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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๑๒   เดือน  ธันวาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย ให้ก าลังใจนักกีฬาคนพกิารแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ที่ 10 

 

เม่ือเวลา 10.00 น. วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 ท่ีพรรคชาติไทยพฒันา นางสาวกญัจนา ศิลปอาชา หวัหน้าพรรคชาติไทย

พฒันา ในฐานะประธานมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพฒันา ในฐานะเหรัญญิกมลูนิธิ

พฒันาคนพิการไทย เปิดโอกาสให้ พลตรีโอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย น าคณะนกักีฬา

คนพิการตวัแทนทีมชาติไทย เข้าพบ คุณกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมลูนิธิพัฒนาคนพิการไทย เพ่ือขอพรและรับโอวาทให้

เป็นขวัญและก าลังใจแก่คณะนักกีฬาก่อนเดินทางไปร่วม การแข่งขัน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 10 ท่ีเมืองซูบิค 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดย คณุกญัจนา ศิลปอาชา ประธานมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย ได้กล่าวอวยพรว่า ทุกครัง้ท่ีเราเจอกนั

ท าให้ตนคิดถึงพ่อบรรหาร ตนมีความภาคภูมิใจท่ีนักกีฬาคนพิการ จะต้องมีความมานะบากบั่นกว่าคนปกติ ใช้พลัง

ความสามารถ มีความมานะ อตุสาหะ กว่าจะได้มาเป็นทีมชาติ เป็นตวัแทนของประเทศไทยไปแข่งขนัจนได้เหรียญรางวลัมา 

ย่ิงท าให้ภาคภูมิใจเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติในขณะรับเหรียญ ถือเป็นเร่ืองท่ีทรงคณุค่าอย่างมาก ขอให้คณะนกักีฬาเจ้าหน้าท่ี

ทกุคนเดินทางปลอดภยัประสบความส าเร็จน าเหรียญกลบัประเทศไทยให้ได้มากๆ พร้อมมอบเงินให้แก่คณะนกักีฬาคนพิการ 

จ านวน 300,000 บาท เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจให้คณะนกักีฬา ส าหรับ อาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 10 ท่ีเมืองซูบิค สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ มี จ านวนชนิดกีฬา ยิงธนู,กรีฑา,แบดมินตนั,บอคเซีย,หมากกรุกสากล,จักรยาน,ฟุตบอล 7 คน,โกลบอลยูโด, ยก

น า้หนัก, ว่ายน า้, โบว์ลิ่ง, วอลเลย์บอลนั่ง, เทเบิลเทนนิส, วีลแชร์บาสเกตบอล และไตรกีฬา ประกอบด้วยกีฬา 18  และ

เจ้าหน้าท่ี 844 คน โควตาพิเศษ 89 คน รวมทัง้สิน้ 4 8 คน 
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กระทรวงแรงงาน เร่ิมมอบของขวัญปีใหม่แล้ว ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงรุกฟรีให้ผู้ประกันตน 

 

เปิดงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ  ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  จังหวัด

ปทมุธานี โดยมีนางสาวรุ่งนภา ทองเมือง ประกนัสงัคมจงัหวดัปทุมธานี หวัหน้าส่วนราชการจงัหวดัปทมุธานี นายสทุธิพร จนั

ทวานิช ผู้บริหารนิคมนวนคร นายโคจิ คากิยะมะ ผู้บริหารบริษัท โรมอินทิเกรเตด็ ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ นพ. ย่ิง

เกียรติ ไพศาลอชัพงษ์ ผู้บริหาร รพ. การุณเวช ปทุมธานี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงแรงงาน กล่าวในการ

เป็นประธานจดังานดงักลา่ว วา่ หนึง่ในของขวญัปีใหม่ 2563 ท่ีกระทรวงแรงงานมอบให้ผู้ ใช้แรงงานคือ โปรแกรมตรวจสขุภาพ

ฟรี 14 รายการเชิงรุก โดยร่วมกบัสถานพยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพผู้ประกนัตนภายในนิคมอตุสาหกรรมทัว่ประเทศ  เพ่ือให้

ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสขุภาพเบือ้งต้น คดักรองโรค ส่งผลให้เกิดกระบวนการดแูลสุขภาพท่ีดี ซึง่การจดังานในวนันีเ้ป็น

ความร่วมมือกบันิคมอตุสาหกรรมนวนคร สร้างสรรค์สงัคมสขุภาพให้กบัผู้ประกันตน พร้อมผลกัดนัสถานประกอบการ และ

ภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเพ่ือค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรค

เน่ืองจากการท างานและโรคไม่เน่ืองจากการท างาน อีกทัง้ได้มีการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ ซึง่สง่ผลให้ผู้ประกนัตนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ช่วยลดคา่ใช้จ่ายท่ีสญูเสียไปกบัการรักษาพยาบาลและสามารถลด

จ านวนวนัลางาน รวมทัง้ลดอตัราการเจ็บป่วยเรือ้รังท่ีท าให้เกิดอนัตราย พิการและเสียชีวิตได้ กระทรวงแรงงานมุ่งหวงัให้เกิด

การพฒันาสร้างสรรค์ ระบบการบริการดแูลสขุภาพเชิงรุกในทุกมิติอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทย  ให้มีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีเป็นก าลงัผลิตท่ีส าคญั ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขับเคลื่อนและพฒันาอย่างยัง่ยืนต่อไป นายทศพล กฤ

ตวง ศ์ วิมาน  เ ลขา ธิการส านักงานประกันสังคม  กล่ าวถึ งการจัดงานในโครงการฯ  ค รั ้ง นี  ้ เ พ่ื อขับ เคลื่ อน

นโยบาย Healthy Thailand เพ่ือผู้ประกนัตน ซึง่ส่วนหนึง่คือการบริการส่งเสริมสขุภาพพฒันารูปแบบกิจกรรมเพ่ือจดัการโรค

เรือ้รังกระตุ้นให้ผู้ประกนัตนได้รับการตรวจสขุภาพฟรีและสนใจสภาวะสขุภาพมากขึน้ การจดังานครัง้นีไ้ด้รับความร่วมมือจาก

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และโรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี ด าเนินการจัดให้บริการตรวจ

สุขภาพ โดยมีเป้าหมายผู้ ร่วมงาน จ านวน 400 คน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความ

เข้าใจด้านการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค การปรับพฤติกรรมด้านสขุภาพเพ่ือคณุภาพท่ีดีของผู้ประกนัตนโดยตรงเพ่ือให้

ได้รับการตรวจสขุภาพและสนใจสขุภาพของตนเองมากขึน้(thainews.prd.go.th 86 ธ.ค.62) 
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เยาวชนไทยผู้พกิาร สุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญทอง 
2 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน GITC 2019 

กวาด 1 เหรียญทอง 2 

เหรียญเงิน! เด็กไทยผู้

พิ ก า ร  สุ ด เ จ๋ ง  โ ช ว์

ผลงานยอดเย่ียม การ

แข่งขันความท้าทาย

ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศระดับสากล ประจ าปี 2562 กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้น าคณะเยาวชนผู้ พิการ

ไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสากล ประจ าปี 2562 (2019 Global IT 

Challenge for Youth with Disabilities) จ านวน 8 คน เม่ือ

วนัท่ี 23 - 30 พ.ย. 62 ท่ีผ่านมา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง

ผลการแข่งขันปรากฏว่าเยาวชนไทย ประเภททีม โดยมีผู้

ร่วมแข่งขนัคือ 1) นางสาวจิดาภา นิติวีระกลุ พิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2) นางสาวสุชัญญา หองส ่า 

พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3) นายศภุโชค สขุ

จ าลอง พิการทางออทิสติก 4) นายทยากร แจ่มปัญญา 

พิการทางการเห็น สุดเจ๋งรับเหรียญทองจากการแข่งขัน 

eCreative Challenge ซึง่เป็นการ แข่งขนัน าโค้ดสัง่การให้

หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ตามโจทย์ท่ีให้ไว้ ซึง่ทีมไทย

น าหุ่นยนต์เข้าป้ายเป็นอนัดบั 1 ท าเวลา 02.43 วินาที สว่น

อีกสองเหรียญเงิน ทีมไทย ได้จากการแข่งขัน eLifemap 

ซึง่เป็นการค้นหาเส้นทางตามโจทย์ท่ีได้รับบนอินเตอร์เน็ต 

และรายการ eTool โดยการให้สร้างงานตามโจทย์ใน

โปรแกรมพาวเวอร์ ผู้แข่งขนัทัง้ 2 รายการ คือ นางสาวจิดา

ภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

ซึง่สามารถท าได้ทัง้สองรายการ(ejan.co 8 พ.ย.62) 

คุณนายสายบุญ  
แจกข้าวสารให้กับคนจนผู้พกิารกว่า 50 ตัน 

 วั น ท่ี  30 พ . ย .

2562  ผู้สื่อข่าวได้รับ

แจ้งจากชาวบ้าน อ.

ท่าวุ้ ง ว่าท่ีบ้านเลขท่ี 

101 หมูท่ี่ 6 ต.โพธ์ิตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบรีุ ซึง่เป็นบ้าน

ของคุณป้ามะลิ ตุละรัต อายุ 73 ปี (หรือท่ีชาวบ้านเรียก

คุณนายสายบุญ) ภริยา พล.ท.พัลลภ ตุละรัต อดีต ผบ.

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.

เมือง ลพบรีุ มีการแจกข้าวสารให้กบัคนยากจน และผู้ ป่วย 

ผู้ พิการติดเตียงในพืน้ท่ี อ.ทาวุ้ ง จึงได้เดินทางไปยังท่ี

สถานท่ีรับแจ้ง พบท่ีบ้านดงักล่าวมีต้นไม้นาๆพนัธุ์ ดรู่มร่ืน 

สดช่ืน มีชาวบ้านกว่า 50 คน ท่ีก าลังรับประทานอาหาร

ด้วยกนัอย่างเอร็ดอร่อย เพ่ือรอรับข้าวสารจ านวนคนละ 1 

กระสอบ( 50 กิโลกรัม) จากคณุป้ามะลิ คณุนายสายบุญ 

คณุป้ามะลิ ในวยั 73 ปี ท่ีใบหน้ายิม้แย้ม แจ่มใส ก าลงัตกั

อาหารให้กบัชาวบ้าน กล่าวว่าตนเองพืน้เพเป็นชาว อ.ท่า

วุ้งโดยก าเนิด ครอบครัวมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นๆ ซึ่ง

ตนเองชอบท าบุญ ท าทานทุกอย่าง ทัง้ในพืน้ท่ี และ

ตา่งจงัหวดั ระยะหลงัเห็นว่าตามวดัวาอารามต่างๆ นัน้ใน

แต่ละปีจะมีผู้ มี จิตศรัทธาไปร่วมท าบุญทอดผ้าป่า 

ทอดกฐิน กนัเป็นจ านวนมาก ย้อนกลบัมามองในพืน้ท่ีเกิด 

ยังเห็นผู้ ท่ีตกทุกข์ได้ยากอีกมากมาย จึงได้ปรึกษาหารือ

กบัครอบครัว ว่าต่อไปนีเ้ราจะท าบุญ ท าทานให้กบัคนจน

คนพิการในพืน้ท่ี อ.ท่าวุ้ง โดยได้ปรึกษากบัผู้น าท้องถ่ินใน

แต่ละหมู่บ้านในเขตพืน้ท่ี  อ.ท่าวุ้ งใน 10 ต าบล และ

สาธารณสขุในพืน้ท่ี ให้พิจารณา และขอรายช่ือผู้ ท่ียากจน 

และผู้ พิการติดเตียงท่ีเดือดร้อนเพ่ือท าการช่วยเหลือ
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เบือ้งต้น น าข้าวสาร อาหารแห้ง ในการด ารงชีพอยู่ได้นาน

นับเดือน และรถเข็ญ รถโยก เตียงนอน ส าหรับผู้ ป่วยท่ี

พิการและผู้ ป่วยติดเตียง อีกทัง้ยงัได้มอบเงินสดครอบครัว

ละ 1,000-2,000 บาท ตามสภาพความเดือดร้อน โดยวนันี ้

ทางคณุนายสายบุญ ได้ท าการแจกข้าวสารอย่างดีจ านวน 

110 กระสอบ กระสอบละ 50 กิโลกรัม ส่งถึงมือคนจนใน

เขตพืน้ท่ี อ.ท่าวุ้ ง หลายต าบล อีกทัง้ยังได้เดินทางไปยัง

บ้านยายนกเลก็ เท่ียงแท้ อาย ุ68 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 11 และ

นายสมศกัด์ิ อ ่าส้ม อาย ุอาย ุ52 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 12 ต.ท่า

วุ้ ง ท่ีพิการ โดยมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เงินสดไว้ให้

จ านวนหนึ่ง โอกาสเดียวกันนีค้ณุนายสายบุญยงัเดินทาง

ไปยังวัดรัมภาราม (บ้านกล้วย) เพ่ือมอบข้าวสารให้กับ

ชาวบ้านจ านวน 30 ราย ท่ีมารอรับข้าวสารด้วยความ

ความตื่นเต้น เพราะไม่เคยมีใครมามอบให้ถึงท่ีมากถึง

เพียงนี ้ต่างยกมือไหว้ขอบคุณในความเอือ้เฟื้อ ความมี

น า้ใจ กับผู้ ท่ียากจน และผู้ พิการ ของคุณนายมะลิ  

คุณนายสายบุญตัวจริงของชาวอ าเภอท่าวุ้ ง  ลพบุ รี

(komchadluek.net 8 พ.ย.62) 
 

สองสาวมักง่าย แย่งท่ีจอดรถคนพกิาร 
 ดงึท่ีกัน้แล้วจอด เดนิลงมาสวย ๆ ชิล ๆ 

คลิปหญิงสาว  2 

คน แย่งท่ีจอดคน

พิการในห้าง เผย

เอาท่ีกัน้ออก ถอย

เข้าไปจอดแล้วเดิน

ลงมาสวย ๆ ดูขาปกติดี ด้านนักสิทธิฯ โกรธ อยากให้ 2 

สาวชีแ้จง แตอ่าจมีความพิการ ท่ีมองไม่เห็น  เมื่อวนัท่ี 28 

พฤศจิกายน 2562 เพจ AccessibilityIsFreedom ได้โพสต์

แชร์คลิปวิดีโอ บันทึกภาพรถเก๋งสีด าคันหนึ่ง ขับเข้ามา

จอดบริเวณท่ีจอดรถผู้ พิการ ภายในห้างสรรพสินค้าแห่ง

หนึ่ง แตป่รากฏว่าผู้ ท่ีอยู่ในรถไมใ่ช่คนพิการ โดยหญิงสาว 

2 คน ทัง้คนขบัและผู้ โดยสาร เปิดประตเูดินลงจากรถแล้ว

เดินเข้าห้างกันปกติ ไม่ได้มีลกัษณะท่าทางท่ีดูเหมือนคน

พิการ หลงัจากคลิปแย่งท่ีจอดรถคนพิการเผยแพร่ออกไป 

ชาวโซเชียลก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระท าอันไม่

เหมาะสมของหญิงสาวทัง้สอง เพราะป้ายท่ีจอดรถคน

พิการก็เป็นป้ายขนาดใหญ่ระบุชัดเจน และท่ีจอดรถใน

ห้างก็น่าจะมีเหลือเยอะแยะ ไม่น่ามกัง่ายมาเอาเปรียบผู้

พิการแบบนี ้หลายคนก็กล่าวว่า พบเจอเหตกุารณ์แบบนี ้

บ่อยมาก แทบทุกห้างท่ีไป(hilight.kapook.com 1 พ.ย.

62) 

 

 

 

 
 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ...สู้โลกกว้าง 

https://www.facebook.com/watch/?v=2522309121216176


๕ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

กายพกิารไม่เป็นอุปสรรค 
 'เก็บขยะขาย'เลีย้งพ่อแม่ 

 

สปัดาห์นีเ้ปิดชีวิตหนุ่มวยั 12 ปี แม้กายพิการแต่หัวใจสุด

แกร่ง ไม่ยอมแพ้แดดฝน คุ้ ยขยะค้นหาเศษของเก่า ลั่น

เหน่ือยต้องทนท้อต้องสู้  ยึดค าว่า “อดทน” เป็นยาชัน้ดี 

หวังดูแลคนทัง้บ้านรวม 5 ชีวิต สิ่งท่ีสัมผัสได้จากการ

กระท าของ “อาทร ยังสุข” หนุ่มพิการวัย 12 ปี คือความ

กตัญญูและความรักท่ีเขามอบให้คนในครอบครัวอย่าง

เต็มเป่ียม แม้เขาจะรู้ดีวา่...ร่างกายท่ีเป็นตวัเขาในทุกวนันี ้

ฟ้าไม่ได้สร้างมาให้ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างคนอื่น แต่สิ่ง

ท่ีเขามีมากกว่าคนทั่วไปคือ “หัวใจอนัแข็งแกร่ง” ท่ีคอยสู้

กบัอปุสรรคและปัญหาทุกด้านของคนในครอบครัว เพราะ

เขาถือเป็นหนึ่งเสาหลักของบ้านรองจากผู้ เป็นพ่อ หนุ่ม

พิการหวัใจแกร่งผู้ นีม้ีช่ือเล่นว่า “พ่ีหม”ู โดยสาเหตท่ีุท าให้

กลายมาเป็นคนพิการ ได้รับการเปิดเผยจาก “บุญแจ่ม พร

สวสัด์ิ” ผู้ เป็นแม่ เลา่ความทรงจ าในอดีตให้ฟังว่า หลงัจาก

ท่ีลูกชายคลอดออกมาลืมตาดูโลก หมอยังไม่พบความ

ผิดปกติ ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่เมื่อเติบโตขึน้ช่วง

ก าลงัจะหดัเดินกลบัล้มลงไปกองกบัพืน้ทุก ๆ ครัง้ จนเกิด

ความสงสยัว่าลกูชายเป็นอะไรกนัแน่ ทัง้นีด้้วยความสงสยั

ท าให้คนเป็นแมเ่กิดความกระวนกระวายใจ ผู้ เป็นแมจ่งึพา

ลกูชายเดินทางจากบ้านเช่าใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รีบ

พาลูกไปหาหมอย่านปากเกร็ด จนพบว่าเส้นเอ็นเด็กเกิด

อาการยดึตรึง ต้องรักษาด้วยการท ากายภาพ แตอ่าการไม่

ดีขึน้ จากนัน้ไปรักษาต่อด้วยการนวดน า้มนัท่ี จ.จันทบุรี 

ซึ่งรักษาได้ปีกว่า ๆ ก็เร่ิมเดินได้ และพูดก็ไม่ค่อยชัดเจน 

กระทัง่สามารถเดินได้ด้วยตวัเองจริง ๆ เม่ืออาย ุ9 ขวบ แม่

ของพ่ีหมู ยังบอกอีกว่า แต่เดิมเคยท าไร่ใช้ชี วิตอยู่ ท่ี

ต่างจังหวัด ทว่าท าแล้วขาดทุนเป็นหนี ้จึงประกาศขาย

บ้านและท่ีดิน กลายเป็นเหตุท าให้ต้องตัดสินใจเข้ามา

ท างานก่อสร้างใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ ฯ และมีลกู 1 คนกับ

สามี โดยอีก 2 คนเป็นผู้หญิง แยกไปมีครอบครัวแล้ว และ

ได้ทิง้หลาน 2 คนไว้ให้ดูแล ขณะท่ีหมูและผู้ เป็นพ่อต้อง

เป็นเสาหลกัหาเลีย้งครอบครัว แต่สภาพร่างกายของพ่ีหมู

ในวยัเด็กท่ีไม่พร้อมเข้าเรียนเหมือนเด็กทั่วไป ท าให้พ่ีหมู

ไมรู้่หนงัสือ เมื่อโตขึน้จงึไมม่ีใครรับเข้าท างาน ฉะนัน้อาชีพ 

“เก็บของเก่าขาย” จึงกลายเป็นอาชีพหาเลีย้งครอบครัวมา

ตัง้แต่เมื่อ 80 ปีก่อน โดยในระยะเร่ิมแรกเขาใช้รถเข็นคนั

เก่าเข็นไปตามถนนเร่ือย ๆ เมื่อขวดและเศษของเก่าเต็ม

รถเข็นก็จะรีบน ากลบัมากองไว้ท่ีบ้าน แล้วออกไปเก็บใน

รอบท่ี 2 ชาวบ้านละแวกนัน้ท่ีพบเห็นสงสาร จึงพากัน

เร่ียไรเงินได้จ านวนหนึง่ซือ้รถจกัรยานยนต์มือสองให้ 8 คนั

เพ่ือใช้ประกอบอาชีพมาจนถึงปัจจบุนั โดยมีแมเ่ป็นคนคดั

แยกอีกครัง้ เพ่ือน าออกไปขายท่ีร้านวงษ์พาณิชย์ในช่วง 4 

โมงเย็น เฉลี่ยแล้วจะมีรายได้จากการขายของเก่าวันละ 

200-500 บาท แต่ทุกวันนีส้ภาพรถรถจักรยานยนต์เก่า

มากแล้ว ต้องเสียเงินซ่อมแล้วซ่อมอีกวันเว้นวัน ถ้าหาก

ใครต้องการช่วยพ่ีหมสูามารถช่วยเหลือได้ เพราะถ้าพ่ีหมู

หยดุงาน คนทัง้บ้านจะไมม่ีข้าวกิน ท าให้อาชีพท่ีพ่ีหมทู า...

ไมเ่คยมีวนัหยุดเลย พ่ีหม ูบอกวา่ อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ให้เห็น



๖ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

บ้างในเวลาท างานก็คือ บ้านบางหลงัไม่อยากให้ไปคุ้ยถัง

ขยะหน้าบ้าน เพราะกลวัท าเลอะเทอะ แม้จะถกูขบัไลบ้่าง 

แต่ก็เข้าใจเจตนาของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี น่ีแหละเป็น

สิ่งท่ีเรียกว่า “หวัใจอนัแข็งแกร่ง” ของผู้ ท่ีไม่เคยยอมแพ้ต่อ

ชะตาชีวิต แม้พิการร่างกายแตห่วัใจของเขาไมเ่คยยอมแพ้

แดดและฝน ไม่ว่าแต่ละวนัจะเหน่ือยแค่ไหนก็ตาม ค าว่า 

“อดทน” กลายเป็นยาชัน้ดี ท่ี พ่ีหมูน ามาใช้ทุก ๆ ครัง้ 

ร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างใคร ๆ แต่อาศัยความ

ขยนัและอดทนสู้  เป็นสิ่งท่ีร้านวงษ์พาณิชย์ช่ืนชมพ่ีหมทูุก

ครัง้ท่ีน าของเก่ามาขาย “ถึงผมจะพิการ ผมอยากเห็นพ่อ

กับแม่มีความสุข มีกิน ถึงผมเหน่ือยล าบากแค่ไหน ผม

ต้องอดทน เพ่ือพ่อกบัแม่ และหลาน ๆ คนในครอบครัว จะ

เหน่ือยก็ทนเอา ท้อก็ต้องสู้  ทนหาตงัค์ให้แม่ให้หลาน ไม่

ออกไปก็ไม่มีกิน เห็นแม่เห็นหลานยิม้ ผมก็มีความสขุแล้ว 

ผมไม่อยากให้ใครเป็นอะไร” ด้านคุณพ่อของพ่ีหมู ก็อายุ

มากแล้ว แต่ก็ยังท างานเป็น รปภ. ของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี เงินเดือนประมาณ  ,000 บาท 

จะต้องน ามาจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน 5,000 บาท ก็แทบจะ

หมดแล้ว ท าให้ทุกวันนีพ่ี้หมูต้องเป็นหัวเรือหลกัหาเลีย้ง

ครอบครัวด้วยการเก็บขยะและของเก่าขายดแูลคนทัง้บ้าน

รวม 5 ชีวิต ส่วนคณุแม่ของพ่ีหม ูก็ไม่สามารถท างานหนกั

ได้ เธอบอกว่า “...ไม่แน่ใจว่า จะอยู่กับลูกได้นานไหม” 

เพราะด้วยสภาพร่างกายท่ีกระดูกสนัหลงัคด ซ า้ยังตรวจ

พบเป็นโรคเบาหวานและความดนั นอกจากนีย้งัต้องดแูล

หลานทัง้ 2 คน ทุกวนันีจ้ึงท าได้เพียงช่วยคดัแยกเศษของ

เก่าเท่านัน้ แต่ประโยคท่ีเธอมกัจะได้ยินจากลูกชายพิการ

คนนีเ้สมอก็คือ “ผมรักแม่นะครับ” บางวนัท่ีพ่ีหมูเก็บขยะ

ได้น้อย หรือรถเกิดเสียกลางทาง ก็จะออกไปขอข้าววัด 

เพ่ือให้คนในครอบครัวได้กินอิ่มท้อง ทุก ๆ การกระท าท่ี

แสดงออกมาให้เห็น น่ีแหละชีวิตท่ีอดทนต่อสู้กับปัญหาท่ี

ต้องเผชิญ พ่ีหมกู าลงัพิสจูน์ให้อีกหลายคนเห็นโดยไมรู้ตวั

วา่ “ความพิการ” ไมเ่ป็นอปุสรรคเลยแม้แตน้่อย กลบัท าให้

ย่ิงต้องลุกขึน้สู้ กับอุปสรรคท่ีพบเจอ ต่อให้พิการ เหน็ด

เหน่ือย ล าบาก หรือท้อแคไ่หน พ่ีหมกู็ไมย่อมแพ้ เพราะค า

ว่า “เพ่ือคนในครอบครัว” นับถือหัวใจท่ีไม่ยอมแพ้ของ

ผู้ชายคนนีจ้ริง ๆ ดงัเช่นค าพูดหนึ่งของพ่ีหมูฝากบอกทุก

คนที่เข้ามาอา่นว่า “...อย่าท้อสู้ตอ่ไป ท าอะไรเราต้องสู้ ...สู้

เท่านัน้”(เดลินิวส์ออนไลน์ 8 ธ.ค.62) 
 

ลุงอู๊ด พ่อเฒ่าพกิารสู้ชีวิต เพ่ือแม่และน้อง 

ลงุอู๊ด พ่อเฒ่าพิการสู้

ชีวิต เพ่ือแม่และน้อง 

นั่ ง ก วั กมื อ ข อธา ร

น ้า ใ จ ริ ม ส ะ พ า น 

ล่ า สุ ด มี ผู้ ใ จ บุ ญ

ช่วยเหลือแล้ว ใครสนใจสามารถร่วมช่วยเหลือได้  จาก

ก ร ณี ศู น ย์ ข่ า ว น ค ร  24 ช ม . ส ม า ค ม สื่ อ ม ว ล ช น

นครศรีธรรมราช ได้เสนอข่าวชีวิตสุดอนาถของครอบครัว 

นายสนัน่ ทองดี อายุ 65 ปี ซึง่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนือ้และ

เส้นเอ็นอักเสบ  ท าให้พิการเดินไม่ไ ด้  และพูดไม่ชัด 

มากกวา่ 20 ปี  อาศยัเลขท่ี 421/1 หมู ่15 ต.ร่อนพิบลูย์ อ.

ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยในครอบครัวอาศยัอยู่

ด้วยกัน  คน ประกอบด้วย นายทิพมาศ ทองดี หรือ “ลุง

ทอก” อาย ุ53 ปี น้องชายลงุอูู๊ด  ซึง่ป่วยเป็นโรคเดียวกบั

ลุงอู๊ดพ่ีชาย พิการเดินไม่ได้มากว่า 10 ปี แต่สามารถพูด

จากได้อย่างชัดเจนและนางถนอม ทองดี หรือ “ยายหน

อม” อายุ 91 ปี ซึ่งแม่ของนายสนั่นหรือ “ลุงอู๊ด” และนาย

สนั่น หรือ “ลุงทอก” โดยทุกวนันายสนั่นหรือลุงอู๊ด จะถ่อ



๗ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

สงัขารออกมานั่งบนสะพานห้วยน า้ขุ่น ตรงข้ามสนามยิง

ปืนเขาหมาก ริมถนน สายนครศรีธรรมราช-สามแยกสวน

ผกั   หมู ่15 ต.ร่อนพิบลูย์ อ.ร่อนพิบลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 

ฃ และคอยกวกัมือเรียกผู้ ท่ีขบัรถผ่านให้จอดเพ่ือขอความ

ช่วยเหลือ แตผู่้ ท่ีขบัรถไปมาสว่นใหญ่จะไมแ่วะจอดเพราะ

เกรงว่าจะ เ กิดอุบัติ เหตุรถ ท่ี ว่ิ งตามหลังมาชนเอา

ได้  ในขณะท่ีมีรถบางคนัขับเลยสะพานไปเล็กน้อย ก่อน

จะจอดและลงมาสอบถามและให้เงินคนละ 10-20 บาท 

เพ่ือให้ชายพิการน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตอย่าง

ยากล า บาก  ต าม ท่ี เ สนอข่ า ว ไ ปแ ล้ วนั ้น  1 ธ . ค . 

2562 ผู้ สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ ใจบุญจากทั่วประเทศ

หล าย ร า ย โ อ น เ งิ น เ ข้ า บัญ ชี ส ม าคมสื่ อ ม ว ล ชน

นครศรีธรรมราช ซึง่ทางสมาคม จะรวบรวมน าเงินไปมอบ

ให้กบัครอบครัวของลงุอู๊ด โดยมีผู้ ใหญ่บ้านและ อบต.ร่อน

พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จะช่วยกนัดแูลเงินจากผู้ ใจบุญ

ให้กบัครอบครัวของลงุอู๊ด โดยจะน ามาใช้จ่ายเพ่ือพฒันา

คุณภาพชีวิตของสามแม่ลูกครอบครัวนีต้่อไป  ในวัน

เดียวกันนี น้ายไพฑูร ย์  อินทศิลา  อุปนายกสมาคม

สื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ประธานศนูย์ข่าวนคร 24 ชม. 

ฯ ไ ด้ รั บกา รติ ดต่ อจ ากนายภูมิ  สุ ว ร รณ รัต น์  ห รื อ 

“บอย”  อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 14/1 หมู่ 15 ต.ท่าเรือ อ.

เมือง จ.นครศรีธรรมราช ประธานชมรมคนรักเคร่ืองเสียง

จังหวดันครศรีธรรมราช  เพ่ือให้ร่วมเดินทางไปบ้านนาย

สนัน่ หรือ “ลงุอู๊ด” เน่ืองจากสมชิกชมรมคนรักเคร่ืองเสียง

ได้รวบรวมเงินจดัซือ้ข้าวสาร อาหารแห้งทัง้ไข่ไก่ น า้มนัพืช 

บะหมี่ส าเร็จรูป พร้อมเงินสดอีกจ านวนหนึ่งไปมอบให้กับ

ครอบครัวของลงุอู๊ด โดยคณะ ได้นดัรวมตวักนัท่ีปัม้น า้มนั

เชลล์ ตลาดนาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

หลังจากนัน้คณะซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกว่า 10 คนใช้

รถยนต์ 5 คันร่วมเดินทางไปยังบ้านของนายสนั่น หรือ

ลุงอู๊ด พร้อมนายทิพมาศ ทองดี หรือ “ลุงทอก” น้องชาย 

และนางถนอม หรือ “คณุยายหนอม”แม่ของลงุอู๊ด และลงุ

ทอก อยู่ท่ีบ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ซึง่ทัง้สามคนต่าง

ดี ใ จ ท่ี มี ผู้ น า ข้ า วส า ร  อ าหา ร แ ห้ ง และ เ งิ นสดมา

ช่วยเหลือ  โดยนายสนั่น หรือลุงอู๊ด กล่าวว่าดีใจท่ีมีผู้ ใจ

บญุย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือ ส าหรับวนันีฝ้นตกหนกัต่อเน่ือง

ตนจึงไม่ได้ออกไปนั่งบนสะพานริมถนนเพ่ือกวกัมือเรียก

ผู้คนท่ีขับรถผ่านมาขอความเมตตาให้เงินช่วยเหลือเป็น

คา่ใช้จ่าย(komchadluek.net 8 ธ.ค.62) 
 

'ช่อง 7HD 'ร่วมสร้างโอกาสคนพกิาร 
สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 3 ปีซ้อน 

 

คน พิ กา ร ไทย เ ป็ นท รัพย าก รบุ คคล ท่ี มี คุณค่ า  มี

ความสามารถและควรได้รับการสนบัสนุน ปัจจุบนัยงัมีคน

พิการอีกเป็นจ านวนมากท่ียังขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาด

โอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถใน

การประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคม

อย่างเหมาะสมและท าประโยชน์ได้ไม่แพ้คนปกติทั่วไป 

ช่อง7HD ในฐานะองค์กรสื่อมวลชนท่ีมุ่งหวงัเป็นส่วนหนึ่ง



๘ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

ท่ีช่วยสร้างสรรค์สงัคม นอกจากจะให้การสนบัสนนุในการ

เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

สังคม ยัง ร่ วมส ร้างโอกาสให้แก่คนพิการทางการ

เคลื่อนไหวและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบวีลแชร์ ให้คน

พิการจากเครือข่าย "มูลนิธิคนพิการไทย" ทัว่ประเทศให้มี

คุณภ าพ ชี วิ ต ท่ี ดี ขึ ้น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  แ ล ะ ยั ง ช่ ว ย

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของคนพิการ จนได้รับโลเ่กียรติคณุ 

จาก สภาสังคมสงเคราะห์  ในฐานะผู้ มีอุปการคุณ

สนับสนุนและประชาสมัพันธ์กิจกรรมของคนพิการ เน่ือง

ในวนัคนพิการ ครัง้ท่ี 51 ประจ าปี 2562 อีกด้วย โดยปีแรก 

(2560) ได้ร่วมส่งมอบรถวีลแชร์ จ านวน 50 คนั รวมมลูค่า 

240,000 บาท มอบให้คนพิการจากเครือข่าย “มูลนิธิคน

พิการไทย” ทัว่ประเทศ ปีท่ี 2 (2561) ช่อง 7HD ถือโอกาส

ดีในวนัครบรอบ ก้าวสู่ปีท่ี 52 จัดพิธีส่งมอบวีลแชร์ให้แก่

เครือข่าย ”มูลนิธิคนพิการไทย” จากทั่วประเทศ ร่วมส่ง

มอบรถวีลแชร์ จ านวน 50 คนั ให้กลุ่มคนพิการเด็ก และ

เยาวชน และในปีนี ้(2562) ช่อง 7HD ยงัคงสนบัสนุนร่วม

สร้างโอกาสให้คนพิการอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยดร.

เยาวลกัษณ์ พูลทอง กรรมการผู้ จัดการ ได้จัดพิธีส่งมอบ

รถเข็นปรับเอนนอนให้แก่ “มูลนิธิคนพิการไทย” โดยมี 

เหล่านักแสดง อ๊อฟ-ชนะพล สตัยา ฮาน่า ลีวิส เนย-ปภา

ดา กลิ่นสุมาลย์ บอส-ชนกันต์ พูนศิริวงศ์ และผู้ประกาศ

ข่าว จอย-จีรนนัท์ เขตพงศ์ ชมพู่-ภทัราวรรณ พานิชชา ร่วม

พิธี เพ่ือส่งมอบให้แก่เด็ก และเยาวชนพิการซ า้ ซ้อน ท่ีมี

ความยากจนขาดแคลน และมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

จ านวน 35 คนั โดยมีคณุศภุชีพ ดิษเทศ ประธานมลูนิธิคน

พิการไทย เป็นผู้ แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ท่ี 2 ธันวาคม 

2562 ท่ีช่อง 7HD นอกจากนัน้ยังได้น าเสนอสกู๊ปพิเศษท่ี

ถ่ายทอดให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนพิการ หลงัจากได้รับ

โอกาสในการสนับสนุนรถวีลแชร์เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 

รวมถงึถ่ายทอดให้เห็นขัน้ตอนการผลิตรถวีลแชร์ท่ีพิถีพิถนั 

เพ่ือให้ได้วีลแชร์ส าหรับคนพิการ ท่ีสามารถน าไปต่อยอด

ใช้ประโยชน์ได้ ช่อง 7HD ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝัน

ให้ผู้ พิการหลาย ๆ คนท่ีขาดแคลน เพ่ือร่วมสร้างคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีให้กบัคนพิการต่อไป คุณศภุชีพ ดิษเทศ ประธาน

มูลนิธิคนพิการไทย เผยว่า “ผมในฐานะตัวแทนผู้ พิการ 

รู้สึกซาบซึง้ในความเอือ้อาทร ความห่วงใยท่ีทางคณะ

ผู้บริหารช่อง 7HD ได้เห็นความส าคญั และความจ าเป็นใน

การด ารงชีวิตของคนพิการ โดยนอกจากจะสนบัสนุนเงิน

ผลิตรถวีลแชร์แล้ว ยงัช่วยประชาสมัพนัธ์ผ่านรายการข่าว 

เพ่ือระดมทุนในการผลิตรถวีลแชร์อย่างต่อเน่ืองมาเป็น

เวลา 3 ปี ติดต่อกันมาแล้ว เ พ่ือให้คนพิการได้ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั และสามารถด ารงชีวิตของตนเองได้อย่าง

เต็มศกัยภาพสมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เรียกได้ว่ารถวีล

แชร์ท าให้คนพิการมีความสุขมากขึน้ เยอะเลยครับ 

เปรียบเสมือนขาของคนพิการ เพราะถ้าไมไ่ด้รถวีลแชร์เขา

ก็ต้องนั่งอยู่แต่ในบ้าน บางครัง้เดินไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนั่งถัด 

และเอามือช่วยประคองไถไปกบัพืน้เน่ียแหละครับ พอมีรถ

วีลแชร์แล้วก็ท าให้การเคลื่อนไหวสะดวกมากย่ิงขึน้ครับ”

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพ่ิมเติมต่าง ๆ ได้ทาง 

ช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook Fanpage , IG, 

Twitter, Youtube : Ch7HD และสามารถติดตามกิจกรรม

เพ่ือสังคมและเร่ืองราวดีๆ ต่างๆ ได้ทาง Fanpage : 

Ch7HD Social Care แ ล ะ  เ ว็ บ ไ ซ ต์  : 

www.ch7.com(naewna.com 2 ธ.ค.62) 

 

 

http://www.ch7.com/


๙ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

ทต.อุดมศักดิ์สร้างเสริมศักยภาพผู้พกิาร 
ในวัน "คนพกิารสากล" 

 

ในวนันี ้2 ธ.ค.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายก

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศกัด์ิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครง 

การ "วนัคนพิการสากล" ปี 2563 ตามนโยบายบริหารของ

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ ด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของคนพิการและครอบครัว การสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้คนพิการและครอบครัวเกิดความเช่ือมั่นใน

คณุคา่ของตวัเองและมีทศันคติท่ีดีตอ่การด า เนินชีวิต  โดย

ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก  น า ย ส ถิ ร ะ  เ ผื อ ก ป ร ะ พั น ธ์  

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเขต 8 จังหวัดชลบุรี   เข้าร่วม

พบปะและบรรยายพิเศษให้กับคณะของผู้ พิการเทศบาล

ต าบลเขตรอดุมศกัด์ิ ให้รู้ถึงคณุค่าของความเป็นมนุษย์ ท่ี

ไมส่ามารถแยกแยะได้ มนษุย์ทุกคนล้วนมีคณุค่าในตวัเอง

ด้วยกันทัง้สิน้ ส าหรับโครงการ "วันคนพิการสากล" ของ

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศกัด์ิ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

นีจ้ดัขึน้เน่ืองจาก เทศบาลต าบลเขตรอดุมศกัด์ิ ได้เล็งเห็น

ถงึความส าคญัในการดแูลช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการท่ีจ าเป็นของ

คนพิการ  ทั ง้ ในด้านการดูแลสุขภาพของคนพิการ 

ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้สามารถ

ด า ร ง ชี วิ ตอยู่ อ ย่ า ง มี ศัก ด์ิ ศ รี  แล ะ มี โ อกาส ไ ด้ ใ ช้

ความสามารถท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนัน้เพ่ือ

สนับสนุนคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง

จริงจังและมีประสิทธิ ภาพ จึงได้จัดท าโครงการวันคน

พิการสากล เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิขึน้ในวันนี  ้

จ านวน 80 คน เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการได้ออกมาแสดง

ศกัยภาพและมีส่วนร่วมในสงัคม และประการส าคญัเพ่ือ

ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและครอบครัวรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเองด้วยการจดัให้มีกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ การจดัการ

ความ เครียด และกิจกรรมสร้างเสริมสขุเพ่ือคนพิการ โดย

มี อาจารย์คณิต บญุยงค์ และทีมวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญและ

ความช านาญด้านการจดักลุ่มสมัพนัธ์และนนัทนาการ ซึง่

มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมมาบรรยายให้ความรู้ 

ในวนันีอ้ีกด้วย(komchadluek.net 2 ธ.ค.62) 
 

ม.มหดิล จัดหลักสูตรเรียนร่วม  
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พกิาร 

 

สิทธิคนพิการ เป็นทัง้เป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยืน

ของสหประชาชาติ และวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 โดย

องค์การอนามยัโลก ได้ประเมินวา่มีคนพิการร้อยละ 10 ใน

จ านวนประชากรของแต่ละประเทศ ซึ่งในอาเซียนมี

ประชากรรวม 10 ประเทศ จ านวนกว่า 650 ล้านคน จะ

พบว่ามีคนพิการถึง 65 ล้านคน องค์การสหประชาชาติได้



๑๐ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

ประกาศให้วันท่ี 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันคนพิการ

สากล” โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างกระแสความเข้าใจต่อคน

พิการและระดมการสนบัสนุนแก่คนพิการเพ่ือศกัด์ิศรีและ

ความเป็นอยู่ของคนพิการ ตลอดจนเป็นการสร้างความ

ตื่ น ตั ว ข อ ง ป ร ะ ช า ช นต่ อ คน พิ ก า ร ใ น ทุ ก ๆ  ด้ า น 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งความพิการหรือความ

บกพร่อง ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ บกพร่องทางการเห็น 

ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

ทางการเรียนรู้ ทางการพูดและภาษา ทางพฤติกรรมและ

อารมณ์ ออทิสติก และพิการซ้อน โดยได้มีนโยบายการจดั

การศึกษาให้ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับ

โอกาสเข้าเรียนในสถานศกึษาเดียวกนักบัเด็กทัว่ไป โดยมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การด ารงชีวิตอย่างไม่มี

ข้อจ ากัด และอุปสรรคใดๆ ตามศักยภาพของผู้ เรียนท่ีมี

ความจ าเป็นพิเศษท่ีจะสามารถเรียนได้ หรือท่ีเรียกกันว่า 

Inclusive Education ห รือการ เ รียน ร่วม  ซึ่ ง เ ป็นการ

ยกระดับคุณภาพชี วิตของผู้ พิการให้ได้ รับสิท ธิทาง

การศกึษาท่ีเท่าเทียมกบัคนปกติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือ

อากาศโท ทนัตแพทย์ชชัชยั คณุาวิศรุต รักษาการแทนรอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิ่งท่ีสถาบันการศึกษาจะ

สามารถท าเพ่ือการยกระดบัคณุภาพชีวิตให้กบัผู้ พิการ คือ 

การเปลี่ยนทัศนคติของคนปกติให้เข้าใจว่าผู้ พิการก็

สามารถท างานและอยู่ร่วมในสงัคมได้เหมือนคนปกติ จึง

เป็นท่ีมาของ Inclusive Education โดยเราพยายามให้

นักศึกษาพิการเรียนร่วมกับนักศึกษาทั่วไปได้โดยท่ีไม่มี

ข้อจ ากัด ด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคเอกชน หรือผู้ ว่า จ้าง โดยท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตัง้หน่วยบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการ หรือท่ีเรียกว่า DSS (Disability Support 

Service) เพ่ือท่ีจะช่วยเหลือนกัศกึษาผู้ พิการให้สามารถท่ี

จะเรียนรู้และอยู่ในสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้

เหมือนนกัศกึษาทัว่ไป โดยการจัดสิ่งแวดล้อมพิเศษ คอย

อ านวยความสะดวกตัง้แต่สอบเข้า และระหว่างเรียน ไป

จนถึงมีการประชาสมัพันธ์ทุนให้กับนกัศกึษาผู้ พิการ และ

ช่วยหางานให้เม่ือเรียนจบด้วย แพทย์หญิงวชัรา ริว้ไพบลูย์ 

คณบดีวิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล กล่าวเสริม

ว่า ถ้าเทียบในระดบันานาชาติประเทศไทยถือว่าอยู่แนว

หน้าในเร่ืองการเป็นผู้ น าขับเคลื่อนพิทักษ์สิทธิผู้ พิการ 

เ น่ืองด้วยเรามีผู้ พิการคนไทยท่ี เป็นผู้ น าในการ ร่าง

ปฏิญญาสากลวา่ด้วยเร่ืองสิทธิคนพิการ ซึง่รวมไปถงึสิทธิ

ด้ านกา รศึกษาและการ จ้ า ง ง านอย่ า ง เท่ า เ ที ยม

กนั  เมื่อก่อนคนจะคิดกนัว่าถ้าเป็นผู้ พิการจะต้องมาเรียน

ท่ีวิทยาลยัราชสดุาฯ  แตจ่ริงๆ แล้วหากเขามีความสามารถ

จะเลือกเรียนคณะไหนก็ได้ตามความสนใจ และมีการ

เตรียมความพร้อมท่ีดี โดยเมื่อเร็วๆ นี ้วิทยาลัยราชสุดา 

และ วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล (MUIC) ได้

ร่วมกนัจดัหลกัสตูรการโรงแรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาหู

หนวกได้เข้าไปฝึกงาน เก่ียวกับเร่ืองนี ้รองศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี MUIC เปิดเผยว่า ท่ี

ศาลายาพาวิลเลียน MUIC ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาหู

หนวกของวิทยาลยัราชสุดาได้มาฝึกงานด้านการโรงแรม

กบันักศึกษาทั่วไป โดยเป็นการปฏิบัติจริง ซึ่งในตอนแรก

อาจมีอปุสรรคอยู่บ้างในเร่ืองของการสื่อสาร เน่ืองจากครู

ฝึกไมรู้่ภาษามือ  แตก่็ได้มีการใช้รูปภาพประกอบการเขียน

อธิบายจนสามารถสื่อสารกนัได้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึง่กนัและกนั จากนัน้ได้มีการต่อยอดลงนามความร่วมมือ

กับกลุ่มเซ็นทรัลให้ MUIC เป็นศูนย์ฝึกการโรงแรมให้กับ



๑๑ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

คนหูหนวก และจะค่อยๆ พัฒนาขึน้มาเป็นส่วนหนึ่งของ

หลกัสูตร ด้าน ดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช ผู้อ านวยสถาบัน

สิทธิมนุษยชนและสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล มองว่า 

Inclusive Education เป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ในแง่ของความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสทางการ

ศกึษาท่ีมีคุณภาพ และโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม

อย่างเต็มท่ี โดยช่วยทลายอุปสรรคทางทัศนคติและ

วฒันธรรมท่ีจะน าไปสู่การเลือกปฏิบติัและลดทอนศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ “ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องหันมามองผู้

พิการกันใหม่ในอีกมุมท่ีว่า จริงๆ แล้วเขาสามารถอยู่ใน

สังคมได้ด้วยตัวของเขาเอง อย่ามองว่าเขาเป็นเพียงผู้

พิการ แตใ่ห้มองวา่เขาคือคนในสงัคมอีกคนหนึง่ ซึง่อาจจะ

ต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง แต่ก็สามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสังคมได้เฉกเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป” ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชชัชัย คณุาวิศรุต 

กลา่วทิง้ท้าย หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ วิทยาลยั

ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเ ชิญร่วมสัมมนา 

“การศกึษาและการเปลี่ยนผ่านเพ่ือการมีงานท าของบคุคล

ท่ีมีความต้องการพิเศษ” ในวันศุกร์ท่ี 6 ธันวาคม 2562 

เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 อาคาร

อ านวยการ วิทยาลยัราชสดุา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

พบกบัวิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาของประเทศไทย 

“ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ” และ “น้องต๊อด” ผู้ สร้างแรง

บันดาลใจให้กับคนพิการเพ่ือการมีงานท า ผู้ สนใจ

ลงทะเบียนส ารองท่ีนั่ง (จ ากัด 50 ท่ีนั่ง ) โดยไม่เสีย

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้ ท่ี โ ท ร .  086-1318798 (คุณปภั ส ส ร )

(lokwannee.com 2 ธ.ค.62) 
 

ททท.ชี ้“ตลาดผู้พกิาร-สูงอายุ” ศักยภาพใช้จ่ายสูง 

ททท.ชี ้“ตลาดผู้

พิการ-ผู้สูงอายุ” 

โ ด ด เ ด่ น - มี

ช่องว่าง  ย า้ ใ ช้

จ่ายสูงกว่าคน

ทัว่ไป 3 เท่า แตเ่ฟรนด์ลี่ดีไซน์-ผู้ประกอบการไทยโตไม่ทนั 

ด้าน “เดอะเล็คกาซี่” กระโดดจบัตลาดโรงแรมเพ่ือผู้ พิการ

ระดับ 3 ดาว หวังดูดนักท่องเท่ียวเอเชียใช้บริการเพ่ิม 

นายคมกริช ด้วงเงิน ผู้อ านวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการ

ท่องเท่ียว ฝ่ายสินค้าการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยและทั่วโลก

ก าลงัเข้าสู่สงัคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้มีจ านวน

ผู้ สูงอายุ  รวมถึงผู้ พิการเพ่ิมขึ น้อย่างต่อเ น่ือง และ

กลายเป็นอีกตลาดการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและมีโอกาส

ส าห รับการท่อ ง เ ท่ี ยว ไทย  ทั ง้ นี  ้ จ ากส ถิติ ร ะบุ ว่ า 

นักท่องเท่ียวผู้ พิการโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวกลุ่มผู้ ใช้วีล

แชร์จากพืน้ท่ีอเมริกา-ยุโรปมีอัตราการจับจ่ายใช้สอย

ระหว่างท่องเท่ียวสงูกว่าคนทัว่ไปถึง 3 เท่า โดยหากอตัรา 

การจบัจ่ายใช้สอยของนกัท่องเท่ียวจากทวีปยโุรปทัว่ไปอยู่

ระหว่าง 7-8 หมื่นบาทต่อคนต่อทริป ค่าใช้จ่ายของ

นักท่องเท่ียวผู้ พิการก็จะมากถึง 2.1 แสนบาทต่อคน

ต่อทริป แต่ท่ีผ่านมาไทยยงัไม่มีความพร้อมในการรองรับ

เต็มท่ี เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวและโครงสร้างพืน้ฐานยงั

อยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวผู้ พิการให้

เหมาะสม รวมถึงผู้ประกอบการท่ีให้บริการนกัท่องเท่ียวผู้

พิการยังมีน้อย แต่ถึงอย่างนัน้ก็มีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้

อย่างต่อเน่ือง “การท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวล หรือ tourism 

for all จึ งมี ส่ วนส าคัญ ในการผลักดัน กา รพัฒนา



๑๒ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

อารยสถาปัตย์ (friendly design) เพ่ือคนทัง้มวลให้เติบโต

และแพร่หลาย เพ่ือให้ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงเด็กเล็กมี

โอกาสท่ีจะได้ท่องเท่ียวไปในท่ีต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล า้

และสร้างรายได้เพ่ือขบัเคลื่อนประเทศ” นายคมกริชกล่าว 

และวา่ ส าหรับในปีนี ้ททท.ได้ออกแบบเส้นทางส าหรับการ

ท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวลเพ่ิมเติมอีก 5 เส้นทาง ใน 5 

ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงราย ราชบุรี พังงา ชลบุรี 

และเลย เพ่ิมเติมจากเส้นทางเดิม 9 เส้นทาง ซึ่งเป็น

เส้นทางท่ีออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ 

สะดวกสบายในการท่องเท่ียว นอกจากนัน้ ททท.ยงัได้ร่วม

สนับสนุนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรม

สขุภาพเพ่ือคนทัง้มวล ครัง้ท่ี 4 ตอ่เน่ืองจากปีก่อน ๆ พร้อม

ทัง้ได้เชิญชมรมสง่เสริมสนบัสนุนผู้สงูอายเุทศบาลนนทบุรี

และศนูย์ความเป็นเลิศในการดแูลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนสนุนัทา เพ่ือมาส่งเสริมกิจกรรมกระเป๋าท ามือ

และลูกประคบท ามือให้กับผู้ เข้าร่วมงานอีกด้วย ด้าน

นางสาวพีรยา เช่ียวหัตถ์พงษ์ กรรมการผู้ จัดการโรงแรม

เดอะเล็คกาซี่ กล่าวว่า ขณะนีส้งัคมผู้สูงอายุก าลงัเป็นเม

กาเทรนด์ของโลก เน่ืองจากกลุ่มผู้สูงวยัและผู้ พิการก าลงั

เพ่ิมขึน้ตลอดเวลา โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ท่ีเห็นโอกาสของ

ตลาดโรงแรม 3 ดาวในไทยไม่มีผู้จบัทางด้านนีม้ากนกั จึง

ได้ตดัสินใจปรับปรุงโรงแรมครัง้ใหญ่ เพ่ิมจ านวนห้องพัก

ส าหรับผู้ ใช้วีลแชร์ 70 ห้อง จากทัง้หมด 150 ห้องของ

โรงแรม โดยปรับปรุงให้กลายเป็นโรงแรมอารยสถาปัตย์

เ พ่ื อ รอ ง รั บทุ กคน  ท า ใ ห้ โ ร งแ รมสามารถ ร อง รั บ

นักท่องเท่ียวได้หลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่นักท่องเท่ียว

กลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้ พิ ก า ร  ร ว ม ถึ ง ก ลุ่ ม อ ง ค์ ก ร แ ล ะ

ประชมุสมัมนาส าหรับผู้ พิการทัง้ไทยและต่างประเทศ โดย

โรงแรมเคยรองรับนกัท่องเท่ียวห้องพกัส าหรับวีลแชร์สงูสดุ 

30-40 ห้องในคราวเดียว และลกูค้ากว่า 80% มาเป็นกลุ่ม

ประชุมสมัมนา ขณะเดียวกนั โรงแรมได้เร่ิมท าการตลาด

ผ่านการออกโรดโชว์ในต่างประเทศ และการจับมือกับ

เอเย่นต์ทัวร์ผู้ พิการโดยเฉพาะ โดยเร่ิมจากประเทศใน

เอเชีย อาทิ ญ่ีปุ่ น เกาหลี ฮ่องกง ก่อน โดยมีเป้าหมาย

อยากผลกัดันเดอะเล็คกาซี่ให้กลายเป็นผู้น าโรงแรมเพ่ือ

คนทัง้มวลท่ีสามารถจบัต้องได้อย่างแท้จริง “เมืองไทยเป็น

จุดหมายปลายทางท่องเท่ียวหนึ่งท่ีควรจะเพ่ิมโอกาสใน

การเข้าถงึให้นกัท่องเท่ียวกลุม่ผู้ พิการและผู้สงูอายุมากขึน้ 

โดยการจดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม เพ่ือให้

ผู้ พิการและผู้ สูงอายุซึ่งเป็นลูกค้าคนหนึ่งของโรงแรม

สามารถใช้ชีวิตปกติได้ด้วยตนเอง” นางสาวพีรยา กล่าว 

(prachachat.net 8 ธ.ค.62) 
 

ชีวิตบนถนนของคนพกิารขาที่ผันตัวมาเป็น
คนขับรถรับส่งผู้โดยสาร 

 

ท่ามกลางอปุสรรคในการเดินทาง ศกัด์ิจุติ ปลัง่พงษ์พนัธ์ 

คนพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ตัง้ฉายาให้ตวัเองว่า "สอง

ล้อเดินทาง" เน่ืองจากต้องเดินทางด้วยวีลแชร์ ตดัสินใจซือ้

รถยนต์ส่วนตวั เพ่ือท่องเท่ียวทั่วประเทศ เพราะ "สะดวก

กวา่ขนส่งสาธารณะ" และใช้ในการหารายได้เสริมจากการ

รับสง่ผู้ โดยสารทางแอปพลิเคชนั บีบีซีไทยโดยสารรถยนต์



๑๓ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

ของศกัด์ิจุติ เขาจบัพวงมาลยัด้วยมือข้างเดียวอย่างสบาย 

ๆ หมนุบงัคบัทิศทางของรถมุ่งตรงไปยงับ้านริมแม่น า้แห่ง

หนึ่งในจงัหวดันครปฐม สว่นมือซ้ายประคองอปุกรณ์เสริม

ลกัษณะคล้ายแฮนด์จักรยานท่ีมีขาสองข้างยึดกับคันเร่ง

และเบรกไว้ เขาเคยเห็นคนพิการในตา่งประเทศใช้อปุกรณ์

ชิน้นี ้จงึได้น ามาปรับและสัง่ช่างท าให้เหมาะกบัตวัเอง เม่ือ

เขาดงึแฮนด์ขึน้ แท่งเหลก็ท่ียดึกบัคนัเร่งก็จะกดลง เหมือน

ใช้เท้าเหยียบคนัเร่ง แตห่ากเขากดแฮนด์ลง เหลก็อีกแท่งก็

จะกดลงเหมือนการเหยียบเบรก รถยนต์สีขาวคู่ใจของเขา

เคลื่อนท่ีไปบนถนนไม่เร็วหรือช้าเกินไปนัก การเลีย้วรถ

และเบรกก็เป็นไปอย่างนุ่มนวล จนไม่สามารถบอกได้เลย

วา่เขาเป็นคนพิการที่สญูเสียความรู้สกึตัง้แตช่่วงใต้หน้าอก

ลงไปยังขาทัง้สองข้างจากอุบัติ เหตุ  ศัก ด์ิจุ ติ เล่าว่า

ผู้ โดยสารหลายคนท่ีใช้บริการมกัจะแสดงความประหลาด

ใจ ตามด้วยค าช่ืนชม บางคนก็ถามข้อสงสัยเก่ียวกับคน

พิการ บางคนก็ขอ

ถ่ าย รูปอุปกรณ์ ท่ี

เขาสั่งท าขึน้มาเอง

ด้ ว ย ค ว ามสน ใ จ 

"เมื่อเขารู้ว่าเราเป็น 

handicapped (คนพิการ)...เขาย่ิงรู้สึกภูมิใจ เหมือนเราสู้

ชี วิตดี. ..มันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สู้ ด้วย 

เหมือนเราท าในสิ่งท่ีเป็นตวัของตวัเอง และเขาก็เห็นในสิ่ง

ท่ีเราเป็น เขาก็รู้สึกเหมือนมีก าลังใจให้เขาด้วย" ศกัด์ิจุติ

กล่าวกับบีบีซีไทย บทสนทนาระหว่างทางสร้างทัศนคติ

ใหม่ ปัจจุบันอาชีพหลักของศักด์ิจุติคือการขายสินค้า

ออนไลน์ สว่นการขบัรถรับสง่นีเ้ขาบอกวา่เป็นเพียง "อาชีพ

เสริม" เท่านัน้ โดยหนึ่งในวตัถุประสงค์หลกัท่ีเขาตดัสินใจ

มาขบัรถรับส่งคือการได้พบเจอผู้คน "รู้สกึว่ามนัก็ยงัดีกว่า

ท่ีเราไม่ได้เจอใครเลย หรือบางทีถ้าเกิดผมไม่ได้มาขับรถ 

การพูดคุยนีม้ันก็อาจจะเป็นเร่ืองยากนิดหนึ่ง เราเป็น 

handicapped (คนพิการ) บางทีเราก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามา

คยุ แตพ่อขบัรถ มนัก็มีการได้พดูได้สนทนากนั เราก็รู้สกึวา่ 

มนัไปได้ทุกเร่ือง มนัไม่มีขอบเขต" ชายวยั 33 ปีผู้ ช่ืนชอบ

การขับรถกล่าว ศักด์ิจุติมองว่าการมาขับรถรับจ้างส่วน

บคุคลเป็นโอกาสที่จะท าให้คนทัว่ไปเข้าใจคนพิการได้มาก

ขึน้ เขาเล่าว่าผู้ โดยสารบางคนไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวกับคน

พิการอย่างไร และไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนพิการสามารถ

ท าอาชีพอื่น ๆ ได้อย่างท่ีเขาก าลังท า "พยายามจะเปลี่ยน

ทัศนคติให้คนมองคนพิการใหม่ ไม่ใช่แค่จะจ ากัดว่าคน

พิการต้องป่วยแล้วต้องอยู่แตบ้่านนะ คณุท าอะไรไม่ได้นะ 

คุณบกพร่องทางร่างกาย" เขาอธิบาย "สงัคมไม่ปรับ คน

พิการมากกวา่ท่ีปรับเข้าสงัคม" ศกัด์ิจติุไม่ได้ซือ้รถยนต์มา

เพ่ือประกอบอาชีพเสริมในการขบัรถรับสง่เพียงอย่างเดียว 

แต่วตัถุประสงค์หลกัของการซือ้รถคือความสะดวกในการ

เดินทางส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เขาเล่าถึง

ประสบการณ์ก่อนมีรถยนต์ส่วนตัว เขามักจะเรียกใช้

บริการแท็กซี่ แต่มกัจะโดนปฏิเสธอยู่บ่อยครัง้ "ส่วนใหญ่

แล้วแท็กซี่จะปฏิเสธเพราะมีวีลแชร์ เขากลวัวีลแชร์จะท า

เบาะเขาขาด จนบางทีผมต้องคิดวิธีให้คนท่ีผ่านไปผ่านมา 

รบกวนเขาช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย เขาถึงจะยอมรับเรา" 

ศักด์ิจุติเล่าถึงปัญหาท่ีเขาเคยเผชิญ นอกจากนัน้เขา

กลา่วถงึปัญหาของการเดินทางด้วยขนสง่สาธารณะวา่ ใน

บางครัง้เขาต้องเข็นวีลแชร์ข้ามถนนเพ่ือไปขึน้ลิฟต์ไปยัง

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เน่ืองจากมีลิฟต์อยู่ฝ่ังเดียว "ผมต้อง

เข็นตามข้างถนน ท่ีเบียด ๆ กบัรถมอเตอร์ไซค์ บางทีเราก็

กลัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่กลัว แต่บางทีเราก็ต้องไปถึง

จุดหมายให้ได้ น่ีคืออุปสรรคอย่างหนึ่งเลย.. .พูดถึง
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อปุสรรคหลาย ๆ อย่างในการเดินทาง ก็ต้องวางแผนเลย 

ต้องคิดตัง้แต่ว่าเราจะไปไหน เป้าหมายตรงนี ้ต้องหา

ข้อมูลไว้เลยว่าเราจะไปลงตรงนี ้ลิฟต์มีไหม" เขาเล่าถึง

ความยากล าบากยามเดินทางของคนพิการในประเทศไทย 

หลงัจากท่ีเขาซือ้รถยนต์ส่วนตวัมาขบั ศักด์ิจุติรู้สกึว่าการ

เดินทางสะดวกสบายขึน้กวา่เดิมมาก เขาสามารถไปยงัท่ีท่ี

อยากไปได้ และมีท่ีจอดรถส าหรับคนพิการด้วย "สงัคมไม่

ปรับ แต่ตวัคนพิการมากกว่าท่ีปรับเข้าสงัคม...คือเราต้อง

ปรับชีวิตหลาย ๆ อย่าง ไม่ใช่แค่เร่ืองทางเท้าหรือเร่ืองบน

ท้องถนน อย่างบางทีเราไปดูหนงั มีบนัได ไม่มีท่ีนั่งให้คน

พิการ เราต้องยอมจ่ายเพ่ิมขึน้เป็นท่ีนัง่โซฟา ยอมจ่ายแพง

ขึน้เพ่ือเข้าไปดหูนงั น่ีแหละครับถึงบอกวา่เราต้องปรับเข้า

สงัคม" ศกัด์ิจุติมีดีกรีเป็นนกักีฬาบาสเกตบอลของอ าเภอ 

ช่ืนชอบการป่ันจักรยานเสือภูเขา และรักการเดินทาง

ท่องเท่ียวแบบบุกป่าฝ่าดง แตเ่หตกุารณ์ไมค่าดฝันได้พลิก

ชีวิตเขาไป ศักด์ิจุติเล่าย้อนเหตุการณ์ให้บีบีซีไทยฟังว่า 

เมื่อราว 14 ปีก่อนตอนท่ีเขาอายุ 19 ปีและเป็นนักศึกษา

วิทยาลัยช่างศิลป์ เขาข่ีมอเตอร์ไซค์ออกไปหาเพ่ือนช่วง

เทศกาลสงกรานต์ เขาจ าเหตุการณ์ได้ไม่ละเอียดนัก แต่

ภาพท่ีเขาจ าได้ไม่ลืมคือเมื่อลืมตาขึน้มาท่ีโรงพยาบาล 

"พอลืมตามาอีกที ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร เห็นสาย

ระโยงระยางเต็มตวั" เขากล่าวและเล่าต่อว่าหลงัจากนัน้

แพทย์ก็แจ้งว่าร่างกายของเขาตัง้แต่ช่วงใต้ราวนมลงไป

จนถึงขาทัง้สองข้างไม่สามารถใช้งานได้อีก แม้เขาจะบอก

ว่าเขาเป็นคนไม่เคยคิดยอมแพ้ แต่ก็ยอมรับว่า "เรายังรับ

สภาพตัวเองไม่ได้ในปีสองปีแรก" ศักด์ิจุติมองว่าความ

เปลี่ยนแปลงไปของร่างกายท าให้มีอุปสรรคเพ่ิมขึน้ แต่

ไม่ใช่ปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้ชีวิต เขาค่อย ๆ ปรับ

มมุมองความคิดใหม่ และพยายามหาทางท าสิ่งท่ีชอบให้

ได้ใกล้เคียงกับท่ีเคยท ามา "หลงัจากพิการ ผมก็ยังยึดใน

เร่ืองคอนเซ็ปต์เดิม ยังชอบเท่ียว ยังชอบใช้ชีวิตอยู่อย่าง

สโลว์ไลฟ์ ได้อยู่กบัตวัเอง แล้วก็ได้คิดอะไรหลาย ๆ อย่าง 

นัน่แหละครับคือสิ่งท่ีมนัเร่ิมชอบ แล้วก็ไมเ่คยเปลี่ยนแปลง

ในความคิดนีเ้ลย" "สองล้อเดินทาง" เมื่อร่างกายของเขา

ค่อย ๆ ดีขึน้ ศกัด์ิจุติเลือกท่ีจะไม่กลบัไปเรียนต่อทางด้าน

ศิลปะ แต่ย้ายไปอยู่ จ.นครปฐม เพ่ือช่วยงาน อ.พิชัย นิ

รันต์ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเขาเรียกว่า "คุณลุง" อ.พิชัยเป็น

เจ้าของบ้านริมน า้ท่ีเขาขบัพาบีบีซีไทยไปเย่ียมชม ศกัด์ิจุติ

บอกว่าท่ีน่ีเป็นจุดเปลี่ยนชีวิต เพราะเขาตัดสินใจมาอยู่

ด้วยตวัเองเพียงล าพงัและฝึกใช้ชีวิตอย่างปกติ เขาเร่ิมผัน

ตวัเป็นอาสาสมัคร โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะของเขา

มาถ่ายทอดให้เด็ก ๆ รู้จักวาดเขียน เขายังได้เข้าร่วม

ท างานกับศูนย์ด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ เพ่ือสร้างให้

คนพิการเข้มแข็ง และเรียนรู้การใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพา

ผู้อื่น การขับรถยนต์ท าให้ศกัด์ิจุติสามารถกลบัมาใช้ชีวิต

ตามความช่ืนชอบได้อีกครัง้ เขาเร่ิมเดินทางไปเท่ียว

ต่างจังหวดั และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคนทั่วไปมองว่า "ไม่

น่าท าได้" แตใ่นบางครัง้การมีวีลแชร์ก็ท าให้เขาต้องเสียเงิน

เพ่ิม "เราอยากไปลงเรือ อยากไปด าน า้ แต่บางทีเขาจะ

บอกว่าโอ้ มีรถวีลแชร์มนัดยูากนะ เราก็บอกว่า ยาก แตถ้่า

ผมอยากจะลองมันได้ไหมครับ ทุกทีผมต้องยอมจ่ายค่า

คนแบกหาม ต้องยอมจ่ายเพ่ือท่ีจะได้ใช้ชีวิตอย่างท่ีเราเคย

เป็น" ชายผู้ตัง้ฉายาให้ตวัเองวา่ "สองล้อเดินทาง" กลา่วทิง้

ท้ายว่า "อะไรท่ีคิดวา่คนพิการท าไม่ได้ ผมอยากจะลองท า

ให้คนดวู่าผมท าได้หมด...อยากให้เห็นว่าสงัคมไทยก็มีคน

พิการท่ียังเข้มแข็ง ยังมีคนท่ียังประกอบอาชีพ ยังใช้ชีวิต

อยู่ทกุ ๆ วนั..."(bbc.com 1 ธ.ค.62) 

 



๑๕ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวัน 
แก่ผู้พกิารทางสายตา 

 

จงัหวดัร้อยเอด็ จดักิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวนัแก่ผู้ พิการ

ทางสายตา ร้อยดวงใจถวายไท้สมเดจ็ย่า เน่ืองในวนัสงัคม

ส ง เ ค ร า ะ ห์ แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ วั น อ า ส า ส มั ค ร

ไทย ประจ าปี 2562 วนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 

น .  น า ย วั น ชั ย  ค ง เ ก ษม  ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด

ร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จ

ย่า เน่ืองในวนัสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติและวนัอาสาสมคัร

ไทย ประจ าปี 2562 กิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวันแก่ผู้

พิการทางสายตา ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดใน

ประ เทศไทย  ในพระบรมราชูปถัม ภ์  สาขาจังหวัด

ร้อยเอ็ด  โดยมีนางนงรัตน์  คงเกษม  ประธานแม่บ้าน

มหาดไทย หวัหน้าสว่นราชการ คณะกรรมการเหลา่กาชาด

จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ แทนนายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  ผู้ แทน

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ

ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวศิร์ิดา

วัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด ร้อย เอ็ด  กล่าวว่ า  คณะ รัฐมนต รีมีมติ เมื่ อ

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2528 ก าหนดให้วนัท่ี 31 ตลุาคมของ

ทุกปี ซึ่งเป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนค

ริ น ท ร าบ ร ม ร า ช ช น นี  เ ป็ น วั น สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์

แห่งชาติ เ น่ืองจากพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและ

เวลา เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความ

เหน่ือยยาก สมควรท่ีนกัสงัคมสงเคราะห์ และอาสาสมคัร

ควรน ามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงานและเพ่ือเป็นการ

สอดรับกับการ เ ป็น ปีอาสาสมัครสากล  ท่ี อง ค์การ

สหประชาชาติก าหนดไว้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2543 ก าหนดให้วนัท่ี 21 ตลุาคมของทกุ

ปี เป็นวันอาสาสมัครไทย  ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสังคม

สงเคราะห์แห่งชาติด้วย เพ่ือเป็นการน้อมร าลกึในพระมหา

กรุณาธิคณุของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ

เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานด้านการจัด

สวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะ ห์  และการพัฒนา

สังคม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัร้อยเอด็ ร่วมกบั อาสาสมคัร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์  จึง ไ ด้จัด

โครงการ ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เน่ืองในวนัสังคม

สงเคราะห์และวนัอาสาสมคัรไทย ประจ าปี 2562  กิจกรรม

เลีย้งอาหารกลางวนัแก่ผู้ พิการทางสายตา เพ่ือถวายเป็น

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระศ รีนครินทราบรมราช

ชนนี  ส าหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงของ

นกัเรียนผู้ พิการทางสายตา มลูนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอด

ในประทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาจังหวัด

ร้อยเอ็ด การมอบทุนการศึกษา  และการเลีย้งอาหาร

กลางวัน แก่ผู้ พิการทางสายตา(thainews.prd.go.th 88 

ธ.ค.62) 

 

 



๑๖ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

ที่จอดรถคนพกิารห้างดัง จ.เชียงราย โล่ง  
หลังชายทุบรถ อ้างรักษาสิทธิให้คนพกิาร 

 

เช้านีท่ี้หมอชิต - ความคืบหน้ากรณีท่ีชายคนหนึ่งไม่พอใจ

ท่ีมีรถกระบะขับเข้าไปจอดในท่ีจอดรถคนพิการของ

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย จึงเข้าทุบ

กระจกรถแตก พร้อมยอมชดใช้ค่าเสียหาย แต่จะไม่ยอม

ให้ผู้ พิการถูกเอาเปรียบ ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบลาน

จอดรถของห้างดังกล่าว พบว่าบริเวณท่ีจอดรถคนพิการ

โล่ง มีรถบางคันท่ีมีผู้ พิการนั่งมาด้วยเข้าไปจอดเท่านัน้ 

คลิปวิดีโอนีถู้กโพสต์ในเฟซบุ๊ ก หลังจากชายคนหนึ่งทุบ

กระจกรถกระบะท่ีจอดรถในท่ีจอดรถของคนพิการจนแตก 

พร้อมบอกว่าได้ให้ประชาสัมพันธ์ของห้างประกาศเรียก

เจ้าของรถนานกว่า 2 ชั่วโมง แต่ฝ่ายเจ้าของรถท่ีถูกทุบ

บอกว่าไม่ได้ยินเสียงประกาศ ระหว่างนัน้ เจ้าหน้าท่ี

พยายามให้คู่กรณีทัง้สองฝ่ายไปพูดคุยตกลงกันท่ีสถานี

ต ารวจ แต่ชายท่ีทุบกระจกปฏิเสธท่ีจะไกล่เกลี่ย พร้อม

บอกว่าจะขอชดใช้ค่าเสียหายทัง้หมด แต่จะไม่ยอมให้

เหตกุารณ์แบบนีเ้กิดขึน้ สดุท้ายเจ้าของรถเรียกค่าเสียหาย

เป็นค่าซ่อมรถ และค่าเช่ารถระหว่างซ่อมอีก รวมเป็นเงิน 

50,000 บาท หลงัคลิปวิดีโอนีถ้กูเผยแพร่ มีคนเข้ามาแสดง

ความคิดเห็นจ านวนมาก หลายคนบอกว่าเป็นการกระท า

เพ่ือพยายามรักษาสิทธิให้กบัคนพิการ แต่กลบัละเมิดและ

ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น ลา่สดุผู้สื่อข่าวลงพืน้ท่ีห้างท่ีเกิด

เหต ุสาขาแยกสนามบินเชียงราย พบว่าทางห้างได้น าแผง

เหล็กมากัน้บริเวณท่ีจอดรถคนพิการ พร้อมป้ายท่ีระบุว่า 

"สงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ พิการเท่านัน้" และเท่าท่ีตรวจสอบ

พบวา่ท่ีจอดรถคนพิการสว่นใหญ่โล่ง มีเพียงรถบางคนัท่ีมี

ผู้ พิการนั่งมาด้วย เข้าไปจอดบริเวณดังกล่าว นางแสง

เดือน สังข์บุญลือ ผู้ จัดการสาขาห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย กลา่ววา่ ปกติแล้วทางห้างจะ

กันพืน้ท่ีจอดรถไว้ส าหรับผู้ พิการ โดยจะมีแผงเหล็กกัน้ 

พร้อมติดป้ายบ่งบอกไว้ชัดเจน ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

เธอบอกว่าไม่อยากวิจารณ์ เพราะเร่ืองแบบนีข้ึน้อยู่กับ

ดลุยพินิจของ แตล่ะคน(news.ch7.com 88 ธ.ค.62) 

 

พมจ.ยโสธรประชุมอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

พมจ.ยโสธร

ป ร ะ ชุ ม

อนุกรรมการ

เ พ่ือส่ ง เส ริม

แ ล ะ พัฒ น า

คณุภาพชีวิตคนพิการให้อยู่กับสงัคมอย่างมีความสุข 

เมื่อเวลา 13.30 น.วนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 ท่ีห้องประชุม

หมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อย

สระคู รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัยโสธร เป็นประธานประชุม

คระอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

ในพืน้ท่ีจังหวัดยโสธรตามท่ีทางส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้จัดขึน้เพ่ือพัฒนา

คณุภาพชีวิตของคนพิการให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ปัจจุบนั



๑๗ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

มีผู้ พิการจ านวน 20,737 คน โดยมีคณะอนุกรรมการเข้า

ร่วมประชุมในครัง้นีอ้ย่างพร้อมเพียง  นางวาสนา ทอง

จันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ยโสธร เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในครัง้นีเ้พ่ือรายงานผล

การด าเนินงานในการช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆท่ี

ผ่านมาให้คณะกรรมการได้รับทราบซึ่งในปัจจุบันนีค้น

พิการในจังหวัดยโสธรมีจ านวน 20,737 คน เป็นผู้ พิการ

ชายจ านวน 10,464 คน ผู้ พิการหญิงจ านวน 10,273 คน 

และผู้ พิการมีผู้ ดูแลตามหลังบัตรประจ าตัวคนพิการ

จ านวน 16,157 คน และคนพิการไม่มีคนดูแลอีกจ านวน 

4,580 คน ดังนัน้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการให้ดีขึน้

ทางส านักงานพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดยโสธร ไ ด้น า โคร งการขอ รับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการท่ีกองทุน

ส่ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ  จัดสรร

งบประมาณให้แก่ส านักงานพัมนาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์จังหวัดยโสธรประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 4 โครงการ 2.โครงการขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีก

จ านวน 2 โครงการ และ 3.โครงการขอรับการสนับสนุน

จากกรอบวงเงินสนบัสนุนศนูย์บริการทัว่ไปอีก 3 โครงการ 

ดังนัน้หากทัง้ 3 โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านคณะ

กรรมก็จะด าเนินในการช่วยเหลือและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการตามขัน้ตอนต่อไปเพ่ือชีวิตคนพิการให้ดีขึน้และ

อยู่กับสังคมอย่างมีความสุขต่อไป(siamrath.co.th 88 

ธ.ค.62) 

รพ.สมเดจ็พระยุพราชฯเลย  
ภารกิจสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้พกิาร 

 

มองคนพิการเป็นคนปกติ มอบโอกาสให้พวกเขาแล้วผู้

พิการจะหมดไปถ้าสิ่ งแวดล้อมไม่พิการ  น่ า ช่ืนชม

โครงการฯดีๆ รพ.สมเดจ็พระยพุราชดา่นซ้าย เมืองเลย น า

ร่องเปิดศนูย์บริการคนพิการ โอนสมัปทานเอกชนลงพืน้ท่ี

ตามมาตรา 33 การให้โอกาสคนถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ 

โดยเฉพาะผู้ พิการ ทัง้นีพ้ระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันา

คณุภาพชีวิตคน การ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2556  ให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก

สิ่ งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจน

สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่น  ๆ รวมถึงการฟื้นฟู

พัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพ ตลอดจนการส่งเสริม

ประกอบอาชีพอิสระ และบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ-สวัสดิการ ได้อย่าง

ทัว่ถึงและเป็นธรรม จาก พ.ร.บ.ดงักลา่วเราจะเห็นผู้ พิการ

ได้มีโอกาสเข้าไปท างานตามสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าเอกชน

หรือหน่วยงานของรัฐก็ตาม เช่นเดียวกับท่ีโรงพยาบาล

สมเดจ็พระยพุราชดา่นซ้าย จ.เลย ท่ีมุง่เน้นไปท่ีการพฒันา

ท้องถ่ินเป็นส าคญั ไม่จ าเป็นท่ีผู้ ป่วยท่ีมาโรงพยาบาลต้อง

มาพบหมออย่างเดียว แต่สามารถให้พยาบาลเป็นผู้ตรวจ

คนไข้เองได้ทันที เป็นการสลายขัน้ตอนการเข้าถึงการ



๑๘ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

รักษา ท่ีผ่านมาได้ให้ความส าคญักบับคุคลากรในองค์เป็น

ส าคญั ด้วยการเชิญบุตรหลานของพนักงานโรงพยาบาล

เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน ท ากิจกรรมเล่นสนุก 

รวมทัง้ออกแบบสถานท่ีโรงพยาบาลใหม่ให้มีห้องพักของ

พนักงานทุกแผนก เพราะถ้าหากบุคคลากรได้มีโอกาส

พักผ่อนจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมมากขึน้ ท่ี

ส า คัญ ต้อง ไม่ ลื มว่ าคน เหล่ า นี ค้ื อ ผู้ อยู่ เ บื อ้ งหลั ง

ความส าเร็จในภาพรวม ท่ีส าคญัได้จัดตัง้ศูนย์บริการคน

พิการทั่วไปในโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ในระดบัอ าเภอ สนบัสนุนการจ้างงานคนพิการตาม

มาตรา 33,34 และ 35  เป็น 1 ใน 32 โรงพยาบาลน าร่อง

ของกรมส่ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ 

กระทรวงสาธารณสุข   บริการผู้ พิการ  แบบ STOP 

SERVICE ทั ้ ง ล ง ท ะ เ บี ย น  อ อ ก บั ต ร  แ ล ะ

รักษาพยาบาล นายแพทย์ภกัดี สืบนุการณ์ ผอ.รพ.สมเด็จ

พระยุพราชด่านซ้าย บอกว่า ตามมาตรา 33 บริษัทเอกชน

มีเจ้าหน้าท่ีประมาณ 100 คน ต้องมีคนพิการท างาน 1 คน 

ซึง่พบวา่บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ซึง่เป็นบริษัทใหญ่อาจจะไม่

สะดวกท าตามกฎหมายลกัษณะเช่นนีไ้ด้ เขาก็จะมีโอนเงิน

ตามมาตรา 34 ให้กองทนุ แล้วให้กระทรวงพฒันาสงัคมไป

จดจ้างกันเอง ซึ่งโครงการจ้างงานคนพิการของ รพ.ฯมี

ทางเลือกใหม่ของการจ้างงานคนพิการท่ีทางห้างร้าน-

บริษัทไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน เป้าหมายสูงสุดต้องการ

เห็นศกัยภาพคนพิการ ซึ่งถูกมองว่าเมื่อพิการแล้วจะเป็น

ภาระของสังคมอรอุมา อุมารังสี   นักกายภาพบ าบัด 

หวัหน้าฝ่ายเวชกรรมฟืน้ฟู ผู้ประสานโครงการจ้างงานคน

พิการ รพ.สมเด็จพระยพุราชดา่นซ้าย บอกถงึโครงการฯว่า 

การจ้างงานคนพิการของระบบการจ้างงานคนพิการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับโครงการนีค้ือพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช 

2550 ม าต ร า  33 ใ ห้ น า ย จ้ า งห รื อ เ จ้ า ข อ งสถ าน

ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้า

ท างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนพนักงาน 100 

คนต่อคนพิการ 1 คน มาตราท่ี 35 ในกรณีท่ีไม่สามารถ

จ้างงาน นายจ้างหรือผู้ประกอบการสามารถให้สมัปทาน 

ในการจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการงาน หรือให้

การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการแทนได้ “ทางรพ.จึงคิด

โครงการน าร่องในการจ้างงานคนพิการมาท างานใน

โรงพยาบาล โดยการร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมลูนิธิ

นวตักรรมทางสงัคม ในการหาข้อตกลง โดยมีแนวร่วม 32 

โรงพยาบาลต้นแบบติดต่อกันผ่านไลน์กลุ่ม มีผอ.และ

ผู้ดแูลของแต่ละรพ. หนึ่งในรพ.ต้นแบบคือรพ.สมเด็จพระ

ยุพราชด่านซ้าย ได้มีการจดัตัง้ศนูย์บริการคนพิการทั่วไป 

โดยจะรับข้อมูลคนพิการมาจากเทศบาลด่านซ้าย และ

เทศบาลศรีสองรัก ซึง่ท าหน้าท่ีในการจดทะเบียน และดแูล

คนพิการในพืน้ท่ี ศูนย์ฯมีหน้าท่ีในการคดักรองผู้ พิการท่ีมี

ศักยภาพในการท างาน แล้วน าข้อมูลคนพิการส่งให้กับ

มลูนิธินวตักรรมทางสงัคม จากนัน้ทางมลูนิธิฯจะติดตอ่กบั

บริษัทเอกชน ก าหนดข้อตกลง เช่น เวลาท างาน หรือ

วันหยุด แล้วแต่บริษัทจะพิจารณา ต้องให้คนพิการท า

สัญญายินยอมร่วมกันท าสัญญาให้ เ รียบ ร้อยแล้ว 

บ ริ ษัท เอกชนจะโอน เ งิน เดื อนใ ห้กับบัญชีผู้ พิ การ

โดยตรง  โดยไม่ผ่านศูนย์บริการ” นักกายภาพบ าบัดฯ 

บอกอีกว่า ศูนย์บริการคนพิการ โดยทั่วไปจะมีการจัดหา

งานให้เหมาะสมกับคนพิการแต่ละราย เช่นส่งไปท างาน

ร่วมกับฝ่ายซักฟอก โรงครัว งานสวน แต่ละฝ่ายจะมี

หัวหน้างานท่ีมีหน้าท่ีดูแล และประเมินงานเป็นเอกสาร



๑๙ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ส่งให้กับผู้ ประสานงานประจ า

โรงพยาบาล ผู้ประสานงานฯจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับ

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ต้องท าเอกสารหลักฐานการ

ปฏิบตัิงานส่งทุกวนัท่ี 5 ของเดือน ตรวจสอบว่ามีการจ้าง

งานคน พิกา รจ ริ งห รื อ ไม่  น าย จ้ างดูแ ลดี ห รื อ ไม่  

โรงพยาบาลต้องท าตามท่ีได้ก าหนดไว้  สรุปงานทุก 6 

เดือน เพ่ือดวู่างานมีความเหมาะสมกบัคนพิการมากน้อย

เพียงใด-ควรจ้างตอ่หรือไม ่และสง่รายงานการประเมินทุก

เดือนถึงมูลนิธินวตักรรมทางสงัคม  ดูการท างานจริงของ

คนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับความเป็นธรรม ลดโอกาส

การแปลงข้อมูลท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ส านักงานจัดหางาน

จงัหวดัเป็นหน่วยงานภาครัฐมาร่วมตรวจสอบด้วย จดุเด่น

ของโครงการฯ พัฒนาสุขภาพคนพิการ มีหลายมิติ  

สขุภาพจิตให้มีก าลงัใจท่ีจะลกุขึน้มาใช้ชีวิตอย่างมีคณุค่า 

สขุภาพทางปัญญาให้คนพิการได้สร้างทศันคติท่ีดีเก่ียวกบั

คณุค่าของตน สขุภาพทางสงัคมท่ีคนพิการออกมาท างาน

ท าให้คนพิการได้มีโอกาสพบกับผู้ อื่นมากขึน้   ช่วยงาน

โรงพยาบาล คณุคา่ของคนพิการการ ร่วมมือกนัจากหลาย

ภาคส่ ว นพัฒนาสุ ขภ าพคน พิ กา ร เ ป็ น ก า รส ร้ า ง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผู้อื่น นอกจากช่วยเหลือคนพิการแล้ว 

ยงัช่วยเหลือครอบครัวของคนพิการ ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ ท าให้ลดภาระของครอบครัวท่ีต้องมาดูแลคนพิการ 

“ส าหรับผู้ พิการท่ีท างานให้กบัรพ.คือ โสภณ ทองค า หรือ

ไผ่ เป็นเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดของโรงพยาบาล ดูแลห้อง

ทะเบียนศูนย์บริการคนพิการ โดย ผอ.รพ.เป็นผู้ ออกเงิน

ส่วนตัวจ้างงานเมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว ก่อนมีกฎหมายแรงงาน

,ขจรจิต ค าแก้ว อายุ 36 ปี คนสวนดูแลต้นไม้ ได้รับ

เงินเดือนจากบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ,สุภาวดี 

ตรีชามุก อายุ 58 ปี เป็นโรครูมาตอยด์ท่ีตะโพก ข้อเท้า 

ข้อมือต้องนั่งรถเข็นเดินไม่ได้ รักษาจนหายแต่มือแขนลีบ 

สามารถพับผ้าได้ ได้รับเงินเดือนจาก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) และนพ พนัทมุสาร อาย ุ62 ปี  พิการแขน

ลีบ รับเข้าท างานแผนกล้างจาน บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด หรือพิซซ่าฮทั บัวลนั วงัคีรี อายุ 

58 ปี พิการแขนลีบ บริษัท ไทยอลมูิเนียม จ ากดั รวม 4 คน 

ยกเว้นโสภณท่ีเป็นการจ้างของรพ.เอง ทัง้นีก้ าลงัติดตอ่ขอ

เพ่ิมจากบริษัทต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถจ้างหรือมีข้อจ ากัด

เก่ียวกับลักษณะงาน เป้าหมายคือต้องการช่วยเหลือผู้

พิการให้มีงานท า” ผอ.รพ.บอกต่อท้ายด้วยว่า "ทาง

โครงการฯไม่ได้ท าแค่เฉพาะโรงพยาบาลเท่านัน้ยงัผลกัดนั

ให้คนพิการได้ท างานท่ีธนาคารออมสิน สาขาด่านซ้าย 

เสนอให้เทศบาลต าบลด่านซ้ายจ้างครอบครัวคนพิการเข้า

ท างาน โดยไม่ได้ใช้มาตรา 34 และ 35 เราจ้างคนพิการ

เข้ามาท างานในโรงพยาบาลเอง เช่น ไผ่เพ่ือแบ่งเบาภาระ

ค่าครองชีพ อีกอย่างหนึ่งห้ามมองคนพิการว่าเป็นคน

พิการอันนีส้ าคญัท่ีสุด ทุกวันนีเ้รามองคนพิการว่าพิการ 

เราจงึให้เขาตลอด เราให้เขาทกุอย่าง สดุท้ายเขาก็ท าอะไร

ไม่ได้ต้องรอรับอย่างเดียว เราต้องมองว่าเขาปกติ สิ่งท่ีเรา

ควรให้คือให้โอกาส คนพิการจะหมดไปถ้าสิ่งแวดล้อมไม่

พิการ" มองว่าโครงการฯของรพ.เป็นเร่ืองท่ีดีมาก ๆ เป็น

การช่วยเหลือ และเปิดกว้างให้กับคนพิการอย่างแท้จริง 

ให้งานท่ีพวกเขาพอจะท าได้เหมือนให้ชีวิตใหมก่บัพวกเขา

...สดุท้ายขอให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง และประสบ

ผลส าเร็จตลอดไป...ชอบมากกับการสอนไม่ให้งอมืองอ

เท้าคอยเป็นผู้ รับหรือความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างเดียว 

น่ีแหละมนษุย์(เดลินิวส์ออนไลน์ 7 ธ.ค.62) 

 



๒๐ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

กองปราบผุดไอเดียท าหนังสือเสียงขบวนพยุหยา
ตราทางชลมารค เพื่อคนพกิารทางสายตา 

 

"กองปราบ" จดัท าโครงการจิตอาสา “หนังสือเสียง ขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค เพ่ือคนพิการทางสายตา” เพ่ือผู้

พิการทางสายตากว่า 7 แสนคนในประเทศไทยได้ช่ืนชม

ราชประเพณีอนังดงาม วนันี ้(11 พ.ย.) ท่ี กองปราบปราม 

พล.ต.ต.จิรภพ ภูริ เดช ผบก.ป.กล่าวว่า ในวันท่ี 12 

ธันวาคม นี ้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้มี

โอกาสเฝ้าชมการเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดย

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เน่ืองในพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ซึง่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบือ้งปลาย ถือเป็นประเพณีอนั

งดงามและเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของไทยท่ีสืบ

ทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่ามี

ประชาชนคนไทยผู้ พิการทางสายตากว่า 7 แสนคนใน

ประเทศไทย ท่ีไม่สามารถได้ช่ืนชมราชประเพณีอันงดงาม

ในครัง้นี ้สิ่งเดียวท่ีผู้ พิการทางสายตาจะเข้าถึงบรรยากาศ

และรับรู้ประวัติความเป็นมาประเพณีอนังดงามในครัง้นี ้

ด้วยการรับชมผ่านหนังสือเสียง ทางกองบังคับการ

ปราบปรามจึงได้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต

หนังสือเดซี่  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ พิการทางสื่อ

สิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ปรากฏว่าไม่มี

หนังสือเสียงเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของขบวนพยุ

หยาตราทางชลมารค พล.ต.ต.จิรภพ กล่าวต่อวา่ ด้วยเหตุ

นีท้างกองปราบจึงได้จัดท า โครงการจิตอาสา “หนังสือ

เสียง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพ่ือคนพิการทาง

สายตา” ขึน้มา โดยได้จัดหาหนงัสือเก่ียวกบัประวตัิความ

เป็นมาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปรากฎว่ามี

หนังสือช่ือ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณ

ราชวราราม ซึง่จดัท าโดยคณะสงฆ์วดัอรุณราชวรารามราช

วรมหาวิหาร โดยพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณ

ราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งในเนือ้หาหนงัสือดงักล่าว 

นอกจากจะแสดงขนบธรรมเนียมราชประเพณีในการเสด็จ

พระราชด าเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่

โบราณแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการ

เสด็จพระราชด า เ นินมาบ า เพ็ญพระราชกุศลของ

พระมหากษัต ริ ย์นับแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน  ถือ เ ป็น

เหตุกา ร ณ์ส าคัญในประวัติ ศ าสต ร์ ของชาติ ไ ทย  

พล.ต.ต.จิรภพ กล่าวต่ออีกวา่ ทางกองปราบปรามขอเป็น

ประกายแสงเล็ก ๆ ท่ีได้มีส่วนช่วยให้ผู้ พิการ ทางสายตา

กว่า 7 แสนคน ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองและช่ืนชมพระ

ราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุ

หยาตราทางชลมารคเน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พทุธศกัราช 2562 ในครัง้นี ้ไปพร้อมกบัประชาชนชาวไทย

ทุกคน ภายใต้โครงการจิตอาสา “หนังสือเสียง ขบวนพยุ

หยาตราทางชลมารค เพ่ือคนพิการทางสายตา” โดย

โครงการดงักล่าวยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายผลิตหนังสือ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ พิการทางสื่อ

สิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย(mgronline.com 

88 ธ.ค.62) 



๒๑ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

สธ. เปิดศูนย์ One Stop Service  
คนพกิาร แห่งแรก 

 

สธ. เปิดศนูย์ One Stop Service คนพิการ แห่งแรกท่ี รพ.

ระยอง เลง็ขยายให้ครอบคลมุใน รพ.ศนูย์-รพ.ทัว่ไป อย่าง

น้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่งทัง้ 12 เขตสุขภาพในปี 2563 

เมื่อวนัท่ี 20 ธ.ค. 62 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็น

ประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จใน

โรงพยาบาลระยอง พร้อมมอบขาเทียม แขนเทียม รถเข็น

และเคร่ืองช่วยฟังแก่ผู้ พิการ 153 ราย ว่า กระทรวง

สาธารณสุขให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนพิการและดแูลสขุภาพคนพิการ ทัง้ด้านการสง่เสริม

สุขภาพ การป้องกันรักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ร่วมกบักรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการ

โครงการ “การดูแลสุขภาพคนพิการแบบครอบคลุมเพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดี ปี 2563” ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 เพ่ือให้คนพิการมีสิทธิเข้าถงึและใช้

ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงสวสัดิการ

และความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดร.สาธิต กล่าวตอ่วา่ ในปี 

2563 จะเปิด “ศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลแบบ

เบ็ดเสร็จ” One Stop Serviceให้บริการครอบคลุมทัง้

บริการด้านสขุภาพและสวสัดิการสงัคม เพ่ือให้คนพิการได้

เข้าถงึสิทธิและสวสัดิการของรัฐในการส่งเสริมและพฒันา

คณุภาพชีวิต อาทิ การจดทะเบียนและออกบตัรประจ าตวั

คนพิการ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับความพิการและการ

ปรับตัว การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา 

การฝึกอาชีพ การหาผู้ ช่วยเหลือคนพิการ  " การประเมิน

และฝึกใช้อุปกรณ์เค ร่ืองช่วยคนพิการ  การ รับเบี ย้

สงเคราะห์ การกู้ ยืมกองทุนสนบัสนนุคนพิการ ด าเนินการ

ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป อย่างน้อยเขต

สุขภาพละ 1 แห่งใน 12 เขตสุขภาพ เ ร่ิมแห่งแรกท่ี

โรงพยาบาลระยอง โดย จ.ระยอง มีผู้ พิการมาขึน้ทะเบียน 

16,782คน ร้อยละ 58 เป็นความพิการทางการเคลื่อนไหว 

รองลงมาพิการทางการได้ยินและการมองเห็น " ดร.สาธิต 

กล่าว  ดร.สาธิต กล่าวด้วยว่า นอกจากนี  ้กระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้ลงนามความร่วมมือ

พัฒนาระบบสาธารณสุข กับเขตสุขภาพท่ี 6 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถในการ

จดัการสขุภาพตนเองของประชาชนและชมุชน รองรับพืน้ท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกและพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

ทัง้การพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลรองรับความ

จ าเป็นทางสุขภาพ การท่องเท่ียว สาธารณสุขชายแดน 

รองรับการดูแลผู้ สูงอายุ ผู้ ป่วยเรือ้รังผู้ ด้อยโอกาสทาง

สังคม ลดความเหลื่อมล า้ และการเติบโตสู่สังคมดิจิทัล 

"ประเด็นท่ีจะด าเนินการพัฒนาขับเคลื่อนร่วมกันกับเขต

สุขภาพท่ี 6 มี 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1.การพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ อาทิ อบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ แพทย์

ผ่าตดักระดูกและข้อ แพทย์ศลัยกรรม " รมช.สาธารณสุข 



๒๒ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

กล่าว รมช.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า 2.การพัฒนาระบบ

บริการและระบบส่งต่อ อาทิ ระบบบริการดูแลผู้ สูงอายุ

ระยะยาว พัฒนาห้องปฏิบัติการพิษวิทยา พัฒนาการ

ตรวจสขุภาพในกลุม่เสี่ยงพิเศษ ผู้ท างานในท่ีสงู งานเช่ือม 

จัดระบบทางด่วนรับส่ง-ต่อ ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke-Refer)ภายใน 24 ชั่ว โมง  และ3.การพัฒนา

ถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด การผลิต

แม่พิมพ์ขึน้รูปกายอุปกรณ์ ฯลฯ(bangkokbiznews.com 

20 ธ.ค.62) 
 

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
จัดงานมหกรรมเพื่อคนพิการ 

พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสงัคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน

มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยในงานนีไ้ด้รวบรวม

คนพิการที่มีความสามารถทางด้านอาชีพต่างๆ จากทัว่ทุก

ภาคของประเทศ น าสินค้าทัง้งานฝีมือของตนเอง และ

ผลิตภณัฑ์สินค้าด้านการเกษตรมาแสดงและจัดจ าหน่าย 

ให้กับประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ  พลเอกสิงหา บอกว่า 

นอกจากการเปิดให้คนพิการน าสินค้าต่างๆ มาวาง

จ าหน่ายแล้ว ยัง เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้

แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 

เพ่ือสร้างรายได้อย่างยัง่ยืน ซึง่ภายในงานจะมีการบรรยาย 

, การทอล์คโชว์จากคนพิการท่ีประสบความส าเร็จในด้าน

อาชีพต่างๆ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึงการแสดง

ความสามารถพิเศษต่างๆ และยังมีสถาบันจัดฝึกอบรม

วิชาชีพระยะสัน้ให้คนพิการและผู้ ร่วมงานท่ีสนใจด้วย 

ส าหรับงานนีจ้ัดขึน้ท่ีฮอลล์ 7-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและ

การประชุม อิมแพคเมืองทองธานี โดยงานมี 2 วัน วันนี ้

เป็นวนัสดุท้าย(news.ch7.com 85 ธ.ค.62) 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท เดอะทูแมนโชว์ จ ากัด  ท่ีอยู่  เลขท่ี 
48/459 ซ.33/1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240 ต้องการรับพนักงานแคชเชียร์ จ านวน 4 อัตรา 
ปฏิบัติ งานซอยสุขุม วิท  24 คุณสมบัติ  คนพิการ

ปฏิบัติงานได้ เพศหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี สามารถ
ยืนท างานได้   ชัว่โมง ต้องอ่านออกเขียนได้พูดไทยชดั ไม่
ต้องมีประสบการณ์ ติดต่อ...คณุอภิญญา โทรศพัท์ 081-
8078357  อีเมล์ teptaweepic@gmail.com 

บริษัท เอม็.แอล.ท ีโซลาร์ เอเนอร์จี ้โปรดักส์ 
จ ากัด ท่ีอยู่ 88/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ต้องการรับพนักงานฝ่าย
ผลิต จ านวน 6 อัตรา รายละเอียดงาน ท างานในไลน์
การผลิตฯลฯ คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน เพศ
ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึน้ไป มี
ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ ค่ารถ ค่า
เช่าบ้าน ค่ากะ ค่าอาหาร เบีย้ขยนั ประกันสงัคมฯลฯ ติด
ต่อ... คุณขวัญเรือน ระเมียดดี, คุณฐานวัฒน์ สุขชัยวร
พัฒ น์   โ ท ร ศัพ ท์  038-545001,  038- 545002,  086-

4263515  LINE ID：KHWANRUEAN40 อี เ ม ล์  
tee.thanawat@mlt.co.th 

บริษัท คิว - วันคอร์ปอเรชั่ น จ ากัด  ท่ีอยู่  
55/216 หมู่9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ต้องการรับพนักงานธุรการ จ านวน 2 อัตรา 
รายละเอียดงานท าเอกสารทั่วไป ถ้ามีประสบการณ์ด้าน
การเงิน บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ พิการ

ด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี ไม่
จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีประสบการณ์การท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ ตามกฎหมายก าหนด ติด
ต่อ...คุณเด่นชัย ลาสา โทรศัพท์ 02-5034417-20 แฟกซ์ 
02-5034419 ตอ่ 118 อีเมล์ q1_1982@hotmail.com  

บริษัท ไทยพาฝัน จ ากัด (สาขา พระราม 2 ) 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 111/1-2 หมู่ 5 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  ต้องการรับ
พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน 
ท างานในส่วนผลิต เช่น ติดอุปกรณ์  คัดงาน สัมภาษณ์
ทราบผลทนัที คุณสมบัต ิคนพกิารที่สามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ18 ปีขึน้ไป จบวฒิุการศกึษา
ระดบั ม.3 สวสัดิการ ชุดยูนิฟอร์ม ค่าอาหาร ค่าเบีย้ขยัน 
รถรับ-สง่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต เงินช่วยเหลือ
กรณีต่างๆ ท่องเท่ียวประจ าปีฯลฯ ติดต่อ...ฝ่ายบุคคล 
โทรศัพ ท์  034-880-115-7 แฟก ซ์  034-829-010  อี เมล์  
thitima_parfun_21@trustmail.jobthai.com  

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ 
จ ากัด ท่ีอยู่ 800 หมู่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 80280 ต้องการรับพนักงาน
ธุรการ  จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน งานด้าน
เอกสารและธุรการทั่วไป ติดต่อประสานงานภายในและ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการที่ ช่วยเหลือตนเองได้  เพศชาย/
หญิง อายุระหว่าง 28-15 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-
ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
เป็นอย่างดี มีทัศนคติท่ีดี สวสัดิการ กองทุนประกนัสงัคม 
กองทุนเงินทดแทน ยูนิฟอร์ม รถรับ-ส่ง โบนัสประจ าปี 
ปรับเงินประจ าปี วนัหยดุประจ าปี เงินช่วยเหลือกรณีตา่งๆ 
ติดต่อ. . .คุณชนม์นิภา  แดงกระจ่าง โทรศัพท์ 02 -
9550055 ตอ่ 2089, 090-8809601  
  NIIT Technologies Ltd.  ท่ีอยู่ 1858/17 อาคาร
อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ถนนเทพรัตน บางนา บางนา 
กรุงเทพมหานคร  10260 ต้องการรับพนักงานบัญชี 

จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน Handling Account 
Receivable and Payable /  Handling Purchase for 

mailto:tee.thanawat@mlt.co.th
mailto:q1_1982@hotmail.com
tel:034-880-115-7
mailto:thitima_parfun_21@trustmail.jobthai.com
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company /  General Admin work /  ดู แ ล เ อกส า ร ท่ี
เก่ียวข้อง คุณสมบัติ คนพิการทางการเคล่ือนไหว / 

การได้ยิน  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 10-50 ปี วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดี 
ส ามา รถท า ง าน ร่ วมกับช าวต่ า ง ชาติ ไ ด้ ดี  ห ากมี
ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ  ประกัน
สขุภาพ ประกนัชีวิต วนัหยุดประจ าปี 14 วนัต่อปี ท างาน 
5 วนัต่อสปัดาห์ ฯลฯ ติดต่อ...นายพิชญ์นุช พันธ์ไพศาล  
โทรศัพท์ 085-9182266, 02-6643036 อีเมล์ th.hr@niit-
tech.com 

บริษัท ทปิโก้ เอฟ แอนด์ บี จ ากัด ท่ีอยู่ 90/1 
ม.7 สนับทึบ วงัน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 ต้องการ
รับพนักงานดูแลสวน จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
ท างานท่ี อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา คุณสมบัติ คน
พิการทางการเคล่ือนไหว / การได้ยิน สามารถดูแล
ตนเองได้ เพศชาย อายุระหว่าง 20-50 ปี สามารถอ่าน
ออก-เขียนได้ ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา สวสัดิการ staff party 
การฝึกอบรมในบริษัท ชุดยูนิฟอร์ม ทุนการศึกษาส าหรับ
พนักงาน ประกันสังคม รถรับส่งประจ าทาง วันหยุ ด
พกัผ่อน เงินกู้ ยืม เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เบีย้ขยนั โบนัส
ประจ าปี ฯลฯ ตดิต่อ...คณุธมนพชัร์ แพบวั  035-352434-
7 ตอ่ 3002, 089-0323196  Thamonpatch@tipco.net 

Interthaipharmaceutical Manufacturing Ltd., 
ท่ีอยู่ 1899 ถ.พหลโยธิน (ซ.39) ลาดยาว จตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 ต้องการรับพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน จัดท าเอกสาร , จัดท ารายงาน , แปล
เอกสาร, สรุปเนือ้หาและจัดท า Presentation ท างานวัน 
จ–ศ เวลา 8.00 -17.00 น. คุณสมบัติ  คนพิการที่

ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 22 – 30 
ปี ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา สามารถสื่อสารกบัเพ่ือนร่วมงาน 
และอ่านออก เขียนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้ 

สวสัดิการ ประกันสงัคม ท างานสปัดาห์ละ 5 วนั ประกัน
สุขภาพ ประกันกลุ่ม โบนัสประจ าปี งานเลีย้งสังสรรค์
ประจ าปี กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภาพประจ าปี เงิน
รางวลัพิเศษ ช่วยเหลือคา่อาหาร วนัหยุดพกัร้อน ฯลฯ ติด
ต่อ...    คุณธนภณ โทรศัพท์ 02-9412992 แฟกซ์ 02-
9411308             อีเมล์ hr@pharmaindustries.com  

 

คนพกิารต้องการท างาน 
นางสาวสมจิตร บริรัตน์ วุฒิประถมศึกษาปีท่ี 

6 (ก าลงัศกึษา กศน.ชัน้ ม.1) พิการทางด้านร่างกาย-เดิน
ได้ (นิว้ชีง้อไม่ได้) ต้องการท างานในห้างสรรพสินค้า                
งาน รปภ. งานประชาสัมพันธ์ หรืองานตามความ
เหมาะสม ตดิต่อ...โทรศพัท์ 063-4693779  

นายสนธยา คล่องดี อายุ 17 ปี วุฒกิารศึกษา

ระดับอนุปริญญา เอกสาขาการศึกษาปฐมวัย พิการ
ทางด้านสายตาเลือนราง ต้องการงานด้านฝ่ายผลิต 
ง านตามความ เหมาะสม  มีประสบการณ์  งาน
สายการผลิต  บริการลูกค้าประชาสัมพันธ์   ติดต่อ.. .
โทรศพัท์ 091-0646827, 096-9324605  

นายตุ๋ย สุขส าราญ  อาย ุ14 ปี วุฒปิระถมศกึษา   
ปีท่ี 6 พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตาม
ความเหมาะสม รายได้เป็นรายวัน มีประสบการณ์การ
ท างาน มาก่อน ติดต่อ...โทรศัพท์ 064-6916917 หรือ 
อีเมล์ tuysuksahray@gmail.com 

นางสาวจันทรา  ยิม้ เปีย   อายุ 21 ปี วุฒิ

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการ
งานตามความเหมาะสม ในพืน้ที่พิมลราช บางบัว
ทอง  ติดต่อ. . . โทรศัพท์ 096-712 4 1 หรือ อีเมล์  
thetan1216@gmail.com 
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ชีวิตไม่พร้อม แต่หัวใจไม่แพ้ คมคิด คนพกิารต้นแบบ ปี 2562 

 

เพ่ือเป็นก าลงัใจแก่คนพิการ และองค์กรท่ีสนับสนุนคนพิการ กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) จงึคดัเลือกคนพิการต้นแบบ องค์กรท่ีสนบัสนนุงานด้านคนพิการ 

เพ่ือเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เน่ืองในวันคนพิการสากล ประจ าปี 2562 โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พล.อ.

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นงานท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยผู้มีก าลงัใจต่อสู้  ในความรู้สกึ

เบิกบานท่ีความพยายามได้ประสบผลส าเร็จ อายุ 26 ปี ผู้ช่วยฝ่ายบญัชีเหล่ากาชาด จงัหวดัมกุดาหาร ซึง่พิการตัง้แต่ก าเนิด 

จากโรคกระดูกเปราะ ท าให้เธอต้องนั่งวีลแชร์มาทัง้ชีวิต เล่าว่า แม้จะเป็นคนพิการต้องนั่งรถวีลแชร์อยู่ตลอด แต่ก็มีโอกาส

ท างานเพ่ือสงัคม โดยเฉพาะเวลาเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เหลา่กาชาดก็จะลงพืน้ท่ีช่วยเหลือประชาชน ช่วยกนัคนละไม้ละ

มือเท่าท่ีจะท าได้ อย่างดิฉันท าหน้าท่ีอยู่โรงทาน คอยตอกไข่ใส่กระทะ พยายามท าตวัเองให้มีคณุค่า ได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มี

รอยยิม้ มนัท าให้พวกเราตา่งก็มีความสขุ กวา่จะมาถึงวนันี ้เธอต้องตอ่สู้ ฝ่าฟันไมน้่อย เพราะพ่อแมไ่มค่อ่ยให้ออกจากบ้าน แต่

ด้วยในใจเธอคิดว่า “อยากเปิดโอกาสให้ตวัเอง เพ่ือวนัหนึ่งเราจะมีชีวิตอยู่ต่อได้เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่ ” จึงหาข้อมลูในอินเตอร์เน็ต 

ได้รู้จักมูลนิธิพระมหาไถ่ท่ีเป็นโรงเรียนประจ าของคนพิการ จึงตัดสินใจออกจากบ้านเพ่ือไปเรียน ก่อนมาศึกษาต่อท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ.พิษณโุลก จนจบ “อยากให้สงัคมได้รู้ว่าคนพิการ ก็สามารถท าในสิ่งท่ีมีคณุค่าได้ หากมี

โอกาสและมีสิ่งอ านวยความสะดวก” กล่าวด้วยน า้เสียงสดใส เช่นเดียวกับ นายธนเดช โพธ์ิเงิน อายุ 42 ปี นายกสมาคมคน

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย และประธานสภาคนพิการทุกประเภทจงัหวดัเชียงราย เล่าว่า ผมพิการตัง้แต่

เด็กจากโรคโปลิโอ ครอบครัวผมก็จนเป็นชาวไร่ชาวนามาก่อน แต่อาศยัว่าหัวใจไม่ยอมแพ้ จึ งพยายามศกึษาหาความรู้อยู่

ตลอด จนวนัหนึ่งได้มีโอกาสมาท างานอาสาสมคัรช่วยเหลือคนพิการ ได้เห็นชีวิตและความยากล าบากของคนพิการอื่นๆ จึง

เร่ิมเข้ามาท างานในองค์กรด้านคนพิการในท่ีสุด “โดยรวมถือว่าคุณภาพชีวิตคนพิการดีขึน้กว่าในอดีตมาก เดี๋ยวนีค้นพิการ

สามารถออกมาท างานนอกบ้านได้ ไม่ต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ เก็บตวัอยู่แต่ในบ้าน เพียงขอให้กล้าออกมาออกสู่สงัคม ซึ่ง

ตรงนีย้งัเป็นข้อท้าท้ายท่ีคนพิการสว่นใหญ่ยงักลวั ไมก่ล้าออกจากบ้าน” ธนเดชเลา่(matichon.co.th 86 ธ.ค.62) 



๒๖ 

“ก้อนหิน” มนัจะหนกั ก็ต่อเม่ือเรา “เอาตวัเข้าไปแบก” 
 

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 0 .10 น. – 86.10 น. 
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