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สาร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๓   เดือน  มีนาคม  พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 

เชิญชวน งานประกวดภาพศิลปะส าหรับที่มีความบกพร่อง 

 งาน Paralym Art World Cup 2018 ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

 

 Paralym Art ท่ีมีส านกังานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ท างานร่วมกบัศิลปินท่ีมีความบกพร่องโดยการจดลิขสิทธ์และจดัให้เช่า
ผลงานศิลปะของผู้ ท่ีมีความบกพร่อง แก่บริษัทและองค์กรต่างๆ ทั่งประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งผลงานจะถูกใช้ในงานต่างๆ เช่น 
นิทรรศการ งานดีไซน์ ปกหนังสือ ปฏิทิน และงานประชาสมัพันธ์อื่นๆ โดยในช่วงระยะเวลานีจ้นถึงปี 2020 จะมีการจัดซีร่ีย์
การแข่งขันระดบันานาชาติขึน้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่  2020 Tokyo Olympics ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ ท่ีมีความ
บกพร่องได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ และแสดงถึงความสามารถในการดแูลตวัเองด้านการเงินของผู้ ท่ีมีความบกพร่อง 
พร้อมทัง้การแลกเปลี่ยนความหลากหลายด้านวฒันธรรม 

ประชาสัมพันธ์งานประกวดผลงานศิลปะของผู้ที่มีความบกพร่อง เชญิชวนให้ผู้ที่มีความบกพร่องในสังกัด
องค์กรนัน้ๆ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 

ข้อมูลการประกวด 
ระยะเวลา - เปิดรับสมคัรตัง้แตว่นันี ้ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2018 / การตดัสินรอบแรกในเดือน พฤษภาคม 2018 / การตดัสิน
รอบสดุท้ายเดือน มิถนุายน 2018 / การประกาศผลสดุท้ายเดือน สิงหาคม 2018 
รางวัล ผู้ เข้าร่วมการแข่งขนัท่ีผลงานได้รับการคดัเลือกให้ได้รางวลัโดยคณะกรรมการ จะได้รับรางวลัมากมาย ได้แก่ เงิน
รางวลั $5,000 ดอลลา่ (รางวลั Grand prize) $2,500 ดอลลา่ (รางวลั Second prize) รางวลัจากสถานทตู และรางวลัจาก
สปอนเซอร์และคณะกรรมการตา่งๆอีกมากมาย 
***สมคัรได้ท่ี http://paralymart-wc.com/apply/ *** 
 

 

 

http://paralymart-wc.com/apply/
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เปิดตัวยานยนต์ส าหรับคนพกิาร 

 

พม. จบัมือภาคีเครือข่ายจดังาน “ยานยนต์เพ่ือคนพิการและทกุคนในสงัคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อส าหรับคนพิการ 

วนันี ้(29 มี.ค.61) เวลา 13.30 น. พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจ ากระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพกิารและทุกคนในสังคม (Friendly 
taxi for all)” พร้อมชมการสาธิตการใช้รถยนต์สามล้อส าหรับคนพิการและนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการ โดยมีผู้ บริหารกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานภาคี

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมงาน ณ หน้าศนูย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

ร่วมกบั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ซึง่ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ด าเนินโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่มิเตอร์) ส าหรับคนพิการระยะท่ี 2 และ

โครงการนวัตกรรมยานพาหนะระยะท่ี 2 ส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย โดยออกแบบ พัฒนา และผลิต

รถยนต์สามล้อส าหรับคนพิการ ซึ่ งในวันนี ้ได้ก าหนดจัดพิธีเปิดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม 

(Friendly taxi for all)” เพื่อน าเสนอและแสดงนวัตกรรมส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้สามารถด ารงชีวิต 
เดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค รวมทัง้การมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมในสังคมอย่างเท่าเทยีมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพกิาร 

ส าหรับงานวนันี ้ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีน่าสนใจ อาทิ 1. การเปิดตวัยานยนต์เพ่ือคน

พิการ ได้แก่ รถแท็กซี่ต้นแบบส าหรับคนพิการ และรถยนต์สามล้อส าหรับคนพิการ พร้อมทัง้สาธิต

วิธีการใช้งาน 2.นิทรรศการแสดงนวตักรรมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ โดยได้รับ

ความร่วมมือจากสถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การคนพิการ และ 3.การ

เปิดจองรถยนต์สามล้อส าหรับคนพิการ(tnnthailand.com 29 มี.ค.61) 
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"รมว.ท่องเที่ยวฯ"เปิดการแข่งขัน" 
บาสเกตบอลคนพกิารนานาชาต"ิ 

 

"วีระศักดิ์ "  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 
"บาสเกตบอลคนพิการนานาชาติ" เฟ้น ทีมเข้าขับ
เคี่ยวใน "เอเซี่ยนพาราเกมส์" ต่อไป 

           เมื่อวันท่ี 4 มี.ค.61 นายวีระศักดิ์   โควสุรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น
ประธานเปิดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลคนพิการ

นานาชาติ โดยมีทัง้หมด 11 ชาติส่งทีมบาสวีลแชร์คน

พิการทัง้ชายและหญิงเข้าร่วม ถือเป็นการแข่งขนัท่ีมีทีมวีล

แชร์บาสเกตบอลหญิงเข้าร่วมสูงท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 

ส าหรับทีมท่ีผ่านระดบันีจ้ะได้ไปเอเซี่ยนพาราเกมส์ตอ่ไป 

         นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า นบัเป็นเร่ืองน่าตื่นเต้นของ

การกีฬาคนพิการ เพราะครัง้นีม้ีทัง้ทีมบาสฯวีลแชร์จา

อฟักานิสถาน อินเดีย จีน ไต้หวนั ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 

อิหร่าน อินโดนีเซีย ซึง่ทกุคนสปิริตสงูมาก เห็นเขาล้มแล้ว

ลุกขึน้เล่นต่อโดยไม่ย่ีหระ ท าให้คนทั่วไปปลืม้แทน เป็น

แรงบนัดาลใจในการสู้อปุสรรคอย่างมาก นอกจากนีเ้กือบ

ทุกทีมล้วนตื่นเต้นกับวีลแชร์ไทยประดิษฐ์ของทีมบาสฯ

ไทย ท าให้สัง่ซือ้กันทีมละนับสิบคัน คันละสองหมื่นกว่า

บาท ต่างจากวีลแชร์ของญ่ีปุ่ นท่ีราคาคนัละเกือบสองแสน

บาท(komchadluek 5 มี.ค.61) 

 

พกิารสมองชง กาแฟปัญญา คาเฟ่ 

 

ตะลึง ร้านกาแฟสดของผู้ พิการทางสติปัญญา

ลกูค้าอดุหนุนคกึคกั เพราะฝีมือการชงอร่อยล า้ไม่แพ้ร้าน

กาแฟย่ีห้อดงัๆ มลูนิธิช่วยคนปัญญาออ่นแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้ สนับสนุน เผยเปิดร้านให้และ

ฝึกฝนการชงกาแฟสดจนสามารถออกประกอบอาชีพเลีย้ง

ตวั มุ่งเป้าต่อยอดขยายไปสู่คนพิการทั่วประเทศ 10 ศูนย์ 

เพ่ือส่งเสริมให้มีรายได้พึ่งตัวเองได้ ลดการเป็นภาระ

ครอบครัว ขณะท่ี คนชงกาแฟขอบคุณท่ีสงัคมให้โอกาส 

เก็บเงินสง่ให้ครอบครัวทกุเดือน  

เร่ืองราวดีๆท่ีน่าช่ืนชมและควรให้การสนับสนุน

ในสงัคมไทยกับการช่วยเหลือผู้ พิการทางสติปัญญาด้วย

การหาอาชีพให้ท า เปิดเผยเมื่อวนัท่ี 2 มี.ค.ผู้สื่อข่าวได้รับ

แจ้งว่ามีร้านกาแฟย่านราชเทวี กทม. น าผู้พิการทาง

สติปัญญามาเป็นบาริสต้า หรือคนชงกาแฟ โดยมี
ความสามารถเหมือนกับผู้ไม่พิการ มีลูกค้าทั่วไปแวะ

เวียนมาอุดหนุนซือ้กาแฟกันจ านวนมาก ผู้สื่อข่าวไป

ตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวอยู่ท่ีซอยเพชรบุรี12 ถนน

เพชรบุรี เขตราชเทวี เป็นร้านกาแฟขนาดใหญ่ ช่ือร้าน 

“ปัญญา คาเฟ่” ตัง้อยู่ด้านหน้ามลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ บรรยากาศใน

ร้านถูกตกแต่งสวยงามสบายตาเหมือนร้านกาแฟทั่วไป 

และพนักงานหน้าร้านทั ง้หมดล้วนเป็นผู้ พิการทาง
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สติ ปัญญามาตัง้แต่ก าเ นิด แต่สามารถชงกาแฟได้

คลอ่งแคลว่แบบมืออาชีพหนึง่ในจ านวนนีค้ือนายถกลรัตน์ 

หรือจิน โปร่งสุวรรณ อายุ 27 ปี ผู้ มีความผิดปกติทาง

ร่างกายในกลุ่มดาวน์ซินโดรมท่ีเป็นบาริสต้า ซึง่ระหว่างชง

กาแฟจะคอยสอบถามความต้องการของลูกค้าอยู่เป็น

ระยะ เม่ือลกูค้าจ่ายเงินจะทอนเงินได้อย่างถกูต้อง สว่นอีก

คนคือ นายวีระยุทธ โล่ทองเพชร อายุ 52 ปี มีความ

ผิดปกติทางร่างกายในกลุ่มออทิสติกเป็นผู้ เดินเสิร์ฟกาแฟ 

เก็บแก้ว เช็ดโต๊ะ ท าความสะอาดหลังลูกค้าท่ีดื่มกาแฟ

เสร็จด้วยรอยยิม้ จนเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้มาซือ้กาแฟ 

 นางส ายสม  ว งศา สุ ลั กษ ณ์  ประธาน
กรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า เดิมร้านกาแฟปัญญา 

คาเฟ่ เปิดเป็นร้านรถเข็นอยู่หน้า ร.ร.ปัญญาวฒิุกร ตัง้แต่

ปี 2558 นายถกลรัตน์ได้รับการฝึกอบรมจากครูพ่ีเลีย้ง ร.ร.

ปัญญาวฒิุกร จนจดจ าสตูรวิธีชงกาแฟได้เอง เปิดร้านขาย

ราคาแก้วละ 20 บาท ให้กบัผู้ปกครองนกัเรียน ร.ร.ปัญญา

วุฒิกร และผู้ ปกครอง ร.ร.ดรุณพัฒน์ท่ีอยู่ใกล้กัน ด้วย

รสชาติกาแฟท่ีอร่อยท าให้หลายคนช่ืนชอบจนเป็นลูกค้า

ประจ า เมื่อฝีมือการชงกาแฟของนายถกลรัตน์เป็นท่ีช่ืน

ชอบของลกูค้าจึงเปิดร้านให้เป็นห้องเล็กๆ ตกแต่งภายใน

ให้ลูกค้ามีพืน้ท่ีพักผ่อนนั่งดื่มกาแฟ และให้นายวีระยุทธ

เดิมเป็นพนักงานธุรการ ร.ร.ปัญญาวุฒิกร มาช่วยเสิร์ฟ

กาแฟ ทัง้คู่ได้ค่าจ้างเดือนละ 9,125 บาท เพ่ือเป็นก าลงัใจ

ให้คนพิการได้สู้ ชีวิต หาเงินได้ด้วยตวัเองไม่เป็นภาระของ

ครอบครัว 

ประธานกรรมการมลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง

ประเทศไทย กล่าวอีกว่า ส าหรับร้านปัญญา คาเฟ่ แห่ง

ใหม่เปิดขายตัง้แต่วันท่ี 27 ก.พ. เบือ้งต้นถือว่าประสบ

ความส าเร็จ เพราะสามารถสอนคนพิการทางสติปัญญา

ตัง้แต่ก าเนิดชงกาแฟขายอย่างคล่องตัว มีคอกาแฟแวะ

เวียนมานั่งดื่มกาแฟอยู่เป็นระยะ เพราะรสชาติและฝีมือ

การ ชงกาแฟไม่แพ้คนปกติ หรืออร่อยกว่าหลายร้านด้วย

ซ า้ ตนมีแผนจะขยายร้านไปเปิดท่ีศูนย์ช่วยเหลือคน

ปัญญาอ่อนฯท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ 10 แห่ง โดยจะฝึกผู้ พิการ

ทางสติปัญญาเหลา่นีใ้ห้ชงกาแฟ และจะน าผลิตภณัฑ์ของ

คนพิการท าเอง เช่น คุกกี ้สลัดผักปลอดสารพิษ มาวาง

จ าหน่ายในร้านกาแฟ เพ่ือสนบัสนนุคนพิการไม่ต้องพึ่งพา

ใคร และมีรายได้เป็นของตวัเอง 

น.ส.สิริกร ศรศิริ อายุ 27 ปี หน่ึงในลูกค้า 

กล่าวว่า ติดตามกินกาแฟร้านปัญญา คาเฟ่ ตัง้แต่เปิดอยู่

หน้า ร.ร.ปัญญาวุฒิกร เพราะชงกาแฟได้อร่อยถูกใจ 

แม้ว่าคนชงเป็นคนพิการ แต่ความสามารถไม่ต่างจากคน

ปกติ และสามารถชงตามท่ีลูกค้าชอบได้อย่างท่ีต้องการ 

ขอยืนยนัวา่ความอร่อยไมแ่พ้ร้านขายกาแฟทัว่ไป อยากให้

คอกาแฟมาลองชิมกาแฟร้านนี ้จะได้สร้างรายได้ให้กบัคน

พิการด้วย เช่นเดียวกับ น.ส.สุมาลี พูลสวัสด์ิ อายุ 47 ปี 

ลกูค้าอีกคนท่ีการันตีถึงรสชาติกาแฟคนพิการท่ีอร่อย แม้

คนชงกาแฟเป็นคนพิการทางสติปัญญาแต่ลีลาการชง

กาแฟคล่องแคล่วดีมากอาจจะช้าบ้าง เมื่อได้ชิมกาแฟก็

ติดใจเพราะอร่อยไมต่า่งจากกาแฟสดทัว่ไป 

ขณะท่ี นายถกลรัตน์กล่าวว่า ชอบชงกาแฟแตไ่มช่อบกิน 

ส่วนวิธีการชงไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย ต้องฝึกฝนการชงบ่อยๆ 

เร่ิมจากน าผงกาแฟอดัเข้าเคร่ืองชงกดปุ่ มชงกลัน่ให้ได้น า้

กาแฟ จากนัน้ต้องถามลกูค้าว่าต้องการรสชาติกาแฟแบบ

ไหน สว่นใหญ่ลกูค้าผู้หญิงชอบหวานน้อย ส่วนผู้ชายชอบ

หวานมาก หากหวานมากก็ใสน่มข้นหวาน 2 ช็อต รู้สกึดีใจ

ท่ีสงัคมให้โอกาสคนพิการ สามารถหารายได้ด้วยตนเอง 
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ไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคม ตนได้ค่าแรงเดือนละ 

9,125 บาท ส่งให้พ่อและน้องชายเดือนละ 2,000-3,000 

บาท(ไทยรัฐออนไลน์3 มี.ค.61) 
 

ยิม้สู้สร้างอาชีพอิสระให้คนพกิารในชนบท  
สร้างรายได้เลีย้งตัวเอง 

 

รายงานพิเศษ : ยิม้สู้สร้างอาชีพอิสระให้คนพิการใน
ชนบท 

ลุงแอร์วัย 62 ปี มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว 
ป่วยด้วยโรคกระดูกเอวซ้ายยุบ ลุงแอร์ใช้ความรู้ที่ได้
จากการเข้าฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ ที่
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลับมาเลีย้งจิง้หรีด
อย่างจริงจัง ใช้พืน้ที่เล็กๆ ในบ้าน ที่อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่เปิด "ฟาร์มจิง้หรีดยิม้สู้" 12 บ่อ ท า
มาเกือบปีแล้ว 

ทุกวนันี ้จิง้หรีดสดของลงุแอร์ขายดี มีคนมารับซือ้ถึงบ้าน 

ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ เ ดื อ น ล ะ ก ว่ า  15,000 บ า ท 

โอกาสของผู้ พิการในชนบทในภาคเหนือท่ีจะมีงานท า มี

รายได้เลี ย้งตัวเอง ซึ่งตอนนีม้ีผู้ พิการเข้าฝึกอาชีพท่ี

หลากหลาย กับศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการของมูลนิธิสากล

เพ่ือคนพิการ ท่ีอ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ สอนอาชีพ

อิสระให้ผู้ พิการแบบครบวงจร ทัง้การปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์ 

สอนเพาะเลีย้งจิง้หรีด การแปรรูป และตลาด รวมถึงการ

เพาะเห็ดนางฟ้า ซึง่มีคนพิการเข้าฝึกอบรมแล้ว 3 รุ่น รวม

กวา่ 430 คน 

การสร้างอาชีพให้โอกาสคนพิการ มีงานท าตามศกัยภาพ

ท่ีท าไ ด้อย่ างมี ฝีมือ  ไม่แ พ้คนปกติ  และบางครั ้งมี

ความสามารถพิเศษมาชดเชย สร้างบญุกศุลให้โอกาสทาง

สังคม ให้ชีวิตและครอบครัวคนพิการยืนหยัดได้อย่าง

เข้มแข็งและภาคภูมิใจ ด้วยสมองและสองมือ สู้ ชีวิตจาก

หวัใจท่ีไมย่อมแพ้(news.ch7.com 4 มี.ค.61) 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีขนส่ง / bus station/terminal 
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“มัลลิกา” จี ้พม.ตรวจสอบการใช้เงนิ 
กองทุนส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร 

 มัลลิกา เรียกร้อง
ก ร ะ ท ร ว ง  พ ม .
ตรวจสอบการใ ช้
เงินกองทุนส่งเสริม
อ า ชี พ ผู้ พิ ก า ร 

พร้อมเสนอให้แก้ระเบียบเพิ่มเติมเพื่อผู้พิการเข้าถึง
การกู้ได้จริงตามสิทธิ  

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่ อ
ป ระชาชน  www.mallikafoundation.com ก ล่ า ว ว่ า 

หลังจากได้ส่งหนังสือเสนอ กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์ เร่ืองการเสนอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

การกู้ เ งินให้คนพิการเข้าถึงได้กู้ กองทุนของเขาเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความ

เข้มแข็งอย่างยัง่ยืนทัว่ถงึ และเป็นธรรม 

นางมัลลิกา กล่าวว่า เง่ือนไขเดิมนัน้ได้รับการ

ร้องเรียนจากกลุ่มผู้ พิการวา่เข้าไมถ่งึการกู้ เพราะต้องมีการ

น าข้าราชการหรือสิ่งค า้ประกันเกินตัวของเขาท่ีจะมี

ศกัยภาพหามาได้จงึท าให้เสียสิทธ์ิการกู้ เพ่ือน าไปประกอบ

อาชีพ ซึง่ผู้ พิการก็ต้องการดแูลตวัเองให้ได้เช่นเดียวกนักบั

บุคคลปกติและเม่ือมีกฎหมายและระเบียบตามสิทธ์ิของ

เขาจึงอยากให้แก้ไขเพ่ือให้เข้าถงึได้ใช้อย่างแท้จริง โดยสิ่ง

ท่ีมลูนิธิมลัลิกาฯ เสนอแก้ไขคือ หลกัเกณฑ์การกู้ขอให้น า

สิทธ์ิของผู้ พิการและสวสัดิการรายเดือนท่ีเขาได้รับจากรัฐ

มาเป็นสิ่งค า้ประกนัการกู้ ได้แทนการหาข้าราชการหรือคน

มาค า้ประกัน และแทนการหาบ้านท่ีดินอสังหาริมทรัพย์

ต่างๆมาค า้ประกนัจะท าให้เขาได้สิทธ์ินัน้ทัว่ถึงกัน เพราะ

ต้องยอมรับว่าผู้ พิการย่อมมีศกัยภาพด้อยกว่าบุคคลปกติ

ท่ีจะไปหาผู้คน/สิ่งค า้ประกนัเหลา่นัน้มาได้  

  ประธานมูลนิธิมัลลิกาฯ กล่าวว่า  ภารกิจ

กองทุนสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ จดัตัง้ขึน้

ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและ พัฒนาคณุภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 ให้จัดตัง้กองทุนขึน้กองทุน

หนึ่งใน ส านักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ” เพ่ือเป็นทุน ส าหรับการใช้จ่าย

เก่ียวกับการคุ้ มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ 

การศึกษาและการ ประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทัง้

การสง่เสริมและการสนบัสนนุการด าเนินงานของ องค์กรท่ี

เก่ียวข้องกบัคนพิการ โดยให้จดัสรรให้อย่างเป็นธรรมและ

ทัว่ถงึ 

 การให้บริการกู้ ยืมเงิน   เป็นการบริการคนพิการ และ

ผู้ ดูแลคนพิการ เพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยาย

กิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท ส่วนราย

กลุ่ม  กลุ่มละไม่ เ กิน  1 ล้านบาท ผ่อนช าระภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบีย้ ทัง้นี ้หากมีผู้

ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเกินกว่าวงเงินท่ีก าหนด ให้มีการ

พิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไมเ่กิน 120,000 บาท 

" สิ่งท่ี รัฐบาลจะต้องปรับปรุงติดตามคือ 1.ให้

ตรวจสอบรายช่ือผู้ ไ ด้กู้ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของ

ระเบียบหรือไม่ มีการสวมสิทธิผู้ พิการหร่อไม่ 2.ให้แก้ไข

ระเบียบตามท่ีเสนอเพ่ือให้ผู้ พิการตวัจริงได้เข้าถงึและได้กู้

ไปประกอบอาชีพได้จริง 3.กระทรวงควรพัฒนาปรับปรุง

ระเบียบอยู่สม ่าเสมอเพ่ือให้ทนัยคุสมยัและสามารถรองรับ

วิกฤติอาชีพผู้ พิการจากโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีไม่

สามารถจัดสรรให้กลุ่มผู้ พิการอย่างทั่วถึงท าให้ขาดอาชีพ

รองรับจ านวนมาก และ 4.ขอให้รัฐบาลเพ่ิมวงเงินกองทนุนี ้
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เพ่ือการขยายโอกาสให้กบัผู้ พิการ ข่อมลูทัง้หมดนีภ้ายใต้

กฎระเบียบท่ีข้าราชการจะต้องสนองภารกิจให้ตรงตาม

พนัธกิจอย่างแท้จริงและโปรดสงัเกตช่ือกรม ช่ือกระทรวง

ด้วยว่าท่านท างานได้ตามเป้าประสงค์การจดัตัง้กระทรวง

หรือไม"่ นางมลัลิกา กลา่ว(banmuang.co.th 4 มี.ค.61) 

 

โมเมนต์ชวนน า้ตาซึม เจ้าสาวร้องเพลงด้วย 
‘ภาษามือ’ ให้เจ้าบ่าวหูหนวกในงานวิวาห์ 

พูดถึงงานแต่งขึน้มาแล้ว 
ไม่ว่าใครก็คงอยากให้มัน
เป็นวันที่ดีที่ สุดในชีวิตของ
ตัวเอง ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ 
ไ ด้ รั บรองแขกที่ เ ข้ าม า
ร่วมงาน ได้ตัดเค้กแต่งงาน 
ไม่ก็ได้ร้องเพลงเพราะๆ 
ให้กันและกัน… แต่จะเกิด

อะไรขึน้ถ้าในบรรดาสิ่งที่อยากท าในงานแต่งงานที่ว่า
นัน้ดันเกิดขึน้ได้ยากเหลือเกิน เพราะว่าที่ สามีนัน้มี
ปัญหาทางการได้ยนิ  

Elizabeth Shoesmith ห ญิ ง ส า ว วั ย  41 ปี  

ผู้ เข้าร่วมงานแต่งงานกบั Scott เจ้าบ่าววยั 38 ปี ผู้มีความ

พิการทางการได้ยิน ตัดสินใจได้ว่า ถ้าร้องเพลงด้วยกัน

ไม่ได้ เธอก็จะร้องเพลงให้แก่สามีของเธอ ด้วยภาษามือ

เสี ย เลย   ในช่ ว ง เ วลาก่ อนแต่ ง งานกว่ า  3 เ ดื อน

นัน้เอง  Elizabeth ผู้ เป็นแม่ลูกสองได้ใช้เ ร่ิมจดจ าเนือ้

เ พ ล ง  1,000 Years ของ  Christina Perri และ เ รี ย น

ภาษา Auslan (ช่ือภาษามือของชาวออสเตรเลีย) และเมื่อ

งานแตง่งานของพวกเธอเร่ิมต้นไปได้ช่วงหนึง่ Elizabeth ก็

เดินขึน้ไปบนเวที ท าในสิ่งท่ีเธอเตรียมการมาเป็นเวลานาน

เหลา่นัน้ Scott เป็นคนหูหนวกตัง้แตเ่ขายงัเดก็มาก เขานัน้

ได้รับการเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านปาก และสามารถพูดคุย

ได้แม้ว่าจะไม่ได้ยินก็ตาม ถึงอย่างนัน้ในวนันัน้เขาก็ถึงกบั

ต้องหลัง่น า้ตา เพราะเพลงท่ีภรรยาร้องให้กับเขานัน้ ถูก

เรียบเรียงออกมาเป็นภาษามือทัง้หมด 

Elizabeth กล่าวว่า “Scott 
ร้องไห้ต่อหน้าฉันเลย จนถงึ
วันนีเ้ขาน่าจะดูวีดีโอของฉัน
มากว่า 100 ครัง้แล้ว ฉัน

อยากจะท าให้เขาตกใจและ เขากไ็ม่ได้รู้เลยว่าฉัน
ตัง้ใจจะร้องเพลงเป็นภาษามือในงานแต่ง  

ก่อนหน้านีฉ้ันลองหาข้อมลู แล้วก็พบว่าคนหูหนวกนัน้จะ

เข้าใจค าพูดแค่ 60% จากการอ่านปาก ดังนัน้การเรียน 

Auslan จงึเป็นเร่ืองส าคญัมาก ก่อนแต่งงานไมน่าน ฉนัส่ง

วิดีโอการฝึกของตวัเองให้เพ่ือนคนหนึ่งของ Scott ซึ่งเป็น

ล่าม เพ่ือขอให้เขาตรวจสอบมนัให้ฉัน  เมื่อท่ีฉันขึน้ไปบน

เวทีนัน้ เมื่อฉันมองไปยังตาของ Scott ฉันก็ไม่มองอย่าง

อื่นอีกเลย ราวกบัว่าในห้องนัน้มีเพียงแคส่องเรา” หลงัจาก

งานแตง่งาน พวกเขาได้ตดัสินใจไปฮนันีมนูกนัท่ีประเทศฟี

จี หมู่ เกาะในมหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนใต้ สถานท่ีอัน

สวยงามท่ีทัง้คู่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพ่ือเก็บความทรง

จ าดีๆ ของพวกเธอ เอาไว้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้

(catdumb.com 26 ก.พ.61) 
 

พชิิต” นักวิ่งตาบอดเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร 
การแข่งขนักีฬานกัเรียนคน

พิการแห่ งชาติ  ค รั ้ง ท่ี  19 
"นครนายกเกมส์" เมื่อวนัท่ี 2 
มีนาคม 2561 เปิดฉากชิงชัย

เหรียญทองเป็นวันแรก ท่ีโรงยิมกองพลศึกษา ภายใน
โรงเรียนเตรียมทหาร ยูโด ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครัง้แรก 
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ประเภทพิการทางสายตา อายุไม่เกิน 16 ปี ชิง 6 เหรียญ
ทอง รุ่นน า้หนักไม่เกิน 45 กก. ชาย  ทอง เอกรินทร์ เมฆ
แสน (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ) , รุ่นน า้หนักไม่
เกิน 50 กก. ชาย ทอง ธนตัย์ กนัภยั (ร.ร.การศกึษาคนตา
บอดร้อยเอ็ด), รุ่นน า้หนักไม่เกิน 60 กก. ชาย ทอง จนัทร์
ทอง วรงค์ (ร.ร.การศกึษาคนตาบอดร้อยเอ็ด), รุ่นน า้หนัก
ไม่เกิน 73 กก. ชาย ทอง ธนวฒัน์ อาย้อ (ร.ร.สอนคนตา
บอดภาคเหนือฯ) 

เท เ บิล เทนนิส  รุ่ นอายุ  10-16 ปี  ประ เภทชาย
เดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา  เหรียญทอง บุญรอด สิงห์
ขาว (ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล), ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม
พิการทางปัญญา  เหรียญทอง ชุติภา แผ่นสุวรรณ (ร.ร.
เพชรบุรีปัญญานุกูล) , ประเภทชายเดี่ยว  กลุ่มพิการ
ยืน TT6 เหรียญทอง ธเนศพล วงศ์ปางมลู (ร.ร.ศรีสงัวาลย์
เชียงใหม)่ 

รุ่นอายุ 17-25 ปี ประเภทชายเดี่ยว กลุ่มพิการทาง
ปัญญา  เหรียญทอง เอนกพงศ์ สภุาผล (ร.ร.พิจิตรปัญญา
นุกูล), ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา หรียญ
ทอง วลิสรา สจัจะ (ร.ร.เพชรบรีุปัญญานกุลู) 

กรีฑา รุ่นอายุ 10-16 ปี กระโดดไกล ชาย พิการ
สายตา F11 เหรียญทอง เควิน จอห์นสนั (ร.ร.การศึกษา
คนตาบอด) 3.28 ม., กระโดดไกล ชาย พิการหู  เหรียญ
ทอง ณรงค์ฤทธ์ิ โคกกลาง (ร.ร.โสตศกึษาจงัหวดัอดุรธานี) 
5.43 ม. ,ทุ่มน า้หนกั ชาย พิการปัญญา F20  เหรียญทอง 
กิตติพงษ์ คนใหญ่ (ร.ร.โสตศกึษาจงัหวดักาญจนบรีุ) 9.14 
ม., ว่ิง 100 ม. พิการสายตา F13 เหรียญทอง ขนิษฐา หลง
สุวรรณ (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการ
ซ า้ซ้อน ลพบรีุ) , พิชิต อ านาจปฎิการ ( ร.ร.สอนคนตาบอด
ภาคเหนือ) เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร 

         ว่ายน า้ รุ่นอายุ 10-16 ปี กบ 100 ม. ชาย S12 

เหรียญทอง น้อย มีเมตตา (ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) 
สถิติ 1:49.59 น. (ท าลายสถิติเดิมของ สมพร สมหวงั ท่ีท า

ไว้ 1:54.30 น.), กบ 100 ม. ชาย S14   เหรียญทอง ชยพล 
เร่งขวนขวาย (ร.ร.แพนเอเชียอินเตอร์เนชันแนล) 1:34.01 
น., กบ 100 ม. ชาย S15 เหรียญทอง ไชยา ทิมทับ (ร.ร.
โสตศึกษาเทพรัตน์) 1:44.37 น., กบ 100 ม. หญิง SB8 

เหรียญทอง ประกายทิพย์ ไชยวงศ์ (ร.ร.สนัติวิทยา) สถิติ 
2:06.10 น. (ท าลายสถิติเดิมของ มลฤดี เก่งพิลา ท่ีท าไว้ 
2:10.68 น.), กบ 100 ม. หญิง S14 เหรียญทอง ปนิตา หะ
สาเม๊าะ (ร.ร.พิบลูย์ประชาสรรค์) สถิติ 2:11.40 น. (ท าลาย
สถิติเดิมของ ชมยัพร เปลา่เปร่ียว ท่ีท าไว้ 2:42.73 น.), กบ 
100 ม. หญิง S15 ทอง ณัชชามน ชาวบวัขาว (ร.ร.เศรษฐ
เสถียรฯ) สถิติ 1:48.66 น. (ท าลายสถิติเดิมของ นฤพร ชู
จินดา ท่ีท าไว้ 2:00.39 น.)(banmuang.co.th 2 มี.ค.61) 

 
 

คนพกิารกู้เงนิได้สร้างอาชีพ  
มีรายได้ พึ่งพาตัวเอง 

 

พก.ตอกย า้แนวคิด "ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง"
เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ให้กู้ยืมเงินเป็น
ทุนประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่ ม่ันคงและพึ่ งพา
ตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า  รัฐบาล โดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

(พม.) มีเป้าหมายส าคัญในการยกระดับและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนทกุกลุม่ ได้แก่ เดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ 
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และผู้ ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งถือเป็น

นโยบายเร่งด่วนท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ มุ่งลดความ

เหลื่อมล า้ทางสงัคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง” จึงมอบหมายให้ 

กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ (พก.) ด าเนินการตามนโยบายประชา
รัฐ เพื่อให้คนพิการมีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้
ที่ ม่ันคง พึ่ งพาตนเองได้ โดยการให้งบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่านกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสมคิด กล่าวว่า 

กองทุนสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ จดัตัง้ขึน้

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพ่ือเป็นทนุ ส าหรับการใช้จ่าย

เก่ียวกับการคุ้ มครองและพัฒนาสมรรถภาพ คนพิการ 

การศกึษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทัง้การ

ส่งเสริมและการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรท่ี

เก่ียวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและ

ทั่วถึง พร้อมให้บริการภารกิจหลักส าคัญ ได้แก่  การ

ให้บริการการกู้ ยืมเงินคนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ เพ่ือ

เป็นทุนไปประกอบอาชีพของคนพิการ ในปัจจุบัน ให้วง

เงินกู้ รายบุคคลไม่เกิน รายละ 60,000 บาท ผู้ประสงค์จะ

ขอกู้ ยืมเงิน เกินกว่าวงเงินท่ีก าหนด ให้มีการพิจารณาเป็น

รายๆ ไปโดยไม่เกิน 120,000 บาท และการกู้ ยืมรายกลุ่ม 

กลุม่ละไมเ่กิน 1,000,000 บาท โดยไมเ่สียดอกเบีย้ 

ทั ้ง นี ้ ผู้ กู้ ยื ม เ ป็ นร า ย บุ คคล  จ ะ ต้อ ง มี

คุณสมบัติ ดังนี ้1) มีบัตรประจ าตวัคนพิการ 2) มีความ

จ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ ยืมเพ่ือประกอบ

อาชีพในท้องท่ี ท่ี ย่ืนค าขอ 3) มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพในเร่ืองท่ีขอรับการสนับสนุน 4) บรรลุนิติ

ภาวะ (อายุ 20 ปีหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) 5) มี

ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในท้องท่ีท่ีย่ืนค าขอกู้ ไม่น้อย

กว่าเก้าสิบวัน 6) ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ เงินจาก

กองทุน เว้นแต่ได้ด าเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

7) กรณีมีหนีส้ินอยู่กับกองทุนต้องได้ช าระหนีม้าแล้วไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ ยืมทัง้หมด และ 8) มี

ความสามารถช าระคืนเงินกู้ ยืมได้และมีบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ

ได้เป็นผู้ค า้ประกนั 

ส่ ว น ก ร ณี
เป็นผู้ดูแลคนพิการ 

1) มี คุ ณ ส ม บั ติ

เ ดี ย ว กั บ กู้ ยื ม เ ป็ น

รายบุคคล (ข้อ 2 - 8) 

2) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 3) ได้รับการรับรองเป็นหนงัสือ

จากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผู้นัน้มีภูมิล าเนา ข้าราชการ

ระดบั 3 หรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือมีหลกัฐานเช่ือได้ว่าเป็นผู้

อปุการะเลีย้งดคูนพิการท่ีมีบตัรประจ าตวัคนพิการซึง่มิได้

มีหนีส้ินจากกองทุน 4) คนพิการซึ่งอยู่ในความดูแลเป็น

ผู้ เยาว์ ผู้ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก สติปัญญา 

หรือมีสภาพความพิการถึงขัน้ไม่สามารถประกอบกิจวตัร

ประจ าวนัได้ 5) ต้องรับดแูลคนพิการหรืออปุการะคนพิการ

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  

ส าหรับคุณสมบัติผู้กู้ยืมเป็นรายกลุ่ม 1) เป็น

กลุ่มคนพิการหรือผู้ ดูแลคนพิการ ท่ีรวมตัวกันโดยมี

ผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและ

ศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์

ร่วมกันของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมี
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ระบบบริหารจดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ทัง้นี ้

ต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 คน  2) มีหลักฐานจาก

สถาบันการเงินเ ก่ียวกับการออมเงินของกลุ่มอย่าง

สม ่าเสมอมาแล้วไมน้่อยกว่า 6 เดือน 3) ด าเนินกิจการของ

กลุ่มในท้องท่ีจงัหวดัท่ีย่ืนค าขอต่อเน่ืองจนถึงวนัย่ืนค าขอ

แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  4) ได้รับการรับรองเป็นหนังสือ

รับรองจากองค์กรด้านคนพิการท่ีเป็นนิติบุคคลหรือ

หน่วยงานภาครัฐว่าเป็นกลุ่มท่ีมีผลงานน่าเช่ือถือจริง   5) 

มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่มท่ีจะด าเนินการต่อไป

อย่างชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม คนพิการหรือผู้ ดูแลคนพิการมีความ

ประสงค์ขอกู้ ยืม ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานครให้

ย่ืนต่อกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาคาร 60 ปี 

กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ส่วน

บุคคลท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดอื่นให้ย่ืนต่อส านักงาน

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดันัน้ๆ ทัง้นี ้

มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในท้องท่ีท่ีย่ืนค าขอกู้ ไม่น้อย

กวา่ 90 วนั 

  “พก. นับเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการมาอย่างตอ่เน่ือง และเพ่ือให้เกิดการ

ขบัเคลื่อนในการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการมีความเป็น

ธรรม ทั่วถึงทุกพืน้ ท่ี ทัง้นี  ้ในปี 2561 พก. มีแผนการ

ด าเนินงานท่ีจะส่งเสริมให้คนพิการไทยได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านกลไกกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยถือเป็นการปรับเปลี่ยน

เจตคติของสงัคม จากภาระเป็นพลังของสังคมก่อให้เกิด

กระแสความรับรู้ สร้างความตระหนักในการส่งเสริม

ศกัยภาพและความสามารถของคนพิการ ก่อให้เกิดการมี

อาชีพ รายได้ ท่ีมั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ต่อไป”  นาย

สมคิด กลา่ว(เดลินิวส์ออนไลน์ 6 มี.ค.61) 
 

พระ-ผู้สูงอายุแห่ทวงเบีย้ยังชีพคนพกิาร  
หว่ันซ า้รอยทุจริตผู้ยากไร้ 

2 มี . ค . 61 - ท่ี

บ้ า น เ ล ข ท่ี  129 

บ้านแป้นโป่งชัย 

ม.9 ต.บ้านสา อ.

แจ้ห่ม จ.ล าปาง ซึ่งเป็นบ้านของนางจันทร์แก้ว วิเศษ 

อายุ 70 ปี ผู้พิการเก่ียวกับการเคล่ือนไหวข้อเข่า
เส่ือม และชาวบ้านผู้พกิาร  ผู้สูงอายุ  รวมทัง้พระสงฆ์ 
ต่างพากันน าหลักฐาน ระบุว่าการรับเงินเบีย้ยังชีพผู้
พกิารตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดกิารทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมระบุช่ือผู้

พิการท่ีจะได้รับสิทธ์ิดงักล่าว  ทัง้ข้อความเพ่ิมเติมว่า จะ

ได้ รับ เบี ย้ยัง ชีพผู้ พิการ  ย้อนหลัง  เ พ่ิมเติมตามมติ

คณะรัฐมนตรี เดือนท่ีจะได้รับย้อนหลงัคือ ต.ค.58-ก.ค.59 

รวม 10 เดือนๆละ 800 บาท รวมเป็นเงิน ท่ีจะได้ รับ

ย้อนหลงั 8,000 บาท  

พระตรี ตรีมูรติการกุล ซึ่งพิการมือ ได้เล่าว่าท่ีผ่านมามี

ญาติโยมท่ีเป็นผู้ พิการโดยเฉพาะท่ีเป็นผู้สงูอายุ มกัจะไป

ถามอาตมาภาพว่า ได้รับเบีย้ยังชีพผู้ พิการหรือยัง ซึ่ง

อาตมาภาพก็บอกวา่ยงัไม่ได้รับและตลอดสามปีท่ีผ่านมา

อาตมาภาพก็ได้สอบถามไปยังเทศบาลต าบลบ้านสามา

โดยตลอด ซึง่ก็ได้รับค าตอบจากเจ้าหน้าท่ีว่าทางกรมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่ได้โอนเงินมาให้ จึงยงัไม่มีเงินท่ี

จะจ่ายให้และบอกให้ทกุคนรอมาตลอด  



๑๑ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

พระตรี ตรีมูรตกิารกุล  กล่าวว่าล่าสุดเหน็ข่าวที่มีการ
น าเสนอเก่ียวกับการทุจริตเงนิช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในจังหวัดต่างๆ จึงอยากสอบถามว่าเร่ืองนีมี้ส่วน
เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวหรือไม่ เพราะผู้พิการที่ไป
ขึน้ทะเบียนในรอบเดียวกันก็ยังไม่มีใครได้รับเงิน
แม้แต่คนเดียว หากทัง้ต าบลก็เป็นเงินจ านวนมาก

พอสมควร ส่วนหลงัจากเดือน ก.ค.59 แล้วทุกคนก็ได้รับ

เบีย้ตามปกติมาทุกเดือน เหลือเพียง10 เดือน ท่ีจะได้รับ

เงินตกเบิกคนละ 8,000 บาท 

ผู้สื่อข่าวได้โทรศพัท์สอบถามไปยัง นายนพดล สุรินทร 

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านสา นายนพดล ยอมรับว่าผู้
พิการในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับเบีย้ยังชีพผู้
พิการจริง โดยระบุว่าทางส านักงบประมาณของ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่โอนเงิน

ดังกล่าวมาให้ ทางเทศบาลจะน าเงินส่วนอื่นมาจ่ายก็ท า

ไม่ได้ แม้เงินสะสมของเทศบาลก็มีแต่ท าไม่ได้เพราะ

กฎหมายไม่ไ ด้ เปิดช่องให้ท า  ซึ่งทั ง้ต าบลมีผู้ พิการ

ประมาณ 60-70 คนๆละ 8,000 บาท ก็จะเป็นเงินกว่าห้า

แสนบาท ซึง่กรณีท่ีเกิดขึน้ไม่เฉพาะต าบลบ้านสาแต่เท่าท่ี

ทราบคือทัง้จงัหวดัก็ยงัไม่ได้ ทางเทศบาลเคยสอบถามไป

ยงัอ าเภอ และอ าเภอก็สอบถามไปยังจังหวดัแล้ว แต่ก็ยัง

ไม่ได้ ซึ่งตนเองก็ไม่กล้าท่ีจะสอบถามบ่อยเพราะท่ีอื่นๆก็

ไม่ได้เช่นกนั จึงไม่ร็ูว่าจะท าอย่างไรเช่นกัน ท าได้เพียงรอ

เม่ือได้รับเงินโอนมาก็จะแจ้งให้ชาวบ้านทราบเพ่ือให้มารับ

เงินตอ่ไป.(thaipost.net 2 มี.ค.61) 

 

 

ตร.อ่างทองเรียนภาษามือเพ่ือให้บริการผู้พกิาร 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ป่าโมก อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง เ ป็นล่ามภาษามือ ใ ห้บ ริการ

ประชาชนผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน  โดยทาง พ.ต.อ.สริุยา 

อยู่แพทย์ ผกก.สภ.ป่าโมก ได้ส่ง ส.ต.ท.สทุธิชัย เฉลิมพล 

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ผบ.หมู่ งานจราจร สภ.ป่าโมก ไปเรียน

ลา่มภาษามือ เพ่ือเตรียมพร้อมบริการประชาชนท่ีมีปัญหา

ด้านการได้ ยิน เ ป็นการปรับกลยุทธให้พร้อมรับใช้

ประชาชน โดยเฉพาะผู้ พิการหูหนวก เป็นใบ้ ในเบือ้งต้น 

เพ่ือให้ต ารวจเป็นท่ีพึง่ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนัน้ 

ด้าน พ.ต.อ.สุริยา กล่าวว่า ทาง สภ.ป่าโมก ได้

มีการจดักลยุทธและยกระดบัให้มีการบริการประชาชน ท่ี

ส าคญัทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.ป่าโมกยงัได้เล็งเห็นความ

ยากล าบากของผู้ พิการ หูหนวก เป็นใบ้ ในท้องท่ีอ าเภอป่า

โมก เวลามีปัญหาเดินทางเข้ามาแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ี 

ล่ามภาษามือตามหน่วยงานราชการ มีภารกิจ หรืออยู่

ตา่งจงัหวดัใช้เวลาในการเดินทางจึงเป็นแนวคิด ในการส่ง

เจ้าหน้าท่ีต ารวจของ สภ.ป่าโมก ให้ไปเรียนเป็นล่ามเพ่ือ

แก้ไขปัญหาเบือ้งต้น ส าหรับบริการประชาชนอย่างเต็มท่ี

(innnews.co.th 4 มี.ค.61) 

 

 



๑๒ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

เร่ิมแล้วเที่ยวปฐมฤกษ์ “เชียงใหม่สมาร์ทบัส” 
วนรอบตัวเมือง 20 บาทตลอดสาย 

เชียงใหม่ - เ ร่ิมทดลองวิ่ งเที่ ยวแรกแล้ว 
“เชียงใหม่สมาร์ทบัส” เก็บค่าโดยสาร 20 บาท-Free 
Wi-Fi ตลอดสาย จากสนามบินเชียงใหม่วนรอบตัว
เมือง ก่อนเปิดเต็มตัวเมษาฯ นี ้เชื่อช่วยลดปริมาณ
รถในเมืองเชียงใหม่ได้เพียบ 

วนันี ้(4 มี.ค.) บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น 

จ ากัด (RTC) เร่ิมน ารถสมาร์ทบัสพืน้ชานต ่า พร้อมฟรี

ไวไฟมาทดลองว่ิงสายแรก โดยเปิดให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในจงัหวดัเชียงใหม ่และสื่อมวลชนเข้าทดสอบนัง่

โดยสาร 

โดยจะให้บริการจากสนามบินเชียงใหมเ่ข้าสูต่วัเมือง ผ่าน

ย่านส าคญัตา่งๆ เส้นทางสาย R3 เป็นสายแรก วิ่งวนซ้าย-

ขวา จะว่ิงเส้นทางสนามบินเชียงใหม่-ถ.มหิดล-วฒัโนทัย 

พายัพ-รพ.มหาราช-วดัสวนดอก-หอประชุม มช.-นิมมาน

เหมินทร์-เมญ่า-ศรีธนาพาณิชการ-กาดสวนแก้ว-ประตู

ช้างเผือก-อาชีวะ-อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-แจ่งหวัริน-ประตู

ท่าแพ-กาดสมเพชร-ช้างมอ่ย-กาดเมืองใหม่-วดัเกต-ุวดัอปุ

คุต-ไนท์บาซาร์-สุรีวงศ์-ประตูเชียงใหม่-ถ.วัวลาย-ศูนย์

วฒันธรรม-เซน็ทรัลแอร์พอร์ต-สนามบินเชียงใหม่ 

ตามแผนงานจะน าสมาร์ทบัสมาให้บริการจ านวน 12 คนั 

ระยะแรกให้ว่ิงให้บริการระหว่าง 06.00-24.00 น. ความถ่ี

ไม่เกิน 20 นาที ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย แต่จะเปิด

ใ ห้ ปร ะชาชน ใ ช้บ ริ ก ารฟ รี ตั ง้ แต่ วัน ท่ี  6-7 มี . ค . นี ้

นายสุทธิชัย ติยะสุวรรณ กรรมการบริหารบริษัท 

RTC เปิดเผยว่า  รถท่ีจะน ามาให้บริการสามารถบรรทุก

ผู้ โดยสารได้ 70 คน นัง่ได้ประมาณ 25 คน รับรถจกัรยาน

ได้ 3 คนั ส าหรับอตัราคา่โดยสาร ปีนีจ้ะจดัเก็บในราคา 20 

บาทตลอดสาย ราคาเดียวไปก่อน สว่นสมาชิกเครือข่ายจะ

ประกาศรับสมคัรในเร็วๆ นี ้ 

นายสุทธิชัยบอกว่า การเปิดบริการสมาร์ทบสันีจ้ะท าให้

การใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ลด

น้อยลง เป็นตวัช่วยให้เรามีทางเลือกมากขึน้ ลดค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางของคนบางกลุ่มลง อย่างน้อยราคาคงท่ี

ค่าใช้จ่ายชัดเจน 20 บาทตลอดสาย ไม่ต้องต่อรองราคา 

หรือมีปัญหาทะเลาะกนัเร่ืองการตกลงราคา ไม่เป็นภาระ

ของการจราจร สมาร์ทบัสเป็นโลว์ฟลอร์หรือพืน้ต ่า ท าให้

เด็ก คนชรา คนพิการขึน้รถได้ง่าย โดยจะเร่ิมเปิดเต็มตัว

ช่วงเดือนเมษายน หรือก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีจะถึง

นี(้mgronline.com 4 มี.ค.61) 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย 
ส่ือคนพกิารเพื่อให้คนพกิาร 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏบิัติการสร้างเครือข่าย
ส่ือคนพิการเพื่ อให้คน
พิการ ครอบครัว และ

เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ด้านสิทธิคนพกิารได้อย่างถูกต้อง 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรม

ประชาสมัพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคน

พิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อ

คนพิการ เพ่ือให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้า ท่ีท่ี 



๑๓ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

เก่ียวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคน

พิการได้อย่างถูกต้อง ซึง่จะเป็นการขบัเคลื่อนงานด้านสื่อ

ของคนพิการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล อีกทัง้ยังเป็นการลด

ช่องวา่งของการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร 

วนันี ้(7 มี.ค.61) เวลา 11.30 น.นางพิชญา เมืองเนาว์ รอง

อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ จัดโดยกองทุน

ส่ ง เ ส ริ มและพัฒนาคุณภาพ ชี วิ ตคน พิ ก า ร  ก ร ม

ประชาสมัพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่ เพ่ือการพฒันาคน

พิการ ระหว่างวันท่ี 7-9 มีนาคม 2561 ท่ีโรงแรมคุ้มภูค า

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบตัิการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ เกิดจากความตัง้ใจ

ของศนูย์ศกึษาความพิการเชิงสงัคมมลูนิธิพระมหาไถ่ เพ่ือ

การพัฒนาคนพิการร่วมกับกรมประชาสมัพันธ์ โดยได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการเครือข่าย

และสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

อย่างยั่ง ยืน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ โดยการจดัการฝึกอบรมครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ

สร้างความเข้าใจถึงบทบาทของสื่อท่ีมีต่อความพิการ เพ่ือ

เรียนรู้การผลิตและเผยแพร่สื่อขัน้ต้นสร้างเครือข่ายสื่อคน

พิการร่วมกบักรมประชาสมัพนัธ์ ทัง้นี ้กิจกรรมดงักลา่วได้

ก าหนดจัดขึ น้ ใ น พื น้ ท่ี  4 ภูมิ ภ าค  ใน พื น้ ท่ี ส านั ก

ประชาสมัพนัธ์เขต ประกอบด้วย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ภาคเหนือส านัก

ประชาสัมพัน ธ์  เ ขต  3 เ ชี ย ง ใหม่  ภาคใ ต้  ส านั ก

ประชาสมัพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันตก ส านัก

ประชาสมัพนัธ์เขต 8 กาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 

คนพิการ ครอบครัวคนพิการ สมาคมชมรมและหน่วยงาน

ท้องถ่ินรวมทัง้สิ น้  320 คน ในลักษณะการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 80 คน โดยมี

ทีมวิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้คนพิการ ครอบครัว 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร

ด้านสิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง ซึง่จะเป็นพืน้ฐานในการ

ขับเคลื่อนงานด้านสื่อของคนพิการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล 

อีกทัง้ยังเป็นการลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ได้เป็นอย่างดี(thainews.prd.go.th 7 มี.ค.61) 
 

รัฐบาล เหน็ชอบ แผนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพกิาร ทัง้ 3 ฉบับ 

รัฐบาล เห็นชอบ แผนที่
เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพกิาร ทัง้ 
3 ฉบับ เพื่ อพัฒนาชีวิต

คนพกิารและลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 1/2561 เพ่ือหารือถึงแผนเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบแผนจ านวน 3 ฉบับ ประกอบไปด้วย แผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาสตรีพิการ ฉบบัท่ี 2 ซึง่เป็นแผนการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของสตรีพิการโดยเฉพาะ เพ่ือให้สตรี

พิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ใน

สังคมท่ีอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน  โดยเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ฯ ต่อเน่ืองจากฉบบัท่ี 1 ท่ีสิน้สุดลงในปี 2559 

แผนการจัดการภยัพิบตัิส าหรับคนพิการ ฉบบัท่ี 1 มุ่งเน้น

ให้คนพิการและผู้ ดูแลคนพิการมีความปลอดภัยใน
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สถานการณ์ภัยพิบัติและแผนยุทธศาสตร์การ วิจัย

นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา คณุภาพชีวิตคน

พิการเป็นแผนท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจัยในประเด็นคนพิการ

โดยเฉพาะ เพ่ือมุง่เน้นให้คนพิการด ารงชีวิตอย่างเท่าเทียม

ในสงัคม ด้วยการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวตักรรม

และเทคโนโลยี โดยทัง้  3 แผน มีความสอดคล้องกับ

อนุสญัญา ว่าด้วยสิทธิคนพิการและแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 ท่ีเป็นแผนแม่บทส าหรับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้

เห็นชอบ เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 ท่ีผ่านมา  ส าหรับการ

ขบัเคลื่อนงานด้านคนพิการ นบัเป็นอีกหนึ่งภารกิจส าคญั

ของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี โดยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ

โอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ

ภายใต้แนวคิดไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง หรือ Leave no one 

behind ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพ่ือลด

ความเหลื่อมล า้ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปลี่ยนจาก 

"ภาระ"ให้เป็น"พลงั" สร้างเกียรติ โอกาส ก าลงัใจ ให้แก่คน

พิการอีกด้วย(thainews.prd.go.th 8 มี.ค.61) 
 

โกงแม้กระท่ังคนพกิาร เดินหน้าสอบโกงเงินคน
จนพษิร้ายลามไปถึงคนพิการ 

จากกรณีพ.ท. กรทิพย์ 

ด า โ รจ น์  เ ลข าธิ ก า ร
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ

ปราบปรามส านักงาน ป.ป.ท. จะลงพืน้ที่ตรวจสอบ

การทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย หรือท่ีเรียกว่า 

"โกงเงินคนจน" ในพืน้ท่ีจงัหวดันครพนม มีพฤติการณ์ท่ีส่อ

กระท าทุจริตโดยน าเงิน จ านวน 50-100 บาท มอบให้แก่

ชาวบ้าน (รายบุคคล) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการให้

ปากค ากับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท.  แตะตรงไหนเจอ

ตรงนัน้?! "โกงเงินคนจน"ลามถึงนครพนม "ป.ป.ท." รุด

สอบ เหตพุบเบาะแสส าคญั มดั จนท.กบั ผอ.โรงเรียนบาง

คน   

โดย พล.อ.ฉัตรชยั สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กรณีท่ี พล.อ.อนนัตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย์ ระบุว่า หากมีความจ าเป็นจะ

เสนอนายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ในการแก้ปัญหาทุจริต

เงินอุดหนุนผู้ ยากไร้ว่า คิดว่ายังไม่จ าเป็นต้องใช้มาตรา 

44  ยงัไมต้่องถึงขนาดนัน้!! บ๊ิกฉตัร ยนัค าเดิม "โกงเงินคน

จน" ระบบจดัการได้ไมต้่องใช้ ม.44 (รายละเอียด)  

 ความคืบหน้าล่าสุดกรณีการทุจริตเงิน สงเคราะห์ผู้ มี

รายได้น้อย และผู้ ป่วยเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

กระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน

หลายพืน้ท่ีทั่วประเทศ ล่าสุด พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ 

เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้มีการลงพืน้ท่ี เพ่ือติดตาม

ตรวจสอบการทุจริตดังกล่าวใน จ.นครพนม โดยพบมี

ผู้ เสียหายจ านวน 564 ราย ในพืน้ท่ี 12 อ าเภอ มากท่ีสุด

คือ อ.นาหว้า จ านวน 270 ราย ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ถูก

เจ้าหน้าท่ีน าเงินมาจ่ายให้ไม่ครบตามระเบียบ ทัง้ท่ีในปี 

2560 ศูนย์คุ้ มครองคนไร้ ท่ีพึ่ง จ.นครพนม มีการเบิก

จ่ายเงินไปทัง้สิน้ 1.7 ล้านบาท นอกจากนี ้ป.ป.ท.ยงัพบว่า

ท่ีนครพนม มีการทุจริตเงินผู้ พิการ โดยพบวา่ มีจ่ายเงินให้

ผู้ พิการเพียง รายละประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อปี ทัง้

ท่ี ใน เอกสารมีการ เ บิกจ่ าย เ งินรายละ 5,000 บาท

(tnews.co.th 12 มี.ค.61) 
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จัดอบรมตัดเยบ็เสือ้ผ้า  
สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พกิาร รุ่น 2 

สมาคมคนพิการทุก
ประเภท จังหวัดน่าน 
ร่ ว ม กั บ ส ม า ค ม ค น
พิการภาคตะวันออก 

จัดอบรมตัดเย็บเสือ้ผ้า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้

พิการ รุ่น 2   ท่ี  ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมคนพิการทุก

ประเภท จังหวดัน่าน  ว่าท่ีร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล รอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด

การอบรมโครงการฝึกงานตามมาตรา 35 หลกัสตูรช่างเย็บ

เสือ้ผ้า 609 ชั่วโมง ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พร้อม

ด้วย นางสาวศิริลกัษณ์ ธุรกิจเสรี นายกสมาคมคนพิการ

ทุกประเภท จังหวัดน่าน มอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ

ให้กับผู้ ท าคุณประโยชน์กับสมาคมคนพิการทุกประเภท 

จงัหวดัน่าน   โครงการฝึกอบรมผู้ พิการ “หลกัสตูรช่างเย็บ

เสื อ้ ผ้า” ท าให้คนพิการได้มีโอกาสได้เข้าท างานใน

หน่วยงานของรัฐ และเอกชน อีกทัง้ท าให้ผู้ พิการสามารถมี

งานท า มี เ งินเดือน สามารถดูแลตนเอง และเลี ย้ง

ครอบครัวได้ ส าหรับโครงการฝึกอบรม รุ่น 2 ครัง้นี ้มีผู้

พิการเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน ระยะเวลา 6 

เดือน หรือ 609 ชั่วโมง เมื่อจบหลกัสูตร จะได้รับมอบใบ

ประกาศ พร้อมจักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ

ประกอบอาชีพ ในระหว่างรับการอบรมจะมีอาหารให้ 3 

มือ้ พร้อมเบีย้เลีย้งคนละ 300 บาท จะมีครูฝึกสอน 5 คน 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จ ากดั (เทสโก้โลตสั) ในการสนบัสนนุงบประมาณ 

นางสาวสุภาพร แยบคาย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล กล่าว ว่า  ในนามของอผู้ ใ ห้การ

สนับสนุนการจัดอบรมในครัง้นี ้เทสโก้ โลตสั ได้เล็งเห็น

ประโยชน์ และความส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการอาชีพคนพิการ จึงได้

ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก จัดโครงการ

ฝึกงานตามมาตรา 35 หลกัสตูรช่างเย็บเสือ้ผ้า 609 ชัว่โมง 

โดยจดัท่ีสมาคมคนพิการทุกประเภท จงัหวดัน่าน เป็นรุ่น 

2 จ านวน 70 คน ซึง่ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา สมาคมฯ ประสบ

ผลส าเร็จในการฝึกอบรมมาโดยตลอด และสามารถไปเปิด

กิจการของตวัเอง โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจท่ีบ้านของ

ตวัเอง นอกจากนัน้โครงการดงักลา่วยงัเป็นการเปิดโอกาส

ให้คนพิการได้ศกึษา ฝึกฝน พฒันาตนเอง และน าความรู้

ความสามารถไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและ

ค ร อ บ ค รั ว  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ท่ี ดี ต่ อ ไ ป

(komchadluek.net 9 มี.ค.61) 
 

ไทยสมายล์ เปิดตัวการบริการเหนือชัน้ - จัด  
"อักษรเบรลล์" และ "ภาษามือ"  

เพื่อผู้พกิารทางสายตาและการได้ยนิ 

 
สายการบินไทยสมายล์ เพ่ิมระดบัความสขุและรอยยิม้ให้

ผู้ โดยสารเหนือความคาดหมาย น าเสนอบริการสดุพิเศษ

เพ่ือผู้ โดยสารผู้ พิการและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

ด้วยการติดตัง้ Wheelchair in Cabin บนเคร่ืองบินทัง้ 20 

ล า และสร้างความแตกต่างโดดเด่นกว่าสายการบินอื่น

ด้วยการน าเสนอ Safety Instruction ในรูปแบบภาษา

เบรลล์ อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ พิการทางสายตา 

และจัดลกูเรือแนะน าขัน้ตอนระเบียบด้านความปลอดภัย



๑๖ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

บนเคร่ืองบินด้วยภาษามือเพ่ือผู้ พิการทางการได้ยิน และ

ยงัมุ่งมัน่เอาใจใส่ทุกทัชพ้อยต์ท่ีลูกค้าจะได้สมัผัสกบัการ

ให้บริการของไทยสมายล์โดยไมต้่องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

สะท้อนแนวคิดความคุ้ มค่าของราคาท่ีสายการบินให้

ความส าคญัเสมอมา พร้อมเผยโครงการท่ีตัง้ใจท าอย่าง

ตอ่เน่ืองเพ่ือตอบแทนสงัคมด้วยการร่วมมือพฒันาผลผลิต

ของเกษตรกรไทยขึน้ให้บริการบนฟ้า สอดคล้องกบัแนวคิด 

Be the Reason Someone Smile หรือ รอยยิม้ของคณุ คือ

ความภูมิใจของเรา ซึ่งสะท้อนถึงหัวใจหลักของการ

ให้บริการของไทยสมายล์ 

          นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่

สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ 
จ ากัด เปิดเผยว่า ไทยสมายล์มุ่งน าเสนอบริการใน
รูปแบบของ Smile Service Links ในทุกจุดที่ผู้โดยสาร

สายการบินไทยสมายล์จะได้สัมผัส  (Touch Point) 

ตัง้แต่การสร้างรอยยิม้เมื่อซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน ณ ศูนย์บริการ

ลู ก ค้ า  ( Smile Service Center) พ ร้ อมส ร้ า ง ค ว าม

ประทบัใจท่ีเคาน์เตอร์เช็คอินและการจดัการสมัภาระ ห้อง

รับรองพิเศษสมายล์เลานจ์ (Smile Lounge) ท่ีพร้อมเปิด

ให้บริการแล้วท่ีท่าอากาศยานอบุลราชธานี เชียงราย และ

ขอนแก่น ตลอดจนการให้บริการบนเคร่ือง ( Inflight 

Service) รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าและ

จัดการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งในทุกส่วน

ของงานบริการยงัคงยึดมัน่ด้านความปลอดภยั และความ

สะดวกสบายเป็นส าคญั โดยไม่เลือกปฏิบตัิ แตมุ่ง่เน้นการ

บริการท่ีมีความเท่าเทียมกันทุกเชือ้ชาติ ภาษา และ

ลกัษณะทางกายภาพ 

        "นั่นจึง เ ป็น ท่ีมา ท่ี ไทยสมายล์มองเห็นและใ ห้

ความส าคญักับผู้ โดยสารผู้ พิการ รวมทัง้กลุ่มผู้ โดยสารท่ี

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่เพียงผู้ โดยสารท่ีไม่

สามารถเดินทางคนเดียวได้ หรือ เด็กเดินทางคนเดียวอายุ

ต ่ากว่า 12 ปี อย่างท่ีเราพร้อมให้บริการอยู่ก่อนแล้ว แต่ยงั

มีกลุ่มผู้ สูงวัยท่ีเพ่ิมปริมาณมากขึน้ หรือผู้ ท่ีไม่สามารถ

เคลื่อนไหวขึน้เคร่ืองได้อย่างสะดวก เราจึงจุดประกายถึง

เร่ืองความเท่าเทียมในการให้บริการขึน้มา นอกเหนือจาก

การให้บริการตอบโจทย์ครบถ้วนส าหรับผู้ โดยสารปกติ 

นางเนตรนภางค์อธิบายถึงรูปแบบการให้บริการ

ครอบคลุมในทุกเท่ียวบินส าหรับผู้ พิการท่ีเดินไม่ได้ ทาง

ไทยสมายล์ยินดีให้บริการ Wheelchair ภายในสนามบิน

จนถึงขึน้เคร่ือง และการให้บริการรถยก High Lift เพ่ือน า

ผู้ โดยสารพร้อม Wheelchair ขึน้เคร่ือง และลา่สดุได้ติดตัง้ 

Wheelchair ในห้องโดยสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกใน

การเคลื่อนย้ายผู้ โดยสารภายในเคร่ืองบินทุกล า รวมทัง้

การจดัท าคูม่ืออธิบายขัน้ตอนระเบียบด้านความปลอดภยั

บนเคร่ืองบินเป็นภาษาเบรลล์ ทัง้เวอร์ชั่นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ พิการทางสายตา นอกจากนัน้ยัง

น าเสนอภาษามือผ่านลูกเรือท่ีมีหัวใจบริการถ่ายทอดสู่ผู้

พิการทางการได้ยิน เพ่ือให้ผู้ โดยสารทัง้สองกลุ่มได้เข้าใจ

และเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวด้านความปลอดภัยด้วยตนเอง 

และยังเป็นการสร้างความรู้สึกประทับใจในความใส่ใจ

กลุ่มผู้ โดยสารคนพิเศษของสงัคมของไทยสมายล์ และยัง

น ามาสู่การมีส่วน ร่วมของพนักงานทุกคนอีก ด้วย 

นางสาวพัชราภรณ์ จันตะคาด Senior Cabin Crew 
กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์ให้ความส าคัญใน
เร่ืองความปลอดภัยของผู้โดยสารเสมอมา และ
พยายามอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาวิธีการเพื่อให้
ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย

อย่างเท่าเทียม เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัสงูสดุในการใช้

บริการ และปรารถนาจะให้ผู้ โดยสารทุกคนสามารถดูแล



๑๗ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

ตัวเองได้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีดีกว่าการรอความช่วยเหลือจาก

ลูกเรือเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจมีความล่าช้าไม่ทันการณ์ 

การปรับปรุงการให้บริการครัง้นี ้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้

เรียนรู้สื่อภาษามือ ซึง่ใช้เวลาในการฝึกฝน 2 สปัดาห์และ

ฝึกซ า้ผ่านการดูคลิปวิดีโอ เพ่ือน าไปถ่ายทอดเร่ืองราว

ความปลอดภยัประมาณ 1-2 นาทีให้กบัผู้ พิการทางการได้

ยินบนเคร่ืองบิน โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้บริการผู้ โดยสารได้ดี

มากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้แล้วการฝึกภาษามือในครัง้นีย้ัง

สร้างความสนใจให้ตนและพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน

สนใจการพฒันาภาษามือเพ่ือสื่อสารอื่นๆ มากขึน้อีกด้วย 

          ทัง้นี ้ทุกบริการพิเศษท่ีน าเสนอส าหรับผู้ โดยสาร 

รวมทัง้การสั่งอาหารพิเศษเสิร์ฟบนเคร่ือง อาทิ อาหาร

มงัสวิรัติ อาหารส าหรับเด็ก เป็นต้น จ าเป็นต้องแจ้งสาย

การบินล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงเพ่ือเตรียมความ

พร้อมอ านวยความสะดวกให้มากท่ีสุด นอกจากนัน้ยัง

วางแผนท่ีจะตอบแทนสังคมให้มากขึน้ผ่านการประสาน

ความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (IFRPD) เพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกร ภายใต้โครงการ " สร้างรอยยิม้ให้เกษตรกรไทย" 

โดยน าสินค้าทางเกษตรท่ีล้นตลาดมาแปรรูปและพัฒนา

ต่อยอดมาเป็นเคร่ืองดื่ม และอาหารว่าง ให้บริการกับ

ผู้ โดยสารภายในช่วงกลางปีนี ้

          "เพราะไทยสมายล์มุ่งให้บริการครบวงจรตัง้แต่ต้น

ทางจนถึงปลายทาง เราต้องการสร้างความประทับใจใน

ทกุๆโอกาสที่จะเกิดขึน้ และสะท้อนถงึความเท่าเทียมท่ีเรา

พยายามน าเสนอออกไป โดยตัง้ใจน าเสนอการบริการท่ี

คุ้มค่าเหล่านีโ้ดยไม่ผลักภาระให้ผู้ โดยสาร ซึ่งทุกบริการ

เหล่านีไ้ม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมแต่อย่างใด ซึ่งเป็นจุดท่ี

แตกต่างจากสายการบินอื่นๆ สิ่งท่ีเราพยายามน าเสนอ

เพ่ือผู้ โดยสารกลุ่มพิเศษ นบัเป็นการต่อยอดการให้บริการ

เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายและสร้างรอยยิม้แห่งความ

ประทับใจ เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้ โดยสารทุก

ท่านยิม้ได้ มีความสุขไปกับทุกๆ การเดินทางกับเรา 

มากกว่าจะมองถงึผู้ โดยสารกลุ่มพิเศษหรือผู้ พิการท่ีจะมา

ใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากภายใต้กฎการบินได้จ ากัด

จ านวนผู้ พิการบนเคร่ืองอยู่แล้ว เพราะความจ าเป็นด้าน

ความปลอดภยันัน่เอง"(thaipr.net 12 มี.ค.61) 
 

ชุมทางดาวทอง พลิกประวัตศิาสตร์ประกวดร้อง
เพลง เปิดเวทส่ีงเสริมผู้พกิาร 

 

ร่วมพลิกประวัติศาสตร์การประกวดร้อง
เพลง และเติมพลังใจให้ผู้ที่มีความสามารถทางการ
ร้องเพลงแบบไร้กรอบ โดย บริพันธ์ ชัยภูมิ พิธีกร
มากความสามารถ ที่ควบต าแหน่งผู้บริหาร บริษัท 
เซเว่นสตาร์ จ ากัด ผู้ผลิตรายการ ชุมทางดาวทอง 

ทางช่อง 7 สี พร้อมทีมพิธีกร ทราย เบญทราย, ทับทิม 

อญัรินทร์, ป๋าเทพ โพธ์ิงาม, ปุ๋ ย รุ่งทิวา, โอบะ เสียงเหน่อ, 

เจนน่ี ปิตินรา และ เอก ชชัวาล เปิดเวทีให้ผู้ พิการจากทั่ว

ประเทศท่ีผ่านเข้ารอบ 12 คน มาร้องเพลงประกวดใน

รายการ “ชมุทางดาวทอง” ณ สตดูิโอช่อง 7 

และโอกาสนี ้ดร.อญัชลิน และ คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา 

ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั ได้

มอบกรมธรรม์ประกนัอบุตัิเหตเุพ่ือผู้ พิการส าหรับรายย่อย 



๑๘ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

(ไมโคร อินชวัร์รันส์) ให้กบัผู้ เข้ารอบทัง้หมด 12 คน อีกทัง้

ให้การสนบัสนนุออกซิงเกิลเพลงใหมท่ี่แตง่โดยผู้ เช่ียวชาญ

ด้านเพลง ให้กบันักร้องผู้ ชนะในโครงการนี ้พร้อมรับถ้วย

รางวัลจาก นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทางรายการ “ชุมทาง

ดาวทอง” ยงัมีการโปรโมตซิงเกิลเพลงออกอากาศให้อีก 3 

เดือน ติดตามชม และเป็นก าลังใจให้กับผู้พิการเสียง

ดีที่มาร่วมโชว์ลูกคอร้องเพลงลูกทุ่งได้ในรายการ “ชุม
ทางดาวทอง” ทุกวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลาดี 09.50 
น. ทางช่อง 7 สี เร่ิมวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป

(ไทยรัฐออนไลน์ 15 มี.ค.61) 
 

หนุ่มเปิดใจทุบลิฟต์ BTS   
ขีดเส้น 7 วันแก้ปัญหาให้ผู้พกิาร! 

 

ผู้พิการทุบกระจกลิฟต์บีทีเอสเปิดใจ ได้รับ
ความเดือดร้อนมายาวนาน เดินทางไม่สะดวก ขีด
เส้นตายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 7 วันต้องมีการ
เคล่ือนไหวในทางที่ดี ไม่เช่นนัน้จะด าเนินการฟ้อง

ศาล! จากกรณีท่ีแฟนเพจ Accessibility Is Freedom นัก

รณรงค์เพ่ือสิทธิคนพิการ ได้โพสต์ภาพและข้อความ 

ตดัสินใจชกกระจกบริเวณลิฟต์ผู้ พิการของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สถานีอโศก เน่ืองจากถูกล็อกกุญแจไว้ ไม่สามารถใช้งาน

ได้ เม่ือไปถงึชัน้จ าหน่ายบตัร นายสถานีกลบัให้ต้องเซน็ช่ือ 

และเซน็ยืนยนัจากส าเนาบตัรประชาชนอีก ทัง้ท่ีต้องรีบไป

ให้ทนัเวลาท่ีนดัหมาย โดยเป็นท่ีพูดถึงในโลกออนไลน์เป็น

จ านวนมาก  ล่าสุด นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ สมาชิก

เครือขายและผู้ทุบกระจกลิฟต์, นายสว่าง ศรีสม 
เลขานุการกลาง และ นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธาน

เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึน้ได้ ได้ออกมาเปิด

ใจถึงเหตุการณ์ท่ี เกิดขึน้  โดยชายทุบกระจกระบุว่า 

เหตกุารณ์เกิดขึน้เน่ืองจากตนต้องใช้บริการรถไฟฟ้าสถานี

อโศก แต่สถานีนีไ้ม่เหมือนสถานีอื่นตรงท่ี ลิฟต์จากชัน้ลา่ง

สามารถขึน้ไปชัน้ชานชาลาได้เลย โดยไมม่ีคดักรองวา่เป็น

ผู้ พิการหรือไม่ เมื่อขึน้ไปใช้บริการ ชัน้ชานชาลาได้ล็อก

เอาไว้ ตนจึงต้องมาลงท่ีชัน้จ าหน่ายตั๋ว พอมาถึงกลับมี

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมาล็อกตวัไว้ พร้อมระบุว่า 

ให้เซ็นเอกสาร ส าเนาบตัรประชาชนเพ่ือยืนยนัสิทธิ ในวนั

นัน้เอง ผู้ จัดการของสถานีก็ยืนยันว่าถ้าหากไม่มีการ

เซ็นช่ือ จะไม่สามารถเดินทางได้ ตนไม่เห็นด้วยเป็นอย่าง

มาก เพราะสถานีอื่นก็ไม่ต้องท าเช่นนี ้และหากน าส าเนา

บตัรประชาชนไปท าสิ่งอื่นเสียหายใครจะรับผิดชอบ  

นายมานิตย์ กล่าวอีกว่า ตนมีธุระท่ีต้องไปอย่างเร่งด่วน 

ไม่สามารถเดินทางไปได้สกัที รวมถึงปัญหาอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้

ก่อนหน้านี ้อย่างการกดกร่ิงเรียกพนกังานมาเพ่ือเปิดลิฟต์ 

แต่ก็ใช้เวลานานกว่าพนักงานจะมา บางครัง้ต้องวานให้

คนไปช่วยเรียกพนักงานให้ ท าให้รู้สึกทนไม่ไหว เหมือน

เป็นการลิดรอนสิทธิผู้ พิการ ผู้ พิการทุกคนไม่มีใครอยาก

เป็นผู้ พิการหรอก เลยทุบกระจก ขอโทษกบัผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย 

เพราะอาจเป็นการกระท าท่ีรุนแรงเกินไป  

ก่อนหน้านีต้ัง้แต่ปี 2538 ทางกลุ่มเครือข่ายฯ ได้มีการ

เรียกร้องให้มีขนส่งมวลชนอ านวยความสะดวกให้กับผู้

พิการได้ เดินทางได้เดินตวัเอง แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน



๑๙ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

มา มีแค่บางสถานีเท่านัน้ท่ีมีลิฟต์ ขัดต่อนโยบายของ

นายกฯ ท่ีบอกว่าคนไทยต้องเดินทางกนัโดยเท่าเทียมและ

สะดวก จะไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั ทางเครือข่ายฯ พยายาม

เรียกร้องขอเสนอต่างๆ กับทางกระทรวงคมนาคม 

กรุงเทพมหานคร และทางบีทีเอสมาโดยตลอด จากนีห้าก

ผ่านไป 1 สัปดาห์  ยังไม่มีการเคลื่ อนไหวของทั ง้  3 

หน่วยงาน จะด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป   "ลิฟท์ใช้

งบประมาณเพียง 1-2% จากงบประมาณในการสร้าง

สถานีทัง้หมด ท าไมคุณถึงไม่สร้างให้มี 4 ลิฟท์ คิดดูว่า

ต้องให้ผู้ พิการต้องนัง่แท็กซี่ข้ามฝ่ังมาขึน้ลิฟท์เหรอ ทุกคน

ก็ต้องได้ใช้ลิฟท์ผู้ พิการเหมือนกนั อย่างคนท้องหรือคนชรา 

ก็มีความจ าเป็นต้องใช้ลิฟท์เหมือนกัน ผมไม่ได้ออกมา

เรียกร้องความน่าสงสาร แต่อยากเรียกร้องให้ระบบขนส่ง

มวลชนให้ผู้ พิการเดินทางได้เองอย่างสะดวกและเท่า

เทียม" นายมานิตย์กล่าวทิง้ท้าย  (เดลินิวส์ออนไลน์ 12 

มี.ค.61) 
 

ส.คนพกิาร  
เตรียมความพร้อมสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ 

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายก
สมาคมกีฬาคนพิการแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ฯ  เ ป็ น
ประธานในงานประชุม

ใหญ่สามัญประจ า ปี 2570 ที่ ห้องประขุมชั ้น 25 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
กกท. โดยมีวาระส าคัญดังนี ้

ส าหรับเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาไป

แข่งขนัเอเชียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 ท่ีกรุงจากาตาร์ ประเทศ

อินโดนีเซีย ระหว่างวนัท่ี 6-13 ต.ค.ทางสมาคมฯ ได้เร่ิมต้น

เก็บตัวนักกีฬาด้วยงบประมาณจากสมาคมฯ จากใน

โครงการ เส้นทางฝันสู่โตเกียว 2020 หรือ ดรีม ทู โตเกียว 

2020 โปรเจ็ค เพ่ือเตรียมนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันพารา

ลิมปิกเกมส์ ครัง้ท่ี 16 ท่ี กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น วนัท่ี 

25 ส . ค . - 6 ก . ย . 2020 ทั ้ง ห ม ด  7 ช นิ ด กี ฬ า   

ได้แก่ วีลแขร์เทนนิส, ยิงปืน, ยกน า้หนัก, ว่ายน า้, กรีฑา

แขน-ขา, แบดมินตนั, วีลแชร์ฟันดาบ ซึง่นกักีฬาชุดนีก้็คือ

ชุดท่ีเตรียมไว้ส าหรับเอเชียน พาราเกมส์ รวมทัง้ยังมีอีก

หลายชนิดกีฬาประมาณ 6 ชนิดกีฬา ท่ีไมไ่ด้อยู่ในโครงการ 

แตส่มาคมฯ ก็ได้เร่ิมเก็บตวัไปแล้ว โดยใช้งบประมาณของ

สมาคมฯ ได้แก่ วีลแชร์เรซซิ่ง, เทเบิลเทนนิส, ยิงธนู, วีล

แชร์บาสเกตบอล, โบว์ลิ่ง, วอลเลย์บอลนั่ง โดยทางการ

กีฬาแห่งประเทศไทย ก าหนดให้เก็บตวัในวนัท่ี 8 เม.ย.นี ้

ทัง้หมด 13 ชนิดกีฬา  นอกจากนี ้เมื่อปีท่ีแล้ว สมาคมฯ ได้

จัดโครงการพาน้องไปดูพ่ี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้

นกักีฬาคนพิการก้าวไกลและยัง่ยืน โดยพานกักีฬาดาวรุ่ง

ไปชมการแข่งขันอาเซียน พาราเกมส์ ท่ีมาเลเซีย เป็นครัง้

แรก แต่ในปีนี ้จะมีโครงการปีท่ี 2 เพ่ือไปชมการแข่งขัน

กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 ท่ีกรุงจากาตาร์ ประเทศ

อินโดนี เซีย ระหว่างวัน ท่ี  6-13 ต.ค.โดยปีนี  ้ ไ ด้การ

สนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย และน่าจะส่งนักกีฬาใน

ระดบัดาวรุ่งไปชมการแข่งขนั เพ่ือหวงัการพัฒนาต่อยอด

ในอนาคตข้างหน้า  ในปีนี ้ทางสมาคมฯ ยังมีการเตรียม

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตนัคนพิการนานาชาติ 

รายการ ไทยแลนด์ พารา-แบดมินตนั อินเตอร์เนชั่นแนล 

2018 ท่ีอินดอร์สเตเดีย้ม หวัหมาก กกท. ระหว่างวนัท่ี 20-

30 ก.ค.2561 โดยได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง

ประเทศไทยฯ ในเร่ืองฝ่ายเทคนิค ผู้ตดัสิน และการจดัการ

แข่งขัน ต่อด้วยการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ

นานาชาติ พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2018 ท่ีสนามกีฬา 700 

ปี จ.เชียงใหม ่วนัท่ี 15-18 ธ.ค.2561 



๒๐ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

ขณะท่ีในประเทศไทย การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 

ครัง้ท่ี 36  “น า้กกเกมส์” ท่ีจ.เชียงราย วันท่ี 18-22 ม.ค.

2562 มี 18 ชนิดกีฬา ในส่วนของกีฬาคนพิการทางการ

เคลื่อนไหว มี 12 ชนิดกีฬา มี กรีฑา, วีลแชร์เทนนิส, เป

ตอง, ยิงปืน, ยกน า้หนกั, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟัน

ดาบ, ว่ายน า้, วอลเลย์บอลนัง่, ยิงธน,ู แบดมินตนั, เทเบิล

เทนนิส โดยทางสมาคมฯ ได้เสนอทางส านักงานกกท.จ.

เชียงราย ให้บรรจุจักรยาน, เทควันโด, โบว์ลิ่ง เป็นกีฬา

สาธิต(mgronline.com 17 มี.ค.61) 
 

บุตรชายใช้เชือกฟาง 
มัดเอวลากจูงวิลแชร์แม่ผู้พกิาร 

เอาจุดอ่อนของตนมาสร้าง
ให้เป็นจุดแข็ง บุตรชายใช้
เชือกฟางมัดเอวลากจูงวิล

แชร์แม่ผู้พิการ เพื่อขายผลไม้ประทังชีวิตด้วยหัวใจที่
เข้มแขง็ "#บุตรชายใช้เชือกฟางมัดเอวลากจูงวิลแชร์
แม่ผู้พกิาร 

ย่านธุรกิจการค้าขายในยามค ่า กลางเมืองระนอง ผู้ คน

ทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเร่ิมกลับเข้าบ้านพักผ่อน แต่มีแม่ลูก

ครอบครัวหนึง่ ท่ีพึง่จะเร่ิมออกมาท างาน โดยมีบตุรชายวยั 

15 ใช้เชือกฟางลากจงูรถวิลแชร์เก่าๆของแมผู่้ พิการทางขา

ท่ีใต้เข่าลงไป และมีบุตรสาววยั 5 ปี เดินตามหลงัดดูขวด

นมเปล่า และช่วยเข็นรถด้านหลงัเป็นบางจังหวะ ออกเร่

ขายผลไม้แพ็ค ไปตามถนน ตลอดระยะทางจากบ้าน ร่วม 

3 ก.ม. ก่อนจะมาปักหลักแวะจอดขายผลไม้ ท่ีหน้าร้าน

สะดวกซือ้ 24 ช.ม  พร้อมเปิดใจ น้องหญิง แม่วัย 29 ผู้

พิการทางกาย แต่จิตใจไม่เคยพิการแม้แต่น้อย ท่ีให้

หลกัการคิดการสู้ ชีวิต ด ารงชีวิตอยู่อย่างอบอุ่น โดยมีบุตร

ทัง้สองคน ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ และอยู่เคียงข้างตลอดเวลา 

ก่อนท่ีเราจะเก็บภาพและบนัทึกเร่ืองราวท่ีน่าประทบัใจ นี ้

ไว้ เพ่ือเป็นก าลงัใจส าหรับคนท่ีจะหมดพลงั ให้เอาจุดออ่น

ของตนมาสร้างให้เป็นจุดแข็ง และจะสามารถก้าวเดิน

ตอ่ไปอย่างไมม่ีอปุสรรคใดมาขวางกัน้  

แง่คิดดีดี ท่ีเราไม่นึกถึงว่าจะได้ยินจาก น้องหญิง แม่ผู้

พิการทางกาย แต่จิตใจไม่เคยพิการแม้แต่น้อย ท่ีให้

หลกัการคิดการด ารงชีวิตอยู่อย่างอบอุ่น ท่ีมีบุตรชาย ด.ช.

จิร ชีพ สุมาลย์  ห รือน้องชีพ อายุ  13ปี  นัก เ รียนชั น้

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหมิงซิน และ ด.ญ.รุจาภา สุ

มาลย์ หรือ น้องเจล อายุ 5 ปี อนุบาล 2 โรงเรียนเดียวกัน

กบัพ่ีชาย ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ และอยู่เคียงข้างตลอดเวลา 

ก่อนท่ีเราจะเก็บภาพและบนัทึกเร่ืองราวท่ีน่าประทบัใจ นี ้

ไว้ เพ่ือเป็นก าลงัใจส าหรับคนท่ีจะหมดพลงั ให้เอาจุดออ่น

ของตนมาสร้างให้เป็นจุดแข็ง และจะสามารถก้าวเดิน

ต่อไปอย่างไม่มีอุปสรรคใดมาขวางกัน้ (tnews.co.th 19 

มี.ค.61) 

กาบัตรแทนคนพกิาร ไม่กระทบล้มเลือกตัง้ 

20 มี.ค. 61 - นายมี
ชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน 

กรธ. กล่าวว่า ตนไม่

ทราบว่า นายกฯ จะ

ตดัสินใจส่ง ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตัง้ ส.ส.ให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ เพราะเป็นหน้าท่ีท่ีนายกฯ ต้อง

หารือกับ ครม. ส่วนตัวมองประเด็นท่ีหลายฝ่ายกังวลว่า

กรณีกาบัตรแทนคนพิการอาจกระทบต่อการเลือกตัง้ได้ 

เพราะไม่เป็นการลับนัน้ ไม่กระทบถึงการล้มเลือกตัง้ใน

อนาคต หากเกิดเฉพาะบางหน่วย ยกเว้นแต่มีหลายหน่วย

ท่ีมีผู้ท าแทนคนพิการ.(komchadluek.net 21 มี.ค.61) 

 



๒๑ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

เดก็ 13 ปีฝันเป็นจริงเดนิได้  
อดีตก าพร้าพ่อแม่ซ า้ขาด้วน 

ก้ า ว แ ร กขอ ง ชี วิ ต 
"น้องเดะห์เซ๊าะ" วัย 
13 ปี ก าพร้าพ่อแม่
ซ า้พิการไร้ขามาแต่

ก าเนิด วันนีฝั้นเป็นจริงแล้ว ฝึกเดนิด้วยขาเทยีม 

กรณีชาวเน็ตพากันส่งก าลังใจให้เด็กวัย 13 ปี หลังแฟน

เพจ "อาสาสมัครพิทักษ์เมือง อ าเภอ หาดใหญ่" โพสต์

ข้อความว่า "ก้าวแรกของน้องเดะห์เซ๊าะ ด.ญ.ณูรฟาตินร์ 

อาบูทดัสา อายุ 13 ปี เด็กชาวสะบ้าย้อย สงขลา ท่ีก าพร้า

พ่อแม่ และพิการไม่มีขาทัง้สองข้างมาแต่ก าเนิด แต่วนันี ้

ฝันของน้องเป็นจริงแล้ว น้องก าลงัฝึกหัดเดินแล้วครับ ขอ

เป็นก าลงัใจให้นะครับ" กลายเป็นเร่ืองราวดีๆ ท่ีได้รับการ

แชร์อยู่บนโลกออนไลน์   เก่ียวกับเร่ืองนี ้วันท่ี 21 มี.ค. 

"เดลินิวส์ออนไลน์" สอบถามไปยัง นางนัยนา สยามพล 

ผอ.รร.บ้านไร่ หมู่ท่ี 5 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กล่าวว่า 

ด.ญ.ณูรฟาตินร์ เพ่ิงจะเรียนจบชัน้ป.6 อาศยัอยู่กบัพ่ีสาว

อายุ 28 ปี โดยมีเพ่ือนสนิท ด.ญ.นัดดา ดามิ เป็นเด็ก

บกพร่องทางการเรียนรู้ (ช้ากว่าปกติ) คอยช่วยอุ้มขณะท่ี

ไปเรียนหนังสือ และไม่ย้อท้อกับสภาพชีวิต ซึ่งถ้าด.ญ.

นัดดา ไม่ว่าง ก็จะมีเพ่ือนในห้องคนอื่นๆ ผลดัเปลี่ยนกัน

ช่วยอุ้มให้การช่วยเหลือ จึงสามารถเรียนหนังสือและใช้

ชีวิตอยู่กบัเพ่ือนๆ และครอบครัวอย่างมีความสขุ โดยท่ีไม่

คิดว่าตวัเองเป็นปมด้อย กระทัง่เมื่อวนัท่ี 5 ม.ค.ท่ีผ่านมา 

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะแพทย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ทีมแพทย์ 

และนักกายภาพท่ีให้ความอนุเคราะห์ จัดท าเบ้าขาเทียม 

และแล้วเสร็จในวนัท่ี 17 มี.ค. เพ่ือท่ีจะช่วยให้เด็กเดินได้ 

ซึง่แพทย์ลงความเห็นว่าควรให้ ด.ญ.ณูรฟาตินร์ แอดมิทอ

ยู่ท่ีโรงพยาบาล 15 วนั เพ่ือลองย า้และฝึกเดินเป็นครัง้แรก 

โดยจะมีพยาบาลคอยดูแลทักษะการหัดเดิน 2 ครัง้ เช้า-

เย็น/วนั แต่เด็กบอกว่ารู้สึกเจ็บท่ีต้นขา เพราะไม่เคยเดิน

มาก่อน และด้วยน า้หนกั 21 กก. แพทย์จึงต้องกรอเบ้าขา

เทียมใหม ่แตห่ากมากไปก็จะบางได้ 

 "เราท าหน้าท่ีตรงนีม้านาน แม้เขาจะจบป.6 แล้ว แต่ครูทิง้

เด็กไม่ได้ เขาเป็นเสมือนลกูไปแล้ว บอกให้เขาอดทน โชค

ดีท่ีหนูไม่เคยผ่านการเจ็บปวดมาก่อน เจ็บแค่นีห้นูต้องสู้  

เขาก็ยิม้สู้ และชู 2 นิว้ แม้ความรู้สึกจะแปลกใหม่ และ

ตื่นเต้นกบัก้าวแรกในชีวิต ครูยืนยนัวา่จะดแูลเดก็ไปแบบนี ้

ตลอด ท ามาตัง้แต่ต้นแล้ว จะทิง้เด็กไว้กลางทางไม่ได้ 

อยากให้เขาเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน จะได้ไม่ท าให้เขารู้สึก

ขาดและแตกตา่ง เดก็คนหนึง่ไม่มีขา พ่อแม่เสียชีวิต เหลือ

เพียงพ่ีสาว ดีใจแทนเดก็ท่ีวนันีม้ีขาแล้ว ได้รับโอกาส ครูไม่

รู้จะกล่าวขอบคณุเป็นหมื่นๆ ครัง้จะพอไหม ขอบคณุแทน

เด็กด้วยค่ะ" ผอ.รร.บ้านไร่ กล่าวจากใจ(เดลินิวส์ออนไลน์ 

21 มี.ค.61) 
 

เตรียมความพร้อม ส.คนพกิาร เตรียมความ
พร้อมสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ 

สมาคมกีฬาคนพิการ
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ฯ 
เตรียมความพร้อมใน
ก า ร ส่ ง นั ก กี ฬ า สู้ ศึ ก
เอเชียนพาราเกมส์ ครั้ง

ที่ 3 ที่กรุงจากาตาร์ ประเทศอนิโดนีเซีย 

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่ง

ประเทศไทยฯ เป็นประธานในงานประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2560 ท่ีห้องประขุมชัน้ 25 อาคารเฉลิมพระ
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“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยมีวาระส าคัญ

ดงันี ้ส าหรับเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬา

ไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 ท่ีกรุงจากาตาร์ 

ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวนัท่ี 6-13 ต.ค.ทางสมาคมฯ 

ได้เร่ิมต้นเก็บตัวนักกีฬาด้วยงบประมาณจากสมาคมฯ 

จากในโครงการ เส้นทางฝันสู่โตเกียว 2020 หรือ ดรีม ทู 

โตเกียว 2020 โปรเจ็ค เพ่ือเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขนัพาราลิมปิกเกมส์ ครัง้ท่ี 16 ท่ี กรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ น วันท่ี 25 ส.ค.-6 ก.ย.2020 ทัง้หมด 7 ชนิดกีฬา 

ได้แก่  วีลแขร์เทนนิส, ยิงปืน, ยกน า้หนัก, ว่ายน า้, กรีฑา

แขน-ขา, แบดมินตนั, วีลแชร์ฟันดาบ ซึง่นกักีฬาชุดนีก้็คือ

ชุดท่ีเตรียมไว้ส าหรับเอเชียน พาราเกมส์ รวมทัง้ยังมีอีก

หลายชนิดกีฬาประมาณ 6 ชนิดกีฬา ท่ีไมไ่ด้อยู่ในโครงการ 

แตส่มาคมฯ ก็ได้เร่ิมเก็บตวัไปแล้ว โดยใช้งบประมาณของ

สมาคมฯ ได้แก่ วีลแชร์เรซซิ่ง, เทเบิลเทนนิส, ยิงธนู, วีล

แชร์บาสเกตบอล, โบว์ลิ่ง, วอลเลย์บอลนั่ง โดยทางการ

กีฬาแห่งประเทศไทย ก าหนดให้เก็บตวัในวนัท่ี 8 เม.ย.นี ้

ทัง้หมด 13 ชนิดกีฬา 

  นอกจากนี ้เมื่อปีท่ีแล้ว สมาคมฯ ได้จดัโครงการพาน้อง

ไปดพ่ีู เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้นกักีฬาคนพิการก้าวไกล

และยัง่ยืน โดยพานกักีฬาดาวรุ่งไปชมการแข่งขนัอาเซียน 

พาราเกมส์ ท่ีมาเลเซีย เป็นครัง้แรก แตใ่นปีนี ้จะมีโครงการ

ปีท่ี 2 เพ่ือไปชมการแข่งขนักีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 

ท่ีกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันท่ี 6-13 

ต.ค.โดยปีนี ้ได้การสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย และ

น่าจะส่งนกักีฬาในระดบัดาวรุ่งไปชมการแข่งขัน เพ่ือหวัง

การพฒันาตอ่ยอดในอนาคตข้างหน้า 

ในปีนี ้ทางสมาคมฯ ยังมีการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขนัแบดมินตนัคนพิการนานาชาติ รายการ ไทยแลนด์ 

พารา-แบดมินตนั อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 ท่ีอินดอร์สเต

เดีย้ม หัวหมาก กกท. ระหว่างวนัท่ี 20-30 ก.ค.2561 โดย

ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ใน

เร่ืองฝ่ายเทคนิค ผู้ตดัสิน และการจัดการแข่งขัน  ต่อด้วย

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการนานาชาติ พีทีที 

ไทยแลนด์ โอเพ่น 2018 ท่ีสนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 

วนัท่ี 15-18 ธ.ค.2561   ขณะท่ีในประเทศไทย การแข่งขนั

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั ง้ ท่ี  36  “น า้กกเกมส์” ท่ีจ.

เชียงราย วันท่ี 18-22 ม.ค.2562 มี 18 ชนิดกีฬา ในส่วน

ของกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหว มี 12 ชนิดกีฬา มี 

กรีฑา, วีลแชร์เทนนิส, เปตอง, ยิงปืน, ยกน า้หนกั, วีลแชร์

บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, ว่ายน า้, วอลเลย์บอลนั่ง, 

ยิงธนู, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส โดยทางสมาคมฯ ได้

เสนอทางส านกังานกกท.จ.เชียงราย ให้บรรจุจกัรยาน, เท

ควนัโด, โบว์ลิ่ง เป็นกีฬาสาธิต(tnews.co.th 24 มี.ค.61) 
 

พาเดก็ๆ ผู้ด้อยโอกาสขึน้เรือหลวง  
ล่องทะเลอ่าวสัตหีบ แด่น้องๆ ผู้มีความหวัง 

วั น ท่ี  25 มี น า ค ม 

2561  กองทัพเรือ ได้

จัด เรือหลวงมัตโพน 

และเรือหลวงทองแก้ว 

พร้อมก าลงัพล น าเด็กและเยาวชนผู้ ด้อยโอกาสท่ีเข้าร่วม

โครงการแด่น้องผู้ มีความหวัง ล่องเรือ จากท่าเรือแหลม

เทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี ชม

อ่าวสัตหีบ ใช้ระยุเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ เพ่ือเปิด

โอกาสให้เด็กและเยาวชนเหล่านีไ้ด้รับการพัฒนาทัง้ทาง

ร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวงัใน

ชีวิต ด้วยความเมตตา กรุณาจากสงัคมรอบข้าง 
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กองทัพเรือ ร่วมกับ กองทุนเพ่ือเพ่ือน องค์กรเด็กและ

ภาคเอกชนได้จดัให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวงัขึน้เป็น

ประจ าทุกปี โดยปีนีเ้ป็นครัง้ท่ี 28 ก าหนดจัดขึน้ระหว่าง

วนัท่ี 23 ถึง 25 มีนาคม 2561 โดยการน าเด็กและเยาวชน

ผู้ ด้อยโอกาส เด็กพิการซ า้ซ้อนและเด็กก าพร้า จ านวน 

1,159 คน จากท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรม 

ประกอบด้วย มูลนิธิธรรมานุรักษ์ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 

มูลนิธิเด็ก กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว โรงเรียนกระโปรงแดง มลูนิธิคณุพ่อ

เรย์ บ้านขอบพระคุณ ปากเกร็ด FORDEC บ้านเด็กตา

บอด จังหวดัลพบุรี บ้านเด็กตาบอด จังหวดันครราชสีมา 

บ้านเดก็ตาบอด จงัหวดัขอนแก่น ศนูย์สงเคราะห์เด็กอ่อน 

จังหวัดอุดรธานี VFC จังหวัดอุตรดิตถ์ กองทุนแม่ เขต

วฒันา ศนูย์ผู้ลีภ้ยักรุงเทพฯ คณะภคินีศรีชมุพาบาล สถาน

สงเคราะห์เด็ก จงัหวดัระยอง ศนูย์การศกึษาพิเศษประจ า

จังหวัดนนทบุรี  บ้านคามิเลี่ยน บ้านดนตรีไทย ผู้ น า

เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กชาวเขาอ าเภอสัน

ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ นกัเรียนชาวเขา โรงเรียนบ้านห้วย

ไคร้ อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากนัน้ การจดั

กิจกรรมในครัง้นีม้ีอาสาสมัครทัง้จากในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศ

อาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดแูลเดก็ด้อยโอกาส 

ส าหรับกิจกรรมท่ีได้จดัขึน้ในครัง้นี ้ประกอบด้วย งานเลีย้ง

ต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน า้ทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้

เด็ก ๆ ลงเล่นน า้ทะเล โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากกองทัพเรือให้

ความปลอดภยัอย่างใกล้ชิด กีฬาชายหาด การลงเรือหลวง

และล่องเรือชมทศันียภาพทางทะเลบริเวณอ่าวสตัหีบ ชม

การสาธิตการดบัเพลิง กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

(เก็บขยะชายหาด) ข่ีม้า (อาชาบ าบัด) ให้แก่เด็กพิเศษ 

นอกจากนัน้จะมีการออกร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม ของหวาน 

จากผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็ก

และเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานตลอดการจดั

โครงการฯ(tnews.co.th 25 มี.ค.61) 
 

'ฝังเข็ม'กระตุ้นกล้ามเนือ้ 
ผู้ป่วยสโตรก ช่วยลดตาย-พกิาร 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ศกึษา

ข้อมูลพบว่าการ “ฝังเข็ม” ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

นัน้ สามารถช่วยฟืน้ฟูกล้ามเนือ้ของผู้ ป่วยได้ดีขึน้ จึงเสนอ

ให้บรรจุเข้าไปเป็นหนึ่งในวิธีการรักษา การท่ีคนไทยกินดี

อยู่ดีในทุกวนันีไ้ม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากโรคภยัไข้

เจ็บ เพราะพบวา่มีแนวโน้มท าให้โรคท่ีเกิดจากการกินดีอยู่

ดีเกินไปเพ่ิมมากขึน้อย่างเช่น เบาหวาน ความดนั ซึง่เป็น

โรคท่ีสามารถน าไปสู่โรคหลอดเลือดในสมอง หรือสโตรก 

ได้อีกด้วย ย่ิงเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายวุนันีท้ าให้อบุัติการณ์โรค

เพ่ิมขึน้ไปอีก 

ทัง้นี ้นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บอกว่า  คนท่ีป่วย

เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนัน้มีความเสี่ยงท่ีวันหนึ่ง

อาจจะเกิดเส้น เลือดในสมองแตก หรือตีบขึน้มาได้ ซึ่งไม่

ว่าจะแตก หรือตีบต่างก็อันตรายด้วยกันทั ง้สิน้ นับเป็น
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ภาวะท่ีต้องเร่งรีบเข้ารับการรักษาให้เร็วท่ี สุด โดยแพทย์

มกัให้การผ่าตดั อย่างไรก็ตาม เราพบว่า หลังแพทย์ท า

การผ่าตัดรักษาจนผู้ป่วยอาการดีขึน้แล้ว เม่ือกลับไป
พักฟ้ืนต่อที่บ้านตัวผู้ป่วยหรือญาติ อาจจะดูแลไม่ถูก
วิ ธี จึงพบผู้ป่วยเกิดปัญหาต้องกลับมาที่ รพ.ซ า้  
ยกตัวอย่าง อาการของโรคอย่างหน่ึงคือท าให้แขน 
ขา อ่อนแรง การมีแผลกดทบั เป็นต้น  

ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก แม้วา่ช่ือจะบอกวา่เป็นแพทย์ทางเลือก แตก่รมก็

ได้มีการศึกษาข้อมูลพบว่าการ “ฝังเข็ม” ตามศาสตร์

การแพทย์แผนจีนนัน้ สามารถช่วยฟื้นฟูกล้ามเนือ้ของ

ผู้ ป่วยได้ดีขึน้ จึงเสนอให้บรรจุเข้าไปเป็นหนึ่งในวิธีการ

รักษาโรคหลอดเลือดสมองร่วมกบัการแพทย์แผนปัจจุบัน 

“ท่ีเราผลกัดนัให้ การฝังเข็มตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเข้า

ไปอยู่ในหออภิบาลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 

Unit) นัน้ ไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรก็ได้ท่ีเป็นทางเลือกไปใส่ แต่

เพราะได้มีการศกึษาและรับรองว่า การฝังเข็มร่วมกับการ

รักษาแพทย์แผนปัจจุบนันัน้ได้ผลดี สามารถลดอตัราการ

เสียชีวิตหรือทพุพลภาพลงได้มาก” 

นพ.เกียรติภูมิ บอกอีกว่า ท่ีผ่านมามีการรักษาด้วย การ

ฝังเข็มอยู่แล้ว แตเ่ป็นแบบกระจดักระจาย ไม่ได้อยู่รวมกบั

การแพทย์แผนปัจจุบนั การที่เอามาอยู่รวมกันนับเป็น

ผลดีมากกว่า เพราะบางครัง้ผู้ป่วยรับการรักษาแผน
ปัจจุบันอยู่  หากอยู่ระหว่างการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
จะได้รู้ว่าไม่ควรฝังเข็ม เพราะจะท าให้เลือดออกมาก
ขึน้ได้ 

เพราะฉะนัน้ ช่วงที่ เหมาะสมในการรักษาด้วยการ

ฝังเข็ม คือหลงัการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบนัแล้ว อยู่

ระหว่างการฟื้นฟูร่างกาย แล้วผู้ ป่วยยังมีอาการ แขน ขา 

อ่อนแรง จากการท่ีสมองถูกกระทบกระเทือน การฝังเข็ม

จะช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนือ้กลบั มาแข็งแรงเร็วขึน้ โดยท า

ร่วมกบัการกายภาพ บ าบดั 

นับเป็นตัวอย่างหน่ึงของการน าเอา การ
รักษาโรคที่ได้รับการรับรองแล้วว่าได้ผล น ามาเสริม
ในระบบทัง้แพทย์แผนปัจจุบัน ไทย จีน ผลดีย่อมตก
อยู่ กับผู้ป่วยทัง้สิน้ จะได้รู้ว่าช่วงไหนควรรักษาด้วย
วิธีใด ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ป่วยทิง้การรักษาแผนปัจจุบัน
ไปเส่ียงรับการรักษาทางเลือกที่ยังไม่มีการรับ รอง

เหมือนที่ เกิดขึน้อยู่ เนือง ๆ ในปัจจุบัน(เดลินิวส์

ออนไลน์ 24 มี.ค.61) 
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ทุกสิ่งส าคัญที่ “ใจ” 

“...การสร้างสรรค์ความเจริญมัน่คงนี ้

นอกจากจะอาศยัความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้ว  

ยงัจะต้องมีรากฐานท่ีดีหลายอยา่งประกอบพร้อมกนัด้วยจงึ 

จะสมัฤทธ์ิผลท่ีแนน่อน” 

รากฐานสว่นส าคญัท่ีสดุประการหนึง่ก็คือ “ใจ” 

 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 



๒๕ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

Learn Corporation ท่ีอยู่ อาคารวิทยกิตติ์ ชัน้ 
๑๓ ซอย จุฬาลงกรณ์ ๖๔ ถ.พระราม ๑ แขวง/เขต 
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  รับ Call Center 

๑ อัตรา รายละเอียดงาน งาน Call Center รับสาย,
โทรออก (ไม่ใช่งานขาย) ท าเก่ียวกับการจดัเก็บข้อมูล 
ดูกล้องวงจรปิด  ตรวจสอบพนักงาน งานอ่ืนๆตามท่ี
ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดิน

ได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ๒๒-๓๐ ปี วฒุิ ม.๖  สวสัดกิาร  
ปรับเงินเดือนประจ าปี กองทุนประกันสังคม  โบนัส
ประจ าปี (ตามผลประกอบการ) เงินช่วยเหลือกรณีเกิด
ประสบ ภยัพิบตัิ ของเย่ียมผู้ ป่วย / คลอดบุตร ส าหรับ
พนกังาน วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี ๖ วนัต่อปี เม่ืออายุ
งานครบ ๑ ปี ติดต่อ...คณุนนัทณัฏฐ โทรศพัท์ ๐๖๑-
๒๖๕๑๐๑๓ อีเมล์ nantanutt.sah@ondemand.in.th  

Lufthansa Services (Thailand) Ltd. ท่ี อยู่  
๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนบางนา-ตราด ต าบลราชาเทวะ เขต
บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐  รับผู้ช่วยฝ่าย
บัญชี ๑ อัตรา  รายละเอียดงาน สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษขัน้พืน้ฐานได้ เดินทางมาปฏิบัติงานท่ี
สนามบินสุวรรณภูมิสะดวก หากมีความรู้ทางด้าน
บญัชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถเดนิได้ ส่ือสารได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 
๒๒-๓๕ ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  ติดต่อ...
โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๔๒๔๙๕ แฟกซ์ ๐๒-๑๓๔๒๒๑๙ 
อีเมล์ hr@lst-thai.com 

บริษัท โอ.อี.ไอ. พาร์ท จ ากัด ท่ีอยู่ ๙๒๖ 
หมู่ ๑๕ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมทุรปราการ ๑๐๕๗๐ รับพนักงานทั่ วไป ๒ อัตรา 
รายละเอียดงาน ตามความเหมาะสมของงานท่ี

สอดคล้องกบัความสามารถ  เวลาท างาน วนัจนัทร์-วนั
เสาร์ เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. คุณสมบัติ คนพิการ

ทางการเคล่ือนไหว หรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง 
อายไุมเ่กิน ๔๐ ปี  ตดิต่อ...โทรศพัท์ ๐๒-๗๐๖-๐๑๔๖  
อีเมล์ hr@oeiparts.com 

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป 
จ ากัด  ท่ีอยู่ ส านกังานใหญ่ เลขท่ี ๗๖๗ ซอยวดัไผ่เงิน 
ถนนวดัไผ่เงิน ทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
๑๐๑๒๐  รับพนักงานธุรการ/การจัดการทั่ วไป ๕ 
อัตรา  รายละเอียดงาน งานตามความเหมาะสมตาม
ต าแหน่งงาน คุณสมบัติ คนพิการท่ีดูแลตนเองได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๔๕ ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศกึษา  
ติดต่อ...คุณเปรมสุดา ชิณวงศ์พรหม โทรศพัท์ ๐๒-
๖๗๔-๗๙๙๐-๙ ตอ่ ๒๗๑ , ๐๙๑-๑๑๙๙๐๙๕  อีเมล์ 
premsuda.chi@deksomboon.com 

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จ ากัด  ท่ี
อยู่ ๑๓๙/๑๑ หมู่ ๒ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  รับพนักงานต้อนรับ 
๑ อัตรา รายละเอียดงาน รับโทรศพัท์ ตอบข้อซกัถาม 
ให้ข้อมูลต่างๆดแูลรับผิดชอบและต้อนรับผู้ ท่ีมาติดต่อ 
(สมุดบนัทึก/บตัรผู้ เข้ามาติดต่อ) งานอ่ืนๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  คุณสมบัติ คนพกิารท่ีช่วยเหลือตนเอง

ได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ๒๒ ปีขึน้ไป มีมนษุยสมัพนัธ์ มี
ทกัษะการส่ือสารท่ีดี มีความอดทน รับผิดชอบต่องาน
ท่ี ไ ด้ รั บมอบหมาย  มี พื น้ ฐ าน  Microsoft Office 
สวัสดิการ ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัสประจ าปี 
ประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ชดุยนูิฟอร์ม ฯลฯ 
ติ ด ต่ อ . . .คุณป ริชาติ   ลุยสอน  โทรศัพ ท์  ๐๒ -
๙๘๒๐๙๘๗ อีเมล์ hrofficenet@gmail.com 

mailto:nantanutt.sah@ondemand.in.th
mailto:hr@oeiparts.com
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บริษัท พี.เอ็น.แอล. จ ากัด  ท่ีอยู่ ๒๕/๒-๓ 
ซอยปุณณวิถี ๒๐ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กทม. รับพนักงานคีย์ข้อมูล ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน คีย์ข้อมลูลงคอมพิวเตอร์  คุณสมบัติ 

พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง อายุ ๒๐-
๓๕ ปี วุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. ขึน้ไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
(Microsoft Word, Excel, Power point)  มี ค ว า ม
ละเอียดรอบคอบในการท างาน ติดต่อ...คณุพรพรหม 
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ - ๓ ๓ ๒ ๗ ๗ ๗ ๕ - ๘ ๒   อี เ ม ล์  
personnel@pnlcompany.com 

บริษัท บัน จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๙ ซอยรามค าแหง 
๒๒ (จิตตรานุเคราะห์) ชัน้ ๒ แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ รับพนักงานฝ่ายผลิต/ควบคุม
คุณภาพ ๓ อัตรา  รายละเอียดงาน ผลิต ควบคุม
คุณภาพสินค้าจามเป้าหมาย ทัง้ด้านปริมาณและ
คุณภาพ ดูแลวัตถุดิบและสินค้าให้เรียบร้อย รวมถึง
ดูแลความสะอาดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการผลิต  
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
เพศชาย/หญิง อายรุะหว่าง ๑๘-๓๕ ปี วฒุิ ม.๓ ขึน้ไป 
ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์  สวสัดกิาร คา่คอมมิชชัน่ 
ประกันสงัคม ประกันอุบตัิเหต ุกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนสั เบีย้ขยนั  เงินช่วยเหลือ
กรณีต่างๆ ฯลฯ  ติดต่อ...คณุอาทิตยา โทรศพัท์ ๐๒-
๗๑๖๒๒๓๓ ต่อ ๑๑๘, ๐๙๘-๖๓๕๙๘๕๖  อีเมล์ 
thitiporn.r@bun.co.th 

บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ จ ากัด  ท่ีอยู่ 
๗๔ ถนนสขุมุวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กทม. ๑๐๑๑๐ รับพนักงานธุรการ ๑ อัตรา  
รายละเอียดงาน งานธุรการ รับโทรศัพท์ ต้อนรับ
บุคคลภายนอก พิมพ์ข้อมูลและงานเอกสาร แยก

จดหมายและเอกสาร  คุณสมบัติ  คนพิการที่

สามารถเคล่ือนไหวได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ๑๘ ปีขึน้
ไป ไมจ่ ากดัวฒุิการศกึษา มีมนษุยสมัพนัธ์ดี  สวสัดกิาร 
ประกันสังคม กองทุนทดแทน เสือ้ยูนิฟอร์ม ประกัน
ชีวิต (ตามเง่ือนไขบริษัท) ตรวจสุขภาพประจ าปี 
กิจกรรมสังสรรค์ ประเมินปรับประจ าปี (ตามเง่ือนไข
บริษัท) โบนัส (ตามเง่ือนไขบริษัท)  ติดต่อ...คุณ
ศุภวรรณโทรศัพท์ ๐๒-๒๖๐๖๐๐๐ ต่อ ๒๐๑-๒๐๔ 
แฟ ก ซ์  ๐๒ -๒๖๐๐ -๖๐๐๐  ต่ อ  ๓๐๐  อี เ ม ล์  
hr.akando@gmail.com  

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ ๕๐/๒๓๔-๒๗๕ หมู่ท่ี ๓ ต าบลลาดสวาย อ าเภอ
ล าลูกกา ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ รับพนักงานสนับสนุน
งาน ๕ อัตรา รายละเอียดงาน ช่วยงานเอกสาร งาน
จัดชุดเซ็ทสินค้า ส่งเอกสาร และช่วยเหลืองานตาม
ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ  คนพิการทางการ

ส่ือสาร (ใช้เคร่ืองช่วยฟัง) เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.๖-
ป.ตรี สวสัดิการ ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินกู้พนักงาน รถรับ-ส่ง 
พนักงาน งานเลีย้งสังสรรค์ประจ าปี ติดต่อ...ฝ่าย
บคุคล โทรศพัท์ ๐๒-๕๗๗๘๘๘๘ ตอ่ ๒๓๐๗-๘ อีเมล์ 
hrrecruit@panrcgroup.com 

บริษัท ยางโอตานิ จ ากัด  ท่ีอยู่  ๕๕ หมู่ ๗ 
ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐  รับ
พนักงานทั่วไป ๑๐ อัตรา คุณสมบัต ิพกิารทางการ
เคล่ือนไหว  สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/
หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป วุฒิ ป.๖ ขึน้ไป  สวัสดิการ 
โบนัส เบีย้ขยัน ชุดฟอร์ม กองทุนสงเคราะห์พนกังาน 
ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ วันหยุด

mailto:hr.akando@gmail.com


๒๗ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

พักผ่อนประจ าปี ประกันสังคม ฯลฯ  ติดต่อ...ฝ่าย
บคุคล โทรศพัท์ ๐๓๔-๓๒๕๐๐๐ ตอ่ ๑๐๖, ๒๒๗  

บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ จ ากัด ท่ีอยู่  
๗๔ ถ.สุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กทม. ๑๐๑๑๐ รับพนักงานธุรการ ๑ อัตรา  
รายละเอียดงาน งานธุรการ รับโทรศพัท์ ต้อนรับบุคล
ภายนอก พิมพ์ข้อมลู งานเอกสาร แยกจดหมายต่างๆ 
คุณสมบัต ิคนพกิารที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/
หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป มีมนุษยสัมพันธ์ดี สวัสดิการ 
ประกันสังคม กองทุนทดแทน ชุดยูนิฟอร์ม กิจกรรม
สงัสรรค์ ประกนัชีวิต โบนสั ฯลฯ ติดต่อ...คณุศภุวรรณ 
โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๐๖๐๐๐ ต่อ ๒๐๑-๒๐๔  อีเมล์ 
hr.akando@gmail.com 

 

คนพกิารต้องการท างาน 

นายสุพจน์  ขันธศักดิ์   อายุ ๔๘ ปี วุฒิ

การศึกษาระดบั ปวช. พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ 
ต้องการงานทั่ วไป หรืองานตามความเหมาะสม  
สามา รถ ขับรถ ไ ด้  ติ ด ต่ อ…โทรศัพ ท์  ๐๖๑-
๕๐๒๖๘๑๘  

นายพันธการ  โสวัตร  อาย ุ๓๕ ปี วุฒริะดบั
ปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้  
ต้องการท างานทั่ วไป งานตามความเหมาะสม  
ตดิต่อ…โทรศพัท์ ๐๙๕-๘๕๔๒๖๑๙  

นายสุวรรณ ค าปานแป้น อายุ ๓๔ ปี วุฒิ

ระดบัประถมศกึษาปีท่ี ๖  พิการทางด้านร่างกาย-เดิน
ได้ (ใช้ไม้วอกเกอร์) ต้องการท างานทั่วไป ตามความ
เหมาะสม  มีประสบการณ์การท างานด้านฝ่าย
ขายมาก่อน ติดต่อ…โทรศัพท์ ๐๖๑-๓๙๗๓๙๓๒ 
หรือ อีเมล์ suwans2012@gmail.com  

นายวชิรพรรษ  ชิณศรี   อายุ ๒๓ ปี วุฒิ

ระดบัปริญญาตรี  พิการทางการได้ยิน (หตูงึ)  ต้องการ
งานทั่ วไป หรืองานตามความเหมาะสม  สามารถ
ท างานด้านถ่ายภาพ/วีดีโอ ตัดแต่งภาพ และ
สามารถใช้คอมได้เป็นอย่างดี  ติดต่อ…โทรศพัท์ 
๐๙๐-๙๙๔-๑๒๖๒  หรือ อีเมล์ maipalm@live.com 

นางสาวกวิตา  ศรแก้ว   อายุ ๒๔ ปี  วุฒิ

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้  ต้องการงานทางด้านพนักงานฝ่าย
ผลิต งานทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม  ติด
ต่อ...โทรศพัท์ ๐๖๒-๓๕๙๙๒๒๑  

นางมนธิวารี  แจ่มจันทร์  อายุ ๓๒ ปี วุฒิ

ระดับ ปวช.  พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้  ต้องการ
งานในพืน้ที่ จังหวัดอุบลราชธานี  มีประสบการณ์
การท างานธุรการ เอกสาร มีความละเอียด 
รอบคอบในการท างาน  ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๘๙-
๙๙๖๖๕๑๘  montiwaree_satwong@hotmail.com 

นางสาวดวงพร  วิเศษสกุลเดช  อาย ุ๓๓ ปี  
วุฒิ ระดับปริญญาตรี  พิการทางด้านการไ ด้ยิน  
ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร งานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ คี ย์ ข้อมูล หรืองานตามความ
เหมาะสม  มีประสบการณ์การท างานทางด้านงาน
เอกสาร ส่ังซือ้ คีย์ข้อมูล  ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๕-
๒ ๕ ๓ ๑ ๓ ๙ ๘   Line : koy_koy2527  อี เ ม ล์  
dnangporn_koy123@gmail.com 
 

 
 
 
 
 



๒๘ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

 
ช่ืนชม สาวพกิารไทยไร้ขา ถูกทิง้วัดตัง้แต่แบเบาะ กลายเป็นนางแบบดังระดับโลก 

 
ส่ือนอกยกย่อง กันยา เชสเซอร์ สาวไทยพกิารไร้ขาทัง้สองข้าง ถูกทิง้วัดตัง้แต่แบเบาะ แต่มีจติใจที่เข้มแขง็ ท าให้

วันนีก้ลายเป็นนางแบบแบรนด์ดังระดับโลกหลายแบรนด์ และยังเล่นกีฬาหลากหลายประเภท 

เมื่อ 21 มี.ค.61 เว็บไซต์ VT รายงานช่ืนชม นางสาวกนัยา เชสเซอร์ (Kanya Sesser) สาวพิการชาวอเมริกนัเชือ้สายไทย วยั 

25 ปี ซึง่ก าเนิดมาพิการไร้ขาทัง้สองข้าง ถูกน ามาทิง้ไว้ในวดัตัง้แต่ยงัแบเบาะ ทว่าด้วยความท่ีเธอไม่ยอมจ านนต่อโชคชะตา 

ท าให้วนันีเ้ธอกลายเป็นนางแบบให้กบัแบรนด์ดงัระดบัโลกหลายแบรนด์ รวมทัง้ไนกี ้และยงัเป็นนกักีฬาเล่นกีฬาหลากหลาย

ประเภท ไมว่า่จะเป็นกีฬาโต้คลื่น หรือสเกตบอร์ด กันยา เชสเซอร์ เคยให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์ก เดล่ี นิวส์ ว่า ‘ฉนัสนกุกบั

การหารายได้จากมนัและฉักรักท่ีจะแสดงให้ผู้คนได้เห็นว่าอะไรคือความสวยงามท่ีสามารถเป็นได้ ภาพเหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึง

ความเข้มแข็งของฉัน การเป็นนางแบบเป็นบางสิ่งท่ีสนุก และมนัแสดงให้เห็นเร่ืองราวของฉัน ฉันมีความแตกต่างและนัน่คือ

ความเซก็ซี่ ฉนัไมจ่ าเป็นต้องมีขาท่ีท าให้รู้สกึเซก็ซี่’ โดยกนัยา ยงับอกด้วยวา่ ‘คนจ านวนไมม่ากนกัท่ีมีความเช่ือมัน่ให้ตระหนกั

ถึงความเข้มแข็งของตวัเองท่ีอยู่ข้างใน คนส่วนใหญ่ปิดกัน้ตัวเอง เพราะสงัคมท าให้พวกเขารู้สึกขีข้ลาดกับสถานการณ์ท่ี

เป็นอยู่ ซึง่คณุต้องสร้างความแตกตา่งให้กบัตวัคณุเอง เพราะไมม่ีใครจะท าให้คณุได้’ 

นอกจากนัน้ กนัยา ซึง่ปัจจบุนัพ านกัอยู่ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ  ยงัได้เขียนข้อความลงในบลอ็กของแบรนด์ชัน้น า อย่าง 

‘บิลลาบอง’ (Billabong) ท่ีเธอเป็นนางแบบให้กบัแบรนด์นีด้้วยวา่ ตัง้แต่ฉนัอายนุ้อยมากๆ การมีชีวิตอยู่คือการมีชีวิตแบบไม่มี

ลิมิต และไม่หวาดกลวัท่ีจะท าสิ่งใหม่ๆ  เพราะถงึแม้มีบางอย่างท่ีอาจท าให้ไมส่ามารถท าได้ แตม่นัก็ไม่สามารถหยุดยัง้เธอจาก

การพยายามและค้นหาวิถีทางท่ีจะท าตามแนวทางของเธอเอง 

ทัง้นี ้กันยา เชสเซอร์ เกิดมาพิการไร้ขาทัง้สองข้าง ถูกน ามาทิง้ไว้ท่ีวดัแห่งหนึ่ง จากนัน้ได้อยู่ในความดูแลของสถานสงัคม

สงเคราะห์ในไทย ก่อนจะได้รับการอปุการะไปอยู่กบัครอบครัวใหมใ่นสหรัฐฯ ตัง้แต่อาย ุ5 ขวบ โดยกนัยา เชสเซอร์ ได้เร่ิมพา

ตวัเองเคลื่อนท่ีด้วยวีลแชร์ ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้สเกตบอร์ด ซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นให้เธอช่ืนชอบกีฬาเอก็ซ์ตรีมอย่างสดุๆ จนได้ก้าว

เข้าสูว่งการนางแบบตัง้แตอ่ายุ 15 ปี และขณะนีเ้ธอยงัเป็นนกัพดูสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้คนด้วย.(ไทยรัฐออนไลน์ 21 มี.ค.

61) 



๒๙ 

“เส้นทางชีวติ ไมเ่คยมี ทางต้น ตราบใดทีชี่วติเรานัน้ ยงัมี ลมหายใจ” 

ชวนชมคอนเสิร์ตเพลงละครบรอดเวย์ น ารายได้ช่วยเดก็โรคหัวใจ 

 

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ร่วมกับ บริษัท บี มิวสิคัล จ ากัด เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลบี มิวสิคัล แชร์ริตี ้

คอนเสิร์ตหารายได้สนับสนุนโครงการผ่าตัดนอกเวลาราชการ  เพ่ือหารายได้สนบัสนุนโครงการรักษาเดก็โรคหวัใจพิการ

แต่ก าเนิดด้วยการผ่าตดัและการใช้สายสวนหัวใจนอกเวลาราชการ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ร่วมกับ บริษัท บี มิวสิคลั จ ากัด 

เตรียมจดัคอนเสิร์ตการกศุล “บี มิวสิคลั แชร์ริตี ้คอนเสิร์ต” ในวนัเสาร์ท่ี 5 พ.ค. เวลา 19.00 น. และวนัอาทิตย์ท่ี 6 พ.ค. 2561 

เวลา 14.00 น. ณ เอม็ เธียเตอร์ (ถนนเพชรบรีุตดัใหม)่  โดยภายในงานแถลงข่าวเม่ือวนัท่ี 19 มี.ค. ท่ีผ่านมา ณ ห้องศาลาแดง 

โรงแรมดสุิธานี ยงัมีการเปิดตวัเคร่ืองประดบั 2 ชิน้จากสวารอฟสกี ้เจมสโตนส์ และเคร่ืองตกแตง่บ้าน จากสวารอฟสกี ้คริสตลั 

ท่ีมอบให้มลูนิธิฯเพ่ือน าไปประมลูหารายได้สมทบในโครงการฯอีกด้วย 

เพลงท่ีเลือกน ามาแสดงเป็นเพลงจากละครบรอดเวย์ทัง้จากละครระดบัคลาสสิคท่ีเป็นท่ีรู้จดั เช่น เดอะ คิง แอนด์ ไอ , ซนัเซต 

บเูลวาร์ด, เอนิธิ. โกส์, เดอะไลอ้อน คิง และจากละครเพลงยอดฮิตในปัจจุบนัอย่าง แฮมิลตนั เป็นต้น บตัรคอนเสิร์ตจ าหน่าย

ในราคา 3,000, 2,500, 2,000, 1,500, 1,000 และ 800 บาท ส าหรับนักเรียนท่ีแสดงบัตรประจ าตวั ซือ้บัตรได้ท่ีไทยทิกเก็ต

เมเจอร์ ทกุสาขา, www.thaiticketmajor.com sinv g[viNFmiLyrmN 0-2262-3456 ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป(เดลินิวส์ออนไลน์ 20 

มี.ค.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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