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วนัอาทิตยท่ี์ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.ณ พระอุโบสถ วดับวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร  โครงการผา้ป่ามหากุศลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือหารายไดส้นับสนุนการ

ด าเนินงานท่ีมุง่สง่เสริมและพฒันาชีวิตคนพิการใหม้ีคณุภาพดีขึน้ในทกุมิติ ครอบคลมุทกุช่วงวยั อาทิ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น

ยิม้สู ้ศนูยฝึ์กอาชีพคนพิการอาเซียน อ าเภอนครชยัศรีจงัหวดันครปฐม ศนูยฝึ์กอาชีพคนพิการอาเซียน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั

เชียงใหม ่

โดยทา่นสามารถร่วมบริจาคเงนิทอดผ้าป่าผ่านบัญชธีนาคาร ชือ่บัญช ี“มูลนิธิสากลเพือ่คนพกิาร”  
ธนาคารกรุงเทพ 162-3-06432-4 / กรุงไทย 196-6-00208-4 / กสิกรไทย 758-1-01398-6 / กรุงศรีอยธุยา 494-0-00140-9 

ไทยพาณิชย ์264-3-00153-0 / ออมสิน 05-0581-32706-6 / ธกส. 01-000-2-48106-8 

ผูม้ีจิตศรทัธาท่ีไดก้รุณาบริจาคเงินสามารถสง่หลกัฐานการบรจิาค เช่น ภาพสลิปการโอน หรอื ภาพถ่ายใบน าฝากเงินมาไดท่ี้ 

ID Line : @wiriya เพ่ือทางมลูนิธิฯ จะไดจ้ดัสง่ใบเสรจ็รบัเงินส าหรบัน าไปหกัลดหย่อนภาษีตอ่ไป 
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ระเบิดศึกลูกหนังคนตาบอดปทท.เฟ้นเเข้งเสริมทมีชาต ิ

 

พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ประธานคณะอนกุรรมธิการการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศระดบันานาชาติรวมทัง้กีฬาคนพิการ เป็นประธาน

เปิดการแข่งขนัฟตุบอลคนตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ท่ี 8 ท่ีสนาม 345 ฟตุบอลคลบั จ.ปทมุธานี เมื่อ 25 พ.ย.ท่ีผ่านมา  

     พล.อ ทวีป เนตรนิยม เปิดเผยวา่ การแข่งขนัทวัรน์าเมนตนี์ ้ถือเป็นการสง่เสริมการเลน่กีฬาคนตาบอดในประเทศไทยให้

เเพรห่ลาย เเละเป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกติกาเเละมาตรฐานสากล ขณะเดียวกนัยงัถือเป็นการสง่เสริมใหผู้พิ้การทางสายตาได้

มีโอกาสออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ ในมีสว่นรว่มในทกุวิถีชีวิตของสงัคม เพ่ือความเสมอภาคเเละโอกาสที่เท่าเทียม ท่ี

ส  าคญัเเมตชนี์ย้งัเป็นการคดัเลือกนกัฟตุบอลคนตาบอด ประเภทบี 1 เพ่ือเขา้รว่มฝึกซอ้มเป็นตวัแทนนกักีฬาทีมชาติในอนาคต 

    ส าหรบัการเเข่งขนั ฟตุบอลคนตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ท่ี 8 ซึง่มีขึน้ระหวา่งวนัท่ี 25-27  พ.ย. 63 มีทีมเขา้รว่ม

จ านวน 5 ทีมประกอบดว้ย 1.ทีมสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้ 2. ทีม Blind Warrior 3. ทีมอาชีวศกึษาคน

ตาบอดขอนเเก่น, 4. ทีมชมรมเยาวชนตาบอดไทย (อดุร) เเละ 5. ทีมโกลบอล ยไูนเตด็ โดยทกุทีมท่ีเขา้รวม จะไดร้บัเงินบ ารุง

ทีม ทีมละ 12,000 บาท   

อนึ่ง ทีมฟตุบอลคนตาบอดทีมชาติไทย อยู่ระหวา่งการฝึกซอ้มเพ่ือเตรียมทีมไปแข่งกีฬาพาราลิมปิกเกมส ์2020 ท่ีกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น ในปีหนา้ โดยในการเก็บตวัฝึกซอ้ม ไดร้บัความรว่มมือและสนบัสนนุจากบริษัทเอมพนัธส์ปอรต์ จ ากดั ดา้น

สถานท่ีฝึกซอ้มและเก็บตวั(siamsport.co.th 25 พ.ย.63) 
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ส ารวจความพร้อมในการเสนอตัวขอรับเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิคร้ังที ่49 

 

คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกเจา้ภาพจดัการแข่งขนั ลง

พืน้ท่ีจังหวัดตรัง เพ่ือส ารวจความพรอ้มในการเสนอตัว

ขอรับเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 49 

(พทุธศกัราช 2567) และการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ 

ครั้งท่ี  39 (พุทธศักราช 2568) นายวิวัฒน์ วิกรานตโน

รส อดีตรองผูว้่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ พิจารณาคัด เลื อก เจ้าภาพจัดการ

แข่งขัน พร้อมด้วยนายปัญญา หาญล ายวง  (อดีตรอง

ปลัดกระทรวงการท่องเ ท่ียวและกีฬา)  และนายธัช

นาถ ทองประกอบ  ผู้อ  านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็น

เลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกเจา้ภาพจัดการแข่งขัน ลงพืน้ท่ีจังหวัด

ตรัง  เ พ่ือส ารวจพื้น ท่ีความพร้อมด้านสนามแข่งขัน

กีฬา ดา้นท่ีพักนักกีฬาและดา้นอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

เสนอตวัขอรบัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้

ท่ี 49 (พุทธศักราช 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการ

แห่ งชาติครั้ ง ท่ี  39 (พุทธศักราช  2568) โดยมีนาย

ณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อ  านายการส านักงานการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวดัตรงั ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มใหข้อ้มลูกับ

คณะกรรมการ พิจารณาคัด เลื อก เจ้าภาพจัดการ

แข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง นายณรงค  ์โสภา

รัตน์ ผู้อ  านายการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

จงัหวดัตรงั กล่าวว่า จงัหวดัตรงั ไดเ้สนอตวัขอรบัการเป็น

เ จ้ า ภ า พ จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า แ ห่ ง ช า ติ  ค รั้ ง

ท่ี 49 (พุทธศักราช 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการ

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 39 (พุทธศักราช 2568) กับการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยมีจงัหวดั

ขอนแก่น บุรีรมัย ์จันทบุรี กระบ่ี อดุรธานี ร่วมเสนอตวัใน

ครัง้นีด้ว้ย ทัง้นี ้จงัหวดัตรงั ไดเ้ตรียมความพรอ้มเรื่องของ

สนามแข่งขัน เพ่ือรองรบัการเสนอตวัเป็นเจา้ภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 49 (พุทธศักราช 2567) และ

ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ค น พิ ก า ร แ ห่ ง ช า ติ  ค รั้ ง

ท่ี 39 (พุทธศกัราช 2568) โดยมีความคืบหนา้ไปแลว้กว่า

รอ้ยละ 90 มีสนามกีฬาท่ีจะรองรบัการจัดการแข่งขันทุก

ชนิดกีฬาภายในพืน้ท่ี ในขณะท่ีสถานท่ีพกัของนกักีฬา ได้

น า เ สนอสถาน ท่ีพัก ตาม โ ร ง แ รมและหอพัก ขอ ง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต่ า ง  ๆ  ซึ่ ง ใ น วั น นี ้  (อ า ทิ ต ย์

ท่ี 1 พฤศจิกายน 2563) คณะกรรมการฯ ได้ลงพื ้นท่ีมา

ส ารวจความพรอ้มตามท่ีจงัหวดัตรงัไดเ้คยน าเสนอไว  ้โดย

ในวันพ รุ่ ง นี ้  (จันทร์ ท่ี  2 พฤศจิกายน  2563) จะได้

น าเสนอ ความพร้อมของจังหวัดตรัง เพ่ิมเติมจากภาค

ธุรกิจและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เจา้ของพืน้ท่ีซึ่งเป็น

ท่ีตัง้ของสนามกีฬาต่าง ๆ  เพ่ือยืนยันความพรอ้มในการ

จดัการแข่งขนั ณ โรงแรมเรือรษัฎา อ าเภอเมืองตรงั จงัหวดั

ตรัง ในเวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป(thainews.prd.go.th 1 

พ.ย.63) 
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รมว.พม.ลงพืน้ทีพ่บชาวบ้านนิคมสร้างตนเอง 
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

วั น ท่ี 1 ต . ค . 63-

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น 

ว่ า  น า ย จุ ติ  ไ ก ร

ฤกษ์ รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์พรอ้ม

ดว้ย นางพชัรี อาระยะกุล ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย ์และคณะ(รองปลดักระทรวง 

รองอธิบดีฯ ผู้ตรวจฯ กระทรวง ฯลฯ) ลงพืน้ท่ีนิคมสรา้ง

ตนเอง ต.ทุ่งมะพรา้ว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพ่ือตรวจ

เย่ียม ติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงานการ

ขบัเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ 

มั่นคงของมนุษยใ์นจังหวดัพงังา โดยมี นายจ าเริญ ทิพญ

พงษ์ธาดา ผูว้่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตัน

เถียร กลุจรรยาวิวฒัน ์ประธานกรรมาธิการการเกษตรและ

สหกรณ ์สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ์งัหวดัพงังา พรอ้มชาว

นิคมสรา้งตนเองฯ ร่วมให้การตอ้นรับ  ทั้งนี  ้ผูว้่าราชการ

จังหวดัพังงา ไดย่ื้นหนังสือขอ้เสนอ นโยบายสู่พังงาแห่ง

ความสุข  โดยประชาคมพังงาแห่ งความสุข  ผ่ าน

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ขอช่องทางในการขบัเคลื่อนงานกิจการเพ่ือสงัคม “บริษัท

พิเศษเด็ก วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด” โดยเครือข่ายคน

พิการจังหวัดพังงา การพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิก

นิคมสรา้งตนเอง ก่อนแบ่งปันเรื่องราว จากกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีประสบความส าเร็จการเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนา

คณุภาพชีวิต กบักระทรวง พม.เช่น กลุ่มอาชีพของสมาชิก

นิคมสรา้งตนเองทา้ยเหมือง ชมรมผูสู้งอายุจังหวัดพังงา 

อพม.จังหวดัพังงา และกรรมการขับเคลื่อนการท่องเท่ียว

เพ่ือคนทัง้มวลจงัหวดัพงังา และขอใหก้ระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุนการ

ขบัเคลื่อน โครงการปฏิรูปผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม และ

คน ไ ร้ ท่ี พึ่ ง  จั ง ห วัดพั ง ง าอย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง  จากนั้ น

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์ไดม้อบธงพระปรมาภิไธยธงชาติ พระบรมมาฉายา

ลกัษณแ์ละเงินสงเคราะหผ์ูป้ระสบปัญหาทางสงัคม มอบ

ป้ายบา้นพอเพียงชนบทระดบัจงัหวดั มอบ นค.3 มอบนม

ผงเด็ก มอบถุงยงัชีพแก่ผูป่้วยติดเตียง มอบหนา้กากแบบ

ผา้ใหแ้ก่เดก็ และรว่มถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบัทกุกลุม่ท่ีเขา้

ร่วมงานอย่างสดช่ืนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและยินดี ท่ีมี

ผูบ้ริหารเกือบยกกระทรวงมารว่มกิจกรรมอย่างเป็นกนัเอง

(siamrath.co.th 1 พ.ย.63) 
 

กสศ.มอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 
รุ่นที ่2 รองรับอุตสาหกรรมในศตวรรษที ่21 

 

กสศ.เดินหนา้ทุนนวตักรรมสายอาชีพชัน้สูง รุ่นท่ี 2 ผลิต

บุคลากรสายอาชีพรองรับอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 

21 พรอ้มจัดกิจกรรม “ปลุกพลงั สรา้งโอกาสแห่งอนาคต 

กบัทุนนวตักรรมสายอาชีพชัน้สูง ปี 2563” เติมโอกาสให้

เด็กผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้

เรียนตอ่สายอาชีพ เนน้พฒันาคณุภาพสถานศกึษาใหเ้ป็น
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แนวหน้าระดับอาเซียน พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมาย

ครอบคลุมเด็กพิการ น าร่อง 5 สถานศกึษาเป็นปีแรก เมื่อ

วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ท่ีอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัด

กิจกรรม “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุน

นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563” โดยมี

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นท่ี 2 เข้าร่วม

กิจกรรม พร้อมการถ่ายทอดสดกิจกรรมไปอีก  23 

สถาบันการศึกษาในพืน้ท่ีต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็น

การจัด กิจกรรม รูปแบบระบบออนไลน์ เ น่ื อ งจาก

สถานการณโ์ควิด-19ศาสตราจารย ์ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนา

ชัย ประธานคณะอนุกรรมการก ากับทิศทางโครงการ

ส่งเสริมนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสเพ่ือ

ศึกษาต่อสายอาชีพชัน้สูง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย

ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทกัษะความช านาญ

เฉพาะด้านในระดับอาชีวศึกษาจ านวนมาก ท าให้

สถาบันการศึกษาตอ้งเร่งผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะในเขต

พืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ท่ีรัฐบาล

ก าหนดใหเ้ป็นพืน้ท่ีหลัก โดยโครงการทุนนวตักรรมสาย

อาชีพชัน้สูงนับเป็นโครงการท่ีจะมาช่วยแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรสายอาชีพได ้ในปีนี ้กสศ.ด าเนินการ

ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 สามารถสรา้งโอกาสใหน้อ้งๆ ไดเ้รียนตอ่

สายอาชีวศกึษารวมทัง้สิน้กว่า 4,700 คน จาก 47 จงัหวดั

ทั่วประเทศ แบ่งเป็นรุ่นท่ี 1 จ านวน 2,000 คน และรุ่นท่ี 2 

จ านวน 2,700 คน มีสถาบันการศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

66 แห่งศาสตราจารย ์ดร.นักสิทธก์ล่าวว่า ทุนนวัตกรรม

สายอาชีพชั้นสูง รุ่น 2 กสศ.ได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย

ครอบคลมุถงึเดก็ท่ีมีความขาดแคลนทนุทรพัยแ์ละมีความ

ตอ้งการพิเศษ (พิการ) โดยทดลองเปิดทุนใหม่เพ่ือพฒันา

หลกัสตูรท่ีเหมาะสม ระบบในการดแูลท่ีเหมาะสมร่วมกับ

วิทยาลัย ส่วนการด าเนินการรุ่นท่ี 1 ท่ีผ่านมาพบว่า

นักศึกษาทุนมีศกัยภาพแต่มีความเปราะบางในชีวิตจาก

พืน้ฐานครอบครวั จึงเป็นความทา้ทายท่ี กสศ.ตอ้งท างาน

กบัวิทยาลยัตา่งๆ ในการดแูลเดก็ใหม้ีภมูิคุม้กนัเอาตวัรอด

ในสงัคมได ้อยากฝากถึงนักศึกษาท่ีไดร้บัทุนทุกคน เวลา

ตัง้เป้าหมายท าอะไรตอ้งมียุทธศาสตรว์่าท าอย่างไรถึงจะ

ส าเร็จ อย่าลืมท่ีจะใหค้วามส าคญัต่อการเรียน ตอ้งมีวินยั 

เขา้ใจเนือ้หา และรูจ้กัท่ีจะปรบัตวั ส่วนสถาบันการศกึษา 

ขอให้ท่านผู้บริหาร ครู อาจารย์ ดูแลนักศึกษาผู้รับทุน

อย่างลูกหลาน ใหค้วามช่วยเหลือสนับสนุนนกัศกึษาผูร้บั

ทุนให้มากท่ีสุด นพ.สุภกร บัวสาย ผูจ้ัดการกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) กล่าวว่า นกัศกึษา

ทุนนวตักรรมสายอาชีพชัน้สงูรุ่น 1 ท่ีผ่านมาเราพบว่าเด็ก

ท่ีไดร้บัทุนการศกึษามีผลการเรียนดีมีเกรดเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.00 

หรือกว่ารอ้ยละ 67 ถือเป็นผลท่ีน่าพอใจ ดังนั้นผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและบคุลากรครูจึงมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยเหลือ

ดแูลเดก็ๆ กลุม่นี ้ส  าหรบัการด าเนินการรุน่ท่ี 2 กสศ.เช่ือวา่

เด็กทุกคนมีคุณภาพ และจะมีชีวิตท่ีดีหลุดพน้จากความ

ยากจนไดห้ากไดร้ับการศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชัน้สูงมีภารกิจท่ีส  าคญั 2 ดา้น คือ 1. ใหทุ้นการศกึษาแก่

เด็กเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรพัย ์แต่มีขีดความสามารถ

ในการเรียนรูใ้หไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างเสมอภาค

และ เท่ า เ ที ยม  และ  2. จัดสร ร งบประมาณให้แก่

สถาบันการศึกษาสายอาชีพท่ี เข้าร่วมโครงการไป

พัฒนาการเรียนการสอนและครูใหม้ีคุณภาพท่ีสูงขึน้ใน

ระดับอินเตอร ์เพ่ือเป็นแนวหน้าในระดับอาเซียน  การ

ปฐมนิเทศนกัศกึษาทนุนวตักรรมสายอาชีพชัน้สงูรุ่น 2 กส
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ศ. จึงไม่ใช่แค่ใหเ้ด็กนั่งเรียนรูท้ฤษฎีและจดบนัทึกเหมือน

เช่นอดีต แต่จะเป็นการท ากิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะความรู ้

ท่ีรองรับทักษะศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่

ครอบคลุมถึงหลักการเรียน การปรับตัวและการท างาน

เป็นทีม รวมถึงการเสริมทักษะการบริหารจัดการรายรับ

และรายจ่ายอย่างถกูตอ้ง เราเช่ือวา่เด็กท่ีไดร้บัทุนทุกคนมี

ศกัยภาพและความสามารถ แต่อาจขาดพลงัท่ีจะต่อสูจ้น

ส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้ท่านั้น  ผศ.ดร.

ชนิศา ตันติ เฉลิม อาจารย์ประจ าภาควิชาวิจัยและ

จิต วิทยาการศึกษา  คณะค รุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหนา้โครงการทุนนวตักรรมสาย

อาชีพชั้นสูง ส  าหรับผู้เรียนท่ีมีความพิการ กล่าวว่า 

โครงการ “เปลี่ยนความพิเศษใหเ้ป็นพลัง” เป็นโครงการ

ย่อยออกมาจากโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

เป็นโครงการส่งเสริมใหผู้ข้าดแคลนทุนทรพัยแ์ละมีความ

ตอ้งการพิเศษ (พิการ) ไดร้บัโอกาสทางการศึกษาท่ีเนน้

สรา้งโอกาสใหผู้พิ้การ ปัจจุบันมีสถาบันอาชีวศึกษาเขา้

ร่วมและน าร่อง 5 วิทยาลัย เช่น วิทยาลัยการอาชีพพุทธ

มณฑล จ.นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ฯลฯ 

ส าหรบัการท างาน สถาบนัการศกึษาและ กสศ.จะร่วมกนั

ออกแบบการเรียนการสอน พรอ้มเข้าไปหนุนเสริมการ

ท างานของวิทยาลยัเพ่ือวดัความรูเ้ด็กใหพ้รอ้มสู่การมีงาน

ท า มีระบบดูแลช่วยเหลือติดตามหลงัเรียนจบการศึกษา  

ผศ.ดร.ชนิศากล่าวว่า หลังจากเด็กกลุ่มความตอ้งการ

พิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วเราจะติดตาม 

ถอดบทเรียนการท างานอย่างรอบด้าน และหลังเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเด็กพิเศษมากว่า 6 เดือน เราไดเ้ห็นความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างชดัเจน เช่น เด็กท่ีไดร้บัทนุตอ้ง

ต่อสูก้ับอุปสรรคเป็นสองเท่าเพ่ือเอาชนะข้อจ ากัดของ

ตนเองนัน้ กลบัมีแววตาท่ีแสดงออกถึงความฝันท่ีอยากจะ

เป็นมากขึน้ มีความหวงั มีก าลงัใจไม่ทอ้แท ้อย่างไรก็ตาม 

การแก้ปัญหาเด็กพิเศษตอ้งแกต้ั้งแต่เกิด ซึ่งเด็กจะรูจ้ัก

ตัวเองและฉายแววความโดดเด่นออกมา และมีโอกาส

ตอบแทนสังคมไดม้ากกว่าเด็กท่ีไดร้ับการพัฒนาตอนโต

“อยากขอบคณุ กสศ.ท่ีใหโ้อกาสเด็กพิเศษกลุ่มนี ้และเรา

ตั้งเป้าหมายการท างานสูงสุดไว้คือได้เห็นสังคมท่ีอยู่

ร่วมกันไดจ้ริง ถา้มีสงัคมเช่นนีจ้ะตอบโจทยค์วามเหลื่อม

ล า้ได ้อยากใหส้งัคมเปิดใจยอมรบัความแตกต่าง อย่ารีบ

ตดัสินคนกลุ่มนีจ้ากภายนอก ขอใหม้องศกัยภาพจากการ

ท างาน อะไรท่ีเขาขาดไปสังคมควรจะช่วยเสริมและเติม

ให้” ผศ.ดร.ชนิศากล่าว  นางสาวพัชรีญา ก้องสูงเนิน 

อาจารยวิ์ทยาลยัเทคนิคสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ กลา่วว่า 

วิทยาลยัไดร้บัทุนนวตักรรมสายอาชีพรุน่ 2 จ านวน 21 ทุน 

แบ่ ง เ ป็น  5 สาขา วิชา เช่ น  ช่ าง ไฟฟ้าก าลัง  สาขา

อิ เล็กทรอนิกส์ ทุนนี ้เ ป็นทุน ท่ีช่วยต่อยอดชี วิตทาง

การศกึษาใหเ้ด็กไดอ้ย่างมาก หากไม่มีทุนการศกึษาก็ไม่รู ้

ว่าเด็กจะไดเ้รียน หรือมีอนาคตไปในทางไหน เพราะไม่

สามารถโฟกัสชีวิตโฟกสัความมั่นคงได ้ทุนนีย้งัขยายไปสู่

ครอบครัวเด็กให้เดินต่อไปได ้เน่ืองจากทุนการศึกษาท่ี

ไดร้บั นอกจากใชใ้นดา้นการศกึษาแลว้ เด็กยงัเก็บส ารอง

ไวเ้รียนไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งรบกวนผูป้กครอง เพราะหากไม่ได้

รบัโอกาสตรงนี ้เด็กจะตอ้งออกไปดิน้รนท างานเพ่ือเลีย้ง

ครอบครวั ทุนนีจ้ะช่วยใหเ้ด็กจบสูงขึน้ การท างานก็จะดี

ขึน้ โอกาสของการตกงานก็มีนอ้ยลงเพราะไดร้บัการศกึษา

(mgronline.com 1 พ.ย.63) 
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น า้ใจพีน้่องนักข่าวผนึกก าลัง2สมาคมฯ มอบวีล
แชรค์นพกิาร รพ.ชัยภูมิ ตอบแทนสังคม 

 

3 พ.ย.2563 ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า  เมื่ อ เวลา 09.00 น 

นายแพทย ์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ ผอ.โรงพยาบาลจังหวัด

ชยัภูมิ พรอ้มดว้ยคณุสมปราถนา ชัยวิรตันะ เหล่ากาชาด

จังหวัดชัยภูมิ และคณะพยาบาลเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล

ชัยภูมิ ร่ วม เ ป็นสัก ขีพยานรับ -มอบรถ เข็ น วีลแชร์

(Wheelchair) เ พ่ือผู้ พิการและผู้ป่ วย ท่ีมาใช้บริการ

โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมีนายสุชาติ เจือกุดขมิน้ ตวัแทน

สมาคมนกัข่าวจงัหวดัชยัภูมิ รว่มกบันายมฆัวาน วรรณกุล 

ผอ. ศูนยฯ์ตัวแทนสมาคมสื่อสารมวลชน พรอ้มทั้งภาคี

เครือข่ายรว่มผนกึเพ่ือนพอ้งนอ้งพ่ีนกัข่าวน า รถเข็นวีลแชร์

ผู ้พิการ ท่ี ได้รับความอนุเคราะห์จากการจัดกิจกรรม

โครงการธรรมาภิบาล บุคคลตน้แบบ รางวลันารายณท์รง

สบุรรณ ครัง้ท่ี1 โดยสมาคมนักข่าวโคราชร่วมกับสมาคม

สื่อสารมวลชน ในวนัท่ี 24 ตลุาคม ณ หอ้ง mcc Hall เดอะ

มอลลโ์คราช ท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งภายในงานไดม้ีการ

มอบทุนรักษาอาการป่วยของสมาชิก ทุน การศึกษาบุตร 

เป็นต้นทั้งนี ้ยังส่ง-มอบรถจักยาน จ านวน 40 คันและ

รถเข็นวีลแชร ์ส  าหรบัผูพิ้การจ านวน 10 คนัใหก้ับตวัแทน

หรือผูอ้  านวยการศนูยส์มาคมฯแต่ละจงัหวดัรวม 5 จงัหวดั 

น าออกไปแจกจ่าย เพ่ือแบ่งปันและเป็นการตอบแทน

สงัคมอีกดว้ย ขณะท่ีทางดา้นนายแพทยป์ระเสริฐ ชยัวิรตั

นะ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจงัหวดัชยัภูมิ ไดก้ล่าวช่ืนชม

สมาคมสื่อสารมวลชนสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและ

ภาคีเครือข่ายพ่ีน้องสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนง ท่ีได้

เล็งเห็นความส าคัญของโรงพยาบาลในการบริจาครถวิล

แชรใ์นครัง้นี ้ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นกบัผูป่้วยและผูพิ้การท่ีมาเขา้

รกัษาท่ีโรงพยาบาลจงัหวดัชยัภูมิเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

ทางโรงพยาบาลมีรถเข็นไม่พอเพียงกับผูป่้วยท่ีมีจ านวน

มากขึน้ในทุกวนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการอีกดว้ย ทัง้นีข้ออวยพร

ไปยังพ่ีนอ้งสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนงใหไ้ดร้บับุญกุศล 

และความสมปรารถนา จากการท าความดีและตอบแทน

สงัคมในครัง้นีอ้ีกดว้ยตอ่ไป(siamrath.co.th 3 พ.ย.63) 
 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 



๘ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

หนุ่มพกิารแต่ใจยอดนักสู้  
ขับบทเพลงแลกเศษเงนิ 

 

เม่ือวนัท่ี 2 พ.ย.63 ผูส้ื่อข่าวไดเ้ปิดเผยถึง ชีวิตชายผูพิ้การ

ขาทัง้ 2 ขา้ง ท่ีมีหวัใจยอดนกัสู ้ใชน้  า้เสียงอนัไพเราะท่ีติด

ตัวมาแต่ก าเนิด ฟันฝ่าวิบากกรรม รอ้งเพลงหาเงินหล่อ

เลีย้งชีวิตใหอ้ยู่รอด ซึง่เขาผูนี้ม้ีช่ือว่า นายลงุเนตร ์ก ายาน 

อายุ  55 ปี  ชาวจังหวัดก าแพงเพชร  ใช้ ชี วิตอยู่บน

รถจกัรยานยนตค์ูใ่จ ติดชดุเครื่องเสียงคาราโอเกะ ตระเวน

ไปตามแหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพ่ือขับ

กล่อมบทเพลงอนัไพเราะ เปิดหมวกรบัสินน า้ใจจากผูช่ื้น

ชอบ โดยมีขอ้ความ “ชีวิตตอ้งสู”้ เขียนติดเตือนใจตนเอง

ไม่ใหย้อมแพ ้นายลงุเนตร ์เปิดเผยว่า แมชี้วิตตอ้งประสบ

วิบากกรรมตัง้แต่วัยเพียง 2 ขวบ หลังโรคโปลิโอระบาด 

ต้องเป็นหนึ่งในผู้ป่วยขณะนั้น ด้วยครอบครัวมีฐานะ

ยากจน ท าใหเ้กินกาลต่อการรกัษา ขาทัง้สองขา้งมีอาการ

อ่อนแรง ก่อนกลา้มเนือ้ฝ่อลีบ ท าใหใ้ชชี้วิตดั่งผูพิ้การขา

เดินไม่ได ้แต่ครอบครวัก็ไดชุ้บเลีย้งใหม้ีชีวิตอยู่รอด ดว้ย

เป็นคนหลงรกัในเสียงเพลง จึงไดฝึ้กรอ้งจนช านาญ ก่อน

จะใชน้ า้เสียงขบับทเพลงแลกเศษเงิน เศษใจ ของผูพ้บเห็น 

เพ่ือใหพ้อมีเงินสามารถซือ้อาหารหลอ่เลีย้งครอบครวั และ

ชีวิตใหอ้ยู่รอด ขอต่อสูชี้วิตจนกว่าร่างกายจะไรเ้รี่ยวแรง 

ดี ก ว่ า ต้อ ง ม า เ ป็ น ข อท าน  ห รื อ ข อ ลู ก ห ล าน กิ น

(banmuang.co.th 02 พ.ย.63) 

จ.ตราด ขอความร่วมมือประชาชน 
สนับสนุนซือ้ “ดอกแก้วกัลยา” 

 (2 พ.ย. 63) นายณฐัพงษ ์สงวน

จิตร  รองผู้ว่ า ราชกรจังหวัด

ตราด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า

ราชการจังหวัดตราด  เปิดเผยว่า ดอกแก้วกัลยา  เป็น

ดอกไมป้ระดิษฐ์ท่ีสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  พระราชทานนาม  เ พ่ือเป็นดอกไม้แห่ง

สญัลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่

คนพิการ ซึ่งดอกแกว้กัลยาประดิษฐ์ขึน้เพ่ือส่งเสริมอาชีพ

และพฒันาคนพิการในส านกัส่งเสริมอาชีพและพฒันาคน

พิการ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัภ  ์และทรงมีพระด ารสัใหฝึ้กอบรมอาชีพคน

พิการเพ่ือประดิษฐ์ “ดอกแกว้กัลยา” รวมทั้งจัดจ าหน่าย

เพ่ือน ารายไดไ้ปด าเนินงานพัฒนา และส่งเสริมอาชีพคน

พิการในองคก์รคนพิการทั่วประเทศ  จังหวัดตราดจึงขอ

เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน  ประชาชนทั่ วไป  ร่วม

สนับสนุนซือ้ดอกแกว้กัลยา พรอ้มทัง้ติดดอกแกว้กัลยาท่ี

เสือ้ในระหว่างเดือนตลุาคม – ธันวาคม 2563 เพ่ือร่วมกัน

น้อมร  าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง

เธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร ์ท่ีทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่ว

ประเทศ โดยสามารถสั่ งซือ้ดอกแก้วกัลยาได้ท่ี  ส านัก

ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ แล ะพัฒนาคน พิ ก า ร  สภ าสั ง ค ม

ส ง เ ค ร า ะ ห์  ฯ  ถ น น เ ทิ ด ด า ริ  เ ข ต

ดสุิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศพัท.์ 0-2241-5125 , 0-2241-

2841 ไดต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป(thainews.prd.go.th 2 พ.ย.

63) 



๙ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

นฤมล สานฝันคนพกิารจังหวัดน่าน สร้างอาชีพ  
มีรายได้ ขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน 

 

ศาสตราจารย ์นฤมล ภิญโญสินวฒัน ์รฐัมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงแรงงาน  พรอ้มด้วย ร ้อยเอก  ธรรมนัส พรหม

เผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลง

พื้น ท่ีจังหวัดน่าน  เพ่ือติดตามความคืบหน้า และให้

ค  าปรึกษาแนะน าการด าเนินงานการขับเคลื่อนไทยไป

ด้วยกันของจังหวัดน่าน และร่วมกิจกรรมการจ่ายเงิน

โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไยปี 2563 จังหวัด

น่าน และโครงการประชาสมัพันธก์ารผลิตล าไยคุณภาพ

ของเกษตรกรชาวสวนล าไย ณ ห้องประชุมจังหวัด

น่าน  โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด

น่าน  และหัวหน้าส่วนราชการท่ีเ ก่ียวข้องเข้าร่วม ณ 

หอประชุมจงัหวดัน่าน ศาสตราจารย ์นฤมล กล่าวว่า พล

เอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ใหค้วามส าคญั

ในการสนบัสนุนการด าเนินงานของจงัหวดั เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นท่ีให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งกระทรวง

แรงงานและสว่นราชการตอ้งรว่มกนัท างาน เพ่ือใหเ้กิดการ

จา้งงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ มีรายไดอ้ย่าง

ยั่งยืน มีการประกอบอาชีพอิสระไดม้ากขึน้ ตอ้งอาศยัภาคี

เครือข่ายในจงัหวดัน่าน เช่น ภาคเอกชน รฐัวิสาหกิจ เป็น

ตน้ ซึ่งกระทรวงแรงงาน มีความร่วมมือกับภาคเอกชน

หลายแห่ง ท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือในการฝึกอบรมได ้

เช่น โรงพยาบาลกลว้ยน า้ไท ซึ่งเป็นการด าเนินงานรองรบั

สังคมผู้สูงอายุ จึงขอฝากจังหวัดน่านและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ประชาสมัพนัธ ์และเร่งด าเนินการในส่วนนีด้ว้ย 

การฝึกอบรมนัน้ใหค้ดัเลือกผูม้ีบัตรสวสัดิการแห่งรฐัเป็น

ล าดับแรก เพ่ือให้มีความรู ้ สามารถประกอบอาชีพ มี

รายไดเ้พ่ิมขึน้ โครงการท่ีจังหวัดน่านไดเ้สนอขอรับการ

สนับสนุนภายใตก้รอบนโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม 

อาทิ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านสู่เมืองสร้างสรรค์ 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจน่านสู่นวตักรรมเชิงสรา้งสรรค ์

และโครงการเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับคนในชุมชน

และสงัคมเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการเป็นเมืองอจัฉริยะ 

มาตรการการฝึกอาชีพระยะสัน้ท่ีจังหวดัด าเนินการ เช่น 

ส  านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน (สนพ.น่าน) และ

พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้ามาร่วมด าเนินการฝึก ในปี 64 

สนพ.น่าน มีเป้าหมายฝึกอบรมใหแ้รงงาน เสนอโครงการ

ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับผลกระทบโควิด ผ่านหลกัสูตรฝึกอบรม 

อาทิ ช่างซ่อมเครื่องยนตเ์ล็กเพ่ือการเกษตร ช่างไฟฟ้า

ภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึก 5 วนั ใหค้วามช่วยเหลือ

คนพิการดว้ยการสนบัสนุนเงินอดุหนุนช่วยเหลือคนพิการ

อีกดว้ย ดา้นความช่วยเหลือการจ้างงาน รมช.แรงงาน 

ขอใหม้ีการจา้งงานกลุ่มนกัศกึษาจบใหม่ดว้ย หลงัจากนัน้ 

รมช.แรงงาน ไดเ้ย่ียมชมศนูยฝึ์กอาชีพแก่คนพิการจงัหวดั

น่าน ณ สมาคมคนพิการทกุประเภท จ.น่าน เลขท่ี 304 หมู ่

5 ต.ผาสิงห ์อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 

200 คน โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ธุรกิจเสรี เป็นนายก

สมาคมคนพิการจังหวัดน่าน  ในปี  2553 ได้รับการ

สนบัสนุนงบประมาณภายใตโ้ครงการจา้งงานเร่งดว่นของ

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%A5+%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99


๑๐ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

ส านักงานแรงงานจังหวัดน่าน บูรณาการร่วมกับ สนพ.

น่าน จดัวิทยากรใหค้วามรูก้ารท าพรหมเช็ดเทา้และการตดั

เย็บเสือ้ผา้ พรอ้มมอบจกัรเย็บผา้และอปุกรณท่ี์จ าเป็นเพ่ือ

ใช้ในการประกอบอาชีพของกลุ่มคนพิการด้วย ตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมามีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้

การสนับสนุนการฝึกอาชีพอย่างต่อเน่ือง เช่น ส  านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝึกท าเบเกอรี 

จั ด ห า ต ล า ด เ พ่ื อ จ า ห น่ า ย ต า ม ร้ า น ค้ า ใ น พื้ น ท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัและเทสโกโ้ลตสั สนบัสนนุการฝึก

อาชีพ สานตะกรา้หวายโดยใชห้วายแทแ้ละหวายเทียม 

เย็บกระเป๋าลดโลกรอ้น เย็บหมวก และรบัซือ้สินคา้ไปวาง

จ าหน่ายอีกด้วย เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่ง

พระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 ซึ่ง

เป็นรูปแบบของการจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ 

จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือใหก้ารช่วยเหลืออื่นใดแก่

คนพิการหรือผูด้แูลคนพิการ(ryt9.com 2 พ.ย.63) 
 

กทปส.ป้ันล่ามในกิจการโทรทัศน ์
 หนุนคนพกิารทางหูเข้าถึงส่ือ 

กทปส.  จับมือ 

ส ม า ค ม ล่ า ม

ภาษามื อ แห่ ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

เ ต รี ย ม เ ปิ ด

หลักสูตร “ทักษะส าคัญของล่ามภาษามือ ”  ภายใต้

โครงการ “พัฒนาระดับความรู ้ความสามารถล่ามภาษา

มือส าหรบักิจการโทรทศัน”์ ถ่ายทอดขอ้ความสูเ่สียงใหค้น

พิการทางการไดยิ้น เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตัง้เป้าป้ัน

ล่ ามภาษามื อป้ อ น กิ จ กา ร โท ร ทัศ น์ เ พ่ิ ม   50 คน  

นายนิพนธ์ จงวิชิต ผูอ้  านวยการ กองทุนวิจัยและพัฒนา 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนส์าธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า 

ปัจจุบันภาพของความเหลื่อมล า้ดา้นการเขา้ถึง การรบัรู ้

และการใชป้ระโยชนข์อ้มูลข่าวสาร ยังพบเห็นไดต้่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน  และสื่ อ

ความหมาย โดยข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการใน

ประเทศไทย จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย ์ปี2563 พบวา่ มีกลุ่มคนพิการทางการได้

ยิน  และสื่ อความหมาย ท่ีมี กว่า  3.88 แสนคน คิด

เป็น 18.86%  ของคนพิการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบ

ขอ้จ ากดัดา้นความเขา้ใจของ “ล่ามภาษามือ” ในปัจจุบัน 

ท่ีไม่สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับคน

พิการ ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ  กทปส .  จึ งจัดส ร ร

งบประมาณ 3.3 ลา้นบาท อุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร 

“ทกัษะส าคญัของลา่มภาษามือ” ภายใตโ้ครงการ “พฒันา

ระดับความรู ้ความสามารถล่ามภาษามือส าหรับกิจการ

โทรทศัน”์ ของสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย เพ่ือ

ทลายขอ้จ ากัด และสรา้งโอกาสการเข้าถึง/รับรู ้และใช้

ประโยชนจ์ากรายการของกิจการโทรทศัน ์ผ่านบริการลา่ม

ภาษามือ สื่อกลางเช่ือมโลกแห่งข่าวสาร ไดอ้ย่างเสมอ

ภาคกับบุคคลทั่ วไป พร้อมตั้ง เป้า ปี  2564 คนพิการ

ทางการไดยิ้นและสื่อความหมายตอ้งถึงสื่อเพ่ิมขึน้ ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์ดร.โสภณ ชยัวฒันกุลวานิช นายกสมาคม

ลา่มภาษามือแห่งประเทศไทย หวัหนา้โครงการวิจยั “ล่าม

ภาษามือ” กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ล่ามในกิจการโทรทศัน”์ ผูท้  า

หนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะ จ าเป็นตอ้งมี

ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องต่างๆ ท่ีกวา้งขวาง มากไปกว่า

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99


๑๑ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

การเป็นล่ามภาษามือทั่ วไป  โดยหากล่ามภาษามือใน

กิจการโทรทศันม์ีความเขา้ใจ และมีความคุน้ชินกบัค า จะ

สามารถแปลง “ขอ้ความ” สู่ “เสียง” ในรูปแบบภาษามือ 

ให้คนพิการด้านการได้ยิน สามารถเข้าใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดงันัน้หลกัสตูร “ทกัษะส าคญัของลา่มภาษา

มือ” จงึมีสว่นส าคญัในการสนบัสนนุและเติมเต็มศกัยภาพ

ของล่ามภาษามือ ใน 2 ดา้นส าคญั ดงันี ·้ ความรูพื้น้ฐาน

ของลา่ม “ลา่มภาษามือ” จะตอ้งมีความรูค้วามสามารถใน

เรื่องหลักจรรยาบรรณสื่อ สิทธิและหลักกฎหมาย ท่ี

เก่ียวขอ้งกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ์มี

ความรูค้วามเขา้ใจดา้นวฒันธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่อคน

พิการทางการไดยิ้นและสื่อความหมาย รวมถึงหลกัปฏิบตัิ

และจรรยาบรรณของล่ามภาษามือ ความสามารถในการ

สื่อความหมาย ลา่มภาษามือท่ีดี จะตอ้งมีทกัษะในการฟัง 

การจบัประเดน็ พรอ้มถ่ายทอด “ขอ้ความ” เป็น “เสียง” ได้

อย่างถูกตอ้ง ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากนี ้

ยงัตอ้งมีพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ ในสถานการณท่ี์มีการ

เปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเ น่ือง อาทิ  เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็น ท่ีมีการปรับใช้ในบริบทหรือ

เหตุการณ์ต่าง ๆ จ านวนมาก  ส าหรับรายละเอียดการ

ฝึกอบรม สมาคมล่ามภาษามือฯ ไดร้่วมมือกับหน่วยงาน

พันธมิตรในหลายภาคส่วน ทั้งสมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย (สหท.) และนักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญดา้น

ภาษาศาสตร์ ร่วมกันวางกรอบการพัฒนาหลักสูตร

ดงักล่าว ใน 4 ขัน้ตอน ครอบคลมุระยะเวลา 12 เดือน คือ 

1. เก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการลงพืน้ท่ีส  ารวจขอ้จ ากัด

และความตอ้งการของล่ามภาษามือ 2. วิเคราะหข์อ้มูลท่ี

ล่ามตอ้งการ เพ่ือเป็นกรอบในการออกแบบหลกัสูตรการ

เรียนการสอน  3. ออกแบบหลักสูตรท่ีมุ่งเพ่ิมศักยภาพ

ส าคัญของล่าม และ 4. พัฒนาความรู ้ความสามารถท่ี

จ าเป็นตอ่กิจการโทรทศัน ์โดยตัง้เป้าพฒันาศกัยภาพล่าม

ภาษามือในกิจการโทรทัศนร์วม 50 คน ผ่านการแบ่งกลุ่ม

อบรม 3 รุน่ ใน 5 วนั  จากปัจจบุนัประเทศไทยมีลา่มภาษา

มือ ท่ี ให้บริการในกิจการโทรทัศน์ประมาณ  50 คน

(mgronline.com/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 2 พ.ย.63) 
 

Stentrode ชิปฝังสมอง ช่วยให้ผู้ป่วยพกิารควบคุม
คอมพวิเตอรแ์บบไร้สาย เพยีงแค่ใจนึกคิด 

 

นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัเมลเบิรน์ ไดพ้ฒันาอปุกรณช์นิด

หนึ่ ง ท่ีสามารถส่งสัญญาณควบคุมการท างานของ

คอมพิวเตอรแ์บบไรส้าย โดยท่ีไมต่อ้งใชเ้มาสห์รือคียบ์อรด์ 

แต่ ท่ีน่าสนใจ ย่ิงกว่านั้น  คือมันช่ วยให้คุณควบคุม

คอมพิวเตอรไ์ดเ้พียงแค่ใจนึกคิด !! อุปกรณชิ์น้นีม้ีช่ือว่า 

Stentrode หรือท่ีนกัวิจัยเรียกมนัว่า สมองจ๋ิว เจา้อปุกรณ์

นี ้มีขนาดพอ ๆ กับคลิปหนีบกระดาษ สามารถแปลง

สญัญาณประสาท เพ่ือส่งขอ้มลูไปยงัคอมพิวเตอรแ์บบไร้

สาย ใช่แล้ว  ! !  หากคุณต้องการใช้งาน จะต้องฝัง 

Stentrode เขา้ในเนือ้สมอง Stentrode ท่ีถูกฝังอยู่ในเนือ้

สมอง จะสามารถแปลงสญัญาณประสาทท่ีเกิดจากการ

นกึคิดเพ่ืออกค าสั่ง แลว้แปลงเป็นสญัญาณดิจิทลัส่งไปยงั



๑๒ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

คอมพิวเตอร ์สัญญาณท่ีถูกส่งไปจะกลายเป็นค าสั่งเพ่ือ

ควบคมุการท างานของคอมพิวเตอร ์เช่น การกวาดดวงตา

เพ่ือควบคุมการท างานของเคอร์เซอร์เมาส์ หรือพิมพ์

ข้อความในอีเมลดว้ยการนึกค าศัพท์ เป็นต้น  จากการ

ทดลองในผู้ป่วยอัมพาตแขนขา พบว่าผู้ป่วยสามารถ

ควบคุมการท างานพืน้ฐานของคอมพิวเตอรไ์ด ้นักวิจัย

จากมหา วิทยาลัย เมล เ บิ ร ์น เ ช่ื อว่า  Stentrode อาจ

กลายเป็นอีกหนึ่งอปุกรณท่ี์ส าคญัทางการแพทย ์ท่ีช่วยให้

ผู ้ ป่ ว ย พิ ก า ร ท า ง ร่ า ง ก า ยมี คุณภ าพ ชี วิ ต ท่ี ดี ขึ ้น

(tnnthailand.com 2 พ.ย.63) 
 

ขวัญใจโซเชียล "ผู้ว่าฯ ปทุมธานี" ซือ้ข้าวต้มมัด
ยาย 10 บาท ขาย 7 บาท ขาดทุนคือก าไร 

 

เรื่องราวน่ารกัของ ผูว้่าฯ ปทุมธานี  ซือ้ขา้วตม้มดัยายมา

ขายหนา้หอ้ง รบัมา 10 บาท ขาย 7 บาท ขาดทุนคือก าไร

นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม กลายเป็นผู้ว่าฯ ขวัญใจโซเชียล

ตัง้แต่มีการเผยแพร่ภาพสมยัเป็นผูว้่าราชการจังหวดัเลย 

ใช้ชีวิตเรียบง่าย ป่ันจักรยานไปท างาน แอบไปไถ่ถอน

เครื่องมือท ากินในโรงรบัจ าน าใหช้าวบา้น ปัจจบุนั ยา้ยมา

เป็นผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี เพียงไม่นานก็กลายเป็น

ท่ีรกัของชาวบา้นทัง้จงัหวดั ล่าสดุ ผูเ้ฟซบุ๊กช่ือ “Tiwaporn 

Toon” โพสตภ์าพและขอ้ความ ระบวุา่ หลงัจากไปติดตาม

งานเรื่องการแกไ้ขปัญหาจราจรบริเวณ คลอง 5 ถนนสาย

รงัสิต นครนายก ผูว้่าฯ พา ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดขา้งคลอง

เปรมประชากร พอกินเสร็จแลว้ขา้มไปซือ้ขนมกินกัน หนู

เลือกกินมนัรงันก สว่นผูว้า่ฯ เลือกกินกลว้ยแขก กบัขา้วตม้

มัด แม่คา้บอกว่า มัดละ 10 บาท มีทั้งหมด 5 มัด ผูว้่าฯ 

ถามว่า ถา้ซือ้ 5 มดั 60 บาท ไดไ้หม? แม่คา้น่ิงไปสักพัก

แลว้บอกวา่ ถา้อยากไดก้็จะขายให ้พอจ่ายเงินเสรจ็ แมค่า้

บอกว่า ยายมาฝากขายหาเงินเลีย้งลูกพิการ พวกเราไป

เย่ียมยายถึงบา้น ถามยายว่า ท าขา้วตม้มัดขายอย่างไร 

ยายตอบว่า ขายส่ง 7 บาท แม่คา้เอาไปขายต่อ 10 บาท 

ถา้แม่คา้ขายไม่หมด ยายก็รบัคืน ผูว้า่ฯถาม งัน้ขายสง่ 10 

บาท ไดไ้หม ยายยิม้แกม้ปริ บอกวา่ได ้ผูว้า่ถามวา่ ซือ้ยาย

มัดละ 10 บาท ควรขายต่อเท่าไหร่ ยายตอบว่า ขาย 7 

บาทสิ “ก าไรมหาศาล” ผูว้่าฯ บอกตกลงตามนัน้ แลว้สั่ง

ขา้วตม้มัด วนัละ 50 มดั ไปวางขายท่ีหนา้หอ้งผูว้่าฯ หนู

คิดตามว่า ก าไรมหาศาล คืออะไร? คิดไดว้่า ขอ้แรก คือ 

ยายขายหมดแน่นอน มีเวลาดูแลลูกท่ีพิการมากขึน้ ข้อ

สอง คนซือ้ไดกิ้นขา้วตม้มดัอร่อย ราคา 7 บาท คุณภาพ 

10 บาท หรือผูว้่าฯ ก าลังสอนเราเรื่อง “ขาดทุนคือก าไร

(sanook.com 3 พ.ย.63) 
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แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

จ.อุตรดติถ ์1 โครงการ ศัลยกรรมตกแต่ง  
แก้ไขความพกิารแต่ก าเนิด 

มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ

สมาคมศั ล ย แพทย์

ตกแต่งแห่งประเทศ

ไทย  จัดท าโครงการ

ศลัยกรรมตกแตง่ แกไ้ข

ความพิการแต่ก าเนิดและความพิการจากอุบัติ เหตุ

ทั่วไป จากไฟไหม ้น า้รอ้นลวก ท่ีโรงพยาบาลอตุรดิตถ ์นาย

พิภัช ประจันเขตต  ์รองผูว้่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น

ประธานเปิดโครงการศลัยกรรมตกแต่ง แกไ้ขความพิการ

แต่ก าเนิดและความพิการจากอุบัติ เหตุทั่ วไปจากไฟ

ไหม้ น ้าร ้อนลวก  ซึ่ งมูลนิ ธิ  พอ.สว.  ร่วมกับสมาคม

ศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย  จัดท าโครงการ

ขึน้ เน่ืองในส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร มหิศรภูมิ

พลราชวรางกูร กิติสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร

ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณบรม

ราชินี เพ่ือใหผู้ป่้วยพิการท่ีมีมาตัง้แต่ก าเนิด ประเภทปาก

แหว่ง  เพดานโหว่  นิ ้วมือ- นิ ้ว เท้าเ กิน  นิ ้วมือ- นิ ้ว เท้า

ติดกนั ปานด าและความพิการจากอบุตัิเหตทุั่วไป ประเภท

ไฟไหม้ น ้าร ้อนลวก  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  พร้อมทั้งมี

สขุภาพท่ีดี สามารถท างานหาเลีย้งชีพได  ้ใชชี้วิตในสงัคม

ไ ด้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข  โ ด ย จั ด ขึ ้ น ร ะ ห ว่ า ง

วั น ท่ี  4 - 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2563 ท่ี โ ร ง พ ย า บ า ล

อุตรดิตถ ์นายแพทยเ์กษม ตัง้เกษมส าราญ สาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การด าเนินโครงการครัง้นีม้ี

เ ป้ าหมายให้บ ริ ก า รปร ะชาชนใน พื้น  63 จั งหวัด 

 พอ.สว. จ านวน 5 ครัง้ ในปี 2564 อย่างนอ้ย 200 ราย ใน

ครั้งท่ี  1 ท่ีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย 

จังหวดัชัยนาท อุทัยธาน ก าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย 

 น่าน และอตุรดิตถ ์ประมาณ 40 คน(thainews.prd.go.th 

4 พ.ย.63) 
 

ขวัญใจโซเชียล "ผู้ว่าฯ ปทุมธานี" ซือ้ข้าวต้มมัด
ยาย 10 บาท ขาย 7 บาท ขาดทุนคือก าไร 

 

เรื่องราวน่ารกัของ ผูว้่าฯ ปทุมธานี  ซือ้ขา้วตม้มดัยายมา

ขายหนา้หอ้ง รบัมา 10 บาท ขาย 7 บาท ขาดทุนคือก าไร

นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม กลายเป็นผู้ว่าฯ ขวัญใจโซเชียล

ตัง้แต่มีการเผยแพร่ภาพสมยัเป็นผูว้่าราชการจังหวดัเลย 

ใช้ชีวิตเรียบง่าย ป่ันจักรยานไปท างาน แอบไปไถ่ถอน

เครื่องมือท ากินในโรงรบัจ าน าใหช้าวบา้น ปัจจบุนั ยา้ยมา

เป็นผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี เพียงไม่นานก็กลายเป็น

ท่ีรกัของชาวบา้นทัง้จงัหวดั ล่าสดุ ผูเ้ฟซบุ๊กช่ือ “Tiwaporn 

Toon” โพสตภ์าพและขอ้ความ ระบวุา่ หลงัจากไปติดตาม

งานเรื่องการแกไ้ขปัญหาจราจรบริเวณ คลอง 5 ถนนสาย

http://www.sanook.com/news/8281850/
https://www.facebook.com/tiwaporn.toon/posts/3513143315445415
https://www.facebook.com/tiwaporn.toon/posts/3513143315445415


๑๔ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

รงัสิต นครนายก ผูว้่าฯ พา ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดขา้งคลอง

เปรมประชากร พอกินเสร็จแลว้ขา้มไปซือ้ขนมกินกัน หนู

เลือกกินมนัรงันก สว่นผูว้า่ฯ เลือกกินกลว้ยแขก กบัขา้วตม้

มัด แม่คา้บอกว่า มัดละ 10 บาท มีทั้งหมด 5 มัด ผูว้่าฯ 

ถามว่า ถา้ซือ้ 5 มดั 60 บาท ไดไ้หม? แม่คา้น่ิงไปสักพัก

แลว้บอกวา่ ถา้อยากไดก้็จะขายให ้พอจ่ายเงินเสรจ็ แมค่า้

บอกว่า ยายมาฝากขายหาเงินเลีย้งลูกพิการ พวกเราไป

เย่ียมยายถึงบา้น ถามยายว่า ท าขา้วตม้มัดขายอย่างไร 

ยายตอบว่า ขายส่ง 7 บาท แม่คา้เอาไปขายต่อ 10 บาท 

ถา้แม่คา้ขายไม่หมด ยายก็รบัคืน ผูว้า่ฯถาม งัน้ขายสง่ 10 

บาท ไดไ้หม ยายยิม้แกม้ปริ บอกวา่ได ้ผูว้า่ถามวา่ ซือ้ยาย

มัดละ 10 บาท ควรขายต่อเท่าไหร่ ยายตอบว่า ขาย 7 

บาทสิ “ก าไรมหาศาล” ผูว้่าฯ บอกตกลงตามนัน้ แลว้สั่ง

ขา้วตม้มัด วนัละ 50 มดั ไปวางขายท่ีหนา้หอ้งผูว้่าฯ หนู

คิดตามว่า ก าไรมหาศาล คืออะไร? คิดไดว้่า ขอ้แรก คือ 

ยายขายหมดแน่นอน มีเวลาดูแลลูกท่ีพิการมากขึน้ ข้อ

สอง คนซือ้ไดกิ้นขา้วตม้มดัอร่อย ราคา 7 บาท คุณภาพ 

10 บาท หรือผูว้่าฯ ก าลังสอนเราเรื่อง “ขาดทุนคือก าไร

(sanook.com 3 พ.ย.63) 
 

ดอีีเอสอนุมัตเิงินให้สพฉ.ท าแอพเรียก
รถพยาบาล 

"ฐิ ติ ภั ส ร์ "  เ ผ ย 

กระทรวงดิ จิทัล 

อ นุ มั ติ เ งิ น ใ ห้  

สพฉ. ด าเนินการ

ท า แอปพลิเคชันส าหรบัเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินแลว้ เมื่อ 

2 มิ.ย.ท่ีผ่านมา น.ส.ฐิติภสัร ์โชติเดชาชยันนัต ์ส.ส.กทม.

เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ เผยถึง

ความคืบหนา้เก่ียวกบัโครงการพฒันาศนูยร์บัเรื่องและงาน

ฉกุเฉินการแพทยใ์หเ้ป็นระบบดิจิทลั วา่ หลงัจากตนไดท้ า

หนังสือถึงคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภา

ผูแ้ทนราษฎร เก่ียวกับการพัฒนาเรื่องการดูแลผูป่้วยติด

เตียงและผู้พิการ ดว้ยระบบดิจิทัลนั้น ทางกรรมาธิการ

สวัสดิการสังคมก็ไดเ้รียกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาชีแ้จง 

และไดข้อ้สรุปวา่ จะจดัท าระบบแอปพลิเคชนัส าหรบัเรียก

รถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ือให้บริการผู้พิการ และผู้ป่วยติด

เตียงท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ล่าสดุกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมแจ้งว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสงัคม ไดอ้นุมตัิเงินตาม พ.ร.บ.การพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ใหก้ับสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉิน หรือ สพฉ. ในการด าเนินการจัดท า

แอพพลิเคชั่นส  าหรบัเรียกรถพยาบาลแลว้เมื่อ 2 มิถนุายน 

ท่ีผ่านมา ทั้งนี ้น.ส.ฐิติภัสร ์ระบุว่าในฐานะ ส.ส.ไดช้่วย

ผลกัดนัและติดตามความคืบหนา้ในการช่วยเหลือผูพิ้การ

และผูป่้วยติดเตียง ใหไ้ดร้บัความสะดวกในการรบับริการ

ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื ้นฐานท่ีพวกเขา

เหล่านีค้วรไดร้ับ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็

ตามเมื่อประชาชนเลือกเราเข้ามาเป็นตัวแทน   ก็จะ

พยายามท าหนา้ท่ีอย่างสดุความสามารถ โดยใชก้ลไกสภา

และกรรมาธิการในการขบัเคลื่อนท างานเพ่ือประโยชนข์อง

ประชาชนอย่างแทจ้ริง(innnews.co.th 4 พ.ย.63) 

 

 

 

 



๑๕ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

คลินิกบุญ ท าขาเทยีมให้ผู้พกิารฟรี 

 

เป็นอีกหนึ่งของความรูส้กึของคนพิการ ท่ีประสบอบุตัิเหตุ

ตกตน้ไมจ้นตอ้งตดัขาเมื่อ 8 ปีท่ีผ่านมา หลงัจากนัน้ตอ้ง

ใช้ชี วิตอยู่อย่างล าบาก จากท่ี เคยเป็นเสาหลักของ

ครอบครวัก็กลายเป็นภาระลูกหลาน แต่สดุทา้ยเมื่อไดม้า

ท าขาเทียม ชีวิตก็กลบัมาประกอบอาชีพท าสวนผลไมไ้ด้

ตามปกติ มาเป็นผู้น  าครอบครัวไดอ้ีกครั้ง  คลินิกแห่งนี

ตั้ ง อยู่ ใ น  ต าบลก า โ ลน  อ า เ ภอลานสกา  จั งหวัด

นครศรีธรรมราช ผูด้แูลคลินิกบอกวา่ ท่ีผ่านมาสามารถท า

แขน -ขาเทียมใหก้บัคนพิการมาแลว้กวา่ 30 คน โดยไมค่ิด

ค่าใชจ้่าย ส่วนวิธีการก็ง่ายแค่ใหค้นกลุ่มนีไ้ปตรวจสอบ

สิทธิคนพิการท่ีโรงพยาบาลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อได้รับสิทธิก็สามารถมา

ตรวจวดัท าแขน และขาเทียมกบัคลินิกไดต้ามขัน้ตอน โดย

ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก็สามารถน าไปใส่ได ้และท่ี

ส  าคัญท่ีน่ีใช้วัสดุอย่างดีจากต่างประเทศ น ้าหนักเบา 

เหมือนไดแ้ขน ขาใหม ่ท่ีไมเ่ป็นภาระตวัเอง สว่นคลินิกแห่ง

นี ้ได้ขยายมาอยู่ในพื้นท่ีนอกเมือง ช่วยลดปัญหาการ

เดินทางของคนพิการ ท่ีบางรายอาจตอ้งเดินทางไปใน

โรงพยาบาลตวัเมืองหลายกิโลเมตร จึงช่วยลดค่าใชจ้่าย 

และระยะการเดินทางไดเ้ป็นอย่างดี ส  าหรบัคนพิการท่ีมี

รายได้น้อย  อย่างไรก็ตาม หากผู้พิการท่ีมีรายได้น้อย 

อยากไร ้และยังไม่มีเงิน หรือสถานท่ีท าขาเทียมให้กับ

ตวัเอง สามารถสอบถามขอ้มูลการท าแขน ขาเทียมได ้ซึ่ง

ทางคลินิกพร้อมช่วยเหลือกับทุกคน(news.ch7.com 4 

พ.ย.63) 
 

มทร.ล้านนา ร่วมออกบูธในงาน  
“เดก็พกิารเรียนไหนด ี64” 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 

2563 รศ.ดร.ธีระศกัดิ์ 

อุ รั จ น า น น ท์  ร อ ง

อ ธิ ก า ร บ ดี  ด้ า น

วิชาการและกิจการ

นักศึกษา นางจิตติมา ทองเล็ก  รักษาราชการแทน 

ผูอ้  านวยการกองพฒันานักศกึษา พรอ้มดว้ยทีมงานศูนย์

ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราขมงคลลา้นนา ไดร้่วมออกบูธ งานมหกรรม

การแนะแนวการศึกษาดา้นคนพิการ ระดบัภาคเหนือ ใน

งาน “เดก็พิการเรียนไหนดี 64” ตอนป้ันฝันเป็นตวั เพ่ือเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาคนพิการ ใน

ระดบัอุดมศึกษา ภายในงานพบกับบูธจากมหาวิทยาลัย

ชัน้น าของภาคเหนือ และกิจกรรมการสรา้งแรงบนัดาลใจ

ในการศกึษาต่อ จากรุ่นพ่ีคนพิการตน้แบบ ตลอดจนการ

เตรียมตวัสูร่ะบบ TCAS 64 พรอ้มทัง้การใหค้  าปรกึษาเรื่อง

หลักสูตร วิธีการสอบเข้า เทคโนโลยีสิ่งอ  านวยความ

สะดวก และบริการสนับสนุนต่างๆจากพ่ีๆ ท่ีส  าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย ณ ห้องทองกวาว ส านัก

บริการวิชาการ (UNISERV CMU) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

(chiangmainews.co.th 4 พ.ย.63) 
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จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของร้านนวดแผนไทย  
ใจด ีให้โอกาสหนุ่มพกิารทางสายตาสู้ชีวิต 

 

จงัหวดัสพุรรณบรุี เจา้ของรา้นนวดแผนไทย ใจดี ใหโ้อกาส

หนุ่มพิการทางสายตาสู้ชีวิต ตกงานจากพิษโควิด -19 

กรุงเทพฯ ท างานจนลกูคา้ติดมีรายไดเ้ลีย้งตัวเอง เรื่องราว

ของหนุ่มพิการทางสายตาสูชี้วิต หารายไดเ้ลีย้งปากเลีย้ง

ท้องด้วยอาชีพนวดแผนไทย  หลังจากตกงานทนพิษ

บาดแผลจากสถานการณ์โควิ-19 ไม่ไหว ตัดสินใจกลับ

บา้นเกิดท่ีสพุรรณบุรี เดินหนา้สูชี้วิตหางานท า ผูส้ื่อข่าวได้

เดินทางไปท่ีรา้นนวดแผนไทย ช่ือว่า "เซนธาราสปา" ท่ี

บา้นเลขท่ี 234/9 ม.6 ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สพุรรณบรุี ซึ่ง

เปิดเป็นรา้นนวดตวั นวดสปา นวดอโรม่า นวดฝ่าเทา้ นวด

ประคบแผนไทย โดย น.ส.อรอมุา วีระกูล อายุ 40 ปี เป็น

ผูบ้ริหารรา้นนวดแผนไทย กล่าวว่า ทางรา้นเปิดใหบ้ริการ

มา 4 ปี โดยภายในรา้นมีพนักงาน 9 คน โดยช่วงหลงัจาก

สถานการณโ์ควิด-19 นายกมัพล รุง่เสรีกุล อายุ 29 ปี โทร

เข้ามาขอสมัครงาน ท่ี ร้าน  โดยบอกว่าตกงานมา

จาก กทม. จึงกลับมาหางานท าท่ีบ้านเกิดเพ่ือมาอยู่กับ

ครอบครวั และบอกว่าตนเองจบหลกัสูตรการนวดมาจาก

สถาบนัแห่งหนึ่ง จาก จ.นครราชสีมา ตนจึงบอกไปวา่ทาง

ร้านไม่ได้เปิดรับสมัครพนักงานท่ีเป็นผู้ชาย  พร้อมปฎิ

เสธ นายกมัพลฯ จึงถอนหายใจแรง ๆ ใส่ทางโทรศพัท ์จึง

ไดส้อบถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ เขาจงึบอกว่า "ผมเป็นผู้

พิการทางสายตาและผมหางานยากมาก ไม่มีใครรับผม

เข้าท างานเลย  ผมเป็นพนักงานนวดอยู่ ท่ี  กทม.  แต่

เน่ืองจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 ท าใหท้างรา้นท่ี กทม. ไม่

มีลูกคา้และปิดตวัลงไป" พอทราบเรื่องราวทางรา้นก็เลย

แจ้งไปว่าเดี๋ยวติดต่อกลับไป  จึงได้กลับมาปรึกษากับ

ครอบครวัและตดัสินใจโทรกลบัไปใหม้าท างาน เพราะคิด

ว่าถ้าเราไม่รับเขาเข้าท างานเขาจะอยู่อย่างไร  ไม่มี

อาชีพ ปิดกัน้คนพิการ ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป จึงให้

มาท างานโดยผลตอบรบัดีมาก ลูกคา้ประจ าและลูกคา้ท่ี

ทราบข่าวต่างพากันมาใชบ้ริการ เพ่ือใหโ้อกาสเคา้และผู้

ท่ีมาใชบ้ริการนวดจากเขา ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกัน

วา่นวดดีมาก ก็ตอ้งขอบคณุทกุคนท่ีใหโ้อกาสเคา้ไดพิ้สจูน์

ความสามารถ และใหเ้คา้มีรายได ้ต่อสูก้บัชีวิตต่อไป ทาง

รา้นเองก็เห็นความตัง้ใจและเคา้ก็พยายามพิสจูนใ์หท้กุคน

วา่สายตาพิการ แตใ่จท่ีสูไ้ม่เคยพิการเลย ดา้น นายกมัพล

ฯ  พนักงานนวดแผนไทย  ผู้พิการทางสายตา  กล่าว

ว่า ตนเองนั้นได้พิการทางสายตามาแต่ก าเนิด  เป็นจอ

ประสาทตาเสื่อม แรก ๆ ก็พอมองเห็นบา้ง แลว้คอ่ย ๆ มอง

ไม่เห็นอีกเลย  ท่ีคิดว่ามาท าอาชีพหมอนวดแผนไทย

นี ้เพราะวา่เป็นอาชีพท่ีพึ่งพาคนอื่นนอ้ยท่ีสดุ และไมอ่ยาก

เป็นภาระของคนอื่นและครอบครวั ตนเองจบหลกัสตูรการ

นวดมาหลายอย่าง เช่น นวดดว้ยน า้มนัหอมระเหย นวด

ฝ่าเทา้เพ่ือสขุภาพ นวดไทยเพ่ือสขุภาพ โดยใชเ้วลาเรียน

แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร  150 ชั่ ว โ ม ง  ถึ ง จ ะ ไ ด้ รั บ ใ บ

ประกาศนียบตัร เรียนจบมาประมาณ 4 ปี ซึ่งแต่ก่อนเคย

ท างานท่ี กทม. แตเ่น่ืองจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 ท าให้

ทางรา้นท่ี กทม. ไม่มีลกูคา้และปิดตวัลงไป ดีใจท่ีทางรา้น
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เซนธารา จ.สุพรรณบุรี ไดร้บัตนเขา้ท างานและไดอ้ยู่ใกล้

ครอบครวั ผลตอบรบัก็ดีมีผูม้าใชบ้ริการตอบรบัดีมาก บาง

คนก็พูดใหก้ าลงัใจ ใหส้ินน า้ใจบา้ง ก็ตอ้งของขอบคณุทุก

คนท่ีเป็นก าลงัใจใหค้นพิการอย่างเราไดม้ีโอกาสยืนอยู่ใน

สังคม และมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองเลีย้ง

ปากเลีย้งท้อง เลี ้ยงครอบครัว ไม่เป็นภาระของใคร  มี

ก าลงัใจตอ่สูชี้วิตตอ่ไปthainews.prd.go.th 5 พ.ย.63) 

 

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับบริษัท Agoda ขยายผล
โครงการ Cafe Amazon for chance  

 

นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวดวงพร เ ท่ียง

วฒันธรรม รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ก ากับดูแลองคก์ร

และกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นาย

นิวัฒน ์จิตจ านงคเ์มต ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจรา้นคา

เฟ่ อเมซอน บริษัท ปตท. น า้มันและการคา้ปลีก จ ากัด 

(มหาชน) และ นายจอห์น บราวน์ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร บริษัท อโกด้า จ ากัด (Agoda) ร่วมพิธีเปิดร้าน

กาแฟ Cafe Amazon for chance สาขา The Offices @ 

Central World อย่างเป็นทางการ ซึ่งเกิดจากความรว่มมือ

ของบริษัท อโกดา้ จ ากัด บริษัท ปตท.น า้มันและการคา้

ปลีก จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพ่ือ

สงัคม จ ากดั โดยสาขานีน้บัเป็นสาขาท่ี 10 แลว้ท่ีไดพ้ฒันา

ทักษะอาชีพ เสริมสร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้แก่

ผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้และเป็นการขยาย

ผลลพัธท์างสงัคมท่ียั่งยืนตอ่ไป(ryt9.com9 พ.ย.63) 
 

เปิดโบวล่ิ์งคนพกิารทางปัญญาศึกชิง 
แชมป์ประเทศไทยคร้ังที่ 2 

 

การแข่งขันกีฬาโบวล์ิ่งคนพิการทางปัญญาชิงแชมปประ

เทศไทย ครั้ง ท่ี  2 ประจ า ปี  2563 ระหว่างวัน ท่ี  7- 8 

พฤศจิกายน 2563 ท่ีสนามโบวล์ิ่ง ชัน้ 11 อดารเกษมทศันา 

มหาวิทยาลยั เกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกลา้ กรุงเทพฯ 

เปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 7 พ.ย.ท่ีผ่านมา  โดย

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พลเอกวิภาส ตันสุหัช นายก

กิตติมศักดิ์ เป็นประธานเปิดพรอ้มดว้ย, นายชาญวิทย์. 

มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาฯ , 

นายกฤศณฏัฐ์ ลิขิตเจริญสกลุ อปุนายกฯ, พลโท พีระพงษ์ 

โตบุญมี กรรมการ , นายไทยแลนด์ ค  าทอง กรรมการ

วตัถุประสงคจ์ัดการแข่งขนัครัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมใหค้นพิการ

ทางปัญญาทั่ วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน

โบวล์ิ่งอย่างทั่วถึง ใหค้นพิกรทางปัญญา ไดม้ีการพัฒนา

ทางสมรรถภาพร่างกายจิตใจ อารมณแ์ละสงัคม และเพ่ือ

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C


๑๘ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

สง่เสริมใหค้นพิกรทางปัญญา ไดร้บัประสบการณ ์ทางการ

แข่งขันฯ อันเป็นการพัฒนา ทางด้านโบว์ลิ่งในระดับ

นานาชาติต่อไป ครัง้นี ้ไดร้บัความสใจจากนกักีฬาโบวล์ิ่ง

คนพิการทางปัญญา ทั่ วประเทศกว่า 40 คนจากสังกัด

ต่างๆทั่วประเทศ ทัง้จากสถาบนัดา้นคนพิการทางปัญญา 

และตัวแทนจากผู้ปกครอง ซึ่งครั้งนีไ้ดร้ับการสนับสนุน

หลกัจากการกีฬแห่งประเทศไทย, บริษัท เนเจอรไ์ลนพ์ลสั 

จ า กั ด  /  น ้า ดื่ ม  สิ ง ห์  แล ะสถาน ท่ี  ร อ ง รับนัก กีฬ 

มห า วิ ท ย าลัย  เ กษมบัณ ฑิต วิ ท ย า เ ขต  ร่ ม เ ก ล้า 

กรุงเทพมหานคร(siamsport.co.th 7 พ.ย.63) 
 

“ป้องกันการตกหล่น” เทศบาลนครยะลา ชวน
ผู้สูงอายุ – ผู้พกิาร ลงทะเบียนรับเบีย้ยังชีพ 

 

หลงัจากเทศบาลนครยะลา โดยฝ่ายสงัคมสงเคราะห ์กอง

สวัสดิการสังคม  ได้เ ปิดรับลงทะ เ บียน เ บี ้ยยัง ชีพ

ผูสู้งอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในช่วงท่ี 1 ระหว่าง

วัน ท่ี  1-20 พ.ย  63  และ เ บี ้ยความพิการ  ประจ า ปี

งบประมาณ 2564 จนถงึขณะนี ้(5 พ.ย 63) มีผูส้งูอายรุาย

ใ ห ม่  ท ย อ ย เ ดิ น ท า ง ม า ล ง ท ะ เ บี ย น  แ ล้ ว 

จ านวน 50 ราย ส่วนผูพิ้การ มีจ านวน 3 ราย นายมาหา

มะ  ซอรี หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ

สังคม  เทศบาลนครยะลา   เ ปิดเผยว่า  ส าหรับยอด

ผูสู้งอายุ ท่ีในเขตเทศบาลฯ ซึ่งรับเงินอยู่แลว้ มีเกือบเจ็ด

พันราย ลดเรื่อยๆ และเพ่ิมเรื่อยๆ ไม่แน่นอน เน่ืองจากมี

การยา้ยเขา้ ยา้ยออก เสียชีวิต ส่วนผูพิ้การมีกว่าหนึ่งพัน

ราย ตามระเบียบใหม่ ไดเ้ปิดรบัลงทะเบียนเป็นช่วงๆ โดย

ช่วงนี ้ เป็นช่วงท่ี 1 ตั้งแต่วันท่ี 1-20 พ.ย 63 เป็นการรับ

ลงทะเบียนเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุของประจ าปี  2565 ซึ่ง

ผูสู้งอายุท่ีจะมาลงทะเบียน ช่วงท่ี 1 เทศบาลฯไดเ้ปิดให้

ผูสู้งอายุรายเดิมท่ีมีภูมิล  าเนาจากท่ีอื่น  ยา้ยมาอยู่ท่ีเขต

เทศบาลฯ ตัง้แต่ 1 ต.ค 62-30 ก.ย 63 ตอ้งมาลงทะเบียน

ในช่ วง นี ้  และอีกกลุ่ม เ ป็นผู้สูงอายุรายใหม่  ท่ี เ กิด

ก่ อ น  2 ก . ย  2505 ส่ ว น ช่ ว ง ท่ี  2 ตั้ ง แ ต่

เดือน มกราคม – กันยายน 2564 คือ ปีหนา้ ชุดนีต้อ้งมา

ล ง ท ะ เ บี ย น  ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ร า ย ใ ห ม่ ท่ี เ กิ ด

ก่อน 2 ก.ย 2505 อย่างเดียว สว่นหลกัฐานการลงทะเบียน

ก็เหมือนเดิม มีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นท่ี

หน่วยงานรฐัออกใหม้ีรูปถ่าย ทะเบียนบา้น และสมดุบญัชี

เ งินฝาก  ธนาคารของรัฐ  คือ  กรุ งไทย  ธ.ก .ส .ออม

สิน  ลงทะเบียนได้ในวัน  เวลาราชการ  ส าหรับการ

ลงทะเบียนคนพิการ นัน้ ก็จะเปิดรบัลงทะเบียนเบีย้ความ

พิการ ประจ าปี 2564 พอไดบ้ตัรผูพิ้การ ก็สามารถน าบตัร

ประชาชน ทะเบียนบา้น สมดุบญัชีธนาคาร มาลงทะเบียน

ไดเ้ลย ถ้าลงทะเบียนในเดือนนี้ ก็จะไดร้ับเบีย้ยังชีพใน

เดือนหนา้(thainews.prd.go.th 6 พ.ย.63) 

 

 

 

 



๑๙ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

คริส นีคีต หนุ่มดาวนซ์ินโดรม สร้างสถติพิชิิตไตร
กีฬาโอลิมปิกในสหรัฐฯ ได้เป็นคนแรก 

 

ผูพิ้การทางสมองสรา้งสถิติพิชิตเป้าหมายแข่งขนัไตรกีฬา

โอลิมปิกเป็นคนแรก นายคริส นีคีต (Chris Nikic) ชาว

ฟลอริดา อาย ุ21 ปี ผูพิ้การทางสมอง หรือ ดาวนซ์ินโดรม 

ท่ีสรา้งความส าเร็จท่ีน่าทึ่งดว้ยการท าสถิติลงแข่งขันไตร

กีฬาโอลิมปิก หรือ ไตรกีฬาคนเหลก็ท่ีหาดปานามาซิตี ้รฐั

ฟลอริดา ของสหรฐัฯ เมื่อวนัเสารท่ี์ผ่านมา นบัเป็นคนแรก

ท่ีท าไดส้  าเร็จลลุ่วง โดยเขาตอ้งใชค้วามทนทานและความ

แข็งแรงของร่างกายในการว่ายน า้ ป่ันจักรยาน และเดิน 

โดยมีพ่อคอยใหค้วามช่วยเหลือ และมีผูดู้แลใกลชิ้ดคอย

พาเขาไปยังฐานต่าง ๆ ซึ่งเขาสามารถเขา้เสน้ชัยในกีฬา

ว่ายน า้เป็นระยะ 4 กิโลเมตร ป่ันจักรยาน 180 กิโลเมตร 

และว่ิงเป็นระยะ 42 กิโลเมตร ภายในวันเดียว ทั้งนี ้มี

รายงานว่า เขาไดร้ับการผ่าตัดหัวใจมา 2 ครัง้ และตอ้ง

รักษาช่องหูอยู่หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม แม้เขาจะเป็น

บุคคลพิการทางสมอง แต่ยังสามารถท าตามความฝันได้

ส  าเร็จ นอกจากนี ้เขายงัฝันว่าอยากมีบา้นและรถเป็นของ

ตวัเองดว้ย(news.ch7.com 9 พ.ย.63 

 

 

วิศวะมหดิล ผนึกทมีชาตไิทยและ 2  
หนุ่มผู้พกิาร ลงชิงแชมป์โลก Cybathlon 2020 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร ์ภาควิชา

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ผนึกก าลงัทีมชาติไทย MAHIDOL 

BCILAB ออกแบบสรา้งนวตักรรมอปุกรณส์ าหรบั 2 หนุ่ม

ผู้พิการ ลงชิงแชมป์โลกในการแข่งขันไซบาธอน 2020 

(Cybathlon) ในวนัท่ี 13 - 14 พ.ย. นี ้โดยปีนีป้ระเทศไทย

ส่งนักแข่ง (Pilot) คือ คุณศักดิ์จุติ ปลั่ งพงษ์พันธ์ (ออม

สิน) หนุ่มขาพิการจากอุบัติเหตุ วัย 34 ปี อาชีพครูสอน

ศิลปะและขับรถ  Grab ลงแข่งประเภทจักรยานท่ีใช้

อุปกรณก์ระตุน้ดว้ยระบบไฟฟ้า(FES) และคุณเกรียงไกร 

เตชะดี (ปาล์ม)  หนุ่มผู้พิการตั้งแต่คอลงไป นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา วัย 26 ปี ลงแข่ง

ประเภทคลื่นสมองเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ (BCI) แค่คิด...ก็

ขบัรถแข่งได ้รศ.ดร.จักรกฤษณ ์ศทุธากรณ์ คณบดี คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล กล่าวว่า ผลส ารวจ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ -องค์การยูนิเซฟ ปีพ.ศ.2560 

พบว่ า ไ ทยมี คน พิ กา รป ร ะมาณ  3.7 ล้านคน  คิ ด

เป็น 5.5% ของประชากรประเทศ โดยคนพิการวยัท างานท่ี

มีอายุ 15–59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ มีความพิการ

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากท่ีสุดคิดเป็น รอ้ย

ละ 61.3 และ รอ้ยละ 38.7 ตามล าดับ ดังนั้นเทคโนโลยี

และนวตักรรมเป็นสิ่งส  าคญัท่ีจะช่วยใหม้นษุยม์ีโอกาสกา้ว



๒๐ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

พน้ขีดจ ากัดความพิการทางสมองและร่างกาย  ทัง้นีท้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสร้างทีมมหิดล บีซีไอแล็บ 

(MAHIDOL BCILAB) ตวัแทนทีมชาติไทย มีศกัยภาพและ

ความพรอ้มเต็มท่ีทัง้ดา้นอปุกรณน์วตักรรม ผูแ้ข่งขันและ

ทีมงานนักวิจัย นวตักรและนักไซเบอรค์นรุ่นใหม่รวม 21 

ค น  ไ ซ บ า ธ อ น  ( Cybathlon) จั ด ทุ ก  4 ปี  

เปรียบเสมือน "โอลิมปิกทางเทคโนโลยีระดบัโลกส าหรบัผู้

พิการและนวตักร" จากทั่วโลกไดม้าประลองการออกแบบ

นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสุดล ้าส  าหรับผู้พิการ เป็น

อนาคตของอุตสาหกรรมการแพทยแ์ละมนุษยชาติ ไม่ว่า

จะเป็นการใช ้BCI คลื่นสมองเช่ือมกับคอมพิวเตอร ์สรีระ

อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีน่าตื่ นตาตื่นใจ เริ่ ม

จัด Cybathlon 2016 เป็นครัง้แรก และครัง้นี ้ Cybathlon 

2020 เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีผู้สมัครเข้า

แข่งขัน 77 ทีม จาก 30 ประเทศทั่วโลก คุณค่าและความ

โดดเด่นของ Cybathlon ไดส้รา้งความฮือฮาให้โลกโดย

กระตุน้การสรา้งสรรคน์วตักรรมและวิจยัใหม่ๆเพ่ือช่วยให้

ผู ้พิการและผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ ้นได้ พัฒนา

เทคโนโลยีทางการแพทยใ์ชก้บัการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผู ้

พิการจากโรคภัยและการบาดเจ็บ ขณะท่ีหลายประเทศ

ก าลงักา้วสู่สงัคมสงูวยั ทัง้นวตักรนกัวิจยัไดม้าแลกเปลี่ยน

องคค์วามรูเ้ทคโนโลยี โดยหลงัการแข่งขนัไซบาธอนจบ 1 

ปี จะมีการเผยแพร่องคค์วามรูส้่วนหนึ่งออกสู่สาธารณะ

อีกดว้ย ช่วยยกระดบัความกา้วหนา้อตุสาหกรรมเครื่องมือ

แพทย์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้พิการ คาดว่าใน

อนาคต ไซบาธอน (Cybathlon) จะไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของ

มหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไป  รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์

สวัส ดิ์  รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล และท่ีปรึกษาทีม

ไทย กลา่ววา่ Cybathlon 2020 ครัง้นีจ้ดัท่ีเมือง Zurich ซึง่

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นเจ้าภาพ ในปีนี ้มีผูเ้ข้าร่วม

แข่งขนัมากขึน้กว่าครัง้ก่อนถึง 3 เท่า ก าหนดจดัวนัท่ี 13 - 

14 พ.ย. แต่ดว้ยสถานการณโ์ควิด-19 จึงปรบัรูปแบบของ

การแข่งขนัเป็น Virtual ออนไลน ์และถ่ายทอดไปยงันานา

ประเทศดว้ย  การแข่งขนั Cybathlon 2020 แบ่งออกเป็น 6 

ประเภท ไดแ้ก่ 1. ประเภทควบคุมสั่งการแข่งรถดว้ยคลื่น

สมองเ ช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ (BCI : Brain-Computer 

Interface Race) ส าหรับผูพิ้การการเคลื่อนไหวในระดับ

ต ่ากว่าคอลงมา  2. ประเภทจักรยานท่ีใชอุ้ปกรณก์ระตุน้

กล้ามเนื ้อขาด้วยระบบไฟฟ้า (Functional Electrical 

Stimulation Bike Race) ส าหรับผูพิ้การไขสันหลัง ตัง้แต่

เอวลงมา 3. ประเภทใช้เทคโนโลยีแขนเทียมเพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจ (Powered Arm Prosthesis Race) 4. ประเภทใช้

เ ทค โน โล ยี ข า เ ที ยม  แข่ ง ขัน ว่ิ ง วิ บ ากและป ฏิบัติ

ภาร กิจ  (Powered Leg Prosthesis Race) 5. ประ เภท

แข่งขนัเดินผ่านสิ่งกีดขวางโดยใชอ้ปุกรณเ์สริมแรงส าหรบั

ผูพิ้การไขสนัหลงั (Powered Exoskeleton Race) และ 6. 

ประเภทแข่งขนัควบคมุวีลแชร ์ซึ่งมีตน้ก าลงัขบัเคลื่อนเพ่ือ

ขึน้บันไดและตะลุยวิบาก (Powered Wheelchair Race) 

สองนวัตกรรม ท่ี ทีมคนไทย  MAHIDOL BCILAB ได้

ออกแบบ คือ  1.นวัตกรรมอุปกรณ์  BCI หรือ  Brain-

Computer Interface นับเป็นเทคโนโลยีเช่ีอมสัญญาณ

สมองกับคอมพิวเตอรเ์พ่ือสั่งการอปุกรณต์่างๆ ซึ่งทั่วโลก

ให้ความสนใจและหลายองค์กรชั้นน าก าลังเร่งพัฒนา

ออกมาใช้กับมนุษย์ในอนาคตอัน ใกล้นั้น  ระบบ

ของ BCI ประกอบดว้ย ชุดอุปกรณส์ญัญาณสมอง ไดแ้ก่ 

หมวกท่ีมีอิเล็กโทรดส าหรบัวดัสญัญาณสมองจากผิวบน

หนงัศรีษะ และวงจรขยายสญัญาณสมอง เช่ือมต่อเขา้กบั
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ซอฟแวรวิ์เคราะหรู์ปแบบของสญัญาณท่ีทางทีมพฒันาขึน้ 

เพ่ือใชใ้นการแยกแยะสญัญาณสมองออกจากสญัญาณ

ชีวภาพชนิดอื่น จากนัน้จึงแยกแยะแต่ละค าสั่งออกมาใน

รูปแบบท่ีตอ้งการ บงัคบัรถเลีย้วซา้ย ขวา และเปิดไฟหนา้

ตามตอ้งการ  2.นวตักรรมอปุกรณจ์กัรยานไฮเทค FES ใช้

พหศุาสตรเ์ทคโนโลยีขัน้สงูท่ีเราออกแบบเองตัง้แตชิ่ปวงจร 

ฮารด์แวร ์เครื่องกล ไฟฟ้าและไอที ประกอบดว้ย 2 ส่วน

ส าคญั ไดแ้ก่ วงจรกระตุน้กลา้มเนือ้ดว้ยไฟฟ้า ซึง่จะมีแผ่น

อิเล็กโทรดติดท่ีขาแลว้ปล่อยกระแสไฟฟ้าท าใหก้ลา้มเนือ้

ยืดหดตัวเป็นจังหวะ เพ่ือใชใ้นการป่ันจักรยาน   อีกส่วน

หนึ่งคือ ตวัจักรยานท่ีออกแบบเป็นพิเศษใหร้องรับสรีระ

ของผูแ้ข่งขันโดยใชเ้บาะนั่ งแบบแขวน  ระบบขับเคลื่อน

และโครงสรา้งจกัรยาน สอดคลอ้งกันและสามารถใชง้าน

ไดท้ั้งในสนามแข่งและนอกสนามแข่ง เช่น รูปทรง วัสดุ 

แ ล ะน ้ า ห นั ก  ร ะบบทดก า ลั ง  แล ะ  ร ะบบดู ด ซับ

แรงสั่นสะเทือนจากพืน้ถนน  โดยในระบบกระตุน้ไฟฟ้านัน้

จะมีชุดประมวลผลท่ีสามารถตรวจสอบสถานะของ

จักรยานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการปล่อยไฟฟ้าลงบน

กลา้มเนือ้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดว้ย  ท าใหผู้ ้พิการ

สามารถใชข้าป่ันจักรยานไดอ้ย่างน่าทึ่ง คณุเกรียงไกร เต

ชะดี (ปาลม์) อาย ุ26 ปี ทีมมหิดล บีซีไอแลบ็ (MAHIDOL 

BCILAB) ตวัแทนทีมชาติประเทศไทย ผูแ้ข่งขัน ประเภท

ค ว บ คุ ม ก า ร แ ข่ ง ร ถ ด้ ว ย ค ลื่ น ส ม อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  (Brain-Computer Interface 

Race: BCI) กล่าวว่า พิการต ่ากว่าคอลงมาจากอุบัติเหตุ

ตกจากท่ีสูง  ด้วยความก้าวล า้ของนวัตกรรม  BCI เป็น

ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ต่ อ ค น พิ ก า ร ขั้ น รุ น แ ร ง  ใ น ก า ร

ฝึกซอ้ม BCI ตอ้งใชส้ติ สมาธิและความเช่ียวชาญ เพียง

แคค่ิดก็ขบัรถแข่งไดใ้นเกมท่ีก าหนดโดยใชส้ญัญาณสมอง

ควบคมุการเลีย้วซา้ย เลีย้วขวา และเปิดไฟ ส  าหรบัภารกิจ

แข่งขันในระยะทาง 500 เมตร ในเวลา 4 นาที โดยเมื่อ

ปี 2019 เคยท าผลงานโดดเด่นในการแข่งขันลีกเฉพาะ

ของ Cybathlon ในงานประชุมวิชาการด้านสัญญาณ

สมอง ณ เมืองกลาซ ประเทศออสเตรีย ส  าหรับปีนีผ้ม

มั่นใจมากครับ  ส่วน คุณศักดิ์จุติ ปลั่ งพงษ์พันธ์ (ออม

สิน )  อายุ  34 ปี  ทีมม หิดล  บีซี ไ อแล็บ  (MAHIDOL 

BCILAB) เป็นผู้แข่งขันในประเภทจักรยานท่ีใชอุ้ปกรณ์

กระตุ้นกล้าม เ นื ้อขาด้วยระบบไฟฟ้ า  (Functional 

Electrical Stimulation Bike Race : FES)กล่าวว่า  พิการ

ตัง้แต่ระดบัเอวลงมาจากอบุตัิเหตมุอเตอรไ์ซคเ์มื่อหลายปี

ก่อน นวตักรรมจกัรยานไฮเทคนีท้  าใหส้ามารถป่ันจกัรยาน

ไดอ้ย่างน่าทึ่ง ซึ่งการแข่งขันจะให้เวลา 8 นาที ส  าหรับ

ภารกิจป่ันระยะทาง 1,200 เมตร ผมได้มีส่วนร่วมกับ

ทีมงานในการออกแบบดีไซนจ์กัรยานนีใ้หม้ีประสิทธิภาพ 

ในอนาคตเราสามารถพัฒนาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบท า

กายภาพเพ่ือฟ้ืนฟูระบบประสาทและการท างานของ

กล้ามเนื ้อผู้ป่วยในอนาคตได้ ผมมั่นใจว่า  Cybathlon 

2020 จะเป็นโอกาสส าคัญท่ีจะแสดงถึงศกัยภาพของคน

ไทยและคนพิการบนเวทีโลก คณุพงศกร เวชการ ผูจ้ดัการ

ทีมมหิดล บีซี ไอแล็บ (MAHIDOL BCILAB) กล่าวว่า 

สนามแข่ง Cybathlon 2020 ทางออนไลน ์ปีนีม้ีทัง้หมด 40 

ฮบั ทัง้นีค้ณะกรรมการจดังาน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดส์่ง

ตวัแทนมาตรวจเช็คตามมาตรฐานท่ีก าหนด  การตดัสิน ใน

การแข่งขันทุกประเภทจะตัดสินจากเวลาท่ีใชใ้นการท า

ภารกิจ หากไม่สามารถท าส าเร็จก่อนหมดเวลาจะตดัสิน

จากคะแนนหรื อ ร ะยะทาง ท่ีท า ได้ แต่ ล ะ ทีมจะมี

โอกาส 3 ครัง้เพ่ือน าคะแนนท่ีดีท่ีสดุมาตดัสินเป็นผูช้นะใน

แต่ละประเภท คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
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และ ทีมมหิดล บีซีไอแล็บ (MAHIDOL BCILAB) ขอเชิญ

ชวนคนไทย มาลุน้เชียรเ์ป็นก าลงัใจใหที้มชาติไทย ผ่าน

เพจ www.facebook.com/egmahidol โดยวันท่ี 13 พ.ย.

(22.00 - 02.00 น.) แข่ง 3 ประเภท คือ ประเภทควบคมุสั่ง

การดว้ยคลื่นสมองเช่ือมต่อคอมพิวเตอร ์(BCI), ประเภท

ใชเ้ทคโนโลยีแขนเทียมเพ่ือปฏิบัติภารกิจ  และ ประเภท

จักรยานท่ีใช้อุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื ้อขาด้วยระบบ

ไ ฟ ฟ้ า  (FES) วั น ท่ี  14 พ . ย . (19.00 - 21.00 

น.)  แข่ง 3 ประเภท คือ ประเภทควบคุมวีลแชร ์ซึ่งมีตน้

ก าลงัขบัเคลื่อนเพ่ือขึน้บนัไดและตะลยุวิบาก , ประเภทใช้

เทคโนโลยีขาเทียม  ว่ิงวิบากและปฏิบัติภารกิจ  และ

ประเภทแข่งขนัเดินผ่านสิ่งกีดขวางโดยใชอ้ปุกรณเ์สริมแรง

ส าหรบัผูพิ้การไขสนัหลงั(bangkokbiznews. 10 พ.ย.63)  
 

สตรี - หนังส้ันสะท้อนชีวิต  
ประกายแสงจากความเงยีบ 

 

หนงัสัน้สะทอ้นชีวิต ประกายแสงจากความเงียบ - ผลงาน

สรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ัน้ไม่ว่าจะใชทุ้นจัด สรา้งมากหรือ

นอ้ยย่อมท าใหเ้กิดแง่คิดมมุคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไป “Shining 

Silence” ภาพยนตรส์ัน้ท่ีน าเสนอมุมมองการใชชี้วิตใหม้ี

ความสุขของคนพิการทางการไดยิ้น โดยน าเรื่องราวของ

ปุ๊ กกี ้ กาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand และ Miss 

deaf Asia ปี 2019 มารอ้ยเรียงเป็นภาพยนตรส์ัน้ เผยแพร่

ใหผู้ช้มไดรู้จ้ัก เขา้ใจมุมมองการคิด การใชชี้วิตของสตรี

พิการทางการไดยิ้น ครอบครวัในบทบาทการดแูลคนพิการ 

รวมถึงการดูแลบุตรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 

จากโครงการ 7 Inspirations โดยเงินทุนสนับสนุนจาก

กองทุนส่ ง เสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ด  าเนินการสรา้งโดยอาจารยจ์ากวิทยาลัยวิจัยนวตักรรม

ทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั (สจล.) ดร.ทอแสงรศัมี ถีถะแกว้ ผูช้่วย

อธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. ในฐานะหัวหน้า

โครงการ 7 Inspiration กล่าวว่าภาพยนตรส์ัน้เรื่องนีเ้ป็น

ตวัแทนของสื่อสรา้งสรรคท่ี์ช่วยส่งเสียงและฉายภาพบอก

เรื่องราวของพลงัใจ ส่งต่อใหผู้ค้นทั่วไปเขา้ใจชีวิต คณุค่า

ผ่านมมุคิดของคนพิการมากขึน้ เพ่ือสรา้งเจตคติท่ีดีตอ่คน

พิการแทนภาพการสื่อสารท่ีส่วนใหญ่จะฉายภาพชีวิตท่ี

ดอ้ยโอกาสของคนพิการในสงัคมไทย ท าใหค้นในสังคม

เห็นว่าคนพิการอาจมีขอ้จ ากัดบางประการ แต่พวกเขาก็

สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ และท าทกุๆ อย่างได้

เต็มความสามารถท่ีพวกเขามี ไม่ต่างจากคนทั่ วไป 

ดา้น แม็กกี ้เนตรชนก จันทา ผู้รับบท “ปุ๊ กกี”้ ในเรื่องนี ้ 

บอกเล่าว่า “หนูตัง้ใจเล่นละครและมีความรูส้ึกไปกับบท

ละคร เขา้ใจตวัละครนีเ้พราะเป็นเรื่องจริงของเพ่ือนหน ูหนู

เขา้ใจความรูส้ึกของ ปุ๊ กกี ้เขา้ใจอารมณ์ของบทมากใน

การแสดง ครัง้นี ้หนรูบัรูถ้งึอารมณจ์นหนรูอ้งใหไ้ดจ้ริง การ

แสดงครัง้นีท้  าใหไ้ดป้ระสบการณด์ีๆ มากมาย” ส าหรบั ปุ๊ ก

กี ้กาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand 2019 และ Miss 

Deaf Asia 2019 ก าลงัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร ์หลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปุ๊ กกีพิ้การหู
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หนวกตัง้แต่ก าเนิด เขา้ศึกษาท่ีโรงเรียนโสตศกึษาจงัหวดั

อดุรธานี และมาสมคัรที่มหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯ แต่ไม่มี

ท่ีเรียนเพราะไม่มีล่ามดูแล จึงกลับไปศึกษาท่ีจังหวัด

สกลนคร เธอเล่าว่า “ถึงปุ๊ กกีจ้ะไม่ไดยิ้นเสียงใครและพูด

ไมไ่ด ้แตส่ามารถสื่อสารกนัไดห้ากเราเปิดใจตอ่กนั ส  าหรบั

นอ้งๆ ผูพิ้การทกุคน ปุ๊ กกีอ้ยากใหท้กุคนมีความฝันและท า

ตามความฝันมาสรา้งโลกแห่งความสขุท่ีเปลง่ประกายแสง

แห่งความหวัง ความฝัน และพลงัสรา้งสรรคร์่วมกัน” นับ

ดาว องค์อภิชาต ผู้อ  านวยการกองประกวด Miss & 

Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand เผยว่ า รู ้สึก

ภูมิ ใจ ท่ีภาพยนตร์เรื่ องนี ้จะช่ วยฉายภาพและช่วย

ประชาสมัพนัธใ์หค้นทั่วไปในสงัคมรูจ้กัเวทีความสามารถ

ของคนพิการทางการไดยิ้น เพราะไม่ใช่แคก่ารจดัประกวด

ความงาม แต่กลุ่มคนพิการเองรวมพลังท างานนี้ โดย

ตนเองใชเ้วลาตลอด 10 ปีท่ีผ่านมาสรา้งโอกาสในชีวิตให้

เด็กๆ และหนุ่มสาวคนพิการเช่ือมั่นในตนเอง มีโอกาสใน

การประกอบอาชีพและประสบความส าเร็จในชีวิต สนใจ

ติดตามรับชมภาพยนตร์สั้น Shining Silence ท่ีเฟซบุ๊ก 

เ พ จ  shiningsilencemovie ห รื อ  YouTube : Shining 

Silence(khaosod.co.th 10 พ.ย.63) 
 

โคนามิออกแขนเทยีม "Metal Gear Solid"  
ส าหรับผู้พกิาร 

ค่ า ย เ ก ม โ ค น า มิ จั บ มื อ

บริษัทผูผ้ลิตแขนเทียมกลไก ออ

กรุ่นพิเศษอิงจากเกมดัง Metal 

Gear Solid สามารถใชง้านไดจ้ริง บริษัทรายดงักล่าวมีช่ือ

ว่า Open Bionics ตัง้ถ่ินฐานอยู่ในเมืองบริสตอล สหราช

อาณาจกัร ท าธุรกิจสรา้งแขนเทียมเรียกว่า Hero Arm มา

พรอ้มกลไกขยบัท างานไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั ใชส้  าหรบั

ผูพิ้การส่วนขอ้ศอกลงไปและช่วงอายุต  ่าสุด 8 ปี ในครัง้นี ้

พวกเขาก็จับมือกับบริษัทโคนามิท ารุ่นพิเศษ Venom 

Snake ลักษณะภายนอกคล้ายกับท่ีตัวเอกเกม Metal 

Gear Solid V: The Phantom Pain ใชอ้ยู่ในเรื่อง แมจ้ะไม่

มีอาวุธอุปกรณ์สายลับติดตั้งอยู่เหมือนของจริง  ผู้ท่ีได้

ทดลองแขนรุน่นีค้ือชายวยั 29 ปี "แดเนียล เมลวิลล"์ ซึ่งไม่

มีมือขวาตัง้แต่ก าเนิดและเคยใชแ้ขน Hero Arm มากว่า 3 

ปี เผยว่าเขาเองเป็นนักเล่นเกมตวัยงและยงัเป็นแฟนซีรีส ์

เมตลัเกียรโ์ซลิดดว้ย การไดใ้ชแ้ขนของตวัเอกสเนคในชีวิต

จริงเช่นนีถื้อเป็นเรื่องท่ีบา้มาก ท่ีผ่านมา ทางบริษัท Open 

Bionics ก็ไดจ้ับมือกับแฟรนไชสด์ังท าแขนพิเศษออกมา

หลายรุ่นแลว้ อย่างเช่นมนุษยเ์หล็กไอรอนแมน สตารว์อร ์

และวีดีโอเกม Deus Ex (mgronline.com 11 พ.ย.63) 

 

 

https://openbionics.com/metal-gear-solid-snake-arm/
https://openbionics.com/metal-gear-solid-snake-arm/
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เชิญคนพกิารสมัครงาน 

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ ์จ ากัด ท่ีอยู่ 
196/4 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด  อ.พระ
สมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290 รับพนักงานบริการ
ส านักงาน จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ท าความ
สะอาดสถานท่ี ภายใน-ภายนอกอาคาร และบริเวณพืน้ท่ี
การท างาน ท่ี ได้รับมอบหมายจากผู้บั งคับบัญชา 
คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ 30 ปีขึน้ไป วุฒิระดับการศึกษา ม.3-ม.6 มีมนุษย
สมัพันธท่ี์ดี และมีใจรักในงานดา้นการบริการ สวสัดิการ              
เบีย้ขยนั ประกนัสขุภาพกลุ่ม ชุดยูนิฟอรม์ โบนสัประจ าปี 
ปรบัค่าจา้งประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ… คุณอรสา โชติสุภาพ 
โ ท ร ศั พ ท์  02-815-4600-7 อี เ ม ล์  orasa.ch@ 
schemgroup.com 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  ท่ีอยู่  
498/11 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) วังทองหลาง 
กทม.  รับพนักงานปฏิบัติ งาน จ านวน 3 อัตรา 
รายละเอียดงาน งานตามความเหมาะสมกับความ
บกพร่องของแต่ละบุคคล ช่วยงานในครวั งานจัดสิ่งของ 
ท าความสะอาด งานอื่ นๆตาม ท่ี ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน การพูด หรือการ
เคลื่อนไหวที่พอเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ เพศชาย/
หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีมนุษย
สัมพันธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส ขยันอดทน  สวัสดิการ อาหาร
ว่าง อาหารกลางวนั ประกันสงัคม วนัลาพักรอ้น ประกัน
สุขภาพ โบนัส ฯลฯ ติดต่อ…คุณอรวรรณ แผนกบุคคล 
โ ท ร ศั พ ท์  02- 1589090 ต่ อ  136 อี เ ม ล์  
orawan@sisbschool.com 

บริษัท แคสแคล จ ากัด ท่ีอยู่ 342 หมู่ 7 ต  าบล
บางปใูหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
10280 รับธุรการทั่วไป จ านวน 2 อัตรา คุณสมบัต ิคน

พิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง 
อายุระหว่าง 22-35 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, 
Excel , Power point ไดเ้ป็นอย่างดี  เคยผ่านงานธุรการ 
ดา้นเอกสารมาอย่างน้อย 1 ปี สวัสดิการ ประกันสังคม 
เบีย้ขยนัพิเศษ โบนสั ปรบัคา่จา้งประจ าปี ประกนัอบุตัิเหต ุ
ตรวจร่างกายประจ าปี ชุดพนกังานและรถรบัส่งพนกังาน 
ตดิต่อ...คณุณัฐชยา/คณุนิศากร/คณุอิสราภรณ ์ โทรศพัท ์
02-091-9191 ต่ อ  213 , 214  อี เ ม ล์  
http://www.kaskalthai.com 

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิ เ นีย ร่ิง จ า กัด 
(มหาชน) ท่ีอยู่ เลขท่ี 11 ซ.นาคนิวาส 20 ถ.นาคนิวาส 
ล า ด พ ร้ า ว 71 แ ข ว ง ล า ด พ ร้ า ว  เ ข ต ล า ด พ ร้ า ว 
กรุงเทพมหานคร 10230 รับพนักงานธุรการ จ านวน 1 
อัตรา รายละเอียดงาน รับโทรศัพท์ รับเรื่องติดต่อจาก
บคุคลภายนอก ประสานงานแจง้พนกังานท่ีตอ้งการติดต่อ 
งานเอกสารอื่นๆท่ีไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ

ทีส่ามารถปฏิบัตงิานได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหว่าง 20-
35 ปี ไมจ่  ากดัวฒิุการศกึษา มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร ์
MS Office อย่างดี สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต 
ประกันอุบัติเหตุ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  เครื่องแบบพนักงาน  โบนัสประจ าปี  
ท่องเท่ียวประจ าปี งานเลีย้งสังสรรคป์ระจ าปี ติดต่อ...
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล โทรศพัท ์ 02-514-3113 ตอ่ 604  

Contrologic Co., Ltd. ท่ีอยู่ 101 ถ.มอเตอรเ์วย์ 
แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
รับพนักงานธุรการประสานงาน จ านวน 2 อัตรา 
รายละเอียดงาน เขียนแบบได้ จัดท าเอกสารท่ีได้รับ
มอบหมาย งานอื่นๆท่ีไดร้ับมอบหมาย คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถปฏิบัติ งานได้ เพศชาย/หญิง อายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี  วฒิุ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการจดัการ
,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง สามารถใช่

mailto:orasa.ch@schemgroup.com
mailto:orasa.ch@schemgroup.com
mailto:orawan@sisbschool.com
tel:02-091-9191
http://www.kaskalthai.com/
tel:02-514-3113
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โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์ส  านักงาน 
สามารถขับรถยนต์ไดแ้ละมีอนุญาตขับข่ี จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันชี วิต ประกัน
อุบัติ เหตุ ประกันสุขภาพ  โบนัสตามผลประกอบการ 
ประกนัสงัคม ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั รถรบัส่งพนกังาน ฯลฯ 
ติดต่อ...คุณปิยะมาส โทรศพัท ์02-021-2879 ต่อ 2704, 
2702  

บริษัท เอสทีซี  คอนกรีตโปรดัคท์ จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีอยู่ เลขท่ี 220/26 หมูท่ี่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละ
มุง จ.ชลบุรี 20150 รับเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 1 

อัตรา รายละเอียดงาน พิมพง์าน สรา้งรายงาน คียเ์อกสาร
ต่างๆ จัดเก็บเอกสาร ฯลฯ คุณสมบัติ คนพิการด้าน

ร่างกาย-เดินได้  เพศชาย อายุ 25-45 ปี การศึกษา
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สามารถใช้
คอมพิวเตอรโ์ปรแกรม Microsoft Office เนน้ word excel 
สวัสดิการ มีห้องน ้า ห้องรับประทานอาหาร ตามท่ี
กฎหมายก าหนด ติดต่อ...ฝ่ายทรพัยากรบุคคล โทรศพัท ์
038-423115-6 , 062-5960007  แ ฟ ก ซ์  038-426519 
อีเมล ์hr@stc.co.th 

บริษัท เซ็นได สตีล จ ากัด ท่ีอยู่ 9/11 หมู่ท่ี 6 
ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รับ
งานซ่อมบ ารุงทั่วไป จ านวน 2 อัตรา คุณสมบัต ิพกิาร
ทางการได้ยิน เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 40 ปี ไม่จ ากัด
วฒิุการศกึษา สามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งได ้ติดต่อ
...คุณอาทิตย ์ฤทธิศาสตร ์ โทรศพัท ์034-826909 แฟกซ ์
034-826911 อีเมล ์hr@sendaisteel.com 

บริษัท กฎหมายยุกตว์ิวัฒน ์จ ากัด ท่ีอยู่ 98/19 
ซ.มิสทิน ถ.ราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพาน
สงู กรุงเทพมหานคร 10240 รับพนักงานธุรการ จ านวน 
1 อัตรา รายละเอียดงาน ดูแลงานเอกสาร จัดพิมพแ์ละ
บันทึกข้อมูล รับส่ง E-mail  ประสานงานภายในองคก์ร 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/
หญิง อายรุะหวา่ง 23-35 ปี วฒิุการศกึษาระดบั ม.3 ขึน้ไป 
มีความละเอียดรอบคอบ และรกังานเอกสาร มีทักษะใน
การใชค้อมพิวเตอร ์โปรแกรม Microsoft Office สวสัดิการ 
โบนัสประจ าปี ชุดยูนิฟอรม์ ประกันสังคม ปรับเงินเดือน 
เบีย้ขยัน ท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คุณสรวงพร 
โ ท ร ศั พ ท์  02-729-1837, 090-973-8604  อี เ ม ล์  
yukwiwat_law_20@trustmail.jobthai.com 

XINGDA STEEL CORD (THAILAND) 
CO.,LTD ท่ีอยู่ นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอรด์ 
2 ชลบุรี (ประตูทางเข้า2) 475/9 หมู่ท่ี 7 นิคมเหมราช2 
ชลบุรี (ใกล้แยกมาบปู) ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี  20220 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 10 อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานแพ๊คกิง้ คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-
40 ปี มีความรบัผิดชอบ อดทน และซื่อสตัยพ์รอ้มเริ่มงาน
ไดท้นัที สวสัดิการ ค่าเช่าบา้น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบีย้
ขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าต าแหน่ง(เฉพาะต าแหน่ง) ฯลฯ ติด
ต่อ...คณุเจ๊ียบ/คณุมิว้ โทรศพัท ์065-729-5994 LINE ID: 
065-7295994 

บริษัท นารูลา จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 55/5 หมู่ท่ี 2 
ต าบลพนัทา้ยนรสิงห ์อ าเภอเมืองสมทุรสาคร สมทุรสาคร 
74000 รับพนักงานฝ่ายผลิต  จ านวน 1  อัตรา 
รายละเอียดงาน บรรจุสินคา้ลงหีบห่อ ตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า เ บื ้องต้น 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
เพศชาย/หญิง อาย ุ18 ปีขึน้ไป สวสัดิการ หอพกับริษัท ชดุ
ฟอรม์ โบนัส ปรบัค่าจา้ง ประกันสงัคม เบีย้ขยนั OT ฯลฯ 
ตดิต่อ...คุณฐาปนันท ์ สุขสาคร  โทรศพัท ์034-871555 
ตอ่ 118 หรือ 095-8506787 อีเมล ์hr1@nnw.co.th 

tel:02-021-2879
mailto:hr@stc.co.th
mailto:hr@sendaisteel.com
tel:02-729-1837
tel:090-973-8604
mailto:yukwiwat_law_20@trustmail.jobthai.com
tel:065-729-5994
https://line.me/R/ti/p/~065-7295994


๒๖ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

กรมประมง ท่ีอยู่ ส  านักงานประมงจังหวดัน่าน 
ศาลากลางจงัหวดัน่าน ชัน้ 2 ถนนน่าน-พะเยา ต าบลไชย
สถาน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน รับเจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป (คนพิการ) จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เก่ียวกับการรวบรวมขอ้มูล สถิติ 
สรุปรายงาน             เพ่ือสนบัสนุนการบริหาร ส  านกังาน
ในด้านต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการเคลื่อนไหว

หรือการได้ยิน  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  การรับสมัคร ยื่นใบสมัคร
พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วย
ตนเอง ไดท่ี้  ส  านักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลาง
จังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ต าบลไชยสถาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 
2 5 6 3  ( ใ น เ ว ล า ร า ชก า ร )  โ ท ร . 0 5 4 - 7 1642 1                      
ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม  https://www.jobthaiweb.com/ 
attachgov/index.php?doc=29872   

บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จ ากัด ท่ีอยู่ 56 ถ.
มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 รับพนักงาน
คนพิการ จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน ควบคุม
เครื่องจักร ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คนพิการ

ทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา
ระดบั ม.3 ขึน้ไป สวสัดิการ ตามกฎหมายก าหนด ติดต่อ
...คุณเยาวลักษณ์  แดนไกล โทรศัพท์ 091-8527770  
อีเมล ์yaowalak@taninelna.com 

บริษัท คามุ คามุ จ ากัด  ท่ีอยู่  29 ซอยราม
อินทรา 5 แยก 3-10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขต
บางเขน กรุงเทพฯ รับพนักงานประจ าสาขา/แม่บ้าน 
จ านวน 3 อัตรา รายละเอียดงาน จัดเตรียมวตัถุดิบ ตม้
ไข่มุก ผลิตเครื่องดื่มตามเมนู / ท าความสะอาดประจ า
ส านักงาน คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดิน

ได้ หรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี 
วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 (แม่บา้น-อ่านออก/เขียนได)้ มี
ความตัง้ใจในการท างาน สวัสดิการ ประกันสังคม ปรับ
เงินเดือนประจ าปี โบนสัประจ าปี ฯลฯ ตดิต่อ...คณุณฐมน  
จั น ท ร์ มี   โ ท ร ศั พ ท์  0 6 3 - 3 3 1 0 0 0 6   อี เ ม ล์  
Seniorhrmgr.kamutea@gmail.com 
 

คนพกิารต้องการท างาน 
 นายอาทิตย์ ต รัส น่ิม  อายุ  41 ปี                               

วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-
เดินได้ (ไม่ต้องใช้อุปกรณ์) ต้องการงานฝ่ายบุคคล 
หรือธุรการ มีประสบการณ์ท างานฝ่ายบุคคล กว่า 9 ปี 
ติ ด ต่ อ …โ ท ร ศั พ ท์  097-4141626 ห รื อ  อี เ ม ล์  
tit2748@hotmail.com และ artart2748@gmail.com 

นางสาวการะเกตุ  จันทรก์ลิ่น อายุ 33 ปี  วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พกิารทางด้านร่างกาย เดนิ
ได้ (พิการมือซ้าย) ต้องการงานธุรการ งาน Office 
งานตามความเหมาะสม  สถานใกล้กับแนวรถไฟฟ้า 
สามารถเริ่มงานไดท้นัที  มีประสบการณท์ างานทางด้าน
คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี  ติดต่อ…โทรศัพท์ 
083-2935744 หรอื อีเมล ์tukta-jaa@hotmail.com 

นางสาววิภาวี   ปีนโคกกรวด   อายุ 25 ปี                
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้าน
สายตา ต้องการงานนวด ใน กทม. โซนรถไฟฟ้า                
มี ใบ รับรองใบประกอบอาชีพ  นวดแผนไทย                    
ตดิต่อ...โทรศพัท ์098-0481115 หรือ ID Line : pck1973  
 

 

 

https://www.jobthaiweb.com/%20attachgov/index.php?doc=29872
https://www.jobthaiweb.com/%20attachgov/index.php?doc=29872


๒๗ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

AI จาก Google ช่วยให้ผู้พิการทางสาย "วิ่งออกก าลังกาย" ได้โดยไม่ต้องใช้คนน าทาง 

 

การวิ่งคอืหน่ึงในการออกก าลังกายยอดนิยมของใครหลาย ๆ คน แต่ส าหรับผู้พกิารทางสายตามักเลีย่งการออก
ก าลังกายด้วยวิธีนีเ้พือ่ความปลอดภัย ด้วยเหตุนี ้Google จงึคดิค้น AI ทีช่่วยใหผู้้พกิารทางสายตาสามารถออกวิ่ง
ได้อย่างเตม็ที ่

Project Guideline จาก Google มีเป้าหมายเพ่ือพฒันาโปรแกรมท่ีจะเขา้มาช่วยใหผู้พิ้การทางสายตา สามารถใชชี้วิตประจ า

วนับนทอ้งถนนไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งพึ่งพาคนจงูหรือสนุขัน าทาง อปุกรณท่ี์ใชใ้น Project Guideline ประกอบดว้ยสาย

เคดเอวส าหรบัใสส่มารท์โฟน, สมารท์โฟน Android และหฟัูงชนิดน าเสียงดว้ยกระดกู (Bone-conducted headphone) เวลา

ใชง้านนกัว่ิงจะตอ้งใสส่มารท์โฟนไวท่ี้แปน้บนสายคาดเอว โดยหนักลอ้งของสมารท์โฟนออกมาดา้นนอก จากนัน้ AI จะ

วิเคราะหพื์น้ถนนเพ่ือควบคมุใหน้กัว่ิงอยู่ในระยะทางของตนเอง ซึง่ AI จะมองถนนผ่านกลอ้งหลงัของสมารท์โฟนนั่นเอง ถา้

หากนกัว่ิงก าลงัออกนอกเสน้ทาง AI จะสง่สญัญาณเตือนผ่านหฟัูงชนิดน าเสียงดว้ยกระดกู (หฟัูงชนิดนีจ้ะสวมไวบ้ริเวณ

กระดกูแข็งถดัจากหลงัห ูแทนท่ีจะสวมไวใ้นรูหเูหมือนหฟัูงทั่วไป ซึง่สามารถน าเสียงไดด้ีในระดบัหนึ่ง อีกทัง้ยงัช่วยใหน้กัว่ิงได้

ยินเสียงรถจากรอบขา้งไดด้ีกวา่การสวมหฟัูงไวใ้นรูหดูว้ย) 

นอกจากนีแ้อปพลิเคชนัของ Project Guideline ยงัใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต อีกทัง้ยงัสามารถประเมินสภาพ

อากาศและแสงจากสิ่งแวดลอ้มไดด้ว้ย 

และน่ีคือสิ่งประดิษฐท่ี์ช่วยใหค้ณุภาพชีวิตของมนษุยม์ีความสะดวกสบายมากขึน้ อย่างนอ้ยท่ีสุดเราก็ไดช้่วยใหผู้พิ้การทาง

สายตากลบัมามีสขุภาพดีไดอ้ีกครัง้(tnnthailand.com 28 พ.ย.63) 



๒๘ 

แสงทองของทอ้งฟา้ ก าหนดไดด้ว้ย พระอาทิตย ์แสงทองของซีวิต ก าหนดไดด้ว้ย ตวัเราเอง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

mailto:tddf_or_th@hotmail.com

