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ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

 
 
 

 

 
สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๒๑    ฉบับที ่  ๐๔   เดอืน  เมษายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๕ 
รู้จักคอลเซน็เตอรภ์าษามือ เพราะลูกค้าคือ “คนส าคัญ” 

วนันีม้าดกูนัวา่บทบาท หนา้ท่ีของ คอลเซน็เตอรข์องผูใ้หบ้ริการ

มือถือในยุคนีต้อ้งปรบัตวัอย่างไร!?! กบัการท่ีตอ้งบริการลกูคา้

ท่ีมีกว่า 20  ลา้นราย ไม่เฉพาะลูกคา้ทั่วไป แต่ตอ้งรวมไปถึง

ลู กค้า กลุ่ ม เ ป ร า ะบา ง  อา ทิ  ก ลุ่ ม ลู กค้า ผู้ พิ ก า ร ด้ว ย 

นอกจากนี ้ยงัมีการใหบ้ริการคอลเซ็นเตอร ์โดยผูพิ้การทางการ

มองเห็น 15 คน และผู้พิการทางร่างกาย ท่ีตอ้งนั่ งวีลแชร์ 6 

คน ซึ่งด าเนินการมาแล้วทั้งสิน้  6 ปี โดยปัจจุบันพนักงานผู้

พิการทางการทัง้หมดมีสถานะ เป็นพนกังานประจ าแลว้ 

 ลา่สดุไดร้ว่มกบั เปิดใหบ้ริการคลอเซน็เตอรเ์พ่ือผูพิ้การทางการไดยิ้น ซึ่งใหบ้ริการดว้ย ภาษามือ โดยผู้พิการทางการ

ไดยิ้น ซึ่งเป็นความรว่มมือกบัทางสมาคมคนหหูนวกแห่งประเทศไทย และกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ  ดว้ย

การคดัเลือกผูพิ้การทางการไดยิ้นท่ีสมคัรเขา้มา 40 กว่าคน และคดัเลือกเหลือ 3 คน เพ่ือท าการอบรม พรอ้มติดตัง้ระบบการ

จดัการคอลเซ็นเตอรเ์ต็มรูปแบบ ณ สมาคมฯ เพ่ือใหบ้ริการลูกคา้ ผูพิ้การทางการไดยิ้น ใชบ้ริการผ่านไลนวิ์ดีโอคอล  โดย

สามารถเพ่ิมเพ่ือนทางไลนด์ีแทค คอลเซ็นเตอร ์ซึง่ไดเ้ริ่มใหบ้ริการมาประมาณ 1 เดือน ท่ีผ่านมามีผูพิ้การทางการไดยิ้น โทรฯ

เขา้มารบับริการเฉลี่ยประมาณ  40  รายตอ่วนั เปิดใหบ้ริการในวนัจนัทร-์อาทิตย ์เวลา 09.00-17.00 น. ในอนาคตคาดวา่จะมี

ผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมตอ่เน่ือง  “การจัดตัง้คอลเซ็นเตอรภ์าษามือในครัง้นีน้ับว่ามีความทา้ทายกว่าท่ีผ่านมา  เน่ืองจากมีผูพิ้การ 

ทางการไดยิ้นเพียง 25% เท่านั้น ท่ีไดร้ับการศึกษาภาษามือแบบเป็นทางการ  อย่างไรก็ตาม เราจะพยายาม อย่างเต็ม

ความสามารถ เพราะสิ่งท่ีคนเหลา่นีต้อ้งการที่แทจ้ริงคือโอกาสและการยอมรบัจากสงัคม” วิรชั บอก 

  ทัง้นีพ้นกังานคอลเซ็นเตอรภ์าษามือท่ีไดท้  างานเป็นพนกังานประกอบดว้ย  “นิว-สพุฒัน ์กุลทศัน”์, “บุง้-นทีทิพย ์ฝา

กาทอง” และ “ไกด-์ ศภุกิจ เป่ียมสวุรรณศิริ”(เดลินิวสอ์อนไลน ์12 เม.ย. 65) 



๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

 “วราวุธ” ตรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ“ถ า้ธารลอดน้อย”  
พร้อมรองรับนักท่องเทีย่วผู้พกิาร และคนทุกเพศ ทุกวัย 

 

 นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (รมว.ทส.) พรอ้มดว้ย นายจตพุร 

บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงฯ (ปกท.ทส.) และนายรชัฎา สรุิยกุล ณ อยธุยา อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช ลง

พืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร ์ตรวจเย่ียมสิ่งอ  านวยความสะดวกภายในศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว อาทิ หอ้งน า้ 

ทางเดิน ทางลาด ตลอดจนการซักซอ้มวิธีปฐมพยาบาล การกูชี้พนักท่องเท่ียวกรณีฉุกเฉิน และตรวจเย่ียมเสน้ทางศึกษา

ธรรมชาติ “ถ า้ธารลอดนอ้ย” เพ่ือใหม้ีความพรอ้มรองรบันกัท่องเท่ียวทกุเพศ ทุกวยั ทุกสถานะ ภายใตม้าตรการเฝา้ระวงัและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครดั พรอ้มใหข้อ้แนะน าและก าลงัใจแก่เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบัติงาน ณ 

อทุยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์อ  าเภอศรีสวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบรุี 

  โดย นายวราวธุ ไดเ้นน้ย า้กบัเจา้หนา้ท่ีถงึความส าคญัของการใหค้วามช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวในกรณีฉกุเฉิน วา่ ตอ้ง

มีความพรอ้มรับสถานการณ์ตลอดเวลา ดงันัน้ ขอใหห้มั่ นฝึกซอ้มอยู่เสมอ เมื่อเผชิญเหตุจะไดไ้ม่ตกใจ สามารถรับมือกับ

สถานการณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง ทนัท่วงที เพราะทกุนาทีมีคา่ตอ่ชีวิตของนกัท่องเท่ียว  

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์เป็นอุทยานขนาดเล็ก แต่มีสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นทางธรรมชาติท่ี

สวยงาม โดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ ถ า้ธารลอดนอ้ย ถ า้ธารลอดใหญ่ น า้ตกไตรตรงึษ์ น า้ตกธารเงิน และน า้ตกธาร

ทอง โดยไดม้ีการพัฒนาเสน้ทางศึกษาธรรมชาติถ า้ธารลอดนอ้ย - ถ า้ธารลอดใหญ่ ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินชมระยะทางรวม

ประมาณ 2.5 กิโลเมตร(banmuang.co.th 4 เม.ย.65) 
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ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เบือ้งหลัง ‘ดแีทคคอลเซ็นเตอร’์ น าบริการสู่ลูกค้า
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

เ ผ ย เ บื ้ อ ง ห ลั ง 

‘ ดี แ ทคคอล เ ซ็ น

เตอร’์ น าลูกคา้ทุก

กลุ่ ม สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล 

ผ่าน 3 กลยทุธห์ลกั 

สื่อสารดว้ยความเป็นมนุษย์ (Human to Human) เสริม

คนใหเ้ก่งขึน้ดว้ยหุ่นยนตผ์ูช้่วย (Automation and Future 

of Call Center Service) และให้บริการเพ่ือส่งเสริมการ

เขา้ถงึท่ีเท่าเทียม (Diversity and Inclusion) นายวิรชั จารุ

โชคทวีชยั ผูอ้  านวยการอาวุโส กลุ่มงานบริการลกูคา้คอล

เซ็นเตอร์ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ด้วยดีแทคตระหนักถึง

ภารกิจในการสง่เสริมใหค้นทกุกลุ่มเขา้ถงึเทคโนโลยีดิจิทลั

และการสื่อสาร ตามหลักการสิทธิมนุษยชน  ดีแทคจึงมี

ความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม

ลูกคา้ หลากหลายเชือ้ชาติ โดยมีการใหบ้ริการ  5 ภาษา 

ไดแ้ก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา 

และภาษามือไทย โดยผูพิ้การทางการไดยิ้น หรือแมแ้ต่ใน

วิกฤตโควิด-19 ทีมคอลเซ็นเตอรไ์ดจ้ัดทีมเฉพาะกิจเพ่ือ

ช่วยเหลือผูป่้วยในการเข้าถึงระบบ  Telemedicine ผ่าน

ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี ้ยังมีการ

ใหบ้ริการคอลเซ็นเตอรส์  าหรบัผูพิ้การทางการมองเห็น ซึ่ง

ด  าเนินการมาแลว้ทัง้สิน้ 6 ปี โดยปัจจุบนัพนกังานผูพิ้การ

ทางการมองเห็นทั้ง 15 คนมีสถานะเป็นพนักงานประจ า

แล้วทั้งสิ ้น สามารถท าเรื่องขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได้ มี

โอกาสทัดเทียมกบัคนปกติทั่วไป ซึ่งน่ีถือเป็น “โอกาส”  ท่ี

แทจ้ริง ล่าสุด ดีแทคคอลเซ็นเตอรไ์ดข้ยายบริการสู่กลุ่มผู้

พิการทางการไดยิ้น ภายใตค้วามร่วมมือกับสมาคมคนหู

หนวกแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยดีแทคได้มีการจัดอบรม

พนักงานท่ีพิการทางการได้ยิน พร้อมติดตั้งระบบการ

จัดการคอลเซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ  ผู้ต้องการใช้บริการ

สามารถเพ่ิมเพ่ือนทางไลน์ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ ด้วย

ฟังกช์ันวิดีโอ คอล เพ่ิมเป็นเพ่ือนพนักงานคอลเซ็นเตอร ์

นอกจากนี้ ยังให้บริการลูกคา้ผู้พิการทุกค่ายในการให้

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนผ์่านช่องทางของผูพิ้การ “การจดัตัง้

คอลเซ็นเตอรภ์าษามือในครัง้นีน้บัว่ามีความทา้ทายกว่าท่ี

ผ่านมา เน่ืองจากมีผูพิ้การทางการไดยิ้นเพียง 25% เท่านัน้

ท่ีไดร้บัการศกึษาภาษามือแบบเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม 

เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพราะสิ่งท่ีคน

เหล่านี ้ตอ้งการท่ีแท้จริงคือโอกาสและการยอมรับจาก

สงัคม” นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้พิการทางการไดยิ้น (หู

หนวก) ในประเทศไทยมีประมาณ 4 แสนคน แบ่งเป็นกลุ่ม

ท่ีพิการตัง้แต่ก าเนิดหรือเกิดจากกรรมพนัธุ ์กบักลุ่มท่ีเป็น

โรค เช่น โรคหัดเยอรมนัตัง้แต่เด็ก หรือไดร้บัเชือ้ตัง้แต่อยู่

ในครรภม์ารดา หรือผูท่ี้ไดร้บัอุบตัิเหตุท าใหไ้ม่ไดยิ้น หรือ

ไดยิ้นเสียงท่ีต ่ากว่า 20 เดซิเบล ซึ่งกลุ่มหลงัมีจ านวนมาก

ขึน้ และท าใหพ้วกเขาไม่สามารถใชชี้วิตไดต้ามปกติ “คอล

เซ็นเตอร์ภาษามือของแทค ถือเป็นประตูสู่การพัฒนา

ศกัยภาพทางการไดยิ้น หรือความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การ

พฒันาทกัษะดา้นดิจิทลั การคา้ขายออนไลน ์ซึ่งนอกจาก

จะช่วยท าใหค้นพิการทางการไดยิ้นไดท้ างานท่ีมีคุณค่า 

ท าให้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจท่ีได้พึ่งพาตนเอง 

ช่วยเหลือองค์กร และสังคมได ้ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ

สว่นรวม”(mgronline.com 1 เม.ย.65) 



๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

‘เครือซีพี’ หนุนทัพไทยต่อเน่ืองปี 6 ลุยซีเกมส-์พา
ราฯ ‘หมอดี’ ยกระดับสุขภาพนักกีฬา 

 

 ‘เครือซีพี’ หนุนทัพไทยต่อเน่ืองปี 6 ลุยซีเกมส์-พาราฯ 

‘หมอดี’ ยกระดับสุขภาพนักกีฬา  เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 

2565 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พรอ้ม

ดว้ย คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, การกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) รว่มกบัเครือเจริญโภคภณัฑ ์และ

บริษัทในเครือ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล ์และทรู คอรป์อเรชั่น 

แถลงข่าวความพรอ้มในการสนบัสนุนนกักีฬาทีมชาติไทย

อย่างเป็นทางการในการแข่งขนัซีเกมส ์และอาเซียนพารา

เกมส์ เดินหน้าสนับสนุนเสบียงอาหารให้ทัพนักกีฬา 

ตลอดช่วงเก็บตัวท่ีประเทศไทย พรอ้มน านวัตกรรมเพ่ือ

สุขภาพในยุค 4.0 อย่าง แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) 

ให้บริการปรึกษาแพทย์แบบออนไลน์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

เปรียบเสมือนมีหมอประจ าบ้านในมือถือให้กองทัพ

นกักีฬาไทย และยังมอบหนา้กากอนามยัซีพี ยาสมุนไพร

ฟ้าทะลายโจร ส  าหรบัใชป้้องกันตนเองจากไวรสัโควิด-19 

ตลอดระยะเวลาการแข่งขันซีเกมส์ ครั้ง ท่ี 31 ณ กรุง

ฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวนัท่ี 12-23 พฤษภาคม 

2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส ์

ครัง้ท่ี 11 ณ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย วันท่ี 23-30 

ก ร ก ฎ า ค ม  2565 ภ า ย ใ น ง า น ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธาน

คณะกรรมการโอลิมปิคฯ, นพ.วารินทร ์ตณัฑศ์ุภศิริ รอง

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ , พล.ต.โอสถ ภาวิไล 

เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกฯ, ดร.กอ้งศกัดิ์ ยอด

มณี ผูว้่าการ กกท., นายขจร เจียรวนนท ์กรรมการบริหาร 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จ ากัด, น.ส.อนรรฆวี ชูรัตน ์

รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโส ดา้นการตลาดกลาง บริษัท 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน), นายสวิุทย ์ก่ิงแกว้ 

ท่ีปรึกษาอาวุโสคณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษัท ซีพี ออลล ์

จ ากดั (มหาชน), นางณัฏฐา พสพุัฒน ์ผูอ้  านวยการ กลุ่ม

ธุรกิจโมบายล ์บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

รว่มลงนามในครัง้นี ้ศาสตราจารย ์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะ

สิน กล่าวว่า แมว้่าการแข่งขันซีเกมส ์และอาเซียน พารา

เกมส ์จ าเป็นตอ้งเลื่อนการแข่งขนัจากปีท่ีแลว้มาจดัในปีนี ้

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-

19 ก็ตาม แต่ทัพนักกีฬาไทยยังคงไดร้บัการสนับสนุนท่ีดี

จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัทในเครืออย่าง

ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 6 ทางคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เช่ือวา่การ

ท่ีนกักีฬาไดร้บัการสนบัสนุนในเรื่องอาหารท่ีมีคณุค่าทาง

โภชนาการหลากหลายเมนูระหว่างเก็บตัวในประเทศ 

ตลอดจนซิมโรมมิ่งส  าหรับใชส้ื่อสาร ระหว่างเดินทางไป

แข่งขันทั้ง 2 รายการ จะช่วยใหน้ักกีฬาติดต่อสื่อสารกับ

ครอบครวัและคนใกลชิ้ดได ้ถือเป็นก าลงัใจส าคญัในการ

ลงแข่งขันเพ่ือสรา้งช่ือเสียงใหก้ับประเทศไดอ้ย่างเต็มท่ี  

พล.ต.โอสถ ภาวิไล กล่าวว่า เป็นเรื่องท่ีน่ายินดีอย่างย่ิงท่ี

หน่วยงานภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความส าคญัของกีฬา ทัง้

กีฬาคนปกติ และกีฬาคนพิการ พรอ้มใหก้ารสนบัสนุนมา

อย่างต่อเน่ือง ซึ่งการเดินทางไปแข่งขันศึกอาเซียน พารา

เกมส ์ในครัง้นี ้เรามีความมุง่มั่นและความพรอ้มเตม็ท่ี โดย

มีเป้าหมายคือการทวงคืนเจา้เหรียญทองกลับมาอีกครั้ง 

รวมถึงยังมุ่งเนน้เปิดโอกาสใหน้ักกีฬาดาวรุ่งหนา้ใหม่ได้



๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

สรา้งผลงานและเก็บเก่ียวประสบการณ ์เราสญัญาว่าจะ

ท าผลงานใหอ้อกมาดีท่ีสดุเพ่ือสรา้งช่ือเสียงใหก้บัประเทศ

ไทย นายขจร เจียรวนนท ์กล่าวถึงการร่วมสนับสนุนทัพ

นกักีฬาไทยในครัง้ว่า เครือเจริญโภคภณัฑม์ีความภูมิใจท่ี

ไดร้ับเกียรติในการเป็นผูส้นับสนุนหลกัดา้นอาหาร และ

การสื่อสารแก่นกักีฬาไทยในมหกรรมกีฬามาอย่างตอ่เน่ือง

เป็นปีท่ี 6 โดยในปีนีจ้ะเป็นการแข่งขันกีฬาซีเกมส ์ครัง้ท่ี 

31 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้ง ท่ี 11 แม้ทั้งสอง

มหกรรมนี้จะจัดขึ ้นภายใต้วิกฤตโควิด -19 ท าให้ไม่

สามารถส่งเสบียงอาหารไปใหน้ักกีฬาไทยไดอ้ิ่มทอ้งถึงท่ี

ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย แต่เครือซี พียังคง

สนับสนุนกองทัพนักกีฬาไทยโดยการปรับรูปแบบใหเ้ขา้

กบัสถานการณใ์นยุค New Normal เดินหนา้เติมพลงักาย

และพลงัใจ ดว้ยนวตักรรมอาหาร พรอ้มเนน้เรื่องสขุภาพ

ของนกักีฬาเป็นส าคญั โดยการน าศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจ

ในเครือ ไดแ้ก่ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล ์สนับสนุนอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพใหแ้ก่ทัพนักกีฬาในช่วงเก็บตัวฝึกซอ้มท่ีประเทศ

ไทย ส าหรบัการสนบัสนนุของ “ซีพีเอฟ” จดัเตม็เมนอูาหาร

กลุ่มโปรตีน คุณภาพดี ท่ีมีคุณค่าโภชนาการครบถว้นให้

นักกีฬาไทยไดล้ิม้ลอง ไดแ้ก่ อกไก่นุ่มกระเทียมพริกไทย 

ไขมันต ่า, ชิคเก้นริบออลีน, เก๊ียวกุ้งจักรพรรดิ, ไสก้รอก

และโบโลน่าซีพี ท่ีใหโ้ปรตีนสงู อดุมไปดว้ยวิตามินและแร่

ธาตุหลากชนิด , ไข่ต้มซี พี  ท่ี ให้ทั้งความอร่อยและ

สารอาหารเต็มเป่ียม รวมถึงผลิตภัณฑเ์พ่ือสุขภาพอย่าง 

โบโลน่า Meat Zero ผลิตภณัฑเ์นือ้จากพืช (Plant-based 

Meat) ท าให้ไดเ้นือ้ทางเลือกท่ีสมบูรณ์แบบทั้งลักษณะ 

รสชาติ กลิ่น และเนือ้สัมผัส เป็นเมนูใหม่ท่ีมีโปรตีนและ

กากใยอาหาร ปราศจากโคเลสเตอรอล ดา้น “ซีพี ออลล”์ 

เตรียมส่งมอบอาหารพรอ้มรับประทานในเมนูยอดนิยม

และมีคณุคา่ทางโภชนาการ ไม่วา่จะเป็นมือ้หลกั เช่น ขา้ว

กระเพราหมู, สปาเก็ตตีขี้เ้มาไก่, ข้าวอบธัญพืช รวมถึง

ผลไมท่ี้ใหพ้ลงังาน และอุดมดว้ยวิตามิน เช่น กลว้ยหอม

ทอง แอปเป้ิลเขียว-แดง ฝรั่ง ใหก้บันกักีฬาและทีมงานทุก

ท่าน นอกจากเรื่องอาหารแลว้ เรื่องสุขภาพนกักีฬาก็เป็น

สิ่งท่ีเครือซีพีใหค้วามใส่ใจ โดยไดม้อบหนา้กากอนามยัซีพี 

และยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจรส าหรบัใชป้้องกนัตนเองจาก

ไวรสัโควิด-19 ตลอดระยะเวลาการแข่งขนั และท่ีพิเศษคือ

ในครั้งนี ้ “กลุ่มทรู” โดยทรูเฮลท์ ได้น านวัตกรรมเพ่ือ

สุขภาพในยุค 4.0 อย่าง แอปพลิเคชั่น MorDee (หมอดี) 

ซึ่งมีหมอกว่า 500 คน 20 สาขา ใหบ้ริการปรึกษาแพทย์

แบบออนไลนไ์ดทุ้กท่ี ทุกเวลา เปรียบเสมือนหมอประจ า

บา้นในมือถือใหก้องทัพนักกีฬาไทย โคช้ เจา้หนา้ท่ี และ

สื่อมวลชน ไดใ้ชบ้ริการปรึกษาไดต้ลอดช่วงการแข่งขัน 

และยงัคงสนับสนุนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมอบ

ซิมโรมมิ่งจากทรูมูฟ เอช เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

นักกีฬาทุกคนติดต่อสื่อสารกับครอบครัวไดต้ลอดเวลา 

“ทา้ยท่ีสุดนีต้ลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเครือซีพีไดด้  าเนิน

ธุรกิจภายใตห้ลกัการพฒันาท่ียั่งยืน และยึดมั่นในค่านิยม 

3 ประโยชน์ ท่ีมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ประเทศชาติ 

สงัคม โดยใหค้วามส าคญักับการสนับสนุนดา้นการกีฬา

มาอย่างต่อเน่ือง ดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัของภารกิจ

ท่ีนกักีฬาไทยตอ้งต่อสูเ้พ่ือสรา้งช่ือเสียงใหป้ระเทศชาติ จึง

ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียรแ์รงใจให้นักกีฬาทีม

ชาติไทยใหค้วา้ชัยชนะศึกนีไ้ปดว้ยกัน ดว้ยการร่วมเชียร์

และติดแฮชแท็ก #คนไทยหวัใจนกัสู ้ตลอดการแข่งขนัครัง้

นี ้ ด้วยเช่ือว่าทุกเป้าหมายของนักสู้…ใช้ก าลังใจ เป็น

แรงผลักดัน ศึกซีเกมสค์รัง้นีข้อใหน้ักกีฬาทีมชาติไทยสู้

สดุใจเพ่ือควา้ชยัชนะใหค้นไทยทุกคน” นายขจร กล่าวปิด

ทา้ย ส าหรับแฟนกีฬาชาวไทย สามารถติดตามข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวและอพัเดทการแข่งขนัทัง้ 2 ทวัรน์าเมนท์



๖ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

แบบติดขอบสนามได้ในทุกแพลทฟอร์มของทรูไอดี

(matichon.co.th 1 เม.ย.65) 
 

“อรวรรณ” ทุบสถิติยกน ้าหนักคนพิการแห่ง
ประเทศไทย สร้างสถติใิหม่ 92 กิโลกรัม 

 

อรววรณ บุตรโพธิ นกักีฬายกน า้หนกั พิการแขน-ขา ไขสนั

หลงั และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง ยกน า้หนกั

ได ้92 กิโลกรมั ท าลายสถิติกีฬายกน า้หนักกีฬาคนพิการ

แห่งชาติ ของ สมควร อนนท์ ท่ีท าสถิติไว้ 80 กิโลกรัม 

ขณะท่ีผลการแข่งรุน่อืน ๆ มีดงันี ้ยกน า้หนกั พิการแขน-ขา 

ไขสนัหลงั และโปลิโอ รุน่ไมเ่กิน 72 กก. บคุคลชาย เหรียญ

ทอง ไดแ้ก่ พทุธชาติ พนมเขต (บรุีรมัย)์ ท าน า้หนกัได ้122 

กิโลกรมั, ยกน า้หนกั พิการแขน-ขา ไขสนัหลงั และโปลิโอ 

รุ่นไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย เหรียญทอง ไดแ้ก่ ทองสา 

มารศรี (บุรีรัมย)์ ท าได ้180 กิโลกรัม, ยกน า้หนัก พิการ

แขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 50 กก. บุคคล

หญิง เหรียญทอง ไดแ้ก่ นอ้ย คงจนัทร ์(สโุขทยั) ท าได ้35 

กิโลกรมั กีฬา ยิงปืน P1 ปืนสัน้อดัลม บุคคลชาย 60 นัด 

10 ม. SH1 บุคคลชาย เหรียญทอง ไดแ้ก่ ปวริศ สขุสอาด 

(นคราชสีมา) ท าได ้538 คะแนน, ยิงปืน P2 ปืนสัน้อดัลม 

บุคคลหญิง 40 นัด 10 ม. SH1 บุคคลหญิง เหรียญทอง 

ไดแ้ก่ ฐิติรัตน์ ศรีรุ่งเรือง (กรุงเทพมหานคร) ท าได ้532 

คะแนน, ยิงปืน R3 ปืนยาวอดัลม ท่านอน บุคคลผสม 60 

นัด 10 ม. SH1 บุคคล (ไม่แยก ชาย -หญิง) เหรียญทอง 

ไดแ้ก่ วรรณิภา เหลืองวิไล (นนทบรุี) ท าได ้629.2 คะแนน, 

ยิงปืน R3 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. 

SH1 ทีมผสม เหรียญทอง ไดแ้ก่ อติเดช อินทนนท์, วิชัย 

โภคพันธ์ และ มาลา สีหาบัณฑิต (ศรีสะเกษ) ท าได้ 

1841.6 คะแนน กีฬาวีลแชรเ์ทนนิส ประเภทวีลแชร ์ชายคู่ 

เหรียญทอง ไดแ้ก่ ศภุรตัน ์พรมิ่งมาศ และ ธานินทร ์วิเชียร

ศรี (นนทบุรี) ชนะ บุญเชิด ใจเย็น และ สุนทร ศรีแดง 

(กรุงเทพมหานคร) 2-0 เซต (6-4, 7-5), วีลแชร์เทนนิส 

ประเภทวีลแชร ์หญิงคู่ เหรียญทอง ไดแ้ก่ วนิธา อินทนิล 

และ ศิริมาศ ไตรเผือก (นนทบุรี) ชนะ ชนันทก์านต ์เตชะ

มณีวฒัน ์และ พรทิพย ์ศิริเวช (กรุงเทพมหานคร) 2-0 เซต 

(6-1, 6-1), วีลแชรบ์าสเกตบอล พิการแขน-ขา ไขสนัหลงั 

และโปลิโอ ทีมหญิง 5 คน เหรียญทอง ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก 

เอาชนะ กรุงเทพมหานคร 37-20 คะแนน(bangkok-

today.com 1 เม.ย.65) 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 



๗ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

โอสถสภา จับมือภาคีเครือข่ายต่อยอดโมเดลศูนย์
เกษตรอินทรียค์นพกิาร 

 

โอสถสภาจับมือภาคีเครือข่ายต่อยอดโมเดลศูนยเ์กษตร

อินทรีย์คนพิการ ให้ความรู ้ สร้างอาชีพเกษตรกรรม

ผสมผสาน เพ่ือสรา้งอนาคตท่ียั่งยืนแก่คนพิการ จากความ

มุ่งมั่นในการสร้างอนาคตท่ียั่ งยืนแก่คนพิการ ภายใต้

แนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” โอสถสภาจึงให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการด้วยการมอบอาชีพท่ี

มั่นคง เพ่ือใหค้นพิการสามารถลุกขึน้สูแ้ละกา้วต่อไดอ้ีก

ครัง้ ภายใตโ้ครงการ “พลงัเพ่ือกา้วต่อไป” (Life must go 

on) “ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นพลังเพ่ือเสริมสร้างชีวิต 

โอสถสภาจงึมุง่มั่นเสริมสรา้งพลงัใหค้นพิการไดล้กุขึน้สูอ้ีก

ครัง้ ดว้ยการสนบัสนุนช่วยเหลือคนพิการในมิติตา่งๆ โดย

เน้นการช่วยเหลือดา้นการสรา้งอาชีพ สรา้งพลังให้คน

พิการสามารถยืนหยัดและก้าวต่อไปด้วยตนเองอย่าง

แทจ้ริงและยั่ งยืน ตลอดจนสรา้งเป็นโมเดลท่ีหน่วยงาน

อื่นๆ สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือขยายการช่วยเหลือไปยัง

สว่นตา่งๆ ของประเทศใหเ้ป็นวงกวา้งต่อไป” นางวรรณิภา 

ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท โอสถสภา 

จ ากัด (มหาชน) กล่าว โอสถสภาไดใ้หก้ารช่วยเหลือคน

พิการมาตัง้แต่ปี 2555 ผ่านโครงการ “โอสถสภา เพ่ือชีวิต

ท่ีดีกว่า” และต่อมาไดร้ิเริ่มโครงการ “ส่งเสริมอาชีพคน

พิการตามมาตรา 35” ท่ีมุ่งเนน้ใหค้นพิการมีความพรอ้ม

และพัฒนาจนสามารถช่วยเหลือและเลีย้งดูตัวเองได ้มี

อาชีพและรายได้ท่ีมั่ นคง สอดคล้องกับนโยบายของ

ภาครัฐในการช่วยเหลือคนพิการตามพระราชบัญญัติ

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ปัจจุบนั ไดส้รา้ง

อาชีพใหแ้ก่คนพิการในหลายจงัหวดั อาทิ จงัหวดัขอนแก่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี  จังหวัด

สมุทรปราการ และจังหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่

ไม่ไดม้ีความพิการมาแต่ก าเนิด แต่ประสบอุบัติเหตุหรือ

เจ็บป่วยจนพิการและไม่สามารถท างานหาเลีย้งครอบครวั

ไดเ้หมือนเดิม ตอ่มา โอสถสภาไดร้ิเริ่มโครงการ “พลงัเพ่ือ

กา้วตอ่ไป” ขึน้ โดยรว่มมือกบัภาคีเครือข่าย อาทิ ภาคสว่น

ท้องถ่ิน หน่วยงานสาธารณสุขท้องถ่ิน เครือข่ายนัก

กายภาพ เสริมสรา้งพลงัใหแ้ก่คนพิการใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 

การ เสริ มสร้างพลังกาย  โดยร่วมกับ เครื อข่ ายนัก

กายภาพบ าบัดในพืน้ท่ีเขา้ฟ้ืนฟูและพัฒนาศกัยภาพของ

คนพิการ  2) การ เส ริ มส ร้า งพลัง ใจ  โดยการปรับ

สภาพแวดลอ้มในบา้นให้มีความเหมาะสมกับคนพิการ 

ช่วยใหพ้วกเขาสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองไดม้าก

ท่ีสดุ เพ่ือใหค้นพิการมีสภาพจิตใจท่ีดีขึน้ มีความมั่นใจใน

ตนเองมากขึน้จนสามารถเขา้สังคมไดด้ีขึน้ และ 3) การ

สร้างพลัง ชี วิต ด้วยการค้นหาและส่ง เสริมอาชีพ ท่ี

เหมาะสม ใหค้วามรู ้พรอ้มจดัสรรอปุกรณแ์ละเครื่องมือใน

การประกอบอาชีพ ซึ่งช่วยให้คนพิการมีรายไดท่ี้มั่นคง 

โดยมีรายได้เพ่ิมขึน้ราว 4,000-6,000 บาทต่อเดือน มี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีความสุขมากขึน้ และมีก าลงัใจท่ีจะ

ใช้ชีวิตต่อไป การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรอินทรีย์คน

พิการนัน้นบัเป็นหนึ่งในการสรา้งพลงัชีวิตใหแ้ก่คนพิการ มี

การจดัตัง้ศนูยต์น้แบบเกษตรอินทรียค์นพิการแห่งแรกขึน้

ในอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเปิดโอกาสให้



๘ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เกษตรกรผูพิ้การในพืน้ท่ี ท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน ไดร้่วมกันท า

การเกษตรอินทรีย ์คนพิการในโครงการไดร้่วมกันเปลี่ยน

พื้นท่ีรกร้างเป็นแปลงเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์ ให้

ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ ปลอดสารพิษ มีหน่วยงานและผูส้นใจ

แวะเวียนมาเรียนรู ้เป็นจ านวนมาก และได้กลายเป็น

ตน้แบบในการพัฒนาต่อยอดสู่ศูนยเ์รียนรูเ้กษตรอินทรีย์

คนพิการ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งไดร้ับ

เกียรติจาก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนาย

พลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็น

ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ ฯ  เ มื่ อ เ ร็ ว ๆ  นี ้   

นางสาวสราญภัทร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า “ศนูยเ์รียนรูเ้กษตร

อินทรีย์คนพิการ โรงพยาบาลแก่งคอย เป็นอีกหนึ่ ง

ตัวอย่าง ในการบู รณาการการท างานของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคม ท่ีสมบูรณ์ โดยน าจุดแข็ง

และความถนัดของเอกชนมาบูรณาการ เป็นความ

ช่วยเหลือคนพิการในหลายมิติ นอกเหนือจากการสง่เสริม

อาชีพแลว้ ยงัมีส่วนช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ สงัคม ของ

คนพิการไดอ้ย่างน่าสนใจ ถือเป็นความรว่มมือท่ีเอกชนได้

ร่วมกับภาครฐัและพัฒนาขึน้มาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ” 

ศูนยเ์รียนรูเ้กษตรอินทรียค์นพิการ โรงพยาบาลแก่งคอย 

เกิดจากความร่วมมือระหว่างโอสถสภาและโรงพยาบาล

แก่งคอย ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีดา้นหลังโรงพยาบาลแก่งคอย มี

ทีมโอบอุม้ กลุ่มท างานช่วยเหลือคนพิการของโรงพยาบาล

ซึ่ ง มีนายแพทย์ประสิท ธ์ิชัย  มั่ ง จิตร  ผู้อ  านวยการ

โรงพยาบาลแก่งคอย เป็นประธานท่ีปรกึษาโครงการ คอย

ใหค้  าแนะน าและเป็นแรงสนบัสนุนท่ีส  าคญั “ท่ีผ่านมา เรา

เห็นพฒันาการของคนพิการหลายคนที่เปลี่ยนจากคนป่วย 

มาเป็นแรงงานคุณภาพ สามารถท าอาชีพร่วมกัน สรา้ง

ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ มีตลาดรองรบั จึงอยากใหศ้นูยฯ์ แห่ง

นี ้เป็นจุดเรียนรู ้เป็นโมเดลการบูรณาการ เพ่ือใหเ้กิดการ

ตอ่ยอดในการศกึษาและขยายรูปแบบการสนบัสนุนอาชีพ

เพ่ือพฒันาคนพิการนี ้ไปยงัผูด้อ้ยโอกาสอื่นๆ” นายแพทย์

ประสิทธ์ิชัย มั่งจิตร ผู้อ  านวยการโรงพยาบาลแก่งคอย 

กล่าว แรกเริ่มนัน้ศนูยฯ์ แห่งนี ้เป็นพืน้ท่ีใหค้นพิการไดม้า

รวมตัวกันเพาะปลูกพืชตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 

จากนั้นไดเ้ริ่มท างานเกษตรอื่นๆ เพ่ิมเติม โดยใชค้วามรู ้

จากการสง่เสริมอาชีพต่างๆ ท่ีไดท้  ามาตลอด 5 ปี ปัจจุบนั 

ศนูยฯ์ มีการท าการเกษตรผสมผสานหลากหลายรูปแบบ 

และครอบคลุมทั้งขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบอุปกรณ์ การ

ปลูก การเลีย้งดู ไปจนถึงการแปรรูป โดยภายในพื้นท่ี

ขนาด 5 ไร่แห่งนี ้ประกอบดว้ยแปลงผัก โรงเรือนปลกูผัก 

โรงเพาะเห็ด บ่อเลีย้งปลา โรงเรือนเลีย้งเป็ดไก่ โรงผลิตปุ๋ ย

ธรรมชาติ โรงแปรรูปอาหาร และตลาดกินดีอยู่ดีท่ีจ  าหน่าย

ผลผลิตของศนูยฯ์ ซึง่ผูท่ี้มาอดุหนนุสามารถมั่นใจไดว้่าจะ

ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์สด ปลอดสารพิษ และยงัไดปั้นโอกาสใหแ้ก่

คนพิการอีกดว้ย นางบวัเลียน พางาม หัวหนา้ศนูยเ์รียนรู ้

เกษตรอินทรียค์นพิการ โรงพยาบาลแก่งคอย เล่าถึงการ

ท างานในศูนยฯ์ ว่า “ความไม่สมบูรณอ์นัเน่ืองจากความ

พิการทางรา่งกาย ท าใหต้อ้งอาศยัการช่วยเหลือซึง่กนัและ

กนัมาเติมเต็ม ทัง้การช่วยเหลือในกลุ่มสมาชิกเอง ท่ีตอ้ง

แบ่งงาน ช่วยเหลือ เรียนรูผิ้ดถกูรว่มกนั และการช่วยเหลือ

สนบัสนนุจากคณุหมอและโอสถสภา เพ่ือใหง้านกลุม่ท่ีเรา

ช่วยกนัมนัสมบูรณแ์ละไปได ้ตอนนี ้ร่างกายจิตใจแข็งแรง 

มีการดแูลจากคณุหมอท่ีโรงพยาบาล อาจเหน่ือยบา้ง แตก่็

ภูมิใจท่ีคนพิการอย่างเราสามารถดแูลและช่วยใหส้มาชิก

คนอื่นๆ มีงานท า มีรายได ้ดูแลตัวเองและครอบครัวไป

ดว้ยกัน” นอกจากนี ้โอสถสภายังภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นแรง

ขับเคลื่อนท่ีส  าคัญให้กับแบรนด์สินคา้ของคนพิการใน



๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

โครงการพลงัเพ่ือกา้วต่อไป ไดแ้ก่ สินคา้เกษตรปลอดภัย

แบรนด ์‘กินดี’ งานจกัสานแบรนด ์‘แฮนดี’้ และเฟอรนิ์เจอร์

งานไมแ้บรนด ์‘อยู่ดี’ พรอ้มเปิดโอกาสให้สามารถช่วย

สนับสนุนสินค้าคุณภาพเหล่านี ้ได้ผ่านเพจ กินดี อยู่ดี 

แฮนดี ้เพ่ือร่วมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีดี ปันโอกาสและปัน

ความสุข เป็นพลังใหค้นพิการอีกมากมายไดลุ้กขึน้สูอ้ี ก

ครัง้และกา้วตอ่ไปดว้ยกนั(mgronline.com 1 เม.ย.65) 
 

กทม.เจ้าทอง3สมัยซ้อนอ าลากีฬาคนพกิาร 
"นครล าดวนเกมส"์ 

 

ทัพพาราศรีสะเกษสรา้งประวัติศาสตร ์ควา้เหรียญทอง

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 37 "นครล าดวนเกมส"์มาก

ท่ีสุดนับตัง้แต่ส่งเขา้ร่วมมาท่ีจ านวน 28 ทอง 11 เงิน 14 

ทองแดง ไดอ้ันดับ 3 ของมหกรรม จากท่ีก่อนหนา้นีเ้คย

คว้าได้มากท่ีสุดเพียง 7-8 เหรียญทองเท่านั้น ส่วนเจ้า

เหรียญทองตกเป็นของกรุงเทพมหานคร ท่ีกวาดไปทัง้หมด 

75 ทอง 49 เงิน 54 ทองแดง ถือเป็นการควา้เจ้าเหรียญ

ทองกีฬาคนพิการแห่งชาติสมัยท่ี 3 ติดต่อกันของทัพ

นกักีฬาจากเมืองหลวง ดา้นพิธีปิดการแข่งขันสุดย่ิงใหญ่ 

ศรีสะเกษสง่ไมต้อ่ใหเ้จา้ภาพครัง้ตอ่ไป กาญจนบรุี ในกีฬา

คนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 38 "กาญจนิกาเกมส์" จัดขึน้

ระหว่าง วัน ท่ี 2-6 ก.ย.66  การแข่งขันกีฬาคนพิการ

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 37 "นครล าดวนเกมส"์ ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

ระหว่างวันท่ี 30 มี.ค. - 3 เม.ย.65 มี 18 ชนิดกีฬาและ 2 

กีฬาสาธิต โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,500 คน 

ภายใตม้าตรการดูแลนักกีฬา และผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อวันท่ี 3 เม.ย.ท่ี

ผ่านมาเป็นการชิงชยัวนัสดุทา้ย 55 เหรียญทอง ผลเหรียญ

ทองของกีฬาอื่นๆ ท่ีน่าสนใจมีดังนี ้เทเบิลเทนนิส ชิง 7 

ทอง ท่ีโรงยิมส ์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะ

เกษ ประเภทชายเดี่ยว พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และ

โปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใชไ้มค้  า้ คลาส ทีที7 ทอง เฉลิมพงษ์ 

พนัภู่ (สมทุรสงคราม), ประเภทชายเด่ียว พิการแขน-ขา ไข

สนัหลงั และโปลิโอ ยืน แข่งขนัไมใ่ชไ้มค้  า้ คลาส ทีที8 ทอง 

คมกฤษณ ์จริตสจั (สระบรุี), ประเภทชายเดี่ยว พิการแขน-

ขา ไขสนัหลงั และโปลิโอ วีลแชร ์คลาส ทีที5 ทอง ประจวบ 

เศรษฐีการนา (นนทบุรี), ประเภทชายเด่ียว พิการแขน-ขา 

ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร ์คลาส ทีที4 ทอง ไพซอล 

ปาเต๊ะ (ชลบุรี), ประเภทชายเดี่ยว พิการแขน-ขา ไขสัน

หลงั และโปลิโอ ยืน แข่งขนัไม่ใชไ้มค้  า้ คลาส ทีที10 ทอง 

บรรพต ศิลปคง (สมทุรสงคราม), ประเภทชายเด่ียว พิการ

แขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค  า้ 

คลาส ทีที9 ทอง สกิุจ สามี (สตลู) เซปักตะกรอ้ ชิง 5 ทอง 

ท่ีอาคารไพรบึง ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 

ประเภททีมเดี่ยวชาย พิการขา ทอง กรุงเทพมหานคร, ทีม

เดี่ยวชาย พิการแขน ทอง กรุงเทพมหานคร, ทีมเดี่ยวชาย 

พิการทางหู ปัตตานี, กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา 

(แขน 1 คน ขา 2 คน) ทอง ชลบุรี, กลุ่มทั่วไปรวมความ

พิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน) ทอง ชลบรุี, ฟุตบอล

ชาย พิการทางหู ท่ีสนามศรีนครล าดวน ม.การกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ทอง กรุงเทพมหานคร  ใน

ส่วนของ "เฮียโตง้" สิริพงศ ์องัคสกุลเกียรติ นายกสมาคม

กีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผยถึงภาพรวมของ



๑๐ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

มหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 "นครล าดวน

เกมส์" ครั้งนี ้ว่า ในนครล าดวนเกมส์ครั้งนี ้เราได้ถอด

บทเรียนมาจาสกกีฬาแห่งชาติ "ศรีสะเกษเกมส"์ ท าใหใ้น

เรื่องของการบริหารจัดการของเราจึงท าไดค้่อนขา้งดี ซึ่ง

อาจจะมีปัญหาอปุสรรคด์า้นสภาพอากาศบา้งท่ีเรียกไดว้่า

การแข่งขันตลอด 5 วันนั้นผูเ้ขา้ร่วมจะเจอครบเลยทั้ง 3 

ฤดูรอ้น-ฝน-หนาว แต่สดุทา้ยตอ้งบอกว่าภาพรวมเป็นไป

ดว้ยความเรียบรอ้ยและไดร้บัเสียงตอบรกัจากทกุภาคสว่น

เป็นอย่างดี นอกจากนี ้เฮียโตง้ ยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนใน

เรื่องของผลงานส่วนตวัของทพันกักีฬาคนพิการตวัแทนจ.

ศรีสะเกษนั้นตอ้งบอกว่าไดส้รา้งประวัติศาสตรด์ว้ยการ

คว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด 28 ทอง 11 เงิน และ 14 

ทองแดง ถือเป็นการควา้เหรียญทองไดม้ากท่ีสดุนับตัง้แต่

ส่งเขา้แข่งขันในมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติมา จากท่ี

ก่อนหนา้นีไ้ดม้ากท่ีสุดเพียง 7-8 เหรียญทองเท่านัน้ ควา้

ต าแหน่งอนัดบั 3 บนสรุปตารางเหรียญรางวลั เรียกไดว้่า

นกักีฬาคนพิการของศรีสะเกษท าผลงานไดไ้ม่แพน้กักีฬา

คนปกติของศรีสะเกษในกีฬาแห่งชาติเลย ดา้นเรื่องของ

งบประมาณท่ีทางจงัหวดัใชไ้ปในการดแูลปรบัปรุงสถานท่ี 

จัดพิธีเปิด-ปิด และใชไ้ปในการจัดแข่งขันในทุกๆ สนาม

รวมสองรายการกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ

นัน้อยู่ท่ีประมาณ 100 ลา้นเศษๆ  "ส่วนหลงัจากนีท้างศรี

สะเกษยงัมีโปรแกรมเป็นเจา้ภาพจดักีฬาอีกหลายรายการ

ทัง้ SAT ฟตุบอล อินวิเตชั่น น าทีมชาติไทยชุดใหญ่เตะอุ่น

เครื่องกับทีมชาติต่างๆ ในโซนเอเชีย , กีฬาเรือพายชิง

แชมป์ประเทศไทย, ว่ิงเทรล ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของยูทีเอ็มบีท่ี

จะมาว่ิงท่ีศรีสะเกษ, การแข่งขันโยธวาทิตโลก รวมทั้ง

เตรียมเสนอตัวเป็นเจา้ภาพร่วมกับอุบลราชธานี , ยโสธร 

และ อ านาจเจริญ จัดแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ แต่

รายการใหญ่สุดทา้ยนีน้่าจะอีกนานหน่อย น่าจะเกิน 4 ปี

ขึน้ไป" นายกสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัศรีสะเกษ เผย  สรุป

ตารางเหรียญกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้ง ท่ี  37 "นคร

ล าดวนเกมส"์ หลงัเสรจ็สิน้การแข่งขนั เจา้เหรียญทองเป็น

ของ กรุงเทพมหานคร ท่ีกวาดไปทัง้หมด 75 ทอง 49 เงิน 

54 ทองแดง ถือเป็นการควา้เจา้เหรียญทองกีฬาคนพิการ

แห่งชาติสมยัท่ี 3 ติดต่อกนัของทัพนกักีฬาจากเมืองหลวง 

ส่วนอันดับ 2 เป็น นนทบุรี ท่ีคว้าไป 28 ทอง 25 เงิน 9 

ทองแดง ดา้นเจา้ภาพศรีสะเกษจบท่ีอนัดบั 3 เทียบเท่ากบั

นักกีฬาคนปกติของศรีสะเกษในกีฬาแห่งชาติล่าสุด โดย

ควา้ไป 28 ทอง 11 เงิน 14 ทองแดง, อันดับ 4 ชลบุรี 17 

ทอง 11 เงิน 9 ทองแดง, อันดับ 5 ขอนแก่น 13 ทอง 10 

เงิน 9 ทองแดง, อนัดบั 6 ชมุพร  9 ทอง 11 เงิน 5 ทองแดง

, อนัดบั 7 สรุาษฎรธ์านี 9 ทอง 7 เงิน 13 ทองแดง, อนัดบั 

8 ปราจีนบรุี 9 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง, อนัดบั 9 เชียงใหม ่8 

ทอง 18 เงิน 17 ทองแดง และ อนัดบั 10 นครศรีธรรมราช 

8 ทอง 10 เงิน 3 ทองแดง (เฉพาะ 10 อนัดบัแรก) ขณะท่ี

พิธีปิดการแข่งขันไดม้ีขึน้อย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 

18.00 น. ของวนัเดียวกัน ณ สนามกีฬาจังหวดัศรีสะเกษ 

โดยมี  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยในพิธีการส่ง

มอบธงการแข่งขันต่อให้กับเจ้าภาพจังหวัดกาญจนบุรี 

เจา้ภาพกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 38 "กาญจนิกาเกมส"์ 

ซึง่จะจดัขึน้ระหวา่ง วนัท่ี 2-6 ก.ย. พ.ศ.2566 ซึง่มี ดร.กอ้ง

ศักด ยอดมณี ผูว้่าการกกท. รับมอบธงจาก นายวัฒนา 

พุฒิชาติ ผู ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนส่งมอบต่อ

ให้กับ นายช านาญ ช่ืนตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กาญจนบุรี เจา้ภาพครัง้ต่อไป ถดัจากนัน้เป็นการแสดง 2 

ชุด ประกอบดว้ย ชุดท่ี  1 "ส่งมอบรัก ประจักษ์จิต มิตร

ไมตรี" เป็นพิธีการดบัไพการแข่งขนัในกระถางคบเพลิง ต่อ

ดว้ยชดุท่ี 2 "อะไรๆ ก็ดี ท่ีศรีสะเกษ"  



๑๑ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

“MONO NEXT” บริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส ์ 
เพือ่ผู้พกิารทางการเคล่ือนไหวสากล 

คณุปิติฤดี ศิริสมัพนัธ ์

ผู ้อ  านวยการอาวุโส

ฝ่ายก ากับดูแลและ

สื่อสารองค์กร และ 

คุณ กิ ต ติ ศั ก ดิ์  พุ ก

เจริญ ผู้ช่วยผู้อ  านวยการแผนกกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สื่อสารภายในองคก์ร บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

เป็นตัวแทนผูบ้ริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ร่วมส่ง

มอบคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพ และ

อุปกรณ์ส  านักงานเบ็ดเตล็ดรวมกว่า 350 ชิ ้น ให้แก่  

“สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล” โดยไดร้ับ

เกียรติจาก พันตรีศิริชัย ทรพัยศ์ิริ นายกสมาคมคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวสากล เป็นผูแ้ทนรับมอบ เพ่ือน าไปรี

ไซเคิลและจ าหน่าย แปลงเป็นเงินทุนจดัหาอปุกรณ ์รถวีล

แชรร์ถสามลอ้โยกใหผู้พิ้การทางดา้นร่างกาย อีกทั้งเป็น

การช่วยเหลือเครื่ องอุปโภคบริ โภคให้แก่ผู ้พิการทุก

ประเภท เพ่ือเป็นการด าเนินงานตามแนวทาง ESG 

(Environment, Social, Governance) โดยการลดขยะใน

หลมุฝังกลบ น าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน ์ณ สเตเดียม 29 

โมโน ทเวนตีไ้นน ์สตูดิโอ จังหวดันนทบุรี เมื่อวนัก่อน  ***

ท่านท่ีสนใจบริจาคคอมพิวเตอรแ์ละเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า 

สามารถติดต่อบริจาคได้ท่ี สมาคมคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวสากล เลขท่ี 802/410 หมูท่ี่ 12 ต.คคูต อ.ล  าลกู

กา จ.ปทมุธานี 12130 

 

 
 

Ableism พฤตกิรรมเหยยีดและกีดกันผู้พกิาร  
ปิดโอกาสเข้าถงึด้วยอคติส่วนตัว 

 

Ableism เป็นพฤติกรรมการเหยียดและกีดกนัผูพิ้การ ดว้ย

การแสดงออกเป็นค าพูด คอมเมนต ์ท่ีดูแคลน ดอ้ยค่า 

ความสามารถ รวมไปถึงการแบ่งแยกทางการศึกษาและ

การเติบโตทางหนา้ท่ีการงาน ในปัจจุบนับทสนาเรื่องของ 

cyber bully บนโลกออนไลน ์หรือ การเหยียดเชือ้ชาติ เพศ 

มีกันมากขึน้ในสังคม แต่ก็ยังมีบางคอมเมนตบ์นโลกโซ

เชียล ท่ีลอ้เลียนรูปลักษณ์และใชค้  าเหยียดพาดพิงถึงผู้

พิการ แมจ้ะไม่ไดก้ล่าวกับตัวผู้พิการโดยตรง แต่ค  าพูด

เหล่านีก้็ควรระมดัระวงัดว้ยเช่นกนั จากกรณีตวัอย่างของ

การใชค้  าคอนเมนตแ์สดงความคิดเห็นถึง ผู้สมัคร ผู้ว่า

ก ท ม . ท่ า น หนึ่ ง ท่ี ก า ลั ง เ ท ร น ด์ท วิ ต เ ต อ ร์  ท่ี เ ข้ า

ข่าย Ableism พฤติกรรมเหยียดผูพิ้การ Ableism (เอเบิลลิ

สซึ่ม) คือการเลือกปฏิบัติและอคติทางสงัคมต่อคนพิการ

ห รื อ กี ด กั น ใ น ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ห น้ า ท่ี ก า ร ง า น   

ซึ่งเป็นการกระท าต่อผู้พิการในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ซึ่ง

เกิดขึน้ในสังคมไทยและต่างประเทศ  โดยรูปแบบการ

เหยียดจะเป็นการใชค้  าพูด คอมเมนตบ์นออนไลน ์รวมถึง

การไมอ่อกแบบการใชชี้วิตเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู ้

พิการ เช่น การออกแบบอาคารสถานท่ีท่ีไม่รองรบัผูค้นท่ี

แตกตา่งหลากหลาย หรือ รา้ยแรงถงึการใชค้วามรุนแรงทัง้

ร่างกายและจิตใจ ดว้ยจากสาเหตุท่ีคนปกติทั่วไปมองว่า 

ความพิการ หรือ คนพิการ มีความสามารถดอ้ยกว่าตวัเอง



๑๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

หรือคนปกติ จงึใชค้  าพดูในเชิง Ableist Language คือการ

เอาลกัษณะความพิการทางร่างกาย หรืออาการป่วยทาง

จิต มาใชใ้นแง่ลบหรือเป็นค าต่อว่า ลอ้เลียน บุคคลทั่วไป 

เช่น ค าว่า "ไบโพลาร"์ "เป็นบา้" "เออ๋" "ปัญญาออ่น" ซึง่เป็น

ค าท่ีอ่อนไหวส าหรบัผูม้ีอาการจิตเวช ท่ีประสบสภาวะนัน้

อยู่ กลายเป็นค าท่ีใช้กันติดปากและเคยชิน ซึ่งสามารถ

สรา้งผลกระทบต่อจิตใจของพวกเขาในระยะยาว แมเ้ป็น

เพียงค าพูดก็สามารถสรา้งอคติและความเขา้ใจผิดใหแ้ก่

คนในสงัคมวงกวา้งได ้ท าใหค้นส่วนใหญ่มองว่าคนพิการ

เป็นคนท่ีมีความสามารถดอ้ยกว่า จึงกีดกันการท างาน

และการเข้าสังคมของพวกเขา  ซึ่ง Ableism พฤติกรรม

เหยียดผูพิ้การ กีดกนั แบ่งแยก นัน้มีไดห้ลากหลายรูปแบบ 

เช่น กฎหมายว่าดว้ยสิทธิของผูทุ้พพลภาพ การแบ่งแยก

นักเรียนท่ีมีความพิการออกจากนักเรียนปกติ  วิธีการ

ควบคุมนักเรียนผู้พิการ การออกแบบอาคารให้ผู ้พิการ

สามารถเข้าใช้งาน เช่น ไม่มีอักษรเบรลล์บนป้ายหรือ

ปุ่ มกดลิฟต ์เอาความพิการมาใชเ้ป็นมุกตลกหรือลอ้เลียน 

การปฏิเสธการใหค้วามสะดวกในดา้นท่ีพัก การคดัเลือก

นักแสดงท่ีไม่พิการให้เล่นเป็นตัวละครท่ีพิการในละคร 

ภาพยนตร ์รายการทีวี หรือโฆษณา การสรา้งภาพยนตรท่ี์

ไม่มีเสียงบรรยายหรือค าบรรยาย  การคุยกับคนพิการ

เหมือนเด็ก การถามค าถามเก่ียวกับประวตัิการรกัษาหรือ

ชีวิตส่วนตวัของผูทุ้พพลภาพ หรือเหตกุารณร์า้ยแรงอย่าง

การอนุญาตให้สังหารหมู่ผู ้พิการกว่าแสนคนในยุคนาซี

เ รื อ ง อ า น า จ  เ ร า ท่ี มี ค ว า ม ป ก ติ จ ะ

หลีกเลี่ยง Ableism พฤติกรรมเหยียดผูพิ้การ หรือกีดกนันี ้

ไดอ้ย่างไรบ้าง อย่ากล่าวหาใครว่าเขาแกลง้พิการหรือ

อาการทางจิตเวช ถา้ไม่มีหลกัฐาน ไม่ควรสมัผัสผูทุ้พพล

ภาพหรืออุปกรณ์เคลื่อนท่ีโดยไม่ไดร้ับความยินยอม ไม่

ควรถามค าถามส่วนตัวท่ีสรา้งความอึดอัดใจ  ไม่ควรพูด

แทนคนพิการถา้พวกเขาไม่ไดร้อ้งขอ  ซึ่งจากภาพยนตร์

สารคดีสั้น เรื่ อง  Audible ท่ีฉายทาง Netfilx บอกเล่า

เรื่องราวของทีมกีฬาอเมริกันฟุตบอล โรงเรียนโสตศึกษา

ของแมริแลนด์ ท่ี เ ป็นแชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ไดต้ิดต่อกันหลายสมัย พวกเขาสามารถต่อสูจ้น

เอาชนะบนสนามแข่งขันเดียวกันกับคนหูปกติได้อย่าง

ทดัเทียมไม่แพก้นั ซึง่ตอ้งใชค้วามพยายามมากกวา่ในการ

ชดเชยความสามารถในการไดยิ้น แต่ก็มีประสาทสัมผัส

ส่วนอื่นเติมเต็มแทน ทักษะความสามารถจึงเป็นเรื่องของ

การพฒันาและโอกาสท่ีมอบใหก้นัอย่างเท่าเทียมมากกว่า

ตัดสินจากลักษณะภายนอกของตัวบุคคล ลดอคติและ

เคารพซึ่งกันและกันเพ่ือให้สังคมน่าอยู่ส  าหรับทุกคน

(springnews.co.th 4 เม.ย.65) 
 

ฟุตซอลพกิารหู กทม. 
สุดดุคว้แชมป์ 13 สมัยคนพกิารชาต ิ

 

ทัพฟุตซอลจากเมืองหลวงตอ้นเอาชนะ ปราจีนบุรี ไปได้

อย่างท่วมทน้ 8-1 ควา้เหรียญทองกีฬาคนพิการแห่งชาติ

ไปไดเ้ป็นสมัยท่ี 13 ฟุตซอล พิการทางหู กีฬาคนพิการ

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 37 "นครล าดวนเกมส"์ ชิง 1 ทอง ท่ีอาคาร

สิริวณัณวรีกีฬาเวศน ์ม.ราชภฏัศรีสะเกษ ประเภททีมชาย 

คูชิ่งเป็นการปะทะกนัระหว่าง กรุงเทพมหานคร แชมป์ 12 

สมยั จากทั้งหมด 15 ครัง้ท่ีเริ่มบรรจุกีฬาชนิดนีใ้นศึกคน

พิการแห่งชาติ ท่ีขนผูเ้ล่นทีมชาติและอดีตทีมชาติชุดรอง

https://www.imdb.com/title/tt12771540/


๑๓ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

แชมป์โลกปี 2012 ท่ีประเทศบลัแกเรียมาเตม็ทีม ลงสนาม

พบ ปราจีนบุรี  ทีมม้ามืดฟอร์มแรงท่ีโค่นทีมใหญ่มา

มากมาย โดยรูปเกมก็เป็นทางฝ่ังเตง็หนึ่งกทม.ครองเกมไว้

ไดท้ัง้หมด นกัเตะใชค้วามสามารถเฉพาะตวัอนัเหลือรา้ย

ค่อยๆ บุกเจาะเขา้ไปยิงประตคูู่แข่งไดอ้ย่างต่อเน่ือง ก่อน

สดุทา้ยทพัฟุตซอลจากเมืองหลวงตอ้นเอาชนะ ปราจีนบุรี 

ไปได้อย่างท่วมท้น 8-1 คว้าเหรียญทองกีฬาคนพิการ

แห่งชาติไปไดเ้ป็นสมยัท่ี 13 จากการบรรจุแข่งขันทัง้หมด 

15 ครัง้ ฝ่ัง ปราจีนฯ ไดเ้หรียญเงิน ส่วนเหรียญทองแดง

เป็นของ เชียงใหม่ กับ สโุขทัย ดา้นประเภททีมหญิง คู่ชิง

เป็นการพบกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ ปราจีนบุรี 

เช่นกัน แต่ครัง้นีเ้ป็นทางดา้นสาวปราจีนฯ ท่ีสามารถแก้

แคน้ใหก้ับทีมชายได ้เฉือนเอาชนะ สาวกทม. 1-0 ควา้

เหรียญทองไปครอง หลังเกมการแข่งขัน "โค้ชแอน" 

ชนินันท ์แย้มขวัญยืน ผู้ฝึกสอนของทีมฟุตซอลกรุงเทพ

มหานคร เผยวา่ น่ีคือแชมป์ 2 สมยัติดตอ่กนั แตเ่ป็นแชมป์

สมยัท่ี 13 ตัง้แตปี่ 2547 ท่ีเขา้รว่มแข่งขนัครัง้แรก ซึง่ตลอด 

15 ครัง้ท่ีจดัมีหนึ่งครัง้ท่ีไดเ้หรียญเงิน และอีกหนึ่งครัง้ในปี 

2560 ท่ีไม่ไดส้่งเขา้ร่วมเพราะนักกีฬาติดภารกิจทีมชาติ 

โดยนกักีฬาชดุนีส้ว่นใหญ่คืออดีตทีมชาติชุดรองแชมป์โลก

ปี 2012 ท่ีประเทศบลัแกเรียซึง่สว่นใหญ่ก็อาย ุ35 ขึน้เกือบ

ทัง้หมด และก็มีนกักีฬาฟุตซอลคนหูหนวกทีมชาติไทยชุด

ปัจจุบันอยู่อีก 3 คน และด้วยเหตุนี ้จุดแข็งท่ีท าให้เป็น

แชมป์มาตลอดก็เพราะนักเตะเล่นดว้ยกันมานานเกิน 10 

กว่าปี และมีคนท่ีไปเล่นกับลีกฟุตซอลคนปกติดว้ยอย่าง 

อโณทยั สาธิยมาส ทีมค่อนขา้งมีประสบการณม์ากแมจ้ะ

รวมตัวกันก่อนมหกรรมจะเริ่มแค่ 20 กว่าวันเพราะดว้ย

สถานการณไ์วรสัระบาด สว่นหลงัจากนีผู้เ้ลน่เกือบทัง้ทีมก็

เตรียมไปช่วยทีมชาติสู ้ศึกฟุตซอล อายุ 40 ปีขึน้ไปชิง

แชมป์โลก ท่ีประเทศโปแลนด ์โดยตั้งเป้าไวท่ี้เข้าถึงชิง

ชนะเลิศเป็นอย่างนอ้ย(siamsport.co.th 5 เม.ย.65) 
 

มูลนิธิทีอ่ยู่อาศัยประเทศไทยจับมือเอกชน  
สร้างบ้านช่วย 20 ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง 

 

มูลนิธิท่ีอยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity 

Thailand) ผนึก SC Johnson เนรมิตสรา้งบา้นครอบครวั

ท่ีเปราะบาง ณ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีต่อเน่ือง 

มุ่งเนน้ความช่วยเหลือกลุ่มแม่เลีย้งเดี่ยว- ผูสู้งอายุอาศยั

ตามล าพัง และคนพิการ เพ่ือยกระดับชีวิตท่ีดีขึน้ เน้น

ส่งเสริมความเท่าเทียมและปลอดภัย ช่วย 20 ครอบครัว 

มูลนิธิท่ีอยู่อาศัย (Habitat for Humanity) จับมือ บริษัท 

SC Johnson เริ่มโครงการความร่วมมือตัง้แต่ ตน้ปี พ.ศ. 

2564 เพ่ือส่งเสริมใหค้รอบครวัท่ีเปราะบางสามารถเขา้ถึง

ท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสม มีน า้ดื่มท่ีสะอาด และมีสขุอนามยัท่ี

ดี กลุม่เป้าหมายจะเป็นครอบครวัท่ีมีรายไดน้อ้ยหลายรอ้ย

ครอบครวัในประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์ไทย 

เวียดนาม และฮ่องกง เป็นตน้  นายกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์

เกียรติ ผู ้อ  านวยการ มูลนิธิ ท่ีอยู่อาศัย ประเทศไทย 

(Habitat for Humanity Thailand) เปิดเผยว่า "บริบทของ

มูลนิ ธิด าเนินการช่วยสังคมในเรื่องท่ีอยู่อาศัยอย่าง

ตอ่เน่ือง ครัง้นีเ้ลง็เห็นพืน้ท่ีจงัหวดัสพุรรณบรุีมีระดบัความ

https://money.sanook.com/economic/goldrate/
https://travel.sanook.com/thailand/suphanburi/


๑๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ยากจนท่ีสูงกว่าพืน้ท่ีอื่นๆ ในภาคกลางของประเทศไทย 

ประมาณ 17% ของประชากรในจงัหวดันีอ้าศยัอยู่ภายใต้

เส้นของความยากจน  ต้องอาศัยร าย ได้จากการ

เกษตรกรรมหรือค่าแรงรายวันตามฤดูกาล" มูลนิธิท่ีอยู่

อาศยั ประเทศไทย เช่ือว่าครอบครวัท่ีมีบา้นท่ีอยู่อาศยัท่ี

เหมาะสม เป็นของตัวเอง เป็นพืน้ฐานส าคัญของความ

มั่ นคง เ ริ่ มแรกในการสร้า ง โอกาสอื่ นๆ ในอนาคต 

ผูอ้  านวยการ มลูนิธิท่ีอยู่อาศยั ประเทศไทย กล่าวต่อไปว่า 

"ส  าหรบัการก่อสรา้งบา้นเรือนแถวจ านวนสองหลงั แต่ละ

เรือนแถวมี 10 หอ้ง ตัง้อยู่ท่ี ต.ขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง จงัหวดั

สพุรรณบุรี โครงการนีไ้ดเ้ริ่มตน้ขึน้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2564 โครงการมุ่งเนน้ไปยงัท่ีครวัเรือนท่ีเป็นแม่เลีย้งเดี่ยว 

ครอบครัวท่ีมีเด็กเล็ก ผูสู้งอายุอาศัยตามล าพัง และคน

พิการ ครอบครวัท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการนีเ้ป็นครอบครวัท่ีไม่

มีท่ีดินเป็นของตัวเอง มีรายไดน้อ้ยและไม่สามารถกูเ้งิน

เพ่ือท่ีอยู่อาศยัได ้หรือเป็นครอบครวัท่ีไม่อยู่ในเกณฑข์อง

การเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือจากรฐับาลได  ้ดงันัน้มลูนิธิ

ไดท้  างานร่วมกับหลายภาคส่วนเพ่ือรบับริจาคในรูปแบบ 

อาทิ ส่วนร่วมการบริจาคแรงงานและวัสดุส  าหรับการ

ก่อสรา้ง เพ่ือเตรียมท่ีดินใหม้ีความพรอ้มและช่วยเหลือใน

การสร้างบ้าน ความคิดริเริ่มนี ้ไดร้ับการสนับสนุนจาก

เทศบาลขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีผูบ้ริจาค

ท่ีดินในการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ดร.ไพศาล ว่องไวกลยุทธ ์และ

ทางเทศบาลไดเ้ป็นผู้อ  านวยความสะดวกในการติดตั้ง

โครงสรา้งพืน้ฐานพรอ้มทัง้สาธารณูปโภค เช่น การขยาย

เขตไฟฟ้าและประปา ซึ่งจะแลว้เสร็จในช่วงเดือนเมษายน 

2565 ดา้น นายอลนั แวนเดอรท์อเรน รองประธานอาวโุส

และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสื่อสารของบริษัท SC Johnson 

กลา่วเสริมว่า หวัใจในการท าเพ่ือสงัคม มุ่งใหค้วามส าคญั

การ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนครอบครัว ท่ี

เปราะบาง SC Johnson เ ช่ือเสมอมาว่าเราควรจะมี

ผลกระทบเชิงบวกในชุมชนทั่วโลก ไม่ว่าเราจะด าเนินการ

อยู่ท่ีใด เราควรช่วยท าใหส้ถานท่ีนัน้ดีขึน้เพราะเราอยู่ท่ีนั่น 

เราภูมิใจท่ีได้เ ป็นพันธมิตรกับ Habitat for Humanity 

(มูลนิธิท่ีอยู่อาศยั) ท าใหเ้รามีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมใน

การช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้ดีขึน้ส  าหรับชุมชนท่ีดอ้ย

โอกาส การเขา้ถึงท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภัยและเท่าเทียมกัน 

รวมถึงสิ่ งอ  านวยความสะดวกด้านสุขอนามัย เป็น

สิ่งจ าเป็นส าหรบัทุกครอบครวั และเรายินดีท่ีจะสนบัสนุน

ในกิจกรรมในครั้ง นี ้ นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์ 

ปลัดอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

การมอบบ้านใหม่ให้แก่ 20 ครอบครัว ภายใตโ้ครงการ

บ้านปันสุข เป็นโครงการความร่วมมือเป็นครั้งแรกของ

มูลนิธิท่ีอยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity 

Thailand) และ บริษัท SC Johnson กล่าวทิง้ทา้ยว่า เพ่ือ

สนับสนุนแก่ผูด้อ้ยโอกาสผ่านการพัฒนาดา้นท่ีอยู่อาศัย

และการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ท าให้วันนี ้เกิดภาพ

ความประทับใจ มีรอยยิม้ ความมสขุ พรอ้มไดก้ าลงัใจใน

การกา้วเดินต่อไป ผมในฐานะปลดัอ าเภอตวัแทนจงัหวดั

สพุรรณบุรีขอขอบคณุทุกความร่วมมือท่ีไดร้่วมมืออย่างดี

ในการ่รวมกันพัฒนาชีวิตในกลุ่มแม่เลีย้งเดี่ยว ผู้พิการ 

รวมไปถึงผูสู้งอายุท่ีอยู่ตามล าพัง(sanook.com 7 เม.ย.

65) 

 

 

 

 
 



๑๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

“น้องธันย”์ สาวน้อยคิดบวก  
น าทมีผู้พกิารด าน า้ชมความงามใต้ท้องทะเลตรัง 

 
ตรงั - “นอ้งธันย”์ สาวนอ้ยคิดบวกชาวตรงั น าทีมผูพิ้การ

ด าน า้ชมความงามใตท้อ้งทะเล ท่ีเกาะแหวน และถ า้มรกต 

พรอ้มชิมเมนูอาหารทะเลสดๆ สรา้งความสุขใหผู้พิ้การ 

เพราะบางคนไม่เคยสัมผัสมาก่อน ท่ีท่าเรือปากเมง อ.สิ

เกา จ.ตรัง “นอ้งธันย์” น.ส.ณิชชารีย ์เป็นเอกชนะศักดิ์ 

สาวนอ้ยคิดบวกผูโ้ด่งดงัชาวตรงั ไดน้  าเพ่ือนๆ ผูพิ้การวีล

แชร ์จ านวน 4 คน และผูพิ้การทางสายตา จ านวน 1 คน 

เดินทางมาเปิดประสบการณใ์หม่ดว้ยการด าน า้ลงไปชม

ความงามใตท้อ้งทะเลตรงัเป็นครัง้แรก ท่ีเกาะแหวน และ

ถ า้มรกต แหล่งท่องเท่ียวสุดฮิตของเมืองตรงั ท่ีมีความลึก

ประมาณ 8-15 เมตร โดยมีไกด์น า เ ท่ียวคอยพาชม

บรรยากาศใตท้อ้งทะเลตรัง สรา้งความประทับใจใหแ้ก่

กลุ่มผูพิ้การเหล่านีเ้ป็นอย่างมาก “นอ้งธันย”์ บอกว่า การ

มาด าน า้ใตท้อ้งทะเลตรงัเป็นครัง้แรก พบว่ามีความเป็น

ธรรมชาติท่ีสวยงามมากๆ และไดส้มัผสักบัสภาพแวดลอ้ม

ของสิ่งมีชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์ ท าใหรู้ส้ึกถึงความแตกต่าง 

หรือลกัษณะเด่นของแต่ละเกาะ โดยเพ่ือนๆ ท่ีชอบการด า

น า้ และเดินทางมาร่วมดว้ย แต่ละคนก็มีประเภทความ

พิการที่แตกตา่งกนั และแตล่ะคนมีความฝันท่ีอยากจะเป็น

นกัด าน า้ ดว้ยการพยายามใชท้กัษะ ความสามารถ ฝึกฝน

พฒันาตวัเองขึน้เรื่อยๆ ซึ่งมีบา้งท่ีเจออปุสรรค และปัญหา

ตา่งๆ แต่ไดร้บัความช่วยเหลือจากพ่ีๆ และครู ทัง้นี ้ตนเอง

อยากฝากบอกถึงผูพิ้การในประเทศไทย ใหห้าโอกาสมา

เปิดประสบการณ์ ออกมาท่องเท่ียว หรือออกมาใชชี้วิต 

อย่างตัวเองท่ีได้กลับมาบ้านเกิด ได้กลับมาใช้ชี วิต 

นอกจากนัน้ยงัเป็นการสะทอ้นใหรู้ว้า่สถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง

ไหนท่ียงัไม่สะดวกแก่ผูพิ้การ เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ได้ไปด าเ นินการให้เหมาะสม เหมือนอย่างการมา

ท่องเท่ียวยังทะเลตรงั ท่ีปัจจุบันมีการเตรียมความพรอ้ม

เขา้ถึงนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่มแลว้ โดยเฉพาะกลุ่มผูพิ้การ ท่ี

สามารถใช้วีลแชร์ขึน้ลงไปตามสถานท่ีต่างๆ ได้อย่าง

สะดวก ด้านนางอารยา นันตยุ ผู ้พิการทางสายตา ท่ี

มาร่วมด าน า้ในครัง้นีด้ว้ย บอกว่า ไดม้าด าน า้แลว้รูส้ึก

สนุกมาก เพราะเป็นครัง้แรก ตนเองยงัไม่มีประสบการณ ์

จึงถือว่าแปลกใหม่ รู ้สึกประทับใจ ซึ่งสิ่งท่ีรู ้สึกได้ด้วย

ตัวเองในขณะด าน า้จะเป็นลมหายใจใต้น า้ท่ีสัมผัสกับ

ความรอ้นเย็น รวมทัง้การขึน้ลง หรือความลกึของน า้ทะเล 

โดยมีประสาทสมัผสัของครูท่ีเป็นบดัดีช้่วยบอก เช่น มีปลา

อะไรอยู่ท่ีไหน จึงไม่รูส้ึกกลวัแต่อย่างใด ดงันัน้ ตวัเองจึง

อยากจะบอกแก่ผูพิ้การทกุคนวา่ โลกเปิดกวา้งใหเ้ราเสมอ 

ขอเพียงแต่ว่าเราอย่าปิดกัน้ใจของเราเอง หลงัจากนัน้ทีม

ด าน า้ผูพิ้การไดร้ว่มรบัประทานมือ้ค ่า ท่ีรา้นเชฟกริลล ์โดย

ทาง ททท.ส านักงานตรัง คอยให้การต้อนรับ พ ร้อม

น าเสนอเมนูท่ีใชว้ตัถุดิบจากเกาะลิบง และบา้นแหลม อ.

กนัตงั ไดแ้ก่ หอยนางรมสด หอยลาย และหอยแมลงภู่ผดั

ไวนข์าวรมควนั และสามเกลออบเนย พรอ้มดว้ยเครื่องดื่ม

อญัชนัมะนาวศรีทองด า(mgronline.com 5 เม.ย.65) 

 

 



๑๖ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

"เครือเจริญโภคภัณฑ"์ เปิดโครงการ “ 60+ Plus 
Kitchen by CP หรือครัวซีพ ีฝึกอาชีพคนพกิาร" 

  

เครือเจริญโภคภณัฑส์ง่เสริมคนพิการและผูส้งูวยัมีงานท า 

สนบัสนุนภารกิจมลูนิธิศนูยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการ

แห่งเอเชียและแปซิฟิก เปิดโครงการ “ 60+ Plus Kitchen 

by CP หรือ ครัวซี พี  ฝึกอาชีพคนพิการ"  สนองแนว

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นายสุภกิต 

เจียรวนนท ์ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภณัฑ ์พรอ้ม

คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย นายวิบูลย ์คูสกุล ท่ีปรึกษา 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายประสิทธ์ิ บุญดวงประเสริฐ 

ประธานคณะผู้บริหาร บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จ ากัด (มหาชน) และ นายสุนทร จกัษุกรรฐ์ รองกรรมการ

ผูจ้ัดการอาวุโส ธุรกิจหา้ดาวและรา้นอาหาร CPF ไดเ้ขา้

เฝา้ทลูละอองธุลีพระบาทสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอ้ม

เกลา้นอ้มกระหม่อมถวายโครงการ 60+ Plus Kitchen by 

CP หรือ ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี

ฝึกอบรมอาชีพดา้นธุรกิจรา้นอาหารและบริการใหแ้ก่คน

พิการและผูสู้งวยั ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญของมูลนิธิ

ศนูยพ์ัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บา้นราชวิถี 

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ พร้อมกันนี ้ได้

ทลูเกลา้ฯ ถวายเงินทุนสนบัสนุนการด าเนินงานของมลูนิธิ

ฯดว้ย ในโอกาสนี ้นายเตช บุนนาค ประธานมูลนิธิศูนย์

พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกฯ 

(APCD) ได้ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและ

วตัถปุระสงคข์องโครงการ "60+ Plus Kitchen by CP หรือ 

ครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ" ว่าเป็นโครงการภายใตก้าร

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง

เอเชียและแปซิ ฟิกในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่ งได้รับการ

สนบัสนุนจากเครือเจริญโภคภณัฑด์ว้ยงบประมาณ 10.2 

ล้านบาท เริ่มด าเนินโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2563 

ก่อสรา้งเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2564 เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ี

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติใหค้นพิการสามารถท างานบริการใน

รา้นอาหารทุกขัน้ตอนในสถานการณจ์ริง ขายจริง ฝึกใหม้ี

ความพรอ้มทัง้ดา้นวิชาชีพและพฤติกรรม เพ่ือใหค้นพิการ

มีความคุน้เคยกับชุมชน มีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกัน

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยปราศจากอุปสรรค ก่อนท่ีคน

พิการท่ีผ่านการฝึกอบรมจะไปท างานกับภาคเอกชนใน

ธุรกิจรา้นอาหาร หรือโรงแรม เพ่ือให้มีรายได ้สามารถ

ด ารงชีพเลีย้งตวัเองและครอบครวัได ้ถือเป็นอีกโครงการ

หนึ่งท่ีสนองแนวพระราชด าริท่ีทรงส่งเสริมการสรา้งอาชีพ

ใหค้นพิการ ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิคน

พิการ และเป้าหมายวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 2030 ของ

องคก์ารสหประชาติอีกดว้ย พรอ้มกันนีเ้ครือเจริญโภค

ภัณฑไ์ดทู้ลเกลา้ฯ ถวายเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงาน

ของมลูนิธิ APCD ดว้ย โครงการ 60+Plus Kitchen by CP 

หรือ ครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ ด าเนินการโดยบริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โดยท าการ

ออกแบบการก่ อสร้างและขยายพื้น ท่ีท าครัวและ

ร้านอาหารในอาคารฝึกอบรมของศูนย์ APCD จัดซื ้อ



๑๗ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

อุปกรณ์ท าครัวและวัสดุเครื่องใชใ้นรา้นอาหารปรับปรุง

พรอ้มทัง้ตกแต่งสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมตาม

หลักอารยะสถาปัตย์ (universal design) เพ่ือเป็นการ

อ านวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงวัยสามารถ

เคลื่อนไหวท ากิจกรรมในพืน้ท่ีโครงการไดโ้ดยปราศจาก

อุปสรรค ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีคนพิการดา้นการ

เคลื่อนไหว ด้านออทิสติกและพิการด้านสติปัญญา

ปฏิบัติงานฝึกอาชีพ และเริ่มใช้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมผู้

พิการได้ปฏิบัติงานจริงในโครงการฝึกทักษะอาชีพคน

พิการ ประจ าปี 2565 ไดต้ัง้แต่เดือนพฤษภาคมเป็นตน้ไป

(siamrath.co.th 7 เม.ย.65) 
 

เปิดศูนยช่์วยชุมชนแห่งแรกในกรุงเทพฯ  
พม.ดงึทุกหน่วยดูแลกลุ่มเปราะบาง 

 

นางพัชรี อาระยะกุล ปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) กล่าวภายหลงัเป็นประธาน

เปิดศนูยช์่วยเหลือสงัคมชมุชนรว่มเกือ้ เขตทวีวฒันา กทม. 

ซึ่ ง เ ป็นศูนย์ช่ วย เหลือสังคมชุมชนแห่งแรกในพื้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร ว่า ศูนย์นีเ้ป็นศูนย์ต้นแบบน าร่องใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือเป็นจุดบริการจัดสวัสดิการสังคมท่ี

เหมาะสมและช่วยเหลือประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่ม

เปราะบาง อาทิ เด็ก ผูส้งูอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไรบ้า้น 

ผู้ป่วยติดเตียง พ่อ-แม่เลีย้งเดี่ยว และผู้ด้อยโอกาส ท่ี

ประสบปัญหาความเดือดรอ้นทางสงัคมและสถานการณ์

โรคโควิด-19 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคี

เครือข่ายในพืน้ท่ี กบัทุกสว่นราชการสงักดั พม. ในรูปแบบ

ของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) ทัง้นีช้มุชนหมูบ่า้นรว่มเกือ้ มีเนือ้ท่ี 108 ไร ่มีบา้น 

449 หลั ง ค า เ รื อ น  มี ป ร ะ ช าก ร  1,124 คน  มี ก ลุ่ ม

เปราะบาง อาทิ เด็ก 102 คน เยาวชน 74 คน ผู้สูงอายุ 

386 คน และคนพิการ 11 คน มีการจัดตัง้ชมรมผูสู้งอายุ

รว่มเกือ้ ชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ชมุชนหมูบ่า้นรว่มเกือ้ (เพ่ือ

คนพิการ) เป็นตน้ นางพชัรีกลา่วว่า ศนูยแ์ห่งนีจ้ดักิจกรรม

ตา่งๆ อาทิ การออกบตัรประจ าตวัคนพิการดว้ยแอปพลิเค

ชนั โดยรบับตัรไดท้ันที การใหค้วามรูใ้นเรื่องโครงการเงิน

อุดหนุนเพ่ือการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ศูนยช์่วยเหลือสงัคม 

สายด่วน พม. โทร. 1300 การกูยื้มเงินทุนประกอบอาชีพ

ส าหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป เป็นตน้ การบริหารจัดการ

ศูนย์มีคณะกรรมการศูนย์ฯ  คอยก ากับดูแล  และ

ด าเนินงานใน 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นการเขา้ถึงสิทธิเบือ้งตน้

ท่ีควรไดร้บัจากภาครฐั มิติดา้นท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะการ

ปรบัปรุงสภาพท่ีอยู่อาศยัใหเ้หมาะสมต่อการใชชี้วิตของ

ผูส้งูอายุและคนพิการ ผูม้ีรายไดน้อ้ย มิติดา้นสขุภาพ โดย

ช่วยประสานโรงพยาบาลใกลเ้คียงเขา้มาบริการผูป่้วยท่ี

ไม่ไดเ้ขา้ถึงสิทธิ มิติดา้นการศึกษาของเด็กในครอบครัว 

และมิติดา้นอาชีพและรายได ้ทัง้นี ้จะใชส้มดุพกครอบครวั

ในการจดัเก็บขอ้มลูประจ าครอบครวั เพ่ือติดตามการดแูล

และวางแผนการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง โดยประธาน

ชุมชนเป็นผู้รับปัญหาและประสานการแก้ไข. (ไทยรัฐ

ออนไลน ์8 เม.ย.65) 

 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/news/local/2362011
https://www.thairath.co.th/news/local/2362011


๑๘ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

สุดทึง่! ชายตาบอดสู้ชีวิต เปิดร้านซ่อมเคร่ืองยนต์
ทุกชนิด ตั้งแต่ปะยางยันผ่าเคร่ือง 

 

สดุทึ่ง! ชายตาบอดสูชี้วิต เปิดรา้นซ่อมเครื่องยนตท์ุกชนิด 

ตั้งแต่ปะยางยันผ่าเครื่ อง  ผู้สื่ อข่าวได้เดินทางไปยัง

บ้านเลขท่ี 31/1 หมู่ ท่ี  4 ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง 

จังหวดัปราจีนบุรี หลังพบว่ามีชายตาบอด เปิดรา้นซ่อม

เครื่องยนตท์ุกชนิด และราคาไม่แพง จนส่งลูกเรียนจบ

ปริญญาแลว้ 1 คน ภายในรา้นซ่อมรถยนต ์เปิดเป็นรา้น

เล็กๆ อยู่ภายในบา้น ภายในบา้นพบวา่มีเครื่องมือซ่อมรถ 

อยู่ภายในบา้นนอกจากการซ่อมรถแลว้ยังสามารถซ่อม

เครื่องตดัหญา้ไดด้ว้ย สิ่งท่ีน่าแปลกคนซอ่มเป็นคนตาบอด 

ระหว่างท่ีพูดคุยอยู่นั้น มีชาวบ้านไดน้ ารถจักรยานยนต์

ยางรั่ วต้องการเปลี่ยนยางมาให้คุณลุงเจษฎาเป็นคน

เปลี่ยน คณุลงุจงึ โชวฝี์มือการเปลี่ยนยางใหก้บัผูส้ื่อข่าวได้

ชมดว้ยความคล่องแคล่ว จากการสงัเกตของผูส้ื่อข่าว คณุ

ลุงเป็นคนท่ีมีความจ าท่ีดีและท าไดเ้หมือนคนตาดีอย่าง

เห็นไดช้ัด การเปลี่ยนยางรถจกัรยานยนตค์นัดงักล่าวนัน้

ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที จึงเสร็จสิน้พรอ้มใชง้าน และยงั

โชว์วิธีการประกอบเครื่องยนต์ เครื่องตัดหญ้าท่ีลูกค้า

น ามาซ่อม คุณลุงก็ใชท้ักษะและความสามารถเฉพาะตวั 

ประกอบเครื่องตดัหญา้จนสามารถสตารท์ติดได้ จากการ

สอบถามนายชิตณรงค ์หวังอาษา อายุ 55 ปี เพ่ือนบา้น

และผูท่ี้มาใชบ้ริการประจ า ไดก้ล่าวว่า รูจ้ักคุณลงุเจษฎา

ตัง้แตส่ายตายงัปกติ ซึง่สมยัก่อนนัน้คณุลงุไดเ้ปิดรา้นซอ่ม

มอเตอรไ์ซคเ์ครื่องยนตอ์ยู่แลว้และตนก็ใชบ้ริการมานาน

แลว้ดว้ย พอลงุประสบปัญหาเรื่องพิการทางตา ทางตนยงั

มั่นใจในฝีมือและน ารถมาซ่อมอยู่บ่อยครัง้ โดยในบางครัง้

นัน้ทางคณุลุงไม่ยอมคิดค่าแรง ตนตอ้งแอบใหก้บัภรรยา

เป็นคนเก็บไว้ ซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่า ช่างเจษ

อัจฉริยะขวัญใจหมู่บา้นเนินหอม ส่วนนางวรรณี ดินด า 

อายุ 54 ปี ภรรยาลงุเจษฎา ไดก้ล่าวว่า ปกติตอนท่ีคณุลงุ

ยงัไม่ไดพิ้การทางสายตานัน้ ไดเ้ปิดรา้นซ่อมมอเตอรไ์ซค์

ตามปกติ โดยหลงัจากท่ีคุณลงไปผ่าตา จนตอ้งพิการ แก

เครียดอยู่ประมาณ 4-5 เดือน แต่เน่ืองด้วยคุณลุงจะมี

ความรบัผิดชอบและความอดทนอีกอย่างใจสู ้จึงท าใหแ้ก

ฟ้ืนตวัจากอาการป่วยอย่างรวดเร็วและมาเปิดรา้นภายใน

หมู่บา้น จนสามารถเป็นรายไดเ้ลีย้งชีวิต ลา่สดุส่งลกูเรียน

จนจบไดแ้ลว้ 1 คน โดยตนจะเป็นคนใหก้ าลงัใจและคอย

พูดคุยตลอดทุกวัน ทางดา้นนายเจษฎา จ าปาทอง อายุ 

54 ปี กลา่ววา่ตนไดเ้รียนรูก้ารซอ่มเครื่องยนตห์รือการซอ่ม

รถยนต ์มอเตอรไ์ซค ์เครื่องตดัหญ้า และอื่นๆ ตัง้แต่อายุ 

12 ขวบ จนกระทั่งมาถึงปัจจบุนั โดยเมื่อประมาณตนอายุ 

30 ตน้ๆ นัน้ ตนไดป่้วยเป็นโรคเบาหวาน และรกัษาตวัมา

ตัง้แตบ่ดันัน้ จนกระทั่งเมื่อ 7 ปีท่ีแลว้ อาการป่วยเบาหวาน

ไดก้ าเริบขึน้ดวงตา ตนจึงไดเ้ขา้รบัการรกัษาผ่าตดัดวงตา 

แต่เน่ืองดว้ยการรกัษาท่ีชา้เกินไป ท าใหต้าของตน 2 ขา้ง

นั้นบอดสนิท หลังจากตาบอดสนิทนั้นตนก็ไดใ้ชชี้วิตใน

ความมืดอยู่ประมาณ 4-5 เดือน ประกอบกับรายไดข้อง

ครอบครวัมีทางเดียวคือจากแม่บา้นท่ีไปรบัจา้งทั่วไปเดือน

ละประมาณ 9,000 บาท และลกูของตนทัง้คูก่  าลงัเรียนอยู่

ดว้ยนั้น ตนจึงใชค้วามช านาญและความจ าท่ีมี ลุกขึน้สู ้

เพ่ือมาเปิดรา้นซอ่ม เครื่องยนตอ์ีกครัง้  



๑๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

หัวขโมยงัดรถ ลักเงิน "ผู้พิการทางสายตา" 
ผู้เสียหายวอน ขอคืนเอกสารส าคัญ 

ฝากถึงหัวข โมย 

ขอให้คืนเอกสาร

แ ล ะ บั ต ร ค น

พิการ ส่วนเงินนั้น

ตนเองยกให ้เพราะเอกสารส าคญัมาก วอนต ารวจเรง่ตาม

จบัคนรา้ย วนัท่ี 10 เม.ย.65 ร.ต.อ.สพุรชัย นีละสมิต รอง 

สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข ได้รับแจ้งเหตุคนรา้ยงัดรถ

กระบะของผูพิ้การทางสายตา บริเวณซอยอ่างศิลา-บาง

แสน ซอย 23 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ตรวจสอบท่ีเกิด

เหตุ พบรถกระบะอีซูซุ ดีแม็กซ์สีขาว  ทะเบียนจังหวัด

ชยัภมูิ มีรอยงดับริเวณกระจกหลงัแคป หญิงสาว วยั 39 ปี 

ผู ้เสียหาย อยู่ในอาการตกใจ บอกว่า ตนเองจะมารอ้ง

เพลงเพ่ือหารายไดท่ี้ตลาดใกลเ้คียง จึงไดใ้หห้ลานขับรถ

กระบะมาส่ง แล้วน ารถมาจอดไว้ในซอย จากนั้นก็ให้

หลานเดินจูงแขนเขา้ไปท่ีตลาด เพ่ือรอ้งเพลงตัง้แต่เวลา 

10.00 น. ระหว่างจะกลับบ้าน เปิดประตูรถไม่ได ้จึงให้

หลานมาดู ก็พบว่า รถมีรอยงัด และกระเป๋าของตนเองก็

หายไปดว้ย ในนั้นมีโทรศัพทม์ือถือ 2 เครื่อง เงินสดประ

มาน 5 พนับาท และเอกสารส าคญับตัรคนพิการ ก็หายไป

ด้วย  ฝากถึงหัวขโมย ขอให้คืนเอกสารและบัตรคน

พิการ ส่วนเงินนัน้ตนเองยกให้ เพราะเอกสารส าคญัมาก 

วอนต ารวจเร่งตามตัวผู้ก่อ เหตุ มาด าเ นินการตาม

กฎหมายโดยเร็วๆ ส่วนท่ี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจา้หนา้ท่ี

ต ารวจ สภ.ศรีราชา ไดร้บัแจง้เหตุ คนรา้ยลกัรถสองแถวสี

สม้ สายบางพระบางแสน จุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟ 

พืน้ท่ีหมู่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผูเ้สียหาย ซึ่ง

เป็นเจา้ของรถทะเบียน 10-1932 ชลบุรี สีสม้ บอกว่า ได้

น ารถสองแถวคนัดงักล่าวมาจอดเมื่อ 2 วนัท่ีผ่านมา ก่อน

หนา้นีเ้ดินทางมาดู ก็ยังพบรถจอดอยู่ จนกระทั่งเช้าวัน

อาทิตย ์ไม่เห็นรถแลว้ โทรศพัทส์อบถามลูกนอ้ง ก็ไม่ได้

เขา้มาเอารถแต่อย่างใด จึงเดินทางเขา้ไปดูท่ีจอดรถ พบ

เพียงยางขอบประตูขนาด 1 เมตรตกอยู่ท่ีพืน้ และ คราบ

กระจกกระจาย คาดว่า น่าจะมีคนรา้ย ทุบกระจกรถ และ

ไดน้ ารถไป ทางต ารวจจะไดเ้ร่งตรวจสอบภาพกลอ้งวงจร

ปิ ด ใ น เ ส้ น ท า ง ใ ก ล้ เ คี ย ง เ พ่ื อ ห า ค น ร้ า ย ต่ อ ไ ป

(komchadluek.net 11 เม.ย. 65) 
 

สุดทึง่!ว่ายน า้ได้ไกลแม้พิการขา 

 

คนเราสามารถท าเรื่องท่ีน่าเหลือเช่ือไดม้ากกว่าท่ีคิด และ

น่ีก็เป็นหนึ่งในนัน้เมื่อชายรายหนึ่งสามารถสรา้งสถิติโลก 

2 อนัไดแ้มว้่าจะพิการขาขา้งหนึ่งก็ตาม ส าหรบัคนท่ีว่านี ้

เป็นชาวอียิปตช่ื์อ โอมาร ์เฮกาซี่ โดยเขาเสียขาซา้ยไปจาก

อบุตัิเหตทุางรถมอเตอรไ์ซคใ์นตอนท่ีเขาอายุ 25 ปี แต่เขา

ก็ไม่ย่อทอ้จนใชชี้วิตจากวนันัน้จนถึงตอนนีม้าเป็นเวลา 6 

ปีแล้ว  กระทั่ งล่าสุด เฮกาซี่  ก็จารึกช่ื อเอาไว้ในหน้า

ประวตัิศาสตรไ์ด ้หลงัจากว่ายน า้แบบไม่ใชอุ้ปกรรณเ์ลย

แลว้โผลม่าหายใจแคค่รัง้เดียวไดเ้ป็นระยะทาง 185 ฟตุกบั 

4 นิว้ แถมยังว่ายน า้แบบใชต้ีนกบพรอ้มกับโผล่มาหายใจ

แค่ครัง้เดียวไดด้ว้ยระยะทาง 251 ฟุตกับ 7.6 นิว้อีก และ

มนัก็ท าใหเ้ขาสามารถสรา้งสถิติโลกการเป็นคนพิการแต่

ว่ายน า้เป็นระยะทางไกลท่ีสุดในทั้ง 2 ดา้นดังกล่าวได้

(siamdara.com 11 เม.ย.65) 



๒๐ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

จ.แม่ฮ่องสอน จัดพธีิรับมอบโค-กระบือ ให้แก่
ครอบครัวเกษตรกรผู้พกิารทางการมองเหน็ 

 

วนัท่ี 10 เมษายน 2565 นายประเสริฐ จิตตพ์ลีชีพ รองผูว้า่

ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรบัมอบโค-

กระบือใหแ้ก่ครอบครวัเกษตรกรผูพิ้การทางการมองเห็น 

จงัหวดัแมฮ่่องสอน ในการนี ้น.สพ.ดร. อนิรุธ เน่ืองเมก็ ปศุ

สตัวจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายอมรินทร ์เดชานุ

วตัิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ นายสมพงษ์ พิพัฒ

พงค์ชัย ปศุสัตว์อ  าเภอเมืองแม่ฮ่ องสอน พร้อมด้วย

เจา้หนา้ท่ีส  านักงานปศุสตัวจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน และด่าน

กักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีฯ ณ ด่านกักกันสัตว์

แมฮ่่องสอน ต าบลปางหม ูอ าเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

ซึ่งในพิธีฯ มีการรบัมอบโค-กระบือ จ านวน 28 ตวั (โค 14 

ตวั และกระบือ 14 ตวั) ใหแ้ก่ครอบครวัผูพิ้การทางการเห็น 

จ านวน 14 ครอบครวั (ครอบครวัละ 2 ตวั) ซึ่งด  าเนินการ

โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ช่วยเหลือและสร้างอาชีพให้ผู ้พิการทางการมองเห็น 

ภายใตเ้ง่ือนไขหา้มฆ่าหรือจ าหน่ายโค-กระบือพ่อแม่พนัธุ ์

ตลอดชีวิต ใหจ้  าหน่ายไดเ้ฉพาะลกูสตัวท่ี์เกิดในโครงการ 

ทัง้นี ้ส  านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน และส านกังาน

ปศุสัตว์อ  าเภอในพื้นท่ี จะให้ค  าแนะน าในการเลีย้งโค-

(thainews.prd.go.th 12 เม.ย.65) 

ญ่ีปุ่นจัดแข่งเกม Street Fighter V  
ทีม่ีแต่คนตาบอดเข้าร่วม 

 
ePARA หนึ่งในผูจ้ดัแข่งขนัเกม eSports ในประเทศญ่ีปุ่ น 

เนน้ท่ีการแข่งขนัเกมส าหรบัผูพิ้การ ประกาศจดั Shingan 

Cup การแข่งขนัเกม Street Fighter V ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัทัง้ 6 

คนตาบอดสนิท แบ่งเป็น 2 ฝ่ัง ฝ่ังละ 3 คน โดย 3 คนแรก

เป็นทีมงานของ ePARA และอีก 3 คนเป็นทีมนักพัฒนา

เกมท่ีเนน้เรื่องการเขา้ถงึส  าหรบัทุกคน ถือเป็นมิติใหม่ของ

การแข่งขนัเกมท่ีมีผูเ้ขา้รว่มเป็นคนตาบอด เพราะเดิมทีจะ

มีแต่เกมดนตรี หรือเกมแนวตะลยุด่านท่ีผูเ้ขา้แข่งตาบอด

จะใชวิ้ธีจบัจงัหวะ หรือจดจ าเสียงเพลง เพ่ือเลน่เกมใหจ้บ 

หรือเอาชนะในการแข่งขันต่าง ๆ ได้ โดยการแข่งขัน 

Shingan Cup จ ะ เ กิ ด ขึ ้น ใ น วั น ท่ี  17 เ ม . ย .  2022 

ถ่ายทอดสดผ่าน  YouTube ของ ePARA ก่อนหน้านี ้ 

Street Fighter V อาจมีการแข่งขนัท่ีใหผู้เ้ล่นทัง้สองฝ่ังปิด

ตาเพ่ือต่อสู้กัน แต่นั่ นเป็นเพียงความสนุกของคนท่ีมี

ดวงตาปกติ และยังไม่มีใครรูว้่า ผูพิ้การทางสายตาจะใช้

กลยุทธ์ใดในการแข่งขันเกม Street Fighter V เบื ้องต้น

อาจเป็นการกะระยะตัวละครจากท่าต่อสู้ต่าง ๆ  การ

แข่งขัน Shingan Cup ถูกรับรูจ้าก Capcom เจา้ของเกม 

Street Fighter แลว้ ส่วนในประเทศอื่น ๆ เริ่มมีหน่วยงาน

ผลกัดนั eSports ส าหรบัผูพิ้การ เช่น ในสหราชอาณาจกัร 

British Esports Association (BEA) กระตุน้ใหภ้าคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งจดัการแข่งขนั eSports เพ่ือผูพิ้การโดยเฉพาะ 

https://www.blognone.com/node/128073
https://www.blognone.com/node/128073
https://youtu.be/1wHg_KgQZzU


๒๑ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ  
ทอดผ้าป่าเพือ่การศึกดูแลเดก็พกิารซ า้ซ้อน 

รร.สอนคนตาบอดพระ

ม ห า ไ ถ่ พั ท ย า ฯ 

ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึก

ดูแลเด็กพิการซ ้าซ้อน 

ใบเสรจ็ลดหย่อนภาษี 2 

เท่าเมื่อวันท่ี 18 เม.ย. 

นายชิด สุขหนู ผูอ้  านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระ

มหาไถ่พัทยา  ในพระราชูปถัมภ์สม เด็ จพระ เทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า โรงเรียน

สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พทัยาฯ เป็นโรงเรียนการศกึษา

พิเศษฯ สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา

เอกชน เปิดสอนระดับอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี

นกัเรียนและนกัศกึษาซึ่งเป็นคนพิการในความดแูลที่อาศยั

อยู่ประจ า เป็นองคก์รการกุศล ซึ่งจัดการศึกษาและฟ้ืนฟู

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอด

พิการซอ้น พรอ้มขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัด

การศึกษานอกระบบ มี โครงการเรียนรวมในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเป็นนักเรียนอยู่ประจ ามี

ทัง้หมด 102 คน  ทัง้นี ้โรงเรียนยงัไดจ้ดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของเดก็ตาบอดและเด็กตาบอดพิการซอ้น

ดว้ยกระบวนการต่างๆ ในการเตรียมความพรอ้มทางดา้น

ความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะการ

ด ารงชีวิตอิสระส าหรบัคนตาบอด เช่น การดูแลสขุอนามยั

ส่วนบุคคล การปฏิบัติ กิจวัตรในชีวิตประจ าวัน การ

เคลื่อนไหวและการเดินทาง การอ่าน การเขียนอักษร

เบรลล ์นนัทนาการ ตลอดจนการสง่เสริมใหน้กัเรียนมีสว่น

ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสงัคมเพ่ือสรา้งความภาคภูมิใจ

และความรูส้ึกเป็นสมาชิกของสังคม นอกจากนีย้ังมีการ

ส่งเสริม การสรา้งความเป็นเลิศดา้นการกีฬา ดนตรี งาน

นวดและงานฝีมือ เพ่ือเป็นการสร้างความก้าวหน้าใน

อนาคต ทั้งหมดนีมู้ลนิธิฯ ดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือคนพิการในทุกๆ เรื่อง เพ่ือใหพ้วก

เขาเหล่านีม้ีวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพท่ียั่งยืน 

มีรายไดเ้ลีย้งตนเอง ครอบครวั และอยู่ในสังคมไดอ้ย่าง

เท่าเทียม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดแคลน

งบประมาณเป็นอย่างมาก  จึงร่วมกับคณะกรรมการ

อุปถัมภโ์รงเรียนฯ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครู จัด

โครงการท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคีเพ่ือการศกึษาหารายได้

ขึน้ ในวนัท่ี 19 พ.ค. 2565 ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระ

มหาไถ่พทัยาฯ โดยไดร้บัเกียรติจาก พระครูปัญญาพฒันา

ภรณ์ (ปัญญา ปุญฺญจโย) เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ 

ประธานฝ่ายสงฆ ์และพล.ต.ต.จักรทิพย์-นางศรีนรัตน์-

นายพุทธวัฒน์ ศคพิมลศักดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ทัง้นี ้โครงการท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคีฯ จดัขึน้เพ่ือจดัหา

ทุนซื ้ออุปกรณ์การเรียน เ พ่ือจัดหาค่าใช้จ่ ายทั่ วไป 

เช่น  ค่าอาหาร ค่าน า้-ค่าไฟ เพ่ือปรบัปรุงภูมิทัศนภ์ายใน

สถานศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วม

เป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคีฯ รว่มเป็นเจา้ภาพฯได ้กอง

บญุละ 59 บาท จ านวน 1 แสนกอง สอบถามรายละเอียด

ไดท่ี้ ครูประทีป โทร. 08-7833-4198 หรือบริจาคโดยตรง

ไดท่ี้ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระ

ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราช

กุมารี โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา

พทัยาสาย 2 เลขบญัชี 669-2-10787-4 ช่ือบญัชี “ทนุบรม

ราชกุมารี เ พ่ือคนตาบอด (2536)” ทั้งนี ้น  าใบเสร็จไป

ลดหย่อนภาษีได ้2 เท่า(เดลินิวสอ์อนไลน ์19 เม.ย.65) 



๒๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ชายพกิารตาบอด โดนคนหมู่บ้านเดยีวกัน  
ขโมยบัตรสวัสดกิารฯ รูดซือ้ของเกลีย้งตั้งแต่ปี 60 

 

ชายพิการโดนคนหมู่บา้นเดียวกัน ขโมยบัตรสวัสดิการฯ 

รูดซือ้ของ หวั่นคดีไม่คืบ ดา้นตร.แจงเรียกมาสอบแลว้ คน

รูดอา้งเก็บไดเ้ห็นซือ้ของไดเ้ลยใช้มาตลอด ตั้งแต่ปี  60 

วนัท่ี 21 เม.ย. 65 ท่ี สภ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแก่น นางตอ้ย 

อายุ 63 ปี พร้อมนายปกาญจน์ นพศรี  ประธานสภา

ทนายความศาลจงัหวดัพล ไดพ้า นายสวย เท่ียงดี อาย ุ65 

ปี ชาวบา้นหมู่3 ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย ผูเ้สียหาย ท่ีถูก

คนในหมู่บา้นเดียวกันเอาบัตรสวสัดิการแห่งรฐั ไปรูดซือ้

สินคา้ตัง้แต่ช่วงปี 60 จนถึงปี 2564 จึงเขา้แจง้ความ เมื่อ

เดือน ก.ค. 64 ใหต้  ารวจสืบสวนจับกุมคนท่ีเก่ียวขอ้ง แต่

คดีไม่คืบหนา้ จึงพากนัเดินทางมาย่ืนหนงัสือเพ่ือทวงถาม

และขอความเป็นธรรม โดย พ.ต.อ.พิชยั นาขนัดี ผกก.สภ.

เปือยนอ้ย ไดม้ารบัหนงัสือจากชาวบา้นดว้ยตวัเอง พรอ้ม

ทัง้ชีแ้จงว่า พนกังานสอบสวน คือ ร.ต.อ.รชัชานนท ์ศิริกิจ 

สว.สอบสวนสภ.เปือยน้อย ได้มีการสอบสวนและท า

ส านวน พรอ้มทั้งขอขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคือ

ธนาคารกรุงไทยมาเรียบรอ้ยแลว้ เน่ืองจากบตัรสวสัดิการ

แห่งรฐั หรือบตัรคนจนนัน้ เป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส ์มีขอ้มลู

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการน าเงินเขา้และเบิกออกไปใช ้ตอ้งขอจาก

หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลการใชบ้ตัร พ.ต.อ.พิชยั กลา่ววา่ ซึ่ง

ในการขอข้อมมูลก็ใช้เวลานานพอสมควร แต่พนักงาน

สอบสวนก็ท าส  านวนส่งอัยการเป็น ท่ีเรียบร้อย แต่

พนักงานอัยการไดม้ีค  าสั่งใหแ้ก้ไขส านวนและสอบสวน

เพ่ิมเติม ซึ่งพนักงานสอบสวนก็มีการจัดการในเรื่องของ

ส านวนเรียบรอ้ยแลว้ และส่งส  านวนเรียบรอ้ยแลว้ ในการ

แจง้ความรอ้งทุกขข์องผูเ้สียหายนัน้ มีหลกัฐานเป็นภาพ

วงจรปิดจากร้านค้าผู้ให้บริการกับลูกค้าและผู้ใช้บัตร

สวสัดิการแห่งรฐั หรือบตัรคนจน เป็นหลกัฐาน ทัง้นีบุ้คคล

ท่ีน าบัตรไปใช้ก็เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ช่ือนางสวาส อายุ 67 ปี จากการสอบสวน 

นางสวาส ใหก้ารว่า เก็บบตัรได ้โดยไมรู่ว้า่เป็นของใคร จึง

ลองน าไปใช้ ปรากฏว่าใช้ได ้จึงใช้เรื่อยมา ตั้งแต่เดือน

มีนาคม จนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 และยินดีจะชดใช้

ค่าเสียหายใหท้างนายสวย เจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงแจง้ขอ้หา 

ลกัทรพัย ์และขอ้หา ใชบ้ัตรอิเล็กทรอนิกสข์องผูอ้ื่นโดยมิ

ชอบ ในประการท่ีน่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่ น

หรือประชาชน หลงัแจง้ขอ้กลา่วหาก็ปล่อยตวัไป เน่ืองจาก

ผูต้อ้งหาไม่มีพฤติการณห์ลบหนี และตอ้งไปรายงานตวัต่อ

เจา้พนกังานตามวนัเวลาท่ีก าหนด ดา้น นางตอ้ย นอ้งสาว

นายสวย กล่าวว่า อยากใหต้  ารวจสืบสวนจับกุมบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งในเรื่องการน าบัตรของพ่ีชายมาใช ้เพราะบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ถูกส่งมายังเทศบาลต าบลสระแก้ว 

อ าเภอเปือยนอ้ย จังหวัดขอนแก่น แลว้ใครท่ีเป็นคนเอา

บตัรของพ่ีชายออกจากเทศบาล เอาไปแลว้ ไปท าอย่างไร 

ท าไมบตัรถงึไม่ถงึมือพ่ีชาย เพราะคนในหมู่บา้น ตา่งก็รูว้่า

พ่ีชายพิการ ตาบอด มือพิการ หูหนวก ยังท ากันได ้จึง

อยากใหต้  ารวจท าการสืบสวนสอบสวนเอาคนท่ีเก่ียวขอ้ง

มาด าเนินคดีตามกฎหมายให้ด้วย(khaosod.co.th 22 

เม.ย.65) 

 



๒๓ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ช่ัวได้ใจ! คนร้ายขี่ จยย.ชิงลอตเตอร่ีผู้พกิารวีล
แชร ์ไม่หน าใจต่อยหน้ากระทบืซ า้อ่วม 

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชั่วไดใ้จ! คนรา้ยข่ี จยย.ท าทีขอซือ้

ลอตเตอรี่ผูพิ้การรถเข็นวีลแชร ์สบช่องชกเขา้ท่ีใบหนา้ ไม่

หน าใจลงมากระทืบซ า้หลงักระเดน็ลงมากองท่ีพืน้ ก่อนชิง

ลอตเตอรี่กวา่ 70 ใบ ทองค าหนกั 2 สลงึ และทรพัยสิน ซิ่ง 

จยย.หนี  วอน ตร.หว้ยใหญ่ จ.ชลบุรี ตามจบักุม เมื่อเวลา 

22.00 น.วานนี ้(25 เม.ย.) ผูส้ื่อข่าวไดร้บัแจง้จากพลเมือง

ดีว่า มีคนพิการขายลอตเตอรี่ในเมืองพทัยา ถูกคนรา้ยชิง

ลอตเตอรี่และทรพัยสิน ซ  า้ยงัท ารา้ยจนไดร้บับาดเจ็บ เหตุ

เกิดบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ฝ่ังขาเขา้พทัยา 

ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี และผูเ้สียหายไดเ้ขา้แจง้ความ

รอ้งทุกขต์่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ สภ.หว้ยใหญ่ เป็นท่ีเรียบรอ้

ยแล้ว ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางลงพื้นท่ีตรวจสอบ ทราบช่ือ

ผู้เสียหายคือ นายสุรเชษฐ์  สีทอง อายุ 39 ปี ชาว จ. 

นครศรีธรรมราช ซึ่งพกัอาศยัอยู่ภายในซอยมาบยายเลีย 

24 ต.หนองปรือ จ.ชลบุรี กล่าววา่ ตนเองป่วยดว้ยโรคเสน้

เลือดในสมองแตกจนท าใหเ้ป็นอมัพฤกษค์รึง่ซีกขวา แตย่งั

พอมีแรงขายลอตเตอรี่หาเลีย้งชีพดว้ยการเข็นรถวีลแชรไ์ป

ตามเสน้ทางต่างๆ โดยไม่คิดว่าจะเกิดเหตรุา้ย กระทั่งเมื่อ

เ ว ล า ป ร ะ ม าณ  15.00 น . ว า น นี้  ไ ด้ มี ค น ร้ า ย ข่ี

รถจักรยานยนตเ์ขา้มาท าทีขอดลูอตเตอรี่  จากนัน้คนรา้ย

ไดช้กเขา้ท่ีใบหนา้อย่างสดุแรงจนรถวีลแชรล์ม้ และตนเอง

ร่วงลงไปนอนกับพืน้ แต่ยังไม่หน าใจคนรา้ยยังตามมา

กระทืบซ า้อีกหลายครัง้  แตโ่ชคดีท่ีมีพลเมืองดีผ่านมาเห็น 

คนร้ายจึงชิงเอากระเป๋าภายในมีทรัพย์สินเป็นบัตร

ประจ าตวัประชาชน บตัรเอทีเอม็ สรอ้ยคอทองค าหนักสอง

สลึง ลอตเตอรี่กว่า 70 ใบ ข่ีรถจักรยานยนต์หลบหนีไป

อย่างรวดเร็ว นายสุรเชษฐ์ ยังเผยอีกว่า ตนเองจ าหน้า

คนรา้ยไดอ้ย่างแม่นย า โดยเป็นผูช้ายรูปร่างสงู ผิวคล า้ ข่ี

จกัรยานยนตแ์บบออโตเมติก และหากเจอตวัอีกครัง้เช่ือว่า

จะจ าไดอ้ย่างแน่นอน "ส่วนอาการบาดเจ็บท่ีดวงตาขา้ง

ซา้ยขณะนีเ้ริ่มมีอากาาปวดบวม และเขียวช า้ตามร่างกาย 

โดยเหตุการณท่ี์เกิดขึน้ท าใหรู้ส้ึกหวาดผวาเป็นอย่างมาก 

และไม่คิดว่าลูกคา้จะกลายมาเป็นคนรา้ย ซึ่งหากขอดีๆ 

คงใหแ้ลว้ ไมน่่าจะท ารา้ยคนพิการที่ไมม่ีทางสู ้จงึอยากจะ

ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีจบักมุตวัคนรา้ยใหไ้ดโ้ดยเร็ว เพราะเกรงวา่

คนรา้ยจะไปก่อเหตุกับผูอ้ื่นอีก" นายสุรเชษฐ์ กล่าว ทัง้นี ้

ช่วงเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงเย็นท่ีมีผู ้คนพลุกพล่าน รวมทั้ง

ผูเ้สียหายยังเป็นผูพิ้การ จึงถือว่าการกระท าดงักล่าวเป็น

เรื่องท่ีอุกอาจและทารุณเป็นอย่างมาก(mgronline.com 

26 เม.ย.65) 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

พม. จับมือ แบรนด ์Ukas  
ต่อยอดผลิตภัณฑผ้์าฝีมือคนพกิาร  

การันตเีทยีบเท่าแบรนดช้ั์นน าของประเทศ 

 

พม. จับมือ แบรนด ์Ukas ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผา้ฝีมือคน

พิการ การันตีเทียบเท่าแบรนดช์ั้นน าของประเทศ    วนันี ้

(19 เม.ย. 65) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคน

พิการ จ.นนทบุรี กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ  (พก. )  น า โดยนางพัชรมณฑ์ ปิติ ปัญญากุล 

ผู้อ  านวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 

พรอ้มคณะผูบ้ริหารในสงักดั พก. ใหก้ารตอ้นรบั คณุพีรอ์ุ

มากร วระเศรษฐ์ภาพร (ไก่ UKAS) ดีไซเนอรช์ั้นน า และ

ทีมงานจากแบรนด ์UKAS โดยไดน้ าชมโชวรู์มจ าหน่าย

สินคา้ของศนูยส์่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการ

สากล) พรอ้มกับไลฟ์สดผ่านเพจกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือ Promote และจ าหน่ายสินคา้

และผลิตภัณฑต์่างๆ เช่น ผา้พนัคอ หมวก ผา้โพกหวั เสือ้ 

กระเป๋า เป็นตน้ และปิดทา้ยดว้ยการเดินแฟชั่นโชวจ์าก

นางแบบมืออาชีพ เพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑข์องโรงงานปีคน

พิการสากล ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์จากลายผา้ขาวมา้ 

ทันสมัย ดูดีมีสไตล์ และสามารถประยุกต์ใส่ได้ทุก

สถานการณ์ นอกจากนี้ ยังได้เย่ียมชมผลิตภัณฑ์และ

สินคา้ของหน่วยงานในสงักดั พก. ท่ีรว่มออกบธู เช่น สถาน

คุม้ครองและพัฒนาคนพิการบา้นราชาวดี (หญิง) สถาน

คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า และสถาน

คุม้ครองและพัฒนาคนพิการบา้นนนทภูมิ  ทัง้นี ้พก. ได้

ประสานความร่วมมือกบั แบรนด ์UKAS ในการขบัเคลื่อน

การพัฒนาผลิตภัณฑป์ระเภทผา้ของหน่วยงานในสังกัด 

พก. เพ่ือน าค าแนะน ามาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของ

หน่วยงาน รวมถึงช่องทางการวางจ าหน่ายใหเ้ทียบเท่าแบ

รนดช์ัน้น าของประเทศ พรอ้มกบัไดโ้ปรโมทการแสดงงาน

แฟชั่นโชว ์SAVE THE ROOTS ท่ีก าหนดจัดขึน้ในเดือน

มิถุนายน 2565 ภายใต ้แนวคิด “โดนใจ ถูกใจ หรือไปนั่ง

อยู่ในใจ”ของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบัน ของแบรนด ์UKAS 

ดว้ย(banmuang.co.th 20 เม.ย.65) 

 

 

 



๒๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

Be my eyes แอปผู้พกิารทางสายตาได้รับความช่วยเหลือ ผ่านสายตาของอาสาสมัคร 
 Be my eyes แอปเพื่อผู้พิการทางสายตา กับ 
อาสาสมัคร ได้มาเจอกัน ขอความช่วยเหลือผ่าน
วิดีโอคอล ท าให้การมองเห็นเป็นประโยชน์ต่อคน
อื่น ค าว่า เป็นหูเป็นตา อาจไม่ไดเ้ป็นเพียง ส  านวนท่ี
หมายถึง คอยสอดส่องดูแล ระวังหลงัในแก่กัน แต่อาจ
เป็นประโยชนไ์ดม้ากกว่านั้น เมื่อมีแอปท่ีช่ือว่า  Be my 
eyes พัฒนาคิดค้นโดย  Hans Jørgen Wiberg ท่ี เอา
คอนเซ็ปตเ์ดียวกันนีไ้ปใชจ้ริง จนตอนนี ้(06.04.65) มีผู้

พิการทางสายตาทั่วโลกลงทะเบียนแลว้กว่า 391,885 คนและอาสาสมัครจากหลากหลายประเทศท่ีรอรับสายให้ความ
ช่วยเหลือทัง้หมด 5,677,851 คน จะเห็นว่าตวัเลขของอาสาสมคัรท่ีอยากใหค้วามช่วยเหลือเป็นตาใหผู้พิ้การทางสายตาขอ
ความช่วยเหลือ มีอยู่จ  านวนมากหลายเท่าตวั ทัง้นีม้ีผูใ้ชง้านจาก 150 ประเทศ และ 180 ภาษาทั่วโลก ทัง้นี ้มีคนตาบอดบน
โลกกวา่ 2 รอ้ยลา้นคน 
โดยเร่ืองทีผู้่พกิารขอความช่วยเหลือ มีตัวอย่างเช่น 

 การขอใหช้่วยดสูีของหยก เพ่ือรอ้ยสรอ้ยสง่ใหล้กูคา้  
 การขอใหช้่วยอา่นรายละเอียดของพสัดหุรือวนัหมดอายขุองของใชต้า่งๆ  
 การขอใหช้่วยหาแมว หาของให ้ 
 การช่วยดสูีเสือ้ผา้จบัคูใ่หเ้ขา้กนั 
 การน าทางไปยงัท่ีๆ ไมคุ่น้เคย 

การใช้งาน 1.Live การเช่ือมตอ่ภาพและเสียงระหวา่งผูพิ้การทางสายตาและอาสาสมคัร 

  2.เพ่ิมภาษาท่ีคณุพดูหรือใชง้านในการเลือกตัง้คา่ 

โดยผูพิ้การทางสายตาจะสั่งงานผ่านเสียง ทัง้นีโ้ทรศพัทวิ์ดีโอคอลจะมาจากประเทศหรือผูพิ้การที่เลือกใชภ้าษาท่ีเราเลือกใน
ตอนตน้ และไดร้บัการแจง้เตือนแคใ่นช่วงเวลา 08.00 ถงึ 21.00 น. เท่านัน้ตามไทมโ์ซนท่ีเราอยู่ 

อาสาสมคัรท่ีไดช้่วยเหลือผูพิ้การผ่านทางแอปนีต้า่งรูส้กึอิ่มเอมท่ีไดใ้ชก้ารมองเห็นช่วยเหลือและเป็นประโยชนต์อ่ผูท่ี้ตอ้งการ

เพ่ือท าใหก้ารใชชี้วิตประจ าวนัของพวกเขาสะดวก และโลกน่าอยู่มากขึน้ โดยในอีกรูปแบบหนึ่งทาง Facebook ของไทย ก็มี

กลุม่ท่ีเปิดใหอ้าสาสมคัรช่วยเหลือผูพิ้การทางสายตา อา่นภาพ หรือ บรรยายภาพถ่าย หรอืช่วยแปลงไฟลเ์ลก็ๆ นอ้ยๆ ใหแ้ก่

กนั ท่ีน่ีสามารถดาวน์โหลดแอป Be my eyes ไดท้ัง้แบบ iOS และ Android(springnews.co.th 7 เม.ย.65) 

https://www.bemyeyes.com/language/thai
https://www.bemyeyes.com/language/thai
https://medium.com/@impakter.com/through-the-eyes-of-another-an-interview-with-hans-j%C3%B8rgen-wiberg-f987a08606f7
https://www.facebook.com/groups/helpusread/
https://apps.apple.com/th/app/be-my-eyes-helping-the-blind/id905177575?l=th
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes&hl=th&gl=US


๒๖ 

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. 

 

 

 

 

mailto:tddfoffice@gmail.com

