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สาร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๕   เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 

ลงทะเบียนคนจนรอบเก็บตก พุ่งเป้าคนพกิาร-คนชรา-ผู้ป่วยตดิเตียง 

 รัฐเปิดลงทะเบียนคนจนรอบเก็บตก จัดทีมไทยนิยมลงพืน้ท่ี

ให้กรอกใบสมคัรถึงบ้าน พุ่งเป้าคนพิการ ผู้สงูอายุ ผู้ ป่วยติด

เตียง คาดมีผู้ลงทะเบียน 1 ล้านคน เร่ิมใช้บัตรเดือน ต.ค.นี ้

พร้อมเพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600 บาท 

และให้บตุรจาก 2 คน เป็น 3 คน โอนเงินเข้าบญัชีย้อนหลงัให้

ด้วย  

 “เป็นข่าวดีส าหรับประชาชนท่ีไม่ได้ลงทะเบียนรอบท่ีผ่านมา เน่ืองจากตามโครงการไทยนิยมยัง่ยืน จะมีทีมลงไปส ารวจพืน้ท่ี 

ซึง่ลงไปแล้ว 3 รอบ เบือ้งต้นได้รับเสียงตอบกลบัมาจากประชาชนว่า การลงทะเบียนรอบท่ีผ่านมา ประชาชนจ านวนมากไมไ่ด้

ไปลงทะเบียน เพราะความไม่สะดวก เช่น เป็นผู้ สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ ป่วยติดเตียง และเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะท่ีสาขาของ

ธนาคาร 3 แห่ง แต่รอบนีที้มไทยนิยมยั่งยืนจะลงไปถึงพืน้ท่ีภายในวนัท่ี 30 มิ.ย.นี ้และให้กรอกใบสมคัรท่ีชุมชน โดยในใบ

สมคัรจะให้แสดงความจ านงวา่ต้องการพฒันาตนเองด้วยหรือไม”่  

ส าหรับคณุสมบตัิผู้ ท่ีจะลงทะเบียนยงัเหมือนเดิม เช่น สญัชาติไทย อาย ุ18 ปีขึน้ไป มีรายได้ไมเ่กิน 100,000 บาท ใน

ปี 59 ไมเ่ป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ จะต้องเป็นบ้าน หรือทาวน์เฮาส์พืน้ท่ีไมเ่กิน 25 

ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีท่ีอยู่อาศยัและใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ต้องมีท่ีดินเพ่ือการเกษตรไม่เกิน 

10 ไร่ และเพ่ือการอื่นท่ีไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่ นอกจากนี ้พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังสั่งให้

กระทรวงการคลงั และกระทรวงพาณิชย์หามาตรการเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช้สิทธ์ิของผู้ มีบตัร ท่ีร้านค้าประชารัฐ เพราะคนท่ีมา

ลงทะเบียนท่ีเป็นผู้ พิการ ผู้ ป่วยติดเตียง จะไม่สามารถไปใช้สิทธ์ิท่ีร้านประชารัฐได้ จึงต้องมีมาตรการอ านวยความสะดวกให้

ด้วย 

ขณะเดียวกนั ก าหนดให้ผู้ประกนัตนมีสิทธ์ิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร อายุไม่เกิน 6 ปี จากคราวละ

ไม่เกิน 2 คน เป็นไม่เกิน 3  คน มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 20 ต.ค.58 โดยกองทุนประกนัสงัคมจะโอนเงินส่วนต่างท่ีเพ่ิมขึน้ท่ีให้

ย้อนหลงัเข้าบญัชีของผู้ รับประกนัตน ส่งผลให้มีผู้ประกนัตนมีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์บตุร 1.2 ล้านราย จ านวนบตุร 1.3 ล้าน

คน.(ไทยรัฐออนไลน์ 29 พ.ค.61) 
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พก.ช่ืนชมหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมจ้างงานคนพกิาร 

 

 

 

 

 

พก.ชื่นชมหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมผลักดันจ้างงานคนพิการต่อเน่ืองตาม

เป้าหมาย 12,500 คน ภายในปี 2561  รัฐบาล ภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายลด

ความเหลื่อมล า้ สร้างความเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม โดยเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้าง

รายได้อย่างมัน่คง ให้กบัประชาชนในทกุกลุม่เป้าหมายอย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะกลุม่คนพิการซึง่รัฐบาลให้ความส าคญั ภายใต้

แนวคิด “ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั”  (Leave no one behind) โดยมอบหมายกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

(พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้แก่หน่วยงานทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพ่ือให้คนพิการเข้าถงึสิทธิในการท างานโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ พร้อมสร้างเกียรติ โอกาส ก าลงัใจ ให้แก่คนพิการ ตาม

กลไกตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

ทัง้นี ้ในปัจจุบนัสถานประกอบการภาคเอกชน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งเสริมสนับสนุน คนพิการเข้า

ท างานเป็นจ านวนมาก หรือคิดเป็น 100% ขณะท่ีหน่วยงานของรัฐ มีสดัส่วนการรับคนพิการเข้าท างาน ตามมาตรา 33 (จ้าง

คนพิการ) จ านวน 6,470 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 , มาตรา 35 (จดัให้มีสมัปทาน) จ านวน 2,462 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 

รวมจ านวนทัง้สิน้ 8,932 คน คิดเป็นร้อยละ 71.46 และต้องจ้างงานเพ่ิม จ านวน 3,568 คน คิดเป็นร้อยละ 28.54 (ข้อมลู ณ 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พก.) 

ยกตวัอย่างเช่น กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ท่ีมีการจ้างงานคนพิการเข้าท างานแล้ว จ านวน 7 คน ซึง่แบ่งแยกหน้าท่ีปฎิบตัิงาน

ไปตามความถนดัของตนเอง โดยเฉพาะด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ท่ีคนพิการสามารถท าได้เป็นอย่าง

ดี  ด้าน สมคิด สมศรี อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ กลา่ววา่ ขอขอบคณุและช่ืนชมหน่วยงานทัง้ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมอย่างจริงจงัในการผลกัดนัการจ้างงานคนพิการ ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย

ของรัฐบาลท่ีได้ให้ความส าคญักับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ โดยก าชับให้ด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้ จ านวน 12,500 คน ภายในปี 2561 พร้อมขอเชิญชวนให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกนัให้โอกาส ให้

เกียรติ และให้ก าลงัใจคนพิการ โดยการสนบัสนนุให้คนพิการมีงานท า มีรายได้ สามารถเลีย้งดตูนเองและครอบครัวได้อย่างมี

ศกัด์ิศรี และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี เป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติตอ่ไป มาร่วมกนั "เปลี่ยนภาระเป็นพลงั" กนั(เดลินิวส์ออนไลน์ 

15 พ.ค.61) 
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ก.แรงงาน พัฒนาช่างคนพกิาร  
สร้างโอกาสทางสังคม 

 

ก.แรงงาน ลุย ติวช่างคนพิการ สร้างอาชีพพลิกชีวิตทาง

สงัคม พะเยา ฝึก-ทดสอบ ก่ออิฐฉาบปูน เพ่ิมค่าจ้างตาม

ทักษะ  นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากพร. กระทรวง

แรงงาน มีภารกิจในการพฒันาทกัษะฝีมือคนพิการ 3 ด้าน 

ได้แก่ ภารกิจท่ีหนึ่ง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการ

ร่วมกับผู้ รับการฝึกทัว่ไปตามหลกัสูตรของกพร. ภารกิจท่ี

สอง การศกึษารูปแบบท่ีเหมาะท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานคนพิการ โดยใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับ

หน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทัง้ภาครัฐ เอกชน และ 

NGO ภารกิจสดุท้าย การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติและ

นานาชาติ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมุ่งกระตุ้ นให้เกิดการ

แข่งขันในการพัฒนาศกัยภาพและเพ่ือสร้างโอกาสการมี

งานท า สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ ซึ่งทัง้สาม

ภารกิจจะเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 

ของพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน ด้านการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการมีงานท าของกลุ่มคนในทุกเพศ ทุกวัย 

และสง่เสริมการรับคนพิการเข้าท างาน จงึได้มอบหมายให้

หน่วยงานในสงักดัสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน (สพร.) และ

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ 

ด าเนินการฝึกอบรมในสาขาก่อสร้าง สาขาช่างเคร่ืองกล 

สาขาช่างอตุสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์ สาขาอตุสาหกรรมการเกษตร และสาขา

ธุรกิจและบริการ เปิดโอกาสให้มีการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับผู้ ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือเป็น

การวดัทกัษะฝีมือ พิสจูน์ศกัยภาพ เพ่ิมโอกาสในการมีงาน

ท า ได้รับคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ จะสงูกวา่คา่จ้างขัน้ต ่า

ท่ีมีการประกาศเมื่อวนัท่ี 1 เมษายนท่ีผ่านมา  นายเสริม

สกุล พจนการุณ ผู้อ านวยการสนพ.พะเยา กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นีส้นพ.พะเยา ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภท

จังหวัดพะเยา เปิดฝึกอบรมสาขาช่างก่ออิฐ -ฉาบปูน 

(ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชัว่โมง) ให้กบัช่างคนพิการใน

พืน้ท่ีอ าเภอดอกค าใต้จ.พะเยา จ านวน 20 คน การ

ฝึ ก อบ รมมี ทั ง้ ภ าคทฤษ ฎีแล ะป ฏิบั ติ  แ ล ะส ร้ า ง

สาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชุน ณ โรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพต าบลบ้านถ า้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา ช่างคนพิการ

ท่ีผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบฯ สาขาช่างก่ออิฐ 

ระดบั 1 จะได้รับอตัราค่าจ้าง วนัละ 345 บาท ส่วนสาขา

ช่างฉาบปูน ระดบั 1 จะได้รับค่าจ้างอยู่ท่ีวนัละ 385 บาท 

เช่นเดียวกบัช่างทัว่ไป ซึง่ค่าจ้างขัน้ต ่าของจ.พะเยา จะอยู่

เพียงวนัละ 315 บาท นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ 

ท่ีจ้างช่างคนพิการในการก่ออิฐฉาบปูน สามารถมัน่ใจได้

ว่า ผลงานของช่างคนพิการมีคุณภาพมีมาตรฐานเช่ือถือ

ได้ เน่ืองจาก ช่างคนพิการ ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ 

ทัง้ 6 มาตรฐาน อนัประกอบด้วย ความปลอดภัยในการ

ท างาน การใช้วสัดุอย่างประหยดั การใช้เคร่ืองมือถูกต้อง 

ด าเนินงานเสร็จทันภายในเวลาท่ีก าหนด ขัน้ตอนการ

ท างานครบถ้วนถกูต้อง ผลงานมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ี
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ผู้ จ้างก าหนด  "สนพ.พะเยา จะด าเนินการฝึกยกระดบัฝีมือ

คนพิการในสาขาอื่นๆ พร้อมกับเปิดทดสอบฯ ในสาขา

นัน้ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่คนพิการ

ในจ.พะเยา เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ได้รับ

ค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขัน้ต ่า จ.พะเยา มีคนพิการจ านวน

กว่า 24,000 คน โดยสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด

พะเยา จะเป็นผู้ด าเนินการประสานช่างคนพิการเข้าร่วม

ฝึกอบรมและทดสอบฯ อาชีพ อนัเป็นการพลิกชีวิตของคน

พิการ ให้กลบักลายเป็นผู้ ท่ีสามารถขับเคลื่อนสงัคมและ

เศรษฐกิจได้ไม่แตกต่างจากคนปกติ สามารถเลีย้งตนเอง

และครอบครัวได้ กลายเป็นแรงงานหลักในการท างาน 

ส่งผลให้ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวดั" 

ผู้อ านวยการสนพ.พะเยา กลา่ว(thaipr.net 30 เม.ย.61) 
 

ราชมงคลพระนคร  
จัดสอนผู้พกิารทางสตปัิญญาท าคุกกี ้

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 

อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับนางสายสม วงศาสุลักษณ์ 

ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชินปูถัมภ์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้

ผู้ พิการทางสติปัญญา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ พิการ

ทางสติปัญญา รวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้ พิการ มหาวิทยาลยั

ฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญของผู้ พิการให้ได้รับการฝึกฝน

แล้วสามารถอยู่ ร่วมกับสังคมได้ จึงได้มอบหมายให้

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวฒันกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีค

หกร รมศาสต ร์  น า วิทยากรอาจาร ย์ประจ าคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลกัสูตร

การท าเบเกอร่ีเบือ้งต้น (คุกกีช้็อโกแลตชิพ) ให้แก่ผู้ พิการ

ทางสติปัญญา น าความรู้ท่ีได้มาผลิตสินค้าจ าหน่ายท่ีร้าน

ปัญญา คาเฟ่ มลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ซึง่ตัง้อยู่ท่ีซอย

เพชรบรีุ 12 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้ผู้

พิ ก ารทางสติ ปัญญาไ ด้พัฒนาทักษะและความ รู้

ความสามารถประกอบอาชีพเลีย้งตวัเองได้ตอ่ไป 

         ด้านอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ยอดขายให้ร้านปัญญาคาเฟ่ จึงได้น าทีมอาจารย์จิตอาสา

ลงบริการวิชาการแก่สงัคม สอนการท าคกุกีช้็อกโกแลตชิพ

สูตรโชติเวช ให้พนักงานร้านปัญญาคาเฟ่ เพ่ือน าไปวาง

จ าหน่ายสร้างรายได้ให้ร้านมากขึน้ ทัง้นีร้้านปัญญาคาเฟ่ 

เป็นร้านกาแฟท่ีอยู่ภายใต้การสนบัสนนุของมลูนิธิช่วยคน

ปัญญาอ่อนฯ มีนายถกลรัตน์ โปร่งสุวรรณ ผู้ มีความ

ผิดปกติทางร่างกายในกลุ่มดาวน์ซินโดรม เป็นคนชงกาแฟ 

หรือบาริสต้าประจ าร้าน และมีนายวีระยทุธ โลท่องเพชร ผู้

พิการความผิดปกติทางร่างกายในกลุ่มออทิสติก เป็นผู้

เสิร์ฟกาแฟ ซึ่งทัง้คู่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน หาเงินได้

ด้วยตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัว ซึ่งเป็นก าลังใจให้

คนพิการได้สู้ ชีวิตอย่างแท้จริง "นบัเป็นกิจกรรมแห่งความ

ภาคภูมิใจท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อยากให้คนพิการมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอย่างมี

คุณค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ แม้พวกเขาจะเป็นกลุ่ม

ผู้ ด้อยโอกาสในสังคม แต่ก็เป็นก าลังส่วนหนึ่งในการ

พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ เพียงทุกคนในสงัคม

ส่งเสริมและให้โอกาส" คณบดีกล่าว(มูลนิธิพัฒนาคน

พิการไทย 26 เม.ย.61) 
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 เตือนความดันโลหติสูงหากปล่อยไว้นาน 
 อาจท าให้พกิารหรือเสียชีวิตได้ 

นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ปัจจุบันนีค้วามดันโลหิตสูงยัง

เป็นโรคท่ีไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อาจเกิดขึน้จากหลายๆ 

ปัจจยัมาเก่ียวข้อง ทัง้พนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น การ

รับประทานอาหารรสเค็มจัด เชือ้ชาติ ความผิดปกติของ

หลอดเลือด เป็นต้น การปล่อยให้ความดนัโลหิตสงูเกิดขึน้

โดยไมไ่ด้รับการรักษา จะสง่ผลให้หวัใจต้องท างานหนกัขึน้ 

ท าให้เกิดอนัตรายร้ายแรงตา่งๆ ตามมา อาทิ โรคเส้นเลือด

ในสมองแตก โรคหวัใจโต โรคหวัใจขาดเลือด ไตวายเรือ้รัง 

หรืออาจเกิดภาวะหวัใจล้มเหลวหรือหวัใจวายตามมา เป็น

ต้น นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเลย ได้กลา่วในท้ายท่ีสดุ

ว่า ขอให้ประชาชนท่ียังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจ าปี 

โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 35 ปีขึน้ไป เพราะมี

โอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึน้ ให้ไปรับบริการ

ตรวจคดักรองได้ท่ี สถานบริการสาธารณสขุใกล้บ้านท่าน

ตัง้แต่บัดนี เ้ ป็นต้นไป เพราะโรคนีจ้ะต้องตรวจโดย

เคร่ืองมือแพทย์เท่านัน้ และห้ามรับประทานอาหารท่ีมีรส

หวานจดัหรือเค็มจดั เพราะอาจก่อให้เกิดโรคร้ายๆ ตามมา

ได้(thainews.prd.go.th 1 พ.ค.61) 

กรมการแพทย์  
แนะวิธีดูแลสุขภาพช่องปากคนพกิาร 

สถาบนัทนัตกรรม กรมการแพทย์ แนะคนพิการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก ฝึกวิธีการท าความสะอาดช่องปากท่ี
ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือสขุภาวะท่ีดี สามารถดแูลรักษา
อนามยัช่องปากตนเองได้ และควรตรวจสขุภาพช่องปาก
เป็นประจ าทกุ 3-6 เดือน   

นายแพทย์ณฐัพงศ์ วงศ์วิวฒัน์ รองอธิบดีกรมการ
แพทย์ กล่าวถึงปัญหาสุขภาพช่องปากในคนพิการว่า คน
พิการมีปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพช่องปากเหมือนกบัคนปกติ
ทัว่ไป เช่น ฟันผ ุฟันคดุ แผลในช่องปาก เหงือกบวม เหงือก
อักเสบ และคนพิการมักเป็นโรคในช่องปากรุนแรงและ
มากกวา่คนทัว่ไป เน่ืองจากมีปัญหาอปุสรรค และข้อจ ากดั
หลายประการในการดแูลสขุภาพของตนเอง การท าความ
สะอาดช่องปากอาจท าได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติ รวมถึง
โอกาสในการ รับบริการทางทันตกรรมยังมีความ
ยากล าบากกว่าปกติ เมื่อมาพบทันตแพทย์มักมีปัญหา
สุขภาพช่องปากแล้ว คนพิการบางรายท่ีมีอนามยัในช่อง
ปากท่ีไม่ดี ท าให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายและน าไปสู่โรค
อื่นๆ ท่ีร้ายแรง เช่น ปอดอกัเสบ การติดเชือ้ท่ีลิน้หวัใจ ฯลฯ 
ดงันัน้การแนะน าให้คนพิการ สามารถดูแลรักษาอนามัย
ช่องปากจึงเป็นเร่ืองพืน้ฐานท่ีส าคัญในการสร้างเสริม
สุขภาพ    การฝึกทักษะการแปรงฟันให้คนพิการ การ
ช่วยเหลือแนะน า สอนวิธีแปรงฟัน ควรรู้ประวตัิ เช่น มีโรค
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ประจ าตวัหรือไม่ มีประวตัิท าร้ายตวัเองหรือท าร้ายคนอื่น
หรือไม่ รวมถึงเทคนิคท่ีผู้ ดูแลใช้ในการจัดการพฤติกรรม 
เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ในการฝึกคนพิการให้แปรงฟันได้ 
ควรแนะน าให้คนพิการและผู้ ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพช่องปากร่วมกัน และปรับเปลี่ยนวิธีการดูแล
สขุภาพช่องปากให้เหมาะสมกบัสภาวะของคนพิการแตล่ะ
ราย รวมถงึค านงึถงึพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดโรคในช่อง
ปาก โภชนาการ การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ไม่
เสี่ยงตอ่การเกิดโรคฟันผ ุและเพ่ือสขุภาวะท่ีดี 
ด้าน ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์ ผู้ อ านวยการสถาบันทัน
ตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า คนพิการต้องการ
ดแูลรักษาสขุภาพช่องปากมากกว่ากลุ่มอื่น การมีสขุภาพ
ช่องปากไม่ดีจะน ามาซึ่งปัญหาสุขภาพท่ีซบัซ้อน การฝึก
ทกัษะการแปรงฟันหรือฝึกวิธีการท าความสะอาดช่องปาก
ท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวะของคนพิการ ควรปรับ
วิธีการจัดต าแหน่ง และท่าทางในการแปรงฟันตามสภาพ 
อาจจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยท าความสะอาดเพ่ิมเติม 
เช่น แปรงสีฟันไฟฟ้า แปรงซอกฟัน ไหมขัดฟัน เป็นต้น 
นอกจากนี ค้วรดัดแปลงลักษณะของแปรงสี ฟันใ ห้
เหมาะสมกับความผิดปกติของคนพิการแต่ละคน เพ่ือให้
แปรงฟันได้ด้วยตนเอง เช่น คนพิการนิว้มือไม่มีก าลงั ควร
ปรับเพ่ิมขนาดด้ามแปรงให้มีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือช่วยให้คน
พิการท่ีมือแข็งเกร็งหรือนิว้มือไม่มีก าลังสามารถจับยึด
แปรงได้ถนดัขึน้ ควบคมุบงัคบัมือให้เคลื่อนแปรงสีฟันได้ดี 
ทัง้นีค้นพิการถกูจดัอยู่ในกลุม่ท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดฟัน
ผุหรือพบปัญหาสุขภาพช่องปากสูง ดงันัน้ควรได้รับการ
ตรวจสขุภาพช่องปากเป็นประจ าทกุ 3-6 เดือน  

ซึ่งจะกระตุ้ นให้คนพิการและผู้ ดูแลใส่ใจต่อ
สุขภาพช่องปาก สามารถพบโรคและรักษาได้ตัง้แต่
ระยะแรก เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคฟันผุท่ีได้ผล ท าให้
คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้(banmuang.co.th 3 พ.ค.
61) 

รักที่แท้จริง! ตาเก็บของเก่าขาย เข็นยายพกิาร
เคียงคู่ดูแลกันไปไม่ห่าง 

รักที่แท้จริง ไม่ทิง้กันแม้
ยามล าบาก พบตาเก็บ
ของเก่าขาย เข็นยาย
พิการเคียงคู่ดูแลกันไม่

ห่าง ชาวโซเชียลแห่แชร์โพสต์ อยากช่วยเหลือเฟ
ซบุ๊ก Tanakrit Mers Meepromt โพสต์ภาพและความ
ข้อความระบุว่า ในเมืองหลวงที่ วุ่นวาย จุดหมายของ 
ตายาย อยู่แห่งใด ผมไม่รู้ว่าเร่ืองราวที่ผ่านมาของตา
กับยายคู่นี ้เ ป็นอย่างไร แต่ก็มีค าถามเกิดขึน้มา

มากมาย และอีกหลายๆ ค าถาม ระคนไปกับความไม่

เข้าใจ ถึงความหมายของ "ชีวิต" แต่อย่างน้อย สิ่งท่ีผมได้

ยินและได้เห็นในวนันี ้ท าให้ผมเข้าใจความหมายของค าว่า 

"คู่ทุกข์คู่ยาก" อย่างแท้จริง พิกดัคลองถมเซนเตอร์ 2/5/61 

เวลา 15.40 น. ทัง้นี  ้มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาถามไถ่

เร่ืองราวดังกล่าวเป็นจ านวนมา โดยมีคนระบุว่า "ตากับ

ยายอยู่ตรงวดับวร และยายโดนรถชนมาหลายปีแล้ว ไม่มี

ตงัค์รักษา คณุตาเลา่ให้ฟัง"(ไทยรัฐออนไลน์ 4 พ.ค.61) 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท างานบริษัท 
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สภา กทม. หน่วยงานสาธารณูปโภค  
ท าความเข้าใจร่วมกัน 

สภากทม.-หน่วยงาน

สาธารณปูโภค ท าความ

เข้าใจ ร่วมกัน  ในการ

ก่อส ร้างลิฟ ต์ เ พ่ือคน

พิการและผู้สงูอาย ุก่อนเห็นชอบงบประมาณปี 61  

  นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล  รองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร คนท่ี 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบงบประมาณ

โครงการก่อสร้างลิฟต์ส าหรับผู้ สูงอายุและคนพิการของ

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทาง

สมัปทาน  ก่อนให้ความเห็นชอบ เป็นประธานการประชมุฯ

ครัง้ท่ี 4/2561 โดยมีคณะกรรมการวิสามญัฯ ผู้แทนส านัก

การโยธา ส านกัการระบายน า้ ส านกัการจราจรและขนส่ง 

หน่วยงานสาธารณูปโภค อาทิ การประปานครหลวง การ

ไฟฟ้านครหลวง บริษัท ทีโอที จ ากดั(มหาชน) บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง

เข้าร่วมประชุม  นายนิรันดร์ กล่าวว่า  คณะกรรมการ

วิสามัญฯ ได้เชิญหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ

หน่วยงานสาธารณูปโภค มาประชุมร่วมกนั  เพ่ือรับทราบ

ปัญหาในการก่อสร้างจดัท าลิฟต์และอปุกรณ์อ านวยความ

สะดวกท่ีสถานีขนส่งทัง้  16 สถานีตามแนวเส้นทาง

สมัปทานให้ครบทุกสถานี เพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดท่ีให้จัดท าลิฟต์พร้อมอุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งก่อสร้างได้

ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการ

ก่อสร้างลิฟต์จากพืน้ดินถึงชัน้จ าหน่ายตั๋วและจากชัน้

จ าหน่ายตั๋วถึงชัน้ชานชาลา จ านวน 16 สถานี โดยใน

ปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายบริหารได้เสนอของบประมาณมา 

จ านวน 51.25 ล้านบาท และผกูพนังบประมาณตอ่อีก 2 ปี 

เป็นเงิน 256.25 ล้านบาท  ทัง้นีห้น่วยงานสาธารณูปโภค

ยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าสัง่ของศาลฯ เพ่ือให้ผู้

พิการและผู้ สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไป-มา 

สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีกรุงเทพมหานครได้

ก่อสร้างไว้แล้วด้วยความสะดวกเม่ือมีใช้ลิฟท์ขึน้ลงได้ด้วย

ตนเอง ในขณะเดียวกนักรุงเทพมหานครต้องแก้ไขให้เสร็จ

สิน้ตามค าสัง่ศาลฯ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง

เตม็ท่ี(banmuang.co.th 04 พ.ค.61) 
 

อนุมัต ิ135 ล้านให้ฮีโร่ เหรียญทองชิงแชมป์โลก 

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ 
ท าเนียบรัฐบาล เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

 โดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลตาม

หลกัเกณฑ์ให้แก่นกักีฬา ผู้ ฝึกสอนและสมาคมกีฬาท่ีได้รับ

เ ห รี ยญ ร า ง วั ล จ า ก ก า ร แ ข่ ง ขั น ร า ย ก า ร ร ะ ดั บ

นานาชาติ  ได้แก่รายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และ ชิง

แ ช ม ป์ โ ล ก  จ า น ว น  11 ร า ย ก า ร  ร ว ม เ ป็ น เ งิ น

ทัง้สิน้ 135,915,000 บาท ประกอบด้วย  
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 กีฬาคาราเต้ฯ รายการ  ชิงแชมป์โลก 2017 ระหว่าง

วั น ท่ี  25-29 ตุ ล า ค ม  2560 ผ ล ก า ร แ ข่ ง ขั น  รุ่ น

เยาวชน  1 เหรียญทอง เป็นเงิน  300,000 บาท, / กีฬา

แบดมินตนัเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 ระหว่างวนัท่ี 4-

8 ตุลาคม  2560 ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชน  3 เหรียญ

ทอง  3 เห รียญเ งิน  กับอีก  1 เห รียญทองแดง  เ ป็น

เงิน 1,725,000 บาท,ต่อเน่ืองด้วยการแข่งขันแบดมินตัน 

รายการ   เยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 ระหว่างวันท่ี  9-

22 ตลุาคม 2560 ผลการแข่งขนั รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง 

เป็นเงิน 450,000 บาท,/ การแข่งขนัเปตองเยาวชนหญิงชิง

แชมป์โลก ระหว่างวนัท่ี 4-12 พฤศจิกายน 2560 ผลการ

แข่งขนั รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 37,500 บาท

, /  การแข่ งขัน กีฬายกน า้หนัก  รายการ  ชิ งแชมป์

โ ล ก  2017 ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  28 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 

- 5 ธนัวาคม 2560 ผลการแข่งขนั 5 เหรียญทอง 7 เหรียญ

เงิน 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 23,550,000บาท, 

การแข่งขันกีฬาเรือพาย ชิงแชมปเอเชีย 2017 ผลการ

แข่งขันคนพิการ 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 37,500 บาท 

,  ต่ อ เ น่ื อ ง ด้ วย เ รื อพาย ชิ ง แชม ป์ โลก  4 เ ห รี ยญ

ทอง  6 เห รี ยญเ งิน  และ  4 เห รี ยญทองแดง  เ ป็น

เงิน 81,900,000 บาท,/ เทควันโดฯ รายการเยาวชนชิง

แชมป์โลก  3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 

เป็นเงิน 2,700,000 บาท, / กีฬาว่ายน า้ฯ ชิงแชมป์เอเชีย 

2017  ผลการแข่งขนัรุ่นเยาวชน 12 เหรียญทอง 13 เหรียญ

เงิน 16 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 9,975,000 บาท และ กีฬา

มหาวิทยาลัยชิงแชมป์โลก 2017 ผลงาน  2 เห รียญ

ท อ ง  5 เ ห รี ย ญ เ งิ น  6 เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง  เ ป็ น

เ งิน  12,240,000 บาท  (ยก เ ว้นคณะกรรมการ กีฬา

มหาวิทยาลยัฯ)  

 นอกจากนี  ้ ท่ีประชุมยัง ไ ด้อนุมัติ ใ ห้การสนับสนุน

ทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ ขอรับทุนท่ี

ผ่ านการ พิจารณา  จ านวน  233 คน  ร วม เ ป็น เ งิ น

ทัง้สิน้ 43,164,560 บาท โดยแบ่งเป็นผู้ ขอรับทุนสังกัด

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ย่ืนขอรับทนุทัง้หมด 233 คน 

ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  184 คน จ านวนเ งินท่ี ต้อง

สนับสนุนทุนการศึกษาภาพรวมจนจบการศึกษา เป็น

เงิน  40,635,960 บาท และเป็นผู้ ขอรับทุนสังกัดสมาคม

กีฬาแห่ งจั งหวัด  ย่ืนขอ รับทุนทั ง้หมด  30 จังหวัด 

49 คน   จ านวนเงินท่ีจะต้องสนับสนุนทุนการศึกษา

ภ าพ ร วม จน จบ ก า ร ศึ ก ษ า  1 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป็ น

เงิน 2,528,600 บาท ทัง้นี ้ส าหรับทนุการศกึษาของจงัหวดั

ท่ีอยู่ระหวา่งการสง่ข้อมลูในการขอทุนให้กบักองทนุฯ จะมี

การน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครัง้ต่อไป.(banmuang.co.th 3 

พ.ค.61) 
 

น า้ใจทหาร เสธ ทภ.4 รุดตรวจเยี่ยมความคืบหน้า
ก าลังทหารปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ผู้พกิาร 

น า้ใจทหาร เสธ ทภ.4 รุด

ตรวจเ ย่ียมความคืบหน้า

ก าลงัทหารปรับปรุงซ่อมแซม

บ้านให้ผู้ พิการและยากจน 25 หลังในพืน้ท่ีอ าเภอสิชล 

เมืองคอน   วนัท่ี 3 พ.ค. 2561 พลตรีจะนะ ปรีชา   เสนาธิ

การกองทพัภาคท่ี4 เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยงัต าบล

เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช   เพ่ือตรวจดูความ

คืบหน้ากรณีท่ีทหารจากกองทพัภาคท่ี  4  โดยมีนายวชันะ 

งามข า ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลเขาน้อย อ.สิ

ชล    พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผู้ บังคับกองร้อยฝึกรบ

พิเศษท่ี4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล   และหัวหน้าส่วน
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ราชการในพืน้ ท่ี ใ ห้การต้อนรับ   นายวัชนะ งามข า  

ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลเขาน้อย อ.สิชล กล่าวว่า

การด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร่างต่อเติมบ้าน

ให้ผู้ พิการและยากจนในพืน้ท่ี  ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.

นครศรีธรรมราชนัน้ได้รับงบประมาณสนบัสนนุอปุกรณ์ใน

การก่ อส ร้ า งจ ากสถาบันพัฒนาอง ค์ กรชุ มชนใ ช้

งบประมาณทัง้หมด 475,000 บาท   เ พ่ือด าเ นินการ

ทัง้หมดจ านวน 25 หลงัคาเรือน  โดยชาวบ้านและชุมชน

ต าบลเขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ต้องขอขอบคุณ

หน่วยทหารท่ีเก่ียวข้องท่ีช่วยเหลือผู้ พิการและชาวบ้านท่ี

ยากจนในครัง้นี  ้  พลตรีจะนะ ปรีชา   เสนาธิการกองทัพ

ภาคท่ี 4 กล่าวว่าในการด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนนัน้ได้ขอสนับสนุนแรงงาน

ทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษสิชลในการช่วยเหลือ

ชาวบ้านในการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยการด าเนินการ

ในขณะนีม้ีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  คาด

ว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ น้ เดือนพฤษภาคม 2561 นี .้

(tnews.co.th 3 พ.ค.61) 
 

สภากทม.-หน่วยงานสาธารณูปโภค  
ท าความเข้าใจร่วมกัน 

ส ภ า ก ท ม . - ห น่ ว ย ง า น

สาธารณูปโภค ท าความเข้าใจ

ร่วมกัน ในการก่อสร้างลิฟต์

เพ่ือคนพิการและผู้สงูอาย ุก่อนเห็นชอบงบประมาณปี 61 

นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล  รองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร คนท่ี 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบงบประมาณ

โครงการก่อสร้างลิฟต์ส าหรับผู้ สูงอายุและคนพิการของ

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทาง

สมัปทาน  ก่อนให้ความเห็นชอบ เป็นประธานการประชมุฯ

ครัง้ท่ี 4/2561 โดยมีคณะกรรมการวิสามญัฯ ผู้แทนส านัก

การโยธา ส านกัการระบายน า้ ส านกัการจราจรและขนส่ง 

หน่วยงานสาธารณูปโภค อาทิ การประปานครหลวง การ

ไฟฟ้านครหลวง บริษัท ทีโอที จ ากดั(มหาชน) บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง

เข้าร่วมประชุม  นายนิรันดร์ กล่าวว่า  คณะกรรมการ

วิสามัญฯ ได้เชิญหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ

หน่วยงานสาธารณูปโภค มาประชุมร่วมกนั  เพ่ือรับทราบ

ปัญหาในการก่อสร้างจดัท าลิฟต์และอปุกรณ์อ านวยความ

สะดวกท่ีสถานีขนส่งทัง้  16 สถานีตามแนวเส้นทาง

สมัปทานให้ครบทุกสถานี เพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดท่ีให้จัดท าลิฟต์พร้อมอุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งก่อสร้างได้

ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการ

ก่อสร้างลิฟต์จากพืน้ดินถึงชัน้จ าหน่ายตั๋วและจากชัน้

จ าหน่ายตั๋วถึงชัน้ชานชาลา จ านวน 16 สถานี โดยใน

ปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายบริหารได้เสนอของบประมาณมา 

จ านวน 51.25 ล้านบาท และผกูพนังบประมาณตอ่อีก 2 ปี 

เป็นเงิน 256.25 ล้านบาท  

ทัง้ นี ห้น่วยงานสาธารณูปโภคยินดีให้ความ

ร่วมมือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลฯ เพ่ือให้ผู้ พิการและ

ผู้ สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไป-มา สามารถ

เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้าง

ไว้แล้วด้วยความสะดวกเมื่อมีใช้ลิฟท์ขึน้ลงได้ด้วยตนเอง 

ในขณะเดียวกนักรุงเทพมหานครต้องแก้ไขให้เสร็จสิน้ตาม

ค าสั่งศาลฯ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี

(banmuang.co.th 04 พ.ค.61) 
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'คนแก่-พกิาร'เที่ยวไทยไม่ต้องอัน้ 
 ชมธรรมชาตไิด้สุดชิว 

 

 นักเดินทางเท่ียวไทยไม่ต้องอัน้กันอีกต่อไป มอบห้องน า้

รูปแบบสากลแห่งแรก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยมีเสน่ห์ท่ี

หลากหลาย เป็นท่ีต้องตาต้องใจของนกัเดินทางจากทัว่ทุก

มุมโลก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการเดินทาง

ท่องเท่ียวอย่าง “กลุ่มผู้สงูอายุ” และ “กลุ่มผู้ พิการ” หรือท่ี

เราเรียกว่า “มนุษย์รถเข็น” นั่นเอง สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่ถือเป็นสวน

พฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกของไทย ท่ีอยู่ในหนึ่ง

จุดหมายปลายทางของกลุ่มผู้ สูงอายุและผู้ พิการท่ีรัก

ธรรมชาติ ซึง่มีจดุท่ีน่าสนใจ ได้แก่ กลุม่อาคารเรือนกระจก

เฉลิมพระเกียรติท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นสถานท่ี

รวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ท่ีมีความโดดเด่น พรรณไม้

หายากและใกล้สญูพนัธุ์ จดัแสดงไว้ให้นกัท่องเท่ียวเข้ามา

เย่ียมชมได้ตลอดทัง้ปี สวนแห่งรัก สัมผัสกลิ่นหอมและ

เสน่ห์ของดอกกุหลาบกว่า 65 สายพนัธุ์ อาทิ กุหลาบควีน

สิริกิต์ิ พรรณไม้เทิดพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ดอกสีเหลืองขนาดใหญ่ 

เรือนกล้วยไม้ไทย จัดแสดงกล้วยไม้ไทยกว่า 400 ชนิด 

ได้แก่ กล้วยไม้สกลุหวาย กล้วยไม้สกลุรองเท้านารี เป็นต้น 

เส้นทางสวนรุกขชาติ  เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  

ระยะทาง 600 เมตร จดุเดน่อยู่ท่ีแปลงเฟิน ป่าดกึด าบรรพ์

มีชีวิต ส าหรับไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้อย่าง “เส้นทางเดินเหนือ

เรือนยอดไม้” หรือ “Canopy Walk” เป็นทางเดินลอยฟ้าท่ี

ยาวท่ีสุดในประเทศไทย มีความยาวกว่า 400 เมตร สูง

จากพืน้ดินประมาณ 20 เมตร และสูงจากระดับน า้ทะเล

ประมาณ 800 เมตร ตัวโครงสร้างสะพานท าจากเหล็ก 

ผ่ านกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่ม ร้ อน (Hot Dip 

Galvanized) ป้องกันการเกิดสนิม ทาด้วยสีเทา เพ่ือให้

กลมกลืนกบัธรรมชาติ บริเวณทางเดินเป็นเหล็กตาข่าย มี

รัว้กันด้านข้างกันตก และมีพืน้กระจกในบริเวณจุดชมวิว

ให้สามารถมองเห็นลงไปถึงด้านล่างได้ การเดินชมวิวใช้

เวลาประมาณ 15-20 นาที ก็จะไปถงึจดุสิน้สดุของทางเดิน

ลอยฟ้า ซึง่เป็นจดุชมวิว มีพืน้และผนงักระจก ให้ชมวิวกนั

แบบ 360 องศา ซึ่งเราจะได้เห็นสภาพป่าแม่ริมท่ีอุดม

สมบูรณ์  แต่ความสะดวกสบายอย่าง “ห้องน า้” เป็น

ข้อจ ากดัท่ีอาจท าให้เราพลาดโอกาสดีๆ ในการต้อนรับนกั

เดินทางท่ีหลงใหลในธรรมชาติ อย่างกลุ่มผู้สูงอายุและผู้

พิการ “โครงการคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังงานคน

ไทย สขุา สขุใจ” โดย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมมือกับ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้เล็งเห็นความส าคญัจึง

ส่งมอบสุขาสุขใจแห่งแรก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่ 

นายวีระศกัด์ิ โควสรัุตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา กล่าวว่า   อัตราการเติบโตของ

แหล่งท่องเท่ียวชุมชนเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ประกอบ

กบันโยบายกระตุ้นการท่องเท่ียวชุมชนของคณะรัฐมนตรี 

จึงมีความจ าเ ป็นอย่างเ ร่งด่วนในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวเหล่านีใ้ห้มีคุณภาพครบทุกด้านตามนโยบาย 
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สะดวก สะอาด ปลอดภยั ได้เอกลกัษณ์ และยัง่ยืน ต้องท า

ให้ชุมชนน่าอยู่และน่าเท่ียว โดยหนึ่งในแผนพัฒนาด้าน

สาธารณปูโภค คือ “ห้องน า้-ห้องสขุา” ท่ีได้มาตรฐาน ใช้ได้

ทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ พิการ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิงใน

การรองรับนกัท่องเท่ียว และช่วยกันผลกัดนัคุณภาพและ

ช่ือเสียงของไทยให้เป็นเมืองน่าเท่ียว และน่าอยู่ท่ียัง่ยืนใน

ใจนักท่องเท่ียวตลอดไป  การคดัเลือก สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เพ่ือมอบห้องน า้เป็นแห่งแรก 

เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัเดินทาง อยู่

ไม่ไกลจากตวัจงัหวดั ซึง่ในแต่ละวนัจะมีนักท่องเท่ียวเดิน

ทางเข้ามาจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซัน่มีมากขึน้ 

5,000-6,000 คน หากห้องน า้ไม่เพียงพอจากเร่ืองเล็กๆ 

อาจกลายเป็นเร่ืองใหญ่ของใครบางคนได้ 

ด้าน นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า จากนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาท่ีต้องการ

ส่ง เส ริมภาพลักษณ์ ท่ีดี ของแหล่ งท่ อง เ ท่ียวใ ห้แก่

นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ โดยให้ชุมชนเป็น

ผู้ ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง 

เพาเวอร์ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จึงเป็น

ท่ีมาของความร่วมมือกันสร้างห้องน า้ชุมชนในแหล่ง

ท่องเท่ียว โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ สับสนุน

ค่าใช้จ่ายการออกแบบและก่อสร้างห้องน า้เป็นจ านวน

ทัง้สิน้ 10 แห่ง รวมมลูคา่ 10 ล้านบาท โดยมีรูปแบบสากล 

“Universal Design” ส าหรับชาย หญิง แม่และเด็ก และผู้

พิการ เพ่ือเป็นห้องน า้ของทุกคนท่ีสะอาด สะดวก สบาย 

ปลอดภยั ใช้งานได้ส าหรับทุกคน ซึง่ตามหลกัสากลถือว่า

ประเทศนัน้ๆ มีการพัฒนาและมีความพร้อมท่ีจะดูแล

บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ท าให้โครงการนีเ้ป็นความตัง้ใจท่ีจะ

ช่วยสร้างความประทบใจต่อแหล่งท่องเท่ียวได้ การมอบ 

“ห้องน า้ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” แหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ 

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการคัดเลือก เอาเป็นว่าหากใครแวะ

เวียนไปใช้บริการห้องน า้แห่งแรกนี ้คงต้องขอความร่วมมือ

ให้ช่วยกนัดแูลรักษาความสะอาดด้วย เพราะนอกจากจะ

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นการ

ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวของเราให้เทียบเท่าสากลอีกด้วย 

ท่ีส าคัญเวลาเดินทางไปท่องเท่ียว ต่อให้สถานท่ีสวย

อย่างไร ถ้าต้องคอยอัน้คงไมส่ขุใจแน่ๆ เดลินิวส์ออนไลน์ 6 

พ.ค.61) 

สธ.เร่งยกระดับระบบแพทย์ 
ฉุกเฉินลดแออัด-พกิาร-ตาย 

สธ.เข้มมาตรฐานดูแล

ผู้ ป่วยฉุกเฉิน พัฒนาห้อง

ฉุก เ ฉินจัดคลิ นิ กนอก

เ ว ล า - ร ะ บ บ คั ด แ ย ก

ผู้ ป่วย-เพ่ิมบคุลากร ลดแออดั-พิการ-อตัราการเสียชีวิต 

เม่ือวนัท่ี 7 พ.ค. ท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ นพ.

เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว  

ภายหลงัเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการด าเนินงาน

ระบบบริการห้องฉุกเฉิน  (Emergency Care System) ว่า 

กระทรวงเร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

คณุภาพแบบครบวงจร และระบบส่งต่อโดยให้ รพ.ศูนย์/

รพ.ทั่วไป ให้เป็นรพ.แม่ข่าย มีความพร้อมให้บริการเปิด

ตลอด 24 ชม. และรับส่งต่อจากรพ.เครือข่ายภายใน

จงัหวดั ขณะเดียวกนัก็จะต้องพฒันาระบบบริการและเพ่ิม

ศกัยภาพในรพ.ทุกระดบัให้พร้อมรับคนไข้วิกฤติฉุกเฉินให้

ได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงทีในทกุรูปแบบ   
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นพ.เจษฎา กล่าวต่อว่า การพฒันาห้องฉกุเฉินคณุภาพมี 

3 มาตรการ ได้แก่ 1.ลดความแออัดห้องฉุกเฉิน โดย

จัดบริการคลินิกนอกเวลา หรือพรีเมียมคลินิกส าหรับ

ผู้ ป่วยทัว่ไป ผู้ ป่วยวิกฤติท่ี  ได้รับการรักษาด่วนไม่ต้องอยู่

ห้องฉุกเฉินนานกว่า 4 ชม. 2.จัดมาตรฐานคุณภาพและ

การบริการห้องฉกุเฉิน อาทิ มีเคร่ืองช่วยชีวิตท่ีได้มาตรฐาน 

มีระบบคดัแยกผู้ ป่วยฉุกเฉินชดัเจน ให้ผู้ ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

ได้รับการตรวจรักษาก่อนตามล าดบัความเร่งด่วน มีระบบ

ช่องทางด่วนในกลุ่มโรคท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ ป่วยโรค

หลอดเลือดหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ ป่วยบาดเจ็บ

ท่ีศีรษะ จัดให้มีแพทย์ประจ าห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชม. 

โดยมี รพ.ศูนย์ขนาดใหญ่ต้องจัดแพทย์เฉพาะทางแต่ละ

สาขาเป็นแพทย์ท่ีปรึกษากรณีจ าเป็นตลอด 24 ชม.  เป็น

ต้น และ 3.การพัฒนาบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพให้

เพียงพอ และมีระบบป้องกนัเจ้าหน้าท่ีห้องฉกุเฉินไมใ่ห้ถูก

คกุคามด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ได้ก าหนดให้รพ.ทัว่

ประเทศ ประเมินและปรับปรุงตนเองให้ได้ตามเกณฑ์

ดงักล่าว ส่วนประชาชนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทร

สายดว่น1669 ตลอด 24 ชม.(เดลินิวส์ออนไลน์ 7 พ.ค.61) 

 

เตรียมพบกับคอนเสิร์ตการกุศลครัง้ยิ่งใหญ่ 
ช่วยเหลือทหารผ่านศึกผู้พกิาร 28 ก.ค.61 นี ้

เมื่อเช้าของวันนี ้ณ ห้องเทียน

ทอง โรงแรมสเตชั่นวัน อ.อรัญ

ประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี ร.ต.สุ

ทิน เพชร ประธานเครือข่ายทหารผ่านศกึอ าเภอตาพระยา 

นายยุทธพัฒน์ เพ็ชรประเสริฐ ตวัแทนกลุ่มทหารผ่านศึก

พืน้ท่ี อ.ตาพระยา มีทนายความ สมาชิกทหารผ่านศกึและ

ผู้ เก่ียวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตการ

กุศลครัง้ย่ิงใหญ่เพ่ือรายได้เครือข่าวทหารผ่านศึกอ าเภอ

ตาพระยา  ท่ีห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั อ.

อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึง่จะมีขึน้ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 

2561 นี ้ตัง้แตเ่วลา 18.30 -22.30 น. 

นายยุทธพัฒน์ เพ็ชรประเสริฐ ตวัแทนกลุ่มทหารผ่านศึก

พืน้ท่ี อ.ตาพระยา กลา่วว่า คอนเสิร์ตการกศุลครัง้นีจ้ดัขึน้

เพ่ือน ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึกอ าเภอตาพระยา เพ่ือจัดหารายได้เข้ากองทุน

สนบัสนุนเหล่าทหารผ่านศกึและช่วยเหลือทหารผ่านศกึผู้

พิการและพิการภายหลงัจากการปลดประจ าการ เพ่ือหา

รายได้เข้าจดัท ากองทุนฌาปนกิจศพทหารผ่านศกึภายใน 

5 ต าบล จ านวน  เพ่ือเป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุน

การศกึษาของบตุร ธิดา ของสมาชิกทหารผ่านศกึท่ีมีฐานะ

ยากจน เพ่ือการสนบัสนุนด้านอาชีพของสมาชิกทหารผ่าน

ศึกท่ีมีความอุตสาหะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ง

คอนเสิร์ตครัง้นีน้ับเป็นครัง้ส าคัญของสมาชิกเหล่าทหาร

ผ่านศกึอ าเภอตาพระยา  ร.ต.สทิุน เพชร ประธานเครือข่าย

ทหารผ่านศกึอ าเภอตาพระยา กล่าวว่า  ส าหรับเครือข่าย

ทหารผ่านศึกอ าเภอตาพระยา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์

มายัง และหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ ผู้ จัดการ

บริษัท ห้างร้านและประชาชนผู้ประกอบการ ทุกภาคสวน 

โปรดให้การอนุเคราะห์ และสนับสนุนกิจกรรมการกุศลรัง้

นีด้้วยการสนับสนุนบัตรเข้าชมดนตรีคอนเสิร์ตร่วมใจ

เครือข่ายทหารผ่านศึกอ าเภอตาพระยา พบกบันกัร้องบิว 

จันทกานต์ พร้อมกับตลกก พล พันลาว   อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้สามารถจองบตัร

ได้กับเจ้าหน้าท่ี คณุสวสัด์ิ หมายเลข 0615502715 คณุธ

นะนนัต์ ทนายความ หมายเลข 0843383871 และ จ.ส.อ.

สภุพ แสนสขุ  0623864338(banmuang.co.th) 



๑๓ 

ชีวิตจะงา่ยขึน้  ถ้ารู้จกั...ปลอ่ยวาง 

ลิซ่า แชร์ นางแบบไร้ขาชาวเยอรมัน เผยความ
งามสุดม่ัน ไม่หว่ันแม้ขาพกิาร 

นางแบบพิการขาชาวเยอรมนั เผย

เร่ืองราวในชีวิต ท่ีต้องถกูตดัขาจน

พิการ แม้จะล าบาก แตเ่ธอกลบั

มองเป็นโอกาสที่ท าให้เธอมีชีวิต

อิสระและได้ก้าวตามความฝันอีกครัง้ 

  ลิซ่า แชร์ (Lisa Scheer) สาวชาวเยอรมนั ถูกวินิจฉัยว่า

เป็นมะเร็งกระดกูเมื่อตอนอายุ 12 ปี ท าให้เธอต้องรับการ

รักษาด้วยการท าคีโมกว่า 2 ปี ซึง่ผลจากการท าคีโมนัน้ท า

ให้กระดูกบริเวณหัวเข่าของเธอติดกัน จนไม่สามารถ

เดินเหินได้ถนัดเหมือนคนปกติ ไปไหนมาไหนก็มีแต่คน

ล้อเลียน และมกัแกล้งเธอเป็นประจ า ท าให้เธอเสียใจ และ

รู้ สึ ก เ ก ลี ย ด ข าขอ ง ตั ว เ อ งม าก ท่ี ต้ อ ง เ ป็ น แบบ นี  ้

 

  แต่เมื่อลิซ่าโตขึน้ ความคิดต่าง ๆ ก็เร่ิมเปลี่ยนไป ผู้ คน

รอบข้างหันมายอมรับและเข้าใจเธอมากขึน้ แต่เธอกลับ

คิดว่า ถ้าหัวเข่าของเธอไม่ติดกัน เธอคงเคลื่อนไหวได้

คล่องแคล่ว และสามารถท าอะไรได้อิสระมากกว่านี ้ลิซ่า

จึงตดัสินใจไปพบแพทย์เพ่ือท าการปรึกษาและเข้ารับการ

ผ่าตดัตัง้แต่ช่วงหวัเข่าลงไป ซึง่ถือว่าคอ่นข้างมีความเสี่ยง

พอสมควร แตน่ัน่เป็นทางเลือกเดียวท่ีจะท าให้ชีวิตของเธอ

ดีขึน้  หลังการผ่าตัด ลิซ่ารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครัง้ 

แม้ว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการพักฟื้น และต้องหัด

เดินโดยใช้ขาเทียม แต่นัน่เป็นสิ่งท่ีท าให้เธอเคลื่อนไหวได้

อิสระมากขึน้ ท่ีส าคญัยังเป็นการเปิดโอกาสให้เธอได้ท า

ตามสิ่งท่ีฝัน นั่นก็คือการเป็นนางแบบ โดยเธอได้ส่งรูป

ตวัเองไปให้โมเดลลิ่ง พร้อมกับคิดในแง่ดีว่า ยังไม่เคยมี

นางแบบคนไหนท่ีมีรอยสกัพร้อมกบัขาพิการมาก่อน และ

ลิซ่าเองก็ได้แชร์รูปออกไปในสื่อโซเชียล เพ่ือต้องการสร้าง

แรงบันดาลใจให้ผู้ พิการหันมารักตวัเองมากขึน้ และกล้า

ยอมรับในความบกพร่องทางร่างกายของตัวเอง ไม่

จ าเป็นต้องเขินอาย และหลบซ่อน เพราะทุกคนล้วนมี

เสน่ห์ มีสไตล์เฉพาะตัว และล้วนมีความงามซ่อนอยู่

ภายในทกุคน  ปัจจบุนั ลิซา่ เป็นนางแบบขาพิการขาเดียว

ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุด ๆ นอกจากจะมีลายสักเท่ ๆ 

แนว ๆ แล้ว ขาเทียมของเธอก็ถือเป็นสิ่ง ท่ีท าให้เธอ

แตกต่างไม่เหมือนใคร ท่ีส าคัญขอแค่มีความมั่นใจ และ

ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ อ ง  เ ท่ า นั ้ น ก็ เ พี ย ง พ อ แ ล้ ว

(women.kapook.com 8 พ.ค.61) 
 

สู้ชีวิต หนุ่มพกิารไม่ท้อ 
อาศัยเรือนแพหาปลาเลีย้งชีพ 

 อีกหนึ่งต้นแบบ สุดยอด

ค น พิ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด สุ

ราษฎร์ธานีอาศยับ้านเรือน

แพหาปลาเลีย้งชีพไมท้่อต่อโชคชะตา  นายสมเกียรติ แก้ว

ภมร อายุ 50 ปี อาศยับ้านเรือนแพหลงัเล็ก ในคลองพุมด

วง พืน้ท่ี ม.1 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สรุาษฎร์ธานี มา

นาน 20 ปี หลงัจากเกิดอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าทับขาระหว่าง

ปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างชั่วคราวการไฟฟ้าภูมิภาค จนต้อง

ตดัทิง้ทัง้ 2 ข้าง ตัง้แตอ่าย ุ19 ปี  

นายสมเกียรติ เลา่วา่ท่ีต้องเลือกอาศยัอยู่ในแพ ทัง้ท่ีมีบ้าน

อยู่บนดิน เน่ืองจากพิการจะไปไหนก็ล าบาก จะประกอบ

อาชีพก็ล าบาก ในช่วงแรกก าลงัใจก็ย ่าแย่ จงึตดัสินใจให้พ่ี

น้องช่วยกนัสร้างบ้านแพขึน้ และยืมเรือเพ่ือนบ้านมาใช้ใน

การวางเบ็ดราวและตกปลาเลีย้งชีพมาโดยตลอด เพ่ือแบ่ง

เบาภาระให้กบัญาติพ่ีน้อง 

https://women.kapook.com/view142037.html
https://women.kapook.com/view142037.html


๑๔ 

ชีวิตจะงา่ยขึน้  ถ้ารู้จกั...ปลอ่ยวาง 

ทุกวนันีน้ายสมเกียรติ มีรายได้จากเงินคนพิการเดือนละ 

800 บาท รวมถึงการวางเบ็ดราวได้ปลามา ก็มีคนมาช่วย

ซือ้ถึงท่ีในราคาตามท้องตลาด แต่นอกจากการหาปลา ยงั

มีชาวบ้านใกล้เคียงจ้าง นายสมเกียรติ ช่วยท าปลอกมีด 

ด้ามขวาน และคันหนังสติ๊ก เป็นรายได้เสริมอีกทาง ซึ่ง

วนันีก้็พอมีรายได้เลีย้งตวัเองได้ แม้จะล าบากกายแต่ก็ไม่

ทกุข์ใจเหมือนในช่วงท่ีเร่ิมบาดเจ็บ แต่วนันีห้วงัอยากจะได้

เรือท่ีเป็นของตัวเองสักล า เพ่ือใช้ประกอบอาชีพ  โดย

สามารถประสานผ่านทาง ว่าท่ีร้อยตรี สหรัฐ รักกระเปา 

รองนายก อบต.ย่านยาว 093-525-8745 หรือท่ี บัญชี

ธนาคาร ธกส.สาขาคีรีรัฐนิคม บัญชีเลขท่ี 020-016-106-

746 ช่ือบัญชี น.ส.เด่นเดือน แก้วภมร เพ่ือนของนาย

สมเกียรติ แก้วภมร(springnews.co.th พ.ค.61) 
 

ฟ้องศาล 

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคน

พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ น าผู้ พิการ 

430 คนเข้าย่ืนฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาล

ปกครองกรณี กทม.จดัสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ

ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามค าพิพากษาศาลปกครอง

สงูสดุเมื่อปี 2558 ลา่ช้า พร้อมเรียกคา่เสียหายเป็นเงินกวา่ 

148 ล้านบาท.(ไทยรัฐออนไลน์ 10 พ.ค.61) 

 

สาวพกิาร ทัง้ครอบครัว ไม่ได้รับบัตรคนจน 

 วอน “ลงุตู่” และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวช่วย สาวพิการ วัย 

21 ปี สุรินทร์ ทัง้ครอบครัว 

ไม่ได้รับบัตรคนจน ทัง้ท่ีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์   ผู้ สื่อข่าว

ประจ า จ.สุรินทร์ ได้รับข้อความ คลิปวีดีโอและภาพน่ิง 

ทางอินบล็อก ทางเพจเฟสบุ๊ก ท่ีดแูล และป็นแอดมิน เพจ 

“สุรินทร์วนันี”้ จากผู้ ใช้เฟสบุ๊กช่ือว่า “ ผู้บ่าว ขาเลาะ” ซึ่ง

ไ ด้มีการส่งภาพน่ิง และคลิปวีดี โอ ระบุข้อความว่า 

ครอบครัวคนพิการฐานะยากจน พาลกูสาวพิการว ัย 21ปี 

ขึน้รถไฟไปหาหมอท่ีกรุงเทพฯ แต่ไม่มีเงินซือ้ตั๋วรถไฟ

เพียงพอค่าตั๋ว จึงขึน้รถไฟจากสถานีสุรินทร์ ไปลง อ.ล า

ปลายมาศจ.บรีุรัมย์ เพ่ือไปหยิบยืมเงินญาติท่ีนัน้ เดินทาง

ไปกรุงเทพต่อ ครอบครัวนีไ้ม่มีผู้ ใดในครอบครัวได้รับบตัร

สวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเลย ถ้าเขามีก็จะได้

บรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายเดินทางได้ เพ่ือรูดซือ้ตัว๋

รถไฟหรือรถบขส.ใช้ในการเดินทาง ทัง้นี ้จากการสอบถาม 

ผู้หญิงในคลิป บอกวา่ เธอช่ือ นางกลมวรรณ ประสานทอง 

อยู่บ้านเลขท่ี 65 บ้านหมื่น ต.กระเทียม อ.สงัขะ จ.สริุนทร์ 

ก าลงัเดินทางไปท่ี ปากเกร็ด นนทบุรี จะพาลกูสาวไปตรว

สุขภาพ และไปขอแพมเพิสทางสงเคราะห์ปากเกร็ด 

นนทบุรี ซือ้ตัว๋ 2 ใบ โดยให้แฟนเดินทางไปคนเดียวก่อน 

ส่วนตนและลูกสาวจะลง บ้านป้าท่ี อ.ล าปลายมาศ จ.

บุรีรัมย์ก่อน เพราะว่า เงินค่ารถไม่พอ ต้องไปหายืมเงิน

ญาติพ่ีน้องก่อน โชคดีวันนีย้ังมีเงินพอซือ้ข้าวให้ลุกกิน

ประทงัชีวิต ทัง้ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม ่ลกู ล้วนแต่

ไมม่ีบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ หรือบตัรคนจนเลย ทัง้ๆท่ีรายได้

ไม่เกิน 30,000 บาท จึงวิงวอนผ่านสื่อถึง พลเอกประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
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สมเดจ็พระสังฆราช 
ประทานปริญญาบัตรบัณฑติ"มจร" 

"น้องบุ๋มบ๋ิม" สาว

พิการทางการพูด

และเคลื่ อนไหว 

อ า ศั ย วิ ริ ย

อุตสาหะเรียนจน

จบป.ตรี รวมอยู่ด้วย ตัง้ความหวงัเรียนจนจบป.เอก บิดา

บอกสนใจเรียนท่ี "มจร" เพราะสนใจด้านพระพุทธศาสนา

และได้ปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐานด้วย  

เม่ือวนัท่ี 12 พ.ค.2561 ท่ีอาคาร มวก. 48 พรรษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วัง

น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (อมัพร อมัพ

โร)  เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญา

พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปี 2561 ของ มจร  แบ่งเป็น

บรรพชิต  2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทัง้หมด 

4,921 รูป/คน  ในจ านวนนีผู้้ ท่ี จบการศึกษาคือ น.ส.

วรางคณา เรืองน้อย หรือ "น้องบุ๋มบ๋ิม"  อายุ 23 ปี ชาว จ.

เพชรบูรณ์  ท่ีมีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว 

ไม่สามารถเดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์  จาก มจร  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ .

เพชรบูรณ์  ร่วมอยู่ด้วยนายมานิตย์ เรืองน้อย บิดาท่ีท า

หน้าท่ีเข็นรถเข็นเข้าร่วมในพิธีทุกขัน้ตอน สร้างความช่ืน

ชม ยินดี ให้กับผู้ ท่ีเข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

แม้วา่ “น้องบุ๋มบ๋ิม”  

ในจ านวนนีผู้้ ท่ีจบการศึกษาคือ น.ส.วรางคณา 

เรืองน้อย หรือ "น้องบุ๋มบ๋ิม"  อาย ุ23 ปี ชาว จ.เพชรบรูณ์  ท่ี

มีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถ

เดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธ

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มจร 

วิทยาลยัสงฆ์พ่อขนุผาเมือง จ.เพชรบรูณ์  ร่วมอยู่ด้วยนาย

มานิตย์ เรืองน้อย บิดาท่ีท าหน้าท่ีเข็นรถเข็นเข้าร่วมในพิธี

ทุกขัน้ตอน สร้างความช่ืนชม ยินดี ให้กับผู้ ท่ีเข้าร่วมพิธี

เป็นอย่างมาก เน่ืองจากแม้ว่า “น้องบุ๋มบ๋ิม”  "เมื่อได้เรียน

หนังสือน้องบุ๋มบ๋ิมก็บอกกับตนว่าอยากจบปริญญาตรี 

และเมื่ออายคุรบเกณฑ์ท่ีจะเข้าเรียน น้องบุ๋มบ๋ิมก็สามารถ

เข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ จนในท่ีสุดก็

สามารถสอบเข้าเรียนท่ี มจร วิทยาลยัสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

ได้ จนเรียนจบปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย 2.88 และตัง้แต่

เรียนมายังไม่เคยสอบตกสกัวิชาเดียว ตนภูมิใจในตัวลูก

สาวมาก โดยหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว น้องบุ๋มบ๋ิม มี

ความตัง้ใจท่ีจะเรียนต่อ หากเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนจน

จบปริญญาเอกด้วย ส่วนสาเหตุท่ีตัดสินใจเข้าเรียนใน 

มจร. เพราะน้องบุ๋มบ๋ิมมีความสนใจในหลักค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งการเรียนใน มจร   จะมีการสอน

วิ ปั ส ส น า ก ร ร ม ฐ า น ก่ อ น จ บ ก า ร ศึ ก ษ า

ด้วย" (banmuang.co.th 12 พ.ค.61) 
 

ป.กก. ส่ังด่วน สนง.ท่องเที่ยวฯ ทั่วประเทศ  
ปรับพืน้ท่ีรับผู้พกิาร  

น า ย พ ง ษ์ ภ า ณุ  เ ศ ว ต รุ น ท ร์  

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

(ป .กก . )  กล่ า วว่ า  ไ ด้ สั่ ง ก าร ใ ห้

ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัทัว่ประเทศ 

เร่งด าเนินการปรับภูมิสถาปัตย์และห้องน า้ของส านกังาน

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ พิการ เน่ืองจากเป็นส่วน
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ราชการในภูมิภาคท่ีมีความส าคัญทางด้านการบริการ

นักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีทัง้อาคาร

ส านกังานท่ีเป็นของหน่วยงานเอง ทัง้อาคารสร้างใหมแ่ละ

อาคารเก่า รวมถึงในส่วนของส านักงานปลดัฯ ส่วนกลาง 

(ถนนราชด าเนินนอก) ได้ด าเนินการแล้วในหลายส่วนซึ่ง

จะเห็นผลใน 60 วนั อาทิ ทางลาดส าหรับวีลแชร์ด้านหน้า

กระทรวงฯ ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ ปรับธรณีประตู

เพ่ือให้วีลแชร์สามารถเข้าได้สะดวก ขยายห้องน า้ส าหรับผู้

พิการ เป็นต้น 

         ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ นายวีระศักด์ิ 

โควสรัุตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

(รมว.กก.) ในการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่  

ทางลาด ห้องน า้ ป้ายสัญลักษณ์ และการบริการข้อมูล 

เพ่ือให้คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ เดินทางมาประสานงานหรือติดต่อ

ราชการได้สะดวก ปลอดภยั ทนัสมยั อย่างทั่วถึงและเท่า

เ ทียม  ในการส่ ง เส ริมใ ห้ เ ป็น  Tourism for All ห รือ

อารยสถาปัต ย์  (Friendly Design) ซึ่ ง เ ป็นหลักการ

ออกแบบท่ีเป็นสากล และเป็นมิตรกับคนทัง้มวล โดย

ก าหนดเวลาให้ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาทกุจงัหวดั

เร่งรัดด าเนินการปรับปรุงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน

ระยะเวลา 60 วนั นอกจากนี ้กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ยังได้สนับสนุนในเ ร่ืองของการรณรงค์ห้องน า้

สาธารณะสะอาดเพ่ือการท่องเท่ียว "WC OK" โดยมีการ

ก าหนดมาตรฐานเพ่ือใช้ในการตรวจประเมินห้องน า้ให้

ผ่ า น เ กณฑ์มาต รฐ านตาม ท่ี ก า หนด ไ ว้  (Healthy 

Accessibility Safety : HAS) เพ่ือเป็นการรับรองวา่ห้องน า้

สาธารณะในพื น้ ท่ีนั น้ๆ  สะอาดไ ด้มาตรฐาน และ

นักท่องเท่ียวสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ โดยในปี 

2561 กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกบัผู้ประกอบการสถานีบริการ

น า้มนั สถานท่ีท่องเท่ียว สถานีขนสง่ผู้ โดยสาร สถานีรถไฟ 

ศูนย์การค้า วัด ตลาด ในการกระตุ้ นและส่งเสริมให้

ผู้ เก่ียวข้องเห็นความส าคัญของการรักษาความสะอาด

ของห้องน า้ให้ถูกสุขลักษณะอยู่ เสมอ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

ช่องทางในการดึงดูดนักท่องเ ท่ียวตัดสินใจมาเท่ียวใน

แหล่งท่องเท่ียวชุมชนและกลับมาเท่ียวซ า้ ก่อให้เกิดการ

ท่องเท่ียวเช่ือมโยงกระจายไปได้ทั่วประเทศ สร้างรายได้

และเม็ดเงินกระจายไปสู่ท้องถ่ิน เมืองหลักและเมืองรอง

ตอ่ไป (thaipr.net 11 พ.ค.61) 
 

ก้าวข้ามมันมาแล้ว! หนุ่มพกิารมีเพียง 4 นิว้ 
บรรเลงเปียโนขัน้เทพ เพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ 

สมาชิกเฟซบุ๊ ก ซึ่ง

เป็นหนุ่มพิการ โดย

แขนข้างซ้ายโก่งอ

และรีบ และมีเพียง

แค่นิว้เดียว ส่วนมือขวามีเพียง 3 นิว้ ได้โพสต์ของตัวเอง

ก าลงัเล่นเปียโนอย่างคล่องแคลว่ ราวกบัวา่ความพิการมนั

ไม่ไ ด้เป็นอุปสรรค์ บวกกับความอดทน ฝึกซ้อม จน

สามารถข้ามพ้นความพิการไปได้ ด้วยหัวจิตหัวใจท่ี

เข้มแข็ง ท าให้เพลงท่ีบรรเลงออกมาเต็มไปด้วยความ

มุ่งมั่น และก าลังใจ ใครได้ฟังอาจลืมไปเลยว่าหนุ่มคนนี ้

ไมไ่ด้เป็นปกติเหมือนคนทัว่ไป ซึง่คลิปดงักลา่วนอกจากจะ

สร้างความบรรเทิงแล้ว ยงัสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัผู้ ท่ี ท้อ

ต่อชะตาชีวิต ให้หันกลับมาสู้ เพ่ือเอาชนะและก้าวพ้น

ความด้อยคา่ไปได้(khaosod.co.th 10 พ.ค.61) 
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นักกรีฑาแขน-ขาพกิารไทย 
 คว้า 1 ทอง 1 เงนิ ที่จีน 

"องัคาร ชนะบญุ" คว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยได้

ส าเร็จ จากกระโดดสูง เอฟ 47 กรีฑาคนพิการ รายการ

พารา แอธเลติก กรังด์ปรีซ์ ปักก่ิง ไชนา ท่ีเมืองจีน...   

การแข่งขนักรีฑาคนพิการ รายการพารา แอธเลติก กรังด์

ปรี ซ์  ปักก่ิง ไชนา (Para Athletics Grand Prix Beijing 

China) ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีน สมาคมกีฬาคนพิการแห่ง

ประเทศไทยฯ ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ส่ง

นกักีฬากรีฑาแขน-ขา เข้าร่วมแข่งขนั ผลปรากฏวา่ วนัแรก 

กรีฑาแขน-ขา คนพิการทีมชาติไทย คว้าได้ 1 เหรียญทอง 

จาก องัคาร ชนะบญุ ประเภทกระโดดสงู เอฟ 47 ด้วยสถิติ 

1.91 เมตร และอีก 1 เหรียญเงิน ได้จาก ศกัด์ิชยั ยิม้บ้าน

ช้าง ประเภทขว้างจักรชาย เอฟ 57 ด้วยสถิติ  33.29 

เมตร ด้าน นายไมตรี คงเรือง ประชาสมัพนัธ์สมาคมกีฬา

คนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ขอแรงเชียร์และ

แรงใจ จากพ่ีน้องชาวไทย ช่วยกนัเชียร์นกักีฬากรีฑาแขน-

ขา คนพิการไทย ให้คว้าชยัในรายการนี ้เพ่ือควอลิฟายไป

แข่งขันเวิลด์ แชมเปียนชิพ ท่ีประเทศอังกฤษ เดือน

กรกฎาคม ปีนี ้โดยขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ท่ีให้โอกาสนกักีฬาคน

พิการไทย มีเวทีแสดงความสามารถและศักยภาพ ท่ี

ทดัเทียมกบันานาชาติได้(ไทยรัฐออนไลน์ 14 พ.ค.61) 

สัมมนา "ก้าวย่างการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพกิารฯ สนองแนวพระราชด าริ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศกึษา 2 จงัหวดั

ยะลา จัดสัมมนา "ก้าว

ย่างการพฒันาศนูย์การ

เรียนเฉพาะความพิการฯ สนองแนวพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี"  

 วันนี ้(15 พ.ค. 61) ท่ีห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 2 จังหวดัยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้เฉพาะความพิการ ประจ าอ าเภอ 8 อ าเภอ เป็นศนูย์

ดูแลเด็กผู้ พิการทางสมอง ตามแนวทางพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึน้ 

ทั ง้ นี  ้ เ พ่ื อใ ห้ ทุกภาคส่วนไ ด้ เ ข้าใจถึงแนวทางการ

ด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ ประจ า

อ าเภอ 8 อ าเภอ เป็นศูนย์ดูแลผู้ พิการทางสมองในก้าว

ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ ใน 8 อ าเภอ รวมทัง้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม   ส าหรับกิจกรรมมีการ

บรรยายความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความ

พิการ ประจ าอ าเภอ 8 อ าเภอ การบรรยาย "องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กบัการพฒันาศกัยภาพเด็กพิการใน

จงัหวดัยะลา" การเสวนา "ความร่วมมือของทุกองค์กรกับ

การพัฒนาศกัยภาพ เด็กพิการในจังหวดัยะลา" และการ

รั บ ฟั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น  ต อบค า ถ าม ใน ด้ านต่ า ง  ๆ

(thainews.prd.go.th 15 พ.ค.61) 
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ชีวิตไม่ท้อไม่อดตาย  "หนุ่มพกิารแขน" ใจสู้ 
ท างานอย่างคนปกติ 

มีคนต่อหลายคนท่ีเ กิด

มากร่างกายไม่สมบูรณ์ 

แต่พวกเขาก็ยังสู้ ชีวิตไม่

ท้อถอย แล้วเราเกดมากร่างกายสมประกอบกอบทุก

ประการจะอยู่เฉยกนัได้อย่างไร เช่นเดียวกบัคลิปดงัต่อไป

ท่ีนีท่ี้เช่ือว่าถ้าหากใครได้ดคูงต้องมีก าลงัใจในการจะก้าว

ต่อไป โดยเพจเฟสบุ๊กช่ือดงัได้เผยแพร่คลิปของชายพิการ

รายหนึ่ง ท่ีเป็นพนกังานอยู่ท่ีห้างบ๊ิกซี โดยพิการแขนทัง้ 2 

ข้าง แต่ถึงแม้ว่าแขนจะพิการแต่เขาก็ยังไม่ย่อท้อ ใช้ชีวิต

เฉกเช่นคนปกติ เรียกได้ว่าเป็นคลิปท่ีดูแล้วสร้างแรง

บันดาลใจแก่ผู้ ท่ีได้ดูเป็นอย่างดีเลยทีเดียว     หลังจากท่ี

คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป มีคนจ านวนมากเข้ามา

แสดงความช่ืนชมหวัใจอนัย่ิงใหญ่ของหนุ่มคนดงักลา่ว อีก

ทัง้ยังกล่าวขอบคุณทางบริษัทต้นสังกัดท่ีให้โอกาสหนุ่ม

รายนี(้tnews.co.th 15 พ.ค.61) 
 

ผู้พกิารเชียงใหม่ ล่ารายช่ือคัดค้าน  
น าเงนิกองทุนส่งเสริมฯคนพกิารเข้าคลัง 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

เวลา 10.30 น. ผู้ พิการ ใน

เ ชี ย ง ใ ห ม่  ร วมตั ว  ย่ื น

หนังสือคัดค้านการน าเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการเข้าคลัง น าโดยนายธนิก ช่ืนค า 

ผู้ ปกครองคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ ย่ืนหนังสือ ผ่าน

ทางนางสาวศิวาพร วิรัชลาภ นกัสงัคมสงเคราะห์ ช านาญ

การปฏิบตัิหน้าท่ีผอ. ศนูย์บริการคนพิการ จ.เชียงใหม่ ถึง

ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรวบรวมน ารายช่ือผู้

คดัค้านน าเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่ง

เข้าคลัง ตามหนังสือท่ีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ ได้มีมติออกมา

เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2561  ให้กรมส่งเสริมและ พัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) น าเงินกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิต สง่เข้าคลงั เป็นรายได้ แผ่นดินนัน้ คน

พิการในจงัหวดั เชียงใหมจ่งึขอคดัค้าน เน่ืองจากเป็นเงินท่ี

จะส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของคนพิการในการน า

เงินส่วนนี เ้ข้าคลังนัน้  ซึ่งการคัดค้านนี  ้ เ น่ืองจากคน

พิการ  มองเห็นว่า การน าเงินท่ีอยู่ใน กองทุนส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตมาใช้ในการพฒันาและฟืน้ฟูคณุภาพ

ชีวิตของคนพิการทุกประเภทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ความเหมาะสมและทั่วถึงทุกพืน้ท่ี จะท าให้เกิดประโยชน์

กบั คนพิการโดยตรงและโดยทางอ้อมสามารถท าให้ชีวิต

ของคนพิการมีศักด์ิศรีและพึ่งพิงตัวเองได้ในอนาคตได้

มากกว่าการน าเงินเข้ากระทรวงการคลงั  นายธนิก ช่ืนค า 

ผู้ปกครองคนพิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ตนจึงได้

รวบรวมรายช่ือคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมท า

หนังสือ คดัค้านการน าเงินเข้ากระทรวงการคลงัในครัง้นี ้

เพ่ือให้ผู้วา่ราชการ จงัหวดัเชียงใหม ่ได้น าเสนอ ให้แก่ทาง

รัฐบาลเพ่ือพิจารณาตอ่ไป.(banmuang.co.th 18 พ.ค.61) 
 

ตา 77 ปีขาพกิารผุดซุปเปอร์มาเก็ตเคล่ือนท่ี 

คณุตาฮู้ชาวจ.สริุนทร์ วยั 77 

ปีขา พิการ  ยังสู้ ชี วิ ต  ผุ ด

ซุปเปอร์มาเก็ตเคลื่อนท่ี ช่วย

กระจายสินค้าให้เกษตรกร ก าไรงามๆ กวา่วนัละ 600 บาท 

คณุตาฮู้  อาย ุ77 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 56 หมู ่3 ต.ตัง้ใจ อ.เมือง 

จ.สริุนทร์ ก าลงัขบัรถจกัรยานยนต์พ่วงข้างคูใ่จของตนเอง 

น าสินค้าจากเกษตรกรในชุมชน โดยการรับซือ้โดยตรง มา



๑๙ 
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จ าหน่ายให้ในชุมชนใกล้เคียง ไมว่า่จะเป็น พริก ขิง ข่า ตะ

ใคร้ ผักนานาชนิด เป็ด ไก่ และไข่ เป็นต้น จัดไว้เป็นถุงๆ 

ขายเพียงถุงละ 10 บาท ทุกวันจะออกเดินทางแต่เช้าเข้า

ไปในซอยทุกซอย เผ่ือใครต้องการก็จะเรียกซือ้ หรือไม่ก็

โทรศพัท์มาสัง่ซือ้สินค้า บางคนก็เหมาไปหลายถุง เพ่ือเอา

ไปท ากบัข้าว เดินจ าหน่ายภายในหมูบ้่าน นายฮู้ กล่าวว่า

แต่ก่อนตนเป็นอาสาสมคัรชุมชน เป็นหมอดิน หลงัจากท่ี

ตนได้ฟัง พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของใน

หลวง ร.9 ตนก็เร่ิมท าตามและเร่ิมปลูกผักตัง้แต่ตอนนัน้

เลย ท ามาหลายปี ต่อมาเคราะห์ร้าย ตนโดนววัของตวัเอง

ชนท่ีสะโพกซ้าย เกิดสะโพกหลุดไม่สามารถใช้ชีวิตได้

เหมือนปกติ จนต้องกลายเป็นผู้ พิการ ตนเลยไม่สามารถ

จะปลูกผักขายได้อีกต่อไป ตนจึงเกิดความคิดริเร่ิมช่วย

ชาวบ้านทางอ้อม โดยการใช้จักรยานยนต์พ่วงข้างออก

ช่วยซือ้ไก่ ช่วยซือ้พริก มะเขือ มะพร้าว ทกุอย่างท่ีหาได้ใน

ชมุชน ตนช่วยรับซือ้มาขายทัง้หมด สว่นมะพร้าวตนก็เฉาะ

ใส่ถุงแช่เย็นขาย ส่วนใหญ่ตนจะออกเดินทางไปขายตาม

หมู่บ้านใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นบ้านสงัแก บ้านระกา บ้าน

ขวาง บ้านตาเมาะ และบ้านปะ จะเป็นการรับไปรับมา ไป

เจอหน่อไม้ ก็รับซือ้หน่อไม้มาขายทางน่ี เจอปลาทางนีก้็รับ

ไปขายทางนู้น ได้เขียด ได้ป ูบางทีมีคนสงสารเขาก็แถมให้ 

ตนก็เอาของแถมมาแถมให้คนท่ีรับซื อ้ต่อจากตนไป

เหมือนกัน ตนท าแบบนีม้า 3 ปีกว่าแล้ว ส่วนรายได้ หาก

วนัไหนมากท่ีสุดก็จะอยู่ท่ี 500-600 บาทต่อวนั ทุกวนัตน

จะหยอดเงินใส่กระปุกออมสิน วนัละ 100 บาท ส่วนทาง

รัฐบาลช่วยตนแค่เบี ย้คนพิการเดือนละ 700 บาทป

innnews.co. 21 พ.ค.61) 

 

 

สานต่อกิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนท าดี มูลนิธิ
เอสซีจีชวนนักเรียนทุนฯ ท ารถเข็นส าหรับผู้พกิาร 

 สวิุมล จิวาลกัษณ์ (ท่ี 3 จาก

ซ้าย) กรรมการและผู้ จัดการ

มูลนิ ธิ เอสซี จี  จัดกิจกรรม 

"อาชีวะ ฝีมือชน คนท าดี " 

ภายใต้โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิ

เอสซีจี น านกัเรียนทนุฯ ในระดบัชัน้ ปวช.ปี 2 ร่วมกิจกรรม

จิตอาสาท ารถเข็นส าหรับผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว  โดย

กิจกรรมในครัง้นีถื้อเป็นการสร้างจิตสาธารณะ เพ่ือปลกูฝัง

ให้นักเรียนทุนฯ พัฒนาตนเองทัง้ทักษะฝีมือ ควบคู่ไปกับ

การท าประโยชน์ให้สงัคม โดยน้องๆ ได้ร่วมประกอบรถเข็น

ส าหรับผู้ พิการทางการ เคลื่อนไหว จ านวน 10 ตัว และ

มอบให้แก่มลูนิธิคนพิการไทย โดยมี วิเชียร หสัถาดล (ท่ี 5 

จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้ รับมอบ 

ณ มลูนิธิคนพิการไทย จ.นนทบรีุ 

       "กิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนท าดี" ถือเป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

โครงการอาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมลูนิธิเอสซีจี ซึง่

เ ร่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 2556 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหา

ความชอบความถนัดของตนเอง   แล้วมุ่งไปในทิศทางท่ี

ตรงจุด ซึง่การเรียนอาชีวะนบัเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ

และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศท่ีก าลังก้าวสู่ยุคไทย

แลนด์ 4.0 ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน 

คนสร้างชาติ ทัง้สิน้กว่า 1,500 คน โดยทุนนีเ้ป็นทุนให้

เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเน่ืองจน

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

(ปวส.)(thaipr.net18 พ.ค.61) 
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ลิฟต์ส าหรับคนพกิารและผู้สูงอายุ  
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม 

ร อ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร

กรุงเทพมหานคร ลง

พืน้ท่ีตรวจลิฟต์ส าหรับ

คนพิการและผู้สูงอายุ 

บริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี เขตบางรัก ซึง่สอดคล้อง

กบัแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสี

เขียว สะดวกสบาย” ท่ีมีเป้าหมายให้ประชาชนในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

เช่ือมโยงโครงข่ายเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรให้มีความ

คล่องตัวย่ิงขึน้  โดยมีคณะผู้ บริหาร ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าท่ีส านกัการจราจรและขนส่ง ส านกังานเขตบางรัก 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมลงพืน้ท่ี(banmuang.co.th 

21 พ.ค.61) 
 

โรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต พบแพทย์ไว ได้รับการ
ฟ้ืนฟู ลดความพกิารได้ 

สถาบันประสาทวิทยา 

กรมการแพทย์ เตือนให้

ประชาชนตื่นตัวป้องกัน 

หากพบอาการแขน ขา

อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง 

สบัสน พูดล าบาก พูดไม่รู้

เ ร่ือง มองเห็นลดลง มี

ปัญหาการเดิน มึนงง ให้

รีบไปพบแพทย์ด่วนท่ีสุดใน 3 ชั่วโมงคร่ึง เพราะอาจเป็น

สญัญาณเตือนของโรคอมัพฤกษ์ - อมัพาต  

นายแพทย์สมศักด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ 

เปิดเผยว่า   องค์การอนามัยโลกก าหนดให้ วันท่ี 24 

พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก หรือ 

"วันหลอดเลือดสมอง" เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัว

ตระหนักถึงความส าคัญของโรคดงักล่าว หากประชาชน

รู้จักวิธีดูแลตนเองและหมั่นส ารวจความผิดปกติของ

ร่างกายอยู่เสมอจะสามารถป้องกันและลดความรุนแรง

ของโรคได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญ เช่น ความดนัโลหิตสูง 

เบาหวาน ไขมนัในเลือดสงู มีญาติสายตรงป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง ขาดการออกก าลังกาย น า้หนักเกิน สูบบุหร่ี 

เป็นต้น ทัง้นีผู้้ ป่วยจะมีอาการเตือนส าคัญ คือ แขน ขา

อ่อนแรงซีกเดียวของร่างกาย สับสน พูดล าบาก พูดไม่รู้

เร่ือง ตามองเห็นลดลง 1 หรือทัง้ 2 ข้าง มีปัญหาการเดิน 

มึนงง ซึ่งอาการเหล่านีม้กัเกิดฉับพลนัให้รีบมาพบแพทย์

ด่วนท่ีสุดภายใน 3 ชั่วโมงคร่ึง จะรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้

กลบัมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงได้มากท่ีสดุ ส าหรับการลด

ความเสี่ยง ได้แก่  รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  

หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม ไขมันสูง ออกก าลังกายสม ่าเสมอ 

ควบคุมน า้หนัก งดเคร่ืองดื่มมึนเมา เลี่ยงสูบบุหร่ี และ

ตรวจสขุภาพประจ าปี 

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อ านวยการสถาบนัประสาท

วิทยา กรมการแพทย์ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ ปัญหาท่ีส าคญัของ

ผู้ ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต คือ การท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ จ าเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือให้

ร่างกายมีสภาพท่ีดีขึน้ สามารถช่วยเหลือตวัเองได้มากขึน้ 

ส าหรับวิธีการฟื้นฟูผู้ ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตควรท าความ

เข้าใจร่วมกนัระหวา่งแพทย์ ผู้ ป่วยและผู้ดแูล เพ่ือการดแูล

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการฟื้นฟูผู้ ป่วยท่ี

เจ็บป่วยเรือ้รังหรือฉับพลนั เพ่ือลดความพิการหรือป้องกนั
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ความพิการให้ได้มากท่ีสดุ สามารถใช้ชีวิตให้เป็นปกติและ

มีคณุภาพชีวิตท่ีดี ส าหรับการวินิจฉัยโรคว่าคนไข้ออ่นแรง

จากอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือไม่ หรือเป็นท่ีกล้ามเนือ้และ

กระดูก แพทย์จะซักประวัติและอาจเอกซเรย์สมองร่วม

ด้วย หากพบว่าเป็นโรคดงักลา่วจะสง่ให้แพทย์ดแูลอาการ

ใ ห้ ส ภ า พ ค ง ท่ี  จ า ก นั ้น ส่ ง ไ ป ยั ง ศู น ย์ ฟื้ น ฟู เ พ่ื อ

กายภาพบ าบดัตามล าดบั ดงันัน้ประชาชนจงึควรมีความรู้

เบือ้ต้นในการป้องกันการเกิดโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต และ

การทราบถึงอาการเบือ้งต้นเพ่ือการส่งผู้ ป่วยเข้ารับการ

รักษาได้ทันเวลา จะย่ิงมีโอกาสสูงมากในการเยียวยา

อาการให้ดีขึน้ เช่น การให้ยาละลายลิ่มเลือดในภาวะเส้น

เลือดในสมองตีบ และการดแูลท่ีเหมาะสมในผู้ ป่วยท่ีมีเส้น

เ ลื อ ด ใ น ส ม อ ง แ ต ก  จ ะ ช่ ว ย ล ด อั ต ร า ก า ร เ กิ ด

ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนการลดอัตราการเสียชีวิตได้

(banmuang.co.th 23 พ.ค.61) 
 

'รมว.พม.'ตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนาคนพกิารปากน า้ 

รมว.พม. ตรวจเย่ียมศูนย์

พฒันาศกัยภาพและอาชีพ

คน พิกา รพระประแดง 

พร้อมมอบรถสามล้อโยก 

30 คนัและร่วมกนัป่ันจกัรยานกิจกรรมออกก าลงักาย "ป่ัน

ปันรักษ์สขุภาพ" ท่ีคุ้งบางกระเจ้า 

เมื่อเร็วๆ นี ้พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(รมว.พม.) ลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียมการด าเนินงานหน่วยงานใน

สงักัดกระทรวง พม. ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคน

พิการพระประแดง จ.สมทุรปราการ ศนูย์พฒันาศกัยภาพ

และอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมทุรปราการ บ้านพกั

เด็กและครอบครัว จ.สมทุรปราการ และศนูย์คุ้มครองคน

ไร้ท่ีพึง่ จ.สมทุรปราการ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบตัิงาน

ในระดบัพืน้ท่ี อีกทัง้มอบรถสามล้อโยกให้กับสมาคมคน

พิการจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 30 คนั นอกจากนี ้ยัง

เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกก าลังกาย "ป่ันปันรักษ์

สขุภาพ" พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีกระทรวง พม. และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเข้าร่วม ซึ่งเป็นการป่ัน

จกัรยานระยะทาง 12 กิโลเมตร ณ คุ้ งบางกระเจ้า อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ  โดยมี นายชาติชาย อุทยัพันธ์ 

ผวจ.สมุทรปราการ นายวรณัฐ หนูรอด นายอ าเภอพระ

ประแดง ให้การต้อนรับ(เดลินิวส์ออนไลน์ 26 พ.ค.61) 
 

พกิารกาย แต่ใจสู้ !! 

 

สู้ ชีวิต !! หนุ่มประสบอบุตัิเหตเุหลือแขนข้างเดียวแต่ไม่ย่อ

ท้อต่อโชคชะตา ใช้แขนข้างท่ีเหลือสอยลกูตาลจากต้นมา

เฉาะขายริมทางมีรายได้เดือนละ 1หมื่นบาทน ามาเลีย้งดู

แม ่  ท่ีบ้านเมืองพรึก ถนนกมุภวาปี-หนองหาน ต.แชแล อ.

กุมภวาปี จ.อดุรธานี พบเพิงไม้ขายลูกตาลสดริมถนน ช่ือ

ร้าน “เสกสรรน า้ตาลสด” โดยมีผู้หญิงชราเป็นคนเฉาะลูก

ตาลบนหลังกระบะรถปิกอัพสีแดง ทราบช่ือคือนางไหล 

หนนัระหาญ อาย ุ75 ปี แมข่องชายพิการแขนเดียวช่ือนาย

เสกสรร หนันระหาญ อายุ 42 ปี ชาวบ้านบ้านเหล่าใหญ่ 

ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ท่ีเฉาะลูกตาลขายอย่าง
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คล่องแคลว่ให้ลกูค้า  นายเสกสรร เล่าว่า ประสบอบุตัิเหตุ

เมื่อปี 2535 ขณะนัน้อายุ 16 ปี ท าให้เสียแขนหนึ่งข้าง 

หลงัจากรักษาหายก็ไม่ยอมเป็นภาระของครอบครัว ช่วย

พ่อแมท่ านา ท าไร่อ้อย รับจ้างทัว่ไป กระทัง่พ่อเสียชีวิตเมื่อ

ปี 2540 จึงรับหน้าท่ีดูแลแม่ ส่วนพ่ีชายแยกไปอยู่กับ

ครอบครัว ตนท างานทุกอย่างเหมือนคนปกติ ฝึกสอยลูก

ตาลด้วยท่อนไม้ไผ่จนคล่อง เมื่อถึงฤดูขายลูกตาล จะขับ

รถปิกอัพด้วยมือเดียว บรรทุกท่อนไม้ไผ่ต่อกันด้วยท่อน

เหล็กให้ยาว ออกไปซือ้ลูกตาลตามทุ่งนาของชาวบ้าน

พร้อมกบัใช้แขนเดียวสอยลกูตาลลงมาจากต้นน ามาเฉาะ

ขายริมทาง  “เลือกท าอาชีพนี ้เน่ืองจากต้นตาลใน อ.กุม

ภวาปี มีจ านวนมาก หาซือ้ได้ง่าย ได้ทัง้น า้ตาล และลูก

ตาลมาขาย อีกทัง้ยังได้อยู่ใกล้แม่ จึงเลือกท่ีจะฝึกฝน

ตวัเองใช้ไม้ไผ่มาต่อกับท่อนเหล็กให้ยาวถึงยอดตาล ผูก

ปลายด้วยเหล็กตะขอ ใช้มือเดียวยกขึน้ไปเก่ียวลกูตาลลง

มาจากต้น ถึงแม้จะต้องเหน่ือยและต้องอดทนกวา่คนอื่นก็

ตาม แต่ก็ฝึกจนสามารถใช้ไม้ไผ่เก่ียวลูกตาลจนคล่อง 

สอยลูกตาลลงมา จากนัน้ก็จะน าลูกตาลมาให้แม่เฉาะ

ขายท่ีบ้านเมืองพรึก ริมถนนกุมภวาปี-หนองหาน ให้กับ

ผู้คนท่ีขับรถผ่านไปมาบริเวณนี”้  นายเสกสรร เล่าว่า ใจ

จริงต้องการให้แม่พักอยู่บ้าน แต่มีแขนเดียวจึงเฉาะลูก

ตาลไม่ได้ แม่ต้องออกมาช่วย ท าให้แม่ไม่เหงาด้วย รู้สึก

ภูมิใจท่ีได้ท าหน้าท่ีลูกเลีย้งดพู่อแม่ในยามแก่เฒ่า แม้จะ

เหน็ดเหน่ือยมากแค่ไหนก็ไม่ยอมแพ้ เพราะต้องพยายาม

กว่าคนปกติมากถึง 2 เท่า ขอแค่ให้เร่ิมต้นท่ีจะต่อสู้และมี

ความอดทนก็จะประสบผลส าเร็จ ได้เลือกท าอาชีพนีม้า

เป็นเวลาหลายปีแล้ว ไม่ว่าจะสอยเอง แบกขึน้รถเอง ท่ี

ส าคญัขับรถกระบะเอง เพ่ือน าลูกตาลมาให้แม่เฉาะขาย

เลีย้งชีพมีรายได้เดือนละ 1 หมื่นบาท 

  นายเสกสรร คนพิการสู้ ชีวิตยงัให้แง่คิดกบัคนท่ีก าลงั

ท้อแท้ในชีวิตวา่ เกิดเป็นคนอย่าดถูกูตวัเอง และไมต้่องรอ

ให้คนอื่นมาช่วยเหลือ อะไรท่ีพอท าได้ก็ให้ช่วยเหลือตวัเอง 

ความสามารถของคนเรามีกนัทกุคน แตอ่ยู่ท่ีการฝึกฝน

และอดทน ถงึจะเป็นคนพิการมีแขนเดียว แตย่งัมีคนท่ีแย่

กวา่และยงัล าบากกวา่ตนอีกมากมาย เพราะชีวิตต้องดิน้

รน ไมว่า่จะเป็นคนพิการหรือคนปกติทัว่ไป พยายามใช้

ชีวิตให้มีความสขุ อยู่กบัคนท่ีเรารักและรักเรา เหมือนตน

เลือกจะไมม่ีครอบครัว แตเ่ลือกจะดแูลแมก่็มีความสขุแล้ว

(komchadluek.net 29 พ.ค.61) 
 

3 สถาบัน พัฒนาส่ิงประดิษฐ์เพ่ือผู้พกิาร  
‘รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงผ่านมือถือ’ 

 

  บคุลากร 3 สถาบนั ร่วมวิจยัและพฒันาสิ่งประดิษฐ์เพ่ือผู้

พิการ  'รถ เข็น ไฟฟ้ าควบคุม ด้วย เสี ยงผ่ านมือ ถือ ' 

          ผลง าน นี ใ้ ช้ ช่ื อ ว่ า  PMK - Electric Power 

Wheelchair Control by Voice มุ่ง เป้าหมายส าคัญคือ

ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ผู้ พิ ก า ร อัมพ าตช่ ว งบนแล ะค ร่ึ ง ล่ า ง 

(Quadriplegia) ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ซึ่งเป็นผลงาน

จากความร่วมมือกันของ ผศ.ดร.เดชฤทธ์ิ มณีธรรม 

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับรศ.ดร.เบญจ

ลกัษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย พ.อ.ผศ.นพ.

อารมย์ ขุนภาษี และพ.อ.รศ.นพ.สุธี  พานิชกุล จาก

วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า รวมถึงนายนพรัตน์ 

เย็นใจ นายรัฐภูมิ บุญศิริ และนายสุทธิพงศ์ กลิ่นหอม 

นักศึกษาสาขาแมคคาทรอ นิก ส์  คณะค รุศาสต ร์

อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี  พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ เผยว่า 

ปัจจุบนัโรงพยาบาลมีผู้ ป่วยท่ีได้รับอุบัติเหตจากการสู้ รบ 

โดยบางรายได้รับบาดเจ็บคร่ึงล่าง (Paraplegia) และบาง

รายได้ รับบาดเจ็บหรืออัมพาตช่วงบนและคร่ึงล่าง 

(Quadriplegia) ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะ

ช่วยเหลือผู้ ป่วยในลกัษณะนีใ้ห้สามารถนั่งอยู่บนรถเข็น

และสามารถสัง่การได้ โดยผู้ ป่วยสามารถสัง่งานขบัเคลื่อน

รถเข็นไฟฟ้าให้เคลื่อนท่ีภายในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน

ได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างสะดวกย่ิงขึน้ และท าให้ผู้ ป่วยมีสุขภาพจิตดีอีก

ด้วย ด้าน ผศ.ดร.เดชฤทธ์ิ อธิบายเสริมว่า รถเข็นไฟฟ้า

ควบคุมด้วยเสียงผ่านมือถือนี ้จะท างานผ่านมือถือระบบ 

Android ซึ่ ง เ ป็ นการพัฒนาต่อยอดมาจากการ ใ ช้

ไมโครโฟน เพราะในปัจจบุนัเทคโนโลยีและการใช้มือถือจะ

อยู่ใกล้ตัวเรามาก ส าหรับการท างานจะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนคือ ส่วนรถเข็น (Hardware) ส่วนควบคุม (Control) 

และส่วนซอฟต์แวร์ (Software) มีหลกัการท างานคือ เมื่อ

ผู้ ป่วยสัง่งานด้วยเสียงพดูเช่น เดินหน้า ถอยหลงั เลีย้วซ้าย 

เลี ย้วขวา และหยุด มีผลท าให้มือถือท่ีติดต่อระบบ 

Bluetooth ส่ ง ค่ า สัญญ าณล อ จิ ก  1 แ ล ะ  0 ไ ป ท่ี

ไมโครคอนโทร เลอร์  (Microcontroller) หลังจากนั น้

ไมโครคอนโทรเลอร์จะสง่สญัญาณเอาต์พตุออกไปท่ีชดุขบั

มอเตอร์ (DC Drive) และมีผลท าให้สามารถควบคุมทิศ

ท า ง ก า ร ห มุ น ต า ม ทิ ศ ท า ง ท่ี ต้ อ ง ก า ร ไ ด้ 

ขณะท่ี พ.อ.รศ.นพ.สุธี กล่าวเสริมว่า ในอนาคตจะมีการ

น าไปใช้กับผู้ ป่วยราชการสนามท่ีได้รับบาดเจ็บและถูก

ปลดประจ าการให้ได้ใช้อุปกรณ์ชุดนีส้ัง่การอปุกรณ์ต่างๆ 

ภายในบ้านได้เช่น เปิด-ปิดไฟฟ้า ต่อไป ผู้สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ผศ.ดร.เดชฤทธ์ิ มณี

ธรรม โทร.086 882 1475 

          นบัเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้ พิการมี

ความสะดวกสบาย สามารถช่วยเหลือตนเองเบือ้งต้นได้

ตามต้องการ  ท าใ ห้มีคุณภาพชี วิต ท่ีดี ย่ิ งขึ ้นต่อไป

(thaipr.net 28 พ.ค.61) 
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ความด ี

“การท าดีนัน้ท ายากและเห็นผลช้า แตก็่จ าเป็นต้องท า” 

เพราะหาไมค่วามชัว่ซึง่ท าได้ง่าย 

จะเข้ามาแทนท่ีและจะพอกพนูขึน้อยา่งรวดเร็ว 

โดยไมท่นัรู้สึกตวั 

แตล่ะคนจงึต้องตัง้ใจและเพียรพยายามให้สดุก าลงั 

ในการสร้างเสริมและสะสมความดี 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 



๒๔ 

ชีวิตจะงา่ยขึน้  ถ้ารู้จกั...ปลอ่ยวาง 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

นางสาวนงค์นุช  ทุมทอง  อายุ ๓๘ ปี วุฒิ

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี) 
พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้  ต้องการงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ งานธุรการประสานงานทั่วไป 
หรืองานอ่ืนท่ีเหมาะสม สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ดี มีประสบการณ์การท างานประชาสมัพนัธ์ในโรงแรม 

ติดต่อ โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๔๖๑๗๐๖  หรือ อีเมล์  
nongnuchtumthong@gmail.com 

นายธนภทัร  มาแก้ว  อาย ุ๒๗ ปี วฒุิปริญญา
ตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการท างาน
ทางด้าน IT คอมพิวเตอร์ งานโปรแกรมเมอร์ต่างๆ มี
ประสบการณ์การท างานทางด้าน IT Support มา ๕ ปี  
ติดต่อ…โทรศัพท์ ๐๖๑-๖๓๒๐๖๑๒  หรือ อีเมล์ 
tanapatnew@gmail.com 
นายพีรศกัดิ ์ จรัสธนพฒัน์  อาย ุ๒๓ ปี วฒุิปริญญาตรี 

พิการทางการได้ยิน (ยังได้ยินอยู่บ้าง)  ต้องการงาน

ด้าน HR หรืองานคีย์ข้อมลู คอมพิวเตอร์ หรืองานตาม

ความเหมาะสม มีประสบการณ์การท างาน ฝึกงาน 

ฝ่าย event ของบริษัท GMM-Grammy เป็นระยะเวลา 

๓ เดือน  ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๙๕-๘๗๐๘๖๓๕ หรือ 

อีเมล์ peerasak.cha@hotmail.com 

นายจกัรพงศ์  ประกอบกิจ  อาย ุ๒๕ ปี วฒุิมธัยมศกึษา

ปีท่ี ๖ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการ

งานท่ีอยู่ในจังหวัดเชียงราย  มีประสบการณ์เดิน

เอกสารจัดสต๊อกรายงานการเบิกสินค้า ติดต่อ...

โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๘ ๒ - ๓ ๘๒ ๒๑๒๒   ห รื อ  อี เ ม ล์  

t_t_node_t_t@hotmail.com 

นายกฤษดา  คุ้มผล  อาย ุ๒๑ ปี วฒุิมธัยมศกึษาปีท่ี ๓ 

พิ การทางการ ไ ด้ยิน  ต้ องการท า ง านทาง ด้าน

คอมพิวเตอร์ คีย์ข้อมูลหรืองาน IT ต่างๆ ติดต่อ...

โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๙ ๒ - ๘ ๐ ๙ ๒๖ ๙๑   ห รื อ  อี เ ม ล์  

kidsada.ssd0256@gmail.com 

 

คนพกิารต้องการท างาน 

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ไทยแลนด์) จ ากัด  ท่ีอยู่ ๙๗ หมู่ ๕ ต.เวียงยอ อ.
เมืองล าพนู จ.ล าพนู ๕๑๐๐๐  รับพนักงานฝ่ายผลิต
ทั่วไป ๒ อัตรา รายละเอียดงาน พนกังานทัว่ไป ตาม
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความพิการของผู้สมคัร 
คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้  
สามารถเดินทางมาท างานเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ
ระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สวสัดิการ 
ค่าอาหาร ค่าน า้มัน เบีย้ขยัน ประกันสังคม ฯลฯ ติด
ต่อ. . .คุณสุทธิพงษ์  โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๕๐๔๕, 
๕ ๒ ๕ ๐ ๔๗ - ๔ ๘   อี เ ม ล์  hr0 5@performance-
mfg.co.th 

บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ท่ีอยู่ 
๑๓๔/๒ ม.๖ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน 
จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๓๐ รับ  ๑. พนักงานทั่ วไปฝ่าย

ผลิต ๑๐ อัตรา ๒. บันทกึข้อมูล ๓ อัตรา คณุสมบัต ิ
คนพิก า รที่ ส ามารถ ช่ วย เห ลือตนเอง ไ ด้  / 
เคล่ือนไหว / การได้ยนิ เพศชาย/หญิง อาย ุ๑๘ ปีขึน้
ไป ไม่จ ากดัวุฒิการศกึษา  สวสัดิการ หอพกัพนกังาน 
ชดุฟอร์ม เบีย้ขยนั รถรับ-ส่ง พนกังาน โบนสั เงินพิเศษ
กรณีต่างๆ  ติดต่อ...ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทรศพัท์ 
๐๒-๘๑๐๔๕๐๐-๒๙   

mailto:kidsada.ssd0256@gmail.com


๒๕ 

ชีวิตจะงา่ยขึน้  ถ้ารู้จกั...ปลอ่ยวาง 

บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลร่ี จ ากัด ท่ี
อยู่ ๔๙/๒๔๖-๒๔๙ ถนนบางบอน ๓ แขวงหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ รับพนักงานฝ่ายผลิต ๑ 
อัตรา รายละเอียดงาน ท างานในฝ่ายผลิต (จิวเวลร่ี)  
คุณสมบัต ิคนพกิารที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/
หญิง  อายุ  ๒๐ ปีขึ น้ ไป  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
สวสัดิการ เงินโบนสั ปรับเงินเดือนประจ าปี ชุดฟอร์ม 
ประกนัสงัคม เบีย้ขยนั วนัหยดุในกรณีตา่งๆ  ติดต่อ...
คุณพิม พ์ปภาดา  เ จ ริญ รุ่ ง โ รจ น์ฤ ดี   โท รศัพ ท์   
๐๒-๘๐๖๕๐๒๙-๓๐ แฟกซ์ ๐๒-๘๐๖๕๐๒๘ 

บริษัท บุญชัยธุรกิจ หาดใหญ่ จ ากัด  ท่ีอยู่ 
๓๖๙, ๓๗๑ ถนนศุภสารรังสรรค์ ต าบลหาดใหญ่ 
อ า เภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  รั บ
เจ้าหน้าที่ ธุรการแผนกทรัพยากรบุคคล ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล 
และงานอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 
๒๓ ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. หรือ
ปริญญาตรีทกุสาขา สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้ มีความรับผิดชอบ และตัง้ใจในการท างาน  ติดต่อ
...คณุวลยัพร เภอมะหมาน โทรศพัท์ ๐๗๔-๓๔๕๖๗๘ 
ต่ อ  ๔ ๒ ,  ๐ ๘ ๖ - ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒ ๔  อี เ ม ล์  
hr@boonchaibusiness.com 

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จ ากัด  ท่ีอยู่ 
๖๘/๙๔๐-๙๔๒ หมู่ท่ี ๘ ซ.รัตนาธิเบศร์ ๒๘ ถ.รัตนาธิ
เบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  รับ
พนักงานธุรการ ๒ อัตรา   รายละเอียดงาน งาน
ธุรการ งานตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คน

พิการเพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา สามารถใ ช้คอมพิว เตอ ร์ พื น้ฐานไ ด้  

สวสัดิการ เงินเดือนประจ า  คอมมิชชัน่ โบนสัประจ าปี  
สมัมนาประจ าปี ฯลฯ  ติดต่อ...คณุมาราตรี ปัตถานงั 
โทรศัพ ท์  ๐๒-๐๒๐๙๒๐๐  ต่อ  ๒๒๐๑ แฟกซ์   
๐๒-๙๖๕๗๓๔๑ อีเมล์ maratree-21@hotmail.com 

โรงพยาบาลยันฮี  ท่ีอยู่ ๔๕๔ ถนนจรัญสนิท
วงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
๑๐๗๐๐ รับเจ้าหน้าที่ทั่ วไป ๕ อัตรา คุณสมบัติ 

คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง 
อายุไม่ เ กิน ๓๕ ปี วุฒิมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ขึ น้ไป 
สวัสดิการ สวัสดิการการรักษาพยาบาลส าหรับ
พนักงาน หอพักโรงพยาบาล วันลาพักร้อน ชุดยูนิ
ฟอร์ม เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ฯลฯ วิธีการรับ
สมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลยันฮี ชัน้
ที่  ๑๓  ติดต่อ...โทรศพัท์ ๑๗๒๓ ต่อ ๕๗๙๐๑ หรือ 
๐๒-๘๗๙๐๓๐๐ ตอ่ ๕๗๙๐๒ , ๕๗๙๔๕  

บริษัท เพียวพลังงานไทย จ ากัด ท่ีอยู่ ๘๖ 
อาคารเพียวเพลสรามค าแหง ชัน้ ๒ ถนนรามค าแหง 
แขวงสะพานสูง  กทม. ๑๐๒๔๐ รับเ จ้ าหน้าที่
ประสานงานทั่วไป ๑ อัตรา รายละเอียดงาน ติดต่อ
ประสานงานทั่วไป ภายในองค์กร คุณสมบัติ คน

พิการที่เดินทางมาปฏิบัติงานเองได้ เพศชาย/หญิง 
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ น้ไป  สวัสดิการ ค่า
รักษาพยาบาล ประกนักลุ่ม ประกนัสงัคม ประกนัชีวิต 
เบี ย้ เ ลี ย้งและ ท่ีพัก  (กรณีออกต่างจังหวัด)  เ งิน
ช่วยเหลือในกรณีต่างๆ  ติดต่อ...หน่วยสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลากร โทรศพัท์ ๐๒-๕๑๕๙๐๒๔, ๐๒-
๕ ๑ ๕๙ ๐๒ ๖ ,  ๐ ๘ ๕ - ๙ ๑ ๑ - ๒ ๖ ๒๐   อี เ ม ล์  
hrd@rpcthai.com 

บริษัท เคียวเซ (ไทยแลนด์) จ ากัด  ท่ีอยู่ 
๗๐๐/๒๗ ม.๖ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟต ๑ ต.

mailto:maratree-21@hotmail.com


๒๖ 

ชีวิตจะงา่ยขึน้  ถ้ารู้จกั...ปลอ่ยวาง 

หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี  รับพนักงานฝ่ายผลิต 
๑ อัตรา รายละเอียดงาน คดัแยกชิน้งาน ตดัผ้า งาน
อ่ืนๆในไลน์การผลิต คุณสมบัติ คนพิการทางด้าน

ร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ 
ปี สามารถปฏิบตัิงานได้ วัน/เวลา ท างาน วันจันทร์ - 
ศุกร์ และวันเสาร์ตามปฏิทินบริษัท เวลา ๐๘.๐๐-
๑๗.๐๐ น.  ติดต่อ...โทรศพัท์  ๐๓๘-๔๖๕๓๕๒ ต่อ 
๒๙  อีเมล์ hr@kyosei.co.th 

บริษัท ๒๗ วิศวกรรม จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๐ ซอย
ป ร ะ ข า อุ ทิ ศ  ๔ ๘  แ ข ว ง บ า ง ม ด  เ ข ต ทุ่ ง ค รุ  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ รับพนักงานคนพิการ ๒ 
อัตรา รายละเอียดงาน พิจารณาท างานตามความ
ถนัดท่ีตรงกับงานของทางบริษัท (สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์)  คุณสมบัติ  คนพิการทางด้านการ
เคล่ือนไหว – เดนิได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ๒๑ ปีขึน้ไป 
สามารถไปท างานท่ี ซอยวดัพนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.
สมุทรสาครได้ (มีที่พักให้) สวัสดิการ ประกันสังคม 
ประกนัสขุภาพ ชดุฟอร์มพนกังาน ท่ีพกัพนกังาน โบนสั 
งานเลีย้งสังสรรค์ วันหยุด / ลาพักร้อน กิจกรรม
ท่องเท่ียว ฯลฯ ติดต่อ...คณุน า้ (ฝ่ายบคุคล) โทรศพัท์ 
๐๙๕-๓๗๒๕๒๙๐ , ๐๒-๘๗๐๒๗๗๒ ตอ่ ๓๑๓ อีเมล์ 
hr@27engineering.co.th  

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จ ากัด  ท่ีอยู่ ๑๒๑/
๑๙  ดิ โ อล ด์สยามพลาซ่ า  ชั น้  ๑  ถนนพาหุ รั ด 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  รับเจ้าหน้าที่ ธุรการ ๒ 
อัตรา รายละเอียดงาน งานคีย์ข้อมลู จดัเรียงเอกสาร 
รับโทรศพัท์ งานตาท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง 
วฒุิการศกึษาระดบั ปวช.-ปริญญาตรี สามารถท างาน
ตามหน้าท่ีได้ดี สวัสดิการ ประกันสังคม ชุดฟอร์ม 

ประกันอุบตัิเหต ุโอที เบีย้ขยัน โบนัส กิจกรรม อบรม
สมัมนาต่างๆ งานสงัสรรค์ประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ…คณุ
สุภาภรณ์ โทรศพัท์ ๐๒-๗๗๐-๗๗๗๗ ต่อ ๕๐๑ หรือ 
๐ ๘ ๕ - ๙ ๑ ๑ ๑ ๐ ๘ ๒  อี เ ม ล์  
supaporn.n@mtsgoldgroup.com 

บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๙๗ 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ รับพนักงานคนพิการ 
๑๐ อัตรา รายละเอียดงาน ท างานตามความเหมาะสม
กับความพิการ  คุณสมบั ติ  คนพิการที่ ส ามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้  เพศชาย/หญิง วุฒิมัธยมต้น-
ปริญญาตรี มีความขยนั รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์ในการท างาน สวัสดิการ โบนัสประจ าปี 
เบีย้ขยัน ค่าประจ าต าแหน่ง ชุดฟอร์ม ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ประกนัสงัคม ฯลฯ ตดิต่อ…ฝ่ายบุคคล (คณุโชติ
ชนะ)โทรศพัท์ ๐๒-๘๙๔๐๕๒๐-๖ ต่อ ๑๑๓ หรือ ๐๘๙-
๒๑๒๑๔๓๕ อีเมล์ career@kito.co.th 

Chubb Samaggi Insurance Public Company 
Limited ท่ีอยู่ ๓๙๙ อาคารอินเตอร์เชน ๒๑ ชัน้ ๓๐ ถนน
สขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
๑๐๑๑๐ รับ เ จ้ าหน้าที่ ลู ก ค้า สัมพัน ธ์  ๕  อัตรา 
รายละเอียดงาน ให้บริการและตอบข้อซักถามเก่ียวกับ
กรมธรรม์และงานเคลมประกันอุบัติ เหตุส่วนบุคคล 
คุณสมบัติ พิการร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง วฒิุ ม.
๖ ขึน้ไป มีความสามารถในการน าเสนอ มีทักษะในการ
สื่อสารน า้เสียงไพเราะ พูดจาฉะฉานและชดัเจน มีมนุษย
สัมพันธ์ ท่ีดี  มุ่งมั่นและกระตือรือร้น สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  สวัสดิการ เงินเดือนประจ า 
บตัรประกนัสขุภาพ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ วนัหยุด โบนสั 
ฯลฯ  ติดต่อ...ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  โทรศพัท์ ๐๒-๖๑๑-
๓๕๗๔-๗ อีเมล์ Sasinun.Sureedachakul@chubb.com 

 

mailto:hr@27engineering.co.th


๒๗ 

ชีวิตจะงา่ยขึน้  ถ้ารู้จกั...ปลอ่ยวาง 

Google Lookout : แอปช่วยเหลือผู้พกิารทางสายตา ใช้ AI บอกสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ด้วยการเคาะโทรศัพท์ 

ณ ปัจจบุนั เรียกวา่โทรศพัท์เข้ามาอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัในหลายๆด้าน แตส่ าหรับผู้ พิการทางสายตา

ล่ะ โทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอะไรจะช่วยเหลือพวกเขา? ในงาน  Google I/O 2018 ท่ีผ่านมาก็ได้มีการเปิดตัว  Google 

Lookout แอปท่ีจะคอยช่วยพูดหรืออธิบาย สิ่งรอบข้าง ทัง้วัตถุ ผู้ คน หรือแม้กระทั่งตัวอักษรท่ีพบ เพ่ือช่วยให้ผู้ พิการทาง

สายตาสามารถรับรู้ได้ผ่านเสียง 

 แอปพลิเคชัน่ Google Lookout ได้ถกูสร้างขึน้ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้ผู้ พิการทางสายตาหลายล้านคนนัน้ สามารถ

ช่วยเหลือตวัเองและเป็นอิสระในการใช้ชีวิตมากขึน้  

 หลกัการท างานของแอป คือ จะมีการใช้กล้องของสมาร์ทโฟนร่วมกบัระบบ AI ในการระบุว่าของท่ีกล้องมือถือเห็น

นัน้คืออะไร และมนัก็จะท าการพูดสิ่งนัน้ๆ ให้ผู้ พิการสามารถรับรู้ได้ เหมือนมีคนคอยบอก นอกจากนัน้ ยงัสามารถเลือกโหมด

การใช้งานได้ด้วย เช่น ท างาน อยู่บ้าน สแกน(อ่าน)ตวัหลังสือ ฯลฯ ซึ่งแต่ละโหมดก็จะมีการท างานของแอป ทัง้การเลือก

ตรวจจับและพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เช่น ถ้าอยู่บ้าน แอปก็เลือกบอกต าแหน่งของเคร่ืองใช้ในบ้าน แต่ถ้าเป็นท่ี

ท างานแอปก็จะเลือกค้นหาลิฟท์นั่นเอง และท่ีส าคญัท่ีสุดของแอปนีก้็คือสามารถท างานได้แบบออฟไลน์ อินเตอร์เน็ต ไม่ใช่

ปัญหาอีกตอ่ไป! แตใ่ช้ระบบ Machine learning แทน ซึง่สามารถเรียนรู้วา่ผู้ ใช้สนใจอะไรได้อีกด้วย 

ค าตอบก็คือ แค่ใช้มือเคาะท่ีหลังโทรศัพท์ หลังจากตัง้แอปไว้แล้ว แอปก็จะท างานได้เลย ระหว่างใช้งานก็แนะน าให้เอา

โทรศพัท์ในเคสพร้อมสายคล้องคอแบบในภาพ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึน้ รู้ว่าแอปท าอะไรได้แล้ว มาดูวีด๊โอ 

demo แอปกันเถอะครับ จะได้เห็นภาพว่า Google Lookout นัน้มันมีความสามารถอย่างไรเมื่อถูกน าไปใช้งานจริง

(droidsans.com 10 พ.ค.61) 

 

 



๒๘ 

ชีวิตจะงา่ยขึน้  ถ้ารู้จกั...ปลอ่ยวาง 

โครงการประกวด คลิปวีดีโอ“คนตาดี ตามหา สุดยอดนักร้องตาบอด”ชิงเงนิรางวัล 10,000 บาท 

 

คนตาดี ตามหา สดุยอดนกัร้องตาบอด (ชิงเงนิรางวัล 10,000 บาท) ถ้าทา่นเดินตามถนน แล้วเหน็นกัร้องตาบอด ที่ร้องเพลงได้เพราะ

อยา่งไมน่า่เช่ือ ขอให้ทา่นถ่ายคลปิวีดีโอความยาว ไมเ่กิน 3 นาที สง่มาให้เรา (สามารถตดัตอ่ให้มหีลายเพลงได้)   

เงื่อนไขการประกวด ถ่ายนกัร้องตาบอดคนเดียว หรือ เป็นวงก็ได้ ต้องถ่ายจากริมถนน ทัว่ไป เทา่นัน้ เวลาสง่คลปิต้องสง่ช่ือเบอร์โทร

คนถ่ายคลปิ กบัช่ือเบอร์โทรนกัร้องตาบอด ก่อนประกาศผู้ชนะจะมีการตรวจสอบวา่คนในคลปิตาบอดจริงไหม รางวลัชนะเลศิ คนถ่าย

คลปิได้ 10,000 บาท รางวลัชมเชย มี 3 รางวลั คนถา่ยคลปิได้ 2,000 บาท หลงัจากประกวดเสร็จ จะติดตอ่ โรงแรม ร้านอาหาร ให้เร่ิม

ลองจ้างนกัร้องตาบอดเหลา่นีไ้ปท างาน ดงันัน้ทา่นสามารถแจ้ง คนตาบอดได้วา่ (ถ้าเขาเข้าร่วมเขาจะมีโอกาสได้ไปร้อง ในโรงแรม 

ร้านอาหาร) 

สนใจส่งคลิปมาที่ inbox ของ Face Book : เที่ยวไทย ชว่ยชาวบ้าน / Email : paputking@yahoo.com / Line ID : 0830949242 

สง่คลปิได้ตัง้แตว่นันี ้จนถงึ 31 กค. 61 ประกาศผู้ชนะ 15 สงิหาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

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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