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สาร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๖   เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 

โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพกิาร”                                                                        
 โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพกิารทุกประเภทแห่งไทย 

 
 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา  โดยได้มอบทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและ
นกัศกึษาทัว่ประเทศท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจ าทุกปี    ในปี 2542  มลูนิธิฯ ได้ริเร่ิมโครงการ “ทุนการศกึษาอีซูซุเพ่ือคน
พิการ”  ขึน้เป็นครัง้แรก    โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นศนูย์กลางประสานงาน
คนพิการทัว่ประเทศในการพิจารณาคดัเลือกผู้ รับทนุจนถงึปัจจบุนัมลูนิธิฯได้เพ่ิมทนุ  จนถงึปัจจุบนั มลูนิธิฯ ได้เพ่ิมทนุเพ่ือเป็น
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ พิการอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในระดับอุดมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดับ
อาชีวศกึษา 
ประเภทของทุน     เป็นทนุให้เปลา่โดยไมม่ีเง่ือนไขผกูพนั   รวม 250,000 บาท 
1. ทนุระดบัอดุมศกึษ าจ านวน 20 ทนุ ทนุละ 10,000  บาท / 2. ทนุระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 10 ทนุ ทนุละ   5,000  บาท  
หรือระดบัอาชีวศกึษา (ปวช. / ปวส.)       

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หน้าเวบ็ไซต์มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ  สภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย คณุศิริรัช  ไชยรัตน์  โทรศพัท์ /โทรสาร  0-2354-5349  ,  
091-563-4966  -  มลูนิธิกลุม่อีซูซุ คณุชนิกานต์ มาลยัรัตนา / คณุศศิโสม  ภู่อยู่ โทร. 0-2966-2111 ตอ่ 3460 / 3392 สายตรง 
0-2966-2188-90  โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297 
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พก.จับมือเครือข่ายปรับปรุง UD เพื่อคนพกิาร 

พก.จบัมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เดินหน้าแก้ไขการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ ภายในสถานีรถไฟฟ้าสาย

สีเขียว รัฐบาลน าโดย พล.อ.ประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความส าคญัในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน และเสริมสร้างให้ผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ลดความเหลื่อมล า้ สร้างโอกาสในการ

เข้าถงึบริการของรัฐ อนัเป็นสิทธิพืน้ฐานและเคร่ืองหมายแสดงความเท่าเทียมของสงัคม โดยมอบหมายให้กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขบัเคลื่อนงานด้านคนพิการ

ในทกุรูปแบบ โดยใช้กลไกพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ 

ตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสงัคม ใน

รูปแบบประชารัฐ เพ่ือให้คนพิการและทกุคนในสงัคม สามารถเข้าถงึบริการได้อย่างทัว่ถงึและเท่าเทียม 

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าว  ถึงกรณีท่ีคนพิการร้องเรียนผ่าน

สื่อมวลชน โดยเผยเเพร่ภาพบริเวณทางรถเข็นส าหรับคนพิการ (วีลแชร์) ท่ีใช้เช่ือมต่อไปยังลิฟท์โดยสารส าหรับขึน้สถานี

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้ 9 สถานี มีลกัษณะเป็นทางแคบ กว้างเพียง 45 ซม. ซึง่ไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 150 ซม. นอกจากนี ้ยงัมีเสาโทรศพัท์ตัง้กีดขวางระหว่างทางเดิน รวมไปถงึพืน้มีการทรุดเป็นหลมุใหญ่ 

ท าให้รถวีลแชร์ไมส่ามารถผ่านได้ ก่อให้เกิดอนัตรายในการเดินทางของคนพิการ 

“จากข้อสรุปการประชุมหารือในครัง้นี ้ได้มีการเร่ิมปรับปรุงในบางส่วน ได้แก่ ถอดเสาโทรศพัท์ท่ีตัง้กีดขวางทางเท้า

ออก พร้อมปรับสภาพพืน้ผิวทางเดินท่ีเป็นหลมุขนาดใหญ่ ให้มีสภาพราบเรียบไมเ่ป็นอนัตรายตอ่คนพิการและทุกคนท่ีสญัจร

ผ่าน และในอนาคตจะมีการแก้ไขทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าให้ครบทัง้ 9 สถานี ให้มีความกว้างได้มาตรฐาน เพ่ืออ านวย

ความสะดวกส าหรับคนพิการและทกุคนในสงัคมตอ่ไป” นายสมคิด (เดลินิวส์ออนไลน์ 12 มิ.ย.61) 
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เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเตมิ
ภายใต้โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ในกลุ่มผู้พกิาร 

กระทรวงการคลัง

เปิดลงทะเบียนเพ่ือ

สวัสดิการแห่ง รัฐ

เ พ่ิ ม เ ติ มภ าย ใ ต้

โครงการไทยนิยม

ยัง่ยืน ในกลุ่มผู้ พิการ ผู้สงูอายุ ผู้ ป่วยติดเตียง หรือผู้ ท่ี ไม่

สามารถเดินทางมาลงทะเ บียนไ ด้ในปี  2560 (การ

ลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ) จากการลงพืน้ท่ีของทีมขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

ระดับต าบล (ทีมไทยนิยมฯ) พบว่า มีประชาชนท่ีมี

คุณสมบัติเป็นผู้ มีรายได้น้อยบางส่วนยังไม่ได้เข้าร่วม 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการ

ลงทะเบียนฯ) ปี 2560 โดยเฉพาะผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ ป่วย

ติด เตียง หรือผู้ ท่ีไมส่ามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้  

กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง จึงได้ร่วมกันพิจารณาหลกัการและก าหนดแนว

ทางการลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ ส าหรับประชาชนกลุ่ม

ดงักล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2561” โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ต้องมี
คุณสมบัติเหมือนการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ดังนี  ้
สญัชาติไทย อายุตัง้แต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึน้ไป (โดยต้องเกิด

ก่อนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2542) ว่างงานหรือมีรายได้ท่ี

เ กิดขึ น้ ในปี  2559 ทั ง้สิ น้ ไม่ เ กิน  100,000 บาท ไม่มี

ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออม

ทรัพย์ของธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) และธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พนัธบตัร และ

ตราสารหนี ้หรือถ้ามีทรัพย์สิน ทางการเงินดงักลา่ว จะต้อง

มีจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 100,000 บาท (ตรวจสอบ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน

อสังหา ริมท รัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเ ป็น เ จ้าของ

กรรมสิทธ์ิ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไข ดงันี ้ท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็นท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง (บ้าน

พร้อมท่ีดิน) 

กรณีอยู่อาศยัอย่างเดียว บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพืน้ท่ี

ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 35 ตาราง

เมตร กรณีเป็นท่ีอยู่อาศยั และใช้ประโยชน์จากท่ีดินเพ่ือ

การเกษตร ต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีท่ีใช้

ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอื่นท่ีไม่ใช่เพ่ือการเกษตรจะต้องมี

พืน้ท่ีไม่เกิน 1 ไร่ ท่ีดินแยกจากท่ีอยู่อาศัย ในกรณีท่ีใช้

ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอื่นท่ีไม่ใช่เพ่ือการเกษตร จะต้องมี

พืน้ท่ีไมเ่กิน 1 ไร่ ในกรณีท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการเกษตร

ต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 10 ไร่ ทัง้นี ้ผู้ ลงทะเบียนในโครงการ

ลงทะเบียนฯ ปี 2560 ท่ีไมผ่่านคณุสมบตัิจะไมส่ามารถเข้า

ร่วมการลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ ได้ 

นอกจากนี ้การลงทะเบียนดงักล่าวเป็นรูปแบบสมัครใจ 

(Voluntary Basis) โดยผู้ ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้

เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายได้ 

เงินฝากธนาคาร การถือครองท่ีดิน หนีส้ิน เป็นต้น อีกทัง้

ยินยอมให้น าข้อมูลในบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อม

ภาพถ่ายใบหน้าไปใช้ เพ่ือให้รัฐบาลมีข้อมูลส าหรับ 

น าไปใช้ในการจัดท าสวัสดิการของรัฐต่อไป ในการ

ด าเนินงานจะมีทีมไทยนิยมฯ 

เป็นแกนหลกัในการลงพืน้ท่ีเพ่ือจดัเก็บข้อมลูประชาชนท่ีมี

คุณสมบัติ เป็นผู้ มีรายได้น้อยบางส่วนท่ียังไม่ได้เข้าร่วม

โครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยเฉพาะผู้ พิการ ผู้สงูอายุ 
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ผู้ ป่วยติด เตียง หรือผู้ ท่ีไม่สามารถมาลงทะเบียนในปี 

2560 ได้ และสอบถามประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงความ

ต้องการในการ ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะและอาชีพ ตาม

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม

ตามโครงการไทย นิยม ยั่งยืน และใช้กลไกประชาคมใน

การตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งต้น เพ่ือคัดกรองผู้ เข้าข่าย

คณุสมบตัิเพ่ือ ลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ ทีมไทยนิยมฯ บนัทึก

ข้อมูลจากแบบฟอร์มลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนท่ีผ่าน

กลไก ประชาคมเข้าระบบฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัท า 

โดยกระทรวงการคลัง ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลงั 

กระทรวงการคลงั เช่ือมโยงข้อมลูไปยงัฐานข้อมลูทะเบียน

ราษฎร์ กรมการปกครอง ฐานข้อมลูการถือครองท่ีดิน กรม

ท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลการย่ืนช าระภาษี 

กรมสรรพากร ฐานข้อมูล บ านาญ กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลงั ฐานข้อมลูเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐท่ีรับฝากเงินจากประชาชน 

พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย สลากออมทรัพย์

ของ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. และ ข้อมลูจากฐานข้อมูลคน

พิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เพ่ือ

น ามาประมวลผลผู้มีรายได้น้อย และน าไปใช้ในการจัด

สวสัดิการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิได้จากทีม

ไทยนิยมฯ ประจ าพืน้ท่ี ท่ีท าการก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ

เว็บไซต์  www.epayment.go.th หลังจากคัดกรองผู้ มี

คณุสมบตัิครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลงัจะออกบตัรฯ ให้

ผู้ มีสิทธิ เพ่ือใช้รับสวัสดิการตามท่ีภาครัฐก าหนดต่อไป 

โดยแจกจ่ายบตัรฯ ผ่านกลไกของทีมไทยนิยมฯ 

ทัง้นี ้การลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มี

รายได้น้อยท่ีผ่านเกณฑ์คุณสมบตัิ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนใน

โครงการลงทะเบียนฯ 2560 มีสิทธิได้รับบตัรสวสัดิการแห่ง

รัฐและจะเป็นข้อมูลส าคัญในการท ามาตรการสวัสดิการ

แห่งรัฐตอ่ไป(thainews.prd.go.th 31 พ.ค.61) 
 

สหรัฐฯ-สถาบันส่งเสริมงานศิลปะแก่คนพกิาร 

พาไปท าความรู้จักกับศูนย์ศิลปะเก่าแก่แห่งหนึ่ง ใน

สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความพิเศษกว่าท่ีอื่น คือ จะเน้นการ

สง่เสริมงานศิลปะส าหรับผู้ พิการ และกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ

บกพร่องพัฒนาการทางสมอง  Creative Growth Art 

Center คือ ศนูย์ศิลปะ แบบไมแ่สวงผลก าไร ตัง้อยู่ในเมือง 

Oakland รัฐ California สหรัฐอเมริกา เปิดท าการมาตัง้แต่

ปี 2517 (44 ปี) ความพิเศษกว่าสถาบัน เก่ียวกับศิลปะ

อื่นๆ คือ ท่ีน่ีจะมุ่งเน้นส่งเสริม และ พัฒนาผลงาน ของ

ศิลปินท่ีเป็นผู้ พิการ และ กลุ่มผู้ ป่วย ท่ีมีพัฒนาการทาง

สมองล่าช้า กว่าคนทั่วไป โดยศูนย์แห่งนี ้บริหารงานด้วย

ผู้ เช่ียวชาญ ทางด้านศิลปะ จ านวน 5 คน , คุณครูผู้สอน 

23 คน , และ  อาสาสมัครผู้ ช่ วย  อี กกว่ า  40 คน ท่ี

ผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนกันเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้ พิการ ให้

สามารถเรียนรู้ศิลปะในสาขาตา่งๆ เช่น งานวาดภาพ , ตดั

เย็บ , เซรามิค , งานไม้ และ งานมิเดียภาพน่ิง และ วีดีโอ   

ซึง่พวกเขาจะดูแล ให้ความช่วยเหลือ และบริการ ในด้าน
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เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

การจัดหาอุปกรณ์ สถานท่ี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

เหล่าศิลปิน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกับเทคนิค

พิเศษท่ีส าคญั ส าหรับงานศิลปะสาขาต่างๆ  ให้สามารถ

น าไปประยกุต์ใช้ และ พฒันาเป็นศิลปินมืออาชีพต่อไปได้ 

ในอนาคต  นอกจากนี ้ในแต่ละปี ยังมีการจัดจ าหน่าย

ผลงานศิลปะ และ เปิดนิทรรศการ เพ่ือรวบรวมผลงานของ

ศิลปินท่ีมีฝีมือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ให้ผู้ คนท่ีสนใจ 

สามารถเดินทางมารับชมได้ โดยเหล่าศิลปินกล่าวว่า ท่ีน่ี

เป็นเหมือนบ้านหลงัท่ีสอง ซึง่ให้ความส าคญั และ คณุค่า

แก่พวกเขา พร้อมทัง้เป็นพืน้ท่ี ท่ีให้สามารถแสดงออกได้

อย่างอิสระ ซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้ผ่านเทคนิคท่ีเข้าใจง่าย 

จากบคุลากรท่ีน่ีอีกด้วย(news.ch3thailand 04 มิ.ย.61) 
 

สนช. เหน็ชอบรับหลักการ อ านวยความสะดวก
ให้คนพกิารเข้าถงึงานโฆษณาท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

สภ า นิ ติ บัญญั ติ แ ห่ ง ช า ติ  มี ม ติ รั บ ห ลั ก ก า ร ร่ า ง

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ เสนอ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกการให้คนพิการเข้าถงึงานโฆษณาท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ท่ีประชุมสภานิติ

บัญญัติ แห่ งชาติ  ห รือ  สนช.  มีมติ รับหลักการ ร่าง

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ เสนอ ด้วย

คะแนน 196 เสียง พร้อมตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญ

ขึน้มาพิจารณาจ านวน 27 คน มีกรอบการด าเนินงาน 60 

วัน นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ชีแ้จงสาระส าคัญของร่างกฎหมายว่า 

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 

เพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสญัญามาร์ราเคช เพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ ทัง้คนพิการท่ีบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน 

การเคลื่อนไหว สติปัญญาหรือการบกพร่องอื่น ๆ เพ่ือให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ จากการสามารถเข้าถึงหนังสือและ

ต าราเรียนต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาความสามารถของ

มนุษย์ รวมถึงสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ หน้าท่ีของรัฐ

และแนวนโยบายของรัฐ เป็นไปตามแนวทางและเจตจ านง

ของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในการ

พัฒนาคนและสิทธิพืน้ฐานความเป็นมนุษย์  โดยแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของคน

พิการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิปี 2537 ท่่ี เพ่ิมเติม

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธ์ิของคนพิการให้รวมถึงการ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน แก้ไขเพ่ิมเติมสิทธ์ิของนกัแสดงให้

รวมถึงการละเมิดสิทธ์ิของคนพิการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สนธิสญัญาดงักล่าว ท่ีก าหนดให้รัฐภาคีบญัญัติกฎหมาย

เพ่ือให้รองรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้คนพิการ

ทางการเห็นและคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับโอกาสอย่าง

เท่าเทียมกบับคุคลอ่ืนในการเข้าถงึงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 

ขณะท่ีสมาชิก สนช. อภิปรายสนบัสนนุหลกัการของร่าง

กฎหมาย เพราะเห็นวา่จะเกิดกบัคนพิการทางการเห็น 

เพ่ือให้คนพิการทางการเห็นได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่า

เทียมกบับคุคลอื่น อนัจะลดความเหลื่อมล า้ในสงัคมและ

สอดคล้องกนัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐท่ีบคุคลย่อมมี

สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกนั(springnews.co.th  31 

พ.ค.61) 
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เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

ทีมจิตอาสากลุ่มไร้สังกัด จ.นครศรีธรรมราช น า
ข้าวสารผ้าอ้อมส าหรับผู้ใหญ่ และรถเข็นผู้พกิาร 

 ทีมจิตอาสากลุม่ไร้สงักดั จงัหวดั

นครศรีธรรมราชได้น าข้าวสาร

ผ้าอ้อมส าหรับผู้ ใหญ่ และรถเข็น

ผู้ พิการ ท่ีได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา

และจากการรวบรวมเงินของ

สมาชิก มอบให้แก่น้องหนึ่ง ผู้ พิการ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช วันนี ้(10 มิ.ย. 61) ทีมจิตอาสากลุ่มไร้

สังกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น าข้าวสารผ้าอ้อม

ส าหรับผู้ใหญ่ และรถเข็นผู้ พิการ ท่ีได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา

และการรวบรวมเงินของสมาชิกมามอบให้แก่นายเฉลิมพล 

สดุรักษ์ หรือน้องหนึ่ง อายุ 21 ปี อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 1/16 

ม.1 ต.ปากนคร อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช ซึง่มีความพิการ

ไมส่ามารถเดิน พดู และช่วยเหลือตนเองได้ 

นายจิรพัฒน์ ปานรักษ์ ประธานทีมงาน และนายศราวุฒิ 

หุพาทิพย์  อายุ  42 ปี  ตัวแทนกลุ่มไ ร้สังกัด จังหวัด

นครศรีธรรมราช กล่าวว่า   กลุ่มไร้สังกัดรวมตัวขึน้เพ่ือ

ช่วยเหลือสงัคม ขณะนีม้ีสมาชิกในทีมจ านวนกวา่ 100 คน 

โดยท่ีผ่านมาทีมกลุ่มไร้สงักัดได้ร่วมเป็นจิตอาสา ทัง้การ

ช่วยพัฒนาวัด ชุมชน ท้องถ่ินมาอย่างต่อเน่ือง จากการ

ได้รับแจ้งของประชาชนและเครือข่าย ส าหรับกรณีของ

น้องหนึง่ทางทีมงานได้รับแจ้งจากสมาชิกในทีมว่าในพืน้ท่ี

ท่ีตนอาศัยอยู่  มีผู้ พิการต้องการความช่วยเหลือ ทาง

ทีมงานจึงได้ท าการประชาสมัพันธ์ขอรับบริจาค และการ

รวบรวมเงินของสมาชิก ในการจัดซือ้สิ่งของพร้อมน ามา

มอบให้แก่ครอบครัวน้องหนึง่ในครัง้นี ้

"สมาชิกทุกคนตัง้ใจและมีความสุขกับการเป็นจิตอาสา

ช่วยเหลือสังคม หากพืน้ ท่ีใดมีบุคคลต้องการความ

ช่วยเหลือ ทางทีมงานจะเข้าไปตรวจสอบ พิจารณาให้

ความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมาได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 

091-8920028 และหากผู้มีจิตศรัทธาต้องการร่วมสมทบ

ทนุหรือบริจาคเป็นสิ่งของ ทางทีมงานก็ยินดี"  

ด้าน นางเพ่ิม แก้วแก้ว อาย ุ80 ปี ซึง่เป็นยายของน้องหนึ่ง 

กล่าวว่า น้องหนึ่งมีความผิดปกติทางด้านร่างกายและ

สมองตัง้แต่อายุ 8 ขวบ จนท าให้ไม่สามารถพูด เดิน หรือ

ช่วยเหลือตนเองได้ ปัจจบุนัต้องอาศยัรถเข็นผู้ พิการที่ได้รับ

จากโรงพยาบาลมหาราช แต่เน่ืองจากได้ใช้งานมาเป็น

ระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการช ารุด จึงขอขอบคุณ

ทีมงานจิตอาสากลุม่ไร้สงักดัท่ีได้เล็งเห็นน าน า้ดื่ม ผ้าอ้อม

ส าหรับผู้ ใหญ่ และรถเข็นผู้ พิการมามอบให้เพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อนด้วย(thainews.prd.go.th 10 มิ.ย.61) 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  

 

 

 

 

 

ช่วย, ช่วยเหลือ 

ทา่มือส าหรับการชว่ยอยูบ่นพืน้ฐานการยกขึน้ด้วยกนัน่ี

เป็นรูปแบบพืน้ฐานของกริยาบอกทิศทาง ภาพตาม

แนวดิ่งแสดงรูปแบบทางไวยากรณ์สามแบบที่เป็นไปได้ 
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ใจสู้ไม่ท้อ!! หนุ่มพกิารสู้ชีวิต ลบค าสบประมาท 
จนกลายเป็นช่างใหญ่ประจ าอู่ซ่อมรถยนต์ช่ือดัง 

วันนี(้25 พ.ค.61)ผู้ สื่อข่าว

ประจ า จ.สุรินทร์ รายงาน

ว่า หนุ่มสู้ ชี วิตรายนี  ้คือ 

ช่างจ่อย หรือ นายอ านาจ 

แกล้วกล้า  อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 28  บ้านพะเนา  ม.7 

ต.หนองเมธี. อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พิการมาแต่ก าเนิด โรค

เส้นประสาทชักกระตุกตลอดเวลา ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่

ครบ 32 เหมือนคนอื่นเขา แต่นายอ านาจ แกล้วกล้า  ก็มี

ความมุมานะ สมัครเป็นเด็กฝึกงานซ่อมเคร่ืองยนต์ จน

ประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป จนได้รับฉายาว่า 

“ช่างใหญ่”  แห่งอู่ช่ือดงัของ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ คือ อู่ ต.

คลีนิคยนต์  ตัง้อยู่เลขท่ี 329 บ้านพะเนา  ม. 7 บริเวณ

ขวามือทางเข้าเทศบาลท่าตูม. ต .ท่าตูม. อ.ท่าตูม. จ.

สริุนทร์ ด้าน นายกษิดิศ  เสาทอง หรือ ช่างเต่า อายุ 51 ปี 

เจ้าของ อู่ ต.คลีนิคยนต์  กล่าวว่า  ตนเปิดอู่ซ่อมรถยนต์

มาแล้ว17 ปี มีช่างประจ าอู่ประมาณ 4-5คน แต่ท่ีเป็นช่าง

ใหญ่คือนายอ านาจ แกล้วกล้า  หรือช่างจ่อย อายุ 33 ปี 

(ช่างจ่อย) เป็นหวัหน้าช่าง แม้ว่าช่างจ่อยจะเป็นคนไม่สม

ปกติ แต่มีจิตใจสู้ ชีวิตเกินร้อย ท างานอยู่กับตนมา 17 ปี

แล้ว ท างานดี มีความรับผิดชอบสงู ไม่เกเร ช่างจ่อย หรือ 

นายอ านาจ แกล้วกล้า  อาย ุ33 ปี กลา่ววา่  ตัง้แตเ่กิดมาก็

เป็นโรคเส้นประสาทชกักระตกุตลอดเวลา และเมื่ออายุได้

15 ปีท่ีแล้ว ได้เดินทางไปสมัครท างานพร้อมกับเพ่ือนๆท่ี

กรุงเทพ แต่พอไปสมัครงานแล้ว เมื่อนายจ้างทุกคนเห็น

ร่างกายท่ีพิการของตนเอง ตา่งก็พาสา่ยหน้า จนเกิดความ

ท้อแท้ในชีวิต  เดินทางกลบับ้านเกิดคืน วนัหนึง่ได้เดินทาง

มาท าธุระท่ี อ.ท่าตมู จนมาเห็นอู่ของนายกษิดิศ  เสาทอง 

หรือช่างเตา่ จงึเข้าไปสมคัรเป็นเดก็ฝึกงานซอ่มเคร่ืองยนต์ 

และช่างเต่าก็ได้ให้โอกาส  ตนรู้สกึดีใจมากจึงตัง้ใจท างาน

มาตัง้อายุ15ปีจนถงึปัจจุบนั ท างานได้เงินช่วยพ่อแม่ และ

สง่เสียให้น้องๆเลา่เรียนจนจบปริญาตรี สอบท างานเป็นครู

ได้ทัง้สองคน(tnews.co.th 25 พ.ค.61) 
 

Lost Voice Guy หนุ่มตลกพกิารไร้เสียง 
 ฮาได้แชมป์ Britain's Got Talent 

Lost Voice Guy หนุ่มตลก

ไ ร้ เ สี ย ง  ค ว้ า แ ช ม ป์  

Britain's Got Talent ค น

ล่าสดุ เอาชนะใจคนดทูัง้ประเทศ แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ พิการ

ก็ตาม ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า พรสวรรค์และ

ความสามารถของชายหนุ่มพิการท่ีมีฉายาในวงการว่า

Lost Voice Guy กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัคนทัง้โลก 

หลังจากท่ี เขาเ พ่ิงค ว้าแชมป์ผู้ ชนะจากรายการ ช่ือ

ดงั Britain's Got Talent ปีท่ี 12 ซึง่เพ่ิงประกาศผลเมื่อคืน

วนัอาทิตย์ท่ีผ่านมา (3 มิ.ย.) กับโชว์ตลกท่ีเรียกเสียงฮา 

แม้วา่เขาจะไมไ่ด้พดูเลยก็ตาม 

Lost Voice Guy หรือ ลี ริดลีย์ หนุ่มชาวองักฤษวัย 37 ปี 

กลายเป็นผู้ชนะในรายการ Britain's Got Talent ปีล่าสุด 

แม้ว่าเขาจะเป็นคนพิการ แต่เลือกท่ีจะแสดงโชว์ตลก หรือ 

สแตนอพัคอมเมดี ้เรียกเสียงฮาให้กบัผู้ชมทัว่ประเทศและ

ทัง้โลกได้อย่างน่าประทับใจ ลี ริดลีย์ ประสบภาวะเป็น

อมัพาตทางสมองตัง้แต่เขายงัเด็กเ ท าให้เขาป่วยพิการไม่

สามารถพูดสื่อสารได้ ท าให้เขาต้องใช้เคร่ืองโปรแกรม

สงัเคราะห์เสียงเป็นตวัช่วยสื่อสารออกมาเป็นค าพูดแทน 

เจ้าเคร่ืองตวันีม้ีลกัษณะคล้ายๆ กบัท่ีนกัฟิสิกส์ทฤษฎี "สตี

เฟน ฮอว์กิง" ใช้ในการด ารงชีวิตและสื่อสาร จุดเร่ิมต้นใน

การเดินบนเส้นทางอาชีพเป็นนักโชว์ตลก เร่ิมต้นเมื่อปี 

https://www.sanook.com/movie/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
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๘ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

2012 เขาแสดงตลกผ่านเคร่ืองสงัเคราะห์เสียง กระทัง่เร่ิม

มีช่ือเสียงในฐานะดาวเด่นตลกใต้ดินท่ีเดินทางออกโชว์

ทั่วสหราชอาณาจักร กระทั่งล่าสุดเขาตดัสินใจสมัครเข้า

มาในรายการ Britain's Got Talent และโชว์ออดิชั่นท่ีท า

ให้คนทัง้ห้องส่งต้องทึ่ง คณะกรรมการช่ืนชอบเป็นอย่าง

มาก ก่อนจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยโชว์มกุตลกเด็ด

ดวงแบบเฉพาะตัวของเขาเอง รวมทัง้เสือ้เชิต้ท่ีมักจะมี

ข้อความขบขันเสียดสีตวัเอง เช่น "ผมพูดไม่ได้ตัง้แต่ก่อน

จะดงัแล้ว" และล่าสดุเมื่อคืนนี ้(3 มิ.ย.) โชว์ของเขาก็ได้รับ

เสียงปรบมืออย่างท่วมท้น ชนะใจคนดูและคว้าชัยมาได้

อย่างสมศกัด์ิศรี ทัง้นี ้นอกจากนี ้Lost Voice Guy จะได้รับ

เงินรางวลัและของรางวลัมาครอบครองแล้ว เขายงัจะได้มี

โอกาสได้แสดงโชว์ตอ่หน้าพระท่ีนัง่ฯ ตามธรรมเนียมของผู้

ชนะท่ีจะได้ขึน้โชว์ให้พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์

องักฤษได้ชมการแสดงของเขา(sanook.com 4 มิ.ย.61) 
 

"สาวพกิารทางสายตา" โชว์พลังเสียงสุดขนลุก  

คนท่ีมีพรสวรรค์ด้านเสียงเพลง สามารถ

บันดาลเสียงสวรร ค์ออกมาไ ด้อย่าง

ไพเราะเพราะพริง้ บางคนสมด้วยด้วย

รูปร่างหน้าตา และน า้เสียง บางคนเกิดมา

พิการแต่สวรรค์ก็ประทานเสียงอนัไพเราะ

มาให้เพ่ือชดเชยปมด้วยท่ีติดตวัตัง้แต่เกิด เปลี่ยนให้เป็น

ปมเด่น  ล่าสดุ เฟซบุ๊กเพจ "ข่าวดงั เฟสบุ๊ค" ได้โพสต์คลิป

ของสาวพิการคนหนึ่ง ซึ่งมีพรสวรรค์ทางด้านเสียงเพลง 

อยู่ในชุดนักเรียนชัน้ ม.ปลาย นัง่บนเก้าอีห้น้าห้อง พร้อม

ปล่อยเสียงสวรรค์ขบักล่อมเพลง "บทเรียนราคาแพง" ของ 

"พุ่มพวง ดวงจนัทร์" และเสียงท่ีเปร่งออกมานัน้ช่างไพเราะ 

ทัง้ลกูคอ ลกูเอือ้นครบครัน(tnews.co.th 2 มิ.ย.61) 

 

สุดยอดหัวใจ 2 ผัวเมียพกิารโปลิโอเดินไม่ได้ ยดึ
อาชีพสานสุ่มไก่สร้างรายได้ ส่งลูกเรียนปริญญา 

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก

จงัหวดัตรังวา่ ท่ี บ้าน

มาบบอน หมู่ท่ี 9 ต.

นาข้าวเสีย อ.นาโยง 

จ.ตรัง มีคู่สามีภรรยา

ท่ีป่วยเป็นผู้ พิการด้วยโรคโปลิโอมาตัง้แต่เด็ก โดยผู้ เป็น

สามีพิการขาทัง้ 2 ข้าง ไม่สามารถเดินได้ แต่สู้ ชีวิตด้วย

การคลานด้วยมือ 2 ข้าง และได้ยึดอาชีพการจักรสานสุ่ม

ไก่ส่งขาย  โดยเฉพาะในจงัหวดัตรังมีนกัเลงไก่ชนได้สัง่เข้า

มาเป็นจ านวนมากทัง้ปี และตวัภรรยาพิการขาข้างซ้ายยึด

อาชีพเร่ขายลูกชิน้ทอดตามสถานท่ีต่าง ๆ และปีนีต้ัว

ภรรยาเคยได้รับรางวลัคนพิการดีเด่น ปี 2561 จากจงัหวดั

อีกด้วย จากการบอกเลา่ของเพ่ือนบ้านทัง้คู่จะเป็นท่ีรักใคร่

ของเพ่ือนบ้าน เพราะถึงแม้ว่าร่างกายจะพิการเร่ืองงาน

สังคม การช่ วยเหลือ เ พ่ือนบ้านก็อาสาท าไ ด้หมด 

แม้กระทั่งการปูกระเบือ้งหลงัคาบ้านก็สามารถปีนขึน้ไป

มงุหลงัคาเหมือนคนปกติธรรมดา ท่ีบ้านเลขท่ี 172 หมูท่ี่ 9 

บ้านมาบบอน ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้าน

ของนายสนุนัทร์ หรือ อัน้ สามญั อาย ุ48 ปี และนางหนภูา 

ชัยเพชร อายุ 45 ปี สองสามีภรรยาผู้ ป่วยด้วยโรคโปลิโอ

จนพิการช่วงล่าง ก าลงัง่วนอยู่กบัการจกัรสานสุ่มไก่ พ่ีอัน้

อธิบายถงึวิธีการสานสุม่ไก่วา่ ต้องเลือกไม้ไผ่สีสกุท่ีไมอ่อ่น

ไมแ่ก่ หรือท่ีเรียกว่า ดีเหม้า อายปุระมาณ 2 ปีคร่ึง ถึง 3 ปี 

ด้วยคุณสมบัติของไผ่สีสุกมีความหอม มีความเหนียว มี

ความอ่อนตัวอยู่ในตัวของไผ่อยู่แล้ว ซึ่งทัง้นีก้ารเลือก

อาจจะอยู่ท่ีความช านาญของแต่ละคนด้วย ส าหรับไม้ไผ่

นัน้ตนเองไปจ้างเขาตดัให้จากนัน้ตนเองก็ขับรถซาเล้งไป

ขนกลบัมาท่ีบ้าน จากนัน้ น าไม้ไผ่มาผ่าและเหลาเป็นซี่  ๆ 

https://www.sanook.com/women/20061/


๙ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

ตามขนาดท่ีต้องการ และต้องเหลาโดยให้เหลือผิวเปลือก

ไผ่เอาไว้เน่ืองจากเมื่อใช้งานนานไปผิวไม้ไผ่จะมีความ

เหนียวไมเ่ปราะหกัง่าย น่ีคือไม้ไผ่ที่น ามาจกัรสุม่ไก่ชน 

ส าหรับขัน้ตอนการขึน้รูปสุ่มนัน้ ต้องขึน้รูปกับพืน้ดินโดย

ใช้ตะขอบก 8 ตวัในการยึด แต่ละลกูใช้ไม้ไผ่ถึง 40 ซี่ เพ่ือ

เป็นโครงสร้างของสุ่ม หลังจากขึน้ได้คร่ึงลูกก็สามารถ

เปลี่ยนสถานท่ีท าการสานได้  โดยลูกหนึ่งใช้เวลาในการ

สานคร่ึงวนั แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัสภาพอากาศหากฝนตก

จะมีปัญหาคือ ชิน้งานจดัรูปไม่สวย ไม้ขึน้รา สานสุ่มได้ 2 

ลกูตอ่วนั  ราคาลกูละ 350 บาท  ส าหรับฤดกูารขายปีหนึ่ง 

4 เดือน คือ ในช่วง สิงหาคม-พฤศจิกายน เพราะนักพนัน

ชนไก่จะจับไก่ขังเพ่ือฟิตซ้อมไก่ส าหรับพร้อมชน   ซึ่ง

เม่ือก่อนนีต้นเองมียอดการสานสุ่มไก่ถงึ 400 ลกู ต่อปี แต่

มาตอนนีเ้หลือเพียง 100 ลกู ตอ่ปี เท่านัน้ ขึน้อยู่กบัสภาพ

เศรษฐกิจมีผลกระทบเช่นเดียวกนั ปัจจุบนัมีการดดัแปลง

การสานสุ่มไก่มาท าด้วยอวนก็มีผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก

นกั เพราะตามบ่อนไก่ หรือคนเลีย้งไก่ชนจะถือเคล็ดต้อง

เป็นสุ่มไม้ไผ่ หรือมีไว้แก้เคล็ดอยู่แล้ว นอกจากนัน้ นาย

สุนันท ร์  ห รื อ  พ่ี อั น้  เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง ว่ า  ตน เอง เ ป็นชาว

นครศรีธรรมราช พ่อแม่เสียชี วิตหมดแล้ว เร่ิมป่วยเป็น

โปลิโอตอนอาย ุ9 ขวบ เดินไม่ได้  และได้มาเจอกบัภรรยา 

คือ นางหนภูา ชยัเพชร ท่ีศนูย์การประกอบอาชีพ ซึง่ตอ่มา

ทราบวา่ป่วยเป็นโปลิโอเหมือนกบัตนตัง้แต่อาย ุ5 ขวบ ขา

ซ้ายอ่อนแรง และพ่อแม่ของภรรยาก็เสียชีวิตหมดแล้ว

เช่นกัน  ได้คบหาด้วยความเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันและ

ครองรักกันมา จนมีลูกด้วยกัน 3 คน ตนเองได้ยึดอาชีพ

การสานสุ่มไก่ส่งขาย หรือตามท่ีลูกค้าสัง่เข้ามา สามารถ

ใช้เลีย้งครอบครัวสง่ลกูเรียนหนงัสือได้แบบไม่ขดัสน  ทัง้นี ้

ตนเองมีความภาคภูมิใจ แต่ส่วนหนึ่งเพราะเรามีต้นทุน

ชีวิต รู้จักเก็บหอมรอมริบมาโดยตลอด  ลงทุนไปกับลูก

เยอะแต่ก็ไมเ่ป็นไร ทัง้นีอ้ยากฝากไปถงึคนท่ีท้อแท้กบัชีวิต

ว่า ทุกคนต้องสู้ก่อนท่ีจะให้คนอื่นมาช่วย เพราะตนเอง

เร่ิมต้นชีวิตคู่ด้วยเงินเพียง 40 บาท  เราต้องเร่ิมต้นจาก 0 

เร่ิมนบั 1 ให้ไปถงึ 10  เพราะทุกวนันีต้นเองยงันบัไมถ่งึ 10 

เลย  การฆ่าตัวตายต้องคิดให้ดี อย่าท าเหมือนชีวิตไร้ค่า 

ให้คิดถึง พ่อแม่ท่ีเลีย้งดูเรามา  ส่วนนางหนูภา ชัยเพชร 

หรือ พ่ีด า ภรรยา กล่าวว่า เคยท้อกับชีวิตแต่เมื่อมีแฟนก็

ต้องสู้  มีลูก 3 คน อยู่ เพ่ือลูก   เพราะลูกคนโตเรียนอยู่

มหาวิทยาลยัปี 3 คนกลางอยู่ ม.4 คนเลก็ อยู่ ป.3  ตนเอง

ภูมิใจในตัวสามี ไม่ดื่มเหล้า ท ามาหากินช่วยเหลือกัน

ตลอดมา  ตนเองภูมิใจไม่เคยคิดว่าคนท่ีพิการอย่างตน

สามารถส่งลกูเรียนได้ ทัง้นีอ้ยากจะฝากไปถงึคนท่ีร่างกาย

สมบรูณ์ไมอ่ยากให้ท้อถอย หรือคิดน้อยใจในโชคชะตาจน

ต้องฆ่าตัวตาย  ไม่อยากให้คิดแบบนัน้เพราะตนเองและ

สามีถงึจะพิการแต่ไม่เคยคิดแบบนัน้เลย ต้องต่อสู้  เพ่ือลกู

และครอบครัวมาถงึทกุวนันี(้tnews.co.th 5 มิ.ย.61) 
 

“เลย”เจ๋ง! บริการถงึที่ ท าบัตร ปชช.คนไข้ตดิเตียง 

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

วนัท่ี 7 มิถุนายน 61 นาย

บ ร ร พ ต  ย า ฟ อ ง 

นายอ าเภอเมืองเลย พร้อมกับนางสาวดวงตา ช้างทอง 

หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขา จ.เลย น า

เจ้าหน้าท่ีส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเลย มาพบกับนาย

ประดิษฐ์ ศิริรัชตพงศ์ อายุ 84 ข้าราชบ านาญ ภูมิล าเนา 

152 ม.9 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี ปัจจบุนัมาอาศยั

อยู่กบับตุรสาวท่ี 157/5-6 ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กดุป่อง อ.

เมือง จ.เลย ซึง่เป็นผู้ ป่วยติดเตียงมาเป็นเวลาหลายปี เพ่ือ

มาท าบตัรประชาชนให้กบัคนไข้ติดเตียงและแจ้งย้ายจาก



๑๐ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

อุดรธานี มาอยู่ในจังหวัดเลย ในคราวเดียวกัน นับเป็น

คนไข้รายแรกของจงัหวดัเลย ท่ีท าบตัรประชาชนและแจ้ง

ย้ายนอกสถานท่ี บนเตียงนอนของคนไข้ นายบรรพต ยา

ฟอง นายอ าเภอเมืองเลย ได้เปิดเผยว่า  ตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ได้ให้

กรมการปกครองเปิดบริการ อ านวยความสะดวกให้ให้กบั

ประชาชน รวมถึงการอ านวยการความสะดวกผู้ ป่วยติด

เตียง คนชราและคนพิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมี

ความจ าเป็นท่ีต้องใช้บัตรประชาชนแสดงตนในกรณี

เร่งด่วน ขณะนีท้างอ าเภอหรือเทศบาลได้เปิดบริการจดัท า

บัตรประชาชนเคลื่อนท่ี โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการ

จัดท าบัตรถึงท่ีเตียงนอน หรือการย้ายทะเบียนบ้านใน

คราวเดียว จากกรณีนีน้ายประดิษฐ์ ศิริรัชตพงศ์ อายุ 84 

เป็นคนไข้ติดเตียงมาหลายปี และมีทะเบียนบ้านอยู่ ท่ี

จงัหวดัอดุรธานี  ได้มาอาศยัอยู่กบัลกูสาวท่ีจงัหวดัเลยไม่

ค่อยสะดวกในการมารับบริการดูแลรักษาโรงพยาบาล

เน่ืองจากมีภูมิล าเนาอยู่ตา่งจงัหวดั ทางลกูสาวได้มาแจ้งท่ี

ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเลย ว่าอยากจะท าบัตร

ประชาชนและย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในจงัหวดัเลย แตผู่้ ท่ี

ท าบัตรเป็นผู้ ไข้ติดเตียงเคลื่อนย้ายล าบาก ทางอ าเภอ

เมืองเลยส านักทะเบียน จึงได้ออกมามาบริการท าบัตร

ประชาชนให้กับคุณตานายประดิษฐ์ พร้อมกับย้าย

ทะเบียนบ้าน เ พ่ือสะดวกในการติดต่อประสารกับ

หน่วยงานราชการต่อไป นับเป็นรายแรกของจังหวัดเลย 

หรือใครท่ีมีญาติท่ีเป็นผู้ ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้ พิการ

จนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง

ใช้บัตรประจ าตวัประชาชน สามารถติดต่อใช้บริการได้ท่ี 

ส านกัทะเบียนอ าเภอ ส านกัทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาล ทุก

แห่ง แล้วจะมีเจ้าหน้าท่ีมารับให้บริการ นอกสถานท่ีทันที

(banmuang.co.th 07 มิ.ย.61) 

 

พกิารเพียงกาย 

รายการ “ร้องได้ให้ล้าน ลกูทุ่งสู้ ชีวิต” วนัเสาร์ท่ี 9 มิถนุายน 

2561 เป็นการแข่งขันในเพลงท่ี 2 มูลค่าเงินรางวัลสอง

หมื่นบาทต่อเน่ืองมาจากวนัอาทิตย์ท่ี 3 มิถุนายน ท่ีเพ่ือน

รักสามคนมีความบกพร่องทางการมองเห็นและทาง

สติปัญญา ได้กลบัมาเจอกนัอีกครัง้ในรอบสามปี ร่วมการ

แข่งขันร้องเพลงให้ถูกต้อง เพ่ือน าเงินรางวัลไปเป็น

คา่ใช้จ่ายรักษาโรคเบาหวานของปรีชา ส่วนท่ีเหลือก็จะใช้

เพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวันของทัง้สามคนต่อไป  คุณ

อโนทัย แสงเวียน หรือ แซน, คุณวัลลภ พุ่มยิม้ หรือ กบ 

และ คุณปรีชา ถาวรวิจิตร หรือ ปรีชา ทัง้สามท่านคือผู้มี

ความพิการทางการมองเห็นมาตัง้แต่ก าเนิด  จะมีกบท่ีดี

หน่อยตรงท่ีพิการทางการมองเห็นเท่านัน้ แต่ส าหรับแซน

แล้ว นอกจากมีความพิการทางการมองเห็นแล้ว ยังเป็น

ออทิสติกด้วย ขณะท่ีปรีชานอกจากจะมองไม่เห็น เป็น

ออทิสติก ยังมีโรคเบาหวานรุมเร้าอยู่ด้วย  แต่หัวใจของ

พวกเขานัน้แสนบริสทุธ์ินกั ทัง้สามจบจากโรงเรียนสอนคน

ตาบอดภาคเหนือมาด้วยกัน รักในดนตรีเหมือนกัน จึงตัง้

วงดนตรีแนว acapella ของตนเองขึน้มา คนนึงเล่นเปียโน 

คนเล่นกีตาร์ไฟฟ้า คนนึงเล่นกลอง เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 3 

มิถุนายนท่ีผ่านมา ใครท่ีได้ด ู“ร้องได้ให้ล้าน ลกูทุ่งสู้ ชีวิต” 

คงได้เห็นแล้วว่า แม้นร่างกายจะมีความพิการ ด ารง

ชีวิตประจ าวนัด้วยความยากล าบากพอสมควร แต่ทัง้สาม

ท่านก็มีความสุข ไม่ได้มีความย่อท้อแต่ประการใด  อยาก



๑๑ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

ขอเชิญชวนทุกๆท่านรวมถึงท่านท่ีมีความพิการทาง

ร่างกาย ได้มาร่วมกันติดตามรับชมและรับฟัง เพ่ือเป็น

แรงใจและสร้างเสริมก าลังใจ  นอกจากท่านจะได้ชม

ความสามารถ มิตรภาพ รอยยิม้และเสียงหัวเราะของ 

แซน-กบ-ปรีชา แล้ว ยงัจะได้พบกับผู้ด าเนินรายการขวญั

ใจมหาชน คุณเป็กกี ้ศรีธัญญา และ คุณหนุ่ม สันติสุข 

พรหมศิริ ติดตามชม “ร้องได้ให้ล้าน ลูกทุ่งสู้ ชีวิต” ทุกวัน

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.20-19.15 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 

32. “วีระชยั ฉตัรใบโพธ์ิ”(ไทยรัฐออนไลน์ 7 มิ.ย.61) 
 

เร่ืองเล่าจากร้านช า..หนุ่มพกิารสุดซ่ือสัตย์  
น าเงนิมาจ่ายค่าไข่แม้ได้ฟรี 

 อาจจะไม่มาก แต่
ให้ด้วยใจ! เจ้าของ
ร้านใจดี ให้ไข่ฟรี
กบัชายพิการทางหู 

มาขอเซ็นค่าไข่เพราะเงินยังไม่ออก แต่ไม่ก่ีวนัต่อมาชาย
พิการกลับมาท่ีร้านอีกครัง้พร้อมกับเงิน...   ผู้ ใช้เฟซบุ๊ ก 
Channarong Phadasri ซึ่ง เป็นเจ้าของร้านขายไข่  ไ ด้
โพสต์คลิปและข้อความเล่าว่า เมื่อ 10 กว่าวนัก่อน มีชาย
พิการทางการได้ยินกบัลกูชายวยั 4-5 ขวบ มาซือ้ไข่ แตข่อ
ติดไว้ก่อนเพราะยงัไม่มีเงิน ต้องรอเงินออกวนัท่ี 1 สว่นลกู
ก็ร้องไห้อยากกินขนม ด้วยความสงสารจึงให้เงินเด็กไว้ซือ้
ขนมและเอาไข่ให้ไป จนกระทัง่ 10 วนัต่อมา ชายพิการคน
ดังกล่าวกับลูกชายได้กลับมาอีกครัง้พร้อมกับน าเงินมา
จ่ายคา่ไข่ ตนจงึให้ไข่เอาไปกินอีก พร้อมกบัให้เงินเดก็ชาย
เอาไว้ซือ้ขนม ซึ่งเด็กน้อยก็ยกมือไหว้ด้วยความดีใจ 
"อาจจะไม่มาก แต่ให้ด้วยใจ" ทราบมาว่า แกท างาน
ก่อสร้าง ในเมืองบุรีรัมย์ ใครพบเห็น พอช่วยไรได้ก็ช่วยแก
หน่อย สงสารแกและเด็กน้อย ท าให้เวลาต่อมามีคนเข้ามา
ช่ืนชมความมีน า้ใจของเจ้าของร้านขายไข่จ านวนมาก 

อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อช่วงเดือน พ.ค.ท่ีผ่านมา ร้านขาย
ไข่ดงักล่าวเคยถูกชายต่างชาติหัวหมอน าแบงก์พันมาซือ้
ไข่ ก่อนออกอุบายให้พนกังานคิดเงินสบัสนว่าให้เงินแล้ว
ทัง้ท่ียงัไมใ่ห้ หลอกเงินทอนไป 950 บาทพร้อมกบัไข่ไก่ไป
ฟรีๆ อีกจ านวนหนึง่.(ไทยรัฐออนไลน์ 8 มิ.ย.61) 
 

ชายพกิารออกป่ันวีลแชร์ระดมทุนช่วยเดก็ผู้พกิาร 

นายสาธิต จนัทรังษี อายุ 55 ปี ชาว จ.พิษณุโลก ซึง่พิการ

ท่อนลา่งด้วยโรคกล้ามเนือ้ออ่นแรง เร่ิมออกป่ันวีลแชร์ด้วย

มือเปล่า จาก จ.สงขลา ปลายทาง จ.เชียงใหม่ รวม

ระยะทางกวา่ 1,400 กิโลเมตร เพ่ือระดมจากผู้มีจิตศรัทธา 

รวมทัง้ผู้ ใจบุญ น าไปช่วยเหลือเด็กผู้ พิการในโรงเรียน

ปัญญานุกลู ทัง้ 48 แห่ง ทัว่ประเทศ โดยในวนันีป่ั้นวีลแชร์

ไปตามเส้นทางสายสงขลา-ระโนด โดยมีเด็กๆออกมาว่ิง

ตามเพ่ือให้ก าลงัใจ โดยเป้าหมายในวนันีจ้ะป่ันวีลแชร์ให้

ถึง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 

ตามเป้าหมายของการป่ันวีลแชร์ในแต่วัน และตลอด

เส้นทางในการป่ันวีลแชร์มีประชาชนท่ีทราบข่าวได้ออกมา

ร่วมกันบริจาคเงินและเป็นก าลังใจให้เป็นระยะๆ เพ่ือให้

ป่ันถึงเป้าหมายท่ี จ.เชียงใหม่ตามท่ีตัง้ใจไว้  นายสาธิต 

เปิดเผยว่า ขณะนีม้ียอดเงินบริจาคเข้ามาเกือบ 2 หมื่น

บาทแล้ว แม้จะเร่ิมป่ันเพียงแค่ 2 วนั และเงินทุกบาททุก

สตางค์จะน าไปช่วยเหลือเด็กผู้ พิการในโรงเรียนปัญญานุ

กูล หรือโรงเรียนส าหรับเด็กพิการ ทัง้ 48 แห่ง ทัว่ประเทศ



๑๒ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

ตามท่ีตัง้ใจไว้ ส าหรับแผนการป่ันวีลแชร์คนเดียวด้วยมือ

เปล่าให้ได้วนัละ 40 กิโลเมตร ผ่าน 18 จังหวดั ซึง่คาดว่า

ต้องใช้เวลาราว 40 วันจะถึงเป้าหมายท่ี จ.เชียงใหม่ 

ส าหรับผู้ ท่ีต้องการร่วมบริจาคเงินสามารถบริจาคเงินทัง้

ตามเส้นทางท่ีป่ันวีลแชร์ผ่านหรือทางธนาคาร “บญัชี ปัน

น า้ใจให้น้อง โรงเรียนปัญญานุกูล สงขลา-เชียงใหม่ โดย 

นายสาธิต จันทรังษี ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัส

สงขลา เลขท่ีบัญชี 989-9-52647-9 (innnews.co.th 10 

มิ.ย.61) 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพกิารไทย  

วันนี  ้(12 มิถุนายน 2561) 

เ ว ล า  09.00 น . ท่ี  

โรง ยิมพิสุท ธิธรรมธาดา 

สนามกีฬาพระราเมศวร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวดัลพบุรี 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพิการไทย สมาคมกีฬา

วอลเลย์บอลคนพิการเกาหลีใต้ และความร่วมมือจาก

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ สมาคมเชียรไทย ร่วมจัดการแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลนั่งคนพิการ นัดกระชับมิตร ระหว่างทีมชาติ

ไทยและทีมชาติเกาหลี  โดยมีนายผดุงศักด์ิ หาญปรีชา

สวสัด์ิ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัลพบุรี เป็นประธานเปิดการ

แข่งขัน ส าหรับวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาของ

คน พิ ก า ร  พัฒน าก า ร เ ล่ น ข อ ง ที มช าติ ไ ท ย  เ พ่ื อ

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสองชาติ และเป็นการเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจสร้างการรับรู้กีฬาวอลเลย์บอล(นั่ง)ให้

แพร่หลายมากย่ิงขึน้ โดยการจดัการแข่งขันในครัง้นีไ้ด้รับ

การสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนจั งหวัดลพบุ รี เอื อ้ เ ฟื้ อสถาน ท่ี จัดการแข่ ง ขัน

(thainews.prd.go.th 12 มิ.ย.61) 
 

ทัพกรีฑาคนพกิารทางสมองไทย  
ลุยศึกใหญ่เมืองน า้หอม 14-15 มิ.ย.นี ้

เมื่อช่วงดึกของวันท่ี 8 

มิ.ย. ท่ีผ่านมา สมาคม

กี ฬ า ค น พิ ก า ร ท า ง

สมองแห่งประเทศไทย 

ภายใต้การบริหารงาน

ของ “ต่อย” ณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ ได้ส่ง

นักกีฬากรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทย เดินทางไป

เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก รายการ World 

Para Athletics Grand Prix Handisport Open Paris 

2018 ท่ี นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส ในช่วงระหว่างวันท่ี 

14-15 มิ.ย 2561 โดยได้รับการสนบัสนนุจากสิงห์ คอร์เปอ

เรชั่น และ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนา

กีฬาแห่งชาติ ทั ง้นี น้ักกีฬาทัง้หมดออกเดินทางจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินไทย เท่ียวบิน ทีจี 

931 ด้าน  “บ๊ิกต่อย” “ต่อย” ณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายก

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เปิดเผย

ว่า  การแข่งขันรายการดังกล่าวนีถื้อเป็นรายการใหญ่ใน

การเก็บคะแนนสะสมเพ่ือชิงตัว๋เข้าร่วมการแข่งขนัพาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ทางสมาคมฯจึงได้ส่งนกักีฬาชุดนีไ้ปเข้า

ร่วมการแข่งขนัโดยมีเป้าหมายแน่นอนสิ่งแรกคือต้องการ

ให้นกักีฬาของเราได้มีโอกาสไปเก็บเก่ียวประสบการณ์ใน

รายการระดบันานาชาติ และเก็บคะแนนสะสมเพ่ือลุ้นเข้า

ร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ต่อไปด้วย   “อย่างไรก็ดี

ตนเช่ือมั่นในการแข่งขันรายการดงักล่าวนีท้ัพนักกรีฑาผู้

พิการทางสมองทีมชาติไทย จะสามารถท าผลงานได้ดีและ

มีโอกาสเหรียญรางวัลกลับมาฝากพ่ีน้องกีฬาชาวไทยได้ 

และตนขอให้แฟนๆ กีฬาชาวไทยทกุคนช่วยเป็นก าลงัใจให้

นักกีฬาของเราด้วยนะครับ”  ส าหรับนักกีฬากรีฑาคน



๑๓ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

พิการทางสมองทีมชาติไทย ชดุข้าร่วมการแข่งขนักรีฑาชิง

แชมป์โลก รายการ World Para Athletics Grand Prix 

Handisport Open Paris 2018 ประกอบด้วย สุรศกัด์ิ ด า

ชุม, ณัฐยศ ไชยขนัธ์, ชยัพร ธรรมวิชยั,ศกัด์ิเพชร แซ่ ว่าง, 

สญัญา สุขสังข์,ธนพนธ์ คงเสาร์, วิลาวัลย์ แซ่จา,นฤมล 

สืบศรี (ผู้ จัดการทีม) , วิธสิทธ์ิ ยังประดิษฐ์ (หัวหน้าผู้

ฝึกสอน), สิบเอกวิชิต หอมทวนลม (ผู้ ฝึกสอนประเภท

ลาน),ชัยรัตน์ทาอ่อน (ผู้ ฝึกสอนประเภทลู่) และ วันขวัญ 

โฆษโก (นกักายภาพ)(khaosod.co.th 9 มิ.ย.61) 
 

อบรมสร้างความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ให้แก่กลุ่มคนพกิาร 

จังหวดันครปฐม 

อ บ ร ม ส ร้ า ง

ค ว า ม รู้ ก า ร

ออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์ และเพ่ิมมูลค่าการผลิตต้นกระบองเพชรให้แก่กลุ่ม

คนพิการในจังหวดันครปฐม เพ่ือให้เป็นกลุ่มคนพิการใน

ชมุชนมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นชมุชนต้นแบบ สามารถ

พัฒนาธุรกิจส าหรับคนพิการให้เติบโตต่อไปได้ วันนี ้(13 

มิ.ย. 61)ท่ีโรงแรมริเวอร์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม นาย

ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็น

ประธานเปิดการอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเพ่ิม

มูลค่าการผลิตต้นกระบองเพชรให้แก่กลุ่มคนพิการใน

จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการพัฒนาบ้านเกิดในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนด้วยการสร้างชุมชนต้นแบบท่ีเอือ้ต่อคน

พิการ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมธุรกิจท่ี

ด าเนินงานโดยคนพิการในชุมชน ให้มีแนวคิดใหม่ๆ และ

การสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า เช่น การ

ตกแต่งและออกแบบหีบห่อผลิตภณัฑ์ รวมทัง้การส่งเสริม

การขายและการตลาด เพ่ือขยายโอกาสในการสร้างงาน 

อันเป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีอาชีพและพัฒนาทักษะ

ฝีมือของตนเองให้มีศักยภาพ ท าให้มีรายได้เลีย้งตัวเอง

และครอบครัว รวมทัง้เป็นต้นแบบของชุมชนและสงัคมท่ีมี

คุณภาพ  ทัง้นี  ้ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง

เอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณโครงการจากกองทุนรัฐบาลญ่ีปุ่ นและส านัก

เลขาธิการอาเซียน เพ่ือพัฒนาบ้านเกิดในกลุ่มประเทศ

อาเซียน โดยสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเอือ้

ต่อคนพิการผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้กับผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศ เพ่ือขจัดอุปสรรค

ต่างๆ ส าหรับคนพิการ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 8 ประเทศ 

รวมถงึประเทศไทย ระยะเวลาการด าเนินงาน 2 ปี ระหวา่ง

เดือนพฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 ส าหรับมลูนิธิวิถี

ชีวิตอิสระ ต าบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม ได้รับการ

คัดเลือกเป็นพืน้ท่ีเป้าหมาย ร่วมกับศูนย์พัฒนาและ

ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ จ.นครปฐม ให้เป็นกลุ่มคนพิการในชุมชนมี

ศักยภาพในการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัด

นครปฐม ท่ีมีความเข้มแข็ง มีศกัยภาพและความพร้อมท่ี

สามารถพฒันาธุรกิจส าหรับคนพิการให้เติบโตตอ่ไปได้ ซึง่

ปัจจุบันมูลนิธิวิถีอิสระคนพิการ สามารถผลิตปุ๋ ยมูล

ไส้เดือน และการเพาะเลีย้งต้นกระบองเพชรเพ่ือจ าหน่าย

ในชุมชนของตนเอง และชุมชนใกล้เคียง รวมทัง้สามารถ

ส่งไปจ าหน่ายร้านค้าอีกหลายแห่งในกรุงเทพฯอีกด้วย

(thainews.prd.go.th 13 มิ.ย.61) 
 

 



๑๔ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

คนสู้ชีวิต ผู้พกิารกว่าคร่ึงร้อย...รับเงนิกู้ประกอบ
อาชีพรายละ 6 หม่ืนบาท 

ท่ีส านักงานพัฒนา

สงัคมและความมัน่คง

ขอ งมนุ ษ ย์ จั ง ห วัด

อ่างทอง ผู้ พิการและ

ผู้ดแูลผู้ พิการจากในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทองจ านวน 61 รายท่ี

ได้รับการพิจารณากู้ เงินตามกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ เดินทางมารับเงินกู้ เพ่ือน าไป

ประกอบอาชีพและตอ่ยอดอาชีพของผู้ พิการโดยแตล่ะราย

จะได้รับเงินกู้ ตามมติของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือเป็นทุน

ประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายละไม่เกิน 60,000 

บาท รายกลุ่มๆละไม่เดกิน  ล้านบาท และต้องผ่อนช าระ

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบีย้ ซึ่งหากผู้

พิการหรือผู้ดูแลผู้ พิการรายบุคคลมีความประสงค์ท่ีจะกู้

เกินวงเงินท่ีก าหนดสามารถพิจารณาได้เป็นรายๆแต่ไม่

เกินรายละ 120,000 บาท น.ส.โสรยา พรหมเดช อายุ 31 

ปี ซึง่พิการจากอบุตัิเหตทุางรถยนต์ เปิดเผยวา่ ปกติตนเอง

ประกอบอาชีพเย็บผ้า แต่ได้ติดต่อกบัทางร้านจ าหน่ายชุด

เสือ้ผ้าท่ีทางตนเองจะเย็บส่ง ซึง่ต้องใช้เงินทุนในการขยาย

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆจึงมาขอกู้ เงินเพ่ือไปขยายกิจการ ซึ่ง

ตนเองอยากให้มีโครงการเช่นนี เ้พราะสามารถท่ีจะ

ช่วยเหลือผู้ พิการให้สามารถมีอาชีพเลีย้งตัวและไม่เป็น

ภาระของสังคม  ส าหรับวันนีผู้้ พิการและผู้ ดูแลผู้ พิการ

ได้รับเงินกู้ ทัง้สิน้ 61 ราย โดยแบ่งเป็น ผู้ พิการ 28 ราย 

จ านวนเ งิน 1,190,000 บาท ผู้ ดูแลคนพิการ 33 ราย 

1,418,000 บาท โดยส่วนใหญ่น าเงินไปประกอบอาชีพ

เกษตร การค้าขายและงานช่าง งานบริการ(tnews.co.th 8 

มิ.ย.61) 

 

จี ้พก.ถกคลังเบรกยดึเงนิ 
กองทุนคนพกิาร 2พันล้าน 

พล.อ.อนันตพร กาญจน

รัต น์  รมว .การพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลงัประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 

2/2561 ว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบร่างระเบียบ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ (ฉบับท่ี.....) พ.ศ

.... ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ

ความหมาย 352,503 คน นอกจากนี  ้ยังได้ รับทราบ

รายงานผลการขับเคลื่ อนการจ้ างงานคนพิการใน

หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน ตาม 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.

2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 ซึ่งพบว่า

หน่วยงานภาครัฐปฏิบตัิตามกฎหมาย 10,031 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.25 จากท่ีต้องจ้างทัง้หมด 12,500 คน และ

สถานประกอบการเอกชน  60,527 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.64 จากท่ีต้องจ้างทัง้หมด 64,636 คน พล.อ.อนันตพร 

กล่าวด้วยว่า ท่ีประชุมยังได้พิจารณาข้อเรียกร้องของ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึง่ได้ท า

หนังสือถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) คัดค้านการน าเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทุน

หมุนเวียนในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการส่งเข้าคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท ตาม

ค าสัง่การของกระทรวงการคลงั ซึง่ท่ีประชุมได้มอบหมาย

ให้ พก.หารือกระทรวงการคลงัเพ่ือหาข้อยตุิต่อไป.(ไทยรัฐ

ออนไลน์ 9 มิ.ย.61) 
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพกิาร
หนองคายอบรมทักษะอาชีพคาร์แคร์ 

 

คนพิการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ. . .ศูน ย์พัฒนา

ศกัยภาพและอาชีพคนพิการหนองคายอบรมทกัษะอาชีพ

คาร์แคร์ แก่ผู้ พิการเกรด A รุ่นท่ี 2 วันท่ี  12 มิถุนายน 

2561  เวลา 10.00 น.  ณ  ศนูย์พฒันาศกัยภาพและอาชีพ

คนพิการ จงัหวดัหนองคาย  ถนน ต.หนองสองห้อง – อ.ท่า

บ่ อ   นายรณชัย   จิตร วิ เศษ   ผู้ ว่ า ราชการจังหวัด

หนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้าน

อาชีพและสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการและ

ครอบครัว  “กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรทักษะอาชีพคาร์

แคร์  รุ่นท่ี 2” นางธนวรรณ  สขุไพศาล  ผู้อ านวยการศนูย์

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ อ า ชี พ ค น พิ ก า ร จั ง ห วั ด

หนองคาย  กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว  ได้คัดเลือกคน

พิการกลุ่มเป้าหมาย  (เกรด A)  จ านวน  15 คน  เข้าร่วม

โครงการ   โดยจะด าเนินการฝึกทดลองจริงในสถาน

ประกอบการ /สถาบัน   ก่อนอื่ น ไ ด้มีการ ฝึกอบรม

คุณธรรม   จริยธรรม   ในการประกอบอาชีพ   ความรู้

เบือ้งต้นเก่ียวกบัการดแูลบ ารุงรักษารถยนต์  การจดัเตรียม

สถานท่ี/อุปกรณ์  การท าคาร์แคร์  แนวทางการประกอบ

อาชีพคาร์แคร์   ช่องทางการด าเ นินธุ ร กิจ   ช่องทาง

การตลาด  การวางแผนการท าธุรกิจคาร์แคร์  และเทคนิค

การให้บริการลกูค้าประทบัใจ  การล้างอดัฉีด การเคลือบสี

รถ   การเคลือบแก้ว   การขจัดคราบยางไม้ -ยางมะ

ตอย  การเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ือง โดยมีวิทยากรจากร้าน

ไฉไลคาร์แคร์  และพระวิทยากรจากวัดมีชัยท่า  อ าเภอ

เมืองหนองคายเป็นวิทยากร   ทัง้นี  ้  เพ่ือให้คนพิการ

สามารถออกไปประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการหรือ

อาชีพอิสระได้  เพ่ือให้คนพิการอยู่ร่วมกบัครอบครัว  ชมุชน

และสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งจะด าเนินการระหว่าง

วันท่ี 12 มิถุนายน -  3 สิงหาคม  2561 นี  ้จากนัน้ผู้ ว่า

ราชการจังหวดัหนองคาย  ได้เป็นเกียรติมอบรถโยกแก่ผู้

พิการ  จ านวน  5 คนัอีกด้วย.(tnews.co.th 12 มิ.ย.61) 
 

ปิงปองพกิารไทยซิว 8 ทอง ที่สเปน 

 “ทัพนักตบลูกเด้ง -

วา่ยน า้พาราไทย” สดุ

ยอด ! !  ท าผลงาน

กระหึ่มโลก โดยทีม

ปิงปองไทย โชว์เพลง

ตบสดุสะเด่า กวาด 8 ทอง 3 เงิน 6 เหรียญทองแดง ศกึลกู

เด้ง รายการ Para Table Tennis Spanish Open 2018 

ด้านทีมวา่ยน า้คนพิการไทย แจ๋วไมแ่พ้กนั ซิว 1 ทอง 3 เงิน 

และ 2 ทองแดง จากศกึว่ายน า้ระดบัโลก รายการ “ เวิลด์ 

พารา สวิมมิ่ง เวิลด์ ซีร่ีย์ ฯ ท่ี ประเทศเยอรมัน   ตามท่ี 

คณะกรรมพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ  สมาคมกีฬา

คนพิการแห่งประเทศไทยฯ ได้ สง่นกักีฬาเทเบิลเทนนิสคน

พิการทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขนัรายการ Para Table 

Tennis Spanish Open 2018 เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศ

สเปน ระหว่างวนัท่ี  7-11 มิถนุายน 2561  ซึง่เป็นรายการ

เก็บคะแนนสะสมเพ่ือชิงตัว๋เข้าร่วมการพาราลิมปิกเกมส์ 

2020 และ ทีมนกักีฬาว่ายน า้คนพิการทีมชาติไทย ไปเข้า

ร่วมการแข่งขนัวา่ยน า้คนพิการนานาชาติ รายการ “World 

Para Swimming World Series Internationale Deutsche 
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Meisterschaften Swimming Berlin ท่ี ก รุ ง เ บ อ ร์ ลิ น 

ประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันท่ี 7 - 10 มิถุนายน 2561 

เก็บคะแนนสะสมเพ่ือคว้าตัว๋พาราลิมปิกเกมส์ 2020 และ 

ชิงสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3  ท่ี

ประเทศอินโดนีเซีย  ลา่สดุปรากฎวา่นกัตบลกูเด้งคนพิการ

ทีมชาติไทย สามารถท าผลงานได้อย่างยอดเย่ียมคว้า

เหรียญรางวลัมาครองได้ถึง 8 เหรียญทอง จาก นิยม นา

ชยั ประเภทชายเด่ียว TT4 /รุ่งโรจน์ ไทยนิยม ประเภทชาย

เดี่ยว TT6 , / พิสิษฐ์ หวังผลพัฒนศิริ ประเภทชายเดี่ยว 

TT8 / บรรพต ศิลปะคง ประเภทชายเดี่ยว TT10 /  วิจิตรา 

ใจอ่อน ประเภทหญิงเดี่ยว TT4 / ประเภททีมชาย TT5 

(นิยม นาชยั นายเจษฎา ยอดยางแดง ธีระเดช กลางมณี ) 

,ทีมชาย TT6-7(รุ่งโรจน์ ไทยนิยม ,เฉลิมพงษ์ พันภู่) และ 

จากประเภท ทีมหญิง TT1-5 (วิจิตรา ใจอ่อน,วาสนา ศรี

งาม)  นอกจากนีย้งัคว้าอีก 3 เหรียญเงิน จาก สมุาลี สวง

โท ประเภทหญิงเดี่ยว TT8 , เจษฎา ยอดยางแดง ประเภท

ชายเดี่ยว TT5 , ทีมชาย TT9-10 ซึ่ง พรรบต ศิลปะคง ท่ี

จับคู่กับ IWABUCHI,Koyo นักกีฬาญ่ีปุ่ น และ 6 เหรียญ

ทองแดง จาก ภัทราวดี วราฤทธ์ิด ารงกุล ประเภทหญิง

เดี่ยว TT3-5 , วาสนา ศรีงาม ประเภทหญิงเดี่ยว TT3-5 , 

กลัญา เกียบกลาง ประเภทหญิงเดี่ยว TT8, เฉลิมพงษ์ พนั

ภู่ ประเภทชายเดี่ยว TT7, ทีมหญิง TT1-5 (ภัทราวดี วรา

ฤทธ์ิด ารง,กุลปานวาด ศรีงาม) และ ทีมชาย TT8 ท่ีมี พิ

สิษฐ์ หวงัผลพฒันศิริ และนายคมกฤต จริตสจั ขณะท่ี ทีม

ว่ายน า้คนพิการทีมชาติไทย ท าผลงานได้ดีไม่แพ้กัน โดย

สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการเวิลด์ 

พารา สวิมมิ่ง เวิลด์ ซีร่ีย์ ฯ มาครองได้ 1 เหรียญทอง จาก 

ชาคร แก้วศรี ในกรรเชียง 100 เมตร Master 1 และอีก 3 

เหรียญเงิน จาก กวีวตัร สิทธิชยัพลนิธิ ในประเภทฟรีสไตส์ 

50, 100 และ 400 เมตร  รวมถงึอีก 2 เหรียญทองแดง จาก 

ชาคร แก้วศรี ในท่ากรรเชียง 50 เมตร คลาส S4  และ ยง

ยทุธ ทาบทอง ในท่ากบ 100 เมตร คลาส S6 

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิ

มปิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยวา่  ต้องช่ืนชมนกักีฬาทกุคน

ท่ีสามารถท าผลงานได้อย่างยอดเย่ียมและสร้างช่ือเสียง

ให้กับประเทศไทยอย่างมากมายในครัง้นี ้ โดยเฉพาะทีม

เทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย ท่ีผลงาน 8 เหรียญทอง 3 

เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง ซึ่งถือเป็นผลงานท่ี

ประทับใจ เพราะต้องสู้กับนกักีฬาระดบัแถวหน้าของโลก

มากมายซึ่งท าให้เห็นถึงการพัฒนาของนักกีฬาเทนเบิล

เทนนิสไทย  “สว่นผลงานทีมว่ายน า้ ต้องบอกว่าน่ีเป็นช่วง

เปลี่ยนถ่ายนกักีฬา แต่การท าผลงานในรายการระดบัโลก

ท่ีดีในครัง้นีท้ าให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการหวังเหรียญ

รางวัลในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์เ พ่ิมมากขึน้อีกด้วย

(banmuang.co.th 13 มิ.ย.61) 
 

พม. เปิดศูนย์รับบริจาคการให้เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า 

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  เป็นประธานเปิดศนูย์รับบริจาคกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด 

การให้เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า (Better living through Giving)ณ 

บ ริ เ วณสถ าน ส ง เ ค ร า ะ ห์ เ ด็ ก ห ญิ ง บ้ า น ร า ช วิ ถี   

พลเอกอนนัตพร กลา่ววา่  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี ๒๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

หรือกรมประชาสงเคราะห์เดิม จัดตัง้ “ศูนย์รับบริจาค

สิ่งของเหลือใช้เพ่ือการสงเคราะห์ผู้ เดือดร้อน” เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ ต่อมาเปลี่ยน
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ช่ือเป็น “ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ เดือดร้อน” 

และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดให้การด าเนินงานของศูนย์รับ

บริจาคฯเป็นโครงการส าคญั (Flagship)เพ่ือยกระดบัเป็น 

“ศนูย์รับบริจาคกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์” ภายใต้แนวคิด  “การให้เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า”

(Better living through Giving) เพ่ือสร้างระบบการจดัสรร

ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพจากผู้ ให้สู่ผู้ รับท่ีตรงตามความ

ต้องการโปร่งใส ตรวจสอบได้ พลเอกอนนัตพร กลา่วตอ่ว่า 

ผู้ ท่ีสนใจร่วมบริจาคสามารถบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของได้

หลายช่องทาง อาทิคือ๑) สามารถบริจาคโดยตรงได้ท่ีศนูย์

รับบริจาคกระทรวง พม.ณ บริเวณสถานสงเคราะห์

เดก็หญิงบ้านราชวิถี โทร. ๐-๒๓๐๖-๘๘๗๔หรือหน่วยงาน

กระทร วง  พม .  ทั่ วป ระ เทศ  ๒ ) โอน เ งิน เ ข้ าบัญ ชี

ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ สาขาสะพานขาว 

เลขท่ีบญัชี ๐๒๑-๐-๒๑๑๗๐-๙๓.บริจาคเงินผ่านการแส

กน KrungthaiQR Codeและ ๔.บริจาคผ่านแอพพลิเคชัน่ 

TrueMoney Wallet ในวัน นี ก้าร เ ปิดศูน ย์ รับบ ริจาคฯ

กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังเสวนา “ปันประสบการณ์ : 

สร้างพลงัแห่งการให้เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า”การมอบโล่ประกาศ

เกียรติคณุ “คนต้นแบบ” ให้แก่ นายพายพั รอดเมือง ชาย

พิการท่ีหวัใจมีแต่ “ให้”มีเจตนารมณ์ในการบริจาคดวงตา 

และอวยัวะเพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยในโรงพยาบาล การมอบ

ทุนการศึกษา๒๐ ทุน  ทุนละ ๕ ,๐๐๐ บาทจ านวน 

๑๐๐ ,๐๐๐ บาท โดย ส านักงานธนานุเคราะห์การ

ซ่อมแซมบ้านรวม๗ หลงั โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จ านวน ๔ หลงัเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทการเคหะแห่งชาติ

จ านวน ๒ หลงัเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทครอบครัวคณุศิริ

ฉาย เชาวลิตเพ่ือนกัลยาณมิตร และพนักงานบริษัท

ประกันชีวิต AIAจ านวน ๑ หลงั เป็นเงิน ๒๖,๗๙๓ บาท

รวมทัง้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน บริจาคเงิน และ

เคร่ืองอุปโภค บริโภค รวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ประกอบด้วย บริษัท ตาวเรียลเอสเตส จ ากัดบริษัท เครือ

เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด บมจ.ธนาคารกรุงไทยบริษัท 

เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บริษัท เพอร์มา จ ากดั

และบริษัท เบอร์ร่ี ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อน 

“ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม.” ให้เป็นศูนย์กลางรณรงค์

ระดมทรัพยากรทัง้เงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทห้างร้านตา่งๆ ทัง้ภายในและ

ต่างประเทศ เพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความ

เดือดร้อนด้านต่างๆ ทัว่ประเทศ และน าไปสู่การเป็นศูนย์

รับบริจาคท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ ด้วยความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้พลเอกอนนัตพร กลา่วในตอนท้ายส่ง

จากสมาร์ทโฟน vivo ของฉัน(banmuang.co.th 14 มิ.ย. 

61) 

"สมคดิ"น าทมีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพกิารสมัยที่ 11 

อ ธิ บ ดี ก ร ม

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ น า

คณะผู้ แทนไทย 

ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมยัท่ี 

11  ท่ีส านักงานใหญ่สหประชาชาติ  นคร นิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา เมื่อวนัท่ี 14 มิ.ย. นายสมคิด สมศรี อธิบดี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



๑๘ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

(พม.) ในฐานะหวัหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม

รัฐภาคีอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมยัท่ี 11 ระหว่าง

วนัท่ี 12-14 มิ.ย. 2561 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ 

นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายสมคิด เปิดเผยว่า ตนได้

เข้ารับฟังการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ือง 

“การจัดสรรงบประมาณระดับชาติผ่านการเป็นหุ้ นส่วน

ระหว่างภาครัฐและเอกชนและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ เ พ่ือสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติตาม

อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ” โดยนโยบายของรัฐบาล 

ได้จดัสรรงบประมาณ เพ่ือลดความเหลื่อมล า้ สร้างความ

เป็นธรรม ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์ สนับสนุนเงินส าหรับการประกอบ

อาชีพอิสระของคนพิการ และมีความร่วมมือ “ประชารัฐ

ด้านสังคม” (public-private partnerships) สร้างโอกาส 

อาชีพ และรายได้ ให้คนพิการได้ท างานในภาคเอกชนและ

ภาครัฐ เป้าหมาย 100 % ในปี 2018 นอกจากนี ้ มีความ

ร่วมมือระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ โดยสนับสนุน

ให้มีการจัดตัง้เครือข่ายผู้ ประกอบการเพ่ือคนพิการใน

ภูมิภาคอาเซี ยน  (Asean Entreprenuer Network for 

Persons with Disabilities) และสนบัสนนุศนูย์พฒันาและ

ฝึกอบรมคนพิการแห่งภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (APCD) 

เพ่ือการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งขององค์กรด้านคน

พิการในภูมิภาค และสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมเพ่ือคน

พิการ (SE)  โดยการอบรมอาชีพเบเกอร่ีส าหรับคนพิการ

ทางสติปัญญาและคนพิการทางการได้ยิน  ส าหรับเร่ือง 

“สต รีและ เด็กหญิง พิการ ”  (Women and girls with 

disabilities) รั ฐบาลไทย  ไ ด้ความตระหนักและใ ห้

ความส าคญัตอ่การขจดัการเลือกปฎิบตัิและลดการกระท า

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงพิการ โดยมอบหมายให้ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ขบัเคลื่อนแผนพฒันาสตรีพิการ ฉบบัท่ี 1 พศ. 2555-2559 

และเมื่อสิน้สุดแผน ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสตรี

พิการ ฉบบัท่ี 2 พศ 2560-2564 โดยมีวิสยัทศัน์ "สตรีพิการ

เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถกูเลือกปฏิบตัิ ในสงัคมท่ีอยู่

เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน" ทัง้นี  ้แผนฯ ดังกล่าว มี

เป้าหมายให้สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ เข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวสัดิการ บริการอนามยัเจริญพนัธุ์ 

การดูแลสุขภาพ และต้องไม่ถูกกระท าความรุนแรง 

ปราศจากการลว่งละเมิด  และการแสวงหาประโยชน์ในทกุ

รูปแบบ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ สนบัสนุนให้สตรี

พิการ และชมรม องค์กรสตรีพิการ มีศักยภาพ ความ

เข้มแข็ ง มีส่วน ร่วมในกิจกรรมสังคม และนโยบาย

สาธารณะต่างๆ นายสมคิด กลา่วว่า ตนได้เข้าพบและร่วม

หารือแบบทวิภาคี กบัผู้แทนประเทศออสเตรเลีย เพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือแผนงานท่ีเก่ียวข้องกบั

คนพิการ ประเด็นต่างๆ ดงันี ้1. แผนการประกนัคุณภาพ

ชี วิ ต ค น พิ ก า ร  ( Disability Insurance Scheme) 2 . 

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเข้มแข็งเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกบัทุกคนในสงัคม 

( Disability Inclusive Development : DID) แ ล ะ  3 . 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจดัสวสัดิการให้แก่คนพิการ 

โดย พก. มีแผนจะลงนามความร่วมมือกับองค์กร Royal 

Society for the blind (RSB) การจัดตัง้สถาบันสุนัขน า

ทาง และองค์กร MINDA  การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ

ในชุมชน เมืองอะดิเลท ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ช่วงปลาย

เดือนส.ค. 2561 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการอย่างยัง่ยืนตอ่ไป(เดลินิวส์ออนไลน์ 14 มิ.ย.61) 

 

 



๑๙ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

สถาบันสิรินธรตัง้บ้านวิถีอสิระเพื่อผู้พกิาร 
 ฝึกทกัษะการด าเนินชีวิตอย่างเสรี 

สถาบันสิ รินธรเพ่ือการฟื้นฟู

สมร รถภาพทางการแพท ย์

แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดตัง้

บ้านวิถีชีวิตอิสระ เพ่ือคนพิการสามารถด ารงชีวิต และมี

ส่วนร่วมในสังคมได้ทัดเทียมกับบุคคลอื่นอย่างเต็ม

ภาคภมูิ  นายแพทย์ภาสกร ชยัวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการ

แพทย์ เปิดเผยว่า สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟืน้ฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ด าเนินงาน

เก่ียวกบับ้านวิถีชีวิตอิสระ เพ่ือให้คนพิการได้ฝึกทกัษะใน

การด าเนินชีวิตอย่างมีอิสระและกลับเข้าสู่สังคมอย่างมี

ส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจและยอมรับ        ในสภาพ

ความพิการของตนเอง มีทัศนคติท่ีดีต่อคนพิการและคน

อื่น ๆ ในสงัคม สามารถใช้ชีวิตประจ าวนัได้    ด้วยตนเอง 

ซึง่ผู้ ป่วย/ผู้ พิการท่ีมารับบริการจะต้องผ่านการตรวจจาก

แพทย์ หรือผ่านการพิจารณาจากทีมฟื้นฟูสมรรถภาพว่า

ควรได้รับการฝึกทกัษะ จึงส่งตอ่มาเพ่ือรับบริการฝึกทกัษะ

คนพิการหรือบ้านวิถีชีวิตอิสระ นายแพทย์ศกัรินทร์ วงศ์

เลิ ศศิ ริ  ผู้ อ านวยการสถาบันสิ ริ นธร เ พ่ือการ ฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กลา่ววา่ การจดับริการ

ฝึกทกัษะการเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตอิสระเป็น

การจดับริการ      เฉพาะรายและรายกลุม่ ทัง้ผู้ ป่วยในและ

ผู้ ป่วยนอกของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ โดยสง่เสริมทกัษะในการด ารงชีวิต

ส าหรับคนพิการ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.บริการฝึกทกัษะคน

พิการ ประเมินความสามารถ และข้อจ ากดัต่าง ๆ  ของคน

พิการ เพ่ือน ามาวางแผนการฝึกกิจกรรมร่วมกับคนพิการ

อื่น ๆ ได้แก่ หัตถกรรม ประกอบอาหาร นันทนาการ 

คอมพิวเตอร์ กีฬา ฯลฯ 2.บ้านวิถีชีวิตอิสระ จัดสถานท่ี

จ านวน      4 ห้อง ให้เสมือนบ้าน โดยจัดสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้เอือ้ต่อการฝึกการด าเนินชีวิตของ

คนพิการ   ซึ่งจะได้รับการประเมินความพร้อมทางด้าน

ร่างกาย และจิตใจจากทีมสหวิชาชีพก่อนเข้ารับการฝึก 3.

การกระตุ้นและพฒันาทกัษะการกลบัเข้าสู่สงัคม เป็นการ

เตรียม  ความพร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสม

กบัสภาพความพิการ เพศและวยั รวมทัง้ความต้องการใน

การด าเนินชีวิตของคนพิการ เช่น การฝึกหัดขับรถยนต์

ดดัแปลง การไปทัศนศกึษาตามสถานท่ีสาธารณะต่าง   ๆ 

นอกจากนีย้ังมีการประสานส่งต่อด้านการศึกษา การฝึก

อาชีพใหม่ หรือเพ่ิมทักษะให้สามารถกลับไปประกอบ

อาชีพเดิมได้(banmuang.co.th 15 มิ.ย.61) 

หญิงพกิารจับดนิสอใส่เท้า วาดลงกระดาษ 

เป็นอีกหนึ่งคลิปสุดท่ีง เมื่อทางเฟจ

เฟซบุ๊ กช่ือว่า " Majestic Animals " 

ได้มีการเผยแพร่คลิปของหญิงพิการ

ชาวอิหร่านคนหนึ่ง ซึง่เธอนัน้มีความสามารถพิเศษสดุทึ่ง 

ท่ีท าเอาคนร่างกายปกติอย่างพวกเราทุกคน ต้องอึง้จน

แทบพดูไมอ่อกกันเลยทีเดียว หญิงพิการรายนี ้เธอมีช่ือว่า 

" Fatemeh Hamami " เธอช่ืนชอบและรักในการวาดภาพ

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาพใบหน้าของคนดงั และหนึ่ง

ในผลงานท่ีสร้างช่ือของเธอนั่นก็คือภาพของ " Cristiano 

Ronaldo " นักฟุตบอลช่ือดัง ท่ี เธอนัน้วาดออกมาได้

เหมือนเป๊ะ สวยสดงดงาม ชนิดท่ีเรียกว่า ระดบัศิลปินช่ือ

ดงัยงัต้องยกนิว้ให้เลย!!  และนอกจากภาพใบหน้าคนดงัท่ี

เธอชอบวาดแล้ว  Fatemeh เธอยงัชอบวาดภาพวิวทิวทศัน์ 

และทุกๆ ผลงานของเธอนัน้ มีความสวยงามจนไม่อยาก

เช่ือเลยว่า น่ีคือฝีมือของคนพิการท่ีใช้เท้าวาดออกมา

จริงๆ thainews.prd.go.th 19 มิ.ย.61 
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เปิดศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ผู้พกิารแห่งแรกในโคราช 

โคราช จบัมือ เอไอเอส เปิดศนูย์คอลล์เซน็เตอร์ผู้ พิการแห่ง

แรกในโคราช เพ่ือเป็นโอกาสเท่าเทียมกบัคนปกติ 

ท่ีมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอด ในประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวดันครราชสีมา ต.บ้านใหม่ อ.

เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จนัทรโณทยั ผู้ว่าราชการ

จังหวดันครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์คอลล์

เซ็นเตอร์ผู้ พิการ แห่งแรกของโคราช” โดยมีผู้บริหารบริษัท 

เอไอเอส จ ากดั (มหาชน) ผู้บริหารมลูนิธิธรรมิกชนเพ่ือคน

ตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา

จงัหวดันครราชสีมา นักเรียนผู้ พิการ และประชาชนทัว่ไป 

ร่วมในพิธีเป็นจ านวนมาก ส าหรับศูนย์คอลเซ็นเตอร์ผู้

พิการ แห่งนี ้เป็นความร่วมมือระหวา่งบริษัทแอดวานซ์ อิน

โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ร่วมกบัจงัหวดันครราชสีมา 

และมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทยจัดตัง้

ขึน้ตามโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์เซน็เตอร์ แด่

ผู้ พิการ” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ พิการได้ใช้ศักยภาพ ในการ

ท างานด้านบริการคอลล์เซ็นเตอร์ ซึ่งใช้ทักษะทัง้การ

สื่อสารผ่านเสียง และป้อนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

ไม่ให้ผู้ พิการเป็นภาระให้สังคม สร้างความภาคภูมิใจ

ให้กบัผู้ พิการอีกด้วย นางใจพร ศรีสกลุ กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทเอไอเอส กล่าวว่า ได้ออกแบบงานให้ผู้ พิการกลุ่มนี ้

อย่างเหมาะสม เ พ่ือการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ

ความสามารถ อาทิ ผู้ พิการทางสายตาและพิการทาง

ร่างกาย จะมีหน้าท่ีโทรศพัท์ติดต่อสอบถามความคิดเห็น

ของลูกค้า เก่ียวกับการใช้งานหรือบริการต่างๆ ของเอไอ

เอส ส่วนผู้ พิการทางการได้ยิน จะให้บริการด้วยภาษามือ

ผ่านทาง Web Cam เป็นต้น นอกจากนี ้เอไอเอส ยังน า

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวย

ความสะดวดในการท างาน(innnews.co.th 19 มิ.ย.61) 

เล็งผุด “ศูนย์จิตอาสาซ่อม 
อุปกรณ์ช่วยคนพกิารในชุมชน” 

กรมสุขภาพจิตร่วมมือกับ

สโมสรโรตาร่ี ส านักงาน

ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด

นครราชสีมา และมูลนิธิเพ่ือพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ 

มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี จ านวน 

249 รายการ ท่ีหอประชุม อ.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครร

ราชสีมา  นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร  รองอธิบดีกรม

สุขภาพจิต พร้อมด้วย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักด์ิโสธร 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นางวีณา 

พิทกัษ์ตรัยรัตน์ นายกสโมสรโรตาร่ีบวัใหญ่ และนายแพทย์

ส าเริง แหยงกระโทก ประธานมูลนิธิเพ่ือพัฒนาคนพิการ 

อ.บัวใหญ่ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระ

นามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กมุารี จ านวน 249รายการ ประกอบด้วยรถเข็นนัง่ 124 คนั 

อปุกรณ์การแพทย์อีก 125 ชิน้ เช่น เคร่ืองช่วยพยงุเดิน  ให้

เด็กพิการทางสมองและผู้ พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีอยู่

ในอ.บวัใหญ่ และอ.บวัลาย จ.นครราชสีมา  เพ่ือสนบัสนุน

ให้ผู้ พิการมีพลังสุขภาพดีทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ 

สามารถใ ช้ ชี วิตในสังคมไ ด้อย่างมีความสุขและมี
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ศกัด์ิศรี  ช่วยลดภาระผู้ดแูล โดยอปุกรณ์การแพทย์ทัง้หมด

ท่ีมอบในวันนี ้ได้รับการบริจาคจากองค์กรการกุศลจาก

ตา่งประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่ น เยอรมนั สหรัฐอเมริกา มลูค่ารวม

3,347,135 บาท และมีทีมอาสาสมัครทัง้ชาวไทยและ

ต่างชาติท่ีมีความรู้ทักษะความช านาญ ด าเนินการปรับ

สภาพของรถเข็นนั่งให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้

พิการ ให้ใช้ได้สะดวกและปลอดภยัท่ีสดุ   นายแพทย์สมยั

กล่าวว่า เร่ืองท่ีต้องเร่งแก้ไขขณะนีก้็คือการจัดศูนย์ซ่อม

รถเข็นนั่งคนพิการหรืออุปกรณ์ช่วยผู้ พิการ เช่นไม้เท้าค า้

ยัน  ซึ่งขณะนีท้ั่วประเทศมีเพียง2 จังหวัดคือท่ีเชียงใหม่ 

และอุตรดิตถ์ นอกนัน้ยงัไม่มี เน่ืองจากรถเข็นนัง่จะมีอายุ

ใช้งานได้ประมาณ 2-5 ปี ขึน้อยู่กับความถ่ีในการใช้ จะ

เกิดการช ารุดได้ เช่น ยางล้อเสื่อมสภาพ ลูกปืนล้อแตก 

เบรกมือไม่อยู่ เบาะรองนั่งทรุดตัว พนักพิงช ารุด   แต่ยัง

ขาดศนูย์บริการซอ่มแซม เม่ือรถเข็นของผู้ พิการมีปัญหา ก็

มกัจะซ่อมกนัเอง ซึง่อาจจะไม่เหมาะกบัการใช้งานหรือไม่

ปลอดภัย หรือปล่อยทิง้ไว้ เพราะไม่มีแหล่งซ่อม    กรม

สุขภาพจิตจึงมีนโยบายจะขยายศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ช่วยผู้

พิการในชมุชน ในปี2561นีจ้ านวน 150 แห่ง  ใน 75 จงัหวดั 

จังหวัดละ  2 แห่ง   เ พ่ือให้ผู้ พิการได้ รับความสะดวก

ท่ีสุด  ด าเนินการในรูปแบบของจิตอาสา เอือ้อาทรกัน 

ให้บริการฟรี  โดยสถาบนัพฒันาการเด็กฯจะอบรมเพ่ิมพูน

ทกัษะด้านการซ่อมแซมเพ่ิมเติมให้จิตอาสา และสนบัสนุน

จัดส่งอะไหล่ไปให้  ผู้ ท่ีสนใจซึ่งอาจเป็นผู้ พิการด้วยกัน 

ประชาชนทัว่ไป หรือเป็นสถาบนัอาชีวศกึษาก็ได้ สามารถ

ติ ด ต่ อ ส อบถาม ไ ด้ ท่ี ส ถ าบั นพัฒนาก า ร เ ด็ ก ฯ  ท่ี

หมายเลข 053 908300 ต่อ 73423 ทัง้นีก้รมสุขภาพจิต 

โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่ง

เป็นศนูย์เช่ียวชาญในการดแูลเด็กท่ีพิการทางสมองหรือมี

ปัญหาพัฒนาการล่าช้า ได้ด าเนินการมอบอุปกรณ์ช่วย

เด็กและผู้ ใหญ่ท่ีพิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ มา

อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง ม า ก ว่ า  10 ปี   ไ ด้ ม อ บ ไ ป แ ล้ ว

ประมาณ 23,000 คน ร้อยละ80 เป็นรถเข็นนั่ง จากการ

ติดตามผล พบว่าผู้ พิการร้อยละ 98 มีความพึงพอใจใน

ระดับมากและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึน้อย่างมาก ใน

ส่วนของญาติท่ีดูแลพบว่า อุปกรณ์ท่ีได้รับมอบ ช่วยผ่อน

เบาภาระได้มากถึงร้อยละ 98  การพาผู้ พิการออกไปนอก

บ้านมีความสะดวกขึน้  ไม่ต้องแบกหรืออุ้ มเด็กพิการ

ตลอดเวลา  ในปี 2561 นี ้ตัง้เป้าหมายจะมอบใน 4 จงัหวดั

ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ล าปาง และลพบุรี และมอบให้ผู้

พิการในประเทศมาเลเซียด้วย ซึง่เป็นความร่วมมือในการ

พฒันาสขุภาพจิตประชาชนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย

และจิตใจ เพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตดีขึน้ เพ่ิมโอกาสให้ผู้ พิการ

ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง พึ่งตนเองได้มากท่ีสุด และไม่

เป็นภาระสงัคมและครอบครัว โดยในเดือนหน้านี ้จะมอบ

ท่ีจังหวดัสงขลา จะเพ่ิมให้บริการซ่อมแซมรถเข็นนั่ง และ

อุปกรณ์ช่ วยผู้ พิ ก าร ท่ี ช า รุ ด ด้ วย  นายแพทย์สมัย

กลา่ว (springnews.co.th 19 มิ.ย.61) 
 

ความฝันไม่มีวันพกิาร  
เสือ้ดีไซน์เฉพาะคนพกิารส าเร็จเป็นจริง 

ด้วยแนวคิดว่า ทุก

คนควรมีความสุข

และความมั่นใจ

ในการใส่เสื อ้ ผ้า 

มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึง

เดินหน้าจดัท า Adaptive Clothing เสือ้ผ้าดดัแปลงส าหรับ

ผู้มีข้อจ ากัดทางร่างกายจนส าเร็จ ซึ่ง รศ.อัจจิมา เศรษฐ

บตุร กรรมการและเลขานกุาร มลูนิธิเวชดสุิตฯ เปิด เผยว่า 



๒๒ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

Adaptive Clothing นีไ้ด้ถูกออกแบบด้วยความใส่ใจอย่าง

ละเมียดละไมในทุกขัน้ตอน ผ่านความร่วมมือระหว่าง

แฟชัน่ดีไซเนอร์แบรนด์ชัน้น า และแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟูท่ี

ให้ข้อมูลทางการแพทย์เก่ียวกับสรีระทางร่างกายของผู้

พิการ จนออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ พิการท่ีมีแขนหรือ

ขาข้างเดียว ท่ีจะใส่สบาย และไมต้่องติดกระดมุ  ผู้บริหาร

มลูนิธิเวชดสุิตฯ กลา่วตอ่วา่ ในส่วนของการตดัเย็บ มลูนิธิ

เวชดุสิตฯ ได้ท าการคัดเลือกให้ชาวบ้าน 2 กลุ่มได้แก่ 

ชาวบ้านกลุม่ล้านนาผ้างาม จ.พะเยา และกลุม่เย็บผ้าภผูา

ม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนพิการหรือพ่อแม่ ของเด็ก

พิการท่ีมีความสามารถในการตดัเย็บเพ่ือเป็นการกระจาย

รายได้ไปยงักลุ่มคนพิการและพ่อแม่ของคนพิการและการ

กระจายรายได้ครัง้นีไ้ม่ได้เพียงแค่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่

พวกเขา แต่ยังท าให้พวกเขาได้สานสัมพันธ์กันภายใน 

ครอบครัวและหมู่บ้าน และผู้ ท่ีมีอาการกล้ามเนือ้อ่อนแรง

ท่ีร่วมท างานนีม้ีพัฒนาการของกล้ามเนือ้ท่ีดีขึน้เป็นอย่าง

มาก ส าหรับเสือ้ Adaptive Clothing จ านวน 5,000 ชิน้ ได้

ตดัเย็บเสร็จสมบูรณ์ ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ มีแผนท่ีจะน า

เสือ้นีไ้ปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น คนยากไร้ 

คนเร่ร่อน คนชรา ในสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งซึ่งมีอยู่

หลายแห่งทัว่ประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลท่ี

ร่วมสนับสนุนโครงการความฝันไม่มีวันพิการมาตัง้แต่

แรกเร่ิม เช่น กลุ่ม รพ.กรุงเทพ, รพ.สมิติเวช, รพ.พญาไท 

และ รพ.เปาโล เป็นต้น ผู้ พิการท่ีสนใจสามารถขอรับได้

ท่ี  https://www.facebook.com/VejdusitFoundation  โด

ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (จ านวนจ ากดั) และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในกิจกรรมได้โดยการบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิเวชดุสิตฯ 

ธนาคาร ทหารไทย เลขท่ีบัญชี 214-2-05882-1 หรือดู

กิจกรรมอื่นๆ ได้ท่ีแฟนเฟจเฟซบุ๊ก.(เดลินิวส์ออนไลน์ 21 

มิ.ย.61) 

@ปัญญา คาเฟ่ "กาแฟ-คุกกี"้ฝีมือผู้พกิารสมอง 

 

 “เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ต้องสอนเขาซ า้ๆ 

ท าบ่อยๆ เขาจะจดจ า ส าคญัคือเขาซื่อสตัย์ไม่โกง” สาย

สม วงศาสลุกัษณ์  “จิน” ถกลรัตน์ โปร่งสวุรรณ หนุ่มดาวน์

ซินโดรม วยั 27 ปี บาริสต้าตาหวาน อารมณ์ดี เขาจ าสตูร

ได้ทุกเมนู ชงเองทุกแก้ว หวานมาก-หวานน้อย แค่ลูกค้า

สัง่ก็ท าได้หมด สว่น “บอย” วีระยทุธ โลท่องเพชร ออทิสติก 

วยั 52 เดินเสิร์ฟกาแฟ เก็บแก้ว เช็ดโต๊ะ ท าความสะอาด 

ซือ้ของเข้าร้าน เก่งงานธุรการ เวลาท่ีมูลนิธิมีประชุมจะ

เป็นคนขึน้ไปจดออเดอร์กาแฟมาให้ “จิน” และน าขึน้ไป

เสิร์ฟเอง ทุกวนัมีครูพ่ีเลีย้งร่วมดแูล ทุกครัง้ท่ีมีลกูค้าทัง้ 2 

คนจะกล่าวสวัสดี ต้อนรับ และขอบคุณครับ ตอนกลับ 

บางครัง้จะมาคุยเล่น เซลฟ่ีกับลูกค้าท่ีมาอุดหนุนด้วย 

“ปัญญา คาเฟ่” อีกช่องทางสร้างอาชีพให้แก่ผู้ พิการได้

ภูมิใจว่า เขาสามารถท างานมีเงินเดือน ไม่เป็นภาระของ

สงัคม สายสม วงศาสลุกัษณ์ ประธานกรรมการมลูนิธิช่วย

คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

กล่าวว่า เป็นความตัง้ใจท่ีมูลนิธิอยากจะส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้ พิการทางสติปัญญาท่ีดูแลอยู่ในศูนย์

ตา่งๆ มีตัง้แตอ่าย ุ5 ขวบไปจนอาย ุ50 ปีขึน้ไป ให้สามารถ

ช่วยตนเองได้ เป็นท่ียอมรับของครอบครัวและสงัคมว่าเขา

สามารถท างานได้ ร้านกาแฟนีแ้ห่งนี ้เป็นการต่อยอดจาก



๒๓ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

ร้านรถเข็นขายกาแฟเล็กๆ ท่ีเปิดหน้าโรงเรียนปัญญาวุฒิ

กร ตัง้แตปี่ 2558 ขายแก้วละ 20 บาท โดยคนชง คือ “จิน” 

ท่ีมีแววสามารถพฒันาได้ น าเขามาพฒันาและฝึกฝนโดย

ครูพ่ีเลีย้ง ลกูค้าเป็นผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียนปัญญาวฒิุ

กร และคนละแวกนัน้ ส่วนใหญ่ช่ืนชอบ ชมรสชาติกาแฟ

อร่อย พอเปิดร้านนีใ้ห้ “จิน” มาท าหน้าท่ีชงกาแฟ ซึ่งใช้

เวลาในการฝึกและพัฒนาอยู่ 3 ปี จนถึงตอนนีส้ามารถ

วางใจได้ ไม่ต้องคอยควบคุม เพราะเขาจ าสูตรได้ ท าทุก

อย่างได้ทัง้หมด ส่วน “บอย” เดิมเป็นพนักงานธุรการ

โรงเรียน เสิร์ฟน า้ รับแขก มีความคลอ่งแคลว่ เรียบร้อย จึง

ให้มาดูแลช่วยเสิร์ฟกาแฟ ดูแลความสะอาด โดยทัง้คู่ได้

คา่จ้างเดือนละ 9,125 บาท ส่วนทิปท่ีลกูค้าให้แต่ละวนัครู

จะแบ่งให้คนละคร่ึงน้องๆ เขาจะไว้เป็นค่าขนม ค่าอาหาร

หรือค่ารถ  “เปิดมาประมาณ 5 เดือนได้รับการตอบรับท่ีดี 

มีคอกาแฟแวะเวียนมาอยู่บ่อยครัง้ เพราะคนชงเป็นผู้

พิการทางสติปัญญามาแต่เกิดแต่ก็ชงได้รสชาติไม่แพ้คน

ปกติ นอกจากนีก้็มีคุกกีท่ี้ มทร.พระนคร มาอบรมให้เด็ก

ได้ฝึกท าไว้วางขาย การตกตา่งร้านเน้นบรรยากาศสบายๆ 

อุปกรณ์ต่างๆ มีทั ง้ ท่ี ซื อ้ เอง  และได้ รับบ ริ จาคจาก

หน่วยงานต่างๆ เช่น แอร์ เคร่ืองชงกาแฟ ตอนนีท้างร้านก็

มีก าไรราว 2-3 หมื่นบาท การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ต้องสอนเขาซ า้ๆ ท าบ่อยๆเขาจะจดจ า ท่ี

ส าคัญเขามีความซื่อสัตย์ไม่โกง ตัง้ใจท างานเต็มท่ีใน

หน้าท่ี”   สายสม กล่าว   ขณะนีไ้ด้มอบหมายให้ศูนย์

ช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนฯ ทั่วประเทศ 10 แห่งฝึกฝนผู้

บกพร่องทางสติปัญญาเหล่านีใ้ห้ชงกาแฟ และจะน า

ผลิตภณัฑ์ของคนพิการท าเอง มาวางจ าหน่ายในร้าน และ

ยังตัง้เป้าพัฒนาผู้ บกพร่องทางสติปัญญาให้มีคุณภาพ

และถามหาองค์กร บริษัทใหญ่ จ้างคนพิการไปท างาน 

หากไม่ท างานท่ีบริษัท ก็อาจจะส่งงานมาท่ีศูนย์ เป็นการ

สง่เสริมคนพิการให้มีอาชีพ 

“สุภัทรา โกไศยกานนท์” อธิการบดีมทร.พระนคร 

กล่าวว่า มหาวิทยาลยัให้การสนับสนุนให้ผู้ พิการทุกคน

ได้รับโอกาสโดยเฉพาะด้านการศกึษา หรือการส่งเสริมให้

ผู้ พิการได้มีอาชีพ มทร.พระนครให้ความส าคัญ จากท่ีมี

โอกาสหารือกับประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญา

อ่อนฯ อยากให้มีขนมไปเพ่ิมรายได้แก่ร้านกาแฟ จึงได้

มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงไป

ฝึกอบรมให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาท่ีร้านปัญญา คา

เฟ่ โดยเลือกสอนท าคุกกี ้สตูรโชติเวช ของ มทร.พระนคร 

และเป็นขนมท่ีน้องๆ สามารถท าได้ 

  “คณะเทคโนฯ เลือกคุกกีไ้ปสอนเพราะเหมาะกับน้องๆ 

และอุปกรณ์ไม่มาก เตาอบแบบท่ีมีในบ้านก็ท าได้ แต่ถ้า

เป็นขนมปังต้องมีการนวดแป้ง ซึ่งน้องจะมีข้อจ ากัดทาง

กายภาพก าลังแรงไม่ถนัดนัก และไม่ใช่เด็กทุกคนท าได้ 

ต้องคัดเลือกมาเรียนรู้และท า โดยมหาวิทยาลัยก็ช่วย

สนับสนุนอุปกรณ์ ส่วนวัตถุดิบและสูตรท่ีใช้เหมือนกับท่ี

เราท าเองทุกอย่าง อาจารย์ของเราลงไปสอนให้น้องๆ ได้

ฝึกท าในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่เลือกซือ้ของ ส่วนผสม ซึ่งคุกกี ้

สูตรของเราเป็นสไตล์โฮมเมดไม่ใช้เคร่ือง หยอดและ

แต่งหน้าเองในแต่ละขัน้ตอน ก็จะใช้เวลา เพราะต้องสอน

ซ า้ๆน้องก็จะจดจ าและท าได้ ซึ่งใช้เวลาสอนประมาณ 1 

เดือน จากท่ีได้เห็นเด็กมีความสขุ สีหน้าแววตาภูมิใจท่ีเขา

ท าขนมส าเร็จ ตรงนีจ้ะท าให้เขามีความรู้ เป็นอาชีพติดตวั 

มีโอกาสสร้างรายได้ ช่วยให้เขาด ารงชีวิตในสังคมได้ ” 

สภุทัรา กลา่ว 

 



๒๔ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

 มีโอกาสพูดคุยกับ “จิน” เขาบอกว่าชอบชงกาแฟ จ าได้

หมดทุกสตูรของเมนูท่ีมีขายในร้าน เขาจะเรียกสัน้ๆ อย่าง 

โซ่(เอสเพรสโซ) ปูโน่(คาปูชิโน่) แต่ลูกค้าสัง่ด้วยช่ือเต็มก็

เข้าใจท าได้ไม่ผิดพลาด และยังคล่องแคล่ว ท าเสร็จก็

จะต้องเก็บล้างมาคว ่าให้เรียบร้อยจะไม่ปล่อยทิง้ไว้ ท า

แบบนัน้ไม่สะอาด ทุกวนันีเ้ขามีความสุขได้ท างานและมี

เงินเดือน ตัง้ใจเก็บเงินไว้เผ่ือเวลาไม่สบายจะได้เอาไว้หา

หมอ  ขณะท่ี  “บอย” บอกวา่เขาถนดัท่ีจะท าหน้าท่ีเสิร์ฟ มี

ความสขุท่ีได้พูดคยุพบปะผู้คน วนัไหนมลูนิธิมีประชุมก็จะ

ไปขึน้ไปรับออเดอร์มาให้จิน สว่นเร่ืองความสะอาดไมต้่อง

ห่วง ว่างตอนไหนก็ต้องกวาดถูรอรับลูกค้าเสมอ ซึ่งเขา 2 

คนจะประจ าร้านในวนัจนัทร์-พฤหสับดี   สนใจลิม้รสกาแฟ 

คกุกี ้ฝีมือของผู้บกพร่องทางสติปัญญา เพ่ือสนบัสนนุและ

ให้ก าลงัใจตามไปเช็กอินกนัได้ท่ี ปัญญา คาเฟ่ ร้านเปิดทกุ

วนั เวลา 08.00-16.00 น.(komchadluek.net 21 มิ.ย.61) 
 

ชู “เชียงใหม่” ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเดก็พกิาร
ในด้านนาฏศิลป์-ดนตรีไทย 

วธ.เตรียมขยายผลโครงการทัว่ทุก

ภูมิภาค สร้างโอกาสให้เด็กพิการ

ทัว่ประเทศ คดัเลือกนกัเรียนพิการ

มาแสดง ฉลองไทยเสนอขึน้ทะเบียนโขนมรดกโลก-วนัเด็ก

แห่งชาติ วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ท่ีโรงละครวิทยาลัย

นาฏศิลป์เชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจน

รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว .วธ.) เป็น

ประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการแสดง “นาฏศิลป์ ดนตรี

ไทยส าหรับผู้ พิการ” ประจ าปี 2561 โดยนักเรียนผู้ พิการ

ด้านตา่งๆ จากโรงเรียนโสตศกึษาอนสุารสนุทร โรงเรียนกา

วิละอนุกูล และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระ

บรมราชินูปถัมภ์แสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย อาทิ การ

แสดงโขน เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนหนุมานจับนางสุพรรณ

มัจฉาและตอนยกรบ  ฟ้ อนขันดอก ฟ้ อนสาวไหม

แมงบ้ง  เป็นต้น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม กลา่ว

วา่ กระทรวงวฒันธรรม(วธ.) ได้ขบัเคลื่อนนโยบายคนไทย

ไม่ทิง้กันตามนโยบายของรัฐบาล โดยการส่งเสริมให้เด็ก

พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์และดนตรี

ไทย  เพ่ือให้เดก็เหลา่นีไ้ด้รับการพฒันาศกัยภาพและได้รับ

การยอมรับจากสังคม ดังนัน้ วธ .ได้จัดโครงการสอน

นาฏศิลป์ดนตรีไทยให้แก่นกัเรียนผู้ พิการ โดยเร่ิมท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่มาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน และด าเนินการ

สอนโดยวิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่  อีกทัง้ได้คดัเลือกเด็ก

พิการในโครงการฯ ท่ีมีทักษะเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และ

ดนตรีไทยเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท่ี วิทยาลัย

นาฏศิลป์โดยภาคเอกชนสนบัสนนุทนุการศึกษา  ซึง่พบว่า

เด็กพิการที่เรียนจบปริญญาตรีสามารถใช้ชีวิตในสงัคมได้

เป็นอย่างดี ทัง้นี ้จังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นต้นแบบของ

โครงการฯ นายวีระ กลา่วอีกวา่  หลงัจากนีว้ธ.จะสนบัสนนุ

งบประมาณเพ่ือขยายผลโครงการไปสู่ทุกภูมิภาคเพ่ือให้

เด็กพิการทั่วประเทศมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย นอกจากนี ้วธ.จะน านกัเรียน

จากโรงเรียนโสตศกึษาอนสุารสนุทร โรงเรียนกาวิละอนกุูล 

และโรงเ รียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถมัภ์ไปแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย เพ่ือฉลองใน

โอกาสท่ีประเทศไทยเสนอโขนเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นรายการ

ตวัแทนมรดกวฒันธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาติ(ยเูนสโก) ทัง้นี ้คาดวา่ยเูนสโกจะพิจารณาและ

ประกาศผลในปลายปีนี ้รวมถึงน าไปแสดงในงานวนัเด็ก

แห่งชาติในปี  2562 ด้วย(springnews.co.th  25 มิ.ย.61) 
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อ.ทุ่งสง จ.นครสรีธรรมราช เผย  
การเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดกิารแห่งรัฐเพิ่มเตมิ 

 

อ.ทุ่งสง จ.นครสรีธรรมราช เผย การเปิดลงทะเบียนเพ่ือ

สวสัดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม ในกลุ่มผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ ป่วย

ติดเตียง หรือผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี

2560 แจ้งความประสงค์ได้ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  

นายทศพร จันทระประวัติ นายอ าเภอทุ่งสง เปิดเผยว่า  

การลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม ภายใต้

โครงการ "ไทยนิยม ยัง่ยืน" ในกลุ่มผู้ พิการ ผู้สงูอาย ุผู้ ป่วย

ติดเตียง หรือผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 

2560 โดยต้องมีคณุสมบติัของผู้ มีสิทธ์ิลงทะเบียนเพ่ิมเติม 

คือ มีสญัชาติไทย มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ว่างงาน หรือมี

รายได้ทัง้สิน้ท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่

มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลาก

ออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พนัธบตัร ตราสารหนี ้รวมทัง้สิน้ไม่

เ กิ น  100,000 บาท  ไ ม่ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ก ร ร มสิ ท ธ์ิ ใ น

อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเ จ้าของ

กรรมสิทธ์ิดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไข คือ ท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็นท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน

พร้อมท่ีดิน) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้าน หรือทาวเฮ้า

ต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 

35 ตารางเมตร กรณีเป็นท่ีอยู่อาศยัและใช้ประโยชน์จาก

ท่ีดิน เพ่ือการเกษตรต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 10 ไร่ เพ่ือการอื่นท่ี

ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพืน้ ท่ีไม่เกิน 1 ไร่ ท่ีดินกรณีใช้

ประโยชน์จากท่ีดิน เพ่ือการเกษตรต้องมีพืน้ท่ีไมเ่กิน 10 ไร่ 

และเพ่ือการอื่นท่ีไม่ใช่การเกษตรต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 1 ไร่

ทัง้นี ้หากเคยลงทะเบียนในปี 2560 แล้วไม่ผ่าน ลงใหม่

ไม่ได้ โดยยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ ให้ใช้รูป

และข้อมลูในบัตรประจ าตวัประชาชน สามารถแจ้งความ

ประสงค์ลงทะเบียนได้ตัง้แต่บัดนี ้ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 

2561(thainews.prd.go.th 23 มิ.ย.61) 

 

 

.ค าพ่อสอน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความด ี

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย 

เม่ือมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย 

ถ้าทกุประเทศมีความคดิวา่ท าอะไรต้องพอเพียง 

หมายความวา่พอประมาณ ไมส่ดุไมโ่ดง่ 

ไมโ่ลภอยา่งมาก คนเราก็อยู่เป็นสขุ 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 



๒๖ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

นางสาวฟาดีละห์  แวอายี  อายุ ๒๘ ปี วุฒิปริญญาตรี 

พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ใส่ขาเทียม) 

ต้องการงานสอน หรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม มี

ประสบการณ์งานทางการศึกษา (การสอน) งานธุรการ

การเงิน ประชาสัมพันธ์ และงานถ่ายภาพนอกสถานท่ี  

ติดตอ่ ๐๘๗-๙๖๙๖๘๓๐ หรือ  wae-yee_@hotmail.com 

นายอดิศกัด์ิ  ค าแดง  อายุ ๓๗ ปี วฒิุ ม.๓ พิการทางด้าน

ร่างกาย ใช้เก้าอีเ้ข็น ต้องการท างานด้านคอมพิวเตอร์ 

ประชาสัมพันธ์ งานออกแบบต่างๆ สามารถใช้งาน

โปรแกรมต่างๆของคอมพิวเตอร์ได้ดี  ติดต่อ...โทรศัพท์ 

๐๙๙-๑๓๔๔๒๘๘ หรือ อีเมล์ khamdanga@gmail.com 

นายพนัส  ศรีสมบัติ  อายุ ๒๖ ปี วุฒิปริญญาตรี พิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงานธุรการ 

ประชาสัมพันธ์ งานบุคคล หรืองานอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม มีประสบการณ์ในฝ่ายทะเบียน งานจดัซือ้ งาน

ช่างศิลป์ ฯลฯ ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๘-๐๙๖๐๖๘๔ หรือ 

อีเมล์ boom.panut@gmail.com 

นางสาวประกายดาว  จนัทร์ศรี  อาย ุ๒๑ ปี วฒิุ ม.๖ พิการ

ทางการได้ยิน  ต้องการท างานในครัว ร้านอาหาร เบเกอร่ี 

หรืองานตามความเหมาะสม มีประสบการณ์การท างานเบ

เกอร่ีมาก่อน  ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๖๕-๖๐๓๑๓๙๓ หรือ 

อีเมล์ dooterabc1234@gmail.com  

นายถิรพุทธ์ิ ราชกิจ  อายุ ๕๑ ปี วฒิุ ปวช. พิการทางด้าน

ร่างกาย-เดินได้ ต้องการท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ สื่อ

สิ่งพิมพ์ หรืองานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถใช้

งานคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถท างานสื่อสิ่งพิมพ์ได้ งาน

โปรแกรมออกแบบต่างๆ ติดต่อ. . . โทรศัพท์  ๐๘๔-

๑๓๙๑๒๒๕, ๐๙๑-๘๒๗๘๙๓๐ 

นางสาวมะลยัวรรณ  จันทร์มาลา  อายุ ๓๘ ปี วุฒิ ปวช. 

พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการท างานตามความ

เหมาะสม สามารถท างานธุรการ ประสานงานทั่วไป ติด

ต่ อ . . . โท รศัพ ท์  ๐๙๒-๒๗๑๙๔๐๙๑ ห รือ  อี เ ม ล์  

LukkaiMalaiwan@hotmail.com 

นายภาณพุงษ์  งาทอง อาย ุ๒๘ ปี วฒิุประถมศกึษา พิการ

ทางด้านสายตา ต้องการท างานตามความเหมาะสม มี

ความสามารถ นวดแผนไทย ติดตอ่  ๐๙๓-๓๓๗๑๐๘๙  
 

คนพกิารต้องการท างาน 

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิล์ด จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๔๑/๓๕ 
ชัน้ ๒๓ อาคารสกุลไทยสรุวงศ์ทาวเวอร์ ถนนสรุวงศ์ แขวง
สริุยวงศ์ เขตบางรัก กทม. รับพนกังานธุรการ/คีย์ข้อมลู ๑ 
อัตรา รายละเอียดงาน ดูแลเร่ืองเอกสารต่างๆ และคีย์
ข้อมลูลงระบบบริษัท คณุสมบัติ พิการร่างกาย ท่ีสามารถ
เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕-๓๕ ปี วฒิุ ปวช.-ปริญญา
ตรี สามารถท างานเอกสารและคีย์ข้อมลูได้ ติดต่อ...คณุธ
ชาทชั โทร ๐๘๒-๔๘๖๔๘๕๗  อีเมล์ hrr002@tgfone.com 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ี
อยู่ ๑๐๖ ๑๐๘ ๑๑๒ ปากซอยจนัทร์ ๔๖ ถนนจนัทร์ กทม.  
จัดสถาน ท่ีจ าหน่ ายสลากกินแบ่ ง ใ ห้ กับคนพิการ  
รายละเอียดงาน จัดจ าหน่าย (สลาก) ในบริเวณธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (บริเวณด้านใน
ส านักงาน) คุณสมบัติ คนพิการหรือผู้ ดูแลคนพิการท่ี
สามารถเดินทางมาจ าหน่ายสินค้าได้  ติดต่อ...คุณจุฑา
ทิพย์ โทรศพัท์ ๐๒-๒๑๒๕๑๔๖ 

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ ากัด ท่ีอยู่ 
๑๘๔/๕๓-๕๖, ๕๘-๕๙ อาคารฟอรัมทาวเวอร์ ชัน้ ๑๕ 
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ถนนรัชดาภิเษก กทม. รับพนักงานธุรการ ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานธุรการเอกสารตา่งๆ คีย์ข้อมลู งาน
อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถ
สื่อสารได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๓๐ ปี วุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาขึน้ไป  ต่อ...คุณนนท์ โทร . ๐๘๕-
๖๖๑๘๘๓๗  ID Line : ๐๘๕๖๖๑๘๘๓๗ 

บริษัท เกษมกิจ จ ากัด (โรงแรมแคนทารี โคราช) 
ท่ีอยู่ ๑๒๐ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. รับ
พนกังานเอกสาร/บริการ ๑ อตัรา รายละเอียดงาน ท างาน
ด้านเอกสาร และงานบริการต่างๆ คุณสมบัติ คนพิการ
ทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐ ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด
วฒิุการศกึษา สวสัดิการ ประกนัสงัคม สิทธิการเบิกคา่ทนั
ตกรรม ประกันชี วิต ประกันสุขภาพ ตามข้อตกลง  
ตอ่ คณุชลธิชา โทร. ๐๙๖-๗๑๒๐๐๓๖, ๐๒-๒๓๓๘๙๘๙  

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จ ากดั ท่ีอยู่ 
๒๒๒๒/๙ ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
ลาดพร้าว กทม. รับพนักงานธุรการ ๑ อตัรา รายละเอียด
งาน งานธุรการทัว่ไป คีย์เอกสาร รับโทรศพัท์ ประสานงาน
ทั่วไป คุณสมบัติ คนพิการท่ีสามารถท างานได้ เพศชาย/
หญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี วุฒิ ม.๖-ปริญญาตรี สวัสดิการ 
ป ร ะ กั น สั ง คม  ชุ ด ยู นิ ฟ อ ร์ ม  เ บี ้ย เ ลี ้ย ง  Incentive 
Commission OT โบนัส งานกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ...
โทรศัพท์ ๐๒-๙๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๔๐๖-๔๐๗ หรือ ๐๘๘-
๘๐๙๙๔๗๘  อีเมล์ Kanokkorn.boo@mgc-asia.com 

กรมสรรพากร ท่ีอยู ่ส านกังานสรรพากรภาค ๓ เลขที่ 
๓ ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. รับ
พนกังานภาษีสรรพากร ๑๒ อตัรา รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงาน
เก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนงัสอืราชการ บนัทึก
ข้อมลูลงคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมลูลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
รวบรวมข้อมลูเพื่อจดัท ารายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ 
และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับมอบหมาย คุณสมบตัิ  คน
พิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. 
หรือเทียบเท่า  วิธีการรับสมคัร สง่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานการ

สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิ เศษ  (EMS)  จ่ าหน้าซองถึ ง 
ส านักงานสรรพากรภาค ๓ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการ
เจ้าหน้าที่ ชัน้ ๑ เลขที่ ๓ ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขต
พระนคร กรุงเทพนคร ๑๐๒๐๐  คณุอญัชลา พุ่มพวง จท.สภ.
๓ โทร. ๐๒-๒๘๑-๕๕๘๗ หรือ ๐๒-๒๘๑-๐๐๕๑-๕๒ ต่อ
๑๐๕,๑๐๖ ข้อมลูเพิ่มเติม http://www.rd.go.th 

บริษัท เพลินพฒัน์ จ ากดั ที่อยู่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ ๑๗ 
ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. รับ
เจ้าหน้าที่ประสานงานทัว่ไป ๑ อตัรา รับโทรศพัท์ โอนโทรศพัท์ 
, บริการข้อมูลทางโทรศพัท์กับผู้มาติดต่อ ประสานงานทัว่ไป 
งานบริการ ติดต่อประสานงานทัง้ภายในและภายนอก งาน
ด้านเอกสาร พิมพ์เอกสาร มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมพืน้ฐานได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 
พิการร่างกาย  ช่วยเหลือตวัเองได้ เดินได้ สือ่สารได้ เพศหญิง/
ชาย อายุระหว่าง ๒๐-๔๐ ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีทกัษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพืน้ฐาน ติดต่อประสานงานได้ 
สวสัดิการ สวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล,ประกนัสงัคม,ประกัน
อุบตัิเหตุ,ประกันชีวิต,ตรวจสขุภาพประจ าปี,อาหารกลางวัน 
ฯลฯ ติด น.ส.ดาวรรณ สดสร้อย โทรศพัท์ ๐๒-๘๘๕๒๖๗๐-๕  
personal@plearnpattana.com 

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จ ากัด ที่อยู่ ๑๘๕๘/๑๓-
๑๔ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชัน้ ๕ ถนนบางนา-ตราด 
กทม. รับเจ้าหน้าที่ไอทีซพัพอร์ต จ านวน ๑ อตัรา รายละเอียด
งาน ดูแล E-Mail / Group Mail / Mail Server จัดซื อ้ /ซ่อม/
บ ารุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ตา่ง 
ๆ Setup โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึง ระบบบนัทึกเวลา, โปรแกรม
ส าเร็จรูป HR / บัญชี ฯลฯ คุณสมบตัิ พิการทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว ช่วยเหลอืตนเองได้ เพศชาย ๒๕ - ๔๐ ปี  วฒุิ 
ปวส.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ไ ด้ รับมอบหมายได้   
สวสัดิการ โบนสัตามผลประกอบการ  ปรับเงินเดือนประจ าปี  
โครงการสว่นแบ่งผลก าไร เคร่ืองแบบพนกังาน ประกนัสงัคม 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ประกันชีวิต ประกัน ติดต่อ...คุณ
เนาวรัตน์ / ฝ่ายบุคคล โทร .๐๒-๗๕๑๕๑๐๐-๕ แฟกซ์ ๐๒-
๗๕๑๕๑๐๖  recruit@cel.co.th 

mailto:personal@plearnpattana.com
mailto:recruit@cel.co.th


๒๘ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

ขอเชิญชวนเสนอช่ือเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  
ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

เน่ืองในโอกาสวนัสิทธิมนษุยชนสากล ๑๐ ธนัวาคม ประจ าปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ (กสม.) 

ขอเชิญร่วมเสนอช่ือบคุคลและองค์กรเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือรับรางวลับคุคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเดน่ด้านการสง่เสริม 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนษุยชน   

เพ่ือยกย่อง เชิดช ูและประกาศเกียรติคณุบคุคลและองค์กรท่ีอทิุศตนปฏิบตัิงาน ด้านสิทธิมนษุยชนให้สงัคมได้รับรู้ 

และเผยแพร่ประวตัิ ผลงานให้เป็นตวัอย่างแก่สาธารณะ รวมทัง้เพ่ือรณรงค์ให้คนในสงัคมตระหนกัถงึความส าคญัของสิทธิ

มนษุยชน  โดยแบ่งรางวลั เป็น ๕ ประเภท รวมทัง้สิน้ ๑๕ รางวลั ดงันี ้

  ๑) บคุคลทัว่ไป (ไมเ่กิน ๓ รางวลั) 

  ๒) เดก็และเยาวชน (อายไุมเ่กิน ๒๕ ปี) (ไมเ่กิน ๓ รางวลั) 

  ๓) สื่อมวลชน  (ไมเ่กิน ๓ รางวลั) 

  ๔) องค์กรภาครัฐ (ไมเ่กิน ๓ รางวลั) 

  ๕) องค์กรภาคเอกชน (ไมเ่กิน ๓ รางวลั) 

          ทัง้นี ้ รางวลับคุคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเดน่ด้านการสง่เสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ประกอบด้วย โล่

ประกาศเกียรติคณุและเงินรางวลั ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) โดยเสนอช่ือได้ตัง้แตบ่ดันี ้ จนถงึวนัท่ี ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ โทรศพัท์ ๐ ๒๑๔๑ 

๓๙๓๐ - ๑ ดาวน์โหลดแบบเสนอช่ือได้ท่ี  www.nhrc.or.th  

“รางวลัเปิดกว้างและให้ความส าคญักบับคุคลและองค์กรทกุกลุม่ ” 

http://www.nhrc.or.th/


๒๙ 

เวลาไมอ่าจย้อนกลบัไป แตเ่วลามีให้เรา เร่ิมใหมเ่สมอ 

ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ ส านักงานกลาง กฟผ. 

ตามท่ีพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ซึง่รวมถงึรัฐวิสาหกิจ สนบัสนนุการประกอบอาชีพของคนพิการ 

โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ตามระเบียบคณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้สมัปทาน จดัสถานท่ี

จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จดัจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจดัให้มีอปุกรณ์ หรือสิ่ง

อ านวยความสะดวก ลา่มภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการ พ.ศ. 2558 และโดยท่ีคณะ

กรรมการบริหารการไฟฟ้า 

ประชาสมัพนัธ์จดัหาคนพิการ เพ่ือเข้าจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ ส านกังานกลาง กฟผ. ซึง่ กฟผ. ได้ด าเนินการจดัพืน้ท่ี

ดงักลา่วไว้ส าหรับคนพิการที่จะใช้สิทธิจ านวน 20 คน 

ระยะเวลาตามสัญญาปีต่อปี  สามารถเร่ิมจ าหน่ายสินค้าหรือบริการได้ประมาณเดือนสิงหาคม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สถานที่จ าหน่ายสินค้าคือ  ส านกังานกลาง กฟผ. จ.นนทบรีุ สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ตัง้แตเ่วลา 07.00 น. ถงึ 16.00 น. ไม่

จ าเป็นต้องจ าหน่ายทกุวนั 

สามารถตดิต่อขอจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ได้ที่  นางนจุรีย์  สดุจินดา หวัหน้าแผนกกิจการสมัพนัธ์ (หกส-ห.) กองวินยั

และกิจการสมัพนัธ์  (กวก-ห.) ฝ่ายทรัพยากรบคุล (อทบ.)โทร. 02 436 5332 

 

 

 

 

 

 

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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