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แผนกทักษะและความสามารถที่จะไดงาน 

เอกสารขอมูล 

            

 

 

การสงเสริมงานที่มีคณุคาสําหรับบคุคลผูพกิารดวยการจัดบริการสนับสนุนการเขา
รวมเปนสวนหนึง่ของผูพิการ 

(Promoting Decent Work for People with Disabilities through a Disability 
Inclusion Support Service-INCLUDE) 

 

ปจจุบัน กฎหมาย นโยบาย โครงการ และบริการตางๆสําหรับผูท่ีมีความพิการกําลังมีความเปล่ียนแปลงอยางย่ิง 
โดยมีการใหน้ําหนักตอความจําเปนท่ีจะตองใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ัวท้ังโลก-ในทุกระดับสังคม-เพื่อนับรวมผู
พิการเขาเปนสวนหนึ่ง และเพื่อสงเสริมใหผูพิการสามารถเขาถึงการศึกษา การฝกอบรม ตลาดแรงงาน รวมท้ังสวน
อ่ืนๆของสังคมอยางมีโอกาส  ในระดับนโยบาย มีการดําเนินงานตามเปาหมายการใหผูพิการเปนสวนหนึ่งและมีสวน
รวมในการตัดสินใจตามแนวทางประชาธิปไตยอยางกวางขวาง ซ่ึงมีนัยวาผูท่ีมีความพิการจะตองสามารถเขาถึง
โครงการและบริการท่ีจัดใหประชาชนโดยรวม และเปนโครงการท่ีใชไดผลในการสรางความแตกตางใหกับชีวิตของ
ผูคนรอบโลก  โครงการ INCLUDE ตองการใหมีโลกซ่ึงบุคคลท่ีมีความพิการสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งไดอยาง
เต็มท่ีเทาท่ีตนตองการในทุกระดับของสังคม 

 

การเปล่ียนแปลงจากแนวทางการทํางานที่แยกสวนเปนการทํางานแบบนับรวมเขาเปนสวนหน่ึง 

โครงการ INCLUDE หรือโครงการใหความชวยเหลือท่ีนับรวมผูพิการ (Disability Inclusion Support Service) มี
จุดมุงหมายใหความชวยเหลือประเทศตางๆในการเปล่ียนจากการใชนโยบายและบริการท่ีแยกออกจากกันมาเปน
แนวทางการทํางานท่ีเนนการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในกระแสหลักของบุคคลท่ีมีความพิการ-ซ่ึงเปนแนวทางการ
ทํางานตามมาตรฐาน ILO และอนุสัญญาองคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิของบุคคลผูมีความพิการ (UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities)  ในทางรูปธรรม โครงการ INCLUDE ชวยประเทศท่ี
เขารวมโครงการให: 

- สรางความออนไหวแกผูกําหนดนโยบาย ผูจัดโครงการ และผูใหบริการใหมีความคํานึงเก่ียวกับ
ประเด็นความพิการจากมุมมองท่ีมีสิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐาน และ 

- ใหคําปรึกษาทางวิชาการเก่ียวกับการนําบุคคลท่ีมีความพิการมารวมอยูในนโยบาย โครงการ และ
บริการกระแสหลัก  

-  

โครงการ INCLUDE ไดรับเงินทุนจากรัฐบาลไอรแลนดภายใตกรอบการทํางานโครงการหุนสวนระหวาง ILO กับ 
Irish Aid (ILO/Irish Aid Partnership Programme) และจะดําเนินการเปนเวลาสามประหวาง พ.ศ. 2551 ถึง 
พ.ศ. 2554 โดยดําเนินการในภูมิภาคและประเทศดังตอไปนี้: 

• แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต: เอธิโอเปย สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และแซมเบียโดยมี
โครงการท่ีนําไปปฏิบัติในเคนยา และอูกานดาดวย 
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• เอเชียและแปซิฟก: เวียดนาม โดยมีโครงการท่ีนําไปปฏิบัติในกัมพูชาและสปป. ลาว 

ภูมิหลังโครงการ 

โครงการ INCLUDE กอกําเนินจากประสบการณในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูหญิงท่ีมีความพิการเขาสูกิจกรรม
กระแสหลักการประกอบการของผูหญิงซ่ึงดําเนินการภายใตองคประกอบของโครงการการทํางานเปนหุนสวน
ระหวาง ILO กับ Irish Aid ท่ีช่ือวา “การพัฒนาความสามารถในการประกอบการสําหรับผูหญิงท่ีมีความพิการ” 
(Developing Entrepreneurship among Women with Disabilities-DEWD) และ “การประกอบการของผูหญิง
กับความเทาเทียมทางมิติหญิงชาย” (Women’s Entrepreneurship and Gender Equality-WEDGE)  ใน
โครงการ INCLUDE โครงการการทํางานเปนหุนสวนฯไดปรับเปล่ียนแนวทางการทํางานจากการใหความชวยเหลือ
โดยตรงมาเปนการจัดกิจกรรมพัฒนาการประกอบการท่ีรวมขอคํานึงทางความพิการเขาไวดวย และดําเนินการใน
จุดเนนท่ีกวางขึ้นซ่ึงจะชวยใหองคกรในระดับประเทศสามารถใหความสนับสนุนตอการนับรวมผูพิการเขาเปนสวน
หนึ่งในการทํางานของตนได  ซ่ึงโครงการดําเนินการดังกลาวโดยสรางขีดความสามารถในพื้นท่ีและสงเสริมความ
ย่ังยืน 

กลยุทธ 

กลยุทธของโครงการ INCLUDE เนนการสรางขีดความสามารถใหกับหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือนับรวมบุคคลท่ี
มีความพิการใหเปนสวนหนึ่งของสังคมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเปนหลักดวยการ: 

- ใหความสนับสนุนคุมครอง 
- สรางความคํานึง 
- ใหบริการคําปรึกษาทางวิชาการ และ 
- ใหบริการความชวยเหลือพิเศษอ่ืนๆ 

โครงการทําใหแนใจวาหญิงและชายท่ีมีความพิการจะไดรับการนับรวมเปนสวนหนึ่งของสังคมและใหความใสใจ
เปนพิเศษตอบุคคลท่ีมีความพิการซ่ึงมีชีวิตอยูกับเอชไอวี/เอดสโดยดําเนินการผานนโยบาย กฎหมาย และ
โครงการระดับประเทศเก่ียวกับ: 

- การฝกอาชีพ 
- การพัฒนาวิสาหกิจ 
- การจางงาน และ 
- การใหสินเช่ือรายยอย 

ความรวมมือเปนปจจัยสําคัญตอการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดและผลปลายทางท่ีต้ังใจไว  โครงการไดอาศัย
ประสบการณจากโครงการ การประกอบการของผูหญิงกับความเทาเทียมทางมิติหญิงชาย” (Women’s 
Entrepreneurship and Gender Equality-WEDGE) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในโครงการการทํางานเปนหุนสวนกันนี้ และ
อาศัยความรวมมือจากศูนยอบรมระหวางประเทศของ ILO ท่ีตูริน (ILO International Training Centre in Turin) 
โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กของ ILO (ILO Small Enterprise Development Programme-SEED) หนวย
เงินทุนทางสังคมของ ILO (ILO Social Finance Unit) สํานักงานความเทาเทียมทางมิติหญิงชายของ ILO (ILO 
Bureau for GENDER Equality) และโครงการเอชไอวี/เอดสกับโลกของการทํางานของ ILO (ILO Programme 
on HIV/AIDS and the World of Work-ILO/AIDS) 

เปาประสงคโครงการ 

โครงการมีเปาประสงคเพื่อสรางเครือขายหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือแกผูพิการในประเทศท่ีเขารวมโครงการให
สามารถ: 

- สรางความคํานึงตอผูกําหนดนโยบาย ผูจัดโครงการ และผูใหบริการตางๆ ใหตระหนักตอมุมมองท่ีมี
สิทธิมนุษยชนเปนฐานในการทํางานเก่ียวกับประเด็นความพิการ และ 

- ใหคําปรึกษาทางวิชาการเก่ียวกับการนับรวมบุคคลท่ีมีความพิการเขาในนโยบาย โครงการ และ
บริการกระแสหลัก 
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ขอคิดเห็นของอดีตผูรับประโยชนจากโครงการการทํางานเปนหุนสวนระหวาง ILO กับ 
Irish Aid: 

“ส่ิงแรกและส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือทรรศนะของฉันไดเปล่ียนไปในทางบวกและชวยใหฉันมีความมั่นใจในการมี
ปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ” 

ชาลตู ขายปลีกฮอปสและถานในเอธิโอเปย 

ชาลตูอายุ 70 ไดรับบริการและการฝกอบรมสําหรับธุรกิจท่ีมีผูหญิงเปนเจาของซ่ึงสนับสนุนโดย ILO/IRISH AID  

“เอชไอวี/เอดสไมสามารถขัดขวางไมใหฉันเขารวมในการพัฒนาวิสาหกิจไดเพราะวาเปนวิธีเดียวท่ีฉันจะสราง
รายได ทําใหฉันมีเงินใชจายเชนเปนคาเชา จายคาจางใหชางตัดเส้ือท่ีทํางานใหฉัน จายคาเลาเรียนใหลูกๆ และ
เปนคาเล้ียงชีพ” 

สเปซิโอซา ธุรกิจตัดเย็บเส้ือผา แทนซาเนีย 

ไดเขารับบริการและการฝกอบรมสําหรับธุรกิจซ่ึงมีผูหญิงเปนเจาของท่ีสนับสนุนโดย ILO/IRISH AID 

 

 

 

 

 

องคประกอบหลักของโครงการ INCLUDE 

• ใหความสนับสนุนจัดต้ังและดําเนินการบริการใหความชวยเหลือท่ีนับรวมผูพิการเขาเปนสวนหนึ่ง 
(Disability Inclusion Support Service) ในประเทศท่ีเขารวมโครงการโดยใหความชวยเหลือในทาง
ปฏิบัติตอการพัฒนานโยบาย การวางแผน และการดําเนินกิจกรรมในระดับประเทศ (โดยมีการทํางาน
ระดับภูมิภาคในบางกรณี) 

• บันทึกวิธีปฏิบัติท่ีดีในการสงเสริมใหหญิงและชายท่ีมีความพิการไดเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการ
ประกอบการ การฝกอาชีพ และนโยบายกับโครงการสงเสริมการจางงาน 

• จัดเตรียมแนวปฏิบัติและเครื่องมือสําหรับการนับรวมผูพิการเขาเปนสวนหนึ่ง 
• ตรวจสอบเครื่องมือปจจุบันของ ILO ในการพัฒนาวิสาหกิจ การพัฒนาทักษะ และการสงเสริมการจาง

งานวาไดคํานึงถึงแงมุมความพิการหรือไม 
• จัดทําคูมือสงเสริมใหผูประกอบการท่ีมีความพิการไดเขาถึงสินเช่ือรายยอย ใหแลวเสร็จ 
• เสริมสรางขีดความสามารถโดยรวมและขีดความสามารถทางวิชาการของหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ัง

องคกรบุคคลท่ีมีความพิการดวย 
• บันทึก ติดตาม ประเมิน และเผยแพรกลยุทธและบริการสนับสนุนการนับรวมผูพิการเขาเปนสวนหนึ่ง 

(Disability Inclusion Support Strategy and Service) 



 

4 

 

ขอมูลติดตอ 

ILO เจนีวา ILO เอเซีย   ILO แอฟริกา 
 
Barbara Murray   Emanuela Pozzan  Pia Korpinen  
Senior Disability Specialist Sub-Regional Coordinator- Regional Technical Officer (RTO) – 
    Disability, East Asia  Disability  
murrayb@ilo.org  ILO/Irish Aid Partnership  
    Programme   korpinen@ilo.org 
    ILO Bangkok 
    pozzan@ilo.org 
 

เอธิโอปย   เวียดนาม   แซมเบีย 
 
Fantahun Melles   Pham Thi Cam Ly  George Mubita 
National Programme  National Programme  National Programme 
Coordinator, Addis Ababa Coordinator, Hanoi  Coordinator, Lusaka 
 fantahun@ilo.org  camly@ilo.org   mubita@ilo.org 
     

 
 

ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 
www.ilo.org/employment/disability 
 
 
 
 
 

                                                                                             

 

 


