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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๑๙    ฉบับที ่  ๐๒   เดอืน  กุมภาพันธ ์  พุทธศักราช    ๒๕๖๓ 
นิทรรศการและหนังสือภาพถ่าย The Fighters Project 

 

ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีหลงัจาก“เดอะ ไฟทเ์ตอร ์โปรเจค” งานนิทรรศการและหนงัสือภาพถ่ายท่ีรวบรวมภาพถ่ายของผู้

พิการสูชี้วิตทัง้6 คน ผ่านเลนสก์ลอ้งของ สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท ์Creative Chairman บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จ ากัดท่ีได้

เปิดตวัไปเมื่อปีท่ีแลว้ อีกทัง้ยงัมีการ Roadshowท่ี Art Space จงัหวดัราชบรุีนัน้ ก็มีผูใ้จบญุหลั่งไหลท าการสั่งซือ้โฟโตบุ้๊คและ

ภาพถ่ายของ 6 นกัสูชี้วิตพรอ้มบริจาคเงิน โดยรายไดท้ัง้หมดหลงัหักค่าใชจ้่ายแลว้รวมทัง้ยอดเงินบริจาคจากการขอร่วมรบั

บริจาคเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 500,000 บาท ซึ่งไดม้อบใหก้ับมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (มพพท.) น าโดย สุภรธรรมมงคล

สวสัดิ์ กรรมการและเลขาธิการ มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย พรอ้มทัง้ยงัมีการจดันิทรรศการภาพถ่ายและหนงัสือ The Fighters 

Project (เดอะ ไฟทเ์ตอรโ์ปรเจค) โดยในครัง้นีจ้ะเป็นครัง้สุดทา้ยของการจัดแสดงท่ีจะจัดขึน้ ณ  Lido Connect (ลิโด ้คอน

เน็คท)์ โดยจะเป็นการน าเสนอนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่ายของผูพิ้การสูชี้วิตทัง้  6 คนไดแ้ก่ เอกชัย วรรณแกว้ 

ศิลปินนกัวาดภาพไรแ้ขน, นอ้งเบส-พีรชัพนาโยธากุล หนุ่มผูม้ีภาวะดาวนซ์ินโดรม เจา้ของกิจการรา้นตดัเสือ้ , นอ้งฝ้าย- บุญ

ธิดา ชินวงษ์ บิวตีบ้ล็อกเกอรผ์ูพิ้การไรแ้ขน, นอ้งธนัย ์ณิชชารีย ์เป็นเอกชนะศกัดิ์ ผูพิ้การไรข้าทัง้สองขา้ง ซึ่งก าลงัศกึษาในรัว้

มหาวิทยาลัย และท างานเป็น “ผู้ส  ารวจความสุข” ท่ีโรงพยาบาล, สุเมตร ธรรมวงศ์มือกลองตาบอดแห่งวงดนตรีได

มอนด ์และ สายสนีุยจ๊์ะนะ นกักีฬาวีลแชรฟั์นดาบทีมชาติไทย ผูข้าพิการทัง้สองขา้ง   
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เปิดรับสมัครคนพกิารเข้าฝึกอบรมคอมพวิเตอร ์เพื่อคนพกิาร 

 
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพกิาร เปิดรับสมัครคนพกิารเข้าฝึกอบรมคอมพวิเตอร ์

1. คุณสมบัต ิ- อายรุะหวา่ง 16 -40 ปี - การศกึษาขัน้ต ่า ป.6 - พิการทางการเคลื่อนไหวแขน,ขาหรือล าตวั ช่วยเหลือ
ตวัเองได ้

2. หลักฐาน - ส  าเนาทะเบียนบา้น 2 ชด - ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชด - ส  าเนาใบรบัรองการศกึษา 2 ชุด  
- ส  าเนาบตัรคนพิการ 2 ชด -รูปถ่ายขนาด 1" หรือ 2 "จ านวน 2 รูป - รูปถ่ายเตม็ตวัแสดงลกัษณะความพิการ 1 รูป 

3. ก าหนดการ รบัสมคัรตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป หมดเขตรับสมัครวันที ่30 เมษายน 2563 จะแจง้รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้
ฝึกอบรมภายหลงั 

4.หลักสูตรการเปิดสอน โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  านักงาน  โปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิก ("มีความรูพื้น้ฐาน
คอมพิวเตอรเ์บือ้งตนั) "ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน" 

5. สถานที่ฝึกอบรม มลูนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ 7817 หมู่ 1 ช.สถานสงเคราะห ์ถ.ติวานนท ์ค.บางตลาด  
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี 11120 โทร.02-582-297 สายรถประจ าทางท่ีผ่าน 32,ปอ.50ร, 

6. ค่าใช้จ่าย –ไมเ่สียค าใชจ้่าย - มีท่ีพกั และอาหาร ให ้มลูนิธิสง่เสริมและพฒันาคนพิการ 

7.ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที ่มลูนิธิส่งเสริมและพฒันาคนพิการ 78/17 หมู ่1 ช.สถานสงเคราะห ์ถ.ติวานนท ์
ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี 11120 โทร.02-582-2897 

รายละเอียดหลักสูตร คอมพิวเตอรส์ านักงาน  คอมพิวเตอรแ์ละ Internet เบือ้งตน้ Word 2016 Excel 2016 
PowerPoint 2016 

คอมพวิเตอรก์ราฟิก Photo Shop cc2017 lllustrator cc2017 Corel Draw 2017 Indesign Skctchup 
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กกท.ดันไอวาสเวิลดเ์กม  
เก็บคะแนนไปพาราลิมปิก 

เ มื่ อ วั น ท่ี  31 ม . ค . 

2563 ท่ี ศู นย์ก า รค้า

เซ็นทรัล  พลาซา  จ.

นค ร ร าชสี ม า  น าย

จุตินันท ์ภิรมยภ์ักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิก

แห่งประเทศไทย และ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่า

ราชการจ.นครราชสีมา พรอ้มดว้ย นายชูเกียรติ สิงหส์ูง 

นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ, นายธชันาถ 

ทองประกอบ ผอ.ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท.ร่วมแถลง

ข่าวความพรอ้มเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 รายการ “ไอวาส 

เวิลด ์เกมส ์2020” (IWAS World Games 2020) ระหว่าง

วันท่ี 20-28 ก.พ.2563 ท่ีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา จ.นครราชสีมา นายจุตินันท ์ภิรมภักดี ประธาน

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย กลา่วว่า “การ

แข่งขันไอวาส เวิลด ์เกมส ์เป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวรายการใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยมีนกักีฬา 

กว่า 1,143 คน จาก 43 ประเทศ ร่วมชิงชัย การท่ีไทยเป็น

เจ้าภาพในปีนี ้ มีประโยชน์อย่างมากทั้งในแง่ของการ

พัฒนานัก กีฬาของเรา ผู้ตัดสิน  และบุคลากร กีฬา 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแข่งขันนีม้ีการเก็บสะสมคะแนน 

แรงคกิ์ง้โลก เพ่ือจัดอันดับนักกีฬาไปพาราลิมปิกเกมส ์

2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก

ของเรามาโดยตลอด โดยมีการเก็บคะเเนน 6 ประเภทกีฬา 

ไดแ้ก่ กรีฑา ว่ายน า้ วีลแชรเ์ทนนิส ยกน า้หนกั วีลแชรฟั์น

ดาบ และการแข่งขัน ไอวาส เวิลด ์เกมส ์ก าหนดจัด 2 ปี

ตอ่ครัง้ โดยครัง้นีท่ี้ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ จดัขึน้เป็นครัง้

ท่ี 7 ก าหนดจัดระหว่างวันท่ี20-28 ก.พ. 2563 โดยมีพิธี

เปิดในวนัท่ี 22 ก.พ. 2563 ท่ีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา จ.นครราชสีมา เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้

การแข่งขันมีทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ใช้สนามแข่งขัน 5 

สนาม ได้แก่ กรีฑา, ว่ายน ้า, จักรยาน, ยิงปืน, วีลแชร์

เทนนิส, วีลแชรบ์าสเกตบอล (3x3) ใชส้นามกีฬาเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา ส่วนกีฬาวีลแชรฟั์นดาบ, ยกน า้หนัก 

แข่ งขัน ท่ี เดอะมอลล์ นครราชสีมา , แบดมินตัน  ท่ี

เทอร์มินอล 21, ปิงปอง ท่ี เซ็นทรัล  และยิงธนู  ท่ีม .

เทคโนโลยีสรุนารี ชิงชยัทัง้สิน้ 554 รายการ จ านวนนกักีฬา

เขา้รว่ม 1,143 คน(naewna.com 2 ก.พ.63) 
 

"เมืองโคราช" จัดกีฬาคนพกิารเคล่ือนไหว 
ชิงแชมป์โลก 

 

ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาคนพิการ

เคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก "ไอวาส เวิลดเ์กมส ์2020" ท่ีเมือง

โคราช ระหว่าง 20-28 ก.พ.นี ้มีนกักีฬาจาก 43 ชาติ รวม 

1,143 ชีวิต ร่วมชิงชัย ดา้น "ประมุขพาราไทย" หวังเป็น

แมทชเ์ก็บแรงคกิ์งโลกของนักกีฬาไทย เพ่ือไปลยุศกึพารา

ลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว  เมื่อวันท่ี 31 ม.ค. ท่ี

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซ่า จ.นครราชสีมา "บิ๊กนิดหน่อย" 
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นายจุตินันท์ ภิรมยภ์ักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิ

มปิกแห่งประเทศไทย และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผูว้่า

ราชการ จ.นครราชสีมา พรอ้มดว้ย นายชูเกียรติ สิงหส์ูง 

นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกัน

แถลงข่าวความพรอ้มเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกีฬาคน

พิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 รายการ "ไอ

วาส เวิลดเ์กมส ์2020" (IWAS World Games 2020) ซึ่ง

จะจัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 20-28 ก.พ.63 ท่ีสนามกีฬาเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา นายจุตินันท ์ภิรม

ภักดี กล่าวว่า การแข่งขัน "ไอวาส เวิลดเ์กมส"์ เป็นการ

แข่งขนักีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวรายการใหญ่ท่ีสดุ

ในโลก มีนกักีฬา กวา่ 1,143 คน จาก 43 ประเทศ ร่วมชิง

ชัย การท่ีไทยเป็นเจา้ภาพในปีนี ้มีประโยชนอ์ย่างมากทั้ง

ในแง่ของการพฒันานกักีฬาของเรา ผูต้ดัสิน และบุคลากร

กีฬา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแข่งขันนี ้มีการเก็บสะสม

คะแนน แรงคกิ์งโลก เพ่ือจัดอนัดบันักกีฬาไปลุยศึกกีฬา

พาราลิมปิกเกมส ์2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง

เป็นเป้าหมายหลักของเรามาโดยตลอด โดยมีการเก็บ

คะเเนนทัง้หมด 6 ประเภทกีฬา ไดแ้ก่ กรีฑา, ว่ายน า้, วีล

แชรเ์ทนนิส, ยกน า้หนกั, วีลแชรฟั์นดาบ และเทเบิลเทนนิส 

ก็หวงัเป็นอย่างย่ิงว่านกักีฬาพาราของไทย จะท าผลงานได้

ดี ส าหรบั "ไอวาส เวิลด ์เกมส"์ ก าหนดจดั 2 ปี ตอ่ครัง้ โดย

ครัง้นีจ้ดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 7 มีพิธีเปิด จะมีขึน้ในวนัท่ี 22 ก.พ.

63 ท่ีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา 

เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป โดยการแข่งขันมีทั้งหมด 11 

ชนิดกีฬา ใชส้นามแข่งขนั 5 สนาม ไดแ้ก่ กรีฑา, ว่ายน า้, 

จักรยาน , ยิงปืน, วีลแชร์เทนนิส, วีลแชร์บาสเกตบอล 

(3x3) ใชส้นามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส่วนกีฬา

วีลแชร์ฟันดาบ , ยกน ้าหนัก  แข่ งขัน ท่ี เดอะมอลล์ 

นครราชสีมา, แบดมินตนั ท่ีเทอรม์ินอล 21, เทเบิลเทนนิส 

ท่ีเซ็นทรลั และ ยิงธนู ท่ี ม.เทคโนโลยีสรุนารี ชิงชยัทัง้สิน้ 

554 รายการ รวมนกักีฬา 1,143 คน(เดลินิวสอ์อนไลน ์31 

ม.ค.63) 
 

สสส. หนุนภาคีเครือข่ายขนส่ง 
มวลชนทุกคนต้องขึน้ได้  

 

สสส. หนุนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนตอ้งขึน้ได ้

อบรมแท็กซี่สาธารณะ ใหบ้ริการคนพิการ-ผูสู้งอายุ ใหม้ี

มาตรฐาน ดแูลอย่างเหมาะสม พรอ้มเสนอกรมขนส่งทาง

บกบรรจุในหลกัสูตรอบรมแท็กซี่ แนะแอปพลิเคชันเรียก

แท็กซี่ควรเพ่ิมฟังกช์ั่นส  าหรบัคนพิการสามารถเรียกแท็กซี่

ท่ีผ่านการอบรมไดง้่ายขึน้ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 ท่ีสภา

คริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวชา้ง) นางภรณี ภู่

ประเสริฐ ผูอ้  านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากร

กลุ่มเฉพาะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

สุขภาพ(สสส.) กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “อนาคตการ

บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่นเพ่ือคนทกุกลุม่” วา่ ปัจจบุนั 

ประชาชนสามารถเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะท่ี

ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เช่ือมต่อไดง้่ายมากขึน้ และมี

ช่องทางอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่ง

สาธารณะไดใ้นหลายรูปแบบ แตอ่ย่างไรก็ตามจากจ านวน

คนพิการ 1.8 ลา้นคน และผูส้งูอายุจ านวน 12 ลา้นคนใน



๕ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

ปัจจุบัน โดยเฉพาะคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลกว่า 1.2 แสนคน ยังเข้าไม่ถึงระบบขนส่ง

สาธารณะทั่วไป เช่น รถประจ าทาง เน่ืองจากมีขอ้จ ากัด

ดา้นการเคลื่อนไหว จึงจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการรถแท็กซี่ แต่ผู ้

ขับแท็กซี่จ  านวนมากยังขาดความเขา้ใจในการใหบ้ริการ

กับคนพิการ และผูสู้งอายุอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะคน

พิการท่ีใช้วีลแชร์ในการเดินทาง ท่ีต้องการรับความ

ช่วยเหลือ เช่น การพยงุ การอุม้ การพบัเก็บวีลแชร ์เป็นตน้ 

ดงันัน้ สสส. จงึสนบัสนนุภาคีเครือข่ายขนสง่มวลชนทกุคน

ต้องขึน้ได้ (T4A) ในการจัดอบรมให้ความรู ้ผู ้ขับแท็กซี่

สาธารณะในช่วงท่ีผ่านมา 4 รุ่น จ านวน 184 คน โดยให้

ความรูเ้บือ้งตน้ในการใหบ้ริการคนพิการ ตัง้แตส่รา้งความ

เขา้ใจ และรูจ้กัลกัษณะของคนพิการประเภทตา่ง ๆ การให้

ความช่วยเหลือและบริการคนพิการในการใชแ้ท็กซี่อย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสม และเตรียมเสนอผลกัดนัใหห้ลกัสตูรการ

อบรมดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการอบรมผูข้ับแท็กซี่ของ

กรมการขนส่งทางบกดว้ย รวมถึงการอบรมแท็กซี่ของ

หน่วยงาน และภาคเอกชนท่ีให้บริการ ก็จะเสนอให้มี

เนือ้หาส่วนนีใ้นการอบรมดว้ย นอกจากนีผู้ใ้หบ้ริการแอป

พลิเคชันเรียกแท็กซี่ท่ีปัจจุบันมีประมาณ 6 รายใหญ่ๆ ท่ี

เป็นท่ีรู ้จักโดยทั่ วไป ควรเพ่ิมฟังก์ชั่ นส  าหรับคนพิการ

สามารถเรียกแท็กซี่ท่ีผ่านการอบรม หรือสามารถใหบ้ริการ

คนพิการ ผูสู้งอายุอย่างเหมาะสมเพ่ิมเติมขึน้ดว้ย  ดา้น

นายสว่าง ศรีสม ผูแ้ทนเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนตอ้ง

ขึน้ได ้กล่าวว่า ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังมีสิ่ง

อ  านวยความสะดวกส าหรับคนพิการตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไม่ เพียงพอ โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงรถโดยสาร

สาธารณะ แมว้่าปัจจุบันจะมีรถเมลช์านต ่าจ านวนกว่า 

500 คันว่ิงให้บริการแล้ว แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการเน่ืองจากมีใหบ้ริการเพียงบางสาย จากทั้งหมด 

113 สาย ใน 8 เขตการเดินรถ นอกจากนี ้รถไฟฟ้ายงัมีไม่

ครอบคลมุในหลายพืน้ท่ี บางสถานียงัไมม่ีสิ่งอ  านวยความ

สะดวก มากกว่ารอ้ยละ 50 ของสถานีมีลิฟตไ์ม่ครบทุก

ทางเขา้ออกท่ีจ าเป็น เป็นตน้ ดงันัน้ แท็กซี่จึงเป็นตวัเลือก

ท่ีส  าคญัส าหรบัคนพิการในการเดินทาง แต่คนพิการก็มกั

ประสบปัญหาในการใชง้านรถแท็กซี่ เช่น วิธีการใหบ้ริการ

ท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีอุปกรณช์่วยอ านวยความสะดวก การ

สนทนาท่ีไม่สรา้งสรรคร์ะหว่างคนขับและผูโ้ดยสารพิการ 

เช่น ปฏิเสธการรับคนพิการอย่างสิน้เชิงหรือไม่เต็มใจ

ใหบ้ริการ รถแท็กซี่มีถงัแก๊ส ท าใหไ้ม่สามารถพบัเก็บรถวีล

แชรไ์ปได ,้ ไม่มีสายรัดวีลแชร ์ไม่รูวิ้ธีพับเก็บรถวีลแชรท่ี์

ถกูตอ้ง ซึง่อาจท าใหร้ถเข็นเสียหายได ้ไม่รูวิ้ธีช่วยพยงุหรือ

อุม้คนพิการ ผูสู้งอายุท่ีถูกตอ้งเสี่ยงต่อการไดร้บับาดเจ็บ

ของคนพิการ และตวัผูข้ับแท็กซี่เอง เป็นตน้ ซึ่งก่อใหเ้กิด

บรรยากาศท่ีกระอกักระอ่วนใจทัง้ 2 ฝ่าย ไมร่บัคนหหูนวก

เน่ืองจากไม่สามารถสื่อสารกันได ้เป็นตน้  “การบริการ

แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่นเพ่ือคนทกุกลุม่ จะช่วยใหค้นพิการ

สามารถใช้รถแท็กซี่ในการเดินทางไดส้ะดวก ปลอดภัย

และสบายใจมากย่ิงขึน้ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคก์ารสรา้ง

ความตระหนักรูด้า้นการให้บริการแก่คนพิการผู้สูงอายุ 

และเพ่ือสื่อสารสังคมในประเด็นการเขา้ถึงระบบขนส่ง

สาธารณะแก่ผู ้ ให้บริ การรถแท็กซี่ ส าธารณะผ่ าน

แอปพลิเคชั่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดบริการในระบบขนส่งท่ี

รบัผิดชอบต่อสังคมของคนพิการและผูส้งูอายุ” นายสว่าง 

กล่าว ทั้งนี ้ปัจจุบันมีผู ้ใหบ้ริการผ่านแอปพลิเคชันเรียก

แท็กซี่ ท่ีมีฟังก์ชั้น ส  าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อาทิ 

GRAB TAXI , THAIDEE APPLICATION เป็นตน้ 
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ไทย เล่ือน เป็นเจ้าภาพจัด กีฬาผู้พกิารทางการ
เคล่ือนไหวชิงแชมป์โลก 

 

เ พ่ือความปลอดภัยของนักกีฬา 1,143 คน จาก 43 

ประเทศทั่วโลก สหพันธ์กีฬาผูพิ้การทางการเคลื่อนไหว

โลก (ไอวาส) ประกาศเลื่อน การแข่งขัน “ไอวาส เวิลด ์

เกมส ์2020” กีฬาผูพิ้การทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 

ท่ีจังหวัดนครราชสีมา ออกไป จากเดิมท่ีจะแข่งขันวันท่ี 

20-28 ก.พ.63 ไปเป็นวนัท่ี 2-9 เม.ย.63 แทน มร.รุดดี ้ฟาน 

เดน อลับีลีย ์ประธานไอวาส หวงัว่า ปัญหาไวรสั จะทุเลา

ลงในอีก 2 เดือนขา้งหนา้ เพจเฟซบุ๊ค กองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย แจง้ว่า ไวรสัโคโร

น่า ส่งผลท าใหต้อ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาผูพิ้การทางการ

เคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก “ไอวาส เวิลด ์เกมส ์2020” ท่ี จ.

นครราชสีมา ออกไปเป็นเดือนเม.ย.นี ้โดย มร.รุดดี ้ฟาน 

เดน อัลบีลีย์ ประธานสหพันธ์กีฬาผู้พิการทางการ

เคลื่อนไหวโลก (ไอวาส) มีหนังสือ ประกาศเลื่อน การ

แข่งขนั ไอวาส เวิลด ์เกมส ์กีฬาผูพิ้การทางการเคลื่อนไหว

ชิงแชมป์โลก 2020 ออกไป จากเดิมท่ีจะแข่งขันวนัท่ี 20-

28 กมุภาพนัธ ์63 ไปเป็นวนัท่ี 2-9 เมษายน แทน เพ่ือไมใ่ห้

สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา ท่ีก าลังแพร่ระบาดในหลาย

ประเทศ มีผลกระทบต่อนกักีฬาทัง้ 43 ประเทศ ท่ีเขา้ร่วม

การแข่งขัน ม.ร.รุดดี ้หวงัว่า ปัญหาไวรสัจะทุเลาลงในอีก 

2 เดือนขา้งหนา้ และไอวาส เวิลด ์เกมส ์2020 จะกลบัมา

ด าเนินการแข่งขันอีกครัง้ ในวันท่ี 2-9 เมษายน 2563 ท่ี

จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย ตามเดิม ส าหรบั ไอวาส 

เวิลด ์เกมส ์2020 มี 43 ประเทศจากทั่วโลกตอบรบัเขา้รว่ม

แข่งขนั ชิงชยัทัง้สิน้ 554 รายการ จาก 11 ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ 

กรีฑา ว่ายน ้า จักรยาน ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์

บาสเกตบอล (3x3) วีลแชรฟั์นดาบ ยกน า้หนกั แบดมินตนั 

เทเบิลเทนนิส และ ยิงธน ูมีนกักีฬาเขา้ร่วมกวา่ 1,143 คน 

รวมทั้งยังเป็นการเก็บสะสมคะแนน แรงค์กิ ้งโลก 6 

ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน ้า วีลแชร์เทนนิส ยก

น า้หนัก วีลแชรฟั์นดาบ และเทเบิลเทนนิส เพ่ือจัดอนัดับ

นักกีฬาไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมส ์2020 ท่ีกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น (khaosod.co.th 9 ก.พ.63) 

 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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รัฐ West Virginia เตรียมให้คนพกิารโหวตเลือก
ประธานาธิบดผ่ีานสมารท์โฟนได้ 

 

ขณะนี ้เขา้สู่ฤดูกาลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แลว้ 

โดยรัฐ West Virginia จะเป็นรัฐแรกของสหรัฐฯท่ีให้ผู ้

พิการโหวตลือกตัง้ประธานาธิบดีผ่านสมารท์โฟนได้ Jim 

Justice ผูว้่าการรัฐ West Virginia สังกัดพรรครีพับลิกัน 

เตรียมลงนามในกฎหมายท่ีให้แต่ละรัฐจัดท าการโหวต

เลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ให้ผู ้มีสิทธ์ิเลือกตั้งท่ีเป็นผู้

พิการใหส้ามารถโหวตผ่านมือถือได  ้ก่อนหนา้นี ้รฐั West 

Virginia เคยทดลองใชก้ารเลือกตัง้ออนไลนม์าแลว้ในการ

เลือกครัง้กลางเทอม โดยใชบ้ริการของบริษัทสตารต์อัพ 

Voatz ซึง่ Mac Warner เลขาธิการรฐัระบวุา่คราวนีก้็จะใช้

บริการ Voatz หรือแอปอื่นท่ีคลา้ยกันให้เป็นทางเลือกท่ี

ง่ายขึ ้น  มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของการใช้

เครื่องมือออนไลนใ์นการโหวตเลือกตัง้ เพราะเกรงว่าการ

ลงคะแนนออนไลน์ทุกประเภทจะเพ่ิมความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัยโดยไม่จ าเป็น แต่ Warner ท่ีสนับสนุน

กฎหมายนีร้ะบุว่าการโหวตออนไลน ์สามารถใหส้ิทธ์ิใน

การโหวตแก่คนพิการท่ีมีโอกาสยากจะออกไปลงคะแนน

เสียง(blognone.com 4 ก.พ.63) 

 

จ.ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

วันนี  ้(4 กุมภาพันธ์ 2563) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่า

ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ต รั ง  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจ าจังหวัดตรัง  ครั้ง ท่ี  1/2563 ณ  ห้องพระ

ยารษัฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง รองผูว้่าราชการจังหวัด

ตรัง  กล่าวว่า  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพคนพิการประจ าจงัหวดั จะไดก้ าหนดแผนส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพคนพิการจงัหวดั ยุทธศาสตร ์โครงการ

การด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชี วิตคนพิการในจังหวัด  ให้สอดคล้องกับ

แผนพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยบูรณาการ

ใหเ้ขา้กับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตรวจสอบ ติดตามสิทธ์ิและสวสัดิการ

ความช่วยเหลืออื่น ตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจน การ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ รวมถึงพิจารณา

กลั่นกรองและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัแผนงาน โครงการและ

การขอกูยื้มเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดแูล

คนพิการ ดว้ย(thainews.prd.go.th/มลูนิธิพฒันาคนพิการ

ไทย 4 ก.พ.63) 

https://www.blognone.com/node/114490
https://www.blognone.com/node/114490
https://www.blognone.com/node/109294
https://www.blognone.com/node/109294
https://www.blognone.com/node/109294
https://www.blognone.com/node/109294
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ใส่มอเตอรต์ดิสปีดให้วีลแชร ์ผู้พกิาร-สูงวัย  
ใช้ชีวิตนอกบ้าน 

ขอ้มูลจากส านักงาน

สถิติแห่งชาติ ระบุว่า 

คนพิการในประเทศ

ไทยมีประมาณ 3.7 

ล้ า น ค น   ขณ ะ ท่ี

ตั ว เ ล ข ผู้ สู ง อ า ยุ  

พบว่ามีกว่า 11 ลา้น

คน และก าลังเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ท าใหไ้ทยเป็นสังคม

ผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ จะดีแค่ไหนหากประชากรทัง้สอง

กลุ่มนี ้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันไดด้้วยตนเอง ลดการ

พึ่งพาการช่วยเหลือจากคนในครอบครวัซึ่งเป็นวยัแรงงาน

...? และน่ีคือนวตักรรมท่ีจะช่วยใหก้ารใชชี้วิตประจ าวัน

นอกบา้นของผูพิ้การและสูงวัย เป็นเรื่องง่ายและสะดวก

ย่ิงขึน้  “ปลั๊ก แอนด ์โก วีลแชร”์ (Plug & Go Wheelchair) 

ท่ีไดร้บัการการนัตีจาก 3 รางวลั คือ รางวลัเหรียญเงิน ใน

สาขาวิศวกรรมการแพทย ์และอุปกรณส์ าหรับคนพิการ , 

รางวลัพิเศษ (Special Award) จากเวทีประกวดนวตักรรม

และสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครัง้ท่ี 40 (40th International 

Exhibition of Inventions of Geneva) ณ เมือง เจ นีวา 

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์และลา่สดุ สามารถควา้รางวลัรอง

ชนะเลิศอนัดบั 2 จากเวทีประกวดนวตักรรมผูส้งูอายุและ

คนพิการ (Thailand Friendly Design Expo 2019) นาย

เมธาสิท ธ์ิ เกียรติ์ชัยภา นักศึกษาชั้นปี ท่ี  4 ภาควิชา

วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล  คณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ตัวแทนทีมพัฒนา

นวตักรรม กล่าวว่า ปลั๊ก แอนด ์โก วีลแชร ์เป็นนวตักรรม

ลอ้เสริมมอเตอร ์ท่ีช่วยเร่งสปีดวีลแชรใ์หข้บัเคลื่อนไดง้่าย

และสะดวกย่ิงขึ ้น เพียงแค่เ ช่ือมล้อเสริมเข้ากับคาน

อะลูมิเนียมใต้วีลแชร ์และกดปุ่ มสตาร์ตท่ีแผงควบคุม 

พรอ้มออกแรงบิด ก็จะช่วยใหผู้ส้งูอายแุละผูพิ้การสามารถ

เริ่มตน้ใชชี้วิตหรือหาประสบการณน์อกบา้นไดอ้ย่างมั่นใจ 

อีกทั้ ง ไม่ เห น่ือยล้าแม้เส้นทางจะข รุขระหรื อลาด

ชนั นวตักรรมชิน้นี ้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ 

คานแนวนอนใตวี้ลแชร ์เป็นคานอะลมูิเนียมส าหรบัติดตัง้

ใตวี้ลแชร ์เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อกับหัวลากลอ้มอเตอร์, 

หวัลากลอ้มอเตอร ์เป็นลอ้เสริมท่ีมาพรอ้มความสามารถ

ในการขับข่ีด้วยความเร็ ว ท่ี  23 กิ โลเมตรต่อชั่ วโมง 

แบตเตอรี่ ท่ีช่ วยให้วีลแชร์สามารถว่ิงได้ไกลถึง  18 

กิโลเมตรต่อการชารจ์หนึ่งครัง้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง คาน

แนวตัง้ส  าหรบัเช่ือมต่อกบัคานแนวนอนใตวี้ลแชร ์ท่ีผูป่้วย

ส ามา ร ถ ติ ด ตั้ ง ไ ด้ด้ว ย ตน เ อ ง ใ น  6  วิ น า ที  แ ล ะ

คอนโทรลเลอรค์วบคมุทิศทางใน 3 ระดับคือ เดินหนา้-อยู่

กับท่ี-ถอยหลงั นอกจากนี ้ทีมวิจัย ซึ่งมี ผศ.ดร.บรรยงค ์

รุ่งเรืองด้วยบุญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ

ออกแบบและพัฒนาต้นแบบทาง วิศวกรรมอย่ า ง

ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ( CED2 )  แ ล ะ หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า

วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล  คณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นท่ีปรกึษา ยงัไดน้  าหลกัการรี

ดีไซน ์(Redesign) หรือการออกแบบใหม่มาประยุกตใ์ช้ 

โดยเลือกใชว้สัดอุะลมูิเนียมทดแทนการใชเ้หลก็ ใน 2 สว่น

คือ คานอะลมูิเนียมใตวี้ลแชร ์และอปุกรณเ์ช่ือมตอ่หวัลาก

ลอ้มอเตอร ์เพ่ือใหน้วตักรรมมีน า้หนักเบา ลดการใชแ้รง

ของผู้ใช้งาน ควบคู่ ไปกับการลดต้นทุนการพัฒนา

นวตักรรม โดยปลั๊ก แอนด ์โก วีลแชร ์สามารถใชต้ิดตัง้กบั

วีลแชรค์นัเดิมท่ีใชง้านอยู่แลว้ไดท้ันที และถอดประกอบ

ง่ายในกรณีท่ีตอ้งขนยา้ย นวตักรรมชิน้นีม้ีตน้ทุนการผลิต
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ราว 20,000 บาท และได้รับการจดสิทธิบัตรในนาม 

“มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร”์ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ นับเป็น

นวตักรรมท่ีลดขอ้จ ากัดในการด าเนินชีวิต เพ่ือใหผู้พิ้การ

หรือผูสู้งอายุสามารถพึ่งพาตนเองไดม้ากท่ีสุด ซึ่งจะช่วย

สร้างคุณค่าทางจิตใจและยกระดับคุณภาพชีวิต ให้

สามารถฟ้ืนฟูร่างกายได้เร็วขึ ้นในอนาคต (เดลิ นิวส์

ออนไลน ์2 ก.พ.63) 

 

คนพกิาร มีความรักไม่ได้หรือ? 

 

ช่วงนีไ้ปไหนมาไหนใส่หนา้กากกันนะคะ ลา้งมือใหบ้่อย

กว่าเดิมสักหน่อย ค่อยๆ ติดตามข่าว อย่าเพ่ิงเอาแต่

แชร์ๆ ๆๆๆ อ่านใหจ้บ แลว้คิดก่อนสกันิด จะไดไ้ม่ส่งข่าว

ผิดๆ ตามไปหลอนชีวิตใครต่อใคร รวมทัง้ตวัเรา รา่งกายก็

ดแูลกนัไป ปัญหาหวัใจสง่มาทางนี ้เป็นท่ีท่ีสขุก็เล่า เศรา้ก็

ฟ้องกนัไดเ้สมอนะคะ “สวสัดีคะ่พ่ีออ้ย หนูเป็นคนพิการค่ะ 

ค าถามคือ คนพิการมีความรกั ผิดดว้ยหรือท่ีอยากไดใ้คร

สกัคนมาดแูล ในขณะท่ีญาติเราดแูลเราไดแ้ค่เรื่องหาขา้ว

ใหกิ้น แต่ถา้เป็นแฟนเขายงัพาเราไปเท่ียว พาอาบน า้ ใน

เรื่องความรกัไมม่ีใครประสบความส าเรจ็ไปหมดแมก้ระทั่ง

คนปกติหนูรู ้เวลาหนูรักใครทุ่มใหห้มด ความรูส้ึกนะคะ 

ไมใ่ช่เงินทอง หนไูมม่ีเงินคะ่ เพราะตกงาน เม่ือก่อนท างาน 

แต่ตอ้งลาออกเพ่ือเอาเงินประกันการท างานสะสมมาใช้

หนี ้ญาติๆ ตราหนา้หนูว่าอยากจะมีแฟนอะไรนักหนา ก็

แค่อยากมีรักดีๆ หนูผ่านชีวิตครอบครัวมาเยอะ จนมีลูก 

ครัง้หนึ่งตอ้งเลิกรากบัพ่อเขาไป เพราะไม่ไหวท่ีตอ้งหาเงิน

มาประกนัตวัในขอ้หาเมาแลว้ขบั แถมเสพยา ชีวิตตอ้งจบ

ท่ีความตายใช่ไหมคะ มนัถงึจะหมดทุกข์” ไม่มีใครดอ้ยค่า

เกินกว่าจะมีความรกัค่ะ ต่อใหเ้รามีไม่เหมือนใคร แต่ใช่ว่า

จะสขุนอ้ยไปกว่าใครน่ีนา อยากมีความรกัไม่ผิดค่ะ ใครก็

อยากมีความรักดีๆ ทั้งนั้น แต่ถ้าคิดหวังว่าจะมีคนรัก 

เพ่ือใหเ้ขาฟูมฟักดูแล อยู่กันจนแก่เฒ่า พาเราเขา้หอ้งน า้ 

เก็บเงินสักกอ้นเอาไวจ้า้งพยาบาลดูแล อาจจะเป็นไปได้

มากกว่า เอาจริงๆ นะ มีคนรกั ตอ้งมีทัง้ความ “อยากให”้ 

ไมใ่ช่ “อยากได”้ จากเขาแตเ่พียงผูเ้ดียว ในฐานะท่ีฟังเรื่อง

ความรักของผูค้นใน Club Friday มา 15 ปี คนรักกันใน

วนันี ้ไม่ไดก้ารนัตีว่าเขาจะดีแบบนีไ้ปตลอดชีวิต รกัแทน้่ะ

มี แค่บางทีอาจไม่ไดเ้กิดกบัเรา ก่อนจะไปหวงัจากใครเขา 

หวงัจากตวัเรา พึ่งพาและดูแลตวัเราเท่าท่ีเป็นไปไดด้ีกว่า 

การท่ีคนรอบตัวหรือญาติๆ ตราหนา้หนู ก็ตอ้งดูท่ีเจตนา

ของเขาเหมือนกันนะ นอ้งบอกว่า ผ่านชีวิตครอบครัวมา

เยอะ แปลว่าญาติๆ ก็เห็นการใชชี้วิตคู่ แต่ละครัง้ท่ีพังลง

เรื่อยๆ จนเริ่มรูส้ึกว่า หรือนอ้งไม่ควรตัง้หนา้ตัง้ตาท่ีจะหา

แฟนแต่อย่างเดียว และคิดว่า “แฟน” จะเป็นศูนย์รวม

ความสขุ เอาแค่คบใครแลว้ไม่ทุกข ์ก็ถือว่าบุญแลว้นะ ไม่

เก่ียวกับพิการ หรือไม่พิการ นอ้งเคยท างานได ้แค่ติดหนี้

จนต้องลาออกเพ่ือเอาเงินประกันสะสมมาใช้ ควรใช้

ช่วงเวลานี ้หางานหาการท า พึ่งพาตัวเองให้ได ้“แฟน” 

นานๆมาที ขอใหด้ี อย่ามาแบบถ่ีๆ แต่ไม่จริงใจ เลือกใคร

แบบใช้ทั้งใจและสติ ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาหาใครท่ีเราจะ

พึ่งพาเขาไดแ้ต่เพียงอย่างเดียว ท่ีส  าคญั นอ้งมีลูกนะ คน
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เป็นแม่เมื่อมีลูกได้ ต้องดูแลเขาให้ได้ไม่ใช่ให้เขาคือ

ผลผลิตท่ีเกิดมาจากความผิดพลาด หรือความประมาทใน

การเลือกพ่อ ความรกัรอไดค้ะ่ ถา้มีแลว้ไมด่ี มีเขาแลว้เหงา

กว่าโสด มนัโหดรา้ยกว่า ใชเ้วลา “ดูใจ” ใหน้าน จะไดไ้ม่

ตอ้งทรมานกับการ “ท าใจ” ซึ่งนานกว่า แถมตอ้งหาเงิน

ประกันตัวเขาอย่างท่ีนอ้งเจอ ในค าว่า “เรา” มันมีค  าว่า 

“ฉัน” และ “เธอ” อยู่ในนั้น ถ้าแฟนท่ีรัก ใช้ค  าว่า “เรา” 

ต่อไปไม่ไดจ้ริงๆ “เธอ” เดินจากไป “ฉัน” ยังตอ้งอยู่ใหไ้ด้

ค่ะ คนทุกคนมีความทุกข์เป็นของตัวเอง วันท่ียังมีลม

หายใจ ถือว่าน่ีคือของขวญัย่ิงใหญ่ ท่ีเราตอ้งใชข้องขวญั

หรือใช ้“เวลา” นีใ้หคุ้ม้กบัการมีชีวิต ความรกัจากใครๆ ไม่

ว่าจะเป็นรกัท่ีดีหรือไม่ดี แต่รกัท่ีมี และไม่ควรหายไป คือ

ความรกัในตวัเราเองค่ะ ถา้รกัคนอื่นแลว้ท าใหเ้ราเจ็บ รกั

ตวัเองจะท าใหเ้รารอด กอดลูกใหแ้น่นๆ ไม่มีแฟนมาดแูล 

ก็ใชส้องมือแมนี่ด้แูลลกูใหด้ีท่ีสดุคะ่(ไทยรฐั 1 ก.พ.63) 
 

ผู้ว่าฯ กทม.น าทัพขับเคล่ือนกรุงเทพฯ  
สู่เมืองอารยสถาปัตย ์

 

ผูว้่าฯ กทม. "อศัวิน ขวญัเมือง" น าทพัขบัเคลื่อนกรุงเทพฯ 

สู่เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล 

พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร สั่ง

การใหห้น่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เร่งปรับปรุง

และพฒันาอารยสถาปัตย ์หรือการออกแบบท่ีเป็นมิตรกบั

คนทั้งมวล (Friendly Design) โดยการจัดท าสิ่งอ  านวย

ความสะดวกตา่งๆ ส  าหรบัคนทกุเพศ ทกุวยั และทกุสภาพ

รา่งกาย โดยเฉพาะผูส้งูอายุ ผูพิ้การ ครอบครวัท่ีมีเดก็เล็ก 

และคนท่ีใช้รถเข็น ใหส้ามารถเขา้ถึงตึกอาคาร สถานท่ี 

แหล่ งท่ อ ง เ ท่ี ยว  และบริ การสาธารณะต่ า งๆ  ใ น

กรุงเทพมหานครไดโ้ดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็น

ธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม เพ่ือเตรียมพรอ้มรองรบัสงัคมผู้

สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผูพิ้การ และร่วม

ขบัเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองท่องเท่ียวเพ่ือ

คนทัง้มวล ลา่สดุ เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม ท่ีผ่านมา เครือข่าย

มนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ น าโดย กฤษนะ  ละไล 

ประธานมลูนิธิอารยสถาปัตยเ์พ่ือคนทัง้มวล ไดเ้ขา้พบผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เ พ่ือน าเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือการจัดท าสิ่ง

อ  านวยความสะดวกส าหรับคนทั้งมวล เพ่ือยกระดับ

กรุงเทพมหานครสูค่วามเป็นเมืองอารยสถาปัตย ์(Friendly 

Design City for All) ท่ีพรอ้มรองรบัสงัคมผูส้งูวยั ส่งเสริม

สิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการและมนุษยล์อ้ 

รวมพลังขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่เป้าหมายเมืองท่องเท่ียว

เพ่ือคนทัง้มวลท่ีโดดเด่นชัดเจนอีกแห่งหนึ่งในเวทีโลกยุค

ปัจจุบัน  “ผมได้สั่ งการให้ฝ่ ายโยธาของ กทม.และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รบัไปด าเนินการในการปรบัปรุงและ

พัฒนาสิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาด หอ้ง

สขุา ฟตุบาททางเดินเทา้ ไปจนถงึแหลง่ท่องเท่ียวตา่งๆ ใน

กรุงเทพมหานคร ให้มีอารยสถาปัตย์เพ่ืออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่บรรดาผูส้งูอาย ุผูพิ้การ และคนที่ใชร้ถเข็น ให้

ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ส ถ า น ท่ี แ ล ะ บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ  ใ น

กรุงเทพมหานครไดอ้ย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยใหเ้ริ่ม

ลงมือท าทันที” ผูว้่าฯ กทม. กล่าวภายหลังเป็นประธาน
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ก า ร ป ร ะ ชุ ม ขั บ เ ค ลื่ อ น อ า ร ย ส ถ า ปั ต ย์ ใ น

กรุงเทพมหานคร  พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวดว้ยว่า ตนและ

เครือข่ายมนษุยล์อ้ทตูอารยสถาปัตยจ์ะรว่มลงพืน้ท่ีส  ารวจ

เส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวลในจุดน าร่อง คือ 

บริเวณคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร-สัมพันธวงศ ์และจะ

ขยายผลไปยงัเขตตา่งๆ ทั่วทัง้ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการปรบัปรุงและพฒันาใหก้รุงเทพมหานคร

เป็นเมืองท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวล สามารถรองรับการ

เดินทางมาเยือนของนักท่องเท่ียวไดทุ้กกลุ่มวัย และทุก

สภาพร่างกาย ให้ทุกคนมีความสะดวกสบาย และ

ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีงาม

ใหแ้ก่ประเทศชาติ และสรา้งประโยชนส์ขุในสงัคมไดอ้ย่าง

เสมอภาคเท่าเทียมกนัผูส้ื่อข่าวรายงานว่า ภายหลงัจากท่ี

ผูว้่าฯ กทม.ไดส้ั่งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปปรบัปรุง

สถานท่ี และบริการต่างๆ ใหม้ีอารยสถาปัตยท่ี์สามารถ

รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู ้พิการท่ีใช้รถเข็นได้

โดยสะดวก และปลอดภัย จุดแรกท่ีมีการเริ่มด าเนินการ

ในทนัที คือ บริเวณสี่แยกพาราไดซพ์ารค์ เขตประเวศ ซึง่มี

ทางลาดขึน้ลงฟุตบาทตรงป้อมต ารวจ แต่ปรากฏว่ามีป้าย

บอกเขตปักลงตรงกลางทางลาด ท าใหร้ถเข็นไม่สามารถ

ใช้ทางลาดตรงจุดนั้นได้ ฝ่ายโยธาของ กทม.จึงได้ส่ง

เจา้หนา้ท่ีมาด าเนินการแกไ้ข ดว้ยการขยับป้ายไปอยู่ใน

จดุท่ีเหมาะสม ไม่ขวางทางลาดอีกต่อไป จากนีไ้ป จะมีอีก

หลายจุดน าร่องท่ีผูว้่าฯ กทม.ไดส้ั่งการใหห้น่วยงานของ 

กทม.เร่งด าเนินการปรับปรุง แกไ้ข และพัฒนาใหท้ั่วทุก

พืน้ท่ีใน กทม.เมืองหลวงของไทย มีอารยสถาปัตย ์หรือ 

Friendly Design เ พ่ือการ เข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย 

ปลอดภยั ดว้ยความใสใ่จคนทัง้มวล(komchadluek.net 2 

ก.พ.63) 

สสส. หนุนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้อง
ขึน้ได้ อบรมแทก็ซี่ ให้บริการคนพกิาร-ผู้สูงอายุ 

  

สสส. หนุนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนตอ้งขึน้ได ้

อบรมแท็กซี่สาธารณะ ใหบ้ริการคนพิการ-ผูสู้งอายุ ใหม้ี

มาตรฐาน ดแูลอย่างเหมาะสม พรอ้มเสนอกรมขนส่งทาง

บกบรรจุในหลกัสูตรอบรมแท็กซี่ แนะแอปพลิเคชันเรียก

แท็กซี่ควรเพ่ิมฟังกช์ั่นส  าหรบัคนพิการสามารถเรียกแท็กซี่

ท่ีผ่านการอบรมไดง้่ายขึน้ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 ท่ีสภา

คริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวชา้ง) นางภรณี ภู่

ประเสริฐ ผูอ้  านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากร

กลุ่มเฉพาะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

สุขภาพ(สสส.) กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “อนาคตการ

บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่นเพ่ือคนทกุกลุม่” วา่ ปัจจบุนั 

ประชาชนสามารถเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะท่ี

ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เช่ือมต่อไดง้่ายมากขึน้ และมี

ช่องทางอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่ง

สาธารณะไดใ้นหลายรูปแบบ แตอ่ย่างไรก็ตามจากจ านวน

คนพิการ 1.8 ลา้นคน และผูส้งูอายุจ านวน 12 ลา้นคนใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลกว่า 1.2 แสนคน ยังเข้าไม่ถึงระบบขนส่ง

สาธารณะทั่วไป เช่น รถประจ าทาง เน่ืองจากมีขอ้จ ากัด

ดา้นการเคลื่อนไหว จึงจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการรถแท็กซี่ แต่ผู ้
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ขับแท็กซี่จ  านวนมากยังขาดความเขา้ใจในการใหบ้ริการ

กับคนพิการ และผูสู้งอายุอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะคน

พิการท่ีใช้วีลแชร์ในการเดินทาง ท่ีต้องการรับความ

ช่วยเหลือ เช่น การพยงุ การอุม้ การพบัเก็บวีลแชร ์เป็นตน้ 

ดงันัน้ สสส. จงึสนบัสนนุภาคีเครือข่ายขนสง่มวลชนทกุคน

ต้องขึน้ได้ (T4A) ในการจัดอบรมให้ความรู ้ผู ้ขับแท็กซี่

สาธารณะในช่วงท่ีผ่านมา 4 รุ่น จ านวน 184 คน โดยให้

ความรูเ้บือ้งตน้ในการใหบ้ริการคนพิการ ตัง้แตส่รา้งความ

เขา้ใจ และรูจ้กัลกัษณะของคนพิการประเภทตา่ง ๆ การให้

ความช่วยเหลือและบริการคนพิการในการใชแ้ท็กซี่อย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสม และเตรียมเสนอผลกัดนัใหห้ลกัสตูรการ

อบรมดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการอบรมผูข้ับแท็กซี่ของ

กรมการขนส่งทางบกดว้ย รวมถึงการอบรมแท็กซี่ของ

หน่วยงาน และภาคเอกชนท่ีให้บริการ ก็จะเสนอให้มี

เนือ้หาส่วนนีใ้นการอบรมดว้ย นอกจากนีผู้ใ้หบ้ริการแอป

พลิเคชันเรียกแท็กซี่ท่ีปัจจุบันมีประมาณ 6 รายใหญ่ๆ ท่ี

เป็นท่ีรู ้จักโดยทั่ วไป ควรเพ่ิมฟังก์ชั่ นส  าหรับคนพิการ

สามารถเรียกแท็กซี่ท่ีผ่านการอบรม หรือสามารถใหบ้ริการ

คนพิการ ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมเ พ่ิมเติ มขึ ้นด้วย 

ดา้นนายสว่าง ศรีสม ผูแ้ทนเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคน

ตอ้งขึน้ได ้กล่าวว่า ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังมี

สิ่งอ  านวยความสะดวกส าหรับคนพิการตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไม่ เพียงพอ โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงรถโดยสาร

สาธารณะ แมว้่าปัจจุบันจะมีรถเมลช์านต ่าจ านวนกว่า 

500 คันว่ิงให้บริการแล้ว แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการเน่ืองจากมีใหบ้ริการเพียงบางสาย จากทั้งหมด 

113 สาย ใน 8 เขตการเดินรถ นอกจากนี ้รถไฟฟ้ายงัมีไม่

ครอบคลมุในหลายพืน้ท่ี บางสถานียงัไมม่ีสิ่งอ  านวยความ

สะดวก มากกว่ารอ้ยละ 50 ของสถานีมีลิฟตไ์ม่ครบทุก

ทางเขา้ออกท่ีจ าเป็น เป็นตน้ ดงันัน้ แท็กซี่จึงเป็นตวัเลือก

ท่ีส  าคญัส าหรบัคนพิการในการเดินทาง แต่คนพิการก็มกั

ประสบปัญหาในการใชง้านรถแท็กซี่ เช่น วิธีการใหบ้ริการ

ท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีอุปกรณช์่วยอ านวยความสะดวก การ

สนทนาท่ีไม่สรา้งสรรคร์ะหว่างคนขับและผูโ้ดยสารพิการ 

เช่น ปฏิเสธการรับคนพิการอย่างสิน้เชิงหรือไม่เต็มใจ

ใหบ้ริการ รถแท็กซี่มีถงัแก๊ส ท าใหไ้ม่สามารถพบัเก็บรถวีล

แชรไ์ปได ,้ ไม่มีสายรัดวีลแชร ์ไม่รูวิ้ธีพับเก็บรถวีลแชรท่ี์

ถกูตอ้ง ซึง่อาจท าใหร้ถเข็นเสียหายได ้ไม่รูวิ้ธีช่วยพยงุหรือ

อุม้คนพิการ ผูสู้งอายุท่ีถูกตอ้งเสี่ยงต่อการไดร้ับบาดเจ็บ

ของคนพิการ และตวัผูข้ับแท็กซี่เอง เป็นตน้ ซึ่งก่อใหเ้กิด

บรรยากาศท่ีกระอกักระอ่วนใจทัง้ 2 ฝ่าย ไมร่บัคนหหูนวก

เ น่ื อ ง จ า ก ไ ม่ ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั น ไ ด้  เ ป็ น ต้ น 

“การบริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่นเพ่ือคนทกุกลุม่ จะช่วย

ใหค้นพิการสามารถใชร้ถแท็กซี่ในการเดินทางไดส้ะดวก 

ปลอดภัยและสบายใจมากย่ิงขึน้ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์

การสรา้งความตระหนักรูด้า้นการให้บริการแก่คนพิการ

ผูส้งูอายุ และเพ่ือสื่อสารสงัคมในประเด็นการเขา้ถึงระบบ

ขนส่งสาธารณะแก่ผู ้ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะผ่าน

แอปพลิเคชั่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดบริการในระบบขนส่งท่ี

รบัผิดชอบต่อสงัคมของคนพิการและผูส้งูอายุ” นายสว่าง 

กล่าวทั้งนี ้ปัจจุบันมีผู ้ใหบ้ริการผ่านแอปพลิเคชันเรียก

แท็กซี่ ท่ีมีฟังก์ชั้น ส  าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อาทิ 

GRAB TAXI , THAIDEE APPLICATION เป็นต้น ข้อมูล

เพ่ิมเติม คุณศภุวฒัน ์โทร.0873536433(mgronline.com 

3 ก.พ.63) 
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สงป.คาดใช้งบฯ ปี64 รวม 2.34 หมื่นล้าน จ่อตั้ง
เพิม่ 4.7 พันล้าน รับนโยบาย "เบีย้คนพกิาร หัว

ละพัน" ประมาณการเพิม่อีก 3.1 หมื่นคน 

 

 ส  านกังบฯ แจงประมาณการค าของบฯปี 64 รายการเบีย้

พิการใหท้อ้งถ่ิน เป้าหมายเพ่ิมจากงบฯปี 63 อีกกว่า 3.1 

หมื่นคน คาดยอดตามบตัรประจ าตวั 1.96 ลา้นคน ท ารฐั

ตอ้งตัง้งบเพ่ิมอีกกวา่ 4.7 พนัลา้น รวมกวา่ 2.34 หมื่นลา้น 

รบันโยบายปรบัเบีย้พิการ 1,000 บาท/คน/เดือน ส่วน ก.

คลงั แจง แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไม่ยั่งยืน เสนอลดปัญหา

จ านวนคนพิการแต่ก าเนิด ส่งเสริมจา้งงานคนพิการใหม้ี

อาชีพ  วันนี ้ (4 ก.พ.) มีรายงานจากท าเนียบรัฐบาล 

เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค ร ม . เ มื่ อ เ ร็ ว  ๆ  นี ้  

กระทรวงการคลงั มีความเห็นกรณีการปรบัเพ่ิมเบีย้ความ

พิการ ตามมติครม.ท่ีรบัหลกัการจาก 800 บาทต่อคนต่อ

เดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ว่า จะเป็นการเพ่ิม

เบี ้ยความพิการในลักษณะสวัสดิการเป็นการบรรเทา

ปัญหาเฉพาะหนา้ไม่ไดเ้ป็นการแกปั้ญหาท่ียั่งยืน  "ดงันัน้

จึงควรแก้ปัญหาดว้ยการลดปัญหาจ านวนคนพิการแต่

ก าเนิด และส่งเสริมใหม้ีการจา้งงานคนพิการใหม้ีอาชีพ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคบ

พิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม" ประกอบกับการ

ปรบัเพ่ิมเบีย้ความพิการจะใชง้บประมาณเพ่ิมเติมจากเดิม 

เป็นจ านวน 4,842,400,800 บาทตอ่ปี รวมเป็นจ านวนเงิน

งบประมาณท่ีใชเ้ป็นสวสัดิการคนพิการ 24,264,404,000 

บาทต่อปี ซึ่งภาระงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตาม

ความเห็นของส านักงบประมาณ "ทัง้นี ้การจัดสวสัดิการ

ใหก้ับผูพิ้การ หรือผูด้อ้ยโอกาสดา้นอื่น ๆ อาจพิจารณา

ระดบัความจ าเป็นในการรบัการสนบัสนนุจากรฐับาลดว้ย 

อาทิ ฐานะทางเศรษฐกิจของผูพิ้การ เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชนส์ูงสุดในการใชง้บประมาณและไม่เป็น ภาระ

ผูกพันงบประมาณท่ีมากเกินไปในอนาคต"  ดา้น ส านัก

งบประมาณ เห็นว่า ท่ีผ่านมาไดเ้สนอจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบีย้ความพิการ 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ได้แก่ กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กรุงเทพมหานคร และเมือง

พัทยา มีเป้าหมายคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

จ านวน 1,933,749 คน อตัราคนละ 800 บาทตอ่เดือน รวม

เป็นเงินทัง้สิน้ 18,463,980,400 บาท แตเ่ม่ือปรบัอตัราเบีย้

ความพิการ เป็นคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จะต้องใช้

งบประมาณทั้งสิน้ 23,204,888,000 บาท ซึ่งจะมีภาระ

งบประมาณเพ่ิมขึน้ทั้งปี จ านวน 4,640,997,600 บาท 

ขณะท่ีประมาณการค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เบือ้งตัน ของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

เป้าหมายคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 

1,964,821 คน เพ่ิมขึ ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 31,072 คน ปรับอัตราเพ่ิมคนละ 200 บาทต่อ

เดือน รวมเป็นอตัราคนละ 1,00 บาทต่อคนต่อเดือน ตอ้ง

ใช้งบประมาณทั้งสิ ้น  23,477,849,600 บาท เ พ่ิมขึ ้น

จ านวน 4,714,468,000 บาท.(mgronline.com 4 ก.พ.63) 
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ทบ.หนุนเพิม่รายได้แม่บ้านทหาร 
ก าลังพลปลดพกิาร 

กองทัพบก เพ่ิม

ทักษะวางแผน

ด้ า น ก า ร เ งิ น

ใ ห้ กั บ ส ม า ชิ ก

แม่บา้นหน่วยขึน้

ตรงกองทพับก และสนับสนุนให้ทหารท่ีปลดพิการทุพพล

ภาพมีอาชีพเสริมพึ่งพาตนเอง   วันนี(้5 ก.พ.2563) รศ.

กฤษติกา คงสมพงษ ์นายกสมาคมแม่บา้นทหารบก เย่ียม

สมา ชิ กแม่บ้านหน่ วยขึ ้นต ร งกองทัพบก ใน พื้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีหอ้งมัฆวานรังสรรค ์

สโมสร ทบ.ถ.วิภาวดี ทัง้นีน้ายกสมาคมแม่บา้นทหารบก 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บา้นยุคใหม่ รูใ้ชรู้อ้อม” เพ่ือให้

ความรู ้ด้านการบริหารเงิน พร้อมเพ่ิมทักษะด้านการ

วางแผนและการบริหารหนีเ้พ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนั จากนัน้ 

พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผูท้รงคณุวฒิุกองทพับก บรรยาย

พิเศษ “กองทพับกห่วงใย ทหารกลา้ พัฒนาคณุภาพชีวิต

คนพิการ” ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบศูนยป์ระสานงาน

ช่วยเหลือก าลงัพลท่ีปลดพิการทุพพลภาพและครอบครวั 

ภายในงานดงักล่าว สมาคมแม่บา้นทหารบก จดัใหม้ีการ

ออกรา้นคา้ผลิตภัณฑข์องหน่วยจ านวนมาก เพ่ือส่งเสริม

ก าลงัพลและครอบครวั ใหม้ีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพ่ิม

รายไดอ้ย่างยั่งยืน(news.thaipbs.or.th 5 ก.พ.63) 

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร ์มช.จัดกิจกรรม“วัน
ครอบครัวยิม้สวย เสียงใส คร้ังที ่9” 

 

คณะทัน ตแพทยศาสต ร์มห า วิ ทย าลัย เ ชี ย ง ใหม่ 

 จัดกิจกรรม “วันครอบครัวยิ ้มสวย เสียงใส ครั้งท่ี 9” 

ภายใตโ้ครงการรณรงคป์้องกนัความพิการแต่ก าเนิด และ

ภาวะปากแหว่ ง เพดาน โหว่ด้วย โฟ เลต  ณ คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์รักษา

ผูป่้วยปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่ และศนูยอ์นามยัท่ี 

1 เชียงใหม่ และวิทยากรจากส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ สภากาชาดไทย สมาคมเพ่ือเด็กพิการ 

(ประเทศไทย) จดักิจกรรม “วนัครอบครวัยิม้สวย เสียงใส 

ครัง้ท่ี 9” ภายใตโ้ครงการรณรงคป์้องกันความพิการแต่

ก าเนิด และภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ดว้ยโฟเลต โดย 

ศ . ท พ . ธี ร ะ วัฒ น์   โ ช ติ ก เ ส ถี ย ร  ป ร ะ ธ า น ศู น ย ์

รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย ป า ก แ ห ว่ ง เ พ ด า น โ ห ว่  ค ณ ะ 

ทันตพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวตอ้นรับ 

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะทันตพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว

รายงาน รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน  ภาวะปากแหว่ง

เพดานโหว่ เป็นความพิการของบริเวณช่องปาก และ

ใบหนา้ท่ีมีมาแต่ก าเนิด สง่ผลตอ่ความทุกขท์รมานกบัเด็ก
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และบุคคลในครอบครวั ทัง้ทางดา้นร่างกายและจิตใจได้

ตัง้แต่แรกคลอด ซึ่งหากไม่ไดร้ับการดูแลรักษา อาจจะ

สง่ผลกบัการดดูนม การเกิดปอดอกัเสบ เกิดหูน า้หนวกได้

ง่ าย  การได้ยิน  การออกเสียง  ซึ่ งมีผลโดยตรงต่อ

พัฒนาการ   และการเจริญเติบโตของเด็ก เช่น  สุขภาพ

อนามัยช่องปากไม่ดี การเรียงตัวของฟันและการสบฟัน

ผิดปกติ พดูไมช่ดั  รอยแผลเป็นจากการผ่าตดัเพ่ือเย็บรอย

แยก และการเจริญผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบน  มี

รายงานทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของ

ประเทศไทย ในอตัราระหว่าง 1-1.6 คน ต่อ 1,000 คน มกั

พบในประชากรท่ีมีรายไดต้  ่า และเดก็ปากแหวง่เพดานโหว่ 

ส่วนใหญ่พบมากในถ่ินชนบททุรกันดารและครอบครัวท่ี

ยากจน ซึ่งมารดาท่ีตัง้ครรภไ์ม่ไดร้ับสารอาหารครบถว้น 

หรือมีการใช้สารเสพติด อากาศมีมลพิษ และมักพบใน

ครอบครัวท่ีเคยมีคนเป็นปากแหว่งเพดานโหว่ และการ

ดแูลรกัษาตอ้งเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เป็นเวลานานกว่า 10 

ปี คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซึ่งไดใ้ห้

การรกัษาทางทนัตกรรม แก่ผูป่้วยกลุ่มนีม้าอย่างต่อเน่ือง

เป็นเวลากว่า 30 ปี และไดร้่วมในโครงการยิม้สวยเสียงใส 

เพ่ือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  ส ย ามบ ร ม ร า ช

กุมารี  ปัจจุบันมีผูป่้วยท่ียังอยู่ในการดูแลประมาณ 400 

คน จึงไดจ้ัดกิจกรรมขึน้เพ่ือการพฒันาคณุภาพการรกัษา

แบบองคร์วม และพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษา

ทนัตแพทย ์ทัง้ระดบัก่อนและหลงัปริญญา รวมถงึการเพ่ิม

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี ้ให้แก่ทันตแพทย์ท่ี

สนใจและบุคลากรท่ีเ ก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู้ท่ีสังกัด

โรงพยาบาลของสาธารณสขุ 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน 

เพ่ือเป็นก าลังส  าคญัในการใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมแก่

ผูป่้วยตอ่ไป(chiangmainews.co.th 4 ก.พ.63) 
 

อช.ดอยสุเทพ-ปุย ตระหนักส่ิงอ านวยความ
สะดวก แก่ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ 

 

อทุยานแห่งชาติดอยสเุทพ-ปยุ ส  านกับริหารพืน้ท่ีอนรุกัษท่ี์ 

16 (เชียงใหม่) ไดเ้ล็งเห็นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ และสิ่งอ  านวยความสะดวกแก่ผู ้พิการ และ

ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของ นาย

วราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สตัวป่์า และพนัธุพื์ช โดยการจัดท าทางลาด และจุดจอด

รถ ในรูปแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือ

อ านวยความสะดวก ให้กับผู้ท่ีมีความจ าเป็นในการใช้

รถเข็น ไมว่่าจะเป็นผูพิ้การ ผูส้งูอายุ รวมทัง้รถเข็นเด็กเล็ก 

เพ่ือเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ณ 

อทุยานแห่งชาติดอยสเุทพ-ปยุ(chiangmainews.co.th 12 

ก.พ.63) 
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อัพเดทชีวิตดี๊ด ี 
"นางฟ้าไร้เสียง"อยากได้ดตี้องลงมือท า 

หลายต่อหลาย

ค รั้ ง ท่ี มี ก า ร

น าเสนอเรื่องราว

ของ “น้อง เจน ”

สชุาดา เพียขนัทา 

เ จ้ า ข อ ง ฉ า ย า

“นางฟ้าไร้เสียง” 

แข้งสาวสวยพิการทางการได้ยินทีมฟุตซอลไทยและ

ฟุตบอลหญิงไทย ก่อนหน้านี ้ท  าให้เห็นว่าชีวิตของเธอ

ประสบความส าเร็จไดเ้พราะตัวเธอเองรวมไปถึงคนใน

ครอบครัว ท่ี เ ป็นแรงผลักดันด้านก าลัง ใจพาส่งถึ ง

ปลายทางเป้าหมายท่ีวางไว ้กาลเวลาลว่งเลยผ่านกรรมวิธี

การคดักรองเกิดเป็นประสบการณเ์ดินผ่านอปุสรรคพรอ้ม

กับทยานสู่ความส าเร็จ  ใครจะเ ช่ือว่าชี วิตของเธอท่ี

แตกตา่งจากคนปกติกลบัเป็นแรงผลกัดนัสง่ต่อความตัง้ใจ

ฝ่าฟันสู่ความส าเร็จมากมาย วันนีเ้ราจะไม่น าเสนอเรื่อง

ของความส าเร็จท่ีทุกคนเห็นคือการเป็นนักฟุตซอลและ

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพิการทางการไดยิ้นรวมไปถึง

ความสวยน่ารกัสดใสของเธอ แต่อยากใหเ้ห็นอีกดา้นใน

เรื่องของแรงจูงใจความเป็นนักสูจ้นชีวิตวยั 26 ปี ของเธอ

ประสบความส าเร็จมากๆกลายเป็นสิ่งท่ีคนรอบขา้งภูมิใจ

ท่ีเธอท าไดอ้ีกทั้งยังสามารถด ารงชีวิตสรา้งรายได้ดว้ย

ตวัเองแบบไม่ปล่อยใหโ้อกาสจากหายไปในอากาศ จะว่า

ไปแล้ว “น้องเจน”สุชาดา เพียขันทา  สาวน้อยจาก

ปราจีนบุรี เบือ้งตน้ในการติดทีมชาติตอ้งฝ่าฟันตัง้แต่วัย 

14 ปี ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ียากแลว้ แต่ชีวิตหลงัจากนั้นเธอ

ผ่านการต่อสูชี้วิตนอกสนามทัง้ศกึษาจนจบระดบัปริญญา

ตรีท่ี มรภ.นครราชสีมา  พรอ้มกบัการแบ่งสรรปันสว่นเวลา

ทัง้เรื่องของการเรียน,ฝึกซอ้มฟุตบอล อีกทัง้ยังหารายได้

จากการขายมนัฝรั่งชีสตามสถานท่ีต่างๆ มาเป็นรายได้อีก

ทางเ พ่ือส่ง เสียตัว เอง เรียนและน ารายได้มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  หลังเรียนจบ “น้องเจน”ก็สามารถสอบ

บรรจุเขา้รับราชการในกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมืองแร่ ไดส้  าเร็จ  แต่ชีวิตฟุตบอลท่ีผูกพันมาตัง้แต่ช่วง

วยัเด็กก็ยงัสานต่อความหวงัอยากมีโอกาสไดเ้ล่นฟุตบอล

อาชีพให้ได้สักครั้ง  ท่ีผ่านมาก็ยังคงลงรับใช้ทีมชาติ

ต่อเน่ืองทั้งฟุตซอลและฟุตบอลล่าสุดเดินทางไปเป็น

ตวัแทนประเทศไทยแข่งขันท่ีประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์  ไม่

ว่าวนัเวลาจะหมุนเปลี่ยนไปรวดเร็วแค่ไหน? แต่เสน้ทาง

นักสูข้องเธอก็มีอยู่อย่างเต็มเป่ียมเพ่ือดูแลตวัเองและคน

รอบขา้งลา่สดุ “นอ้งเจน”ผดุธุรกิจขึน้มาเพ่ิมอีกหนึ่งตวัเพ่ือ

ตอ้นรบัเทศกาลวาเลนไทนด์ว้ยการขายดอกไมแ้หง้จัดช่อ

สวยๆท่ีตลาดนัดรถไฟรัชดา พรอ้มกับจ าหน่ายช่องทาง

ออนไลน ์ “Bonita flower ดอกไมแ้หง้สไตลเ์กาหลี”  ชีวิตท่ี

ออกแบบได้ด้วยตัวเองของ “น้องเจน”สุชาดา เพียขัน

ทา  นกัฟตุซอลและฟุตบอลทีมชาติไทย คือแบบอย่างการ

ต่อสูจ้นประสบความส าเร็จ คงไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีผูห้ญิงตัว

เล็กๆจะท าอะไรแลว้เดินหนา้ถึงเป้าหมายไดใ้นทุกๆเรื่อง

ทั้งการเป็นนักกีฬาทีมชาติ,ศึกษาจบระดับ ป.ตรี ,สอบ

บรรจรุาชการได ้รวมไปถึงการเป็นเจา้ของธุรกิจ ทกุอย่างท่ี

กล่าวมาเธอสานต่อความฝันของเธอดว้ยการวางแผนชีวิต 

(siamsport.co.th 4 ก.พ.63) 

 

 

 



๑๗ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

"ปันกาวใจ" เพือ่อาชีพผู้พกิารทางสายตา 

 

อาชีพคือการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ตนเอง และท าใหเ้กิดความ

ภาคภูมิใจและมั่นใจในการยืนหยัดในสังคม  อาชีพไม่

เพียงแต่เป็นการสรา้งรายได ้แต่การมีอาชีพคือการสรา้ง

คุณค่าให้แก่ตนเอง และท าให้เกิดความภาคภูมิใจและ

มั่นใจในการยืนหยัดในสังคม แมแ้ต่ผูพิ้การหรือผูทุ้พพล

ภาพท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพทั่วไปได ้คนกลุ่มนีก้็ยังมี

ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรูใ้นอาชีพและสามารถสรา้งสรรค์

ผลงานคุณภาพ ซึ่งหากเราไม่เห็นด้วยตา คงไม่มีใครเช่ือ

ว่าเฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องใชส้วยๆ ถูกรงัสรรคจ์ากผูพิ้การ

ทางสายตาท่ีไดร้ับการฝึกทักษะดา้นอาชีพจากศูนย์ฝึก

พฒันาอาชีพคนตาบอด ศนูยพ์ฒันาอาชีพคนตาบอดของ

มูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เป็นสถานท่ีฝึกอาชีพส าหรับผู้ท่ีพิการทาง

สายตา หลักๆ คือ  “ช่างไม้”  พวกเขาท างานร่วมกับ

เครื่องจักรท่ีมีความเสี่ยง ส  าหรบัคนท่ีมองไม่เห็นแลว้ ถือ

เป็นเรื่องยากท่ีจะประดิษฐ์ชิน้งานออกมาใหส้วยงามได ้

แต่ท่ีศูนย์พัฒนาอาชีพฯ มุ่งช่วยผูพิ้การทางสายตาให้มี

อาชีพ มีการฟ้ืนฟูพัฒนาสมรรถภาพให้พวกเขา ท าให้

ชิน้งานออกมาสวยงาม นอกจากนีย้ังประดิษฐ์เครื่องมือ

เครื่ องใช้ในครัวเรือนจากไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

เช่น โต๊ะสนาม ตูเ้สือ้ผา้ เตียงนวดแผนไทย ท าจากไมเ้นือ้

แข็ง สามารถเคลื่อนย้ายได ้เป็นผลงานจากผู้ท่ีมีความ

บกพร่องทางสายตาแต่ไดร้ับการฝึกฝนอบรมทักษะจน

ช านาญจากศนูยฝึ์ก และสามารถผลิตสินคา้ออกจ าหน่าย

เพ่ือสรา้งรายไดแ้ก่ตนเอง ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ศนูย์

พฒันาอาชีพคนตาบอดฯ ไดพ้ฒันางานดา้นการฝึกทกัษะ

ดา้นอาชีพ รวมทัง้การอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมใหผู้ ้

พิการทางสายตาไดฝึ้กประสบการณ์ในการท างานดว้ย

ตนเองและไดผ้ลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพ สามารถส่งออกขาย

ใหต้ลาดและบริษัทอื่นๆ ท่ีสนใจในงานเฟอรนิ์เจอรอ์ีกดว้ย 

การใหค้วามช่วยเหลือผูพิ้การทุพพลภาพหรือผูพิ้การทาง

สายตานั้นมีหลายทาง แต่การให้ “โอกาส” เป็นสิ่งท่ีพวก

เขาตอ้งการมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นโอกาสดา้นการศึกษา 

การประกอบอาชีพ รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมคนปกติ ผู ้

พิการทางสายตาเพียงแต่อยากใหส้งัคมมีความเขา้ใจ ถึง

จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถท างาน ประกอบอาชีพและ

ด ารงชี วิตเหมือนคนปกติทั่ วไปได้ พวกเขาต้องการ

ค าแนะน าหรือช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ส าหรับ

กิจกรรม “ปันกาวใจ สง่เสริมอาชีพผูพิ้การทางสายตา” ใน

ครัง้นี  ้“SELIC” ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายกาวอุตสาหกรรม

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้ “โอกาส” โดยมอบกาวน า้แก่ ศูนย์

พฒันาอาชีพคนตาบอดจงัหวดันนทบุรี เพ่ือช่วยเหลือและ

สง่เสริมอาชีพใหผู้พิ้การทางสายตาไดป้ระกอบอาชีพอย่าง

มีประสิทธิภาพและเช่ือว่ายังมีหลายองค์กรท่ีเล็งเห็น

คุณค่าและความส าคัญในการหยิบย่ืนโอกาสใหพ้วกเขา 

พรอ้มสนับสนุนอาชีพช่างไม ้และผลิตภัณฑข์องพวกเขา

ใหเ้กิดเป็นรายได ้ถึงพดูไดว้า่  “เป็นคนตาบอด แต่หวัใจไม่

เคยบอด” 

 



๑๘ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

กิจกรรมปันกาวจะเป็นกาวใจท่ีสามารถสรา้งแรงบันดาล

ใจและจุดพลังของเหล่าผู้พิการทางสายตาให้ก้าวข้าม

อุปสรรคต่างๆ และผลิตชิน้งานสรา้งอาชีพไดใ้นอนาคต

เสริมสร้างให้สังคมรู ้จักการแบ่งปัน  ข้อมูลเ พ่ิมเติม 

http://seliccorp.com(komchadluek.net 5 ก.พ.63) 
 

14 ปีไม่ย่อท้อ-สู้จนส าเร็จ บัณฑติม.รามฯพกิาร
สายตา-นักกีฬายิงปืนพกิารคว้าปริญญา 

 

ตวัอย่างสูชี้วิต ความพยายามอยู่ท่ีไหนความส าเร็จอยู่ท่ี

นั่น กับบัณฑิตพิการทางสายตาท่ีใชเ้วลาเรียนกว่า 14 ปี 

กบับทพิสูจนเ์พ่ือยืนไดด้ว้ยตวัเอง และบณัฑิตนักกีฬายิง

ปืนควา้รฐัศาสตรบณัฑิต พรอ้มฝากใหก้ าลงัใจทกุคนท าได ้

เพจ PR Ramkhamhaeng University ของมหาวิทยาลัย

รามค าแหง ไดโ้พสตภ์าพและเรื่องราวความส าเร็จของ

บัณฑิตท่ี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยระบุ  

“บัณฑิตพิการทางสายตา ใช้เวลา 14 ปี คว้าปริญญา

มนุษยศาสตร ์ภาษาองักฤษ ไม่เคยย่อทอ้ หวงัน าความรู ้

ดา้นภาษาใช้ท างานคอลเซ็นเตอรอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวรสสคุนธ ์โตประยรู บณัฑิตพิการทางสายตาตัง้แต่

ก าเนิด อายุ 37 ปี เขา้รบัพระราชทานปริญญาบัตรคณะ

มนุษยศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ภูมิใจท่ี

ส  าเร็จการศกึษาแมจ้ะใชเ้วลาเรียนถึง 14 ปี เพราะเรียนไป

ดว้ยท างานไปดว้ย แต่ไม่เคยย่อทอ้และเช่ือมั่นว่าตนเอง

ตอ้งท าได้ วิชาไหนท่ีตกบ่อยๆ ก็พักและให้ก าลังใจกับ

ตนเองว่า เราตอ้งท าไดผ้่านไปได ้แลว้ก็ลงเรียนใหม่จน

ผ่าน หวงัว่าความรูท้างดา้นภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

ท่ีเรียนจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ในอาชีพท่ีท าอยู่คือ 

พนักงาน call center บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส 

จ ากัด (มหาชน) และนกักีฬายิงปืนคนพิการ ท่ีร่างกายซีก

ซา้ยอ่อนแรงจนไม่สามารถขยบัไดภู้มิใจไม่ย่อทอ้ ไขวค้วา้

ปริญญาตรีจนส าเร็จ  โดยนางสาวฐิติรัตน์ ศรี รุ่งเรือง 

นักกีฬายิงปืนคนพิการ แมร้่างกายซีกซา้ยจะอ่อนแรงจน

ไมส่ามารถขยบัได ้ตัง้ใจใชร้า่งกายซีกขวาในการเรียน การ

งานต่างๆ จนสามารถควา้ปริญญารฐัศาสตรบณัฑิต ตาม

ความมุ่งมั่นตัง้ใจจนส าเร็จ พรอ้มเดิมทางสายอาชีพเป็น

นักกีฬายิงปืน หมั่นเพียรฝึกซอ้มและแบ่งเวลาเรียน และ

ฝากเป็นก าลงัใจใหน้กัศกึษาทุกคน พยายามตัง้เป้าหมาย 

ไขวค้วา้โอกาสไว ้ฐิติรัตน์ท าได ้คุณก็ท าไดเ้ช่นกัน  “เรา

อยากไดใ้บปริญญาเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเราสามารถท า

ส าเร็จไดแ้มว้่าร่างกายจะไม่เหมือนคนอื่น เราไม่เคยมอง

ว่าร่างกายของเราเป็นข้อด้อย เพราะเรายังสามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และสามารถเรียนหนังสือได้

เหมือนเพ่ือน แมว้า่เราจะเคยทอ้แทไ้ปแลว้หนึ่งรอบ แต่เรา

ก็กลบัมาสูจ้นสามารถควา้ปริญญามาไดใ้นครัง้ท่ี 2 วนันีม้ี

ความปลาบปลืม้และภาคภูมิใจ ท่ีไดเ้ขา้รับพระราชทาน

ปริญญาบตัรจากพระหตัถข์องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จะ

จดจ าความรูส้ึกปิตินีไ้ว ้และจะพยายามกับงานอื่นให้ดี

เหมือนดั่งเช่นการเรียน” (siamrath.co.th 6 ก.พ.63) 
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สุดภูมิใจ'หนุ่มพกิารสายตา'  
คว้าปริญญากฏหมายส าเร็จ! 

 

สุดปลาบปลืม้! “บัณฑิตหนุ่มผูพิ้การทางสายตา” วัย 40 

ไม่ย่อท้อพากเพียรเรียนกฏหมาย หวังน าความรู ้มา

ประยุกตใ์ชก้ับงาน ใชเ้วลา 4 ปี ควา้ใบปริญญาไดส้  าเร็จ 

ดา้นชาวเน็ตแห่ช่ืนชมในความพยายาม โดยบัณฑิตคน

ดงักลา่วมีช่ือวา่ นายมเหศกัดิ์ วงษน์อก บณัฑิตนิติศาสตร ์

อายุ 40 ปี จากคนตาดีแพย้าจนตามองไม่เห็นตัง้แต่อายุ 

12 ปีท าใหเ้รียนไม่จบ ป.6 ตอ้งหยุดเรียนเพ่ือรกัษาตวั จน

อาย ุ19 ปีท่ีตาบอดสนิท โดยนายมเหศกัดิเ์ปิดเผยวา่ เลือก

เรียนทางดา้นกฎหมาย (นิติศาสตร)์ เพราะตัง้ใจน าความรู ้

มาประยุกต์ใช้กับงานท่ีท า แต่ยอมรับว่าคนพิการทาง

สายตากบัการเรียนกฎหมาย เป็นอะไรท่ียากมาก ทัง้ตอ้ง

ท่องตวับท ประมวลกฎหมาย และอื่นๆ ซึ่งการท่องจ าหรือ

การอ่าน นัน้ผมตอ้งอาศยัซือ้หนงัสือมาและใหเ้พ่ือนๆ ช่วย

อ่านบันทึกเสียงเพ่ือน ากลับมาฟัง พร้อมกับการดาวน์

โหลดค าบรรยายยอ้นหลังของอาจารย์แต่ละวิชามาฟัง

เพ่ิมเติมดว้ย ผมใชเ้วลาเรียนปี 2558-2561 เรียนอย่าง

เต็มท่ีโดยแบ่งเวลาการท างาน และการเรียน การทบทวน 

และฝึกท าขอ้สอบอย่างสม ่าเสมอตลอดมา แมจ้ะยากแค่

ไ หนผม ไม่ เ คยท้อถอยต่ออุปสร รค์ต่ า งๆ  และจะ

ตัง้เป้าหมายในชีวิตไวเ้สมอว่าปีนีผ้มตอ้งท าอะไรใหส้  าเร็จ

บา้ง เพราะผมเคยผ่านจุดท่ีแย่ท่ีสดุมาแลว้ ผมเช่ือว่าหาก

ชีวิตยังมีวันพรุ่งนี ้เราทุกคนก็สามารถท าสิ่งต่างๆท่ีเรา

มุ่งหวังไว้ให้ส  าเร็จได้ “เช้านี ้มีความปลาบปลื ้มและ

ภาคภูมิใจ ท่ีก าลงัจะไดเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบัตร

จากพระหตัถข์องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจดจ า

ความรูส้กึปีตินีไ้ว ้และจะมุง่มั่นพยายามด ารงชีวิตใหด้ีและ

ท าประโยชน์กับส่วนรวม และขอแสดงความยินดีกับ

บัณฑิตทุกท่านท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

เช่นกนั”(เดลินิวสอ์อนไลน ์7 ก.พ.63 ) 
 

แห่ชื่นชม แก๊งเดก็ด ีช่วยเพือ่นแขนพกิาร 
 โดยไม่มีรังเกียจ 

วันท่ี  11 ก.พ. 2563 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

นายโอฬาร   ธนสัญ

ชยั นายอ าเภอคีรีมาศ 

จ.สุโขทัย พร้อมดว้ย

เหล่ากาชาดอ าเภอ ก านัน และคณะครูโรงเรียนบา้นเนิน

พยอม ไดล้งพืน้ท่ีเย่ียมเยียน ด.ช.ณัฐกมล  หุ่นสิงค  ์หรือ

นอ้งออกสั อาย ุ8 ขวบ ซึง่พิการแขนดว้นทัง้ 2 ขา้งมาตัง้แต่

เกิด ท่ีบา้นเลขท่ี 63 หมู่ 4 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ หลงั

ทร าบความ เ ป็ นอยู่ ก า ร ใช้ ชี วิ ตยากล าบาก  นาย

โอฬาร  เปิดเผยว่า ได้พบน้องออกัสมาสมัครจิตอาสา

พระราชทานท่ีอ าเภอคีรีมาศ ก็เลยสอบถามเรื่องราวชีวิต 

ทราบว่านอ้งออกสัพกัอาศยัอยู่กบัทวดและอา ส่วนพ่อแม่

ไปท างานท่ีกรุงเทพฯ ปัจจบุนัเรียนอยู่ชัน้ ป.3 โรงเรียนบา้น

เนินพยอม ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3 กว่าๆ และไรแ้ขน
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ตั้งแต่เกิด จึงต้องใช้เท้าแทนมือเวลาจะกินข้าว เขียน

หนังสือ และวาดภาพ  เวลาน้องออกัสจะเข้าห้องน ้าท่ี

โรงเรียน ก็จะมีเพ่ือนๆหลายคนผลัดกันคอยช่วย รูดซิป

กางเกงดงึจ๋อออกมาฉ่ี ถา้ถ่ายหนกัก็เอามือช่วยลา้งกน้ให้

อย่างไมร่งัเกียจ ถือเป็นตวัอย่างท่ีดีน่ายกย่องมาก เบือ้งตน้

จึงไดม้อบทุนการศึกษา และเสนอช่ือรับประกาศเกียรติ

คุณพลเมืองดีระดับจังหวัด ใหก้ับเพ่ือนๆท่ีคอยช่วยดูแล

นอ้งออกสัดว้ย พรอ้มทัง้ให ้“ช่างศกัดิ์” ผูป้ระดิษฐ์หุ่นยนต์

บงัคบัจากเศษอะไหล่ท่ีเคยเป็นข่าวดงั ช่วยสรา้งตน้แบบ

แขนเทียมส าหรับยึดจับแฮนด์จักรยาน  และดัดแปลง

รถเข็นวีลแชร ์ท าเป็นสุขาเคลื่อนท่ีมีน า้ฉีดลา้งกน้ใหก้ับ

น้องออกัส รวมทั้งจะช่วยเหลือด้านอื่นๆท่ีจ าเป็นต่อไป 

ทั้ ง นี ้ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ไ ด้ ท่ี เ บ อ ร์  087-7323478 

(komchadluek.net 11 ก.พ.63) 
 

ททท.ภาคกลาง จัด FAM Trip เทีย่วตามฝัน 
 คร้ังที ่2 ให้ผู้ด้อยโอกาส-พกิาร 

 

ททท.ภาคกลาง จดัทริปเท่ียวเพ่ือมอบของขวญัพิเศษทริป

เท่ียวตามฝันครั้งหนึ่งในชีวิตให้กลุ่มผู้ด ้อยโอกาสทาง

สงัคม โดยจดักิจกรรม FAM Trip เสน้ทางกรุงเทพฯ-พทัยา-

ศรีราชา ช่วงวันหยุด 8-9 ก.พ. 2 วัน 1 คืนโดยมีกลุ่มผู้

พิการท่ีดอ้ยโอกาส พิการสติปัญญา พิการสายตา พิการ

ทางการไดยิ้น และพิการเคลื่อนไหว พรอ้มสื่อมวลชนร่วม

เดินทางท่องเท่ียวตามฝันครัง้หนึ่งในชีวิตร่วม 30 คน เมื่อ

วันท่ี 11 ก.พ.63 นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อ  านวยการ

ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เผยว่า 

กิจกรรมเท่ียวตามฝันครัง้หนึ่งในชีวิต จดัมาอย่างต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 4 ตามแนวทาง Tourism for All และครัง้นีเ้ป็นครัง้

ท่ี 2 ของทริปกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสมีความพิการทางดา้นต่างๆ 

ท่ี ททท.มุ่งหวงัใหก้ารท่องเท่ียวช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนชาวไทยท าใหส้งัคมไทยเขม้แข็งอย่างยั่งยืน 

ทริปนีน้  านอ้งๆ ผูด้อ้ยโอกาสมาท าใหพ้วกเขาไดม้ีความสขุ 

เพราะการท่องเท่ียวไม่ไดจ้  ากดัแคเ่ฉพาะกลุ่มคนท่ีมีความ

พรอ้มทางดา้นร่างกายและจิตใจเท่านัน้ แต่การท่องเท่ียว

เหมาะสมส าหรบัคนทกุกลุม่ ท่ีแมร้า่งกายไมเ่อือ้อ านวยแต่

จิตใจเตม็รอ้ย ททท.จงึคิดวา่โครงการเท่ียวตามฝันครัง้หนึ่ง

ในชีวิตจะช่วยสรา้งโอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมได้

ทัดเทียม "เราใหค้วามส าคัญกับกลุ่มผูพิ้การมากเช่นกัน 

เพราะการท่องเท่ียวไม่ไดจ้  ากดัแคเ่ฉพาะกลุ่มคนท่ีมีความ

พรอ้มทางดา้นร่างกายและจิตใจเท่านัน้ ซึง่ทริปนี ้ททท.พา

นอ้งๆ ออกเดินทางท่องเท่ียว โดยเริ่มทริปดว้ยการเดินทาง

ไปสวนนงนชุ มีมมุสวยๆ ใหถ้่ายรูปกอัย่างจใุจ รบัประทาน

อาหารทะเลซีฟู้ด เปิดโลกใตท้ะเลในอุโมงคป์ลายักษ์ท่ี 

Under water world และสวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว สวนสตัวท่ี์

สมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศไทย" ผอ.ททท.ภาคกลาง กล่าว 

และว่าโครงการนีท้าง ททท.ไดเ้ชิญบริษัทหา้งรา้นมาร่วม

โครงการขณะนีม้ี 35 บริษัทซึ่งอาจท า CSR กับมูลนิธิฯ

ต่างๆ เพ่ือพานอ้งๆ หรือผูด้อ้ยโอกาสอื่นๆ ไปท่องเท่ียว 

นายอภิชยั กล่าวดว้ยว่า อย่างไรก็ตามในช่วงนีม้ีไวรสัโคโร

นา อาจมีค าถามซึ่งเราเองค านึงความปลอดภัยเรื่องของ
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การท าความสะอาดรถ มีการคลีนรถ แนะน าใหกิ้นรอ้น 

ช้อนกลาง ล้างมือ รวมไปถึงใช้แมสป้องกันในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

แนะน า ส่วนผลกระทบจากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีหดหาย

นั้น  ท าง  ททท . ก าลั ง ห ามาตรกา รทดแทนท า ให้

นกัท่องเท่ียวไทยเคลื่อนตวัช่วยกัน แมจ้ะมีการเคลื่อนอยู่

แลว้ แตเ่นน้ใหม้ากขึน้ โดยโครงการเดิมท่ีมีอยู่จะไมย่กเลิก 

และมีโครงการใหม่ต่างๆ เพ่ิมขึน้ ขณะนีข้อเงินรัฐบาล

เขียนโครงการใส่มือรัฐบาลไปแล้ว นอกจากนั้นก าลัง

รวบรวมขอ้มูล 9 ส านักงานท่ีตนดูแลอยู่ เพ่ือรบัทราบว่า

ไดร้บัความเดือดรอ้นเรื่องอะไร แต่ละจังหวดัมีผลกระทบ

อะไร ทัง้นีบ้างจังหวัดจ านวนนักท่องเท่ียวไทยก็ยังไม่ตก 

ดา้น ดร.ชนัญกร สุวรรณช่ืน ประธานมูลนิธิ Five For All 

กล่าวว่า ในฐานะเป็นตวัแทนนอ้งๆ ผูพิ้การท่ีดอ้ยโอกาส

ทุกคน ขอบคุณและดีใจมากท่ี ททท.เปิดโอกาสใหน้อ้งๆ 

ไดอ้อกไปท่องเท่ียวเปิดประสบการณส์ดุพิเศษ ซึ่งไม่บ่อย

นกัท่ีพวกเขาจะไดอ้อกมาท่องเท่ียวแบบนี ้หลายคนชอบ

คิดแทนว่าผูพิ้การจะสามารถเดินทางท่องเท่ียวไดอ้ย่างไร 

เมื่อร่างกายไม่เอือ้อ  านวย ในความเป็นจริงนอ้งๆ ท่ีพิการ

ทางสายตาก็ดี หรือพิการทางไดยิ้น เขาชอบท่องเท่ียว

มากๆ ต่อให้มองไม่ เห็นหรือไม่ได้ยิน แต่พวกเขามี

จินตนาการจากการฟังและสมัผสัไดด้ีอย่างท่ีทุกคนคาดไม่

ถึง  ส าหรับทริปนี ้น้องๆ ท่ีมามีหลายกลุ่ม เช่น พิการ

สติปัญญา พิการสายตา พิการทางการไดยิ้น และพิการ

เคลื่อนไหว ซึ่งก็มาจากหลายพืน้ท่ีท่ีอยู่ในมูลนิธิของเรา 

บา้งมาจากครอบครวัท่ียากจน หรือมูลนิธิ องคก์ร ต่างๆ 

นอ้งๆ ตื่นเตน้มากตัง้แต่ยงัไม่เริ่มทริป ตื่นเตน้ท่ีจะไปนอน

โรงแรมท่ีดี รบัประทานอาหารทะเลสดๆ หรือ ไดไ้ปดูโชว์

ต่างๆ แค่ไดเ้ห็นถึงสีหนา้และท่าทางของนอ้งๆ พวกเราใน

ฐานะผูด้แูลรูส้ึกปลืม้ปริ่มมาก ขอขอบคุณ ททท.ท่ีเขา้มา

เติมเตม็จดัทริปเท่ียวตามความฝันใหก้บักลุม่ผูพิ้การที่ดอ้ย

โอกาส อยากให้ ททท.จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไป. 

(ไทยรฐัออนไลน ์11 ก.พ.63) 
 

เพิม่ความรวดเร็วการจองรถบริการส าหรับ 
ผู้พกิาร - ผู้สูงอายุทีใ่ช้รถเข็น 

นายสมภ าคย์  สุ ข

อ นั น ต์  ร อ ง ป ลั ด

ก รุ ง เ ท พ มห า น ค ร 

เปิดเผยถงึโครงการรถ

บริการดา้นขนส่งมวลชนใหแ้ก่ผูพิ้การและผูสู้งอายุท่ีใช้

รถเข็นว่า กทม. ร่วมกบั บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด จัด

โครงการดังกล่าว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการ

เดินทางแก่ผูส้งูอายุและคนพิการ ซึ่งส  านกัการจราจรและ

ขนส่ง กทม. มีแนวทางพัฒนาการบริการขนส่งมวลชนแก่

ผูสู้งอายุและคนพิการ โดยปรบัรูปแบบการจองรถบริการ

ส าหรบัผูพิ้การและผูสู้งอายุท่ีใชร้ถเข็นใหม้ีความสะดวก

รวดเร็ว ขณะเดียวกันไดป้ระชาสมัพันธก์ารใหบ้ริการเดิน

รถส าหรบัผูส้งูอายแุละคนพิการ ผ่านช่องทางตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

การจองผ่านแอปพลิเคชัน การตั้งจุดประชาสัมพันธ์ใน

สถานท่ีส าคัญ และเผยแพร่การใหบ้ริการเดินรถผ่านสื่อ

ออนไลน์ นอกจากนั้น ยังได้ส  ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการรถบริการส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีใช้

รถเข็น ซึ่งผูต้อบแบบส ารวจ เป็นผูพิ้การ รอ้ยละ 61.72 มี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นรอ้ยละ 

84.0 ส าหรับด้านความชัดเจนและความสะดวกของ

ขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ตอบแบบส ารวจให้คะแนน

ความพึงพอใจสงูสดุ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.15 จดัอยู่ในระดบั
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มาก ส่วนในด้านการตรงต่อเวลานัดหมาย ได้คะแนน

ความพึงพอใจสูงสุด เฉลี่ย 4.58 จัดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ขับรถอย่างสุภาพ ปลอดภัย และใหเ้กียรติ

ผูร้บับริการ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.54 จดัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตาม กทม. จะสง่เสริมการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์

จากการบริการขนส่งสาธารณะอย่างเสมอภาค เพ่ือ

ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนพิการและผูส้งูอายุใหด้ีย่ิงขึน้

(ryt9.com/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 12 ก.พ.63) 
 

จาก “เคร่ืองตัดหญ้า” เป็น “รถช่วยคนพกิาร” 

 

สงขลา 13 ก.พ.- นักศึกษาประดิษฐ์รถช่วยเหลือผูพิ้การ 

โดยใชเ้ครื่องยนตเ์ครื่องตดัหญา้มาช่วยในการขับเคลื่อน 

ท าใหผู้พิ้การเดินทางสะดวก คุณภาพชีวิตดีขึน้  เจา้ของ

ผลงาน คือ นายชานนท ์ดลมะยิ และนายพงษพิ์พฒัน ์รอด

สง นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา ไดแ้นวคิดมาจากการเห็นผูพิ้การใชร้ถมือ

โยก เดินทางได้ไม่ไกล รวมถึงใช้แรงจากมือและแขน 

ยากล าบากในการใชชี้วิต โดยเฉพาะผูพิ้การท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ด้านอาจารย์ภาณุมาศ สุยบางด า อาจารย์

ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจกัรกลเกษตร ใหโ้จทยใ์น

การใช้เครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร มาพัฒนาเป็น

สิ่งประดิษฐ์ท่ีใชป้ระโยชนไ์ดม้ากกว่า ดว้ยงบประมาณไม่

เกิน 2,500 บาท จึงไดน้  าเครื่องยนตข์นาด 3 แรงมา้ มา

เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน จากนั้นได้หาเหล็ก 

อุปกรณ์ต่างๆ มาจากรา้นขายของเก่า มาประกอบเป็น

รถสามลอ้ ว่ิงขึน้ลงอาคารที่มีทางขึน้-ลง รถส าหรบัผูพิ้การ 

ติดระบบเบรก และสวิทช์ควบคุมเครื่องยนต์ ว่ิงด้วย

ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น า้มัน 1 ลิตรว่ิงได ้

15-20 กิโลเมตร เหมาะสมกบัผูพิ้การใหช้่วยเหลือตวัเองได ้

ไมเ่ป็นภาระของครอบครวัหรือญาติๆ ท่ีในอนาคตจะมีการ

พัฒนาใชท้่อเก็บเสียง รวมถึงระบบสตารท์ใหเ้ป็นระบบ

สวิทช ์เพ่ืออ านวยความสะดวก มีรูปลักษณ์ทันสมยัมาก

ขึน้.-ส  านกัข่าวไทย(mcot.net 13 ก.พ.63) 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200212/38c29ff2eeb3890e6ef2d94213de855bb7d5e6c275b28a497c43200b39948ced.jpg?itok=xlW0baS4
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200212/38c29ff2eeb3890e6ef2d94213de855bb7d5e6c275b28a497c43200b39948ced.jpg?itok=xlW0baS4
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จ ากัด ท่ีอยู่ 
เลขท่ี 10 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-1 ถนนสุขสวัสดิ์ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ  10140 ต้องการ
รับพนักงานบรรจุสินค้า (รายวัน) จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน บรรจุห่อของลูกค้าให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนด เลือกใชเ้ครื่องมือในการ
ท างานอย่างถูกตอ้ง รายงานหรือแจง้ขอ้มลูทนัที ท่ีพบ
เหตุการณ์ท่ีผิดปกติ ขณะออกไปปฏิบัติงานให้กับ
หวัหนา้งานทราบ คุณสมบัติ คนด้านร่างกาย-เดิน

ได้ เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 20 - 40 ปี  ไม่จ  ากัด
วฒุิการศึกษา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทน ตรงตอ่เวลา และมี
วินัย สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ (8.30 น. - 
17.30 น. )  สวัสดิการ  เ งิน เ ดือน  โบนัสประจ า ปี  
ประกนัสงัคม คา่ล่วงเวลา เงินสะสม ชดุยนูิฟอรม์ ขา้ว
กลางวัน ฯลฯ ติดต่อ…คุณศมนพรรณ โปรดปราน 
โ ท ร ศั พ ท์  02-8491301-3 ต่ อ  104 
hr@rungcharoon.com  

บริษัท เอฟเอ็มพี ก รุ๊ป(ประเทศไทย) 
จ ากัด ท่ีอยู่ 64/16 หมู่ 4 ต.ปลวกเเดง อ.ปลวกเเดง จ.
ระยอง 21140 ต้องการรับพนักงานจัดเก็บเอกสาร 

จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน จัดเก็บเอกสาร 
บนัทึกขอ้มูลลงบนคอมพิวเตอร ์ท างาน จันทร ์- ศุกร ์
เ วลา  08:00 - 17:00 น.  คุณสม บัติ  พิ ก า รด้ า น

ร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป วุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใช้
คอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ได้ สวัสดิการ เงินเดือน อาหาร
กลางวนัทางฟรี รถรบั-ส่ง สายเครือสหพฒัน ์ศรีราชา 
บางเเสน ชลบุรี ปลวกเเดง  ติดต่อ… คุณเดือนเต็ม 

อาษาดี โทรศัพท์ 038-954515 แฟกซ์ 038-954516 
อีเมล ์aduentem@bendix.co.th  

บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.อินเตอร์พลาสแพ็ค 
จ ากัด ท่ีอยู่ 11/9 หมู่ 8 ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย 
จังหวัดนนทบุรี  ต้องการรับพนักงานแพ็คกิ้งฝา 
จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ตรวจสอบฝา คดั
แยกฝาดี ฝาเสีย ออกจากกัน คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ ช่วยเหลือตนเองได้  เพศ
ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป ไม่จ  ากัดวุฒิการศึกษา  
สวัสดิการ ประกันสงัคม ท่ีพกัพนกังาน  ติดต่อ…คุณ
ณฐัพิพฒัน ์หอมสุคนธ ์โทรศพัท ์02-1585924  แฟกซ ์
02-1585921  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีอยู่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต 
ก รุ ง เ ท พ ฯ  ต้ อ ง ก า ร รั บ พ นั ก ง า น ด้ า น

ภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 อัตรา   รายละเอียด
งาน โตต้อบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปล
เอกสารภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ เพ่ือใชใ้นการ
ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ สนับสนุนข้อมูล
การด าเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ คุณสมบัติ คน

พิการทางด้านร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 59 
ปี  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสาขา อ่ืน
เทียบเท่าทุกสาขาวิชา วิธีการรับสมัคร  สามารถ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชัน้ 9 
อาคารรั ชมั งคลา ภิ เษก  กระทรวงศึ กษา ธิ การ 
 ถ น น ร า ช ด า เ นิ น น อ ก  เ ข ต ดุ สิ ต  ก รุ ง เ ท พ ฯ  
ตั้ง แต่วัน ท่ี  24  กุมภาพันธ์  –  6  มีนาคม  2563 
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637172 
689391998490.pdf 

mailto:hr@rungcharoon.com
mailto:aduentem@bendix.co.th
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บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ ศูนยก์ารคา้สยามพารา
กอน ชั้น 5 (ฝ่ังเหนือ) 991 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ต้องการรับพนักงานบริการลูกค้า 
(ผู้พิการ)  จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน บริการ
ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ KidZania Bangkok ใหค้วามรูก้บั
เด็กในรูปแบบของการสวมบทบาทอาชีพ จดัจ าหน่าย
และใหบ้ริการ ณ จุดขายสินคา้ (ลักษณะการท างาน
ขึ ้นอยู่ กับการพิจา รณา  ในการสัมภาษณ์งาน ) 
คุณสม บัติ  คนพิก า รทาง ร่ า งกายหรื อการ
เคล่ือนไหว หรือการได้ยินหรือส่ือความหมาย เพศ
ชาย/หญิง  อายุระหว่าง  20 -  35 ปี  ไม่จ  ากัดวุฒิ
การศึกษา สวัสดิการ staff party กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ  การ ฝึกอบรมในบริษัท  ของขวัญวัน ปีใหม่  
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ วันหยุดพักผ่อน ฯลฯ 
ติดต่อ…แผนกทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท์ 02-683-
1888 ตอ่ 4004 อีเมล ์jobs@kidzania.co.th  

บริษัท เอกวรนันท ์จ ากัด ท่ีอยู่ 97/8/ ถนน
ราษฎรบ์  ารุง ต  าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
21000 ต้องการรับเจ้าหน้าที่คนพิการ จ านวน 1 
อัตรา  รายละเอียดงาน คิดเงิน/ทอนเงิน ตรวจสอบ
สินค้าให้ถูกต้อง ให้ข้อมูลลูกค้าเก่ียวกับโปรโมชั่ น
สินค้า  ฯลฯ  คุณสม บัติ  คนพิก า รที่ ส ามารถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหว่าง 25-40 ปี มี
ความขยนั อดทน สะดวกในการเดินทางมาท างาน ไม่
ติดขัดการท างานเสาร-์อาทิตย ์สวัสดิการ ค่าท างาน
ล่วงเวลา ท างานสปัดาหล์ะ5วนั ประกนัสงัคม ประกัน
อบุตัิเหต ุโบนสัตามผลงาน เงินช่วยเหลือกรณีตา่งๆ ฯลฯ 

ติดต่อ... ฝ่ายบคุคล โทรศพัท ์02-9132180-9 ตอ่ 761 
โทรสาร 02-5870516  

บริษัท เงินเทอร์โบ จ ากัด ท่ีอยู่ 455 ถนน
บอนดส์ตรีท ค.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 
ต้องการรับพนักงานธุรการท่ัวไป จ านวน 4 อัตรา 
รายละเอียดงาน คียข์อ้มลู จดัเรียงเอกสาร งานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ  คนพิการทางการ

เคล่ือนไหว สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง 
อายุระหว่าง 20-35 ปี วฒุิการศึกษาระดบั ปวส.ขึน้ไป 
ติดต่อ. . .คุณณัฐการต์  น้อยไม้  โทรศัพท์ 063 -
2068908  อีเมล ์recruit@ntb.co.th 

Elysian Confinement Center Co., Ltd. ท่ีอยู ่
489 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10250 ต้องการรับแม่บ้าน
ท าความสะอาด จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน 
ท าความสะอาด ล้า งจาน  ท า งานตาม ท่ี ได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย

หรือการได้ยนิ เพศหญิง อาย ุ25 ปีขึน้ไป ไมจ่  ากดัวฒุิ
การศึกษา สามารถปฏิบตัิงานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย
ได ้สวสัดกิาร ประกนัสงัคม จดัหาอาหารและท่ีพกั ฯลฯ 
คณุแอนน่ี  064-9853998  

บริษัท โนวา ออรแ์กนิค จ ากัด ท่ีอยู่ 190/4 
หมู่ ท่ี 8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมทุรปราการ 10290 ต้องการรับพนักงานแพค็กิง้ 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน แพ็คสินคา้ ท างาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ  พิการด้ าน

ร่างกาย - เดินได้  เพศชาย/หญิง  อายุ  18-40 ปี  
การศกึษาระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 สามารถท างานกบั
คนจ านวนมากได ้สวสัดิการ (หยดุ เสาร-์อาทิตย ์หยุด

mailto:jobs@kidzania.co.th
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วนัเกิด หยดุนกัขตัฤกษ ์16-17 วนั) มีขา้วสวย น า้อดัลม 
นม  ไ ข่ ต้ม  แจก มื ้อกลา งวัน  ปร ะกันอุบัติ เ หตุ  
ประกันสงัคม พกัรอ้น 6 - 10 วนั ชุดฟอรม์ / งานเลีย้ง
สงัสรรค ์ปรบัเงินบรรจุ ปรบัประจ าปี โบนัส ฯลฯ ติด
ต่อ...คุณณิชาภัทร บานมีทะ โทรศัพท ์02-4171130 
แฟกซ ์02-4171138 nichapat@novagroups.com  

Interthaipharmaceutical Manufacturing Ltd., ท่ีอยู่  
1899 ถ.พหลโยธิน (ซ.39) ลาดยาว จตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 ต้องการรับพนักงานธุรการ/ พนักงาน

คลังสินค้า จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน คีย์
ขอ้มูล จดัเรียงเอกสาร ติดต่อประสาน/ รบัโทรศพัทไ์ด ้
ท างานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่

ปฏิบัติงานได้ ยกเวน้การไดย้ิน เพศชาย/หญิง อายุ 
20 ปีขึน้ไป ไม่จ  ากัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการ คูปอง
ค่าอาหารกลางวัน ประกันสังคม ฯลฯ ติดต่อ...คุณ
อมัพา โทรศพัท ์   02-9412992 แฟกซ ์02-9411308  

บริษัท เอ็กซเ์พิรท์ คาร ์เรนทท์ัล จ ากัด ท่ี
อยู่ คอนโดทีซีกรีน พระราม9 เลขท่ี 884/8-9 ตึก D 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ต้องการรับ
พนักงานท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน 
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ พิการด้าน

ร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี  วุฒิ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถรับโทรศัพท์ ใช้อุปกรณ์
ส านักงานได้ คอมพิวเตอร์พื ้นฐานได้   สวัสดิการ 
ประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โอที ฯลฯ ติดต่อ
...คุณชัชวาล คงพิทักษ์สกุล โทรศพัท ์061-4143855 
แฟกซ ์02-2032744 อีเมล ์hr@europcar.co.th 

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด           
ท่ีอยู่ ส  านกังานใหญ่  23/52-54 อาคารสรชยั ชัน้ 17 ซ.

สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ ตอ้งการรับพนักงานล้างภาชนะ จ านวน 
10 อัตรา รายละเอียดงาน ท าความสะอาดภาชนะ
ภายในหอ้งอาหาร คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน 
เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี ไม่จ  ากัดวุฒิการศึกษา 
สามารถส่ือสารโดยการอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
สวัสดิการ สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานก าหนด 
เครื่องแบบพนักงาน อาหารกลางวัน 1 มือ้ ติดต่อ...
คณุจินตนา ชือ้ดรุณกิจ โทรศพัท ์02-7141661 แฟกซ์
02-7140788Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com  

  
คนพกิารต้องการท างาน 

นางสาวศศิภรณ์  ถิรสุวรรณ   อายุ 31 ปี          
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  พิการทางด้าน
ร่างกาย สามารถเดินได้ (มือซา้ยนิว้ขาด3นิว้เหลือ
นิว้โปง้กบันิว้กอ้ย) ต้องการงานตามความเหมาะสม 
สามารถหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์ ในเขตบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  ติดต่ อ…โทรศัพท์ 061 -
8288836 หรือ อีเมล ์nnnbbb_2529@hotmail.com 

นางสาวนงค์นุช ทุมทอง  อายุ 39 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามา รถ เดิน ได้  ต้ อ งกา รท า ง านต า แห น่ ง
โอเปอรเ์รเตอร ์งานจัดซื้อ ธุรการ หรืองานตาม
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  มี ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
,คอมพวิเตอร ์ตดิต่อ…โทรศพัท ์0861461706  อีเมล ์
nongnuchtumthong@gmail.com 

 
 
 

 

mailto:nichapat@novagroups.com
mailto:hr@europcar.co.th
mailto:Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com
mailto:nongnuchtumthong@gmail.com
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“มทร.ศรีวิชัย” กับรถคนพิการต้นแบบเคร่ืองยนตเ์ล็กเบนซิน 

 

โดยปกติผูพ้ิการทางการเคลือ่นไหวที่ไมส่ามารถเดินได ้จะใชร้ถวีลแชรส์  าหรบัผูท้ี่มีก าลงัทรพัย ์ในขณะที่ผูพ้ิการท่ีมีฐานะทาง

การเงินไม่มากนกัจะใชร้ถคนัโยกส าหรบัใชใ้นการเดินทางไปไหนมาไหนแทน   แต่อย่างไรก็ตาม ทัง้รถวีลแชรแ์ละรถคนัโยก ผูพ้ิการ

ทางการเคลื่อนไหวจ าเป็นจะตอ้งใชแ้รงผลกัลอ้ในกรณีของรถวีลแชร ์และใชแ้รงในการโยกส าหรบัรถแบบคนัโยก สง่ผลใหผู้พ้ิการไม่

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆ ได้  ซึ่งหากมีเครื่องจกัรกลที่สามารถช่วยลดแรงของผูพ้ิการก็จะสง่ผลดี สามารถท าใหส้ามารถ

เดินทางไปไดไ้กลๆ โดยไม่เป็นภาระใหก้บัคนในครอบครวัหรือผูดู้แล  จากปัญหาดงักลา่ว นายชานนท ์ดลมายิ และนายพงษ์พิพฒัน ์

รอดสง นกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลยัรตัภูมิ  โดยมี ดร.

ภาณมุาศ สยุบางด า ผูอ้  านวยการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรตัภมูิ  เป็นที่ปรกึษา จึงไดอ้อกแบบและสรา้งรถ

ส าหรบัช่วยเหลอืผูพ้ิการทางการเคลือ่นไหวโดยใชเ้ครือ่งยนตเ์ลก็เบนซินเป็นตน้ก าลงัในการขบัเคลือ่น ทัง้นี ้เพื่อตอ้งการช่วยลดแรงของ

ผูพ้ิการในการเข็นลอ้รถวีลแชร ์และลดแรงในการโยกรถแบบคนัโยก และสามารถท าใหผู้พ้ิการเดินทางไปไดร้ะยะไกลๆ โดยไม่เหนื่อย

แรงเพียงแต่ควบคมุรถเท่านัน้ ซึง่เป็นการประหยดัทัง้แรงงานและลดระยะเวลาในการเดินทางของผูพ้ิการอีกดว้ย ในการออกแบบและ

สรา้งรถส าหรบัช่วยเหลอืผูพ้ิการทางการเคลื่อนไหวจะใชเ้ครือ่งยนตเ์ลก็เบนซิน ขนาด 3 แรงมา้ เป็นตน้ก าลงัในการขบัเคลือ่น สามารถ

บรรจุน า้มนัไดเ้ต็มถงัเทา่กบั 1 ลติร โดยใชน้ า้มนัเบนซินผสมกบัน า้มนั 2T ในอตัราสว่น 20 : 1 คือ น า้มนัเบนซิน 20 สว่น ต่อ น า้มนั 2T 

1 สว่น และสามารถใชข้บัไดป้ระมาณ 30 นาที ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเร็วที่ใชใ้นการขบัเคลื่อน ในการสรา้งรถส าหรบัช่วยเหลือผูพ้ิการ

ทางการเคลือ่นไหวโดยใชเ้ครือ่งยนตเ์ล็กเบนซินเป็นตน้ก าลงัในการขบัเคลือ่น มีตน้ทนุในการผลติ 3,500 บาท โดยไมค่ิดคา่แรงงานใน

การสรา้ง ทัง้นี  ้ตน้ทนุในการสรา้งยงัขึน้อยู่กบัขนาดแรงมา้ของเครื่องยนตอ์ีกดว้ย  กลา่วคือหากตอ้งการเครื่องยนตท์ี่มีแรงมา้ในการ

ขบัเคลื่อนมากราคาก็จะสงูตามไปดว้ย นอกจากนัน้ ยี่หอ้ของเครื่องตดัหญ้าก็มีผลต่อตน้ทุนการผลิตอีกดว้ย ดงันัน้ ในการออกแบบ

จะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกับการใชง้านเพื่อไม่ใหต้น้ทุนสูงจนเกินไป  รถส าหรบัช่วยเหลือผูพ้ิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้

เครื่องยนตเ์ลก็เบนซินท่ีออกแบบและสรา้งคนันี ้ถือเป็นเครือ่งตน้แบบ ซึง่ผูอ้อกแบบจะพฒันาใหม้ีสมรรถนะที่ดีขึน้ โดยจะออกแบบให้

สามารถใชร้ะบบสตารท์มือเขา้มาทดแทนการสตารท์แบบดงึ ซึ่งจะท าใหผู้พ้ิการสามารถสตารท์เครือ่งยนตไ์ดด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะพฒันา

ตอ่ไปในอนาคต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รถส าหรบัช่วยเหลอืผูพ้ิการทางการเคลือ่นไหวโดยใชต้น้ก าลงัขบัจากเครือ่งยนต์

เล็กเบนซิน ไดท้ี่ ดร.ภาณุมาศ สุยบางด า ผูอ้  านวยการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลยั รตัภูมิ โทรศัพท ์086-

9612216 วศินี จิตภษูา นกัประชาสมัพนัธฯ์ มทร.ศรวีิชยั (siamrath.co.th 20 ก.พ.63) 
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บริการเคร่ืองช่วยฟัง ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ฟรี!! 

 

มูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย บริการเคร่ืองช่วยฟังส าหรับผู้พกิารทางการได้ยิน หรือบกพร่องทางการ
ส่ือสาร ฟรี! สนใจเขา้รบัเครื่องช่วยฟัง ไดท้ี่มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย เลขที่ 23 ชัน้ 2 ถนนวิสทุธิกษัตรยิ ์แขวงบางขนุ
พรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียนความประสงคท์ี่ตอ้งการขอรบัเครื่องช่วยฟัง ส่งมาท่ีมลูนิธิ
พฒันาคนพิการไทย สอบถามเพิม่เตมิ โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270 อเีมล:์ office@tddf.or.th, 
tddf_or_th@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์- ที่ปรกึษา   นายส าเรงิ    วิระชะนงั   -  ที่ปรกึษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน ์ ศรปีฐมสวสัดิ ์- กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย ์- กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรญัญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

                               เลขที่ ๒๓ ชัน้ ๒  ถ.วิสทุธิกษัตรยิ ์  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 จนัทร-์ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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