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สำร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๑   เดือน  มกรำคม   พุทธศักรำช    ๒๕๖๑ 

 

ขวัญปีใหม่ก้ำวไปกับ พม. เปิดศูนย์บริกำรคนพกิำรกรุงเทพมหำนคร  
เพื่อบริกำรของคนพกิำรอย่ำงครบวงจร 

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพกิำร สำนต่อ 
9 ของขวัญปีใหม่ก้ำวไปกับ พม. เปิดศูนย์บริกำรคนพิกำร
กรุงเทพมหำนคร เพื่อบริกำรของคนพกิำรอย่ำงครบวงจร  

นำยสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร กล่ำวว่ำ  กรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร (พก.) ได้มีกำรขับเคล่ือนกำรส่งเสริม
และยกระดับคุณภำพชีวิตคนพิกำร เพื่อให้เข้ำถึงสิทธิและ

สวัสดิกำรอย่ำงควำมเท่ำเทียมในสังคม ด้วยแนวคดิเปล่ียน "ภำระ" เป็น "พลัง" ของสังคม โดยได้ก ำหนดให้มีกำร

จัดตัง้ศูนย์บริกำรคนพิกำรขึน้  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ด าเนินการขบัเคลื่อน

งานศนูย์บริการคนพิการ ระดบัจงัหวดั จ านวน 76 จังหวดั และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดตัง้ศนูย์บริการคนพิการทั่วไป ให้

ครบ 1,752 ศูนย์ เพ่ือเป็นศูนย์รวมการให้บริการและอ านวยความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service 

ส าหรับคนพิการ ผู้ดแูลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ รวมทัง้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ช่วยสง่เสริมการเข้าถงึสิทธิ 

สวสัดิการ และบริการของภาครัฐ ตลอดจนการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่คนพิการและผู้ดแูลคนพิการ พร้อมการส่งเสริมอาชีพ

และการจ้างงานคนพิการ อาทิ บริการนวดคนตาบอด ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของคนพิการ ร้านกาแฟคนพิการลานดนตรี S2S 

ศนูย์รับบริจาคกายอปุกรณ์ และศนูย์สายดว่น 1479 เพ่ือคนพิการทัง้มวล 

นอกจำกนีย้ังได้ขยำยจุดกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรคนพกิำรกรุงเทพมหำนคร 4 มุมเมือง (Service Link) 
อำท ิลำดกระบัง มีนบุรี สำยไหม และอ้อมน้อย โดยด ำเนินงำนในลักษณะ ศูนย์บริกำรใกล้ตัว ใกล้ใจ ส ำหรับคน
พกิำรด้วยควำมร่วมมือในรูปแบบประชำรัฐ 
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ข่ำวดี!!ผู้ประกันตนคนพกิำร สำมำรถเลือกสิทธิรักษำพยำบำลได้ 

 

คนพิกำรที่เป็นผู้ประกันตน มีสิทธิเลือกกำรรักษำพยำบำลได้แล้ว(ส ำหรับผู้ประกันตนที่ขึน้ทะเบียนคนพิกำร)เร่ิม

ตัง้แต่วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2560    โดยผู้ พิการท่ีเป็นผู้ประกนัตน สามารถเลือกการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกนัสงัคม

(สปส.)หรือ สิทธิบตัรทอง(สปสช.)อย่างใดอย่างหนึง่ ได้ปีละ 1 ครัง้   

สิทธิประกันสังคม(สปส.) 

 เข้ารับรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิฯ ท่ีเลือกเอง ทัง้รัฐ และเอกชน 

 เร่ิมใช้สิทธ์ิได้ทกุวนัท่ี 1 และ 16 ของเดือน นบัแตว่นัท่ีมาย่ืนเร่ืองเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล 

 หากไมม่าเปลี่ยนแปลงสทิธิการรักษา จะถือวา่ประสงค์จะใช้สิทธิบตัรทอง 

สิทธิบัตรทอง(สปสช.)  

 เข้ารักษาพยาบาลในหน่วยบริการของระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน ให้เป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ี สปสช.ก าหนด 

ทัง้นีห้ากไมพ่อใจสิทธิการรักษาพยาบาลที่เคยเลือกไว้ สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ

ได้ท่ีหน่วยบริการของส านกังานประกนัสงัคมทกุแห่งทัว่ประเทศ ตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี 

ติดตอ่สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี สายดว่น 1506ท่ีมาข้อมลู:ส านกังานประกนัสงัคม ก.

แรงงาน(krobkruakao.com 27 พ.ย.60) 

 

 

 

 

http://krobkruakao.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
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บัณฑติหนุ่มสวมชุดครุยกอดพ่อพกิำร 

พ่อผมมีแขนข้ำงเดียว บัณฑิต
หนุ่มสวมชุดครุยกอดพ่อพกิำร 
แม้ร่ำงกำยไม่สมบูรณ์แต่เก็บ
เงินส่งลูกเรียนจนจบ...อบอุ่น

หัวใจเกินบรรยำย!  ผู้ ใช้เฟซบุ๊ก

ช่ือว่า เป็นต่อ จิระเนตร ได้แชร์

รูปภาพไปยงัเพจเฟซบุ๊ก YouLike (คลิปเดด็) เป็น รูปภำพ

ของบัณฑิตหนุ่มคนหน่ึงสวมชุดครุยสีขำวเต็มยศยืน
กอดชำยร่ำงผอมผิวคล ำ้ สะพำยเล่ือยไฟฟ้ำยืนอยู่
ท่ำมกลำงกองไม้แต่ที่ท ำให้ภำพนีส้ะดุดใจเน่ืองจำก

ชำยคนนั้นมีแขนเพียงข้ำงเดียว   เป็นต่อ จิระเนตร 

เขียนข้อความระบุว่า  ซำบซึง้และดีใจกับคุณพ่อจริงๆ

ค่ะ พ่อพิกำร แขนมีข้ำงเดียวอำชีพรับจ้ำงตัดไม้ 

ท ำงำนเก็บเงินส่งลูกเรียนจนจบได้รับปริญญำ แม้

รูปภาพนีไ้ม่ได้มีค าบรรยายถงึรายละเอียดมากนกัแต่แค่นี ้

ก็สามารถเล่าเร่ืองราวได้ทัง้หมด ความรักของผู้ เป็นพ่อท่ี

แม้ร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ยงัสู้ท างานเก็บเงินเพ่ือส่งเสียให้

ลกูมีอนาคตท่ีดี ดแูล้วอบอุน่ในหวัใจและสร้างแรงบรรดาล

ใจพร้อมทัง้เป็นแรงกระตุ้นให้กบัสงัคมได้เป็นอย่างดี เมื่อ

ชาวเน็ตได้เห็นภาพนีก้็ได้แสดงความคิดเห็นกนัตา่งๆนานา 

ร่วมช่ืนชม 2 พ่อลูกและฝากข้อคิดให้กบัตวัลกูชาย พร้อม

ฝากข้อคิดไปยงัสงัคมให้ตระหนกัถึงความยากล าบากของ

พ่อแม่ท่ีต่อสู้ ชีวิตเพ่ือลูกๆ เพราะฉะนัน้ลกูๆ ทุกคนควรใช้

ชีวิตในทางท่ีดีท ามาหากินสจุริตเพ่ือตอบแทนพระคณุท่าน 

และยังบอกอีกด้วยว่าวันท่ีถือว่าประสบความส าเร็จ

มากกวา่วนัรับปริญญาก็คือวนัท่ีลกูสามารถท างานเก็บเงิน

เลีย้งพ่อแมไ่ด้ด้วยตนเองและให้พ่อแม่ได้อยู่อย่างสขุสบาย

จงึเป็นการตอบแทนและเป็นความส าเร็จท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุใน

ชีวิต 

มูลนิธิคุณพุ่ม  มอบทุนกำรศึกษำให้แก่เดก็พเิศษ  

วัน นี  ้ (  30 พ.ย.  60 ) ท่ี ห้องประชุมบางนรา 1 ศูน ย์

การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส นำยสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดนรำธิวำส เป็นประธำนมอบทุนกำรศึกษำ 
มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำช
กัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี องค์ประธำนมูลนิธิคุณพุ่ม 
เพื่อมอบให้กับเด็กออกทสิติก และพิกำรทุกประเภท 
จ ำนวน 105 ทุน รวมเป็นเงนิ 525,000 บำท  

โดยพิธีรับมอบทุนมีผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและพิการ

ทุกประเภทนัน้เดินทางมาร่วมในพิธีด้วย ซึง่เด็กเหล่านีจ้ะ

ได้รับทุนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือครอบครัว 

แบ่งเบาภาระส าหรับผู้ ปกครองในการซือ้ของท่ีจ าเป็น

ให้กบัเด็ก  ส ำหรับทุนกำรศึกษำเด็กออทสิติกและเด็ก

พิกำรในมูล นิ ธิ คุณ พุ่ม นี ้ เกิดขึ ้น เ น่ืองมำจำก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำ
พรรณวดี องค์ประธำนมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระ
เมตตำสนับสนุนกำรศึกษำส ำหรับเด็กออทิสติกและ

เด็กพิกำรทุกประเภท เพ่ือให้ผู้ปกครองไปพัฒนาบุตร

หลานให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงความ

จ าเป็นเฉพาะบคุคล 

'รพ.สิรินธร ขอนแก่น'รับมอบเงนิบริจำค 
 ผลิตมือเทียมผู้พกิำรฟรี 

โ ร ง พย ำบ ำ ลสิ ริ น ธ ร 
ขอนแก่น รับมอบเงิน
บริจำคเป็นทุนและผลิต
มือเทียมส ำหรับผู้ป่วย
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หรือผู้พิกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย เมื่อเร็ว ๆ นี ้แพทย์

หญิงวรุณยุพา พรพลทอง รองผู้ อ านวยการกลุ่มภารกิจ

บริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น 

พร้อมด้วย แพทย์หญิงปริยสุทธ์ิ อินทสุวรรณ นายแพทย์

ช านาญการพิเศษ  

และบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น รับมอบ

เงินจาก นายปรีดา สุขใจ นายอ าเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น และคณะ ประกอบด้วย นายสายันต์ ขอนสัก , 

นายจักราวิทย์ นาสมใจ, ร้อยเอกสมยศ สมอออน,นาย

พงษ์ศิริ โทณะพงษ์ และ หจก.พีเอส อินเตอร์เฟรม แอนด์ 

ซพัพลาย เพื่อเป็นทุนและจัดหำเคร่ืองพิมพ์สำมมิติ 

3D อุปกรณ์กำรผลิตมือเทียม ส ำหรับให้ผู้ป่วยหรือผู้
พิกำรที่ สูญเ สียมือจำกอุบัติ เหตุ  ใ ช้ โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย 

รมว.พม.ส่ังจ้ำงงำนคนพกิำรในภำครัฐปี 61 
ต้องครบ100% 

  “อนันตพร” ตรวจเยี่ยม “พก.” ส่ังบริหำรจัดกำรดูแล
เงินกองทุนคนพิกำร ล่ันจ้ำงงำนคนพิกำรในภำครัฐปี 

61 ต้องครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันท่ี 6 ธ.ค.  ท่ีกรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ถ.ราชวิถี 

กทม. พล.อ. อนนัตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับฟังบรรยายสรุป

ภารกิจในภาพรวมของการท างานของพก. โดยมี  นาย

สมคิด สมศรี อธิบดีพก. เป็นผู้น าบรรยายสรุป จากนัน้ได้

มอบนโยบาย  แนวทางการด าเนินงานตามภารกิจของ 

พก. พร้อมกบัเดินตรวจเย่ียมอาคารสถานท่ี พร้อมพบปะ

พูดคุยกับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีอาคาร 60 ปี กรม

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ในบริเวณสถาน

สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจใน

ปฏิบตัิงาน 

โดย พล.อ.อนันตพร กล่ำวว่ำ ปัจจุบันมีคน

พิกำรที่ขึน้ทะเบียนและมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
จ ำนวน 1.8 ล้ำนคน คนกลุ่มนีจ้ะมีสิทธิได้รับกำร
รักษำพยำบำล กำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย รวมถึง
บริกำรและสวัสดิกำรต่ำงๆ อำทิ กำรเพิ่มเบีย้ควำม
พิกำร จำก 500 บำท เป็น 800 บำท และในปี 2561  
พก. มีแผนการด าเนินงานท่ีจะส่งเสริม ให้คนพิการไทย

ได้รับการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ โดยการจดัตัง้ศนูย์

ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการระดับประเทศและ

อาเซียน เพ่ือเป็นศนูย์ต้นแบบในการจัดบริการส าหรับคน

พิการ อาทิ ศนูย์บริการคนพิการ ศนูย์สายดว่น 1479  พืน้ท่ี

อารยสถาปัตย์ต้นแบบลานดนตรี S2S และเป็นศนูย์กลาง

การ เ รี ยน รู้และการพัฒนาคุณภาพ ชี วิตคนพิการ

ระดบัประเทศและภมูิภาคอาเซียน พฒันาศกัยภาพนกัร้อง

นกัดนตรี S2S สูร่ะดบัสากล การจดับริการสนุขัน าทางครัง้

แรกในประเทศไทย และการจ้างงานคนพิการครบ 100 

เปอร์เซน็ต์ 

พล.อ. อนันตพร กล่ำวว่ำ วันนีต้นได้เน้นย ำ้
เร่ืองกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรที่ต้องมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนว่ำเร่ืองใดเป็นเร่ือง
เร่งด่วน โดยขณะนีเ้รำสนับสนุนกำรจ้ำงงำนคนพกิำร

ดังนัน้ในอนำคตำจจะมีกำรส่งเงินเข้ำกองทุน  จะท า

ให้เงินท่ีมีไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนโครงการใหม่ๆ ท่ีจะ
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เกิดขึน้ในอนาคต จึงอยากให้พิจารณาโครงการท่ีมีความ

เร่งด่วนและใช้งบประมาณไม่มาก รวมถึงการร่วมมือกับ

เอกชนด้วย  นอกจากนีก้ารส่งเสริมคนพิการเข้าท างานใน

สว่นของภาครัฐเราด าเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 40 ซึง่ใน

ปี 2561 จะต้องท าตามเป้าหมายให้ได้เต็มร้อย โดยได้เชิญ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องมาพูดคุย เน่ืองจากเร่ือง

ดงักล่าวนีม้ีกฎหมายกึ่งบงัคบั ซึง่จะเป้นตวัชีว้ดัศกัยภาพ

ผู้บริหารระดบัสงูว่าท างานได้ดีหรือไม่ แต่เราอยากให้จ้าง

งานด้วยความเตม็ใจมากกวา่ 

คุณครูสำวน่่ังลงท่ีพืน้เป็นพันๆครัง้  
เพ่ือดูแลเดก็นักเรียนท่ีพกิำร  

ขอกรำบหัวใจ!ครู
น่ั ง ล ง ที่ พื ้น เ ป็ น
พันๆ ครัง้เพื่อดูแล
นักเรียนพกิำร 

หวังอี เชา เป็นนักเ รียนชายชัน้ประถมของโรงเ รียน

ประถมศกึษาแห่งหนึ่งในเมืองหยหูลิน มณฑลส่านซี เขามี

ภาวะทโุภชนาการมาตัง้แต่เดก็ท าให้ไมส่ามารถลกุยืนหรือ

เดินได้ แต่นับเป็นโชคดีของเขาท่ีได้มาเจอกับคุณครูจาง

เย่ียนเฟิน ผู้ ท่ีเคยบอกกบัย่าของหวงัอีเชาเม่ือหลายปีก่อน

ว่า "สบำยใจได้เลยตอนอยู่ที่โรงเรียนครูจะคอยดูแล

เขำเอง" 4 ปีท่ีผ่านมาคณุครูจางไม่เคยลืมค าสญัญา เธอ

คอยอุ้มเขำเข้ำ-ออกห้องเรียนและนวดขำให้เป็น
ประจ ำ เรียกได้ว่ำเป็นแม่คนที่สองเลยก็ว่ำได้ จำกที่
เ ข ำ ยั ง ตั ว เ ล็ ก ๆ  จ น ปั จ จุ บั น นี ้ห วั ง อี เ ช ำ มี
น ำ้หนัก 35 กิโลกรัมแล้ว ครูจำงกล่ำวว่ำ "ฉันกลัวว่ำ

จะมีสักวันหน่ึงที่ เขำโตจนฉันอุ้มไม่ไหวอีกแล้ว"  ขอ

เสียงปรบมือให้กบัผู้หญิงตวัเลก็ๆ ท่ีมีหวัใจอนัย่ิงใหญ่คนนี ้

ดงัๆ 

สนับสนุนสินค้ำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้
พกิำรในโครงกำร BUY SOCIAL THAILAND 

คุณชำญชัย พันธ์ุโสภำ (ที่ 4 
จ ำ ก ซ้ ำ ย )  ก ร ร ม ก ำ ร
ผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เดอะ 
แพลทิ นั ม  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
(มหำชน) สนับสนุนสินค้ำที่

ผลิตโดยคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ในโครงกำร BUY 
SOCIAL THAILAND "ของดีคุณภำพ สร้ำงสรรค์สังคม

ที่ ดี"  จากคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ (ท่ี 3 จากซ้าย) 

เลขาธิการสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพ่ือสงัคมเพ่ือ

คนพิการและผู้ ด้อยโอกาสไทย เพื่อเป็นกำรสนับสนุน

คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้มีอำชีพ ณ ส ำนักงำน 
ชัน้ 11 ศูนย์กำรค้ำ เดอะ แพลทนัิม แฟช่ัน มอลล์ 

ภำษำมือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้ำง  

 

 

 

 

 

วันขึน้ปีใหม่ / New Year’s Day 
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นำยกรัฐมนตรีกล่ำวปรำศรัยวันคนพกิำรสำกล 
ให้ค ำม่ันส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พกิำร 

เน่ืองใน “วันคน
พิ ก ำ ร ส ำ ก ล 
ประจ ำ ปี  2560” 
วันที่  3 ธันวำคม 
2560 พ ล เ อ ก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้กล่ำวปรำศรัย
ออกอำกำศทำงโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่ง
ประเทศไทยและสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ

ไทย กรมประชำสัมพันธ์ โดยมีควำมตอนหน่ึงว่ำ พ่ี

น้องคนพิการ และพ่ีน้องชาวไทยท่ีรักทัง้หลาย 

เน่ืองในโอกำส “วันคนพิกำรสำกล” ได้เวียนมำ
ครบรอบปีอีกวำระหน่ึง ในวันที่ 3 ธันวำคม นี ้ผมใน
นำมของรัฐบำลและคณะรัฐมนตรี ขอส่งควำมระลึก
ถงึและควำมปรำรถนำดีมำยังพี่น้องคนพกิำรทุกคน 

องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วนัท่ี 3 ธนัวาคมของ

ทุกปีเป็น “วันคนพิการสากล” และเชิญชวนให้ประเทศ

สมาชิกร่วมจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และให้

โอกาสคนพิการในการมีส่วนร่วมในสงัคมอย่างสร้างสรรค์

และเสมอภาคกบับคุคลทัว่ไป 

ประเทศไทยของเรำในฐำนะประเทศสมำชิกได้จัด
กิจกรรมเน่ืองในโอกำส “วันคนพิกำรสำกล”เป็น
ประจ ำทุกปี ส ำหรับในปี 2560 นี ้รัฐบำลได้จัดงำนวัน
คนพิกำรสำกล โดยก ำหนดประเด็นหลัก (Theme) 
คือ “กำรเปล่ียนผ่ำนสู่สังคมที่ยั่ งยืนส ำหรับทุกคน 
( Transformation towards sustainable and resilient 

society for all) โดยมี วัตถุประสง ค์ เ พ่ื อรอง รับการ

เปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน ในปี พ.ศ. 2570 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิง้ใคร ไว้

ข้างหลงั”  

รัฐบำลมีนโยบำยมุ่งม่ันขับเคล่ือนกำรพัฒนำสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศตัง้แต่ระดับฐำนรำก เพื่อ
พัฒนำประเทศสู่สังคม “ม่ันคง ม่ังคั่ ง ยั่ งยืน” และ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนคนไทยให้มี
ควำมอยู่ ดี กินดี มีควำมสุข  ไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงหลัง 

(Leave no one behind) จึงได้ให้ความส าคัญในการเร่ง

แก้ไขปัญหาความเลื่อมล า้ทางสงัคม และสร้างโอกาสให้

ประชาชนทกุคนสามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐ และ

สวสัดิการทางสงัคมให้ทั่วถึงทุกพืน้ท่ีทั่วประเทศอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะการให้ความส าคญักบัการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆ ด้าน 

ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ

สงัคมตามนโยบายประชารัฐเพ่ือสังคม โดยร่วมมือกัน

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีส ำหรับคนพิกำรและมุ่ง
เสริมสร้ำงสังคมที่ปรำศจำกอุปสรรค และกำรจัด

สวัสดิกำรให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำรในด้ำนต่ำง ๆท่ี

เหมาะสม เช่น การให้สวัสดิการเบีย้ยังชีพคนพิการ 

สวัสดิการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านสุขภาพ 

ด้านการศกึษา และด้านการกีฬาอย่างเสมอภาค เท่าเทียม 

ทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนการได้รับสิ่งอ านวยความ

สะดวกขัน้ พืน้ฐาน การเข้าถึงสวัสดิการและบริการ

สาธารณะอย่างทัว่ถงึโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ รวมถงึส่งเสริมให้

มีการสร้างอาชีพและสนับสนุนให้คนพิการมีงานท าใน

สถานประกอบการ เ พ่ือหารายได้ เลี ย้งตนเองและ

ครอบครัว และสามารถอยู่ในสงัคมอย่างมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี 

มีความสขุ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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และในปีนีรั้ฐบาลร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

จดังานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวตักรรมสขุภาพเพ่ือ

คนทัง้มวล ครัง้ท่ี 2 ขึน้ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือของทุก

ภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่ อแสดงให้เห็นถึง

ควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพกิำร ลดควำมเหล่ือมล ำ้ เสริมสร้ำงสังคม กำรให้
เกียรติ โอกำส และก ำลังใจ เพื่อให้คนพิกำรได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริมสิทธิ 
และกำรจัดสวัสดกิำรอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยีม 

เน่ืองในโอกาส “วนัคนพิการสากล” ประจ าปี 2560 ผมขอ

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอ านาจสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิใน

สากล อีกทัง้เดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดดลบันดาล

ประทานพรให้พ่ีน้องคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแล

คนพิการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบังาน

สวสัดิการสงเคราะห์และการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีก าลงักาย ก าลงัใจท่ี

เข้มแข็ง เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์และพัฒนา

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

ร.10 ห่วงรำษฎรจ.เชียงใหม่ประสบภัยหนำว
พระรำชทำนผ้ำห่มบรรเทำควำมเดือดร้อน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

ห่วงใยราษฎรท่ีประสบภัย

หนาว ได้รับผลกระทบจาก

อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ปก

คลุมภาคเหนือและจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้อุณหภูมิลดลง

อย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัยและการ

ด าเนินชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง ในโอกำสนี ้ทรงพระ

กรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ พลตรีสุริยนต์ 
เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระ

รำชูปถัมภ์ เชิญผ้ำห่มกันหนำวพระรำชทำน ไปมอบ
แก่รำษฎรที่ประสบภัยหนำวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนในเบือ้งต้นและเป็นขวัญ
ก ำลังใจ  วันนี ้เวลำ 10.00 น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ พลตรี 
สุ ริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิรำชประชำนุ
เครำะห์ ในพระรำชูปถัมภ์ เชิญผ้ำห่มกันหนำว
พระรำชทำน จ ำนวน 800 ผืน ไปมอบแก่รำษฎรที่
ประสบภัยหนำว ณ หอประชุมที่ ว่ำกำรอ ำเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 12.30 น. สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล

ตรี สริุยนต์ เฉียงตะวนั ร่วมกบัมลูนิธิราชประชานุเคราะห์ 

ในพระราชปูถมัภ์ เชิญผ้าห่มกนัหนาวพระราชทาน จ านวน 

1,000 ผืน  ไปมอบแก่ ราษฎร ท่ีประสบภัยหนาว ณ 

หอประชุมโรงเรียนสองแคววิทยาคม อ าเภอดอยหล่อ 

จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใน

เบือ้งต้นและเป็นขวญัก าลงัใจ ในโอกำสนี ้ได้เชิญพระ

รำชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้ก ำลังใจของสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ไปกล่ำวกับรำษฎรที่ประสบภัยหนำว
ให้ได้รับทรำบ และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรด
กระหม่อมพระรำชทำนอำหำรแก่รำษฎรที่เดนิทำงมำ

รับผ้ำห่มกันหนำวพระรำชทำนด้วย ต่างปลืม้ปีติและ

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้  จังหวัด

เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวตัง้แต่วันท่ี 23 

ตุลาคม 2560 เป็นต้นมาประกอบกับมีสภาพภูมิประเทศ

ร้อยละ 80 เป็นป่าไม้สลับภูเขาสูงท าให้มีสภาพอากาศ

หนาวเย็นและหนาวจัดตลอดทัง้ปี ท าให้ราษฎรได้รับ

ผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพืน้ท่ีสงู ใน 25 อ าเภอ 

ราษฎรได้ รับผลกระทบ 386,541 คน ประกอบด้วย

ผู้ สูงอายุ เด็กไร้ผู้ อุปการะ ผู้ มีรายได้น้อย และผู้ พิการ

ทพุพลภาพ 
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ปทุมธำนี !! มธ.จัดวิ่งมินิมำรำธอน หนุนสร้ำง
สิทธิควำมเท่ำเทียมส ำหรับผู้พกิำร 

 

วันท่ี  6 ธ.ค.60 ท่ี เมนสเตเดีย้มภายในมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทมุธานี ได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมำรำธอน “รันทูเกเตอร์ 

เอ๊กซ์ ธรรมศำสตร์”หนุนสร้ำงสิทธิควำมเท่ำเทียม

ส ำหรับผู้พิกำรให้เข้ำถึงกระแสกิจกรรม โดยมีรอง

ศาสตราจารย์ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทน

อ ธิ ก า ร บ ดี  ฝ่ า ย ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.

นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดี วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

ด้ำนศำสตรำจำรย์ชำลี  เจริญลำภนพรัตน์ กล่ำวว่ำ
กิจกรรมวิ่งมินิมำรำธอน 4 กม.ของนักศึกษำพิกำร 
ร่วมกับ Guide Runner (บัดดีว้ิ่ ง) รวมกว่ำ 100 ชีวิต 
ภำยใ ต้ชื่ อ ง ำน  “RUN2GETHER X THAMMASAT” 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำพิกำรได้เข้ำถึงกิจกรรม “วิ่ง” 
เพื่อสุขภำพอย่ำงเท่ำเทียมกับนักศึกษำพิกำรโดย

กิ จ ก ร ร ม วิ่ ง มิ นิ ม ำ ร ำ ธ อ น  “RUN2GETHER X 

THAMMASAT” (รันทูเกเตอร์ เอ็กซ์ ธรรมศาสตร์) ครัง้นี ้

ยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไป หรือ อาสาสมคัรร่วมว่ิงใน

ฐานะ “บัดดี”้ กับคนพิกำร เพื่อสร้ำงสัญลักษณ์ควำม

เท่ำเทียมกันทัง้คนพิกำร และคนไม่พิกำร นอกจำกนี ้
ยัง เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในวงกว้ำง
เก่ียวกับกำรอยู่ ร่วมกันภำยใต้ควำมแตกต่ำงใน

สังคมไทย โดยเร่ิมส่งเสริมความเข้าใจจากรัว้ธรรมศาสตร์

กิ จ ก ร ร ม ว่ิ ง มิ นิ ม า ร า ธ อ น  “ RUN2GETHER X 

THAMMASAT” มีมาตรการความปลอดภยัตลอดเส้นทาง

การว่ิง คือ การจัดสถานท่ีและเส้นทางการว่ิง ณ เมนสเต

เดียม ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีใช้ใน

การจดักิจกรรมกีฬานานาชาติเพ่ือใช้ในการจดังานครัง้นี ้

ด้ำนศำสตรำจำรย์ชำลี  เจริญลำภนพรัตน์ กล่ำวว่ำ
กิจกรรมวิ่งมินิมำรำธอน 4 กม.ของนักศึกษำพิกำร 
ร่วมกับ Guide Runner (บัดดีว้ิ่ ง) รวมกว่ำ 100 ชีวิต 
ภำยใ ต้ชื่ อ ง ำน “RUN2GETHER X THAMMASAT” 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำพิกำรได้เข้ำถึงกิจกรรม “วิ่ง” 
เพื่อสุขภำพอย่ำงเท่ำเทียมกับนักศึกษำพิกำรโดย

กิ จ ก ร ร ม วิ่ ง มิ นิ ม ำ ร ำ ธ อ น  “RUN2GETHER X 

THAMMASAT” (รันทูเกเตอร์ เอ็กซ์ ธรรมศาสตร์) ครัง้นี ้

ยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไป หรือ อาสาสมคัรร่วมว่ิงใน

ฐานะ “บัดดี”้ กบัคนพิการ เพ่ือสร้างสญัลกัษณ์ความเท่า

เทียมกันทัง้คนพิการ และคนไม่พิการ นอกจากนีย้ังเป็น

การสร้างความรู้ความเข้าใจในวงกว้างเก่ียวกับการอยู่

ร่วมกนัภายใต้ความแตกตา่งในสงัคมไทย โดยเร่ิมส่งเสริม

ความเข้าใจจากรัว้ธรรมศาสตร์กิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน 

“RUN2GETHER X THAMMASAT” มีมาตรการความ

ปลอดภัยตลอดเส้นทางการว่ิง คือ การจัดสถานท่ีและ

เส้นทางการว่ิง ณ เมนสเตเดียม ของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬา

นานาชาติเพ่ือใช้ในการจดังานครัง้นี ้
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สโมสรโรตำร่ีเมืองเลย  
มอบอุปกรณ์กำรแพทย์พระรำชทำนฯ 

ผู้ ว่ ำฯ เลย  อธิบ ดีกรม
สุ ข ภ ำ พ จิ ต  รั บ ม อ บ
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์
พระรำชทำนจำกสโมสร

โรตำร่ีเมืองเลย เพื่อผู้พกิำรจังหวัดเลย 

เมื่อเร็วๆ นี ้ท่ีห้องประชุม 3 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

เลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นำยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย นำวำอำกำศตรีนำยแพทย์
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภำพจิต ร่วม
เป็นประธำนรับมอบอุปกรณ์กำรแพทย์พระรำชทำน

ส ำหรับช่วยเหลือผู้พิกำร มีแขกผู้มีเกียรติ นายแพทย์

สมยั ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสขุภาพจิต พลตรีชาญชยั 

เอมอ่อน  ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบก ท่ี  28 นาย

วิวรรธน์  ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เลย  ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล เลย ผู้ อ านวยการ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  ผู้ อ านวยการ

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ผู้ อ านวยการศูนย์

การศกึษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย นายเดช วฒันาวิทยานุ

กลู นายกสโมสรโรตารีเมืองเลยพร้อมสมาชิก และแขกผู้มี

เกียรติร่วมงาน 

นำยเดช วัฒนำวิทยำนุกูล นำยกสโมสรโรตำรีเมือง

เลย กล่ำวว่ำ  พิธีการในวันนี ้ได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภำครัฐและเอกชน ที่ตระหนักและ

ให้ควำมส ำคัญกับเด็กพิกำรและผู้พิกำร ประเทศไทย
เรำมีประชำชนที่อยู่ ในภำวะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
หรือสูญเสียโอกำสในกำรอยู่ ในสังคม ได้อย่ำงปกติ

สุข อันเน่ืองด้วยปัญหำสุขภำพอีกมำก เช่น ผู้ ป่วยทาง

จิต ผู้ พิการด้านการเคลื่อนไหว แขน ขาล าตวั ผู้ พิการทาง

สายตา ผู้ พิการทางการได้ยิน ผู้ พิการทางสมอง และเด็กท่ี

มีพัฒนาการล่าช้า ล าพังการเจ็บป่วยเหล่านีก้่อให้เกิด

ความทกุข์ทรมานแก่เขามากมายอยู่แล้ว แตบ่างครัง้สงัคม

ยงัซ า้เติมเข้าไปอีก อาจตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม การช่วยเหลือ

เขาเหล่านี ้ให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง จะท าให้เขามีความ

ภาคภูมิใจ ในตนเองไม่เป็นภาระแก่สงัคม เช่ือว่าการจัด

งานมอบอปุกรณ์ช่วยเหลือผู้ พิการจะเป็นหนทางหนึง่ ท่ีจะ

สนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ พิการ มีพลังสุขภาพดี ทัง้

ทางด้านร่างกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะ

สามารถใช้ชีวิตใน สงัคมได้ อย่างมีศกัด์ิศรีตอ่ไป  

แพทย์ไทยโชว์ผลงำน  
สเตม็เซลล์รักษำโรคพกิำรทำงสมองในเดก็ 

 

สมอง เป็นส่วนของอวัยวะที่ส ำคัญที่ สุดใน
ร่ำงกำยของคนเรำ ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนส่วน
ต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเคล่ือนไหว 
ควำมรู้สึกนึกคดิ หรือควำมจ ำ โดยสมองจะเร่ิมมีกำร
พัฒนำหลังจำกปฏิสนธิ ซึ่ งขณะที่ทำรกอยู่ ในครรภ์
มำรดำ เซลล์ประสำทของทำรกจะค่อย ๆ เพิ่มขึ น้ 
250,000 เซลล์ต่อนำที เพรำะฉะนั้นทุกนำทีจึง มี
ควำมหมำยในกำรพัฒนำศักยภำพสมองของลูก  

แพทย์หญิงวรัชยำ ฟองศรัณย์ กุมำรแพทย์
เฉพำะทำงโลหติวิทยำและมะเร็งในเด็ก ผู้อ ำนวยกำร
ด้ำนกำรแพทย์ บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จ ำกัด กล่ำวว่ำ  



๑๐ 

ท ำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ เพรำะอดีตกับปัจจุบัน ห่ำงกันเพียงวินำทเีดียว 

การมีลูกน้อยเป็นเด็กเฉลียวฉลาด คือสุดยอดปรารถนา

ของคุณพ่อคุณแม่ โดยทั่วไปสมองของเด็กจะค่อย ๆ 

พฒันาตัง้แต่เร่ิมปฏิสนธิในครรภ์มารดาได้ 8 สปัดาห์ และ

เซลล์สมองจะค่อย ๆ พัฒนาได้อย่างเต็มท่ีเมื่อเด็กอายุ 8 

ขวบ แตช่่วงท่ีสมองพฒันาได้ท่ีสดุคือ ช่วงแรกเกิดจนถึง 3 

ขวบ แต่มักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึน้ได้เสมอ โดย

พบว่า เด็กท่ีคลอดก่อนก าหนด เด็กท่ีคลอดน า้หนักน้อย 

คุณแม่ท่ีมีปัญหาเร่ืองคลอดลูกยาก รวมไปถึงคุณแม่ท่ี

ตัง้ครรภ์ลกูแฝดจะมีความเสี่ยงท่ีลกูน้อยเกิดป่วยเป็นโรค

พิการทางสมอง (CP) 

แพทย์หญิงวรัชยำกล่ำวต่อว่ำ 
โรคสมองพิกำร (Cerebral Palsy) 
หรือซีพี  (CP) เป็นค ำรวมของ
กลุ่มอำกำรของผู้ป่วยเด็กที่ มี
ควำมพิกำรอย่ำงถำวรของสมอง 

ควำมพิกำรนีจ้ะคงที่และไม่ลุกลำมต่อไป ซึ่งมีผลให้
กำรประสำนงำนของกำรท ำงำนของกล้ำมเนื ้อ

บกพร่อง ส่งผลให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและการทรง

ตวัท่ีผิดปกติ เช่น การเกร็งของใบหน้า ลิน้ ล าตวั แขน ขา 

การทรงตวั การทรงท่าในขณะนัง่ ยืน เดิน ผิดปกติหรืออาจ

เดินไม่ได้ นอกจากนี ้อาจมีความผิดปกติในการท างาน

ของสมองด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มีความบกพร่องในการ

มองเห็น ได้ยิน การรับรู้ การเรียนรู้ สติปัญญา และโรค

ลมชัก เป็นต้น ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคมาจาก 3 

ระยะ อันได้แก่ 1.ระยะก่อนคลอด เช่น ภาวะรกลอกตัว

ก่อนก าหนด ภาวะสายสะดือพนัคอ 2.ระยะคลอด ทารกท่ี

มีปัญหาคลอดยาก สายสะดือถูกกดทบั และ 3.ระยะหลงั

คลอด ทารกได้รับบาดเจ็บท่ีศีรษะ ตัวเหลืองรุนแรงเมื่อ

แรกเกิด การติดเชือ้ในสมอง ระยะท่ี 1 และ 2 มีผลท าให้

เลือดไปเลีย้งสมองลดลง ท าให้สมองขาดออกซิเจน ส่วน

ระยะท่ี 3 เกิดความผิดปกติท่ีเนือ้สมองเองโดยตรง 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของความร่วมมือระหว่าง

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จ ากัด ธนาคารสเต็มเซลล์เอกชน

แห่งแรกและแห่งเดียวในปัจจุบนัท่ีมีการเก็บและรับฝากส

เตม็เซลล์ ทัง้จากเลือดในรกและสายสะดือและจากกระแส

โลหิต กับโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง ได้รายงาน

ความปลอดภยัและความเป็นไปได้ของการรับสเต็มเซลล์ท่ี

ได้จากการเก็บ เลือดจากรกและสายสะดือของตนเองกับ

ผู้ ป่วยเด็กในวัยหัดเดินท่ีมีการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคสมอง

พิการชนิด CP 2 ราย ร่วมกับการฉีดยา Granulocyte 

Colony Stimulating Factor (G-CSF) ใ น ขน าด ท่ี ต ่ า  

เพ่ือให้ประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวของเด็กท่ีเป็นโรค

สมองพิการเป็นไปในทาง ท่ีดีขึน้ 

แพทย์หญิงวรัชยำกล่ำวปิดท้ำยว่ำ อุบัติกำรณ์ของ
โรคสมองพิกำร (Cerebral Palsy) ในเด็กมีควำมชุก
ของโรคคือ 2.1 ต่อกำรก ำเนิดเด็กทำรก 1,000 คน 
และนอกจำกนัน้โรคสมองพิกำรนีย้ังสำมำรถเกิดได้
จำกอุบัติเหตุของเด็กเล็กใน ลักษณะสมองได้รับกำร

กระทบกระเทือน  ซึง่มีผลอย่างย่ิงตอ่การพฒันาการด้าน

การเคลื่อนไหวและท่าทาง ท าให้ไมส่ามารถเดินได้เหมือน

เด็กปกติ เน่ืองมาจากความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ในสมองส่วน

ท่ีควบคมุการเคลื่อนไหว โดยปกติแล้วจะไม่สามารถรักษา

ให้หายขาดได้ การรักษาจะเป็นแบบประคบัประคองตาม

อาการและความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาคลาย

กล้ามเนือ้ การท ากายภาพบ าบดัอย่างสม ่าเสมอ การแก้ไข

ภาวะผิดปกติของการรับรู้ท่ีส าคญั เช่น เคร่ืองช่วยการได้

ยิน การฝึกพดู หรือแม้แตก่ารผ่าตดั ซึง่จะท าในรายท่ีเดก็มี

กระดูกหรือกล้ามเนือ้ผิดรูปท่ีรุนแรงเพ่ือช่วยให้มี การ

เคลื่อนไหวได้ดีขึน้ 
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ชงดงึเอกชนช่วยคนพกิำร-ลดปัญหำควำมรุนแรง 

พล.อ.อนันตพร กำญจนรัตน์ รมว.กำรพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ตรวจเยี่ยมพร้อม
รับฟังภำรกิจกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร (พก.) และกรมกิจกำร

สตรีและสถำบันครอบครัว (สค. )  จากนัน้ไ ด้ใ ห้

สมัภาษณ์ว่า ได้รับทราบภารกิจทัง้สองกรม ซึง่มีแผนงาน

ด าเนินการตาม พ.ร.บ.และนโยบายรัฐบาล เพียงแต่เน้น

ย า้ถงึการ ด าเนินงานในขณะท่ีมีงบประมาณและบคุลากร

จ ากดั จ าเป็นต้องจดัล าดบัความส าคญัขบัเคลื่อนงานตาม

เป้าหมาย ส่วน พก.ซึ่ งมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตคนพิกำร ในกำรช่วยเหลือคนพิกำรและ
ผู้ดูแลคนพิกำรนัน้ ดูเหมือนเงินกองทุนยังมีจ ำนวน
มำก แต่เม่ือมีกำรจัดสรรไปก็ต้องร่อยหรอ จึงอยำก
ให้จัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรที่จะช่วยเหลือ 

ขณะเดียวกัน ก็พยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา

สนับสนุนช่วยเหลือคนพิการด้วย นอกจำกนี ้โครงกำร

พัฒนำศักยภำพนัก ร้อง นักดนตรีตำบอดในที่
สำธำรณะ “จำกถนนสู่ดวงดำว” ถือเป็นโครงกำรที่ดีที่
จะสนับสนุนต่อเ น่ือง เพรำะเ ป็นกำรแสดงถึง

ศักยภำพคนพกิำรให้สังคมได้รับรู้ เท่าท่ีทราบหลายคน

มีฝีมือระดบัประเทศจนถงึระดบัสากล จนได้รับความสนใจ

และเข้าไปอยู่ในสงักดัค่ายเพลงช่ือดงั อยากฝากให้ศิลปิน

ตาบอดรุ่นพ่ีเหลา่นัน้ได้เข้ามาเป็นพ่ีเลีย้งสง่เสริมรุ่นน้องให้

ได้รับการพัฒนาศักยภาพเช่นกัน ส าหรับเร่ืองเด็ก สตรี 

และครอบครัว เป็นพืน้ฐานในการพฒันาสงัคม จงึอยากให้

ปัญหา ความรุนแรงในเดก็ สตรี ลดน้อยลงหรือไมม่ีเลย. 

กระหึ่ม  อ ำนวย เวชวิฐำน  สร้ำงช่ือ คว้ำรำงวัล
นักพำรำ-เเบดมินตันหญิง ยอดเยี่ยมเเห่งปี ของ 

"ส.เเบดฯโลก" 

 

งำน Gala Dinner ก่อน กำรแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์
ซีรีส์ไฟน่อล  2017  ( Dubai World Superseries Finals) 
ที่จะเปิดฉำกขึน้ในวันที่  13-17 ธันวำคม สหพันธ์
แบดมินตันโลก(BWF) ก็ได้ประกำศรำงวัลนักกีฬำ
ยอดเยี่ยมประจ ำปี หรือ Player Of The Year 2017  

โดย ในส่วนของนักกีฬาไทย “อ านวย เวชวิฐาน” นัก

แบดมินตันพาราลิมปิกของไทย ก็ได้รับรางวัลนักพารา

เเบดมินตันหญิงยอดเย่ียมเเห่งปี หรือ   Female Para-

Badminton Player of the year Award 2017 

โดยปัจจุบัน  อ ำนวย เป็นนักแบดมินตันอันดับ 1 
ของโลก  เจ้ำของต ำแหน่งมือหน่ึงของโลกวีลแชร์
แบดมินตันสำมประเภทรวดคือ เด่ียว คู่ คู่ผสม ทีม
แบดมินตันคนพิกำรไทยที่เธอเป็นตัวชูโรง คว้ำมำถึง 
5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงนิ 2 เหรียญทองแดงในกำร
แข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงดับลิน ไอร์แลนด์ ปลำย

เดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ  รวมทัง้ แชมป์โลกคูผ่สมแบดมิ

นคนพิการ ในรายการแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลก 

2017 ป ร ะ เ ทศ เ ก าหลี ใ ต้   (Para-Badminton World 

Championships 2017 )  ประเภทคู่ผสมวิลแชร์ WH1-
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WH2  ท่ีได้จับคู่กับ  จักรินทร์ หอมหวน   รวมไปถึงครอง

รางวลั ชนะเลิศประเภทหญิงคูวิ่ลแชร์ WH1-WH2 รายการ 

Japan Para-Badminton International 2017 ระหว่ า ง

วนัท่ี 5-10 กนัยายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา นำงสำวอ ำนวย เวชวิฐำน สำมำรถ

สร้ำงผลงำนได้อย่ำงดีเยี่ยมตลอดทัง้ปี โดยสำมำรถ
ครองมืออันดับหน่ึงของโลกได้ 3 รำยกำร และคว้ำ
แชมป์ในกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆได้มำกมำย จน
ส่งผลให้รักษำมือวำงอันดับ 1 ของโลกถึง 3 รำยกำร 
โดยมีผลกำรแ ข่งขันที่ ชนะเลิศรำยกำรต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี ้

1. ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว วิลแชร์ WH2 และประเภท

หญิงคู ่รายการ Thailand Para-Badminton International 

2017 ระหว่างวันท่ี 31 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2560 

2. ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว WH2 ,)ประเภทหญิงคู่ 

WH1-WH2 และประ เภท  คู่ ผ สม วิลแช ร์  WH1-WH2 

ร า ย ก า ร  Irish Para-Badminton International 2017 

ระหวา่งวนัท่ี 20-25 มิถนุายน 2560 ณ กรุงดบัลิน ประเทศ

ไอร์แลนด์ 3. ชนะเลิศประเภทหญิงคู่วิลแชร์ WH1-WH2 

รายการ  Japan Para-Badminton International 2017 

ระหวา่งวนัท่ี 5-10 กนัยายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ น 4. ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว วิลแชร์ WH2 รายการ

มหกรรม กีฬา  ASEAN  PARA-GAMES ณ ประ เทศ

มาเลเซีย 5. ชนะเลิศประเภทคู่ผสม วีลแชร์ WH1-WH2 

รายการ Para-Badminton World Championships 2017 

ณ เมืองอูซาน ประเทศเกาหลีใต้ กีฬาแบดมินตนัส าหรับ

คนพิการได้ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันในพาราลิมปิกเกมส์ 

2020 เป็นครัง้แรกในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ดงันัน้

นางสาวอ านวย เวชวิฐาน ก็เป็นนกักีฬากลุ่มความหวงัใน

การคว้าเหรียญพาราลิมปิกเกมส์ 2020 กรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยนางสาวอ านวย เวชฐาน จะเดินทาง

กลับประเทศไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันท่ี   12 

ธันวาคม 2560 เวลา  20.50 น ด้วยสายการบินเอมิเรสต์ 

เท่ียวบิน EK370 

ทัง้นี ้ส าหรับความคืบหน้าการเเข่งขนั  ดไูบ เวิลด์ ซูเปอร์ซี

รีส์ ไฟนอล 2017  ของนกัตบขนไก่ชาวไทยมีลงเเข่งขัน 1 

ราย คือในประเภทหญิงเดี่ยว รัชนก อินทนนท์  ซึ่งแต่ละ

ประเภทท่ีมีผู้ เลน่ 8 คนหรือ 8 คู ่จะแบ่งเป็น 2 สายและพบ

กันหมด จากนัน้ก็จะให้ผู้ ท่ีได้คะแนนอันดบั 1 และ 2 แต่

ละสายเข้ารอบรองชนะเลิศ ตอ่ไป 

๑ ใน ๙ คนพกิำรไทยต้นแบบ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร ประกำศรำยชื่อ สุดยอดคน
พิกำรต้นแบบ ประจ ำปี ๒๕๖๐ จ ำนวน 
๙ คน. ๑ ใน ๙ มีบุคคลออทสิตกิ ๑ คน 
คือ นำยชวรัตน์ ทรัพย์ฤทธ์ิ หรือ "โค๊ก"  

บาริสต้า ออทิสติก มือหนึง่ของพวกเรา เน่ืองจากเหตผุล มี

การพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ มีอาชีพ มีรายได้ และ

ช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้ เป็นแบบอย่างให้เพ่ือนกลุ่ม

ออทิสติก สนใจงานอาชีพ. ปัจจุบัน ท างานท่ี ทรู คอฟฟ่ี 

สาขา มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ขอแสดงความยินดี 

และช่ืนชม กบั "โค๊ก"ด้วย 
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ผู้ว่ำฯ เลย มอบโถส้วมแบบน่ังรำบ  
แก่คนพกิำร ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส 

 

ผู้ว่าฯ เลย มอบโถส้วมแบบนั่งราบ แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ 

และผู้ ด้อยโอกาส สอดคล้องวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย 

(THAILOEI 4.0) ประเด็น (Loei for All) เลยเมืองของทุก

คน 

วันนี ้(12 ธ.ค. 60) เวลา 13.00 น. ท่ี ห้องประชุมอ าเภอ

เมืองเลย นำยชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

เลย เป็นประธำนในพิธีมอบอุปกรณ์สุขำ (โถส้วม
แบบน่ังรำบ) โครงกำร “ประชำรัฐร่วมใจ ปรับปรุง
ห้องน ้ำให้เหมำะสมแก่คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และ

ผู้ด้อยโอกำส จังหวัดเลย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 

ภาคประชารัฐท่ีร่วมบริจาค และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยผู้วา่ราชการจงัหวดัเลย กลา่ววา่ รู้สกึยินดีและขอบคณุ

เป็นอย่างย่ิงท่ีชาวจังหวัดเลยไม่ทอดทิง้กัน โดยเฉพาะ

ประชารัฐจงัหวดัเลย ได้เล็งเหน็ควำมส ำคัญของกำรให้

ควำมช่วยเหลือสังคม ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ที่ ด้อย
โอกำส และผู้ขำดแคลน ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับวำระกำรขับเค ล่ือนจังหวัดเลย 
(THAILOEI 4.0) ในประเด็น Loei for All เลยเมืองของทุก

คน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของประชารัฐ สร้าง

ความมัน่คง ลดความเหลื่อมล า้ ส่งเสริมความเสมอภาค

ทางสังคม มุ่ง เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี 

ผู้สงูอายุ ผู้ ด้อยโอกาส และบ าบดัทุกข์ บ ารุงสขุ แก่คนทุก

กลุม่ 

ด้ำนนำงอุภัยพร มหำนิล รักษำรำชกำรแทนพัฒนำ
สังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่ำวว่ำ 

โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปรับปรุงห้องน า้ให้เหมาะสม

แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ ด้อยโอกาสจังหวดัเลย” เป็น

การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดย

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั

เลย กับภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดเลย และภาคี

เครือข่าย โดยยึดหลกัประชารัฐ จดัท าโครงการดงักล่าวนี ้

ขึน้เพ่ือ 1) เพ่ือปรับปรุงห้องน า้ (โถส้วมแบบนั่งราบ) ให้

เหมาะสมแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ ด้อยโอกาสจังหวดั

เลย 2) เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตคนในจงัหวดัเลยให้มีความ

เป็นอยู่ท่ีเหมาะสม 

ทัง้นี ้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จงัหวดัเลย จึงได้ประสานเครือข่าย หอการค้าจังหวดัเลย 

องค์กรภาคีเครือข่าย ผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย บริษัท เอ

ไอเอหน่วยสกุลเพชร 9, สโมสรโรตารีเมืองเลย, สโมสรไล

ออนส์เมืองเลย, โรงน า้แข็งสายฝน, บริษัท จ.เจริญมาร์เก๊

ตติ๊ง จ ากัด, บริษัทเมืองเลยบ๊ิกโฮม จ ากัด, กลุ่มนักธุรกิจ

รุ่นใหม่ YEC และชมรมแม่ดีเด่นจงัหวดัเลย ร่วมกนัจดัหา

อุปกรณ์สุขา ( โถส้วมแบบนั่งราบ) จ านวน 100 โถ 

ปูนซีเมนต์ จ านวน 100 ถุง และมอบเงินสดรายละ 100 

บาท จ านวน 100 ราย มอบแก่คนพิการ ผู้ สูงอายุ และ

ผู้ ด้อยโอกาสในจงัหวดัเลย อีกด้วย 
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จังหวัดบงึกำฬ มอบทุนกำรศึกษำ 
พระรำชทำนแก่เดก็พกิำรและออทสิตกิ 

 

  วันท่ี 13 ธ.ค.60 ท่ี  หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดบึงกาฬ ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธ์ิ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ ว่าราชการ

จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุน

การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติก

และเด็กพิกำร ในจังหวัดบึงกำฬ จ ำนวน 50 คน ทุน
ละ 5,000 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 250,000 บำท ทัง้นี ้
เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือเด็กพิเศษดังกล่ำวที่ครอบครัว
มีฐำนะยำกจน ให้ได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพทำง
ร่ำงกำย จิตใจ ให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ และ
ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำเท่ำเทียมกับเด็กปกติ
ทั่วไป 

นำยดำวเทียม บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษประจ ำจังหวัดบึงกำฬ น ำกล่ำวรำยงำนและเบิก

ตวัผู้ รับทุนเข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี ซึ่งกำรรับ

มอบทุนในครัง้นีมี้เดก็พกิำรซึ่งมีฐำนะยำกจนในพืน้ที่
จังหวัดบึงกำฬ ได้รับเมตตำประทำนทุนจ ำนวน 50 

ทุน ทุนละ 5000 บำท  และหลังจากนัน้ผู้ ว่าราชการ

จังหวัดบึงกาฬ ได้อ่านพระราชด ารัสทูลกระหม่อมหญิง

อบุลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี ความว่า ขอแสดง

ความดีใจแก่ผู้ ท่ีได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุก

คน ทุนการศึกษาท่ีได้รับในครัง้นี ้ขอให้น าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บุตรหลานท่ีมีความต้องการพิเศษ 

เพ่ือให้เด็กกลุ่มนีไ้ด้รับการพัฒนาศกัยภาพ และสามารถ

ช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง ทุนกำรศึกษำจึงเป็นส่วนหน่ึงที่ ช่วยแบ่งเบำ

ภำระได้ระดับหน่ึง เด็กพิกำรจะมีศักยภำพ และ
ช่วยเหลือตนเองได้มำกน้อยเพียงใดย่อมขึน้อยู่ กับ
พ่อแม่ผู้ปกครอง ขอให้ก ำลังใจทุกคนที่มีควำมอดทน 
มุ่งม่ันในกำรพัฒนำบุตรหลำน เพื่อให้มีศักยภำพ 
และอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

มอบเงนิสนับสนุนมูลนิธิรำชสุดำ 

น ำ ง ส ำ ว สุ ภ ำ
ลักษณ์ ตั ้งจิตต์
ศีล ผู้อ ำนวยกำร 
ก ลุ่ ม ส่ื อ ส ำ ร
องค์กร ธนำคำร

ธนชำต จ ำกัด (มหำชน)มอบเงินสนับสนุนให้แก่

มู ล นิ ธิ ร ำ ช สุ ด ำ  จ ำ น ว น  900,000 บ ำท โ ดยมี  

ศาสตราจารย์เกียรติคณุพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและ

เลขานุการ มูลนิธิราชสุดา เป็นผู้ รับ มอบวัตถุประสงค์

เพื่อให้มูลนิธิฯ น ำไปเป็นกองทุนสนับสนุน กำรศึกษำ 
และกำรวิจัยในเร่ืองของคนพิกำรทำงกำย (พิกำร
ทำงกำรได้ยิน พิกำรทำงกำรมองเห็น) ควำมพิกำร
ของสมอง และกำรเคล่ือนไหว ให้ได้มีโอกำสศึกษำ

ต่อในระดับอุดมศึกษำต่อไป พิธีมอบดงักล่าวจดัขึน้ ณ 

ส านักงานมูลนิธิราชสุดา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อ

เร็วๆ นี ้
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เพื่อควำมส ำเร็จในอนำคต  
ทพัยูธพำรำชุด 16 ทอง “เอเชียน ยูธ  

พำรำเกมส์ 2017” เตรียมป้ันต่อสู่พำรำลิมปิก 2020 

 

ทพันักกีฬำคนพิกำรเยำวชนทีมชำติไทยชุด “เอเชียน 
ยูธ พำรำ เกมส์ 2017” หอบผลงำนยอดเยี่ยมคว้ำ 16 
ทอง 13 เงิน 16 ทองแดง กลับถึงไทยแล้วท่ำมกลำง

กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น ด้าน “บ๊ิกต่อย” ณัยณพ ภิรมย์

ภกัดี ประมุขกีฬาคนพิการทางสมองไทย ในฐานะตวัแทน

พาราลิมปิกไทย ซูฮก นักกีฬาพาราเยาวชนทีมชาติไทย 

สุดยอดท าผลงานเกินเป้า พร้อมเผย พาราลิมปิกไทย 

เตรียมประสาน 5 สมาคมฯ ร่วมพฒันานักกีฬาชุดนีอ้ย่าง

ตอ่เน่ืองเพ่ือเป้าหมายลยุศกึพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ในอีก 

3 ปีข้างหน้า 

      ตามท่ี การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกบั คณะกรรมการ

พาราลิมแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการ  5 

สมาคม ส่งทัพนักกีฬำคนพิกำรระดับเยำวชนทีมชำติ

ไทยจ ำนวน 77 คน ใน 7 ชนิดกีฬำ เดินทำงไปเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันในมหกรรมกีฬำคนพกิำรเยำวชนแห่ง
เอเชีย “เอเชียน ยูธ พำรำ เกมส์ 2017” นครดูไบ 
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรสต์ ซึ่งมีกำรชิงชัยทัง้สิน้ 

10 ชนิดกีฬำ ประกอบด้วย ว่ายน า้, บอคเซีย, โกลบอล, 

ยิงธนู, หมากรุก, แบดมินตนั, โบว์ลิ่ง, ยกน า้หนกั และ เท

เบิลเทนนิส 

ผลปรำกฎว่ำ ทัพนักกีฬำคนพิกำรเยำวชนทีมชำติ
ไทยสำมำรถท ำผลงำนได้อย่ำงยอดเยี่ยมคว้ำเหรียญ
รำงวัลมำครองได้มำกถงึ 16 ทอง 13 เงนิ 16 ทองแดง 

โดยกีฬำที่สำมำรถคว้ำเหรียญทองมำได้มำกที่สุดคือ 

กรีฑา โดยมี พรพรรษา สวุรรณมหาวงศ์ ท่ีคว้าคนเดียวถึง 

4 ทอง ในประเภทที13 รายการ ว่ิง 100 เมตรหญิง, ว่ิง 200 

เมตรหญิง, ว่ิง 400 เมตรหญิง และกระโดดไกล หญิง

รองลงมาเป็นว่ายน า้ ท่ีคว้ามาได้ 4 เหรียญทอง แบ่งเป็น

เอกพันธ์ ทรงวิเชียร และเกียรติศกัด์ิ สุวรรณศรี คนละ 2 

ทอง และอีก 2 ทองนัน้มาจากบอคเซีย รุ่นบีซี1 ณัฐวุฒิ ดี

มาก และบีซี2 บญุเทพ เพ็ชรดี     

    ลา่สดุ หลงัจาก ทพันกักีฬาเยาวชนคนพิการทีมชาติไทย

ชุด“เอเช่ียน ยูธ พารา เกมส์ 2017” ได้เดินกลับจาก

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เดินทางถึงกลับมาถึง

ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว โดยมี “บ๊ิกตอ่ย” ณยัณพ ภิรมย์

ภักดี นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศ

ไทย ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ี  สนามบิน

สวุรรณภมูิ 

 

“บิก๊ต่อย” ณัยณพ ภริมย์ภักดี กล่ำวว่ำ ในฐานะตวัแทน

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ก่อนอื่นต้อง

ขอช่ืนชมผลงานของทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ท่ี

ผลงานในการแข่งขันครัง้นีไ้ด้อย่างยอดเย่ียมโดยคว้า

เหรียญรางวัลมาครองได้มากถึง 16 ทอง 13 เงิน 16 

ทองแดง ซึง่นบัวา่เป็นผลงานท่ีเกินเป้าหมายท่ีเราวางไว้อีก
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ด้วย “ส่วนจากนีไ้ปในอนาคตคณะกรรมการพาราลิมแห่ง

ประเทศไทย เรามีได้มีการวางแผนเพ่ือพฒันานกักีฬาชดุนี ้

อย่างต่อเน่ือง เพราะนักกีฬาเหล่านี เ้ป็นรุ่นใหม่ ต่าง

พยายามท าผลงานกันอย่างเต็มท่ี และยังถือเป็นอนาคต

ของวงการกีฬาคนพิการไทย ท าให้คณะกรรมการพาราลิม

ฯ ต้องมีการประสานงานกบั 5 สมาคมกีฬาฯ ซึง่เป็นผู้ดแูล

นกักีฬาทัง้หมดนีเ้พ่ือพฒันานักกีฬาร่วมกันอย่างต่อเน่ือง

ต่อไปเพราะเป้าหมายหลักในการคว้าโควต้าไปร่วมการ

แข่งขนัพาราลิมปิเกมส์ 2020 ตอ่ไป” 

        “ส่วนผลงานของสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองฯ ท่ี

ตนเป็นนายกสมาคมฯ ต้องบอกว่าเป็นงานท่ียอดเย่ียม

มากๆโดยนักกีฬาของเราสามารถคว้าเหรียญรางวัลมา

ครองได้ถึง 4เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญ

ทองแดง แบ่งเป็นกีฬาบอคเซีย 2 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง 

และ กรีฑา 2 ทอง 2 เงิน 4 ทองแดง ถือเป็นควำมส ำเร็จ

อย่ำงมำกมำยของสมำคมฯ และตนต้องขอชื่นชม
นักกีฬำทุกคนที่ทุ่มเทท ำผลงำนเพื่ อประเทศชำติ
อย่ำงเตม็ที่ และสมำคมฯ พร้อมที่ผลักดันอย่ำงเตม็ที่
เพื่อพัฒนำนักกีฬำชุดนีใ้ห้ก้ำวขึน้เป็นตัวแทนทมีชำติ
ไทยต่อไปในอนำคตอย่ำงแน่นอน” 

หนุ่มขำพกิำรไม่ท้อสู้ชีวิต ขำยไม้กวำดแลกเงนิ 

หนุ่ม วัย  38  ปี ไ ม่ ท้อกับ
ควำมพิกำร หำรำยได้เลีย้ง
ชีพ ทัง้เลีย้งเป็ด-ไก่-ท ำไม้
กวำดขำย  ห ลั งประสบ

อุบัตเิหตุมำนำนกว่ำ 10 ปี  แนะให้ก ำลังใจตัวเองเป็น

สิ่งส ำคัญที่สุดที่จะต่อสู้ชีวิต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   วนัท่ี 

17 ธ.ค.  ท่ีบริเวณกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านอังโกน ต.บ้าน

ใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พบชำยพิกำรขำทัง้สอง

ข้ำงชื่ อ นำยสันติชัย ศรีกระโทก อำยุ 38 ปี  ซึ่ ง

ช่วยเหลือตนเองด้วยกำรเลีย้งเป็ด ไก่ปลูกผักสวน

ครัว และท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำวขำย หลงัจากท่ีบิดา-

มารดาเสียชีวิต ตัง้แต่สมยัท่ีตนเองเร่ิมเป็นวยัรุ่น ขณะท่ีพ่ี

น้องตา่งก็แตง่งานแยกครอบครัวกนัไป 

นำยสันติชัย  กล่ำวว่ำ   หลงัจากประสบอบุตัิเหตรุถอีแต๋

นบรรทุกไม้คว ่าทับขาทัง้สองข้างจนพิการตอนอายุเพียง 

28 ปี นั่งเศร้าคร ่าครวญกับวิบากกรรมในชีวิตของตนเอง

มานานเกือบ 8 ปีจึงเร่ิมหันกลบัมายอมรับในชะตากรรม

และเร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ียงัมีลมหายใจเหลืออยู่ด้วยการท าไม้

กวาดทางมะพร้าวจ าหน่าย ซึ่งแต่ละวันท าได้วันละ 4-5 

ด้าม และขายในราคา 35-45 บาท โดยเห็นว่าการให้

ก าลงัใจตวัเองเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือจะได้สู้ ชีวิตในช่วงท่ีมีลม

หายใจต้องตอ่สู้กนัไป และให้ดตูนเองเป็นตวัอย่าง 

"บิก๊อู๋"หนุนสร้ำงงำนคนพิกำร 

“บิ๊กอู๋” ให้ ควำมส ำคัญคน
พิกำร เดินหน้ำสร้ำงงำน 
เผยยอดใช้สิทธิ ม.35 พุ่ง
กว่ำ 2 หม่ืนรำย น ำ ร่อง

หน่วยงำนรัฐจ้ำงท ำงำนแล้ว 90 คน เมื่อวนัท่ี 16 ธ.ค. 

นำยอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน (กกจ.) 

กล่ำวว่ำ การสร้างงานให้คนพิการ เพ่ือให้มีรายได้เป็น

นโยบายท่ี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงานให้

ความส าคญัเป็นอย่างย่ิง โดยได้มอบหมำยให้กรมกำร

จัดหำงำนเร่งสร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกับมำตรำ 35 ตำม
พระรำชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550 ให้แก่คนพิกำรและนำยจ้ำง 
รวมถึงสถำนประกอบกำร พร้อมทัง้ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้คนพกิำรได้รับสิทธิมำกยิ่งขึน้ ซึง่ท่ีผ่านมา

นัน้กรมการจดัหางานได้สนับสนุนให้คนพิการใช้สิทธิตาม

มาตรา 35 แล้วใน 7 ประเภทกิจกรรม โดยขณะนีม้ีคน
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พิการหรือผู้ ดูแลคนพิการมาใช้บริการขึน้ทะเบียนขอใช้

สิทธิตามมาตรา 35 แล้ว จ านวน 21,868 ราย ได้รับสิทธิ

ตามมาตรา 35 จ านวน 21,073 ราย คิดเป็นร้อยละ  96.36  

นำยอนุรักษ์ กล่ำวต่อว่ำ นอกจากนีก้ระทรวงแรงงาน 

โดยกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัน าร่องการ

จ้างคนพิการท างานในหน่วยงานภาครัฐ ได้บรรจคุนพิการ

เข้าท างานจ านวน 90 ราย เป็นข้าราชการ จ านวน 2 ราย 

พนกังานราชการ 1 ราย และจ้างเหมาบริการตามโครงการ

สง่เสริมคนพิการท างานในหน่วยงานภาครัฐ โดยท างานท่ี

กรมการจัดหางานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จ านวน 87 ราย อย่างไรก็ตามสามารถติดต่อขอรับบริการ

หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีส านกังานจดัหางาน

จงัหวดัทกุจงัหวดั ส านกังานจดัหางานกรุงเทพฯพืน้ท่ี 1-10 

หรือโทรสายดว่นกรมการจดัหางาน 1694 

พก.น ำคณะคนพกิำรทั่วปท.ชมพระเมรุมำศ 

พก. น ำคณะคนพิกำรทั่ว
ประ เทศ  ร่ วม เ ข้ ำชม
นิทรรศกำรพระเมรุมำศ 
ในหลวง รัชกำลที่ 9 เพื่อ
น้อมร ำลึกส ำนึกในพระ

มหำกรุณำธิคุณฯ ที่มีต่อคนไทยและคนพกิำร 

นำยสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตคนพิกำร  น าคณะคนพิการจากจังหวัด

ยโสธร จังหวัดนนทบุรี และคนพิการทุกประเภทในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย คนพิกำรทำงกำรเห็น 

คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวหรือทำงร่ำงกำย คน
พิกำรทำงสติปัญญำ และอ่ืนๆ พร้อมด้วยผู้ดูแลคน
พิกำร  รวมจ ำนวนทั ้งสิ ้น  160 คน  ร่ วม เ ข้ ำชม
นิทรรศกำรพระเมรุมำศ พระบำทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เพ่ือ

น้อมร าลึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหา

กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดลุยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีมีต่อประชาชนคนไทยและคน

พิการทุกประเภท อีกทัง้ ยงัส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางสงัคม อนัส่งผลให้สังคมมีความตระหนัก

และมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ตอ่คนพิการและความพิการ  

ขณะเดียวกัน นบัเป็นการสร้างโอกาสส าคญัในชีวิตให้กับ

คนพิการและผู้ดแูลคนพิการ ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

ให้บริการของ พก. โดยภายในนิทรรศการพระเมรุมาศฯ มี

การออกแบบท่ีเอือ้ต่อการสมัผสัของคนพิการทางการเห็น 

และมี จิตอาสาน าชมด้วยภาษามือส าหรับคนพิการ

ทางการได้ยิน  

ทัง้นี ้พก. มีแผนก าหนดการน าคนพิการเข้าชมนิทรรศการ

พระเมรุมาศฯ อีก 59 จงัหวดั โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคน

พิการทั่วประเทศ จ านวนกว่า 2,400 คน ภายในวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

กทม.จัดรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  
เพ่ือบริกำรผู้สูงอำยุและผู้พกิำร 

“อัศวิ น ”  จัด รถทันตกรรม
เคล่ือนที่ ให้บริกำรขูดหินปูน 
อุ ด ฟั น  แ ล ะ ถ อ น ฟั น 

หมุนเวียนไปตำมชุมชนต่ำงๆ ในพืน้ที่  50 เขต เพื่อ
ให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่ไม่สะดวกเข้ำรับ
บริกำรท ำฟันที่โรงพยำบำล คลินิก หรือศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข  

เมื่อวนัท่ี 19 ธ.ค. เพจเฟซบุ๊ก “ผู้ ว่าฯ อศัวิน” ได้โพสต์รูป

ภาพพร้อมเร่ืองราวรถทันตกรรมเคลื่อนท่ีส าหรับผู้ สูงวัย 

ระบุข้อความว่า “ต่อไปนีผู้้สูงอำยุและผู้พิกำรจะได้รับ

ควำมสะดวกในกำรท ำฟันมำกขึ ้นครับ เพรำะ 
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กรุงเทพมหำนครได้ จัดรถทันตกรรม เคล่ือนที่
ให้บริกำรขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน หมุนเวียน

ไปตำมชุมชนต่ำงๆ ในพืน้ที่ 50 เขต เพ่ือให้บริการแก่

ผู้ สูงอายุและผู้ พิการท่ีไม่สะดวกเข้ารับบริการท าฟันท่ี

โรงพยาบาล คลินิก หรือศนูย์บริการสาธารณสขุ ซึง่รถทัน

ตกรรมนีม้ีความพิเศษคือ จะมีลิฟท์ส าหรับยกรถวีลแชร์

เพ่ือพาผู้สงูอายุและผู้ พิการขึน้ไปบนรถ และส่งจนถึงเก้าอี ้

นั่ ง ท า ฟั น  ซึ่ ง ช่ ว ย ใ ห้ ส ะ ด ว ก ขึ ้น ม า ก ค รั บ ” 

“ส ำหรับกำรนัดหมำยให้บริกำรนั้น ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขของ กรุงเทพมหำนครในแต่ละพืน้ที่เขต 
และพยำบำลเยี่ยมบ้ำน จะแจ้งวัน เวลำ และสถำนที่
ให้ชุมชนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อเตรียมตัวเข้ำรับบริกำร 
หรือหำกในชุมชนของท่ำนมีผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่
ต้ องกำร เ ข้ ำ รับบ ริกำร  ก็ สำมำรถติด ต่อ ผ่ำน

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขใกล้บ้ำน เพ่ือนดัหมายรถทนัตก

รรมเข้าไปให้บริการครับ แต่เน่ืองจากรถบริการทนัตกรรม

เคลื่อนท่ีมีขนาดใหญ่ ท าให้อาจจะเข้าไปในพืน้ท่ีชุมชน

บางแห่งไม่ได้ จึงต้องนัดแนะจุดให้บริการท่ีใกล้และ

สะดวกท่ีสุดครับ สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองทันตกรรม 

ส านักอนามัยก รุงเทพมหานคร  โทร . 0-2248-7373” 

“และน่ีเป็นอีกหนึง่บริการที่ กรุงเทพมหานครสง่ตรงถงึหน้า

บ้านรับปีใหม่ เพราะผมตัง้ใจดแูลพ่ีน้องประชาชนในทุกๆ 

ด้าน โดยเฉพาะการให้บริการด้านสาธารณสขุท่ีเข้าถึงทุก

บ้านให้ได้มากท่ีสดุครับ” 

สุดซึง้ มิตรภำพนักเรียนหญิงช่วยอุ้มเพื่อนพกิำร  

วัน ท่ี  20 ธ .ค .  ผู้ สื่ อข่ าว

รายงานว่าท่ีโรงเรียนบ้าน

ไร่ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า

ย้อย จ.สงขลา มีนักเรียนหญิงชัน้ ป.6 อยู่คนหนึ่ง ช่ือว่า 

ด.ญ.ณูรฟำตินร์ อำบูทัดสำ อำยุ 12 ปี ชื่ อเล่นที่

เพื่อนๆและคุณครูเรียกว่ำ “เดะเช๊ำะ” มีสภำพร่ำงกำย
พิกำรไม่มีขำทัง้สองข้ำงมำแต่ก ำเนิด เดินไม่ได้ แต่
ไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรเดินทำงมำเรียนหนังสือ 
นอกจากนีเ้ธอยังเรียนพร้อมท ากิจกรรมและเล่นกับเพ่ือน

ร่วมห้องอย่างมีความสุข ท่ามกลางสภาพร่างกายท่ีพิการ

ไมไ่ด้เป็นปมด้อยให้กบัตวัเองอย่างใด 

“ที่ประทับใจมำกที่สุดคือระหว่ำงที่อยู่ ในโรงเรียน มี
เพื่อนๆในห้องเรียนคอยอุ้มไปไหนมำไหนตลอด ทัง้
ไปห้องน ำ้ไปห้องสมุดไปห้องคอมพิวเตอร์ไปกินข้ำว 
และท ำกจิกรรมนอกห้องเรียน”  

ท่ีสนิทท่ีสดุ ด.ญ.นัดดำ ดำมิ หรือนัดดำ ที่คอยอุ้มและ

ช่วยเหลือกันมำตัง้แต่เรียนชัน้อนุบำลจนกระทั่ งถึง 
ป.6 และหำก ด.ญ.นัดดำป่วย หรือต้องท ำไปท ำธุระก็
จะมี ด.ญ.นำสิตำ ขะรีทัดมำ ช่วยอุ้มแทนหรือหำกไม่
มีทั ้ง สอ งคน นี ้ก็ จ ะ มี เพื่ อนๆใน ห้องคนอื่ นๆ
ผลัดเปล่ียนกันช่วยอุ้มตลอด  

นางนยันา สยามพล ผู้ อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ เปิดเผย

ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ด.ญ.ณูรฟาตินร์ หรือน้อง

เดะเช๊าะ กับ ด.ญ.นัดดา สองคนนีเ้ป็นเพ่ือนกันมาตัง้แต่

เด็กๆและจะคอยช่วยเหลือกันมาตัง้แต่เรียนชัน้อนุบาล 

เพราะน้องนดัดา สงสารน้องเดะเช๊าะ ท่ีเดินไปไหนมาไหน

ไม่ได้ โดยเฉพาะระหว่างคาบท่ีต้องเดินไปเรียนท่ีห้อง

คอมพิวเตอร์หรือห้องสมุด น้องนัดดาก็จะคอยอุ้ มน้อง

เดะเช๊าะมาตลอด และบางทีก็จะมีเพ่ือนๆคนอื่นคอย

ช่วยเหลือ ซึง่เป็นความรักระหวา่งเพ่ือนท่ีมีให้กบัเพ่ือน 

“ผลกำรเรียนของน้องเดะเช๊ำะอยู่ ในเกณฑ์ดี มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกำรวำดรูปส่วนเร่ืองอ่ืนๆไม่
มีปัญหำ ทัง้เร่ืองครอบครัวแม้พ่อแม่จะเสียชีวิตไป
แล้ว แต่กมี็พี่สำวที่คอยดูแลเป็นอย่ำงดี” 
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นางนยันา กล่าวว่าส าหรับน้องนดัดานัน้ มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ซึ่งช้ากว่าปกติแต่ก็อยู่ในระดับท่ีสามารถ

เรียนร่วมกบัเพ่ือนได้และ เป็นเดก็จิตอาสาท่ีชอบช่วยเหลือ

คนอื่น แต่ท่ีเป็นห่วงคือสภาพครอบครัวของน้องนดัดานัน้

ล าบากมาก ด้าน นางณฐันรีย์ แก้วขวญั หรือครูติ๊ก ครูวิชา

ดนตรีและคอมพิวเตอร์ กลา่วช่ืนชมน้องเดะเช๊าะและเพ่ือน

ในห้องว่า ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขช่วยเหลือกันใน

ทุกๆเร่ืองแม้ว่าเพ่ือนจะมีสภาพร่างกายท่ีไม่เหมือนคนอื่น 

แต่ก็เป็นท่ีรักของเพ่ือนๆซึ่งจะคอยหมุนเวียนกันอุ้ มทัง้

เพ่ือนสนิทอย่างน้องนัดดา น้องนาสิตา ด.ญ.ณูรฟาตินร์ 

หรือน้องเดะเช๊าะ กลา่ววา่ ขอบคณุเพ่ือนๆท่ีคอยช่วยเหลือ

ตวัเธอมาตลอดโดยเฉพาะนัดดากับนารีตา ซึ่งเป็นเพ่ือน

สนิทท่ีคอยช่วยเหลือทัง้ขณะอยู่ท่ีโรงเรียนและอยู่ท่ีบ้าน 

ส่วนนัดดากับนาสิตา บอกเหมือนกันว่าเต็มใจท่ีจะช่วย

เพ่ือนไม่เหน่ือยท่ีต้องคอยอุ้มเพ่ือนไปไหนมาไหนแม้จะ

หนักก็ตาม เพราะเพ่ือนตวัโตขึน้ทุกวนั และรักเพ่ือนคนนี ้

มากและจะช่วยเหลือต่อไปจนกว่าจะเรียนจบไปพร้อมๆ

กนัหรือแม้แตอ่ยู่ท่ีบ้าน 

“ทัง้นีห้ากผู้ ใจบุณต้องการช่วยเหลือ ด.ญ.ณูรฟาตินร์ หรือ

น้องเดะเช๊าะ และ ด.ญ.นัดดา ดามิ หรือนัดดา ซึ่งเป็น

เพ่ือนสนิทท่ีมีบกพร่องทางการเรียนรู้ และครอบครัว

ล าบ ากมากติ ดต่ อ ไ ป ไ ด้ ท่ี  น า งนัยน า  สยามพล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ เบอร์โทร 084-7472734” 

 

 

 

 

กิจกรรมวันคนพกิำรสำกล มุ่งส่งเสริมให้คนพกิำร
มีบทบำทและมีส่วนร่วมในสังคม 

 

กิจกรรมวันคนพิกำรสำกล มุ่งส่งเสริมให้คนพิกำรมี
บทบำทและมีส่วนร่วมในสังคมไม่ทิง้ให้เดียวดำยและ
มอบควำมรักควำมเมตตำให้ตลอดเวลำ 

นายทรงวิทย์ เช่ือมสกุล พฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานวันคนพิการ

สากลจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประจ าปี 2560 ภายใต้ประเด็น 

“กำรเปล่ียนผ่ำนสู่สังคมที่ยั่ งยืนส ำหรับทุกคน” โดยมี

ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน คน

พิการ ผู้ดแูลคนพิการ เข้าร่วมงาน จ านวน 400 คน เพ่ือมุ่ง

ส่งเสริมให้คนพิการมีบทบาทและมีส่วนร่วมในสงัคมโดย

ปราศจากอุปสรรค ตลอดจนรองรับกำรเปล่ียนแปลง

ของคนพิกำร ตำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ที่ยั่ งยืน ภำยใต้แนวคิดไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงหลัง และร่วม
เฉลิมฉลองเน่ืองในวันคนพิกำรสำกลที่  หอประชุม
ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

ด้าน นำยเรวัตร วงศ์ศักดิ์ศรี ประธำนคนพกิำรจังหวัด

แม่ฮ่องสอน กล่ำวว่ำ จังหวดัแม่ฮ่องสอน มีคนพิการท่ี

จดทะเบียนคนพิการ จ านวน 6,911 คน ซึง่กิจกรรมในครัง้

นี ้ได้รับความร่วมมือ จากส านักพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมองค์การบริหาร
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สว่นจงัหวดัแมฮ่่องสอน และสภาคนพิการทกุประเภทของ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสงัคมได้ร่วมกัน

สร้างสังคมท่ีเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ตลอดจนให้

คนพิการได้แสดงศกัยภาพ และเข้าถงึสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

อย่างเสมอภาคและร่วมกนัท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ทัง้นี ้องค์กำรสหประชำชำต ิประกำศให้วันที่ 
3 ธันวำคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิกำรสำกล" โดยมี
สมัชชำใหญ่แห่งองค์กำรสหประชำชำติรับรอง
แผนปฏิบัติกำรโลกว่ำด้วยเร่ืองคนพิกำร ในวันที่  3 
ธันวำคม 2525 และสนับสนุนให้ประเทศสมำชิก

เฉลิมฉลองวันคนพิกำรสำกลทุกปี เพ่ือขับเคลื่อน

ปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่าง

ต่อเน่ืองทั่วโลก เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัด

กิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการโดยอยู่บนฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม 

และได้มาตรฐานในระดับสากล กิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ประชำรัฐ

เพื่อเสริมพลังและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร” การ

เสวนาทางวิชาการ การมอบรางวลัประกาศเกียรติคุณแก่

บุคคลและหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ 

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และ

ผลิตภณัฑ์ส าหรับคนพิการ การประกวดร้องเพลงของคน

พิการ และการจบัฉลากมอบของรางวลั  

สิทธิพเิศษผู้พกิำร 

กำรเข้ำถึงสิทธิ
ของคนพิกำร 
ต ำม  พ . ร . บ .
ส่ ง เ ส ริมแล ะ
พัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 

ระบุให้ คนพกิำรมีสิทธิเข้ำถงึและใช้ประโยชน์จำกสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะตลอดจน

สวัสดิกำรและควำมช่วยเหลืออื่นจำกรัฐ   เช่น การ

บริหารฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์

และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การศึกษาตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน 

การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม เศรษฐกิจ

และการเมืองอย่างเต็มท่ี การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย

แผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนา บริการอันเป็น

สาธารณะ การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยั การมีผู้ช่วย

คนพิการ หรือการจดัให้มีสวสัดิการอื่นตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนดในระเบียบผู้ช่วยคนพิการ 

เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม  กำรใช้สิทธิคนพิกำรตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด ยังไม่มีควำมทั่วถึงและมีมำตรฐำนเท่ำที่ควร 
ดังนัน้ องค์กรหลักที่ให้บริกำรสำธำรณะต่ำงๆจึงต้อง

มีควำมตระหนักในสิทธิของคนพิกำรมำกขึน้ เช่น การ

ให้บริการส าหรับผู้ พิการในการเดินทางขนสง่สาธารณะทุก

ประเภท สะพานลอย รถเมล์ รถไฟฟ้า เคร่ืองบิน ท่ีจะต้อง

มีอปุกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการไว้ด้วย 

การบินไทย โดย  อุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษำกำร

ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ กำรบินไทย ได้ตอบรับกำร
ยกระดับองค์กรให้มีมำตรฐำนสำกลโดยกำรยกระดับ
บริกำรพิเศษของกำรบินไทย ส ำหรับพระภิกษุสงฆ์
และผู้พิกำร ที่ ต้องเดินทำงด้วยวีลแชร์ ด้วยกำรตัง้
คณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำร

อย่ำงต่อเน่ือง  เพ่ือให้ผู้ โดยสารผู้ พิการได้รับความสะดวก

ในการเดินทางในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การส ารองท่ีนั่ง การ

ออกบัตรโดยสาร การบริการในสนามบิน การบริการบน
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เ ค ร่ื อ ง บิ น จ น ถึ ง จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง 

ทั ้งหมดนี ้จะถูกบรรจุอยู่ ในคู่มือกำรท ำงำนของ
พนักงำน เป็นกำรยืนยันควำมเป็นผู้น ำของสำยกำร
บนิระดับ Premium ที่เพิ่มคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำง

ต่อเน่ือง  ควบคู่ไปกับนวัตกรรมในการเดินทางท่ีมีการ

พฒันาอย่างรวดเร็ว พระภิกษุสงฆ์เป็นกลุ่มผู้ โดยสารท่ีให้

ความไว้วางใจเดินทางกบัการบินไทย ตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ รวมทัง้การให้บริการกับผู้ พิการ

เป็นไปตามระเบียบของ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ และส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

การให้บริการพิเศษส าหรับคนพิการ ตัง้แต่การส ารองท่ีนั่ง 

การจดับริการตามอาการของคนพิการ มีเคาน์เตอร์เช็กอิน

ส าหรับคนพิการที่เดินทางด้วยวีลแชร์ อ านวยความสะดวก

ผ่านช่องทางพิเศษในการประทับตราหนังสือเดินทาง มี

ห้องพักส าหรับผู้ โดยสารวีลแชร์ อีกทัง้มีอุปกรณ์พิเศษใน

การดูแลผู้ โดยสาร เช่น Hi-Lift และวีลแชร์ท่ีใช้ในห้อง

โดยสารบนเคร่ืองบิน โดยท่ีไมม่ีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมแต่อย่าง

ใด 

ทัง้นี ้ผู้โดยสำรคนพิกำรต้องกำรขอรับบริกำรพิเศษ
สำมำรถติดต่อผ่ำนส ำนักงำนกำรบินไทย หรือ THAI 
CONTACT CENTER โ ท ร . 0-2356-1111 น ำ ร่ อ ง
ยกระดับกำรบริกำรทำงสังคมก้ำวสู่สำยกำรบิน
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล. 

มจธ.-กทม.ผุดนวัตกรรมช่วย 
คนตำบอดเดนิสะดวก 

กทม . จับมื อ  มจธ . ส ร้ า ง

นวัตกรรมเพ่ือผู้ พิการทาง

สายตา ใช้ถ่านไฟฉายเก่าท า

ทางเดินแมเ่หลก็น าทาง  

เม่ือวนัท่ี 27 ธ.ค.60  น. นำยจักกพันธ์ุ ผิวงำม รองผู้ว่ำ

รำชกำรกรุงเทพมหำนคร(กทม.)   ตรวจเยี่ ยม
โครงกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกถ่ำนไฟฉำยเก่ำสู่ทำงเดิน

แม่เหล็กส ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ   ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือระหว่างส านักงานเขตตลิ่งชัน ภาควิชาวิศวกรรม

สิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสมาคมคนตา

บอดแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะวิจัยอิฐทำงเดิน

แ ม่ เหล็ กส ำห รับ ผู้พิ ก ำ รทำ งส ำยตำ  โดยน ำ
ส่วนประกอบจำกถ่ำนไฟฉำยเก่ำน ำมำผ่ำนนวัตกรรม 
เพื่ อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกสร้ำงสังคมแห่ง
ควำมเท่ำเทียมใน กทม.และยังเป็นกำรลดปริมำณ
ขยะ จำกสถิติปริมำณกำรใช้ถ่ำนไฟฉำยในประเทศ
ไทยพบว่ำปริมำณกำรใช้ถ่ำนไฟฉำยเฉล่ียต่อคนอยู่ที่ 

3.5 ก้อนต่อคนต่อปี  ในส่วนปริมาณของถ่ายไฟฉายท่ีใช้

แล้วมีปริมาณมากถงึ 3,400 ตนั โดยจะถกูก าจดัด้วยวิธีทิง้

ลงหลุมฝังกลบขยะรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งวิธีดังกล่าวจะ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมี ชี วิตในบริเวณ

โดยรอบ ทัง้นีม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(มจธ.) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวจึงได้ด าเนินการ

ศกึษาวิจยัอิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้าน าทางคนพิการ

ทางสายตา ด้วยการน าผงถ่านไฟฉายอลัคาไลน์ท่ีใช้แล้ว

มาสังเคราะห์สารแม่เหล็กหรือเฟอร์โรแมกเนติก โดย

ถ่านไฟฉาย 100 ก้อน จะได้สารแม่เหล็กปริมาณ 1 กก. 

เพ่ือน ามาผสมกบัสีและปูนซีเมนต์ แล้วน ามาฉาบผิวหน้า

อิฐทางเดินแม่เหล็กส าหรับคนพิการทางสายตา พร้อมทัง้

ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวัดสนามแม่เหล็กและอุปกรณ์ท่ีส่ง

สญัญาณท่ีไม้เท้า 

ทัง้นีท้ำงเดินอิฐแม่เหล็กและไม้เท้ำน ำทำงเป็นระบบ
ใหม่ที่บุคลำกรและผู้พิกำรทำงสำยตำยังไม่คุ้นเคยกับ
กำรใช้งำนจงึต้องมีกำรฝึกอบรมถึงวิธีกำรใช้งำนและ



๒๒ 

ท ำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ เพรำะอดีตกับปัจจุบัน ห่ำงกันเพียงวินำทเีดียว 

กำรดูแลอุปกรณ์จึงจะสำมำรถใช้งำนและเดินทำงได้

อย่ำงปลอดภัย  โดยงานวิจัยนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนส่ ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เพ่ือ

วิจัยกระบวนการผลิตผงแม่เหล็กในระดับอุตสาหกรรม 

และพฒันาต้นแบบอิฐทางเดินแมเ่หลก็และไม้เท้าน าทางผู้

พิการทางการมองเห็น ซึ่งในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัย

ได้รับการประสานงานเพ่ือด าเนินการติดตัง้ในโรงพยาบาล

วดัไร่ขิงท่ีเป็นศนูย์ฝึกอาชีพให้กับผู้ พิการทางการมองเห็น

ประเภทสายตาเลือนราง ส านักงานเขตตลิ่งชัน ได้ใช้

ทางเดินบริเวณศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ห้อง

ฝ่ายทะเบียน ชัน้ 1 ภายในส านกังานเขตตลิ่งชนั  ติดตัง้อิฐ 

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้ พิการทางการเห็นท่ีมาติดต่อ

ราชการ รวมทัง้จัดท ากล่องรับบริจาคถ่านไฟฉายเก่าท่ีใช้

แล้ว เพ่ือมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยน าไปใช้ทดลอง

ตอ่ไป(เดลินิวส์ออนไลน์ 27 ธ.ค.60) 

ท่องเที่ยวตำมรอยพระรำชด ำริ ศำสตร์พระรำชำ 

ผู้พิกำรทำงสำยตำก ำลังสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวตำม
โครงกำรพระรำชด ำริ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในงำนนิทรรศกำรศิลปะ
เพื่อคนตำบอด ภำยใต้หัวข้อ "ท่องเที่ยวตำมรอย

พระรำชด ำริ ศำสตร์พระรำชำ" เป็นกิจกรรมเพ่ือสง่เสริม

ความเท่าเทียมกันของทุกคนในสงัคม ทัง้คนตาบอดและ

คนปกติให้ได้ รับ รู้และสัมผัสความงดงามของแหล่ง

ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ต่ า ง ๆ  ผู้ ท่ี ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ช ม 

ww.facebook.com/ArtForTheBlind จัด โดย  กรมการ

ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ณ Lifestyle 

Hall ชัน้ 2 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เม่ือเร็วๆนี ้
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คนเรำต้องเตรียมตัว... 

'คนเราต้องเตรียมตวั เพื่อทีจ่ะเผชิญปัญหาตา่งๆ ในชีวิต 

แตก่ารเตรียมตวันัน้ ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสยัใจคอของตน 

ให้สามารถฟันฝ่าอปุสรรคได้ด้วย 

 สิง่ที่ส าคญัในการฟันฝ่าอปุสรรคในชีวติคือ ต้องรู้จกั ตวัเอง  

รู้ว่ำตัวก ำลังท ำอะไร รู้ว่ำตัวต้องกำรอะไร’ 

กระแสพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่  

นกัศกึษาวิทยาลยัเกษตรกรรมแมโ่จ้ เชียงใหม่ 

๓ มกราคม ๒๕๑๖ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2502<<< 

 



๒๓ 
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เชิญคนพกิำรสมัครงำน 

บริษัท ไฟเบอร์โฮม อินเตอร์เนชั่ นแนล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ท่ีอยู่ ๕๕๕ รสาทาวเวอร์ พหลโยธิน
๑๙ จตจุกัร กทม. ๑๐๙๐๐ รับแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 
และดูแลเอกสำร จ ำนวน ๒ อัตรำ  รายละเอียดงาน 
ดแูลท าความสะอาดออฟฟิศและห้องพกั ช่วยดแูลเอกสาร 
เช่น จ่าค่าน า้ ค่าไฟ แปะใบเสร็จ งานอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิกำรด้ำนร่ำงกำย-เดินได้ 
เพศหญิง อายุ ๒๐-๔๕ ปี ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความ
ขยนั  ซื่อสตัย์ สวสัดิการ ประกนัสงัคม ฯลฯ ติดต่อ…คุณ
นนทลี วีระธรรมานนท์ โทรศพัท์ ๐๒-๙๓๗-๐๔๘๘ อีเมล์ 
nonthaleenv@fiberhome.com 

บริษัท THE RUNWAY CARPARK  ท่ีอยู่ ๒ ถ.
เจ้าพระยา อ.เมือง ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ รับ
พนักงำนน่ังเก็บบัตรจอดรถ จ ำนวน ๑ อัตรำ 
รายละเอียดงาน เป็นพนักงานเก็บบัตรจอดรถเข้า-ออก 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ นั่งอยู่กบัเก้าอีเ้ฉยๆในตู้ รับบตัร ไม่ได้
เคลื่อนไหวร่ายกายเยอะ / ได้เร่ืองของบญัชี (พิจารณาเป็น
พิเศษ) คุณสมบัติ พิกำรด้ำนร่ำงกำย-ใช้เก้ำอีเ้ข็น วฒิุ
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้นิด
หน่อย มีมารยาท อธัยาศัยดี คุยและสื่อสารกับลูกค้าได้ 
ส าคัญท่ีสุดคือ ซื่อสัตย์ สวัสดิการ สวัสดิการเร่ืองอื่นๆ
สามารถขอเพ่ิมเติมได้ ขึน้อยู่กบัการคยุและตกลงกนั ทาง
เรายินดี ท่ีจะช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีด้วยใจจริงถ้าท่าน
ซื่อสัตย์และรักงานของเรา  ติดต่อ...คุณศุภดา โสภณ 
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๙ ๔ - ๘ ๙ ๔ ๔ ๒ ๖ ๙  อี เ ม ล์  
supadasopon@gmail.com 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ท่ีอยู่  ห้องสมุด
กระทรวงการต่างประเทศ กองบรรณสารและห้องสมุด 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ชัน้ ๓ 
โซน A อาคารถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร รับบรรณำรักษ์ จ ำนวน ๑ อัตรำ 

คุณสมบัติ คนพิกำรเพศชำย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
วฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีความรับผิดชอบ ส่งมอบ
งานได้ทันเวลาตามท่ีก าหนดครบถ้วนและมีคุณภาพ 
วิธีการรับสมคัร ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบ
สมคัรได้จากเวบ็ไซต์ www.mfa.go.th  สอบถำมเพิ่มเตมิ 
คุณวิลาสินี  โทรศพัท์ ๐๒-๒๐๓๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๙๐๓-๕ 
และ ๒๓๙๗๑-๓ 

บริษัท บีทำเก้น จ ำกัด ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ 
เลขท่ี ๒๑/๒ ซ.รัชดาภิเษก ๓๐ แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ รับพนักงำนเรียงบิลสินค้ำ 

จ ำนวน ๑ อัตรำ  รายละเอียดงาน เรียงล าดบับิลสินค้าที
มีในทุกๆ วนั และจัดพิมพ์เลขท่ีบิลลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
คุณสมบัติ คนพิกำรที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ไ ด้ เพศ
ชาย/หญิง อายุ  ๑๘-๔๐  ปี  วุฒิประถมปี ท่ี  ๖ ขึน้ไป 
สามารถใช้มือทัง้สองข้างและใช้สายตาดูตัวเลขเพ่ือ
จดัเรียงและจดัเก็บเอกสารได้, ไมเ่ป็นผู้ พิการที่ใช้รถวีลแชร์  
สวสัดิการ โบนัสประจ าปี, ปรับเงินเดือนประจ าปี, เสือ้ยูนิ
ฟอร์ม, ทุนการศึกษาบุตร, บัตรของขวญัส าหรับบุตรแรก
คลอด, กองทุนส ารองเลีย้งชีพ, เงินช่วยฌาปนกิจส าหรับ
บิดา, มารดา, และพนกังาน ฯลฯ ตดิต่อ...คณุก่่ิงแก้ว เรือง
แก้ว (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  โทรศพัท์ ๐๒-๗๙๒-๒๓๔๕  
มือถือ ๐๘๑-๕๕๑-๖๐๗๑ 

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์้ จ ำกัด  ท่ีอยู่ 
๘๖๓ /๑  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน เขตบา งบอน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ รับพนักงำนฝ่ำยผลิต 

จ ำนวน ๑๕ อัตรำ รายละเอียดงาน คดักระดาษ คัดฝา
กระ ป๋อง  หรือตามความเหมาะสมกับความพิการ 
คุณสมบัติ คนพิกำรที่สำมำรถมองเห็นและใช้มือทัง้
สองข้ำงได้ดี เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๑๘ - ๔๐ ปี ไม่
จ ากดัวฒิุการศกึษา  สวสัดิการ ประกนัสงัคม เบีย้ขยนั ติด
ต่อ...คุณอัจฉริย ช่างสากล โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๖๐๐๔๐ 
แฟกซ์ ๐๒-๔๑๕๑๗๒๒เมลadchariya1978@gmail.com 

mailto:nonthaleenv@fiberhome.com
mailto:supadasopon@gmail.com
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๒๔ 

ท ำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ เพรำะอดีตกับปัจจุบัน ห่ำงกันเพียงวินำทเีดียว 

บริษัท เอ็นวำย.แอลเอ กรุ๊ป จ ำกัด ท่ีอยู่ ๑๓/
๑๖ ซอยวิภาวดีรังสิต ๒๕ แยก ๒-๑-๒-๑ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลกัสี่ กทม. รับธุรกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ รายละเอียด
งาน รับผิดชอบงานเอกสาร เอกสารอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง จดัท า
รายงานต่างๆ ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 
งานอื่นตามได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ  คนพิกำร

ทำงด้ำนร่ำงกำย-เดินได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี  
เพศหญิง อาย ุ๒๒-๓๐ ปี วฒิุ ปวส. ขึน้ไป มีบคุลิกยิม้แย้ม
แจ่มใส มีความรับผิดชอบสงู สามารใช้คอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมพืน้ฐานได้ดี สวัสดิการ ประกันสังคม ปรับ
เงินเดือนประจ าปี  โบนัสประจ าปี เบีย้ขยัน  ชุดยูนิฟอร์ม 
ส่วนลดการซือ้สินค้าของบริษัท เงินช่วยเหลือพนักงาน 
ตรวจสขุภาพประจ าปี ตดิต่อ...คณุวราวฒิุ เมตตาสิทธิกร 
โทรศพัท์ ๐๒-๙๕๔๖๔๐๐ แฟกซ์ ๐๒-๙๕๔๖๓๙๔ อีเมล์ 
warawut.met@nylagroup.co.th   

ส ำ นั ก ง ำ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก ำ ร ค ลั ง  ท่ี อ ยู่  
กระทรวงการคลงั ซ.อารีย์สมัพนัธ์ ถ.พระราม ๖ แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ รับ  ๑ . นัก

ทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน ๑ อัตรำ คณุสมบตัิ คนพิการ
ด้านร่างกายหรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้
ไป วุฒิปริญญาตรี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไ ด้  ๒.
นักเศรษฐกร จ ำนวน ๑ อัตรำ คุณสมบัติ คนพิการ
ทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี
ขึน้ไป วุฒิปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  ติดต่อ
. . .คุณพิชญ์ตาภรณ์  สวนทวีวรรธน์  โทรศัพท์  ๐๒ -
๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๖ แฟกซ์ ๐๒-๒๗๓๙๑๓๘  อีเมล์ 
phittaphons@fpo.go.th 

บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด  ท่ีอยู่ ๕๕/๑,๓,๕,๙,๑๑ หมู่ ๑๕ ต าบลบาง
เสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ  ๑๐๕๗๐ 
รับพนักงำนธุรกำร จ ำนวน ๒ อัตรำ  รายละเอียดงาน 
คีย์ข้อมูล จัดงานเอกสาร งานธุรการอื่นๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิกำรเพศชำย/หญิง  อายุ 
๒๐-๓๕ ปี วุฒิ ปวช.ขึน้ไป สามารถใช้ Microsoft Office 
ได้ สวสัดิการ ประกนัสงัคม , ประกนัสขุภาพ , ประกนัชีวิต
,  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ, รถตู้ รับส่งสายเทพารักษ์ , บาง
นา-ตราด, บางบ่อ, เคหะฯบางพลี, แฟลต, บ้านเอือ้อาทร, 
เบีย้ขยัน, เบีย้ขยันประจ าปี, ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ...
แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศพัท์ ๐๒-๑๘๒๕๒๒๘-๙ ต่อ 
๑๑  อีเมล์ noocharee@taiyotech.th.com 

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จ ำกัด  ท่ีอยู่  
๑๘๕๘/๑๓๘ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถ.บางนา-
ตราด แขวง/เขตบางนา กรุงเทพ ๑๐๒๖๐  รับเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร จ ำนวน ๓ อัตรำ  รายละเอียดงาน ติดต่อ
ประสานงานทั่ ว ไป เ พ่ือสนับสนุนงานของแผนก ท่ี
รับผิดชอบ, บันทึกข้อมูลในระบบ, จัดการงานเอกสาร , 
ช่วยงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิกำร
ด้ำนร่ำงกำย- เดินได้  สำมำรถเคล่ือนไหวและ
ช่วยเหลือตัวเองได้  วุฒิ ปวส. - ป.ตรี มีประสบการณ์
ท างานในด้านธุรการ ติดตอ่ประสานงานทัว่ไป สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้ มีความอดทน สภุาพ ตัง้ใจเรียนรู้งาน 
สวสัดิการ คา่รักษาพยาบาล, ประกนัสงัคม, วนัลาพกัร้อน, 
โบนัสตามผลประกอบการ , กองทุนส ารองเลี ย้งชีพ ,
พิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปี, ท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ  
ติ ด ต่ อ . . . โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ - ๗ ๖ ๓ ๖ ๔ ๗๘  อี เ ม ล์  
pawinee.petchsri@krones.co.th 

บริษัท คิว-วันคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ท่ีอยู่ ๕๕/
๒๑๖ หมู๙่ ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
รับพนักงำนธุรกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ  คุณสมบัติ คน
พิกำรร่ำงกำย-เดินได้  เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๓๕ ปี  
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ตรวจเช็ด
เอกสารต่างๆ สวสัดิการ ตามกฎหมายก าหนด  ติดต่อ...
คุณเด่นชัย ลาสา โทรศพัท์ ๐๒-๕๐๓๔๔๑๗-๒๐ แฟกซ์ 
๐๒-๕๐๓๔๔๑๙ ตอ่ ๑๑๘ อีเมล์ q1_1982@hotmail.com  

mailto:warawut.met@nylagroup.co.th
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๒๕ 

ท ำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ เพรำะอดีตกับปัจจุบัน ห่ำงกันเพียงวินำทเีดียว 

โรงพยำบำลวิภำวดี ท่ีอยู่ ๕๑/๓ ถนนงามวงศ์
วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  รับ
พนักงำนอำภรณ์ภัณฑ์ จ ำนวน ๑ อัตรำ  รายละเอียด
งาน เช็คผ้า จ่ายผ้า เก็บผ้า ตามแผนกต่างๆ คุณสมบัติ 

คนพิกำรทำงกำรได้ยิน หูหนวก หูตึง เพศชาย/หญิง 
อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป วฒิุมธัยมศกึษาปีท่ี ๓  สวสัดิการ รักษา
ฟรี IPD OPD  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่เคร่ืองแบบ ซือ้ยา
ราคาทุน มีห้องน า้ ทางลาด ลิฟท์ ส าหรับคนพิการ ฯลฯ  
ติดต่อ . . .นางสาวตวงทอง  โพธ์ิวันดี  โทรศัพท์ ๐๒-
๕๖๑๑๑๑๑ ต่อ ๑๙๐๗ แฟกซ์ ๐๒-๕๖๑๑๔๖๖ อีเมล์ 
hrm@vibhavadi.com  

บริษัท ว.ศิริกำณ ออโตพำร์ท จ ำกัด   ท่ีอยู่ 
๘๗/๑๘-๒๑ หมู่ ๑๓ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีน
บุรี กรุงเทพ ๑๐๕๑๐  รับพนักงำนทั่ วไป จ ำนวน ๓ 
อั ต ร ำ  ร ายละ เอี ยดงาน  บ ริ ษัทจะ พิจารณาจาก
ประสบการณ์และความสามารถของผู้ สมัครงาน หากมี
ความสามารถด้านใดบริษัทจะให้ผู้สมคัรท างานตามความ
เหมาะสม  คุณสมบัติ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว 

หรือกำรได้ยิน สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/
หญิง อาย ุ๑๘-๓๕ ปี ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา สวสัดิการ คา่
ครองชีพ โบนสั/ปรับเงินเดือน เบีย้ขยนั OT กองทนุส ารอง
เลี ย้ ง ชี พ  ท่ อ ง เ ท่ี ย วป ระจ า ปี  ง าน เลี ย้ งปร ะจ า ปี  
ประกันสงัคม ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
ฯลฯ  ติดต่อ...คุณปฏิพัทธ์  มุ่งดี (เด่น) โทรศัพท์ ๐๘๙-
๒๐๒๐๗๖๑   แ ฟ ก ซ์  ๐ ๒ - ๕๔๐๐๗๖๐  อี เ ม ล์  
patiphat.m@vskautoparts.com 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)  ท่ี
อยู่ ๙๐/๑ หมู่ ๙ ต าบลบางวัว  อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  รับเจ้ำหน้ำที่ ธุรกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ  
รายละเอียดงาน ประชาสัมพันธ์ (Operator) ดูแลงาน
ธุรการทั่วไป ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ 

(รับ-ส่ง เอกสารทั่วไป) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิกำรร่ำงกำย-เดินได้ เพศหญิง อายุ ๒๒ 
- ๓๔ ปี วฒิุปริญญาตรีขึน้ไป บุคลิกภาพดี พูดจาสขุภาพ
เรียบร้อย (มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี) สามารถใช้ภาษาองักฤษได้จะ
พิจารณาพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , 
Powerpoint ได้  สวสัดิการ โบนสั วนัหยุดพกัร้อน ๑๕วนั/
ปี  คา่รักษาพยาบาล  ประกนัสขุภาพส าหรับพนกังานและ
ครอบครัว กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เคร่ืองแบบพนักงาน 
ทุนการศึกษาบุตร รถรับ-ส่งพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์  
เงินกู้ฉุกเฉินฯลฯ  ติดต่อ...คุณวิกรณ์  ยังเจริญ โทรศพัท์ 
๐ ๓ ๘ - ๕ ๒ ๒ ๓ ๐ ๒  ต่ อ  ๕ ๑ ๕ ,  ๕ ๑ ๗  อี เ ม ล์  
wigorn@sherwood.co.th 

บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ จ ำกัด ท่ีอยู่ ๑๙ ซ.
รามค าแหง๒๒ ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ รับ Call Center  จ ำนวน ๑ อัตรำ รายละเอียด
งาน งาน Call Center รับสาย,โทรออก (ไมใ่ช่งานขาย) ท า
เก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูล ดูกล้องวงจรปิด ตรวจสอบ
พนกังาน งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คน
พิกำรด้ำนร่ำงกำย-เดินได้ สำมำรถช่วยเหลือตัวเอง
ได้  เพศชาย-หญิง อายุ ๑๙  - ๓๕  ปี วุฒิ ม.๖  ขึน้ไป 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ สามารถเร่ิมงานได้ทันที  
สวัสดิการ ปรับเงินเดือนประจ าปี กองทุนประกันสังคม 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ โบนสัประจ าปี  เงินช่วยเหลือกรณี
ต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน อื่น ๆ ติดต่อ...คุณวิมลสิริ 
จันทรวิบูลนย์  คุณกรอง คุณนุ่น : ๐๖๔-๓๐๑-๖๕๔๖, 
๐๖๔-๑๘๓-๗๒๙๒ ,๐๒-๗๑๖๒๒๓๓ ตอ่๑๘๓,๑๑๓ 
อีเมล์ hrm@dnartl.co.th  

Asia Green Energy Public Co.,Ltd.  ท่ี อ ยู่  
๒๗๓/๑ ถนนพระราม ๒ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ รับธุรกำรเอกสำร จ ำนวน ๑ อัตรำ  
รายละเอียดงาน ดูแลทางด้านเอกสารธุรการให้กับต้น
สงักดั อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ คนพิกำรเพศ

mailto:hrm@vibhavadi.com
mailto:wigorn@sherwood.co.th
mailto:hrm@dnartl.co.th


๒๖ 

ท ำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ เพรำะอดีตกับปัจจุบัน ห่ำงกันเพียงวินำทเีดียว 

ชำย/หญิง   อายุ ๒๐-๓๐  ปี  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สามารถท างานท่ีพระราม ๒ ได้สะดวก คล่องแคลว่ในการ
ท างาน มีประสบการณ์ด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
สวสัดิการ บริษัทท างาน ๕ วัน จ-ศ  โบนัส (ขึน้อยู่กับผล
ประกอบการและประเมินผลรายบุคคล) ปรับเงินประจ าปี 
ขึน้อยู่กับผลประกอบการและประเมินผลรายบุคคล) 
ประกนัสงัคม คอมมิสชัน่ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ฯลฯ ติด
ต่อ... คุณพรพจน์ หรือคุณณัฐพล โทรศัพท์ ๐๒-๘๙๔-
๐ ๐ ๘ ๘  แ ฟ ก ซ์  ๐ ๒ -๘ ๙ ๔ -๐ ๐ ๔ ๔  อี เ ม ล์  
recruitment@agecoal.com  

บริษัท คณำรักษ์ กำร์เม้นท์ จ ำกัด  ท่ีอยู่ ๕ 
ซอยเอกชัย ๘๙/๑ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ รับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย จ ำนวน 
๑ อัตรำ  รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
ทางโทรศพัท์ พิมพ์เอกสาร เก็บข้อมลู จดัท ารายงานต่างๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ คนพิกำรที่สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี วุฒิ ปวส.-
ป.ตรี มีความรู้ในโปรแกรม Microsoft office รักในงานขาย 
ชอบติดต่อเจรจา  สวัสดิการ ประกันสังคม ชุดฟอร์ม
พนักงาน เบีย้ขยัน โอที วันหยุดประจ าปี  ติดต่อ. . .
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ - ๘ ๙ ๔ ๕ ๔ ๔ ๕ - ๗   อี เ ม ล์  
yuwadeekng@gmail.com 

บริษัท บำงกอกพัฒนำมอเตอร์ จ ำกัด ท่ีอยู่ 
๗๓,๗๓/๒,๑๓๑ ม.๗ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ รับซ่อมบ ำรุง และ ช่ำงเทคนิค 
จ ำนวน ๔ อัตรำ รายละเอียดงาน ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 
พร้อมบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน ติดตัง้แม่พิมพ์และปรับ
ฉีด ฯ คุณสมบัติ คนพิกำรเพศชำย/หญิง  สามารถ
ท างานได้ อายุ ๑๘-๓๐ ปี วุฒิม.๖ ขึน้ไป เดินทางไปกลบั
ได้   ติดต่อ . . .คุณกฤษดา ฉินเจ ริญ โทรศัพท์  ๐๒-
๘ ๐ ๕ ๙๐ ๖ ๗  แ ฟ ก ซ์  ๐ ๒ - ๘ ๐ ๕๙ ๐ ๖๗  อี เ ม ล์  
krisada@bkf.co.th 

บริษัท แอดวำนซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ำกัด  ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๘ ซอยสคุนธสวสัด์ิ ๓๘ 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  รับเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร ๑ อัตรำ รายละเอียดงาน ดูแลงานเอกสารต่างๆ 
ของแผนก  คุณสมบัติ คนพิกำรที่สำมำรถปฏิบัติงำน

ได้   เพศชาย/หญิง  อายุ  ๒๒-๓๐  ปี  วุฒิปริญญาตรี   
สวัสดิการ ประกันชีวิตกลุ่ม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงิน
ช่วยเหลือและวนัหยุดกรณีสมรส ยูนิฟอร์ม ประกันสงัคม 
งานกีฬาประจ าปี งานปีใหม่ประจ าปี ฯลฯ  ติดต่อ...คุณ
วสนัต์ สขุสม โทรศพัท์ ๐๒-๗๙๓-๕๘๘๘ ตอ่ ๑๙๒ / ๑๙๕ 
/ ๑ ๙ ๓  แ ฟ ก ซ์  ๐ ๒ -๗ ๙ ๓ -๕ ๘ ๙ ๘  อี เ ม ล์  
wasan_s@abss.co.th 

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จ ำกัด ท่ี
อยู่ ๑๕๑๖ ถนนประชาราษฎร์๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบาง
ซื่อ กรุงเทพ ๑๐๘๐๐ (ส านักงานใหญ่)  รับพนักงำน
สนับสนุนกำรบริกำร จ ำนวน ๕ อัตรำ รายละเอียดงาน 
รับโทรศัพท์ , Call center, ประสานงาน  รับจองและ
วางแผนจัดคิว order ลูกค้า รับข้อร้องเรียนลูกค้าและ
ประสานงานหน่วยงานในบริษัท ประสานงานกับผู้ แทน
จ าหน่าย  จ่ายงานให้กับโรงงานเพ่ือจัดส่งคอนกรีตให้
ลูกค้าตามข้อตกลง ปฏิบัติงาน ๖ วัน  คุณสมบัติ คน

พิกำรด้ำนร่ำงกำย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๓๕ 
ปี วุฒิ ปวส. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์และ โปรแกรม MS. 
Office เบือ้งต้นได้ มีใจรักบริการ และมีทักษะในการ
สื่อสารได้ดี หากมีประสบการณ์ท างานด้าน Call Center 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ มีราวจบัทางขึน้บนัได มี
ลิฟต์  ประกันค่ารักษาพยาบาล  ประกันอุบัติ เหตุหมู่  
ประกันสังคม  เค ร่ืองแบบพนักงาน  วันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี ฯลฯ ตดิต่อ...คณุปาริฉตัร ชีชนะ โทรศพัท์ ๐๙๒-
๕๗๙๙๕๗๒ อีเมล์ parichch@scg.com  

 
 

mailto:recruitment@agecoal.com
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๒๗ 

ท ำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ เพรำะอดีตกับปัจจุบัน ห่ำงกันเพียงวินำทเีดียว 

คนพกิำรต้องกำรท ำงำน 

นำงสำวนวพร  ทัพเอี่ ยม   อายุ ๒๒ ปี วุฒิ

ปริญญาตรี พิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง ยัง
มองเห็นอยู่) ต้องกำรงำน Call Center, Operator งำน
ประชำสัมพันธ์ ต่ำงๆ   มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
Operator งานประชาสมัพนัธ์ สามารถใช้ภาษาองักฤษ ได้
ดี  ติดต่อ…โทรศัพท์ ๐๖๓-๑๙๗๖๖๘๕  หรือ อีเมล์ 
Jomjamswan06@gmail.com 

นำงสำวจุฑำรัตน์  เมนะโพธิ  อายุ ๒๙ ปี วุฒิ 
ปวช. พิการทางด้านจิตใจ  ต้องกำรท ำงำนทำงด้ำน
ธุรกำรกำร ประสำนงำน คีย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ 
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้  มีประสบสบ
กำรณ์ด้ำนคีย์ข้อมูลลงคอมพวิเตอร์ ตดิต่อ…โทรศพัท์ 
๐๙๙-๐๘๓๑๕๕๑ หรือ อีเมล์ Tuiijutarat@gmail.com 

นำงสำวสุวลี  ขำนฉนวน  อาย ุ๓๑ ปี วุฒ ิปวส. 
พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องกำรท ำงำนทำง
ด้ำนรับ-ส่งเอกสำร งำนอื่นๆ ที่ เหมำะสม  มีควำม
คล่องแคล่วในกำรท ำงำน เดินทำงสะดวก ในพืน้ที่
ปำกเกร็ด นนทบุรี ตดิต่อ…โทรศพัท์ ๐๘๗-๕๙๓๓๐๐๑  
หรือ อีเมล์ peebow10@hotmail.com 

นำงสำวเพียงวัน  เสถียรเขต  อายุ ๒๓ ปี วุฒิ

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ พิการทางด้านสายตา ต้องกำรงำน
ทำงด้ำนรับโทรศัพท์ หรืองำนโอเปอร์เรเตอร์ งำนที่
เหมำะสมกับควำมพิกำร มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน
มำก่อน ตดิต่อ…โทรศพัท์ ๐๙๔-๙๔๑๓๓๕๗  หรือ อีเมล์ 
olivsfang@gmail.com  

นำงสำวนุชรี  สุทธินันทกำน  อายุ ๓๒ ปี วุฒิ

ประถมศึกษาปี ท่ี  ๖  พิการทางด้านร่างกาย -เดินได้  
ต้องกำรงำนบริกำรลูกค้ำ ประชำสัมพันธ์ งำนอ่ืนๆ
ตำมควำมเหมำะสมกับควำมพิกำร ติดต่อ…โทรศพัท์ 
๐๘๕-๖๔๑๑๖๙๘, ๐๙๙-๔๘๗๔๗๔๕ หรือ อี เมล์  
nuchlee1698@gmail.com 

นำยศวัส  สมัยตรี  อายุ ๒๓ ปี วุฒิ ม.๓ พิการ
ทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขน/ขา อ่อนแรง) ต้องกำร
เปล่ียนงำน ต้องกำรงำนทำงด้ำนธุรกำร เงินเดือน 
๑๒,๐๐๐ บาทขึน้ไป  มีประสบกำรณ์กำรกำรท ำงำน

ธุรกำรมำ ๕ ปี สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  ติดต่อ...
โทรศัพ ท์  ๐๙๑-๐๔๓๒๖๘๐ ห รือ  อี เม ล์  bigloveu
๑๒๔@gmail.com 

นำยอภิชิต  เต็มตำวงษ์  อายุ ๒๔ ปี วุฒิ

ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ 
ต้องกำรท ำงำนทั่ วไป งำนตำมควำมเหมำะสม 
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพืน้ฐำนได้ ติดต่อ
. . . โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๙ ๕ - ๕ ๔ ๘ ๒ ๓๘๘  ห รื อ  อี เ ม ล์  
apichit6352@gmail.com 

นำงสำวชมพูนุช  ถำมัง   อายุ ๒๖ ปี วุฒิ

ปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้  (ใส่ขาเทียมขา
ขวา) ต้องกำรงำนด้ำนธุรกำร เอกสำร งำนพัสดุต่ำงๆ 
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนธุรกำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐำนได้ดี มี
ควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  ติดต่อ...
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๘ ๔ - ๕ ๕ ๓ ๑ ๔ ๐ ๘  ห รื อ  อี เ ม ล์  
Joy_chompo@hotmail.com 

นำยสุรพงศ์  ฉันทวิริยวัฒน์  อายุ ๒๕ ปี วุฒิ

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ควำมพิกำร พิกำรทำงกำรมองเห็น 
(ตำบอด) ต้องกำรท ำงำนตำมควำมเหมำะสม 
สำมำรถนวดแผนไทย (มีใบรับรอง) ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์มำแล้ว  ติดต่อ...
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๘ ๘ - ๖ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๒  ห รื อ  อี เ ม ล์  
unkpaobsk@hotmail.com 

นำยพันธกำน  โสวัตร  อาย ุ๓๕ ปี วุฒปิริญญา
ตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องกำรท ำงำน 

ทำงด้ำนคลังสินค้ำ หรือดูแลสต๊อกสินค้ำ 
งานตามความเหมาะสม ติดต่อ . . . โทรศัพท์ ๐๙๕-
๘๕๔๒๖๑๙  หรือ อีเมล์ parntakarn2524@gmail.com 



๒๘ 

ท ำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ เพรำะอดีตกับปัจจุบัน ห่ำงกันเพียงวินำทเีดียว 

สัมผัสด้วยใจ!! เร่ืองรำวแห่งพระเมตตำใน "พระองค์โสมฯ" พำเดก็ๆ 
นักเรียนผู้พกิำรทำงสำยตำ เกำะพระกร พำสัมผัสนิทรรศกำรอย่ำงไม่ถือพระองค์ !! 

 

เร่ืองราวแห่งพระเมตตาในพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดัดามาต ุตอ่เดก็นกัเรียนพิการทางสายตา ได้รับการเปิดเผยท่ี 

อนิสตำแกรม uptoday โดยได้โพสต์คลิปที่ท ำให้เรียกน ำ้ตำแห่งควำมซำบซึง้ในพระกรุณำธิคุณของพระองค์เป็นยิ่ง
นัก ซึ่งเนือ้หำในคลิป พระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทนัิดดำมำตุ ทรงเรียกเดก็พิกำรทำงสำยตำ ให้มำดูต้น
กำแฟ เพื่อสัมผัสสิ่งต่ำงๆในนิทรรศกำรศิลปะเพื่อคนตำบอด ท่องเที่ยวตำมรอยพระรำชด ำริ ศำสตร์พระรำชำ  

 และพระองค์ทรงพาเดก็ๆเกาะพระกร แล้วตรัสด้วยพระอารมณ์ขนัวา่วา่ "เป็นรถไฟเลย" คนรอบข้างจงึพากนัหวัเราะไปด้วย 

เป็นภาพท่ีเห็นแล้วท าให้รู้สกึปลืม้ปิติ ในพระเมตตาของพระองค์ท่ีมีตอ่เดก็นกัเรียนพิการทางสายตา  

    นอกจากนีพ้ระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดา

มาต ุทรงคล้องแขนพาเดก็นกัเรียนผู้ พิการทางสายตาพร้อมจบัมือเดก็ๆ

เพ่ือสมัผสัสิ่งตา่งๆในนิทรรศการศิลปะเพ่ือคนตาบอด ท่องเท่ียวตามรอย

พระราชด าริ ศาสตร์พระราชา และตรัสวา่      "...ในหลวงใสแ่วน่ตานะคะ 

ตรงนีพ้ระเจ้าอยู่หวั..." 

 นับว่ำเป็นภำพที่ท ำให้พสกนิกรชำวไทยอดตืน้ตันใจไม่ได้จริงๆ ใน

พระเมตตำของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชำวไทย โดยเฉพำะน้องๆ
เดก็นักเรียนผู้พกิำรทำงสำยตำ ที่ท ำให้น้องๆได้ใช้หวัใจสัมผัส
เร่ืองรำวต่ำงๆ ผ่ำนพระกรของพระองค์ โดยไม่ถือพระองค์เลย
แม้แต่น้อย   

 

 

 
 
 
 



๒๙ 

ท ำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ เพรำะอดีตกับปัจจุบัน ห่ำงกันเพียงวินำทเีดียว 

หุ่นยนต์วีลแชร์ช่วยให้ผู้พิกำรท ำกิจกรรมได้ง่ำยมำกยิ่งขึน้ 

 

เพื่อช่วยให้คนพิกำรใช้ชีวิตได้ง่ำยขึน้ ทำง Tmsuk’s ได้พัฒนำวีลแชร์หุ่นยนต์ชื่อว่ำ Rodem ขึน้มำด้วยกำร
ออกแบบใหม่ให้ใช้งำนสะดวกขึน้ลงจำกด้ำนหลังเหมือนกำรขี่ม้ำมีแท่นจับส ำหรับช่วยเพิ่มควำมม่ันคง เสริมด้วย
เก้ำอีท้ี่สำมำรถเอียงปรับต ำแหน่งได้จงึท ำให้กำรขึน้ลงง่ำยขึน้กว่ำเดมิ  

ด้านหน้าของตวัรถจะมีแผงส าหรับควบคุม จอยสติ๊กส าหรับปรับต าแหน่งเก้าอี ้แถมยังใช้เป็นเบาะรองแขนส าหรับ

ช่วยรับน า้หนักเวลาโน้มตวัไปข้างหน้าท าให้ท ากิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึน้ นอกจากนัน้ตวั วีลแชร์ยังท างานเช่ือมต่อกบัแอปบน

สมาร์ทโฟนสามารถเรียกให้มารับถึงท่ีได้พลงังานหลกันัน้ใช้ไฟฟ้า ชาร์จหนึง่ครัง้ว่ิงได้ไกล 9.3 ไมล์หรือประมาณ 15 กิโลเมตร 

ท าความเร็วสงูสดุ 3.7 ไมล์ตอ่ชัว่โมง ใช้เวลาชาร์จแบต 8 ชัว่โมง ซึง่ก็เพียงพอส าหรับการใช้งานในชีวิตประจ าวนั 

จะวำงขำยที่ญ่ีปุ่นก่อน ในรำคำ 980,000 เยนหรือประมำณ 294,000 บำท เร่ิมขำยที่อังกฤษในปีหน้ำ 
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