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ABSTRACT

The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
People with intellectual disability are those with a developmental disability and a lower intelligence level
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
than the average person. They have limitations both in making a living and interaction with others in society. Their
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
intellectual disability creates difficulties in everyday life for both the disabled and their families. To encourage families
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families live a better life. The center is an example of the application of the concept of empowerment to promote
the quality of life of people with intellectual disability and their families. The body of this knowledge can be used
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ney and spending
การเสริ ม สร้ า งพลั ง อำ � นาจ และได้ กำ � หนดให้ เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์
ful to the farmers
การเสริ ม สร้ า งพลั ง อำ � นาจให้ แ ก่ ค นพิ ก ารและผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร
business. All the
(คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ,
trategic plans for
2555)
d in a database as
ระบบการดู แ ลคนพิ ก ารของประเทศไทยในปั จ จุ บั น
l plan of Nakhon
เน้นการดูแลในระดับชุมชน ซึ่งชุมชนจะมีศักยภาพในการจัดการ
nt of agricultural
ปัจจัยสังคมที่กำ�หนดสุขภาพคนพิการ เช่น ความยากจนการอาศัย
in the areas both
อยู่ ใ นสภาวะแวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ หมาะสม การไม่ มี ผู้ ดู แ ล เป็ น ต้ น
hboring areas has
โดยชุมชนที่จัดการดูแลคนพิการได้จะมีปัจจัยเงื่อนไขสำ�คัญ คือ
tury.
การสร้างการเรียนรู้ร่วมของประชาชนและเครือข่าย จะเห็นได้ว่า
te the creationการใช้
of แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำ�นาจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ucts (egg product,
คนพิการและครอบครัว นอกจากจะมีการนำ�มาใช้ในระดับบุคคล
tion) as it can และครอบครั
be
วแล้ว ยังมีการประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน
or promotion ของชุ
of มชนแห่งการเรียนรู้ (Development of a Community
Empowerment Model to Promote the Sustainability of
andard and Safe.’
Learning Communities) (มิง่ ขวัญ คงเจริญ, 2556) โดยการพัฒนา
system has not
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อันเป็นแหล่งในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
e past, but it has
ผู้ที่มีความสนใจ เพื่อให้สามารถเข้าไปเรียนรู้
efforts based และสารสนเทศแก่
on
ผ่านรูปแบบการเรียนรูจ้ ากสือ่ การเรียนรูท้ รี่ วบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
bjectives, mission
หรือเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้จัดขึ้น
cken farms have
(เรณุมาศ กุละศิริมา, นุจิรา รัศมีไพบูลย์, เปรมฤทัย แย้มบรรจง
s from the private
และภาณุพงศ์ พนมวัน, 2559) ซึ่งการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
chickens in order
เพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพคนพิการทางสติปญ
ั ญา โดยการดำ�เนินงานประสาน
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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ร่วมกันของชุมชน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมและจัดเก็บสื่อข้อมูลความรู้ในการฟื้นฟู
สุ ข ภาพคนพิ ก ารทางสติ ปั ญ ญาอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ถ่ า ยทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์แก่เครือข่ายชุมชน หรือผู้ที่สนใจ
เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำ�คัญในการสนับสนุนให้เกิดเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ถือเป็นการสร้างเสริมพลังอำ�นาจชุมชน
เพื่อดูแลคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นได้
ดังนั้นผู้เขียนในฐานะอาจารย์พยาบาลและกลุ่มองค์กร
ที่ ทำ � งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก ารทางสติ ปั ญ ญา จึ ง มุ่ ง นำ � เสนอ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดการเสริมพลังอำ�นาจและการ
นำ�แนวคิดไปใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ
ทางสติปญ
ั ญา ประกอบด้วยการนำ�เสนอใน 6 ส่วน ได้แก่ 1) คนพิการ
ทางสติปัญญาคือใคร 2) ปัญหาและความต้องการของครอบครัว
และคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนไทย 3) หลักการและแนวคิด
การเสริมสร้างพลังอำ�นาจ 4) แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา 5) บทเรียน
การดำ�เนินงานเพื่อเสริมสร้างพลังอำ�นาจคนพิการทางสติปัญญา
ภายใต้การดำ�เนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ
และ 6) บทสรุปและข้อเสนอเพือ่ นำ�แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
ไปใช้ในการพัฒนาการดูแลครอบครัวและคนพิการทางสติปัญญา
ในชุมชน ดังนี้
1. คนพิการทางสติปัญญาคือใคร
คนพิการทางสติปญ
ั ญาตามประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำ�กัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจำ�วัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ซึง่ เป็นผลมาจากการมีพฒ
ั นาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปญ
ั ญา
ต่ำ�กว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี
(ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2555)
สำ�หรับในทางการแพทย์คนพิการทางสติปัญญา หมายถึง บุคคล
ทีม่ ภี าวะบกพร่องทางสติปญ
ั ญา (Intellectual Disability) กล่าวคือ
เป็นภาวะที่บุคคลมีความบกพร่องความสามารถทางสติปัญญา
ในเรื่องทั่วไป เช่น การให้เหตุผล การแก้ไขปัญหา การวางแผน
การคิดแบบนามธรรม การตัดสินใจ การเรียน และการเรียนรู้
ประสบการณ์ ส่ ง ผลให้ บุ ค คลปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มลดลง
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยลำ�พัง และไม่สามารถรับผิดชอบ
เรื่องต่างๆ ในการอยู่ร่วมกับสังคม ตามมาตรฐานในการดำ�รงชีวิต
ประจำ�วันได้ ตั้งแต่หนึ่งด้านขึ้นไป (American Psychiatric
Association: APA, 2013)
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2. ปัญหาและความต้องการของครอบครัวและคนพิการ จัดการและควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ท้ายที่สุดจะเกิดความรู้สึก
The
results
ofมstudy
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ทางสติปัญญาในชุ
ชนไทย revealed that egg distributing channels
มีคณ
ุ ค่าและเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
channels in pattern
2. Theป4ัญญาบกพร่
channels
of pattern 1 for ดdomestic
1 – มbyสร้farmers,
คนพิการทางสติ
องความสามารถในการคิ
ได้อย่าdistributions
งมีประสิทธิภาพwere:
เกิดผลลัchannel
พธ์ของการเสริ
างพลังอำ�นาจ
compilers,
middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
การวางแผนแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจด้วยตนเอง ส่งผลกระทบ ใน 4 ด้าน (Gibson, 1995) ได้แก่
(26.73%),
channel
3 – ง้byครอบครั
farmers,
retailers
and channel
4 –ศby
farmers and consumers (4.16%).
ต่อภาวะสุ
ขภาพทั
วและตั
วคนพิกand
ารเองconsumers
จึงมีความจำ(17.13%),
�เป็น
1) การมี
กั ยภาพของตนเองในการควบคุ
มสถานการณ์
Patternอย่2างยิhad
3
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
่งที่จะต้องค้นหาปัญหาและความต้องการของครอบครัว (A Sense of Mastery of their Situation) คือการเผชิญกับ
middlemen,
retailers
consumers
channel
2 – by farmers,
compliers,
consumers
(32.61%)
และคนพิ
การเพื่อand
ให้การดู
แลช่วยเหลื(39.83%),
อและส่งเสริ
มให้สามารถ
สถานการณ์
ที่เป็นปัญretailers
หา โดยนำand
�ความรู
้และประสบการณ์
เดิมมา
and channel
3 –่ดfarmers,
retailers and consumers (27.56%). The total
amountบศัofกยภาพและความสามารถของตนภายใต้
yielded eggs for consumption within
มีสุขภาพที
ีขึ้น
ผสมผสานกั
ข้อจำ�กัด
Nakhon Phanom
and neighboring
provinces
exportedนนั้ toๆ มาใช้
Lao ใPeople’s
Democratic
ปั ญprovince
หาและความต้
อ งการพื้ น ฐานที
่ ต้ อ งให้ กincluding
ารดู แ ล those
ในสถานการณ์
นการวางแผนและแก้
ไขปัญRepublic
หาทีเ่ กิดขึน้ ได้
was 29,362
30 eggsปfor
each tray orว 125,837
eggs
304,970 baht
per day.
This
2) were
การมีคworth
วามพึงพอใจในตนเอง
(Personal
Satisfaction)
ช่วยเหลืtrays
อแก่คwith
นพิการทางสติ
ญ
ั ญาและครอบครั
คือการบกพร่
อง per day which
ไขปั ญmonth.
หาเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และประสบผลสำ � เร็ จ
ว ยเหลื
อ ตนเองและกิ
จ วั ต รประจำ
น เมื่ อ การแก้
was theความสามารถในการช่
working capital in Ban
Klang
village which
earned� วั9,149,100
baht per
หากคนพิ ก ารไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองขั้ น พื้ น ฐานได้ ภาระ ก็จะเกิดความรู้สึกยินดี เกิดความพึงพอใจในความสามารถของ
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ความรั: Egg-laying
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บถือfarmers
เห็นคุณค่า
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developing a successful plan of Nakhon
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างครอบครัว
กระบวนการการดูแลช่วยเหลือที่กล่าวมาทั้งหมด ต้องอาศัย Phanom
their own
business.
For
this
reason,
raising
the
awareness
products
such
as
eggs
to
be
sufficient
in
the
areas
ั ญาด้วยกันเอง ระหว่างครอบครัวกับผูboth
เ้ ชีย่ วชาญ
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supply
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important
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน บนพื้นฐานของการเรียนรู้และ
pattern 1 andการเก็
3 บรวบรวมข้อมูลในการขับเคลือ่ นกิจกรรม หรือการดำ�เนินงาน
1 – by farmers,
อย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของ
rs and consumers
ชุมชนแก่เครือข่ายชุมชนหรือผู้ที่สนใจ (เรณุมาศ กุละศิริมา, นุจิรา
onsumers (4.16%).
รัศมีไพบูลย์, เปรมฤทัย แย้มบรรจง และภาณุพงศ์ พนมวัน, 2559)
mers, compilers,
4. การเสริมสร้างพลังอำ�นาจกับส่งเสริมคุณภาพชีวิต
nsumers (32.61%)
คนพิการทางสติปัญญา
nsumption within
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมพลังอำ�นาจ
mocratic Republic
ให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนา
aht per day. This
คุณภาพชีวติ คนพิการ ได้น�ำ เสนอแนวทางและมาตรการดำ�เนินการ
สร้างเสริมพลังอำ�นาจ ประกอบไปด้วย 1) การเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข และการได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ าก
หลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2) การได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการศึกษา 3) การได้
รับการส่งเสริมความมัน่ คงด้านอาชีพ การเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการ
bon Administration
เดินทาง การท่องเทีย่ ว และนันทนาการ และ 4) การพัฒนาศักยภาพ
010). The whole
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุม
ney and spending
คนพิการทุกประเภท รวมทัง้ คนพิการทางสติปญ
ั ญา (คณะกรรมการ
ful to the farmers
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ , 2555)
business. All the
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างให้ความสำ�คัญ
trategic plans for
ต่อการเสริมสร้างพลังอำ�นาจครอบครัวผู้ดูแลและคนพิการเพิ่ม
d in a database as
มากขึ้น มีการพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ อย่าง
l plan of Nakhon
ต่ อ เนื่ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเข้ า ใจและการเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
nt of agricultural
คนพิการในสังคมที่เพิ่มมากขึ้น
in the areas both
ดังนัน้ ทีมผูเ้ ขียนจึงขอนำ�เสนอบทเรียนการดำ�เนินงานเพือ่
hboring areas has
เสริมสร้างพลังอำ�นาจในศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ
tury.
ทางสติ ปั ญ ญา กรณี ศึ ก ษาอำ � เภอวั ง ตามั ว จั ง หวั ด นครพนม
te the creationในหั
of วข้อต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำ�แนวคิดการเสริมสร้าง
ucts (egg product,
พลังอำ�นาจไปประยุกต์ใช้การดำ�เนินงานจริงในการเสริมพลังอำ�นาจ
tion) as it can ครอบครั
be วคนพิการ
or promotion of
5. บทเรียนการดำ�เนินงานเพื่อเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
กับการดูแลคนพิการทางสติปัญญา ภายใต้การดำ�เนินงานของ
andard and Safe.’
ศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการทางสติปัญญา
system has not
ชมรมผูป้ กครองคนพิการทางสติปญ
ั ญา จังหวัดนครพนม
e past, but it has
efforts based เป็
onนชมรมต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสมาคม
ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ทางชมรม
bjectives, mission
ได้มีการดำ�เนินงานเพื่อเสริมสร้างพลังอำ�นาจผู้ปกครองคนพิการ
cken farms have
ในหลากหลายรูปแบบ สร้างเครือข่ายชมรมในระดับตำ�บล และมี
s from the private
การเสริมพลังอำ�นาจ ให้ชมรมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
chickens in order
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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ครั้งนี้ผู้เขียนใคร่ขอนำ�เสนอสรุปบทเรียนการดำ�เนินงาน
ศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ในตำ�บลวังตามัว จังหวัด
นครพนม ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยของชมรมผู้ ป กครองคนพิ ก ารทาง
สติปญ
ั ญา จังหวัดนครพนม เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีต่ วั อย่างทีด่ ใี นระดับ
จังหวัด ในการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการทางสติปัญญา ซึ่งเป็นกลุ่ม
องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเพื่อเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
ครอบครัวผูด้ แู ลและคนพิการทางสติปญ
ั ญา ทีเ่ ข้ามาร่วมเป็นสมาชิก
ในศูนย์เรียนรู้ และมีการขยายผลเสริมสร้างพลังอำ�นาจให้แก่ชมรม
เครือข่ายผู้ปกครองในพื้นที่อื่นๆ โดยสรุปบทเรียนการดำ�เนินงาน
ออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อ
ฟื้นฟูสุขภาพคนพิการทางสติปัญญา 2) งานและกิจกรรมศูนย์
เรียนรูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพคนพิการทางสติปญ
ั ญาเพือ่ เสริมพลังอำ�นาจ
ผู้ปกครองคนพิการและคนพิการ 3) การเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย
ในการดำ�เนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ
ทางสติปัญญา 4) ผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพคนพิการ และ
5) ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จของการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
ภายใต้การดำ�เนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ
ทางสติปัญญา
		 5.1 แนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
คนพิการทางสติปัญญา
ชมรมผูป้ กครองคนพิการทางสติปญ
ั ญา จังหวัดนครพนม
ได้มีการสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟู
สุขภาพคนพิการทางสติปัญญา ตำ�บล วังตามัว จังหวัดนครพนม
โดยขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น งานภายใต้ แ นวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
พลั ง อำ � นาจแกนนำ � ชมรมผู้ ป กครองเด็ ก พิ ก ารทางสติ ปั ญ ญา
ครอบคลุ ม ผลลั พ ธ์ ข องการเสริ ม สร้ า งพลั ง อำ � นาจทั้ ง 4 ด้ า น
(Gibson, 1995) ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อที่ 5.2
		 5.2 การดำ�เนินงานและกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพื่อ
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพคนพิการทางสติปญ
ั ญาเพือ่ เสริมพลังอำ�นาจผูป้ กครอง
คนพิการและคนพิการ
1) การมีศกั ยภาพของตนเองในการควบคุมสถานการณ์
		
ผู้ ป กครองคนพิ ก ารทางสติ ปั ญ ญาที่ มี ปั ญ หาในการดู แ ลบุ ต ร
ได้ พ ยายามค้ น หาแหล่ ง ประโยชน์ ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก าร
จึงจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทาง
สติปัญญา เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายชมรมผู้ปกครองในตำ�บล
จัดทำ�กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดูแลคนพิการทางสติปัญญา และประสานหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือในการดูแลบุตร
		 2) การมีความพึงพอใจในตนเอง เมือ่ การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างราบรืน่ และประสบผลสำ�เร็จ หลังการเข้าร่วมเครือข่าย
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มาเป็นวิทยากรหรือให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อให้
สมาชิกศูนย์การเรียนรู้สามารถนำ�ความรู้ และสามารถใช้อุปกรณ์
ในการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการทางสติปัญญาได้อย่าง
เหมาะสม

สรุป
การเสริ มสร้ า งพลั ง อำ� นาจ เป็ น แนวคิด ที่ มีการนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพบุคคลทุกๆ ช่วงวัย ทั้งในมิติการ
ส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูภาวะสุขภาพ ซึ่งเป็น
กระบวนการเสริ ม สร้ า งความสามารถและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของบุคคล นำ�ไปสูก่ ารเรียนรู้ เข้าใจ และเชือ่ มัน่ ในตนเอง การเสริมสร้าง
พลังอำ�นาจให้แก่คนพิการทางสติปญ
ั ญาและครอบครัว เป็นอีกหนึง่
แนวทางของการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทางสติปัญญาให้ดีขึ้น
การประยุกต์ใช้การเสริมสร้างพลังอำ�นาจในปัจจุบนั มิได้
มุ่ ง เน้ น เฉพาะในระดั บ บุ ค คล และครอบครั ว เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
โดยเฉพาะในการดูแลสุขภาพคนพิการทางสติปัญญา ได้มีการ
ขับเคลือ่ นแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำ�นาจในระดับเครือข่ายชมรม
ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จนกระทั่งชมรมมีศักยภาพ และ
ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งมีการดำ�เนินงานและกิจกรรม
เช่น การจัดตั้งชมรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ชมรม เป็นพื้นที่
ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน การพัฒนาอาชีพและจัดหางาน
สำ�หรับคนพิการและครอบครัว การเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแล
เป็นต้น โดยมีปัจจัยเงื่อนไขสำ�คัญคือ การมีนโยบายและกฎหมาย
ในการสนับสนุนการดูแลคนพิการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานและกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้สะท้อนการ
เสริมสร้างพลังอำ�นาจคนพิการในรูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ที่จะช่วยยกระดับสุขภาวะให้คนพิการทางสติปัญญาต่อไป

8

230

ทยาลั; ยปีนครพนม
มวิชาการครบรอบ
25 ปี
วารสารมหาวิทวารสารมหาวิ
ยาลัยนครพนม
ที่ 6 ฉบับฉบัทีบ่ 1การประชุ
: มกราคม
- เมษายน 2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
มหาวิทยาลั
ยนครพนม
Journal ; Vol.6 No.1
: January
- April
2016
Nakhon Phanom University

เอกสารอ้
างอิง
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์. (2560). รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย. สืบค้นเมือ่ เมษายน
compilers, middlemen,
and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers,คนพิ
compilers,
retailers and consumers
2560, จากretailers
http://dep.go.th/sites/default/files/files/news/สถานการณ์
การ_มีนาคม2560_0.pdf
(26.73%),
channel 3 –งby
and วconsumers
(17.13%),
and channel
by ณ
farmers
consumers
(4.16%).
คณะกรรมการส่
เสริfarmers,
มและพัฒretailers
นาคุณภาพชี
ิตคนพิการแห่
งชาติ. (2555).
แผนพั4ฒ–นาคุ
ภาพชีวand
ิตคนพิ
การแห่งชาติ
ฉบับที่ 4
Pattern 2 hadพ.ศ.2555–2559.
3 channels inกรุdomestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
งเทพฯ : เทพเพ็ญวานิสย์.
middlemen,
retailers
and
consumers
(39.83%),
2 – (2559).
by farmers,
compliers,
retailersกand
(32.61%)
ฑมลา บุญกาญจน์, ดารณี ศักดิ์ศิริผล,
และไพฑูchannel
รย์ โพธิสาร.
รูปแบบการจั
ดประสบการณ์
ารเรียconsumers
นรู้โดยผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม
and channel 3 –เพืfarmers,
retailers
and
consumers
(27.56%).
The
total
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
within
่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองสำ�หรับเด็กสมองพิการ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Nakhon Phanom
and 17;
neighboring
ศรีนprovince
ครินทรวิโรฒ,
1-15. provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic
was 29,362
trays
with
eggs
each
tray orการใช้
125,837
which were
worth
304,970 ฒbaht
day.
Thisการ.
นริสา วงศ์
พนารั
กษ์ 30
และศิ
รนิ าถforตงศิ
ร.ิ (2556).
แนวคิดeggs
การฟืper
น้ ฟูสday
มรรถภาพคนพิ
การโดยชุ
มชนในการพั
นาคุณper
ภาพชี
วติ คนพิ
was the workingวารสารวิ
capitalจัยinสาธารณสุ
Ban Klang
village
baht per month.
ขศาสตร์
มหาวิwhich
ทยาลัยearned
ขอนแก่น9,149,100
, 6 (3); 6-10.
นาถอนงค์ บำ�รุงชน, พนิดา รัตนไพโรจน์, และจารุวรรณ ประดา. (2557). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำ�นาจผู้ดูแลผู้บกพร่อง
Keywords : Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers
ทางพัฒนาการและสติปัญญา. สืบค้นเมื่อ เมษายน 2560, จาก http://www.tci-thaijo.org/ index.php/JPNMH/article/
download/24639/20967.
Introduction
ประกาศกระทรวงพั
ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลั
เกณฑ์ความพิ
พ.ศ.2555
กรกฎาคม)
(80 weeks) to กcomplete
(Banการ
Klang
Tambon(2555,26
Administration
จจานุเษกษา.
เล่ม 129
ตอนพิ
ศษ 199 ง. หน้า 22-23
Creatingราชกิ
the stability
of food
supply
is เextremely
Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole
มิง่ ขวัญnotคงเจริ
ญ. (2556).
ฒนารูปthemselves
แบบการเสริมสร้
างพลังอำ�นาจของชุ
อ่ เสริมสร้าfor
งความยั
ง่ ยืนของชุ
มชนแห่
ยนรู.้ สืบค้น
important,
only
for bothการพั
farmers
and
process มtoชนเพื
complete
making
money
andง กเรี
spending
เมื่อ เมษายนacross
2560,the
จากwhole
http://www.research.chula.ac.th/web/cu_online
vol_20_02.html.
business entrepreneurs
food supply
it within the community/2556/
is really
helpful to the farmers
เรณุ
ม
าศ
กุ
ล
ะศิ
ร
ม
ิ
า,
นุ
จ
ร
ิ
า
รั
ศ
มี
ไ
พบู
ล
ย์
,
เปรมฤทั
ย
แย้
ม
บรรจง
และภาณุ
พ
งศ์
พนมวั
น
.
(2559).
แนวทางในการจั
ดการความรู
้ โดยใช้
chain, but also for the development of Thai agriculture
and to the sustainability of doing a business.
All the
อข่าagricultural
ยแหล่งการเรีcareers.
ยนรู้ชุมชนOne
ตำ�บลโคกโคเฒ่
อง จัasงหวัsuch
ดสุพรรณบุ
รี. วารสารวิ
จัย มสดstrategic
สาขามนุplans
ษยศาสตร์
and security ofเครื
Thai
thing thatา อำ�เภอเมื
details
and the
appropriate
forและ
สังคมศาสตร์
, 12 (1);
reflects the stability
is income.
It is155-170.
obvious that farmers
the specific areas have been compiled in a database as
เลิ
ศ
สิ
ร
ิ
ราชเดิ
ม
.
(2557).
คู
ม
่
อ
ื
แนวทางการดำ
�
เนิ
น
งานดู
แ
ลช่
ว
ยเหลื
อ
/ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูพ้ กิ ารทางสติปญ
ั ญาทางการเรียนรูแ้ ละทางออทิสติก
must have more income than the overall expense in
indicators for developing a successful plan of Nakhon
ในระดับจังหวัด. กรุงเทพฯ : บียอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด.
order to show that they have really earned a profit from
Phanom province. The development of agricultural
วิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์. (2558). การดูแลพยาบาลสำ�หรับเด็กและวัยรุ่นที่มีความพิการทางสติปัญญา ใน อ. สีหิรัญวงศ์, ป.ยุทธไตร,
their own business. For this reason, raising the awareness
products such as eggs to be sufficient in the areas both
พ. เกสรสมุทร, และ ว. ถาน้อย (บก.) การพยาบาลจิตเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิซซิ่ง.
of entire
food supply chain is considerably important
province
neighboring
ศิริพร ขัมภลิขิต และวงจันทร์ เพชรพิเชษฐเชียร. (2559). การเสริมinสร้Nakhon
างความเข้Phanom
มแข็งชุมชน.
กรุงเทพฯand: มาตาการพิ
มพ์. areas has
because
the food
chainยกาญจน์
emphasizes
the value
continued
for nearly
half a century.้พิการทางสติปัญญา.
อานนท์
ศรีบุญsupply
เรือง และหทั
กำ�เนิดเพชร.
(2557). สิทธิbeen
ในการเข้
าถึงกระบวนการยุ
ติธรรมทางอาญาของผู
of each productive
The development is to promote the creation of
สืบค้นprocedure.
เมื่อ เมษายน 2560, จาก http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/vol.10/10-007.pdf
The egg-laying
chicken
farm has
been
found and statistical
added value
for the
agricultural
products
(eggArlington,
product,VA :
American
Psychiatric
Association.
(2013).
Diagnostic
manual
of mental
disorders
(5thed.).
since 1967 in Ban
KlangPsychiatric
sub-district,
Mueang Nakhon
and campaigns for marketing promotion) as it can be
American
Publishing.
Phanom
district,
Nakhon
Phanom
province
the S., & Patel,
seen V.from
a merchandise
slogan
for promotion
of
Dave,
D., Mittal,
S., Tiwari,
D., Parmar,
M.C., by
Gedan,
(2014).
Study of anxiety
and depression
in caregivers
chicken egg poultry
farmers’ cooperative.
The egg-laying
selling eggs
as sayingand‘Fresh,
Standard
and Safe.’
of intellectually
disabled children.
Journal of Research
in Medical
DentalDaily,
Science,
2, 8-13.
chickenGibson,
farmers
original
identity and in mothers
The current
layerillchicken
system
has Nursing,
not
C. H.preserve
(1995). Thethe
process
of empowerment
of chronically
children.feeding
Journal of
Advanced
culture of raising21,them
by keeping their chickens in open
1201-1210.
changed significantly from that of the past, but it has
R., Yamaguchi,
K., & Fujioka,
(2017).
empowerment
of life of of
parents
housesWakimizu,
made of bamboo
with thatched
roofsH.which
areFamily been
improvedand
withquality
an integration
effortsraising
basedchildren
on
in 78They
families. International
Journal
Sciences,
4, 38-45. mission
convenient andwith
easydevelopmental
to manage in adisabilities
tight budget.
new plans with
the Nursing
well-defined
objectives,
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province

มษายน 2559
- April 2016

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Translated Thai References

231

pattern 1 and 3
1 – by farmers,
Announcement of Ministry of Social Development and Human Security about Types and Criteria of Disability, 2012
rs and consumers
(26 July 2555). The Government Gazette, Volume 129, Special Edition 199, 22-23. [in Thai]
onsumers (4.16%).
Bamrungchon, N., Rattanaphairoj, P., & Prada, J. (2014). Developing a Program for Empowering the Givers of Care for
mers, compilers,
the Developmentally and Intellectually Disabled Persons. Retrieved 28 April 2017, from http://www.tci-thaijo.
nsumers (32.61%)
org/ index.php/JPNMH/article/download/24639/20967. [in Thai]
nsumption within
Boonyakarn, T., Saksiriphol, D., & Phothisaan, P. (2016). A model of learning experience provision with parental
mocratic Republic
involvement for enhancing self-help skills of children with cerebral palsy. Journal of Education Research,
aht per day. This
Faculty of Education, Srinakharinwirot University, 17, 1-15. [in Thai]
Khongcharoen, M. (2013). Development of a Community Empowerment Model to Promote the Sustainability of
Learning Communities. Retrieved April 2017, from http://www.research. chula.ac.th/web/cu_online/2556/
vol_20_02.html. [in Thai]
Khamphalikhit, S., & Phetphichetchian. (2016). Strengthening the community. Bangkok : Mata Printing. [in Thai]
Kulasirima, R., Rasamiphaiboon, N., Yambunjong, P., & Phanomwan, P. (2016). Practical guidelines to knowledge
bon Administration
management using the network of community’s learning sources in Khokkhothao sub-district, Mueang district,
010). The whole
Suphan Buri province. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 12(1), 155-170. [in Thai]
ney and spending
Ministry of Social Development and Human Security. (2017). Report on the Situation of People with Disabilities
ful to the farmers
in Thailand. Retrieved April 2017, from http://dep.go.th/sites/default/files/files/news/สถานการณ์คนพิการ_มีนาคม
business. All the
2560_0.pdf [in Thai]
trategic plans for
W. (2015). Nursing care for children and adolescents with intellectual disability in A. Sihirunwong,
d in a databasePhuthtiwanitchphong,
as
P. Yutthatrai, P. Kesornsamut, & W. Thanoi (Eds.). Phychiatric nursing, pp. 259-287. Bangkok : Amarin Printing &
l plan of Nakhon
Publishing Public Co., Ltd. [in Thai]
nt of agricultural
Ratchaderm, L. (Ed.). (2014). Manual of care, assistance/ rehabilitation for the people with intellectual disability,
in the areas both
learning disability and autism at the provincial level. Bangkok: Beyond Publishing Co., Ltd. [in Thai]
hboring areas has
Sriboonrueang, A., & Kamnoedphet, H. (2014). The Right to Access the Criminal Justice System of People with
tury.
Intellectual Disability. Retrieved April 2017, from http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/vol.10/10-007.pdf. [in Thai]
te the creationThe
of National Committee for the Promotion and Development of the Quality of Life of People with Disabilities. (2012).
ucts (egg product,
National plan for the quality of life for people with disabilities (4th ed.), 2012-2016. Bangkok : Theppenwanis
tion) as it can be
printing. [in Thai]
or promotion Wongphanarak,
of
N., & Tongsiri, S. (2013). Using the concept of rehabilitation of the disabled’s capability by the community
andard and Safe.’
to improve the quality of life of the disabled. Khon Kaen University Journal for Public Health Research, 6(3),
system has not
6-10. [in Thai]
e past, but it has
efforts based on
bjectives, mission
cken farms have
s from the private
chickens in order
hicken products.
chicken farm in
Phanom province

