
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
กับงานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ 

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณพูนพศิ  อมาตยกุล * 

 
ในชวงระยะเวลานานกวา 30 ปที่ผานมาเปนที่ทราบกัน

ทั่วไปแลววา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเปนสมเด็จเจาฟาที่ทรงงานรวมกับคนพิการไวมากมายหลายดาน 
สุดที่จะบรรยายไดหมดสิ้น งานที่ทรงทํานั้นเมื่อรวมกันแลวอาจจะ
มากกวางานของมูลนิธิเพื่อคนพิการบางแหง หรืองานของกรมใด
กรมหนึ่งในแวดวงราชการก็ได โปรดสังเกตวาบทความนี้มิไดเขียนวา “ทรงทํางานเพื่อคนพิการ” (Work for 
People with Disability) หรือ “ทรงงานพระราชทานคนพิการ” แตใชคําวา “ทรงงานรวมกับคนพิการ” (Work 
with the Disabled Persons) ขอเรียนทานผูอานวา เร่ืองวิธีการใชคําที่กลาวขึ้นตนมานี้ ปรากฎวาทรงทราบดีมา
นานแลว ตั้งแตกอน พ.ศ. 2535 (คือกอนเริ่มโครงการกอตั้งวิทยาลัยราชสุดาอยางเปนทางการ) ทรงทราบวาทั่ว
โลกเขานิยมใชคําวา “Work with” ไมนิยมคําวา “Work for” ผูเขียนไดยินพระราชดํารัส เร่ืองการใชคํา Work 
with ประทานแกผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินตามเสด็จมา เมื่อวันที่เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ศาลายา และดวยคําวา Work with นี้เอง ทําใหทรงมีพระราชดํารัส โปรดเกลาฯ ให
เชิญคนพิการคนหนึ่งคือ พันโทตอพงษ กุลครรชิต เขามารวมเปนกรรมการมูลนิธิราชสุดา เพื่อใหงานของมูลนิธิ
ราชสุดาที่ทรงเปนองคประธานอยูแลวนั้น มีความถูกตองในกระบวนการที่วา งานที่ทําเกี่ยวกับคนพิการจําเปน
จะตองมีคนพิการรวมเปนกรรมการดวยอยางนอยที่สุด 1 คน และยังทําใหคําวา “Work with” มีความหมาย
ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 
พระราชกิจนานัปการ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงดําเนินการรวมกับคนพิการนั้น ถาจะกลาวตามกรอบ
ตัวบทกฎหมาย คือพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534) แลว ก็จะเห็นชัดวามีความเกี่ยวของกับงาน
ฟนฟูสมรรถภาพคนการครอบคลุมครบทั้ง 4 ประการตามที่กฎหมายกําหนดไว  คือไดทรงสนับสนุนใหมีการ
ฟนฟูฯ ทางการแพทย เชน การจัดสงคนพิการจากมูลนิธิสายใจไทยไปรับการรักษา ใสแขนขาเทียม และสงคน
พิการจากตางจังหวัด เมื่อทรงพบในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร ใหไปรักษาพยาบาลโดยเปนคนปวยใน
พระราชูปถัมภ  พระราชทานทุนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอุปกรณการศึกษาใหแกนักเรียนพิการใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ   พระราชทานแนวพระราชดําริโครงการและเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพื่อคนพิการ ซึ่งจัดวาเปนงานบริการทางสังคมใหคนพิการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมเสมอหรือใกลเคียงกับคนปกติ 

* มูลนิธิราชสุดา    พฤศจิกายน  2547 



ทายที่สุด สําหรับเรื่องการประกอบอาชีพของคนพิการนั้นเลา ก็มีงานที่ทรงสนับสนุนใหคนพิการไดรับ
การฝกอาชีพ ใหไดทํางานศิลปาชีพตามโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานเพลงพระราชนิพนธใหจัดทําเปนแผนซีดี  เพื่อใหคนพิการทางการเคลื่อนไหว นําไปใชในการ
ฝกงานการตลาด เพื่อใหมีความเขาใจในวิธีการประกอบอาชีพ เปนตน 

สรุปคืองานที่ทรงทําไปแลว ไมมีคําวาขาดตกบกพรองในกระบวนงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเลย ทรงทําแลวครบดีทั้ง 4 อยาง 
อีกประการหนึ่ง สมัยนี้ เมื่อจะกลาวถึงงานใหมๆ ซ่ึงกาวหนาไปในเชิงเทคโนโลยีแลว มักจะหนีไมพนคําวา “มี 
Vision หรือ วิสัยทัศนดี” หากจะกลาวใหเหมือนๆ กับเรื่องของคนทั่วไป ก็นาจะขมวดเปนประโยควา “สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระวิสัยทัศนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการเปนที่เดนชัดและเกิดเปนประโยชน
ยิ่งนัก” ผูเขียนบทความนี้ ไมประสงคที่จะใชคําวา “พระวิสัยทัศน” หากแตขอยืนยันใชคําเกาวา  “มีพระบัญชา 
หรือมีพระราชดําริใหจัดการเร่ืองนั้นเรื่องนี้” เพราะการที่มี  พระบัญชา มีพระราชดําริใหดําเนินการ  ยอมเปน
การแสดงเจตจํานง เปนเรื่องของการนําแนวความคิดไปลงมือทําการ มีความหมายดีกวาคําวาวิสัยทัศนมากนัก  
เพราะคําวาวิสัยทัศนอาจจะเปนเพียงแนวความคิดที่ผุดขึ้นมาในสมอง หรืออากาศลอยๆ  แลวไมไดมีการกระทํา
ตามมาก็ได ซ่ึงจะไมงามเทากับคําวา “มีพระบัญชา หรือมีราชดําริใหดําเนินการ” 

นับตั้งแตป 2534 ที่ไดเร่ิมงานใหญเกี่ยวกับคนพิการ คือ การกอตั้งวิทยาลัยราชสุดา มาถึงวันที่เขียน
บทความนี้ เปนเวลา 14 ปเต็ม  ผูเขียนไดทราบถึงงานเทคโนโลยีเพื่อคนพิการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดทรงทําและทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหดําเนินการไวหลายเร่ือง เห็นสมควรที่จะได
รวบรวมเรื่องทั้งหลายที่ไดเห็นมาบางเรื่องใหปรากฎไวในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการคนควาและอางอิง 
ที่สําคัญคือเปนการเฉลิมพระเกียรติ และระลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีตอคนพิการ  จึงขอบรรยายสรุปไว 
ตามลําดับดังนี้ 

 
เรื่องท่ี 1 พระราชทานทุนดงูานเทคโนโลยใีนสหรัฐอเมริกาใหแก  
               คนตาบอด 

เมื่อป พ.ศ.2534-2536  กอนการกอตั้งวิทยาลัยราชสุดา  ไดพระราชทานเงินทุนคาเดินทาง ใหนักศึกษา
ตาบอด ซ่ึงเรียนจบปริญญาโทสาขาการประพันธเพลงดนตรีจากมหาวิทยาลัยเซนทโอลาฟ รัฐมินิโซตา 
สหรัฐอเมริกา  รับทุนระยะสั้นเปนคาเดินทาง ไปดูงานเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสิ่งอํานวยความสะดวก   
ณ เมืองตางๆ ที่มีหนวยงานของคน 
ตาบอดตั้งอยู อาทิที่นครนิวยอรค สํานักงาน World Blind Union ที่เมืองบัลติมอร รัฐแมรี่แลนด ฯลฯ เพื่อนํา
ประสบการณกลับมาสูประเทศไทย  นักศึกษาผูนี้คือนายมณเฑียร บุญตัน เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยแลว ไดมาเปน
อาจารยและเปนหัวหนางานเรื่องเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกของวิทยาลัยราชสุดา โดยเริ่มงานกับวิทยาลัย
ราชสุดาเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2536  หลังจากที่ไดเขาเฝา แลวถวายงานตางๆ มากมายผานทาง E-mail บาง เขา
เฝาบาง ก็มีรับสั่งวา อาจารยมณเฑียรเปนคนที่มีความสามารถสูงมาก มีความรูเร่ืองคอมพิวเตอรเทคโนโลยี ดียิ่ง



กวาคนทั่วไป ภาษาอังกฤษก็ดีมาก ทั้งการพูดและการเขียน สมัยนั้นคนตาบอดที่ใชคอมพิวเตอรคลองแคลวหา
ไดยากในประเทศไทยทรงทราบวาอาจารยมีความชํานาญใชเครื่องคอมพิวเตอรติดตองานตางประเทศ รวมทั้ง
คนขอมูลตาง ๆ จาก Website ไดดีเยี่ยม รับสั่งวาคนที่มีลักษณะสมบูรณดวย Technology Oriented อยางอาจารย
มณเฑียรนี้ คนที่ทํางานดวยจะไมรูสึกเลยจนนิดวา อาจารยมณเฑียรเปนคนพิการ 

มีเหตุการณที่โจรไดปนเขามาทางเพดานบานที่บานพักของอาจารยมณเฑียร ซ่ึงอยูในหมูบานศาลายา
นิเวศฯ ขนของมีคาตางๆ ไปถึงสามครั้ง คร้ังที่ 3 ไดขโมยเอาเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Note Book ของอาจารยไป
ทั้งชุด เมื่อทรงทราบเรื่องนี้ก็มีพระราชปรารภวา ขโมยนั้นใจรายเหลือทน เหมือนกับตัดแขนตัดขาใหอาจารย
มณเฑียรเปนอัมพาต พิการซอนยิ่งขึ้น เพราะขาดอุปกรณที่จะสื่อสาร   จึงพระราชทานเครื่อง Sony Lap Top 
ราคาแพงมากในยุคนั้น ใหอาจารยไดมีไวใชแทนในทันที เร่ืองนี้แสดงใหเห็นวาทรงเขาพระทัยในเรื่อง
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนตาบอดเพียงใด และพระเมตตานั้นสุดที่จะบรรยายได 

 
เร่ืองท่ี 2  โปรดฯ ใหรับคนพิการที่มีศักยภาพ  มาเปนผูนําทาง 
                เทคโนโลยี 

เร่ืองนี้เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2535 คร้ังนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงานการประชุมใหญของ
คนพิการทั่วโลก (ICVES) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทรงพบคนตาบอดไทย ช่ือ นายวีระแมน นิยมพล 
ไดนําเทคโนโลยีการแปลง Text ภาษาไทยที่อยูบนจอภาพใหเปลี่ยนออกมาเปนอักษรเบรลลไทย ที่สามารถอาน
ไดดวยนิ้วมือบนเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล (Braille Display) และยังสามารถสั่งพิมพดวยเครื่องพิมพอักษร
เบรลล (Braille Printer) ออกมาเปนเอกสารอักษรเบรลล 2 หนาบนแผนเดียวกันไดในทันที ทอดพระเนตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่นายวีระแมนคิดขึ้นได เพราะไดไปเรียนในระดับปริญญาโทในสหรัฐและทํางานอยูใน
เมือง Philadelphia วันนั้นมีรับสั่งวา  คนไทยควรมีคนพิการไทยที่คิดเทคโนโลยีที่ตองการขึ้นใชเองไดอยางนาย
วีระแมนคนนี้ เพราะรูปญหาและความตองการดีกวาจะใหคนปกติชวยคิดให 

ตอมาไดทรงพระกรุณาใหรับนายวีระแมนมาทํางานที่วิทยาลัยราชสุดาและไดทํางานเรื่องโปรแกรมการ
อานจอภาพออกเสียงภาษาไทยวิจัยรวมกับอาจารยดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน แหงคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ไดผล
กาวหนาเปนอันมากและยังทํางานอยูในวิทยาลัยราชสุดาตอมาจนทุกวันนี้ 

 
เร่ืองท่ี 3 การจัดงานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกครั้งแรกใน 
               เอเซียอาคเนย    

วันที่  23-27 พฤษภาคม 2539 มีพระบัญชาให กระทรวงวิทยาศาตรและเทคโนโลยี  ศูนย NECTEC  
วิทยาลัยราชสุดา และหนวยงานบริการคนพิการทั้งหลาย รวมกันจัดงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ 
คร้ังที่ 1 ที่โรงแรมอิมพีเรียล ถนนวิทยุ เปนเวลารวม 5 วันติดตอกัน นับเปนการจัดงานแสดงอุปกรณส่ิงอํานวย
ความสะดวกเพื่อคนพิการครั้งแรกในประเทศไทย เสด็จพระราชดําเนินเปดงานและประทับฟงคําบรรยาย มีทาน
รองนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิน ชินวัตร รับเสด็จและรวมประชุมในครั้งนั้นดวยนับเปนการเปดศักราชใหผูบริหาร



ระดับรัฐบาลทราบถึงความจําเปนและความประสงคของคนพิการที่จะตองมีเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก
เพื่อการศึกษาเพื่อการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ งานครั้งนั้นเปนขาวลงใน Website กระจายไปทั่วโลก 
ประเทศไทยไดรับการยกยองวา “ไดใหโอกาสและสิทธิแกคนพิการในดานเทคโนโลยีเปนอยางดี” งานนี้ยังได
พระราชทานเงินทุนทําการวิจัยคําศัพทภาษามือ สําหรับการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักศึกษาหูหนวกจนไดมี
การเผยแพรคําศัพทเหลานั้นเปนภาษามือมากกวา 300 คํา บันทึกลงในแผน CD-Rom พระราชทานใหใชกันไป
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีองคกรตางๆ นําเทคโนโลยีทันสมัยตางๆ มารวมแสดงเปนอันมาก สรุปไดวา ทรงเปน
ผูนําในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อคนพิการของประเทศไทยอยางแทจริง 

 
เร่ืองท่ี 4 โปรดเกลาฯ ใหอาจารยชาวสหรัฐพิการทางสายตาเขา 

มาสรางและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อคนตาบอดและ 
สายตาเลือนรางที่วิทยาลัยราชสุดา 
เร่ืองนี้เกิดเมื่อเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2539 พระราชทานทุนใหอาจารยจากวิทยาลัยราชสุดา 3 คน

ออกไปดูงาน Technology Conference ที่มหาวิทยาลัย UCLA at Northridge จัดขึ้น ณ เมือง Los Angeles แลว
ตอมา ไดก็รับอาจารย Richard Banks ซ่ึงเปนคนสายตาเลือนราง เขามาสอนและติดตั้งระบบ E-mail สําหรับคน
ตาบอดใชเปนการเฉพาะ วิทยาลัยราชสุดามีระบบ E-mail ใชเปนของตนเองตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ปเดียวกัน 
ไดรับการถายทอดความรูและทักษะเกี่ยวกับการชวยคนตาบอดไวใหคนพิการทางสายตาในประเทศไทย จน
สามารถทํางานเองไดเปนครั้งแรก  

 
เร่ืองท่ี 5 โปรดเกลาฯ พระราชทานเงินทุนในการกอตั้งหองคอมพิวเตอร และทํางานวิจัยเทคโนโลยีการอานออก 

เสียงภาษาไทยจาก Text บนจอภาพ สําหรับคนพิการ 
เร่ืองนี้มีทั้งงานเทคโนโลยีที่ไดรับพระราชทานเงินทุน  จากบรรดาที่ทูลเกลาฯ ถวาย เชนทุนของบริษัท

กรุงไทยการไฟฟา ทุนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ไดใชจายเงินไปแลวประมาณ 10 ลานบาท สราง
หองคอมพิวเตอรขนาดใหญขึ้นที่วิทยาลัยราชสุดาสําหรับนักศึกษาไดใชงานและเปนทุนวิจัยเทคโนโลยีการอาน
ออกเสียงภาษาไทยจาก Text ที่ปรากฎอยูบนจอภาพ โดยใชโปรแกรมที่นายพุฒิพล พลยานันท คิดขึ้น  ช่ือวา 
“โปรแกรมตาทิพย” งานประสบความสําเร็จในการอาน Text ที่เขียนผสมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให
อานออกมาเปนเสียงที่ฟงไดชัดถอยชัดคําแทนการอานดวยสายตาธรรมดา ทรงพระกรุณาใหนําออกเผยแพรใช
กันในกลุมผูพิการทางการอานมาตั้งแตกลางป พ.ศ. 2547 ทั้งยังเปนโปรแกรมที่เปดกวางใหผูสนใจทั่วไป
นําไปใชขยายผล หรือจะนําไปพัฒนาตอได โดยไมมีการหวงหาม 

 
เร่ืองท่ี 6 โปรดเกลาฯ ใหจัดทําหนังสือเสียงระบบเดซี่ ชวยผู 
               พิการทางการอาน 



เร่ืองนี้ อาจารยมณเฑียร บุญตัน ไดนํา Mr.Hiroshi Kawamura  ชาวญ่ีปุน และตัวแทนจากสํานักงาน 
JSRPD ซ่ึงทํางานเกี่ยวกับการผลิตสื่อส่ิงพิมพใหเปนหนังสือเสียงระบบคอมพิวเตอร  เพื่อใชสําหรับคนพิการ
ทางสายตาเขามาเฝาทูลเกลาฯ ถวายโปรแกรมคอมพิวเตอร ช่ือ “DAISY” จากนั้นไดพระราชทานเงิน จาก
กองทุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหจัดตั้งสํานักงานผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี่ขึ้นที่อาคารมูลนิธิราชสุดา เร่ิม
ตั้งแตกลางป พ.ศ.2545 ปจจุบันไดผลิตหนังสือเสียงเดซี่ใชการไดแลวกวา 300 รายการ  มีทั้งหนังสือพระราช
นิพนธ ประวัติศาสตร วรรณคดี  โบราณคดี  ดนตรี และชวยอานตําราวิชาการใหนักศึกษาตาบอด เปน 
Production House หนังสือระบบ Daisy ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

 
เร่ืองท่ี 7  โปรดเกลาฯ ใหสํานักงาน NECTEC  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดตั้ง “โครงการ IT ตามพระราชดําริ”  
เร่ืองนี้เร่ิมขึ้นในป พ.ศ.2538 หนึ่งปกอนจัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการครั้งที่ 1 (ที่กลาวแลว

ในเรื่องที่ 3 ขางตน) โครงการดังกลาวไดสรางอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก  ช่ือเปนภาษาอังกฤษวา “Assistive 
Technology Center (ASTECT)”  ซ่ึงมีอาจารยวันทนีย  พันธชาติ เปนผูอํานวยการคนปจจุบัน ตั้งแตยังเปนงาน
ในพระราชดําริ มีผลงานเครื่องชวยคนพิการใหมๆ เกิดขึ้นหลายอยาง  เชน 

-  อุปกรณชวยพูดออกเสียงแทนคนพกิารที่พูดไมไดมีช่ือวา “โอภา” (Alternative Communication Aids 
Device)ซ่ึงพูดแทนไดมากถงึ 60 ขอความ มีทั้งชนิดตั้งโตะและชนิดพกพา 

-  โปรแกรมชวยการสื่อสาร มีช่ือวา “ปราศรัย” (Alternative Communication Aids Software) สําหรับผู
ที่ส่ือสารดวยการพูดไมได แตจะใชสัญลักษณเปนรูปภาพแทนคําพูด ผานอุปกรณคอมพิวเตอร 

-  โทรศัพทสงขอความสําหรับคนหูหนวกผานระบบโทรศัพททั่วไป 
-  โปรแกรมภาษามอืไทยชุดคําศัพทการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  
-  สวิตชไฟฟาพูดได  สามารถกดปุมใหพูดแทนคนพิการที่พูดไมได โดยบันทึกเสียงไวลวงหนาทั้งชนิด
พูดขอความเดียว และที่พูดเปนขอความตอเนื่อง 

-  โปรแกรมแปนพิมพบนจอภาพ สําหรับชวยคนที่ไมมีมือจะเขียนหนังสือหรือเขียนหนังสือไมได ตอง
ใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแทน 

-  โปรแกรมมัลติมีเดียคลังคําศัพท  มีทั้งศัพทภาษาอังกฤษและภาษาไทย ชวยเสริมพัฒนาการทางภาษา
สําหรับผูที่บกพรองทางการเรียนรูภาษา 

-  อุปกรณควบคุมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน สําหรับชวยคนพิการที่เปนอัมพาตใหสามารถจัดการกับ
เครื่องไฟฟาชนิดตางๆ รวม 5 ชนิด เกิดความสะดวก ไมตองใชสวิตชธรรมดาถึง 5 อัน 

-  ลอเล่ือนที่เคลื่อนที่ไดดวยไฟฟา (Electric Wheel Chair)  
-  โตะปรับระดับแบบตาง ๆ สําหรับผูพิการทางกาย 

 ฯลฯ 



นอกเหนือจากตัวอยางที่กลาวมาแลวขางตนประมาณ 7 เร่ืองใหญ ๆ  ยังมีงานที่ทรงสนับสนุนใหคน
พิการไดรวมทําการวิจัยกับนักวิจัยที่เปนคนปกติ เชน งานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรอักษรเบรลล  เปนตน 
 ทายที่สุด ไดพระราชทานเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกไปสูชาวไทยมุสลิมภาคใต เทาที่ทราบมีอยู
ไมนอยกวา 3 ราย สองคนแรกเกิดมาไมมีแขนทั้งสองขาง ไดมีพระบัญชาใหอาจารยวันทนีย  พันธชาติ  ไปชวย
จัดการใหอุปกรณชวยการเขียนหนังสือ  อีกคนหนึ่งเปนอัมพาตขาเสียทั้งสองขางเนื่องจากปวยเปน Spina Bifida 
ปจจุบันไดรับพระราชทานอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก จนสามารถไปเรียนหนังสือรวมกับคนทั่วไปไดแลว 
 บทความฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งที่รวบรวมไดในระยะเวลาอันสั้น อาจจะมีอีกหลายเรื่องที่ตกหลนไปบาง  
หากผูใดมีขอมูลเกินกวานี้ ผูเขียนยินดีรับขอติเตียน และพรอมจะแกไขใหสมบูรณยิ่งๆ ขึ้นตอไปอีกในอนาคต 
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