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โครงการ The Youth and Sport in Physical Education (YSPE)  

“Sport for All 2008” 
ระหวางวันที่ 21 – 23 มกราคม 2551  

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎรธานี 
------------------------------ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงาน-
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และจังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดการ
แขงขันกีฬาระหวางนักเรียนปกติและนักเรียนพิการขึ้น  เม่ือวันที่ 21 – 23 มกราคม 2551 ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดสุราษฎรธานี ภายใตโครงการ The Youth and Sport in Physical Education (YSPE) 
ในหัวขอ “Sport for All 2008” 
 

     
 
โครงการน้ีมีเปาหมายเพื่อใหนักเรียนปกติและนักเรียนพิการไดเรียนรูประสบการณชีวิต

จริงบนความแตกตางในการอยูรวมกันอยางมีความสุข รวมทั้งไดแสดงออกถึงพลังแหงความสุขทั้งทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา โดยกระทรวงศึกษาธิการไดจัดโครงการในลักษณะของการ
แขงขันกีฬาเปตอง และกีฬาพ้ืนบานระหวางนักเรียนพิการและนักเรียนปกติใน 14 จังหวัดชายแดน
ภาคใต และตัวแทนนักเรียนในภาคเหนือ และภาคกลาง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎรธานี 
เนื่องจากเห็นวาเปนกีฬาที่สามารถเลนไดทุกเพศ ทุกวัย แมกระท่ังผูสูงอายุและผูพิการ นอกจากน้ียัง
เปนกีฬาที่สงเสริมความสามัคคีอีกดวย 

การแขงขันกีฬาเปตองระหวางนักเรียนปกติและนักเรียนพิการในครั้งนี้มีเยาวชนปกติ
และพิการท่ีมีความบกพรองดานสติปญญา ดานสายตา ทางการไดยิน และเด็กดอยโอกาสจากโรงเรียน
เฉพาะความพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนรวมใน 14  จังหวัดภาคใต และตัวแทนจาก
ภาคเหนือ และภาคกลาง รวม 32 หนวย  โดยตัวแทนจากภาคใต 27 โรงเรียน และภาคกลาง 3 
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ โรงเรียนการศึกษาพิเศษนครปฐม และ
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน ภาคเหนือ 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล และโรงเรียน
พิษณุโลกปญญานุกูล รวมเยาวชน ครู/อาจารย กรรมการและผูจัดการแขงขันประมาณ 1,000 คน  

    
 



 
การแขงขันครั้งน้ีไดแบงออกเปน 16 ประเภท รวม 264 ทีม ทุกประเภทการแขงขันจะ

ใชวิธีการจัดการแขงขันแบบแบงเปนสาย ๆ ละ 4 ทีม ทีมที่ชนะจะเขารอบตอไป ทีมที่แพ 2 คร้ังจะ 
ตกรอบ กติกาการแขงขันจะใชของสมาคมเปตองแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สํานักงาน-
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และระเบียบการแขงขันที่
คณะกรรมการจัดการแขงขันใชเฉพาะการแขงขันคร้ังน้ี โดยผูชนะการแขงขันจะไดรับถวยพรอมเหรียญ
รางวัลซ่ึงจะแบงออกเปน 16 ประเภท ไดแก  

1. ประเภททีมชาย 2 คน ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 
2. ประเภททีมหญิง 2 คน ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 
3. ประเภททีมชาย 3 คน ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 
4. ประเภททีมหญิง 3 คน ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 
 

   
 

    
 
ในพิธีเปดโครงการนายเสนห ขาวโต ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวม เปนประธานเปดการแขงขัน โดยมี 
นายสุนันท เทพศรี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูกลาวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรี- 
นครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส- 
ราชนครินทร ในฐานะองคอุปถัมภกีฬาเปตอง สําหรับในพิธีปดการแขงขันกีฬามีนายวินัย บัวประดิษฐ  
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนประธานมอบถวยรางวัลใหแกนักกีฬารวมกับ Dr.Darryl Macer 
Regional Advisor for Social and Human Science in Asia and Pacific สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 
และทานผูวาราชการจังหวัดไดใหโอวาทแกเยาวชน และกลาวปดการแขงขัน  

 การจัดโครงการในครั้ ง น้ีถือไดว า เปนค ร้ังแรกที่ ได เปดโอกาสให เยาวชนทั้ งที่ 
ดอยโอกาส/พิการ และเยาวชนปกติ ไดเรียนรูประสบการณรวมกัน บนพื้นฐานของความแตกตาง ไดรูจักที่
จะแบงปนซ่ึงกันและกัน อยูรวมกัน มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน และยงัรูจักใหอภัย อัน
จะเปนพื้นฐานที่จะทําใหเยาวชนไดเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีของสังคม และอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
ตอไป  

-------------------------------------- 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
24 มกราคม 2551 



คําเทิดพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

และ 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร 

โดย นายสุนันท เทพศรี  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
วันที่ 21 มกราคม 2551 

ณ สนามกีฬากลางจังหวดัสุราษฎรธานี 
------------------------ 

 

ในนามของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเปตองระหวางนักเรียนปกติและนักเรียน
พิการในหัวขอ Sport for All รวมทั้งนักเรียนและผูใหการสนับสนุนทุกทาน ที่ไดมาพรอมกัน ณ ที่นี้ 
ดวยความสมัครสมานสามัคคี ตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่ทรงมีตอ 
อาณาประชาราษฎร ตลอดระยะเวลายาวนาน ทรงเปนพระม่ิงขวัญและเปนที่เคารพสักการะสูงสุดของ
เหลาขาพระพุทธเจา 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยางหนักตลอด 
พระชนมายุ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารเปนประจําอยางตอเนื่อง และทรงเคยรับสั่งวา “แมวา
การชวยเหลือประชาชนผูยากไรและอยูหางไกลนี้จะนอยนิดเสมือนโยนกอนดินลงไปในทองทะเลก็ยังดี” 
ภาพที่พวกเราเห็นอยูเปนประจําคือการที่เสด็จพระราชดําเนินทักทายราษฎรและพระราชทานสิ่งของแก
ราษฎรทั้งที่พระวรกายบอบบางและพระชนมายุสูงมาก แตพระพักตรก็ยังมีรอยแยมสรวลตลอดเวลา 
ความจริงขอน้ีมีอยูวาพระองคทรงโปรดกีฬาหลายชนิด แตทรงเลนกีฬาตามระยะเวลาของพระชนมายุ 
เชน ทรงเลนแบดมินตัน ทรงมา สกี และระยะหลังทรงเปตองอยางเดียว  การทรงเปตองนั้นพระองคได
ทรงริเร่ิมเผยแพรอยางกวางขวางในประเทศไทย เพราะเห็นวาเปนกีฬาที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และ
ยังทําใหเกิดความสามัคคีอีกดวย พระองคเคยรับสั่งวา “กีฬาเปตองนั้นเหมาะกับบานเรา เพราะประหยัด
และอาจชวยแกปญหาสังคมได” และไดทรงสนับสนุนพระราชทานเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาเปตองถึงปละ  
1 ลานบาทเสมอมา 

ตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา พสกนิกรชาวไทยไดประจักษแกใจกันดีวา สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดทรงปฏิบัติงานถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดวยพระวิริยะอุตสาหะ
ยิ่ง เพ่ือแบงเบาราชภาระ ทําใหทรงคลายพระราชกังวลและวางพระราชหฤทัย นอกจากงานอันเปน 
พระราชกิจแลว พระกรุณาธิคุณที่ไดพระราชทานแกประชาชนทุกหมูเหลายังปรากฏเปนอเนกอนันต  
จึงนับไดวาทรงเปนเจาฟาองคสําคัญของราชวงศไทยที่อุทิศพระองคเพ่ือประโยชนสุขแหงปวงชนชาวไทย
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อยางแทจริง ภาพประทับใจที่คุนเคยและอยูในความทรงจําของประชาชนชาวไทยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
คือ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงเจริญพระชนมชีพ ไดเสด็จฯ ไปทรง
เยี่ยมเยียนราษฎรตามทองถ่ินทุรกันดารอยูเสมอ พรอมกับทรงนําแพทยอาสาไปใหการรักษาผู
เจ็บปวย โดยหลายครั้งจะมีสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ตามเสด็จอยูเคียงขาง จนเม่ือสมเด็จพระ
บรมราชชนนีไดเสด็จสูสวรรคาลัยแลว สมเด็ยพระเจาพี่นางเธอฯ ก็ทรงรับชวงสืบสานพระราชปณิธาน
เรื่อยมา โดยทรงรับเปนองคอุปถัมภองคกรตางๆ และกอตั้งองคกรใหมๆของพระองคเอง รวม 63 มูลนิธิ  
มีโครงการในพระอุปถัมภหลายรอยโครงการ ทั้งดานการศึกษา การสังคมสงเคราะห การแพทยและการ
สาธารณสุ ข  การต า งประ เทศ  การศาสนา  และ อ่ืนๆ   ล วนแต เป นพระกรณี ยกิ จที่ ท ร ง 
ใฝพระทัยทํานุบํารุงเพ่ือความเปนอยูอันดีของประราษฎร สมดังกับที่ทรงเปน รุงงาม แหงกรุง
รัตนโกสินทร ผูทรงอุทิศพระองคอยางมิรูเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงประชาราษฎร  ทรงเพียบพรอม
ดวยทศพิธราชธรรมและพระปรีชาญาณอันลึกซึ้ง  พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่ไดทรงบําเพ็ญ
ตลอดมาไดสรางประโยชนอยางอเนกอนันตแกประเทศชาติบานเมือง และประชาชนทั้งมวล  
สุดจะพรรณนา  เหลาอาณาประชาราษฎรไดอยูเย็นเปนสุขทั่วหลา ขาพระพุทธเจาขออาราธนา 
คุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงสแหงผลบุญอันประเสริฐที่ทรงบําเพ็ญอยูเนืองนิตย ไดโปรดอภิบาลให 
ใตฝาละอองธุลีพระบาททั้ง 2 พระองค ทรงเสด็จสูสรวงสวรรค พระเกียรติคุณอันไพศาลทรงเปน 
พระม่ิงขวัญโพธิ์ทองของปวงนิกรประชาตราบชั่วกาลนาน 

----------------------------------------
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บทอาเศียรวาท 
 

ดาวสองดวงจากฟาสูพื้นภพ 
แสงสวางกระจางจบขจรสยาม 
จรัสแสงเจรญิสุขสุดงดงาม 
สมพระนามจักรีวงศองคขัติยา 

ดาวสองดวงประดับใจไทยทุกหน 
ที่มืดมนก็กระจางสวางหลา 
ที่รอนรนผอนเข็ญเย็นอุรา 
ที่ทุกรอนโรคาพนลําเค็ญ 

บัดนี้ดาวทั้งสองคืนสูฟา 
ชาวประชาโหยไหคงไมเห็น 
พระเมตตาเตือนยํ้ายังฉ่ําเย็น 
คงอยูเปนมิง่ขวัญนิรันดรกาล 

เชิญเสด็จสูมรรคาวมิานฟา 
ขอพระสูสวรรยาทิพยสถาน 
เสวยสุขศรีพิมานกาญจน 
สถิตยในวิมานสวรรคนิรนัดรเทอญ 

 
 

ดวยเกลาดวยกระหมอม 
ขาพระพุทธเจาคณะกรรมการจัดการแขงขันเปตองเพื่อความเสมอภาค (Sport for All) 
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