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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๑๐   เดือน  ตุลาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
ร้าน ปัญญาคาเฟ่ ร้านกาแฟของผู้พกิารทางสตปัิญญา หอมกรุ่นจากบาริสต้าเดก็พเิศษ 

 

สวสัดีครับ เดินตามพ่อในครัง้นี ้จะพาไปรู้จกักบัร้าน ปัญญา คาเฟ่ ซึง่ถือได้ว่้าเป็นอีกช่องทางสร้างอาชีพให้แก่เดก็

พิเศษได้ภมูิใจวา่ เขาสามารถท างานมีเงินเดือน ไมเ่ป็นภาระของสงัคม ส าหรับร้านกาแฟนีแ้ห่งนี ้เป็นการตอ่ยอดจากร้าน

รถเข็นขายกาแฟเลก็เลก็ ท่ีเปิดหน้าโรงเรียนปัญญาวฒิุกร ตัง้แตปี่ ๒๕๕๘ ขายเพียงแก้วละ ๒๐ บาท เป็นอีกร้านใน

กรุงเทพมหานครท่ีอยากให้มาชิมกนั รับรองได้เลยวา่ฝีมือการชงอร่อยล า้ไมแ่พ้ร้านกาแฟย่ีห้อดงัดงั 

 มลูนิธิช่วยคนปัญญาออ่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภ์ ผู้สนบัสนนุ น้องจิน บาริสต้าตาหวาน อารมณ์ดี 

เขาจ าสตูรได้ทกุเมน ูชงเองทกุแก้ว หวานมาก หวานน้อย แคบ่อกก็ท าได้หมด แม้วา่ในบางวนั คนน้อยมาก แตพ่ี่จิน้ก็ยงัยิม้ 

ร้านไมไ่ด้หรูหรา แตก่าแฟอร่อยจริงจริง มาได้ง่ายง่าน โดยลงรถไฟฟ้าราชเทวี แล้วเดินประมาณ ๑๐๐ เมตร ซอยเพชรบรีุ ซอย 

๑๒ ก็ถงึแล้ว  

สนใจลิม้รสกาแฟ คกุกี ้ฝีมือของผู้บกพร่องทางสติปัญญา เพ่ือสนบัสนนุและให้ก าลงัใจตามไปเช็กอินกนัได้ท่ี ปัญญา 

คาเฟ่ ร้านเปิดทกุวนั เวลาแปดโมงเช้ายาวไปจนถงึสี่โมงเย็นเลยทีเดียว(followingmyking.com 27 ต.ค.62) 
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กูเกิล้น า AI ช่วยคนตาบอดสืบค้นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

 

Google น าเทคโนโลยี AI มาช่วยผู้ พิการทางสายตา สืบค้นข้อมูลท่ีถูกต้องมากย่ิงขึน้ ขณะก าลงัอยู่ในระหว่างการ

พฒันา วนันี ้( 15 ต.ค 62 )ในยคุของ อินเตอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน ผู้ พิการทางสายตา หรือ คนตาบอดใช้  Braille display ใน

การติดตามข้อมลูข่าวสารทางเวบ็ไซด์ แต่ไมใ่ช่วา่ เวบ็ไซด์ ทกุเวบ็ จะรองรับ Braille display   Google จึงพฒันาฟีเจอร์ใหม ่ท่ี

ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วย สร้างฐานข้อมลูและอธิบายให้กบั ผู้ ท่ีมีปัญหาทางสายตา ในลกัษณะ ของ  machine 

learning บน Google Chrome ก่อนหน้านี ้Google Chrome มีฟีเจอร์ " search for images by keyword " ท่ีใช้ "ค าหลัก " 

ค้นหาข้อมลูกว้างๆ  ซึง่หลายๆครัง้ก็ได้รับข้อมลูที่กว้างเกินไป แต่ ระบบ AI ตวัใหม่จะช่วยจ ากดั ฐานขือ้มลูให้แคบลงท าให้ผู้

พิการทางสายตา เข้าถงึข้อมลูที่ตรงประเดน็ ได้มากขึน้  

แต ่ณ จดุนี ้AI machine learning ยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้นของการพฒันา และขยายฐานข้อมลู ดงันัน้จงึยงัไมส่ามารถ

อธิบายข้อมลู ของรูปภาพทกุชนิด ดงันัน้ ค าตอบในการสืบค้นจงึตอบค าถามโดยขึน้ต้นด้วยค าวา่" Appears to be "  หรือ 

"น่าจะเป็น" เชน่ "Appears to be: Fruits  หรือ น่าจะเป็นผลไม้  การพฒันา น่าจะใช้เวลาอีกหลายปี เพราะนอกจากการเพ่ิม

ฐานข้อมลูแล้ว ยงัต้องพฒันา วิธีการรับ-สง่ ข้อมลู จ านวนมหาศาล ซึง่น่าจะดีขึน้เม่ือเราใช้เทคโนโลยี 

5G  (tnnthailand.com/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 15 ต.ค.62) 

 

 
 
 
 



๓ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

อธิบดี พก. เปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก 
 ประจ าปี 2562 

 

อธิบดี พก. เปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจ าปี 2562 

ภายใต้แนวคิด “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน” นางธนา

ภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก 

ครัง้ท่ี 5 ประจ าปี 2562 เพ่ือต้องการสร้างความตระหนัก

แก่สงัคม ภายใต้หัวข้อ “Sign Language Rights for All” 

หรือ “ภาษามือเป็นสิทธิของทกุคน” ซึง่จดัโดยสมาคมคนหู

หนวกแห่งประเทศไทย ร่วมกบัองค์กรเครือข่าย ถือเป็นครัง้

แรกของประเทศไทยในพืน้ท่ีต่างจังหวดั โดยกลุ่มสมาชิก

คนหูหนวกภาคเหนือ รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

โดยมีนายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ แทนภาคเอกชน ภาคี

เครือข่ายคนพิการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมงาน

รวมจ านวนทั ง้สิ น้  1,000 คน ณ ลานกิจกรรมหน้า

ศนูย์การค้าเซ็นทรัล (เฟสติวลั) จงัหวดัเชียงใหม่ นางธนา

ภรณ์ กลา่ววา่ ปัจจบุนัรัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคญัต่อ

การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการ

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือหูหนวก โดยมุ่งลด

ความเลื่อมล า้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและ

บริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม ซึ่ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) ถือเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลื่อนภารกิจโดย

สนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือทั่วประเทศ สิ่ง

อ านวยความสะดวกและการสนับสนุนความเข้มแข็งของ

องค์กรท่ีเก่ียวข้องให้เป็นศูนย์บริการส าหรับคนพิการ

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พร้อมการจัดสรร

งบประมาณในการสนบัสนุนโครงการต่างๆ ขององค์กรคน

หหูนวกทกุจงัหวดัในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ือง และให้การ

สนับสนุนทุกกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนหูหนวกและคนหูตึง นางธนาภรณ์ กล่าว

ต่อว่า ส าหรับการจัดงานในปีนี ้เป็นครัง้แรกท่ีมีการจัด

กิจกรรมในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยกลุ่มสมาชิก

คนหหูนวกภาคเหนือ ซึง่เป็นองค์กรเครือข่ายระดบัภมูิภาค

ของสมาคมฯ รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพในการจดังานท่ีจงัหวดั

เ ชี ย ง ใหม่  ทั ง้ นี  ้ ส หพัน ธ์หู หนวก โลก  ห รื อ  World 

Federation of the Deaf (WFD) ได้ก าหนดหวัข้อท่ีต้องการ

สร้างความตระหนักแก่สังคมและเป็นประเด็นท่ีส าคัญ 

ภายใต้แนวคิด “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน หรือ Sign 

Language Rights for ALL” โดยภายในงานมีการเสวนา

ใน 4 หัวข้อได้แก่ ด้านการคุณภาพชีวิต : “คนหูหนวกกับ

การประสบความส าเร็จในชีวิต” ด้านการใช้ภาษามือ : 

“ความส าคญัของภาษามือส าหรับคนหูหนวกในประเทศ

ไทย” : “ความในใจของคนหูดีท่ีเรียนภาษามือเพ่ือการ

สื่อสารกับคนหูหนวก” และด้านสังคม : “การสัมภาษณ์

นางงามคนหูหนวกท่ีได้รับรางวลัการ เพ่ือให้สงัคมได้รับรู้ 

เข้าใจ และให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของคน

หูหนวก ทัง้นี ้กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบ
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ใบประกาศเกียรติคณุแก่องค์กรสนบัสนนุด้านคนพิการคน

หหูนวก และผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายคนหหูนวก พร้อม

เย่ียมชมการออกร้านจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าจาก

องค์กรเครือข่ายคนหูหนวก กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ 

“นบัเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีประเทศไทย มีงานสปัดาห์หูหนวก

โลกเช่นเดียวกบัประเทศต่างๆ โดยขอขอบคณุสมาคมคน

หูหนวกแห่งประเทศไทย ท่ีได้จัดงานท่ีมีคุณค่าและเป็น

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสโลกของคนหูหนวก 

ได้เรียนรู้พลงัความสามารถศกัยภาพและมมุมองของคนหู

หนวกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งการจัดงานครัง้นี ้

สามารถเป็นต้นแบบของการจัดการเข้าถึงระหว่างคน

ทั่วไปกับคนหูหนวกได้เป็นอย่างดี ลดอุปสรรคของการ

เข้าถึงด้านการสื่อสาร และความพยายามในการพิสจูน์ว่า

คนหหูนวกมีความสามารถในการท ากิจกรรมตา่งๆ ได้ด้วย

ตนเอง มีบทบาทและอาชีพท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้พก. พร้อม

ผลักดันและร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหูหนวก

อย่างต่อเน่ือง และมุ่งเน้นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม” 

นางธนาภรณ์ กลา่วในตอนท้าย(banmuang 30 ก.ย.62) 
 

กฟน. มอบเงนิกว่า 3.7 ล้านบาท สนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกงานแก่คนพกิาร  

วัน นี  ้ (30 กันยายน 

2562) นายธีระวัฒน์ 

เทพอ านวยสุข พร้อม

ด้วยนายพงศ์ศักด์ิ ธรรมบวร รองผู้ ว่าการการไฟฟ้านคร

หลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพแก่ผู้ พิการ ปี 2562 จ านวนเงิน 

3,796,000 บาท ให้เเก่ ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร รอง

ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ณ 

บริเวณหน้าห้อง Auditorium ชัน้ 6 อาคารวฒันวิภาส การ

ไฟฟ้านครหลวงส านกังานใหญ่ คลองเตย การไฟฟ้านคร

ห ล ว ง  ถื อ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ใ น สั ง กั ด

กระทรวงมหาดไทย ท่ีให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่า

เทียมและทั่วถึง พร้อมทัง้ตอบสนองตามนโยบายของ

รัฐบาลในการส่งเสริมการจ้างงานผู้ พิการและปฏิบตัิตาม

กฎหมาย แห่งพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) 

พ.ศ. 2556 นับว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกท่ีสนับสนุน

ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ พิการ โดยเฉพาะผู้ พิการท่ีมีฐานะ

ยากจนและสภาพความเป็นอยู่ท่ีล าบาก จึงได้ร่วมบริจาค

ทนุทรัพย์สนบัสนุนให้กบัมลูนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพฒันา

คนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานรับรองโดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย์ น าไปด าเนินงานด้านการฝึกอาชีพตาม

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เ พ่ือให้ผู้ พิการสามารถ

ประกอบอาชีพมีรายได้เลีย้งดูตนเองและครอบครัวได้

อย่างยัง่ยืน นอกจากนี ้ท่ีผ่านมา กฟน. ยงัได้ด าเนินการรับ

ผู้ พิการเข้าท างานในต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม ตามมาตรา 

33 แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว และตามมาตรา 35 แห่ง

ระเบียบคณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมถึงได้จดัพืน้ท่ีอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ พิการและครอบครัวเข้ามาจ าหน่ายสินค้า

หรือบริการภายในบริเวณท่ีท าการ พร้อมทัง้ให้ผู้ พิการท่ีมี

บัตรประจ าตัวคนพิการ จากสมาคมคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย เข้ามาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใน

บริเวณท่ีท าการของ กฟน. เพ่ือร่วมสนบัสนุนเป็นก าลงัใจ

ให้แก่ผู้ พิการและครอบครัวได้มีอาชีพท่ีมั่นคงมีความ
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เป็นอยู่ท่ีดีขึน้พร้อมพฒันาสงัคมต่อไป อีกทัง้ กฟน. ยงัให้

การสนบัสนนุนกักีฬาคนพิการฯ ผ่านสมาคมกีฬาคนพิการ

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ มาตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 

2556 และได้พิจารณาสนับสนุนถึงปี 2563 รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 22 ล้านบาท เพ่ือสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

และพฒันาศกัยภาพนกักีฬาคนพิการของประเทศไทย ทัง้

การดูแลนักกีฬาคนพิการ การเก็บตวั ฝึกซ้อม เสริมสร้าง

ประสบการณ์สู่การเข้าแข่งขันทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดัน

นักกีฬาของไทยได้แสดงศักยภาพในระดับสากลต่อไป

(newtv.co.th 1 ต.ค.62) 
 

ขออย่าหมดหวัง 

 ได้ดูรายการของค่าย

เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 

“ เ ก ม แ จ ก เ งิ น  THE 

MONEY DROP ไ ท ย

แลนด์” ออกอากาศทุกวนัอาทิตย์ เวลา 17.20 น. ทางช่อง 

7HD มี เอ-วราวุธ เจนธนากุล เป็นผู้ ผลิตรายการและ

รับหน้าท่ีพิธีกร และได้ผู้ประกาศข่าว หนุ่ม-อนุวัต เฟ่ือง

ทองแดง มารับหน้าท่ีพิธีกรในช่วงพิเศษ เงินด่วน และเงิน

ทวีคูณ ซึง่ให้สิทธ์ิแก่ผู้ชมทางบ้านในการสมคัรเข้ามาเพ่ือ

เล่นเกมตอบค าถาม ลุ้นเงินรางวลั ท่ีอยากจะเขียนถึงก็คือ 

2 แม่ลูกผู้ เข้าแข่งขันจากทางบ้าน คุณเล็ก-ณัชภัค อินทร์

สอน และคุณกวง-เกษม ลูกชายผู้ พิการ ไม่มีใบหูทัง้สอง

ข้างตัง้แต่ก าเนิด ต้องใส่เคร่ืองช่วยฟัง มีความตัง้ใจอยาก

หารายได้ช่วยคุณแม่ จึงสมัครเข้ามาร่วมเล่นเกมด้วย

ตวัเอง ก่อนเร่ิมแข่งขนั คณุหนุ่ม-อนุวตั ได้สอบถามอาการ

ของคุณกวง ได้ความว่า มีคุณแม่เล็กคอยดูแลรักษาด้วย

การผ่าตดัเสริมใบหู เพ่ิมรูหู และยังต้องรักษาผ่าตดักราม 

เพ่ือให้หายใจสะดวกขึน้ เน่ืองจากตวัเองลิน้สัน้ ท าให้ไป

ปิดหลอดลม จนหายใจด้วยตวัเองไมไ่ด้ คณุกวงเข้ารับการ

ผ่าตดัมาแล้ว 8 ครัง้ แต่สดุท้ายก็ขอหยุดการรักษา เพราะ

ไม่อยากผ่าตัดแล้ว นอกจากตัวเองจะทรมานจากการ

ผ่าตดั คณุแม่ก็ต้องคอยดแูลตลอด 24 ชัว่โมง และคณุกว

งบอกว่า ตวัเองก็มีแขน มีมือ มีเท้า มีสมองปกติ สามารถ

ท าอาชีพสจุริตได้เหมือนคนอื่น ไม่อยากให้แมล่ าบากเวลา

ท่ีต้องมาดูแลปฐมพยาบาล ท่ีผ่านมาแม่เหน่ือยมาเยอะ

แล้ว ผู้ ชมรู้สึกซาบซึง้ใจ ทนัทีท่ี 2 แม่ลูกได้รับเงินจากทาง

รายการ คณุกวงรีบก้มลงกราบแทบเท้าแม ่ใครท่ีได้ชมเทป

นีต้้องประทับใจในความกตัญญูของกวงท่ีมีต่อคุณแม่ 

แม้แต่พิธีกรอย่างคุณหนุ่ม-อนุวตั ยังน า้ตารืน้ตามไปด้วย 

เร่ืองราวของ 2 แม่ลูกคู่นีน้่าจะช่วยเป็นข้อคิด และเป็น

ก าลงัใจให้กับใครหลายๆคน ให้ได้รับพลงับวกและความ

อิ่มใจไปไม่น้อย พร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตตอ่ไปไม่ยอมแพ้กบั

ชีวิต!! (ไทยรัฐออนไลน์ 1 ต.ค.62) 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ...สู้โลกกว้าง 
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นักศึกษาพกิาร แขน-ขา บากบ่ันเรียนปริญญาตรี 

 

น่าเอาแบบอย่าง นักศึกษา ม.สยาม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาแอนิเมชัน พิการไร้แขน ขา บากบั่นใจสู้  

คาบปากกาจดเลกเชอร์ในชัน้เรียนจนใกล้จบ ท่ามกลาง

ความช่วยเหลือของกลุม่เพ่ือนท่ีเรียนกนัมาตัง้แตช่ัน้ ปวช.-

ปวส. จนมาต่อระดับ ป.ตรี เจ้าตัวชีเ้ยาวชนไทยต้องมี

ความรู้ขัน้ต ่าระดบั ป.ตรี ตัง้ใจเป็นนักกราฟิก ท างานอยู่

กบับ้าน ด้านอธิการบดีรับปากให้ทนุการศกึษาต่อเน่ืองจน

จบในชัน้สงูสดุตามท่ีต้องการ เผยหนุ่มพิการไร้แขนขาทัง้ 2 

ข้าง ใจสู้ ขวนขวายเรียนจนใกล้จบ ป.ตรี ท่ามกลางการ

ช่วยเหลือของเพ่ือนฝงู โดยเมื่อเท่ียงวนัท่ี 29 ก.ย. ผู้สื่อข่าว

สายอาชญากรรม นสพ.ไทยรัฐ ได้รับการบอกเลา่เร่ืองราว

อันน่าประทับใจจากบรรดานักศึกษาใน ม.สยามว่ามี

นักศึกษาชายรายหนึ่งพิการไม่มีแขนขา แต่พยายามกัด

ฟันสู้ เ ข้าเ รียนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา

แอนิเมชนั จนใกล้จบการศกึษาจึงเดินทางไปตรวจสอบท่ี

ห้องไอที ชัน้ 8 ตกึ 12 พบนายศภุกร หรือซนั กลุตนัติวานิช 

อายุ 22 ปี นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาแอนิเมชัน ขณะคาบปากกาจดเลกเชอร์ตามท่ี

อาจารย์บรรยายในชัน้เรียนด้วยความตัง้ใจมากกว่าคน

ปกติ เบือ้งต้นพบนายศุภกรมี ร่างกายผิดไปจากคน

ธรรมดา แขนทัง้ 2 ข้างย่ืนออกมาจากหัวไหล่เป็นปลาย

แหลมยาวประมาณ 10 ซม. ขาขวาเล็กลีบยาวประมาณ 

10 ซม. ส่วนขาซ้ายยาวกว่าขาขวาเล็กน้อย ต้องนั่งอยู่บน

รถเข็นตลอดเวลา แต่สีหน้าและแววตายังคงมุ่งมัน่จดจ่อ

อยู่กับการเรียน หลงัเสร็จสิน้การบรรยายในชัน้เรียนนาย

ศภุกรให้ข้อมลูกบัผู้สื่อข่าวว่า เป็นลูกชายคนโตมีน้องสาว 

2 คน คนรองเรียนอยู่ ม.ธรรมศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 2 สว่นคนเล็ก

เรียนอยู่ชัน้ ม.5 โรงเรียนศกึษานารี ทัง้คูร่่างกายปกติ ท่ีตน

เป็นเช่นนีเ้พราะช่วงท่ีแม่ท้อง เป็นโรคหอบหืดต้องกินยา

มาก ท าให้สง่ผลข้างเคียงมาสู่ตน ประกอบกบัตนได้คลอด

ก่อนก าหนดถงึ 1 เดือน ทัง้นี ้พ่อและแมรั่กตนเท่ากบัน้องๆ 

ไมเ่คยแสดงความรังเกียจ ตนไมเ่คยอบัอาย น้อยใจในสิ่งท่ี

เป็น พยายามใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติทัว่ไป ถ้าสิ่งไหนท า

ไม่ได้ คนท่ีบ้านและเพ่ือนๆจะช่วยท าให้ เช่น เข็นรถพาตน

เข้าห้องน า้ ป้อนข้าว ทัง้นี ้เห็นว่าความรู้ขัน้ต ่าของเยาวชน

ไทยน่าจะอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี จึงขยันเรียนมาตัง้แต่

เด็กๆ กระทัง่มาเรียนต่อท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามจนจบ

วฒิุ ปวส.แล้วมาต่อระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยัสยาม

อีก 2 ปี ขณะนีเ้รียนอยู่ปีสดุท้ายปีเหลืออีกเพียงเทอมเดียว

ก็จะจบแล้ว มีเพ่ือนสมยัท่ีเรียนตัง้แต ่ปวช.ปี 1 ท่ีมีบ้านอยู่

ไม่ไกลกันมากนัก ขึน้รถแท็กซี่มารับตนท่ีบ้านพักใน

หมูบ้่านสขุสนัต์ ซอยเพชรเกษม 90 แขวงบางแคเหนือ เขต

บางแค กทม. อุ้มตนขึน้-ลงรถเข็นเข้าห้องเรียนทุกวนั ท า

แบบนีม้าเกือบ 7 ปีแล้ว ตอนนีเ้กรดเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.00 จดัว่า

อยู่ในเกณฑ์ดี “ท่ีบ้านผมมีอาชีพเปิดร้านขายเคร่ืองไหว้

เจ้าอยู่แถวสวนลมุฯ ไมเ่ดือดร้อนการเงินเท่าไรนกั ผมต้อง

เสียค่ารถแท็กซี่เฉลี่ยเดือนละ 6 พนับาท ส่วนท่ีเลือกเรียน

ท่ี ม.สยาม เพราะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงและอยู่ใกล้

บ้าน อนาคตตนอยากเป็นนักออกแบบกราฟิก ท างานอยู่

กบับ้าน หากร่างกายผมมีอาการครบ 32 เหมือนคนทัว่ไป

ก็อยากเป็นเจ้าของร้านอาหาร ส่วนงานอดิเรกมักจะไป
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เท่ียวห้าง มีเพ่ือนคอยเข็นรถให้ และชอบเล่นเกมส์ ROV 

ซึ่ ง ในวันจันท ร์ ท่ี  30 ก.ย .จะมีการจัดแข่ งขันกัน ท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผมก็ไปแข่งขันด้วย” นาย

ศภุกรเลา่ด้วยสีหน้ายิม้แย้ม น.ส.กุลธิดา วงศ์ปราการ อายุ 

24 ปี 1 ในกลุ่มเพ่ือนของนายศภุกรกลา่ววา่ กลุ่มของตนมี

อยู่ประมาณ 3-4 คน เรียนกันมาตัง้แต่ชัน้ ปวช.ผลัดกัน

คอยดูแลนายศุภกรมาตลอด ทัง้ไปรับท่ีบ้านอุ้มขึน้รถ ลง

รถ เข็นรถ ป้อนข้าว ท าแบบนีจ้นชิน ใครว่างก็สลบักันมา

ดแูลเพ่ือน ซึง่ช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้ ไมเ่คยรังเกียจและอาย

สายตาคนท่ีมอง คิดว่าการช่วยเหลือเ พ่ือนให้ได้ รับ

การศึกษาถึงจุดท่ีเขาวาดฝันไว้น่าจะเป็นสิ่งท่ีได้กุศลมาก 

ตัง้ใจจะช่วยเพ่ือนไปจนกระทั่งเรียนจบ ถ้าจบไปแล้ว

ต้องการให้ช่วยอะไรก็สามารถบอกได้ตลอดเวลา ขณะท่ี

นายพรชยั มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม กลา่ว

ว่า เมื่อวันท่ี 5 มิ.ย. สถาบันประชุมร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเร่ืองการด าเนินงานจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาโดยลด

อุปสรรคข้อจ ากัดโอกาสของนักศึกษาพิการ และจัดหา

บริการสนับสนุนช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุ

เป้าหมายทางการศกึษาได้ ขณะนีท้างสถาบนัมีนกัศกึษา

พิการช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ 5 คน ทุกคนได้ทุนเรียนฟรีจน

จบ ป.ตรี ทัง้นี ้ทราบว่านายศุภกรจะจบ ป.ตรีในปี 63 นี ้

หากนกัศกึษารายใดพิการช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้ต้องการสิ่ง

ใดเพ่ิมสามารถท าเร่ืองมาท่ีฝ่ายประสานงานนกัศึกษาได้

เลย และหากนายศุภกรต้องการเรียนต่อ ทางสถาบันจะ

ประสานในเร่ืองของทุนการศึกษา เพ่ือส่งเสริมความ

ต้องการให้บรรลเุป้าหมายชัน้สงูสดุตอ่ไป (ไทยรัฐออนไลน์ 

30 ส.ค.62) 

 

รถเข็นไฟฟ้าปรับยืนเอนกประสงค์ สิ่งประดษิฐ์
ช่วยผู้พกิารลุกยืนตกแต่งกิ่งไม้สูงๆ ได้ 

 

 “รถเข็นไฟฟ้าแบบปรับยืนอเนกประสงค์เพ่ือผู้ พิการ” อีก

หนึ่งผลงานความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบนั ท่ีจะช่วยให้ผู้

พิการอมัพาตคร่ึงล่างสามารถลกุยืนเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ 

หรือเพ่ือให้ด ารงชีวิตเพ่ืออยู่ร่วมกับสังคมได้เหมือนปกติ

นั่นเอง “รถเข็นไฟฟ้าแบบปรับยืนอเนกประสงค์เพ่ือผู้

พิ ก า ร ”  (PMK: Multipurpose Electric Powered 

Wheelchair) อีกหนึ่ งผลงานความร่วมมือระหว่าง 3 

สถาบัน น าโดย รศ.ดร.เดชฤทธ์ิ มณีธรรม หัวหน้าสาขา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบรีุ รศ.ดร.เบญจลกัษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ และ พล.ต.ผศ.นพ.อารมย์ ขนุภาษี, 

พอ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

พร้อมด้วยทีมนกัศกึษาสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ นาย

พรรษวุฒ อ้วนมี นายนราศักด์ิ อาจลึก และนายปนันชัย 

วนัดี พล.ต.ผศ.นพ.อารมณ์ ขนุภาษี เปิดเผยว่า ในปัจจบุนั

ผู้ พิการอมัพาตคร่ึงลา่ง (Paraplegia) หรือ อาการออ่นแรง

ของแขนขาซีกใดซีกหนึ่ง อันเกิดจากความผิดปกติของ

สมอง เรียกว่า อมัพาตคร่ึงซีก (hemiplegia) ไม่สามารถท่ี

จะลกุยืนเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น สามารถลกุยืนหรือ

หยิบสิ่ งของ  ใน ชี วิตประจ าวันห รือประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมบางประเภทตลอดจนตกแต่งก่ิงไม้ท่ีสงู ๆ ด้วย
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ตนเองได้ ทางทีมงานวิจัยจึงต้องการท่ีจะคิดค้นและ

พฒันารถเข็นไฟฟ้าแบบปรับยืนอเนกประสงค์เพ่ือผู้ พิการ 

ให้สามารถลุกยืนเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือเพ่ือให้

ด ารงชีวิตเพ่ืออยู่ ร่วมกับสังคมได้เหมือนปกตินั่นเอง 

ทางด้าน รศ.ดร.เดชฤทธ์ิ มณีธรรม กล่าวว่า ส าหรับการ

วิจยัและพฒันารถเข็นไฟฟ้าแบบปรับยืนอเนกประสงค์เพ่ือ

ผู้ พิการ ต่อยอดและผลงานให้ผู้ พิการได้ใช้งานได้จริง โดย

รถเข็นรถเข็นไฟฟ้าแบบปรับยืนอเนกประสงค์ประกอบด้วย 

3 ส่วนหลักคือ โครงสร้าง (Hardware) ระบบควบคุม 

(Control System) และซอฟต์แวร์ (Software) โดยระบบ

โครงสร้างจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1. รถเข็นไฟฟ้า

แบบธรรมดา 2.โครงสร้างรถเข็นแบบปรับยืน จะประกอบ

ไปด้วย ระบบล้อเคลื่อนท่ี 4 ล้อ ลูกสูบเพ่ือปรับยืน 2 อัน 

ชุดคนัโยก 1 อนั และชุดรัดผู้ ป่วยในขณะท่านัง่และท่ายืน 

ส า ห รั บ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม  จ ะ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย 

ไมโครคอนโทรเลอร์ รีเลย์ สวิตซ์ แบตเตอรร่ี 12 โวตล์ 2 ลกู 

และระบบซอฟต์แวร์ จะเขียนด้วยภาษาซี  รถเข็นไฟฟ้า

แบบปรับยืนเอนกประสงค์ฯ มีหลกัการท างาน เมื่อผู้ ป่วย

นั่งอยู่บนรถเข็น หลงัจากนัน้จะเข็นรถเข็นเพ่ือให้เข้าใกล้

รถเข็นปรับยืนเพ่ือรัดช่วงเอวผู้ ป่วยและท าการกดปุ่ มเพ่ือ

ปรับยืน จะท าให้ผู้ ป่วยลกุออกจากตวัรถเข็นแล้วมายืนอยู่

บนรถเข็นปรับยืนแทน ผู้ ป่วยสามารถกดปุ่ มเพ่ือขบัเคลื่อน

รถเข็นปรับยืนให้เคลื่อนท่ีไปตามทิศทางท่ีต้องการได้ เช่น 

เดินหน้า ถอยหลงั เลีย้วซ้าย และเลีย้วขวา ได้ตามล าดบั 

ถ้าผู้ ป่วยต้องการกลบัมานัง่รถเข็นธรรมดา ก็จะเข็นรถเข็น

มาใกล้ๆ รถเข็นปรับยืน หลงัจากนัน้จะกดปุ่ มเพ่ือให้ผู้ ป่วย

อยู่ในท่านั่งและปลดชุดรัดเอวออก จะท าให้ผู้ ป่วยนั่งอยู่

บนรถเข็นธรรมดา และแยกออกจากรถเข็นปรับยืนทันที  

ส าหรับผู้สนใจรถเข็นไฟฟ้าแบบปรับยืนเอนกประสงค์เพ่ือ

ผู้ พิการต้นแบบ สอบถามรายละเอียดหรือเข้าชมผลงานได้

ท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 

โทร. 025494746(bangkokbiznews.com 28 ก.ย.62) 
 

“เปเปอร์มาเช่”จากขยะไร้ค่าสู่งานสวยงาม 

 

ประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุท่ีนับวันจะมีจ านวน

ผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมมากขึน้ ท าให้ทุกหน่วยงานได้เน้นหนักใน

แผนการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นในการกลุ่มผู้ สูงอายุและผู้

พิการ ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและไม่ถูกทอดทิง้ อนัมี

เหตุผลมาจากบุตร -หลาน ท่ียังคงอยู่ ในวัยท างาน 

โดยเฉพาะเทศบาลนครขอนแก่น ท่ีปัจจุบันมีแผนการ

ด าเนินงานในเร่ืองของผู้สูงอายุ และผู้ พิการท่ีโดดเด่น มี

การรวมกลุ่มกันของแต่ละชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการจดัตัง้กองทุนตัง้ตวั

ให้กบัผู้ ท่ีสนใจได้เข้ามาน าเสนอโครงการเพ่ือน าไปตอ่ยอด

ความสามารถจนน าไปสู่การสร้างรายได้ และการมี

กิจกรรมร่วมกนัของคนในชุมชน ชุมชนการเคหะขอนแก่น 

เป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบ ท่ีคนในชุมชนร่วมกับเทศบาล

นครขอนแก่นและการเคหะแห่งชาติ ได้มีการรวมกลุ่มกัน

ของกลุม่ผู้สงูอาย ุและผู้ พิการ ปัจจุบนัมีสมาชิกนบัร้อยคน 

ทุกคนและทุกวันจะมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีชุมชน



๙ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

ก าหนด โดยน าความถนัดของแต่ละคนมาถ่ายทอดและ

ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 

ร่วมกันรังสรรค์ผลงาน จนวันนีชุ้มชนเคหะขอนแก่น มี

ผลผลิตท่ีผลิตจากฝีมือผู้ สูงอายุและผู้ พิการ จนเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ ท่ีพบเห็น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 

ท่ีคุณลุง คุณป้า ต่างช่วยกันท าขึน้และน ามาจ าหน่ายใน

ราคาท่ีไม่แพง นางอุรา ปราบมนตรี ประธานชุมชนการ

เคหะ ขอนแก่น กลา่วว่า การรวมกลุ่มกนัของผู้สงูอายแุละ

ผู้ พิการท่ีชุมชนแห่งนีน้ับถึงวันนีก้้าวเข้าสู่ปีท่ี 9 แล้ว ท่ี

สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้ สูงอายุ และผู้ พิการ ท่ีได้

ด า เ นินการในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  ตามแผนการ

ด าเนินงานของเทศบาลฯและการเคหะแห่งชาติ รวมไปถึง

หน่วยงานต่างๆท่ีได้ประสานการด าเนินงานร่วมกนั แต่สิ่ง

ท่ีได้รับความสนใจและก าลังเป็นท่ีนิยมของผู้ ท่ีพบเห็น

อย่างมาก คือการน าเอาภูมิปัญญาและฝีมือของคนใน

ชุมชน ด้วยการน าขยะรีไซเคิลและขยะไร้ค่ามาท าเป็น

สิ่ งของมีค่า  ผสานกับแนวคิด ร่วมสมัย  กลายเ ป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นกระถางดอกไม้ แจกัน 

โต๊ะ เก้าอี ้ชุดรับแขก หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ขอนไม้

ขอนแก่น ท่ีผู้สงูอายุและผู้ พิการในชุมชนได้ร่วมกนัท าจาก

เศษขยะ ท่ีหาได้ในท้องถ่ิน “วนันีผ้ลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 

จากฝีมือของผู้ สูงอายุและผู้ พิการในชุมชนก าลังเป็นท่ี

ต้องการของตลาดอย่างมาก ซึ่งทุกวนัเสาร์ท่ีถนนคนเดิน

ขอนแก่น ทุกคนจะเห็นคุณลุง คุณป้า มาออกบูธวาง

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ควบคู่กับการสอนวิชาเปเปอร์

มาให้กับผู้ ท่ีสนใจ ซึ่งวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตนัน้ไม่ว่าจะเป็น

กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดน า้ดื่ม เศษท่อประปา ขวดนม

พลาสติก กระป๋อง แก้วน า้ท่ีไม่ใช้แล้ว หรือแม้กระทัง่แผ่น

ไม้อัดก็หาได้จากในชุมชนทัง้นัน้ ซึ่งเมื่อวัตถุดิบต่างๆมา

ครบก็จะนัดรวมตัวกันผลิตผลงานเพ่ือวางจ าหน่าย ซึ่ง

ขัน้ตอนของการท านัน้จะมอบหมายให้ผู้ สูงอายุและผู้

พิการนัน้ท าตามความถนดัและรับผิดชอบการท าในแต่ละ

ขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ตอนของการเตรียมกระดาษ และแช่น า้ 

การป่ัน การขึน้แบบ การตัดแต่งส่วนประกอบตามท่ี

ต้องการ ซึง่เม่ือได้แล้วก็จะเข้าสู่ขัน้ตอนการท ายกตวัอย่าง

เช่นแจกันดอกไม้เปเปอร์มาเช่ ท่ีเร่ิมจากการตดักระดาษ

หนังสือพิมพ์เป็นชิน้เล็กๆ จากนัน้น ามาแช่น า้ให้เป่ือยยุ่ย 

และน ามาป่ันรวมกนัให้เป็นเนือ้เดียว ขัน้ตอนต่อมาคือการ

น าแบบแจกัน ส่วนใหญ่จะใช้พวกแก้วกาแฟใช้แล้ว หรือ

กระป๋อง หรือขวดนม มาเป็นแกนกลาง น า้กระดาษท่ี

เตรียมไว้มาผสมกับกาวลาเทกซ์ให้เป็นเนือ้เดียวกัน

จากนัน้ก็น ามาท าการรองพืน้ท่ีโดยรอบแบบท่ีก าหนด และ

น าไปตากแดดจนแห้งสนิท ขัน้ตอนต่อมาคือการน า

กระดาษมาแปะทบัอีกชัน้ จนรอบก่อนท่ีจะลงลาย และติด

ก่ิง ส่วนใหญ่แจกนัของชมุชนจะเป็นแบบขอนไม้เพ่ือสื่อถึง

ความเป็นคนขอนแก่น ซึ่งแบบก็ท าไม่ยากเพียงแต่ใช้

ตะเกียบหรือเศษไม้หรือส้อมมาขูดเป็นลายแบบลายไม้

ทั่วไปเมื่อพอใจแล้วก็น าไปตากแดดอีกครัง้จนแห้งสนิท 

หากต้องการสีสันก็มาเพ่ิมสีตามทีต้องการ เราก็จะได้

แจกนัดอกไม้ท่ีสวยงามจากขยะรีไซเคิล ในราคาจ าหน่าย

เร่ิมต้นเพียง 40 บาทเท่านัน้” นายธีระศักด์ิ ฑีฆายุพันธ์ 

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จาก

ฝีมือผู้ สูงอายุ และคนพิการของชุมชนเคหะท่ีก าลังได้รับ

ความนิยมเรียกได้ว่ามาแรงมากขณะนีค้ือชุดรับแขกและ

ชุดโต๊ะเก้าอี ้ท่ีผลิตจากขวดน า้ดื่ม ท่อประปา และแผ่นไม้ 

ท่ีทัง้หมดน ามาผลิตในรูปแบบของเปเปอร์มาเช่ รองรับ

น า้หนกัได้ถึง 90 กก. ซึง่ก าลงัเป็น ท่ีได้รับความสนใจจาก
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ผู้ ท่ีพบเห็นท่ีต่างต้องการท่ีจะเรียนรู้ หรือสั่งซือ้อย่างมาก

(innnews.co.th 1 ต.ค.62) 

สร้างสะพานลอย รพ.จุฬาฯ-สวนลุมฯ  
พร้อมลิฟต์อ านวยความสะดวกผู้ป่วย 

 

นายศกัด์ิชยั บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยว่า ส านกัการ

โยธา (สนย.) เตรียมก่อสร้างสะพานลอยส าหรับคนข้าม

ถนน บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับสวนลุมพินี ฝ่ัง

ถนนราชด าริ เน่ืองจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มี

หนังสือขอให้ กทม.ก่อสร้างสะพานลอยสาธารณะข้าม

ถนน ระหว่างสวนลมุพินีฝ่ังถนนราชด าริมายงัโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ และประกอบด้วยลิฟต์ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้กับผู้ มาใช้บริการโรงพยาบาล เน่ืองจากท่ีผ่าน

มาเคยเกิดอุบัติเหตุขึน้หลายครัง้ ทัง้นี  ้ในการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาก าหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดิน

ข้าม ได้พิจารณาความเหมาะสมของต าแหน่งสะพานคน

เดินข้าม โดยมีมติเห็นชอบก าหนดจุดการก่อสร้างสะพาน

คนเดินข้ามถนนระหว่าง รพ.จุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี 

ฝ่ังถนนราชด าริ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส านักงบประมาณ

พิจารณางบประมาณจ านวน 15 ล้านบาท ส าหรับงาน

ก่อส ร้ างสะพานลอยส าห รับคน ข้ามถนนระหว่าง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี ฝ่ังถนนราชด าริ

จะใช้เวลาก่อสร้าง 180 วัน โดยจะก่อสร้างสะพานลอย 

ส าหรับคนเดินข้ามถนน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 

31 เมตร พร้อมลิฟต์โดยสารส าหรับผู้ พิการและผู้สูงอายุ 

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างสะพานลอยส าหรับคนข้ามถนน

ดงักล่าวจะเพ่ิมความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกให้

บคุคลทัว่ไป และผู้สงูอายุรวมถงึผู้ พิการที่มารับบริการจาก 

รพ.จฬุาลงกรณ์.(ไทยรัฐออนไลน์ 1 ต.ค.62) 
 

''เก้าอีลั้งกระดาษ''เพื่อกายภาพเดก็พกิาร 

พก. โชว์ผลงาน“เก้าอีล้งักระดาษ”ส่งเสริมเด็กพิการให้มี

พัฒนาการทางร่างกาย และศักยภาพในการฟื้นฟูเด็ก ท่ี

ด้อยโกาส พร้อมฝึกสอน และแจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจ เพ่ือ

น าไปใช้ลดภาระในการใช้ชีวิตประจ าวนั สถานคุ้มครอง

และพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จังหวดันนทบุรี เป็นอีก

หนึง่สถานท่ี ท่ีให้การอปุการะเดก็อ่อนพิการทกุประเภททัง้

ชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง 7 ปี ปัจจุบันมีเด็กพิการอยู่

ในความอปุการะ จ านวนทัง้สิน้ 379 คน เพศชาย 239 คน 

เพศหญิง 140 คน ในจ านวนนีเ้ป็นเด็กพิการซ า้ซ้อนท่ีมี

ความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถ

ช่วยเหลือตวัเองได้ นางวิจิตร เซม็มกุดา นกักายภาพบ าบดั

ช านาญการ สถานคุ้ มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน

เฟ่ืองฟ้า เปิดเผยว่า ในการท ากายภาพบ าบดัเด็กพิการ มี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งานเก้าอี ้ท่ีมีพนกัพิงและมีสายรัด

เด็กเพ่ือฝึกนัง่ เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการ และศกัยภาพใน

การฟื้นฟูของเด็กๆ ซึ่งในตลาดมีเก้าอีเ้หล่านีว้างขาย ใน
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ราคาท่ีค่อนข้างสงู ท าให้ผู้ ท่ีมีรายได้น้อย หรือด้อยโอกาส 

ไม่มี โอกาสได้ใ ช้  และในบ้านเฟ่ืองฟ้าเองก็มีความ

จ าเป็นต้องใช้งานจ านวนมาก ด้วยเหตุนี  ้กลุ่มงาน

กายภาพบ าบัด ของบ้านเฟ่ืองฟ้า จึงมีแนวคิดร่วมกับ

นักศึกษาฝึกงาน จากประเทศญ่ีปุ่ น คิดค้นเก้าอีจ้าก

กระดาษลังเหลือใช้เกิดขึน้ เพ่ือให้เด็กพิการซ า้ซ้อนนอน

ติดเตียงท่ีไมส่ามารถเคลื่อนไหวได้ตวัเองได้ ได้มีโอกาสนัง่

บนเก้าอีท่ี้มีการออกแบบให้เหมาะสมกบัสรีระของเด็กแต่

ละคน มีเข็มขดัรัดเอวไว้กบัเก้าอี ้ช่วยสร้างการพฒันาทาง

ร่างกาย จนอาจส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใน

อนาคต ทัง้นีผ้ลการด าเนินการพบว่า 100 % ของเด็กท่ีได้

นัง่เก้าอีนี้ ้มีองศาการเคลื่อนไหวของคอดีขึน้ การเกิดแผล

กดทับท่ีปุ่ มกระดูกมีพัฒนาการดีขึน้ การเกิดกระดูกสัน

หลงัคดมีพฒันาการท่ีดีขึน้ เด็กสามารถชนัคอตัง้ขึน้ได้เอง

ทัง้ในท่าก้มคอและเงยคอ ส่งผลตอ่กล้ามเนือ้ช่องปากและ

ใบหน้าของเดก็ขยบัได้ง่ายขึน้ถงึ ร้อยละ 92 เจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ปกครองเด็ก มีความพึงพอใจ ทัง้ด้านความสุขของเด็ก

เมื่อได้นั่งเก้าอี ้ความปลอดภัย และความสะดวกในการ

ดแูลและเก็บรักษา เก้าอีก้ระดาษลงั มีต้นทนุการผลิตเพียง 

400 บาท มีน า้หนกัเบาเพียง 2 - 3 กิโลกรัม สามารถรองรับ

น า้หนกัของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรองรับน า้หนัก

เด็ก ท่ีหนักว่า 30 กิโลกรัมได้เป็นอย่างดี จึงท าให้เก้าอี ้

กระดาษลงันี ้สามารถเข้าถึงเด็กพิการท่ีด้อยโอกาส หรือ

ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนได้มากขึน้ “เก้าอีล้ังกระดาษ 

(Cardboard Chair)” ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ

ภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น ประจ าปี 

2562 จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) พร้อมขยายผลรางวัลนวตักรรมต่อสาธารณชน

และชมุชนอีกด้วย(เดลินิวส์ออนไลน์ 2 ต.ค.62) 

 

นอภ.เมืองพจิิตรยกทีมอ าเภอยิม้เคล่ือนท่ี  
บริการถงึหัวบันไดบ้าน เด็ก-คนแก่  

แห่ท าบัตรประชาชนเพียบ 

 

นายอ าเภอเมืองชาละวันยกทีมพาเจ้าหน้าท่ีโครงการ

อ าเภอยิม้เคลื่อนท่ีให้บริการราษฎรถึงหวับันไดบ้านชีแ้จง

สารพัดโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  แก้

จน  ผู้สูงอายุ คนแก่ คนพิการ รวมถึงเด็กอายุ 7 ขวบ ครู

และผู้ ปกครองแห่พามาท าบัตรประชาชนกันเนืองแน่น

ชาวบ้านปลื ม้ วันท่ี 2 ต.ค. 62  นายพจน์ หรูวรนันท์ 

นายอ าเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจผู้  บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ

อ าเภอเมืองพิจิตร ได้ร่วมกนัท ากิจกรรมโครงการอ าเภอยิม้

เคลื่อนท่ี  ท่ี อบต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร โดยมี   ส.อ.

สะท้าน อิ่มอยู่  “นายก ขม” นายก อบต.ย่านยาว เป็น

เจ้าของสถานท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่

ราษฎรเกือบ 300 คน  ท่ีมาร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้ ภายใน

งานจัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร คลินิก

ตรวจสขุภาพของประชาชน  กศน.พิจิตร  ก็มาให้ค าแนะน า

ด้านการเพ่ิมพูนความรู้   ต ารวจและฝ่ายปกครองเปิดศนูย์

ด ารงธรรมเคลื่อนท่ี  รับเร่ืองราวร้องทุกข์รวมถึงรับแจ้ง

ความงานเก่ียวกบัเอกสารต่างๆ ท่ีสญูหายแล้วต้องขอท า
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ใหม ่รวมถงึธนาคารออมสินก็มาร่วมให้ความรู้เก่ียวกบัการ

ขอสินเช่ือเพ่ือลงทุนของกลุ่มแมบ้่านและกลุม่อาชีพในการ

ท าผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากนี ้นายพจน์ หรูวรนันท์ 

นายอ าเภอเมืองพิจิตร ยงัได้จดัให้มีการประชุมผู้น าชุมชน

ของอ าเภอเมืองพิจิตรด้วย เพ่ือให้รับทราบนโยบายของ

ทางรัฐบาลท่ีมีโครงการช่วยเหลือฟืน้ฟเูยียวยาหลงัประสบ

ภัยพิบัติ ภัยแล้ง-น า้ท่วม ทัง้นีเ้พ่ือช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ ท่ี

เดือดร้อนด้านอาชีพ เพ่ิมพนูทกัษะใหม ่(Reskill) อีกทัง้ให้

ประชาสัมพันธ์ จัดท าแผนโครงการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนด้านอาชีพประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งล้วนเป็นโครงการดีๆของ

รัฐบาลท่ีจะมอบให้ชาวจังหวดัพิจิตร ส าหรับบรรยากาศ

การจัดโครงการอ าเภอยิม้เคลื่อนท่ีของอ าเภอเมืองพิจิตร 

จุดบริการท่ีดูแล้วมีราษฎรให้ความสนใจและมาใช้บริการ

มากท่ีสดุ คือ  การให้บริการท าบตัรประชาชนกบัผู้สงูอายุ 

คนแก่  คนพิการ ท่ี ไม่สะดวกจะเดินทางไปท าบัตร

ประชาชน ณ ท่ีว่าการอ าเภอเมือง วันนี ้อสม. และบุตร

หลาน ต่างถือโอกาสพาผู้ สูงอายุ คนแก่ คนพิการ มาท า

บัตรประชาชน เพราะรู้ดีว่าบัตรประชาชนคือเอกสาร

ส าคัญท่ีจะน าไปแสดงตนในการใช้สิทธิต่างๆ บรรดา

คุณครูท่ีมีโรงเรียนอยู่ในพืน้ท่ีต าบลย่านยาวและต าบล

ข้างเคียง ต่างก็พาเด็กๆท่ีมีอายุครบ 7  ปี มาขอใช้บริการ

ท าบัตรประชาชนครัง้แรกสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆท่ี

จะได้มีบตัรประจ าตวัประชาชน (บตัรเด็กและเยาวชน) ใน

วนันีม้ีผู้ มาใช้บริการเกือบ 100 คน ซึ่งเดิมทีเดียวจะเปิด

ให้บริการแค่เพียงคร่ึงวนัแต่เมื่อราษฎรมาขอใช้บริการกัน

เป็นจ านวนมาก นายอ าเภอเมืองพิจิตรจึงให้ขยายเวลา

ให้บริการท าบัตรประชาชนไม่เสร็จไม่ต้องกลับ ซึ่งการ

ให้บริการของอ าเภอยิม้เคลื่อนท่ีของอ าเภอเมืองพิจิตรใน

ครัง้นี ้สร้างความพึงพอใจและมีเสียงชมเชยจากชาวบ้าน

ว่า อยากให้มีโครงการดีๆแบบนีม้าในหมู่บ้านบ่อยๆอีก

ด้วย(banmuang.co.th 2 ต.ค.62) 
 

หนูน้อยวัย 7 ขวบ ถงึแม้จะพกิาร แต่อยากเรียน 

 

วอนช่วยหนูด้วยหนูน้อยวัย 7 ขวบ ถึงแม้จะพิการ แต่

อยากเรียน ย่าพาร่างวยัชราไปปรึกษาครู กลบัพูดสัน้ คง

เรียนไม่ได้ วอนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วยเหลือหนูน้อยวยั 

7 ขวบและครอบครัว ท่ีฐานะยากจน เลีย้งชีพด้วยการขาย

ข้าวแกงเลีย้งครอบครัวและเก็บขวดขาย โดยหนูน้อยวยั 7 

ขวบได้รอดชีวิต มาจากท่ีแม่ คลอดก่อนก าหนดทัง้ๆท่ีมี

อายุครรภ์แค่ 4 เดือนเศษๆ แต่ก็ต้องมาพิการขา ท่ีลีบเล็ก 

เดินไมไ่ด้ หนนู้อย บอกกบัย่าและพ่อวา่ อยากเรียนหนงัสือ 

แต่แล้วย่า ก็พาร่างท่ีชรา เดินทางมาปรึกษากับครู ท่ี

โรงเรียนใกล้บ้าน  แต่สิ่งท่ีย่าได้ยินจากปากครู ย่าถึงกับ

น า้ตาไหลร้องไห้ " ครูบอกคงเรียนไมไ่ด้หรอก " โดยท่ีครูไม่

ยอมถามรายละเอียดแม้แต่ค าเดียว  แม้แต่ไป รพ.มา

ตั ้ง แ ต่ เ กิ ด จ น โ ต  ก็ ไ ม่ เ ค ย เ จ อ หมอ เ ล ย  เ จ อ แ ต่

พยาบาล  ถึงแม้ครอบครัวจะยากจน แต่ก็ท าอย่างดีท่ีสุด 

ขอวอดหน่วยท่ีเก่ียวข้องช่วยเหลือ ทัง้รถวีลแชร์  แพม
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เพิส  เสือ้ผ้าและขอให้หลานได้เรียนหนงัสือ ผู้สื่อข่าวได้รับ

แจ้งจากอาสาช่วยเหลือแจ้งข่าวประสานเหตุอศัวินบูรพา 

จากนาย  ปองพล  บัวพาเจริญ   ประธานอาสาอัศวิน

บูรพา ว่าได้พบครอบครัวท่ียากจน หาเลีย้งชีพด้วยการ

ขาย ข้ า วแกงและ เ ก็ บ ข วดขาย   ชุ มชน บ้ าน เ นิ น

ผาสขุ   บ้านเลขท่ี 694/4 ม.1 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.

ชลบุรี  ท่ีมีเด็กหญิง จิราภรณ์  มณีวงศ์ วยั 7 ขวบท่ีพิการ 

อาศยัอยู่กับ ย่า เข็ม   มณีวงศ์ วยั 70 ปี มีนาย วิระ  มณี

วงศ์  อายุ 40 ปี พ่อ และ นาง ปราณี  คุ้มวงศ์  อายุ 42 ปี 

แม่ พร้อมด้วยหลานชายอีก 2 คน   ท่ียังชีพด้วยการขาย

ข้างแกงและเก็บขวดเก่าขาย  โดยย่าเข็ม  มณีวงศ์  ท่ีอยู่

ในวัยชรา ได้เผยให้ผู้ สื่อข่าวฟังถึงเร่ืองราว ว่า อยากให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือ ด.ญ.จิรา

ภรณ์  หลานสาววยั 7 ขวบแต่พิการขา เดินไมไ่ด้ แต่อยาก

เรียนหนงัสือ และได้ยอกกบัย่าและพ่อ ให้พาไปเรียนที  แต่

ก็จนปัญญา  โดยก่อนหน้านีไ้ด้เคยเดินทางไปปรึกษาครู ท่ี

โรงเรียนใกล้  แต่ยงัไม่ทันได้คุยรายละเอียด ครูกลบับอก

ว่า คงเรียนไม่ได้หรอก เพราะช่วยเหลือตวัเองไม่ได้  เดิน

ไม่ได้ ไปเข้าห้องน า้ไม่ได้  ท าให้ ย่าเข็ม เสียใจมาก ถึงกับ

ร้องไห้กลบับ้าน   ในขณะครอบครัวก็ยากจน แตก่็อยากจะ

ให้หลานได้เรียนหนงัสือ ซึ่งถ้ามีรถวีลแชร์ ก็จะสะดวกกับ

น้องมาก   ในขณะสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีน้องต้องใช้คือ แพมเพิส 

ขบัถ่ายและเสือ้ผ้า ท่ีมีเพียงเสือ้ผ้าเก่าๆ ส าหรับ ด.ญ.จิรา

ภรณ์  นัน้พิการมาแต่ก าเนิด  โดยน้อง ได้คลอดก่อน

ก าหนด ขณะท่ีมีอายุครรภ์เพียง 4 เดือนเศษ ซึ่งหมอได้

ช่วยเหลือจนรอดชีวิตมาได้  แต่ก็ต้องมาพิการขาลีบเล็ก 

เดินไม่ได้ ซึ่งน้องก็ได้เติบโตมาซึ่งแขนและมือใช้งานได้ 

พูดคุยรู้เ ร่ือง  สติปัญญาค่อนข้างดี   ซึ่งช่วงท่ีไป รพ 

หลังจากน้อง รอดชีวิตมาได้  ก็ไม่เคยได้พบเจอหมอ

เลย  พบเพียงพยาบาลเท่านัน้  ซึ่งทางครอบครัวหวังให้

หน่วยงานช่วยให้น้องได้เรียนหนงัสือ และมีรถวีลแชร์ ให้

น้องนั่งซึง่จะสะดวกกบัน้อง  ท่ีทุกวนันีม้ีเพียงย่า ท่ีชรา ไร้

เหลียวแรงท่ีจะอุ้ ม มีเพียงผู้ เป็นพ่อท่ีอุ้ มน้องไปไหนต่อ

ไหน  ไปขายข้าวแกงก็อุ้มน้องไปด้วย  นอกจากนีส้ิ่งจ าเป็น

ก็เป็นแพมเพิส ท่ีใช้ขับถ่ายและเสือ้ผ้า  ท่ีทุกวันนีม้ีเพียง

เสือ้ผ้าเก่าๆ ท่ีใส ่ จงึอยากวอดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้การ

ช่วยเหลือน้องด้วย(komchadluek.net 3 ต.ค.62) 
 

มอบรถเข็นวีลแชร์ให้นร.พกิาร 

นายสุด เขต  สวยสม 

ผู้อ านวยการส านักงาน

เ ขต พื ้น ท่ี ก า รศึ กษา

มัธยมศึกษา เขต  38

เป็นตวัแทนมอบเก้าอีร้ถเข็นส าหรับคนพิการ(Wheelchair 

) ให้กับ ด.ญ.สโรชินี สีใส นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี

ท่ี 1 โรงเรียนศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย พิการ

เ ดิ น ไ ม่ ไ ด้  ต้ อ ง เ ก้ า อี ้ร ถ เ ข็ น ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร

(Wheelchair )  ซึ่งของเดิมมีสภาพเก่าและไม่แข็งแรง จึง

มอบรถเข็นทดแทนคนัเก่า เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัให้

สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึน้  ทัง้นี  ้

รถเข็นส าหรับคนพิการ(Wheelchair ) คันดังกล่าว เป็น

ของ ผศ. บูรณ์เกตุทัสสา อดีตอาจารย์ภาควิชาปรัชญา 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ได้บริจาครถเข็นส าหรับคน

พิการ(Wheelchair )  ซึง่ได้เคยใช้ในช่วงท่ีสขุภาพร่างกาย

ไม่แข็ งแรง  ส าห รับ ด.ญ.สโร ชิ นี  สี ใส  พิการมาแต่

ก าเนิด  เป็นเดก็ท่ีมีความตัง้ใจเรียน อปุนิสยัดี ร่าเริง เป็นท่ี

รักของครู  และเ พ่ือน  มีพยายามช่วยเหลือตนเอง 

(siamrath.co.th 2 ต.ค.62) 
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"เดนิ - วิ่งการกุศล เพื่อคนพกิาร :  
Charity Walk and Run 2019" 

พก.  โดยสถาน

คุ้ ม ค ร อ ง แ ล ะ

พัฒนาคนพิการ

บ้านกึ่งวิถี (ชาย) 

จัดงานแถลงข่าว 

โครงการ "เดิน - ว่ิงการกุศล เพ่ือคนพิการ : Charity Walk 

and Run 2019"  กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการ (พก.) สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านกึ่งวิถี 

(ชาย) จังหวดัปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีชาย จัด

งานแถลงข่าว โครงการ "เดิน - ว่ิงการกุศล เพ่ือคนพิการ : 

Charity Walk and Run 2019" เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ให้ประชาชนทราบและให้ความร่วมมือภาครัฐและภาคี

เครือข่ายในการร่วมสนันสนุนการด าเนินงานของสถาน

คุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) โดยรายได้

หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีชาย ทัง้นี ้แบ่ง

การว่ิงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 3 กิโลเมตร ไม่มีการ

แข่งขัน 5 กิโลเมตร ชิงถ้วยรางวัล overall อันดับ 1 - 5 

ชาย/หญิง (ไม่แบ่งกลุ่มอายุ) และ 10 กิโลเมตร ชิงถ้วย

รางวลั overall อนัดบั 1 - 10 ชาย/หญิง (ไม่แบ่งกลุ่มอายุ) 

ซึง่จะจดัขึน้ในวนัอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 

น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีอดีต

ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (พม.) ได้แก่  นางศิ ริ รัตน์ อายุวัฒน์ อดีตรอง

ปลดักระทรวง พม. และประธานมลูนิธิบ้านกึ่งวิถีชาย ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสมชาย 

เจริญอ านวยสุข อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ และรองประธานมูลนิธิบ้านกึ่งวิถี

ชาย และอดีตผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในงานแถลงข่าวมี

กิจกรรมร้องเพลงจาก วง Hope Boy Band วงดนตรีของ

คนพิการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และ

เจ้าหน้าท่ีในสงักดั พก. เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ทัง้นี ้ผู้ ท่ี

ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ส มั ค ร ท า ง อ อ น ไ ล น์  

ท่ี  www.FanaticRun.com Line Id : @fanaticrun ห รือ

สามารถสมัครได้ท่ีหน้างาน ตัง้แต่เวลา 04.30 น. และ

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  0-2577-

1864(banmuang.co.th 2 ต.ค.62) 
 

“กอบศักดิ์” เล็งเปิดคาเฟ่ แบรนด์คนพกิาร  
สาขาท าเนียบที่แรก 

 

 “กอบศักด์ิ” เผย เตรียมส่งเสริมคนพิการ ผุดร้านคาเฟ่-

ร้านนวด-สินค้าเกษตร สร้างอาชีพเสริมรายได้ วนัท่ี 5 ต.ค. 

น า ย ก อ บ ศั ก ด์ิ  ภู ต ร ะ กู ล   ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร

นายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงแนวคิดในการเปิดคาเฟ่แบรนด์

คนพิการ เติมโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนพิการ ว่า เราได้

คุยกับกลุ่มผู้ พิการมาระยะหนึ่งแล้ว รู้หรือไม่ว่าประเทศ

ไทยมีผู้ พิการประมาณ 2 ล้านคน บางคนพิการแต่ก าเนิด 

แต่หลายคนเกิดขึน้จากอบุัติเหตท่ีุเกิดขึน้ทุกวนั หลายคน

ยงัท างานได้ เพียงแต่เดินไม่ค่อยสะดวก คนเหล่านีจ้ากท่ี

http://www.fanaticrun.com/
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ได้คยุมาเขาไม่ได้เรียกร้องขอเพ่ิมเบีย้ผู้ พิการ แต่เขาอยาก

ขอให้ช่วยเปลี่ยนผู้ พิการเป็นผู้ ประกอบการ เราจึงได้

เตรียมโครงการไว้ประมาณ 2- 3 โครงการร่วมกับกลุ่มผู้

พิการ โดยสินค้าตวัแรกที่จะน าเสนอ คือ ร้านขายโกโก้และ

กาแฟ  ซึ่งในระยะแรกจะทดลองเปิดในท าเนียบรัฐบาล

ก่อน  เ ป็น ท่ีแรก ซึ่งตอนนีม้ีการส่ง เ ร่ือง เ ข้ามาแล้ว 

"ประมาณ 2 เดือนข้างหน้า ราวเดือน ธ.ค. นี ้น่าจะเร่ิม

ด าเนินการได้ในท าเนียบรัฐบาลได้  ตัง้ใจว่าแก้วแรก เขา

จะชงให้ท่านนายกรัฐมนตรีชิม หลงัจากนัน้เมื่อกิจการไป

ได้ จะได้เดินหน้าเร่ืองการเปิดพืน้ท่ีให้ผู้ พิการขายในศาลา

กลางจังหวดั ศนูย์ราชการต่างๆ  คิดดูว่าถ้าเขามาท างาน

จะมีรายได้อย่างน้อย เดือนละ 8,000-9,000 บาท เขาก็จะ

มีรายได้เลีย้งดตูวัเองได้ ถ้าเราสามารถขบัเคลื่อนเพ่ิมเติม

ไปในพืน้ท่ีต่าง ๆ ของไทยได้ เราจะสามารถเปลี่ยนผู้ พิการ

มาเป็นผู้ปกติ ท ามาหากินได้” นายกอบศกัด์ิ กล่าว นายก

อบศกัด์ิ กลา่วอีกวา่ หลงัจากท าเร่ืองกาแฟ โกโก้ได้แล้ว ซึง่

ได้ลองชิมแล้ว รับรองว่าอร่อยท่ีสุดในประเทศไทย เป็น

โกโก้ท่ีคนไทยผลิตเอง แต่รสชาติส่งขายท่ีประเทศเบล

เย่ียม และเบลเย่ียมส่งกลับมาท่ีประเทศไทย   ต่อไปก็จะ

เป็นเร่ืองของหมอนวดผู้ พิการทางสายตา เราจะติดต่อเพ่ือ

เปิดร้านในสถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งได้คยุกบัห้างสรรพสินค้าและ

สถานท่ีต่าง ๆ มาพอสมควรแล้ว  ตรงนีก้็จะเป็นรายได้อีก

ส่วนหนึ่ง สุดท้ายคือสินค้าเกษตรท่ีปลูกโดยผู้ พิการ 

ทัง้หมดนีเ้ป็นความพยายามร่วมกันท่ีจะพลิกชีวิตเขา 

เปลี่ยนผู้ พิการเป็นผู้ประกอบการ ตามท่ีเขาต้องการ โดย

ส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสงัคมท่ีจะเป็นกลไกในขบัเคลื่อนเร่ือง

เหล่านี ้จะบริหารงานโดยผู้ พิการ(pptvhd36.com 5 ต.ค.

62) 

 

“พุทราส้นตีน” มีจร๊ิง ผลผลิตของเกษตรกรหญิง 
แกร่งพกิารแขนสู้ชีวิตชาววังน า้เขียว 

 “พุทราส้นตีน” มีจริงไม่

หยาบคาย ผลผลิตของ 

“รุ้งลาวัลย์” เกษตรกร

หญิงแกร่งพิการไร้แขน

สองข้างชาวโคราช สู้ ชีวิตปลกูพทุรานมสดผลไม้ขึน้ช่ือของ 

อ.วงัน า้เขียว ใช้เท้าเก็บแทนมือตัง้แผงขายข้างทาง ฮือฮา

หนักในโลกโซเชียลฯ วันนี ้(3 ต.ค.) ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า 

ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอ าเภอวงัน า้เขียวได้โพสต์ภาพ

และเร่ืองราวของ น.ส.รุ้งลาวลัย์ กาลิก หรือรุ่ง เกษตรกร

หญิงแกร่งพิการแขนทัง้สองข้าง ชาว อ.วังน า้เขียว จ.

นครราชสีมา ดิน้รนสู้ ชีวิตปลกูพทุทรานมสดผลไม้ขึน้ช่ือ อ.

วังน า้เขียว และเก็บผลผลิตมาวางตัง้แผงขายข้างทาง

ให้แก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว โดยขึน้ป้ายช่ือร้านว่า 

“พุทรานมสดส้นตีน หวาน กรอบ อร่อย” เน่ืองจากต้องใช้

เท้าเก็บแทนมือแตกต่างจากเกษตรกรทั่วไป ปรากฏว่า

ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก โดย

ข้อความโพสต์ดงักล่าวระบุว่า น.ส.รุ้งลาวลัย์ กาลิก หญิง

แกร่งพิการไร้แขนสองข้าง ท่ีมีความเพียรพยายามในการ

เรียน กศน. เลีย้งหลานจนโต 3 คน ปลูกพุทรานมสดขาย 

และเมื่อ 2 ปีท่ีแล้วทางชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียววังน า้

เขียวได้ประสานห้างฯ เดอะมอลล์โคราช มาสร้างบ้านท่ีถูก

พายถุล่มเสียหายให้ ในช่วงนีพ้ทุรานมสดของอ าเภอวงัน า้

เขียวก าลังออกผล และ น.ส.รุ้งลาวัลย์ก็เป็นเกษตรกรผู้

ปลูกพุทรารายหนึ่งท่ีมีผลผลิตออกมาขาย ทัง้รสชาติและ

ผลผลิตท่ีได้ไม่แพ้คนท่ีมีร่างกายครบสมบูรณ์เลยแม้แต่

น้อย ซึ่งตอนเก็บอาจจะใช้เท้าเก็บแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่

ของหญิงแกร่งอย่าง “รุ้งลาวลัย์”(mgronline 3 ต.ค.62) 



๑๖ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

17 ปี พม.ขับเคล่ือนงานสังคม 

นายปรเมธี วิมลศิริ  

ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและ

ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง

มนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พม.ได้ขับเคลื่อนงานด้านสงัคม

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเหลื่อมล า้ของสงัคม และสร้าง

โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐส าหรับประชาชนทุก

กลุ่มเป้าหมายทัง้เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้ สูงอายุ 

คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม และในโอกาสครบรอบ 

17 ปีของการก่อตัง้ พม.ภายใต้ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตัง้แต่วันท่ี 3 ต.ค.2545 จึงได้

ก าหนดจัดงานวันคล้ายวนัสถาปนา พม. ครบรอบ 17 ปี 

ในวันท่ี 3 ต.ค. ท่ี พม. ปลัด พม.กล่าวด้วยว่า ในงานมี

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย พิธีสงฆ์และพิธีสกัการะ

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวง การจัดงานประกาศเกียรติ

คณุผลงานด้านการพฒันาสงัคมเป็นเลิศ เน่ืองในวนัคล้าย

วนัสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 17 ปี โดยมีการมอบ

โลป่ระกาศเกียรติคณุผลงานด้านการพฒันาสงัคมเป็นเลิศ 

จ านวน 69 รางวลั โล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ

เกียรติคุณแก่บุคลากรท่ีได้รับการคดัเลือกเป็น “1 คนดีมี

จริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.” จ านวน 27 ราย และโลพ่ร้อม

เงินรางวัลส าหรับผู้ ชนะการประกวดออกแบบตรา

สัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 

จ านวน 4 รางวัล นอกจากนี ้ยังมีการประมูลทรัพย์หลุด

จ าน าจากส านักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) การจ าหน่าย

สินค้าและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ และการแสดง

ความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย.(ไทยรัฐออนไลน์ 2 ต.ค.

62) 

กาชาดอ าเภอหนองใหญ่  
ลงพืน้ท่ีเย่ียมผู้ป่วยตดิเตียง 

นางกัลยรักษ์ สิริสวสัดิ

นุกูล ภริยานายอ าเภอ

หนองใหญ่  ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการ

กาชาดอ าเภอหนอง

ใหญ่ ลงพืน้ท่ีเย่ียมผู้ ป่วยติดเตียง ผู้สงูอายุ ผู้ยากไร้ และผู้

พิการ ในพืน้ท่ีต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดั

ชลบุรี ตามท่ีกาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ท าโครงการกาชาด

ชลบุรีเย่ียมเยียนผู้ ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ ใน

พืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือออกเย่ียมและให้

การช่วยเหลือแก่ผู้ ป่วยติดเตียง ผู้สงูอาย ุผู้ยากไร้ทัง้ยงัเป็น

การบรร เทาทุก ข์ เ บื อ้ ง ต้นและ รับ ฟัง ปัญหาความ

ต้องการ รวมทัง้ให้ค าแนะน าและเสนอแนะวิธีการดูแล

ผู้ ป่วยติดเตียง ผู้ พิการ และผู้สงูอายุ ซึง่ในครัง้นี ้โครงการ

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้  ออกตรวจเย่ียม ผู้ ป่วยติด

เตียง ผู้ พิการผู้สูงอายุในอ าเภอเกาะสตัหีบ จังหวดัชลบุรี 

ในการนี  ้นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล ภริยานายอ าเภอ

หนองใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกาชาดอ าเภอ

หนองใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดอ าเภอหนอง

ใหญ่ สมาชิกกาชาดอ าเภอหนองใหญ่  ปลัดอ าเภอ เจ้า

พนักงานอ าเภอ แพทย์ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอ

หนองใหญ่ ลงพืน้ท่ีพบปะเย่ียมเยียนและให้ก าลงัผู้ ป่วยติด

เตียง  ผู้ พิการและคนชรา  จ านวน  15 หลังคาเ รือน

(thainews.prd.go.th 2 ต.ค.62) 

 



๑๗ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

‘นพเก้า’ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ ‘พกิาร’ ซาบซึง้ใน
พระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา 

อญัเชิญพระราชกระแสชมเชย 

“ ช่ า ง เ ก้ า ”  ช่ า ง ซ่ อ ม

รถจกัรยานยนต์ท่ีพิการแต่สู้ ชีวิตหาเลีย้งครอบครัวอย่างไม่

ย่อท้อ เจ้าตัวซาบซึง้ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระ

เมตตา เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.วีระพนัธ์ 

ภูวจินดา อญัเชิญพระราชกระแสพระราชทานชมเชยแก่ 

นายนพเก้า นาแป้น อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 80/2 หมู่ 5 

ต าบลคลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่ีห้อง

ประชุมเทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม โดยมี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ ว่าราชการจังหวดัราชบุรีน าหัวหน้า

ส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมเหล่าจิต

อาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมพิธี ทัง้นีโ้ครงการจิต

อ า ส าพ ร ะ ร า ช ท า น  904 วป ร .  เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้จัดตัง้ขึน้ เพ่ือสานต่อพระราชปณิธาน

ในการท าดีเพ่ือประโยชน์สว่นรวม ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างท่ีไม่

หวังสิ่ งตอบแทน และสร้างจิตส านึก ท่ีดี ใ ห้ เ กิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดบัชุมชนจนถึงระดบัประเทศ และเพ่ือ

เป็นขวญัก าลงัใจ ให้กบัประชาชนทกุคนท่ีมีจิตอนัเป็นกศุล

ในการท าความดีเพ่ือส่วนรวมนัน้  พล.อ.ต.วีระพันธ์ ได้

อญัเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ชมเชย นายนพเก้า นาแป้น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ซึ่ง

เกิดมามีร่างกายเพียงคร่ึงบนว่า “ตามท่ีมีการเผยแพร่

ข่าวสารท่ีน่าช่ืนชม นายนพเก้า ได้ต่อสู้ ชีวิตโดยไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคทางร่างกาย มีความขยันหมั่นเพียรมุมานะ 

สามารถเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีพลัง

พฒันาคณุภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ท าให้สงัคมเช่ือมัน่

ในศักยภาพพร้อมเปลี่ยนมุมมองความคิด และช่ืนชมใน

ความสามารถ อีกทัง้เป็นผู้ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ มี

พระคณุ เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดี มองโลกในเชิงบวก ท าตนให้

เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถือได้ว่าเป็นยอดนักสู้  ผู้ ฟันฝ่า

เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เป็นตัวอย่างอนัดีในการต่อสู้ ชีวิต

อย่างมีศกัด์ิศรี ด ารงอยู่ในสงัคมได้อย่างมีเกียรติ ควรได้รับ

การยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป” ด้าน

นายนพเก้า หรือช่างเก้า ได้กล่าวว่า รู้สกึดีใจ และซาบซึง้

ในพระมหากรุณาธิคณุท่ีพระองค์ทรงมีพระเมตตา ทกุวนันี ้

ยงัคงยึดอาชีพช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์หาเลีย้งชีพ โดยมี

ลูก 2 คน ซึ่งก าลังเรียนอยู่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และคน

เลก็ก าลงัเรียนอยู่ชัน้อนบุาล  สว่นนางระเบียบ เรืองพยคัฆ์ 

อายุ 56 ปี ภรรยาคูชี่วิต กล่าวเสริมว่า ชอบท่ีสามีเป็นคนสู้

ชีวิต จงึไม่รังเกียจและได้แตง่งานใช้ชีวิตร่วมกนัมากวา่ 10 

ปีแ ล้ ว  โดยครอบค รัวต่าง รู้ สึกซาบซึ ง้ ในพระมหา

กรุณาธิคุณ ท่ีพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสามีและ

ครอบครัวอย่าง หาท่ีสุดมิได้ ขณะเดียวกัน นายชยาวุธ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดั ได้ร่วมพูดคยุกบันางส าเนียง นาแป้น 

อาย ุ90 ปี มารดาของช่างเก้า ได้ความวา่ช่างเก้ายงัท างาน

เป็นช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์ ในต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอโพ

ธาราม โดยช่ าง เ ก้า เดิมจบการศึกษาเพียงระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 2 แต่ทุกวนันีม้ีรายได้ประมาณ 12,000 

บาทตอ่เดือน ส่วนนางระเบียบภรรยา มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป 

มีรายได้ประมาณ 1,500 บาท  (thebangkokinsight.com 

6 ต.ค.62) 



๑๘ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

เปิดโมเดล...คนพกิารต้องมีงานท า 

 

เมื่ อ ไปเมื่ อ ต้นปี  2557 มูล นิ ธินวัตกรรมภายใต้การ

สนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ (สสส.) ได้เป็นตวัตัง้ตวัตีในการสนบัสนุนการจ้าง

คนพิการเชิงสงัคม เม่ือไปเมื่อต้นปี 2557 มลูนิธินวตักรรม

ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เป็นตัวตัง้ตัวตีในการ

สนบัสนุนการจ้างคนพิการเชิงสงัคม หรือให้การสนบัสนุน

ทุนประกอบอาชีพอิสระ (ตามมาตรา 33 และ 35) เพ่ือให้

คนพิการมีงานท าใกล้บ้าน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมี

เกียรติศักด์ิศรีทัดเทียมคนทั่วไป โดยต้องได้รับสิทธิ

ประโยชน์ตามกฎหมายก าหนด ในปี 2562 สสส. และ

มูลนิธินวัตกรรมฯ ได้จัดงานเชิดชูหน่วยงานท่ีสนับสนุน

การจ้างงานคนพิการเชิงสงัคม ปี 2562 พร้อมมอบเกียรติ

บตัรแก่องค์กรภาคีร่วมขบัเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิง

สังคม 6 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง

ประเทศไทย สถาบันโค้ชไทยนอกจากนีย้ังได้มอบเกียรติ

บตัรเชิดชูสถานประกอบการท่ีท าคุณประโยชน์ทางสงัคม 

ด้านสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 

จ านวน 160 บริษัท และมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานท่ีร่วม

สนับสนุน โครงการ “ตู้ ช่ืนใจ” เพ่ือคนพิการ จ านวน 75 

องค์กร นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกัสนบัสนุน

สขุภาวะประชากรกลุม่เฉพาะ สสส. กลา่วในการเสวนา สู่

การขบัเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสงัคมอย่างยัง่ยืนว่า 

“คนทุกคนมีความสามารถ สสส. เช่ือว่า หากคนพิการมี

งานท า จะท าให้เขามีคุณภาพชีวิตท่ีหมายรวมไปถึงสุข

ภาวะท่ีดี ทัง้กาย สังคม เศรษฐกิจ และปัญญา ซึ่งสสส.

สนับสนุนให้สงัคมมีสุขภาวะท่ีดี ไม่ใช่ให้คนพิการรู้เพียง

ปัจจัยเสี่ยง รู้เท่าทันเหล้าและบุหร่ี แต่ต้องมีงานท าอย่าง

สมศกัด์ิศรี ซึ่งเมื่อมีงานท านอกจากจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ยังน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี” นายประยูร เจริญประวัติ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ทเวนดิง้ จ ากดั ให้ข้อมูลว่า 

ตู้ ช่ืนใจจะเป็นทุนในการขับเคลื่อนระยะยาว ได้เ ร่ิม

โครงการสองปีแล้วมีจ านวนตู้  200 ตู้  ถือว่าตอบโจทย์ 

อ านวยความสะดวกให้พนกังานโรงงานเขาไม่ต้องออกมา

ข้างนอก ซึง่รายได้ทุกการซือ้สินค้า 5 เปอร์เซ็นต์จะหกัเข้า

มลูนิธินวตักรรมสงัคมได้ปลกูฝังในกระบวนการธุรกิจเป็นซี

เอสอาร์ในชีวิตประจ าวนัของคนในสงัคม เป็นส่วนหนึ่งใน

การสร้างชีวิตให้คนพิการ โดยมีเป้าหมาย 1,000 ตู้  ทัง้นี ้

จากการประเมินโครงการจ้างงานเชิงสงัคม โดยทีดีอาร์ไอ

พบว่า การสร้างโอกาสงานเชิงสงัคมให้คนพิการ 1 คนต้อง

ใช้งบประมาณด าเนินการ 3,000 บาท โดยมลูนิธิฯ หาเงิน 

1,000 บาทจากการระดมงบประมาณสนับสนุนผ่านตู้ ช่ืน

ใจ 1,000 บาทท่ีสอง มาจากการระดมงบประมาณจาก

บริษัทท่ีต้องการนับสนุน และอีก1,000 บาท มาจากการ

ระดมการสนับสนุนจากภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์ 

www.taejai.com “การเข้าไปสนับสนุนการจ้างงานคน

พิการของ สสส. ตลอด 5 ปีท่ีผ่านมามีความก้าวหน้า

http://www.taejai.com/
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ตามล าดบั ซึง่ สสส. ยืนยนัท่ีจะให้การสนบัสนนุให้เกิดการ

จ้างงานผู้ พิการตามมาตรา 33 และ 35 มากกวา่มาตรา 34 

ท่ีบริษัท ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน และยังคงมองหา

นวตักรรมใหม่เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงแหล่งงาน เช่นท่ีผ่าน

มา สสส. สนบัสนุนให้ผู้ พิการท างานรณรงค์เมาไมข่บัหรือ

สนับสนุนให้เป็นผู้ ช่วยดูแลสุขภาพใน รพ.สต. เป็นต้น 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีสงัคมจะไมท่อดทิง้กนั” ดร.สปุรีดา 

อดุลยานนท์ผู้ จัดการ สสส.กล่าวทิง้ท้าย หลากหลาย

ช่องทางท่ีผู้ คนในสังคมมีส่วนช่วยให้ผู้ พิการมีงาน เป็น

โมเดลท่ีประสบความส าเร็จ เพ่ือสร้างสงัคมท่ีไม่ทิง้ใครไว้

ข้างหลัง ซึ่งทุกคนช่วยได้ง่ายสุดโดยเข้าไปบริจาคเงิน

สนับสนุนได้ท่ี เทใจ.คอม หรือการน าตู้ ช่ืนใจไปติดตัง้ใน

โ ร ง ง าน  สถาน ท่ี ท า ง าน  เ ป็ น ต้ น  เ หล่ า นี จ้ ะ เ ป็ น

น า้มันหล่อลื่นเกิดเป็นกลไกการจ้างงานผู้ พิการท่ียั่งยืน

ตอ่ไป(เดลินิวส์ออนไลน์ 6 ต.ค.62) 
 

"ซูเปอร์แมน" น่ัง "แอมบาสเดอร์" สเปเชียลโอลิมปิค 

สมาคมกีฬาสเป

เ ชียลโอลิม ปิค

แห่งประเทศไทย 

ยก "ซูเปอร์แมน" 

บญุศกัด์ิ พลสนะ 

อดีตนกัแบดมินตนัชายเดี่ยว มืออนัดบั 4 ของโลก นัง่แท่น 

"แบรนด์แอมบาสเดอร์" หวงัสร้างแรงบนัดาลใจให้นกักีฬา

ทุกเพศทุกวัย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการ

คณะกรรมการการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) ใน

ฐานะรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายก

สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จาก

ผลงานท่ีผ่านมาของ "ซูเปอร์แมน" บุญศกัด์ิ พลสนะ อดีต

นักแบดมินตนัทีมชาติไทย และมือ 4 ของโลก ท่ีได้สร้าง

ช่ือเสียงให้กบัประเทศชาติ นัน้ สมาคมฯ จงึสนบัสนุนและ

แต่งตัง้ให้ บุญศักด์ิ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสเป

เชียลโอลิมปิคประเทศไทย เพ่ือร่วมเป็นแรงบันดาลใจให้

นักกีฬาผู้ พิการทางสติปัญญาและนักกีฬาทั่วไป ในการ

แข่งขนัชิงแชมป์สเปเชียลโอลิมปิคเอเซียแปซิฟิค ยนิูฟายด์

แบดมินตันครัง้แรกในภาคพืน้เอเชียแปซิฟิค รวมทัง้

สะท้อนความมุ่งมั่น ความตัง้ใจให้กีฬาแบดมินตันเป็น

กีฬาระดบัโลก ให้ทุกเพศ ทุกวัย และนักกีฬาผู้ พิการทาง

สมองเข้าถึงได้ ตามยุทธศาสตร์หลักของสมาคมฯ"  ใน

ฐานะอดีตนกักีฬา แบดมินตนัมือ 4 ของโลก บุญศกัด์ิ ไม่

เพียงเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆ ของเขาทัง้ในและ

ตา่งประเทศ แต่ยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กบันกักีฬาผู้ พิการ

ทางสติปัญญา เรามองความร่วมมือครัง้นีเ้ป็นอีกหนึ่ง

โอกาสเป็นทัง้เคร่ืองมือพฒันาทกัษะทางด้านร่างกายและ

จิตใจของนกักีฬาท่ีพิการทางสติปัญญาและนกักีฬาทัว่ไป" 

คุณหญิงปัทมา กล่าว ขณะท่ี บุญศกัด์ิ พลสนะ กล่าวว่า 

ตนรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจท่ีสมาคมฯ ให้โอกาสใน

การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ครัง้แรกของการแข่งขนักีฬา

ดงักลา่ว ตลอดเวลาท่ีผ่านมาได้มุง่มัน่ พยายามผลกัดนัให้

คนไทยได้รู้จักการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคมากขึน้ 

ตลอดจนน าความรู้และทกัษะด้านกีฬาเป็นสื่อกลางในการ

สื่อสารว่า กีฬาสามารถพฒันาสมองได้เป็นอย่างดี "บคุคล

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามย่อม มีความเท่าเทียมกัน 

เสมอภาคกัน ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าบุคคลนัน้จะเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือผู้ พิการก็ย่อมได้รับสิทธิเท่ากนั ทางการกีฬาก็

เช่นกันแม้ว่าจะเป็นผู้ พิการแต่ก็มีสิทธิท่ีจะได้รับการ

ส่งเสริมในการเล่นกีฬาส าหรับผู้ พิการ เพ่ือให้สังคม

ตระหนกัถงึความสามารถของคนพิการที่เทียบเท่าคนปกติ
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เป็นการเปิดโอกาส ให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมกบัสงัคม

มากขึน้  และมีพืน้ ท่ีให้คนพิการแสดงความสามารถ

ทางการกีฬา มีทกัษะท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดบัมาตรฐานและ

เท่าเทียม กับคนปกติ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่า

เทียม การส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กบัคนพิการจึงมี

ความส าคัญไม่แพ้การส่งเสริมทักษะอื่นๆ ด้วยผลลพัธ์ท่ี

ตามมานอกเหนือจากทกัษะทางด้านกีฬาแล้วยังเป็นการ

ส่งเสริมการเข้าสังคม การมีน า้ใจนักกีฬา การส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา จนน าไปสู่การพัฒนาเป็น

นกักีฬาระดบัโลกได้" นายบุญศกัด์ิ กลา่วทิง้ท้าย(เดลินิวส์

ออนไลน์ 7 ต.ค.62) 
 

พม. แถลงข่าวจัดกิจกรรม  
แสดงความสามารถของคนพกิาร 

 

ณ Yimsoo Cafe (ยิ ม้สู้ คาเฟ่ )  ซอยอรุณอมรินทร์  39 

กรุงเทพฯ คณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถ

ของคนพิการ วุฒิสภา น าโดย นายวัลลภ ตงัคณานุรักษ์ 

ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน 

รองประธานคณะกรรมการ คนท่ีหนึ่ง นายอุเทน ชนะกุล 

ผู้ อ านวยการกองคุ้ มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้าง

คณุภาพชีวิต กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ, นายสชุาติ 

โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท

แห่งประเทศไทย และนายเกรียงไกร วิไลลกัษณ์ ผู้บริหาร

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ร่วมแถลงข่าวการ

จัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาค

ตะวัน ออก  ซึ่ ง คณะกร รมกา รจั ดมหกร รมแสด ง

ความสามารถของคนพิการ วฒิุสภา ร่วมกบักระทรวงการ

พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์  

กระทรวงศกึษาธิการ จังหวดัชลบุรี สมาคมสภาคนพิการ

ทุกประเภทแห่งประเทศไทย ส านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล และศนูย์การค้าเซน็ทรัล เฟสติวลั พทัยา บีช จดัขึน้

ในวนัเสาร์ท่ี 19 ตลุาคม 2562 ระหวา่ง เวลา 14.00- 22.00 

นาฬิกา ณ ลานริมหาด SUNKEN ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส

ติวลั พทัยา บีช จังหวดัชลบุรี ส าหรับวตัถุประสงค์การจัด

งานครัง้นีม้ีขึน้เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอผลงานของผู้ แสดง

ค ว ามส าม า ร ถ  อัน เ ป็ น ผลม าจ ากก า รบั ง คับ ใ ช้

พระราชบญัญัติควบคมุการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึง่ถือเป็น

ความส าเร็จและนับเป็นประวตัิศาสตร์ในรอบ 75 ปี ของ

การแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทานท่ีส่งผลให้เกิดการ

ยกระดบัคณุภาพชีวิตผู้ แสดงความสามารถแยกออกจาก

กลุ่มขอทาน ทัง้ยังส่งเสริมให้คนพิการมีศกัด์ิศรีมีอาชีพ มี

รายได้และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ภายในงานจะมีการแสดง

ของผู้ แสดงความสามารถ  อา ทิ  การแสดง เพล ง 

DESTINATION โ ด ย  ว ง ดนต รี  S2S ร่ ว มกั บ ผู้ แ ท น

หน่วยงานภาคีเครือข่าย และจินตลีลาภาษามือ จาก

โรงเรียนโสตศกึษาชลบุรี และการแสดงความสามารถของ

คนพิการทุกประเภท การแสดงเปิดหมวก นิทรรศการ

และบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการ นอกจากนี ้ยัง

เปิดโอกาสให้ผู้ แสดงความสามารถท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ี

จังหวัดชลบุ รีและจังหวัดใกล้ เคียง ไ ด้ ร่วมทดสอบ

ความสามารถ (Audition) เพ่ือขอรับบตัรประจ าตวัผู้แสดง
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ความสามารถในงานดงักล่าว โดยการจัดมหกรรมแสดง

ความสามารถของคนพิการครัง้นีม้ีขึน้เป็นครัง้ท่ี 3 หลงัจาก

ท่ีครัง้แรก ได้จดัขึน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และครัง้ท่ี 2 จดัขึน้ท่ี

จังหวัดนครราชสีมา และมีแผนจะจัดขึน้ในภูมิภาคอื่น

ต่อไป โอกาสนี  ้นายวัลลภ ตังคณานุ รักษ์ ประธาน

คณะกรรมการ ได้เชิญชวนประชาชนในจงัหวดัชลบุรีและ

จงัหวดัใกล้เคียง ร่วมชมงานมหกรรมแสดงความสามารถ

ของคนพิการภาคตะวนัออก(news.mthai.com 7 ต.ค.62) 
 

ป้ัันอาชีพสูงวัย จักสานเมืองตรังฟันเดือนละหม่ืน 

 

กกจ. เผยกลุ่มจกัสานก้านจาก บ้านนายอดทอง อุ้มคนใน

ชุมชนมีรายได้ หลักหมื่นบาทต่อเดือน  ช่วยกระชับ

ความสัมพันธ์ครอบครัว เมื่อวนัท่ี 11 ต.ค. นางเธียรรัตน์ 

นะวะมะวฒัน์ รองอธิบดีกรมการจดัหางาน (กกจ.) รักษา

ราชการแทนอธิบดีกกจ.กลา่วระหวา่งลงพืน้ท่ีเย่ียมชมกลุม่

จกัสานก้านจาก บ้านนายอดทอง ณ เลขท่ี 31/1 หมู่ 5 ต.

วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ว่า กลุ่มมีสมาชิกจ านวน  70 คน 

รวมทัง้ผู้สูงอายุด้วย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก

ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรังตัง้แต่ปี 2553 ในการจัด

ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และแหล่งเงินทุนใน

โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน โครงการเพ่ิมอาชีพ 

เพ่ิมรายได้ โครงการสง่เสริมการมีงานท าให้ผู้  สงูอายุ และ

โครงการ 1 อ าเภอ 1 ภูมิปัญญา โดยฝึกอาชีพหลักสูตร

การท าติหมาและกระเช้าผลไม้นอกจากนี ้ส านกังานจดัหา

งานจังหวัดตรังยังได้ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้าง

อาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กบัสมาชิกในกลุม่ด้วยการน ากลุม่หรือ

ผู้ แทนกลุ่มไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนในชุมชน 

นักเรียน นักศึกษาและคนพิการอีกด้วย  นางเธียรรัตน์ 

กลา่วว่า ปัจจบุนักลุม่จกัสานก้านจาก บ้านนายอดทองน า

ก้านจากท่ีเหลือใช้มาท าเป็นผลิตภณัฑ์ อาทิ ติหมาใบจาก 

คือภาชนะไว้ใส่อาหาร น า้และเคร่ืองดื่ม ฝาชี กระบุง 

ตะกร้า กระเป๋า กระทง ท่ีใสผ่ลไม้ เป็นต้น ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์

จากก้านจากมีคุณภาพดี ไม่มีเชือ้รา เพราะได้รับการ

สนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการมอบตู้ อบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในการอบก้านจากไม่ให้เกิด

เ ชื อ้ ร า  แ ละยั ง ไ ด้ รั บกา รสนับสนุ น วิท ยาก รจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

มาให้ความรู้เก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

หลากหลายอีกด้วย ลา่สดุสร้างรายได้ให้กลุม่ 2 – 3.5 แสน

บาทตอ่เดือน บางคนจงึยึดเป็นอาชีพหลกั เช่น นางขิน อัน้

จุ้ ย อายุ 67 ปี เคยกรีดยางได้วันละประมาณ 200 กว่า

บาท  แต่พอมารวมกลุ่มท าจักสานมี ราย ไ ด้ ไม่ต ่ า

กว่า  400  บาทต่อวัน จึงยึดเป็นอาชีพหลัก มีรายได้

กว่า 10,000 บาทต่อเดือน ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลาน อีก

รายคือน.ส.ชุลี จุมจันทร์ อายุ 39 ปี เคยท างานโรงงาน

รายได้ไม่มาก ไม่มีเวลาให้ครอบครัว จึงลาออกมาร่วมกับ

กลุม่จกัสาน ชีวิตก็ดีขึน้ ครอบครัวอบอุน่พร้อมหน้า ลกูๆ ก็

มาช่วยกนัจกัสาน ทุกวนันีม้ีรายได้ประมาณ 12,000 บาท

ตอ่เดือน(เดลินิวส์ออนไลน์ 11 ต.ค.62) 
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ลุงหมีป่ันวีลแชร์ เก็บขยะริมถนนท่ีพษิณุโลก 
บอกขอท าดีเพื่อพ่อหลวง 

ลงุหมี ป่ันวีลแชร์คูใ่จพร้อมถงุด าตระเวนเก็บขยะตามถนน

ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ใส่ถุงด าไว้ เพ่ือน าไป

ทิง้ยังจุดทิง้ขยะท่ีเหมาะสม บอกขอท าดี เพ่ือถวายเป็น

พระราชกุศลถวายแด่ ในหลวง ร.9 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 

2562 ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ลงุหมี หรือ นายสาธิต 

จนัทะรังสี ชายพิการชาวพิษณุโลก อายุ 56 ปี ป่ันวีลแชร์

คู่ใจพร้อมถุงด าตระเวนเก็บขยะตามถนนต่างๆ ในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลก โดยเ ร่ิมต้นจากท่ี สภ.เมือง

พิษณุโลก และวนไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล 

เก็บขยะท่ีตกอยู่ริมถนนใส่ถุงด าไว้ เพ่ือน าไปทิง้ยังจุดทิง้

ขยะท่ีเหมาะสม นายสาธิต จันทะรังสี  ได้ร่วมกิจกรรม 

เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลท่ี 9 บ่อยครัง้ รวมถึง

กิจกรรมป่ันวีลแชร์ระดมทุนเพ่ือการสาธารณกุศลบ่อยครัง้

เช่นกนั ลงุหมีเปิดเผยว่า ในโอกาสวนัคล้ายวนัสวรรคต ใน

หลวง รัชกาลท่ี 9 ในวนัท่ี 13 ตุลาคมนี ้ตนจึงขอท าดีบ้าง

เล็กๆ น้อยๆ ตามก าลังความสามารถเท่าท่ีตนจะท าได้ 

วันนีต้ัง้ใจว่าจะป่ันวีลแชร์ เก็บขยะในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก ท าเท่าท่ีเราท าได้ ซึง่ได้ผลดีกบัจิตใจของตวัเอง

มาก.(ไทยรัฐออนไลน์ 9 ต.ค.62) 
 

 

 

เพิ่ม “มอก.” ยางพาราอีก10 ชนิด 

นายสุริยะ จึง รุ่งเ รืองกิจ 

รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผย

ว่า ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  ไ ด้ เต รียมก าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์ท่ี

ผลิตจากยางพารา เพ่ิมขึน้ในปี 2563 อีกจ านวน 10 

มาตรฐาน เช่น แผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดบัรถไฟ แผ่น

ยางปูพืน้ส าหรับผู้ พิการทางสายตา และยางรัดเอวพยุง

หลงั เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาก

ขึน้ ซึง่ขณะนีเ้ร่ิมมีสินค้าดงักล่าวถูกน าเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง แต่อาจยงัไม่ได้ มอก. และยงัเป็น

การสร้างมาตรฐาน ให้กับผู้ผลิตในประเทศ ในการผลิต

สินค้าให้ได้ มอก.และสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ยางพารา

ธรรมชาติ จากท่ีผ่านมา สมอ.ได้ก าหนด มอก.ผลิตภณัฑ์ท่ี

ผลิตจากยางพารา 168 มาตรฐานแล้ว เช่นแผ่นยางกนัซมึ, 

ท่อยาง, ท่อยางพร้อมอปุกรณ์ประกอบส าหรับก๊าซหุงต้ม, 

ถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครัง้

เดียวทิง้ “เดือน ก.ย.ท่ีผ่านมา สมอ.ได้เป็นเจ้าภาพจดัการ

ป ร ะชุ มคณะท า ง าน  ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ยางภาย ใ ต้

คณะกรรมการ ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของ

อาเซียน (เอซีซี เอสคิว) ครั ง้ ท่ี  29 และการประชุมท่ี

เก่ียวข้องซึ่งประเทศไทย โดยนางวราภรณ์ ขจรไชยกูล 

ประธานกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 29 ยางและ

ผลิตภณัฑ์ยาง ท าหน้าท่ีเป็นรองประธานการประชุม และ

ได้เน้นการพิจารณาแผนงานเชิงยทุธศาสตร์ประจ าปี 2563 

-2568 ท่ีจะผลักดันกิจกรรมส าคัญๆ เช่น การส่งเสริม

ผลิตภณัฑ์ยางพารา ท่ีมีนวตักรรมด้านมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิม

มลูค่าของผลิตภณัฑ์ยาง ท่ีมีนวตักรรมให้สามารถแข่งขัน
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ได้ในระดับสากล ซึ่งจะเป็นผลดีให้ไทยท่ีเป็นผู้ ผลิ ต

ยางพารารายใหญ่ของโลก โดยปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมี

มูลค่าการส่งออกยางพาราจ านวน 147,343 ล้านบาท 

และมลูค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์ยาง 353,442 ล้านบาท”.

(ไทยรัฐออนไลน์ 15 ต.ค.62) 
 

นศ.DPU คว้ารองฯอันดับ 2 ออกแบบพัฒนา 
วีลแชร์เพื่อคนพกิาร 

 

ทีมนกัศกึษาสาขาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ และ

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัย

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ คว้ารางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 

2 ในการแข่งขนัการออกแบบและพฒันาWheel Chair ใน

โคร งการ  Wheel Share Journeyประกวดออกแบบ 

“รถเข็นเพ่ือคนพิการ” จดัโดย Singha Corporation, มลูนิธิ

จ านงค์ ภิรมย์ภักดี และ มทร.ธัญบุรี  ทัง้นี ้นักศึกษากว่า 

500 ทีมจากทั่วประเทศเข้าคัดเลือกและผ่านเข้าสู่การ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลงานของมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย์ มีการออกแบบและฟังก์ชัน่ของการท างาน ระบบ

safety , user friendly และสามารถ เ ป็นprototype ท่ี

น าไปใช้ได้จริงในอนาคต (siamrath.co.th 8 ต.ค.62) 

จากขยะปรินเตอร์สู่แขนเทียมคนพกิาร 

น่ีคือสิ่งท่ี คริสเตียน 

ล า ร า  ( Christian 

Lara) ผู้ก่อตัง้และซีอี

โ อ ข อ ง  ReciclApp 

แอปฯ เรียกรถ Uber Recycling ประเทศชิลี ท าให้เกิดขึ้น

และเป็นจริงได้ตามความตัง้ใจของเขา คริสเตียนได้รับ

รางวัลผู้ ประกอบการแห่งปีประเภท Smart City จาก

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจชิลี (Corfo) และรัฐบาลประเทศ

ชิลี  และได้ รับยกย่องให้เ ป็น App of the Month และ 

Application of the Moment จาก Apple โดย คริสเตียน 

ลารา ยังได้รับการเสนอช่ือติด 1 ใน 100 ผู้น ารุ่นใหม่ของ

ชิ ลี  เ มื่ อ มี อ า ยุ  24 ปี  แ ล ะ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  Premios 

Latinoamérica Verde 2018 ด้านความยั่งยืนแห่งลาติน

อเมริกา(thestandard.co 16 ต.ค.62) 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 
88/8 หมูท่ี่ 10 ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา 30450 รับพนักงานฝ่ายผลิต 5 อัตรา 
รายละเอียดงาน ผลิตแผ่น และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความพิการ คุณสมบัติ คนพิการ

ทางด้านร่างกาย-เดินได้ หรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง             
อายุ  18 ปีขึน้ ไป วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา                    
ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์  สวัสดิการ ประกันสังคม 
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบีย้ขยนั การฝึกอบรมภายใน-นอก 
วันหยุดพักประจ าปี กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ โบนัสประจ าปี ฯลฯ  ติดต่อคุณเบญญาภา              
ไ ต ร ย ะ ว ง ส า  โ ท ร ศั พ ท์  044-938972-4  อี เ ม ล์  
benyapa_t@solartron.co.th 

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จ ากัด ท่ีอยู่ 4/22 หมู่ 4           
ถ.บางบัวทอง-สุพรรณฯ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย                     
จ.นนทบุรี รับ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 อัตรา  รายละเอียด
งาน ดูแลท าความสะอาดภายในโรงงาน คุณสมบัติ คน

พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี 
ชอบท าความสะอาด มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน 
สวัสดิการ ค่า รักษาพยาบาล (อายุงาน 2ปี  ขึ น้ ไป) 
ประกนัสงัคม ชุดฟอร์ม รถรับ-สง่พนกังาน (ฟรี) ค่าอาหาร
กลางวนั (ฟรี) ท่ีพัก ค่าเช่าบ้าน กองทุนเงินกู้ ยืม กิจกรรม
นันทนาการ งานเลีย้งสังสรรค์ เบีย้ขยัน ,เบีย้พยายาม 
โบนัส ฯลฯ ติดต่อ…คุณสนธยา อุ่นแก้ว โทรศัพท์ 02-
9223900 อีเมล์ sontaya.o@futuresign.co.th  

บริษัท เอส.เอม็.ซี. (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 
134/6 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 รับพนักงานตาม

ความเหมาะสม 2 อัตรา รายละเอียดงาน งานเอกสาร / 
งานรับโทรศพัท์ / งานแม่บ้าน / หรืองานอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ ไม่
จ ากัดเพศ ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการ สวัสดิการ
ตามระเบียบบริษัทฯ ห้องน า้ส าหรับคนพิการ ตดิต่อ…คณุ
สิ ริ นดา  นุช น้อย  โทรศัพ ท์  02-0195656 แฟกซ์  02-
5012937 อีเมล์ adm-sirinada.n@mail.smcthai.co.th 

บริษัท กัปตัน โค๊ทติง้ จ ากัด ท่ีอยู่ 906 หมู่ 15 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
10570 รับพนักงานธุรการ ฝ่าย บุคคล  1  อัตรา 
รายละเอียดงาน ตรวจสอบข้อมลูการท าลว่งเวลา OT ของ
พนักงาน บันทึกการท างาน บันทึกประวัติพนักงานเข้า
ระบบ ตรวจสอบข้อมูลการลาในระบบของพนักงานให้
ถูกต้องตามเง่ือนไข งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ  22 - 33 ปี วุ ฒิ  ปวส .  สาขาบัญชี  ห รือ  สาขา
คอมพิวเตอร์ , ปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างานด้านการ
ค านวณค่าแรงในการคิด OT อย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Word , 
Excel, ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี สวสัดิการ คา่อาหาร รถรับสง่พนกังาน กองทุน
ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตรวจร่างกาย
ประจ าปี  กองทุนเงินทดแทน  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ลาพกัผ่อน โบนสัประจ าปี ฯลฯ ติด
ต่อ. . .คุณสรรพสิทธ์ิ 061-4108551, 02-335-5555 ต่อ
6564 อีเมล์ suppasit@captaincoating.com  

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ท่ีอยู่ 93 ถนนป๊อปูล่า            
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับพนักงานแม่บ้าน/
ห้องผ้า 1 อัตรา คุณสมบัติ พิการทางการเห็น เพศ
ชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความ
ขยันอดทน  ไม่เก่ียงงาน  สวัสดิการ staff party กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ กองทุนเงินทดแทน  การฝึกอบรมนอก
บริษัท การฝึกอบรมในบริษัท ของขวญัวนัปีใหม่ ของขวญั

mailto:benyapa_t@solartron.co.th
mailto:sontaya.o@futuresign.co.th
mailto:adm-sirinada.n@mail.smcthai.co.th
mailto:suppasit@captaincoating.com


๒๕ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

วนัเกิด คา่อาหาร งานกีฬาสี งานเลีย้งครบรอบปีบริษัท ชดุ
ยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ประกันสังคม  ประกันสุขภาพ 
วันหยุดพักผ่อน ส่วนลดในการซือ้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
โบนัสประจ าปี  ติดต่อ…คุณพิมพ์พิศา  พัวอุดมเจริญ 
โทรศพัท์ 02-0117777 อีเมล์ H9060-hr@accor.com 

บริษัท บจก.เลเธอร์ มายน์ จ ากัด ท่ีอยู่ 11 ม.
6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รับพนักงานฝ่าย
ผลิต 10 อัตรา  รายละเอียดงาน ท าความสะอาดชิน้งาน 
ทากาว และงานท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ
ทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนทัง้สองข้างใช้งานได้
ปกติ) เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี สามารถอ่าน
ออก-เขียนได้ สวสัดิการ ประกันสงัคม เบีย้ขยัน OT ฯลฯ 
(รายละเอียดชีแ้จงก่อนเร่ิมงาน) ติดต่อ…ฝ่ายบุคคล 
โทรศพัท์ 02-4324888 อีเมล์ hr.p@leathermine.com 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร ท่ีอยู่ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร เลขท่ี 35 ถนนเพชรบรีุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  รับเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงาน
สารบรรณ ลงทะเบียนรับ-ส่ง เวียนหนังสือ จัดเก็บ เสนอ
หนงัสือ ค้นหาหนงัสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ฯลฯ คุณสมบัติ  คนพิการ

ทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว  เพศชาย/หญิง 
อายุ 18 ปีขึน้ไป วฒิุ ปวส. หรือเทียบเท่า มีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ส านักงาน การรับ
สมัคร สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เ น็ต 
https://otp.thaijobjob.com ตัง้แต่วันท่ี 24 ตุลาคม – 6 
พฤศจิกายน 2562 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 130 บาท 
job.ocsc.go.th/images/Job/637070052977909091.pdf 

บริษัท ปทุมเฟล็กซ์ แพ็คเกจจิง้ จ ากัด ท่ีอยู่ 
99 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 รับ
ต าแหน่งตามความเหมาะสมกับความพิการ 1 อัตรา 

รายละเอียดงาน ท างานตามความเหมาะสมกับความ
พิการ คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม พักร้อน ลากิจ OT เบี ย้ขยัน 
ประกันสงัคม ฯลฯ ติดต่อ...คณุพัตรา  จกัรแก้ว โทรศพัท์ 
02-9011836 อีเมล์ safety_pathumflex@yahoo.com 

กรมสรรพสามิต ท่ีอยู่ ส านักงานสรรพสามิต
พืน้ท่ีปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวดัปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด           
อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ รับพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรุปรายงาน 
บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงานประกาศ 
ค าสัง่ แบบฟอร์มและเอกสารตา่งๆ ติดต่อประสานงานกบั
บคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ คุณสมบัต ิคนพิการ
ท่ีอายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า มี
ความรู้ความสามารถด้านการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
รายละเอียดการ รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่   
ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ปราจีนบุรี  ศูนย์ราชการ
จังหวัดปราจีนบุ รี  (ไม่เสียค่าสมัคร) ตัง้แต่วันท่ี 4 -8 
พฤศจิกายน 2562 ในวัน/เวลาราชการเอกสารเพ่ิมเติม 
http://job.ocsc.go.th/images/Job/- 
637073372505625216.pdf  โทร. 037-454052 – 3 ตอ่ 14   

บริษัท เวิลด์นิตติง้เท็กไทล์ จ ากัด ท่ีอยู่ 55/7 
หมูท่ี่ 6 ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000            
รับเจ้าหน้าที่ ธุรการ(เบิกจ่ายอุปกรณ์) 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ดูแลงานสต๊อกสินค้า เบิกจ่ายอุปกรณ์
อะไหล่งานธุรการ คุณสมบัติ  คนพิการทางด้าน

ร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี ไม่
จ ากดัวฒิุการศกึษา สามารถอ่านออก-เขียนได้ สื่อสารได้ดี 
สวัสดิ การ  ชุ ดยู นิฟอ ร์ม  พัก ร้ อน  ลา กิจ  เ บี ย้ขยัน 
ประกนัสงัคม ฯลฯ ตดิต่อ...คณุอติภา บรูณะเหต ุโทรศพัท์ 
034-468820-4 อีเมล์ Atipha01@worldknitting.co.th 

mailto:H9060-hr@accor.com
http://job.ocsc.go.th/images/Job/


๒๖ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

บริษัท ไทย เอเทค โซลูช่ัน จ ากัด ท่ีอยู่ 219 ม.
5  ซ.ชุมชนในซาก 13 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 อัตรา  รายละเอียดงาน ท าความ
สะอาดตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ เพศ
ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สามารถเดินทางมาท างานได้ด้วยตนเอง สวสัดิการ โบนสั 
เบีย้ขยนั ปรับเงินเดือนประจ าปี คา่เดินทาง ค่าทกัษะ ชดุยู
นิฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ...เจ้าหน้าท่ีบุคคล โทรศัพท์ 097-
9898858 อีเมล์ thaiatech14_61@trustmail.jobthai.com 

Hafele (Thailand) Ltd. สถานท่ีปฏิบตัิงาน BTS 
ปุณณวิถี แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร          
รับเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รายละเอียดงาน คีย์ข้อมลู 
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ คุณสมบัติ คนพิการเพศหญิง           
วฒิุปริญญาตรีขึน้ไป มีประสบการณ์การการท างานธุรการ 
สามารถพูดคุย โต้ตอบอ่าน-เขียนได้  สามารถใช้งาน 
Microsoft Office ได้ ติดต่อประสานงานได้ทัง้ภายนอก
และภายใน มีความขยนั ซื่อสตัย์ อดทน มีใจรักงานบริการ 
สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ตรวจสอบสุขภาพ
ประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้งชีพ Incentive โบนัส ยูนิฟอร์ม 
ฯ ล ฯ  วิ ธี ก า ร ส มั ค ร  ส มั ค ร ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.hafelethailand.com/ 02-7417171 Ext.2771 

บริษัท โฮฟ ดี.เค.จ ากัด ท่ีอยู่ ต าบลเทพราช  
อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับพนักงานคนพิการ             
1 อัตรา  คุณสมบัต ิคนพกิารที่สามารถท างานได้ เพศ
ชาย/หญิง อาย ุ18 ปีขึน้ไป วฒิุ ป.6 ขึน้ไป มีความละเอียด
รอบคอบในการท างาน ขยนั มุง่มัน่ ตัง้ใจ มีความอดทนสงู 
สวัสดิการ มีรถรับ-ส่ง ชุดยูนิฟอร์ม ค่าอาหาร เบีย้ขยัน 
โบนัสประจ าปี ประกันสงัคม เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 
ติดต่อ...คุณนมสัการ  สขุเทียบ โทรศพัท์ 084-2724073 
อีเมล์ hovedk_80@trustmail.jobthai.com 

 

คนพกิารต้องการท างาน 
นางสาวธีรกาล  ใจหาญ  อายุ 27 ปี วุฒิการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้าน
ธุ รการ ประสานงานทั่ว ไป งานจัด เ รียงสินค้า  ฯลฯ มี
ประสบการณ์การท างานธุรการ งานเอกสาร เช็คสต๊อก คีย์
ข้อมูล ช่วยงานเอกสารท างานบญัชี ,ช่วยจัดเรียงสินค้า ออก
สาขา  ติ ดต่อ…โทรศัพ ท์  089 - 5597712  ห รือ  อี เม ล์  
Jateerakarn@gmail.co 

นายภราดร  กองลี  อายุ 26 ปี วุฒิการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาปีที่ 3 พิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความ
เหมาะสม ติดต่อ…โทรศัพท์ 092-0592517,064-0217505 
หรือ อีเมล์ loveplam89@hotmail.com 

นายธนากร  กังกิติคุณ อายุ 43 ปี  วุฒิการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  พิการทางด้าน
ร่างกาย สามารถเดินได้  ต้องการงานทางด้านธุรการ 
ประสานงาน งานจัดซือ้ หรืองานตามความเหมาะสม  มี
ประสบการณ์ด้านการจัดซือ้ ประสานงาน ติดต่อลูกค้า มี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  ติดต่อ…โทรศัพท์  08-
29872036 หรือ อีเมล์ khunkorn35@gmail.com 

นายอศันยั  พฒุรังสี  อาย ุ37 ปี วฒุิการศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้  
ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูล งานเอกสารทัว่ไป สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อ…โทรศพัท์ 088-2601091 หรือ อีเมล์ 
atsnaiputrungsri@gmail.com 

นางสาวอมรทิพย์  ป่ินแก้วกาญจน์  อาย ุ23 ปี  วุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางการได้ยิน ต้องการงาน
ทางด้าน ลา่ม แปลภาษา มคัคเุทศก์ ประสานงานท่องเที่ยว มี
ประสบการณ์ฝึกงานด้านสายตรวจการต ารวจท่องเที่ยว มี
ทักษะภาษา จีน  ติ ดต่ อ . . . โ ท รศัพ ท์  0 98 - 5 54 523 4 
sambaithao3@gmail.com 

 

https://www.hafelethailand.com/
mailto:hovedk_80@trustmail.jobthai.com


๒๗ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

15 ตุลาคม – วันไม้เท้าขาวสากล 

 

ทุกวนัท่ี 15 ตลุาคมของทุกปี ถูกก าหนดเป็น ‘วนัไม้เท้าสากล’ (White Cane Safety Day) เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สงัคม

โลกตระหนกัและสง่เสริมศกัยภาพของคนพิการทางสายตา โดยมีไม้เท้าขาวเป็นสญัลกัษณ์ของคนพิการทางสายตาทัว่โลก ซึง่

เป็นสญัลกัษณ์ท่ีน าไปสูก่ารแสดงออกถงึ ‘อิสรภาพ’ ส าหรับคนพิการทางสายตาทกุคน 

  แม้จะได้ช่ือว่าเป็นวันไม้เท้าขาว แต่ในความเป็นจริงไม้เท้าส าหรับคนตาบอดอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นสีขาวก็ได้ แต่

โดยทัว่ไปไม้เท้าท่ีได้มาตรฐานมกัเป็นสีขาว เพราะสีขาวสามารถสะท้อนแสงได้ในความมืด ช่วยให้คนสญัจรไปมาทัง้ทางเท้า

และทางถนนมองเห็นคนตาบอดท่ีเดินทางในเวลากลางคืนได้ 

  หลายคนอาจไมรู้่วา่กวา่จะใช้ไม้เท้าได้อย่างคลอ่งแคลว่ ผู้ พิการทางสายตาจ าเป็นต้องเรียนรู้วิชา ‘O&M’ หรือ ‘การท า

ความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมการเคลื่อนไหว ซึง่เป็นหลกัวิชาท่ีว่าด้วยการฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการทางสายตาทัง้ตาบอด 

และตาบอดเลือนราง ให้สามารถเคลื่อนไหว เดินทาง หรือสามารถเข้าถงึการด ารงชีวิตอิสระด้วยการใช้ไม้เท้าเป็นส่วนหนึง่ใน

ชีวิตประจ าวนั(thestandard.co 15 ต.ค.62) 

 

 

 



๒๘ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

เชิญชวน ส่ังซือ้หนังสือภาพ “TheFighters” PhotoBook” 

 

สัง่ซือ้หนงัสือภาพ “TheFighters” PhotoBook” รวมภาพและเร่ืองราวของนกัสู้ทัง้ 6 คน 

ราคาเลม่ละ 999 บาท สัง่ซือ้ได้ท่ี Email: thefightersproject18@gmail.com หรือ Inbox 

www.facebook.com/thefightersproject/ 

รายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายมอบให้มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 

 

 

 

 

 

 

 

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  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               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. 

 

 

 

 

mailto:tddf_or_th@hotmail.com

