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ปีที ่  ๒๑    ฉบับที ่  ๐๕  เดอืน  พฤษภาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๕ 
ส่องแบรนดแ์ฟช่ันทีใ่ห้ความส าคัญ เปิดกว้างให้กับผู้พกิาร 

 

 ยุคนีเ้ป็นยุคแห่งความเท่าเทียมกนัของมนุษยท์ุกคน ไม่ว่าจะวงการไหนต่างก็เริ่มใหค้วามส าคญักบัความเท่าเทียม

ทางเพศ ชาติพนัธุ ์และผูบ้กพร่องทางดา้นรา่งกายหรือผูพิ้การ ในวงการแฟชั่นก็เช่นกนัท่ีแบรนดต์า่งๆ ใหค้วามส าคญัและเปิด

กวา้งกบัผูพิ้การ 

 Savage x Fenty แบรนดช์ุดแซ่บของ Rihanna สนบัสนุนความเท่าเทียม ไม่ว่าจะสาวไซสไ์หนก็มีความสวยในแบบ

ของตวัเอง ไดค้วา้Miss5thave นางแบบผูพิ้การมีแขนเพียงขา้งเดียวมาเป็นนางแบบใหก้บัแบรนด์ เพ่ือกระตุน้ใหส้าวๆ มีพลงั

บวกและภมูิใจกบัรูปรา่งของตวัเอง 

 Diesel Diesel แบรนดแ์ฟชั่นช่ือดังจากอิตาลี เป็นอีกแบรนดท่ี์ให้ความส าคัญกับผู้พิการ  และเห็นถึงความเท่า

เทียม เมื่อปี 2014 ได้เผยแฟชั่นเซ็ตแคมเปญพิเศษท่ีได้ Jillian Mercado มาเป็นนางแบบ ซึ่งเธอมีความปกติเก่ียวกับ

กลา้มเนือ้ แตส่ิ่งนีก้็ไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคกบัการท างาน แถมเธอยงัน าเสนอเสือ้ผา้ของดีเซลออกมาไดง้านงดงาม 

 Tommy Hilfiger เป็นเวลาหลายปีท่ี Tommy Hilfiger ไดท้  างานร่วมกบั กับ Runway of Dreams องคก์รไม่แสวงผล

ก าไรท่ีผลกัดนัเรื่องเด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบักลา้มเนือ้ ไดอ้อกแบบเสือ้ผา้ไลน  ์Tommy Adaptive ท่ีออกแบบมาเพ่ือผูบ้กพร่อง

ทางดา้นรา่งกาย เปิดโอกาสใหก้บัผูท่ี้มีความบกพรอ่งดา้นรา่งกาย ใหพ้วกเขากา้วมาเป็นส่วนส าคญัในการน าเสนอแฟชั่นท่ีให้

ความส าคญักบัทกุคนเท่าเทียมกนั(springnews.co.th 13 พ.ค. 65) 
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 สิทธิบัตรทอง แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ "ผู้สูงอายุ-ผู้พกิาร" คนละกี่ชิน้ เร่ิมวันไหนเช็กเลย 

 สปสช. แจกผา้ออ้มผูใ้หญ่ "ผูส้งูอายุ-ผูพิ้การ" คนละ 3 

ชิน้ต่อวัน ลดภาระค่าใช้จ่าย นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐาน

ประธานคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ท่ีประชุมบอร์ด สปสช.  

2 พ.ค. 65 ท่ีผ่านมาไดม้ีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผา้ออ้ม

ผูใ้หญ่ แผ่นรองซบัการขบัถ่าย” ใหเ้ป็นสิทธิประโยชน์

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 

ส าหรับคนไทยทุกคน มีผล 2 พ.ค. 2565 เป็นตน้ไป ทั้งนีส้ิทธิประโยชน์ผ้าออ้มผู้ใหญ่ แผนรองซับการขับถ่าย เป็นการ

ด าเนินการเพ่ือดูแลผูท่ี้อยู่ในภาวะติดบา้น ติดเตียง กลุ่มท่ีมีปัญหาการกลัน้อุจจาระปัสสาวะไม่ได ้และมีค่าคะแนนระดับ

ความสามารถในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนั ตามดชันี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล ซึ่งมีจ  านวน 53,356 

ราย โดยสนับสนุนผา้ออ้มผูใ้หญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย จ านวน 3 ชิน้ต่อคนต่อวัน ตามค าแนะน าของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสขุ ส าหรบัในส่วนของงบประมาณรองรบันัน้ใหเ้ป็นการด าเนินการผ่าน “กองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถ่ิน

หรือพืน้ท่ี” (กองทุนสุขภาพต าบล) ในการจัดสรรค่าใชจ้่าย ท่ีเป็นไปตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ โดยให้หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุน

งบประมาณจาก กปท. ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีมีแผนดแูลรายบุคคล เป็นการรบังบประมาณเพ่ิมเติมจากอตัราเดิมท่ีไดร้บั นาย

อนทิุน กลา่วว่า ส  าหรบัสิทธิประโยชนนี์ก้  าหนดใหเ้ริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 จากจ านวนกลุม่เป้าหมายขา้งตน้ เมื่อ

ค านวณกบัตน้ทนุผา้ออ้มผูใ้หญ่ แผ่นรองซบัการขบัถ่าย อยู่ท่ี 9.5 บาทต่อชิน้ โดยใชจ้  านวน 3 ชิน้ต่อคนตอ่วนั และจ านวนวนั 

153 วนั ของปีงบประมาณท่ีเหลืออยู่ คาดวา่จะใชง้บประมาณทัง้สิน้ จ  านวน 232.66 ลา้นบาท 

 “ดว้ยสิทธิประโยชนนี์จ้ะช่วยใหผู้ท่ี้อยู่ในภาวะติดบา้น ติดเตียง กลุม่ท่ีมีปัญหาการกลัน้อจุจาระปัสสาวะไมไ่ด ้ไมว่า่

จะเป็นผูส้งูอาย ุผูป่้วยกลุม่ต่างๆ ท่ีมีปัญหาการขบัถ่าย โดยไมจ่ ากดัอาย ุนอกจากมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้แลว้ ยงัเป็นการลด

ภาระคา่ใช่จ่ายครวัเรือนในดา้นสขุภาพได ้ซึง่จากมติท่ีประชมุในวนันี ้ยงัไดใ้หเ้พ่ิมรูปแบบผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลาย เช่น แผ่น

รองซบั ผา้ออ้มทางเลือก เป็นตน้ และขอใหเ้นน้ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน”  

 สอบถามเพิม่เตมิการใช้สิทธิบัตรทอง ได้ที ่สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน ์ทัง้ไลน ์
สปสช. (ไลนไ์อด ี@nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ

www.facebook.com/NHSO.Thailand(sanook.com 11 พ.ค.65) 

 

https://money.sanook.com/economic/goldrate/
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ข้าวแกง 10 บาท คนชรา คนท้อง คนพกิาร 
 ทานฟรี ร้านข้าวใจดใีนช่วงของแพง 

ร้านข้าวราดแกง 

10 บาท ของ น.ส.

ชลฑิชา นอ้ยกลิ่น 

อายุ  44 ปี  ท่ีมา

เช่าพืน้ท่ีเปิดร้าน

สนิมข้าวราดแกง  ในราคาประหยัด มานานกว่า 4 ปี 

บริเวณใกลเ้คียงแยกวุ่นวาย ถนนไปทางเข้า ม.ราชภัฏ

พิบูลสงครามประตู 3 อ. เมืองพิษณุโลก ท่ียังคงสวน

กระแสวิกฤติขา้วยากหมากแพง ตน้ทุนอาหารสูงขึน้เป็น

ประวตัิการณใ์นรอบ 4 ปี ตัง้แต่เปิดรา้นมา แต่ยังคงสูต้่อ

ยืนหยดัขายในราคา 10 บาทเท่าเดิมไมป่รบัราคา คนทอ้ง 

คนชรา คนตกงาน ทานฟรีเหมือนเดิม สูเ้ท่าท่ีสูไ้หวไม่ไหว

ก็ปิดรา้น น.ส.ชลฑิชา นอ้ยกลิ่น บอกว่า ตอนนีต้น้ทุนทุก

อย่างปรบัขึน้หมดเลย ทัง้หม ูไก่ ไข่ ผกั แก๊ส เรียกไดว้่าทุก

อย่างท่ีปรบัขึน้มนัเป็นวตัถุดิบท่ีรา้นขา้วแกงอย่างเราตอ้ง

ใช ้ในรอบ 4 ปี ท่ีเปิดมา รอบนีห้นกัสดุจริงๆ แต่ก็พยายาม

ปรับตัวทุกอย่างแลว้ คือจากเดิมท่ีมีลูกจา้งในรา้นหลาย

คน ก็พอเขาออกไปเราก็ไม่รับเพ่ิมแลว้ ตอนนีค้ือเหลือ

ตวัเองคนเดียว ท าเองทกุอย่าง ทกุขัน้ตอนในรา้น ตัง้แตซ่ือ้

วตัถุดิบ เปิดรา้น ท ากับขา้ว ยันเก็บรา้น ลา้งจาน เพราะ

เราเซฟค่าใช้จ่าย ส่วนเมนูอาหารก็ปรับลดลง วันปกติ 

จันทร-์ศุกร ์จะท าอาหาร 20-30 อย่าง เสาร์-อาทิตย์ จะ

ท าอาหาร 15-20 อย่าง แลว้ก็จะท ารอบเดียว เพราะอยู่คน

เดียวไม่ทันจริงๆ ลูกคา้ท่ีมาทานข้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็น

ลกูคา้เก่า จะทราบอยู่แลว้ ว่าทานขา้วเสร็จก็ตอ้งเก็บจาน

เอง และคิดเงินเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง ไดเ้ลย เพราะว่า

เราไม่ทันบางทีก็อยู่หลงัรา้น ท่ีผ่านมาก็มีบา้งเงินสญูหาย 

จ่ายเงินไม่ครบบ้าง ไม่จ่ายเงินบ้าง แต่เราก็คิดซะว่า

เหมือนท าบุญเขาคงล าบาก เขาคงไม่มีเงินจริงๆ ตอนนีก้็

จะบอกลูกคา้เสมอว่า เราช่วยลูกคา้ก็อยากใหลู้กคา้ช่วย

เราดว้ย ส  าหรับคนท่ีซือ้กลับบา้น ให้พกกล่องขา้ว หรือ

ป่ินโต มาดว้ย เราจะไดเ้ซฟตน้ทุนของการซือ้ถุง เดือนๆ 

หนึ่งก็หลายบาทอยู่ ลกูคา้ส่วนใหญ่เขา้ใจใหค้วามร่วมมือ

ดีเพราะนอกจากจะลดตน้ทุนแลว้ เรายังลดโลกรอ้น ลด

การใชข้ยะไดด้ว้ย รา้นทุกวนั จนัทร-์ศกุร ์จะเปิดตี 5 ถึง 2 

ทุ่ม เสาร-์อาทิตย ์06.00-14.00 น.ราคาอาหารขา้วราดแกง 

1 อย่างก็ 10 บาท 2 อย่าง 15 บาท 3 อย่าง 20 บาท คน

ทอ้ง คนชรา คนพิการ คนตกงาน ไม่มีเงิน ใหม้าทานฟรี 

ตนก็ยังไม่แน่ใจว่ารา้นขา้วแกงจะไปต่อไดอ้ีกนานแค่ไหน 

แต่ก็สญัญาว่าจะไปต่อใหน้านท่ีสดุ เพราะเห็นใจคนท่ีเขา

ไมม่ีจริงๆ(sanook.com 3 เม.ย.65) 
 

ซัมซุงรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาต ิคร้ังที ่25 

 

บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากัด เขา้รบัโล่ประกาศ

เกียรติคณุในงานสมชัชาคนตาบอดแห่งชาติ ครัง้ท่ี 25 จดั

ขึน้ ณ โรงแรมคุม้ภคู  า จงัหวดัเชียงใหม ่ระหวา่งวนัท่ี 23 – 

27 เมษายน 2565 ในฐานะองคก์รภาคเอกชนท่ีสนับสนุน

การด าเนินงานใหแ้ก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

โดยมี นายจองชุง ปารค์ ผู้อ  านวยการฝ่ายบริการลูกคา้ 

บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากัด เป็นตวัแทนในการ

https://www.sanook.com/travel/restaurant/
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รับ โล่ป ระกาศ เ กีย รติ คุณ  จาก  นายจุติ  ไก รฤกษ์  

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์ซึ่งใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธี  สมาคมคนตา

บอดได้ด  าเนินการเพ่ือผลักดันให้คนพิการทางสายตา

เขา้ถึงสิทธ์ิต่างๆ ทั้งในการด ารงชีวิตและการงานอาชีพ

อย่างต่อเน่ืองกว่า 55 ปี และมีการจัดงานสมัชชาคนตา

บอดเป็นประจ าทุกปี โดยวตัถุประสงคห์ลกัของงานครัง้นี ้

จดัขึน้เพ่ือเป็นเวทีใหแ้ก่คนพิการทางสายตาทั่วประเทศได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู ้และหาแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ใน

รูปแบบการจดังานทัง้ออนไซตแ์ละออนไลน ์ซึ่งจะช่วยให้

กลุ่มคนพิการทางสายตาทั่ วประเทศสามารถเข้าร่วม

ประชุมไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด ทัง้นี ้โล่ประกาศเกียรติคุณท่ี

มอบโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยถือเป็นรางวลั

ท่ีมอบให้แก่องค์กรและธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี

สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดจนหน่วยงานท่ี

สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนพิการทางสายตา

ในทุกดา้น ซึ่งซมัซุงไดร้บัรางวลันีต้ิดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 ดว้ย

เพราะความค านึงถึงการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละมอบการ

บริการท่ีครอบคลุมและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพ่ือท่ีจะ

มอบประสบการณ์ท่ีดี ท่ีสุดให้เข้าถึงผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดย

ผลิตภัณฑ์ของซัมซุงมีฟีเจอรท่ี์รองรับการใชง้านส าหรับ

กลุ่มผูพิ้การทางสายตาอย่างครอบคลุม พรอ้มทั้งมีการ

บริการพิเศษโดยมีทีมงานคอลเซ็นเตอรท่ี์ไดร้บัการอบรม

มาเพ่ือใหบ้ริการกับผูพิ้การทางสายตาโดยเฉพาะ รวมไป

ถึ ง ก า ร ใ ห้ค  าป รึ กษา ใน โหมดตัว ช่ ว ยกา ร เ ข้ า ถึ ง 

(Accessibility) ท่ีจะช่วยท าใหผู้พิ้การทางสายตาสามารถ

ใชง้านอปุกรณแ์ละเขา้ถึงเทคโนโลยีไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ

มากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ภายในงาน ซมัซุงยงัมอบบริการและ

สิทธิพิเศษส าหรบัคนพิการทางสายตาท่ีใชส้มารท์โฟนซมั

ซุงกาแลคซี่ ไม่ว่าจะเป็น การสอนการใชง้านฟังกช์นั การ

ตั้งค่ าตัว เครื่ อ ง โดย เจ้าหน้า ท่ีผู ้ เ ช่ี ยวชาญ Galaxy 

Consultant การตรวจเช็คสมารท์โฟนดว้ยโปรแกรมพิเศษ

ของซัมซุ งจ านวน  72 รายการ  ส่ วนลดค่าอะไหล่

สูงสุด 50% ส าหรบัการซ่อมสมารท์โฟน จากศูนยบ์ริการ

ทั่ วประเทศส าหรับลูกค้าท่ีลงทะเบียนในงาน ระหว่าง

วันท่ี  24 – 26 เมษายน  2656 รวมไปถึงส่วนลดการซื ้อ

สินค้าสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมสูงสุด

ถึง 35% อีกด้วย ซัมซุงเช่ือว่าหัวใจส าคัญส าหรับการ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือมอบประสบการณก์ารใช้

งานท่ีครอบคลุมและเท่าเทียม มาจากการรับฟังความ

คิดเห็นและความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ต่อผูพิ้การทางสายตา 

โดยซัมซุงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้ริการ

อย่างต่อเน่ือง และต่อยอดความร่วมมือกับสมาคมคนตา

บอดแห่งประเทศไทย เพ่ือสรา้งนวตักรรมท่ีช่วยใหผู้พิ้การ

ทางการมองเห็นสามารถ ใช้งานสมาร์ทดี ไวซ์และ

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อม

อ านวยความสะดวก news.samsung.com 5 พ.ค.65) 
 

ชาว ต.วังหลวง รวมพลังสร้างบ้านทันใจ 

ชาว ต.วังหลวง

ร ว ม พ ลั ง สุ ด ๆ 

สร้างบ้านทันใจ 

แล้วเสร็จภายใน

วั น เ ดี ย ว  ใ ห้

ครัวเรือนยากจน เมื่อเย็นวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 

16.30 น. นายสมหวงั พ่วงบางโพ ผูว้่าราชการจงัหวดัแพร่ 

ร่วมเย่ียมใหก้ าลงัใจและมอบบา้นท่ีอยู่อาศยั ใหแ้ก่ นาย

ค า (สงวนามสกุล) อายุ 76 ปี ชาวต าบลวงัหลวง ซึ่งเดิม
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อาศยัอยู่บา้น ม.3 ต.วงัหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็น

บา้นของนางปรานอม ค าแจ ้(นายจ้างเก่า) หลังประสบ

อบุัติเหตุทางรถจักรยานยนต ์มีความพิการทางร่างกายท่ี

บริเวณขา และไดย้า้ยมาพักอาศัย ณ กระท่อมปลายนา

เพียงล าพังโดยมี นางประนอม ค าแจ ้เป็นผูด้แูลเอาใจใส่ 

ซึ่งปัจจุบันไดร้บัเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุเดือนละ 700 บาท

และเบีย้ความพิการ เดือนละ 800 บาท โดยชาวต าบลวงั

หลวง โดยการน าของ นายรัฐกานต ์จันทนู ก านันต.วัง

หลวง นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ด้วย

ความรว่มมือร่วมใจกนับริจาคเงินสรา้งท่ีอยู่อาศยัซึง่เดิมมี

สภาพทรุดโทรมมาก โดยมีหลวงพ่อพระครูพุทธบทบริบาล 

(สมคิด ปัญญาฑีโป) ได้มอบเงินเ พ่ือจัดตั้งกองทุน

ซ่อมแซมบ้านให้ผู ้ยากไ ร้ เ ป็น เ งินตั้งต้น  และทาง

คณะกรรมการหมู่บา้น ผูน้  าต าบลวงัหลวง ฝ่ายปกครอง 

หา้งรา้นเอกชน รวมถึงราษฏรต าบลวงัหลวงไดร้่วมกนัสบ

ทบและร่วมแรงในการสรา้งบา้นขึน้ ซึ่งในการก่อสรา้งนัน้ 

แลว้เสร็จภายในวันเดียวโดยใช้สล่าและคนในต าบลวัง

หลวง หมุนเวียนมาช่วยกัน กว่า 70 คน โดยเริ่มก่อสรา้ง

ตัง้แต่เวลา 07.00 น. แลว้เสร็จเวลา 16.00 น. ส าหรบัการ

ใหช้่วยเหลือท่ีผ่านมาทางอ าเภอหนองม่วงไข่ และองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินไดน้ าเครื่องอุปโภคบริโภค เสือ้ผ้า 

เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ ให้กับนายค า ส่างค า เป็น

ประจ าทุกเดือน พรอ้มทัง้ไดป้ระสานกับส านกังานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ให้ความ

ช่วยเหลือตอ่ไป(chiangmainews.co.th 5 พ.ค.65) 

 

 

 
 

ช่วยแชร ์ไรเดอรน์ า้ใจงาม ช่วยดันรถคนพกิาร 

 

ภาพเหตุการณเ์พียงไม่ก่ีวินาที ก็ท าใหรู้ส้ึกว่าสงัคมจะน่า

อยู่  ถ้า พ วก เ ร า ช่ ว ยกั น ส ร้า ง  โ ด ยผู้ ใ ช้ติ๊ ก ต็ อ ก  : 

@kanitta_mee ไดโ้พสตค์ลิปเผยใหเ้ห็น ไรเดอรน์  า้ใจงาม

ท่านหนึ่ง ก าลงัช่วยดนัรถใหค้นพิการ ขายลอตเตอรี่ โดยมี

เจา้ของคลิป ช่วยบังรถใหอ้ีกทาง พรอ้มระบุขอ้ความว่า 

"เห็นพ่ีเขาช่วยดนัรถ ตัง้แตพ่ระราม 3 จนขา้มสะพานมาฝ่ัง

เจริญนคร ดันมาไกลมาก ใจพ่ีสุดยอดมาก เราท าไดแ้ค่

ช่วยเซฟบงัใหอ้ีกทางนะคะ" ขณะท่ีชาวเน็ตตา่งก็เขา้มาช่ืน

ชม ถึงความมีน ้า ใจของไ ร เดอร์และ เจ้าของคลิป

(news.ch7.com 3 เม.ย.65) 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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ม.มหดิล สร้างสรรคน์วัตกรรมถังขยะพูดได้ 
ออกแบบด้วยแนวคิดInclusive Design  

ไม่ทิง้ผู้พกิารไว้ข้างหลัง 

ใ น สั ง ค ม แ ห่ ง

ค ว ามแตกต่ า ง

หลากหลายเช่น

ปัจจุบัน ยังมีคน

อี ก ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ท่ี

ถงึแมจ้ะมีร่างกาย

บางส่วนบกพร่อง

และมักถูกทอดทิง้ แต่ก็ยังพยายามท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ดว้ย"

ศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย"์ ในสภาวการณท่ี์ทุกคนตอ้ง

อยู่กบัตวัเอง และช่วยเหลือตวัเองใหไ้ดม้ากท่ีสดุเช่นวิกฤติ 

COVID-19 ท่ีมาพรอ้มกับปัญหาขยะลน้เมือง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงจากการสั่งซือ้สินคา้ออนไลน ์หรืออาหารบริการส่ง

ถงึท่ี(Delivery) ท าใหม้ีปริมาณขยะจากหีบห่อภาชนะเพ่ิม

มากขึน้เท่าทวีคณูแมจ้ะมีการรณรงคจ์ดัการขยะกนัโดยจดั

ให้มีถังรองรับต่างสี แต่ไม่มีใครเลยท่ีจะนึกถึงผู้พิการ

ทางการมองเห็น ท่ีถึงแมจ้ะเป็นส่วนนอ้ย แต่ก็ถือเป็นส่วน

หนึ่งของสงัคมท่ีแตกต่างหลากหลาย และมีความตอ้งการ

ท่ีจะใชชี้วิตอย่างปกติเฉกเช่นคนทั่วไป รองศาสตราจารย ์

ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ และอาจารยผ์ูส้อนหลักสูตรสิ่งแวดลอ้ม

ศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล กล่าวในฐานะผูน้  าทีม

วิจัยสรา้งสรรคน์วัตกรรม "ถังขยะพูดไดส้  าหรับผู้พิการ

ทางการมองเห็น" จากความตอ้งการของผูใ้ชจ้ริงครัง้แรก

ว่า เป็นนวัตกรรมท่ีริเริ่มขึน้โดยตัง้โจทยจ์ากขอ้จ ากัดใน

การแยกขยะของผูพิ้การทางการมองเห็น ซึ่งไม่อาจแยก

ขยะตามสีของถงัขยะไดเ้หมือนคนทั่วไป อีกทัง้ไมอ่าจแยก

ไดเ้พียงจากการสมัผัสป้ายอกัษรเบรลล ์เน่ืองจากจะเป็น

การสมัผสัเชือ้โรคท่ีมากับขยะดว้ย จึงไดร้่วมกับ อาจารย ์

ดร.อิศวรา ศิริ รุ่ง เรือง อาจารย์ประจ าภาควิชาฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการวิทยาลยัราชสดุา มหาวิทยาลยัมหิดล 

ซึ่งเป็นผู้พิการทางการมองเห็น ออกแบบและพัฒนาถัง

ขยะขึน้ใหม่ ใหม้ีเซนเซอรค์อยส่งเสียงใหแ้ยกและทิง้ขยะ

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง กลุ่มเป้าหมายเริ่มตน้ท่ีนักเรียนโรงเรียน

สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เน่ืองจากต้องการ

ปลูกฝังจิตส านึกของคนไทยใหใ้ส่ใจสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน

ตัง้แต่วยัเยาว ์อีกทัง้ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

เรื่องการแยกขยะใหก้ับนักเรียนและขยายผลสู่การสรา้ง

รายไดจ้ากแปรรูปขยะต่อไปไดอ้ีกดว้ยนอกจากนี ้เพ่ือการ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กับ COVID-19 กา้วต่อไปทีมวิจัยเตรียมจะ

พัฒนาถังขยะพูดไดร้องรับหน้ากากอนามัยและขยะติด

เชือ้ส  าหรบัผูพิ้การทางการมองเห็น และจะขยายผลการ

พัฒนานวัตกรรมถังขยะพูดได้ส  าหรับผู้พิการทางการ

มองเห็นดังกล่าวออกไปในวงกวา้ง ทั้งในภาครัฐ และ

เอกชนรวมถึงในระดับนโยบายต่อไปอีกดว้ย  จุดเด่นของ

นวตักรรมอยู่ท่ีการเลือกใชว้สัดท่ีุมีราคาไม่แพงง่ายต่อการ

ดูแลรักษา และท าขึ ้นจากพลาสติกท่ีมีความทนทาน 

แข็งแรง และปลอดภัยจากเหตุไฟรั่ว แมใ้ชพ้ลังงานจาก

ไฟฟ้า และง่ายต่อการดูแลรักษา โดยเตรียมมอบถังขยะ

พูดได ้พรอ้มอบรมการใชส้  าหรบัโรงเรียนสอนคนตาบอด 

14 แห่งทั่ วประเทศให้สามารถน าไปดูแลด้วยตัวเอง 

ตลอดจนปลูกฝัง จิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืนใหก้ับเยาวชนคนตาบอดไดต้่อไป 

ซึ่ง เป็นหนึ่ งในผลงานอันเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน " 

ด าเนินการย่ืนจดทรพัยส์ินทางปัญญา โดย สถาบนับริหาร

จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ( iNT) ท่ี
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มหาวิทยาลัยมหิดลภาคภูมิใจ  อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริ

รุ่งเรือง อาจารยป์ระจ าภาควิชาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้พิการ

ทางการมองเห็น ท่ีร่วมพัฒนานวัตกรรมถังขยะพูดไดฯ้ 

กล่าวเสริมว่า แมผู้พิ้การจะมีความแตกต่างดว้ยขอ้จ ากัด

ทางสภาพรา่งกาย แตก่็สามารถอยู่รว่มกบัสงัคมแห่งความ

แตกต่างหลากหลายนีไ้ดด้ว้ยศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

เช่นเดียวกนั จากการเรียนรูท่ี้จะแสดงความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม ดว้ยการใส่ใจปัญหาสิ่งแวดลอ้ม เรียนรูท่ี้จะจดัการ

กับขยะดว้ยความรบัผิดชอบ หวงัว่านวตักรรมถังขยะพูด

ไดส้  าหรบัผูพิ้การทางการมองเห็นท่ีไดร้่วมพฒันานีจ้ะเป็น

ความหวงัใหม่ของสงัคมแห่งความแตกต่างหลากหลายท่ี

ออกแบบดว้ย Inclusive Design โดยไม่ทิง้ผูพิ้การไวข้า้ง

หลงั ติดตามข่าวสารท่ีน่าสนใจจากมหาวิทยาลยัมหิดลได้

ท่ี www.mahidol.ac.th(ryt9.com 5 พ.ค.65) 
 

นักวิ่งสาวผู้พกิารใส่ขาเทยีม วิ่งมาราธอน 
ตดิต่อกัน 104 วัน ระดมทุนการกุศล 

 

ไวรัลต่างประเทศ แจ๊คกี้ ฮันท์-โบรเออร์สม่า ท าสิ่ง ท่ี

เหลือเช่ือมากๆ เพราะเธอเป็นผูพิ้การใส่ขาเทียม แต่เธอ

สามารถท าสถิติโลกว่ิง มาราธอน 104 วนัติดต่อกัน และ

กิจกรรมนี้ เธอสามารถระดมทุนช่วยเหลือการกุศลได้

มากมายถึงราวๆ $192,523 เหรียญสหรฐัฯ หรือเกือบๆ 7 

ลา้นบาท ไวรัลต่างประเทศ มาจากประเทศสหรัฐฯ เป็น

เรื่องราวคนเก่งหวัใจแกร่ง อย่าง แจ๊คกี ้ฮนัท-์โบรเออรส์ม่า 

(Jacky Hunt-Broersma) ซึ่งเธอท าสิ่งท่ีเหลือเช่ือมากๆ 

เพราะเธอเป็นผูพิ้การใส่ขาเทียม แต่เธอสามารถท าสถิติ

โลกว่ิง มาราธอน (ระยะ 42.195 กิโลเมตร หรือราวๆ 26.2 

ไมล)์  104 วนัติดต่อกนั และกิจกรรมนี ้เธอสามารถระดม

ทุนช่วยเหลือการกุศลได้มากมายถึงราวๆ  $192,523 

เหรียญสหรัฐ หรือเกือบๆ 7 ลา้นบาทเลยทีเดียว ส าหรับ 

เรื่องราวอนัน่าเหลือเช่ือนี ้มีสารตัง้ตน้มาจาก แจ๊คกี ้ฮนัท-์

โบรเออรส์ม่า (Jacky Hunt-Broersma) นักว่ิงพิการใส่ขา

เทียม วยั 46 ปี จาก อริโซน่า สหรฐัฯ เริ่มว่ิงทางไกลระยะ

มาราธอนติดต่อกนัยาวนานถึง 104 วนั ซึ่งนบัไดว้า่เธอท า

สิ่งท่ีเหลือเช่ือเกินกวา่มนษุยจ์ะทานทนรบัไหว สิ่งท่ี  แจ๊คกี ้

ฮนัท-์โบรเออรส์มา่ (Jacky Hunt-Broersma) ท าไดน้ัน้ ถือ

ว่า เป็นการท าลายสถิติโลกเดิม ของ เคท เจยเ์ดน้ (Kate 

Jayden) นักว่ิงสาวชาวอังกฤษวัย 35 ปี ท่ีเว่ิงมาราธอน

ติดตอ่กนั 101 วนัไปสด ๆ รอ้น ๆ เม่ือช่วงตน้เดือนเมษายน

ท่ีผ่านมาน่ีเอง ส าหรบั แจ๊คกี ้ฮันท-์โบรเออรส์ม่า (Jacky 

Hunt-Broersma) เ ธอ เหมือนโดนฟ้ ากลั่ นแกล้งด้วย

โชคชะตา เพราะขาซา้ยของเธอถูกพรากไปเพราะมะเร็ง

เนือ้เย่ืออ่อน ตอนท่ีเธออายุ 26 ปี ซึ่งพบไดย้ากมาก  และ

เริ่มต้นว่ิงตอนปี 2016 ด้วยระยะ 5km. และพัฒนามา

ว่ิงอลัตรามาราธอนอย่างรวดเร็ว เธอเป็นผูพิ้การคนแรกท่ี

จบระยะ 100 ไมลไ์ม่ถึง 24 ชม. ดว้ย และท่ีส  าคัญท่ีสุด 

การวิ่งเหนือมนษุย ์ว่ิงมาราธอน 104 ครัง้ ติดตอ่กนัใน 104 

วนั แบบไมม่ีวนัหยดุของเธอ ท าใหเ้ธอระดมทนุช่วยองคก์ร

การกุศล ไดเ้กือบๆ 7 ลา้นบาท ในการหาเงินในการท า

อปุกรณข์าเทียม ใหก้บัผูพิ้การตา่งๆ(springnews.co.th 6 

พ.ค.65) 

https://www.instagram.com/ncrunnerjacky/
https://www.instagram.com/ncrunnerjacky/
https://www.gofundme.com/f/102-marathons-in-102-days?fbclid=IwAR2kR5ki_l89huEAGrevf9y-ix_lxIrwx32GHwTfQTgrJ5mjcE0KMT4RP4I
https://www.gofundme.com/f/102-marathons-in-102-days?fbclid=IwAR2kR5ki_l89huEAGrevf9y-ix_lxIrwx32GHwTfQTgrJ5mjcE0KMT4RP4I
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61299527
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61299527
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ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

‘คนพกิารทีต่กหล่น’ ด้วยวิธีการประเมินของไทย 

 | ภาคภูมิ จตุพธิพรจันทร ์

 

รฐับาลไทยมีนโยบายช่วยเหลือผูพ้ิการหลายนโยบาย 

เช่น เบีย้ความพิการ บริการปรบัสภาพท่ีอยู่อาศยั บริการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามยงัมีผูพ้ ิการ

จ านวนมากที่ไม ่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนคนพิการ  หร ือ

กล่าวคือ เกิดการตกหล่นคนพิการ ซึ่งการตกหล่นนีส้่งผล

ใหผู้พ้ิการไม่สามารถเขา้ถึงบริการที่ควรจะไดร้บั  การ

ส ารวจความพิการโดยส านกังานสถิต ิแห ่งชาติในปี  

2560 พบว่าประเทศไทยมีคนพิการจ านวน 3.69 ลา้นคน 

แต่มีเพียง 1.64 ลา้นคน หรือรอ้ยละ 44.4 ของผูพ้ิการท่ี

พ บ ใ น ก า ร ส า ร ว จ เ ท ่า นั น้ ที ่ม ีบ ตั ร ป ร ะ จ า ต วั ค น

พิการ ตวัเลขดงักล่าวก็ใกลเ้คียงกบัสถิติจ  านวนผูม้ีบตัร

ประจ าตวัผูพ้ ิการ จากฐานขอ้มลูของกรมพฒันาและ

ส่งเสริมพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการในปี 2560 (1.86 

ลา้นคน) สาเหตุอันดับหนึ่งของการตกหล่นท่ีพบจาก

การส ารวจดงักล่าว ก็คือ ความพิการของผู ้ที่ตกหล่นนัน้

ไม่เขา้ข่ายความพิการท่ีขึน้ทะเบียนได ้(รอ้ยละ 45.1 ของ

ผูต้กหล่น) ซึ่งปัญหานีเ้กิดจากวิธีการประเมินความ

พิการของประเทศไทย ทีม่ ีความไม่สอดคล้องกับ
หลักการสากลและนิยามของคนพิการทีไ่ด้มีการ

ก าหนดในกฎหมาย คนทั่วไปมกัจะมองความบกพร่อง

ทางร่ายกาย เช่น แขนขาด ขาขาด แขนขาอ่อนแรง ว่า

เป็นสาเหตหุลกัท่ีส่งผลใหผู้ม้ีความบกพร่องประสบความ

ยากล าบากในการท ากิจกรรมและการมีส่วนร่วมในสงัคม 

อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัแวดลอ้มอื่นอีกจ านวนมากท่ี

ส่งผลต่อสมรรถภาพของบุคคลในการท ากิจกรรมและ

การมีส่วนร่วม เช่น ทกัษะ อปุกรณช์่วยเหลือ ทัศนคติของ

คนรอบขา้ง สถาปัตยกรรม ดงันัน้ ผู้ทีม่ีความบกพร่อง

ทางร่างกายเหมือนกันสองคน อาจจะมีสมรรถภาพ
ในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันก็ได้ เน่ืองจากทัง้สองคนนั้น

เผชิญกับปัจจัยแวดล้อมทีแ่ตกต่างกัน ซึ ่งแนวคิด

เกี่ยวกบัความพิการที่กวา้งกว่าและเป็นที่ยอมรบักนั

ขา้งตน้นีไ้ดถู้กสะทอ้นในนิยามของคนพิการใน พ.ร.บ. 

ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ท่ี

ระบุว่า คนพิการหมายถึง “บุคลลซึ ่งมีข้อจ ากัดใน

การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส ่วนร ่วมทางสังคม เนื ่องจากมีความบกพร่อง 

ประกอบกับอุปสรรคในด้านต่าง ๆ” อย่างไรก็ตาม 

แมแ้นวคิดจะทนัสมยัและถูกตอ้ง แต่ในเชิงปฏิบตัิ การ

ประเมินความพิการเพื่อออกบตัรประจ าตวัคนพิการใน

ประเทศไทยยงัมีความไม่สอดคลอ้งกบันิยามของคน

พิการท่ีไดม้ีการบญัญัติไวใ้นกฎหมายขา้งตน้ ซึ่งน าไปสู่

การตกหล่นของคนพิการ โดยการประเมินความพิการ

ในประเทศไทยมีอยู ่ 2 ปัญหาหลัก ได้แก่ 1.การ

ประเมินใช้ความบกพร่องและโรคเป็นข้อมูลหลัก ใน

การตดัสินว่าผูเ้ขา้รบัการประเมินควรจะไดข้ึน้ทะเบียน

คนพิการหรือไม่ ถึงจะมีการค านึงถึงความสามารถใน

การปฏิบตัิกิจกรรมและมีส่วนร่วมอยู่บา้ง แต่มีเพียงผูเ้ขา้

รบัการประเมินบางกลุ่มเท่านัน้ที่จะไดร้บัการประเมิน

ความสามารถในการท าก ิจกร รมและการม ีส ่วน

ร่วม กล่าวคือ มีเฉพาะผูป่้วยโรคจิตเวชรุนแรง และผูเ้ขา้

รบัการประเมินความพิการทางสติปัญญาเท่านัน้ที่ไดร้บั



๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

การประเมินทัง้ความสามารถในการท ากิจกรรมและการ

มีส่วนร่วม ส่วนผูเ้ขา้รบัการประเมินรายอื่นก็ไดร้บัการ

ประเมินเพียงความสามารถในการท ากิจกรรมพืน้ฐาน 

เช่น การเดิน การพูด นอกจากนี ้เนื่องจากแพทยซ์ึ่งท า

หนา้ที่เป็นผูป้ระเมิน ไม่สามารถใชเ้วลาประเมินความ

พิการไดม้ากนกัเพราะมีภาระงานอย่างอื่นมาก จึงมกั

ไม ่ไดม้ ีการสมัภาณณเ์ช ิงลกึ  ไม ่ไดม้ ีการตรวจสอบ

สถานที่อยู่อาศยัจริง แต่มกัใชข้อ้มลูความบกพร่องหรือ

โรคมาคาดการณร์ะดบัสมรรถภาพในการท ากิจกรรม

และการมีส ่วนร่วมของผูเ้ขา้รบัการประเมินซึ ่งอาจไม่

เที่ยงตรงและแม่นย าเพียงพอได  ้2.การก าหนดให้ผู้ที่

สามารถขึน้ทะเบียนเป็นคนพิการได้น้ันต้องเป็นผู้มี
ความพิการประเภทใดประเภทหนึ่งจากกลุ่มความ

พิการ  ประเภทตามกฎหมาย  อนัไดแ้ก่ ความพิการ

ทางการมองเห็น ทางการไดย้ินหรือสื่อความหมาย ทาง

จิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู ้และ

ทางออสทิสติก อนัท าใหล้ะเลยความพิการประเภทอื่น

ได  ้ปัญหาสองประการขา้งตน้ส่งผลใหผู้ที้่ไม่ไดม้ีความ

บกพร่องหรือโรครุนแรงในกลุ่มความพิการ 7 ประเภทนัน้

ไม่สามารถขึน้ทะเบียนคนพิการได ้เช่น ผูต้าบอดหนึ่ง

ขา้ง ไม่สามารถขึน้ทะเบียนคนพิการได ้เพราะไม่เขา้หลกั

คณุสมบตัิการเป็นผูพ้ิการทางสายตา ทัง้ที่ในความเป็น

จร ิงแลว้ ส  าหรบัหลาย ๆ  คน ถ ึงแมจ้ะไม ่ไดม้ ีความ

บกพร่องหรือโรครุนแรงในกลุ่มความพิการดา้นใดดา้น

หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เมื่อรวมผลกระทบจากความบกพร่อง

หรือโรคหลายอย่างที่มี และผลจากปัจจยัแวดลอ้มเขา้

ดว้ยกนัแลว้ ความบกพร ่องหร ือโรคที่ไม ่รุนแรงนัน้ก็

สามารถส่งผลใหบุ้คคลหนึ่งมีขอ้จ ากดัในการใชช้ีวิตได้

อย่างมาก เช่น ผูต้าบอดหนึ่งขา้งที่มีความบกพร่องดา้น

อื่นหรือโรคอื่นร่วมดว้ยถึงแมจ้ะไม่รุนแรง อาทิ อาการหู

ตงึเล็กนอ้ย โรควิตกกงัวลและตื่นตระหนก และเผชิญกบั

ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเป็นอปุสรรค อาทิ ไม่มีครอบครวัใกลช้ิด

ที่สามารถช่วยดแูลได ้หรืออยู่ในสงัคมที่ไม่เข ้าใจความ

บกพร่องประเภทนี ้ก็เป็นไปไดว้่าผูเ้ขา้รบัการประเมินคน

นีอ้าจมีขอ้จ ากดัในการท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมไม่นอ้ย

ไปกว ่าผู ต้าบอดสองขา้งก ็ได  ้มีกรณีตวัอย ่างหนึ ่ง ท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาของการประเมินความพิการของ

ประเทศไทยอย่างชดัเจน  งานว ิจยัของคณะสงัคม

สงเคราะหศ์าสตร  ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ในปี  

2562  พบว่ามีเด็กท่ีป่วยเป็นโรคสมาธิสัน้ ซึ่งไม่สามารถ

ขึน้ทะเบียนคนพิการได ้แต่มีขอ้จ ากดัในการใชชี้วิตอย่าง

มาก โดยผู ป้กครองของผู ป่้วยระบ ุว ่าบ ุตรของตนมี

พฤติกรรมวิ่งออกไปยืนบนถนนโดยไม่ใส่เสือ้ผา้ และมี

พฤติกรรมใชม้ีดท ารา้ยพ่อแม่ ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึน้นี ้

เป็นไปไดว้่าอาจเกิดจากการท่ีผูป่้วยมีความบกพร่องทาง

จิตใจหรือสติปัญญาท่ีไม่รุนแรงอื่น ๆ ร่วมดว้ย ดังน้ัน จึง

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
ประเมินความพิการในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหา
การตกหล่นคนพิการ ดังนี ้1.ก าหนดให้ผู้เข้ารับการ
ประเมินทุกคนควรจะได้รับการประเมินสมรรถภาพ

ในการท าก ิจกรรมและการม ีส ่วนร ่วม  โดยอาจ

ก าหนดใหผู้เ้ขา้รบัการประเมินทุกราย ไดร้บัการประเมิน

ดว้ยชุดค าถามมาตรฐานเดียวกนั ซึ่งสามารถน าเอาชุด

ค าถามที ่จ ดัท า โดย  WHO อาท ิ ICF Checklist หร ือ 

WHODAS 2.0 มาใชไ้ดเ้ลยหรือปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบั

ประเทศไทยมากขึน้   เ นื ่องจากช ุดค าถามทัง้สองมี

แนวทางในการประเมินความพิการที่กวา้งขวางกว่าแนว

ปฏ ิบ ตั ิข อ ง ไทยปัจจ ุบ นั  โ ดยผู ท้  า หน า้ ที ่ป ร ะ เม ิน

สมรรถภาพส่วนนีอ้าจเป็นนกัสงัคมสงเคราะห ์หร ือ

ผู เ้ ชี ่ย วช าญด า้น เ วชศาสตร ฟื์ ้นฟ ูอื ่น  ๆ  เ ช ่น  น กั
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กิจกรรมบ าบดั นกัจิตบ าบดั เป็นตน้ 2.ควรใช้ทัง้ข้อมูล

ความบกพร่อง สมรรถภาพในการท ากิจกรรม และ
สมรรถภาพในการมีส่วนร่วม ในการตัดสินว่าผู้เข้า

รับการประเมินเป็นผู้พิการหรือไม่ องคป์ระกอบทัง้

สามนีเ้ป็นองคป์ระกอบของความพิการตามนิยามสากล 

ทัง้นีข้อ้มลูเก่ียวกบัโรคนัน้อาจไม่จ าเป็นต่อการประเมิน

ว่าผูเ้ขา้รบัการประเมินเป็นผูพ้ิการหรือไม่ เพราะผลของ

โรคนัน้ถูกสะทอ้นอยู่ในขอ้มลูความบกพร่องอยู่แลว้ 3.ไม่

ควรจ าก ัดว ่า ผู ้พ ิการจะต ้องม ีเพ ียง  7 ประเภท

เท่านั้น กล่าวคือ ผูเ้ขา้รบัการประเมิน ควรสามารถขึน้

ทะเบียนเป็นคนพิการไดห้ากเป็นผูท่ี้มีขอ้จ ากดัในการท า

กิจกรรมและมีส ่วนร ่วมอย่างมาก และ/หร ือมีความ

บกพร่องทางร่างกายหลายอย่าง โดยอาจจดัใหผู้พ้ิการ

กลุ ่มนีเ้ป็น ‘ผูพ้ ิการประเภทอื่น ๆ’ ส่วนเกณฑส์ าหรบั

ตดัสินว่าผูเ้ขา้รบัการประเมินเป็นผูพ้ ิการประเภทใด

ประเภทหนึ่งในกลุ่มความพิการ 7 ประเภทนัน้ ยงัอาจ

สามารถใชเ้กณฑก์ าหนดว่าตอ้งมีโรคหรือความบกพร่อง

ในความพิการประเภทนัน้ระดบัรุนแรงไดเ้หมือนเดิม การ

ปรบัปรุงแนวทางการประเมินความพิการใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัการสากล และนิยามของคนพิการที่ไดม้ีการ

ก าหนดในกฎหมายนัน้ ไม่ใช่เร่ืองง่ายและอาจใช้เวลา

ยาวนาน ตอ้งมีกระบวนการพฒันาคู่มือประเมินความ

พิการฉบบัใหม่ การปรกึษาหารือกบัผูม้ีส ่วนเกี่ยวขอ้ง

อย่างรอบดา้น การสรา้งความเขา้ใจกบัทัง้เจา้หนา้ท่ีและ

สงัคม แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการตกหล่นดังกล่าว

ควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง เพื่อท าให้คนพิการ
ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงบัตรประจ าตัวคนพิการ 
และได้รับบริการส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิตอยู ่ใน

สังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ.(bangkokbiznews.com 

6 พ.ค.65) 

นายกผู้ค้าสลากคนพกิารจวกรัฐ- 
กองสลากยิง่แก้ยิง่เละปัญหาขายเกินราคา- 

เฉ่งยับไล่ตัดสิทธิรายย่อย 

 

เชียงใหม ่- นายกสมาคมผูค้า้สลากคนพิการเชียงใหม่จวก

รฐับาลและกองสลาก ย่ิงแกไ้ขปัญหาสลากกินแบ่งรฐับาล

เกินราคา กลายเป็นย่ิงท าให้ราคาแพงขึน้ไปกว่าเดิม ชี ้

เหมือน “ลิงแก้แห” พรอ้มแนะควรปล่อยให้เป็นไปตาม

กลไกตลาด ย า้ท าไม่ถกูตอ้งท่ีเท่ียวไปไล่ยดึสิทธิผูค้า้สลาก

เสรีท่ีเป็นรายย่อย วันนี ้(8 พ.ค. 65) รายงานข่าวแจง้ว่า 

จากการสังเกตการณ์ตามแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตามจุดต่างๆ ในเชียงใหม่พบว่ายังคงมีการขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาทให้พบเห็นอยู่ทั่ วไป โดย

สลากกินแบ่งแบบใบเดี่ยวนั้น เกือบทุกแผงวางขายใน

ราคาใบละ 100 บาท แมบ้างรายจะติดป้ายว่าสลากราคา 

80 บาท แต่เป็นเพียงการติดไวเ้พ่ือตบตาเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ 

ซึ่งจากการสอบถามผูข้ายต่างบอกตรงกันว่าจ าเป็นตอ้ง

ขายเกินราคาในราคาใบละ 100 บาท เน่ืองจากตน้ทุน

สลากท่ีรับมาจากย่ีป๊ัวอยู่ท่ีใบละ 90-92 บาท แลว้ ส่วน

สลากท่ีเป็นชุดจะขายในราคาท่ีแพงกว่า อย่างชุด 5 ใบ 

วางขายชุดละ 700-800 บาท ทั้งนี ้นายธาตรี ขุนอินทร ์

นายกสมาคมเพ่ือนผูพิ้การจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตวัแทน

กลุ่มผูพิ้การท่ีขายสลากกินแบ่งรฐับาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

แสดงความเห็นว่า ความพยายามแกไ้ขปัญหาการขาย



๑๑ 
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สลากกินแบ่งรฐับาลเกินราคาของรัฐบาลและส านักงาน

สลากกินแบ่งรฐับาล เมื่อพิจารณาแลว้เป็นไปไดย้าก และ

ดเูหมือนว่าย่ิงพยายามแกไ้ขปัญหามากเท่าใด ปัญหาย่ิง

เพ่ิมความยุ่งยากซับซอ้นอีนุงตุงนังเพ่ิมมากขึน้ไปเรื่อยๆ 

เหมือนลิงแกแ้ห โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใชวิ้ธีการตดัสิทธิ

และยึดสิทธิจากกลุ่มผูค้า้สลากเสรีแลว้น าไปจัดสรรใหม่

อย่างไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันไม่ไดค้  านึงถึงความเป็น

จริงดว้ยว่าผูท่ี้ถูกตัดสิทธินับหมื่นรายนั้น ส่วนใหญ่ลว้น

เป็นคนยากคนจน คนพิการดอ้ยโอกาส หรือผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ท่ียึดอาชีพขายสลากรายย่อยเลีย้งชีวิตและครอบครวั ซึ่ง

การจะไปอา้งว่าตรวจพบมีการน าไปขายต่อเกินราคาใน

ช่องทางออนไลนน์ั้น มองว่าไม่ถูกตอ้ง เพราะผูข้ายราย

ย่อยเหล่านีไ้ม่น่าจะรูเ้รื่องดว้ย เพียงแต่ว่าเมื่อมีผูม้าขอซือ้

และเห็นว่าไดก้ าไรเป็นท่ีน่าพอใจก็ย่อมตอ้งขายเป็นเรื่อง

ปกติ จากนั้นผูท่ี้ซือ้ไปแลว้จะน าไปท าอย่างไร จึงไม่ไดรู้ ้

เห็นด้วย ซึ่งหากจัดการปัญหาจริงๆ ควรไปจัดการกับ

นายทุนใหญ่หรือย่ี ป๊ัวท่ี เป็นต้นตอตัวจริงของปัญหา

มากกว่า ส าหรับความพยายามของส านักงานสลากกิน

แบ่งรฐับาลท่ีจะพัฒนาเปิดช่องทางการขายเหมือนมงักร

ฟ้า หรือ กองสลากพลสั นัน้ โดยส่วนตวัเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีไม่

ถกูตอ้ง เน่ืองจากส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลเป็นผูอ้อก

สลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนทางเอกชนท่ีคิดค้นพัฒนา

แบบฟอรม์ช่องทางขายขึน้มาไดแ้ละเก็บค่าบริการ ก็ควร

ยกความดีความชอบใหไ้ป ไม่ใช่มาท าเสียเอง ควรท าแค่

จัดเก็บรายไดภ้าษีก็พอแลว้ ทั้งนีม้องว่าการแกไ้ขปัญหา

การขายสลากเกินราคาท่ีดีท่ีสุดก็คือ การปล่อยใหเ้ป็นไป

ตามกลไกตลาด ไม่ใช่การบุกตรวจมังกรฟ้าหรือกอง

สลากพลสั แลว้ไล่ตดัสิทธิรายย่อย ท่ีดเูหมือนย่ิงแกย่ิ้งท า

ใหปั้ญหายุ่งเหยิงกวา่เดิม(mgronline.com 9 พ.ค.65) 

‘กองทัพเรือ’ แสดงจุดยนืต่อต้านโฆษณาใช้ความ
พกิารบุคคล ชักชวนซือ้สินค้า 

 

วอนขอประชาชนไม่อดทนอดกลั้น 'กองทัพเรือ ' แสดง

จุดยืนต่อต้านโฆษณาใช้ความพิการบุคคล ชักชวนซือ้

สินคา้ เหตุชีน้  าท าให้สังคมไทยตกต ่า  เมื่อวันท่ี 9 พ.ค. 

พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือน

ทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามท่ี

แพลตฟอร์มจ าหน่ายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่ง  ได้ลง

โฆษณาท่ีมีลักษณะลอ้เลียนผูพิ้การนั้น กองทัพเรือ โดย 

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ 

(ผบ.ทร.) มีความเป็นห่วงในการน าความบกพร่องของ

บุคคลอื่นมาลอ้เลียน จึงขอใหป้ระชาชนใชวิ้จารณญาณ

ในการรบัชม ทัง้นี ้กรณีดงักล่าวนบัว่าเป็นเรื่องท่ีสงัคมไม่

ควรยอมรับหรือปล่อยผ่าน โดยปกติเรื่องแบบนี้จะไม่

เกิดขึน้ในประเทศท่ีผู้คนมีจิตใจท่ีพัฒนาแลว้  จึงอยาก

ขอใหใ้ชวิ้จารณญาณอย่างย่ิงยวดในการน าผูป่้วย ผูพิ้การ 

รวมถึงผูท่ี้มีความอ่อนแอในดา้นต่างๆ มาใช ้เพราะจะชีน้  า

ท าใหส้งัคมคนไทยของเราตกต ่า และวอนขอประชาชนไม่

อดทนอดกลัน้ (zero tolerance) กับการกระท ารูปแบบนี ้

วอนเจา้ของผลิตภัณฑเ์จา้ของบริษัทโฆษณา เจา้ของสื่อ

ในรูปแบบต่างๆ คัดกรองโฆษณาท่ีใช้การล้อเลียน 

ส่อเสียด และมาช่วยกันสนบัสนุนสื่อโฆษณาท่ีสรา้งสรรค ์

เห็นอกเห็นใจกัน มาช่วยกันสรา้งสงัคมท่ีมีความรกัความ

เขา้ใจ อยู่รว่มกนัอย่างสงบสขุตอ่ไป(เดลินิวส ์10 พ.ค.65) 



๑๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

อดตีสตั๊นทแ์มนกลายเป็นคนพกิาร เศร้าซ า้ สอบ
ตดิข้าราชการ 4 เดอืน ถูกบังคับลาออก 

 

หนุ่มพิการสอบติดขา้ราชการ ท างานได ้4 เดือน ถูกบงัคบั

ลาออกทั้งท่ีไม่ไดท้  าอะไรผิด เคยรอ้งเรียนมา 4-5 ปี แต่

เรื่องเงียบ วอนขอความเป็นธรรม (8 พ.ค.65) นายเอกชัย 

ชาญประโคน   อายุ 39 ปี   อดีตนักแสดงคิวบู๊หรือสตั๊นท์

แมน ฉายา ซี สตั๊นท ์ซึ่งปัจจุบนัพิการทางการเคลื่อนไหว 

จากผลพวงท่ีป่วยดว้ยอาการเสน้เลือดในสมองแตกเมื่อ

กว่า 10 ปีท่ีผ่านมา ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรม 

หลงัจากเมื่อปี 2560 ไดใ้ชค้วามสามารถของตัวเอง ทัง้ท่ี

สภาพร่างกายพิการแต่ยังพอท างานและช่วยเหลือตวัเอง

ได้ สอบติดพนักงานราชการ ต าแหน่ง นัก วิชาการ 

อุตสาหกร รม  กลุ่ มบริ ห ารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ าย

กฎหมาย  สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อตุสาหกรรม แตท่ างานไดเ้พียง 4 เดือน หวัหนา้กลุม่งานท่ี

ตนท างานอยู่ ก็บีบบงัคบัใหต้นเองเซน็ใบลาออกทัง้ท่ีไมไ่ด้

ท าอะไรผิด  และไม่ไดบ้อกเหตผุลอะไร ตอนนัน้พยายาม

โทรศพัทไ์ปสอบถามผูบ้ังคบับัญชาระดบักรมแต่ไม่ไดร้ับ

ค าตอบ จึงท าหนังสือรอ้งเรียนไปยังส  านักนายกรฐัมนตรี 

แต่เรื่องก็เงียบหาย จนสดุทา้ยก็ตอ้งยอมเซ็นใบลาออก จึง

ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเพ่ือมาหางานท าแถวบ้าน 

พยายามไปสมคัรงานหลายท่ีแต่ถกูปฏิเสธ อาจเพราะเห็น

ว่าตนเองเป็นคนพิการ ทุกวนันีก้็อาศยัเพียงเบีย้คนพิการ

ในการยังชีพ จากกรณีดังกล่าวก็อยากจะเรียกร้องขอ

ความเป็นธรรมท่ีบีบบังคับใหต้นเองเซ็นใบลาออก ทั้งท่ี

ไม่ไดท้  าผิดอะไร จนต้องกลายเป็นคนตกงานและเป็น

ภาระให้กับพ่อแม่ หากเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงาน

ภาครฐั หรือผูใ้จบุญช่วยเหลือ หางานท่ีมั่นคงส าหรบัคน

พิการใหท้ า หรือใหท้นุส  าหรบัประกอบอาชีพท่ีสามารถหา

เลีย้งตวัเองได ้จะไดไ้ม่ตอ้งเป็นภาระใหก้บัครอบครวั   พ่อ

ตอนนีพ้่อแม่ก็อายุมากและมีโรคประจ าตวัดว้ย นายเอก

ชัย กล่าวว่า ตอนท่ีตนเองศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรัตน

บัณฑิต กรุงเทพมหานคร ก็ไม่ได้ล  าบากพ่อแม่ เพราะ

ท างานไปด้วยเรียนไปด้วย โดยการเป็นนักแสดงคิวบู๊

หรือสตั๊ นท์แมน กระทั่ ง ปี  2549   หลังกลับจากกอง

ละคร   กลับไปยังหอ้งพักก็มีอาการปวดศีรษะรุนแรงชัก

หมดสติ มีคนท่ีเช่าหอ้งพักตึกเดียวกันพาส่ง รพ.   รูส้ึกตวั

อีกทีแขนขาทัง้สองขา้งไม่ตอบสนองแลว้  สมองก็ชา้กว่า

ปกติ  หมอบอกเป็นเส้นเลือดในสมองแตก เน่ืองจาก

พักผ่อนนอ้ย ก็รกัษาตวัอยู่ท่ี รพ.ในกรุงเทพฯ นานกว่า 1 

เดือน  แลว้หมอก็ใหก้ลบัมารกัษาตวัตอ่ท่ีบา้น จ.บรุีรมัย ์ มี

แม่คอยดแูลทุกอย่างทัง้ป้อนขา้ว ป้อนน า้ ป้อนยา อาบน า้ 

และกายภาพบ าบัด เป็นเวลานานกว่า 1 ปี  จึงเริ่มขยับ

แขน  ขาได ้จากนัน้จงึพยายามช่วยเหลือตวัเองเท่าท่ีท าได ้

ก็เริ่มดีขึน้เรื่อยๆ กระทั่งประมาณปี 2558 – 2559 สอบติด

ครูท่ีโรงเรียนราชินี อยู่ไดป้ระมาณ 1 ปี เขาก็มีการเปิดสอบ

พนักงานราชการ สงักัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงลองไป

สอบก็สอบติดต าแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ได้

เงินเดือนละ 18,000 บาท แต่ไม่คาดคิดว่าท าได้แค่ 4 

เดือนจะถกูบีบบงัคบัใหล้าออกโดยไมม่ีเหตผุล จงึอยากจะ

เรียกรอ้งขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือดว้ย 

เพราะทุกวันนีต้ ้องกลายเป็นคนตกงาน เดือดรอ้นมาก 

หากใครอยากจะช่วยเหลือ (sanook.com 9 พ.ค.65) 

http://www.sanook.com/news/8547622/


๑๓ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

สปสช.เพิม่สิทธิ ผู้สูงอายุ- คนพกิาร แจก“ผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่” 3 ชิน้ต่อวัน 

 

สปสช.เพ่ิมสิทธิประโยชนใ์หม่ ดแูล ผูส้งูอายุ ผูพิ้การ แจก 

“ผา้ออ้มผูใ้หญ่” 3 ชิน้/คน/วนั ลดภาระค่าใชจ้่าย คาดใช้

งบราว 230 ลา้นบาท 8 พ.ค.2565 - ท่ีประชมุบอรด์ สปสช. 

ลา่สดุมีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผา้ออ้มผูใ้หญ่ แผ่นรองซบัการ

ขบัถ่าย” ใหเ้ป็นสิทธิประโยชนใ์นระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ (บัตรทอง) ส  าหรบัคนไทยทุกคน โดยมีผลตัง้แต่ 

2 พ.ค. 2565 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้สิทธิประโยชนผ์า้ออ้มผูใ้หญ่ 

แผนรองซบัการขบัถ่าย เป็นการด าเนินการเพ่ือดแูลผูท่ี้อยู่

ในภาวะติดบา้น ติดเตียง กลุ่มท่ีมีปัญหาการกลัน้อจุจาระ

ปัสสาวะไมไ่ด ้และมีค่าคะแนนระดบัความสามารถในการ

ด าเนินกิจวตัรประจ าวนั ตามดชันี ADL ระหว่าง 0-6 หรือ

ตามแผนดแูลรายบุคคล (Care plan) ซึง่มีจ านวน 53,356 

ราย โดยสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย 

จ านวน 3 ชิน้ต่อคนต่อวนั ตามค าแนะน าของกรมอนามยั 

กระทรวงสาธารณสุข  ส าหรับในส่วนของงบประมาณ

รองรบันัน้ใหเ้ป็นการด าเนินการผ่าน “กองทุนหลกัประกนั

สขุภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพืน้ท่ี” (กปท.) ในการจัดสรร

ค่าใช้จ่าย ท่ีเป็นไปตามความเห็นของสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใหห้น่วยบริการ ศูนย์

ดูแลผู้สูงอายุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท า

โครงการเพ่ือขอรบัสนับสนุนงบประมาณจาก กปท. ตาม

กลุ่ม เป้ าหมายท่ีมีแผนดูแลรายบุคคล เ ป็นการรับ

งบประมาณเพ่ิมเติมจากอัตราเดิมท่ีได้รับ  นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ใน

ฐานประธานคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า  ส าหรับสิทธิประโยชน์นี ้

ก  าหนดให้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 จาก

จ านวนกลุ่มเป้าหมายข้างต้น เมื่อค านวณกับต้นทุน

ผา้ออ้มผูใ้หญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย อยู่ท่ี 9.5 บาทต่อ

ชิน้ โดยใชจ้  านวน 3 ชิน้ต่อคนต่อวนั และจ านวนวนั 153 

วนั ของปีงบประมาณท่ีเหลืออยู่ คาดว่าจะใชง้บประมาณ

ทัง้สิน้ จ านวน 232.66 ลา้นบาท “ดว้ยสิทธิประโยชนนี์จ้ะ

ช่วยใหผู้ท่ี้อยู่ในภาวะติดบา้น ติดเตียง กลุม่ท่ีมีปัญหาการ

กลัน้อุจจาระปัสสาวะไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นผูสู้งอายุ ผูป่้วย

กลุ่มต่างๆ ท่ีมี ปัญหาการขับถ่าย โดยไม่จ ากัดอายุ 

นอกจากมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้แลว้ ยงัเป็นการลดภาระค่า

ใช่จ่ายครวัเรือนในดา้นสุขภาพได ้ซึ่งจากมติท่ีประชุมใน

วันนี ้ยังไดใ้หเ้พ่ิมรูปแบบผลิตภัณฑใ์หห้ลากหลาย เช่น 

แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก เป็นต้น และขอให้เน้น

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ผ ลิ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ ท่ี มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ

มาตรฐาน” ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถาม

เพ่ิมเติมการใชส้ิทธิบัตรทอง ไดท่ี้ สายด่วน สปสช. 1330 

หรือช่องทางระบบออนไลน์ ทั้งไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี 

@nhso) ห รื อ ค ลิ ก  https://lin.ee/zzn3pU6 แ ล ะ 

Facebook : ส า นั ก ง า น ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ

แห่งชาติ (thansettakij.com 9 พ.ค.65) 

 

 

 

https://lin.ee/zzn3pU6
https://www.facebook.com/pawnshopbangkok
https://www.facebook.com/pawnshopbangkok


๑๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

พก. จับมือ ธนาคาร CIMB พัฒนาทักษะ
เจ้าหน้าทีธ่นาคาร อ านวยความสะดวก เข้าถงึ
บริการธุรกรรมทางการเงินส าหรับคนพกิารทุก

ประเภท 

 

นางสาวสราญภัทร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งความตระหนกั เรื่อง “สิทธิ

และความเสมอภาคของคนพิการกับการให้บริการทาง

ธนาคาร” กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (พม.) ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด 

(มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

ศกัยภาพของบุคลากร ในการใหบ้ริการและอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการในการเขา้ถึงบริการและการท า

ธุรกรรมทางการเงินส าหรับคนพิการทุกประเภท อย่าง

ถกูตอ้งและเหมาะสม จงึไดร้ว่มกนัจดัฝึกอบรมดงักล่าวขึน้ 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และปรบั

มมุมองในเชิงบวกของผูเ้ขา้รบัการอบรมต่อคนพิการและ

ความพิการ รวมทั้งการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าท่ี

ธนาคารในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกส าหรบั

คนพิการท่ีมารบับริการกับทางธนาคาร โดยน าความรูท่ี้

ไดร้บัไปเพ่ือขยายผลองคค์วามรูแ้ละทกัษะการจัดบริการ

ของทางธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โดยมีผู ้เข้ารับการอบรม 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด 

(มหาชน) พร้อมด้วย นายเศรษฐจักร ลียากาศ รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุด ก ากับการ

ปฏิบัติงาน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) คณะ

ผูบ้ริหารธนาคาร ผูแ้ทนคนพิการ ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี 

พก. ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ  ทั้งนี ้ รูปแบบการ

ฝึกอบรมประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกัคือ 1) ภาคทฤษฎี 

เป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคนพิการ 

อาทิ กฎหมายดา้นธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับคน

พิการ และการบริการทางธนาคาร สถานการณค์นพิการ

ในปัจจุบัน และการปรับทัศนคติส  าหรับคนพิการและ

แนวคิด สิทธิ และความเสมอภาคคนพิการ 2) ภาคปฏิบตัิ 

เป็นการจ าลองสถานการณจ์ริงพรอ้มทัง้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

โดยเนน้กระบวนการสรา้งความเขา้ใจ และการฝึกทักษะ

ในการให้บริการเบือ้งตน้เก่ียวกับคนพิการทางการเห็น 

การใหบ้ริการคนพิการทางการไดยิ้นและสื่อความหมาย 

การให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว และการ

ใหบ้ริการคนพิการและผูดู้แลคนพิการทางออทิสติก/ทาง

สติปัญญาและการเรียนรู ้โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญร่วม

ถ่ายทอดความรูแ้ละฝึกทักษะ น าไปสู่การปรบัใชแ้นวคิด

เชิงสังคมของคนพิการ (Social Model of Disability) ได้

อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู ้

เก่ียวกับสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ การจัด

สวสัดิการและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นคนพิการตอ่ไป

(banmuang.co.th 13 พ.ค.65) 

 



๑๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

แม่เฒ่าสู้ชวีิตอยู่ตัวคนเดยีว แถมพกิาร  
ต้องออกหาขุดปูนาประทังชีวิต  

รายได้วันละ 18-60 บาท แทบไม่พอยาใส้ 

 

สุรินทร-์พบแม่เฒ่าสูชี้วิตตวัคนเดียว พิการหลังค่อมออก

ขดุปนูาประทงัชีวิต รายไดว้นัละ 18-60 บาท แทบไมพ่อยา

ใส ้มีลูกเหมือนไม่มี วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า พบคุณยาย ช่ือนางผาด โพธ์ิสี วัย 65 ปี มี

ลกัษณะหลงัค่อม เดินเหินล าบาก อาศยัอยู่ตวัคนเดียวใน

บา้นเลขท่ี 9809 หมู่ 14 บา้นนานวน ต.เมืองลีง อ.จอม

พระ จ.สรุินทร ์โดยในทกุเชา้ นางผาด จะเดินออกจากบา้น

พรอ้มเสียม ถังสี ห่อหมากพล ูและขวดใส่น า้ เพ่ือหาขุดปู

ตามทุ่งนามาจ าหน่ายใหช้าวบา้น หรือรา้นคา้ท่ีตอ้งการ 

ซึ่งระยะทางท่ีเดินในแต่ละวันอยู่ท่ีราวๆ 5-10 กิโลเมตร 

โดยนางผาดตอ้งใช้ความช านาญในการสังเกตุรูปูเป็น

อย่างมาก เพราะรูเลก็และมีตน้หญา้ปกคลมุอยู่ ซึ่งกว่าจะ

ขุดปูไดแ้ต่ละตัว ต้องใช้ความพยายามอีกมาก โดย รูมี

ความลึกมากกว่า 1 ศอก ในช่วงท่ีแดดรอ้นจัดก็จะท าให้

ดินแหง้ หากมีฝนตกจนท าใหด้ินอุม้น า้ ก็จะขุดไดง้่ายขึน้ 

ส่วนราคาปูนาในตอนนี ้อยู่ท่ีกิโลกรมัละ 60 บาท หรือตก

ขีดละ 6 บาท ซึ่งในแตล่ะวนั นางผาด จะขดุได ้3 ถึง 5 ขีด 

สงูสดุอยู่ท่ีวนัละ 1 กิโลกรมั โดย นางผาด โพธ์ิสี ไดเ้ล่าให้

ผูส้ื่อข่าวฟังว่า ตนเองอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีค้นเดียว ซึ่งได้

เลิกรากับสามีไปหลายสิบปีแล้ว มีลูกอยู่ดว้ยกัน 3 คน 

ชาย 2 หญิง 1 ซึ่งลูกชายได้เสียชี วิตไป 1 อีก 1 หาย

สาบสูญ ส่วนลูกสาวออกไปมีครอบครัว  และไม่ได้

ติดตอ่กนันานแลว้ ส  าหรบัรายไดข้องตนจะไดร้บัเบีย้ยงัชีพ

ผูสู้งอายุเดือนละ 600 บาท เบีย้คนพิการ 800 บาท และ

รายไดใ้นการออกหาขุดปูนาขายอีกไม่มาก แต่ก็ไม่พอค่า

ครองชีพ ข้าวสาร และสิ่งของต่างๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั ในการออกไปหาขุดปูนา ตนจะออกไปแต่

เชา้ จนถึง 5 โมงเย็น บางวนัแดดก็รอ้นจา้ เหง่ือแตก บาง

วนัก็ฝนตก ตนก็ตอ้งสู ้เพราะถา้ไมท่ า ไมสู่ ้แลว้ดใูครจะหา

เลีย้งเรา ยายผาดกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผูใ้จบญุสงสาร

อยากช่วยเหลือคณุยาย สามารถเขา้มาดว้ยตนเอง หรือส่ง

สิ่งของช่วยเหลือไดต้ามท่ีอยู่นี ้นางผาด โพธ์ิสี บา้นเลขท่ี 

9809 หมู ่14 บา้นนานวน ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สรุินทร ์

รหสัไปรษณีย ์32180(topnews.co.th 9 พ.ค.65) 
 

วอนภาคเอกชนจ้างงานคนพกิาร 
เพิม่รายได้ลดเหล่ือมล า้กลุ่มเปราะบาง 

 

สสสส .12 สถาบันพระปกเกล้า  ร่ วมถอดบทเรี ยน

แลกเปลี่ยนความรู ้“ความหวงัของกลุ่มเปราะบางกบัการ

รว่มสรา้งสนัติสขุในชายแดนภาคใต”้ วอนภาคเอกชนช่วย



๑๖ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

จ้างงานคนพิการ เพ่ิมรายได้-ลดความเหลื่อมล า้กลุ่ม

เปราะบาง เมื่อวนัท่ี 12 พ.ค. ท่ี วิทยาลยัเทคนิคกาญจนา

ภิเษก จ.ปัตตานี คณะนักศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบตัร

ชั้นสูงการเสริมสรา้งสังคมสันติสุข รุ่นท่ี 12 (สสสส.12) 

สถาบันพระปกเกลา้ เขา้เย่ียมชมศูนยเ์รียนรูร้่วมเพ่ือการ

พัฒนาศกัยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต ้โดยมี น.อ.

ภราดร คุม้ทรพัย ์ประธานมลูนิธิพฒันาศกัยภาพคนพิการ 

ผูอ้  านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.ปัตตานี 

และภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ พร้อมร่วมกันถอด

บทเรียนแลกเปลี่ยนความรู ้ประเด็น “ความหวงัของกลุ่ม

เปราะบางกับการร่วมสรา้งสันติสุขในชายแดนภาคใต้” 

โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ  รองเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกลา้ นายศภุณัฐ เพ่ิมพูนวิวฒัน ์ผอ.ส านกัสนัติวิธี

และธรรมาภิบาล คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม

แลกเปลี่ยนความรู ้ ทั้งนี ้ น.อ.ภราดร ได้กล่าวถึงการ

ขับเคลื่อนในเชิงรุกของศูนย์เรียนรูร้่วมเพ่ือการพัฒนา

ศกัยภาพคนพิการ จังหวดัชายแดนใต ้โดยภาคีเครือข่าย

ประกอบดว้ย หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง กองก าลังทาง

อากาศเฉพาะกิจท่ี 9 ปัตตานี ฝ่ายงานดา้นสาธารณสขุ จ.

ปัตตานี ฝ่ายงานด้านการศึกษาทางวิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกปัตตานี ช่วยผลกัดนัสรา้งเยาวชนแกนน ามี

จิตอาสา เสียสละ และท าคณุประโยชนแ์ก่สงัคม ทัง้นีเ้ป็น

การฝึกฝนทกัษะวิชาชีพ และต่อยอดดา้นวิชาชีพ ทางศนูย์

เรียนรู ้ร่วมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัด

ชายแดนใต ้ยงัเป็นแกนหลกัในการผลกัดนั และอยากเห็น

หน่วยงานภาคเอกชนใหค้วามส าคัญ ดว้ยการหันมาจา้ง

งานคนพิการ แทนการส่งเงินเขา้ระบบตามกฎหมายการ

จา้งงานคนพิการ เพ่ือเป็นการสรา้งรายได ้สรา้งโอกาส 

สร้างความสุข และช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล ้าใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต(้เดลินิวสอ์อนไลน ์13 พ.ค. 65) 

ชาวเน็ตซึง้น า้ตาร่วง! หนุ่มน า้ใจงาม  
เหมาลอตเตอร่ีชายพกิาร แจกช่างก่อสร้าง 

 

โดนแชรก์ระหน ่าโซเชียล ส าหรบัคลิปนงึท่ีเรียกน า้ตาใหก้บั

ชาวเน็ต เฟสบุ๊คท่ีใช้ช่ือ Tithivat Trading Coach คลิป

ดงักลา่ว เป็นเรื่องราวของ หนุ่มน า้ใจงาม ท่ีจอดรถริมถนน 

ดกัรอชายพิการท่ีนั่งรถวีลแชร ์แบกร่างตวัเอง พรอ้มดว้ย

แผงขายลอตเตอรี่ มาบนถนน ชายคนดงักลา่วไดเ้ขา้ไปซือ้

ลอตเตอรี่แบบเหมาแผงจ านวน250ใบ โดยให้เงินชาย

พิการทั้งหมด30,000 บาท ดูจากคลิป จะเห็นไดว้่า ชาย

พิการที่ขายลอตเตอรี่นัน้มีอาการดีใจมาก ท่ีขายลอตเตอรี่

หมด จากนัน้ก็รีบกดโทรศพัทด์ว้ยเทา้ตวัเอง ซึ่งหนุ่มน า้ใจ

งามคิดวา่จะโทรใหค้นมารบั เพราะขายลอตเตอรี่หมดแลว้ 

แต่ความจริงท่ีท าเอาชาวเนตท่ีเห็นคลิปนี ้ถึงกับตืน้ตัน

น า้ตาซึม คงเป็นจังหวะท่ีชายพิการ กดโทรศัพท์ แต่ว่า

ไม่ไดก้ดใหค้นมารับ แต่เป็นการกดเผ่ือเปิดกลอ้งถ่ายรูป 

เพ่ือจะขอเซลฟ่ีกับหนุ่มน า้ใจงามท่ีเหมาลอตเตอรี่ของ

ตนเองนั่นเอง เรียกว่าเป็นภาพท่ีประทบัใจ สว่นหนุ่มน า้ใจ

งามในคลิปนัน้ทราบมาวา่ช่ือ นาย “ธิติวจัน ์หว้ยหงษท์อง” 

CEO INDY TRADER ไดเ้ขียนแคปชั่นใตโ้พสตนี์ไ้วว้า่” ใน

เวลาท่ียากล าบาก มนัยากเหลือเกินท่ีจะบอกใหท้กุคน”ลกุ

ขึน้สู”้เพราะแค่ค  าพูดมนัไม่สามารถใหก้ าลงัใจกันไดม้าก

พอ อยากใหท้กุคนดคูลิปนี ้แลว้ตดัสินใจสูต้อ่ เป็นก าลงัใจ

ใหก้ับเพ่ือนร่วมประเทศ ของเราทุกคนดว้ยกนัครบั และท่ี

พีคไปกว่านั้นคือ หนุ่มน า้ใจงามไม่ไดเ้ก็บลอตเตอรี่ 250 

https://video.sanook.com/
https://video.sanook.com/
https://video.sanook.com/
https://news.sanook.com/lotto/
https://news.sanook.com/lotto/


๑๗ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ใบไวแ้มแ้ต่ใบเดียว แต่เอาแจกใหก้บัคนงานก่อสรา้งท่ีอยู่

บริเวณนั้นทั้งหมด นับว่าเป็นคนมีน า้ใจต่อเพ่ือนมนุษย์

ดว้ยหวัใจอย่างแทจ้ริง(sanook.com 13 พ.ค.65) 
 

รัฐบาลแจงแผนดูแล 'คนพกิาร'  
จังหวัดชายแดนใต้ 

 

14 พ.ค.2565 - นางสาวรชัดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ า

ส านักนายกรฐัมนตรี ในฐานะกรรมการผูแ้ทนพิเศษของ

รฐับาลในการแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนใต ้เปิดเผยวา่ จาก

การท่ีไดล้งพืน้ท่ีร่วมกับ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย 

นายกสมาคมส่งเสริมศกัยภาพสตรีพิการ เพ่ือติดตามการ

ด าเนินการดา้นการดูแลคนพิการในจังหวัดชายแดนใต้

ตามแนวทาง “ไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลัง” พบว่าการส่งเสริม

โอกาสเพ่ือการมีงานท าและรายได ้เป็นสิ่งท่ีคนพิการและ

ผู้ดูแลคนพิการต้องการอย่างมาก ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมา 

รฐับาลไดส้นับสนุนงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกูเ้พ่ือการ

เยียวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจจากโควิด-19 แก่โครงการสรา้ง

อาชีพ เช่น การท าเกษตรปลอดสาร การเลีย้งผึง้ชนัโรง การ

ท าผา้มดัยอ้ม การท าอาหาร แก่คนพิการ กว่าหนึ่งพนัคน 

ซึง่เป็นโครงการท่ีเครือข่ายคนพิการเสนอบนพืน้ฐานความ

ตอ้งการ ขณะนีส้ามารถสรา้งรายไดเ้สริม และเป็นรายได้

หลักใหแ้ก่หลายครอบครัวแลว้ นางสาวรัชดา กล่าวต่อ

ถึงเลการดูแลคนพิการใหม้ีพัฒนาการดีขึน้ ลดภาระการ

ดแูลของสมาชิกในครอบครวัจะไดม้ีเวลาในการประกอบ

อาชีพ ขณะนี ้ศอ.บต. ไดน้  าร่องกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน

โอกาสใหค้นพิการไดม้ีอปุกรณท่ี์มีมลูค่าสงูและจ าเป็นตอ้ง

ใชใ้นการฟ้ืนฟสูภาพ โดยรว่มมือกบัสถาบนัสิรินธรเพ่ือการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ และหน่วยงานทุก

ภาคสว่นในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อาทิ 

สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดและ

โรงพยาบาลยะลา เพ่ือจัดตั้งเป็น “ธนาคารอุปกรณ์คน

พิการจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ท าหนา้ท่ีรวบรวมอปุกรณท่ี์

ไดร้ับการสนับสนุน บริจาค หรือผลิตขึน้ และบูรณาการ

การท างานกับสถานบริการสาธารณสุขในการคน้หา คัด

กรอง สนบัสนุน และส่งต่อการใหค้วามช่วยเหลือคนพิการ 

ท่ีผ่านมาไดใ้หค้วามช่วยเหลือเด็กพิการในพืน้ท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ เกา้อีส้ขุใจ (ส  าหรบัผูป่้วยติดเตียง

ใหป้ระคองตวัขึน้นั่ง) รองเทา้สั่งตดั เตียงฝึกยืน วอลค์เกอร ์

อปุกรณฟ้ื์นการทรงตวั รวมทัง้สิน้กว่าหนึ่งพนัชุด นางสาว

รชัดา ยงักล่าวถึงความคืบหนา้โครงการ “ 1 ขา้ราชการ 1 

ครวัเรือนยากจน” ซึ่งจะเป็นกลไกส าคญัในการขับเคลื่อน

งานดา้นคนพิการ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือแบบตรงจดุ ขณะนี้

เจา้หนา้ท่ี ศอ.บต. ไดด้  าเนินการส ารวจครวัเรือนยากจนทัง้ 

379 ครวัเรือนเรียบรอ้ยแลว้ จากนีจ้ะเป็นการน าขอ้มลูเขา้

สูท่ี่ประชมุเพ่ือจ าแนกปัญหาของแตล่ะครวัเรือนท่ีพบใน 5 

มิติ คือ จนสุขภาพ จนรายได้ จนการศึกษา จนความ

เป็นอยู่ และจนการเขา้ถงึสวสัดิการของรฐั เพ่ือน ามาแกไ้ข

ใหเ้กิดความยั่งยืน โดยตัง้เป้าใหเ้ป็นครวัเรือนตน้แบบ เพ่ือ

ด าเนินการให้ครอบคลุม 13,000 ครัวเรือนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตใ้นปีงบประมาณต่อไป หากมีครวัเรือนท่ี

หน่วยงานทุกหน่วยเห็นพอ้งตอ้งไดร้ับความช่วยเหลือใช้

งบประมาณ ก็จะจัดสรรงบประมาณให้ จากโครงการ

ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(thaipost.net 17 พ.ค.65) 



๑๘ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เปิดใจ 2 สาวเวียดนามผู้พกิารสายตา  
ใช้หัวใจร่วมเชียรก์ีฬาผ่านซีเกมส ์

ผ่านครึ่งทางของการ

แ ข่ ง ขั น ม ห ก ร ร ม

กีฬา  ซี เกมส์ ครั้ง ท่ี  

31 ท่ี ป ร ะ เ ท ศ

เ วี ย ด น า ม เ ป็ น

เ จ้ า ภ า พ จั ด ก า ร

แข่งขนั ซึ่งอาจติดขัด

ปัญหาบางอย่าง ทั้งรถรับส่งนักกีฬา โรงแรมท่ีพัก แต่

เจา้ภาพก็พยายามปรบัแกส้ถานการณท์กุอย่างใหผ้่านพน้

ไปไดด้ว้ยดี แต่สิ่งหนึ่งท่ีเวียดนามสรา้งความประทับใจ

ใหก้ับการแข่งขันซีเกมสค์รัง้นีค้ือ การเปิดใหแ้ฟนกีฬาเขา้

ชมการแข่งขันแบบไม่เสียค่าตั๋วเข้าชม และก็ไดก้ระแส

ตอบรับท่ีดีจากชาวเวียดนามท่ีคลั่งไคลกี้ฬาทุกประเภท 

และเขา้ชมในสนามจนแน่นขนัดทกุชนิดกีฬาเลยทีเดียว 

อีกหนึ่งแฟนกีฬาชาวเวียดนามท่ีสรา้งความประทับใจได้

อย่างสุดซึง้คือ เหวียน ทาว ดาน และ ฟาม ถิ เทือง คู่คู่

เพ่ือนซีว้ยั 22 ปี ซึ่งเดินทางมาร่วมชมเกมกีฬา แต่เธอทัง้คู่

นัน้เป็นผูพิ้การทางสาย แตใ่ชห้วัใจมารว่มเชียรกี์ฬาซีเกมส์

ครัง้นีอ้ย่างแทจ้ริง เหวียน ทาว ดาน และ ฟาม ถิ เทือง เป็น

เพ่ือนกันตัง้แต่เมื่อ 7 ปีก่อน ซึ่งทั้งคู่หลงใหลในการเชียร์

กีฬาเป็นอย่างมาก แมว้า่จะไมส่ามารถมองเห็นได ้แตพ่วก

เธอใชก้ารฟังในการเชียรกี์ฬา โดยมีโทรศพัทม์ือถือในการ

หาขอ้มลู และเดินทางไปยงัสนามแข่งขนักีฬาต่างๆ ตัง้แต่

เวียดนามเป็นเจ้าภาพซี เกมส์ ครั้ง แรก เมื่อปี  2003 

จนกระทั่งถงึครัง้นีเ้ป็นเวลากวา่ 19 ปี ท าใหท้ัง้ เหวียน ทาว 

ดาน และ ฟาม ถิ เทือง ตอ้งการท่ีจะมีร่วมเชียรกี์ฬา และ

ซึมซับบรรยากาศในสนามท่ีชาติของตัวเองไดร้ับเกียรติ

เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาอาเซียนอีกครั้ง  เหวียน ทาว 

ดาน และ ฟาม ถิ เทือง เปิดใจร่วมกนัวา่ เป็นเวลากว่า 19 

ปีแลว้ท่ีเวียดนามไม่ไดเ้ป็นเจา้ภาพซีเกมส ์จนอยากเขา้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันครั้งนี ้โดยทั้งคู่มีความ

สนใจกีฬาหลายชนิด และปกติตอนอยู่ท่ีบา้นก็จะดกีูฬาอยู่

แลว้ 2 สาวเวียดนามกล่าวอีกว่า ท่ีผ่านมามีการจัดการ

แข่งขันกีฬาท่ีอยู่ค่อนขา้งไกล ท าใหไ้ม่ค่อยสะดวกในการ

เดินทางไปเขา้ชมการแข่งขัน แต่ครั้งนีเ้วียดนามไดเ้ป็น

เจา้ภาพ จงึอยากไปเขา้ชมในสนาม กีฬาท่ีชอบดบู่อยๆ คือ 

ฟุตบอล วอลเลยบ์อล และยกน า้หนัก “แมพ้วกฉันจะมอง

ไม่เห็น แต่ก็ยงัฟังได ้และสิ่งท่ีฉันชอบคือการเชียรน์กักีฬา

เวียดนาม และพวกเราก็ไปเชียรกี์ฬาดว้ยกนับ่อยๆ เราเจอ

กันเมื่อ 7-8 ปีแลว้ ซึ่งเวลาท่ีว่าง และมีการแข่งขันกีฬา

ต่างๆ เราก็ไปดว้ยกนั” ทัง้คู่เปิดใจผ่านล่ามชาวเวียดนาม 

เหวียน ทาว ดาน และ ฟาม ถิ เทือง กล่าวเพ่ิมเติมว่า ครัง้

นีเ้ป็นครัง้ท่ี 2 ท่ีเวียดนามในจดัการแข่งขนัซีเกมส ์และรอ

คอยมานานถึง 19 ปี โดยครัง้นีก้็จะเป็นการเปิดเผยใหค้น

ทั่วโลกไดรู้จ้ักประเทศเวียดนามมากขึน้ ส่วนตวัพวกเธอก็

หวงัว่าทพันกักีฬาเวียดนามจะควา้เจา้เหรียญทองมาครอง

ได้ส  าเร็จ  “พวกฉันเดินทางจากบ้านมาสนามราว 6-7 

กิโลเมตร เพ่ือชมกีฬาซีเกมส ์ซึง่ครัง้นีถื้อเป็นโอกาสท่ีจะได้

ดกีูฬาซีเกมส ์เพราะในอนาคตไม่รูว้่าการเป็นเจา้ภาพครัง้

ต่อไปของเวียดนาม พวกฉันจะมีสุขภาพพอท่ีจะไปเชียร์

กีฬาแบบนีไ้หม ดงันัน้ครัง้นีพ้วกฉันจึงท าเต็มท่ี” พวกเธอ

กล่าวทิ ้งท้าย  นับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจเล็กๆ ท่ี

ย่ิงใหญ่ของแฟนกีฬาชาวเวียดนามคู่นี ้ซึ่งแมพ้วกเธอจะ

มองไม่เห็น แต่พวกเธอใชห้ัวใจในการเขา้ถึงกีฬา  เช่ือว่า

พวกเธอจะเป็นแรงบันดาลใจครัง้ส  าคัญใหก้ับแฟนกีฬา

ทั่วไปไดห้ันมาสนใจเชียร์กีฬากันเพ่ิมขึน้ไม่มากก็น้อย

(matichon.co.th 18 พ.ค. 65) 



๑๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เพิม่ศักยภาพเจ้าหน้าที ่ผู้ปฏิบัตงิานคนพกิาร 

เ พิ่ ม ศั ก ยภ า พ
เ จ้ า ห น้ า ที่

ผู้ปฏิบัติงานคน
พิ ก า ร  พ ร้ อ ม
ใหบ้ริการผู้พิการ

อย่างมีคุณภาพยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ 

บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ  โดยกรม

พฒันาฝีมือแรงงาน มอบใหส้ถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 

เชียงใหม่ พัฒนาศกัยภาพก าลงัแรงงาน ภายใตน้โยบาย

รัฐบาลท่ีใหค้วามส าคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ฉบับท่ี 3 เพ่ือความเท่าเทียม เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ การรักษาพยาบาล การ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ อปุกรณเ์ครื่องช่วยความพิการ เพ่ือใหค้น

พิการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ฝึกยกระดบัฝีมือ “การพฒันาทกัษะผูป้ฏิบตัิงานคนพิการ” 

รุน่ท่ี 4 ระหวา่งวนัท่ี 18 – 20 พฤษภาคม 2565 จ านวน 35 

คน รวมด าเนินการทั้งสิน้ 207 คน นางณฐมน ปัทมะ

สุคนธ ์ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 

เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตระหนกัถึง

ความส าคญัในการยกระดบัความรู ้และพฒันาทกัษะฝีมือ

ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานคนพิการอย่าง

ต่อเ น่ือง เ พ่ือให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 

ตลอดจน มีทัศนคติท่ีดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการเปิดฝึกยกระดับฝีมือ หลกัสูตร การ

พฒันาทกัษะผูป้ฏิบตัิงานคนพิการ 18 ชั่วโมง ในรุ่นท่ี 4 นี ้

มีผูเ้ขา้รบัการฝึก จ านวน 35 คน ประกอบไปดว้ยบุคลากร

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานคนพิการ อาสาสมคัรท่ีมีหนา้ท่ีดแูล

คนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ของหน่วยสาธารณสุขระดับ

ทอ้งถ่ิน โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า

ชุมชน ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ มูลนิธิ สมาคม องค์กร และ

นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ช่าง

กายอุปกรณแ์ละช่างเครื่องช่วยคนพิการท่ีก าลงัศึกษาใน

ชั้น ปีสุดท้าย  โดยมีผู ้ท ร งคุณวุฒิ  ผู้ เ ช่ี ยวชาญจาก

โรงพยาบาลนครพิงค ์ร่วมกันวิเคราะห์ จัดท าหลักสูตร 

เป็นคณะวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ทกัษะท่ีส  าคญั เพ่ือใหผู้ ้

เขา้รบัการฝึก สามารถท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีจิตบริการ 

และยังสามารถประดิษฐ์ ประยุกต ์เครื่องกายอุปกรณ์ 

อปุกรณเ์ครื่องช่วยคนพิการในชีวิตประจ าวนัอย่างง่ายได ้

ได้แก่  ช้อนพิเศษส าหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

อปุกรณช์่วยดนัตวั อปุกรณบ์ริหารนิว้ อปุกรณป์้องกนัเทา้

ตก สเก็ตบอรด์บริหารไหล่ อุปกรณฝึ์กกระดกขอ้มือ และ

เบาะรองนั่งส  าหรับ wheel chair นอกจากนี ้ยังสามารถ

ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมรถนั่ งคนพิการ เบื ้องต้นได้

ตอบสนองความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานของ

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ค น พิ ก า ร ใ น ร ะ ดั บ พื้ น ท่ี

(chiangmainews.co.th 20 พ.ค.65) 
 

สตรอแมนนเ์ตมิเตม็รอยยิม้ให้ผู้ป่วย 
 “ปากแหว่งเพดานโหว่” 

“ปากแหว่งเพดานโหว่” 

เป็นภาวะท่ีหลายคนคุน้หู

และไดยิ้นมานาน บางคง

อาจมองเป็นเรื่องไกลตัว 

แ ต่ ภ า ว ะ นี้ ส า ม า ร ถ

เกิดขึน้ไดก้บัเดก็ทารกทุก

คน  จากการส ารวจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

สภากาชาดไทย พบว่าในประเทศไทยพบผูป่้วยปากแหว่ง

เพดานโหว่ประมาณ1-2คนต่อทารกแรกเกิด1,000คนโดย



๒๐ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

รวมถึ ง ปัจจัยภายนอก อย่ างการขาดสารอาหาร

ผลขา้งเคียงของยาหรือสารเคมีบางอย่างรวมถึงการติด

เชือ้แตใ่นปัจจุบนัสามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้แมบ้างราย

จะใชร้ะยะเวลาในการรักษาท่ียาวนาน แต่ยังมีเด็กไทย

และคนไทยจ านวนไม่นอ้ยท่ียังขาดทุนทรพัยใ์นการรกัษา 

ลา่สดุ บริษัท สตรอแมน ์กรุ๊ป ประเทศไทยผูน้  าดา้นทนัตก

รรมรากเทียมระดับโลก จึงไดร้่วมมือกับ ศูนยต์ะวนัฉาย 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยปาก

แหว่งเพดานโหว่ ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยเป็นศนูยก์ลาง

ในการช่วยเหลือ ดแูล รกัษา ผ่าตดัผูป่้วยปากแหวง่เพดาน

โหว่และพิการทางศีรษะ เพ่ือเติมเต็มรอยยิม้ สรา้งความ

มั่นใจ และยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตสู่สังคม  นางนง

ลกัษณกิ์จเจริญการกุลประธานบริหารบริษัทสตรอแมนน ์

(ประเทศไทย)บริษัทสตรอแมนนก์รุ๊ปประเทศไทยผูน้  าเขา้

รากฟันเทียมกล่าวว่า “โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ถือเป็น

ปัญหาส าคญัของสขุภาพช่องปากและฟันผูป่้วยท่ีเป็นโรค

ดังกล่าวจะใชชี้วิตดว้ยความยากล าบาก เพราะรูปหน้า

ผิดปกติ การสบกันของฟันผิดปกติ ท าให้การบดเคีย้ว

อาหารไมส่มบรูณ ์บางรายอาจมีอาการน า้คั่งในหูชัน้กลาง

ส่งผลใหก้ารไดยิ้นลดลง ไปจนถึงท าใหม้ีปัญหาดา้นการ

พูดการสื่อสารไม่ชัดเจนส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั และบางรายอาจจะเกิดความเครียดส่งผล

เสียต่อจิตใจถึงแมว้่าในปัจจุบันโรคดังกล่าวจะสามารถ

รกัษาได ้และท าใหผู้ป่้วยกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ย่างปกติ แต่ก็

ยังมีผู ้ป่วยจ านวนไม่น้อยท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการ

รกัษา สตรอแมนนใ์นฐานะผูน้  าดา้นรากเทียมท่ีมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาด ท่ีมากท่ีสดุของโลก และในประเทศไทย ท่ีมี

นโยบายช่วยเพ่ิมรอยยิม้ของคนทั้งโลก และเล็งเห็นถึ ง

ความส าคัญของปัญหาดังกล่าวท่ีตอ้งเร่งช่วยเหลือ ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ท่ีต้องการสร้างและ

ยกระดบัใหส้งัคมไทยเป็นสังคมท่ีมีสุขภาพช่องปากและ

ฟันท่ีดี เพราะช่องปากและฟันถือเป็นด่านหนา้ในการรับ

สารอาหารต่างๆ เขา้สู่ร่างกาย หากด่านหนา้เกิดปัญหาก็

ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบภายในของร่างกายอย่าง

แน่นอน ดงันัน้ ดว้ยประสบการณด์า้นการด าเนินธุรกิจทนั

ตกรรมประดิษฐ์กว่า20 ปีในประเทศไทย และไดร้บัความ

ไวว้างใจจากทันตแพทยช์ั้นน าในเรื่องรากฟันเทียมและ

ผลิตภัณฑว์ัสดุชีวภาพมาอย่างยาวนานจึงไดร้่วมมือกับ 

ศูนยต์ะวนัฉายซึ่งมีพันธกิจหลักเพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยปาก

แหว่งเพดานโหว่และผูพิ้การทางศีรษะและใบหนา้ท่ีเป็นผู้

ยากไรใ้หไ้ดม้ีโอกาสเขา้รับการรักษาดว้ยการร่วมมือกัน

จัดตั้งโครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ส  าหรับการ

รกัษาผูป่้วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพ่ือเติมเต็มรอยยิม้สรา้ง

ความมั่นใจและยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตในสังคม 

ส าหรบัโครงการนี ้สตรอแมนนใ์หก้ารสนบัสนุน ชุดรากฟัน

เทียมทั้ง 2 แบรนด์คือ สตรอแมนน์และนีโอเด้น วัสดุ

กระดูกและเมมเบรนของสตรอแมนน์ (Bone material 

and Membranes) ชุดจัดฟันใส (Clear Correct) ให้แก่  

ศูนยต์ะวนัฉาย เพ่ือใชส้  าหรับการรักษาผูป่้วยปากแหว่ง

เพดานโหว่ท่ีต้องได้รับการรักษา ในกรณีท่ีต้องผ่าตัด

ขากรรไกร และการจดัฟัน ดา้น (ผูบ้ริหาร) ศนูยต์ะวนัฉาย 

กล่าวว่า “การไดร้บัการสนับสนุนอุปกรณท์างการแพทย์

และทีมแพทย์ผู ้เ ช่ียวชาญในการเข้ามาดูแล พร้อมทั้ง

ช่วยเหลือผูป่้วยปากแหว่งเพดานโหว่ของศูนยต์ะวันฉาย

ในครัง้นี ้นบัเป็นภารกิจท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะ

ช่วยคืนรอยยิม้ใหก้บัผูป่้วย และช่วยสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี

กลับคืนสู่ผู ้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ท่ียากไร ้ให้ไดลุ้ก

ขึน้มามีโอกาสในการใชชี้วิตอย่างสมบรูณแ์บบทัง้ทางดา้น

รา่งกายและจิตใจ”(banmuang.co.th 18 พ.ค.65) 



๒๑ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

“ชัชชาต”ิ คราบน า้ตานีเ้พื่อลูก แรงผลักดันสู่ชัย
ชนะ สานนโยบายผู้พกิาร 

 

 เป็นหน้าประวัติศาสตรใ์หม่ในการเลือกตัง้ผูว้่าราชการ

กรุงเทพฯ ของ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ท่ีชนะอย่างขาดลอย 

ดว้ยคะแนนเสียง 1.3 ลา้นเสียง ครองต าแหน่งผูว้่าฯ คนท่ี 

17 ท่ามกลางเสียงยินดี แต่เบือ้งหลังชัยชนะ หลายครั้ง

ระหว่างหาเสียง จะเห็นการแสดงออกทางภาษามือ และ

วิสัยทัศน์นโยบายเก่ียวกับผู้พิการ ภายใต้รอยยิ้มอัน

แข็งแกร่ง ท่ีมีบางช่วงชีวิตตอ้งเสียน า้ตา จนท าใหเ้ปลี่ยน

มมุมองความคิด หลงัรูว้่า “ลูกชาย” มีภาวะหูหนวก สิ่งนี ้

เป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญั ก่อนทกุคนไดเ้ห็นชยัชนะอนัหอม

หวานในวนันี ้บนเสน้ทางชีวิตของผูว้า่ฯ กรุงเทพฯ คนที่ 17 

ภาพการว่ิงทุกเช้า กลายเป็นสัญลักษณ์ท่ีซอ้นทับด้วย

ความหมายท่ี “ชชัชาติ สิทธิพนัธุ”์ เคยใหส้มัภาษณว์า่ การ

ออกว่ิงทุกเชา้วนัละ 13 กิโลเมตร เพราะตอ้งการมีสขุภาพ

ท่ีแข็งแรง เพ่ืออยู่ดแูลลกูชายใหน้านท่ีสดุ เพราะลกูชายผม 

“หูหนวก” สิ่งนีท้  าใหค้นเป็นพ่อหัวใจแทบสลาย น า้ตาท่ี

ไหลออกมาแทนค าตอบทุกสิ่ง จากค าบอกของ "ชัชชาติ" 

เคยสมัภาษณก์บั “เพจมนุษยก์รุงเทพฯ” ว่า ช่วงท่ีลกูชาย

อายุ 1 ขวบ ร่างกายแข็งแรงปกติเหมือนเด็กทั่วไป แต่พอ

เรียก กลบัไม่หัน เมื่อไปตรวจกับแพทยห์ลายท่านยืนยัน

ตรงกันว่า “หูหนวก” หัวอกคนเป็นพ่อจึงพยายามท าทุก

ทาง ตั้งแต่เปิดเพลงใส่หูฟังให้ลูกได้ยินเวลาหลับ เพ่ือ

กระตุน้ประสาทห ูไปจนถึงบนบานศาลกล่าวไปทั่วสารทิศ 

แต่ความพยายามเป็นเพียงภาพฝันหลอกตัวเอง  ทุกสิ่ง

อย่างไม่มีวันเปลี่ยนได ้หากไม่เรียนรูท่ี้จะอยู่กับมัน ท า

ใหช้ชัชาติเปลี่ยนตวัเองดว้ยการท าความเขา้ใจกับภาวะหู

หนวก ผ่านหนงัสือและภาษามือ จนคน้พบวา่เดก็ท่ีมีภาวะ

นี ้หากไม่มีการฝึกใชภ้าษามือเพ่ือสื่อสาร โลกของพวกเขา

จะหดแคบลง แต่ในอีกมมุหนึ่ง การผ่าตดัประสาทหูเทียม 

เป็นอีกทางออกท่ีน่าสนใจ แต่มีเด็กบางส่วนท าแล้ว 

กลบัมาพูดไม่ได ้นั่นจึงเป็นทางแยกส าคญั ท่ีหวัอกพ่อตอ้ง

เลือกเดิน การตดัสินใจผ่าตัดประสาทหูเทียม ความยาก

ไมใ่ช่แคก่ารผ่าตดั แตห่ลงัจากนัน้คนรอบขา้งตอ้งท าความ

เขา้ใจการใชเ้ครื่องมือเพ่ือใหค้นไขพ้กัฟ้ืน และเครื่องมือท่ี

ฝังไวใ้นร่างกายท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ โรงพยาบาล

ในออสเตรเลียจึงเป็นเป้าหมายของการผ่าตดัครัง้นี ้ การ

ตดัสินใจส าคญั เมื่อมาถึงเขาไดใ้ชค้วามพยายามทัง้หมด

ท่ีมี สอบใหไ้ดทุ้นวิจัยของออสเตรเลีย ตามท่ีวางแผนไว ้

เพ่ือจะใชช้่วงเวลาระหว่างว่างดูแลลกูชาย โดยหวงัว่าลูก

จะไดยิ้นเสียงพ่อชัดเจนสกัครัง้ ทุกอย่างเป็นไปตามแผน 

การผ่าตดัลลุ่วงไปดว้ยดี แต่ช่วงแรกลกูชายกลบัไม่พูด ย่ิง

ท าให้พ่อเครียด แต่ก็ตอ้งฝึกการใช้เครื่องอาทิตย์ละ 3 

ชั่วโมง เพ่ือกลบัมาฝึกการไดยิ้นของลูกท่ีบา้น จากความ

พยายาม ลูกชายก็ค่อยๆ เรียนรู ้ตอบสนองการไดยิ้น จน

ตอนนีเ้ป็นเด็กหูหนวกไม่ก่ีคน ท่ีเรียนในโรงเรียนกับเด็ก

ปกติได  ้จากความผิดหวัง ภาพฝันของคนเป็นพ่อ วัน นี ้

กลายเป็นแรงผลกัดนัสู่เกา้อีผู้ว้่าฯกรุงเทพฯ คนท่ี 17 หนึ่ง

ในนโยบายส าคญั คือ การสรา้งเครือข่าย การดูแลคนใน

ครอบครัวท่ีพิการ ด้วยการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือ 

สนับสนุนเทคโนโลยีร่วมกัน เพ่ือเกื ้อหนุนให้กรุงเทพฯ 

ปลอดภยักบัผูพิ้การ(ไทยรฐัออนไลน ์24 พ.ค.65) 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C


๒๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

‘มหาไถ่-ธ.ก.ส.’ชวนคนไทยช่วย 
ชาวนาเลีย้งคนพกิาร 

 

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯร่วมกับ ธ.ก.ส. ชวนคนไทยใจบุญ 
ร่วมโครงการ ‘ท าบุญรับปีเสือ... ช่วยชาวนา เลีย้งคน
พิการ’ช่วยน้องพิการได้อิ่มท้อง ช่วยชาวนามีรายได้ 
ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่

เพ่ือการพฒันาคนพิการ เปิดเผยถึงโครงการ “ท าบุญรบัปี

เสือ… ช่วยชาวนา เลีย้งคนพิการ” ว่า ไดร้บัการสนบัสนุน

จาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) เพ่ือรณรงคห์าขา้วสารส าหรบันกัเรียนและนกัศกึษา

พิการของมลูนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพฒันาคนพิการ ใหไ้ด้

เพียงพอกับการบริโภคในระหว่างการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู ้และฝึกอาชีพ  เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางจัด

จ าหน่ายขา้วสารของชาวนาไทยใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรงใน

ราคาท่ีเหมาะสม สรา้งวิถีสังคมแห่งการแบ่งปันและเห็น

คุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวนาไทย  ทั้งนี ้ 

มลูนิธิพระมหาไถ่ฯ องคก์รสาธารณประโยชนท่ี์ด าเนินงาน

ดา้นการศึกษาส าหรับคนพิการ โดยไม่คิดค่าใชจ้่ายใดๆ 

รว่มกบั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.

ก.ส.) จดัโครงการ “ท าบญุรบัปีเสือ… ช่วยชาวนา เลีย้งคน

พิการ” เพ่ือหาข้าวสารให้เพียงพอให้กับผู้พิการท่ีอยู่ใน

ความดูแลของมูลนิธิฯ รวมทั้งยังไดช้่วยเหลือชาวนาซึ่ง

ขายข้าวสารโดยตรงถึงผู้บริโภคในราคายุติธรรม เผย! 

ท าบญุเพียงครัง้เดียวแตไ่ดบ้ญุถงึสองต่อ…จงึขอเชิญชวน

ผู้ใจบุญทั่ วประเทศร่วมบริจาคเงิน 300 บาท เพ่ือซื ้อ

ข้าวสาร 10 กก. ธ.ก.ส.ร่วมสมทบอีก 10 กก. ทันที!!! 

ตัง้แตว่นันี ้ถึง 30 มิถนุายนนี ้โดยผูบ้ริจาคจะไดร้บัใบเสร็จ

จากมูลนิธิฯ เพ่ือน าไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยด้าน นาย

สมเกียรติ กิมาวหา รองผูจ้ัดการธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) กลา่ววา่ เป็นนโยบายของ 

ธ.ก.ส. ท่ีตอ้งการยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมท่ี

ภาคภูมิ และมุง่มั่นกบัภารกิจพฒันาชนบทภายใตป้รชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีฐานะและความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ทัง้นีก้ารด าเนินโครงการ “ท าบุญรบัปีเสือ…

ช่วยชาวนา เลีย้งคนพิการ” ในครัง้นีเ้ป็นการรณรงคใ์หผู้ม้ี

จิตศรัทธาไดร้่วมท าบุญในปีใหม่ 2565 โดยการบริจาค

ขา้วสารหรือบริจาคเงินซือ้ขา้วสาร ส  าหรบัการบริโภคของ

นักเรียนและนักศึกษาพิการท่ีอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ

พระมหาไถ่ฯ ซึ่งนอกจากจะท าให้มูลนิธิฯ มีข้าวสารท่ี

เพียงพอส าหรบัการดแูลคนพิการไดอ้ย่างต่อเน่ืองแลว้ ยัง

เป็นการช่วยเหลือชาวนาใหม้ีช่องทางการจ าหน่ายขา้วสาร

ท่ีส่งตรงถึงผูบ้ริโภคในราคายุติธรรมโดยไม่ผ่านพ่อคา้คน

กลาง ซึ่งถือไดว้่าเป็นการท าบุญเพียงครัง้เดียวแต่ไดบุ้ญ

ถึงสองต่อ ทัง้ช่วยใหค้นพิการไดม้ีโอกาสทางการศึกษาสู่

การมีอาชีพท่ียั่งยืน และช่วยใหช้าวนาใหม้ีรายไดอ้ีกดว้ย 

โดยสามารถเข้าร่วม โครงการ “ท าบุญรับปีเสือ…ช่วย

ชาวนา เลีย้งคนพิการ” ได้ดว้ยการบริจาคข้าวสารโดย

ตรงท่ีมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ จังหวัด



๒๓ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ชลบุรี หรือจะร่วมบริจาคเงินเพ่ือซือ้ขา้วสารไดท่ี้ธนาคาร

กรุงเทพ สาขาบางละมุง ช่ือบัญชีมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือ

การพฒันาคนพิการ เลขท่ีบญัชี 342-3-04066-0 ซึ่งท่าน

บริจาคเงิน 300 บาท สามารถซือ้ขา้วสารได ้10 กก. และ

ทาง ธ.ก.ส. จะบริจาคขา้วสารสมทบใหอ้ีก 10 กก. ทันที 

ตัง้แต่วนันีจ้นถึง 30 มิถุนายน 2565 นี ้ซึ่งผูม้ีจิตศรทัธาท่ี

บริจาคเงินเพ่ือซือ้ขา้วสาร หรือบริจาคขา้วสาร จะไดร้ับ

ใบเสร็จการซือ้ขา้วสารจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ สามารถ

น าไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนผู้มี จิตศรัทธาสนใจร่วม

สนับสนุนโครงการในด้านอื่น ๆ โดยสามารถสอบถาม

ขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้เบอรโ์ทรศพัท ์0-2572-4042 ต่อ 8300 

หรือ 08-9936-7598(เดลินิวสอ์อนไลน ์20 พ.ค.65) 
 

Apple พรีวิวฟีเจอรส์ าหรับผู้พกิาร ระบบตรวจจับ
ประตู, ขยายจอ Apple Watch, Live Captions 

 

แอปเปิลเปิดตวั พรีวิวฟีเจอรส์  าหรบัผูพิ้การหลายรายการ 

เพ่ือช่วยในการน าทาง สุขภาพ การติดต่อสื่อสาร และอื่น 

ๆ โดยเป็นการท างานร่วมกันทัง้ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และ 

Machine Learning บนแพลตฟอรม์ของแอปเปิล ฟีเจอร์

คือ Door Detection ส าหรบัผูม้ีปัญหาทางสายตาหรือการ

มองเห็น อาศัยการท างานของเซ็นเซอร ์LiDAR ในกลอ้ง 

iPhone, iPad โดยจะท างานในแอป Magnifier ตรวจจับ

ประตู และให้เสียงค าอธิบายร่วมกับการเตือนผ่าน 

haptics ความสามารถถดัมาคือการ Mirror หนา้จอ Apple 

Watch มาไวใ้น iPhone ส าหรบัผูม้ีปัญหาการเคลื่อนไหว 

เพ่ือใหก้ดปุ่ มสั่งการกับ Apple Watch ท่ีคอยตรวจจับค่า

ต่าง ๆ ไดด้ีขึน้ รวมทั้งสั่งงานเสียงไดเ้หมือนใช้งานกับ 

Apple Watch สดุทา้ยคือ Live Captions ฟีเจอรส์  าหรบัผู้

มีปัญหาการไดยิ้น รองรบับน iPhone, iPad และ Mac โดย

ท าไดท้ัง้การแปลงเสียงท่ีไดยิ้นเป็นขอ้ความ และโตต้อบได้

ดว้ยการพิมพข์อ้ความ และแปลงกลบัเป็นเสียงส าหรบัคู่

ส น ท น า  นอก จ า ก นี้ยั ง มี ฟี เ จ อ ร์อื่ น  เ ช่ น  Buddy 

Controller ใหเ้พ่ือนช่วยเล่นเกม โดยรวมตัวควบคุมสอง

อนัเป็นหนึ่ง, Siri Pause Time แกไ้ขเวลาท่ี Siri จะรอค าสั่ง

ตอบสนอง, Voice Control Spelling Mode ใชค้  าสั่งเสียง

แบบสะกดทีละตัวอักษร, คุณสมบัติเหล่านีจ้ะมีอัพเดต

ผ่านซอฟตแ์วรภ์ายในปีนีb้lognone.com 15 พ.ค.65) 

 

https://www.blognone.com/node/128532
https://www.blognone.com/node/128532


๒๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

Microsoft เปิดตัวชุดเมาสแ์ละคียบ์อรด์ ทีอ่อกแบบมาให้ผู้พกิารสามารถใช้งานได้สะดวกยิง่ขึน้ 

 

 Microsoft ประกาศเปิดตัวชุดเมาสแ์ละคยีบ์อรด์โฉมใหม่ ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหผู้้พกิารสามารถใช้งานได้
สะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 

 โดยส าหรบัชดุนี ้จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลกั ๆ ไดแ้ก่ Adaptive Mouse, Adaptive Button และ Adaptive Hub ซึง่

มีฟังกช์นัการใชง้านแตกตา่งกนัออกไป 

 ในดา้นของเมาส ์จะเนน้รูปลา่งท่ีมีขนาดเลก็ และมีทรงสี่เหลี่ยมเพ่ือใหส้ามารถควบคมุไดด้ว้ยฝ่ามือ สว่น Adaptive 

Button จะเป็นปุ่ มขนาดใหญ่ท่ีสามารถกดไดง้่าย และตัง้โปรแกรมไวล้ว่งหนา้ไดว้า่จะใหท้ าอะไร (เช่น ตัง้ใหเ้ป็น Shortcut ท่ี

ยากตอ่การกด) ซึง่ปุ่ มเหลา่นีก้็จะถกูเช่ือมตอ่รวมกนัดว้ย Adaptive Hub และสง่ค าสั่งไปสูเ่ครื่องคอมพิวเตอรห์รือมือถือได้

ในทนัที 

นบัเป็นอีกครัง้ท่ี Microsoft แสดงใหเ้ห็นถงึความใสใ่จตอ่ผูพิ้การ และพฒันา

นวตักรรมใหม ่ๆ เพ่ือใหเ้ทคโนโลยีของพวกเขาสามารถเขา้ถงึผูใ้ชง้านทกุคน

ไดอ้ย่างแทจ้ริง ย่ิงถา้เป็นผูใ้ชง้าน Xbox ก็จะคุน้เคยกบัเรื่องเหลา่นีเ้ป็นอย่าง

ดีอยู่แลว้ เพราะเครื่องคอนโซลของพวกเขาก็มีฟังกช์นั ‘Copilot Mode’ ท่ีมี

ผูใ้ชง้านจริงมากมาย 

สว่นชดุอปุกรณท่ี์เปิดตวัมาลา่สดุนี ้ทาง Microsoft มีแผนจะวางจ าหน่าย

ในช่วงฤดใูบไมร้ว่งท่ีก าลงัจะถงึ (กนัยายน – พฤศจิกายน) โดยยงัไมม่ีการเปิดเผยราคาแตอ่ย่างใด(gamingdose.com 11 

พ.ค.65) 

https://news.microsoft.com/ability-summit-2022
https://www.gamingdose.com/news/%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-copilot-mode-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-xbox-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99
https://www.gamingdose.com/news/%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-copilot-mode-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-xbox-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99


๒๕ 

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  นายส าเรงิ    วิระชะนงั   -  ที่ปรกึษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นายชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์-  รองประธานกรรมการ  
นายศภุชีพ ดิษเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ อธิบดีกรมการแพทย ์ - กรรมการ 
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นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 
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