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ตามพนัธสญัญาระหว่างประเทศ

 • อนุสญัญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธคินพกิาร (United Nation Convention on the Rights  
  of Persons with Disabolities: CRPD)

 • ยทุธศาสตรอ์นิชอน ‘ท�าสทิธใิหเ้ป็นจรงิ’ (ฺThe Inchoen Strategy to “Make the Rights Real  
  for Persons with Disabilities) 

 • เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs)

เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพิการในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก



ค�าน�า

 ศนูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิก (ศพอ.) เป็นศนูยพ์ฒันาดา้นคนพกิารใน
ระดบัภมูภิาคทีไ่ดด้�าเนินงานตามพนัธสญัญาความรว่มมอืระหวา่งประเทศไดแ้ก่ อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธิ
คนพกิารแหง่สหประชาชาต ิ (UNCRPD) ยทุธศาสตรอ์นิชอน “ท�าสทิธใิหเ้ป็นจรงิ” ส�าหรบัคนพกิารใน
ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก รวมถงึเป้าหมายแหง่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) ของสหประชาชาติ

 ศพอ. ไดร้บัการรบัรองอยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมแหง่สหประชาชาติ
ส�าหรบัเอเชยีและแปซฟิิก หรอื Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
เป็นหน่วยงานหลกัในการสรา้งความรว่มมอืตามกรอบการปฏบิตังิานแหง่สหสัวรรษจากทะเลสาบบวิาสู่
สงัคมบูรณาการปลอดจากอุปสรรคและตัง้อยู่บนฐานของสทิธสิ�าหรบัคนพกิารในภูมภิาคเอเชยีและ
แปซฟิิกในปี 2536-2545 (Biwako Millennium Framework for an inclusive society in the Asian and 
Pacific Decade of Disabled Persons, 2003-2012) และยทุธศาสตรอ์นิชอน (Incheon Strategy) “ท�า
สทิธใิหเ้ป็นจรงิ” หรอื "Make the Right Real" ในปี 2556- 2565

 ในปี 2563 เราได้ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 
โควดิ-19 ไปทัว่โลก ศพอ.กย็งัไดบ้รหิารทรพัยากรของเราทีม่อียู ่รว่มกบัหน่วยงานพนัธมติรทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน องคก์รภาคธุรกจิ และหน่วยงานในชุมชนเพือ่ด�าเนินกจิกรรมทัง้ในและต่างประเทศในรปู
แบบการพบปะกนัและบนแพลตฟอรม์ออนไลน์ มคีวามคบืหน้าในดา้นต่างๆ จนเป็นผลส�าเรจ็ตามเอกสาร
รายงานฉบบัน้ี

 รายงานฉบบัน้ีไดจ้ดัท�าขึน้เพือ่สง่เสรมิการด�าเนินงานตามพนัธสญัญาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
ตามที่ได้กล่าวมาผ่านแนวทางการท�างานหลกัของ ศพอ.ได้แก่ การพฒันาเพื่อทุกคนโดยชุมชน 
(Community-based Inclusive Development) ธุรกจิทีค่นพกิารมสี่วนร่วม (Disability Inclusive 
Business) กฬีาเพือ่คนพกิาร (Disability Inclusive Sports) และ การลดความเสีย่งจากภยัพบิตัโิดยคน
พกิารมสีว่นรว่ม(Disability Inclusive Disaster Risk Reduction)

 ในนามของมลูนิธ ิศพอ. ผมขอขอบคณุในความรว่มมอือยา่งต่อเน่ืองของหน่วยงานพนัธมติร เครอื
ขา่ยทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้ง ในการเสรมิสรา้งศกัยภาพคนพกิารและสรรคส์รา้งสงัคมแหง่การอยูร่ว่มกนัของ
ทกุคนในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก

              ดร. เตช บุนนาค 
             ประธานกรรมการ 
       มลูนิธศินูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิก 
                   ในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้  
                                                     กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ศนูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)

ความเป็นมา

 ศนูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิก (ศพอ.) จดัตัง้ขึน้โดยมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่
วนัที ่ 31 กรกฎาคม 2544 เป็นศนูยร์ะดบัภมูภิาคเพือ่การพฒันาในดา้นความพกิาร ก่อตัง้ขึน้ในฐานะ
การสบืทอดของทศวรรษคนพกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิก ปี พ.ศ. 2536-2545 โดยความรว่มมอืระหวา่ง
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ รฐับาลไทยและองคก์ารความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศญีปุ่่ น (JICA) รฐับาลญีปุ่่ น 

 ศพอ.ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมแหง่สหประชาชาตสิ�าหรบัเอเชยีและ
แปซฟิิก (UNESCAP) ในฐานะองค์กรความร่วมมอืระดบัภูมภิาคส�าหรบักรอบการปฏบิตังิานแห่ง
สหสัวรรษจากทะเลสาบบวิาสูส่งัคมบรูณาการปลอดจากอุปสรรคและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานสทิธสิ�าหรบัคน
พกิารในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ปี 2546-2555 โดย ESCAP ยงัไดร้ะบุให ้ศพอ.เป็นศนูยร์ะดบัภมูภิาค
ส�าหรบัยทุธศาสตรอ์นิชอน ท�าสทิธิใ์หเ้ป็นจรงิ ปี พศ. 2556-2565

 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรณุา
รบัมลูนิธศินูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิกไวใ้นพระราชปูถมัภ ์ ตัง้แต่วนัที ่ 16 
เมษายน 2550 หลงัจากนัน้คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2550 อนุมตัใินหลกัการใหศ้นูย์
พฒันาและฝึกอบรมคนพกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิก เป็นหน่วยงานภายใตม้ลูนิธใินก�ากบัของกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 ในชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา ศพอ. ไดพ้ฒันาศกัยภาพคนพกิารและผูเ้กีย่วขอ้งในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก
ผา่นการฝึกอบรมที ่ศพอ. แลว้กวา่ 7,000 คน นอกจากน้ี ศพอ. ไดป้ระสานงานรวมทัง้จดักจิกรรมพฒันา
คนพกิารกบัหน่วยงาน/องคก์รคนพกิารต่างๆ ในภมูภิาคกวา่ 30 ประเทศดว้ย

พนัธกิจ

 เสรมิสรา้งศกัยภาพคนพกิารและองคก์รคนพกิารใหเ้ป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง โดยแนวทางการ
พฒันาเพือ่ทกุคนโดยใชช้มุชนเป็นฐาน (Community-based Inclusive Development) และธรุกจิทีค่น
พกิารมสีว่นรว่ม (Disability Inclusive Business)

วิสยัทศัน์

 สงัคมบรูณาการทีป่ราศจากอุปสรรคและการเคารพสทิธขิองคนพกิาร โดยการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
คนพกิารและองคก์รคนพกิารในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิกตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ (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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กิจกรรมหลกัของ ศพอ.

• การฝึกอบรม

การฝึกอบรมหรอืการพฒันาศกัยภาพคนพกิาร ผูป้กครองเดก็พกิาร และบุคลากรทีท่�างานกบัคนพกิาร
เป็นภารกจิหลกัของศพอ. ซึง่มคีวามเชื่อมัน่ว่าคนพกิารทีผ่่านการพฒันาศกัยภาพอย่างเป็นระบบจะ
สามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงในชมุชนและสงัคมได ้ ในขณะเดยีวกนัการฝึกอบรมทีม่คีณุภาพกส็ามารถ
เสรมิสรา้งใหค้นพกิาร บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีพ่รอ้มในการท�างานดา้นการ
พฒันาคนพกิารและชมุชนอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป

• เครือข่าย 

เครอืขา่ยเป็นกลไกการท�างานทีส่ง่เสรมิความรว่มมอื ศพอ.ไดบ้รหิารจดัการ ประสานงาน อ�านวยความ
สะดวกใหก้บัเครอืขา่ยต่างๆ มากมายเพราะเราเชือ่วา่เครอืขา่ยคอืกระบวนการท�างานทีเ่น้นวธิที�างาน
ทีไ่ดร้บัประโยชน์รว่มกนั (win-win) และแบ่งปันทรพัยากรรว่มกนั ศพอ.ยงัมภีาระกจิในการเป็นฝ่าย
เลขาธกิารของเครอืขา่ยต่างๆ ในภมูภิาคดว้ย เพือ่สรา้งเครอืขา่ยคนพกิารใหม้คีวามเขม้แขง็และสามารถ
บรหิารจดัการตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื

• การจดัการองคค์วามรู้ และส่ือส่ิงพิมพ์

การจดัการองคค์วามรู ้ และสื่อสิง่พมิพ ์ เป็นอกีภารกจิของ ศพอ.เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าองคค์วามรู ้
ประสบการณ์ บทเรยีนที ่ ศพอ.มอียูใ่นปัจจุบนัสามารถน�ามาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ความรูท้ีผ่า่น
กระบวนการจดัการแลว้สามารถถ่ายทอดผา่นการสือ่สารเพือ่สรา้งประสทิธผิล และหน่ึงในชอ่งทางการ
สือ่สารคอื การจดัท�าสือ่สิง่พมิพ ์และสือ่ social media เผยแพรใ่นสงัคม

• ธรุกิจท่ีคนพิการมีส่วนร่วม

ศพอ.ไดส้ง่เสรมิธรุกจิทีค่นพกิารมสีว่นรว่มซึง่เป็นหน่ึงในยทุธศาสตรใ์นการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
อยา่งยัง่ยนื ยิง่ไปกวา่นัน้การสง่เสรมิแนวคดิทีค่นพกิารเป็นเจา้ของและบรหิารกจิการดว้ยตนเอง กเ็ป็น
อกีหน่ึงเป้าหมายทีจ่ะพฒันาต่อยอดขึน้ไปจากแนวคดิธรุกจิทีค่นพกิารมสีว่นรว่ม

• โครงการฝึกอาชีพ 60+ Plus

โครงการพฒันาทกัษะคนพกิารสูก่ารมงีานท�าในภาคธรุกจิอาหาร โดยมลูนิธศินูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคน
พกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิกในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี มุง่เน้นพฒันาศกัยภาพและการมสีว่นรว่มของคนพกิารในสงัคม เพือ่สรา้ง
คณุคา่ของตนเองและการมงีานท�าอยา่งยัง่ยนื ขณะน้ีภายใตโ้ครงการดงักลา่ว มลูนิธ ิศพอ. จะเปิดรา้น
ครวัซพีเีพือ่ฝึกอาชพีคนพกิาร เพือ่ใหค้นพกิารไดฝึ้กทกัษะอาชพีธรุกจิรา้นอาหาร มรีา้นกาแฟ 60+ Plus 
Bakery & Café ทีส่�านกังาน ศพอ. ในบา้นราชวถิแีละสาขาเปิดใหมท่ีท่�าเนียบรฐับาล

ความภาคภมูใิจของน้องๆ คนพกิาร คอืการรงัสรรคท์�าขนมปังและชอ็คโกแลตทีแ่สนอรอ่ยมอบใหก้บั
ลกูคา้และบรรจงผลติขึน้มาจากความตัง้ใจในการฝึกอาชพีและการเรยีนรูเ้พือ่การยอมรบัจากสงัคม
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60+Plus Bakery โดย Yamazaki

 60+ พลสั เบเกอรี ่โดย Yamazaki เกดิขึน้จากความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ ศนูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิก สถานเอกอคัราชทตู
ญีปุ่่ นประจ�าประเทศไทย และบรษิทัไทย-ยามาซาก ิจ�ากดั 

 ความพเิศษของรา้นคอืการรวมตวัของผูพ้กิารหลากหลายประเภท เชน่ ผูพ้กิารทางรา่งกาย ทางการ
ไดย้นิ ทางจติ ออทสิตกิ เป็นตน้ มาฝึกอบรมการท�าขนมปังในดา้นการผลติ และดา้นการขาย เพือ่พฒันา
ทกัษะคนพกิารใหม้งีานท�าอยา่งยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายทีจ่ะลดความยากจนและลดภาระการพึง่พาจาก
สงัคม

60+ Plus Chocolate โดย Mark Rin

 โครงการ 60+ Plus Chocolateโดย MarkRin เกดิขึน้จากความรว่มมอืของศนูยพ์ฒันาและฝึกอบรม
คนพกิารแหง่เอเชยีและแปซฟิิก และบรษิทั MarkRin Chocolate เพือ่พฒันาทกัษะคนพกิารสูก่ารมงีาน
ท�าในภาคธรุกจิอาหาร

 โกโกเ้กรดพรเีมยีมมาจากหยาดเหงือ่แรงกายของเกษตรกรไทยผูป้ลกูโกโกแ้ละผลติเมลด็โกโกห้อม
พนัธุพ์เิศษ เขา้สูก่ระบวนการแปรรปูทีป่ระณตี กลายเป็นชอ็คโกแลตแทร้สเลศิ เป็นทีช่ืน่ชอบของผูท้ีร่กั
การรบัประทานชอ็คโกแลตจากทัว่โลก

60+ Plus Kitchen โดย CP

 มลูนิธ ิศพอ. รว่มมอืกบักลุม่บรษิทัเจรญิโภคภณัฑ ์(ซพี)ี ในดา้นธรุกจิทีค่นพกิารมสีว่นรว่มด�าเนิน
การเปิดรา้น 60+ Plus Kitchen เพือ่สง่เสรมิโอกาสการจา้งงานของคนพกิาร ตลอดจนการเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถและการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งภาคเอกชนสูส่าธารณะในภาคธรุกจิอาหาร

• โครงการความร่วมมือ 

 ศพอ.มโีครงการ กจิกรรมความรว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆทีม่นีโยบาย ยทุธศาสตร ์ แนวทางการ
ท�างานคลา้ยคลงึกนั โดยเฉพาะทีเ่น้นการพฒันาการอยูร่ว่มกนัในชมุชน และสงัคมของคนพกิารกบัคน
ทัว่ไป ผา่นรปูแบบโครงการและกจิกรรมต่างๆ ในประเดน็การพฒันาเพือ่ทกุคนโดยชมุชน (Community-
Based Inclusive Development) การกฬีาทีค่นพกิารมสีว่นรว่ม (Disability-Inclusive Sports) ธรุกจิที่
คนพกิารมสีว่นรว่ม (Disability-Inclusive Business) รวมถงึงานดา้นการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัโิดย
คนพกิารมสีว่นรว่ม (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction)
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ผลการด�าเนินงานตามพนัธสญัญาระหว่างประเทศ

อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 27: งานและการจา้งงาน

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่1: ลดความยากจนและขยายโอกาสในการท�างานและการจา้งงาน

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่1: ขจดัความยากจน

เป้าหมายที ่8: สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื
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ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café สาขาท�าเนียบรฐับาล เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
โดย ฯพณฯ ท่านพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ เมื่อ
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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ศพอ. จดัอบรมให้กบั บริษทั พีรพฒัน์
เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน) เรือ่ง “ความ
เข้าใจในคนพิการเพ่ือการอยู่ร่วมกนั
อย่างยัง่ยืน” เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2563 
กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ศ พ อ .  จั ด อ บ ร ม ใ ห้ แ ก่
พนักงาน บริษัทยามาซากิ 
เรื่อง“ความรู้ความเข้าใจคน
พิ ก า ร ”  เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 7 
กมุภาพนัธ์ 2563 กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย

ร้าน60+ Plus Bakery & Chocolate Café ของศพอ. รบัเงินบริจาคเพ่ือปรบัปรงุสาขาท่ีท�าเนียบ
รฐับาลจากนายวิบลูย ์ฤกษ์ศิระทยั ผูว่้าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวนั
ท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย



11

 

 

 

ศพอ. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพแก่
บุคลากรภายในองค์กรเรื่อง “ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านธรุกิจเพ่ือคนพิการมีส่วน
ร่วม” โดยนายพิรณุ ลายสมิต ผูอ้�านวยการ 
ศพอ. เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 กรงุเทพฯ 
ประเทศไทย

โครงการ APCD’s 60+ Plus Bakery and Chocolate Cafe รบับริจาคเงินสนันสนุนปรบัปรงุร้าน
สาขาท่ีท�าเนียบรฐับาล จากนายสเุมธ สรุพนัธพิ์ทกัษ์ ประธานบริษทั J.S. Vision Ltd. เมื่อวนัท่ี 
4 มิถนุายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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นางสภิุชชา สทุธิผล อธิบดีกรมกิจการเดก็
และเยาวชน (ดย.) เข้าเย่ียมชมโครงการครวั 
CP ของ ศพอ. ท่ีก�าลงัด�าเนินการก่อสร้าง 
เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย

ผูแ้ทน ศพอ. ร่วมพิธีเปิดร้าน “Café Amazon 
for Chance” สาขาส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
กรงุเทพฯ ประเทศไทย

Mr. Masami Akiyama ประธานบริษทัไทยยามาซากิ พร้อมด้วยทีมบริหารของ ศพอ. เย่ียมชม
โครงการร้าน 60+ Plus Bakery &Café สาขาท�าเนียบรฐับาลไทย (ประเทศไทย) เม่ือวนัท่ี 17 
กรกฎาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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คณะผูบ้ริหารจากบริษทั J.S. Vision Ltd. เย่ียม
ชมโครงการรา้น 60+ Plus Bakery &Café สาขา
ท�าเนียบรฐับาลไทย เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

คณุกลอยตา ณ ถลาง ผู้อ�านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารภาพลกัษณ์และส่ือสารองคก์ร บริษทั 
บางจากคอรป์อเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วยการบริจาคผา้กนัเป้ือน
และหน้ากากอนามยัส�าหรบัผูฝึ้กงานคนพิการไทย ณ ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café 
สาขาท�าเนียบรฐับาล เมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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โรงแรม St. Regis ได้จดังาน St. Regis Bangkok Charity Gala 2020 เพ่ือหาทนุมอบให้กบัมลูนิธิ 
ศพอ. ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ส�าหรบักิจกรรมพฒันาศกัยภาพคนพิการ มอบโดย Mr. William E. Heinecke  
ผูก่้อตัง้และประธานกลุ่มบริษทั Minor Group เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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ศ พ อ .  ร่ ว ม อ อ ก ร้ า น แ ล ะ จัด แ ส ด ง
ชอ็กโกแลตไทย ในงาน “ Fresh Farm” ท่ี 
เดอะ พรอมานาด เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม - 7 
กนัยายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café 
ออกรายการทีวีในช่องไทยรฐั ทีวี ดิจิตลั 
รายการ ตะลอนชิมคณุชาย เมื่อวนัท่ี 28 
สิงหาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

สราญรมย์เรดิโอ (สถานีวิทยุสราญรมย์ กรม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) บนัทึกเทป
รายการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate 
Café ของ APCD เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 
กรงุเทพฯ ประเทศไทย

รายการคนไทยใต้ร่มราชันย์บนัทึกเทป
รายการโครงการ 60+ Plus Bakery & 
Chocolate Café ของ ศพอ. เม่ือวนัท่ี 29 
กนัยายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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รายการ “เป็นกนัเอง” สถานีโทรทศัน์และวิทย ุ
NBT เข้าสมัภาษณ์ ผูอ้�านวยการบริหาร ศพอ. 
ณ ร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & 
Chocolate Cafe @ท�าเนียบรฐับาล เม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ. เข้าร่วมประชมุออนไลน์เรื่อง “ASEAN 
Web Forum on Disability-Inclusion and 
ASEAN Economic Integration: Challenges 
and Opportunities for Persons with 
Disabilities” นัดท่ี 2 จัดโดยส�านักงาน
เลขาธิการอาเซียน เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2563

ศพอ. เข้าร่วมการประชมุ "Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship of ASEAN"  
ซ่ึงจดัโดยรฐับาลเวียดนาม เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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วิทยากรจาก ศพอ. น�าเสนอประสบการณ์ของ
โครงการธรุกิจเพ่ือคนพิการ ในการประชุมเชิง
ปฏิบติัการการพฒันากระบวนการคิดและเพ่ิม
ทักษะของครูฝึกในศูนย์พฒันาศกัยภาพและ
อาชีพคนพิการ และศนูยส่์งเสริมอาชีพคนพิการ
ซ่ึงจดั โดย กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต
คนพิการ (พก.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ. จดัฝึกอบรมเบือ้งต้นให้กบัภาคธรุกิจ เรื่อง “ความเข้าใจเบือ้งต้นในการร่วมงานกบัคน
พิการ” เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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Mr.  Claus Rasmussen รองประธานฝ่ายทรพัยากรบคุคลและส่ือสารองคก์ร คณุจิรเศรษฐ ์บรูณะ
สมัฤทธ์ิ  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัหาและกรรมการผู้จดัการ PPT และพนักงาน บริษัท  
แพนดอร่าโปรดกัชัน่ จ�ากดั จดักิจกรรม CSR (ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธรุกิจ) โดยร่วมฝึก
อบรมเชิงปฏิบติัการจากประสบการณ์จริงด้วยการท�าผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีกบัโครงการ 60+ Plus 
Bakery & Café เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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Mr. Pascal Laroche, Country Chair & General Manager บริษทั โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) 
จ�ากดั บริจาคเงินให้ ศพอ. เพ่ือสนับสนุนการพฒันาอาชีพคนพิการเมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 
กรงุเทพฯ ประเทศไทย

โครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café รบั
มอบบริจาคหมวกผ้ากนัเป้ือนจากวสัดท่ีุใช้แล้ว 
จากผู้แทนบริษทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานส�าหรบัผู้
ฝึกงานคนพิการไทย เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

นายสากล ม่วงศิริ ผูช่้วยรฐัมนตรี กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
เข้าเย่ียมชมโครงการ ธรุกิจเพ่ือคนพิการมี
ส่วนรว่ม (Disability Inclusive Business) ณ 
ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café 
สาขาถนนราชวิถี เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 29: การมสีว่นรว่มทางการเมอืงและเรือ่งสาธารณะ

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่2: สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืงและการตดัสนิใจ

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่10: ลดความเหลือ่มล�้าทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ

เป้าหมายที ่16: สง่เสรมิสนัตภิาพและเขา้ถงึระบบยตุธิรรมอยา่งเทา่เทยีมกนั
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Mr. Kaveh Zahedi รองเลขาธิการบริหาร ฝ่ายการพฒันาความยัง่ยืน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งสหประชาชาติส�าหรบัเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เย่ียมชมร้านกาแฟต้นแบบเพ่ือ
คนพิการมีส่วนรว่ม APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe สาขาท�าเนียบรฐับาล วนัท่ี 8 ตลุาคม 
2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) 
พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าเย่ียมชมโครงการ APCD 
60+ Plus Bakery & Chocolate Café ของ ศพอ. 
เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ผู้อ�านวยการ ศพอ. และคณะ เข้าเย่ียมคารวะ
นายจติุ ไกรฤกษ์ รฐัมนตรีว่าการ กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ม่ือวนั
ท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ผูแ้ทน ศพอ. เข้าร่วม การประชมุหารือระหว่างผู้
แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรฐับาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และภาค
ประชาสงัคม เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 กรงุเทพฯ 
ประเทศไทย
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 9: ความสามารถในการเขา้ถงึ

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่ 3: สง่เสรมิการเขา้ถงึสภาพแวดลอ้มทางกายภาพการขนสง่สาธารณะความรู้
และการสือ่สาร

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่4: สง่เสรมิโอกาสในการเรยีนรู้

เป้าหมายที ่9: สง่เสรมิอุตสาหกรรมทีย่ ัง่ยนืและนวตักรรม
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ศพอ. เปิดตัวการน�าเสนอข้อมูลภาษาไทยผ่านเวบไซต์ของศพอ. เป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี  
1 กนัยายน 2563
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ทศันศึกษาของคณะนักศึกษาและอาจารยจ์ากคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เมื่อวนัศกุรท่ี์ 11 กนัยายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ.ด�าเนินการฝึกอบรมส�าหรบักลุ่มบุคคลหลกัของ “องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (อพท.) ในการประชุมเครือข่ายการท่องเท่ียวแนวชุมชน (ภาค
ตะวนัออก)” เมื่อวนัท่ี 16-18 กนัยายน 2563 ชลบรีุ/กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ.ในฐานะคณะท�างานเพ่ือคดัเลือกผู้
แทนเยาวชนพิการไทย ในโครงการ 
“Global IT Challenge for Youth with 
Disabilities 2021” เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 
2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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การศึกษาดงูานเรื่องอารยสถาปัตยแ์ละสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อคนพิการ ณ ศพอ. ของคณะดู
งาน องคก์ารบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (อพท. - องคก์ารมหาชน) 
เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ วิทยากรจาก ศพอ. รว่มสมัมนาและน�าเสนอในหวัข้อ “Smart City: 
Smart อย่างไรให้น่าอยู่” ในงาน “Thailand Smart City Week 2020”โดยส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA)ในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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ผูแ้ทน ศพอ. เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “Empowering Disability to Thriving in Digital Era: 
ปลกุพลงัคนพิการ ขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมดิจิทลัไทย” โดยส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
(DEPA) เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ. จดัการอบรมเสริมสร้างศกัยภาพภายในองคก์ร ในหวัข้อ “การประชุมเชิงปฎิบติัการใน
การสร้างเครื่องมือออนไลน์” โดยคณะวิทยากรภายในเจ้าหน้าท่ีจดัการข้อมูลและองคค์วามรู้ 
เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 28: มาตรฐานความเป็นอยูแ่ละการคุม้ครองทางสงัคมอยา่งเพยีงพอ

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่4: เสรมิสรา้งความเขม้แขง็การคุม้ครองทางสงัคม

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่1: ขจดัความยากจน

เป้าหมายที ่10: ลดความเหลือ่มล�้าทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ
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ผู้แทน ศพอ. ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการของกลุ่มดาวเรืองในการท�าแผนกิจกรรมใน
อนาคต (กลุ่มพิทกัษ์สิทธ์ิคนพิการทางสติปัญญา) เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2563 กรงุเทพฯ 
ประเทศไทย

โครงการสะพานบญุของ APCD’s 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ได้ท�าโครงการจดัส่งฟรีในส่วนของ
ผลิตภณัฑข์อง 60+ PLUS แก่คนพิการและกลุ่มผูด้้อยโอกาศอ่ืนๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ณ โรงพยาบาลสงฆ ์กรงุเทพฯ สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการพระประแดง สมทุรปราการ และ สถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงปากเกรด็ นนทบรีุ เม่ือวนัท่ี 5 12 และ 19 มิถนุายน 2563 ประเทศไทย
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นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผูแ้ทน ศพอ. ได้รบั
เชิญเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมประชาพิจารณ์
ในรปูแบบออนไลน์ ในเรื่อง การบริการ
ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วย
ส�าหรบัคนพิการ จดัโดยสถาบนัสิรินธร
เพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ เรื่อง เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2563

การประชุมกลุ่มดาวเรือง (กลุ่มพิทกัษ์สิทธ์ิคนพิการทางสติปัญญาในประเทศไทย) เรื่องการ
ติดตามแผนกิจกรรมครึ่งปีแรก เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

การศึกษาดูงานของผู้แทนมูลนิธิบ้าน
แห่งความหวงัเพ่ือการแลกเปล่ียนแบบ
แผนปฏิบตืัท่ีดีด้านการพฒันาทกุคนโดย
ชมุชนและธรุกิจเพ่ือคนพิการ เม่ือวนัท่ี 4 
สิงหาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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ศพอ. จดัการอบรมเสริมสร้างศกัยภาพภายในองคก์ร ในหวัข้อ “เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของผู้
บกพร่องทางจิต และการปฎิสมัพนัธอ์ย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 กรงุเทพฯ 
ประเทศไทย

ศพอ. บรรยายพิเศษในคาบเรียนออนไลน์ 
หวัข้อ “การพฒันาเพ่ือทกุคนในชมุชน (CBID)” 
ส� า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 
2563

ศพอ. เข้าร่วมการสนทนาระดบัภมิูภาค 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 จัดโดย คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติส�าหรบั
เอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เม่ือวนัท่ี 15 
ตลุาคม 2563



31

ศพอ. เข้าร่วมบรรยาย งานสมัมนานานาชาติออนไลน์ ในหวัข้อ “Social Work Practices on 
Disabilities during Covid-19 Pandemic Era: Learning from ASEAN Countries” จดัโดย 
Universitas Muhammadiyah Malang เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 7: เดก็พกิาร

ขอ้ 30: การมสีว่นรว่มทางวฒันธรรมนนัทนาการการผอ่นคลายยามวา่งและกฬีา

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่5: ขยายการชว่ยเหลอืในระยะแรกเริม่และดา้นการศกึษาใหก้บัเดก็พกิาร

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่4: สง่เสรมิโอกาสในการเรยีนรู้
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APCD จดักิจกรรม เพ่ือติดตามผลโครงการกีฬาท่ีคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive 
Sports: DIS) ส�าหรบักลุ่มประเทศอาเซียน เม่ือวนัท่ี 25-29 มกราคม 2563 ณ กรงุมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการท�าเบเกอร่ีส�าหรบันักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษจากโรงเรียน
สมาคมไทย - ญ่ีปุ่ น (Thai-Japanese Association School: TJAS) เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563 
กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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ศพอ. ร่วมจดักิจกรรม “พาน้องหมามอบความรกัและความสุขให้ผู้บกพร่องทางจิต” ภายใต้
หวัข้อ “Love Is All Around” ซ่ึงได้รบัความร่วมมือและสนับสนุนการจดักิจกรรม โดย บริษทั
เบอรแ์ทรม (1958) จ�ากดั เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ. จดัการอบรมสร้างศกัยภาพแก่
บคุลากรภายในองคก์รเรื่อง “การเรียน
ร่วมในประเทศไทย” เ ม่ือวันท่ี  28 
กมุภาพนัธ ์2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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การประชุมกบัวิทยากรชาวญ่ีปุ่ นเพ่ือเตรียมด�าเนินโครงการเสริมพลงัชุมชน “การเสริมพลงักลุ่มผู้
ปกครองเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษเพ่ือรบัมือกบัโควิด -19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน” เพ่ือจดัท�าคู่มือ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่เดก็และเยาวชนท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษโดยประชมุตัง้แต่เดือน
สิงหาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2563 กิจกรรมจะด�าเนินการต้นปี 2564

ศพอ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การเตรียมการ
ปฏิบติัโครงการ การพฒันาบคุลากรด้านการเรียน
ร่วมส�าหรบัประเทศ สาธารณรฐัมลัดีฟส ์ จดัโดย 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand 
International Cooperation Agency: TICA) เม่ือ
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563

ศพอ. เข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะใน “เวที
สานพลงัขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมสขุภาวะของเดก็ท่ีมีความต้องการ
พิเศษ” จดัโดยส�านักงานกองทนุสนับสนุน
การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เม่ือวนัท่ี 6 
ตลุาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 5: ความเทา่เทยีมกนัและไมเ่ลอืกปฏบิตัิ

ขอ้ 6: สตรพีกิาร

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่6: ประกนัความเทา่เทยีมทางเพศและการเสรมิพลงัสตรี

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่5: สรา้งความเทา่เทยีมทางเพศ สตรแีละเดก็หญงิทกุคน
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APCD เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบติัการระดบัภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกเรือ่งการให้บริการตามสิทธิ
และการตอบสนองตามเพศสภาพส�าหรบัสตรีและเยาวชนท่ีมีความพิการ จดัโดย United Nations 
Population Fund (UNFPA) และองคก์รพนัธมิตร เม่ือวนัท่ี 14-16 มกราคม 2563 กรงุเทพฯ 
ประเทศไทย

ผูแ้ทน ศพอ. รว่มประชมุออนไลน์ท่ีจดัขึน้โดยองคก์รภาคประชา
สงัคม องค์การสตรีแห่งสหประชาชาติประจ�าภมิูภาคเอเชีย
แปซิฟิก (UN Women) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง
สหประชาชาติส�าหรบัเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) เรื่อง 
“ผลกระทบในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง” เมื่อวนัท่ี 15 เมษายน 2563

ผู้แทน ศพอ. ได้ร่วมการประชุมระดบัเวที
อาเซียนว่าด้วยการรับมือโรคระบาด 
COVID-19 ซ่ึงเน้นในเรื่อเพศสภาพเป็น
หัวข้อหลักจัดโดยส�านักงานเลขาธิการ
อาเซียน HelpAge International และมลูนิธิ 
TSAO เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563
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ศพอ. จดัอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้าน
การพฒันาศกัยภาพแก่บุคลากรภายใน
องคก์ร ในเรื่อง “การเข้าใจข้อมลูพืน้ฐาน
ด้านปัญหาความรนุแรงทางเพศภาพ และ
บคุคลข้ามเพศ” (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Intersex, Queer: LGBTIQ) 
เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563

การสมัมนา แนวทางการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมและความช่วยเหลือทางกฎหมายเม่ือถกู
ละเมิดและเลือกปฏิบติัด้วยเหตแุห่งเพศ สนับสนุนโดย Asia Foundation และ ศพอ. สนับสนุน
การใช้สถานท่ี เมื่อวนัท่ี 27 – 28 สิงหาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

วิทยากร ศพอ. ร่วมพิทกัษ์สิทธ์ิ ในการ
สัมมนาออนไลน์  “Web inar  #1 : 
Overview of the Inter-Agency Standing 
C o m m i t t e e  ( I A S C )  D i s a b i l i t y 
Guidelines” จดัโดย Disability Inclusion 
in Gender & GBV Humanitarian 
Interventions in the Asia Region เมื่อ
วนัท่ี 3 กนัยายน 2563
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 11: สถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งและสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่7: ประกนัการจดัการและการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัสิ�าหรบัคนพกิาร

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่13: ด�าเนินการอยา่งเรง่ดว่นเพือ่แกปั้ญหาโลกรอ้น
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ศพอ. เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชมุเชิงปฏิบติัการด้านการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัท่ีคน
พิการมีส่วนร่วม (DIDRR) จ�านวน 3 รุ่น จดัโดยกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ
เมื่อวนัท่ี 18-21 24-27 กมุภาพนัธ ์และวนัท่ี 1-4 มีนาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ผูแ้ทน ศพอ. เข้ารว่มสมัมนาผา่น Webinar 
ซ่ึงเป็นการสมัมนาออนไลน์ในเรือ่ง “การ
ป้องกนัและการส่งเสริมความสามารถให้
กบัคนพิการในบริบทของการแพรร่ะบาด
ของโควิด-19” จัดโดยคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ
ส�าหรบัเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563
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ศพอ. จดัอบรมการพฒันาศกัยภาพแก่บคุลากรภายในองคก์รในเรือ่ง “พืน้ฐานความเข้าใจเรือ่ง
การลดความเส่ียงด้านภยัพิบติัโดยคนพิการมีส่วนร่วม”  (Disability-Inclusive Disaster Risk 
Reduction: DIDRR) เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

การประชมุระดมความคิดในการเตรียมการฝึก
อบรมประเทศท่ีสาม (TCTP) ประจ�าปี 2563 – 
2565 ระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(TICA) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ญ่ีปุ่ น (JICA) ศพอ.เรื่อง การส่งเสริมความเข้ม
แขง็ด้านการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัโดยคน
พิการมีส่วนร่วม ในภมิูภาคอาเซียนเม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม และวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 กรงุเทพฯ 
ประเทศไทย
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ศพอ. เป็นวิทยากรในออนไลน์ฟอรมั: “From Words to Action: What more should be done 
to sure Resilience for All in Asia and the Pacific” จดัโดย Stockholm Environment Institute 
Asia เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2020

ผูพิ้ทกัษ์สิทธ์ิออทิสติก (จนท. ศพอ.) ได้รบัเชิญแสดงวิสยัทศัน์ในบริบทด้านการช่วยเหลือทาง
ด้านมนุษยธรรม เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 31: สถติแิละการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่8: ปรบัปรงุขอ้มลูดา้นคนพกิารใหน่้าเชือ่ถอืและสามารถเปรยีบเทยีบได้

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่17: สรา้งความรว่มมอืระดบัสากลต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
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ผลงานความส�าเรจ็ของโครงการศึกษาสถานการณ์บคุคลออทิสติกในภมิูภาคอาเซียน (Autism 
Mapping in the ASEAN Region)

 โดยการรเิริม่ของ ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน สนบัสนุนโดย Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 
ด�าเนินการโดย ศพอ. โดยความรว่มมอืจากเจา้หน้าทีอ่าวโุสอาเซยีนดา้นสวสัดกิารสงัคมและการพฒันา 
(SOMSWD) และเครอืขา่ยออทสิตกิอาเซยีน (ASEAN Autism Network) ไดเ้ริม่ด�าเนินงานตัง้แต่ เดอืน
พฤษภาคม 2561 ถงึเดอืนเมษายน 2563 ผลการด�าเนินงานโครงการ และดว้ยความรว่มมอืของหน่วย
งานทีเ่กีย่วขอ้ง ท�าใหม้ขีอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วกบับุคคลออทสิตกิอยา่งเป็นระบบใน 10 ประเทศของภมูภิาค
อาเซยีน เกดิขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติบุคคลออทสิตกิระดบัประเทศและระดบั
ภมูภิาคอาเซยีน และมกีารจดักจิกรรมสรา้งความตระหนกับุคคลออทสิตกิประจ�าปีในระดบัประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีน

 ภารกจิ ศพอ. ในเมยีนมารส์�าหรบัการประเมนิขัน้สดุทา้ยภายใตโ้ครงการศกึษาสถานการณ์บุคคล
ออทสิตกิในภมูภิาคอาเซยีน เมือ่วนัที ่13-16 มกราคม 2563 เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศเมยีนมาร์

  

       

เอกสาร สือ่สิง่พมิพผ์ลงานของโครงการศกึษาสถานการณ์บุคคลออทสิตกิในภมูภิาคอาเซยีน (Autism 
Mapping in the ASEAN Region) สามารถดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง ศพอ.
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 32: ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

ขอ้ 33: การอนุวตัแิละการตรวจสอบตดิตามระดบัประเทศ

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่9: เรง่ใหม้กีารใหส้ตัยาบนัและด�าเนินการตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร
และการปรบักฎหมายในประเทศใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญา

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่10: ลดความเหลือ่มล�้าทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ

เป้าหมายที ่16: สง่เสรมิสนัตภิาพและการเขา้ถงึระบบยตุธิรรมอยา่งเทา่เทยีมกนั
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Dr. Srinivas Tata ผูอ้�านวยการฝ่ายงานพฒันาสงัคม คณะกรรมการส่วนภมิูภาคของคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) และคณะ เข้าหารือกบัผู้อ�านวยการบริหาร 
ศพอ. ในด้านความร่วมมือกิจกรรมพฒันาคนพิการ ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก เม่ือวนัท่ี 20 
สิงหาคม 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย

ศพอ.เข้าร่วมประชมุ “Sixth session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade 
of Persons with Disabilities, 2013-2022” จดัโดย ฝ่ายงานพฒันาสงัคม คณะกรรมการส่วน
ภมิูภาคของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) เม่ือวนัท่ี 24-25 กนัยายน 
2563
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขอ้ 32: ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

ยทุธศาสตรอิ์นชอน

เป้าหมายที ่10: พฒันาความรว่มมอืในระดบัอนุภมูภิาค ภมูภิาคและระหวา่งภมูภิาค

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

เป้าหมายที ่17: สรา้งความรว่มมอืระดบัสากลต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
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การส่งมอบต�าแหน่งประธานเครือข่ายจากประเทศอินโดนีเซีย Dr. Adriana Ginanjar ไปยงั
ประเทศมาเลเซีย Mr. Cason Tzse Chun Ong และการส่งมอบอย่างเป็นทางการของส�านักงาน
เลขาธิการเครอืข่ายจากศนูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ไปยงั 
London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) ถกูจดัในการประชมุนานาชาติเครือ
ข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ครัง้ท่ี 5 จดัโดย เครือข่ายออทิสติกประเทศมาเลเซีย (NASOM)  
ในความร่วมมือกบัเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ศพอ. และ LSCAA เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 
2563

ก้าวต่อไปในทศวรรษหน้าของเครือข่ายออทิสติกอาเซียน  
(ASEAN Autism Network: AAN)
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ส่ือส่ิงพิมพ ์“ASEAN Autism Network Celebrating 10 Great Years” เฉลิม
ฉลอง 10 ปี แห่งการท�างานร่วมกนั ในฐานะเครือข่ายกลุ่มพ่อแม่บุคคล 
ออทิสติกสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเวบ็ไซตข์อง ศพอ.
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เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ได้รบัการรบัรองให้เป็นองคก์รท่ีจะร่วมมือท�างานกบัส�านัก
เลขาธิการอาเซียน อย่างเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563
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ผูแ้ทน ศพอ. ได้รบัเชิญเป็นผูป้ระเมินผลการด�าเนิน โครงการสิทธิ การศึกษาและการคุ้มครอง 
(REAP) ขององคก์ารทนุเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยร่วมด�าเนินงานตัง้แต่เดือน
เมษายน – ธนัวาคม 2563

ศพอ. มอบหนังสือรบัรองการฝึกงาน
ให้แก่ Ms. SitiNur Diyana MohdAlipah 
นักศึกษาฝึกงานชาวบรูไน จาก
มหาวิทยาลยั Nagasaki ประเทศญ่ีปุ่ น 
เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2563

ผูแ้ทน ศพอ. ร่วมประชมุกบัผูแ้ทนจาก Sarthak Educational Trust ประเทศอินเดีย เพ่ือหารือ
ความเป็นไปได้ในการท�างานรว่มกนัเพ่ืออนาคต เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม วนัท่ี 12 มิถนุายน และ 
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
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ศพอ. เข้าร่วมน�าเสนอข้อคิดเหน็ใน “การประชมุเพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานตามทศวรรษ
คนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 และการขบัเคล่ือนในระยะต่อไป” จดัโดย กรมส่งเสริมและ
พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จ. นนทบรีุ ประเทศไทย

ศพอ. ได้ต้อนรบันักศึกษาฝึกงานทางออนไลน์ 
คณุ Kristy Sinclair-Lombardo ชาวออสเตรเลีย 
จากมหาวิทยาลยั TAFE, New South Wales 
(NSW) โดยก�าหนดการ ฝึกงานกบั ศพอ.เป็น
ระยะเวลา 6 เดือนเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563

คณุ Morita Takahiro หวัหน้าผู้แทน องคก์ารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่ น (JICA) 
ประจ�าประเทศไทย ได้เข้าเย่ียมชม ศพอ. และเข้าพบผูอ้�านวยการบริหาร ศพอ. ครัง้แรกในการ
รบัต�าแหน่งใหม่ เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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ศพอ. ได้รบัเชิญให้กล่าวข้อความเสริม
พลงั ในการมอบรางวลัด้านคนพิการทาง
ออนไลน์ในงาน “Mary Glowrey - Liliane 
Brekelmans Disability Award 2020” จดั
โดย Catholic Health Association of 
India เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563
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ศพอ. ในบทบาทของส�านักเลขาธิการเครือข่าย

เครือข่ายงานพฒันาคนพิการโดยชมุชนแห่งภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก 

(Community-Based Rehabilitation Asia-Pacific Network: CBR AP 
Network) 

 เครอืขา่ยดงักล่าวไดเ้ริม่จดัตัง้โดยศพอ.มสีว่นเป็นผูร้เิริม่และด�าเนินการหลกั ตัง้แต่ปี 2552 โดย
บทบาทลา่สดุที ่ศพอ.ไดส้นบัสนุนเครอืขา่ยดงักลา่วคอืการรว่มมอืกบัรฐับาลมองโกเลยี เครอืขา่ย CBR 
AP Network และหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ Asia-Pacific Community-
Based Inclusive Development Congress ครัง้ที ่4 ณ กรงุอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี ระหวา่ง
วนัที ่1-4 กรกฎาคม 2562 มผีูเ้ขา้รว่มการประชมุดงักลา่ว 683 คน จาก 43 ประเทศ โดยมผีูเ้ขา้รว่มจาก
ต่างประเทศ 165 ทา่น และ 518 ทา่นเป็นชาวมองโกเลยี

 ตามขอ้ตกลงรว่มในทีป่ระชมุระหวา่งสมาชกิเครอืขา่ย รฐับาลกมัพชูาจะเป็นเจา้ภาพในการจดัการ
ประชมุ Asia-Pacific Community-Based Inclusive Development Congress ครัง้ที ่5 ทีป่ระเทศกมัพชูา 
ในปี 2566 และส�านกัเลขาธกิารเครอืขา่ยจะอยูท่ีป่ระเทศกมัพชูา โดยทาง ศพอ.พรอ้มทีจ่ะมอบและ
ถ่ายทอดงานใหด้�าเนินการต่อไป

 ขณะน้ี เครอืขา่ย CBR AP ก�าลงัอยูใ่นระหวา่งการทบทวน ปรบัโครงสรา้งองคก์ร กลไกการท�างาน 
ระบบการประสานงาน และ การสือ่สารรวมถงึกระตุน้การมสีว่นรว่มของสมาชกิ
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เครือข่ายออทิสติกอาเซียน 
(ASEAN Autism Network: AAN)

 เครอืขา่ยออทสิตกิอาเซยีน เป็นเครอืขา่ยของกลุม่ ชมรม สมาคมของพอ่แมบุ่คคลออทสิตกิ รวม
ตวักนั 10 ประเทศในอาเซยีน ไดแ้ก่ ประเทศบรไูน กมัพชูา อนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี เมยีนมา่ร ์
ฟิลปิปินส ์ เวยีดนาม สงิคโปร ์ และประเทศไทย หลกัการของเครอืขา่ยน้ีคอื ‘Family Comes First’ 
(ครอบครวัตอ้งมาก่อน)

 เครอืขา่ยออทสิตกิอาเซยีน โดยศพอ. เป็นแกนน�าหลกัในการผลกัดนัและก่อตัง้เป็นทางการในปี 
2553 ถอืวา่ เป็นเครอืขา่ยหน่ึงทีเ่ขม้แขง็ซึง่ ศพอ.เป็นส�านกัเลขาธกิาร โดยล่าสดุเครอืขา่ยออทสิตกิ 
อาเซยีนไดร้บัการรบัรองในฐานะองคก์รรว่มมอืท�างานกบัส�านกังานเลขาธกิารอาเซยีน (Accreditation 
of Entities Associated with ASEAN) เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2563 และก�าลงัพฒันาความเขม้แขง็ของ
เครอืขา่ยไปสูค่วามยัง่ยนื การพึง่ตนเอง และการเป็นองคก์รอสิระ 

 เมื่อเดอืนธนัวาคม 2563 ในระหว่างการประชุมในรปูแบบออนไลน์ ASEAN Autism Network 
Congress ครัง้ที ่5 จดัทีป่ระเทศมาเลเซยี มกีารสง่มอบงานอยา่งเป็นทางการของประธานเครอืขา่ย จาก
ประเทศอนิโดนีเซยีไปยงัประเทศมาเลเซยี และการส่งมอบงานของส�านักเลขาธกิารจาก ศพอ. ใน
กรงุเทพฯ ไปยงั London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) ในกรงุ Jakarta ภายใต ้
ASEAN Autism Network Foundation ซึง่เป็นมลูนิธทิีไ่ดจ้ดทะเบยีนอย่างเป็นทางการในประเทศ
อนิโดนีเซยี

 ความส�าเรจ็ของเครอืขา่ยออทสิตกิอาเซยีนถอืเป็นการยกระดบัเครอืขา่ยประสานงานใหเ้ป็นองคก์ร
อยา่งเป็นรปูธรรมและเป็นผลงานของ ศพอ.ในการใชเ้วลาหน่ึงทศวรรษรว่มกบัพนัธมติรและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งมุง่มัน่สรา้งเครอืขา่ยใหเ้ขม้แขง็ ยัง่ยนื พึง่ตนเองไดใ้นอนาคต เป็นเวทใีนการร่วมท�างาน
ส�าหรบัสมาชกิพอ่แมผู่ป้กครองและบุคคลออทสิตกิในภมูภิาคอาเซยีนต่อไป
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สมาพนัธค์นหตึูงและสญูเสียทางการได้ยินแห่งภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก 

(The Asia-Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened: 
APFHD)
 สมาพนัธค์นหตูงึและสญูเสยีทางการไดย้นิแหง่ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก(APFHD) เป็นอกีเครอื
ข่ายหน่ึงที่เป็นทางการจดัตัง้เป็นสมาพนัธ์คนหูตงึและผูสู้ญเสยีทางการได้ยนิในภูมภิาคเอเชยีและ
แปซฟิิก ศพอ.เป็นองคก์รประสาน ผลกัดนัและรเิริม่ใหม้กีารก่อตัง้สมาพนัธด์งักลา่วในปี 2555 

 ปัจจบุนัสมาชกิสมาพนัธป์ระกอบดว้ย ผูแ้ทนจากประเทศบงัคลาเทศ กมัพชูา อนิโดนีเซยี ญีปุ่่ น 
ลาว มองโกเลยี เมยีนม่าร์ เนปาล นิวซแีลนด์ ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์ ปาปัวนิวกนีี และเวยีดนาม  
สมาพนัธฯ์ ท�างานอยา่งเขม้แขง็ และพยายามสรา้งบทบาทในเวทนีานาชาต ิ ระดบัโลก เชน่ กจิกรรม
ของ ‘World Hearing Day (WHD) 2019’
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เครือข่ายกลุ่มผูพิ้ทกัษ์สิทธ์ิคนพิการทางสติปัญญาในประเทศลุ่มน�้าโขง 

(The United Intellectual Disabilities (ID) Network in the Greater 
Mekong Sub-Region)
 เครอืขา่ยกลุม่ผูพ้ทิกัษส์ทิธิค์นพกิารทางสตปัิญญาในประเทศลุม่น�้าโขง ก่อตัง้เมือ่วนัที ่4-5 กนัยายน 
2556 ในระหวา่งการประชมุกลุม่ผูพ้ทิกัษส์ทิธิค์นพกิารทางสตปัิญญาในประเทศลุม่น�้าโขง จดัโดยกลุม่
ดาวเรอืง (กลุม่ผูพ้ทิกัษ์สทิธค์นพกิารทางสตปัิญญาของประเทศไทย) สมาคมผูป้กครองคนพกิารทาง
สตปัิญญาแหง่ประเทศไทย ศพอ. โดยความรว่มมอืของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความรว่มมอืของ
มนุษย ์องคก์าร Inclusion Japan และ Japan-ASEAN Integration Fund 

 ในการประชมุดงักลา่ว มผีูเ้ขา้รว่ม 98 คน เป็นผูแ้ทนคนพกิารทางสตปัิญญาและสมาชกิในครอบครวั
ในกลุม่ประเทศภมูภิาคลุม่น�้าโขง ไดแ้ก่ กลุม่ Rose (ประเทศกมัพชูา) กลุม่ Talent (ประเทศลาว) กลุม่ 
Future Star (เมยีนมา่ร)์ กลุม่ My Future (เวยีดนาม) และกลุม่ดาวเรอืง 

 เครอืขา่ยดงักลา่วเน้นการพฒันากลุม่พึง่ตนเอง และพทิกัษส์ทิธิข์องคนพกิารทางสตปัิญญา โดยมี
การประชมุสม�่าเสมอภายในประเทศ และประชมุในอนุภมูภิาค
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