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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๒๑    ฉบับที ่  ๐๓   เดอืน  มีนาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๕ 
คนพกิารเฮ ชวนยื่นขอเงนิปรับสภาพบ้าน เหมาจ่ายหลังละไม่เกนิ 4 หมื่นบาท 

ล่าสุด กรมพก.ประกาศแจ้งสิทธิการขอปรับสภาพ
บ้านส าหรับคนพิการ ซึ่งได้ปรับขึน้อัตราวงเงินใหม่ 
เหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ดังนี้  ตาม
พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
มาต ร า  20 (10) ก า ห น ด เ ก่ี ย ว กั บ สิ ท ธิ ก า ร ป รั บ
สภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัใหแ้ก่คนพิการ โดยการเพ่ิมเติม 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงท่ีอยู่อาศัยบางส่วน
หรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม  

การก่อสรา้ง การใชเ้ทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือจัดใหค้นพิการสามารถด ารงชีวิตในท่ีอยู่อาศยันัน้ได ้
โดยสะดวกและเหมาะสมกบัสภาพความพิการ รวมถงึเพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยั 

 คุณสมบัติ 1.มีบตัรประจ าตวัคนพิการ 2.อาศยัอยู่ในท่ีอยู่อาศยันัน้ติดต่อกนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ยกเวน้กรณี

การยา้ยเขา้มาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ  3.ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ  4.มีรายไดไ้ม่

เพียงพอแก่การยงัชีพ 5.ไมไ่ดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรฐัอื่นหรือไดร้บัแตไ่มเ่พียงพอ 

 ประเภทและรายละเอียดของการปรบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัใหแ้ก่คนพิการ  – หอ้งน า้และหอ้งอาบน า้ –บันได
ติดตัง้ราวจบัพยุงตวัท่ีแข็งแรง –ทางเดินภายในบา้น -หลงัคา ชานบา้น สวน ทางเดินรอบบา้นภายนอกอาคาร  -รายละเอียด
อื่นๆ เพ่ือใหท่ี้อยู่อาศยัมีความมั่นคงและปลอดภยั -หอ้งน า้ 

โดยสามารถโทรสอบถามศูนยช่์วยเหลือสังคม โทร.1300 หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดทีต่นเองอาศัยอยู่(matichon.co.th 29 มี.ค. 65) 
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มือเทยีม-ขาอัจฉริยะ-ระบบน าทางไร้อุปสรรค : วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในงานพาราลิมปิกฤดูหนาว 

 

 จากการส่งต่อคบเพลิงด้วยมือเทียมอัจฉริยะ การเดินทางด้วยหุ่นยนต์กระดูกช่วยเหลือ ตลอดจนการสร้าง

แพลตฟอรม์บริการอจัฉริยะในการอ านวยความสะดวกแก่หมู่บา้นพาราลิมปิก กีฬาพาราลิมปิกฤดหูนาวปักก่ิง 2022 แสดงให้

เห็นถึงพลงัของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตัง้แต่การส่งต่อคบเพลิง ซึ่งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดงักล่าวท าใหผู้พิ้การ

สามารถท าสิ่งท่ีท าไมไ่ด ้การด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายย่ิงขึน้  

 ท่ีหมู่บา้นพาราลิมปิกและสนามแข่งขนัฯ นกักีฬาเพียงสแกนรหสัคิวอารใ์นคู่มือเท่านัน้ก็สามารถทราบขอ้มลูทัง้หมด

เก่ียวกับท่ีตัง้ของหอ้งน า้อ  านวยความสะดวก ทางเดินอ านวยความสะดวก ทางเดินคนพิการทางสายตา และลิฟต ์เป็นตน้ 

หลงัจากรบัทราบจุดเริ่มตน้และจุดหมายปลายทางแลว้ยงัสามารถเสนอเสน้ทางสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีสะดวกรวดเร็ว

ท่ีสดุ น าทางใหผู้ใ้ชบ้ริการในเขตจดัการแข่งขนักรุงปักก่ิงและเมืองจางเจียโข่ว มีเครื่องแปลและเครื่องแปลภาษาพดูเป็นภาษา

เขียนจ านวนหนึ่งอ านวยความสะดวกและบริการผูเ้ขา้ร่วมงาน ส่วนเครื่องมือก าหนดท่ีตัง้และน าทางความละเอียดสูงในท่า

อากาศยานท่ีวิจยัโดยสถาบนัท่ีสอง ส  านกังานใหญ่การบินพลเมืองแห่งชาติจีน ก็ไดค้อยใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการที่เป็น

ผูพิ้การดา้นการฟังและการมองเห็(thai.cri.cn 10 มี.ค.65) 
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วิศวะมหดิล- NT รีไซเคิลตู้โทรศัพท ์เป็น  
'ตู้ชารจ์โทรมือถือ พลังแสงอาทติย'์  
รุ่นใหม่อักษรเบรลล ์เพือ่ผู้พกิาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยงานวิศวกรรมเพ่ือ

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม (ESR) ร่วมกับ 

บริษัท โทรคมนาคม

แ ห่ ง ช า ติ  จ า กั ด 

มห าชน  (NT) ใน โ ค ร งก า ร  MUEG Mobile Battery 

Charger น าตูโ้ทรศัพท์สาธารณะท่ีหมดความจ าเป็นใน

การใช้งานแลว้มารีไซเคิลพัฒนาเป็นนวัตกรรม ตูช้ารจ์

โทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ (Mobile Battery Charger) รุ่น

ใหม่มีอกัษรเบรลลส์  าหรับผูพิ้การ ส่งมอบใหแ้ก่วิทยาลัย

ราชสดุา เพ่ือบริการแก่ผูพิ้การ ประชาชนและสงัคม รศ.ดร.

จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นานาประเทศต่า งมุ่ง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ BCG เพ่ือความ

เขม้แข็งและยั่งยืน เช่นเดียวกับคณะวิศวะมหิดล ไดร้ิเริ่ม 

โครงการเพ่ือสงัคม MUEG Mobile Battery Charger โดย

มี  ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเ กียรติ  รองคณบดี ฝ่าย

เสริมสรา้งความร่วมมือและกิจกรรมเพ่ือสงัคมและทีมจิต

อาสาจากหลายคณะ รว่มกบั บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 

น าตูโ้ทรศพัทส์าธารณะท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ น ามาต่อยอด

พัฒนาเ ป็น  ตู้ช าร์จ โทรศัพท์มื อ ถืออัต โนมัติ  พลัง

แสงอาทิตย์ รุ่นใหม่มีอักษรเบรลลส์  าหรับผู้พิการ โดย

หลกัการท างานของตูช้ารจ์โทรศพัทม์ือถือ จะน าพลงังาน

แสงอาทิตยซ์ึ่งเป็นพลงังานหมนุเวียนมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า 

โดยใชแ้ผงโซลา่รเ์ซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาด 12 โวลต ์50 วตัต ์

แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ์5.5 แอมป์ จากนัน้น าพลังงาน

ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มาเก็บในประจุพลังงานเพ่ือบริการ

ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถรองรับ

โทรศพัทม์ือถือไดทุ้กรุ่น มีหวัชารจ์หลายแบบใหเ้ลือกและ

สามารถชารจ์ไดพ้รอ้มกันถึง 3 เครื่อง อย่างปลอดภัย ใช้

เวลาเพียง 5-10 นาที มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มตามหลักวิศวกรรม  คุณสม

จิตต ์ธีระชุติกุล รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานขาย

และปฏิบตัิการลกูคา้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 

มหาชน (NT) กล่าวว่า  ในฐานะองค์กรหลักในการ

ขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิ จิทัลให้กับ

ประเทศเพ่ือธุรกิจท่ียั่งยืน มีภารกิจในการใหบ้ริการดา้น

การสื่อสารท่ีทั่วถึงแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ด้วยศักยภาพในการ

ใหบ้ริการโดยเฉพาะเรื่อง 5G และดาวเทียม ทัง้การน าเอา

ดิจิทลัมาใหบ้ริการภาคการสาธารณสขุ การเกษตร และใน

ครัง้นี ้นบัเป็นอีกครัง้ในการหมนุเวียนใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประโยชนต์อ่สงัคม จากอปุกรณต์ูโ้ทรศพัทข์อง NT ท่ีไม่ได้

ใชง้านแลว้มาออกแบบและผลิตใหเ้กิดประโยชน ์นับเป็น

การประหยัดพลงังาน ช่วยลดขยะในสิ่งแวดลอ้ม อ านวย

ความสะดวกแก่ผูป่้วยและประชาชนรวมถึงผูใ้ชบ้ริการใน

โรงพยาบาล แพทยห์ญิงวชัรา ริว้ไพบูลย ์คณบดีวิทยาลยั

ราชสดุา มหาวิทยาลยัมหิดล กลา่ววา่ วิทยาลยัราชสดุา มี

ภารกิจในการจัดการศึกษาระดบัปริญญาใหก้ับคนพิการ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหูหนวก คนตาบอด หรือคนสายตา

เลือนราง และคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โทรศพัทม์ือถือจึงมิได้

เป็นเพียงเครื่องมือการติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเป็น

อุปกรณ์ส  าคัญในการท างานออนไลน์ และการเรียน
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ออนไลนอ์ีกดว้ย การชารจ์โทรศพัทม์ือถือวนัละครัง้จึงไม่

เพียงพอ อาจจะตอ้งชารจ์ระหว่างวนัดว้ย ตูช้ารจ์โทรมือ

ถืออตัโนมตัิ ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มอบให้แก่วิทยาลัยราชสุดาตอบโจทย์ความจ าเป็นใน

ปัจจุบันและการพัฒนาท่ียั่งยืน พรอ้มทัง้สรา้งคุณค่าโดย

ไ ม่ ทิ ้ ง ใ ค ร ไ ว้ ข้ า ง ห ลั ง  ท า ง วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพัฒนาออกแบบตัวอักษร

เบรลล ์ส  าหรบัผูพิ้การทางการเห็น ซึง่จะวางบนหนา้ระบบ

แป้นชารจ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูพิ้การ

ทางสายตาใหส้ามารถใชง้าน และเขา้ถึงขอ้มูลผ่านการ

อา่นอกัษรเบรลลไ์ดอ้ย่างง่ายดาย(ryt9.com 1 มี.ค.65) 
 

‘มท.2’ มุ่งเน้นอารยสถาปัตย ์‘ยผ.’  
แก้ก.ม.เอือ้ผู้พกิาร ทุพพลภาพ และคนชรา 

'ม ท . 2 ' มุ่ ง เ น้ น

อ า ร ย ส ถ า ปั ต ย์  

พร้อม เทคโนโล ยี

แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากเพ่ือสงัคม 'ยผ.' รุดแกก้.ม.อ านวยความสะดวกใน

อาคาร ส  าหรบัผูพิ้การ ทพุพลภาพ และคนชรา เมื่อวนัท่ี 1 

มี.ค. นายทรงศกัดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย (มท.2) กล่าว

ว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) ฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ

หน้าท่ีในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ได้มีนโยบายและ

กิจกรรมต่างๆ ดา้นอารยสถาปัตย ์พรอ้มทัง้มีเทคโนโลยี

และนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากไดอ้ย่างครอบคลุม เพ่ือสงัคมและคนทัง้มวล ให้

สามารถเขา้ถึงบริการของรัฐและใช้ประโยชน์สิ่งอ  านวย

ความสะดวกต่างๆ ไดอ้ย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และขจัด

ความเหลื่อมล า้ในสังคม ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของ

รฐับาลและยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี เพ่ือใหป้ระชาชนมีสิทธิ 

ความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่ วถึง และเป็นธรรม ตาม

ภารกิจในการบ าบัดทุกขบ์ ารุงสุข เพ่ือการพัฒนาสู่ความ

ยั่ ง ยืน  โดยไม่ ทิ ้ ง ใคร ไ ว้ข้า งหลัง  ภายใต้ส โลแกน 

“กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมอารยสถาปัตย ์ขจัดความ

เหลื่อมล า้ในสงัคม” นายพรพจน ์กล่าวต่อว่า 2.สิ่งอ  านวย

ความสะดวกท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ไดแ้ก่ ป้ายแสดง

สิ่งอ  านวยความสะดวก ประกอบด้วย สัญลักษณ์รูปผู้

พิการ เครื่องหมายแสดงทิศทาง และสัญลักษณ์หรือ

ตวัอกัษรท่ีแสดงประเภทของสิ่งอ  านวยความสะดวก ทาง

ลาดและพืน้ตา่งระดบั ลิฟต ์บนัได ท่ีจอดรถ ทางเขา้อาคาร 

ทางเดินระหว่างอาคารและทางเช่ือมระหวา่งอาคาร ประต ู

ห้องสว้ม พื ้นผิวต่างสัมผัส พื ้นท่ีส  าหรับเก้าอีล้ ้อในโรง

มหรสพและหอประชุมหอ้งพกัท่ีมีสิ่งอ  านวยความสะดวก

ในโรงแรม และพืน้ท่ีหลบภยัในอาคารสงูและอาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ(เดลินิวสอ์อนไลน ์1 มี.ค.65) 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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บีจีซี ร่วมแบ่งปันช่วงวิกฤตโิควิด-19 มอบของใช้
เดก็ สนับสนุนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพกิาร

บ้านเฟ่ืองฟ้า 

 

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากดั (มหาชน) หรือ บีจี

ซี (BGC) และบริษัทในเครือ รว่มเป็นสว่นหนึ่งในการสง่ตอ่

ก าลัง ใจให้กับเด็กอ่อนผู้พิการ  อายุ  0-7 ปี  ท่ี ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19 

ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai ผ่านการส่ง

มอบของใชจ้  าเป็น และของเล่นเสริมพัฒนาการส าหรับ

เด็ก อาทิ เสือ้ผ้า ลูกฟุตบอล ตุ๊กตา มูลค่ากว่า 40,000 

บาท ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน

เฟ่ืองฟ้า เพ่ือแบ่งเบาภาระคา่ใชจ้่าย ตลอดจนช่วยสง่เสริม

การพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้าน

ร่างกาย และสติปัญญาให้สามารถพึ่งพาตนเอง และ

ด ารงชีวิตอิสระในสังคมไดใ้นอนาคต โดยมี นางศราวดี 

เดือนหงาย เจา้พนกังานการเงินและการบญัชีช านาญงาน 

เป็นผูร้บัมอบ ณ สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพิการบา้น

เฟ่ืองฟ้า จ.นนทบรุี(bangkokbiznews.com 1 มี.ค.65) 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพคนพกิารท าธุรกิจโรงน า้ดืม่เพิม่อาชีพมี
รายได้ท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิศ์รี 

 

เปิดโรงน า้ดื่มคนพิการต าบลแม่คะตวน “น า้ดื่มสบเมย” 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการถือว่าเป็นการ

พัฒนาคนพิการแบบยั่งยืน ท่ีมุ่งเนน้ใหค้นพิการสามารถ

พึ่งพาตนเองได ้ไม่เป็นภาระของครอบครวัและสงัคมวนันี ้

1 มีนาคม 2565 นายแฉลม้ ทองเกลา พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี

เปิด โรงน า้ดื่มคนพิการ โดยมี ปลัดอาวุโสอ าเภอสบเมย 

ผอ.ศนูยพ์ฒันาราษฎรบนพืน้ท่ีสงูจงัหวดัแม่ช่องสอน ผอ.

ศนูยค์ุม้ครองคนไรท่ี้พึ่งจงัหวดัแมฮ่่องสอน หวัหนา้บา้นพกั

เด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดหางานจังหวัด

แม่ฮ่องสอน นายก อบต.แม่คะตวน ผอ.รร.ชุมชนบา้นผา

ผ่า ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผาผ่า 

สมา ชิ กองค์ก า รบ ริ ห า ร ส่ วนจั ง ห วัด แม่ ฮ่ อ งสอน 

ผูอ้  านวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน ผู้น  าชุมชน เข้า

รว่มพิธีเปิด โรงน า้ดื่มคนพิการต าบลแมค่ะตวน “น า้ดื่มสบ

เมย” ท่ี606 หมู่ 1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

น.ส.ปทิตตา กอ้นมณี ท่ีปรกึษากลุม่โรงน า้ดื่มสบเมย กล่า

ว่า น า้ดื่มคนพิการต าบลแม่คะตวน จดัตัง้เป็นกลุ่มอาชีพ

ของคนพิการท าธุรกิจโรงน า้ดื่มภายใตช่ื้อ “น า้ดื่มสบเมย

คนพิการต าบลแม่คะตวน โดยไดร้่วมกับสถาบันพัฒนา
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ธุรกิจชุมชน จัดท าโรงน า้ดื่มสบเมย” ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต  าบล

แมค่ะตวน อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ

สรา้งอาชีพ สรา้งรายไดใ้ห้กับคนพิการ โดยทางบริษัท

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน)เป็นผู้ให้การ

สนบัสนุนงบประมาณในรูปแบบการจา้งงานคนพิการตาม

มาตรา 35พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกรมการจดัหางาน 

และกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการส าหรบั

กลุ่มโรงน า้ดื่มสบเมย เป็นการรวมตวักันของคนพิการ ใน

ต าบลแม่คะตวน จ านวน 18 คน ประกอบกิจการโรงน า้ดื่ม 

ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท โรงพยาบาล

บ ารุงราษฎรจ์ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,686,300 บาท ได้

น าไปใชเ้ป็นค่าก่อสรา้งอาคารโรงน า้ดื่ม ค่าเครื่องกรองน า้

ดื่ม จัดซือ้เครื่องมืออุปกรณ ์และใชเ้ป็นค่าบริหารจัดการ

ของโรงน ้าดื่มสบเมย ท่ีสมาชิกคนพิการในกลุ่มเป็น

เจา้ของร่วมกัน ในการด าเนินงานการเปิดจ าหน่ายน า้ดื่ม

ใหก้ับคนในชุมชน ในส่วนของรายไดท่ี้ไดร้บัจากจ าหน่าย

น า้ดื่มจะเก็บรวบรวมน าฝากในบัญชีธนาคารเป็นรายได้

ของกลุ่ม จัดเก็บไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนการด าเนินงาน 

และจะน าเงินในสว่นท่ีเป็นผลก าไรมาจดัสรรเป็นเงินปันผล

ใหก้บัสมาชิก ส  าหรบัคนพิการท่ีมาท างานในโรงน า้ดื่มจะ

ได้รับค่าตอบแทนจากการท างานอีกทาง รูปแบบการ

ด าเนินงานมุ่งสรา้งอาชีพและสรา้งกิจกรรมดา้นอาชีพท่ีมี

ความยั่งยืนใหก้บักลุม่คนพิการ ท่ีจะสามารถด าเนินการได้

ต่อไปในระยะยาว  พม.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เป็นสิ่ ง

น่ายินดีเป็นอย่างย่ิง ส  าหรบัคนพิการที่ไดร้บัโอกาสในดา้น

อาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใหก้ับคนพิการถือว่า

เป็นการพัฒนาคนพิการแบบยั่งยืน ท่ีมุ่งเนน้ใหค้นพิการ

พึ่งพาตนเองได ้ไม่เป็นภาระของครอบครวัและสงัคม อีก

ทั้งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับคนพิการ 

ประการส าคญัการท่ีคนพิการไดม้ีอาชีพมีรายไดท้ าใหค้น

พิการอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยไ์ดร้บั

การยอมรบัจากสงัคม นอกจากนัน้ยงัส่งผลในเชิงบวกต่อ

สขุภาวะดา้นร่างกายและจิตใจอนัเป็นผลดีอย่างย่ิงต่อคน

พิการ การส่งเสริมอาชีพจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

พัฒนาคนพิการใหม้ีคุณภาพท่ีดีขึน้ไดแ้ละมีความยั่งยืน 

การด าเนินงานของโรงน า้ดื่มสบเมยนัน้ เป็นท่ีน่าสนใจย่ิง

เพราะเป็นการด าเนินการโดยคนพิการ ท่ีมีขอ้จ ากัดดา้น

รา่งกายแตก่ลบัสามารถสรา้งงาน สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้

นอกจากนั้นการด าเนินงานของ “โรงน า้ดื่มสบเมย” ยัง

แสดงใหเ้ห็นถึงความเขม้แข็งและความร่วมมือกันของคน

พิการในการรวมตวักนัท าใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของคนพิการ

ท่ีจะสร้างผลิตผลท่ีดีสามารถแข่งขันในท้องตลาดใน

อนาคตได(้chiangmainews.co.th 1 มี.ค.65) 
 

เงนิมาแล้ว! มท.จ่อโอนเบีย้ยังชีพ 7 พัน ล.
“คนชรา-พกิาร” รอบใหม่ จ่ายแล้วสองงวด 3.6 

หมื่น ล. 

 

มท.จ่อโอนเบีย้ยงัชีพ 7 พนัลา้นบาท “คนชรา-พิการ” งวด

ใหม่ จ่ายแลว้สองงวด 3.6 หมื่นลา้นบาท เฉพาะ ผูส้งูอายุ 

8.6 ลา้นราย วงเงิน 5.7 พันลา้นบาท เบีย้ยังชีพคนพิการ 

1.7 ลา้นราย วงเงิน 1.4 พันลา้นบาท วนันี ้(1 มี.ค. 65) มี

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริม
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การปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถ.) เวียนหนังสือถึงผู้ว่า

ราชการจังหวดั ทุกจังหวัด เพ่ือแจง้องคก์ารปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อปท.) ทั่วประเทศ ในการจัดสรรงบประมาณ

อดุหนนุทั่วไป 2 โครงการ ตามแผนงานยทุธศาสตรส์ง่เสริม

การกระจายอ านาจ อปท. งบเงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุทั่วไป 

โดยคาดว่า จะสามารถโอนจัดสรรไดใ้นตน้เดือน มี.ค. นี ้ 

ประกอบดว้ย โครงการสรา้งหลักประกันดา้นรายไดแ้ก่

ผูสู้งอายุ (เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 งวดมีนาคม 2565 และ โครงการสนับสนุนการ

เสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผูพิ้การหรือทุพพล

ภาพ (เบีย้ยังชีพคนพิการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 งวดเมษายน 2565 โดยเงิน อุดหนุน 2 โครงการ 

จดัสรรใหท้อ้งถ่ิน เป็นงวดท่ี 2 มี.ค. และ เม.ย. 2565 รวม

ทั้งสิน้ 7,155,261,500 บาท “จัดสรรเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

8,685,479 ราย วงเงิน 5,721,986,700 บาท และจัดสรร

เบีย้ยงัชีพคนพิการ 1,770,197 ราย วงเงิน 1,433,274,800 

บาท” ก่อนหนา้นัน้ สถ.ด าเนินการโอนเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ 

และจดัสรรเบีย้ยงัชีพคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 งวดท่ี 1 ไปแล้ว (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) รวม 

21,095,394,600 บาท ส่วนงวดท่ี 2 (มกราคม-กุมภาพนัธ ์

2565) รวมทัง้สิน้ 15,611,786,400 บาท(mgronline.com 

1 มี.ค.65) 

 

 

 

 

 

‘รมว.เฮ้ง’พาผู้พกิารขอบคุณนายกฯ หลังโครงการ
จ้างงานคนพกิารปัง!เกินเป้า 45% 

 

'บิ๊กตู่' ก าชับทุกฝ่ายสานต่อโครงการส่งเสริมการจา้งงาน

คนพิการเชิงสังคม มุ่งส่งเสริมความเสมอภาค สร้าง

โอกาส-สรา้งรายไดใ้หผู้พิ้การพึ่งพาตนเองได้ เมื่อวนัท่ี 1 

มี.ค. 65 เวลา 08.30 น. ท่ีบริเวณตึกสนัติไมตรี ท าเนียบ

รฐับาล ก่อนการประชุมคณะรฐัมนตรี นายสชุาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน และคณะผูบ้ริหารกระทรวงแรงงาน นายจา้ง

ภาคเอกชน และผูพิ้การที่รว่มโครงการสง่เสริมการจา้งงาน

คนพิการเชิงสงัคม ประจ าปี 2565  เขา้พบ พล.อ.ประยุทธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและ รมว.กลาโหม และ พล.อ.

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะก ากับ

ดูแลกระทรว งแร งงาน  เ พ่ื อแสดงความขอบคุณ

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ท่ีสนับสนุนโครงการส่งเสริม

การจา้งงานคนพิการเชิงสงัคม ปี 2565 ท าใหผู้พิ้การมีงาน

ท า สรา้งโอกาสและสรา้งความเสมอภาคทางสังคม ลด

ความเหลื่อมล า้ โดยนายกรัฐมนตรี รับฟังผลการด าเนิน

โครงการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการเชิงสงัคม ปี 2565 

พรอ้มพบปะทักทายนายจา้ง/สถานประกอบการ และคน

พิการท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ โดยเนน้ย า้ให้ทุกฝ่ายช่วยกัน

สานต่อโครงการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการเชิงสังคม 

เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคทางสงัคม ขจัดความเหลื่อม



๘ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ล า้ สรา้งโอกาส และส่งเสริมใหค้นพิการมีงานท า สามารถ

ประกอบอาชีพเลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้ มีรายได้

โดยตรงเป็นของตัวเอง สรา้งความภาคภูมิใจให้แก่คน

พิการและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนพิการใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ พรอ้ม

ทัง้ช่ืนชมผลงานของผูพิ้การและสอบถามถงึการดแูลรกัษา

ภาพวาดดว้ยความสนใจ ในตอนทา้ย นายวชัรพล ดอชนะ 

คนพิการประเภทออทิสติก ไดม้อบภาพวาดลายเสน้รูป

นายกรัฐมนตรีใหก้ับนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นท่ีระลึกและ

แสดงความขอบคุณท่ีนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุน

โครงการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการเชิงสงัคม และนาย

มโนชัย ตั้งสุวรรณ คนพิการประเภทออทิสติก ไดม้อบ

ภาพวาดรูปท่ีท าจากโปรแกรม Photoshop ใหก้ับ พล.อ.

ประวิตร ด้วย ส าหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานคน

พิการเชิงสงัคม ปี 65 ถือเป็นอีก 1 โครงการของกระทรวง

แรงงาน โดยกรมการจดัหางาน ท่ีสร้างโอกาสใหค้นพิการ

มีงานท า และไดร้บัรายไดจ้ากการท างานโดยตรง ซึ่งเดิม

ก าหนดเป้าหมายการจา้งงานคนพิการเชิงสงัคมประเภท

จา้งเหมาบริการไว ้จ านวน 1,000 คน แต่มีการจา้งงานคน

พิการตามโครงการฯ ถงึ 1,450 คน เพ่ิมจากเป้าหมายรอ้ย

ละ 45 ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่คนพิการ 165,655,250 บาทต่อ

ปี โดยจากนีไ้ดเ้ตรียมขยายการมีงานท าใหค้นพิการฯ มี

งานและรายไดเ้พ่ิมขึน้ปีละ 20% ภายใน 4 ปี นายสุชาติ 

กล่าวว่า ขอขอบคุณความร่วมมือของสถานประกอบการ

ภาคเอกชน จ านวน 187 แห่ง อาทิ บริษัท ธนาคารกสิกร

ไทย จ ากดั (มหาชน), บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท ,์ 

บมจ.แคล – คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส ์(ประเทศไทย) สาขา

เพชรบุรีและสาขาสมุทรสาคร , กลุ่มบริ ษัท อเด็กโก้ 

ประเทศไทย และบริษัท รกัษาความปลอดภยั การด์ฟอรซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีเปลี่ยนจากการส่งเงินเขา้กองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 

34  มาใหส้ิทธิแก่คนพิการหรือผูด้แูลคนพิการตามมาตรา 

35 ความส าเร็จนีเ้กิดขึน้ไดเ้พราะพลงัของทุกภาคส่วน ทัง้

ภาครฐั ภาคเอกชน ชมุชนทอ้งถ่ิน ท่ีเปิดรบัแนวทางใหม่ ๆ 

เพ่ือเป็นบนัไดขัน้หนึ่งสู่การขจดัความเหลื่อมล า้ของสงัคม 

ดา้นนายไพโรจน ์โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน 

กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับขอ้สั่งการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน เชิญชวนนายจา้ง สถานประกอบการท่ี

สง่เงินเขา้กองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

ตามมาตรา 34 ให้ด  าเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือ

ผูดู้แลคนพิการตามมาตรา 35 โดยจา้งงานคนพิการเป็น

พนักงาน เ พ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการ

ส าธา รณประ โ ยชน์ ใ น พื้น ท่ี ชุ มชน ใกล้บ้าน  เ ช่ น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน/ศูนยเ์ด็กเล็ก 

ศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพคนพิการ ซึ่งจะช่วยให้คนพิการในพืน้ท่ี

ห่างไกลไดร้ับโอกาสมีอาชีพ มีงานท าอย่างทั่วถึงพึ่งพา

ตนเองได  ้อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า ทั้งนีม้ีผู ้

พิการท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ทัง้สิน้ 1,450 คน ส่วนใหญ่ เป็น

ผูพิ้การทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย การไดยิ้นหรือ

สื่อความหมาย ทางสติปัญญา ทางการมองเห็น และ

ทางการเรียนรู ้ตามล าดับ ท างานในต าแหน่งพนักงาน

ธุรการทั่วไป พนักงานท าความสะอาด คนสวน เป็นตน้ 

โดยหน่วยบริการสาธารณะ 3 อนัดบัแรกท่ีมีความพรอ้มรบั

คนพิการเขา้ปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ

ต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบล และโรงเรียน ตามล าดบั

(เดลินิวสอ์อนไลน ์1 มี.ค.65) 

 

 

 



๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ใจใหญ่กว่าตัว! หนุ่มน้อยพกิารไร้ขา, นิว้ไม่ครบ 
คว้าแชมป์มวยปล า้มัธยมระดับรัฐ 

 

อโดนิส ลาตติมอร ์หนุ่มชาวอเมริกนัวยั 17 ปี ชายพิการท่ี

เกิดมาไรข้าขวาและมีขาซา้ยลีบเล็กไม่สามารถใชง้านได ้

อีกทั้งมือขวาของเขายังมีแค่นิว้เดียว ใช้ร่างกายเท่าท่ีมี

สร้างโมเมนตส์ุดน่าประทับใจแก่ผู ้คนทั้งโลก หลังคว้า

แชมป์มวยปล า้ระดบันกัเรียนมธัยมรฐัเวอรจิ์เนีย ดว้ยการ

โค่นคู่แข่งท่ีร่างกายครบ 32 ประการไปอย่างน่าทึ่ง ในการ

แข่งขันมวยปล า้ Virginia High School League Class 6 

รุ่นน ้าหนัก 106 ปอนด์ รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันท่ี  20 

กมุภาพนัธท่ี์ผ่านมา ลาตติมอร ์ตวัแทนจากโรงเรียนมธัยม

แลนด์สทาวน์ ท าเอาผู้ชมและนัก กีฬาทั้งศูนย์กีฬา

เวอรจิ์เนียบีชถึงกับทึ่ง เมื่อเขาใชร้่างกายท่ีพิการของเขา

เอาชนะ คอรล์าน ตราน คู่แข่งท่ีร่างกายปกติจากโรงเรียน 

เลค บรัดด็อค ไป 5-1 คะแนน ควา้แชมป์ในรุ่นไปครอง

เหนือความคาดหมาย ซึ่งหลงัควา้แชมป์ ลาตติมอร ์ไดเ้ผย

กบัสื่อทอ้งถ่ิน Virginian-Pilot ว่า "ผมฝันถึงการเป็นแชมป์

ตัง้แต่รูว้า่มนัคืออะไร และในท่ีสดุมนัก็เกิดขึน้ได ้ผมไมรู่จ้ะ

อธิบายอย่างไร" "ถา้คุณท างานหนัก คุณสามารถท าทุก

อย่างได้ แม้กระทั่ งคว้าแชมป์ระดับรัฐโดยไม่ต้องมีขา 

ความพิการเป็นแรงจูงใจท่ีดีท่ีจะพิสูจน์ว่าทุกคนคิดผิด 

และผมก็ไดพิ้สจูนต์วัเองว่าผมสามารถท าทุกอย่างท่ีตัง้ใจ

จะท าได"้ ดา้น เจมส ์แซนเดอรล์ิน โคช้ท่ีปลุกป้ันเขามา

ตัง้แต่เขา้เรียนมธัยมไดก้ล่าวว่า "มนัน่าทึ่งมาก เขาท าได้

ทุกอย่าง ผมเพ่ิงจะไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง มัน

เป็นความรูส้ึกท่ีวิเศษมากท่ีไดดู้เขาแข่งขันและไดร้ับการ

สนบัสนุนจากฝูงชน มนัยอดเย่ียมมาก เขาเป็นชายหนุ่มท่ี

ขยัน ผมพูดไดแ้ค่นี"้ ส าหรับ ลาตติมอร ์เริ่มหัดเล่นกีฬา

มวยปล า้ตัง้แต่อายุ 8 ขวบ ซึ่งดีกรีของเขาก็ไมธ่รรมดาเมื่อ

ผ่านเขา้รอบคดัเลือกระดบัภมูิภาคเมื่อปีท่ีแลว้ แตไ่มไ่ดเ้ขา้

แข่งขนัเน่ืองจากโปรแกรมถูกยกเลิกเพราะการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ปัจจุบันเจา้ตวัมีสถิติปล า้ 39 ไฟต ์ชนะ 32 

แพ ้7(sanook.com 3 มี.ค.65) 
 

หนุนจ้างงานสร้างอาชีพคนพกิาร 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

กทม. - สสส. – มลูนิธิออทิสติกไทย - ภาคีเครือข่ายพฒันา

คณุภาพชีวิตคนพิการ เปิดโครงการสนบัสนุนการจา้งงาน 

สรา้งอาชีพส าหรบัคนพิการ พบช่วยคนพิการมีงานท ากว่า 

7,000 คน สรา้งอาชีพกว่า 20,000 งาน ลดบริษัทส่งเงิน

เขา้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกว่า 

6,000 ลา้นบาท เพ่ือคณุภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน เม่ือวนัท่ี 2 

มีนาคม 2565 ท่ีหอ้งประชุมชัน้ 1 มลูนิธิออทิสติกไทย เขต

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ร่วมกบัมลูนิธิ

ออทิสติกไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

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


๑๐ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

สขุภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ เปิดตัวโครงการสนับสนุนการจา้งงาน สรา้งอาชีพ 

ส าหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร เพ่ือผลักดันและ

ขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานท า สร้างอาชีพ และสร้าง

รายไดอ้ย่างยั่งยืน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี นายสกลธี  ภัททิ

ยกุล รองผูว้่าราชการกรุงทพมหานคร กล่าวว่า โครงการ

สนับสนุนการจ้างงาน สร้างอาชีพส าหรับคนพิการ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเจตนารมณส์นับสนุน ใหค้นพิการมี

อาชีพและมีงานท า ท่ีผ่านมาไดผ้ลกัดนัหน่วยงานในสงักดั

กรุงเทพมหานครใหเ้ร่งรับคนพิการเขา้ท างานโดยตลอด 

ตัง้เป้าหมายไวว้่า ในปี 2565 ส านักพัฒนาสงัคมจะตอ้ง

ด าเนินการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือ

รองรับการจ้างงานคนพิการเข้าท างานให้ได้มากขึ ้น

ประมาณ 306 คน คาดว่าจะเริ่มจ้างงานคนพิการเข้า

ท างานไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2565 และจะเสนอขอตั้ง

งบประมาณต่อเ น่ืองไว้ส  าหรับปีงบประมาณ 2566 

นอกจากนีไ้ดใ้หค้วามส าคญัตอ่การด าเนินการสง่เสริมและ

พฒันาคนพิการใหม้ีความรูค้วามสามารถ มีศกัยภาพ ตรง

กบัความตอ้งการของหน่วยงาน องคก์รภาครฐัและเอกชน

ท่ีจะสามารถรับเข้าท างานตามคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ี

ก าหนด พร้อมจะท างานเชิงรุกในการแก้ปัญหาเรื่อง

ช่องทางสมคัรงาน และการวา่จา้งงานท่ีท าใหค้นพิการไมม่ี

งานท า นายสกลธี กล่าวต่อว่า ท่ีผ่านมากรุงเทพมหานคร

ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตใหค้นพิการไดม้ีงานท า 2 

เรื่องหลกั ดงันี ้1.สง่เสริมพฒันาอาชีพใหค้นพิการ โดยเปิด

ศูนยส์่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับคนพิการ ท่ีโรงเรียนฝึก

อาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก และทุ่งครุ เพ่ือพัฒนา

ศกัยภาพ สรา้งความพรอ้มในการประกอบอาชีพ น าร่อง

ใน  5 หลักสูตร  กับกลุ่ม ท่ีต้องการประกอบอาชีพ

อิสระ  ไดแ้ก่ หลกัสตูรสอนการปลกูผกัออแกนิค การเพราะ

เห็ด หลกัสตูรบาริสตา้ หลกัสตูรคอมพิวเตอรพื์น้ฐาน  และ

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม และในอนาคตเตรียมขยาย

เพ่ิมหลักสูตรอบรมใหม้ากขึน้ตามความตอ้งการของคน

พิ ก า ร แ ล ะ สั ง ค ม ต่ อ ไ ป  แ ล ะ  2.ส ร้ า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  

bangkok.skynebula.tech เปิดพืน้ท่ี ใหค้นพิการที่มีความ

พรอ้มและประสงคจ์ะสมคัรงาน และนายจา้งท่ีตอ้งการรบั

ผู้พิการเข้าท างานไดพ้บกัน และเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 

ฝ่าย ทัง้ผูพิ้การก็สามารถเลือกต าแหน่งงาน ในหน่วยงาน

ท่ีตนตอ้งการสมัครได้  และนายจา้งก็สามารถเขา้มาใน

เว็บไซตด์ังกล่าวเพ่ือคน้หาผู้พิการท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ

ความตอ้งการ เขา้สูก่ระบวนการนดัหมาย สอบ สมัภาษณ ์

และรับเขา้ท างาน ไดร้วดเร็ว และหลากหลายขึน้  นายชู

ศกัดิ์ จันทยานนท ์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า 

โครงการศูนย์ส่ง เสริมทักษะอาชีพส าหรับคนพิการ 

กรุงเทพมหานคร  จะเป็นแหล่งการเรียนรูใ้นการพัฒนา

ทกัษะดา้นอาชีพใหก้บัคนพิการ  เพ่ือใหส้ามารถน าความรู ้

และทักษะไปต่อยอดสรา้งอาชีพใหต้นเองและครอบครัว 

หรือสามารถสมัครงานในองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน

ได ้ เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้ับผูพิ้การ ก่อใหเ้กิดความมั่นคงใน

ชีวิต ซึ่งคนพิการจ าเป็นตอ้งมีโรงเรียนฝึกอาชีพเพ่ือเป็น

แหล่งการเรียนรู ้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ อาทิ 

หลกัสตูรระยะสัน้ในการเรียนรูใ้หเ้หมือนกบัคนทั่วไป เพ่ือ

เพ่ิมทกัษะและความช านาญดา้นวิชาชีพ จึงเป็นท่ีมาของ

การจดัท าโครงการนีข้ึน้ โดยจดัฝึกอบรมวิชาชีพส าหรบัคน

พิการ 5 วิชา ได้แก่ หลักสูตรการผลิตเห็ดเพ่ือการค้า 

หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์  หลักสูตรคอมพิวเตอร์

เบือ้งตน้  หลกัสูตรเครื่องดื่มตามสมยันิยม  และหลกัสูตร

การเพาะตน้อ่อนพืชออรแ์กนิค ตัง้เป้าหมายรับคนพิการ

ทุกประเภทเขา้อบรม จ านวน 150 คน  ซึ่งการฝึกอบรม

อาชีพส าหรับคนพิการจ าเป็นต้องมีการออกแบบ การ



๑๑ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู ้ของคน

พิการ แต่ละบุคคลที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป นางภรณี ภู่

ประเสริฐ ผูอ้  านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากร

กลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า “คนพิการ” คือ 1 ใน 11 กลุ่ม

ประชากรกลุ่มเฉพาะ ท่ีตอ้งไดร้ับความเป็นธรรมทางสุข

ภาวะในชีวิตทุกมิติ เพ่ือใหม้ี “สิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า และ

พึ่งพาตวัเอง” ไดเ้หมือนคนทั่วไป ท าให ้สสส. ขับเคลื่อน

งานร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตัง้แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือท าใหค้นพิการมีงานท า 

ภายใตก้ารจา้งงานเชิงสงัคมตามพระราชบญัญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 

33 และ มาตรา 35 สว่นสถานประกอบการท่ีไมจ่า้งงานคน

พิการ ตอ้งส่งเงินเขา้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34  จากการท างานเชิงรุกของ 

สสส. และภาคีเครือข่าย ท าใหค้นพิการมีอาชีพกวา่ 7,000 

คน สร้างโอกาสให้คนพิการได้ท างาน 20,000 งาน มี

บริษัทเขา้ร่วมกว่า 300 บริษัท สามารถลดการส่งเงินเขา้

กองทุนฯ กว่า 6 พันลา้นบาท สะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนพิการ

ท างานไดจ้ริงเหมือนคนทั่วไป นางภรณี กล่าวต่อว่า สสส. 

หาวิธีแกปั้ญหาเรื่องการจา้งงาน ร่วมกับมูลนิธิออทิสติก

ไทย ในการพฒันาโปรแกรมสนบัสนนุการมีงานท า ส  าหรบั

บุคคลท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ และทดลองใช้ใน

หน่วยงานของรฐั โปรแกรมนีส้ามารถวิเคราะหรู์ปแบบงาน 

ขั้นตอนการฝึก และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับคน

พิการ เพ่ือประเมินอาชีพดว้ยการสอนงานใหค้นพิการ 2 

กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ 1.อาชีพอิสระ เช่น งานศิลปะ และการ

จัดท า E-Book และ 2.อาชีพในหน่วยงาน เช่น การใช้

เทคโนโลยีท างาน การฝึกทักษะและสมรรถนะทางสงัคม 

(Social Competency) เพ่ือใชเ้ป็นทกัษะท างานรว่มกบัคน

ในสถานประกอบการ “การท าใหค้นพิการมีทกัษะอาชีพท่ี

เหมาะสม มีงานท า มีรายได ้เป็นตน้ทุนชีวิตส าคญัท่ีท าให้

คนกลุ่มนีใ้ชชี้วิตในสงัคมอย่างมีศกัดิ์ศรี เพ่ือใหค้นพิการมี

ความเป็นอยู่ท่ีดี และหนัมาใส่ใจสขุภาวะ สสส.สนบัสนุน

ก า ร เ ปิ ด ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ค น พิ ก า ร ใ น

กรุงเทพมหานคร และยินดีสง่เสริม สนบัสนนุ การจา้งงาน

คนพิการทุกรูปแบบ ทั้งการพัฒนาระบบเตรียมความ

พรอ้มเขา้สู่การท างาน การประสาน การส่งต่อคนพิการ 

ร่วมกับศูนยบ์ริการคนพิการในเครือข่าย ทัง้หน่วยงานรัฐ

และเอกชน” นางภรณี กลา่ว(thaihealth.or.th 2 มี.ค.65) 
 

จีนพัฒนา 'กีฬาผู้พกิาร' ดขีึน้ต่อเน่ือง 

 

(แฟ้มภาพซินหวั : นกักีฬาเลน่สกีท่ีศนูยส์กีอลัไพนแ์ห่งชาติ

ในเขตเหยียนช่ิง กรุงปักก่ิงของจีน วันท่ี 28 ก.พ. 2022) 

ปักก่ิง, 3 มี.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (3 มี.ค.) สมุดปก

ขาว "กีฬาผูพิ้การของจีน : ความกา้วหนา้และการคุม้ครอง

สิ ท ธิ "  ( China's Parasports: Progress and the 

Protection of Rights) จากส านักงานข้อมูลข่าวสารแห่ง

คณะรัฐมนตรีจีน เปิดเผยว่าการด าเนินงานด้านการ

แข่งขนักีฬาผูพิ้การของจีนพฒันาดีขึน้อย่างมั่นคง สมดุปก

ขาวฯ ระบวุา่จีนจดัสง่นกักีฬาพิการเขา้รว่มการแข่งขนักีฬา

ระดับนานาชาติ 160 รายการ และควา้เหรียญทองรวม 

1,114 เหรียญ ระหว่างปี 2016-2020 ขณะท่ีปัจจุบันจีนมี



๑๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

กลไกการฝึกซอ้มและสนบัสนุนนักกีฬาผูพิ้การ โดยจัดตัง้

และปรับปรุงระบบการฝึกซอ้มส าหรับนักกีฬาผู้พิการ 4 

ระดบั การแบ่งระดบัดงักล่าวประกอบดว้ยระดบัอ าเภอมี

หนา้ท่ีระบแุละคดัเลือกนกักีฬา ระดบัเมืองมีหนา้ท่ีฝึกซอ้ม

และพัฒนานักกีฬา ระดบัมณฑลมีหนา้ท่ีจัดการฝึกซอ้ม

อย่างเขม้ขน้และส่งเขา้ร่วมการแข่งขัน และระดับชาติมี

หนา้ท่ีฝึกทกัษะความสามารถหลกัทัง้นี ้จีนใหค้วามส าคญั

อย่างย่ิงกับการออกแบบและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การต่างๆ ของการจัดการแข่งขันกีฬาปักก่ิง พาราลิมปิก 

ฤดูหนาว 2022 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีท่ีช่วยกระตุน้การ

พฒันาการแข่งขนักีฬาพาราลิมปิก ฤดหูนาว ในจีน โดยจีน

ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัฯ จ านวน 96 คน เขา้แข่งขัน

กีฬาทัง้หมด 6 ชนิด จ านวน 73 รายการ (msn.com 4 มี.ค.

65) 
 

มรภ.สงขลา เสริมทักษะ นศ.พกิาร 
เตรียมพร้อมสู่การท างาน 

  

งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา จัดอบรมเตรียมความ

พรอ้มสู่การท างานของนกัศกึษาพิการในระดบัอดุมศกึษา 

สรา้งเสริมประสบการณต์รงจากแหลง่เรียนรู ้หวงัช่วยเพ่ิม

ทักษะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคต   ผศ.นาถ

นเรศ อาคาสวุรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกนั

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.

สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียม

ความพร้อมสู่ ก า รท า ง านของนักศึ กษา พิกา ร ใน

ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ ZOOM ว่า มรภ.สงขลา ให้

โอกาสนักศึกษาพิการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั มีทั้ง

นกัศกึษาท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการ

ไดยิ้น และบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ซึ่ง

นักศึกษาพิการท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษามีความจ าเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะไดร้บัทกัษะการเตรียมความพรอ้มในเรื่องการ

ท างาน และควรได้รับความรู ้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ

หน่วยงานท่ีรับนักศึกษาพิการเข้าท างาน เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพรอ้ม และสามารถตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพได้ในอนาคต  ด้าน อ.หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ รอง

ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าว

ว่า  การจัดอบรมในครั้ง นี ้ผู ้ เ ข้า ร่วมจ านวน  50 คน 

ประกอบดว้ย อาจารยแ์ละบุคลากรงานการศึกษาพิเศษ 

นักศึกษาพิการท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน มรภ.สงขลา และ

นักศึกษาพิการท่ีส  าเร็จการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพิการได้รับความรู ้

ความเข้าใจและทักษะการเตรียมพร้อมหลังจากส าเร็จ

การศึกษา สรา้งเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู ้

ใหแ้ก่นักศึกษาพิการ สามารถท างานอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นใน

สังคมได้อย่างมีความสุข และคาดหวังให้พัฒนาองค์

ความรูเ้ก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มสู่การท างาน น า

ความรูไ้ปบูรณาการปรับใช ้เพ่ือพัฒนาคุณภาพดา้นการ

ท า ง าน ใ นอน าคต ให้มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพม าก ย่ิ ง ขึ ้น

(news.gimyong.com 8 มี.ค.65 

 

 



๑๓ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

IRPC ลุยส่งมอบพร้อมอบรม 
การใช้โดรนเกษตรอัจฉริยะ 

 

IRPC เดินหน้าส่งมอบพร้อมอบรมการใช้โดรนเกษตร

อัจฉริยะ  ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑล

อดุรธานี บริษัท ไออารพี์ซี จ ากดั (มหาชน) หรือ IRPC ส่ง

มอบ โดรนเกษตรอจัฉริยะ “เจา้เอีย้ง (Aiang Agriculture 

Spraying Drone) ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆ

มณฑลอุดรธานี โดยมี คุณสมมาส มิสสิตะ เจ้าหน้าท่ี

อาวโุส หน่วยงานบริหารช่ือเสียงองคก์รและกิจการสมัพนัธ ์

เ ป็นผู้แทนบริ ษัทฯ  มอบให้ บาทหลวงอุทัย  ถาวร 

ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ เพ่ือน ามาใชง้านในพืน้ท่ีโครงการล า

ไทรโยงโมเดล และ IRPC Smart Farming เช่น การพ่นปุ๋ ย

และธาตุอาหารพืช  การตรวจสอบพื้นท่ี เป็นต้น โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการช่ วยพัฒนาและยกระดับ

ความสามารถของเกษตรกรท่ีเป็น ผูพิ้การในการประกอบ

อาชีพดา้นการเกษตร การน าเทคโนโลยีมาใชง้าน อีกทัง้ยงั

ช่วยยกระดบัผลผลิตทางการเกษตร ประหยดัเวลา ลดการ

ใชแ้รงงาน และสรา้งรายไดเ้พ่ิมขึน้  นอกจากนี ้ยงัไดม้ีการ

ฝึกอบรมการใชง้านและการบงัคบัโดรนใหแ้ก่ผูพิ้การ เพ่ือ

เป็นการสรา้งอาชีพ และความภาคภมูิใจใหแ้ก่ผูพิ้การ และ

ยังเป็นตน้แบบให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพ 

สามารถน าไปด าเนินการตามความพรอ้มและความถนัด 

เพ่ือขยายผลใหแ้ตล่ะชมุชนเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน

(banmuang.co.th 8 มี.ค.65) 
 

กอดโลกนีบ้นยอดเขา  
เร่ืองราวนักกีฬาไร้แขนท้ังสองข้างของจีน 

 

“1 นาที 20 วินาที 88” เป็นเวลาในการแข่งขันสกีสลาลม 

ระยะทาง 1,825 เมตรของ “ซุน หงเซิ่ง” ในงานกีฬาพาราลิ

มปิกฤดหูนาวปักก่ิง 2022 “ซุน หงเซิ่ง” หนุ่มจากเมืองจวง

เหอ มณฑลเหลียวหนิง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน 

เมื่อเขาอายุ 6 ขวบ เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตท าใหสู้ญเสีย

แขนทัง้สองขา้ง เคราะหร์า้ยครัง้นีท้  าใหพ้่อแม่ของเขารูส้ึก

หมดหวงัอย่างย่ิง แต่ตวัซุน หงเซิ่งไม่เคยทอ้แทใ้จสกัครัง้ 

พยายามใชชี้วิตต่ออย่างเต็มท่ี ดว้ยการฝึกใชเ้ทา้ทั้งสอง

ท างานบา้น อีกทัง้ฝึกการข่ีจกัรยานโดยไมม่ีแขน ความเร็ว

การว่ิงก็ไม่แพ้คนอื่นท่ีมีอายุพอๆกัน  เมื่อปีค.ศ. 2008 

ความสามารถทางร่างกายของซุน หงเซิ่ง ถูกคดัเลือกเขา้

ทีมว่ายน า้ผูพิ้การของเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง 

การฝึกซ้อมในทีมว่ายน ้าท าให้การประสานงานทาง

ร่างกายของซุน หงเซิ่งดีย่ิงขึน้ อีกทั้งท าให้เขามีจิตใจท่ี

เขม้แข็งมากย่ิงขึน้ดว้ย ต่อมาปี 2016 ซุน หงเซิ่งก็ไดเ้ขา้

ร่วมทีมสกีคนพิการแห่งชาติจีน วนัท่ี 5 มีนาคมท่ีผ่านมา 

ซุน หงเซิ่ง แข่งสกีอัลไพน(์ท่ายืน) ท าเวลาได ้1 นาที 28 

วินาที  และวนัท่ี 6 มีนาคม เขาก็ท าผลงานไดร้าบรื่นดีอีก



๑๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ครัง้ในการแข่งขนัสกีสลาลม(ท่ายืน) เขาบอกว่า “การท่ีผม

สามารถเล่นสกีลงมาจากจุดเริ่มต้นได้ เป็นเรื่องท่ีน่า

ตื่นเตน้เป็นอย่างย่ิง ประสบการณค์รัง้นี(้thai.cri.cn 7 มี.ค.

65) 
 

GLOBALink : แขนกล “เอ็กโซสเกลเลตัน” ตัว 
ช่วยผู้ถอืคบเพลิง “ปักกิ่ง พาราลิมปิก” 

 

เสี่นหยาง, 8 มี.ค. (ซินหัว) – ระหว่างพิธีว่ิงคบเพลิงของ

การแข่งข้นกีฬาปักก่ิง พาราลิมปิก ฤดูหนาว 2022 เผิง

หยวนหยวน หนึ่งในผูไ้ดร้บัเลือกถือคบเพลิง สามารถท า

หนา้ท่ีของเธอไดจ้นส าเร็จลุล่วงดว้ยความช่วยเหลือจาก

หุ่นยนตร์ะบบโครงกระดูกภายนอกท่ีเรียกกันว่า “เอ็กโซ

สเกลเลตนั” (exoskeleton) แขนกลไบโอนิคตัง้กลา่วไดร้บั

การพัฒนาโดยสถาบันระบบอัตโนมัติเสิ่นหยาง สังกัด

สถาบนับัณฑิตวิทยาศาสตรจี์น ซึ่งช่วยใหเ้ผิงถือคบเพลิง

ไดอ้ย่างมั่นคง ทัง้ยังเคลื่อนไหวไดอ้ย่างคล่องตัว จา้วซิน

กงั จากสถาบนัฯ ระบุว่าระบบนีม้ีขอ้ไดเ้ปรียบหลายอย่าง 

ทัง้พกพาไดเ้น่ืองจากมีน า้หนกัไม่เกิน 3 กิโลกรมั และยงัมี

ความยืดหยุ่นซึ่งช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถควบคุมอุปกรณผ์่าน

ความคิดไดอ้ย่างสะดวกสบาย โดยสถาบันฯ จะปรบัปรุง

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์นีอ้ย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหผู้พิ้การ

สามารถใชผ้ลิตภัณฑข์องสถาบันฯ ไดม้ากขึน้ในอนาคต

(thansettakij.com 10 มี.ค.65) 

กระดูกพรุนไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ  
อาจท าให้เป็นคนพกิารได้ 

 

ล้มกระดูกหัก จนน ามาซึ่งความพิการ อาจไม่ใช่แค่

อบุตัิเหตธุรรมดาแต่มาจากภาวะกระดกูพรุน โรคซ่อนเรน้

ท่ีเป็นโดยไมรู่ต้วั โรคกระดกูพรุน (Osteoporosis) คือโรคท่ี

ความหนาแน่นและมวลกระดูกลดลงจนท าให้กระดูก 

เปราะบาง พรุน และแตกหกัง่าย เน่ืองจากความสามารถ

ในการรับน า้หนักรับแรงกดหรือแรงกระแทกของกระดูก

ลดลงเมื่อเกิดอบุตัิเหตเุพียงเลก็นอ้ย เช่น ลื่น สะดดุ หกลม้ 

เป็นตน้ จนน าไปสู่ความพิการและไม่สามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้ใน ท่ีสุด  นายแพทย์ธนวัฒน์ อ  าพันทรัพย์ 

ศลัยแพทยก์ระดูกและขอ้เฉพาะทางดา้นโรคกระดูกพรุน

และโรคกระดกูในผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า 

โรคกระดูกพ รุน เ ป็นสาเหตุ ท่ี ท าให้กระดูกหักง่ าย 

โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลัง สะโพกและข้อมือ ซึ่ง

สาเหตกุารเกิดโรคมาจากการท างานท่ีไมส่มดลุกนัระหวา่ง

เซลลส์ลายเนือ้กระดูกเก่า (Osteoclast)และเซลลส์รา้ง

กระดูก ใหม่ (Osteoblast) ท า ให้มี การสลายกระดูก

มากกว่าการสรา้งกระดกู เน่ืองจากอายุท่ีมากขึน้ การขาด

ฮอร์โมนเอสโตรเจน และความสามารถในการดูดซึม

แคลเซียมลดลง “โรคกระดูกพรุนเกิดขึน้ได้จากหลาย

ปัจจยั ทัง้กรรมพนัธุ ์อายุท่ีมากขึน้ ฮอรโ์มนเอสโตรเจนใน



๑๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ผูห้ญิงหรือฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรนในผูช้ายลดลง หมด

ประจ าเดือนก่อนอายุ 45 ปี ขาดการออกก าลังกายท่ี

เหมาะสม แคลเซียมและวิตามินดีท่ีไม่เพียงพอสูบบุหรี่

หรือดื่มแอลกอฮอรเ์ป็นประจ า รวมถึงการใชย้าบางชนิดท่ี

มีฤทธ์ิรบกวนกระบวนการสรา้งกระดกู ลว้นแตเ่ป็นปัจจยัท่ี

ท าใหเ้กิดโรคกระดกูพรุนได ้โดยผูป่้วยส่วนใหญ่จะไม่รูต้วั

วา่มีภาวะกระดกูพรุน ท าใหห้ลายคนเรียกโรคนีว้่าภยัเงียบ

เน่ืองจากไม่มีอาการแสดง กว่าจะทราบว่าเป็นโรคกระดูก

พรุนก็ต่อเมื่อเกิดกระดกูแตกหกัง่าย ต าแหน่งท่ีพบไดบ้่อย 

เช่น ขอ้มือหกั สะโพกหกั กระดกูสนัหลงัหกัทรุด เป็นตน้สิ่ง

ท่ีน่ากังวลท่ีจะเกิดตามมาได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาโรค

กระดูกพรุนคือ การเกิดกระดูกหักซ า้ จนน ามาสู่ความ

พิการและทุพลภาพได้” นายแพทย์ธนวัฒน์กล่าว  เรา

สามารถประเมินและสังเกตตัวเองไดว้่าเป็นโรคกระดูก

พรุนหรือไม ่โดยประเมินจากความเสี่ยงต่างๆ ไม่วา่จะเป็น

อาการปวดหลงัเรือ้รังแบบหาสาเหตุไม่ได ้หลงัค่อมหรือ

กระดูกสันหลังส่วนบนโคง้ผิดปกติ ความสูงลดลง หรือ

กระดกูหกัง่าย แมจ้ะเป็นการกระแทกเบาๆ หรือแค่การบิด

เอี ้ยวตัวตามปกติ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางจะวินิจฉัยโรค

กระดกูพรุนโดยการส่งไปตรวจวดัความหนาแน่นของมวล

กระดกูดว้ยเครื่อง DXA ก่อนวางแผนการรกัษาต่อไป โดย

การรกัษาโรคกระดกูพรุนนัน้มีทัง้การรบัประทานยา ฉีดยา 

และการเสริมฮอรโ์มน เพ่ือกระตุน้การท างานของเซลล์

สรา้งกระดูก รวมถึงลดการท างานของเซลลส์ลายกระดูก

ขึน้อยู่กบัชนิดของยาท่ีใชน้อกจากนี ้นายแพทยธ์นวฒันย์งั

แนะน าวิธีลดความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุน ดว้ยการ

ออกก าลงักายสม ่าเสมอ ฝึกการทรงตวัเพ่ือป้องกนัการหก

ล้มรับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมและวิตามินดีสูง 

ควบคุมน า้หนักตัวใหอ้ยู่ในเกณฑท่ี์เหมาะสม หลีกเลี่ยง

การสบูบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล ์หรือเครื่องดื่มท่ีมีกาเฟอีน 

หากจ าเป็นตอ้งรบัประทานยาควรอยู่ภายใตก้ารดูแลของ

แพทย ์เพราะหากพบความเสี่ยงเร็วก็สามารถรกัษาหรือ

ชะลอการสูญเสียมวลกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทัง้ควรมาติดตามการรกัษากับแพทยแ์ละมาตรวจวดั

ค ว า มห น า แน่ น ข อ ง ม ว ล ก ร ะ ดู ก อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง

(naewna.com 11 มี.ค.65) 
 

รับมอบวีลแชรอั์จฉริยะต้นแบบ 
 เพือ่ผู้พกิารทางสตปัิญญา 

 

ดร.สายสม วงศาสุลกัษณ ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญา

อ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ์พรอ้มดว้ย 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ นายแพทยด์ ารง เหรียญประยรู ท่ี

ปรึกษากิตติมศกัดิ์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ ์รบัมอบ Wheel Chair Robot 

เกา้อีอ้จัฉริยะตน้แบบท่ีช่วยในการควบคมุการเคลื่อนไหว

ของแขนผูพิ้การทางสติปัญญา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การเคลื่อนไหว จาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงคเ์ดช 

กีรติพรานนท ์หัวหนา้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑิตย,์ อาจารย ์ณพฒัน ์สวุรรณ อาจารยป์ระจ าสาขา

วิ ศ ว ก ร ร ม หุ่ น ย น ต์ แ ล ะ ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ  ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ทีม

นกัศกึษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยมี นาง



๑๖ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

กันยา ไชยเศรษฐ์ กรรมการและเหรญัญิก มูลนิธิช่วยคน

ปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ,์นาย

ชชัวาลย ์เพชรสวุรรณ รองผูอ้  านวยการฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินปูถมัภ ์ร่วมเป็นสกัขีพยาน เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 

ณ ท่ีท าการส านักงานมูลนิธิฯมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน

แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นู ป ถั ม ภ์

(banmuang.co.th 14 มี.ค.65) 
 

โครงการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมพลังครอบครัว
และชุมชนในการดูแลเดก็และวัยรุ่นออทสิตกิ 

 

จากตรงัเดินทางมุ่งสู่ปัตตานี พรอ้มกบัทีมทรู เพ่ือใหก้ าลงั

ชมรมผูป้กครองออทิสติกปัตตานี และโซนใตร้วม5 จงัหวดั

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตลู สงขลา)ท่ีรว่มโครงการวิจยั

รูปแบบการส่งเสริมพลังครอบครัวและชุมชนในการดูแล

เด็กและวัยรุ่นออทิสติก ซึ่งเป็นโครงการระดับภาคท่ี

กระทรวงการอุดมศึกษา โดย มหาวิทยาสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี และชมรมผูป้กครอง ร่วมกับเครือข่าย

และมลูนิธิออทิสติกไทย รว่มด าเนินการโดย ดร.ฟาติเมาะ 

นิมา ท่ีปรึกษาชมรมออทิสติก ปัตตานี เป็นหัวหน้า

คณะวิจยั นายเศรษฐ์ อลัยฟุรี" นายก อบจ. ปัตตานี กล่าว 

เปิดกิจกรรมดว้ย”หลกัคิดเชิงบวกและมีความเขา้ใจความ

ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคลออทิสติกและครอบครัว

เป็นอย่างดี” ท่านกลา่ว”ครอบครวัเป็นเสมือนตน้น า้”ดงันัน้

การเสริมพลงัครอบครวัจึงมีความส าคญั และในบทบาท 

อบจ พรอ้มสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มผูป้กครองใน

การจดัตัง้”ศนูย ์ALC PATTANI ในอนาคตต่อไป ซึ่งมลูนิธิ

ออทิสติกไทย พร้อมร่วมขับเคลื่อน  ผมมีโอกาสรับฟัง

ผลงานวิจัยหลัก 6กลุ่มอาชีพ และ5นวตกรรม ท่ีภาคี

เครือข่ายช่วยกันพัฒนาบนฐานการวิจัยชุมชน ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องแอปThai APDA ซึ่งสอนการสื่อสารทัง้ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ ภาษามาลายู E Book Social Story รวมถึง

แผนการฝึกอาชีพ 6กลุ่มอาชีพ ท่ีอิงฐาน จากหลักสูตร

วิทยาลยัชุมชนและวิทยาลยัสารพดัช่าง จึงไดแ้นวคิดท่ีจะ

น าประเด็นนวตกรรมจากงานวิจัยชุมชน สู่แผนพัฒนา

ระดบัประเทศ ท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานการพัฒนาและจัดการ

ความรู ้จาก Bottom Up ใชค้วามรูท้อ้งถ่ิน มาพฒันากรอบ

เนือ้หาและกระบวนการระดบัประเทศ และพ่ีๆนอ้งๆชมรม 

ยงัไดพ้าแวะสกัการะ หลวงปู่ ทวด วดัชา้งไห ้ขอบคณุ คณุ

มิง้ ทีมชมรมออทิสติกถลาง คณุเจี๊ยบ ทีมออทิสติกตรงั ท่ี

น าผมจาก ตรงั ไปถงึปัตตานี และสง่ท่ีหาดใหญ่ โดยสวสัดิ

ภาพ ขอบคุณทีม ชมรมผูป้กครองทัง้ 5 จังหวดั ขอบคุณ

มหาวิทยาสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  ขอบคุณ

นายก อบจ ปัตตานี ท่ีสนับสนุน ชูศกัดิ์ จันทยานนท ์(14 

มี.ค.65) 



๑๗ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

สสส. จัดประชุมวิชาการระดับชาต ิด้านการ
ออกแบบเพือ่ทุกคน คร้ังแรกในประเทศไทย 

 

สสส. - ศูนยอ์อกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือทุกคน 12 แห่ง 

จดังานประชมุวิชาการระดบัชาติ ดา้นการออกแบบเพ่ือทุก

คน ครัง้แรกในประเทศไทย มอบรางวัลบุคคล - องคก์ร

ตน้แบบ Universal Design ดนันโยบาย สรา้งสภาพแบบ

ล้อม – ระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยชีวิตคนพิการและ

ผูสู้งอายุ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2565 ท่ีอาคารศูนยเ์รียนรู ้

สขุภาวะ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ 

(สสส.) ร่วมกบัเครือข่ายศนูยอ์อกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือ

ทกุคน จดังานประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นการออกแบบ

เ พ่ื อ ทุ ก ค น  (Universal design) ค รั้ ง ท่ี  1 The First 

National Academic Conference on Universal Design: 

1st NACUD2022 รูปแบบการจดังานแบบ Hybrid ภายใต้

หัวข้อ  “ Inclusive Environment : A New Normal Life” 

รวบรวมและถ่ายทอดองคค์วามรูน้วตักรรม ดา้นการปรบั

สภาพแวดลอ้ม เพ่ือผลักดันนโยบายใหผู้สู้งอายุและคน

พิการใหม้ีสุขภาวะท่ีดี รศ.ไตรรตัน ์จารุทัศน ์หัวหนา้ศูนย์

เช่ียวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือทุก

คน  กล่าวร ายงานว่ า  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส  ารวจข้อมูลปี 2559 พบว่า 

ประเทศไทยมีสิ่งอ  านวยความสะดวก เหมาะสมส าหรับ

ผูสู้งอายุและคนพิการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล คิดเป็น 40% 

ส านกัเขต คิดเป็น 30.8% หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็น 12.5 % 

บ้านท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม คิดเป็น 7.3% ของ

ประเทศ และยังมีพืน้ท่ีท่ีตอ้งเร่งผลักดันให้มีสิ่งอ  านวย

ความสะดวก ไดแ้ก่ ตลาดสด ศูนยบ์ริการสาธารณะสุข 

สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ศาสนสถาน และ

ห้องสมุด เพราะการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล หรือ 

Universal Design (UD) ถือเป็นการยกระดบัสขุภาวะของ

ประชากรกลุ่มเปราะบาง หลักส าคัญของการออกแบบ

สภาพแวดลอ้มเพ่ือคนทัง้มวล มีความสากลและเป็นธรรม 

ไม่เพียงแต่ครอบคลุมกลุ่มประชากรเปราะบาง แต่ยัง

ครอบคลุม  “คนทุกคน”  นพ.อนุชา  เศรษฐ เส ถียร 

กรรมการบริหารแผนคณะท่ี 2 รองประธานกรรมการก ากบั

ทิศทางการจัดปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่ง

สาธารณะ กล่าวว่า สสส. ยินดีอย่างย่ิงท่ีไดข้บัเคลื่อนและ

ผลักดันโครงการเครือข่ายศูนยอ์อกแบบสภาพแวดลอ้ม

เพ่ือทกุคน จนเกิดเป็นงานประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน ใหค้วามสนใจต่อสิทธิความเป็นอยู่ในชีวิตของคน

พิการและผูส้งูอาย ุเพราะอยู่ในกลุม่เปราะบางท่ีตอ้งเผชิญ

ความยากล าบากในชีวิตประจ าวนั เช่น การเขา้ถึงบริการ

สาธารณะ ท่ียังขาดแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน ไม่มี

สิ่งอ  านวยความสะดวก และความปลอดภยั เพ่ือท าใหค้น

กลุ่มนี ้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีศักดิ์ศรี นพ.

อนุชา กล่าวต่อว่า  ประเทศไทยมีคนพิการ ท่ีมีบัตร

ประจ าตวัคนพิการ จ านวน 2.09 ลา้นคน คิดเป็นรอ้ยละ 

3.21 ของประชากรทั้งประเทศ และในปี 2565 จะเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) 

เพราะจะมีผู ้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 20 ของ

ประชากรทัง้ประเทศประมาณ 66.19 ลา้นคน และอีก 12 

ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมเป็นร้อยละ 28 ของ



๑๘ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ประชากรทั้งประเทศ ท าให้ สสส. และภาคีเครือข่าย

ค านึงถึงการออกแบบท่ีเป็นธรรม เพ่ือพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานเก่ียวกบับริการสาธารณะ และผลิตภณัฑต์า่งๆ ให้

เอือ้ประโยชนก์ับผูสู้งอายุ คนพิการ ผูเ้จ็บป่วย หรือผูท่ี้มี

ความสามารถในการใชชี้วิตประจ าวนัแตกต่างจากบุคคล

ทั่วไปดว้ยขอ้จ ากดัตา่ง ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ภายในงานมีการ

มอบรางวลับทความดีเด่น บุคคลตน้แบบ องคก์รตน้แบบ 

Universal Design presented by TOTO โดย นายทาคา

ยะสุ ชิมาดะ ประธานบริษัท โตโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด 

ส  าหรับแนวทางการตัดสิน  มีดัง นี ้ 1.มีผลงานการ

ด าเนินงานดา้น UD หรือท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นผูท่ี้มีสว่นรว่ม

ในการช่วยเหลือให้การด าเนินงานด้าน UD ประสบ

ผลส าเร็จ  Impact 2.มีผลงาน ความร่วมมือ ในการ

ด าเนินการของ UDC 3.มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และมี

ความกระตือรือรน้ในการศกึษา หาองคค์วามรูใ้หม่ เพ่ือใช้

ในการพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์ร สง่ผลใหก้ลุ่มเป้าหมายของ UD มีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ และ 4.ยึดมั่นในหลกัการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ไม่เบ่ียงเบนดว้ยอคติ หรือผลประโยชนส์่วนตน สามารถ

ประยกุตใ์ชค้วามรูวิ้ชาชีพรว่มกบัหลกัการออกแบบเพ่ือทุก

คน (Universal Design: UD) นอกจากนี ้ยังมีการออกบูธ

จดัแสดงสินคา้-อปุกรณส์  าหรบัผูส้งูอายุและคนพิการ จาก

ผูป้ระกอบการภาคธุรกิจท่ีใหก้ารสนับสนุนในการจัดงาน

ครัง้นี ้ไดแ้ก่ บริษัท โตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ไทย-

เยอรมัน เดคคอร์ จ ากัด , บริษัท กวินไดนามิค จ ากัด , 

บริษัท ฟูคูวี (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท รีไล (ประเทศ

ไทย) จ ากดั, บริษัท ภาภรอณัณ ์จ ากดั และ บริษัท ฮาน ดี 

ดี ไนน ์จ ากดั(mgronline.com 14 มี.ค.65) 

 

พม. มอบรางวัล “ผู้เสียสละเพือ่สังคม” เชิดชู
เกียรตคินต้นแบบสร้างสังคมไทยเข้มแข็ง โดยไม่

ทิง้ใครไว้ข้างหลัง 

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(รมว.พม.) เป็นประธาน

ในพิธีมอบรางวลั “ผูเ้สียสละเพ่ือสงัคม” เพ่ือยกย่องเชิดชู

เกียรติภาคีเครือข่ายกระทรวง พม. เป็นแบบอย่างท่ีดี

ใหก้บัประชาชนและสงัคมในการเขา้มามีส่วนรว่มท าความ

ดีดว้ยการช่วยเหลือและสรา้งก าลงัใจใหก้บักลุ่มเปราะบาง

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากโควิด - 19 และภยัพิบตัิต่างๆ โดยมี 

นายอนุกูล ปีดแกว้ อธิบดีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

กล่ า ว ร ายงาน  พ ร้อมด้วย  นางพัช รี  อาร ะยะกุ ล 

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

และคณะผูบ้ริหาร เขา้ร่วมงาน ณ หอ้งประชมุชัน้ 2 อาคาร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพาน

ขาว กรุงเทพฯ นายจตุิ กลา่ววา่ กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) เป็นหน่วยงานหลกัใน

การขับเคลื่อนงานพฒันาสงัคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต

ท่ีดีของประชาชนกลุ่ม เป้ าหมาย โดย เฉพาะ กลุ่ม

เปราะบางทัง้เด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุคนพิการ คนเร่รอ่น ไร ้

บ้าน และผู้ด้อยโอกาส   โดยไม่ทิ ้งใครไว้ข้างหลัง ตาม

นโยบายของรัฐบาล   พร้อมทั้งร่วมมือท างานกับภาคี

เครือข่ายทกุภาคสว่น ทัง้ภาครฐั เอกชน ประชาสงัคม และ



๑๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ประชาชน โดยเฉพาะสถานการณโ์ควิด - 19 และภยัพิบตัิ

ต่างๆ ท่ีไดส้่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองกบักลุ่มเปราะบางท่ี

มีความเสี่ยงสงู ทัง้นี ้กระทรวง พม. พรอ้มดว้ยทกุภาคสว่น 

ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอ้นอย่างเรว็ท่ีสดุ  นายจตุิ กลา่วตอ่ไปวา่ วนันี ้รูส้กึดี

ใจท่ีเห็นทุกคนไดร้ับรางวัลและกล่าวความในใจ ซึ่งการ

เป็นผูใ้ห ้ผูเ้สียสละ ไมว่่าคณุจะเป็นใคร อยู่ท่ีไหน ถา้คณุมี

หัวใจของผูใ้หท่ี้ย่ิงใหญ่และเงินซือ้ไม่ได ้ทุกคนควรไดร้ับ

รางวลั  วนันี ้ทุกคนพูดเหมือนกนัว่าไม่เคยคาดหวงัรางวลั

อะไรทั้งสิน้ แค่อยากให้ประเทศดี สังคมดี ประชาชนมี

ความสุข และตนก็เห็นดว้ย เพราะว่าสงัคมดีไม่มีขาย ถา้

อยากไดต้อ้งช่วยกนัสรา้ง เช่ือว่าประเทศไทยนัน้สามารถ

เป็นประเทศมหาอ านาจได ้เพราะเป็นประเทศท่ีมีหัวใจ

ของการเป็นผูใ้ห ้ดว้ยการใหก้บัคนท่ีไม่มีและใหโ้อกาสกบั

คนท่ีด้อยโอกาส ดังนั้น  เราจะเป็นมหาอ านาจทาง

วัฒนธรรมของการให้ ซึ่งตนภูมิใจท่ี เราเกิดเป็นคนไทย

ดว้ยกัน และมีคนดีๆ ท่ีตนสามารถเคารพนับถือว่า พวก

คณุสามารถท าใหป้ระเทศไทยย่ิงใหญ่กว่าเดิมได้ นายจุติ 

กล่าวเพ่ิมเติม ส  าหรบัรางวลั “ผูเ้สียสละเพ่ือสงัคม” ครัง้นี ้

กระทรวง พม. ไดม้อบรางวลัใหก้บับุคคลซึง่เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีของสงัคม จ านวน 11 รางวลั ประกอบดว้ย 1) พระครู

ปิยวรรณพิพัฒน์,ดร.   เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย จังหวัด

เชียงราย ผูก้่อตัง้และประธานเครือข่ายโรงเรียนผูสู้งอายุ 

17 จังหวัดภาคเหนือ และเครือข่าย “บวร (บ้าน วัด 

โรงเรียน)”  2) ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.กาญจนา เงารงัษี 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร ขา้ราชการท่ีท างาน

เพ่ือสังคมและเยาวชน  3) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพล

พิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสขุภาพจิต มีส่วนส าคญัร่วมกบักระทรวง 

พม. ช่วยแกไ้ขปัญหาการรองรับกลุ่มเป้าหมายจิตเวชใน

สถานรองรบั  4) แพทยห์ญิงชญัวลี ศรีสโุข (หมอวิว) สตูินรี

แพทย ์โรงพยาบาลพิจิตร และกรรมการแพทยสภา เป็น

แพทย์ตัวอย่างท่ีมีความมุ่งมั่นเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น   5) 

นางสาวปารวี โมรา เว็บบล็อกเกอร์ ผู ้เ ป็นครูอาสา

ช่วยเหลือเด็กยากจนบนดอยห่างไกลความเจริญ 6) นาง

พฒัมาณ แดวอสนุง คณะท างานขบวนองคก์รชุมชนสาม

จังหวัดชายแดนใต ้และประธานบ้านอุ่นไอรักเพ่ือเด็ก

ก าพร้าและผู้ด้อยโอกาส   จังหวัดยะลา ผู้อุทิศตนเพ่ือ

ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนยากจน ก าพรา้ และผูด้อ้ยโอกาสท่ี

ไม่มีท่ีพึ่ง  7) นางสาวชุลีพร ยอดสมุทร  พ่ีเลีย้งผูดู้แลเด็ก

พิการซ า้ซอ้นช่วยเหลือตวัเองไม่ไดใ้นสถานคุม้ครองและ

พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี   8) นาย

เกรียงไกร เมธาณิชากรกุล ผูใ้หญ่บา้นชาวอาข่า บา้นพนา

สวรรค ์อ าเภอแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ผูส้่งเสริมกลุ่ม

อาชีพดว้ยการสรา้งรายไดจ้ากกาแฟใหช้าวเขาบนพืน้ท่ี  9) 

นางสาวพีรอ์ุมากร วระเศรษฐ์ถาพร  (ไก่ อูกัส) ดีไซเนอร์

ไทยคนแรกในเอเชียท่ีไดร้ับรางวัล DE FÊLÉ DE MODE 

“เดฟิเล เดอ โมด” หรือรางวัล “ปลอกนิ้วทองค า” จาก

ประเทศฝรั่งเศส สรา้งสรรคผ์า้ไทยสู่สากล น าเงินตราจาก

ต่างประเทศมาสู่คนทอ้งถ่ินใหม้ีงานท าและรายไดอ้ย่าง

ยั่งยืน  10) นายฉลอง ลอยสมุทร (โกตุ๊ก) ครูสอนเซิรฟ์ส

เก็ต หาดกะตะ จงัหวดัภูเก็ต ผู้น  าการเก็บเศษไม ้เศษขยะ

จากทะเลท่ีไร ้ค่าแล้วน ามาแปลงโฉมเป็นงานศิลปะท่ี

สวยงามและมีเอกลกัษณ ์และ 11) กลุม่ใจถึงใจคนไทยไม่

ทิง้กนั น าโดย คณุฝันดี - คณุฝันเด่น จรรยาธนากร ศิลปิน

อาสาสมัครภาคประชาชนและเป็นสื่อกลางในการ

ช่วยเหลือผูเ้ดือดรอ้นประสบภัยพิบัติและสถานการณโ์ค

วิด - 19 โดยตัง้ปณิธานไวว้่า จะอทิุศตนเพ่ือสงัคม จนวนั

สดุทา้ยของชีวิต(banmuang.co.th 14 มี.ค.65) 



๒๐ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

‘ประวัต-ิพงศกร’  
น าทมีกีฬาคนพกิารไทยลุย 2 ศึกใหญ่ทีดู่ไบ 

 

 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ส่งนักกีฬาคน

พิการทีมชาติไทยไปเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ 2 

รายการใหญ่ท่ีนครดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(ยู

เออี )  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รายการแรก “2022 ชาร์จาห์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล โอเพ่น แอธเลติก มิตติง้ ” ครั้งท่ี 10 

ระหว่างวันท่ี 14-16 มีนาคม 2565 ต่อด้วยการแข่งขัน 

“ดไูบ 2022 เวิลด ์พารา แอธเลติก กรงัดป์รีซ ์และฟาสซา 

อินเตอรเ์นชั่นแนล พารา แอธเลติก แชมเป้ียนชิพส”์ ครัง้ท่ี 

13 รายช่ือนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ประกอบด้วย 

ประวตัิ วะโฮรมัย,์ สายชล คนเจน, พงศกร แปยอ, ชยัวฒัน ์

รตันะ, พิชญา คูรตันศิริ, มะสบือรี อาแซ, โสภา อินทเสน, 

อธิวฒัน ์แพงเหนือ, ภูธเรศ คงรกัษ์, พิพฒันพ์งศ ์เสียงล า้, 

หยาดฟ้า ซุยอุย้, อาทิตยา ชูเกิด, เตชินี ดว้งอินทร,์ องัคาร 

ชนะบุญ, ศกัดิ์ชยั ยิม้บา้นชา้ง, ภัคจิราพร ก๋ากนั, ศริราวร

รณ อินทโชติ , เด่นภูมิ  คชรังค์, กันตินันท์ คุ ้มพงษ์ , 

จกัรกฤษณ ์พิมพจ์นัทร,์ อนนัต ์ผนับาง และพลาทิป ค าทา 

นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการ และประชาสมัพนัธ ์สมาคม

กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า การแข่งขนัทัง้ 

2 รายการ ท่ีนครดูไบนัน้ ไทยส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันมา

โดยตลอด ความพิเศษของปีนีค้ือ ทั้ง 2 รายการเป็นการ

สะสมคะแนนอันดับโลกของกลุ่มนักกีฬาท่ีเดินทางไป

แข่งขนัเพ่ือลุน้โควตา้ไปแข่งขนัเอเช่ียนพาราเกมส ์2022 ท่ี

เมืองหางโจว ประเทศจีน เดือนตลุาคมนี(้matichon.co.th 

15 มี.ค.65) 
 

ทัพเรือแคนูพกิารทมีชาตไิทย วางเป้าล่าทุก
เหรียญ คัดเลือกเอเชียน พาราเกมส ์

 

ทัพนักกีฬาเรือแคนูพิการทีมชาติไทย ตัง้เป้าลุน้ควา้ทุก

เ ห รี ยญร า ง วั ล ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น  Asian Canoe Para 

Qualifiers for Asian Para Games 2022 ทุกคนมีความ

กระหายท่ีจะสรา้งผลงานท่ีดีใหก้ับทีมชาติไทย พรอ้มขอ

แรงใจจากแฟนกีฬาไทยใหช้่วยเชียรท์ัพนักกีฬาเรือแคนู

พิการทีมชาติไทยดว้ย เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2565 ท่ีผ่าน

มา ทีมนกักีฬาเรือแคนคูนพิการทีมชาติไทย ไดล้งฝึก ณ ท่ี

ฝึกซอ้มของชมรมเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี 

ก่อนจะเดินทางไปเก็บตวัท่ี จ.ระยอง เพ่ือเตรียมตวัท าการ

แข่ งขัน  Asian Canoe Para Qualifiers for Asian Para 

Games 2022 ณ ศนูยฝึ์กกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บา้นฉาง 

จ.ระยอง ระหว่างวนัท่ี 24-27 มีนาคม 2565 โดย โคช้ปืน 

ปราโมช ปุ้มกระโทก ผูฝึ้กสอนของทีมเรือแคนูคนพิการ ได้

กล่าวว่า “การแข่งขนัครัง้นี ้ทีมชาติไทย ไดส้่งนกักีฬารเรือ

แคนูพิการเขา้ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 คน โดยเราตั้ง



๒๑ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ความหวงัว่าจะสามารถลุน้ควา้เหรียญรางวลัมาครองให้

ไดใ้นทุกประเภทท่ีลงแข่งขัน แมว้่าบางคนจะเพ่ิงมาเล่น

กีฬาเรือแคนูเป็นครัง้แรกก็ตาม แต่ก็มีสถิติในการซอ้มเป็น

ท่ีน่ าพอใจ  ซึ่ ง ทาง ทีมงาน โค้ชมองว่ า  หาก ได้รับ

ประสบการณ์กับการแข่งขันในระดับนานาชาติเพ่ิมเติม 

สามารถพฒันาและต่อยอดไปสู่การแข่งขนัในระดบั พารา 

ยูธ โอลิมปิก ในปี 2025 ไดเ้ช่นกัน” ในส่วนนักกีฬาท่ีเป็น

ตัวความหวังของทีมอย่าง สุรเดช น า้เตา้ทอง ท่ีเคยควา้

เหรียญเงิน ในการแข่งขันชิงแชมป์โลก ปี 2017 ก็เผยว่า 

“นักกีฬาทุกคนเก็บตวัฝึกซอ้มอย่างต่อเน่ือง และมีความ

กระหายท่ีจะลงท าการแข่งขันในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก ซึ่ง

ตนเองก็มีเป้าหมายท่ีจะสานต่อผลงานท่ีดี  และคว้า

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ม า ใ ห้ ที ม ช า ติ ไ ท ย ใ ห้ ไ ด้ อี ก ค รั้ ง ” 

“อยากใหค้นไทยช่วยกนัส่งก าลงัใจใหพ้วกเราควา้เหรียญ

มาใหไ้ดม้ากท่ีสุด เป็นก าลังใจใหท้ัพนักกีฬาเรือแคนูคน

พิการดว้ยครบั” รายช่ือนักกีฬาเรือแคนูพิการทีมชาติไทย 

1. นาย สินดนัย พูนศิริวงศ ์2. นาย สุรเดช น า้เตา้ทอง 3.

นาย วรนิพิฐ บุญมาก 4.นาย มะสุกรี มะมุ 5.นาย มูหัม

มะดารี จิใจ 6.นาย ต่อศกัดิ์ เชิญประโคน 7.นางสาว วนัดี 

ค  าท า 8.นางสาว อรทัย สดุสม 9.นาง วาสนา คูทวีทรพัย ์

10.เดก็ชาย ปฏิพล ทิพปภาธนชั(mgronline.com 16 มี.ค.

65) 

 

 

 

 

 

ศธ.ตั้งเป้า พ.ค.65 เดก็พเิศษหลุดจากระบบ
การศึกษาต้องเป็นศูนย ์

 

กระทรวงศึกษาฯ ตั้งเป้าภายในพฤษภาคม 65 นี ้ เด็ก

พิเศษท่ีหลดุจากระบบการศึกษาตอ้งเป็นศูนย ์เผยท่ีผ่าน

มาดงึเขา้ระบบไดแ้ลว้กวา่ 5 พนัคน วนัท่ี 17 มีนาคม 2565 

คุ ณ ห ญิ ง กั ล ย า  โ ส ภณ พ นิ ช  รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า 

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  ( ร ม ช . ศ ธ . )  ก ล่ า ว ว่ า 

กระทรวงศึกษาธิการได้ (ศธ.) ให้ความส าคัญในเรื่อง

การศึกษาพิ เศษ มีการขับเคลื่ อนนโยบายในเรื่ อง

การศึกษาท่ีเท่าเทียมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือต้องการสร้าง

โอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการ โดยไดม้ีการตั้ง

คณะท างานในการส ารวจกลุ่มเด็กพิเศษ ทัง้เด็กพิการและ

ดอ้ยโอกาสท่ีไม่ไดร้บัโอกาสทางการศึกษา คน้หาและคดั

กรองน ามาเขา้สู่ระบบการศึกษาพิเศษอีกครัง้ตามความ

เหมาะสม ทัง้ดา้นการศกึษาและคณุภาพชีวิต ซึ่งจากการ

ท างานเชิงรุกของคณะท างานส ารวจกลุ่มเด็กพิเศษ ณ 

เดือนมกราคม 2565 สามารถน าเด็กพิเศษกลับเขา้มาสู่

ระบบการศกึษาไดแ้ลว้กว่า 5,000 คน และคาดว่าภายใน

เดือนพฤษภาคม 2565 นีจ้ะไมม่ีตวัเลขเดก็พิเศษท่ีตกหล่น

ไม่ไดร้บัการศกึษาอยู่อีกเลย “ตลอดระยะเวลาการท างาน

กวา่ 3 ปี ปีนีจ้ะกา้วสูปี่ท่ี 4 ในฐานะท่ีก ากบัดแูลการศกึษา

พิเศษไดม้ีการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องการศึกษาท่ีเท่า
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เทียมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 โครงการส าคัญ

เรง่ด่วนท่ีตอ้งท า กระทรวงศกึษาธิการตอ้งการสรา้งโอกาส

ใหก้บัเด็กดอ้ยโอกาสและพิการ พฒันาทกัษะชีวิตผ่านการ

เรียนรู ้และการศึกษาไทยจะตอ้งไม่ทิง้ใครไวข้้างหลัง ” 

รมช.ศธ. กล่าว ดา้นนายภูมิสรรค ์เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ท่ี

ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

เเละนโยบาย รมช.ศธ. กล่าวว่า การท างานเพ่ือน าเด็ก

พิเศษ ทัง้เด็กพิการและเด็กดอ้ยโอกาสกลบัเขา้มาสู่ระบบ

การศึกษาอีกครั้งนั้น  คณะท างานและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งไดท้ างานในเชิงรุก แบ่งเป็นระยะสัน้ ไดม้ีการลง

พื้น ท่ีส  ารวจ  และคัดแยกข้อมูลและส่งกลับ เข้ามา

ส่วนกลางภายใตศู้นยต์ิดตามเด็กพิเศษกลับเขา้สู่ระบบ

การศึกษา ซึ่งจะมีการรายงานตัวเลขทุกสปัดาห์ ส่วนใน

ระยะยาวจะมีการบูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน 

อาทิ ชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็นตน้ ในการช่วยกันติดตาม

เพ่ือช่วยเหลือเด็กพิ เศษให้กลับเข้าสู่สถานศึกษาท่ี

เหมาะสมต่อไป ท่ีส  าคัญคือการส่งเสริมให้เด็กมีรายได้

ระหว่างเรียนเพ่ือแกปั้ญหาท่ีตน้ทางจากภาวะเศรษฐกิจ ท่ี

ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการหลุดจากระบบ  “จาก

ขอ้มลูของกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมั่นคงของ

มนุษยเ์มื่อเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่ามีเด็กพิเศษ เด็ก

พิการท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี ท่ีไม่ไดร้บัโอกาสทางการศกึษา

จ านวน 7,173 คน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของ สพฐ. 

คณะท างานส ารวจได้คัดแยกข้อมูล และส่งไปให้ศูนย์

การศึกษาพิเศษท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลทั่วประเทศ” 

“เพ่ือคดักรองน ามาเขา้สู่ระบบการศกึษาพิเศษตามความ

เหมาะสมทัง้ดา้นการศกึษาและคณุภาพชีวิต และปัจจุบนั

เหลือตวัเลขเด็กพิเศษท่ีตกหล่นอีกประมาณ 200 กว่าคน 

ซึ่งคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถน าเด็ก

พิเศษกลบัเขา้สู่ระบบการศกึษาไดท้ัง้หมด ดงัเจตนารมณ์

ของคุณหญิงกลัยาท่ีตอ้งการสรา้งโอกาสทางการศึกษาท่ี

เท่าเทียม” นายภมูิสรรค ์(prachachat.net 18 มี.ค.65) 

 

บทความพเิศษ... 
การศึกษาเสริมศักยภาพให้กับเดก็ 

 

วนัท่ี 22 มี.ค.ท่ีกระทรวงศกึษาธิการ ดร. กมล รอดคลา้ย ท่ี

ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขียน

บทความพิเศษเก่ียวกบัการศกึษา ว่า ในการจดัการศกึษา 

อาจเเบ่งผู้เรียนออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่ม ท่ีมี

ความสามารถพิเศษ กลุม่ปกติหรือกลุ่มทั่วไปและกลุ่มเด็ก

พิการหรือดอ้ยโอกาส กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษจะมี

ลักษณะท่ีหลากหลายและแตกต่างกันออกไปซึ่งโดย

พืน้ฐานมกัจะหมายถงึผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิชาการ 

เช่น ดา้นวิทยาศาสตรค์ณิตศาสตร ์ภาษา สังคมศึกษา 

เทคโนโลยี เป็นตน้ อย่างไรก็ตามความสามารถพิเศษของ

เดก็ยงัหมายถงึความสามารถดา้นอื่นๆอีกดว้ยอย่างนอ้ย 9 

ดา้น ตามทฤษฎีพหุปัญญา ( Multiple Intelligence) ของ 

โฮเวิรด์ การด์เนอร ์(Howard Gardner)ท่ีไดเ้สนอแนวคิด

ไวว้่า คนแต่ละคนมักมีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างรวมอยู่ในตวัคนเดียว อาทิความสามารถ
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ด้านวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา ดนตรี  การ

เคลื่อนไหว มิติสมัพนัธ ์มนุษยสมัพนัธ ์ความเขา้ใจตนเอง 

และอื่นๆ วิ ธีการพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

โดยเฉพาะความสามารถดา้นวิชาการ ในโรงเรียนของรฐั

ไดม้ีการจดัตัง้โรงเรียนส าหรบัผูม้ีความสามารถเฉพาะทาง

เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร ์(มหิดลวิทยานุสรณ ์นครปฐม 

รร.จุฬาภรณ์ ทั่วประเทศ ) โรงเรียนดนตรี (มัธยมสังคีต 

ปทมุธานี ) โรงเรียนศิลปะ(ศรีสงครามวิทยา เลย) โรงเรียน

กีฬา ต่างๆ เป็นตน้ รวมถึงยังมีการจัดหอ้งเรียนพิเศษใน

สถานศกึษา เช่นEP , MEP หอ้งGifted หอ้งอจัฉริยะ ตา่งๆ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็ม

ศกัยภาพ ในส่วนของเอกชน มีการจัดตัง้โรงเรียนก าเนิด

วิทย์ขึน้ท่ีจังหวัดระยอง เพ่ือดูแลเด็กท่ีมีความสามารถ

พิเศษดา้นวิทยาศาสตรเ์ป็นการเฉพาะ และโรงเรียนเอกชน

ขนาดใหญ่ท่ีมีความพรอ้มก็ไดม้ีการจัดท าหลกัสูตรเสริม

ศกัยภาพใหก้ับเด็ก คลา้ยคลึงกับโรงเรียนของรฐั ซึ่งโดย

ภาพรวมจะเห็นไดว้่าเรามีการดแูลจดัการในเรื่องนีอ้ยู่แลว้

อย่างเป็นระบบแต่ปัญหาท่ีเกิดขึ ้นในปัจจุบันคือไม่

สามารถเปิดโอกาส ใหผู้ม้ีความสามารถพิเศษเหล่านี ้เขา้

ศึกษาได้อย่างครบถ้วนหรือมี ท่ีนั่ งเพียงพอส าหรับผู้

ตอ้งการเขา้เรียน แนวคิดในการพฒันาจึงเริ่มขยายผลไปสู่

การจัดท าค่ายวิทยาศาสตร์หรือค่าย Pre Olympics 

วิชาการ เพ่ือคดัเลือกเด็กมาเขา้ค่ายรบัการอบรมพัฒนา

แบบเขม้ เมื่อผ่านการประเมินในระดับดีเย่ียมก็มีโอกาส

ไดร้บัคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้ หรือศึกษาต่อ

ในตา่งประเทศได ้อย่างไรก็ตามพบวา่โอกาสเช่นนี ้ในอดีต

เน้นไปท่ีโรงเรียนของรัฐเป็นส่วนใหญ่ การสรา้งโอกาส

ใหก้ับเยาวชน จ าตอ้งขยายไปยังโรงเรียนกลุ่มอื่นๆดว้ย

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มโรงเรียนเอกชน ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) รวมทั้ง

รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ(ดร. กนกวรรณ วิ

ลาวัลย)์ท่ีก ากับดูแล ไดร้ับฟังความคิดเห็น ขอ้เรียกรอ้ง

จากทุกพืน้ท่ี ในการออกไปพบปะกับผู้บริหาร ครู และ

นักเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่งร ้องขอให้มีการพัฒนาเด็ก

โรงเรียนเอกชนในรูปแบบของค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ 

เช่นเดียวกับในโรงเรียนรัฐ ซึ่งสช.ก็ได้สนองตอบความ

ตอ้งการนีอ้ย่างจริงจงั โดยพฒันาโครงการคา่ยพรีโอลิมปิก

วิชาการขึน้ ทัง้นีใ้นเบือ้งตน้ ด าเนินการในพืน้ท่ีจงัหวดัชาย

เเดนภาคใต้ก่อน โดยอาศัยโครงการเดิมท่ีด าเนินการ

ตอ่เน่ืองมาแลว้ 3 ปี และจะเริ่มขยายผล ปีการศกึษานีเ้ป็น

ปีท่ี 4 แนวทางการด าเนินงาน คือ มีการประสานกับ

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น พื้ น ท่ี ไ ด้ แ ก่  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ปัตตานี มหาวิทยาลยัราช

ภัฎยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้

รับผิดชอบจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ โดยรับสมัคร

นัก เ รี ยน เ พ่ื อคัด เ ลื อก เ ข้าค่ า ยอบรมตั้ ง แต่ ร ะดับ

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ถึง 5 แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร ์(ม.1-5) 

วิชาฟิสิกส ์เคมี ชีววิทยา ( ม.4 และ 5 ) จากนัน้จดักิจกรรม

ค่ายท่ี 1 ใชเ้วลา 10 วนั เด็กๆเขา้อบรมวิชาละ 40 คนรวม

ศูนยล์ะ 160 คนรวมทั้งสิน้ 3 ศูนย ์480 คน จากนั้นสอบ

คดัเลือกนกัเรียนจากคา่ยท่ี 1 ใหเ้หลือวิชาละ 10 คน สี่วิชา

รวมศูนย์ละ 40 คนรวมทั้งสิ ้นทั้ง  สามศูนย์ 120 คน 

วตัถุประสงคส์  าคญัของการจดัค่าย คือมุ่งเนน้การพัฒนา

ศกัยภาพ อจัฉริยภาพ ทางดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

ปลูกฝังทัศนคติ สรา้งแรงบันดาลใจในการรักการเรียน

วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ใหก้บันกัเรียน ในพืน้ท่ีจังหวดั

ชายแดนภาคใต้ ก่อนท่ีในอนาคตจะขยายผลไปยัง

นักเรียนจังหวัดอื่นๆทั่ วประเทศต่อไปกิจกรรมค่ายพรี

โอลิม ปิก วิชาการ  เ ริ่ ม รับสมัครแล้วตั้งแต่วัน ท่ี  28 

กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคมและจะสอบคัดเลือกในวันท่ี 2 
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เมษายน ก่อนจะประกาศผลในวันท่ี 12 เมษายน ซึ่ง

กิจกรรมค่ายอบรมคา่ยท่ีหนึ่งจะเริ่มระหว่างเดือนเมษายน

ถึงพฤษภาคม 2565 และค่ายท่ีสอง  ระหว่างเดือน

กรกฎาคมถึงสิงหาคม 2565 ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ จะ

เป็นค่ายท่ีมุ่งเนน้การดูแลนกัเรียนใหเ้ขา้ไปใชชี้วิตในค่าย

วิชาการอย่างปลอดภัย ภายใตม้าตรการป้องกันCOVID- 

19 อย่ า ง เคร่ งครัด  มีก ารอบรมทาง วิชาการ  วิช า 

คณิตศาสตร์  ฟิ สิ กส์  เ คมี  ชี ว วิทยา  โดยอาจารย์

ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งมหาวิทยาลยัทัง้สามเเห่งจะไดค้ดัสรรมา

เพ่ือใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชน มีกระบวนการสอบ Pre-

testและ Post-test เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขา้อบรมต่อใน

คา่ยต่อไป ทัง้นีผู้ท่ี้ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ขา้ค่ายอบรมค่าย

ท่ีหนึ่งและค่ายท่ีสองไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย โดยโครงการจะ

รบัผิดชอบค่าอาหาร ค่าท่ีพกั และค่าเอกสารประกอบการ

อบรม ในขณะเดียวกนัสิ่งท่ีหวงัว่าจะเกิดขึน้ก็คือนกัเรียนท่ี

ผ่านการเขา้คา่ยพรีโอลิมปิกวิชาการ คา่ยท่ีหนึ่งและค่ายท่ี

ส อ ง  ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ่ า น เ กณฑ์  จ ะ ไ ด้ รั บ

ประกาศนียบตัร และผูท่ี้สอบไดค้ะแนนระดบั เหรียญทอง 

เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ของแต่ละวิชาในการอบรม

ค่ายท่ีสอง จะไดร้บัประกาศนียบตัร รางวลัและเงินรางวลั 

นอกจากนัน้ผูท่ี้ผ่านการอบรมค่ายท่ีสอง มีสิทธ์ิไดร้บัการ

คดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในบางคณะและบางสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลยัในพืน้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ กิจกรรมคา่ยโอลิมปิก

วิชาการเป็นกิจกรรมท่ีไดร้ับความนิยมอย่างสูงย่ิงทั้งใน

และตา่งประเทศ ในระดบันานาชาติมีการคดัเลือกเดก็และ

เยาวชน จากค่ายโอลิมปิกวิชาการของประเทศต่างๆเพ่ือ

เขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัภูมิภาค ระดบัทวีป และระดบัโลก

ในขณะเดียวกันส าหรับในประเทศไทยการจัดค่ายพรี

โอลิมปิกวิชาการ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กท่ีไม่ได้

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเฉพาะทาง ไดม้ีโอกาสเขา้มามีส่วน

ร่วม ในการแข่งขัน โดยก่อนเขา้แข่งขันจะตอ้งเขา้รบัการ

อบรมและพฒันาในค่ายวิชาการต่างๆ ซึ่งในส่วนนีถื้อเป็น

ประโยชนอ์ย่างย่ิงส  าหรบัเด็กและเยาวชน แมผ้ลการเเข่ง

ขันอาจจะไม่ประสบความส าเร็จถึงขั้นท่ีรับรางวัลสูงสุด 

แต่คะแนนท่ีได้รับ หรือมาตรฐานท่ีผ่านการประเมิน 

สามารถท าให้เด็กได้รับการคัดเลือกแบบสายตรงจาก

มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง หรือมหาวิทยาลยัชัน้น าเขา้ศกึษา 

เด็กบางคนอาจไดร้บัทุนการศึกษาต่อในและต่างประเทศ 

ซึ่งเป็นการสรา้งโอกาสใหก้ับเด็กและเยาวชนอย่าหวงัว่า

โครงการในลกัษณะนีจ้ะไดร้บัการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

มีการพฒันาระบบการจดัการ ใหเ้อือ้ตอ่เด็กและเยาวชนท่ี

ขาดโอกาส ยากจน หรืออยู่ในพืน้ท่ีทุรกันดาร ห่างไกล 

ดว้ยความหวังว่าเราจะไดร้่วมกันสรา้งเด็กและเยาวชน

คุณภาพ ให้ เ กิ ด ขึ ้น ใ นป ร ะ เ ท ศต่ อ ไ ป ใ น อน าคต

(siamrath.co.th 22 มี.ค.65) 
 

Envision Glasses แว่นตา AI อัจฉริยะ  
เสมือนเป็นดวงตาให้แก่ผู้พกิารทางสายตา 

 

ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากมายท่ีช่วยอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูพิ้การทางสายตา ลา่สดุ ณ งานประชมุดา้น

เทคโนโลยี  CSUN Assistive Technology Conference 

ไดม้ีการเปิดตวัแว่นตา Envision Glasses ท่ีสามารถบอก

ใหผู้พิ้การทางสายตาทราบว่าสิ่งของท่ีอยู่ตรงหนา้นัน้คือ



๒๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

อะไร Envision Glasses น าดีไซนม์าจาก Google Glass 

Enterprise Edition 2 (ซึ่งปัจจุบัน Google ไม่ได้พัฒนา

แว่นตาอจัฉริยะเพ่ือน ามาจ าหน่ายเอง แต่พัฒนาในส่วน

ของฮาร์ดแวร์เ พ่ือขายให้แก่บริษัทท่ีสนใจน าไปยอด

ผลิตภัณฑ์ของตนเอง) โดยตัวแว่นจะไม่มีเลนสต์าทั้ง 2 

ขา้ง แต่แทนท่ีดว้ยกลอ้งคุณภาพสงูความละเอียด 8 ลา้น

พิกเซลท่ีติดตัง้อยู่บริเวณขาแว่นฝ่ังขวา ซึ่งกลอ้งหนา้นีจ้ะ

ท าหน้าท่ีเสมือนดวงตาให้แก่ผู ้พิการทางสายตานั่นเอง 

นอกเหนือจากฮาร์ดแวร์ของ Google แล้ว  Envision 

Glasses ยงัมาพรอ้มซอฟตแ์วรป์ระมวลผล AI ท่ีสามารถ

วิเคราะหภ์าพต่าง ๆ จากกลอ้งเพ่ืออ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูส้วมใส ่โดยฟีเจอรห์ลกั ๆ ท่ีแว่นอจัฉริยะนีส้ามารถ

ท าได ้คือ การอ่านข้อความ, การโทรออก/รับสาย, การ

จดจ าและระบุวตัถุ, การจดจ าใบหนา้ การระบุสี, การระบุ

แสงสว่าง และการบรรยายสภาวะแวดลอ้มรอบตัว  ซึ่ง

ฟีเจอรห์ลกัท่ี Envision Glasses ตอ้งการน าเสนอ คือ การ

ระบสุิ่งของท่ีอยู่เบือ้งหนา้ของผูส้วมใส ่เพียงแคเ่ลือกโหมด

ดว้ยการแตะและปัดนิว้ท่ีบริเวณขาแว่นฝ่ังขวา เมื่อเขา้สู่

โหมดระบุสิ่ งของแล้วให้ผู ้ใช้แตะท่ีขาแว่นอีก 2 ครั้ง 

จากนัน้กลอ้งจะท าการบนัทึกภาพเบือ้งหนา้ เพ่ือส่งให ้AI 

วิเคราะหก์่อนท่ี AI จะบรรยายใหผู้ส้วมใส่ทราบว่าสิ่งของ

ตรงหนา้นัน้คืออะไร ซึ่งในการน าไปใชข้ึน้อยู่กับโหมดท่ีผู้

สวมใส่เลือก นอกเหนือจากสิ่งของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ตรงหนา้

แลว้ มนัยังช่วยใหผู้พิ้การทางสายตาใชชี้วิตไดส้ะดวกขึน้ 

เช่น สามารถระบุสญัลกัษณ์ของป้ายจราจรได้, ช่วยอ่าน

หนังสือใหฟั้งได ้(เฉพาะภาษาท่ีรองรับ) แมก้ระทั่งหากผู้

สวมใส่อยากชมบรรยากาศภายในสวนสาธารณะ ก็

สามารถเลือกโหมดให ้AI บรรยายถึงบรรยากาศรอบขา้ง

ได ้ส าหรบัแวน่ตา Envision Glasses มีวางจ าหน่ายอยู่ใน

ราคา 3,269 ยูโร หรือประมาณ 120,000 บาท ซึ่งแว่นตา

อจัฉริยะนีน้บัเป็นรุ่นท่ี 2 ท่ีเพ่ิมฟีเจอรแ์ละระบบ AI เขา้ไป

เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผูพิ้การทางสาย

ใหด้ีย่ิงขึน้(tnnthailand.com 18 มี.ค.65) 

พก. ร่วม กรมสุขภาพจิต จัดงานวันดาวนซ์ินโดรม
โลก ปี 2565 

 

พก. ร่วม กรมสุขภาพจิต จัดงานวนัดาวนซ์ินโดรมโลก ปี 

2565 เดินหนา้พฒันาระบบบริการคนพิการทางสติปัญญา

และผู้ป่วยจิตเวช  แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันดาวน์ซินโดรมโลก 

(World Down's Syndrome Day) ซึ่ งต ร งกับวัน ท่ี  21 

มีนาคมของทุกปีองค์การดาวน์ซินโดรมจากทั่ วโลกจะ

ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือตอ้งการใหส้าธารณชนเพ่ิมความ

ตระหนกั เห็นความส าคญั และเขา้ใจเก่ียวกบัโรคดาวนซ์ิน

โดรมหรือกลุ่มอาการดาวน์ รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติต่อ

ผูป่้วยโรคนีใ้นสงัคมไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพ่ือใหก้ารพฒันาเด็ก

กลุ่มอาการดาวน์ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไวร้่วมกันได้  ใน

โอกาสนีก้รมสุขภาพจิต ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ด าเนินการพัฒนา

ระบบบริการตรวจรกัษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) 

ส าหรบัคนพิการทางสติปัญญาและผูป่้วยจิตเวชในสถาน

คุม้ครองและพัฒนาคนพิการ เพ่ือให้เกิดการดูแลอย่าง

ครอบคลมุทัง้มิติสขุภาพ กาย และสขุภาพจิต ลดขอ้จ ากดั



๒๖ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

และอ านวยความสะดวกแก่ผูป่้วยจิตเวชท่ีมีอาการรุนแรง

แล ะมี ค ว ามย ากล า บ า ก ใ นก า ร เ ข้ า รับ บ ริ ก า ร ท่ี

สถานพยาบาล ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ อีกทั้งกรม

สขุภาพจิต ยงัไดจ้ดัเตรียมหลกัสตูรการดูแลคนพิการทาง

สติ ปัญญาและผู้ป่ วย จิตเวชส าหรับบุคลากร  เ พ่ือ

ด าเนินการอบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานคุม้ครองฯ 

โดยมุง่หวงัใหบ้คุลากรในสถานคุม้ครองฯ สามารถดแูลคน

พิการทางสติ ปัญญาและผู้ ป่ วย จิต เ วช ได้อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแผนท่ีจะพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตกับ พก. ใน

ดา้นอื่นๆ เช่น การฟ้ืนฟูดา้นอาชีพ การพฒันารูปแบบการ

ดแูลคนพิการทางสติปัญญาและผูป่้วยจิตเวชท่ีขาดผูด้แูล

โดยชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม เป็นตน้  ดา้นนางสาวสนธยา 

บณุยภษิูต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการ เปิดเผยวา่ พก. ไดส้ง่เสริมใหค้นพิการเขา้ถงึสิทธิ

และสวัสดิการตามกฎหมายท่ีก าหนด โดยคนพิการ

สามารถย่ืนค าขอมีบตัรประจ าตวัคนพิการไดท่ี้ศนูยบ์ริการ

คนพิการระดบัจงัหวดัทัง้ 76 จงัหวดั รวมทัง้ศนูยบ์ริการคน

พิการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการท่ีไดร้บัการ

ออกบัตรประจ าตวัคนพิการ จ านวน 2,107,005 คน หรือ

รอ้ยละ 3.18 ของประชากรทัง้หมด นอกจากนีเ้พ่ือใหเ้กิด

การปฏิรูปการขึน้ทะเบียนคนพิการโดยให้คนพิการทั่ ว

ประเทศไดร้บัประโยชนจ์ากบริการภาครฐัอย่างทั่วถึง พก. 

จึ ง ได้มี ก า รบู รณาการความร่ วมมื อกับกระทรวง

สาธารณสขุ ในการพฒันาให ้รพ. เป็นศนูยบ์ริการคนพิการ

แบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) ในการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ 

ณ สถานพยาบาล เพ่ืออ านวยความสะดวกและใหบ้ริการ

คนพิการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันด าเนินการแลว้จ านวน

ทั้งสิ ้น  27 จังหวัด  36 แห่ง  และมีแผนขยายผลการ

ใหบ้ริการคนพิการแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Services) ให้

ครอบคลมุทั่วประเทศอย่างนอ้ยจังหวดัละ 1 โรงพยาบาล 

ภายในปี 2565  นอกจากนี ้พก. และกรมสขุภาพจิต ไดม้ี

การประสานความร่วมมือกันมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 

2565 นี ้ไดว้างแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่

คนพิการทางสติปัญญาและผู้ป่วยจิตเวช ท่ีอยู่ในความ

ดูแลของหน่วยงานในสงักัด พก. และการอบรมบุคลากร

รว่มกบัหน่วยบริการในสงักดักรมสขุภาพจิตอย่างต่อเน่ือง

อีกดว้ย  แพทยห์ญิงนพวรรณ ศรีวงคพ์านิช ผูอ้  านวยการ

สถาบันราชานุกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า เด็กกลุ่มอาการดาวน์

จะมีพฒันาการลา่ชา้ บกพร่องทางสติปัญญาและมีปัญหา

สุขภาพกายท่ีพบบ่อย เช่น ปัญหาสายตา การได้ยิน 

โรคหัวใจและมีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน เป็นต้น 

เป้าหมายส าคญัในการรกัษาเด็กกลุ่มอาการดาวน ์คือการ

ดูแลบ าบัดรักษาใหม้ีสุขภาพดีและส่งเสริมพัฒนาการให้

สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ การดแูลเด็กกลุ่ม

อาการดาวนต์อ้งอาศยัความเขา้ใจและความร่วมมือจาก

หลายฝ่าย ทัง้จากผูป้กครอง บุคลากรทางการแพทย ์ครู 

รวมทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การ

จัดงานรณรงคว์นัดาวนซ์ินโดรมโลกในวันนี ้จึงมีการเปิด

เวทีเสวนาออนไลนห์วัขอ้ “นับหนึ่งใหถ้ึงดาว” โดย นายสุ

ชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผูป้กครองคนพิการ

ทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นางภานินี ธรรมธัชพิมล 

คณุแม่นอ้งช่อแกว้ และเรือโท แพทยห์ญิงเปรมวดี เด่นศิริ

อักษร แพทยเ์ช่ียวชาญ เพ่ือพูดคุยและตอบค าถามจาก

ประสบการณ์ของพ่อแม่ผู ้เลีย้งดูและแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวมถึงการแสดงศักยภาพของสมาชิกกลุ่มอาการดาวน์ 

เช่น การเล่นดนตรี  การแสดงมายากล เต้น HipHop 

ประกอบเพลง การแสดงมายากล และแสดงตีกลองชุด

(banmuang.co.th 21 มี.ค.65) 



๒๗ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ร้อยเอ็ดส่งเสริมจ้างงานคนพกิารในสถาน
ประกอบการ-หน่วยงานภาครัฐ 

 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายภูสิต สมจิตต ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดรอ้ยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ

ส่งเสริมใหร้ฐัและเอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายจา้งงานคน

พิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครฐั ปี 2565 

พรอ้มดว้ย นางปราณี ประทุมมา พฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษยจ์งัหวดัรอ้ยเอด็ ,นางอทุยัวรรณ โกตระกูล 

จดัหางานจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ,หวัหนา้ส่วนราชการ หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน เขา้ร่วม ท่ี โรงแรมเพชร

รัชตก์ารเ์ดน้ จังหวัดรอ้ยเอ็ด  โดย ศูนย์บริการคนพิการ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไดข้บัเคลื่อนการจา้งงานคนพิการในสถาน

ประกอบการอย่ างต่อ เ น่ือง  ซึ่ ง ในปี  2565 มีสถาน

ประกอบการ ท่ีมีส  านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ท่ี

ตอ้งจา้งงานคนพิการ จ านวน 21 แห่ง จงึไดม้ีการสนบัสนนุ

โครงการสง่เสริมใหร้ฐัและเอกชน ปฏิบตัิตามกฎหมายจา้ง

งานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครฐั 

ท่ีจะให้ความรู ้แก่  หน่วยงานภาครัฐ  เจ้าของสถาน

ประกอบการ เก่ียวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ 

รวมถึงสิท ธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการการ 

ช่วยเหลือคนพิการในการในสถานประกอบการและ

หน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งมีการแจ้งและติดตามผลการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายจา้งงานคนพิการ โดยจะลงพืน้ท่ีเย่ียม

ติดตามผลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ณ สถานประกอบการ

ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมายการจา้ง

งานคนพิการ  ทัง้นี ้ผูว้่าราชการจังหวดัรอ้ยเอ็ด กล่าวว่า 

ไดก้ าหนดเป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี “รอ้ยเอ็ดเมือง

เกษตรอัจฉริยะ ท่องเท่ียวสร้างสรรค์วัฒนธรรม สร้าง

มลูคา่สงัคมพฒันาอย่างยั่งยืน” ท่ีมุง่เนน้คนเป็นศนูยก์ลาง

ของการพัฒนาการสรา้งความเป็นธรรม และลดความ

เหลื่ อมล ้าในสังคมคนพิการ ซึ่ ง เ ป็นบุคคลมีความ

ยากล าบากในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การประกอบ

อาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม จึงไดใ้ห้

ความส าคัญ พร้อมขจัดความยากจน และพัฒนา

ประชาชนทกุช่วงวยัอย่ายั่งยืน(banmuang.co.th 24 มี.ค.

65) 

 

 

 



๒๘ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

“ไทย สมาย บัส” รถพลังงานไฟฟ้า 100 % ทดสอบการใช้งานให้บริการ “คนพิการ” 

 

 “นางสาวกุลพรภัสร ์วงศม์าจารภิญญา” ประธานกรรมการ “บริษัท ไทย สมายล ์บัส จ ากัด” หรือ TSB ผูน้  าระบบ

แพลตฟอรม์การใหบ้ริการรถเมลพ์ลงังานไฟฟ้าภายใตช่ื้อ ไทย สมายล ์บสั เชิญผูน้  าคนพิการ อาทิเช่น นายชีวานนท ์พรรตันธ์

นิกกุล นายกสมาคมสหพนัธแ์รงงานคนพิการไทย / นายชยัพร ภูผารตัน ์ผูอ้  านวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ

ไทย / นางสาวภสัวรินทร ์กิตติโชคกลุพทัธ ์นายกสมาคมสง่เสริมและพฒันาคนพิการไทย ทดสอบระบบสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรบั “คนพิการ” และ “ผูส้งูอายุ”ท่ีใชร้ถวีลแชร ์ใหส้ามารถเขา้ถึงบริการขนสง่สาธารณะไดอ้ย่างสะดวกและไม่เป็นอปุสรรค 

โดยจัดท าอุปกรณ์เช่ือมต่อทางระหว่างฟุตบาท และตัวรถ (ทางลาดชัน) และถือเป็นผูบ้ริการขนส่งสาธารณะรายแรกของ

ประเทศไทยท่ีตวัรถสามารถปรบัระดบัสูง ต ่า เพ่ืออ านวยความสะดวกใหร้ถวีลแชรข์ึน้ได ้และมีความกวา้ง ความสูงพอดี

ส  าหรบัผูโ้ดยสาร ทุกคนกา้วขาขึน้รถเมล์ไดโ้ดยง่าย ไม่ตอ้งกังวลเรื่องขั้นบันได นอกจากนีย้ังเอือ้ประโยชนต์่อคนพิการทุก

ประเภท คนพิการทางสายตาก็ไม่ตอ้งกงัวลกบัการสะดุดขัน้บนัได แถมยงัสามารถขึน้ไดเ้ร็วกว่าเดิมคนพิการท่ีตอ้งใชไ้มเ้ทา้

หรือรถวีลแชรส์ามารถเข็น ป่ัน ทางเช่ือมขึน้รถเมลไ์ดอ้ย่างสะดวก และสามารถท าไดเ้องหรือใหผู้อ้ื่นช่วยเพียงเลก็นอ้ย ภายใน

ตวัรถยังมีเนือ้ท่ีรองรบัรถวีลแชรไ์ม่ไหข้ัดขวางทางเดินผูโ้ดยสารทั่วไป ในการนี ้ไดร้ับเกียรติจาก “นายชัยรตัน ์แสงจันทร์” 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ไทย สมาย บัส เป็นน าพาผูน้  าคนพิการทดลองการใชง้านเสมือนจริงรถพลงังานไฟฟ้าในครัง้นีด้ว้ย

(bangkok-today.com 1 มี.ค.65) 



๒๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

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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