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หัวข้อข่าว : สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพ
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โควิด 

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัด
ชายแดนใต้ ประจำปี 2564เราจะไม่ท้ิงกัน......ปันน้ำใจ.....สู้ภัยโควิด 

 
   กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือ และถุงปันน้ำใจสู้ภัย
โควิด-19 ตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 “เราจะไม่ท้ิงกัน......ปันน้ำใจ.....สู้ภัยโควิด” โดยโครงการฯ มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ จากกลุ่มแกนนำนิสิตนักศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
กับบริบทของแต่ละพื้นท่ีท่ีสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่นๆ ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ 

3. เพื่อเช่ือมต่อและสานพลังจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนา
โครงการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นท่ี 

4. เพื่อจัดต้ังศูนย์ เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ Inclusive 
Learning Center on Disabilities: ILCD ท่ีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อ
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจำเป็นเฉพาะบุคคล ให้กับเครือข่ายคนพิการท่ี
จังหวัดชายแดนใต้ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กล่าวว่า สมาคม
แม่บ้านทหารอากาศ ได้ดำเนินโครงการด้านสังคมมามากมายตลอดหลายปีท่ีผ่านมา รวมถึงโครงการนี้ด้วย ท่ี
ได้ดำเนินการมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้เป็นปีท่ี 5 ของโครงการ ภายใต้แนวคิดของการ การ
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน จากกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อ
นำไปสู่การเกิดเยาวชนผู้นำการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสังคม ท่ีสามารถจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศได้ในอนาคต จากแนวคิดนี้ จึงเป็นท่ีมาในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้น โดยความร่วมมือของ 
ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นท่ี 31 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และภาคีเครือข่ายหลักในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้ ท่ีมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดำเนินโครงการร่วมกัน 

    สำหรับในปีนี้ การดำเนินโครงการฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานเดิม เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ท่ัวโลก ท่ีในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบตรงต่อภาวะทางเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงทางด้านสาธารณสุขและด้านสังคมอย่างมิเคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของทุกๆ 
คน แย่ลงโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการท่ีต้องใช้ชีวิตท่ียากลำบากยิ่งขึ้นกับวิถีชีวิตท่ีต้องเปล่ียน ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึงการได้รับโอกาสจากสังคม คณะทำงานฯ จึงได้ปรับ
รูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน โดยการระดมจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการท่ีมีความพิการรุนแรงท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงส่ิงของอุปโภค 
บริโภคท่ีจำเป็นในการดำรงชีพเบื้องต้น ชุด Home Isolate สำหรับคนพิการท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง และจัดทำ
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 แผนเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก
ให้กับผู้พิการในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นท่ี มุ่งเน้น
การสานพลังจากภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการฯ เพื่อสร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริง
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน เช่ือว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและสร้างสันติสุขให้กับชายแดนใต้ได้ 

โดยจะมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 
กิจกรรมท่ี 1 พิธีรับ-มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 

2564  
เปิดโครงการประจำปี ท่ีห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร 2 ดอนเมือง โดยการส่งมอบอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการท่ีมีความพิการรุนแรงท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงส่ิงของ
อุปโภคบริโภคท่ีจำเป็นในการดำรงชีพเบ้ืองต้น ชุด Home Isolate สำหรับคนพิการท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง พร้อมท้ัง
มอบงบประมาณบางส่วน ท่ีได้รับบริจาคจากผู้ท่ีสนับสนุนโครงการให้กับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและ
ภาคีเครือข่ายคนพิการ ดำเนินการส่งมอบให้กับภาคีเครือข่ายการในการดำเนินกิจกรรมในพื้นท่ีต่อไป 
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ 
    พัฒนาศูนย์เรียนรู้ร่วมฯ ต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นสถานท่ีท่ีทุกๆ คนสามารถเข้ามาเรียนรู้ความพิการ ผ่าน
การซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลร่วมกัน และทำการแจกจ่ายให้กับคนพิการ
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นสถานศึกษาหลัก
ในการขับเคล่ือนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมอาสาสมัครแกนนำพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนำนิสิตนักศึกษาและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดและความสำคัญของอาสาสมัครแกนนำพัฒนาศักยภาพคน
พิการ ความเข้าใจในเรื่องความพิการในมิติต่างๆ / แนวคิด“จิตอาสา” เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ีของแต่ละเครือข่าย ซึ่งในปีนี้เราจะดำเนินการภายหลังจากท่ีสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น 

กิจกรรมท่ี 4 การปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ีของแต่ละเครือข่าย 
    ในกิจกรรมนี้แต่ละเครือข่ายจะปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีได้ออกแบบร่วมกันในพื้นท่ีของตนเอง โดย
ลงพื้นท่ีเยี่ยมคนพิการ เสริมพลังให้กับคนพิการ การลงพื้นท่ีของเครือข่ายเพื่อซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคล สำรวจความต้องการท่ีจำเป็น / ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรวมถึง
ประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    วันนี้เป็นอีกครั้งท่ีดิฉัน ได้เห็นพัฒนาการและการต่อยอดของโครงการ เห็นถึงการสานพลังของภาคี
เครือข่ายท้ังส่วนกลางและในพื้นท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกองทัพอากาศ ท่ีสามารถผลักดันแนวทางนี้ให้เกิดการ
สร้างกลไกการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เช่ือว่า จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้จะสร้าง “ต้นแบบ” เครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการท่ีมาจากกลุ่มแกนนำนิสิตนักศึกษาท่ีสามารถช่วยเหลือคนพิการในชุมชน
ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม / รวมถึงการเกิดขึ้นขององค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้ ท่ีมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    “ขอเพียงสังคม เปิดใจและให้โอกาสกับคนพิการทุกคนได้ใช้ศักยภาพของเขาให้เต็มความสามารถ เขา
เหล่านั้นจะอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้” เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนของการ
เปล่ียนแปลงให้แก่คนพิการ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเปิดโอกาส และเปล่ียนแปลงมุมมอง
ของสังคมไทยต่อคนพิการ  

    ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โมเดลต้นแบบของโครงการนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปล่ียนแปลงสังคม ท่ี
เปิดกว้าง และให้โอกาสคนพิการได้ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง พร้อม ๆ กับมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ท่ี
เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่สันติสุขชายแดนใต้ อย่างยั่งยืน 
 
 


