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ค าน า 

 
การทีไ่ดอ้ยู่และมสีว่นรว่มในวถิชีวีติทางสงัคมของครอบครวัและชมุชนของตนเองถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัต่อการ
พฒันาของบคุคล ทัง้นี้เพราะโอกาสในการเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคมมผีลอย่างมากต่ออตัลกัษณ์ ความ
เคารพตนเอง คณุภาพชวีติและสถานะทางสงัคมของบคุคลนัน้ๆ แต่เนื่องจากคนพกิารคนพกิารตอ้งประสบอุปสรรค
หรอืสิง่ขวางกัน้ต่างๆ จากสงัคม จงึท าใหม้โีอกาสในการเขา้รว่มกจิกรรมทางสงัคมคอ่นขา้งน้อย  
 
ในอดตีทีผ่า่นมาโปรแกรมการฟ้ืนฟูโดยชมุชน ( ซบีอีาร)์ จ านวนมากมุง่เน้นเรือ่งปญัหาดา้นสขุภาพและกจิกรรมการ
ฟ้ืนฟูเป็นหลกัโดยมกัจะไมไ่ดค้ านึงถงึหรอืละเลยความตอ้งการทางสงัคมของคนพกิารคนพกิาร แมใ้นปจัจุบนันี้
ประเดน็ต่างๆ อย่างเชน่ความสมัพนัธ์ การแต่งงานและการดแูลบตุร  ก็ ยงัคงถูกมองวา่เป็นเรือ่งทีอ่่อนไหวต่อ
ความรูส้กึหรอืยากเกนิจะกล่าวถงึ ในขณะทีก่ารเขา้ถงึกจิกรรมทางวฒันธรรม กฬีาและสนัทนาการหรอืแมแ้ต่ความ
ยุตธิรรมกถ็ูกมองวา่ไมใ่ชเ่รือ่งจ าเป็นนกั องคป์ระกอบดา้นสงัคมนี้จะเน้นถงึความส าคญัของประเดน็ต่างๆ ขา้งตน้ใน
ชวีติของคนพกิารคนพกิารและความจ าเป็นทีโ่ปรแกรมซบีอีารจ์ะตอ้งเขา้ ไปแกไ้ขเรือ่งเหล่านี้ดว้ย  
 
เป้าหมาย 
 
คนพกิารคนพกิารจะตอ้งมบีทบาทในสงัคมอย่างมคีวามหมายและสามารถทีจ่ะรบัผดิชอบต้่อครอบครวัและชมุชนของ
ตนเอง และไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนักบัสมาชกิอื่นๆ ในสงัคม  
 
บทบาทของซีบีอาร ์
 
บทบาทของซบีอีารค์อืการท างานรว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกกลุ่มเพื่อให้ เกดิความเชือ่ม ัน่วา่คนพกิารคนพกิารจะมสีว่นรว่ม
ในชวีติทางสงัคมของครอบครวัและชมุชนของตนเองอย่างเตม็ที ่ โดยทีโ่ปรแกรมซบีอีารส์ามารถใหก้ารสนบัสนุนและ
ใหค้วามชว่ยเหลอืคนพกิารคนพกิารใหส้ามารถเขา้ถงึโอกาสทางสงัคมและยนืหยดั ทา้ทายจากการถูกประณามและ
การกดีกนัต่างๆ จนกระทัง่น าไปสู่ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมในทางทีด่ขี ึน้ 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 
 

• ชมุชนมคีา่นิยมต่อคนพกิารคนพกิารในฐานะทีเ่ขาเหล่านัน้เป็นสมาชกิในครอบครวัและมบีทบาทและความ
รบัผดิชอบทางสงัคมทีห่ลากหลาย 

• คนพกิารคนพกิารและครอบครวัไดร้บัการกระตุน้และสนบัสนุนใหใ้ชท้กัษะและทรพัยากรทีต่นมใีนการ
พฒันาชมุชนของตน 

• ชมุชนยอมรบัคนพกิารคนพกิารในฐานะสมาชกิทีม่ ีคณุคา่และสามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บัชมุชนได ้ 

• สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคทีข่วางกัน้คนพกิารคนพกิารและครอบครวัไมใ่ห้เขา้ไปมสีว่นรว่มในบทบาทและกจิกรรม
ทางสงัคมจะตอ้งถูกทา้ทายและตัง้ค าถาม 

• หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ตอ้งสนองตอบต่อความตอ้งการของคนพกิารคนพกิารและสมาชกิในครอบครวั พรอ้ม
ทัง้ใหก้ารสนบัสนุนและบรกิารทางสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพเมือ่คนพกิารคนพกิารและครอบครวัตอ้งการ 
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กรอบท่ี 1เมก็ซโิก 
การสร้างความมัน่ใจในการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนของชุมชน  
 
พนิย่า พาวเมรา่เป็นองคก์รพฒันาภาคเอกชนซึง่ด าเนินงานอยู่ทางชายฝ ัง่ออ็กซาซ่าทางตอนใตข้องประเทศสหรฐั
เมก็ซโิก พนิย่า พาวเมรา่รเิริม่กจิกรรมซบีอีารข์ ึน้ในปี ค.ศ. 1989 ปจัจุบนัมโีครงการอยู่ในชมุชนห่างไกลเจด็แห่งและ
รว่มงานอย่างใกลช้ดิกบัคนพกิารคนพกิารและครอบครวัเพื่อแกป้ญัหาเรือ่งความจ าเป็นต่างๆ ในชวีติประจ าวนั 
นอกจากนี้พนิย่า พาวเมรา่ยงัรว่มงานกบัหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ คร ูผูใ้หบ้รกิารขนสง่มวลชนและผูป้ระกอบวชิาชพี
ทางการแพทย์ในทอ้งถิน่เพื่อน าอุปสรรคต่างๆ ทีข่วางกัน้การใหบ้รกิารออกไป และสนบัสนุนหรอืสง่เสรมิให้ คนพกิาร
คนพกิารไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคมกบัชมุชนของตน  
 
พนิย่า พาวเมรา่มกีจิกรรมจ านวนหนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัสว่นประกอบย่อย ขององคป์ระกอบดา้นสงัคมของซบีอีาร์  
กล่าวคอื พนิย่า พาวเมรา่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่นพกิารคนพกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็และผูท้ีทุ่พพลภาพรนุแรง
หรอืซ ้าซอ้น เจา้หน้าทีม่ลูนิธหิรอือาสาสมคัรจะเป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืดา้นต่างๆ อาท ิสขุอนามยั การเดนิทางภายใน
ชมุชนและกจิกรรมทางสงัคมต่างๆ ส าหรบัเจา้หน้าทีม่ลูนิธทิีเ่ป็นคนพกิารคนพกิารเองกไ็ดร้บัความชว่ยเหลอืดว้ย
เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไดโ้ดยสะดวก  
 
พนิย่า พาวเมรา่สนบัสนุนใหค้นพกิารคนพกิารรว่มท ากจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาต่างๆ องคก์รนี้
รว่มมอืกบัคนพกิารคนพกิารและนกักฬีาในทอ้งถิน่เพื่อ จดัหาทรพัยากรทีจ่ าเป็นและจดักจิกรรมหรอืงานในระดบั
ชมุชนทอ้งถิน่ทีท่ ัง้คนปกตแิละคนพกิารคนพกิารต่างสามารถเขา้รว่มได ้ทัง้ยงัมกีารจดัเครือ่งมอืชว่ยเหลอืและ
อุปกรณ์กฬีาแบบดดัแปลงทีจ่ าเป็นเพื่อใหค้นพกิารคนพกิารสามารถมสีว่นรว่มได ้ ซึง่คนพกิารคนพกิารหลายคนกม็ี
พฒันาการถงึระดบัทีส่ามารถเป็นนกักฬีาในทมีวลีแชรบ์าสเกต็บอลระดบัประเทศเลยทเีดยีว  
 
พนิย่า พาวเมรา่จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารส าหรบัคนพกิารคนพกิารในหวัขอ้ ต่างๆ อาท ิการสือ่สารอย่างมี
ประสทิธภิาพ การยุตคิวามขดัแยง้ การท างานรว่มกนัเป็นทมี ความเคารพ ความเท่าเทยีมกนั ทางเพศและ
เพศสมัพนัธ์ การประชมุเชงิปฏบิตักิารเหล่านี้ท าใหค้นพกิารคนพกิารมโีอกาสไดข้ยายเครอืขา่ยทางสงัคมของตน และ
ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นพนิย่า พาวเมรา่กส็ามารถให้ ค าแนะน าเกีย่วกบัเรือ่งสทิธติามกฎหมายดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย
เพื่อทีค่นพกิารคนพกิารจะสามารถน าไปใช้ป้องกนัตนเองหากเกดิความอยุตธิรรมใดๆ ขึน้แกต่น  
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มโนทศัน์หลกั 

 
บทบาททางสงัคม 
บทบาททางสงัคมคืออะไร 
บทบาททางสงัคมคอืต าแหน่งที่บคุคลยดึถอืในสงัคมซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบและกจิกรรมต่างๆ ทาง
สงัคมทีบ่คุคลนัน้ปฏบิตัิดว้ย บทบาททางสงัคม มคีวามแตกต่างกนัไป เชน่ อาจเป็นบทบาทอนัเนื่องมาจาก
ความสมัพนัธ์ฉนัญาต ิ (เชน่ สาม ีภรรยา แม ่พ่อ พีน่้อง เพื่อน) บทบาทอนัเนื่องมาจากการปฏบิตัิงาน (เชน่ คร ู
เจา้หน้าทีบ่รกิารชมุชน ชาวนา) บทบาทอนัเนื่องมาจากงานในชวีติประจ าวนั (เชน่ คนท าความสะอาด พ่อครวัแม่
ครวั) บทบาทอนัเนื่องมาจากสนัทนาการและกฬีา (เชน่ นกัฟุตบอล นกัเล่นไพ่) และ บทบาทอนัเนื่องมาจากความ
เกีย่วขอ้งกบัชมุชน (เชน่ อาสาสมคัร หวัหน้าชมุชน) บทบาททางสงัคมทีแ่ต่ละคนมนีัน้จะไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยั
ต่างๆ กนัอาท ิอายุ เพศ วฒันธรรมและความพกิาร บทบาททางสงัคมของ บคุคลจะเปลีย่นแปลงโดยตลอดในทุกของ
ชว่งชวีติและชมุชนจ านวนมากมกีารท าพธิหีรอืประเพณีต่างๆ เพื่อเน้นย ้าถงึชว่งเปลีย่นแปลงต่างๆ ดงักล่าวนี้  
 
เหตใุดบทบาททางสงัคมจึงเป็นเรือ่งส าคญั  
บทบาททางสงัคมเป็นเรือ่งส าคญัเพราะวา่ท าให้บคุคลสามารถก าหนดอตัลกัษณ์และสรา้งความหมายใหแ้กช่วีติตนเอง
สถานะทางสงัคมของบคุคลจะไดร้บัอทิธพิลจากบทบาททางสงัคมต่างๆ ที่ บคุคลผูน้ัน้มภีายในชมุชนของเขา 
ยกตวัอย่างเชน่การเป็นสาม/ีภรรยา การเป็นผูป้กครองและ/หรอืการเป็นคนทีม่รีายได้  เหล่านี้ถอืเป็นบทบาทที่ ผูอ้ื่นให้
คณุคา่และจะมผีลในทางบวกต่อสถานะทางสงัคม ในขณะทีก่ารเป็นโสด การไมม่บีตุรและ/หรอืการไมม่งีานท าอาจจะ
ดดูอ้ยคณุคา่กวา่และจะมผีลในทางลบต่อสถานะทางสงัคม ดงันัน้ เมือ่ใดกต็ามทีค่นพกิารมโีอกาสในการทีจ่ะ ไดร้บั
บทบาททางสงัคมทีด่ดีงัทีห่วงั เมือ่นัน้เจตคตทิีม่ตี่อความพกิารจะเปลีย่นแปลงไปดว้ย ยกตวัอย่างเชน่ความส าเรจ็ใน
การผนวกคนพกิารใหเ้ขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีน หรอืท าใหผู้ใ้หญ่ทีม่คีวามพกิารไดเ้ขา้ท างาน ซึง่กจ็ะเป็นหนทางทีด่ี
ทีจ่ะเปลีย่นเจตคตขิองสงัคมทีม่ตี่อคนพกิารได ้ 
 
การสนับสนุนให้คนพิการสามารถทีจ่ะป้องกนับทบาททางสงัคมทีม่ีคณุค่า  
เราสามารถสนบัสนุนใหค้นพกิารมคีวามสามารถทีจ่ะป้องกนับทบาททางสงัคมทีม่คีณุคา่ของตนเองหลายวธิดีว้ยกนั 
เชน่ การชว่ยใหค้นพกิารสามารถพฒันาทกัษะและความสามารถของตน การเผยแพรภ่าพ ลกัษณ์ดา้นบวกของคน
พกิารในชมุชนและการรณรงคเ์พื่อปรบัเปลีย่นเจตคตดิา้นลบ (ดอูงคป์ระกอบ “การสรา้งศกัยภาพ”)  
 
อปุสรรคกีดขวางการมีส่วนร่วมทางสงัคมของคนพิการ 
อุปสรรคกดีขวางการมสีว่นรว่มทางสงัคมของคนพกิารมหีลายลกัษณะ ไดแ้ก่ 

• คนพกิารอาจขาดความภาคภมูใิจในตนเองและคดิวา่ตนเองไมม่คีวามสามารถทีจ่ะท ากจิกรรมหรอืมสีว่นรว่ม
ในเรือ่งใดๆ ของสงัคมได ้ 

• ครอบครวัอาจรูส้กึวา่การมสีมาชกิคนหนึ่งพกิารถอืเป็นเรือ่งน่าอบัอายจงึไมส่นบัสนุนหรอืไมอ่นุญาตให้
สมาชกิทีม่คีวามพกิารดงักล่าวมสีว่นรว่มทางสงัคม 

• สมาชกิในชมุชนอาจมคีวามคดิหรอืความเชือ่ที่ ปราศจากเหตุผลเกีย่วกบัความพกิาร เชน่ เชือ่วา่หากคน
พกิารเขา้ไปในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิจ์ะท าใหส้ถานทีน่ัน้แปดเป้ือน เชือ่วา่คนพกิารเป็น ผูท้ีถู่กค าสาปและตอ้ง
ไดร้บัการช าระลา้ง หรอืเชือ่วา่คนพกิารมพีลงัเหนือธรรมชาตหิรอืพลงัของมารรา้ยเป็นตน้  
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• อุปสรรคในเชงิกายภาพอย่างเชน่การไมส่ามารถขนสง่หรอืเขา้ไปในอาคารอย่างเชน่ศนูย์ชมุชน สนามกฬีา
และโรงภาพยนตรท์ีไ่มไ่ดเ้อื้ออ านวยต่อการเขา้ถงึของคนพกิาร 

 
กรอบท่ี 2 
อปุสรรคในเชิงกายภาพ 
 
“บางครัง้เรากต็อ้งการไปชมภาพยนต์ทีโ่รงภาพยนตรบ์า้งเหมอืนกนัแต่เรากไ็มส่ามารถใชร้ถเขน็เขา้ไปได ้เราไม่
สามารถนัง่ในทีน่ัง่ปกติทีจ่ดัไวไ้ดเ้พราะบรเิวณดา้นหน้าของเกา้อี้มพีื้นทีไ่มก่วา้งพอ และ หากเราถามไปก็คงไมม่ใีคร
สนใจจะตอบเราหรอก” (1) 

 
ความเท่าเทียมกนัระหว่างเพศ  
ผูห้ญงิทีม่คีวามพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่ามกัมีขอ้จ ากดัในการเขา้รว่มบทบาททางสงัคมบางบทบาท ตวัอย่าง เชน่
การเป็นผูป้กครองเป็นตน้ ครอบครวับางครอบครวัจะระวงัและ ป้องกนัสมาชกิในครอบครวัทีเ่ป็นหญงิพกิารมาก
จนเกนิไปโดยไมใ่หม้สีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคมใดๆ นอกบา้นเลย นอกจากนี้แมว้า่ความเท่าเทยีมกนัระหวา่งเพศ
จะเป็นแงม่มุส าคญัของการพฒันาแต่โปรแกรมการพฒันากระแสหลกัสว่นมากกม็กัจะไมค่รอบคลุมผูห้ญงิหรอื
เดก็หญงิทีม่คีวามพกิารอยู่ด ีหญงิพกิาร จงึมกัไมม่สีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจต่างๆ ไมม่ใีครเป็นปากเป็นเสยีง
แทนมากพออย่างเชน่ในกลุ่มสตรตี่างๆ ซึง่อาจคดิกนัผดิไปไดว้า่ความตอ้งการของหญงิพกิารแตกต่างจากหญงิอื่นๆ 
เดก็หญงิทีม่คีวามพกิารกม็กัจะมโีอกาสในการเขา้รว่มในโปรแกรมส าหรบัเยาวชนหรอืโปรแกรมดา้นการสนัทนาการ
น้อยกวา่ดว้ยเชน่กนั  
 
เดก็ท่ีมีความพิการ  
เดก็ทัว่ไปและเดก็พกิารลว้นแลว้แต่ตอ้งการสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและอุดมดว้ยความรกัทัง้สิน้ นอกจากนี้ยงั
ตอ้งการการกระตุน้และโอกาสทีจ่ะไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาอกีดว้ย โปรแกรมซบีอีารส์ามารถมบีทบาทส าคญัในการ
สนบัสนุนสทิธขิองเดก็พกิารไดแ้ละสนบัสนุนใหค้รอบครวัยนืหยดัทา้ทายต่อความรูส้กึทีถู่กตราหน้าและการกดีกนั
ต่างๆ ทีท่ าใหเ้ดก็พกิารไมส่ามารถมสีว่นรว่มกบัชวีติครอบครวัหรอืชวีติชมุชนได ้  
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ส่วนประกอบย่อยในองคป์ระกอบน้ี 
 
การช่วยเหลือในระดบับคุคล 
คนพกิารบางคนตอ้งการความชว่ยเหลอืในระดบับคุคลเพื่อใหต้นเองสามารถทีจ่ะมสีว่นรว่มในชวีติครอบครวัและ
ชมุชนได ้ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าซึง่มบีรกิารและสวสัดกิารทางสงัคมจ ากดันัน้ครอบครวั อาจเป็นเพยีงสิง่เดยีวทีจ่ะให้
การสนบัสนุนคนพกิารองคป์ระกอบดา้นสงัคมของโปรแกรมซบีอีารน์ี้จะแสดงใหเ้หน็วา่เราสามารถใชท้รพัยากรของ
ชมุชนไดอ้ย่างไรบา้ง เพื่อชว่ยใหค้นพกิารและครอบครวัสามารถเขา้ถงึการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลทีเ่หมาะสมกบั
ความจ าเป็นและความชอบของคนพกิารแต่ละคน  
 
ความสมัพนัธ ์การแต่งงานและครอบครวั  
ความสมัพนัธ์เป็นเรือ่งส าคญัส าหรบัคนพกิารเชน่เดยีวกบั บคุคลอื่นๆ องคป์ระกอบดา้นสงัคมนี้จะ พจิารณาในมมุมอง
ทีว่า่โปรแกรมซบีอีาร์จะสามารถสนบัสนุนใหค้นพกิารมีความสขุกบับทบาททางสงัคมและความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความสมัพนัธ์เหล่านัน้ไดอ้ย่างไร โปรแกรมซบีอีารส์ามารถรว่มมอือย่างใกลช้ดิกบัผูเ้กีย่วขอ้งในชมุชนเพื่อยกระดบั
ความตระหนกัเกีย่วกบัเรือ่งความพกิาร แกไ้ข เจตคตเิชงิลบของครอบครวัและชมุชน และป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเรือ่ง
ความรนุแรงทีอ่าจเกดิขึน้กบัคนพกิาร  
 
วฒันธรรมและศิลปะ 
การมสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมมคีวามส าคญัต่อการเตบิโตและพฒันาการสว่นบคุคล เพราะเป็นการชว่ย
ใหบ้คุคลเกดิอตัลกัษณ์ ท าใหบ้คุคลนัน้รูส้กึวา่ ตนเองมสีมคัรพรรคพวกและยงัเป็นโอกาสทีค่นพกิารจะไดส้รา้งสรรค์
เพื่อสงัคมอกีดว้ย องคป์ระกอบดา้นสงัคมนี้จะชีใ้หเ้หน็ถงึอุปสรรคทีก่ ัน้ขวางไมใ่หค้นพกิารสามารถเขา้รว่มในแงม่มุ
ทางวฒันธรรมและศลิปะของครอบครวัและชมุชนของตนพรอ้มทัง้เสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปญัหา นอกจากนี้ยงัจะมกีาร
พจิารณาบทบาทของวฒันธรรมและศลิปะในการยนืหยดัทา้ทายจากการถูกประณามและการกดีกนัต่างๆ ที่ อาจเกดิ
ขึน้กบัคนพกิาร และสง่เสรมิใหเ้กดิความหลากหลาย ความครอบคลุมและการมสีว่นรว่ม  
 
สนัทนาการ การพกัผอ่นและกีฬา  
กจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาเป็นเรือ่งส าคญัส าหรบัสขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ ีทัง้ยงัชว่ยใหเ้กดิความ
สามคัคเีป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในชมุชนดว้ย องคป์ระกอบดา้นสงัคมนี้จะพจิารณาถงึประโยชน์ทีก่จิกรรมเหล่านี้มตี่อ
คนพกิารและใหค้ าแนะน าวา่โปรแกรมซบีอีารส์ามารถรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ เพื่อเพิม่โอกาสในการครอบคลุม
และท าใหค้นพกิารมสีว่นรว่มไดอ้ย่างไร โดยเน้นเป็นพเิศษเรือ่งการท างานรว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อวางแผนและ
พฒันาโปรแกรมและกจิกรรมซึง่เหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการของชมุชนของตนเองอย่างแทจ้รงิ  
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ความยุติธรรม 
สมาชกิในชมุชนทุกคนต่างตอ้งการความยุตธิรรม ณ จุดใดจุดหนึ่งในชวีติ ในระดบัทอ้งถิน่สมาชกิจะตอ้ง ตระหนกัถงึ
กฎหมายทีม่อียู่แลว้ซึง่สามารถใชเ้พื่อท าใหค้นพกิารมัน่ใจวา่ จะ สามารถเขา้ถงึสทิธแิละผลประโยชน์ทีค่วรจะไดร้บั
ภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร(2) องคป์ระกอบดา้นสงัคมนี้มุง่เน้นวา่โปรแกรมซบีอีารจ์ะสามารถสนบัสนุนให้
คนพกิารทราบวา่ ตนเองจะ เรยีกรอ้งสทิธทิีม่อียู่แลว้ไดอ้ย่างไรดว้ยการยกระดบัความตระหนกัในเรือ่งกฎหมายและ
อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึกระบวนการทางดา้นกฎหมายต่างๆ เพื่อเป็นการต่อกรกบัความอยุตธิรรมทีเ่กดิ
ขึน้กบัตนเอง 

  



7 

 

การช่วยเหลือในระดบับุคคล 
 
บทน า 
 
คนพกิารบางคนอาจตอ้งการการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลเพื่อใหต้นสามารถเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งและมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมของครอบครวัและชมุชนไดอ้ย่างเตม็ที ่การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลอาจเป็นสิง่จ าเป็นเนื่องดว้ยปจัจยัในเชงิ
สภาพแวดลอ้ม (เชน่ ในกรณีทีส่ภาพแวดลอ้มไมเ่อื้ออ านวยต่อการเขา้ถงึ) และเพราะ ตวัคนพกิารเองอาจจะมคีวาม
ทุพพลภาพและความยากล าบากในการท ากจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง  
 
การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลอาจเป็นการท าใหค้นพกิารสามารถลุกขึน้และไปนอนทีเ่ตยีงไดเ้มือ่เขาตอ้งการ ใหไ้ด้
รบัประทานอาหารตามเวลาทีต่อ้งการ ท างานบา้นต่างๆ เขา้สงัคมตามงานต่างๆ นอกบา้น เขา้ถงึการศกึษา สรา้ง
รายไดแ้ละดแูลครอบครวัของตน  
 
การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลอาจจดัใหม้ขี ึน้ ในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นทางการ อาท ิ การใหค้วามชว่ยเหลอืโดยสมาชกิใน
ครอบครวัและเพื่อน หรอื อาจจดัในลกัษณะทีเ่ป็นทางการ อาท ิ การใหค้วามชว่ยเหลอืโดยบคุลากรทีจ่า้งมาหรอืการ
ใหบ้รกิารทางสงัคมต่างๆ ซึง่ส าหรบังบประมาณทีใ่ชใ้นระบบการชว่ยเหลอือย่างเป็นทางการนัน้แมจ้ะมจี ากดัใน
ประเทศทีม่รีายไดต้ ่าและรายไดป้านกลาง แต่กระนัน้รฐับาลของประเทศต่างๆ กย็งั คงมกีารพฒันาแผนการคุม้ครอง
สงัคมเพิม่เตมิเชน่ทีบ่ราซลิ อนิเดยี แอฟรกิาใตแ้ละล่าสดุกม็บีงัคลาเทศดว้ย เมือ่ระบบเหล่านี้มกีารพฒันาไปกห็วงัวา่
จะมโีอกาสใหโ้ปรแกรมซบีอีารส์ามารถเขา้ไปอ านวยความสะดวกคนพกิารใหไ้ดเ้ขา้ถงึการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลได้
งา่ยยิง่ขึน้ดว้ย (ด ู“องคป์ระกอบดา้นสภาพความเป็นอยู่ : การป้องกนัทางสงัคม”) 
 
กรอบท่ี 3 
อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการข้อ 19: การด ารงชีวิตอย่างอิสระและการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน (2) 
 
ประเทศสมาชกิของอนุสญัญาฉบบัปจัจุบนัตระหนกัถงึสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัของคนพกิารทุกคนในการทีจ่ะอาศยัอยู่ใน
ชมุชนโดยมทีางเลอืกต่างๆ เท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น และจะเลอืกใชม้าตรการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการชว่ยให้
คนพกิารไดใ้ชส้ทิธิตามอนุสญัญา และเป็นสว่นหนึ่งของชมุชนอย่างเตม็ที่ทัง้ในอนุสญัญาจะใหค้วามมัน่ใจวา่ 

ก) คนพกิารมโีอกาสในการเลอืกสถานทีอ่ยู่อาศยัและเลอืกวา่จะอาศยัอยู่กบัใครโดยมคีวามเท่าเทยีมกนักบั
ผูอ้ื่น และไมต่อ้งถูกบงัคบัใหอ้าศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มใดๆ ที่ผูอ้ื่นจดัไว ้

ข) คนพกิารจะตอ้งสามารถเขา้ถงึบรกิารชว่ยเหลอืภายในบา้นและบรกิารเพื่อชมุชนต่างๆ ซึง่รวมถงึการ
ชว่ยเหลอืในระดบับคุคลทีจ่ าเป็นต่อการใชช้วีติและการเป็นสว่นหนึ่งของชมุชน และเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิ
การโดดเดีย่วหรอืการแบง่แยกคนพกิารออกจากชมุชน 

ค) การใหบ้รกิารทางสงัคมและการจดัสิง่อ านวยความสะดวกในชมุชนส าหรบัประชากรทัว่ไป จะตอ้งมคีวาม
เท่าเทยีมกนัและสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนพกิารได้  
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กรอบท่ี 4 เกาหลี 
การให้ความช่วยเหลือท่ีพร้อมเสมอเมื่อมีความต้องการ  
 
เจ ฮวนเป็นเดก็ชายอายุ 13 ปีจากกรงุโซล สาธารณรฐัเกาหลเีจ ฮวนอาศยัอยู่กบัยาย น้องสาวและลูกพีลู่กน้องอกี
สองคน เขาไดร้บัการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคกลา้มเนื้อเสือ่มเมือ่อายุได ้4 ปี ซึง่เมือ่เจ ฮวนมอีายุได ้9 ปีกไ็มส่ามารถเดนิ
ไดด้ว้ยเองแลว้ในทีส่ดุเขาจงึไมส่ามารถเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนไดแ้ละเกดิอาการซมึเศรา้  
 
โปรแกรมซบีอีารเ์ริม่ตดิต่อประสานงานกบัเจ ฮวน คมิในชว่งทีเ่ขาอายุได ้13 ปี โดยทางโปรแกรมแนะน าใหเ้ขา้ไป
รบัการบ าบดัและรกัษาที ่ National Rehabilitation Hospital และเขากไ็ดร้บัรถเขน็ไฟฟ้าพรอ้มเบาะพเิศษจาก 
Assistive Technology Research and Assistance Centre (ATRAC) ภายหลงัเมือ่อาการของเจ ฮวนเริม่ทรงตวัเขา
กอ็ยากกลบัไปเรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีน แต่เขาไมส่ามารถไปโรงเรยีนเองไดห้ากไมม่กีารชว่ยเหลอืในระดบับคุคล  
 
เจา้หน้าทีบ่รกิารสงัคมทีโ่รงพยาบาลไดแ้นะน าเจ ฮวนใหรู้จ้กักบัอาสาสมคัรจากมหาวทิยาลยัซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอื
จนเขาสามารถเรยีนจบระดบัชัน้ประถมศกึษาได ้และมอีงคก์รพฒันาภาคเอกชนอกีองคก์รหนึ่งชว่ยจดัอาสามคัรมา
อ่านหนงัสอืใหแ้กเ่จ ฮวนทุกสปัดาห์และชว่ยเขาในการวาดภาพต่างๆ ดว้ย นอกจากนี้ยงัมกีารปรบัปรงุบา้นของเขา
ใหส้ามารถใชร้ถเขน็ภายในบา้นได ้และ มกีารสง่อาสามคัรไปชว่ยคณุยายของเจ ฮวนท างานบา้นต่างๆ เชน่การท า
ความสะอาดเป็นประจ า ในทีส่ดุเจ ฮวนกไ็ดเ้ป็นสมาชกิของกลุ่มพึง่พาตนเองซึง่ด าเนินการโดยมลูนิธ ิ Korea 
Muscular DystrophyFoundation (KMDF) 
 
ขณะนี้ สถาพ ของเจ ฮวนดขีึน้เนื่องดว้ยความรว่มมอืระหวา่งโปรแกรมซบีอีาร์ , National Rehabilitation Hospital, 
KMDF, ATRAC และองคก์รพฒันาภาคเอกชนอื่นๆ เจา้หน้าทีบ่รกิารสงัคมและอาสาสมคัรในพื้นทีก่ม็บีทบาทส าคญั
ดว้ยเชน่กนัเป็นผลให ้เจ ฮวนสามารถเขา้ถงึการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลทีจ่ าเป็นส าหรบัเขาได ้  
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เป้าหมาย 
 
คนพกิารสามารถเขา้ถงึการชว่ยเหลอืระดบับคุคลซึง่ตรงตามความตอ้งการของตนและท าใหต้นสามารถใชช้วีติได้
อย่างเตม็ทีแ่ละมคีวามสขุมากยิง่ขึน้  
 
บทบาทของซีบีอาร ์
 
บทบาทของโปรแกรมซบีอีารค์อืการสนบัสนุนคนพกิารใหส้ามารถเขา้ถงึการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลทีจ่ าเป็นส าหรบั
การด ารงชวีติ และสามารถบรหิารการชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัเพื่อใหส้ามารถตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ในชวีติดว้ยตนเอง และ
คงไวซ้ึง่ศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูใินตนเอง  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 
 

• โปรแกรมซบีอีารแ์ละองคก์รเพื่อคนพกิารรว่มมอืกนัเพื่อ ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่จะมกีารชว่ยเหลอืในระดบั
บคุคลทีเ่หมาะสมและไดค้ณุภาพตามมาตรฐานในชมุชน 

• คนพกิารแต่ละคนมแีผนการสนบัสนุนหรอืชว่ยเหลอืสว่นบคุคลเพื่อคอยรองรบั 
• คนพกิารสามารถเขา้ถงึการฝึกอบรมทีจ่ะชว่ยใหต้นเองสามารถบรหิารความตอ้งการการชว่ยเหลอืในระดบั

บคุคลของตนเองได ้ 

• หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารฝึกอบรมให้แกผู่ช้ว่ยเหลอืสว่นบคุคลทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ 

• หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนุนครอบครวัทีใ่หบ้รกิารชว่ยเหลอืในระดบับคุคลอย่างไมเ่ป็นทางการ  
• ชมุชนสรา้งกลไกในระดบัครอบครวัและระดบัชมุชนเพื่อรบัมอืกบัวกิฤตการณ์ต่างๆ และเพื่อป้องกนัไมใ่หค้น

พกิารตอ้งถูกสง่ไปอยู่ในความดแูลของสถานสงเคราะห์คนพกิารต่างๆ  

• การสนบัสนุนจากชมุชนและการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลทีม่ชีมุชนเป็นฐานส าหรบัคนพกิาร  
 

มโนทศัน์หลกั 
 
การดแูลโดยสถานสงเคราะห์คนพิการเปรียบเทียบกบัการด ารงชีวิตด้วยตนเอง  
ในชว่งเวลาหลายทศวรรษทีผ่า่นมาประเทศทีม่รีายไดส้งูไดป้รบัเปลีย่นนโยบายการดแูลชว่ยเหลอืผูก้ารจากการจดั
สถานสงเคราะห์มาเป็นการให้คนพกิารสามารถด ารงชวีติดว้ยตนเอง ไดม้ากขึน้ การด ารงชวีติดว้ยตนเองไมไ่ด้
หมายความวา่คนพกิารจะตอ้งปฏบิตังิานทุกอย่างดว้ยตนเอง แต่หมายความวา่คนพกิารจะสามารถด ารงชวีติโดยมี
ทางเลอืกและมกีารควบคมุความเป็นไปของสิง่ต่างๆ เฉกเชน่คนทีไ่มม่คีวามพกิาร คนพกิารย่อมทราบดอียู่แลว้วา่ตน
มคีวามตอ้งการอะไรบา้งดงันัน้  พวกเขา จงึควรมสีทิธใินการควบคมุชวีติตนเอง คดิและพูดอะไรเพื่อตนเองเหมอืน
บคุคลอื่นๆ การชว่ยเหลอืในระดบับคุคล จงึเป็นหนึ่งในกญุแจส าคญัส าหรบัคนพกิารในการทีจ่ะลดการพึง่พาการดแูล
จากสถานสงเคราะห์คนพกิารและด ารงชวีติดว้ยตนเองไดม้ากยิง่ขึน้  
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การช่วยเหลือในระดบับคุคล 
 
กรอบท่ี 5 
การช่วยเหลือในระดบับคุคลเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเอง  
 
Independent Living Movement (ILM) คอืกลุ่มเคลื่อนไหวระดบันานาชาตทิีร่ณรงค์ให้คนพกิารมรีะดบัการพึง่พา
อาศยัซึง่กนัและกนัภายในครอบครวั ซึง่เป็นเรือ่งปกตสิ าหรบัพีน่้องทีม่ไิดพ้กิาร รวมถงึ เพื่อนฝงูและเพื่อนบา้นใน
วฒันธรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัคนพกิารทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลอืคอ่นขา้งมากซึง่ จะด าเนินชวีติ
ต่อไปไดจ้ากการชว่ยเหลอืของผูอ้ื่นในเรือ่งชวีติประจ าวนั เชน่ การแต่งตวั การไปหอ้งน ้า การทานอาหาร การ
สือ่สารและการด าเนินชวีติในแต่ละวนั  
 
ค าวา่ “การชว่ยเหลอืในระดบับคุล” เป็นศพัท์ที ่ ILM ใชเ้รยีกกจิกรรมต่างๆ ขา้งตน้เฉพาะในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารมี
อ านาจในการตดัสนิใจวา่งานใดทีจ่ะตอ้งมตีวัแทน ใครสมควรทีจ่ะเป็นตวัแทนของคนพกิาร และผูแ้ทนจะท าอย่างไร
และในเวลาใด การควบคมุในลกัษณะเชน่นี้จะเกดิขึน้ไดต้่อเมือ่ผูใ้ชบ้รกิารมงีบประมาณทีจ่ะซื้อบรกิารเชน่วา่นัน้จาก
ผูใ้หบ้รกิารทีต่นเองเลอืกและ/หรอืจา้งบคุคลทีต่นเองเลอืก (รวมถงึสมาชกิในครอบครวั) ใหเ้ป็นผูช้ว่ย แต่เนื่องจาก
คนพกิารและครอบครวัโดยสว่นใหญ่ฐานะทางเศรษฐกจิทีย่งัไมส่งูพอทีจ่ะท าเชน่นี้จงึมคีวามจ าเป็นจะตอ้งอาศยัเงนิ
สนบัสนุนของทางภาครฐับคุคลบางกลุ่มอย่างเชน่เดก็พกิารหรอืผู้มคีวามบกพรอ่งทางปญัญา อาจจ าเป็นตอ้งไดร้บั
การชว่ยเหลอืเพื่อใหส้ามารถควบคมุสิง่เหล่านี้ได ้  

 
ภาระงานในการช่วยเหลือระดบับคุคล 
การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลไมไ่ดจ้ ากดัแต่เฉพาะการชว่ยเหลอืในเรือ่งสว่นตวัทีใ่กลช้ดิเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลุมถงึการ
ชว่ยเหลอืในเรือ่งต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัดว้ย ทัง้ที่บา้น (ชว่ยเรือ่งการเลี้ยงดบูตุรและการดแูลสิง่ต่างๆ ) 
โรงเรยีน ทีท่ างาน สถานทีส่าธารณะ (เชน่ ขณะเดนิทาง ซื้อของ ท าธุรกรรมทางการเงนิ) และบรกิารฉุกเฉินต่างๆ ซึง่
การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลดงักล่าวไมว่า่จะเป็นการชว่ยเหลอืในลกัษณะทีเ่ป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการกต็าม การ
ชว่ยเหลอืนัน้จะตอ้งมคีวามเหมาะสมทัง้ในเชงิคณุภาพและปรมิาณในการทีจ่ะสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถมสีว่นรว่ม
ในชวีติครอบครวัและชมุชนไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละคงไวซ้ึง่ศกัดิศ์ร ี 
 
ความหมายของค าว่า “ระดบับคุคล” ในค าว่าการช่วยเหลือในระดบับคุคล  
ค าวา่ “ระดบับคุคล” ในค าวา่การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลบง่บอกวา่คนเราแต่ละคนแตกต่างกนัและมคีวามตอ้งการใน
รปูแบบของตนเอง การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลคอืการ แสวงหาวธิกีารแกป้ญัหาซึง่เหมาะสมกบับคุคลนัน้ๆ การ
ชว่ยเหลอืในเรือ่งต่างๆ และในเวลาต่างๆ อาจมแีตกต่างระดบักนัไป (เชน่ ไมต่อ้งชว่ยเห ลอืเลย ตอ้งชว่ยเหลอื
บางสว่น หรอืตอ้งชว่ยเหลอืทัง้หมด) เนื่องจากความตอ้งการอาจเปลีย่นแปลงไปตามสภาพของแต่ละ บคุคล เชน่ 
บทบาททางสงัคมเปลีย่นไป สถานะทางสขุภาพเปลีย่นไป ดงันัน้จงึตอ้งหาจุดสมดลุทีเ่หมาะสมใหส้ าหรบัคนพกิารแต่
ละคน  
 
  



11 

 

การควบคมุส าคญัอย่างไร  
การชว่ยเหลอืในระดบับคุลลมกัถูกมองวา่เป็นสิง่ที่ผูอ้ื่นท าใหแ้กค่นพกิารซึง่คลา้ยกบัวา่คนพกิารเป็นฝ่ายคอยรบั
บรกิารอย่างเดยีว แนวคดิเชน่นี้ ไมเ่ป็นทีย่อมรบัไดอ้กีต่อไป เพราะ ในปจัจุบนัมคีวามเขา้ใจใหมเ่กดิขึน้วา่คนพกิาร
จะตอ้งมอีสิรภาพในการควบคมุทศิทางชวีติของตนเอง ดงันัน้คนพกิารจงึตอ้งเป็นบคุคลทีจ่ะตดัสนิใจเองวา่ความ
ตอ้งการความชว่ยเหลอืในระดบับคุคลของตนเองมอีะไรบา้ง (ดกูรอบที ่5)  
 
ทางเลือกในการให้การสนับสนุน 
การช่วยเหลือในลกัษณะทีไ่ม่เป็นทางการ 
ทัว่โลกมกีารสนบัสนุนและใหค้วามชว่ยเหลอืคนพกิารในลกัษณะที่ไมเ่ป็นทางการดว้ย (3) โดยสมาชกิในครอบครวั 
เพื่อน เพื่อนบา้นและ/หรอือาสาสมคัร  
 
การช่วยเหลือในลกัษณะทีเ่ป็นทางการ 
การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลอาจจดัขึน้ในลกัษณะทีเ่ป็นทางการได ้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากในประเทศทีม่รีายไดส้งูนัน้มี
บรกิารชว่ยเหลอืแบบเป็นทางการหลายประเภทและในประเทศทีม่รีายไดต้ ่ากเ็ริม่มตีวัเลอืกลกัษณะนี้เพิม่มากขึน้
เชน่กนั (3) บรกิารในลกัษณะนี้อาจจดัใหม้ขี ึน้โดยองคก์รภาครฐัและภาคเอกชน และจากการกระจายงบประมาณออก
จากศนูย์กลางกอ็าจท าใหห้น่วยงานรฐัหรอืสวสัดกิารสงัคมในระดบัทอ้งถิน่สามารถใหบ้รกิารชว่ยเหลอื ลกัษณะนี้ได ้
หรอือาจมกีารใชเ้งนิชว่ยเหลอื เชน่ เงนิบ านาญส าหรบัคนพกิาร เงนิชว่ยเหลอืส าหรบัผูป้กครองหรอืผูด้แูลเพื่อจ่าย
เป็นคา่การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลนี้ได ้  
 
อปุสรรคและความท้าทาย  
ตวัเลือกทีจ่  ากดัในประเทศทีม่ีรายได้ต า่  
การใหบ้รกิารการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลในประเทศทีม่รีายไดส้งูและประเทศทีม่รีายไดต้ ่ามี อุปสรรคและความทา้ทาย
ทีแ่ตกต่างกนั ส าหรบัประเทศทีม่รีายไดต้ ่านัน้ โปรแกรมซบีอีารอ์าจประสบปญัหาในการจดัการชว่ยเหลอืในระดบั
บคุคลใหก้บัคนพกิารดงันี้  

• คนพกิาร ครอบครวัและองคก์รเพื่อคนพกิารมคีวามตระหนกัถงึความตอ้งการ ในการใหช้ว่ยเหลอืระดบับคุคล
คอ่นขา้งน้อย 

• โปรแกรมฝึกอบรมและสนบัสนุนผูช้ว่ยสว่นบคุคลมไีมเ่พยีงพอ 
• การขาดนโยบายและโปรแกรมปกป้องทางสงัคมเพื่อสนบัสนุนการชว่ยเหลอืในระดบับคุคล เชน่ เงนิ

ชว่ยเหลอืส าหรบัคนพกิาร เงนิใหห้รอืเงนิบ านาญ (เฉพาะในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าบางประเทศเท่านัน้)  

• มเีพยีงไมก่ีป่ระเทศทีม่กีารก าหนดนิยามและมาตรฐานส าหรบัการชว่ยเหลอืในระดบับคุคล และกระบวนการ
ในการตรวจสอบควบคมุ 

 
  



12 

 

สถานการณ์วิกฤต 
เมือ่ระบบสนบัสนุนเกดิปญัหาจนไมอ่าจด าเนินการต่อไปได ้ คนพกิารกอ็าจตกอยู่ในสถานการณ์วกิฤตได ้ในบางกรณี
เชน่วา่นี้คนพกิารอาจจะตอ้งถูกสง่ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์คนพกิารโดยทีต่นเองไมส่มคัรใจ ส าหรบัประเทศทีม่รีายได้
ต ่าซึง่การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลนัน้จดัใหม้ขี ึน้โดยครอบครวัเป็นหลกักม็เีหตุผลอยู่หลายประการทีท่ าใหร้ะบบ
สนบัสนุนยุตลิงได ้เชน่ กรณีทีส่มาชกิในครอบครวัเสยีชวีติ เกดิปญัหาหรอืมคีวามขดัแยง้ในครอบครวัหรอืครอบครวั
ประสบปญัหาดา้นการเงนิ ในบางกรณีครอบครวั คนพกิารอาจตอ้งแบกรบัความเหนื่อยและความเครยีดทีเ่กดิจากการ
ชว่ยเหลอืคนพกิารโดยทีไ่มม่ใีครหยบิยื่นการสนบัสนุนหรอืการฝึกอบรมใดๆ เลยกเ็ป็นได ้ดงันัน้เมือ่ค านึงถงึการ
สนบัสนุนในลกัษณะที่ไมเ่ป็นทางการส าหรบัคนพกิารและบทบาทส าคญัของครอบครวัในหลายๆ วฒันธรรมแลว้ การ
ใหบ้รกิารแก่ครอบครวัทีม่คีนพกิารเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมาก (3) 
 
ความอ่อนแอและความเสีย่งทีจ่ะถกูปฏิบติัอย่างไม่เหมาะสม  
คนทีต่อ้งการบรกิารชว่ยเหลอืไมว่า่ในชว่งเวลาใดของชวีติมกัจะมคีวามอ่อนแอกวา่คนทีพ่ึง่พาตนเองได้(3) และถอื
เป็นเรือ่งยากทีผู่ถู้กปฏบิตัติ่ออย่างไมเ่หมาะสมจะรอ้งเรยีนหรอืเปลีย่นแปลงสถานการณ์ของตนเองในเมือ่ผูท้ีป่ฏบิตัิ
ต่อตนอย่างไมเ่หมาะสมนัน้กลบัเป็นผูช้ว่ยสว่นบคุคลของตนเองดว้ย (ด ู“ความสมัพนัธ์ การแต่งงานและครอบครวั”)  
 
 
กิจกรรมแนะน า 
 
การปฏิบติังานภายใต้ความร่วมมือกบัองคก์รเพ่ือคนพิการ  
โดยสว่นมากแลว้คนพกิารนัน้ไมส่ามารถรณรงคเ์รือ่งต่างๆ ดว้ยตนเองเพื่อใหม้กีารตอบสนองต่อความตอ้งการในการ
ไดร้บัการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลของตน อย่างไรกด็เีมือ่คนพกิารท างานรว่มกนักม็กัจะโน้มน าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงไดง้า่ยยิง่ขึน้ โปรแกรมซบีอีารจ์ าเป็นตอ้งพงึระลกึถงึบทบาทขององคก์รเพื่อคนพกิารในการจดัใหม้กีาร
ชว่ยเหลอืในระดบับคุคลรปูแบบต่างๆ และรว่มมอืกบัองคก์รเหล่านัน้เพื่อ  

• สนบัสนุนและพฒันามาตรฐานทีเ่หน็พอ้งกนัส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืในระดบับคุคล  
• สรา้งความมัน่ใจวา่ขอ้มลูในระดบัทอ้งถิน่มเีพยีงพอและเป็นประโยชน์ต่อการชว่ยเหลอืคนพกิารในระดบั

บคุคล 

• จดัใหม้ทีางเลอืกต่างๆ ในการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลหากไมม่บีรกิารเชน่นัน้ในชมุชน  
• สนบัสนุนการพฒันาและการพจิารณาควบคมุการให้บรกิารความชว่ยเหลอืในระดบับคุคลทีเ่หมาะสมส าหรบั

คนพกิาร 

• สรา้งความมัน่ใจวา่คนพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีพ่กิารในระดบัรนุแรงและ/หรอืซ ้าซอ้นไดเ้ขา้ถงึองคก์รเพื่อ
คนพกิารและกลุ่มพึง่พาตนเองต่างๆ  
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กรอบท่ี 6 เซอรเ์บยี 
การเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการช่วยเหลือท่ีปรบัให้เหมาะสมกบัแต่ละบคุคล  
 
หลงัจากทีม่กีารจดัตัง้บรกิารชว่ยเหลอืในระดบับคุคลซึง่ผูบ้รโิภคสามารถควบคมุไดเ้องขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศ
เซอรเ์บยี ชวีติของคนพกิารหลายคนกเ็ปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขี ึน้และคนพกิารกม็ศีกัยภาพในการด าเนินงาน
ต่างๆ รว่มกนัดว้ย ยกตวัอย่าง เชน่ กรณีของผูใ้ชบ้รกิารรายหนึ่งซึง่ไดก้ลายมาเป็นผูน้ าของคนพกิาร จากเดมิทีเ่ขามี
โอกาสเพยีงแคอ่่านหนงัสอือยู่กบับา้นและนานๆ ครัง้จงึจะไดอ้อกไปใน สูส่งัคมภายนอก ปจัจุบนัเขาออกนอกบา้น
สปัดาห์ละ 3 ครัง้ดว้ยความชว่ยเหลอืของผูช้ว่ยสว่นตวัเพื่อไป เป็นผูน้ าการวางแผนและการจดักจิกรรมขององคก์ร
เพื่อคนพกิารแห่งหนึ่ง ภายหลงัองคก์รแห่งนี้ประสบความส าเรจ็ในการรณรงคแ์ละขบัเคลื่อนชมุชนใหจ้ดัตัง้
ส านกังานสาขาขึน้ในทอ้งถิน่เพื่อสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถด ารงชวีติดว้ยตนเองได ้โดยทางส านกังานเทศบาล
เป็นผูอ้ านวยพื้นทีใ่นการจดัตัง้ส านกังานดงักล่าวนี้  

 
การช่วยให้คนพิการสามารถก าหนดแผนการสนับสนุนส าหรบัตนเองได้  
การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลจะตอ้งเหมาะสมกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม และจะตอ้งค านึงถงึเรือ่งเพศและความ
จ าเป็นทีแ่ตกต่างกนัตามชว่งอายุดว้ย โปรแกรมซบีอีารส์ามารถชว่ย เหลอืและสนบัสนุนคนพกิารให้ 

• พจิารณาวา่งานใดทีต่นเองจ าเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอื เพื่อป้องกนัมใิหพ้วกเขาสมมตไิปเอง  

• พจิารณาตวัเลอืกต่างๆ ทีม่ใีนพื้นที ่ เกีย่วกบัวธิีการใหค้วามชว่ยเหลอืในระดบับคุคลโดยคนพกิารอาจลองใช้
บรกิารหลายๆ รปูแบบดกูอ่นเพื่อพจิารณาและตดัสนิวา่วา่รปูแบบใดจะเกดิประโยชน์กบัตนมากทีส่ดุ  

• สือ่สารใหผู้ใ้หค้วามชว่ยเหลอืเขา้ใจวา่งานทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืมอีะไรบา้ง ตอ้งท าเสรจ็เมือ่ใดและตอ้ง
ท าอย่างไร  

• จดัท าขอ้ตกลงในการใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมว่า่การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลนัน้จะจดัใหม้ี
ขึน้โดยลูกจา้งทีไ่ดร้บัคา่จา้งหรอืโดยอาสาสมคัร  

• ทบทวนความจ าเป็นในการไดร้บัการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลเป็นประจ าและท าการปรบัเปลีย่นแผนหาก
สถานะทางสขุภาพ กจิกรรมประจ าวนัหรอืสิง่แวดลอ้มของคนพกิารรายนัน้เปลีย่นแปลงไป 
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กรอบท่ี 7 ฟิลปิปินส์ 
การวางแผนส าหรบัการช่วยเหลือในระดบับุคคล 
องคก์รเพื่อคนพกิารระดบัชาติแห่งหนึ่งในสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ไดพ้ฒันาโปรแกรมแบบ มสีว่นรว่มของหลายภาค
สว่นขึน้โดยรว่มมอืกบักระทรวงศกึษาธกิารและสมาคมผู้ของปกครอง โปรแกรม ดงักล่าวนี้มบีทบาทส าคญัในการ
ฝึกอบรมผูป้กครองและครใูหส้ามารถใหบ้รกิารชว่ยเหลอืในระดบับคุคลแกเ่ดก็ทีม่คีวามทุพพลภาพ ในระดบัที่รนุแรง
ใหส้ามารถเขา้ศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาแบบกระแสหลกัได ้โปรแกรมนี้มสีว่นชว่ยเหลอืเดก็ในชนบทกวา่ 
13,000 คนและจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ใหแ้กเ่ดก็กอ่นวยัเรยีน ผูป้กครองและครเูพื่อใหม้แีผนการสนบัสนุน
รองรบัเดก็แต่ละคน ความส าเรจ็ของโปรแกรมนี้ท าใหเ้ดก็ทีต่อ้งการการสนบัสนุนเป็นอย่างมากสามารถ กลบัเขา้
เรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษากระแสหลกัรว่มชัน้กบัเพื่อนคนอื่นๆ ได ้  

 
การให้การสนับสนุนโอกาสในการฝึกอบรม  
คนพกิารอาจตอ้งการไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อเรยีกความมัน่ใจคนืกลบัมาเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะในการ ระบแุละจดัการ
ความตอ้งการดา้นการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลของตน เอง สว่น ผูใ้หก้ารชว่ยเหลอืสว่นบคุคลอาจจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
ฝึกฝนเพื่อพฒันาทกัษะในการใหบ้รกิารตามบทบาทและความรบัผดิชอบของตนดว้ยเชน่กนั  
 
ส าหรบัคนพิการ 
ในการทีจ่ะใหค้นพกิารไดร้บัการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลทีม่คีณุภาพไดน้ัน้คนพกิารจะตอ้งสามารถบอกใหท้ราบถงึ
ความตอ้งการและความคาดหวงัของตนไดเ้สยีกอ่น โปรแกรมซบีอีาร์ จะตอ้งชว่ยใหค้นพกิารสามารถ 

• เขา้ถงึการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมเพื่อพฒันาทกัษะการสือ่สารและยนืยนัความคดิของตนเอง (ด ู“องคป์ระกอบ
ดา้นการสรา้งศกัยภาพ : การรณรงคแ์ละการสือ่สาร”) 

• เขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืในระดบับคุคล  
• เรยีนรูว้ธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการระบ ุจดัเตรยีม และจดัการความตอ้งการดา้นการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลของ

ตนเอง 

• เรยีนรูว้ธิกีารเจรจาต่อรองเรือ่งความตอ้งการดา้นการชว่ยเหลอืในระดบับคุคล ของตนเองกบัครอบครวั 
ชมุชน โรงเรยีนและทีท่ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

การฝึกอบรมเชน่นี้อาจด าเนินการโดยองคก์รเพื่อคนพกิาร หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ สถาบนัดา้นการฝึกอบรม องคก์ร
พฒันาภาคเอกชน โปรแกรมซบีอี ารแ์ละ/หรอืผูช้ว่ยสว่นบคุคลทีม่ปีระสบการณ์อื่นๆ องคก์รเพื่อคนพกิารและกลุ่ม
พึง่พาตนเองมกัเป็นแหล่งทีม่ขีองการสนบัสนุน ขอ้มลูและการฝึกอบรมทีด่ทีีส่ดุส าหรบัคนพกิารในเรือ่งนี้ หากไมม่ี
องคก์รเพื่อคนพกิารหรอืกลุ่มพึง่พาตนเองในทอ้งถิน่โปรแกรมซบีอีารก์อ็าจใช้กลวธิกีารให้คนพกิารและสมาชกิใน
ครอบครวัไดรู้จ้กักบัคนพกิารหรอืสมาชกิในครอบครวัอื่นๆ ซึง่อยู่ในสถานการณ์มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัได ้  
 
ส าหรบัผูใ้ห้ความช่วยเหลือในระดบับคุคล 
ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืในระดบับคุคลจะตอ้งมคีวามมัน่ใจและมคีวามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทและความ
รบัผดิชอบของตน บอ่ยครัง้ที่ ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีใ่หบ้รกิารในลกัษณะที่ไมเ่ป็นทางการจะไมไ่ด้
รบัการฝึกอบรมใดๆ เลยเกีย่วกบังานทีต่นจะตอ้งท า ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้การฝึกอบรมถอืเป็นเรือ่งส าคญัส าหรบั
ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืเนื่องจากจะท าใหบ้คุคลเหล่านัน้สามารถ  

• เขา้ใจความส าคญัของบทบาทของตน  
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• พฒันาและตระหนกัถงึขอบเขตการใหบ้รกิารของตน 
• รบัฟงัและตอบสนองต่อความตอ้งการของบคุคลทีต่นเองก าลงัใหค้วามชว่ยเหลอืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

• พฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการท าหน้าทีท่ี่อาจจะไดร้บัการรอ้งขอ 
• บรหิารเวลาและภาระงานไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่หากตวัผู้ใหค้วามชว่ยเหลอืมบีทบาทและความรบัผดิชอบ

อื่นๆ ดว้ยเชน่เดยีวกนั  
 
คนพกิารอาจตอ้งการการสนบัสนุนในการฝึกผู้ ใหค้วามชว่ยเหลอืของตน ในกรณีเชน่นี้โปรแกรมซบีอีาร ์องคก์รเพื่อ
คนพกิารและกลุ่มพึง่พาตนเองสามารถชว่ยไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยงัอาจมโีปรแกรมฝึกอบรมประเภทอื่นๆ ใน
ชมุชนซึง่ควรจะไดศ้กึษาต่อไปดว้ยเชน่กนั  
 
การสร้างความเช่ือมัน่ว่าครอบครวัได้รบัการสนับสนุนบทบาทในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือส่วน
บคุคล 
สมาชกิในครอบครวัซึง่ใหก้ารชว่ยเหลอืในระดบับคุคลมกัท างานดงักล่าวเป็นหน้าทีเ่พิม่เตมิจากบทบาทและความ
รบัผดิชอบอื่นของตนซึง่มกัจะท าใหเ้ขาเหล่านัน้รูส้กึเหนื่อยและอาจไมเ่หลอืเวลาส าหรบัตนเอง และ หลายครัง้สมาชกิ
ในครอบครวัซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืกม็ไิดร้บัการสนบัสนุนใดๆ โปรแกรมซบีอีาร์จะสามารถใหก้าร
สนบัสนุนสมาชกิในครอบครวัได้จาก 

• การพจิารณาวา่มกีารชว่ยเหลอืแผนส ารองฉุกเฉินหรอืชัว่คราวอะไรบา้ง  

• การแนะน าใหรู้จ้กักบัครอบครวัของคนพกิารทีอ่ยู่ในสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั เชน่ ผา่นทางกลุ่มพึง่พา
ตนเอง องคก์รเพื่อคนพกิารและองคก์รเพื่อผูป้กครองและครอบครวั  

• การรบัฟงัและพูดคยุถงึปญัหาทีป่ระสบและชว่ยใหเ้ขาเหล่านัน้สามารถหาวธิกีารแกไ้ขปญัหาทีด่กีวา่ทีจ่ะท า
ใหส้ามารถแสดงบทบาทในการใหค้วามชว่ยเหลอืไดด้ยีิง่ขึน้  

• การจดัใหส้มาชกิในครอบครวัไดร้บัการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อทีจ่ะไดเ้รยีนรูก้ลยุทธ์ในการรบัมอื สถานการณ์
ต่างๆ  

• การสรา้งความมัน่ใจวา่สมาชกิในครอบครวัทีเ่ป็นเยาวชนและท าหน้าทีใ่ห้ การชว่ยเหลอืในระดบับคุคลจะ
สามารถไปโรงเรยีนและมเีวลาเพื่อการสนัทนาการต่างๆ ไดต้ามปกต ิ  

 
การเตรียมการส าหรบับริหารสถานการณ์วิกฤต  
แมใ้นกรณีทีร่ะบบสนบัสนุนเกดิไมส่ามารถด าเนินการไดแ้ต่ความตอ้งการของคนพกิารกย็งัคงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
ตอบสนองเหมอืนเชน่เดมิ โปรแกรมซบีอีารจ์ าเป็นตอ้งวางแผนล่วงหน้ารว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ เพื่อใหม้คีวามพรอ้ม
ในการบรหิารสถานการณ์วกิฤตต่างๆ ซึง่ในทีน่ี้ ชมุชนจะเป็นแหล่งทีม่าของการสนบัสนุนทีด่เียีย่มและมกัจะมี
ทรพัยากรและทางเลอืกทีย่ดืหยุ่นไดใ้นชว่งเวลาแห่งความวกิฤต ทางออกทีเ่กดิจากชมุชนมกัเป็นทางออกทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธภิาพทีส่ดุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยจะเป็นการดอีย่างยิง่หากผูจ้ดัการซบีอีารส์ามารถรว่มมอืกบั
องคก์รเพื่อคนพกิารและหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่เพื่อหากลยุทธ์ทีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัการวกิฤตต่างๆ ไวล้่วงหน้า 
ค าถามทีต่อ้งหาค าตอบใหไ้ดก้อ่นทีจ่ะเกดิวกิฤตใดๆ ขึน้ ไดแ้ก่  

• มทีมีฉุกเฉินใดทีเ่ราสามารถเรยีกใชบ้รกิารได้ทนัทหีรอืไม ่ทมีนี้อาจประกอบดว้ยเจา้หน้าทีบ่รกิารสงัคมจาก
หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ ตวัแทนทีผ่า่นการฝึกอบรมแลว้จากองคก์รเพื่อคนพกิาร เจา้หน้าทีต่ ารวจในพื้นที่
หรอืเจา้หน้าทีซ่บีอีาร ์ 
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• มสีถานทีช่ ัว่คราวใดในชมุชนทีส่ามารถใช้ส าหรบัการแกป้ญัหาหรอืไม ่ และสถานทีน่ัน้มกีารใชง้านและสิง่
อ านวยความสะดวกในการใหก้ารฟ้ืนฟูอย่างไรบา้ง  

• มทีีพ่กัทีป่ลอดภยัในชมุชนซึง่ผูห้ญงิหรอืเดก็หญงิทีถู่กทารณุกรรมทางเพศหรอืประสบปญัหาความรนุแรงใน
ครอบครวัสามารถไปพกัไดช้ ัว่คราวหรอืไม ่สถานทีด่งักล่าวนี้ อาจจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุเพื่อใหผู้ห้ญงิและ
เดก็หญงิทีม่คีวามทุพพลภาพเขา้ถงึไดด้ว้ย  

• เจา้หน้าทีบ่รกิารสงัคมซึง่ใหก้ารสนบัสนุนครอบครวัขณะทีเ่กดิวกิฤต ไดร้บัการฝึกอบรมเรือ่งความพกิารแลว้
หรอืไม ่หากไมอ่งคก์รเพื่อคนพกิารและโปรแกรมซบีอีารจ์ะสนบัสนุนใหเ้กดิการฝึกอบรมดงักล่าวไดห้รอืไม่
อย่างไร 

• สมาชกิในครอบครวัหรอืญาตหิ่างๆ ของคนพกิาร จะสามารถใหก้ารชว่ยเหลอืแกค่นพกิารเป็นการชัว่คราว
จนกวา่จะหาวธิกีารแกไ้ขในระยะยาวไดไ้ดห้รอืไม ่  

• องคก์รเพื่อคนพกิารและโปรแกรมซบีอีารส์ามารถหาครอบครวัทีจ่ะยนิดใีหก้ารสนบัสนุนและดแูลครอบครวั
อื่นทีอ่ยู่ภายใตส้ถานการณ์วกิฤตไดห้รอืไม ่ 

• กลุ่มพึง่พาตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อตวัคนพกิารเองและสมาชกิในครอบครวัหรอืไม่  อย่างไร  
 
ในชว่งสถานการณ์วกิฤตนัน้ครอบครวัและคนพกิารอาจตอ้งการความชว่ยเหลอืและการสนบัสนุนจากภายนอก 
โปรแกรมซบีอีารส์ามารถท าหน้าทีน่ี้ไดท้ัง้โดยตรงและโดยออ้มโดยการแนะน าคนพกิารหรอืสมาชกิในครอบครวั
เพื่อใหไ้ปพบองคก์รเพื่อคนพกิาร กลุ่มพึง่พาตนเองและโปรแกรมสวสัดกิารสงัคมต่างๆ แตห่ากไมพ่บทางออกที่
เหมาะสมและตวัคนพกิารเองตกอยู่ในอนัตรายกจ็ าเป็นตอ้งแกไ้ขสถานการณ์โดยการหาทางออก อื่นๆ แทน 
 
การสนับสนุนให้ลดการเข้ารบับริการในสถานสงเคราะห์คนพิการ 
แต่เดมินัน้คนพกิารทีต่อ้งการการชว่ยเหลอืในระดบัสงูหรอืมรีะดบัทีจ่ะตอ้งไดร้บัการดแูลคอ่นขา้งมากจะถูกสง่เขา้ไป
ในสถานสงเคราะห์ ในขณะทีทุ่กวนันี้ สถานการณ์ต่างๆ เปลีย่นแปลงไป แต่ ในหลายประเทศยงัคงมสีถานสงเคราะห์
อยู่และคนพกิารเองบางคนกม็เีพยีงทางเลอืกเดยีวโปรแกรมซบีอีารแ์ละองคก์รเพื่อคนพกิารจงึจะตอ้งรว่มมอืกนัเพื่อ
หาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในอนาคตใหแ้กค่นพกิารรว่มกบัสถานสงเคราะห์เหล่านี้และหน่วยงานรฐัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ประเทศทีเ่ลกิใชว้ธิกีารใหค้วามชว่ยเหลอืแบบสถานสงเคราะห์ประสบความส าเรจ็ในการเปลีย่นแปลงสถานสงเคราะห์
ใหเ้ป็นรปูแบบอื่นๆ ในการอ านวยความสะดวกอาท ิการปรบัเปลีย่นเป็น 

• ศนูย์การฝึกอบรมวชิาชพีและแหล่งทรพัยากร 
• ศนูย์บ าบดัฟ้ืนฟู 
• บา้นพกัอสิระทีค่นพกิารสามารถอยู่อาศยัอย่างเป็นอสิระ โดยมกีารสนบัสนุนปจัจยัต่างๆ ใหบ้า้งตามความ

จ าเป็น 

• ทีพ่กัช ัว่คราวซึง่คนพกิารสามารถพกัอาศยัในหว้งเวลาสัน้ๆ ขณะทีส่มาชกิในครอบครวั พกับทบาทและ
หน้าทีใ่นการใหค้วามชว่ยเหลอืสว่นบคุคล  

• ทีพ่กัฉุกเฉินส าหรบัสมาชกิทุกคนในชมุชนทีม่คีวามเสีย่งต่อการถูกกระท า ดว้ยความรนุแรงดว้ยโดยไมจ่ ากดั
เพยีงแต่เฉพาะคนพกิารเท่านัน้  
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ความสมัพนัธ ์การแต่งงานและครอบครวั  
 
บทน า 
 
ความสมัพนัธ์ การแต่งงานและครอบครวัคอืหวัใจหลกัส าคญัของทุกชมุชน เป็นทีร่บัทราบโดยทัว่ไปวา่ครอบครวัจะ
เป็นทีท่ีใ่หก้ารสนบัสนุนและสรา้งความปลอดภยัใหก้บัสมาชกิ ครอบครวัสามารถจดัสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและมี
เสถยีรภาพทีส่ง่เสรมิใหส้มาชกิแต่ละคนเตบิโตและมพีฒันาการตลอดทุกชว่งของชวีติตัง้แต่เกดิจนถงึวยัชรา  
 
ครอบครวัมคีวามหลากหลายและไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ จ านวนมาก อาท ิวฒันธรรม ประเพณีและศาสนา และ
ลกัษณะของครอบครวัมทีัง้แบบทีเ่ป็นครอบครวัเดีย่ว ครอบครวัขยาย ครอบครวัทีม่ ี บดิาหรอืมารดาเป็นผูเ้ลี้ยงดฝู่าย
เดยีว ครอบครวัที่มแีต่เฉพาะเดก็ เพราะปราศจากบดิามารดา  ครอบครวัทีม่ลีูกบญุธรรมซึง่รบัมาเลี้ยงเป็นการชัว่คราว
หรอืถาวร เราจ าเป็นตอ้งค านึงถงึความหลากหลาย ต่างๆ ดงักล่าวนี้ และ มองใหเ้หน็ดว้ยวา่คนพกิารมสีทิธทิีจ่ะสรา้ง
ครอบครวัเป็นของตนเองดว้ยเชน่กนั ตามความในขอ้ 23 ของอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารซึง่ระบไุวว้า่ “ประเทศ
สมาชกิของอนุสญัญาจะใชว้ธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมในการก าจดัการกดีกนัคนพกิารในเรือ่งทัง้ปวงที่
เกีย่วขอ้งกบัการแต่งงาน ครอบครวั การดแูลบตุรและความสมัพนัธ์ ทีเ่ท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น” (2) 
 
สว่นประกอบย่อยเรือ่งความสมัพนัธ์ การแต่งงานและครอบครวั ขา้งตน้เน้นเรือ่งความส าคญัของการสนบัสนุนใหค้น
พกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นได ้แต่งงานไดแ้ละมบีตุรไดห้ากตอ้งการทีจ่ะม ีทัง้ยงัครอบคลุมเรือ่งความรนุแรงทีอ่าจ
เกดิขึน้กบัคนพกิารในชวีติความสมัพนัธ์ ชวีติคูแ่ละชวีติครอบครวัตลอดจนหนทางแกไ้ข ปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ดว้ย  
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กรอบท่ี 8 มาลาวี 
เส้นทางแห่งความกล้าหาญสู่ความเป็นแม่  
 
“ฉนัอายุสีส่บิกวา่ปีแลว้และฉนักภ็มูใิจทีฉ่นัไดต้่อสูอ้ย่างเตม็ทีจ่นมาถงึวนันี้ เมือ่ตอนทีฉ่นัยงัอายุไมม่ากนกัฉนัเฝ้าแต่
ฝนัวา่จะมลีูกเป็นของตวัเองบา้งเพราะวา่พีส่าวของฉนัทุกคนแต่งงานแลว้กม็ลีูกกนัหมด พี่ๆ  มกัจะสง่ลูกมาชว่ยงาน
ทีบ่า้นฉนัแต่ไมอ่นุญาตใหน้อนคา้ง ตอนนัน้ฉนัเองกท็ างานแลว้ อยู่บา้นกเ็ป็นของตนเองเหมอืนคนทีเ่ป็นอสิระไม่
ตอ้งพึง่พาใครเลย แต่แลว้ทุกคนกย็งัท ากบัฉนัเหมอืนฉนัเป็นเดก็ เวลากลางคนืฉนักเ็หงา ไมม่ใีครใหพู้ดดว้ย ไมม่ี
ใครเอาน ้ามาใหก้นิ ไมม่ใีครใหก้นิขา้วเยน็ดว้ย ทรมานจรงิๆ เลยนะคะ  
 
พอฉนัอายุได ้25 ปีฉนักต็ัง้ทอ้ง ถอืเป็นขา่วทีท่ าใหพ้ี่ๆ  น้าๆ ลุงๆ ทุกคน ตกใจกนัทัง้บา้นเพราะวา่ไมม่ใีครคาดคดิมา
กอ่น ทุกคนบอกฉนัวา่การคลอดลูกเป็นเรือ่งทีน่่ากลวัมาก ขา่วรา้ยยิง่กวา่กค็อืทุกคนบอกใหฉ้นัท าแทง้เสยีเพราะคดิ
วา่ฉนัคงเลี้ยงดลููกไมไ่ดห้รอกเพราะความพกิารของฉนั เขาขูฉ่นัวา่ “ถา้คนธรรมดาไมพ่กิารคลอดลูกแลว้ยงัตายได ้
แลว้พกิารอย่างเธอจะเสีย่งไปท าไม” มหิน าซ ้า บอกไปยงัคนทีท่ าใหฉ้นัทอ้งเพื่อขูว่า่จะจบัเขาไปสง่ต ารวจดว้ยอกี ฉนั
บอกญาติๆ  วา่ผูช้ายคนนัน้เขายอมรบัแลว้วา่เขาไมไ่ดเ้ขา้ตามตรอกออกตามประตู แต่เขากต็กลงทีจ่ะรบัฉนัเป็น
ภรรยาอยู่แลว้ 
 
สดุทา้ยแลว้พี่ๆ  ฉนักบัคณุน้ากน็ดักนัเพื่อพาฉนัไปท าแทง้ทีโ่รงพยาบาล แต่ทีเ่ขายงัไมรู่ก้ค็อืวา่ฉนัตัง้ใจแน่วแน่แลว้
ทีจ่ะเกบ็เดก็ไวแ้ละฉนัอยากมลีูกของฉนัเอง ฉนัแอบไปหาหมอเองเพื่อขอค าแนะน าเรือ่งการตัง้ครรภแ์ละคณุหมอก็
ยนืยนักบัฉนัวา่ฉนัสามารถคลอดลูกได้และทารกจะมสีขุภาพดแีน่ๆ  
 
และแลว้กถ็งึเวลาทีฉ่นัคลอดลูกไดเ้ป็นเดก็ผูห้ญงิสวยน่ารกั นัน่เป็นเวลาแห่งความปลื้มปิตแิละหนัหน้าเขา้หากนัของ
ทุกคนในครอบครวั ทุกคนดใีจจนกลายมาเป็นชว่ยฉนักนัหมด ไมก่ีปี่หลงัจากนัน้ฉนักแ็ต่งงานกบัพ่อเดก็แลว้กม็ลีูก
ชายน่ารกัดว้ยกนัอกีคนหนึ่ง ฉนัเป็นแมท่ีม่คีวามสขุของเดก็สองคน ลูกสาวฉนัปจัจุบนัอายุ 18 ปีแลว้และลูกชายอายุ 
14 ปี ลูกๆ ยอมรบัฉนัในแบบทีฉ่นัเป็นและสบายใจทีม่แีมเ่ป็นคนพกิารอย่างฉนั  
 
นี่คอืเรือ่งราวของตวัฉนัผูท้ีม่คีวามพกิารกบัความยากล าบากกวา่จะไดเ้ป็นแมค่นทีจ่รงิแลว้ขอเพยีงแคม่คีวามกลา้ก็
ท าไดแ้ลว้ ฉนัตดัสนิใจและมคีวามเดด็เดีย่วกเ็ท่านัน้เอง จากประสบการณ์ของฉนัพบวา่สงัคมของคนปกตจิะมองวา่
หญงิพกิารไมค่วรมลีูก แต่สิง่ทีทุ่กคนควรรูไ้วก้ค็อืวา่การตดัสนิใจทีจ่ะมลีูกหรอืไมม่ลีูก หรอืรบัลูกบญุธรรมมาเลี้ยง
หรอืไมน่ัน้กเ็ป็นสทิธแิละเป็นความรบัผดิชอบของคนทุกคนรวมถงึคนพกิารดว้ยเชน่กนั ” 
 
— จูเลยีน พรสิซลิลา มาบงัเว แห่ง Malawi Council for theHandicapped (3) 
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เป้าหมาย 
 
คนพกิารมคีวามเขา้ใจถงึสถานะและบทบาทในครอบครวัและชมุชนของตนเองอย่างถ่องแท้  
 

บทบาทของซีบีอาร ์
 
ซบีอีารม์บีทบาทในการสนบัสนุนคนพกิารใหม้คีวามสมัพนัธ์ทีเ่ตมิเตม็ชวีติกบัครอบครวั และชมุชนของตน 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

 

 สมาชกิในชมุชนรบัทราบและยอมรบัวา่คนพกิารมสีทิธทิีจ่ะมคีวามสมัพนัธ์ทีม่คีวามหมาย แต่งงานและมี
บตุรได ้

 ผูป้กครองทีพ่กิารและผูป้กครองของคนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารและโปรแกรมทีเ่หมาะสมซึง่สามารถชว่ย
สนบัสนุนบทบาทในการเลี้ยงดบูตุรได้ 

 สมาชกิในครอบครวัสนบัสนุนใหส้มาชกิทีเ่ป็นคนพกิาร ไดม้โีอกาสพฒันาความสมัพนัธ์เชงิสงัคมกบั
บคุคลภายนอก 

 คนพกิารไดร้บัการปกป้องจากความรนุแรง และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย จะตอ้งท างานรว่มกนัเพื่อแกป้ญัหานี้ 
 คนพกิารซึง่มเีครอืขา่ยทางสงัคมจ ากดัไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดใีนชมุชนของตน  

 
มโนทศัน์หลกั 
 
ความสมัพนัธ ์
ความสมัพนัธ์สว่นบคุคลเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัทุกคนและมสีว่นชว่ยในการเตบิโตและ สรา้งพฒันาการของแต่ละคนดว้ย 
การกระตุน้รกัษาความสมัพนัธ์ใหย้ัง่ยนื และการสรา้งความสมัพนัธ์ทีน่่าพงึพอใจ กบัครอบครวั เพื่อนและคนรกัเป็นสิง่
ทีค่นสว่นมากรวมถงึคนพกิารใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ  
 
ครอบครวั 
การเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวั  
ค าวา่ “ครอบครวั” อาจจะมคีวามหมายแตกต่างกนัส าหรบัแต่ละคน ครอบครวัอาจมี ขนาดหรอืลกัษณะที่หลากหลาย
แตกต่างกนัแต่สิง่หนึ่งทีทุ่กครอบครวัมเีหมอืนกนักค็อืการท าใหส้มาชกิ เกดิความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งหรอืเป็นเจา้ของ  
นอกจากนี้ครอบครวัยงัเป็นสภาพแวดลอ้มส าหรบัการเรยีนรูแ้ละการพฒัน าเป็นแหล่งทีม่าของความปลอดภยัและ
ความมัน่คงส าหรบัเดก็และสมาชกิในครอบครวัทีอ่่อนแออย่างเชน่คนพกิาร  
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การตอบสนองของครอบครวัต่อความพิการ  
ครอบครวัทุกครอบครวัมกีารตอบสนองต่อความพกิารไมเ่หมอืนกนั ครอบครวัหนึ่งอาจรูส้กึ ไม่ยอมรบัการทีส่มาชกิ
ใหมเ่กดิมามคีวามทุพพลภาพแต่บางครอบครวัอาจเพยีงรูส้กึกลวัและตอ้งการขอ้มลูเพื่อบอกวา่ควรจะท าอะไรต่อไป
ในอนาคตในขณะทีอ่กีครอบครวัอาจยนิดกีบัการเกดิของสมาชกิใหม่โดยไมค่ดิอะไรเลยกเ็ป็นได ้  
 
ครอบครวัสามารถเป็นตวัแทนทีม่พีลงัในการเปลีย่นใหค้นพกิารมสีว่นรว่มเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม และครอบครวัยงั
สามารถจุดประกายความหวงัใหแ้กค่นพกิารและโน้มน้าวทศันคตขิองชมุชนในอกีระดบัหนึ่งดว้ย  
 
เพศสภาพ (ศพัท์บญัญติัสาขาการแพทย์-ผูต้รวจแก้) 
เพศสภาพเป็นสว่นส าคญัของสขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ ีแต่ในหลายสงัคมการพูดคยุเรือ่งเรือ่งเพศ สภาพถอืเป็น
เรือ่งทีอ่่อนไหวหรอืในบางกรณีอาจเป็นเรือ่งตอ้งหา้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้มแีงม่มุของความพกิารเขา้มาเกีย่วดว้ย
เป็นเหตุใหบ้างสงัคมยงัคงมคีวามเชือ่ปรมัปราและความเขา้ใจผดิต่างๆ เกีย่วกบัเพศสภาพของคนพกิารอยู่
ยกตวัอย่างเชน่การทีค่นพกิารถูกมองวา่เป็นคนไมม่เีพศ ไมส่ามารถมบีตุรไดห้รอืในทางกลบักนั คนพกิารอาจถูกมอง
วา่มคีวามตอ้งการทางเพศสงูกวา่คนปกติ นอกจากชาวบา้นทัว่ไปแลว้แมแ้ต่บคุลากรทางการแพทย์หรอืตวัคนพกิาร
เองกย็งัอาจมคีวามเชือ่เชน่นี้ได ้ ผูเ้กีย่วขอ้งจงึจ าเป็นตอ้งรบัทราบเสยีกอ่นวา่คนพกิารกม็คีวามตอ้งการทางเพศ
เหมอืนเชน่ทุกคน แต่ในความเป็นจรงิแลว้ความตอ้งการเหล่านี้ถูกเพกิเฉยหรอืปฏเิสธไปนัน่เอง (ด ู“หนงัสอืเล่มเสรมิ
เรือ่งซบีอีารแ์ละเอชไอว/ีเอดส”์) 
 
กรอบท่ี 9 อูกานดา 
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อน  
 
สมาชกิองคก์รเพื่อคนพกิารแห่งหนึ่งในสาธารณรฐัยูกนัดาชือ่ National Unionof Disabled Persons of Uganda 
(NUDIPU)ซึง่เป็นเยาวชนหญงิไดก้ล่าวไวว้า่ “เราไมไ่ดร้บัเชญิใหไ้ปรว่มกจิกรรม สูภ่ายนอกซึง่จดัทีศ่นูย์สขุภาพ
เพราะวา่คนอื่นเขาคดิวา่พวกเราพกิารแลว้คงไมม่คีวามตอ้งการทางเพศหรอก”  
 
การแต่งงานและการเป็นผูป้กครอง  
ผูค้นในสงัคมมกัเขา้ใจไปเองวา่หากบดิาหรอืมารดาพกิารแลว้บตุรย่อมตอ้งพกิารไปดว้ย หรอืความเชือ่ทีว่า่คนพกิาร
จะไมส่ามารถดแูลเลี้ยงดบูตุรไดด้ว้ยตนเอง ในบางกรณี พบวา่เดก็สาววยัรุน่และหญงิทีม่คีวามทุพพลภาพทางปญัญา
ถูกท าหมนัโดยทีต่นเองไมไ่ดร้บัทราบหรอืยนิยอม ทัง้ทีใ่นขอ้ 23 ของอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารระบไุวว้า่ “คน
พกิารมสีทิธทิีจ่ะแต่งงานและสรา้งครอบครวั ตดัสนิใจโดยอสิระอย่างมคีวามรบัผดิชอบวา่จะมบีตุรกีค่นและห่างกนั
เท่าใด สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัวยัของตนเองได ้มกีารศกึษาเรือ่งการมบีตุรและการวางแผนครอบครวัและ
เลอืกทีจ่ะเกบ็รกัษาความสามารถในการมบีตุรไว้ ” (2) 
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กรอบท่ี 10 
อยากมีครอบครวั 
 
“ฉนัมคีวามฝนัวา่วนัหนึ่งจะไดแ้ต่งงาน จะไดม้บีา้นและมลีูกๆ แต่พ่อแมฉ่นับอกวา่อย่างฉนัไมค่วรแต่งงานเพราะฉนั
ไมส่ามารถดแูลครอบครวัได ้ความคดิของฉนัตอ้งแตกสลายไปเพราะความไมเ่ชือ่นี้ ” (5) 

 
ความรนุแรง 
ความรนุแรงเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อยู่ทุกหนแห่งในสงัคมไมว่า่จะเป็นในครอบครวัสถาบนัโรงเรยีนทีท่ างานและชมุชน ความ
รนุแรงนี้เกดิขึน้ไดจ้ากหลายฝ่ายดว้ยกนั แต่คนพกิารมกัมคีวามเสีย่งต่อความรนุแรงสงูเป็นพเิศษเพรา ะความเชือ่ผดิๆ 
วา่คนพกิารเป็นผูม้ ีมลทนิ เพราะความ เชือ่ทีผ่ดิๆ และ ความไมใ่สใ่จเชน่นี้ จงึท าใหค้นพกิารเสีย่งต่อการไดร้บัความ
รนุแรงความเสีย่งทีว่า่นี้มที ัง้ความเสีย่งต่อการทุบต ีการละเมดิทางเพศ การท ารา้ยจติใจและอารมณ์ การเพกิเฉยและ
การใชค้นพกิารเพื่อเป็นเครือ่งมอืหาเงนิ โดยเฉพาะผูห้ญงิทีเ่ป็นคนพกิารมกัเสีย่งต่อการถูกบงัคบัท าหมนัและความ
รนุแรงทางเพศสงูเป็นพเิศษ (6) 
 
กิจกรรมแนะน า 
 
การแก้ปัญหาเรื่องการถกูตราหน้า อคติและการแบ่งแยก  
ทศันคต ิมมุมองและการปฏบิตัทิีเ่ป็นลบต่อคนพกิารยงัคงมใีหพ้บเหน็อยู่ไดใ้นชมุชนหลายแห่ง โปรแกรมซบีอีาร์
สามารถชว่ยแกป้ญัหานี้ไดโ้ดย 

• ท างานรว่มกบัสือ่เพื่อสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองผูก้าร และน าเสนอคนพกิารทีเ่ป็นตวัอย่างใหแ้กบ่คุคลอื่นๆ 
ในสงัคม 

• สนบัสนุนการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตระหนกัถงึปญัหาความพกิารส าหรบับคุลากร วชิาชพีดา้น
สขุภาพเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่คนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเพศและการมบีตุร
อย่างเชน่บรกิารการวางแผนครอบครวัเป็นตน้  

• รว่มกบัผูน้ าชมุชน เชน่ ผูน้ าทางศาสนาเพื่อ สง่เสรมิใหผู้น้ าเหล่านี้สรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิาร
ลดปญัญาการถูกตราหน้าและการแบง่แยก แล ะสรา้งโอกาสใหช้มุชนไดม้โีอกาสไดเ้สวนากนัถงึประเดน็
ต่างๆ ทีล่ะเอยีดอ่อนต่อความรูส้กึ 
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กรอบท่ี 11 ไลบเีรยี 
การส ารวจประเดน็เรื่องเพศสภาพและความพิการ  
 
โปรแกรมซบีอีารโ์ปรแกรมหนึ่งซึง่ด าเนินงานโดยองคก์รพฒันาภาคเอกชนในสาธารณรฐัไลบเีรยี เกดิความตระหนกั
วา่โปรแกรมไมเ่คยใหค้วามส าคญักบัประเดน็เรือ่งเพศสภาพในแงม่มุทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิารเลย โปรแกรม
ดงักล่าวจงึไดเ้ริม่ศกึษาปญัหาเหล่านี้โดยการสนทนากบัคนพกิาร จ านวนหนึ่งจากการสนทนาเชน่นี้ท าใหพ้บวา่
ผูห้ญงิทีพ่กิารรูส้กึวา่การแสดงออกเกีย่วกบัเพศสภาพเป็นเรือ่งส าคญัแต่พวกเขากม็กัมคีวามกลวัทีจ่ะแสดงออกใน
เรือ่งดงักล่าว นอกจากนี้ พวกเธอยงัคดิอกีดว้ยวา่เพศสมัพนัธ์เป็นสิง่ทีส่ าคญัเพราะจะเป็นหนทางทีท่ าให้กลายเป็น
แมซ่ึง่บทบาททางสงัคมทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากชมุชน ในบางกรณีผูช้ายทีไ่มพ่กิารกระท าการล่วงละเมดิทางเพศ ต่อ
หญงิพกิารจนเป็นทีม่องกนัวา่การละเมดิดงักล่าวเกดิขึน้เพราะ เจตคตเิชงิลบต่อความพกิารซึง่ท าใหผู้ช้ายคดิวา่หาก
คบหากบัหญงิพกิารอย่างเปิดเผยจะท าใหเ้ขาตอ้งแปดเป้ือนมลทนิไปดว้ย  
 

 
การให้การสนับสนุนผูป้กครอง  
ผูป้กครองจะสามารถตดัสนิใจต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลบตุร ไดด้หีากเขาเหล่านัน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูและการ
สนบัสนุนทีจ่ าเป็น โปรแกรมซบีอีารค์วรจะครอบคลุมทัง้ผูป้กครองซึง่เป็นคนพกิารและผูป้กครองของคนพกิารและให้
ความชว่ยเหลอืโดย 

• พจิารณาบรกิารในทอ้งถิน่ทีส่ามารถชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนุนผูป้กครอง เชน่ แหล่งความรูเ้รือ่งสขุภ าวะทาง
เพศและการสบืพนัธุ์ แหล่งความรูเ้รือ่งสขุภาพแมแ่ละเดก็และการชว่ยเหลอืต่างๆ ทีม่ใีหก้บัครอบครวั  

• รณรงคก์บัองคก์รเพื่อคนพกิารและองคก์รอื่นๆ ในการด าเนินงานบรกิารและการจดัโปรแกรมกระแสหลกั
ต่างๆ ซึง่ครอบคลุมผูป้กครองซึง่เป็นคนพกิารและผูป้กครองของคนพกิาร  

• พฒันาและสนบัสนุนระบบการแนะน าหรอืสง่ต่อเพื่อใหค้นพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มผูห้ญงิและวยัรุน่
สามารถเขา้ถงึบรกิารและโปรแกรมต่างๆ ได้ 

• รว่มกบัผูใ้หบ้รกิารต่างๆ เผยแพรข่อ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัเพศและการ เจรญิพนัธุ์ในรปูแบบทีก่ลุ่มเป้าหมาย
เขา้ใจไดผ้า่นทางเครอืขา่ยของซบีอีาร ์ 

 
การท างานร่วมกบัครอบครวัเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการมีอิสรภาพ 
ครอบครวับางครอบครวัในบางครัง้กป็กป้องสมาชกิทีม่คีวามพกิารมากเกนิไปโดยการจ ากดัพื้นทีใ่หอ้ยู่แต่ภายในบา้น
และหา้มไมใ่หเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางสงัคมสงัคมกบัผูอ้ื่น อนัเป็นเหตุใหค้นพกิารเหล่านัน้มโีอกาสในการสรา้ง
ความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นหรอืพฒันาทกัษะและความสามารถต่างๆ ในระดบัทีจ่ ากดั โปรแกรมซบีอีารส์ามารถรว่มกบั
ครอบครวัเพื่อ 

• ใหข้อ้มลูและสนบัสนุนการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาชกิในครอบครวัทีม่คีวามพกิาร พรอ้มทัง้สนบัสนุน
จุดยนืและสถานะของคนพกิารในชมุชน 

• ชว่ยใหค้รอบครวัเขา้ใจถงึผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกดิจากการปกป้องคนพกิารมากเกนิไป  

• สนบัสนุนใหส้มาชกิในครอบครวัชว่ยใหเ้กดิการแกไ้ขทศันคตทิีเ่ป็นลบภายในชมุชน  
• สนบัสนุนคนพกิารใหส้ามารถสือ่สารและสนบัสนุนในสิง่ทีต่นเองตอ้งการหรอืจ าเป็นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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การช่วยเหลือเพื่อป้องกนัความรนุแรง  
ความรนุแรงในทุกรปูแบบถอืเป็นประเดน็ปญัหาทีท่า้ทายอย่างยิง่ส าหรบับคุลากรซบีอีาร ์แต่เนื่องจากโปรแกรมซบีี
อารม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีห่ลากหลาย (อาท ิบา้น โรงเรยีน ทีท่ างาน ชมุชน) จงึอยู่ในต าแหน่งทีด่ี
ทีจ่ะสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมทีแ่ขง็แกรง่และมกีลไกทีพ่รอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและปกป้องคนพกิารจากความรนุแรง 
(ดสูว่นประกอบย่อย “ความยุตธิรรม”) โปรแกรมซบีอีาร์จงึจะตอ้งสามารถ 

• สรา้งศกัยภาพใหเ้จา้หน้าทีซ่บีอีารส์ามารถเลง็เหน็ถงึสญัญาณบอกเหตุและอาการของความรนุแรง โดย
เจา้หน้าทีจ่ะตอ้งรูว้า่จะขอรบัค าแนะน าดา้นกฎหมายทีเ่หมาะสมหรอืขอรบัการชว่ยเหลอืเพื่อคนพกิารไดจ้าก
แหล่งใด 

• ยกระดบัความตระหนกัภายในชมุชนเกีย่วกบัความรนุแรงและความพกิาร ตลอดจนเรือ่งมาตรการต่างๆ ที่
สามารถใชเ้พื่อคุม้ครองคนพกิารได ้  

• สรา้งความเชือ่มโยงกบับคุลากรฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (อาท ิครอบครวั องคก์รเพื่อคนพกิาร บคุลากรดา้น
สาธารณสขุ/การศกึษา เจา้หน้าทีต่ ารวจ ผูน้ าชมุชน หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่) และพูดคยุ กบับคุลากรเหล่านี้
เกีย่วกบับทบาทของแต่ละหน่วยงานในการปกป้องคนพกิารจากความรนุแรง  

• พฒันากระบวนการรว่มกบับคุลากรฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะสนบัสนุนให้ คนพกิารสามารถรอ้งเรยีนปญัหา
ความรนุแรงทีเ่กดิกบัตนไดอ้ย่างมัน่ใจ 

• ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัคนพกิารเพื่อใหเ้ขาเหล่านัน้ทราบวา่ตนจะสามารถรอ้งเรยีนเรือ่ง
ปญัหาความรนุแรงทีเ่กดิกบัตนอย่างมัน่ใจไดอ้ย่างไร  

• ท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่คนพกิารมโีอกาสมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของชมุชนเพื่อยกระดบัความภาคภมูใิจ
ในตนเองและสรา้งความมัน่ใจ ตลอดจนเสรมิสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมทีจ่ะชว่ยปกป้อง พวกเขาจากความ
รนุแรงต่างๆ  

• ใหก้ารชว่ยเหลอืคนพกิารซึง่เคยผา่นเหตุการณ์ความรนุแรงดว้ยการใชว้ธิสีนทนาและชว่ยเหลอืใหพ้วกเขา
ไดเ้ขา้ถงึบรกิารทางการแพทย์ต่างๆ รวมทัง้ชว่ยคดิหาวธิแีกไ้ขปญัหาและการลงมอืปฏบิตัิ 

• ท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่นโยบายของโปรแกรมหรอืองคก์รจะตอ้งกล่าวถงึการตรวจสอบวา่เจา้หน้าทีซ่บีอีาร์
และอาสาสมคัรเคยมปีระวตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชค้วามรนุแรงหรอืไม ่อย่างไร  
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การให้การสนับสนุนผูท่ี้มีเครือข่ายทางสงัคมจ ากดั  
คนพกิารบางคนอาจไมม่คีรอบครวัหรอือาจจะมแีตค่รอบครวักลบัไมส่ามารถดแูลสนบัสนุนและใหค้วามชว่ยเหลอืคน
พกิารอย่างทีเ่ขาตอ้งการได ้คนพกิารบางคนอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์แบบอยู่ประจ า บา้นพกั สถานทีท่างศาสนา 
ทีพ่กัพงิอื่นๆ หรอืไมม่บีา้นอยู่อาศยั ในกรณีเชน่นี้โปรแกรมซบีอีาร์ สามารถ 

• สรา้งความเชือ่มโยงดว้ยการแนะน าใหค้นพกิารตดิต่อเครอืขา่ยรองรบัทีเ่หมาะสมในชมุชน เชน่ องคก์รเพื่อ
คนพกิารและกลุ่มพึง่พาตนเอง  

• ท างานรว่มกบัสถานสงเคราะห์คนพกิารเพื่อท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่คนพกิารยงัคงมคีวามสามารถในการเขา้
รว่มและเป็นสว่นหนึ่งของวถิชีวีติชมุชน 

• สนบัสนุนใหค้นพกิารมคีวามเป็นอยู่ในลกัษณะทีเ่ขาพงึพอใจได้  
• สนบัสนุนใหค้นพกิารทีไ่มม่ทีีอ่ยู่อาศยัมทีีพ่กัทีเ่หมาะสมซึง่กจ็ะเป็นการดกีวา่หากเป็นทีพ่กัทีต่ ัง้อยู่ ในชมุชน

นัน้ดว้ย  

• เฝ้าสงัเกตสาเหตุทีอ่าจจะท าใหเ้กดิความรนุแรงทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นทีท่ีค่นพกิารอาศยัอยู่  
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วฒันธรรมและศิลปะ 

 
บทน า 
 
ค าวา่ “วฒันธรรม” นัน้มหีลายความหมายดว้ยกนั แต่ในสว่นประกอบย่อยวฒันธรรมและศลิปะนี้ ค าวา่วฒันธรรม
หมายถงึวถิชีวีติของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งๆ ดงันัน้วฒันธรรมจงึครอบคลุมหลายสิง่หลายอย่าง อาท ิเสือ้ผา้ อาหาร ภาษา 
คา่นิยมและความเชือ่ ศาสนา พธิกีรรมและวธิปีฏบิตัติ่างๆ สว่นศลิปะนัน้กผ็กูพนักบัวฒันธรรมดว้ยเชน่กนัในเชงิของ
การวาดภาพ ดนตร ีการเตน้ร า วรรณกรรม ภาพยนตรแ์ละภาพถ่ายต่างๆ  
 
บางคนมคีวามเชือ่วา่การน าคนพกิารเขา้มามสีว่นรว่มกบังานวฒันธรรมและศลิปะของชมุชน เป็นสิง่ทีไ่มจ่ าเป็น ดู
เหมอืนมคีวามเชือ่กนัไปวา่ความคดิสรา้งสรรค ์การแสดงออกถงึตวัตนและเรือ่งของจติวญิญาณเป็นเรือ่งทีไ่มส่ าคญั
ส าหรบัคนพกิาร เชน่ครอบครวัต่างๆ อาจใชค้วามพยายามมากเป็นพเิศษในการพาญาตทิีม่คีวามพกิารไปรบับรกิาร
ทางการแพทย์ในลกัษณะต่างๆ แต่ครอบครวันัน้อาจไมค่ดิวา่เขาจ าเป็นตอ้งพาคนพกิารไปรว่มกจิกรรมดา้น
วฒันธรรมต่างๆ ในทอ้งถิน่ของตนเองดว้ย  
 
โอกาสในการรว่มในชวีติดา้นวฒันธรรมต่างๆ ถอืเป็นสทิธมินุษยชน (ดกูรอบขา้งใต)้ ซึง่เป็นประโยชน์ ทัง้ต่อบคุคล 
ครอบครวั ชมุชนและสงัคมในวงกวา้ง  
 
กรอบท่ี 12 
อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  
ข้อ 30: การมีส่วนร่วมในชีวิตด้านวฒันธรรม การสนัทนาการ การพกัผอ่นและกีฬา (2) 
 

1. ประเทศสมาชกิรบัทราบถงึสทิธขิองคนพกิารในการมสีว่นรว่มในชวีติดา้นวฒันธรรมอย่างเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น 
และจะใชม้าตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงในการท าใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึ (ก) สือ่วฒันธรรม ดา้นต่างๆ ใน
รปูแบบทีค่นพกิารสามารถใชง้านได ้(ข) รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร ์มหรสพและกจิกรรมทางดา้น
วฒันธรรมอื่นๆ ในรปูแบบทีค่นพกิารสามารถใชง้านได ้(ค) สถานทีท่ีจ่ดัแสดงหรอืมบีรกิารดา้นวฒันธรรม
ต่างๆ อาท ิโรงละคร พพิธิภณัฑ ์โรงภาพยนตร ์หอ้งสมดุและการท่องเทีย่ว  

2. ประเทศสมาชกิจะใช้วธิกีารทีเ่หมาะสมในการสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถไดร้บัโอกาสในการใชศ้กัยภาพ
ดา้นความคดิสรา้งสรรคค์วามสามารถทางดา้นศลิปะและสตปิญัญาของตน  

3. ประเทศสมาชกิจะด าเนินการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมภายใตก้ฎหมายระดบันานาชาตเิพื่อก าหนดให้
กฎหมายคุม้ครองทรพัย์สนิทางปญัญาจะไมส่รา้งขึน้โดยมอีุปสรรคในเรือ่งของความไรเ้หตุผลและการ
แบง่แยกมาเกีย่วขอ้ง 

4. คนพกิารจะตอ้งไดร้บัสทิธพิื้นฐานเท่าผูอ้ื่นและไดร้บัการยอมรบัและสนบัสนุนใหค้งไวซ้ึง่อตัลกัษณ์ทางดา้น
วฒันธรรมและภาษาของตนซึง่รวมถงึภาษาสญัลกัษณ์ซึง่เป็นวฒันธรรมของคนหูหนวก  
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กรอบท่ี 13 โคลอมเบยี 
การใช้ศิลปะเพ่ือท าให้การฟ้ืนฟเูป็นเรื่องเพลิดเพลินส าหรบัเดก็  
 
FANDIC (Friends of Children with Disability for their Integration into the Community) คอืมลูนิธแิห่งหนึ่งใน
เมอืงบคูารามงักาของสาธารณรฐัโคลอมเบยีซึง่ท างานเพื่อเดก็พกิาร พนัธกจิของ FANDIC คอืการท าใหเ้ดก็พกิาร
เขา้เป็นสว่นหนึ่งของสงัคมไดผ้า่นทางซบีอีาร ์หนึ่งในโครงการของมลูนิธนิี้คอื กจิกรรมการเตน้ของเดก็พกิารซึง่มี
จุดมุง่หมายเพื่อ 

• ใหโ้อกาสเดก็พกิารไดพ้ฒันาความสามารถทางดา้นกายภาพและศลิปะของตน  
• สนบัสนุนใหเ้กดิการท างานเป็นทมีและการเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั  
• ยกระดบัความตระหนกัถงึเรือ่งความพกิารในระดบัต่างๆ ไดแ้ก ่ระดบับคุคล ชมุชน องคก์รและรฐับาล  

 
คณะนกัเตน้คนพกิารประกอบดว้ยสมาชกิจ านวน 12คนอายุตัง้แต่ 5-21 ปีซึง่มคีวามทุพพลภาพทางกายและปญัญา 
บรรดาพีน่้องของเดก็เหล่านี้กไ็ดร้บัการชกัชวนใหเ้ขา้รว่ม กจิกรรมดว้ยเพื่อใหเ้กดิความรูส้กึวา่เป็นครอบครวัเดยีวกนั 
โดยทางมลูนิธมิกีารจา้งนกัเตน้มอือาชพีใหม้าสอนเดก็ๆ สปัดาห์ละหนึ่งคร ัง้และในชว่งสปัดาห์ระหวา่งนัน้
อาสาสมคัรกจ็ะท าหน้าทีฝึ่กซอ้มรว่มกบัเดก็ๆ ซึง่เริม่จากการเรยีนรูท้่าเตน้งา่ยๆ แลว้จงึเพิม่ระดบัความยากขึน้
เรือ่ยๆ นอกจากการเตน้แลว้เดก็ ยงัไดฝึ้กการยดืตวัและออกก าลงักายเพื่อความแขง็แกรง่ตลอดจนเขา้รว่มใน
กจิกรรมทางสงัคมอื่นๆ ดว้ย เดก็ทุกคนไดร้บัความรกัและการสนบัสนุน อย่างกระตอืรอืรน้ดว้ยการแรงเสรมิทางบวก
กระทัง่เกดิความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง  
 
FANDIC พบวา่การกจิกรรมการเตน้นี้เป็นกลยุทธ์ทีด่มีากเนื่องจาก 

• ท าใหก้ารฟ้ืนฟูหรอืบ าบดัอาการเป็นกจิกรรมทีน่่าสนุกส าหรบัเดก็พกิาร  
• ท าใหเ้ดก็พกิารไดพ้ฒันาความสามารถในดา้นอื่นๆ มากยิง่ขึน้  
• สรา้งโอกาสในการสือ่สารและโอกาสในการไดร้บัการขดัเกลาทางสงัคม  

• ปรบัปรงุความสมัพนัธ์ระหวา่งเดก็พกิาร สมาชกิในครอบครวัและ บคุคลอื่นๆ  
• ท าลายเจตคตเิชงิลบทีเ่ป็นเหมอืนอุปสรรคขวางกัน้การพฒันา  
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เป้าหมาย 
 
คนพกิารสามารถมคีวามรบัผดิชอบและมสีว่นรว่มในวถิี เชงิวฒันธรรมและศลิปะของครอบครวัและชมุชนของตนเอง 
 
บทบาทของซีบีอาร ์
 
โปรแกรมซบีอีารจ์ะรว่มงานกบับคุลากรต่างๆ ที่ เกีย่วขอ้งเพื่อสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถมสีว่นรว่มและมคีวามสขุ
ในการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นวฒันธรรมและศลิปะต่างๆ ได ้  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

 

• การถูกประณามและการถูกแบง่แยกอนัเนื่องมาจากความพกิารจะตอ้งถูกน าออกไปจากกจิกรรมดา้น
วฒันธรรมและศลิปะ 

• คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัสามารถมสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นวฒันธรรมและศลิปะได ้  
• องคก์รและกลุ่มงานกระแสหลกัสนบัสนุนการให้คนพกิารเขา้มามสีว่นรว่มในโปรแกรมและกจิกรรมดา้น

วฒันธรรมและศลิปะ 

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึสือ่และสถานที่ทีเ่กีย่วกบังานดา้นวฒันธรรมและศลิปะกระแสหลกัได ้ 
• ผูน้ าดา้นจติวญิญาณและศาสนาตลอดจนกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ใหค้นพกิารเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมทาง

ความเชือ่หรอืศาสนาของตน 
 
มโนทศัน์หลกั 
 
ลกัษณะของการเข้าร่วม 
คนพกิารสามารถเขา้รว่มเป็นสว่นหนึ่งในวถิชีวีติดา้นวฒันธรรมและศลิปะของครอบครวัและชมุชนไดห้ลายลกัษณะ
ดว้ยกนั กล่าวคอื คนพกิารสามารถมสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นวฒันธรรมและศลิปะในเชงิ “รกุ”คอื มบีทบาท ในฐานะ
เป็นผูผ้ลติ ผูก้ ากบั ผูเ้ขยีนและผูแ้สดง หรอืมสีว่นรว่มกจิกรรมในเชงิ “รบั”คอืเป็นผูช้มละคร ภาพยนตร ์หรอืเป็นผูส้วม
ใสช่ดุพื้นเมอืงเป็นตน้  
 
ประโยชน์ของการเข้าร่วม 
การเขา้รว่มในกจิกรรมดา้นวฒันธรรมและศลิปะไมเ่พยีงแต่ท าใหเ้กดิความเพลดิเพลนิใจ เท่านัน้แต่ยงัท าใหค้นพกิาร
รูจ้กัตวัตนของตนเองอกีดว้ย กระบวนการเขา้รว่มนี้ท าใหบ้คุคลมศีกัยภาพมากขึน้ เพราะชว่ยใหบ้คุคลคน้พบ “เสยีง” 
ของตนเองทีผู่อ้ื่นควรจะไดย้นิ นอกจากนี้ยงัมปีระโยชน์ ในดา้นสขุภาพเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย ส าหรบัคนพกิารบางคน
แลว้กจิกรรมดา้นวฒันธรรมและศลิปะอาจเป็นหนทางเดยีวทีเ่ขาสามารถแสดงความเป็นตวัของตวัเองออกมาไดอ้ย่าง
เตม็ทีต่ามวธิขีองตนเอง ซึง่เป็นการแสดงในระดบัทีเ่ทยีบเท่ากบัผูอ้ื่น  
 
การจดักจิกรรมดา้นวฒันธรรมและศลิปะในชมุชนมสีว่นชว่ยท าใหค้วามเป็นอยู่ของสมาชกิดขีึน้อย่างมนียัส าคญั 
เพราะกจิกรรมในลกัษณะนี้จะชว่ยสง่เสรมิความสมัพนัธ์ภายในชมุชนเตบิโตและแขง็แกรง่มากขึน้ ชมุชนมศีกัยภาพ
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มากขึน้ มกีารพฒันาและเสรมิสรา้งตนเองขึน้ใหม ่ ทัง้นี้ การที่มคีนพกิารเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นวฒันธรรม
และศลิปะของชมุชนจะเป็นตวับง่ชีท้ีด่วีา่สมาชกิในชมุชนนัน้ เริม่มเีจตคตเิชงิบวกต่อความพกิาร  
 
วฒันธรรมและศิลปะในฐานะเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสงัคม  
แนวคดิดัง้เดมินัน้ศลิปะไดร้บัการยอมรบัวา่วธิกีารทีไ่มร่นุแรงซึง่ผูค้นสามารถใชเ้พื่อแสดงความโตแ้ยง้หรอืตัง้ค าถาม
ต่อการปฏบิตัทิีเ่ป็นการกดดนัหรอืแบง่แยก ศลิปะ จงึมกัเป็นหนึ่งในเพยีงไมก่ีช่อ่งทางทีค่นทีอ่ยู่ขอบนอกของสงัคม
สามารถแสดงออกและชีใ้หเ้หน็ถงึเรือ่งราวซึง่เป็นประเดน็ละเอยีดอ่อนหรอืตอ้งหา้มในสงัคมสว่นใหญ่คนพกิารมกัใช้
ศลิปะเพื่อโตแ้ยง้ภาพของความพกิารทีถู่กน าเสนอในสือ่กระแสหลกั ดงันัน้ศลิปะจงึเป็น เครือ่งมอืใหค้นพกิารแสดง
ภาพในการมองโลกของตนเอง  
 
กรอบท่ี 7 บงัคลาเทศ 
มองเหน็ในความมืด (7) 
 
นิทรรศการศลิปะเรือ่ง “Seeing in the Dark”จดั ณ Dhrupad Gallery เมอืงดากา้ สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ
เมือ่เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2003 เป็นนิทรรศการที่ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างยิง่ โดยจดัขึน้จากความรว่มมอืระหวา่ง 
Social Assistance and Rehabilitation for the Physically Vulnerable (SARPV) และ HealthlinkWorldwide ใน
ฐานะโปรเจคสือ่สารเพื่อการรณรงค์โครงการหนึ่ง กลุ่มผูส้รา้งสรรคส์ือ่ประกอบนิทรรศการประกอบดว้ยบคุคลทีม่ ี
ปญัหาในการมองเหน็ 25 คน คนพกิารทีม่คีวามทุพพลภาพทางรา่งกาย ในลกัษณะอื่นๆ 5 คนและศลิปินระดบั
นานาชาตอิกีคนหนึ่งนิทรรศการ Seeing in the Dark ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคน่ิทรรศการศลิปะ ทัว่ไป แต่เป็นการจ าลอง
อุปสรรคหรอืสิง่ทีข่วางกัน้คนพกิารในการใชช้วีติประจ าวนัของแต่ละคน โดยแกลเลอรีแ่ห่งนี้ไดถู้กแปลงใหอ้ยู่ใน
สภาพมดืสนิท มแีต่เสยีงของความเป็นไปในเมอืงดากา้ใหไ้ดย้นิและมสีิง่ของต่างๆ ให้ ผูเ้ขา้ชมสมัผสัทัง้รถลาก สวน 
ฟุตบาทและรา้นรวงต่างๆ ผูเ้ขา้ชมจะมคีนน าทางเป็นคนตาบอดพาเดนิไปรอบๆ หลงัจากทีไ่ดส้มัผสักบับรรยากาศ
นัน้แลว้ผูเ้ขา้ชมจะไดเ้ขยีนบอกเล่าความรูส้กึจากการชมนิทรรศการบนก าแพง ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากนิทรรศการครัง้นี้คอื
ผูเ้ขา้ชมมคีวามตระหนกัถงึเรือ่งความพกิารมากขึน้ เกดิความรว่มมอืระหวา่งผูส้รา้งผลงานและผูเ้ขา้ชมงาน ซึง่กไ็ด้
น าไปสูค่วามคดิรเิริม่ของธนาคารกลางแห่งสาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศทีจ่ะพจิารณาเรือ่งธนบตัรซึง่มใีชอ้ยู่เสยี
ใหมเ่นื่องจากธนบตัรทุกราคาของบงัคลาเทศมขีนาดเท่ากนัท าใหค้นตาบอดแยกแยะล าบาก  

 
ศิลปะของคนพิการ 
คนพกิารในหลายประเทศไดเ้ลอืกใชศ้ลิปะเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเพิม่พูนความภาคภมูใิจในตนเอง ยกระดบัความ
ตระหนกัถงึอุปสรรคทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัคนพกิาร สรา้งความสามคัคภีายในชมุชนของตนและรณรงคเ์รือ่งความพกิาร
ผา่นทางละคร นาฏศลิป์วรรณกรรมและทศันศลิป์ ทัง้ยงัมเีพลงทีร่อ้งดว้ยภาษามอื การเตน้ร าในรถเขน็และการแสดง
ในรปูแบบใหมอ่ื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยความคดิสรา้งสรรคข์องบคุคลและกลุ่มคนในชมุชนต่างๆ ทัว่โลกเขา้มาเสรมิดว้ย  
 
นอกจากนี้ บคุคลทีม่ปีญัหาเรือ่งสขุภาพจติกส็ามารถใช้กจิกรรมการเขยีน การแสดงและทศันศลิป์เป็นเครือ่งมอืในการ
สือ่ถงึความรูส้กึและถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองใหผู้อ้ื่นไดร้บัทราบได ้  
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บคุคลตวัอย่าง 
ศลิปินทีม่คีวามพกิารจ านวนมากประสบความส าเรจ็และเป็นทีรู่จ้กัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิจนเป็นเหตุ ใหเ้กดิ
การยกระดบัความตระหนกัในเรือ่งของความพกิาร และ ศลิปินเหล่านี้กลายมาเป็นบคุคลตวัอย่างส าหรบัผูอ้ื่นดว้ย 
นอกจากนี้ยงัมศีลิปินอื่นอกีจ านวนมากทีใ่ชค้วามสามารถและก าลงัทีต่นเองมใีนการสนบัสนุนการพฒันาชมุชนที่
ครอบคลุมถงึคนพกิารดว้ยเชน่กนั 
 
กรอบท่ี 15 
ผูน้ าสารสนัติภาพช่วยให้ความตระหนักเก่ียวกบัความพิการขยายตวัออกไป  
 
เมือ่วนัที ่ 3 ธนัวาคม ค.ศ. 2009 (วนัคนพกิารสากล) สหประชาชาตไิดแ้ต่งตัง้สตวีี ่วอนเดอร ์นกัรอ้งและนกัแต่ง
เพลงผูม้ชี ือ่เสยีงใหเ้ป็นผูน้ าสารสนัตภิาพแห่งสหประชาชาตโิดยเน้นเรือ่งคนพกิารเป็นส าคญั ผูน้ าสารสนัตภิาพคอื
บคุคลทีม่คีวามสามารถเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้งในสาขาศลิปะ วชิาการ วรรณกรรม กฬีาและความบนัเทงิ มหีน้าที่
หลกัในการชว่ยสรา้งความตระหนกัถงึอุดมคตแิละกจิกรรมของสหประชาชาตกิารปรากฏกาย ในทีส่าธารณะและการ
สรา้งความคุน้เคยกบัคนในแวดวงสือ่และองคก์รเพื่อมนุษยธรรมต่างๆ ของผูน้ าสารสนัตภิาพย่อมชว่ยเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจในหมูส่าธารณชนวา่องคก์ารสหประชาชาติ มบีทบาทในการชว่ยยกระดบัคณุภาพของชวีติของผูค้นทัว่
โลกไดอ้ย่างไร (8) 
 

 
 
กิจกรรมแนะน า 
 
ส่งเสริมการใช้วฒันธรรมและศิลปะเพ่ือน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสงัคม  
การสนบัสนุนและการณรงค์เพื่อสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัเรือ่งความพกิารมกัจะมปีระสทิธภิาพมากกวา่หาก มกีาร
ใชส้ือ่ทางวฒันธรรมและศลิปะของทอ้งถิน่ ดงันัน้โปรแกรมซบีอีารจ์งึควรใชส้ือ่ เชงิศลิปวฒันธรรมเหล่านี้เพื่อใหเ้กดิ
ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมเพื่อคนพกิารโดยโปรแกรมซบีอีารส์ามารถ  

• รว่มมอืกบัศลิปินเพื่อจดักจิกรรมการแสดงละคร ศลิปะและดนตรเีพื่อชว่ย ลดบรรยากาศของการถูกประณาม
หรอืการแบง่แยกใดๆ ทีม่ตี่อความพกิารของสมาชกิในชมุชน 

• พจิารณาการใชก้ารแสดงตลก การ์ ตูนและศลิปะซึง่เป็นทีน่ิยมอื่นๆ เพื่อเป็นกล่าวถงึเรือ่งตอ้งหา้มในลกัษณะ
ทีอ่่อนโยนและไมค่กุคามจนเกนิไป 

• สนบัสนุนการน าเสนอภาพของคนพกิารและความพกิารในแงบ่วกผา่นทางสือ่ดา้นวฒันธรรมและศลิปะต่างๆ 
อาท ิภาพยนตรแ์ละการแสดงละครเวทีเป็นตน้ 
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กรอบท่ี 16 มาลี 
จดังบประมาณฝึกอบรมเรื่องวฒันธรรม  
 
อมาโดและมาเรยีมเป็นนกัดนตรกีระแสหลกัจากสาธารณรฐัมาลซีึง่เป็นทีรู่จ้กั เพราะมชีือ่เสยีงในระดบันานาชาต ิทัง้
สองคนใชค้วามสามารถทีต่นมใีนการน าเสนอประเดน็เรือ่งความพกิารและพยายามความคดิเดมิซึง่บคุคลทัว่ไปมตี่อ
คนพกิารอมาโดและมาเรยีมไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการเงนิกบัโปรแกรมฝึกอบรมดา้นวฒันธรรมส าหรบัเยาวชนคน
พกิารเพื่อใหเ้ขาเหล่านัน้มโีอกาสไดพ้ฒันาทกัษะและความสามารถพเิศษต่างๆ เพื่อท าตามฝนัและแรงบนัดาลใจของ
ตนเอง 
 

 
การสนับสนุนให้ครอบครวัมีส่วนร่วม 
เป็นเรือ่งทีค่วรตระหนกัวา่ครอบครวัของคนพกิารจ านวนมากอาจเสยีความมัน่ใจทีจ่ะเขา้รว่มในกจิกรรม ทาง
วฒันธรรมหรอืเขา้ไปในสถานทีท่ีม่กีารจดักจิกรรมลกัษณะดงักล่าวเนื่องจากกลวัจะ วา่ตนเองจะถูกประณามหรอืกดี
กนัแบง่แยก พวกเขาอาจรูส้กึอบัอายหรอืไมไ่ดร้บัการตอ้นรบัตามงานทางสงัคมต่างๆ เชน่ งาน แต่งงาน หรอืใน
พธิกีรรมทางศาสนา รา้นอาหารและโรงภาพยนตร ์ดงันัน้โปรแกรมซบีอีารจ์งึตอ้ง รว่มมอืกบัครอบครวัและใหก้าร
สนบัสนุนโดย 

 รบัฟงัสมาชกิในครอบครวัและสนบัสนุนใหเ้ขาเหล่านัน้แสดงออกความคดิออกมาจดจ าและทา้ทายต่อความ
กลว้ทีเ่กดิขึน้ของตนเอง 

 แนะน าใหค้รอบครวัไดรู้จ้กักบัผูอ้ื่นทีม่ปีระสบการณ์หรอืความกงัวลคลา้ย คลงึกนั  
 อ านวยความสะดวกในการตดิต่อกบัองคก์รเพื่อคนพกิารในทอ้งถิน่เพื่อชว่ยพจิารณาวา่ทางครอบครวัมี มโน

ทศัน์ทีค่ลาดเคลื่อนไปในทางใดหรอืไมแ่ละเพิม่ความมัน่ใจความคาดหวงัและแรงบนัดาลใจใหแ้กค่รอบครวั
ของคนพกิาร 

 
ส่งเสริมให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วม 
โปรแกรมซบีอีารส์ามารถสง่เสรมิใหค้นพกิารมสีว่นรว่มโดย 

• แนะน าใหค้นพกิารให้รูจ้กักบักลุ่มหรอืองคก์รเพื่อคนพกิารซึง่อาจท าให้พวกเขาไดพ้บกบัผูท้ีม่คีวามสนใจใน
วฒันธรรมและศลิปะในรปูแบบทีค่ลา้ยกนั และท าให้คนพกิารเกดิความมัน่ใจทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรม
ประเภทต่างๆ  

• เฟ้นหาศลิปินพกิารซึง่สรา้งชือ่เสยีงไดจ้ากงานศลิป์ของตนแลว้ชกัชวนใหม้ารว่มพฒันาและจดัท ากจิกรรม
ของโปรแกรมหากท าได้ 

• รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาโครงการศลิปะส าหรบัคนพกิารโดยเฉพาะ  

• สนบัสนุนและประชาสมัพนัธ์คนพกิารซึง่มคีวามสามารถในการพฒันาศลิปะรปูแบบใหม่ๆ  อาท ิการแสดง
ละครใบห้รอืศลิปะรปูแบบอื่นๆ ซึง่สามารถปรบัใหเ้ขา้ถงึผูช้มในวงกวา้งยิง่ขึน้  

• สนบัสนุนและประชาสมัพนัธ์การใชก้ารเตน้ร า ละครและดนตรเีป็นวธิกีารบ าบดัแบบเสรมิส าหรบัคนพกิาร  
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การท างานร่วมงานกบัองคก์รและกลุ่มงานกระแสหลกั  
โปรแกรมซบีอีารม์บีทบาทส าคญัในการรว่มมอื การท างานกบัองคก์รและกลุ่มงานกระแสหลกัเพื่อพฒันาทกัษะและ
ความมัน่ใจใหก้บัคนพกิารในการมสีว่นรว่มในโปรแกรมและกจิกรรมดา้นวฒันธรรมและศลิปะ โดยโปรแกรมซบีอีาร์
สามารถ 

• รว่มมอืกบับคุลากรต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งเพื่อใหม้กีารปรบัเปลีย่นสิง่ต่างๆ ส าหรบัคนพกิารอย่างมเีหตุผล เพื่อให้
คนพกิารสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มได้อาท ิการปรบัปรงุตกึเพื่อใหค้นพกิาร เดนิทางเขา้ไปได ้(เชน่ ศาลา
ประจ าชมุชน สถานทีท่างศาสนา โรงภาพยนตร ์สถานทีท่่องเทีย่ว) หรอืจดัท าขอ้มลูและเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึได้  

• เป็นพนัธมติรกบักลุ่มงานเพื่อสตรเีพื่อท าใหผู้ห้ญงิพกิารเขา้มามสีว่นรว่มในโปรแกรมดา้นวฒันกรรมกระแส
หลกั 

• สนบัสนุนใหม้กีารเรยีนการสอนวชิาศลิปศกึษาตัง้แต่ปฐมวยัและในสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนเพื่อใหเ้ดก็
พกิารมโีอกาสในการชืน่ชมและมสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นวฒันธรรมและศลิปะตัง้แต่อายุยงัน้อย  

• สนบัสนุนคนพกิารและองคก์รเพื่อคนพกิารในการพฒันาและด าเนินการฝึกอบรมทีห่ลากหลายรว่มกบั
เจา้หน้าทีจ่ากโปรแกรมวฒันธรรมและศลิปะต่างๆ เพื่อสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิารและการมี
สว่นรว่ม 

• สนบัสนุนการฝึกงานและการเขา้ไปท างานในโปรแกรมวฒันธรรมและศลิปะเพื่อใหม้คีนพกิารจ านวนหนึ่งทีม่ ี
สว่นรว่มในการจดัการและบรหิารโปรแกรมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา  

 
กรอบท่ี 17 ปาเลสไตน์ 
สนับสนุนการเข้าร่วมในโปรแกรมวฒันธรรมกระแสหลกั  
 
แนวคดิรเิริม่เลก็ๆ แนวคดิหนึ่งของโปรแกรมซบีอีารท์ี่ รฐัปาเลสไตน์ในปี ค.ศ.2000 มจีุดมุง่หมายในการน าเดก็พกิาร
ไปรว่มกจิกรรมคา่ยฤดรูอ้น แนวคดิรเิริม่นี้ประสบความส าเรจ็มากจนปจัจุบนัคา่ยฤดรูอ้นทัง้หมดตอ้งมเีดก็พกิารเขา้
รว่มกจิกรรมดว้ย และนอกจากนี้ผูน้ าเยาวชนทีค่า่ยเหล่านี้ก็ กจ็ะน าเดก็พกิารไปรว่มในโปรแกรมกระแสหลกัอื่นๆ 
ตลอดทัง้ปีอกีดว้ย เชน่การแสดงละครจากนิทานเรือ่งซนิเดอเรลล่าทีเ่ดก็ๆ ชืน่ชอบชดุหนึ่ง จะมกีารคดัเลอืกเดก็หญงิ
ทีเ่ป็นคนพกิารไปแสดงบทน า กจิกรรมเชน่นี้นอกจากจะเป็นการปรบัเปลีย่นความคดิเดมิทีม่ตี่อความพกิารแลว้ยงั
ชว่ยยกระดบัความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิารในชมุชนและ แบบอย่างทีด่ใีหแ้ก่คนพกิารทีเ่ป็นเยาวชนคนอื่นๆ ดว้ย  
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ร่วมงานกบัผูน้ าด้านจิตวิญญาณและศาสนาและกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง  
ผูน้ าดา้นจติวญิญาณและศาสนามพีลงัในการรณรงค์ ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงทางสงัคมเป็นอย่างสงู อย่างไรกด็ผีูน้ า
เหล่านี้กอ็าจท าใหเ้กดิทศันคตทิีเ่ป็นแงล่บดว้ยเชน่กนั ดงันัน้จงึถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีโ่ปรแกรมซบีอีารจ์ะรว่มมอืกบัผูน้ า
ศาสนาและศาสนิกชนของทุกศาสนาในชมุชนเพื่อสนบัสนุนให้คนพกิารเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของพวกเขา
ทัง้นี้โปรแกรมซบีอีารส์ามารถ 

• ท าใหผู้น้ าทางศาสนามคีวามไวต่อความรูส้กึใน เรือ่งของความพกิารและความส าคญัของการน าคนพกิารเขา้
มามสีว่นรว่มในกจิกรรมทางศาสนาและจติวญิญาณ  

• สนบัสนุนใหผู้น้ าทางศาสนาคดัคา้นการกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการแบง่แยกหรอืเป็นภยัต่อคนพกิารและครอบครวั
ของคนพกิารในชมุชน  

• ท าใหเ้กดิความแน่ใจวา่คนพกิารสามารถเขา้ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืในระดบับคุคลซึง่จะท าใหเ้ขาสามารถ
เขา้รว่มในกจิกรรมดา้นศาสนา /จติวญิญาณได ้ 

• ใหค้ าแนะน าและความชว่ยเหลอืแกผู่น้ าทางศาสนาในการเผยแพรข่อ้มลู เชน่ การแปลบทสวด เพลง เพลง
สวดและบทเทศน์เป็นภาษาทีค่นพกิารสามารถอ่านได ้และจดัท าคมัภรีต์่างๆ เป็นตวัหนงัสอืขนาดใหญ่ เป็น
เสยีงอ่านหรอืเป็นอกัษรเบรลล์  

• รว่มงานกบัผูน้ าทางศาสนาในการท าใหส้ถานทีท่างศาสนาสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยคนพกิารและมกีาร
ปรบัเปลีย่นกจิกรรมหรอืการปฏบิตัิทางศาสนาเพื่อให้คนพกิารสามารถเขา้รว่มได้ 
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สนัทนาการ การพกัผ่อนและกีฬา 
 
บทน า 
 
สนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีามบีทบาทส าคญัส าหรบัชมุชนเชน่เดยีวกบัวฒันธรรมและศลิปะ ทัง้นี้เนื่องจาก
สนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีา เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ในการสรา้งสขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองบคุคล ทัง้สามสิง่นี้
ท าใหบ้คุคลมศีกัยภาพเพิม่มากขึน้และมสีว่นชว่ยให้สมาชกิในชมุชนมคีวามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัมากขึน้ดว้ย
กจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาเป็นกจิกรรมที่ สามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองเพยีงล าพงั ปฏบิตัเิป็นกลุ่มเลก็
หรอืแมแ้ต่เป็นกจิกรรมของทุกคนในชมุชนดว้ยเหตุนี้สนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีา จงึเป็นกจิกรรมส าหรบัคนทุก
วยัและทุกระดบัความสามารถ และประเภทของสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีานัน้มแีตกต่างกนัไปตามบรบิ ทของ
แต่ละทอ้งถิน่และมกัจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึระบบทางสงัคมและคณุคา่ในเชงิวฒันธรรมของชมุชนนัน้ๆ ดว้ย  
 
การเขา้รว่มในกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาอาจ ถอืเป็นเพยีงหนึ่งในไมก่ีโ่อกาสทีค่นพกิารจะสามารถเขา้
ไปมสีว่นรว่มกบัวถิชีวีติในชมุชนนอกเหนือจากครอบครวัของตนเอง สทิธขิองคนพกิารในการเขา้รว่มกจิกรรมเหล่านี้
มอีธบิายไวใ้นกรอบขา้งใตแ้ลว้ คนพกิารย่อมมสีทิธเิลอืกทีจ่ะมสีว่นรว่มโดยอสิระเชน่เดยีวกบักจิกรรมดา้นวฒันธรรม
และศลิปะ ทัง้ใน เชงิรกุ คอื เป็นผูจ้ดัหรอืเขา้รว่มกจิกรรมเอง  (เชน่ เป็นสมาชกิทมีบาสเกตบอล) หรอืใน เชงิรบั คอื 
เป็นผูช้มกจิกรรมกรรมต่างๆ (เชน่ เป็นผูช้มการแขง่ขนัฟุตบอล) เป็นตน้  
 
กรอบท่ี 18 
อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  
ข้อ 30 วรรค 5: การมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตด้านวฒันธรรม การสนัทนาการ การพกัผอ่นและกีฬา (2) 
 
เพื่อใหค้นพกิารสามารถมีมาสว่นรว่มในกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาไดอ้ย่างต่อเนื่อง ประเทศสมาชกิ
ของอนุสญัญาควรจะใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพื่อ ก) สนบัสนุนใหค้นพกิารเขา้รว่มในกจิกรรมกฬีากระแสหลกัต่างๆ 
ทุกระดบัเท่าทีส่ามารถท าได ้ข) ใหโ้อกาสคนพกิารในการพฒันาและเขา้รว่มกจิกรรมกฬีาและสนัทนาการ เป็นการ
เฉพาะค) ท าใหค้นพกิารสามารถ ทีจ่ะเดนิทางเขา้ไปในสถานทีจ่ดักจิกรรมกฬีา สนัทนาการและการท่องเทีย่วได ้ง) 
ท าใหเ้ดก็พกิารมโีอกาสในการเขา้ถงึกจิกรรมการละเล่น สนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาเท่าเทยีมกบัเดก็อื่นๆ และ 
จ) ท าใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนัทนาการ การท่องเทีย่ว การพกัผอ่นและการ
กฬีา  
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กรอบท่ี 19 โมรอคโค 
การใช้กีฬาเพ่ือเป็นเครื่องมือให้คนพิการมีส่วนร่วมทางสงัคมและมีพฒันาการส่วนบคุคล  (9) 
 
โครงการ Sport as a Tool for Social Inclusion and Personal Development ถอืก าเนิดขึน้โดยความคดิรเิริม่ของ  
Handicap International ในราชอาณาจกัรโมรอ็กโก เมือ่ปี ค.ศ.2007 กอ่นหน้านี้ไดม้กีารส ารวจ (ในปี ค.ศ.2004) 
โดย Handicap International ซึง่ประเมนิวา่ชาวโมรอคโคจ านวนกวา่ 1.5 ลา้นคนเป็นคนพกิาร ดงันัน้วตัถุประสงค์
ของโปรแกรมนี้กค็อืการเพิม่โอกาสใหค้นพกิารสามารถเขา้รว่มในกจิกรรมกฬีาต่างๆ และแกป้ญัหาความเหลื่อมล ้า
หรอืความไมเ่ท่าเทยีมในการเขา้ถงึบรกิารดา้นการบ าบดั การดแูลสขุภาพและการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 
 
โปรแกรมนี้มุง่สนใจประเดน็ส าคญัสามดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1. การสรา้งศกัยภาพและการสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งสถาบนัต่างๆ ใน ราชอาณาจกัรโมรอคโค เจา้หน้าทีข่อง
โปรแกรมนี้มกีารรว่มงานอย่างใกลช้ดิกบั Royal Moroccan Sports Federation (องคก์รทีม่คีวาม
เชีย่วชาญดา้นการกฬีาแต่ไมเ่ชีย่วชาญในเรือ่งความพกิาร ) และองคเ์พื่อคนพกิารใน ราชอาณาจกัรโมรอค
โคอกีราว 600 แห่งซึง่มคีวามเชีย่วชาญดา้นสขุภาพและการศกึษาของคนพกิารเพื่อชว่ยพฒันาความ
รว่มมอืในเชงิกลยุทธ์ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตใิหก้บัองคก์รเหล่านี้ นอกจากนี้ยงัมกีาร ใหก้ารสนบัสนุน
แกโ่ครงการขนาดเลก็และชมรมกฬีาต่างๆ ทีม่ขี ึน้ส าหรบัคนพกิารทัง้ในรปูของการฝึกอบรมและการสอน
ทกัษะการบรหิารต่างๆ การพฒันาโครงการ การเขยีนขอ้เสนอและการระดมทุน 

2. การมอบอุปกรณ์กฬีาชนิดดดัแปลงพเิศษส าหรบัคนพกิาร เชน่ รถเขน็ เสือ้ผา้ทีเ่หมาะสมและอุปกรณ์
ดดัแปลงอื่นๆ เชน่ลูกบอลทีม่เีสยีงส าหรบัคนตาบอด  

3. การจดักจิกรรมกฬีาทีค่นพกิารสามารถมสีว่นรว่มดว้ยได ้อาท ิการแขง่ขนัวิง่ Race for All ในโอกาสวนัคน
พกิารสากลซึง่มทีัง้นกัวิง่ปกตแิละนกัวิง่พกิารเขา้รว่มราว 2,000 คน และการแขง่ขนัฟุตบอลของนกั
ฟุตบอลพกิารซึง่อุปถมัภโ์ดยกษตัรยิ์แห่งโมรอคโคซึง่ไดม้กีารถ่ายทอดสดการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิทาง
สถานีโทรทศัน์ของชาตโิดยมผีูช้มราว 20,000 คนทัว่ประเทศ 

 
โปรแกรมนี้สามารถยงัผลหลายประการดงัต่อไปนี้  

• สามารถเขา้ถงึคนพกิารจ านวนกวา่1,500 คนผา่นทางชมรมกฬีาและกจิกรรมกฬีาทัว่ไป  
• คนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารในระดบัทีม่คีณุภาพ เชน่ ไดใ้ช้เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม และมี

บคุลากรทีผ่า่นการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทีส่ามารถใหค้ าแนะน าแกค่นพกิารได ้  

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสในการพบและมปีฏสิมัพนัธ์กบั บคุคลในทุกระดบัความสามารถ  
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เป้าหมาย 
 
คนพกิารสามารถมสีว่นรว่มในกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาไดอ้ย่างเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น โดยเขา้รว่มทัง้ใน
ฐานะทีเ่ป็นผูท้ าหรอืชมกจิกรรม 
 
บทบาทของซีบีอาร ์
 
บทบาทของโปรแกรมซบีอีารค์อืการสง่เสรมิใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีามาก
ขึน้ และใหก้ารสนบัสนุนแกอ่งคแ์ละโปรแกรมกระแสหลกัเพื่อเพิม่ความสามารถขององคก์รเหล่านี้ในการจดักจิกรรม
สนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาทีเ่อื้ออ านวยต่อการเขา้รว่มกจิกรรมของคนพกิารมากยิง่ขึน้  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

 

• คนพกิารไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาทีจ่ดัใหม้ขี ึน้ในทอ้งถิน่  
• หน่วยงานและสมาคมระดบัทอ้งถิน่ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติจะตอ้งจดัใหค้นพกิารเขา้ไปมสีว่น

รว่มในโปรแกรมกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาของหน่วยงานหรอืองคก์ร 

• ครบัครวั ครแูละสมาชกิในชมุชนเลง็เหน็ถงึความส าคญัและสนบัสนุน ใหค้นพกิารไดร้บัสทิธแิละใช้
ความสามารถของตนในการเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งในกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีา  

• คนพกิารและบคุคลปกตทิ ากจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีารว่มกนั  

• คนพกิารสามารถทีจ่ะเดนิทางเขา้ไปในสถานทีท่ีใ่ชจ้ดักจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาได้  
• อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาได้ ตอ้งไดร้บัการดดัแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของคนพกิารในกรณีทีจ่ าเป็น 

• มกีารพฒันาโปรแกรมและกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีาเพื่อคนพกิารโดยเฉพาะถา้จ าเป็น  
 
มโนทศัน์หลกั 
 
นิยาม 
ในสว่นประกอบย่อยกจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีานี้ 
สนัทนาการหมายถงึกจิกรรมใดๆ ทีค่นเราเลอืกท าเพื่อใหร้า่งกายและจติใจไดร้บัการกระตุน้ใหเ้กดิความสดใสหรอื
สดชืน่อยู่เสมอ กจิกรรมดงักล่าวเป็น การใชเ้วลาวา่งใหม้คีวามน่าสนใจและเพลดิเพลนิยิง่ขึน้ ตวัอย่างกจิกรรมสนัทนา
การ เชน่การเดนิ การวา่ยน ้า การนัง่สมาธ ิการอ่านหนงัสอื การเล่นเกมและการเตน้ร า  
 
การพกัผอ่นหมายถงึการกระท าใดๆ ใน เวลาทีบ่คุคลวา่งจากการปฏบิตัิภารกจิประจ าวนั (เชน่ งาน ในทีท่ างานหรอื
งานทีบ่า้น) ซึง่ เป็นการกระท าเพื่อการพกัผอ่น ท าใหเ้กดิความผอ่นคลายและมคีวามสขุกบัชวีติ โดยในชว่งเวลาของ
การพกัผอ่นนี้เองทีค่นเราเขา้มกัจะเขา้รว่มกจิกรรมสนัทนาการและกฬีาต่างๆ  
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กีฬาหมายถงึกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการรา่งกาย  เชน่ ฟุตบอล รกับี ้บาสเกตบอลและกฬีาทีต่อ้งอาศยัการ
เคลื่อนไหวของรา่งกายอื่นๆ  
 
กิจกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกีฬาในชุมชน  
ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าหลายประเทศซึง่ประชากรจะตอ้งปฏบิตังิานทุกวนัเพื่อใหม้ชีวีติอยู่รอดไดน้ัน้ประเดน็เรือ่งเวลา
ส าหรบัพกัผอ่นอาจไมใ่ชเ่รือ่งที่ประชากรเขา้ใจหรอืใหค้วามส าคญัมากนกัยิง่ไปกวา่นัน้ กจิกรรมสนัทนาการของ
ประชากรในประเทศทีม่รีายไดส้งูบางประเทศเชน่การตกปลาและการท างานหตัถกรรมก็ กลบักลายเป็นวธิกีารหาเลี้ยง
ชพีของคนในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าเสยีดว้ยซ ้า  
 
ประเภทของกจิกรรมสนัทนาการและกฬีาที่สมาชกิในชมุชนสามารถเขา้รว่มได้โดยสว่นมากจะถูกก าหนดดว้ยอายุ 
เพศและบรบิทของทอ้งถิน่ (อาท ิสงัคมเมอืง สงัคมชนบท) ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกจิสงัคม ยกตวัอย่างเชน่เดก็ใน
ชมุชนทีย่ากจนอาจเล่นเกมทีใ่ชว้สัดจุากธรรมชาตเิชน่ไมแ้ละกอ้นหนิหรอือาจเป็นสิง่ของที่ ถูกทิ้งแลว้อย่างเชน่ยาง
รถยนต์และเชอืก ส าหรบัเวลาพกัผอ่นนัน้กม็กัใชไ้ปกบักจิกรรมในเชงิวฒันธรรม อาท ิการเตน้ร าแบบพื้นบา้น การเล่า
นิทาน กจิกรรมทางศาสนาหรอืการแสดงโดยคณะนกัแสดงจากภายนอก  
 
ชมุชนชนบททีย่ากจนจ านวนมากไมม่สีถานทีใ่หผู้ค้นไปใชเ้วลาพกัผอ่นอย่างเป็นทางการอย่างเชน่ศนูย์ชมุชนหรอื
สนามกฬีา ดงันัน้ จงึเป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะเหน็สมาชกิในชมุชนไปรวมตวักนัอยู่ตามสถานทีท่างศาสนา รา้นกาแฟและที่
สาธารณะอื่นๆ  
 
ชมุชนในประเทศทีม่รีายไดต้ ่ามกัมเีรือ่งอื่นทีส่ าคญักวา่การจดักจิกรรมดา้นสนัทนาการหรอืบนัเทงิอกีทัง้ งบประมาณก็
มอียู่อย่างจ ากดัดงันัน้การจดัใหม้กีจิกรรม /โปรแกรมสนัทนาการและกฬีาอย่างเป็นทางการจงึมกัขึน้อยู่กบัผูบ้รจิาค
เป็นหลกั เราจงึควรมกีารบรหิารงบประมาณจากภายนอกอย่างเหมาะสมเพื่อใหโ้ปรแกรม หรอืกจิกรรมทีจ่ดัขึน้มคีวาม
เหมาะสมกบับรบิทของทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ 
 
ประโยชน์ของการเข้าร่วม 
การเขา้รว่มในกจิกรรมสนัทนาการและกฬีามปีระโยชน์หลายประการทัง้ ต่อบคุคลและชมุชน ไดแ้ก ่ 

• การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค กจิกรรมสนัทนาการและกฬีาเป็นวธิกีารเสรมิสรา้งสขุภาพและ
ความเป็นอยู่ทีด่ทีีส่นุกสนานและมปีระสทิธภิาพ กจิกรรมเหล่านี้ชว่ยคลายเครยีด เพิม่ สมรรถภาพทางกาย
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างานของรา่งกายและจติอกีทัง้ยงัสามารถป้องกนัการเกดิโรคเรือ้รงัอย่างเชน่
โรคหวัใจอกีดว้ย 

• การพฒันาทกัษะ การเขา้รว่มในกจิกรรมสนัทนาการและกฬีาสามารถชว่ยพฒันาทกัษะต่างๆ ได ้อาท ิ
ทกัษะการใชร้า่งกายและทกัษะทางสงัคม 

• การยกระดบัความตระหนัก การลดการถกูประณามและเพ่ิมโอกาสในการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
สงัคม กจิกรรมสนัทนาการและกฬีาเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและ ไมส่ิน้เปลอืงในการท าใหค้นพกิารเขา้
เป็นสว่นหนึ่งของสงัคมได ้กจิกรรมเหล่านี้น า สมาชกิในชมุชนทุกวยัและทุกความสามารถใหม้ารว่มสงัสรรค์
กนัซึง่กจ็ะเป็นการเปิดโอกาสใหค้นพกิารไดแ้สดงออกซึง่ความแขง็แกรง่และความสามารถ อนัเป็นการ
เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองคนพกิาร  
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• การเสริมสร้างสนัติภาพและพฒันาการในระดบันานาชาติ กฬีาคอืภาษาสากลทีส่ามารถใชเ้ป็น
เครือ่งมอือนัทรงพลงัในการเสรมิสรา้งสนัตภิาพ ความอดทนและความเขา้ใจ ซึง่กนัและกนัโดยการน าผูค้นให้
สามารถกา้วขา้มผา่นเสน้ขอบเขตทางภมูศิาสตร ์วฒันธรรมและศาสนา เพื่อใหทุ้กคนเขา้มาอยู่รว่มกนัได้ 
(10) 

• การสร้างศกัยภาพ กจิกรรมสนัทนาการและกฬีาสามารถสรา้งศกัยภาพใหแ้กค่นพกิารไดโ้ดยการเพิม่ความ
มัน่ใจในตนเองและการเคารพในศกัดิศ์รขีองตนเอง  

 
กรอบท่ี 20 เอรเิทรยี 
ทหารผา่นศึกบคุคลตวัอย่างใหม่  
 
ทหารผา่นศกึคนพกิารในรฐัเอรเิทรยีไดร้บัการฝึกอบรมใหเ้ป็นผูจ้ดัการและเป็นผูฝึ้กซอ้มทมีฟุตบอลเพื่อทีจ่ะไดม้ี
บทบาทในการจดัตัง้กจิกรรมฟุตบอลของเยาวชนกวา่ 2,000 คนในเมอืงหลวงทีช่ ือ่อาสมารา บทบาทนี้ท าใหท้หาร
ผา่นศกึเหล่านัน้เปลีย่นแปลงมมุมองทีม่ตี่อตนเองไปในทางทีด่ขี ึน้และท าให้เยาวชนทีร่ว่มกจิกรรมฟุตบอลมมีมุมอง
ต่อคนพกิารที่ดขี ึน้ดว้ย ทัง้ยงัเป็นแบบอย่างทีด่สี าหรบัคนพกิารอื่นๆ จากความส าเรจ็ นี้เองชมรมกฬีาต่างๆ จงึเริม่
สอนฟุตบอลใหแ้กเ่ดก็หูหนวกเพื่อเป็นข ัน้ตอนแรกของการน าเดก็พกิารใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมกฬีาต่างๆ  

 
สนัทนาการและกีฬาช่วยเติมเตม็โอกาสในด้านอ่ืนๆ  
แมก้จิกรรมสนัทนาการและกฬีาจะมอียู่มากดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึไปแลว้ แตต่อ้งพงึระลกึเสมอวา่ไมส่ามารถใช้กจิกรรม
สนัทนาการและกฬีาเป็นสิง่ทดแทนโอกาสดา้นอื่นๆ อย่างเชน่การศกึษาหรอืสภาพความเป็นอยู่เป็นตน้  
 
กรอบท่ี 21 อฟักานิสถาน 
โปรแกรมจกัรยานเพ่ือคนพิการ  
 
โปรแกรม Afghan Amputee Bicyclists for Rehabilitation and Recreation (AABRAR) ในสาธารณรฐัอสิลาม
อฟักานิสถานเป็นโปรแกรมส าหรบัคนพกิารกลุ่มทีถู่กตดัอวยัวะออกทีมุ่ง่เน้นสง่เสรมิเรือ่งการเคลื่อนไหวและการ
ชว่ยเหลอืตนเองเพื่อใหค้นพกิารสามารถเดนิทางไปท างานไดเ้องและลดคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัยานพาหนะ 

 
การเปิดโอกาสให้เข้าถึงกิจกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกีฬา  
คนพกิารจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอ านวยความสะดวกในระดบัหนึ่งเพื่อใหส้ามารถเขา้รว่มในกจิกรรมสนัทนาการและกฬีา
ได ้และดว้ย ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความยดืหยุ่นสกัเลก็น้อยผูจ้ดักจิกรรมกส็ามารถปรบัเปลีย่นกจิกรรมและอุปกรณ์
ต่างๆ โดยไมต่อ้งสิน้เปลอืงคา่ใชจ้่ายเพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมนัน้ๆ ดว้ยได ้  
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กรอบท่ี 22 
การปรบักิจกรรมกีฬาส าหรบัคนพิการ 
 
การปรบัเปลีย่นกฎหรอืระบบการใหค้ะแนนของเกมหรอืกฬีาสามารถทีจ่ะท าให้คนทีม่คีวามสามารถต่างกนัและมอีายุ
ต่างกนัเล่นกฬีารว่มกนัได้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายการใชว้สัดใุนทอ้งถิน่เพื่อท าเป็นอุปกรณ์เทยีมอย่างเชน่การใชลู้ก
ฟกัทีม่เีมด็มาท าเป็นลูกบอลแบบมเีสยีงหรอืการใหจ้บัคูเ่ล่นดว้ยกนักส็ามารถเพิม่โอกาสในการเขา้รว่มของสมาชกิใน
ชมุชนทุกคนดว้ยเชน่กนั  

 
 

กิจกรรมแนะน า 
 
การระบโุอกาสในการจดักิจกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกีฬา  
ขัน้ตอนแรกบคุลากรซบีอีารจ์ะตอ้งระบใุหไ้ดเ้สยีกอ่นวา่ในชมุชนและในบรเิวณใกล้ๆ  กบัชมุชนมกีจิกรรมสนัทนาการ 
การพกัผอ่นและกฬีาใดอยู่แลว้บา้ง โปรแกรมซบีอีารค์วรรว่มงานอย่างใกลช้ดิกบักลุ่ม ต่างๆ ใน ชมุชน อาท ิกลุ่ม
เยาวชนกลุ่มสตร ีหรอืชมรมเพื่อเดก็และคนพกิารเพื่อมองหาโอกาสเหล่านี้  
 
อ านวยความสะดวกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยคนพิการ  
กจิกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นและกฬีา จะประสบความส าเรจ็ได้กต็่อเมือ่เป็นทีต่อ้งการของบคุคลและชมุชน 
กล่าวคอื เป็นกจิกรรมที่ มคีวามเหมาะสมทางวฒันธรรม น า มาซึง่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิและการเตมิเตม็ชวีติ
ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มและยงัจะตอ้งไมม่คีา่ใชจ้่ายในการพฒันาและด าเนินการทีส่งูเกนิไป โปรแกรมซบีอีารค์วรจะด าเนินการ
ดงันี้เพื่ออ านวยความสะดวกใหค้นพกิารสามารถเขา้รว่มในกจิกรรมสนัทนาการและกฬีาได ้  

 ใหค้วามรูแ้ก่คนพกิารเกีย่วกบัโอกาสในการ เขา้รว่มกจิกรรมสนัทนาการและกฬีาทีม่ใีนชมุชน  

 เชือ่มโยงคนพกิารให้พวกเขาไดรู้จ้กักบัชมรม /สมาคมสนัทนาการและกฬีากระแสหลกั  
 ท าใหเ้กดิความเชือ่ม ัน่วา่เดก็พกิารมโีอกาสในการเขา้รว่มกจิกรรมสนัทนาการและกฬีาทีโ่รงเรยีนในระดบัที่

เท่าเทยีมกบัเดก็อื่นๆ  

 ส ารวจหาการชว่ยเหลอืในระดบับคุคลประเภทต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหค้นพกิารเขา้รว่มในกจิกรรม
ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ทัง้ในฐานะผูเ้ล่นและผูช้ม  

 เผยแพรก่จิกรรมสนัทนาการและกฬีาของคนพกิารทางสือ่มวลชนเพื่อชว่ยกระตุน้ใหค้นพกิารอื่นอกีจ านวน
มากเกดิความตอ้งการทีจ่ะมสีว่นรว่ม  
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การใช้สนัทนาการและกีฬาเพ่ือยกระดบัความตระหนักเรื่องการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม  
กจิกรรมทางสงัคมขนาดใหญ่เชน่วนัคนพกิารโลกสามารถจะใชเ้ป็นโอกาสอนัดใีนการยกระดบัความตระหนกั เรือ่งสทิธิ
ของคนพกิารทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่เกีย่วกบัความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีจิกรรมสนัทนาการและกฬีาต่างๆ ทีทุ่ก
คนในชมุชนสามารถเขา้รว่มไดเ้ท่าเทยีมกนั กจิกรรมลกัษณะนี้มกัไดร้บัความสนใจ อย่างยิง่จากสือ่มวลชนและ
สามารถทีจ่ะยกระดบัความตระหนกัของกลุ่มผูช้มในวงกวา้งได้อกีดว้ย  
 
กรอบท่ี 23 ปากสีถาน 
Blind Cricket World Cup 
 
โปรแกรมซบีอีารบ์างโปรแกรมในสาธารณรฐัอสิลามปากสีถานพบวา่มผีูป้กครองเขา้มาสอบถามเกีย่วกบัโอกาสใน
การศกึษาหรอืท ากจิกรรมทีเ่ป็นการพกัผอ่นส าหรบับตุรทีม่ปีญัหาเรือ่งการมองเหน็หลงัจากทีม่กีารจดัการแขง่ขนั 
Blind Cricket World Cup และถ่ายทอดทางสือ่ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาติ 

 
ส่งเสริมให้โปรแกรมกิจกรรมกระแสหลกัครอบคลุมคนพิการมากย่ิงขึน้  
โปรแกรมสนัทนาการและกฬีากระแสหลกัมกัไมไ่ดค้ านึงถงึ การน าคนพกิารเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมดว้ย โปรแกรม
ซบีอีารส์ามารถควรทีจ่ะรว่มมอืกบัโปรแกรมกระแสหลกัเหล่านี้เพื่อหาทางปรบัเปลีย่นรปูแบบของกจิกรรมใน
โปรแกรมเหล่านัน้เพื่อใหค้นพกิารทุกคนสามารถเขา้ถงึไดโ้ดย 

• หารอืกบัองคก์รระดบัชาตแิละระดบันานาชาตเิพื่อใหโ้ปรแกรม กจิกรรมสนัทนาการการพกัผอ่นและกฬีา
ต่างๆ มคีวามเหมาะสมตามลกัษณะวฒันธรรมและภมูศิาสตร ์ตลอดจนสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยคนพกิารทุก
เพศทุกวยั และทุกระดบัความสามารถ ทัง้ทีท่ีพ่กัอาศยัอยู่ในเมอืงและชนบท 

• ใหแ้นวความคดิและขอ้เสนอแนะวา่จะสามารถปรบัเปลีย่นกจิกรรม หรอืดดัแปลงอุปกรณ์และสถานที่ทีใ่ชจ้ดั
กจิกรรมอย่างไรไดส้ะดวกและมคีวามปลอดภยัต่อคนพกิารโดยเน้นย ้าดว้ยวา่กจิกรรมต่างๆ สามารถ
ปรบัเปลีย่นไดโ้ดยอาจมคีา่ใชจ้่ายเลก็น้อยหรอืไมม่คีา่ใชจ้่ายเลยกเ็ป็นได ้ 

• อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมเจา้หน้าทีข่องโปรแกรมกระแสหลกัเพื่อพฒันาทกัษะและความมัน่ใจใน
การท างานรว่มกบัคนพกิาร  

• รณรงคร์ว่มกบัองคก์รเพื่อคนพกิารต่างๆ เพื่อใหค้นพกิารมโีอกาสในการเขา้ถงึกจิกรรมสนัทนาการและกฬีา
ต่างๆ  

 
หนงัสอืชือ่ Fun and inclusive handbook (11) และ Sport, recreation and play(12) มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัอย่าง
การสนบัสนุนใหก้จิกรรมต่างๆ ครอบคลุมคนพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า  
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กรอบท่ี 24 
วนักีฬาสีของโรงเรียน 
 
โปรแกรมซบีอีารส์ามารถสนบัสนุนกจิกรรมวนักฬีาสทีีโ่รงเรยีนต่างๆ จดัขึน้เพื่อใหค้นพกิารไดม้ีโอกาสเขา้รว่ม โดย
กจิกรรมดงักล่าวสามารถยกระดบัความตระหนกัและความเขา้ใจของเดก็วยัเรยีนได้ ดว้ยการให้เดก็พกิารและเดก็
ปกตเิล่นกฬีารว่มกนั ซึง่กถ็อืเป็นประสบการณ์ทีด่สี าหรบัทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่จะเป็นตวัเดก็เอง ผูป้กครอง คร ู
อาสาสมคัรและเจา้หน้าทีด่า้นการกฬีาต่างๆ กจิกรรมเชน่นี้สามารถลบลา้งทศันคตแิละความเชือ่ทีไ่มด่เีกีย่วกบัความ
พกิารและยกระดบัความตระหนกัเรือ่งความสามารถทีเ่ดก็พกิารมใีนการเล่นกฬีาดว้ย  

 
การพฒันาและสนับสนุนโปรแกรมส าหรบัคนพิการโดยเฉพาะ  
โปรแกรมกจิกรรมสนัทนาการและการกฬีาส าหรบัคนพกิารโดยเฉพาะเป็นเสมอืนการให้โอกาสคนพกิารไดพ้บปะกบั
คนพกิารอื่นๆ และไดแ้ขง่ขนักบัผูอ้ื่นทีม่รีะดทกัษะเทยีบเท่ากนั โดยโปรแกรมซบีอีารส์ามารถ  

• ท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่คนพกิารเองจะเป็นผูน้ าและมบีทบาทส าคญัในการตดัสนิใจต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน
กระบวนการพฒันาของตนเพื่อใหโ้ปรแกรมสนัทนาการและกฬีานัน้มคีวามเหมาะสมต่อความตอ้งการของ
คนพกิารแต่ละคนอย่างแทจ้รงิๆ  

• จดัการฝึกอบรมและจดัหาทรพัยากรทีเ่หมาะสมเพื่อสนบัสนุนคนพกิารทีต่อ้งการจะจดัตัง้กลุ่มหรอืชมรม
สนัทนาการและกฬีา 

• เชือ่มโยงกลุ่มหรอืชมรมสนัทนาการและกฬีาของคนพกิารเขา้กบัองคก์รระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิอาท ิ
International Sports Federation for People with Intellectual Disability,International Paralympic 
Committee, Special Olympics International และ International Committee of Sports for the Deaf 

 
กรอบท่ี 25 บงัคลาเทศ 
การเช่ือมโยงโดยใช้หมากรกุเป็นส่ือกลาง 
 
เครอืขา่ยคนพกิารทางสายตาขนาดใหญ่ทีส่ดุเครอืขา่ยหนึ่งของสาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศคอืชมรมหมากรกุ
เบรลล์ซึง่มชีมรมย่อยตัง้อยู่ในพื้นทีท่ ัง้ในเมอืงและชนบทอกีจ านวนมาก เครอืขา่ยนี้นอกจากจะเป็นโอกาสใหค้น
พกิารทางสายตาไดแ้ขง่ขนัและพฒันาทกัษะของตนเองแลว้ยงัท าให้พวกเขาไดพ้บปะพูดคยุกนัจนเกดิเป็นเครอืขา่ย
ทางสงัคมของผูท้ีม่คีวามสนใจเรือ่งราวทีค่ลา้ยคลงึกนัอกีดว้ย  
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ความยุติธรรม 

 
บทน า 
 
ความยุตธิรรมเป็นมโนทศัน์กวา้งๆ ที่ มหีมายถงึความสามารถของบคุคลในการเขา้ถงึระบบ กระบวนการ ขอ้มลูและ
สถานทีท่ีใ่ชใ้นการบรหิารงานยุตธิรรม(13)มนุษย์ทุกคนทีเ่กดิมามอีสิระภาพ ศกัดิศ์รแีละสทิธเิท่าเทยีมกนั (14)ดงันัน้
ทุกคนจงึควรสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดอ้ย่างเสมอภาคในเวลาทีศ่กัดิศ์รแีละสทิธขิองตนถูกล่วงละเมดิ (15) 
 
บคุคลมกัจะพึง่พากระบวนการยุตธิรรมในประเทศของตนเมือ่ถูกละเมดิหรอืถูกปฏบิตัอิย่างไมเ่หมาะสมในทางใดทาง
หนึ่ง เชน่ เวลาทีต่กเป็นเหยื่อของอาชญากรรม เป็นตน้การเขา้ถงึความยุตธิรรมเป็นหนึ่งในสทิธมินุษยชนทีม่ ี
ความส าคญัยิง่ต่อการไดร้บัสทิธมินุษยชนอื่นๆ เชน่  หากคนพกิารถูกปฏเิสธสทิธใินการ เขา้ท างานกอ็าจจะขอใหร้ะบบ
ยุตธิรรมชว่ยหาทางเยยีวยา (หาวธิกีารแกไ้ข) ได ้(13) 
 
คนจ านวนมากทีม่าจากกลุ่มทีด่อ้ยโอกาส ซึง่ รวมถงึกลุ่มคนพกิารตอ้งประสบกบัอุปสรรคทีก่ ัน้ขวางการเขา้สู่
กระบวนการยุตธิรรม(15)เพราะหากไมม่คีวามยุตธิรรมแลว้กจ็ะไมม่ผีูใ้ดไดย้นิเสยีงของพวกเขาและพวกเขากจ็ะไม่
สามารถใชส้ทิธขิองตน ในการทีจ่ะยนืหยดัต่อสูก้บัการกดีกนัหรอืท าใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจรบัผดิชอบต่อการกระท าที่
ไมอ่ยุตธิรรมของตน (16) และหากคนพกิารไมส่ามารถใชส้ทิธเิชน่วา่ไดแ้ลว้กจ็ะกลายเป็นผูอ้่อนแอและถูกผลกัออกไป
อยู่ขอบนอกของสงัคมในทีส่ดุ (15) 
 
สว่นประกอบย่อยนี้จะเป็นการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมโนทศัน์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึความยุตธิรรมส าหรบัคน
พกิารและใหค้ าแนะน าวา่โปรแกรมซบีอีารส์ามารถชว่ยแกไ้ขเรือ่งอุปสรรคทีค่นพกิารอาจประสบขณะทีพ่ยายามเขา้ถงึ
ความยุตธิรรมไดอ้ย่างไร ทัง้นี้การทีค่นพกิารจะไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของการบรหิารความยุตธิรรมในฐานะพยาน ลูกขนุ 
ทนายความ ฯลฯ กเ็ป็นเรือ่งส าคญัเชน่กนัแต่จะไมไ่ดก้ล่าวถงึในหนงัสอืคูม่อืนี้  
 
กรอบท่ี 26 
อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  
ข้อ 13: การเข้าถึงความยุติธรรม (2) 
 

1. ประเทศสมาชกิจะด าเนินการใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดอ้ย่างดี และเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่นโดย
การออกขอ้บญัญตัขิองกระบวนการยุตธิรรม และการปรบัเปลีย่นในเรือ่งของอายุทีเ่หมาะสม เพื่อกระตุน้ให้
คนพกิารมบีทบาทในการมสีว่นรว่มทัง้ในทางตรงและทางออ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ในการด ารงบทบาทใน
ฐานะพยานในคดตี่างๆ บทบาทในกระบวนการเกีย่วกบัการพจิารณาคด ีทัง้ในชัน้ของการสอบสวนและการ
พจิารณาเบือ้งตน้อื่นๆ  

2. เพื่อเป็นการชว่ยเหลอืใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดโ้ดยสะดวก ประเทศสมาชกิจะจดัใหผู้ท้ี่
ประกอบหน้าทีอ่ยู่ในสายงานยุตธิรรม เชน่ ต ารวจและเจา้หน้าทีเ่รอืนจ า จะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบั
คนพกิารทีเ่หมาะสม 
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กรอบท่ี 27 
ความยากล าบากท่ีเกิดขึน้กบัเนตซาเนสท์ เน่ืองจากทศันคติท่ีเป็นลบของชุมชน 
 
เนตซาเนสท์คอืเดก็หญงิอายุ 14 ปีซึง่สญูเสยีการมองเหน็ตัง้แต่เดก็ แต่เธอจ าไมไ่ดแ้น่ชดัวา่ สาเหตุของอาการดงั
กล่าวคอือะไรและเกดิขึน้เมือ่ใด การทีเ่ธอ เตบิโตขึน้และมคีวามพกิารทางสายตาท าใหเ้ธอรูส้กึวา่ตนเองไมม่คีา่ และ
ถูกเรยีกดว้ยค าทีไ่มด่ซีึง่มคีวามหมายสอ่เสยีดไปในทาง โงเ่ขลาเมือ่มคีนมาทีบ่า้นเธอกจ็ะไปหลบไมใ่หใ้ครเหน็
เพื่อทีจ่ะไดไ้มท่ าใหค้รอบครวัตอ้งอบัอาย และเมือ่ใดกต็ามทีม่เีทศกาลต่างๆ ในหมูบ่า้นของเธอ เธอกไ็มเ่คยไดร้บั
อนุญาตใหไ้ปมสีว่นรว่มดว้ยแต่อย่างใดเลย  
 
วนัหนึ่งป้าของเธอมาเยีย่มแลว้บอกกบัทีบ่า้นวา่มโีรงเรยีนส าหรบัเดก็พกิารทางสายตาอยู่แห่งหนึ่งไมไ่กลจาก
หมูบ่า้นบดิามารดาของเธอกอ็นุญาตใหเ้ธอเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนแห่งนี้ได ้ เนตซาเนสท์ชอบไปโรงเรยีนและเริม่อ่าน
เขยีนไดใ้นเวลาไมน่านนกั นอกจากนี้เธอยงัท าอาหารและเดนิทางไปยงัทีต่่างๆ ใน หมูบ่า้นไดเ้องดว้ย ในทีส่ดุเธอก็
เชา่บา้นอยู่กบัเพื่อนใหมข่องเธอกลุ่มหนึ่ง 
 
ในเยน็ของวนัหนึ่งมผีูช้ายคนหนึ่งในหมูบ่า้นมาถามเธอวา่เธอจะรว่มหลบันอนกบัเขาไหมแลว้เขาจะจ่ายเงนิใหเ้ป็น
คา่เล่าเรยีนทัง้หมด เธอตอบปฏเิสธเขาไปวา่เธอยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะแต่งงานและเธอ ตอ้งการจะเรยีนใหจ้บกอ่นมากกวา่ 
ไมก่ีว่นัหลงัจากนัน้ขณะทีเ่พื่อนๆ ของเธอไมอ่ยู่บา้น ชายคนนี้กก็ลบัมาอกีพรอ้ม เกลี้ยกล่อมวา่ถา้อยู่กบัเขาแลว้ชวีติ
เธอจะสบายและเรือ่งนี้จะเป็นความลบัเนตซาเนสท์ไดป้ฏเิสธไปอกีเชน่เดมิแต่คราวนี้เขากบัขม่ขนืเธอเนตซาเนสท์
รอ้งและตะโกนใหค้นชว่ยแต่กไ็มม่ใีครมาชว่ยเธอ  
 
วนัต่อมาครทูีโ่รงเรยีนไดท้ราบเรือ่งนี้เขา้กน็ าตวัเธอไปพบต ารวจเพื่อแจง้ความ แต่แทนทีต่ ารวจจะชว่ยกลบัเริม่โทษ
วา่เป็นความผดิของเนตซาเนสท์เอง เดก็หญงิทีต่าบอดคนอื่นหลายคนในหมูบ่า้นนี้ถูกขม่ขนืและเพราะทศันคตทิีเ่ป็น
ลบของชมุชนและความเชือ่ทีผ่ดิๆ เกีย่วกบัความพกิาร กท็ าใหผู้ค้นเชือ่วา่เป็นความผดิของพวกเขาเอง ขา่วนี้
แพรก่ระจายออกไปอย่างรวดเรว็ทัว่ทัง้หมูบ่า้นและมารดาของชายทีเ่ป็นคนขม่ขนืเนตซาเนสท์กม็าต่อวา่ “เธอคดิวา่
เธอก าลงัท าอะไรอยู่กนั เธอล่อลวงลูกชายฉนั ใหเ้ขาท าสิง่สกปรกโสมมและตอนนี้เธอยงัจะมาท าใหช้ือ่เสยีงของเขา
แปดเป้ือนอกีอย่างนัน้หรอื...” 
 
 
เมือ่บดิามารดาของเนตซาเนสท์ไดร้บัทราบขา่วกไ็มรู่จ้ะท าอย่างไร ดา้นหนึ่ง เป็นเพราะพวกเขากก็ลวัวา่เนตซาเนสท์
จะไมป่ลอดภยัและจะน าความอบัอายมาสูค่รอบครวัดว้ย แต่อกีดา้นหนึ่งพวกเขากอ็ยากจะใหเ้กดิความยุตธิรรม แก่
เนตซาเนสท์ดว้ยเชน่กนั  
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เป้าหมาย 
 
คนพกิารสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดอ้ย่างเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น และสามารถมแีละใชส้ทิธมินุษยชนของตนไดอ้ย่าง
เตม็ที ่ 
 
บทบาทของซีบีอาร ์
 
ซบีอีารม์บีทบาทในการยกระดบัความตระหนักเรือ่งสทิธขิองคนพกิารและสนบัสนุนคนพกิารและสมาชกิในครอบครวั
ใหส้ามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดเ้มือ่ตอ้งประสบกบัปญัหาการแบง่แยกและการกดีกนัในกระบวนการยุตธิรรม
รปูแบบต่างๆ  
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

 

• โปรแกรมซบีอีารส์ามารถสนบัสนุนคนพกิารใหส้ามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดเ้มือ่มคีวาม ตอ้งการเกดิขึน้  
• คนพกิารทราบวา่สทิธขิองตนมอีะไรบา้งและทราบวา่มตีวัเลอืกและกระบวนการใดบา้งทีต่นสามารถใชเ้พื่อ

เขา้ถงึความยุตธิรรม 

• ผูเ้กีย่วขอ้งในสายงานยุตธิรรมมคีวามเหน็อกเหน็ใจและรูส้กึไดถ้งึความจ าเป็นของคนพกิารและไมก่ระท า
การใดๆทีเ่ป็นการกดีกนัคนพกิาร 

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึความชว่ยเหลอืทางดา้นความยุตธิรรมซึง่ไมไ่ดเ้ป็นกลไกในรปู แบบที่ทางการเมือ่
สทิธขิองตนถูกละเมดิ  

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึความชว่ยเหลอืทางดา้นความยุตธิรรมซึง่เป็นกลไกในรปูทางการเมือ่สทิธขิองตนถูก
ละเมดิ 

 
มโนทศัน์หลกั 
 
ผูมี้สิทธิและผูมี้หน้าท่ี 
การท าความเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งผูม้สีทิธแิละผูม้หีน้าทีถ่อืเป็นเรือ่งส าคญัในการพจิารณาประเดน็ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธขิองคนพกิารและการสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมได ้  
 
ผูมี้สิทธิ– คนพกิารคอืผูค้รองไวซ้ึง่สทิธ ิกล่าวคอืคนพกิาร เป็นผูม้ที ัง้สทิธแิละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในฐานะผูม้สีทิธิ
นัน้คนพกิารจะตอ้งสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ การศกึษา สภาพความเป็นอยู่ ทีด่นิ บา้นทีอ่ยู่อาศยัและการมี
สว่นรว่มทางการเมอืง สทิธเิหล่านี้และสิง่อื่นๆ ทีค่นพกิารพงึไดร้บัมรีะบไุวใ้นอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารอยู่แลว้ 
(2) 
 
ผูม้ีหน้าท่ี– เมือ่พลเมอืงมสีทิธ ิ บคุคลอื่นๆ กย็่อมมหีน้าทีใ่นการเคารพ ปกป้องและ สง่เสรมิใหใ้ชส้ทิธนิัน้ไดอ้ย่าง
เตม็ที ่ ผูม้หีน้าทีใ่นทีน่ี้ จงึ หมายรวมถงึภาครฐั (รฐับาล) และ ภาคอื่นทีไ่มใ่ชร่ฐั (เชน่ องคก์รพฒันาภาคเอกชน ผูน้ า
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ทางศาสนา ผูป้กครอง) ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ โดยส าหรบัหน้าทีข่องรฐัไดม้รีะบไุวใ้นอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคิน
พกิารแลว้ (2) 
 
อปุสรรคขวางกัน้ความยุติธรรม 
บอ่ยครัง้ทีพ่บวา่ ผู้ มฐีานะทางเศรษฐกจิดมีเีกีย่วขอ้งกบัการเมอืง หรอือาศยั อยู่ในชมุชนเมอืงจะเขา้ถงึความยุตกิรรม
ไดง้า่ยกวา่กลุ่มอื่น ส าหรบั คนพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีอ่ยู่ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าและรายไดป้านกลางมกัจะ
ประสบกบัอุปสรรคต่างๆ ในการเขา้ถงึความยุตธิรรม อุปสรรคเหล่านี้ ไดแ้ก ่

• การขาดซึง่กฎหมายและนโยบายทีเ่พยีงพอต่อการคุม้ครองคนพกิาร– ใน หลายประเทศไมม่กีฎหมายที่
ออกมาเพื่อคุม้ครองสทิธขิองคนพกิารโดยเฉพาะ (15) 

• อุปสรรคทางกายภาพ – คนพกิารมกัจะไมส่ามารถเดนิทางเขา้ไปในสถานีต ารวจ ศาลและอาคารสาธารณะ
อื่นๆ ได ้(13) 

• อุปสรรคทางการสือ่สาร – คนพกิารมกัจะไมส่ามารถสือ่สารกบัเจา้หน้าทีใ่นสายงานยุตธิรรมไดห้ากไมม่กีาร
อ านวยความสะดวกในระดบัหนึ่ง ตวัอย่างเชน่ คนพกิารทางการไดย้นิจะตอ้งใชล้่ามภาษามอืในการสือ่สาร
กบัเจา้หน้าที่ 

• การไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลู – เมือ่ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูคนพกิารกจ็ะขาดความเขา้ใจวา่ระบบยุตธิรรม
ท างานอย่างไรและพวกเขามสีทิธแิละความรบัผดิชอบใดบา้ง (13) 

• อุปสรรคทางเศรษฐกจิ – คา่ใชจ้่ายในการจา้งทนาย คา่ธรรมเนียมศาลและตน้ทุนอื่นๆ ในกระบวนการ
ยุตธิรรมอาจสงูเกนิกวา่ทีค่นพกิารจะสามารถรบัผดิชอบได ้ 

• การขาดความตระหนกัถงึความตอ้งการ – ต ารวจและเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ ในกระบวนการยุตธิรรมมกัไมเ่ขา้ใจใน
ความตอ้งการเฉพาะของคนพกิารในการเขา้ถงึความยุตธิรรมและขอ้มลูเกีย่วกบัการอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นตอ้งมใีหแ้กค่นพกิาร(13) 

 
สมรรถภาพทางกฎหมาย 
ขอ้ 12 ของอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารเน้นย ้าไวว้า่ “ประเทศสมาชกิพงึรบัทราบวา่คนพกิารมสีมรรถภาพทาง
กฎหมายเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่นในทุกแงม่มุของชวีติ” (2)แต่กพ็บวา่ คนพกิารจ านวนมากไมไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติาม
กฎหมายของตน เชน่ ถูกหา้มไมใ่หเ้ขา้มสีว่นรว่มในกระบวนการทางกฎหมายหรอืไมใ่หน้ าเสนอหลกัฐานในชัน้ศาล 
สาเหตุเป็นเพราะวา่คนจ านวนมากคดิวา่คนพกิารไมม่สีมรรถภาพเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการเชน่วา่นัน้ อนุสญัญานี้ยงั
ระบอุกีดว้ยวา่คนพกิารบางคนอาจตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใชส้มรรถภาพทางกฎหมายของตนเอง ความ
ชว่ยเหลอืเพื่อการตดัสนิใจอาจอยู่ในหลายรปูแบบดว้ยกนั อาท ิการชว่ยคนพกิาร ในการสือ่สารความตัง้ใจของตนหรอื
ชว่ยใหค้นพกิารเขา้ใจตวัเลอืกทีอ่ยู่ตรงหน้า หรอือาจเป็นการชว่ยใหค้นปกตอิื่นๆ เขา้ใจวา่คนทีม่คีวามพกิารรนุแรง
นัน้ยงัเป็นผูท้ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมา มคีวามสนใจและมเีป้าหมายในชวีติ ทัง้ยงัเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการใชส้ทิธิ
ตามสมรรถภาพทางกฎหมายของตน(17) 
 
การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม 
 
การคุ้มครองโดยกฎหมาย 
สทิธขิองคนพกิารจ าเป็นตอ้งไดร้บัการยอมรบัในรฐัธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายของประเทศ เมือ่ มกีารรบัทราบถงึ
สทิธแิละความคุม้ครองต่อคนพกิารแลว้ศาลหน่วยงานปกครองต่างๆ หรอืในบางกรณีอาจเป็นสถาบนัดา้นสทิธิ
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มนุษยชนจะสามารถหาทางแกไ้ขใหไ้ดเ้มือ่เกดิกรณีละเมดิสทิธขิองคนพกิาร และหนทางแกไ้ข หรอืการบงัคบัใช้
กฎหมายเพื่อรกัษาสทิธขิองคนพกิารมไีดห้ลายลกัษณะ เชน่  การบงัคบัใหโ้รงเรยีนตอ้งรบั คนพกิารเป็นนกัเรยีนการ
แกไ้ขอาคารของรฐัใหค้นพกิารสามารถเดนิทางเขา้ไปได ้การปรบันายจา้งซึง่มพีฤตกิรรมกดีกนัคนพกิาร การบงัคบั
ใหห้น่วยงานดา้นสาธารณสขุออกบตัรประกนัสขุภาพและการลงโทษผูท้ีใ่ชค้วามรนุแรงหรอืประพฤตติ่อคนพกิารอย่าง
ไมเ่หมาะสมเป็นตน้ 
 
กลไกทีไ่ม่เป็นทางการ– การกระท าทีไ่มยุ่ตธิรรมอาจแกไ้ขไดต้ัง้แต่ในระดบัของชมุชนโดยใชก้ลไกทีไ่มเ่ป็นทางการ
ผา่นทางองคก์รพฒันาหรอืองคก์รทางศาสนา ผูน้ ากลุ่มชน ผูน้ าหมูบ่า้น สหภาพและสหกรณ์ บคุลากรทางดา้น
การศกึษาและสขุภาพ เจา้หน้าทีบ่รกิารสงัคมและหวัหน้าครวัเรอืน เป็นตน้ 
 
กรอบท่ี 28  อนิเดยี 
ความยุติธรรมในรปูแบบท่ีไม่เป็นทางการช่วยเปิดทางให้ชายโรคเรือ้น  
 
โปรแกรมชว่ยคนโรคเรือ้นทีม่ชีมุชนเป็นฐานแห่งหนึ่งในรฐัโอรสิสา สาธารณรฐัอนิเดยี ท างานรว่มมอืกบัผูส้งูอายุและ
ผูน้ าทางศาสนาเพื่อแกส้ถานการณ์ใหก้บัชายผูห้นึ่งทีถู่กบงัคบัใหอ้อกจากบา้นและหมูบ่า้นของตนไปเพราะเป็นโรค
เรือ้น ทุกฝ่ายตกลงกนัวา่จะจดัพธิเีปลีย่นชือ่และ การเกดิใหมท่างศาสนาใหแ้กเ่ขาเพื่อทีเ่ขาจะไดก้ลบัไปหาครอบครวั
ไดใ้นชือ่ใหมแ่ละมสีว่นรว่มกบัวถิชีวีติชมุชนไดอ้กีคร ัง้หนึ่ง  

 
กลไกทีเ่ป็นทางการ– เมือ่บคุคลใดไมส่ามารถเขา้ถงึสทิธขิองตนไดผ้า่นทางชอ่งทางทีไ่มเ่ป็นทางการกจ็ าเป็นที่
จะตอ้งใชก้ระบวนการดา้นความยุตธิรรมทีเ่ป็นทางการมากขึน้ เชน่ การด าเนินการทางกฎหมายผา่นทางค าส ัง่ศาล 
วธิกีารนี้มกัใชเ้ป็นวธิกีารสดุทา้ยเนื่องจากเป็นวธิกีารทีม่คีา่ใชจ้่ายสงู ใชเ้วลา คอ่นขา้งมาก และ จ าเป็นตอ้งอาศยัการ
ปรกึษาหารอืดา้นกฎหมายกบัผูป้ระกอบวชิาชพี เฉพาะทางเท่านัน้ หากเป็นคนพกิารในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าจะ
สามารถใชว้ธิกีารนี้ไดต้่อเมือ่ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากศนูย์ บรกิารทางกฎหมายทีไ่มค่ดิคา่ใชจ้่ายหรอืจากองคก์รดา้น
สทิธมินุษยชน องคก์รเพื่อคนพกิารหรอืองคก์รพฒันาต่างๆ และการตดัสนิใจทีจ่ะท าด าเนินการทางกฎหมายนัน้ตอ้ง
เป็นการตดัสนิใจของตวับคุคลหรอืกลุ่มบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิารเท่านัน้  
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กรอบท่ี 29  ฟิลปิปินส์ 
ค้นหาความยุติธรรมจากความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
ลูกจา้งทีเ่ป็นคนหูหนวกจ านวนหนึ่งซึง่ท างานเป็นพนกังานนบัเงนิถูกนายจา้งซึง่เป็นธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
กรงุมานิลาเลกิจา้งหลงัจากทีท่างธนาคารซื้อเครือ่งนบัเงนิมาใชง้าน แต่ดว้ยความชว่ยเหลอืของ KAMPI และ 
Philippine National Federation of Organizationsof Persons with Disabilitiesจงึไดม้คีวามพยายามในการ
ประสานงานกบัทนายความกลุ่มหนึ่งทีต่กลงใหค้วามชว่ยเหลลอืดา้นกฎหมายโดยไมค่ดิคา่ใชจ้่าย หลงัจากเวลาผา่น
ไปหลายปีศาลสงูสดุของสาธารณรฐัฟิลปิปินสก์ม็คี าตดัสนิออกมาวา่การเลกิจา้งดงักล่าวเป็นการกระท าทีผ่ดิ
กฎหมายและมลีกัษณะเขา้ขา่ยของการกดีกนัอนับญัญตัไิวใ้นกฎหมายป้องกนัการกดีกนัคนพกิารแห่งชาต ิธนาคาร
ดงักล่าวจงึตอ้งจ่ายคา่จา้งยอ้นหลงัใหก้บัพนกังานเป็นเวลาเท่ากบัทีไ่ล่พวกเขาออกจากงานและถูกสัง่ใหร้บัรบั
พนกังานกลุ่มนี้กลบัเขา้ท างานในต าแหน่งเดมิดว้ย แต่พนกังานทัง้หมด ตดัสนิใจทีจ่ะไมก่ลบัไปท างานทีธ่นาคาร แต่
ไดน้ าเงนิชดเชยทีไ่ดม้าตัง้ธุรกจิเลก็ๆ รว่มกนัเสยีเอง  

 
ความตระหนักถึงกฎหมาย 
ความตระหนกัถงึกฎหมายเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรบัการต่อสูก้บัความอยุตธิรรม คนพกิารจะไมส่ามารถหาทางแกไ้ข
ความอยุตธิรรมทีต่นประสบไดห้ากไมท่ราบวา่ตนมสีทิธอิะไรอยู่บา้งภายใต้ กรอบของกฎหมายบา้ง(18) เมือ่คนพกิาร
และสมาชกิในครอบครวัไดร้บัทราบถงึสทิธขิองตนแลว้กจ็ะสามารถจะพทิกัษ์สทิธนิัน้และกลา้ทีจ่ะสง่เสยีงเรยีกรอ้งเมือ่
สงัเกตพบการละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นดว้ย  
 
ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการดา้นกฎหมาย ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการนัน้คอ่นขา้งสงูและมกัจะท าใหค้นพกิารไม่
กลา้ทีจ่ะเรยีกรอ้งหาความยุตธิรรม ความชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมายสามารถชว่ย ผูท้ีด่อ้ยโอกาสซึง่รวมถงึคนพกิารให้
เริม่เขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมได ้ (18) ความชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมายอาจอยู่ในรปูของงบประมาณและการ
สนบัสนุน เชน่ การแนะน าวธิกีารแกป้ญัหาทางกฎหมาย แก่คนพกิาร การชว่ยใหค้นพกิารเขา้ใจในสทิธขิองตนและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง และการเป็นตวัแทนคนพกิารในชัน้ศาล โดยปกตแิลว้รฐับาลมกัจะตอ้งเป็นฝ่ายจดัใหม้ี
บรกิารเชน่วา่นี้แต่หากรฐับาลมกี าลงัจ ากดัองคก์รพฒันาภาคเอกชนก็ จะเป็นเป็นแหล่งหนึ่ง ในการให้ความชว่ยเหลอืที่
ส าคญัเชน่กนั (18) 
 
ศนูยบ์ริการทางกฎหมายของชุมชน 
วธิกีารหนึ่งในการใหบ้รกิารดา้นกฎหมายแกผู่ย้ากไรซ้ึง่ อาจไมเ่ขา้ขา่ยไดร้บัสทิธชิว่ยเหลอืกค็อืการตัง้ศนูย์บรกิารทาง
กฎหมายของชมุชน (CLC หรอื  community legal center หรอืซแีอลซี) หรอือาจจะเรยีกวา่คลนิิกปญัหากฎหมาย ซี
แอลซมีกัจะเป็นองคก์รทีไ่มห่วงัผลก าไรขนาดเลก็ทีใ่หบ้รกิารดา้นกฎหมายต่างๆ ทัง้ใหค้ าแนะน าและความชว่ยเหลอื
แกค่นพกิาร ชว่ยสง่ต่อ ไปยงัหน่วยงานอื่นๆ เป็นตวัแทนในชัน้ศาลหากจ าเป็นและคอยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัประเดน็ดา้น
กฎหมายต่างๆ นอกจากนี้ซแีอลซยีงัมบีทบาทส าคญัในการยกระดบัความตระหนกั ในเรือ่งของสทิธทิางกฎหมายให้
ความรูด้า้นกฎหมายแกช่มุชน เรยีกรอ้งใหม้กีารออกกฎหมายและก าหนดนโยบายต่างๆ (เชน่ การรณรงคใ์หม้กีาร
พฒันาระบบกฎหมายทีเ่ป็นธรรม) และพยายามกระตุน้ใหเ้กดิการปฏริปูกระบวนการกฎหมายและการบรหิารต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  
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คณุลกัษณะส าคญัของศนูย์กฎหมายชมุชนคอืการใชอ้าสามคัรเพื่อ ใหบ้รกิารทางกฎหมาย ดงันัน้ค าวา่ “ชมุชน” ในชือ่
ของศนูย์กฎหมายชมุชนนี้กค็อืทนายความ นกัศกึษา ผูช้ว่ยทนายความและบคุลากรอื่นๆ ซึง่ทุ่มเทความสามารถและ
เสยีสละเวลามาใหบ้รกิารโดยไมไ่ดร้บัผลตอบแทนนัน่เอง ทัง้นี้ศนูย์กฎหมายชมุชนอาจสรา้งความสมัพนัธ์กบั
ส านกังานกฎหมายต่างๆ เชน่ ด าเนินการใหม้ทีนายความจากภาคเอกชนเพื่อชว่ยท าคดโีดยไมค่ดิคา่ใชจ้่าย และความ
รว่มมอืกบัคณะนิตศิาสตรข์องมหาวทิยาลยัต่างๆ เป็นตน้  
 
กรอบท่ี 30 เอกวาดอร์ 
ช่วยให้เดก็กลบัคืนสู่โรงเรียน 
 
เดก็หญงิคนหนึ่งในเมอืงกโิต สาธารณรฐัเอกวาดอรไ์มไ่ดเ้รยีนหนงัสอืเพราะ บดิามารดาบงัคบัใหเ้ธอไปเป็นขอทาน
ตามขา้งถนนยายของเดก็หญงิรูส้กึเป็นห่วงเรือ่งนี้เป็นอย่างมาก หลงัจากทีพ่ยายามไกล่เกลีย่ ปญัหาดงักล่าวใน
ครอบครวัแลว้ไมเ่ป็นผลส าเรจ็เธอจงึไปรอ้งต่อโปรแกรมซบีอีารแ์ห่งหนึ่งใหช้ว่ยเธอขอสทิธใินการเลี้ยงดหูลานเสยี
เอง ทางโปรแกรมจงึไดต้ดิต่อชมรมกฎหมายเพื่อใหก้ารชว่ยเหลอืและใหค้ าแนะน า แกย่ายจนในทีส่ดุเธอกไ็ดร้บัสทิธิ
เลี้ยงหลานสาวตามทีต่อ้งการ ขณะนี้เดก็น้อยคนดงักล่าวไดก้ลบัไปเรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนตามปกตดิว้ยความยนิดี
แลว้  

 
 
กิจกรรมแนะน า 
 
โปรแกรมซบีอีาร์สามารถทีจ่ะจดักจิกรรมไดห้ลากหลาย ซึง่ โดยมากแลว้ มกัเป็นกจิกรรมที่ รว่มมอืกบัองคก์รเพื่อคน
พกิารและหน่วยงานเพื่อสงัคมอื่นๆ ในการสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมได ้  
 
พฒันาความเข้าใจกบับริบทท้องถ่ิน  
ในการทีจ่ะชว่ยใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดน้ัน้โปรแกรมซบีอีารจ์ะตอ้งมคีวามเขา้ใจในบรบิท ทอ้งถิน่ที่
ตนเองท างานอยู่ดว้ย ทัง้นี้โปรแกรมซบีอีารค์วรทีจ่ะ  

• สรา้งความตระหนกัเกีย่วกบักฎหมาย (ทัง้กฎหมายทัว่ไปและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิารโดย เฉพาะ) – 
องคก์รเพื่อคนพกิารและหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารชว่ยเหลอืทางกฎหมายสามารถจะเป็นแหล่งทรพัยากรทีด่ี
ส าหรบับคุลากรซบีอีารใ์นการท าความเขา้ใจกบักฎหมาย ต่างๆ ดงักล่าว 

• สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารบงัคบัใชก้ฎหมาย – เจา้หน้าทีต่ ารวจในทอ้งถิน่สามารถเป็นทรพัยากรทีใ่ห้
ขอ้มลูและใหค้วามชว่ยเหลอืบคุลากรซบีอีาร์ใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัอาชญากรรมและพจิารณา
หากลไกส าหรบัคุม้ครองเหยื่อและพยาน 

• พจิารณาหาแหล่งทรพัยากรทีม่ใีนทอ้งถิน่ทีส่ามารถใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ (ทัง้ทีเ่ป็นรปูแบบทางการและไมเ่ป็น
ทางการ) ในการชว่ยใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมได ้อาท ิผูน้ าในระดบัทอ้งถิน่ (ผูน้ าของรฐั 
ผูน้ ากลุ่มชน ผูน้ าหมูบ่า้นหรอืผูน้ าทางศาสนา) คร ูองคก์รเพื่อคนพกิาร เจา้หน้าทีท่างการแพทย์ สหภาพ
และสหกรณ์ เจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและศาล หรอื องคก์รทีใ่ห้ บรกิารชว่ยเหลอืดา้น
กฎหมายและศนูย์กฎหมายชมุชน เป็นตน้ 
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สร้างเครือข่ายและกลุ่มพนัธมิตรร่วมกบัผูเ้ก่ียวข้อง  
โปรแกรมซบีอีารค์วรจะด าเนินงานเคยีงคูไ่ปกบัองคก์รเพื่อคนพกิารและกลุ่มพึง่พาตนเองในการสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ี
กบัสมาชกิและกลุ่มในชมุชนทีม่บีทบาทเพื่อชว่ยแกไ้ขปญัหาเรือ่งความอยุตธิรรมและการกระท าทีไ่มช่อบดว้ย
กฎหมายซึง่อาจเกดิขึน้กบัคนพกิารได ้  
 
ยกระดบัความตระหนักเก่ียวกบัสิทธิของคนพิการ  
โปรแกรมซบีอีารส์ามารถใชก้ลยุทธ์เพื่อการยกระดบัความตระหนกัทางดา้นกฎหมายดงันี้  

• รว่มมอืกบัองคก์รเพื่อคนพกิารในท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่คนพกิารและครอบครวัรบัรูถ้งึสทิธิทางกฎหมาย
ของตนเองมากยิง่ขึน้  

• เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัสทิธทิางกฎหมายของคนพกิารและวธิกีารเขา้ถงึสทิธเิหล่านี้ในรปูแบบทีค่นพกิาร
สามารถเขา้ถงึได้ 

• เขา้รว่มกจิกรรมยกระดบัความตระหนกักบัองคก์รเพื่อคนพกิาร องคก์รสทิธมินุษยชนและกลุ่มพึง่พาตนเอง  
• สนบัสนุนองคก์รเพื่อคนพกิารและองคก์รสทิธมินุษยชนในการด าเนินการฝึกอบรมเรือ่งความพกิารกบัภาค

สว่นหลกัและผูม้อี านาจตดัสนิใจในระดบัชมุชนและระดบัเขต อาท ิเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายและศาล บคุลากรดา้นกฎหมายและสขุภาพ คร ูผูน้ าทางศาสนาและธุรกจิ  
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กรอบท่ี 31 เอธโิอเปีย 
การส่งเสริมสิทธิทางกฎหมายและการสร้างศกัยภาพ  
 
HandicapInternational รว่มกบั Ethiopian National Association on IntellectualDisability (ENAID) และ 
Ethiopian Bar Association จดัตัง้ โครงการน ารอ่งระยะเวลาสามปีโดยเป็นโครงการที่มุง่สง่เสรมิสทิธทิางกฎหมาย
และการสรา้งศกัยภาพให้แกค่นพกิารในเขตเยกา เมอืงแอดดสิ อบาบา สหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเอธโิอเปี ย
เป้าหมายของโครงการคอืการสง่เสรมิสทิธทิางกฎหมายของคนพกิารและลดโอกาสทีจ่ะเกดิความรนุแรงทางเพศและ
การตดิเชือ้เอชไอวใีนคนพกิาร  
 
จากการวจิยัเชงิส ารวจเชงิพื้นฐานเรือ่งความรนุแรงทางเพศทีเ่กดิกบัคนพกิารพบวา่ ผูต้อบแบบส ารวจ จ านวน46% 
เคยประสบปญัหาเรือ่งความรนุแรงทางเพศมาแลว้ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน83.5% ไมเ่คยไดร้บัการศกึษาเรือ่ง
เพศใดๆ และ อกีกวา่88.3% ไมส่ามารถเขา้ถงึหรอืถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกเัพศศกึษา การเจรญิพนัธุ์หรอื
ไดร้บัปฏเิสธเรือ่งการมเีพศสมัพนัธ์ จากการสมัภาษณ์เป็นรายบคุคลและเป็นกลุ่ม เฉพาะเพิม่เตมิท าใหไ้ดห้ลกัฐาน
และความชดัเจนทีส่นบัสนุนผลการส ารวจมากยิง่ขึน้ไปอกีกระทัง่สามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรการการตอบสนอง
ต่อสาเหตุอนัเป็นรากของความรนุแรง 
 
ในภายหลงัโครงการนี้มสีว่นชว่ยในการทบทวนและวเิคราะห์กฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตย
เอธโิอเปีย ใหก้ารฝึกอบรมส าหรบัเจา้หน้าทีด่า้นกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมา ยกลุ่มชมรมทางสงัคมและสมาชกิ
ในชมุชน พฒันาระบบการแนะน าสง่ต่อทีส่ามารถใชก้ารไดจ้รงิ จดัท าคูม่อืการแนะน าสง่ต่อทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและ
ใหบ้รกิารปรกึษาทางดา้นกฎหมายและจติสงัคมตลอดจนการเป็นตวัแทนในชัน้ศาลโดยไมค่ดิคา่ใชจ้่าย  

 
การส่งเสริมการเข้าถึงกลไกทางกฎหมายท่ีไม่เป็นทางการตามความเหมาะสม  
กระบวนการทางกฎหมายในรปูแบบทีเ่ป็นทางการไมใ่ชก่ลไกทีเ่หมาะสมเสมอไปในทางตรงกนัขา้มกลไกทีม่รีปูแบบ
ไมเ่ป็นทางการอาจจะมปีระสทิธภิาพมากกวา่เนื่องจากมคีวามสะดวกรวดเรว็ไมส่ิน้เปลอืงคา่ใชจ้่าย และ สมาชกิใน
ชมุชนสามารถเขา้ถงึได้มากกวา่ตวัอย่างของการทีโ่ปรแกรมซบีอีารจ์ะชว่ยสนบัสนุนใหม้กีารเขา้ถงึกลไก ดา้นความ
ยุตธิรรมในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่ 

• การท างานรว่มกบัโรงเรยีนในทอ้งถิน่เพื่อใหร้บัเดก็พกิารเขา้ศกึษา 
• การเขา้พูดคยุกบัผูน้ าชมุชนและผูน้ าทางศาสนาเพื่อใหช้ว่ยระงบัขอ้พพิาทในครอบครวั เชน่ ขอ้พพิาท

เกีย่วกบัสทิธใินการแต่งงานของชายหญงิในกรณีทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นคนพกิาร 

• การท างานรว่มกบัสหกรณ์การเกษตรเพื่อใหเ้กษตรกรซึง่เป็นคนพกิารสามารถเขา้ถงึทรพัยากรของชมุชน
โดยรวมได ้ 

• การท างานรว่มกบัธนาคารเพื่อใหลู้กคา้ซึง่เป็นคนพกิารสามารถจดัการบญัชขีองตนเองและ กูเ้งนิได ้ 
• การสนบัสนุนใหแ้พทย์ในทอ้งถิน่มลี่ามภาษามอืเพื่อทีส่มาชกิในชมุชนที่พกิารทางการพูดและการไดย้นิจะ

ไดส้ามารถเขา้ถงึและใชบ้รกิารดา้นสขุภาพได้  

• การท างานรว่มกบัผูน้ ากลุ่มชนหรอืผูน้ าทางศาสนาและหวัหน้าครอบครวัในการสนบัสนุนใหค้นพกิาร
สามารถเรยีกรอ้งสทิธใินมรดกต่างๆ ได ้  
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กรอบท่ี 32 กานา 
การเข้าถึงความยุติธรรมผา่นทางเครือข่ายชุมชน  
 
ชายคนหนึ่งในสาธารณรฐักานาอาศยัอยู่กบับตุรสาวคนเดยีวของเขาซึง่บงัเอญิประสบปญัหาเรือ่งการมองเหน็ดว้ย 
เมือ่เขาลม้ปว่ยลงบตุรสาวกท็ าหน้าทีด่แูลจนกระทัง่เขาเสยีชวีติ แต่เมือ่ญาติๆ  ไดร้บัทราบขา่ววา่ชายคนนี้เสยีชวีติ
ลงแลว้กพ็ากนัมาน าทรพัย์สนิของเขาไปและขูว่า่จะขบัไล่บตุรสาวออกจากบา้นดว้ย บตุรสาวจงึไปขอรบัค าแนะน า
ดา้นกฎหมายจากเครอืขา่ยชว่ยเหลอืประจ าชมุชนจนในทีส่ดุแลว้เธอสามารถขอรบัสทิธเิงนิบ านาญของบดิาและ
เรยีกคนืทรพัย์สนิทีเ่ป็นของเธอโดยชอบตามกฎหมายพรอ้มกบัมรดกทัง้หมดที่บดิาของเธอใหไ้ว ้

 
การสนับสนุนการใช้กระบวนการกฎหมายตามสมควร  
โปรแกรมซบีอีารจ์ าเป็นตอ้ง  

• สรา้งความสมัพนัธ์และความเป็นพนัธมติรอนัเขม้แขง็กบัสมาชกิในแวดวงกฎหมาย  
• ขอรบัค าแนะน าดา้นกฎหมายเพื่อพจิารณาวา่กฎหมายบทใดเหมาะสมส าหรบัการแกป้ญัหาการกดีกนั ใน

รปูแบบต่างๆ อาท ิขอ้ตกลงในระดบัชมุชน กฎหมายระดบัชาตหิรอือนุสญัญาระดบันานาชาติ  

• เคารพในการตดัสนิใจของคนพกิารทีต่อ้งการใหม้กีารใชก้ระบวนการกฎหมาย  
• พจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินคด ีเชน่ เวลา คา่ใชจ้่าย ความปลอดภยัโดยเฉพาะอย่างยิง่

ในกรณีทีก่ฎหมายและกลไกการคุม้ครองมไิดป้รากฏขึน้อย่างแทจ้รงิ  

• ท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่คนพกิารและครอบครวัมสีว่นรว่มในกระบวนการทางกฎหมายและรบัทราบถงึความ
เสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

• สรา้งความตระหนกัและรว่มมอืกบัองคก์รต่างๆ ซึง่ท าหน้าทีแ่กไ้ขปญัหาดา้นกฎหมายใหก้บัสมาชกิทีย่ากไร้
ในชมุชน (เชน่ ศนูย์ ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายประจ าชมุชน กลุ่มทนายความและ /หรอืองคก์รสทิธิ
มนุษยชนและองคก์รเพื่อการพฒันาระดบันานาชาต)ิ  
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กรอบท่ี 33 เนปาล 
ชยัชนะแห่งการเรียกร้องความยุติธรรม 
 
องคก์รเพื่อคนพกิารในสหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาลฟ้องรอ้งรฐับาลต่อศาลสงูสดุวา่ภายใตอ้นุสญัญาวา่
ดว้ยสทิธเิดก็การทีร่ฐับาลใหเ้ดก็ทีพ่กิารทางสายตาและตอ้งใชภ้าษาเบรลล์ท าขอ้สอบในโรงเรยีนของรฐัโดยใชเ้วลา
เท่ากบัเดก็ทีม่สีายตาปกตินัน้ถอืเป็นการปฏบิตัทิี่เขา้ขา่ยการกดีกนั ผลการตดัสนิของศาลนบัวา่องคก์รดงักล่าว
ประสบความส าเรจ็ในการฟ้องรอ้งเพราะท าใหเ้ดก็พกิารทีต่อ้งใชภ้าษาเบรลล์ไดเ้วลาในการท าขอ้สอบทุกครัง้
เพิม่ขึน้อกี 30 นาท ี
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