างๆ ในสนาม
เดก็เล่นเอื้ออ านวยต่อการใชง้านของเดก็พกิาร  

 
การสนับสนุนและการท าให้ครอบครวัมีส่วนร่วม  
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนมบีทบาททีส่ าคญัในการสนบัสนุนและท าใหค้รอบครวัเขา้ไปมสีว่น
ท าใหโ้รงเรยีนในทอ้งถิน่จดัการศกึษาแบบเรยีนรวมได ้โดยครจู าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ผูป้กครองเป็นพนัธมติรที่
ส าคญัในการจดัการศกึษา  
 
กรอบท่ี 25 ราชอาณาจกัรโมรอ็กโก 
การท างานร่วมกนัเพื่อเดก็ๆ  
 
‚กอ่นหน้านี้เรามองผูป้กครองวา่เป็นศตัร ูแต่เวลานี้เรารูแ้ลว้วา่เขาอยู่ขา้งเดยีวกนักบัเราและเราทุกคนกป็ระสงคท์ีจ่ะ
ใหเ้ดก็ๆ ไดร้บัแต่สิง่ทีด่ทีีส่ดุ” ครคูนหนึ่งในโปรเจคการเรยีนรวมทีป่ระเทศโมรอ็กโก (23) 

 
ตวัอย่างกจิกรรมทีแ่นะน า  

• การรบัฟงัและการพูดคยุกบัสมาชกิในครอบครวัเพื่อใหท้างโปรแกรมทราบวา่ครอบครวัมคีวามรูเ้กีย่วกบับตุร
หลานทีม่คีวามพกิารของตนอย่างไรบา้ง เชน่ จุดแขง็และจุดอ่อนของเดก็คอือะไรและครอบครวัตอ้งการการ
สนบัสนุนลกัษณะใด  

• ประสานงานระหวา่งบา้นและโรงเรยีน ชว่ยครแูละสมาชกิในครอบครวัใหร้บัฟงัซึง่กนัและกนั  
• สงัเกตเดก็พกิารขณะอยู่ในบา้นและหาวธิทีีจ่ะท าใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องไดท้ีบ่า้น  
• ด าเนินการใหแ้น่ใจไดว้า่การตดัสนิใจต่างๆ ทุกคร ัง้จะเกดิประโยชน์สงูสดุต่อเดก็  และเป็นไปเพื่อปกป้องสทิธิ

ของเดก็พกิารเหล่านัน้ เชน่ บางคร ัง้ผูป้กครองอาจปกป้องเดก็พกิารมากเกนิไป ขาดความเชือ่ม ัน่ในศกัยภาพ
ของเดก็หรอืจดัล าดบัความส าคญัใหแ้กเ่ดก็คนอื่นกอ่น  

• สง่เสรมิการเรยีนรวมดว้ยการสนบัสนุนของผูป้กครอง ผูป้กครองสามารถสามารถแสดงบทบาททีส่ าคญั ดงัจะ
เหน็ไดว้า่  มอียู่หลายตวัอย่างทีผู่ป้กครองไดร้ว่มมอืกนัและสามารถเปลีย่นแปลงเจตคตแิละแนวทางในการจดั
การศกึษาของโรงเรยีนในทอ้งถิน่สง่ผลท าใหเ้กดิการเรยีนรวมขึน้อย่างแทจ้รงิ  

• ท างานรว่มกบัผูป้กครองของเดก็ปกตเิพื่อโน้มน้าวใหเ้ขาเหล่านัน้สนบัสนุนการเรยีนรวม โดยปกตผิูป้กครอง
กลุ่มนี้จะมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วการเรยีนรวม บางคนอาจจะสนบัสนุนใหม้กีารเรยีนรวมเพราะจะ
เป็นการสง่เสรมิใหเ้ดก็ทุกคนมคีวามรบัผดิชอบทางสงัคมมากขึน้ แต่บางคนจะรูส้กึวา่บตุรหลานทีเ่ป็นเดก็
ปกตขิองตนอาจจะตอ้งเสยีโอกาสในการเรยีนรู ้ 
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กรอบท่ี 26 ราชอาณาจกัรเลโซโธ 
พนัธมิตรท่ีเท่าเทียมกนัในการจดัการศึกษา  
 
ในประเทศเลโซโธผูป้กครองสามารถรว่มมอืกนัอย่างใกลช้ดิเพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการศกึษาแบบเรยีนรวม ผูป้กครอง
เหล่านี้มคีวามรูส้กึวา่ตนเองเป็น “พนัธมติรทีเ่ท่าเทยีม” กบัคร ูสิง่ทีผู่ป้กครองเหล่านี้ชว่ยไดก้ค็อืการสนบัสนุนและการ
แนะน าครวูา่จะดแูลบตุรหลานของตนอย่างไร การจดัการบรรยายและการเล่าเรือ่งราวจากประสบการณ์ของตนในชว่ง
การฝึกอบรมคร ูผูฝึ้กอบรมทีเ่ป็นผูป้กครองและเจา้หน้าทีอ่าสาทีเ่ป็นผูป้กครองจะท างานรว่มกบัโรงเรยีนและกลุ่ม
หลกัๆ เชน่  National Federation of People with Disabilities ผูป้กครองรูส้กึวา่ตนไดป้ระโยชน์จากโปรแกรมนี้และ
ไดร้บัทราบถงึความตอ้งการของเดก็มากขึน้ดว้ย เขาเหล่านัน้รูส้กึวา่ตนเองมคีวามมัน่ใจและมศีกัยภาพเพิม่สงูขึน้ 

 
การให้การสนับสนุนแก่ดก็พิการ  
เดก็พกิารจ านวนมากถูกหา้มไมใ่หเ้ขา้ศกึษาในระดบัประถมศกึษาเพราะสถานภาพทางสขุภาพทีย่ ่าแย่ของตนและ
เพราะอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ป็นสิง่ขวางกัน้ซึง่ปรากฏในสภาพแวดลอ้มทัว่ไป เชน่ ระยะทางทีร่ะหวา่งบา้นและโรงเรยีนมี
ความห่างไกล  และบรกิารขนสง่สาธารณะทีเ่ดก็พกิารไมส่ามารถทีใ่ชบ้รกิารไดเ้ราสามารถยกระดบัสขุภาพของเดก็และ
การเขา้ถงึอาคารสถานทีต่่างๆ ไดด้ว้ยการจดัใหม้บีรกิารทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม การฟ้ืนฟูและอุปกรณ์ชว่ยเหลอื (ดู
องคป์ระกอบ “สขุภาพ”) เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งดแูลใหเ้ดก็สามารถเขา้ถงึ
บรกิารเหล่านี้ไดเ้พราะถอืเป็นข ัน้ตอนแรกทีจ่ะท าใหเ้ดก็พกิารไดอ้อกจากบา้นไปถงึโรงเรยีนและไดร้บัการศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษา  
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กรอบท่ี 27 สาธารณรฐัเคนยา 
เบลส์ได้รบัการสนับสนุนท่ีเขาต้องการ  
 
เบลสอาศยัอยู่ในชมุชนแออดัแห่งหนึ่งในกรงุไนโรบ ิประเทศเคนยา เขาเป็นโรคไขสนัหลงัไมปิ่ดแต่ก าเนิด สง่ผลใหข้า
ทัง้สองขา้งของเขาเป็นอมัพาตและเขาไมส่ามารถควบคมุการท างานของระบบขบัถ่ายได ้เบลสตอ้งใชช้วีติอยู่ทีบ่า้น
จนกระทัง่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนของ Association for the Physically Disabled of Kenya ไดไ้ป
พบเขา ซึง่ทางสมาคมแห่งนี้ไดช้ว่ยใหเ้บลสไ์ดร้บัการผา่ตดัและการฟ้ืนฟูทีจ่ าเป็นและน าเขาเขา้เรยีนในโรงเรยีน
ประถมศกึษาแห่งหนึ่งซึง่มนีกัเรยีนกวา่ 1,000 คน  
 
ในชว่งแรกทีเ่ขาเขา้เรยีนเพื่อนๆ ตอ้งใหเ้ขาขีห่ลงัทัง้ไปโรงเรยีนในตอนเชา้และกลบับา้นในตอนเยน็ ทัง้ยงัตอ้งเปลีย่น
ผา้ออ้มใหด้ว้ยขณะอยู่ทีโ่รงเรยีน สภาพแวดลอ้มเชน่นี้ไมไ่ดท้ าใหเ้บลสทอ้ใจไมไ่ปโรงเรยีน บรรดาเพื่อนบา้นของเขาก็
ใหค้วามชว่ยเหลอืหลงัจากทีไ่ดเ้ขา้ใจวา่อาการของเขานัน้ไมใ่ชโ่รคตดิต่อและจะไมเ่ป็นอนัตรายต่อตนเอง ปจัจุบนันี้
เขาเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 7 แลว้และไปโรงเรยีนโดยใชร้ถสามลอ้ทีท่างโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
จดัให ้นอกจากนี้เบลสยงัไดร้บัการสอนใหส้วนหวัใจตนเองเป็นดว้ย รอบๆ ตวัเขาจงึมแีต่เพื่อนทีพ่รอ้มจะหยบิยื่น
ความชว่ยเหลอืใหเ้มือ่เขาตอ้งการ เบลสเป็นเดก็ทีเ่รยีนดแีละมคีวามใฝ่ฝนัทีจ่ะเป็นแพทย์เมือ่โตขึน้  

 
การช่วยท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีต้อนรบัและเดก็พิการสามารถเข้าถึงได้  
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถน าคร ูนกัเรยีนและครอบครวัเขา้มามสีว่นรว่มในการ
พจิารณาเพื่อระบแุละแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการเขา้ถงึสถานทีต่่างๆ ภายในบรเิวณโรงเรยีน สภาพแวดลอ้มทีเ่ขา้ถงึใน
ทีน่ี้ไดไ้มไ่ดห้มายถงึเพยีงการท าทางลาดส าหรบัเดก็ทีใ่ชร้ถเขน็เท่านัน้ คณุจ าเป็นตอ้งพจิารณารายละเอยีดต่างๆ ตาม
ขอ้ค าถามต่อไปนี้... 

• สภาพแวดลอ้มทีโ่รงเรยีนมลีกัษณะทีค่นพกิารเขา้ถงึไดม้ากน้อยเพยีงใดและดตูอ้นรบัเพยีงใด เดก็ทุกคนทีม่ ี
ความทุพพลภาพและเคลื่อนตวัไดล้ าบากสามารถเขา้ถงึสถานทีต่่างๆ ในโรงเรยีนไดห้รอืไม ่หรอืเดก็ตาบอด
สามารถเดนิในโรงเรยีนไดโ้ดยสะดวกหรอืไม ่  

• ผูป้กครองและแขกอื่นๆ มคีวามรูส้กึวา่โรงเรยีนตอ้นรบัทุกคนหรอืไม่  

• สภาพโดยรวมของอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นอย่างไร โรงเรยีนสะอาดและไดร้บัการดแูลเป็นอย่างดหีรอืไม ่
หรอืจ าเป็นตอ้งซ่อมแซมสว่นใดหรอืไม ่ 

• สิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุอนามยัต่างๆ เป็นอย่างไรบา้ง หอ้งน ้ามคีวามเป็นสว่นตวัหรอืไม ่สะอาดหรอืไม ่
และนกัเรยีนทุกคน  ซึง่รวมนกัเรยีนพกิารและนกัเรยีนหญงิสามารถเขา้ไปใชไ้ดอ้ย่างปลอดภยัหรอืสะดวก
หรอืไม ่ 

• มนี ้าสะอาดส าหรบัดืม่เพยีงพอหรอืไม ่  
• ภายในหอ้งเรยีนมแีสงสวา่งเพยีงพอหรอืไม ่มป้ีายประกาศและป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ เพื่อตดิประกาศโดยรอบ

ของโรงเรยีนหรอืไม ่ 
 
เราสามารถท าใหโ้รงเรยีนมบีรรยากาศทีต่อ้นรบัมากขึน้ไดโ้ดยการตดิโปสเตอรแ์ละภาพวาดเพื่อแสดงภาพลกัษณ์ทีด่ี
เกีย่วกบันกัเรยีนพกิารและนกัเรยีนปกตจิากพื้นเพและเชือ้ชาตทิีแ่ตกต่างกนัไป อกีทัง้ออกนโยบายทีส่ง่เสรมิใหม้กีารใช้
ความอดทนและประณามการขม่เหงรงัแกหากมปีญัหาเรือ่งการแกลง้เดก็พกิารหรอืเรยีกเดก็พกิารดว้ยค าทีไ่มส่ภุาพ 
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โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถทีจ่ะเขา้ไปด าเนินการชว่ยดว้ยการจดัเสวนาเกีย่วกบัทางแกป้ญัหา
เหล่านี้ดว้ย  
 
การช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  
การชว่ยสรา้งสภาพแวดลอ้มแห่งการเรยีนรูห้มายรวมถงึกจิกรรมและแนวทางทัง้ปวงทีจ่ าเป็นตอ้งมขีึน้เพื่อใหเ้ดก็พกิาร
มโีอกาสและไดร้บัการสนบัสนุนทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาจนบรรลุศกัยภาพสงูสดุของตน คณุสามารถดรูายชือ่หนงัสอืคูม่อื
ส าหรบัการสรา้งสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูใ้นสว่น “เอกสารแนะน าใหอ้่านเพิม่เตมิ” ทา้ยคูม่อืเล่มนี้  
 
เริม่ต้นทีโ่รงเรียน 
ท าความเขา้ใจสถานการณ์ในปจัจุบนัของโรงเรยีนประถมศกึษาในทอ้งถิน่โดยการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารรว่มกบัคร ู
เจา้หน้าทีโ่รงเรยีน ผูป้กครอง ผูน้ าชมุชนและนกัเรยีน ตวัอย่างประเดน็ทีต่อ้งหารอืกนัมดีงันี้  

• เจตคตขิองครใูหญ่ ครปูระจ าชัน้และเดก็อื่นๆ ต่อเดก็พกิารเป็นอย่างไร  
• ปจัจุบนัทีโ่รงเรยีนมเีดก็พกิารเรยีนรว่มอยู่แลว้หรอืไม่ 
• อตัราสว่นของนกัเรยีนหญงิต่อนกัเรยีนทัง้โรงเรยีนเป็นเท่าใด  

• อตัราการลาออก การเรยีนซ ้าช ัน้และการเรยีนจบของนกัเรยีนเป็นเท่าใด  
• คณุภาพการเรยีนการสอนเป็นอย่างไร  
• มคีรทูีเ่ป็นคนพกิารหรอืไม่ 

 
หากพจิารณาการด าเนินงานทัง้โรงเรยีนแลว้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยครใูนการท าความ
เขา้ใจวา่โมเดลทางสงัคมเพื่อการเรยีนรวมนัน้ในทางปฏบิตัแิลว้มลีกัษณะเชน่ไร  
 
กรอบท่ี 28 สาธารณรฐัอาหรบัอียิปต์ 
เปลี่ยนมมุมอง 
 
‚กอ่นหน้านี้เราจะมกัจะพูดกนัอยู่เสมอวา่ ‘เดก็คนนี้พฤตกิรรมไมด่เีลย ’ และคดิวา่ปญัหาทัง้หมดเกดิจากตวัเดก็ ซึง่ที่
จรงิแลว้  เราไมไ่ดส้งัเกตวา่ปญัหานัน้อาจจะอยู่กบัตวัเรา ตวัผูใ้หญ่หรอืตวักจิกรรมกเ็ป็นได”้  
ครคูนหนึ่งในประเทศอยีปิต์ (23) 

 
มุ่งเน้นทีค่ณุภาพ 
การท าใหเ้ดก็พกิารสามารถไดร้บัการศกึษาไดอ้ย่างเท่าเทยีมกบัเดก็ปกตอิื่นๆ ถอืเป็นเพยีงสว่นหนึ่งของกระบวนการ
เรยีนรวมเท่านัน้ ทีจ่รงิแลว้ คณุภาพของการเรยีนการสอนจรงิทีเ่กดิขึน้ใหใ้นหอ้ง (คณุภาพของการศกึษา) เป็นเรือ่งที่
ส าคญัมากกวา่ เพราะในปจัจุบนัสามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไป คณุภาพการสอนอยู่ในระดบัทีต่ ่า และบอ่ยครัง้ทีน่กัเรยีน
จ านวนมากไมไ่ดใ้สใ่จทีจ่ะเรยีนหรอืมสีว่นรว่มในการเรยีน  การท างานรว่มกนัเพื่อชว่ยใหเ้ดก็พกิารสามารถเรยีนไดถ้อื
วา่เป็นการยกระดบัสภาพแวดลอ้มในการเรยีนการสอนใหก้บัเดก็ทุกคนไดด้ว้ยเชน่กนั โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนสามารถสง่เสรมิใหค้รมูคีวามคดิสรา้งสรรค ์รว่มกนัแกป้ญัหา ใชท้รพัยากรทีม่อียู่แลว้อย่างยดืหยุ่น สงัเกต
ความเป็นไปของสิง่ต่างๆ รบัฟงัเดก็และใชค้วามแขง็แกรง่ทีเ่ดก็มอียู่แลว้มาต่อยอดเพื่อการพฒันา  (24)แนวทางการ
พฒันาทัง้โรงเรยีนถอืเป็นแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่การมุง่สนใจทีค่รปูระจ าชัน้คนใดคนหนึ่ง ซึง่การสนบัสนุน
ของครใูหญ่นบัวา่มคีวามส าคญัมากในเรือ่งนี้  
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จดัการฝึกอบรมและการสนับสนุนให้กบัคร ู  
ครมูกัมคีวามรูเ้กีย่วกบัเดก็พกิารคอ่นขา้งจ ากดั ดงันัน้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องภายในสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนจงึ
เป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการฝึกอบรมครแูละมปีระสทิธภิาพมากกวา่ทีจ่ะสง่ครอูอกไปฝึกอบรมทีศ่นูย์ขา้งนอกซึง่
ไมไ่ดเ้ป็นสถานทีแ่ละบรบิทการท างานจรงิของคร ูโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยพฒันาและจดั
ใหม้กีารฝึกอบรมและจดัเตรยีมทรพัยากรต่างๆ ทัง้ในเรือ่ง  

• ความทุพพลภาพรปูแบบต่างๆ และความยากล าบากทีจ่ะเกดิขึน้ในการเรยีนอนัเนื่องจากความทุพพลภาพนัน้  

• การสือ่สารในรปูแบบและวธิตี่างๆ  
• ทกัษะการใชช้วีติประจ าวนัและการเคลื่อนที่ 
• อุปกรณ์ชว่ยเหลอื วสัดอุุปกรณ์และเครือ่งมอืชว่ยสอน  

• การเฝ้าสงัเกตและการประเมนิการประถมศกึษาแบบเรยีนรวมโดยทีเ่ดก็เขา้ไปมสีว่นรว่มดว้ยอย่าง
กระตอืรอืรน้ 

 
กรอบท่ี 29 สาธารณรฐัเอลซลัวาดอร ์
การสอนด้วยตวัอย่าง  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนแห่งหนึ่งในประเทศเอลซาวาดอรจ์ดัปญัหาเรือ่งเดก็ทีเ่รยีนไมจ่บและเรยีนซ ้า
ช ัน้และถูกจดัวา่เป็น “เดก็ทีม่ผีลการเรยีนต ่า” ใหเ้ป็นปญัหาทีม่คีวามส าคญัในอนัดบัตน้ๆ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและนกัเรยีนอาสาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาจะเริม่ท างานกบัเดก็กลุ่มนี้ในชว่งเวลาบา่ยโดย
ใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางตลอดจนการใชเ้กมต่างๆ หลงัจากเวลาผา่นไปหนึ่งปี ครทูีโ่รงเรยีน
ต่างเริม่ตระหนกัถงึผลดทีีเ่กดิขึน้และเชือ่ดว้ยวา่การเรยีนรวมจะไดผ้ลจรงิหากมรีปูแบบการสอนทีเ่หมาะสม จากนัน้
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึไดจ้ดัการฝึกอบรมใหก้บัครแูละจา้งครหูมนุเวยีนเพื่อมาใหค้วามชว่ยเหลอื 
โรงเรยีนแห่งนี้เป็นโรงเรยีนแห่งแรกในประเทศทีจ่ดัระบบการเรยีนรวมไดใ้นทีส่ดุ  กระทัง่เป็นทีส่นใจขอ
กระทรวงศกึษาธกิาร  และเมือ่มกีารตพีมิพ์เกีย่วกบัผลงานนี้ออกไป ในทีส่ดุทางกระทรวงจงึออกงบประมาณในการ
จา้งครหูมนุเวยีนสามคนเพื่อชว่ยสนบัสนุนการเรยีนรวมในโรงเรยีนประถมศกึษาทุกแห่งในเขตนัน้  

 
สนับสนุนการเปลีย่นแปลงหลกัสูตรและวิธีการสอน  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถประสานงานระหวา่งโรงเรยีนประถมศกึษาในทอ้งถิน่ ชมุชน องคก์ร
พฒันาภาคเอกชนและหน่วยงานการศกึษาระดบัเขตเพื่อชว่ยใหค้รปูรบัหลกัสตูรของโรงเรยีนใหม้คีวามยดืหยุ่นและ
สง่เสรมิใหใ้ชแ้นวทางการจดัการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนเป็นศนูย์กลางมากยิง่ขึน้ซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรบัเดก็ทุกคน  
 
กรอบท่ี 30 ราชอาณาจกัรเลโซโท 
มองให้พ้นไปจากหนังสือเพื่อให้ได้ค าตอบ  
บรรดาครทูีพ่ยายามสง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรวมในประเทศเลโซโธรูส้กึวา่ตนเองตอ้งตกเป็น “ทาสของหลกัสตูร” 
เพราะวา่หลกัสตูรมคีวามตายตวั ไมส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิของเดก็และผูเ้รยีนไมเ่ป็นศนูย์กลางครเูหล่านี้ยอมรบัวา่ไมม่ี
ใครไดป้ระโยชน์จากหลกัสตูรเชน่นี้ “หลกัสตูรนี้มไีวเ้พื่อใครกนั เราจะตดัโอกาสในการเรยีนรูข้องเดก็เพยีงเพื่อจะสอน
หนงัสอืใหจ้บไปเล่มหนึ่งๆ อย่างนี้ไมไ่ด้!”บทสมัภาษณ์กบัครคูนหนึ่ง (25) 
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โดยปกตแิลว้โรงเรยีนประถมศกึษาในทอ้งถิน่และโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  มกัจะไมค่อ่ยมอีสิรภาพที่
จะปรบัเปลีย่นหลกัสตูรและวธิกีารสอนของตน รฐับาลในหลายประเทศมกีารควบคมุเรือ่งเหล่านี้อย่างเขม้งวด แต่
โปรแกรมฯ กส็ามารถท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงบางประการไดใ้นระดบัทอ้งถิน่และอาจจะสามารถเรยีกรอ้งใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในระดบัเขตและระดบัชาตดิว้ย ตวัอย่างทีจ่ะท าใหห้ลกัสตูรและวธิกีารสอนมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ไดเ้ชน่ 

• ใหเ้ดก็ท างานเป็นกลุ่มขนาดเลก็  
• จดัระบบ “เพื่อนคูค่ดิ” เพื่อใหเ้ดก็ท างานเป็นคูแ่ละชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั เชน่ ใหเ้ดก็ทีม่ปีญัหาในการเรยีนรู้

ไดท้ างานรว่มกบัเดก็ทีเ่รยีนไดด้ี 

• สอนเป็นทมีเพื่อใหม้คีรหูรอืผูใ้หญ่คนหนึ่งสามารถเดนิเวยีนไปรอบๆ หอ้งและชว่ยเดก็ทีอ่าจจะเรยีนรูไ้ดย้าก  
• จดัท าอุปกรณ์ชว่ยการเรยีนรูจ้ากวสัดใุนทอ้งถิน่ เชน่ ไม ้หนิ ฝาขวดและเมลด็พชื เพื่อชว่ยเดก็ทีม่ปีญัหาดา้น

การเรยีนรู ้ 

• สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรูอ้ย่างกระตอืรอืรน้โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็พกิาร เดก็ผูห้ญงิและเดก็ที่
ไมค่อ่ยสนใจในการเรยีน 

• ต่อยอดจากจุดแขง็ของนกัเรยีน โดยชมเชยและใหร้างวลันกัเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ในเรือ่งต่างๆ แมว้า่จะ
เป็นเรือ่งเลก็น้อยกต็าม 

• ท าใหค้รอบครวั นกัเรยีนและผูน้ าชมุชนมสีว่นรว่มในการศกึษาเนื้อหาของหลกัสตูรและพจิารณาวา่เนื้อหานัน้
สอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัของนกัเรยีนหรอืไม ่แลว้จงึเปลีย่นแปลงดว้ยการเพิม่เตมิเนื้อหาเพื่อใหเ้กดิความ
เชือ่มโยงของชวีติจรงิของเดก็ 

• ใชเ้พลง ละคร เกมและภาพเพื่อเสรมิการเรยีนรู้ 
• ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ยในการจดัการเรยีนการสอนและสง่เสรมิการใชภ้าษาแม ่  

• จดัสภาพหอ้งเรยีนใหม้แีสงสอ่งสวา่งอย่างเพยีงพอ และใหค้รหูนัหน้าเขา้หาเดก็ไมใ่ชก่ระดานด าเวลาทีพู่ด  
 
สนับสนุนให้มีความยืดหยุ่นในการสอบและการประเมินผล  
การสอบและการประเมนิผลเป็นปญัหาทีท่า้ทายทีส่ดุปญัหาหนึ่ง โรงเรยีนอาจไมต่อ้งการใหเ้ดก็ทีม่ปีญัหาการเรยีนรูเ้ขา้
สอบเพราะอาจจะเป็นการลดคะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ระบบการสอบและการประเมนิผลมกัตายตวัและมลีกัษณะทีเ่ดก็
พกิารไมส่ามารถเขา้ถงึได ้อย่างไรกด็เีราไดเ้หน็ตวัอย่างหลายครัง้ทีเ่ดก็พกิารและเดก็ทีม่ปีญัหาการเรยีนรูป้ระสบ
ความส าเรจ็ในการสอบและการประเมนิผล แนวทางทีส่ามารถน ามาใชเ้พื่อใหเ้กดิความยดืหยุ่นในกรณีของการสอบ 
ไดแ้ก ่ 

• ใชเ้ทปหรอืเครือ่งบนัทกึเสยีงประเภทอื่นๆ  
• ใหเ้วลาท าขอ้สอบนานขึน้ 

• ประเมนิในสิง่ทีเ่ดก็มศีกัยภาพ  
• ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
• ใชล้่ามภาษามอื อกัษรเบรลล์ หรอืใชต้วัหนงัสอืทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้  
 

บอ่ยครัง้ทีเ่ดก็ซึง่มสีตปิญัญาดแีต่มคีวามพกิารไดถู้กตดัออกจากการประเมนิผลและการสอบ โปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยสรา้งกลุ่มรณรงคแ์ละโน้มน้าวขึน้เพื่อท างานกบัครแูละเจา้หน้าทีใ่นระดบัชัน้ต่างๆ 
ของระบบการศกึษาโดยเน้นเรือ่งสทิธขิองเดก็พกิารในการทีจ่ะตอ้งไมถู่กกดีกนัในการเขา้เรยีนเป้าหมายในทา้ยทีส่ดุก็
คอืการท าใหเ้กดิวธิกีารประเมนิผลและการสอบทีย่ดืหยุ่น เหมาะสมและเดก็พกิารสามารถเขา้ถงึไดซ้ึง่จะกอ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์กบัเดก็ทุกคนดว้ยนัน่เอง  
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ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุน 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  สามารถสง่เสรมิใหก้ารความรว่มมอืและการสนบัสนุนระหวา่งฝ่ายต่างๆ โดย
การเชือ่มโยงโรงเรยีนและครซูึง่ก าลงัพฒันาหรอืจดัท าระบบการศกึษาแบบเรยีนรวมของตนเองอยู่ กจิกรรมแนะน าใน
สว่นนี้ ไดแ้ก ่ 

• การสง่เสรมิใหม้กีารเกณฑอ์าสาสมคัร เชน่ ครทูีเ่กษยีณแลว้หรอืญาตเิพื่อชว่ยสรา้งหลกัสตูรทีย่ดืหยุ่นและ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน  ซึง่จะท าใหเ้กดิการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา
แบบเรยีนรวมขึน้ได ้ 

• การสง่เสรมิใหค้รใูหญ่หรอืสมาคมครแูบง่ปนัประสบการณ์เกีย่วกบัการเรยีนรวมและการสนบัสนุนดา้นต่างๆ 
เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรวม 

• การสง่เสรมิการพฒันากจิกรรมนอกหลกัสตูรและชมรมเพื่อใหเ้กดิการสนบัสนุนจากหมูค่ณะผูท้ างานเกีย่วกบั
คนพกิาร  และพฒันากจิกรรมเพื่อยกระดบัความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิาร  

• การพจิารณาหาบคุคลตวัอย่างจากองคก์รเพื่อคนพกิารทีส่ามารถท างานกบัเดก็นกัเรยีนได ้  
 
 
การใช้ทรพัยากรท่ีมีและพฒันาการสนับสนุน  
ขัน้ตอนนี้ประกอบดว้ย 1) การสรา้งสภาพแวดลอ้มแห่งการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัเดก็ทุกคนโดยการใช้
ทรพัยากรทีม่อียู่แลว้ในทอ้งถิน่ และ 2) การท าใหเ้ดก็พกิารสามารถเขา้ถงึทรพัยากรเฉพาะทางทีจ่ าเป็นต่อการมสีว่น
รว่มและการเรยีนรูข้องตนเองได ้ 
 
ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรและการสนับสนุนทีมี่อยู่ในท้องถิน่ 

• พจิารณาหาและใชป้ระโยชน์จากความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ของเดก็ คร ูคนพกิาร ครอบครวัและสมาชกิที่
อยู่ในชมุชน 

• สนบัสนุนการผลติอุปกรณ์ชว่ยในการจดัการเรยีนการสอนจากวสัดใุนทอ้งถิน่ตามทีไ่ดแ้นะน าขา้งตน้  

• สง่เสรมิใหม้กีารวา่จา้งครหูมนุเวยีนซึง่อาจจะเป็นอาสาสมคัร เชน่ ครทูีเ่กษยีณไปแลว้หรอือาจจะใช้
งบประมาณของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนหรอืกระทรวงศกึษาธกิารกไ็ด ้ครหูมนุเวยีนเหล่านี้มี
บทบาทส าคญัในการสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งครอบครวั โรงเรยีนและชมุชน โดยจะเขา้ไปชว่ยเหลอืในบาง
เรือ่งทีส่ าคญั เชน่ การพฒันาคณุภาพการสอน (เชน่ การสง่เสรมิใหม้กีารสอนเป็นทมี) และการชว่ยเหลอืเดก็
ทุกคนใหไ้ดเ้รยีนรูไ้มเ่ฉพาะแต่เพยีงเดก็พกิารเท่านัน้  

• แนะน าใหศ้ลิปิน นกัดนตรแีละนกัเล่าเรือ่งในทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่มในการท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู้
มชีวีติชวีาและน่าสนใจส าหรบัเดก็มากยิง่ขึน้  
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การอ านวยความสะดวกให้เดก็พิการสามารถเข้าถึงทรพัยากรและการสนับสนุนเฉพาะทางได้  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งดแูลเพื่อใหเ้กดิความแน่ใจวา่  เดก็พกิารสามารถเขา้ถงึทรพัยากร
และการสนบัสนุนเฉพาะทางไดเ้มือ่ตอ้งการ เพราะเดก็บางคนอาจตอ้งการสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

• เกา้อี้พเิศษเพื่อใหส้ามารถนัง่ท ากจิกรรมต่างๆ ในชัน้เรยีนได้  
• ตวัอกัษรในเอกสารทีอ่าจจะตอ้งมขีนาดใหญ่กวา่ปกต ิแวน่ขยาย การจดัทีน่ัง่เรยีนแบบยดืหยุ่นไดแ้ละมแีสง

สวา่งทีพ่อเพยีงหากเดก็มปีญัหาเรือ่งสายตา  

• อุปกรณ์ชว่ยสือ่สาร เชน่ รปูภาพสญัลกัษณ์ ป้ายนิเทศต่างๆ  
• อุปกรณ์เพื่อชว่ยในการเคลื่อนที ่เชน่ รถเขน็ คาลปิเปอร ์ขาเทยีม ไมเ้ทา้  

• การบ าบดั เชน่ กายภาพบ าบดั วจบี าบดั  
 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยไดด้งันี้  

• ชว่ยหาทรพัยากรทีจ่ าเป็นดว้ยการประสานงานกบัองคก์รเพื่อคนพกิารในทอ้งถิน่ เจา้หน้าทีจ่ากโรงเรยีน
พเิศษและตวัเดก็พกิารเอง 

• ประสานงานระหวา่งบา้นและโรงเรยีนเพื่อสนบัสนุนเดก็พกิารทีใ่ชอุ้ปกรณ์ชว่ยเหลอืและสรา้งความมัน่ใจวา่
อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านัน้ไดร้บัการบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุเป็นอย่างด ีและมกีารใชง้านทีเ่หมาะสม  

• ดแูลใหว้ธิกีารสือ่สารทีบ่า้น ทีโ่รงเรยีนและในชมุชนมคีวามสม ่าเสมอ เชน่ หากมกีารใชภ้าษามอืหรอือกัษร
เบรลล์ ผูป้กครอง พีน่้อง นกัเรยีนอื่น ครแูละเพื่อนบา้นกอ็าจจ าเป็นตอ้งเรยีนภาษามอืและการใชอ้กัษรเบรลล์
ข ัน้พื้นฐานดว้ย  

• สง่เสรมิใหม้กีารกอ่ตัง้กลุ่มชว่ยเหลอืระหวา่งเดก็ดว้ยกนัเองเพื่อใหเ้ดก็พกิารสามารถใชท้กัษะของตนในการท า
กจิกรรมรว่มกบัเพื่อนๆ ได ้เชน่ เดก็ทีหู่หนวกจ าเป็นตอ้งไดพ้บกบัเดก็หรอืผูใ้หญ่ทีหู่หนวกคนอื่นๆ เพื่อ
พฒันาทกัษะการใชภ้าษามอืของตนเอง  

 
ส่งเสริมการใช้งานหน่วยย่อยอย่างเหมาะสมทีสุ่ด 
หน่วยย่อย (หรอืบางครัง้เรยีกวา่หอ้งเตรยีมความพรอ้ม ) คอืหอ้งๆ หนึ่งภายในโรงเรยีนประถมศกึษากระแสหลกัซึง่
สรา้งขึน้โดยเฉพาะหรอืจดัสรรไวเ้พื่อการสง่เสรมิการเรยีนรวมของเดก็พกิาร แต่ในทางปฏบิตัแิลว้บอ่ยครัง้ทีห่น่วยย่อย
เหล่านี้ท าใหเ้กดิการแยกเรยีนมากยิง่ขึน้เพราะมกีารใชเ้พื่อแยกเดก็พกิารหรอืเดก็ทีม่ปีญัหาดา้นการเรยีนออกจาก
หอ้งเรยีนกระแสหลกัแทน  
 
หน่วยย่อยเป็นศนูย์ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เป็นอย่างยิง่หากมกีารใชง้านอย่างถูกตอ้ง เราสามารถใชห้น่วยย่อยนี้เพื่อ
เกบ็วสัดแุละอุปกรณ์การเรยีนการสอนส าหรบักจิกรรมทีเ่น้นเดก็เป็นศนูย์กลาง ใชเ้พื่อการสอนเป็นกลุ่มหรอืสอน
นกัเรยีนบางคนเป็นการชัว่คราว ใชเ้พื่อฝึกอบรมวธิกีารทีจ่ะเขา้ถงึหลกัสตูรไดม้ากยิง่ขึน้ ใชเ้พื่อการสนบัสนุนผูป้กครอง
และใชเ้พื่อกจิกรรมอื่นใดทีส่ง่เสรมิการเรยีนรวม แต่ไมค่วรใชห้น่วยย่อยนี้เพื่อเป็นหอ้งเรยีนส าหรบัเดก็พกิารและเดก็ที่
มปีญัหาดา้นการเรยีนรูแ้ยกออกมาเป็นการถาวรเพราะหากเป็นเชน่นัน้กจ็ะเป็นการแยกเรยีนอกีรปูแบบหนึ่งนัน่เอง  
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กรอบท่ี 31 สาธารณรฐัแซมเบีย 
ทรพัยากรส าหรบัเดก็และครทูกุคน  
 
หน่วยย่อยบางแห่งในประเทศแซมเบยีถูกใชเ้พื่อแยกเดก็พกิารออกมาเป็นเรยีนเป็นการเฉพาะ ครใูนหน่วยนี้ไดร้บัการ
ขนานนามวา่เป็น “ครสูอนพวกโง”่ แต่เมือ่โรงเรยีนเริม่แกป้ญัหาเรือ่งเดก็ทีไ่มส่ าเรจ็การศกึษา เรยีนซ ้าช ัน้ และรณรงค์
สรา้งความเขา้ใจเรือ่งสทิธเิดก็ ประชาธปิไตยในชัน้เรยีนและการเรยีนรวมแลว้หน่วยย่อยเหล่านี้กถ็ูกเปลีย่นให้
กลายเป็นหอ้งศนูย์ทรพัยากรส าหรบัเดก็และครทูุกคนแทน (26) 

 
ช่วยแนะแนวทางให้โรงเรียนพิเศษหนัเข้าสู่การเรียนรวมมากขึ้น  
หากในพื้นทีใ่ดมโีรงเรยีนพเิศษ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกส็ามารถสง่เสรมิใหใ้ชโ้รงเรยีนพเิศษเหล่านัน้
เพื่อจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมได ้ยกตวัอย่างเชน่เจา้หน้าทีจ่ากโรงเรยีนพเิศษสามารถชว่ยโรงเรยีนปกตปิรบัหลกัสตูร
ใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ และโรงเรยีนพเิศษอาจมคีวามรู ้ทกัษะ อุปกรณ์ชว่ย ฯลฯ ทีเ่ป็นประโยชน์กบัเดก็ในวงกวา้ง
มากกวา่กลุ่มเดก็พกิารกเ็ป็นได ้  
 
หากเดก็พกิารเขา้ศกึษาในโรงเรยีนพเิศษ บทบาทของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนกค็อืการรกัษาไวซ้ึง่
ความเชือ่มโยงระหวา่งครอบครวัและชมุชน การพทิกัษ์สทิธเิดก็และการพยายามท าใหโ้รงเรยีนในทอ้งถิน่มกีารเรยีน
รวมมากยิง่ขึน้ ครหูมนุเวยีนและอาสาสมคัรชมุชนสามารถด าเนินการสรา้งความเชือ่มโยงทีจ่ าเป็นระหวา่งโรงเรยีนปกติ
และโรงเรยีนพเิศษ หรอืระหวา่งครอบครวัและชมุชนได ้ซึง่เดก็ปกตกิส็ามารถเขา้เรยีนรวมในโรงเรยีนพเิศษเหล่านี้ได้
ดว้ยเชน่กนั  
 
 
การแก้ไขปัญหาความยากจน  
เดก็ทีม่าจากครอบครวัทีย่ากจนแสนสาหสัคอืเดก็ทีม่กัจะขาดโอกาสในการเขา้ศกึษาในระดบัประถมศกึษามากทีส่ดุ 
และเดก็พกิารกม็กัจะมาจากครอบครวัลกัษณะนี้ อย่างไรกด็แีมว้า่ความยากจนจะเป็นอุปสรรคส าคญัในการเขา้ศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษา แต่จากประสบการณ์พบวา่เจตคตทิีเ่ป็นลบกลบักลายมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้ไมใ่หเ้กดิการเรยีน
รวมทีร่า้ยแรงยิง่กวา่ความยากจน บางครัง้โรงเรยีนในชมุชนทีย่ากจนอาจจดัใหม้กีารเรยีนรวมไดอ้ย่างประสบ
ความส าเรจ็มากกวา่เนื่องจากผูค้นคุน้เคยกบัการเอาชนะปญัหาทีย่ากล าบากต่างๆ โดยความรว่มมอืกนัและการดแูลซึง่
กนัและกนัอยู่แลว้ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยแกป้ญัหาความยากจนไดด้งันี้  

• ดแูลใหค้รอบครวัไดร้บัการสนบัสนุนเรือ่งอาหารส าหรบัเลี้ยงบตุรหลาน หรอืใหโ้รงเรยีนหรอืชมุชนสามารถ
จดัหาอาหารหนึ่งมือ้ต่อวนัใหก้บัเดก็นกัเรยีน  

• เสรมิสรา้งความคุน้เคยกบัหน่วยงานรฐั องคก์รเพื่อการกศุล องคก์รภาคธุรกจิหรอืองคก์รพฒันาภาคเอกชนใน
ทอ้งถิน่เพื่อโน้มน้าวใหอ้งคก์รเหล่านี้บรจิาคอาหาร ชดุนกัเรยีนและสือ่การเรยีนการสอนต่างๆ แกโ่รงเรยีน  

• รว่มมอืกบัครอบครวัอย่างใกลช้ดิเพื่อใหท้ราบขอ้มลูเพิม่เตมิวา่  สิง่ทีส่มาชกิในครอบครวัเป็นกงัวลนัน้ทีจ่รงิ
แลว้คอือะไร จากนัน้จงึขบัเคลื่อนชมุชนเพื่อใหก้ารสนบัสนุน  

• อ านวยความสะดวกครอบครวัในการท ากจิกรรมทีส่ามารถสรา้งรายได ้เพื่อทีเ่ดก็จะไดเ้ป็นอสิระและสามารถ
เขา้เรยีนแทนทีจ่ะตอ้งชว่ยครอบครวัประกอบอาชพีเพื่อสรา้งรายได ้(ดอูงคป์ระกอบ “สภาพความเป็นอยู่”)  
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• เน้นย ้าถงึความส าคญัของการเรยีนรวมแมใ้นกรณีทีท่รพัยากรมจี ากดั ไมม่อีาคารเรยีนหรอืเดก็ตอ้งเรยีนใต้
ตน้ไม ้เดก็พกิารกส็ามารถทีจ่ะเขา้รว่มเรยีนดว้ยได ้  

• ชว่ยหาวธิกีารแกไ้ขทีส่รา้งสรรคใ์นการรบัสง่เดก็พกิารซึง่ไมส่ามารถเดนิทางไปโรงเรยีนไดด้ว้ยตนเองและ
ผูป้กครองไมม่เีวลาทีจ่ะไปรบัสง่ โดยอาจสง่เสรมิใหเ้ดก็นกัเรยีนคนอื่น ปูย่่าตายาย เพื่อนบา้นหรอืสมาชกิอื่น
ในชมุชนชว่ยพาเดก็ไปสง่ทีโ่รงเรยีนและไปรบักลบับา้น หรอืรอ้งขอใหอ้งคก์รภาคธุรกจิหรอืองคก์รพฒันา
ภาคเอกชนในทอ้งถิน่ใหค้วามชว่ยเหลอืโดยการจดัหายานพาหนะใหก้ไ็ด ้  

 
กรอบท่ี 32 สาธารณรฐัอินเดีย 
ท าความเข้าใจกบัปัญหาทางสงัคม  
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนรายหนึ่งถามมารดาของเดก็หูหนวกอายุ 8 ปีวา่ “ท าไมคณุไมส่ง่ลูก
ไปเรยีนทีศ่นูย์พึง่พาตนเอง เพราะวา่อยู่ใกลบ้า้นแคน่ี้เอง” มารดาของเดก็ตอบวา่ “ลูกฉนัตอ้งท าอะไรตัง้มากมาย ฉนั
ตอ้งใชใ้หเ้ขาพาพวกแพะออกไปกนิหญา้ เพราะฉะนัน้  ฉนัจะสง่เขาไปเรยีนไดต้่อเมือ่เขาไมม่งีานตอ้งท าในบา้น
เท่านัน้เอง” (27) 

 
สร้างเครือข่าย รณรงคแ์ละแบ่งปันข้อมลู  
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาจ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุในระดบัชมุชน ระดบัเขตและระดบัชาตเิพื่อให้
เกดิการศกึษาแบบเรยีนรวมขึน้ได ้การเรยีนรวมไมส่ามารถเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องหากไมม่นีโยบายสนบัสนุน 
งบประมาณ โครงสรา้งและผูจ้ดัการ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยโดยการสรา้งเครอืขา่ยหรอื
พนัธมติร  และโน้มน้าวกลุ่มต่างๆ ดว้ยการสรา้งความคุน้เคยกบัสมาคมครใูหญ่ องคก์รเพื่อคนพกิาร สมาคมผูป้กครอง 
กลุ่มตวัแทนของคนทีอ่ยู่ชายขอบสงัคมอื่นๆ (กลุ่มสตร ีกลุ่มชนกลุ่มน้อย) เจา้หน้าทีก่ารศกึษาพเิศษ กลุ่มศาสนา ธุรกจิ
ในทอ้งถิน่ สือ่มวลชน เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ นกับ าบดั และองคก์รพฒันาภาคเอกชนระดบัทอ้งถิน่และระดบันานาชาติ
ต่างๆ เป็นตน้   
 
การโน้มน้าวและการสรา้งความรว่มมอืสามารถด าเนินการกบักลุ่มต่างๆ จ านวนมากเพราะการศกึษาเป็นสิง่ส าคญั
ส าหรบัผูบ้รจิาค รฐับาลและหน่วยงานพฒันาต่างๆ เป้าหมายของการรณรงคแ์ละโน้มน้าว ไดแ้ก ่ส านกังานระดบัชาติ
ขององคก์รผูบ้รจิาค อาท ิธนาคารโลก สหภาพยุโรป องคก์รพฒันาภาคเอกชนระดบันานาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
หน่วยงานรฐัในระดบัเขตและระดบัชาตแิละกระทรวงศกึษาธกิาร  
 
ขอ้มลูเป็นสิง่ส าคญัในการรณรงคแ์ละโน้มน้าวดงักล่าว โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจงึตอ้งมบีทบาทหลกั
ในการเผยแพรข่อ้มลูและทรพัยากรเกีย่วกบัการศกึษาแบบเรยีนรวม  เพื่อใหเ้ป็นทีร่บัทราบโดยทัว่ถงึกนั  
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กรอบท่ี 33 สาธารณรฐัแซมเบีย 
สามารถเรียนร่วมได้ดีในชัน้เรียนปกติ 
 
ครคูนหนึ่งในประเทศแซมเบยีไดอ้่านจดหมายขา่ว EENET และพบวา่ตนจดัเดก็เขา้ช ัน้เรยีนผดิไป “ฉนัใหเ้ดก็พกิาร
ไปเรยีนในชัน้เรยีนปกตแิต่พวกเขากลบัเรยีนไดด้มีากๆ ... บทความในวารสารฉบบันัน้เป็นการเปิดหูเปิดตาใหฉ้นั 
กอ่นหน้านี้เราคดิวา่เดก็กลุ่มนี้เป็นเดก็ทีเ่รยีนไมท่นัใครเขา” จากนัน้ครผููน้ี้จงึใชบ้ทความในจดหมายขา่วดงักล่าวไป
โน้มน้าวความคดิของครคูนอื่นๆ ทีบ่อกวา่เดก็พกิารไมส่ามารถเรยีนในชัน้เรยีนปกตไิด ้ (28) 
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การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและอดุมศึกษา  

 
บทน า  
ในหลายชมุชนทีย่ากจนมเีดก็จ านวนไมม่ากนกัทีไ่ดศ้กึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาซึง่เป็นการศกึษาใน
ระดบัทีส่งูกวา่การศกึษาภาคบงัคบั และนกัเรยีนทีเ่ป็นคนพกิารอาจจะถูกกดีกนัออกโดยสมบรูณ์หรอืตอ้งพสิจูน์
ความสามารถของตนเองอยู่บอ่ยครัง้  
 
สทิธขิองนกัเรยีนพกิารในการเขา้รบัการศกึษาในระดบัทุตยิภมูแิละตตยิภมูนิัน้มรีะบไุวใ้นอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร 
(ขอ้ 24 วรรค 2(ก) 2(ข) และ 5) (4) การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษานัน้หมายรวมถงึโปรแกรมทัง้ในทาง
วชิาการ อาชวีศกึษาและเทคนิคศกึษาดว้ย ทัง้นี้แมว้า่ในการศกึษาต่อ คนพกิารตอ้งประสบทัง้ความยากล าบากและ
อคตแิต่กย็งัมนีกัเรยีนพกิารจ านวนหนึ่งซึง่บางคนแมจ้ะพกิารทางปญัญาแต่กย็งัสามารถเขา้ศกึษาต่อใน
ระดบัอุดมศกึษาตามความสนใจและความสามารถของตนเองได ้  
 
ยิง่บคุคลตกอยู่ในสภาพดอ้ยโอกาสเพยีงใด บคุคลผูน้ัน้กย็ิง่ควรจะตอ้งไดร้บัการศกึษาทีส่งูกวา่ระดบัพื้นฐานมากขึน้
เท่านัน้ทัง้นี้กเ็พื่อทีจ่ะไดส้ามารถหางานท าและเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมไดอ้ย่างแทจ้รงิ สาเหตุเป็นเพราะวา่เขาเหล่านี้ถูก
กดีกนัและถูกผลกัออกไปอยู่ชายขอบสงัคมจงึจ าเป็นตอ้งแสดงใหผู้อ้ื่นเหน็ซึง่ทกัษะ ความรูแ้ละคณุสมบตัทิีส่งูกวา่
บคุคลอื่นๆ ในการทีจ่ะด ารงชพี มอีาชพีการงานและเป็นสว่นหนึ่งในสงัคมเหมอืนผูอ้ื่น ดงันัน้ส าหรบันกัเรยีนพกิารแลว้
การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาอาจเป็นประตูส าคญัทีส่ดุสูก่ารเตมิเตม็ชวีติของตนเองใหส้มบรูณ์และสรา้ง
ผลติผลต่างๆ ได ้ 
 
ขณะนี้หลายประเทศมกีฎหมายทีก่ าหนดใหส้ถาบนัต่างๆ จะตอ้งด าเนินการปรบัปรงุอาคารใหม้ลีกัษณะทีค่นพกิาร
สามารถเขา้ถงึไดแ้ละ “ใหก้ารอ านวยความสะดวกตามสมควร” ใหก้ารสนบัสนุนเพื่อการเรยีนรูป้รบัเปลีย่นหลกัสตูรและ
กระบวนการประเมนิผลเพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึและไดร้บัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาได ้  
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กรอบท่ี 34สาธารณรฐัรวนัดา 
รณรงคเ์พ่ือสิทธิในการเรียนต่อในระดบัอดุมศึกษา  
 
ประชาชนชาวรวนัดากวา่หนึ่งลา้นคนถูกฆาตกรรมในสงครามฆา่ลา้งเผา่พนัธุ์ในทศวรรษที ่ 90 เป็นเหตุใหใ้นปจัจุบนัมี
เดก็ก าพรา้อยู่เป็นจ านวนมากและเกดิปญัหาความยากล าบากทางเศรษฐกจิและสงัคมต่างๆ ในปี ค.ศ. 1997 หลงัจาก
ทีม่กีารเจรจากนัอย่างเครง่เครยีดระหวา่ง Rwanda Blind Union เอวารสิ คารงัวา (ครใูหญ่โรงเรยีนมธัยมศกึษา
ประจ าเมอืงกาฮนิี) และกระทรวงศกึษาธกิารจงึไดเ้กดิผลใหม้กีารรบันกัเรยีนตาบอดคนแรกเขา้เรยีนในโรงเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาในประเทศรวนัดา ในชว่งเวลาหา้ปีหลงัจากนัน้มนีกัเรยีนตาบอดไดเ้ขา้เรยีนเพิม่เตมิรวม 33 คน และมี
การแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อระดมทุนภาคผูป้กครองขึน้เพื่อชว่ยสนบัสนุนการศกึษาของนกัเรยีนเหล่านี้ 
คณะกรรมการดงักล่าวจงึเรง่ด าเนินกจิกรรมเพื่อสรา้งรายไดโ้ดยการตดิต่อกบันกัการเมอืง ผูน้ าทางศาสนา ผูน้ าใน
ทอ้งถิน่ ผูป้กครอง ครแูละนกัเรยีนเพื่อจดักจิกรรมเดนิการกศุล การแสดง การเตน้ร าและการขายพชืผลทาง
การเกษตรจนในทีส่ดุสามารถน ามาจดัสรรเป็นเงนิทุนส าหรบัการสรา้งหอ้งเตรยีมความพรอ้มทีพ่กัส าหรบัอาสาสมคัร
และหอ้งอ่านหนงัสอื  
 
หลายปีหลงัจากนัน้บรรดานกัเรยีนจงึเริม่เรยีกรอ้งใหท้างการอนุญาตใหน้กัเรยีนพกิารเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัได ้
ครใูหญ่เอวารสิ คารงัวาซึง่ขณะนัน้ยา้ยไปท างานอยู่กบั Institute of Education แลว้จงึไดร้บัการรอ้งขอใหน้ าคณะนกั
การศกึษาและนกัเคลื่อนไหวจ านวน 12 คนไปรณรงคเ์รือ่งการเรยีนรวมขอคนพกิารในระดบัมหาวทิยาลยั ในขณะที่
ทางหนงัสอืพมิพ์ทอ้งถิน่ต่างๆ กร็ายงานขา่ววา่ตามกฎหมายแลว้มหาวทิยาลยัควรจะอนุญาตใหน้กัเรยีนพกิารเขา้
เรยีนได ้โดยNational Federation of the Disabledไดจ้ดัท ารายชือ่นกัเรยีนพกิารกวา่ 250 คนทีม่คีณุสมบตัใินการเขา้
ศกึษาต่อแต่ไมส่ามารถเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัได ้  
 
จากนัน้จงึมกีารจดัท าแผนการด าเนินงานซึง่แบง่เป็นหลายระยะขึน้ ในชว่งเวลาหนึ่งปีหลงัจากนัน้นกัเรยีนทีม่คีวาม
พกิารทางสายตา การไดย้นิและการเคลื่อนไหวรา่งกายจงึไดเ้ขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัในสาขานิตศิาสตร ์ภาษาศาสตร์
วารสารศาสตร ์แพทยศาสตรแ์ละครศุาสตร ์มกีารจดัวนัใหค้วามรูแ้ละยกระดบัความตระหนกัใหก้บัเจา้หน้าที่
มหาวทิยาลยั มกีารจดัสมัมนาเรือ่งการใชอ้กัษรเบรลล์ Association of Disabled Students จดัแสดงละครเรือ่ง “การ
ปฏเิสธสทิธใินการไดร้บัการศกึษาของเราและผลกระทบทีม่ตี่อสิง่ทีเ่ราสามารถท าใหก้บัสงัคมได”้ อดตีรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิารซึง่รณรงคใ์หม้กีารเรยีนรวมกเ็ขา้รว่มดว้ย ผูช้มทุกคนตอ้งตกตะลงึกบัการแสดงของนกัเรยีน
พกิารทีแ่สดงเป็นทนายความ เลขานุการ พนกังานคอมพวิเตอรแ์ละผูป้ระกอบวชิาชพีอื่นๆ เป็นเหตุใหค้นพกิารใน
ประเทศรวนัดาเริม่ยนืยนัถงึสทิธใินการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาของตนเพิม่มากขึน้  
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เป้าหมาย 
นกัเรยีนพกิารมโีอกาสทีจ่ะไดเ้รยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่น สามารถทีจ่ะยกระดบัคณุสมบตั ิทกัษะและประสบการณ์ของตนเอง 
เขา้ถงึโอกาสทีจ่ะสรา้งชวีติความเป็นอยู่ทดีมีศีกัยภาพและสามารถทีจ่ะเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม  
 
บทบาทของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนในการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาคอืการอ านวยความสะดวกให้
เกดิการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมดว้ยการยกระดบัใหค้นพกิารสามารถการเขา้ถงึเขา้ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและ
อุดมศกึษามสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง  และไดร้บัความส าเรจ็ในการเรยีนและการท ากจิกรรม
ต่างๆ โดยเจา้หน้าทีข่องโปรแกรมฯ จะตอ้งรว่มงานกบัเจา้หน้าทีข่องโรงเรยีนเพื่อท าใหส้ภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนมี
ลกัษณะทีค่นพกิารเขา้ถงึได ้ และท าใหห้ลกัสตูรมลีกัษณะทีย่ดืหยุ่นมากกวา่เดมิ  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• มนีกัเรยีนพกิารเขา้ศกึษาต่อและส าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษามากขึน้  
• นกัเรยีนพกิารสามารถเขา้ถงึเงนิชว่ยเหลอืหรอืเงนิสนบัสนุนของรฐับาล ทุนการศกึษาและแหล่งเงนิทุน

สนบัสนุนอื่นๆ ในขณะทีผู่ป้กครองและชมุชนกม็คีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการเขา้ถงึการสนบัสนุนดา้น
การเงนิดงักล่าว 

• ชมุชนสนบัสนุนกลุ่มและโครงการรณรงคเ์พื่อการเขา้ถงึการศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกนั  

• ครอบครวัและชมุชนสง่เสรมิใหเ้ดก็ปกตติลอดจนเดก็พกิารต่างๆ เขา้ศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาและ
อุดมศกึษา  

• โปรแกรมการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษามลีกัษณะทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึหรอืเขา้ศกึษาได ้
และมกีารเรยีนรวมทัง้ในดา้นสภาพแวดลอ้ม วธิกีารสอน หลกัสตูร กจิกรรมนอกหลกัสตูร (อาท ิกฬีา สนัทนา
การ ดนตร)ี และระบบการประเมนิผลและการสอบ 

• บคุลากรในโรงเรยีนมธัยมศกึษามคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความหลากหลายและการเรยีนรวมผา่นทาง
ประสบการณ์ของคนพกิาร และพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการสรา้งสงัคมทีทุ่กฝ่ายมสีว่นรว่ม  

• มกีารใชท้รพัยากรและการสนบัสนุนเฉพาะทางอย่างถูกตอ้งเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรวมของนกัเรยีนพกิาร  
• มกีารสนบัสนุนเพื่อการสง่ผา่นนกัเรยีนพกิารจากระดบัมธัยมศกึษาไปยงัอุดมศกึษาและต่อไปยงัวถิชีวีติของ

ผูใ้หญ่ มกีารแนะน าอาชพีทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึไดแ้ละครอบคลุมคนพกิาร  
 
มโนทศัน์หลกั 
 
การเปลี่ยนแปลงระบบ 
การเปลีย่นแปลงระบบการจดัการศกึษาทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบันกัเรยีน
เป็นเรือ่งส าคญัเชน่เดยีวกนักบัการศกึษาในระดบัอื่นๆ อย่างไรกด็ ี การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาอาจมี
ความเขม้งวดและมกีารควบคมุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานในระดบัชาต ิ  จงึท าใหช้มุชนและโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนไมส่ามารถเขา้ไปด าเนินการอะไรไดม้ากนกั ความเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัและยัง่ยนืไมอ่าจเกดิขึน้
ไดเ้พยีงใชแ้ต่เฉพาะก าลงัของเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  ซึง่ควรจะตอ้งสรา้งพนัธมติรและ
เครอืขา่ยตลอดจนเขา้รว่มในกระบวนการโน้มน้าวต่างๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แกน่กัเรยีนพกิารแต่ละคน และจากการที่
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สถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาหลายแห่งกลายมาเป็นสถาบนัเอกชนกนัมากขึน้ทางโปรแกรมฯ จงึ
ตอ้งด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่  จะไมม่อีุปสรรคใดๆ เกีย่วกบัการเขา้ศกึษาของนกัเรยีนทีย่ากจน  
 
อปุสรรคจากความคาดหวงัท่ีต า่เกินไป 
ปญัหาส าคญัในการเลื่อนขึน้ไปศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ของนกัเรยีนพกิารกค็อืการทีผู่อ้ื่นมคีวามคาดหวงัในตวัพวกเขา
ในระดบัทีต่ ่าและไมค่ านึงถงึความสนใจ ความสามารถและความใฝ่ฝนัของพวกเขา ยกตวัอย่างเชน่การทีเ่จา้หน้าที่
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนบางคนอาจคดิวา่คนพกิารมทีกัษะทีจ่ ากดั  คอืมเีฉพาะบางประเภทหรอื
ท างานไดเ้พยีงบางต าแหน่งเท่านัน้ ในวงการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  บางครัง้กเ็รยีกแนวคดินี้วา่แนวคดิ 
‚แปรง ไมก้วาดและถงัน ้า” เพราะแสดงใหเ้หน็ถงึความคาดหวงัวา่คนพกิารจะสามารถท าไดเ้พยีงงานดแูลรกัษาความ
สะอาดเท่านัน้ ดงันัน้เราจงึตอ้งเปลีย่นเจตคตแิละความคาดหวงัทีม่เีกีย่วกบัคนพกิารเสยีกอ่น เพราะทุกวนันี้คนพกิาร
ทัว่โลกไดป้ระสบความส าเรจ็ในสาขาวชิาชพีและมคีณุวฒุใินสาขาต่างๆ สงูขึน้เรือ่ยๆ  
 
กรอบท่ี 35 สาธารณรฐัชิลี 
เพ่ือนร่วมชัน้ของเดวิด 
 
นกัเรยีนปกตใินบางชัน้เรยีนในเมอืงซานตอิาโกประเทศชลิมีพีฤตกิรรมปกป้องเพื่อนรว่มชัน้ทีพ่กิารมากเกนิไป โดยจะ
คอยเฝ้าระวงัและชว่ยท างานใหทุ้กอย่าง  ซึง่การใหค้วามชว่ยมากเกนิไปนี้ท าใหเ้ดก็พกิารไมส่ามารถพฒันาทกัษะ
ต่างๆ ของตนตามศกัยภาพ  แต่ในอกีหอ้งเรยีนหนึ่งมนีกัเรยีนชือ่เดวดิซึง่เขาเป็นโรคดาวน์ซนิโดรม เพื่อนรว่มชัน้ของ
เดวดิทราบถงึความพกิารของเขาแต่ไมไ่ดป้กป้องเขาจนมากเกนิไป เมือ่เดวดิเริม่อ่านออกเสยีงไดแ้มจ้ะยากล าบาก 
เพื่อนรว่มชัน้ของเขากไ็ดก้ระตุน้ใหเ้ดวดิอ่านมากกวา่เด ิดงันัน้เดวดิจงึรกัการไปโรงเรยีนและแทบจะไมเ่คยขาดเรยีน
เลย เดวดิไปยงัศนูย์แห่งหนึ่งเพื่อรบัการสนบัสนุนทางดา้นจติใจและเขา้รว่มกจิกรรมการฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัทกัษะทาง
สงัคมและการพฒันาอาชพีสปัดาห์ละสามวนัหลงัเลกิเรยีน (29) 

 
ความส าเรจ็และการประเมินผล 
ความส าเรจ็ส าหรบันกัเรยีนแต่ละคนมคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความสามารถและศกัยภาพของพวกเขา 
ยกตวัอย่างเชน่ส าหรบันกัเรยีนคนหนึ่งทีม่คีวามพกิารทางสตปิญัญา ความส าเรจ็อาจหมายถงึการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการใชช้วีติดว้ยตนเอง ทกัษะทางสงัคม การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรร์ะดบัพื้นฐานและการอ่านออกเขยีนได ้ใน
ขณะเดยีวกนัความส าเรจ็ของนกัเรยีนคนอื่นๆ กอ็าจเป็นความสามารถทางวชิาการดา้นอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่
ส าหรบัทกัษะทางเทคนิค อาชพี ศลิปะและความคดิสรา้งสรรคก์ค็วรไดร้บัการจดัใหม้คีณุคา่เทยีบเท่ากบัความสามารถ
ทางดา้นวชิาการดว้ย  
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ระบบการสอบและการประเมนิผลมกัมคีวามเครง่ครดัตายตวัและคบัแคบ จนกลายเป็นอุปสรรคขวางกัน้คนพกิารใน
การศกึษาทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษา ประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของการประเมนิผลกค็อืการชว่ยใหน้กัเรยีนไดร้บั
ทราบจุดแขง็ของตนและสามารถวดัความกา้วหน้าของตนเองได ้หากเราใชแ้นวทางการสอบและการประเมนิที่
สรา้งสรรคแ์ละยดืหยุ่นกจ็ะสามารถชว่ยใหเ้ดก็ไดร้บัแรงกระตุน้ทีจ่ะพฒันาความสามารถและทกัษะของตนเองใหไ้ปถงึ
ขดีสดุของศกัยภาพ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  สามารถชว่ยดแูลใหก้ารประเมนิผลมุง่เน้นไป
ทีส่ ิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และสามารถทีจ่ะประเมนิความสามารถทีแ่ทจ้รงิของเดก็พกิารได้  
 
การเรียนรู้ท่ีช่วงอายุต่างกนั  
การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาเป็นชว่งเวลาทีผู่เ้รยีนอยู่ในชว่งวยัรุน่  ซึง่เดก็มคีวามเปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นรา่งกายและ
และอารมณ์เป็นอย่างมาก ประสบการณ์ของวยัรุน่ในแต่ละวฒันธรรมและบรบิทอาจแตกต่างกนัไป แต่ส าหรบัเดก็พกิาร
แลว้ความทา้ทายทีเ่กดิขึน้ในชว่งวยัรุน่อาจแตกต่างออกไปอกีหรอืมมีากกวา่เดก็ปกต ิ ซึง่จะมผีลอย่างมากต่อการ
เรยีนรูข้องพวกเขา เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งใสใ่จถงึเรือ่งทา้ทายเหล่านี้และจดัให้
เดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธ์กบับคุคลตวัอย่างและเพื่อนนกัเรยีนทีม่คีวามพกิารเชน่เดยีวกนักบัเขาในขณะเดยีวกนัการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษากต็รงกบัชว่งเวลาทีว่ยัรุน่กา้วเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่เชน่เดยีวกนั นกัเรยีนพกิารอาจตอ้งการการสนบัสนุนอย่าง
มากในชว่งเวลานี้ แต่เราตอ้งไมล่มืดว้ยวา่ในฐานะผูใ้หญ่ทีม่อีายุน้อย  เขาเหล่านี้ควรไดร้บัการสง่เสรมิใหต้ดัสนิใจเรือ่ง
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนของตนเองดว้ย   
 
 
กิจกรรมแนะน า 
 
การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
การน าชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาอาจท าไดย้ากเพราะวา่โรงเรยีนมธัยมศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษามกั
อยู่ห่างไกลจากชมุชน โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยตรงจุดนี้โดยด าเนินการดงันี้  

• สง่เสรมิใหช้มุชนและเจา้หน้าทีข่องโรงเรยีนจดับรกิารรบัสง่นกัเรยีนพกิาร  ซึง่อาจตอ้งพึง่พาเงนิทุนสนบัสนุน
จากกลุ่มสนิเชือ่ (ดอูงคป์ระกอบ “สภาพความเป็นอยู่”) และการสนบัสนุนในรปูของแรงงานจากกลุ่มพึง่พา
ตนเองต่างๆ  

• ขบัเคลื่อนชมุชนใหร้ะดมเงนิทุนเพื่อการศกึษาส าหรบัใชเ้ป็นคา่เล่าเรยีน ชดุนกัเรยีน อุปกรณ์ชว่ยเหลอืและ
การสนบัสนุนเพิม่เตมิต่างๆ และสง่เสรมิใหช้มุชนมองนกัเรยีนพกิารวา่เป็นทรพัยากรหนึ่งของชมุชน  

• ท าใหส้ามารถเขา้ถงึเงนิชว่ยเหลอืและเงนิกูข้องรฐับาล และเงนิทุนสนบัสนุนจากองคก์รผูบ้รจิาค บางครัง้
รฐับาลมทีรพัยากรพรอ้มอยู่แลว้แต่มไิดม้ผีูใ้ช ้ เนื่องจากไมท่ราบวา่มทีรพัยากรเหล่านัน้อยู่หรอืไมม่ี
ความสามารถในการเขา้ถงึได ้  

• อ านวยความสะดวกในการกอ่ตัง้กลุ่มรณรงคแ์ละการด าเนินงานขององคก์รเพื่อคนพกิารในการสง่เสรมิสทิธิ
ของนกัเรยีนพกิารทีศ่กึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษา  
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กรอบท่ี 36 สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 
การให้เงินทนุสนับสนุนแก่การศึกษาแบบเรียนรวม  
 
การศกึษาแบบเรยีนรวมในประเทศเนปาลไดร้บัเงนิทุนสนบัสนุนเพื่อใหส้ามารถจดัตัง้ช ัน้เรยีน ซื้อสือ่การเรยีนการสอน 
อุปกรณ์ตกแต่งหอ้งสรา้งทีพ่กั จ่ายคา่อาหารส าหรบันกัเรยีนพกิาร สนบัสนุนครหูนึ่งคนใหไ้ปฝึกอบรมดา้นการศกึษา
พเิศษ และสนบัสนุนผูช้ว่ยอกีสองคนดว้ย สภาการศกึษาพเิศษจะใหเ้งนิทุนส าหรบัเจา้หน้าทีภ่าคสนามจ านวนหา้คน
โดยมกีลุ่มทุนและองคก์รพฒันาภาคเอกชนต่างๆ อุปถมัภน์กัเรยีนพกิารอกีทางหนึ่งดว้ย  

 
การสนับสนุนครอบครวั 
ครอบครวับางครอบครวัอาจไมย่นิดทีีจ่ะสง่บตุรหลานพกิารเขา้ศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาหรอือุดมศกึษาเนื่องดว้ยมี
ความตอ้งการทีจ่ะปกป้องเดก็มากเกนิไป ไมเ่ชือ่ในความสามารถของเดก็ พีน่้องของเดก็ไมพ่อใจ หรอืในกรณีของ
เดก็หญงิกอ็าจเป็นเพราะครอบครวัไมเ่หน็คณุคา่ของการไดร้บัการศกึษาเป็นตน้ ครอบครวัอาจจะตอ้งพจิารณาประเดน็
ต่างๆ ไดแ้ก ่ความสงสยั  ความยากล าบากและการปรบัตวัต่างๆ ในการทีจ่ะตอ้งสง่บตุรหลานไปเรยีนต่อในระดบัที่
สงูขึน้  ซึง่เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน  สามารถใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนครอบครวัเพื่อทีจ่ะได้
สามารถสนบัสนุนนกัเรยีนพกิารไดอ้ย่างเตม็ทีท่ ัง้ในดา้นการศกึษาและเรือ่งการกา้วขา้มชว่งวยั  
 
กรอบท่ี 37 ยูเครน 
การน าผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วม  
 
ผูป้กครองในประเทศยูเครนไดเ้ขา้ไปมสีว่นรวมกบัการจดัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาแบบเรยีนรวมของนกัเรยีน
ราว 1,000  คน  เป็นอย่างมาก กจิกรรมของพวกเขา ไดแ้ก ่ชมรมส าหรบัผูป้กครองของนกัเรยีนพกิารซึง่ใหก้าร
สนบัสนุนระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนั และการจดัท าหนงัสอืคูม่อืเพื่อประชาสมัพนัธ์ถงึความจ าเป็นและประโยชน์ของ
การศกึษา มกีารจดัวนัผูป้กครองทุกเดอืนโดยมโีปรแกรมการแสดงละครและการพูดคยุถงึเรือ่งช ัน้เรยีนรวม และมกีาร
ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิผูเ้รยีนพกิาร  เพื่อใหผู้ป้กครองไดพ้บกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการฟ้ืนฟู ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนและครเูพื่อหารอืเรือ่งพฒันาการของนกัเรยีน  

 
การช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแบบเรียนรวม 
หลายกจิกรรมทีร่ะบใุนสว่นประกอบย่อย “ประถมศกึษา” สามารถน ามาใชไ้ดก้บัการจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและ
อุดมศกึษา ปจัจยัเพิม่เตมิทีต่อ้งพจิารณาส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนทัง้สองระดบั  มดีงันี้  
 
สภาพแวดล้อมและทีต่ัง้ 
โรงเรยีนมธัยมศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษามกัมขีนาดใหญ่กวา่โรงเรยีนประถมศกึษาและอาคารสถานทีจ่ะกระจายตวั
อยู่ในพื้นทีท่ีก่วา้งกวา่ การเดนิทางจากหอ้งเรยีนหนึ่งไปยงัอกีหอ้งหนึ่งอาจเป็นปญัหาไดเ้ชน่เดยีวกบัการเคลื่อนทีไ่ปมา
ภายในหอ้งเรยีนอย่างเชน่หอ้งปฏบิตักิารและหอ้งคอมพวิเตอร ์ดงันัน้เจา้หน้าทีข่องโปรแกรมฯ สามารถด าเนินกจิกรรม
ซึง่แนะน าต่อไปนี้ 

• เจรจากบัผูบ้รหิารโรงเรยีนเพื่อยา้ยต าแหน่งของหอ้งเรยีน เชน่ ยา้ยไปยงัชัน้ล่างของอาคาร  
• สนบัสนุนนกัเรยีนพกิารใหห้าวธิกีารแกไ้ขปญัหาเรือ่งการเดนิทางเขา้ไปยงัสถานทีต่่างๆ อย่างสรา้งสรรค์  
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• ท าใหเ้ดก็หญงิและสภุาพสตรทีีอ่ายุยงัน้อยสามารถเดนิทางไปใชบ้รกิารแหล่งน ้าและหอ้งน ้าทีเ่ป็นสว่นตวัและ
ถูกสขุอนามยั  

 
หลกัสูตรและวิธีการสอน 
ครจู าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมแลการสนบัสนุน และมสีิง่แวดลอ้มทีส่ามารถทีจ่ะปรกึษาหารอืเรือ่งความส าเรจ็และ
ความยากล าบากในการจดัการศกึษาแกเ่ดก็พกิาร โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งท างานรว่มกบั
ครแูละบคุลากรอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาเพื่อใหค้ าแนะน าและทรพัยากรหากท าได ้กจิกรรมทีส่ามารถท าไดม้ี
ดงันี้  

• ชว่ยปรบัเปลีย่นและพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัชวีติของนกัเรยีนพกิารมากขึน้และท าใหส้ามารถเขา้ถงึ
กจิกรรมต่างๆ ไดม้ากขึน้ดว้ย  

• แนะน าเรือ่งการจดัชัน้เรยีน โต๊ะเรยีน แสงสวา่งและต าแหน่งของนกัเรยีน สง่เสรมิการท างานเป็นกลุ่มและการ
จดัการเรยีนการสอนเป็นทมี 

• ชว่ยสรา้งรปูแบบและระบบการสือ่สารทีน่กัเรยีนพกิารสามารถเขา้ถงึได ้มกีารใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ อกัษร
เบรลล์ ป้ายประกาศ เทป อุปกรณ์เสยีงและการแปลภาษาพเิศษต่างๆ (ดอูงคป์ระกอบ “สขุภาพ : อุปกรณ์
ชว่ยเหลอื”)  

• สง่เสรมิใหม้กีารจดัตารางเรยีนแบบยดืหยุ่น กล่าวคอื ใหเ้วลานกัเรยีนส าหรบัปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ใหม้ากขึน้ 
ใหโ้อกาสในการเรยีนรู ้ณ เวลาต่างๆ และจดัการเรยีนการสอนเป็นโมดลู  เพื่อทีน่กัเรยีนจะไดส้ามารถศกึษา
ตามหลกัสตูรไดโ้ดยใชเ้วลามากขึน้กวา่เดมิ  

• ใหน้กัเรยีนพกิารมสีว่นรว่มในการอภปิรายเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องตนเอง ความตอ้งการการสนบัสนุน 
พฒันาการในดา้นต่างๆ ตลอดจนการรบัทราบและตอบสนองต่อความคดิเหน็ของนกัเรยีนวา่เขามคีวาม
ตอ้งการในดา้นการเรยีนอย่างไรบา้ง  และเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนแต่ละคนมกีารพฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ
ผา่นทางการใหค้ าปรกึษาและการแนะแนวอาชพี  

 
การสอบและการประเมินผล 
ระบบการสอบและการประเมนิผลสามารถออกแบบใหม้คีวามยดืหยุ่นมากกวา่นี้และปรบัเปลีย่นใหใ้หต้รงตามความ
ตอ้งการของนกัเรยีนทุกคนไดม้ากกวา่นี้  
 
กรอบท่ี 38สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 
สร้างระบบการสอบท่ียืดหยุ่น  
 
โรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่งในประเทศเนปาลรบันกัเรยีนทีม่คีวามพกิารทางสายตาเขา้เรยีนดว้ยจ านวนหนึ่ง 
นกัเรยีนเหล่านี้จะไดร้บัการทดสอบพรอ้มกบัเพื่อนนกัเรยีนอื่นโดยใชข้อ้สอบทีพ่มิพ์ดว้ยอกัษรเบรลล์ และไดร้บัเวลา
ในการท าขอ้สอบเพิม่ขึน้อกีครึง่ช ัว่โมง  
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่ทีม่กีารเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษาเป็นวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งสรรค์
และมปีระสทิธภิาพ   ทีจ่ะท าใหน้กัเรยีนสามารถเขา้ถงึหลกัสตูรได ้โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถ
พจิารณาแนวทางหาเงนิสนบัสนุนหรอืระดมเงนิเพื่อตัง้กองทุนจากชมุชนในทอ้งถิน่ ธุรกจิ รฐับาลและหน่วยงานระดบั
นานาชาตเิพื่อการจดัหาคอมพวิเตอรซ์ึง่ควรจะสามารถเชือ่มต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตไดด้ว้ยส าหรบัการใชง้านโดยนกัเรยีน
พกิาร  
 
ระบบเพือ่นสนับสนุนและบคุคลตวัอย่าง 
นกัเรยีนจ านวนมากเคยเรยีนรว่มกบันกัเรยีนพกิารมากอ่น ดงันัน้  เจตคตแิละการปฏบิตัขิองนกัเรยีนปกตเิหล่านัน้         
อาจมคีวามแตกต่างกนัได ้เพื่อนรว่มชัน้บางคนมคีวามเป็นผูใ้หญ่และเตม็ใจทีจ่ะชว่ยเหลอืนกัเรยีนพกิาร ในขณะที่
เพื่อนรว่มชัน้บางคนมพีฤตกิรรมกดีกนันกัเรยีนพกิารออกไป โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยได้
ดงันี้  

• สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนรณรงคเ์รือ่งความใสใ่จเพื่อนพกิารในหมูน่กัเรยีนดว้ยกนั และหากจะใหม้คีวามสมบรูณ์   
ควรเป็นผูน้ าซึง่เป็นผูใ้หญ่ทีเ่ป็นคนพกิาร  

• สง่เสรมิใหม้กีารก าหนดนโยบายและกระบวนการป้องกนัการแบง่แยก การแกลง้และการลอ้เลยีนทัง้โดยครู
และเพื่อนรว่มชัน้  

• สง่เสรมิการสนบัสนุนระหวา่งเพื่อนและระบบ “เพื่อนคูค่ดิ”  
• สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนและวทิยาลยัต่างๆ วา่จา้งเจา้หน้าทีแ่ละครซูึง่เป็นคนพกิาร เนื่องจากบคุคลเหล่านี้จะกลาย

มาเป็นตวัอย่าง  ซึง่จะมคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัวยัรุน่พกิาร  
 
กรอบท่ี 39 สาธารณรฐัแอฟริกาใต้ 
เป็นบคุคลตวัอย่างให้แก่เรียน  
 
ผูห้ญงิพกิารคนหนึ่งมหีน้าทีด่ าเนินการต่างๆ ในหน่วยงานสนบัสนุนนกัเรยีนพกิารทีม่หาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในเมอืงเคป
ทาวน์ เนื่องจากตวัเธอเองกเ็ป็นคนพกิารเธอจงึเขา้ใจความตอ้งการของนกัเรยีนพกิารไดง้า่ย และมบีทบาทส าคญัทัง้
ในการรณรงคแ์ละการเป็นบคุคลตวัอย่างใหแ้กน่กัเรยีนนกัศกึษาพกิารเหล่านัน้  

 
การส่งเสริมการใช้ทรพัยากรและการสนับสนุนเฉพาะทางอย่างดีท่ีสุด 
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถสง่เสรมิใหโ้รงเรยีนและวทิยาลยัต่างๆ ใชท้รพัยากรเฉพาะทางอย่าง
เหมาะสมเพื่อใหน้กัเรยีนพกิารสามารถเขา้เรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ไมใ่ชเ่กดิ
ความรูส้กึวา่ถูกแบง่แยกหรอือบัอายยิง่กวา่เดมิ โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถสง่เสรมิใหม้กีารใช้
ทรพัยากรและการสนบัสนุนต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

• ผูช้ว่ยสว่นบคุคล เชน่ คนน าทาง คนอ่านและเขยีนหนงัสอืให ้ล่ามแปลภาษา เป็นตน้   
• ครหูมนุเวยีนซึง่จะไปเยีย่มโรงเรยีนต่างๆ เพื่อใหค้ าแนะน าและการสนบัสนุนครปูระจ าการ  
• การสนบัสนุนเพิม่เตมิภายนอกโรงเรยีนกระแสหลกั เชน่ การฝึกฝนทกัษะคอมพวิเตอรห์รอืทกัษะทางอาชพี

อื่น การสนบัสนุนทางดา้นการแพทย์หรอืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นต่างๆ  
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กรอบท่ี 40 สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 
เตรียมความพร้อมนักเรียนส าหรบัชัน้เรียนปกติ  
 
ในประเทศเนปาลเมือ่นกัเรยีนพกิารจะตอ้งเริม่เรยีนในระดบัมธัยมศกึษา  พวกเขากจ็ะตอ้งเขา้ไปอยู่ในชัน้เรยีนเตรยีม
ความพรอ้มเสยีกอ่นเพื่อรบัการฝึกอบรมเรือ่งเคลื่อนทีห่รอืการเดนิทางไปยงัจุดต่างๆ ทกัษะทางสงัคมและทกัษะ
การศกึษาข ัน้พื้นฐานเพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้ช ัน้เรยีนปกตไิด ้ปกตแิลว้นกัเรยีนพกิารจะตอ้งอยู่ในชัน้เรยีนเตรยีมความพรอ้มนี้
เป็นเวลาหนึ่งปีทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราเรว็ในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนแต่ละคน หลงัจากนัน้นกัเรยีนจะเขา้เรยีนในชัน้เรยีน
กระแสหลกักบัครปูกต ิครทูีผ่า่นการฝึกอบรมพเิศษแลว้คนหนึ่งจะชว่ยนกัเรยีนพกิารใหส้ามารถจดัหาหนงัสอืเรยีนที่
ตอ้งใช ้แลว้แปลขอ้ความใหเ้ป็นอกัษรเบรลล์ และหากท าไดก้ใ็หม้กีารสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิสแ์ละการแนะแนวเพื่อ
การศกึษาในระบบโรงเรยีนดว้ย ครเูหล่านี้สามารถชว่ยประสานงานกบัครใูนชัน้เรยีนปกตเิพื่อแกป้ญัหาต่างๆ ทีอ่าจ
เกดิขึน้กบันกัเรยีนพกิารได ้  

 
โรงเรียนพิเศษ 
นกัเรยีนและผูป้กครองจ าเป็นตอ้งพจิารณาโรงเรยีนพเิศษเชน่โรงเรยีนส าหรบัคนตาบอดหรอืคนหูหนวกต่างๆ ดว้ย
ความรอบคอบ  เนื่องจากการจดัการศกึษาในโรงเรยีนเหล่านี้ไมไ่ดม้คีวามเหมาะสมมากกวา่หรอืมคีณุภาพสงูกวา่
โรงเรยีนทัว่ไปเสมอไป โดยสิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณา ไดแ้ก ่การเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนพกิารเรือ่งการใชช้วีติในชว่งวยั
ผูใ้หญ่ ซึง่จ าเป็นต่อการเป็นสว่นหนึ่งของชมุชนและการประกอบอาชพีเป็นตน้ ในประเทศทีย่ากจนมกัไมค่อ่ยพบ
โรงเรยีนพเิศษเนื่องจากโรงเรยีนทีม่กีารด าเนินการเฉพาะเชน่นี้จ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากร การฝึกอบรมและโครงสรา้ง
สนบัสนุนต่างๆ เป็นอย่างมาก แต่หากมกีจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัตัง้กต็อ้งพจิารณาเจตคตขิองนกัเรยีนดว้ย โปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถใชโ้รงเรยีนเหล่านี้เพื่อเป็นสถานทีเ่ตรยีมความพรอ้มหรอืเป็นทีเ่รยีนชัว่คราวไป
กอ่นจนกวา่โรงเรยีนในทอ้งถิน่จะสามารถจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพแกน่กัเรยีนพกิารได ้ทีส่ าคญัจะตอ้งไมล่มืวา่  ยิง่
นกัเรยีนสามารถเขา้เรยีนรวมไดเ้รว็ขึน้เท่าใดกจ็ะยิง่เป็นการดแีละงา่ยส าหรบันกัเรยีนคนนัน้ในการเรยีนต่อไปในระยะ
ยาว  
 
 
การช่วยอ านวยความสะดวกในการเลื่อนชัน้เรียนเพื่อศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึน้  
การเลื่อนชัน้เรยีนเพื่อเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้เป็นประเดน็ส าคญัทีม่กัถูกมองขา้มไป การเลื่อนชัน้เรยีนในระหวา่ง
การศกึษา  ไดแ้ก ่การเลื่อนชัน้จากระดบัประถมศกึษาเป็นมธัยมศกึษา หรอืจากการศกึษาระดบัทุตยิภมูเิป็นตตยิภมู ิ
และจากการศกึษาระดบัตตยิภมูเิป็นวถิชีวีติทีย่ ัง่ยนืโดยทัว่ไปนกัเรยีนพกิารมกัตอ้งยา้ยไปไกลจากชมุชนทีต่นเองอาศยั
อยู่เพื่อทีจ่ะเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษา ลกัษณะเชน่นี้ท าใหก้ารเปลีย่นแปลงเป็นไปไดย้ากล าบากยิง่ขึน้และนกัเรยีน
พกิารหลายคนรูส้กึวา่การเลื่อนชัน้เรยีนเป็นเรือ่งทีท่า้ทายมากหากไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากครอบครวัและชมุชน  
 
กรอบท่ี 41 
ท าให้การเลื่อนชัน้ท าได้ง่ายขึน้เพ่ือป้องกนัไม่ให้นักเรียนเลิกเรียนกลางคนั 
 
ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนพกิารทีไ่มส่ามารถเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษาไดส้าเหตุเพราะการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิ
จากการเลื่อนชัน้มมีากกวา่นกัเรยีนปกตถิงึสองเท่า (30) 
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โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถท างานรว่มกบันกัเรยีน ครอบครวั สมาชกิในชมุชนและ
สถาบนัการศกึษาเพื่อใหส้รา้งความเชือ่มโยงอย่างต่อเนื่องตลอดชว่งแห่งการเปลีย่นแปลงอนัเนื่องมาจากการเลื่อนชัน้
เรยีน กรณีศกึษาในประเทศรวนัดาตอนตน้ขององคป์ระกอบนี้ไดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่ความรว่มมอืและการรณรงคเ์พื่อ
สรา้งความรว่มมอืในทุกภาคสว่น  สามารถชว่ยท าใหก้ารเลื่อนชัน้ประสบความส าเรจ็ไดม้ากเพยีงใด  
 
กรอบท่ี 42  สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
ความมุ่งมัน่ของแชรี่ท่ีจะท าให้ผูค้นเคารพ  
 
แชรีเ่ป็นโรคเทา้ปกุตัง้แต่ก าเนิด  เธออาศยัอยู่ในครอบครวัชาวนาทีย่ากจนในประเทศฟิลปิปินส ์เธอไดร้บัความ
ชว่ยเหลอืจากผูใ้จบญุรายหนึ่งและโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน จนไดร้บัการผา่ตดัและไดร้องเทา้ที่
ออกแบบเฉพาะตวัเธอ เมือ่เธอไปเรยีนทีโ่รงเรยีนประถมศกึษา เธอกม็กัจะถูกลอ้เลยีนและไมส่ามารถท ากจิกรรม
รว่มกบันกัเรยีนคนอื่นได ้แต่ดว้ยความชว่ยเหลอืจากครอบครวัของเธอ เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนและความมุง่ม ัน่ของตวัเธอเองแชรีจ่งึสามารถศกึษาต่อไปไดแ้มจ้ะตอ้งเผชญิการกดีกนัต่างๆ  
 
เมือ่เธอเลื่อนขึน้มาศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาทุกคนปฏบิตัติ่อเธอดขีึน้ มอีงคก์รพฒันาภาคเอกชนชือ่ Simon of 
Cyrene สนบัสนุนคา่เล่าเรยีน คา่เดนิทาง อุปกรณ์การเรยีนและคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการแพทย์และสขุภาพของเธอดว้ย 
หลงัจากทีเ่รยีนจบระดบัมธัยมศกึษาแชรีไ่ดร้บัทุนการศกึษาเพื่อศกึษาต่อในหลกัสตูรคอมพวิเตอรเ์ป็นระยะเวลาสองปี
ทีว่ทิยาลยัแห่งหนึ่ง ปจัจุบนัแชรีท่ างานในตลาดงานเปิดเหมอืนกบัเพื่อนคนอื่นๆ ของเธอ 
 
แชรีก่ล่าววา่ “ทุกวนันี้ฉนัภมูใิจกบัสิง่ทีฉ่นัเฝ้าเพยีรพยายามมามากเลยคะ่ ฉนัมรีายไดส้ง่ครอบครวัและสามารถซื้อหา
อะไรทีจ่ าเป็นไดด้ว้ยตนเอง ผูค้นในชมุชนทีม่กัจะมองฉนัดว้ยสายตาแปลกๆ หรอืหวัเราะเยาะฉนักเ็ปลีย่นความคดิที ่ 
มตี่อฉนัไปแลว้ ฉนัไดเ้หน็วา่เขาชืน่ชมทีฉ่นัสามารถเป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่ในทุกวนันี้ไดแ้มจ้ะมคีวามพกิาร ความ
ภาคภมูใิจในตนเองและความมัน่ใจของฉนัมมีากขึน้ และมากเพยีงพอทีจ่ะท าใหฉ้นัมกี าลงัรบัมอืกบัเรือ่งทา้ทายใดๆ ที่
ฉนัจะตอ้งเจอในวนัขา้งหน้า”  
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การศึกษานอกระบบ 
 
บทน า 
การศกึษานอกระบบหมายถงึการศกึษาทีเ่กดิขึน้ภายนอกระบบโรงเรยีนปกต ิการศกึษานอกระบบอาจเรยีกเป็นอย่าง
อื่นวา่การศกึษาชมุชน การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชวีติและการศกึษาโอกาสทีส่อง ในทางปฏบิตัแิลว้การศกึษา
นอกระบบโรงเรยีนครอบคลุมความพยายามในการจดัการศกึษาหลากหลายรปูแบบในชมุชน ไมว่า่จะเป็นการเรยีนรูท้ี่
บา้น แบบแผนทีจ่ดัใหม้ขี ึน้โดยรฐับาล แนวทางทีช่มุชนเป็นผูร้เิริม่ขึน้ ตลอดจนรายวชิาซึง่มหีน่วยกติในหลกัสตูรของ
สถาบนัการศกึษาขนาดใหญ่ หรอือาจจะเป็นการด าเนินงานในระดบัทอ้งถิน่ทีใ่ชเ้งนิทุนเพยีงเลก็น้อยกไ็ด ้  
 
เนื่องจากการศกึษานอกระบบโรงเรยีนมคีวามหลากหลาย สว่นประกอบย่อยนี้จงึมหีลายแงม่มุเชน่เดยีวกบั
สว่นประกอบย่อยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่สว่นประกอบย่อยในเรือ่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การศกึษานอกระบบโรงเรยีน
ในทีน่ี้จะครอบคลุมการศกึษาของทัง้เดก็และผูใ้หญ่ทีเ่กดิขึน้ภายนอกระบบโรงเรยีนปกต ิแต่เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนตอ้งไมล่มืดว้ยวา่การจดัการศกึษารปูแบบนี้อาจจะเป็นการตอกย ้าปญัหาการผลกัดนัคนใหอ้อก
ไปสูช่ายขอบสงัคมและอาจจะเป็นการตราหน้าวา่พวกเขาเป็นบคุคลทีม่ปีญัหา ดงันัน้เราจงึไมค่วรจดัใหม้กีารศกึษานอก
ระบบเป็นทางเลอืกเพยีงทางเลอืกเดยีวของเดก็พกิาร และควรด าเนินการใหม้กีารเรยีนรวมในโรงเรยีนปกตแิทนใน
ฐานะทีเ่ป็นสทิธปิระการหนึ่งของเดก็ทุกคน  
 
บอ่ยครัง้ทีอ่าจมผีูม้องวา่การศกึษานอกระบบโรงเรยีนเป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุอนัดบัสองรองจากการศกึษาในระบบ
โรงเรยีน แต่เราควรตระหนกัดว้ยวา่การศกึษานอกระบบโรงเรยีนเองกอ็าจมศีกัยภาพในการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพสงู
กวา่ในโรงเรยีนทัว่กเ็ป็นได ้ทัง้นี้ การศกึษานอกระบบอาจมขีึน้เพื่อเตรยีมความพรอ้ม เสรมิหรอืเพื่อทดแทนการเรยีน
ในระบบโรงเรยีนรของเดก็พกิาร (ถา้จ าเป็น)  
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กรอบท่ี 43 สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ 
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเพลิดเพลินและยืดหยุ่น  
 
Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) รบัผดิชอบในการด าเนินงานของโรงเรยีนอนุบาลและ
โรงเรยีนระดบัประถมศกึษากวา่ 50,000 แห่งทัว่ประเทศ  และมเีดก็ในการดแูลราว 1.5 ลา้นคน โรงเรยีนต่างๆ มกั
สรา้งเป็นโรงไมไ้ผแ่บบหอ้งเรยีนเดยีวหรอืบา้นดนิซึง่อยู่ห่างจากบา้นของเดก็ไมเ่กนิหนึ่งกโิลเมตร โรงเรยีนจะเปิดใน
ชว่งเวลาทีน่กัเรยีนสะดวกโดยบางโรงเรยีนกเ็ริม่เรยีนกนัตัง้แต่เชา้ประมาณ 06.00 น. และเปิดวนัหนึ่งสองชว่ง 
 
ตัง้แต่ปีค.ศ. 2003 เป็นตน้มา โรงเรยีนของ BRAC ไดถ้อืหลกัการเรยีนรวมเป็นพื้นฐานในการจดัการศกึษา ดงัที่
ก าหนดไวว้า่ “การเรยีนรวมเป็นแนวทางทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีนทุกคนในสภาพแวดลอ้มแบบ
หอ้งเรยีนปกต ิผูเ้รยีนทุกคนในทีน่ี้หมายรวมถงึผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เดก็ชนเผา่ เดก็พกิาร เดก็ผูห้ญงิและ
เดก็ยากจน” โรงเรยีนของ BRAC มตีารางเรยีนทีย่ดืหยุ่นเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพชวีติชนบท การเกณฑค์รจูะรบั
อาสาสมคัรจากในทอ้งถิน่ และชมุชนจะมสีว่นชว่ยในการจดัตารางเรยีน เลอืกท าเลทีต่ ัง้โรงเรยีนและจดัหาแรงงาน
และวสัดใุนการสรา้งหอ้งเรยีนต่างๆ การจดัการเรยีนการสอนจะเน้นแนวทางผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางและใหผู้เ้รยีนมี
สว่นรว่มโดยการใชเ้พลง การเตน้ร า ศลิปะ เกมและการเล่าเรือ่ง โรงเรยีนบางแห่งจดัขึน้ส าหรบัเดก็ทีไ่มเ่คยศกึษาใน
ระบบโรงเรยีนมากอ่น  และบางแห่งกเ็น้นรบัเดก็ทีเ่คยเรยีนในโรงเรยีนปกตแิลว้ตอ้งออกมาเสยีกอ่นทีจ่ะส าเรจ็
การศกึษา 
 
เมือ่ส าเรจ็หลกัสตูรของ BRAC แลว้เดก็พกิารกจ็ะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนปกต ิขณะนี้องคก์รพฒันาภาคเอกชนเพื่อคน
พกิารต่างๆ และรฐับาลกก็ าลงัชว่ย BRAC ก าจดัอุปสรรคทีข่วางกัน้มใิหเ้กดิการเรยีนรวม  ดว้ยการท าใหโ้รงเรยีนมี
สภาพดา้นกายภาพทีเ่ดก็พกิารสามารถเขา้ถงึหรอืใชบ้รกิารไดง้า่ยขึน้  อาท ิการสรา้งทางลาด การท าประตูใหก้วา้ง
ขึน้ มหีน้าต่างมากขึน้หรอืบานใหญ่ขึน้ การจดัการฝึกอบรมใหก้บัครแูละบคุลากรอื่นๆ การจดัหาอุปกรณ์ชว่ยเหลอื
ในราคาถูก เชน่ เครือ่งชว่ยฟงั แวน่ตา รถเขน็ ตลอดจนการผลติสือ่การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง 
และมวีธิกีารต่างๆ อาท ิการใชโ้ปสเตอรแ์ละหนงัสอืนิทานเพื่อสรา้งความตระหนกั  ซึง่ท าใหโ้รงเรยีนมสีภาพแดลอ้ม
ในการเรยีนรูท้ี ่“เป็นมติรส าหรบัคนพกิาร” อย่างแทจ้รงิ 
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เป้าหมาย 
คนพกิารสามารถพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็น ซึง่จะใชช้ว่ยยกระดบัคณุภาพชวีติของตนเองได ้  
 
บทบาทของฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะท างานรว่มกบัโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน  เพื่อใหค้นพกิารสามารถ
เขา้ถงึโอกาสทางการศกึษาทีเ่หมาะสมส าหรบัความตอ้งการและความสนใจของตนในสภาพแวดลอ้มแบบเรยีนรวม  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารมสีว่นรว่มในโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน  มคีวามรูแ้ละทกัษะในการอ่านและการเขยีน 
การค านวณและทกัษะอื่นๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดบัสภาพความเป็นอยู่ของตน  

• โปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนครอบคลุมคนพกิารและพจิารณาถงึความจ าเป็นของคนพกิารขณะที่
เขา้เรยีนตามโปรแกรม 

• คนพกิาร สมาชกิในครอบครวั องคก์รเพื่อคนพกิารและสมาคมผูป้กครองมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและการ
จดัตัง้โปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน  

• มกีารจดัการเรยีนรูท้ีบ่า้นเพื่อเป็นเสรมิการศกึษาในระบบโรงเรยีน หรอืเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบั
การศกึษาในระบบ หรอืเพื่อเป็นทางเลอืกทดแทนการศกึษาในระบบ  

• มคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนัในสงัคมมากขึน้โดยทัง้นกัเรยีนพกิารและนกัเรยีนปกตมิปีฏสิมัพนัธ์กนัและได้
เสรมิสรา้งมติรภาพระหวา่งกนั  

• ประเมนิวา่กจิกรรมใดเกดิผลลพัธ์ทีด่ทีีส่ดุ และพจิารณาบางกจิกรรมหรอืกระบวนการของโปรแกรมทีค่วร
ด าเนินการต่อหรอืควรจะลม้เลกิ 

 
มโนทศัน์หลกั 
การศกึษานอกระบบมหีลกัการส าคญัทีค่วรจะเป็นหวัใจของการศกึษาทีด่ทีุกประเภท การศกึษานอกระบบประกอบดว้ย
มติติ่างๆ ดงัต่อไปนี้  
 
สอดคล้อง – การศกึษานอกระบบโรงเรยีนจะตอ้งมสีว่นทีส่มัพนัธ์กบัชวีติของผูเ้รยีนและความตอ้งการของสงัคมทัง้ใน
ปจัจุบนัและในอนาคต กลไกต่างๆ เหล่านี้ จะตอ้งใหเ้ดก็ ผูป้กครอง ชมุชนและนกัการศกึษามสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัเนื้อหาเพื่อใหก้ารจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน และควรทีจ่ะมุง่เน้นการใชท้รพัยากรและ
บคุลากรทีม่อียู่แลว้ในทอ้งถิน่  
 
เหมาะสม –การศกึษานอกระบบโรงเรยีนจะตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รยีน มกีารน าเสนอเนื้อหาและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ  เมือ่ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้ม และเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางและนกัเรยีนสามารถทีจ่ะควบคมุการเรยีนรู้
ของตนเองได ้ 
 
ยืดหยุ่น – การศกึษานอกระบบจะตอ้งมคีวามยดืหยุ่นทัง้ในดา้นเนื้อหาและวธิกีารสอน ทัง้ยัง้ตอ้งยดืหยุ่นเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีนทีแ่ตกต่างกนั อาท ิผูใ้หญ่และเดก็ทีท่ างาน ผูท้ีใ่ชช้วีติเรร่อ่นอยู่บนทอ้ง
ถนน ผูท้ีม่อีาการเจบ็ปว่ย นกัโทษในเรอืนจ าผูท้ีพ่กิารหรอืทีต่กเป็นเหยื่อของความขดัแยง้หรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
และยดืหยุ่นต่อวถิกีารเรยีนรูแ้บบดัง้เดมิหรอืแบบทอ้งถิน่ดว้ย  
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มีส่วนร่วม – ผูเ้รยีนการศกึษานอกระบบโรงเรยีนจะตอ้งมสีว่นรว่มในการเรยีนรูข้องตนเองอย่างกระตอืรอืรน้และทัง้
ครอบครวัและชมุชนของผูเ้รยีนกจ็ะตอ้งมสีว่นรว่มในการด าเนินโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนดว้ย  
 
ปกป้อง – การศกึษานอกระบบโรงเรยีนจะตอ้งปกป้องเดก็พกิารจากภยัอนัตรายต่างๆ และคุม้ครองสทิธใินการ
ด ารงชวีติใหอ้ยู่รอดและการพฒันาของเดก็ดว้ย สถานทีท่ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนนอกระบบโรงเรยีนจะตอ้งมี
ลกัษณะทีถู่กสขุอนามยั ปลอดภยั สามารถป้องกนัเดก็จากอนัตรายต่างๆ และมอีาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ  
 
เรียนรวม – การศกึษานอกระบบโรงเรยีนจะตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็ทุกคนมโีอกาสไดเ้รยีนรวมกนัโดยไมค่ านึงถงึทีม่า
หรอืความสามารถของเดก็ การศกึษารปูแบบนี้มกัมเีป้าหมายเพื่อชว่ยเหลอืกลุ่มคนชายขอบสงัคม เชน่ ชมุชนเรร่อ่น 
เดก็ผูห้ญงิ คนพกิาร นกัเรยีนตอ้งออกจากการเรยีนกลางคนั และเดก็ท างานหรอืประกอบอาชพีซึง่การศกึษานอกระบบ
โรงเรยีนนี้มปีระโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเดก็พกิารและกลุ่มคนชายขอบสงัคม
อื่นๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี
 
คณุภาพ – คณุภาพของโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนมคีณุภาพสงูยิง่ เนื่องจากการศกึษาในรปูแบบนี้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของแต่ละบคุคลหรอืแต่ละกลุ่มในชมุชนไดอ้ย่างดยีิง่กวา่  
 
กิจกรรมแนะน า 
 
ช่วยท าให้โปรแกรมการศึกษานอกระบบท่ีมีอยู่แล้วในปัจจบุนักลายเป็นแบบเรียนรวม  
ชมุชนอาจมโีปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนต่างๆ อยู่แลว้ โปรแกรมเหล่านี้อาจมุง่เน้นเรือ่งพฒันาการอ่านออก
เขยีนไดแ้ละการศกึษาข ัน้พื้นฐาน การสง่เสรมิสขุภาพ (ปญัหาเรือ่งการสบืพนัธุ์ โรคตดิต่อทางเพศ เชือ้เอชไอวแีละโรค
เอดส)์ ปญัหาสิง่แวดลอ้ม เกษตรกรรม การประมง การพฒันาชนบทและ /หรอืการพฒันาชมุชน โปรแกรมการศกึษา
นอกระบบโรงเรยีนเหล่านี้จะชว่ยสรา้งโอกาสทีด่สี าหรบัคนพกิารทีจ่ะไดร้บัการศกึษาเคยีงขา้งเพื่อนๆ ทีป่กต ิ 
 
โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถพจิารณาหาโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนทีไ่ดม้กีารด าเนินการ
อยู่แลว้  และสนบัสนุนใหโ้ปรแกรมเหล่านัน้พฒันาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นการเรยีนรวมมากยิง่ขึน้
แทนทีจ่ะจดัตัง้โปรแกรมคูข่นานส าหรบัคนพกิารการท าใหโ้ปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนเป็นแบบเรยีนรวมจะ
ท าใหค้นพกิารตอ้งการทีจ่ะสมคัรเขา้เรยีนในโปรแกรมทุกประเภทมากขึน้ และท าใหก้ารเรยีนการสอนเกดิขึน้ในสถานที่
และในรปูแบบทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึได้ 
 
โปรแกรมของรฐับาล 
กระทรวงต่างๆ ของรฐับาลอย่างเชน่กระทรวงสวสัดกิารสงัคม กระทรวงการศกึษาหรอืกระทรวงเยาวชนมกัจะตอ้ง
รบัผดิชอบและดแูลโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน โปรแกรมเหล่านี้มกัจะมุง่เน้นเรือ่งการรูห้นงัสอืหรอืการ  
อ่านออกเขยีนได ้การศกึษาผูใ้หญ่และการฝึกอาชพี โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งศกึษานโยบาย
การศกึษานอกระบบโรงเรยีนทีม่อียู่ พจิารณาวา่ฝ่ายใดมหีน้าทีด่ าเนินการตามนโยบายเหล่านี้ จุดสนใจส าคญัใน
ปจัจุบนัของการศกึษานอกระบบโรงเรยีน เชน่ คนพกิารสามารถเขา้ศกึษาต่อไดห้รอืไม ่มเีงนิสนบัสนุนหรอืเงนิกูเ้พื่อ
ชว่ยใหค้นพกิารไดเ้ขา้เรยีนไดห้รอืไม ่ขอ้มลูทัง้หมดนี้จะชว่ยใหโ้ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถก าหนด
กลยุทธ์เพื่อน าคนพกิารเขา้เรยีนในโปรแกรมการศกึษานอกระบบทีม่อียู่แลว้ได ้  
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กรอบท่ี 44  สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล 
การเข้าถึงด้วยนโยบาย 
 
นโยบายดา้นการศกึษานอกระบบโรงเรยีนของประเทศเนปาล (31) ระบวุา่ “ศนูย์การศกึษานอกระบบโรงเรยีนจะตอ้ง
ใสใ่จต่อคนทีม่ปีญัหาทัง้ในดา้นเชือ้ชาต ิภาษา เพศ ความพกิารและท าใหโ้ปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนเป็น
แบบเรยีนรวมแลว้”  
 
ขอ้ 8 – เราจะใชน้โยบายการศกึษาแบบเรยีนรวมเพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ  ซึง่ทุกคน
สามารถเรยีนรว่มกนัได ้เราจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อใหส้ามารถเกดิผลตามนโยบายขา้งตน้ไดจ้รงิ  

• ใชก้ารศกึษาพเิศษและมาตรการทางการศกึษาเพื่อมใิหเ้กดิการแบง่แยกหรอืกดีกนัดว้ยปจัจยัทีเ่กีย่วกบัชน
ชัน้ เชือ้ชาต ิเพศ ภาษาและความพกิาร  

• ดแูลใหเ้ดก็ทีม่คีวามพกิารประเภทต่างๆ เดก็และผูใ้หญ่ทีป่ระสบปญัหาความขดัแยง้และแรงงานเดก็สามารถ
เขา้ถงึการศกึษานอกระบบโรงเรยีนทีม่คีณุภาพได ้  

 
แนวทางการจดัการศึกษานอกระบบทีม่ีชุมชนเป็นศนูยก์ลาง  
แนวทางการจดัการศกึษานอกระบบทีม่ชีมุชนเป็นศนูย์กลาง  หมายถงึการทีอ่งคก์รพฒันาภาคเอกชนทีด่ าเนินกจิกรรม
ดา้นการพฒันาและการยกระดบัความตระหนกัต่างๆ โรงเรยีนขององคก์รทางศาสนา ศนูย์เลี้ยงเดก็เวลากลางวนั 
โรงเรยีนเพื่อการศกึษาของเดก็หญงิและโรงเรยีนเพื่อเดก็พกิารทีม่อีายุมาก (เป็นกลุ่มทีส่ ารวจพบภายหลงัหรอืไมไ่ดร้บั
การศกึษาในระดบัประถมศกึษา) เดก็ทีเ่รยีนในโรงเรยีนปกตแิต่ไมส่ าเรจ็การศกึษาและเดก็ทีต่อ้งท างาน โปรแกรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนสามารถพจิารณากจิกรรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนทีม่ชีมุชนเป็นศนูย์กลางต่างๆ ทีม่อียู่แลว้
และอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้หญ่และเดก็พกิารสามารถเขา้เรยีนรวมดว้ยได ้  
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถรว่มงานกบัผูจ้ดัการศกึษานอกระบบโรงเรยีนเพื่อใหส้ามารถ
พฒันาสือ่การเรยีนการสอนทีค่นพกิารเขา้ถงึได ้(เชน่ ใชต้วัหนงัสอืขนาดใหญ่ เป็นอกัษรเบรลล์ มเีทปหรอือุปกรณ์
บนัทกึเสยีงต่างๆ ) ดแูลใหส้ภาพแวดลอ้มมลีกัษณะทีค่นพกิารเขา้ถงึไดแ้ละมบีรรยากาศทีต่อ้นรบั และดแูลใหน้กัเรยีน
ไดร้บัการสนบัสนุนเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องตน  
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ท าให้หลกัสูตรมีประโยชน์และสอดคล้องกบัชีวิตของผูเ้รียน  
เนื่องจากหลกัสตูรการศกึษานอกระบบโรงเรยีนไมม่ขีอ้จ ากดัทีเ่ขม้งวดหรอืตายตวัดงัเชน่ในกรณีของสถาบนัการศกึษา
ในระบบ  ดงันัน้ หลกัสตูรจงึมคีวามยดืหยุ่นมากกวา่และสามารถปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยด าเนินการใหก้ารศกึษานอกระบบโรงเรยีนมลีกัษณะดงัต่อไปนี้  

• ใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการอ่านออกเขยีนไดแ้ละการค านวณขัน้พื้นฐาน  
• สอนทกัษะทัว่ไป ทกัษะชวีติและพฒันาการสว่นบคุคล  
• สอนทกัษะการตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• เน้นเรือ่งทกัษะทางดา้นอาชพี กจิกรรมสรา้งรายไดแ้ละการสรา้งงาน  
• เพิม่ศกัยภาพใหน้กัเรยีน สรา้งความมัน่ใจและท าใหน้กัเรยีนรูส้กึวา่เป็นเจา้ของโปรแกรมและโครงการ      

ดว้ยโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถน าองคก์รเพื่อคนพกิารเขา้มาชว่ยสง่เสรมิศกัยภาพของ
นกัเรยีนพกิารไดด้ว้ย 

• สง่เสรมิใหเ้กดิการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพระหวา่งนกัเรยีนพกิาร ครอบครวั เพื่อนฝงูและชมุชนผา่นทาง
ภาษามอือย่างงา่ยอกัษรเบรลล์และการพูดอย่างชดัเจน  

 
กรอบท่ี 45 สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ 
โอกาสท่ีสองสู่การศึกษา  
 
โปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนโปรแกรมหนึ่งในประเทศบงัคลาเทศด าเนินงานในชมุชนในเมอืงใหญ่อย่างเชน่
ดากา้ จติตะกองและราชชาฮ ีโปรแกรมนี้มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็ทีจ่ะตอ้งท างานหาเลี้ยงตนเอง (ซึง่บอ่ยครัง้เป็นงาน
ทีอ่นัตราย) หรอืใชช้วีติตามทอ้งถนนและเดก็ทีม่คีวามทุพพลภาพรปูแบบต่างๆ โปรแกรมนี้ประกอบดว้ยหลกัสตูร
ประถมศกึษาทีใ่ชเ้วลาในการสอนครัง้หนึ่งของระบบการศกึษาปกตแิละมคีวามสอดคลอ้งกบัชวีติจรงิของเดก็ทีอ่าจจะ
เขา้โปรแกรมนี้เมือ่มอีายุเกนิเกณฑแ์ลว้ดว้ย ซึง่กถ็อืไดว้า่เป็นโอกาสครัง้ทีส่องของเดก็ชายและหญงิอายุ 10 ปีหรอืมี
อายุเกนิกวา่นัน้ทีไ่ดก้ลบัเขา้มาเรยีน ในแต่ละวนัจะมชี ัน้เรยีนสามชัน้ดว้ยกนัเพื่อใหช้ ัน้เรยีนมขีนาดเลก็และเพื่อใหเ้ดก็
สามารถท างานหาเลี้ยงครอบครวัต่อไปได ้ หลงัจากทีส่ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรประถมศกึษาแลว้เดก็สามารถ
เลอืกเรยีนทกัษะอาชพีทีศ่นูย์ของโปรแกรมไดโ้ดยจะใชเ้วลาเรยีนแบบไมเ่ตม็เวลานานราว 6  เดอืน หรอืเลอืกสมคัร
เขา้รบัการฝึกอบรมดา้นเทคนิคทีจ่ะใชเ้วลา1ถงึ2  ปี โปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนมเีจา้หน้าทีจ่ดัหางานซึง่
สามารถชว่ยนกัเรยีนพกิารและปกตใิหห้างานท าไดห้ลงัจากทีส่ าเรจ็การศกึษาจากโปรแกรมนี้ไปแลว้  

 
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีบ้าน 
การเรยีนรูท้ีบ่า้นอาจเป็นการเรยีนเสรมิ เตรยีมความพรอ้มหรอืเป็นการสรา้งทางเลอืกนอกเหนือจากการศกึษาในระบบ
โรงเรยีน การเรยีนรูท้ีบ่า้นอาจเหมาะส าหรบันกัเรยีนบางคนทีม่ขีอ้จ ากดัมากกวา่ปกตแิละตอ้งเรยีนรูท้กัษะการใช้
ชวีติประจ าวนั การสือ่สารและการใชช้วีติข ัน้พื้นฐาน ซึง่ทกัษะเหล่านี้ควรจะเรยีนในสภาพแวดลอ้มทีผู่เ้รยีนจะตอ้ง
ปฏบิตัจิรงิมากกวา่สภาพแวดลอ้มจ าลอง เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจะประสานงานอย่างใกลช้ดิ
กบัสมาชกิในครอบครวั ครแูละนกัเรยีน เพื่อไปเยีย่มเดก็ทีบ่า้นเป็นประจ า  และท างานรว่มกบัครอบครวัทัง้ครอบครวั
เพื่อใหก้ารเรยีนรูท้ีบ่า้นประสบความส าเรจ็ การเรยีนรูท้ีบ่า้นจะมปีระสทิธภิาพกต็่อเมือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธ์การ
จดัการศกึษาในภาพรวม แต่หากมแีต่การเรยีนรูท้ีบ่า้นเพยีงอย่างเดยีวกจ็ะยิง่ท าใหเ้ดก็พกิารถูกตดัขาดออกจากสงัคม
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และตอ้งอยู่โดดเดีย่วยิง่กวา่เดมิแมว้า่จะมกีารท างานรว่มกบัสมาชกิในครอบครวัและบางครัง้กบัครอูย่างใกลช้ดิแลว้ดงั
ตวัอย่างขา้งล่างนี้ (27). 
 
ตวัอย่างของเดก็ท่ีมีความทพุพลภาพร้ายแรงหรือ
ซ า้ซ้อนซ่ึงเรียนท่ีบ้านแต่ไม่ถกูตดัขาดจากสงัคม  

ตวัอย่างของเดก็ท่ีมีความทพุพลภาพร้ายแรงหรือ
ซ า้ซ้อนซ่ึงเรียนท่ีบ้านและถกูตดัขาดจากสงัคม  

• โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสนบัสนุน
ครอบครวัและเดก็ตัง้แต่แรกเกดิ 

• อาสาสมคัรและเดก็อื่นๆ จะชว่ยสอนกจิกรรมต่างๆ 
ใหเ้ดก็ภายในบา้นของเดก็เอง  

• มกีารน าเดก็ออกไปรว่มกจิกรรมในทอ้งถิน่ กจิกรรม
ทางศาสนาและงานสงัคม 

• ครไูปเยีย่มครอบครวัและก าหนดเป้าหมายการเรยีนรู้
ทีเ่หมาะสมรว่มกบัเจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนกบัครอบครวั  

• เดก็จะไดเ้ขา้กลุ่มเล่นกบัเพื่อนเมือ่ถงึวยัทีเ่หมาะสม  
• ทมีเจา้หน้าทีด่า้นการศกึษาของเขตพื้นทีร่วมเดก็

พกิารไวใ้นแผนงานและการจดัสรรทรพัยากรดว้ย  

• ผูป้กครองเป็นสมาชกิกลุ่มผูป้กครองหรอืกลุ่มคน
พกิารในทอ้งถิน่และสามารถวางแผนหรอืเรยีกรอ้ง
เพื่ออนาคตของเดก็ได ้ 

• ครอบครวัถูกตราหน้าเมือ่เดก็เกดิมา  
• พีส่าวตอ้งออกจากโรงเรยีนมาเลี้ยงน้อง 

• เพื่อนบา้นและเดก็อื่นๆ หลกีเลีย่งทีจ่ะมาทีบ่า้นนี้
และกลวัเดก็พกิารคนนี้ 

• เดก็ถูกกกัตวัไวใ้นบา้น เพื่อใหอ้ยู่นอกสายตาคน
อื่น และคอ่ยๆ พึง่พาคนในครอบครวัมากขึน้  
ตวัแคระแกรนลง 

• ครอบครวัใชเ้งนิไปกบัการรกัษาทีไ่มม่ี
ประสทิธภิาพ 

• บดิารูส้กึอบัอาย โทษวา่เป็นความผดิของมารดา   
แลว้จากครอบครวันี้ไป 

• มารดาตอ้งท างานหนกัมากขึน้และไมรู่ว้า่จะชว่ย
บตุรอย่างไร  

• มารดาเริม่เพกิเฉยและทุบตบีตุรพกิารคนนี้ซึง่
กลายมาเป็นภาระยิง่ขึน้ทุกวนั 

• พี่ๆ  ไมส่ามารถแต่งงานหรอืหางานท าไดเ้พราะมี
มลทนิเนื่องจากน้องเป็นคนพกิาร  

 
ช่วยรกัษาไว้ซ่ึงกลุ่มเรียนรู้เฉพาะทาง 
บางครัง้เดก็พกิารกม็คีวามจ าเป็นในการเรยีนรูเ้ฉพาะอย่าง (เชน่ การเรยีนภาษามอืหรอือกัษรเบรลล์) ทีเ่ดก็จ าเป็นตอ้ง
มารวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื่อเรยีนรู ้เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยเหลอืไดโ้ดยการจดัตัง้และ
ด าเนินการกลุ่มเหล่านี้ และเชือ่มโยงนกัเรยีนพกิารกบัองคก์รเพื่อคนพกิารซึง่จะสามารถอ านวยความสะดวกในการ
เรยีนรูข้องเดก็กลุ่มนี้ได ้ 
 
กลุ่มผูใ้ชภ้าษามอืบางสว่นรูส้กึวา่การเรยีนการสอนภาษามอืในสภาพแวดลอ้มแบบหอ้งเรยีนในระบบนัน้คอ่นขา้ง         
ท าไดย้าก คนหูหนวกจ านวนมากไมไ่ดม้องวา่ตนเป็นคนพกิารแต่เพยีงเป็นชนกลุ่มน้อยทางภาษาเท่านัน้ องคก์รพฒันา
ภาคเอกชนระดบันานาชาตทิีป่ฏบิตังิานในประเทศต่างๆ ทีม่รีายไดต้ ่าพบวา่ผูเ้รยีนทีเ่ป็นใบม้กัไมไ่ดร้บัการสอนภาษา
มอืเป็นภาษาถิน่ของตนเองแต่สอนเป็นภาษาต่างชาตแิทน โปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนทีส่อนภาษามอืจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรบัคนหูหนวกและครอบครวัโดยเฉพาะอย่างยิง่หากมกีารคดัเลอืกผูใ้หญ่ทีเ่ป็นคนหูหนวก
ใหม้าเป็นคร ู โดยโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยดแูลในดา้นต่างๆ ดงันี้  
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• การเคารพสทิธแิละการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีหู่หนวก  
• การจดัการเรยีนการสอนแบบพเิศษนี้มไิดเ้ป็นการตดัเดก็พกิารออกจากสงัคม ครอบครวัหรอืชมุชนแต่อย่างใด 

แต่กลบัเป็นการพฒันาศกัยภาพของเดก็ใหส้ามารถใชช้วีติรว่มกบัครอบครวัและชมุชนไดด้ยีิง่ขึน้  
 
 
กรอบท่ี 46 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
ซุงส่งต่อทกัษะของตนให้อื่น 
 
ซุงเป็นชายหนุ่มทีม่คีวามเฉลยีวฉลาด เขาอาศยัอยู่ในหมูบ่า้นแห่งหนึ่งไมไ่กลจากนครโฮจมินิห์ประเทศเวยีดนาม ซุงมี
ภาวะหูหนวกแต่ก าเนิด  ซึง่ท าใหเ้ขาเริม่เรยีนภาษามอืตัง้แต่เลก็ นอกจากนี้เขายงัไดเ้รยีนการอ่านและการเขยีน
ภาษาองักฤษอกีดว้ย ซุงเริม่ท างานแบบเตม็เวลาและมชีวีติทีด่ขี ึน้เมือ่อายุได ้ 25 ปี จากนัน้สมาชกิของ Ho Chi Minh 
City Deaf Club และเหล่าผูน้ าของโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดข้อใหซุ้งสอนภาษาองักฤษใหแ้กพ่วกเขา
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึโลกแห่งวรรณกรรมไดแ้ละสามารถเขยีนภาษาอื่นนอกจากภาษาเวยีดนาม ดว้ยความชว่ยเหลอื
ของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน องคก์รการกศุลในทอ้งถิน่และหน่วยงานรฐัระดบัเทศบาล ผูใ้หญ่หู
หนวกจ านวน 30 คนจงึไดเ้ขา้ศกึษาในชัน้เรยีนภาคค ่าสปัดาห์ละสองวนั ซุงสอนตามเนื้อหาของหลกัสตูร
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาทีส่อง นกัเรยีน 20 คนทีเ่ขา้เรยีนเป็นประจ าไดจ้่ายคา่เล่าเรยีนใหก้บัซุงเป็นเงนิมลูคา่
เทยีบเท่า 1 ดอลลารส์หรฐัต่อคาบ ซึง่ทุกคนสามารถใชภ้าษาองักฤษขัน้พื้นฐานไดใ้นเวลาสองปีต่อมา  และเริม่พฒันา
และบนัทกึภาษามอืเป็นภาษาเวยีดนามในทีส่ดุ  

 
ดแูลให้ศนูยเ์ลีย้งเดก็ในชุมชนมีความเหมาะสม  
ศนูย์รบัเลี้ยงเดก็เวลากลางวนัในแต่ละชมุชนมกัจดัตัง้ขึน้เพื่อแบง่เบาภาระของผูป้กครองซึง่มลีูกพกิารทีต่อ้งไดร้บัการ
ดแูลตลอด 24 ชัว่โมง ศนูย์เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์กบัผูป้กครองมากกจ็รงิ แต่คณุภาพของกจิกรรมและการเรยีนรู้
ส าหรบัเดก็กลบัอยู่ในระดบัทีต่ ่ากวา่มาตรฐาน โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยดแูลใหศ้นูย์เหล่านี้
พฒันากจิกรรมและการเล่นเพื่อการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัอายุและเป็นประโยชน์สงูสดุส าหรบัเดก็โดยภายในศนูย์จะตอ้ง
มจีดัการศกึษาแบบเรยีนรวมใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดแ้ละยงัจะตอ้งน าเดก็ปกตใินทอ้งถิน่และผูป้กครองของเดก็
เหล่านัน้ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มดว้ย  
 
อ านวยความสะดวกให้เกิดการเช่ือมโยงกบัโรงเรียนในระบบ  
ระบบการศกึษาในหลายประเทศไมใ่หค้วามส าคญักบัการศกึษานอกระบบโรงเรยีนเมือ่เทยีบกบัการศกึษาในระบบ
โรงเรยีน ขอ้ดขีองโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน คอื  มกัจะใชห้ลกัสตูรและวธิกีารสอนทีย่ดืหยุ่นกวา่  สง่ผลให้
ผูเ้รยีนไดร้บัประโยชน์ แต่ในขณะเดยีวกนักม็ขีอ้จ ากดั  โดยเฉพาะอาจท าใหเ้กดิปญัหาขณะทีน่กัเรยีนจะตอ้งเปลีย่นเขา้
สูร่ะบบการศกึษาปกตดิว้ยเหตุนี้  หากไมม่กีารเชือ่มโยงอย่างเป็นระบบระหวา่งการศกึษาในระบบโรงเรยีนและนอก
ระบบโรงเรยีนแลว้การศกึษานอกระบบโรงเรยีนกอ็าจท าใหค้นพกิารถูกแยกออกจากสงัคมมากกวา่เดมิดว้ยไดเ้ชน่กนั  
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กรอบท่ี 47 สาธารณรฐัอินเดีย 
โปรแกรมยื่นมือเข้าช่วยเหลือของรฐับาล 
 
รฐับาลอนิเดยียอมรบัการจดัการศกึษาศกึษาทีบ่า้นของเดก็พกิารวา่เป็นรปูแบบหนึ่งของการศกึษาส าหรบับคุคลทีไ่ม่
สามารถเขา้ถงึการศกึษาในระบบโรงเรยีนไมว่า่จะดว้ยเหตุใดกต็าม โดยทางรฐับาลมโีปรแกรมใหค้ าปรกึษากบั
ผูป้กครองและสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัความส าคญัของการสง่เดก็ไปเรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิาร
มหีน้าทีค่ดัอาสามคัรในชมุชนเพื่อชว่ยและประสานงานกบัองคก์รพฒันาภาคเอกชน โดยอาสาสมคัรแต่ละรายจะดแูล
เดก็สามคนและไดร้บัเงนิคา่ตอบแทนจากโรงเรยีน เมือ่เดก็เขา้สูร่ะบบการศกึษาทีบ่า้นแลว้กจ็ะไดร้บัการบรรจุใหเ้ขา้
ศกึษาต่อในโรงเรยีนในชมุชนและผูบ้รหิารโรงเรยีนกจ็ะตอ้งรบัผดิชอบเดก็คนนัน้ดว้ย การด าเนินงานลกัษณะนี้ชว่ยให้
รฐับาลสามารถเขา้ถงึกลุ่มเดก็ทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึโรงเรยีนได ้และจะดแูลเดก็ทีบ่า้นเชน่นี้เรือ่ยไประยะหนึ่ง กระทัง่เดก็
มคีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้รบัการศกึษาแบบเรยีนรวมหรอืมทีกัษะเพยีงพอต่อการด ารงชวีติ ความคดิรเิริม่ของรฐับาลชว่ย
ใหเ้กดิการเชือ่มโยงทีม่ปีระสทิธภิาพระหวา่งโปรแกรมการศกึษานอกระบบและในระบบโรงเรยีน เอื้ออ านวยใหเ้กดิ
การเรยีนรวมและเปิดโอกาสการเรยีนรูใ้หม่ๆ  ของเดก็พกิารดว้ย  

 
แมว้า่การศกึษานอกระบบและการศกึษาในระบบโรงเรยีน จะมกีารด าเนินงานทีแ่ยกออกจากกนัและมแีนวคดิทีแ่ตกต่าง
กนัเลก็น้อย แต่การศกึษาทัง้สองระบบกส็ามารถเกือ้กลูกนัไดแ้ละเอื้อประโยชน์ส าหรบัอกีระบบหนึ่งไดใ้นหลายทาง
ดว้ยกนั โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยอ านวยความสะดวกใหเ้กดิการเชือ่มโยงดงักล่าวได ้ดงันี้   

• เชญิผูน้ าในสว่นของภาคการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน ใหเ้ขา้รว่มโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชมุชนเพื่อพฒันากลยุทธ์การเรยีนรวม  

• เสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัโรงเรยีนปกตโิดยการจดัการฝึกอบรมแกผู่ป้กครองและครใูนเรือ่งการท าใหโ้รงเรยีน
เป็นแบบเรยีนรวม และสง่เสรมิความสมัพนัธ์ระหวา่งบา้นและโรงเรยีน  

• อ านวยความสะดวกการสง่ผา่นผูเ้รยีนพกิารจากโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนเป็นการศกึษาในระบบ
โรงเรยีน 

• พฒันาโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนแบบเสรมิเพื่อชว่ยเดก็พกิารใหส้ามารถทีจ่ะประสบความส าเรจ็
ในการเรยีนในโรงเรยีนปกตไิด้ 

• อ านวยความสะดวกในการเลื่อนระดบัชัน้หรอืการใชช้วีติความเป็นอยู่ทีย่ ัง่ยนืต่างๆ ซึง่จดัใหม้ขี ึน้โดยภาค
การศกึษานอกระบบโรงเรยีน  

• สง่เสรมิใหม้กีารใชอ้าคารและสถานทีร่ว่มกนั เชน่ ใหโ้ปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนใชอ้าคารเรยีน
ของโรงเรยีนหลงัเลกิเรยีนเป็นตน้  

• สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีจ่ากโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนและการศกึษาในระบบโรงเรยีนไดแ้บง่ปนั     
การใหบ้รกิารและประสบการณ์รว่มกนั  
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กรอบท่ี 48 สาธารณรฐัฮอนดรูสั 
การสอนเสริมนอกเวลาเรียนช่วยแก้ปัญหาเดก็เรียนซ า้ชัน้ได้  
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนเมอืงเอลปอรเ์วอนีในประเทศฮอนดรูสัจดัการเรยีนการสอนเสรมิพเิศษ
นอเวลาเรยีนปกตใิหก้บัเดก็ปกตแิละเดก็พกิาร  ซึง่มคีวามเสีย่งทีเ่รยีนจะซ ้าช ัน้ประถมศกึษาปีทีห่นึ่ง เมือ่สิน้ปี
การศกึษากป็รากฏวา่เดก็ๆ ทีเ่ขา้เรยีนในโครงการสอบผา่นและมขีอ้มลูยนืยนัจากทางเขตวา่อตัราการซ ้าช ัน้ในปีนัน้
ลดลงถงึรอ้ยละ 75 จงึท าใหเ้ขตประสงคท์ีจ่ะรว่มมอืกบัโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนและน าเดก็พกิารไปเรยีน
รวมในโรงเรยีนประถมศกึษาแห่งต่างๆ ดว้ย  
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

บทน า 
สทิธขิองบคุคลในการเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นสทิธหินึ่งทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 24 ของอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิาร (4) การ
เรยีนรูต้ลอดชวีติหมายถงึกจิกรรมการเรยีนรูท้ ัง้ปวงทีม่เีป้าหมายและเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดชว่งชวีติของบคุคลหนึ่ง 
เป้าหมายดงักล่าวกค็อืเพื่อยกระดบัความรู ้ทกัษะและความสามารถของตนเอง ผา่นการเรยีนรูท้ีม่ไิดถู้กจ ากดัในดา้น
มติขิองเวลาและสถานทีใ่นการแสวงหาความรู ้(อย่างเชน่โรงเรยีน) หรอืมติขิองเวลาและสถานทีเ่พื่อการใชค้วามรู ้
(อย่างเชน่ทีท่ างาน) อกีต่อไป หากไมม่กีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ ความสามารถของบคุคลและชมุชนทีจ่ะแสวงหาความรู้
และทกัษะใหม่ๆ  หรอืปรบัเปลีย่นตนเองใหเ้ขา้กบัความเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยี
และสงัคมกจ็ะลดลงไปอย่างมากดว้ยเชน่กนั (32) 
 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติสามารถเกดิขึน้ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย  ทัง้ทีเ่ป็นแบบในระบบและนอกระบบโรงเรยีน 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นรปูแบบของการศกึษาทีเ่สรมิการศกึษารปูแบบอื่นๆ และสามารถมไีดแ้มใ้นกรณีทีม่กีารจดั
การศกึษาในระบบโรงเรยีนหรอืมโีอกาสในการฝึกอบรมต่างๆ อยู่แลว้ เนื่องจากการเรยีนรูต้ลอดชวีติมลีกัษณะเป็นองค์
รวม สว่นประกอบย่อยนี้จงึมหีลายแงม่มุทีซ่ ้ากบัสว่นประกอบย่อยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่สว่นประกอบย่อยเรือ่ง
การศกึษานอกระบบโรงเรยีนดงันัน้การเรยีนรูต้ลอดชวีติในคูม่อืนี้จะมุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ของเยาวชนและผูใ้หญ่ทีม่คีวามพกิารและเป็นผูท้ีม่ไิดศ้กึษาอยู่ในระบบโรงเรยีน  
 
กรอบท่ี 49  
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีไม่มีวนัจบส้ิน 
 
เชอรล์ยี์เป็นหญงิสาวทีฉ่ลาดหลกัแหลมและมพีรสวรรคม์าก  แต่เธอเป็นโรคสมองพกิารจงึตอ้งออกจากโรงเรยีนปกติ
แมว้า่จะมคีะแนนสอบสงูสดุในหลายวชิา เชอรล์ยี์เรยีนส าเรจ็การศกึษาในระดบัมหาบณัฑติดา้นบรหิารธุรกจิใน
โปรแกรมของมหาวทิยาลยัระบบเปิดและปจัจุบนัเธอกท็ างานเป็นผูจ้ดัการ  แมทุ้กวนันี้  เธอกย็งัคงเสาะหาวธิกีาร
พฒันาทกัษะและความสามารถใหม่ๆ  ตามความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นการท างาน  โดยเฉพาะอย่างยิง่  ทกัษะดา้นการ
ใชค้อมพวิเตอรข์องตนอย่างต่อเนื่องดว้ย เชอรล์ยี์มองวา่การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีไ่มม่วีนัจบสิน้ การทีเ่ธอแสวงหา
โอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติท าใหเ้ธอกา้วหน้าในอาชพีการงานและกา้วผา่นอุปสรรคขวางกัน้ในสงัคมทีม่แีต่การ
แบง่แยกและการกดีกนันี้ได ้ 
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กรอบท่ี 50 สาธารณรฐัแอฟริกาใต้ 
เพ่ิมศกัยภาพผูใ้หญ่ให้เป็นอิสระและพ่ึงพาตนเองได้มากย่ิงขึน้  
 
ENABLE คอืโปรแกรมทีจ่ดัขึน้โดยความรว่มมอืกนัระหวา่งองคก์รเพื่อคนพกิารแห่งหนึ่งและองคก์รพฒันาภาคเอกชน
อกีแห่งหนึ่งในเมอืงใกลก้บัเมอืงเดอรบ์นัประเทศแอฟรกิาใต ้โปรแกรมนี้มคีรคูนหนึ่งชือ่ฟนัเดลวาซึง่เป็นคนพกิาร
เชน่กนั เธอสอนผูใ้หญ่พกิารใหรู้ห้นงัสอื  สามารถอ่าน เขยีนและค านวณเลขได ้ช ัน้เรยีนของเธอคอืตูค้อนเทนเนอร์
เกา่ทีเ่ยาวชนในเมอืงชว่ยกนับรูณะใหมเ่พื่อปรบัสภาพใหเ้ป็นหอ้งเรยีนได ้เป้าประสงคข์อง ENABLE คอืการท าให้
ผูใ้หญ่พกิารเหล่านี้สามารถพึง่พาตนเองและเป็นอสิระมากยิง่ขึน้ ช ัน้เรยีนของ ENABLE จะสอนเรือ่งสทิธขิองคน
พกิารและใหข้อ้มลูหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการขอรบัเงนิชว่ยเหลอืสนบัสนุนและการสรา้งรายไดต้่างๆ ภายในโปรแกรม
นี้สอนเยบ็ปกัถกัรอ้ยและยงัไดส้อนเรือ่งวธิกีารวดั การนบัและการค านวณตน้ทุนคา่ของเพื่อการผลติสนิคา้ต่างๆ 
ผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่มาเขา้เรยีนดว้ยหลายเหตุผลดว้ยกนั อาท ิเพื่อหาเงนิทุน เรยีนภาษาองักฤษเพื่อทีจ่ะไดส้ือ่สารกบั
แพทย์ไดส้ะดวกยิง่ขึน้หรอือ่านฉลากบนขวดยาได ้ดว้ยความทีฟ่นัเดลวาเองกเ็ป็นคนพกิาร  เธอจงึรูส้กึวา่ตนเอง
สามารถเป็นแบบอย่างใหก้บันกัเรยีนของเธอได ้โปรเจค ENABLE สะทอ้นถงึค าขวญัคนพกิารทีว่า่ “ไมม่เีรือ่งใดที่
เกีย่วกบัเราทีป่ราศจากเรา” ไดเ้ป็นอย่างด ีและโปรแกรมนี้ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ในลกัษณะทีค่นพกิารสามารถเขา้ไปมี
สว่นรว่มในทุกระดบัของการตดัสนิใจและการด าเนินงานอย่างแทจ้รงิ  

 

  



67 

 

เป้าหมาย 
เยาวชนและผูใ้หญ่ทีพ่กิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่คีณุภาพและไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย  
 
บทบาทของโปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 
บทบาทของโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนคอืการมอบโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหค้นพกิารเพื่อป้องกนัไมใ่ห้
คนพกิารถูกกดีกนัหรอืผลกัออกไปอยู่ชายขอบสงัคมและไมม่งีานท า  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• เดก็พกิารในโรงเรยีนปกตไิดร้บัความชว่ยเหลอืเรือ่งการเขา้สูก่ารประกอบอาชพี  หรอืโอกาสในการฝึกอบรม
ทกัษะต่างๆ ผา่นทางการแนะแนวอาชพีและการใหค้ าปรกึษาในหมูเ่พื่อน  

• ผูใ้หญ่ทีพ่กิารสามารถเขา้ถงึโอกาสการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามยดืหยุ่นและเหมาะสมตลอดชวีติ เชน่ 
การศกึษาผูใ้หญ่ผา่นโรงเรยีนในระบบเปิดและการศกึษาทางไกลในระดบัอุดมศกึษา  

• บคุคลและกลุ่มบคุคลทีม่คีวามตอ้งการบางอย่าง อาท ิเยาวชนและผูใ้หญ่ทีม่คีวามทุพพลภาพรา้ยแรงหรอื
ซ ้าซอ้นตลอดจนบคุคลทีท่ าหน้าทีด่แูลรวมทัง้สมาชกิในครอบครวัสามารถเขา้ถงึโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องได ้ 

• เยาวชนและผูใ้หญ่ทีพ่กิารสามารถเขา้ถงึการศกึษาอย่างต่อเนื่องเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะชวีติและการ
ด ารงชวีติใหอ้ยู่รอด ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบัชวีติครอบครวั เพศสมัพนัธ์ เชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์  

• นกัการศกึษาชมุชนจากโรงเรยีนรฐับาลโรงเรยีนเอกชนและจากสถาบนัการศกึษาอื่นๆ รว่มกนัรณรงคเ์พื่อให้
เยาวชนและผูใ้หญ่ทีเ่ป็นคนพกิารไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของสงัคมดว้ยการมอบโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

 
มโนทศัน์หลกั 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติหรอืการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตัง้อยู่บนพื้นฐานความเขา้ใจวา่เราทุกคนมกีารเรยีนรูอ้ยู่เสมอตลอด
ทุกชว่งชวีติของเรา และถอืเป็นสิง่ส าคญัยิง่ในโลกปจัจุบนัทีทุ่กสิง่มคีวามเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และซบัซอ้นมากขึน้ 
อย่างไรกต็าม  โอกาสในการเรยีนรูม้กัจะถูกจ ากดัอยู่เพยีงเฉพาะบางกลุ่มอายุ สถาบนัหรอืบคุคลทีม่เีงนิทุนหรอืสภาพ
รา่งกายทีอ่ านวยต่อการเขา้เรยีนในสถาบนัเหล่านัน้ ผูใ้หญ่ทีเ่ป็นคนพกิารมกัถูกกดีกนัออกจากสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูแ้บบในระบบโรงเรยีนหรอืหากไดเ้ขา้เรยีนกจ็ะตอ้งพบกบัความยากล าบากต่างๆ การเรยีนรูต้ลอดชวีติครอบคลุม
หลกัการทัง้หมดทีร่ะบไุวก้อ่นหน้าในสว่นประกอบย่อยการศกึษานอกระบบโรงเรยีน  และมมีโนทศัน์เพิม่เตมิทีส่ าคญั
ดงันี้  
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การศึกษาผูใ้หญ่ 
การศกึษาผูใ้หญ่เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติและเป็นสว่นทีส่ าคญัยิง่ ทีจ่ะท าใหบ้คุคลทีอ่ยู่ในวยั
ผูใ้หญ่ไดร้บัการวา่จา้งงาน สามารถเขา้เป็นสว่นหนึ่งของสงัคม  เป็นพลเมอืงทีม่คีวามกระตอืรอืรน้และมโีอกาสทีจ่ะ
พฒันาตนเองอยู่เสมอ  ผูใ้หญ่มกีารเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างจากเดก็ดงันัน้เราจงึตอ้งค านึงถงึความตอ้งการและลกัษณะการ
เรยีนรูข้องผูใ้หญ่ในขณะทีก่ าลงัพฒันาวธิกีารสอนและสือ่การสอนต่างๆ โอกาสในการไดร้บัการศกึษาตลอดชวีติจะ
เกดิขึน้ไดด้ว้ยแนวทางการสอนทีผู่เ้รยีนเป็นศนูย์กลาง  ซึง่มุง่สนใจเป้าหมายในการเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคน 
ประสบการณ์ทีผ่า่นมาในอดตีและการสง่เสรมิเพื่อใหเ้กดิความภาคภมูใิจในตนเอง  
 
ผูใ้หญ่มศีกัยภาพและความตอ้งการทีจ่ะน าหรอืก าหนดทศิทางการเรยีนรูข้องตนเอง โดยจะมคีวามคดิรเิริม่และตดัสนิใจ
เกีย่วกบัเรือ่งการเรยีนวา่ตนตอ้งการเรยีนอะไร ดว้ยวธิกีารอย่างไรและเมือ่ใด ตลอดจนระบไุดด้ว้ยวา่ตนตอ้งการการ
สนบัสนุนเพิม่เตมิอะไรบา้ง ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึมบีทบาทหลกัในทุกแงม่มุทีเ่กีย่วกบัการวางแผนการเรยีนและการน าพามา
ซึง่โอกาสในการเรยีนรู้ 
 
รปูแบบในการจดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูใ้หญ่จะตอ้งมลีกัษณะทีย่ดืหยุ่นและสรา้งสรรค ์มคีวามหลากหลายและตอบสนอง
ความตอ้งการผา่นการใชส้ือ่การเรยีนรู ้ตลอดจนเทคโนโลยตี่างๆ ทีอ่ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิารตามสมควร 
และสามารถทีจ่ะจดัการเรยีนรูใ้นสถานทีแ่ละเวลาทีห่ลากหลายได ้  
 
ประเภทของโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติรปูแบบทีพ่บไดโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก ่ 

• การศกึษาผูใ้หญ่ – ประกอบดว้ยการเรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะหรอืคณุวฒุเิพื่อการประกอบอาชพี  

• การศกึษาต่อเนื่อง  – ประกอบดว้ยหลกัสตูรแบบมหีน่วยกติและไมม่หีน่วยกติทีจ่ดัใหม้ขี ึน้โดย
สถาบนัการศกึษาในระบบ โดยมากมกัมวีตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาตนเองของผูเ้รยีน  

• การพฒันาในทางวชิาชพี – ประกอบดว้ยการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสมรรถนะในการปฏบิตังิาน โดยมากมกัเป็นการ
เรยีนรูผ้า่นการปฏบิตังิานจรงิซึง่นายจา้งเป็นผูจ้ดัขึน้  

• การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง – ประกอบดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจากการใชท้รพัยากรการเรยีนรูแ้ละเครือ่งมอืต่างๆ 
ซึง่รวมถงึหอ้งสมดุและอนิเทอรเ์น็ต 

 
โอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติมกัครอบคลุมการเรยีนการสอนอ่านเขยีนส าหรบัผูใ้หญ่ การเรยีนรูท้กัษะพื้นฐานอื่นๆ ใน
ลกัษณะทีย่ดืหยุ่นผา่นโรงเรยีนระบบเปิด การเทคนิคศกึษาและอาชวีศกึษา การพฒันาตนเองดว้ยทกัษะชวีติและการ
ด ารงชวีติใหอ้ยู่รอดและการฝึกอบรมทกัษะการสือ่สาร ตลอดจนโอกาสการเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มพึง่พาตนเองและองคก์ร
ผูป้กครอง การเรยีนรูต้่อเนื่องส าหรบัชนกลุ่มน้อยซึง่รวมถงึคนพกิารทีไ่มส่ามารถสรา้งรายไดด้ว้ยตนเอง  
 
การเรียนรู้ในระบบเปิด 
การเรยีนรูใ้นระบบเปิดมกัเกดิขึน้ในโรงเรยีนระบบเปิด  ซึง่จะเป็นการศกึษาทีน่ ามาซึง่โอกาสการเรยีนรูด้ว้ยการใช้
ระยะเวลาและรปูแบบทีผู่เ้รยีนตอ้งการ การเรยีนรูล้กัษณะนี้จะมหีลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัชวีติของผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่แต่
ไมเ่คยไดศ้กึษาในโรงเรยีนปกตหิรอืไมเ่คยส าเรจ็การศกึษา โดยจะใชว้ธิกีารสอนทีแ่ตกต่างไปจากกรอบดัง้เดมิและมี
ความคดิสรา้งสรรค ์ประกอบกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอนดว้ย นกัเรยีนจงึมกัจะเรยีนจาก
เอกสารการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้เป็นพเิศษอยู่ทีบ่า้นหรอืทีท่ างานของตนเองหรอืทีอ่ื่นใดทีส่ะดวกและใชร้ะยะเวลา
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เรยีนตามทีต่นเองตอ้งการสง่ผลใหท้ัง้เยาวชนและผูใ้หญ่มกัสามารถเรยีนรูท้กัษะและวชิาต่างๆ ไดข้ณะทีป่ระกอบอาชพี
ไปดว้ย  
 
กรอบท่ี 51 สาธารณรฐัอินเดีย 
ส่งเสริมให้มีการเรียนระบบเปิด 
 
โปรแกรม National Institute of Open Schooling ของประเทศอนิเดยีก าหนดไวว้า่ “ผูเ้รยีนย่อมมอีสิระในการเลอืก
เรยีนวชิาต่างๆ ตามความตอ้งการและเป้าหมายของตน ผูเ้รยีนจะใชร้ะยะเวลาในการศกึษามากน้อยอย่างไรกไ็ดต้าม    
ทีพ่วกเขาตอ้งการโดยจะไดร้บัเอกสารการเรยีนการสอนส าหรบัศกึษาดว้ยตนเองทีไ่ดร้บัการจดัท าขึน้เป็นพเิศษ 
การศกึษาดว้ยตนเองดงักล่าวจะมกีารใชท้รพัยากรสนบัสนุนผา่นระบบสญัญาณภาพและเสยีงหรอืชัน้เรยีนจรงิทีศ่นูย์
การศกึษาในวนัหยุดและชว่งสดุสปัดาห์ ผูเ้รยีนมอีสิระในการเขา้สอบแต่ละรายวชิาตามความพรอ้มของตนเอง ทัง้นี้
ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะสะสมหน่วยกติเพื่อขอส าเรจ็การศกึษาภายในเวลาหา้ปีหลงัจากทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนแลว้” (33) 

 
ทกัษะชีวิตและการด ารงชีวิตให้อยู่รอด 
ทกัษะชวีติและการด ารงชวีติใหอ้ยู่รอดหมายถงึความรูแ้ละทกัษะพื้นฐานทีทุ่กคนจ าเป็นตอ้งมเีพื่อทีจ่ะไดส้ามารถ
ประกอบกจิการงานต่างๆ ทีบ่า้นและสามารถใชช้วีติรว่มกบัครอบครวั ชมุชนและสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่
เนื่องจากปญัหาเรือ่งการกดีกนัและการแบง่แยกต่างๆ ท าใหค้นพกิารจ าเป็นตอ้งมทีกัษะเหล่านี้เพิม่มากเป็นพเิศษและ
ยงัตอ้งการการสนบัสนุนเพื่อใหส้ามารถพฒันาทกัษะเหล่านี้  ซึง่กถ็อืเป็นสว่นหนึ่งของการเรยีนรูใ้นทุกชว่งระยะของ
ชวีติ  และโดยเฉพาะคนทีม่ปีญัหาสขุภาพจติ ปญัญาและประสาทสมัผสันัน้  จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ถงึโอกาสในการพฒันา
ทกัษะชวีติและการด ารงชวีติใหอ้ยู่รอดมากเป็นพเิศษ  
 
กิจกรรมแนะน า 
 
อ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนพิการ  
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนอยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสมทีจ่ะท าหน้าทีป่ระสานงานระหวา่งนกัเรยีน
พกิารและครอบครวั นายจา้ง ผูฝึ้กสอนและกลุ่มองคก์รทีท่ าหน้าทีร่ณรงคต์่าง  ซึง่การเปลีย่นบทบาทจากนกัเรยีนใน
โรงเรยีนมาเป็นการท างานในทีท่ างานหรอืการฝึกอบรมทกัษะเพิม่เตมิและการด ารงชวีติดว้ยตวัเองเป็นสิง่ทีย่ากเป็น
อย่างยิง่โดยเฉพาะหากไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนใดๆ โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยเลอืกและแนะน า
อาชพีต่างๆ และจดัใหม้โีอกาสในการใหค้ าปรกึษาระหวา่งเพื่อนคนพกิารดว้ยกนัเพื่อท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่คนพกิาร
สามารถเขา้ถงึการประกอบอาชพีต่างๆ นอกจากนี้ยงัควรดงึเอาองคก์รเพื่อคนพกิารเขา้มาชว่ยแนะน าและสนบัสนุน
เยาวชนในการสรา้งทกัษะและความมัน่ใจ  เพื่อทีจ่ะไดต้ดัสนิใจเรือ่งต่างๆ และก าหนดการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  
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พิจารณาหาโอกาสในการจดัการศึกษาด้านการรู้หนังสือและการจดัการศึกษาผูใ้หญ่  
ผูใ้หญ่ทีพ่กิารจ านวนมากไมไ่ดร้บัการศกึษาในระบบโรงเรยีนหรอืการศกึษาต่อเนื่องเพราะอุปสรรคต่างๆ ซึง่รวมถงึการ
ขาดคณุสมบตัใินการเขา้เรยีน อาคารเรยีนอยู่ในลกัษณะทีค่นพกิารไมส่ามารถใชง้านได ้ ไมม่คีา่เล่าเรยีน สถาบนัไม่
เตม็ใจรบัคนพกิารหรอืตอ้งท างานในชว่งทีม่กีารเรยีนการสอน โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถพจิารณา
หาและสรา้งโอกาสในการจดัการศกึษาดา้นการรูห้นงัสอืและการศกึษาผูใ้หญ่ผา่นโรงเรยีนระบบเปิดในชมุชนวงกวา้ง
ยิง่ขึน้ โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิโรงเรยีนระบบเปิดและโปรแกรมการศกึษา
ผูใ้หญ่ทีม่อียู่แลว้เพื่อชว่ยรบัผูใ้หญ่พกิารเขา้เรยีนดว้ย และดแูลใหเ้อกสารการเรยีนการสอนและวธิกีารสือ่สารมลีกัษณะ
ทีเ่หมาะสมและคนพกิารเขา้ถงึได้ 
 
กรอบท่ี 52 
การเดินทางอนัประสบความส าเรจ็ของมายา  
 
มายาสามารถเรยีนส าเรจ็ช ัน้ประถมศกึษาปีทีห่นึ่งถงึสามทีโ่รงเรยีนไดเ้พราะไมม่กีารสอบดว้ยขอ้สอบอตันยัแต่มายามี
ปญัหาความพกิารทัง้ดา้นการมองเหน็ปญัญาและกายภาพจงึถูกผูบ้รหิารของโรงเรยีนบงัคบัใหอ้อกจากโรงเรยีนเมือ่
เธออายุไดเ้พยีง10 ปี จากนัน้เธอไดไ้ปขอรบัค าแนะน าจากสมาคมเพื่อคนตาบอด ทางสมาคมจงึไดช้ว่ยน าเธอไป
สมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนระบบเปิดแห่งหนึ่ง ทีโ่รงเรยีนนี้เองมายาใชเ้วลาถงึ 13 ปีในการเรยีนจนส าเรจ็ช ัน้
มธัยมศกึษา หลงัจากนัน้เธอจงึไปฝึกอบรมดา้นอาชพี หลกัสตูรคอมพวิเตอรแ์ละเขา้เรยีนในชัน้เรยีนทกัษะทางสงัคม 
ปจัจุบนันี้มายามคีวามรูเ้ร ือ่งการจดัดอกไมแ้ละการท าดอกไมป้ระดษิฐ์ เธอยงัคงลงเรยีนวชิาต่างๆ ทีโ่รงเรยีนระบบ
เปิดแห่งนัน้ตามความจ าเป็นและความสนใจของเธออย่างต่อเนื่อง  

 
พิจารณาหาโอกาสส าหรบัการจดัการศึกษาต่อเน่ือง  
ปจัจุบนัสถาบนัการศกึษาในทอ้งถิน่ต่างๆ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเขา้ศกึษาแบบต่อเนื่องๆ มากขึน้เรือ่ยๆ เชน่เดยีวกนักบั
การจดัการศกึษาทางไกลและโปรแกรมการศกึษาโดยใชเ้วบ็เป็นฐาน  ซึง่ส าหรบัการศกึษาทางไกลนัน้  สามารถก าจดั
อุปสรรคเกีย่วกบัระยะทาง การขาดบรกิารดา้นการขนสง่และสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่อื้ออ านวย ทัง้ยงัสามารถท าใหค้น
พกิารสามารถศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาไดอ้กีดว้ย  
 
เจา้หน้าทีโ่ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนจ าเป็นตอ้งรบัทราบถงึพฒันาการเหล่านี้และมคีวามพรอ้มทีจ่ะชว่ยคน
พกิารใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากสทิธทิีต่นม ีโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถพจิารณาหาโอกาสทีค่น
พกิารจะไดร้บัการศกึษาต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาทางไกล และสามารถท างานรว่มกบัสถาบนัต่างๆ เพื่อ
ชว่ยใหส้ถาบนัเหล่านัน้รบันกัเรยีนพกิารเขา้ศกึษานอกจากนี้โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนยงัสามารถชว่ยเหลอื
ผูใ้หญ่ทีพ่กิารใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนทีจ่ าเป็น (เชน่ การเขา้ถงึบรกิารอนิเทอรเ์น็ตหรอืโปรแกรมเสยีงอ่านขอ้ความบน
หน้าจอ) และเพิม่ความมัน่ใจและทกัษะใหแ้กเ่ขาเหล่านัน้เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากการไดร้บัโอกาสในการศกึษา
ทางไกล 
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กรอบท่ี 53 มาเลเซีย 
การศึกษาเสมือนจริง 
 
ยูซอฟเป็นหญงิอายุ27 ปีซึง่อาศยัอยู่ทีจ่อรจ์ทาวน์ ประเทศมาเลเซยี ยูซอฟเป็นอมัพาตตัง้แต่เมือ่ 14 ปีกอ่น เธอสมคัร
เขา้เรยีนในโปรแกรมเรยีนทางไกลของมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในสาขาวรรณกรรม เธอกล่าววา่เธอตอ้งการทีจ่ะศกึษา
ใหส้ าเรจ็ในชัน้ปรญิญาบตัรมานานแลว้เพื่อเป็นตวัอย่างใหแ้กน่้องๆ ทัง้เจด็คนของเธอ เธอเรยีนผา่นระบบออนไลน์
โดยใชส้ือ่วดีโีอและศกึษาหน่วยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองต่างๆ  

 
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ส าหรบับคุคลและกลุ่มบคุคลท่ีมีความต้องการพิเศษ  
โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถชว่ยบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหส้ามารถเขา้ถงึโอกาส
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม และพฒันาทกัษะทีต่นเองตอ้งการและจ าเป็นส าหรบัตนได ้ โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน
สามารถพจิารณาหาหรอืสรา้งโอกาสส าหรบับคุคลทีม่คีวามพกิารในระดบัทีร่นุแรงใหส้ามารถเขา้ศกึษาในโรงเรยีน รบั
การฝึกอบรมหรอืเขา้ถงึโอกาสการเรยีนทางไกลได ้นอกจากนี้โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนยงัสามารถ
ชว่ยเหลอืบคุคลทีม่าจากชนกลุ่มน้อยใหส้ามารถเขา้ถงึบทเรยีนเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมดว้ย  
 
ท าให้เกิดความมัน่ใจเรื่องโอกาสในการเรียนรู้ทกัษะชีวิตและการด ารงชีวิตให้อยู่รอด  
โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถประสานงานกบัองคก์รและกลุ่มชมุชนต่างๆ เพื่อมอบโอกาสใหก้บั
เยาวชนและผูใ้หญ่ทีพ่กิารใหส้ามารถพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติประจ าวนัและการเขา้รว่มเป็นสว่นหนึ่ง
ของสงัคม เชน่ การดแูลตนเอง การเดนิทาง การซื้อของ พฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่หมาะสม การสรา้งความมัน่ใจ ความ
ภาคภมูใิจในตวัเอง เรือ่งเพศ การแต่งงานและการเลี้ยงดบูตุร ความตระหนกัเรือ่งเชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์การรกัษา
สขุภาพและการสรา้งสภาพความเป็นอยู่ทีด่ ีการบรหิารการเงนิ การเป็นพลเมอืง  และการมสีว่นรว่มทางการเมอืง 
หลกัการส าคญั ณ จุดนี้คอืการพจิารณาหาโปรแกรมการศกึษาทีม่อียู่แลว้และรว่มงานกบัโปรแกรมเหล่านัน้เพื่อท าให้
การจดัโปรแกรมมลีกัษณะเป็นการเรยีนรวมมากกวา่ทีจ่ะตัง้โปรแกรมคูข่นานขึน้มา ทัง้นี้เนื่องจาก  คนบางกลุ่มมคีวาม
อ่อนไหวมากเป็นพเิศษ เชน่ เดก็หญงิทีพ่กิาร คนพกิารทางปญัญาหรอืคนทีม่ปีญัหาทางสขุภาพจติในระยะยาว บคุคล
เหล่านี้อาจตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืใหส้ามารถพฒันาทกัษะการป้องกนัตนเองจากการทุบตหีรอืการล่วงละเมดิทางเพศ
ดว้ย  
 
ร่วมงานกบันักการศึกษาในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเป็นสงัคมหน่ึงเดียว  
ปญัหาการกดีกนัคนพกิารในเรือ่งการศกึษามกัเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอกมากกวา่ปจัจยัภายในตวับคุคล นกัการศกึษา
ชมุชนในองคก์รพฒันาของรฐัและเอกชนและโรงเรยีนชมุชนอื่นๆ ตลอดจนสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นโรงเรยีนเอกชน
จะตอ้งด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรวมและการมสีว่นรว่มของคนพกิารในกจิกรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
เมือ่ไดร้บัทราบถงึความจ าเป็นตรงจุดนี้แลว้ โปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนสามารถท างานรว่มกบัองคก์รชมุชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่องคก์รเพื่อคนพกิารและสมาคมผูป้กครองเพื่อรว่มกนัแบง่ปนัประสบการณ์และความรู ้ ซึง่จะท าให้
เกดิความตระหนกัในเรือ่งความพกิารและสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรวมในทุกโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เราสามารถ
สรา้งเจตคตเิชงิบวกไดโ้ดยการจดักจิกรรมยกระดบัความตระหนกัในชมุชน และสง่เสรมิการใหค้วามรูแ้กก่ลุ่มชนชาย
ขอบสงัคมรวมถงึคนพกิารเป็นตน้ ปญัหาการกดีกนัและการแบง่แยกสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการจดัใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ
ทีห่ลากหลายซึง่จะสามารถแบง่ปนักนัไดภ้ายในชมุชนและชว่ยใหส้มาชกิในชมุชนไดพ้บปะหารอืหรอืมปีฏสิมัพนัธ์กบั
คนพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา  
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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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