รายงานประจ�ำปี
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มูลนิธศิ นู ย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(มูลนิธิ ศพอ.)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ
• อนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิคนพิการ (United Nation Convention on the Rights
		 of Persons with Disabolities: CRPD)
• ยุทธศาสตร์อนิ ชอน ‘ท�ำสิทธิให้เป็ นจริง’ (ฺThe Inchoen Strategy to “Make the Rights Real
		 for Persons with Disabilities)
• เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Sustainable Development Goals: SDGs)

ค�ำน�ำ
ศูนย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) เป็ นศูนย์พฒ
ั นาด้านคนพิการใน
ระดับภูมภิ าคทีไ่ ด้ดำ� เนินงานตามพันธสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศได้แก่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการแห่งสหประชาชาติ (UNCRPD) ยุทธศาสตร์อนิ ชอน “ท�ำสิทธิให้เป็ นจริง” ส�ำหรับคนพิการใน
ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงเป้ าหมายแห่งการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (SDGs) ของสหประชาชาติ
ศพอ. ได้รบั การรับรองอย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
เป็ นหน่วยงานหลักในการสร้างความร่วมมือตามกรอบการปฏิบตั งิ านแห่งสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสู่
สังคมบูรณาการปลอดจากอุปสรรคและตัง้ อยู่บนฐานของสิทธิสําหรับคนพิการในภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟิกในปี 2536-2545 (Biwako Millennium Framework for an inclusive society in the Asian and
Pacific Decade of Disabled Persons, 2003-2012) และยุทธศาสตร์อนิ ชอน (Incheon Strategy) “ท�ำ
สิทธิให้เป็ นจริง” หรือ "Make the Right Real" ในปี 2556- 2565
ในปี 2563 เราได้ ป ระสบกับ ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส โคโรน่ า 2019 หรื อ
โควิด-19 ไปทัวโลก
่
ศพอ.ก็ยงั ได้บริหารทรัพยากรของเราทีม่ อี ยู่ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ และหน่วยงานในชุมชนเพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมทัง้ ในและต่างประเทศในรูป
แบบการพบปะกันและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีความคืบหน้าในด้านต่างๆ จนเป็ นผลส�ำเร็จตามเอกสาร
รายงานฉบับนี้
รายงานฉบับนี้ได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินงานตามพันธสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตามที่ได้กล่าวมาผ่านแนวทางการท�ำงานหลักของ ศพอ.ได้แก่ การพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชน
(Community-based Inclusive Development) ธุรกิจทีค่ นพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive
Business) กีฬาเพือ่ คนพิการ (Disability Inclusive Sports) และ การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั โิ ดยคน
พิการมีสว่ นร่วม(Disability Inclusive Disaster Risk Reduction)
ในนามของมูลนิธิ ศพอ. ผมขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของหน่วยงานพันธมิตร เครือ
ข่ายทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการและสรรค์สร้างสังคมแห่งการอยูร่ ว่ มกันของ
ทุกคนในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก
								
ดร. เตช บุนนาค
								
ประธานกรรมการ
						
มูลนิธศิ นู ย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
				
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ศูนย์พฒ
ั นาและฝึ กอบรมคนพิ การแห่งเอเชียและแปซิ ฟิก (ศพอ.)
ความเป็ นมา
ศูนย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) จัดตัง้ ขึน้ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เป็ นศูนย์ระดับภูมภิ าคเพือ่ การพัฒนาในด้านความพิการ ก่อตัง้ ขึน้ ในฐานะ
การสืบทอดของทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ปี พ.ศ. 2536-2545 โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ รัฐบาลไทยและองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศญีป่ ่ นุ (JICA) รัฐบาลญีป่ ่ นุ
ศพอ.ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำ� หรับเอเชียและ
แปซิฟิก (UNESCAP) ในฐานะองค์กรความร่วมมือระดับภูมภิ าคส�ำหรับกรอบการปฏิบตั งิ านแห่ง
สหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสูส่ งั คมบูรณาการปลอดจากอุปสรรคและตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานสิทธิสำ� หรับคน
พิการในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก ปี 2546-2555 โดย ESCAP ยังได้ระบุให้ ศพอ.เป็ นศูนย์ระดับภูมภิ าค
ส�ำหรับยุทธศาสตร์อนิ ชอน ท�ำสิทธิให้
์ เป็ นจริง ปี พศ. 2556-2565
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
รับมูลนิธศิ นู ย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 16
เมษายน 2550 หลังจากนัน้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2550 อนุมตั ใิ นหลักการให้ศนู ย์
พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็ นหน่วยงานภายใต้มลู นิธใิ นก�ำกับของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
ในช่วง 20 ปี ทผ่ี า่ นมา ศพอ. ได้พฒั นาศักยภาพคนพิการและผูเ้ กีย่ วข้องในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก
ผ่านการฝึกอบรมที่ ศพอ. แล้วกว่า 7,000 คน นอกจากนี้ ศพอ. ได้ประสานงานรวมทัง้ จัดกิจกรรมพัฒนา
คนพิการกับหน่วยงาน/องค์กรคนพิการต่างๆ ในภูมภิ าคกว่า 30 ประเทศด้วย
พันธกิ จ
เสริมสร้างศักยภาพคนพิการและองค์กรคนพิการให้เป็ นผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลง โดยแนวทางการ
พัฒนาเพือ่ ทุกคนโดยใช้ชมุ ชนเป็ นฐาน (Community-based Inclusive Development) และธุรกิจทีค่ น
พิการมีสว่ นร่วม (Disability Inclusive Business)
วิ สยั ทัศน์
สังคมบูรณาการทีป่ ราศจากอุปสรรคและการเคารพสิทธิของคนพิการ โดยการเสริมสร้างศักยภาพ
คนพิการและองค์กรคนพิการในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (Commitment
to Complement)
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
- Incheon Strategy to “Make the Right Real” for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific
- Sustainable Development Goals (SDGs)
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กิ จกรรมหลักของ ศพอ.
•

การฝึ กอบรม

การฝึกอบรมหรือการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูป้ กครองเด็กพิการ และบุคลากรทีท่ ำ� งานกับคนพิการ
เป็ นภารกิจหลักของศพอ. ซึง่ มีความเชื่อมันว่
่ าคนพิการทีผ่ ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็ นระบบจะ
สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงในชุมชนและสังคมได้ ในขณะเดียวกันการฝึกอบรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพก็สามารถ
เสริมสร้างให้คนพิการ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติทพ่ี ร้อมในการท�ำงานด้านการ
พัฒนาคนพิการและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
•

เครือข่าย

เครือข่ายเป็ นกลไกการท�ำงานทีส่ ง่ เสริมความร่วมมือ ศพอ.ได้บริหารจัดการ ประสานงาน อ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั เครือข่ายต่างๆ มากมายเพราะเราเชือ่ ว่าเครือข่ายคือกระบวนการท�ำงานทีเ่ น้นวิธที ำ� งาน
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์รว่ มกัน (win-win) และแบ่งปั นทรัพยากรร่วมกัน ศพอ.ยังมีภาระกิจในการเป็ นฝ่ าย
เลขาธิการของเครือข่ายต่างๆ ในภูมภิ าคด้วย เพือ่ สร้างเครือข่ายคนพิการให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้อย่างยังยื
่ น
•

การจัดการองค์ความรู้ และสื่อสิ่ งพิ มพ์

การจัดการองค์ความรู้ และสื่อสิง่ พิมพ์ เป็ นอีกภารกิจของ ศพอ.เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าองค์ความรู้
ประสบการณ์ บทเรียนที่ ศพอ.มีอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรูท้ ผ่ี า่ น
กระบวนการจัดการแล้วสามารถถ่ายทอดผ่านการสือ่ สารเพือ่ สร้างประสิทธิผล และหนึ่งในช่องทางการ
สือ่ สารคือ การจัดท�ำสือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ social media เผยแพร่ในสังคม
•

ธุรกิ จที่คนพิ การมีส่วนร่วม

ศพอ.ได้สง่ เสริมธุรกิจทีค่ นพิการมีสว่ นร่วมซึง่ เป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
อย่างยังยื
่ น ยิง่ ไปกว่านัน้ การส่งเสริมแนวคิดทีค่ นพิการเป็ นเจ้าของและบริหารกิจการด้วยตนเอง ก็เป็ น
อีกหนึ่งเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนาต่อยอดขึน้ ไปจากแนวคิดธุรกิจทีค่ นพิการมีสว่ นร่วม
•

โครงการฝึ กอาชีพ 60+ Plus

โครงการพัฒนาทักษะคนพิการสูก่ ารมีงานท�ำในภาคธุรกิจอาหาร โดยมูลนิธศิ นู ย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมคน
พิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุง่ เน้นพัฒนาศักยภาพและการมีสว่ นร่วมของคนพิการในสังคม เพือ่ สร้าง
คุณค่าของตนเองและการมีงานท�ำอย่างยังยื
่ น ขณะนี้ภายใต้โครงการดังกล่าว มูลนิธิ ศพอ. จะเปิ ดร้าน
ครัวซีพเี พือ่ ฝึกอาชีพคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการได้ฝึกทักษะอาชีพธุรกิจร้านอาหาร มีรา้ นกาแฟ 60+ Plus
Bakery & Café ทีส่ ำ� นักงาน ศพอ. ในบ้านราชวิถแี ละสาขาเปิ ดใหม่ทท่ี ำ� เนียบรัฐบาล
ความภาคภูมใิ จของน้องๆ คนพิการ คือการรังสรรค์ทำ� ขนมปั งและช็อคโกแลตทีแ่ สนอร่อยมอบให้กบั
ลูกค้าและบรรจงผลิตขึน้ มาจากความตัง้ ใจในการฝึกอาชีพและการเรียนรูเ้ พือ่ การยอมรับจากสังคม
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60+Plus Bakery โดย Yamazaki
60+ พลัส เบเกอรี่ โดย Yamazaki เกิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์ ศูนย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สถานเอกอัคราชทูต
ญีป่ ่ นุ ประจ�ำประเทศไทย และบริษทั ไทย-ยามาซากิ จ�ำกัด
ความพิเศษของร้านคือการรวมตัวของผูพ้ กิ ารหลากหลายประเภท เช่น ผูพ้ กิ ารทางร่างกาย ทางการ
ได้ยนิ ทางจิต ออทิสติก เป็ นต้น มาฝึกอบรมการท�ำขนมปั งในด้านการผลิต และด้านการขาย เพือ่ พัฒนา
ทักษะคนพิการให้มงี านท�ำอย่างยังยื
่ น โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะลดความยากจนและลดภาระการพึง่ พาจาก
สังคม
60+ Plus Chocolate โดย Mark Rin
โครงการ 60+ Plus Chocolateโดย MarkRin เกิดขึน้ จากความร่วมมือของศูนย์พฒ
ั นาและฝึกอบรม
คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และบริษทั MarkRin Chocolate เพือ่ พัฒนาทักษะคนพิการสูก่ ารมีงาน
ท�ำในภาคธุรกิจอาหาร
โกโก้เกรดพรีเมียมมาจากหยาดเหงือ่ แรงกายของเกษตรกรไทยผูป้ ลูกโกโก้และผลิตเมล็ดโกโก้หอม
พันธุพ์ เิ ศษ เข้าสูก่ ระบวนการแปรรูปทีป่ ระณีต กลายเป็ นช็อคโกแลตแท้รสเลิศ เป็ นทีช่ น่ื ชอบของผูท้ ร่ี กั
การรับประทานช็อคโกแลตจากทัวโลก
่
60+ Plus Kitchen โดย CP
มูลนิธิ ศพอ. ร่วมมือกับกลุม่ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพ)ี ในด้านธุรกิจทีค่ นพิการมีสว่ นร่วมด�ำเนิน
การเปิ ดร้าน 60+ Plus Kitchen เพือ่ ส่งเสริมโอกาสการจ้างงานของคนพิการ ตลอดจนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนสูส่ าธารณะในภาคธุรกิจอาหาร
•

โครงการความร่วมมือ

ศพอ.มีโครงการ กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทีม่ นี โยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
ท�ำงานคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะทีเ่ น้นการพัฒนาการอยูร่ ว่ มกันในชุมชน และสังคมของคนพิการกับคน
ทัวไป
่ ผ่านรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นการพัฒนาเพือ่ ทุกคนโดยชุมชน (CommunityBased Inclusive Development) การกีฬาทีค่ นพิการมีสว่ นร่วม (Disability-Inclusive Sports) ธุรกิจที่
คนพิการมีสว่ นร่วม (Disability-Inclusive Business) รวมถึงงานด้านการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั โิ ดย
คนพิการมีสว่ นร่วม (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction)
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ผลการด�ำเนินงานตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 27: งานและการจ้างงาน

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 1: ลดความยากจนและขยายโอกาสในการท�ำงานและการจ้างงาน

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน
เป้ าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ งยื
ั่ น

8

ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café สาขาท�ำเนี ยบรัฐบาล เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการ
โดย ฯพณฯ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ เป็ นประธานในพิ ธีฯ เมื่อ
วันที่ 7 สิ งหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ศพอ. จัดอบรมให้กบั บริ ษทั พีรพัฒน์
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เรือ่ ง “ความ
เข้าใจในคนพิ การเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างยังยื
่ น” เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2563
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศ พ อ . จั ด อ บ ร ม ใ ห้ แ ก่
พนั ก งาน บริ ษัท ยามาซากิ
เรื่อง“ความรู้ความเข้าใจคน
พิ ก า ร ” เ มื่ อ วั น ที่ 1 7
กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

ร้าน60+ Plus Bakery & Chocolate Café ของศพอ. รับเงิ นบริ จาคเพื่อปรับปรุงสาขาที่ทำ� เนี ยบ
รัฐบาลจากนายวิ บลู ย์ ฤกษ์ศิระทัย ผูว้ ่าการ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวัน
ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ศพอ. จัด อบรมการพัฒ นาศัก ยภาพแก่
บุคลากรภายในองค์กรเรื่อง “ความรู้และ
ประสบการณ์ ด้านธุรกิ จเพื่อคนพิ การมีส่วน
ร่วม” โดยนายพิ รณ
ุ ลายสมิ ต ผูอ้ ำ� นวยการ
ศพอ. เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

โครงการ APCD’s 60+ Plus Bakery and Chocolate Cafe รับบริ จาคเงิ นสนันสนุนปรับปรุงร้าน
สาขาที่ทำ� เนี ยบรัฐบาล จากนายสุเมธ สุรพันธ์พิทกั ษ์ ประธานบริ ษทั J.S. Vision Ltd. เมื่อวันที่
4 มิ ถนุ ายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

11

นางสุภิชชา สุทธิ ผล อธิ บดีกรมกิ จการเด็ก
และเยาวชน (ดย.) เข้าเยี่ยมชมโครงการครัว
CP ของ ศพอ. ที่ กำ� ลังด�ำเนิ นการก่อสร้าง
เมื่ อ วัน ที่ 16 มิ ถ ุน ายน 2563 กรุง เทพฯ
ประเทศไทย

ผูแ้ ทน ศพอ. ร่วมพิ ธีเปิ ดร้าน “Café Amazon
for Chance” สาขาส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Mr. Masami Akiyama ประธานบริ ษทั ไทยยามาซากิ พร้อมด้วยทีมบริ หารของ ศพอ. เยี่ยมชม
โครงการร้าน 60+ Plus Bakery &Café สาขาท�ำเนี ยบรัฐบาลไทย (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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คณะผูบ้ ริหารจากบริษทั J.S. Vision Ltd. เยีย่ ม
ชมโครงการร้าน 60+ Plus Bakery &Café สาขา
ท�ำเนี ยบรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำ� นวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร บริ ษทั
บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส่งเสริ มการจ้างงานคนพิ การด้วยการบริ จาคผ้ากันเปื้ อน
และหน้ ากากอนามัยส�ำหรับผูฝ้ ึ กงานคนพิ การไทย ณ ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café
สาขาท�ำเนี ยบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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โรงแรม St. Regis ได้จดั งาน St. Regis Bangkok Charity Gala 2020 เพื่อหาทุนมอบให้กบั มูลนิ ธิ
ศพอ. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ส�ำหรับกิ จกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิ การ มอบโดย Mr. William E. Heinecke
ผูก้ ่อตัง้ และประธานกลุ่มบริ ษทั Minor Group เมือ่ วันที่ 10 สิ งหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ศ พ อ . ร่ ว ม อ อ ก ร้ า น แ ล ะ จั ด แ ส ด ง
ช็อกโกแลตไทย ในงาน “ Fresh Farm” ที่
เดอะ พรอมานาด เมือ่ วันที่ 27 สิ งหาคม - 7
กันยายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café
ออกรายการทีวีในช่องไทยรัฐ ทีวี ดิ จิตลั
รายการ ตะลอนชิ มคุณชาย เมื่อวันที่ 28
สิ งหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สราญรมย์เรดิ โอ (สถานี วิทยุสราญรมย์ กรม
สารนิ เทศ กระทรวงการต่างประเทศ) บันทึกเทป
รายการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate
Café ของ APCD เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รายการคนไทยใต้ ร่ ม ราชัน ย์ บ นั ทึ ก เทป
รายการโครงการ 60+ Plus Bakery &
Chocolate Café ของ ศพอ. เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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รายการ “เป็ นกันเอง” สถานี โทรทัศน์ และวิ ทยุ
NBT เข้าสัมภาษณ์ ผูอ้ ำ� นวยการบริ หาร ศพอ.
ณ ร้ า นกาแฟ APCD 60+Plus Bakery &
Chocolate Cafe @ท�ำเนี ยบรัฐบาล เมือ่ วันที่ 30
กันยายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง “ASEAN
Web Forum on Disability-Inclusion and
ASEAN Economic Integration: Challenges
and Opportunities for Persons with
Disabilities” นั ด ที่ 2 จัด โดยส� ำ นั ก งาน
เลขาธิ การอาเซียน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ศพอ. เข้าร่วมการประชุม "Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship of ASEAN"
ซึ่งจัดโดยรัฐบาลเวียดนาม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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วิ ทยากรจาก ศพอ. น� ำเสนอประสบการณ์ ของ
โครงการธุรกิ จเพื่อคนพิ การ ในการประชุมเชิ ง
ปฏิ บตั ิ การการพัฒนากระบวนการคิ ดและเพิ่ ม
ทัก ษะของครูฝึ กในศูน ย์พ ฒ
ั นาศัก ยภาพและ
อาชีพคนพิ การ และศูนย์ส่งเสริ มอาชีพคนพิ การ
ซึ่งจัด โดย กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ การ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน
2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ. จัดฝึ กอบรมเบือ้ งต้นให้กบั ภาคธุรกิ จ เรื่อง “ความเข้าใจเบือ้ งต้นในการร่วมงานกับคน
พิ การ” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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Mr. Claus Rasmussen รองประธานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร คุณจิรเศรษฐ์ บูรณะ
สัม ฤทธิ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายจัด หาและกรรมการผู้จ ดั การ PPT และพนั ก งาน บริ ษัท
แพนดอร่าโปรดักชัน่ จ�ำกัด จัดกิ จกรรม CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิ จ) โดยร่วมฝึ ก
อบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การจากประสบการณ์จริ งด้วยการท�ำผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่กบั โครงการ 60+ Plus
Bakery & Café เมื่อวันที่ 27 พฤศจิ กายน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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Mr. Pascal Laroche, Country Chair & General Manager บริ ษทั โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด บริ จาคเงิ นให้ ศพอ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพคนพิ การเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายสากล ม่วงศิ ริ ผูช้ ่วยรัฐมนตรี กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
เข้าเยี่ยมชมโครงการ ธุรกิ จเพื่อคนพิ การมี
ส่วนร่วม (Disability Inclusive Business) ณ
ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café
สาขาถนนราชวิ ถี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน
2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café รับ
มอบบริ จาคหมวกผ้ากันเปื้ อนจากวัสดุที่ใช้แล้ว
จากผู้แทนบริ ษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานส�ำ หรับ ผู้
ฝึ กงานคนพิ การไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิ กายน
2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 29: การมีสว่ นร่วมทางการเมืองและเรือ่ งสาธารณะ

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 2: ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 10: ลดความเหลือ่ มล�้ำทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ
เป้ าหมายที่ 16: ส่งเสริมสันติภาพและเข้าถึงระบบยุตธิ รรมอย่างเท่าเทียมกัน
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ผู้อำ� นวยการ ศพอ. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์เมื่อวัน
ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ (พม.)
พร้อมด้วยอธิ บดีกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิ การ (พก.) เข้าเยี่ยมชมโครงการ APCD
60+ Plus Bakery & Chocolate Café ของ ศพอ.
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ผูแ้ ทน ศพอ. เข้าร่วม การประชุมหารือระหว่างผู้
แทนไทยในคณะกรรมาธิ ก ารระหว่ า งรัฐ บาล
อาเซียนว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (AICHR) และภาค
ประชาสังคม เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2563 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

Mr. Kaveh Zahedi รองเลขาธิ การบริ หาร ฝ่ ายการพัฒนาความยังยื
่ น คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ สำ� หรับเอเชียและแปซิ ฟิก (ESCAP) เยี่ยมชมร้านกาแฟต้นแบบเพื่อ
คนพิ การมีส่วนร่วม APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe สาขาท�ำเนี ยบรัฐบาล วันที่ 8 ตุลาคม
2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 9: ความสามารถในการเข้าถึง

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 3: ส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพการขนส่งสาธารณะความรู้
และการสือ่ สาร

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 4: ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
เป้ าหมายที่ 9: ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีย่ งยื
ั ่ นและนวัตกรรม

22

ศพอ. เปิ ดตัว การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ภาษาไทยผ่า นเวบไซต์ข องศพอ. เป็ นครัง้ แรกเมื่ อ วัน ที่
1 กันยายน 2563
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ทัศนศึกษาของคณะนั กศึกษาและอาจารย์จากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ.ด�ำเนิ นการฝึ กอบรมส�ำหรับกลุ่มบุคคลหลักของ “องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น (อพท.) ในการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวแนวชุมชน (ภาค
ตะวันออก)” เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ชลบุรี/กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ.ในฐานะคณะท�ำงานเพื่อคัดเลือกผู้
แทนเยาวชนพิ การไทย ในโครงการ
“Global IT Challenge for Youth with
Disabilities 2021” เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
24

การศึกษาดูงานเรื่องอารยสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิ การ ณ ศพอ. ของคณะดู
งาน องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น (อพท. - องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นางสาวศิ ริพร ประเสริ ฐชาติ วิ ทยากรจาก ศพอ. ร่วมสัมมนาและน�ำเสนอในหัวข้อ “Smart City:
Smart อย่างไรให้น่าอยู่” ในงาน “Thailand Smart City Week 2020”โดยส�ำนักงานส่งเสริ ม
เศรษฐกิ จดิ จิทลั (DEPA)ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ผูแ้ ทน ศพอ. เข้าร่วมกิ จกรรมแถลงข่าว “Empowering Disability to Thriving in Digital Era:
ปลุกพลังคนพิ การ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิ จิทลั ไทย” โดยส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทลั
(DEPA) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ. จัดการอบรมเสริ มสร้างศักยภาพภายในองค์กร ในหัวข้อ “การประชุมเชิ งปฎิ บตั ิ การใน
การสร้างเครื่องมือออนไลน์ ” โดยคณะวิ ทยากรภายในเจ้าหน้ าที่จดั การข้อมูลและองค์ความรู้
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิ กายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

26

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 28: มาตรฐานความเป็ นอยูแ่ ละการคุม้ ครองทางสังคมอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 4: เสริมสร้างความเข้มแข็งการคุม้ ครองทางสังคม

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน
เป้ าหมายที่ 10: ลดความเหลือ่ มล�้ำทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ

27

ผู้แทน ศพอ. ร่วมกิ จกรรมอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การของกลุ่มดาวเรืองในการท�ำแผนกิ จกรรมใน
อนาคต (กลุ่มพิ ทกั ษ์สิทธิ์ คนพิ การทางสติ ปัญญา) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

โครงการสะพานบุญของ APCD’s 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ได้ทำ� โครงการจัดส่งฟรีในส่วนของ
ผลิ ตภัณฑ์ของ 60+ PLUS แก่คนพิ การและกลุ่มผูด้ ้อยโอกาศอื่นๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิ การพระประแดง สมุทรปราการ และ สถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 12 และ 19 มิ ถนุ ายน 2563 ประเทศไทย
28

นายสมชาย รุ่งศิ ลป์ ผูแ้ ทน ศพอ. ได้รบั
เชิ ญเพื่อเข้าร่วมกิ จกรรมประชาพิ จารณ์
ในรูปแบบออนไลน์ ในเรื่อง การบริ การ
ทางการแพทย์และอุปกรณ์ เครื่องช่ วย
ส�ำหรับคนพิ การ จัดโดยสถาบันสิ รินธร
เพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่ งชาติ เรื่อง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2563

การศึ ก ษาดูง านของผู้แ ทนมูล นิ ธิ บ้า น
แห่งความหวังเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบ
แผนปฏิ บตั ืที่ดีด้านการพัฒนาทุกคนโดย
ชุมชนและธุรกิ จเพื่อคนพิ การ เมือ่ วันที่ 4
สิ งหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การประชุมกลุ่มดาวเรือง (กลุ่มพิ ทกั ษ์สิทธิ์ คนพิ การทางสติ ปัญญาในประเทศไทย) เรื่องการ
ติ ดตามแผนกิ จกรรมครึ่งปี แรก เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ศพอ. จัดการอบรมเสริ มสร้างศักยภาพภายในองค์กร ในหัวข้อ “เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของผู้
บกพร่องทางจิ ต และการปฎิ สมั พันธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

ศพอ. เข้าร่วมการสนทนาระดับภูมิภาค เรื่อง
Building Back Better: Social Protection: A
Right for All, or a Privilege for a Few and
Launch of Social Outlook for Asia and the
Pacific 2020 จัด โดย คณะกรรมาธิ การ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำ� หรับ
เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก (ESCAP) เมื่ อ วัน ที่ 15
ตุลาคม 2563
ศพอ. บรรยายพิ เ ศษในคาบเรี ย นออนไลน์
หัวข้อ “การพัฒนาเพื่อทุกคนในชุมชน (CBID)”
ส� ำ ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนคริ นทรวิ โรฒ (SWU) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2563

30

ศพอ. เข้าร่วมบรรยาย งานสัมมนานานาชาติ ออนไลน์ ในหัวข้อ “Social Work Practices on
Disabilities during Covid-19 Pandemic Era: Learning from ASEAN Countries” จัดโดย
Universitas Muhammadiyah Malang เมื่อวันที่ 4 พฤศจิ กายน 2563
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 7: เด็กพิการ
ข้อ 30: การมีสว่ นร่วมทางวัฒนธรรมนันทนาการการผ่อนคลายยามว่างและกีฬา

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 5: ขยายการช่วยเหลือในระยะแรกเริม่ และด้านการศึกษาให้กบั เด็กพิการ

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 4: ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

32

APCD จัดกิ จกรรม เพื่อติ ดตามผลโครงการกีฬาที่ คนพิ การมีส่วนร่วม (Disability Inclusive
Sports: DIS) ส�ำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน เมือ่ วันที่ 25-29 มกราคม 2563 ณ กรุงมะนิ ลา ประเทศ
ฟิ ลิ ปปิ นส์

กิ จกรรมการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การท�ำเบเกอรีส่ ำ� หรับนักเรียนที่มคี วามต้องการพิ เศษจากโรงเรียน
สมาคมไทย - ญี่ปนุ่ (Thai-Japanese Association School: TJAS) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ศพอ. ร่วมจัดกิ จกรรม “พาน้ องหมามอบความรักและความสุขให้ผ้บู กพร่องทางจิ ต” ภายใต้
หัวข้อ “Love Is All Around” ซึ่งได้รบั ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิ จกรรม โดย บริ ษทั
เบอร์แทรม (1958) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ศพอ. จัด การอบรมสร้ า งศัก ยภาพแก่
บุคลากรภายในองค์กรเรื่อง “การเรียน
ร่ ว มในประเทศไทย” เมื่ อ วัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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การประชุมกับวิ ทยากรชาวญี่ปุ่นเพื่อเตรียมด�ำเนิ นโครงการเสริ มพลังชุมชน “การเสริ มพลังกลุ่มผู้
ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิ เศษเพื่อรับมือกับโควิ ด -19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน” เพื่อจัดท�ำคู่มือ
การส่งเสริ มกิ จกรรมทางกายแก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจ�ำเป็ นพิ เศษโดยประชุมตัง้ แต่เดือน
สิ งหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 กิ จกรรมจะด�ำเนิ นการต้นปี 2564

ศพอ. เข้าร่วมและให้ขอ้ เสนอแนะใน “เวที
สานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มคี วามต้องการ
พิ เศษ” จัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การเตรียมการ
ปฏิ บตั ิ โครงการ การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
ร่วมส�ำหรับประเทศ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จัดโดย
กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ (Thailand
International Cooperation Agency: TICA) เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิ กายน 2563

35

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 5: ความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ 6: สตรีพกิ าร

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 6: ประกันความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 5: สร้างความเท่าเทียมทางเพศ สตรีและเด็กหญิงทุกคน

36

APCD เข้าร่วมการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การระดับภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกเรือ่ งการให้บริการตามสิ ทธิ
และการตอบสนองตามเพศสภาพส�ำหรับสตรีและเยาวชนที่มคี วามพิการ จัดโดย United Nations
Population Fund (UNFPA) และองค์กรพันธมิ ตร เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
ผูแ้ ทน ศพอ. ร่วมประชุมออนไลน์ที่จดั ขึน้ โดยองค์กรภาคประชา
สังคม องค์การสตรี แห่ งสหประชาชาติ ประจ�ำภูมิภาคเอเชี ย
แปซิ ฟิก (UN Women) คณะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ สำ� หรับเอเชี ยและแปซิ ฟิก (UNESCAP) เรื่อง
“ผลกระทบในช่วงวิ กฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

ผู้แทน ศพอ. ได้ร่วมการประชุมระดับเวที
อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการรับ มื อ โรคระบาด
COVID-19 ซึ่ ง เน้ นในเรื่ อ เพศสภาพเป็ น
หัว ข้ อ หลัก จัด โดยส�ำ นั ก งานเลขาธิ ก าร
อาเซียน HelpAge International และมูลนิ ธิ
TSAO เมื่อวันที่ 29 มิ ถนุ ายน 2563
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ศพอ. จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้าน
การพัฒนาศักยภาพแก่ บุคลากรภายใน
องค์กร ในเรื่อง “การเข้าใจข้อมูลพืน้ ฐาน
ด้านปัญหาความรุนแรงทางเพศภาพ และ
บุคคลข้ามเพศ” (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Intersex, Queer: LGBTIQ)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

การสัมมนา แนวทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อถูก
ละเมิ ดและเลือกปฏิ บตั ิ ด้วยเหตุแห่งเพศ สนับสนุนโดย Asia Foundation และ ศพอ. สนับสนุน
การใช้สถานที่ เมื่อวันที่ 27 – 28 สิ งหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วิ ทยากร ศพอ. ร่วมพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ในการ
สั ม มนาออนไลน์ “Webinar #1:
Overview of the Inter-Agency Standing
Committee (IASC) Disability
Guidelines” จัดโดย Disability Inclusion
in Gender & GBV Humanitarian
Interventions in the Asia Region เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2563
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 11: สถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งและสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 7: ประกันการจัดการและการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั สิ ำ� หรับคนพิการ

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 13: ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ แก้ปัญหาโลกร้อน
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ศพอ. เข้าร่วมเป็ นวิ ทยากรในการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิ บตั ิ ที่คน
พิ การมีส่วนร่วม (DIDRR) จ�ำนวน 3 รุ่น จัดโดยกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ
เมื่อวันที่ 18-21 24-27 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1-4 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ผูแ้ ทน ศพอ. เข้าร่วมสัมมนาผ่าน Webinar
ซึ่งเป็ นการสัมมนาออนไลน์ ในเรือ่ ง “การ
ป้ องกันและการส่งเสริ มความสามารถให้
กับคนพิ การในบริ บทของการแพร่ระบาด
ของโควิ ด -19” จัด โดยคณะกรรมการ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งสหประชาชาติ
ส�ำหรับเอเชี ยและแปซิ ฟิก (UNESCAP)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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ศพอ. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพแก่บคุ ลากรภายในองค์กรในเรือ่ ง “พืน้ ฐานความเข้าใจเรือ่ ง
การลดความเสี่ยงด้านภัยพิ บตั ิ โดยคนพิ การมีส่วนร่วม” (Disability-Inclusive Disaster Risk
Reduction: DIDRR) เมื่อวันที่ 26 มิ ถนุ ายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การประชุมระดมความคิ ดในการเตรียมการฝึ ก
อบรมประเทศที่ สาม (TCTP) ประจ�ำปี 2563 –
2565 ระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(TICA) องค์กรความร่วมมือระหว่ างประเทศ
ญี่ปนุ่ (JICA) ศพอ.เรื่อง การส่งเสริ มความเข้ม
แข็งด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิ บตั ิ โดยคน
พิ การมีส่วนร่วม ในภูมิภาคอาเซียนเมื่อวันที่ 6
สิ งหาคม และวันที่ 8 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
41

ศพอ. เป็ นวิ ทยากรในออนไลน์ ฟอรัม: “From Words to Action: What more should be done
to sure Resilience for All in Asia and the Pacific” จัดโดย Stockholm Environment Institute
Asia เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2020

ผูพ้ ิ ทกั ษ์สิทธิ์ ออทิ สติ ก (จนท. ศพอ.) ได้รบั เชิ ญแสดงวิ สยั ทัศน์ ในบริ บทด้านการช่วยเหลือทาง
ด้านมนุษยธรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 31: สถิตแิ ละการเก็บรวบรวมข้อมูล

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 8: ปรับปรุงข้อมูลด้านคนพิการให้น่าเชือ่ ถือและสามารถเปรียบเทียบได้

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 17: สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
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ผลงานความส�ำเร็จของโครงการศึกษาสถานการณ์บคุ คลออทิ สติ กในภูมิภาคอาเซียน (Autism
Mapping in the ASEAN Region)
โดยการริเริม่ ของ ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน สนับสนุนโดย Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)
ด�ำเนินการโดย ศพอ. โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
(SOMSWD) และเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (ASEAN Autism Network) ได้เริม่ ด�ำเนินงานตัง้ แต่ เดือน
พฤษภาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2563 ผลการด�ำเนินงานโครงการ และด้วยความร่วมมือของหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้มขี อ้ มูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับบุคคลออทิสติกอย่างเป็ นระบบใน 10 ประเทศของภูมภิ าค
อาเซียน เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ บุคคลออทิสติกระดับประเทศและระดับ
ภูมภิ าคอาเซียน และมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักบุคคลออทิสติกประจ�ำปี ในระดับประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียน
ภารกิจ ศพอ. ในเมียนมาร์สำ� หรับการประเมินขัน้ สุดท้ายภายใต้โครงการศึกษาสถานการณ์บุคคล
ออทิสติกในภูมภิ าคอาเซียน เมือ่ วันที่ 13-16 มกราคม 2563 เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์

เอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ผลงานของโครงการศึกษาสถานการณ์บุคคลออทิสติกในภูมภิ าคอาเซียน (Autism
Mapping in the ASEAN Region) สามารถดาว์นโหลดได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ ศพอ.
44

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 32: ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข้อ 33: การอนุวตั แิ ละการตรวจสอบติดตามระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 9: เร่งให้มกี ารให้สตั ยาบันและด�ำเนินการตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
และการปรับกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 10: ลดความเหลือ่ มล�้ำทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ
เป้ าหมายที่ 16: ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุตธิ รรมอย่างเท่าเทียมกัน
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Dr. Srinivas Tata ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายงานพัฒนาสังคม คณะกรรมการส่วนภูมิภาคของคณะมนตรี
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) และคณะ เข้าหารือกับผู้อำ� นวยการบริ หาร
ศพอ. ในด้านความร่วมมือกิ จกรรมพัฒนาคนพิ การ ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก เมื่อวันที่ 20
สิ งหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ.เข้าร่วมประชุม “Sixth session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade
of Persons with Disabilities, 2013-2022” จัดโดย ฝ่ ายงานพัฒนาสังคม คณะกรรมการส่วน
ภูมิภาคของคณะมนตรีเศรษฐกิ จและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) เมือ่ วันที่ 24-25 กันยายน
2563
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ข้อ 32: ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์อินชอน
เป้ าหมายที่ 10: พัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภมู ภิ าค ภูมภิ าคและระหว่างภูมภิ าค

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 17: สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
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ก้าวต่อไปในทศวรรษหน้ าของเครือข่ายออทิสติกอาเซียน
(ASEAN Autism Network: AAN)

การส่งมอบต�ำแหน่ งประธานเครือข่ายจากประเทศอิ นโดนี เซี ย Dr. Adriana Ginanjar ไปยัง
ประเทศมาเลเซีย Mr. Cason Tzse Chun Ong และการส่งมอบอย่างเป็ นทางการของส�ำนักงาน
เลขาธิ การเครือข่ายจากศูนย์พฒ
ั นาและฝึ กอบรมคนพิ การแห่งเอเชียและแปซิ ฟิก (ศพอ.) ไปยัง
London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) ถูกจัดในการประชุมนานาชาติ เครือ
ข่ายออทิ สติ กอาเซียน (AAN) ครัง้ ที่ 5 จัดโดย เครือข่ายออทิ สติ กประเทศมาเลเซีย (NASOM)
ในความร่วมมือกับเครือข่ายออทิ สติ กอาเซียน (AAN) ศพอ. และ LSCAA เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2563
48

สื่อสิ่งพิมพ์ “ASEAN Autism Network Celebrating 10 Great Years” เฉลิม
ฉลอง 10 ปี แห่งการท�ำงานร่วมกัน ในฐานะเครือข่ายกลุ่มพ่อแม่บุคคล
ออทิสติกสามารถดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ของ ศพอ.
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เครือข่ายออทิ สติ กอาเซียน (AAN) ได้รบั การรับรองให้เป็ นองค์กรที่จะร่วมมือท�ำงานกับส�ำนัก
เลขาธิ การอาเซียน อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
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ผูแ้ ทน ศพอ. ได้รบั เชิ ญเป็ นผูป้ ระเมิ นผลการด�ำเนิ น โครงการสิ ทธิ การศึกษาและการคุ้มครอง
(REAP) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยร่วมด�ำเนิ นงานตัง้ แต่เดือน
เมษายน – ธันวาคม 2563

ศพอ. มอบหนังสือรับรองการฝึ กงาน
ให้แก่ Ms. SitiNur Diyana MohdAlipah
นั ก ศึ ก ษาฝึ กงานชาวบรู ไ น จาก
มหาวิ ทยาลัย Nagasaki ประเทศญี่ปนุ่
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ผูแ้ ทน ศพอ. ร่วมประชุมกับผูแ้ ทนจาก Sarthak Educational Trust ประเทศอิ นเดีย เพื่อหารือ
ความเป็ นไปได้ในการท�ำงานร่วมกันเพื่ออนาคต เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม วันที่ 12 มิ ถนุ ายน และ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
52

ศพอ. เข้าร่วมน�ำเสนอข้อคิ ดเห็นใน “การประชุมเพื่อประเมิ นผลการด�ำเนิ นงานตามทศวรรษ
คนพิ การอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 และการขับเคลื่อนในระยะต่อไป” จัดโดย กรมส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ (พก.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จ. นนทบุรี ประเทศไทย
ศพอ. ได้ต้อนรับนักศึกษาฝึ กงานทางออนไลน์
คุณ Kristy Sinclair-Lombardo ชาวออสเตรเลีย
จากมหาวิ ทยาลัย TAFE, New South Wales
(NSW) โดยก�ำหนดการ ฝึ กงานกับ ศพอ.เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน
2563

คุณ Morita Takahiro หัวหน้ าผู้แทน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปนุ่ (JICA)
ประจ�ำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม ศพอ. และเข้าพบผูอ้ ำ� นวยการบริ หาร ศพอ. ครัง้ แรกในการ
รับต�ำแหน่ งใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ กายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
53

ศพอ. ได้รบั เชิ ญให้ กล่าวข้อความเสริ ม
พลัง ในการมอบรางวัลด้านคนพิ การทาง
ออนไลน์ ในงาน “Mary Glowrey - Liliane
Brekelmans Disability Award 2020” จัด
โดย Catholic Health Association of
India เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
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ศพอ. ในบทบาทของส�ำนักเลขาธิการเครือข่าย

เครือข่ายงานพัฒนาคนพิการโดยชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(Community-Based Rehabilitation Asia-Pacific Network: CBR AP
Network)
เครือข่ายดังกล่าวได้เริม่ จัดตัง้ โดยศพอ.มีสว่ นเป็ นผูร้ เิ ริม่ และด�ำเนินการหลัก ตัง้ แต่ปี 2552 โดย
บทบาทล่าสุดที่ ศพอ.ได้สนับสนุนเครือข่ายดังกล่าวคือการร่วมมือกับรัฐบาลมองโกเลีย เครือข่าย CBR
AP Network และหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม Asia-Pacific CommunityBased Inclusive Development Congress ครัง้ ที่ 4 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่าง
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 มีผเู้ ข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 683 คน จาก 43 ประเทศ โดยมีผเู้ ข้าร่วมจาก
ต่างประเทศ 165 ท่าน และ 518 ท่านเป็ นชาวมองโกเลีย
ตามข้อตกลงร่วมในทีป่ ระชุมระหว่างสมาชิกเครือข่าย รัฐบาลกัมพูชาจะเป็ นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุม Asia-Pacific Community-Based Inclusive Development Congress ครัง้ ที่ 5 ทีป่ ระเทศกัมพูชา
ในปี 2566 และส�ำนักเลขาธิการเครือข่ายจะอยูท่ ป่ี ระเทศกัมพูชา โดยทาง ศพอ.พร้อมทีจ่ ะมอบและ
ถ่ายทอดงานให้ดำ� เนินการต่อไป
ขณะนี้ เครือข่าย CBR AP ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการทบทวน ปรับโครงสร้างองค์กร กลไกการท�ำงาน
ระบบการประสานงาน และ การสือ่ สารรวมถึงกระตุน้ การมีสว่ นร่วมของสมาชิก
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เครือข่ายออทิสติกอาเซียน
(ASEAN Autism Network: AAN)
เครือข่ายออทิสติกอาเซียน เป็ นเครือข่ายของกลุม่ ชมรม สมาคมของพ่อแม่บุคคลออทิสติก รวม
ตัวกัน 10 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนม่าร์
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย หลักการของเครือข่ายนี้คอื ‘Family Comes First’
(ครอบครัวต้องมาก่อน)
เครือข่ายออทิสติกอาเซียน โดยศพอ. เป็ นแกนน�ำหลักในการผลักดันและก่อตัง้ เป็ นทางการในปี
2553 ถือว่า เป็ นเครือข่ายหนึ่งทีเ่ ข้มแข็งซึง่ ศพอ.เป็ นส�ำนักเลขาธิการ โดยล่าสุดเครือข่ายออทิสติก
อาเซียนได้รบั การรับรองในฐานะองค์กรร่วมมือท�ำงานกับส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน (Accreditation
of Entities Associated with ASEAN) เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และก�ำลังพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่ายไปสูค่ วามยังยื
่ น การพึง่ ตนเอง และการเป็ นองค์กรอิสระ
เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ในระหว่างการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ASEAN Autism Network
Congress ครัง้ ที่ 5 จัดทีป่ ระเทศมาเลเซีย มีการส่งมอบงานอย่างเป็ นทางการของประธานเครือข่าย จาก
ประเทศอินโดนีเซียไปยังประเทศมาเลเซีย และการส่งมอบงานของส�ำนักเลขาธิการจาก ศพอ. ใน
กรุงเทพฯ ไปยัง London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) ในกรุง Jakarta ภายใต้
ASEAN Autism Network Foundation ซึง่ เป็ นมูลนิธทิ ไ่ี ด้จดทะเบียนอย่างเป็ นทางการในประเทศ
อินโดนีเซีย
ความส�ำเร็จของเครือข่ายออทิสติกอาเซียนถือเป็ นการยกระดับเครือข่ายประสานงานให้เป็ นองค์กร
อย่างเป็ นรูปธรรมและเป็ นผลงานของ ศพอ.ในการใช้เวลาหนึ่งทศวรรษร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมุง่ มันสร้
่ างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ยังยื
่ น พึง่ ตนเองได้ในอนาคต เป็ นเวทีในการร่วมท�ำงาน
ส�ำหรับสมาชิกพ่อแม่ผปู้ กครองและบุคคลออทิสติกในภูมภิ าคอาเซียนต่อไป
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สมาพันธ์คนหูตึงและสูญเสียทางการได้ยินแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(The Asia-Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened:
APFHD)

สมาพันธ์คนหูตงึ และสูญเสียทางการได้ยนิ แห่งภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก(APFHD) เป็ นอีกเครือ
ข่ายหนึ่งที่เป็ นทางการจัดตัง้ เป็ นสมาพันธ์คนหูตงึ และผูส้ ูญเสียทางการได้ยนิ ในภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟิก ศพอ.เป็ นองค์กรประสาน ผลักดันและริเริม่ ให้มกี ารก่อตัง้ สมาพันธ์ดงั กล่าวในปี 2555
ปั จจุบนั สมาชิกสมาพันธ์ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ญีป่ ่ นุ
ลาว มองโกเลีย เมียนม่าร์ เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิ ลปิ ปิ นส์ ปาปั วนิวกีนี และเวียดนาม
สมาพันธ์ฯ ท�ำงานอย่างเข้มแข็ง และพยายามสร้างบทบาทในเวทีนานาชาติ ระดับโลก เช่น กิจกรรม
ของ ‘World Hearing Day (WHD) 2019’
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เครือข่ายกลุ่มผูพ้ ิ ทกั ษ์สิทธ์ ิ คนพิการทางสติปัญญาในประเทศลุ่มน�้ำโขง
(The United Intellectual Disabilities (ID) Network in the Greater
Mekong Sub-Region)

เครือข่ายกลุม่ ผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิคนพิ
์ การทางสติปัญญาในประเทศลุม่ น�้ำโขง ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 4-5 กันยายน
2556 ในระหว่างการประชุมกลุม่ ผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิคนพิ
์ การทางสติปัญญาในประเทศลุม่ น�้ำโขง จัดโดยกลุม่
ดาวเรือง (กลุม่ ผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธ์คนพิการทางสติปัญญาของประเทศไทย) สมาคมผูป้ กครองคนพิการทาง
สติปัญญาแห่งประเทศไทย ศพอ. โดยความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความร่วมมือของ
มนุษย์ องค์การ Inclusion Japan และ Japan-ASEAN Integration Fund
ในการประชุมดังกล่าว มีผเู้ ข้าร่วม 98 คน เป็ นผูแ้ ทนคนพิการทางสติปัญญาและสมาชิกในครอบครัว
ในกลุม่ ประเทศภูมภิ าคลุม่ น�้ำโขง ได้แก่ กลุม่ Rose (ประเทศกัมพูชา) กลุม่ Talent (ประเทศลาว) กลุม่
Future Star (เมียนม่าร์) กลุม่ My Future (เวียดนาม) และกลุม่ ดาวเรือง
เครือข่ายดังกล่าวเน้นการพัฒนากลุม่ พึง่ ตนเอง และพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของคนพิการทางสติปัญญา โดยมี
การประชุมสม�่ำเสมอภายในประเทศ และประชุมในอนุภมู ภิ าค
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