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ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๑๒   เดือน  ธันวาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 
พม. เปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 

เมื่ อ เวลา 14.30 น.  วันนี  ้27 ธ.ค.  61 ท่ีบ ริ เวณอาคารด้านหน้ากรมส่ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ  

ภายในสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  พลเอก อนนัตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานใน พิธีเปิดศนูย์เรียนรู้นวตักรรม เทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการรวบรวมการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการ และเป็นของขวญัปีใหม ่2562 สง่ความสขุให้กบัคนพิการทัว่ประเทศ โดยม ีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (ปลดั พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจาก

ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศนูย์พฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์กรคน

พิการจากทุกประเภทความพิการ และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน รวมจ านวนทัง้สิน้ 300 คน “ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ได้ใช้พืน้ท่ีภายในบริเวณสถานสงเคราะห์ เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เพ่ือจดัเป็น

พืน้ท่ีต้นแบบของศนูย์เรียนรู้ฯ โดยแบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนท่ี 1 การจดับริการส าหรับ คนพิการ ได้แก่ ศนูย์บริการ

คนพิการกรุงเทพมหานคร และบริการสายดว่นคนพิการ 1479 โซนท่ี 2 ศนูย์เรียนรู้นวตักรรม เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการ แบ่งออกเป็น 5 ห้อง คือ ห้องข้อมลู ห้องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมสาธารณะ ห้องเทคโนโลยี

สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องนวตักรรมต้นแบบ และห้องประเมินเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  โซนท่ี 3 แบบบ้านจ าลอง

ส าหรับคนพิการโซนท่ี 4 การฝึกอาชีพและขายผลิตภณัฑ์คนพิการ ได้แก่ร้าน DIS-ABILITY ร้านกาแฟ For All Coffeeร้าน 60 

plus และร้าน Chocolate Cafe และ โซนท่ี 5 อาคารฝึกอบรมคนพิการครบวงจรของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง

เอเชีย และแปซิฟิก หรือ APCD” พลเอก อนนัตพร กลา่วในตอนท้าย(education4plus.com 27 ธ.ค.61) 
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พก. MOU บัตรประจ าตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ ใช้แทนคนพกิาร 

 

 พก. MOU บัตรประจ าตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ใช้แทนคนพิการ มอบเป็นของขวญัปีใหม่ 

2562 ส าหรับคนพิการทัว่ประเทศ นางธนาภรณ์  พรมสวุรรณ อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนาม

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการใช้บตัรประจ าตวัประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบตัรประจ าตวั

คนพิการ โดยกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกบักรมการปกครอง และส านกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) บูรณาการข้อมลูคนพิการของประเทศไทย เพ่ือมอบเป็นของขวญัปีใหม่ 2562 ส าหรับคนพิการทัว่ประเทศ 

โดยมี ผู้แทนกรมการปกครอง ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ องค์กรคนพิการ คนพิการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้า

ร่วมงาน  ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้านการรักษาพยาบาล การสนับสนุนการจัดท าบัตรประจ าตัว

ประชาชนให้กบัคนพิการที่ไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือการใช้บตัร Smart Card ในการรับสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ได้ท าการ

แลกเลี่ยนเช่ือมโยงข้อมูลกบั สปสช. เพ่ือเปลี่ยนแปลงสิทธิประกันสุขภาพ และจดัส่งข้อมูลคนพิการให้กบัส านักบริหารการ

ทะเบียน กรมการปกครอง เพ่ือบนัทกึลงในบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Chip Smartcard) ทัง้นี ้สปสช. ได้เพ่ิม

ช่องทางการตรวจสอบข้อมลูรายบุคคล ผ่าน Web services เพ่ือลดผลกระทบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ในกรณี ท่ีคน

พิการต้องรับบริการฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาล และหน่วยบริการของ สปสช. เพ่ือให้การสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

อย่างครอบคลมุ ทัว่ถึง คนพิการได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ทัง้นี  ้ในปี 2562 คนพิการสามารถใช้บตัรประชาชน 

ในการติดต่อลงทะเบียนคนพิการ เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ท่ีศูนย์บริการคนพิการทุกแห่งทั่วประเทศ โดยจะเร่ิม

ด าเนินการในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึง่ พก. ได้พฒันาระบบงานส าหรับให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมลูคนพิการผ่าน

ทาง www.dep.go.th  หรือ Web services ของ พก. ได้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน และผ่านทางระบบ Linkage Center ของ

กรมการปกครอง “บันทึกข้อตกลงนี ้เพ่ือให้คนพิการสามารถใช้บัตรประจ าตวัประชาชนในการเข้ารับบริการกับหน่วยงาน

ภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป้าหมายเป็นคนพิการที่ขอมีบตัรประจ าตวัคนพิการทัว่ประเทศ จ านวน 1,740,000 คน รวมถึง

จะเป็นกรอบส าคญัในการก าหนดทิศทางการขบัเคลื่อนสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการ ให้เข้าถึงสิทธิ อย่างมีคณุภาพ 

ได้รับบริการด้านสขุภาพได้อย่างครอบคลมุทัว่ถึง โดยไม่ต้องกงัวลเร่ืองภาระค่าใช้จ่าย นบัเป็นการสร้างหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้าให้กับคนพิการ โดยสามารถติดต่อขอรับ “บริการทางการแพทย์” ได้ท่ีสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลใน

ก ากับของรัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทัง้จะได้รับสิทธิฟื้นฟูสมรรถภาพทัง้ในและนอกหน่วยบริการ ” นางธนาภรณ์ กล่าวใน

ตอนท้าย(komchadluek.net 27 ธ.ค.61) 
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เปิดตัวรถเมล์ NGV ใหม่ 
เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน 

 

เปิดตัวรถเมล์ NGV ใหม่ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ประชาชน ทดแทนรถโดยสารเก่าที่มีอายุการใช้งาน

หลายปี เมื่อเวลา 13.00 น. วนันี ้(20 ธ.ค.61) ท่ีศาลาว่า

การกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดตวัรถโดยสารปรับอากาศใช้

เชือ้เพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ใหม ่เพ่ือมอบเป็นของขวญั

ปีใหม่ให้กบัประชาชน โดย ขสมก. ได้ด าเนินการโครงการ

จัดซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงก๊าซธรรมชาติ 

(NGV) จ านวน 489 คัน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในแผน

ฟื้นฟูกิจการองค์การเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

บริการ และเพ่ือน ารถโดยสารดังกล่าว มาว่ิงให้บริการ

ประชาชน ทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีมีสภาพเก่า เน่ืองจากมี

อายกุารใช้งานหลายปี ทาง ขสมก. ได้ด าเนินการจดัซือ้จดั

จ้างตามกระบวนการในพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง และการบริหาร

พสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเชิญผู้สงัเกตการณ์จากองค์กร

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) เข้าร่วมสงัเกตการณ์ด้วย

ทกุครัง้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถกูต้อง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 ขส

มก. ได้ลงนามสัญญาจัดซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้

เชื อ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ  (NGV) พร้อมซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน 489 คนั กบักลุม่ร่วมท างาน 

SCN-CHO น าโดยบริษัท ช ทวี จ ากดั (มหาชน) และบริษัท 

สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ ขสมก. มีแผนตรวจรับ

และบรรจุรถโดยสาร ลงในเส้นทางเดินรถ จ านวน 26 

เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี  ้ 1. ตรวจรับรถงวดท่ี 1 

จ านวน 100 คัน ซึ่ง  ขสมก. ได้น ารถไปว่ิงให้บริการ

ประชาชน ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ในเส้นทางเดินรถ 

สาย 20,21,37,105,138 และสาย 140 2.ตรวจรับรถงวดท่ี 

2 จ านวน 100 คัน ซึ่ง ขสมก. ได้น ารถไปว่ิงให้บริการ

ประชาชน ตัง้แต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ในเส้นทาง

เดินรถ สาย 23,26,60,142,145,168,511 และสาย 514 3.

ตรวจรับรถงวดท่ี 3 ส่วนท่ี 1 จ านวน 50 คนั โดยน าไปว่ิง

ให้บริการประชาชน ตัง้แต่วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ใน

เส้นทางเดินรถ สาย A1, A2, A3 และสาย A4 4.ตรวจรับ

รถงวดท่ี 3 ส่วนท่ี 2 จ านวน 50 คนั โดยน าไปว่ิงให้บริการ

ประชาชน ตัง้แตว่นัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 ในเส้นทางเดินรถ 

สาย 26,129,168,510 และสาย 522  5.ตรวจรับรถงวดท่ี 

4 (งวดสดุท้าย) จ านวน 189 คนั ซึง่ ขสมก. จะด าเนินการ

ตรวจรับ ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2562 และจะน ารถ

ไปว่ิงให้บริการประชาชน ในเส้นทางเดินรถ สาย 23, 59, 

60, 76, 102, 129, 140, 141, 142, 145, 168, 510, 511, 

514 และสาย A2 ทัง้นีร้ถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิง

ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ี ขสมก. ด าเนินการจดัซือ้ในครัง้นี ้

เป็นรถโดยสารประเภทชานต ่า ย่ีห้อ BONLUVK ขนาด 12 

เมตร  35 ท่ีนั่งมีการออกแบบในลักษณะ Universal 

Design เพ่ือให้คนพิการและผู้สงูอายุสามารถใช้บริการได้

อย่างสะดวกปลอดภัย  มีเคร่ืองยนต์ขนาด 250 แรงม้า 
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ได้รับมาตรฐานตามข้อก าหนดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 

และส านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรมไทย มาพร้อมระบบ

เบรก ABS ระบบรองรับน า้หนักแบบ Air Suspension 

พร้อมระบบปรับลดระดบัความสงูของตวัรถได้ ระบบเกียร์

อตัโนมตัิ 6 สปีด ถงัก๊าซจ านวน 9 ใบ นอกจากนีย้งัมีระบบ

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยมากมาย อาทิ 

กล้อง CCTV พืน้ท่ีจอดรถวีลแชร์ พร้อมท่ีล็อคล้อ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ นอกจากนีย้ังมีการ

ติดตัง้ระบบ GPS และในอนาคตจะมีการติดตัง้ระบบ WIFI 

พร้อมติดตัง้ระบบ E-Ticket เพ่ือรองรับการใช้บริการของผู้

ถือบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ และระบบตัว๋รวม (บัตรแมงมุม)

(mthai.com 21 ธ.ค.61) 
 

สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ จัดกิจกรรม
รณรงค์พัฒนาการเดก็ สร้างเสริมสุขภาพและ

ก าลังใจผู้พกิาร 

 

ท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสขุ อ าเภอเเม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ นาย

มนัส ขันใส รองผู้ ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ พร้อมด้วย 

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

และ ดร.วัชระ ตันรานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาการเด็ก

ราชนครินทร์ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ

รณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและก าลังใจผู้

พิการ โดยมีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เครือข่ายองค์กรและ

สมาคมท่ีช่วยเหลือผู้ พิการ นักเรียนและประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2000 คน กรมสขุภาพจิตโดยสถาบนั

พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการเด็ก

ร าชนค รินท ร์ ในพระร าชูปถัม ภ์  สม เด็ จพ ร ะ เทพ

รัตนราชสุดา พร้อมด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้จัด

โครงการรณรงค์พฒันาการเดก็ เสริมสขุภาพและก าลงัใจผู้

พิการ ประจ าปี 2561 ภายใต้แนวคิด "คิดดี คิดให้ คิดเป็น 

เป็นสุข Mental health is happy life" โดยมีวัตถุประสงค์

หลกั เพ่ือสร้างความตระหนกัและสร้างการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายและภาคส่วนต่างๆในการดูแลผู้ พิการเพ่ิมการ

เข้าถึงบริการทางด้านสงัคมของผู้ พิการและสร้างพืน้ท่ีใน

การแสดงสมรรถนะและสมรรถภาพ ของผู้ พิการ ตลอดจน

เป็นการมอบความสขุผ่านกิจกรรมเกมนนัทนาการดีๆ 

ทัง้นี ้กิจกรรมภายในงาน มีพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์

พระร าชทานในพระนามา ภิ ไ ธยสม เด็ จพ ระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี มูลค่า 16,958,455 

บาท พิธีมอบเกียรติบตัรแก่ผู้ท าคณุประโยชน์ตอ่เดก็พิเศษ 

พิการ งาน สง่เสริมพฒันาการเดก็ และสขุภาพจิตเดก็ การ

แสดงของเดก็และผู้ พิการ เกมส่งเสริมพฒันาการการตรวจ

ประเมินเพ่ือพืน้ฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนผู้ พิการและจัด

นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ(thainews.prd.go.th 20 

ธ.ค.61) 

 
 

 

 



๕ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันคนพกิารสากล  
ภายใต้แนวคดิ “ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง” 

 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยส านกังานพัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั และสภาคนพิการทกุประเภทจงัหวดั จดังานวนัคน

พิการสากลจังหวดัแม่ฮ่องสอน ประจ าปี 2561 ณ ศาลา

ประชาคม ศาลากลางจังหวดัแม่ฮ่องสอน มีนายประจวบ 

อาจารพงษ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น

ประธานในพิธี และมีภาคีเครือข่ายผู้ ร่วมจดักิจกรรมและ

ร่วมงาน ได้แก่ คนพิการ ผู้ดแูลคนพิการ เครือข่ายองค์กร

คนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

สื่อมวลชน จ านวนกว่า 400 คน นางสาวสิทธิอาพร เชย

นาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า   การจัดงานวันคนพิการสากล 

ภายใต้หวัข้อ “การเสริมพลงัคนพิการ และการประกนัการ

อยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็น

ธ ร รม ”  (Empowering persons with disabilities and 

ensuring inclusiveness and equality) เ พ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาท่ียัง่ยืน 

(พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด “ไมทิ่ง้ใครไว้ข้างหลงั” (Leave 

no one behind) ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 

โดยศนูย์บริการคนพิการจงัหวดัแมฮ่่องสอน, มอบประกาศ

เกียรติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จ านวน 6 คน, มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่งคนพิการ 

(วีวแชร์) , มอบผ้าห่มกันหนาว จ านวน 300 ผืน, มอบ

ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานท่ีท่ีจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการ ประจ าปี 2561 จ านวน 10 องค์กร

, มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ หน่วยงาน องค์กร ท่ีมี

การจ้างงานและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการประจ าปี 

2561 ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญัติ

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 จ านวน 6 องค์กร, 

มอบรางวัลประกาศเ กียรติคุณยกย่อง เ ชิดชูบุคคล 

หน่วยงาน/องค์กรดีเด่นท่ีให้การสนับสนุนงานด้านคน

พิการ, การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ

นวัตกรรมด้านคนพิการ, ผลงานและผลิตภัณฑ์ของคน

พิการ กิจกรรมนนัทนาการและการมอบของท่ีระลกึแก่คน

พิการที่มาร่วมงาน(thainews.prd.go.th 20 ธ.ค.61) 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ…สู่โลกกว้าง  

 
 
 



๖ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

วัยรุ่นหญิงใจเดด็งัดคาราเต้เล่นงานคนลวนลาม
แม้พกิารสายตา 

 

พิการก็ไม่เว้น หนุ่มอินเดียลวนลามวยัรุ่นหญิงบน

รถไฟคิดว่าง่าย เจอเหย่ือใช้วิชาป้องกันตัวจากโรงเรียน

สยบจนมือเดีย้ง ต ารวจรถไฟอินเดียจับกุม นายวิจลั บาลี

ราม ซิง ชายวัย 24 ปี หลังจากก่อเหตุลวนลามเหย่ือบน

รถไฟในมมุไบ แต่เจอเหย่ือซึง่เป็นวยัรุ่นหญิงมีปัญหาทาง

สายตา วัย 15 ปี งัดวิชาคาเรเต้มาใช้ป้องกันตัว บิดแขน

อีกฝ่ายจนต้องลงไปนั่งคุกเข่าด้วยความเจ็บปวด   ฮินดู

สถานไทมส์ รายงานว่า เหตเุกิดเมื่อค ่าวนัจันทร์ท่ีผ่านมา 

เด็กหญิงก าลังเดินทางกับพ่อวัย 56 ปี บนรถไฟเร็วจาก

เมืองดาดาร์ ไปยงัเมืองคลัยนั โดยนัง่อยู่ในส่วนส ารองคน

พิการ และถูกนายซิงห์ ซึ่งเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

บริษัทเอกชน ลวนลามจากด้านหลงั  เด็กหญิงตัง้สติ ก่อน

หันมาจับและบิดมือคนร้ายอย่างรวดเร็ว จนอีกฝ่ายร้อง

ออกมาด้วยความเจ็บปวด เมื่อบิดาเด็กหญิงทราบเร่ือง ก็

เข้าตบหน้า พอรถไฟแล่นถึงสถานีถัดไป พ่อของเด็กหญิง

จงึแจ้งต ารวจบนชานชาลา และสง่ตวัคนร้าย  ต ารวจรถไฟ

แจ้งข้อหาลวนลามผู้ เยาว์  โดยสารในห้องโดยสารส ารอง

คนพิการอย่างผิดกฎหมาย และไม่มีตั๋วโดยสาร  ต ารวจ

กลา่ววา่  คนร้ายตวัสงูกวา่เหย่ือมาก แตเ่ดก็หญิงจบัข้อมือ

ของนายซิงห์อย่างแน่นหนาไม่ยอมปล่อย จนรถไฟจอดท่ี

สถานีมาตุงกา เธอไม่มีท่าทางหวาดผวาเลยแม้แต่นิด

เดียว  เทคนิคการต่อสู้ของเด็กหญิงไม่เบาเลย  กระดกูนิว้

มื อ ข อ ง น า ย ซิ ง ห์ อ า จ จ ะ หั ก ไ ด้ ห า ก ไ ม่ ป ล่ อ ย

ทนัเวลา เด็กหญิง บอกฮินดสูถานไทมส์ วา่ พวกเรามกัตก

เป็นเป้าคนแบบซิงห์เสมอ  โรงเรียนสอนวิชาคาราเต้และ

การป้องกันตนเองแก่พวกเรา เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน

การสอน เพ่ือท่ีเราสามารถเผชิญโลกได้แม้พิการ “หนู

ต้องการให้ชายคนนัน้เจ็บ เพ่ือไม่ให้ไปก่อเหตุซ า้กับ

เป้าหมายท่ีคิดวา่ง่ายอีก”(komchadluek.net 20 ธ.ค.61) 
 

 

ส.กีฬาคนพกิารทางสมองไทย  
ผลงานเข้าตา ญ่ีปุ่นจับเซ็น MOU หนุน 2 ปี 

 

"ญ่ีปุ่ น" ลงนามบนัทึกข้อตกลงกบัสมาคมกีฬาคน

พิการทางสมอง เปิดเมืองโอตาเตะ ดูแลการฝึกซ้อม

ทัง้หมด ให้กบันกักีฬาของสมาคมฯ ตอ่เน่ือง 2 ปี ถงึ พารา

ลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ด้าน "ตอ่ย" ณยัณพ ภิรมย์ภกัดี 

แสดงวิสยัทศัน์ร่วมพฒันากีฬาบอคเซีย ไทย-ญ่ีปุ่ น... วนัท่ี 

20 ธ.ค. ท่ีโรงแรมอาคิตะ คาสเซิล ประเทศญ่ีปุ่ น ร้อย

โทณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่ง

ประเทศไทย พร้อมด้วย นายจุตินนัท์ ภิรมย์ภกัดี ประธาน

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายโนริฮิสะ 

ซาตาเกะ ผู้ว่าราชการจงัหวดัอาคิตะ และนายจุนจิ ฟูกูฮา

ระ นายกเทศมนตรีเมืองโอตาเตะ ร่วมเป็นประธานในพิธี



๗ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

ลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬาคนพิการทาง

สมองแห่งประเทศไทย กบั กลุ่มจงัหวดัอาคิตะ เมืองโอตา

เตะ ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือร่วมกันพัฒนานักกีฬาผู้ พิการทาง

สมองใน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บอคเซีย, กรีฑา และ 

ฟุตบอล เพ่ือพัฒนานกักีฬาของไทยและญ่ีปุ่ น ต่อเน่ือง 2 

ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมสู้ศกึพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ด้าน 

ร้อยโทณัยณพ เปิดเผยว่า ส าหรับการบนัทึกความร่วมมือ

ในครัง้นี ้เกิดขึน้จากการท่ีตนและนายกเทศมนตรีเมืองโอ

ตาเตะ ได้มีการหารือถึงเร่ืองดังกล่าวมานับตัง้แต่เดือน

มิถนุายนท่ีผ่านมา ซึง่ทางเมืองโอตาเตะ มีความประสงค์ท่ี

ต้องการให้สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศ

ไทย มาร่วมกันพัฒนานักกีฬาคนพิการทางสมองร่วมกัน 

เน่ืองจากเล็งเห็นว่าไทยมีศกัยภาพในการพัฒนานักกีฬา

คนพิการทางสมองท่ีดี จึงอยากให้ทีมงานผู้ สอนและ

นกักีฬามาแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬา

ของญ่ีปุ่ น นัน่เอง "เป็นแนวทางท่ีดีท่ีจะท าให้นกักีฬาไทยมี

โอกาสมาฝึกซ้อมในสนามฝึกซ้อมท่ีมีมาตรฐาน และได้

แลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงกีฬาทัง้ 3 ชนิดกับนักกีฬาญ่ีปุ่ น

ด้วย และท่ีส าคัญการลงนามในครัง้นี ้ประเทศญ่ีปุ่ นจะ

เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทัง้หมดในกบันักกีฬาไทย นอกจากนี ้

เรายังจะได้รับความรู้ในเร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่ง

ประเทศญ่ีปุ่ นจะส่งผู้ เช่ียวชาญเข้ามาดูแลนักกีฬาไทย 

ช่วงระหว่างการฝึกซ้อมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในครัง้นี ้

ด้วย ซึง่ตนคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงกบันกักีฬาไทย 

ในการเตรียมความพร้อมสู้ศกึพาราลิมปิกเกมส์ 2020 อีก

ด้วย ส าหรับผลงานเด่นของสมาคมกีฬาคนพิการทาง

สมองแห่งประเทศไทย ตลอดช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา อาทิ 2 

ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง ศึกบอคเซียชิงแชมป์โลก รายการ 

BISFed 2018. Boccia World Open 2018, 4 ทอง 3 เงิน 

2 ทองแดง ศึก เอเ ชียนพาราเกมส์  2018 ท่ีประเทศ

อินโดนีเซีย, 2 ทอง 1 เงิน ศกึบอคเซียชิงแชมป์โลก BISFed 

2018 World Boccia Championship” ท่ี เมืองลิ เวอร์พูล 

ประเทศองักฤษ, 2 ทอง การแข่งขนับอคเซียนานาชาติ “บิ

สเฟด เซบียา เวิลด์ โอเพ่น 2017" ท่ีประเทศสเปน, 11 ทอง 

11 เงิน 4 ทอง ศึกอาเซียนพาราเกมส์ 2017 ท่ี มาเลเซีย 

และ 2 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง ศกึพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ท่ี 

บราซิล(ไทยรัฐออนไลน์ 20 ธ.ค.61) 
 

ร.10โปรดเกล้าฯองคมนตรี  
มอบผ้าห่มพระราชทานชาวร้อยเอ็ด 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญ

สิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 

ในพืน้ท่ี อ.โพธ์ิชยั และ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เม่ือวนัท่ี 20 

ธ.ค. ท่ี หอประชุมโรงเรียนโพธ์ิชัยชนุปถัมภ์ อ.โพธ์ิชัย จ.

ร้อยเอ็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกรู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม ให้

พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมลูนิธิราช

ประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของ
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พระราชทานผ้าห่มกันหนาว อาหารและน า้ดื่มให้แก่

ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จ านวน 1,000 ชุด เพ่ือเป็น

การบรรเทาความความเดือดร้อนและเพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลงัใจแก่ประชาชนในพืน้ท่ี อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี

นายวันชัย คงเกษม ผู้ ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม

ด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ให้การต้อนรับ จากนัน้พล

อากาศเอกจอม รุ่งสว่าง พร้อมคณะได้เดินทางต่อไปยัง

หอประชุม อ.โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด เ พ่ือมอบสิ่ งของ

พระราชทาน อาหารและน า้ดื่มให้แก่ผู้ประสบภยัหนาวอีก

จ านวน 1,000 ชดุ โอกาสนี ้องคมนตรี อญัเชิญพระกระแส

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทรงเป็นห่วงประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบจากสภาพสภาวะอากาศท่ีหนาวเย็น

ในช่วงฤดูหนาว ในบางพืน้ท่ีท่ีมีอุณหภูมิลดลงเป็นอย่าง

มาก จนอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและการ

ด ารงชีวิตได้ ในการนีท้รงรับสัง่ให้มีการช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กบัประชาชนท่ีได้รับผลกระทบดงักล่าว 

พร้อมส่งให้ก าลงัใจแก่ประชาชนให้ผ่านภยัหนาวไปด้วยดี 

ขอให้ก าลังใจกับเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ี

ปฏิบัติงานในพืน้ ท่ี ในการปฏิบัติการเ ร่ง รัดให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประชาชน อย่างเต็มก าลงัความสามารถ ด้วย

พระปณิธานอนัแน่วแน่ท่ีจะท าให้ประเทศชาติมัน่คงและ

ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้ และขอเชิญชวนจิต

อาสาทกุคน ให้ช่วยดแูลประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง เดก็ 

ผู้ พิการ ผู้ สูงอายุ เพ่ือให้ ความรัก ความสามัคคีเกิดแก่

ประชาชน จากนัน้ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไป

เย่ียมผู้ ป่วยติดเตียงท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท่ีบ้าน

นายบุญจันทร์ มคัวิน อายุ 30 ปี บ้านเชียงใหม่ หมู่ 9 ต.

เชียงใหม่ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด และเย่ียมผู้ ป่วยติดเตียงท่ี

บ้านขมิน้ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอด็ พร้อมมอบ

สิ่งของพระราชทานเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัผู้ ป่วย

ตอ่ไป ทัง้นี ้ราษฎรท่ีประสบภยัหนาวมีความซาบซึง้ในพระ

มหากรุณาธิคณุอย่างหาท่ีสดุมิได้ ท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและ

ทรงมีพระเมตตาตอ่พสกนิกรท่ีประสบภยัหนาวในพืน้ท่ี จ.

ร้อยเอ็ด ราษฎรท่ีประสบภัยหนาวต่างส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ ท่ีทรงพระเมตตาต่อพสก

นิกรด้วยดีตลอดมา(เดลินิวส์ออนไลน์ 20 ธ.ค.61) 
 

จนท.และจิตอาสาเข้าช่วยเหลือ 
อดีตทหารยศสิบเอกพกิาร  

 

วนัท่ี 22 ธ.ค.61 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามความคืบหน้า

จากท่ีก่อนหน้านีม้ีการน าเสนอข่าวกรณี 2 ตา-ยายคือนาย

เทพ ชูก้าน อายุ 86 ปีอดีตทหารยศสิบเอก ขาขวาขาด

ด้วน ปัจจุบันตาทัง้ 2 ข้างมองไม่เห็น และนางอุษา สิงห์

แก้ว อายุ 81 ปีภรรยาท่ีมีอาชีพรับจ้างล้างจานร้านขาย

อาหารตามสัง่ซึ่งมีรายได้วนัไม่ถึง 100 บาทรายได้แต่ละ

วันยังจะต้องน ามาแบ่ งจ่ ายค่า ห้อง เช่ าอีก ด้วย  ซึ่ ง

ทัง้ 2 อาศยัอยู่ภายในห้องเช่าเล็กๆท่ีตัง้อยู่ภายในซอยต้น

สนหรือหลงัวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ต.บางตลาด อ.ปาก

เกร็ด  จ.นนทบุ รี  โดยล่าสุดมีหน่วยงานราชการเช่น

เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด และบ้านเฟ่ืองฟ้า เข้ามา

พดูคยุพร้อมกบัน าสิ่งของมามอบให้ในเบือ้งต้นรวมถงึถาม
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รายละเอียดตา่งๆเพ่ือจะน ารายช่ือ 2 ตา-ยาย ไปตรวจสอบ

และจะเร่งด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองของบัตรประจ าตัว

ประชาชน เพ่ือให้ทัง้ 2 ตา-ยาย เข้าสูร่ะบบรับเบีย้ยงัชีพคน

พิการและเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ ตามหลกัเกณฑ์ของรัฐ  

ขณะเดียวกนัวนันีย้งัมีจิตอาสาของมลูนิธิป่อเต็กตึง๊เข้ามา

ท าความสะอาดห้องของ 2 ตา-ยายโดยน าสิ่งของภายใน

ห้องทัง้หมดออกมาและล้างห้องพร้อมทาสีใหม่รวมถึงตดั

ตอ่ติดตัง้ระบบไฟฟ้าท่ีก่อนหน้ามีสภาพเก่าทรุดโทรมจึงได้

มีการเปลี่ยนและท าใหม่ให้ปลอดภยัมากขึน้กว่าเดิม และ

จากการสอบถาม 2 ตา-ยายถึงความคืบหน้าเปิดเผยว่า

ตนเองทั ง้  2 ดี ใจมากท่ีมีคนดีๆรวมบริจาคเ งินและ

หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือซึ่งคาดว่าต่อไปนีจ้ะมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึน้(banmuang.co.th 22 ธ.ค.61) 
 

พม.สมุทรสาคร จัดงานวัดคนพกิารสากล 
จังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปี 2561 

 

ท่ีบริเวณวัดเจษฎารามพระอารามหลวง จ.

สมุทรสาคร นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้ ตรวจราชการ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เป็น

ประธานในพิ ธี เ ปิ ดงานวันคนพิการสากลจังหวัด

สมทุรสาคร ประจ าปี 2561 ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลงั

คนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่าง

เสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” โดยมีนายธีรพัฒน์ คัช

มาตย์ รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัสมทุรสาคร นางสาวกฤษฎี 

ป่ินนิล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สมทุรสาคร หวัหน้าสว่นราชการ หน่วยงานสงักดักระทรวง 

พม. ในจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจ านวน

มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความส าคญัต่อการ

ส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่า เทียม

ของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” (No 

One Left Behind) และได้มีการก าหนดนโยบายในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การลดความ

เหลื่อมล า้ สร้างความเท่าเทียมในสงัคม โดยมอบหมายให้

กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 

เปลี่ยนจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลงั” อีกทัง้ยงัมีแผนพัฒนา

คณุภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2560– 2564 

ภายใต้วิสยัทศัน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิท่ีเป็นจริงด ารงชีวิต

อิสระในสงัคมท่ีอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนั” ให้ความส าคญัการ

ดแูลคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะเร่ืองการส่งเสริมให้

คนพิการ มีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียมกบัคนอื่นไม่ถูกเลือกปฏิบตัิ ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงการให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล า้ เสริมสร้างสังคมท่ี

ปราศจากอุปสรรค การเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูล

ข่าวสาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคนพิการการให้

โอกาส ให้เกียรติ และให้ก าลงัใจ เพ่ือให้คนพิการได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ การจัด
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สวสัดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึงและ

เป็นธรรม กิจกรรมภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัด

สมทุรสาคร ประจ าปี 2561 จัดให้มีการมอบโล่ให้แก่ นาง

อ า ไพ  หาญไกร วิ ไล ย์  ท่ีบ ริจาค ท่ีดิน ในการจัดตั ง้

ศนูย์บริการคนพิการจงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือให้บริการและ

เข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงแก่คนพิการในจังหวัดสมุทรสาคร 

มอบประกาศเกียรติให้ผู้สนบัสนนุการจดังานในวนันี ้มอบ

ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการท่ีปฏิบัติตาม

กฎหมายจ้างงานคนพิการในเขตจงัหวดัสมทุรสาคร 2แห่ง 

มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยส าหรับคนพิการจ านวน 

20 ราย มอบเงินกองทุนกู้ ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ

ส าหรับคนพิการ จ านวน 42 ราย มอบกายอปุกรณ์ส าหรับ

คนพิการ รถสามล้อโยก จ านวน 5 คัน นอกจากนี ้มีการ

แสดงดนตรีของสมาคมพิการจงัหวดัสมทุรสาคร การแจก

ข้าว อาหาร ของท่ีระลกึ ซึง่ได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน อีกด้วย(thainews.prd.go.th 21 ธ.ค.61) 
 

“จุตนัินท์” ขอแรง เทควันโดช่วยพาราลิมปิก 

 พิมล ศรีวิกรม์  นายก

สมาคมกีฬาเทควันโด

แห่งประเทศไทย ควง 

“พาณิภัค วงศ์พัฒนา

กิจ” แชมป์โลก เข้าสวัสดีปีใหม่ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี" 

กรรมการรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริ

วเวอร่ี จ ากดั พร้อมยืนยนัร่วมมือ พาราลิมปิกไทย ช่วยกนั

พัฒนานักกีฬาเทควันโดคนพิการทีมชาติไทย ในทุกด้าน 

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศ

ไทย พร้อมด้วย นกักีฬาเทควนัโดทีมชาติไทย น าโดย “น้อง

เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ แชมปโลกคนล่าสุด , 

กานต์ธิดา แสงสิน นกัเทควนัโดสาวดาวรุ่ง รวมถงึ “โค้ชเช” 

เช ยอง ซอก ผู้ ฝึกสอนทีมชาติไทย เข้าสวสัดี และ อวยพร

ปีใหม่ พร้อมขอบคุณ "จุตินันท์ ภิรมย์ภกัดี" กรรมการรอง

กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ใน

ฐานะผู้สนบัสนุนมาสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย 

ท่ีส านักงานใหญ่ บุญรอดฯ  ด้าน “บ๊ิกนิดหน่อย” จุตินนัท์ 

ภิรมย์ภักดี  กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องของแสดงความช่ืนชม

สมาคมเทควนัโดฯ ,นักกีฬา ,สตาฟฟ์โค้ช ทุกคนท่ีในปีท่ี

ผ่านมาสามารถท าผลงานได้อย่างยอดเย่ียม พร้อมสร้าง

ช่ือเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย  ในขณะนี ้

เดียวกัน ตนในฐานะประธานคณะกรรมการพาราลิมปิก

แห่งประเทศไทย ให้การยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือ

ระหว่างพาราลิมปิกไทย กับ สมาคมกีฬาเทควันโดฯ 

เน่ืองจากปัจจุบนัทางพาราลิมปิกสากล ได้เร่ิมมีการบรรจุ

การแข่งขันกีฬาเทควันโดของคนพิการมากขึน้ท าให้ใน

อนาคตเราคงต้องมีการขอความร่วมมือของสมาคมเทควนั

โดทัง้ในเร่ืองสถานท่ีการฝึกซ้อม หรือ สตาฟฟ์โค้ชเพ่ือมา

ช่วยฝึกสอนนกักีฬาเทควนัโดคนพิการของไทยด้วย ซึง่ตน

คิดน่าจะช่วยพัฒนานักกีฬาเทควนัโดคนพิการไทยได้ ถึง

มากท่ีสดุ ขณะท่ี นายกสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศ

ไทย ให้ค ามัน่ว่า  เร่ืองความมือกับ พาราลิมปิกไทย ทาง

สมาคมกีฬาเทควันโด มีความยินดีและเต็มใจอย่างย่ิงท่ี

เข้าไปช่วยพฒันานกักีฬาเทควนัโดคนพิการอย่างเตม็ใจใน

ทุกด้านโดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใด(banmuang.co.th 23 

ธ.ค.61) 

 

 



๑๑ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

พกิารแล้วไงขอใช้ใจเยบ็ผ้า 
 'สาวตาบอด'สนเข็มเยบ็ฮิญาบ 

 

สาวนราธิวาส ไม่ยอมให้โชคชะตามาก าหนดชีวิต 

ตาบอดทัง้ 2 ข้าง แต่ฝึกฝนจนสนเข็มเย็บปัก "ฮิญาบ" ได้

แม่นย าแถมสวยงาม ช่วยจุนเจือครอบครัว ย า้ข้อคิด ตา

บอดแล้วไง ขอใช้หัวใจเย็บผ้าก็ได้ ความพิการไม่สามารถ

ก าหนดโชคและชีวิตได้เร่ืองนีเ้กิดขึน้เมื่อวันท่ี 21 ธ.ค. 

ผู้สื่อข่าวได้ลงพืน้ท่ีไปยังบ้านเลขท่ี 550 บ้านตนัหยง หมู่ 

10 ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส เพราะได้รับข้อมลูว่า

มีหญิงตาบอดใจสดุทรหด จบัเข็มเย็บผ้าหาเลีย้งตนเองได้

อย่างไม่น่าเช่ือ กระทั่งพบ น.ส.รอยะห์ เจ๊ะแม อายุ 44 ปี 

ซึง่มีดวงตาบอดทัง้ 2 ข้าง ก าลงันั่งปักผ้าคลุมศีรษะ หรือ 

ฮิญาบ ท่ีสุภาพสตรีชาวมุสลิมใช้ส าหรับคลุมผมอยู่พอดี 

จึงเข้าไปพูดคุยสอบถาม ขณะเดียวกันจากการสังเกตุ

พบว่าท่าทางการเย็บเหมือนคนปกติทั่วไป ไม่ได้เงอะงะ

หรือจิม้ผิดจิม้ถูกอะไรด้วย พอพดูคยุได้สกัพกั น.ส.รอยะห์ 

ก็ได้โชว์การร้อยเส้นด้ายเข้ารูเข็ม ซึง่แม่นย าเหมือนตาเห็น

มาก โดยเจ้าตวัก็ยิม้รับในค าช่ืนชม ก่อนจะเปิดเผยวา่ มีพ่ี

น้องรวม 5 คน เดิมทีก็มีดวงตาปกติเหมือนกบัคนทัว่ไป แต่

ตอนอายุ 8 ขวบ ได้เล่นซุกซนจนมีสิ่งผิดปกติเข้าไปใน

ดวงตา จงึรีบไปบอกพ่อกบัแม ่จากนัน้ก็เอาน า้สะอาดล้าง

ตา แม้จะดีขึน้แต่ยังไม่หายระคายเคือง ทนมา 3 วนั จน

ดวงตาเร่ิมแสบร้อน แม่เลยพาไปพบแพทย์ ถึงรู้ว่าดวงตา

ทัง้ 2 ข้าง ติดเชือ้ และให้ยามารักษาตามอาการ ท่ีสดุแล้ว

ดวงตาก็ค่อยๆเลือนรางและบอดสนิทในท่ีสุด "เราท าใจ

ไม่ได้เลยท่ีตาบอด ใช้ชีวิตแบบเบ่ือหน่าย เป็นภาระให้พ่อ

แม่ท่ีรับจ้างกรีดยางมาตลอด เน่ืองจากค่ากรีดยางก็น้อย

นิด กระทัง่ตอนอายุ 25 ปี ถึงเพ่ิงมาคิดได้ รู้สกึอยากฮึดสู้

กบัชีวิต รู้สกึว่าตาบอดแล้วไง ท าไมต้องยอมแพ้ ก่อนจะรู้

ว่ามีเพ่ือนบ้านรับจ้างเย็บผ้าคลมุศีรษะ ได้ค่าจ้างผืนละ 2 

บาท จึงตดัสินใจขอลองเย็บด้วย มนัยากมาก อย่าว่าแต่

ตอนเย็บเลย แค่เอาด้ายเข้ารูเข็มยังล าบาก แต่ไม่ท้อเมื่อ

เราฮึดสู้ ไปแล้ว ค่อยๆฝึกฝน ค่อยๆท าจนในท่ีสดุก็ช านาญ 

ปัจจุบนัเย็บปักผ้าคลมุศีรษะลายตา่งๆให้เสร็จได้ภายใน 1 

วนั" น.ส.รอยะห์ เผยอีกว่า ตนมีเคล็ดลบัคือใช้หัวแม่เท้า

หนีบปลายของผ้าคลมุให้ตงึ แล้วใช้นิว้เป็นตวัวดัระยะห่าง

ของลกูปัดแต่ละช่อให้เท่าๆกนั ก่อนจะเย็บลกูปัดท่ีร้อยใส่

ไว้ในรูเข็มติดกบัผ้าคลมุผม ซึง่มีความสวยงามไม่แตกต่าง

กบัคนตาดีๆ รายได้อยู่ตามความยากง่ายของลวดลาย ตก

ผืนละ 12 บาทขึน้ไป สร้างรายได้ต่อเดือน 300 - 400 บาท 

นอกเหนือจากเงินผู้ พิการท่ีได้รับต่อเดือน 800 บาท ท่ี

ดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆให้พ่อแม่เลีย้งดูไปตลอดชีวิต อยาก

ฝากถึงผู้ พิการตาบอดทุกคนว่า เรายังมีชี วิต ยังมีลม

หายใจ ลองดูลองท ากันสกัตัง้ ตาบอดแล้วไง จ าเป็นท่ีใจ

ต้องบอดด้วยหรือ อย่างตนเมื่อมองไมเ่ห็นก็ขอใช้หวัใจเย็บ

ผ้า หากผู้มีจิตกุศลรู้สึกช่ืนชมสาวตาบอดใจสู้ และอยาก

ร่วมมอบทุนในการด ารงชี วิต สามารถติดต่อพูดคุย

สอบถามการช่วยเหลือได้ท่ีเบอร์ของ น.ส.รอยะห์ 080-

863-8317(เดลินิวส์ออนไลน์ 21 ธ.ค.61) 



๑๒ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

น าร่องผุดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมคนพกิารทุกมิต ิ

นางธนาภรณ์ พรม

สวุรรณ อธิบดีกรม

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก.เตรียมเปิดศูนย์

เรียนรู้นวตักรรมเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

คนพิการ น าร่องบริเวณพืน้ท่ี พก.บ้านราชวิถี เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการใน

ทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศนูย์วนัท่ี 27 ธ.ค.นี ้ ศนูย์

ดังกล่าวแบ่งเป็น 5 โซนประกอบด้วย 1.ศูนย์บริการคน

พิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดียว 2.โซนนวตักรรมการเรียนรู้

ด้านคนพิการ/แสดงข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้  3.โซน

นวตักรรมท่ีอยู่อาศยั/บ้านจ าลองคนพิการ 4.โซนนวตักรรม

ด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการและร้าน 60 พลัส เบ

เกอรี และ 5.โซนนวตักรรมออกแบบท่ีเป็นสากล และศนูย์

ฝึกอบรม อนาคตจะขยายจดัตัง้พืน้ท่ีอื่นเพ่ิมขึน้ อธิบดี พก.

กล่าวด้วยว่า ศนูย์บริการคนพิการจงัหวดั ซึง่ปัจจุบันมีอยู่ 

75 จังหวัดซึ่งใช้พืน้ท่ีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด (พมจ.)  ซึ่งอยู่ ในศาลากลางจังหวัด

ด าเนินงาน ขณะนี ้พก.ได้จัดหาพืน้ท่ีเพ่ือจดัตัง้เป็นศนูย์ท่ี

เป็นเอกเทศใน 15 จงัหวดัน าร่อง ปี 2563 จะจดัสร้างเสร็จ

และให้บริการได้ อนาคตจะพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ

จั ง ห วั ด เ ห ล่ า นี ้ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ เ รี ย น รู้ น วั ต ก ร ร ม ฯ .

(thairath.co.th 24 ธ.ค.61) 

มอเตอร์ไซค์คว ่าเส้นเลือดสมอง 
ฉีกตาพกิารรักษาหายได้ 

 

อบุตัิเหตมุอเตอร์ไซค์บนท้องถนนโดยปกติจะพบ

กนัอยู่เสมอ ภยนัตรายท่ีเกิดโดยทัว่ไปจะพบบาดแผลตาม

ตวั ใบหน้าและศีรษะ เป็นเพียงเลก็น้อยก็ท าแผลแล้วว่ิงกนั

ตอ่ไป อบุตัิเหตมุอเตอร์ไซค์บนท้องถนนโดยปกติจะพบกนั

อยู่เสมอ ภยนัตรายท่ีเกิดโดยทัว่ไปจะพบบาดแผลตามตวั 

ใบหน้าและศีรษะ เป็นเพียงเล็กน้อยก็ท าแผลแล้วว่ิงกัน

ตอ่ไป ท่ีมากไปกวา่นัน้ก็มาเร่ืองศีรษะ ถ้าถูกกระแทกแรงก็

จะมีบาดแผลท่ีศีรษะ สมองกระทบกระเทือนตกเลือดใน

สมอง ท่ีอาการเล็กน้อยไปจนถึงไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิต 

เป็นเร่ืองของเส้นเลือดสมองฉีกขาด แล้วตกเลือด เลือดท่ี

ออกมาไปกดศนูย์ประสาทต่าง ๆ ท าให้ไม่รู้สึกตวั เป็นอมั

พฤกษ์อมัพาต จนถึงตายได้ เส้นเลือดฉีกขาด ท่ีจะคุยใน

วนันีเ้ป็นเร่ืองของเส้นเลือดในสมองหลงัดวงตาฉีกขาดเป็น

เส้นเลือดแดง ช่ือ carotid artery ถูกแรงกระแทกฉีกขาด

ไม่มาก ท าให้เลือดออก มาพุุ่งไปรวมกับเส้นเลือดด าท่ี

อยู่ล้อมรอบ ผลท่ีเกิดขึน้ท าให้ดวงตาข้างนัน้ท่ีอยู่ใกล้กับ

เส้นเลือด ตาบวม แดง และโปนออกมา ท าให้ตามวัมอง

อะไรไม่ค่อยเห็น ท่ีส าคัญเส้นเลือดเส้นนีอ้ยู่ ใกล้กับ

ประสาทหูท่ีคอยรับเสียงด้วย ท าให้ได้ยินเสียงฟู่  ๆ คล้าย

น า้พไุหลอยู่ในห ูท าให้ร าคาญอยู่ตลอด เรียกปรากฏการณ์



๑๓ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

อนันีว้่า carotid cavernous fistula มองเผิน ๆ นึกว่าเป็น

โรคของดวงตา แพทย์ทางตาตรวจตาพบสิ่งผิดปกติ แต่

กระจกตา เลนส์ จอประสาทตาเป็นปกติดีทุกอย่าง คนไข้

จะทุกข์ทรมานอย่างมากท่ีต้องฟังเสียงฟู่  ๆ อยู่ในหูอยู่

ตลอด ท าให้เสียสุขภาพจิตอย่างมาก กายวิภาคของเส้น

เลือด เส้นเลือดแดงเส้นนี ้carotid artery จะวิ่งอยู่ในสมอง

หลงัดวงตา มีอยู่ช่วงหนึ่งจะว่ิงเข้าไปในกลุ่มของเส้นเลือด

ด า คือเส้นเลือดด าล้อมรอบอยู่ เม่ือเกิดอบุตัิเหตกุระทบถึง

เส้นเลือดแดง เส้นเลือดแดงเกิดแตกขึน้มา จะไหลเข้าไป

รวมกบัเส้นเลือดด า ท าให้เกิดเป็นเสียงขึน้มาจึงได้ยินเสียง

ฟู่  ๆ ส่วนผลจากแรงกระแทกอุบัติเหตุก็ท าให้ตาบวมแดง 

โปน และมองอะไรไม่ค่อยชัด เป็นผลตามมา  ตัวอย่าง

คนไข้ ชายอายุ 50 ปี ข่ีมอเตอร์ไซค์เกิดอบุตัิเหตลุ้ม ศีรษะ

กระแทกพืน้ด้านซ้าย แต่ยงัรู้สกึตวัดี ตามองเห็นเป็นปกติ 

แต่พอต่อมาราว 1 อาทิตย์ ตาเร่ิมมัว แดง และค่อยโปน

ออกมา พร้อมกบัได้ยินเสียงฟู่  ๆ ตามมา ได้มาตรวจท่ี รพ.

ราชวิถี แพทย์ทางจักษุพบตาผิดปกติ จึงได้ส่งปรึกษา

มายังแผนกศัลยกรรมประสาท นพ.สุจินต์ รุจิเมธาภาส 

ศัลยแพทย์ทางประสาทได้ตรวจหาสาเหตุโดยเอกซเรย์

พร้อมฉีดสีเข้าทางเส้นเลือด ตรวจพบรอยฉีกขาดของเส้น

เลือดแดงในสมองหลงัดวงตาด้านซ้าย เลือดแดงพุุ่งออก

มาผสมกับเลือดด าบริเวณนัน้ จึงท าให้เกิดเสียงดังฟู่  ๆ 

ขึน้มา ใสบ่อลลนูอดุรอยร่ัว คณุหมอสจิุนต์สนใจงานด้านนี ้

มากได้ไปฝึกการรักษากับ นพ.  ดิลก ตันทองทิพย์  

ศัลยแพทย์ทางประสาท ณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระ

เกียรติ จนคล่อง จึงมีความมัน่ใจท่ีจะรักษาคนไข้รายนีไ้ด้ 

วันท าการรักษา คุณหมอดิลกก็มาช่วยเป็นก าลังใจให้ 

วิธีการก็ใส่สายยางเข้าทางเส้นเลือดแดงท่ีขาหนีบด้านขวา 

ใส่สายขึน้ไปพร้อมฉีดสีจนถึงรอยร่ัวของเส้นเลือด carotid 

artery ต่อจากนัน้ค่อยฉีดบอลลูนเล็กให้เข้าไปอุดรูร่ัว ลูก

แรกไม่อยู่ก็ค่อย ๆ ใส่เข้าไปใหม่ จนอดุรูร่ัวได้ส าเร็จ แผนก

นี ้นพ.อนันต์ อนันทนันดร เป็นหัวหน้าภายใต้หัวหน้า

ภาควิชาศัลยศาสตร์ นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา ผู้ ให้การ

สนบัสนุนมาตลอด อาการหลงัการรักษา วนัรุ่งขึน้ผมได้ไป

เย่ียมคนไข้ สบายใจขึน้มากท่ีเสียงฟู่  ๆ ท่ีได้ยินตลอดเวลา

ได้หายไป ส่วนอาการทางตา ตาแดงก็ลดน้อยลง คาดว่า

อีกไม่นานอาการทางตาเร่ืองตาแดงตามวัและตาโปน จะ

ค่อยคลายหายไป นับเป็นความส าเร็จ ของการรักษาราย

แรกของแผนกศลัยกรรมประสาทในการรักษาโรคนี ้และ

คงจะมีคนส่งมาให้ท าอีก เป็นของใหม่ส าหรับการรักษาท่ี 

รพ.ราชวิถี โรงพยาบาลอื่น ๆ ท่ีเขาท ากันเป็นประจ าก็ถือ

เป็นเร่ืองธรรมดาไป ซึง่ต้องขอชมคณุหมอสจิุนต์ ผู้บุกเบิก

ตัง้ใจท าจนเป็นผลส าเร็จในรายแรกและคงจะมีมาให้ท า

อีกไปเร่ือย ๆ คนไข้ตาโปนแดง มวั และได้ยินเสียงฟู่  ๆ จาก

อบุตัิเหตมุอเตอร์ไซค์ ท าให้เส้นเลือดในสมองฉีกขาด เลือด

แดงพุ่งออกไปรวมกับเลือดด าท าให้เกิดเป็นเสียงขึน้มา 

ทางศลัยกรรมประสาท รพ.ราชวิถี ได้ให้การรักษาโดยใช้

บอลลนูใสเ่ข้าไปอดุรูร่ัวส าเร็จ อาการต่าง ๆ ท่ีกลา่วมาก็ได้

คอ่ย ๆ หายไป ท่านใดมีปัญหาเร่ืองนีก้รุณาติดต่อ คณุชนิ

ดาภา สขุเจริญ 0-2354-8077(เดลินิวส์ออนไลน์ 23 ธ.ค.) 
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สพร.19 เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือ 
 พัฒนาช่างเคร่ืองช่วยคนพกิาร 

สพร. 19 เชียงใหมร่่วมกบั

มลูนิธิขาเทียม ในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราช

ช น นี  ฝึ ก อ บ ร ม ต า ม

โครงการพัฒนาช่าง เค ร่ืองช่วยคนพิการ  ประจ า ปี

งบประมาณ 2562 และติดตามสถานภาพการมีงานท า มี

รายได้ท่ีมั่นคง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนโยบาย 

Thailand 4.0 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

เปิดฝึกอบรม หลกัสตูรยกระดบัฝีมือ สาขาการพฒันาช่าง

เคร่ืองช่วยคนพิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 12 

ชัว่โมง เป็นการให้ความรู้ ยกระดบัฝีมือ เก่ียวกบันวตักรรม

ใหม่ของขาเทียม ปัญหาและอุปสรรคในการท าขาเทียม 

สนับสนุนให้ช่างเคร่ืองช่วยคนพิการได้เพ่ิมพูนความรู้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานในโรงงานขาเทียม 

ตลอดจนสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการพฒันามาตรฐาน

ช่างให้สูงขึน้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ พิการขาขาดท่ีเข้ารับ

บริการขาเทียมให้ได้รับขาเทียมสวมใส่ท่ีดี มีคุณภาพได้

มาตรฐานมากย่ิงขึน้ น าทีมโดยรองศาตราจารย์นายแพทย์

วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม พร้อมทีม

แพทย์และวิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตนวตักรรมขา

เทียม ร่วมให้ความรู้ในเร่ืองการเสริมลิ่มทางด้านในส าหรับ

ขาเทียมระดบัใต้เข่า และติดแป้นยึดเบ้าชนิดใหม่ส าหรับ

ขาเทียมระดบัเหนือเข่า ให้แก่ช่างเคร่ืองช่วยคนพิการ, นกั

กายภาพบ าบัด และช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ท่ีปฏิบัติงาน

ในโรงงานท าขาเทียมพระราชทานประจ าโรงพยาบาล

ชุมชนทั่วประเทศ (85โรงงาน)  รวมทั ง้สิ น้  123 คน 

ด าเนินการฝึกอบรมระหว่างวนัท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2561 

ณ มลูนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ถ.คนัคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

          นอกจากนีใ้นการฝึกอบรม ยังได้รับเกียรติจาก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

องคมนตรี และประธานกรรมการมลูนิธิขาเทียม ให้เกียรติ

บรรยายพิเศษเร่ือง "แนวคิดในการท างานส าหรับช่างท าขา

เทียมประจ าโรงงานขาเทียมพระราชทานให้มีคุณภาพ 

เป็นท่ีพึงพอใจของคนพิการขาขาด" และนายคมสนั ศกัด์ิ

โสภิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ อ านวยการสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ บรรยายพิเศษ "ความร่วมมือ

ตามโครงการพัฒนาช่ าง เค ร่ืองช่วยคนพิการ และ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเคร่ืองช่วยคน

พิการ เสริมสร้างการรับรู้และกระตุ้ นให้เกิดการพัฒนา

ม า ต ร ฐ า น ช่ า ง เ ค ร่ื อ ง ช่ ว ย ค น พิ ก า ร ใ ห้ สู ง ขึ ้น

(thaipr.net/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 24 ธ.ค.61) 
 

Call Center ผู้พกิารจากอุบัตเิหตุทางถนน 

 

ผู้ พิการจากอุบัติ เหตุทางถนนซึ่ งท าหน้า ท่ี

เป็น Call Center ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ ประสบภัย

จากรถ จ ากัด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร โดย
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ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์

การเกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้กบัตนเองเพ่ือเป็นอทุาหรณ์ให้แก่

นกัเรียนนกัศกึษา ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน 

เ พ่ือให้เกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภัย ให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยแก่

ตนเองและผู้ ร่วมทาง และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภยัทางถนนให้เกิดขึน้ในเดก็และเยาวชนตอ่ไป 

โดยกิจกรรมเสริมสร้างวินยัจราจรท่ีจดัขึน้นี ้มีเป้าหมายให้

คนไทยเสริมสร้างวินยัจราจรตัง้แต่เด็ก ให้รู้จกัการมีน า้ใจ 

ได้รู้สิทธิในการใช้ทางควรเอือ้อาทรต่อกัน ปัญหาสถิติ

จราจรก็จะลดลง ในงานอุน่ไอรักคลายความหนาว“สายน า้

แห่งรัตนโกสินทร์”บริเวณสนามฝึกถนนปลอดภัยอุ่นไอรัก 

ห น้ า พื น้ ท่ี ท าการส านักพระราชวัง  สนาม เสื อ ป่ า 

(banmuang.co.th/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 21 ธ.ค.61) 
 

สธ.ร่วมกับพม.ตัง้ศูนย์บริการคนพกิารรพ.32 แห่ง 

 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวง พม. จัดตัง้

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชี วิตคนพิการ  ในระดับอ า เภอ  น า ร่ องใน

โรงพยาบาล จ านวน 32 แห่ง นายแพทย์ยงยศ ธรรมวฒิุ ท่ี

ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวช

กรรมป้องกัน ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับความร่วมมือในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ ว่า   กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จดัตัง้ศนูย์บริการคนพิการทัว่ไปในโรงพยาบาล โดยเร่ิมน า

ร่องในโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือพฒันา

เป็นต้นแบบ จ านวน 32 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล

ชมุชน 29 แห่ง และโรงพยาบาลทัว่ไป จ านวน 3 แห่ง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้คนพิการในพืน้ท่ีห่างไกลได้

เข้าถึงสิทธิและสวดัิการ และการบริการภาครัฐ ขบัเคลื่อน

นโยบายผลกัดนัให้เกิดการด าเนินการจดับริการให้แก่คน

พิการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 เพ่ือสร้างโอกาส และ

คุ้มครองการมีงานท าของคนพิการอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการเอกชน 

ซึง่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัการจ้างงานคนพิการ

ในสดัสว่น 100 ตอ่ 1 ตามมาตรา 33 รวมทัง้การด าเนินการ

สร้างงานสร้างอาชีพตามมาตรา 35 ทัง้นี ้หลกัการจ้างงาน

คนพิการของกระทรวงสาธารณสขุมี 3 ลกัษณะดงันี ้1.การ

จ้างงานตามมาตรา 33 โดยกระทรวงสาธารณสุข

ด าเนินการจ้างเอง สามารถจ้างคนพิการได้ทุกประเภท 

แบบเต็มเวลาเป็นลูกจ้างประจ า จ่ายค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนหรือรายวนัตามอตัราคา่จ้างขัน้ต ่า ระยะเวลาการจ้าง

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.การจ้างตามมาตรา 35 โดยกระทรวง

สาธารณสุขจ้างเอง เช่น การให้สมัปทานแก่คนพิการหรือ

ผู้ ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในการ

ประกอบอาชีพ การจัดสถานท่ีในการจ าหน่ายสินค้าหรือ
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บริการ การจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ การ

ฝึกงานแก่คนพิการให้มีความรู้ทักษะท่ีน าไปประกอบ

อาชีพได้ เป็นต้น และ3.การจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 

33 และจ้างเหมาบริการคนพิการตามมาตรา 35 โดย

ประสานภาคเอกชน ทัง้มลูนิธินวตักรรมทางสงัคมและกรม

ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ(innnews.co.th/มูลนิธิ

พฒันาคนพิการไทย 22 ธ.ค.61) 
 

กรมกจิการผู้สูงอายุ ร่วมมอบของขวัญจากใจ พม. 

 

กรมกิจการผู้สงูอายุ ร่วมมอบของขวญัจากใจ พม. “สงัคม

ผู้สงูอาย ุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ”  นางสาวแรมรุ้ง วรวธั 

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สงูอาย ุร่วมแถลงข่าวมอบของขวญั

จากใจ พม. “สงัคมสงูอายุ เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ” มุ่ง

พฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายแุละคนทกุวยั และมอบ “บ้าน

ปันสุขเพ่ือผู้สูงอายุ” ในการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือสร้างท่ี

อยู่อาศยัให้ผู้สงูอาย ุเพ่ือการอยู่อาศยัอย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย ณ บริเวณโถงกลาง ชัน้ 1 กระทรวงการพัฒนา

สั ง คม แ ล ะ ค ว ามมั่ น ค ง ข อ ง มนุ ษ ย์  ส ะพ านข า ว 

กรุงเทพฯ  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมมอบของขวญัให้กับ

ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ สูงอายุ ภายใต้

แนวคิด “พม. เติมสขุ ทัว่ไทย 2562” (Fill with Happiness) 

ทัง้นี ้เพ่ือส่งความสขุให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่ว

ประเทศ  ซึ่งเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบ มาตรการขบัเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง 

สงัคมสูงอายุ โดยมี 2 มาตรการหลกัในการขบัเคลื่อนคือ 

มาตรการท่ี 1 การพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายุและคนทุก

วยั โดยด าเนินการในประเดน็เร่งดว่น ประกอบด้วย 1) การ

สร้างระบบคุ้มครองและสวสัดิการผู้สงูอายุ 2) ส่งเสริมการ

มีงานท าและมีรายได้ของผู้ สูงอายุ 3) ระบบสุขภาพเพ่ือ

รองรับสงัคมสงูอายุ 4) ปรับสภาพแวดล้อมชมุชนและบ้าน

ให้ปลอดภยักับผู้สงูอายุ 5) ธนาคารเวลาส าหรับการดูแล

ผู้สงูอายุของประเทศไทย 6) การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่น

ใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ  และมาตรการท่ี  2 

ยกระดบัขีดความสามารถสู่การบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 

ประกอบด้วย 1) ยกระดับความร่วมมือเสริมสร้างพลัง

สงัคมสูงอายุ 2) การปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ

ข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การท างานด้านผู้สงูอาย ุ3) ปฏิรูประบบ

ข้ อมู ล  เ พ่ื อ ขั บ เ คลื่ อ น ง าน ด้ านผู้ สู ง อ ายุ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 4) พลิกโฉมนวตักรรมเพ่ือลดความเหลื่อม

ล า้ในสังคมสูงอายุ ทัง้นี ้การด าเนินงานตามมาตรการ

ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ มี

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนหลายภาคส่วน ได้แก่ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 

ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมาย

ร่วมกนั คือ ผู้สงูอายุไทยเป็น Active Ageing เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้ สูงอายุ เป็น พฤฒพลัง ร่วมขับเคลื่อนการ

พฒันา เพ่ือน าพาสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน  



๑๗ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

 รวมถึงการมอบของขวญัเพ่ือความสุขใจในวยัสูงอายุอีก

ประการคือ บ้านปันสุขเพ่ือผู้ สู งอายุ การปรับปรุง / 

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัของผู้สงูอายุให้มีความเหมาะสมและ

ปลอดภัย เน่ืองจากวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ การเสื่อมถอยของร่างกาย การมองเห็น การได้

ยิน การได้กลิ่น การเคลื่อนไหวของร่างกายมีความช้าลง 

มือสั่น  จึงส่งผลท าให้การใช้ชีวิตและการท า กิจวัตร

ประจ าวนัไม่สะดวกสบาย ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเกิด

อุบัติเหตุได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งอุบัติเหตุท่ีควรระมัดระวัง

เป็นพิเศษ คือ การพลดัตกหกล้ม อนัเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท า

ให้ได้รับความบาดเจ็บ ความพิการ หรืออาจถงึขัน้เสียชีวิต 

จากรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการพลดัตกหก

ล้ม ส านกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค พ.ศ. 2555 พบว่า 

ผู้บาดเจ็บจากการพลดัตกหกล้มถงึร้อยละ 18.10 โดยสว่น

ใหญ่เป็นกลุ่มวยัสงูอายุ และพบว่าผู้สงูอายท่ีุเสียชีวิตจาก

การพลดัตกหกล้มเกือบ 1,000 คน ตอ่ปี หรือเฉลี่ยวนัละ 3 

คน โดยเกิดเหตุจากบริเวณภายในบ้านถึงร้อยละ 69.41 

ได้แก่ ห้องน า้ และห้องนอน ซึ่งมีลกัษณะพืน้ไม่เรียบ พืน้

ลื่น แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีราวจับ ห้องน า้เป็นแบบนั่ง

ยอง เป็นต้น โครงการของขวัญปีใหม่ 2562 “บ้านปันสุข

เพ่ือผู้สงูอายุ” เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม หรือสร้างท่ีอยู่อาศยั

ให้ผู้ สูงอายุ ท่ีมีฐานะยากจน ให้มีสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสมและปลอดภัย โดยด าเนินการจากงบประมาณ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก

ของผู้ สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จ านวน 1,000 

หลงั ประกอบด้วย ภาคกลาง 350 หลงั ภาคใต้ 157 หลงั 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 260 หลงั ภาคเหนือ 125 หลัง 

ภาคตะวันออก 70 หลัง และกรุงเทพฯ 38 หลัง โดยให้

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั 

76 จังหวัด และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้ สูงอายุ 12 แห่ง เป็นผู้ ด าเนินการโครงการดังกล่าว 

รวมทัง้ให้ภาคเอกชน หรือผู้สนใจ ร่วมกนัเป็นส่วนหนึ่งใน

การมีส่วนร่วมสนับสนุนการปรับปรุง/ซ่อมแซมดังกล่าว 

จ านวน 100 หลงั เพ่ือเป็นของขวญัปีใหม่ส าหรับผู้สงูอายุ

ทัว่ประเทศ ต่อไป สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี กรมกิจการ

ผู้ สูงอายุ (ผส.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2642 4337 หรือ 

เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สาย

ดว่น 1300 บริการฟรี 24 ชัว่โมง(banmuang.co.th/มลูนิธิ

พฒันาคนพิการไทย 24 ธ.ค.61) 
 

พม.เปิดศูนย์คนพกิาร 
รับบริการภาครัฐผ่านบัตร ปชช. 

 

พม.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้คนพิการ ให้ความรู้-นวตักรรม

ใหม่ทุกมิติ จ่อคิกออฟโครงการ" One Card All Rights" 

เช่ือมผู้ พิการ-หน่วยงานรัฐผ่านบตัรประชาชนใบเดียว เมื่อ

วันท่ี 24 ธ.ค. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรม

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

เปิดเผยว่า พก.เตรียมเปิดศนูย์เรียนรู้นวตักรรมเทคโนโลยี

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ น าร่องท่ีบริเวณ
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พืน้ท่ีพก.บ้านราชวิถี เพ่ือเป็นศูนย์กลางส าหรับจัดแสดง 

และถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในทุกมิติ เป็นแหล่ง

เรียนรู้และสร้างความเข้าใจความพิการด้านนวัตกรรม

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องและเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นแหล่ง

รวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับคนพิการ  โดย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็น

ประธานพิธีเปิดศูนย์ในวันท่ี 27 ธ.ค.นี  ้"ศูนย์ดังกล่าว

แบ่งเป็น 5 โซนประกอบด้วย 1. ศนูย์บริการคนพิการแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จดุเดียว ทัง้การขึน้ทะเบียนคนพิการ การกู้ ยืม

เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ การ

ปรึกษาหารือด้านตา่งๆ 2.โซนนวตักรรมการเรียนรู้ด้านคน

พิการ/แสดงข้อมูลผลงานวิจัย วิชาการ องค์ความรู้ โดย

แยกประเภทความพิการด้านต่างๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีมาช่วย

ในการสื่อสารท่ีเข้าถึงคนพิการแต่ละประเภท รวมทัง้ให้

ค าปรึกษาถึงทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตวัให้เข้ากับ

สภาพ แวดล้อมส าหรับคนพิการ การฝึกอาชีพ การทดลอง

และประเมินการใช้อุปกรณ์ความพิการชนิดต่างๆ ให้

เหมาะสม 3.โซนนวตักรรมท่ีอยู่อาศยั/บ้านจ าลองคนพิการ 

4.โซนนวัตกรรมด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการและ

ร้าน 60 พลสั เบอเกอร่ี และ 5.โซนนวัตกรรมออกแบบท่ี

เป็นสากล และศนูย์ฝึกอบรม และอนาคตจะขยายจดัตัง้ใน

พืน้ท่ีอื่นๆ เพ่ิมขึน้" นางธนาภรณ์ กล่าว  นางธนาภรณ์ 

กล่าวต่อว่า ส าหรับศนูย์บริการคนพิการจงัหวดัซึง่ปัจจุบนั

มีอยู่ 75 จังหวัดทั่วประเทศโดยใช้พืน้ท่ีของพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์จังหวดั (พมจ.) ซึ่งอยู่ในศาลา

กลางจังหวัดด าเนินงาน ขณะนีไ้ด้มีการจัดหาพืน้ท่ีเพ่ือ

จดัตัง้เป็นศนูย์ท่ีเป็นเอกเทศใน 15 จงัหวดัน าร่อง คาดว่า

ภายในปี 2563 น่าจะจัดสร้างเสร็จและให้บริการได้ และ

ในอนาคตก็จะพัฒนาศูนย์บริการคนพิการจังหวดัเหล่านี ้

ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพ่ือคนพิการ  นอกจากนีใ้นวนัท่ี 25 ธ.ค.นีพ้ก.จะมี

การลงนามความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ใน

การขับเคลื่อนโครงการ One Card All Rights เพ่ือให้คน

พิการท่ีขึน้ทะเบียนกบัพก.สามารถน าบตัรประชาชนเพียง

ใบเดียวเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่

จ าเป็นต้องใช้บัตรคนพิการ ขณะนีพ้ก.ได้มีการเช่ือมโยง

ข้อมูล ร่วมกันกับกรมการปกครอง และส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้ว คาดว่าจะ

สามารถใช้บริการบัตรประชาชนเพียงใบเดียวได้ตัง้แต่

ปลายเดือนธ.ค.นี(้เดลินิวส์ออนไลน์/มลูนิธิพฒันาคนพิการ

ไทย 24 ธ.ค.61) 
 

กกต.สรุปผลเลือกส.ว.ระดับจังหวัด  
ย า้ตัดสิทธ์ิทันทีหากรายงานตัวระดับประเทศช้า 

 

ผลการเลือกสมาชิกวฒิุสภา(ส.ว.) ระดบัจังหวดั 

ท่ีมีการเลือกพร้อมกันทั่วประเทศไปเมื่อวันเสาร์ พ.ต.อ.

จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้

(กกต.) เปิดเผยว่า มีผู้ ได้รับเลือกเป็นส.ว.ระดับจังหวัด 

ทัง้สิน้ 2,746 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,116 คน และเพศ

หญิง 630 คน แบ่งเป็นการสมัครด้วยตัวเอง 2,294 คน 



๑๙ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

และสมัครผ่านการเสนอช่ือโดยองค์กร 452 คน ทัง้นี ้5 

จังหวัดท่ีมีผู้ ได้รับเลือกเป็นส.ว.ระดับจังหวัด มากท่ีสุด 

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร , นครราชสีมา, ราชบุรี, 

ปทุมธานี และสงขลา โดยกรุงเทพฯ มีส.ว.ระดับจังหวัด 

มากท่ีสดุในประเทศ จ านวน 74 คน สว่น 5 จงัหวดัท่ีมีส.ว.

ระดบัจังหวดั น้อยท่ีสุด ได้แก่ จ.บึงกาฬ, สิงห์บุรี, ชุมพร, 

นครนายก และจ.พังงา โดยจ.บึงกาฬ เป็นจังหวัดท่ีมีผู้

ได้รับเลือกเป็นส.ว. ระดับจังหวัด น้อยท่ีสุดเพียง 12 คน

เท่านัน้  ด้านกลุ่มอาชีพท่ีมีผู้ ได้เป็นส.ว.ระดบัจงัหวดั มาก

ท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มสตรี ผู้ สูงอายุ คนพิการฯ 

จ านวน 383 คน, กลุ่มการศกึษาและการสาธารณสขุ 346 

คน และกลุ่มอาชีพกสิกรรมฯ จ านวน 336 คน ทัง้นี ้การ

เลือกส.ว. ระดับประเทศ จะมีขึน้ในวันท่ี 27 ธันวาคมนี ้

ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่จะคดัให้เหลือ 200 คนสดุท้าย 

จากนัน้จะชะลอเร่ืองไว้ 5 วัน เพ่ือรอค าร้องคดัค้าน แล้ว

วนัท่ี 2 มกราคม 2562 จะสง่ช่ือส.ว. 200 คนให้คณะรักษา

ความสงบแห่ งชาติ ( คสช . )  คัด เหลือ  50 คนต่อ ไป 

เลขาธิการกกต. ระบุว่า การเลือกส.ว.สองรอบ ยังพบ

ปัญหาผู้ เข้ารับการเลือกมารายงานตวัช้า จึงขอย า้เตือนผู้

ท่ีจะเข้าเลือกส.ว.ระดบัประเทศ วา่จะต้องมารายงานตวัให้

ทันก่อนเวลา 09.00น. หากช้าไปแค่นาทีเดียวก็จะถูกตัด

สิทธ์ิทนัที และจะไม่มีการอนุโลมใดๆทัง้สิน้ นอกจากนี ้ยงั

พบปัญหาการเขียนเลขเลือกผู้สมคัรส.ว. เป็นเลขไทย ซึ่ง

ผิดกฎหมายท่ีต้องใช้เฉพาะเลขอารบิกเท่านัน้ เพ่ือป้องกนั

การฮัว้กนั พร้อมท าความเข้าใจด้วยวา่การจบัสลากเพ่ือหา

ผู้ เข้ารอบในกรณีท่ีผู้ เข้ารับการเลือกได้คะแนนเท่ากนัเป็น

วิธีปฏิบตัิท่ีมีมานานแล้ว ไมไ่ด้เพ่ิงมีในการเลือกส.ว. ครัง้นี ้

(js100.com/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 24 ธ.ค.61) 

“นักกีฬาพาราไทย” ยกทัพเข้าสวัสดีปีใหม่ “สิงห์” 

 

“นักกีฬาพาราไทย” ยกทัพเข้าสวัสดีปีใหม่ “สิงห์” “จุ

ตินนัท์” อวยพรให้ทุกคนพบแต่ความสขุตลอดปี 62 คณะ

นกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย ประกอบด้วย ทีมนักกีฬาวนั

วีลแชร์ เรซซิ่ง,วีลแชร์ ฟันดาบ, ว่ายน า้,ยกน า้หนกั,ยิงปืน, 

เทเบิลเทนนิส และ แบดมินตนั น าโดย ประวตัิ วะโฮรัมย์ , 

เรวตัร์ ต๋านะ, สายสุนีย์ จ๊ะนะ, รุ่งโรจน์ ไทยนิยม และอีก

มากมายร่วมกว่า 40 ชีวิต เข้าสวสัดีปีใหม่ “บ๊ิกนิดหน่อย” 

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด ในฐานะผู้สนับสนุน และ 

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ท่ี

พิพิธภณัฑ์สิงห์ บริษัท บญุรอดบริเวอร่ี จ ากดั ย่านสามเสน 

เมื่อวันท่ี 25 ธ.ค. ท่ีผ่านมาโดยบรรยากาศเป็นอย่าง

อบอุ่น  ด้าน “บ๊ิกนิดหน่อย” จุตินนัท์ ภิรมย์ภกัดี ได้กล่าว

ขอบคุณพร้อมให้โอวาททีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย

ทัง้หมดว่า “ ก่อนต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนท่ีเสียสละ

เวลาเพ่ือมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมพร้อมกับได้สร้างช่ือเสียง

ให้กบัประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ืองมาตลอดในช่วงหลายปี

ท่ีผ่านมา และในวาระดิถีขึน้ปีใหม่ในปีนีจ้นขออวยพรให้

ทุกคนประสบแต่ความโชคดี และมาสุขภาพแข็งแรง เพ่ือ

ท าผลงานประสบความส าเร็จและสร้างช่ือเสียงให้กับ

ประเทศไทยตอ่ไปนานๆ”(banmuang.co.th 25 ธ.ค.61) 



๒๐ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

เดก็ชายอินโดฯพกิารขาลีบ  
เดนิด้วยมือไปโรงเรียนทุกวัน 

 

นกัเรียนชัน้ประถมปีท่ี 3 ชาวอินโดนีเซียเร่ิมต้นการเดินทาง

ไปโรงเรียนทุกวันด้วยเป้สะพายหลังและมือสองข้างมี

รองเท้าแตะสวมเอาไว้กันความร้อนจากพืน้ ส านักข่าวเอ

เอฟพีรายงานจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อวนัท่ี 20 ธ.ค.ว่า 

ถือไม่ธรรมดาส าหรับส าหรับเด็กชายวยัเพียง 8 ขวบท่ีช่ือ 

“มูคลิส อับดุล โฮลิค” นักเรียนชัน้ประถมปีท่ี 3 ซึ่งมี

ร่างกายพิการขาลีบเล็ก สงูเพียงแค่เอวของเพ่ือนยามเมื่อ

ยืนเทียบกัน อยู่กับแม่ในกระต๊อบหลงัเล็กในหมู่บ้านแห่ง

หนึง่ในจงัหวดัเวสต์ชวาของอินโดนีเซีย แตเ่ขาต้องเดินทาง

ไปโรงเรียนทุกวัน ผ่านเส้นทางท่ีเป็นเขาและสะพานไม้

เก่าๆ ด้วยสองมือท่ีสวมรองเท้าแตะเอาไว้ส าหรับกนัความ

ร้อนจากพืน้ ขณะท่ีขาก็มีรองเท้าสวมเหมือนกันแต่ก็ลอย

อยู่กลางอากาศพร้อมกบัเป้สะพายหลงั เร่ืองราวการสู้ ชีวิต

ของเด็กชายโฮลิคเป็นท่ีประทบัใจของผู้คนในการเป็นคนสู้

ชีวิตแม้ร่างกายจะพิการ จับใจผู้ คนทั่วอินโดนีเซียท่ีมี

ประชากร 260 ล้านคน ส่งผลให้เด็กชายโฮลิคได้มีโอกาส

เข้าพบกับประธานาธิบดีโจโค วิโดโด หลังสื่อมวลชนได้

น าเสนอเร่ืองราวของเขาโดยเฉพาะเร่ืองการเดินทางไป

โรงเ รียนทุกวัน จากบ้านไปโรงเ รียนไปกลับคิดเป็น

ระยะทางเกือบ 6 กม.โดยใช้สองมือพาตวัเองเดินทางไป 

แม่ของเด็กชายโฮลิคือนางปิปินบอกว่า ถนนก็ชันแต่ลูก

ชายของเธอก็ยังเดินด้วยมือไปโรงเรียนทุกวนั ซึ่งถ้าเธอมี

เงินก็คงจะจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่ง แต่ลูกชายก็ไม่

เคยปริปากบ่น ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดร้อนอย่างไร เขาก็

ยังไปโรงเรียนทุกวัน  เด็กชายโฮลิคได้มีโอกาสพบกับ

ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด เม่ือวนัท่ี 3 ธ.ค.ท่ีผ่านมาในวนั

คนพิการสากล ซึ่งประธานาธิบดีวิโดโดได้เปิดเผยว่า เขา

ได้ถามเด็กชายโฮลิคว่าอยากได้อะไรบ้างหรือไม่จากเขาผู้

เป็นประธานาธิบดี ซึ่งเขาก็คิดว่า เด็กชายคงอยากได้

ของขวัญ แต่ค าตอบคือเด็กชายไม่ต้องการอะไรทัง้นัน้ 

เ ด็ ก ชายบอกแต่ เ พี ย ง ว่ า  ต้ อ งการ เ รี ยนถึ ง ร ะดับ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ มี ค ว า ม สุ ข ม า ก ท่ี ไ ด้ พ บ กั บ

ประธานาธิบดีวิโดโดซึ่งเป็นไอดอลของเขาเลยทีเดียว 

นอกจากนัน้เด็กชายยังมีความใฝ่ฝันมากมายท่ีบอกกับ

ประธานาธิบดีวิโดโดว่า อยากเป็นนักดับเพลิง เป็นหมอ

และนักบินอวกาศ(เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคน

พิการไทย 20 ธ.ค.61) 
 

ฟูจิตสึร่วมแบ่งปันเพ่ือผู้พิการในองค์กรการกุศล 

 เมื่อเร็วๆนี ้บริษัท ฟู

จิตสึ (ประเทศไทย) 

จ ากดั น าโดย คณุ กฤ

ตินี ศิวะกุล หัวหน้า

กลุ่มทรัพยากรบุคคลและการจัดการ และ คณุ มนัสนนัท์ 

พงษ์วฒิุธรรม ฑตูสนัถวไมตรีเพ่ือสง่เสริมสิทธิและโอกาสผู้

พิการประจ า บริษัทฯ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้

จัดกิจกรรมแบ่งปันน า้ใจ (A Day for All) เพ่ือยกย่องวัน

คนพิการสากล และเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของ 



๒๑ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด โดยรวบรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ ต่างๆ 

ทัง้หมดจ านวน 373 ชิน้ เ พ่ือแบ่งปันให้กับผู้ พิการใน

องค์กรการกุศล 3 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนา

คนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี สถานเลีย้งเด็ก

ก าพร้าวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง และสถาน

สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง จังหวัด 

นครราชสีมา ทัง้นีกิ้จกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเน่ือง

เพ่ือบรรลวุาระ IDPD ในปี ค.ศ. 2030 โดยให้ค ามัน่วา่ "จะ

ไม่มีใครท่ีถูกทิง้ไว้โดยล าพัง" ตามนโยบายค่านิยมองค์กร

ของบริษัทฟูจิตสึซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการบริหารงานและ

ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล และค านึงถึงความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา 
 

ช่ืนชมต ารวจช่วยคนพกิารข้ามถนน 

ผู้ สื่อข่าวรายงาน

วา่ จากท่ีมีการแชร์

ภ า พ เ จ้ า ห น้ า ท่ี

ต ารวจจราจร สภ.

สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งก าลงัปฎิบัติหน้าท่ีอ านวยความ

สะดวกด้านงานจราจรบริเวณหน้าศาลหลักเมืองสวรรค์

โลก ถนนจรดวิถีถ่อ ต.เมือง สวรรค์โลก ขณะก าลงัช่วยเข็น

รถให้ผู้ พิการข้ามถนน ซึ่งได้รับเสียงช่ืนชมจากชาวบ้าน

และในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก  ดังนัน้เมื่อเวา

11.00น.วันท่ี26ธ.ค.ผู้ สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปยังบริเวณ

ศนูย์จราจร ซึ่งตัง้อยู่บริเวณศาลหลงัเมืองสวรรค์โลก เพ่ือ

พบกับ ร.ต.อ.สมโภชน์ คงนาน ต าแหน่ง รองสว.จราจร 

สภ.สวรรคโลก เพ่ือพูดคุยสอบถามเร่ืองราวกับ ร.ต.อ.

สมโภชน์ ร.ต.อ.สมโภชน์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าว

เกิดขึน้เมื่อเวลา 17.00 ของวนัท่ี 25 ธ.ค. ขณะท่ีตนก าลงั

ปฏิบตัิหน้าการจราจรอยู่บริเวณหน้าศาลหลกัเมืองสวรรค์

โลก เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวทางเทศบาลเมืองสวรรค์โลก

ไ ด้น านางร ากว่ า400คน ร่ วม ซ้อมร างานสักการะ

ศาลหลกัเมือง จากนัน้ได้มีผู้ พิการได้นัง่รถเข็นและโยกรถ

มาเ พียงล าพัง และก าลังจะ ข้ ามถนนจาก ฝ่ั งห น้ า

ศาลหลกัเมืองไปยังฝ่ังของศูนย์จราจร ด้วยความล าบาก 

และเป็นช่วงท่ีมีการจราจรหนาแน่น ซึ่งตนเองก็ยืนอยู่ฝ่ัง

ตรงข้ามจึงมอนเห็นจึงได้เดินข้ามไปช่วยเข็นรถให้ผู้ พิการ

ข้ามถนนไปอีกฝ่ัง  ต.อ.สมโภชน์ บอกว่า ดีใจท่ีมีคนช่ืนชม

และอยากจะให้ประชาชนคนทั่งไปเมื่อพบเห็นคนพิการ

หรือเดก็หรือผู้สงูอายท่ีุก าลงัข้ามถนนให้ชะลอรถให้ข้ามไป

ก่ อ นห ร อล ง มาช่ ว ยพ า ข้ าม เ พ่ื อ ค ว ามปลอดภั ย 

(banmuang.co.th/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 26 ธ.ค.61) 

 
..ค าพ่อสอน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามคัคีนัน้อาจหมายถงึ โดยไมแ่ย้งกนั ความจริงงาน 

ทกุอยา่งหรือ การอยูเ่ป็นสงัคมยอ่มต้องมีความแย้งกนัความคิดตา่งกนั

ซึง่ไมเ่สยีดายแตอ่ยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลกัวิชาและความ

ปรองดอง ด้วยการใช้ปัญญาการแย้งตา่งๆ ยอ่มเป็นประโยชน์ถ้ามฐีาน

ของความคิดอยา่งเดยีวกนั รากฐานของความคดินัน้คือ แตล่ะคน

จะต้องท าให้บ้านเมืองมคีวามสขุมีความปึกแผน่... 

พระราชด ารัส พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลดลุยเดช 



๒๒ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท Seiko (Thailand) Co., Ltd. ที่อยู่  ๑๐๔ 
หมู่ ๑๘ นิคมอตุสาหกรรมนวนคร โซน ๓ ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐  รับพนักงานฝ่ายผลิต 
๑๐ อัตรา  รายละเอียดงาน ดูแลควบคุมเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและพืน้ท่ี ก่อนและหลงัการท างาน ตรวจสอบ
อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรตามรายการ ท าการผลิตงาน
ตามขัน้ตอนเพ่ือให้ได้คณุภาพ ตรวจสอบคณุภาพงานท่ีท า 
ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา 
คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 
๑๘ - ๓๕ ปี สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยได้ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สามารถท างานเข้ากะได้ มีความขยัน 
อดทน สวสัดิการ รถรับส่งกว่า ๒๕ เส้นทาง ชุดฟอร์ม เบีย้
ขยันรายเดือน/รายปี ค่ากะ ค่าทักษะพิเศษ เงินท าขวัญ
กรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาลรายปี 
โบนัส ปรับเงินขึน้ประจ าปี งานเลีย้งและกิจกรรมปีใหม่ 
ฯลฯ ติด นายธีรพงษ์ แพงพรหมมา  โทรศพัท์ ๐๒-๕๒๙-
๒๑๖๒ ตอ่ ๑๓๔๕  teerapong_pan@seiko-spt.co.th 

บริษัท เฟิร์ส คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จ ากัด ที่อยู่  
๓๒๓/๑ ซอยภาวนา (ลาดพร้าว ๔๑) ถนนลาดพร้าว แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  รับ
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center Agent) ๕ อัตรา 
รายละเอียดงาน ให้บริการด้านข้อมูล ตอบค าถาม หรือ
ช่วยประสานงานในเร่ืองต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ 
จากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่  คุณสมบัติ คนพิการทางด้าน

ร่างกายหรือการเคล่ือนไหว เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี
ขึน้ไป วุฒิมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ขึน้ไป สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ดีพอสมควร มีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาไทยดี ส าเนียงการพูดชดัเจน ไม่ติดส าเนียงท้องถ่ิน 
สามารถท างานหมุนเวียนเป็นกะได้ มีใจรักในงานบริการ 
สวัสดิการ  ทางลาด ห้องน า้ส าหรับผู้ นั่งวีลแชร์ โบนัส

ประจ าปี ปรับค่าจ้างประจ าปี ประกนัสงัคม ประกนัชีวิต/
ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ าปี งานเลีย้งสังสรรค์
ประจ าปี วันหยุดพักผ่อนประจ าปี วนัหยุดตามประเพณี 
เงินเพ่ิมจูงใจในการท างาน ติดต่อ…คุณปวีณา นันทพร
ภิรมย์  โทรศัพท์ ๐๙๒-๑๒๐-๕๑๘๘, ๐๒-๗๙๓-๙๓๖๕ 
อีเมล์ paveena@fcc.co.th 

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่อยู่  
ส านักงานใหญ่  ๒๓/๕๒-๕๔ อาคารสรชัย ชัน้ ๑๗ ซ.
สขุมุวิท ๖๓ ถ.สขุมุวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ รับ
พนักงานท าความสะอาด/ พนักงานล้างภาชนะ/ผู้ช่วย
งานครัว ๑๐ อัตรา รายละเอียดงาน ล้างจาน/ท าความ
สะอาด/ช่วยงานต่างๆภายในครัว  คุณสมบัติ พิการ

ทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี
ขึน้ไป วฒิุ ม.๓ ขึน้ไป สวสัดิการ ชดุยนิูฟอร์ม ประกนัสงัคม 
ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ กองทุนเงินทดแทน เงินพิเศษ/ 
เบีย้ขยัน อาหารกลางวัน ฯลฯ ติดต่อ...คุณจินตนา ชือ้
ด รุณ กิจ  โท รศัพ ท์  ๐๒ -๗๑๔๑๖๖๑ แฟก ซ์  ๐๒ -
๗๑๔๐๗๘๘  Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com  

กรมสรรพากร ที่อยู่ ส านกังานสรรพากรภาค ๓ 
ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าท่ี ชัน้ ๑ เลขท่ี ๓ 
ถ น น เ จ้ า ฟ้ า  แ ข ว ง ช น ะ ส ง ค ร า ม  เ ข ต พ ร ะ น ค ร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ รับพนักงานภาษีสรรพากร 
๗ อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการจัดเก็บ
ภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมลูเพ่ือจัดท ารายงาน งาน
ธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผู้บงัคบับญัชามอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการ

เคล่ือนไหวหรือทางด้านร่างกาย  เพศชาย/หญิง อายุ 
๑๘ ปีขึน้ไป วฒิุ ปวช., ปวส. หรือวฒิุเทียนเท่า ก าหนดการ
รับสมคัร รับสมัครตัง้แต่วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ – 
วันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้ สมัครพิมพ์ใบสมัคร 

mailto:teerapong_pan@seiko-spt.co.th
mailto:paveena@fcc.co.th
mailto:Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com


๒๓ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
ดว่นพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถงึ ส านกังานสรรพากรภาค 
๓ ส่วนบริหารงานทัว่ไป งานการเจ้าหน้าท่ี ชัน้ ๑ เลขท่ี ๓ 
ถ น น เ จ้ า ฟ้ า  แ ข ว ง ช น ะ ส ง ค ร า ม  เ ข ต พ ร ะ น ค ร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ (ให้วงมุมซองจดหมายว่า 
“สมัครพนักงานราชการ”) ติดต่อ. . .  โทรศัพท์ ๐๒-
๒๘๑๐๐๕๑-๒ ตอ่ ๑๐๕-๖   

บริษัท ฮวิแมนส์ พาวเวอส์ จ ากัด ที่อยู่  ๒๐๘/
๑๔-๑๕ หมู่ท่ี ๖ ซอยโพธิสาร ต าบลนาเกลือ อ าเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ รับเจ้าหน้าที่ ธุรการ ๒ 
อัตรา รายละเอียดงาน ท างานด้านธุรการ บุคคล งาน
เอกสาร หรืองานประสานงานเป็นต้น คุณสมบัติ คน

พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ
ระหวา่ง ๑๘-๔๕ ปี วฒิุการศกึษา ปวช./ปวส./ ปริญญาตรี 
หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ ติดต่อ...คณุดวงพร  ชาว
ลี ้แ ส น   โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๘ ๕ - ๙ ๑ ๒ ๘ ๙ ๐ ๕  อี เ ม ล์  
doungporn.hpc@gmail.com 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด ที่อยู่  เลขท่ี ๒ 
ถนน/แขวง อรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
๑๐๗๐๐ รับพนักงานประชาสัมพันธ์  ๑  อัตรา 
รายละเอียดงาน ท าหน้าท่ีต้อนรับแขกท่ีมาติดตอ่กบับริษัท
ฯ รับ-โอน สายโทรศพัท์ทัง้เบอร์ภายนอกและภายใน งาน
อื่นๆตามท่ีไ ด้ รับมอบหมาย คุณสมบัติ  คนพิการ

ทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๓๐ ปี 
วฒิุ ปวช.-ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี หากใช้
ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ค่า
รักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี ย้งชีพ โบนัสประจ าปี 
เงินกู้บริษัท ปรับเงินเดือนประจ าปี ชดุฟอร์มพนกังาน ฯลฯ 
ติดต่อ...คุณภคิน  สองหมอ โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๒๙๔๐๐  
อีเมล์ pakin_s@sabina.co.th 

บริษัท เวิลด์แพคเกจจิง้อนิดัสตรี ้จ ากัด ที่อยู่  
๑๐, ๑๒ ซ.สะแกงาม ๔๔ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ รับพนักงานทั่ ว ไป ๓ อัตรา 
รายละเอียดงาน คัดแยกงาน ปฏิบัติงานตามค าสั่ง
ผู้บังคบับัญชา คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดิน

ได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ๑๘ ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา 
สวสัดิการ เบีย้ขยนั โบนสัประจ าปี ปรับคา่จ้างประจ าปี คา่
อายุงาน ชุดฟอร์มฟรี ฯลฯ ติดต่อ...คุณละเย่ียม จันทศร 
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ -๘ ๙ ๗ ๑ ๔ ๓ ๔  อี เ ม ล์  human-
resource@worldpack.co.th 

บริษัท บีทาเก้น จ ากัด ที่อยู่  ส านักงานใหญ่ 
เลขท่ี ๒๑/๒ ซ.รัชดาภิเษก ๓๐ แขวงจันทรเกษม  เขต
จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ รับพนักงานฝ่ายผลิต ๒ อัตรา 
รายละเอียดงาน พิจารณาต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความ
พิการของผู้สมคัร คุณสมบัต ิคนพกิารทางด้านร่างกาย-

เดินได้  เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๔๕ ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา สวัสดิการ โบนัสประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ ทุนการศึกษาส าหรับบุตร ตรวจสุขภาพประจ าปี เงิน
ช่วยเหลือในกรณีตา่งๆ ฯลฯ ตดิต่อ...ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๒๒๓๔๕  มือถือ ๐๘๑-๕๕๑๖๐๗๑ 
อีเมล์ kingkaew.r@betagen.co.th 

Cosmo Group Public Company Limited ที่อยู่  

๒๐ ซอยสขุุมวิท ๙๗-๙๗ ๑ ถนน สขุุมวิท บางจาก เขต พระ

โขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ รับพนกังานฝ่ายผลติ ๑ อตัรา 

รายละเอียดงาน ผลิต  ประกอบ บรรจุซ่อมบ า รุง  คี ย์

คอมพิวเตอร์ ดรูะบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ คณุสมบตัิ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี วุฒิ

ประถมศกึษาขึน้ไป สวสัดิการ ประกนัสงัคม งานเลีย้งครบรอบ

ปีบริษัท โบนัสประจ าปี Staff party ชุดยูนิฟอร์ม เบีย้ขยัน 

ฯ ล ฯ  ติ ด ต่ อ . . . โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ - ๓ ๑๑๒๑๓๑  อี เ ม ล์  

cosmo14_88@trustmail.jobthai.com 

mailto:human-resource@worldpack.co.th
mailto:human-resource@worldpack.co.th


๒๔ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

บริษัท สมศักดิ์  ทรานสปอร์ต จ า กัด  ที่
อยู่   เลขท่ี ๓๒๘๕/๔ ถ.สืบศิริ ๕๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ รับพนักงานแผนกสโตว์ ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงาน ท าหน้าท่ีเบิกจ่ายอุปกรณ์
เคร่ืองมือส าหรับรถบัสโดยสาร  เช็คจ านวนอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สต๊อก ลงบันทึกการเบิกจ่ายเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๔๐ ปี วฒิุ ม.๖ – 
ปวส. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ ตดิต่อ...
คุณอารีรัตน์ ชาญนอก โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๒๒๒๒๒ ต่อ 
๑๐๒  Fax : ๐๔๔-๓๕๓๕๕๒  E-mail : somsaktrsn  

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จ ากัด ที่
อยู่  เลขท่ี ๒๑๑/๓๔ หมู่ท่ี ๑ ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ ๑๑๑๑๐ รับพนักงานธุรการ 
๑ อัตรา รายละเอียดงาน พิมพ์รายงานต่างๆ, พิมพ์คู่มือ
ต่างๆ และประสานงานภายในบริษัทฯ คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ 
ปีขึน้ไป วฒิุ ปวช. ขึน้ไป มีทศันคติท่ีดีในการท างาน และมี
ความรับผิดชอบ มีความตัง้ใจ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน  สวัสดิการ 
สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 
พกัร้อนสงูสดุ ๖ วนั ตอ่ปี สวสัดิการงานศพ ฯลฯ ติดต่อ...
คุณวราภรณ์ โทรศัพท์ ๐๒-๙๒๐-๙๙๒๕ / ๐๘๑-๓๕๒-
๖๗๘๐  

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ที่อยู่  
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.พนานิคม อ.นิคม
พัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐ รับพนักงานคนพิการ ๓ 

อัตรา รายละเอียดงาน งานตามความรู้ความสามารถชอง
คนพิการ และตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ 
คุณสมบัติ คนพิการทางการเคล่ือนไหว หรือการ
ส่ือสาร เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ

การศึกษา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สวสัดิการ ค่าเช่า
บ้าน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบีย้ขยัน ประกันสงัคม ฯลฯ 
ติด ต่อ . . .คุณสุพัตรา   สีลาดเลา โทรศัพท์  ๐๓๘-
๐๒๙๕๗๖-๗๘ หรือ ๐๘๓-๐๑๖๔๔๖๘  แฟกซ์ ๐๓๘-
๐๒๙๕๖๔ gambolthailand_32@trustmail.jobthai.com 
 
 

คนพกิารต้องการท างาน 

นางสาวจติรลดา  ทองนพเก้า  อาย ุ๒๘ ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  พิการทางด้าน
ร่างกาย สามารถเดนิได้ ต้องการงานทางด้านเอกสาร 
คีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ 
เย็บผ้าได้  ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๖๒-๕๒๘๔๖๑๓ หรือ 
อีเมล์ loev9901@gmail.com 

นางสาวกมลลักษณ์  ฉัตรธนโชติ  อายุ ๒๘ ปี 
วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้  (พิการแขนข้างซ้าย) ต้องการงาน
ทางด้านธุรการ หรืองานออกแบบกราฟฟิก สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้กราฟฟิกได้ดี ติดต่อ
. . . โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๙ ๗ - ๒ ๓ ๖ ๗ ๓๒๒  ห รื อ  อี เ ม ล์  
kwan_c3@live.com 

นายจารุภัทร  ต้นทองค า   อายุ ๒๔ ปี วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี พิการออทิสติก ต้องการ
ท างานในส านกังาน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อ
. . . โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๙ ๕ - ๙ ๖ ๔ ๕ ๒ ๐ ๘  ห รื อ  อี เ ม ล์  
nut.jaru2536@gmail.com 
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๒๕ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

ทัพบอคเซียไทยทะลุเป้า กวาด 4 ทอง 1 ทองแดง ในศึกชิงแชมป์โลกท่ียูเออี 

 

นกักีฬาบอคเซียไทยท าผลงานยอดเย่ียม กวาด 4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ศึกบอคเซียชิงแชมป์โลก 2018 ท่ี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร้อยโท ณยัณพ ภิรมย์ภกัดี นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองฯ ระบุผลงานดงักล่าว ถือวา่เกินเป้าท่ี

เราวางไว้มาก เพราะก่อนเดินทางไปแข่งขัน สมาคมฯ ตัง้เป้าหมายไว้เพียงแค่ 2 เหรียญทองเท่านัน้ เดินหน้าเตรียมนกักีฬา 

ท างานให้หนกัต่อเน่ือง เพ่ือเป้าหมายใหญ่ไปป้องกนัแชมป์ในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ให้ได้ ตามท่ีสมาคมกีฬาคนพิการ

ทางสมองแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ “บ๊ิกตอ่ย” ร้อยโทณัยณพ ภิรมย์ภกัดี นายกสมาคมฯ ได้ส่งทีมนกักีฬา

บอคเซียทีมชาติไทยลุยศึกบอคเซียชิงแชมป์โลก รายการ “Fazza BISFed 2018 Dubai Boccia World open 2018” ท่ีเมือง

ดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อระหว่างวนัท่ี 14-21 ธันวาคม 2561 ล่าสดุผลปรากฏว่า ทัพนกักีฬาบอคเซียทีมชาติ

ไทย สามารถท าผลงานได้อย่างยอดเย่ียม กวาดเหรียญรางวลัมาครองได้ถงึ 4 เหรียญทอง จากวิษณ ุฮวดประดิษฐ์ ในประเภท

บคุคลบีซี 1, วรวฒิุ แสงอ าภา ประเภทบคุคลบีซี 2, ประเภททีมบีซี 1-2 (วิษณ ุฮวดประดิษฐ์, สบิุน ทิพย์มะณี, ณัฐวฒิุ ดีมาก, 

วรวฒิุ แสงอ าภา, วชัรพล วงษา), ประเภทคู่บีซี 4 (พรโชค ลาภเย็น, ฤทธิไกร สมสนุก, ปวีณา สขุศรีทอง) และอีก 1 เหรียญ

ทองแดง วชัรพล วงษา ในประเภทบุคคลบีซี 1 ซึง่ผลงานดงักลา่วนี ้นบัเป็นผลงานท่ียอดเย่ียมของทีมนกักีฬาบอคเซียทีมชาติ

ไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งไทยอีกครัง้ ด้านร้อยโทณัยณพ ภิรมย์ภกัดี นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมอง

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากผลงานการคว้า 4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดงของทีมบอคเซียทีมชาติไทยในครัง้นี ้ต้องบอก

วา่เป็นผลงานท่ีเกินเป้าท่ีเราวางไว้มาก เพราะก่อนเดินทางไปแข่งขนัสมาคมฯตัง้เป้าหมายไว้เพียงแค่ 2 เหรียญทองเท่านัน้ ซึง่

ท าให้น่ีถือเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีอย่างย่ิง และตนต้องขอช่ืนชมนักกีฬาทุกคนท่ีสามารถท าผลงานได้อย่างยอดเย่ียมในครัง้นี ้ท่ี

สร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศชาติและสมาคมฯอีกครัง้  “อย่างไรก็ดีจากนีไ้ป นกักีฬาทกุคนคงต้องกลบัมาท างานหนกักนัตอ่ เพ่ือ

พฒันาตนเองและรักษามาตรฐานของเราไว้ให้ได้ เพราะเป้าหมายใหญ่ของเราคือการไปป้องกนัแชมป์ในการแข่งขนัพาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ให้ได้ ซึ่งจากนีน้ักกีฬาทุกคนเราต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักมากขึน้ ในฐานะนายกสมาคมฯ พร้อมท่ีให้การ

สนับสนุนทุกคนอย่างเต็มท่ีเพ่ือเดินหน้าไปเป้าหมายของเราให้ ส าเร็จให้ได้ต่อไปในอนาคต” ร้อยโทณัยณพ กล่าว.(ไทยรัฐ

ออนไลน์/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 23 ธ.ค.61) 



๒๖ 

 

ความสบายต้องอาศัยเงนิ แต่ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงนิ 

 

The Nose Thailand “ศิลปะสร้างและสัมผัสได้จากกลิ่น” 

เม่ือเราได้กลิ่นอะไรสกัอย่างจะนกึถงึถงึอะไร บางคนมีความทรงจ าหรือจินตนาการ

บางอย่างเก่ียวกบักลิ่น ด้วยเหตนีุจ้งึมีกลุม่ท างานศิลปะจดัตัง้โครงการ  The Nose 

Thailand   “ศิลปะสร้างและสัมผัสได้จากกลิ่น” ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กร

ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์  , Givaudan, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย , สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ,สมาคมศิลปินทัศนศิลป์

นานาชาติแห่งประเทศไทย จดันิทรรศการ "Everyone can do art ภายใต้ธีมงาน Imperfectความไมส่มบรูณ์” ท่ีศิลปินตาบอด

ร่วมกบัศิลปินตาดีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้ ‘สีมีกลิ่น’ ขึน้ครัง้แรก ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เพ่ือส่งเสริมผู้ พิการทาง

สายตาได้เข้าถงึและพฒันาศกัยภาพทางศิลปะ และเพ่ือสบทบทนุมอบอปุกรณ์สีมีกลิ่นและชดุการสอนให้กบัโรงเรียนสอนคน

ตาบอดทัว่ประเทศ โครงการดีๆท่ีเช่ือในพลงัของกลิ่น เช่ือในพลงัของศิลปะของคนพิการทางสายตาสร้างผลงานท่ีย่ิงใหญ่ ท่ีจดั

ขึน้ ณ บริเวณ ชัน้ 2 Lifestyle Hall ศนูย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก โครงการ The Nose 

Thailand “ศิลปะสมัผสัได้จากกลิ่น” เช่ือว่าทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงศิลปะ ไม่เว้นแต่ผู้ ท่ีไม่สมบูรณ์” กิจกรรมในครัง้นี ้เปิด

โอกาสชวนทุกคนเปิดรับความไมส่มบรูณ์ของตนเองเพ่ือท่ีจะก้าวผ่านข้อจ ากดัและเดินต่ออย่างสง่างามได้ในสงัคมและมาร่วม

เป็นเสียงหนึ่งท่ีเป็นก าลังใจให้ทุกความไม่สมบูรณ์นีไ้ปด้วยกันให้ศิลปะได้เข้าถึงและเข้าใจทุกความไม่สมบูรณ์ของ

คณุ  (banmuang.co.th/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 25 ธ.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   - นายวีระศกัดิ์ โควสรัุตน์ - กรรมการและเลขาธิการ  นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์- กรรมการและผู้ช่วย

เลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               http:// 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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