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สาร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๒   เดือน  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 

 

ViewShare วันแชร์เร่ืองเล่า เร่ืองเล่าไม่เอาน า้ตา 
เปิดรับบริจาคสมทบทุน ให้กับมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย 

 

เม่ือเวลา 13.00  วนัท่ี 20 มกราคม 2561 ท่ี The hamlet อารีย์ ซ.3 ถ.พหลโยธิน จดังาน “ViewShare วันแชร์เร่ืองเรา เร่ือง

เล่าไม่เอาน า้ตา” งานTalk เก่ียวกับเร่ืองราวคนพิการท่ีไม่ได้มีน า้ตา และน่าสงสาร มาร่วมเปลี่ยนมุมมอง ฟังเร่ืองราวท่ี

น่าสนใจจาก Speakers ในบรรยากาศอบอุน่ เป็นกนัเอง และมองคนพิการในมมุใหม่ๆ  ในงานของเรา 

พบกบั 3 speakers ท่ีจะมาเปลี่ยนมมุมองของคณุ 

1. คณุธนัย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศกัด์ิ (นกัพดูสร้างแรงบนัดาลใจ) 

2. คณุฝา้ย บญุธิดา ชินวงษ์ (เจ้าของวลี "ใช้เท้าแตง่หน้า") 

3. คณุหน ูนลทัพร ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ Thisable.me) 

ท าไมเร่ืองคนพิการต้องเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้า ท าไมเราต้องท าให้ค าวา่"พิการ" เป็นเร่ืองท่ี sensitive ในมมุของผู้ ท่ีไมพิ่การ

งาน Talk ของเราจะท าให้คณุเข้าใจ และมีรอยยิม้ มีความอ่ิมใจหลงัจากท่ีได้มางาน ViewShare พวกเราอยากให้เร่ืองของคน

พิการเป็นเร่ืองท่ีทกุคนเข้าถงึได้ เราอยากให้ทกุคนมาร่วมกนัเป็นสว่นหนึง่ท่ีท าให้โลกของทกุคนรวมกนัเป็นโลกใบเดียว 

ทาง ViewShare จะน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไปมอบให้มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ในเดือน
มีนาคม 2561 หากท่านใดที่ความประสงค์ที่จะบริจาคสมทบทุน สามารถบริจาคเข้ามาได้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561  
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อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

การขับเคล่ือนสู่สังคมย่ังยืนของคนทัง้มวล : Moving Towards Sustainable Society for All 

    จากฐานข้อมลูทะเบียนคนพิการที่มีบตัรประจ าตวัคนพิการ กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2560 จ านวน 1,820,155 คน หรือร้อยละ 2.75 ของประชากรทัง้ประเทศ จ านวน 66,113,612 คน (ข้อมลูจากมิเตอร์

ประเทศไทย ณ วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และ จากข้อมูลรายงานคนพิการที่ มีความพิการรุนแรงไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้คนพิการได้รับการมองว่าเป็นภาระต่อสังคม ไม่มีความสามารถในการท างาน 
อันเน่ืองจากความพิการ สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพสังคมที่ยังไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้อง สังคมยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ท าให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ตาม
กฎหมาย 

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 ในการประสานและก าหนดนโยบายด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเก่ียวกับคน

พิการ สถานการณ์ของคณุภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือประโยชน์ตอ่การป้องกนั การรักษาการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ และการจดั

แผนงานวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล เสนอต่อกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

          ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการศกึษาบูรณาการความร่วมมือ

ทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ท่ี 10 ประจ าปี 2561 เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจยั งานวิชาการ นวตักรรมและการพฒันาเทคโนโลยีด้านการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ ระหวา่งสถาบนัการศกึษา นิสิต นกัศกึษา บคุคล หน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการ อีกทัง้ท าให้เกิดการรวบรวมและการ

ให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางตอ่สาธารณะในวงกว้างตอ่ไป(ncpd2018.kmutt.ac.th) 
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พมจ.พจิิตร เตรียมผลักดันสตรีพกิาร 
ให้เข้าถงึ และใช้ประโยชน์ได้ 

จากสิทธิสวัสดกิารท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดพจิิตร เตรียมผลักดันสตรีพิการให้เข้าถึง และ
ใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดกิารที่กฎหมายก าหนด 

วนันี ้31 มกราคม 2561 ท่ีห้องประชมุหลวงพ่อพิธ 

ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวดัพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รอง

ผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจ าจังหวดัพิจิตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาค

ส่วน เพ่ือท าความเข้าใจในแผนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประสานการด าเนินงานที่

เกี่ยวกับคนพิการ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินอนุมัติ
โครงการ ก าหนดวงเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
แผนงานโครงการ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ รวมไปถึง
ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของคนพกิาร  

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั

พิจิตร เตรียมผลักดันโครงการ “เสริมพลังสตรีพิการให้

เข้าถึงสิทธิ และใช้ประโยชน์สิทธิสวัสดิการท่ีกฎหมาย

ก าหนด” เพ่ือเสริมสร้างความรู้และปรับเจตคติด้านสิทธิ

ตามกฎหมาย เร่งพฒันาและส่งเสริมให้สตรีพิการทุกกลุ่ม 

ทกุระดบัอาย ุมีความรู้ความ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือ

ทางกฎหมาย เพ่ือให้สตรีพิการไม่ถูกกระท าความรุนแรง 

ปราศจากการลว่งละเมิด และการแสวงหาผลประโยชน์ใน

ทกุรูปแบบ 

นอกจากนี ร้องผู้ ว่าราชการจังหวัดพิ จิตร พร้อมทั ง้

คณะอนุกรรมการฯ  ไ ด้ รับฟังรายงานสถานการณ์

เงินกองทุน และรายงานข้อมูลลูกหนีก้องทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิจิตร โดยข้อมูล ณ 

วนัท่ี 24 มกราคม 2561 มีจ านวนลูกหนีท้ัง้หมดคงเหลือ 

1,732 ราย เป็นเงินท่ีให้กู้ทัง้หมดตามสญัญา 26,373,407 

บาท ซึ่งมีลูกหนีท่ี้ไม่ติดต่อช าระเงินตัง้แต่  2 งวดขึน้ไป 

จ านวน 685 ราย(thainews.prd.go.th) 

มรส.ผุดหลักช่วยฟ้ืนคืนชีพลดเส่ียงพกิาร 

 

มรส.-รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ ผุดหลักสูตรช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ ลดอัตราเส่ียงพกิาร เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับ 

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ทีมพนกังานฉุกเฉินทางการ

แพทย์ อาสาสมคัรกู้ ชีพ และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศล

ศรัทธาสรุาษฎร์ธานี จดัอบรมการช่วยฟืน้คืนชีพขัน้พืน้ฐาน 

อย่างถูกต้อง และทนัท่วงที โดยมี บุคลากร อาจารย์ และ

นกัศกึษาชมรมกู้ ชีพ กู้ภยั มรส.เข้าร่วมมากกวา่ 400 คน  
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         รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทน

อธิการบดี มรส.กล่าวว่า  การจะช่วยเหลือผู้ ป่วยให้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ หลกัสตูรการฟื้นคืนชีพขัน้พืน้ฐาน

จงึเป็นอีกหลกัสตูรท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากมาก ท่ีจะ

ส่งเสริมให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ท่ีถูกต้องและได้รับการ

ฝึกฝนอย่างช านาญ เพ่ิมโอกาสให้ผู้ ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมี

ชีวิตรอดและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ผู้ เข้าร่วม

โครงการสามารถน าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์

ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที 

       ด้าน นายคมกฤษณ์ พรมมาก ประธานชมรม

นักศึกษาอาสากู้ชีพ กู้ภัย มรส. เปิดเผยว่า โครงการ
อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นสิ่ งที่ คณะกรรมการ
ชมรมนักศึกษากู้ชีพ กู้ภัย มรส.ตั ้งใจที่ จะจัดขึน้ 
เพราะได้เล็งเห็นความส าคัญในเร่ืองการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขัน้พืน้ฐาน จึงได้จัดท าโครงการอบรมการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขัน้พืน้ฐาน ให้กับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
มีความรู้ และสามารถ มีทักษะในการปฐมพยาบาล
ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บขัน้วิกฤติ ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม(komchadluek.net) 

นักวิจัยเกาหลีใต้พัฒนาหุ่นกู้ภัย ช่วยคนพกิาร 

 

นักวิจัยจาก ในเกาหลีใต้ เปิดตัว หุ่นยนต์ 
รุ่น HUBO FX-2 กู้ภัยช่วยเหลือผู้พกิาร ผ่านแขนกล 

วั น นี ้ ( 1ก . พ . 61) นั ก วิ จั ย จ า ก  ศู น ย์ พั ฒ น า

หุ่ นยน ต์  " Humanoid Robot Research Centre " ใน
เกาหลีใต้ เปิดตัว หุ่นยนต์ HUBO FX-2 ที่พัฒนาขึน้
มาใช้ในงานกู้ภัย และให้ความช่วยเหลือผู้พิการ 

  หุ่ นยน ต์  HUBO FX-2  มีความสูง   2.2 เมตร  และมี

น า้หนกั 270 กิโลกรัม โดย ผู้บงัคบัหุ่นยนต์ท่ีนัง่อยู่ด้านบน

จะบงัคบัแขนกล ท่ีสามารถเคลื่อนไหวได้ทัง้ แขน และ นิว้

มือ Oh Jun-ho ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ กล่าว

ว่า จุดส าคญัของหุ่นยนต์  HUBO FX-2 ก็คือ เทคโนโลยีท่ี

เ รี ยกว่ า  'Data Arm' ซึ่ งท า ใ ห้แขน  และนิ ว้มื อของ

หุ่นยนต์ เคลื่อนไหวตาม แขนและนิว้มือ ของผู้ ท่ีบังคับ

หุ่ น ยน ต์  อย่ า งละ เ อี ย ด  เ น่ื อ ง จ ากมี ก า ร แป รผล

ข้อมูล แบบ Point to Point หรือ การเช่ือมข้อมูลแบบจุด

ต่อจุด นั่นเอง ข้อจ ากัดส าคัญ ก็คือ ผู้ที่จะขึน้ไปน่ัง

บังคับหุ่ นยนต์   HUBO FX-2 จะต้องมีน ้าหนักไม่
เกิน 70 กิโลกรัม เพราะหากน า้หนักมากกว่านี  ้การ
เคล่ือนไหวของหุ่นยนต์จะไม่สมดุล(tnnthailand.com) 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  

 

 

 

 

 

 

 

วันพระ / Buddhist holy day 
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เร่ิมต้นเดือนแห่งความรัก  
วางแผนครอบครัวด้วยความอบอุ่น 

โดย นพ.กฤตยะ กฤตย์
ประชา แพทย์สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์
ก า ร เ จ ริ ญ  พั น ธ์ุ 
โรงพยาบาลพระรามเก้า  
ก้าวเข้าสู่เดือนแห่งความ
รัก หลายๆ ครอบครัวที่
ก าลังเร่ิมต้นชีวิตคู่ ก็อยาก

ที่จะวางแผนมีลูกน้อยมาเติมเต็มครอบครัวให้อบอุ่น
และสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ การวางแผนครอบครัว คือ 
การที่ คู่สามีและภรรยาตกลงร่วมกันเพื่อวางแผน
เกี่ยวกับการมีบุตรของครอบครัว โดยอาจใช้วิธีทาง
ธรรมชาติ การใช้ยา หรืออุปกรณ์เพื่อช่วยให้การมี
บุตรส าเร็จได้ดีมากขึน้ เรามาดูกันว่าต้องเตรียมตัว

อย่างไรกันบ้าง     

การเตรียมตวัในการวางแผนครอบครัวเบือ้งต้น 

ด้วยวิธีง่ายๆ คือ ขัน้แรก ดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง 

ควบคุมน า้หนักตวัให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ นอนหลบัพักผ่อน

ให้เพียงพอ งดการสูบบุห ร่ีและดื่มเหล้า หลีกเลี่ยง

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ ฉีดวัคซีนท่ีจ าเป็นให้ครบถ้วน 

แนะน าให้ฝ่ายหญิงกินยา folic acid วันละ 1 เม็ด ก่อน

ตัง้ครรภ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนเพ่ือป้องกนัภาวะความ

พิการทางสมองของเด็ก (neural tube defect) และท่ี

ส าคญัแนะน าให้มีลกูก่อนอาย ุ35 ปี เพราะการตัง้ครรภ์จะ

ยากขึน้หลงัอายดุงักลา่ว ขัน้ท่ีสอง พบแพทย์เพ่ือตรวจดวู่า

เราเป็นคู่ รัก ท่ีเสี่ยงต่อการมีลูกง่ายหรือยาก หรือถ้า

ตัง้ครรภ์ไปแล้วมีโอกาสที่ลกูจะผิดปกติหรือไม ่ยกตวัอย่าง

เช่น ถ้ามีโรคประจ าตวัเบาหวานท่ีควบคมุน า้ตาลไม่ดี ก็จะ

มีความเสี่ยงเด็กพิการได้ หรือมีประวัติปวดประจ าเดือน

มาก ประจ าเดือนมาผิดปกติ ตรวจพบเนือ้งอกมดลูก ถุง

น า้รังไข่ ก็อาจจะมีความเสี่ยงมีลกูยากตามมาได้ ขัน้ท่ีสาม 

ตรวจเลือดเพ่ือเตรียมตัวก่อนมีลูก ท่ีนิยมตรวจกันคือ 

ความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC) โรคท่ีพบบ่อยคือ 

โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) สามารถถ่ายทอดทาง

พนัธุกรรมไปให้ลกูได้ โดยกรณีถ้าลกูเป็นชนิดรุนแรง ก็จะ

มีภาวะซีด ตบัโต ต้องให้เลือดบ่อยๆหลงัคลอด หรือบาง

รายอาจจะเสียชีวิตระหว่างตัง้ครรภ์ได้ หมู่เลือดและชนิด

หมู่เลือด (Blood group ABO and Rh) บ่อยครัง้ท่ีเราจะ

ได้ยินการขอบริจาคหมู่เลือดหายาก ในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นต้องใช้เลือดโดยเฉพาะช่วงคลอดลูกจะได้มีการ

เตรียมเลือดได้ทันท่วงที โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น 

การติดเชือ้ HIV ซิฟิลิส เป็นต้น การตรวจหาโรคและภูมิ

ต้านทานต่อไวรัสตบัอกัเสบบี (Hepatitis B) ถ้ามารดาติด

เชือ้ ก็จะมีความเสี่ยงติดต่อไปยังลูกได้ โดยถ้าเด็กได้รับ

เชือ้นี ้ก็จะส่งผลต่อการเกิดภาวะตับอักเสบและตับแข็ง

ตามมา ในกรณีท่ียังไม่มีภูมิต้านทาน หมอแนะน าให้ฉีด

วัคซีนรวม 3 เข็มก่อนการตัง้ครรภ์ (0,1,6 เดือน) การ

ตรวจหาภูมิต้านทานต่อหัดเยอรมนั (Rubella) ถ้าติดเชือ้

ในระหว่างตัง้ครรภ์มีโอกาสท่ีเด็กจะพิการสูงมาก หมอ

แนะน าให้ฉีดวคัซีน 1 เข็มก่อนตัง้ครรภ์อย่างน้อย 1เดือน 

ขัน้ท่ีสี่ ในกรณีท่ีปล่อยมีบุตรมาแล้วเกิน 1 ปี ซึง่เข้าได้กับ

ภาวะมีบุตรยาก หมอแนะน าให้เพ่ิมการตรวจน า้เชือ้อสุจิ

ฝ่ายชายร่วมด้วย (semen analysis) ซึง่พบสาเหตท่ีุท าให้

มี บุ ต ร ย า ก ไ ด้ ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  40 พอๆ  กั บ ฝ่ า ย ห ญิ ง 

ดังนัน้หากคุณผู้ ชายและคุณผู้ หญิงมีการเตรียมตัวเพ่ือ

ความพร้อมของชีวิตครอบครัว ก็จะช่วยให้ได้การตัง้ครรภ์

ท่ีมีคณุภาพ และปลอดภยั ลกูน้อยมีความสมบรูณ์แข็งแรง 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของลูกและครอบครัวในอนาคต .

(thaipr.net/health) 



๖ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

เปิดการประกวดร้องเพลงรอบคนพกิาร 
 เป็นครัง้แรกของประเทศไทย 

 

รายงานพิเศษ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดการประกวดร้อง
เพลงรอบคนพกิาร เป็นครัง้แรกของประเทศไทย 

กรมส่งเส ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เปิดการประกวดร้องเพลงรอบ
คนพิการ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยน าคน
พิการทุกประเภทที่ มีใจรักในการร้องเพลงเข้าร่วม
การคัดเลือกเพื่อสนับสนุนให้เป็นนักร้องมืออาชีพ
ต่อไปในอนาคต  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สานต่อ

นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่ า ง

ต่อเน่ือง โดยล่าสุดได้ร่วมกับสมาคมนักเพลงลูกทุ่ง

แห่งประเทศไทยจัดการประกวดร้องเพลงรอบคน
พิการ ในรายการ ชุมทางดาวทอง ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งนับเป็นครัง้แรก
ของประเทศไทยที่น าคนพิการทุกประเภทที่มีใจรักใน
การร้องเพลงเข้าร่วมการคัดเลือก สู่เวทีการประกวด

ร้องเพลงในระดับประเทศ โดยการคดัเลือกรอบแรก มี

คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้านการร้องเพลงร่วม

ตดัสินและมีคนพิการทุกประเภทเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 

80 คน ซึง่รอบนีจ้ะคดัเลือกคนพิการที่ผ่านการประกวดให้

เหลือ 12 คน เพ่ือเข้ารับการอบรม พฒันาศกัยภาพ ทกัษะ

ด้านการร้อง การแสดง และบุคลิกภาพส าหรับเข้าไป

แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศในรายการต่อไปในเดือนมีนาคมนี ้

การแข่งขันครัง้นี ้นับเป็นโอกาสท่ีดี เป็นการให้เกียรติ ให้

ก าลงัใจและยกระดบัความสามารถด้านร้องเพลงของคน

พิการทกุประเภท ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึความเท่าเทียมกนัใน

สงัคม ไมว่่าจะเป็นนกัร้องท่ีบกพร่องจากการมองเห็น หรือ

ท่ีมีความพิการในด้านอื่นๆ นอกจากนีย้งัเป็นเวทีท่ีสง่เสริม

ความพยายามของผู้ พิการในการพัฒนาตนเองให้ประสบ

ความส าเร็จ จนสามารถยกระดบัตนเองเป็นนักร้องระดบั

อาชีพได้ ดงัท่ี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ กลา่วไว้ 

ขณะท่ี นายณัฐวิทย์ พูนนวล ผู้ พิการทางการมองเห็นท่ี

ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจท่ีได้รับ

โอกาสในครัง้นี ้พร้อมขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการที่เปิดโอกาสสานฝันให้กบัคนพิการ 

เช่นเดียวกับนางสาวอาทิตยา ชูเกิด ผู้ พิการทางการ

เคลื่อนไหว ผู้ เข้าประกวดร้องเพลง ท่ีรู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้รับ

โอกาสครั ง้นี  ้พ ร้อมให้ก าลังใจกับผู้ พิการคนอื่น ท่ีมี

ความสามารถอยากให้ลองออกมาแสดงศกัยภาพ 

การประกวดร้องเพลงส าหรับคนพิการครั้งนี ้นับว่า
เป็นอีกหน่ึงก้าวส าคัญของคนพิการ ซึ่งจะพิสูจน์ให้
สังคมเห็นว่า คนพิการไม่ใช่ภาระ แต่เป็นพลังทาง
สังคม ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศให้ม่ันคง ม่ัง
คั่ ง ยั่ งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติฃองรัฐบาลชุดนี ้ 
(thainews.prd.go.th) 
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อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

นายกฯ ยกย่องวีรกรรมทหารผ่านศึก  
ขอบคุณท่ีช่วยกันดูแลผู้บาดเจ็บและพกิาร 

 

พลโทสรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ า

ส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  พลเอกประยทุธ์ จนัทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งความปรารถนาดีไปยงัทหารผ่าน

ศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจ าการ และ

ก าลงัพลที่ปฏิบตัิหน้าท่ีป้องกนัประเทศชาติทุกคน เน่ืองใน

วนัทหารผ่านศกึ ประจ าปี 2561 โดยขอให้มีความสขุ และ

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทหารผ่านศึกทัง้หลายได้

ร่วมกนัปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติมาด้วยความ

เสียสละ กล้าหาญ สามัคคี เพ่ือให้ชาติบ้านเมืองของเรา

อยู่ได้จนถึงทุกวันนี ้นับเป็นวีรกรรมอันย่ิงใหญ่ท่ีสมควร

ได้รับการยกย่อง โดยขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันรักษา

คณุงามความดี มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ อื่น 

และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วย

ความสมัครสมานสามัคคี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประเทศไทยอย่างยัง่ยืน 

ทั ้ง นี ้  น า ยก รั ฐมนต รี  ขอบ คุณพี่ น้ อ ง
ประชาชนทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก (อผศ.) เพื่อให้มีงบประมาณไปดูแล
ผู้บาดเจ็บและผู้พกิารจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทัง้
ชื่นชมการท างานของ อผศ. ก าลังพลทุกนาย และ
หน่วยงานทุกหน่วย ที่ร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่
ทหารผ่านศึกตลอดมา(js100.com) 

คืบหน้าจ้างงานคนพกิารทั่วไทย  ก.แรงงาน 

คืบหน้าจ้างงานคน

พิการทัว่ไทย  ก.

แรงงาน ผนกึ

Workability 

Thailand สง่นกั Job Coach เป็นกลไกความร่วมมือ 

กระทรวงแรงงาน จับมือ Workability Thailand แถลง
ผลส ารวจสถานการณ์การมีงานท าคนพิการใน
ประเทศ ซึ่ งสะท้อนเสียงนายจ้างทัง้ภาครัฐและ
เอกชนในการบูรณาการความร่วมมือยกระดับ
มาตรฐานแรงงานคนพกิารไทย 

 โครงการส ารวจสถานการณ์และทิศทางการปรับกล
ยุท ธ์ก า ร จ้ า ง ง านคนพิ ก า ร ปี  2561 (Workability 

Thailand Survey 2018)  เป็นปีแรกท่ี กระทรวงแรงงาน 

ร่ ว ม กั บ  Workability Thailand ใ น ฐ า น ะ อ ง ค์ ก ร

ระดับประเทศท่ีท าการเช่ือมโยงบูรณาการความร่วมมือ

ขับเคลื่อนระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ ร่วมกับภาคี

เครือข่ายทัง้ในประเทศและเอเชีย 

ด้วยเล็งเห็นความส าคัญถึงการสร้างความร่วมมือกับ

ภาครัฐ/ภาคเอกชนในฐานะนายจ้าง จึงได้ด าเนินการ

ส ารวจอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจบุนั และ

เข้าถึงความต้องการท่ีแท้จริง ปัญหาอุปสรรค และทิศ

ทางการปรับตัว ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลส าคัญแก่ภาครัฐใน

การก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสม การได้ข้อมูลเชิงลึก 

ทิศทางแนวปฏิบัติและสถานการณ์จริง ท่ีทุกหน่วยงาน

สามารถน ามาทบทวนสู่การปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับ

ความต้องการตามบริบทองค์กรและความเหมาะสมใน

ปัจจบุนั 



๘ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

แม้ว่าประเทศไทยขับเคลื่อนกฎหมายก าหนดอตัราขัน้ต ่า

ในการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในอตัราร้อย

ละ 1 (PWDs Employment Quota System) มาตัง้แต่ปี  

2554 ซึ่งห้วงเวลากว่า 6 ปีนัน้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ใน

เชิงนโยบาย ระบบโครงสร้าง หน่วยงาน โมเดลความ

ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน คนพิการ ขบัเคลื่อนให้เกิดการ

สร้างแรงงานเข้าระบบตามโควต้ากว่า 70,000 อตัรา ทัง้

รูปแบบการจ้างงานในสถานประกอบการ สนับสนุนการ

ท างานในชุมชน สัมปทาน และการช่วยเหลืออื่นๆ 

โครงการความร่วมมือรัฐ-เอกชน-สังคมหลากหลายได้

เกิดขึน้ อาทิ "สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ

คนพิ ก า ร  10,000 อั ต ร า "  ตามยุทธศาสต ร์ ขอ ง

รัฐบาล "ประชารัฐ" ท่ีเน้นบูรณาการพลงัร่วมจากทุกภาค

ส่วนและสนับสนุนการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพคน

พิการมิติใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาช่องว่าง

ระหว่างอุปสงค์-อุปทานของตลาดแรงงานคนพิการ 

ศักสกล จินดาสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 

และ สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์  เลขาธิการ Workability 

Thailand ร่วมแถลงผลส ารวจนายจ้างทัง้ภาครัฐและ

เอกชน ระบุว่าโดยภาพรวมมีพัฒนาการท่ีดีขึน้ โดยมิติ

ตัวเลขการจ้างงานพบว่าเกิดการจ้างงานในทิศทางท่ี

เพ่ิมขึน้ โดยรูปแบบการจ่ายเงินเข้ากองทุน (ม.34) ลดลง

ถึง 13% และมีการขยายผลสู่การจ้างงานตามม.33 

เพ่ิมขึน้ถึง 17% โดยพบว่าปัจจยัทางกฏหมาย/นโยบายมี

ระดบัความพร้อมท่ีดีขึน้มาก แต่สะท้อนถงึความไมช่ดัเจน

ของการเข้าถึงและการรายงานผลการใช้งบประมาณ

กองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

 ในมิติความพร้อมของสถานประกอบการ พบว่าความ

พร้อมการเปิดรับในระดบันโยบายองค์กรในระดับสูง ยัง

ขาดความชดัเจนในรูปแบบ/ทิศทางท่ีเหมาะสมตามบริบท

ขององค์กร ส่วนมิติความพร้อมของคนพิการ เอกชนมี

ความเช่ือมั่นมากขึน้ว่าคนพิการมีความสามารถในการ

ด ารงชีวิตและมีความพร้อมในการท างานในระดับท่ีดีขึน้ 

ในมิติปัญหาอุปสรรค พบเสียงสะท้อนจากการขาดศูนย์

ประสานให้ข้อมูลการเช่ือมโยง และข้อท้าทายจากการ

สร้างความร่วมมือภาคส่วนคนพิการ ซึง่สอดคล้องกบัการ

สะท้อนถึงมมุมองระดบัความเช่ือมัน่ต่อความโปร่งใสของ

หน่วยงานสนบัสนนุ (สมาคม องค์กรคนพิการ) และปัญหา

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ค น พิ ก า ร เ ป็ น ส า เ ห ตุ ส า คั ญ 

 ขณะท่ีทิศทางโมเดลของนายจ้าง พบมีความต้องการ

รูปแบบการจ้างงาน (75%) และการซื อ้สินค้า (15%) 

ตามล าดบั โดยต าแหน่งงานท่ีเป็นท่ีต้องการมากคือ งาน

ธุรการ/สนับสนุนทั่วไป โดยต้องการความพิการประเภท

เคลื่อนไหว (56%) เป็นอนัดบัแรก ทางการได้ยิน/สื่อความ 

( 35%) แ ล ะท า งก า ร มอ ง เ ห็ น  ( 16%) ต ามล า ดั บ 

 ทัง้นี ้นายจ้างยังมีข้อเสนอต่อกลยุทธ์ในระดบันโยบายท่ี

มุ่งเน้นการสื่อสาร จดัตัง้ศูนย์ประสานเช่ือมโยง ตลอดจน

การส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานคนพิการ และ

มาตรฐานวิชาชีพท่ีเหมาะสมในระดบัประเทศ สว่นกลยทุธ์

ภายในองค์กร พบว่า นายจ้างมุ่งทิศทางในการบูรณา

การเร่ืองคนพิการเข้าสู่กระบวนการด าเนินธุรกิจ 



๙ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

(Value Chain) เ ป็นอันดับแรก  โดยพบรูปแบบการ

สง่เสริมการมีงานท าคนพิการหลากหลายตามโมเดลธุรกิจ 

เช่น การจัดตัง้โมเดลธุรกิจแฟรนส์ไชส์ ร้านกาแฟ TRUE 

แก่กลุ่มเด็กออทิสติก  การจ้างผลิตของขวัญลูกค้า

ประกันภัยของบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา การบริจาคขยะ

คอมพิวเตอร์ของบริษัท SMC แก่คนพิการเพ่ือน าไปท า

ธุรกิจคัดแยกรีไซเคิล เป็นต้น ถัดไปนายจ้างเห็นว่าควร

ก าหนดเป็น KPI ในระดับองค์กรเพ่ือส่งเสริมการบูรณา

การ ตลอดจนการพฒันาความร่วมมือรายกลุม่ 

จากทิศทางดงักลา่ว กระทรวงแรงงานเลง็เห็นความส าคญั

ของการพฒันาศกัยภาพ คณุภาพแรงงานคนพิการ ควบคู่

กบัการส่งเสริมยกระดบังานท่ีมีคณุค่า (High Value Job) 

โดยกระทรวงได้ด าเนินโครงการศึกษาและเตรียมความ

พร้อมในการจดัตัง้กลไกการแนะแนวและพฒันาศกัยภาพ

การท างานของคนพิการในประเทศไทย (Job Coach 

Thailand Center) ขึน้ เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการ

ระบบสนบัสนุนการมีงานท าของคนพิการของประเทศ ทัง้

ในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และการส่งเสริมความ

ร่ ว ม มื อ กั บ น า ย จ้ า ง แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง 

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติโดยริเร่ิมส่งเสริมนัก Job Coach ขึน้ในปี
นี ้พร้อมทั ้งการสร้างชุดองค์ความรู้ดังกล่าวแก่
นายจ้าง ภาคส่วนองค์กรคนพิการทั่ วประเทศให้
สามารถวิเคราะห์ สร้างสรรค์และออกแบบงานที่
เหมาะสมแก่นายจ้างและคนพิการ โดยคาดหวังให้
เกิดความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายของผู้เช่ียวชาญ
ในการแนะแนวและสอนงานคนพิการ (Job Coach 
Practitioner) ขึน้เพื่อเป็นกลไกในการท างานร่วมกับ
กระทรวงแรงงานในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
นายจ้างและคนพิการต่อไป(mgronline.com 2 ก.พ.
61) 

นักวิจัยญ่ีปุ่น-ออสซ่ีพัฒนา 
ชุดตรวจเลือดหาอัลไซเมอร์ 

คณะนักวิ จั ย ญ่ี ปุ่นและ
ออส เ ต ร เ ลี ย  ร่ ว ม กั น
พัฒนาชุดตรวจเลือดที่จะ

ตรวจหาโปรตีนบ่งชีถ้ึงความเสี่ยงของการเป็นโรคอัล
ไซเมอร์ได้แต่เน่ินๆ 

วารสารเนเจอร์ฉบบัวนัพธุ (31 ม.ค.) เผยแพร่ผลการศกึษา

ของนักวิจัยศูนย์เวชศาสตร์ผู้ สูงอายุและชราภาพวิทยา

แห่งชาติญ่ีปุ่ นร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลยัเมลเบิร์นของ

ออสเตรเลียว่า จากการทดสอบกับผู้ ป่วยอายุ 60-90 

ปี พบว่า ชุดตรวจเลือดหาเบต้าอะไมลอยด์ ซึง่เป็นโปรตีน

ท่ีสะสมอยู่ในสมองของผู้ ป่วยอัลไซเมอร์มีความแม่นย า

กว่า 90%    ผลการศึกษานีปู้ทางไปสู่การพัฒนาวิธี

ตรวจหาความเส่ียงเป็นอัลไซเมอร์ที่ถูกกว่าและง่าย
กว่าวิธีปัจจุบันที่ เป็นการสแกนสมองหรือเจาะน า้
หล่อสมองไขสันหลังมาตรวจ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายราว 915 
ดอลลาร์ (ราว 28,600 บาท) นอกจากนีย้ังอาจช่วยให้
บริษัทยาพัฒนายารักษาอัลไซเมอร์ได้รวดเร็วขึน้ 
เพราะจะหา ผู้ เ ส่ียง เ ป็นอัลไซเมอร์มาทดสอบ
ประสิทธิภาพของยาได้ง่ายขึน้ 

กลุ่มผู้ ป่วยท่ีร่วมทดสอบประกอบด้วยชาวญ่ีปุ่ น 121 คน

และชาวออสเตรเลีย 252 คน โดยมีทัง้ผู้ ท่ีมีความจ าปกติ 

ผู้ มี ปัญหาความจ าปานกลาง และผู้ ป่วยอัลไซเมอร์

ผู้ ป่วยอลัไซเมอร์จะมีอาการด้านความจ าหลงัจากเป็นแล้ว

หลายปี หากตรวจพบแต่เน่ิน ๆ จะมีโอกาสรักษาได้มาก

ขึน้  ข้อมลูขององค์การสมองเสื่อมออสเตรเลียระบุว่า ผู้มี

อายุ 85 ปีขึน้ไปมักมีอาการสมองเสื่อมราว 3 ใน 10 คน 

แล ะผู้ ป่ ว ย ส มอ ง เ สื่ อ ม  70% มัก เ ป็ น อัล ไ ซ เ มอ ร์

(bangkokbiznews.com 1 ก.พ.61) 
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อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

พก.เดนิหน้าปรับสภาพบ้านคนพกิาร 

 

พก.เดินหน้าปรับสภาพบ้านคนพิการ เพื่อ
ความสะดวก ปลอดภัยและสุขอนามัย ตัง้เป้าปี 61 
มอบบ้านให้คนพกิาร 2,385 หลัง  

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพกิาร เปิดเผยว่า  รัฐบาล โดยกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้

ความส าคัญกับคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์

และความคุ้มครอง มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม รวมทัง้ ให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือ

อื่ นจากรัฐ   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอัน

เป็นสาธารณะ (10) การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 

และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่า ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการปรับ

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ ช่วยคน

พิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไมม่ีผู้ดแูล 

สิทธิของผู้ดแูลคนพิการ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดแนวทางการ

คุ้มครองสิทธิคนพิการ เก่ียวกับการปรับสภาพแวดล้อมท่ี

อยู่อาศยัให้แก่คนพิการไว้ว่า การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่

อ าศัย ใ ห้ แก่ คน พิกา ร โดยการ เ พ่ิ ม เติ ม  ป รั บป รุ ง 

เปลี่ยนแปลงหรือดดัแปลงท่ีอยู่อาศยับางสว่นหรือทัง้หมด 

โดยอาศยัการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้

เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือจัดให้

คนพิการสามารถด ารงชีวิตในท่ีอยู่อาศยันัน้ได้ โดยสะดวก

และเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพ่ือความ

ปลอดภยัและสขุอนามยั 

นายสมคิด กล่าวว่า  ปัจจุบันคนพิการท่ีได้รับการจด

ทะเบียนคนพิการ จ านวน 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

2.75 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ ทัง้นี ้ในจ านวนนีม้ี

ประชากรคนพิการ ร้อยละ 50.29 มีอายุมากกว่า 60 ปี 

ร้อยละ 40.31 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 61.10 อยู่ใน

พืน้ท่ีชนบทและมีฐานะยากจน มีสภาพท่ีอยู่อาศยัไมม่ัน่คง 

ปลอดภยั และไม่เหมาะสมกบัสภาพความพิการ ทัง้นี ้พก. 

ในฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการประสานและบูรณา

การในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมศักยภาพ และการ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ คนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้เข้าถึง

และใช้ประโยชน์จากสิทธิและสวสัดิการ 

รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พิการ และยังเป็นการสร้างความม่ันคงในด้านที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถอาศัย
อยู่ ในชุมชนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย 4 

ด้าน  ได้แก่ 1.ด้านความปลอดภัย 2.การจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกตา่งๆ 3.การเตรียมการส าหรับในกรณีฉกุเฉิน 

และ 4.การจัดสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีใช้สอย เช่น ห้องน า้



๑๑ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

และห้องอาบน า้ ควรติดตัง้ราวจับอุปกรณ์พยุงตัว วสัดุปู

พืน้และปรับระดบัพืน้เรียบ ไมล่ื่น ปรับเปลี่ยนสขุภณัฑ์และ

อุปกรณ์ท่ีถูกสุขอนามัย ปรับแสงสว่างและการระบาย

อากาศ ระบบสุขาภิบาลและการระบายน า้ท่ีดี /บันได 

ติดตัง้ราวจบัพยงุตวัท่ีแข็งแรง ราวกนัตก จมกูกนัลื่น 

ทางเดินภายในบ้าน ห้องนอน เตียงนอน พืน้ท่ีพักผ่อน 

ห้องครัว ห้องอาหารภายในอาคารโดยติดตัง้ราวจับ

อปุกรณ์พยุงตวั และติดตัง้ผลิตภัณฑ์และสิ่งอ านวยความ

สะดวก มือจับ เตียงท่ีห้อยขาลุกได้เอง รวมถึงชานบ้าน 

ทางเดินรอบบ้าน ภายนอกอาคาร เช่นการปรับปรุง

ทางเดิน ทางลาด ราวจับเดิน ท่ีจอดรถ หลงัคา และอื่นๆ 

ในอัตราวง เ งินและรายการค่าใ ช้จ่ ายในการป รับ

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยั รายละไมเ่กิน 20,000 บาท ทัง้นี ้

ในปี  2561 ไ ด้ตั ง้ เป้าหมาย 2,385 หลัง  โดยจัดสรร

งบประมาณเป็นเงิน 47,700,000 บาท 

โดยคนพกิารที่
จะรับการปรับ
สภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัย ต้องมี

คุณสมบัต ิคือ 1) 

ต้องมีบตัรประจ าตวัคนพิการ 2) อาศยัอยู่ในท่ีอยู่อาศยันัน้

ติดตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ยกเว้นกรณีการย้าย

เข้ามาอยู่ใหมภ่ายหลงัเกิดความพิการ 3) ท่ีอยู่อาศยัไม่

มัน่คงหรือไมเ่หมาะสมกบัสภาพความพิการ 4) มีรายได้ไม่

เพียงพอแก่การยงัชีพ และ 5) ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของรัฐอื่นหรือได้รับแตไ่มเ่พียงพอ 

ทัง้นี ้คนพิการที่ มีความประสงค์ให้ด าเนินงานการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ในพืน้ที่ต่างจังหวัด 
สามารถติดต่อ ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น 
หรือพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประจ า

จังหวัดทุกจังหวัด และในพืน้ที่กรุงเทพฯ สามารถ
ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการ กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร (พก.) เลขที่ 255 อาคาร 
60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี แขวงพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2345-

3757 โทรสาร 0-2345-5023(เดลินิวส์ออนไลน์6 ก.พ.61) 

ให้ความรู้เกษตรฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร 

 

“การปลูกผักสวนครัว และการดูแลป้องกันศัตรูพืช
ด้วยสารชีวภาพ” 

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรม
เกษตรปลอดสารพิษ ผู้น าด้านเกษตรปลอดสารพิษ
ครบวงจรอันดับหน่ึงในประเทศไทย ได้รับเกียรตเิป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปลูกผักสวนครัว และ

การดูแลป้องกันศัตรูพืชด้วยสารชีวภาพ” โดยให้

ความรู้เร่ืองการใช้สารชีวภาพแทนสารเคมีในการเกษตร 

ด้านการปลูกผักสวนครัว เพ่ือร่วมส่งเสริมอาชีพและ

พัฒนาต่อยอดผลผลิตปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐานสู่

ตลาด ตามกิจกรรม “การปลูกผักลอยฟ้า ปลอดสารพิษ 

สานสมัพนัธ์ครอบครัว” ของโครงการสง่เสริมการรวมกลุ่ม

อาชีพของคนพิการและผู้ดแูลคนพิการ ซึง่จดัโดยเทศบาล

ต าบลร ามะสกัและชมรมผู้ พิการเทศบาลต าบลร ามะสกั ณ 

ส า นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ร า ม ะ สั ก  จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง

(bangkokbiznews.com 2 ก.พ.61) 



๑๒ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

รู้จัก 'ฮบิ'  แบคทีเรียแฝง  
จับลูกหลาน ฉีดวัคซีนป้องกัน 

เชือ้ “ฮบิ” ไม่ใช่ฮปิฮอป ที่
ได้ยนิได้ฟังแล้วจะต้อง
โยกตาม หรือแค่วางเฉย 
เพราะเชือ้ฮบิที่ว่านัน้แสน
อันตราย อาจก่อโรคใน
ลูกน้อย ของบรรดาแม่ ๆ 
พ่อ ๆ ทัง้ หลาย ให้ไม่
ตายกพ็กิาร  

ซึ่งเร่ืองนี ้ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ หัวหน้าสาขา

โรคติดเชือ้ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า “ฮิบ” เป็นเชือ้

แบคทีเรียท่ีมีช่ือเรียกเป็นทางการว่า “ฮีโมฟีลสุ อินฟลเูอน

เซ ทยัป์บี” 

เชือ้ตัวนีพ้บในล าคอมนุษย์โดยเฉพาะในเด็ก รอฉวย

โอกาสในวนัท่ีร่างกายอ่อนแอเข้าไปก่อโรคร้ายแรงหลาย

ประเภท ท่ีพบมากคือ 1. ปอดอักเสบ 2. เย่ือหุ้ มสมอง

อกัเสบ 3. ติดเชือ้ ในกระแสเลือด ซึง่ 2 อย่างหลงันัน้รุนแรง

ท่ีสุดเพราะท าให้เสียชีวิตได้ หรือพิการได้ โดยเฉพาะเด็ก

อายตุ ่ากวา่ 1 ขวบ 

 “จากการศึกษาเม่ือ 20 ปี ก่อนที่ จังหวัดล าปางและ
พิษณุโลก ดูเร่ืองการติดเชือ้ในกระแสเลือด และเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบ พบว่าอัตราการเกิดในเด็กอายุต ่า
กว่า 5 ขวบ ต ่ากว่า5 ต่อแสนประชากร ขณะนัน้ตรวจ
โดยวิ ธี เพาะเชื อ้  แต่หากตรวจด้วยเทคโนโลยี
การแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน น่าจะพบได้มากกว่า
นีม้าก ประเทศไทยพบโรคนีน้้อยกว่าประเทศในแถบ
ยุโรป อเมริกา แต่ก็มีให้พบได้ และข้อส าคัญคือ มัก
เป็นในเดก็เล็กและมีความ รุนแรงมาก”  

ศ.พญ.กุลกัญญา ระบุว่า   แม้ว่ามีอัตราการเกิดโรคใน

ประเทศไทยจะดูน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ แต่ขอบอกเอาไว้

ตรงนีเ้ลยว่าความรุนแรงของโรคไม่ได้แตกต่างกัน โอกาส

รอดหรือตายขึน้อยู่กับการรักษา มาพบแพทย์เร็วไหม ใน

รายท่ีรอด ก็มีอัตราพิการทางสมองสูง ไม่ว่าจะเป็น ชัก 

ปัญญาออ่น นอนติดเตียง เรียกวา่ ไมต่ายก็เลีย้งไมโ่ต 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรคนีส้ามารถป้องกันได้ด้วยวคัซีน 

และเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีกระทรวงสาธารณสุขของไทย

ก าลังด าเนินการบรรจุวัคซีนดังกล่าวเข้าสู่แผนงานสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกนัโรค ในรูปแบบของวคัซีนรวม 5 โรค ได้แก่ 

โรคคอตีบ บาดทะยกั ไอกรน ไวรัสตบัอกัเสบบี และโรคติด

เชือ้ฮิบ คาดภายในปี 2562 ได้ฉีดแน่ ๆ 3 เข็มฟรี ตัง้แต่

อาย ุ2 เดือนเลยทีเดียว เอาอยู่ทัง้ 5 โรคส าคญั 

ทัง้นีห้ากเปรียบเป็นสังเวียนการต่อสู้ การที่มีวัคซีน
ป้องกันโรค ก็ท าให้มนุษย์ได้เปรียบในสังเวียน
สุขภาพไปเกนิคร่ึง ยิ่ง “วัคซีนฮบิ” ที่ก าลังจะบรรจุนัน้
ผ่ านการศึกษาวิ จัยจน ม่ันใจใน เ ร่ือง คุณภาพ 
มาตรฐานแล้วโดยพบว่า สามารถป้องกันการเกิดโรค
ที่เกดิจากเชือ้ดังกล่าวได้มากถงึ 99%  

เพราะฉะนัน้ การพาบุตรหลานไปรับวคัซีนดงักล่าวจึงถือ

ว่ามีความคุ้มค่าในทุก ๆ ด้าน ดีกว่าปล่อยลกูหลานให้อยู่

กับความเสี่ยงของการเกิดโรคท่ีแม้รักษาได้ แต่โอกาส

พิการก็ยงัสงู ขอให้นึกถึงค า ๆ นีก้นัเอาไว้ คือ “กนัไว้ดีกว่า

แก้” ตอนนีข้องฟรียงัไมม่า คณุพ่อคณุแม ่ต้องควกักระเป๋า

ไปก่อน ถือว่าซือ้เป็นของขวญัให้ลกูตวัน้อย คุ้ มกว่าเอาไป

ใช้อย่างอ่ืนเป็นไหน ๆ (เดลินิวส์ออนไลน์ 4 ก.พ.61) 
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เครือเจริญโภคภัณฑ์หนุนจิตอาสา 
 “ป่ันไปไม่ทิง้กัน สานต่องานที่พ่อท า” 

 

นายปวิณ   ช านิประศาสน์ ผู้ ว่ าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยขบวนนักป่ัน
จักรยานของคนพิการทางสายตากับนักป่ันจิตอาสา
จังหวัดเชียงใหม่นั้น น าโดยศาสตราจารย์วิ ริยะ 
นามศิริพงศ์พันธ์ุ ภายใต้โครงการ "ป่ันไปไม่ทิง้กัน 
สานต่องานที่ พ่อท า  No one left behind" และกลุ่ม
สนับสนุนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหาเงินร่วม
สมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ให้เป็นสถานที่ ฝึกอาชีพ

ส าหรับคนพิการทุกประเภท  โดยยอดบริจาคของ

เชียงใหม่ ส าหรับยอดเงินบริจาคล่าสุด( 5 ก.พ.) ทุก

ช่องทางมีแล้ว 29,166,387.32 บาท  ห่างจากเป้าหมายท่ี

จะระดมทุนท่ี 67 ล้านบาท แต่ผู้ ใจบุญยังสามารถบริจาค

เข้าโครงการ No One Left Belief ได้โดนผ่านเฟสบุ๊คมลูนิธิ

คนพิการ ตามเจตนารมย์ท่ีว่า สร้างอาชีพให้ผู้ พิการ 

เปลี่ยนจากภาระ เป็นพลงัของสงัคมส าหรับ โครงการป่ัน

ไปไมทิ่ง้กนัฯ นัน้ ถือเป็นครัง้แรกของประเทศไทย ท่ีผู้ พิการ

ตาบอด 20 ชีวิต ร่วมกับนกัป่ันจิตอาสาป่ันน าอีก 20 ชีวิต 

ป่ันจักรยานสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” 9 วัน 9 

จังหวัด ระหว่างวันท่ี 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ผ่าน 8 จังหวัด เข้าสู่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ี 9 เป็นระยะทางรวมทัง้สิน้ 

867 กิโลเมตร เพ่ือระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา มอบ

ให้กบัตวัแทนของพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

จังหวัดเชียงใหม่ น าไปสร้างอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพคน

พิการอาเชียน ท่ีอ าเภอเชียงดาว ในพืน้ท่ี 33 ไร่ ให้คน

พิการได้เข้าถึงสิทธิด้านประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

และเป็นการแสดงศักยภาพการมีอาชีพท่ีมั่นคงของคน

พิการ เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนผู้ พิการท่ีถูกสงัคมมองว่าเป็นภาระ 

ให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนา

สงัคมตอ่ไป 

ด ร . อ ธิ ป  อั ศ
วานันท์ ผู้บริหาร
ส านักบริหารความ
ยั่ ง ยื น  ธ รรมาภิ
บาล เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ กล่าวว่า 

เครือเจริญโภคภณัฑ์มีนโยบายสนบัสนนุและช่วยเหลือคน

พิการมาโดยตลอด สอดคล้องตามหลกัการพฒันาท่ียัง่ยืน

ของเครือฯ ซึ่งได้ตัง้เป้าหมายจะต้องส่งเสริมอาชีพและ

คุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร ผู้ ประกอบการรายย่อย และ

กลุ่มผู้ เปราะบางซึ่งรวมถึงคนพิการ เป็นจ านวนทัง้สิน้ 

100,000 รายภายในปี พ.ศ.2563  และด้วยความตระหนกั

ในบทบาทและความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมในฐานะ

ภาคเอกชนจึงได้สนบัสนุนมลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการในการ

จัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม่ เพ่ือเป็นแหล่งในการฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้าง

รายได้แก่คนพิการ ท าให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึก

อาชีพของคนพิการ  และน าศกัยภาพในการเป็นกลุม่ธุรกิจ

ท่ีมีความเ ช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้าน



๑๔ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

การเกษตรเข้ามาสนับสนุน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถึงให้การสนบัสนุนและเป็น

ช่องทางด้านการตลาดแก่สินค้าและบริการของกลุ่มคน

พิการท่ีฝึกอาชีพในศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน และใน

ระยะยาววางแผนท่ีจะน ารูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise) เ ข้ามายกระดับศูนย์ฝึกอาชีพคน

พิการอาเซียน  

เพ่ือเปิดโอกาสให้กบัคนพิการได้เป็น “เถ้าแก่น้อย” สง่เสริม

ให้เป็นเจ้าของร้านกาแฟ โดยในระยะแรกได้เปิดหลกัสตูร

บาริสต้ามืออาชีพนอกจากนีเ้ครือเจริญโภคภัณฑ์ได้

สนบัสนนุการจดักิจกรรมโครงการป่ันไปไมทิ่ง้กนั No One 

Left Behind ท่ีมลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการด าเนินการขึน้เพ่ือ

ระดมทุนสร้างศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่ ทัง้นีเ้พราะเห็นว่าศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

อาเซียนจะเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความ
เข้มแข็งให้ผู้พิการ มีอาชีพ มีรายได้ที่ ม่ันคง ท าให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ ได้อย่างยั่ งยืน ตามแนวคิด 
เปล่ียนภาระให้เ ป็นพลัง ซึ่ งจะเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และตอกย า้ด้านความเท่าเทียมของผู้
พกิารในสังคมไทย(tnews.co.th 6 ก.พ.61) 

 

หนุ่มพกิารร่างแต่ไม่พกิารใจ  
สู้ชีวิตไม่มีถอย หาเงนิเลีย้งชีพ เลีย้งครอบครัว 

ค า ว่ า ค น พิ ก า ร 
หลายคนอาจจะคิด
และเข้าใจว่า เค้าผู้
นั ้นจะต้องอยู่ บ้าน

เป็นภาระของลูกหลานคนใครครอบครัวรวมทัง้ญาติ
พี่ น้องหรือต้องไปเป็นขอทาน แต่คงไม่ใช้ นายนิตย์ 
ป้องคูณ หนุ่มใหญ่วัยย่าง 50  

นายนิตย์ ป้องคูณ อายุ 49 ปี เล่าว่าบ้านเกิดต้นอยู่
จังหวัดอุบลราชธานี แต่ปัจจุบันมาอยู่ 2 บ้านเหมือง
บ่า ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มี

แขนซ้ายพกิาร ไม่มีเร่ียวแรง  เน่ืองจากเกิดอบุตัิเหตเุม่ือ 

20 ปีก่อน แต่ไม่เคยย่อท้อต่อชะตาชีวิต ใช้แขนด้านขวา

ที่มีแรงอยู่ ข้างเดียวประกอบอาชีพท ากระถางต้นไม้
จากยางรถยนต์เก่า สร้างอาชีพสร้างรายได้เลีย้ง

ตนเองและครอบครัว  โดยจะข่ีรถจกัรยานไปรับซือ้ยาง

รถยนต์เก่าท่ีหมดสภาพแล้วน ามาท าเป็นกระถาง และขาย

ให้แก่ผู้ ท่ีต้องการรับซือ้ 

 

 โดยยางรถยนต์เก่ารับซือ้จากร้านซ่อมรถ พอท า
เสร็จสามารถจ าหน่ายได้ในราคา 70 บาท หากท่านที่
สนใจจะช่วยอุดหนุน สามารถเดินทางมายังบ้าน
เหมืองบ่า ติดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองบ่า ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร  หรือในระหว่างทางท่ีนายนิตย์ ป้องคูณ ข่ีรถ

ผ่านโดยจะไปแทบทุกอ าเภอในจังหวัดมุกดาหารและ

บางส่วนของจงัหวดัใกล้เคียง หรือถ้าท่านใด มีวตัถดุิบยาง

รถยนต์เก่า ต้องการท ากระถางดอกไม้ กระถางปลูกผัก

สวนครัว สามารถจ้างท าได้ในราคากระถางละ 40 บาท

(tnews.co.th 7 ก.พ.61) 

 

 



๑๕ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

โครงการรณรงค์ป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
และความพกิารแต่ก าเนิดด้วยโฟเลต 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ภาวะปากแหว่งเพดาน
โหว่และความพิการแต่
ก า เ นิ ด ด้ ว ย โ ฟ เ ล ต 

จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561    ศูนย์รักษาผู้ป่วยปาก
แห ว่ ง เ พด าน โ ห ว่  คณะทั น ตแพทยศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการประชุมฝึกอบรม
โครงการรณรงค์ป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
และความพิการแต่ก า เ นิดด้วยโฟเลต จังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2561 ภายใต้กิจกรรม “วันครอบครัวยิม้
สวย เสียงใส ครั้งที่ 7” เม่ือวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา 8.40 น.  ท่ี ห้องประชุมสุธาสิ โนบล คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ช านิ

ประศาสน์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด

การประชุมฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันภาวะปาก

แหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่ก าเนิดด้วยโฟเลต 

จังหวดัเชียงใหม่ ปี 2561 ภายใต้กิจกรรม “วนัครอบครัว

ยิม้สวย เสียงใส ครัง้ท่ี 7” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึง

สถานการณ์อตัราการเกิดทารกพิการแตก่ าเนิดร้อยละ 3-4 

มากถงึประมาณ 30,000 คนตอ่ปีของประเทศไทย โดยเกิด

จาก 2 ปัจจัย คือ 1.สิ่งแวดล้อมในครรภ์ เช่น แม่ดื่มเหล้า 

ติดยาเสพติด สูบบุหร่ี เป็นต้น และ2.ความผิดปกติทาง

พนัธุกรรม ซึง่ถือว่าเป็นสาเหตสุ าคญั กรณีท่ีมีความพิการ

ทางพันธุกรรมท่ีไม่แสดงออกให้เห็นในพ่อแม่ แต่ “ซ่อน” 

อยู่ภายในยีนของพ่อแม่    ทัง้นีศ้นูย์รักษาผู้ ป่วยปากแหว่ง

เพดานโหว ่คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

จึงร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์

อนามยัท่ี 1 เชียงใหม ่ส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานา

มยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย สมาคมเพ่ือเดก็พิการแต่ก าเนิด 

(ประเทศไทย) และสมาคมความพิการปากแหว่งเพดาน

โหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย จัดโครงการ

รณรงค์ป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ละความพิการ

แต่ก าเนิดด้วยโฟเลต จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 ภายใต้

กิจกรรม “วันครอบครัวยิม้สวย เสียงใส ครัง้ที่ 7” ขึน้ 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการป้องกันความพิการแต่ก าเนิดด้วยโฟเลต
อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถส่ือองค์ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันความพิการแต่ก าเนิดไปสู่วัยสตรีเจริญพันธ์ุ

ในอ าเภอเป้าหมายหลัก 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอฝาง 

อ าเภอจอมทอง อ าเภอแมอ่อน และอ าเภอแม่แจ่มได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ส าหรับการด าเนินการแบบบูรณาการของ

บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ ในการพัฒนาระบบ

การดูแลรักษาผู้ ป่วยพิการแต่ก าเนิดอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้

องค์การอนามัยโลกให้การรับรองว่า ความพิการแต่
ก าเนิดสามารถป้องกันได้โดยการรับประทานโฟเลต
หรือกรดโฟลิก ซึ่งเป็นวิตามินบี 9 เป็นประจ าทุกวัน 
วันละ 400 ไมโครกรัม ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเส่ียงของ

ความพิการแต่ก าเนิดได้ นอกจากนัน้กิจกรรมภายใน

งานมีการมอบเกียรติบัตรแก่มูลนิธิเชียงใหม่สามคัคีการ

กศุล รวมถงึการประชมุปฏิบตัิการจากวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 

อาทิ เร่ืองการวางแผนก่อนตัง้ครรภ์ด้วยโฟเลต , รู้จริง

เร่ืองโฟเลต, มหัศจรรย์ 1,000 วนัแรกของชีวิต , นโยบาย

และแนวทางการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัด

เชียงใหม่ , ก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนของมหัศจรรย์ 

1,000 วนัแรกของชีวิต , และโฟเลตกับคุณภาพชีวิตของ

คนไทย เป็นต้น(thainews.prd.go.th 7 ก.พ.61) 

 



๑๖ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

เตรียมพร้อมร่างกายเพ่ือดูแล 
ผู้พกิารอย่างมีสตด้ิวยโยคะ 

การดูแลชีวิตคนๆ หน่ึงต้อง
ใช้พลังและความอดทนอย่าง
มาก โดยเฉพาะคนที่อยู่ ใน
ความดูแลนั้นอยู่ ในภาวะที่
ช่วยเหลือตัว เองไม่ได้  จึง
จ าเป็นต้องใช้ทัง้ความอดทน 

อดกลัน้ และความมีสติในการควบคุมตัวเองไม่ให้ใช้
อารมณ์กับเขา  สุขภาพทัง้กายและจิตของผู้ดูแลจึง
เป็นเร่ืองส าคัญอย่างมาก 

โยคะส าหรับครอบครัวผู้ พิการเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีต่อ

ยอดจากการฝึกโยคะกบัสติ ในโครงการจดัการความรู้และ

สง่เสริมกิจกรรมทางกายอย่างมีสติ ของส านกังานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    จัดขึน้เพ่ือให้

ผู้ ดูแลผู้ พิการในบ้านและในศูนย์ช่วยเหลือผู้ พิการ ได้

เรียนรู้และฝึกท่าบริหารร่างกายจากกระบวนการโยคะ 

ช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนือ้ การหายใจ ให้ผู้ เรียนมี

สขุภาพท่ีดี มีสติในการท าหน้าท่ีได้มากขึน้ และน าไปปรับ

ใช้เพ่ือบ าบัดผ่อนคลาย สร้างกล้ามเนือ้ และสมดุลทาง

ร่างกายให้ผู้ พิการในความดูแลได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย  การฝึกโยคะหมายถึงการมีสติรู้ตัวอยู่ กับ

การเคล่ือนไหวของร่างกาย   โดยผู้ฝึกหม่ันคอย
สังเกตว่าตนเองก าลังท าอะไร ร่างกายส่วนไหนก าลัง
เคล่ือนไหว และรู้สึกอย่างไร โดยค่อยๆ ปรับให้เกิด
ความสมดุลในการท าท่าที่เหมาะและพอดีกับร่างกาย
ของผู้เล่น ซึ่งมีผลท าให้เกดิความสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน 

รสสุคนธ์ ซันจวน หรือครูเก๋ ผู้ ฝึกสอนโยคะใน

โครงการฯ  ให้รายละเอียดว่า ความส าคญัของโยคะอยู่

ท่ีการรู้จักธรรมชาติร่างกายของตนเองและการเข้าใจ

หลักการของท่าโยคะต่างๆ แล้วสามารถน ามาปรับเป็น

การท าโยคะท่ีเหมาะสมกับตนเองและได้ประโยชน์ตาม

จุดมุ่งหมาย โดยอาศยัการมีสติสงัเกตความรู้สึกท่ีเกิดกับ

ร่างกายและจิตใจและคอยปรับให้สมดุล หากมีความ

เข้าใจเช่นนีแ้ล้ว จะท าให้ผู้ เล่นไม่กังวลกับความสวยงาม

ของท่าและฝึกโยคะอย่างมีความสขุ เมื่อต้องไปเล่นกบัลกู

หรือผู้ พิการจะได้เข้าใจว่าขณะท าจะมีความรู้สึกอย่างไร 

และควรขยับลูกแบบไหนส่วนไหนเน่ืองจากร่างกายเด็กผู้

พิการมีข้อจ ากัด  ท่าโยคะท่ีสอนส่วนมากเป็นท่าท่ีช่วย

เหยียดยืดและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ซึง่พ่อแม่

ผู้ดแูลต้องเลือกท่าท่ีเหมาะสมกบัลกูไปใช้ เพราะเดก็แตล่ะ

คนมีปัญหาตา่งกนั   ไมใ่ช่การรักษา แตช่่วยบรรเทาอาการ 

เช่น ผู้ ท่ีมีอาการเกร็ง ท าให้กล้ามเนือ้มีอาการยึด การท า

โยคะจะช่วยให้คลายลงได้  

“ท่าโยคะที่ เลือกมาสอนเป็นท่าที่ท าได้ง่าย   พ่อแม่
หรือผู้ดูแลควรทดลองท าก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าท าแล้ว
รู้สึกอย่างไร แล้วจึงเลือกไปปรับใช้กับลูกหรือน้องๆ 
ผู้พิการ โดยคอยสังเกตสีหน้า ท่าทางและการ
ตอบสนองของเขาด้วย  เพราะเขาส่ือสารออกมาเป็น
ค าพูดไม่ได้ และต้องปรับท่าให้เหมาะกับเขา” ครูเก๋ 

กล่าว   ครูเก๋ ซึ่งจบหลกัสตูรโยคะส าหรับเด็กพิเศษ และ

โยคะเพ่ือการบ าบัดโดยเฉพาะ ของสหรัฐ อเมริกาและ

อินเดีย กล่าวเพ่ิมเติมว่า แนวทางการสอนจะสอนให้ผู้ เล่น

จดัระเบียบร่างกาย และรู้จักการออกแรง ซึง่ทุกท่าท่ีสอน

จะแฝงการมีสติ เพราะถ้าบอกให้มีสติบางคนไม่เข้าใจ ดู

ไกลตวัเหมือนธรรมะ จึงไม่ค่อยบอกให้มีสติ แต่คอยแนะ

ให้สงัเกตความรู้สกึของร่างกายและจิตใจระหวา่งท าท่า 

 “การฝึกโยคะนีผู้้ที่ได้ประโยชน์จริงๆ คือ พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแล เพราะการดูแลเด็กพิเศษและผู้พิการต้องใช้
พลัง ใช้ความอดทนมาก ซึ่งการท าโยคะจะช่วยให้มี



๑๗ 
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พลังทัง้ด้านจิตใจและร่างกายที่แข็งแรง ช่วยให้ผ่อน
คลายความเค รียด ความปวดเ ม่ือย  อ่อนล้ า
ต่างๆ  เป็นการเตรียมพร้อมร่างกายและจิตในการ
ดูแลเดก็กลุ่มนี”้ ครูเก๋ กล่าวปิดท้าย 

นางแดง (นามสมมติ) ผู้ปกครองท่ีเข้าฝึกโยคะซึง่ต้องดแูล

ลูกสาวผู้ พิการทางสมองและการเคลื่อนไหว และเด็ก

พิเศษท่ีพ่อแม่น ามาฝากเลีย้ง กล่าวว่า “ดแูลลกูสาวพิการ

บกพร่องทางสติปัญญาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนั่ง

รถเข็นตลอดมากว่า 25 ปี ไมค่่อยได้ไปไหน และบางครัง้ก็

จะมีผู้ปกครองเด็กพิเศษคนอื่นน าเด็กมาฝากไว้บ้าง เร่ือง

ออกก าลังกายลืมไปได้เลย บางครัง้ก็เครียดและระบาย

อารมณ์กบัลกูหรือคนใกล้ชิดบ้าง สงสารลกู การเรียนโยคะ

วันนีรู้้สึกสบายตัว แต่ละท่าท่ีครูสอนเป็นท่ายืดเหยียด

ง่ายๆ สามารถท าท่ีบ้านได้ ตอนเรียนไม่ได้จ าช่ือท่าว่ามี

อะไรบ้าง แต่ท าแล้วรู้สกึสบาย ผ่อนคลาย เพราะปกติไม่มี

เวลาออกก าลงักายจริงจงั  แคด่แูลลกูท่ีพิการก็เหน่ือยแล้ว 

วนันีไ้ด้แนวคิดหลกัการท่ีถูกต้องจะกลบัไปท าท่ีบ้านและ

ปรับใช้กบัลกูให้เขาได้เล่นได้ยืดเหยียดบ้าง และการฝึกให้

มีสติช่วยให้เรายบัยัง้ชัง่ใจได้ ไม่เผลอแสดงความหงดุหงิด 

ตอบโต้ หรือระบายความเครียดกับคนรอบตัว   ท าให้มี

ความสขุทัง้บ้าน”(lokwannee.com 6 ก.พ.61) 

คู่ชีวิตท่ีแท้จริง  
หญิงสาวดูแลแฟนหนุ่มพิการมากว่า 5 ปี 

สังคมออนไลน์ชื่ นชม
ความรักของหญิงสาวที่
ดูแฟนหนุ่มหลังประสบ
อุบัติ เหตุเดินไม่ได้มา

นานกว่า 5 ปี  เม่ือวนัท่ี 6 ก.พ. ในสงัคมออนไลน์ได้มีการ

กล่าวถึงพร้อมกับช่ืนชมความรัก ของชายหนุ่มและหญิง

สาวคู่หนึ่ง จากคลิปวิดีโอผู้ ใช้เฟซบุ๊กช่ือ “ธงชยั ศรีสวุรรณ

ดิษฐ์” เป็นภาพเหตกุารณ์ท่ีแฟนสาว ก าลงัช่วยเหลือและ

ดูแลแฟนหนุ่มท่ีพิการจากการประสบอุบัติเหตุ อย่าง

คลอ่งแคลว่ 

นายธงชยั เปิดเผยว่า ป่วยเดินไม่ได้มาประมาณ 5 ปี หลงั

ประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถสิบล้อ 

ขณะกลับจากท างาน ท าให้กระดูกต้นคอเคลื่อนทับ

เส้นประสาท แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดี เพราะ

แฟนสาวรวมถงึคนรอบข้างคอยให้ก าลงัใจมาตลอด ท าให้

ทกุวนันีเ้ป็นคนที่อารมณ์ดี(posttoday.com 6 ก.พ.61) 

อบรมการผลิตส่ือสร้างเครือข่ายส่ือ 
คนพกิารรัฐบาลจะไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง 

กรมประชาสัมพันธ์ 
จั บ มื อ มู ล นิ ธิ พ ร ะ
มหาไถ่ฯ อบรมการ
ผ ลิ ต ส่ื อ ส ร้ า ง
เครือข่ายส่ือคนพิการ

รัฐบาลจะไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง 

ท่ีโรงแรมมนัตราวารีจังหวดัขอนแก่น มูลนิธิพระมหาไถ่

เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ค น พิ ก า ร  ไ ด้ ร่ ว ม กั บ ก ร ม
ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมสร้างเครือข่ายส่ือคนพิการ
โดยจัดในพืน้ที่  4 ภาค จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัด
แรกที่จัดอบรมมีผู้พิการทุกประเภทเข้ารับการอบรม

จากพืน้ที่ภาคอีสานจ านวน 80 คน โดยมีนางอบุลรัตน์ 

คงกระพัน ผู้ อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็น

ประธานเปิดโดยมีนางสาวจิรดา พลูสวสัด์ิ ประชาสมัพนัธ์

จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ พิการ

สามารถคิดเขียนและวางแผนการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

นายพีระพงษ์ บึงโบก อายุ 43 ปี พิการขาเป็นชาว

ขอนแก่น กล่าวว่า ได้รับความรู้เทคนิคต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
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ให้น่าสนใจมากย่ิงขึน้ ทางด้านนายสภุรธรรม มงคลสวสัด์ิ

เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการด้วย 

ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ ท่ีจัดวิทยากรให้ในการ

ฝึกอบรมครัง้นี ้ส าหรับการจดัอบรมการสร้างเครือข่ายสื่อ

คนพิการจัดให้มีขึน้ท่ีจังหวดัขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์

ธานี และกาญจนบุรี ตามล าดบั เพ่ือสร้างเครือข่ายสื่อผู้

พิการให้เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลเราจะไมทิ่ง้ใครไว้

ข้ า ง ห ลั ง  จั ด ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  7-9 กุ ม ภ า พั น ธ์  

2561(thainews.prd.go.th 8 ก.พ.61) 

กศน.พลิกชีวิตคนพกิาร 

 

ลงพืน้ที่กศน. อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดู
ผลงานตามสโสแกน “กศน.5 ดาว 4 G ดี เด่น ดัง 
นครแห่งการอ่าน” พลิกชีวิตคนพกิาร  

" ในอดีตขลกุอยู่แต่ในบ้าน หดหู่ สิน้หวงั ท้อแท้ อยากฆ่า

ตวัตาย หนีการพูดกับคนแปลกหน้า เพราะรู้สึกอายมาก 

น้อยใจในโชคชะตาท่ีเกิดมามีร่างกายพิการทัง้แขน ขา 

ปัจจุบันหลงัได้มาเป็นนักศึกษา กศน.นาน 4 ปี ความคิด

แง่ลบหายไป กลายเป็นคนคิดบวก รู้สึกตวัเองมีคุณค่า มี

อาชีพค้าขายของเล็กๆน้อยท่ีบ้าน เพราะอ่านออก เขียน 

ได้คิดเลขเป็น ภูมิใจท่ีสามารถวาดรูปได้ดี แม้จะใช้ปาก

วาดรูปแทนมือท่ีไม่สมบูรณ์ มีพ่อ แม่ ครู และเพ่ือนๆท่ีรัก 

สามารถออกสู่สังคมได้โดยไม่อายใคร มีเป้าหมายเรียน

ต่อเน่ือง เพ่ือได้รับปริญญาสักใบ " ความในใจของ น.ส.

จนัทร์ที ผลพนัธ์ นกัศกึษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ) 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย วยั 32 ปี ของศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.)อ าเภอเดช

อุดม จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีได้ถ่ายทอดเร่ืองราวในอดีต 

เป็นหนึ่งในความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้แก่ผู้ พิการของครู กศน.ท่ีปูพรมเคาะประตูบ้านให้

ความรู้แบบถงึถ่ิน 

นายธฤติ ประสานสอน ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) กศน.อุบลราชธานี เล่าว่า ส านกังาน 

กศน.อุบลราชธานี มีสโลแกนในการท างาน คือ การเป็น 

"กศน.5 ดาว 4 G ดีเด่น ดัง นครแห่งการอ่าน" ซึ่งเราให้

ความรู้แก่ทุกคน โดยในส่วนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มคน

พิการ เรามีครู กศน.เกือบ 70 คน ท่ีรับผิดชอบเร่ืองของการ

จดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ พิการ 9 ประเภท ท่ีกระจาย

อยู่ในหมู่บ้าน ตามต าบลต่างๆของจงัหวดัอบุลราชธานี ให้

สามารถอา่นเขียนได้ และมีวิชาชีพติดตวั เช่น กศน.อ าเภอ

เดชอุดม มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้ พิการ

ได้เป็นอย่างดี สามารถ พลิกความคิดของผู้ พิการ จากท่ีใน

บางครัง้ บางโอกาสเขาจะรู้สึกว่าตวัเองเป็นส่วนเกิน เป็น

ภาระกบัสงัคม ได้กลบัมาคิดใหมว่า่ เขายงัมีคณุคา่ตอ่ชีวิต

ของเขาเอง มีคุณค่าต่อครอบครับ และมีคุณค่าต่อชุมชน

ของเขา 

การเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
โดยให้ครูผู้สอนเดินเคาะประตู พูดคุยถึงบ้าน เพื่อ
เปล่ียนแนวคิดคนพิการให้เหน็คุณค่าในตนเอง และ
ยอมรับการเรียนรู้ เป็นอีกความส าเร็จหน่ึงของ กศน.
อุบลราชธานี “กศน.5 ดาว 4 G ดีเด่น ดัง นครแห่ง
การอ่าน”(เดลินิวส์ออนไลน์ 12 ก.พ.61) 



๑๙ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

เปล่ียนภาระเป็นพลัง! ลุงแอร์ ผุด 'ฟาร์มจิง้หรีด
ยิม้สู้' สร้างรายได้งาม 

 
เปิดชีวิต "ลุงแอร์" ชายวัยเกษียณ กระดูกเอวยุบ ต้อง
ดูแลพ่อแม่พกิาร เครียด กนิเหล้า ชีวิตพลิกผันหนัมา
ท า "ฟาร์มจิง้หรีดยิม้สู้" รายได้ต่อเดือนหลักหม่ืน 
หลังเข้าอบรมที่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนัธุ์ ประธานมลูนิธิสากล

เพ่ือคนพิการ มีแนวคิดจัดตัง้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

อาเซียน ท่ี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่เพ่ือดแูลคนพิการอย่าง

ครบวงจรและยัง่ยืน สืบเน่ืองมาจาก ปี 2560 มีคนพิการท่ี

จด  ทะเบียนและสามารถท างานได้แต่ไม่มีงานท า  

455,990 คน และส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงความ

ช่วยเหลือและสิทธิพืน้ฐานตามท่ีรัฐจดัให้ โดยทางศูนย์ฯ 

จะฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ รวมไปถึงผู้ดูแลคน
พกิาร ได้แก่ การเพาะเลีย้งเหด็ การเลีย้งจิง้หรีด และ
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เน่ืองจาก 3 อาชีพดังกล่าว
มีระยะเวลาการเก็บเก่ียวสัน้ สามารถดูแลได้ง่าย 
จากการติดตามชีวิตของ นายทวีศักด์ิ อินทรชัย หรือ ลุง

แอร์ อายุ 62 ปี ผู้ เข้าอบรมรุ่นท่ี 1 แต่ก่อนเป็นลกูจ้างศนูย์

การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 8 ปี เร่ิมมีอาการกระดกูเอว

ซ้ายยุบ เมื่อปี 2558 ท าให้ท างานหนักไม่ไหว นอกจากนี ้

ลุงแอร์ยังต้องดูแลพ่อแม่พิการนั่งรถเข็น ท าให้ท างาน

รับจ้างไมส่ะดวก เม่ือเกษียณจงึเกิดความเครียด หนัไปดื่ม

เหล้า เสียสุขภาพ ทางศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ซึ่ง

เปิดให้บริการท่ี อ.แม่ริม จึงชักชวนให้ลุงแอร์เข้าฝึกอบรม 

ท าให้ลงุแอร์เลิกดื่มเหล้าด้วยตวัเอง และตัง้ใจเลีย้งจิง้หรีด

อย่างจริงจัง จนประสบความส าเร็จในการเปิด "ฟาร์ม

จิง้หรีดยิม้สู้ " ท่ี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  

ลุงแอร์ เล่าว่าสาเหตุท่ี

เลือกเลีย้งจิง้หรีดเพราะ

ไม่ยุ่งยาก เร่ิมแรกเลีย้ง

เ พี ย ง  1 บ่ อ  ข น า ด 

120x120 เซนติเมตร ใช้

เงินประมาณ 2,000 บาท หลงัจากเลีย้งชุดแรกก็สามารถ

เก็บไข่เพาะพันธุ์เองได้ และยังขายได้ขันละ 100 บาท ใน 

1 บ่อจะใช้ไข่จิง้หรีดประมาณ 5 ขนั โดยเลีย้งจิง้หรีดพนัธุ์

ทองแดง และเร่ิมขยบัขยายเพ่ิมบ่อเลีย้งจิง้หรีด จงึไปกู้ เงิน

ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 150,000 บาท ส าหรับ

รายได้ต่อเดือนหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้ประมาณ 15,000 

บาท โดยจะมีแม่ค้ามารับซือ้และจองจิง้หรีดถึงท่ีฟาร์ม 

ส าหรับการเลีย้งดู จิง้หรีดจะใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 7 วนั 

หากอยู่ในช่วงฤดหูนาวจะใช้เวลา 10 วนั เมื่อไข่ฟักเป็นตวั

จะน าไปเทในบ่อท่ีเตรียมทรายและหัวอาหารส าหรับ

จิง้หรีดเล็ก ซึ่งในช่วง 2 สปัดาห์แรกจะต้องดแูลเป็นพิเศษ 

หากเลย 15 วันไปแล้วจะเร่ิมน าผัก เช่น ฟักทอง มัน

ส าปะหลงั ใบต้นมนัส าปะหลัง อาหารเสริมให้จิง้หรีดกิน 

และจะต้องเปลี่ยนถาดอาหารและถาดน า้ทุก 3 วนั เพราะ

จิง้หรีดชอบความสะอาด และเมื่อจิง้หรีดทองแดงมีอายุ

ครบ 45 วนั ก็จะสามารถน าไปขายได้ 

แต่ในปัจจุบนัพบว่า ศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่

ริม มีพืน้ท่ีคบัแคบ ไม่เพียงพอต่อการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 

ให้กับผู้ พิการ มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการร่วมกับกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โครงการซีพี



๒๐ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

สานฝันปันโอกาส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคาร

กรุงเทพและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) จึงผุด "โครงการป่ันไปไม่ทิง้กัน สานต่อ

งาน ท่ีพ่ อท า  No One Left Behind"ใ ห้คนตาบอด ป่ัน

จักรยานกับคนตาดี พิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด จาก

กรุงเทพฯ ถึง อ.เชียงดาว ระยะทาง 867 กิโลเมตร เพ่ือหา

ทนุสนบัสนนุการจดัสร้าง "ศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" 

อ.เชียงดาว พืน้ท่ี 33 ไร่(ไทยรัฐออนไลน์ 13 ก.พ.61) 

 

ชีวิตต้องสู้ อุบัตเิหตุเปล่ียนชีวิต วิ่งสู่ชีวิต
ใหม่  “น้องธันย์” ณิชชารีย์ สาวน้อยใจสู้ 

 

ชีวิตที่ ต้องเลือก “น้องธันย์” ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะ
ศักดิ์ สาวน้อยใจสู้ พบกับ อุบัติเหตุเปล่ียนชีวิต แต่

ได้กีฬาวิ่งพาสู่ชีวิตใหม่ พร้อมความสดใส    เป็นสาว

น้อยท่ีถึงแม้ชีวิตจะพบกับความสูญเสีย จากสาวน้อยวัย

สดใส กลบัเจออุบตัิเหตุ จนเดินไม่ได้แต่ไม่ท าให้ชีวิตต้อง

เศร้า กลบัเป็นชีวิตต้องสู้  ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัทุกคน

ต้องดเูป็นตวัอย่าง       

     “น้องธันย์” ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ ท่ีโชคร้าย

ประสบอุบัติเหตุรถไฟฟ้า ท่ีสิงคโปร์ทับขาทัง้สองข้างจน

ต้ อ ง ถู ก ตั ด ข า  เ มื่ อ ปี  2011 ซึ่ ง ไ ด้ ม า ร่ ว ม ว่ิ ง ใ น

งาน  “ไทย  เฮลท์  เดย์  รัน  2017” Thai Health Day Run 

2017  ภายใต้โครงการ  “ว่ิงสู่ ชี วิตใหม่ “  ปี ท่ี  6 ชิงถ้วย

พระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี ท่ีจัดโดย สสส. สมาพันธ์ชมรมเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ

ไทย  และภาคี เค รือข่ ายสุขภาพ  ท่ี บ ริ เ วณสะพาน

พระราม 8     

 “น้องธันย์” กล่าวว่า ตอนนีท้ างานที่รพ.เวิลด์เมดิ
คอล ซึ่ งตอนนี  ้ท างานได้ 5 เดือน แล้ว พร้อมกับ
เ รียนหนัง สือ ไป ด้วย  โดยตอนนี ้ เ รี ยนอยู่ ชั ้น
ปี ที่  2 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ม.

ธรรมศาสตร์  “ปกติออกก าลงักายตลอด จะเดินบนลู่ว่ิง

วนัละ 45 นาที ทุกวนั เดินด้วยขาเทียม ตัง้แตเ่กิดอบุตัิเหตุ

เม่ือปี 2554 ก็ได้เร่ิมหนัมาว่ิงสขุภาพเมื่อปี 2555 ปีแรก ใน

งาน “ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017” ได้ว่ิงกบั รายการนีท้ าให้ได้

ออกมาว่ิงและยังว่ิงอีกหลายรายการ เป็นการว่ิงด้วยการ

ใ ช้ ข า เ ที ย ม  เ รี ย ก ว่ า  ส า ห รั บ ร า ย ก า ร  “ไ ท ย

เฮลท์ เดย์ รัน 2017” ว่ิงทุกปี มียกเว้นไป 2 ปี แต่ปีนี  ้เพ่ิง

เป็นปีแรกท่ีว่ิงด้วยวีลแชร์”  “ในรายการแรกท่ี “ธันย์”เร่ิม

ว่ิง “ธนัย์” ได้เจอ  “พ่ีตนู บอดีส้แลม” ด้วย เป็นรายการท่ีพ่ี

ตูนเพ่ิงเร่ิมว่ิงด้วย เรียกว่าทัง้ธันย์และพ่ีตูน เราออกว่ิงไป

พร้อมๆ กัน ส าหรับโครงการก้าวคนละก้าว  ของพ่ีตูน

นัน้ ถือวา่เป็นโครงการท่ีดี ท่ีปลกุชีวิตให้ทกุคนหนัมาว่ิง”    

 “ประโยชน์ขอการว่ิงนอกจากจะได้  ประโยชน์ในเร่ือง

สขุภาพท่ีดีแล้ว ยงัได้ในเร่ืองของมิตรภาพส าหรับกลุม่คนท่ี

รั ก สุ ข ภ า พ เ ห มื อ น กั น ”  น่ี คื อ ส า ว น้ อ ย ใ จ

สู้   “น้องธันย์” ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ที่ความ
พิการไม่เป็นอุปสรรค ท าให้เป็นสาวน้อยกับยิม้ที่
สดใส      ถึงแม้ตอนนี ้ ชีวิตจะต้องพบกับความ
เปล่ียนแปลงในทางที่แย่ลง แต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ท าให้
ท้อถอย กลับท าให้ลุกขึน้มาสู้สู่ชีวิตที่สดใสและดีขึน้
(tnews.co.th13 ก.พ.61) 



๒๑ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี 
ตรวจเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 

สมเด็จพระเ จ้ าอยู่ หั ว 
โปรดเกล้าฯ องคมนตรี
เยี่ ยมชมงาน "อุ่นไอรัก 
คลายความหนาว" จิต

อาสาพาทัวร์ น า ผู้พิการชมกิจกรรมภายในงาน
ประชาชนแต่ง ชุดไทยร่วมงานกันอย่างคึกคัก 
ตามท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระราชด าริท่ีจะ

ให้ประชาชน ได้มีความสุข ความร่ืนเริง และร าลึกถึงวิถี

ชีวิตท่ีผ่านมา ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การนีจ้ึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดังาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 

ท่ีจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ ถงึ 11 มีนาคม 2561 ณ 

พ ร ะ ล า น พ ร ะ ร า ช วั ง ดุ สิ ต  แ ล ะ ส น า ม เ สื อ ป่ า 

วันนี  ้ (15 ก.พ.)  เวลา เวลา 17.30 น. สมเด็จพระ

เจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.
ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เยี่ยมชมกจิกรรมภายใน
งาน อุ่นไอ รัก  คลายความหนาว  ณ พระลาน

พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อถวายสกัการะพระ

บรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวแล้ว พล.อ.ไพบูลย์ ได้เย่ียมชมนิทรรศการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

น า ถ บ พิ ต ร  แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ จากนัน้เย่ียมชมร้านค้า

ต่าง ๆ ในบริเวณสนามเสือป่า ประกอบด้วย ร้านมูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพ ร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ (ร้านจิต

อาสา 904) ร้านไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และ

สตดูิโอถ่ายภาพโบราณย้อนยคุ ก่อนเย่ียมชมร้านจ าหน่าย

บตัรกลัปพฤกษ์ ต้นโพธ์ิเงิน ต้นโพธ์ิทอง และร้านจ าหน่าย

บัตรสลากการกุศล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ โชคดี เมื่อถึง

เ ว ล า อั น ส ม ค ว ร จึ ง เ ดิ น ท า ง ก ลั บ 

ในโอกาสนี ้สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ห้องเคร่ืองอาหารไทย 
ส านักพระราชวัง จัดท าอาหารข้าวราดแกง และข้าว
เหนียวหมูปิง ที่ปรุงสดใหม่ มาออกร้านให้ประชาชน
ที่ เ ข้าเที่ ยวชมงานได้มีอาหารรับประทานอย่าง
เ พี ย ง พ อ ใ น ร า ค า  25 บ า ท  ด้ ว ย 
ส าหรับบรรยากาศท่ีพระลานพระราชวงัดุสิต และสนาม

เสือป่า ซึ่งเป็นวันท่ี 8 ของการจัดงาน ตลอดทัง้วันตัง้แต่

ช่วงเช้าท่ีผ่านมีประชาชนทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ตา่ง

สวมชุดไทยย้อนยุค และชุดสุภาพ มาเท่ียวชมงาน พร้อม

ถ่ายรูปในจุดต่างๆของบริเวณงานอาทิเรือสุพรรณหงส์

จ าลอง และแปลงดอกไม้เมืองหนาวขนาดใหญ่ท่ีรายล้อม

อยู่รอบๆพระบรมราชานุสรณีย์พระบาทสมเด็จพระ

จุ ล จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว รั ช ก า ล ท่ี 5 

นอกจากนีบ้ริเวณด้านริมก าแพงฝ่ังสวนอัมพร ภายใน

นิทรรศการจะมีพระราชประวตัิและพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ ทรงมี

คณุปูการตอ่แผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทย ถดัมาเป็น

ศาลาถ่ายภาพย้อนยดุ ซึง่ผู้ เข้าชมสามารถเข้าไปถ่ายภาพ

เก็บไว้เป็นท่ีระลกึได้ ส่วนริมก าแพงส านักพระราชวงั ด้าน

ถนนศรีอยธุยา จะเป็นศาลานิทรรศการ รัชกาลท่ี ๕ ปลาย

รัชกาล ถัดมาเป็นนิทรรศการในหลวง รัชกาล ท่ี  ๙ 

ขณะเดียวกันท่ีสนามเสือป่าอันเป็นท่ีตัง้ของร้านค้าของ

พระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ จิตอาสา 904 ซึ่งจ าหน่าย

กระเป๋าจิตอาสา ในราคา 395 บาท, มูลนิธิสมเด็จพระ

พันวัสสาอยัยิกาเจ้า, ภูฟ้า, มูลนิธิสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, 

มลูนิธิโครงการหลวง ดอยค า เป็นต้น และร้านค้ารับเชิญ

ทัง้จากภาครัฐและเอกชน และร้านค้ารับเชิญ ทัง้จาก

ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ ร้านค้าอาหารไทยโบราณ 



๒๒ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

ผลิตภัณฑ์โบราณ ในแนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 

สืบสานชุมชนวิถีไทย” ซึง่ตัง้อยู่ในสนามเสือป่า ประชาชน

เป็นจ านวนมากต่าง เลือกซื อ้สิน ค้ากันอย่างคึกคัก 

 

นอกจากนีใ้นเวลา 16.30 น. ประชาชนจิตอาสา "เราท า

ความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกัน พาเด็กพิกาจากสถานคุ้มครอง

และพฒันคณุภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชาวดี (ชาย)สถาน

คุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ านวน 34 คน 

เท่ียวชมงานและร่วมกิจกรรมในงาน "อุน่ไอรัก คลายความ

หนาว" ท่ีพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า 

ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพาทวัร์ 

ทัง้นี ้ขอเชิญชวนประชาชนท่ีมาร่วมงานแต่งกาย

ย้อนยุคสมยัรัชกาลท่ี ๕ หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสภุาพ 

พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาท่ีจุดคดักรองเพ่ือเข้า

งานทัง้ 4 จุดได้แก่ 1.ริมถนนศรีอยุธยาฝ่ังสวนอมัพร ตรง

ข้าม บช.น. 2.บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้ามกองทพั

ภาคท่ี 1 3.บนทางเท้าใกล้โค้ง ปตท.ถนนอู่ทองใน และ 4.

บนเกาะกลาง ใกล้กองทัพภาคท่ี 1 ถนนราชด าเนินนอก 

ซึง่จดุคดักรองท่ี 1-3 เปิดในเวลา 10.00 น. ของทกุวนั และ

จดุท่ี 4 จะเปิดในเวลา 18.00 น. งานอุ่นไอรัก คลายความ

หนาว จะจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี8 ก.พ. ถงึ 11 มี.ค. 61 ระหวา่ง

เวลา 10.30-21.00 น. เฉพาะวนัศกุร์และวนัเสาร์เปิดตัง้แต่

เ ว ล า  10.30-22.00 น .  โ ด ย ไ ม่ เ สี ย ค่ า ผ่ า น ป ร ะ ตู

(mgronline.com 15 ก.พ.61) 

 

คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 

บอร์ดการศึกษาคนพิการ 

เห็นชอบ แผนการจัดการ

ศึกษาส าห รับคนพิการ 

ฉบับ ท่ี  3  (พ .ศ .2560 -

2564) เน้นคนพิการต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขและมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีด้วยวิถีพอเพียง 

วนันี ้(15ก.พ.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภา

ก า ร ศึ ก ษ า  เ ปิ ด เ ผ ย ภ า ย ห ลั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ ที่ มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.

ศึกษาธิการเป็นประธานว่า  ท่ีประชุมได้เห็นชอบ

แผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.

2560-2564) โดยสาระหลกัในแผนดงักล่าวจะสอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ  และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ใช้ด าเนินการตัง้แต่ปี 2560 จนสิน้สุด

แผนปี 2564 อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวจะต้องมีการ

ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ ทัง้นีแ้ผนการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่าคนพิการต้อง
เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถี

พอเพียง มียุทธศาสตร์หลัก 8 ยุทธศาสตร์ได้แก่   1.

การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ

เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 2.การยกระดบัคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษาพิเศษทุกระดับ ทุกระบบ 3.พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัด

การศึกษาระบบดิจิทลั 4.ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยและ

พัฒนานวตักรรมและองค์ความรู้ท่ีมุ่งยกระดับมาตรฐาน

การจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ 5.เร่งผลิต พฒันา และ

จดัระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร



๒๓ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

ทางก า ร ศึ กษาตามมาตรฐ าน วิ ช า ชีพ  6 . พัฒน า

ประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 7.พัฒนาระบบ

งบประมาณ และทรัพยากรทางการศกึษาส าหรับคนพิการ 

และ8.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณา

การโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งท่ีประชุมได้ตัง้

ข้อสงัเกตขอให้กลบัไปจดัท าแผนปฏิบตัิให้สอดรับด้วย 

เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือ
การจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
ก า ร ศึ ก ษ า ค นพิ ก า ร  ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห รั บ ผู้ มี
คว ามสามารถพิ เ ศษ  และกา รศึ กษาส าห รับ
ผู้ด้อยโอกาส โดยมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
และเห็นว่าควรจะมีการนิยามให้ชัดเจน และมี
ข้อเสนอให้ใช้ค าว่าการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่ มี
ความจ าเป็นพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมทัง้คนพิการและ

ผู้ที่มีความสามารถพเิศษ โดยได้ตัง้คณะกรรมการปฏิรูป

การศึกษาส าหรับผู้ มีความจ าเป็นพิเศษขึน้มีตนเป็น

ประธาน เพ่ือพิจารณาและจัดท าข้อเสนอแนะการจัด

ก า ร ศึ ก ษ าคน พิ ก า ร  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห รั บ ผู้ มี

ความสามารถพิเศษ ท่ีครอบคลุมตัง้แต่เกิดจนตลอดชีวิต 

ทัง้ในเร่ืองของการท างาน บุคลากร และงบประมาณ ท่ี

บูรณาการทุกหน่วยงานทุกสังกัด  รวมถึงน า เสนอ

โครงสร้างในการบริหารจดัการวา่ควรจะมีหน่วยงานขึน้มา

ใหม่หรือไม่ จะท าหน้าท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติ สนับสนุน หรือ

ควบคุมก ากับ และควรสังกัดหน่วยงานใดหรือเป็น

หน่วยงานอิสระ โดยให้เร่งด าเนินการให้ได้ข้อสรุปเบือ้งต้น

ภายใน 2 เดือน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการอิสระเพ่ือ

การปฎิรูปการศึกษา จากนัน้ให้จัดท ารายละเอียดว่าจะ

ออกเป็น พ.ร.บ.โดยเฉพาะหรือไม่(เดลินิวส์ออนไลน์15 

ก.พ.61) 

 

เปิดรับสมัครนักเรียนพกิารในปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนศึกษาพิเศษเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาค ใต้ 
เปิดรับสมัครนักเรียน

พิการในปีการศึกษา 2561 ทัง้ประจ าและไป-กลับ 
เดินหน้าจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการทัง้ 5 ประเภท
ได้อย่างมีคุณภาพ  

นายเกษมสุข พสุนธราธรรม รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า  ตามท่ี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตัง้โรงเรียนศึกษาพิเศษ

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ให้เป็น

โรงเ รียนในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือให้

สามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการทัง้ 5 ประเภทได้

อย่างมีคณุภาพนัน้ โรงเรียนศกึษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาค ใต้ เปิดรับสมคัรนักเรียน

พิการในปีการศึกษา 2561 ทัง้ประจ าและไป-กลับ ตัง้แต่

วันท่ี 7-11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้น

วนัหยุดราชการ และศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 2 

จงัหวดัยะลา (บ้านบเูกะคละ ต าบลบุดี อ าเภอเมืองยะลา) 

แบ่งเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 

10 คน นกัเรียนท่ีมีความ บกพร่องทางการเห็น จ านวน 10 

คน นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 20 

คน นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ

เคลื่อนไหว หรือสขุภาพ จ านวน 20 คน และนกัเรียนออทิ

สติก จ านวน 18 คนรวมทัง้หมดจ านวน 78 คนสอบถาม

ร ายล ะ เอี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี โ ท ร ศัพ ท์  0-7329-9581 

(thainews.prd.go.th 18 ก.พ.61) 
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นายกฯส่ังส ารวจคนพกิารตกหล่น  
รับลงทะเบียนรอบใหม่ 

 น า ยกฯ  เ ร่ ง  พม .
ประสานหน่วยงานผู้
พิการจังหวัด ดูแลผู้
พิการตกหล่นไม่ได้
รั บสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก า ร

แห่งรัฐ และเตรียมพร้อมลงทะเบียนรอบใหม่ 

เมื่อวัน ท่ี  16 ก .พ.  พล.อ .ประ ยุทธ์  จันท ร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่ งยืน ว่า รัฐบาลก็พยายามลดความ
เหล่ือมล า้ ประชาชนทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลือ
ตามสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ งในจ านวนผู้ที่ลงทะเบียน

สวัสดิการแห่งรัฐครัง้ที่ ผ่านมา และผ่านการตรวจสอบ

คณุสมบตัิผู้ ท่ีมีรายได้น้อย 11 ล้านคน นัน้ แต่ก็พบว่ายงัมี

การตกหล่น เช่น กลุ่มผู้ พิการในบัญชีของกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) ซึง่มีอยู่ 1.8 

ล้านคน แต่ลงทะเบียนราว 7 แสนกว่าคนเท่านัน้ อีก 1 

ล้านกว่าคนไม่ได้มาลงทะเบียนฯ ก็ต้องไปดวู่าท าไม เป็นผู้

ท่ีมีรายได้น้อยหรือไม่ หรือไม่ได้รับทราบ หรือเป็นอย่างไร 

ต้องดแูลเขา สว่นผู้ พิการที่ไมไ่ด้ 

ส่วนผู้ พิการในบัญชีของกระทรวงการคลงั 7 แสนกว่าคน

นัน้ แต่ยังมีอีกประมาณ 25,000 คน ท่ีไม่เคยท าบัตรคน

พิการ จึงยังไม่ได้รับสิทธ์ิคนพิการท่ีควรจะได้รับ แม้จะ

ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีรายได้น้อยก็ตาม ซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลต่ างๆ 

ส าคญั แต่สิ่งส าคญัคือผู้ รับประโยชน์จะต้องสนใจ ถ้าไม่

สนใจมนัก็เช่ือมต่อกนัไมไ่ด้ ต่อให้รัฐบาลมีอะไรลงไปก็ท า

ไมไ่ด้ทัง้หมด เพราะไมรั่บรู้รับทราบ จะโทษรัฐบาลแตเ่พียง

ฝ่ายเดียวก็คงไมไ่ด้ ขอให้ช่วยกนั 

ดังนั้นเพื่ อให้การช่วยเหลือ พม.จึงมอบหมายให้
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับองค์กรคนพิการ 
ด าเนินการ ดังนีก้ลุ่มที่  1 คนพิการที่ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แต่ไม่มีบัตรคนพิการ ราว 
25,000 คน  ก็จะแนะน าให้ท าบัตรคนพิการเพื่ อ
สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ กลุ่มที่  2 คน
พิการที่ มีบัตรคนพิการแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 180,000 คน ก็แนะน าให้
เตรียมลงทะเบียนสวัสดกิารแห่งรัฐในรอบต่อไป และ
การช่วยเหลือเบือ้งต้นด้านค่าครองชีพ ค่าเคร่ือง
อุปโภค-บริโภค ตามความจ าเป็น โดยสอดคล้องกับ

นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ.(เดลินิวส์ออนไลน์ 16 ก.พ.

61) 
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ความพอดี 

“ ในการสร้างฐานะนัน้ 

จะต้องถือหลกัคอ่ยเป็นคอ่ยไป ด้วยความรอบคอบ 

ระมดัระวงั ความพอเหมาะพอดี 

ไมท่ าเกินฐานะและก าลงั หรือท าด้วยความเร่งรีบ “ 

 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 



๒๕ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

บริษัท จอห์นสัน เฮลเทคธ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี ๒/๓ ห้อง ๙B ชัน้ ๙ บางนาทาวเวอร์ 
ตกึ A หมู๑่๔ ถนนบางนา-ตราด กม.๖.๕ บางนา กรุงเทพฯ 
รับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง ๑ อัตรา รายละเอียดงาน จะ
พิจารณาจากประสบการณ์ท างานหรือตามความ
เหมาะสม ท างานจันทร์ – ศุกร์  คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเดินทางมาท างาน
ได้สะดวก เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปีขึน้ไป วฒิุ ปวช. หรือ 
ม.๖ ขึน้ไป มีความกระตือรือร้นในการท างาน  สวสัดิการ 
ประกันสังคม เบีย้ขยัน ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน  ปรับเงิน
ประจ าปี โบนัสประจ าปี งานเลีย้งสังสรร ค์ปีใหม่ งาน
ท าบุญบริษัทฯ  เ งินรางวัลพนักงานดี เด่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ปรับต าแหน่งประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คุณภมร 
แดนชัยภูมิ  ๐๒-๗๕๑ -๙๓๖๐  # ๑๓๓  , ๑๓๒  , ๑๒๑ 
แฟกซ์ ๐๒๗๕๑๙๓๒๘hrjhtthai03@johnsonfitness.com  

บริษัท จินป่าว พรีซีชั่น อินดัสทร่ี จ ากัด ท่ีอยู่ 
๖๓๑ หมู่ท่ี ๔ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย ๑๒ ต าบล
แพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ๑๐๒๘๐ รับ
แม่บ้านท าความสะอาด ๑ อัตรา รายละเอียดงาน ท า
ความสะอาดบริเวณตา่งๆ รอบอาคาร / โรงงาน คุณสมบัต ิ

คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๔๐ ปี 
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา รักความสะอาด ขยันขันแข็ง  
สวสัดิการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เบีย้ขยัน ค่าข้าว โบนัส 
รถรับ-ส่งพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน ฯลฯ ติดต่อ...คุณ
ไพบูลย์ จันทร์วลยัพร โทรศพัท์ ๐๒-๗๐๙๓๖๘๗  แฟกซ์ 
๐๒-๓๒๔๗๐๔๕ อีเมล์ paiboon.ch@jinpao.co.th  

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด (มหาชน) ท่ี
อยู่ ๒๗๓/๒ ถ.พระรามท่ี ๒ แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ รับแรงงานสัมพันธ์ ๑ อัตรา รายละเอียดงาน 
ท างานด้านธุรการ ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัท 
คุณสมบัติ พิการร่างกาย-เดินได้ อายุ ๒๔-๔๐ ปี วุฒิ 

ม.๖ สามารถ Ms. officer ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์
ในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร อย่างน้อย ๒ 
ปี มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  สวัสดิการ โบนัส
ประจ าปี ประกันสังคม เบีย้ขยัน/เบีย้เลีย้ง ชุดยูนิฟอร์ม 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประจ าปี ติดต่อ คุณอัญชลีภรณ์ 
๐๖๑-๔๑๐-๘๘๗๗, ๐๒-๔๑๕-๐๐๕๔ # ๒๘๐๖ 
recruitment@asiabiomass.com 

บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ี
อยู่ ๗ รามค าแหง ๘๑/๑ รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. รับพนักงานทั่วไป ๒ อัตรา รายละเอียด
งาน พนกังานทัว่ไป ฝ่ายผลิตเคร่ืองประกบั สามารถ หยิบ 
จบัชิน้งานขนาดเลก็ได้ คุณสมบัต ิพกิารร่างกาย-เดนิได้ 
อายุ ๑๘-๓๕ ปี ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา ติดต่อ... ธนะศกัด์ิ 
แซล่ิม้ ๐๘๑-๘๒๒๐๙๖๖ tanasak@jintaijewelry.com 

สถานบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนีิ ท่ีอยู่ 
๔๒๐/๘ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 
๑๐๔๐๐ รับพนักงานดูแลสถานที่ ๑ อัตรา  รายละเอียด
งาน ดูแลสถานท่ีบริเวณ ศาลของโรงพยาบาล และลาน
พระพทุธรูป ให้สะอาดเรียบร้อย คอยท าความสะอาด และ
จัดระเบียบเคร่ืองเซ่นไว้ให้เหมาะสม คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถเดินได้ ท างานตามรายละเอียดงานได้ 
เพศชาย/หญิง ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สวสัดิการ ตามตก
ลง ตดิต่อ... ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ ๐๒-๓๕๔๘๒๙๙  

บริษัท พีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ 
อาคารเลขที่ ๗ ตกึมายเพลส ซอยอินทามระ ถนนสทุธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ รับพนักงาน
ธุรการ ๑ อัตรา รายละเอียดงาน พิมพ์เอกสารทั่วไป 
จัดเก็บเอกสารต่างๆ บันทึกข้อมูล งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัต ิคนพกิารทางการได้ยนิ เพศหญิง 
อายุ ๒๐ ปีขึน้ไป วฒิุ ม.๖ ขึน้ไป  ติดต่อ...คุณกนกพิชญ์ 

mailto:hrjhtthai03@johnsonfitness.com


๒๖ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

วงศ์วุฒิ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๖๕๙๗๑, ๐๙๔-๙๔๖๗๗๗  
Line ID : nokpm๗๗๗๗,.๑.๑๐  

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด มหาชน ท่ีอยู่ 
๒๖๖ ม.๑๑ ซอยสุขสวัสด์ิ๙๒ ต.ในคลองบางปลากด อ.
พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย์  ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  รั บ พ นั ก ง า น

ประชาสัมพันธ์  ๑ อัตรา  รายละเอียดงาน รับ-ต่อ
สายโทรศพัท์ ภายในและภายนอกองค์กร การบริการผู้มา
ติดต่อ การให้ข้อมูลเบือ้งต้น การประสานงานหน่วยงาน 
คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้  เพศชาย/หญิง 
อายุ ๒๐-๓๕ ปี วฒิุ  ปวส. มีทกัษะด้านการประสานงาน 
หรือ งานด้านธุรการข้อมลู สวสัดิการ ปรับประจ าปี/ โบนสั/ 
เบีย้ขยนั/ ค่าทกัษะ/ ประกนัสงัคม/ เงินฌาปณกิจศพ/ เงิน
มงคลสมรส/ ชุดยูนิฟอร์ม/รองเท้าเซฟตี/้รถรับส่ง ติดต่อ 
คณุนิพนธ์ ธงภเูขียว ๐๒-๔๗๓-๗๘๕๒ , ๐๒-๔๗๓๗๘๐๐
แฟกซ์๐-๒๔๗๓๗๘๗๘ nipon-tong@gfpt.co.th  

บริษัท ไซม์ ดาร์บี ้มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด ท่ีอยู่ ๒๙๘/๘ ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบรีุ 
กทม.๑๐๖๐๐ รับพนักงานคีย์ข้อมูล,เอกสาร,ช่างยนต์  

๕ อัตรา รายละเอียดงาน จดัเก็บเอกสาร คีย์ข้อมลู ลกูค้า
สมัพนัธ์ ช่างยนต์ พิจารณาตามประสบการณ์ ท างานท่ีโชว์
รูมรถยนต์ มาสด้า ฟอร์ด BMW สาขา เจริญนคร จรัญ
สนิทวงศ์ เพชรเกษม สขุสวสัด์ิ พาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ 
รามอินทรา ลาดกระบงั สุขาภิบาล ๓  คุณสมบัติ พิการ

ด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๔๐ ปี ไม่
จ ากดัวฒิุการศกึษา ใช้คอมพิวเตอร์ได้ส าหรับงานเอกสาร 
ซ่อมรถยนต์หรือจ่ายงานอะไหล่ไ ด้ส าห รับงานช่าง 
สวัสดิการ เงินค่ารักษาพยาบาลปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
วันหยุดพักร้อน ๖  วัน ลากิจ ๓  วัน ลาป่วย ๓๐  วัน 
ประกันสงัคม ท างาน ๕ วนั/สปัดาห์ ติดต่อ...คุณจิราพร 
พฒัน์ธนาพงศ์ โทรศพัท์ ๐๒-๔๗๖๕๕๕๕ ตอ่ ๑๐๔ แฟกซ์ 
๐๒-๔๗๖๓๓๘๘ อีเมล์ jiraporn.ph@simedarby.com 

 

คนพกิารต้องการท างาน 
นายจักรพันธ์  พรมเสน  อาย ุ๓๐ ปี วุฒ ิม. ๓ 

พกิารทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการท างาน
ตามความเหมาะสม ในเขตพืน้ท่ี จังหวดัลพบุรี ติดต่อ... 
๐๖๒-๔๒๘๓๕๔๗ หรือ อีเมล์ guja_yab@hotmail.com 

นายสันติ  วรรณทวี  อายุ ๓๑ ปี วุฒิปริญญา
ตรี พิการทางการเคล่ือนไหว น่ังวีลแชร์  สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ต้องการท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
งานตามความเหมาะสม สามารถใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้  ติดต่อ.. .โทรศัพท์ ๐๙๗-
๒๓๒๔๔๙๘ หรือ อีเมล์ s.santiwan@gmail.com 

นายอดิศักดิ์  ค าดี อาย ุ๓๗ ปี วุฒ ิม. ๓ พิการ
ทางด้านร่างกาย น่ังวีลแชร์  ต้องการงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (งานท าท่ี
บ้าน)  สามารถใช้โปรมแกรม ๓D ได้ ติดต่อ...โทรศัพท์ 
๐๙๙-๑๓๔๔๒๘๘ หรือ อีเมล์ khamdanga@gmail.com 

นายวรเทพ  ชุ่มเน็น  อายุ ๔๐ ปี วุฒิ ปวส. 
พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความ
เหมาะสม ในเขตพื น้ ท่ี ใกล้ เคียงบางเขน กทม.  มี
ประสบการณ์การท างานในออฟฟิตมาก่อน ติดต่อ...
โทรศพัท์ ๐๘๖-๘๑๘๖๔๘๘   

นายอัศนัย พุฒรังษี   อายุ ๓๕ ปี วุฒิ ม.๓ 
พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความ
เหมาะสม  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ ติดต่อ 
๐๘๖-๕๖๙๘๘๑๘  อีเมล์ atsnaiputrungsri@gmail.com 

นายณัฏฐ์นภัสร  สุวรรณอินทร์  อายุ ๒๒ ปี 
วุฒิปริญญาตรี พิการทางการได้ยิน  ต้องการงาน
ทางด้านธุรการ สามารถท างานเอกสารได้ หรืองานตาม
ความเหมาะสม ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๙๔-๗๒๑๑๔๒๓ 
หรือ อีเมล์ aompom๒๐๙๙@hotmail.com 

นายนฤเบศร์  สุระไพรสณฑ์  อายุ ๒๒ ปี วุฒิ 
ป.๖ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตาม
ความเหมาะสม งานราชการหรืองานทั่วไป สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้ การพูดประชาสัมพันธ์ มีความ
รับผิดชอบในการท างาน ๐๙๕-๑๖๘๑๘๙๘ ply_star
๙@hotmail.com

mailto:nipon-tong@gfpt.co.th
mailto:jiraporn.ph@simedarby.com


๒๗ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

เปิดร้านกาแฟ ฟอร์ ออล ช่วยคนพกิารมีงานท า 

 

“บิ๊กอู๋” เป็นประธานเปิดร้านกาแฟ ฟอร์ ออล คอฟฟ่ี สาขากระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสผู้พิการมีงานท าตาม

ความสามารถ ความถนัด ตอบโจทย์ลดความเหล่ือมล า้ในสังคม พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธาน

ในพิธีเปิดร้านกาแฟฟอร์ ออล คอฟฟ่ี สาขากระทรวงแรงงาน ณ บริเวณโรงอาหารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายจรินทร์ จกักะ

พาก ปลดักระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบาย

ต้องการลดความเหลื่อมล า้ และให้ทกุคนมีงานท า โดยเฉพาะคนพิการทัว่ประเทศท่ีมีอยู่กว่า 1,800,000 คน ให้ได้ท างานตาม

ความสามารถและความถนดั ครัง้นีเ้กิดจากความร่วมมือระหวา่งกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุย์ และมลูนิธิออทิสติกไทย จดัพืน้ท่ีให้คนพิการได้เปิดร้านกาแฟ เพ่ือให้มีการฝึกทกัษะ สามารถมีงานท าเป็นตวัอย่าง

ท่ีดีแก่คนพิการที่จะมีก าลงัใจในการประกอบอาชีพได้เอง และเช่ือวา่คนพิการทกุคนจะไมอ่ยู่น่ิงเฉย จะมุง่มัน่พฒันาตนเองเพ่ือ

ก้าวเดินในโลกให้ได้ตอ่ไป 

ด้าน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ร้านฟอร์ ออล คอฟฟ่ี สาขากระทรวงแรงงาน เป็น

การสร้างต้นแบบวิสาหกิจในการเรียนรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมและสนบัสนุนให้บคุคลออทิสติกมีช่องทางการประกอบอาชีพ เป็น

การสร้างความเช่ือมัน่ให้กับบุคคลออทิสติกและผู้ปกครองในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติ ส าหรับการบริหาร

จดัการร้านอยู่ภายใต้การบริหารของบุคคลออทิสติก จ านวน 5 คน มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม 

(ไทย) (mgronline.com 19 ก.พ.61) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน 

เชค็ด่วน โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง ที่ไหนเตม็ 

 

เชค็รายชื่อ 78 โรงพยาบาลเอกชน ที่ร่วมโครงการประกันสังคม ที่ไหนยังว่างเท่าไร ที่ไหนเต็ม รีบแจ้ง ก่อน
หมดสิทธิเปล่ียนโรงพยาบาล 31 มีนาคม 2561 นี ้

ทกุ ๆ ปี ทางส านกังานประกนัสงัคมจะเปิดโอกาสให้กบัผู้ประกนัตนกองทนุประกนัสงัคม สามารถแจ้งเปลี่ยนรายช่ือ
โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการประกนัสงัคม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัสมาชิกซึ่งบางคนอาจย้ายท่ีอยู่ ท่ีท างาน 
หรือ เพ่ือความสะดวกอ่ืน ๆ 

โดยปี 2561 นี ้ส านักงานประกันสังคมได้เปิดให้มีการแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 
2561 - 31 มีนาคม 2561 โดยผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปล่ียนสถานพยาบาลได้ที่ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ที่ /ส านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาทุกแห่ง   ในปี 2561 มีสถานพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ
ประกนัสงัคมทัว่ประเทศจ านวน 237 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง และเอกชน 78 แห่ง  ทัง้นี ้โรงพยาบาลเอกชน
ทัง้ 78 แห่งท่ีเข้าร่วม มีการจ ากดัจ านวนผู้ ท่ีจะใช้สิทธิในแต่ละโรงพยาบาลไว้ และขณะนีม้ีโรงพยาบาลที่มีผู้แจ้งขอใช้สิทธิเต็ม
จ านวนแล้ว 10 แห่ง และเหลือโรงพยาบาลที่ผู้ประกนัตนยงัสามารถแจ้งใช้สิทธิได้อีก 68 แห่ง (sanook.com 15 ก.พ.61) 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ์ จนัทยานนท์ - ที่ปรึกษา   นายส าเริง    วิระชะนงั   -  ที่ปรึกษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน์  ศรีปฐมสวสัดิ์ - กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรัญญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ์ - กรรมการและผู้ชว่ยเลขาธิการ 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

                               เลขที่ ๒๓ ชัน้ ๒  ถ.วิสทุธิกษัตริย์   แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร  กทม. ๑๐๒๐๐   

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               www.tddf.or.th   E-mail : office@ tddf.or.th,tddf_or_th@hotmail.com 

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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