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ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๑๑   เดือน  พฤศจกิายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันคนพกิาร ครัง้ท่ี 51 ประจ าปี 2562 

 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวดันนทบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอ าพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทน

พระองค์ไปเปิดงานวนัคนพิการ ครัง้ท่ี 51 ประจ าปี 2562 โอกาสนี ้มอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ 23 ราย, 

มอบ โล่ แ ก่ บุ คคล พิกา รตัว อย่ า ง  18 ร าย  และมอบ เ กีย รติบั ต รแก่ ผู้ ช น ะกา รป ร ะกวด เ รี ย งความ  24 ร าย 

งานวนัคนพิการ ครัง้ท่ี 51 สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึน้จนถึงวนัท่ี 17 พฤศจิกายนนี ้

ภายใต้หวัข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, สมเดจ็พระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 

รวมทัง้เปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสงัสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ด้านการป้องกนัความพิการ และการฟืน้ฟู

สมรรถภาพ ในการนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวนัเลีย้งคนพิการ

และประชาชน วันละ 5,000 ชุด ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ ส าหรับคนพิการ , การจดันดัพบแรงงานคนพิการ 

รวมทัง้การประดิษฐ์ดอกแก้วกลัยา (news.ch7.com 16 พ.ย.62) 



๒ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

พม.-มน.MOUส่งเสริมอาชีพด้านอาหารให้คนพกิารและสตรี 

 

พม. จับมือ ม.นเรศวร ร่วมมือทางวิชาการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้านอาหารให้คนพิการและสตรี  นายจุติ ไกรฤกษ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 

(MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) โดยกรมสง่เสริมและพฒันา

คณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) มหาวิทยาลยันเรศวร และวิทยาลยัเทคโนโลยี

ธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เพ่ือให้เกิดการน าองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงาน รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ

คุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ การพัฒนาอาชีพและศักยภาพสตรี อีกทัง้เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน

ครอบครัว และการคุ้มครองสวสัดิภาพบคุคลในครอบครัว 

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบูรณาการและประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานในระดบัพืน้ท่ี ร่วมกับมหาวิทยาลยันเรศวร เพ่ือพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

คณุภาพชีวิตส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนพิการและสตรี โดยมหาวิทยาลยันเรศวร จะสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ า เป็นต่อการ

ด าเนินโครงการ อาทิ องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ นิสิต และคร่ืองมือ อปุกรณ์  เป็นต้น 

และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ จะให้ความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรในการพัฒนาอาชีพและ

ยกระดบัศกัยภาพคนพิการ  

พร้อมทัง้สนบัสนนุทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินโครงการ อาทิ อาจารย์และผู้สอนท่ีมีประสบการณ์อปุกรณ์และสื่อ

การเรียนการสอน และการประเมินผลการฝึกทกัษะวิชาชีพ เป็นต้น นายจตุิ กล่าวในตอนท้ายวา่ กระทรวง พม. หวงัเป็นอย่าง

ย่ิงวา่ความร่วมมือทางวิชาการในครัง้นี ้จะได้รับการสนบัสนนุจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขบัเคลื่อนงานอย่างบรูณา

การร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายได้รับการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดี และสามารถด ารงชีวิตได้

ด้วยตนเองอย่างมีคณุคา่และศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ตอ่ไป(innnews.co.th 23 พ.ย.62) 
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ทัพบอคเซียไทย กวาด 3 ทองชิงแชมป์โลก 

 

ทัพบอคเซียไทย สร้างช่ือกระหึ่มโลก กวาด 3 ทอง 2 

ทองแดง ศึกบอคเซียชิงแชมป์โลก ท่ีโปรตุเกส ด้าน บ๊ิ

กต่อย” ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประมุขบอคเซียไทย 

พร้อมหนุนต่อเน่ืองเพ่ือเป้าหมายใหญ่ในพาราลิมปิกเกมส์ 

2020 การแข่งขันกีฬาบอคเซียชิงแชมป์โลก รายการ 

“BISFed 2019 บอคเซียเวิลด์โอเพ่น” ท่ี ประเทศโปรตเุกส 

ระหว่างวนัท่ี 30 ต.ค.- 3 พ.ย. ท่ีผ่านมา ซึง่สมาคมกีฬาคน

พิการทางสมองแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ “บ๊ิ

กต่อย” ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ ได้ส่ง

ทพันกักีฬาบอคเซียทีมชาติไทย เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขนั 

เพ่ือเก็บคะแนนสะสมเพ่ือชิงตัว๋ พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ี

ประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้การสนบัสนนุของ สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ 

และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยชิงชัยกับทัพนักกีฬา

บอคเซียกว่า 300 คน จาก 25 ประเทศ ทั่วโลก ผลการ

แข่งขนัปรากฏว่า ทพันกักีฬาบอคเซียทีมชาติไทยสามารถ

ท าผลยอดเย่ียมกวาดเหรียญรางวัลมาครองได้ถึง 3 

เหรียญทอง  2 เหรียญทองแดง โดย 3 เหรียญทอง จาก วชั

รพล วงษา ในประเภทบุคคลบีซี 1, พรโชค ลาภเย็น ใน

ประเภทบุคคลบีซี 4 และ ประเภททีมบุคคลบีซี 1-2 ท่ี

ประกอบด้วย วิษณุ ฮวดประดิษฐ์ สุบิน ทิพมะณี ณัฐวุฒิ 

ดีมาก วชัรพล วงษา และ วรวฒิุ แสงอ าภา ส่วน 2 เหรียญ

ทองแดง ได้จาก วิษณุ ฮวดประดิษฐ์ ในประเภทบคุคลบีซี 

1 และ วรวฒิุ แสงอ าภา ในประเภทบุคคลบีซี 2 “บ๊ิกต่อย” 

ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาคนพิการ

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความ

ยินดีกับนักกีฬาและสตาฟฟ์โค้ชบอคเซียทีมชาติไทยกับ

ความส าเร็จใจครัง้นี ้ส่วนเป้าหมายต่อไปนัน้แน่นอนว่า

ความหวงัหลกัของเราอยู่ในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 

2020 ในปีหน้า ท าให้เราย่ิงต้องท างานกันให้หนักมากขึน้ 

เพ่ือรักษามาตรฐานของตนเอง ร่วมถงึการพฒันาเดินหน้า

เตรียมความพร้อมเพ่ือท าให้พวกเราพร้อมส าหรับพาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ต่อ ซึ่งสมาคมฯ และตนในฐานะนายก

สมาคมฯ พร้อมสนับสนุนนักกีฬาทุกคนอย่างเต็มท่ี

(เดลินิวส์ออนไลน์ 4 พ.ย.62) 
 

คู่ชีวิต! ตายอมทิง้งาน หันมาเก็บของเก่าขาย  
พายายพกิารไปทุกท่ี เพ่ือดูแลใกล้ชิด 

คู่ชีวิต! ตายอมทิง้

ง าน  หันมา เก็ บ

ของเก่ าขาย พา

ยายพิการไปทุกท่ี 

เพ่ือดูแลใกล้ชิด เมื่อวันท่ี 3 พ.ย. ผู้ สื่อข่าว จ.เพชรบูรณ์ 

รายงานว่า มีคณุตาสู้ ชีวิตข่ีรถจกัรยานยนต์พ่วงข้าง ออก

ตระเวนหาเก็บของเก่าตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือน าไปขาย

เป็นรายได้เลีย้งครอบครัว โดยทุกวนัจะน าภรรยาท่ีพิการ

นั่งรถไปด้วย เพ่ือดูแลอย่างใกล้ชิด นายอ่อนจันทร์ โพธ์ิ

แก้ว อายุ 64 ปี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี ้ตนและภรรยา คือ
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นางสุวรรณ โพธ์ิแก้ว อายุ 64 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

รายได้ไม่แน่นอน กระทั่งเมื่อ 5 ปีก่อน ภรรยาได้ล้มป่วย

ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ท าให้กลายเป็นคนพิการ ไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตนต้องคอยดูแล พร้อมหา

อาหารให้รับประทาน หากวนัไหนมีคนจ้างให้ไปท างาน ก็

ต้องน าภรรยาออกไปด้วยทุกครัง้ จนท างานได้ไม่เต็มท่ี

และเกรงใจผู้วา่จ้าง จงึตดัสินใจน ารถจกัรยานยนต์ฮอนด้า

เวฟ มาดดัแปลงเป็นรถพ่วงข้าง พร้อมตอ่เติมเป็นท่ีนัง่และ

ท่ีนอนส าหรับให้ภรรยานัง่ไปด้วยกนั นายออ่นจนัทร์ กลา่ว

ต่อว่า ส่วนด้านท้ายรถ ใช้ส าหรับเก็บสิ่งของท่ีคดัแยกมา

ได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง ลงักระดาษ  โดย

จะออกจากบ้านตัง้แตช่่วงเช้า ตระเวนไปตามสถานท่ีตา่งๆ 

เพ่ือหาเก็บของเก่าจนถึงช่วงเย็นจึงกลับเข้าบ้าน ก่อน

น ามาคัดแยก และรวบรวมไว้ 2-3 วนั จึงน าไปขายท่ีร้าน

รับซือ้ของเก่า ได้เงินครัง้ละ 150-180 บาท “แม้จะได้เงิน

น้อย แต่ก็ไมเ่คยย่อท้อ เพราะถือเป็นอาชีพสจุริต ท่ีส าคญั

ยงัมีเวลาได้ดแูลภรรยาอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากต้องคอยหา

ข้าว หาน า้ หายา ให้กินเป็นเวลา และในทกุๆ 2 เดือน ต้อง

ไปหาหมอ ท่ี โ ร งพยาบาล เ พ่ื อตรวจ รักษาอยู่ เ ป็ น

ประจ า” นายออ่นจนัทร์ เผย(khaosod.co.th 3 พ.ย.62) 
 

"อุดรธานี"จัดงานวิ่ง  
เพื่อคนพกิารทางสตปัิญญาครัง้ท่ี 3 

ศูน ย์ ส ง เ ค ร า ะ ห์ บุ ค ค ล

ปั ญ ญ า อ่ อ น ภ า ค

ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ

จังหวดัอุดรธานี ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานเก่ียวข้อง 

ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินว่ิงการกุศล "อุดรธานี ซุปเปอร์มินิ

มาราธอน เพ่ือคนพิการทางสติปัญญา  ครัง้ท่ี 3" ในวัน

อาทิตย์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะหนอง

ป ร ะ จั ก ษ์ ฯ  เ มื่ อ เ ร็ ว  ๆ  นี ้ น า ง ศม น  ช คั ต ธ า ด า

กุล คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี  เปิดเผยว่า ศูนย์

สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุดรธานี  เทศบาลนครอุดรธานี  และชมรมเดินว่ิงเพ่ือ

สุ ขภ าพอุ ด ร ธ า นี  เ ต รี ยมจัด กิ จก ร ร ม เดิ น ว่ิ ง ก า ร

กุศล "อุดรธานี ซุปเปอร์มินิมาราธอน เพ่ือคนพิการทาง

สติ ปัญญา  ครั ง้ ท่ี  3" ในวันอาทิตย์   24 พฤศจิกายน 

2562 ณ  ส วนส าธ า รณะหนอ งป ระ จั ก ษ์ ฯ  ตั ง้ แ ต่

เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป โดยมีระยะทางแข่งขนัประเภท

ซุ ป เ ป อ ร์ มิ นิ ม า ร า ธ อ น  13.3 กิ โ ล เ ม ต ร  ค่ า

สมัคร  500 บาท  ประเภท  Fun Run 4.4 กิ โลเมตร  ค่า

ส มั ค ร  350 บ า ท  แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท  VIP ค่ า

สมัคร 1,000 บาท สามารถเลือกระยะทางว่ิงได้ รายได้

หลงัหักค่าใช้จ่ายน าไปสมทบกองทุนของศูนย์สงเคราะห์

บุคคลปัญญาอ่อน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด

อดุรธานี นางศมน กลา่วอีกว่า กิจกรรมในครัง้นี ้จดัขึน้เพ่ือ

ส่งเสริมสขุภาพประชาชนและเพ่ือหาทุนช่วยเหลือผู้ พิการ

ทางสติ ปัญญาในพืน้ ท่ีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด

ใกล้เคียง ผู้สมคัรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขนัในรายการ

ต่าง ๆ ต้องใส่ใจสขุภาพความแข็งแรงและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ทัง้นีผู้้จดังานเพียงอ านวย

ความสะดวกและต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการพยาบาล

การจราจรและอื่ นๆ  ตามความเหมาะสมเท่ านั น้ 

ทัง้นี  ้ผู้ สมัครแข่งขันทุกคนจะได้รับเสือ้ท่ีระลึกและรับ

เห รี ยญราง วัล เ มื่ อ เ ข้ า เ ส้ น ชั ย  ส าห รั บผู้ เ ข้ า เ ส้ น



๕ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

ชัย  ชาย  Overall และหญิง  Overall รั บ ถ้ วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนถ้วย

รางวลัซุปเปอร์มินิมาราธอน ส าหรับผู้ เข้าเส้นชยัอนัดบั 1-

5 ทัง้ชายและหญิง แบ่งตามกลุ่มอายุ และถ้วยรางวลัฟัน

รั น  ส า ห รั บผู้ เ ข้ า เ ส้ น ชั ย อัน ดับ  1-5 ทั ้ง ช าย แล ะ

หญิง  นอกจากนีย้ังมีถ้วยรางวัลส าหรับการแต่งกาย

แฟนซี การแตง่กายเซก็ซี่สปอต ประเภทละ 3 รางวลั สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  โทรศัพท์  09-0980-

2324 หรือสมัคร ด้วยตนเอง ท่ี  www.fmrth-udon.com 

พิชิต วีระชัย ผู้ สื่อข่าวเดลิ นิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

(เดลินิวส์ออนไลน์ 1 พ.ย.62) 
 

เปิดวิจัย "เดก็ไทยหูหนวกเข้าไม่ถงึสิทธิรักษา" 

การ ไ ด้ ยิน เ ป็น

ปัจจัยส าคัญท า

ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

พั ฒ น า ท า ง

ภาษาพู ดและ

การสื่อสาร ดร.พญ.ปฤษฐพร ก่ิงแก้ว นกัวิจยัจากโครงการ

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสขุภาพ (HITAP) ระบุ 

ความพิการทางการได้ยินพบเป็นล าดับสอง รองความ

พิการทางการเคลื่อนไหว การได้ยินเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท า

ให้เกิดการพัฒนาทางภาษาพูดและการสื่อสาร แต่จาก

ข้อมูลท่ี ดร.พญ.ปฤษฐพร ก่ิงแก้ว นักวิจัยจากโครงการ

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้

ท าการศึกษา และระบุว่า  ความพิการทางการได้ยินพบ

เป็นล าดับสอง รองจากความ พิการทางการเคลื่อนไหว

หรือทางร่างกาย ซึ่งมีประมาณ 372,189 คน ในประเทศ

ไทย ขณะท่ีองค์การอนามยัโลกระบุว่าทั่วโลกมีผู้สูญเสีย

การได้ยิน กวา่ 360 ล้าน โดยเกือบ 32 ล้านคนเป็นเดก็ ซึง่

อย่างน้อย 31 ล้านคนอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางและ

รายได้ต ่า “1 ใน 5 เป็นมาตัง้แต่ก าเนิด เช่น เกิดความ

ผิดปกติของหูชัน้ใน ความพิการในภายหลงั เช่น เกิดความ

เสื่อมถอยของอวัยวะ เกิดการติดเชือ้แบคทีเรีย ได้รับ

อบุตัิเหต ุดงันัน้การตรวจคดักรองการได้ยินตัง้แตเ่น่ิน ๆ จึง

มีความส าคญั เพ่ือน าไปจดัหาเคร่ืองช่วยฟังและการฟืน้ฟู

สมรรถภาพทางการได้ยินและฝึกการใช้ภาษา” ทัง้นี ้การ

ศกึษาวิจยัพบว่า ปัจจุบนัไทยยงัไม่มีนโยบายการคดักรอง

ภาวะความพิการทางการได้ยินท่ีครอบคลุมในทารกแรก

เกิดทุกคน ยกเว้นกลุ่มเสี่ยง ไม่มีระบบส่งต่อการวินิจฉัย

ภาวะความพิการทางการได้ยินท่ีเป็นระบบ การผ่าตดัฝัง

ประสาทหู เ ทียมยังไม่ครอบคลุม มี เพียงสวัสดิการ

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านัน้ท่ีสามารถเบิก

ค่าผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้คนละ 1 ชุด ราคาไม่เกิน 

850,000 บาท ตามข้อบ่งชี(้เดลินิวส์ออนไลน์ 3 พ.ย.62) 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ...สู้โลกกว้าง 

http://www.fmrth-udon.com/
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มจธ. ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพกิาร  
พร้อมท างานในสถานประกอบการ 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธี

มอบประกาศนียบัตรให้กับคนพิการ จ านวน  56 คน ที่ผ่าน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน จ านวน  41 คน และ

หลกัสตูรผู้ทดสอบทางประสาทสมัผสั ส าหรับผู้บกพร่องทาง

สายตา จ านวน 15 คน ตามโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคน

พิการฯ  รุ่นที่ 6 รศ.ดร.สวุิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (มจธ.) กลา่ววา่ มจธ. ได้มีสว่น

ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านกระบวนการฝึกอบรม-

ฝึกงาน เพื่อให้คนพิการที่ เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ มี

ความสามารถ มีความมัน่ใจที่จะท างาน เพื่อพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของตนให้ดีขึน้ โครงการนีจ้ะเป็นต้นแบบของการพฒันา

ศักยภาพคนพิการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

และดแูลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อท าให้มี

คนพิการมีงานท า มีรายได้เลีย้งตนเองและครอบครัวได้ เพื่อ

การพฒันาที่ยัง่ยืน เพราะทกุคนมีความหมายที่จะท าประโยชน์

ให้สงัคมได้ นางสาวกาญจนา สิงหาเขต  อายุ 18 ปี จาก

จังหวัดสระแก้ว พิการเท้าผิดรูป และไม่สามารถกลัน้

ปัสสาวะได้ เล่าให้ฟังว่า หลงัจากได้อบรมความรู้เก่ียวกับ

พืน้ฐานด้านสงัคม การใช้ชีวิต 2 เดือน ด้านอาชีพ 2 เดือน

ท่ี มจธ. และได้ฝึกงานในฝ่ายบคุคลและดแูลสโตร์สินค้าท่ี

บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จ ากัด 2 เดือน รวมระยะเวลา

อบรม 6 เดือน โครงการนีช้่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง 

กล้าพูดกล้าถามมากขึน้ เมื่อมีปัญหากล้าท่ีจะบอกและ

ถามหัวหน้างาน และพ่ีๆ ท่ีท างาน จึงท าให้งานของเรา

พัฒนาดีขึน้ จากเมื่อก่อนเป็นคนไม่กล้าแสดงออก เลย

อยากบอกเพ่ือนคนพิการว่า สิ่งท่ีเราคิดและกลัวสังคม

ภายนอก ความจริงไม่ได้น่ากลัวอย่างท่ีเราคิด เราท าได้

อย่างคนปกติทัว่ไปอยากให้เพ่ือนๆ มาเข้าร่วมโครงการค่ะ 

โดยหลงัจากจบโครงการนีเ้ธอจะได้เร่ิมท างานจริงท่ีบริษัท 

ไทยสมบูรณ์การทอ จ ากดัในเดือนพฤศจิกายนนี ้มจธ. จดั

ฝึกอบรม-ฝึกงานในอาชีพท่ีเหมาะสมกับความต้องการ

ของสถานประกอบการและคนพิการ รุ่นท่ี  6 ตาม พรบ.

ส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ.  2550 โดยมี

สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท 

ดานิลี่  จ ากัด บริษัท ศรีไทยมิยากาวา จ ากัด   บริษัท 

มาราธอน (ประเทศไทย) จ ากดั  บริษัท เสถียรอตุสาหกรรม 

จ ากัด บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จ ากัด การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การสนับสนุนสถานท่ี

ฝึกอบรม(banmuang.co.th 7 พ.ย.62) 
 

พกิารแต่เพศไม่พกิาร! เปิดโลก (18+)  
ของคนหูหนวก 

"พิการแล้วยังคิดเร่ือง

เพศอีก" "ดแูลตวัเองให้

ร อ ด ป ล อ ด ภั ย ก็

พอแล้ว" "ความรักชีวิต

ครอบครัวไม่ต้องมีก็ได้" คือส่วนหนึ่งของอคติทางความคิด

ท่ีคนในสงัคมยงัมีตอ่เร่ืองเพศของคนพิการ หรือคนหหูนวก 

ท าให้คนกลุ่มนีถู้กแยกขาดออกจากเร่ืองเพศอย่างสิน้เชิง 

ทัง้ท่ีความจริงแล้ว พวกเขาก็เป็นมนษุย์เหมือนกนั มีความ
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ต้องการพืน้ฐานเหมือนกัน โดยเฉพาะเร่ืองเพศ ท่ีน่าห่วง

มากกว่านัน้ ส่วนใหญ่ยังพบปัญหาเร่ืองการอ่าน ใช้วิธี

เรียนรู้เร่ืองเพศจากเพ่ือนและคนรอบข้าง ซึ่งความรู้และ

ทกัษะบางอย่างอาจไม่ถูกต้อง น าไปสู่ความเสี่ยงเร่ืองการ

ตัง้ครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ และการจดัการปัญหา

ท่ีถูกต้อง "เด็กหูหนวกยงัขาดความรู้เท่าทนัสื่อ โดยเฉพาะ

สื่อออนไลน์ ท าให้มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ปลอดภยั เด็ก

เกือบทุกคนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน  บางครัง้มี

เพศสมัพันธ์แบบไม่พร้อม เช่น การหลัง่นอก ไม่ใช้ถุงยาง

อนามยั ด้วยเหตุผลเพราะเช่ือใจคนรัก หรือบางครัง้ไม่ได้

เตรียมไว้ หรือคนรักไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย"  ภรณี ภู่

ประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสขุภาวะประชากร

กลุ่มเฉพาะ สสส. เผยความน่าเป็นห่วงจากผลส ารวจ

ความคิดเห็นต่อเร่ืองเพศของนักเรียนหญิงหูหนวกมธัยม

ปลายโรงเรียนโสตศกึษาชลบุรี และโรงเรียนโสตศกึษาทุ่ง

มห า เ มฆแบบ  focus group จ า น วน  24 คน  แล ะ

กระบวนการอบรมแกนน านักเรียน จาก 4 สถานศึกษา 

ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี วิทยาลยัเทคนิคบางแสน 

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และวิทยาลยัดอนบอสโก 

ซึ่งพบว่า เด็กหูหนวกมีความรู้เร่ืองเพศอยู่บ้าง แต่เป็น

ความรู้แบบรู้ไม่ครบ รู้คลาดเคลื่อน ยกตวัอย่างเช่น หาก

ทานยาคมุก าเนิดมากเกินไปจะท าให้เป็นบ้า หรือนัง่ติดกบั

คนมีเชือ้โรคเอดส์จะท าให้ติดเอดส์ได้ ท่ีน่าตกใจคือ ความ

เช่ือว่าการมีเพศสมัพันธ์กบัเพศเดียวกนัจะไม่ท าให้ติดโรค

เอดส์ และด้วยข้อจ ากัดทางการได้ยิน ท าให้เด็กหูหนวก

เข้าไม่ถึงข้อมูลเร่ืองเพศเชิงบวก ขาดประสบการณ์ และ

ข้อมูลเร่ืองเพศท่ีถูกต้อง เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพทางเพศ 

เสี่ ย งต่ อกา รถู ก เ อ า เป รียบ  และล่ ว งละ เมิ ดทาง

เพศ นอกจากนัน้ยังพบว่า สื่อการเรียนรู้ท่ีเด็กหูหนวกให้

ความสนใจ ไม่ใช่หนังสือ แผ่นพับ หรือคู่มือ แต่เป็นสื่อ

วีดีโอภาษามือ รองลงมาคือเพ่ือนหูหนวก พ่อแม ่และคนหู

ดีท่ีให้ค าปรึกษาได้ ดงันัน้จึงเป็นท่ีมาของโครงการพัฒนา

รูปแบบและกระบวนการในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยเจริญพันธุ์  และสุขภาวะทางเพศส าหรับผู้ หญิง

พิการ ซึง่ทางสสส. เข้าไปสนบัสนนุเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือใน

การสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสขุภาวะทางเพศ และ

อนามยัเจริญพันธุ์ให้เด็กหญิงหูหนวก โดยการมีส่วนร่วม

ของแกนน านกัเรียน แกนน าผู้ปกครอง ล่ามภาษามือ และ

สถานศกึษา แน่นอนวา่ หลงัจากมีโครงการดงักลา่วเกิดขึน้ 

โลกของคนหูหนวกท่ีค่อนข้างลกึลบัซบัซ้อน ค่อยๆ ถูกท า

ให้เข้าใจ ช่วยให้ครู และเพ่ือนในโรงเรียน ได้ยินเสียงท่ี

ไมไ่ด้ยินจากเดก็กลุม่นีช้ดัขึน้ รวมไปถงึนกัเรียนหหูนวกเอง

ท่ีเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเพศเชิงบวก ซึง่การมีองค์

ความรู้เหล่านีย้่อมช่วยลดความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้ ม

ให้แก่พวกเขาได้ บอกเล่าได้จาก  ปริญญาดา มาตย์

มาลี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี 

(สัมภาษณ์ผ่านล่ามภาษามือ) เมื่อก่อนไม่เข้าใจค าว่า

เพศสมัพนัธ์ หลงัจากได้เข้าอบรม ท าให้เข้าใจเร่ืองเพศใน

เชิงรูปธรรมมากขึน้ รวมไปถึงความรู้ในการป้องกันตวัเอง

อย่างถูกวิธี เช่น การกินยาเม็ดคุมก าเนิดเพ่ือป้องกันการ

ท้องก่อนวัยอันควร นอกจากนัน้ "สื่อใจวยัรุ่น" ซึ่งเป็นสื่อ

วีดีโอเก่ียวกับสุขภาวะทางเพศท่ีใช้ภาษามือเป็นหลกั ถือ

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เข้าใจเร่ืองเพศได้ง่ายขึน้ สามารถ

น าไปออกแบบกิจกรรมในโรงเรียน รวมไปครู หรือผู้ ใหญ่

สามารถน าไปใช้สอน และท าความเข้าใจเร่ืองเพศกับ

เด็ กหญิ งหูหนวกไ ด้ เ ป็นอย่ า งดี  ด้ าน  อณุภา  ค ง

ปราโมทย์ ตัวแทนอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน

บอสโก บอกว่า คนหูหนวกยงัมีข้อจ ากดัด้านสื่อ หลายคน
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มีปัญหาเร่ืองการอ่าน ท าให้เข้าถึงทรัพยากรในสังคมได้

น้อย โดยเฉพาะทรัพยากรด้านข้อมลูที่ส่งผลให้ขาดความรู้

ความเข้าใจในเร่ืองเพศ และอนามยัเจริญพนัธุ์ ไม่แปลกท่ี

เด็กหูหนวกในโรงเรียนหลายคนจะรู้เร่ืองเพศแบบไม่ครบ 

หรือมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเก่ียวกับเร่ืองเพศ หนึ่งใน

จ านวนนัน้คือ ประกายทิพย์ หะโท อาย ุ21 ปี และ พิพฒัน์

พงศ์ ศรีมงคลงาม อาย ุ20 ปี ตวัแทนนกัเรียนจากวิทยาลยั

เทคโนโลยีดอนบอสโก พวกเขาสื่อสารผ่านครูอณุภา ซึ่ง

เป็นล่ามภาษามือ บอกว่า เคยกินยาเม็ดคุมก าเนิดแบบ

ผิดๆ มาโดยตลอด กินๆ หยุดๆ ไม่ต่อเน่ือง หรือฝ่ายชาย

เล่าว่า ขนาดถุงยางอนามัยยังใส่ และฉีกไม่เป็นเลย 

เน่ืองจากอ่านวิธีใช้แล้วไม่เข้าใจ ท าให้บางครัง้มกัเลือกท่ี

จะหลั่งนอกแทน ดังนัน้จึงอยากให้มีการออกแบบสื่อ

เก่ียวกับเพศศึกษาด้วยภาษามืออย่างจริงจัง และท าให้

เข้าถึงง่าย ถึงบรรทดันี ้คงพอจะเข้าใจแล้วว่า หูพิการ แต่

เพศไมไ่ด้พิการอย่างท่ีใครหลายคนตดัสิน ซึง่นอกจากเร่ือง

เพศท่ีต้องการสื่อวิดีโอเป็นภาษามือแบบเห็นภาพ เข้าใจ

ง่ายแล้ว พวกเขายังมีความละเอียดอ่อนในเชิงสุขภาพท่ี

ต้องการการดูแลอย่างถูกต้องด้วย แต่ปัจจุบันยังขาด

หน่ วยงาน ท่ีท าห น้า ท่ี ใ ห้ความ รู้อย่ างจ ริงจัง  ขาด

ระบบสื่อสารกับสังคมท่ีมีประสิทธิภาพมากพอ เมื่อเกิด

โรคหรือปัญหาไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร ควรกินยาหรือดูแล

ตัวเองแบบไหน เพราะมีข้อจ ากัดในการสื่อสารกับหมอ

หรือผู้ เช่ียวชาญ อย่าลืมว่ามีคนพิการอีกมากท่ีต่อสู้  และ

ช่วยเหลือสังคม แม้จะเป็นพลังเล็กๆ แต่เมื่อรวมกันแล้ว

ย่อมเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีย่ิงใหญ่ได้ ดงันัน้ ทุกภาคส่วนต้อง

ให้ความส าคัญ และเลิกมองว่าเป็นการลงทุนท่ีไม่คุ้มค่า

เพียงแค่วิธีคิดแคบๆ "คนพิการไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของ

สงัคม"(mgronline.com 3 พ.ย.62) 

 

คนพกิารยังไม่เว้น! โจรขโมยรถเข็นลุงวัย 62  
ป่วยเส้นเลือดอุดตัน เดนิไม่ได้ 

โจรขโมยรถเข็นลุงวัย 62 – เมื่อวันท่ี 7 พ.ย. น.ส.ปณิดา 

เอี่ยมรัมย์ อายุ 42 ปี ชาวบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.

บุรีรัมย์ น าคลิปจากกล้องวงจรปิดมาร้องสื่อเพ่ือประกาศ

หาบุคคลในภาพ โดยเป็นภาพชายวัยกลางคน ขับรถ

มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับลากจูงรถเข็นแบบคนัโยกส าหรับ

คนพิการ ไปซึง่รถเข็นคนพิการคนัดงักล่าว เป็นของพ่อของ

ตนเอง น.ส.ปณิดา กล่าวว่า พ่อป่วยด้วยโรคเส้นเลือดอุด

ตนั พิการเดินไม่คล่องมา 5 ปีแล้ว ปัจจุบันพ่ออายุ 62 ปี 

หลังจากล้มป่วย ต้องใช้รถเข็นในการสัญจรไปมาตาม

หมู่บ้านมาโดยตลอด ซึง่พ่อมกัจะนัง่รถเข็นมาจอดไว้ใกล้

กับตู้ ยามกู้ ภัย เพ่ือมารอรถเมย์บริเวณปากทาง หาก

ต้องการนั่งรถประจ าทางไปชมวิวตามตวัเมือง เพราะพ่อ

เคยเป็นคนขับรถประจ าทางสายนีม้านาน อยากจะเห็น

ภาพเก่า ๆ กระทัง่มาป่วยจนท าให้ขับรถไม่ได้ นอกจากนี ้

ตนยงัสงสยัวา่ แคร่ถเข็นคนพิการสภาพเก่า ๆ ยงัมีคนแอบ

ขโมยไป ส่วนตัวคิดได้เป็นสองทาง คือคนขโมยต้องการ

เอาไปให้ญาติท่ีป่วยเป็นอมัพาต แต่ไม่มีเงินซือ้ กรณีนีต้น

เห็นใจ อีกประเดน็หนึง่คือต้องการขโมยเอาไปขายเป็นเศษ

เหลก็ จึงอยากจะฝากไปถงึญาติบคุคลในภาพ วา่ถ้าขโมย

ไปเพ่ือเอาไปใช้เพราะไม่มีเงินซือ้ ให้มาขอโทษและจะยก

ให้โดยไม่เอาความผิด แต่ถ้าเอาไปขายเป็นเศษเหล็ก 

หรือไม่มีเหตุผลเพียงพอ ก็ขอเอามาคืนภายใน 2 วนั ก็จะ
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ไม่เอาผิดเช่นกัน แต่ถ้ายังไม่ติดต่อมาก็จะเข้าแจ้งความ

ด าเนินคดีทนัที(khaosod.co.th 7 พ.ย.62) 
 

จ.ขอนแก่นเมืองต้นแบบ 
ศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพผู้พกิาร 

 

จ.ขอนแก่นเมืองต้นแบบศนูย์กลางพัฒนาศกัยภาพผู้

พิการ โมเดลกีฬาพฒันาคณุภาพชีวิต เปิดกว้างเพ่ือทกุ

คน วันนี  ้(7 พ.ย. 62) ท่ีหอประชุม โรงเรียนโสตศึกษา

ขอนแก่น  ดร.สมศักด์ิ  จังตระกุล  ผู้ ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น  และนางจิลเลี่ยน  บอนนารีโดซ์  ด้วยสถาน

เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต ส ห รั ฐ อ ม ริ ก ป ร ะ จ า ป ร ะ ท ศ

ไทย ร่วมกับ มูลนิธิ ASA ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมพัฒนา

ทกัษะชีวิตผ่านกิจกรรมกีฬา ซึง่อบรมทกัษะการกีฬาให้กบั

เ ย า ว ช น ผู้ พิ ก า ร ใ น พื ้น ท่ี จั ง ห วั ด ข อน แ ก่ น  ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวิต ความเป็น

ผู้ น า และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพชีวิต ยืนยันความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น  ใน

การเป็นต้นแบบความร่วมมือและศูนย์กลางพัฒนา

ศกัยภาพผู้ พิการ ผลักดันการใช้กีฬาเช่ือมโยงชุมชนและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในปี 2562 มีเครือข่ายหลักใน

จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งความส าเร็จของ

โครงการ โดยได้รับความสนบัสนุนและความร่วมมืออย่าง

ใกล้ชิดจากทุกภาคส่วน ทัง้นีม้ีสถาบันและหน่วยงานเข้า

ร่วมกิจกรรม  ไ ด้แก่  โรงเ รียนการศึกษาพิเศษคนตา

บอด  โรงเ รียนค าแคนวิทยาคม  โรงเ รียนโสตศึกษา

ขอนแก่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา  9 ศูนย์

พัฒนาศักภาพบุคคลออทิสติก โดยมีเยาวชนผู้ พิการข้า

ร่วมจ านวนรวมกวา่ 500 คน(thainews 7 พ.ย.62) 
 

เทศบาลนครสงขลา ประชาสัมพันธ์ให้คนพกิาร
ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจ าตัวคนพกิาร 

 

เทศบาลนครสงขลา ประชาสมัพนัธ์ให้คนพิการตรวจสอบ

วันหมดอายุ ข อ งบัต รป ร ะจ าตั วคน พิกา ร  ตาม ท่ี

ก ร มบัญ ชี กล า ง  แล ะ ก รมส่ ง เ ส ริ ม ก า รป กค ร อ ง

ท้องถ่ิน  เตรียมความพร้อมด าเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพ

ผู้ สูงอายุ และเบีย้ความพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้อง ถ่ิน  8 จังหวัดน า ร่อง  ตามโครงการบูรณาการ

ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งใน

จงัหวดัน าร่องนัน้ โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ โอนเบีย้ยัง

ชีพ และเบีย้ความพิการให้กับผู้ มีสิทธ์ิโดยตรง เร่ิมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 

เทศบาลนครสงขลาขอให้ผู้ พิการและผู้ดแูลตรวจสอบวนั

หมดอายุของบัตรประจ าตวัคนพิการ กรณีบัตรประจ าตวั
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คนพิการหมดอายุ กรมบญัชีกลางจะระงบัการจ่ายเบีย้ยัง

ชีพความพิการ  จนกว่าจะด า เ นินการต่ออายุบัตร

ประจ าตัว หากตรวจสอบแล้วพบว่า  บัตรประจ าตัวคน

พิการ ของตนหมดอายุ ใ ห้ เ ร่ งด า เ นิ นกา รต่ ออายุ

ทนัที ณ ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ และให้แจ้งข้อมูล

ของบัตรประจ าตัวคนพิการฉบับใหม่กับกองสวัสดิการ

สังคม  เทศบาลนครสงขลาทราบ  เพ่ือจะด าเนินการ

ปรับปรุงฐานข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และจะได้รับสิทธ์ิเบีย้ยงั

ชีพความพิการต่อไป เอกสารท่ีใช้ในการต่ออายุบัตร

ประจ าตวัคนพิการ 1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ

คนพิการ จ านวน 1 ฉบับ , 2.ส าเนาทะเบียนบ้านของคน

พิการ จ านวน 1 ฉบบั , 3.รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ ถ่าย

มาแล้วไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป (ในกรณีท่ีคนพิการไม่

ได้มาย่ืนค าขอด้วยตนเอง)  และ  4.บัตรประจ าตัวคน

พิการ ฉบับจริง หลักฐานของผู้ ดูแลคนพิการคนเดิม  1.

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ดูแล  , 2.ส าเนา

ทะเบียนบ้านของผู้ดแูล และ 3.หนงัสือมอบอ านาจจากคน

พิการ (หากคนพิการไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)  ดาวน์

โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิ ก า ร  www.dep.go.th แ ล ะ ไ ม่ ต้ อ ง ติ ด อ า ก ร

แสตมป์ จ านวน 1 ฉบบั สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี กอง

สวสัดิการสงัคม เทศบาลนครสงขลา หมายเลขโทรศพัท์ 0-

7432-2417(thainews.prd.go.th 6 พ.ย.62) 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขต 5  
มอบทุนการศึกษาบเดก็ออทสิตกิ 

 

ท่ีห้องประชมุศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 5 จงัหวดั

สุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด

สพุรรณบรีุ เป็นประธานในพิธี มอบทนุสนบัสนนุการศกึษา

ส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิ ธิคุณพุ่ม 

ประจ าปี 2562 โดยมี นางจุฬารัตน์ วนัไชยธนวงศ์ นายก

เหล่ากาชาด และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 

ผู้บริหารสถานศกึษา และผู้ปกครองเด็ก เข้าร่วมพิธี นายสุ

วิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้ อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของผู้ รับทุนฯ ได้

ก ล่ า ว ว่ า  สื บ เ น่ื อ ง จ า กทู ล ก ร ะ หม่ อ มห ญิ ง อุ บ ล 

รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรง มีพระเมตตา

ประทานทุน ให้เด็กพิการท่ีมีฐานะยากจนและขาดโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการ

ได้รับการพฒันาศกัยภาพ และได้รับการศึกษาท่ีตรงตาม

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล ในปีการศกึษานี ้

ได้ทรงประทานทุนทัว่ประเทศ จ านวน 10,633 ทนุ ในสว่น

ของจงัหวดัสพุรรณบรีุ มลูนิธิคณุพุ่มได้ขอความอนเุคราะห์

จากนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ ว่าราชการจังหวดัสุพรรณบุรี 

เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทนุการศกึษาให้แก่ เดก็และ

เยาวชนพิการในจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 111 ทนุ ทนุละ 

5,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 555,000 บาท นายภูสิต ฯ 
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ได้กล่าวว่า ขอแสดงความดีใจกับผู้ ท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การศกึษาส าหรับเดก็ออทิสติก และเด็กพิการในมลูนิธิคณุ

พุ่ม ทุนสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รับในครัง้นี ้ขอให้ท่าน

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานของท่าน 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพฒันาบตุรหลานของ

ท่านควรพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ทุนสนับสนุนการศึกษาจึง

เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ระดับหนึ่ง 

เด็กและเยาวชนพิการ จะมีศกัยภาพและช่วยเหลือตนเอง

ได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้อง

ดแูลกนัตลอดไป(banmuang.co.th 8 พ.ย.62) 
 

สหรัฐฯ หนุน จ.ขอนแก่นเป็น 
เมืองต้นแบบพัฒนาศักยภาพผู้พกิาร 

 

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ปิดโครงการอย่างช่ืนมื่น “กีฬาเปิด

กว้างเพ่ือทุกคน” ภายใต้ความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐฯ 

ประจ าประเทศไทย กับมูลนิธิ ASA โดยมี 5 หน่วยงาน/

สถานศกึษาผู้ พิการในขอนแก่นเป็นโมเดลกีฬาเพ่ือพฒันา

คุณภาพชีวิต เผยบรรลุเป้าหมายทุกด้าน พร้อมยก

ขอนแก่นเมืองต้นแบบพัฒนาศักยภาพผู้ พิการ จัดพิธีปิด

ไปแล้วอย่างช่ืนมื่นเมื่อเช้าวนันี ้(7 พ.ย. 62) ท่ีหอประชุม

โรงเรียนโสตศกึษา จ.ขอนแก่น ส าหรับโครงการ “กีฬาเปิด

กว้างเพ่ือทุกคน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย กับ

มูลนิธิ ASA ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตผ่าน

กิจกรรมกีฬา โดยมี ดร.สมศักด์ิ จังตระกุล ผู้ ว่าราชการ

จงัหวดัขอนแก่น และ นางจิลเลี่ยน บอนนาร์โดซ์ รักษาการ

ผู้ ช่วยทูตฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ประจ าสถาน

เอกอคัรราชทูตสหรัฐฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นางจิลเลี่ยน 

บอนนาร์โดซ์ รักษาการผู้ ช่ วยทูตฝ่ายสื่อมวลชนและ

วฒันธรรม ประจ าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้กล่าว

ขอบคุณและแสดงความช่ืนชมความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือ ท่ี ได้ รับจากทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องในจังหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นพืน้ท่ีด าเนินโครงการ 

ท าให้โครงการบรรลเุป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไว้ทุกประการ 

เหตผุลท่ีเลือกขอนแก่นเป็นพืน้ท่ีด าเนินโครงการกีฬาเปิด

กว้างส าหรับทกุคนเพียงแห่งเดียวของไทย เพราะขอนแก่น

มีมาตรฐานการดูแล การจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้

พิการได้ดีกว่าพืน้ท่ีอื่น ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีได้เข้ามาท า

การอบรมทักษะการกีฬาให้แก่เยาวชนผู้ พิการในพืน้ท่ี จ.

ขอนแก่น เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ความเป็นผู้ น า และ

เป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิต

ของผู้ พิการนัน้ เห็นได้ถึงความพร้อมของขอนแก่นในการ

เป็นต้นแบบความร่วมมือและศนูย์กลางพฒันาศกัยภาพผู้

พิการ น าไปสู่การผลกัดนัการใช้กีฬาเช่ือมโยงชุมชนและ

พฒันาคณุภาพชีวิตในอนาคตได้ “แม้โครงการจะสิน้สดุไป

แล้ว แตบุ่คลากรของโรงเรียนผู้ พิการแต่ละแห่งท่ีได้รับการ

ฝึกอบรมจากวิทยากรของโครงการก็สามารถน าองค์

ความรู้ท่ีได้ไปขยายผลต่อยอดได้ด้วยตัวเองเพ่ือดูแล
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พฒันาผู้ พิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึน้ไป เราสนบัสนุน

ให้ขอนแก่นเป็นเมืองต้นแบบ ศนูย์กลางพฒันาศกัยภาพผู้

พิการ โมเดลกีฬาพฒันาคณุภาพชีวิต” นางจิลเลี่ยนกล่าว 

ทัง้นี  ้ในปี 2562 มีหน่วยงานหรือสถานศึกษาส าหรับผู้

พิการท่ีเข้าร่วมโครงการ “กีฬาเปิดกว้างเพ่ือทุกคน” ใน จ.

ขอนแก่น 5 แห่ง คือ โรงเรียนการศึกษาพิเศษคนตาบอด, 

โรงเรียนค าแคนวิทยาคม, โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น , 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 และศูนย์พัฒนา

ศกัยภาพบุคคลออทิสติก โดยมีเยาวชนผู้ พิการด้านต่างๆ 

เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 12 เดือนท่ีผ่านมารวมกว่า 500 คน 

“กีฬาเปิดกว้างเพ่ือทุกคน” เป็นโครงการทตูวฒันธรรมกีฬา

ของสถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 

ท่ีจัดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 โดยเชิญทูตการกีฬา ผู้ เช่ียวชาญ

แถวหน้าจากสหรัฐฯ เช่น ดร.เบ็คกี  ้คลาร์ก นักกีฬา

วอลเลย์บอลหญิงหหูนวกทีมชาติสหรัฐฯ เอเชีย ปูโอ โปโล 

ผู้ เช่ียวชาญภาษามืออเมริกนัและการศกึษาเพ่ือเด็กพิการ 

มาจัดการอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬาหลากหลายให้แก่

เยาวชนผู้ พิการ โครงการฯ มุ่งเน้นท างานใกล้ชิดร่วมกับ

หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ในท้องถ่ิน เ พ่ือพัฒนา

ศักยภาพให้เยาวชนผู้ พิการทั่วประเทศไทย ขณะท่ี ดร.

สมศักด์ิ จังตระกุล ผู้ ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว

ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ า

ประเทศไทย และมูลนิธิ ASA ท่ีเล็งเห็นความส าคญัของ

ขอนแก่นให้เป็นพืน้ท่ีด าเนินโครงการ ซึง่จงัหวดัขอนแก่นมี

เป้าหมายชดัเจนในการพฒันาทรัพยากรบคุคลทกุประเภท 

ทุกเพศทุกวยัให้เป็น Smart people มีศกัยภาพในตวัรอบ

ด้านบนพืน้ฐานการเป็นคนดี มีความเกือ้กูลกัน เพ่ือสอด

รับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็น Smart 

city “เยาวชนผู้ พิการไม่ว่าจะพิการด้านใดก็ตามจะได้รับ

การดแูลให้สามารถยืนอยู่ในสงัคมได้อย่างมีศกัด์ิศรีอย่าง

เท่าเทียมกัน การน ากีฬามาเสริมทักษะ เสริมการเรียนรู้

ของผู้ พิการตามโครงการอบรมนีเ้ป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชม แม้

โครงการจะสิน้สดุไปแล้วแต่บรรดาครูหรือบุคลากรท่ีผ่าน

การอบรมเรียนรู้จากโครงการก็สามารถน าไปปรับใช้ขยาย

ผลต่อเน่ืองไปได้อีกจากรุ่นสู่รุ่น” ผู้ ว่าฯ ขอนแก่นกล่าว

(mgronline.com/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 7 พ.ย.62) 
 

ไทยพร้อมจัด กีฬาคนพกิาร 
ทางการเคล่ือนไหวชิงแชมป์โลก 2020 โคราช 

 

ดร. ก้องศกัด ยอดมณี ผู้วา่การ กกท. แถลงความพร้อมใน

การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิง

แชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) ในระหวา่ง

วันท่ี 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

Read more at ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตนได้ลงไปส ารวจ

สนามแข่งขันและฝึกซ้อมด้วยตัวเอง ท่ีสนามกีฬาเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ทาง กกท. ให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มท่ีทัง้ในด้านของงบประมาณ ด้าน

สนามแข่งขันและฝึกซ้อม โดยใช้สนามกีฬาเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวดันครราชสีมา 

จัดการแข่งขันจ านวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ว่ายน า้, 

วีลแชร์เทนนิส , จักรยาน , วอลเลย์บอลนั่ง และยิงปืน 
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นอกจากนีย้ังจะใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

5 ธนัวาคม 2550 จงัหวดันครราชสีมา เป็นศนูย์อ านวยการ

ส านกัเลขาธิการ การจดัท า Thai House และกิจกรรมการ

แสดงต่าง ๆ อีกด้วย การจดัการแข่งขันในครัง้นีเ้ป็นความ

ร่วมมือกนัระหวา่ง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ 

จังหวดันครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา และได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ

และ เอกชน  ทั ง้ ใ นส่ วนกลางและภาย ในจั งห วัด

นครราชสีมา จะเป็นการแสดงศกัยภาพของประเทศไทย

ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อบุคลากรกีฬาคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวและสหพันธ์กีฬานานาชาติ ทัง้ในด้านการ

จดัการแข่งขนั การบริการและอ านวยความสะดวก ตลอด

ทัง้การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และยงัเป็นโอกาสดีของนักกีฬาไทยท่ีจะ

แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เพ่ือได้รับการคดัเลือก (Qualify) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

พาราลิมปิกเกมส์ ครัง้ท่ี 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

ในปี ค.ศ. 2020 และเพ่ิมอนัดบัโลก (World Ranking) ให้

สู ง ขึ ้น ต่ อ ไ ป  ด ร .  ก้ อ ง ศั ก ด  ก ล่ า ว ปิ ด ท้ า ย

(thainews.prd.go.th 9 พ.ย.62) 
 

น า้ใจ‘น้องธัญญ์’วาดรูปช่วยเดก็พกิาร 

น า้ใจ‘น้องธัญญ์’ – ด้วยสอง

มื อ เ ล็ ก ๆ  บ วกกับ หั ว ใ จ ท่ี

ย่ิงใหญ่  ผลงานจากศิลปิน

น้อยสามารถช่วยเหลือเพ่ือน

ไ ด้ ด .ช .ธั ช ธ ร ร ม์  ศุ ท ธ วี ร์

สกุล  ห รือ  น้องธัญญ์  เมื่ อแ รก เ กิด ท่ี โ ร งพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีสขุภาพร่างกายไม่แข็งแรง

เพราะคลอดก่อนก าหนด จึงต้องอยู่ในความดูแลของ

คณะแพทย์อย่างใกล้ชิด น าทีมโดย ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทย

ธรรมยานนท์ และพยาบาล เจ้าหน้าท่ีศูนย์ทารกแรกเกิด

วิกฤต (N.I.C.U) นานถึง 94 วัน ปัจจุบันเด็กน้อยเติบโต

อายุ ไ ด้  7 ขวบ  ศึกษาอยู่ ชั น้ประถมปี ท่ี  1 โ ร ง เ รี ยน

ประภา มนตรี 2 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณแม่

และ คณุยายดแูลใกล้ชิด วนัหนึ่งมีข่าวเพ่ือนร่วมห้องเรียน

ไฟไหม้บ้าน  ทางโรงเ รียนจึง ร่วมกันช่วยเหลือ  น้อง

ธญัญ์ เด็กน้อยท่ีมีพรสวรรค์ ช่ืนชอบด้านศิลปะวาดรูป ทัง้

ยงัได้รับการสนบัสนุนจาก คณุแม่ วาดรูปต่างๆ ท่ีช่ืนชอบ

แล้วน าไปสกรีนลงบนเสือ้ขายให้ญาติๆ เพ่ือน ารายได้มา

ช่วยเพ่ือนผู้ประสบภัย คุณครูเห็นความตัง้ใจและไอเดีย

ของเด็กน้อย จึงแนะน า ให้ไปท าบุญร่วมกับศูนย์สมเด็จ

พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก

ศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คุณแม่

ธัญญลักษณ์เล่าถึงท่ีมาความตัง้ใจของบุตรชายตัวน้อย

ว่า  ธัญญ์ชอบวาดรูปนอกเหนือจากการเรียนซึ่ง เขา

สอบ ได้ท็อปทุกวิชา ยกเว้นวิชาพละ นอกจากนีย้ังเรียน

วิชาเสริมทัง้ ยิมนาสติก  ว่ายน า้  แบดมินตัน  ฟุตบอล 

ดนตรี รีคอเดอร์ วีโนวา ชอบต่อเลโก้ บล็อกไม้ เล่นหมาก

รุกสากล พร้อมกบัเรียนภาษาองักฤษควบคูไ่ปด้วย “แต่สิ่ง

ท่ี เ ข าชอบมาก ท่ี สุด คื อก า ร ว าด รูป  ตอนหัด วาด

ใหม่ๆ  ทกุๆ ปีเราจะไปเย่ียมคณุหมอและคณะผู้ท าคลอดท่ี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ธัญญ์จะน ารูปท่ีเขาวาดเองไป

มอบให้เป็นท่ีระลกึ ตอ่มาเมื่อต้นเดือนตลุาคมได้ข่าวเพ่ือน

ร่วมห้องเรียนท่ีบ้านไฟไหม้ จึงช่วยธัญญ์สกรีนเสือ้จาก

ภาพท่ีวาดโดยฝีมือของธัญญ์ไปขาย น ารายได้ไปมอบให้

เพ่ือน วนัต่อมาเมื่อเรากลบัมาบ้านนัง่ดทีูวีกนั เห็นข่าวเด็ก

พิการแรกเกิดท่ีน่าสงสาร  รุ่ งขึ น้ไปโรงเ รียนปรึกษา
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คณุครู ได้รับการแนะน าว่าลองน ารายได้ท่ีขายเสือ้เหล่านี ้

ไปบริจาคช่วยเหลือโครงการสมเดจ็พระเทพฯ ช่วยเดก็ปาก

แหว่งพิการทางใบหน้า เป็นค่ารถ ค่าอาหาร ให้กับทาง

ศนูย์ เราแม่ลกูเห็นเป็นเร่ืองดี จึงกลบัมาเร่ิมงานกนัตัง้แต่

นั ้น ”คุณ แ ม่ เ ล่ า ต่ อ ว่ า  “ธั ญ ญ์ จ ะ ว า ด รู ป เ อ ง ใ ส่

กระดาษ  จากนัน้เขาจะเลือกรูปท่ีเขาชอบแล้วเราจะ

ช่วยกันน าไปสกรีน  โดยมีแม่และคุณลุงช่วยกันท าท่ี

บ้ าน  แรกๆ  ก็ ขายใ ห้ญาติๆ  และคน ท่ี รู้ จักช่ วยกัน

บริจาค รวมทัง้เพ่ือน ท่ีท างานของแมท่ี่ ธ.กรุงศรี อยธุยา ก็

ช่วยกันอุดหนุน ซือ้ไปใส่เล่นกีฬาสีกันท่ีท างาน ราคาเสือ้ 

ดก็ 120 บาท ผู้ ใหญ่ 180 บาท และ 200 บาท เราไมไ่ด้ลง

สื่อ ได้แต่บอกต่อๆ กันไป ตอนแรกขายได้  150 ตัว น า

เ งิ น ง ว ด แ ร ก ร ว ม ทั ้ ง ท่ี มี ผู้ ร่ ว ม บ ริ จ า ค ร ว ม

ทัง้หมด 7,000 บาท ไปมอบให้กับทางศูนย์ช่วยเหลือท่ี

โรงพยาบาลจุฬาฯ ธัญญ์เกิดท่ีร.พ.จุฬาฯ รู้ดีว่าตอนเขา

เ กิ ด ต้ อ งมี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ย อะส า ห รั บ กา ร ช่ ว ย เหลื อ

ผู้ ด้ อย โอกาสอื่ น ๆ  ท่ี บ้ าน เ รา เอง ไม่ มี ปัญหา เ ร่ื อ ง

การเงิน เมื่อโตมาจึงอยากช่วยเหลือคนอื่นบ้าง ตอนนีก้็มี

ออร์เดอร์สั่งเข้ามาเร่ือยๆ” ด้านน้องธัญญ์ เด็กน้อยเล่า

วา่ “ผมชอบวาดรูป เพราะเป็นงานท่ีผ่อนคลาย รูปแรกของ

ผมเร่ิมวาดกบัลงุกุ๊กตอนอายุ 3 ขวบ ตอนท่ีเราไปเท่ียวบาง

แสนกนั เป็นรูปภเูขา และหาดทราย ลงุกุ๊กเป็นครูคนแรกท่ี

สอนผม จากนัน้ก็วาดรูปกับคุณแม่เร่ือยมา ผมชอบรูป

ประเภทแรเงาเพราะดสูวยดี รูปท่ีชอบมากท่ีสดุคือรูปปลา

คาร์พ เพราะมนัสวยดี ตอนครบรอบวนัเกิดอายุ 7 ขอบ ก็

เอารูปนี ้ไปมอบให้คุณหมอท่ีโรงพยาบาลด้วย เพราะคุณ

หมอช่วยดูแลผมมาตลอดตัง้แต่ตอนเกิดใหม่ๆ” ศิลปิน

น้อยน า้ใจงามเผยความตัง้ใจว่า “ผมตัง้เป้าจะขายให้ได้

อีกสกั 2 แสนตวั แต่คณุแม่บอกวา่ถ้าท า ไปเร่ือยๆ เราอาจ

ขายได้ถงึ 2 หมื่นตวั ผมเกิดท่ีโรงพยาบาลจฬุาฯ มีชีวิตรอด

มาได้ ตอนนีผ้มกับแม่จะใช้ ความสามารถหารายได้เพ่ือ

ท าบญุ สง่ต่อให้เพ่ือนๆ และน้องๆ ท่ีรอโอกาสรับการรักษา

ท่ีโรงพยาบาลตอ่ไป ขอบพระคณุทกุๆ คนที่ช่วยกนัอดุหนนุ

ครับ” ร่วมเป็นก าลงัใจให้กบัความตัง้ใจอนับริสทุธ์ิของน้อง

ธญัญ์ได้ท่ี line : thanda 3955(khaosod 10 พ.ย.62) 
 

เหน็แล้วจุกอก! 
 คนปกตแิย่งคนพกิารใช้ลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า 

 

น าคลิปนีม้าเตือนใจ โปรดเอือ้เฟื้อลิฟต์แก่ผู้ พิการ น่ีคือ

คลิปท่ีเพจ Accessibility Is Freedom ซึง่เป็นเพจท่ีรณรงค์

เพ่ือคนพิการ น าคลิปขณะท่ีผู้ พิการต้องนัง่รถเข็นวีลแชร์ 2 

ท่าน ต้องการจะขึน้ลิฟต์ท่ีสถานีรถไฟฟ้าสถานีหนึ่ง แต่ใน

ลิฟต์กลับเต็มไปด้วยคนทั่วไปท่ีไม่พิการ ขาแข็งแรง ซึ่ง

สามารถเดินขึน้บนัไดได้ ในขณะท่ีผู้ พิการต้องเป็นฝ่ายรอ

ลิฟต์ให้กลุม่คนเหลา่นีข้ึน้ลิฟต์ไป โดยไมม่ีใครเดินออกให้ผู้

พิการเข้าไปในลิฟต์เลย ทัง้ 2 ท่านต้องรอลิฟต์รอบสอง ทัง้ 

ๆ ท่ีป้ายหน้าลิฟต์ก็เขียนชดัเจนวา่ "โปรดเอือ้เฟือ้ให้ผู้ พิการ 

และผู้ เคลื่อนไหวไมส่ะดวกใช้ลิฟต์ก่อน" โซเชียลวิจารณ์กนั

อย่างหนัก บอกว่าเห็นประจ าเลยท่ีคนขาแข็งแรง ไปแย่ง
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พืน้ท่ีลิฟต์คนพิการ แม้แต่ท่ีนั่งบนรถไฟฟ้าก็ตาม วอน

สงัคมร่วมกันอ านวยความสะดวกให้ผู้ พิการด้วย ขอบคุณ

ภ า พ จ า ก  :  Facebook Accessibility Is Freedom 

(news.ch7.com 11 พ.ย.62) 
 

ทัวริซึม...ฟอร์ ออล เพ่ือผู้พกิารแต่ไร้ไกด์ 

 

9 พ.ย.62 หรือวันเสาร์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน ทุกปี 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้เป็น “วนัคนพิการแห่งชาติ” โดย

ใช้ดอกแก้วกับดอกแก้วเจ้าจอม รวมเป็น  “ดอกแก้ว

กลัยา” มอบให้เป็นสญัลกัษณ์แก่ผู้ พิการทุกคน พอถึงวนัท่ี 

3 ธนัวาคมทุกปีเช่นกนั องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ

ให้ทัว่โลกรู้วา่คือ “วนัคนพิการสากล” ซึง่มีมาตัง้แตปี่ 2535 

เจตนาของทัง้ 2 องค์กรก็เพ่ือหยิบย่ืนเกียรติยศ ศักด์ิศรี 

และความเท่าเทียมแด่มวลมนุษยชาติ โดยไม่มีช่องว่าง

ใดๆเป็นเง่ือนไขขวางกัน้ ขณะท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไ ท ย  ( ท ท ท . )  เ อ ง ก็ ไ ด้ เ กิ ด แ น ว คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์

โครงการ “ท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวล” หรือ Tourism For All 

ชวนผู้ พิการไทยและโลกมาท าเก๋ เท่ เท่ียวเมืองไทย สอด

รับกบัการลดความเหลื่อมล า้ฐานนัดรมนุษย์...ช่างดดูีและ

น่ารักอะไรปานนัน้? จุดประสงค์องค์รวมโครงการท่ีว่านีก้็

เพ่ือให้คณุคา่ความส าคญัแก่ผู้ พิการทัง้โลกที่มีอยู่ร่วม 650 

คน พากันปลุกชีวิตให้มีสีสนัแทนความซึมเศร้า ไม่ว่าคน

นัน้จะพิการโดยก าเนิด หรือจากโรคภยัภายหลงั รวมถงึถูก

พิษภัยจากสงคราม การก่อการร้าย เหตุจลาจลเพราะ

ขัดแย้งทางความคิด เช่น ท่ีปารีส คุกบราซิล มหากาพย์

ฮ่องกง-จีน จนท าให้ผู้ พิการโลกเพ่ิมขึน้อย่างไมห่ยดุยัง้ ทัง้

พิการอวัยวะแขนขา สมอง สติปัญญา ออทิสติก การ

มองเห็นและได้ยิน ประเด็นส าคญัท่ีควรรู้...หลายประเทศ

ต้องใช้เงินพฒันาคณุภาพชีวิตคนกลุ่มนีม้หาศาล ประเทศ

ไทยมีผู้ พิการ 1.9 ล้านคน ได้รับเงินค่ายังชีพคนละ 800 

บาทตอ่เดือน เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต ถือเป็นตวัเลขท่ีไม่

น้อย โซนเอเชีย...ญ่ีปุ่ นล า้หน้าสุดท่ีใส่ใจดูแลพวกเขา 

ขณะไทยรณรง ค์ส ร้ างสิ่ งอ านวยความสะดวก รูป

อารยสถาปัตย์ แบบ Friendly Design เติมความเข้มข้น

ด้านมิตรภาพขึน้ทั่วประเทศ จึงติดอันดับสองรองญ่ีปุ่ น

อย่างไมเ่ป็นทางการ นยัวา่แซงหน้าจีนกบัเกาหลีขึน้ไปแล้ว 

เหลียวมองกลับมาท่ีภาคท่องเท่ียว...ผู้ พิการโลกก าลัง

สนใจอยากมาเท่ียวไทย ด้วยเช่ือว่ามีปัจจัยพร้อมรับให้

ช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้องตกเป็นภาระสงัคม ททท.จึง

เปิดยุทธศาสตร์เหมือนยินดีต้อนรับ เร่ิมจากแถลงข่าวเพ่ือ

บอกว่า...เคยพิมพ์คู่มือเส้นทางท่องเท่ียวผู้ พิการแล้ว 5 

เส้นทาง ต่อมาพิมพ์เพ่ิมอีก 9 เส้นทาง...แต่เมื่อลงลึกใน

รายละเอียดปัญหามีว่าภารกิจนี.้..จบแค่การเผยแพร่โดย

ไร้กิจกรรมตอ่เน่ือง...เลยไม่รู้ว่า น่ีคือการส่งเสริมท่องเท่ียว

เพ่ือคนทัง้มวลโหมดไหน ขณะภาพ Friendly Design จาก

เพ่ือนสูเ่พ่ือน ก็ฉายไม่ตรงเป้าต่อการพฒันาอย่างท่ีควรจะ

เป็น เช่น การเตรียมสร้างบคุลากรบริการ คือ “ไกด์” ท่ีไร้ซึง่

ผู้มีทกัษะความรู้และประสบการณ์รองรับตลาดผู้ พิการบน

เวทีโลก ฉายภาพชัดๆไปตรงท่ี...ส านักทะเบียนธุรกิจน า

เท่ียวและมคัคเุทศก์ฯ เผยสถิติมคัคเุทศก์ขณะนีม้ีอยู่ 7.63 
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หมื่นคน ส าหรับรับต่างชาติปีนี ้40 ล้านคน ท่ีรวมผู้ พิการ

และสูงวัยหลักล้านคนต่อปีไว้ด้วย แต่...วันนีเ้รามีบริษัท

ทวัร์และไกด์ตวัหลกัเพ่ือผู้ พิการ แคห่ลกัสิบไมเ่กินหลกัร้อย

เท่านัน้ แถมไม่มีทีท่าว่าจะเพ่ิม เพราะไม่เห็นมีองค์กรใด

เสนอตัวเป็นเจ้าภาพผลิตบุคลากรด้านนี  ้มีรายงาน

การศึกษาเ ร่ือง “การจัดน าเ ท่ียวผู้ พิการในมุมมอง

ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว” ของสถาบนัแห่งหนึง่ สรุปย า้

ปัญหาไว้วา่ ท่องเท่ียวไทยขาดไกด์มีประสบการณ์น าเท่ียว

แก่ผู้ พิการ  ท่ีมีความ รู้  เ ข้าใจ  และอดทนสูง  ทั ง้ ท่ีมี

ค่าตอบแทนสูงกว่าไกด์รับคนปกติทั่วไป  นิธิ สืบพงษ์

แสง หรือพ่ีน้องเพ่ือนฝูงในวงการเรียกว่า “นตัตี”้ ผู้บริหาร

ธุรกิจน าเท่ียวคนตาบอดต่างชาติอยู่กรุงเก่าอยุธยา บอก

ว่า พวกเขารับได้กับกรณีท่ีถูกเรียก “คนตาบอด” เพราะ

ยงัไงๆอวยัวะส่วนอื่นก็สามารถใช้งานได้ดี “เราไม่ปฏิเสธ

ความยากและความละเอียดอ่อนกับคนกลุ่มนี ้เพราะ

อาศัยได้เรียนรู้ศิลปะการบริการจากองค์กรการกุศลส

หราชอาณาจกัรเพ่ือคนตาบอดช่ือ SEABLE ท่ีก่อตัง้เมื่อปี 

2555” “SEABLE” แนะน าให้ไกด์วางตัวเสมือนเพ่ือนกับ

ลูกทัวร์ เช่น ต้องถามก่อนว่า จะให้ช่วยเหลือด้านใดบ้าง 

เน่ืองจากพวกเขาส่วนใหญ่มีความต้องการความเป็น

สว่นตวัมากกว่าอย่างอื่น “ถ้าต้องการให้ช่วยน าทาง ก็ควร

ถามจะเลือกเกาะไหล่หรือแขน แต่ห้ามจูงมือเด็ดขาด” 

ขณะเดินก็ให้เหยียดแขนตรง เพ่ือการเดินจบัตามหลงัห่าง

คร่ึงก้าว ถ้าผ่านคนหมู่มากให้เปลี่ยนท่าเดินเป็นเรียงหนึ่ง 

แล้วเหยียดแขนไปข้างหลงัให้เกาะ และอย่าลืมแจ้งเตือน

ทุกครัง้ “กรณีมีสุนัขน าทาง...ขอจงจ า ห้ามรบกวนมัน

ระหว่างดูแลเจ้านายเด็ดขาด แต่หากได้รับอนุญาตก็พึง

เข้าหาด้านหน้าเท่านัน้ อย่าเข้าด้านหลังเพราะจะท าให้

สนุขัตื่น” สว่นการน าเข้าโต๊ะอาหารให้เลี่ยงการจบัตวัลงนัง่ 

แต่ควรใช้วิธีขยับเก้าอีจ้นเหมาะก่อนเชิญนั่ง แล้วอธิบาย

ชนิดอาหารกับต าแหน่งท่ีตัง้ เพ่ือความสะดวกในการกิน

อาหารมือ้นัน้ สมัฤทธ์ิ ชาภิรมย์ ผจก.มลูนิธิพระมหาไถ่เพ่ือ

การพัฒนาผู้ พิการ เมืองพัทยา สถาบันฝึกอาชีพผู้ พิการ

ไทย-อาเซียน 200 ชีวิต เสริมว่า เคยจดัอบรมมาก่อนและ

หลักสูตรก็ไม่ต่างจาก SEABLE “แต่ขอให้สงวนค าพูด

จุดบกพร่องของเขา ท่ีอาจเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ 

ไม่ตะโกนเสียงดงัเพราะประสาทรับฟังเขาดีอยู่แล้ว ไมเ่ข็น

วีลแชร์โดยไม่แจ้งให้รู้ตวัจนนึกว่ารถลื่นไหล” “การสื่อสาร

ใดๆท่ีควรรู้...ถ้าเป็นผู้ตาบอดภายหลงัจะรับรู้อะไรได้ง่าย 

ด้วยเคยเห็นมาก่อน แต่ถ้าบอดโดยก าเนิดอาจล าบากใน

การสร้างจินตภาพและความเข้าใจ ไกด์จึงต้องใช้ความ

พยายามสูง...น่ีคือคุณสมบัติส าคัญของไกด์บริการน า

เท่ียวคนตาบอด” สมัฤทธ์ิ บอกด้วยว่า มูลนิธิฯก าลงัร่าง

หลักสูต รจัดอบรมบุคลากร ด้าน นี อ้ี กค รั ้ง  โดยรอ

กระทรวงศกึษาธิการรับรอง เพ่ือให้โอกาส ผู้ผ่านการอบรม

น าไปประกอบอาชีพ ท่ีส าคัญกว่านั น้ . . .คือรอว่า มี

หน่วยงานรัฐรายใดประสงค์จะจดังบประมาณสนบัสนุนผู้

เ ข้าอบรมเพ่ือคนพิการ โครงการส าคัญนี.้ . .พวกเรา

คาดหวังกันว่าจะเหมือนกับการเปิดตัว “ชิม ช้อป ใช้” 

อย่างเอิกเกริกให้แก่คนร่างกายปกติ  13 ล้านคนทั่ว

ประเทศ.(ไทยรัฐออนไลน์ 9 พ.ย.62) 
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ควายยิม้ งานแฮนด์เมดฝีมือผู้พกิาร 
อดีตทหารผ่านศึกคนสู้ชีวิต 

 

พิษณุโลก ชวนอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ควายยิม้ หลากหลาย

อิริยาบถสอดแทรกแง่คิด ผลิตจากไม้โมกมัน งานแฮนด์

เมดฝีมืออดีตทหารผ่านศกึ ท่ีพลิกชีวิตให้เลิกคิดฆ่าตวัตาย

เม่ือหลายสิบปีก่อน ราคาเร่ิมต้นท่ีชิน้ละ 69 บาท ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ท่ีบ้านเลขท่ี 34/3 ม.4 บ้านแสงดาว ต.ปากโทก 

อ.เมือง จ.พิษณโุลก ซึง่เป็นบ้านของอดีตนายทหารผ่านศกึ 

เม่ือครัง้เหตกุารณ์สู้รบกบัผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ภขูดั-ภู

เมี่ ยง  เมื่ อ ปี  พ .ศ .2526 ท่ี ต้องสูญเสียขาซ้ายไปใน

เหตุการณ์ดังกล่าว กลายเป็นผู้ พิการถาวร เคยคิดฆ่าตัว

ตายหลายครัง้ สุดท้ายยอมรับความจริงและฝึกฝนตวัเอง

ประดิษฐ์งานแฮนด์เมด เป็นผลิตภัณฑ์ควายยิม้ใน

อิริยาบทต่างๆ จากไม้โมกมนั สอดแทรกแง่คิด ประดิษฐ์

เป็นของช าร่วย ราคาเร่ิมต้นเพียง 69 บาท หารายได้เลีย้ง

ตนเองและครอบครัว อดีตทหารผ่านศกึนายนี ้คือ ร้อยตรี

ประเสริฐศกัด์ิ ทองดี อายุ 62 ปี อดีตนายทหารสงักัด ม.

พั น  14 เ พ ช ร บู ร ณ์  ท่ี ทุ ก ๆ วั น จ ะ ง่ ว น อ ยู่ กั บ ก า ร

ประดิดประดอย ผลงานควายยิม้ จากไม้โมกมันใน

อิริยาบถต่างๆ อย่างประณีตสวยงาม เพ่ือขายหารายได้

เลีย้งตนเองและครอบครัว ร้อยตรีประเสริฐศักด์ิ ทองดี 

หรือ ลุงอุ้ย เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังอย่างเป็นกันเองว่าย้อน

ไปเมื่อปี พ.ศ.2526 สมยันัน้ตนเป็นทหารสงักัด ม.พนั 14 

เพชรบูรณ์ อายุประมาณ 26 ปี ได้รับค าสัง่ให้ขึน้ไปปฏิบตัิ

ภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ภูขัด-ภูเมี่ยง 

หลงัจากท่ีตนเพ่ิงเรียนจบหลกัสตูรหน่วยรบพิเศษ (นทล.3) 

แต่ในเหตุการณ์ครัง้นัน้ตนประสบเหตุเหยียบกับระเบิด

ของ ผกค.ท าให้ตนได้รับบาดเจ็บสาหัส และต้องสูญเสีย

ความทรงจ า และขาข้างซ้ายเสมอเข่า ตนใช้เวลารักษา

แผลทางกายอยู่นานถึง 1 ปี 8 เดือน สญูเสียความจ าช่วย

คราวจากเหตุการณ์ดังกล่าว จ าไม่ได้แม้แต่หน้าลูกและ

เมีย และความจ าก็ค่อยๆกลบัคืนมา แต่สภาพจิตใจย ่าแย่

มากรับสภาพตวัเองไม่ได้ ไม่อยากมีชีวิตอยู่เคยคิดฆ่าตวั

ตายหลายครัง้แต่ไมส่ าเร็จ จนผ่านไป 4 ปี สภาพจิตใจเร่ิม

ดีขึน้ตนมองหน้าลกูเมียแล้วอยากมีชีวิตอยู่ พยายามท าใจ

ยอมรับความจริง หาอาชีพท่ีพอท าได้ ในสมยันัน้คือออก

หาปลาขายพอมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เลี ย้งครอบครัว 

จนกระทั่งปี 2552 ตนได้ไปขึน้ทะเบียนคนพิการท่ีศาลา

กลาง  จ . พิษณุ โลก  ก็ ไ ด้ เห็นผลงานของคนพิการ

หลากหลายอย่าง จึงมีแรงฮดึสู้อีกครัง้ ตอนนัน้คิดวา่เราแค่

เสียขาแต่เรายังมีชีวิตอยู่ ยังมีลมหลายใจ คนท่ีเขาพิการ

หนกักวา่เราเขายงัอยากมีชีวิตอยู่เลยแล้วเราจะไปยอมแพ้

ได้อย่างไร กลบัมาบ้านก็มานัง่คิดว่าตวัเองท าอะไรได้บ้าง 

จึงนึกขึน้ได้ว่าตนเองความรู้เร่ืองงานไม้จากปู่ ย่า ตายาย 

สมยัก่อน ท าเกวียน ท าอปุกรณ์ทุกอย่างท่ีใช้ในการท านา

ได้ และชีวิตก็ผกูพนัอยู่กบัควาย กบัท้องนา จึงลองท างาน

ฝีมือชิน้แรกเป็นรูป ลูกควายข่ีหลงัแม่ควายไถ่นา ใช้เวลา

ท าอยู่ 2 วนัก็เสร็จ และก็เร่ิมคิดออกแบบลองท ารูปแบบอื่น 

ท าได้ก็ใส่ตู้ เก็บไว้ขายได้บ้างให้คนท่ีพบเห็นแล้วชอบ 

จนกระทั่งเมื่อประมาณปี 2557 มีโอกาสได้น าผลิตภัณฑ์
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ของตนไปขายท่ีงานวดัใหญ่ ปรากฏว่าขายดี มีคนช่ืนชอบ

โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ตนเร่ิมเป็นท่ีรู้จัก มีคนสัง่ออเดอร์

มาบ้าง ท าให้ตนมีรายได้เลีย้งครอบครัวได้ จากนัน้จงึได้ไป

ขายท่ีงานวัดใหญ่ทุกปี จนกระทั่งปี 2559 ตนถูกจับเสีย

คา่ปรับไป 2000 เพราะคนดแูลงานไมอ่นุญาตให้ตนน าไป

ขายได้ จึงท าให้ตนไม่มีท่ีทางท่ีจะไปวางขาย ตัง้แต่นัน้มา 

มีแค่บางคนแวะเวียนมาซือ้ท่ีบ้าน เดือนนึงได้เงินจากการ

ขายเพียง500-1000 บาท ซึง่ก็ไม่พอค่าใช้จ่าย แต่ตนก็ไม่

หยดุท าเพราะถ้าอยู่เฉยๆ มนัเครียด ก็ท าไปเร่ือยๆ หลายๆ

แบบ จนตอนนีก้ว่า 50 แบบ หรือประมาณ 500 ชิน้ ใส่ตู้

โชว์ไว้เผ่ือมีคนแวะมาซือ้ ร้อยตรีประเสริฐศกัด์ิ ทองดี หรือ

ลุงอุ้ย ได้บอกต่อว่า หากมีคนใจบุญ ท่านไหนพอจะมีท่ี

ทางให้ตนได้สามารถท าผลิตภณัฑ์ของตนไปวางขายได้ ก็

จะดีมากเลย ตนขอเพียงท่ีทางท่ีสามารถขายของหารายได้

เลีย้งตวัเองได้เท่านัน้ไม่อยากเป็นภาระของใคร เพราะตน

เป็นคนบ้านนอกอยู่แตบ้่านไมค่อ่ยได้ออกไปไหน ไม่รู้จริงๆ 

วา่จะน าผลิตภณัฑ์ของตนออกไปให้คนอื่นเห็นได้ยงัไงหาก

ใครพอมีช่องทางจ าหน่ายรบกวนช่วยบอกลงุด้วย ส าหรับ

ผลิตภณัฑ์ ควายยิม้ของลุงอุ้ยนัน้ เป็นงานฝีมือ ใช้ไม้โมก

มนัซึง่เป็นไม้ท่ีนิยมน ามาท าเฟอร์นิเจอร์เพราะสีเนือ้ไม้สวย

และเป็นมัน ท่ีส าคัญเป็นไม้เนือ้อ่อน น ามาประดิษฐ์ง่าย 

หาซือ้ได้จากชาวบ้านทั่วไป แต่ต้องจ้างเขาโค่น ลาก และ

ขนมาให้ท่ีบ้านเพราะตนพิการท าเองไม่ได้ มีค่าใช้จ่าย

เกือบ 1 หมื่นบาทต่อครัง้ แต่ตนสามารถใช้ได้ทุกส่วนของ

ตนไม้ยกเว้นใบ จากนัน้ก็น ามาแปลรูปเป็นอะไหล่ชิน้เลก็ๆ 

และน ามาประกอบเป็นควายยิม้ในอิริยาบถต่างๆ อาทิ ท่ี

เสียบดินสอปากกา รูปควายยิม้ ท่ีทับกระดาษ ชุดทัง้โชว์ 

ควายยิม้เล่นกีต้าร์ ชุดห้องเรียน ชุดแม่รักลูก ชุดควายไถ

นา ชดุควายลากเกวียน ชดุวงป่ีพาร์ท ชดุกลองยาวเทิดเทิง

เป็นต้น ส่วนราคาก็ขึน้อยู่กับขนาดของชิน้งานเร่ิมต้นท่ี

ราคา 69 บาทไปจนถึงชุดตัง้โชว์ชุดใหญ่ 2500 บาท และ

ลูกค้าสามารถสัง่ท าได้ทุกแบบ อยากได้แบบไหน ขนาด

ไหน คยุกนัได้ ตนท าได้ทกุแบบ หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดท่ี

จะอนุเคราะห์รับผลงานของตนไปจ าหน่าย หรือสนใจจะ

ซือ้ไปเป็นของช าร่วย หรือตัง้โชว์ ติดตอ่ได้ท่ีหมายเลข 082-

7673909(phitsanulokhotnews 7 พ.ย.62) 
 

พม.ยกเลิกบัตรคนพกิาร จ.อุบลราชธานี  
ไม่เข้าเกณฑ์ 125 คน 

 

หลังไทยพีบีเอสน าเสนอข่าวเครือข่ายรับจ้างท าบัตรคน

พิการให้กับคนไม่พิการ เรียกรับเงิน 3,000 บาทท่ี อ.

พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ล่าสุดส านักงานพัฒนา

สังคมและความั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานี ยกเลิก

บัตรประจ าตัวคนพิการแล้วกว่า 100 คน วันนี ้(9 พ.ย.

2562) ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานี สัง่ตรวจสอบการ

ขึน้ทะเบียนคนพิการในพืน้ท่ี ต.ระเว อ.พิบูลมงัสาหาร จ.

อบุลราชธานี หลงัมีการร้องเรียนว่ามีเครือข่ายรับท าบัตร

คนพิการให้กับคนท่ีไม่พิการ เรียกรับเงิน 3,000-3,200 

บาท ทัง้นี ้ผู้ พิการลงทะเบียนคนพิการ ทัง้สิน้จ านวน 480 

คน เข้ารับการประเมินความพิการ จ านวน 467 คน และ
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ขอยกเลิกบตัรประจ าตวัคนพิการแล้ว จ านวน 125 คน ส่ง

ต่อประเมินความพิการใหม่ จ านวน 21 คน เสียชีวิต 

จ านวน 2 คน และไมพ่บตวัคนพิการ จ านวน 10 คน ขณะท่ี

นางอภิญญา ชมภูมาส พัฒนาสังคมและความมั่นคง

มนุษย์ จ.อบุลราชธานี เปิดเผยว่า พบความผิดปกติตัง้แต่

ปี 2559 มีผู้ พิการเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ จาก 20 เป็น 50 คน และปี 

2561 เพ่ิมเป็น 123 คน และยังเคยพบว่ามีชาวบ้านน า

เอกสารคนพิการมาขอขึน้ทะเบียนครัง้เดียวถงึ 5 คนพร้อม

กนั จงึสัง่ตรวจสอบชะลอการขอขึน้ทะเบียนไว้ก่อน การยก

บตัรคนพิการเกิดขึน้ หลงัทีมข่าวไทยพีบีเอสร่วมตรวจสอบ

กับส านักงาน ป.ป.ท. พบหลักฐานเช่ือมโยงเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารเก่ียวข้องกับขบวนการนี ้มี

หลกัฐานเช่ือมโยงปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์ โดยอ้าง

ว่าสามารถรับท าบัตรคนพิการให้ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ และ

คนไมพิ่การ(news.thaipbs.or.th 9 พ.ย.62) 
 

เปิด ‘แฟลช โฮม ผู้พกิาร’ 
 หนุนสร้างอาชีพเรียนรู้ธุรกิจขนส่งแก่ผู้พกิาร 

แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิด

ศนูย์บริการ “แฟลช โฮม 

ผู้ พิ ก า ร ”  แ ห่ ง แ ร ก 

ร่ ว ม กั บ มู ล นิ ธิ พ ร ะ

มหาไถ่เพ่ือการพฒันาคนพิการ และโรงเรียนเดก็พิเศษคณุ

พ่อเรย์ จงัหวดัชลบุรี ตัง้เป้าสร้างอาชีพแด่ผู้ พิการได้อย่าง

ยั่งยืน  นางจรัสพักตร์ การปลืม้จิตต์ คันทร่ี พาร์ทเนอร์ 

กลุ่มธุรกิจ แฟลช เปิดเผยว่า แฟลช กรุ๊ป เล็งเห็นว่ากลุ่มผู้

พิการมีศักยภาพในการท างานท่ีไม่แตกต่างจากคนปกติ

ทัว่ไป จึงต้องการสนบัสนุนให้คนกลุ่มนีม้ีอาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายได้เลีย้งดตูนเอง และครอบครัว โดยร่วมกบัมลูนิธิ

พระมหาไถ่เพ่ือการพฒันาคนพิการ และโรงเรียนเดก็พิเศษ

คณุพ่อเรย์ จังหวดัชลบุรี สร้างศูนย์บริการ “แฟลช โฮม ผู้

พิการ” โดยตัง้ใจให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นเสมือนศูนย์การ

เรียนรู้ด้านการท าธุรกิจขนส่งสินค้าและฝึกอาชีพแก่ผู้

พิการ ส าหรับการพัฒนา แฟลช โฮม ผู้ พิการ ถือเป็นอีก

หนึ่งโครงการเพ่ือสร้างประโยชน์ และคณุค่าร่วมแก่สงัคม 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ พิการมาร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทใน

ฐานะพนักงาน ท าหน้าท่ีดูแลงานรับส่งพัสดุต่างๆ โดย

บริษัทจดัสถานท่ี และอปุกรณ์การท างาน พร้อมทัง้รูปแบบ

ของงานให้เหมาะสมกบัผู้ พิการ ซึง่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ

จะสมัผสัได้ถึงความมีมาตรฐานในการท างานของคนกลุ่ม

นีท่ี้เทียบเท่ากบัคนปกติทัว่ไป ทัง้นี ้โรงเรียนเด็กพิเศษคุณ

พ่อเรย์ จงัหวดัชลบุรี ถือเป็นสาขาน าร่องเป็นแห่งแรก โดย

บริษัทมีแผนจะขยายเพ่ิมไปยังพืน้ท่ีอื่นๆ ต่อไป ซึ่งการ

สร้างอาชีพแด่ผู้ พิการถือเป็นการลดช่องว่าง และสร้าง

ความเท่าเทียมให้เกิดขึน้ในสังคม รวมทัง้มุ่งหวังให้กลุ่ม

คนเหล่านีไ้ด้มีอาชีพ และรายได้ท่ีมั่นคง ให้สามารถยืน

หยดั และมีก าลงัใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัคนอื่นในสงัคม

ได้อย่างยัง่ยืน และมีความสขุตลอดไป นายสเุมธ พลคะชา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี 

กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ มี เด็ก

นักเรียนพิเศษท่ีพิการทางร่างกาย และเด็กออทิสติกอยู่

ประมาณ 170 คน โดยนอกจากทางโรงเรียนจะเป็นท า

หน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ในต าราให้แก่เด็กๆเหล่านัน้แล้ว 

ทางโรงเรียนยงัมีหน้าท่ีสง่เสริมในด้านการสร้างอาชีพ และ

สร้างโอกาสในการท างานให้แก่เด็กๆ ผู้ พิการเหล่านัน้ ให้

พวกเขาสามารถมีรายได้เลีย้งดตูนเอง และครอบครัวเมื่อ

ส าเร็จการศกึษา(posttoday.com 13 พ.ย.62) 
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“Facebook” เพื่อสังคม  
สร้างแชตบอตช่วยผู้พกิารสายตา 

 

 “Facebook” คือสังคมออนไลน์ท่ีให้สมาชิกท ากิจกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกับผู้ ใช้งานท่านอื่นได้ เช่น การเขียนข้อความ 

เล่าเร่ือง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แชร์รูปภาพหรือ

วิดีโอ รวมไปถึงการพูดคยุกนัผ่านตวัหนงัสือ หรือเสียง ซึ่ง

ดเูหมือนว่าจะเป็นสถานท่ีท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกคน แต่คง

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการของ

เฟซบุ๊กได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ คนกลุ่มนัน้คือกลุ่มผู้

บกพร่องด้านสายตา ท่ีมีในเมืองไทยกว่า 700,000 คน 

ส าหรับเร่ืองนี ้Facebook เองไมไ่ด้น่ิงนอนใจ และพยายาม

พัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นพืน้ท่ีส าหรับทุกคน รวมไปถึง

การ ร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่ น  ๆ  เ ช่ น  Read for the 

Blind และ HBOT ในการเปิดตวั Bot for Messenger เพ่ือ

ช่วยเหลือกลุ่มผู้ พิการทางสายตาเมื่อไม่นานผ่านมา “แม

ทธิว คิง” วิศวกร Facebook สหรัฐอเมริกา พนักงานท่ีมี

ความบกพร่องด้านสายตาคนแรกขององค์กร และเป็น

ผู้ รับผิดชอบดูแลโปรเจ็กต์การอธิบายภาพด้วยเสียง 

(automatic alt-text) ท่ีริเร่ิมในปี 2016 กล่าวว่าจากการ

ส ารวจของ Facebook ใน 50 ประเทศพบว่าร้อยละ 30 

ของผู้ ใช้งาน Facebook มีปัญหาตา่ง ๆ อย่างน้อย 1 ด้าน 

เช่น ปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยิน การพูด การเรียบ

เรียงความคิด การเดินหรือการหยิบจับ ทัง้ยังพบอีกว่า 1 

ใน 10 ของผู้คนจะต้องอาศยัฟังก์ชั่นขยายหน้าจอเมื่อใช้

งานบราวเซอร์ของ Facebook ในขณะท่ีร้อยละ 20 ของ

ผู้ ใช้งาน Facebook จ าเป็นต้องขยายขนาดตัวอักษรบน

ระบบปฏิบตัิการ iOS “เรามองว่าการเข้าถึงข้อมลูเป็นการ

เปิดโอกาสให้กบัทกุคน และเม่ือแตล่ะคนมีการเช่ือมตอ่กนั 

ทุกคนต่างได้รับประโยชน์ และร่วมมือกันสร้างสรรค์

ได้มากขึน้  ในแต่ละวันมีการแชร์ รูปภาพบนเฟซบุ๊ ก

มากกว่า 2 พันล้านรูป ด้วยสถานการณ์เช่นนี ้เราจึงมอง

หาโซลูชั่นท่ีใช้เทคโนโลยี AI (artificial intelligence) มา

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มได้มากกวา่โซลชูัน่ท่ี

ใช้มนุษย์เป็นหลกั” “Facebook ศึกษาวิธีการใช้งานของ

กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางสายตามาโดยตลอด เพ่ือน าไป

พัฒนาระบบ และช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึง และ

เช่ือมต่อกับผู้ คนและสิ่งต่าง ๆ บนFacebook ได้อย่าง

ง่ายดายย่ิงขึน้  ผมในฐานะผู้ ท่ีพิการทางสายตา และ

ท างานท่ีเฟซบุ๊กมากว่า 20 ปี จึงพยายามท่ีจะพฒันาโปร

เจ็กต์ท่ีใช้เทคโนโลยี AI เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก

ส าหรับผู้บกพร่องทางสายตาด้วยการสร้างฟังก์ชัน่อธิบาย

วตัถตุา่ง ๆ ซึง่ปรากฏอยู่ในภาพเป็นเสียง สามารถทราบได้

ว่ามีใครหรือสิ่งใดปรากฏอยู่ในรูปบนนิวส์ฟีดของพวกเขา

บ้าง ซึ่งจะน าไปสู่การต่อยอดโอกาสอื่น ๆ อีกในอนาคต 

นอกจากนัน้ เฟซบุ๊ กยังพัฒนาฟีเจอร์การจดจ าใบหน้า 

(face recognition) กลุ่มผู้ ใช้งานท่ีมีข้อจ ากัดด้านการ

มองเห็นด้วย” “ณัฐวฒิุ อมรวิวฒัน์” ผู้ ร่วมก่อตัง้ Read for 

the Blind และกลุ่มช่วยอ่านหน่อยนะ (Help Us Read) 

บนเฟซบุ๊ ก กล่าวเสริมว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก

เผยว่า มีประชากร 285 ล้านคนท่ีสูญเสียความสามารถ
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ด้านการมองเห็นอย่างรุนแรง เช่น มีระดับค่าสายตาเกิน

กว่าระยะ 20 ฟุต และต้องอาศัยเคร่ืองมือเพ่ือช่วยขยาย

และอ่าน ในขณะท่ีมีจ านวน 39 ล้านคนเป็นผู้ พิการทาง

สายตา อาจต้องใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าช่วย และราว 

360 ล้านคนมีความผิดปกติด้านการได้ยินรวมอยู่ด้วย 

อาจต้องอาศัยการบรรยายแทนเสียง  “ขณะท่ีผู้ พิการ

ทางด้านสายตาในประเทศไทยส่วนมากยังขาดแคลน

ความช่วยเหลือ และอุปกรณ์ในการสื่อสาร ผมจึงเกิด

ความคิดในการก่อตัง้ Read for the Blind ด้วยการพฒันา

แพลตฟอร์มซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นบนมือถือและเพจบน 

Facebook โดยใช้งานคลาวด์ซอร์ซซิ่งท่ีท าให้อาสาสมคัร

สามารถสร้างสรรค์หนังสือเสียงให้กับผู้ พิการทางสายตา 

โดยตอนนีม้ีอาสาสมคัรจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยท่ี

ต้องการให้ช่วยเหลือผู้ พิการทางสายตา” “นอกจากนัน้ เรา

ยังขยายไปสู่การสร้างกลุ่มบน Facebook ท่ีมีช่ือว่าช่วย

อ่านหน่อยนะ โดยได้เช่ือมต่ออาสาสมคัรจากทุกภูมิภาค

ของประเทศไทยกว่า 13,300 คนกับผู้ พิการทางสายตา 

โดยอาสาสมัครจะแปลงภาพต่าง ๆ เป็นเสียง ซึ่งภาพ

เหล่านัน้ถกูโพสต์อยู่ในสว่นของการแสดงความคิดเห็น ท า

ให้ผู้ พิการทางสายตาได้รับรู้เนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ใช้ชีวิต รวมไปถึงยังมีการจัดงานพบปะระหว่างสมาชิก

กลุ่ม เพ่ืออ่านหนังสือร่วมกัน ช่วยกันสร้างหนังสือเสียง 

และจัดเวิร์กช็อปเพ่ือฝึกทักษะการออกเสียงอีกด้วย” 

“Facebook มีสว่นช่วยพวกเรานบัตัง้แตว่นัแรกคือการช่วย

สร้างความรู้สึกของการเป็นชุมชนท่ีมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ มี

ความบกพร่องทางสายตาในประเทศไทยร่วมกัน ในวนันี ้

เพจ  Read for the Blind ของ เรามีจ านวนผู้ ติ ดตาม

มากกว่า  187,000 คน และพวกเขาเหล่านี จ้ะไ ด้ รับ

ประโยชน์จาก Bot for Messenger ท่ีทาง HBOT พัฒนา

ให้เรา ซึ่งจะช่วยในการสรรหาอาสาสมคัรท่ีมีความตัง้ใจ

ช่วยเหลือกลุ่มผู้ พิการทางสายตาได้ดีมากขึน้” “ชลทิพย์ 

ยิม้ย่อง” ผู้ ร่วมก่อตัง้ Read for the Blind และกลุ่มช่วย

อ่านหน่อยนะ และยังท าหน้าท่ีแอดมินของทัง้ 2 ชุมชน

กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผู้ มีความพิการด้านสายตามักประสบ

ปัญหาในการหาความช่วยเหลือด้านพืน้ฐานในแต่ละวัน 

ด้วยจ านวนผู้ คนกว่า 13,000 คนท่ีมาเข้าร่วมกลุ่ม Read 

for the Blind และ Help Us Read เราจงึสามารถเช่ือมต่อ

ผู้ มีปัญหาด้านสายตาเข้ากับกลุ่มอาสาสมัครท่ีต้องการ

ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กนัและกนัอย่างเต็มใจ “เคร่ืองมือต่าง 

ๆ บน Facebook ยงัช่วยให้เราเข้าถึง และอ่านคอนเทนต์

ทัง้หลายได้อย่างสะดวกสบายกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็น

ค าอธิบายส าหรับวิดี โอ ป้ายข้อความ หนังสือ หรือ

แม้กระทัง่รูปภาพและการ์ดอวยพรจากลกู ๆ ซึ่งเมื่อเดือน

เมษายนท่ีผ่านมา กลุ่มชุมชนของเราผ่านทางสมชัชาคน

ตาบอด ไ ด้ มี ก า ร โห วต ใ ห้  Facebook เ ป็ นหนึ่ ง ใ น

แอปพลิเคชั่นท่ีเป็นมิตรและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้กับผู้

พิการทางสายตาได้มากท่ีสุด (TAB Digital Inclusive 

Award)” “ชญานิษฐ์ ศรีนาคอ่อน” ซีอีโอ HBOT กล่าวว่า 

Facebook เป็นผู้ น าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มระดับโลก 

และเรารู้สึกว่าการร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ด้านโซลูชั่นจะช่วย

ผลักดันโปรเจ็กต์นีใ้ห้แก่ชุมชน Read for the Blind เป็น

ประโยชน์อย่างมาก “เราเ ช่ือว่าทุกธุร กิจควรเข้าถึง

เทคโนโลยีซึ่งจะช่วยพัฒนาศกัยภาพให้ก้าวกระโดดจาก

มาตรฐานในปัจจุบัน เราจึงร่วมมือสรรค์สร้าง Bot for 

Messenger ให้แก่ Read for the Blind ซึ่งมีความหมาย

มากส าหรับเรา และเราหวังว่าแชตบอตนีจ้ะสร้างและ

พฒันาความสมัพันธ์ท่ีมีคุณค่าภายในชุมชนในระยะยาว

อีกด้วย” “HBOT ก่อตัง้เมื่อปี 2017 ด้วยจุดมุ่งหมายท่ี
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อยากให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย และเราได้ท างาน

ร่วมกับเฟซบุ๊ กมาโดยตลอด ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม

บอตส าหรับทุกคนท่ีท าเพจ โดยไม่ค านึงถึงงบประมาณ 

ขนาดธุรกิจ และความเช่ียวชาญเชิงเทคนิค โดยเราช่วยให้

ผู้ ใช้ได้สร้างแชตบอตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทัง้บริษัทยัง

จัดเวิร์กช็อปเพ่ือต่อยอดพัฒนาบอตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น

การพฒันาบุคลิกของบอต รวมถงึให้ค าปรึกษาในสว่นของ

การออกแบบวิธีการโต้ตอบ” ด้วยวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งมัน่พฒันา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ เราจึงสร้างคอมมิวนิตีพ้ัฒนานักสร้างแชตบอตมาก

ฝีมือ โดยรวบรวมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เจ้าของธุรกิจ

ร้านค้า ตลอดจนผู้ สูงอายุเข้าร่วมเวิร์กช็อปและกิจกรรม

ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศกัยภาพอยู่เสมอ(prachachat.net 12 

พ.ย.62) 
 

"ประวัต"ิสุดแกร่งคว้าอีกทองศึกซิ่งวีลแชร์โลก 

"ประวตัิ วะโฮรัมย์" 

สุดแกร่งซิ่งเบียด 

"มาร์เซล ฮุก" คว้า

แชมป์  5,000 ม. 

ศึกวีลแชร์ กรีฑา

คนพิการชิงแชมป์โลก การแข่งกรีฑาคนพิการชิงแชมป์โลก 

รายการ "เวิลด์ พารา แอธเลติกส์ แชมเปีย้นชิพ 2019" ท่ี

กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อคืนวันท่ี 13 

พ.ย.ท่ีผ่านมา สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ส่ง 

ประวตัิ วะโฮรัมย์ พร้อมด้วย เรวตัร์ ตา๋นะ  และ ภูธเรศ คง

รักษ์ ลงชิงชัยในประเภท วีลแชร์ 5,00 เมตร ที 54 โดยมี 

มาร์เซล ฮุก นักกีฬาจากสวิสเซอร์แลนด์ เป็นคู่แข่งส าคญั 

ซึง่ผลปรากฏว่า ประวตัิ วะโฮรัมย์ ซิ่งวีลแชร์เข้าเส้นชัยได้

เป็นคนแรกด้วยเวลา 10.33.00 นาที โดยเบียดเอาชนะ 

มาร์เซล ฮุก ท่ีซิ่งเข้ามาเป็นอนัดบั  2 สถิติ 10.33.10 นาที 

ไปเพียงแค่ 0.10 วินาที พร้อมคว้าแชมป์โลกได้เป็น

รายการท่ี 2 และได้สิทธ์ิเข้าแข่งขนัพาราลิมปิเกมส์  2020 

ได้อีก 1 รายการ สว่นอีก 2 นกักีฬาตวัแทนของไทย ภูธเรศ 

คงรักษ์  ท่ีเข้าเป็นอันดับ5 สถิติ 10.33.60 นาที และ   เร

วัตร์ ต๋านะ ซิ่งเข้ามาเป็นอันดับ 6 ด้วยเวลา 10.34.33 

วินาที  อย่างไรก็ดีทีมวีลแชร์ทีมชาติไทย  ยงัมีโปรแกรมลุ้น

เหรียญรางวัลจากการแข่งกรีฑาคนพิการชิงแชมป์โลก 

รายการ "เวิลด์ พารา แอธเลติกส์ แชมเปีย้นชิพ 2019" ใน

อีกหลายรายการ วีลแชร์1,500 ม. ชาย ที 52  เพชร รุ่ง

ศรี   นักวีลแชร์ เรซซิ่ ง ทีมชาติ ไทย ซึ่งจะลงชิงชัยใน

วนัท่ี  14  พฤศจิกายน 2562 19.51 น. (ตามเวลาท้องถ่ิน)

(เดลินิวส์ออนไลน์ 14 พ.ย.62) 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท โฮฟ ดี.เค.จ ากัด ท่ีอยู่ ต าบลเทพราช  
อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับพนักงานคนพิการ 
จ านวน 1 อัตรา   คุณสมบัติ คนพิการที่ สามารถ
ท างานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วฒิุ ป.6 ขึน้ไป มี
ความละเอียดรอบคอบในการท างาน ขยัน มุ่งมัน่ ตัง้ใจ มี
ความอดทนสูง  สวัสดิการ  มีรถรับ -ส่ง  ชุดยูนิฟอร์ม 
ค่าอาหาร เบีย้ขยนั โบนัสประจ าปี ติดต่อ…คณุนมสัการ 
สุ ข เ ที ย บ  โ ท ร ศั พ ท์  084-2724073 อี เ ม ล์  
hovedk_80@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ท่ีอยู่ 
1010 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร รับพนักงานชงกาแฟ จ านวน 
2 อัตรา รายละเอียดงาน รับออเดอร์ ชงกาแฟ รับ-ทอน
เงินสด ออกใบเสร็จ ท าความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณ
ร้าน เช็คสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ คุณสมบัติ คนพิการ

ทางการได้ยิน เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึน้ไป 
สามารถปฏิบัติงานตามรายละเอียดได้ สวสัดิการ ค่าจ้าง 
เงินโบนัสประจ าปี ท่ีพักพนักงาน เคร่ืองแบบพนักงาน  
กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ  ติดต่อ…

คุณวรวีรย์  วงศ์สกุลทอง โทรศพัท์ 091-8837393 อีเมล์ 
Worrawee.w@pttrm.com 

บริษัท แฮปป้ีเฟรช (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 
140 อาคารวนั แปซิฟิคเพลส ชัน้10 ห้อง1001 ถ.สุขุมวิท                
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 รับธุรการ
บัญชี จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารภาษีประจ าเดือน ดูแลงานด้าน
เอกสารของแผนกบัญชี จัดท างบกระทบยอดเงินฝาก
ประจ าเดือนให้ถูกต้อง (Reconcile) งานอื่นๆ ตามได้รับ
มอบหมาย  คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ 

(ทางการเคล่ือนไหว) เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ 

ปวส .  สามารถใ ช้  computer ไ ด้ทั ง้  Email, Internet, 
Microsoft (หากได้ Excel จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความ
รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร 
สวสัดิการ ประกนัสงัคม ขนมฟรี ไมม่ีท่ีพกั ท่ีท างานมีลิฟท์ 
และทางลาด สวสัดิการอื่นๆ ฯลฯ ติดต่อ…คณุจนัทร์เพ็ญ 
โทรศพัท์ 061-4017501  hr.thailand@happyfresh.com  

บริษัท เลเธอร์ มายน์ จ ากัด ท่ีอยู่ 11 ม.6 ซ.วดั
บางไกรไน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  รับ
พนักงานผลิต (รายวัน)  จ านวน 2 อัตรา รายละเอียด
งาน ท าความสะอาดชิน้งาน ,ทากาว,และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ พิการทางด้านร่างกาย (แขนทัง้

สองข้างต้องใช้งานได้ปกต)ิ  เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 
18-40 ปี  ไม่จ ากัดวุฒิ  อ่านออก/เ ขียนได้ สวัสดิการ 
เงินเดือน 325/วนั บาท เบีย้ขยนั OT 3 ชัว่โมง/วนั ตดิต่อ…

ฝ่ า ย บุ ค ค ล  โ ท ร ศั พ ท์  02-4324888 อี เ ม ล์  
hr.p@leathermine.com 

บริษัท เอสเซนตี  ้รีซอร์สเซส จ ากัด  ท่ีอยู่  
29/54 หมู่ท่ี 2 ถนน 345 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง 
จงัหวดันนทบุรี 11110 รับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน จดัรายการสินค้า ตามบิลขายเพ่ือให้ทีม
ส่ง น าส่งให้ลูกค้า หรือร้านค้า ติดสติ๊กเกอร์วอยด์ท่ีตัว
กล่องสินค้า ยก จัด สินค้าภายในคลงัสินค้า คุณสมบัติ 

พิการทางการได้ยิน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพศ
ชาย อายุ 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา ขยนั ซื่อสตัย์ 
อดทน  ท างานล่วงเวลาได้  สามารถเดินทาง ไป-กลับ 
ท างานได้สะดวก สวสัดิการ เงินเดือน, ประกันสงัคม, โบนัส 
ติดต่อ…คุณสุมาลี กมลวุฒิพงศ์ โทรศัพท์ 097-1848842 
อีเมล์ account@ascenti.co.th 

บริษัท เลนโซ่ วีล จ ากัด ท่ีอยู่ 90 หมู่ 5 ต.บาง
สมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  24130 รับพนักงาน
ทั่ วไป จ านวน 4 อัตรา รายละเอียดงาน จัดหางานท่ี
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พนกังานสามารถท าได้ให้ปฏิบตัิ ต้องสามารถเดินทางมา
ท างานโดยใช้รถรับส่งของบริษัทได้ คุณสมบัติ พิการด้าน

ร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด
วฒิุการศกึษา สวสัดิการ คา่ครองชีพ/เดือน เบีย้ขยนั/เดือน 
รถรับส่งพนักงาน (บัสแอร์และรถตู้ ) เคร่ืองแบบพนักงาน 
พกัร้อน โบนัสไตรมาส/โบนัสประจ าปี เงินช่วยเหลือกรณี
ตา่งๆ ประกนัสขุภาพกลุ่ม (รักษาพยาบาล-อบุตัิเหต)ุ ฯลฯ 
ติดต่อ…คุณขนิษฐา บุญวันต์ โทรศัพท์ 038-570250-3 
โทร/Line 061-3873262  recruitment@lensowheel.com 

บริษัท มัลติ เทเลคอม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ท่ี
อยู่ 320 หมู่ 10 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 รับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 1 อัตรา คุณสมบัต ิคนพกิาร
ที่ ปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.ขึน้ไป ใช้
คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้ดี (เน้นท างานเอกสาร) ติด
ต่อ...คุณอนันต์ เพ็ชรครุฑ โทรศพัท์ 090-9088402 อีเมล์ 
chatchadapat.mte@gmail.com 

บริษัท ฟิวเจอร์ ซายน์ จ ากัด ท่ีอยู่ 4/22 หมู่ 4 
ถ.บางบัวทอง-สุพรรณฯ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.
นนทบุรี รับพ่อบ้านและแม่บ้าน จ านวน 2 อัตรา 
รายละเอียดงาน ดแูลพืน้ท่ีบริษัทให้สะอาดเรียบร้อย ดแูล
ความสะอาดออฟฟิศ คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-

เดินไ ด้  เพศชาย/หญิง อายุ  20-45 ปี  ไม่จ ากัดวุฒิ
การศกึษา มีความขยนั อดทน ซื่อสตัย์ สวสัดิการ ค่าอาหาร 
ค่าบ้าน ค่าเบีย้ขยนั รถรับ-ส่ง ฯลฯ ติดต่อ...คุณสนธยา อุ่น
แ ก้ ว  โ ท ร ศั พ ท์  02- 9223900 อี เ ม ล์  
sontaya.o@futuresign.co.th 

บริษัท เชียง อี ้เทคโนโลยี กรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ 
711/13 ม.9 ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวดัชลบุรี 
20220 รับพนักงานฝ่ายผลิต  จ านวน 1  อัตรา 
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานใน Line ผลิต คุณสมบัติ คน

พิการที่ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง  สามารถอ่านออก-

เขียนได้  ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์ มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 
ท างานกับผู้อื่นได้ ขยันท างาน สวสัดิการชุดยูนิฟอร์ม ค่า
ข้าว ค่าข้าว OT ค่ากะ ค่าทักษะ ค่าเช่าบ้าน เบีย้ขยัน 
โบนสัประจ าปี ประกนั อบุตัิเหต ุกลุ่ม คุ้มครองสงูสดุ งาน
เลีย้งสังสรรค์ประจ าปี อื่น ๆ ติดต่อ...โทรศัพท์  092-251-
3420 (คุ ณ สุ กั ญ ญ า ) , 098-887-6200 อี เ ม ล์   
shiangeyhr_64@trustmail.jobthai.com  เ ว็ บ ไ ซ ต์   
www.shiangey.com 

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 41 
อาคารเลิศปัญญา ชัน้ 12 ห้อง 1207 (ซอยศรีอยุธยา 12) 
กรุงเทพมหานคร 10400 สถานท่ีปฏิบัติงาน อาคารพญา
ไทบิวดิง้ ห่างจาก BTS อนุสาวรีย์ชยั ประมาณ 500 เมตร           
รับพนักงานคนพิการ จ านวน 3 อัตรา รายละเอียดงาน 
จัด เ ก็ บ เ อ กสา ร ส า คัญต่ า ง ๆ  ใ ห้ เ ป็ น ร ะ เ บี ยบ  มี
ความสามารถในการคีย์ข้อมูล ต้องมีความละเอียด 
รอบคอบสงู ติดตอ่ประสานงานลกูค้าภายนอกได้ งานอื่นๆ 
ท่ีได้รับมอบหมาย สามารถสัง่ซือ้ของได้ หรือเคยท าธุรการ
จดัซือ้มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องเก่ง Excel, Word 
(มีทดสอบจริง) คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง อายุ 
22 - 35 ปี วุฒิ ปวช. ขึน้ไป สามารถรับแรงกดดันในการ
ท างานได้ สวสัดิการ ประกนัสงัคม ประกนัอุบตัิเหต ุโบนสั
ประจ าปี เงินเดือนปรับประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพท์ 096-6078571, 096-8678518 LineID : hrjob  อีเมล์ 
recruiteatamare@gmail.com 

บริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 
ชัน้ 8 เลขท่ี 345 สรุวงศ์ ชัน้ 6-8 ถนนสรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 รับพนักงานคนพกิาร จ านวน 
2 อัตรา รายละเอียดงาน ช่วยเหลืองานต่างๆ ภายใน
โครงการก่อสร้าง อาทิ ดแูลสวน รดน า้ต้นไม้ จดัตกแตง่ภูมิ
ทัศน์ หรือช่วยเหลืองานด้านการติดต่อประสานงาน เป็น
ต้น คุณสมบัติ  เป็นผู้ พิการท่ีสามารถปฏิบัติงานใน
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โครงการก่อสร้างได้ ประจ าโครงการต่างๆ ของทางบริษัท 
ในเขต กทม.และปริมณฑล สามารถท างาน 6 วนั/สปัดาห์ 
สวสัดิการ  ประกันสงัคม/กองทุนทดแทน โบนัสประจ าปี 
ชุดแบบฟอร์มพนักงาน ท่องเท่ียวประจ าปี/กีฬาประจ าปี 
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจ าปี เงินกู้
ฉุกเฉิน ทุนการศึกษาเรียนต่อ ฯลฯ ติดต่อ...คณุวิรัช บวร
พนมศกัด์ิ โทรศพัท์  02-2348888 อีเมล์ hrd@mk.co.th 

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ ท่ีอยู่ เลขท่ี 148 ถนน
ติวานนท์ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี 
11000 รับติดต่อประสานงาน 2 อัตรา รายละเอียดงาน 
ดูแลติดต่อประสานงานต่างๆภายใน-นอก บริษัทฯ และ
งานเอกสารทั่วไปภายในบริษัท คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึน้ไป สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ มีใจรักงานบริการ มีความขยัน 
อดทน ท างานกับผู้ อื่นได้ดี  สวัสดิการ ปรับเงินเดือน
ประจ าปี โบนัสประจ าปี(ตามผลประกอบการ) เบีย้เลีย้ง/
เบีย้ขยัน วันหยุดพักผ่อนประจ าปี การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  ชุดฟอร์มพนักงาน ประกันอุบัติ เหตุ สิท ธิ
ประกันสังคม สวัสดิการเงินสะสมพนักงานเพ่ือกู้ ยืม ค่า
รักษาพยาบาล(กรณีนอนโรงพยาบาล) เงินช่วยเหลือกรณี
ต่างๆ ติดต่อ...คุณคีรีวรรณ (เจ้าหน้าท่ีบุคคล) โทรศพัท์ 
02-5802222 ตอ่ 3101 (IDLline= @toyotamuangnont)  

 

คนพกิารต้องการท างาน 
นางสาวกวิตา   ศรแ ก้ว   อายุ  26 ปี  วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้าน
ร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานฝ่ายผลิต งานช่าง หรือ
งานตามความเหมาะสม สามารถใช้ computer ได้ ยก
ของหนักได้ ท างานช่างได้ ติดต่อ…โทรศัพท์ 062-
3599221  

นางสาวมะลัยวรรณ  จันทร์มาลา  อายุ 38 ปี             
วุฒกิารศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พกิาร
ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้  ต้องการท างาน
ทางด้านธุรการ หรืองานเอกสาร ในพืน้ท่ี กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล หรือ จ.สกลนคร มีประสบการณ์ท างานมา

ก่อน 8 ปี ติดต่อ…โทรศพัท์ 092-7194091 หรือ อีเมล์ 
LukkaiMalaiwan@hotmail.com 

นางสาวทองนพรัตน์  เทยีนชัยมงคล  อาย ุ26 
ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  พิการทางด้าน
ร่างกาย-เดินได้ ต้องการด้านธุรการ เอกสารทั่ วไป 
หรืองานประชาสัมพันธ์  มีประสบการณ์งานด้าน
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร์ สามารถ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี  มีทักษะภาษาอังกฤษ
พืน้ฐาน  ติดต่อ…โทรศัพท์ 094-7707880 หรือ อีเมล์ 
teenteenteen22@gmail.com 

นายณัฐวัฒน์  จ าปาแดง   อายุ 32 ปี  วุฒิ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรชัน้สูง (ปวส.)  พิการ
ทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการท างานประจ าตาม
ความ เหมาะสม  ใน พื น้ ท่ี  กทม.ห รือปทุมธานี  มี
ประสบการณ์งานทางด้านสรรหาบุคลากร ธุรการ
การเงิน มีทักษะด้านช่างยนต์ สามารถใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับขี่ รถยนต์ / 
มอเตอร์ไซต์ได้ ติดต่อ…โทรศพัท์ 02-9133909, 084-
0814278 หรือ อีเมล์ nongtae_8@hotmail.com 

นางพรทพิา  บุญเพง็  อาย ุ40 ปี วุฒกิารศึกษา

ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พิการทางการได้ยิน สามารถ
สื่อสาร (อ่าน-เขียนได้) อ่านปากได้ ต้องการงานตามความ
เหมาะสม ในเขตพืน้ท่ี กทม. / ปริมณฑล มีประสบการณ์
การท างานทางด้านแม่บ้าน พนักงานฝ่ายผลิต 
ตดิต่อ… Line 093-4725822  

 
 



๒๖ 

ความกล้าคือพลงั ให้เราได้ท าในสิ่งท่ีแตกต่าง 
 

เร่งแก้ไขอุปสรรค - จัดสิ่งอ านวยความสะดวกบนทางเท้าแก่ผู้พกิาร 

 

นายไทวฒิุ ขนัแก้ว รองผู้อ านวยการส านกัการโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านกัการโยธา กทม. กลา่วว่าใน

สว่นของส านกัการโยธา ได้จดัท ามาตรฐานทางเท้าใหม่ โดยก าหนดให้ทางเท้ามีพืน้ท่ีว่างและโลง่ ขนาดกว้างไมน้่อยกวา่ 1.50 

เมตร เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ พิการรวมถึงก าหนดให้ทางเข้าออกท่ีตดัผ่านทางเท้าอยู่ในระดบั

เดียวกับทางเท้า กรณีท่ีต้องลดระดบัจะมีทางลาดส าหรับอ านวยความสะดวก พร้อมก าหนดให้มี guiding block ส าหรับ

อ านวยความสะดวกและ warning block เพ่ือแจ้งเตือนแนวอนัตรายส าหรับผู้ พิการทางสายตาอีกด้วย  

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้ อ านวยการส านักการจราจรและขนส่งรักษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านัก

การจราจรและขนสง่ กทม. กล่าวกรณีท่ีคอลมันิสต์น าเสนอบทความ "เร่ืองของ 'ทราย' กบั 'ลเูตอร์' " ซึง่นางสาวคีริน เตชะวงศ์

ธรรม ผู้ พิการทางสายตาท่ีใช้สุนัขน าทาง ระบุปัจจุบันทางเดินเท้าในกรุงเทพฯ ยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีได้คุณภาพ

มาตรฐานเพียงพอ ส่งผลให้คนพิการทางสายตาต้องประสบปัญหาว่า ท่ีผ่านมา กทม. ให้ความส าคญัในการเดินทางของผู้

พิการมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนบริเวณทางแยกหรือบริเวณทางข้ามในถนนต่าง ๆ โดยได้ติดตัง้สญัญาณไฟทาง

ข้ามชนิดกดปุ่ มแบบมีเสียง 222 แห่ง และในปี 2563 จะติดตัง้เพ่ิมเติมอีก 11 แห่ง ขณะเดียวกนั พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง ผู้วา่

ราชการกรุงเทพมหานคร ยงัได้มอบนโยบายให้ส ารวจกายภาพของทางข้ามทัว่พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ทัง้ 50 เขต ซึง่พบวา่มีทางข้ามท่ี

มีปัญหาและอปุสรรค จ านวน 47 แห่ง ท่ีไม่สามารถข้ามได้สะดวก ซึง่ กทม. จะด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 

2563 นอกจากนี(้ryt9.com 18 พ.ย.62) 

 

 

 

 



๒๗ 

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. 
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