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พม.โชว์'นวัตกรรมเพ่ือผู้พิการ 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์โชว์ "รถสามล้อเคร่ือง- รถแทก็ซ่ี"เพื่อคนพิการนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการในงาน "Thailand Social Expo 2018" ''ผู้พิการ'' บุคคลท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ชีวิตประจ าวนัและ

การมีสว่นร่วมในสงัคม จ าเป็นท่ีหน่วยงานและสงัคมจะต้องให้ความช่วยเหลือ เพ่ือลดช่องวา่งและความเหลื่อมล า้ให้ผู้ พิการมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีสามารถท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัและมีส่วนร่วมในสงัคมได้อย่างบุคคลทัว่ไป  กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย์(พม.)ท างานโดยยึดหลกัการ "เราจะไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” ได้ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐ

และเอกชนคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ มาจัดแสดงและจ าหน่าย

ภายในงาน " Thailand Social Expo 2018" ซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านสงัคมเป็นครัง้แรกของประเทศไทย "รถสามล้อเคร่ือง

เพื่อคนพิการ" หนึ่งในนวตักรรมท่ีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

ลาดกระบงัได้ร่วมกนัคิดค้นและประดิษฐ์ออกมาเพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ พิการโดยเฉพาะและสามารถน าไปใช้งานได้จริง  

"รถสามล้อเครืองเพื่อคนพกิาร'' ท าให้ผู้ พิการสามารถน ารถเข็นผู้ ป่วย หรือ วีลแชร์ เข็นขึน้ไปนัง่ขบัรถได้อย่างคนปกติทัว่ไป 

ท าให้ผู้ พิการเกิดความสะดวกและสามารถช่วยเหลือตวัเองในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือใช้ชีวิตประจ าวนัได้ง่ายย่ิงขึน้ 

ออกแบบด้านวิศวะกรรมเพ่ือให้ผู้ พิการมีสะดวกและมีความความปลอดภัยในการขับบ่ีด้วยระบบเกียร์วน 4 จังหวะและใช้

เคร่ืองยนตร์เบนซิน ขนาด 22 ซีซี ซึ่งสามารถท าความเร็วสงูสดุ 60กม./ชม. และได้รับการทดสอบมาตราฐานจนสามารถจด

ทะเบียนได้อย่างถกูต้องตามกฎหมายอีกด้วย "รถแทก็ซ่ีเพื่อคนพกิาร" อีกหนึง่นวตักรรมท่ีออกแบบมาตอบโจทย์ของผู้ พิการ

ได้เป็นอย่างดี ด้ววยการคิดค้นน ารถแท็กซี่มาดดัแปลงห้องโดยสาร เพ่ือให้สามารถวางหรือรองรับวีลแชร์ของผู้ พิ การน าไปส่ง

ยังโรงพยาบาลหรือท่ีหมายได้อย่างปลอดภัย ขณะท่ีภายในรถมีการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยท่ีได้มาตราฐาน

เพ่ือให้ผู้ พิการได้รับความปลอดภยัขณะรถเคลื่อนตวัอยู่บนท้องถนน ปัจจุบนัรถแท็กซี่เพ่ือคนพิการมีเพียงคนัเดียวในประเทศ

ไทย ซึง่รถคนันีถื้อเป็นรถต้นแบบและยงัเป็นรถสวสัดิการของรัฐบาลท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภยัสามารถจดทะเบียนกบั

กรมขนสง่ได้ รถแท็กซี่เพ่ือคนพิการจะให้บริการแก่ผู้ พิการฟรีทัว่กรุงเทพฯ เพียงแคผู่้ พิการหรือญาติโทรจองคิวไว้ท่ีสายด่วนคน

พิการเบอร์ 1479 (เดลินิวส์ออนไลน์ 4 ส.ค.61) 
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"บิก๊ตู่"จีห้น่วยงานรัฐจ้างงานคนพกิาร100%สิน้ ก.ย.นี ้

 

“บิก๊ตู่” หวังหน่วยงานรัฐจ้างงานคนพกิาร 100 เปอร์เซ็นต์ภายในสิน้ก.ย.นี ้พบอัตราการจ้างเพิ่มสูงขึน้ทุกปี 

เมื่อวนัท่ี 14 ส.ค.  ท่ีเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี แถลงภายหลงัการประชุม

คณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) รายงานผลการปฏิบตัิตามกฎหมายการ

จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐปี 2561 ในอตัราเจ้าหน้าท่ีราชการ 100 คน ต้องจ้างคนพิการ 1 คน คือร้อยละ 1 หากไม่

สามารถจ้างได้ตามนัน้ ก็สามารถเปิดพืน้ท่ีสมัปทานให้ขายของในหน่วยงาน หรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุช่วยเหลือคนพิการ 

ซึง่ปี 2559   มีการจ้างคนพิการในหน่วยงานของรัฐทัง้หมด 2,801 คน คิดเป็น 18.11เปอร์เซ็นต์ของคนในระบบงานราชการ

ทัง้หมด ปี 2560 อตัราจ้างเพ่ิมขึน้เป็น 5828 คน หรือ 45.05 เปอร์เซ็นต์ ปี 2561 จ้างงานคนพิการ 10,031 คน คิดเป็น คิดเป็น 

80.25 เปอร์เซ็นต์ แสดงวา่หน่วยงานต่างๆ เร่ิมให้ความส าคญักฎหมายดงักลา่ว นายกฯ บอกว่าเม่ือตวัเลขน่าพงึพอใจ ภายใน

สิน้ก.ย.น่าจะท าให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นายกฯ ก็ฝากความหวงัไว้กับหน่วยงานราชการ มีหลายกระทรวงครบตามอตัราส่วน

แล้ว ด้าน นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพม. กล่าว  เพ่ิมเติมถึง

ความก้าวหน้าการสง่เสริมการจ้างงานคนพิการวา่ ตามพ.ร.บ.สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมและกฎกระทรวงแรงงานท่ีก าหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผู้ปฏิบตัิงานตัง้แต่ 100 คนขึน้ไปต้อง

รับคนพิการเข้าท างานในอตัราส่วน 100:1 นัน้ ขณะนีใ้นส่วนของสถานประกอบการภาคเอกชนด าเนินการได้ผลดีถึงร้อยละ 

98 สว่นภาครัฐซึง่ก่อนหน้านีย้งัด าเนินการได้น้อย  

 “ท่ีผ่านมาพก.ได้มีการชีแ้จงแนวทางปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ ท าให้สัดส่วนการจ้างงานใน

ภาครัฐมีความก้าวหน้ามากขึน้ อย่างไรก็ตามยงัคงเร่งสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการจ้างงานคนพิการให้

ได้ครบ100 เปอร์เซน็ต์ตามเป้าหมายภายในสิน้ปีงบประมาณ 2561”(เดลินิวส์ออนไลน์14 ส.ค.61) 
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พม.เพชรบูรณ์อบรมและซ้อมแผนการอพยพ 
คนพกิารในสถานการณ์ภัยพบัิติ 

ท่ีโรงแรมโฆษิต

ฮิลล์ อ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์ นาย

สืบศัก ด์ิ  เ อ่ี ยม

วิ จ า ร ณ์  ผู้ ว่ า

ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพ

ส าหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจ าปี 2561 

พร้อมมอบเงินทุนกู้ ยืมเพ่ือประกอบอาชีพส าหรับคนพิการ 

และผู้ ดูแลคนพิการ ในพืน้ท่ีประสบภัยพิบัติ จ านวน 10 

ราย  โดยมี นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ คนพิการ ผู้ ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร 

และเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้ แทนหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้าร่วม นางวรรณภา สุขคง 

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ กล่าวว่า  จงัหวดั

เพชรบูรณ์เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาอทุกภัย และปัญหาวาตภัย 

ซึง่เป็นภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง และคน

พิการเป็นส่วนหนึ่งของประชากรท่ีประสบปัญหาภัยพิบตัิ 

และมกัเป็นคนสุดท้ายในบ้าน หรือในชุมชนท่ีติดอยู่ และ

เป็นคนสดุท้ายท่ีได้รับการช่วยเหลือ เน่ืองจากขาดการแจ้ง

เตือนภยัท่ีคนพิการสามารถเข้าถึง ส านกังานพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็น

ปัญหาท่ีเ กิดขึน้  เ พ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ

สถานการณ์ภัยพิบัติ  จึงไ ด้จัดโครงการประชุมเ ชิ ง

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการอพยพ

ส าหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติภายใต้โครงการ

ขับเคลื่ อนแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ 

ประจ าปี 2561 เพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการ 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยพิบัติ ตลอดจน

เป็นการฝึกภาคปฏิบัติส าหรับคนพิการ ผู้ ดูแลคนพิการ 

ชุมชน และเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการ

อพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่าง

ประสิทธิภาพ 
 

ร่วมส่งก าลังใจ รวมพลัง สู้ไปให้สุด  
แบ่งปัน...ให้เดก็ๆ สุดแดนใต้ 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ร่วมกับ มูลนิธิ Miracle of Life กับโครงการ 

“เท่ียวให้สดุปักหมดุสุดแดนใต้” ร่วมกันท ากิจกรรม “รวม

หวัใจ ไปให้สดุ ท่ีแดนใต้” ด้วยการป่ันจกัรยาน กรุงเทพฯ - 

เบตง ระยะทางกว่า 1,300 กม. และข่ีเจ็ตสกี เส้นทาง 

กรุงเทพฯ - นราธิวาส ระยะทางกว่า 1,009 กม. กิจกรรม

เ ร่ิมตั ง้แต่วัน ท่ี  10 สิงหาคม 2561 เ ป็นต้นไป โดยมี

วัตถุประสงค์ร่วมกันระดมเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือเด็ก

ขาดโอกาส, เดก็พิการ, เดก็พิเศษ, เดก็ท่ีเป็นผู้ ป่วยติดเตียง 

และเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 

จงัหวดัชายแดนใต้  ขอเชิญร่วมบริจาค ผ่านบญัชี ธนาคาร

ออมสิน ช่ือบญัชี รวมหวัใจ ไปให้สดุ ท่ีแดนใต้ “สภาสงัคม

สงเคราะห์” เลขท่ีบญัชี 020-24688504-8(ไทยรัฐออนไลน์ 

30 ก.ค.61) 
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มอบจักยานสามล้อให้บุคคลตัวอย่าง 
ผู้พกิาร น าไปประกอบอาชีพ 

ตัวแทนบ.ราชาไซเคิล จ ากัด มอบจักรยานสามล้อ
ให้กับบุคคลตัวอย่างผู้พกิาร น าไปประกอบอาชีพ 

เม่ือเร็วๆนีน้ายถวิล ผกาแดง เป็นตวัแทนจาก บริษัท ราชา

ไซเคิล จ ากัด  ส่งมอบรถจักรยานสามล้อย่ีห้อ Meadow 

รุ่น City Lynx 20 นิว้ จ านวน 1 คัน มูลค่า 6,900 บาท 

ให้แก่คณุลงุตี๋ แซ่จิว อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขท่ี517/3 หมู่ 9 

ต.หนองขาม องหนองหญ้าไซ จ.สพุรรณบรีุ บคุคลตวัอย่าง 

ผู้ พิการ แม้แขนขวาใช้งานไมไ่ด้ แต่ไมย่่อท้อต่ออปุสรรค มี

จิตอาสาท่ีดี เป็นผู้น าท่ีมีการพฒันาผลิตภณัฑ์พืน้บ้าน เช่น 

กะลามะพร้าว มาประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑ์ ต่างๆ มากมาย 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ซึง่คณุลงุมีความประสงค์

ท่ีจะป่ันจกัรยานสามล้อคนันีเ้พ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์เหลา่นี ้

ส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆต่อไป โดยทางบริษัทมีความยินดี

เป็นอย่างย่ิง ในการสนับสนุนจักรยานไว้เพ่ือเป็นพาหนะ

ให้คุณลุงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจักรยานท่ีมอบให้

เป็นจักรยานสามล้อ เฟรมตัวถัง Hi-Tensile แข็งแรง

ทนทาน รับน้าหนกัรวมได้กว่า 180 กิโลกรัม สามล้อขนาด

ล้อ 20 นิว้เอนกประสงค์ เป็นได้ทัง้จักรยานเพ่ือออกกาลงั

กายสาหรับผู้สูงวยั หรือพาหนะสาหรับผู้ ท่ีข่ีจักรยานสอง

ล้อไม่เป็น และสามารถใช้งานเพ่ือบรรทุกสัมภาระต่างๆ 

โดยตะกร้าหลงัออกแบบให้สามารถรับน้าหนกัได้มากกว่า 

100 กิโลกรัม โดยทางบริษัทมีความยินดี ท่ีเห็นผู้ พิการ

สามารถประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ต่อตนเองได้และ

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้ พิการท่านอื่นๆต่อไป และบริษัทขอ

เป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

ส าหรับนายตี๋ มีฝีมือด้านผลิตงานแฮนด์เมด จากไม้โมก

มัน  ไ ม้ตะค่ า   เ ป็ นก รอบนา ฬิกาตั ง้ โ ต๊ ะ  น า ฬิก า

แขวน  นาฬิกาข้อมือ และกรอบรูป  โดยใช้มือซ้ายมือ

เดียว  โดยเมื่อประมาณ 10 กว่าปีท่ีแล้ว ตน มีครอบครัว

อยู่ท่ี จ.ล าปาง โดยมีอาชีพเปิดร้านขายนาฬิกา จนกระทัง่

เลิกรากับภรรยา จึงได้ไปบวชท่ีวัดทางภาคเหนือ เมื่อ

ประมาณ 3 ปีท่ีแล้วเกิดประสบอบุตัิเหตตุกต้นไม้จนพิการ 

ขาหกั ซี่โครงหกั ไห้ปลาร้าหกั และปอดฉีก ทรมานมา 3 ปี 

เพราะปวดตามร่างกาย โดยเฉพาะท่ีแขนข้างขวาจะปวด

มาก ได้แค่กินยาบรรเทา เน่ืองจากไม่มีเงินท่ีจะไปท า

กายภาพบ าบดั หมอบอกว่าถ้าท ากายภาพบ าบดัต่อเน่ือง

มีโอกาสหาย 70 เปอร์เซ็นต์ แต่เน่ืองจากได้รับเงินพิการ

เดือนละ 800 บาท จึงไม่มีปัญญาท่ีไปท ากายภาพบ าบัด 

และเน่ืองจากมีความรู้ด้านผลิตนาฬิกาอยู่บ้าง จึงคิดวา่จะ

ท าอะไรที่จะเลีย้งตวัเองได้ เพ่ือจะได้ไม่เป็นภาระสงัคม จึง

ได้ใช้ก าลงัท่ีเหลืออยู่คือมือข้างซ้าย นั่งเลื่อยไม้ให้เป็นรูป

ต่างๆ เพ่ือท าโครงนาฬิกาจ าหน่าย ตอนนีเ้พ่ิงท าได้ 10 

เดือน มีนาฬิกาท่ีเสร็จแล้วประมาณ 10 กว่าเรือน ทัง้ตัง้

โต๊ะและแบบแขวน แต่ยังไม่ได้น าออกขาย โดยตนจะ

เร่ิมท า 10.30-18.00 น. ทุกครัง้ท่ีท าจะต้องกินยาแก้ปวด

เม่ือยาหมดฤทธ์ิก็จะหยดุท า ตอนนีจ้ึงอยากให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องสนับสนุนเร่ืองเคร่ืองมือ และน าคนพิการหรือ

ผู้สงูอายมุาอบรม เพราะตนมีความรู้เร่ืองนี ้เน่ืองจากตนมี

มือเดียว ถ้ากลุ่มผู้ พิการหรือผู้ สูงอายุมาช่วยกันท าก็จะ

วางแผนเร่ืองการตลาดได้ และอยากให้อาชีพท่ีสร้างมา ให้

ผู้ พิการที่ยงัมีมืออยู่ทัง้สองมือได้มีอาชีพเลีย้งตวัเองไมเ่ป็น

ภาระตอ่สงัคม (เดลินิวส์ออนไลน์ 3 ส.ค.61) 
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พ่อค้าใจดี เชิญคนพกิาร-คนยากจนกินไก่ฟรีไม่
อัน้แถมห่อกลับได้ด้วย 

(29 ก.ค.61) ร้านวรรณไก่ย่างเขาสวนกวาง ซึง่ตัง้อยู่ริม ถ.

มิตรภาพ ฝ่ังขาเข้าเมืองขอนแก่น เลขท่ี 172 ต.เขาสวน

กวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีการติดป้ายไว้ท่ีหน้า

ร้านวา่ “คนพิการ-คนจน” กินฟรี อิ่มไมอ่ัน้ ซึง่ผู้ พิการและผู้

ยากไร้ ทัง้ในพืน้ท่ีและต่างพืน้ท่ีท่ีทราบข่าวก็แวะเวียนมา

ขอรับบริการที่ร้านวรรณไก่ย่างท่ีร้านแห่งนีว้นัละไม่ต ่ากว่า 

10 ราย โดยทางร้านได้จดัให้รับประทานแบบอิ่มไม่อัน้ทัง้

ขณะกินท่ีร้านหรือห่อกลบับ้านแบบไมค่ิดเงินอีกด้วย  นาย

สคุนธ์  พงษ์สมบตัิ เจ้าของร้าน บอกว่า  เปิดร้านไก้ย่างมา

นานกว่า 40 ปี ปัจจุบันได้สานต่อสู่รุ่นลูก ด้วยการปรับ

รูปแบบการด าเนินธุรกิจและการตลาดท่ีโดนใจลกูค้า และ

ท่ีส าคัญคือการท าธุรกิจท่ีไม่หวังผลก าไรมากนักและท า

ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมหรือ

การสร้างความสขุให้กบัผู้ พิการและผู้ยากไร้ ด้วยการท าใน

สิ่งท่ีเรามีคือให้บริการอาหารกับผู้ พิการและคนยากจนได้

อิ่มท้อง ร้านของเราก็อิ่มบุญและอิ่มใจอีกด้วย โดยทุกวนั

จะมีคนยาก คนจน คนพิการเดินมาขอไก่ย่าง ขอเศษไก่-

กระดกูไก่ หรือแม้กระทัง่หวัไก่ ทัง้แบบมาคนเดียว มาแบบ

ครอบครัว ทางร้านก็ให้อาหารไป โดยเฉพาะไก่ย่างเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่าวันละ 10 คน โดยร้านวรรณไก่ย่างจะท า

กิ จ ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว นี ้ต่ อ ไ ป ต ล อ ด  ไ ม่ ก า ห น ด

(springnews.co.th  29 ก.ค.61) 

“ณรงค์”ซิวแชมป์ยกน า้หนักคนพกิาร 

การแข่ ง ขัน กีฬายก

น า้หนักคนพิการ ชิ ง

แชมป์ประเทศไทย ครัง้

ท่ี  1 ปร ะจ า ปี  2561 

ภายใต้การสนับสนุนของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ท่ี ศูนย์ฝึก

กีฬาคนพิการแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

สพุรรณบุรี  ไฮไลต์ของการแข่งขนัอยู่ท่ีรุ่น 65 กก. ชาย ซึง่

มีจอมพลงัหนุ่มดีกรีทีมชาติไทย ลงล่าเหรียญทองกนัอย่าง

คบัคั่ง ก่อนจะเป็น ณรงค์ แคสนั่น จอมพลังดีกรีทีมชาติ

ไทยชดุเตรียมเอเช่ียนพาราเกมส์2018 ท่ีโชว์ฟอร์มสดุแกร่ง

ยกเหล็กได้ถึง 170 กก. คว้าแชมป์ประเทศไทยไปครอง 

เอาชนะ ร้อยเอกบุญช่วย ศรีสวุรรณ ท่ียกเหล็กท าน า้หนกั

ได้ 90 กก. เป็นอนัดบั 2 ไปแบบขาดลอย  ส่วนผลรุ่นอื่นมี

ดงันี ้รุ่น 72 กก. ชาย เหรียญทอง พงศกร ชมุชยั ยกได้ 155 

กก., / รุ่น 80 กก. ชาย เหรียญทอง วฒิุไกร เบญจมาศ ยก

ได้ 57 กก. , / รุ่น 88 กก.ชาย เหรียญทอง ชินภาพ ค าด า 

ยกได้ 130 กก.,/ รุ่น 90 กก.ชาย เหรียญทอง ชยัเชษฐ์ เหม

วนั ยกได้ 105 กก. , / รุ่น 107 กก. ชาย เหรียญทอง ประกิต 

ทองสงัข์ ยกได้ 110 กก., / รุ่น 107 กก.ขึน้ไป ชาย เหรียญ

ทอง คุณากร พันชุมเสน ยกได้ 73 กก, / รุ่น 67 กก.หญิง 

เหรียญทอง สมควร อานนท์ ยกได้ 80 กก.,/ รุ่น 73 กก. 

หญิง เหรียญทอง  ค าไหน ก๋องแก้ว ยกได้ 35 กก. , / รุ่น 

79 กก. เหรียญทอง รุจิรภา ไชยภิเดช ยกได้ 75 กก.

banmuang.co.th 06 ส.ค.61 
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เปิดทางแก้ พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ ช่วยผู้พกิาร  
“เข้าถงึ” งานอันมีลิขสิทธ์ิ 

 

เม่ือเร็ว ๆ นี ้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จดัสมัมนา “มิติใหม่

ทรัพย์สินทางปัญญา : ประเทศไทยกับก้าวต่อไปของ

กฎหมายลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร” เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี…) พ.ศ. …(ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิส าหรับคน

พิกา ร )  ซึ่ ง ปั จ จุบัน อยู่ ร ะหว่ า งกา ร พิจ า รณาของ

คณะกรรมาธิการวิสามญั สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) 

คาดวา่จะพิจารณาเห็นชอบในเร็ว ๆ นี ้ ซึง่หลงัจาก พ.ร.บ.

ฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ ประเทศไทยก็จะท าหนงัสือเพ่ือขอเข้า

เป็นภาคีสนธิสญัญาว่าด้วยลิขสิทธ์ิขององค์กรทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty 1996 : WCT 

หรือภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช) ซึ่งจะมีผลให้ผู้ พิการ 

เจ้าของลิขสิทธ์ิ ผลงานต่าง ๆ หรือองค์กรได้รับการ

คุ้มครองทางกฎหมายต่อไป  นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า  กรมได้เปิดรับฟัง

ความเห็น ประกอบการยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.ฉบบันี ้ซึง่เป็น

การแก้ไขข้อ “ยกเว้น” การละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู่ตัง้แต่ปี 

2558 เพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช 

หลังจากท่ี  สนช.มีมติ ใ ห้ประเทศ ไทยเ ข้าเ ป็นภาคี

สนธิสญัญาเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ซึง่จะท าให้ให้คน

พิการมีโอกาสเข้าถึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิได้ตามความจ าเป็น

และตามประเภทของการพิการ 

ด้าน นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี…) 

พ.ศ. …(ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ส าหรับคนพิการ) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า 

ปัจจุบันสื่อทางเลือกท่ีเหมาะกับผู้ พิการในประเทศไทยมี

น้อย เช่น สื่อภาพยนตร์ บันเทิง จากการศึกษาเมื่อเทียบ

ตา่งประเทศสว่นใหญ่จะมาจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลกั และผู้

พิการท่ีเข้าถึงสื่อทางเลือกได้เช่น ผู้ พิการทางสายตา ไม่ได้

ยิน ส่วนผู้ พิการด้านอื่น เช่น การเคลื่อนไหว การเรียนรู้ ยงั

เข้าไมถ่งึ ดงันัน้กฎหมายฉบบันีจ้งึปรับปรุงเพ่ือให้เข้าถงึสื่อ

ทางเลือกและการเข้าถึงของผู้ พิการ ทางภาคีสนธิสญัญา

มาร์ราเคชยังเปิดกว้างด้านกฎหมายให้ประเทศท่ีเข้า

เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ พิการได้ เช่น ความพิการ 

การน าเข้าสื่อทางเลือกจากตา่งประเทศ การเผยแพร่ ท าซ า้ 

ดัดแปลง ท่ีอยู่ภายใต้กฎหมาย หากไม่ได้ท าเพ่ือรายได้

หรือผลก าไร ซึง่จะก าหนดว่า ใคร บุคคลไหน องค์กร หรือ

สมาคมใด ท่ีด าเนินการได้ 

ขณะท่ี น.ส.นุสรา กาญจนกลู รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กล่าวว่า  การแก้ไขกฎหมายฉบบันี ้กรมได้ศึกษา

จากตา่งประเทศ เช่น แคนาดา เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และ

สิงคโปร์ ท่ีมีกฎหมายลักษณะนี ้ซึ่งทุกประเทศสามารถ

เพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือการเข้าถงึสื่อทางเลือกของผู้ พิการ

และให้สอดคล้องความเป็นจริงและการเข้าเป็นภาคี ดงันัน้

ประเทศไทยได้ศกึษาผลกระทบอย่างรอบด้าน แต่ส าหรับ

ข้อกังวลจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น การผลักภาระให้

ผู้ประกอบการ เจ้าของสิทธ์ิ การท าสื่อทางเลือกพร้อมกัน 

การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการละเมิด การไม่ต้องขอ
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อนุญาตการท าสื่อส าหรับผู้ พิการ ประเด็นเหล่านี ้กรม

พร้อมท่ีจะน าไปหารือ ซึง่อาจจะน าไปแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมใน

ร่างประกาศของกฎกระทรวงตอ่ไป 

ปัจจุบนัผู้ พิการในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่  

พิการทางการมองเห็น การได้ยิน สติปัญญา ทางจิตใจ

ออทิสติก การเรียนรู้ และพิการทางร่างกาย และจ านวนท่ี

ขึน้ทะเบียนขอบัตรผู้ พิการทัง้ประเทศ 1.9 ล้านคน แต่

จ านวนนีย้งัมีผู้ พิการที่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนอีกเป็นจ านวนมาก 

เพราะประเทศไทยไม่ได้มีการบงัคบัขึน้อยู่กบัความพร้อม

ของผู้ พิการเองและมีองค์กรส าหรับผู้ พิการ แบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ คือ องค์กรระดับชาติ  กับองค์กรสมาคม ท่ี

ต้องการสนับสนุนช่ วยเหลือผู้ พิการ  แต่ ต้องอยู่ ใน

มาตรฐานและกฎหมายก าหนด จะมีการประเมินและต่อ

อายทุกุ 3 ปี ปัจจบุนัมีอยู่มากกวา่ 1,000 องค์กร 

น.ส.ชลทิพย์ ยิม้ย่อง มลูนิธิคนตาบอดไทย กล่าววา่ สื่อท่ีผู้

พิการเข้าถึงได้มากสุดก็คือ การใช้สายตา รองลงมาเป็น

การได้ยินและสมัผสั “แตย่งัน้อย” โดยเฉพาะสื่อภาพยนตร์ 

การศึกษา โดยผู้ พิการมองว่าทุกสื่อล้วนเป็นสิ่งท่ีพัฒนา

ความรู้ได้ แต่การท าสื่อทางเลือกกลับมีไม่มาก เช่น สื่อ

สิ่งพิมพ์ปัจจบุนัมีเพียง 8,000 เร่ืองเท่านัน้ อย่างไรก็ดี เม่ือ

กฎหมายดงักลา่วมีการบงัคบัใช้และไทยได้เข้าเป็นภาคีจะ

เป็นประโยชน์และสร้างโอกาสอนัดีในการเข้าถึงสื่อของผู้

พิการไม่เฉพาะสื่อภายในประเทศ แต่รวมไปถึงสื่ อ

ต่างประเทศ ทัง้นีย้ังมองว่าควรจะมีหน่วยงานกลางด้วย 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในด้านข้อมูล การท าสื่อทางเลือกหรือ

สิ่งท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการตรวจสอบและติดตาม ในการสร้าง

ความมั่นใจให้กับเจ้าของสิทธ์ิ และป้องกันการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ(prachachat.net 29 ก.ค.61) 
 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพกิาร 
 จัดงานร าลึก 15 ปี 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการ

พัฒนาคนพิการ จัดงาน

ร าลกึ 15 ปี เดือนคณุพ่อเรย์ 

จิตอาสา ปันรักเพ่ือเด็กและคนพิการอย่างย่ิงใหญ่ พบ

หน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพคน

พิการอย่างคึกคัก ท่ีมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคน

พิการ อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี ได้ก าหนดให้เดือน

สิงหาคมของทุกปีเป็นเดือนคุณพ่อเรย์ เพ่ือเป็นการ

แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู และร าลึกถึง

บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์ ผู้

ก่อตัง้และพลเมืองกิตติมศกัด์ิคนแรกของเมืองพทัยา โดย

ในวนันีไ้ด้รับเกียรติจาก พลต ารวจเอกสุวฒัน์ จันทร์อิทธิ

กุล ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรนงงาน เป็น

ประธาน ในพิธี ส าหรับบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบ

รนนัน หรือคุณพ่อเรย์ ผู้ ก่อตัง้และพลเมืองกิตติมศกัด์ิคน

แรกของเมืองพัทยา คุณพ่อเรย์ ได้มรณภาพเมื่อวนัท่ี 16 

สิงหาคม 2546 แต่งานท่ีท่านได้บุกเบิกไว้ยงัคงอยู่ และจะ

ได้รับการสานตอ่ ซึง่ในปี 2561 จงึใช้ช่ืองานวา่ ร าลกึ 15 ปี 

เดือนคณุพ่อเรย์ จิตอาสา ปันรักเพ่ือเด็กและคนพิการ เพ่ือ

แสดงออกให้เห็นถึงพลังแห่งความช่วยเหลือของจากทุก

ภาคสว่นท่ีสามารถพฒันา และเปลี่ยนแปลงให้เดก็และคน

พิการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ได้ โดยงานในวนันีป้ระกอบไป

ด้วย พิธีลงนามเจตนารมณ์ จิตอาสาเพ่ือการมีงานท า และ

มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนส าหรับเด็ก คนพิการ และ

ผู้สงูอายุ จิตสาธารณะ ร่วมสร้างความเสมอภาคในสงัคม 

ด้วยการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้แก่หน่วยงาน หรือ

บุคคลท่ีให้การสนับสนุน จ านวน 40 รางวัล การแสดง

นิทรรศการ ของเครือข่ายส่งเสริอาชีพคนพิการในรูปแบบ
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ธุรกิจเพ่ือสงัคม และกลุ่มอาชีพในชุมชน นอกจากนี ้ยังมี

การแสดงความสามารถ และเลา่ประสบการณ์ความส าเร็จ

ของลูก ๆ คณุพ่อเรย์ ทัง้ด้านอาชีพ และด้านกีฬา รวมไป

ถึงการจัดซุ้ มอาหารจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ ท่ีมีจิต

ศรัทธาทั่วไป บรรยากาศในวันนีพ้บว่ามีทัง้หน่วยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก

(thainews.prd.go.th 7 ส.ค.61) 
 

ชีวิต...ช่างตัดผมพกิารไร้แขน 

อา ร์ เ จนติ น า  4 ส .ค .61- ท่ี

อาร์เจนตินามีช่างตดัผมชายคน

หนึ่งท่ีแม้จะไม่มีมือและแขนซึ่ง

เป็นอวัยวะส าคัญในการท างาน แต่ก็ไม่ย่อท้อในการ

เอาชนะอุปสรรค กาเบรียล เฮเรเดีย พิการไร้แขนทัง้สอง

ข้างตัง้แต่ก าเนิด แต่ก็ ไม่เคยคิดว่าเป็นปมด้อยหรือ

ข้อจ ากดัใดๆ เฮเรเดียมาจากพืน้ฐานครอบครัวชนชัน้กลาง

ในกรุงบัวโนสไอเรส ประกอบอาชีพช่างตดัผมตามพ่ีชาย

และฝึกฝนฝีมือการตัดผมจนเก่งกาจถึงขนาดเคยเข้า

แข่งขนัการออกแบบทรงผมมาแล้วหลายครัง้ เฮเรเดียบอก

วา่ มีลกูค้าหลายคนพอเห็นเขาไม่มีแขนก็ชกัไมอ่ยากจะให้

เขาตดัผมให้ แตเ่ม่ือเห็นผลงานท่ีตดัเสร็จออกมา ถงึกบัพูด

ไม่ออกและพอใจกันทุกคนจนกลายเป็นลูกค้าประจ ากัน

ไปเลย ทรงผมท่ีเฮเรเดียตดัสว่นใหญ่เป็นทรงผมวยัรุ่นแบบ

เท่ๆ ทัง้แบบไถสัน้เกรียนด้วยปัตตาเลี่ยน ตดัไล่ระดบัหรือ

แนววินเทจอื่นๆ ท่ีตอนนีก้ลับมานิยมอีกครัง้  เฮเรเดียให้

ข้อคิดว่าหากเราคิดว่าความพิการเป็นอปุสรรค เราก็จะไม่

มีทางไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ คนเราต้องพยายามก้าวไป

ข้างหน้าและไม่ปล่อยให้จิตใจของเราไขว้เขวเพราะค าพูด

ของคนอื่น.-ส านกัข่าวไทย(mcot.net 4 ส.ค.61) 

หนุ่มพกิารโดดขาเดียวส่งอาหาร มุ่งม่ันหาเงนิเลีย้ง
ชีพและซือ้ขาเทยีม 

 China Xinhua News รายงานว่า 

นายหวังเจีย้นเซิง ชายท่ีสูญเสียขา

หนึ่งข้างจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปี

ก่อน  ปัจจุบันหาเลี ย้ง ชีพไ ด้จาก

อาชีพพนักงานส่งอาหารมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยใช้วิธี

กระโดดขาเดียวเพ่ือไปส่งอาหารถึงมือลูกค้าให้เร็วท่ีสุด 

นายหวงักล่าวว่า ตลอดระยะเวลาสองปีท่ีท างานนี ้เผชิญ

กับความล าบากหลายรูปแบบ แต่ตนก็อดทนต่อสู้ มา

ตลอด เมื่อลูกค้ารับของจากเขาและเห็นว่าเขาเป็นคน

พิการก็กล่าวช่ืนชมและขอบคณุอย่างจริงใจเสมอ แต่นาย

หวงักล่าวว่า เขาต่างหากท่ีอยากขอบคณุลกูค้าท่ีไว้วางใจ

เขา นายหวงัมีความฝันคือต้องการใช้เงินเก็บท่ีได้จากการ

ท างานด้วยตนเองเพ่ือซือ้ขาเทียมใส่ และเดินได้เหมือนคน

ปกติทั่วไป  “ไม่ว่าชีวิตเราจะเจอกับอะไร ขอเพียงเรามี

ทัศนคติท่ีดี มองโลกในเชิงบวกเข้าไว้ ทุกอย่างก็จะดีเอง

ครับ”(khaosod.co.th 3 ส.ค.61) 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  

 

 

https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/?hc_ref=ARRA6bTGoOf08w4JGAnlnim_wWigm3wnXeo6XJtfoOXH5NjhBZAbE0B3VT9rC_xPt7I&fref=nf
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กีฬาคนพกิารสมอง ลุยศึกใหญ่ ที่ สเปน 

 

 สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองฯ ส่งทพันกักีฬาเยาวชนผู้

พิการทางสมอง 3 กีฬา ฟุตบอล, บอคเซีย และ กรีฑา ลุย

ศึก กีฬาเยาวชนผู้ พิการทางสมองโลก ท่ี  ประเทศ 

สเปน  ณยัณพ ภิรมย์ภกัดี  มัน่ใจนกักีฬาคนพิการของไทย

ไม่ตกเป็นรองชาติใดในโลก “บ๊ิกต่อย”ณัยณพ ภิรมย์ภกัดี 

นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประทศไทย ได้

ส่งทัพนักกีฬาเยาวชนผู้ พิการทางสมอง 3 ชนิดกีฬา 

ประกอบด้วยฟุตบอล, บอคเซีย และ กรีฑา เดินทางไปเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนผู้ พิการทางสมองโลก ท่ี ประเทศ 

สเปนในช่วงระหว่างวนัท่ี 7-16 สิงหาคม 2561 โดยได้รับ

การสนับสนุนจากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย และกองทนุพฒันากีฬาแห่งชาติ นาย ณยัณพ 

ภิรมย์ภักดี  นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันรายการดงักล่าวนีถื้อ

เป็นรายการแข่งขันกีฬาของเยาวชนผู้ พิการทางสมอง

ระดับโลก ท่ีมีแข่งขันในหลายชนิดกีฬาด้วย ซึ่งเราได้ส่ง

นกักีฬาเข้าร่วม 3 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล, กรีฑา และ บอค

เซีย เป้าหมายของเราไม่ได้ส่งนักกีฬาไปหาประสบการณ์ 

แต่เราหวงัผลที่ชดัเจน เน่ืองจากมัน่ใจว่า นกักีฬาคนพิการ

ของไทย ไม่ตกเป็นรองชาติใดในโลก(banmuang.co.th 7 

ส.ค.61) 

 

นายกฯ จัดสรรงบฯ 40% ดูแลสวัสดกิาร
ประชาชน ท างานเชิงรุกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

การเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 การแสดงผล

งานด้านสงัคมของรัฐบาลและมหกรรมด้านสงัคมครัง้แรก

ของประเทศไทย พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมกล่าวในตอนหนึ่งว่า 

วนันีเ้ราก าลงัเดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์

ชาติ  20 ปี เดินหน้าตามกลไกประชารัฐไปพร้อมกับ

เดินหน้าประเทศให้มีเทคโนโลยีมากขึน้ ควบคู่ไปกับการ

พฒันาสงัคม และในส่วนตวัอยากเห็นสงัคมไทยเป็นสงัคม

มีความสขุประชาชนรักกนั สามคัคี ปรองดอง โดยไม่ต้อง

ให้ใครมาสั่งหรือบังคับ ขณะเดียวกัน ประเทศไทย ยังมี

ปัญหาใหม ่ๆ เพ่ิมขึน้ เช่น เร่ืองโซเชียลมีเดีย อาชญากรรม

เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม จึงต้อง

ท างานเชิงรุก เจ้าหน้าท่ี ต้องมีการเตรียมความพร้อม และ

สิ่งส าคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้อง

วางรากฐาน ท าให้เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี ส่วนการจัด

ระเบียบสงัคม แก้ปัญหาการทจุริต รัฐบาลได้มีนโยบายใน

เร่ืองนีต้ลอดมาและแก้ไขไปแล้วในหลายส่วน รัฐบาล 

จะต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเพ่ิมขึน้ด้วย  นายกฯ 

เปิดเผยว่า รัฐบาลใช้เงินงบประมาณร้อยละ 40 ของ

งบป ร ะม าณทั ้ง ห มด ใ นก า ร ดู แ ล ส วัส ดิ ก า ร ข อ ง

ประชาชน  เช่น หลกัประกนัสขุภาพทัว่หน้า การศึกษาฟรี 

เบีย้สูงอายุ เบีย้คนพิการและรูปแบบประกันสังคมทัง้ใน



๑๐ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

และนอกระบบ ซึ่งการดูแลสวัสดิการของประชาชนทัง้

ระบบ จะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล า้ พร้อมระบุว่า 

สิ่งท่ีท าให้คนเท่าเทียมกนัได้อย่างเดียวคือกฎหมาย ทกุคน

ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แม้แต่นายกรัฐมนตรี ก็

อยู่ภายใต้กฎหมาย และทุกคน จะต้องดูแลยอมรับใน

กระบวนการยุติธรรมด้วย และเราต้องช่วยกนัแก้ไขปัญหา

ความยุติธรรม อย่าบอกว่าคนจนติดคกุแล้วคนรวยไม่ติด

คุก พร้อมยกตัวอย่างถึงความเท่าเทียมทางเพศว่า ใน

สว่นตวัไมเ่คยคิดกีดกนั นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกเร่ืองท่ี

ไทยท าถูกจับตาจากทั่วโลก โดยเฉพาะการแก้ปัญหา

ประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ซึ่งหลายประเทศก็

ให้ก าลงัใจทุกครัง้ท่ีเดินทางไปต่างประเทศ แผ่นดินไทย

เป็นแผ่นดินศักด์ิสิทธ์ จะท าอะไรก็ต้องเคารพและนึกถึง

แผ่นดินด้วย พร้อมขอให้ภมูิใจในแผ่นดิน อย่าไปโทษเพียง

ว่าเป็นคนจนเพราะหากคิดเช่นนัน้ก็ไม่สามารถท าอะไรได้ 

พร้อมยืนยนัด้วยวา่ จะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุระหวา่งท่ียงัต้อง

รับ ผิดชอบ อย่ าง ไรก็ตาม ภายหลังการ  เ ปิดงาน

นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ให้สมัภาษณ์กับสื่อมวลชน เพียงแต่

โบกมือทกัทายเท่านัน้  ส าหรับงาน Thailand Social Expo 

2018 เป็นการแสดงผลงานทางสังคมและมหกรรมด้าน

สงัคม โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สงัคม จดัแสดงผลงานนวตักรรมทางสงัคมเทคโนโลยี เพ่ือ

การพฒันาสงัคมและประชาชน กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน 

สตรี ผู้ สงูอายุ คนพิการและผู้ ด้อยโอกาส มีการแสดงจาก

นักร้องวงดุริยางค์ การขายสินค้าราคาประหยัด ตลาด

ชุมชน สินเช่ือผู้อยู่อาศยั การจ าลองบ้านและท่ีอยู่อาศยัท่ี

เอือ้ต่อคนพิการ  และอื่นๆอีกมากมาย หน่วยงานดงักล่าว

จะจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 3-5 สิงหาคม 2561 ตัง้แตเ่วลา 9.00 

น.เป็นต้นไป ศนูย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค

อารีน่า เมืองทองธานี อย่างไรก็ตาม การเปิดงานในวนันี ้

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการตรวจ

บคุคลท่ีจะเข้าร่วมงานอย่างละเอียด พร้อมสแกนวตัถตุ้อง

สงสยั รวมทัง้ต้องลงทะเบียนติดบตัรและติดสติ๊กเกอร์เพ่ือ

แสดงว่าผ่านการตรวจเรียบร้อย นอกจากนี ้ในวนันีม้ีการ

ก าหนดข้อบังคับส าหรับสื่อมวลชนท่ีเป็นช่างภาพ ท่ีจะ

ถ่ายภาพนายกฯ ให้มีระเบียบมากขึน้ ควรอยู่ห่างจาก

นายกฯ 5 เมตรเป็นอย่างน้อย ซึง่เจ้าหน้าท่ีจะจดัจดุในการ

ถ่ายภาพ ให้มีระเบียบมากขึน้ หากฝ่าฝืนหรือไม่เช่ือฟัง

ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี จะถูกริบปลอกแขนและห้าม

บนัทกึภาพ(js100.com 3 ส.ค.61) 
 

พกิารไม่ใช่อุปสรรค เดก็แขนขาด ทัง้เรียนดี กีฬา
เด่น สอบตดิมหาลัยช่ือดัง 

พิการไม่ใช่อปุสรรค 

เด็กแขนขาด  ทั ง้

เ รี ยนดี  กีฬา เด่น 

สอบติดมหาลัยช่ือ

ดงั เมื่อวนัท่ี 6 ส.ค. 

เพจเฟซบุ๊ก ไชน่าซินหั่ว รายงานว่า เจียงเจีย้น เด็กชายผู้

พิการมีมือข้างเดียว ใช้มือซ้ายเข้าสอบเอนทรานซ์ท า

คะแนนไปได้ถึง 633 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 750 

คะแนน) และได้รับเลือกเข้าเรียนคณะบญัชี มหาวิทยาลยั

เศรษฐศาสต ร์ และกฎหมายจงหนาน  (Zhongnan 

University of Economics and Law) เมืองอูฮ่ัน่ นอกจากนี ้

เจียงเจีย้นยงัเป็นนกักีฬาท่ีคว้าแชมป์มาแล้วทัง้ประเภทว่ิง

ระยะสัน้ กระโดดสงู และกระโดดไกล เรียกได้ว่าไม่เคยย่อ

ท้อต่อข้อจ ากัดของร่างกาย และใช้ชีวิตอย่างเต็มท่ีมา

ตลอด  ไม่ก่ีวนัท่ีผ่านมา เจียงเจีย้นได้รับจดหมายตอบรับ

การเข้าเรียนจากอธิการบดีของมหาวิทยาลยัดงักล่าว ซึ่ง

https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/


๑๑ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

นอกจากจะน าข่าวดีการรับเข้าเรียนมาแล้ว จดหมายระบุ

ว่าทางมหาวิทยาลัยยินดีจะมอบทุนการศึกษาด้วยการ

ยกเว้นค่าเทอมปีแรกให้กับเขาอีกด้วย งานนีช้าวเน็ตต่าง

เข้ามากดไลก์ให้ก าลงัใจเขามากกว่า 6,000 คนแล้ว แม้จะ

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่หลายคนก็ช่ืนชมว่า  “ต่อให้

ร่างกายพิการ แต่เธอก็ยังเป็นสุดยอดของแผ่นดินนีอ้ยู่ดี ”

(khaosod.co.th 6 ส.ค.61) 
 

เอ็นไอเอ เร่งตดิเคร่ือง “เมืองนวัตกรรม” 
 เปิด 8 แพลทฟอร์มพัฒนาเมืองสุดล า้ 

เ อ็ น ไ อ เ อ  เ ร่ ง ติ ด
เ ค ร่ื อ ง  “ เ มื อ ง
นวัตกรรม”  เปิด 8 
แพลทฟอร์มพัฒนา
เมืองสุดล า้ คาดเร่ิม
ใช้จริงช่วงกลางปี 62  

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA 

ริเร่ิมโครงการนวตักรรมส าหรับเมืองและชุมชน หรือ City 

& Community Innovation Challenge ภ า ย ใ ต้ ฝ่ า ย

นวัตกรรมเ พ่ือสังคม เ พ่ือมุ่ งบ่มเพาะนักนวัตกรรม 

สร้างสรรค์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่เ พ่ือ

ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน โดยยังได้

เปิดโอกาสให้กับภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องได้มี

โอกาสน าเสนอแพลทฟอร์มการพัฒนานวตักรรมในระดบั

พืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกับเมือง 3 รูปแบบ ได้แก่ เมืองแห่ง

นวตักรรมสีเขียว เมืองแห่งความเท่าเทียม เมืองนวตักรรม

ท่ีมีการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี พร้อมมอบทุนสนับสนุน

ให้กับโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ โดยในการจัดกิจกรรม

ดงักล่าว มีโครงการท่ีผ่านการคดัเลือกทัง้สิน้ 8 โครงการ 

อาทิ โครงการนครแห่งการแปลง เศษอาหารให้กลายเป็น

สวนผักกกลางเมือง Genius Eye: แอปพลิเคชั่นช่วยผู้

พิการทางสายตา นวตักรรมสวนสาธารณะลอยน า้ ซึง่คาด

ว่าจะเร่ิมต่อยอดโครงการท่ีผ่านการคัดเลือกเหล่านีใ้ห้

เ กิ ด ขึ ้น อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม ใ น ช่ ว ง ก ล า ง ปี  2562 

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ รักษาการผู้อ านวยการฝ่าย

นวัตกรรมเ พ่ือสังคม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า  NIA ได้ให้ความส าคญักับ

การพฒันานวตักรรมในเชิงพืน้ท่ีตัง้แต่ระดบัเมืองไปจนถึง

ระดบัท้องถ่ิน ซึง่ได้มุ่งสร้างความเท่าเทียม การลดช่องวา่ง

ทางสังคม พร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึน้อย่างเป็น

รูปธรรมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจ 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิต 

ฯลฯ โดยในการสนบัสนุนโยบายดงักล่าวได้เน้นให้เกิดการ

น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชน ซึ่งในปี  

2561 นี ้โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน หรือ 

City & Community Innovation Challenge 2018 จะมุ่ ง

แก้ไขปัญหาสังคมเมืองและชุมชน ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

เมืองแห่งนวตักรรมสีเขียว (Greenovative City) เมืองแห่ง

ความเท่าเทียม (Inclusive City) และเมืองนวัตกรรมท่ีมี

การใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี ( Innovative Square meter) 

นายคุณาวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า  NIA ได้เปิดรับข้อเสนอ

โครงการนวตักรรมส าหรับเมืองและชุมชน ให้กับองค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ิน ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา มูลนิธิ 

สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ได้มีโอกาสน าเสนอ

แพลทฟอร์มการพัฒนานวัตกรรมในระดับพืน้ท่ี ท่ีส่งผล

กระทบอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม และ

สอดคล้องกับเมือง 3 รูปแบบข้างต้น โดยผู้ ท่ีผ่านเกณฑ์

ของโครงการดังกล่าวจะได้รับทุนสนับสนุน พร้อมน า



๑๒ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

แพลทฟอร์ม ท่ีน า เสนอไปต่อยอดใ ห้ เ ป็น กิจกรรม 

ผลิตภณัฑ์ หรือบริการที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทัง้นี ้มี

โครงการทัง้หมด 8 โครงการที่ผ่านการคดัเลือกใน 3 หวัข้อ 

ดงันี ้1) เมืองแห่งนวตักรรมสีเขียว ได้แก่ โครงการนครแห่ง

การแปลงเศษอาหารให้กลายเป็นสวนผกักกลางเมือง ซึ่ง

เป็นนวตักรรมการจัดการขยะอินทรีย์มาใช้เป็นวสัดุปลูก

พืชบนตกึ หรือพืน้ท่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึง่จะขยายผลไปสู่

กลุ่มพืน้ท่ีโรงแรมและอาคารรอบอนุสาวรีย์ โรงเรียน และ

ส านกังานบริษัท ส่วนอีกหนึง่โครงการคือ ระบบการรับรอง

มาตรฐาน เกษตรอินท รี ย์  PGS แบบออนไล น์  เ พ่ื อ

รับประกันคณุภาพเกษตรในระดบัท้องถ่ิน ท่ีเตรียมขยาย

ผลในจังหวัดสกลนคร และอีก 30 จังหวัดท่ีเป็นเมือง

เกษตรทั่วประเทศ  2) เมืองแห่งความเท่าเทียม  มี

โครงการท่ีผ่านการคดัเลือกคือ Genius Eye: แอปพลิเคชัน่

ช่วยผู้ พิการทางสายตา สร้างค าอธิบายภาพท่ีอยู่เบือ้งหน้า

อย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยแพลท

ฟอร์มนีจ้ะน าไปช่วยเหลือผู้ พิการทางสายตาในเครือข่าย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้สงูอายุท่ีมี

ปัญหาด้านสายตา และอีกหนึ่งโครงการคือTRAWELL 

PASS : แพลตฟอร์มน าเ ท่ียววิ ถีชุมชนท่ีสามารถดึง

นกัท่องเท่ียวจากสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัมากระจายรายได้สู่

ชมุชนในพืน้ท่ีเขตพระนคร ซึง่อนาคตจะน ามาใช้ขยายผล

ในฝ่ังธนบุรี ชุมชนกุฎีจีน เขตคลองสาน และชุมชนบาง

กระเจ้า  3) เมืองนวัตกรรมที่ มีการใช้ประโยชน์จาก

พืน้ที่  โครงการท่ีผ่านการคดัเลือก ได้แก่ "ปันจอด" ระบบ

การแบ่งปันท่ีจอดรถผ่าน IoT ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการ

ค้นหาท่ีจอดรถ โดยมีวดั โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม และ

ห้างสรรพสินค้าในการเป็นพืน้ท่ีแบ่งปันการจอดรถรวม 

4,320 คัน  จ ะ เ ร่ิ มน า ร่ อ ง ท่ี วัด  โ ร งพยาบาล  และ

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ตามด้วยนวตักรรมสวนสาธารณะ

ลอยน า้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีบนเรือขนทราย

มาพฒันาให้เป็นสวนสาธารณะ และลานกิจกรรมลอยน า้ 

โดยมีพืน้ท่ีตัวอย่าง อาทิ หน่วยงานราชการริมน า้ เอเชีย

ทีค ท่าเรือต่างๆ ริมแม่น า้เจ้าพระยา นอกจากนีย้ังมี  

โครงการโพธิเธียเตอร์ : โรงมหรสพสร้างสรรค์เพ่ือการตื่นรู้ 

ท่ีจะใช้พืน้ท่ีของวัดสุทธิวราราม และน า Digital Art มา

สร้างรูปแบบการถ่ายทอดพระธรรมค าสอนในพืน้ท่ีวัด

ช่วงเวลาท่ีไม่ได้ท ากิจกรรมและจะขยายผลสูว่ดัและโบสถ์

ทัว่ประเทศในอนาคต และโครงการธนบรีุ คลองสร้างสรรค์

ท่ีจะน า BIG DATA มาใช้พฒันาและฟืน้ฟคูลองและชมุชน

ริมน า้ธนบุรี พร้อมขยายผลให้เป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิง

เกษตรตอ่ไป นายคุณาวุฒ ิกล่าวปิดท้ายว่า NIA มีความ

มุง่หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า โครงการนวตักรรมส าหรับเมืองและ

ชุมชนจะเป็นส่วนช่วยให้คนในสงัคมมีคณุภาพท่ีดีขึน้ด้วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมเป็นแนวทางท่ีจะ

ช่วยแก้ไขปัญหาและบริบทต่างๆ ท่ีหลายภาคส่วนก าลัง

เผชิญให้เป็นไปในทิศทางท่ีมุ่งหวงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้ยังจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยบ่มเพาะนักคิดและ

นกัพฒันา ซึง่ถือป็นโจทย์ท่ีส าคญัส าหรับประเทศไทยและ

โลกท่ีจ าเป็นต้องเร่งให้เกิดขึน้อย่างจริงจังเพ่ือความยัง่ยืน

ของสงัคมเมืองในระยะยาว  ส าหรับผู้ ท่ีสนใจรายละเอียด 

สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ส านกังานนวตักรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศพัท์ 02-0175555 เวบ็ไซต์ 

www.nia.or.th หรือfacebook.com/niathailand เก่ียวกับ 

เมืองแห่งนวตักรรมสีเขียว เมืองแห่งความเท่าเทียม และ

เมืองนวตักรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี          

 - เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว (Greenovative City) เป็น

พืน้ท่ีท่ีมีการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการน า้ การจัด

การพลงังาน การจดัการขยะและของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 



๑๓ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

พร้อมด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเตรียมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศท่ีส่งผลกระทบกับเมือง

และชุมชน  - เมืองแห่งความเท่าเทียม ( Inclusive City) 

มุง่เน้นให้พืน้ท่ีเกิดการใช้เทคโนโลยีในการลดความเหลื่อม

ล า้ของคนในสังคม การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของ

ผู้สูงอายุ ความเท่าเทียมทางเพศ การออกแบบนวตักรรม

ส าหรับผู้ พิการ การน าเทคโนโลยีหรือการบริหารจดัการให้

เกิดความเท่าเทียมด้านการศึกษา การจัดการระบบ

สขุภาพ รวมถงึนวตักรรมส าหรับผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม  - 

เมืองนวตักรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี (Innovative 

Square meter) จะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีไร้

ประโยชน์ ต่อเน่ืองถึงการสร้างมูลค่าให้กับพืน้ท่ีว่างเปล่า

ให้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และการแบ่งปัน

ทรัพยากรด้านตา่งๆ เพ่ือลดข้อจ ากดัเชิงพืน้ท่ี(thaipr.net 7 

ส.ค.61) 
 

ซึง้ใจ! สามีแบกภรรยาพกิารขึน้หลัง 
 ลุยเที่ยวทุกที่ เตมิแรงใจให้สุดที่รัก 

พิการ ภรรยาแสนรัก ไม่

อาจเดินได้อีก สามียินดี

แบกเธอ เท่ียวทั่วทุกท่ี  

เม่ือวนัท่ี 26 ก.ค. เว็บไซต์ข่าว ชางไห่อิสต์ รายงานวา่ นาย

หวางเสี่ยวหมิน อาย ุ57 ปี แบก ภรรยา พิการ ไว้ท่ีหลงั ไป

เท่ียวภูเขาหวงซาน ในมณฑลอานฮุ่ย ประเทศจีน โดยเขา

ใช้สายสะพายคล้องภรรยาแล้วเดินขึน้เขาลงเขา  โดย

ภรรยาของ หวางเสี่ยวหมิน ถูกวินิจฉัยว่ามีโรคเสื่อมของ

เซลล์ประสาทสัง่การ เมื่อ 5 ปีก่อน ซึง่อาการของโรคนีค้ือ

การสูญเสีญการควบคุมของกล้ามเนือ้ ท าให้มีสภาวะ

คล้ายกบัอมัพาต หวางเสี่ยวหมิน ให้สมัถาษณ์วา่ “โลกมนั

กว้างใหญ่ และผมอยากพาเธอไปส ารวจมัน เธอจะได้มี

ชีวิตท่ีมีความหมาย และจะได้จากไปโดยไม่เสียดาย

อะไร” เขากล่าวอีกว่า “ผมรู้ว่ามนัไม่ค่อยมีหวงัให้เธอหาย

จากโลกนี ้ผมเลยพาเธอมาเท่ียวเปิดโลก” (khaosod.co.th 

27 ก.ค.61) 
 

ชายพกิารท ารถบ้านด้วยตัวเอง  
เผยความฝันอยากสร้างให้เพื่อช่วยคนอื่น 

 โลกออนไลน์มีการแชร์อีก

หนึ่ง เ ร่ืองราวประทับใจ 

เมื่อชายพิการประดิษฐ์รถ

บ้านด้วยตวัเอง เผยความฝันก่อนหมดลมหายใจอยากท า

ให้ผู้ พิการคนอื่น โดยเพจเฟซบุ๊ กช่ือ นางฟ้าซาลอน ได้

เผยแพร่เร่ืองราวของชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ 53 ปี ช่ือว่า 

นายอ านวย ศิลปี พิการเป็นอมัพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ตัง้แต่

หน้าอกถึงเท้า นอนติดเตียงแถมมีแผลกดทับท่ีสะโพก 

ภรรยาและลูกทิง้ไปไม่ติดต่อ10 ปี ก่อนได้อาศัยอยู่บ้าน

น้องชายและน้องสะใภ้ ซึง่ทัง้สองก็ต้องออกไปท างานนอก

บ้าน ท าให้ต้องอยู่บ้านล าพงั ซึง่นายอ านวยก็ไม่ท้อใจแต่

อย่างใดพยายามช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง รวมถึงการ

ประดิษฐ์รถบ้านด้วยความสามารถของตวัเอง โดยใช้ซาก

รถยนต์เก่ามาดดัแปลงเป็นท่ีอยู่อาศยัและขบัไปจอดนอน

ในท่ีตา่งๆและพบปะผู้คน ซึง่คณุอ านวยได้เผยถงึความฝัน

ก่อนท่ีจะหมดลมหายใจไปว่าอยากท่ีจะมีโอกาศสร้างรถ

บ้านลกัษณะดงักล่าวให้กับผู้ พิการท่านอื่นๆได้ใช้บ้างอีก

ด้วย ทัง้นีเ้มื่อโพสต์ถูกเผยแพร่ชาวโซเชียลต่างให้ความ

สนใจและช่ืนชมคุณอ านวยท่ีถึงแม้ตวัจะพิการแต่ใจยังสู้

และมีความสามารถท่ีอเก่งอย่างมากขอนับถือ พร้อมทัง้

แห่แชร์โพสต์ดังกล่าวเผ่ือมีผู้ ใจดีสนับสนุนฝันของคุณ

อ านวยได้อีกด้วย (news.ch7.com/8 ส.ค.61) 

https://shanghai.ist/2018/07/26/devoted-husband-carries-his-sick-on-his-back-as-they-travel-around-china/
http://news.ch7.com/detail/298153
http://news.ch7.com/detail/298153


๑๔ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพกิารขึน้ทะเบียน 
 เบีย้วจ่ายเงนิกองทุน 

'ประกันสังคม'เอาจริงขู่ใช้

ก ฎ ห ม า ย ฟั น น า ย จ้ า ง

หัวหมอ เอาคนพิการ ท่ี

ไมใ่ช่ลกูจ้างมาขึน้ทะเบียน  

เมื่อวัน ท่ี  9 ส.ค. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ

ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยวา่ ตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ 

ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมี

ลกูจ้างตัง้แต ่100 คนขึน้ไป สามารถรับคนพิการเข้าท างาน 

ซึ่ งหากไม่ป ฏิบัติ ตาม  นาย จ้างห รือเ จ้าของสถาน

ประกอบการนัน้ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี ทัง้นีปั้จจุบนัพบว่า

มีนายจ้างหลายรายมีเจตนาหลีกเลี่ยงการน าส่งเงินเข้า

กองทุนฯดงักล่าว โดยน าบุคคลพิการท่ีไม่ใช่ลูกจ้างมาขึน้

ทะเบียนเป็นผู้ ประกันตนซึ่งถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิด

กฎหมาย  ดงันัน้ทางส านกังานประกนัสงัคมได้มีมาตรการ

ตรวจสอบสถานประกอบการท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม 

เพ่ือเป็นการยับยัง้ไม่ให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีก าหนด พร้อมทัง้คอยแนะน าให้นายจ้างปฏิบตัิ

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นายสรุเดช กล่าวต่อว่าส าหรับใน

กรณีท่ีมีเร่ืองร้องเรียน หรือได้รับเบาะแสการน าคนพิการ

มาขึน้ทะเบียนประกันสังคมโดยท่ีไม่ได้มีการท างานจริง 

เจ้าหน้าท่ีประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการ

ท างานจริงหรือไม่ เมื่อพบนายจ้างและสถานประกอบการ

มีเจตนาน าบคุคลพิการมาขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกนัตนโดย

ไม่ไ ด้มีการจ้างงานจริง ถือว่าเป็นคดีความผิดกรณี

นายจ้างย่ืนแบบรายการขึน้ทะเบียนผู้ ประกันตนตาม

มาตรา 34 อนัเป็นเท็จ ซึง่เป็นความผิดตามมาตรา 97 แห่ง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่

เกิน 20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ทัง้นีห้ากพบข้อมูล

เบาะแสเก่ียวกบัสถานประกอบการที่ปฏิบตัิไม่ถกูต้องตาม

กฎหมาย  ส ามารถแ จ้ ง ส านั ก ง านปร ะกัน สั ง คม

กรุงเทพมหานครพืน้ท่ีทัง้ 12 แห่ง หรือผ่านสายด่วน

ประกนัสงัคม 1506.(เดลินิวส์ออนไลน์ 9 ส.ค.61) 
 

นักศึกษาสาวประสบอุบัตเิหตุจนพกิาร ทุ่มเทฟัน
ฝ่าจนได้เป็น “พยาบาล” สมความตัง้ใจ 

 

พยาบาลใน จ.เชียงใหม่ เเบ่งปันเร่ืองราวสดุประทบัใจ เเม้

ประสบอบุตัิเหตจุนพิการ ขณะเป็นนกัศกึษาพยาบาล เเต่

ก็ไม่ยอมเเพ้ กลับไปศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา เเละ

สอบเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ในท่ีสุด  (10 ส.ค. 61) โลก

ออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เร่ืองราวของ “นางสาวกรรณิการ์ 

ศรีวิจา” หรือ “ยิว” ท่ีกว่าจะได้เป็นพยาบาลวิชาชีพตาม

ความใฝ่ฝัน เธอก็ต้องต่อสู้ และทุ่มเทมากกว่าคนทั่วไป 

เน่ืองจากขณะก าลังศึกษาท่ี วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี เชียงใหม ่เธอได้ประสบอบุตัิเหต ุจนสง่ผลให้ร่างกาย

พิการ โดยเธอได้เล่าเร่ืองราวของตวัเองในเพจ “บันทึกจา

กวีลแชร์” เร่ิมตัง้แต่เธอยังเป็นนกัเรียนในชนบทท่ีห่างไกล 

แต่มีความใฝ่ฝันต้องการเป็นพยาบาล ซึ่งเธอได้ตัง้ใจ

https://travel.sanook.com/thailand/chiangmai/


๑๕ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

ศึกษาอย่างเต็มท่ี  และย่ืนสอบตรงเพ่ือเข้าศึกษาใน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ แม้ในปีนัน้

จะต้องพบกับความผิดหวัง ไม่ได้เรียนในสถาบันท่ีใฝ่ฝัน 

แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ พยายามอ่านหนังสือ เคี่ยวกร าฝึกฝน

ตัวเอง เพ่ือกลับมาสอบใหม่อีกครัง้ กระทั่งเธอได้เป็น

นกัศกึษาพยาบาลตามท่ีมุง่หวงั เเละเมื่อเป็นนกัศกึษา เธอ

ทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มท่ี  กระทั่งใกล้ส าเ ร็จ

การศกึษา แต่แล้วกลบัต้องมาประสบอบุตัิอย่างรุนแรง ท า

ให้กลายเป็นคนพิการ และต้องดร็อปเรียนกลางคัน เพ่ือ

รักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง 1 ปี 6 เดือน ในช่วงนัน้

สิ่งท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้สร้างบาดแผลให้กบัร่างกายเท่านัน้ แตย่งั

สร้างความเจ็บปวดให้กับจิตใจเป็นอย่างมาก เส้นทางสี

ขาวท่ีมุ่งเดินไป กลบัเปลี่ยนเป็นสีด ามืดมน จนเธอรู้สกึว่า 

โอกาสท่ีได้เป็นพยาบาล… คงจบสิน้ลงแล้ว เธอต้องใช้

ระยะเวลานานพอสมควรในการเยียวยาสภาพจิตใจตวัเอง 

ก ร ะ ทั่ ง เ ข้ ม แ ข็ ง ขึ ้น  ห ลั ง จ า ก นั ้น เ ธ อ ก็ ตั ้ง ใ จ ท า

กายภาพบ าบัด แม้ไม่อาจกลับมามีร่างกายปกติเหมือน

เมื่อก่อน แต่เธอก็หวังว่า จะสามารถกลับไปเรียนจนจบ

การศกึษาได้ และเเล้วในท่ีสดุ ทางสถาบนัก็แจ้งว่า ให้เธอ

กลบัมาศกึษาต่อได้ โดยสถานท่ีฝึกงานเพ่ือจบการศึกษา 

ก็คือโรงพยาบาลอมก๋อย ท่ีเธอพกัรักษาตวั ท าให้เธอต้อง

เปลี่ยนสถานภาพจากผู้ ป่วย กลับไปเป็นนักศึกษา

พยาบาลอีกครัง้ แม้จะได้กลบัไปศึกษาต่อ แต่คุณหมอก็

เตือนว่า ยาท่ีเธอต้องรับประทานเพ่ือลดอาการขาเกร็ง

กระตุก และปวดปลายประสาท มีผลข้างเคียงท าให้เกิด

ความง่วง ขณะอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตวัสอบ เธอจึงต้อง

ต่อสู้ กับความง่วงอย่างหนักหน่วง  จากความพยายาม

อย่างไมล่ดละ ก็ท าให้เธอส าเร็จการศกึษาได้ในท่ีสดุ แตย่งั

ไม่จบเท่านัน้ เพราะต้องผ่านการสอบเพ่ือให้ได้การรับรอง

เป็น “พยาบาลวิชาชีพ” และเธอก็ท าส าเ ร็จ ได้เป็น

พยาบาลวิชาชีพสมความตัง้ใจหลงัจากเร่ืองราวข้างต้นได้

เผยแพร่ออกไป ก็มีผู้ เข้ามาแสดงความยินดีและช่ืนชมเป็น

จ านวนมาก อีกทัง้สิ่งท่ีเธอแบ่งปัน ยังได้สร้างก าลงัใจให้

หลายคนรู้สกึวา่ “เส้นทางนัน้อยู่ท่ีหวัใจ ตราบใดท่ียงัสวา่ง

ไสว ก็จะส่องน าทางไปให้ถึงจุดหมายได้ ในสักวัน ”

(sanook.com 11 ส.ค.61) 
 

อาเซียนชูไทย 
ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

นายสมคิด สมศรี อธิบดี

กรมส่ง เส ริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) เปิดเผยวา่ จากการประชมุเครือข่ายผู้ เช่ียวชาญด้าน

ผู้ประกอบการอาเซียน ครัง้ท่ี 2 มีผู้แทนจาก 9 ประเทศเข้า

ร่วม ได้พิจารณาถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคน

พิการในอาเซียน ซึ่งยังพบปัญหาคนพิการ ขาดความรู้ 

ขาดความมัน่ใจในตนเอง และขาดทกัษะด้านอาชีพ ทัง้ยงั

มีอุปสรรคเร่ืองทัศนคติของสงัคมและคนทั่วไป รวมถึงยัง

ไม่สามารถเข้าถึงระบบเงินทุนเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 

เช่น ธนาคารมีข้อจ ากดัไม่ให้คนพิการกู้ เงิน ท่ีประชมุจึงได้

เห็นชอบการจัดท าแผนการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ปี 

2561-2563 โดยให้ประเทศไทยด าเนินการศึกษาสภาพ

ปัญหา โอกาส อปุสรรคการสง่เสริมอาชีพคนพิการของแต่

ละประเทศในอาเซียนรวมถึงการส ารวจ การเก็บข้อมูล 

และตวัอย่างกลุ่มเป้าหมายท่ีดีในประเทศอาเซียน เพราะ

เห็นว่าประเทศไทยให้ความส าคญัและเป็นต้นแบบท่ีดีใน

การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ อธิบดี พก.

กล่าวต่อว่า ท่ีประชุมยังพิจารณาถึงการเป็นประธานของ



๑๖ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

เครือข่ายฯในปี 2562 โดยเห็นชอบให้ประเทศไทย ด ารง

ต าแหน่งประธาน เป็นปีท่ี 3 ซึง่สอดคล้องกบัประเทศไทย

จะเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ไทยรัฐออนไลน์ 13 สค 61 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนโครงการส่งเสริม
การจ้างงานคนพกิาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

วนัศกุร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.30 น. การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จดัพิธี

มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ส านักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ท่ีสนับสนุนนโยบายการจ้างงานคนพิการ โดยมี

นายสุรศักด์ิ ไตรทาน รองผู้ ว่าการทรัพยากรบุคคล การ

ไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค  เ ป็ นป ร ะ ธาน ใน พิ ธี  ณ  ห้ อ ง

อเนกประสงค์ ชัน้ 6 อาคาร LED ส านักงานใหญ่ การ

ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค   จากนั น้ เ ป็นการแถลงผลการ

ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและจัด

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ โดยมี 

นายสุรศักด์ิ ไตรทาน รองผู้ ว่าการทรัพยากรบุคคล การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และศาสตราจารย์วิ ริยะ นามศิ ริ

พงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการร่วมลงนาม 

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน นายยงยุทธ โกเมศ 

และนายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ กรรมการการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟภ. และหน่วยงานภาครัฐ

ร่วมเป็นสักขีพยาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2558 ให้หน่วยงานของ

รัฐ รับคนพิการ ท่ีสามารถท างานได้ เข้าท างาน เ พ่ือ

สนับสนุนให้คนพิการมีรายได้สามารถเลีย้งตนเองและ

ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีให้

ความส าคญักับคนพิการให้มีความเท่าเทียมในสงัคม ไม่

ถูกเอารัดเอาเปรียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงด าเนินการ

จ้างงานคนพิการเป็นพนกังานและลกูจ้าง รวมจ านวน 119 

คน จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการในพืน้ท่ีของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในส านกังานใหญ่และส่วนภูมิภาค โดย

ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีผู้ พิการขอใช้สิทธิจ าหน่าย

สินค้า จ านวน 92 จุด นอกจากนี  ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ยงัได้มอบเงินสนับสนุนจ านวน 12,811,500.-บาท ให้กับ

มูลนิธิฯ เพ่ือจัดโครงการสร้างอาชีพเพ่ือผู้ พิการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบัมลูนิธิสากลคนพิการ ณ 

ศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ าเภอแม่ริม และศูนย์ฝึก

อา ชีพคนพิการอา เซี ยน  อ า เภอเ ชียงดาว  จังหวัด

เชียงใหม่ เพ่ือให้ผู้ รับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะใน

การเลีย้งจิง้หรีด การปลกูพืชไร้ดิน (Hydroponic) และการ

เพาะเห็ด รวมทัง้แปรรูผลิตภัณฑ์ น าความรู้ ท่ีไ ด้ไป

ประกอบอาชีพเลีย้งตวัเองและพัฒนาเป็นวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME)  หลกัสูตรดงักล่าวผ่านความ

เห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเนือ้หา หลกัสูตร 

ระยะเวลาการฝึกอบรม สถานท่ีและรูปแบบการฝึกอบรม

ตามกฎหมายก าหนด เมื่อฝึกครบหลกัสูตร ผู้ พิการจะน า

ผลผลิตท่ีท าได้ไปประกอบอาชีพ หากจ าหน่ายไมไ่ด้ มลูนิธิ

ฯ จะเป็นผู้ รับซือ้และน าไปจ าหน่ายในแบรนด์ “ยิม้สู้” โดย

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะติดตามและประเมินผลการจดัท า

โครงการอย่างต่อเน่ืองต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น

ภาระกิจส าคัญประการหนึ่ง ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลได้อย่าง

ครบถ้วน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับการไฟฟ้าอื่นๆ 

และหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน(js100.com 10 ส.ค.61) 



๑๗ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแห่งชาต ิครัง้ที่ 40  

และกีฬานักเรียนคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ท่ี 20 

จังหวัดนครสวรรค์จัด

ประชุม คณะกรรมการ

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ และ

คณะอนุกรรมการฝ่าย

ศนูย์สื่อสารมวลชน (Press Center) และศนูย์ถ่ายทอดสด 

ในการจดัการแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศกึษาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 

40 และกีฬานกัเรียนคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 20 วนันี ้( 14 

ส.ค. 61) เวลา 10.00 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ ว่า

ราชการจังหวดันครสวรรค์เป็นประธานในการจัดประชุม 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์ และคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายศูน ย์สื่ อสารมวลชน  (Press Center) และศูน ย์

ถ่ายทอดสด ในการจัดการแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษา

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 40 นครสวรรค์ศกึษาเกมส์ ประจ าปี 2562 

และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 20 ปากน า้โพ

ศึกษาเกมส์ ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชัน้ 3 

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่าย

ศูนย์สื่อสาร (Press Center) และศูนย์ถ่ายทอดสด โดย

ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายภิญโญ นิโรจน์ นายก

สมาคมกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ นายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม 

ประชาสมัพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชมุ 

ตามท่ีจังหวดันครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจดัการ

แข่ งขัน กีฬานัก เ รียน  นักศึกษาแห่ งชาติ  ค รั ้ง ท่ี  40 

นครสวรรค์ศกึษาเกมส์ ประจ าปี 2562 จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 

22-30 มกราคม 2562 และกีฬานกัเรียนคนพิการแห่งชาติ 

ครัง้ท่ี 20 ปากน า้โพศึกษาเกมส์ ประจ าปี 2562 จัดขึน้

ระหว่างวนัท่ี 1-6 มีนาคม 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่าย

ศนูย์สื่อสาร (Press Center) และศนูย์ถ่ายทอดสด ในการ

จัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ท่ีประชุมได้มีการน าเสนอ

แผนงานการประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อทุกรูปแบบ การ

ประสานงานจัดท าเว๊บไซด์การแข่งขันกับฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและประมวลผล การจดัพิธีเปิดศนูย์สื่อมวลชน

และแถลงข่าวต่างๆ การติดตัง้ตราสญัลกัษณ์การแข่งขัน 

เคาท์ดาวน์การจดัศนูย์สื่อมวลชน(Press Center)และศนูย์

ถ่ายทอดสด ในการจัดการแข่งขันฯ การผลิตสื่อเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ประเภทตา่งๆ ทัง้ด้านการแข่งขนักีฬา และ

แหล่งท่องเท่ียว การจัดเลีย้งต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกแก่สื่อมวลชนทุกสาขา แผนงานด้านงบประมาณ 

และปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้การ

จัดการแข่งขันฯเป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามแผนงานท่ี

ก าหนด(thainews.prd.go.th 14 ส.ค.61) 
 

“ลุงหมี” ชายพกิาร หัวใจเกินร้อย ป่ันวิลแชร์คู่ใจ 

 “ลุงหมี” ชายพิการ หัวใจเกิน

ร้อย ชาวจังหวดัพิษณุโลก ป่ัน

วิลแชร์คู่ใจ ด้วยมือเปล่า จาก 

สงขลา – เชียงใหม่ ระยะทางกว่า 1400 กิโลเมตร เพ่ือ

ระดมทุนช่วยเหลือเด็กพิการในโรงเรียนปัญญานุกูล หรือ

โรงเรียนส าหรับเด็กพิการ 48 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด 14 

สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.นายสาทิต จันทรังษี (ลุง

หมี) อายุ 55 ปี ได้มาถึง ท้องท่ีอ าเภอเถิน จังหวดัล าปาง 

แล้ว และเข้าพักท่ี โรงแรมแห่งหนึ่ง ในอ าเภอ ไม่เดินทาง

ต่อขอพกัผ่อน เน่ืองจากกร้ามเนือ้อกัเสพ จะออกเดินทาง



๑๘ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

ต่อในวันพรุ่งนี เ้ ช้า  โดยผู้ สื่ อข่าว ประจ าอ าเภอเถิน 

ประสานงานไปทาง นายนรินทร์ ห่วงไธสง นายกเทศมนตรี

เทศบาลล้อมแรด เร่ืองอ านวยความสะดวก ในเส้นทาง

จราจร ท่านอนุมตัิทันทีโดยให้ งานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัเทศบาลเมืองล้อมแรด ไปรับช่วงตอ่จาก เทศบาล

พระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก และยงัมี สมาคมกู้ภยัตาก

สามคัคีเดินทางมาส่งถึงอ าเภอเถินอีกด้วย ขอบคุณทุกๆ

ฝ่าย ครับ ท่านใดสนใจบริจาค สามารถบริจาคผ่านบญัชี 

นายสาธิต จันทรังษี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทศโก้โลตัส

ส ง ข ล า  เ ล ข ท่ี บั ญ ชี  989-9-52647-9 ค รั บ

(chiangmainews.co.th 14 ส.ค.61) 
 

อ าเภอพญาเม็งรายจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิง 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ 

 การกีฬาแห่งชาตคิรัง้ที่ 46 

อ าเภอพญาเม็งรายจัด

กิจกรรม ว่ิงคบเพลิ ง 

รณรงค์ประชาสมัพันธ์ 

สร้างการรับรู้ การกีฬา

แห่งชาติครัง้ท่ี 46 เจียงฮายเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคน

พิการแห่งชาติครัง้ท่ี 36 น า้กกเกมส์ วนันี ้(14 ส.ค. 61) ท่ี

คุ้ มพญาเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอพญาเม็งรายจัดกิจกรรมว่ิงคบเพลิง รณรงค์

ประชาสมัพันธ์ การกีฬาแห่งชาติครัง้ท่ี 46 เจียงฮายเกมส์ 

และการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติครัง้ท่ี 36 น า้กกเกมส์ 

เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในอ าเภอพญาเม็ง

ราย ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการจัดการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติ ซึ่งจังหวดัเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพในครัง้นี ้

โดยนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอ าเภอพญาเม็งราย น า

ประชาชน นกัเรียน นักศึกษา ผู้น าชุมชนจ านวนกว่า 500 

คน ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ท่ีคุ้มพญาเม็ง

ราย เพ่ือความเป็นศิริมงคล จากนัน้ได้น าว่ิงขบวนคบเพลิง

จากคุ้ มพญาเม็งรายไปยังท่ีว่าการอ าเภอพญาเม็งราย 

และได้ส่งมอบคบเพลิงให้กบัต าบลหมู่บ้านต่างๆ ซึง่จะให้

ผู้น าชุมชนเป็นตวัแทนว่ิงในต าบลและหมู่บ้านของตนเอง 

และส่งมอบไปยังหมู่บ้านต่อไป รวมทัง้สิน้ 5 ต าบล 71 

หมู่บ้าน โดยใช้เวลาการว่ิงทัง้สิน้ 10 วนั เพ่ือสร้างการรับรู้

ให้แก่ประชาชนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครัง้นี  ้

ส าหรับการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 46 “เจียงฮายเกมส์” 

จัดขึน้ระหว่างวันท่ี 18-28 พฤศจิกายน 2561 และการ

แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ "น า้กกเกมส์" ครัง้ท่ี 36 จัด

ขึน้ระหว่างวนัท่ี 18-22 มกราคม 2562 มีตวัน าโชคในการ

แข่งขัน คือ แมงสี่หูห้าตา เป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งใน

ต านาน ช่ือเล่นว่า “ค าสุข” และการแข่งขันกีฬาคนพิการ

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 36 น า้กกเกมส์ใช้ตวัน าโชคในการแข่งขัน 

คือ แมงมัน ช่ือเล่น "แมงมนัค า"(thainews.prd.go.th 14 

ส.ค.61) 
 

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12  
มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน 

กรมสุขภาพจิต 

ร่ ว ม กั บ ศู น ย์

สขุภาพจิตท่ี 12 

มอบ อุ ป ก ร ณ์

ก า ร แ พ ท ย์

พระราชทานในพระนามาภิ ไธย  สมเด็จพระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 164 รายการ 

ให้แก่คนพิการใน จ.นราธิวาส กรมสขุภาพจิต ร่วมกบัศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 12 มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานใน

พระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม



๑๙ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

ราชกุมารี รวม 164 รายการ ให้แก่คนพิการในจังหวัด

นราธิวาส ประกอบด้วย รถเข็นนัง่ท่ีปรับขนาดให้พอดีตาม

มาตรฐานองค์กรอนามัยโลก 39 คัน  และอุปกรณ์

การแพทย์อีก 125 รายการ อาทิ อปุกรณ์ฝึกยืน มลูค่า 1.6 

ล้านกว่าบาท เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ พิการมีคุณภาพชีวิตดี 

เข้าถงึการบริการตา่ง ๆ ดีขึน้ 

วันนี  ้(15 สิงหาคม 2561) ท่ี โรงแรมอิมพิเ รียล 
อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส นายแพทย์สมยั ศิริทองถาวร 
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายสุรพร พร้อมมูล 
ผู้ว่าราชการจังหวดันราธิวาส แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมี
นา  ผู้ อ านวยการศูน ย์สุขภาพจิต ท่ี  12 Prof.Madya 
Dr.MohamadSaat Ismail PenasihatProjek มอบอปุกรณ์
การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จากสถาบนัพฒันาเด็ก
ราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คนพิการในจังหวัด
นราธิวาส รวมจ านวน 164 รายการ ประกอบด้วยรถเข็นนัง่ 
39 คนั อปุกรณ์กรแพทย์ 125 รายการ อาทิ อปุกรณ์ฝึกยืน
เคร่ืองช่วยพยงุเดินส าหรับช่วยเดก็พิการทางสมอง และคน
พิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาอ่อนแรง เป็นอัม
พฤกษ์อัมพาต เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ พิการมีสุขภาวะท่ีดีทัง้
สุขภาพกายใจ สงัคม เศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตดี เข้าถึง
บริการตา่ง ๆ ในสงัคมได้อย่างมีศกัด์ิศรี ช่วยเหลือลดภาระ
ผู้ดแูล โดยอุปกรณ์การแพทย์ทัง้หมดได้รับบริจาคมาจาก
องค์กรการกุศลจากต่างประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่ น เยอรมัน 
สหรัฐอเมริกา มลูคา่รวม 1.6 ล้านกวา่บาท 

รองอธิบดีกรมสขุภาพจิต กล่าววา่ คนพิการที่ได้รับ
มอบรถเข็นนั่งในวนันี ้อยู่ในพืน้ท่ี 11 อ าเภอ ได้แก่ เมือง
เจาะไอร้อง เมืองแว้ง จะแนะ บาเจาะ ย่ีงอ ระแงะ รือเสาะ 
สุ ไ ห ง โก -ลก  สุ ไ ห งปาดี  สุคิ ริ น  มี ทั ง้ หมด  38 คน 
ประกอบด้วยเด็กอายุต ่ากว่า 10 ขวบ จ านวน 17 คน ส่วน
ใหญ่พิการจากโรคทางสมอง (Cerebral palsy) ซึง่ท าการ

เจริญเติบโตและการท างานของอวยัวะบกพร่อง ผิดปกติ 
เช่น ขาลีบ แขนขาเกร็ง ท่ีเหลือเป็นผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุ 
ส่วนใหญ่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ท่ีเกิดจากโรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือแตก โดยมีทีม
อาสาสมคัรทัง้ชาวไทยและตา่งชาติท่ีมีความรู้ทกัษะความ
ช านาญในด้านการจดัท ารถเข็นนัง่คนพิการโดยเฉพาะ จะ
ด าเนินการตรวจประเมินสภาพความพิการรายบุคคล และ
ดัดแปลงแก้ไขรถเข็นนั่งให้มีขนาดพอดี เป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก เพ่ือให้ใช้ได้อย่าง
สะดวกสบาย มีความปลอดภัยท่ีสุด ลดความเสี่ยงเกิด
แผล กดทบัท่ีมกัจะเกิดท่ีบริเวณปุ่ มกระดกูสะโพก กระดดู
ก้นกบ ซึง่ทีมอาสาฯ จะฝึกสอนด้านการใช้งานทัง้ผู้ ใช้และ
ผู้ ดูแลให้ด้วย โดยเฉพาะการเคลื่อนผ่านพืน้ท่ี ท่ี เป็น
อปุสรรค เช่น ลาดชนัมีหลดุขรุขระ เป็นต้น 

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า   โดยทั่วไป
กลุ่มคนท่ีมีความพิการ จะมีความสุขน้อยกว่าประชาชน
ปกติทัว่ไป เน่ืองจากวามยากล าบากในเร่ืองสขุภาพ ความ
บกพร่องท่ีเกิดความพิการ การดแูลตวัเองในชีวิตประจ าวนั 
ส่งผลต่อสภาพจิตใจท่ีลดลง ผลการส ารวจความสุขครัง้
ล่าสดุของส านกังานสถิติแห่งชาติในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา ใน
กลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไปทั่วปะเทศ ซึ่งมีค่าคะแนน
เต็ม 45 คะแนน พบว่าในผู้ พิการมีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยอยู่ท่ี 31.58 คะแนน คนทัว่ไปท่ีไม่พิการมีค่าคะแนน
เฉลี่ย 34.06 คะแนน จึงมั่นใจว่าหากผู้ พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านเคร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองช่วยต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองและส่งเสริมความสามารถในการด าเนินชีวิตได้
มากขึน้  จะช่วยสร้างความสุขให้ผู้ พิการตามไปด้วย
(thainews.prd.go.th 15 ส.ค.61) 
 

 

 



๒๐ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

ปลืม้ปีต ิสมเดจ็พระเทพรัตนฯ 
ทรงขับร้องเพลง ‘ช่ัวฟ้าดนิสลาย’ 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็

พระราชด าเนินเป็นการส่วน

พระองค์ในงานคอนเสิร์ตวนั

ค ล้ายวัน เ กิดอายุครบ  90 ปี  ของ  “เ รื ออากาศต รี  

ศาสตราจารย์พิเศษ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์” ศิลปินแห่งชาติ 

และวันคล้ายวันเ กิดครบรอบ 72 ปี  “ลออวรรณ  ศรี

กรานนท์” โอกาสนีท้รงร่วมขับร้องบทเพลงไพเราะร่วมกับ

ครอบครัว “ศรีกรานนท์” น าโดย “อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์, 

ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์, ดร.ภาธร ศรีกรานนท์,อ.อาร์ตัส 

บาลาเคาสคัส และ  อัสตา-อินเดร บาลาเคาสคัส  ณ 

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา รามค าแหง 184 เมื่อวนัเสาร์

ท่ี 4 สิงหาคม 2561 คอนเสิ ร์ตในครัง้นีร้ายได้จากการ

บริจาคจากผู้ มีจิตศรัทธาสมทบทุนช่วยเหลือเยาวชน

ผู้ ด้อยโอกาส ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์พระมหาไถ่

แห่งประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ของคณะพระมหาไถ่ในงานท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ เพ่ือ

ส่งเส ริมให้คนพิการได้ รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง

แพทย์ การศกึษา อาชีพ และสงัคมให้บริการด้านการฟืน้ฟู

สมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ การศกึษา อาชีพ และ

สงัคมต่อไป บรรยากาศภายในการแสดงคอนเสิร์ต สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมขับ

ร้องบทเพลง “ชั่วฟ้าดินสลาย” สร้างความประทับใจและ

ความปลาบปลืม้ใจให้แก่ผู้ ร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยบท

เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ “ชั่วฟ้าดินสลาย” ท่ี

เรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

เป็นผู้ ประพันธ์ท านอง นอกจากจะมีครอบครัว “ศรี

กรานนท์” ร่วมแสดงคอนเสิร์ตแล้ว ยังมีวงดนตรี  Green 

Big Brand จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , วงดนตรี

ดุริยางค์ทหารอากาศ  และ นักร้องกิตติมศักด์ิ มาร่วม

บรรเลงและขับร้องบทเพลงหลายๆ บทเพลงของเจ้าของ

วันเกิด อาทิ จากยอดดอย รักเอย และจับปู ให้แขกผู้ มี

เกียรติได้เพลินเพลิดในงาน นบัเป็นการแสดงคอนเสิร์ตวนั

คล้ายวนัเกิดท่ีอบอุ่นเช่นนีเ้ป็นประจ าทุกปี แขกผู้มีเกียรติ

ทัง้ รุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก อาทิ รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ , 

จินตนา สขุสถิตย์ ศิลปินแห่งชาติ, ศรีไศล สชุาตวฒิุ นกัร้อง

เพลงลกูกรุง, ดร.ชยัณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย และ อ.สดุา 

พนมยงค์ มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

(naewna.com16 ส.ค.61) 
 

สวิตเซอร์แลนด์ 
เทคโนโลยีเตมิเตม็ความรู้สึกให้คนพกิาร 

 

นักวิทยาศาสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประดิษฐ์เคร่ืองมือ

สุดล า้ ท่ีงานใช้ร่วมกับ แว่นตา VR  เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้

พิการ ให้สามารถรับรู้ความรู้สกึของอวยัวะท่ีขาดหายไปได้

อีกครัง้หนึ่ง ส าหรับกลุ่มผู้ พิการท่ีสญูเสียอวยัวะส่วนหนึ่ง

ในร่างกายไปอย่างถาวร  และต้องใส่อวัยวะเทียมตลอด

ชีวิต อาจจะไม่ใช่ความพึงพอใจท่ีสุดในชีวิต พิสูจน์จาก

รายงานวิจยัท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่า มีสถิติของผู้ พิการท่ี

เลือก ไม่ใช้อวยัวะเทียม เน่ืองจากไม่สามารถให้ความรู้สกึ

เหมือนอวัยวะของจริงได้ ท าให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ จาก

ทางสถาบัน  EPFL ไ ด้ เ ร่ิมทดลองออกแบบอุปกรณ์



๒๑ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

เทคโนโลยีชิน้ใหมข่ึน้ ด้วยการน านวตัรกรรมแวน่ตาเสมือน

จริง หรือ VR มาดัดแปลงเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีการ

ท างานเช่ือมต่อโดยตรง กบัระบบประสาทของผู้ ใช้งาน ซึง่

จะสร้างผลลพัธ์ ด้านการรับรู้ และความรู้สกึออกมาเสมือน

กับว่าพวกเขามีอวยัวะจริงๆ การท างานของมนั แค่เพียง

สวมแว่นตา และติดตัง้เคร่ืองมือในส่วนท่ีอวัยวะขาด

หายไป โดยจอวีดีโอในแว่นตา จะฉายภาพอวัยวะท่ี

สมบูรณ์ให้เห็น พร้อมกันกับกระแสไฟฟ้าจากส่วนของ

เคร่ืองมือ ท่ีจะแล่นส่งผ่านไปยังระบบประสาท เป็นการ

สร้างความรู้สึกปลอม ให้กับสมอง ให้ได้รับความรู้สึกใน

ส่วนท่ีหายไปได้ ซึ่งขณะนีม้ันก าลังอยู่ในขัน้ตอนการ

ทดลอง และประสบความส าเร็จเบือ้งต้น กบัอาสาสมคัรผู้

สูญเสียมือซ้ายคนหนึ่ง ได้เรียบร้อยแล้ว โดยในอนาคตก็

ต้องน าไปพัฒนาร่วมกับอวยัวะเทียม ให้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป(news.ch3thailand.com 15 ส.ค.61) 
 

‘อุปกรณ์ช่วยสระผม’  
นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย-พกิาร 

จากข้อมูลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ (สสส.) ระบุว่า ปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะก้าว

เข้าสู่การเป็นสงัคมผู้สงูอายุ โดยสมบรูณ์ (Aged Society) 

โดยจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน หรือ เพ่ิมขึน้เกินร้อยละ 

20 ของประชากรทัง้หมด ขณะเดียวกันยังมีสถิติการ

เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอบุตัิภยั โดยในแต่ละปีมีผู้ พิการ

ถึงขัน้ทุพพลภาพสูงถึง 5,000 คนต่อปี ในกลุ่มประชากร

เหล่านีส้่วนหนึ่งจ าเป็นต้องใช้รถเข็นหรือวีลแชร์เพ่ือเพ่ิม

ค ว ามส ะ ด ว กต่ อ ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร มต่ า ง ๆ  ใ น

ชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาบางอย่างในการ

ดแูลกลุม่ผู้นัง่เก้าอีร้ถเข็นท่ีสุ่มเสี่ยงตอ่อนัตรายจากการลื่น

ล้ม อาทิ การสระผมท่ีจะต้องลุกจากเก้าอีร้ถเข็นไปนอน

บนเตียงสระ เพ่ือรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว กลุ่มเยาวชนนักประดิษฐ์จากวิทยาลัยเทคนิคสุ

ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงคิดค้นประดิษฐ์

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการสระผมผู้ ป่วยและ

ผู้ สูงอายุท่ีนั่งเก้าอีร้ถเข็น ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการและสามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาวะของชุมชน

ได้ เป็นอย่างดี จนสามารถคว้า รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 

1 ระดบัอาชีวศกึษาจากการประกวดนวตักรรมสร้างเสริม

สุ ข ภ า พ  ห รื อ  ThaiHealth INNO Awards ท่ี จั ด ขึ ้น

โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.)เพ่ือบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์นักนวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ” โดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนท่ีรุ่นใหม่ระดับ

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้ส ร้างสรรค์ผลงาน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบแนวคิดหรือ

สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้จากการผสมผสานความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์บนพืน้ฐานของวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ี

ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสขุภาพ หรือส่งเสริมให้คนไทย

มีสขุภาวะท่ีดีในทุกๆ ด้าน ส าหรับ “อปุกรณ์อ านวยความ

สะดวกในการสระผมผู้ ป่วยและผู้ สูงอายุ ท่ีนั่ง เ ก้าอี ้

รถเข็น”  ท่ี ไ ด้ รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ

อาชีวศึกษาเป็นฝีมือการคิด ออกแบบ และพัฒนาของ

นกัศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี ท่ีประกอบไป

ด้วยคุณัชญ์พงษ์ เชาว์แล่น, สรวิศ สิกธรรม นักศึกษาชัน้ 

ปวช.ปี 3 และ วฒันพงศ์ เพชรรัตน์ นกัศกึษาชัน้ ปวช.ปี 1 



๒๒ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

สรวิศ สิกธรรม  เล่าถึงแนวความคิดในการประดิษฐ์

อุปกรณ์ชิน้นี ว้่า  ปัญหาหนึ่ง ท่ีประสบกับคนภาย ใน

ครอบครัวตนเอง โดยมีคุณอาพิการนั่งรถเข็นน า้หนักตัว

กว่า 70 กิโลกรัม เวลาสระผมจะต้องเคลื่อนย้ายจากเก้าอี ้

รถเข็นไปเตียง ขณะท่ีผู้ดแูลเพียงคนเดียวยกผู้ ป่วยไม่ไหว 

การดูแลค่อนข้างล าบาก “ในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าว

เข้าสงัคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีผู้สูงวยัมากถึงประมาณ 

14.4 ล้านคนขณะเดียวกันยังมีสถิติการเสียชีวิตและ

บาดเจ็บจากอบุัติภยัในแต่ละปีมีผู้ พิการถึงขัน้ทุพพลภาพ

สงูถึง 5,000 คนต่อปี ขณะท่ีการดแูลผู้สงูอายุและผู้ ป่วยท่ี

ต้องนั่งรถเข็นยังค่อนข้างล าบากส าหรับญาติหรือผู้ ดูแล 

ดงันัน้เพ่ือรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาดงักล่าว จึง

มีแนวคิดในการสร้างอปุกรณ์ชนิดนีข้ึน้มาเพ่ือใช้แก้ปัญหา

และช่วยเหลือผู้ ป่วยหรือผู้สูงอายุและลดความเสียงจาก

อุบัติ เหตุซ า้ซ้อนในการเคลื่อนย้าย”  วัฒนพงศ์ เพชร

รัตน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า“อุปกรณ์ชิน้นีย้ังถูกออกแบบให้

สามารถใช้ได้กับวีลแชร์หรือรถเข็นได้ทุกขนาด สามารถ

รองรับผู้ ป่วยท่ีมีขนาดน า้หนักตวัสูงถึง 120 กิโลกรัม โดย

การออกแบบมอเตอร์แกนชกัให้สามารถเลื่อนและเอียงท า

มุม 45 องศา จึงท าให้น า้หนักตัวรวมรถเข็นเบาขึน้และ

ศีรษะผู้ ป่วยยังพอดีกับถาดส าหรับสระผมซึ่งออกแบบให้

สามารถปรับได้ตามความสงูของผู้ ป่วย ท าให้เวลาสระผม

น า้ไมไ่หลย้อนกลบัมาเปียกตวัผู้ ป่วย” 

สว่น คณุชัญ์พงษ์ เชาว์แลน่ กลา่วอีกวา่ ได้ทดลองน าไปใช้

กับผู้ สูงอายุและผู้ ป่วยท่ีต้องใช้รถเข็นท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกุ้ ง ผลตอบรับดีมาก “ผู้สูงอายุ

หรือผู้ ป่วยมีโอกาสเสี่ยงตอ่การพลาดลื่นล้มในการเข้าห้อง

น า เ พ่ื อ ส ร ะ ผ ม  ร ว ม ทั ้ง ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า ค่ อ น ข้ า ง 

มากจากการเคลื่ อนย้ายไปแต่ละครั ง้  ขอบพระคุณ

โครงการดีๆ จาก สสส.ท่ีสนบัสนุนให้เด็กอาชีวะอย่างพวก

เราได้มีโอกาสในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ท่ีช่วยให้ผู้ ป่วย

สามารถน าไปใช้อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัได้

จริง สะดวกตอ่ผู้ดแูล ผู้ ป่วย และผู้สูงอายตุ่อไปในอนาคต” 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้ จัดการกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. เช่ือมั่นในพลัง

คนรุ่นใหม่ จึงได้จัดท าโครงการประกวดนวัตกรรมสร้าง

เสริมสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนมัธยมสายสามัญ และ

นกัเรียนสายอาชีพ โดยมีครูและอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาเข้า

ร่วมในโครงการ จากโจทย์หลกัคือ ความอยากท่ีจะเปลี่ยน

สงัคมรอบตวัด้วยแนวคิด นวตักรรมสร้างเสริมสขุภาพเพ่ือ

แก้ปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพของชุมชน หรือในเชิง

ประเด็นทางสังคมท่ีสามารถขยายผลในวงกว้างได้  ซึ่ง

ปัจจุบันผลงานประดิษฐ์ชิ น้ นี อ้ยู่ ระหว่างการขอจด

สิทธิบัตร เพ่ือพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในนามของ

วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานีตอ่ไป โดยขณะนีม้ีรายการสัง่

ผลิตเพ่ือน าไปบริการผู้ ป่วยท่ีใช้รถเข็นในโรงพยาบาล

ส่งเสริมต าบล (รพสต.) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้ว

จ านวน 50 เคร่ือง ในราคาเคร่ืองละ 5,000 บาท ส าหรับ

การพัฒนาในขัน้ต่อไปจะพัฒนาให้ถาดรองน า้มีน า้หนัก

เบาขึน้ น า้ทิง้ไหลออกจากถาดสะดวกรวดเร็วขึน้ และ

ออกแบบให้เป็นอุปกรณ์แบบพกพาพับเก็บให้ง่ายและ

รวดเร็วมากขึน้ และมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปเพ่ือสะดวกต่อ

การ เคลื่ อนพกพาไปยั งสถาน ท่ีต่ างๆ  ไ ด้ โดยง่ าย

(naewna.com 16 ส.ค.61) 
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ไร้เทียมทาน!! “บอคเซียไทย” 
 คว้าแชมป์โลก 2 สมัยตดิต่อกัน 

ตามท่ี สมาคมกีฬาคน

พิการทางสมองแห่ ง

ประเทศไทย ภายใต้การ

บ ริ ห า ร ง า น ขอ ง  “ บ๊ิ

กต่อย” ณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ ได้ส่งทีม

นัก กีฬาบอค เซี ย ทีมชาติ ไ ทยลุยศึก ชิ งแชม ป์ โลก

“BISFed  2018World Boccia Championship”  ท่ี เมือง

ลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ในช่วงระหว่างวันท่ี 9-19 

ส.ค.  โดยได้รับการสนับสนุนจากสิงห์ คอร์เปอเรชัน่ และ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทนุพฒันากีฬาแห่งชาติ 

ลา่สดุเม่ือวนัท่ี 18 ส.ค.ท่ีผ่านมา เป็นการชิงชยัในประเภท

ทีม รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีทีมบอคเซียไทย สามารถท า

ผลงานได้อย่างยอดเย่ียมทะลุเข้ามารอบชิงได้ถึง 2 

รายการ คือ ประเภททีมผสมบีซี 1-2 และ ประเภทคู่บีซี 4 

โดยการชิงชยัประเภททีมผสมบีซี 1-2 รอบชิงชนะเลิศ ทีม

บอคเซียทีมชาติไทย ซึง่เป็นแชมป์เก่า น าโดย วรวฒิุ แสง

อ าภา แชมป์โลกบคุคลบีซี 2, วิษณ ุฮวดประดิษฐ์ , วชัรพล 

วงษา , สบิุน ทิพย์มะณี และ พัทธยา เทศทอง ลงดวลกับ 

ทีมชาติญ่ีปุ่ น ท่ีมี ยูริโกะ ฟูจิอิ, ทาคูมิ นากามูระ และ ทา

กะโยกิ ฮิโรเซะ,ฮิเดทากะ ซูกิมรูะ โดยการชิงชยัของคูนี่เ้ป็น

อย่างสนกุสสูีตลอด 5 พีเรียดก่อนท่ีจะเป็นทีมบอคเซียไทย 

อาศยัการโยนลูกท่ีแม่นย าท าแต้มเฉือนเอาชนะ ทีมบอค

เซียแดนซามูไรไปได้แบบเฉียดฉิว 5-4 คะแนน พร้อมกับ

ผงาดคว้าแชมป์โลกมาครองได้เป็นสมัยท่ี 2 ติดต่อกัน 

ขณะท่ี ประเภทคู ่บีซี 4 รอบชิงชนะเลิศ ระหวา่งทีมนกัโยน

ลกูน่ิมทีมชาติไทย ท่ีประกอบด้วย พรโชค ลาภเย็น, ถนิม

พัสตร์   วิสารทนันท์ , ฤทธิไกร สมสนุก ลงดวลกับ ทีม

ชาติสโลวาเกีย ท่ีมี ซามเูอล อนัเดอซิค, มิชาเอล เบลโควา่, 

มาร์ติน สเตเฮอกี ้โดยผลปรากฎว่า ทีมบอคเซียไทย ต้าน

การโยนท่ีแม่นย าของ ทีมลกูน่ิมสโลวาเกีย ไม่ไหวพ่ายไป

แบบน่าเสียดาย 2-4 คว้าต าแหน่งรองแชมป์โลกมาครอง

อีกรางวลั(springnews.co.th 19 ส.ค.61) 

 

สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พกิารเข้าถงึ
สิทธิการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กรมส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย

ป ร ะ ช าสั มพัน ธ์ ใ ห้ ผู้

พิการเข้าถึงสิทธิการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วันท่ี 18 

สิงหาคม 2561 นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพืน้ท่ีจังหวัดนครพนม 

สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ ดูผู้ พิการและ

สื่อมวลชนในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้

เก่ียวกับระเบียบสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ให้กับสื่อมวลชน คนพิการ 

ผู้ดูแลคนพิการและทุกกลุ่มวยั จ านวน 120 คน ท่ีโรงแรม

ฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม อ าเภอเมือง จังหวดันครพนม 

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ กล่าวว่า  ปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์มีการ

พัฒนาไปมาก ผู้ พิการสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายด้วย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเคร่ืองมือ

ส าคัญในการสื่อสารให้คนพิการ ผู้ ดูแลคนพิการ เข้าใจ

ตรงกนัในทิศทางท่ีถกูต้อง ทัง้ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
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ท่ีดี นอกจากนีผู้้ เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ในเร่ือง

เก่ียวกับสถานการณ์และนโยบายด้านคนพิการ การ

เสริมสร้างความเข้าใจเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ

และความพิการ สื่อสารสังคม สร้างการรับรู้และความ

เข้าใจผ่านสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนบทบาทของศูนย์

ช่วยเหลือทางสังคม 1300 ส าหรับจังหวัดนครพนม มี

ประชากร 715,399 คน มีคนพิการจดทะเบียนคนพิการ

แล้ว 2,331 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนประชากร

ทัง้หมด แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ ความพิการทางการ

เห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความ

พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการ

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความ

พิกา รทา งกา ร เ รี ยน รู้  ค วาม พิก า รทาง ออ ทิ สติ ก

(thainews.prd.go.th 18 ส.ค.61) 
 

ปลูกข้าวปลูกปัญญาสร้างอาชีพเดก็พกิาร 

 

นายสุปกิต โพธ์ิปภาพันธ์ ผู้ ว่าราชการจังหวดัลพบุรี เปิด

ประธานเปิดกิจกรรม  เปิดบ้านการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพของ

เด็กพิการ และกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครัง้ท่ี 6  

ตามโครงการสานฝันสู่โลกกว้างตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง บริเวณแปลงนาสาธิตของโรงเรียนปัญญานุกูล 

ต าบลป่าตาล อ าเภอเมืองลพบุรี เพ่ือให้เด็กพิการได้

พฒันาทกัษะ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

ของเดก็พิการจงัหวดัลพบรีุ ให้ผู้ปกครองได้ฝึกทกัษะอาชีพ 

และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้กับเด็กพิการ

พึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสงัคมได้

อย่างมีความสขุ ส าหรับกิจกรรมการปลกูข้าวปลกูปัญญา 

เป็นกิจกรรมการศึกษาเพ่ือการมีงานท า การจัดท าแหล่ง

เรียนรู้ เพ่ือการเกษตรนีจ้ะท าให้เด็กพิการได้อยู่ใกล้

ธรรมชาติ เป็นผลดีกับสมองอารมณ์ของเด็กและยังให้

ไ ด้ รับการฝึกการท างานเป็นคณะ ซึ่งนักเ รียนท่ีจบ

ก า ร ศึ ก ษ า อ อก ไ ป แ ล้ ว  ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ รี ย น ต่ อ ใ น

ระดบัอดุมศกึษาต่อไปได้จ าเป็นต้องไปประกอบอาชีพกับ

ครอบครัว หรือในสถานประกอบการจะได้ไมต้่องเป็นภาระ

ต่อสังคม และผู้ เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี

ความสขุตลอดไป(banmuang.co.th 22 ส.ค.61) 
 

 

 

.ค าพ่อสอน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อย 
เม่ือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย 

ถ้าทุกประเทศ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก 

คนเรากอ็ยู่เป็นสุข” 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
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เชิญคนพกิารสมัครงาน 

นางสาวมนัสนันท์  ราศรี  อายุ ๒๖ ปี วุฒิ ม.๖ พิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ขาลีบ ๑ ข้าง) ต้องการ

ท างานตามความเหมาะสม ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๖๓-

๑๘๖๑๙๕๒ หรือ อีเมล์ manussanun063@gmail.com 

นายสมนึก  ยอดวงษ์กอง  อายุ ๕๒ ปี วุฒิ ปวช. พิการ

ทางด้าน ร่างกาย-ใ ช้รถเข็น  ต้องการงานทางด้าน

คอมพิวเตอร์ IT งานเก่ียวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มี

ทกัษะประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง แก้ไขปัญหาทางเทคนิค IT ติดต่อ...

โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๖ ๑ -๕ ๐ ๙ ๗ ๖ ๕ ๗  ห รื อ  อี เ ม ล์  

nuek1966@gmail.com 

นายเรืองยศ ลาดสุวรรณ์ อายุ ๓๒ ปี วุฒิ ปวช. พิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการท างานทั่วไป 

งานธุรการ ประสานงาน งานคลังสินค้าหรืออื่นๆ ตาม

ความเหมาะสม มีประสบการณ์การท างานธุรการ งาน

ด้านเอกสาร ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๖๔-๗๕๓๒๗๒๕ หรือ 

อีเมล์ reangyou2206@gmail.com 

นางสาวจิตรลดา  ทองนพเก้า  อายุ ๒๘ ปี วฒิุ ม.๖ พิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์

ข้อมลู งานเอกสารหรืองานตามความเหมาะสม สามารถ

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เย็บเสือ้ผ้าได้ ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๖๒-

๕๒๘๔๖๑๓ หรือ อีเมล์ loev9901@gmail.com 

นายณุพงศ์  วงศ์นิลประดบั  อายุ ๒๘ ปี วุฒิปริญญาตรี 

พิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ งานใน office หรือ

งานตามความเหมาะสม มีประสบการณ์การท างาน 

ต าแหน่ง GR ตรวจรับสินค้า ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๙๐-

๖๗๒๙๖๒๐ 

นายพจน์ธวัช  กิตธารเมธี  อายุ ๒๙ ปี วุฒิ ปวส. พิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงานตามความ

เหมาะสมในจังหวัดราชบุรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  

ติดต่อ . . . โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๙๖๕๕๔๑ ห รือ  อี เม ล์  

Ta1311900@hotmail.com 

นางสาวพัชรี  สาคร  อายุ ๓๑ ปี วุฒิปริญญาตรี พิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการท างานทางด้าน

การเขียนแบบ งานวิศวะ หรือตามความเหมาะสม มี

ประสบการณ์ในการเขียนแบบเคร่ืองกล  ติดตอ่...โทรศพัท์ 

๐๘๖-๘๔๙๒๒๙๖  อีเมล์ s.patcharee@outlook.co.th 
  

คนพกิารต้องการท างาน 

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๘๕๘/๑๓-๑๔ 

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชัน้ ๕ ถนนบางนา-ตราด บาง

นา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ รับเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ๑ 

อตัรา รายละเอียดงาน ประชาสมัพนัธ์ผู้มาติดต่อบริษัทฯ 

รับโทรศัพท์ ดูแลงานพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ดูแลงาน

จัดซือ้อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ฯลฯ คุณสมบัติ คนพิการด้าน

ร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง อายุ ๒๕ ปีขึน้ไป วฒิุการศกึษา 

ม.๓ ขึน้ไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office 

ได้เป็นอย่างดีมีใจรักงานบริการ อธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส 

มีบุคลิกดี และน า้เสียงสภุาพนุ่มนวล มีความอดทน และมี

ความรับผิดชอบสงู สวสัดิการ โบนัสตามผลประกอบการ 

ปรับเ งิน เดือนประจ า ปี  โครงการส่วนแบ่งผลก าไร 

เคร่ืองแบบพนกังาน ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ 

คุณเนาวรัตน์ / ฝ่ายบุคคล โทรศพัท์ ๐๒-๗๕๑๕๑๐๐-๕ 

แฟกซ์ ๐๒-๗๕๑๕๑๐๖ อีเมล์ recruit@cel.co.th  

mailto:recruit@cel.co.th


๒๖ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จ ากดั ท่ีอยู่ ๑๐๑๑ ชัน้ ๑๘ 

ห้อง ๑๘๐๓, ๑๐๘๔ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพ ๑๐๑๒๐ รับเจ้าหน้าท่ีบัญชีจ่าย ๓ 

อตัรา รายละเอียดงาน ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร

ประกอบการจ่ายเงิน , ตรวจสอบการค านวณและการ

อนุมัติต่างๆ จัดท ารายงานภาษีซือ้ จัดท า บันทึกและ

ตรวจสอบความถูกต้องของใบส าคัญจ่ายเช็ค (Cheque 

Voucher) รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารการตัง้หนี ้และ

บันทึกลงในระบบบัญชี และอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง อายุ ๒๔-๓๕ ปี วุฒิ

ปริญญาตรีขึน้ไป สาขาด้านการบญัชี มีประสบการณ์๑-๒ 

ปี มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม บัญชี express ท างาน

ภายใต้ความกดดนัได้ดี สวัสดิการ เงินช่วยเหลือในกรณี

ตา่งๆ สวสัดิการเงินกู้ ยืม ประกนัอบุตัิเหตกุลุ่ม สิทธิในการ

ลาตามกฎหมายก าหนด ประกันสังคม เงินทดแทน  เงิน

ช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ…คณุสาวิกรณ์ สขุสบาย 

โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๕๕๓๘๗๒ แฟกซ์ ๐๒-๖๘๙๙๙๘๕ 

อีเมล์ sawikorn@ppyc.co.th  

บริษัท สนุทรเมทลัอินดสัทรีส์้ จ ากดั ท่ีอยู่ ๘๖๓/๑ ถนนเอก

ชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 

รับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ๑๕ อตัรา 

รายละเอียดงาน คัดกระดาษ คัดฝากระป๋องหรือตาม

ความเหมาะสม คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง อายุ

ระหวา่ง ๑๘ - ๔๐ ปี ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา สวสัดิการ เบีย้

ขยนั ประกนัสงัคม ตรวจสขุภาพประจ าปี เงินช่วยเหลือค่า

ท าศพ โบนสั พกัร้อน ฯลฯ ติดตอ่...คณุอจัฉริยะ ช่างสากล 

โทรศพัท์ ๐๒-๔๑๖๐๐๔๐ แฟกซ์ ๐๒-๔๑๕๑๗๒๒ อีเมล์ 

adchariya1978@gmail.com  

โรบินสนั สรุาษฎร์ธานี ท่ีอยู่ ๘๘/๑ หมู่ ๑๐ ต.วดัประดู่ อ.

เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ รับพนกังานธุรการ ๑ อตัรา 

รายละเอียดงาน งานเอกสาร ดูจอ CCTV ปฏิบัติงาน

แผนกป้องกันการสูญเสีย (LP) คุณสมบัติ  คนพิการ

สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ (เดินได้, สื่อสารได้) เพศชาย/

หญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี วุฒิมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ขึน้ไป ใช้

คอมพิวเตอร์ได้ word, Excel ท างานเอกสารได้, มีทักษะ

คอมพิวเตอร์ มีทกัษะติดตอ่ประสานงานดี ติดต่อ...คณุภค

มน โทรศพัท์ ๐๙๕-๓๓๗๔๕๙๕ แฟกซ์ ๐๗๗-๔๘๙๙๐๙ 

อีเมล์ cdgrecruitmentsouthern@central.co.th  

บริษัท พีเอ็มอินเตอร์ฟู้ดกรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ อาคารเลขท่ี ๗ 

ซอย. อินทามระ๑๐ ถนน.สทุธิสารวินิฉัย แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ รับพนกังานทัว่ไป ๒ อตัรา 

รายละเอียดงาน จัดเตรียมของเปิดร้าน เช่น เตรียมเส้น

พาสต้า ,เตรียมของสดท่ีจะใช้ประจ าวนั ดแูลความสะอาด

ภายในร้าน ดูแลความสะอาดของจานจามภายในร้าน 

อื่นๆตามความเหมาะสม คุณสมบัติ  คนพิการด้าน

ร่ า งกาย - เ ดิ น ไ ด้  เ พศห ญิ ง  อ ายุ  ๒๐ -๓๕  ปี  วุ ฒิ

ประถมศึกษาขึน้ไป สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุน

ทดแทน อื่นๆ ติดต่อ.. .คุณกนกพิชญ์  โทรศัพท์ ๐๒-

๖๑๖๕๙๗๑ ตอ่ ๓๐๑ แฟกซ์ ๐๒-๖๑๖๕๙๗๑ กด ๔  

บริษัท แฟนสลิง้ค์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ท่ีอยู่ ๘๘ อาคาร 

PASO TOWER ชัน้ ๑๐ ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบาง

รัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ รับแม่บ้าน ๑ อัตรา รายละเอียด

งาน ท าความสะอาดภายในส านักงาน ต้อนรับแขก เสริฟ

น า้ อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ฯลฯ คณุสมบตัิ คนพิการ

ทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๕-๔๐ ปี ไม่

จ ากัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น

mailto:sawikorn@ppyc.co.th
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๒๗ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

พิเศษ ติดต่อ...คุณกมลชนก  โครตชนะ  โทรศัพท์ ๐๒-

๒๓๕๒๗๐๒ อีเมล์ hr@fanslink.co.th 

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยู่  ๔๔๔ 

ชัน้ ๑๐ -๑๒ อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ รับพนักงาน

บริการด้านการขาย ๒๐ อตัรา รายละเอียดงาน ฉีกตัว๋และ

เช็ครอบการฉายภาพยนตร์ให้กับลูกค้า รวมถึงงานด้าน

การบริการอื่นๆ ท่ีสามารถท าได้ คณุสมบตัิ พิการทางการ

ได้ยิน เพศชาย/หญิง อาย ุ๑๘ ปีขึน้ไป วฒิุมธัยมศกึษาปีท่ี 

๓ ขึน้ไป รักงานบริการ ชอบท างานเป็นทีม เขียนตอบโต้ได้ 

ติดต่อ...นางสาวณัฐวดี สุนทรพิทักษ์ ๐๙๑-๗๗๘๐๒๑๑ 

แฟกซ์ ๐๒-๖๑๑๗๑๖๙ recruitment@sfcinemacity.com  

บริษัท กานดาภูดิศ จ ากดั ท่ีอยู่ ๓๓๐/๖ วงศ์สว่าง บางซื่อ 

กทม.  รับพนกังานประสานงานทัว่ไป ๑ อตัรา รายละเอียด

งาน ติดตอ่ประสานงานทัว่ไป ดงูานเอกสาร คณุสมบตัิ คน

พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕-๓๕ ปี 

วฒิุการศกึษามธัยมศึกษาปีท่ี ๓ สามารถใช้คอมพิวเตอร์

ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สวัสดิการ ประกันสงัคม ไม่มีท่ีพัก 

ไม่มีลิฟต์  ฯลฯ คุณสุกัญญา ตันวนรัตน์สกุล  ๐๘๔-

๔๖๔๗๗๙๗ อีเมล์ janesukanya1@gmail.com 

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยู่ ๔๔๔ 

ชัน้ ๑๐ -๑๒ อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ รับพนักงาน

บริการด้านการขาย ๒๐ อตัรา รายละเอียดงาน ให้บริการ

ลกูค้า เช่น การฉีกตัว๋และเช็ครอบการฉายภาพยนตร์ให้กบั

ลกูค้า รวมถงึงานด้านการบริการอื่นๆท่ีสามารถท าได้ เป็น

ต้น คณุสมบตัิ พิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อาย ุ๑๘ 

ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รักงานบริการ 

ชอบท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ สามารถเขียน

โต้ตอบได้ สวสัดิการ ประกันสงัคม ฯลฯ ติดต่อ...คุณณัฐ

วดี สนุทรพิทกัษ์ ID Line : Panamazii ๐๙๑-๗๗๘๐๒๑๑ 

แฟกซ์ ๐๒-๖๑๑๗๑๖๙ recruitment@sfcinemacity.com 

บริษัท มาสเตอร์ มายนด์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ท่ีอยู่ ชัน้ B  

เลขท่ี ๙๙๙ ม.๑ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ. สมทุรปราการ 

๑๐๕๔๐ รับเสมียนแผนกบญัชี ๑ อตัรา รายละเอียดงาน 

ประสานงาน รับ-ส่ง เอกสาร ถ่ายเอกสาร คีย์ข้อมูล และ

งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายในแผนกบัญชี คุณสมบตัิ คน

พิการเพศชาย/หญิง อายุ  ๑๘  ปีขึ น้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ

การศกึษา มีความรอบคอบ รับผิดชอบงาน กระตือรือร้น มี

ทักษะสื่อสารท่ีดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้  คีย์

ข้อมูลได้ สามารถถ่ายเอกสารได้  สวัสดิการ การปรับ

เงินเดือนประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันสังคม 

ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพกลุ่ม คูปองอาหาร ติดต่อ...

นายสุริยัน พันธ์ชนะ โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๔๔๐๕๘, ๐๒-

๑๓๔๖๐๕๙ อีเมล์ hrm@dayrooms-ciplounges.com  

บริษัท นิวอีเลค็ตริคลั เทคโนโลย่ี จ ากดั ท่ีอยู่ ๑๓๙/๑๑ หมู ่

๒ ซอยมีสขุ ถนนแจ้งวฒันะ ๑๐ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกั

สี่  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ รับเ จ้าหน้าท่ีสโตร์  ๒  อัตรา 

รายละเอียดงาน ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ปฏิบัติงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย คณุสมบตัิ คนพิการ เพศชาย/หญิง 

อายุ ๒๕ ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม 

Microsoft word,excel ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อ

เวลา สวัสดิการ โบนัสประจ าปี ปรับเงินเดือนประจ าปี 

ประกันสุขภาพ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันสงัคม ยูนิ

ฟอร์ม ท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คณุปวีณ์ธิดา เย็น

สุวรรณ โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๒-๐๙๘๗ แฟกซ์ ๐๒-๕๗๓-

๗๙๘๕ อีเมล์ paweethida.hr1234@gmail.com 

mailto:recruitment@sfcinemacity.com
mailto:janesukanya1@gmail.com
mailto:recruitment@sfcinemacity.com
mailto:hrm@dayrooms-ciplounges.com
mailto:paweethida.hr1234@gmail.com


๒๘ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

กรมการท่องเที่ยวร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทัง้มวล 

 

กรมการท่องเท่ียวร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวล พร้อมแสดงต้นแบบห้องน า้สาธารณะเพ่ือการ

ท่องเท่ียว  กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ร่วมจดันิทรรศการการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือคน

ทัง้มวล รวมทัง้แสดงต้นแบบห้องน า้สาธารณะเพ่ือการท่องเท่ียว ในงาน Thailand Social Expo 2018 เพ่ือให้ชุมชนหรือ

หน่วยงานท่ีสนใจน าไปปรับปรุง และสามารถติอตอ่ขอรับแบบไปด าเนินการได้ 

          นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า   กรมการท่องเท่ียว ได้ร่วมจดัแสดงนิทรรศการ

ด้านการท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสงัคม ภายใต้หัวข้อ "Tourism and Sports for All" ภายในงาน Thailand Social Expo 

2018 ท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จัดขึน้ โดยนายวีระศกัด์ิ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา ให้ความส าคญักบัการมุง่เน้นกลุม่คนทัง้มวล ซึง่ประกอบด้วยคนทกุเพศ ทกุวยั คนพิการ และมอบหมายให้

กรมการท่องเท่ียว ซึง่มีภารกิจในการสง่เสริมพฒันาและออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวล โดย

กรมการท่องเท่ียวได้น าแนวคิดต้นแบบห้องน า้เพ่ือคนทัง้มวล (User-friendly toilet under the guidance of The Department 

of Tourism) พร้อมทัง้จดัแสดงผลงานนิทรรศการเพ่ือคนตาบอดในหวัข้อ "สมัผสัแห่งความสขุ ท่องเท่ียววิถีไทย อย่างยัง่ยืน" 

มาจัดแสดงในงาน กรมการท่องเท่ียวได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท าแบบมาตรฐานห้องน า้สาธารณะเพ่ือการ

ท่องเท่ียว จ านวน 3 แบบ ประกอบด้วย ห้องน า้ชาย ห้องน า้หญิง โถปัสสาวะชาย ห้องน า้คนพิการมีงบประมาณในการก่อสร้าง

ตัง้แต่ 2.1- 4.3 ล้านบาท ขณะนีม้ีการน าแบบห้องน า้สาธารณะไปก่อสร้างแล้ว 6 แห่ง คือ 1 .ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ ง

กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 2. ศนูย์หตัถกรรมทอเสื่อกก ต าบลแพง อ าเภอโกสมุพิสยั 

จงัหวดัมหาสารคาม 3. สวนสาธารณะสะพานหินอ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 4. หาดนางทอง อ าเภอตะกั่วป่า จงัหวดัพงังา5. 

ท่าปอมคลองสองน า้ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองจงัหวดักระบ่ี 6. สวนสาธารณะรักษะวาริน อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 

          ทัง้นี ้หากชุมชนหรือหน่วยงานใดต้องการแบบมาตรฐานห้องน า้สาธารณะสามารถติดต่อขอรับแบบได้ท่ีกองพัฒนา

แหลง่ท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ถนนพระราม 1 ได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย(thaipr.net  8 ส.ค.61) 

 

 



๒๙ 

ความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดจากค าอธิษฐาน แตเ่กิดจากการลงมือท า ด้วยความตัง้ใจ 

ชายผู้ไร้แขน ขาพกิาร วาดภาพในหลวงร.9 สูงกว่า2เมตร คนร่วมส่งก าลังใจให้ส าเร็จ 

 

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กช่ือวา่ Ekachai Wannakaew ได้โพสต์ข้อความ พร้อมภาพรวมทัง้วีดีโอ บอกเลา่ถงึการงานท่ีตนก าลงัท า 

หากแตว่า่ งานท่ีเขาก าลงัท านัน้ ตา่งจากคนทัว่ไปอยู่บ้าง ในแง่ของเนือ้หา และผู้สร้างงาน นัน่คือ การพยายามวาดภาพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่2เมตร ซึง่จะเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีใครจะท าเช่นนี ้แต่

ส าหรับชายผู้ นี ้ย่อมไมธ่รรมดา เพราะร่างกายของเขานัน้ไมไ่ด้เหมือนอย่างคนปกติ 

ทัง้นีห้ลงัจากเร่ืองราวดงักลา่วถกูเผยแพร่ออกไปแล้ว ปรากฏวา่มีคนได้เข้ามาร่วมให้ก าลงัใจ สง่ข้อความมาต่างๆมากมาย 

(springnews.co.th 26 ส.ค.61) 

 

 

 

 

 

 

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

อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรัญญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ์ - กรรมการและผู้ชว่ยเลขาธิการ 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

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

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