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ปีที ่  ๒๑    ฉบับที ่  ๐๙  เดอืน  กันยายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๕ 
อีกคร้ังกับการใช้ใจสัมผัส ส่ือสารด้วยความเข้าใจ สัปดาหหู์หนวกโลก ประจ าปี 2565 

อกีคร้ังกับการใช้ใจสัมผัส สื่อสารด้วยความเข้าใจ สัปดาหห์ู
หนวกโลก ประจ าปี 2565 "Building Inclusive Communities 

for All การอยู่ร่วมกัน กับชุมชนส าหรับคนหหูนวก" 

เน่ืองดว้ยทางสหพันธ์คนหูหนวกของโลก ประกาศให้สัปดาห์

สดุทา้ยของ เดือนกันยายนของทุกปีเป็นงานสปัดาหห์ูหนวกโลก 

เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิก แต่ละประเทศ ได้ร่วมการจัดงาน

ดงักลา่วโดยพรอ้มเพียงกนัทั่วโลก 

 ในปีนีท้างสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยร่วมกบักรมส่งเสริมและพฒันา คณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงไดจ้ัด

งานสปัดาหห์ูหนวกโลกประจ า  ปี 2565 ในหัวขอ้ Building Inclusive Communities for All การอยู่ร่วมกัน กบัชุมชนส าหรบั

คนหูหนวก ในวนัอาทิตยท่ี์ 25 กันยายน 2565 ณ ลานหนา้หา้ง สามย่านมิตรทาวน ์กรุงเทพมหานคร  โดยไดร้บัเกียรติจาก 

นางสาวสราญภทัร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ นายวิทยตุ บนุนาค นายกสมาคมคนหู

หนวกแห่ง ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานฯ   เพ่ือเป็นยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึงใหด้ีย่ิงขึน้ รวมถึง 

ลดความเหลื่อมล า้ขจดัการเลือกปฏิบตัิและสรา้งโอกาสคนหูหนวก เขา้ถึงสิทธิ และบริการของรฐัอย่างเท่าเทียมคนทั่วไปใน

สงัคม ภายในงานยังมี การจัดกิจกรรม เชิงสรา้งสรรคม์ากมาย อาทิ   ฉายวีดีทัศนเ์ก่ียวกับทัศนคติของคนทั่วไปท่ีมีต่อคนหู

หนวก , การแสดงชุด“เอกลกัษณไ์ทย” จากนอ้งๆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม,  การบรรยาย เรื่อง การจา้งงานคนหู

หนวกตามมาตรา 33,  การเสวนาหัวขอ้ “การอยู่ร่วมกับชุมชนส าหรบัคนหูหนวกในทุกมิติ”, แฟชั่นโชวก์ารแต่งกายประจ า

ทอ้งถ่ิน, การออกบูธแสดงผลงานความสามารถดา้นอาชีพ และศักยภาพคนหูหนวก , บูธกิจกรรมการเล่นเกมสถ์ามตอบ

เก่ียวกบัคนหูหนวก นอกจากนีย้งัมีสินคา้ และผลิตภัณฑจ์ากชมรมผูป้ระกอบการคนหูหนวกทั่วประเทศมาจ าหน่าย ภายใน

งานอีกดว้ย “ร่วมไปกบัทุกมิติของการสื่อสารภาษามือ แค่คณุลองใชใ้จสมัผสั สื่อสารดว้ยความเขา้ใจ เขา้มาเรียนรูภ้าษามือ

กบัพวกเรา แลว้คณุจะเขา้ใจวา่ ความเท่าเทียมในการสื่อสารเป็นอย่างไร”(siamturakij.com 26 ก.ย.65) 
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กทม.ปลุกคุณภาพชีวิต 5 ด้านผู้พกิาร เน้นสร้างโอกาสเพือ่พึง่พงิตัวเอง 

 

 ผอ.ส านักพัฒนาสงัคม เผยคืบหนา้โควตางาน 306 อตัรา จา้งแลว้ 212 คน หนุนกระจายงานทุกเขต เขตละ 6 คน  

เมื่อวนัท่ี 12 ก.ย. นางอณุสรา ช่ืนทรวง ผอ.ส านักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยความคืบหนา้นโยบายส่งเสริมการจา้งงาน 

ยกระดบัคณุภาพของผูพิ้การตามนโยบายของนายชชัชาติ สิทธิพนัธุ ์ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ดา้นการขบัเคลื่อนงานดา้น

คนพิการวา่ ขณะนีไ้ดม้ีการตัง้คณะท างานขึน้ 5 คณะ แบ่งเป็น 1.ดา้นสขุภาพดี รบัผิดชอบโดยส านกัการแพทย ์2.ดา้นเรียนดี 

รบัผิดชอบโดยส านกัการศกึษา 3.ดา้นเศรษฐกิจดี รบัผิดชอบโดยส านกัพฒันาสงัคม 4.ดา้นโครงสรา้งเดินทางดี รบัผิดชอบโดย

ส านกัการจราจรและขนส่ง และ 5.ดา้นบริหารจดัการดี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะร่วมกนัวิเคราะหข์อ้มลู เช่น เบีย้ยงัชีพ การจดั

สวสัดิการตา่งๆ วา่ไดด้  าเนินการครบถว้น เพียงพอ หรือทั่วถงึผูพิ้การทกุคนหรือไม่ 

 ผอ.ส  านกัพฒันาสงัคม กทม. กลา่วตอ่วา่ในสว่นของส านกัพฒันาสงัคม โดยหลกัรบัผิดชอบดา้นการสง่เสริม และเปิด

โอกาสใหผู้พิ้การมีอาชีพ มีงานท า สามารถเลีย้งตวัเองได ้โดยมีการเปิดหลกัสตูรอบรมฝึกอาชีพใหผู้พิ้การท่ีโรงเรียนฝึกอาชีพ

ของ กทม. 2 แห่ง คือ โรงเรียนฝึกอาชีพหนองจอก และทุ่งครุ ่(อาทร สงัขะวฒันะ) หลกัสตูรท่ีเปิดสอน อาทิ บาริสตา้, การเพาะ

เห็ด, การปลกูพืชเศรษฐกิจสมยัใหม่ ขณะเดียวกนั กทม.ยงัผลกัดนัส่งเสริมดา้นพืน้ท่ีจ าหน่ายสินคา้คณุภาพ ึึ่งจะจดัหาพืน้ท่ี

รองรบัการจ าหน่ายสินคา้ของสมาคม หรือมลูนิธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพิ้การสามารถน าสินคา้มาวางจ าหน่ายไดด้ว้ย  อย่างไรก็ตาม 

ผอ.ส  านกัพฒันาสงัคม กทม. กล่าวดว้ยว่า กทม.มีโครงการจา้งงานผูพิ้การภายในหน่วยงาน โดยเริ่มรบัสมคัรตัง้แตเ่ดือนส.ค. 

ท่ีผ่านมา ตัง้เป้าไวจ้  านวน 306 คน แบ่งเป็นส านกังานเขต 50 เขต เขตละจ านวน 6 คน และส านกัพฒันาสงัคมอีก จ านวน 6 

คน ล่าสดุพบ ด าเนินการจา้งงานผูพิ้การแลว้ จ านวน 212 คน ส่วนท่ีเหลืออยู่ระหว่างขัน้ตอนเปิดรบัสมคัร ส่วนต าแหน่ง หรือ

หนา้ท่ี ท่ีผูพิ้การท างานนั้นจะพิจารณาตามศักยภาพของผูพิ้การแต่ละคน เช่น งานดา้นเอกสาร งานคียข์อ้มูล งานระบบ 

รวมถงึงานดแูลดา้นสวสัดิการของผูพิ้การในพืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นตน้(เดลินิวสอ์อนไลน ์13 ก.ย.65) 
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"สสส."ผุดโครงการ"HEALTHTECH X สุขล า้ ไม่
เหล่ือมล า้" สร้างเสริมสุขภาพส าหรับ"กลุ่ม

เปราะบาง" 

 

ท่ีึีเอ็มโอ สตูดิโอ กรุงเทพฯ เมื่อวนัท่ี 31 ส.ค.65 นายวีร

พงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผน

สรา้งสรรคโ์อกาสสรา้งเสริมสุขภาวะ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส. )  กล่าวว่า 

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตวิถีใหม่ เป็น

เครื่องมืออ านวยความสะดวกช่วยประชาชน ทัง้การเขา้ถึง

ขอ้มลูการดแูลสขุภาพเพ่ือสรา้งความตระหนกั และน าไปสู่

การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงช่วงโควิด-19 เทคโนโลยี

ได้ช่ วยแก้ปัญหาคุณภาพชี วิต  แต่ส  าหรับกลุ่มคน

เปราะบาง (เด็ก คนพิการ ผูสู้งอายุ) การเขา้ถึงและการ

ไดร้ับประโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีขอ้จ ากัด สสส. 

ร่วมกับ บริษัท ึีนเนอรย่ี์ อินโนเวชั่น จ ากัด (SYNHUB) 

ริเริ่มโครงการพัฒนารูปแบบการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

การสรา้งเสริมสขุภาพ จดัประกวดผลงานนวตักรรมดิจิทลั

เ พ่ื อ ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด 

“HEALTHTECH X สุขล า้ ไม่เหลื่อมล า้” เปิดโอกาสให้

กลุ่มบุคคล ชุมชน ผูป้ระกอบการ ประชาชนทั่วไป พฒันา

นวตักรรมสขุภาพเพ่ือกลุ่มคนเปราะบาง โดยมีเป้าหมาย

สนับสนุนทุน 25 โครงการ โครงการละไม่เกิน 500,000 

บาท ระยะเวลาด าเนินงานถงึ ส.ค. 2566 “HEALTHTECH 

X สขุล า้ ไม่เหลื่อมล า้ คดัเลือกไอเดียจากผูท่ี้สนใจเขา้ร่วม

กว่า 105 ทีม ใหเ้หลือนวตักร X-Innovator ท่ีมีคุณสมบัติ

และความพรอ้ม 25 ทีม ผ่านหลักเกณฑ ์4 ขั้นตอนแบบ

เจาะลกึ 1.เทคโนโลยีเพ่ือสขุภาพส าหรบักลุ่มเปราะบาง 2.

การจดัการความรูท่ี้มีประสิทธิภาพ 3.ความคิดสรา้งสรรค ์

ใช้งานได้จริง 4.สื่อสารสร้างความรอบรู ้ด้านสุขภาพ 

ตวัอย่างไอเดียท่ีเขา้รอบ เช่น แว่นท่ีสามารถสแกนสิ่งกีด

ขวาง ส่งสัญญาณเสียงผ่านหูฟังส าหรับคนพิการทาง

สายตา ไม้เท้าอัจฉริยะช่วยเหลือยามฉุกเฉินส าหรับ

ผูสู้งอายุ ผลงานทัง้หมดมุ่งเป้าสรา้งสรรคโ์อกาสในการมี

ส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม” นายวีรพงษ์ กล่าว 

นายนิติ เมฆหมอก ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร SYNHUB 

และนายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวว่า SYNHUB Digi-

Tech Community ศูนยบ์่มเพาะและพัฒนา นวตักรและ

สตารท์อัพ มุ่งเนน้น าดิจิทัลเทคโนโลยีสรา้งสรรคผ์ลงาน

โดยทีมผู้เ ช่ียวชาญในการสร้างประสบการณ์ ความรู ้ 

ความเข้าใจเชิงปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรสู่ความเป็น

สตารท์อัพมืออาชีพ โดยครัง้นี ้SYNHUB เป็นหน่วยร่วม 

สสส. เพ่ือป้ันและบ่มเพาะ X-Innovator ทั้ง 25 ทีม มุ่ง

สรา้งศกัยภาพทีมและช่วยพฒันาผลงานดิจิทลัเทคโนโลยี 

ให้ตอบโจทย์การสรา้งเสริมสุขภาวะในกลุ่มเปราะบาง 

และโคช้การพัฒนางานในทุกมิติ ทัง้ดา้นธุรกิจ การตลาด 

การเงิน และการต่อยอดผลงานสู่นวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพในรูปแบบธุรกิจสตารท์อพัมืออาชีพ พรอ้มออกสู่

ตลาดในเชิงพาณิชย์และการร่วมทุนทั้งในไทยและ

ต่างประเทศ อีกทั้งมีโอกาสแสดงผลงานนวตักรรมสู่เวที

โลก เช่น  งาน Consumer Electronics Show (CES) ท่ี

สหรัฐอเมริกา หรือ Hard Tech Venture Capital (HAX) 

ศนูยบ์่มเพาะนวตักรระดบัโลก ติดตามรายละเอียดไดท้าง
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เฟึบุ๊กแฟนเพจและติก๊ต๊อก “HealthTechX” หรือโทร. 06-

5925-6424, 06-5925-4426(siamrath.co.th 1 ก.ย.65) 
 

คัดกรองสายตา-มอบแว่นตาเดก็บ้านราชาวด ี
ตามสิทธิประโยชน ์สปสช. 

 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไรขิ่ง) คดักรองเดก็กลุ่ม

เปราะบาง-มอบแว่นตาท่ีมีปัญหาสายตา จ านวน 41 ราย 

ตามสิทธิประโยชนใ์นระบบ สปสช. พรอ้มเลง็ขยายผลเพ่ิม

ในสถานสงเคราะห์-ใช้งบ กปท. เพ่ือให้เด็กท่ีมีปัญหา

สายตาเขา้ถึงบริการมากขึน้ เมื่อเร็วๆ นี ้นพ.วรภัทร วงษ์

สวัสดิ์  รองผู้อ  านวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบ

สุขภาพ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง ) จ.

นครปฐม ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. 

นางณฐอร อินทรด์ีศรี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตัวแทนกองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่าย ลง

พื้นท่ีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี 

(ชาย) จ.นนบุรี เพ่ือเย่ียมชมการคัดกรองสายตาเด็กใน

กลุ่มท่ีมีปัญหาดา้นสายตา พรอ้มมอบแว่นตาตามสิทธิ

ประโยชน์ส  าหรับเด็กท่ีมีภาวะสายตาผิดปกติ  ส าหรับ

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นราชาวดีฯ ภายใต้

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) ดูแล

เด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยมีอายุแรกรบัตัง้แต่ 7-

14 ปี  ครอบครัวยากจน ถูกทอดทิ้ง พลัดหลง ขาดผู้

อปุการะ หรือครอบครวัเลีย้งดไูม่เหมาะสม ไม่มีครอบครวั 

ึึง่ปัจจบุนัมีเดก็ในความอปุการะ จ านวน 540 คน และพบ

เด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นสายตา จ านวน 41 คน ตรวจคัด

กรองสานตาเด็กทั่วประเทศ ป้องกันปัญหาทางสายตา 

น.ส.วริยาภรณ ์พรนภดล ผูป้กครองบา้นราชาวดี (ชาย) จ.

นนทบุรี เปิดเผยว่า มีโอกาสเห็นโครงการการตรวจคัด

กรองสายตาเด็กทั่ วประเทศ และมีโอกาสได้เข้าร่วม

ประชุมออนไลนก์บั สปสช. เน่ืองจากบา้นราชาวดีฯ มีเด็ก

ท่ีเรียนหนงัสือท่ีมีปัญหาทางดา้นสายตาและบา้นราชาวดี

ฯ ไม่ไดม้ีงบประมาณส าหรับใชจ้่ายในส่วนนี้ อย่างไรก็ดี 

บ้านราชาวดีฯ ก็ไดม้ีการคัดกรองเบื ้องต้นท่ีน าโดยทีม

พยาบาลวิชาชีพภายในสถานสงเคราะหค์ดักรองเด็กท่ี มี

ปัญหาสายตาเบือ้งตน้ ขณะเดียวกัน สปสช. ก็ไดม้ีการ

ประสานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ท่ีท า

โครงการดงักล่าวอยู่แลว้ลงมาช่วยคดักรองอีกครัง้เพ่ือให้

เกิดความแม่นย ามากขึน้  “สปสช. ก็อ  านวยความสะดวก

ในการแนะน าประสานหน่วยบริการให ้และก็ตอ้งขอบคณุ

โรงพยาบาลที่ขา้มเขตมารกัษาให ้ก็เป็นการรว่มมือกนัตรง

นี ้และโรงพยาบาลก็ใจดีตรวจใหอ้ีกรอบหมด จะไดเ้ช็กว่า

เราตรวจถกูตอ้งไหม เพราะเขามีเครื่องมือมากกวา่ และยงั

น ายาหยอดตามาใหด้ว้ยส าหรบัเด็กท่ีเป็นตาแดง รวมไป

ถงึยาป้ายตาดว้ย” น.ส.วริยาภรณ ์กลา่ว รพ.เมตตาประชา

รกัษ์ฯ รว่มตรวจสายตาใหเ้ด็กขาดโอกาส นพ.วรภทัร วงศ์

สวัสดิ์  รองผู้อ  านวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบ

สุขภาพ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.

นครปฐม  กล่าวว่า โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ฯ 

กรมการแพทย ์เป็นโรงพยาบาลดา้นจักษุแห่งเดียวของ

กรมการแพทย ์และเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อนร่วมกับ



๕ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมอนามัย กรมการแพทย ์

ราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย สปสช. สมาคม

นักทัศนมาตรศาสตรไ์ทย และภาคีเครือข่ายมาตัง้แต่ตน้ 

ผลกัดนัสิทธิประโยชนท์างดา้นสายตาในเด็กอายุ 3-12 ปี

ทั่วประเทศ เพ่ือใหเ้ด็กท่ีมีปัญหาดา้นสายตาไดร้บัแว่นตา

โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย นอกจากนี ้ยงัมีเด็กมีเด็กขาดโอกาส

ท่ีอาจจะไม่สามารถเขา้ระบบบริการปกติได ้ึึ่งหากมีการ

พัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปก็จะท าใหเ้ด็กดอ้ยโอกาส 

พิการ ฯลฯ เข้าถึงบริการได้มากขึน้ ส่งผลในด้านการ

พฒันาการศึกษา บุคลิกภาพ ทักษะดา้นสงัคม ฯลฯ เพ่ิม

มากขึน้ ขณะเดียวก็ยังตอ้งช่วยผลกัดนัไม่ใช่แค่เพียงเด็ก

ด้อยโอกาสเท่านั้น ยังรวมไปถึงเด็กท่ีปกติเพ่ือให้สิทธิ

ประโยชน์เหล่านี ้เป็นบริการปกติ  “ต้องฝากไปถึงครู  

ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นพัฒนาการเด็กทุก

ช่ วงวัย  ทุก กลุ่ มึึ่ ง ก็มี โจทย์ ท่ี ท้าทายแตกต่า งกัน 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ก็พยายามพัฒนารูปแบบ

ใหม่ๆ โดยหวงัวา่ตวัโครงการจะเป็นตน้แบบใหเ้ปลี่ยนจาก

โครงการเป็นบริการปกติ อันนีเ้ป็นสิ่งท่ีทุกฝ่ายช่วยกัน

พัฒนาอยู่” นพ.วรภัทร กล่าว นพ.วรภัทร กล่าวต่อไปว่า 

ก่อนหนา้นี ้สปสช. ให้นโยบายและงบประมาณน าร่องใน

การท าโครงแว่นตาเด็กมาแลว้ โดยใหห้น่วยบริการจดัการ

เอง แต่ยงัไม่ไดก้ระจายไปทั่วประเทศ ึึ่งปีนีก้็เป็นปีแรกท่ี

ฝ่ังผูใ้หบ้ริการมีความพรอ้มมากขึน้ จากเดิมท่ีหน่วยบริการ

ตอ้งคดักรองและมารบัแว่นจากส่วนกลาง เป็นการใหแ้ต่

ละจังหวัดจัดึื ้อแว่นตาส าหรับเด็กได้เหมือนบริการ

ปกติ  คัดกรอง ตัดแว่นตาสิทธิประโยชน์ของ สปสช. 

ดา้น ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสขุ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

วา่ การลงพืน้ท่ีเพ่ือเย่ียมชมการคดักรองสายตาเด็กนัน้เกิด

จากการประกาศสิทธิประโยชนเ์รื่องแว่นตาในเด็กอายุ 3-

12 ปี ท่ีมีปัญหาทางดา้นสายตา ึึ่งเด็กท่ีบ้านราชาวดีฯ 

นัน้นับเป็นกลุ่มเปราะบาง และมีความพิการร่วมดว้ย ึึ่ง 

สปสช. ก็ไดป้ระสานทัง้ในส่วนของ สปสช. เขต 4 สระบุรี 

และโรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ฯ ความร่วมมือส าหรบั

การคดักรองสายตาเดก็โดยเฉพาะในกลุม่เปราะบาง อย่าง

ก็ดี การลงคัดกรองท่ีบา้นราชาวดีฯ นับว่าเป็นจุดเริ่มตน้ 

ึึง่ก็จะมีการขยายไปยงัสถานสงเคราะหไ์ปยงัอีก 3-4 แห่ง

ในบริเวณพืน้ท่ีดว้ยเช่นกนั รวมไปถงึสถานสงเคราะหท่ี์อยู่

ภายใตห้น่วยงานท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งในการดแูลเดก็อีกหลาย

ส่วน โดย สปสช. จะขยายผลทัง้เรื่องการดแูล คดักรองให้

เด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นสายตาในเบือ้งตน้เขา้สู่ระบบการ

ดูแลจากผู้ให้บริการ  ขณะเดียวกันก็ยังพบปัญหาและ

อปุสรรคเน่ืองจากสิทธิประโยชนข์อง สปสช. เรื่องแว่นตา

เดก็นัน้ หน่วยบริการสามารถเบิกไดแ้ค่คา่แว่นเท่านัน้ แต่ก็

ยงัมีคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีตามมา เช่น คา่ใหค้วามรูแ้ก่ครูในการ

คดักรองสายตาเดก็เบือ้งตน้ ฯลฯ รวมไปถงึการส่งตอ่ไปยงั

หน่วยบริการ หรือใหแ้พทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเขา้มาดูแลใน

สถานท่ีท่ีมีข้อจ ากัด  “สปสช. ก็มีส่วนท่ีเรียกว่ากองทุน

หลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพืน้ท่ี (กปท.) ึึง่จะมี

คณะกรรมการภายใตก้ารดูแลขององคก์รส่วนปกครอง

ท้องถ่ิน (อปท.) ส่วนนีจ้ะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการผนึก

ก าลังท่ีจะเข้ามาช่วยให้โครงการท าได้จริง ึึ่ง สปสช. 

อยากเห็นเด็กไทยทุกคนได้รับการคัดกรองและเข้าถึง

แว่นตามากขึน้” ผศ.ภญ.ยุพดี ระบุ สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี้ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบ

ออนไลน์ทั้ง ไลน์ สปสช.  ไลน์ไอดี  @nhso หรือคลิก 

https://lin.ee/zzn3pU6 และ  Facebook : ส านัก ง าน

ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ  

www.facebook.com/NHSO.Thailand(bangkokbiznew

s.com 1 ก.ย.65) 

http://www.facebook.com/NHSO.Thailand
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คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

“ม.น.ข. มอบทุนเพือ่การศึกษา พัฒนาเยาวชน” 

 

วัน ท่ี  30 สิ งห าคม  2565 อาจ า ร ย์สุ ร วัฒน์   ชมภู

พงษ์  ประธานมลูนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรม

รา ชินูปถัมภ์  (ม . น . ข . )  เ ป็ นปร ะธานในการมอบ

ทนุการศกึษาใหแ้ก่เดก็พิการ จ านวน 25 ทนุ และนกัศกึษา

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์   จ านวน  18 ทุน  โดยมีคณะ

กรรมการบริ หารมูล นิ ธิ ฯ  พ .ต .ท .  ค ม วิชช์   พัฒน

รัฐ  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้นกิจการต่างประเทศและคดี

อาชญากรรมระหว่างประเทศ   กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ทายาทผูใ้หก้ารสนับสนุนทุน ผ่าน ม.น.ข. ร่วมมอบทุนใน

ครั้งนี ้ โดยมี ว่าท่ีร ้อยตรีธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาว

ปนดัดา  วงคจ์นัตา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน

พระราชูปถัมภ์ คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ให้การ

ตอ้นรบั โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการจากโรงเรียน

เดก็พิการ 5 แห่ง จ านวน 25 ทนุ คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถมัภ ์กทม. จ านวน 5  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่ง

มหาเมฆ กทม.   จ านวน 5 คน โรงเรียนโสตศึกษา จ.

นครปฐม จ านวน 5 คน โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี 

จ  านวน 5 คน และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จ านวน 

5 คน  โดยจัดพิธีมอบ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ ์ทุนการศึกษาท่ี ม.น.ข จัดมอบใหแ้ก่นักเรียน 

นกัศกึษานี ้เป็นทุนการศกึษาตอ่เน่ือง ท่ีใหผู้เ้รียนสามารถ

เรียนไดจ้นจบหลักสูตร อาจารยส์ุรวฒัน ์ชมภูพงษ์ มอบ

ทุนการศกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาท่ีขาดแคลนทุนทรพัย ์เพ่ือให้

ไดศ้ึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยราช

สดุา จ านวน 18 ทนุ ดงันีค้ือ คณะโรงเรียนการเรือน  คณะ

ศิลปศาสตร์   คณะคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต คณะครุศาสตรม์หาวิทยาลยัสวน

ดุสิต  จ านวน 12 ทุน   หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาหหูนวกศกึษา และหลกัสตูรศกึษาศาสตรบ์ณัฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา 

จ านวน 6 ทุน รวมทัง้สิน้ 18 ทนุ “ม.น.ข. ขอเป็นพลงัเล็กๆ 

ในการช่วยแบ่งเบาภาระใหก้ับนอ้งๆ ใหไ้ดร้บัโอกาสทาง

การศึกษาและเป็นคนดีของสงัคม  สมควรท่ีจะไดร้ับการ

ช่วยเหลือ ึึ่งในภายภาคหน้าน้องๆเหล่านี ้ อาจจะน า

โอกาสดีๆ มาช่วยส่งต่อใหแ้ก่นอ้งๆรุ่นหลงัอีก ึึ่งจะเป็น

บญุเป็นกุศลต่อไป ขอแสดงความยินดีและเป็นก าลงัใจให้

น้องๆทุกคน”   ประธาน ม.น.ข.  กล่าว  พ.ต.ท.  คม

วิชช ์ พฒันรฐั ทายาทของอาจารยวิ์นยั  พฒันรฐั  ผูใ้หก้าร

สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี ้  โดยมอบผ่าน ม.น.ข. 

กลา่ว แสดงความยินดีและช่ืนชม นอ้งๆทุกคนว่า เป็นคนดี 

มีคณุค่าต่อสงัคม สมควรท่ีไดร้บัการคดัเลือกส าหรบัทุนท่ี

มอบใหใ้นครัง้นี ้เป็นเจตนารมณแ์ละเป็นความกรุณา  ของ

คุณพ่อวินัย พัฒนรัฐ ึึ่งเป็นอดีตขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ใน

กระทรวงศกึษาธิการ ท่ีใหค้วามสนใจดูแลช่วยเหลือ และ

ใหทุ้นการศึกษาแก่เด็กพิการมาโดยตลอด จนสิน้อายุขัย 

โดยท่านไดก้่อตัง้ชมรมช่วยเหลือเด็กพิการ อยากใหน้อ้งๆ 

ภมูิใจ และใชเ้งินอย่างคุม้คา่  เป็นประโยชนม์ากท่ีสดุ  หวงั

ว่าน้องๆจะมีอนาคตท่ีดี   ว่าท่ีร ้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสง

รุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

กลา่วขอบคณุ ม.น.ข. และผูใ้หก้ารสนบัสนนุทนุการศกึษา 

ส าหรบันกัศกึษาทัง้ 2 สถาบนั โดยมหาวิทยาลยัสวนดสุิต



๗ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

และวิทยาลยัราชสุดา ไดเ้ปิดโอกาสทางการศึกษา ใหก้ับ

นกัศึกษาท่ีมีความพิเศษต่างๆ ไดเ้ขา้มาศึกษา และมีการ

ดูแลในทุกมิติ โดยใช้วิธีการเรียนร่วม เพราะอยากให้

นกัศกึษาไดอ้ยู่ในสงัคมท่ีสอดคลอ้งกับความเป็นจริงมาก

ท่ีสุด ขอขอบคุณผูใ้ห้การสนับสนุนทุนการศึกษาโดยไม่

จ ากดัว่าตอ้งเป็นคนปรกติเท่านัน้ ึึ่งนบัว่าเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด 

เป็นความปรารถนาดีของผูใ้หญ่ท่ีมีต่อนักศึกษาและขอ

แสดงความยินดีกบันกัศึกษาทุกคน ขอใหน้ักศกึษาใชเ้งิน

ตามวตัถุประสงคท่ี์ผูม้อบทุนมีเจตจ านงคแ์ละตัง้ปณิฐาน

ไว(้siamrath.co.th 1 ก.ย.65) 
 

เชิญชวนอุดหนุนซือ้สตกิเกอร ์“น้องชิ”  
ผู้พกิารชาวแม่ฮ่องสอน 

 

เชิญชวนทุกท่าน ช่วยอุดหนุนึือ้สติกเกอร ์ออกแบบโดย 

น.ส.สพุตัรา จิรอดิศยัถาวร ผูพิ้การทางร่างกาย อายุ 37 ปี 

ชาวแม่ฮ่องสอนโดยก าเนิด หล่อนประสบอุบัติเหตุจาก

รถจักรยานยนตแ์ฉลบลม้ กระดูกตน้คอแตก 1 ท่อน ทับ

เสน้ประสาทส่วนกลาง ขณะตอนก าลงัเรียนอยู่ชัน้มธัยม

ปลาย ม.ศ.6 โรงเรียนศกึษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน พิการ

นอนติดเตียงมาร่วม 18 ปีจนถึงปัจจุบัน ไดร้ับการฟ้ืนฟู

จากศูนยก์ารศกึษาพิเศษ จังหวดัแม่ฮ่องสอน แต่หล่อนก็

ไมล่ดละความพยายาม เรียนรูไ้อทีดว้ยตนเอง จนสามารถ

ออกแบบภาพสติกเกอร์ในมือถือ และส่งให้บริษัทไลน์

พิจารณา ไดร้บัคดัเลือกใหจ้ัดจ าหน่ายได ้โดยทางบริษัท

จะแบ่งเปอร์เึ็นให้จากราคาตั้งขายท่ี 40 รูป ราคา 31 

บาท โดยตั้งช่ือว่า ชิวา นะ. Chi wa na ภาษากะเหรี่ยง 

แปลว่า ตวัเล็กขาวผ่อง ชิ เป็นช่ือเล่นของนอ้งเขา ขอช่วย

อดุหนุน และประชาสมัพนัธ ์ส่งต่อใหบุ้คคลท่ีท่านรูจ้กั ดงั

ค าขวัญท่ีว่า “ไม่มีอะไรท่ีย่ิงใหญ่ เท่ากับการไดช้่วยคน

พิ ก า ร  ช่ ว ย เ ข า ใ ห้ ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด้ ” 

https://line.me/S/sticker/19366273?_from=lcm 

(chiangmainews.co.th 12 ก.ย.65) 

 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 

https://line.me/S/sticker/19366273?_from=lcm
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คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

‘ช่างโจ’ พกิารเพยีงกายแต่เป่ียมด้วยน า้ใจ 
ตระเวนตัดผมฟรีให้คนป่วย-ผู้ยากไร้ 

 

ช่ืนชม "ช่างโจ" หนุ่มพิการน า้ใจงาม ตระเวนข่ีรถ จยย.ตดั

ผมใหก้ับผูป่้วยติดเตียง/ผูพิ้การ/ผูย้ากไรแ้ละผูสู้งอายุถึง

บา้นฟรี เพ่ือช่วยลดรายจ่ายของผูพิ้การในยคุท่ีขา้วของทุก

อย่างมีราคาแพงขึน้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางเขา้รา้น

ตดัผมได ้อนาคตฝันอยากมีทุนเพ่ือตระเวนตัดผมใหค้น

พิการฟรี  ทั่ วทั้ง จ.ตรัง  หลายชีวิตเกิดมาบนความไม่

สมบูรณท์างร่างกาย หลายชีวิตประสบเหตทุ าใหร้่างกาย

ตอ้งกลายเป็นคนพิการ ตน้ทุนชีวิตเปลี่ยนผัน แตกต่างไม่

เหมือนคนทั่วไป หลายคนทอ้ชีวิตกับความพิการ ดอ้ยค่า

ตวัเองไม่มีค่าต่อสังคม สปัดาหนี์ ้“เสือสมุทร” มีเรื่องราว

ของชายพิการแต่มากดว้ยน า้ใจ ตระเวนตดัผมฟรีใหผู้ป่้วย

ติดเตียง คนยากไร ้ผูส้งูอาย ุท่ีบา้นเลขท่ี 74/2 หมู ่6 ต.โคก

หล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ประสพ เช่ียวน้อย อายุ 47 ปี กับ 

ดวงใจ ชูศรี  อายุ 55 ปี ึึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของ 

“น้องฟลุ๊ค” ณัฐวุฒิ เช่ียวนอ้ย อายุ 18 ปี ก าลังช่วยกัน

ประคองนอ้งฟลุ๊ค เพ่ือให ้สวิุจกัขณ ์นามสีฐาน หรือ “ช่าง

โจ” อายุ 43 ปี ช่างตดัผมจิตอาสา ชาวต าบลทับเท่ียง อ.

เมือง จ.ตรงั ไดต้ดัผมใหก้ับนอ้งฟลุ๊คดว้ยปัตตาเลี่ยนเป็น

ครัง้แรกในชีวิตของนอ้ง สรา้งความดีใจใหก้ับพ่อแม่ของ

ของฟลุ๊คเป็นอย่างมาก เน่ืองจากท่ีผ่านมา คุณแม่ตอ้งใช้

กรรไกรตดัผมใหน้อ้งมาโดยตลอด ึึ่งก็แหว่งบา้ง ไม่เป็น

ทรงบ้าง ย่ิงพอน้องโตก็ย่ิงมีความยากล าบากในการพา

นอ้งเข้ารา้นตัดผม เพราะบางวันนอ้งจะชักเกร็งและตื่น

กลวั “ช่างโจ” เองก็เป็นช่างตดัผมท่ีพิการขาขวาท่อนล่าง 

และตอ้งใส่ขาเทียมตัง้แต่ช่วงหวัเข่าลงมาตัง้แต่อายุ 18 ปี 

โดยเมื่อปี 63 ไดม้ีโอกาสเขา้เรียนตดัผมท่ีวิทยาลยัสารพดั

ช่างตรงั โดยการสนบัสนุนของส านกังานจดัหางาน จ.ตรงั 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไดม้อบอุปกรณ์ตัดผมให้ฟรี

เพ่ือให ้“ช่างโจ” ไดม้ีรายได ้แต่เน่ืองจาก “ช่างโจ” ยังไม่มี

หน้ารา้น จึงคิดน าอุปกรณ์ตัดผมมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุด ดว้ยการตระเวนข่ีรถจักรยานยนตต์ดัผมฟรีใหก้บัผู้

พิการ/ผูป่้วยติดเตียง/ผูย้ากไรแ้ละผูสู้งอายุในเขตอ าเภอ

เมืองตรัง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสังคมและช่วยลดภาระ

คา่ใชจ้่ายในยุคท่ีขา้วของมีราคาแพง ประกอบกบัผูพิ้การ/

ผูป่้วยติดเตียงส่วนใหญ่ ไม่สามารถเดินทางเขา้รา้นตดัผม

ได ้จึงเขา้ใจหัวอกเดียวกัน นอกจากจะตดัผมใหน้อ้งฟลุ๊ค

แลว้ “ช่างโจ” ยังไดต้ดัผมใหก้ับคุณพ่อของนอ้งดว้ย โดย

ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใดๆ เน่ืองจากคุณพ่อก็พิการขาหัก

ตอ้งใส่เหล็กไว้เช่นกัน  ในอนาคต “ช่างโจ” ฝันอยากมี

เงินทนุสกักอ้น เพ่ือจะไดต้ระเวนขบัรถไปตดัผมฟรีใหก้บัผู้

พิการ/ผูป่้วยติดเตียง/ผูย้ากไรแ้ละผูสู้งอายุทั่วทั้ง จ.ตรัง 

โดยหากครอบครวัไหนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมืองตรงัและมี

ผู ้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ ฯลฯ สามารถติดต่อช่างโจได้ท่ี

ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  08-6964-5828 ห รื อ ท า ง  FB 

ภาษาอังกฤษ SuwijakNamsitan ประสพ เช่ียวนอ้ย พ่อ

ของนอ้งฟลุ๊ค กล่าวว่า น่ีเป็นครัง้แรกของนอ้งท่ีไดต้ัดผม

ดว้ยปัตตาเลี่ยน และขอบคุณช่างโจมากท่ีไดม้าตดัใหก้ับ

ลกูชายและตนดว้ย เป็นการตดัผมใหล้กูชายโดยช่างครัง้

แรกในรอบ 18 ปี ึึ่งท่ีผ่านมาก็ตัดกันเองสองคนพ่อแม่ 

และขอบคุณทุกคนท่ีมาใหค้วามช่วยเหลือในครัง้นี ้ “ช่าง

โจ” กล่าวว่า ตนยังไม่พร้อมเรื่องการเปิดหน้าร้าน จึง
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คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

ตดัสินใจเอาอปุกรณม์าท าประโยชนด์ว้ยการเป็นจิตอาสา

ตัดผมฟรีตั้งแต่ ปี  63 โดยมีลูกค้า ท่ี พิการขาประจ า

ประมาณ 7-8 ราย ึึ่ง 2-3 เดือน จะไปตดัให ้โดยจะโทรฯ 

ไปถามความสมัครใจก่อนเพ่ือนัดคิว  จะตัดเฉพาะใน

อ าเภอเมือง ในอนาคตตนอยากหาแหล่งทุนมาสนับสนุน 

เพ่ือจะไปตัดผมให้คนพิการทั่ วทั้ง จ.ตรัง  “ท าแล้วรู ้สึก

สบายใจ ถา้แมจ้ะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ก็ไดท้  าประโยชนเ์พ่ือ

สงัคม” ช่างโจ กล่าว เรื่องราวของ “ช่างโจ” แมพิ้การกาย 

แตห่วัใจเป่ียมลน้ดว้ยน า้ใจ(เดลินิวส ์12 ก.ย.65) 
 

คนพกิาร ปลืม้! ขอบคุณ ลุงป้อม หนุนการจ้าง
งาน ช่วยมีอาชีพ พึง่ตนเองได้ 

วั น ท่ี  1 

กั น ย า ย น 

2565 น า ย สุ

ชาติ ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการ

แทนนายกรฐัมนตรี ในโอกาสลงพืน้ท่ีตรวจราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพ่ือตรวจติดตามการผลิตน า้ประปา เพ่ือการ

อปุโภคและบริโภค เย่ียมชมคลองนครเน่ืองเขต (คลองท่า

ไข่) เปิดป้ายส านักงานชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อส

ม.) แห่งประเทศไทย ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเปิด

การสัมมนาและปาฐกถาในหัวขอ้ “แนวทางส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง

เป็นประมุข” โดยมี นายไมตรี ไตรศิลานันท ์ผูว้่าราชการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นางเธียรรัตน์ นะวะ

มะวัฒน ์โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พรอ้ม

ดว้ยผูบ้ริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและหัวหนา้ส่วน

ราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เขา้ร่วมในครัง้นีด้ว้ย โอกาสนี ้พล.อ.ประวิตร 

ไดพ้บปะใหก้ าลงัใจกบัคนพิการ จ านวน 3 ราย ท่ีไดม้อบ

ของเพ่ือขอบคณุ พล.อ.ประวิตร ท่ีช่วยเหลือใหไ้ดร้บัสิทธิ

การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.

2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ประเภท

การจัดจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างคนพิการโดยตรง 

ไดแ้ก่ นายกวิน สขุพลาย ผูพิ้การทางการมองเห็น ปัจจบุนั

ได้ท า ง าน เ ป็ นพนัก ง านบริ ก า รแผนกผู้ ป่ ว ยนอก 

โรงพยาบาลบางคลา้ น.ส.จ าลอง สีใส ผู้พิการทางการ

เคลื่อนไหว ไดท้  างานเป็นพนกังานบริการ หน่วยจ่ายกลาง 

โรงพยาบาลบางคลา้ และนายกิตชัย กิตติคุณ ผู้พิการ

ทางการเคลื่อนไหวได้ท างานท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ 

ใหบ้ริการสนบัสนุนหน่วยงานเครือข่ายเหย่ือเมาแลว้ขบัใน

มลูนิธิเมาไมข่บัจงัหวดัฉะเชิงเทรา รณรงคล์ดอบุตัิเหตตุาม

ชมุชน เป็นวิทยากรบรรยายตามหน่วยงาน และตรวจเย่ียม

ใหก้ าลังใจคนพิการ ทั้งนี ้พล.อ.ประวิตร ยังไดพ้บปะกับ

กลุ่มแรงงานนอกระบบและใหก้ าลงัใจแกนน าอาสาสมคัร

แรงงานระดบัต าบลของจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีมารว่มตอ้นรบั 

ึึ่งอาสาสมคัรแรงงานเหล่านีเ้ป็นผูเ้ช่ือมประสานภารกิจ

ของกระทรวงแรงงานไปสู่พืน้ท่ี เป็นผู้ท่ีมีความเสียสละ

อทิุศตนเพ่ือส่วนรวม ท างานใกลชิ้ดกบัพ่ีนอ้งประชาชนใน

ชมุชน ในการน าภารกิจประสานการใหบ้ริการดา้นแรงงาน 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีงานท า มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได ้

ไดร้บัการคุม้ครองและมีหลกัประกันทางสงัคมท่ียั่งยืนอีก

ด้วยนายสุชาติ กล่าวต่อว่า  ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุ ว ร รณ  ร อ งนายกรัฐมนตรี  รั กษา ร าชก า รแทน

นายกรฐัมนตรี ไดใ้หค้วามส าคญักับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ โดยการ
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ส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

พิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ลดความเหลื่อมล า้ และ

เสริมสร้างโอกาสให้คนพิการในประเทศไทย สามารถ

เขา้ถึงสวสัดิการและบริการของรฐั สามารถประกอบอาชีพ

เลีย้งตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่ถูก

เลือกปฏิบัติ “กระทรวงแรงงานขอเป็นก าลังใจให้กับผู้

พิการทุกคนและขอบคุณสถานประกอบการท่ีให้ความ

รว่มมือกบัภาครฐัในการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการตาม

มาตรา 35 เพ่ือให้สิทธิคนพิการไดม้ีงานท า มีโอกาสใช้

ความสามารถในการประกอบอาชีพ ท าใหม้ีรายได ้พึ่งพา

ตนเองได้ ช่ วยลดภาระของครอบครัวและสังคม 

(khaosod.co.th 2 ก.ย.65) 
 

“คนพกิาร” ผู้ทีถู่กทิง้ไว้ข้างหลังในศึกเลือกตัง้  
ผู้ว่าฯ กทม. 

 

การสญัจรในกรุงเทพ ดว้ยทางเทา้ในบางพืน้ท่ีว่ายากแลว้ 

แต่ส  าหรบัคนพิการนัน้ยากกว่า เพราะมีอุปสรรคกี์ดขวาง 

แมก้ระทั่ งป้ายหาเสียงของผูส้มัครบางรายก็ยังกีดขวาง 

การเลือกตัง้ ผูว้่าฯ กทม. ครัง้นี ้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้

คนพิการ ได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมได้หรือไม่ ? ึาบะ-

มานิตย ์อินทรพิ์มพ ์ผูจ้ดัตัง้ Accessibility Is Freedom ได้

พา SPRiNG ลงพื้นท่ีส  ารวจจุดท่ีทางเท้ามีปัญหา ด้วย

ระยะทางเริ่มต้นแค่ไม่ถึง 100 เมตร ก็พบกับอุปสรรค์

มากมายท่ีท าใหเ้ขา สญัจรไดอ้ย่างยากล าบาก ตัง้แต่ป้าย

รถเมล ์พืน้ทางเทา้ท่ีไม่เสมอกนั-ช ารุด และป้ายหาเสียงท่ี

บีบใหพื้น้ท่ีสญัจรของเขาแคบลง คณุึาบะ เล่าว่า สาเหตุ

ของการเรียกรอ้งและผลักดันสังคมมากว่า 20 ปี ท่ีคอย

ช่วยงานอยู่เบือ้งหลัง และอีกเกือบ 10 ปี กับการเป็นนัก

รณรงคเ์พ่ือสิทธิและความเท่าเทียมของผู้พิการ เพราะ

ตอ้งการใหผู้พิ้การทุกคนสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างเท่าเทียม 

วนันีค้นพิการใชร้ถประจ าทางไดอ้ย่างสะดวกสบายแลว้

หรือยัง ? วันนีท้างเท้าพวกเขาใช้ไดโ้ดยไม่มีอะไรมากีด

ขวางแลว้หรือยัง ? “ระบบขนส่งมวลชน และโครงสรา้ง

พืน้ฐานท่ีพร้อมส าหรับคนพิการ จะท าให้เรา(ผู้พิการ) 

สามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างเท่าเทียม ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเลย

คือ ทางเท้าท่ีไม่สมบรูณ์ ท าให้เกิดความล าบากในการ

สญัจร ึึ่งคนทั่วไปจริง ๆ ก็เกิดความล าบาก แต่แค่เขายัง

พอไปได้ แต่ผู ้ท่ีมีความพิการด้านอื่น ๆ ความล าบาก

เหลา่นัน้อาจท าใหเ้ขาไปไม่ไดเ้ลย” ขณะส ารวจพืน้ท่ี ก็พบ

กับสิ่งอ  านวยความสะดวกหนึ่งท่ีผูพิ้การอย่าง คุณึาบะ 

ไม่สามารถใชไ้ดเ้ลย นั่นคือสะพานลอย ึึ่งจุดท่ีส  ารวจ

พบว่า สะพานลอยกว้างจนกีดขวางแทบจะท าให้คุณ

ึาบะสัญจรไปไม่ได้เลย เขาเล่าว่า “สะพานลอยท่ีกีด

ขวางทางเท้าจนไม่มีช่องให้สัญจรมีอยู่ทั่ วกรุงเทพและ

ประเทศ” “ผูพิ้การเจอปัญหาในการเดินทางทุก ๆ จุด ผม

ไปท างาน ก็ตอ้งนั่ งแท็กึี่ไปท างาน วันหนึ่งก็ 300 บาท 

เดือนหนึ่งถ้าตีกลม ๆ ก็  9,000 บาท เห็นไหมครับว่า

เงินเดือนผมเหลือเท่าไหร่ มนัท าใหเ้ห็นการพฒันาการของ

ผูพิ้การมนัยากแคไ่หน ? ถา้สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี ้

มีพร้อม ก็จะท าให้เราพัฒนาชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ” 

กฎหมายมี แต่ไม่มีคนบังคับใช้  คุณึาบะ  ระบุว่า 

ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใชใ้หส้รา้งสิ่งอ  านวยความ

สะดวกแก่ผูพิ้การตัง้แต่ปี 2548 แลว้ ทางลาดจะตอ้งลาด

https://www.accessibilityisfreedom.org/
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เอียงอย่างไร ในอาคาร-สวนสาธารณะ จะตอ้งมีอะไรบา้ง 

แต่ไม่มีบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีท  าผิดแบบดังกล่าว  “วันนี ้

ร่างกายเรายังครบ 32 แต่ถา้วันนึงเราไม่ไดค้รบ 32 แลว้ 

เราจะใชชี้วิตอย่างไร ? ผมอยากใหส้งัคมหันมาตระหนัก

ตรงนี ้ว่ า  หากเรามีสิ่ งอ  านวยความสะดวกเหล่า นี ้

เตรียมพรอ้มไว ้วันหนึ่งท่ีเกิดอะไรขึน้ เราก็พรอ้มท่ีจะใช้

ชีวิตต่อไดอ้ย่างเท่าเทียมกับคนอื่น” คณุึาบะ เล่า ตลอด

หลายสิบปีท่ี คุณึาบะ เรียกรอ้งความเท่าเทียมมา เขา

มองว่าสังคมเริ่มตื่นตัวเรื่องความเท่าเทียมส าหรับทุก ๆ 

คน มากขึ ้น ไม่ใช่ เฉพาะแค่คนพิการ ผู้มีอ  านาจใน

บา้นเมืองเริ่มหนัมาสนใจมากขึน้ อาคาร-สถานท่ีใหม่ ๆ มี

สิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีตรงตามหลกัเกณพม์ากขึน้ แมจ้ะ

ไม่ไดต้รงตามแบบท่ีเอือ้ต่อคนพิการ 100% ก็ตาม “อย่า

ลืมนะครับว่า  วัน นี ้เวลามัน เดินไปข้างหน้า ทุกคน 

แม้กระทั่ งคนพิการก็ต้องใช้ชีวิตต่อไป คนปกติทั่ วไป

สามารถออกจากบา้น สามารถไปโรงเรียนได ้แต่คนพิการ

ยงัไมส่ามารถไปท าสิ่งเหล่านัน้ไดอ้ย่างสะดวกสบายอย่าง

คนปกติทั่วไป ไปโรงเรียนขึน้ตึกไดไ้หม ไปสถานท่ีต่าง ๆ 

ไดด้ว้ยตวัเองไดไ้หม ึึ่งสิ่งเหล่านีแ้หละ ท่ีท าใหค้นพิการ

ในประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างประเทศอื่น 

ๆ” คณุึาบะ เลา่ตอ่ แมส้ิ่งตา่ง ๆ จะดยูากล าบากส าหรบัผู้

พิการ แตส่ิ่งหนึ่งท่ี คณุึาบะ เลา่ คือ ทกุคนจะตอ้งไมห่มด

หวงั ไมว่่าผูว้่าฯ กทม. คนใหม่จะเป็นใคร ผูพิ้การเองก็ตอ้ง

พรอ้มในการเขา้ไปช่วยชีน้  าผูว้า่ใหพ้ฒันาเมืองไปในแบบท่ี

เท่าเทียมส าหรับทุกคน การสรา้งความเท่าเทียมในการ

สัญจร ทางเท้า สวนสาธารณะ เป็นสิ่ งท่ีต้องท าก่อน 

ปัญหาเก่าก็ไล่แก ้ของใหมก่็อย่าใหม้ีปัญหา “เม่ือเมืองเกิด

ความเท่าเทียมในการสัญจร ก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคน

พฒันาไดอ้ย่างเท่าเทียม ท่ีผ่านมาผูพิ้การถกูทิง้ไวข้า้งหลงั

นานแลว้”(springnews.co.th 2 ก.ย.65) 

สร้างบ้านใหค้นพกิาร 

 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน น า

ก าลังพลช่วยสร้างบ้านให้คนพิการ โครงการของ พม.

แมฮ่่องสอนและ อบต.ผาบ่อง เม่ือวนัท่ี 12 ก.ย.2565 นาย

ทวีชยั กนัทใจ ผอ.สว่นป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า ,

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส. 1 (อ าเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน)ไดร้บัมอบหมายจากนายกรณัฑพ์ล แสงทอง 

ผู้อ  านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน ใหน้ายทวีชัย กันทใจ ผอ.สปฟ.สจป.1 มส.

และหน.หน่วยฯมส.2(อ.เมือง มส.) น าก าลงัเจา้หนา้ท่ีเขา้

ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่ นคงมนุษย์จังหวัด

แมฮ่่องสอน ,องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาบ่อง , เจา้หนา้ท่ี

ต ารวจสถานีต ารวจภูธรน า้เคียงดิน , เจา้หนา้ท่ีทหาร รอ้ย 

ร.711 ฉก.ร.7 ด าเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ ง

อ  านวยความสะดวกผูส้งูอายุและเป็นคนพิการ ใหส้ะดวก

และปลอดภยั รายนายองค ์นุชนนัท ์บา้นเลขท่ี 153 หมู่ 2 

ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน chiangmainews.co.th 

13 ก.ย.65) 
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ต่อลมหายใจผู้พกิาร “ชลิต อินดัสทรี” มอบ
ทุนการศึกษาฯ ว.เทคโนโลยพีระมหาไถ่ 

หนองคาย 

 

ตอ่ลมหายใจผูพิ้การ “ชลิต อินดสัทรี” มอบทุนการศกึษาฯ 

ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย สู่การมีงานท าช่วย

ตนเองและครอบครวัไดอ้ย่างยั่งยืน “การศึกษา” นับเป็น

พื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ 

การศกึษาช่วยสรา้งใหเ้รา มีองคค์วามรูใ้นเรื่องต่างๆ และ

ท าให้เราเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความรู ้

ความสามารถน าไปประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได ้ดงันัน้… 

การศกึษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัคนทุกคน ทุกวยั ไม่เวน้

แมแ้ต่ผูพิ้การก็ยงัตอ้งใหค้วามส าคญักบัการศกึษา เรียนรู ้

โดยเฉพาะสายอาชีพ เพราะหากเรียนจบ ฝึกฝนจนมีความ

ช านาญก็จะสามารถน าไปประกอบอาชีพหาเลีย้งตนเอง 

และครอบครัวไดอ้ย่างยั่ งยืน  ดว้ยความส าคัญดังกล่าว 

นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผูจ้ดัการ รว่มดว้ย นางสาว

วิมลลกัษณ ์ยงเห็นเจริญ กรรมการ บริษัท ชลิต อินดสัทรี 

จ ากดั ผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายชิน้ส่วนประกอบรถยนตแ์ละ

อะไหล่ยาง ภายใตแ้บรนด ์“POP” จึงมอบเงินร่วมสมทบ

ทุนเพ่ือการศึกษาและการด าเนินงานของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชปูถมัภส์มเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท เพ่ือให้

มูลนิธิฯ น าไปใชใ้นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพผูพิ้การ

อย่างยั่งยืน ส  าหรับนอ้งๆ ผูพิ้การึึ่งเป็นนักเรียนประจ า

และเจา้หนา้ท่ีผูพิ้การที่อยู่ในความดแูลของวิทยาลยัฯ กว่า 

60คน โดยมี นางสาวสัมฤทธ์ิ ศิริรัมย์ ผู ้อ  านวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่  หนองคาย ในพระ

ราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

มหาไถ่ หนองคาย พรอ้มกันนีท้างบริษัท ชลิตฯ ยังไดจ้ัด

เลีย้งอาหารกลางวนัใหก้ับนอ้งๆ ผูพิ้การอีกดว้ย นายชวิศ 

ยงเห็นเจริญ “ปัจจบุนัระบบการศกึษามีความแตกตา่งจาก

ในอดีตมาก โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึน้ทั้งในดา้น

เทคโนโลยี การสื่อสาร สงัคม การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น

และส าคญัมาก ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน าทกัษะ ความรู ้

ท่ีไดเ้รียนมาน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือน าความรูท่ี้ไดไ้ป

ต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไปไดใ้นอนาคตได ้การ

มอบเงินร่วมสมทบทุนเพ่ือการศึกษาและการด าเนินงาน

ของวิทยาลัยฯในครั้งนี ้ บริษัทหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะมี

ประโยชนแ์ก่วิทยาลยัฯ เพ่ือท่ีจะน าไปท าใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดและเหมาะสม ดว้ยการเป็นทุนการศึกษาพัฒนา

ศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ให้ทุกคนไดกิ้นอิ่มนอนอุ่น 

เน่ืองจากวิทยาลยัเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ นีด้  าเนินการแก่

ผูพิ้การท่ีอยู่ในความดูแลทั้งหมดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

เพ่ือใหน้อ้งๆไดเ้รียนจนจบ ปวช. และปวส. 3-5 ปี แลว้มี

งานท า ช่วยเหลือตนเองและครอบครวัไดอ้ย่างยั่ งยืนครบั” 

ด้าน นางสาวสัมฤทธ์ิ ศิริรัมย์ ผู ้อ  านวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายฯ “ขอบคณุ บริษัท ชลิต 

อินดัสทรี จ ากัด ท่ีมอบเงินร่วมสมทบทุนเพ่ือการศึกษา

และการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ 

หนองคาย ในครัง้นี ้นบัวา่เป็นองคก์รท่ีน่ายกย่องในการท า

กิจกรรมตอบแทนสังคม เ พ่ือดูแลคุณภาพชีวิตและ
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การศกึษาของนอ้งๆผูพิ้การฯ ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในขณะนี ้ึึง่

วิทยาลัย เทค โน โล ยีพระมหาไถ่  หนองคาย  เ ป็น

สถานศึกษาส าหรบัคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน เพ่ือ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการมีวุฒิการศึกษา 

ก่อตัง้ขึน้เพ่ือจัดฝึกอบรมวิชาชีพส าหรบัคนพิการ มีหอพัก

และสิ่งอ  านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการ อาหาร 3 มือ้ 

อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการท่ีอยู่ในความดูแลกว่า 60 คน 

ด าเนินการมาแล้วกว่า 11 ปี สามารถผลิตแรงงานคน

พิการไปเป็นบุคลากรระดับมืออาชีพเพ่ือท างานรับใช้

สงัคมมาแลว้เกือบ 1000 คน” ขอเชิญร่วมบริจาคไดต้าม

ก าลงัศรทัธาท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย 

ในพระราชปูถมัภฯ์ หรือโอนเงินเขา้บญัชี มลูนิธิพระมหาไถ่

เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ธ.กรุงเทพ สาขาบางละมงุ บญัชี

กระแสรายวนั เลขท่ีบัญชี 342-3-04294-8 น าใบเสร็จไป

ลดหย่อนภาษีได ้หรือสอบถามท่ี โทรศพัท ์081 723 5949 

หรือ ajima@mahatai.org เพ่ือช่วยคนพิการไทยได้รับ

การศกึษาท่ีดีตอ่ไป(bangkok-today.com 13 ก.ย.65) 
 

 

จ้างคนหูหนวกล้างแอร ์

 

เช้าข่าว 7 สี - กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ กระทรวงฯ พม. ส่งเสริมอาชีพคนพิการหูหนวก ให้

รูจ้กัหารายไดด้ว้ยตนเอง เปิดสอนบริการลา้งแอร ์จา้งงาน

คนหูหนวกให้มีงานท า  นับเป็นความร่วมมือกันหลาย

หน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมอาชีพใหผู้พิ้การทางการไดยิ้น หรือ 

คนหูหนวก ใหม้ีงานท า เปิดโครงการ Special Care จัด

อบรมหลกัสตูร Home Service ใหค้นหหูนวกไดเ้รียนรูง้าน

บริการลา้งแอร ์โดยเปิดสอนหลักสูตรภาคค ่า ท าใหช้่วง

กลางวันคนหูหนวกสามารถไปท างานอื่นได ้เป็นการหา

รายไดร้ะหว่างเรียน ดา้น นายจตุิ ไกรฤกษ ์รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์หรือ 

พม.  กล่าวว่า  โครงการนี ้มีส่วนท าให้ผู ้ พิการได้ใช้

ความสามารถ และเห็นความส าคัญของตนเอง ไม่เป็น

ภาระผูอ้ื่น สามารถสรา้งงาน สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้และ

หาเลีย้งตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน เบือ้งตน้ มีหลายหน่วยงาน

ทัง้ภาครฐัและเอกชนใหก้ารตอบรบั เปิดโอกาสจา้งงานคน

หูหนวกให้เข้ามาล้างแอร์เป็นจ านวนมาก สร้างขวัญ

ก าลงัใจใหก้บัคนกลุม่นี ้ด  าเนินชีวิตอย่างภาคภมูิใจ ล่าสดุ 

มีผูพิ้การเขา้ร่วมโครงการ Special Care แลว้ 30 คน และ

ยงัอยู่ในระหว่างรบัผูพิ้การเขา้ร่วมโครงการเพ่ิมอีกจ านวน

มาก ทัง้นี ้ผูพิ้การและผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมโครงการ Special 

Care สามารถสอบถามรายละ เอียด เ พ่ิม เติม ได้ท่ี  

Facebook Page กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ และ line @sandboxth(news.ch7.com 14 ก.ย.65) 

 

 

 

 

 



๑๔ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

ม.มหดิล เปิดมุมมองวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิาร เน้นเชิงคุณภาพ และผสานวิธี 

ม.มหิดล เปิดมุมมองวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ เนน้เชิงคุณภาพ 

และผสานวิธี เปิดโอกาส

ให้คนพิการได้มีส่วนร่วม แสดงตัวตนและปลดปล่อย 

เป็นไปไมไ่ดท่ี้จะท างานวิจยัใหบ้รรลผุลโดยไมไ่ดส้มัผสักบั

กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพราะชีวิตไม่ได้อยู่แค่เพียงใน

หอ้งทดลอง เช่นเดียวกับการวิจยัเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต

คนพิการ ท่ีไม่อาจเห็นผลในทางปฏิบัติได ้หากไร ้"พืน้ท่ี

แสดงตัวตน"  และ "การปลดปล่อยคนพิการ "  รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื ้อสุวรรณทวี อาจารย์ประจ า

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

กล่าวเปิดมุมมองของการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการว่า ควรให้ความส าคัญกับ "การวิจัยเชิง

คณุภาพ" และ "การวิจยัแบบผสานวิธี" โดยไม่ไดเ้ป็นเพียง 

"การวิจยัเชิงปริมาณ" ท่ีใหค้วามส าคญัเฉพาะกลุม่ตวัอย่าง 

เพ่ือเป็นตัวแทนผ่านค่าเฉลี่ย หรือค่ากลางของคนส่วน

ใหญ่เท่านัน้ แต่ควรผสมผสานดว้ย "การวิจยัเชิงคณุภาพ" 

ท่ีให้ความส าคัญกับการน าเสนอข้อมูล ปรากฏการณ์

เฉพาะ แมจ้ะเป็นเพียง "เสียงสะทอ้น" ของคนกลุ่มนอ้ย 

หรือกลุ่มเปราะบางเท่านัน้ เฉกเช่นคนพิการ แมเ้พียงไม่ก่ี

คน หากได้มีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการ

พดูคยุ เขา้ไปมีปฏิสมัพนัธ ์และการมีสว่นรว่มของคนพิการ 

จนเกิดความเขา้ใจอย่างลึกึึง้ ก็สามารถหยิบมาตีแผ่ให้

กลายเป็น "พื ้นท่ีแสดงตัวตน" ได้ ึึ่งจะเป็นการช่วย 

"ปลดปลอ่ยคนพิการ" ใหพ้น้จากพนัธนาการแห่ง "การกดข่ี

ทางโครงสรา้งอ านาจ" และ"เลือกปฏิบัติ" ของสังคมได้

ต่อไป ึึ่ง "การวิจัยเพ่ือการปลดปล่อย" ท่ีเป็นการเปิด

โอกาสใหค้นพิการได ้"มีส่วนร่วม"  และ "เป็นเจา้ของพืน้ท่ี

ทางวิชาการ" ใน "พืน้ท่ีแสดงตวัตน" นัน้ นอกจากจะท าให้

ได ้"ผลลพัธ"์ ท่ีจะสามารถ "ส่งต่อ" ใหเ้กิดความเขา้ใจของ

สังคมในความต้องการของคนพิการ สู่การสร้างสรรค์

ปัจจัยท่ีจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ใหส้ามารถ

อยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสงัคมไดอ้ย่างสนัติสุขแลว้ ยังเป็น

การช่วยใหค้นพิการไดเ้ขา้ใจตัวเอง และสังคมคนพิการ

ดว้ยกันเองมากย่ิงขึน้ต่อไปอีกดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร.

ทวี เชือ้สุวรรณทวี กล่าวต่อไปว่า "นกัวิจัย" เป็นเพียง "ผูม้ี

สว่นช่วยขบัเคลื่อน" ใหเ้กิด "การเปลี่ยนแปลง" เท่านัน้ แต่

สังคมจะเปลี่ยนได้ ตอ้งเริ่มตน้ท่ีการเปลี่ยน และขยาย 

"mindset" หรือ วิธีคิด กระบวนทัศนข์องแต่ละบุคคลให้

เป็นไปอย่างถูกทิศทางเสียก่อน  ตัวอย่างกรณีเรื่องการ

รณรงคฉี์ดวัคึีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ให้

ไดผ้ลนัน้ อาจไม่เพียงการใหค้วามรูท้างดา้นสาธารณสขุท่ี

คุ้นชินแก่ประชาชนเท่านั้น แต่ส  าคัญท่ีการมองไปถึง 

"ความมั่นคงทางสงัคม" ร่วมดว้ย โดยควรท่ีจะวิเคราะหล์ง

ลกึใหไ้ดถ้งึ "การใหค้ณุคา่" และ"ความหมายของชีวิต" ของ

แต่ละบุคคล เพ่ือใหส้ามารถเกิด"ความเขา้ใจ" และ "การ

เข้าถึง" ได้อย่างตรงจุด  หากเราสามารถเปิดมุมมองท่ี

หลากหลายในการท างานวิจยัเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการได ้จะเป็นการพัฒนามวลมนุษยชาติใหส้ามารถ 

"รูร้อบดา้น" ไดม้ากย่ิงขึน้ ไมว่่าสงัคมจะเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางใด คนพิการก็ยังคงจ าเป็นตอ้งไดร้ับการพัฒนา

คณุภาพชีวิตผ่าน "การยกระดบัทางการศกึษา" และ "การ

ไม่เลือกปฏิบัติ" ของสงัคมในทุกยุคสมัย ขอเพียง "ความ

เขา้ใจ" และ "ท่าที" ตอ่คนพิการ ในฐานะ"มนษุย"์ อย่างเท่า

เทียม เสมอภาค และการพึ่งพาอาศัยกัน  เช่ือว่าอนาคต
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คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

ของคนพิการไทยท่ีจะสามารถยืนหยัดอย่างยั่ งยืนดว้ย 

"ศกัดิศ์รีของความเป็นมนุษย"์ ไดเ้ฉกเช่นเดียวกบัคนทั่วไป

ทั่วโลกนัน้คงอยู่ไมไ่กล(ryt9.com 14 ก.ย.65) 
 

อาลัย "คนหัวใจสิงห"์ ผู้เห็นคุณค่านักกีฬาพกิาร 

หลงัจากวงารกีฬาไทย ได้

สูญเสีย จุตินันท์ ภิรมย์

ภั ก ดี  ป ร ะ ธ า น

คณะก ร ร มก า รพ า ร า 

ลิมปิกแห่งประเทศไทย 

หรือประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท บญุรอดบริวเวอ

รี่ จ  ากัด ไดเ้สียชีวิตลงแลว้ในวยั 65 ปี เมื่อเวลาประมาณ 

11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลงัจากท่ีหลงัเดินทางไป

พักรักษาด้วยอาการป่วยท่ีบอสตัน สหรัฐอเมริกา  ึึ่ง 

"บิ๊กนิดหน่อย" เคยมีต าแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬา

คาราเต้แห่งประเทศไทย และด ารงต าแหน่งประธาน

คณะกรรมการกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ตัง้แต่ปี 

2552 โดยก่อนหนา้นีไ้ดเ้ป็นผูจ้ัดการทีมคณะนักกีฬาคน

พิการ ทีมชาติ ไทย  เมื่ อ ปี  2548 เ ป็นผู้อยู่ เ บื ้อ งหลัง

ความส าเร็จของวงการกีฬาคนพิการของไทย ดแูลนกักีฬา

คนพิการในการแข่งขันหลายรายการตัง้แต่ระดบัอาเึียน

จนถึงพาราลิมปิก โดยท างานร่วมกับ 5 สมาคมกีฬาคน

พิการ คือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ, สมาคม

กีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคน

ตาบอดแห่งประเทศไทย , สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่ง

ประเทศไทย ทัง้นี ้จตุินนัท ์ถือเป็นผูว้างรากฐานการพฒันา

วงการกีฬาคนพิการในประเทศไทย พร้อมทุ่มเทดูแล

นักกีฬาอย่างเต็มท่ี จนปัจจุบันประสบความส าเร็จพา

นักกีฬาพาราไทยสร้างผลงานอยู่แถวหน้าของโลกได้ 

รวมถึงการผลักดันภาครัฐในการดูแลนักกีฬาอย่างเท่า

เทียม ระหว่าง นกักีฬาคนปกติ และ นกักีฬาคนพิการ โดย 

จุตินนัท ์เคยกล่าว เมื่อ ปี 2564 หลงัจากท่ีทัพนกักีฬาคน

พิการทีมชาติไทย สร้างผลงาน คว้า 5 เหรียญทอง 5 

เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง ท่ี "พาราลิมปิก โตเกียว 

เกมส ์2020" ว่า "สิ่งท่ีผมท าทั้งหมด ผมท าดว้ยความสุข 

ผมเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็ก  คลุกคลีอยู่กับนักกีฬา

มากมาย บอกไดเ้ลยว่านกักีฬาพารามีหวัใจเป็นนกักีฬา มี

ความตัง้ใจพยายามไม่แพค้นปกติ ผมสญัญากับนักกีฬา

ของผมว่า ผมจะอยู่เคียงขา้งพวกเขาจนกวา่พวกเขาจะไม่

ต้องการผม จะอยู่ตรงนี ้เคียงข้างพวกเขาตลอดไป"

(mgronline.com 15 ก.ย.65) 

 

ศอ.บต.เดนิหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และผู้พกิารอย่างต่อเน่ือง 

 

วนันีน้ักเรียนไดใ้ส่รองเทา้เป็นครัง้แรก ท าใหม้ีใบหนา้ยิม้

แยม้ พยายามเดินและกระโดด คนเป็นแม่รูส้ึกตืน้ตันใจ 

เพราะทุกวนันีเ้ป็นห่วงว่า วนัขา้งหนา้จะเป็นอย่างไรหาก

ไม่มีคนดแูล จึงหวงัใหเ้ขาสามารถดแูลตนเองได ้เพราะย่ิง



๑๖ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

นับวันเขาย่ิงโต เราก็ย่ิงกังวล ขอบคุณ ศอ.บต.  ผูส้ื่อข่าว

รายงานว่า  ท่ีศูนย์การศึกษาพิ เศษ จังหวัดยะลา 

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลีย้ง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์

อ  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นประธานใน

พิธีเปิดให้ความรู ้ ฝึกทักษะการใช้และส่งมอบอุปกรณ์

ช่วยเหลือเด็กพิการในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา เพ่ือช่วยเหลือเด็ก

พิการใหม้ีพฒันาการที่ดีขึน้ สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้น

อนาคต ตามโครงการมอบอุปกรณช์่วยเหลือความพิการ 

‘เกา้อีสุ้ขใจ’ เพ่ือใหเ้ด็กพิการสามารถฝึกทรงตัว นั่ง และ

มอบ ‘รองเทา้สั่งตดั’ เพ่ือปรบัรูปเทา้ของเด็กแต่ละคนใหม้ี

ความสมบูรณ์ สามารถใช้การได ้โดยมีผู ้แทนจากส่วน

ราชการ ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัยะลา 

เจา้หนา้ท่ีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยย์ะลา 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมในการนี ้  นายแพทย์

สมหมาย บุญเกลีย้ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวให้

ก าลงัใจแก่ผูป้กครองและเด็กพิการท่ีเขา้ร่วมโครงการ ว่า 

ศอ.บต. ดูแลเด็กพิการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เด็กๆ ท่ีไม่

สามารถนั่ ง ยืน เดิน และช่วยเหลือตนเองไดเ้น่ืองจาก

รา่งกายท่ีไมส่มบรูณ ์ใหม้ีพฒันาการที่ดีขึน้ ส  าหรบัรองเทา้

สั่งตดัตามโครงการนัน้ เป็นรองเทา้พิเศษท่ีมีแค่ขา้งเดียว

และคู่เดียวในโลก เน่ืองจากผ่านการวัดรูปแบบเทา้และ

การทิง้น า้หนักของเทา้แต่ละขา้ง ึึ่งจะมีลกัษณะต่างกัน 

แมม้ีราคาท่ีค่อนข้างสูง แต่เรามีเป้าหมายท่ีสูงกว่า คือ 

พัฒนาการและชีวิตท่ีดีขึ ้นของเด็กๆ ผู้พิการ ส  าหรับ

กิจกรรมมอบอปุกรณช์่วยเหลือความพิการ เป็นกิจกรรมท่ี 

ศอ.บต. ด าเนินการขึน้ตามแนวทางพระราชด าริของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เ พ่ือช่วยเสริม

พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กพิการท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาให้เด็ก

พิการเขา้สู่ระบบการศกึษาอย่างเท่าเทียม ดา้นผูป้กครอง

ของเด็กพิการ ได้กล่าวความรูส้ึกในครั้งนี ้ดว้ยว่า วันนี ้

นกัเรียนไดใ้ส่รองเทา้เป็นครัง้แรก ท าใหม้ีใบหนา้ยิม้แยม้ 

พยายามเดินและกระโดด คนเป็นแม่รูส้กึตืน้ตนัใจ เพราะ

ทุกวนันีเ้ป็นห่วงว่า วนัขา้งหนา้จะเป็นอย่างไรหากไม่มีคน

ดแูล จึงหวงัใหเ้ขาสามารถดูแลตนเองได ้เพราะย่ิงนบัวนั

เขาย่ิงโต เราก็ย่ิงกังวล ขอบคุณ ศอ.บต. และหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใหค้วามส าคญักับเด็กพิการในพืน้ท่ี 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมขยายผลการน านวตักรรมส าหรับ

การฟ้ืนฟสูภาพเดก็พิการสนองแนวพระราชด าริฯ “เกา้อีส้ขุ

ใจ สู่รองเทา้สั่งตดั” ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ปีงบประมาณ 2565 มีเดก็พิการที่เขา้รว่มโครงการในพืน้ท่ี 

5 จังหวัด รวมจ านวน 166 ราย (เด็กพิการบางราย มี

ความจ าเป็นไดร้บัอปุกรณช์่วยฟ้ืนฟสูมรรถภาพมากกวา่ 1 

อย่าง) แบ่งเป็นเดก็พิการที่ไดร้บัการสนบัสนุนอปุกรณช์่วย

ความพิการจ านวน 3 รายการ ไดแ้ก่ รองเทา้สั่งตดั จ านวน 

108 ราย เก้าอีสุ้ขใจ จ านวน 82 ราย และอุปกรณ์ช่วย

ความพิการที่มีมลูค่าสงู ภายใตก้ารสนบัสนุนของ สถาบนั

สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์เช่น รถนั่ง

คนพิการ ส  าหรบัเดก็พิการทางการเคลื่อนไหวระดบัรุนแรง 

รถนั่งคนพิการแบบปรบัเอนนอนและเอียงได ้จ านวน 55 

ราย โดยเริ่มทยอยจัดส่งไปแล้วใน 4 จังหวัดชายแดน 

ประกอบดว้ย จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี และจังหวัด

นราธิวาส(เดลินิวสอ์อนไลน ์14 ก.ย.65) 

 

 

 



๑๗ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

กทม. ขับเคล่ือน 9 โครงการเพือ่คนพกิาร  
สร้างคุณภาพชีวิตทีด่ีในทุกมิต ิ

 

(13 ก.ย. 65) นายศานนท ์หวงัสรา้งบุญ รองผูว้่าราชการ

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจ ากรุงเทพมหานคร ครั้ง ท่ี  3/2565 โดยมี

คณะกรรมการร่วมประชุม ณ หอ้งรตันโกสินทร ์ศาลาว่า

การกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา้) เขตพระนคร โดยในวนันี ้

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบโครงการท่ีขอรับ

การสนบัสนุนจากกองทนุส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ านวน 9 องคก์ร 9 

โครงการ ประกอบด้วย  1. โครงการสนับสนุนการ

ด าเนินงานและการจดัท าบริการของศนูยบ์ริการคนพิการ 

ศูนย์การเรียนรู ้พิเศษประภาคารปัญญา 2. โครงการ

สนบัสนนุการด าเนินงานและการจดับริการของศนูยบ์ริการ

คนพิการ มลูนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ ์สาขากรุงเทพมหานคร 3. โครงการ

สนบัสนนุการด าเนินงานและการจดับริการของศนูยบ์ริการ

คนพิการ มลูนิธิสถาบนัแสงสวา่งในพระอปุถมัภ ์พระเจา้ว

รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 4. 

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดบริการของ

ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ ์5. โครงการสนบัสนนุ

การด าเนินงานและการจดับริการของศนูยบ์ริการคนพิการ 

มลูนิธิเพ่ือเด็กพิการ 6. โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน

และการจดับริการของศนูยบ์ริการคนพิการทางสติปัญญา

กรุงเทพมหานคร 7. โครงการสนบัสนนุการด าเนินงานและ

การจัดบริการของศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กทิสติกและ

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 8. โครงการสนับสนุนการ

ด าเนินงานและจดับริการของศนูยอ์าชีพออทิสติก และ 9. 

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดบริการของ

ศนูยบ์ริการคนพิการทั่วไปมูลนิธิร่มไทรมีนบุรี ึึ่งจะไดน้ า

ทั้ง 9 โครงการขอรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนและส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจ ากรุงเทพมหานครและเรง่ด าเนินการต่อไป รอง

ผูว้่าฯ ศานนท ์กล่าวว่า เรื่องคนพิการไม่ใช่แค่เรื่องพฒันา

ศักยภาพอย่างเดียว ขอบคุณทุกโครงการ ทุกมูลนิธิ 

องคก์ร ท่ีเขา้มาร่วมมือและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ 

รวมทั้งท าโครงการดี ๆ อีกส่วนหนึ่ง ท่ีส  าคัญคือ การ

ขบัเคลื่อนใหส้งัคมวงกวา้งไดร้บัรูเ้รื่องของการพฒันาและ

เขา้ใจความพิการต่าง ๆ ดงันัน้ รฐับาล กรุงเทพมหานคร 

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ตอ้งมีนโยบายท่ีเขม้แข็งขึน้ ใน

ขณะเดียวกันเอกชนเองก็ตอ้งพฒันาเพ่ือคนพิการให้มาก

ขึน้  ในท่ีประชุม ส  านักพัฒนาสังคมได้รายงานความ

คืบหน้าการจ้างงานคนพิการ ใน 50 ส านักงานเขต ึึ่ง

ขณะนีม้ีการจา้งงานคนพิการ ดงันี ้จา้งคนพิการครบ 6 คน 

จ านวน 17 เขต จา้งคนพิการ 5 คน จ านวน 8 เขต จา้งคน

พิการ 4 คน จ านวน 9 เขต จา้งคนพิการ 3 คน จ านวน 5 

เขต จา้งคนพิการ 2 คน จ านวน 3 เขต และจา้งคนพิการ 1

คน จ านวน 8 เขต ในส่วนส านกัพฒันาสงัคม ไดม้ีการจา้ง

งานคนพิการ จ านวน 5 คน โดยแยกประเภทความพิการ 

ดังนี ้1. พิการทางการมองเห็น จ านวน 26 คน 2. พิการ



๑๘ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

ทางการไดยิ้น 49 คน 3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง

กาย จ านวน 75 คน 4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

จ านวน 12 คน 5. พิการทางสติปัญญา จ านวน 14 คน 6. 

พิการทางออทิสติก จ านวน 24 คน และพิการึ ้าึ้อน 

จ านวน 12 คน รวมทัง้สิน้ 212 คน นอกจากนี ้ยงัพิจารณา

ให้คนพิการสามารถท างานดา้นอื่นๆ เช่น การรับเรื่อง

ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ึึ่งจะให้คนพิการมา

ช่วยงานในแต่ละเขต โดยจะพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ

ใหค้นพิการใชง้านไดง้่ายขึน้(mgronline.com 14 ก.ย.65) 
 

ไทยดันนักตบขนไก่คนหูหนวกสายเลือดใหม่  
ลุยศึกเอเชีย หวังลุ้นตั๋วเวทโีลก 2023 

 

การแข่งขนัแบดมินตนัชิงแชมป์เอเชียแปึิฟิก ครัง้ท่ี 6 ไดม้ี

พิธีเปิดการแข่งขันอย่างทางการแลว้ ท่ีอาคารกีฬาในร่ม

ศนูยกี์ฬาแห่งชาติภาคตะวนัออก จ.ชลบรุี โดยมี นายวิษณุ 

ไล่ชะพิษ รองผูว้่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พรอ้มดว้ย นายวทญัญ ู

สดใส นายกสมาคมกีฬาคนหหูนวกแห่งประเทศไทย, น.ส.

อญัชลินทร ์ศิวลกัษณ ์เลขาธิการสมาคมกีฬาคนหูหนวก

แห่งประเทศไทย, พล.ท.อิสระ วชัรประทีป ท่ีปรึกษาผูว้่า

การ กกท. และนายอัคคาบายา ยานชิยามบู เลขาธิการ

สหพนัธกี์ฬาคนหูหนวกเอเชียแปึิฟิก รว่มดว้ย พิธีเปิดจดั

ขึน้แบบเรียบง่าย มีชุดการแสดงตอ้นรบัคณะนกักีฬาจาก 

7 ชาติท่ีเข้าร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ฮ่องกง , อินเดีย , 

อินโดนีเึีย, ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต,้ มาเลเึีย และไทย เจา้ภาพ 

น.ส.อัญชลินทร ์ศิวลักษณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคนหู

หนวกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป็นครัง้แรกท่ีประเทศ

ไทยไดร้บัเกียรติเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันรายการนี ้ึึ่ง

กระแสตอบรับดีมากๆ ครั้งนีอ้าจมีทีมมาร่วมแข่งขันไม่

มากนัก เพราะเพ่ิงผ่านมหกรรมการแข่งขัน ท่ีประเทศ

บราึิล และกลับมาได้ประมาณ 2 เดือน งบประมาณ

ส าหรับนักกีฬาคนพิการของนักกีฬาต่างประเทศอาจไม่

มากนกั บางประเทศก็เลยไม่สามารถมารว่มการแข่งขนัได ้

แต่นกักีฬาต่างประเทศท่ีมาเขา้ร่วมการแข่งขนัก็มีฝีมือท่ีดี

ทุกคน เลขาธิการสมาคมกีฬาคนหูหนวก กล่าวอีกว่า ใน

ส่วนของนักกีฬาแบดมินคนหูหนวกไทย ครัง้นีใ้ชน้ักกีฬา

แบบผสมผสาน เราพยายามเปิดโอกาสให้กับนักกีฬา

สายเลือดใหม่ ึึ่งนักกีฬาเยาวชนทุกคนมีพัฒนาการท่ีดี 

เรียกไดว้่า เป็นการผสมผสานนักกีฬารุ่นพ่ีรุ่นนอ้ง เพ่ือให้

นอ้งๆ ไดศ้กึษาเก็บเก่ียวประสบการณเ์รียนรูวิ้ธีการปฏิบตัิ

ตัว ทั้งในสนาม และนอกสนามจากนักกีฬารุ่นพ่ีให้ได้

มากๆ  “ตอนนีก้็ก าลังลุน้ผลงานของนักกีฬานอ้งใหม่อยู่ 

ึึ่ งมีนัก กีฬา ท่ีท าผลงานได้ยอดเ ย่ียมอยู่หลายคน 

นอกจากนี ้ขอขอบพระคุณทางกองทุนพัฒนากีฬาชาติ, 

ผูว้่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และบริษัท บญุรอด บริวเวอรี จ ากดั 

ท่ีสนับสนุนสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และ

นกักีฬาผูพิ้การมาโดยตลอดค่ะ” น.ส.อญัชลินทร  ์ส าหรบั

การแข่งขันแบดมินตนัชิงแชมป์เอเชียแปึิฟิก ครัง้ ท่ี 6 จะ

แข่งขนัระหว่างวนัท่ี 14-20 กนัยายนนี ้ท่ีอาคารกีฬาในร่ม

ศูนยกี์ฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี โดยทีมแชมป์

แต่ละประเภทจะไดส้ิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัแบดมินตนัชิง

แ ชม ป์ โ ล ก  ท่ี ป ร ะ เ ทศบ ร าึิ ล  ใ น ปี  2566 ต่ อ ไ ป

(matichon.co.th 15 ก.ย.65) 



๑๙ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

พม. ยกย่องคนพกิารทีป่ระสบความส าเร็จใน
อาชีพ มอบประกาศเกียรตคุิณ 

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า

คณุภาพชีวิตคนพิการ พม. จัด

งานพิธีประกาศเกียรติคุณคน

พิการท่ีประสบความส าเร็จ 

โ ค ร ง ก า ร  WE CAN DO ปี  

2565 น า งส า วส ร าญภั ท ร 

อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต

คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชม

นิทรรศการและงานพิธีประกาศเกียรติคุณคนพิการ ท่ี

ประสบความส า เร็จภายใต้โครงการ  WE CAN DO 

ประจ าปี พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน ์พบกบันิทรรศการ

ผลงานของคนพิการที่ประสบความส าเรจ็ดา้นการกูยื้มเงิน

เพ่ือประกอบอาชีพ และคนพิการท่ีประสบความส าเร็จ

ดา้นการจา้งงานในสถานประกอบการ พรอ้มรับชมการ

แสดงสดวงดนตรีคนตาบอด S2S From Street to Stars 

ผู้สนใจสามารถ เข้าชมนิทรรศการ ได้ท่ี  wecando-

dep.com และร่วมรบัชมพิธีประกาศเกียรติคณุคนพิการท่ี

ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพได ้ในวันท่ี 14 

กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.  ผ่ านช่องทาง

ออนไลนต์่างๆ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ ไดแ้ก่ รับชมผ่านระบบ ZOOM โดยการสแกน 

QR code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ , เฟึบุ๊ กไลฟ์   

www.facebook.com/dep.go.th ห รื อ  ยู ทู บ ไ ล ฟ์  

(Dep.channel) ส าหรับผู้สนใจสามารถลงทะเ บียน

ออนไลนล์่วงหนา้ไดต้ัง้แต่วนันีเ้ป็นตน้ไป โดยสแกน QR 

code (ลงทะเบียน) บนโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ลุน้รบัของ

รางวัลกิจกรรมจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ.(ไทยรฐัออนไลน ์13 ก.ย.65) 
 

พ่อค้าลอตเตอร่ีตาบอด  
โร่แจ้งความท าเงนิหล่นหาย วอนช่วยส่งคืน 

พ่อคา้ลอตเตอรี่

พิการตาบอด 2 

ข้ า ง  โ ร่ แ จ้ ง

ต า รวจท า เ งิ น

หล่นหาย วอนพลเมืองดีเก็บไดช้่วยส่งคืนดว้ยช่วงก่อน

เท่ียงท่ีผ่านมาท่ีสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหมน่ายเอกชยั 

อายุ 38 ปีเป็นคนพิการตาบอดทั้งสองข้าง มีบ้านอยู่ใน

พืน้ท่ี อ  าเภอสนัป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพเป็นพ่อ

ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินเร่ขายตามตัวเมือง

เชียงใหม่ เข้ามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานี

ต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ว่าไดท้  าเงินหล่นหายจ านวน 

10,000 บาท จึงมาขอลงบันทึกประจ าวันเอาไว้เ ป็น

หลักฐานเผ่ือพลเมืองดีเก็บได้ นายเอกชัยฯ ได้เล่าให้

ผูส้ื่อข่าวฟังว่าเมื่อช่วงเย็นวานนีไ้ดเ้ดินขายลอตเตอรี่ไป

ตามึอยขา้งวัดดบัภัยฝ่ังึา้ยมือและไดม้ีฝนตกลงมาจึง

ลว้งเอาหมวกแก๊ปในกระเป๋าสะพายจะมาสวมป้องกนัฝน

และไดท้ าเงินท่ีไดม้าจากการขายสลากกินแบ่งรฐับาลหล่น

แต่มารูต้วัอีกทีก็กลบัมาถึงบา้นแลว้โดยเงินท่ีหล่นหายนัน้

เป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จ านวน 10 ฉบับ วนันีจ้ึง

ไดม้าแจง้ความกบัทางเจา้หนา้ท่ีต ารวจเอาไวเ้ป็นหลกัฐาน

ถ้าหากพลเมืองดีเก็บได้ช่วยน ามา  ส่งคืนท่ี สภ.เมือง

เชียงใหม่ ดว้ยเพราะว่ากว่าตนนจะขายหวยไดเ้งินแต่ละ

บาทก็ยากมากอีกทั้งหวยก็แพง(chiangmainews.co.th 

16 ก.ย. 65) 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๒๐ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

Sony จับมือ WS Audiology ร่วมพัฒนา 
"เคร่ืองช่วยฟัง" ท าให้โลกไม่เงยีบเหงา 

 

Sony จับมือร่วมกับ WS Audiology ผู้เ ช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยีทางการแพทย์จากเดนมารก์ ช่วยกันพัฒนา 

"เครื่องช่วยฟัง" ท าใหโ้ลกของผูพิ้การทางการไดยิ้นเสียง 

ไม่เงียบเหงาอีกต่อไป Sony ไดร้่วมมือกบั WS Audiology 

ของเดนมารก์เพ่ือร่วมพฒันาอปุกรณเ์ครื่องช่วยฟัง "Sony 

และ  WS Audiology จ ะ ร วมความ เ ช่ี ย วชาญด้า น

เทคโนโลยีและการแพทยข์องพวกเขาเขา้ดว้ยกนัเพ่ือสรา้ง

โึลูชั่นท่ีจะก าหนดรูปแบบใหม่นี"้ Sony กล่าว และหนา้

เว็บ ไึต์ของ  WS Audiology ระบุว่าบริ ษัทจ าหน่าย

เครื่องช่วยฟัง 5.5 ลา้นเครื่องตอ่ปี ในการบรรลเุป้าหมายนี ้

การเป็นหุ้นส่วนจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการย่อ

ขนาดเสียงและผลิตภัณฑท่ี์มีมายาวนานของ  Sony และ

โครงสร้างพื ้นฐานด้านการขายและการบริการส าหรับ

ผู้บริ โภคในวงกว้างท่ีจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 

ร่วมกบัเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังและจุดแข็งดา้นนวตักรรม

ของ WS Audiology ตลอดจน กระจายอ านาจในช่องทาง

มืออาชีพึึง่อยู่ในระดบัแนวหนา้ในการจดัหาโึลชูั่นท่ีดีขึน้

เพ่ือช่วยเหลือผู้สูญเสียการได้ยินมานานกว่า 100 ปี  

Sony และ WS Audiology ตั้งเป้า "สรา้งเครื่องช่วยฟังท่ี

สามารถใชง้านไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติและสะดวกสบาย

มากขึ ้น"  พร้อมน าเสนอ "คุณสมบัติ ท่ี ใช้งานง่ายึึ่ง

ปรับแต่งเครื่องช่วยฟังให้เป็นส่วนตัว"  ค าตัดสินของ

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐัฯ (Food 

and Drug Administration: FDA) จะมีผลบังคับ ใช้ใน

เดือนตุลาคม และ Sony กล่าวว่า รายละเอียดเพ่ิมเติม

เก่ียวกับผลิตภัณฑต์วัแรกจะถูกแชรอ์ย่างใกลชิ้ดกับการ

เปิดตัว แต่  Sony ยังไม่ระบุว่าจะมีขึ ้นเมื่อใด แต่การ

ประกาศเพียงอย่างเดียวเป็นหลกัฐานวา่แบรนดเ์ทคโนโลยี

เสียเวลาเพียงเล็กน้อยในการพยายามสรา้งสถานะใน

ตลาดเครื่องช่วยฟัง(springnews.co.th 16 ก.ย. 65) 
 

อยู่ทีจ่ิตส านึก! โซเชียลแห่ทวงคืนทีจ่อดรถ  
‘คนพกิาร’ 

 

โึเชียลแห่ติ! การกระท าไรเดอร ์หลังเห็นคลิปเดียวลา้น

ความรูส้กึ กลุม่ไรเดอรจ์อดรถท่ีคนพิการ งานนีช้าวเน็ตขอ

ทวงคืนท่ีจอดใหค้นพิการ พรอ้มรอ้งขอใหบ้ริษัทตรวจสอบ

พฤติกรรมแบบนีเ้หมาะสมหรือไม่ กลายเป็นเรื่องราวท่ี

หลายคนพากันวิพากษ์วิจารณส์นั่นโึเชียล ขณะท่ีมีผูใ้ช้

สมาชิก TikTok รายหนึ่งไดโ้พสตวิ์ดีโอท่ีจบัภาพสาวพิการ

คนหนึ่ง ก าลงัพยายามเดินลงจากรถเพ่ือท าธุระภายในป๊ัม

แห่งหนึ่ง แตเ่ม่ือกลอ้งจบัภาพไปท่ีจอด กลบัท าชาวเน็ตแห่

เข้ามาคอมเมนตถ์กเถียงจนเป็นไวรัล  โดยหนุ่มเจา้ของ

โพสตไ์ดเ้ขียนขอ้ความระบุว่า “ถา้วันนี ้พ่ีเขาไม่มีท่ีจอด

ใกล้ๆ  คงตอ้งเดิน ตัง้แต่หนา้ 7-11 คนเดินขาขา้งเดียว แต่

คนไปจอดรถท่ีคนพิการ  #เดิน 2 ขา” ึึ่งภายในคลิป

ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า สาวผูพิ้การ เธอไดล้งมาจากรถเพ่ือ



๒๑ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

จะเขา้หอ้งน า้ แต่บริเวณท่ีควรจอด (ช่องพิการ) กลบัมีรถ

ไรเดอรจ์อดขวา้ง ไม่สามารถเขา้ไปจอดใกล้ๆ บริเวณหนา้

ห้องน า้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องนีถู้กเผยแพร่ออกไป 

โึเชียลเดือดสุดๆ ติถามหาจิตส านึกกลุ่มไรเดอร์ ต่าง

ออกมาดนัคลิปอยากใหป็้นไวรลั เพ่ือใหษ้ริษัทตรวจสอบ

พฤติกรรมไรเดอรว์่าเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากหลายคน

เล็งเห็นว่า ไม่ควร เพราะสรา้งความเดือดรอ้นแก่ผูพิ้การ 

นอกจากนีห้ลายคนยงัมองว่าถา้เราช่วยกนัและไม่เห็นแก่

ตวั โลกเราอาจจะน่าอยู่มากขึน้(เดลินิวสอ์อนไลน ์19 ก.ย.

65) 
 

อบจ.สุรินทร ์เปิดโครงการจัดตัง้ศูนยส์าธิตยมืผลิต
ซ่อมแซมดัดแปลง ชิน้ส่วนอุปกรณด้์านการแพทย ์

 

อบจ.สุรินทร์ เปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตยืมผลิต

ึ่อมแึมดัดแปลง ชิน้ส่วนอุปกรณ์ดา้นการแพทย ์และ

กายอปุกรณเ์ครื่องช่วยความพิการจงัหวดัสรุินทร  ์เม่ือวนัท่ี 

15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิค

สรุินทร ์นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสรุินทร ์เป็นประธานเปิดโครงการจดัตัง้ศนูยส์าธิต/

ยืม/ผลิต/ึ่อมแึม/ดัดแปลง ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ด้าน

การแพทย ์และกายอปุกรณเ์ครื่องช่วยความพิการจังหวัด

สรุินทร ์พรอ้มลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ในการด าเนินงานจัดตั้งศูนย์สาธิต/ยืม/ผลิต/ึ่อมแึม/

ดดัแปลง ชิน้ส่วนอปุกรณด์า้นการแพทยแ์ละกายอปุกรณ์

เ ค รื่ อ ง ช่ ว ยค ว าม พิ ก า ร จั ง ห วัด สุ ริ น ท ร์  ร ะ ห ว่ า ง

วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร ์กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด

สุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นาย

ศิริวัฒน ์ศิริอมรพรรณ ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุข  ได้

กล่าวรายงานวัตถุประสงคข์องการจัดโครงการดังกล่าว 

เพ่ือเป็นศนูย์ึ อ่มอปุกรณก์ารแพทยต์่างๆ เช่น วีลแชรร ์รถ

โยก ท่ีช ารุดเสียหายจากการใชง้าน ึึง่อปุกรณเ์หลา่นีไ้มไ่ด้

รบัการึ่อมแึม เป็นอปุกรณม์ีลกัษณะท่ีมีความเฉพาะรุ่น 

อะไหล่อุปกรณ์มีราคาแพง โดยมีหน่วยบริการึ่อมอยู่ท่ี

วิทยาลยัเทคนิคสรุินทร ์ในการนี ้ไดจ้ดัอบรมนกัศกึษา เพ่ือ

ผลิต/ึ่อมแึม/ดัดแปลงชิน้ส่วนอุปกรณ์ อุปกรณ์ด้าน

การแพทย์และกายอุปกรณ์ ดา้นการแพทย์ท่ีช ารุดึึ่งมี

กลุม่เป้าหมายคือ นกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิคสรุินทร ์ชัน้ปีท่ี 

1 และชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 100 คนโดยไดร้บัเกียรติจาก นาย

อษัฎาวธุ สาระสิทธ์ิ เจา้หนา้ท่ีหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

เขต 9 นครราชสีมา แพทย์หญิงพรรณวดี สารวนางกูร 

แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูโรงพยาบาลสรุินทรแ์ละทีมวิทยากร

จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ์น าทีมโดย ดร วิทยา อินทร์

สอน และคณะเป็นวิทยากรในการบรรยายใหค้วามรูใ้น

ครัง้นี(้thainews.prd.go.th 19 ก.ย. 65) 
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คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

ซีพ ีออลลเ์ดนิหน้าขยายผลโครงการเปิดพืน้ที่

สร้างโอกาสผู้พกิารต่อเน่ือง 

 

บมจ.ึีพี ออลล ์ผูบ้ริหารเึเว่น อีเลฟเว่น และเึเว่น เดลิ

เวอรี่ ด  าเนินธุรกิจควบคูก่บัการดแูลสงัคมมาอย่างต่อเน่ือง 

ลา่สดุไดข้ยายผลโครงการ Giving Space: เปิดพืน้ท่ีสรา้ง

โอกาส มอบพืน้ท่ีหนา้รา้นเึเว่น อีเลฟเวน่ แห่งท่ี 8 และ 9 

ไดแ้ก่ สาขาสาขาเอเชียโฮมทาวน ์จดุท่ี 2 จ.นนทบรุี ใหแ้ก่

ชมรมเพ่ือคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนนทบุรี  โดยมี

นางสาวสุรีรัตน์ กานบัวแก้ว ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ 

จังหวัดนนทบุรี และนางพรรณี ศรีบรรเทา รองประธาน

มูลนิธิคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วย

นางสาวนฤมล เขียวแกร รองผูจ้ดัการทั่วไปดา้นปฏิบตัิการ 

บมจ.ึีพี ออลล ์ร่วมกันเป็นประธานเปิด  นอกจากนีย้ัง

มอบพืน้ท่ีหนา้รา้นเึเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน า้เขียว อ.วัง

น า้เขียว จ.นครราชสีมา ใหแ้ก่ชมรมพฒันาอาชีพคนพิการ

อ าเภอวงัน า้เขียวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายตรีวิทย ์

จินดา ครูผูส้อนคนพิการ กศน.ต าบลไทยสามคัคี จังหวดั

นครราชสีมา และนางสาวพชัริน ตัง้เรืองสวุรรณ ผูจ้ัดการ

เขตปฏิบัติการ บมจ.ึีพี ออลล ์ร่วมกันเป็นประธานเปิด 

บมจ.ึีพี ออลล ์ไดด้  าเนินโครงการ Giving Space: เปิด

พืน้ท่ีสรา้งโอกาส เพ่ือจัดสรรพืน้ท่ีหนา้รา้นเึเว่นอีเลฟเว่

นให้กลุ่มคนพิการ ส  าหรับเป็นพืน้ท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

หรือสินคา้จากกลุ่มผูพิ้การโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย ตลอดจน

เป็นการสนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์าก

กลุ่มผูพิ้การ น ามาสู่รายไดแ้ละการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการสืบไป ผูส้นใจสามารถอดุหนุน

สินคา้ต่าง ๆ อาทิ ขา้วป้ันึูชิ กุง้-ปลาแึลม่อนดองึีอิ๋ว

ญ่ีปุ่ น สลดัโรล พุทรานมสด หน่อไมด้อง มะดนัแช่อิ่ม ผัก

ปลอดสารพิษ ฯลฯ ไดท่ี้หน้ารา้นเึเว่นอีเลฟเว่นสาขา

ดงักล่าว โดยเปิดจ าหน่ายทุกวนัจนัทร ์– วนัอาทิตย ์เวลา 

10.00-17.00 น.(thaipr.net 20 ก.ย.65) 
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พมิพห์นังสือผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน ์เพิม่โอกาสทางความรู้ผู้พกิารทางสายตา 

 

 แพลตฟอรม์ออนไลน ์พิมพห์นงัสือใหผู้พิ้การทางสายตา สง่ผ่านองคก์รน าไปท าอกัษรเบรลล ์เพ่ือพฒันาความรูแ้ละ

การศึกษาใหเ้ท่าเทียมและทั่วถึงส  าหรับทุกคนในสังคม  จากขอ้มูลจาก Accessibility Is Freedom พบว่า สถิติการเขา้ถึง

การศึกษาของผูพิ้การในประเทศไทย มีดงันี ้ ระดบัประถมศึกษา มีจ านวน 1.3 ลา้นคน ระดบัมธัยมศึกษา  มีจ านวน 1.918 

แสนคน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศกึษา  มีจ านวน 4 หมื่นคนระดบัอดุมศกึษา  มีจ านวน 2.7 หมื่นคน ไมร่ะบกุารศกึษา  มี

จ านวน 1.27 หมื่นคน โดยระบุว่า การเดินทาง ขนส่งสาธารณะ อาคารสถานท่ี ยังไม่เอือ้อ  านวยเพียงพอใหก้ับคนพิการ

เขา้ถึง ความรูเ้ป็นขุมทรพัยท์างปัญญาท่ีจะพาใหม้นุษยพ์ัฒนาศกัยภาพใหด้ีย่ิงขึน้ไป ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือผูพิ้การทาง

สายตา ก็ตอ้งการความเท่าเทียมพืน้ฐานนีด้ว้ยเช่นกัน โดยเฉพาะผูพิ้การทางสายท่ีมีความทา้ทายในการมองเห็นท าใหก้าร

เขา้ถึงขอ้มูลดว้ยการอ่านแบบปกติเป็นไปไดย้าก ตอ้งผ่านกระบวนการแปลงเป็นหนังสือเสียงหรือหนังสือภาษาเบรลล์ึ ึ่ง

ตอ้งการอาสาสมคัรจ านวนมากมาช่วยกนั ึึ่งโลกดิจิทลัเอือ้ใหเ้กิดการสนบัสนนุไดท้กุท่ี ทุกเวลา โดยลดขัน้ตอนและเครื่องมือ  

แพลตฟอรม์ท่ีเห็นความส าคัญของการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตทางปัญญานี ้ด าเนินการโดยกลุ่ม UNCOMMON 

VOLUNTEER ท่ีจัดกิจกรรมอาสาออนไลนแ์ละลงพืน้ท่ี เพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  ท่ีเปิดโอกาสใหทุ้กคน/

องคก์ร เขา้มามีส่วนร่วม ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา พรอ้มมีระบบการจดัการขอ้มูลการรบัรองการเขา้ร่วมท่ีน่าเช่ือถือ และทันสมยั  ผูท่ี้

สนใจและใหค้วามส าคญัทางดา้นการศกึษา สามารถเลือกพิมพห์นงัสือทางมือถือหรือคอมพิวเตอร ์จากนัน้ทางแพลตฟอรม์จะ

สง่มอบใหก้บัหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัการศกึษาของผูพิ้การทางสายตา เพ่ือสง่มอบ ใหน้ าไปจดัท าเป็นอกัษรเบรลลเ์ป็นล าดบั

ถดัไป เพ่ือใหค้นตาบอด สามารถพฒันาความรูเ้พ่ือใชพ้ฒันาดา้นการศกึษาตอ่ไป ใชเ้วลาประมาณ 30 นาทีตอ่หนา้ สรา้งสรรค์

สงัคมท่ีดีส  าหรบัทุกคนไดด้ว้ยการแบ่งปัน ทัง้ยังไดเ้กียรติบัตรเป็นท่ีระลึกรบัรองใหอ้ีกดว้ย เปิดรับสมัครอาสาโดยยังไม่มี

ก าหนดเขตปิดรบัสมคัร โดยทาง เว็บไึตย์งัมีรูปแบบงานอาสาออฟไลนแ์ละออนไลน ์อีกหลากหลายหวัข้อส าหรบัผูท่ี้สนใจ

แบ่งปันเวลา เพ่ือช่วยพฒันาเพ่ือนมนษุย ์เขา้ไปดรูายละเอียดไดท่ี้(springnews.co.th 15 ก.ย.65) 

https://www.accessibilityisfreedom.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/


๒๔ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

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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