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พก.ยกร่างแผนช่วยผู้พกิารทุกด้าน 

 

 น.ส.สราญภทัร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) เปิดเผยว่า พก.ไดจ้ัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนท่ีไดร้วบรวมหลกัการของยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

แผนปฏิรูปประเทศดา้นสงัคม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 แผนพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

อนสุญัญา พนัธกรณีระหวา่งประเทศ โดยผูม้ีสว่นรว่มไดร้ว่มกนัยกรา่งแผนฯแลว้เสรจ็เม่ือวนัท่ี 12 พ.ค.2565 และวนัท่ี 2 มิ.ย.

2565 ท่ีผ่านมาไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆท่ีเป็นประโยชนต์่อกลุ่มเป้าหมาย ปรบัแกแ้ละยกร่างส าเร็จเป็นท่ี

เรียบรอ้ยพรอ้มน าเสนอใหฝ่้ายท่ีเก่ียวข้องไดร้่วมแสดงความคิดเห็นอีกครั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึน้ ก่อนท่ีจะน าไปสู่

กระบวนการประกาศใช ้เพ่ือขบัเคลื่อนการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากสิ่ง

อ  านวยความสะดวก 

 อธิบดี พก.กล่าวว่า ตอ้งขอบคุณทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูแ้ทนภาคีเครือข่ายองคก์รดา้นคนพิการ 

รวมถึงหน่วยงานภาครฐัท่ีมีภารกิจส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ผูบ้ริหาร บุคลากรกรม รวมถึงศนูยบ์ริ

การคนพิการจังหวัดท่ีไดร้่วมประชุมจัดท าร่างดังกล่าวกลายเป็นจิ๊กซอวห์นึ่งในความส าเร็จของยุทธศาสตรช์าติท่ีมีความ

สมบูรณ ์จากขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีรว่มเป็นก าลงัส  าคญัในการขบัเคลื่อนภารกิจการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการทัง้ใน

ระดบันโยบายและระดบัปฏิบัติการในพืน้ท่ี ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการปรบัปรุงร่างแผนปฏิบตัิราชการกรมส่งเสริมและพฒันา

คณุภาพชีวิตคนพิการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ท่ีไดจ้ดัท าขึน้.(ไทยรฐัออนไลน ์21 มิ.ย.65) 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เร่งผลักดันสร้างความเข้าใจ "ให้คนในสังคมไทยเข้าใจคนพกิาร" 

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งผลักดันสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมไทยเข้าใจคนพิการ  
 นางสาวสราญภทัร อนมุตัิราชกิจ อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ   เปิดเผยถึงการช่วยเหลือและ

เยียวยาคนพิการ ว่า ในประเทศไทยมีคนท่ีจดทะเบียนคนพิการแลว้กว่า 2,110,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งในจ านวนนี ้เป็นกลุ่มคน

พิการท่ีเขา้สู่วยัสูงอายุ กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงเร่งผลกัดนัส่งเสริม ท าความเขา้ใจใหค้นใน

สงัคมไทยเขา้ใจคนพิการมากขึน้ รวมถงึการเสริมสรา้งศกัยภาพใหผู้พิ้การไดม้ีอาชีพ มีงานท า ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดม้าก

ท่ีสดุ และสามารถอยู่รว่มกบัคนในสงัคมได ้

 พรอ้มเรง่พฒันาเรง่ผลกัดนัเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกทางดา้นกายภาพ และเรื่องของปกรณต์า่งๆ เช่น ทางลาด 

หอ้งน า้ส  าหรับผูพิ้การ ท่ีจอดรถส าหรับผูพิ้การ ป้ายสัญลักษณ์และการบริการขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือใหค้นพิการไดส้ามารถ

ออกมาใชชี้วิตไดใ้นสงัคมสามารถเขา้ถงึบริการสาธารณะตา่งๆเหมือนคนปกติทั่วไป 

 ปัจจุบัน พก.ไดด้  าเนินการช่วยเหลือผ่านการใหเ้งินสงเคราะหฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งเป็น เงินสงเคราะหท่ี์

ช่วยเหลือคนพิการท่ีประสบความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ ใหค้รัง้ละไม่เกิน 3,000 บาท ไดไ้ม่เกิน 3 ครัง้ต่อปี นอกจากนีย้งัปรบั

เพ่ิมสวสัดิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทตอ่คนตอ่เดือน(fm91bkk.com 15 มิ.ย.65) 

 



๓ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

อบจ.นครปฐม หนุนเงินเข้ากองทนุฟ้ืนฟู
สมรรถภาพระดับ จว.เพือ่ผู้พกิาร-สูงอายุ 

 

เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม ท่ีหอ้งประชุมชัน้ 3 องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันครปฐม ต.สนามจนัทร ์อ.เมือง จ.

นครปฐม นายสรุศกัดิ ์เจรญิศริิโชต ิผูว้า่ราชการจงัหวดั

นครปฐม เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง

การด า เนินงานและบริหารจัดการกองทุน ฟ้ืนฟู

สม ร รถภาพระดับจั ง หวัด  ร ะหว่ า ง ส านัก ง าน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 5 กบั องคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิระวัฒน ์สะสมทรพัย ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตาม

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดันครปฐม ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาดา้นคณุภาพ

ชีวิต ในการสง่เสริมและสนบัสนนุการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

คนพิการ ผูส้งูอาย ุและผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟใูน

ชุมชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ

โชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากท่ี

รฐับาลประกาศใชพ้ระราชบญัญัติหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.2545 “เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติใหก้บับคุคลในพืน้ท่ี โดยส่งเสริมกระบวนการ

มีส่วนรว่มตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความ

ต้องการของประชาชนในท้องถ่ินให้คณะกรรมการ 

สนบัสนุนและประสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ก าหนดหลักเกณฑ์เ พ่ือให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้

ด  า เนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้อง ถ่ินหรือ พื ้น ท่ี  โดยให้ได้รับ

ค่าใช้จ่ายจากกองทุน” การด าเนินการจัดตัง้กองทุน

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดบัจงัหวดันครปฐม โดยมีองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นกลไกส าคญัในการ

ประสานหน่วยงาน องคก์รและภาคีเครือข่ายในพืน้ท่ี

ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผ่นและส่งเสริมใหเ้กิด

การด าเนินกิจกรรมการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การ

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความ

จ าเป็นแก่คนพิการ ผูสู้งอายุ และผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งไดร้บั

การฟ้ืนฟู เพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และ

สามารถใชชี้วิตในสงัคมไดต้อ่ไป นายจิระวฒัน ์สะสม

ทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

กล่าวว่าท่ี สป.สช.ท าในวนันีจ้ะเป็นส่วนท่ีเติมเต็มแลว้

ท่ีท าใหค้นพิการและผูสู้งอายุในจงัหวดันครปฐมไดร้บั

ประโยชนอ์ย่างทั่วถึงโดยเครือข่ายของเราในวันนีแ้ต่

เรามีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 30 คน 

ครอบคลุมทัง้จังหวัดนครปฐม มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกว่า 

100 แห่ ง  ใ น จั ง ห วั ด นค รปฐม เ ข้ า ร่ ว ม กั บ เ ร า 

เพราะฉะนัน้ไม่ตอ้งเป็นกังวลว่าผูพ้ิการหรือผูสู้งอายุ

คนใดจะไม่ได้รับประโยชนจ์ากโครงการนี ้วันนีต้อ้ง

ขอขอบคณุส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเขต 

5 ท่ีได้เห็นความส าคัญของการดูแลคนพิการ และ

ผู้สูงอายุ ซึ่งแนวโน้มวันนี ้นครปฐมมีผู้สูงอายุท่ีขึน้



๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ทะเบียนไว้กับทางจังหวัดกว่า 100,000 คน โดย 

สป.สช.จดัสรรเงินมาใหผู้มี้สิทธิหลกัประกนัสขุภาพใน

จังหวัด 5 บาท/คน ทาง อบจ.สมทบเงินเข้าไปใน

กองทุนในอัตราเท่ากันกับ สป.สช. หรือมากกว่า เป็น

การสนับสนุนเงินสมทบปีต่อปี ในปีนีค้งเนน้ไปท่ีการ

ปรบัปรุงพฒันา ท่ีอยู่ และการเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิต 

ขั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาชีพ และการสร้างงาน 

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูพ้ิการ ใหเ้ขารูส้ึกว่าเขานัน้ยังเป็น

บคุคลท่ีมีคา่ (matichon.co.th 1 มิ.ย.65) 
 

เปิดตัวโครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน 
#IamPower” มอบโอกาสทางการศึกษาเพือ่

ไปได้ไกลกว่า 

 

เอพี ไทยแลนด์ จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ 

“เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” มอบโอกาสทางการ

ศึกษาเพ่ือไปไดไ้กลกว่า เอพี ไทยแลนด ์ห่วงใยใส่ใจ

สงัคม ตัง้เป้าท่ีจะเป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญักับการ

พัฒนาศักยภาพ ‘คน’ มุ่งสร้างทักษะแห่งอนาคต 

สนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ท่ีเลือกเองได้ จับมือ

พั น ธ มิ ต ร  SEAC – CREATIVE TALK 

–  VULCAN   COALITION - มูลนิ ธินวัตกรรมทาง

สั ง ค ม  เ ปิ ด ตั ว โ ค ร ง ก า ร  เ พ ร า ะ ฉั น คื อ . . .

ฉัน #IamPower ปลุกพลังในตวั “บณัฑิตและเยาวชน 

ผู้พิการทั่วประเทศ” มอบโอกาสในการเข้าถึงทักษะ

แห่งอนาคตท่ีใชง้านไดจ้ริง ทลายทุกขอ้จ ากัดชีวิต ส่ง

ต่อพลังบวกไม่หยุดท่ีจะเรียนรู้ เติบโต และมองไป

ขา้งหนา้อย่างไม่ทอ้ถอยน าร่องผ่าน 2 กิจกรรมส าคญั 

กั บ  “ AP-SEAC presents CREATIVE TALK 

CONFERENCE 2022” เตรียมจัดขึ ้นในวันท่ี 25-26 

มิถุนายนนี้ นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการ

ผู้อ  านวยการ  สายงานกลยุทธ์องค์กรและการ

สรา้งสรรค ์บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า เอพี ไทยแลนด ์ในบทบาทของนักพัฒนา

อสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่ของไทย สิ่งหนึ่งท่ีเอพียึดถือ

ปฏิบตัิมาเป็นเวลายาวนานและเสมอมาคือ การด าเนิน

ธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่ ง ใน

มิติดา้นสงัคมเอพี ไทยแลนด ์มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการร่วมสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน

สงัคมใหดี้ยิ่งขึน้ โดยมีเปา้หมายหลกัในการเป็นองคก์ร

ท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพ ‘คน’ ดว้ยการ



๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

สรา้งทกัษะแห่งอนาคต เพ่ือสนบัสนุนใหทุ้กคนมีชีวิต

ดีๆ ท่ีเลือกเองได ้ผ่านโครงการต่างๆ ท่ีท ามาอย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้นี ้บริษัทฯ ตอ้งการต่อยอดโอกาสในการ

เข้าถึงทักษะใหม่ๆ ให้แก่ “บุคคลผู้ดอ้ยโอกาส” เพ่ือ

การเข้าถึงตลาดงานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ากับบุคคล

ทั่วไป บรษิัทฯ จงึรว่มกบั 4 พนัธมิตรจดัท าโครงการเอ็ม

พ า ว เ ว อ ร์ สั ง ค ม ท่ี ช่ื อ ว่ า  “ เ พ ร า ะ ฉั น คื อ …

ฉัน  #IamPower” เ พ่ือร่วมสนับสนุนให้บัณฑิตและ

เยาวชนผูพ้ิการ สามารถมีชีวิตดีๆ ท่ีเลือกเองได ้ดว้ย

การมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับบัณฑิตและ

เยาวชนผูพ้ิการใหไ้ดเ้ขา้ถึงทกัษะแห่งอนาคตใหม่ๆ มุ่ง

สง่เสริมศกัยภาพ สรา้งพลงับวกใหบ้ณัฑิตและเยาวชน

ผู้พิการมั่นใจและเช่ือมั่นในศักยภาพตนเอง พร้อม

ทลายทุกขอ้จ ากดัชีวิต บ่มเพราะทกัษะใหม่ท่ีสามารถ

น าไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริง เพ่ือโอกาสท่ีมากกว่าใน

การเข้าถึงตลาดงานท่ีมีคุณภาพ  “เพราะฉันคือ…

ฉัน  #IamPower” เ กิ ดขึ ้นด้วยความร่ วม มือจาก

พันธมิตรผู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้น ไดแ้ก่   1. SEAC (ซี

แอค) ผู้น  าด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและ

องค์ก ร  ท่ี มุ่ ง เ ส ริ ม ส ร้า ง กา ร เ รี ยน รู้ตลอด ชี วิ ต 

2. VULCAN COALITION (วลัแคน โคอะลิชั่น) ด  าเนิน

ธุรกิจเพ่ือสงัคม โดยมีภารกิจหลกัในการสรา้งงานและ

รายไดท่ี้แทจ้ริงใหก้ับคนพิการ    3. CREATIVE TALK 

(บ ริ ษั ท  ค รี เ อ ที ฟ ท อ ล์ ค  จ า กั ด )  ผู้ ริ เ ริ่ ม จั ด

งาน CREATIVE TALK CONFERENCE ขึน้ในไทย 4. 

มลูนิธินวตักรรมทางสงัคม การสนบัสนนุใหค้นพิการมี

อาชีพและมุ่งลดช่องว่างของการจ้างงาน ซึ่งภายใต้

โค ร งการ  “ เพ ราะฉัน คือ…ฉัน  #IamPower” จะ

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลักท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักับ

การพฒันาศกัยภาพ ‘บณัฑิตและเยาวชนผูพ้ิการ’ ซึ่ง

จะท าอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย  CREATIVE TALK 

CONFERENCE2022(CTC2022) 

งาน Conference แห่งปีท่ีรวบรวมความรูแ้ละเทรนดท่ี์

น่าสนใจจากวิทยากรกว่า 100 ท่านท่ีจัดขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี และกิจกรรม  IW-Inclusive 

Workplace-เตรียมพร้อมเพ่ือก้าวสู่โลกการท างาน 

โปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะและวิธีคิดท่ีจ  าเป็นกบัความ

ตอ้งการของโลกท างานปัจจุบนัและ ในอนาคต โดย

งาน  CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 ปีนี ้จะ

ถือเป็นครัง้แรกท่ีเราไดเ้ตรียมพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เพ่ือส่งต่อองคค์วามรูใ้นมิติใหม่ๆ ใหก้ับ

นอ้งๆ บณัฑิตและเยาวชนผูพ้ิการทัง้ล่ามภาษามือ ท่ี

นั่ง เบรลลบ์ล็อก ตลอดทีมงานอาสาสมัคร หรือการ

รบัชมผ่านระบบออนไลนโ์ดยบริษัทฯ ไดเ้ตรียมโควตา

บตัรพิเศษท่ีเรียกวา่ Angel Ticket เพ่ือมอบใหแ้ก่นอ้งๆ 

บณัฑิตและเยาวชนผูพ้ิการ โดยมีพนัธมิตรผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นใหค้  าปรึกษาและวางแผนในครัง้นี ้ซึ่งงาน

จะจัดขึน้ในวนัท่ี 25-26 มิถุนายนนี ้ณ ไบเทค บางนา 

ซึ่งบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการท่ีสนใจเข้าร่วมรับฟัง

ผ่านระบบออนไลน ์สามารถลงทะเบียนเพ่ือรบัสิทธ์ิได้

ท่ี  https://bit.ly/CTCforPWDs ตั้ ง แ ต่ วั น นี ้ ถึ ง  15 

มิถุนายนนี ้นางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ หนึ่งในผู้

ก่ อ ตั้ ง  บ ริ ษั ท  วั ล แ ค น  โ ค อ ะ ลิ ชั่ น 

จ  ากัด   (VULCAN  COALITION) กล่าวว่าจากการ

ท างานรว่มกบัคนพิการ พบว่ามีคนพิการจ านวนมากท่ี

มีศกัยภาพ แตก่ลบัมีโอกาสในการเขา้ถึงทัง้ในดา้นการ

https://bit.ly/CTCforPWDs


๖ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

จ้างงานและการศึกษาไม่มากนัก จากข้อมูลพบว่า

ประเทศไทยมีคนพิการในวัยท างานกว่า 819,000 คน 

แต่มีคนพิการเพียง 33.18% ท่ีได้รับโอกาสจ้างงาน

เท่านัน้ การท่ี เอพี ไทยแลนด ์หนึ่งในองคก์รระดบัแนว

หนา้ของประเทศไดใ้หค้วามสนใจและใหก้ารสนบัสนนุ

การพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตและเยาวชนผูพ้ิการใน

การสรา้งทักษะแห่งอนาคต ถือเป็นการเปิดโลกการ

เรียนรูแ้ละเสรมิพลงับวกใหค้นพิการทกุคนไดมี้ชีวิตดี ๆ 

ท่ีเลือกเองได ้ซึ่งในงาน CTC2022 ทางวัลแคน โคอะ

ลิชั่น พรอ้มสนบัสนุนและดแูลนอ้ง ๆ อย่างเต็มท่ี ดว้ย

ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีมี เพ่ือ

รบัรองบณัฑิตและเยาวชนผูพ้ิการในการเขา้ร่วมงาน

ครั้งนี ้อย่างสุดก าลัง  นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟทอลค์ จ ากัด 

ผู้ริเริ่มงาน  CREATIVE TALK CONFERENCE กล่าว

ว่า มีความยินดีเป็นอย่างมาก ท่ีทาง เอพี ไทยแลนด ์

ไ ด้ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ง า น  CREATIVE TALK 

CONFERENCE อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะปีนีแ้นวคิด

ของ AP ท่ีตอ้งการต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงทักษะ

ใหม่ๆ ใหแ้ก่ “บคุคลผูด้อ้ยโอกาส” ถือเป็นไอเดียท่ีช่วย

ย ก ร ะ ดั บ ง า น  CTC2022 ใ ห้ เ ที ย บ เ ท่ า

งาน  Conference ในระดับสากลมากยิ่ งขึ ้น ซึ่ งผม 

ทีมงาน และวิทยากรกวา่ 100  ทา่น พรอ้มท่ีจะเปิดโลก

ทศันแ์ละตอ่ยอดทางความคิดแก่บณัฑิตและเยาวชนผู้

พิการอย่างสดุก าลงั ตามเปา้หมายของ เอพี ไทยแลนด ์

ท่ีตอ้งการส่งมอบชีวิตดีๆ ใหก้ับทุกคนในสังคม ดา้น

นา งสาวนิ ภั ท ร า  ตั้ง พจน์ท วีผล  ผู้อ  าน วยกา ร

ผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC (ซีแอค)  หนึ่ ง ใน

บริษัทในเครือเอพี ไทยแลนด์ ผู้น  าด้านการพัฒนา

ผูบ้รหิาร บคุลากรและองคก์ร ท่ีมุง่เสรมิสรา้งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณก์ารเรียนรู ้และหลกัสตูร

ระดบัเวิลดค์ลาส เพ่ือใหอ้งคก์รและบคุลากรทุกระดบั

สรา้งผลลพัธท่ี์ดีกว่ากล่าวว่า ประเทศไทยยงัคงเผชิญ

กบัปัญหาช่องว่างทางการศกึษากับความตอ้งการของ

ภาคธุรกิจ ท่ีนบัวนัจะขยายกวา้งขึน้เรื่อยๆ ซึ่งน ามาสู่

โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งงานคณุภาพของบณัฑิตและ

เยาวชน ย่ิงโดยเฉพาะกบันอ้งๆ บณัฑิตและเยาวชน  ผู้

พิ การ  โดย  SEAC (ซี แอค)  ในฐานะองค์กร ท่ีมุ่ ง

เสริมสรา้งการเรียนรูต้ลอดชีวิตใหก้บัสงัคมไทย มุง่หวงั

ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการ เอ็มพาวเวอรใ์หบ้ณัฑิตและ

เยาวชนผู้พิการเช่ือมั่นในศักยภาพท่ีตัวเองมี   ตาม

เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  “ เ พ ร า ะ ฉั น คื อ …

ฉัน  #IamPower”  พร้อมร่วมส่งเสริมทักษะในโลก

บริบทใหม่ เพ่ือโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งงานคณุภาพ

ท่ีมากขึน้  ทั้งนี ้ทางซีแอค จึงได้ร่วมกับทางมูลนิ ธิ

นวัตกรรมทางสังคม สานต่อกิจกรรม “IW-Inclusive 

Workplace-เตรียมพรอ้มเพ่ือกา้วสูโ่ลกการท างาน” ขึน้

เป็นปีท่ี 2 โดยในปีนีมี้บณัฑิตและเยาวชนผูพ้ิการจาก 

21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จ านวนรวมกว่า 100 คน

ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี ้ ซึ่งซีแอคได้ออกแบบ

ประสบการณ์การเรียนรู้และหลักสูตรท่ีเสริมสร้าง

ทกัษะและวิธีคิดท่ีจ  าเป็น สอดคลอ้งกับความตอ้งการ

ของโลกท างานปัจจบุนัและในอนาคต อาทิ  วิธีคิดแบบ

เติบโต (Growth Mindset) ทักษะเ พ่ือการท างาน

ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น  (DISC) แล ะทักษะกา ร เ ล่ า เ รื่ อ ง 

(Storytelling) เป็นตน้ ผ่านการสนับสนุนจากทีมงาน



๗ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

มูลนิ ธินวัตกรรมทางสังคม เ พ่ือให้การเรียนรู้ใน

รูปแบบ  Virtual Classroom สอนสดผ่านซูม เข้าถึง

ผู้เรียนผู้พิการได้อย่างเต็มท่ีและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด เพ่ือใหทุ้กคนมีโอกาสเลือกใชชี้วิตไดดี้ขึน้ เดิน

ตอ่ไปไดไ้กลขึน้และเกิดผลลพัธท่ี์ยั่งยืนมากท่ีสุด นาย

อภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทาง

สงัคม กลา่ววา่ เปา้หมายของมลูนิธิฯ คือการขบัเคล่ือน

ใหค้นพิการไดเ้ขา้ถึงโอกาสงานและอาชีพมากขึน้  ซึ่ง

ปีนีถื้อเป็นปีท่ี 2 ท่ีทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับทางซีแอค 

ส า น ต่ อ โ ค ร ง ก า ร   “IW-Inclusive Workplace-

เตรียมพรอ้มเพ่ือกา้วสู่โลกการท างาน” ขึน้  ซึ่งผลตอบ

รบัจากบณัฑิตและเยาวชนผูพ้ิการในรุ่นท่ีผ่านมา ถือ

ว่าดีมาก ซึ่งหลักสูตรท่ีทางซีแอคได้จัดเตรียมดึ ง

ศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขาออกมา ให้เค้า

มั่นใจ และกลา้ท่ีจะท าตามความฝันของตนเองมากขึน้ 

นอกจากนั้นในปีนีน้อ้งๆ บณัฑิตและเยาวชนท่ีอยู่ใน

เครือข่ายของทางมูลนิธิจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่ ว

ประเทศยังไดมี้โอกาสเขา้ร่วมงาน  CREATIVE TALK 

CONFERENCE ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ีดีของน้องๆ เป็น

อยา่งยิ่ง ตอ้งขอขอบคณุทางเอพี ไทยแลนดแ์ละ ซีแอค 

ท่ีให้ความส าคัญกับน้องๆ ผมเช่ือว่ากิจกรรมภายใต้

โครงการ เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower จะสรา้งพลงั

บวกใหก้ับเหล่าเยาวชนผูพ้ิการ สามารถสรา้งเสน้ทาง

สู่ความส าเร็จดว้ยตวัเองได”้(banmuang.co.th 1 มิ.ย.

65) 

 

 

แบดมินตันคนพกิารไทยคว้า 4 เงนิ 5 ทองแดง ศึก
นานาชาตทิีบ่าหเ์รน 

ที ม แ บ ด มิ น ตั น ค น

พิการทีมชาติไทยสรา้ง

ช่ืออีกแล้วดว้ยการไป

ควา้ 4 เหรียญเงิน และ 

5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน แบดมินตัน “บาหเ์รน 

พารา แบดมินตนั อินเตอรเ์นชั่นแนล 2022 ท่ีเมืองมานามา 

บาหเ์รน ระหวา่ง 16-21 พฤษภาคม โดยนกัแบดมินตนัคน

พิการทีมชาติไทย ทางเขา้สู่รอบชิงชนะเลิศไปลุน้เหรียญ

ทอง 4 รายการ ผลดงันี ้ประเภท หญิงเดี่ยววิลแชร ์WH1 

อ านวย เวชวิฐาน แพ ้ยูมะ ยามาซากิ จากญ่ีปุ่ น 0-2 เกม 

8-21, 11-21 ควา้เหรียญเงินมาครอง / ประเภทคู่ผสมวิล

แชร ์WH1-WH2 อ านวย เวชวิฐาน- ฉัตรชยั กรภีรก์นก แพ ้

ยู โซ ยงั – ควอน ฮยุน นา จากเกาหลีใต ้1-2 เกม 21-17, 

16-21, 13-21 ท าใหคู้ผ่สมของไทยควา้เหรียญเงินมาครอง

ประเภทคู่ผสม SL3-SU5ศิริพงษ์ เติมอารมณ์ – นิภาดา 

แสนสุภา แพ้ ปรามูด บากัต – มานิชา รามดาสส ์จาก

อินเดีย 0-2 เกม 14-21, 11-21 ควา้เหรียญเงินมาครอง / 

ประเภทชายคู ่SL3-SU5 ศิริพงษ ์เติมอารมณ ์– มงคล บญุ

สนุ แพ ้คมูาร ์นิเทสห ์– ทารุน ทารุน จากอินเดีย 0-2 เกม 

13-21, 7-21 ควา้เหรียญเงินอีกเหรียญใหที้มแบดมินตัน

คนพิการทีมชาติไทย นอกจากนีท้พันกักีฬานกัตบลกูขนไก่

คนพิการทีมชาติไทยยังควา้อีก 5 เหรียญทองแดงจาก

ประเภทชายคู่ SU5 วัชรพล โชคอุทัยกุล  ปรีชา สมศิริ / 

ประเภท ชายเดี่ยว SL4 ศิริพงษ์ เติมอารมณ์ / ประเภท 

หญิงเดี่ยว SH6 ฉ่าย แซ่ย่าง / ประเภทคู่ผสม SH6 ฉ่าย 

แซ่ย่าง – ณัฐพงษ์ มีชัย / ประเภทหญิงคู่ SL3-SU5 นิภา

ดา แสนสภุา – ชนิดา ศรีนวก ุ
 



๘ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

“ตรีนุช”ส่ังองคก์รหลักศธ.ท าแผนแม่บทจัด
การศึกษาคนพกิาร 

รมว.ศึกษาธิการ ถกจัดการศึกษาคนตาบอด สั่งองคก์ร

หลกั ศธ. ท าแผนแม่บทจดัการศกึษาคนพิการ เพ่ิมโอกาส

การเขา้ถึงการเรียนรูเ้ท่าคนปกติ เม่ือวนัท่ี 31 พ.ค. น.ส.ตรี

นุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังการ

ประชุมร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชินูปถมัภว์่า ไดห้ารือถึงการเปิดโอกาสใหก้ลุ่ม

ผูพิ้การทางสายตาไดม้ีสิทธิเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา

มากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษา โดยใน

สว่นของการจดัการศกึษาส าหรบัผูพิ้การทางสายตานัน้ ใน

วนัท่ี 10 มิ.ย.นี ้ตนจะลงพืน้ท่ีไปดูการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ

ไทยฯ ว่ามีการจัดการศึกษาอย่างไรบา้ง เน่ืองจากทราบ

ขอ้มลูวา่ทางมลูนิธิฯ ไดท้  าความร่วมมือกบัต่างประเทศใน

การจัดหลกัสูตรเฉพาะส าหรบัผูพิ้การทางสายตา โดยใน

ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ. ) จะเข้าไปร่วม

สนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวไดอ้ย่างไรบ้าง เช่น การ

สร้างหลักสูตรอาชีพให้แก่ผู ้พิการทางสายตา เป็นต้น 

“ส  าหรบัการเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่ผูพิ้การนัน้ เรา

ไม่ไดม้องแค่คนพิการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เราตอ้งการเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ผูพิ้การทุกกลุ่ม โดยเร็วๆนีอ้าจ

มีการขยายความร่วมมือกับการเรียนร่วมเด็กพิการและ

เด็กปกติในโรงเรียนท่ีมีความพรอ้ม รวมถงึการสรา้งอาชีพ

ใหแ้ก่ผูพิ้การในรูปแบบไตรภาคี คือ เรียนไปดว้ยท างานไป

ดว้ยรับเฉพาะผู้พิการท่ีสามารถท างานเฉพาะในสถาน

ประกอบการ  โดยเรื่องดงักล่าวถือเป็นเป้าหมายส าคญัท่ี

เราตอ้งการสรา้งโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มพิการ

ด้วย ทั้งได้มอบหมายให้องค์กรหลัก ศธ.ไม่ว่าจะเป็น

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช . ) 

ส  านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อีกทั้ง

กองทุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ไดไ้ปจัดท าแผนแม่บทใน

การจัดการศึกษาให้แก่ผู ้ พิการทุกกลุ่มว่าจะมีการ

ด าเนินการอย่างไรบา้ง รวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบ

ตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษาของคนพิการ  เพ่ือท า

ให้คนกลุ่มนีไ้ดโ้อกาสเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป” รมว.

ศกึษาธิการ กลา่ว(เดลินิวสอ์อนไลน ์1 มิ.ย.65) 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 



๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

 

ตาวัย 69 ปีสุดปลืม้ ท าบัตรประชาชนคร้ังแรกใน
ชีวิต รับสิทธิ์ผู้สูงอายุ - คนพกิาร 

 

2 มิ.ย. 2565  นายนาคินทร ์ภูจ่าพล ผูใ้หญ่บา้นดอนยา

นาง หมู่  9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

เปิดเผยถึงกรณีท่ีพาคุณตาวัย 69 ปี นั่ งรถเข็นเขา้ไปท า

บัตรประชาชน ภายในท่ีว่าการอ าเภอยางตลาด จ.

กาฬสินธุ ์ซึ่งเป็นการถ่ายภาพท าบัตรประชาชครัง้แรกใน

ชีวิต ก่อนพาไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล และขอรับ

ความช่วยเหลือดา้นสวสัดิการ กับส านักงานพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย ์จ.กาฬสินธุ ์ก่อนน าเรื่องราว

ดังกล่าวไปโพสตล์งสื่อโซเชียลมีเดีย  โดยนายนาคินทร ์

กล่าวว่า เมื่อวนัท่ี 23 พ.ค. 2565 น.ส.ทองแดง ภูอบเชย 

อายุ 80 ปี ชาวบา้นดอนยานาง เดินทางเขา้มาพบแจง้ว่า 

เม่ือวนัท่ี 20 พ.ค. 2565 มีรถกูชี้พและเจา้หนา้ท่ีของ อบต.

หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พานายชารี ภูอบเชย 

อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นน้องชายมาส่งท่ีบ้าน สภาพร่างกาย

อ่อนแอ แขน ขา อ่อนแรง ช่วยเหลือตนเอง จึงมาขอ

ค าปรึกษาเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ เน่ืองจากฐานะ

ยากจน สภาพบา้นเก่าทรุดโทรม อาศัยอยู่กัน 3 คน คือ 

น.ส.ทองแดง ลกูชายวยั 47 ปี และนายชารี อาย ุ69 ปี โดย 

น.ส.ทองแดง มีรายไดจ้ากเบีย้ยังชีพคนชราเดือนละ 800 

บาท เบีย้คนพิการทางสายตา 800 บาท และรายไดจ้าก

ลกูชายท่ีไปหารบัจา้งทั่วไป ซึง่รายไดต้  ่าและไม่แน่นอน จึง

มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีล  าบาก กระทั่งลา่สดุ นายชารีกลบัมา

อยู่ด้วย หลังจากท่ีหายจากบ้านไปประมาณ 53 ปี ซึ่ง

ชาวบา้นทุกคนต่างเขา้ใจว่าคงจะเป็นบุคคลสญูหาย หรือ

เสียชีวิตไปแลว้ เมื่อสอบถามนายชารี ทราบว่าออกจาก

หมู่บา้นเมื่ออายุประมาณ 16 ปี โดยไปหาท างานรับจา้ง

ทั่วไป เน่ืองจากฐานะทางบา้นยากจน พ่อแมม่ีลกูถงึ 9 คน 

และไม่มีท่ีท ากิน จึงตระเวนออกหางานท าโดยไม่มีท่ีอยู่

เป็นหลกัแหล่ง ก่อนจะพบกับภรรยาท่ี ต.หลกัเหลี่ยม อ.

นามน แตไ่มม่ีบตุรดว้ยกนั โดยภรรยาเสียชีวิตไดป้ระมาณ 

4 เดือน ส่วนตวัเองประสบอบุตัิเหตหุกลม้ แขนขาออ่นแรง 

จงึขอความช่วยเหลือจาก อบต.หลกัเหลี่ยม น าขึน้รถกูชี้พ

มาสง่ท่ีบา้นเม่ือวนัท่ี 20 พ.ค. ท่ีผ่านมา ดา้น นางเสาวคนธ ์

ภสูีเหลี่ยม นกัพฒันาชุมชนช านาญการ ระบุว่า หลงัไดร้บั

ประสานจากผูใ้หญ่บา้น จึงรายงานผูบ้ังคบับัญชาก่อนท่ี 

นายก อบต.ดอนสมบรูณ ์และ ปลดั อบต.ดอนสมบรูณ ์จะ

มอบหมายใหเ้ขา้มาตรวจสอบ เพ่ือน าขอ้มลูเขา้ระบบและ

หาแนวทางช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งใน

ส่วนของสวัสดิการสูงอายุ และช่วยเหลือความพิการใน

การเคลื่อนไหว เช่น จัดหารถเข็น ซึ่งจะประสานงานกับ

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.

กาฬสินธุ ์ฝ่ายปกครองอ าเภอยางตลาด และเหล่ากาชาด 

จ.กาฬสินธุต์อ่ไป ทัง้นี ้นายชารี ภอูบเชย อาย ุ69 ปี เปิดใจ

วา่ หลงัไดร้บัความช่วยเหลือจากนายนาคินทร ์ผูใ้หญ่บา้น

ดอนยานาง ทั้งพาไปท าบัตรประจ าตัวประชาชน ตรวจ

สุขภาพ เพ่ือท่ีจะไดร้บัสวสัดิการคนพิการ หรือสิทธ์ิอ่ืน ๆ  

ท่ีพึงมีพึงไดจ้ากบริการของรัฐ จึงเหมือนกับเป็นการชุบ

ชีวิตใหม่ จากท่ีเคยเป็นคนร่อนเร่พเนจรมาไดเ้ป็นคนไทย

โดยสมบูรณ์ มีสิทธิเหมือนประชาชนคนไทยทุกประการ

(news.ch7.com 2 มิ.ย.65) 



๑๐ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

อาจารยจุ์ฬาฯพัฒนา‘บ้านตุ๊กตา’  
ปลูกฝังเดก็อยู่ร่วมผู้พกิารและผู้ชรา 

 

ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชา

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิล ป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยักล่าวว่าไดพ้ัฒนา Doll House 

คือ บา้นตุ๊กตาท่ีมีความพิเศษท่ีตุ๊กตาแสดงออกถึงความ

พิการและผูสู้งอายุ โดยตุ๊กตาผูพิ้การนั้นมีไดแ้ก่ ผูพิ้การ

ทางสายตา ผูพิ้การทางการไดยิ้น หรือผูพิ้การทางสมอง 

เป็นต้น   และส่วนของตัวบ้านนั้นจะมีอุปกรณ์หรือสิ่ ง

อ  านวยความสะดวกส าหรบัผูพิ้การที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ี

ตรงกบัสิ่งของท่ีใชใ้นชีวิตจริงพรอ้มกบัมีกลไกการท างานท่ี

เหมือนจริง ส่วนตุ๊กตาผูสู้งอายุก็มีอุปกรณต์่างๆ ท่ีเหมาะ

กับผู้สูงอายุท าออกมาในรูปแบบของเล่นด้วยทั้งวอล์ก

เกอร์ ไม้เท้า เตียงส าหรับผู้สูงอายุเสาน ้าเกลือ หรือ

แมก้ระทั่งแพมเพิส (ผา้ออ้มส าเร็จรูปส าหรบัผูพิ้การหรือ

ผูส้งูอายุ) เรียกไดว้่าของเล่นชุดนีม้ีทุกอย่างท่ีเก่ียวกบัการ

ปลกูฝังเรื่องการใชชี้วิต ความเท่าเทียมในสงัคมกบัตัวเด็ก 

ผูพิ้การ และผูสู้งอายุ “การปลูกฝังใหเ้ด็กเป็นคนมีจิตใจ

โอบออ้มอารีและเขา้อกเขา้ใจ (empathy) เป็นเรื่องส าคญั

ท่ีจะท าใหเ้ขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีและมีชีวิตอยู่ร่วมกบัคน

อื่นอย่างมีความสุข ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดคือช่วงก่อนวยัเรียน

อาย ุ3-6 ขวบ(อนบุาล) ท่ีเดก็ๆ เปิดรบัการเรียนรูแ้ละจดจ า

สิ่งต่างๆ รอบตัวไดง้่าย” ผศ.ดร.พรเทพ กล่าว ในชุดของ

เล่นจะมีคู่มือพื ้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับผู้พิการและ

คนชรา รวมถึงแนะน าอุปกรณ์ต่างๆ ส  าหรับผู้พิการ 

ส  าหรับผู้ท่ีสนใจ Doll House ติดต่อไดท่ี้ ผศ.ดร.พรเทพ 

จุ ฬ าล งก รณ์มห า วิ ท ย า ลัย  โ ท ร . 02-2182565 ต่ อ 

5601(naewna.com 2 มิ.ย.65) 
 

“อาเซียนพาราเกมส”์ 

 

มหกรรมกีฬาซีเกมส ์ครัง้ท่ี 31 ท่ีประเทศเวียดนาม จบลง

ไปแลว้ ขอแสดงความยินดี และช่ืนชมนกักีฬาทีมชาติไทย 

และนกักีฬาจาก 11 ชาติอาเซียน ทกุคน ท าหนา้ท่ีไดอ้ย่าง

ยอดเย่ียม ในฐานะตวัแทนของประเทศชาติ เห็นไดช้ดัเจน

ว่า หลายชนิดกีฬาในภูมิภาคนี้ พัฒนาขึน้มาก มีการ

ท าลายสถิติกนัถงึ 22 รายการ ท่ีอยากกลา่วถงึในวนันี ้ นั่น

คือหลังจากจบกีฬาซีเกมส ์ทุกครั้ง เจ้าภาพก็จะจัดการ

แข่งขนัมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส ์หรือ กีฬาซีเกมส ์

ของคนพิการต่อทนัที เฉกเช่นเดียวกบั ท่ีจบกีฬาโอลิมปิก

แลว้ ก็ตอ้งมีกีฬาพาราลิมปิกเกมส ์หรือจบกีฬาเอเชียน

เกมส ์แลว้ ก็ตอ้งมีเฟสปิกเกมส ์ท่ีภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น

เอเชียนพาราเกมส์ เพ่ือให้นักกีฬาทุกกลุ่ม ได้แสดง

ความสามารถ อย่างเทียมกัน  กีฬาซี เกมส์ 2021 ท่ี

เวียดนาม ถูกเลื่อนมาจดัในปีนี ้เพราะสถานการณ์โควิด-

19 ท่ีป่วนวงการกีฬาทั่วโลก และท าใหกี้ฬาซีเกมสปี์นีน้ัน้ 



๑๑ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เวียดนามไม่สามารถจัดอาเซียนพาราเกมสไ์ด ้แต่เป็นท่ี

น่ายินดีว่า ประเทศอินโดนีเซีย ไดก้ระโดดเขา้มารับเป็น

เจา้ภาพแทนเวียดนาม ดว้ยความเห็นชอบของ สหพันธ์

กีฬาอาเซียน (APSF) ซึ่งตอ้งยกย่องประเทศอินโดนีเซีย 

เป็นอย่างย่ิง โดยอินโดนีเซีย ประกาศ ยืนยันความพรอ้ม 

จดัมหกรรมกีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส ์ครัง้ท่ี 11 ท่ี

เมืองโซโล คาดว่า จะมีนักกีฬาคนพิการจาก  11 ชาติใน

ภมูิภาคอาเซียน หรือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ บรูไน 

กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส ์

สิงคโปร ์ไทย เวียดนาม และติมอรเ์ลสเต กว่า 1,500 คน 

ร่วมชิงชัยใน  14  ชนิดกีฬา ระหว่าง  30  กรกฎาคม  – 

6 สิงหาคม นี  ้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งอินโดนีเซีย 

ไดแ้สดงมุง่มั่นท่ีจะเนรมิตใหก้ารแข่งขนักีฬาอาเซียนพารา

เกมส ์ครัง้ท่ี 11 หรือ “โซโลเกมส ์2022” เป็นทวัรน์าเมนต์

สุดยอดนักกีฬาคนพิการในอาเซียนให้สมการรอคอย 

หลงัจากซีเกมส ์ครัง้ท่ี 30 ท่ีฟิลิปปินส ์ก็ไมส่ามารถจดัการ

แข่งขนัอาเซียนพาราเกมสไ์ด  ้“โซโลเกมส  ์2022”  จะมีชิง

ชัย 14 ชนิดกีฬา คือ  กรีฑา,ยิงธนู,แบดมินตัน,บอคเซีย,

ฟุตบอลคนตาบอด,หมากรุก ,โกลบอล,ยูโด ,ยกน า้หนัก,

วา่ยน า้,เทเบิลเทนนิส,วีลแชรเ์ทนนิส,วอลเลยบ์อลนั่ง และ

วีลแชรบ์าสเกตบอล นักกีฬาพารา ตัวแทนจากประเทศ

ไทย   ก็คือนักกีฬาทีมชาติไทย ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับ

ประเทศไทย มาในพาราเกมสท์กุระดบั ไมว่า่จะเป็นพาราลิ

มปิกเกมส์,เอเชียนพาราเกมส ์และ อาเซียนพาราเกมส์ 

อยากใหแ้ฟนกีฬาทุกคน รอใหก้ าลงัใจพวกเขา ส่งใจเชียร์

พวกเขา(เดลินิวสอ์อนไลน ์2 มิ.ย.65) 

 

 

 

เร่ิมงานวันแรก ‘ชัชชาต’ิ รับข้อเสนอเหยือ่
อุบัตเิหตุถนน หนุนกันน็อกเดก็-แทก็ซี่พกิาร 

 

‘ชัชชาติ ’  เริ่มงานวันแรกรับข้อเสนอเครือข่ายเหย่ือผู้

สญูเสียจากอุบตัิเหตบุนทอ้งถนน หนุนหมวกกันน็อกเด็ก

กรุง-แท็กซี่คนพิการ เมื่อเวลา 08.00 น. วันท่ี 2 มิ.ย. ท่ี 

ศาลาว่าการกทม. นายประศม สขุแสวง ประธานเครือข่าย

เหย่ือผูส้ญูเสียจากอบุตัิเหตุบนทอ้งถนนกรุงเทพมหานคร 

พรอ้มคณะเหย่ือผูส้ญูเสียจากอบุตัิเหตทุางถนนย่ืนหนงัสือ

ถึงผูว้่าฯ กทม. เพ่ือเสนอนโยบายสนับสนุนหมวกกนัน็อก

ใหเ้ด็กท่ีเดินทาง ดว้ยรถจักรยานยนต ์โดยมี นายชัชชาติ 

สิทธิพนัธุ ์ผูว้่าฯกทม. เป็นผูร้บัหนงัสือเอง โดยนายประศม 

กลา่ววา่ จากผลการส ารวจ มลูนิธิไทยโรดส ์พบว่าปัจจบุนั

มีสถิติเด็กในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเดินทางดว้ยรถจกัรยานยนต ์

สวมใส่หมวกกนัน็อกเพียงรอ้ยละ 7 เน่ืองจากทศันคติของ

พ่อแม่ ผูป้กครองท่ียงัไม่เห็นว่าการท่ีน าบุตรหลานนั่งซอ้น

ทา้ยรถจกัรยานยนตแ์ลว้ไม่จดัหาหมวกกนัน็อกสวมใส่ให ้

มีปัจจัยเสี่ยงสูงท่ีอาจจะก่อให้เ กิดการบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจว่าการเดินทางใน

ระยะใกล ้ไม่มีอันตราย ประกอบกับหมวกกันน็อกเด็กมี

ราคาแพง เฉลี่ยใบละไม่ต  ่ากว่า 100-200 บาทดังนั้น 

เครือข่ายฯ จึงเสนอนโยบายสนบัสนนุหมวกกนัน็อกใหเ้ด็ก

ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพ่ือ



๑๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เสริมสรา้งวินยัทางดา้นการจราจร และอตัราการบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิตจากอบุตัิเหตบุนทอ้งถนน นอกจากนีเ้ครือข่าย

ฯ ยงัไดเ้สนอใหก้ทม. จดัรถบริการดา้นขนส่งมวลชนใหแ้ก่

ผูพิ้การและผูสู้งอายุท่ีใชร้ถเข็น เพ่ืออ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูพิ้การและผูส้งูอายุท่ีใชร้ถเข็น ซึ่งการจัดรถบริการ

ดงักล่าว จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป

โรงพยาบาลตามนัดแพทย์ และท าให้เดินทางได้อย่าง

สะดวก ปลอดภยั ของทัง้ผูพิ้การ ผูส้งูอายุท่ีใชร้ถเข็น และ

ผูท่ี้ดแูล แต่ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวไดห้มดสญัญาตัง้แต่

วนัท่ี 30 ก.ย. 63 ดา้นนายชชัชาติ ไดร้บัขอ้เสนอดงักล่าว

ไปพิจารณา โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไป

ศกึษารายละเอียดตอ่ไป(matichon.co.th 2 มิ.ย.65) 
 

สลากดจิิทัลพ่นพษิ คนพกิารสุดล าบาก  
รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย 

 

หลงัเปิดขายสลากดิจิทลั 80 บาท ผ่านแอปพลิเคชนัเป๋าตงั 

ตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2565 ลา่สดุ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2565 

มีสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ขายในระบบแล้ว 

4,433,963 ใบ จากผูซ้ือ้สลาก 1,064,294 คน หรือเฉลี่ย 1 

คนซือ้ประมาณ 4 ใบ ถือเป็นการตอบรบัท่ีดี ตามแนวทาง

ท่ีส  านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลตอ้งการควบคมุราคาขาย

ใหอ้ยู่ท่ีใบละ 80 บาท แต่ในอีกมุมหนึ่ง ผูค้า้สลากฯ ราย

ย่อยท่ีไดโ้ควตาประเภทผูพิ้การ กลบัไดร้บัผลกระทบจาก

มาตรการนี ้ถึงขนาดตอ้งขายใหไ้ด ้5 ใบ จึงจะไดค้่าขา้ว

กะเพราไข่ดาว 1 จาน และเตรียมย่ืนขอ้เสนอปรบัเปลี่ยน

โควตาผูพิ้การใหส้อดคลอ้งกับความเป็นจริง สลากดิจิทัล

กระทบผูค้า้สลากพิการ “ตอนนีไ้ดร้บัผลกระทบหนกัมาก 

หลงัเปิดขายสลากดิจิทลั เพราะผูค้า้รายย่อยแข่งขนัราคา

กับสลากดิจิทัลท่ีขายใบละ 80 บาทไม่ได ้โดยเฉพาะคน

พิการไดโ้ควตานอ้ยอยู่แลว้ แค่คนละ 5 เล่ม ซึ่งก าไรจาก

การขายไม่เพียงพอกับการด ารงชีพ หากยังเป็นอย่างนี ้

ตอ่ไป อาจตอ้งไปหาอาชีพอื่นท า หรือตอ้งกลบัไปท างานท่ี

บา้นเกิดท่ีสรุินทร”์ ผูพิ้การที่ไดโ้ควตาสลากจากสมาคมคน

ตาบอดแห่งประเทศไทย ระบายถึงปัญหา ผูข้ายสลากฯ 

รายเดิมเล่าว่า คนท่ีเดินเร่ขายสลากฯ ไม่สามารถแข่งขัน

กับผูค้า้ในระบบออนไลน ์หรือดิจิทัลได ้เพราะในระบบมี

ราคาถูกกว่า สามารถเลือกเลขแบบรวมชุดได ้6-7 ใบ ท า

ให้มีความสะดวกกว่าการมาซือ้กับผูพิ้การท่ีเร่ขายตาม

สถานท่ีตา่งๆ 

 สลากดิจิทัลซ ้าปัญหาเดิมเร่ืองโควตาน้อย 
อีกปัจจัยท่ีท าให้แข่งขันไม่ได ้เน่ืองจากโควตาผูพิ้การท่ี

ไดร้ับจัดสรรมีน้อย ซึ่งรายไดจ้ากยอดขายไม่พอกับค่า

ครองชีพในกรุงเทพฯ ท าใหต้อ้งไปซือ้สลากฯ ในทอ้งตลาด

มาเพ่ิม เพ่ือใหม้ีรายไดม้ากขึน้ การขายสลากส่วนนีจ้ะมี

ราคาแพงกว่าใบละ 80 บาท เมื่อเฉลี่ยแลว้ท าใหต้น้ทุนสงู

กว่าเดิม แต่ก็ตอ้งซือ้มาขายเพ่ือใหไ้ดป้ริมาณและรายได้

เพ่ิมขึน้ โดยสลากฯ ในงวดท่ีจะออกกลางเดือนมิถุนายนนี ้

ราคาตลาดตอนนี้ตกอยู่ ท่ีใบละ 89-90 บาท ท าให้ไม่

สามารถรบัมาขายในราคา 80 บาท และตดัสินใจว่าจะไม่

ซือ้สลากฯ มาเพ่ิมในงวดนี ้เพราะลกูคา้หลายคนซือ้สลาก

ดิจิทัลท่ีมีราคาถูกกว่า ขณะเดียวกันสลากฯ ท่ีออกช่วง

กลางเดือนจะขายได้น้อยกว่าสลากฯ งวดปลายเดือน 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5


๑๓ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

รายไดแ้ทบไมพ่อจ่ายคา่เดินทาง กะเพราไก่ ไข่ดาวการเขา้

มาของสลากดิจิทัล ย่อมส่งผลกระทบต่อผูซ้ือ้ท่ีมีนอ้ยลง 

แต่ผูค้า้รายย่อยท่ีเป็นผูพิ้การยงัตอ้งแบกรบัภาระค่าครอง

ชีพท่ีเพ่ิมสงูขึน้ การเดินทางแตล่ะวนั มีค่าใชจ้่ายไมต่  ่ากว่า 

300 บาท ตัวอย่างเช่น การเดินทางไปตั้งแผงขายย่าน

สยามสแควร ์ตอ้งเดินทางจากท่าน า้นนทด์ว้ยแท็กซี่ ไป-

กลบั เฉลี่ยวนัละ 400 บาท เพราะตอ้งขนทัง้เกา้อี ้แผงขาย

หวย ท าให้ไม่สะดวกในการโดยสารด้วยรถไฟฟ้า แต่

บางครั้งถ้ามีเพ่ือนไปด้วย จะท าให้ค่าเดินทางถูกลง  

“ทุกวันนีค้่าครองชีพเพ่ิมสูงขึน้ ท าให้ผู ้พิการท่ีขายหวย

ได้รับความล าบาก และถูกบีบจากระบบโควตา ท่ีไม่

สมเหตุสมผลกับความเป็นจริง ตวัอย่างเช่น ถา้อยากกิน

ขา้วผดักะเพราไข่ดาว 1 จาน ผมตอ้งขายหวยใหไ้ด ้5 ใบ 

เพ่ือเอาก าไรมาเป็นค่าข้าวในมือ้นั้น และถ้าย่ิงมีสลาก

ดิจิทัลเขา้มา จะท าใหผู้ซ้ือ้ลดลง จนตอนนีห้ลายคนต่าง

คยุกนัวา่ อาจใกลถ้งึวนัอวสานของผูพิ้การที่ขายหวย” 

 แนะทางออกเพิ่มโควตาสลากฯ ให้ผู้พิการ 
ด้วยค่าครองชีพและโควตาท่ีผู้ค ้าสลากพิการแบกรับ 

แหล่งข่าวจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เสนอ

ทางแกไ้ขวา่ กองสลากฯ ควรจดัการกบั “ย่ีป๊ัว” “ซาป๊ัว” ให้

เป็นระบบมากขึน้ แมจ้ะมีการขายสลากดิจิทลั แต่คนกลุ่ม

นีไ้ม่ไดร้บัผลกระทบ แถมยังเป็นช่องทางใหม่ใหส้ามารถ

ขายสลากไดห้ลายทางมากขึน้ ตา่งจากผูค้า้รายย่อยท่ีตอ้ง

รบัสลากฯ มาในราคาแพง และโควตาท่ีไดม้าไม่เพียงพอ

กบัการด ารงชีพ ดงันัน้ กองสลากฯ ควรเพ่ิมโควตาใหก้บัผู้

พิการเป็นคนละ 10 เล่ม จะท าใหส้ามารถขายไดใ้บละ 80 

บาท โดยไม่ตอ้งไปตระเวนหาสลากฯ มาขายเพ่ิม เพราะ

ทกุวนันีต้่อใหข้ายไดห้มดตามโควตาจะไดเ้งิน 9,600 บาท 

ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และบางงวดอาจขายไดน้อ้ย 

หากมีเลขท่ีไม่สวยปนเข้ามามาก ซึ่งเฉลี่ย 500 ใบ มี

ประมาณ 100 ใบ ท่ีผูข้ายตอ้งรบัความเสี่ยง 

 ราคาขายไม่สอดคล้องค่าครองชีพ “ประสาน 

นอ้มจันทึก” ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสลาก 5 ภาค ท่ีไดร้ับ

โควตาผูพิ้การ น าเสนอทางออกว่า ตอนนีก้องสลากฯ ควร

หันมาให้ความช่วยเหลือผู้ค ้าสลากรายย่อยท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการขายสลากดิจิทัล หลายคนไม่สามารถ

ขายใบละ 80 บาท เพราะโควตาท่ีไดร้บัไม่เพียงพอกบัการ

ด ารงชีพ โดยเฉพาะผู้พิการท่ีไดร้ับเพียง 5 เล่ม จ านวน 

500 ใบ เฉลี่ยไดก้ าไรใบละ 9.60 บาท ถา้ขายหมดจะได้

ก าไร 4,800 บาท ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพยุคนี ้จึงควร

เพ่ิมโควตาใหผู้พิ้การเป็น 10 เล่ม ซึ่งรายไดจ้ะเพียงพอต่อ

การด ารงชีวิต“สิ่งท่ีกองสลากฯ พยายามแกไ้ขคือ ใหข้าย

ในราคาท่ีตรงกับหนา้สลากในราคา 80 บาท ดงันัน้ถา้ไม่

เพ่ิมโควตา กองสลากฯ อาจจะเพ่ิมราคาขายเป็นใบละ 

100 บาท เพราะราคา 80 บาท เป็นราคาท่ีมีการขาย

มาแลว้หลายปี จึงไม่สอดคลอ้งกับค่าครองชีพท่ีเพ่ิมขึน้ 

แต่เมื่อเพ่ิมราคาแลว้จะตอ้งเพ่ิมรางวลัใกลเ้คียงใหม้ีมาก

ขึน้ หรือเพ่ิมเงินในสว่นคนที่ถกูรางวลัใหเ้หมาะสมกบัราคา 

เพ่ือใหผู้ค้า้รายย่อยอยู่รอด” การแกปั้ญหาของกองสลากฯ 

ดว้ยการขายสลากดิจิทัลไม่ไดช้่วยใหแ้กปั้ญหาไดอ้ย่าง

ยั่ งยืน แต่จะสร้างปัญหาให้เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะคนขาย

สลากฯ ท่ีเป็นผูค้า้รายย่อยจะไดร้บัผลกระทบจากยอดขาย

ท่ีลดลง และท าใหเ้กิดผลกระทบในดา้นต่างๆ ของสงัคม

ตามมา ตอนนีท้างเครือข่ายพยายามประเมินผลกระทบ

ของผู้ขายรายย่อย หากมีผลกระทบจากการขายสลาก

ดิจิทัลในระยะยาว เตรียมท่ีจะเข้าไปย่ืนหนังสือกับ

ผูอ้  านวยการกองสลากฯ เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหา ดว้ย

การเพ่ิมโควตาใหก้บัผูพิ้การ หรือสรา้งช่องทางการขายอื่น



๑๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

เพ่ิมขึน้ ขอ้มูลจากเว็บไซตส์  านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล 

ระบุถึง การจัดสรรสลากกินแบ่งรฐับาลใหก้ับผูพิ้การราย

ย่อยรับไปจ าหน่ายโดยตรง จ านวน 46,175 เล่ม จัดสรร

ผ่านสมาคมผูพิ้การ รวมทัง้ผ่านสภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่ง

ประเทศไทย และองคก์ารทหารผ่านศกึ 153,927 เลม่ รวม

เป็นสลากท่ีจัดสรรให้ผูพิ้การ 200,155 เล่ม จากจ านวน

สลากท่ีพิมพอ์อกจ าหน่ายทัง้หมด 740,000 เล่ม คิดเป็น

สัดส่วนสลากท่ีจัดสรรให้กับผู้พิการร้อยละ 27.04 ของ

จ านวนสลากทัง้หมด.(ไทยรฐัออนไลน ์มิ.ย.65) 
 

พม.สุรินทร ์ระดมหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือผู้
พกิาร เพือ่ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ี 

 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ 

พัฒนาสั งคมและความมั่ น คงของมนุษย์จั งห วัด

สุรินทร  ์ร่วมกับ หัวหนา้ส านักงานจังหวดัสุรินทร ์ทอ้งถ่ิน

จงัหวดัสุรินทร ์ผูแ้ทนส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์

นายอ าเภอเขวาสินรินทร ์หัวหนา้ส านักงานปลัด ทต.เข

วาสินรินทร ์เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.เขวาสินรินทร ์ผูใ้หญ่บา้น 

และอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น ร่วมลงพืน้ท่ีใหส้อบ

ขอ้เท็จจริง ใหก้ าลงัใจ และวางแผนใหก้ารช่วยเหลือ กรณี 

นายเอกภาพ ผาดโผน คนพิการทางการเห็น มีภูมิล  าเนา

อยู่บา้นเลขท่ี 151 หมู ่10 บา้นตะแบกใหญ่ ต าบลเขวาสิน

รินทร ์อ าเภอเขวาสินรินทร ์จังหวดัสุรินทร์  ซึ่งเคยสีซอให้

ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งถวาย

สงัฆทานท่ีจงัหวดัสุรินทร ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 

ปัจจุบันประสบปัญหาความเดื อดร้อน  เ น่ื องจาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าใหข้าดรายได้

จากการจ้างเล่นดนตรีพืน้บ้าน เบื ้องตน้พบว่า นายเอก

พาพ มีความพิการทางการเห็น (ตาบอดทัง้สองขา้ง) อายุ 

68 ปี มีความสามารถดา้นการสีซอ มีโรคประจ าตัว คือ 

ริดสีดวงทวาร และผ่ืนคนัในร่มผา้ สถานภาพสมรส มีบุตร

ด้วยกัน  2 คน โดยบุตรคนโตเพศหญิง  อายุ  36 ปี  

สถานภาพแยกกันอยู่ มีบุตร 3 คน ประกอบอาชีพเป็น

พนกังานอยู่ท่ี หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์และบุตรคนเล็ก

เพศหญิง อายุ 29 ปี สถานภาพแยกกันอยู่ มีบุตร 1 คน 

ประกอบอาชีพรบัจา้งรา้นถ่ายเอกสารอยู่ท่ี รพ.สุรินทร ์มี

สมาชิกท่ีอาศยัอยู่ดว้ยกนัปัจจบุนั รวม 4 คน ประกอบดว้ย 

นายเอกภาพฯ ภรรยา และหลานชาย 2 คน (หลานชายวยั 

13 ปี ก าลังศึกษาชั้น ม.1 , หลานชายวัย 17 ปี มีอาชีพ

รบัจา้งทั่วไป ประสงคศ์กึษาตอ่ กศน.) ครอบครวัของ นาย

เอกภาพฯ มีรายไดห้ลกัจากบุตรสาวคนโต สง่ใหท้กุเดือนๆ 

ละ 3,000 บาท นายเอกภาพฯ ไดร้ับสวสัดิการเบีย้ยังชีพ

ผูส้งูอายุและเบีย้ความพิการ รวมกนัเดือนละ 1,400 บาท 

และภรรยาไดร้ับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท 

และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 300 บาท

นอกจากนี ้ครอบครวัประกอบอาชีพท านาของตนเอง 8 ไร่ 

ไดผ้ลผลิตข้าวปีละประมาณ 1 ตัน ส  าหรับบริโภคทั้งปี 

ไมไ่ดจ้  าหน่าย บางปีไม่เพียงพอตอ้งซือ้ขา้วสารรบัประทาน 

เดิม นายเอกภาพฯ ไดร้บัจา้งเลน่ดนตรีตามงานตา่งๆ และ

ขายไก่ย่างหนา้บา้น เพ่ือเลีย้งชีพ แตเ่น่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าใหไ้ม่มีการจา้งงานเล่น



๑๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ดนตรี และไดเ้ลิกขายไก่ย่าง ส่งผลใหข้าดรายไดใ้นส่วนนี ้

ครอบครวัมีภาระหนีส้ินจากการกูยื้มธนาคารอาคารเพ่ือ

การสงเคราะห ์(ธอส.) ประมาณ 300,000 บาท (บุตรสาว

คนเล็กเป็นผูส้่งช าระหนีร้ายเดือนๆ ละประมาณ 4,000 

บาท) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

(ธกส.) ประมาณ 800,000 บาท ต้องช าระรายปีๆ ละ 

70,000 บาท (ยังไม่ได้ช  าระมา 2 ปีแล้ว) และหนี้นอก

ระบบจากการยืมเพ่ือนบา้น จ านวน 40,000 บาท ผ่อน

ช าระเดือนละประมาณ 1,000 บาท อย่างไรก็ตาม ไดใ้ห้

ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์

ครอบครัว เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื ้องต้น 

พร้อมทั้ง เ ร่ งด า เ นินการช่วยเหลือ  ทั้งด้านสุขภาพ 

การศึกษา และความเป็นอยู่ดว้ย โอกาสนี ้นายนฎิศวร ์

แยบดี ปลดัอ าเภอ (จิตอาสาพระราชทานอ าเภอเขวาสินริ

นทร์) จะได้ประสาน รร.สินรินทร์วิทยา เพ่ือขอให้นาย

เอกภาพฯ เป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนในวงดนตรีสิ

นรินทรร์วมใจ ต่อไป (อยู่ระหว่างรอผลการด าเนินงาน) 

(thainews.prd.go.th 7 มิ.ย.65) 
 

อุทยานแห่งชาติท่ัวประเทศ  
ปรับอัตราค่าเข้าใหม่ เร่ิม 7 มิ.ย.นี!้ 

 

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช แจง้ปรบัอตัรา

คา่เขา้อทุยานแห่งชาติทั่วประเทศ เริ่ม 7 มิ.ย.2565 นี ้สว่น

ผูส้งูอายุ 60 ปีขึน้ไปเฉพาะชาวไทย และเด็กอายุนอ้ยกว่า 

3 ปี ผูพิ้การ พระหรือนักบวชท่ีอยู่ในไทยเขา้ฟรี  วันนี ้(6 

มิ.ย.65) นางสาวรัชดา ธนาดิ เรก รองโฆษกรัฐบาล 

เปิดเผยว่า กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช แจง้

ปรับอัตราค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทั่ วประเทศ  เริ่ม 7 

มิถนุายน 2565 นี ้สว่นผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไปเฉพาะชาวไทย 

และเด็กอายุนอ้ยกวา่ 3 ปี ผูพิ้การ พระหรือนกับวชท่ีอยู่ใน

ไทยเขา้ฟรี แบ่งคา่เขา้อทุยานแห่งชาติออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

- อุทยานแห่งชาติกลุ่มที่ 1 จ านวน 67 แห่ง อตัราค่า
เข้าชาวไทย เด็ก 10 บาท/คน ผู้ใหญ่ 20 บาท/คน ชาว
ต่างประเทศ เด็ก 50 บาท/คน ผูใ้หญ่ 100 บาท/คน เช่น 
อทุยานแห่งชาติเขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์อทุยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ล  ารู่   
จ.พงังา เป็นตน้ 
- อุทยานแห่งชาติ กลุ่มที่ 2 จ านวน 55 แห่ง อตัราค่า
เข้าชาวไทย เด็ก 20 บาท/คน ผู้ใหญ่ 40 บาท/คน ชาว
ต่างประเทศ เด็ก 100 บาท/คน ผูใ้หญ่ 200 บาท/คน เช่น 
อทุยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์อทุยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบรุี อทุยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรี
สะเกษ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎรธ์านี อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็นตน้ 
- อุทยานแห่งชาติ กลุ่มที่ 3 จ านวน 9 แห่ง อตัราค่า
เข้าชาวไทย เด็ก 30 บาท/คน ผู้ใหญ่ 60 บาท/คน ชาว
ต่างประเทศ เด็ก 150 บาท/คน ผูใ้หญ่ 300 บาท/คน เช่น 
อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อทุยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี  อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบ่ี 
อทุยานแห่งชาติอา่วพงังา จ.พงังา เป็นตน้ 
- อุทยานแห่งชาติ กลุ่มที่ 4 จ านวน 2 แห่ง อตัราค่า
เขา้ชาวไทย เด็ก 50 บาท/คน ผูใ้หญ่ 100 บาท/คน ชาว
ตา่งประเทศ เดก็ 250 บาท/คน ผูใ้หญ่ 500 บาท/คน ไดแ้ก่ 
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อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  จ.พังงา และอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ทั้งนี ้ราคาดงักล่าว ไม่
รวมอตัราค่าบริการในการน ายานพาหนะเขา้ไปในอทุยาน
แห่งชาติ โดยรถยนต ์4 ลอ้ เก็บ 30 บาทต่อคนั รถยนต ์6 
ลอ้ เก็บ 100 บาทต่อคนั รถยนตม์ากกว่า 6 ลอ้ แต่ไม่เกิน 
10 ลอ้ เก็บ 200 บาทตอ่คนั รถจกัรยานยนต ์เก็บ 20 บาท
ตอ่คนั อากาศยาน (เฮลิคอปเตอร)์ เก็บ 2,500 บาทตอ่ล า.
(tnnthailand.com 7 มิ.ย.65) 
 
 

พัฒนาศักยภาพช่างเคร่ืองช่วยคนพกิาร  
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ช่างท าขาเทยีมให้เพยีงพอ 

 

พฒันาศกัยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ แกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานช่างท าขาเทียมให้เพียงพอ สามารถ

บริการคนพิการไดอ้ย่างทั่วถึง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

รว่มกบัมลูนิธิขาเทียม ในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี น าผู้รับการฝึกเตรียมเข้าท างาน หลักสูตร ช่าง

เครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง (5 เดือน) โดยฝึกในมลูนิธิ

ขาเทียมฯ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 เดือน

ใหม้ีความช านาญ มีทักษะฝีมือ สามารถจัดท าขาเทียม

ใหบ้ริการแก่ผูพิ้การขาขาดได ้หลงัจากนัน้ไดอ้อกหน่วยฝึก

ปฏิบัติจริ ง  (ภาคสนาม)  ร่วมกับหน่วยท าขาเ ทียม

พระราชทานเคลื่อนท่ี ระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม - 2 

มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค ์เทศบาลเมือง

ชยัภมูิ โดยหน่วยท าขาเทียมพระราชทานเคลื่อนท่ีสามารถ

ผลิตขาเทียมพระราชทานไดท้ัง้สิน้ ไดจ้  านวน 136 ขา เพ่ือ

ส่งมอบใหค้นพิการขาขาด ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2565 ณ 

โรงพยาบาลชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ นายประทีป ทรงล ายอง 

อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ากรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน มอบใหส้ถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

ร่วมกับมลูนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี พฒันาศกัยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ แกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนแรงงานช่างท าขาเทียมใหเ้พียงพอ สามารถ

บริการคนพิการได้อย่างทั่ วถึง  พัฒนาทักษะฝีมือให้

บคุลากรในสาขาดงักล่าวและสามารถสง่ช่างท าขาเทียมท่ี

มีทักษะเหล่านี ้เข้าท างานในโรงงานขาเทียมประจ า

โรงพยาบาลชุมชนต่อไป ตามวัตถุประสงคข์องโครงการ

พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ (ช่างท าขาเทียม) มุ่ง

สง่เสริมคนพิการขาขาดและคนปกติ ใหเ้ป็นช่างเครื่องช่วย

คนพิการ ใหบ้ริการขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ใหไ้ดข้า

เทียมท่ีดีและมีคุณภาพไดม้าตรฐาน โดยสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม ่ไดด้  าเนินการฝึกอบรมหลกัสตูร

เตรียมเขา้ท างาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ จ านวน 

700 ชั่วโมง (5 เดือน) ตัง้แต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวม

แล้ว 5 รุ่น 108 คน ส าหรับรุ่นท่ี 6 ฝึกระหว่างวันท่ี 7 

กุมภาพันธ์ - 1 กรกฎาคม 2565 จ านวน 5 คน หลังจบ

ฝึกอบรม มลูนิธิขาเทียม จะสง่ช่างไปท างาน ณ โรงงานขา

เทียมประจ าโรงพยาบาลชุมชนทั่ วประเทศ ทั้งนี ้จะ

ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือก่อนส่งตัวเขา้ท างาน 

เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ผูจ้บฝึกมีทกัษะไดม้าตรฐานและพรอ้มท่ีจะ

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผูร้บับริการ(ryt9.com 7 มิ.ย.65) 
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โลกดจิิทัลกับการผันชีวิตหนุ่ม-สาวผู้พกิาร  
สู่การเป็น YouTube ครีเอเตอร ์สุดปัง! 

 

ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ถูกก าหนดให้เป็นวัน 

Global Accessibility Awareness Day หรือวันท่ีทั่ วโลก

รณรงคก์ารตระหนักรูถ้ึงความเท่าเทียมในการเขา้ถึงของ

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  ท่ีผ่านมาองค์กร

ตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างสนบัสนุนและสรา้งโอกาส

ใหก้ับผู้พิการ ซึ่งรวมถึงองคก์รดา้นเทคโนโลยีท่ีเล็งเห็น

ความส าคัญและพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจน

เครื่องมือต่างๆ เพ่ือใหทุ้กคนรวมทัง้ผูพิ้การสามารถเขา้ถึง

ไดอ้ย่างเท่าเทียม Google ในฐานะองคก์รดา้นเทคโนโลยี

ท่ีเป็นท่ีรู ้จักทั่ วโลกก็พัฒนาเครื่องมือให้ผู ้คนใช้งานได้

หลากหลาย ทั้งยังออกแอปพลิเคชันต่างๆ ท่ีผู ้พิการ

สามารถใชไ้ดอ้ย่างสะดวกและง่ายดาย เช่น ใน Google 

Play ท่ีผู ้ พิการสามารถดาวน์โหลด Gboard ซึ่ ง เ ป็น

แป้นพิมพ์ของ Google ท่ีสามารถพิมพ์โดยสั่ งการด้วย

เสี ยง  และ  Live Transcribe ฟี เ จอร์แปลงค าพูดให้

กลายเป็นตัวหนังสือบนสมารต์โฟน ช่วยถอดเสียงเป็น

ตวัอักษรใหผู้พิ้การไดท้ันที และมีใหเ้ลือกกว่า 80 ภาษา 

รวมไปถงึฟีเจอรแ์จง้เตือนเสียงท่ีแจง้เตือนในสถานการณท่ี์

อาจมีความเสี่ยง รวมถึง YouTube แพลตฟอร์มท่ีเปิด

โอกาสใหก้บัทุกเพศทุกวยั สรา้งคอนเทนตท่ี์มีสาระความ

บันเทิงไดย้ย่างมีประสิทธิภาพ “ผูจ้ัดการ 360 องศา” ขอ

พาไปรูจ้กัครีเอเตอรผ์ูพิ้การท่ีใช ้YouTube เป็นช่องทางใน

การแสดงความสามารถ จนกลายเป็นครีเอเตอรส์ุดปัง! 

พวกเขาท าไดอ้ย่างไร เราลองไปคน้ค าตอบจาก 2 ยทููบครี

เอเตอรช่ื์อดงัอย่าง อู๊ด-อ านาจ ศรีสงัข ์หรือท่ีหลายคนรูจ้กั

ในนาม “OZEEOOS” และ ฝ้าย-บุญธิดา ชินวงษ์ เจา้ของ

ช่อง “ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า”OZEEOOS อู๊ด แรปเปอร์

สายตาพิการ อู๊ด-อ านาจ ศรีสังข ์หรือท่ีหลายคนรูจ้ักใน

นาม OZEEOOS แรปเปอรท่ี์โด่งดงัจากการประกวด The 

Rapper Thailand ท่ีถึงแมจ้ะมีความพิการทางสายตา แต่

สามารถใชชี้วิตไดต้ามปกติและสามารถท าเพลงจนมีแฟน

คลบัติดตามมากมาย แรปเปอรห์นุ่มเปิดเผยว่า “ผมชอบ

ฟังเพลงมาตัง้แต่เด็ก เมื่อเขา้โรงเรียนมีรุ่นพ่ีคนหนึ่งเปิด

เพลง ‘Illslick’ ฟังแลว้ชอบมาก จากฟังก็เริ่มแต่งเพลงเอง

บา้ง แรกๆ เป็นแค่เพลงป๊อปทั่วไปยังไม่ไดเ้ป็นเพลงฮิป

ฮอป เพราะตอนนั้นผมเล่นดนตรีของโ รงเรียนด้วย 

หลงัจากนัน้ก็แอบซุม่แตง่เพลงเก็บไวเ้อง แตย่งัไมไ่ดใ้หใ้คร

ลองฟัง แต่งแลว้ก็จ าไวใ้นหวัเพราะผมคิดวา่แต่งแลว้จ าไว้

ในหัวเลยมนัง่ายกว่าการท่ีจะตอ้งจดลงกระดาษ พออายุ 

15 ปี มีรายการ The Rapper จึงอยากลองพิสูจนต์วัเองดู

วา่ท่ีเราแต่งมาโอเคไหม ก็เลยลองไปสมคัร และเพลงท่ีท า

ให้คนรู ้จักผมคงเป็นเพลง คืนจันทร์ ท่ีน าไปร้องไว้ใน

รายการ หลงัจากนั้นก็เลยกลบัมาท าช่อง YouTube ของ

ตนเองอย่างจริงจัง จากเดิมท่ีท าแค่ลกัษณะ cover เพลง

คนอื่น ก็มาเนน้ท าเพลงของตวัเอง ท าเป็นมิวสิกวิดีโอ แต่

เพลงท่ีเพ่ิมยอดวิวใหช้่องเลยก็น่าจะเป็นเพลง Right Here 

ตอนนัน้ยอดวิวประมาณ 12 ลา้นวิว” อู๊ดเลา่ตอ่วา่ “เด๋ียวนี ้

เทคโนโลยีพัฒนาขึน้มาก คนพิการทางสายตาก็สามารถ

เขา้ถงึไดเ้พราะมีโปรแกรมเสียงท่ีจะมาช่วยอ่านหนา้จอให้

เรา ตอนนีก้็เลยไม่ไดเ้ป็นปัญหาอะไรท่ีจะเขา้ถงึเทคโนโลยี 

ผมรูส้กึวา่ตอนนีถ้า้อยากจะท าอะไรก็ท าได ้เพราะสามารถ
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เขา้ถึงไดเ้หมือนคนปกติ แต่สิ่งท่ีช่วยใหผ้มไดท้ าเพลงมา

จนถงึปัจจบุนัก็คือ YouTube ครบั หลายๆ คลิปท่ีผมอยาก

รู ้ ผมก็สามารถค้นหาใน YouTube ได้ ผมใช้เวลากับ 

YouTube ประมาณ 50-60 เปอรเ์ซ็นตต์่อวันเลยก็ว่าได้” 

“ผมชอบฟังเพลง ผมชอบหาแรงบนัดาลใจใหม่ๆ ในการท่ี

จะเอามาพฒันาตนเองโดยการคน้หาขอ้มลู ท่ีผมสามารถ

พิมพด์ว้ยเสียงหรือพิมพเ์องก็ได ้คือเราจิม้ไปตรงไหนมนัก็

จะมีโปรแกรมอ่านเป็นเสียงใหเ้ราได ้สามารถปัดซา้ยปัด

ขวาซึ่งเป็นคียล์ดัในการเขา้ถึงโปรแกรมตรงนัน้ได ้ซึ่งเป็น

ฟังกช์ันพิเศษท่ีเราสามารถใชไ้ดใ้นเครื่องของเราเอง ช่วย

ใหก้ารท างานง่ายขึน้มากๆ” “ผมว่าเทคโนโลยีมนัพัฒนา

แลว้ก็มีวิวฒันาการตามเวลาของมนัอยู่แลว้ และมนัก็ไมไ่ด้

มีช่องว่างระหว่างคนปกติหรือคนพิการก็สามารถเขา้ถึงได้

เช่นเดียวกัน ผมดีใจท่ีสังคมในปัจจุบันยอมรับและให้

โอกาสผมไดท้ าในสิ่งท่ีช่ืนชอบเหมือนคนปกติทั่วไป และ

ผมไดท้ ามนัดว้ยใจ เราท าในสิ่งท่ีเหมือนๆ กนั แค่แตกต่าง

กนัตรงวิธีการเท่านัน้เอง ผมอยากใหค้นยอมรบัและเขา้ใจ

พวกเรามากขึน้ เราท าไดใ้นหลายๆ อย่างท่ีพวกคณุท า ซึ่ง

ตอนนีก้็ถือว่าในสิ่งท่ีเราท ามาประสบความส าเรจ็ในระดบั

หนึ่งครบั” “ถา้ผมสามารถแนะน าคนอื่นๆ ท่ีอยากมีโอกาส

ไดท้ าในสิ่งท่ีตนเองรกั ผมอยากใหทุ้กคนเช่ือมั่นศกัยภาพ

ของตนเอง ไม่วา่คณุจะชอบและคณุรกัในสิ่งท่ีแตกต่างกนั 

หรือไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม ผมคิดว่าถา้เรามีความ

กลา้ ตั้งใจท่ีจะท ามันจริงๆ เวลาเท่านั้นเองท่ีจะเป็นตัว

พิสูจนค์วามส าเร็จได ้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนปกติหรือคนท่ี

บกพร่องทางร่างกายดา้นใดก็ตาม เพราะท่ีจริงแลว้ความ

บกพร่องของคณุอาจจะเป็นความเพอรเ์ฟกตข์องคณุก็ได ้

อาจจะท าให้คุณไดบ้างอย่างในสิ่งท่ีบางคนไม่ได ้และ

เป้าหมายท่ีผมอยากท าก็คงจะเป็นเรื่องเพลงน่ีแหละครบั 

ผมอยากเติบโตไปกบัมนั แลว้ก็สามารถอยู่รอดไดด้ว้ยมนั 

ใชชี้วิตอย่างมีความสุขกับทุกๆ อย่างท่ีเขา้มาในทุกวัน” 

ฝา้ย-บญุธิดา : บิวตีบ้ลอ็กเกอรท่ี์ใชเ้ทา้แตง่หนา้ ฝา้ย-บุญ

ธิดา ชินวงษ ์เจา้ของช่อง YouTube “ฝา้ย ใชเ้ทา้แตง่หนา้” 

เกิดมาพรอ้มความผิดปกติทางร่างกายมาแต่ก าเนิด ไม่มี

แขนทัง้สองขา้ง มีขาขวาสัน้กว่าขาซา้ย แต่เธอก็สามารถ

ใชชี้วิตเป็นปกติเหมือนคนอื่นทั่วไป ฝ้ายเลา่จดุเริ่มตน้ก่อน

จะมาเป็นบิวตีบ้ล็อกเกอรท่ี์มีคนติดตามนับลา้นว่า เธอ

สนใจเรื่องการแต่งหน้าตอนเรียนอยู่  ม.ปลาย จึงเปิด 

YouTube ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ แลว้ลองท าคลิปอปัโหลด

ลงเพจเฟซบุ๊ก ปรากฏวา่เพียงคืนเดียวท่ีคลิปนัน้ออกไปก็มี

ยอดวิวเกือบลา้น กลายเป็นไวรัลท่ีมีผู ้คนกดติดตามเฟ

ซบุ๊กเพ่ิมขึน้ถงึสองหมื่น จากนัน้เธอจงึเริ่มอปัโหลดคลิปลง

แพลตฟอรม์ YouTube อีก 1 ช่องทาง “ครัง้แรกท่ีท าคลิป

ฝา้ยท าคนเดียว ตัง้แต่คิดคอนเทนต ์ตัง้กลอ้งมือถือ ตดัต่อ

เอง จนช่วงหลงัๆ ท่ีมีคนดเูยอะขึน้ฝ้ายอยากท าคอนเทนต์

ให้ความรู ้เทคนิคแต่งหน้ามากขึน้ ก็ไดน้้องมาช่วยถ่าย 

ช่วยตดัต่อคลิป ฝ้ายว่าเทคโนโลยีตอนนีด้ีมากๆ ช่วยฝ้าย

ไดเ้ยอะมาก” “YouTube เป็นเครื่องมือส าคัญในการใช้

ชีวิตประจ าวนัของฝ้ายค่ะ คือเขาออกแบบเครื่องมือมาให้

ฝ้ายใชง้านไดเ้หมือนคนทั่วไป เปิดโอกาสใหทุ้กคนจริงๆ 

คนปกติหรือคนพิการก็ใช้งานได้ ฝ้ายศึกษาการใช้

เครื่องมือทกุอย่างของ YouTube โดยหลกัๆ ที่ใชป้ระจ าคือ 

YouTube Library ฝา้ยสามารถดาวนโ์หลดเสียงหรือเพลง

ประกอบส าหรับน าไปใช้ในงานตัดต่อวิดีโอไดง้่ายๆ ถูก

กฎหมาย และ Google Drive ท่ีใชอ้ปัโหลดงานส่งลกูคา้” 

“สิ่งท่ีอยากให้พัฒนาเพ่ิมคือในส่วนของการค้นหาใน 

YouTube ท่ีตอนนีย้ังตอ้งพิมพท่ี์แป้นพิมพที์ละตวั เพราะ

ฝ้ายใชเ้ทา้พิมพม์นัก็เลยชา้ เลยอยากใหม้ีโปรแกรมท่ีพูด

แล้วตัวอักษรขึน้มาเหมือนโปรแกรมในมือถือ เพราะ

ปัจจบุนัมีก็จริงแต่ยงัไม่สามารถใชง้านกบัเครื่องมือสื่อสาร



๑๙ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ไดท้ั้งหมด” บิวตีบ้ล็อกเกอรส์าวคนเก่ง ทิง้ทา้ยว่า “อย่า

ทอ้ถอย ถา้เรายังมีลมหายใจเราตอ้งสูต้่อ โดยเฉพาะใน

ภาวะท่ีเศรษฐกิจไม่แน่นอนเช่นนี ้แต่เรามีเทคโนโลยีดีก็

อยากใหล้องใช้โอกาสนีส้รา้งคุณค่าดู ทุกวันนีโ้ซเชียลมี

อิทธิพล ลองมาศึกษาดีๆ เปิดโอกาสเป็นสปอตไลตใ์ห้

ตั ว เ อ ง  แ ล้ ว สิ่ ง ดี ๆ  จ ะ คื น ก ลั บ ม า ใ ห้ ไ ด้ เ จ อ ”

(gotomanager.com 8 มิ.ย.65) 
 

ผู้ว่าฯ ชัชชาต ิหารือเครือข่ายคนพกิาร ผลักดัน
กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองทีม่ีคุณภาพส าหรับทุกคน 

 

“ชชัชาติ” หารือเครือข่ายคนพิการเดินหนา้รบัฟังขอ้เสนอ

“ปรบัปรุงทางเทา้-เขา้ถึงการใหบ้ริการทุกกลุ่ม” น าร่องท า

กทม.ใหไ้รร้อยต่อวางแผนหาพืน้ท่ีขายของ ส่งเสริมการ

จา้งงานใหผู้พิ้การ พรอ้มผลกัดนัการพฒันากรุงเทพฯ ให้

เป็นเมืองส าหรับทุกคน  วันนี ้ (7 มิ.ย.) ท่ีศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา้) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ์ผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือ

การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร 

ร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ องคก์รคนพิการ 7 

ประเภท สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหู

หนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 

สมาคมเพ่ือผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคม

ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

สมาคมผูป้กครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมสภาคน

พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพฒันา

คณุภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ส  านกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) โดยมี นายศานนท ์หวงัสรา้งบุญ รอง

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภาณุมาศ สุขอมัพร ท่ี

ปรึกษาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร

กรุงเทพมหานคร และหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งร่วมหารือ ในการ

ประชุมหารือวันนีก้รุงเทพมหานครไดร้บัฟังขอ้เสนอจาก

เครือข่ายคนพิการเพ่ือน าไปแนวทางในการผลักดันการ

พัฒนากรุงเทพฯใหเ้ป็นเมืองส าหรบัทุกคน แบ่งออกเป็น

ดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย ด้านอาชีพคนพิการ เสนอใหม้ี

การส่งเสริมการจา้งงานคนพิการเพ่ิม 800 อตัราในกทม. 

ภายใน 2 ปี การส่งเสริมแสดงความสามารถคนพิการ 

ดนตรีในสวน ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ การจัดอบรมฝึก

อาชีพ เพ่ิมหลักสูตรทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดหา

ตลาดส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการ การอบรม

อาชีพคนพิการแนวใหม่ น าไอทีมาช่วยส่งเสริมใหส้ามารถ

ท างานท่ีบา้นได ้โดย AI เขา้มามีบทบาทการท างานมาก

ขึน้ใหเ้หมาะกบัแต่ละความพิการ ด้านสิ่งอ านวยสะดวก 

อาคาร สถานท่ีในกรุงเทพฯ เสนอใหม้ีการพฒันาเป็นเมือง

การเขา้ถึงสิ่งอ  านวยความสะดวกเขา้ถึงเท่าเทียม การตัง้

คณะท างานสิ่งอ  านวยความสะดวก เร่งปรับปรุงแบบ

มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นแบบเดียวกัน และ

ออกประกาศขอ้บงัคบัน าไปใชเ้พ่ือใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรม 

พร้อมทั้ ง เสนอให้กทม.ท า  inclusion analysis เ พ่ื อ

วิเคราะหโ์ครงการถึงผลกระทบต่าง ๆ การเปิดเวที ใหทุ้ก

คนมีสว่นรว่มนโยบายทิศทางของกรุงเทพฯ มีระบบรบัเรื่อง

รอ้งเรียนเพ่ือคนพิการ การปรบัปรุงทางเทา้ ท่าเรือ ซอยใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ พรอ้มประกาศให้กรุงเทพฯเป็นมหานคร



๒๐ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

แห่งการท่องเท่ียว world inclusive destination เป้าหมาย

จ านวน 1,000 แห่ง ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เสนอให้

สรา้งแอปพลิเคชัน สื่อเสียง เพ่ือคนตาบอด คนหูหนวก 

เช่น สญัญาณเสียง ภาพ ในการอ านวยความสะดวกการ

เดินทาง ทางขา้ม พิพิธภณัฑ ์หอ้งสมดุ e-book พฒันาเวบ็

ไซดท่ี์เขา้ถึงไดทุ้กประเภทความพิการ จดังานแฮกกาธอน 

ออกแบบเครื่องแต่งกายให้คนพิการเพ่ืออ านวยความ

สะดวกการด ารงชีวิตคนพิการ ด้านการสวัสดิการสังคม 

เสนอใหเ้ตรียมการบริการออกบตัรคนพิการในศนูยฯ์กทม. 

ทุกแห่ง การมีผูช้่วยคนพิการในหน่วยงานของกทม. การ

ศนูยบ์ริการคนพิการในทุกเขต กทม. การใหบ้ริการฟรีใน

สถานท่ี สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ ์การติดตัง้กลอ้ง cctv 

เพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกใน

การใชส้นุขัน าทางเขา้ไปในสถานท่ีตา่ง ๆ ด้านการแพทย ์

เตรียมขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพคนพิการ การสร้าง

ช่องทางพิเศษเขา้ถึงบริการการแพทยค์นพิการ การผ่าตดั

ประสาทหูเทียม โดย รพ. กทม.ดา้นการศกึษา สง่เสริมการ

เรียนร่วมกับคนพิการในโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ เพ่ิมการ

จัดตัง้ศูนยบ์ริการพัฒนาเด็กพิการ ส่งเสริมโรงเรียนเรียน

รวมนักเรียนทั่ วไปกับเด็กพิการ universal design for 

learning / inclusive school นอกจากนี ้ยังครอบคลุมถึง 

การส่งเสริมสิทธิสตรีพิการ การป้องกันภัยพิบัติคนพิการ 

จดัรถบริการรบั-ส่ง กทม. ส  าหรบัคนพิการเป้าหมาย 200 

คนัเพ่ือบริการคนพิการ การเตรียมปรบัขอ้บัญญัติใหเ้อือ้

คนพิการในทุกมิติ การมีคณะท างานคนพิการ ใน 50 เขต 

การมีกลไกในการติดตามผ่านคณะอนุกรรมการคนพิการ

จงัหวดั การเช่ือมโยงคนพิการผ่านสถานีโทรทศันห์รือวิทยุ

ชุมชนเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงได้ และจะผลักดันด้าน

กฎหมาย เพ่ือปรับปรุง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ใหม้ีสภาพ

บงัคบัในการปฏิบตัิใหเ้กิดแรงผลกัดนัท่ีชดัเจน “การสรา้ง

มหานครส าหรบัทุกคน ไม่ไดม้ีประโยชนเ์ฉพาะคนพิการ

เท่านัน้ ผูส้งูอายุ เด็ก ก็จะไดร้บัประโยชนด์ว้ย และยงัเป็น

การสื่อสารถึงความห่วงใยซึ่งกนัและกนั ดแูลซึง่กนัและกนั 

ห่วงใยเพ่ือนร่วมเมือง ห่วงใยเพ่ือนท่ีอยู่ร่วมเมืองเดียวกัน 

ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของเมืองท่ีมีคณุภาพ ซึ่งกทม.จะท าแต่

เพียงหน่วยงานเดียวไมไ่ด ้ร่วมกนัเพ่ือท าใหก้รุงเทพฯ ดีขึน้ 

” ผูว้า่ ฯ กทม. กลา่ว(mgronline.com 8 มิ.ย.65) 
 

"ขวัญสุดา"เตะกระจุยคว้าทอง 
พารากรังปรีซท์ีบั่ลแกเรีย 

"ขวญั" ขวญัสดุา พวง

กิจจา เอาชนะ เอ็นค

ตูยา  คู เ รลบาตอร์  

อดีตแชมป์โลกของ

ม อ ง โ ก เ ลี ย  ค ว้ า

เหรียญทองไดส้  าเร็จ ในศึกเทควนัโดคนพิการเก็บคะแนน

สะสมโลก การแข่งขันกีฬาเทควนัโดคนพิการเก็บคะแนน

สะสมโลก รายการ 'โซเฟีย 2022 เวิลด ์พารา เทควันโด 

กรงัปรีซ'์ ท่ีประเทศบลัแกเรีย เมื่อช่วงดกึของวนัท่ี 6 มิ.ย.ท่ี

ผ่านมา นักกีฬาไทยสามารถเขา้สู่รอบชิงชนะเลิศไดห้นึ่ง

คนไดแ้ก่ "ขวญั" ขวญัสุดา พวงกิจจา เทควันโดคนพิการ

หญิงรุ่น 47 กก. คลาส เค44 ดีกรีแชมป์โลกปี 2019 และ

เหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมส ์2020 ลงสนามดวลกับ 

เอ็นคตูยา คูเรลบาตอร ์อดีตแชมป์โลกของมองโกเลีย  รูป

เกมเป็นไปอย่างสดุสสูีโดยหมด 3 ยก ขวญัสดุา กบั เอ็นค

ตูยา ท าคะแนนเสมอกันท่ี 15-15 จนตอ้งไปดวลกันต่อ

ในช่วงแซดเดิลเดธ และสดุทา้ยเป็นทางจอมเตะสาวไทยท่ี

สามารถชิงจังหวะท าแตม้ไดก้่อน 17-15 ควา้เหรียญทอง

ไปครองอย่างยอดเย่ียม(siamsport.co.th 8 มิ.ย.65) 



๒๑ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

สุดซึง้ใจ สาม-ีภรรยาชาวเยอรมัน  
เปิดร้านขนมปังมอบโอกาสผู้พกิารทางการได้ยิน 

 

สองสามีภรรยาชาวเยอรมนั ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นเป็น “บาค 

เบเกอรี่ ” (Bachs Bakery) กับผู้พิการทางการได้ยิน  ใน

ซอยแห่งหนึ่งท่ีนครฉางซา มณฑลหูหนาน มีรา้นขนมปัง

ร้านดังอยู่ แห่ งหนึ่ ง ช่ื อว่ า  “บาค เบ เกอรี่ ”  (Bach's 

Bakery) เจา้ของรา้นเป็นคูส่ามีภรรยาชาวเยอรมนั ซึ่งทัง้คู่

ต่างก็มี ช่ือภาษาจีน คือ อู๋  เ จิ ้งหรง และตู้ เส ว่ียฮุ่ย 

ทัง้สองคนใชชี้วิตในฉางซามานานกวา่ 20 ปีแลว้ ส่วนรา้น

ขนมปังก็เปิดมานานถึง 10 ปี ซึ่งผูค้นในพืน้ท่ีมักจะแวะ

เวียนมาอุดหนุนร้านนี ้เป็นประจ า โดยจุดเด่นไม่ใช่แค่

รสชาติเบเกอรี่แบบเยอรมนัตน้ต ารบัเพียงเท่านัน้ หากยัง

เป็นเพราะเรื่องราวเบื ้องหลังของรา้นนีด้ ้วย  เดิมทีสามี

ภรรยาชาวเยอรมันคู่นี ้ ได้เดินทางมาหูหนานเพ่ือช่วย

บ าบัดฟ้ืนฟูเด็กๆ ท่ีมีปัญหาทางการไดยิ้น ส่วนการเปิด

รา้นเบเกอรี่นั้น เกิดจากความตั้งใจของทั้งคู่ท่ีหวังให้ผู ้

พิการทางการไดยิ้นมีลู่ทางท ามาหากิน เพ่ือเลีย้งตัวเอง

และยืนหยัดในสงัคมได ้นับแต่วนันัน้เวลาผ่านไปกว่า 10 

ปี รา้น “บาค เบเกอรี่” ก็ยงัคงเปิดรบัผูพิ้การทางการไดยิ้น

เพ่ือเป็นนกัอบขนมพรอ้มถ่ายทอดทกัษะใหพ้วกเขาโดยไม่

มีค่าใช้จ่าย แต่แลว้ช่วงปลายปี 2021 สองสามีภรรยาก็

ต่างคิดถึงบา้นเกิด และรูส้ึกว่า การดูแลผูพิ้การจากภาค

สงัคมในประเทศจีนนัน้ค่อนขา้งสมบูรณแ์บบแลว้ ทัง้คู่จึง

ตัดสินใจท่ีจะเดินทางกลับเยอรมนี เมื่อลูกคา้และเพ่ือน

บ้านมากมายได้ทราบข่าว พวกเขาจึงพากันมาอ าลา

รวมถึงมอบของขวญัใหแ้ก่สองสามีภรรยา ก่อนท่ีทัง้คู่จะ

กลบัประเทศ ก็ยงัหาคูส่ามีภรรยาชาวเยอรมนัอีกคู่หนึ่งมา

ดูแลร้านแทน โดยทั้งสองคนนี้ก็จะคอยเปิดรับผู้พิการ

ทางการไดยิ้น และถ่ายทอดทกัษะใหแ้ก่พวกเขาตอ่ไป เพ่ือ

สง่ตอ่ความเอือ้อาทรในสงัคม(mgronline.com 9 มิ.ย.65) 
 

โซเชียลโวย ท า ท าไม? ปูทางเท้าให้ผู้พกิาร
สายตา ซิกแซ็กไปมา คนตาดเีดนิยังล าบาก 

 

ปูทางเทา้ใหผู้พิ้การทางสายตา ซิกแซ็กไปมา คนตาดีเดิน

ยังล  าบาก ถามปูตรงๆ ก็ไดไ้หม  จากกรณีมีผู ้ใช้ช่ือ ช่ือ 

K2S_Chanel ลงคลิปวิดีโอใน TikTok เป็นภาพทางเดิน

เทา้ของผูท่ี้พิการทางสายตาท่ีก าลงัก่อสรา้งอยู่บนฟุตปาท 

โดยเสน้ทางของผูพิ้การทางสายตานัน้ ไดว้างแผ่นเบรลล์

บล็อกเป็นทางตรงยาวและเป็นแนวเดียวกันกบัเสาไฟฟ้า 

ทัง้ๆ ท่ีสามารถขยบัไป 1 ช่อง ทางซา้ยหรือขวาก็ได ้เพ่ือให้

ทางเป็นแนวตรงจะไดไ้ม่ตอ้งหกัหลบเสาไฟฟ้า เพราะยงัมี

พื ้น ท่ีว่างอยู่  จึงสงสัยว่าท าไปเพ่ืออะไร  (7 มิ.ย.  65) 

ผูส้ื่อข่าวลงพืน้ท่ีไปตรวจสอบจุดเส้นทางเทา้ของผูพิ้การ

ทางสายตาดงักล่าว อยู่บนถนน เสน้ 3191 ใกลก้บัสี่แยก

มาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ก็พบกับทาง

เทา้ของผูพิ้การทางสายตาดงัท่ีปรากฏอยู่ในคลิป ท่ีก าลงั

http://www.sanook.com/news/8511630/
https://video.sanook.com/
https://www.sanook.com/news/
https://travel.sanook.com/thailand/rayong/


๒๒ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย เส้นทางมีความยาว

ประมาณเกือบ 500 เมตร แผ่นเบรลล์บล็อก (Braille 

Block) ท่ีปูไวใ้หผู้พิ้การทางสายตาไดเ้ดิน มีลกัษณะเป็น

แผ่นสีเหลือง ในแผ่นจะมีสญัลกัษณเ์สน้ตรงเรียงขนานกนั 

และเป็นจุดกลมๆ ซึ่งปูวางตรงเป็นแนวเดียวกับเสาไฟฟ้า 

และท่อน า้เสีย หนา้งานจึงมีการปูแผ่นเบรลลบ์ล็อก เพ่ือ

หกัหลบเสาไฟฟ้าและบริเวณท่อน า้เสียซึ่งเป็นสิ่งกีดขวาง

อยู่ และบางจุดก็มีการปูแผ่นเบรลลบ์ล็อกเป็นเสน้ตรงโดย

ไม่มีสิ่ ง กีดขวางก็มี เช่นกัน  จุดดังกล่าวอยู่ ในความ

รบัผิดชอบของแขวงทางหลวงส่วนกลาง สอบถาม น.ส.

ธมลวรรณ อายุ 50 ปี ชาวบา้นละแวกนัน้ไดใ้หส้มัภาษณ์

กบัทีมข่าวว่า ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าแผ่นสีเหลืองๆ ท่ีปูเป็น

เสน้ตรงยาวและหักหลบเสาไฟฟ้าว่ามีไวท้  าอะไร คิดว่ามี

ไวใ้หจ้ักรยานว่ิง และมาทราบว่าเป็นเสน้ทางของผูพิ้การ

ทางสายตา ก็คิดวา่เสาไฟฟ้าก็ไมไ่ดกี้ดขวางอะไร แต่ท าไม

ถึงปูเสน้ทางไปหักหลบเสาไฟฟ้า ซึ่งปูตรงๆ ไม่ใหช้นเสา

ไฟฟ้าก็ได ้เกรงว่าคนพิการจะสบัสนเน่ืองจากทางมนัหัก

หลบสิ่งกีดขวางเยอะเกินไป และหากปูแผ่นเบรลลบ์ล็อก

เสร็จแล้วและมีผู ้พิการทางสายตามาใช้จริงและได้

ประโยชน ์ตนก็คิดวา่เป็นสิ่งท่ีดี(sanook.com 9 มิ.ย.65) 
 

ไม่บอกก็ไม่รู้! "พาโกนิส"  
เงอืกสาวตาบอดเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิก 

พ า ไ ป รู ้ จั ก กั บ ส า ว น้ อ ย

มหัศจรรย์อีกคนของวงการ

กีฬา  ท่ี ส ร้า ง ช่ื อจ ากการ

แข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 

2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ น เมื่อปี ท่ีแล้ว  ส าหรับ

เงือกสาวรายนีช่ื้อว่า อนาสทาเซีย พาโกนิส วยั 18 ปี เธอ

ถือเ ป็นดาวเด่นของทีมว่ายน ้าผู้ พิการของทีมชาติ

สหรฐัอเมริกา ซึ่งถา้ดูภายนอกคงระบุไดย้ากว่าเธอพิการ

ส่วนไหน เพราะอวยัวะทุกอย่างดูปกติมาก แต่ท่ีจริงแลว้

ดวงตาของเธอบอดสนิททัง้สองขา้ง พาโกนิส เคยมีสายตา

ท่ีสมบรูณแ์บบคนปกติ จนกระทั่งเมื่ออาย ุ9 ขวบ เธอก็เริ่ม

มีปัญหาในการมองเห็น โดยเริ่มจากการมองตวัอกัษรเลก็ๆ 

ไม่ค่อยออก ก่อนจะรุนแรงขึน้เรื่อยๆ ซึ่งแพทยร์ะบุว่าเธอ

เป็นโรค Stargardt's disease หรือโรคจุดภาพชดัเสื่อมใน

วัยเด็ก เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมท่ีสืบทอด

ตอ่มา รา่งกายหยุดการผลิตโปรตีนท่ีช่วยในการโฟกสัและ

แปลงแสงไปตีความท่ีสมอง เป็นผลใหเ้ซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีจบั

แสงเสื่อม และน าไปสู่การสูญเสียการมองเห็นแบบบอด

สนิทเมื่อตอนเธออายุ 14 ปีในท่ีสุด อย่างไรก็ดี พาโกนิส 

ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคท่ีชีวิตพบเจอ เธอไดห้ันมาเล่นกีฬา

วา่ยน า้แทนฟตุบอล โดยเธอถูกจดัอยู่ในนกัวา่ยน า้ประเภท 

S11, SB11 และ SM11 S11 ซึ่งเป็นกลุ่มนักว่ายน ้าท่ีมี

ความบกพร่องทางสายตาเกือบทัง้หมด แมจ้ะสญูเสียการ

มองเห็นไป แต ่พาโกนิส เหมือนไดร้บัพรสวรรคใ์นการวา่ย

น า้มาทดแทน และกลายเป็นสาวนอ้ยมหศัจรรยด์ว้ยฝีมือ

แบบกา้วกระโดด เธอคือเจา้ของสถิติโลกในประเภทฟรี

สไตล ์400 เมตรหญิง และเจ้าของสถิติสหรัฐอเมริกาใน

ประเภทฟรีสไตล ์100 เมตร ส  าหรบันักกีฬากลุ่ม S11 คน

ปัจจุบัน และดว้ยอายุท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่น บวกกบัธรรมชาติ

ของเธอท่ีน่ารกัสดใสอยู่แลว้ ท าให ้พาโกนิส ตดัสินใจลุก

ขึน้มาสนุกกับชีวิตอย่างเต็มท่ีดว้ยการใชโ้ซเชียลมีเดียท า

กิจกรรมต่างๆ ส  าหรับการแข่งขันว่ายน า้ในพาราลิมปิก

เกมสท่ี์ญ่ีปุ่ น พาโกนิส ควา้เหรียญทองฟรีสไตล ์400 เมตร 

กลุ่ม S11 และเหรียญทองแดงเดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 

S11(sanook.com 9 มิ.ย.65) 

https://www.sanook.com/news/
https://www.sanook.com/sport/
https://www.sanook.com/sport/


๒๓ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ชัชชาต ิพ่อผู้ไม่ยอมแพ้เพื่อลูก "แสนด"ี  
จากผู้พกิารการได้ยนิสู่บัณฑติใหม่ 

 

"ชชัชาติ สิทธิพนัธุ"์ พ่อผูไ้ม่ยอมแพเ้พ่ือลกู สรา้งโอกาสให ้

"แสนดี-แสนปิติ สิทธิพนัธุ ์" จากผูพิ้การการไดยิ้น สูบ่ณัฑิต

จบใหม่ป้ายแดงจากสหรัฐฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นอกจาก

การเป็นผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแลว้ ยังเป็นพ่อของ 

แสนดี แสนปิติ สิทธิพนัธุ ์บณัฑิตจบใหมจ่าก มหาวิทยาลยั

วอชิงตัน (University of Washington) ในรัฐซีแอตเทิล 

สหรฐัอเมริกา สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์วยั 22 ปี เรื่องราว

ของ  ชัชชาติ  และ  แสนดี  ลูกชายเพียงคนเดียวของ

เขา เริ่มต้นขึน้ในวันท่ีลูกชายของอดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม ในสมยัของ น.ส.ย่ิงลกัษณ ์ชินวตัร เกิด

ได้ 1 ขวบ 2 เดือน เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตว่าลูกชายของ

เขา “เรียกแลว้ไม่หนั” ชชัชาติ จึงตดัสินใจพาลกูชายไปหา

หมอเพ่ือดูอาการ อาการหูหนวก หรือ ประสาทการไดยิ้น

บกพร่อง มีอยู่หลายระดบั ไดแ้ต่ไดยิ้นนอ้ย ไปจนถงึ ไม่ได้

ยินเลย ชัชชาติเล่าว่า อาการของแสนดี คือ “หนวกสนิท” 

ไม่ไดยิ้นอะไรเลย นาทีท่ีหมอบอกเขาปฏิเสธตวัเองและนั่ง

รอ้งไห  ้ในเวลานั้นทางเลือกของชัชชาติมีอยู่ 3 ทางเลือก 

คือ ใช้ภาษามือสื่อสาร , ใช้เครื่องช่วยฟัง และ ผ่าตัด

ประสาทหูเทียม ซึง่ 21 ปีท่ีแลว้ การผ่าตดัประสาทหูเทียม

ยังไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก ประกอบกับเป็นอาจารยอ์ยู่ดว้ย 

จึงลางานติดต่อกันหลายวันเพ่ือพาลูกไปผ่าตดัไม่ได้ ชัช

ชาติ เล่าในรายการ ท่ีน่ี Thai PBS เมื่อวนัท่ี 1 ก.ย. 2558 

วา่ ในตอนนัน้โชคดีท่ีว่ามีเปิดใหส้อบชิงทุนไปท าวิจยัต่อท่ี

ออสเตรเลียพอดี จึงเขา้ไปสอบ ซึ่งการผ่าตัดจริง ๆ แลว้

ไม่ไดน้านมาก ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง แต่เมื่อผ่าตัด

มาแลว้ จะตอ้งฝึกฟังหลังผ่าดว้ย  “แสนดี” ใช้เวลาอยู่ท่ี

ออสเตรเลียราว 1 ปีครึ่ง ชัชชาติ เล่าว่า สาเหตุหนึ่งท่ีไม่

เลือกท่ีจะฝึกภาษามือใหลู้กเพราะตอ้งการสรา้งโอกาสให้

ลกูในการไปพบเจอโลกใหม ่ๆ รวมถงึโอกาสใหม่ ๆ ในการ

เรียนรู ้ประกอบกับประสาทหูเทียม ประสิทธิภาพการได้

ยินจะไม่เ ทียบเท่าผู้ ท่ี ได้ยินเป็นปกติ  ดังนั้นการฟัง

ภาษาไทยท่ีมีการผันวรรณยุกต์จึงเป็นอุปสรรค์ส  าคัญ

ของ  “แสนดี”  ดังนั้น  ชัชชาติ  จึงตัดสินใจพูดคุยเป็น

ภาษาอังกฤษให้ “แสนดี” ทั้งหมด การผ่าตัดประสาทหู

เทียม นอกจากจะฝึก “แสนดี” ใหไ้ดยิ้นแลว้ พ่อ-แม่เอง ก็

ตอ้งฝึกการสอนใหลู้กไดเ้รียนรูก้ารไดยิ้นดว้ย ชัชชาติ ให้

สมัภาษณก์บั นิตยสาร HELLO! Education ปี 2020 ระบุ

วา่ ในช่วงแรก เขาไปบนบานศาลกลา่วในท่ีต่าง ๆ ใหล้กูล

ลบัมาไดยิ้นอีกครัง้ ก่อนท่ีเขาจะไดพ้บว่า ปาฎิหาริยไ์ม่ได้

เกิดขึน้จากการขอ แตเ่กิดขึน้จากการกระท าของตวัเราเอง 

แสนดี แสนปิติ สิทธิพันธุ์ เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของ 

ชัชชาติ  และ ปิยดา สิทธิพันธุ์ โดย “แสนดี”  ส  าเร็จ

การศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of 

Washington) ในรัฐซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา สาขาวิชา

ประวตัิศาสตร ์วยั 22 ปี และรบัปริญญาในวนัท่ี 11 มิ.ย. 

65 ตามเวลาสหรัฐฯ โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ด ารง

ต าแหน่งในวันท่ี  “แสนดี” รับใบประกาศนียบัตรจบ

https://www.youtube.com/watch?v=3DB6ODXs0aw&ab_channel=ThaiPBS
https://th.hellomagazine.com/education/chadchart-sittipunt-and-son/?fbclid=IwAR08Kph1FDpchORdZi_FlFCQdBS0siFN5TAz5HFgSbTo39IFcP5i9Ff0LIw


๒๔ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

การศกึษา เป็นผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และเขาไดล้า

งาน 4 วนัเพ่ือไปแสดงความยินดีกบัลกูท่ีสหรฐัฯ แมว้่าจะ

วิดีโอคอลกลบัมาสั่งงานขา้ราชการ กทม. ก็ตาม ในวนัท่ี

เขาไปถงึสหรฐัฯ วนัแรก(springnews.co.th 13 มิ.ย.65) 
 

ตรีนุช เร่งยกระดับจัดการศึกษา 
ผู้พกิารทางสายตา 1.8 แสนคน 

วนัท่ี 10 มิถนุายน 2565 ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ  ระทรวง

ศกึษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานเปิด

การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา 

ส าหรบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในศตวรรษท่ี 

21 วา่รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการศกึษาของคนพิการ

ทกุประเภท โดยไดก้ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญว่าผูพิ้การตอ้ง

ไดร้บัสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางดา้นการศกึษา 

ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความ

มั่นคงของมนุษยล์่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการทุก

ประเภทกวา่ 2.1 ลา้นคน ในจ านวนนีม้ีผูพิ้การทางการเห็น 

186,701 คน ทัง้นี ้ศธ.มีนโยบายลดความเหลื่อมล า้ และ

ใหทุ้กคนไดร้ับการศึกษาสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้

สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ “ซึ่งใน

ส่วนของผูพิ้การทางการเห็น หรือตาบอดนั้นเป็นกลุ่มท่ี

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ 

เน่ืองจากมีผู ้ได้รับการศึกษาเพียงไม่ก่ีพันคน เพราะมี

ขอ้จ ากดัของสถานท่ีเรียนในระบบ ซึ่งมีเพียง 16 แห่ง และ

ในจ านวนนีม้ีสถานศกึษาของรฐัเพียง 2 แห่ง คือ ท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี” “ได้มอบหมายให้

ส  านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) เป็น

หน่วยงานหลัก ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา (สอศ.) และท่ีส  าคญัคือ ใหภ้าคเอกชน มารว่ม

กันวางแผนจัดการศึกษาเพ่ือใหค้นพิการทุกประเภทได้

เรียน โดยตอนนีไ้ดจ้ัดใหม้ีโครงการปักหมุด คนพิการทั่ว

ประเทศ รวมถึงวางแผนการจดัการศกึษาท่ีครอบคลุมคน

พิการทุกประเภทในทุก ๆ มิติ เช่น การเพ่ิมโอกาสในการ

เขา้เรียน โดยการเพ่ิมสถานศกึษาใหม้ากขึน้, การผลิตและ

พัฒนาครู  ความพิการ เฉพาะด้าน , การพัฒนาสื่ อ 

เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกบัคนพิการ เป็นตน้ ซึ่งจ าเป็นตอ้ง

อาศัยความรู ้และประสบการณ์ของภาคเอกชนท่ีได้

ด  าเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง” นางสาวตรีนุช 

กลา่วอีกว่า หลงัการสมัมนาไดม้ีพีธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือการจดัการศกึษาแก่บุคคลท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็นระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) กับผูอ้  านวยการโรงเรียนสอนคนตา

บอด 16 โรงเรียน ประกอบดว้ย 1.โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ จังหวดักรุงเทพฯ 2.โรงเรียนบา้นเด็กรามอินทรา 

จงัหวดักรุงเทพฯ 3.โรงเรียนการศกึษาคนตาบอดขอนแก่น 

จังหวดัขอนแก่น 4.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย 

จังหวัด เ ชียงราย 5.โ รง เ รี ยนการศึกษาคนตาบอด

นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 6.โรงเรียนธรรมิกวิทยา 

จังหวัดเพชรบุรี 7. โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการ

ซ า้ซอ้นชะอ า จังหวดัเพชรบุรี 8.โรงเรียนการศึกษาคนตา

บอดรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด 9.โรงเรียนการศึกษาคนตา

บอดและคนตาบอดพิการซ า้ซอ้นลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 10.



๒๕ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

โรงเรียนการศกึษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา 11.โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระ

ราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จังหวัดชลบุรี  12.โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติ

จินตนา จังหวัดแพร่ 13.โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตา

บอดและคนพิการล าปาง จังหวดัล าปาง 14.โรงเรียนสอน

คนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัด

เชียงใหม่ 15.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้จังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี และ 16.โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน 

(เขาใหญ่) จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเพ่ิม

โอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาดา้นอาชีพและเพ่ิมศกัยภาพ

ในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนพิการทางการเห็น 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการทางการเห็น 

และสรา้งเครือข่ายการท างานร่วมกันดา้นการศึกษาและ

พัฒนานักเรียนพิการทางการเห็นโดยองคร์วมท่ีเขม้แข็ง

และยั่งยืน(prachachat.net 13 มิ.ย.65) 
 

ยายสุดภูมิใจ!! หลานสาววัย 11  
ขวบช่วยทอผ้าแบ่งเบาภาระ 

วนัท่ี 7 มิ.ย.65 ผูส้ื่อข่าวไดเ้ห็นคลิปว่า มีเด็กหญิงอายุ 11 

ขวบ ช่วยยายทอพรมเช็ดเทา้หลงักลบัจากโรงเรียนทุกวนั

ท าการการบา้นเสร็จจะตอ้งมานั่งทอผา้ช่วยยายแบ่งเบา

ภาระใหย้ายหายเหน่ือย จากนัน้ผูส้ื่อข่าวไดล้งพืน้ท่ีไปท่ี

บ้านเลขท่ี 7หมู่ 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 

บริเวณบา้นเป็นบา้น 2 ชัน้ ขา้งล่างเป็นปูนขา้งบนเป็นไม้ 

และยงัก่อสรา้งไม่เสร็จ และไดพ้บกบัเด็กหญิงชลิตา สทุธ

รักษ์ อายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดเขาหัวนา 

ก าลงันั่งทอพรมเช็ดเทา้ดว้ยเครื่องจกัรสานสมยัเก่าอย่าง

มุง่มั่นและตัง้ใจโดยมีนางอทุยั โสภา อาย ุ59 ปี ผูเ้ป็นยาย

นัน้คอยสอนอยู่ขา้งไม่ห่างพรอ้มแอบยิม้ว่าหลานนัน้ช่วย

แบ่งเบาภาระไดเ้ป็นอย่างดี แสดงถึงความกตญัญูใหก้ับ

ตนเองอย่างเห็นไดช้ดั จากการสอบถาม นางอทุยั โสภา ผู้

เป็นยายเล่าให้ฟังว่า ตนเองอยู่ กินกันแค่ 3 คน โดยมี

ตนเองและสามี และหลาน  ซึ่งตนเอง มีอาชีพท าไร่ท าสวน

และรบัจา้งทั่วไปตนเองตอ้งท างานคนเดียวซึ่งตอนนีส้ามี

ตนเองก็อาย ุ65 ปี ป่วยท างานไมไ่หว แถมยงัพิการตาบอด

ขา้งซา้ยมองไม่เห็นบัตรคนพิการก็ไม่เคยมีไปท าบัตรคน

พิการแต่ไม่มีใครเซ็นรบัรองให ้ก็ตอ้งอยู่กันไปตามประสา

คนแก่ก็ไดเ้งินจากลูกๆส่งมาใหกิ้นใหใ้ชบ้า้ง ตนเองก็ตอ้ง

หาอาชีพเสริมดว้ยการทอพรมเช็ดเทา้ขายผืนละ 12 บาท 

พอไดเ้ป็นค่ากบัขา้วก็ไดห้ลานสาวคอยช่วยแบ่งเบาภาระ

ไดห้ัดให้เค้าทอผ้าวันนึงก็จะได้ 5 ผืนหลังเคา้กลับจาก

โรงเรียนเคา้จะมาช่วยทุกครัง้ตัวเราก็อดน า้ตาไหลไม่ได้

บางทีก็แอบถ่ายคลิปเคา้ไวต้อนเคา้ทอผา้เอาไวใ้หเ้คา้ดู

ตอนโต ดา้นเด็กหญิงชลิตา สทุธิรกัษ์ หลานสาวเล่าว่าหนู

กลบัจากโรงเรียนหนูจะมาช่วยยายทอผา้ทุกวนั ไดว้นั ละ 

4-5 ผืนก็ท าไปอยากจะช่วยยายและตาบา้งเพ่ิอตอบแทน

พระคณุท่ี ยายกบัตาเลีย้งหนูมาแต่หนูไม่รูจ้ะท ายงัไงเห็น

ยายเหน่ือยทุกวนัก็เลยอยากจะทอผา้ใหเ้ก่งและมันช่วย

แบ่งเบาภาระยายไดบ้า้งอย่างนอ้ยอาชีพการทอผา้หนกู็จะ

มีติดตวัและก็น าไปประกอบอาชีพในตอนโตได ้หนรูกัยาย

หนอูยากตอบแทนพระคณุยาย(siamrath.co.th 8 มิ.ย.65) 



๒๖ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

"ชาคร แก้วศรี" จบอันดับ 6 ว่ายน า้พาราโลก 

 

 ชาคร แกว้ศรี ฉลามจอมเก๋าทีมชาติไทย ท าผลงานท่ากบ 

50 เมตร จบอนัดบัท่ี 6 เวลา 01.14 นาที แต่ยังมีลุน้เดี่ยว

ผสม 150 เมตรชาย SM3 หลงัผ่านเขา้รอบสดุทา้ย ศกึวา่ย

น า้คนพิการในศกึ เวิลด ์พารา สวิมมิ่ง แชมเปียนชิพส ์มา

เดรา 2022 การแข่งขันกีฬาว่ายน า้คนพิการในศึก เวิลด ์

พารา สวิมมิ่ง แชมเปียนชิพส ์มาเดรา 2022 ท่ีประเทศ

โปรตุเกส เมื่อวันท่ี 13 มิ.ย.ท่ีผ่านมาทัพนักกีฬาว่ายน า้ 

พาราลิมปิกทีมชาติไทยลงแข่งขันวันแรกฉลามจอมเก๋า 

ชาคร แกว้ศรี วยั 49 ปีท าผลงานในรอบคดัเลือกดว้ยการ

จบอนัดบั 3 ในการแข่งขันว่ายน า้ กบ 50 เมตร ชาย ผ่าน

เขา้ไปแข่งขนัรอบสดุทา้ย ผลปรากฏว่า ชาคร แกว้ศรี สวม

หวัใจสิงหด์งึสโตรก สูอ้ย่างเต็มที แต่ตา้นไม่ไหวจบอนัดบั

ท่ี 6 เวลา 01.14 นาที ส่วนอนัดบั 1 ตกเป็นของ อานูฟโฟ 

คาสโตเรน่า จาก เม็กซิโกท าเวลา 59.55 วินาที อย่างไรก็

ตาม ชาคร ยังมีลุน้อีกรายการในประเภท เดี่ยวผสม 150 

เมตรชาย SM3 หลงัผ่านเขา้รอบสดุทา้ยซึง่จะแข่งขนักนัใน

เวลา 23.47 น. ตามเวลาประเทศไทย ขณะท่ีอีกรายการท่ี

นักกีฬาว่ายน ้าพาราลิมปิกไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย 

ไดแ้ก่ประเภทฟรีสไตล ์ ชาย 50 เมตร S5  "เจา้ทัก" ภูชิต 

อิงชัยภูมิ ฉลามหนุ่มจากจังหวดัเพชรบูรณ ์พยายามสปีด

จว้งเต็มท่ี แต่เจา้ตวัท าไดด้ีท่ีสดุดว้ยการจบท่ีอนัดบั 7 ท า

เวลา 36.41 วินาที ท าลายสถิติเดิมของตัวเอง 36.57 

วินาที ส่วนอนัดบั 1 ตกเป็นของ ฟรานเชสโก ้บ็อกซิอารโ์ด 

จากอิตาลี ท าเวลา 33.11 วินาทีดา้น ณัฐรินีย ์ขจรเมธา 

นกักีฬาว่ายน า้หญิง S14 จากสมาคมปัญญาก็เขา้ไฟนอล

ก่อนจบการแข่งขันรอบไฟนอลท่ีอันดับ 8 ทั้งนีแ้ฟนกีฬา

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ว่ายน า้คน

พิการ เวิลด ์พารา สวิมมิ่ง แชมเปียนชิพส ์มาเดรา 2022 

ได้ทางเฟซบุ๊คเพจ World Para (Swimmingsiamsport 

.co.th 14 มิ.ย.65) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

ท่ีสดุของคน คือการเป็นคนธรรมดา ท่ีมีความสขุ 

ไอเดยีเจ๋ง DotPad แทป็เลตเพือ่คนตาบอดหรือผู้พกิารทางสายตา 

ทุกคนอาจคุ้นเคยกับแทป็เลตหรือไอแพดทีทุ่กคนเคยเล่น แต่
ฟังกชั์นเพือ่ผู้พกิารอาจไม่อ านวยความสะดวกได้เพยีงพอส าหรับ
การใช้จริงและเพือ่เสริมความสะดวกสบายใหกั้บผู้พกิารทางสายตา 
DotPad ก าเนิดขึน้ภายใต้แนวคดิทีต้่องการจะเปลี่ยนโลกและชวีิต
ของผู้พกิารทางสายตา 

 ถึงแมว้่าอกัษรเบลลจ์ะสามารถช่วยชีวิตคนตาบอดไดม้ากก็จริงแต่ก็ยงัไม่มากพอส าหรบัการใชชี้วิตประจ าวนัแบบ

ปกติคนทั่วไป บริษัท Dot Inc. จึงไดค้ิดคน้และเปิดตวันวตักรรมลา่สดุอย่าง DotPad ท่ีตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของผู้

พิการทางสายตา โดย DotPad จะมีจอแสดงผลท่ีแสดงกราฟิกอัจฉริยะส าหรบัผูพิ้การทางสายตาโดยเฉพาะท่ีเรียกว่า “Dot 

Cell” โดยไดร้บัสิทธิบตัรและตวัประมวลภาพโดยใช ้AI โดย Dot Pad จะท าใหแ้อปพลิเคชั่นท่ีอยู่ใน App Store กวา่ 2.2 ลา้น

แอปพลิเคชั่น สามารถรองรบัการเขา้ถึงของผูพิ้การทางสายตาไดอ้ย่างท่ีไม่เคย ซึง่ทาง Dot Inc. ไดม้ีการวางแผนเตรียมการท่ี

จะใชพ้ฒันาการศกึษาในโรงเรียน มหาวิทยาลยัรวมถงึสามารถตอ่ยอดไปใชช้่วยในการท างานไดอ้ีก เรียกวา่น่ีจะเป็นนวตักรรม

ท่ีเปลี่ยนโลกของผู้พิการทางสายตาไปเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นการท างานและเล่นแอปพลิเคชั่นต่างๆจะท าได้

สะดวกสบายย่ิงขึน้ 

ในด้านการศึกษา ลดความซบัซอ้นดว้ยการเช่ือมต่อท่ีง่ายดว้ยการเปิดใชง้าน Bluetooth และรองรบักบั iPhone และ iPad 

Dot Pad ช่วยเพ่ิมความเป็นอิสระในการศกึษาไมว่่าจะเป็นการดกูราฟ สมการ และไดอะแกรมโดยไม่จ าเป็นตอ้งหนงัสือเรียน

อกัษรเบลล ์

รองรับกราฟิกและข้อความเป็นอักษรเบรลล ์Dot Pad ท าใหก้ารท างานและติดตอ่กนัในท่ีท างานเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ และยงั

สามารถจดัการเดค็ รายงานขอ้มลูและอื่นๆ กบัเพ่ือนรว่มงานของคณุไดส้ะดวกกวา่เดิม 

ช่วยให้การวาดภาพของผู้พิการทางสายตาเป็นเร่ืองง่ายตัง้แต่การวาดภาพไปจนถึงการมิกซเ์พลง Dot Pad ไดเ้ปิด

แพลตฟอรม์ใหมส่  าหรบัศิลปินท่ีหลากหลาย สรา้งสรรคบ์นอปุกรณแ์ละสมัผสังานของคณุในรูปแบบท่ีสมัผสัไดบ้น Dot Pad 

แอปเดียวกันแต่ความรู้สึกใหม่ทั้งหมด ดว้ยการผสานรวมกับ iOS VoiceOver Dot Pad จะช่วยปรบัปรุงการเขา้ถึงแอพ

ตา่งๆ เช่น Camera, Maps, Instagram, Twitter, Facebook และอื่นๆ ใชแ้อพโปรดทัง้หมดของคณุในรูปแบบใหมท่ัง้หมด  

 ทาง Dot Inc. ยงัไดผ้ลิตอปุกรณอ์ย่างนาฬิกาท่ีมีช่ือวา่ Dot Watch มาช่วยเหลือผูพิ้การทางสายตาอีกดว้ย ซึ่งบริษัท

นีถื้อว่ามีไอเดียท่ีเจ๋งและน่าสนใจ เพราะปัจจุบนัความสะดวกสบายของผูพิ้การทางสายตายงัไม่เพียงพอต่อการใชชี้วิตปกติ 

เทคโนโลยีจะสามารถพฒันาและท าใหชี้วิตของผูพิ้การทัง้ดา้นสายตาและดา้นอื่นๆ ดีขึน้อย่างเห็นไดช้ัด (springnews.co.th 

15 มิ.ย.65) 



๒๘ 

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 

เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร จ านง  - กรรมการและเหรญัญิก   

นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

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

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