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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

 
มธ.รบัเดก็พกิารเรยีน"ป.ตร"ี "มศว"เพิม่พืน้ทีค่วามสะดวก 
มธ.เปดรบัเด็กพกิาร ใหโอกาสเรยีนจนจบ"ป.ตร"ี พรอมตั้งศนูยบรกิารรองรบั อาจารยนติิฯมัน่ใจศกัยภาพเรยีนรวมนักศกึษา
ปกตไิด เดก็พกิารวอนรฐัดแูลมากขึ้น "มศว"ปรบัพื้นทีม่หาวทิยาลยัอํานวยความสะดวกเพิม่ 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) เปดรับสมัครนักศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 

14-16 พฤศจิกายนทีผานมา ปรากฏวามีนักศึกษาพิการเขาสมัครศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพียง 35 คน จากจํานวนที่เปดรับ
ทั้งหมด 56 คน สวนใหญเลือกเรียนในคณะศิลปศาสตร จํานวน 7 คน รองลงมาคณะนิติศาสตร 6 คน นอกจากนี้ ยังมีคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี รัฐศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะละ 4 คน 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายกําชัย จงจักรพันธุ รองศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผู
ริเริ่มโครงการนักศึกษาพิการ กลาวถึงกรณีที่มีเด็กพิการมาสมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจํานวนนอยกวาที่เปดรับวา 
โครงการรูต้ังแตตนวามีเด็กพิการที่จบในระดับมัธยมศึกษาจํานวนนอยเนื่องจากอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนไม
เพียงพอ ดังนั้น การกาวเขามาในระดับมหาวิทยาลัยจึงเปนเรื่องยากลําบาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเล็งเห็นความสําคัญของเด็ก
พิการ จึงเปดโครงการนักศึกษาพิการ เพื่อเปดโอกาสใหเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยบริการ
นักศึกษาพิการขึ้น มีรถบัดดี้วิลแชร คอมพิวเตอรชวยแปล หองสมุดเทป เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาพิการ 
และจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักศึกษาพิการประสบความสําเร็จการศึกษา 

"มธ.คาดหวังวา ถาเราใหโอกาสเขา เขาก็สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได จะไมเปนภาระของสังคม ที่นี่เราใหเด็ก
พิการเรียนรวมกับนักศึกษาปกติ เพื่อสามารถเรียนรูการใชชีวิตในสังคมและยังพิสูจนไดอีกวาเด็กพิการมีความเทียบเทากับเด็ก
ปกติ" นายกําชัยกลาว 

นายธีรภาพ วงชนะสิทธิ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปวยดวยโรคกลามเนื้อขาออน
แรง เผยวา ที่เลือกสมัครที่ มธ. เพราะเปดโอกาสใหคนพิการเขาศึกษาตอ จึงเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร ภาควิชา บรรณารักษ
ศาสตร เพราะตองการเปนเจาหนาที่หองสมุดประจําจังหวัด แมวาจะมีกลามเนื้อขาออนแรง แตคิดวาสามารถทําหนาที่นี้ได และ
ตองการใหรัฐบาลดูแลเด็กพิการเรื่องการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากกวานี้ เพราะการเรียนจะทําใหสามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพได ทําใหผูพิการสามารถแสดงศักยภาพเหมือนคนปกติ 

น.ส.วริศรา สอนจิตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พิการรางกาย กลาววา ไดเขา
มาสมัครในคณะวารสารศาสตรฯ เพราะเปนคณะที่ใฝฝนมาตั้งแตเด็ก แมจะเดินไมได แตมั่นใจวาสามารถเรียนได อยางไรก็ตาม 
สังคมไทยยังไมคอยใหโอกาสกับเด็กพิการเทาที่ควร ขณะที่ตางประเทศจะอํานวยความสะดวกแกคนพิการ เชน การจอดรถ
ประจําทางเทียบฟุตบาท เพื่อใหคนพิการสามารถนํารถวีลแชรขึ้นรถประจําทางไดทันที จึงอยากใหรัฐบาลอํานวยความสะดวก
แกผูพิการบาง 
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น.ส.ณัฎฐา กรวิทยานนท พ่ีสาวของนายอรรถพล กรวิทยานนท บัณฑิตคณะศิลปศาสตร มธ. ซึ่งเขาโครงการนักศึกษา
พิการรุนแรก ประจําปการศึกษา 2549 เปดเผยวา นองชายมีปญหาในเรื่องการเรียนบาง เพราะเรียนตามเพื่อนไมทันเนื่องจาก
ปญหาเรื่องการฟง แตแกปญหาโดยการมาเรียนใหเร็วขึ้นและพบอาจารยผูสอนในวิชาที่ไมเขาใจ บางทีก็นําเทปเขาไปอัด และ
นองของตนเคยไดเกรดเอ จากการออกแบบเสื้อผาโชว และปจจุบันทําธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา  

นางวิไลวรรณ ซึง้ปรีดา หัวหนาศูนยบริการนักศึกษาพิการ เปดเผยวา การรับสมัครนักศึกษาพิการในโครงการนี้ยังมี
ขอจํากัด เชน นักศึกษาที่ใชเครื่องชวยฟงแลวยังไมไดยิน ทําใหไมสามารถรับเขามาเรียนได เนื่องจากศูนยไมมีลามแปลภาษามือ
ได และบางคณะยังมีขอจํากัดในการเลือกนักศึกษาเขาศึกษา เชน คณะสหเวชศาสตร ซึ่งนักศึกษาตองใชตาแยกประเภทสารเคมี 
ทําใหเด็กพิการทางตาไมสามารถเขาเรียนได  

ศ.วิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาวถึงแนวทางการรับนิสิตที่มีความตองการพิเศษ 
ไดแก ผูพิการทางรางกาย ไมวาจะพิการทางหู ตา หรืออาจจะพิการทางแขนขา ตลอดถึงบางคนมีความบกพรองทางการเรียนรู
หรือที่เรียกวา (แอลดี) หรือสมาธิสั้น ออทิสติค ลวนแลวแตสามารถเขาเรียนระดับอุดมศึกษาไดแทบทั้งสิ้น หากเด็กคนนั้นมี
ความตั้งใจ และสามารถผานเกณฑการคัดสรรของมหาวิทยาลัยได ก็มีสิทธิเขาเรียนทุกคน ในแตละป มศว จะรับนิสิตที่มีความ
ตองการพิเศษเขา มศว เปนประจําทุกป โดยเปดรับทุกสาขาและทุกคณะ ไมเคยปฏิเสธเด็ก และแตละปเด็กก็ผานการสอบเขาใน
คณะทางดานศิลปศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร หรือแมกระทั่งในคณะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มศว ก็รับหมดทุกคน 
เพียงเพราะเราเชื่อวาหากเราปฏิเสธเด็กกลุมนี้ ไมยอมเปดโอกาสใหพวกเขา เทากับเราสรางปญหาใหเกิดขึ้นในสังคม  

"อยาลืมวาการเปดโอกาสนั้นทําใหเด็กแตละคนสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองไดอยางเต็มที่ เขาจะเติบโตดวยความ
มั่นใจในศักยภาพตัวเอง และไมเปนภาระตอสังคม สถาบันการศึกษาจึงเปนสถาบันที่จะชวยเหลือใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ในดานตางๆ มีโอกาส มีศักด์ิศรีเทียมเทาเด็กปกติได" ศ.วิรุณกลาว  

อธิการฯ มศว กลาววา ในปการศึกษา 2551 มศว มีนโยบายเปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษอยางเต็มที่โดยได
ใหนโยบายกับฝายพัฒนากายภาพและสถานที่ของมหาวิทยาลัย ใหปรับพื้นที่ ตลอดถึงหองน้ํา ลิฟต ทางลาดชัน ทางเดินสําหรับ
ผูที่มีความตองการพิเศษที่ตองนั่งวิลแชรมาเรียน ตึกเรียนตางๆ ก็ตองชวยกันปรับพื้นที่เพื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษ  

"ผมอยากบอกวา ไมเพียงแคเด็กที่จะเขาสูระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเทานั้นที่ มศว เปดโอกาสให แมแต
โรงเรียนสาธิต มศว ทั้งฝายประถม และฝายมัธยมเราก็รับเด็กที่มีความตองการพิเศษในหลายๆ ดานเขาเรียน เนื่องจากเด็กๆ ควร
จะไดรับการฝกทักษะรวมกับคนปกติเพื่อใหเขาไดใชชีวิตรวมกับคนปกติไดอยางไมมีปญหา" ศ.วิรุณกลาว 

ศ.วิรุณกลาวดวยวา นอกจากนี้ มศว ยังรับผูที่มีความตองการพิเศษไมวาจะเปนผูพิการทางขา พิการทางสายตา หรือ
แมแตบางคนสมาธิสั้น หรือออทิสติค เขาทํางานใน มศว ตําแหนงอาจารย หรือเจาหนาที่ในสายงานตางๆ ที่สามารถทํางานได 
เพราะเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษย มศว จึงเปดพื้นที่สําหรับคนที่มีความตองการพิเศษมากขึ้นๆ ทุกป และถือเปนนโยบาย
สําคัญในศักยภาพของมนุษย 
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