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ปีที ่  ๒๐    ฉบับที ่  ๐๑   เดอืน  มกราคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๔ 
รู้หรือไม่! วันที ่4 มกราคมเป็น "วันอักษรเบรลล"์ 

 

เดลินิวสอ์อนไลน ์จะพาทุกคนไปท าความรูจ้กักบัวนัอกัษรเบรลล ์วนัท่ีช่วยใหผู้พิ้การทางสายตาสื่อสารกบัทุกคนได้

ง่ายขึน้ อกัษรเบรลล ์คือตวัอกัษรส าหรบัผูพิ้การทางสายตา ซึง่เป็นการรวมกลุม่ของจดุนนูเขียนลงบนกระดาษ โดยใชป้ลายนิว้

มือสมัผสัในการอา่น ซึง่อกัษรเบรลลข์นาด 1 เซลล ์จะประกอบไปดว้ยปุ่ มนูนเล็กๆ จ านวน 6 ปุ่ ม วางตวัในลกัษณะต่างๆ กนั

ตามรหัสท่ีก าหนดขึน้ ใชแ้ทนตวัอกัษรปกติ สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ ทัง้นี ้อกัษรเบรลล ์(Braille) เป็น

อกัษรส าหรบัคนตาบอด ซึง่ประดิษฐ์โดย หลยุส ์เบรลล ์(Louis Braille) ครูตาบอดชาวฝรั่งเศส โดยการเขียนใชเ้ครื่องมือเฉพาะ

เรียก สเลต (Slate) และดินสอ (Stylus) การพิมพใ์ชเ้ครื่องพิมพเ์รียก เบรลเลอร ์(Brailler) ใชก้ระดาษหนาขนาดกระดาษวาด

รูป โดยวนัอกัษรเบรลลไ์ดถื้อก าเนิดขึน้จากวนัเกิดของหลยุส ์เบรลล ์ท่ีเกิดในวนัท่ี 4 มกราคม 1809 เพ่ือเป็นการใหเ้กียรติและ

ระลึกถึงหลุยส ์เบรลลท่ี์ประดิษฐ์กลายเป็นเครื่องมือการสื่อสารท่ีเปลี่ยนโลกมืดมิดของผูพิ้การทางสายตาทั่วโลกจนมาถึง

ปัจจบุนั ส าหรบัในประเทศไทย มีการใชอ้กัษรเบรลลเ์ป็นครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2482 โดยสภุาพสตรีอเมริกนัตาบอด ช่ือ มิสเจนี

วีฟ คอลฟิลด ์(Miss Genevive Caufield) โดยไดร้่วมกบัคณะคนไทยคิดอกัษรเบรลลภ์าษาไทยขึน้ ซึ่งประยุกตม์าจากอกัษร

เบรลลภ์าษาองักฤษ ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มาจงึเป็นการเปิดศกัราชแห่งการเรียนรูห้นงัสือของคนตาบอดไทย ต่อมาก็ไดร้ิเริ่มก่อตัง้

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ในความดแูลของมลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด ์จงึไดช้่วยงาน

ของมลูนิธิฯ ตลอดมา และถงึแก่กรรมในปี พ.ศ. 2515 ในประเทศไทย (เดลินิวสอ์อนไลน/์มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 4 ม.ค.64) 
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พก.จัดกู้เงนิฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท ช่วยคนพกิาร เดอืดร้อนโควิด-19 

 

น.ส.สราญภทัร อนุมตัิราชกิจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) เปิดเผยว่า ตามท่ีสถานการณโ์ควิด-19 ระบาด ไดส้่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้งนัน้ จะ

พบว่าคนพิการก็เผชิญปัญหาดงักล่าว แต่หนกักว่าและยงัถูกซ า้เติมดว้ยขอ้จ ากัดทางร่างกาย ฉะนัน้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้

พิการ พก.จึงมีโครงการปล่อยเงินกูฉุ้กเฉิน เปิดใหค้นพิการหรือผูด้แูลคนพิการท่ีเดือดรอ้นจากสถานการณโ์ควิด -19 ไดย่ื้นค า

รอ้งขอกูเ้งินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ตอ้งมีผูค้  า้ประกนั ไม่มีดอกเบีย้ ผ่อนช าระ 2 ปี เปิดแลว้ตัง้แต่วนันีจ้นถึง 31 มีนาคม 

2564 ณ ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดั (ส  านกังาน พมจ.) หรือเขา้มาท่ี พก.ส่วนกลาง หรือทาง

ออนไลนท่ี์เว็บไซต ์https://efund.dep.go.th/ หรือโทรสอบถาม กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 0-2106-

9337 ถงึ 9340 

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า เมื่อย่ืนค ารอ้งเขา้มา ขัน้ตอนแรกจะตรวจสอบว่าผูย่ื้นค ารอ้งนัน้ มีประวตัิการช าระหนีด้ีกับ

กองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ จากนัน้จะส่งเจา้หนา้ท่ี พก.ลงพืน้ท่ีบา้นผูย่ื้นค ารอ้ง เพ่ือดคูวามจ าเป็น ก่อน

น าเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณา ซึ่งจะประชุมทุกเดือน ทัง้นี ้

หลงัจากเปิดใหย่ื้นค ารอ้งกูเ้งินฉุกเฉินไดต้ัง้แต่ช่วงตน้เดือนธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา พบว่ามีผูส้นใจย่ืนค ารอ้งมาแลว้ 1 หมื่น

กวา่ราย จากเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้2 แสนราย จงึอยากเชิญชวนผูพิ้การหรือผูด้แูลคนพิการที่เดือดรอ้นจากสถานการณโ์ควิด-19 มา

ย่ืนค ารอ้งดงักลา่วได(้matichon.co.th/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 6 ม.ค.64) 
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คุณภาพคือความอยู่รอด : ความปลอดภัย 
คุณภาพ ปีใหม่ และตลอดไป 

 

ทัง้ “ความปลอดภยั” และ “คณุภาพ” ตา่งก็มีความส าคญั

ต่อการด ารงชีวิตอย่างปกติสขุของพวกเราทุกคนจริงๆ จน

เราสามารถพูดไดว้่า “อย่ามองขา้มความปลอดภัย และ

คุณภาพ” “ความปลอดภัย” จะท าใหชี้วิตเราอยู่ไดอ้ย่าง

ราบรื่นและมีความสุขจากอวัยวะท่ีครบ 32 ประการ คือ 

ท าใหเ้ราสามารถใชชี้วิตอย่างมีคุณภาพ โดยไม่บาดเจ็บ

พิการหรือลม้ตายจากการเกิดอุบตัิเหตอุนัตรายทัง้ปวงไม่

ว่าจะเป็นการใชชี้วิตกบัครอบครวัท่ีบา้น การเดินทาง การ

ท างานในท่ีท างาน การละเล่นรื่นเริง และการท่องเท่ียว

ตามสถานท่ีต่างๆ สว่น “คณุภาพ” จะท าใหเ้ราอยู่รอด คือ

มีงานท าหรือประกอบอาชีพไดอ้ย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น

การผลิตสินค้าหรือการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีคุณภาพ

เท่านั้น จึงจะมีหลักประกันในความอยู่รอดและยั่ งยืน

ยาวนานต่อไปในอนาคตทัง้ส่วนตวัและกิจการ ปัจจยัแห่ง

ความส าเร็จในเรื่องของ “ความปลอดภัย” นัน้ เราจะตอ้ง

ยดึมั่นในหลกัการท่ีว่า “การป้องกนัไวก้่อน” ดงันัน้ เราตอ้ง

ใส่ใจในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นอันตรายและใหค้วามส าคญักับ

การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอนัตรายล่วงหนา้ เพ่ือไม่ให้

เกิดเหตุรา้ยหรือรุนแรงท่ีท าใหบ้าดเจ็บพิการได ้ไม่ว่าจะ

เป็นการลื่นหกลม้จากพืน้ต่างระดบัหรือพืน้ท่ีเปียกน า้ การ

สะดดุหกลม้จากขา้วของเครื่องใชท่ี้วางระเกะระกะไม่เป็น

ระเบียบ การถูกไฟฟ้าชอรต์ การเกิดไฟไหม ้รวมถึงสิ่งท่ี

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพทัง้ปวง โดยหลกัการแลว้ สาเหตท่ีุ

ท าใหเ้กิดอุบัติเหตุอนัตราย (ทัง้ท่ีบา้นและท่ีท างาน) มี 2 

สาเหตุ ใหญ่ๆ  คื อ  การกระท า ท่ี ไม่ปลอดภัย  แ ละ

สภาพแวดลอ้มท่ีไมป่ลอดภยั ผูท่ี้สามารถจดัสรรหรือท าให้

บ้านอยู่อาศัยและท่ีท างานมีความปลอดภัยต่อความ

เป็นอยู่และการท างาน (นอกจากจะตอ้งเป็นหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบของทกุคนอยู่แลว้) ผูท่ี้ส  าคญัท่ีสดุก็คือ เจา้บา้น 

(ผูใ้หญ่ในบา้น เช่น บิดา มารดา) ท่ีสามารถสั่งการหรือ

สรา้งเสริมมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ในบา้น รวมถึง

เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงงานหรือ

ออฟฟิศท่ีท างาน ก็คือผูส้ามารถสั่งการปรบัปรุงโรงงานให้

มีสภาพแวดลอ้มหรือสภาพการท างานท่ีปลอดภัย คือไม่

มี “จุดเสี่ยง” ใดๆ เลย (หรือมีบ้างแต่ก็น้อยท่ีสุด)  ส่วน

ปัจจยัแห่งความส าเร็จของ “คณุภาพ” นัน้ เราก็จะตอ้งยึด

มั่นในหลักการท่ีว่า  “คุณภาพคือความอยู่รอด” ดังนั้น 

สินคา้หรือบริการจะตอ้งมีคุณภาพเท่านั้น จึงจะขายได ้

และท าใหกิ้จการยั่งยืน เพราะคณุภาพจะท าใหเ้กิด “ลกูคา้

ประจ า” ท่ีซือ้ซ  า้ใชซ้  า้ เพราะติดใจในคุณภาพของสินคา้

หรือบริการของเรา คณุภาพจึงเป็นเรื่องของการท าไดต้าม

มาตรฐานท่ียอมรับกันและท าให้ลูกค้าประทับใจด้วย 

รวมทัง้การท าใหไ้ม่เกิด “ของเสีย” ท่ีเป็นตน้ทุนค่าใชจ้่าย 

(ท่ีไม่น่าจะเกิดขึน้) ของกิจการดว้ย ทุกวนันี ้เราทุกคนต่าง

ต้องการ  “คุณภาพชี วิต ท่ีดี ”  ในทุก รูปแบบของการ

ด า ร ง ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม  จึ ง มี แ ต่  “ค ว า ม

ปลอดภัย” และ “คุณภาพ” เท่านัน้ ท่ีจะท าใหเ้ราทุกคนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ได้ “ความปลอดภัย” และ “คุณภาพ” 

จงึมีความส าคญัอย่างย่ิงไมเ่พียงแตใ่นปีใหม ่พ.ศ.2564 นี ้

เ ท่ านั้ น  แ ต่ ยั ง มี ค ว ามส าคัญตลอด ไปด้วย  ค รับ

ผม (matichon.co.th 3 ธ.ค.63) 
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ชื่นชม 2 พีน้่องฮีโร ช่วยยาย-ลูกชายพกิาร 
 รอดไฟไหม้ 

ภาพเหตุการณ์ขณะท่ี

สองพ่ีนอ้งก าลงัเร่งเขา้

ช่วยเหลือยายวยั 78 ปี 

ท่ีนอนอยู่ในบา้นไมท่ี้มี

ไฟก าลังโหมลุกไหม้ 

โดยในคลิปจะเห็นวา่ คนเป็นพ่ีเขา้ไปเรียกยายแลว้อุม้ยาย

ออกมา และกลบัเขา้ไปอุม้ลกูชายของยายท่ีพิการนอนอยู่

ออกมาจนส าเร็จปลอดภัยทัง้ 2 คน โดยนอ้งชายคอยดับ

ไฟอยู่หนา้ประตูบา้นจนไฟดับ ท าใหไ้ม่มีผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ 

เหตุเกิดเมื่อช่วงค ่าคืนวันเฉลิมฉลองปีใหม่ท่ีผ่านมา  โดย

ตอ่มาเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 1 ม.ค. 64 ผูส้ื่อข่าวเดินทาง

ไปยังหมู่บ้านจตุคาม เลขท่ี 25/1 หมู่ท่ี 3 ต.พานทอง อ.

พานทอง จ.ชลบุรี พบเป็นบ้านไม้ยกสูงชั้นเดียวอยู่ติด

คลอง มีนางนางนิภา อนุวฒัน ์อายุ 78 ปี เจา้ของบา้นยืน

อยู่ท่ีหนา้บา้นและไดชี้จุ้ดท่ีไฟไหมบ้ริเวณหนา้ประตูบา้น

ใหด้ ูพบรอยไหมท่ี้เกิดจากแสลมกนัแดดถกูสะเก็ดไฟลอย

มาโดน จนเป็นตน้ไฟท าใหลุ้กไหม้ จากการสอบถามนาง

นิภา เล่าวา่ เมื่อคืนวนัท่ี 31 ธ.ค. 63 ตนไดน้อนอยู่ในบา้น

กับลูกชายท่ีพิการ ขณะท่ีนอนหลับก็มีผูช้ายว่ิงเขา้มาใน

บ้าน พร้อมเรียกตะโกนบอกว่าไฟไหม้ แล้วก็รีบอุม้ตน

ออกมา แลว้ก็กลับเขา้ไปอุม้ลูกชายของตนจนปลอดภัย 

ทัง้ 2 คน ก่อนท่ีจะช่วยกันดบัไฟจนหมด ส่วนสาเหตุเกิด

จากการจดุพลฉุลองปีใหม ่ครัง้นีถื้อวา่โชคดี ท่ีมีคนมาช่วย

ทนั ไมเ่ช่นนัน้ตนกบัลกูคงถกูไฟไหมต้ายไปแลว้ อยากฝาก

ถึงลูกหลานท่ีเล่นพลุอยากใหเ้ลิกเล่น มันอันตรายสรา้ง

ความเดือดรอ้นใหค้นอื่น ขณะท่ีบา้นของสองพ่ีนอ้งน า้ใจ

งาม ซึ่งห่างจากบา้นยายประมาณ 200 เมตร ระหว่างทาง

บนสะพานไดพ้บกบัถงัขยะจ านวนหลายถงัแตม่ีอยู่ 1 ถงัท่ี

มีพลุจุดแลว้ประมาณ 6 อนั ถูกทิง้อยู่ในถังขยะท่ีห่างจาก

บา้นยายประมาณ 50 เมตรเท่านัน้ บถามนายอทุยั มกัรุน

ทา อายุ 34 ปีและนายอุเทน มักรุนทา อายุ 30 ปี สองพ่ี

น้องท่ีได้เข้าไปช่วยเหลือยายกับลูกพิการ เล่าว่า ตอน

ประมาณ 00.30 น.ของวันท่ี 1 ม.ค. 64 ท่ีผ่านมาตนได้

นั่งเล่นอยู่หนา้บา้นมีคนรอ้งตะโกนว่าไฟไหม ้ตนก็รีบว่ิงไป

ดแูลว้ถ่ายคลิปไปดว้ย พอไปถึงบา้นหลงัดงักล่าว ตนก็จ า

ได้ว่ามีเพียงคนแก่และคนพิการอาศัยอยู่  จึงรีบเข้าไป 

ช่วยเหลือ ทั้ง 2 คนออกมา อยากฝากถึงคนท่ีเล่นพลุให้

เลิกเลน่ เพราะเวลาเกิดเหตมุนัไมใ่ช่เรื่องสนกุ ซึง่รูส้กึดีใจที่

ได้ช่วยยายกับลูกได้ส  าเร็จปลอดภัย(news.ch7.com 2 

ม.ค.64) 

 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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"ยายเพช็ร"วัย 93 รัฐ ต่อบัตรคนพกิารให้ 
 ได้เงนิประทังชีวิต 

"ยายเพ็ชร” วัย 93 

ปี  โ อ ด จ ะ อ ยู่

อย่างไร? เคยมีบตัร

คนพิการมา 8 ปี  

พอบตัรหมดอายุจะ

ถกูตดัสิทธิ ห่วงเป็นภาระลกูหลานจะเดือดรอ้น โชคดี พม.

เข้าช่วยเหลือต่อบัตรให้ คนจนก็คือคนจน ย่ิงคนจนท่ีมี

ความพิการและอยู่ในวยัชราย่ิงน่าสงสาร เมื่อมีสวสัดิการ

ของรฐัใหค้วามช่วยเหลือ 800-1,000 บาท ก็ยงัพอบรรเทา

ความเดือดรอ้นแบ่งเบาภาระใหก้บัลกูหลานได ้อย่างเช่น

ชีวิตของ ยายเพ็ชร วัย 93 ปี หรือ น.ส.เพ็ชร คิดถูก ท่ี

เกือบจะไม่ไดต้่ออายุบตัรคนพิการทัง้ท่ีไดส้ิทธิมานานกว่า 

8 ปี จนตอ้งออกมาเรียกรอ้งขอความเป็นธรรม “ยายเพ็ชร” 

หญิงชราเป็นชาวจ.บุรีรมัยม์าตัง้แต่เกิด เมื่อแก่เฒ่าหูตาก็

ฝ้าฟาง เดินแทบไม่ไหว อาศยัฝากชีวิตไวก้บัหลานสาวคือ 

“สทุร” หรือ น.ส.สทุร พรอ้มพูน อายุ 47 ปี และครอบครวั

ของสุทร ซึ่งอยู่รวมกันในบ้านหลังเล็กๆ เลขท่ี 20 บ้าน

หนองพลวง หมู ่10 ต.โกรกแกว้ อ.โนนสวุรรณ สภาพฐานะ

ยากจน โดย “สุทร” กับสามีและลูกๆ มีอาชีพท านาพอได้

เลีย้งปากทอ้ง ดว้ยความกตญัญสูทุรจึงไดใ้หก้ารดแูลยาย

เพ็ชรยามชรามานานกวา่ 15 ปีแลว้ หลงัสามีของยายเพ็ชร

เสียชีวิต ซึ่งสองตายายไม่มีลูกดว้ยกัน ยายเพ็ชรจึงตอ้งมี

ชีวิตอยู่เพียงล าพงั โชคดีท่ีหลานสาวคนนีเ้อือ้อาทรรบัยาย

เพ็ชรมาอยู่ดว้ย ตัง้แตปี่ 2555 ช่วงนัน้ยายเพ็ชร อาย ุ85 ปี 

หลานสาวไดพ้าไปขึน้ทะเบียนคนพิการ เมื่อแพทยต์รวจ

ร่างกายระบุว่า เป็นคนพิการทางสายตา ตัง้แต่นัน้ก็ไดร้บั

เบีย้คนพิการรวมกบัเบีย้คนชรามาตลอดจนถงึปัจจบุนัเป็น

เวลา 8 ปี รวมกันเป็นเงิน 1,800 บาท ต่อเดือน ซึ่งยาย

เพ็ชรก็จะใหเ้งินหลานสาวไวใ้ชจ้่ายดูแลตนเอง เพราะไม่

อยากใหล้กูหลานตอ้งล าบาก กระทั่งวนัท่ี 24 พ.ย. 2563 

บตัรคนพิการของยายเพ็ชรไดห้มดอายุลง สทุร หลานสาว 

และเพ่ือนบ้านได้พายายเพ็ชรไปตรวจร่างกายตาม

ระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์(พม.) ทุกคนตกใจกนัมาก เมื่อแพทยท่ี์ท าการ

ตรวจบอกว่ายายเพ็ชร ไม่ไดพิ้การทางสายตา!! และไม่

สามารถออกบัตรคนพิการให้ได ้ท่ามกลางความงุนงง

สงสยัเป็นไปไดอ้ย่างไร? ทัง้ท่ียายเพ็ชรมีบัตรผูพิ้การทาง

สายตามา 8 ปีแลว้ ต่อมา สทุร หลานสาว และเพ่ือนบา้น

ต่างเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับยายเพ็ชร จึงได้ร ้องเรียน

ผู้สื่ อข่าวตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว เมื่อยายเพ็ชรเห็น

ผูส้ื่อข่าวมาท่ีบา้น ถงึกบัยกมือไหว ้“ช่วยยายดว้ยๆ” “ยาย

อยากไดส้ิทธิคนพิการคืน เบีย้คนพิการเป็นรายได้ทาง

เดียวของยาย ถา้ขาดตรงนีไ้ป หลานสาวท่ีเลีย้งดกู็จะตอ้ง

เดือดรอ้น ยายไปตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาลแลว้ หมอ

บอกว่า ยายไม่ไดพิ้การ ทัง้ท่ียายมีบตัรคนพิการมานาน 8 

ปีแล้ว” ยายเพ็ชร พูดน ้าเสียงสั่นเครือ  “สุทร” เล่าว่า 

หลงัจากยายไดร้บัเบีย้คนพิการมาตัง้แต่ปี 2555 ทุกอย่าง

เริ่มดีขึน้เน่ืองจากตนเองมีอาชีพเพียงการท านาปีละครัง้ 

ตนไมส่ามารถออกไปรบัจา้งไดเ้พราะตอ้งมีหนา้ท่ีดแูลยาย 

สว่นตวัไมเ่ขา้ใจในระบบท่ียายไมม่ีสิทธิตอ่บตัรคนพิการได ้

“โชคดีล่าสุดเทศบาลยังไม่เรียกเงินท่ีเข้าบัญชียายมา 

1,000 บาท เพ่ือรอใหย้ายติดต่อขอตรวจร่างกายดา้นการ

เคลื่อนไหวเพ่ือให้หมอรับรองอีกครั้ง จึงอยากจะขอ

ความเห็นใจผูเ้ก่ียวข้องเพราะเงินจ านวนท่ียายจะไดร้ับ

เดือนละ 1,800 บาท มีความส าคญัตอ่ครอบครวัเป็นอย่าง

มาก” ดา้น นายแสวง สัตย์รัมย์ อายุ 50 ปี ผู้พิการทาง
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เคลื่อนไหว คนในหมู่บา้นเดียวกนั ซึ่งเป็นผูเ้ดินเรื่องใหก้บั

ยายเพ็ชร เลา่วา่ ไดพ้ายายไปพบเจา้หนา้ท่ี พม. เพ่ือขอต่อ

บตัรคนพิการท่ีหมดอายุแลว้ โดยเจา้หนา้ท่ี พม.แจง้ว่า ให้

ไปตรวจร่างกายกับแพทย์ผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี

โรงพยาบาล เพ่ือเอาใบรบัรองแพทยม์าต่อบัตรคนพิการ

ตามขั้นตอน  ตนจึงพาไปตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาล

นางรอง จ.บุรีรมัย ์ปรากฏว่าแพทยไ์ดชี้ว้่า “สายตายายท่ี

พร่ามัว เกิดจากการชราภาพ เป็นไปตามอายุไข ” ไม่

สามารถรบัรองใหเ้ป็นคนพิการได ้ส่วนตวัก็งง เพราะยาย

พิการสายตามาตัง้แต่การตรวจพบครัง้แรกเมื่อ 8 ปีก่อน 

อยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือคืนสิทธิใหย้ายได้

บัตรคนพิการเหมือนเดิม ต่อมา นายแพทยน์พดล พิษณุ

วงษ ์รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลนางรอง ไดท้ราบเรื่องจึง

ไดส้อบถามแพทยผ์ูต้รวจทราบว่าไดต้รวจไปตามอาการ 

วิเคราะหไ์ปตามจริง ไม่ไดม้ีการกลั่นแกลง้แต่อย่างใด ซึ่ง

คาดว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเรื่องกฎระเบียบท่ี

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหนา้นี ้โดย นายแพทย์

นพดล ไดน้ัดหมายใหญ้าติพายายเพ็ชรไปตรวจร่างกาย

อย่างละเอียดอีกครัง้ หลงัการตรวจร่างกายเรียบรอ้ยทาง

โรงพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ระบุ ยายเพ็ชร เป็นผู้

พิการทางการเคลื่อนไหว จากนัน้ส  านกังานพฒันาสงัคมฯ 

บุรีรัมย ์ไดท้  าบัตรคนพิการให้ยายเรียบรอ้ย พรอ้มมอบ

ใหก้บั “สทุร” หลานสาวซึง่เป็นตวัแทนยายเพ็ชรมารบั  เม่ือ

สทุรเห็นบตัรคนพิการใบใหม่ของยายเพ็ชรก็ดีใจมาก ระบุ

ว่า “ดีใจท่ียายไดค้ืนสิทธิ เช่ือว่าสภาพจิตใจยายก็จะดีขึน้ 

หลังนอนไม่หลับมาหลายวันเพราะความกังวล” นางปิย

นาฏ เสง่ียมศักดิ์  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ

หวัหนา้กลุม่นโยบายและวิชาการ ส  านกังานพฒันาสงัคมฯ 

บรุีรมัย ์กล่าววา่ ยายเพ็ชร ถือเป็นกลุม่แรกท่ีไดร้บับตัรคน

พิการ ซึ่งครัง้นัน้ใชวิ้ธีตรวจโดยแพทยท์ั่วไป เมื่อพบความ

ผิดปกติก็จะรับรองให้เ ป็นคนพิการทันที  แต่ต่อมา

กระทรวงฯ ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนระเบียบขึน้ผูท่ี้จะตรวจและ

ออกใบรับรองเป็นคนพิการจะตอ้งเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง 

เมื่อบัตรหมดอายุจะตอ้งท าการตรวจใหม่ตามขั้นตอน 

"กรณีนีห้มอไม่ไดท้  าผิดขัน้ตอนเพราะเป็นหมอเฉพาะทาง 

จะตอ้งวินิจฉัยตรงกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม กรณี

คณุยายเพ็ชร หมอไดเ้ปลี่ยนจากพิการทางสายตา มาเป็น

พิการทางการเคลื่อนไหวจึงสามารถออกบัตรใหไ้ด"้  หลัง

ท าเรื่องเรียบรอ้ย “ยายเพ็ชร” ไดเ้ห็นบัตรคนพิการของ

ตวัเองอีกครัง้ นั่งยิม้นอ้ยยิม้ใหญ่ เพราะรูว้่าไดร้บัสิทธิเบีย้

คนพิการกลบัคืน หลานๆ จะไดม้ีเงินมาเลีย้งยายจะไดไ้ม่

ตอ้งล าบาก คนแก่ท่ีเหมือนไมใ้กลฝ่ั้งไมอ่ยากเป็นภาระ ขอ

ไดน้ั่งมองดหูลานๆ เติบโตหากินอยู่ไดไ้ม่ล  าบากก็พอแลว้

(เดลินิวสอ์อนไลน ์3 ม.ค.64) 
 

เอสซี แอสเสทฯยกระดับการจ้างงาน 
คนพกิารทางการมองเห็น 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์

ป อ เ ร ชั่ น  จ า กั ด 

(มหาชน)  โดยนายดิ เ รก 

ต ย า คี  Head of Living 

Solutions ร่วมงานประชุม “เชิงปฎิบัติการเตรียมความ

พร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ ”  จัดโดยกรม

ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่ นคงของมนุษย์ พรัอมกับภาคี เครือข่าย 

นอกจากนี้ยังร่วมเ ป็นวิทยากรในหัวข้อ  Achieving 

Impossible Together เพ่ือส่งเสริมทกัษะดิจิทลั ยกระดบั

การท างานงานของผู้พิการในการจัดเตรียมข้อมูล
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ปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) และพรอ้มท างานในต าแหน่ง AI 

Trainerโดย SC ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทางการ

มองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ NLP ซึ่งเป็น 1 ใน 

AI ของ RueJai Home OS ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด ์

คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัก่อน(mgronline.com 

5 ม.ค.64) 
 

กคช.-พม.มอบของขวัญปีใหม่ 2564“ 
บ้านเคหะสุขประชา”บ้านเช่า 

 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์จัด

งานแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.” 

เพ่ือเปิดตวัของขวญัปีใหม่ 2564 ท่ีจะมอบความสขุใหก้ับ

กลุม่เป้าหมาย ตัง้แต่เดก็ เยาวชน สตรี ผูส้งูอาย ุผูพิ้การ ผู้

มีรายไดน้อ้ย ผูย้ากไร ้และผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม โดย

มี นายจุติ ไกรฤกษ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(รมว.พม.) เป็นประธาน

การแถลงข่าว พรอ้มดว้ย นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผูว้่าการ 

การเคหะแห่งชาติ และผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและ

เยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการ

ผูสู้งอายุ สถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน(องคก์ารมหาชน) 

ก รมพัฒนาสัง คมและสวัสดิ ก าร  และส านัก งาน

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

เขา้ร่วมการแถลงข่าว ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2 กระทรวง พม. 

สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กล่าวว่า “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.” เป็น

การมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 เพ่ือส่งความสุขให้กับ

กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยไดค้ดัเลือกกิจกรรมส าคญั

ตามภารกิจกระทรวง พม. ประกอบดว้ย ของขวญัชิน้ท่ี 1 

คือ การพฒันาท่ีอยู่อาศยั ไดแ้ก่ โครงการบา้นเช่าส  าหรบัผู้

มีรายไดน้อ้ย “บา้นเคหะสขุประชา” จ านวน 20,000 หน่วย 

ของขวญัชิน้ท่ี 2 คือ 1300 ทั่วไทย สายดว่น พม. “สายดว่น

สงัคม สรา้งความอุ่นใจ อยู่ใกลป้ระชาชน” ของขวญัชิน้ท่ี 

3 คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

ของขวญัชิน้ท่ี 4 คือ พม. สรา้งอาชีพครอบครวัเลีย้งเดี่ยว 

จ านวน 1,000 ราย ของขวญัชิน้ท่ี 5 คือ รายการโทรทัศน ์

ส  าหรับผูสู้งอายุ และคนพิการ ของขวัญชิน้ท่ี 6 คือ ร่วม

สานพลัง  มอบของขวัญแก่น้อง  จ านวน 6,464 ชิ ้น 

ของขวญัชิน้ท่ี 7 คือ ปรบัปรุง/ซ่อมแซมบา้น ส าหรบักลุ่ม

เปราะบางและผู้สูงอายุ  จ านวน 25,064 หลัง  และ

ของขวัญชิน้ท่ี 8 คือ จัดบริการ “จิตอาสา” เพ่ืออ านวย

ความสะดวกบริการรถเข็นวีลแชรใ์ห้แก่กลุ่มคนพิการท่ี

ตอ้งการความช่วยเหลือระหวา่งการเดินทางกลบัภมูิล  าเนา

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดา้น นายทวีพงษ์ วิชยัดิษฐ ผูว้่าการ

การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังและ

ความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติร่วมมอบ

ความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายไดน้้อยไดม้ีท่ีอยู่อาศัย

ฉลองปีใหม่ 2564 กบัของขวญัชิน้ท่ี 1 คือ โครงการ “บา้น

เคหะสขุประชา” จดัสรา้งบา้นเช่าราคาถูก เพ่ือสรา้งความ

มั่นคงดา้นท่ีอยู่อาศยัส าหรบัผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ขา้ราชการ

ชัน้ผูน้อ้ย ขา้ราชการเกษียณอายุ และประชาชนท่ีมีรายได้



๘ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

นอ้ย จ านวน 20,000 หน่วย โดยเฉพาะผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) ท่ีตกงาน มีรายไดล้ดนอ้ยลง ไมม่ีท่ี

อยู่อาศัย สามารถเช่าบ้านส าหรับพักอาศัยได้ในราคา

ประหยัด รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพ 

พรอ้มเริ่มตน้วิถีชีวิต New Normal โดยมีแนวคิดการจดัท า

โครงการคือ 1) การสร้างบ้านเช่ามาตรฐานสูงราคา

ประหยัด 2) การดูแลชุมชนท่ีดีมีมาตรฐาน เพ่ือให้ผู ้อยู่

อาศัยมีคุณภาพชี วิต ท่ีดีขึ ้น  3) การยกระดับรายได้

ครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยดว้ยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

อย่างครบวงจร เพ่ือใหผู้อ้ยู่อาศยัมีบา้น มีอาชีพ มีรายได ้

มีความสุข โดยการจัดสรรประโยชนใ์นรูปแบบเศรษฐกิจ

สขุประชา เช่น เกษตรกรรม ปศุสตัว ์ตลาด อุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง   ซึ่งขึ ้นอยู่กับความ

เหมาะสมและศกัยภาพของพืน้ท่ี ทัง้นี ้การเคหะแห่งชาติ

ไดก้ าหนดอตัราค่าเช่าหลงัละ 999 - 3,000 บาท ต่อเดือน 

ขึน้อยู่กบัรูปแบบบา้นและเฟอรนิ์เจอร ์ประกอบดว้ย แบบ 

(X) studio เป็นบา้นส าหรับผูสู้งอายุ/คนพิการ แบบ (A) 

studio เป็นบ้านส าหรับผู้อาศัยอยู่ล  าพัง แบบ (B) One 

Bed room เป็นบา้นส าหรับผูอ้าศัยอยู่ไม่เกิน 2 คน และ

แบบ (C) Two Bed room เป็นบา้นส าหรบัผูอ้าศยัอยู่ 2 - 4 

คน ซึ่งจะจัดสรา้งโครงการ“บา้นเคหะสุขประชา” ในทุก

ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยพิจารณาตามความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี ้ยงัไดร้บัการออกแบบจดัวางผงั

โค ร งกา ร ให้ส ามา รถ ใ ช้ พื ้น ท่ี ไ ด้ป ร ะ โย ชน์สู ง สุ ด 

ประกอบดว้ย พืน้ท่ีเพ่ือการอยู่อาศัย 30 - 35 % พื ้นท่ีสี

เขียว 10 - 15 % ท่ีจอดรถ 5 - 10 % และพืน้ท่ีเหลือ ส  าหรบั

พืน้ท่ีสรา้งอาชีพเศรษฐกิจสุขประชา  ผู้ว่าการการเคหะ

แห่งชาติ กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเคหะแห่งชาติยังไดร้่วม

มอบของขวญัปีใหม่ คือ ปรับปรุง/ซ่อมแซมบา้น ส าหรับ

กลุ่มเปราะบาง จ านวน 25,064 หลงั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ คน

พิการ ผูม้ีรายไดน้อ้ย และผูด้อ้ยโอกาส ในวงเงิน 20,000 - 

40,000 บาทต่อหลงั (ตามระเบียบหลักเกณฑข์องแต่ละ

หน่วยงาน) โดยร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) จ านวน 15,000 หลัง กรมกิจการ

ผู้สูงอายุ จ านวน 4,000 หลัง กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 4,000 หลัง กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ จ านวน 2,000 หลัง และการเคหะ

แห่งชาติ จ านวน 64 หลัง (ด าเนินการภายใต้โครงการ

ปรบัปรุงท่ีอยู่อาศยัส าหรบัผูสู้งอายุซึ่งเป็นผูม้ีรายไดน้อ้ย

แ ล ะ ผู้ ย า ก ไ ร้ ข อ ง ก า ร เ ค ห ะ แ ห่ ง ช า ติ อี ก ด้ ว ย

(siamturakij.com 4 ม.ค.64) 
 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล 

 5 มกราคม 2564 

นายชรนัตย์ุทธ ์บุญ

ยง รองผูอ้  านวยการ

ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ น าคณะครู ต้อนรับคณะครู

ทีมงานการจัดท าแผนการศึกษาเช่ือมโยงส าหรบัผูพิ้การ 

จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล เขา้ประสานขอ้มูลการจัดท า

แผนการศึกษาเช่ือมโยงส าหรับผูพิ้การ เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูก้ารจัดการศึกษาส าหรับผูพิ้การของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และภารกิจงานมลูนิธิ

คณุพุ่ม ณ หอ้งประชุมวิชาการ วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่

(chiangmainews.co.th 6 ม.ค.64) 
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กาญจนบุรีเล่ือนคัดกีฬาชาตเิดอืน 
ก.พ.ห่วงท าโควิด-19 เเพร่หนัก 

นายจีระเกียรติ ภูมิ

สวัสดิ์ ผู ้ว่าราชการ

จังหวัดกาญจนบุรี  

ล ง น า มป ร ะ ก า ศ

ค าสั่งด่วนท่ีสุด เมื่อ 

5 ม.ค.63 เรื่อง เลื่อนการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 

เเละการเเข่งขันกีฬาคนพิการเเห่งชาติ ครั้งท่ี 37 รอบ

คดัเลือกนกักีฬาระดบัตวัเเทนภาค 2 จ.กาญจนบรุี จะเป็น

เจ้าภาพจัดการเเข่งขันในช่วงเดือนก.พ. ออกไปเป็นท่ี

เรียบร้อยเเล้ว เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีก าลัง

กลับมาระบาดอย่างหนักในระลอกใหม่ ทั้งนีใ้นประกาศ

ระบุว่า เน่ืองจากการเเพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ใน

จังหวัดสมุทรสาคร ท าให้มีผู ้ติดเชื ้อเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนีย้ังมีการเเพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆอย่าง

รวดเร็ว โดยมีพื ้นท่ีเสี่ยงเเละพื้นท่ีควบคุมสูงสุดหลาย

จงัหวดั ประกอบกับการเเข่งขนัรายการดงักล่าว เป็นการ

เเข่ งขันในระดับภาค 2 มี  15 จังหวัด ประกอบด้วย 

สพุรรณบุรี, สิงหบ์ุรี, ลพบุรี, สระบุรี, อทุยัธานีม, อ่างทอง, 

นครปฐม, เพชรบุรี, ราชบุรี, ชัยนาท,  ประจวบคีรีขันธ์, 

นครสวรรค,์ พระนครศรีอยุธยา เเละ กาญจนบรุี เเละคาด

ว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมนับ 4,748 คน  จากสถานการณ์

ดงักล่าว ท าใหใ้นการเป็นเจา้ภาพกีฬาเเห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 

"กาญจนบุรีเกมส"์ ระหว่าง 1-10 ก.พ. 64 เเละกีฬาคน

พิการเเห่งชาติ ครัง้ท่ี 37 "เมืองกาญจนเ์กมส"์ ซึ่งจะมีขึน้ 

15-19 ก.พ.64  รอบคดัเลือกนักกีฬาตวัเเทนระดบัภาค 2 

จ.กาญจนบุรี เเละตัวเเทนในสังกัดกกท.ภาค 2 อีก 11 

จงัหวดั ท่ีจะเดินทางมาเขา้รว่ม อาจเกิดความเสี่ยงท่ีจะท า

ใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพ่ิมขึน้  จ.กาญจนบุรี 

จึงขอเลื่อนการเเข่งขันมหกรรมกีฬาทัง้ 2 รายการในรอบ

คดัเลือกระดบัภาค 2 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณจ์ะ

กลบัเขา้สูส่ภาวะปกติ(siamsport.co.th 5 ม.ค.64) 
 

เปิดใจ หนุ่มวินฯ หัวใจหล่อ ขอรับ-ส่ง  
คนพกิาร คนท้อง พระ คนเร่ร่อน ฟรีตลอดชีวิต 

จากกรณีท่ีมีหนุ่มวินมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง ใชเ้ฟซบุ๊กส่วนตวั

ช่ือว่า  "เดช  พัทยาใต้"  โพสต์ภาพ และข้อความลง

กลุ่ม "พทัยาทอลค์" ระบุว่า "เรียกใชไ้ดน้ะครบั ราคาเบาๆ 

ยกเวน้ คนพิการ +คนทอ้ง+พระ+ คนเร่ร่อน ขึน้ฟรีตลอด

ชีวิตครับ"  ท าใหโ้พสตด์งักล่าวมีคนเขา้มาถูกใจ และช่ืน

ชมเป็นจ านวนมาก  ล่าสุดเมื่อเวลา 19.00 น. วันท่ี 5 

มกราคม 2564 ผูส้ื่อข่าวเดินทางไปท่ีวินมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง 

ทางเบ่ียงแยกบิ๊กซี พทัยาใต ้อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี พบ นาย

เผด็จ เฉลาหอม อายุ 36 ปี คนขับวินมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง 

เบอร์ 11 ผู้โพสต์ ได้เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนจังหวัด

อุตรดิตถ์ แต่ไดม้าอาศัยอยู่เมืองพัทยา 11 ปีแล้ว และ

ได้มาขับวินมอเตอรไ์ซคร์ับจ้างท่ีวินนี ้มา 7 ปี และท่ีได้

โพสตข์อ้ความลงไปแบบนัน้ เพราะในช่วงนีเ้มืองพทัยาได้

พบกบัปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 จึงได้

คิดอยากช่วยคนพทัยาโดยให ้คนพิการ, คนทอ้ง, พระ, คน

เร่ร่อน ขึน้ฟรีตลอดชีวิต และบุคคลปกติจะคิดราคาเพียง 

30 บาท ทั่วเมืองพัทยา เพ่ือเป็นการส่งความสุขใหท้ั่วถึง 

http://www.sanook.com/news/7737290/
https://www.sanook.com/travel/934029/
https://www.sanook.com/travel/934029/
https://www.sanook.com/news/
https://www.sanook.com/covid-19/


๑๐ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

ซึง่หลงัโพสตไ์ปก็มีคนเขา้มาช่ืนชมใหก้ าลงัใจ ท าใหต้นเอง

มีก าลงัใจท่ีจะท าความดีแบบนีต้อ่ไป หนุ่มวินน า้ใจงาม ยงั

บอกอีกว่า ถึงแมว้่าจะมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรสัโควิด-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจตกต ่า แตจิ่ตใจผมไมต่  ่าตาม

ไปดว้ย และอยากใหค้นพทัยาสูไ้ปดว้ยกนั อยากใหทุ้กคน

ไดร้ับความสุขในช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรสัโควิด-19 ในครัง้นี ้ส่วน คนพิการ, คนทอ้ง, พระ, คน

เร่ร่อน สามารถโทรศพัทต์ิดต่อไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ท่ีเบอร ์

0633911982 จ ะ ไ ป รั บ ถึ ง ท่ี  แ ล ะ ส่ ง ถึ ง ท่ี ห ม า ย

(sanook.com 6 ม.ค.64) 
 

โครงการชาวนาน้อย ต.สันผีเสือ้ น าผลผลิต
ช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพกิารและผู้ด้อยโอกาส 

ทางคณะสงฆ์

ต าบลสันผีเสือ้

ร่ ว ม กั บ

เทศบาลต าบล

สัน ผี เ สื ้อ  น า

โดยนายลักษ์  

บุญชละ นายกเทศมนตรีต  าบลสนัผีเสือ้ พรอ้มดว้ยคณะ

ผูบ้ริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล หวัหนา้ส่วน

ราชการ และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ไดด้  าเนินโครงการชาวนา

นอ้ย โดยมีกิจกรรมปลูกขา้ว โดยนักเรียน พนักงาน และ

กลุ่มพลังมวลชนในพื้นท่ี เมื่อปลูกข้าวเสร็จได้ผลผลิต

จ านวนหนึ่ ง  จึ ง ได้น าผลผลิต  ช่ วย เหลือผู้สู งอายุ  

ผูด้อ้ยโอกาส ผูพิ้การ และผูป่้วยติดเตียง ในเขตพืน้ท่ีต าบล

สั น ผี เ สื ้ อ  เ พ่ื อ บ ร ร เ ท า ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น

(chiangmainews.co.th 7 ม.ค.64) 
 

กระทรวง พม. เปิดโครงการ “UD  
จิตอาสาเพือ่คนพกิารฯ” 

 

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ “UD จิตอาสาเพ่ือคนพิการในระบบขนส่ง” ซึ่ง

เป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง 

พม. ให้แก่คนพิการ โดยจัดบริการ  “จิตอาสา” อ านวย

ความสะดวกแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชน ท่ี

ตอ้งการความช่วยเหลือระหวา่งการเดินทางกลบัภมูิล  าเนา

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมหลัก คือ อบรมใหค้วามรู ้

ให้กับ จิตอาสา หรื อ อพม.เ ช่ียวชาญด้านคนพิการ 

จ านวน  300 คน และจัดเวรผลัดลงพื้นท่ีอ านวยความ

สะดวกและให้บริการช่วยเหลือ ดูแล ประชาชนทุก

กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่ คนพิการ เดก็ และผูส้งูอายใุหเ้ท่ียวปี

ใหม่  สบายใจ  ปลอดภัย  โ ดย ให้บ ริ ก า ร ร ะหว่ า ง

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 ถงึ 3 มกราคม 2564 รวม 6 วนั ณ 

สถานี รถไฟหัวล า โพง  สถานีขนส่ งผู้ โดยสารหมอ

ชิ ต  (จ ตุ จั ก ร )  แ ล ะ ส ถ า นี ข น ส่ ง ผู้ โ ด ย ส า ร  (เ อ ก

มัย )  แบ่ ง เ ป็น  3 ผลัด  คื อ  ผลัด ท่ี  1 เ วลา  05.00 – 

11.00 น.  ผลัด ท่ี  2 เวลา  11.00 – 17.00 น.  และ ผลัด

ท่ี  3 เวลา  17.00 – 21.00 น.  นอกจากนี้ จะมีการมอบ

หน้ากากอนามัย การด์เบอรฉ์ุกเฉิน พรอ้มให้บริการคน

https://www.sanook.com/covid-19/


๑๑ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

พิการทัง้ 3 สถานีขนส่งดว้ย เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19(matichon.co.th 6 ม.ค.64) 
 

ปรับปรุงอีกทางเท้า กทม. 4 ถนนเกาะ
รัตนโกสินทร-์ใช้หลักอารยสถาปัตย ์

 

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.ส านักการโยธา (สนย .) กทม. 

เปิดเผยว่า ในปี 2564 กทม. มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบเกาะรตันโกสินทร ์น ารอ่ง 4 เสน้ทาง จาก 30 เสน้ทาง 

ไดแ้ก่ ถนนพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย ์ถนนเจา้ฟ้า และ

ถนนจักรพงษ์ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการออกแบบ โดยศูนย์

ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมออกแบบทางเทา้

รูปแบบใหม่ ซึ่ง สนย.มีงบประมาณพร้อมด าเนินการ 

หลงัจากออกแบบเสร็จแลว้จะตัง้งบประมาณ คาดว่าจะ

เริ่มด าเนินการไดต้น้ปี 2564 โดยท่ีผ่านมา ส านกัการโยธา

ไดเ้คยออกแบบทางเท้าโฉมใหม่ให้มีสตรีตเฟอรนิ์เจอร์

เป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย ์(Universal Design) โดย

ตอบโจทยก์ารใชง้านของคนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคน

ทั่วไป เดก็ ผูใ้หญ่ คนชรา รวมถงึผูพิ้การ ใหส้ามารถใชง้าน

ไดส้ะดวกปลอดภัยดว้ยตัวเอง ส  าหรับแบบใหม่อาจจะ

ตอ้งใชง้บประมาณเพ่ิม หากไดร้บังบ สนย.เริ่มด าเนินการ

ไดท้นัที ส าหรบั 30 เสน้ทางบริเวณเกาะรตันโกสินทร ์ไดแ้ก่ 

1.ถนนพระอาทิตย ์2.ถนนพระสุเมรุ 3.ถนนจักรพงษ์ 4.

ถนนราชินี 5.ถนนราชด าเนินกลาง 6.ถนนราชด าเนินใน 7.

ถนนบวรนิเวศ 8.ถนนตะนาว 9.ถนนดินสอ 10.ถนน

พระจันทร ์11.ถนนหน้าพระธาตุ 12.ถนนหลักเมือง 13.

ถนนแพรง่นารา 14.ถนนส าราญราษฎร ์15.ถนนบ ารุงเมือง 

16.ถนนสราญรมย ์17.ถนนราชบพิธ 18.ถนนมหาราช 19.

ถนนท้ายวัง 20.ถนนเจริญกรุง 21.ถนนเชตุพน 22.ถนน

เฟ่ืองนคร 23.ถนนบ้านหมอ้ 24.ถนนตีทอง 25.ถนนตรี

เพชร 26.ถนนจักรเพชร 27.ถนนสนามไชย 28.ถนนมหา

ไชย 29.ซอยเศรษฐการ และ 30.ทางเดินเลียบคลองโอ่ง

อา่ง.(ไทยรฐัออนไลน ์7 ม.ค.64) 
 

ไทยประกันชีวิต มอบเงนิผ่าตัดเดก็โรคหัวใจ
พกิารแต่ก าเนิด 

นายไชย ไชยวรรณ 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บ ริ ห า ร แ ล ะ

กรรมการผูจ้ัดการ

ใหญ่ บริษัท ไทย

ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการ

มลูนิธิหนึ่งคนให ้หลายคนรบั มอบเงินบริจาคจากโครงการ

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพ่ือชีวิตใหม่หัวใจเด็ก จ านวน 

1,000,000 บาท  แก่  พญ.สุร างคณา เตชะไพฑู รย์  

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเดก็สมิติเวช และประธานกองทุน

สมิติเวชเพ่ือชีวิตใหม่ โดยตัง้แตปี่ 2560 ถงึปัจจบุนั บริษัท

ฯ มอบเงินแลว้รวมทัง้สิน้ 8,200,000 บาท เพ่ือสนับสนุน

เป็นค่าใชจ้่ายในการผ่าตดัเด็กโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิดท่ี

ขาดแคลนทุนทรพัย ์ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

(mgronline.com 7 ม.ค.64) 



๑๒ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

พษิโควิดซัดรายได้หด วอนช่วยชายพกิารเมืองชล
ทีอุ่ทศิตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

 

นายวรากุล ภัคธัญญานนท ์ชายพิการจิตอาสาวยั 41 ปี 

อดีตพนกังาน กฟภ.ชลบุรี โดนไฟช็อตจนต้องพิการทัง้มือ

ซา้ยและขาทัง้สองขา้ง กล่าวว่า ช่วงแรกเกิดความทอ้แท้

จนคิดจะฆ่าตัวตาย แต่ด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการ

ท างานจิตอาสาเพ่ือผูอ้ื่นโดยไม่ย่อทอ้ จึงยึดเป็นหลักใน

การใช้ชีวิตเรื่อยมาดว้ยการรวมกลุ่มจัดท าเว็ปไซต ์เป็น

ช่องทางการติดต่อสื่ อสารให้ทางวัดและผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์ ป้ายกิจกรรม และไวนิล ใหว้ัดต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศไทยและต่างประเทศรวมแลว้ 848 วดัไทย โดยไม่

คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งท ามาแล้วเป็นเวลาร่วม 6-7 ปี จนได้

รางวัลในการท าเพ่ือสาธารณกุศลมาแลว้มากมาย  ทั้งนี ้

หลังจาก รู ้จักองค์กรสื่ อสารด้านการขยะ Rubbish 

Communication ก็ได้รับงานประจ าเป็นงานกราฟฟิก

ดีไซน ์และงานเอกสารต่าง ๆ ตามความสามารถ เมื่อเวน้

ว่างจากงานองคก์รฯ ก็จะมาท าเว็ปไซตใ์หว้ัดต่าง ๆ ซึ่ง

พอจะมีรายไดจ้ากการรบัลกูคา้ทั่วไปท่ีไม่ใช่วดัอยู่บา้ง แต่

รายได้หลักก็มาจากองค์กรต่างๆ ซึ่งไม่เพียงพอนัก 

นอกเหนือจากการช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ทั้ง

การจัดท าอุปกรณ์ขาเทียม ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง

และมารดาซึ่งขณะนีก้  าลงัป่วยเป็นมะเร็ง เน่ืองจากไดร้บั

ผลกระทบโควิด-19 ท าใหร้ายไดน้อกเหนืองานขององคก์ร

หายไป ไม่มีการว่าจ้าง มีรายได้ทางเดียวคือจากทาง

องค์กรฯ เท่านั้น  ซึ่งก็ ไม่ เพียงพอ ท าให้ตนเองและ

ครอบครวัเกิดความล าบาก จงึอยากวอนผูใ้จบญุช่วยเหลือ 

ช่วยจ้างงาน เพ่ือสร้างรายได้ ซึ่ง น.ส.สุภาดา วงศ์ซิม้ 

ป ร ะ ธ า น อ ง ค์ก ร สื่ อ ส า ร ด้ า น ก า ร ข ย ะ  Rubbish 

Communication กลา่ววา่ ตลอดกวา่ 3 ปีท่ีผ่านมา องคก์ร

ฯไดด้  าเนินกิจกรรมสาธารณกุศล และช่วยเหลือสงัคมโดย

เนน้หนักไปท่ีเรื่องของสิ่งแวดลอ้ม ไดเ้ห็นความตั้งใจใน

การท างานให้สังคมของนายวรากูลแบบไม่ ได้รับ

ผลตอบแทน จึงย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการให้งาน

ประจ าท ามีรายไดจ้นุเจือครอบครวั นอกจากนีย้งัช่วยเหลือ

ในเรื่องของสวสัดิการอื่นเท่าท่ีจะท าไดต้ามความเหมาะสม 

จึงอยากให้เป็นตัวอย่างส าหรับหน่วยงาน สมาคม หรือ

องคก์รการกุศลอื่น ๆ ในการท่ีจะช่วยยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผูพิ้การที่ท  างานใหส้งัคมมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ดว้ย

การสนับสนุนงานให้กับนายวรากูล เพ่ือจะไดม้ีรายได้

ประจ าเพ่ิมมากขึ ้น นอกเหนือรายได้จากรับบิชคอม 

ส าหรับผู้มี จิตอันเป็นกุศลสามารถบริจาคทุนทรัพย์

ช่วยเหลือเพ่ือใหคุ้ณภาพชีวิตและครอบครวัของนายวรา

กูล ไดท่ี้บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 763 018 264 5 ช่ือ

บัญชี นายวรากุล ภัคธัญญานนท์ หรือติดต่อสอบถาม

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือไดท่ี้เฟซบุ๊ก Varakrun 

Puckkhathanyanon หรือหมายเลขโทรศพัทส์่วนตวั 061-

669 9694(siamrath.co.th 7 ม.ค.64) 

 

 



๑๓ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

สภาฯจ่อเปิด APCD 60 +Plus Bakery  
& Chocolate Café ช่วยคนพกิาร 

สภาฯ เตรียมเปิด

ร้ า น  APCD 60 

+Plus Bakery & 

Chocolate Café 

ช่วยคนพิการ เมื่อวนัท่ี 7 ม.ค. ท่ีรฐัสภา นางพรพิศ เพชร

เจริญ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ใหก้ารตอ้นรับ นาย

พิรุณ ลายสมิต ผูอ้  านวยการบริหารมลูนิธิศนูยพ์ฒันาและ

ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific 

Development Center on Disability หรือ APCD) ในพระ

ราชูปถัมภฯ์ และคณะ เพ่ือแสดงความยินดีในโอกาสเขา้

รบัต าแหน่งเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร พรอ้มทัง้อ  านวย

พรเน่ืองในโอกาสปีใหม ่พ.ศ.2564 โดยนายพิรุณ กล่าวว่า 

รฐัสภาซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบนัหลกัท่ีส  าคญัของประเทศ จึง

ตอ้งมีความเข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับของทุกองคก์รใน

ประเทศ รวมทัง้หารือถึงความเป็นไปไดห้ากรฐัสภาจะช่วย

ส่งเสริมการพัฒนาคนพิการและอนุญาตใหมู้ลนิธิ APCD 

เปิดรา้น APCD ๖๐+Plus Bakery & Chocolate Café ท่ี

รฐัสภา เพ่ือใหบ้ริการสมาชิกรฐัสภาและบคุลากรในวงงาน

รฐัสภา อีกทัง้ยังเป็นการช่วยเหลือใหผู้ท่ี้มีความบกพร่อง

ทางกายไดม้ีโอกาสสรา้งอาชีพ โดยล่าสดุมลูนิธิ APCD ได้

จดัโครงการฝึกอาชีพคนพิการไทยท าขนมปังและต่อมาได้

ขยายกิจกรรมฝึกอาชีพคนพิการท าช็อกโกแลต เพ่ือเป็น

ของขวญัแก่บคุคลส าคญัตา่ง ๆ และท่ีส  าคญัมลูนิธิ APCD 

ไดฝึ้กฝนและสรา้งอาชีพให้กับคนพิการก่อนท่ีจะส่งไป

ท างานประจ ายังสถานท่ีต่าง ๆ โดยต าแหน่งท่ีแต่ละคน

ไดร้บันัน้ก็จะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัความเหมาะสม อาทิ 

ผู้พิการทางการได้ยินสามารถท าขนมได้ หรือผู้พิการ

ทางการเดินสามารถท างานเป็นแคชเชียร ์หรือบางคนอาจ

ท าไดห้ลาย  ซึ่งนางพรพิศ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

กลา่วขอบคณุท่ีใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งงาน 

สรา้งรายได ้ใหแ้ก่คนพิการ และสอดคลอ้งกับนโยบาย

รัฐบาลในด้านสิทธิคนพิการ ให้มีสิทธิและส่วนร่วมใน

สังคม โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ. 2550 โดยการรบัผูพิ้การเขา้มารบัขา้ราชการ 

จ านวน 3 คน ในสังกัดส านักการคลังและงบประมาณ 

ส านกัสารสนเทศ และส านกักฎหมาย นอกจากนี ้ท่ีผ่านมา

ส านักงานฯ ยังได้ท าหนังสือไปยังกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน เพ่ือเชิญชวนให้คนพิการเข้ามาร่วม

ด าเนินการเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าแต่เบื ้องต้นยังไม่

ประสงคท่ี์จะเขา้มารว่มด าเนินการ ทัง้นี ้จะน าเรื่องการขอ

อนุญาตเปิดรา้น APCD 60 +Plus Bakery & Chocolate 

Café ท่ีรฐัสภา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป(newtv.co.th 

8 ม.ค.4) 
 

สาวออทสิตกิ ป.เอก ทุนอียู เตอืน  
ส.ส. หยุดเอาความพกิารมาล้อเลียน 

นั ก เ รี ย น ทุ น 

ปริญญาเอก อียู 

ค น เ ดี ย ว ใ น

ประ เทศไทย  จี ้  

“ส.ส.บางคน” หยุดเอาความพิการมาลอ้เลียน ชีค้นพิการ

ท าอะไรไดม้ากกวา่ท่ีคิด วนัท่ี 10 มกราคม 2564 ผูส้ื่อข่าว

รายงานกรณี ก้อย อรัชพร โภคินภากร  โพสตส์ตอรี่เป็น

ภาพ พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและรมว.

กลาโหม พรอ้มขอ้ความว่า “คนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะ
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คา้ ท่ีอยู่บา้น 14-15 วันเฉยๆ แลว้มีเงินใชห้นะค่า” หลัง 

พล.อ.ประยุทธ ์ใหส้มัภาษณเ์รียกรอ้งใหป้ระชาชนอยู่บา้น 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ต่อมา น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต ์ส.ส.ราชบุรี พรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) โพสต์

ขอ้ความผ่านเฟซบุ๊กตอบโต ้กอ้ย อรชัพร ตอนหนึ่งความ

ว่า “กอ้ย อชัราพร คือ..ใคร ดาราหนา้แบ๊ว หรือออทิสติก 

กนัแน่ จึงไดเ้ล่นเป็นแค่ตวัตลก @ตลกหกฉาก และ เธอ… 

คือ… ใคร… ตกอบัหรือไม่ จึงตอ้งมาโหนพล.อ.ประยุทธ์

ดัง ตามท่ีไดเ้สนอข่าวไปแลว้นั้น ผูใ้ชท้วิตเตอรด์ังกล่าว 

ระบุดว้ยว่า นอกจากนีก้็ไดเ้คยเป็นตวัแทนประเทศไทยไป

งานรบัโนเบลสาขาสนัติภาพ (Nobel Peace Prize) ในปี 

2015 , ฝึกงานท่ี Smithsonian Institution, DC ไดท้นุตัง้แต่

มธัยมปลายจนถึงปัจจุบัน (ไม่ใช่ทุนรฐับาลไทยและไม่มี

ขอ้ผูกมัด) และอื่นๆอีกมากมาย ไม่ไดจ้ะอวดคะ แต่จะ

บอกว่าคนพิการท าไดม้ากกว่าท่ีคณุคิด คนพิการสามารถ

ท าไดม้ากกว่าท่ีใครคิด ถา้เรามีการใหโ้อกาสคนพิการใน

ดา้นการศึกษา เช่นทุนศึกษาต่อต่างประเทศเหมือนคน

ทั่วไป (ทนุเราเป็นทนุรฐับาลและมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ

แบบไม่มีขอ้ผูกมัด) จา้งงานคนพิการมากขึน้และเปลี่ยน

ทัศนคติในตวัคุณ / stereotypes เก่ียวกับคนพิการนะคะ 

ส่วนตัวบอกเลยว่าเป็นคนท่ีมีความโชคดีมาก มีสิทธิ

มากกว่าหลายๆคน เพราะได้รับโอกาสดีๆ (privilege) 

ฉะนัน้ท่ีเราออกมาพดูครัง้นีก้็เป็นการใชส้ิทธิในความโชคดี

ตลอดชีวิตท่ีผ่านมาของเราเพ่ือเรียกรอ้งใหทุ้กคนออกมา

พลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสและเรียกรอ้งสิทธิเพ่ือคนพิการกนั

เหอะ #disabilityinclusion(prachachat.net 10 ม.ค.64) 

 

 

ความพกิาร: "สังคมบอกเราว่าคนทีพ่กิารไม่
สมควรจะเป็นคู่ครองของใคร" 

 

การคบหาดใูจกบัใครสกัคนไม่ใช่เรื่องง่าย แตก่ารออกเดต

กบัคนพิการย่ิงซบัซอ้นกว่าเพราะมีหลายสิ่งท่ีคนในสงัคม

ยงัไม่เขา้ใจและมกัจะไม่พูดถึง ฮนันาหแ์ละเชน เบอรค์อว ์

สามีของเธอซึ่งเป็นคนพิการตอ้งนั่งรถเข็น มกัตอ้งเจอกับ

คนแปลกหนา้ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน ์ท่ีไม่เช่ือว่าทั้ง

สองคบหากนัจริง ๆ โดยคิดว่าฮนันาหเ์ป็นคนมาท าหนา้ท่ี

ดแูลคนพิการมากกวา่ คูร่กัคูนี่บ้อกเลา่ประสบการณเ์รื่องนี ้

ให้ช่อง BBC Three ฟังหลังเพ่ิงเข้าพิธีแต่งงานกันแบบ

เรียบง่ายท่ีบา้น "เธอมีคูร่กัอีกคนที่ไวม้ีเซก็สด์ว้ยหรือเปลา่" 

หรือ "เขารวยใช่ไหม" คือความคิดเห็นท่ีเขาและเธอตอ้งเจอ

เมื่อลงรูปคู่กนัในโซเชียลมีเดีย พวกเขาอาศยัอยู่ในเเมือง

มินนีแอโปลิส ในสหรฐัฯ ฮันนาหแ์ละเชน ซึ่งมีช่องยูทิวบ์

ของตวัเองท่ีพูดถึงประเด็นนี ้เล่าว่าคนในสงัคมยังมีความ

เข้าใจผิด ๆ เรื่องการออกเดตของคนพิการมากแค่ไหน 

"สงัคมบอกเราว่าคนท่ีพิการไม่สมควรท่ีจะเป็นคู่ครองของ

ใคร" ฮนันาหก์ลา่ว "แทบไม่เคยมีภาพเชิงบวกของคนพิการ

หรือการออกเดตของคนพิการในสื่อเลย ดว้ยเหตนุัน้ หลาย

คนคิดว่าคนพิการไม่สามารถมีความสมัพันธท่ี์ดีเย่ียมกับ

ใครได"้ เชน อายุ 28 ปี เป็นโรคกลา้มเนือ้อ่อนแรงจากไข

สันหลังเสื่อม (Spinal Muscular Atrophy) ซึ่งท าให้เขา

ตอ้งนั่งรถเข็นมาตัง้แต่อาย ุ2 ขวบ เขาบอกวา่เม่ือไมม่ีภาพ

https://twitter.com/hashtag/disabilityinclusion?src=hashtag_click
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แทนของคนท่ีมีอาการแบบเขาในลกัษณะบวก เขาจึงคิด

ว่าจะไม่มีวนัหาแฟนได ้ฮนันาห ์อายุ 24 ปี บอกว่า เธอไม่

เคยรูส้ึกมีปัญหากับความพิการของสามี แต่เธอก็ไม่เคย

รูจ้ักใครท่ีใชร้ถเข็น หรือมีความพิการทางร่างกายมาก่อน 

แบบส ารวจชิน้หนึ่งจากปี 2014 พบว่า 44% ของคนในส

หราชอาณาจักร บอกว่าไม่คิดจะมีเซ็กสก์ับคนท่ีมีความ

พิการทางร่างกาย ขณะท่ี 50% บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ 

ชารล์ี มีภาวะสมองพิการเพราะขาดออกซิเจนตอนอายุได ้

10 สปัดาห ์เขากับแฟนสาว จีนา คบกันมากว่า 3 ปีแลว้

โดยท่ีจีนาไม่เคยมีปัญหากับความพิการของเขาเลย 

อาจจะมีตอนแรก ๆ ท่ีมีค  าถามมากหน่อย  ชารล์ีบอกว่า 

บ่อยครัง้ท่ีคนมกัคิดว่าเขาสองคนเป็นพ่ีนอ้งกนั "ผมคิดว่า

คนมีแนวโน้มท่ีจะคิดว่าคนพิการออกไปไหนมาไหนกับ

ครอบครัวแทนท่ีจะมีแฟน" นอกจากนี ้ชารล์ีบอกว่า คน

ชอบชมหรือขอบคุณจีนาท่ีมาคบกับเขา "ซึ่งนั่นท าใหผ้ม

รูส้ึกเหมือนเป็นแค่รางวัลปลอบใจ หรือเป็นสิ่งท่ีเธอยอม

ทนอยู่ดว้ยโดยท่ีไม่ตอ้งท าก็ได"้ "นอกจากนี ้คนมกัจะคิด

ว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นลักษณะท่ีคนหนึ่งเป็นคน

บริการอยู่ฝ่ายเดียว โดยจีนาคอยท าทกุอย่างใหผ้ม แต่จริง 

ๆ คือตรงกันขา้ม ...ใช่ เธออาจจะช่วยผมในเชิงกายภาพ

ในแต่ละวนั แต่ผมก็ใหก้ารสนบัสนุนเธอเรื่องอปุสรรคทาง

ใจและในชีวิตประจ าวันด้วย"  ด้านคู่ของลูซีและอรุณ 

ปัญหาท่ีพวกเขามักพบคือความเข้าใจผิด ๆ เรื่องการมี

เซ็กส์ของคนพิการ ลูซี เ ป็นโรค " ไฟโบรมัยอัล เ จีย "

(Fibromyalgia) เป็นกลุ่มอาการปวดเรือ้รงั และมีปัญหา

ดา้นการเคลื่อนไหวท าใหเ้ธอตอ้งใชไ้มค้  า้อยู่เป็นประจ า ลู

ซีบอกว่า เวลาอยู่ในท่ีสาธารณะ เธอมกัไม่สนใจเวลาคน

ชอบถามค าถามสว่นตวั แตอ่รุณก็อดอารมณเ์สียไมไ่ด ้"ฉนั

อยากใหค้นเขา้ใจว่าความพิการของฉันไม่ไดใ้หส้ิทธ์ิคุณ

มาถามเรื่องชีวิตส่วนตวัฉันไปมากกว่าคนอื่น" นอกจากนี ้

ลูซีบอกว่า เรื่องความพิการและการมีเซ็กส ์เป็นเหมือน

หัวข้อต้องห้ามด้วย คนมักคิดว่าคนพิการไม่สามารถมี

เซก็สไ์ด ้ลซูีบอกวา่ "เป็นเรื่องจริงในบางกรณี แตฉ่นัรูส้กึว่า

คนพิการเห็นค่าของการสัมผัสใกลชิ้ดและการมีเซ็กสไ์ด้

อย่างลึกซึง้กว่า มันเป็นเรื่องท่ีลึกซึง้มากกว่าการสอดใส่ 

ขอโทษท่ีต้องพูดตรง ๆ นะ ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของ

อารมณ์ความรู ้สึก การเล้าโลมและความรู ้สึกสุขใจ

มากกวา่"(bbc.com 11 ม.ค.64) 
 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ลงพืน้ที่

ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 

ส านักงานจัดหางานจงัหวดัตรงั ลงพืน้ท่ีตรวจสอบการขอ

ใชส้ิทธิตามมาตรา 35 ย่ืนขอใชส้ิทธิโดยการจา้งเหมาช่วง

งานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ  นางตรีนุช  เกยุริ

นทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง  เ ปิดเผยว่า  นักวิชาการ

แรงงาน  ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง  ได้ลงพื ้น ท่ี

ตรวจสอบการขอใชส้ิทธิตามมาตรา 35 บริษัท บางกอก

อินดัสเทรียลแก๊ส  จ ากัด  ตั้งอยู่ เลขท่ี  3 อาคารรัจนา

กา ร  ชั้ น  11 ถนนสาท ร ใ ต้  แขวงยานนาวา  เ ข ต

สาทร กรุงเทพมหานคร ไดย่ื้นขอใช้สิทธิกับ สจก.1 โดย
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การจ้าง เหมาช่ วงงานหรือจ้าง เหมาบริ การแก่คน

พิการ จ านวน 1 ราย คือ นายสุวิจักขณ ์นามสีฐาน โดยมี

ภูมิล  าเนาอยู่ในจังหวดัตรงั  ส าหรบัมาตรา 35 ทางเลือก

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไข สามารถเลือกด าเนินการได้ 7 วิธี คือ 1.การให้

สมัปทาน 2.จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ 3.จดัจา้ง

เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.

ฝึกงาน 5.จัดใหม้ีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ  านวยความสะดวก 6.

ล่ามภาษามือ  และ  7.ความช่วยเหลื ออื่ น ใดแก่คน

พิการ หรือผูด้แูลคนพิการ  ทัง้นี ้บทบาทของกรมการจดัหา

งาน คือ การใหบ้ริการจดัหางานแก่คนพิการ รบัแจง้การขอ

ใช้สิท ธ์ิตามมาตรา  35 จากสถานประกอบการ  หรือ

หน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผูดู้แลคนพิการ พิจารณา

ค า ขอและตรวจสอบหลัก เ กณฑ์ตาม ท่ีกฎหมาย

ก าหนด (มลูคา่ สิทธิประโยชนข์องทัง้สองฝ่าย) ซึง่สามารถ

ย่ืนขอใช้สิทธ์ิตามมาตรา 35 ไดท่ี้ ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดทั่ วประเทศ  และหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม

มาตรา  35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่าตามท่ี

กฎหมายคุม้ครองแรงงานก าหนด การท าสัญญาของทั้ง

ส อ ง ฝ่ า ย เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ส มั ค ร ใ จ  ไ ม่ ขั ด ต่ อ

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จั ด ห า ง า น แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง

คนหางาน พุทธศกัราช 2528 และรายช่ือคนพิการท่ีขอใช้

สิทธ์ิตอ้งไม่ซ  า้ซอ้นกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธ์ินัน้ถือ

เป็นการสิน้สดุ(thainews.prd.go.th 12 ม.ค.64) 

 

 

 

“พก.” ไม่น่ิงเฉยข้อเสนอ “ม็อบผู้พกิาร”  
ชงบอรด์ชาตจ่ิายเบีย้ 1 พันถ้วนหน้า 

 

นางสาวสราญภทัร อนุมตัิราชกิจ กรมส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย(์พม.) เปิดเผยว่า ตามท่ี มีการ

ชมุนุมเพ่ือเรียกรอ้งสิทธิของผูพิ้การ ซึง่มีการเรียกรอ้ง อาทิ 

ขอให้รัฐบาลพิจารณาจ่ายเบี ้ยคนพิการแบบถ้วนหน้า 

1,000 บาท เพราะได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้ กลุ่มคน

พิการที่ถือบตัรสวสัดิการแห่งรฐัและกลุม่คนพิการที่อายตุ  ่า

กว่า18 ปี ท่ีรฐับาลปรบัเพ่ิมเบีย้จาก 800 บาทเป็น 1,000 

บาท เฉพาะกลุ่ม รวมถึงเรียกรอ้งการผลกัดนัใหค้นพิการ

เขา้ถงึสิทธิทางการศกึษา การมีงานท า โดยเฉพาะการมีสิ่ง

อ  านวยความสะดวกทางคมนาคม เพ่ือให้คนพิการได้

ออกมาใชชี้วิตนอกบา้นมากขึน้ เมื่อเดือนธันวาคม2563 ท่ี

ผ่านมานัน้ พก.ไม่น่ิงนอนใจ และรบัฟังขอ้เสนอ เบือ้งตน้

ไดจ้ัดท าขอ้มูลเพ่ือเตรียมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  

พิจารณาปรบัเพ่ิมเบีย้คนพิการแบบถว้นหนา้ 1,000 บาท 

ประมาณช่วงเดือนมกราคม ทัง้นี ้พบว่าปัจจุบันมียอดคน

พิการ 2.05 ลา้นคน มีท่ียังไดเ้บีย้คนพิการ 800 บาทต่อ

เดือน จ านวน 8 แสนคน ซึ่งหากปรบัเพ่ิมเบีย้พิการ 1,000 

บาทถว้นหนา้ ตอ้งใชง้บประมาณเพ่ิมอีก 2 พันลา้นบาท

ต่อปี จากปัจจุบันใช ้8 พนักว่าลา้นบาท เพ่ิมเป็น 10,018 
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ลา้นบาท อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า นอกจากนีพ้ก.พยายาม

ผลักดันให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ดว้ยการ

พยายามท าเรื่องอารยสถาปัตย์ ตั้งแต่ระบบคมนาคม 

สถานท่ีต่างๆ ให้เอือ้ต่อคนพิการ เพ่ือจะใหค้นพิการได้

ออกมาใชชี้วิต ออกมาเรียนหนังสือและมาท างานได ้แต่

ทัง้นี ้พก.ก็พยายามหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการ

จัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน ์ตลอดจนการน าสื่อ

การเรียนรูข้อง พก.เผยแพร่ใหค้นพิการในชมุชนและชนบท 

เพ่ือใหค้นพิการไดรู้ส้ิทธิและสวสัดิการ ไดด้แูลและพฒันา

ตวัเอง(matichon.co.th 11 ม.ค.64) 
 

ศิลปินชาวแคนาดาร่วมกับบ้านคามิลเลียนเพือ่
เดก็พกิาร จัดโครงการเพื่อสร้างงานให้ 

ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ 

 

ไฟซาล มาลิก ศิลปินนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ชาว

แคนาดาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย ร่วมกับ บ้านคามิ

ลเลียนเพ่ือเด็กพิการ จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือ

สรา้งทกัษะฝีมือแก่พ่อแม่ของเด็กๆ ผูม้ีความบกพร่องทาง

ร่างกาย ทัง้ยงัเป็นโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่พวกเขา

อีกด้วย  ไฟซาล มาลิก เป็นศิลปินสัญชาติแคนาดาผู้

สรา้งสรรคเ์ฟอรนิ์เจอร์ ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย เขาเห็นว่าประวตัิศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรม

ไทยก าลังสูญหาย ทั้งบ้านเก่า วัด และสะพานก าลังถูก

ท าลายและเหลือไวเ้พียงในความทรงจ าท่ีนบัวนัจะถูกลืม 

ผลงานของเขาเป็นการต่อยอดไม้ไทยโบราณท่ีมีประวตัิท่ี

น่าสนใจเหมือนเป็นการท าใหไ้มด้งักล่าวกลบัมามีชีวิตอีก

ครั้ง ไฟซาล ผสมผสานวิธีการประดิษฐ์ท่ีทันสมัยและ

นวัตกรรมทางเทคนิคควบคู่ไปกับงานฝีมือท่ีมีความ

แม่นย า  ไฟซาล มาลิก  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดงักล่าว ระหวา่งไฟซาล กบับา้นคามิลเลียนเพ่ือเดก็พิการ 

จดัขึน้อย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม2563 ท่ีผ่าน

มา โดยเนน้สอนทักษะฝีมืองานไม ้ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

สรา้งทักษะดา้นอาชีพแก่พ่อแม่และผูป้กครองผูม้ีรายได้

นอ้ยท่ีอาศยัอยู่ในย่านลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดย

ในทกุๆ วนัพวกเขาตอ้งส่งบุตรหลานมาท ากายภาพบ าบดั

และรบัการช่วยเหลือทางการแพทยท่ี์บา้นคามิลเลียน  ไฟ

ซาล กล่าวว่า “น่ีไม่ใช่การกุศล แต่เป็นการเริ่มตน้กิจการ

เพ่ือสังคมขนาดเล็กท่ียั่งยืน ทุกคนไดร้ับค่าตอบแทนท่ีดี

ระหว่างการฝึกอบรมนอกจากนีพ้วกเขายังสามารถดูแล

บุตรหลานของตนไดต้ลอดเวลาอีกดว้ย ผมรูส้ึกว่าน่ี เป็น

เวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเดินหนา้เพ่ือตอบแทนและเพ่ิมมลูค่า

ใหแ้ก่สงัคมเน่ืองจากธุรกิจของผมเริ่มอยู่ตวัแลว้ ผมคิดว่า

ทุกๆ ธุรกิจท่ีด าเนินงานอยู่ในประเทศไทยเป็นหนีบุ้ญคุณ

สังคม และควรตอบแทนชุมชนเมื่อมีโอกาส” ไฟซาล 

เดินทางไปท่ีบา้นคามิลเลียนเป็นประจ า เพ่ือจดัการอบรม

และท าเวิรก์ช็อป โดยออกค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุท่ีจ  าเป็น

ทัง้หมด ผูเ้ขา้อบรมทุกคนไดเ้รียนรูต้ัง้แต่ขัน้ตอนแรกของ

งานช่างฝีมือ อาทิ การขัดกระดาษทรายดว้ยมือการวาง

ต าแหน่งมือการอัดแรงดัน การดูแนวเสน้ใยหรือลายไม ้

การใช้กระดาษทรายแต่ละเบอรเ์พ่ือขัดไม้ และอื่นๆ อีก
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มากมาย “ครอบครวัท่ีมีรายไดน้อ้ยมกัไม่ค่อยมีโอกาสใน

การท างานย่ิงโดยเฉพาะงานท่ีมีเกียรตินั้นย่ิงยากมาก 

ดังนั้นพวกเขาจึงไดแ้ต่อยู่บา้นทั้งวันเพ่ือดูแลบุตรหลาน 

ทั้งนีก้ารจัดโครงการฝึกอบรมและเวิรก์ช็อปท่ีบ้านคามิ

ลเลียนได้เปิดโอกาสให้พ่อแม่และผู้ปกครองเหล่านี ้

สามารถอยู่ดูแลลูกไปพรอ้มๆ กบัสรา้งอาชีพและรายไดท่ี้

จ าเป็นส าหรบัครอบครวั เน่ืองจากโครงการช่วยเหลือทาง

สงัคมของไทยยงัมีอยู่อย่างจ ากัด” ก่อนหนา้ท่ี ไฟซาล จะ

ท างานเป็นนกัออกแบบเฟอรนิ์เจอรไ์มเ้ต็มตวั เขาเคยเป็น

อาสาสมคัรใหก้บับาทหลวงโจวนันี คอนทาริน ผูก้่อตัง้บา้น

คามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการถึง 6 ปีโดยบา้นคามิลเลียน เป็น

องคก์รสาธารณประโยชนส์  าหรบัเด็กท่ีด าเนินงานแบบไม่

แสวงหาก าไรในนามของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่ง

ประเทศไทย โดยบาทหลวงโจวนันีคอนทาริน เป็นนกับวช

ชาวอิตาลีผูซ้ึ่งท างานอย่างกวา้งขวางส าหรบัคนยากจนใน

ประเทศไทยตัง้แต่ปี 2530โดยเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะทุพพล

ภาพ ซึ่งบางคนก็ก าพร้าหรือเผชิญสภาพท่ีคุกคามต่อ

สวัสดิภาพความเป็นอยู่ของชีวิต บ้านคามิลเลียน ให้

การศกึษาการดแูลทางการแพทย ์กายภาพบ าบดัโครงการ

ดูแลระหว่างวัน และบริการอื่นๆอีกมากมายโดยไม่คิด

คา่ใชจ้่าย ทัง้นี ้ทางบา้นฯ อยู่รอดไดจ้ากความเอือ้เฟ้ือและ

การสนบัสนนุจากการบริจาคเท่านัน้ ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติม

เ ก่ี ยวกับ ไฟซาล  มาลิ ก  ส ามา รถ เ ข้า เ ย่ี ยมชม ได้

ท่ี :  https://faisalmalikdesign.com/ และข้อมูลเ พ่ิมเติม

เ ก่ียวกับบ้านคามิล เลียน  สามารถเข้า เ ย่ียมชมได้

ท่ี  https://www.facebook.com/Camillian.Home/(naew

na.com 18 ม.ค.64) 

 
 

"จุตนัินท"์ล่ันทัพพาราลิมปิกยังแกร่ง 
แม้ไม่มีแมตชแ์ข่งขัน 

 

"บิ๊กนิดหน่อย" จตุินนัท ์ภิรมยภ์กัดี ประธานคณะกรรมการ

พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานใหโ้อวาทกับ 

คณะนกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย น าโดย สายสนีุย ์จ๊ะนะ 

นักกีฬาวีลแชรฟั์นดาบหญิงทีมชาติไทย ในวาระดิถีขึน้ปี

ใหม่  โดยมีพลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการ

พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พรอ้มดว้ย นายชเูกียรติ สิงห์

สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ , นาย

ชาญวิทย์ มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทาง

ปัญญาแห่งประเทศไทย , นายอ านวย กลิ่นอยู่  นายก

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ นายสงวน 

โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 

ร่ วมงาน  ท่ี ศูนย์กีฬาในร่ม  การ กีฬาแห่ งประ เทศ

ไทย     ประมขุพาราไทยไดก้ลา่วขอบคณุผูบ้ริหารนกักีฬา

คนพิการ และขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกสมาคม

กีฬาคนพิการท่ีไดร้่วมพัฒนาและผลักดันให ้ทัพนักกีฬา

พาราของไทยประสบความส าเร็จ ทัง้ระดบัในประเทศและ

ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพท่ี

แข็งแรงว่า แมว้่าปี 2563 จะเป็นปีท่ีทั่วโลกตกอยู่ภายใต้

วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทุกคนปรับ

แผนการท างาน เปลี่ยนแผนการฝึกซอ้ม แสดงใหเ้ห็นถึง

ความมุ่งมั่น และมีความเป็นมืออาชีพ ท าใหม้ั่นใจว่าใน

https://www.facebook.com/Camillian.Home/
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การแข่ ง ในทุก ร ายการ ท่ี จะ เ ริ่ มขึ ้นต่ อจ าก นี้ห าก

สถานการณโ์ควิดคลี่คลาย นกักีฬาคนพิการไทยจะยังคง

รกัษามาตรฐานท่ีดีเอาไวไ้ด  ้และแน่นอนว่าในการแข่งขัน

พาราลิมปิกเกมส ์ท่ีกรุงโตเกียว กลางปีนี ้แมว้่าจะยังไม่

ชดัเจนว่าจะสามารถจดัไดห้รือไม่ แต่ตลอดเวลาท่ีผ่านมา

นกักีฬาทุกคนฝึกซอ้มอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมตวัแข่งขัน

เพ่ือสรา้งความสุขให้กับคนไทยอีกครั้ง เหมือนกับในปี 

2016 ท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นายจุตินนัท์

กลา่วปิดทา้ย(siamsport.co.th 14 ม.ค.64) 
 

เดก็ชายเร่ขายของ สวมนาฬิกากระดาษ ไร้เงนิซือ้ 
ได้แต่มองเศร้า ก่อนฝันเป็นจริง อย่างไม่คาดฝัน 

เ ด็ ก ช า ย ส ว ม

นาฬิกากระดาษ 

เร่ขายของกับลุง

พิ ก า ร  ใ ฝ่ ฝั น

อยากไดน้าฬิกา

ข้อมือ  แต่ ไม่มี

เงินซือ้ จนไดเ้จอ

คนใจดี  ย่ิ งกว่ า ฝัน เ ป็นจริ ง  เมื่ อวัน ท่ี  15 มกราคม 

2564 เว็บไซตเ์วิลดอ์อฟบัซ รายงานว่า โลกออนไลนข์อง

มาเลเซียแห่แชรเ์รื่องราวน่าประทับใจและชวนซึง้ใจของ

ชายหนุ่มคนหนึ่งท่ีจิตใจเมตตา และการใหข้องเขาแมเ้พียง

เล็กนอ้ย แต่มนัสรา้งความสขุอย่างย่ิงใหญ่แก่เด็กชายคน

หนึ่ง และมนัท าใหจ้ดจ าไปตลอดชีวิต เดก็ชายคนดงักลา่ว

มีลงุเป็นคนพิการ ไมส่ามารถเดินได ้ทัง้สองประกอบอาชีพ

เร่ขายของขา้งทางเพ่ือยังชีพ ซึ่งพิษโควิด 19 ท าให้ชีวิต

ของพวกเขายากล าบากย่ิงกว่าเดิมหลายเท่า กระทั่งช่วง

ตน้ปี 2564 ชายหนุ่มช่ือ บ็อบ ไดพ้บเห็นเด็กชายกับลุง

ขณะเดินซูเปอรม์ารเ์กต เขาสังเกตเห็นว่าเด็กชายสวม

นาฬิกากระดาษและมองนาฬิกาท่ีตัง้วางขาย บ็อบเขา้ไป

ทกัทายและพดูคยุ จนมารบัรูว้า่นอ้งชอบนาฬิกามาก หนุ่ม

นอ้ยใฝ่ฝันอยากไดน้าฬิกาข้อมือเท่ ๆ สักเรือนเป็นของ

ตัวเอง แต่ครอบครัวไม่มีเงินซื ้อให้ เขาจึงท านาฬิกา

กระดาษ วาดเป็นลวดลายท่ีชอบแลว้คาดเป็นนาฬิกาท่ี

ขอ้มือแทน ดว้ยเหตนีุ ้บ็อบจงึตดัสินใจควกักระเป๋าจ่ายเงิน

ซือ้นาฬิกาขอ้มือใหก้บัเดก็ ซึง่นอ้งก็ถามย า้ซ  า้ ๆ หลายครัง้

ว่า "ซือ้ให้ผมจริง ๆ เหรอฮะ" พลางขอบคุณหลายครั้ง 

ทางดา้นลงุของเด็กชายก็ถงึกบัน า้ตาคลอดว้ยความตืน้ตนั 

เพราะไมค่าดฝันจะไดเ้จอคนดีแบบนี ้บ็อบ แชรเ์รื่องราวลง

บนเฟซบุ๊ก เขาเล่าว่าเด็กชายจะให้ขนมกับเขาเป็น

ค่าตอบแทน เพราะไม่มีเงินจ่ายค่านาฬิกาเรือนนี ้บ็อบจึง

บอกนอ้งไปว่าเขาซือ้ใหเ้ป็นของขวญั ไม่ตอ้งใหเ้งิน  พอได้

ยินแบบนัน้ เด็กชายก็ถึงกบัร  ่าไหด้ว้ยความดีใจ ลงุของเขา

ก็อวยพร ขอให้บ็อบสุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าใน

อาชีพการงานและมีชีวิตท่ีดี ซึ่งเป็นค าอวยพรท่ีมาจาก

หวัใจ "ตอนนอ้งลองสวมนาฬิกาด ูลงุแกก็ถึงกบัน า้ตาไหล 

นอ้งถามผมวา่ซือ้ใหจ้ริง ๆ เหรอ พอผมบอกวา่ซือ้ใหจ้ริง ๆ 

เ ป็นของขวัญ เขาก็ ร ้องไห้เลย ผมเองก็น ้าตาคลอ

เหมือนกนั เพราะผมเองก็ไม่เคยอิ่มอกอิ่มใจแบบนีม้านาน

แลว้" บ็อบ กล่าว บ็อบ กล่าวอีกว่า คนท่ีท้อแท้ รูส้ึกว่า

ตวัเองล าบาก อยากใหล้องคิดว่ายังมีคนท่ีล  าบากกว่าเรา

อีกมาก ซึ่งส  าหรบัตวัเขาเองนัน้ มนัเป็นการใหท่ี้เล็กนอ้ย 

แต่ส  าหรบัผูร้บัแลว้ มนัเป็นการเติมเต็มความฝันของเด็ก

คนหนึ่งใหก้ลายเป็นความจริง และนั่นคือสิ่งท่ีมีคา่ย่ิงใหญ่

มากท่ีสดุในโลก(hilight.kapook.com 19 ม.ค.64) 

 
 

https://worldofbuzz.com/msian-boy-wearing-paper-watch-moved-to-tears-after-kind-man-buys-him-a-real-one/


๒๐ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

พม. ท่ัวประเทศ ผนึกก าลังลงพืน้ทีช่่วยเหลือ!  
ผู้เดอืดร้อนจากโควิด-19  

 

จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์

จั ง ห วัด  (พมจ . )  ทั่ วป ร ะ เ ทศ  ล ง พื้น ท่ี ช่ ว ย เ ห ลื อ

กลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ดือดรอ้นจากการแพร่ระบาดของไวรสัโค

วิด-19 และผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม ใหค้วามช่วยเหลือ

อย่างเร่งด่วนพมจ.ชัยภูมิ ใหค้วามช่วยเหลือ กรณีมารดา

ซึง่ดแูลบุตรพิการทางดา้นสติปัญญา และไดร้บัผลกระทบ

จากการระบาดของโควิด-19 โดยได้มีการลงพื้นท่ีให้

ก าลังใจพร้อมแนะน าสิทธิรับพิจารณาเงินกู้ยืม ขณะท่ี 

พมจ. สตูล ใหค้วามช่วยเหลือ กรณีครอบครัวคนพิการ 

รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ท่ีได้มีการขอความ

ช่วยเหลือผ่านสื่อและศูนยช์่วยเหลือสงัคม 1300 โดยไดม้ี

การลงพืน้ท่ีเย่ียมครอบครวัใหก้ าลงัใจ และใหค้  าแนะน า

ดา้นสิทธิต่างๆดา้น พมจ. แม่ฮ่องสอน ใหค้วามช่วยเหลือ 

กรณีหญิงตัง้ครรภ ์5 เดือน ท่ีถูกสามีทอดทิง้ ไม่มีเงินจ่าย

คา่เช่าท่ีพกั ไดม้ีการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสาย

ดว่น 1300 เบือ้งตน้ไดม้ีการช่วยเหลือโดยการอปุการะของ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการ

ชั่วคราว (matichon.co.th 14 ม.ค.64) 

ปตท.เครือเอปิโตรเลียม มอบรถน่ังคนพกิาร 
จ านวน 50 คัน แก่มูลนิธิคนพกิาร จ.แพร่ ตาม

โครงการแยกแลกยิม้ 

เมื่อเวลา 09.30 น.วนัท่ี 

19 มกราคม 2564 ท่ี

บริเวณป้ัม ปตท.เครือ

เอปิโตรเลียม ต.นาจกัร 

อ.เมือง จ.แพร่ นายเอกชยั วงศว์รกุล นพ.วรชยั วงศว์รกุล 

ผูบ้ริหารเครือเอปิโตเลียม ไดม้อบรถเข็นจ านวน 50 คัน 

ใหก้บัมลูนิธิคนพิการ จ.แพรต่ามโครงการแยกแลกยิม้ โดย

มี นายสุทธิพนัธ ์ทองไหล นายก ทต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ 

นายสงวน ธงย่ีสิบสอง นายกอบต.วงัธง และผูม้ีเกียรติอีก

หลายท่านร่วมในพิธี ซึ่งคณะกรรมการของมลูนิธิคนพิการ 

จ.แพร่ พรอ้มผูพิ้การส่วนหนึ่งเขา้รบัมอบ โดยมอบใหแ้ก่ 

ทต.ป่าแมต 11 คัน อบต.วังธง 5 คัน เหมืองหมอ้ 1 คัน 

อบต.บา้นเหล่า อ.สูงเม่น 2 คนั และท่ีเหลือจะมอบใหแ้ก่

คนพิการท่ีเขา้คิวรอมาตามล าดบัต่อไป นายเอกชยัฯ เผย

ว่าโครงการแยกแลกยิ้มนี ้ เ ป็นนโยบายของ ปตท.

ส านักงานใหญ่ท่ีจะช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

เก่ียวกับขยะ จึงมีนโยบายให้พนักงานของป้ัมปตท.ทุก

สาขาทั่วประเทศ คัดแยกขยะท่ีผูส้ัญจรไปมาท่ีทิง้ใส่ถัง

ขยะเวลาเขา้ใชบ้ริการป้ัม จากนัน้ทางพนกังานป้ัมก็จะคดั

แยกขยะท่ีรีไซเคิลไดข้ายแลว้ น าเงินท่ีไดจ้ากการขายขยะ

มาท าสาธารณกุศลในแต่ละปี ซึ่งในปีนีไ้ดน้  าไปจัดซือ้รถ

เข็ญมือสองส าหรับผู้พิการจากประเทศญ่ีปุ่ นแลว้น ามา

ซ่ อ ม  โ ดยท า งมู ล นิ ธิ คน พิ ก า ร  จ . แพ ร่  แ ล ะท า ง

วิทยาลยัเทคนิคแพร่ เป็นผูซ้่อมแซมจนใชไ้ดด้ี โดยในแต่

ละปีทางเครือเอปิโตเลียมจะออกท าสาธารณกุศลใหญ่ปี

ละครั้ง โดยในปีท่ีแล้ว 2563 ได้ส่งมอบสนามเด็กเล่น
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พรอ้มเครื่องเล่นใหก้ับนักเรียนท่ี อ.ลอง ซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบ

ของเด็กๆมาก และปีต่อ ๆ ไปก็จะท าเช่นเดิม  น.พ.วัชระ 

ไชยแกว้ กลา่วกบัผูส้ื่อข่าววา่ กิจกรรมในวนันีน้บัวา่เป็นสิ่ง

ท่ีถูกจุดท่ีสุด เพราะจ านวนคนพิการท่ียังตอ้งการรถเข็ญ 

ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ยังมีอีกเป็นจ านวนมาก คน

พิการใน จ.แพร่ นั้นมีหลากหลายความพิการทุกคน

ตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือตัวเองใหไ้ด ้จึงขอขอบคุณท่ีเครือ

เอปิโตเลียมมอบรถเข็ญให้ในวันนี ้ นส.องุ่นฯ หนึ่งใน

คณะกรรมการมลูนิธิคนพิการ จ.แพร่ กลา่ววา่ขอเชิญชวน

คน พ่ีนอ้งชาว จ.แพร ่ร่วมสนบัสนนุอปุกรณ ์หรือทุนทรพัย์

เพ่ือทางมลูนิธิคนพิการ จะน าไปจดัท ารถเข็น และหากคน

พิการท่ีต้องการอุปกรณ์เหล่านี ้ ก็ขอให้แจ้งมูลนิ ธิฯ 

เพ่ือท่ีจะไดล้งขอ้มูลใหช้่วยเหลือในโอกาสต่อไป ทางดา้น 

อ.สมบัติ เพชรหาญ ประธานมูลนิธิคนพิการ กล่าวว่า 

ส  าหรับคนพิการท่ีมีรถเข็ญอยู่แล้วแต่ช ารุด บางส่วน

สามารถน ามาให้ทางมูล นิ ธิซ่อมได้ใ  ห้ติดต่อไป ท่ี

ส  านักงานท่ี รพ.แพร่ หรือท่ีวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ยินดีจะ

บริการ(chiangmainews.co.th 19 ม.ค.64) 
 

ฝีพายคนพกิารไทยเตรียมลุ้นตั๋วโลก-นายกฯม่ัน
ฉลุยหมด 

3 นั ก กี ฬ า เ รื อ

กรรเ ชียงบกคน

พิการทีมชาติไทย

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 

"แบงค"์ ภยิูน ค านวน, "จรวด" จรวด ดวงเวา้ และ "สม้" น า้

ทิพย ์ศิลชัย เตรียมเขา้ร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียงบกคน

พิการชิงแชมป์เอเชีย คัดเลือกไปเขา้ร่วมการแข่งขันเรือ

กรรเชียงบกคนพิการชิงแชมป์โลก 2021 ด้วยระบบ

เวอรช์วลอนิเมชนัพรอ้มกนัทุกทีมในเอเชียในวนัท่ี 24 ม.ค.

64      "อาจารยก์อ้" ถวิชัย ขาวถ่ิน นายกสมาคมกีฬาเรือ

พายคนพิการไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันเรือกรรเชียงบก

คนพิการถูกบรรจุเป็นรายการชิงแชมป์โลกปีนีเ้ป็นปีแรก 

อีกทั้งสมาคมกีฬาเรือพายคนพิการไทยก็เพ่ิงได้จัดตั้ง

ขึน้มา ดังนั้นน่ีจึงจะเป็นการควอลิฟายน์เข้าร่วมศึกชิง

แชมป์โลกเป็นครัง้แรกของทพัเรือกรรเชียงบกคนพิการชาว

ไทย ซึง่เหตท่ีุเป็นทัง้ 3 คนนีน้ัน้ก็เพราะนกักีฬาเรือกรรเชียง

บกคนพิการของไทยท่ีไดผ้่านการตรวจคลาสและไดร้บัการ

รบัรองจากสมาพันธ์เรือกรรเชียงโลกเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้

นัน้มีเพียง 3 คนนีซ้ึ่งทัง้ 3 คนก็ถือเป็นตวัทีเด็ดของไทยอยู่

แลว้ "นกักีฬาทัง้ 3 เริ่มฝึกซอ้มกนัมาหลายเดือนแลว้ พวก

เขามีความพรอ้มอย่างดีเย่ียม โดยการแข่งขนัครัง้นีจ้ะเป็น

การชิงชัยผ่านระบบเวอรช์วลอนิเมชันพรอ้มกันทุกคนใน

เอเชียท่ีเขา้รว่ม แลว้มาวดัเวลากนัภายหลงัในแต่ละคลาส 

โดย "แบงค"์ ภูยิน ค านวน กบั "จรวด" จรวด ดวงเวา้ อยู่ใน

คลาส พีอาร1์     สว่น "สม้" น า้ทิพย ์ศิลชยั อยู่คลาส พีอาร ์

2 ซึ่งความยากง่ายนั้นใกล้เคียงกับการแข่งขันของจริง

อย่างมาก แตผ่มค่อนขา้งมั่นใจในศกัยภาพของนกักีฬาทัง้ 

3 ท่ีมีศกัยภาพเป็นเบอรต์น้ๆ ของทวีปเอเชียอยู่แลว้ พวก

เขามีดีพอท่ีจะเบียดคู่แข่งส  าคัญอย่างจีนและเกาหลีใต้

และจะผ่านการควอลิฟายนเ์ขา้สูก่ารแขง่ขนัชิงแชมป์โลกท่ี

จะมีขึน้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธไ์ดแ้น่" ประมุขสมาคม

กีฬาเรือพายคนพิการไทย (siamrath.co.th 19 ม.ค.64) 

 

 

 

 



๒๒ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

นครปฐม เตรียมพร้อมรับผู้พกิาร แข่งขันฝีมือคน
พกิารแห่งชาต ิ

 

ท่ีจังหวัดนครปฐม นายวิรัตน์  แย้มโชติ ผู ้อ  านวยการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดเผยว่า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จะรับสมัคร

บุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 

10  ระหว่างวนัท่ี 4 มกราคม - 12 กุมภาพันธ ์2564  และ

จะด าเนินการแข่งขนัฝีมือคนพิการแห่งชาติ  ระหว่างวนัท่ี 

7 - 8 พฤษภาคม 2564  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี

ดว้ยกนั 15 สาขาท่ีมีการแข่งขนักลุม่สาขาอาชีพหตัถกรรม 

1.สานตะกรา้ 2.ถักโครเชต ์3. เย็บปักถักรอ้ย 4.ถักนิตติง้ 

และ 5. วาดภาพระบายสี กลุ่มสาขาอาชีพอตุสาหกรรม 6. 

ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 7.ออกแบบเพ่ืองานอุตสาหกรรมด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร.์  กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการ

สื่อสาร 8. ออกแบบคาแรคเตอร ์9. ออกแบบเว็บเพจ 10.

ออกแบบสิ่งพิมพ์ 11.ถ่ายภาพในสตูดิโอ 12.ออกแบบ

โปสเตอร ์13.พิมพเ์อกสารดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิรด์ 

และกลุ่มสาขาอาชีพบริการ 14.ตัดเย็บเสื ้อผ้าสตรี  : 

ระดับพื้นฐาน 15 ตัดเย็บเสื ้อผ้าบุรุษ  คุณสมบัติผู ้เข้า

แข่งขันสญัชาติไทย เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ เรื่องประเภท

และหลกัเกณฑค์วามพิการ ฉบบัท่ี 2 เอกสารการสมคัร 1.

ใบสมคัร ตามแบบ สฐ.102 2. บตัรประจ าตวัประชาชน 3.

สมุดประจ าตัวคนพิการ หรือ บัตรประจ าตัวคนพิการ 

ติดต่อสอบถามได้ท่ีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 

นครปฐม  กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทร. 0-3410-

9706 ต่อ 213 และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่ ว

ประเทศ  หรือส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน  โทร. 0-2643-4988(banmuang.co.th 19 ม.ค.

64) 
 

Facebook อัปเดตเสริมฟีเจอร ์
คนตาบอดใช้งานง่ายขึน้ 

 

Facebook ได้มีการเ พ่ิมฟีเจอร์ท่ี ช่ือว่า  Automatic Alt 

Text หรือ  AAT เข้ามาตั้งแต่ปี  2016 มันเป็นฟีเจอร์ท่ี

อธิบายรูปภาพออกมาเป็นตัวอักษร ก่อนจะเปลี่ยนเป็น

บรรยายดว้ยเสียงในภายหลงั ฟีเจอรด์งักลา่วถูกออกแบบ

มาส าหรับผูพิ้การทางสายตา ใหส้ามารถใชง้านโซเชียล

มีเดียอย่าง Facebook ได ้โดยล่าสดุเมื่อวนัท่ี 20 มกราคม

ท่ีผ่านมา ทาง Facebook ก็ไดท้  าการอัปเดตระบบของ 

AAT อีกครัง้ ดงันี ้เพ่ิมการอธิบายตวัสถานท่ี สามารถบอก

ช่ือสถานท่ีส าคัญ ๆ ได้บอกจ านวนคนท่ีอยู่ ในภาพ 

ต า แหน่ ง  ท่ าทา ง  ร วม ไปถึ ง ช่ื อ ของคนคนนั้น ถ้า 

Facebook สามารถตรวจจับได้ บอกชนิดของสัตว์ท่ี



๒๓ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

ปรากฎในภาพ  Facebook ยื นยัน ว่ าสามารถ เ พ่ิ ม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร รั บ รู ้ ไ ด้ เ พ่ิ ม ขึ ้ น  10 เ ท่ า 

Facebook สามารถจดจ ารายละเอียดไดท้ั้งหมด 1,200 

คอนเซปต ์AAT เปิดใชง้านแลว้บนรูปภาพในหนา้ฟีด เพจ 

และกลุ่ม ส่วนใน IG เปิดใช้งานในแท็บ Explore และ 

Profile สามารถแปลงเป็นขอ้ความได ้45 ภาษา ในการใช้

งานบน Android ใหก้ดคา้งท่ีรูปภาพ ส่วนบน iOS ตอ้งท า

ผ่าน Custom Action(tnnthailand.com 20 ม.ค.64) 
 

สภาสังคมสงเคราะหฯ์ หนุนคนพกิาร ยากไร้  
มีโอกาสท ากิน สร้างอาชีพ รายได้ 

 ส ภ า สั ง ค ม

สง เค ร าะห์แห่ ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ฯ 

เ ชิ ญ ช ม ศู น ย์

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีวงัน า้เขียว โคราช ชบุชีวิตคนคนพิการ 

ดอ้ยโอกาสในรายการ "เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน" เมื่อ

วนัท่ี 21 ม.ค.64 สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชปูถมัภ ์โดย พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานท่ี

ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ สภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทยฯ พล.ต.หญิง คณุหญิง อสันีย ์เสาวภาพ 

ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มี

วิสยัทศันใ์นการเป็นองคก์ารชัน้น าของภาคเอกชนในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน พัฒนางานสงัคมสงเคราะห ์

และการจดัสวสัดิการสงัคมเพ่ือคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ใหก้ารสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม 

สง่เสริม สนบัสนุน ป้องกนั แกไ้ขปัญหา และพฒันาสงัคม 

ร่วมมือ ประสานงาน และบูรณาการการท างานกับ

องค์การสมาชิก องค์การภาครัฐภาคเอกชน และภาค

ประชาสงัคม ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่สภาสงัคม

สงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยฯ ไดข้ับเคลื่อนนโยบายและ

หนา้ท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนส่งเสริมดูแลผูพิ้การ ผู้

ยากไร ้ผูป้ระสบความทกุขย์ากเดือดรอ้น และผูด้อ้ยโอกาส

ทางสงัคม มาอย่างต่อเน่ืองยาวนานตัง้แต่เริ่มก่อตัง้เมื่อปี 

2503 จนถึ ง ปัจจุบัน  ร .ต .ท .  ดร .  มนัส  โนนุช  รอง

ประธานสภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยฯ ประธาน

คณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ สภาสงัคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการร่วมใจ

สงเคราะหช์ุมชน และประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล 

ออฟไลฟ์ กล่าวว่า ภารกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและ

พฒันาคนพิการ ของสภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย

ฯ ไดแ้ก่ การสงเคราะหแ์ละการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ แก่คนพิการ และอื่นๆ 

โดยครบถว้นครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งหนึ่งในภารกิจดา้นการ

ส่ง เสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการของสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ไดแ้ก่ การปลูกผักปลอด

สารพิษและสวนพุทรานมสด ชมรมพฒันาอาชีพคนพิการ

ไทย (ศนูยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง) ต.ไทยสามคัคี อ.

วงัน า้เขียว จ.นครราชสีมา โดยการสนบัสนนุจาก โครงการ 

"สภาสงัคมสงเคราะห ์๕๕ ปี ใตร้่มพระบารมี" ซึ่งการปลกู

ผกัปลอดสารพิษ ด าเนินงานโดยกลุ่มมนุษยล์อ้ออรแ์กนิก 

อย่างครบวงจรคือ ปลกูผักเอง ขายเองในรูปแบบผดัสดๆ 

และรา้นขา้วแกง ส่วนสวนพุทรานมสด ด าเนินงานโดยผู้

พิการไรแ้ขนทัง้สองขา้งแต่ใจสู ้สามารถผลิตพุทรานมสด

ปลอดสารพิษ รสชาติกรอบอร่อย เป็นอาชีพเลีย้งตวัและ

ครอบครัวได  ้"ผมหวังว่า เรื่องราวของการปลูกผักปลอด

สารพิษและสวนพุทรานมสด ชมรมพฒันาอาชีพคนพิการ

ไทย (ศูนยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง) ท่ีวงัน า้เขียว จ.
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นครราชสีมานี ้จะเป็นความรูส้  าหรับการท าการเกษตร

ปลอดภัยในวิถีพอเพียง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจของผู้

พิการ ผู้ยากไร ้ผู ้ประสบความทุกข์ยากเดือดรอ้น และ

ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ทุกท่านให้มีก าลังใจสูก้ันต่อไป

ครบั"ร.ต.ท. ดร.มนสักล่าว รศ. ดร. จุรียร์ตัน ์ลีสมิทธ์ิ หรือ 

อ.แมว กล่าวว่า เชิญติดตามรายละเอียดของเรื่องราวของ

การปลูกผักปลอดสารพิษและสวนพุทรานมสด ชมรม

พัฒนาอาชีพคนพิการไทย (ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจ

พอเพียง) ท่ีวังน ้าเขียว จ.นครราชสีมา ได้ทางรายการ 

“เกษตรช่อง 5 พฒันาชุมชน” ออกอากาศทกุวนั ทางททบ. 

5 TV5HD1 กดหมายเลข 1 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 

11.00-11.30 น. พรอ้มช่องทางรบัชมยอ้นหลงัไดท้างเพจ/

ยูทูบของรายการ และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์KURPlusTV ทุกวนั จนัทรถ์ึง

ศุกร์ เวลา 10.00-10.30 น. molku@ku.ac.th.( ไทยรัฐ

ออนไลน ์21 ม.ค.64) 
 

รวบชายเมา แอบย่องขึน้บ้านสาวพกิาร 
ทางสมอง หวังท าอนาจาร 

 

เชา้นีท่ี้หมอชิต - รวบชายเมาแอบย่องขึน้บา้นสาวพิการ

ทางสมอง หวังท าอนาจาร เคราะห์ดีแม่ของหญิงสาว

กลบัมาเห็น รีบแจง้ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น จับตวัส่งต ารวจทัน

ควัน ช่วง 23.00 น. วานนี ้(26 ม.ค.) ชาวบา้นและผูช้่วย

ผูใ้หญ่บา้น ช่วยกนัจบัตวัชายอายุ 39 ปี ชาวกะเหรี่ยง ซึ่ง

อยู่ในอาการมึนเมาพูดจาไม่รูเ้รื่อง ภายหลงัแอบย่องเบา

ขึน้มาบนบา้นพักของหญิงสาวอายุ 23 ปี ซึ่งเป็นผูพิ้การ

ทางสมอง ขณะอยู่บา้นคนเดียว เหตเุกิดท่ีบา้นหลงัหนึ่งใน

พืน้ท่ีอ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แต่ปรากฏ

ว่า  แม่ของหญิงสาวกลับเข้าบ้านมาพอดีและเห็น

เหตกุารณ ์จึงตะโกนเรียกใหค้นมาช่วย จับผูก้่อเหตุไดท้ัน

ควนั จากการสอบถามชายผูก้่อเหต ุซึง่อยู่ในอาการมนึเมา 

บอกว่าตวัเองไม่ไดท้  าอะไรหญิงสาวผูเ้สียหาย และไม่รูว้่า

เดินขึน้มาอยู่บนบา้นหลงัท่ีเกิดเหตไุดอ้ย่างไร ดา้นต ารวจ

ไมปั่กใจเช่ือ(news.ch7.com 27 ม.ค.64) 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 25 อาคาร
กรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 19 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ  ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแห น่ ง เ จ้ าห น้ าที่ ธุ รการ  จ านวน   1  อั ตร า 
รายละเอียดงาน ประสานงาน พูดคยุสื่อสารกบัหน่วยงาน
ภายใน ท างานด้านเอกสารตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ สื่อสารได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี  วุฒิปริญญาตรี สามารถใช้
คอมพิวเตอร ์MS Word, Excel, Power point ได ้สวสัดิการ 
โบนัส ปรับเงินเดือนประจ าปี ประกันสังคม ประกัน
อบุตัิเหต ุประกนัชีวิต ชุดฟอรม์พนกังาน เบีย้ขยนั กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ฯลฯ ติดต่อ…ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 02-
0291415 ตอ่ 205 อีเมล ์hr_recruit@lotte.co.th   

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
ภาษาไทยได้ดี   เดินด้วยตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ 
20-35 ปี วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้
โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ ประกัน
สุขภาพกลุ่ม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน โบนสั และปรบัเงินเดือนประจ าปี เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ วันหยุดประจ าปี  ฯลฯ 
ตดิต่อ…คณุภทัรวดี เพชรเขลางค ์ โทร 02-017-7777 ต่อ 
7208, 7209 , 7210 , 7212  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 / 
ภาคตะวันออก คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย

หรือการได้ยนิ เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วฒิุ ป.6 ขึน้
ไป ขยนั อดทน และเคารพการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น วิธีการ
รับส มัคร  กรอกข้อมูลใน Link : http://gg.gg/npx37 
เรียบร้อยแล้วทักไลน์เจ้าหน้า ท่ี  IDLine : tomhr123 / 
IDLine: recruitmrdiy (โปรดแจ้งทางแชทไลน์ว่าเป็นผู้
พิการประเภทใด) ติดต่อ 086-304-5658 คุณตอ้ม 063-
372-1117 คุณฟิว Line : tomhr123 /Line: recruitmrdiy 
วนัจนัทร-์ศกุร ์เวลาท าการ  (ฝ่ายสรรหา) 8:30-18:00 น. 

บริษัท โฮลซัม ทรี อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด  
46 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ต.สรุนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30000 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแห น่งพนักงาน ฝ่ายผลิต  จ านวน 1  อัตรา 
รายละเอียดงาน ท าหนา้ท่ีผลิตขนมท่ีท ามาจากถั่วและ
ธญัพืชต่างๆ คุณสมบัติ คนพิการทีส่ามารถปฏิบัติงาน

ได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ25-40 ปี วฒิุมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ขึน้
ไป หากมีประสบการณ ์การท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สวสัดิการ เบีย้ขยนั ประกนัสงัคม เงินช่วยเหลือกรณีตา่งๆ 
งานเลีย้งประจ าปี ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ติด..ฝ่ายทรพัยากร
มนษุย ์ โทร 044-240999 ตอ่ 301-303 / 081-7483232  

บริษัท โตโยดะ (ประเทศไทย) จ ากัด  ท่ีอยู่ 
36/6 หมู่ 5 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งผู้ท าบัญชี 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน บันทึกบัญชี ย่ืนภาษี 
ท ารบั ท าจ่าย งานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัติ คน

พกิารทีส่ามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี
ขึน้ไป ไมจ่  ากดัวฒิุการศกึษา มีทกัษะดา้นบญัชี  สวสัดิการ 
กองทุนประกันสงัคม ตรวจสุขภาพประจ าปี ชุดยูนิฟอรม์ 
งานเลีย้งประจ าปี โบนัส (ตามผลประกอบการ) วนัหยุด
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ตามประเพณี  ติดต่อ…คุณเจตนส์ฤษฎ์ิ พืชนะ โทรศพัท ์
065-3566941 อีเมล ์toyoda.personal@gmail.com 

บริ ษัท  ไท วัส ดุ  จ ากั ด  ท่ี อยู่  ประจ าศูนย์
มหาไถ่ เมืองพัทยา ชลบุรี 20260 (พัทยากลาง) ตอ้งการ
รับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานบริการลูกค้า 
จ านวนหลายอัตรา  คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ
ปฏบิัตงิานได้ สื่อสารได้ชัดเจน เพศชาย/หญิง อาย ุ20-
45  ปี  วุ ฒิ การศึกษาระดับม .3 -ป .ตรี  ส ามารถใช้
คอมพิวเตอรพื์น้ฐานได ้ สวัสดิการ เงินเดือนประจ า ค่า
รกัษาพยาบาล ตดิ 065-5258206, 089-2025079  

บริษัท บวิค-ไทย จ ากัด ท่ีอยู่ 489 ถ.บอนด์
สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ต้องการ
รับคนพิการท างาน  1.ต าแหน่งพนักงานธุรการ 
จ านวน 8 อัตรา  2.ต าแหน่งช่างไฟฟ้า-ประปา จ านวน 
2 อัตรา รายละเอียดงาน ท างานในหน่วยงานก่อสรา้ง ใน
เขตกรุงเทพฯ คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-

เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิอนุปริญญา-
ปริญญาตรี สวสัดิการ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง 
โบนัส กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ฯลฯ ติดต่อ…โทรศพัท ์02-
9602300 S.UN-IN@bythai.bouyques-construction.com 

บริษัท อาเจไทย จ ากัด  ท่ีอยู่ 700/318 หมู่6 
ซอย 14 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี  ดอนหัวฬ่อ 
เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ต้องการรับ  คนพิการท างาน 

ต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน1 อัตรา  รายละเอียด
งาน ท าข้อมูลค่าใช้จ่าย รับ -ส่งเอกสาร รับโทรศัพท์ 
วิเคราะหค์า่ใชจ้่าย อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท – 15,000 
บาท คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหว เพศหญิง อายุ 20–40ปี วฒิุ ปวส. สวสัดิการ 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทุนเงินทดแทน การฝึกอบรมใน
บริษัท ค่าอาหาร งานเลีย้งครบรอบปีบริษัท ประกนัสงัคม 
ประกันสุขภาพ รถรับส่งประจ าทาง วันหยุดพักผ่อน 
ส่วนลดในการซือ้ผลิตภัณฑข์องบริษัท  เงินช่วยเหลือการ

เสียชีวิต โบนัสประจ าปี ฯลฯ ติด…คุณพรชัย กิจชัยวัฒ
น กุ ล  โ ท ร   086-0037520 โ ท ร ส า ร  038-214510 
pornchai.kitchaiwattanakul.th@ajegroup.com 

LINE MAN Wongnai ท่ีอยู่ 8 อาคาร T-One ชัน้ 
26,27 คลองเตย  คลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานบัญชี 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน Accountant (AP) เป็น
ผูท่ี้ดูแลงานขาจ่ายของบริษัท ทั้งในส่วนของการบันทึก
บญัชี, การตัง้โอนจ่ายช าระเงิน และ การท ารายงานภาษี
ตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดแูลและประสานงานกบัพนกังาน
หรือบคุคลภายนอกเพ่ือรวบรวมติดตามเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
เป็นต าแหน่งท่ีส  าคญัท่ีช่วยใหก้ารท างานของแผนกบัญชี
บรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น  คุณสมบัติ  คนพิการ

ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง 
อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาการ
บญัชี หรือ สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง สวสัดิการ กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ การฝึกอบรมนอกบริษัท ประกันชีวิต ประกันสังคม 
ประกันสุขภาพ วนัหยุดพักผ่อน เงินช่วยเหลือกรณีมีบุตร 
โบนัสประจ าปี ฯลฯ  ติดต่อ…คุณกาญจนา แต่งผล  
โทร. 02-8215399  people_recruit_public@lmwn.com 

บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด)์ จ ากัด ท่ีอยู่ 
ฟู้ดแพนดา้ ชัน้ 30 ตกึอิตาเลี่ยนไทย ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ต้องการรับ
คนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงาน        ท าความ
สะอาด จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ดูแลความ
สะอาดอาคารส านักงาน ดูแลความเรียบร้อยของห้อง
ประชุม ท าความสะอาดสถาน  ท่ีท างานตามจุดต่างๆท่ี
ก าหนดไว ้ท าความสะอาดหอ้งอาหารและภาชนะต่างๆ 
เช่น แกว้น า้ จาน ชาม ชอ้น สอ้ม เป็นตน้ เขา้ร่วมกิจกรรม
ของบริษัทฯ และปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
ปฏิบัติงาน จันทร ์ถึง ศุกร ์8.00 – 17.00 น. คุณสมบัติ 
คนพกิารทีส่ามารถปฏบิัตงิานท าความสะอาดได้ และ
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สามารถยกของได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ20-50 ปี สามารถ
อ่านออก-เขียนได้ สวัสดิการ โบนัสประจ าปี พักร้อน
ประจ าปี และวันหยุดอื่นๆ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม 
(สุขภาพและอุบัติเหตุ) ตรวจสุขภาพประจ าปี ส่วนลด
พนักงาน ฟรี !  สมาชิกฟิตเนส และอื่นๆอีกมากมาย 
ตดิต่อ… คณุอิ๋ง ศิโรรตัน ์ โทรศพัท ์066-0982475  อีเมล ์
sirorat.ornsri@foodpanda.co.th 

บริษัท ซี อาร ์ซี ไทวัสดุ จ ากัด ท่ีอยู่ 88/88 หมู่ 
13 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 ต้องการ
รับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานบริการลูกค้า 
(call center) จ านวน 20 อัตรา รายละเอียดงาน รบัออ
เดอรท์างโทรศพัท/์รบัเรื่องรอ้งเรียนลกูคา้ ติดตามเรื่องการ
จัดส่งสินคา้/การแจง้ซ่อม งานอื่นตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
คุณสมบัต ิคนพกิารด้านร่างกาย-เดนิได้ เพศชาย/หญิง               
อายุ 20-40 ปี วฒิุประถมศกึษาปีท่ี 6 สื่อสารไดช้ดัเจน ใช้
คอมพิวเตอรพื์น้ฐานได  ้สวสัดิการ ค่ารกัษาพยาบาลและ
สวัสดิการอื่นๆ ติดต่อ… คุณ rungchat rungsahwang  
โทรศพัท ์089-2025079 อีเมล ์Rurungchat@chg.co.th 

บริ ษัท เอส วาย ไทย จ ากัด  ท่ีอยู่  เลขท่ี  
112/91-92 หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ต้องการรับ
คนพิการท างานต าแหน่งช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน เช็ค ระบุอาการเสีย 
ซ่อมมือถือ คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ 
เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป ไมจ่  ากดัวฒิุการศกึษา สวสัดิการ 
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่าคอมมิชชั่น 
ฯลฯ ติดต่อ…นางสาวอมรรตัน ์ดีประเสริฐ โทรศพัท ์038-
282-117/081-278-4768 แ ฟ ก ซ์  038-282-118 อี เ ม ล์  
amonwhan_11@hotmail.com 

   
 
 

คนพกิารตอ้งการท างาน 
นายวี ระชาติ   จาดนอก   อายุ  30 ปี  วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พกิารทางด้านร่างกาย-เดนิ
ได้ (แขน-ขาอ่อนแรง) ต้องการงานด้านบริการลูกค้า 
ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล งานธุรการประสานงาน
ทั่ ว ไ ป  ห รื อ ง า น อื่ น ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  มี
ประสบการณ์การท างานด้านบริการลูกค้า สินเชื่อ 
งานธุรการมาก่อน ติดต่อ…โทรศัพท์ 088-7844707 
หรือ อีเมล ์wee454511111@gmail.com 

นายศวัส  สมัยตรี  อายุ 26 ปี วุฒิการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  3 พิการทางด้านร่างกาย-         
เดินได้  (แขนซ้ายอ่อนแรง )  ต้องการงานทาง            
ด้านคอมพิวเตอร์ คีย์ข้อมูลหรืองานตามความ
เหมาะสม  ในเขตพื้นท่ีสมุทรปราการ สามารถใช้
คอมพิวเตอรไ์ด้ด ีติดต่อ...โทรศพัท ์063-7507156 หรือ 
อีเมล ์bigloveu124@gmail.com 

นางสาวพรรุจา  ธัญชนินกัญปภา อายุ 38 ปี 
วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ (แขน/ขาซ้ายอ่อนแรง) ต้องการงาน
ด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ ์มีประสบการณท์ างาน
ทางด้านธุรการประสานงาน งานเอกสารการเงนิ งาน
ทรัพยากรบุคคลมาก่อน   ติดต่อ...โทรศัพท์ 084-
6695556 อีเมล ์thunchanin_gunpapha.p@live.com 

น า ย ช า ค รี ส   แ พ ง พ ง ม า  อ า ยุ  3 2  ปี                         
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางการสื่อสาร 
(พูดไม่ชัด) ต้องการงานทางด้านธุรการ งานเอกสาร
ทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม มีประสบการณ์
การท างานธุรการ บุคคล มาประมาณ 2 ปี ติดต่อ...
โ ท ร ศั พ ท์  0 7 1 - 7 0 1 6 8 5 9  ห รื อ  อี เ ม ล์  
chacriszaza@hotmail.com 

นา ย ไ อ ย ร า   เ ก ตุ ส ะ อ า ด  อ า ยุ  4 8  ปี                          
วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย

mailto:Rurungchat@chg.co.th
mailto:amonwhan_11@hotmail.com


๒๘ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

สามารถเดินได้ ต้องการงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
คียข้์อมูลหรืองานตามความเหมาะสม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะการสื่อสารดี ติดต่อ ...
โ ท ร ศั พ ท์  0 9 8 - 5 7 1 2 5 1 7  ห รื อ  อี เ ม ล์  
jobaiyara@gmail.com 

นางสาวจารุพรรณ  เนตรพุกกณะ   อายุ             
31 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท พิการทางการ
มองเห็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องการงาน
ขาย งานตลาด งานถอดเทป บทสัมภาษณ์ต่างๆ  
งานประชุมสัมมนา หรืองานอื่นตามความเหมาะสม 
มีประสบการณท์ างาน Telesale มาก่อน งานธุรการ 
รับโทรศัพท์ประสานงาน สรุป Time Attendance 
ประจ าเดอืน ตดิต่อ...โทรศพัท ์090-6487324 หรือ อีเมล ์
jaggajee.myheartwillgoon@gmail.com 

นางสาวสุนิสา แสงทับทิม  อายุ 24 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้าน
ร่างกาย สามารถเดินได้ (แขนข้างซ้ายใช้งานไม่ได้) 
ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรืองาน
ประชาสัมพันธ์  สามารถใช้คอมพิว เตอร์ได้ดี               
ติดต่ อ . . . โทรศัพท์ 089 -35653674  ห รื อ  อี เมล์  
sunisa.oppo1996@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

หนุ่มพกิารน่ังวีลแชรปี์นตึก 250 เมตรในฮ่องกง 

 

ไล ชิวยั นกักีฬาวีลแชรช์าวฮ่องกง วยั 37 ปี โชวปี์นอาคาร 89 ชัน้ รวมความสงู 250 เมตร โดยผกูวีลแชรค์ูใ่จไวก้บัตวั 

ใชเ้วลามากกว่า 10 ชั่วโมง จนถึงยอดตกึ ท่ามกลางชาวฮ่องกงท่ีผ่านไปมา หยุดยืนดแูละก าลงัใจอยู่เบือ้งล่างแรงขับเคลื่อน

ของการปีนอาคารครัง้นี ้เน่ืองจากนายไล ตอ้งการระดมเงินเพ่ือน าไปช่วยเหลือผูป่้วยท่ีเป็นโรคเก่ียวกบัไขสนัหลงับาดเจ็บ ซึ่ง

หลงัจบงาน มีผูบ้ริจาคเงินเขา้มาจ านวนมาก กว่า 5.2 ลา้นดอลารฮ์่องกง หรือมากกว่า 20 ลา้นบาท นายไล เป็นอมัพาตครึ่ง

ตวัตัง้แตช่่วงเอวลงไป หลงัเกิดอบุตัิเหตทุางรถยนตเ์ม่ือ 10 ปี ท าใหเ้ขาตอ้งใชวี้ลแชร ์ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา ซึง่ก่อนหนา้ท่ีจะเกิด

อบุตัิเหตดุงักล่าว เขาเคยเป็นแชมป์นกักีฬาปีนเขา มือวางอนัดบั 8 ของโลก แต่แมร้่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม เขาก็ไม่ทอ้ 

ยงัฝึกฝนเรื่องการปีนป่าย โดยใชก้ าลงัจากรา่งกายสว่นบน ช่วยในการสง่แรงดงึแทน.(one31.net 18 ม.ค.64) 

 



๓๐ 

ยดึมั่นในสิ่งดี แลว้สิ่งดีจะยอ้นกลบั มาหาเราเอง 
 

เปิดรับสมัครคนพกิารเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันฝีมือคนพกิารแห่งชาต ิคร้ังที ่10 

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันฝีมือคนพิการ

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 10 ชิงเงินรางวลัรวมมลูคา่กวา่ 850,000 บาท ! 

ผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครไดท่ี้สถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน และส านกังานพฒันาฝีมือแรงงานทกุจงัหวดั ตัง้แตว่นันี ้- 

12 กมุภาพนัธ ์2564 

 

คณุสมบตัิ : มีสญัชาติไทยและเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์เรื่อง ประเภท

และหลกัเกณฑค์วามพิการ ฉบบัท่ี 2 

ดาวนโ์หลดเอกสารการสมคัรไดท่ี้ http://www.dsd.go.th/standard/Region/Doc_ShowDetails/14052 

วนัแข่งขนั : 7 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลและมอบรางวลั : 8 พฤษภาคม 2564สถานท่ีจดังาน : อาคาร 6 ศนูยแ์สดงสินคา้

และการประชมุอิมแพ็คเมืองทองธานี(ryt9.com 13 ม.ค.64 

 

 

 

 

 

 

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

อธิบดีกรมการแพทย ์- กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรญัญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

                               เลขที่ ๒๓ ชัน้ ๒  ถ.วิสทุธิกษัตรยิ ์  แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร  กทม. ๑๐๒๐๐   

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               http:// www.tddf.or.th  E-mail : office@ tddf.or.th, tddf_or_th@hotmail.com 

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร-์ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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