่
ขาวประชาสั
มพันธ์
ิ
ิ
ิ
มหาวทยาลั
ยศรีนครนทรวโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจําวันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

มศว จัดประชุมสภาคนพิเศษ หวังยกระดับคุณภาพชีวติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่ วมกับเครื อข่ ายการศึกษาพิเศษ จัดการ
ประชุมสภาคนพิเศษ ครั ง้ ที่ 1 (The first congress for people with special needsin Thailand)
ภายใต้ ช่ ือ “ก้ าวไปด้ วยกัน” (Together we go) โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเปิ ดพืน้ ที่และฟั งเสียง
บุคคลที่มีความต้ องการพิเศษ ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนร้ ูเรื่ องราวของคนอื่น เพื่อสร้ างกําลังใจ
และแรงบันดาลใจ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่ าวว่ า
เนื่องจากในปั จจุบนั มีจาํ นวนบุคคลที่มีความต้ องการพิเศษเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็ว และมีความ
หลากหลายในลักษณะของความพิเศษมากขึน้ แม้ ว่าภาครัฐและภาคประชาชนจะมีการ
ตื่นตัว และทําความเข้ าใจ แต่ ยังพบว่ าปั ญหาของบุคคลกลุ่มนีก้ ็ คือ การเข้ าถึงข้ อมลู
ข่ าวสาร ส่ งผลให้ เข้ าไม่ ถงึ สวัสดิการขัน้ พืน้ ฐาน เป็ นต้ น
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"บุคคลที่มีความต้ องการพิเศษ อายุ 18 ปี ขึ ้นไป ส่วนใหญ่
ไม่ได้ เรี ยน และไม่ได้ ใช้ ชีวิตอยูใ่ นสถานศึกษา ตลอดถึง
ศูนย์ฝึกอาชีพ หรื อศูนย์ศกึ ษาต่อเนื่องในระดับท้ องถิ่น และ
ภูมิภาคก็ยงั มีจํานวนไม่เพียงพอ ยังไม่สามารถรองรับ
บุคคลกลุม่ นี ้ได้ อย่างทัว่ ถึง จึงทําให้ กลายเป็ นผู้ใหญ่พิเศษ
ที่ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง"
ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า สถาบันวิจยั และพัฒนา
การศึกษาพิเศษ มศว ร่วมกับเครื อข่ายการศึกษาพิเศษ ได้
จัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั ง้ ที่ 1 (The first
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
congress for people with special needsin Thailand)
ภายใต้ ชื่อ “ก้ าวไปด้ วยกัน” (Together we go) โดยมีวตั ุ
ประสงค์เพื่อเปิ ดพื ้นที่และฟั งเสียงบุคคลที่มีความต้ องการพิเศษ ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องราวของคน
อื่น เพื่อสร้ างกําลังใจและแรงบันดาลใจ
"โดยการประชุมครัง้ นี ้จะได้ พบกับ Thomas Kraus ผู้เชี่ยวชาญด้ านสังคมบําบัดสําหรับผู้ใหญ่พิเศษ
อาสาสมัครจัดการประชุมสภาสําหรับบุคคลที่มีความต้ องการพิเศษทังในภู
้ มิภาคยุโรปและหลาย
ประเทศทัว่ โลก ซึง่ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครัง้ นี ้จะเป็ นงานระดับชาติที่ทําเพื่อบุคคลที่มี
ความต้ องการพิเศษ และจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุม่ นี ้ให้ เข้ มแข็ง ตลอดถึงบุคคลและ
หน่วยงานที่ทํางานเพื่อคนกลุม่ นี ้จะเกิดกําลังใจในการทํางานต่อไป" อธิการบดี มศว กล่าว
นอกจากนี ้ในการประชุมสภาคนพิเศษฯ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ สังคมบําบัด หรื อ Social
Therapy การเปิ ดให้ เข้ าถึงข่าวสาร ข้ อมูล ข้ อเท็จจริ งในการทํางานของเครื อข่ายการศึกษาพิเศษ
สร้ างกลุม่ ผู้ปกครองเพื่อเรี ยนรู้แลกเปลี่ยนข้ อมูลซึง่ กันและกัน ซึง่ จะทําให้ ลดความเครี ยดความอ่อน
ล้ า และเป็ นการให้ กําลังใจได้ อย่างดีเยี่ยม
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ด้ านรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ ศริ ิผล ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว กล่าวว่าในฐานะที่
เป็ นหน่วยงานด้ านการศึกษาที่สง่ เสริมงานด้ านการศึกษาพิเศษ
มาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าการสร้ างความเสมอภาคทางการเรี ยนรู้
เป็ นสิง่ สําคัญ และเป็ นรากฐานของการพัฒนามนุษย์แต่ละบุคคล
ให้ เต็มศักยภาพทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ จากการทํางานกับเด็กและ
ผู้ใหญ่ที่มีความต้ องการพิเศษมาหลายสิบปี การแยกคนกลุม่ นี ้
ออกจากพื ้นที่ที่ควรยืนเป็ นการปิ ดกันโอกาส
้
ดังนันสถาบั
้
นวิจยั
และพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงร่วมกับกลุม่ ภาคีจดั การประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี
สภาคนพิเศษครัง้ นี ้
ศักดิ์ ศริ ิผล
"โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กลุม่ ผู้ที่มีความ
ต้ องการพิเศษได้ เห็นคุณค่าของตนเอง เนื่องจากคนกลุม่ นี ้มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้ อมและ
ต้ องการพลังเกื ้อหนุนจากภายนอกเพื่อสร้ างพลังให้ กบั ตนเอง กลุม่ ผู้ที่มีความต้ องการพิเศษที่มาเข้ า
ร่วมประชุมในครัง้ นี ้ ทางสถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษจะพยายามผลักดันให้ เกิด 4 ป. คือ
ปลุกตัวตน คือ ส่งเสริ มความรู้สกึ นึกคิด ถึงความต้ องการในด้ านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ,
เปิ ดโอกาส คือ สร้ างแรงบันดาลใจในการใช้ ชีวิตมีโอกาสพบปะเรี ยนรู้กบั คนในสังคม, ปรับตัว คือ เข้ า
กับสิ่งแวดล้ อมใหม่อย่างมีความสุข และเปลี่ยนแปลง คือการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นกว่าเดิม"
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าวต่ออีกว่า ในการประชุมสภาคนพิเศษนี ้ยัง
ได้ รับความร่วมมือจากหลายองค์กรและสถาบัน อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลยุวประสาท มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง มูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ ศูนย์ออทิสติก ศูนย์ฝึก
อาชีพปั ญญาคาร โรงเรี ยนรุ่งอรุณ โรงเรี ยนทอรัก รวมทังผู
้ ้ ปกครอง และจิตอาสาจากคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนของกลุม่ การศึกษาบําบัดและสังคมบําบัดแนวมนุษยปรัชญา
สมาคมสตรี ภาคพื ้นแปซิฟิกและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์ มูลนิธิต้นรัก
เพื่อเด็กพิเศษ และบริ ษัทมัลติเอดดูเคชัน่
้ ความรู้ บุคลากร ความชํานาญด้ านกิจกรรมการบําบัดที่จะให้
"ทุกหน่วยงานล้ วนมีความพร้ อมทังองค์
การช่วยเหลือผู้ที่มีความต้ องการพิเศษ หรื อคนในครอบครัวที่จะต้ องใช้ ชีวติ ร่วมกัน หากบุคคลที่มี
ความต้ องการพิเศษ ครอบครัวผู้ที่มีความต้ องการพิเศษและผู้สนใจสมัครเข้ าร่วมการประชุมฯ เพื่อ
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ก้ าวสูโ่ ลกทัศน์ใหม่ หนึง่ เสียง หนึง่ ความหมาย ที่อยากให้ ทกุ คนได้ ยิน"
สอบถามได้ ท่ ี สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลันศรี นครินทรวิโรฒ โทร.
02-6495000 ต่ อ 5631,5639 ดาวน์ โหลดใบสมัครที่ http://rise.swu.ac.th
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