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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๒๐    ฉบับที ่  ๑๑   เดอืน  พฤศจกิายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๔ 
วันนีวั้น 2564 ตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 

วันคนพกิารแห่งชาตติรงกับวันเสารท์ี ่2 ของเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง
ในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ให้ทุกคนร่วม
ตระหนักถงึคุณค่าและศักยภาพของคนพกิารไทย 

ซึง่สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดขึน้เพ่ือใหค้นพิการไดม้ี

โอกาสพบปะสังสรรคแ์ละแสดงความสามารถของตนเองในดา้นต่างๆ 

เรียนรูวิ้ทยาการใหม่ๆ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของตนเอง และเพ่ือใหค้นทั่วไป

เห็นถึงศกัยภาพ ศกัดิ์ศรีและคุณค่าของคนพิการ คนพิการหมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถถูกจ ากัดใหป้ฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวนัและมีส่วนร่วมทางสงัคมไดโ้ดยวิธีทั่วไป เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การไดยิ้น การเคลื่อนไหว 

การสื่อสาร จิตใจ อารมณ ์พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู ้และมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษดา้นตา่ง ๆ 

คนพกิารแบ่งออกเป็นกีป่ระเภท 1.คนพิการทางการมองเห็น 2.คนพิการทางการไดยิ้นหรอืการสื่อความหมาย 3.คนพิการ

ทางกายหรือการเคลื่อนไหว 4.คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  5.คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู ้6.คนพิการซ า้ซอ้น  

วัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้วันคนพกิาร สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ไดจ้ดัตัง้วนัคนพิการ

แห่งชาติขึน้เพ่ือใหต้ระหนกัถงึคณุคา่และความส าคญัของคนพิการวา่กลุม่คนเหลา่นีล้ว้นมีความสามารถและควรไดร้บัความ

ช่วยเหลือ สนบัสนนุเพ่ือใหม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และเพ่ือเปิดโอกาสใหค้นพิการในประเทศไทยไดพ้บปะ พดูคยุ และแสดง

ความสามารถใหบ้คุคลทั่วไปไดร้บัรูศ้กัยภาพของคนพิการที่มีไมแ่พค้นปกติ 

สัญลักษณวั์นคนพกิารคอือะไร สญัลกัษณว์นัคนพิการแหง่ชาติ คือ ดอกแกว้กลัยา ซึง่เป็นดอกไมท่ี้สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ 

เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามดอกไมท่ี้ประดิษฐ์โดยผู้

พิการของศนูยส์ง่เสริมอาชีพและพฒันาคนพิการ ทัง้นี ้แมว้า่คนพิการจะมีความแตกตา่งทางดา้นกายภาพ แตท่กุคนลว้นมี

ศกัยภาพในตวัเอง (tnnthailand.com 12 พ.ย.64) 
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พก.ขยายบริการตรวจ-ขึน้บัตรคนพกิารจบในทีเ่ดียวครบทุก จว.ให้ทันปีนี ้

 

 นางสาวสราญภทัร อนมุตัิราชกิจ อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์(พม.) กลา่วถงึการขบัเคลื่อนแผนและแนวทางการด าเนินงาน พก. สูก่ารปฏิบตัิ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 วา่ หนึ่งในแผนงานท่ี พก.จะท าในปีงบประมาณนีค้ือ การแบ่งเขตพืน้ท่ีเพ่ือคน้หาคนพิการติดเตียง คน

พิการที่ตกหลน่ไมม่ีบตัรคนพิการ เพ่ือพามาขึน้ทะเบียนคนพิการ ซึง่เช่ือวา่เป็นสารตัง้ตน้ใหส้ามารถเขา้ถงึสิทธิตา่งๆ ได ้ทัง้นี ้

ปัจจบุนัมีคนพิการในประเทศไทยท่ีขึน้ทะเบียนแลว้ 2.1 ลา้นคน แตส่  านกังานสถิติไดส้  ารวจและพบวา่มีคนพิการในประเทศ

จริงๆ 3 ลา้นคน ตรงนีอ้าจดว้ยความหมายคนพิการไมเ่หมือนกนั จงึไดจ้ดัตัง้คณะท างานเพ่ือจดัท าค าจ ากดัความคนพิการ ให้

เป็นรูปแบบเดียวกนัทกุหน่วยงาน เพ่ือใหม้ีความเขา้ใจและจ านวนคนพิการตรงกนั โดยตัง้เป้าตอ้งจดัท าแลว้เสรจ็ภายใน

กนัยายน 2565 ควบคูไ่ปกบัการคน้หาคนพิการที่ยงัไมม่าจดทะเบียน 

 อธิบดี พก. กลา่วอีกวา่ นอกจากนี ้พก.ไดป้รบัรูปแบบใหบ้ริการขึน้ทะเบียนคนพิการ จากเดิมตอ้งไปตรวจกบัแพทย์

ก่อน แลว้น าใบรบัรองมาให ้พม.ออกบตัรคนพิการให ้แตปั่จจบุนัไดน้  ารอ่งในกวา่ 40 โรงพยาบาล ท่ีสามารถตรวจรบัรองและ

ออกสิทธิเป็นคนพิการจบในท่ีเดียวกนัเลย โดยตัง้เป้าจะขยายบริการใหค้รอบคลมุทกุจงัหวดัภายในปีนี ้อีกทัง้เน่ืองในวนัคน

พิการสากล 3 ธนัวาคมนี ้พก.ยงัเปิดตวับตัรคนพิการรูปแบบใหม ่ท่ีสามารถเปิดแสดงในสมารท์โฟนไดเ้ลย(matichon.co.th 

10 พ.ย.64) 
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"มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 
“Portfolio”-เปิดรับผู้พกิาร 

 

มรภ.สงขลา เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาภาคปกติ ประเภทแฟ้ม

สะสมผลงาน (Portfolio) รอบท่ี 1 ตัง้แต่บัดนี-้19 พ.ย.64 

พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ (ผูพิ้การ) เขา้

ศึกษาต่อในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การจัดการ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค

ปกติ ประจ าปีการศกึษา 2565 ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน 

( Portfolio) ค รั้ ง ท่ี  1 รั บ ส มั ค ร ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  

regis.skru.ac.th/skru_app ตั้ ง แ ต่ บั ด นี ้ - วั น ท่ี  19 

พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาขาวิชาและจ านวนท่ีเปิดรับ

ดงันี ้ศศ.บ.ภาษาไทย 5 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 20 คน 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือธุร กิจบริการ 15 คน ศศ.บ.

สวสัดิการสงัคม 30 คน วท.บ.ภมูิสารสนเทศ 10 คน รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร ์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรม

ทางการบริหาร) 20 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์(การ

จดัการปกครองทอ้งถ่ิน) 20 คน รป.บ.รฐัประศาสนศาสตร ์

(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 20 คน ศศ.บ.การ

พัฒนาชุมชน 50 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง

อตุสาหกรรม (ฟิสิกสป์ระยุกต)์ 3 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์

ประยกุตเ์ชิงอตุสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร)์ 3 

คน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์3 คน วท.บ.เทคโนโลยี

สารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล 30 คน วท.บ.ชีววิทยา 4 

คน วท.บ.คหกรรมศาสตร ์6 คน วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 

คน วท.บ.คณิตศาสตร์ 4 คน วท.บ.เคมี 8 คน วท.บ.

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 5 คน ส.บ.สาธารณสขุชมุชน 10 

คน วท.บ.วิทยาศาสตรส์ุขภาพและสปา 4 คน ทล.บ.นวตั

กร รมการ เ กษตร เ พ่ื อความยั่ ง ยื น  20 คน  บธ .บ .

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน บธบ.การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์15 คน บธ.บ.การตลาด 20 คน บธ.บ.การจัดการ 

10 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 5 คน 

นศ.บ.นิเทศศาสตร ์25 คน ศ.บ.พฒันาธุรกิจ 10 คน บช.บ.

บญัชี 6 คน บธ.บ.การจดัการนวตักรรมการคา้ 20 คน 32. 

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 10 คน ทล.บ.

เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 15 คน 

ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสตัว)์ 15 

คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสตัว์

น า้) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจดัการผลิตภณัฑอ์าหาร 

6 คน ศป.บ.ดนตรีไทย 4 คน ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง 

10 คน ศป.บ.ทศันศิลป์ 10 คน ศป.บ.การออกแบบ 15 คน 

ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวนัตก 15 คน วศ.บ.วิศวกรรมโลจิ

สติกส์ 10 คน อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 15 คน ทล.บ.

เทคโนโลยีอุตสาหการ 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

อตุสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 5 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจดัการ

อตุสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 5 คน บธ.บ.นวตักรรมการจดัการ 

(เรียน จ.สตูล) 34 คน ศศ.บ.การท่องเท่ียว (เรียน จ.สตูล) 

34 คน ศศ.บ.การท่องเท่ียว (เทียบโอน เรียน จ.สูตล) 34 

คน นอกจากนัน้ มรภ.สงขลา ยงัเปิดรบันกัศกึษาท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ (ผู้พิการ) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

ศศ .บ .การพัฒนาชุมชน  2 คน กจ .บ .การจัดการ

อตุสาหกรรมท่องเท่ียว 2 คน ศป.บ.ทศันศิลป์ (รบัเฉพาะผู้

http://regis.skru.ac.th/skru_app
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พิการทางหู) 2 คน สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดจ้ากทีมแอด

มิ น แ ฟ น เ พ จ ง า น รั บ เ ข้ า นั ก ศึ ก ษ า 

www.facebook.com/skru.enrollment ห รื อ ท่ี  ส  า นั ก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-

398-9991(siamrath.co.th 31 ต.ค.64) 
 

ศรีสะเกษ ยัน จัดกีฬาแห่งชาติ-กีฬาคนพกิาร  
แบ่ง 3 ช่วงลดความแออัด ป้องโควิด 

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวดัศรีษะเกษ 

ครัง้ท่ี2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมการจดั

แข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส”์ และการ

จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้ง ท่ี 37 “นคร

ล าดวนเกมส”์ พรอ้มดว้ย นายประชุม บุญเทียม รองผูว้่า

การ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา , นาง

โปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาตรแ์ละ

เทคโนโลยี หัวหนา้ส่วนราชการภายในจังหวดั เเละคณะ

ผูบ้ริหารการกีฬาเเห่งประเทศไทยเขา้ร่วมประชุม ท่ี หอ้ง

ประชุมศรีพฤทเธศวร ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวดัศรีษะเกษ 

เมื่อ 29 ต.ค ท่ีผ่านมา โดยการประชุมในครัง้นี ้ไดก้  าหนด

วนัจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี47 “ศรีสะเกษเกมส”์ 

ระหว่างวนัท่ี 5-25 มีนาคม 2565 และ การแข่งขนักีฬาคน

พิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 37 “นครล าดวนเกมส”์ ระหว่างวนัท่ี 

30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 และเน่ืองจากการระบาด

ของเชือ้ไวรัสโควิด-19 จึงก าหนดใหแ้บ่งช่วงการแข่งขัน

เพ่ือลดความเสี่ยงและความแออัดของนักกีฬาและ

เจา้หนา้ท่ี โดยแบ่งวนัการแข่งขนัตามกลุม่ชนิดกีฬา เป็น 3 

กลุ่ม ดงันี ้5-11 มีนาคม 2565, 12-18 มีนาคม 2565, 19-

29 มีนาคม 2565 แบ่งกลุ่มละไม่เกิน 3,000 คน และให้

ขยายระยะเวลาการแข่งขนัออกไปเป็น 21 วนั นอกจากนี ้

การกีฬาแห่งประเทศไทยไดม้อบนโยบายใหจ้ังหวดัศรีสะ

เกษ เรื่องการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพ่ือสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติตามนโยบายของ

รฐับาล โดยรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกีฬาสีขาว

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-

เศรษฐกิจ สีเขียว: White Sports for Bio-Circular-Green 

Economy Model ต้องการให้ลดใช้ทรัพยากรจากการ

แข่งขันกีฬา การส่งเสริมใหใ้ชว้สัดุและอุปกรณ์ท่ีท าจาก

วัสดุธรรมชาติในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ชุดกีฬา 

อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ รวมถึงการคัดแยกขยะในช่วงการ

แข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือน ากลบัไปใหม่หรือน าไปใช้

ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ือลดปริมาณขยะจากการ

ด าเนินงาน อีกทั้งส่งเสริมการขายสินคา้จากชุมชนท่ีไม่

สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มในช่วงการแข่งขนักีฬาอีกดว้ย 

ส าหรับมาตราฐานการด าเนินการในสถานท่ีกักกันใน

รูปแบบเฉพาะองคก์ร ในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 

“ศรีสะเกษเกมส”์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 

ครัง้ท่ี 37 “นครล าดวนเกมส”์ ก่อนการเขา้แข่งขนัจะตอ้งมี

เอกสารที่ระบุว่าไดฉี้ดวคัซีนไม่นอ้ยกว่า 2 เข็ม หรือ 1 เข็ม 

ตามประกาศกรมควบคุมโรค หากไม่ไดร้ับวัคซีนตอ้ง มี

ใบรบัรองแพทยยื์นยันว่าผูเ้ดินทางไม่มีเชือ้โควิด-19 โดย

วิธี RT-CPR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่ วโมง บริเวณ

http://www.facebook.com/skru.enrollment
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พืน้ท่ีตน้ทางก่อนออกเดินทาง ส่วนในระหว่างการแข่งขัน 

ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของการกกักนัในรูปแบบเฉพาะ

องคก์ร และจะมีการตรวจหาเชือ้โควิด-19 โดยวิธี ATK 

ทุกๆ 5 วัน ตลอดเวลาท่ีอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ และการ

ออกจากการแข่งขัน ต้องตรวจหาเชือ้โควิด-19 โดยวิธี 

ATK ก่อนกลับภูมิล  าเนา ทั้งนี ้จ.ศรีษะเกษ จะรับหนา้ท่ี

เป็นเจา้ภาพกีฬา เเห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส”์ โดย

จะจัดเเข่งขันระหว่างวนัท่ี 5-25 มีนาคม 2565 ชิงชัยรวม 

52 ชนิดกีฬา โดยมี เกทบอล กับ ซูโม่ เป็น 2 กีฬาสาธิต 

เเละต่อดว้ยการเป็นเจา้ภาพกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 

37 “นครล าดวนเกมส์” ระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม – 3 

เ ม ษ า ย น  2565 ชิ ง ชั ย ร ว ม ทั้ ง สิ ้ น  19 ช นิ ด กี ฬ า

(khaosod.co.th 29 ต.ค.64) 
 

กคช. เปิดให้จองอาคารเช่าผู้มีรายน้อย 5 จังหวัด 

 

กคช. เปิดอาคารเช่าผูม้ีรายนอ้ย 5 จงัหวดั 818 หน่วย ให้

สิทธ์ิ “ผูส้งูวยั-พิการ-บตัรสวสัดิการแห่งรฐั” จองก่อน วนัท่ี 

30 ตุลาคม 2564 กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ 

เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธ์ิ 

“โครงการอาคารเช่าผูม้ีรายไดน้อ้ย” เขา้อยู่อาศยัไดท้ันที

ใน 5 จังหวัด “สมุทรสาคร กาญจนบุรี  มหาสารคาม 

สรุินทร ์อบุลราชธานี” รวม 818 หน่วย โดยใหส้ิทธ์ิผูส้งูอาย ุ

ผูพิ้การ และผูถื้อบัตรสวสัดิการแห่งรัฐจองสิทธ์ิก่อนเป็น

อนัดบัแรก และจะเปิดใหป้ระชาชนทั่วไปตามหลกัเกณฑท่ี์

การเคหะแห่งชาติก าหนดจองสิทธ์ิเป็นล าดบัถดัไป นายทวี

พงษ ์วิชยัดิษฐ ผูว้า่การการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า 

กคช.ไดจ้ดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส  าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ย

ในพืน้ท่ี 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จังหวดัสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 

3) จ านวน 196 หน่วย, กาญจนบรุี 79 หน่วย, มหาสารคาม 

138 หน่วย, สรุินทร ์(สลกัได) 163 หน่วย และอบุลราชธานี 

242 หน่วย รวมทัง้สิน้ 818 หน่วย ขนาดหอ้งพกัอาศยั 28-

30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 1,400 – 2,500 บาท 

ขึน้อยู่กบัท่ีตัง้โครงการ คณุสมบตัิและหลกัเกณฑข์องผูไ้ด้

สิทธิเช่ากรณีสวัสดิการแห่งรัฐ จะตอ้งมีอายุครบ 20 ปี

บริบูรณน์บัตัง้แต่วนัท าสญัญา หรือยงัไม่ถงึ 20 ปี บริบูรณ ์

แต่ไดบ้รรลนิุติภาวะดว้ยการสมรส และตอ้งเป็นผูม้ีรายได้

นอ้ย โดยก าหนดสดัส่วนผูไ้ดส้ิทธิกลุ่มนีใ้นแต่ละโครงการ

รอ้ยละ 60 ขณะท่ีขา้ราชการและประชาชนทั่วไปไม่จ ากัด

อาชีพ ตอ้งมีรายไดไ้ม่เกิน 19,200 บาท/เดือน ซึ่งไม่รวม

รายไดพิ้เศษอ่ืนๆ เช่น คา่ลว่งเวลา เบีย้กนัดาร สดัสว่นรอ้ย

ละ 40 ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่า ไดก้ าหนดเงินประกนัการเช่า 1 

เดือน และให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา มีขนาด

ครวัเรือนไม่เกิน 4 คน และหา้มมิใหน้  าหอ้งท่ีเช่าไปใหเ้ช่า

ช่วง หากตรวจสอบพบภายหลงัจะยกเลิกสิทธิและเรียกคืน

หอ้งทนัที โดยการเคหะแห่งชาติจะท าสญัญากบัผูเ้ช่าช่วง

โดยตรง “การเคหะแห่งชาติใหส้ิทธิผูส้งูอายุ และคนพิการ

เช่าอาคาร ชั้นท่ี 1 เป็นอันดับแรก และให้สิทธิผู้ถือบัตร

สวสัดิการแห่งรฐัเป็นล าดบัถดัไป ภายในระยะเวลา 30 วนั

นับจากวันท่ีเริ่มเปิดให้เช่าอาคาร แต่หากเลยก าหนด

ระยะเวลาดังกล่าว การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิน า

อาคารเช่าคงเหลือท่ีกันไวส้  าหรบัผูสู้งอายุ ผูพิ้การ และผู้

ถือบตัรสวสัดิการแห่งรฐั เปิดใหป้ระชาชนทั่วไปเช่าอาคาร

ในล าดบัตอ่ไป(prachachat.net 30 ต.ค.64) 
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“มจ.อุทัยกัญญา ภาณุพันธุ”์ ประทานรางวัล “เทพ
มเหศักดิ”์ ประจ าปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้สนับสนุนส่งเสริม

การจ้างงานคนพกิาร 

องคป์ระธานอุปถัมภ์

ร า ง วั ล  “เ ท พ

มเหศักดิ์” เสด็จเป็น

องค์ประธาน ในพิธี

ประทานรางวลั ประกาศเกียรติคณุผูส้นบัสนนุสง่เสริมการ

จา้งงานคนพิการ รางวลั “เทพมเหศกัดิ์” ประจ าปี ๒๕๖๔ 

แด่ ผู ้สนับสนุนส่งเสริมการจา้งงานคนพิการ ทรงกรุณา

ประทานรางวัลให้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ และเป็นแรง

ขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ เ พ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ ณ เรือนไทยเพชรไพลิน 

มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ โดยมี  “นายชีวานนท ์พรรัตน์ธนิกกุล” นายก

สมาคมสหพนัธแ์รงงานคนพิการไทย ประธานจดังานฯ ขอ

ประทานอนุญาตกราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์

โครงการฯ จัดงานในครั้ง นี ้ ซึ่ งมี  นายโกสินธ์ จินา

อ่อน  บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ สยามโฟกัส

โทม  ์นายธนวัฒน ์สันตินรนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท 

อินดสัเตรียลวอเตอร ์รีซอรส์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ( IWRM 

) นายวิเชษฐ์ เกตแุกว้ “ผูป้ระสานงานพืน้ท่ีและชุมชน เขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีชี)” เขา้รบัรางวลัในครัง้นี ้

ด้วย  ซึ่ งจัดขึ ้นจาก  “ไตรภาคี ”  คือ  สมาคมสหพันธ์

แรงงานคนพิการไทย / สมาคมคนพิการภาคตะวนัออก / 

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย ซึ่งมี ภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชน ท่ีไดร้ับ

คดัเลือก จ านวน ๘๐ รางวลั อาทิ เช่น อธิบดีกรมส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ / อธิบดีกรมจดัหางาน / 

จดัหางานจงัหวดัสมทุรปราการ / จดัหางานจงัหวดัชลบุรี / 

บิณฑ-์เอกพนัธ ์บรรลือฤทธ์ิ / เค เยาวราช / ดร.บุ๋ม ปนดัดา 

วงศผ์ูดี้ / นายชูศกัดิ์ จนัทยานนท ์นายกสภาคนพิการทุก

ประเภทแห่งประเทศไทย / นายศุพชีพ ดิษเทศ นายก

สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายชู

เกียรติ สิงหส์ูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศ

ไทย / นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล บริษัท โอวาท โปร

แอนดค์วิก จ ากัด / มูลนิธิอารยสถาปัตยเ์พ่ือคนทัง้มวล / 

มูลนิ ธิเมาไม่ขับ / มูลนิ ธิใจงาม  ทั้งนี ้ยังได้รับเกียรติ

จาก หมอ่มราชวงศว์รปภา จกัรพนัธ ์/ นางสาวแรมรุง้ วรวธั 

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย ์/ ดร.บญัชา เกิดมณี อธิการบดีฯ, ดร.นภวรรณ แยม้

ชุติ, ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ คณาจารย์มหาวิทยาลัย

ธนบรุี-หมูบ่า้นครู, ผอ.เขตหนองแขม แขกผูม้ีเกียรติเฝา้รบั

เสด็จ และร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี ้ด้วย (bangkok-

today.com 30 ต.ค.64) 
 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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ประกาศรับสมัครคนพกิารท างานในหน่วยงานรัฐ 

 

#ประกาศรับสมัครคนพิการท างานในหน่วยงานรัฐ 

ช่วงเวลาเพียง 3วนั ท่ีสมาคมสภาคนพิการทกุประเภทแห่ง

ประเทศไทย ได  ้Post ประกาศเรื่องการจา้งงานคนพิการ

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นการส ารวจความตอ้งการ

การมีงานท าของคนพิการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ตาม

นโยบายกรุงเทพมหานคร ท่ีประสงคจ์ะ”จา้งงานคนพิการ

ในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร”จ านวน100คน ปรากฎว่ามี

คนพิการ แจ้งความประสงคจ์ านวน 790 ท่าน ครบทุก

ประเภทความพิการ ช่วงอายุระหว่าง18-50ปี บางคนไม่

เคยท างาน บางคนตอ้งการยา้ยงานมาท างานใกลท่ี้พัก

อาศยั วฒิุการศกึษา ตัง้แตไ่มม่ีวฒิุ จนถึงปริญญาตรี หาก

เทียบจากจ านวนคนพิการทุกช่วงวยั 18-50 ปีท่ีมีกว่า ท่ีมี

บัตรประจ าตัวคนพิการในกรุงเทพมหานคร จ านวน

ประมาณ 100,000คน คาดว่ามีคนพิการวัยท างานใน

กรุงเทพมหานครประมาณ 41,000คน (คาดการณ์ตาม

สถิติการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ 2,027,500 มีคน

พิการในช่วงวยัดงักล่าว 845,706 หรือรอ้ยละ 41 ท่ีอยู่ใน

วัยการท างาน ) คิดคร่าวๆว่า มีคนพิการวัยท างานใน

กรุงเทพมหานครประมาณ 41,000คน ซึ่งกลุ่มเหล่านี ้

ประกอบอาชีพอิสระบา้ง ท างานในสถานประกอบการบา้ง 

และมีบางส่วนอาจจะไดท้ างานในหน่วยงานภาครฐั หรือ

บางส่วนไม่มีงานท าเลย ซึ่งยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามี

จ านวนเท่าใด แต่ท่ีแน่ๆคือ คนพิการท่ีแจง้ในการส ารวจ

ครัง้นีจ้  านวน790 คน ตอ้งการท างานในหน่วยภาครฐั ใกล้

ท่ีพักอาศยั เน่ืองจากอุปสรรคในการเดินทาง ค่าใชจ้่ายท่ี

สงูกว่าบุคคลทั่วไปในการเดินทาง เหตผุล เรายังไปไม่ถึง

เป้า Acessbility for All ซึ่งเครือข่ายคนพิการพยายาม

ผลกัดนัขบัเคลื่อนเรื่องดงักล่าว มากว่า 20 ปี รวมทัง้เรื่อง

ระบบการเตรียมความพรอ้ม วุฒิการศกึษา ทกัษะในการ

ท างานเฉพาะตามประเภทงาน ยอ้นกลบัมากบั ตวัเลขคน

พิการ ท่ีแจ้ง ช่ือมารอบนี้ 790 คน  ในช่วง ท่ีลงเพจ  มี

โทรศัพท์สอบถามจ านวนมาก เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร 1 

ท่านท่ีรบัประสานงานแจง้ว่ามีสายเขา้ทัง้วนัทัง้คืน ผมจึง

บอกให้เปิดโทรศัพท์ช่วงเวลาราชการ ส่วนนอกเวลา

ราชการใหปิ้ด แต่ให้เปิดChatไว ้ผูโ้ทรเขา้บางคนไม่เช่ือ 

เขา้ใจว่า เป็น”เฟคนิวส ์หรือ ข่าวลวง” บางคนถามว่า จา้ง

งานต าแหน่งใด จ่ายค่าตอบแทนอย่างใด  มีหน่วยงาน

ภาครัฐบางแห่ง มาถามว่า กทม.มีนโยบายดังกล่าวจริง

หรือ ท าไดอ้ย่างไร เพราะ หน่วยงานรฐั จะมีประกาศ กพร 

ก ากบัควบคมุ มีขัน้ตอนการรบัสมคัร มีการสอบแข่งขนั  มี

คน”ไม่พิการ”บางคนโทรมา ว่า เลือกปฎิบัติต่อคนทั่วไป

หรือเปล่า ท าไมดงู่ายจัง ซึ่งค  าถามเหล่านี ้ผมไดยิ้นไดฟั้ง

มากวา่ 20ปี นบัแต่มีกฎหมายส่งเสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ สภาคนพิการฯจะน าข้อมูลของน้องๆ คน

พิการทุกประเภท เก็บเป็นความลบั(ช่ือ นามสกุล ประเภท 

เบอรโ์ทรติดตอ่) จะสง่รายช่ือให ้กรุงเทพมหานคร เสนอตัง้

คณะท างานร่วมกบัทีมกทม. เพ่ือประสานขอ้มลูตรงตอ่คน

พิการแต่ละท่าน วิเคราะหพื์น้ฐานงานท่ีคนพิการถนัด ท า

Matching งาน ต าแหน่งงาน และท าJob List เพ่ือแจ้ง

หน่วยงาน กทม. ท่ีพอจะมีงานให้คนพิการท าอาจจะมี

เพ่ิมเติม และท่ีส  าคญัดขูอ้กฎหมายวา่ จะมีการจา้งงานใน

ลกัษณะใดไดบ้า้ง แต่เบือ้งตน้ขอหลกัการ กทม ว่า ขอให้

คนพิการเขา้ระบบ “ประกนัสงัคม ตามมาตรา 33 กฎหมาย

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMS8mrozrCJ2KsjJJTlH9PjZUnhW0Ynud5Ji9b1eBmYJDnhoQrWejI4u-2hkqsrKgzp3j5T_CCFNYC54sXGeea-ohVDK28KUA5nMOWJ09zb1KjIt0MrTZs-Gn69mPDrXA&__tn__=*NK-R
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ดา้นแรงงาน” เพ่ือน าไปสู่”การจา้งงานท่ียั่งยืนและDecent 

Work ในอนาคต” ส่วนประเภทการจา้ง อิงตามระเบียบ

ราชการ ซึ่งมี 4กลุ่ม คือ จา้งเหมาบริการ ลกูจา้ง พนกังาน

ราชการ ขา้ราชการ ซึ่งต าแหน่งขา้ราชการ ตอ้งด าเนินการ

อีกหลายขั้นตอน และ อาจประสานหน่วยงานอื่น ท่ี

เก่ียวขอ้งทัง้รฐั และเอกชน ท่ีประสงคจ์ะจา้งงานคนพิการ

ดว้ย ยืนยันว่า 790 รายช่ือท่ีแจ้งมา จะประสานงานให้

อย่างเต็มท่ี มีการนัดประชุมZoom คุยกัน และสภาจะใช้

Line Chat ท่ีใหไ้ว ้สื่อสารขอ้ความต่อกัน ขอเวลาเตรียม

งาน สกัระยะ เพราะ หน่วยงานรฐั สามารถประกาศจา้ง

งานคนพิการ ไดต้ลอดเวลา ไม่ถูกบงัคบัเง่ือนเวลาเหมือน

สถานประกอบการภาคเอกชน ถงึเวลาแลว้ท่ี หน่วยงานรฐั

ท่ีรับผิดชอบงานคนพิการ ตอ้งมาท างานบูรณาการกัน 

เหมือนท่ี กรุงเทพมหานครก าลงัจะท า”ตน้แบบ” ในครัง้นี ้

“เราจะน ากฎหมาย นโยบาย มาสู่การปฎิบัติท่ีเป็นจริง”

รว่มกนัชูศกัดิ์ จนัทยานนท ์นายกสมาคมสภาคนพิการทุก

ประเภทแห่งประเทศไทย 
 

“เฉียน หงเยี่ยน - เดก็หญิงลูกบาส”นักว่ายน า้คน
พกิารจีนคว้าเหรียญรางวัลอีก 

ล่าสุด ในการแข่งขันสเป

เชียลพาราลิมปิก 100 เมตร

หญิง ว่ายน ้าท่ากบระดับ 

SB5 เมื่อเร็วๆนี ้ เฉียน หง

เย่ียนไดค้วา้เหรียญเงินมาครอง เฉียน หงเย่ียนเกิดเมื่อ 

ค.ศ. 1996 ตอนอายุ 4 ขวบเกิดอบุัติเหต ุท าใหต้อ้งตดัขา

ทัง้สองขา้งไป และอาศยัลกูบาสเกตบอลมาเป็น "ขา" ของ

เธอแทน จนเมื่ออายุ 11 ขวบ เธอไดเ้ขา้ร่วมทีมว่ายน า้คน

พิการของมณฑลหยุนหนาน แลว้การว่ายน า้ก็ไดพ้าเธอ

ออกสู่โลกกวา้งมากขึน้ จาก “เด็กหญิงลูกบาส” วันนีไ้ด้

กลายเป็น “เงือกสาว” คนเก่งท่ีสร้างผลงานน่าช่ืนชม

ตอ่เน่ือง ขอเสียงปรบมือใหก้บัเธอthai.cri.cn 1 พ.ย.64 
 

อเดค็โก้กรุ๊ป ผนึก กระทรวงแรงงาน เซ็น MOU 
โครงการจ้างงานคนพกิารเชิงสังคม 

 

อเด็คโก้กรุ๊ปและกระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกความ

เขา้ใจ (MOU) โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีรายไดใ้นการดูแลตนเองและ

ครอบครวั เพ่ือใหด้  ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีศกัดิศ์รี กลุม่

บริ ษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ผู้น  าด้านการให้บริการ

ทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดย คุณธิดารัตน์ กาญ

จนวัฒน์ ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร ลงนามบันทึกความ

เขา้ใจ(MOU) กบักรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน น า

โดยคณุไพโรจน ์โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจดัหางาน เพ่ือ

ร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการหรือ

ผูดู้แลคนพิการ โดยการจัดจา้งเหมาช่วงงานแก่คนพิการ

หรือผูดู้แลคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ณ 

กระทรวงแรงงาน เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 นบัเป็นบริษัท

จัดหาและจัดจ้างงานแห่งแรกในประเทศไทยท่ีเข้าร่วม

โครงการน าร่องนี ้พรอ้มกับสถานประกอบการชัน้น าของ

ประเทศอีก 6 บริษัทโดยมี พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีในงาน “โครงการจา้งงาน

http://thai.cri.cn/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
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คนพิการเชิงสังคม” มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ผูดู้แลคนพิการ ใหม้ีโอกาสในการ

ประกอบอาชีพไดต้ามความสามารถและความเหมาะสม 

เพ่ือใหเ้กิดรายได ้มีอาชีพเลีย้งดูตนเองและครอบครัวได้

อย่างยั่ งยืน ตลอดจนด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี

ศกัดิ์ศรี สนบัสนุนใหไ้ดท้  างานใกลบ้า้น ตลอดจนช่วยงาน

ในหน่วยงานบริการสาธารณะ หน่วยงานราชการและอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม  ทั้ง นี ้บริ ษัทอเด็คโก้ทั่ วโลกให้

ความส าคญักับการสรา้งโอกาสในการท างานใหแ้ก่กลุ่ม

คนทุกประเภท โดยมีนโยบายหลักเรื่องการรวมความ

หลากหลายของกลุม่คน (Diversity & Inclusiveness) โดย

มีคนพิการเป็นหนึ่ งในกลุ่มเป้าหมายในการสานต่อ

นโยบายนีใ้นประเทศไทย “ท่ีผ่านมา การจา้งงานคนพิการ

เป็นลูกจา้งของบริษัทโดยตรงเป็นเรื่องท่ีมีขอ้จ ากัดหลาย

อย่างเช่น การเสาะหาคนพิการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

สถานท่ีท างาน การเดินทาง โครงการนีถื้อเป็นโครงการน า

ร่องท่ีผ่านการศึกษาแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยวิธีการบูรณา

การระหว่างกรมการจดัหางาน กรมสวสัดิการ และสถาน

ประกอบการเอกชน ในเบือ้งตน้ อเด็คโกจ้ะมีการจา้งงาน

คนพิการจ านวน 100+อตัรา (จากยอดรวมโครงการ 329 

อตัราของทัง้ 7 สถานประกอบการ) และอาจปรบัขึน้ตาม

ความเหมาะสมส าหรับคนพิการ การไดร้บัเงินช่วยเหลือ

นบัเป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต แตก่ารสรา้ง

งานให้คนพิการถือเป็นการสร้างคุณค่า สร้างความ

ภาคภูมิใจ สร้างก าลังใจให้มีพลัง มีความเข้มแข็งและ

มั่นใจในการด าเนินชีวิต กลุ่มบริษัทอเด็คโกป้ระเทศไทย

รูส้กึเป็นเกียรติและมีความยินดีท่ีไดเ้ขา้รว่มโครงการนีแ้ละ

พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มท่ีตามปณิธานของบริษัทคือ 

“Making the Future Work for Everyone” คุณธิดารัตน์

กลา่ว(matichon.co.th 1 พ.ย.64) 

ไม่ยอมแพ้แม้มีอุปสรรค! แม่พกิารเดนิไม่ได้  
หันท า “พวงมาลัยริบบิน้” ขาย  
สร้างรายได้ให้ครอบครัว 

 

พลดัตกจากตน้ไมจ้นท าร่างกายท่อนล่างพิการ เดินไม่ได ้

นอนมองเพดานเฉยๆ กว่า 8-9 ปี เคราะหซ์  า้กรรมซัดลูก

สาวตอ้งมาโดนรถชนตัง้แต่เด็กท าให้ดวงตาทั้งสองข้าง

บอดสนิทไม่สามารถมองเห็นไดอ้ีกต่อไป ท าให้ทุกข์ใจ

อย่างมากแต่พอไดท้ าพวงมาลัยริบบิน้ขายแลว้ลูกคา้ให้

การตอบรบัดีจึงท าใหม้ีก าลงัใจในการต่อสูก้บัอปุสรรคแม่

ร่างกายจะพิการ แต่หัวใจแข็งแกร่งดั่งหินผา นางบุญยืน 

บุญบรรดาล อายุ 40 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร 

เจ้าของธุรกิจพวงมาลัยริบบิน้  เล่าว่า จุดเริ่มตน้การท า

พวงมาลยัริบบิน้ขายนัน้เริ่มตน้มาจากการที่ตนไม่สามารถ

ใชร้่างกายไดต้ามปกติ ในอดีตตนเคยพลดัตกจากตน้ไม้

ท าให้ร่างกายท่อนล่างไม่มีความรู ้สึกและไม่สามารถ

เดินเหินได ้เป็นแผลกดทบัและใชชี้วิตแบบนี ้เป็นเวลากว่า 

8-9 ปี และสิ่งท่ียงัมาซ า้เติมใหต้อ้งทุกขใ์จอีกคือการท่ีลูก

สาวของตนตอ้งมาโดนรถชนตัง้แต่เด็ก จนท าใหด้วงตาทัง้

สองขา้งบอดสนิท ซึง่เม่ือเกิดเหตกุารณด์งักล่าวขึน้ตนก็ไม่

รูว้่าจะท าอาชีพอะไรต่อ ในช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีหลานชาย
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ก าลงัจะบวช ปกติแลว้ในงานบวชจะมีการโปรยทาน ซึ่ง

ทางครอบครัวของตนก็ไดม้ีการน าริบบิน้มาท าเป็นของ

โปรยทาน โดยฝึกวิธีการท าจาก Youtube มีทั้งสมบูรณ์

และทิง้อนัท่ีไม่สมบูรณไ์ป หลงัจากนัน้ก็เริ่มฝึกและพฒันา

ฝีมือมาอย่างต่อเน่ืองจากของโปรยทานก็ต่อยอดเป็น

พวงมาลยั ทัง้นีเ้มื่อเริ่มคิดว่าพวงมาลยัของตนเองเริ่มเป็น

รูปร่างและสวยงามแล้วนั้นก็เริ่มท าเพ่ือน ามาขาย แต่

ในช่วงแรกยังไม่มีคนรูจ้ักมากนักเพราะยังเป็นรา้นท่ีใหม่ 

หลังจากนั้นเจ้าของรา้นใหข้้อมูลว่ามีคนใจบุญมาสรา้ง

เพจเฟซบุ๊คใหส้  าหรบัเป็นพืน้ท่ีติดตอ่กบักลุม่ลกูคา้และดงึ

ลกูคา้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน ์โดยการโพสตโ์ป

รโมทสินคา้และท าใหเ้กิดการแชรโ์พสตอ์อกสู่สายตากลุ่ม

ลกูคา้มากย่ิงขึน้ ปัจจุบันเปิดรา้นขายพวงมาลยัริบบิน้มา

ไดป้ระมาณ 4 ปี นอกจากนีพ้วงมาลยัริบบิน้ของทางรา้น

จะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น หงส ์พญานาค พระพิฆเนศ 

ชา้ง พวงมาลยัดอกไมส้  าหรับไหวพ้ระหรือส าหรบัไหวใ้น

วนัแม่ หรือวนัส าคญัต่างๆ ซึ่งวสัดุหลกัท่ีน ามาท านั่นก็คือ 

ริบบิน้ สว่นวสัดอุื่นๆ เช่น ลกูปัด ดอกรกัปลอม ท่ีน ามาเป็น

องคป์ระกอบส าหรบัผลิตพวงมาลยั ส  าหรบักลุ่มลกูคา้นัน้

มีหลากหลายกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ และทั่ วทุก

จงัหวดัท่ีใหค้วามสนใจพวงมาลยัริบบิน้ของทางรา้น โดย

ส่วนมากลกูคา้จะน าไปไหวพ้ระ ไหวพ้่อแม่ ท าบุญในงาน

ต่างๆ ซึ่งตัง้แต่ท่ีขายพวงมาลยัริบบิน้มานัน้ในช่วงแรกผล

ตอบรบัดีพอสมควร แต่พอช่วงหลงัท่ีเกิดสถานการณก์าร

แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 นั้น ท าใหย้อดขายตกลง

ลูกค้าเริ่มห่างหาย เพราะอยู่ในยุคท่ีต้องระวังเรื่องการ

จบัจ่ายซือ้ขายมากย่ิงขึน้ ท าใหเ้จา้ของรา้นจ าเป็นตอ้งเพ่ิม

อีก 1 อาชีพ นั่นก็คือ การขายสลากกินแบ่งรฐับาล หรือ ลอ็

ตเตอรี่ ปัจจุบันเริ่มขายไดป้ระมาณ 3 เดือน ทัง้นีส้  าหรับ

พวงมาลัย 1 พวงนั้นจะมีเวลาประกอบรูปร่างท่ีแตกต่าง

กนั ขึน้อยู่กับรูปแบบว่าชิน้งานนัน้ๆ มีความยากง่ายมาก

นอ้ยแค่ไหน ระยะเวลาก็จะเพ่ิมตามความยากง่ายของแต่

ละชิน้งานไป นอกจากนีใ้นช่วงเทศกาลวันแม่พวงมาลัย

ของทางรา้นจะไดร้ับความนิยมค่อนข้างมาก ลูกค้าให้

ความสนใจอย่างลน้หลามจนกระทั่งตอบขอ้ความลกูคา้ไม่

หมดในช่วงท่ีคนก าลงัรูจ้ักรา้น ซึ่งใน 1 วนัสามารถท าได้

ประมาณ 1-2 พวงในช่วงแรกท่ียังไม่ไดม้ีการสต็อคของ

เอาไว ้พวงมาลัยริบบิน้ของทางรา้นเป็นพวงมาลยัแฮนด์

เมด ท ามือทุกขัน้ตอนในช่วงแรกเจา้ของรา้นเป็นคนท าเอง

คนเดียวทัง้หมดทุกขัน้ตอน แต่ในช่วงท่ีมีลูกคา้สั่งซือ้เขา้

มาจ านวนมากก็จะมีลกูทีมช่วยอีกแรงเพ่ือความรวดเร็วใน

การผลิต ทัง้นีถ้า้หากลกูคา้สั่งพวงมาลยัท่ีมีความยากและ

ไม่มีของสต็อคก็จะใหลู้กคา้สั่งล่วงหนา้ประมาณ 3-4 วัน

ถึงจะไดร้บัสินคา้ แต่ถา้หากมีของสต็อคไวก้็จะประมาณ 

1-2 วนัไดร้บัสินคา้ ซึง่พวงมาลยัท่ีท ายากท่ีสดุของทางรา้น 

คือ พวงมาลัยพญานาค ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันต่อ 1 

พวง ปัจจุบันทางร้านมีรูปแบบการขายออนไลน์เพียง

ช่องทางเดียว โดยจะอาศัยคนในครอบครัวเป็นคนน า

สินคา้ไปท่ีขนส่งใหก้บัลกูคา้ ส  าหรบัราคาพวงมาลยัริบบิน้

นัน้เริ่มตัง้แต่ราคา 150-4,000 บาท ซึ่งลกูคา้ต่างประเทศ

และลูกคา้คนไทยจะมีราคาเท่ากัน ลูกคา้ต่างประเทศท่ี

สั่งซือ้เขา้มานัน้ส่วนมากจะสั่งแลว้ใหจ้ดัสง่ไปใหญ้าติท่ีอยู่

ในประเทศไทยก่อนจึงจะให้ญาติส่งต่อไปต่างประเทศ

ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยงัประเทศออสเตรเลีย 

เกาหลีใต ้และนิวซีแลนด ์นอกจากนีส้  าหรบัอายกุารใชง้าน

และการเก็บรักษานั้นถ้าหากว่าไม่น าไปตากแดดก็จะ

สามารถเก็บรกัษาไดน้าน สีคงอยู่ตลอด แต่ถา้ตากแดดสี

ของตวัริบบิน้ก็จะเสื่อมสภาพลงไป ซึ่งในอนาคตทางรา้น

ไดม้ีการวางแผนพัฒนาสินคา้ให้ไดห้ลากหลายรูปแบบ

มากย่ิงขึน้เพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้นีท้างรา้น
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จะใชเ้วลาว่างในการผลิตพวงมาลยัริบบิน้ โดยไม่มีเวลา

แน่นอน ซึ่งตนจะไม่ไดน้ั่งท าแบบปกติเหมือนคนทั่วไปแต่

จะนอนท าเพราะร่างกายไม่เหมือนคนอื่น โดยในช่วงท่ีมี

ออเดอรเ์ขา้มาจ านวนมากจะเป็นช่วงท่ีไม่ค่อยมีเวลาพัก 

เพราะตอ้งการท าใหท้นัตามเวลาท่ีลกูคา้สั่งเขา้มา ปัจจบุนั

โควิด-19 ระบาดต่อเน่ือง ลกูคา้อาจจะห่างหายไปบา้งแต่

ก็ยงัมีออเดอรเ์ขา้มาอาจจะไม่ทุกวนัแต่ก็ยงัมีสั่งซือ้เขา้มา

ต่อเน่ือง บางครัง้ลูกคา้ท่ีเข้ามาอุดหนุนงานเราก็อาจจะ

เป็นเพราะเขาอยากจะท าบุญเพราะเห็นเราพิการ บวกกบั

ชิน้งานของเรามีความปราณีต สวยงาม ไมใ่ช่อยากจะขาย

อย่างเดียว เราก็ตั้งใจและใส่ใจในแต่ละชิน้งานและทุก

ขัน้ตอน เพ่ือใหลู้กคา้ไดพ้ึงพอใจและท าใหก้ลบัมาสั่งซือ้

เราใหม่” อย่างไรก็ตามหลงัจากท่ีตอ้งทุกขใ์จการอปุสรรค

ท่ีเกิดขึ ้นทั้งตนเองและลูกสาวนั้น หลังจากได้มาท า

พวงมาลยัริบบิน้ขายก็ท าใหม้ีก าลงัใจมากขึน้ ไมน่่าเช่ือว่า

แผลกดทับค่อยๆ หายไป ท าให้มีก าลังใจท่ีจะต่อสู้ต่อ

อุปสรรคท่ีเขา้มา เพราะการท าพวงมาลยัริบบิน้ขายแลว้

ไดผ้ลตอบรบัท่ีดีจากลกูคา้กลบัคืนมา(mgronline.com 2 

พ.ย.64) 
 

สสว. จับมือพันธมิตรภาคเอกชน เสริมแกร่ง 
SME สนับสนุนความหลากหลายในทีท่ างาน 

สสว. จับมือ SME D 

Bank และภาคเอกชน 

ไดแ้ก่ ยูนิลีเวอร ์กูเกิล้ 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมสร้าง

โครงการส่งเสริมธุรกิจ SME ท่ีมีสดัส่วนผูถื้อหุน้เกิน 51% 

มีความหลากหลายในองค์กร ผลักดันให้เป็นซัพพลาย

เออร์ของยู นิลี เ วอร์ในอนาคต  สสว .  กับพันธมิตร

ภาคเอกชน ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมธุรกิจ SME ท่ีมีสดัส่วน

ผูป้ระกอบการผูห้ญิง กลุ่ม LGBTQI+ ผูพิ้การ หรือกลุ่ม

ชาติพันธุ์เป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นเกิน 51% ของผู้ถือหุ้น

หลกั เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใหก้ลายเป็นซัพพลาย

เออรข์องบริษัทขนาดใหญ่ มีผูป้ระกอบการมากกว่า 100 

ราย ตอบรบัเพ่ือเขา้ร่วมโครงการ และไดเ้ปิดตวัอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันจันทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผ่านมา 

โครงการสู่การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะและศกัยภาพ

การท าธุรกิจ ท่ีพัฒนาขึน้มาเพ่ือให้ความรู ้ในเรื่องของ

วฒันธรรมองคก์รเพ่ือความหลากหลาย ความรูท้างดา้น

ดิ จิ ทั ล  แ ล ะก า ร เ ข้ า ถึ ง แ หล่ ง เ งิ น ทุ น เ พ่ื อ เ ต รี ย ม

ผูป้ระกอบการส าหรบัโลกแห่งการท างานในอนาคต ตลอด

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี ้ ผ่านช่องทางการอบรม

ออนไลน์ และเมื่ อผ่านการอบรม จะสามารถเข้าสู่

กระบวนการคดัเลือกเพ่ือเป็นซพัพลายเออรข์องยูนิลีเวอร์

ตอ่ไป นายวีระพงศ ์มาลยั ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กลา่วว่า สสว. 

มีแผนการส่งเสริมความเท่าเทียมในผูป้ระกอบการ อาทิ 

การด าเนินการร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการ

สนับสนุนผูป้ระกอบการสตรี การเป็นผูแ้ทนประเทศไทย

เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดา้นวิสาหกิจ

ขน าดกล า ง  ข น าดย่ อม  แ ล ะ ร าย ย่ อ ย  ( ASEAN 

Coordinating Committee on MSMEs) ซึ่ งมีการศึกษา

สถานะของผู้ประกอบการสตรี และนโยบาย SME ท่ี

เก่ียวขอ้งกับผูป้ระกอบการสตรีในทัง้ 10 ประเทศอาเซียน 

อีกทั้ง สสว. อยู่ระหว่างการด าเนินงานร่างแผนส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 5 ปี 2566 – 

2570 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และเป็นแผนท่ีระบุแนวทาง

ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ ในการส่งเสริม SME 
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ของไทย ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงการน า

ประเด็นเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศระบุไวใ้น

ภาพรวมของแผนสง่เสริมฯ ดงักลา่วดว้ย ซึง่มีวตัถปุระสงค์

ท่ีเนน้ในประเด็นการลดความเหลื่อมล า้และการส่งเสริม

ความเท่าเทียมและเห็นคุณค่าของผูป้ระกอบการทุกกลุ่ม 

ทุกระดับ นอกจากนี ้สสว. ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวม

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการสตรีเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ส่งเสริมผูป้ระกอบการเขา้สู่เครือข่ายนานาชาติต่อไปอีก

ดว้ย “สสว. ไดด้  าเนินการและผลกัดนั SME ในการจัดซือ้

จัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การขยายผลการสนับสนุน 

SME ในการจดัซือ้จดัจา้งในองคก์รขนาดใหญ่ (Corporate 

Procurement) ต่อไปในอนาคต ในการร่วมมือกับกลุ่ม

บริษัทยูนิลิเวอร ์ครัง้นีก้็ถือเป็นการเริ่มตน้ท่ีดี ส  าหรบัการ

สง่เสริมเอสเอ็มอี เพ่ือเขา้สู่การจดัจา้งในองคก์รขนาดใหญ่

ตามแผนท่ีไดว้างไวต้่อไป” ผอ. สสว. ระบุ นายโรเบิรต์ 

แคนเดลิโน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร ์

ประเทศไทย กล่าวว่า เราไม่สามารถมีธุรกิจท่ีแข็งแรงได้

หากโลกและสงัคมของเราป่วย เช่นเดียวกนัเราไม่สามารถ

มีเศรษฐกิจท่ีดีไดโ้ดยปราศจากการเติบโตของ SME ซึ่ง

พวกเขาถือเป็นผูท่ี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทบทุกอย่างใน

โลก  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ยูนิลี เวอร์จึงได้เ พ่ิมความ

พยายามในเรื่องนีเ้ป็นสองเท่า เพราะเช่ือว่าเราสามารถ

ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดว้ยพลงัแห่งความดี โดยความ

เท่าเทียมในสงัคมไมไ่ดจ้  ากดัอยู่เฉพาะเรื่องความเท่าเทียม

ทางเพศเท่านั้น แต่ในแง่ของวิถีชีวิต เชื ้อชาติ ศาสนา 

ความศรทัธา และภูมิหลงัทัง้หมด ใหเ้ขา้ไปอยู่ในฐานซพั

พลายเออรข์องเรา ซึ่งเราสามารถสรา้งแรงกระเพ่ือมเพ่ือ

ความเท่าเทียมผ่านซพัพลายเออรร์ายใหญ่ใหต้อบสนอง

ต่อพนัธกิจท่ีจะเพ่ิมความหลากหลายและความเท่าเทียม

ใหม้ากขึน้โดยใชโ้ครงการนีเ้ป็นจุดเริ่มตน้ เราเช่ือว่าหาก

เราเปิดโอกาสและสรา้งสภาพแวดลอ้มให ้SME มีความ

พรอ้ม พวกเขาจะสามารถท างานรว่มกบับริษัทขนาดใหญ่

บริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ นอกจากยูนิลี เวอร์ได้อีกด้วย

(bangkokbiznews.com 2 พ.ย.64) 
 

เหน็แล้วยังเหน่ือย!ป๊ัมน า้มันท าทางลาดคนพกิาร
สุดว้าว ยาวเกือบ 100 เมตร 

เมื่อวนัท่ี 2 พ.ย.จากกรณีท่ี

มีการเผยแพร่ภาพป๊ัมน ้า

สุดว้าว ท่ีมีการจัดท าทาง

ลาดส าหรับผู้พิการท่ีต้อง

ใช้รถวีลแชร ์โดยเป็นทางลาดท่ีมีลักษณะวนไปมาเป็น

ระยะทางยาวเกือบ 100 เมตร จนมีผูน้  าเผยแพร่ลงในแอป

ฯ tiktok และกลายเป็นกระแสโด่งดงั อีกทัง้ชาวเน็ตยงัแห่

แชรค์ลิปดงักล่าว พรอ้มช่ืนชมในแนวคิดสรา้งสรรคท่ี์สรา้ง

ความแปลกใหม่และไม่เหมือนใครในการอ านวยความ

สะดวกใหก้ับคนพิการนั้น ผูส้ื่อข่าวไดล้งพืน้ท่ีตรวจสอบ

พบวา่ป๊ัมน า้มนัดงักลา่วตัง้อยู่บนถนนสาย 36 กระทิงลาย-

ระยอง ก่อนถึงแยก ต.โป่ง ฝ่ังขาเขา้เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

จากการสอบถามพนักงานภายในป๊ัมทราบว่าสาเหตุท่ีได้

จดัท าทางลาด ส าหรบัผูใ้ชร้ถวีลแชรเ์พราะตอ้งการอ านวย

ความสะดวกให้กับผูพิ้การและผู้สูงอายุท่ีตอ้งใชห้อ้งน า้

ภายในป๊ัมน ้ามัน ส่วนการจัดท าทางเดิน รถวีลแชร์ใน

รูปแบบทางลาดหลายชัน้ ก็เพ่ือเป็นการลดความชันของ

ทางท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนพิการและผู้สูงอายุ

ได ้  นอกจากนั้นยังไดจ้ัดท าหอ้งน า้ส  าหรับคนพิการอีก

หลายห้องท่ีมีสิ่งอ  านวยความสะดวกครบครัน เพ่ือให้

เพียงพอต่อการใชง้านส าหรบัผูพิ้การและผูส้งูอายุอีกดว้ย

(เดลินิวสอ์อนไลน ์3 พ.ย.64) 
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“กกท.”จัดงาน “วันกีฬาแห่งชาต”ิ 
เตม็รูปแบบมอบรางวัล9ประเภท 34 รางวัล 

 

"กกท." เตรียมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2564 อย่าง

ย่ิงใหญ่ แบบเต็มรูปแบบ มอบรางวลัอนัทรงเกียรติ รวม 9 

ประเภท 34 รางวลั ในวนัท่ี 16 ธ.ค.นี ้ท่ีอินดอร ์สเตเดีย้ม 

หวัหมาก เมื่อวนัท่ี 1 พ.ย. นายประชุม บุญเทียม รองผูว้่า

การ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา การกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) เ ป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูร้ ับรางวัลดา้นกีฬา

ดีเดน่วนักีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ครัง้ท่ี 1/2564 ท่ีหอ้ง

ประชมุ 1 ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กกท. ส  าหรบัการ

จดักิจกรรมวนักีฬาแห่งชาติในปี 2564 ก าหนดขึน้ในวนัท่ี 

16 ธ.ค.นี ้ท่ีอินดอรส์เตเดีย้ม หัวหมาก ในปีนีเ้ป็นการจัด

งานเต็มรูปแบบ หลงัจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 เขา้สู่สถานการณท่ี์ดีขึน้ มีการมอบรางวลั 9 ประเภท 

34 รางวลั เพ่ือเป็นการเชิดชเูกียรติใหแ้ก่ นกักีฬา บคุลากร

ทางการกีฬา และองคก์รกีฬาท่ีสรา้งคุณประโยชนใ์หแ้ก่

ประเทศไทยอย่างสมเกียรติ ดงันี ้นักกีฬาสมคัรเล่นดีเด่น 

ไดแ้ก่ นกักีฬาสมคัรเลน่ชายดีเดน่ (ถว้ยพระราชทาน) และ

รอง 2 รางวัล , นัก กีฬาสมัคร เล่นหญิงดี เด่น  (ถ้วย

พระราชทาน) และรอง 2 รางวลั, นกักีฬาเยาวชนสมคัรเลน่ 

ได้แก่  นัก กีฬาเยาวชนสมัคร เล่นชายดี เด่น  (ถ้วย

พระราชทาน) และรอง 2 รางวลั, นกักีฬาเยาวชนสมคัรเลน่

หญิงดีเด่น (ถว้ยพระราชทาน) และรอง 2 รางวลั, นกักีฬา

อาชีพดีเดน่ (ถว้ยพระราชทาน) และรอง 1 รางวลั, นกักีฬา

มวยไทยอาชีพดีเด่น (ถว้ยพระราชทาน) และรอง 1 รางวลั 

รางวลันักกีฬาคนพิการ ไดแ้ก่ นักกีฬาคนพิการชายดีเด่น 

(ถว้ยพระราชทาน) และรอง 1 รางวัล , นักกีฬาคนพิการ

หญิงดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 1 รางวัล , ชนิด

กีฬา ไดแ้ก่ ประเภททีม (Sports) ดีเด่น, ประเภทกีฬาทีม 

(Events) ดีเด่น, ผูฝึ้กสอนกีฬาดีเด่น ไดแ้ก่ ผูฝึ้กสอนกีฬา

สมัครเล่นดีเด่น , ผู้ฝึกสอนกีฬาต่างประเทศดีเด่น , ผู้

ฝึกสอนกีฬาอาชีพดีเด่น, ผูฝึ้กสอนกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น, 

ผูฝึ้กสอนกีฬาคนพิการดีเด่น , สมาคมกีฬาแห่งประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น , สมาคม

กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น , สมาคมกีฬาแห่ง

จงัหวดัดีเด่น, บุคลากรทางการกีฬา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารดีเด่น, 

นกัวิชาการดีเดน่, ผูจ้ดัการทีมดีเดน่, ผูต้ดัสินดีเดน่ สมาคม

กีฬาใดท่ีมีความประสงคจ์ะส่งขอ้มลูนกักีฬา บคุลากรกีฬา 

หรือสมาคมกีฬามายังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอ

ตอ่คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูร้บัรางวลัฯในวนักีฬา

แห่งชาติ ประจ าปี 2564 จะมีการประกาศช่องทางการส่ง

ขอ้มูลผ่านการประสานแจ้งไปยังสมาคมกีฬา และท่ีเฟ

ซบุ๊ กแฟนเพจ ฝ่ายพัฒนากีฬาเ ป็น เลิศ  และ กอง

ประชาสมัพนัธ ์กกท. ต่อไป นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมพิเศษ

คือ “สปัดาหว์นักีฬาแห่งชาติ” ระหว่างวนัท่ี 11-15 ธ.ค.64 

ประกอบดว้ย การจดัการแข่งขนักีฬาโดยสมาคมกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ภายในพืน้ท่ี กกท. และการจัดกิจกรรมกีฬา

ในทกุจงัหวดั(เดลินิวสอ์อนไลน ์2 พ.ย.64) 
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รมว.สุชาต ิเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก  
เร่งพัฒนาทักษะแรงงานคนพกิาร 

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน บูรณาการ

รว่มมลูนิธิมหาไถ่ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก เร่งพฒันา

ทักษะคน พิกา รอย่ า งยั่ ง ยื น  นายสุช าติ  ชมกลิ่ น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวง

แรงงาน ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ พลเอกประยุทธ ์จนัทร์

โอชา นายกรฐัมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษส์วุรรณ รอง

นายกรฐัมนตรี มีความห่วงใยแรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ

กลุ่มเปราะบาง ไดแ้ก่ ผูส้งูอายุ สตรี และคนพิการ และได้

สั่งการใหก้ระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยช่วยเหลือแรงงาน

และพ่ีนอ้งประชาชน เร่งพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มนีเ้พ่ือ

เสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่ง

ในส่วนของคนพิการนัน้ มีส่วนหนึ่งท่ีมีศกัยภาพสามารถ

ท างานในสถานประกอบกิจการได ้ซึง่นบัไดว้า่เป็นแรงงาน

กลุ่มหนึ่งท่ีจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ แต่มีอีกจ านวนมากท่ียงัขาดโอกาสในการพฒันา

ตนเองไปสู่การมีงานท า เน่ืองจากมีขอ้จ ากัดเรื่องความ

พิการ การศกึษา ทกัษะอาชีพ และการเขา้ถงึสิทธิดา้นสิทธิ 

สวสัดิการตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงแรงงาน จ าเป็นตอ้ง

เข้าไปดูแล โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายคน

พิการ ใชก้ลไกประชารัฐในการท างานร่วมกัน ตลอดจน

เช่ือมโยงการใหบ้ริการดา้นคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

และไดม้อบหมายให ้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการ

ร่วมกับมูลนิธิมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ซึ่งมีความ

พร้อมในหลายด้าน ทั้งสถานท่ี วิทยากร และอุปกรณ์

เครื่องมือท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ในการส่งเสริมและพัฒนา

ทกัษะฝีมือแรงงานคนพิการ ซึ่งสอดคลอ้งกับแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2560 - 

2564) ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการบูณาการเครือข่ายและ

สรา้งการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อย่างยั่งยืน นายประทีป ทรงล ายอง อธิบดีกรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ปี 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของ

เศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย 12,451 คน ด าเนินการโดย

หน่วยงานในสงักดักรมพฒันาฝีมือแรงงาน ไดแ้ก่ สถาบัน

พฒันาฝีมือแรงงาน และส านกังานพฒันาฝีมือแรงงาน ใน 

50 จั ง ห วัด  อ า ทิ  บึ ง ก าฬ  บุ รี รั ม ย์  อุบ ล ร า ชธ า นี  

สมทุรปราการ นครศรีธรรมราช ตรงั สิงหบ์ุรี อ  านาจเจริญ 

ปราจีนบรุี เป็นตน้ ซึ่งเนน้สรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่แรงงาน 

กลุ่มเปราะบางช่วยเสริมสรา้งรายไดใ้หแ้ก่แรงงานในกลุ่ม

ท่ีมีรายไดน้อ้ยใหเ้พ่ิมขึน้อย่างกระจาย และอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานคนพิการ ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธิ

มหาไถ่เพ่ือการพฒันาคนพิการ จดัฝึกอบรมตามโครงการ 

พฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

ชลบรุี ด  าเนินการโดย สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบรุี 

เป้าหมาย 325 คน ในพืน้ท่ีจังหวดัชลบุรี จัดฝึกอบรม 16 

รุน่ รุ่นละ 20 คน หลกัสตูร 30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลกัสตูรตาม

ความตอ้งการในพืน้ท่ี 10 หลักสูตร ไดแ้ก่ การประกอบ

อาหารสตรีทฟู้ด ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ ธุรกิจกาแฟ

สด การใชเ้ทคโนโลยีควบคมุระบบน า้อตัโนมตัิผ่านสมารต์



๑๕ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

โฟน การท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในบา้น

และการพาณิชยข์นาดเล็ก เทคนิคการสรา้งรา้นคา้และ

ขายสินค้าออนไลน์ ช่างซ่อมมุ้งลวดประตู หน้าต่าง

อะลูมิเนียม การซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในบา้น การแต่ง

ผมสภุาพบุรุษ และช่างติดตัง้ระบบสมารต์ฟารม์พลงังาน

โซล่าเซลล์ เมื่อฝึกอบรมจบแล้ว สามารถเข้ารับการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือใช้เป็นการการันตี

ค่าจ้างท่ียุติธรรม อีกทั้ง ยังสามารถเข้ารับการรับรอง

ความรู ้ความสามารถในอาชีพท่ีอาจ เป็นอันตรายต่อ

สาธารณะไดอ้ีกดว้ย นอกจาก หลกัสตูรท่ีกรมพฒันาฝีมือ

แรงงานจัดฝึกร่วมกับมูลนิธิมหาไถ่นีแ้ลว้ ยังมีหลักสูตร

อื่นๆ ส  าหรบัคนพิการที่สามารถเขา้รบัการฝึกอบรมได ้โดย

สอบถามไดท่ี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงาน

พฒันาฝีมือแรงงาน ทกุแห่งทั่วประเทศ หรือ ดูรายละเอียด

ไดท่ี้เวบ็ไซตก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือ

สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 กลุ่มคนพิการเป็น

อีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัและมีศกัยภาพ จึงเป็นกลุ่ม

แรงงานท่ีจะช่วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ขอบคุณหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนท่ีไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนั

ให้คนพิการได้มี โอกาสเข้าถึงทุกอาชีพ เ พ่ือสะท้อน

ศกัยภาพของคนพิการใหเ้กิดการยอมรบัในสงัคมเทียบเท่า

กบัคนปกติ(ryt9.com 4 พ.ย.64) 

 

 

 

 

‘ม.กีฬาแห่งชาต’ิ เชิดชูเกียรต ินักศึกษาฮโีร่พารา
ลิมปิก ‘ปริวัฒน’์ หนุนสุดตัว 

 

ดร.ปริวฒัน ์วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลยัการกีฬา

แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและเชิดชู

เกียรติแก่นกักีฬา “พาราลิมปิก โตเกียวเกมส ์2020” ซึง่จดั

โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์อธิวฒัน ์ดอกไมข้าว ฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตสพุรรณบรุี 

ท่ี ห้ อ ง คณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร กี ฬ า แ ล ะ สุ ข ภ า พ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

สืบเน่ืองจากในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก โตเกียวเกมส ์

2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ระหว่างวันท่ี  24 

สิงหาคม-วันท่ี 8 กันยายน 2564 ไทยได้ส่งนักกีฬาคน

พิการเขา้ร่วมท าการแข่งขันจ านวนหลายคน ในจ านวนนี้

ไดม้ีนักกีฬา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตสพุรรณบุรี เขา้รว่มแข่งขนัจ านวน 3 คน 

ไดแ้ก่ ขวญัสดุา พวงกิจจา นกักีฬาเทควนัโด ในรุน่น า้หนัก

ไม่เกิน 49 กิโลกรัม ประเภทแขนขาขาดขา้งใดขา้งหนึ่ง 

ผลงานการแข่งขนั 1 เหรียญทองแดง, สธีุ คลองรัว้ นกักีฬา

วีลแชรเ์ทนนิส ผ่านเขา้รอบ 32 คน และอญัชญา เกตแุกว้ 

นักกีฬาว่ายน า้พิการแขนขาขาด ประเภทฟรีสไตล ์100 

เมตรหญิง เขา้อนัดบัท่ี 6 ดว้ยผลงานดงักล่าวของนกักีฬา

ทั้ง 3 คน ถือว่าเป็นการสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีแก่สถาบัน 



๑๖ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

และ ประเทศชาติ ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงไดจ้ัดงานเชิดชูเกียรติ พรอ้มกับ

มอบทุนการศึกษาใหก้ับนักกีฬาทัง้ 3 คน เพ่ือสรา้งขวัญ

และก าลงัใจ อีกทัง้ยงัเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกักีฬารุน่ตอ่ไป

อีกดว้ย ดร.ปริวฒัน ์วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลยั

การกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า ไม่จ าเป็นว่านักกีฬาท่ีเขา้ร่วม

แข่งขันจะต้องได้เหรียญรางวัลหรือไม่ แต่การท่ีได้ท า

หนา้ท่ีเพ่ือช่ือเสียงของประเทศไทยถือว่าเป็นแบบอย่างท่ี

น่ายกย่อง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ยินดีให้การ

สนับสนุนนักกีฬาทุกคนอย่างเต็มท่ี พรอ้มท่ีจะส่งเขา้ร่วม

แข่งขนัทกุรายการ เป้าหมายนอกจากเหรียญรางวลัแลว้ ท่ี

ส  าคญักว่าคือ การสรา้งมิตรภาพ การมีน า้ใจเป็นนกักีฬา

ให้เป็นท่ียอมรับของนักกีฬาทุกชาติ ถือว่าส  าคัญไม่ย่ิง

หย่อนไปกว่าการได้รับเหรียญทอง(matichon.co.th 5 

พ.ย.64) 
 

พม. ช่วยหญิงลูกคร่ึงป่วยตดิเตยีง  
ย า้รับเบีย้ความพกิารและดูแลสิทธิต่อเน่ือง 

 

วนันี ้(5 พ.ย. 64) เวลา 12.00 น. นางสาวแรมรุง้ วรวธั รอง

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์เปิดเผยว่า จากกรณีหญิงพิการลูกครึ่งไทย-

อเมริกัน ป่วยดว้ยโรคกลา้มเนือ้อ่อนแรง ไม่สามารถเดิน

และช่วยเหลือตนเองได ้อาศัยอยู่ล  าพังในหอ้งเช่า  ย่าน

รังสิต-นครนายก 2 จังหวัดปทุมธานี นั้น กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) โดยพฒันา

สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ จั ง ห วั ด

ปทุมธานี  ศูนยบ์ริการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)    ศูนย์คุ ้มครองคนไรท่ี้พึ่ง

จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 

และอาสาสมคัรพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

(อพม.) ในพื้นท่ี ได้ลงพื ้นท่ีบูรณาการร่วมกันให้การ

ช่วยเหลือ โดยแนะน าเรื่องสิทธิและสวสัดิการสงัคมต่างๆ 

ของคนพิการ   พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมส าเร็จ รูป และ

พิจารณาเงินสงเคราะหฯ์ โดยวานนี ้(4 พ.ย. 64) กระทรวง 

พม. ไดน้  าหญิงพิการดังกล่าวเข้ารับการตรวจคัดกรอง

โรคติดต่อท่ีโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โดยผลการตรวจ

ร่างกายเป็นปกติ ก่อนเตรียมส่งเข้าสถานคุม้ครองและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป นางสาวแรมรุง้ กล่าว

ต่อไปว่า ขณะนี ้หญิงดังกล่าว แจง้ว่าไม่ประสงคเ์ขา้รับ

การดูแลจากภาครัฐ เ น่ืองจากยืนยันว่าสามารถดูแล

ตนเองได ้กระทรวง พม. จึงไดป้ระสานการดูแลในดา้น

สิทธิและสวสัดิการสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งส าหรบัคนพิการ ไดแ้ก่ 

การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ การจัดบริการผู้ช่วยคน

พิการ   และเครื่องอุปโภคบริ โภท่ีจ า เป็น และความ

ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ได้มีการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับเบีย้ความพิการ พบว่า 

หญิงดงักลา่วไดร้บัเบีย้ความพิการ อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 

ส าหรับกระบวนการดูแลต่อจากนี้ กระทรวง พม. จะ

รว่มกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารช่วยเหลือเรื่องสิทธิและ

สวสัดิการสงัคมตามความเหมาะสมต่อไป นางสาวแรมรุง้ 

กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากประชาชนพบเห็นกลุ่มเปราะบางทัง้

เดก็ คนพิการ ผูส้งูอาย ุคนเร่รอ่น ไรบ้า้น และผูด้อ้ยโอกาส



๑๗ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ประสบปัญหาความเดือดรอ้นทางสงัคม สามารถติดตอ่ขอ

ความช่วยเหลือไดท่ี้ 1) ศนูยช์่วยเหลือสงัคม สายดว่น พม. 

โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 

1479 บริการ24 ชั่วโมง และ 3) ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั และอาสาสมคัรพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่ วประเทศ

(fm91bkk.com 5 พ.ย.64) 
 

บัตรทอง อัพเกรด ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 
 ไม่ต้องขอ หนังสือส่งตัว 

บัต รทอง  อัพ เ ก รด 

ผู้ ป่ ว ย น อ น

โรงพยาบาล ไม่ต้อง

ขอ หนังสือส่งตัว น า

ร่องแล้ว  2 พื ้น ท่ี  ไม่

พบปัญหา "บตัรทอง" หรือ "บตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้" 

ถือวา่เป็นการรกัษาสิทธิพืน้ฐานของคนไทย เมื่อเจ็บป่วย ผู้

ถือบัตรทองจะไดร้บัการบริการขัน้พืน้ฐานทางการแพทย ์

การสาธารณสขุ และการอนามยัอนัจ าเป็นต่อสขุภาพและ

การด ารงชีวิต ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพ่ือการส่งเสริม

สุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ การ

วินิจฉัย การรกัษาพยาบาล การป้องกันความพิการ และ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการอื่นใดเพ่ือสรา้งเสริมสขุภาพ

ท่ีหน่วยบริการจัดขึน้ ซึ่งก็ยังมีขอ้จ ากัดในการใชง้านอยู่

บา้ง ในเรื่องนี ้นพ.จเด็จ ธรรมธชัอารี เลขาธิการส านกังาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการ

ประชุมคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (บอรด์ 

สปสช.) ครั้งท่ี 12/256 เมื่อวันท่ี 1 พ.ย.2564 ซึ่งมี นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เป็นประธานนัน้ ท่ีประชมุมีมติ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เรื่อง ก าหนดกรณีท่ีมีเหตุสมควรและอัตรา

ค่าใชจ้่ายท่ีหน่วยบริการมีสิทธิไดร้บั (ฉบบัท่ี …) พ.ศ. … 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายยกระดบัระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติของรฐัมนตรีว่าการ สธ. ท่ีย า้ว่า "ตอ้งไม่มีผูป่้วย

อนาถา ทุกคนเท่าเทียมกนัหมด ตอ้งอยู่ดว้ยศกัดิ์ศรี ไม่ว่า

จะยากดีมีจน" ซึ่งจากนโยบายดงักล่าวในปีงบประมาณ 

2564 สปสช.ได้ด  า เ นินการนโยบายยกระดับระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4 เรื่อง ดังนี ้ ประชาชนท่ี

เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจ าครอบครัว ในหน่วย

บริการปฐมภูมิท่ีไหนก็ได ้ซึ่งด  าเนินการแลว้ในเขตพืน้ท่ี

เขต 7 (ขอนแก่น) เขต 8 (อุดรธานี) เขต 9 (นครราชสีมา) 

เขต 10 (อุบลราชธานี) และเขต 13 (กรุงเทพมหานคร), 

โรคมะเร็งไปรับบริการท่ีใดก็ได้ ท่ีพร้อมด าเนินการทั่ ว

ประเทศ, ยา้ยหน่วยบริการไดส้ิทธิทันที ไม่ตอ้งรอ 15 วนั, 

และผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว โดยน าร่อง

ด าเนินการเฉพาะในเขต 9 (นครราชสีมา) และเขต 13 

(กรุงเทพฯ) ซึง่จากท่ีเริ่มใหผู้ป่้วยในไมต่อ้งกลบัไปรบัใบส่ง

ตวัท่ีหน่วยบริการประจ า ไดร้บัการตอบรบัอย่างดี เพราะ

เพ่ิมความสะดวกใหก้บัผูป่้วยและญาติผูป่้วย ลดภาระการ

กลบัไปขอใบส่งตวั ในกรณีเขา้รบัการรกัษาผูป่้วยในต่าง

หน่วยบริการประจ า โดยเขต 9 (นครราชสีมา) มีการ

ด าเนินการจ านวน 82,599 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน 

ขอ้มลู วนัท่ี 30 เมษายน 2564 ซึ่งจากขอ้มลูดงักลา่ว ในปี 

2565 สปสช.จะขยายการบริการผูป่้วยในไมต่อ้งกลบัไปรบั

ใบส่งตวัทั่วประเทศ เพ่ือใหผู้ม้ีสิทธิเขา้รับบริการผูป่้วยใน

ทั่วไปทกุรายการ ไมต่อ้งใชใ้บสง่ตวั (ejan.co 8 พ.ย.64) 

 



๑๘ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ส.กีฬาคนตาบอดผนึกOSCO CARE  
พัฒนาไม้เท้าเพื่อผู้พกิารสายตา 

 

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใหค้วามร่วมมือ

กับโครงการ OSCO CARE ผู้พัฒนาไม้เท้าส่องสว่าง

อจัฉริยะเพ่ือผูพิ้การทางสายตาตน้แบบท่ี 2 นดัสมัภาษณ์

นกัฟตุบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ท่ีสนามเอมพนัธส์ปอรต์ 

เมื่อวานก่อน โดยโครงการ  OSCO CARE จัดท าขึน้ เพ่ือ

จัดท าข้อมูลไปพัฒนาต่อเน่ืองให้เกิดประสิทธิภาพและ

ความเหมาะสมต่อการใชง้านของนักกีฬาและผูพิ้การทาง

สายตามากย่ิงขึน้ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ

คุณภาพ ชี วิ ต ใ นอนาคตขอ งผู้ พิ ก า รท า งสายตา

ส าหรบั  OSCO Care ถือเป็นหนึ่งในโครงการของ บริษัท 

โอเอสซีพัฒนา จ ากัด ซึ่งเป็นผูด้  าเนินธุรกิจใหบ้ริการงาน

ออกแบบแสง และงานระบบ รวมไปถงึงานติดตัง้ครบวงจร 

โดยโครงการดังกล่าวไดพ้ัฒนาและออกแบบไมเ้ทา้ส่อง

สว่างอจัฉริยะ เพ่ือผูพิ้การทางสายตา ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีท า

เพ่ือสงัคม แบบไมแ่สวงหาผลตอบแทน และมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือประโยชนข์องสว่นรวม(siamsport.co.th 7 พ.ย.64) 

 

 

 

เล็งอบรมอาชีพให้คนพกิาร เป็น 
 ‘ดไีซเนอร-์ยูทูปเบอร’์ 

นางสาวสราญ

ภัทร อนุมัติราช

กิจ อธิบดีกรม

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการ

ขับเคลื่อนแผนและแนวทางการด าเนินงาน พก. สู่การ

ปฏิบตัิ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ว่า จากสถานการณโ์ค

วิด-19 ระบาด ท าให้อาชีพเปลี่ยนแปลงไป คนพิการ

บางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมไดอ้ีกเพราะโรค

ระบาด ขณะเดียวกันยังต้องปรับตัวเรียนรู ้ให้ทันการ

เปลี่ ย น แปล งของ โ ลก  ฉ ะนั้ น สิ่ ง ท่ี  พ ก . จ ะท า ใ น

ปีงบประมาณนีค้ือ การน าคนพิการมาเรียนรูอ้าชีพใหม่ๆ 

ผ่านรูปแบบการเรียนรูท่ี้หลากหลายและเหมาะสมกับ

ประเภทและระดับความพิการ เพ่ือใหค้นพิการสามารถ

ท างานไดใ้นโลกยุคดิจิทัล เช่น เป็นดีไซเนอร ์ยูทูปเบอร ์

ฯลฯ ขับเคลื่อนโดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคน

พิการ 8 แห่งทั่วประเทศ คอยหาคนพิการมาเรียนรูอ้าชีพ 

รวมถึงรีสกิล อพัสกิล อธิบดี พก. กล่าวอีกว่า นอกจากนี ้

เพ่ือจูงใจใหค้นพิการออกมาใชชี้วิตนอกบา้นมากขึน้ พก.

ยังเตรียมเปิดบริการ “เจอแจง้แจ่มแจ๋ว” ดว้ยการส ารวจ

พืน้ท่ีสาธารณะต่างๆ มีท่ีไหนบา้งออกแบบตามยูนิเวอร์

แซลดีไซน์ (Universal Design) รองรับคนพิการหรือไม่ 

เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง รา้นอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ รวบรวมเป็นขอ้มลูเพ่ือเผยแพร่ใหค้นพิการวางแผน

เท่ียวได(้matichon.co.th 5 พ.ย.64) 

 



๑๙ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ฝีมือเดก็ไทย! ท า “เบรลลบ์ล็อก” จากขยะกล่อง
นม – ยางพารา ช่วยลดขยะเพิม่มูลค่า อ านวย

ความสะดวกผู้พกิารทางสายตา 

 

จาก “ยางพารา” ท่ีในปัจจุบันเป็นสินคา้ท่ีมีราคาค่อนค่า

ผนัผวน และ “กลอ่งนม” ท่ีดื่มแลว้ ก็นบัเป็นหนึ่งในขยะท่ีมี

ปริมาณมาก และสรา้งปัญหาใหก้บัสิ่งแวดลอ้มหากทิง้ไม่

ถกูวิธี ไดก้ลายมาเป็น “เบรลลบ์ล็อก” หรือ “กระเบือ้งทาง

เท้าส  าหรับผู้พิการทางสายตา” ท่ีเอือ้ประโยชน์ได้เป็น

อย่างมากในการเป็นเสน้ทางสัญจร และยังช่วยลดขยะ

พรอ้มกับเพ่ิมมลูค่าใหแ้ก่ยางพารา ดว้ยฝีมือของนักเรียน

ไทยท่ีสามารถประดิษฐ์ จนควา้การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดบันานาชาติ ในงาน The Innovation Week in Africa 

(IWA 2021) ณ ประเทศโมร็อกโก ไดส้  าเร็จ  นางสาวพร

พิสุทธ์ิ ชินอมรพงษ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (จภ.ปท.) 

หนึ่งในผู้ร่วมประดิษฐ์เบรลลบ์ล็อกจากขยะกล่องนม – 

ยางพารา เล่าถึงแรงบนัดาลใจว่า จุดเริ่มตน้มาจากการท่ี

ไดส้ังเกตเห็นว่าผู้พิการ เป็นบุคคลซึ่งมีขอ้จ ากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทาง

สังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เรียนรู ้ท าใหก้ารด าเนินชีวิตมีอปุสรรคในดา้นต่างๆ และมี

ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือ  โดยเฉพาะผู้

พิการทางสายตานั้นเป็นผูท่ี้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ 

ซึ่งในประเทศไทยนัน้ และในปัจจุบันอาคาร สถานท่ีและ

หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีขนส่ง หรือ 

หา้งสรรพสินคา้ ไดม้ีการติดตัง้เบรลลบ์ล็อกเพ่ืออ านวย

ความสะดวก และสรา้งความปลอดภยัในการสญัจรใหก้บั

ผูพิ้การทางสายตา แต่บางครัง้การติดตั้งเบรลลบ์ล็อกก็

สามารถท าได้ยาก เน่ืองจากภายในสถานท่ีปิด มีการ

ออกแบบสถานท่ีและจัดวางเครื่องเรือน ตามรูปแบบท่ี

ออกแบบเพ่ือความสวยงาม ท าใหเ้กิดอปุสรรคหรือสิ่งกีด

ขวางในการติดตัง้ อีกทัง้เบรลลบ์ล็อกบาง ชนิดจะตอ้งมี

การท าการรือ้ถอนหรือขุดเจาะพืน้ผิวเดิมเพ่ือท าการติดตัง้ 

จงึน ามาซึง่การใชเ้วลา แรงงาน และคา่ใชจ้่าย ท่ีสงูขึน้และ

อาจเป็นการรบกวนผูท่ี้สญัจรไปมาในบริเวณนั้นๆ จึงได้

ร่ ว มกัน กับ เ พ่ื อนคื อ  นางสาวฤทัย ชนก  แส ง เ งิ น

ออ่น และ นางสาวรมณ เจียมกิม โดยมีนายขนุทอง คลา้ย

ทอง และนางสาววรางคณา ธุภกัดี เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ไดร้่วมมือกันคิดคน้ประดิษฐ์ “เบรลลบ์ล็อก” ท่ีมีความ

ทนทานต่อแรง น ้าหนัก สภาพอากาศ มีน ้าหนักเบา 

สามารถติดตัง้และเคลื่อนยา้ยไดง้่าย มีตน้ทนุการผลิตและ

ราคาท่ีไม่สงูมาก ท าใหช้่วยลดค่าใชจ้่ายในการติดตัง้ใหม่

หรือติดตัง้เพ่ิมมากขึน้ ในการพฒันาผลิตเบรลลบ์ลอ็กไดม้ี

การใชว้ตัถุดิบคือ “น า้ยางพารา และ กล่องนม UHT” ซึ่ง

เป็นวัตถุดิบหลักท่ีหาไดไ้ม่ยาก โดยใช้กล่องนม UHT ท่ี

ผ่านการท าความสะอาดและป่ันละเอียดจนมีลกัษณะเป็น

เย่ือ ผสมกับน า้ยางธรรมชาติชนิดข้น จากนั้นผ่านการ

ทดลองขึน้รูปในสตูรต่างๆ และพบวา่มีคณุสมบตัิท่ีดีมากๆ 

เหมาะแก่การน าไปใชง้านท าเป็นเบรลลบ์ลอ็ก พรอ้มกบัได้

น าเสนอเพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจท่ีน าไปตอ่ยอด ไดผ้ลิตเพ่ือช่วยให้

ผูพิ้การทางสายตาสามารถใชชี้วิตในท่ีต่างๆ ไดส้ะดวก

ย่ิงขึ ้นในอนาคต  นอกจากจะเป็นสิ่ งประดิษฐ์ ท่ีสร้าง

ประโยชนต์่อสงัคม และสรา้งความสะดวกแก่ผูพิ้การทาง



๒๐ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

สายตาแลว้ เบรลลบ์ล็อกยางพาราและกล่องนม ก็ยังได้

ควา้รางวัลเหรียญทอง จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดบันานาชาติ ในงาน The Innovation Week in Africa 

(IWA 2021) ณ ประเทศโมร็อกโก โดยไดร้บัการสนบัสนุน

จาก  ส าหนักงานวิจัยแห่งชาติ  (วช.) กระทรวงการ

อดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม (อว.) มาอีก

ด้วย ท าให้ได้รู ้ว่า เด็กไทยนั้นเก่งไม่แพ้ชาติใดในโล

(mgronline.com 9 พ.ย.64) 
 

พ่อค้าหัวใจนักสู้! “น้องอิง” ก้าวข้ามความพกิาร 
จากพ่อค้าวัยจิ๋ว สู่พ่อค้าออนไลน ์หัวใจแบ่งปัน 

 

รายการ ฅนจริงใจไมท่อ้ วนัเสารท่ี์ 30 ตลุาคม 2564 ท่ีผ่าน

มา พาคณุผูช้มไปรูจ้กั “นอ้งอิง” หนุ่มนอ้ยวยั 19 ท่ีเกิดมา

พร้อมความพิการทางร่างกาย แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

ความคิด ความฝัน และความพยายาม จากพ่อคา้วยัจ๋ิว สู่

พ่อคา้ออนไลน ์ผูม้ีหวัใจแบ่งปันเพ่ือสงัคม นนัทชยั ฟักทอง 

หรือนอ้งอิง หนุ่มวยั 19 คนนี ้ไม่เพียงเติบโตมาพรอ้มกับ

ความไม่สมบูรณข์องร่างกายท่ีกระดกูผิดรูปตัง้แต่เกิด แต่

ยังถูกโรคมะเร็งคุกคามตัง้แต่วยัเด็ก จนตอ้งรักษาตัวอยู่

นานหลายปี “อันนีเ้รียกว่าโรคกระดูก เป็นโรคท่ีผิดปกติ

จากพันธุกรรม จะมีอาการบิดเบีย้วไปเรื่อยๆ” “ใช้ชีวิต

เหมือนปกติ ทัง้ก่อนวยัเรียนก็ปกติเลย ไปเรียนตามวยั มี

ผ่าตดับา้ง มีปัญหาทัง้กระดูกและมะเร็งตัง้แต่เด็ก ผ่าตดั

มะเร็งตัง้แต่ 9 เดือน คีโม 3 เดือน และค่อยๆ ห่างเป็น 6 

เดือน รักษาจริงคือ 12 ปี นอกนั้นอีก 3 ปี ดูอาการอย่าง

เดียว” “ส่วนกระดูก ผ่าตัดตัง้แต่ 3-4 ขวบได ้และผ่ามา

ตลอด เหมือนกระดกูเริ่มคด เริ่มงอ กระดกูเขาผิดปกติ ทุก

ครัง้ท่ีงอหรือเหล็กโผล่ เราตอ้งไปเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ผ่าตดั

ตามอาการเลย หมอก็แนะน าว่า พ่อแม่ตอ้งท าใจ รักษา

ตามอาการ ตอ้งท าไปเรื่อยๆ” “คณุหมอบอกวา่ มนัอาจจะ

มีการบิดเบี ้ยวของกระดูกไปเรื่อยๆ อาจต้องมีการฝืน

ตวัเอง ดดัตวัเองอยู่บ่อยๆ ท ากายภาพตวัเองอยู่บ่อยๆ เพ่ือ

ร่างกายจะได ้ใชก้ลา้มเนือ้ได ้แต่ก่อนเราไม่มีกลา้มเนือ้

เลย เราต้องคอยออกก าลังกายสม ่าเสมอ เราตอ้งคอย

ปฏิบัติ ดูแลมนัดีๆ เพราะกระดูกจะหักง่ายหน่อย กระดูก

สันหลังก็ไม่ตรง ตอนนีเ้ป็นตัวเอสแลว้ ขาตอนนีต้ัดแต่ง

เรียบรอ้ยแลว้ จึงสามารถเดินได ้ตอนนีข้าตรงเหมือนคน

ปกติแลว้ แต่ก่อนเป็นเหมือนวงเล็บท่ีไขวเ้ขา้หากัน ผ่าน

การรกัษามานบัครัง้ไม่ถว้น ตอนนีป้อดฝ่อไปแลว้ขา้งหนึ่ง 

และหวัใจมีอาการพองโต” “ช่วงท่ีคีโมแรกๆ เขาจะอว้กทัง้

คืน เพลีย รอ้ง ทานอะไรไม่ได ้ก็ผ่านจุดนั้นมาได ้เราก็สู ้

เหมือนเขา” แมร้า่งกายจะไมส่มบรูณเ์หมือนเดก็คนอื่น แต่

นอ้งอิงไมรู่ส้กึเป็นปมดอ้ยหรือมองตวัเองในแง่ลบ เพราะมี

พ่อแม่คอยใหก้ าลงัใจ และดว้ยฐานะท่ีไม่สูด้ีนกั นอ้งอิงจึง

ไดฝึ้กคา้ขายตัง้แต่เด็ก “ตอนเด็กๆ ประถม เราแค่อยากได้

ชดุสีมาระบายไปแข่งประกวด เพราะเราสายประกวด ช่วง

นั้นเราไม่ค่อยมีเงิน คุณแม่เลยบอกว่า ลองหาเงินดว้ย

ตวัเองดไูหม เผ่ือจะไดเ้ก็บตงัคซ์ือ้ของท่ีตวัเองอยากได ้ได ้

เราก็ มนัน่าสนุกดีนะ เลยขายของจาก ของทั่วไป เราเอา

ของไปขายในโรงเรียน เอาลูกผม วิตามินซีไปขายท่ี

โรงเรียน ซองละ 5 บาท ตอนนัน้น่าจะ ป. 2 ป.3 สรุป เรา

ไดเ้งิน สนุกดว้ย ไดข้ายของ แล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆ 

จนกระทั่งโซเชียลเริ่มเขา้มา เราเริ่มรูจ้ักเฟซบุ๊ก เริ่มมีการ
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ขายออนไลนแ์รกๆ รูส้ึกว่า ตรงนีเ้อามาประยุกตไ์ด ้ตอน

แรกพ่อแม่ปิดกัน้ แต่พอเขาเห็นเราพยายามแอบขายมาตัง้

นาน เขาเลย ถา้ขายได ้อยากจะท า อย่างนัน้ท า เขาก็เริ่ม

เข้าใจ เราก็เริ่มพัฒนามาเลย สิ่งท่ีเราขาย มีสินคา้ไอที 

พัฒนามาเป็นบิวตีเ้ครื่องส าอาง และจุดท่ีท าใหเ้ป็นรา้น

ฟักทองก็คือน า้พริกกากหม ูเป็นสตูรพิเศษของบา้นเราเอง

เลย” จจุบันน้องอิง นอกจากมีรายได้จากการขายของ

ออนไลนผ์่านเพจเฟซบุ๊ก “รา้นฟักทองShop” แลว้ นอ้งยัง

ก าลังศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือต่อยอดงานด้าน

ออนไลนด์ว้ย “เรียนเหมือนเด็กปกติทั่วไป ตอนนีเ้รียนอยู่

วิทยาลยัเทคโนโลยีเกษมสนัตบ์ริหารธุรกิจ ระดบั ปวช.ปี 3 

คณะคอมพิวเตอร์ธุร กิจ  (ถาม-ท าไมถึงอยากเรียน

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ?) เพราะเราอยากมีพืน้ฐานในส่วนท่ีเรา

ไม่มี  เพราะตั้ งแต่ เ ร า เด็กจนโต  เ ราไม่ค่ อยได้จับ

คอมพิวเตอร ์เราเลยอยากมีความสามารถดา้นนี ้เพราะใน

ยุคปัจจุบนั เรื่องสื่อออนไลน ์เรื่องคอมพิวเตอร ์เปิดกวา้ง 

สามารถท าใชง้านไดจ้ริงหลายเรื่อง ประกอบกับเราขาย

ของออนไลน ์ท่ีจริงเราจะไปเรียนการตลาดก็ได ้แต่เรารูส้กึ

ว่า ถา้เรามีตรงนีม้าเสริม อาชีพของเราจะกา้วหนา้ไดด้ี

ย่ิงขึน้ พัฒนาต่อไดอ้ีกเยอะเลย” “มีปัญหาอะไร เรายัง

สามารถช่วยครอบครวัได ้ในบางเดือนค่าน า้ค่าไฟ ไม่ตอ้ง

ก็ได ้เดี๋ยวเราจ่ายให ้หรืออาจจะมีคา่นั่นน่ีท่ีคณุพ่อแมจ่่าย

แลว้ขาด เราสามารถเอาตรงนีไ้ปเติมเต็มได ้รูส้กึภูมิใจ ไม่

เคยคิดว่า เราจะเดินมาถึงตรงนี”้ “ผมดีใจและภูมิใจในตวั

นอ้งเขา ท่ีเขาท าได ้มันหายทอ้เลย มันเกิน 100% ท่ีผม 

โอเคถ้าผ่านจุดนี ้ได้ ผมว่าน้องดูแลตัวเองได้”สัญชัย 

ฟักทอง คณุพ่อนอ้งอิง “ก็ภูมิใจ อย่างนอ้ยเขาก็มีความคิด

ท่ีจะดูแลตวัเอง รกัตวัเองมากขึน้ และมีความอดทนมาก

ขึน้ วนัหนึ่งถา้เราไม่อยู่ เขาก็อยู่ดว้ยตวัเองได้”ญาดานนัท ์

ฟักทอง คณุแมน่อ้งอิง จากพ่อคา้วยัจ๋ิวท่ีหาเงินไดต้ัง้แตว่ยั

แค่ 10 ขวบ สู่หนุ่มน้อยไลฟ์สดขายของออนไลน์รายได้

หลักหมื่นต่อเดือน ไม่เพียงสะท้อนว่า ความพิการไม่

สามารถขดัขวางเป้าหมายและความพยายามของนอ้งอิง

ได ้แต่เขายังมีหัวใจท่ีน่าช่ืนชม เพราะรายไดท่ี้เขา้มา เขา

จะแบ่งส่วนหนึ่งเพ่ือช่วยเหลือผู้ทุกข์รอ้นในสังคมเสมอ 

“เงินท่ีหาไดจ้ะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกใช้ส่วนตัว 

ส่วนท่ีสองใชใ้นครอบครวั ส่วนท่ีสามเงินลงทุน ส่วนท่ีสี่ไว้

ช่วยเหลือคนอื่น เวลาเรามีโอกาสในทุกๆ เดือนหรือทุก

สปัดาห ์หรือทุกครัง้ท่ีมีโอกาส เราจะเอาเงินส่วนนีไ้ปช่วย 

ไปบริจาค หรือไปช่วยผูท่ี้ประสบปัญหาโน่นน่ีนั่น” “ความ

ฝัน คือสิ่งท่ีจะผลกัดนัเรา เรารูส้ึกว่า เมื่อเราคิดอยากจะ

เป็น มีความฝันท่ีเราอยากจะไป แลว้เราสามารถไปไดด้ว้ย

แรงท่ีเราพอมี มนัเป็นอะไรท่ี ถา้เราท าไดส้  าเร็จทีละขัน้ๆ 

มันจะเป็นความสุขท่ีค่อยๆ ทยอยๆ เข้ามา”  “คนเรา

แน่นอนว่า ตอ้งมีทอ้แท ้ตอ้งมีผิดหวัง หมดหวัง หมดไฟ 

แต่ถา้เทียบกนั เราคิดว่า เราเดินทางผ่านมาไดข้นาดนี ้เรา

มีโอกาสไดเ้กิดมาแลว้ เรามีโอกาสไดท้ าอะไรก็ไดท่ี้เราท า

แลว้มนัมีความสุข เราจะทิง้มนัไปโดยท่ีเราจะไม่ท าอะไร

เลย รูส้ึกเสียดาย ท าใหม้นัดีท่ีสุดในแต่ละวนั ท าใหม้นัมี

ความสุขท่ีสุด มันก็เพียงพอแล้ว”(mgronline.com 10 

พ.ย.64) 
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สมัครงาน "คนพกิาร" เช็กทีน่ี่! คนพกิารท างาน
อะไรได้บ้าง พร้อมช่องทางการสมัครงาน 

 

"คนพิการ" เป็นอีกกลุ่มเปราะบางท่ีตอ้งการอาชีพในการ

ด ารงชีวิต แมจ้ะมีขอ้จ ากัดทางร่างกาย แต่ยังคงมีทักษะ

การท างาน และความสามารถในการประกอบอาชีพ โดย

ปัจจุบนัยังคงมีหลากหลายอาชีพท่ีเปิดรบัสมคัรผูพิ้การ ท่ี

มีศกัยภาพ สามารถช่วยสนบัสนุนงานได ้วนันี  ้TrueID จึง

ไดร้วบรวมประเภทงานท่ี "คนพิการ" สามารถท าได ้พรอ้ม

ช่องทางการหางาน สมคัรงานมาฝากกนั คนพิการอยาก

มีงานท า ต้องท าอย่างไร คนพิการ อายุ 18- 60 ปี มี

ศักยภาพท างานได้  ไปติดต่อท่ีหน่วยงานใกล้บ้าน 

หน่วยงานท่ีต้องการรับคนพิการเข้าท างานติดต่อมาท่ี

มูลนิธิมูลนิธิเป็นตัวกลางช่วยประสานในการจา้งงานให้ 

คนพิการ ท างานอะไรได้บ้าง  งานลักษณะท่ี 1 งานท่ี

สนบัสนุนหน่วยงานเป็นประจ า เป็นลกัษณะงานท่ีเนน้คน

พิการท่ีมีความพรอ้มเดินทางไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน

เป็นประจ าสม ่าเสมอ ลกัษณะงาน เช่น งานคดักรองผูป่้วย 

งานธุรการ งานประชาสมัพนัธ ์เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร ์ครู

ช่วยสอน ช่างชุมชน นกัการภารโรง และงานแม่บา้น เป็น

ตน้ งานลกัษณะท่ี 2 งานบริการสงัคมท่ีตอ้งลงพืน้ท่ี (คน

พิการตอ้งก ากบัดแูลงานของตนเอง) ลกัษณะงานเป็นงาน

บริการ ท างานเพ่ือสังคม เช่น การเย่ียมให้ก าลังใจ คน

พิการและผูส้งูอายุท่ีนอนติดเตียง การประสานการเขา้ถึง

สิทธิขั้นพืน้ฐาน และสิทธิประโยชนต์่างๆ ท่ีคนพิการและ

ผูสู้งอายุพึงมี ลกัษณะงาน อาทิ งานรณรงคล์ดอุบตัิเหตุ, 

งานประสานสิทธ์ิบรรเทาทกุข,์ งานpeer-counselling เป็น

ตน้ งานลักษณะท่ี 3 งานส่งเสริมอาชีพ (ประกอบอาชีพ

อิสระ) เป็นการสนบัสนุนอาชีพใหก้ับคนพิการ และผูด้แูล

คนพิการ ท่ีมีความสนใจและท าอาชีพอิสระอยู่แลว้ ให้

สามารถด าเนินกิจกรรมนัน้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง เช่น งานดา้น

การเกษตร งานดา้นการคา้และการบริการ งานดา้นการ

ผลิต รูปแบบการด าเนินงาน คนพิการ หรือผูด้แูลคนพิการ 

สามารถด าเนินการไดท้ั้งท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มและแบบ

เด่ียวได ้คนพิการสมัครงานได้ทีไ่หน ส าหรบัคนพิการท่ี

ตอ้งการมีงานท า และบริษัทใดท่ีตอ้งการคนพิการเข้าร่วม

ท างานในบริ ษัท  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้

ท่ี  เว็บไซตม์ลูนิธินวตักรรมทางสงัคม www.sif.or.th  เพจ 

Facebook www.facebook.com/konpikanthai/ 

(news.trueid.net 10 พ.ย.64) 
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สรรพสามิตแจงจับคนพกิารขายบุหร่ีเถือ่น ชี้

ลูกค้าร้องสูบแล้วระคายเคือง พบ 232 ซอง 

โฆษกกรมสรรพสามิต เผย

เหตุ ส  านักงานสรรพสามิต

พื้น ท่ีอุดรธานีตามจับกุม

บุหรี่เถ่ือนจากคนพิการ เพราะมีชาวบา้นรอ้งเรียนซือ้บุหรี่

สบู แลว้เกิดอาการระคายเคือง จึงคาดว่าเป็นบุหรี่ปลอม 

แนะประชาชนสามารถสแกน QR CODE บนแสตมป์บุหรี่

เ พ่ือเช็กได้ว่าเป็นสินค้าท่ีช าระภาษีถูกต้องหรือไม่ มี

รายละเอียดอย่างไร จากกรณี เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพสามิต

จับกุมคนพิการขายบุหรี่เถ่ือนในเขตพืน้ท่ีอุดรธานี ท าให้

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณก์นัอย่างกวา้งขวางเก่ียวกบัการ

ท างานของเจา้หน้าท่ี เก่ียวกับเรื่องนี ้เมื่อวันท่ี 11 พ.ย. 

นายณัฐกร อุเทนสุต ท่ีปรึกษาดา้นพัฒนาระบบควบคุม

ทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผย

ผ่านเฟซบุ๊ก “สรยุทธ สทุศันะจินดา กรรมกรข่าว” ว่า กรม

สรรพสามิตได้ตรวจสอบถึงเหตุการณ์ท่ี เ กิดขึ ้นจาก 

ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานีแลว้พบว่า เมื่อวนัท่ี 8 

พ.ย.ท่ีผ่านมา ทางส านักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีอุดรธานี 

ไดร้บัการรอ้งเรียนจากประชาชนว่าบุหรี่ท่ีซือ้จากบา้นชาย

พิการคนดงักลา่ว ในราคาซองละ 70 บาท และเมื่อสบูแลว้

เกิดอาการระคายเคือง จึงคาดว่าเป็นบุหรี่ปลอม  ดังนั้น 

เม่ือวนัท่ี 9 พ.ย.64 จงึจดัสง่เจา้หนา้ท่ี 4 นาย เขา้ตรวจสอบ 

พบว่าบา้นดงักล่าว เป็นรา้นขายของช า จ าหน่ายบุหรี่ผิด

กฎหมายประเภทบุหรี่ปลอมและแสตมป์ปลอมหลายย่ีหอ้ 

รวมทัง้สิน้ 232 ซอง ซึง่เจา้หนา้ท่ีไดด้  าเนินการตามมาตรา 

204 แห่งพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ฐานท่ีขาย

หรือมีไวเ้พ่ือขายซึ่งสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ท่ีไม่ไดเ้สียภาษีหรือ

เสียภาษีไม่ครบถว้น มีโทษปรับ ตัง้แต่ 5-15 เท่าของค่า

ภาษี และไดด้  าเนินการส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ าเภอ

เมืองอดุรธานี เม่ือวนัท่ี 9 พ.ย.64 เวลาประมาณ 15.00 น. 

และไดร้บัการประกนัตวัในวนัเดียวกนัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี ้จากเหตกุารณด์งักลา่ว กรมสรรพสามิตจะด าเนินการ

ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

ทัง้นี ้จากการปรับขึน้อตัราภาษีบุหรี่ซิกาแรต เมื่อวันท่ี 1 

ต.ค. 64 ส่งผลใหร้าคาขายปลีกบหุรี่ซิกาแรตปรบัตวัสงูขึน้ 

ท าใหม้ีการน าบุหรี่ปลอมมาจ าหน่ายในทอ้งตลาด ซึ่งบุหรี่

ปลอมเป็นอันตรายต่อผูบ้ริโภคมากกว่าบุหรี่ถูกกฎหมาย 

เน่ืองจากการผลิตบุหรี่ปลอมไม่ไดม้ีการควบคุมคุณภาพ

ให้ไดม้าตรฐาน อาจมีสารปนเป้ือนจากสารเคมีตกคา้ง 

รวมถึงเชือ้ราในบุหรี่ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ให้บริ โภคสินค้า ท่ีได้มาตรฐาน กรมสรรพสามิตจึง

ด าเนินการอย่างเข้มงวดในการปราบปรามบุหรี่ปลอม 

รวมทัง้ใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในการแกป้้องกนัปัญหาบหุรี่

ปลอมโดยการสแกน QR CODE บนแสตมป์บุหรี่  ซึ่ง

รายละเอียดของสินค้าและข้อมูลการช าระภาษีก็จะ

ปรากฏขึน้มาทันที หรือหากพบการกระท าผิดจากการ

จ าหน่ายสินค้าบุหรี่  สามารถแจ้งผ่านสายด่วนกรม

สรรพสามิต 1713 เ พ่ือป้องกันการกระท าผิดและ

ปราบปรามบุหรี่ปลอมหรือบุหรี่ผิดกฎหมายอีกช่องทาง

หนึ่งดว้ย(เดลินิวสอ์อนไลน ์11 พ.ย.64) 

 

 

 

 

 



๒๔ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  
” รับบริจาคถุงน่องเก่าและใหม่เพือ่ใช้ในข้ันตอน

การท าขาเทยีมและกายอุปกรณ ์“ 

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ” รบับริจาคถงุน่องเก่า

และใหมเ่พ่ือใชใ้นขัน้ตอนการท าขาเทียมและกายอปุกรณ ์

” โดยรบับริจาคถุงน่องทัง้เก่าและใหม่ ไม่จ ากัดสี , ขนาด 

และสภาพ หากประสงค์ร่วมบริจาคถุงน่องใช้แล้ว  ขอ

ความกรณาซักท าความสะอาด  ก่อนน ามาบริจาค  : 

บริจาคดว้ยตนเองไดท่ี้… อาคารหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ 

ชั้น 1 (ในวันและเวลาราชการ ) เข้าทางประตูฝ่ังคูเมือง 

ของรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อาคารสีสม้ 2 ชั้น อาคาร

แรกขวามือ : บริจาคทางไปรษณีย ์ไดท่ี้… หน่วยเครื่องช่วย

คนพิการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.

เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 รายละเอียดเพ่ิมเติม : หน่วย

เครื่องช่วยคนพิการ  053-935548 ต่อ 0 ในวันและเวลา

ร า ช ก า ร  ( จั น ท ร์ - ศุ ก ร์  8.00 – 16.00 น . )

(chiangmainews.co.th 12 พ.ย.64) 

ต้นแบบศูนยก์ารเรียนนอกระบบโดยชุมชนชนบท 

 

#กศนเด็กพิเศษโดยชุมชนในชนบท  #ต้นแบบศูนย์การ

เรียนนอกระบบโดยชมุชนชนบท มลูนิธิออทิสติกไทย และ

สมาคมผูป้กครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับ ส  านักงาน 

กศน ทดลองจัด”ศูนยก์ารเรียนนอกระบบโดยชุมชน” 15

แห่ง 1ใน 11 จงัหวดั มี กศน อ าเภอ พรรณานิคม จังหวดั 

สกลนคร ท่ีท างานรว่มกบั ชมรมผูป้กครองบคุคลออทิสติก 

จังหวัดสกลนคร จัดตัง้ศูนยก์ารเรียนนอกระบบ แบบพบ

กลุ่มเต็มเวลา ณ ท่ีท าการชมรมฯ จัดเป็นแนว”หอ้งเรียน

ธรรมชาติ” มีกิจกรรมบูรณาการวิชาการ งานอาชีพและ

ทักษะชีวิต อิงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีโครงการ

พัฒนาขึน้ มีพืน้ท่ีใหบ้ริการ 2 อ าเภอ คือ อ.เมืองและ อ.

พรรณานิคม ในรศัมี 40กิโลเมตร ประธานชมรมฯคณุไทย

วัน  ชมภูทอง  ให้ความส าคัญกับงานนี้มาก มีการ

ประสานงานในระดับชุมชน และระดับจังหวัด ร่วมกับ

สมาคมฯและมลูนิธิจดัตัง้ธนาคารชมุชนออทิสติกสกลนคร 

เป็นกลไกเสริมพลังดา้นเศรษฐกิจและความร่วมมือของ

กลุ่ม และจดัตัง้ วิสาหกิจชุมชนรองรบัการท างาน นบัเป็น

ต้นแบบท่ีดี  พร้อมแสดงความเห็นว่า ”การเรียนตาม

อธัยาศยัของคนพิเศษ การศกึษาการฝึกพฒันาการของคน

พิการมีความส าคัญต้องได้รับการฝึกอย่างต่อเ น่ือง 

ขอบคุณมูลนิธิออทิสติกไทย ท่ีส่งเสริมให้คนพิเศษใน

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsQnkKhxpH24qbS9or9DHXmydcTsSJq42OqXRcznfWDW0YjdhGSyHWvv4FjMmlcUFv2Pvz-i3DZ4sZnh6pPcG9Gpcq-tDyP608XSqCrtOtvyL7xZ3RRuEP8JXihsQ6nXfK4m7v7LrukepHcJPqFc7m&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsQnkKhxpH24qbS9or9DHXmydcTsSJq42OqXRcznfWDW0YjdhGSyHWvv4FjMmlcUFv2Pvz-i3DZ4sZnh6pPcG9Gpcq-tDyP608XSqCrtOtvyL7xZ3RRuEP8JXihsQ6nXfK4m7v7LrukepHcJPqFc7m&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsQnkKhxpH24qbS9or9DHXmydcTsSJq42OqXRcznfWDW0YjdhGSyHWvv4FjMmlcUFv2Pvz-i3DZ4sZnh6pPcG9Gpcq-tDyP608XSqCrtOtvyL7xZ3RRuEP8JXihsQ6nXfK4m7v7LrukepHcJPqFc7m&__tn__=*NK-R


๒๕ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ชนบทไดร้บัการศกึษา” นบัเป็น ศนูยก์ศน ตน้แบบ ส าหรบั

บุคคล ท่ีมี ความต้อ งการจ า เ ป็น พิ เศษ  อี กแห่ ง  ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทยและ

สมาคมผูป้กครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โดยการสนับสนุน

จาก”กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคน

พิการ”ชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์ประธานมลูนิธิออทิสติกไทย 17

พ.ย.2564 
 

Airbnb ปรับปรุงระบบค้นหาทีพั่กและกิจกรรม 
ทีร่องรับผู้พกิาร ฟิลเตอรไ์ด้ละเอียด 

และชัดเจนกว่าเดมิ 

 

Airbnb อั พ เ ด ต ร ะ บ บ ใ ห ม่ โ ด ย เ พ่ิ ม ฟี เ จ อ ร์ ด้ า น 

accessibility ส าหรบัผูพิ้การและผูสู้งอายุ ซึ่ง Airbnb จะ

เปิดใหโ้ฮสตส์่งภาพเพ่ือยืนยันว่าท่ีพักเป็นมิตรต่อผูพิ้การ 

และเพ่ิมฟิลเตอรส์  าหรบัเสิรช์ท่ีพกัท่ีรองรบัฟีเจอรเ์หลา่นีใ้ห้

ละเอียดมากขึน้ ส าหรบัระบบยืนยนัว่าท่ีพักเป็นมิตรต่อผู้

พิการ Airbnb จะใหโ้ฮสตส์่งภาพลกัษณะต่าง ๆ ของบา้น

ในส่วนท่ีเป็นมิตรต่อผูพิ้การ ซึ่งขอ้มลูเหล่านี ้Airbnb จะมี

ทีมพิเศษท่ีคอยตรวจสอบก่อนท่ีจะยืนยนัวา่บา้นมีลกัษณะ

ท่ีเป็นผู้พิการจริง ๆ โดย Airbnb ยืนยันว่าพนักงานของ

บริษัทได้อนุมัติ ท่ีพักทั้งหมดกว่า 25,000 รายการท่ีมี

ฟีเจอรด์า้น accessibility แลว้ โดยรวมแลว้มีฟีเจอรด์า้น 

accessibility ท่ีอนุมัติไปแลว้กว่าแสนรายการ ถัดไปคือ

ระบบคน้หา Airbnb ไดป้รบัใหฟิ้ลเตอรเ์สิรช์ขอ้มลูเก่ียวกบั 

accessibility ไดค้รอบคลมุมากขึน้ เช่น หอ้งนอนแบบไมม่ี

บันได , ท่ีจอดรถท่ีเอื ้อต่อผู้พิการ ส่วนข้อมูลเดิมก็จะ

ปรับปรุงใหช้ัดเจนมากขึน้ เช่น “หอ้งนอนทางเขา้กวา้ง” 

เปลี่ยนเป็น “หอ้งนอนทางเขา้กวา้งกว่า 32 นิว้” นอกจาก

เรื่องท่ีพกัแลว้ Airbnb Experience ส าหรบัคน้หากิจกรรม

ตา่ง ๆ ก็อพัเดตในดา้น accessibility เช่นกนั โดย Airbnb 

มีให้เลือก accessibility ทั้งหมด 11 อย่าง เช่น โฮสต์มี

กิจกรรมท่ีรองรับภาษามือ เป็นต้น(blognone.com 17 

พ.ย.64) 

 

 

 

 
 
 

https://www.blognone.com/node/125799
https://www.blognone.com/node/125799
https://www.blognone.com/node/125799


๒๖ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

นักวิจัยประสบความส าเร็จ ใช้ AI ตคีวามคล่ืนสมองคนพกิาร ให้ส่ือสารออกมาเป็นตัวหนังสือ 

 
 นักวิจัยประสบความส าเร็จในการใช้อัลกอริทมึ ตีความสัญญาณสมองผู้พกิาร และแปลออกมาเป็น
ตัวหนังสือ เพือ่ใหผู้้พกิารสามารถสื่อสารผ่านตัวหนังสือได้แบบเรียลไทม ์

 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการตอ่ยอดจากระบบเช่ือมสมองเขา้กบัคอมพิวเตอร ์(Brain-Computer Interface - BCI) ของ 

Brown University ท่ีเรียกวา่ BrainGate ฝังเขา้ไปในคอรเ์ท็กซส์ั่งการ (Motor Cortex) ของสมอง รว่มกบัปัญญาประดิษฐ์ท่ี

พฒันาดว้ยเครือข่ายนิวรอนแบบ RNN (Recurrent Neural Network) 

 ผูป่้วยท่ีเขา้รว่มการทดสอบนีเ้ป็นอมัพาตจากความเสียหายท่ีกระดกูสนัหลงั โดยตวัผูป่้วยเพียงแคน่กึภาพในหวัวา่

ตวัเองก าลงัเขียนหนงัสือ ก่อนท่ี BCI และอลักอริทมึจะตีความและประมวลผลออกมาเป็นตวัหนงัสือบนหนา้จอคอมพิวเตอร ์

ซึง่มีความแมน่ย าท่ี 94% (ถา้เปิดระบบ autocorrect ก็แมน่ย าถงึ 99%) และความเรว็อยู่ท่ี 90 ตวัอกัษรตอ่นาที ซึง่เรว็กวา่

งานวิจยัท่ีผ่านๆ มา และใกลเ้คียงกบัความเรว็ในการพิมพบ์นสมารท์โฟนท่ี 115 ตวัอกัษรต่อนาที 

 อย่างไรก็ตามงานวิจยัตวันีย้งัเป็นแค ่proof-of-concept และเป็นการพิสจูนท์ฤษฎีท่ีวา่ การใช ้BCI ตีความคลื่นสมอง

ท่ีสั่งงานเรื่องการเขียน มีความรวดเรว็ในการสื่อสารมากกวา่ BCI ก่อนหนา้นีท่ี้เป็นแบบ point-and-click หรือใชค้ลื่นสมองสั่ง

เลื่อนเมา้สบ์นจอคอมพิวเตอร(์blognone.com 12 พ.ย.64) 

https://www.blognone.com/node/125769


๒๗ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ร่วมบริจาคเงนิ มูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย 

รว่มบรจิาคเงินกบัทางมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย ไดท่ี้ QR CODE 

“ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเป่ียมไมตรี เวทีข่าวสาร เพ่ือ...คน

พิการไทย” 

มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย เลขท่ี 23 ชัน้ 2 ถนนวิสทุธิกษัตริย ์แขวง

บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียน

ความประสงคท่ี์ตอ้งการขอรบัเครื่องช่วยฟัง ส่งมาท่ีมูลนิธิพฒันา

คนพิการไทย 

สอบถามเพิ่มเตมิ  

โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270  

อีเมล:์ tddfoffice@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

อธิบดีกรมการแพทย ์- กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรญัญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               www.tddf.or.th  E-mail : tddfoffice@gmail.com  

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