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ปีที ่  ๑๙    ฉบับที ่  ๑๒   เดอืน  ธันวาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๓ 
ชู “เมืองต้นแบบ Universal Design” เส้นทางท่องเทีย่วเพือ่ทุกคน 

 

สสส.สานพลงัภาคีเครือข่ายสรา้ง “เมืองตน้แบบ Universal Design” ชู “วดัเจดีย–์วดัมหาธาตฯุ จ.นครศรีธรรมราช 

เส้นทางท่องเท่ียวเพ่ือทุกคน ปรับพื้นท่ีสาธารณะ เอือ้คนพิการ -ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตดี ไร ้อุปสรรคเดินทาง  เมื่อ

วนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผูอ้  านวยการส านักสนบัสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส านกังานกองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) น าคณะฑูตอารยสถาปัตย ์ลงพืน้ท่ีส  ารวจเสน้ทางการท่องเท่ียว ขับเคลื่อนเมือง

ตน้แบบ Universal Design ท่ีวัดเจดีย ์จังหวดันครศรีธรรมราช พรอ้มดว้ยคณะกรรมการก ากับทิศ สสส. และนายกฤษณะ 

ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตยเ์พ่ือคนทั้งมวล  ร่วมกิจกรรมภายใตโ้ครงการขับเคลื่อนการท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล 

ใน 10 จงัหวดัน าร่อง และพืน้ท่ีเช่ือมโยง นางภรณี กล่าวว่า แผนงานสขุภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะของ สสส. มีเป้าหมายลด

ความเหลื่อมล า้ทางสขุภาพเพ่ือคนทุกกลุ่ม เอือ้ใหเ้กิดสงัคมสขุภาวะ ซึ่งการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการและ

ผูส้งูอายุเป็นเรื่องส าคญัอย่างย่ิง และเป็นอปุสรรคส าคญัท่ีท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดเ้หมือนคนทั่วไปโดย สสส.  ขบัเคลื่อน

งานดา้นการปรบัสภาพแวดลอ้มเพ่ือทุกคน (Universal Design) ในท่ีพกัอาศยัส่วนบุคคล พืน้ท่ีสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียว 

และจดัท าขอ้เสนอตอ่การเดินทางในระบบขนสง่มวลชนทัง้ รถ ราง เรือ ส  าหรบัโครงการขบัเคลื่อนการท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวล 

ใน 10 จงัหวดัน ารอ่งและพืน้ท่ีเช่ือมโยง เป็นการท างานเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดเสน้ทางการท่องเท่ียวท่ี เอือ้ใหค้นทุกคน โดยเฉพาะ

คนพิการ ผูส้งูอาย ุสามารถออกมาท่องเท่ียวและด ารงชีวิตอิสระรว่มกบัคนในสงัคมได ้จ.นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจงัหวดัท่ี

มีเสน้ทางเช่ือมโยงการท่องเท่ียวท่ีถกูออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือคนพิการและผูส้งูอาย ุ(banmuang.co.th 22 ธ.ค.63) 
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เร่งแก้ปัญหาคนพกิารไร้สถานะ 

 

นางเบญจวรรณ เทียนทอง ผอ.กลุ่มมาตรการและกลไก กองคุม้ครองสวสัดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวในการประชุม “แนวทางการด าเนินการเพ่ือขอสญัชาติไทยใหก้บัผูใ้ชบ้ริการใน

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ” วา่ ปัจจุบนัมีคนพิการท่ีอยู่ในความดแูลภายใตส้ถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ 4,270 

คน ในจ านวนนีเ้ป็นกลุ่มบุคคลไรร้ากเหงา้ท่ีประสบปัญหาทางสถานะบุคคล 441 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 ท าใหไ้ม่สามารถ

เขา้ถงึสิทธิและบริการตา่งๆจากภาครฐั โดยเฉพาะสิทธิการรกัษาพยาบาล 

เน่ืองจากไม่มีเลขประจ าตวั 13 หลกั กองคุม้ครองและพัฒนาสวสัดิภาพคนพิการ จึงไดเ้ร่งแกปั้ญหาสถานะบุคคล

ดา้นสญัชาติ และทะเบียนราษฎรใหก้บักลุม่คนดงักลา่ว โดยด าเนินการตัง้แตปี่งบประมาณ 2563 สามารถด าเนินการไดเ้พียง

จ านวนหนึ่ง และพยายามเร่งแกปั้ญหาใหค้รอบคลุมทุกคนภายในปีงบประมาณ 2564 พรอ้มทั้งไดท้บทวนความรูต้ามขอ้

กฎหมาย ขัน้ตอนด าเนินงานและการจดัท าขอ้มลูย่ืนค ารอ้งเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานไดน้ าความรูไ้ปใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพใน

การคุม้ครองสวสัดิภาพและพิทกัษส์ิทธิใหก้บัผูร้บับริการมากขึน้.(ไทยรฐัออนไลน ์23 ธ.ค.63) 
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5 เคล็ดลับตั้งครรภอ์ย่างมีคุณภาพ  
ป้องกันลูกน้อยพกิารแต่ก าเนิดอย่างได้ผล 

 

ไม่มีแมค่นไหนท่ีอยากใหล้กูนอ้ยคลอดออกมาพิการตัง้แต่

ก าเนิด เพราะฉะนัน้เรามาปกป้องลกูนอ้ยตัง้แตอ่ยู่ในครรภ์

กันดีกว่า ซึ่งเราก็มี 5 เคล็ดลบัการตัง้ครรภ์ เพ่ือใหลู้กใน

ครรภแ์ข็งแรง ไม่พิการมาแนะน ากันดว้ย ไปดูกันเลยว่ามี

เคล็ดลบัอะไรบา้ง 1.ทานโฟเลตก่อนตัง้ครรภ ์3 เดือน เมื่อ

คณุวางแผนท่ีจะมีลูก ใหท้านโฟเลตบ ารุงร่างกายไปก่อน 

3 เดือน จากนั้นจึงค่อยปล่อยให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึน้ 

เพราะโฟเลตจะช่วยบ ารุงสมองและพัฒนาอวัยวะของ

ทารกในครรภ์ช่วงเดือนแรก ซึ่งจะป้องกันปัญหาทารก

พิการหรือผิดปกติแต่ก าเนิดได้เป็นอย่างดี  2.งดบุหรี่  

เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์เด็ดขาด  บุหรี่ และเครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอลเ์ป็นตวัการท่ีท าใหท้ารกพิการและเสียชีวิตใน

ครรภไ์ด ้ดงันัน้ระหวา่งตัง้ครรภ ์คณุแมห่า้มสบูบหุรี่หรือดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างเด็ดขาด รวมถึงควนับุหรี่ก็ตอ้ง

หลีกเลี่ยงดว้ย แลว้ลูกรักของคุณจะเติบโตอย่างสมบูรณ์

แข็งแรง พรอ้มคลอดออกมาครบ 32 ประการอย่างแน่นอน 

3.ฝากครรภท์นัทีและไปตามนัดทุกครัง้ สิ่งส  าคญัเลยเพ่ือ

ป้องกันลูกนอ้ยในครรภพิ์การ ก็คือการฝากครรภท์ันทีท่ี

ทราบว่าตัง้ครรภ ์เพ่ือท่ีคุณหมอจะไดจ้ัดยาบ ารุงให ้และ

ควรไปตามนกัทกุครัง้ เพ่ือจะไดต้รวจความสมบรูณข์องลกู

นอ้ยอยู่เสมอ หากมีความผิดปกติใดเกิดขึน้ ก็จะไดท้ าการ

แกไ้ข ป้องกันไดท้ันเวลานั่นเอง ซึ่งก็มีคุณแม่จ านวนไม่

นอ้ยเลยทีเดียวท่ีละเลยการฝากครรภ ์จนท าใหลู้กคลอด

ออกมาพิการในท่ีสดุ 4.ดแูลสขุภาพอยู่เสมอคณุแมจ่ะตอ้ง

ดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่ เสมอ โดยเฉพาะการเลือก

รบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์และหลีกเลี่ยงอาหารท่ีไม่

ดีต่อสขุภาพ เพราะอาหารที่คณุแมท่านเขา้ไปจะส่งตรงถึง

ลกูนอ้ยโดยตรง นอกจากนีห้ากมีอาการเจ็บป่วย ไมส่บาย 

ควรไปพบแพทย์ทันที และห้ามซือ้ยามาทานเองอย่าง

เดด็ขาด เพราะยาบางชนิดอาจมีผลต่อทารกในครรภ ์และ

ท า ให้ลูกน้อย พิการ ได้เหมือนกัน  5.ปรึกษาแพทย์

เตรียมพรอ้มก่อนตัง้ครรภ์ การตัง้ครรภท่ี์ดีท่ีสุดควรจะมี

การวางแผนล่วงหนา้ เพราะจะสามารถป้องกันลูกนอ้ย

พิการไดด้ีกวา่การตัง้ครรภแ์บบไม่ทนัตัง้ตวั โดยใหป้รกึษา

กับแพทย์เพ่ือเตรียมพร้อมตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพให้

เรียบรอ้ยทัง้คณุแมค่ณุพ่อ เพ่ือหาวา่มีเชือ้ของโรคบางชนิด

ท่ีจะติดต่อไปสู่ลกูไดห้รือไม่ จากนัน้แพทยจ์ะใหค้  าแนะน า

ในการปฏิบัติตวั เพ่ือใหก้ารตั้งครรภเ์ป็นไปอย่างสมบูรณ์

และปลอดภัยท่ีสุดนั่นเอง แค่ท าตาม 5 เคล็ดลับเหล่านี ้

คณุก็จะสามารถตัง้ครรภไ์ดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ และท าให้

ลูกน้อยในครรภ์เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ

ตัง้แต่ก าเนิดแลว้ แต่อย่างไรก็ตามหลงัคลอดก็ตอ้งดแูลลกู

นอ้ยอย่างดีท่ีสุด โดยเฉพาะคุณแม่ท่ีใหน้มลูก ยังคงตอ้ง

เลี่ยงอาหารตอ้งห้ามอยู่เสมอ เพราะอาหารบางอย่างท่ี

ส่งผ่านทางน ้านมแม่ก็อาจท าให้ลูกพิการไดเ้หมือนกัน

(sanook.com 28 พ.ย.63) 
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ญ่ีปุ่นจัด"ปรี-โอลิมปิก" 
ทดสอบระบบพ่วงรับมือไวรัส 

"ญ่ีปุ่ น" เตรียมจดั 

"ป รี - โอลิม ปิก -

พาราลิมปิกเกมส ์

2020" ร ะห ว่ า ง

เดือน มี.ค.-พ.ค.

ปีหน้า เพ่ือทดสอบระบบการแข่งขันต่าง ๆ จ านวน 18 

ชนิดกีฬา รวมทัง้มาตรการรบัมือการแพร่ระบาดของไวรสั

โค วิด -19 อี กด้วย  เ ว็บ ไ ซต์ www.olympic.org ของ

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี รายงานว่า 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส ์2020 

และพาราลิมปิกเกมส ์2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

ออกมาประกาศปรับปฏิทินจัดการแข่งขันทัวรน์าเมนต์

ทดสอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน 18 ชนิดกีฬา 

โดยจะโยกไปจัดกันในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. ปี 2021 หลงั

การแข่งขันทัง้ 2 ศึกใหญ่ตอ้งถูกเลื่อนไปจดัในช่วงกลางปี

หนา้ เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโค

วิด-19 ส าหรับทัวร์นาเมนต์ทดสอบการเป็นเจ้าภาพ

ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ 3 องค์ประกอบท่ี

ส าคัญในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วยเรื่องของ

สนามแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา การใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ 

และทดสอบความพร้อมของบรรดาเจ้าหน้าท่ีในการ

ด าเนินการจัดการแข่งขนั โดยเนน้หนักในดา้นเทคนิคต่าง 

ๆ รวมถึงเรื่องของมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ด้วย  ส าหรับทั้ง 18 ชนิดกีฬา 

ประกอบดว้ย ระบ าใตน้  า้, โปโลน า้, กระโดดน า้, ว่ายน า้, 

รกับีฟุ้ตบอล, จกัรยาน (บีเอม็เอ็กซ)์, จกัรยาน (ลู่), ว่ายน า้

คนพิการ, ยิงปืน, สเกตบอรด์, ยิมนาสติกศิลป์, ยิมนาสติก

ลีลา, วอลเลยบ์อล, กรีฑา, บาสเกตบอล 3x3, วีลแชรร์กับี,้ 

กรีฑ าคน พิกา ร  และ ว่ิ งมา ราธอน  ขณะ เดี ย วกัน 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมสแ์ละพาราลิ

มปิกเกมส ์2020 จะรว่มมือกบัสหพนัธกี์ฬาชนิดตา่ง ๆ เพ่ือ

ทบทวนและตรวจสอบเนื ้อหาของการจัดทัวร์นาเมนต์

ทดสอบการจดัการแข่งขนั ท่ีถกูก าหนดเอาไวก้่อนจะมีการ

เลื่อนการแข่งขัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและ

ลดค่าใชจ้่าย นอกจากนีค้ณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ

ท าการเตรียมพรอ้มเรื่องของมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาด และวางแผนเพ่ือทดสอบการบริหารจดัการต่าง ๆ 

ในสนามแข่งขนัแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงการดแูลผูช้มท่ีจะเขา้

ไปชมการแข่งขันในสนามในทัวร์นาเมนต์ทดสอบด้วย

(เดลินิวสอ์อนไลน ์30 พ.ย.63) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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กองสลากหนุนโครงการห้องเรียน 
เสริมทักษะเดก็พเิศษ 

 

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่ง

รัฐบาล มอบเงิน 300,000 บาท สนับสนุนโครงการ

หอ้งเรียนบูรณาการเสริมสรา้งทกัษะชีวิตส าหรบัเดก็พิเศษ 

สง่เสริมและพฒันาทกัษะดา้นตา่ง ๆ ในการสื่อสารส าหรบั

น าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั  ท่ีโรงเรียนเชียงราย

ปัญญานุกูล ต.ป่าออ้ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย นายพชร 

อนนัตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรฐับาล พรอ้ม

คณะจัดกิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวนัแก่เด็กพิเศษ โดยมี 

นายประเสริฐ จิตตพ์ลีชีพ ปลดัจงัหวดัเชียงราย นายสวิุทย ์

อินต๊ะวิกุล ผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล น าคณะครู

และนกัเรียนใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มกนันี ้ส  านกังานสลากกิน

แบ่งรฐับาลไดม้อบเงิน 300,000 บาท สนบัสนุนโครงการ

หอ้งเรียนบูรณาการเสริมสรา้งทกัษะชีวิตส าหรบัเดก็พิเศษ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะดา้นต่าง ๆ ในการสื่อสาร

ส าหรบัน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัใหม้ีความสุข 

ส าหรบัโรงเรียนเชียงรายปัญญานกุลู จงัหวดัเชียงราย เป็น

โรงเรียนเฉพาะความพิการ ท่ีจดัการศกึษาส าหรบันกัเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีนักเรียนพิการท่ีมี

ความบกพร่องอื่นร่วมเรียนดว้ย เช่น บกพร่องทางการพูด

หรือภาษา มีปัญหาทางด้านการเรียนรู ้ มีปัญหาทาง

พฤติกรรม อารมณ ์บุคคลออทิสติก และพิการซอ้น เป็น

โรงเรียนอยู่แบบประจ าและไปกลับ จัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือให้เด็ก

พิการสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเท่าเทียม 

เสมอภาค และมีความสุข รวมทั้ง มีความมั่นใจท่ีจะอยู่

รว่มกบัสงัคมไดอ้ย่างผาสกุ (เดลินิวสอ์อนไลน ์30 พ.ย.63) 
 

"แว่นทอ็ปเจริญ" สร้างโอกาสทางอาชีพ 
เพือ่ผู้พกิาร เดนิหน้ายกระดับคุณภาพ 

ชีวิตและสังคมไทย 

แว่นท็อปเจริญ  น า

โดย นายนพศกัดิ์ ตรี

พรชยัศกัดิ ์กรรมการ

ผู้จัดการห้างแว่นท็

อปเจริญ  ตระหนัก

ถงึความส าคญัในการสนบัสนุนการสรา้งอาชีพและรายได้

แก่ผูพิ้การ จึงไดเ้ปิดรบัสมคัรพนกังานผูพิ้การจ านวนมาก 

เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ ้พิการไดม้ีงานท าอย่างมีเกียรติตาม

ความถนัด และไดใ้ชศ้ักยภาพของตนเองในการท างาน

อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถเลี ้ยงดูตนเองและ

ครอบครัวไดอ้ย่างมั่นคง ทัง้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนในสงัคมไทยใหด้ีย่ิงขึน้ แว่นท็อปเจริญ จึงขอ

รว่มเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรไทย เพ่ือ

เป็นแรงผลกัดนัและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่าง

ยั่งยืน ทัง้นี ้แวน่ท็อปเจริญ เรายินดีเปิดรบัพนกังานผูพิ้การ

อีกจ านวน 70 ท่าน ผูพิ้การท่ีสนใจสามารถติดต่อขอสมคัร

งานไดท่ี้สาขาใกลบ้า้นหรือส านกังานส่วนกลางของเรา ท่ี

เบอร์ 084-452-0891 หรื อ  02-568-1952( ryt9.com 30 

พ.ย.63) 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
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มูลนิธิ Five For All จัดกิจกรรม The Face  
of Ability คร้ังที ่6 เพือ่คนพกิารทุกประเภท 

มลูนิธิ Five for All โดย ดร. 

ช นั ญ ก ร  สุ ว ร ร ณ ช่ื น 

(ป ร ะธานมูล นิ ธิ ฯ )  จั ด

โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง

ศกัยภาพคนพิการหรือเด็ก

พิ เศษ ใช้ช่ือ กิจกรรมว่า  "The Face of Ability" โดยมี

วัตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และ

สนับสนุน ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ

และผูด้อ้ยโอกาส เป็นการส่งเสริมศกัยภาพคนพิการท่ีมี

ความสามารถ จะเป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจ แก่คน

พิการ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดง แฟชั่ นโชว์

เสื ้อผ้าจากแบรนด์ แป้ง จ่ีดี ไซน์ และกิจกรรมแสดง

ความสามารถของคนพิการ เด็กพิเศษมากมาย และมี

ศิล ปิน  ดารา นักแสดง  เข้าร่ วม กิจกรรมมากมาย 

นอกจากนั้นแล้วยังมีผู ้ใหญ่ใจดี ร่วมบริจาคเงินให้แก่

มลูนิธิ Five for all เพ่ือเป็นการท าประโยชนแ์ก่สงัคมและ

คนพิการต่อไป โดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี ้ คุณ สุรัศมิ์

พรรณ ดลุยจินดา (อดีตรองเลขาธิการนายกรฐัมนตรี) ม.ล. 

ปญุยนุช เกษมสนัต ์(ประธานชมรมคนรกัพิพิธภณัฑ)์ คณุ 

อโนทยั แวนโก๊ะห ์คณุ สมุิตรา กิจก าจาย (ผูบ้ริหารบริษัท 

บิ๊กสตาร ์จ ากดั) คณุ ณญาดา อมตวณิชย ์(ประธานชมรม

สานใจสายใยผ้าซิ่น) คุณ จามิชญ์ญา เตชะมนต์พัทธ์ 

(บริษัท เมมโมรี่คลินิก จ ากัด) ส าหรบักิจกรรม The Face 

Of Ability ค รั้ ง ท่ี  6 ไ ด้จั ด ขึ ้น เ มื่ อ วั น อ า ทิ ตย์ ท่ี  29 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นี ้เวลา 11.00 - 13.00 น. เป็นตน้

ไป ณ ลานกิจกรรมชัน้ 6 เซน็ทรลัพระรามเกา้ (ryt9.com /

มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 1 พ.ย.63) 

Fallout 76 เพิม่รถเข็นวีลแชรเ์ข้าไปในเกมตาม 
ค าร้องขอของผู้เล่นทีพ่กิาร 

 

เรื่องนีเ้กิดขึน้เม่ือ Kelly Leunen โพสทใ์น subreddit ของ

เกม Fallout 76 วา่เธออยากไดร้ถเข็นวีลแชรใ์นเกมเพ่ือไป

เป็นของตกแตง่ท่ีพกัในเกมของเธอ เพราะในชีวิตจริงเธอ

เป็นผูพิ้การที่ตอ้งใชชี้วิตอยู่บนรถเข็นตลอดเวลา มนัจะท า

ใหฉ้นัมีความสขุมาก ถา้มนัมีชิน้สว่นเลก็ ๆ ของฉนัอยู่ใน

เกม และคิดวา่คนอื่นก็คงคิดแบบนีเ้ช่นกนั ผูจ้ดัการชมุชน

ของเกม Bethesda ไดเ้ห็นค ารอ้งขอนี ้และสง่ตอ่ไปยงัทีม

ผูพ้ฒันา และท าใหร้ถเขน็กลายเป็นไอเทมตกแตง่ชิน้ใหม่

ท่ีถกูอปัเดตเขา้มาในแพทช ์Steel Dawn โดยเป็น

เฟอรนิ์เจอรป์ระดบัท่ีพกัของเราในเกม ก่อนหนา้นีค้  าขอ

ของเธอเคยถกูชมุชนมองวา่มนัไมค่วรเท่าไร ท่ีตวัละครของ

เธอจะถกูท าใหน้ั่งรถเข็นได ้ซึง่ Kelly ไดบ้อกวา่ เธออยาก

ไดม้นัมาเป็นของประดบัตกแตง่เท่านัน้ ไมไ่ดต้อ้งการใหต้วั

ละครของเธอนั่งวีลแชรเ์ป็นผูพิ้การ ถือวา่เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ี

ทาง Bethesda ท าเพ่ือใหค้วามส าคญักบัเหลา่ผูพิ้การแม้

จะเป็นเพียงโลกของเกม แตก่็อาจจะสรา้งความอบอุน่ใจ

และความประทบัใจใหใ้ครหลายคนไดอ้ย่างแน่นอน

(gamingdose.com 30 พ.ย.63) 

 

 



๗ 

คนมีปัญญา...ถึงเผชิญอยู่กบัความทกุข ์ก็ไม่ยอมสิน้หลงั ท่ีจะไดป้ระสบความสขุ 
 

"ส.จักรยาน" ไม่หยุดน่ิงเดินหน้าพัฒนาท้ังระบบ 

 

"ส.จักรยาน" ไม่เคยหยุดอยู่กับท่ี มีการพัฒนาบุคลากร

อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี ลา่สดุ "เสธ.หมกึ" ส่งนกักีฬาและ

เจา้หนา้ท่ีเขา้รับการอบรมผูต้ดัสินออนไลนข์องยูซีไอ ทั้ง

ประเภทลู่-ถนน-เสือภูเขา-บีเอ็มเอ็กซ์ จ านวน 16 คน 

นอกจากนีย้ังเปิดสอบการปรบัระดบัของผูต้ดัสินระดบั 3 

และระดบั 2 ในวนัท่ี 15 ธ.ค.นี ้อีกดว้ย "เสธ.หมึก" พล.อ.

เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ เปิดเผยวา่ ตามท่ี สมาคมฯ วางแผนพฒันาบคุลากร

ทัง้ระบบ ไดแ้ก่ นกักีฬา, ผูฝึ้กสอน และผูต้ดัสิน โดยมีการ

เปิดอบรมใหค้วามรูจ้ากวิทยากรชัน้น าชาวต่างประเทศ ท่ี

ไดร้บัการรบัรองจากสหพนัธจ์กัรยานนานาชาติ (ยซูีไอ) ซึ่ง

ใ น ส่ ว น ข อ ง ผู้ ตั ด สิ น  น อ ก จ า ก มี ก า ร เ ปิ ด อ บ ร ม

ภายในประเทศแลว้ ยังมีการส่งไปอบรมยังต่างประเทศ 

รวมทั้งการอบรมออนไลน์อีกด้วย ล่าสุด ยูซีไอ ได้ส่ง

หนงัสือเชิญสมาพนัธแ์ละสมาคมกีฬาจกัรยานทุกประเทศ 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเรียนออนไลน์ของผู้

ตั ด สิ น ป ร ะ เ ภท ต่ า ง  ๆ  ร ะ ดับ ป ร ะ เ ทศ  ( National 

Commissire Course) ในช่วงเดือน ธ.ค.นี  ้โดยตนไดม้อบ

ให้ เรือออากาศเอก สุภัทร ศรี ไสว หัวหน้าผู้ตัดสิน 

พิจารณานักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมอบรมผู้ตัดสิน

ออนไลนข์อง ยูซีไอ จ านวน 16 คน ออกเป็น 4 ประเภท 

ประกอบดว้ย ประเภทลู่และจกัรยานคนพิการ หลกัสตูร 2 

ชั่วโมง (ภาษาองักฤษ) ผ่าน Webinar และ 4 ชั่วโมง เรียน

ออนไลนท์ั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส มีผูเ้ขา้ร่วมรบัการ

อบรม 5 คน ไดแ้ก่ รอ้ยเอกหญิง จนัทรเ์พ็ง นนทะสิน, น.ส.

นวพร สุขประยูร, นายรวินท ์สะทา้นพล, น.ส.รตันาภรณ ์

พุ่มช่ืน, สิบโทหญิง วิไลวรรณ กุลภา ประเภทถนนและ

จักรยานคนพิการ หลักสูตร 16 ชั่ วโมง เนื ้อหาเรียน

ออนไลนท์ั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส มีผูเ้ขา้ร่วมรบัการ

อบรม 6 คน ไดแ้ก่ นายสทุนต ์ค าคง, นายสาโรช กาญจนา

นนท,์ รอ้ยต ารวจเอก ธุรกิจ บุญรตันธนากร , สิบตรีหญิง 

เพชรดารินทร ์สมราช, น.ส.นงลักษณ์ สิริพงศพ์ัชร, รอ้ย

ต ารวจโท เสฏฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ  ประเภทเสือภู เขา 

หลกัสูตร 2 ชั่วโมง (ภาษาองักฤษ) ผ่าน Webinar และ 3 

ชั่ วโมง เรียนออนไลน์ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่ งเศส มี

ผู ้เข้าร่วมรับการอบรม 3 คน ได้แก่ สิบต ารวจโทหญิง 

กฤติกา ศิลาพฒัน,์ สิบเอก กีรติ สขุประสาท, จ่าอากาศโท

หญิง วิภาวี ดีคาบาเลส, ประเภทบีเอ็มเอ็กซ ์หลักสูตร 2 

ชั่วโมง (ภาษาองักฤษ) ผ่าน Webinar และ 3 ชั่วโมง เรียน

ออนไลนท์ัง้ภาษาองักฤษและฝรั่งเศส มีผูเ้ขา้รบัการอบรม 

2 คน ไดแ้ก่ นส.ชุติกาญจน ์กิจวานิชเสถียร, สิบตรี โกเมธ 

สุขประเสริฐ  นอกจากนี้ในแต่ละปีสมาคมฯ มีแผน

พิจารณาการสอบปรับระดับผูต้ดัสิน หลงัจากท่ีผ่านการ

ปฏิบัติหนา้ท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด และอยู่ในเกณฑท่ี์

จะปรับเลื่อนระดับได ้ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถ

การปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันรายการต่าง ๆ ท่ีผ่านมา

อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง รวมทัง้ความเหมาะสมดา้น

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตัดสิน โดยผู้ตัดสินระดับ 3 จะ

สอบปรับระดบัเป็นผูต้ดัสินระดับ 2 และผูต้ดัสินระดับ 2 
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จะสอบปรบัระดบัเป็นผูต้ดัสินระดบั 1 ส่วนผูต้ดัสินฝึกหัด

ท่ีจะสอบปรบัระดบัเป็นผูต้ดัสินระดบั 3 ในปีนีย้ังไม่มีผูท่ี้

ผ่านเกณฑเ์พราะยังปฏิบัติหนา้ท่ีไม่ครบตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว ้2 ปี โดยการสอบเลื่อนระดบัผูต้ดัสิน จะมีขึน้ใน

วนัท่ี 15 ธ.ค.นี ้ท่ีท าการสมาคมกีฬาจักรยานฯ สนามเวล

โดลโดรม หัวหมาก "จะเห็นไดว้่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ 

ไมเ่คยหยดุน่ิง เราท างานกนัอย่างหนกัตลอดทัง้ปี แมจ้ะไม่

มีการแข่งขันรายการต่าง ๆ แต่ก็ ไม่หยุดพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร ยงัคงเดินหนา้ท างานกนัอย่าง

ต่อเน่ือง และไม่หยุดยัง้ ดงัเจตนารมณใ์นการบริหารงาน

ท่ีว่ามุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และต่อยอดไปสู่กีฬา

อาชีพ เราจะกา้วต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ เพ่ือช่ือเสียงของ

ประเทศไทยตอ่ไป" พล.อ.เดชา กลา่วย า้(เดลินิวสอ์อนไลน/์

มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 30 พ.ย.63) 
 

ช่วยอุดหนุนดอกไม้คุณยายอารมณด์ ี 
ไม่ย่อท้อชีวิตถงึแม้พกิาร 

 
วันท่ี 2 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีบริเวณริมถนน

วิสทุธ์ิกษัตริย ์หนา้โรงเรียนเซนนิโกลาส มีคณุยายจิราภา 

แซ่เจาว ์อายุ 73 ปี ผูพิ้การทางขาทัง้ 2 ขา้ง พรอ้มสามีคือ

คุณลุงอานนท ์จุลศิริ อายุ 72 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 221 ถนน

วิสุทธ์ิกษัตริย ์อ.เมือง จ.พิษณุโลก ไดน้  าดอกไมท่ี้ตนเอง

ปลูกไว้ มาวางขายริมถนน จ านวนกว่า 20 ชนิด สร้าง

ความน่าสนใจแก่ผู ้พบเห็น เน่ืองจากคุณยายจิราภา ท่ี

สงูอายุแลว้จะยิม้แยม้ขายของใหล้กูคา้เสมอ คณุยายจิรา

ภา กล่าวกบัผูส้ื่อข่าวว่า ทุกๆเชา้ ตนเองสามีจะน าดอกไม ้

ทัง้ไมด้อกไมป้ระดบัในบา้น ท่ีอยู่ในซอย น ามาวางขายริม

ถนนมานานกวา่ 3 ปี แลว้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะใจรกั ในการปลกู

ตน้ไม ้และไมอ่ยากอยู่น่ิงเฉยภายในบา้น จงึชวนสามีไดน้  า

ตน้ไมม้าวางขายทุกเชา้ของทุกวนั เพ่ือมาพูดคุยกบัลกูคา้

ท่ี เ ป็ น ค น รั ก ต้ น ไ ม้ เ ห มื อ น กั น คุ ณ ย า ย จิ ร า ภ า 

กล่าวอีกว่า เดิมทีนั้นก็ตนเองมีอาชีพแม่คา้ แต่เมื่อ 3 ท่ี

ผ่านมา ตนเองไดป่้วยเป็นเบาหวาน จึงตอ้งตัดขา ทั้ง   2 

ขา้ง แต่ดว้ยไม่ทอ้กับชีวิต หากตอ้งนอนอยู่บนเตียง ก็จะ

ท าให้ชีวิตอับเซาลง จึงมีความคิดสูก้ับโชคชะตา หันมา

ปลูกดอกไม้ภายในบ้าน ถึงแม้วจะพิการทางขา แต่ก็

สามารถกระท าไดด้ว้ยตนเอง จึงไดค้่อยๆปลูกไมด้อกไม้

ประดบัภายในบา้น เพ่ือคลายเครียด และสรา้งความสุข

ใหก้บัตนเอง มองโลกในแง่ท่ีดี หลงัจากก็น าดอกไมท่ี้ปลกู

ไว ้มาทดลองใหก้ับผูท่ี้ช่ืนชอบตน้ไมดู้บา้ง ปรากฏว่า ก็มี

คนแวะเวียนมาซือ้และพูดคุยกับตนเองเป็นประจ า ให้

ตนเองรูส้กึไมม้ีปมดอ้ย หรือ รูส้กึตอ้งเป็นภาระผูอ้ื่น อีกทัง้

ก็ท างานในสิ่งท่ีตนเองชอบ จนทกุวนันีก้ลายเป็นอารมณด์ี 

พูดคยุกับลูกคา้อย่างมีความสุข ส าหรบัตน้ไมท่ี้คุณยายจิ

ราภา ขายนัน้มีหลายประเภท ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ผลไม้

ยืนตน้ บางท่ีไมม่ีก็ไปรบัมาขายบา้ง ราคาเริ่มตน้ เพียง 20 

บาท ไปจนถึง 100 กว่าบาท ซึ่งตนเองก็มีรายไดพ้อใน

ครอบครวั ซึ่งประชาชนท่านใดตอ้งการอุดหนุนคณุยายจิ

ราภา ซึง่เป็นคณุยายอารมณด์ี ไม่ย่อทอ้ตอ่ชีวิต ก็สามารถ

ไ ป เ ลื อ ก ซื ้ อ กั น ไ ด้ เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก วั น ( phitsan 

ulokhotnews.com 2 พ.ย.63) 
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อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

 

เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางยุภาภรณ์ 

หนูนุ่ม หัวหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เขา้

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดภูเก็ต ครั้งท่ี 6/2563 โดยมี 

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น

ประธาน ณ หอ้งประชุมคอซิมบี ้ศาลากลางจังหวดัภูเก็ต 

(ชัน้ 2) ในการนี ้ไดแ้จง้เพ่ือทราบรายงานสถานะการเงิน

และการบริหารกองทุนสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการจงัหวดัภูเก็ต ขอ้มลูการรบัช าระหนีเ้งินกู ้และขอ้มูล

สถานะลูกหนี ้รายงานผลการด าเนินงานดา้นคนพิการ

จังหวัดภูเก็ต ประจ าปี 2563 รายงานผลการปฏิบัติตาม

กฎหมายการจ้างงานคนพิการจังหวัดภูเก็ต และความ

คืบหน้าการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการระดับ

จงัหวดั พรอ้มทัง้พิจารณาเรื่องการกูยื้มเงินกองทุนสง่เสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทคนพิการหรือ

ผู้ดูแลคนพิการ จ านวน 8 ราย โครงการท่ีขอรับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ จ านวน 4 โครงการ รวมถึงรายงานการทบทวนและ

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560-2564 (phuketjournal.com 2 

ธ.ค.63) 

อบต.ตาขันเพิม่ทักษะเจ้าหน้าทีดู่แลคนพกิาร 

นายบุญส่ง  วรส

วาสดิ์ รองนายก

อบต . ต าขั น  อ .

บา้นคา่ย จ.ระยอง 

น าคณะ อสม.และ

ผูดู้แลคนพิการ ศึกษาดูงานศูนยบ์ริการคนพิการสิรารมย ์

จ.ระยอง เพ่ือใหผู้ดู้แลคนพิการมีความรูค้วามเขา้ใจและ

เพ่ิมทักษะการท ากายภาพบ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน

พิการไดอ้ย่างถูกต้อง นายบุญส่ง วรสวาสดิ์ รองนายก 

อบต.ตาขนั อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง น าคณะ อสม.และผูด้แูล

คนพิการ ต.ตาขนั เขา้ศกึษาดงูานศนูยบ์ริการคนพิการสิรา

รมย ์จ.ระยอง ตามโครงการ “สง่เสริมสิทธิและสวสัดิการผู้

พิการ การฝึกอาชีพและการจดัหางาน การจดักิจกรรมเพ่ือ

ฟ้ืนฟูสมรรถนะส าหรับผูพิ้การ” เพ่ือใหผู้ดู้แลคนพิการมี

ความรูค้วามเขา้ใจและเพ่ิมทักษะการท ากายภาพบ าบัด 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สามารถน าความรูม้าใชพ้ัฒนาคนพิการในชุมชน รวมถึง

การเข้าถึงสิทธิท่ีผู ้พิการควรได้รับตามมาตรฐานการ

พัฒนา และสงเคราะหผ์ูพิ้การ นายบุญส่ง  กล่าวว่า การ

ดแูลผูพิ้การตอ้งเริ่มดว้ยจิตท่ีเป็นอาสาอย่างบริสทุธ์ิ จะท า

ใหภ้ารกิจการดแูลคนพิการลุล่วงทัง้ยังเป็นงานท่ีตอ้งการ

พลงัใจสงูดว้ย ตอ้งใชพ้ลงัในการถ่ายทอดความบริสทุธ์ิใจ

ผ่านการกระท าท่ีเป็นการดแูลและฟ้ืนฟูศกัยภาพคนพิการ

ในพืน้ท่ี ศนูยส์ิรารมยเ์ป็นตวัอย่างท่ีดีในความเขม้แข็งของ

ครอบครวัผูพิ้การท่ีรวมกลุ่มกันเพ่ือฟ้ืนฟูชีวิตทุกมิติ มีการ

บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนเป็นขั้นตอน

ชัดเจน ดร.เสาวนีย์ วิยะบุญ ผอ.ศูนยส์ิรารมย์ กล่าวว่า 

ศนูยส์ิรารมยเ์ปิดใหบ้ริการตัง้แตปี่ 59 ภายใตก้ารดแูลของ
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ศูนย์บริการคนพิการ จ.ระยอง พัฒนาสังคมและความ

มั่ นคงของมนุษย์ จ .ระยอง มีผลงานด้านการ ฟ้ืนฟู

ศกัยภาพผูพิ้การตัง้แต่การฟ้ืนฟูร่างกาย ปรบัสภาพจิตใจ 

การพฒันาทกัษะ สง่เสริมการศกึษา และอาชีพของผูพิ้การ 

อย่างต่อเน่ือง การดแูลและช่วยเหลือครอบครวัผูพิ้การให้

สามารถอยู่ในสงัคมอย่างมีศกัดิ์ศรี การอบรมเลีย้งดูและ

ฝึกสอนให้ผู ้พิการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ จะเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้พิ้การมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้(เดลินิวสอ์อนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคน

พิการไทย 2 ธ.ค.63) 
 

รู้หรือไม่? วันที ่3 ธ.ค.เป็น "วันคนพกิารสากล" 

 

เดลินิวสอ์อนไลน ์พาท าความรูจ้กักบัวนัคนพิการสากล จะ

มีความส าคัญและท่ีมาอย่างไร ห้ามพลาด  ปัจจุบันใน

ประเทศไทยและทั่วโลกมีผูพิ้การเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง แม้

ในอดีตสาธารณปูโภคพืน้ฐานในสงัคมจะไม่เอือ้อ  านวยต่อ

ผูท่ี้พิการมากนกั แต่ในปัจจุบันในทุกประเทศทั่วโลกไดใ้ห้

ความส าคญักบัผูพิ้การอย่างมาก และมีการปรบัปรุงและ

เพ่ิมสิ่งอ  านวยความสะดวกใหก้ับผูพิ้การเพ่ือใหส้ามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข เหมือนคนทั่วไป 

วนันี ้“เดลินิวสอ์อนไลน”์ จะพาทุกคนไปท าความรูจ้ักกับ

วนัท่ี 3 ธ.ค.กัน ซึ่งเป็นวนัคนพิการสากล ท่ีก าหนดขึน้มา

มุ่งสรา้งความเขา้ใจและใหต้ระหนักรวมถึงความส าคัญ

ของผู้พิการในทุกแง่มุม  โดยองค์การสหประชาชาติได้

ประกาศใหว้ันท่ี 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการ

สากล" เพ่ือเป็นการระลึกถึงวันครบรอบท่ีสมัชชาใหญ่

องคก์ารสหประชาชาติมีมติรบัแผนปฏิบัติการโลกว่าดว้ย

เรื่องคนพิการ และไดใ้หป้ระเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรม

เพ่ือสง่เสริมความเขา้ใจของสงัคมต่อคนพิการ และยอมรบั

ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นต่างๆ และประเทศไทยในฐานะ

องคก์ารสมาชิก โดยคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน

พิการไดม้ีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิก

เกมส ์โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในดา้น

ต่างๆ ทั่วประเทศ วนัคนพิการสากล มีเป้าหมายเพ่ือสรา้ง

กระแสความเขา้ใจตอ่คนพิการและระดมการสนบัสนุนแก่

คนพิการเพ่ือศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ 

นอกจากนีก้็ยงัช่วยสรา้งความตื่นตวัของประชาชนต่อคน

พิการในทุกๆ ดา้น ทั้งดา้นวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง ความเป็นมาของวนัคนพิการสากล เกิดขึน้

นบัตัง้แตอ่งคก์ารสหประชาชาติ ประกาศใหปี้ พทุธศกัราช 

2526-2535 เป็นทศวรรษคนพิการแห่งสหประชาชาติ หรือ 

UNITED NATION DECADE OF DISABLED 

PERSONS,1983-1992. ยงัผลใหป้ระเทศต่างๆ รวมไปถึง

องคก์ารตา่งๆในทกุภมูิภาคทั่วโลก ไดต้ื่นตวัในการส่งเสริม

ฟ้ืนฟูสมรรถถาพคนพิการอย่างกวา้งขวาง มีการติดต่อ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศองคก์ารสมาชิก

อย่าง เ ป็น รูปธรรม  การ เสนอแนะประเทศสมาชิก

สหประชาชาติ ใหใ้ชท้รัพยากรเพ่ือประโยชน์สูงสุง การ

ป้องกันความพิการ การสนองความตอ้งการของคนพิการ 

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในทุกรูปแบบต่อ
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ประเทศก าลงัพฒันา ตลอดจนรณรงคเ์รื่องสิทธิ และความ

เท่าเทียมกันในสังคนเพ่ือคนพิการ รวมไปถึงมรการจัด

กิจกรรมคนพิการ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพัฒนา ทักษะ

การช่วยตัวเอง การเพ่ิมพุนสมรรถภาพทางกาย จิตใจ 

อารมณแ์ละสงัคมของคนพิการ และเสริมสรา้งความเขา้ใจ

อนัดีรว่มกนั ระหว่างคนพิการและคนปกติ จากการส ารวจ

ทางสถิติขององคก์ารสหประชาชาติพบว่า กลุ่มประเทศ

แถบเอเชีย และแปซิฟิคนีม้ีจ  านวนประชากรท่ีเป็นบุคคล

พิการมากท่ีสุดในโลก ทั้งนีส้าเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจาก

ปัญหาของความยากจน นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเพราะ

สาเหตุของความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

อบุัติเหตุและผลของสงคราม และดว้ยความพิการทุพพล

ภาพนี้เอง ท่ี เ ริ่ มแพร่มากขึ ้นทุกขณะ ทางองค์การ

สหประชาชาติจึงเร่งตระหนักท่ีหาหนทางวิธีการแก้ไข

ป้องกนัโดยเร็ว ทัง้นีก้็เพ่ือท่ีจะลดจ านวนของผูพิ้การลงให้

ไ ด้ ม า ก ท่ี สุ ด เ ท่ า ท่ี จ ะ ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้  โ ด ย ท า ง

คณะกรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพืน้เอเชีย

และแปซิฟิค ก็ได้มีแนวนโยบายท่ีจะเร่งผลักดันแหน

สง่เสริมคนพิการใหอ้ยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม

ของแต่ละชาติ ตั้งคณะกรรมการประสานงานให้ความ

ร่วมมือช่วยเหลือคนพิการและองคก์ารต่างๆ ท่ีจะร่วมมือ

สรา้งชีวิตคนพิการใหด้ีขึน้ ทัง้ในระดบัชาติและระดบัสากล 

ตลอดจนเร่งพัฒนาส่งเสริมใหค้นพิการทัง้เด็กและผูใ้หญ่

ใหไ้ดร้บัการฟ้ืนฟูบ าบัดรกัษา การศกึษา การฝึกฝีมือและ

อาชีพหรือแมก้ระทั่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทั้ง

ทางการกีฬา วฒันธรรมประเพณีและสิ่งแวดลอ้ม องคก์าร

สหประชาติได้ส่งเสริมคนพิการในดา้นต่างๆ มากมาย

ดว้ยกัน ตัวอย่างเช่น ส่งเสริมให้คนพิการไดม้ีโอกาสอยู่

ร่วมกับคนในสังคมและมีโอกาสไดร้ับการศึกษาในดา้น

ต่างๆ เช่นเดียวกับคนปกติ และใหค้นพิการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายซึ่งสามารถจ าแนกออกมาใน

ดา้นต่างๆ อาทิเช่น ในดา้นสังคม  คนพิการสามารถอยู่

ร่วมกับคนในสังคมต่างๆ ได้สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได ้ และท าตนไม่ใหเ้ป็นภาระแก่คนในสงัคมนัน้  ซึ่งนานา

ประชาชาติได้มอบ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้คนพิการได้

ช่วยเหลือตนเอง เช่น การคิดคน้ประดิษฐ์หุ่นยนตส์นุขัเพ่ือ

ช่วยคนตาบอดในการเดินทาง หรือการประดิษฐ์เครื่องช่วย

ฟังส าหรบัคนหูหนวก เป็นตน้ ซึ่งช่วยใหค้นพิการเหล่านัน้

สามารถช่วยเหลือตนเองได ้รวมทัง้ประดิษฐ์ขาเทียมเพ่ือ

คนพิการทางขาอีกด้วย  ด้านอาชีพได้มีการเล็งเห็น

ความส าคัญในการประกอบอาชีพของคนพิการด้วย 

เพ่ือใหค้นพิการไดน้ าเงินมาจุนเจือตนเองและครอบครัว 

จึงไดส้นับสนุนคนพิการในดา้นต่างๆ เช่น งานหัตถกรรม 

เป็นตน้ ขายล๊อตเตอรี่ พนกังานรบัโทรศพัท ์งานช่างต่างๆ 

เช่น ช่างไม ้ช่างกระจก เป็นตน้ ท าใหค้นพิการไดม้ีโอกาส

ประกอบอาชีพต่างๆ ได้มากขึ ้น ส่วนงานท่ีเก่ียวกับ

การศกึษานัน้เพ่ือใหค้นพิการไดน้ าเอาวิชาความรูไ้ปใชใ้น

ดา้นการประกอบอาชีพและป้องกนัการถูกหลอกลวงจาก

มิจฉาชีพ ซึ่งไดใ้หโ้อกาสในการศกึษาของคนพิการในดา้น

ต่างๆ เช่น การใหทุ้นเก่ียวกับการศึกษาแก่คนพิการ และ

การผลิตอุปกรณท์างการศึกษาแก่คนพิการต่างๆอีกดว้ย 

เดลินิวสอ์อนไลน ์3 ธ.ค.63  
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กกต.ดงึคนพกิารบ้านบางปะกงใช้สิทธิ 
เลือกตั้ง อบจ. 

นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ 

ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรา 

เปิดเผยว่า จากการท่ี

ไ ด้ ร่ ว ม ห า รื อ กั บ 

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู ้ปกครองสถานคุ้มครองและ

พัฒนาคนพิการบางปะกง เพ่ือหาแนวทางเก่ียวกับการ

ประเมินความสามารถในการใช้สิทธิเลือกตั้ง และการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูพิ้การ จ านวน 264 คน ในการ

ลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

ฉะเชิงเทรา ท่ีจะมีขึน้ในวันท่ี 20 ธ.ค.นี ้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตัง้ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น ของสถานคุม้ครองและ

พัฒนาคนพิการบางปะกง และเพ่ือเป็นการอ านวยความ

สะดวก ในการเดินทางไปลงคะแนนโดยอาจตอ้งจัดรถ

รบัสง่ ระยะทางประมาณ 1 กม. เพ่ือไปยงัหน่วยเลือกตัง้ท่ี 

5 รร.แสมขาววิทยาคาร ต.สองคลอง อ.บางปะกง เพ่ือให้

ทกุคนไปใชส้ิทธิ ตามหนา้ท่ี ท่ีกฎหมายก าหนด  นายวิรตัน ์

กล่าววา่ ส  าหรบัการอ านวยความสะดวก แก่คนพิการหรือ

ทุพพลภาพ หรือผูสู้งอายุ ในการลงคะแนนเลือกตัง้อบจ.

ฉะเชิงเทรา กกต. ไดส้ั่งการใหห้น่วยเลือกตัง้ทุกแห่ง มีการ

อ านวยความสะดวกแก่คนกลุ่มนีไ้วเ้ป็นพิเศษ หรือจดัใหม้ี

การช่วยเหลือในการลงคะแนน ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ 

กปน. ทัง้นีใ้นการช่วยเหลือดงักล่าว ตอ้งใหบุ้คคลนัน้ ได้

ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทาง

กายภาพ ท าให้ไม่สามารถท าเครื่องหมายลงในบัตร

เลือกตัง้ได ้สามารถใหบุ้คคลอื่น หรือ กปน. เป็นผูก้ระท า

การแทน โดยความยินยอม และเป็นไปตามเจตนาของคน

พิการ หรือทพุพลภาพ (เดลินิวส ์3 ธ.ค.63) 

ลูกผู้ชายหัวใจเพือ่แม่! แม้พกิาร ไม่คิดเป็น
ขอทาน เก็บขวดเก็บของเก่าขาย 

 

รายการ ฅนจริงใจไม่ทอ้ วนัเสารท่ี์ 28 พฤศจิกายน 2563 

ท่ีผ่านมา พาคณุผูช้มไปรูจ้กั “โตง้” หนุ่มใหญ่ชาวสพุรรณฯ 

ท่ีครัง้หนึ่งเคยท างานไดต้ามปกติ แตแ่ลว้อบุตัิเหตไุดท้  าให้

ชีวิตเขาเปลี่ยน กลายเป็นคนพิการ เกือบคิดสัน้ดว้ยการ

ฆ่าตวัตาย แตส่ดุทา้ยคิดได ้จงึลกุขึน้สูเ้พ่ือแมท่ี่เขารกั ชีวิต

คนเรา เอาแน่นอนอะไรไม่ไดจ้ริงๆ วันหนึ่งยังท างานได้

ปกติ แต่อีกวันอาจกลายเป็นคนพิการแบบไม่ทันตั้งตัว 

เช่นเดียวกบัหนุ่มใหญ่วยั 52 ชาว จ.สพุรรณบุรี คนนี ้“วิรชั 

โตยอ” หรือโตง้ ท่ีเคยท างานเป็นลูกจา้งโรงงาน หาเงิน

ดูแลแม่ ท่ี เขารักมาตลอด แต่แล้ววันหนึ่ ง  กลับเ กิด

เหตกุารณท่ี์ท าใหชี้วิตเขาไมเ่หมือนเดิมอีกตอ่ไป“ก่อนหนา้

นีผ้มท างานเป็นลูกจ้างโรงงาน ทีนีเ้ขาเลิกกิจการ ก็มา

รบัจา้งทั่วไป” คุณโตง้บอกเล่าชีวิตก่อนหนา้จะกลายเป็น

คนพิการ “รบัจา้งท าอะไร เขาก็ท า กวาดบา้นอะไรทกุอย่าง 

ตดัตน้ไม ้พอมืดๆ เย็นๆ หน่อย ก็ใส่หมวกไอโ้มง่ และใสถุ่ง

มือไปเก็บขวด เราข่ีผ่าน บางทีเราเห็น แอบนึกในใจ 

สงสาร” บญุตา เกาะแกว้ แมค่า้ขา้วแกง “ขึน้ตน้ไม ้รบัจา้ง

เขาไปตดัก่ิงตน้ไม ้นั่งยองๆ เสียหลกั หงายหลงัลงมา ควา้

อะไรไม่ได ้กน้กระแทกพืน้ ขา้งหลัง กระดอนสันหลังหัก

เลย กน้กบแตกหมดเลย ซี่โครง 1 ซี่ ไหปลารา้ดว้ย แตพ่วก

นีม้ันติดกันได ้หมอบอก แต่สันหลังตอ้งผ่าตัด ใส่เหล็ก
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ดามไว ้รกัษาตวันาน 20 กว่าวนั”คณุวิรชัยอ้นภาพวนัเกิด

เหต ุแมอ้บุตัิเหตท่ีุท าใหค้ณุโตง้พิการ เดินไมไ่ด ้จะผ่านมา 

3 ปีกว่าแลว้ แต่ผลพวงจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ยังท าให้

ร่างกายของเขาเจ็บปวด ระบบขับถ่ายมีปัญหา และตอ้ง

พบหมออย่างต่อเน่ือง “ปวดมาตลอดเลย หมอใหย้าแก้

ปวดมากินตลอดเลย จะปวดหมด เพราะเราเคลื่อนไหว

ไมไ่ด ้ขบัถ่ายก็ไมไ่ด ้ฉ่ีก็ไมไ่ด ้กินยาระบายตลอด ถา้ไมกิ่น 

จะอืดท้อง (ถาม-แล้วอวัยวะส่วนไหนท่ีใช้การได้บ้าง

ตอนนี?้) ท่อนบนขึน้ไป แขนมีก าลงัหน่อย ใหม่ๆ  ไมม่ีก าลงั 

ไปนอน รพ. หมอท ากายภาพให ้สอนกายภาพใหม้ีก าลงั

แขน” “ตื่นมาเครียด ใครจะเลีย้งดูผมนะ นอ้งๆ ก็ไม่มีใคร

มอง แมก่็ไม่ไหว แก่ ตอนพิการใหม่ๆ  อยากตาย เป็นภาระ

แม่ สงสารแม่ ไม่อยากเป็นภาระเขา คิดจะแขวนคอตาย

บา้ง” แต่เมื่อคิดได ้จึงลม้เลิกการคิดสัน้ และหันมาสูชี้วิต

ต่อไป ดว้ยการนั่งรถสามลอ้โยกเก็บขวดเก็บของเก่าขาย 

แมร้ายไดจ้ะนอ้ยมาก แต่ก็เป็นสิ่งท่ีคนพิการอย่างเขาพอ

ท าได ้“ขอรถโยกเทศบาลเขา เขาซือ้มาให ้ไมเ่ครียดเลยทีนี ้

ไปไหนได ้ไปคุยกับคนโนน้คนนี ้เก็บของเก่า ค่อยๆ เก็บ 

เอาท่ีคีบคีบใส่กระสอบ เจอก็เก็บ เก็บทุกวนั วนัไหนเจ็บ

มากๆ ก็ไม่ไป นอน ปวดขาหนีบ เวลาเราโยกรถ มนัจะไป

กดท่อนท่ีไมม่ีความรูส้กึ จะปวด นั่งนานไม่ได ้(ถาม-แตล่ะ

วนัเก็บไดเ้ยอะไหม?) ไม่ถึงครึ่งถุง ส่วนมากไม่ทันรถเก็บ

ขยะของเทศบาล เขาเอาไปทิง้แลว้ ส่วนท่ีเหลืออยู่กน้ถัง 

เก็บไม่ได ้สกปรกมาก กลวัติดเชือ้ เก็บท่ีตกขา้งถนน เลย

เก็บได้น้อย 3-4 เดือนกว่าจะขายที ขายได้ 400-500” 

ขณะท่ีแม่ของคุณโตง้ แมจ้ะอายุมากแลว้ แต่ก็พยายาม

ท างานหาเงินดว้ยการรบัจา้งถูบา้น ไดค้่าตอบแทนเดือน

ละ 1,000 บาท มาเป็นค่าเช่าบา้นท่ีพกัอยู่ทุกวนันี ้รายได้

จากการท างานของ 2 แม่ลกู พอบา้ง ไม่พอบา้ง อดมือ้กิน

มือ้ มีก็กิน ไม่มีก็ไม่กิน ดิน้รนกันไป แมพิ้การและรายได้

จากการเก็บของเก่าขายจะไม่พอค่าใชจ้่าย 2 ชีวิต แต่คุณ

โตง้ยืนยันว่า ไม่เคยคิดเป็นขอทาน “ห่วงแม่ อยู่คนเดียว 

ไม่มีใครดูแลแก ถึงไม่มีครอบครวัทุกวนันี ้ผมรักแม่ ดูแล

แกตลอด (ถาม-เคยคิดไหม ถา้วนัหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ 

จะท าอย่างไร?) ก็คิดเหมือนกนั ตอ้งพยายามช่วยตวัเองให้

ได ้จะนั่งรถโยกออกจะท ายงัไง ก็หาไมส้อยดงึมา เอาเชือก

ดงึมา มุง้กาง ก็เอาไมแ้ขวน ตอ้งช่วยเหลือตวัเอง” เราอด

ถามคุณโตง้ไม่ไดว้่า นอกจากตระเวนเก็บขวดขาย ซึ่งได้

รายไดน้อ้ยนิด เคยคิดหารายไดด้ว้ยวิธีอื่นไหม? เขาบอก

ว่า อยากขายลอตเตอรี่ แต่ก็ไม่มีทุน หากท่านใดตอ้งการ

ช่วยเหลือคุณโตง้ด้วยการหางานท่ีผู้พิการพอจะท าได้ 

สามารถติดต่อไปไดท่ี้ บา้นเลขท่ี 74 หมู่ 4 ต.เขาพระ อ.

เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี หรือหากตอ้งการช่วยเหลือ

เป็นเงิน โอนไปไดท่ี้ ธนาคารออมสิน สาขา เดิมบางนาง

บ ว ช  ช่ื อ บั ญ ชี  วิ รั ช  โ ต ย อ  เ ล ข ท่ี บั ญ ชี  

020283173381(mgronline.com 3 ธ.ค.63) 
 

MEA มอบความสุขปีใหม่แก่ผู้บกพร่องทางการ
มองเหน็ด้วยปฏทินิและหนังสืออักษรเบรลล ์
 พร้อมหนังสือเสียงแกส่มาคมคนตาบอดฯ 

วัน นี ้  ( 1 ธ . ค . ) 

นายพงษ์ศกัดิ ์ละ

มูนกิจ รองผู้ว่า

ก า ร ก า ร ไ ฟฟ้ า

นครหลวง หรือ 

MEA ส่งมอบปฏิทินการไฟฟ้านครหลวง ในรูปแบบอกัษร

เบรลล ์จ านวน 500 ชุด หนังสืออกัษรเบรลล ์เรื่องการใช้

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั จ านวน 150 เล่ม 
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และหนังสือเสียงระบบเดซี่  เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย จ านวน 150 แผ่น ให้แก่  

สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ เ พ่ือการวิจัยและพัฒนา

หอ้งสมุดคนตาบอด และผูพิ้การทางสื่อสิ่งพิมพแ์ห่งชาติ 

โดยมี นายกิตติพงศ ์สทุธิ ผูอ้  านวยการสถาบนัคนตาบอด

แห่งชาติเพ่ือการวิจยัและพฒันา เป็นผูร้บัมอบ เพ่ือสง่มอบ

ความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ และน าไปแจกจ่ายเพ่ือ

ประโยชนแ์ละความรูใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ในชีวิตประจ าวันต่อไป ทั้งนี ้ MEA ได้จัดท าปฏิทินมา

ต่อเน่ือง 4 ปี ตัง้แต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิต และอ านวยความสะดวกกับผู้พิการทาง

สายตาใหม้ีความเท่าเทียมทางสงัคม ณ อาคารวฒันวิภาส 

กา ร ไฟฟ้ านครหลวง  ส านั ก งาน ให ญ่  คลอง เตย

(mgronline.com 3 ธ.ค.63) 
 

พ่อเฒ่าขาพกิารเลือดนักสู้ท าไม้กวาด
ทางมะพร้าวขายสร้างรายได้ 

พ่อเฒ่าขาพิการ 

อายุ 74 ปี ไม่ย่อ

ท้อท าไม้กวาด

ทางมะพร้าวใส่

ท้ายรถสามล้อ

โยกออกขายตามหมู่บ้านพร้อมกับรับจ้างลับมีดสู้ชีวิต 

ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า ผูท่ี้สญัจรบนถนน สาย 225 ชัยภูมิ -

นครสวรรค ์บริเวณจากบา้นเขวา้ถงึบา้นหนองบวัขาว ก่อน

เขา้ตัวเมืองชัยภูมิ ในช่วงเชา้และเย็น จะพบกับพ่อเฒ่า

ท่านหนึ่งโยกรถสามลอ้ว่ิงตามถนนไปยงัหมู่บา้นต่างๆ ใน

พืน้ท่ี อ.บา้นเขวา้ และใกลเ้คียง โดยท่ีทา้ยรถสามลอ้ก็จะมี

ไมก้วาดทางมะพรา้วใส่มาท่ีทา้ยรถสามลอ้โยกเพ่ือว่ิงขาย

ให้ชาวบ้านในพื้นท่ีต่างๆ จากการสอบถามพ่อเฒ่าคน

ดงักล่าวทราบช่ือคือ นายสทุัศน ์จ านงบุญ อายุ 74 ปี อยู่

บา้นเลขท่ี 131 หมู่ 6 บา้นหัวหนอง ต.ชีลอง อ.เมือง จ.

ชัยภูมิ พรอ้มเปิดเผยว่า สมยัก่อนตนเคยท างานออกเรือ

หาปลาท่ีภาคใต ้เมื่อปี พ.ศ. 2528 ตนไดเ้กิดอบุัติเหตุลื่น

ลม้ จึงท าให้มีอาการปวดขา รักษามาหลายท่ีก็ไม่หาย 

ขนาดตอ้งขายท่ีนา มรดกท่ีมีผืนสุดท้ายมารกัษาตวัเองก็

ไม่ดีขึน้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2531 จึงไดต้ิดต่อขอรถโยกจาก

กรมประชาสงเคราะห ์จนถึงปัจจุบันก็ไม่สามารถเดินได้

เป็นปกติ ดว้ยความท่ีไมย่่อทอ้ตอ่ชีวิต จงึคิดท่ีจะหารายได้

ช่วยตวัเองและครอบครวั โดยไดฝึ้กวิชาลบัมีดจากคณุพ่อ

ทองสขุ ซึ่งอยู่ชุมชนใกลเ้คียงกัน โดยท่านไดเ้นน้ย า้ใหต้น

จ าเสมอว่าท าอะไรก็ใหท้  าใหด้ีท่ีสดุ เช่นการลบัมีดถา้ลบัดี

ลูกคา้ก็จะบอกกันปากต่อปาก ก่อนจะยึดเป็นอาชีพหา

รายไดเ้รื่อยมากระทั่งไดพ้บกบัพระรูปหนึ่งท่ีมาจ าพรรษาท่ี

วดับา้นหัวหนอง ต.ชีลอง ท่านมีความรูใ้นดา้นการท าไม้

กวาด จึงไดข้อใหท้่านสอน จากนัน้ก็ไดน้  าความรูม้าลอง

ผิดลองถกูในการท าไมก้วาดจนช านาญและเป็นท่ีตอ้งการ

ของชาวบา้น ส าหรบัไมก้วาดท่ีท าขายมีราคา 20-50 บาท 

ขึน้อยู่กับขนาดสัน้ยาว และยังมีรายไดจ้ากการลบัมีดอีก 

เฉลี่ย วนัละ 200-300 บาทตอ่วนั นอกจากรายไดนี้แ้ลว้ ก็

ยงัมีเบีย้ผูสู้งอายุและเบีย้ผูพิ้การ อีกดงันัน้ในแต่ละเดือน

ตนมีรายไดไ้วส้  าหรับใช้จ่ายในครอบครัวอย่างไม่ขัดสน 

โดยท่ีไม่ต้องเป็นภาระแก่ลูกๆ พร้อมกันนี ้อยากเป็น

ก าลงัใจใหก้บัคนอื่นๆ อย่าทอ้ตอ่สภาพร่างกาย จงมีสติใน

การด าเนินชีวิตแลว้จะพบทางออกในการด าเนินชีวิตท่ีดี

ตอ่ไป(เดลินิวสอ์อนไลน ์3 ธ.ค.63) 
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"กอ.รมน.จ.สุพรรณบุรี"ลงพืน้ทีม่อบ 
รถวีลแชรท์หารผ่านศึกนอกประจ าการ 

 

พ.อ.วิรัตน์ ค  าวิลัย  รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สุพรรณบุรี  

มอบหมายให ้พ.ต.เทิดศักดิ์ เกีย้วเพ็ง รอง หน.กลุ่มงาน

กิจการมวลชนลงพืน้ท่ีมอบรถวีลแชร ์และสิ่งของเครื่องใช้

อปุโภค - บริโภค แก่ พลทหาร บญุเกิด สขุเกษม อาย ุ57 ปี 

ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ เมื่อเร็วๆนี ้พ.อ.วิรัตน์ ค  า

วิลยั  รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สุพรรณบุรี มอบหมายให ้พ.ต.

เทิดศกัดิ ์เกีย้วเพ็ง รอง หน.กลุม่งานกิจการมวลชน รว่มกบั 

ชุด ชป.จว.ส.พ.มทบ.17 เจ้าหน้าท่ี อผศ.จว.ส.พ.และ 

บริษัท ศรีเมฆ คอรป์อเรชั่นจ ากัด ลงพืน้ท่ีมอบรถวีลแชร ์

และสิ่งของเครื่องใชอ้ปุโภค - บริโภค แก่ พลทหาร บญุเกิด 

สุขเกษม อายุ 57 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ  ซึ่งมี

สภาพความพิการ แขนขาซีกซา้ยอ่อนแรง ตาทัง้สองขา้ง

เห็นเลือนราง ประกอบกับบ้านเรือนประสบปัญหาเกิด

อุทกภัยในพืน้ท่ีบ่อยครัง้ และอยู่คนเดียวเพียงล าพัง ณ 

บ้านเลขท่ี  10/1 หมู่  4 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.

สพุรรณบุรี  โดยทางบริษัท ศรีเมฆ คอรป์อเรชั่น จ ากดั ได้

อนมุตัิงบประมาณและวสัดใุนการสรา้งหอ้งน า้ ใหแ้ก่ พลฯ 

บุญเกิด เน่ืองจากท่ีผ่านมาหอ้งน า้มีสภาพท่ีเก่าทรุดโทรม

และไม่สะดวกแก่การใชง้านของผูพิ้การ โดยจะใช ้ชุดช่าง 

จาก ชดุ.ชป.จว.ส.พ.มทบ.17เป็นผูด้  าเนินการก่อสรา้ง เพ่ือ

ความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตท่ีด ี(เดลินิวส ์7 ธ.ค.63) 

เตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพกิาร 

ร้อยต ารวจโทมนัส โน

นุช รองประธานสภา

สังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ ์เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน

มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 12 และ 

13 ธนัวาคมนี ้ณ ศนูยก์ารแสดงสินคา้และการประชุม อิม

แพ็ค เมืองทองธานี รอ้ยต ารวจโทมนัส บอกว่า ปัจจุบันมี

คนพิการจ านวนมากท่ีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

สามารถผลิตงานฝีมือต่างๆ ได้อย่างดีเ ย่ียม แต่ไม่มี

ช่ องทางหรือตลาดในการจัดจ าหน่ าย  สภาสังคม

สงเคราะหฯ์ จึงจดังานนีข้ึน้ เพ่ือเปิดโอกาสใหค้นพิการทั่ว

ประเทศท่ีมีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดท า

ผลิตภัณฑง์านฝีมือ หรือผลิตภัณฑส์ินคา้ดา้นการเกษตร 

น าสินค้าของตนเองมาจัดแสดงและจัดจ าหน่ายให้กับ

ประชาชนท่ีสนใจ อีกทัง้ยงัเป็นการเปิดพืน้ท่ีใหค้นพิการทั่ว

ประเทศ ไดพ้บปะแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณใ์นดา้น

การประกอบอาชีพซึ่งกันและกนัอีกดว้ย ส่วนอีกโครงการ

เป็นการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอรเ์ทล (Fai-Fah for 

Tale)” ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส  านกังานคณะกรรมการ

ก ากบักิจการพลงังาน หรือ กกพ. ท่ีรว่มกบัหน่วยงานตา่งๆ 

จัดขึน้ เพ่ือสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู ้

จดจ า และมีทัศนคติท่ีดีต่อพลงังานสะอาด สามารถบอก

เล่าเรื่องราวการใชพ้ลงังานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ขยะ และชีวมวล เพ่ือสรา้งคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึน้ ในรูปแบบนิทานละครเวที ผ่านสื่อออนไลน์ 

และในพืน้ท่ีสาธารณะ โดยงานนีเ้ปิดโอกาสให้เยาวชน

ระดับมัธยมศึกษาในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จัดท าวิดีโอ
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คลิปสัน้เลา่นิทานของตวัเองความยาวไมเ่กิน 5 นาที สง่ผล

ง า น ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์www.xn--o3cpaaun7cxb7i 

7a9czb.com/ไดต้ัง้แต่วนันีจ้นถึงวนัจันทรท่ี์ 1 กุมภาพนัธ์

ปีหนา้news.ch7.com 6 ธ.ค.63) 
 

ยังมีหวัง! แม้ตาบอดก็มองเหน็ได้  
หลังทดลองฝังรากสมองเทยีมในลิงส าเร็จ 

 

สถาบนัประสาทวิทยาเนเธอรแ์ลนดป์ระกาศผลส าเร็จการ

ทดลองฝังรากสมองเทียมในลิงเพ่ือรักษาอาการตาบอด 

เป็นอีกหนึ่งความหวงัของผูพิ้การทางสายตาทั่วโลก ท่ีจะ

ไดม้ีโอกาสกลบัมามองเห็นไดอ้ีกครัง้ นกัวิจยัไดพ้ฒันาราก

สมองเทียมท่ีมีอิเล็กโทรด (ขั้วไฟฟ้า) 1,024 เสน้ ซึ่งเป็น

ตัวน ากระแสไฟฟ้าเข้าและออกจากสมอง และฝังไวใ้น

เปลือกสมองส่วนการมองเห็น (Visual Cortex) ของลิง

แสม 2 ตวั ดว้ยการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังสมองของลิง 

จ ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง  "ฟ อ ส ฟี น "  ซึ่ ง เ ป็ น จุ ด แ ส ง ท่ี

สมอง  "มองเห็น"  หรือรับรู ้ได้ และสามารถใช้จุดแสง

เหล่านัน้ในการสรา้งภาพเสมือนของรูปทรงและวตัถุได ้ปี

เตอร ์รูลฟ์เซมา นกัวิจยักล่าวว่า ทีมงานตอ้งการแสดงให้

เห็นว่า เราสามารถสรา้ง "การมองเห็นวัตถุ" ไดโ้ดยการ

กระตุน้ดว้ยไฟฟ้าไปยงัสมองโดยตรง ลิงแสมท่ีไดร้บัการฝัง

รากสมองเทียม ถูกทดลองพฤติกรรมหลายอย่าง และ

พบวา่ พวกมนัสามารถใช ้"การมองเห็นเทียม" ในการจดจ า

รูปร่างและรับรู ้เส้นจุดท่ี เคลื่อนไหว รวมถึงมองเห็น

ตวัอกัษรดว้ย ทีมวิจยัเช่ือวา่ ในอนาคตเทคโนโลยีดงักล่าว

สามารถใชจ้  าลองการมองเห็นในคนผูพิ้การทางสายตาได ้

แต่อาจเฉพาะผูท่ี้เคยมองเห็นมาก่อนแลว้ตาบอดภายหลงั 

รูลฟ์เซมา กล่าวว่า เมื่อดวงตาของผูค้นหยุดท างานและ

สญูเสียการมองเห็น เย่ือหุม้สมองส่วนการมองเห็นจะขาด

การป้อนขอ้มูล "สิ่งท่ีเราท าคือ เราไม่ไดแ้กไ้ขท่ีดวงตาซึ่ง

ท างานผิดปกติ แต่ถ่ายทอดภาพเข้าไปในเปลือกสมอง

โดยตรง" ทัง้ยังเสริมว่า "ถา้ถูกกระตุน้ดว้ยอิเล็กโทรด คุณ

จะเห็นแสงหนึ่งจุด หากกระตุ้นด้วยรูปแบบ เราก็จ ะ

สามารถสรา้งรูปแบบของจุดขึน้มาได ้และจากรูปแบบ

เหล่านี ้ก็จะกลายเป็นภาพท่ีมีความหมาย จุดยังสามารถ

ใชเ้พ่ือสรา้งตวัอกัษรไดด้ว้ย"ในอนาคตบุคคลผูพิ้การทาง

สายตาสามารถพกแว่นตาท่ีมีกลอ้ง ก่อนจะแปลภาพเป็น

รูปแบบการกระตุ้นดว้ยไฟฟ้า ส่งไปยังอิเล็กโทรด และ

กระตุน้ใหส้มองสรา้งภาพท่ีกลอ้งมองเห็นขึน้มา "จากนัน้

อิเล็กโทรดจะกระตุ้นสมอง และบุคคลนั้นจะสามารถ

มองเห็นไดว้า่ อาจจะมีรถก าลงัมา หรือคนท่ีก าลงัเดินผ่าน

ไป" เขากล่าวพรอ้มเสริมว่า เขาหวังว่าเทคโนโลยีนี ้จะ

พรอ้มทดลองใชก้ับมนุษยภ์ายในปี 2023 นักวิจัยจากทั่ว

โลกมองว่าฝังรากสมองเทียมนั้นเป็นวิธีท่ีเป็นไปไดจ้ริง 

ทอม เมอรซ์ิก โฟลเกล ผูอ้  านวยการศนูยว์งจรประสาทและ

พฤติกรรม กล่าวว่า "แสดงใหเ้ห็นว่าสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมท่ี

ไม่ใช่มนุษยส์ามารถตอบสนองต่อรูปแบบการกระตุน้ท่ี

ซบัซอ้นในเย่ือหุม้สมองในลกัษณะท่ีคลา้ยคลงึกนั เมื่อเห็น

ภาพแบบปกติ" ทั้งยังกล่าวเสริมอีกว่า "แมว้่าเราจะไม่มี

ทางรูว้่าสตัวอ์ื่นรับรูอ้ะไร แต่ก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจว่าการ

กระตุน้ดว้ยไฟฟ้าส่งผลใหเ้กิดการรบัรูภ้าพ ซึ่งการศึกษา

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนีช้่วยเพ่ิมหลกัฐานท่ีเพ่ิมขึน้ซึ่ง
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เช่ือมโยงกิจกรรมของประสาทและความรูส้กึ และยงัปทูาง

ไปสู่การปลูกถ่ายสมองท่ีช่วยเสริมการท างานของสมอง

เม่ือสมองไดร้บัความเสียหาย"(khaosod.co.th 7 ธ.ค.63) 
 

สะพานแห่งกาลเวลา :  
ดวงตาเทยีม โดย ไพรัตน ์พงศพ์านิชย ์

 

วิทยาศาสตรแ์ละวิทยาการกา้วหนา้ไปเร็วมาก โดยเฉพาะ

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอยู่ ความเป็นความตาย

ของมนุษยเ์รา หลายอย่างรุดหนา้ไปอย่างท่ีเราคาดไม่ถึง 

นักวิทยาศาสตร์อเมริกันเพ่ิงประกาศผลส าเร็จในการ

น าเอาตวัอ่อนมนุษยท่ี์ผ่านการผสมแลว้ ซึ่งแช่แข็งไวเ้มื่อ 

27 ปีก่อน มาปลูกถ่ายไว้ในมดลูกของสตรีในอีก 27 ปี

ต่อมา แล้วยังสามารถเจริญเติบโตคลอดออกมาเป็น

เด็กหญิงสมบูรณ์แบบคนหนึ่ง ในครอบครัวของคู่สามี

ภรรยาท่ีมีปัญหามีลกูยากและตอ้งการมีลกูกบัเขาดว้ย นั่น

เป็นการแสดงศกัยภาพของเทคโนโลยีแช่แข็งในปัจจุบนัท่ี

อาจมีบทบาทต่อสังคมมนุษย์ในอนาคตสูงย่ิง  หากเรา

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีนีเ้ขา้กับเทคโนโลยีการผสมเทียม

นอกมดลกู แลว้พฒันา “ครรภเ์ทียม” เลีย้งดตูวัอ่อนมนษุย์

นอกมดลูกขึน้มาส าเร็จในอนาคต  นั่นอาจหมายความ

ผู้หญิงไม่จ าเป็นต้องตั้งครรภ์ ไม่จ  าเป็นต้องอุ้มท้องอีก

ตอ่ไป อาจมีใครสกัคนหรือหลายคน สามารถเลน่บท “พระ

เจา้” สรา้งเด็กๆ ขึน้มาใหเ้ป็น “ลูกหลาน” ของทุกคนได้

โดยง่าย ขึน้อยู่กับว่าเราจะตอ้งการหรือไม่และตอ้งการมี

ลูกๆ เหล่านั้นเมื่อใด  ภาวะเจ็บป่วยและบกพร่องของ

ร่างกายมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีช่วยสร้างแขน

เทียม ขาเทียม ท่ีสามารถ “บงัคบัดว้ยคลื่นสมอง” ของเรา

เอง เพ่ือชดเชยส่วนท่ีขาดหายไปของร่างกายไดม้ากขึน้

เรื่ อยๆ  อีกไม่นาน เทคโนโลยีก้าวหน้าเหล่านี ้ก็อาจ

แพร่หลาย ลดความซับซ้อน และราคาถูกลงจนทุกคน

สามารถเป็นเจา้ของได  ้ถึงตอนนัน้ แต่ละคนคงมีชีวิตยืน

ยาว และสมบูรณ์พรอ้มมากขึน้เรื่อยๆ  ความพิการของ

ร่างกายอีกอย่างหนึ่งท่ีแวดวงเทคโนโลยีพยายามหา

หนทางแกปั้ญหามานานหลายสิบปีแลว้ ก็คือ ความพิการ

ทางสายตา ท่ีเป็นปัญหาของผูค้นไม่นอ้ยกว่า 40 ลา้นคน

ทั่ วโลก  ล่าสุดทีมวิจัยของสถาบันประสาทวิทยาแห่ง

เนเธอรแ์ลนด ์(เอ็นไอเอ็น) น าโดยศาสตราจารย ์ปีเตอร ์

โรล์ฟเซมา ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ  านวยการเอ็นไอเอ็น 

ประสบความส าเร็จในการบุกเบิกสรา้ง “ดวงตาเทียม” 

ขึน้มาอย่างน่าสนใจ หลกัการท างานของดวงตาเทียมของ

เอน็ไอเอน็นัน้เป็นหลกัการเดียวกนักบัแนวคิดเมื่อหลายสิบ

ปีก่อน ท่ีใชวิ้ธีส่งสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆ กระตุน้สมองใน

ส่วน “วิชวลคอรเ์ท็กซ”์ หรือเย่ือหุม้สมองดา้นหลงัท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกับการมองเห็นภาพ ให ้“เห็น” ภาพเป็นจุดประ 

ต่อเน่ืองกันเป็นโครงสรา้งของภาพ หรือฟอสฟีนส  ์ท านอง

เดียวกบัท่ีเมด็สี หรือพิกเซลจ านวนนบัลา้นๆ เมด็ ประกอบ

กันขึน้เป็นภาพดิจิทัลนั่นเองครบั แต่ “ตาเทียม” ท่ีเอ็นไอ

เอน็พฒันาขึน้นัน้ มีความละเอียดกวา่มาก แมจ้ะเป็นเพียง

งานขัน้ตน้เพ่ือพิสูจนห์ลักการท างานนีก้็ตาม  โรลฟ์เซมา

อธิบายการท างานของตาเทียมนีเ้อาไวใ้น เจอรน์ัล ออฟ 
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ไซน์ซ เมื่อไม่นานมานี้ว่า ประกอบด้วยการผ่าตัดฝัง 

อิเล็กโทรดจ านวน 1,024 ตวัไวท่ี้สมองส่วนวิชวลคอรเ์ท็กซ ์

ของลิงทดลอง 2 ตวั ท าหนา้ท่ีเปลี่ยนภาพท่ีมองเห็นใหเ้ป็น

กระแสไฟฟ้า เพ่ือกระตุน้สมองส่วนดังกล่าวให้มองเห็น 

“พิกเซลเทียม” คือจุดขนาดเล็กๆ ท่ีเรียงต่อกันขึน้เป็น

รูปร่างของสิ่งท่ีเห็น จ านวนของพิกเซลขึน้อยู่กับจ านวน

ของอิเลก็โทรด และพิกเซลย่ิงมาก ภาพท่ีเห็นย่ิงคมชดัครบั 

ในกรณีของการฝัง 1,024 ตวั นี ้โรลฟ์เซมาบอกวา่สามารถ

ช่วยให้เกิดการมองเห็นท่ีละเอียดมากพอท่ีจะจ าแนก 

ตวัเลข หรือตวัอกัษร ไดด้ี หากน ามาประยุกตใ์ชใ้นคนซึ่ง

พิการทางสายตา ก็อาจจ าเ ป็นต้องติดตั้งกล้องรับ

สญัญาณภาพไวแ้ทนดวงตา (อาจเป็นในรูปของแว่นตา) 

แลว้เช่ือมตอ่สญัญาณดงักล่าวเขา้กบัอิเลก็โทรด ท่ีจะแปร

สญัญาณภาพเป็นกระแสไฟ ส าหรบัใชก้ระตุน้วิชวลคอร์

เท็กซ ์เท่านีก้็ท  าใหค้นตาบอดกลับมามองเห็นไดอ้ีกครั้ง 

แมจ้ะไม่สมบูรณเ์หมือนเมื่อก่อน และยังเป็นภาพสีเดียว

คือ โมโนโครม แต่ก็ดีพอต่อการใชชี้วิตประจ าวนัได้ โรลฟ์

เซมาบอกว่าในอนาคต เทคโนโลยีการเช่ือมตอ่แบบไรส้าย

จะเขา้มาแทนท่ีตน้แบบนี ้ขนาดอิเล็กโทรดท่ีเล็กลงก็อาจ

ท าให้ไดพิ้กเซลมากขึน้และมีสีสันขึน้ และอาจติดตัง้อยู่

ภายนอกไม่จ าเป็นตอ้งผ่าตดัฝังไวอ้ีกต่อไปก็เป็นได้ น่ีคือ

บทพิสูจนอ์ีกประการของค ากล่าวท่ีว่า ในอนาคต มนุษย ์

กบั เครื่องจกัรกล จะขยบัเขา้ใกลก้นัมากย่ิงขึน้  หลงเหลือ

เพียงเสน้แบ่งบางๆ เสน้เดียว ท่ีเรียกวา่ อารมณ ์ความรูส้กึ 

และจริยธรรม เท่านัน้เอง(matichon.co.th 7 ธ.ค.63) 

 

 

 

ณ วัฒน ์ยกย่อง แทมมี่ เก่งจนเป็นทีย่อมรับระดับ
สากล และไม่ได้พกิารทางความคดิ 

 

ภายหลังท่ี นาง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร ์ธ สมาชิกวุฒิสภา

สหรฐัลกูครึง่ไทย-อเมริกนั ท่ีออกมาเรียกรอ้งใหร้ฐับาลไทย 

ฟังเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุม โดยมีคณะกรรมาธิการ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วุฒิสภา  สหรัฐอเมริกา 

จ านวน 9 คน ท่ีสนบัสนุนมติดงักลา่ว จากนัน้ จนัทรจิ์รา จู

แจง้ ผูจ้ัดการรายและอดีตนางเอกละครช่ือดัง ไดแ้สดง

ความคิดเห็นว่า พิการซ า้ซอ้น!! ในโพสตข์องผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก

รายหนึ่ง ท่ีระบุว่า “สว.แทมมี่ ” อเมริกานั่น ปล่อยนาง

พลา่มไปเถอะครบั ย่ิงแสดงความเห็นย่ิงดเูสร่อ ขอ้เท็จจริง

ชดัเจนอยู่ ต  าแหน่งขนาดนัน้แตไ่มบ่ริโภค “ขอ้เท็จจริง” จน

ล่าสุด นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล  พิธีกรและเจ้าของกอง

ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ไดอ้อกมาตอบโตพ้รอ้มให้

ก าลังใจผ่านเฟซบุ๊กว่า ผมว่าคุณ ลัดดา แทมมี ดักเวิรธ์ 

เธอไม่มีอะไรท่ีพิการเลยสกันิดเดียวครบั โดยเฉพาะจิตใจ

ความคิดและความสามารถของเธอ เขา้ไปอ่านประวตัิเธอ

โดยละเอียดย่ิงท าใหรู้ว้่าเธอท าประโยชนใ์ห้สังคมอย่าง

มหาศาล และทั้งเก่งทั้งเขม้แข็ง โดนระเบิดในขณะเป็น

ผูช้่วยนักบินจนขาขาดทัง้สองขา้งยังผ่านมาได ้ผมเช่ือว่า

เรื่องถูก bully ท่ีมีคนว่า พิการซ า้ซอ้น คงเป็นเรื่องไรส้าระ

ส าหรับเธอ ขอใหก้ าลังใจคุณแทมมี่ครบั ผูห้ญิงเชือ้สาย

ไทยท่ีมีคุณภาพประโยชน ์และเป็นท่ียอมรบัระดับสากล

(brighttv.co.th 8 ธ.ค.63) 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/nawat-tammy-janjira
https://www.brighttv.co.th/news/politics/nawat-tammy-janjira
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กทม.ล่ันพร้อมสร้างมหานครแห่งโอกาส  
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิารทุกมิติ 

กทม.ลั่ นพร้อมสร้าง

มหานครแห่งโอกาส 

พฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการทุกมิติวันนี ้ (17 

ธันวาคม 2563) นายสกลธี ภัททิยกุล  รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชู

เกียรติ “วนัคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร” และมอบโล่

ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ก่  “ ค น พิ ก า ร ตั ว อ ย่ า ง

กรุงเทพมหานคร” ประจ าปี 2563 ซึ่งคดัเลือกจาก 50 เขต 

รวมจ านวน 50 คน ท่ีโรงแรมปรินซพ์าเลซ มหานาค เขต

ป้อมปราบศัตรูพ่าย นายสกลธี กล่าวว่า สืบเน่ืองจาก

องคก์ารสหประชาชาติ ไดป้ระกาศใหว้นัท่ี 3 ธนัวาคมของ

ทกุปี เป็นวนัคนพิการสากล โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสริม

และสรา้งความเขา้ใจอนัดีของสงัคมท่ีมีต่อคนพิการ และ

สรา้งการยอมรับคนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ทางสงัคม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสใหค้นพิการไดม้า

พบปะสังสรรค ์แลกประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กทม. มี

นโยบายดา้นการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

ในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ

สวัสดิการอันเป็นสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียม 

ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ 

ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการใน

หน่วยงานของ กทม. การสรา้งเสริมศกัยภาพของคนพิการ 

การเปิดโอกาสและสนับสนุนคนพิการใหส้ามารถเขา้ถึง

และใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรไดอ้ย่างเท่าเทียมกับคน

ทั่วไป เพ่ือน าไปสูก่ารด ารงชีวิตดว้ยการพึ่งตนเองมากท่ีสดุ 

“นอกจากนี ้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกับ

องคก์รดา้นคนพิการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคน

พิการอย่างแท้จริง ทั้งนี ้ กทม.จะส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติต่อไป โดยจะให้การ

สนับสนุนเวทีในการแสดงความสามารถต่างๆ เพ่ือให้ผู ้

พิการไดแ้สดงความสามารถ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

โดยโรงเรียนฝึกอาชีพ เพ่ิมการจ้างงานผู้พิการทั้ง 50 

ส านักงานเขต ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดการศึกษาพิเศษ 

( เรี ยนร่วม)  ส  าหรับ เด็กพิ เศษท่ีมีอายุอยู่ ใน เกณฑ์

การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัด กทม.รวมถึง

ด าเนินการปรบัปรุงดา้นกายภาพของระบบสาธารณปูโภค

ต่างๆ เพ่ือใหค้นปกติตลอดจนคนพิการสามารถใชชี้วิตได้

อย่างสะดวก พรอ้มยกระดับคุณภาพชีวิตใหด้ีย่ิงขึน้ตาม

นโยบายของ พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง ผูว้่าฯ กทม.” รอง

ผูว้า่ฯ กทม. กลา่ว(matichon.co.th 17 ธ.ค.63) 

 

ผู้พกิารพร้อมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. 

 

อบุลราชธานี - ผูด้แูลน าผูพิ้การท่ีมีช่ือและสิทธิออกมาใช้

สิทธ์ิเลือกตัง้นายก อบจ.และส.อบจ. พอ้นอ้ยใจผูส้มคัรไม่

เคยเขา้มาใหเ้ห็นหนา้ แต่ตอ้งการรกัษาสิทธ์ิตอ้งหาขอ้มูล

ผูส้มคัรเอง 20 ธนัวาคม 2563 ผูส้ื่อข่าวรายงานบรรยากาศ

การเลือกตั้งหน่วยท่ี 47 เขตเลือกตั้งท่ี  4 บ้านดงค าอ้อ 
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ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ 

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นอบุลฮกัแพง ท่ีดแูล

ผูพิ้การดา้นต่าง ๆ อาทิการเคลื่อนไหว การไดยิ้น พิการ

ซ า้ซ ้อน ท่ีมีช่ือและสิทธ์ิในการเลือกตั้ง จ านวน 33 คน 

เดินทางมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งวันนีม้ีอากาศหนาว

อุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส ท าให้ช่วงเช้าตามหน่วย

เลือกตัง้ตา่ง ๆ ยงัมีผูอ้อกมาใชส้ิทธิลงคะแนนคอ่นขา้งบาง

ตา แต่คาดว่าช่วงบ่ายเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึน้ ประชาชนท่ีมี

สิทธิจะออกมาใชส้ิทธิกนัมากขึน้ โดยเม่ือผูพิ้การมาถงึไดม้ี

การคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและฉีดแอลกอฮอล์

ฆ่าเชื ้อก่อนเข้าตรวจสอบล าดับการเลือกตั้ง  โดยมี

เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยคอยอ านวยความสะดวกในการพา

เข้าคูหา และออกมาหย่อนบัตรลงคะแนนนางอริสา มี

พรอ้ม เจ้าหนา้ท่ีสถานคุม้ครองและพัฒนาคนพิการบา้น

อบุลฮกัแพงกล่าวว่า ทุกครัง้ท่ีมีการเลือกตัง้คนพิการของ

ศูนย์พัฒนาได้มาใช้สิทธิทุกครั้ง โดยก่อนมาใช้สิทธิ

เจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูน้  านโยบายและรายละเอียดของผูส้มคัร

ในเขตเลือกตั้งแจ้งให้คนพิการทราบ เพ่ือใช้ตัดสินใจ

ลงคะแนน ซึ่งการเลือกตั้งทุกครั้งท่ีผ่านมา คนพิการมี

ความรูส้ึกน้อยใจ เพราะผู้สมัครไม่เคยให้ความสนใจผู้

พิการ ไม่เคยเขา้มาแนะน าตัว หรือชีแ้จงนโยบายจะท า

อะไรให้กับคนพิการบ้าง เมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้าไป

(nationtv.tv 20 ธ.ค.63) 

 

 

 

ส ารวจสารพัดปัญหา'ทางเท้า' ทุกขค์นกรุงยังไม่
ถูกแก้จริงจัง? 

 

ปัญหาทางเท้า เป็นปัญหาใหญ่ท่ีถูกพูดถึงกันอย่าง

กวา้งขวาง ทัง้ช  ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ใชเ้วลานานในการ

ซอ่มแซม โดยส่วนใหญ่เกิดความสงสยัว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้

จะสามารถแก้ไขให้แลว้เสร็จจริงไดห้รือไม่  "ทางเท้าริม

ถนน" หรือท่ีเรียกกนัติดปากว่า "ฟุตปาธ" เป็นเสน้ทางการ

เดินทางท่ีส  าคญัส าหรบัประชาชนไม่แพถ้นน แต่ท่ีผ่านมา

ทางเดินเทา้เหล่านีก้ลบัถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายตัง้แต่ใน

วงสนทนาประสาเ พ่ือนลามไปจนถึงโลกออนไลน์ 

โดยเฉพาะใน กทม. เมืองหลวงท่ีถูกคาดหวังตัวอย่าง

ความสะดวกสบายจากการพฒันา แตท่างเดินเทา้ในเมือง

หลวงกลับเต็มไปด้วยค าถามถึงปัญหามากมาย  อาทิ 

มาตรฐานความกวา้ง การช ารุดทรุดโทรม  ท่ีพบเห็นกัน

บ่อยคือสภาพแผ่นกระเบือ้งท่ีใชปู้พืน้เวลาตอ้งคอยระวัง 

แผ่นกระเบื ้องจะพลิกน ้าท่ีขังอยู่ด ้านใต้กระเบื ้องจะ

กระเด็นขึน้มาหรือไม่  ไม่ตอ้งคาดหวังถึงทางเท้าท่ีควร

ออกแบบใหอ้  านายความสะดวกไปถึงกลุ่มผูส้งูอายุและผู้

พิการใหใ้ชง้านไดจ้ริง "ทีมข่าวชุมชนเมือง เดลินิวส"์ ลง

พืน้ท่ีส  ารวจหลายพืน้ท่ีของ กทม. ทั้งย่านใจกลางเมือง 

และรอบนอก ทัง้ทางเทา้ท่ีอยู่ริมถนนสายหลกัและในซอย
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ก็พบเห็นว่าทางเทา้ในแต่ละพืน้ท่ีมีขนาดไม่เท่ากัน และ

ปัญหาของแต่ละจดุไมเ่หมือนกนั เบือ้งตน้สรุปภาพปัญหา

จากการลงพืน้ท่ีคร่าวๆไดด้ังนี  ้ 1.ทางเทา้แคบเกินไปจน

ประชาชนไม่สามารถเดินสวนทางกันได้สะดวก ท าให้

บางส่วนยงัตอ้งลงไปเดินบนถนนแทน 2.ทางเทา้แคบและ

มีสิ่งกีดขวางอยู่บนทางเทา้ เช่น เสาตอม่อ  ป้ายสญัญาณ

จราจร  ป้ายช่ือซอย ป้ายโฆษณา เวลาเดินตอ้งใชเ้ทคนิค

ในการเดินหลบเลี่ยงไมส่ามารถเดินทางตรงได ้ โดยเฉพาะ

ผูพิ้การหรือผูส้งูอายท่ีุใชร้ถเข็น เม่ือมีเสาขวางก็ไมส่ามารถ

ใช้ทางเท้าเป็นเส้นทางสัญจรด้วยเช่นกัน   3.ทางเท้า

สกปรก ซึ่งอาจเกิดจากการตัง้วางถังขยะ หรือมีการแอบ

ตัง้รา้นขายอาหาร ท าใหบ้ริเวณพืน้ทางเทา้หลายแห่งไม่

สะอาด มีคราบด า หรือบางแห่งยังคงมีน า้ท่ีไหลจากถุง

ขยะนองอยู่  4.ทางเทา้กวา้งขนาด 2 เมตร แตเ่ดินไมส่บาย

เพราะพืน้กระเบือ้งท่ีใชปู้ทางเทา้ช ารุด บางจุดเป็นหลุม 

บางจุดถูกดันขึน้มาท าใหพื้น้ไม่เรียบเสมอกัน เวลาเดินก็

ตอ้งคอยระมดัระวงั ทัง้นี ้ระหว่างท่ีทีมข่าวลงพืน้ท่ีไดล้อง

สอบถามประชาชนท่ีใช้ทางเท้า หลายคนมีความเห็น

คลา้ยว่าทางเทา้บางจุดเดินแลว้พืน้ไม่สม ่าเสมอ เหมือน

เป็นหลุม และมีกระเบือ้งพลิกจนน า้กระเด็นเป้ือนรอ้งเทา้ 

ถา้ถามความพึงพอใจการใชท้างเทา้ใน กทม.ก็แค่ระดับ

ปานกลาง  ขณะท่ีบางคนระบุว่าบางครัง้เดินเหยียบแผ่น

กระเบือ้งแลว้น า้กระเด็นซึมเขา้มาในรองเทา้โดยเฉพาะ

ช่วงฝนตกท่ีไม่ทันระวงัเมื่อเหยียบโดนแผ่นกระเบือ้งพลิก 

ท าใหข้อ้เทา้พลิกและบาดเจ็บไปหลายวนั และบางแห่งยงั

มีหมดุเหลก็โผลข่ึน้มาจากทางเทา้ท าใหเ้ดินสะดดุไดแ้ผลก็

มี  ส่วนหลายคนระบุ อี ก ปัญหาคือการซ่อมแซม ท่ี

ลา่ชา้  ช ารุดแลว้ไมม่ีซ่อมแซม หรือใชเ้วลานาน พอเดินไป

ถึงจุดท่ีช ารุดก็ตอ้งเดินลงถนนเพ่ือเลี่ยงเกิดอุบัติเหตุดว้ย

เช่นกัน บางครัง้ฝาท่อระบายน า้ท่ีอยู่บนฟุตปาธหายไป มี

เพียงแต่ท่อนไม้มาเสียบไว้กันคนเดินตก ใช้เวลานาน

หลายวนัถึงจะมาด าเนินการซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม เมื่อ

ถามถึงทางเท้าในฝัน "หากเป็นไปไดอ้ยากเห็นทางเท้า

แบบใด" จุดนีทุ้กคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอแค่

ปรับปรุงใหด้ี ไม่ช  ารุดหรือท าอย่างไรก็ไดใ้หไ้ม่ตอ้งซ่อม

บ่อยๆ  ท าใหเ้ดินไดเ้รียบเสมอกนั ส่วนทางเทา้ไหนท่ีพืน้ท่ี

แคบอยู่แล้วก็ไม่ควรมีสิ่ งกีดขวางเพ่ือจะเดินได้อย่าง

ต่อเน่ือง ปลอดภยั และอยากใหค้  านึงถึงผูสู้งอายุและคน

พิการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มท่ีใชท้างเทา้ ก็ควรจะไดร้บัความ

สะดวกสบายในการใช้ทางเท้าด้วยเช่นกัน  อย่างเช่น 

เจ้าของธุรกิจส่วนตัวรายหนึ่ง แสดงความคิดเห็นว่า 

ทางเดินเท้าควรมีการปรับปรุงแบบ หรือระบบขึน้ใหม่ 

ไม่ใช่เพียงแค่แกไ้ขเป็นจุดๆ เกิดปัญหาตรงไหนแกต้รงนัน้ 

เพราะปัญหาก็จะเกิดขึน้เรื่อยๆ แกต้รงนีม้ีผลกระทบตรง

โนน้ เสียงบประมาณไม่มีวนัจบ ทาง กทม.ควรหนัมาใส่ใจ

การแก้ปัญหาทางเท้าแบบจริ งๆ  เ น่ืองจากการใช้

ชี วิตประจ าวันของคนเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 

ค่อนข้างมีการใช้ทางเดินเท้าท่ีไม่ไดน้้อยไปกว่าการใช้

รถยนต ์แต่สิ่งท่ีพบเห็นบ่อยครัง้คือทางเดินเทา้ช ารุดเป็น

หย่อมๆ หลายจุดตอ้งไดร้บัการแกไ้ขโดยด่วน เพราะหาก

ไม่มีการแกไ้ขอาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูส้ญัจรผ่านไปมา

ได ้ทางเดินเทา้ท่ีดีคิดว่าควรมีขนาดความกวา้งพอสมควร

ท่ีจะท าใหค้นสามารถเดินสวนกนัได ้โดยไม่ตอ้งเดินลงบน

ถนน เพราะหากมีการเดินบนถนนอันตรายก็จะเพ่ิมขึน้ 

รวมไปถึงการสรา้งทางเดินเทา้ควรใส่ใจส าหรับผู้พิการ

มากย่ิงขึน้ มีเสน้ทางเดินทางส าหรบัผูพิ้การโดยเฉพาะ ซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีในเมืองหลวงหลายเมืองสรา้งรูปแบบทางเทา้แบบ

นีม้านานมากแลว้ แตใ่นกรุงเทพมหานครในหลายจดุยงัไม่
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เห็นเป็นรูปธรรม ก่อนหน้านี ้ส  านักการโยธา กทม. เคย

ชีแ้จงกรณีปัญหาทางเทา้ในพืน้ท่ีกทม.ท่ีเป็นเรื่องรอ้งเรียน

อันดับต้น ๆ ทั้งทางเท้าช ารุดเสียหาย การใช้งานผิ ด

ประเภท การรุกล า้พืน้ท่ีทางเท้าและการตั้งแผงลอยท า

การคา้ว่า ส  านกัการโยธา ไดต้รวจสอบความเสียหายทาง

เทา้ตามวงรอบทุก 15 วัน หากตรวจพบความเสียหายท่ี

อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ศูนย์ก่อสร้างและ

บูรณะถนนท่ีดูแลพื้นท่ี จะจัดหน่วยซ่อมฉุกเฉินเข้าไป

ซ่อมแซมทนัที และหากมีการแจง้ขอ้มลูจากประชาชน จะ

ลงพืน้ท่ีจดัซ่อมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 วนั สว่นกรณีท่ีส  านกั

การโยธา ตรวจพบการใชง้านทางเทา้ผิดประเภท เช่น จอด

รถบนทางเท้า ขับข่ีรถจักรยานยนตบ์นทางเท้า จะแจ้ง

ส  านักงานเขตด าเนินการตามหนา้ท่ี ส  าหรบัการอนุญาต

ใหห้น่วยงานสาธารณูปโภคเขา้ใช้พืน้ท่ีทางเทา้ ส  านกัการ

โยธาจะประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก เพ่ือร่วมตรวจสอบและรวบรวมความเห็นถึง

ผลกระทบต่าง ๆ ก่อนท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ใชพื้น้ท่ี 

และเมื่อหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก่อสรา้งแลว้เสร็จ

จะคืนพื้นท่ีให้ กทม. จะตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกันอีกครั้ง

(เดลินิวสอ์อนไลน ์21 ธ.ค.63) 
 

สองผู้พกิารชาว ต.ป่าสัก ออกมาใช้สิทธิ์เป็นโรค
พารก์ินสัน และขาพกิารเส้นเลือดตบี 

การ เลื อกตั้ งนายก

อบจ.แพร่และสมาชิก

อบจ.แพร่ เมื่อ วันท่ี 

20 ธันวาคม 2563 ซึ่งเริ่มมาตัง้แต่เวลา 08.00 น.และจะ

สิน้สดุเวลา 17.00 น.เป็นวนัท่ีทุกคนรอคอยไปใชส้ิทธิของ

ตนเองอย่างเต็มท่ีหลังจากท่ีรอคอยมา 8 ปีของหน่วย

เลือกตั้ง ต.สรอย/ป่าสัก ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายในขณะนี้ 

บรรยากาศดีเงียบเหงา ไม่คึกคกั เน่ืองจากอากาศหนาว 

และเวลาท่ียืดออกไป จึงท าให้ผู ้มาใช้สิทธิ  ไม่ค่อย

กระตือรือรน้เท่าไหร ่แต่ก็ยงัมีผูม้าใชส้ิทธิเกินครึ่งเกือบทุก

หน่วย และท่ีหน่วยเลือกตัง้เขต2 หน่วยเลือกตัง้ท่ี6 ม.6 ต.

ป่าสักสองคน อ.วังชิน้ จ.แพร่ไดม้ีผูพิ้การสองคนท่ีมาใช้

สิทธิ คนแรกเป็นโรคพารกิ์นสนั คนท่ีสองเป็นโรคขาพิการ

เสน้เลือดติบ ตอ้งใช้ไมเ้ท้าพยุง(chiangmainews.co.th 

20 ธ.ค.63) 
 

แขนกลของ Johnny Silverhand ในเกม 
Cyberpunk 2077 เมื่ออยู่ 

ในโลกแห่งความเป็นจริงจะเป็นยังไง 

 

แมจ้ะเจอปัญหาแต่ก็ประสบความส าเร็จอย่างสงู ส  าหรบั

เกม Cyberpunk 2077 ท่ีในเวลานี้สามารถท าก าไรได้

ตัง้แต่วนัแรกท่ีวางจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นการ

เฉลิมฉลองความส าเร็จครัง้นี ้ทาง Xbox และ CD Projekt 

Red ไดร้่วมกับบริษัท Limbitless Solutions ในการสรา้ง

แขนกลของ Johnny Silverhand ออกมาในโลกแห่งความ

เป็นจริงออกมาซะเลย โดยมีการปล่อยคลิปเบือ้งหลงัการ

สร้างออกมาให้ชมกันอีกด้วย  ในคลิปวิดีโอ มีการเผย

เบื ้องหลังกว่าจะมาเป็นโมเดลแขนกลของ  Johnny 

https://www.4gamers.co.th/news/detail/3774/johnny-silverhand-bionic-arm-in-real-life
https://www.4gamers.co.th/news/detail/3774/johnny-silverhand-bionic-arm-in-real-life
https://www.4gamers.co.th/news/detail/3774/johnny-silverhand-bionic-arm-in-real-life
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Silverhand ตัวจริงนั้น  พวกเขาได้มีการวางแผนการ

พฒันาโดยการสรา้งจากเครื่องพิมพส์ามมิติและน าแต่ละ

ชิน้ส่วนมาประกอบกนั ซึ่งผลงานชิน้นีจ้ะไปบริจาคใหก้บัผู้

พิ การ ท่ีมีความต้องการใช้แขนกลโดยเฉพาะ  ซึ่ ง

ทาง Limbitless Solutions นั้นก็เป็นองคก์รท่ีไม่แสดงหา

ผลก าไรท่ีท าประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยการผลิตแขน – ขา

เทียมใหก้บัผูป่้วยท่ีพิการอยู่แลว้ น่ีไม่ใช่ครัง้แรกท่ีทางค่าย

เกมและองคก์รลกัษณะนีเ้คยประดิษฐ์แขนกลออกมา เมื่อ

ปี 2012 ทาง Konami ก็เคยรว่มกบัองคก์รดงักลา่ว รว่มกนั

พฒันาแขนกลจากเกม Metal Gear Solid 5 เพ่ือใหผู้ป่้วย

ได้ใช้งานจริงมาแล้วเช่นกัน ถือว่าเป็นสิ่งท่ีวงการเกม

สามารถท าใหโ้ลกไดเ้ห็นว่าจินตนาการในเกมนัน้ สามารถ

ช่วยใหค้นในโลกแห่งความเป็นจริงไดก้ลบัมาใชชี้วิตแบบ

ปกติไดด้ว้ย ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีอย่างมากเลยทีเดียวครับ

(4gamers.co.th 23 ธ.ค.63) 
 

รับมือปัญหาความยากจนรุนแรง 

 

ช่วงกลางปีท่ีผ่านมาส านกังานกิจการเศรษฐกิจและสงัคม

ขององคก์ารสหประชาชาติ หรือยูเอ็น เปิดเผยรายงาน 

“ Sustainable Development Goals Report 2020” 

คาดการณ์จ านวนประชากรท่ีเผชิญกับปัญหาความ

ยากจนขั้นรุนแรงทั่วโลกจะเพ่ิมขึน้ในปีนี ้ซึ่งจะท าสถิติ

เพ่ิมขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 22 ปี เน่ืองจากผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รายงานระบุว่า อัตรา

ความยากจนขั้นรุนแรงคาดว่าจะพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุด

เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ ปี2541 ซึ่งในขณะนั้นอัตราความ

ยากจนขั้นรุนแรงเพ่ิมขึน้ 0.4% สู่ระดับ 29.7% หลังเกิด

วิกฤตการเงินในเอเชีย (วิกฤติต้มย ากุ้ง) โดยเริ่มจาก

ประเทศไทยและส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาค  ทั้งนี ้ยูเอ็น 

คาดว่า อาจมีประชากรทั่ วโลกถึง 71 ล้านคนต้องถูก

ผลักดันใหก้ลับเขา้สู่ภาวะความยากจนขั้นรุนแรงในปีนี ้

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

สรา้งความเสียหายอย่างเลวรา้ยท่ีสุดต่อระบบเศรษฐกิจ

นบัตัง้แตเ่กิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ในช่วงทศวรรษ

ท่ี 1930 ส าหรบัสถานการณข์องประเทศไทย น.ส.จินางค์

กรู โรจนนนัต ์รองเลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยสถานการณค์วามยากจน

และเหลื่อมล า้ปี 2562 พบวา่ สดัสว่นคนยากจนลดลงจาก

รอ้ยละ 9.85 ในปี 2561 มาอยู่ท่ีรอ้ยละ 6.24 ในปี 2562 

หรือมีคนจน 4.3 ลา้นคน ลดลงจาก 6.7 ลา้นคนในปีก่อน

หนา้ ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาแนวโนม้ของความยากจนระหว่าง

ปี 2541-ถึงปัจจุบัน สัดส่วนและจ านวนคนจนมีแนวโนม้

ลดลงอย่างต่อเน่ือง จากจ านวนคนยากจน 25.8 ลา้นคน 

หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 38.63 ในปี 2541 ลดลงเหลือ 

11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 17.88 ในปี 2552 และลดลง

เหลือ 4.3 ลา้นคน หรือรอ้ยละ 6.24 ในปี 2562 ปัจจยัท่ีท า

ให้การปรับตัวลดลงของคนจนในปี 2562 เกิดจากการ

ขยายความครอบคลุมมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐปี 

2562 โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมี

จุดประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ท่ีมีรายไดน้้อยโดยตรง 

โดยปี 2562 มีผูท่ี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ลา้นคน 
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เพ่ิมขึน้มาจากปี 2561 ท่ีมี 11.4 ลา้นคน จากการท่ีรฐับาล

เปิดการลงทะเบียนรอบพิเศษ (พ.ค.-มิ.ย.61) ส าหรบักลุ่ม

ผูพิ้การ ผูสู้งอายุ ผูป่้วยติดเตียงหรือผูท่ี้ไม่ไดล้งทะเบียน

รอบก่อนหน้า โดยผู้ท่ีมีบัตรจะไดร้ับการช่วยเหลือดา้น

ภาระค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนัรายเดือน ไดแ้ก่วงเงินซือ้

สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น 200-300 บาท/เดือน ค่า

เดินทางระบบขนส่งสาธารณะวงเงินรวมสูงสุด 1,500 

บาท/เดือน และค่าก๊าซหุงตม้ 45 บาท/3 เดือน อีกทั้งคน

ยากจนบางส่วนยังไดร้ับการเงินช่วยเหลือจากโครงการ

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ และคนพิการ และเงินอดุหนุนเพ่ือการ

เลีย้งดเูดก็แรกเกิด อย่างไรก็ตาม แมส้ดัสว่นคนจนปี 2562 

จะมีแนวโนม้ลดลง แต่การรกัษาระดบัสดัส่วนคนจนใหอ้ยู่

ในระดบัต ่ายังตอ้งติดตามสถานการณต์่อไป เน่ืองจากปี 

2563 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง

ส่งผล กระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการจา้งงาน

เป็นวงกวา้ง และยงัมีความไมแ่น่นอนว่าการแพรร่ะบาดจะ

ต่อเน่ืองยาวนานแค่ไหน ซึ่งอาจท าใหส้ถานการณ์ความ

ยากจนปี 2563 กลับไปแย่ลงอีกครัง้(siamrath.co.th 23 

ธ.ค.63) 
 

ชู “เมืองต้นแบบ Universal Design” 
 เส้นทางท่องเที่ยวเพือ่ทุกคน 

ส ส ส . ส า น พ ลั ง ภ า คี

เครื อข่ ายสร้าง  “ เมือง

ต้ น แ บ บ  Universal 

Design” ชู “วัดเจดีย์–วัด

มหาธาตฯุ จ.นครศรีธรรมราช เสน้ทางท่องเท่ียวเพ่ือทุกคน 

ปรบัพืน้ท่ีสาธารณะ เอือ้คนพิการ-ผูส้งูอายุ มีคณุภาพชีวิต

ดี ไรอุ้ปสรรคเดินทาง เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 นาง

ภรณี ภู่ประเสริฐ ผูอ้  านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะ

ประชากรกลุม่เฉพาะ ส  านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง

เสริมสุขภาพ (สสส.) น าคณะฑูตอารยสถาปัตย ์ลงพืน้ท่ี

ส  า ร ว จ เ ส้น ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ขั บ เ คลื่ อ น เ มื อ ง

ต้ น แ บ บ  Universal Design ท่ี วั ด เ จ ดี ย์  จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช พรอ้มดว้ยคณะกรรมการก ากบัทิศ สสส. 

และนายกฤษณะ ละไล ประธานมลูนิธิอารยสถาปัตยเ์พ่ือ

คนทั้งมวล ร่วมกิจกรรมภายใตโ้ครงการขับเคลื่อนการ

ท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวล ใน 10 จังหวดัน าร่อง และพืน้ท่ี

เช่ือมโยง นางภรณี กล่าวว่า แผนงานสุขภาวะประชากร

กลุ่มเฉพาะของ สสส. มีเป้าหมายลดความเหลื่อมล า้ทาง

สุขภาพเพ่ือคนทุกกลุ่ม เอือ้ใหเ้กิดสังคมสุขภาวะ ซึ่งการ

จัดสิ่งอ  านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผูสู้งอายุ

เป็นเรื่องส าคญัอย่างย่ิง และเป็นอปุสรรคส าคญัท่ีท าใหไ้ม่

สามารถเดินทางไดเ้หมือนคนทั่วไปโดย สสส. ขับเคลื่อน

งานด้านการปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือทุกคน (Universal 

Design) ในท่ีพกัอาศยัสว่นบคุคล พืน้ท่ีสาธารณะ สถานท่ี

ท่องเท่ียว และจดัท าขอ้เสนอตอ่การเดินทางในระบบขนส่ง

มวลชนทั้ง รถ ราง เรือ ส  าหรับโครงการขับเคลื่อนการ

ท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดน าร่องและพืน้ท่ี

เช่ือมโยง เป็นการท างานเพ่ือผลักดันใหเ้กิดเสน้ทางการ

ท่องเท่ียวท่ีเอือ้ใหค้นทุกคน โดยเฉพาะคนพิการ ผูส้งูอายุ 

สามารถออกมาท่องเท่ียวและด ารงชีวิตอิสระรว่มกบัคนใน

สงัคมได ้จ.นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจงัหวดัท่ีมีเสน้ทาง

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวท่ีถูกออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือ

คนพิการและผู้สูงอายุ  จุดป ระกายแนวคิด  “ เมือง

ต้นแบบ  Universal Design” อีก  1 แห่ งทางภาคใต้ 

นอกจากนี ้สสส.และภาคีเครือข่ายยงัร่วมกนัสง่เสริมใหค้น

พิการในจงัหวดันครศรีธรรมราชไดร้บัโอกาสการมีงานท า 
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และมีรายได้ อีกจ านวน  42 คน ซึ่งมีการพัฒนาระบบ

ประเมินสถานะทางสุขภาพเฉพาะบุคคลและมีนักสรา้ง

เสริมสุขภาพคนพิการคอยใหค้  าแนะน าในการดูแลรกัษา

สุขภาพอย่างใกลชิ้ดอีกดว้ย นายกฤษณะ กล่าวว่า การ

ท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เกิดขึน้ได้

เพราะคนในพื้น ท่ีและ ฝ่าย ท่ี เ ก่ี ยวข้อง เข้า ใจ เ รื่ อ ง

อารยสถาปัตย ์(Friendly Design) หรือ หลกัการออกแบบ

ท่ีเป็นสากลจริง ๆ จังหวดันครศรีธรรมราช แมจ้ะไม่ไดอ้ยู่

ใน 10 จงัหวดัน ารอ่งเสน้ทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 

กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี  เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 

พระนครศรีอยุธยา พังงา ราชบุรี แต่มีสถานะเป็นพืน้ท่ี

เช่ือมโยงเครือข่ายทูตอารยสถาปัตยท์างภาคใตท่ี้เขม้แข็ง 

เพราะทกุคนเขา้ใจการออกแบบพืน้ท่ี สรา้งสภาพแวดลอ้ม

ดา้นการท่องเท่ียวอย่างดี การเดินทางมาวดัเจดีย ์และวดั

มหาธาตุวรมหาวิหารครั้งนี ้มีเป้าหมายเชิดชูให้ท่ีน่ีเป็น 

“เมืองอารยสถาปัตย”์ ตอ้นรบันักท่องเท่ียวทุกกลุ่มอย่าง

เท่าเทียมกัน จากชุดคู่มืออารยสถาปัตย์เพ่ือคนทั้งมวล 

โ ด ย ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ท่ี  https://www.thaihealth.or.th 

(banmuang.co.th 22 ธ.ค.63) 
 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล าพูน น าทมีลงพืน้ที่

เยีย่มและให้ก าลังใจผู้ป่วยตดิเตยีงและผู้พกิาร 

นายกเหล่ากาชาด

จังหวดัล าพูน น าทีม

ลงพืน้ท่ี เย่ียมและให้

ก าลัง ใ จผู้ ป่ วยติ ด

เตี ยงและผู้ พิ การ  ใน พื้น ท่ีบ้าน ป่าแ ป๋  อ า เภอบ้าน

โฮ่ง จังหวัดล าพูน  นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่า

กาชาดจังหวัดล าพูน  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด

จงัหวดัล าพูน ชมรมแม่บา้นมหาดไทยจังหวดัล าพูน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ลงพืน้ท่ีเย่ียมและใหก้ าลงัใจผูป่้วย

ติดเตียงและผู้พิการ ในพืน้ท่ีหมู่บ้านป่าแป๋ อ าเภอบ้าน

โฮ่ง จังหวดัล าพูน จ านวน 5 ราย โดยมีความห่วงใย ถาม

ไถ่ถึงอาการ และการเยียวยารักษา พรอ้มใหห้น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินการเขา้ช่วยเหลือเบือ้งตน้ หากขาดเหลือ

สิ่ ง ใดสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้กับทาง

สาธารณสุข และทางนายอ าเภอในทอ้งท่ี  นอกจากนี ้ได้

มอบถุงธารน า้ใจ สิ่งของอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น เจลลา้ง

มือ และแอลลกอฮอลล  ์เพ่ือใชส้  าหรบัในการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทางหน่วยงานในสงักัด

กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดั

ล าพูน ไดม้อบเงินจ านวน 3,000 บาท เพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลัง ใจแก่ผู ้ป่ วย  และครอบครัว  ในครั้ง นี ้ อีกด้วย

(thainews.prd.go.th 27 ธ.ค.63) 

 

https://www.thaihealth.or.th/


๒๖ 

คนมีปัญญา...ถึงเผชิญอยู่กบัความทกุข ์ก็ไม่ยอมสิน้หลงั ท่ีจะไดป้ระสบความสขุ 
 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

บริษัท ล๊อตเต้ เรนท-์อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ท่ีอยู่ 828 ส  านักงานโอเอซิส อาคารดี ชั้น 3 ถ.ริม
คลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

จัดการเอกสาร จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน คีย์
ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ  คนพิการ

ทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 
ปี วฒิุการศกึษาระดบั ปวส.-ป.ตรี สามารถใชค้อมพิวเตอร์
ได ้ติดต่อ…คุณปิยนันท ์ ศิริกุล โทรศพัท ์02-2031882 
ตอ่ 131 อีเมล ์hr@lotteracthai.net 

บริษัท โซเด็กซโ์ซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 
ส  านกังานใหญ่  23/52-54 อาคารสรชยั ชัน้ 17 ซ.สุขุมวิท 
63 ถ.สขุมุวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ ตอ้งการรับ
คนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด
ภาชนะ จ านวน 5 อัตรา  รายละเอียดงาน ท าความ
สะอาดภาชนะและบริเวณครวั คุณสมบัต ิพิการทางการ

ได้ยิน  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี  สามารถอ่ าน-เขียน 
ภาษาไทยได้อย่างดี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน อาหาร(เฉพาะสาขาท่ี
จดัการดา้นการบริการอาหาร เท่านัน้) กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ คา่ลว่งเวลา ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต 
และประกันอุบัติเหตุ เงินรางวัลต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ. . .
คณุณฐกานต ์ค าโสกเชือก โทร 084-3878513 แฟกซ ์02-
7140788 Nathakan.Khamsokchueak@sodexo.com 

บริษัท โบวเ์บเกอร่ีเฮ้าส ์จ ากัด ท่ีอยู่ 2/9 ซอย
ป ร ะ ช า อุ ทิ ศ  76 แ ย ก  9 แ ข ว ง ทุ่ ง ค รุ  เ ข ต ทุ่ ง ค รุ  
กรุงเทพมหานคร 10140 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา รายละเอียด
งาน ท างานในไลนผ์ลิต หรืองานเอกสาร คุณสมบัติ คน

พิการด้านร่างกาย-เดินได้ ช่วยเหลือตนเองได้ เพศ
ชาย/หญิง อาย ุ18-40 ปี ไมจ่  ากดัวฒิุการศกึษา (อา่นออก/
เขียนได้) สวัสดิการ staff party กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กองทนุเงินทดแทน การฝึกอบรมในบริษัท ของขวญัวนัเกิด 
คา่เดินทาง งานกีฬาสี งานเลีย้งครบรอบปีบริษัท ท่ีพกัใกล้
ท่ีท างาน ประกันสงัคม ฟิตเนส วนัหยุดพักผ่อน เงินกูยื้ม 
ฯลฯ ติดต่อ...คุณชัญญา ไทยสว่างศรี โทรศัพท์ 097-
2821272 อีเมล ์chanyathswsri@gmail.com  

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ เลขท่ี 
549/1 ถ .  ส ร ร พ า วุ ธ  แ ข ว ง  บ า ง น า  เ ข ตบ า ง น า 
กรุงเทพมหานคร 10260 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานธุรการคียข้์อมูลคนพิการ จ านวน 3 
อัตรา รายละเอียดงาน พิมพ์งานตามท่ีได้มอบหมาย 
จัดเก็บและเรียงเรียบใหเ้ป็นหมวดหมู่ ตรวจสอบเอกสาร
ให้ถูกต้อง ท ารายงานสรุป คุณสมบัติ  คนพิการที่

ช่วยเหลือตัวเองได้ (ใช้เคร่ืองช่วยฟัง) หรืออ่านพิมพ์
ภาษาไทยได้ดี เดินด้วยตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ 
20-40 ปี วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้
โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ ประกัน
สุขภาพกลุ่ม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน โบนสั และปรบัเงินเดือนประจ าปี เงิน
ช่วยเหลือครอบครวักรณีต่างๆ วนัหยุดประจ าปี ฯลฯ ติด
ต่อ...คุณภัทรวดี เพชรเขลางค ์ โทรศัพท ์02-017-7777 
ต่อ  7208, 7209 , 7210 , 7212 , 7213 แฟกซ์ 02-017-
7729 อีเมล ์hr_job@comseven.com 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ เลขท่ี 
549/1 ถ .  ส ร ร พ า วุ ธ  แ ข ว ง  บ า ง น า  เ ข ตบ า ง น า 
กรุงเทพมหานคร 10260 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานบริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 10 อัตรา รายละเอียดงาน บริการ ดูแลลูกคา้ท่ี
เข้ามาใช้บริการท่ีหน้าร้าน คุณสมบัติ  คนพิการที่

ช่วยเหลือตัวเองได้ (ใช้เคร่ืองช่วยฟัง) หรืออ่านพิมพ์

mailto:Nathakan.Khamsokchueak@sodexo.com
mailto:chanyathswsri@gmail.com
mailto:hr_job@comseven.com


๒๗ 

คนมีปัญญา...ถึงเผชิญอยู่กบัความทกุข ์ก็ไม่ยอมสิน้หลงั ท่ีจะไดป้ระสบความสขุ 
 

ภาษาไทยได้ด ีเดินดว้ยตนเองได ้เพศชาย/หญิง อาย ุ20-
35 ปี วฒิุ ปวส.- ปริญญาตรีทกุสาขา สามารถใชโ้ปรแกรม 
Ms.Office ไดเ้ป็นอย่างดี สวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่ม 
กองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ ประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน โบนัส และปรบัเงินเดือนประจ าปี เงินช่วยเหลือ
ครอบครวักรณีต่างๆ วนัหยุดประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คุณ
ภัทรวดี เพชรเขลางค ์ โทรศพัท ์02-017-7777 ต่อ 7208, 
7209 , 7210 , 7212 , 7213 แฟกซ์ 02-017-7729 อี เมล์ 
hr_job@comseven.com 

MR.D.I.Y. ท่ี อยู่  889, 889/1 ห มู่ที่  3 ต าบล
แพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ  10280 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานคนพิการ จ านวนหลายอัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานประจ าสาขาทั่วประเทศ อยู่ในเขต
พืน้ท่ี โซนภาคใต ้/ ภาคกลาง / ปริมณฑล / ภาคเหนือ / 
ภาคตะวนัออก คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย

หรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายรุะหว่าง 18-40 ปี วฒิุ
การศึกษาระดับ ป.6 ขึน้ไป ขยัน อดทน และเคารพการ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่นวิธีการรบัสมคัร กรอกขอ้มูลใน Link : 
http://gg.gg/npx37 เรียบร้อยแล้วทักไลน์เจ้าหน้า ท่ี  
IDLine : tomhr123 / IDLine: recruitmrdiy (โปรดแจง้ทาง
แชทไลนว์า่เป็นผูพิ้การประเภทใด) ตดิต่อ...โทรศพัท ์086-
304-5658 คุ ณ ต้ อ ม  063-372-1117 คุ ณ ฟิ ว  Line : 
tomhr123 /Line: recruitmrdiy วนัจนัทร-์ศกุร ์เวลาท าการ 
HR (ฝ่ายสรรหา) 8:30-18:00 น. 
 

คนพกิารต้องการท างาน 
 นายวีระชาติ  จาดนอก  อายุ 30 ปี                   

วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พกิารทางด้านร่างกาย-
เดินได้ (อ่อนแรง) ต้องการงานทางด้านธุรการ ฝ่าย
บุคคล งานประชาสัมพันธ ์คียข้์อมูลงานบรรณาสาร 

หรืองานอื่นตามความเหมาะสม มีประสบการณก์าร
ท างานทางด้าน HR งานธุรการบุคคล ตรวจรับสินค้า
มาก่อน ติดต่อ...โทรศัพท์ 088-7844707 หรือ อีเมล ์
wee454511111@gmail.com 

น า ย ธี ร ศั ก ดิ์  แ ก้ ว ศ รี  อ า ยุ  3 8  ปี                               

วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พกิารทางด้านร่างกาย-
เดนิได้ ต้องการงานด้านกฎหมาย หรืองานตามความ
เหมาะสม ในเขตพื้นที่รามค าแหง / บางกะปิ มี
ประสบการณด์า้นนิติกรมบงัคบัคดี และนิติกรกรมสง่เสริม
และพฒันาคณุภาพชีวิต คนพิการ ตดิต่อ...โทรศพัท ์086-
9800975 หรอื อีเมล ์Tooktuk1982@hotmail.com 

นายเตย  แซ่ลี ้อายุ 20 ปี วุฒกิารศึกษาระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ 
ต้องการงานตามความเหมาะสม สามารถใช้
คอมพิ ว เตอร์ได้  มีประสบการณ์การท างาน ใน
หา้งสรรพสินคา้มาก่อน ติดต่อ...โทรศพัท ์062-7875005 
หรือ อีเมล ์Fawsuay@gmail.com 

นายฑิฏิ ว รรษ   เ จริญควร   อายุ  57  ปี              
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) การบัญชี  พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้  
ต้องการงานด้านคลังสินค้า งานซ่อมบ ารุงหรืองาน
ธุรการ ในเขตพืน้ที่ บางนา อ่อนนุชหรือ บางพลี มี
ประสบการณ์การท างานทางดา้นคลังสินคา้  ติดต่อ...
โทรศพัท ์080-6060127  ID Line: thi-pepsi93598  

นางสาววิภาวี  ปีนโคกกรวด  อายุ 25 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6 พิการทางด้าน
สายตา ต้องการงานบริการด้านนวด ในเขตพื้นที่ 
กทม. มีประสบการณอ์าชีพนวดแผนไทย มา 3 ปี ติดต่อ
...โทรศพัท ์098-0481115  
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๒๘ 

คนมีปัญญา...ถึงเผชิญอยู่กบัความทกุข ์ก็ไม่ยอมสิน้หลงั ท่ีจะไดป้ระสบความสขุ 
 

เปล่ียน ‘ด้อย’ เป็น ‘เด่น’ สร้างอาชีพให้ผู้พกิาร 

 

ขา้มค าวา่ “นา่สงสาร” สรา้งโอกาสดว้ยการสรา้งอาชพีใหแ้ก่ผูพ้กิาร ไดล้มืตาอา้ปากและมคีวามภาคภูมใิจทีย่นืไดด้ว้ยตวัเอง 

เม่ือเอย่ถงึ “ความพิการ” หรือ “ผูพิ้การ” ความรูส้กึแรกท่ีเกิดขึน้ตามมาคืออะไร? ความสงสาร ความเห็นใจ น่าจะเป็น

หนึ่งในความรูส้กึของใครหลายๆ คน แน่นอนวา่ผูพิ้การไมส่ามารถใชร้า่งกายไดเ้หมือนคนปกติ แตนิ่ยามของการใชร้า่งกายได้

ไม่เหมือนคนปกติ ไม่ไดห้มายความว่าผูพิ้การไม่สามารถท าอะไรไดเ้ลย ความเป็นจริงท่ีไม่ไดถู้กเผยแพร่ออกไปเท่าไรนัก 

นอกจากภาพความน่าสงสารของผูพิ้การ คือ ศกัยภาพและความสามารถของผูพิ้การอีกเป็นจ านวนมากท่ีไดร้บัการฝึกฝนและ

พฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ จนท าอะไรไดม้ากกวา่คนปกติทั่วไปดว้ยซ า้ 

ความพิการส าหรบัผูพิ้การหลายคนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ใช่เรื่องของ “ความดอ้ยค่า” หรือ “ดอ้ยโอกาส” 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากไดพ้วกเขาไดร้บัโอกาส ความอดทนและความพยายามท าใหห้ลายคนสามารถทลายขีดจ ากดัความไม่

พรอ้มทางกายภาพ ลกุขึน้มาประกอบอาชีพเลีย้งตวัเองได ้ปัจจบุนัมีกฎหมายท่ีส่งเสริมใหบ้ริษัทตา่งๆ จา้งคนพิการเขา้ท างาน

ในองคก์ร 

แต่กลับมีคนพิการเพียงส่วนนอ้ยเท่านัน้ท่ีมีงานท า เน่ืองจากผูพิ้การจ านวนไม่นอ้ยท่ีอยู่ห่างไกลเมืองใหญ่ยังไม่

สามารถเขา้ถงึโอกาสเหลา่นัน้ได ้รายงานขอ้มลูสถานการณด์า้นคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนษุย ์กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ระบวุ่า ประเทศไทยมีผูพิ้การที่อยู่

ในวยัท างาน (15-59 ปี) ทัง้หมด 853,504 คน ในจ านวนนีไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพดว้ยสาเหตตุ่างๆ 182,031 คน ภาคอีสานเป็น

ภาคท่ีมีผูพิ้การมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 40.08 ของประเทศ จึงเป็นท่ีมาของ ‘โครงการเสริมศกัยภาพอาชีพคนพิการระดับ

ต าบล จงัหวดัเลย’ โครงการน ารอ่งท่ี “มลูนิธินวตักรรมทางสงัคม” ไดร้ิเริ่มขึน้จากการเขา้รว่ม โครงการพฒันาระบบทดลองการ

พฒันาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาส ภายใตก้ารสนบัสนุนของ “กองทุนเสมอภาคทางการศกึษา” (กส

ศ.) มูลนิธิฯ เขา้มารับบทบาทขับเคลื่อนให้ "งานอาชีพ" และ "โอกาส" เช่ือมโยงไปถึงผูพิ้การท่ียังเขา้ไม่ถึงสิทธิท่ีควรไดร้ับ 

เน่ืองจากจงัหวดัเลยมีปริมาณผูพิ้การที่ยงัไมไ่ดร้ะบอุาชีพอาศยัอยู่จ  านวนมาก(bangkokbiznews.com 29 ธ.ค.63) 



๒๙ 

คนมีปัญญา...ถึงเผชิญอยู่กบัความทกุข ์ก็ไม่ยอมสิน้หลงั ท่ีจะไดป้ระสบความสขุ 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 
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                               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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