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สาร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๗   เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 

รัฐบาลเตรียมจัดงานมหกรรมด้านสังคมครัง้แรกของประเทศไทย “Thailand Social Expo 2018” 

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)

เปิดเผยว่า  กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคมของ

รัฐบาล ได้ขับเคลื่อนงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ พร้อมด้วย

หลกัการท างานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสยัทัศน์กระทรวง พม. “พม.เป็นผู้น าด้านสงัคมของไทยและ

อาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” ตามนโยบายรัฐบาล เราจะไม่ทิง้ใครไว้ขัางหลัง  กระทรวง พม.ร่วมกับภาคี

เครือข่ายด้านสงัคม ทัง้ภาครัฐและเอชน กว่า 80 องค์กร ก าหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018 นบัเป็นงานมหกรรม

ด้านสงัคมครัง้แรกของประเทศไทย ด้วยการแสดงงานด้านสงัคมของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล า้ของสงัคม และการสร้าง

โอกาสเข้าถงึบริการของรัฐ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตส าหรับประชาชนทกุกลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะเดก็ เยาวชน สตรี ครอบครัว 

ผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส ให้มีความมัน่คงในการด ารงชีวิตด้วยคณุค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม

กันในสงัคม ซึ่งงานครัง้นี ้มีการแสดงผลงานทางวิชาการด้านสงัคมของรัฐบาล ผลงานนวตักรรมและเทคโนโลยีทางสงัคม 

ส าหรับคนพิการและผู้สงูอายเุช่น นวตักรรม ยานยนต์และอปุกรณ์ส าหรับผู้สงูอายุและคนพิการ  รวมทัง้ผลการคิดค้นและการ

ด าเนินงานส าคญัในด้านสงัคมของไทยและอาเซียน การประชุมเสวนาวิชาการ ในการดูแลและการจดัสวสัดิการและบริการ

ต่างๆ ส าหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย   การบริการด้านทันตแพทย์เสินค้าราคาถูก  ผลิตภัณฑ์ OTOP และชมการแสดง

ความสามารถจากทุกกลุ่มเป้าหมายเช่น นักดนตรีจากถนนสู่ดวงดาว(From Street to star) พร้อมของรางวลัมากมาย  ทัง้นี ้

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวนัท่ี 3-5 สิงหาคม 2561 ตัง้แตเ่วลา 9.00-18.30 

น.ณ ฮอลล์ 5-8 ศนูย์การแสดงสินค้าและการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี(news.ch3thailand.com 23 ก.ค.

61) 



๒ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

ปตท.เปิดร้านกาแฟเพ่ือผู้พกิารด้านการได้ยนิ 

 

ปตท. เปิด Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน แก่ผู้พกิารไทย แห่งแรกเพิ่มคุณภาพชีวิตเล็ง

ขยายเพิ่มอีก 4 สาขาภายในปีนี ้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท.

จ ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ขาวสวสัด์ิ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น า้มนัและการค้าปลีก จ ากดั (มหาชน) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล และ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฯวิทยาลยัราชสดุา ร่วมพิธิเปิด Cafe Amazon for 

Chance ร้านกาแฟแห่งแรกท่ีด าเนินการโดยผู้ พิการด้านการได้ยิน ทัง้นี ้นายเทวินทร์ เปิดเผยวา่ ปตท. ได้จดัตัง้ บริษัท สานพลงั 

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั ขึน้เพ่ือด าเนินงานทางด้านวิสาหกิจเพ่ือสงัคมให้กบั กลุม่ ปตท. โดยมุง่เน้นพฒันาสงัคม ชมุชน และ

สิ่งแวดล้อม ให้เป็นสงัคมแห่งการเกือ้กลู ส าหรับ Cafe Amazon for Chance ถือเป็นอีกหนึง่โครงการวิสาหกิจชมุชนท่ีได้น า

ความส าเร็จของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอนสร้างคณุคา่ให้สงัคม ด้วยการพฒันาทกัษะการท างานให้แก่ผู้ พิการทางการได้ยิน ปัจจบุนั

มีอยู่ 2 สาขา ณ ส านกังานอธิการบดี และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดย ปตท. ตัง้เป้าจะ

ขยายเพ่ิมอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาบ้านเจ้าพระยา สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบงั และสาขากระทรวงพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ ภายในสิน้ปีนี ้ 

ด้าน นางสาวจิราพร กลา่ววา่  จากความส าเร็จของร้านคาเฟ่ อเมซอนท่ีมีมากกวา่ 2,300 สาขา ทัว่ประเทศ ปตท. จึง

ได้น าแนวทางการด าเนินธุรกิจมาปรับใช้ในโครงการ Cafe Amazon for Chance โดยให้ผู้ พิการผ่านการจดัอบรมและฝึกฝน

จนเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่ อเมซอน มีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการท างานและการสัง่ซือ้ โดยใช้นวตักรรมใหม่

และการสัง่ซือ้ระบบ 2 หน้าจอ เพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ิมความรวดเร็วในการท างานอีกด้วย(innnews.co.th 17 ก.ค.61) 
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ชมรมกีฬาคนพกิารอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
จ.ยโสธร จัดงาน "ธารน า้ใจเพื่อนักกีฬาคนพกิาร" 

 

ชมรมกีฬาคนพิการอ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวดัยโสธร จัด

งาน "ธารน า้ใจเพ่ือนกักีฬาคนพิการเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ" มี

ศิลปินตลก สภาโจ๊ก คนหน้าเหมือน สร้างบรรยากาศ

สนุกสนาน เพ่ือเป็นทุนซือ้อุปกรณ์กีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน

ระดบัท่ีสงูขึน้ และสง่เสริมพฒันาฝีมือสูค่วามเป็นเลิศ  

วันนี  ้(29 มิ.ย.  61) เวลา 19.00 น. นายช่ืน วงศ์เพ็ญ 

สมาชิกสภาจงัหวดัยโสธร เขต2 เป็นประธานเปิดงาน "วนั

รวมน า้ใจเพ่ือนักกีฬาคนพิการเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ" เพ่ือ

เป็นทุนสวัสดิการในการด าเนินงานของชมรม พร้อมทัง้

เป็นทุนจัดซือ้อุปกรณ์กีฬาให้แก่นักกีฬาคนพิการในการ

ฝึกซ้อมให้ได้ประสิทธิภาพ และเป็นทุนให้นกักีฬาคนพิการ

มีขวัญก าลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ

แห่งชาติท่ีจังหวดัเชียงรายเป็นเจ้าภาพ ตลอดจนเป็นทุน

ส่งเสริมพฒันาฝีมือคนพิการในจังหวดัสู่ความเป็นเลิศ ณ 

ห้องบุษราคมั โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ (เยือ้งศาลากลาง

จงัหวดั) อ าเภอเมือง จังหวดัยโสธร โดยมีนายบุญถ่ิน นา

เวียง ประธานชมรมกีฬาคนพิการอ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

จังหวดัยโสธร ร่วมกับสมาชิกชมรมและนักกีฬาคนพิการ

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ านวน

มาก ภายหลงัประธาน กล่าวเปิดงานในครัง้นี ้ซึ่งก่อนจะ

เข้าสูก่ารแสดงศิลปินตลก "สภาโจ๊ก คนหน้าเหมือน" ได้ให้

ผู้ มาร่วมงานทุกคนได้สงบน่ิง 1 นาที เพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลงัใจส่งไปยังเยาวชน 13 คน ท่ีติดอยู่ภายในถ า้หลวง-

ขุนน า้นางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ให้มีชี วิตรอด

ปลอดภยัสูค่รอบครัว จากนัน้ได้มีการแสดงของศิลปินตลก

มากมาย สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ด้าน นายบุญถ่ิน นา

เวียง ประธานชมรมกีฬาคนพิการอ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

จังหวัดยโสธร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั ง้นี  ้ว่า  

หลงัจากท่ีทางชมรมฯ ได้เป็นตวัแทนในระดบัจงัหวดัได้ส่ง

นักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติปี 

2560 ท่ีจังหวัดสงขลาท่ีผ่านมา ซึ่งทางชมรมฯ เราได้ส่ง

นักกีฬาจ านวน 20 คน ได้รับ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญ

ทองแดง พร้อมกันนีท้างชมรมฯ มีมติการจดักิจกรรมนีข้ึน้

เ พ่ื อจัดซื อ้อุปกรณ์การ กีฬาในการ ฝึก ซ้ อมใ ห้ ไ ด้มี

ประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ และเป็นทุนในการเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั ง้ต่อไปท่ีจังหวัดเชียงราย

(thainews.prd.go.th 29 มิ.ย.61) 
 

 

“ลุงหมี”ตัง้เป้า 4.8 ล้านมอบ 48  
โรงเรียนเดก็พกิารทางปัญญา 

วันท่ี  3 กรกฎาคม 61 

นายสาธิต จันท รังษี  

อายุ  55 ปี  ห รื อ  “ลุ ง

หม”ี ชาว จ.พิษณโุลก ผู้

พิการท่อนล่างด้วยโรค

กล้ามเนือ้อ่อนแรงได้ป่ันวีลแชร์ถึงอ่าวมะนาวภายใน

กองบิน 5 แหล่งท่องเท่ียวตากอากาศช่ือดัง อ.เมือง จ.

ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสารวัตรทหารกองบิน 5  รถกู้ ภัย
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พร้อมเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานอ านวย

ความสะดวกรักษาความปลอดภัยท่ามกลางผู้ ใจบุญ

บริจาคตลอดเส้นทางผ่าน หลังจากนายสาธิตเร่ิมป่ันวีล

แชร์คู่ใจออกจาก จ.สงขลาเมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายนท่ีผ่านมา

ตัง้เป้าเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ระยะทาง 1,400 กิโลเมตร 

เพ่ือระดมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาน าไปช่วยเหลือเด็กผู้ พิการ

โรงเรียนปัญญานุกูล และโรงเรียนส าหรับเด็กพิการทาง

ปัญญา รวม 48 แห่งทัว่ประเทศ  ลุงหมี กล่าวว่าหลงัจาก

ป่ันวีลแชร์อย่างต่อเน่ืองติดต่อกันเกือบ 1 เดือนท าให้

สภาพร่างกายเร่ิมเหน่ือยล้ามีอาการบาดเจ็บท่ีมือและแขน 

แต่สภาพจิตใจยังมุ่งมั่นท่ีจะเดินทางไปถึงจุดหมายท่ี จ.

เชียงใหม่ โดยไม่ได้ก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน  เน่ืองจาก

ต้องเผ่ือกับสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อ านวยการพักผ่อนให้

เพียงพอแต่โชคดีท่ีได้รับการช่วยเหลือและแบ่งปันน า้ใจทัง้

อาหารและท่ีพกัฟรีตลอดเส้นทาง ล่าสดุมียอดเงินบริจาค

ผ่านบัญชีธนาคารรวมกว่า  8 แสนบาท ขณะท่ีตัง้เป้า

ยอดเงินบริจาคทุกช่องทางไม่น้อยกว่า 4.8 ล้านบาท เพ่ือ

น าไปมอบให้โรงเรียนส าหรับเด็กพิการโรงเรียนละ 1 แสน

บาท  “ส่วนตัวมุ่งหวังให้เด็กพิการท่ีด้อยโอกาสเรียนจบ

ภาคบังคับและได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้  รวมทัง้

แนวทางในการส่งเสริมอาชีพ หลงัจากพบว่าเด็กพิการทั่ว

ประเทศกว่าร้อยละ 80 ไม่ได้ศกึษาตอ่ ยอมรับวา่ท่ีผ่านมา

ยอดเงินบริจาคอาจจะไม่มากเพราะผมไม่ใช่บุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงั นอกจากนัน้ยงัมีผลกระทบจากกระแสทีม

ฟุตบอลหมูป่าติดถ า้ ท่ี เ ชียงรายท าให้คนส่วนใหญ่มี

ความเครียด แต่คาดว่าหลังจากนีน้่าจะได้รับเงินบริจาค

เพ่ิมขึน้ตลอดเส้นทางท่ีป่ันผ่าน ส าหรับรถวีลแชร์ท่ีใช้ป่ัน

ตลอดเส้นทางได้สั่งผลิตเป็นกรณีพิเศษเพ่ือใช้ในการป่ัน

ระยะทางไกล “ลงุหมีกลา่ว.(banmuang.co.th 3 ก.ค.61) 

เพิ่ม ขรก.ศูนย์คนไร้ท่ีพึ่งสกัดทุจริต 

พล . อ . อ นั น ต พ ร 

กาญจนรัตน์ รมว.

การพัฒนาสังคม

และความมั่น ค ง

ของมนุษย์ (พม.) กล่าว  ในการเป็นประธานเปิดตัว

โ ค ร ง ก า ร  Flagship “พัฒน าบุ ค ล าก ร ร อ ง รั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงทางสงัคม” และ “พฒันาระบบควบคมุภายใน

เพ่ือยกระดบัธรรมาภิบาล มีผู้บริหารและผู้อ านวยการกลุ่ม

ขึน้ไปสงักัด พม. เข้าร่วมว่า การเปิดตวั 2 Flagship ด้าน

พฒันาบคุลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและการ

พฒันาระบบควบคมุภายในเพ่ือยกระดบัธรรมาภิบาล เพ่ือ

ขบัเคลื่อน พม.ไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีวตัถุประสงค์

ให้องค์กร พม.มีขีดสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึน้

รองรับการให้ พม.เป็นผู้ น าด้านสังคมทัง้ในประเทศไทย

และในระดบัอาเซียน รวมถึงการดแูลประชาชนให้มีชีวิตดี

มีสุข จึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีด

ความสามารถเพ่ิมมากขึน้บริหารงานประสบความส าเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย ส าหรับการเพ่ิมบุคลากรต้องดูสดัส่วน

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ซึ่ ง จ า ก 

 พล.อ.อนันตพรกล่าวด้วยว่า นอกจากนีผู้้ บริหารก็ต้อง

เข้าใจถึงการควบคุมภายในซึ่งเป็นตัวช่วยท่ีท าให้การ

บริหารงานประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ส าหรับ

การเพ่ิมบคุลากรต้องดสูดัสว่นความเหมาะสม ซึง่จากการ

ท่ีตนลงพืน้ท่ีพบบางแห่งมีบุคลากรท่ีดูแลคนพิการใน

สดัส่วน 1:25 ซึง่ตามมาตรฐานอยู่ท่ี 1:8 ดงันัน้ อย่างน้อย

ควรจะปรับเพ่ิมคร่ึงหนึ่งเป็น 1:12 หรือ 1:16 ก็ยังดี ซึ่ง

รวมถึงบุคลากรท่ีดูแลผู้สูงอายุก็เช่นกัน จึงอยากให้มีการ

เพ่ิมในจดุนี ้หากไมส่ามารถเพ่ิมได้ ก็อาจจะให้ภาคเอกชน
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มาช่วยดูแล ซึ่งก็อาจต้องมีค่าใช้จ่าย ในส่วนของศูนย์

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อยากจะให้มีบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการ

ในสัดส่วนท่ีมากกว่าอัตราจ้างคร่ึงหนึ่ง  เพราะจะมีความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ท่ีมี

ระเบียบรองรับมากมายได้มากกว่า แต่ปัจจุบนัมีน้อยมาก 

3-4 คนจากทัง้หมด 30-40 คน เพ่ือท าให้การควบคุม

ภายในดีขึน้ ลดความเสี่ยงจากการทุจริตการจ่ายเงิน. 

(ไทยรัฐออนไลน์ 4 ก.ค.61) 
 

 

จ.หนองคาย เปิดบ้านคนพกิารพร้อมมอบรถโยก 

ศู น ย์ พั ฒ น า

ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ

อาชีพคนพิการ จ.

หนอ ง ค าย  เ ปิ ด

บ้านศนูย์บริการคน

พิการเพ่ิมอีกหนึ่งศูนย์เพ่ือให้บริการคนพิการครอบคลุม

มากขึน้ พร้อมมอบรถโยกส าหรับคนพิการในชมุชน 

วนัท่ี 5 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. ท่ีศนูย์พฒันาศกัยภาพและ

อาชีพคนพิการ จ.หนองคาย นายจิรศกัด์ิ ศรีคชา รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการเปิด

บ้านศูนย์บริการคนพิการ จ.หนองคาย สาขาศนูย์พัฒนา

ศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย พร้อมมอบรถ

โยกให้แก่คนพิการในชุมชน จ านวน 30 คันกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีนโยบายในการขยาย

พืน้ท่ีให้บริการของศูนย์บริการคนพิการระดบัจังหวดัเป็น

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสาขา ในหน่วยงานของกรม

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 12 แห่ง 

และได้จัดตัง้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.

หนองคาย เป็นศูนย์บริการคนพิการ จ.หนองคาย สาขา

ศนูย์พฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย เมื่อ

วนัท่ี 2 ก.พ. 61 เพ่ือเพ่ิมการให้บริการแก่คนพิการได้อย่าง

ทัว่ถึงมากขึน้ คนพิการในพืน้ท่ีห่างไกลสามารถเข้าถงึสิทธิ

และบ ริการอย่ างทั่ วถึ ง  สะดวก และรวดเ ร็ว  โดย

ศูนย์บริการคนพิการ จ.หนองคาย มีภารกิจในการ

ให้บริการ ออกบตัรประจ าตวัคนพิการ ต่ออายุบัตร รับค า

ขอสิทธิกู้ ยืมเงินประกอบอาชีพ จ้างงานคนพิการ จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของคนพิการ บริการนวดของคนพิการ บริการ

สื่อสารสาธารณะ และให้ค าแนะน าเร่ืองสิทธิคนพิการด้วย

(thainews.prd.go.th 5 ก.ค.61) 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  
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นอภ. ศรีราชา ห่วงใยผู้ป่วยตดิเตียง  
น าทัพท าบัตรประจ าตัวประชาชนถงึบ้าน 

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นอภ.

ศรีราชา น าทัพเดินหน้า

บ า บั ด ทุ ก ข์  บ า รุ ง สุ ข 

เ ข้ าถึ งป ร ะชาชน  ลุ ย

บริการท าบัตรประจ าตวัประชาชนให้คนพิการและผู้ ป่วย

ติดเตียง ถึงบ้าน วันนี ้( 5 ก.ค. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิช 

นายอ าเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช 

นายกก่ิงกาชาดอ าเภอศรีราชาและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน

ราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน รวมทัง้ผู้น าท้องถ่ินได้

เดินทางลงพืน้ท่ี ต.สุรศกัด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพ่ือเย่ียม

เยือนประชาชนและท าบตัรประชาชนให้กับ นางอุดมรัตน์ 

สามารถ อายุ 63 ปี ผู้ ป่วยท่ีนอนติดเตียงมานานถึง 7 ปี 

เพ่ือให้ได้รับสิทธิต่างๆท่ีหน่วยงานรัฐจัดให้ ตามนโยบาย

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายนิติ เผยว่า

กลุ่มผู้ ป่วยติดเตียง , ผู้ พิการและคนชรา ถือเป็นกลุ่มคนท่ี

ขาดโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เน่ืองจากไม่

สามารถเดินทาง ไปท าบตัรประจ าตวัประชาชนด้วยตนเอง

ได้ จึงต้องน าเจ้าหน้าท่ีออกท าการบันทึกข้อมูลทาง

ราชการ พร้อมถ่ายภาพเพ่ือท าบตัรประจ าตวัประชาชนถึง

ท่ี และน าถุงยังชีพไป่มอบ และจะเดินหน้าให้บริการ

ประชาชนเช่นนีต้่อไป ส าหรับโครงการดังกล่าว เป็นไป

นโยบายของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ี

ต้องการให้พ่ีน้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถงึสิทธิประโยชน์

ต่างๆ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นบัตร

ส าคัญในการแสดงตัวตนและสามารถย่ืนขอรับสิทธิ

ประโยชน์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนได้ โดยไม่เสีย

คา่ใช้จ่ายใดๆ(mgronline.com 5 ก.ค.61) 
 

 

เท้าเทียมราคาย่อมเยา เดนิได้อย่างธรรมชาติ 

 ปก ติ แ ล้ ว แ ข น ข า

เทียมท่ีออกแบบสร้าง

ด้วยเทคโนโลยีขัน้สูง 

ผู้ พิการสูญเสียแขน

หรือขาจะสามารถใช้งานด้วยการควบคุมจากไมโครชิป

เซ็นเซอร์ของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) 

แตเ่ทคโนโลยีขัน้สงูดงักล่าวก็มีราคาแพง และผู้ใช้งานต้อง

ใช้เงินจ านวนไมน้่อยในการจดัหามาใช้ ท าให้อปุกรณ์แขน

ขาเ ทียม เหล่า นี ไ้ม่ สามารถ เ ข้ าถึ งผู้ พิ การจ านวน

มาก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา เพราะอุปสรรค

ทางด้านราคา แต่เมื่อเร็วๆนีม้ีข่าวดีส าหรับผู้ พิการขาเมื่อ

วิศวกรของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์หรือเอ็มไอที 

( Massachusetts Institute of Technology-MIT) ใ น

สหรัฐอเมริกา ได้พฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ

เท้าเทียม โดยการใช้อัลกอริทึมทางพันธุกรรม (genetic 

algorithm) เป็นเทคนิคทั่วไปจะช่วยในการเลือกรูปแบบท่ี

ไม่เอือ้อ านวยเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด สร้างเท้า

เทียมแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีการวดัค่าทางคอมพิวเตอร์ให้

ซบัซ้อน แตส่ามารถปรับรูปร่างและความแข็งของเท้าเทียม

ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เรียกว่าสมดุลทัง้น า้หนักและ

ขนาดของร่างกายของผู้ ใช้งาน โดยการก้าวเดินก็จะมี

ความเป็นธรรมชาติอีกด้วย ทีมงานเผยว่า ความพยายาม

ท่ีจะก าหนดรูปร่างของขาเทียมเพียงชิน้เดียวให้เหมาะกับ

แต่ละบคุคลนัน้ เป็นเร่ืองง่ายและผลิตออกมาด้วยราคาไม่

แพง ซึ่งนักวิจัยได้วางแผนท่ีจะทดสอบการใช้ขาเทียม

ดงักลา่วกบัอาสาสมคัรในประเทศอินเดียช่วงฤดใูบไม้ผลินี ้

(ไทยรัฐออนไลน์ 6 ก.ค.61) 
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เสนาฯ ร่วมเปิด “อาคารร่วมทางฝัน”  
สานต่อเจตนารมณ์ ‘อยู่ เพ่ือ ให้’ 

นายสนธิ รัตน์  

ส น ธิ จิ ร ว ง ศ์  

รัฐมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง

พาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารร่วมทาง

ฝัน โดยมีนายธีรวฒัน์  ธญัลกัษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการ

มลูนิธิส่งเสริมและพฒันาคนพิการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  พร้อม

ด้วย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ส าหรับอาคารร่วมทางฝัน เป็นอาคาร

อเนกประสงค์ 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 2,000 ตร.ม. นับเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ และฝึกฝนวิชาชีพพร้อมกับการ

พฒันาผู้ พิการให้มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพใน

การประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่

ครอบครัวและสังคม   ซึ่งจัดขึน้เมื่อเร็ว ๆ นี ท่ี้ผ่านมา

(banmuang.co.th 5 ก.ค.61) 
 

เตรียมความพร้อมให้คนพกิารและคนทุกวัย  

เมื่อเวลา 10.00 

น ของวัน ท่ี  07 

ก.ค .2561 ไ ด้มี  

น า ย ส ม เ จ ต น์  

จงศภุวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัอทุยัธานี ได้มาเป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการ

เเละคนทุกวยั เพ่ือลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภยัพิบตัิ  

พร้อมส านักงานพัฒนาสงัคมเเละความมั่นคงของมนุษย์

จังหวดัอุทัยธานี ร่วมบูรณาการ การด าเนินงานโครงการ

กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ส านักงาน

ปกครองจังหวัดอุทัยธานี กองก าลังรักษาความสงบ

เรียบร้อยของจงัหวดัอทุยัธานี กองอ านวยการรักษาความ

มั่นคงภายในจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุทัยธานี บ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 

ส านั ก ง านพัฒนา ฝีมื อ เ เ ร ง ง านจั งห วัดอุทั ย ธ า นี  

โรงพยาบาลอทุยัธานี องค์การบริหารสว่นจงัหวดัอทุยัธานี 

เทศบาลเมืองอทุัย เทศบาลต าบลหาดทนง เเละ องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้องทุกส่วน คนพิการเเละประชาชนพร้อมเด็ก

นกัเรียน ผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมด้วย 300 คน 

 โดยมี นางอรุณี เต็งสวุรรณ์ พฒันาสงัคมเเละความมัน่คง

ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวภายในนามของ

ประชาชนท่ีเข้าร่วม  ว่าโครงการเตรียมความพร้อมให้คน

พิการปละคนทกุวยั เพ่ือลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภยั

พิบัติ ประจ าปี 2561 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการเผชิญสถานการณ์ภยัพิบตัิให้กบัคนพิการเเละ

ผู้ดูปลคนพิการ อาสาสมคัร เครือข่ายด้านคนพิการ สภา

เด็กปเละเยาวชน ปละเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเฝ้าระวัง

เตือนภัยเเละเตรียมความพร้อมในการอพยพเคลื่อนย้าย

คนพิการในสถานการณ์ภยัพิบตัิ ภายในงาน นายสมเจตน์ 

จงศภุวิศาลกิจ ได้ชมการจ าลองสถานการณ์การช่วยเหลือ

คนพิการท่ีประสบอุทกภัย สถานการณ์ภัยพิบัติเเละการ

เตรียมความพร้อมรับมือ ฐานการเรียนรู้ เพ่ือรับมืออภัย

พิบัติ จ านวน 8 ฐาน เพ่ือสร้างความรู้ในการเตรียมความ

พร้อมรับกบัสถานการณ์ภยัพิบัติ และการดเูเลตนเองของ

คนพิการตอ่ไป(banmuang.co.th 7 ก.ค.61) 

 

 



๘ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

ภาษามือแทนใจ นร.268 ชีวิต พกิารกายแต่ใจส่ง
อาลัยถงึ “จ.อ.สมาน” ฮีโร่หน่วยซีล 

( 6 ก.ค. 61 ) เวลา 13.00 น. ท่ีผ่านมา  นางอาภรณ์  มุ่ง

สขุ รอง ผอ.โรงเรียนโสตศกึษาสริุนทร์ และคณะครู น าเด็ก

นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และเด็กพิการ

ทางสติปัญญา ของโรงเรียนโสตศกึษาสริุนทร์ ต.เชือ้เพลิง 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ตัง้แต่ชัน้อนุบาล จนถึงชัน้ ม.6 

จ านวน 268 คน   ร่วมกันยืนสงบน่ิง ท่ีหน้าเสาธงของ

โรงเรียน เพ่ือเป็นการไว้อาลัยแก่ จ.อ.สมาน   กุนัน นัก

ท าลายใต้น า้จู่โจมนอกราชการ อายุ 38 ปี ท่ีเสียชีวิตด้วย

การขาดอากาศหายใจภายในถ า้หลวง จ.เชียงราย หลงัเข้า

ไปช่วยนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทัง้ 13 ชีวิตท่ีติดถ า้ 

ท าให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศต่างรู้สึกเสียใจกับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ตามท่ีเป็นข่าวอยู่ในขณะนี  ้หลังจาก

เด็กๆ ยืนสงบน่ิงไว้อาลัยให้แก่ฮีโร่ผู้ เสียสละเป็นเวลา 1 

นาที เสร็จแล้ว ยงัร่วมกนัสวดมนต์แผ่เมตตา ภาวนา เป็น

ภาษามือ เพ่ือสง่ก าลงัใจให้กบัทีมกู้ภยัทกุคนทุกหน่วยงาน

ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างปลอดภัย และอย่าให้เกิดเหตุการณ์

และสิ่งไม่ดีหรือมีใครเสียชีวิตกับเหตุการณ์นีอ้ีกเลย 

รวมทัง้ยงัขอพรให้ทัง้ 13 ชีวิต กลบัออกมาอย่างปลอดภยั

โดยเร็ววนัอีกด้วย(sanook.com 6 ก.ค.61) 

 

"พารา+เพรส"คึก!  
ส่ือไทยส่งใจให้คนพกิารสู้ศึกใหญ่ 

กิจกรรม "พารา+เพรส" ครัง้ท่ี 5 คึกคกั นักกีฬาพาราไทย 

ยิม้ร่า หลงัได้ก าลงัใจเต็มเป่ียม "บ๊ิกนิดหน่อย" เผย ศึกเอ

เช่ียนพาราเกมส์ 2018 ท่ีแดนอิเหนา "ทพัไทย" ตัง้เป้าไว้ท่ี 

21 ทอง ยก "เกาหลีใต้-อิหร่าน-อินโดนีเซีย" เป็นคูแ่ข่งท่ีน่า

กลัว เมื่อวันท่ี 9 ก.ค. ท่ีชัน้ 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬา

สถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายจุตินนัท์ ภิรมย์ภักดี 

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับสื่อมวลชน , สมาคมกีฬาคนพิการทัง้ 5 สมาคม 

และ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด จัดการแข่งขันกีฬา

เช่ือมความสัมพันธ์ "Para+Press 2018" ครัง้ท่ี 5 ซึ่งเป็น

ประเพณีกีฬาระหว่างสื่อมวลชนและนักกีฬาพาราไทย 

ร่วมให้ก าลงัใจในการเตรียมความพร้อมก่อนลยุศกึเอเช่ียน

พาราเกมส์ 2018 ท่ีกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวนัท่ี 3-16 ต.ค.นี ้ส าหรับบรรยากาศกิจกรรมกีฬา

เช่ือมความสัมพันธ์เป็นไปอย่างคึกคัก มีตัวแทนนักกีฬา

พาราทีมชาติไทย ร่วมงานคบัคัง่น าโดย อ านวย เวชวิฐาน 

นกัแบดมินตนัสาวมือ 1 ของโลก, รุ่งโรจน์ ไทยนิยม เทเบิล

เทนนิส เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2012, วนัดี 

กองม่วง นักยกน า้หนัก เหรียญทองเอเช่ียนพาราเกมส์ 

2014 และทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ชุดคว้า

อนัดับ 12 ของโลก มาร่วมท ากิจกรรมแข่งขันกีฬากับทีม

https://travel.sanook.com/thailand/chiangrai/
https://www.sanook.com/sport/football/
https://www.sanook.com/news/
http://horoscope.sanook.com/22245/


๙ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

สื่อมวลชนสายกีฬา ประกอบด้วย 1 ว่ิงผลัดวิบาก (ตี

ปิงปอง,โยนโบว์ลิง, ยิงธนู, ยิงปืน และฟุตบอลตาบอด), 2 

บอคเซีย, 3 วอลเลย์บอลนั่ง, วีลแชร์บาสเกตบอล และ

ฟุตบอลคนตาบอด ปรากฎว่า ทีมนักกีฬาพาราไทย 

เอาชนะ ทีมสื่อมวลชนสายกีฬา ไป 3-2 เกมส์ คว้าแชมป์

ไปครอง ทางด้าน  "บ๊ิกนิดหน่อย" นายจุตินนัท์ ภิรมย์ภกัดี 

กล่าวว่า ปีนีน้ักกีฬาพาราทีมชาติไทย มีจะไปลุยศึกเอ

เช่ียนพาราเกมส์ ซึง่ถือเป็นศกึใหญ่ของทีมพาราไทย โดยมี

นักกีฬาคนพิการทัง้หน้าใหม่และตัวความหวัง พร้อมจ้า

หน้าท่ี เข้าร่วมชิงชัยกว่า 300 คน ซึง่เป้าหมายตัง้ไว้ท่ี 21 

เหรียญทอง เพ่ือปทูางสูศ่กึพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีญ่ีปุ่ น 

ต่อไป โดยชาติคู่แข่งท่ีน่ากลวัของทีมไทยก็คือ เกาหลีใต้ , 

อิหร่าน และเจ้าภาพ อินโดนีเซีย ทางด้าน "บ๊ิกนิดหน่อย" 

นายจุตินนัท์ ภิรมย์ภกัดี กล่าวว่า ปีนีน้กักีฬาพาราทีมชาติ

ไทย มีจะไปลุยศึกเอเช่ียนพาราเกมส์ ซึ่งถือเป็นศึกใหญ่

ของทีมพาราไทย โดยมีนักกีฬาคนพิการทัง้หน้าใหม่และ

ตวัความหวัง พร้อมจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมชิงชัยกว่า 300 คน 

ซึง่เป้าหมายตัง้ไว้ท่ี 21 เหรียญทอง เพ่ือปูทางสู่ศกึพาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ท่ีญ่ีปุ่ น ตอ่ไป โดยชาติคูแ่ข่งท่ีน่ากลวัของ

ทีมไทยก็คือ เกาหลีใต้, อิหร่าน และเจ้าภาพ อินโดนีเซีย

(เดลินิวส์ออนไลน์ 9 ก.ค.61) 
 

ด.ญ.12 ปีท างานช่วยตาพิการ-แม่ป่วยเรือ้รัง 

พมจ.เพชรบรูณ์ประทบัใจ

ด .ญ .กตัญญูวัย  12 ปี  

ท างานหารายได้ช่วยตา

พิการติดเตียง-แม่ป่วยเรือ้รัง วอนขอรถจกัรยาน นางวรรณ

ภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.

เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ได้น าคณะเจ้าหน้าท่ีลงพืน้ท่ีเย่ียม

ครอบครัวนายสมบตัิ ตาระอปุระ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 

102/2 ม.8 ต.วงัโป่ง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ หลงัได้รับแจ้ง

เป็นผู้ พิการติดเตียงและมีลกูสาวซึง่ป่วยเป็นโรคประจ าตวั

เรือ้รังต้องการความช่วยเหลือ กระทัง่พบนายสมบตัิซึง่เดิม

เป็นอดีตผู้ ช่วยใหญ่บ้านในเขตพืน้ท่ีอ.หนองไผ่ พิการทาง

ร่างกาย (ไม่มีบัตรคนพิการ) แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้บ้างเล็กน้อย โดยมีนางสายฝน ตาระอุประ อายุ 42 ปี 

ลูกสาวซึ่ง เป็นโรคไซนัสและโรคไมเกรนไม่สามารถ

ประกอบอาชีพได้คอยดูแลนายสมบัตินอกจากนีย้ังพบ

ด.ญ.รุ้งทิวา ด้วงมาก อายุ 12 ปีลูกสาวนางสายฝน ซึ่ง

ก าลงัศกึษาชัน้ ป.6 โรงเรียนบ้านทางข้าม โดยนางวรรณา

ทราบว่า หลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดน้อง รุ้งทิวาจะป่ัน

จกัรยานท่ีจวนเจียนพงัมิพงัแหล่ ไปรับจ้างท างานบ้านจน

ได้เงินมาช่วยจุนเจือครอบครัว ขณะเดียวกันยังได้ข้อมูล

อีกว่า ครอบครัวนีร้ายได้หลกัจากเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุเดือน

ละ 700 บาท และรายได้จากการท่ีนายนายประทวน ด้วง

มาก ลกูเขยนายสมบตัิท างานรับจ้างทัว่ไปวนัละ 350 บาท 

ซึ่งนางวรรณาและเจาหน้าท่ีจึงเก็บข้อมูลเ พ่ือเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาทาง

สงัคมฯ และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 

เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ   ขณะเดียวกันนางวรรณาซึ่ง

ประทบัใจในความกตญัญขูองน้องรุ้งทิวา จึงวอนผู้ใหญ่ใจ

ดีช่วยบริจาครถจกัรยานเก่าสภาพใช้งานได้ดีให้แก่ ด.ญ.

กตัญญูรายนีแ้ทนคันเก่า ส่วนผู้ ท่ีประสงค์จะย่ืนมือ

ช่วยเหลือครอบครัวนี ้สามารถติดต่อประสานงานได้โดย

ตรงท่ี นางสายฝน ตาระอปุระ (แมเ่ดก็) หมายเลขโทรศพัท์ 

097-9928734 สอบถาม นายไพรัตน์ มัน่เกต ุ(ผู้ ใหญ่บ้าน 

ม.8 ) หมายเลขโทรศัพท์ 089-8599811(innnews.co.th 

10 ก.ค.61) 
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ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ร่วมกับ “5 For All” จัดกิจกรรม
พาเดก็พเิศษเปิดโลกทัศน์  

น่ังรถไฟไปเที่ยวทะเลสวนสน หัวหนิ 

 

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ยังคงเดินหน้าท าประโยชน์เพ่ือสังคม

อย่างตอ่เน่ือง ลา่สดุมลูนิธิเวิร์คพอยท์ ร่วมกบั "5 For All สู้

วนัใหม่เพ่ือคนพิการและผู้ ด้อยโอกาส" พาน้องๆเด็กพิเศษ 

และคนพิการนัง่รถไฟไปทศันศกึษากบัโครงการ "เปิดโลก

ทัศน์ชมทะเลสวนสน"  เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 8 ก.ค.ท่ีผ่านมา 

โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมสนบัสนุนโครงการ

นี ้อนุเคราะห์รถไฟ 3 โบกี ้ให้น้องๆเด็กพิเศษและคนพิการ

พร้อมผู้ปกครอง รวมทัง้จิตอาสา ได้นั่งรถไฟไปเปิดโลก

ทัศน์ ณ สวนสนประดิพัทธ์ิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ งานนีมี้

น้องๆ เดก็พิเศษและเดก็ท่ีพิการด้านอื่นๆ อาทิ หหูนวก, ตา

บอด พร้อมผู้ปกครองเดินทางไปร่วมทศันศึกษา รวมแล้ว

กวา่ 200 คน โดยมลูนิธิเวิร์คพอยท์ น า ส้มเช้ง สามช่า และ 

2 ศิลปินไมค์ทองค า ค่ายยุ้ งข้าวเรคคอร์ด ป๊อปปี ้ปรัชญา

ลกัษณ์ โชติวุฒฑินันท์, นัท มาลิสา ชุบขุนทด รวมทัง้พ่ีๆ

จิตอาสาไปร่วมกิจกรรมดีๆในครัง้นี ้ทัง้หมดขึน้รถไฟจาก

สถานีหัวล าโพง ตัง้แต่เวลา 06.30 น. เดินทางไปถึงทะเล

สวนสนประดิพทัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ในเวลา 10.40 น. ซึง่

ตลอดการเดินทางบนรถไฟ นอกจากจะตื่นตาตื่นใจกบัวิว

สองข้างทางท่ีรถไฟแล่นผ่านแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้าง

ความสุขให้กับน้องๆ โดยสองสาวป๊อปปีแ้ละนทั ร่วมเล่น

เกม ร้องเพลง แจกรางวลั ท าเอาสนกุสนานกนัสดุๆ ในช่วง

บ่ายยงัมีกิจกรรมสดุมนัส์ริมทะเล พ่ีส้มเช้ง ,ป๊อปปี ้และนทั 

มาลิสา และน้องๆ ทัง้ร้องเพลง ทัง้เต้นกันกระจาย และ

ร่วมกนัเลน่เกมทายปัญหาให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ฮากนั

ท้องแข็ง งานนีเ้รียกได้ว่ามีแตเ่สียงหวัเราะ อิ่มบุญอิ่มใจไป

ตามๆ กนั (thaipr.net 10 ก.ค.61) 
 

"นายกฯ"ชวนหญิงไทยตรวจมะเร็งปากมดลูก 

"บ๊ิกตู่ "ใ ห้ก าลังใจเด็ก

พิการทางสติพร้อมเชิญ

ชวนหญิ ง ไทยตร วจ

มะเร็งปากมดลกูด้วยนวตักรรมใหมรู้่ผลทนัที 

10 กรกฏาคม 2561 ท่ีตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยก่อนการประชุมนางสาย

สม วงศาสลุกัษณ์ ประธานมลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ น าคณะเข้าพบเพ่ือ

จ าหน่ายดอกบานช่ืน สญัลกัษณ์ "วนัเมตตาปัญญาอ่อน" 

โดยพล.อ.ประยุทธ์ ได้ร่วมมอบเงินสมทบและพูดคุยกับ

เด็กนกัเรียนท่ีความบกพร่องทางสติปัญญาว่า คนเราบาง

คน มีทัง้คนฉลาด ไม่ฉลาดเลย ฉลาดมาก ฉลาดเกิน เรา

ต้องหาความสามารถของตวัเราเองให้เจอ ต้องคิดวา่เด็กๆ

เหล่านีจ้ะสามารถท าอะไรได้บ้าง ไม่ใช่แค่งานท่ีมีรายได้

อยู่ท่ีบ้าน แตเ่ด็กเหลา่นีส้ามารถไปท าอย่างอื่นได้อีก "พวก

เราจริง ๆ แล้วฉลาด ขอให้เข้าใจ แต่บางคนความฉลาดไม่

ถงึเลยวุน่"    นอกจากนี ้พล.อ.ประยทุธ์ กลา่วอีกวา่ รัฐบาล

พร้อมดแูลอย่างเท่าเทียบ พร้อมรับข้อเสนอของมลูนิธิท่ีให้



๑๑ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

รัฐบาลน า เ งินจากกองทุนพัฒนาคนพิการ มาช่วย

ด าเนินงานของมลูนิธิไปพิจารณา จากนัน้ นายทศพร  ศิริ

สมัพันธ์ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) น าคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพ่ือจัด

แสดงผลงานเร่ือง "การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูก

แบบบูรณาการ" ท่ีได้รับรางวัล United Nations Public 

Service Awards 2018 โดยนายกฯได้ดูนวัตกรรมการ

ตรวจมะเร็งปากมดลกู ท่ีใช้น า้ส้มสายชชูนิดเจือจางในการ

ทดสอบ และสามารถรักษาได้ทันทีด้วยวิธีจีเ้ย็น (Visual 

Inspection with Acetic acidc)พ ร้ อ ม ร ะ บุ ว่ า  เ ป็ น

นวตักรรมท่ีดี ผู้ หญิงอายุ 30 ปีขึน้ไป ให้เข้ารับการตรวจ

สุขภาพ เพราะหากตรวจพบจะได้ท าการรักษาได้ทันที

(komchadluek.net 11 ก.ค.61) 
 

SME Development Bank สร้างอาชีพ’บุคคล 
ออทสิตกิ’ จัดสรรพืน้ท่ีเปิดร้านกาแฟ 

 ธพว.  จับมือ มูลนิ ธิ

อ อ ทิ สติ ก ไ ท ย  เ ปิ ด

โอกาสให้บุคคลพิเศษ 

ท่ีผ่ านการ ฝึกอบรม 

"บาริสต้า ออทิสติก" ใช้

พืน้ท่ีภายในSME Bank Tower เปิดร้านขายกาแฟช่วย

สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมหนุนสินเช่ือดอกเบีย้ถูก ต่อ

ยอดแจ้งเกิดธุร กิจในอนาคต   นายมงคล ลีลาธรรม 

กรรมการผู้ จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development 

Bank)หรือ ธพว.เปิดเผยว่า  ธนาคารร่วมกับมูลนิธิออทิ

สติกไทย(Autistic Thai Foundation) เปิดโอกาสให้บุคคล

ออทิสติกท่ีผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ ชงกาแฟ หรือ "บา

ริสต้า ออทิสติก" มาใช้พืน้ท่ีภายในศนูย์อาหารของอาคาร

ส านักงานใหญ่  ธพว .  ห รือ  SME Bank Tower ถนน

พหลโยธินแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เปิดร้าน

กาแฟ ช่ือ For All Coffeeเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคคลออทิสติก รวมถึง ผู้ ดูแล และครอบครัวมีพืน้ ท่ี

ประกอบอาชีพซึ่งจะก่อประโยชน์เกิดการสร้างงาน สร้าง

รายได้  ในขณะเดียวกัน  ยังลดภาระเชิงสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีภาครัฐต้องจดัสรรงบประมาณมาดูแลผู้ พิการ 

ทัง้นีร้ายได้จากการขายเคร่ืองดื่มต่างๆ ภายในร้านจะเป็น

ของผู้ ขายทัง้หมด ซึ่งเช่ือว่า จะได้การตอบรับจากลูกค้า

อย่างดีย่ิง เน่ืองจากกาแฟท่ีน ามาให้บริการ เป็นวัตถุดิบ

คณุภาพดี ประกอบกบับาริสต้นซึง่เป็นบุคคลออทิสติก ได้

ผ่านการฝึกอบรมจากกลุ่ม True Coffee ดงันัน้ เคร่ืองดื่ม

ต่างๆ มีมาตรฐานตามแบบฉบับของTrue Coffee โดย

ก าหนดขายในราคาเฉลี่ยแก้วละ 25 บาท ตลอดจนท าเล

ท่ีตั ง้ ของ  SME Bank Tower อยู่ ในย่ านธุ ร กิจส าคัญ 

เดินทางสะดวก ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอารีย์เพียงแคไ่มถ่ึง 

50 เมตร จึงมีผู้ คนสญัจรคึกคักต่อเน่ืองทัง้วนัมีพนักงาน

ของ ธพว.ประจ าส านกังานใหญ่กว่า 800 คน นอกจากนัน้ 

บริเวณชัน้ 1ยังมีco-working spaceเปิดให้บริการฟรี ท า

ให้มีบุคคลภายนอก ทัง้กลุ่มลกูค้าธนาคารผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ รวมถึง พนักงานจากออฟฟิศอื่นๆ 

โดยรอบเข้ามาใช้บริการภายในSME Bank Tower อีก

จ านวนมากเบือ้งต้นน าร่องมีบุคคลออทิสติก มาท าหน้าท่ี

บาริสต้า2 คน เปิดร้านบริการตัง้แตว่นัท่ี 2เดือนกรกฎาคม 

2561ท่ีผ่านมา และเปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี 11 

กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายศกัด์ิสกล จินดา

สวสัด์ิ รองอธิบดีกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เป็น

ประธานในพิธี  นายมงคล กล่าวต่อว่า  ธพว. นับเป็น

หน่วยงานแห่งท่ี 3 ซึง่มอบพืน้ท่ีให้มลูนิธิออทิสติกไทยเปิด

ร้านขายกาแฟFor All Coffee โดยฝีมือบุคคลออทิสติกต่อ



๑๒ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

จากกระทรวงแรงงาน และกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการโดยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่ง

แรกที่ริเร่ิมการเปิดร้านกาแฟรูปแบบดงักล่าว ซึง่ในอนาคต 

ธพว.จะต่อยอดสนบัสนุนให้บุคคลออทิสติกน าสินค้าอื่นๆ 

เข้ามาขายในร้านเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมรายได้ เช่นเบเกอร่ี ขนม 

และเคร่ืองประดบั เป็นต้น นอกจากนัน้ ส าหรับบคุคลออทิ

สติก ท่ีมีศกัยภาพพร้อม และต้องการจะออกไปประกอบ

อาชีพเปิดร้านกาแฟของตัวเองในพืน้ท่ีอื่นๆ ต่อไปธพว. 

พร้อมสนบัสนุนสินเช่ือดอกเบีย้ถูก ผ่านโครงการ "สินเช่ือ

เศรษฐกิจติดดาว" เปิดโอกาสให้ทัง้บุคคลธรรมดา และนิติ

บุคคล สามารถน าไปเป็นเงินทุนประกอบอาชีพในแหล่ง

ท่องเท่ียวและท่องเท่ียวชมุชนตา่งๆ รวมถึง ชมุชนบ้านเกิด 

คิดดอกเบีย้เพียง 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรกหรือ สินเช่ือเถ้าแก่ 

4.0 โดยกระทรวงอตุสาหกรรม คิดอตัราดอกเบีย้เพียง 1% 

ต่อปีตลอดอายุโครงการ 7 ปี ปลอดช าระเงินต้น 3 ปีแรก 

ส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล 

สร้างโอกาสให้รายย่อยสามารถเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ไ ด้

(thaipr.net 11 ก.ค.61) 
 

7 กลุ่มเส่ียงรีบรับวัคซีนหวัดใหญ่ 

นพ.ปานเนตร ปาง

พุฒิพงศ์ รองอธิบดี

ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์  

เปิดเผยวา่ โรคไข้หวดั

ใหญ่ มกัระบาดมากในฤดูฝน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงท่ีมี

ภูมิต้านทานน้อยอาจมีอาการแทรกซ้อนถึงขัน้เสียชีวิต จึง

ขอแนะน าให้ 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงท่ีมีอายุครรภ์ 4 

เดือนขึน้ไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้ มี โรคเรือ้รัง

ประจ าตวั ได้แก่ โรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง หัวใจ หอบหืด ไต

วาย หลอดเลือดสมอง ผู้ ป่วยมะเร็งท่ีอยู่ระหวา่ง การได้รับ

เคมีบ าบดั และเบาหวาน 4.ผู้สงูอายุท่ี อายุ 65 ปีขึน้ไป 5.

ผู้ พิการทางสมองท่ีช่ วยเหลือตนเองไม่ ไ ด้  6.ผู้ ป่วย

โรคธาลสัซีเมียและผู้ ท่ีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทัง้ผู้ติดเชือ้ 

HIV ท่ีมีอาการ และ 7.ผู้ ท่ีมีน า้หนกั ตัง้แต ่100 กิโลกรัม ไป

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทุกสิทธิการรักษาโดยไม่เสีย

คา่ใช้จ่ายท่ีโรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน

ท่ีร่วมโครงการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ตัง้แต่วนัท่ี 11 

มิ.ย.-31 ส.ค.นี.้(ไทยรัฐออนไลน์ 12 ก.ค.61) 
 

เตรียมเช็กช่ือ!! สิทธิบัตรคนจน  
กลุ่มผู้พกิาร สูงอายุ ป่วยตดิเตียง 

เดินหน้าลงทะเบียน

บัตรคนจน เพ่ิมคน

รายได้น้อย กลุ่มผู้

พิ ก า ร  ผู้ สู ง อ า ยุ  

ผู้ ป่วยติดเตียง ไม่สามารถมาลงทะเบียนปี  60 ให้ได้รับ

สิทธิ ในโครงการไทยนิยมฯ กระทรวงการคลัง เตรียม

ประกาศรายช่ือผ่านเว็บ.. เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. นายนรินทร์ 

กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 

กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่า

ด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ

เพ่ิมเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้ พิการ, 

ผู้ สูงอายุ, ผู้ ป่วยติดเตียง และผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางมา

ลงทะ เ บียน ไ ด้ ใน ปี  2560 ระหว่ างส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย กรมสรรพากร กรมบญัชีกลาง กรมการปกครอง กรม

ท่ีดิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ส านกังานประกนัสงัคม และกรุงเทพมหานคร เพ่ือร่วมมือ

กนัด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีส้ืบเน่ืองจากวนัท่ี 28 
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พ.ค. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลกัการ การ

ลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมภายใต้โครงการ

ไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้ พิการ ผู้ สูงอายุ ผู้ ป่วยติดเตียง 

และผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 

โดยมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการ

ไทยนิยม ยั่งยืน เป็นแกนหลักในการลงพืน้ท่ีเพ่ือจัดเก็บ

ข้อมูลประชาชนท่ีมีคุณสมบตัิเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วน

ท่ียงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ

ปี 2560 โดยเฉพาะผู้ พิการ ผู้สงูอายุ ผู้ ป่วยติดเตียง หรือผู้

ท่ีไมส่ามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 

อย่างไรก็ตามหลงัจากนี ้ทีมไทยนิยมฯ บันทึกข้อมูลจาก

แบบฟอร์มลงทะเบียนของผู้ ลงทะเบียนท่ีผ่านกลไก

ประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดท าโดย

ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

กระทรวงการคลงั เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูไปยงัฐานข้อมลูของ

กรมการปกครองและกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

ฐานข้อมูลของกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ฐานข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ และฐานข้อมูลของส านักงาน

ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน เพ่ือน ามาประมวลผลผู้มี

รายได้น้อยและน าไปใช้ในการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม

ต่อไปนอกจากนี ้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีรับฝากเงินของประชาชน 

เป็นต้น เพ่ือให้มีการสอบทานข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการ

ด า เ นิ นกา รกา รล งทะ เ บี ยน เ พ่ิ ม เติ ม ฯ  ต่ อ ไป  ซึ่ ง

ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ ได้แก่ การรับลงทะเบียน การ

จัดท าฐานข้อมูลของผู้ ลงทะเ บียน การตรวจสอบ

คณุสมบตัิของผู้ลงทะเบียนโดยใช้เกณฑ์คณุสมบตัิเหมือน

โครงการลงทะเบียนฯ 2560 และการประกาศช่ือผู้ มีสิทธ์ิท่ี

จะได้รับสวสัดิการแห่งรัฐ ให้ส าเร็จลลุ่วงภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด สว่นการประกาศผลการลงทะเบียน ทีมไทยนิยม

ฯ และกรมการปกครอง (ส านกับริหารการปกครองท้องท่ี) 

จะร่วมกันด าเนินการประกาศผลการลงทะเบียนให้ผู้

ลงทะเบียนได้รับทราบ นอกจากนี ้ผู้ลงทะเบียนสามารถ

ต ร ว จ ส อ บ ผล ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ด้ ว ย ตั ว เ อ ง ไ ด้ ท่ี  

www.epayment.go.th ส า ห รั บ วั น ป ร ะ ก าศผ ล ก า ร

ลงทะเบียน กระทรวงการคลงัจะประกาศให้ทราบ  พร้อม

ระบุการลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มี

รายได้น้อยท่ีผ่านเกณฑ์คุณสมบตัิ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนใน

โครงการลงทะเบียนฯ 2560 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ พิการ 

ผู้ สูงอายุ ผู้ ป่วยติดเตียง และผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางมา

ลงทะเบียนได้ในปี 2560 ให้มีสิทธิได้รับบตัรสวสัดิการแห่ง

รัฐและจะได้น าข้อมูลท่ีได้รับจากการลงทะเบียนไปใช้

ประโยชน์เพ่ือจัดสวสัดิการแห่งรัฐท่ีเหมาะสม ตลอดจนมี

การติดตามและประเมินผลการด า เ นินงานให้ เ กิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่ไป.(ไทยรัฐออนไลน์ 12 ก.ค.61) 
 

ไม่ท้อครับ!! หนุ่มพกิารขายน า้เลีย้งชีพ ขยันท ามา
หากิน อยู่กับคุณย่าคอยส่ังสอนตัง้แต่แรกเกิด 

 หัวใจสู้ ไม่ ท้อถอย 

แม้ร่างกายจะพิการ

ไม่สมบูรณ์เหมือน

ใ ค ร เ ข า แ ต่ ก็ ยั ง มี

หัวใจท่ีสู้ กับชีวิตไม่

คิดท้อถอย ท ามาหากินเลีย้งตวัเองไม่ท าตวัเป็นภาระของ

ใคร แม้ต้นทนุชีวิตทางด้านร่างกายจะบกพร่องแต่ก็ยงัมีใจ

http://www.epayment.go.th/
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ท่ีเป็นแรงผลักดัน อย่างเช่นชายคนนี  ้ผู้ ใช้เฟซบุ๊ กช่ือ อ้น 

ต าป่า  ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอและรูปภาพท่ีเล่าถึงเร่ืองราว

ของชายพิการคนหนึง่ พร้อมระบขุ้อความวา่ “ฝากอดุหนุน

น า้หลานชายหน่อยค่ะถงึร่างกายจะไมส่มบรูณ์แต่ก็ไม่เคย

ท าตวัเป็นภาระให้กบัย่าอยู่กับย่าตัง้แต่แรกเกิดจนโตเป็น

หนุ่มตอนนีข้ายน า้จรวจอยู่หน้าร้านอ้นต าป่าขายทุกวัน

ค่ะ” โดยในคลิปเป็นภาพของชายเสือ้สีด ากางเกงลาย

ทหารคนหนึ่งกบัรถขายน า้จรวดของเขา ท่ีใช้ขายน า้ท ามา

หากินเลีย้งชีพของตนเอง จะเห็นได้ว่าท่ีมือของเขานัน้

พิการไมส่มประกอบเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป แต่ก็ยงัสามารถ

ท างานได้อย่างเป็นปรกติ  ซึ่งเมื่อเร่ืองราวนีไ้ด้เผยแพร่

ออกมาก็มีผู้ ใช้เฟซบุ๊กท่านอื่นตา่งพากนัเข้ามาแสดงความ

คิดเห็นในเชิงช่วยให้ก าลงัใจมากมาย ระบุข้อความว่า สู้ๆ

ครับพ่ี ถ้าผ่านไปจะช่วยอุดหนุนนะครับ สู้ ๆครับ , สู้ๆคับ

สุดยอด ,  ให้ก าลังใจครับ , เก่งมากครับ สู้ ๆๆครับ , สุด

ยอดคะ่ ท่านไหนผ่านกาญจนบรีุ ไปอดุหนนุน้องเยอะๆ นะ

คะ(tnews.co.th 15 ก.ค.61) 
 

สานต่อความส าเร็จปี 2 เดนิ-วิ่งการกุศล “อุดรธานี  
มินิมาราธอน เพื่อคนพกิารทางสตปัิญญา ครัง้ที่ 2” 

สานต่อความส าเร็จปี 2 

เ ดิ น - ว่ิ ง ก า ร กุ ศ ล 

“อดุรธานี มินิมาราธอน 

เ พ่ื อ ค น พิ ก า ร ท า ง

สติปัญญา ครัง้ท่ี 2” ประจ าปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

วนันี ้(13 ก.ค. 61) ท่ีโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวดัอุดรธานี 

นางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคล

ปัญญาอ่อนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอดุรธานี น า

คณะกรรมการศนูย์ฯ จดัแถลงความพร้อมกิจกรรมเดินว่ิง

การกุศล "อุดรธานี มินิมาราธอน เพ่ือคนพิการทาง

สติปัญญา ครัง้ท่ี 2" ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 

2561 ณ สวนสาธารณะหนองประจกัษ์ฯ ตัง้แตเ่วลา 04.00 

น. เป็นต้นไป โดยมีระยะทางแข่งขันประเภท Mini 

Marathon 10.5 Km. ค่าสมัคร 400 บาท ประเภท Fun 

Run 4 Km. ค่าสมัคร 300 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

น าไปสมทบกองทุนของศนูย์สงเคราะห์บคุคลปัญญาอ่อน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอดุรธานี 

ประธานศูน ย์ ส ง เคร าะ ห์บุ คคล ปัญญาอ่ อนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า  กิจกรรม

เดินว่ิงการกุศล มีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

เทศบาลนครอุดรธานี และชมรมเดิน ว่ิงเพ่ือสุขภาพ

อดุรธานี ร่วมมือจดักิจกรรมเพ่ือหาทุนด าเนินงานของศนูย์ 

อาทิ การประชาสมัพนัธ์กิจการของศนูย์ฯ และการจดังาน

วนัเมตตาปัญญาอ่อนของทุกปี รวมถึงให้ผู้มีจิตศรัทธาได้

มีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ พิการทางสติปัญญา และ

ให้ประชาชนท่ีช่ืนชอบการออกก าลังกายได้ดูแลสุขภาพ

ด้วยการเดินว่ิง 

ทัง้นี  ้ผู้ สมัครแข่งขันทุกคนจะได้รับเสือ้ท่ีระลึกและรับ

เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย ส าหรับผู้ เข้าเส้นชัย ชาย 

Overall และหญิง Overall รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วน

ถ้วยรางวลัมินิมาราธอน ส าหรับผู้ เข้าเส้นชยัอนัดบั 1-5 ทัง้

ชายและหญิง แบ่งตามกลุ่มอายุ และถ้วยรางวัลฟันรัน 

ส าหรับผู้ เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ทัง้ชายและหญิง ผู้ สนใจ

สามารถดรูายละเอียดการสมคัรและเส้นทางการแข่งขนัได้

ท่ี www.fmrth-udon.com หรือสมคัรได้ท่ีบริเวณหน้าเป็ด

เหลือง สวนสาธารณหนองประจกัษ์ฯ ได้ทุกวนั ตัง้แต่เวลา 

17.00 น. เป็นต้นไป(thainews.prd.go.th 13 ก.ค.61) 
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“เตีย้ พจิิตร” อดีตตลกช่ือดัง ฝ่ามรสุมชีวิต “ 
ป่วยพกิาร” เก็บของเก่าข้างถนนเลีย้งชีพ 

หลายคนคงทราบกันดี

ถงึเร่ืองราวสดุสะเทือนใจ

ขอ ง  อดี ตตลก ช่ื อดั ง 

อย่าง “นายส าอาง เช

ชเอม” หรือ “เตีย้ พิจิตร” ชีวิตพลิกผัน เส้นเลือดในสมอง

แตกต้องกลายเป็นคนพิการ เตีย้ พิจิตร เก็บขยะหาเลีย้ง

ครอบครัว และวอนของานท าอีกครัง้  โดย ”เตีย้ พิจิตร” 

เปิดใจถึงสาเหตท่ีุเกิดขึน้ เดินทางมาพร้อมกบัลูกสะใภ้ได้

กล่าวถึงเร่ืองดงักล่าวว่า  ตอนนีร้ายได้ท่ีได้จากการเลีย้ง

ชีพคือการเก็บขวดขาย มิหน าซ า้ยังต้องหาเงินรักษา

ภรรยาท่ีเป็นโรคไตอีก รับชีวิตตอนนีเ้เย่แต่ก็มีหลายคนท่ี

คอยช่วยเหลืออยู่บ้าง รายได้จากการเก็บขวดขายอยู่ท่ี

ราวๆ 2,000 – 3,000 บาท บอกอยากให้อาการป่วยหาย

เป็นปกติ และบอกขอบคณุทางด้าน พ่ีโย่ง เชิญยิม้ พ่ียาว, 

ทองก้อน-ศรีทับทิม, ชิน โฟร์เอส ขอบคุณท่ีช่วยเหลือมา

ตลอด ทัง้คอยช่อยเหลือเร่ืองค่ากบัข้าว ค่าเป็นอยู่ส่วนตวั

เองก็รู้สึกเกรงใจ ทัง้นีย้อมรับว่ามีแอบร้องไห้กันสองตา

ยายกบัภรรยา ส่วนใหญ่แล้วทางโย่งเชิญยิม้ ช่วยเหลือมา

ตัง้แต่เเรก เร่ืองเงินต่างๆ ครัง้ละ 2,000 – 3,000 บาท แต่

หลงัๆ แล้วก็รู้สึกเกรงใจ ยอมรับว่าชีวิตไม่เคยเป็นแบบนี ้

มาก่อน หลังจากเส้นเลือดในสมองแตก บอกชีวิตก็

เปลี่ยนไป ตอนเเรกพูดไม่ได้เลย อาการตอนนีเ้ร่ืองการ

ตอบสนองก็ช้ากว่าปกติ มีแอบน้อยใจบางคนท่ีเวลาทาง

ฝ่ายนัน้เดือดร้อน เจ้าตัวคอยหยิบย่ืนความช่วยเหลือมา

โดยตลอด แต่พอถึงคราวเจ้าตวัตกทุกข์ได้ยาก กลบัไม่มี

การช่วยเหลือใดๆ แต่เร่ืองสมาคมตลกแห่งประเทศไทย 

ยืนยันว่าทางสมาคมไม่ไ ด้ทอดทิง้แต่อย่างใด บอก

ขอขอบคุณทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือ ตอนนีส้่วนตัวเองก็

อยากหายเป็นปกติซึง่ทาง”เตีย้ พิจิตร” อดีตเคยเป็นตลกท่ี

มีช่ือเสียง เคยอยู่ประจ าท่ี คณะยอด นครนายก และ โย่ง 

พิษณุโลก หรือ โย่ง เชิญยิม้ ในปัจจุบนั ก่อนหน้านี ้เมื่อปี 

2552 น้าเตีย้ มีอาการป่วยต้องพักรักษาตัวนานถึง 2 ปี 

ก่อนท่ี โย่ง เชิญยิม้ จะเชิญกลับมาร่วมแสดงกับสมาชิก

ดัง้ เดิมอีกครั ง้ใน โย่ง  พวง นงค์  โช ว์  ซึ่ง  น้าเตี ย้  มี

ความสามารถและรู้จกัการขบัร้องเพลงฉ่อย เพลงล าตดั อี

แซว แม้ว่าปัจจุบนัจะร้องยาวๆ ไม่ได้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม

เน่ืองจาก“เตีย้ พิจิตร” ได้ป่วยจนเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

แล้วไม่สามารถแสดงตลกได้ เงินทองท่ีมีเก็บสะสมก็ใช้ไป

ในการรักษาหมดเนือ้หมดตัว จนต้องไปเก็บของเก่าข้าง

ถนนขายหารายได้เลีย้งชีพ เพ่ือนฝูงท่ีเคยเห็นหน้าต่างก็

หนีหายถือว่า ชีวิตตกต ่าสุดๆ ดงันัน้ชมรมลิเกตะพานหิน 

ได้ร่วมกับพระนักเทศน์หลายรูปในทีมงานของ “เฉลา 

โฟโต้” จัดงานขึน้ท่ีวัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร 

เพ่ือหาเงินช่วยเหลือ “เตีย้ พิจิตร “ ศิลปินตลกสายเลือด

ชาวพิจิตร โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการ

จงัหวดัพิจิตร ร่วมเป็นประธานด้วย(springnews.co.th 16 

ก.ค.61) 
 

he Cube Condo บริจาคทุนสร้างอาคารเรียนตาม
แบบอารยสถาปัตย์ 

คุณสนธิ รัตน์  สนธิ จิ รวง ศ์  

รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง

พาณิชย์ ประธานในพิธีเปิด 

'อาคาร ร่ วมทาง ฝัน ' มอบ

เกียรติบัตรให้กับ คุณพรนิภา หาชัยภูมิ รองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี ้จ ากัด 

ผู้ บริหารและพัฒนาโครงการ The Cube Condominium 

(เดอะคิ ว บ์  คอน โดมิ เ นียม)  และ  The Cube Town 



๑๖ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

Lamlukka (เดอะคิวบ์ ทาวน์ ล าลูกกา) ท่ีมอบเงินทุน

จ านวน 2 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารร่วมทางฝัน 

อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องสมุดสูง 2 

ชัน้ ท่ีออกแบบอาคารตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ หรือ 

Friendly Design (FD) เ พ่ื อสนับสนุนการศึ กษาและ

อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนผู้ พิการของมูลนิธิ

ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ให้ได้ใช้บริการอย่างสะดวก

และปลอดภัยทัง้ผู้ สูงอายุ ผู้ ป่วย และผู้ พิการ ภายใน

อาคารมีลิฟท์และทางลาดพร้อมราวจับเช่ือมต่อระหว่าง

ชั ้น แ ล ะอ าคา ร อื่ น  ๆ  ส า ห รั บ ผู้ ท่ี ใ ช้ เ ก้ า อี ร้ ถ เ ข็ น 

(Wheelchair) และไม้เท้าพยุงให้ใช้งานได้ ณ มูลนิ ธิ

ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เมื่อเร็ว ๆ นี (้thaipr.net 16 

ก.ค.61) 
 

พมจ.สุรินทร์ ชีแ้จงท าความเข้าใจผู้ได้รับ
เงนิกองทุนพัฒนาอาชีพคนพกิาร  

พัฒนาสั ง คม แล ะ

ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง

มนุษย์ จ.สุรินทร์ จัด

กิจกรรมประชุมชีแ้จง

ท าความเข้าใจแก่ผู้กู้  ผู้ค า้ประกัน ท่ีกู้ ยืมเงินทุนประกอบ

อาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและเหตผุลส าคญัของการปฏิบตัิเมื่อ

ผ่านการอนุมตัิเงินทนุในการประกอบอาชีพ วนันี ้(16 ก.ค. 

61) ท่ีห้องประชมุสวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสริุนทร์ ส านกังาน

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัสริุนทร์ จดั

กิจกรรมประชุมชีแ้จงลูกหนีก้องทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ต้องการจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

สริุนทร์ แก่ผู้ พิการที่ได้รับเงินทนุในการประกอบอาชีพ โดย

มีว่าท่ีร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวดั

สริุนทร์ เป็นประธาน พร้อมทัง้ท าพิธีมอบเงินกองทุนแก่ผู้

ผ่านการอนุมัติทุนประกอบอาชีพฯ ด้วย  นางณัฐสุรีย์ 

อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จงัหวดัสริุนทร์ กล่าวว่า ส านกังานพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย์จงัหวดัสุรินทร์ จึงได้ด าเนินการโครงการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปี 2561 โดยในแต่ละปีมีคนพิการและผู้ ดูแลคน

พิการเข้ามาใช้บริการจากกองทุนเพ่ิมมากขึน้ จากการ

ด าเนินงานให้บริการกู้ ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก

กองทุนฯ ท่ีผ่านมา พบว่าผู้ กู้  ผู้ ค า้ประกัน ยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือข้อผูกพัน

ทางกฎหมายต่างๆ ท่ีได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย ซึง่อาจจะ

ท าให้มีการผิดนัดช าระหนีแ้ละไม่ปฏิบัติตามสัญญาการ

กู้ ยืมเงินได้ โดยในวนันีเ้ป็นกิจกรรมการประชมุชีแ้จงลกูหนี ้

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความ

เข้าใจในกฎหมายและวิธีปฏิบัติตนตามสัญญากู้ ยืมเงิน

และสญัญาค า้ประกนั รวมทัง้การปฏิบตัิในการสง่ช าระหนี ้

ตามหลกัเกณฑ์ของกองทุนฯ ผู้ เข้าร่วมการประชุมชีแ้จงฯ 

ในวนันี ้ประกอบด้วย ผู้กู้และผู้ค า้ประกนัท่ีได้รับการอนมุตัิ

จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ ประจ าจังหวัดสุรินทร์  ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 7 

มิถุนายน 2561 จ านวน 332 คน และเจ้าหน้าท่ี ภาคี

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง รวม 400 คน ซึ่งได้ด าเนินงานมา

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน มีรวมทัง้สิน้ 3,440 ราย 

เ ป็น เ งิน  83,286,150 บาท  จาก ข้อมูล  ณ  วัน ท่ี  31 
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พฤษภาคม 2561 ยงัคงมีลกูหนีท่ี้มีพนัธะผกูพนักบักองทุน

ฯ อยู่จ านวน 2,162 ราย เป็นเงิน 34,657,326 บาท จึง

จ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจและให้รู้ถงึความส าคญัของ

การใช้ประโยชน์และปฏิบตัิตามข้อตกลงของการใช้กองทนุ

ฯ(thainews.prd.go.th 16 ก.ค.61) 
 

สาธารณสุขยะลา "สร้างลูกรักด้วยมือพ่อ  
ส่งเสริมแม่กินโฟลิกลดความพกิารแต่ก าเนิด" 

วันท่ี (17 ก.ค. 61) ท่ี

โรงแรมแกรนด์พาเลซ 

อ า เ ภอ เ มื อ ง ยะล า 

จั งหวัดยะลา  นาย

อนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น

ประธานในพิธีเปิดอบรมเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย 

“สร้างลกูรักด้วยมือพ่อ” เพ่ือลดความพิการแตก่ าเนิด และ

ส่งเสริมโภชนาการ พัฒนาการเด็กสมวัย ตามโครงการ

พฒันาคณุภาพชีวิตแม่และเด็กอย่างยัง่ยืน ปี 2561 โดยมี 

นพ.สงกรานต์ ไหมชมุ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัยะลา 

ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวดั

ยะลา ผู้บริหารบคุลากรสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุ

จังหวดัยะลา (สสจ.ยะลา) ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง และ

ภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วม นพ.สงกรานต์ ไหมชมุ นายแพทย์

สาธารณสขุจงัหวดัยะลา เผยวา่ สถานะสขุภาพอนามยัแม่

และเดก็จงัหวดัยะลา ปี 2561 พบมารดาเสียชีวิตจ านวน 5 

ราย หญิงตัง้ครรภ์มีภาวะโลหิตจางขณะตัง้ครรภ์ครัง้แรก 

ร้อยละ 16.24 ทารกแรกเกิดน า้หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 

ร้อยละ 7 อัตราการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง

น้อย 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 31.75 เด็กพัฒนาการสมวัย 

(ครัง้แรก) ร้อยละ 85.95 พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 26.24 

และเด็กปฐมวัยมีปัญหาทุพโภชนาการ คือ พบเด็กเตีย้ 

ร้อยละ 8.93 เด็กผอม ร้อยละ 5.94 จังหวัดยะลา จึงพบ

ปัญหา “แม่มีภาวะเสี่ยง และลูกสุขภาพไม่ดี” ทาง สสจ.

ยะลา จงึได้จดัอบรมฯ ในครัง้นี ้เพ่ือเตรียมความพร้อมการ

มีบุตรให้มีคุณภาพตัง้แต่ก่อนตัง้ครรภ์ของคู่สมรสใหม่ 

ชาย หญิง วยัเจริญพนัธุ์ ด้วยการอบรมเสริมความรู้และให้

วิตามินโฟลิก แก่หญิงวยัเจริญพนัธุ์ อาย ุ20-35 ปีทกุคน ท่ี

พร้อมหรือตัง้ใจวางแผน ท่ีจะมีลกู ซึง่ช่วงวยัดงักลา่วสตูินรี

แพทย์ ระบุวา่เป็นเวลาทองของการมีลกู และช่วงเวลาทอง

ของเวลาทองคือช่วงอายุ 24-29 ปี โดยกินสัปดาห์ละ 1 

ครัง้ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการตัง้ครรภ์ จะช่วยลดภาวะ

พิการแต่ก าเนิดของทารกลงได้ รวมถึงให้ความส าคญัของ

บทบาทชายท่ีจะเป็นพ่อในการส่งเสริมคู่สมรสของตน อีก

ด้วย(thainews.prd.go.th 17 ก.ค.61) 

หวาดเสียว! พระสงฆ์พกิารอาพาธหมุนวีลแชร์
จากพัทยาไปหาหมอ รพ.ศิริราช 

ผู้ สื่อข่าวรายงาน

ว่า ได้มีพระสงฆ์

อาพาธ และพิการ

ข า ข า ด  1 ข้ า ง 

ส่ ว น อี ก  1 ข้ า ง

บริเวณหลงัเท้าและนิว้ได้บวมเป่ง นัง่รถวีลแชร์ ใช้มือหมนุล้อมี

ข้าวของเคร่ืองใช้แขวนพะรุงพะรัง อยู่บนพืน้ผิวการจราจร ถ.

เทพารักษ์ ใกล้กับวงเวียนเคหะบางพลีเมืองใหม่ สร้างความ

กังวลใจให้กับชาวบ้าน ละแวกดังกล่าว เป็นอย่างมาก 

เนื่องจากบนถนน มีรถบรรทุกและรถยนต์ ที่ออกมาจากนิคม

อสุาหกรรมบางพลีเป็นจ านวนมาก เกรงว่าจะเกิดอบุตัิเหตกุบั

พระสงฆ์องค์ดังกล่าวขณะ นั่งวิลแชร์ไปตามถนน  จากการ

สอบถามทราบว่าช่ือพระทองค า โคตรมณี หรือพระสธุรรมโม 

อาย ุ59 ปี เป็นพระลกูวดั วดับ้านหลกัร้อยหกสิบ อ.หนองหิน 



๑๘ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

จ.เลย ได้บวชตัง้แตปี่ พ.ศ.2558 กระทัง่เมื่อปี 2559 ได้อาพาธ 

มีโรคประจ าตวัคือเบาหวาน และโรคหวัใจ ได้รักษาตวัมาเร่ือย 

และเมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมาหมอได้ตัดขา 1 ข้าง 

เนื่องจากเป็นแผลลุกลาม กระทั่งวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมาได้

เดินทางจาก จ.เลย มาหาพระอาจารย์ที่วดัใน อ าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบรีุ แตไ่ม่เจอจึงมีความตัง้ใจวา่ จะนัง่วิลแชร์ จาก อ.

บางละมงุ เพื่อท่ีจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช ให้ท าการ

รักษาตวัเร่ืองโรคหวัใจ กบัน า้ทว่มปอด  ในระหวา่งทาง มีญาติ

โยม ที่พบเห็น ต่างจะให้ขึน้รถมาบ้าง จะเหมารถตู้ ให้บ้าง แต่

ตนเองตัง้ใจตัง้ใจแน่วแน่แล้วว่าจะนั่งวิวแชร์มาเองจนถึง 

รพ.ศิริราช จึงปฏิเสธญาติโยมทัง้หมด กระทัง่เมื่อวานนีข้ณะ

เดินทางมา ตาม ถ.บางนาตราด บริเวณทางเข้า อ.บางบ่อ 

ตนเองได้หมดแรงและหวัใจบีบแรงมาก ญาติโยมบริเวณนัน้จึง

ได้ โทรเรียกรถพยาบาลมารับไป รพ.บางบ่อ และเมื่อพกัรักษา

ตัว ได้ 1 คืน อาการดีขึน้ตนเองจึงนั่งรถวิลแชร์ออกจาก

โรงพยาบาลบางบ่อ เพื่อที่จะมุ่งหน้าไป โรงพยาบาลศิริราช 

ตามความตัง้ใจnationtv.tv  18 ก.ค.61 

 

เจ้าตูบยอดกตัญญู ช่วยเข็นรถเจ้านายพกิาร 
ไปทุกที่ ชาวเน็ตซึง้หัวใจ 

เ มื่ อ วั น ท่ี  18 ก . ค . 

เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข่ า ว  เ น็ ก ซ์

ชาร์ก รายงานว่า มีคลิป

หมาช่วยผลักรถเข็นซึ่งเจ้าของพิการนั่งอยู่ไปตามถนนท่ี

เมืองดาโว ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อคลิปถูกเผยแพร่ไปในเฟ

ซบุ๊ก ก็สร้างความซึง้ใจให้กบัชาวเน็ตอย่างมาก ผู้ถ่ายคลิป

ก าลังขับรุอยู่แล้วพบกับหมาช่ือ ดิกอง ก าลังช่วยเหลือ

เจ้าของอยู่ เธอโพสต์ข้อความว่า “ฉันคิดว่าสิ่งนีเ้กิดขึน้แค่

ในทีวี ไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยงัไงดี ขอให้พระเจ้าอวย

พรทัง้คู่ ด้วย”  ในเวลาต่อมา มีผู้ รับชมคลิปวิดีโอกว่า 

93,000 ครัง้ และทราบช่ือชายพิการว่า นายแดนิโล อลาร์

คอน อายุ 46 ปี เขาได้รับบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลัง จาก

อุบัติ เหตุรถจักรยานยนต์เมื่อไม่ก่ีปีก่อน ท าให้เขาไม่

สามารถเดินได้อีก จากนัน้ หญิงสาวผู้ถ่ายคลิปนัดเจอกับ

นายแดนิโลและเจ้าหมา ดิกอง แล้วเลี ย้งอาหาร ท่ี

ร้านอาหารของหญิงสาวkhaosod.co.th 18 ก.ค.61 

 

ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 
อย่างต่อเน่ือง 

 ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเน่ือง 

สนับสนุนคนพิการเข้าถึงสิทธิและสวสัดิการท่ีพึงได้มาก

ย่ิงขึน้บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือ 

ซีพีเอฟ ร่วมกบั กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ จัดอบรมคนพิการท่ีเป็นพนักงานของบริษัท ท่ี

ท างานทัง้ในสถานประกอบการ และท างานในชุมชน 

เพ่ือให้คนพิการมีความรู้เร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั

ในการท างาน ส่ง เส ริมให้คนพิการเ ข้าถึงสิท ธิและ

สวสัดิการท่ีพึงได้ สร้างความมัน่คงให้คนพิการมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี มีความสุข ลดความเหลื่อมล า้ในสังคม นายปริ

โสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้ จัดการบริหาร ด้าน

ทรัพยากรบคุคล ซีพีเอฟ กลา่วว่า  บริษัทฯ ให้ความส าคญั

กับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะ การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ 

https://nextshark.com/viral-video-philippines-dog-wheelchair/
https://nextshark.com/viral-video-philippines-dog-wheelchair/


๑๙ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

โดย รับคนพิการ เ ป็นพนักงานท า งานอยู่ ในสถาน

ประกอบการ และท างานสาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ร่วมมือกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จงัหวดั (พมจ.)  ในจงัหวดัต่างๆ  จดัโครงการอบรม

ความรู้พืน้ฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมการท างาน รวมถงึสิทธิประโยชน์และความ

คุ้มครองคนพิการ รวมถงึความรู้พืน้ฐานด้านประกนัสงัคม

และกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานคนพิการของซีพี

เอฟ และคนดูแลคนพิการ ขณะนีจ้ัดอบรมไปแล้ว 5 

จงัหวดั ได้แก่ จ.พิษณโุลก จ.เชียงราย จ.กาญจบรีุ จ.ศรีสะ

เกษ และจ.นครราชสีมา  พร้อมเดินสายจัดอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้คนพิการปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั รวมถึงสามารถ

เข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีคนพิการพึงได้อย่างเสมอ

ภาค “การจัดอบรมครัง้นี ้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้

คนพิการในสงัคมไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมัน่ใจว่าทุก

คนปฏิบัติงานและด ารงชีวิตด้วยความปลอดภัย และมี

ความสุข บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและความเท่า

เทียมในทุกมิติ” นายปริโสทตัิกล่าว ซีพีเอฟได้ส่งเสริมการ

สร้างอาชีพคนพิการ โดยการจัดจ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ 

โดยตรง  แทนการจ่ายเงินสมทบกองทุนส่งเสริมพฒันาคน

พิการ ตามแนวทางของภาครัฐให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศกัยภาพร่วมขบัเคลื่อนการ

ด า เ นิ น ง าน ขอ งอ ง ค์ ก ร  ร วมทั ้ง ท า ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้

ชุมชน  เป็นไปตามพระราชบัญญัตส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  ปัจจบุนั บริษัทฯ จดัจ้าง

คนพิการท างานรวมทัง้หมด 734 คน แบ่งออกเป็น จ้างคน

พิการท างานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ 

รวม 186  คน และจัดจ้างคนพิการท่ีด้อยโอกาส ฐานะ

ยากจน  และมีอุปสรรคในการ เดินทาง  ใ ห้ท างาน

สาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลืองานในชุมชนของคน

พิการเอง อาทิ โรงเรียน วดั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล รวมถงึองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น รวม 422 

คน นอกจากนี ้ส่งเสริมอาชีพให้สมัปทานพิการจดัสถานท่ี

ให้จดัจ าหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของ

บริษัท อีก 126 คน  นางนภารัตน์ รุ่งเรือง ประธานชมรม

ผู้ ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.นนทบุรี กล่าวว่า  

นบัตัง้แต่ เยาวชนพิการทางสติปัญญา 8 คนท างานกบัซีพี

เอฟตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของ

น้องๆ และครอบครัว พลิกจากคนท่ีต้องพึ่งพาคนอื่น มา

เป็นก าลงัหลกัของบ้าน มีรายได้เลีย้งดูพ่อแม่ ช่วยให้พ่อ

แมไ่ว้วางใจวา่ลกูสามารถพึง่พาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของ

ผู้ อื่น และชุมชนอีกด้วย ซีพีเอฟยังไดิ้ดตามประเมินผล

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่าคนพิการได้รับการปฏิบัติท่ีดี 

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถงึดแูลชีวิตความเป็นอยู่

คนพิการถึง ท่ี บ้าน เ พ่ือให้มั่นใจว่าคนพิการท างาน

สาธารณประโยชน์ในชุมชนตนเองมีความสุขและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทัง้ได้รับผลตอบรับท่ีดีจากทัง้วัด 

โรงเรียน และหน่วยงานในชุมชนว่าคนพิการได้เข้ามีส่วน

ส าคญัในการเติมเตม็และช่วยให้การด าเนินงานหลายเร่ือง

ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย น าไปสู่การสร้างสังคมท่ี

มัน่คง และยัง่ยืนในระยะยาว จากความมุง่มัน่ในการสร้าง

สังคมพึ่งตน และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย์ (พม.) มอบ

โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ

ดีเด่น ประจ าปี 2560 แก่ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม ใน

ฐานะองค์กรเอกชนชัน้น าไทยท่ีมีแผนงานและจัดจ้างคน

พิการท างานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ในงานวันคน

พิการสากลท่ีจัดขึน้ในปีท่ีผ่านมา(banmuang.co.th19 

ก.ค.61) 



๒๐ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

แกรนด์โฮมร่วมสร้างอาคาร ‘ร่วมทางฝัน’ 

คุณพีระพัฒน์ ทยานุวัฒน์ 

(คนซ้าย) ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการฝ่ายปฏิบัติการและ

สนับสนุน  บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จ ากัด เข้ารับใบ

ป ร ะก าศ เ กี ย ร ติ คุณจ าก  สน ธิ รั ต น์  ส น ธิ จิ ร ว ง ศ์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คนขวา) ในฐานะ

ผู้ สนับสนุนบริจาคเงินจ านวน 200,000 บาท เพ่ือการ

ก่อสร้างอาคาร 'ร่วมทางฝัน ' ของ มูลนิธิส่งเสริมและ

พัฒนาคนพิการ ส าหรับใช้เป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์

ของผู้ พิการ เพ่ือการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต ณ 

มลูนิธิส่งเสริมและพฒันาคนพิการ จ.นนทบุรี เมื่อวนัก่อน 

(ไทยรัฐออนไลน์ 19 ก.ค.61) 

 

สภากาชาดไทย เดนิหน้าโครงการคลินิกเคล่ือนที่
แก้ไขความพกิารบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย เดินหน้า

โครงการคลินิกเคลื่อนท่ี

แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เพ่ือ

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตเชิงรุก  งานส่งเสริมคณุภาพชีวิตเชิง

รุก "บุรีรัมย์โมเดล" คลินิกเคลื่อนท่ีเตม็รูปแบบครัง้แรกเพ่ือ

ผู้ ท่ีมีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ของศนูย์

สมเด็จพระเทพรัตนฯ สภากาชาดไทย     "บุรีรัมย์โมเดล" 

โครงการคลินิกเคลื่อนท่ีเต็มรูปแบบครัง้แรกท่ีศูนย์สมเด็จ

พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก

ศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออก

ให้บริการค้นหา ตรวจ คัดกรอง รักษา และติดตาม

ช่วยเหลือผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติของใบหน้าและกะโหลก

ศีรษะทุกประเภทแบบครบวงจรในพืน้ท่ีเขตอีสานใต้ โดย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ ตามนโยบายส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิตผู้ ด้อยโอกาสแบบเชิงรุกของสภากาชาดไทย ศ.กิตติ

คณุ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพ

รัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 

กล่าวถึง   "วัตถุประสงค์ของโครงการคลินิกเคลื่อนท่ี 

ภายใต้แนวคิด"จุฬาใส่ใจ อยู่ไกลเราไปหา" ว่าโครงการนี ้

เกิดจากความตัง้ใจให้บริการผู้ ป่วยในพืน้ท่ีต่างๆ ทั่ว

ประเทศให้มีโอกาสได้รับการตรวจรักษาอย่างทั่วถึง ลด

ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดทอนขัน้ตอนการท า

เอกสารส่งตัว ลดเวลานัดพบแพทย์เฉพาะด้านในแต่ละ

ครัง้ แก้ไขความแออัดในโรงพยาบาล อีกทัง้ยังเป็นการ

ค้นหาผู้ ป่วยรายใหม่เพ่ือให้ได้รับการรักษาได้ทนัท่วงทีเพ่ือ

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสงัคมของผู้ ป่วยและ

ครอบครัว ผู้ ป่วยท่ีมีความพิการผิดปกติบนใบหน้าและ

กะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงพบมากในต่างจังหวัด และใน

ครอบครัวท่ีมีความยากจน โครงการนีจ้ึงเกิดขึน้ โดยได้รับ

ความร่วมมือจากส านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

เป็นสื่อกลางในการรับเงินบริจาคจากภาคองค์กรต่างๆ 

และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป น ามาใช้ในการด าเนินงานอย่าง

ตอ่เน่ือง รวมถงึความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจงัหวดั เหล่า

กาชาดจงัหวดั โรงพยาบาล สาธารณสุข และภาคเอกชน

ต่างๆ นอกจากจังหวัดบุรี รัมย์แล้ว คลินิกเคลื่อนท่ีมี

ก าหนดออกให้บริการประชาชนเพ่ือขยายการรักษาและ

สร้างโอกาสให้กับผู้ ป่วยจนครบทัง้ 4 ภาค" ด้าน รศ.นพ.

นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวถึง   บุรีรัมย์

โมเดลว่า "การเปิดคลินิกเคลื่อนท่ีท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์นัน้ 

เป็นต้นแบบทัง้ในเร่ืองของโครงสร้างการให้บริการคือ ดแูล

ผู้ ป่วยแบบสหสาขาวิชา มีทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆ 

อาทิ ศลัยแพทย์ตกแต่ง ประสาทศลัยแพทย์ กุมารแพทย์ 
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ทนัตแพทย์ นักจิตวิทยา แพทย์ทางพนัธุกรรม จกัษุแพทย์ 

โสต ศอ นาสิกแพทย์ นักแก้ไขการพูด ลงพืน้ท่ีตรวจ คัด

กรอง รักษา ให้กบัผู้ ป่วยในพืน้ท่ีอย่างครบวงจรเพ่ือจะได้

ประเมินผู้ ป่วยได้ครบทุกระบบ รอบคอบและวางแผนการ

รักษาอย่างต่อเน่ืองยาวนานต่อไป บางรายไม่จ าเป็นต้อง

เข้ามารักษาในกรุงเทพ เราก็สามารถช่วยเหลือให้ได้รับ

การรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลย คลินิกเคลื่อนท่ีจะ

เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างผู้ ป่วย ครอบครัวท่ีอยู่ในชมุชน ให้

เข้ามาเจอกับผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางตวัจริงท าให้ผู้ ป่วยมี

โอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาท่ีครบวงจร แบบเดียวกบัท่ี

รักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ

กระบวนการรักษาจะด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองยาวนาน มี

การติดตามผู้ ป่ วยเหล่า นี ไ้ปตลอด โดยผู้ ป่ วยและ

ครอบครัวไมต้่องแบกรับคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ อีกทัง้ยงัเป็น

ต้นแบบในการสร้างการมีส่วน ร่วมของแพทย์และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเพ่ือให้เกิดการท างานแบบ

บูรณาการท่ียั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ป่วยและ

ครอบครัวต่อไป ดังนัน้จึงอยากให้ บุรีรัมย์โมเดล เป็น

ต้นแบบของทกุภาคท่ีคลินิกเคลื่อนท่ีจะเดินทางไปเปิดการ

รักษาเพ่ือขยายการให้บริการให้ครอบคลุมและเข้าถึง

ประชาชนมากท่ีสดุ ส าหรับผู้ ป่วยท่ีได้รับการตรวจในครัง้นี ้

มีถึง 162 ราย ทัง้ผู้ ป่วยในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใน

พืน้ท่ีอีสานใต้ ความผิดปกติท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปากแหว่ง

เพดานโหว่ รองลงมาคือ ใบหูพิการผิดรูป โรคท้าวแสนปม 

และความ ผิดปกติ ขอ ง ใบห น้าและกะ โหลกจาก

อบุัติเหตุ"  นางจันทร์ประภา วิชิตชลชยั รองผู้อ านวยการ

ส านักงานจัดหารายไ ด้  สภากาชาดไทย กล่าวว่า  

"ส านกังานจดัหารายได้ เป็นศนูย์กลางในการระดมทุนเพ่ือ

สนับสนุนโครงการต่างๆ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย 

การท าโครงการคลินิกเคลื่อนท่ีของศูนย์สมเด็จพระเทพ

รัตนฯ แก้ไขความพิการบนในหน้าและกะโหลกศีรษะ ท่ี

จังหวัดบุรีรัมย์ในครัง้นี ้เป็นการให้บริการทางการแพทย์ 

และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเชิงรุกเต็มรูปแบบท่ีเปิด

โอกาสให้ประชาชนในพืน้ท่ีห่างไกลสามารถเข้าถึงการ

รักษาได้มากย่ิงขึน้ จงึอยากให้บุรีรัมย์โมเดลเป็นต้นแบบท่ี

สามารถน าไปพฒันาให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วยในภาคอื่นๆ 

ได้ เพราะยังมีผู้ ป่วยอีกจ านวนมากท่ีขาดโอกาสในการ

เข้าถึงการรักษาพยาบาลท่ีกระจายตัวอยู่ในหลายพืน้ท่ี

และต้องการการสนับสนุนทัง้การรักษาพยาบาลและ

โอกาสในการกลบัมามีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ในสงัคม ดงันัน้

เงินสนับสนุนโครงการคลิ นิกเคลื่อนท่ีเพ่ือให้ด าเนิน

โครงการตอ่ไปตามวตัถปุระสงค์จงึมีความส าคญัย่ิง จงึขอ

เชิญชวนผู้ มีจิตศรัทธาร่วมสนบัสนุนโครงการดงักล่าว ไม่

ว่าจะในรูปแบบของเงินสนับสนุน จิตอาสา หรือภาค

องค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญเร่ืองการพัฒนาระบบในการ

ติดตาม ดูแล ผู้ ป่วย ก็สามารถสอบถามรายละเอียดหรือ

ร่วมบริจาคได้ท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานจัดหา

รายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 

9911, 0 2251 1218 ตอ่ 124 "(thaipr.net 19 ก.ค.61) 
 

จัดบอลช่วยกีฬาคนพกิารแข่งอาเซียน 

จัดบอลการกุศลหาเงินช่วย

กีฬาคนพิการ วันท่ี 17 ส.ค.นี ้

มี 2 คู่ คณะผู้ บริหารกระทรง

อุตสาหกรรม พบ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และรวม

ดาราออลสตาร์ พบ สื่อมวลชล+ผู้บริหารสมาคมสหพนัธ์ฯ 

นายสมศักด์ิ เทพสุทิน ประธานสโมสรสุโขทัย เอฟซี ใน

ฐานะประธานในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล สมาคม

สหพนัธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน กลา่วว่า  เตรียมจดัการ
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แข่งขันฟุตบอลหารายได้สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา

กีฬาคนพิการ ในการแข่งขันระดับอาเซียน และเพ่ือหา

รายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสหพันธ์กีฬา

คนพิการแห่ งอา เซี ยน  ซึ่ ง ไ ด้ ร่ วมมือกับกระทรวง

อตุสาหกรรม โดยจะมีในวนัศกุร์ท่ี 17 ส.ค. เวลา 15.00 น. 

ท่ีสนามศุภชลาศัย  มี  2  คู่  คณะผู้ บ ริหารกระทรง

อุตสาหกรรม พบ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และรวม

ดาราออลสตาร์ พบ สื่อมวลชล+ผู้บริหารสมาคมสหพนัธ์ฯ 

บตัรเข้าชมราคาใบละ 300 บาท ซึง่จ าหน่ายบตัรและเงิน

จากผู้สนับสนุนมอบให้แก่ สมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการ

อาเซียน และเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่นักกีฬาคน

พิการด้วย (เดลินิวส์ออนไลน์ 20 ก.ค.61) 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ  
ส าหรับผู้พกิารและครอบครัวแบบครบวงจรย่ังยืน 

อธิบดีกรมส่ ง เส ริมและ

พัฒนาคุณภาพชี วิตคน

พิการ เป็นประธานมอบ

วุฒิบัตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ 

ส าหรับผู้ พิการและครอบครัวแบบครบวงจรยัง่ยืน เม่ือวนัท่ี 

20 ก.ค.2561 ณ ห้องเอราวณั โรงแรมชียงใหมภ่คู า จงัหวดั

เชียงใหม่ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

มอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ

อิสระ ส าหรับผู้ พิการและครอบครัวผู้ พิการแบบครบวงจร

และยัง่ยืนในพืน้ท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือ คือ จงัหวดัเชียงใหม ่

,เชียงราย ,ล าพูน,แพร่ ,น่าน ,ล าปาง ,แม่ฮ่องสอน และ 

พะเยา โดยมีประธานมูลนิธิเพ่ือคนพิการ ศาสตราจารย์

วิริยะ นามศิริพงศ์พนัธุ์ ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

โดยมีผู้ ท่ีผ่านการอบรม รุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 3 เข้าร่วมงาน

จ านวนกว่า 500 คน นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ตามนโยบาย

ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน”ให้

ความส าคญัต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอ

ภาค อย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้ความคิด”ไม่ทิง้

ใครไว้ข้างหลัง”ในการพัฒนาประเทศไม่ให้เกิดความ

เหลื่อมล า้ของสังคม จึงได้มอบหมายกระทรวงพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.)ในการสง่เสริมให้มี

การพฒันาคณุภาพชีวิตของคนพิการให้มีรายได้ท่ีมัน่คง มี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ เท่าเทียมกันในสังคม  กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ

ส่ง เส ริมและยกระดับคุณภาพชี วิตคนพิการ มีการ

ด าเนินการเพ่ือสนบัสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการ

ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุในเร่ืองของงบประมาณ ในเร่ือง

ของการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และการกู้ ยืมเงินกอทุนฯ

เพ่ือประกอบอาชีพทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม นอกจากนี ้

ยงัมีการพัฒนาศกัยภาพของคนพิการ โดยมีศนูย์ส่งเสริม

ศักยภาพและอาชีพคนพิการทั่วประเทศ 12 แห่ง เพ่ือ

สง่เสริมและพฒันาอาชีพให้กบัคนพิการที่มีความสนใจเข้า

รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ และเพ่ือประโยชน์คนพิการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล 

สร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการในระดับพืน้ท่ี  ส าหรับ

โครงการฝึกอาชีพอิสระส าหรับคนพิการและครอบครัว มี

วตัถุประสงค์เพ่ือจะให้ผู้ พิการและครอบครัวท่ียังไม่มีงาน

ท า ได้ฝึกการประกอบอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมมี

รายได้รายวนัใช้เวลาน้อย ใช้พืน้ท่ีน้อย ลงทุนต ่า รายได้ดี 

และคนพิการหรือผู้ ดูแลคนพิการสามารถน าไปประกอบ
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อาชีพได้ในชีวิตจริง ซึ่งมูลนิธิเพ่ือคนพิการได้รวมกับภาคี

องค์กรคนพิการในระดบัชาติ เร่งท าความเข้าใจกับสถาน

ประกอบการ เพ่ือขอให้จัดสรรเงินมาช่วยเหลือคนพิการ

ประกอบอาชีพตามมาตรา 35 เช่น จดัชือ้อปุกรณ์ฝึกอาชีพ 

จัดฝึกอบรม ซึ่งคาดว่าในปี 2562 น่าจะได้รับสนับสนุน

จากสถานประกอบการมากขึน้ เพ่ือจะน าไปเสริมความ

เข้มแข็งในการประกอบอาชีพอิสระของผู้ ผ่านการอบรม 

รุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 3 ต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลงัจากนัน้ 

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ได้ให้เกียรติมอบป้ายศนูย์บริการอาชีพอิสระ

คนพิการและครอบครัว ในระดับพืน้ท่ีจ านวน 12 ศูนย์ 

มอบใบประกาศเกียรติคุณส าหรับสถานประกอบอาชีพ 

จ านวน 4 แห่ง และมอบวุฒิบัตรให้กับตัวแทนผู้ พิการ

ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระส าหรับผู้ พิการและ

ครอบครัว แบบครบวงจรและยัง่ยืน 

 

นศ.มจธ. ผุดไอเดีย ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ
ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

ทุกปีมีประชากรมากถึง 1,600 

คน เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ

ลื่นล้ม ผู้ เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี 

และการเสียชีวิตจากการลื่นล้ม

มีอตัราเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับสงัคมไทยก าลงั

ก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายจุากปัญหานีท้ าให้ ทีม ดิ การ์เดียน 

ประกอบด้วย  นายทินกร ม้าลายทอง นางสาวจุฑาภรณ์ 

วิภัชภาคไพบูลย์ และนางสาวนภัสสร พิทักษ์กชกร 

นกัศกึษาภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา โดย ดร.พร พันธุ์จงหาญ   ได้พัฒนา

ผลงานนวตักรรม “ระบบเฝ้าระวงัอจัฉริยะสาหรับผู้สงูอายุ

และคนพิการโปรแกรมเพ่ือช่วยคนพิการและผู้ สูงอายุ ” 

เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาสงัคมผู้อาย ุโดยได้รับรางวลัชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 โปรแกรมช่วยเหลือผู้สงูอายุและคนพิการ การ

แข่งขนัพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้

ท่ี  20: NSC 2018  และ เ ป็นตัวแทนประเทศไทยเ ข้า

ประกวดในงาน The 12th International Convention on 

Rehabilitation Engineering and Assistive 

Technology (i-CREATe 2018) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศ

จีน จุฑาภรณ์ กล่าวว่า “ระบบดแูลผู้สงูอายุและคนพิการ

ภายในอาคาร ซึง่ระบบนีผู้้สงูอายแุละคนพิการไมต้่องสวม

ใส่อุปกรณ์ใด ๆ เพ่ือความสะดวกสบายในการเคลื่อนท่ี

และสามารถใช้ชีวิตตามปกติ โดยใช้ความรู้ความสามารถ

ของการเรียนรู้เชิงลึกเเละการเรียนรู้ของเคร่ืองมาพัฒนา

เป็นระบบในรูปแบบของไฟล์วีดีโอ เม่ือเกิดการล้มระบบจะ

ส่งการแจ้ง เตือนไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ ดูแล  ห รือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการให้

ช่วยเหลือและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  ท าให้

สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหลังจากการ

เกิดอบุตัิเหตหุรือเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีอาจเป็นเหตท่ีุท า

ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว” ทินกร อธิบาย

เพ่ิมว่า “โปรแกรมประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั คือ ส่วนของ

ระบบท่ีท าการรับค่าวิดีโอ ท่ีได้จากจากการบันทึกวิดีโอ

ทกุ 5 วินาที เพ่ือตรวจสอบวา่มีจ านวนคนเพียงคนเดียวใน

เฟรม ระบบจะท าการตรวจสอบจ านวนบุคคล ถ้ามีบุคคล

มากกว่าหนึ่งคนหรือไม่พบใครในระยะกล้อง ระบบจะไม่

ท าการส่งข้อมูลไปตรวจจับการล้มเน่ืองจากหากเกิดการ

ล้มอีกคนสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที รวมถึงระบบ

สามารถคาดการณ์ว่ามีการล้มเกิดขึน้หรือไม่ เพราะ

หลังจากผ่านการตรวจจับว่ามีเพียงหนึ่งคนในเวลานัน้ 
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ร ะ บบ จ ะน า วิ ดี โ อ ท่ี ถู ก บั น ทึ ก ไ ว้ อ อ ก ม าน า เ ข้ า

โมเดล Finding key point เพ่ือค านวณหาจดุของโครงสร้าง

ร่างกาย ระบบจะท าการคาดการณ์ และแสดงผลออกมา

วา่บุคคลภายในวิดีโอในเวลานัน้ล้มหรือไม่ และระบบการ

เเจ้งเตือนแบ่งเป็นการโทรเเละการส่งข้อความไปยัง

ผู้ ใช้งาน หลงัจากระบบตรวจจับการล้มได้ ระบบการแจ้ง

เตือนจะเร่ิมท างานโดยแบ่งออกเป็นการโทร และส่ง

ข้อความ ซึ่งในส่วนของการโทรระบบจะท าการโทรไปท่ี

เบอร์ของผู้ใช้ หรือในอีกกรณีหนึง่คือผู้ ใช้สามารถระบเุบอร์

เพ่ือต่อสายไปยังคนใกล้ตัว หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน 

เพ่ือให้เข้าไปช่วยได้เช่นกัน นอกเหนือจากการโทร ระบบ

จะท าการสง่ข้อความไปยงัผู้ ใช้ เพ่ือรองรับกรณีท่ีผู้ ใช้ไมรั่บ

โทรศพัท์”  ดร.พร พนัธุ์จงหาญ ในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษา 

กล่าวทิง้ท้ายว่า “ผลงานนวัตกรรมเพ่ือเฝ้าระวงัอจัฉริยะ

ส าหรับผู้ สูงอายุและคนพิการเกิดจากกระบวนการเรียน 

การสอนท่ีได้มีการให้นักศึกษาได้ร่วมมีโอกาสในการ

ออกแบบ คิดค้น และบูรณาการสิ่ ง ท่ี ไ ด้ เ รียน รู้จาก

สาขาวิชาต่าง ๆ ทัง้ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยเคร่ือง

เชิงลึก การประมวลผลรูปภาพและวีดีโอ รวมถึงการดูแล

ผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถน าสิ่งท่ี

ได้เ รียนรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

สามารถช่ วย เหลื อผู้ สู งอายุและคนพิการ ไ ด้จ ริ ง ”

(banmuang.co.th 23 ก.ค.61) 
 

“ซัสโก้” ส่งมอบรอยยิม้ให้ “น้องชุมชนสะพานปูน”  

"ภาพยนตร์" เป็นสื่ออีกประเภท

หนึ่ง ท่ีจะช่วยเปิด "ประสบการณ์

การเรียนรู้ใหม่ๆ " ให้กบัทกุๆ คนได้ 

โดยเฉพาะเยาวชน ถ้าได้ชมภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาสาระดีๆ 

ก็จะย่ิงช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจ สานต่อความฝัน ใน

การน าโลกทศัน์ใหม่ๆ  ไปตอ่เติมความรู้ บริษัท ซสัโก้ จ ากดั 

(มหาชน) ได้ให้ความส าคญัต่อเยาวชนและผู้ ด้อยโอกาส

ต่างๆ ด้วยการท างานด้าน CSR อย่างต่อเน่ือง และเมื่อ

เร็วๆ นี ้ได้จัดโครงการ ดูหนังสร้างรอยยิม้ กับ ซสัโก้ และ 

M Pictures คืนประโยชน์สู่สงัคม…เพ่ือผู้ ด้อยโอกาส" โดย

มอบหมายให้กลุ่มอาสาอิสระน าเดก็จากชุมชนสะพานปูน 

ท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 80 คน และ ผู้

พิการทางการเคลื่อนไหว จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

จ านวน 65 คน ไปชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เร่ือง 

"ครุฑ มหายุทธหิมพานต์" ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนี

เพล็กซ์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน       ทัง้นี ้โครงการ ดู

หนงัสร้างรอยยิม้ กบั ซสัโก้ และ Mpictures คืนประโยชน์

สูส่งัคม…เพ่ือผู้ ด้อยโอกาส" เป็นโครงการหนึ่งท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงการแบ่งปัน เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ตอ่กนั อนัเป็นจดุเร่ิมต้น

สู่สังคมคุณภาพ ท่ีซัสโก้ตัง้ใจสานต่ออย่างต่อเ น่ือง 

สามารถติดตามข่าวกิจกรรมด้าน CSR ต่างๆ ของซสัโก้ได้

ผ่าน(innnews.co.th 24 ก.ค.61) 

.ค าพ่อสอน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...การท่ีดัดแปลงธรรมชาตหิรือสภาพของธรรมชาติมาใช้  
เพื่อประโยชน์ของบุคคลนัน้ก็ต้องระมัดระวังมาก 

ที่จะไมใ่ห้เกิดความเสียหาย และการท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์ได้ 

แตล่ะคนก็จะต้องชว่ยกนัควบคมุท่ีจะเสียดาย  

สิ่งท่ีเสียหายก็จะลดลงไป...” 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
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เชิญคนพกิารสมัครงาน 

นายกฤษฏิเดช  ศิ ริปะชะนะ  อายุ ๕๖ ปี  วุฒิ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) พิการทางการได้ยิน 
ต้องการท างานทั่วไป ตามความเหมาะสม  มีทักษะงาน
ด้านซ่อมทั่วไป ,งานซ่อมบ ารุงทั่วไป  ติดต่อ...โทรศัพท์ 
๐๘๘-๕๙๖๓๔๖๘ id line : ionbox๑๑ ห รือ  อี เม ล์  
bowonsiri@gmail.com 

นางสาวเพียงวัน เสถียรเขต  อายุ ๒๓ ปี วุฒิ
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ พิการทางการมองเห็น ต้องการท างาน
ตามท่ีบริษัทจะมอบหมายให้ทุกต าแหน่งตามความ
เหมาะสม มีประสบการณ์การท างานรับโทรศพัท์โอนสาย 
และงานพับผ้า ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๔-๙๔๑๓๓๕๗หรือ 
อีเมล์ olives.fang@gmail.com 

นายอดิศกัด์ิ  ค าแดง อาย ุ๓๗ ปี วฒิุมธัยมศกึษา
ปีท่ี ๓ พิการทางด้านร่างกาย ใช้เก้าอีเ้ข็น ต้องการรับท า
รูปภาพโฆษณา ๒D ๓D Rengder งานด้วยโปรแกรม 
KeyShot ๗.๓ pro สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี  ติด
ต่ อ . . . โ ท ร ศัพ ท์  ๐๙๙ -๑๓๔๔๒๘๘  ห รื อ  อี เ ม ล์  
khamdanga@gmail.com 

นางสาวนุชรี  สุทธินันทกาน  อายุ ๓๒ ปี วุฒิ
ประถมศกึษาปีท่ี ๖ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการ
ท างานตามความสามารถ หรือความเหมาะสม ติดต่อ...
โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๔๑๑๖๙๘, ๐๙๙-๔๘๗๔๗๔๕ หรือ 
อีเมล์ nuchlee1698@gmail.com 

นางสาวเยาวลักษณ์  อรภักดี  อายุ ๒๘ ปี วุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิการทางด้านร่างกาย-
เดินได้ (แขนข้างซ้ายยกไม่ขึน้สุดแขน) ต้องการท างาน
ธุรการ ฝ่ายบคุคล หรืองานตามความเหมาะสม มีประสาบ
การณ์ทางด้านงานธุรการ ประสานงาน ๓ ปี ติดต่อ...
โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๙๕๓๗๐๔ หรือ อีเมล์ artlekleklek
๖๔@gmail.com 

นายสิทธิพร  ลายโถ   อาย ุ๒๐ ปี วฒิุมธัยมศกึษา
ปีท่ี ๖  พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการท างานตาม
ความ เหมาะสม  ใน เขต พื น้ ท่ี จั งหวัดปทุมธา นี  มี
ประสบการณ์การท างานมาก่อน สามารถขบัรถได้  ติดต่อ
. . . โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๙ ๑ - ๗ ๕ ๗๔๗๔๐   ห รื อ  อี เ ม ล์  
bonuseiei1997@gmail.com 

นายสุ รศัก ด์ิ   สี พ า ไ ชย   อ ายุ  ๓๐  ปี  วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) พิการทางด้าน
ร่างกาย สามารถเดินได้  ต้องการท างานทางด้านธุรการ 
ประสานงานทั่วไป หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสม  ติด
ต่ อ . . . โ ท ร ศัพ ท์  ๐๙๘ -๒๑๗๗๕๙๘  ห รื อ  อี เ ม ล์  
surasak_se@hotiml.com 

นางสาวจุฑามาศ  สุข ร่าง  อายุ ๒๓ ปี วุฒิ
ปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการท างาน
ทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป ติดต่อ...โทรศัพท์ 
๐๖๔-๕๒๐๘๗๐๗ หรือ อีเมล์ Perfectxp2@hotmail.com 
 
  

คนพกิารต้องการท างาน 

บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์  จ ากัด  ท่ีอยู่  
๑๐๑๑ ชัน้ ๑๘ ห้อง ๑๘๐๓,๑๘๐๔ ถนนพระราม ๓ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ๑.รับเจ้าหน้าท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ อตัรา รายละเอียดงาน สนบัสนุน
เทคนิคด้าน IT (IT Support Operation) งานบริหารทัว่ไป 
(General Management) คุณสมบัติ คนพิการท่ีสามารถ
ปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๔-๓๐ ปี วฒิุปริญญา
ตรี มีจิตส านึกในการบริการ และประสานงานได้ดี ใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างานเอกสาร/รายงานได้ (Word , 
Excel , PPT) มีความรู้ ทกัษะการจดัการ Network , กล้อง 
CCTV มีประสบการณ์การท างาน ๒.รับเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
Operator ๑  อัต ร า  ร ายละ เอี ยดง าน  ท า งานส่ วน
ประสานงาน งานเอกสาร งานค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน งาน
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๒๖ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

สรุปเอกสารต่างๆ งานอื่นๆตามท่ีได้ รับมอบหมาย 
คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ ๒๓-๓๐ ปี วุฒิ  ปวส. มีความละเอียดรอบคอบ 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี   มีทักษะในการ
ประสานงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
ได้ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนะคติท่ีดี ฯลฯ สวัสดิการ 
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ สวัสดิการเงินกู้ ยืม ประกัน
อุบัติ เหตุกลุ่ม  สิท ธิในการลาตามกฎหมายก าหนด 
ประกันสงัคม เงินทดแทน ติดต่อ คุณสาวิกรณ์ สุขสบาย 
โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๕๕๓๘๗๒ แฟกซ์ ๐๒-๖๘๙๙๙๘๕ 
อีเมล์ sawikorn@ppyc.co.th 

บริษัท ซูชิ ฮานะ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีอยู่ ๔๒๘/
๑๑๕ ถ.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้  เขตประเวศ 
ก รุ ง เ ทพมหานคร  ๑๐๒๕๐  รั บแม่ บ้ าน  ๑  อัต ร า 
รายละเอียดงาน ท าความสะอาด ทัง้ภายในและภายนอก
ส านกังาน งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย คณุสมบตัิ คน
พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ๒๐ ปีขึน้ไป 
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ  สวัสดิการ เบี ย้ขยัน โบนัสประจ าปี ปรับ
เงินเดือนประจ าปี วันหยุดพักผ่อนประจ าปี ประกันอุบิต
เหตุ ฯลฯ ติดต่อ…นายวิษณุ  จาดภักดี  โทรศพัท์  ๐๙๙-
๓๐๓๕๓๑๙, ๐๒-๑๑๗๑๗๓๑ ต่อ ๑๙-๒๐ อี เมล์  
hrsushi2013@gmail.com  

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ท่ี
อยู่ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)   ๔๔๔ 
ชัน้ ๑๐ -๑๒ อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ รับพนักงาน
บริการ ด้านการขาย ๑๐ อตัรา  รายละเอียดงาน ให้บริการ
ลกูค้า เช่น การฉีกตัว๋และเช็ครอบการฉายภาพยนตร์ให้กบั
ลูกค้า รวมถึงงานด้านการบริการอื่นๆ ท่ีสามารถท าได้  
คณุสมบตัิ คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ 
ปีขึน้ไป วุฒิมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ขึน้ไป รักงานบริการ ชอบ

ท างาน เ ป็น ทีม  สวัสดิการ  staff party ชุดยู นิฟอ ร์ม 
ประกนัสงัคม วนัหยุดพกัผ่อน เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต ฯ
ติดต่อ นางสาวณัฐวดี สุนทรพิทักษ์  ๐๙๑-๗๗๘๐๒๑๑ 
แฟกซ์ ๐๒-๖๑๑๗๑๖๙ recruitment@sfcinemacity.com  

บริษัท สตาร์ ๓๖๐ (ประเทศไทย)  จ ากัด ท่ีอยู่ 
๕๓ ห้อง ๑๒๐๑ ชัน้ ๑๒ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ  รับเจ้าหน้าท่ีสรรหาและฝึกอบรม ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน ท าหน้าท่ีสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน 
คุณสมบัติ คนพิการท่ีช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ ๒๕ ปีขึน้ไป วฒิุปริญญาตรี สามารถสื่อสาร และใช้
คอมพิวเตอร์ได้ สวัสดิการ เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท 
ประกันสังคม ฯลฯ ติดต่อ...คุณรชยา  พรเทพบัญชา 
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ - ๒ ๕ ๔ ๙ ๖ ๔ ๑  อี เ ม ล์  
bow.rachaya@starthreesixty.com  

บริษัท อิมเมจ โลโก้ จ ากดั ท่ีอยู่ ๘๕/๓๔, ๘๕/๔๔ 
ม.๒ ต าบลพนัท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร ๗๔๐๐๐ รับพนักงานฝ่ายผลิต จ านวนหลาย
อตัรา รายละเอียดงาน ท างานใน Line การผลิตของบริษัท 
คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป สามารถเร่ิมงานได้ทนัทีจะพิจารณาเป็น
พิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจ าปี 
โบนัส ชุดฟอร์มพนักงาน วนัหยุดประจ าปี กิจกรรมต่างๆ 
ฯลฯ ติดต่อ . . .คุณ ธีราพร   จันศร  โทรศัพ ท์  ๐๖๑-
๓ ๘๙ ๕๕ ๑๑  แ ฟ ก ซ์  ๐ ๓ ๔ - ๔ ๔๐ ๕๒ ๑  อี เ ม ล์  
http://www.imagelogo.co.th 

บริษัท เอฟ-พลสั จ ากัด ท่ีอยู่ ๕๘/๓ หมู่ ๖ ถนน
พระประโทน-บ้านแพ้ว ต าบลตลาดจินดา  อ าเภอสาม
พราน  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ รับพนักงานทั่วไป ๑ 
อัตรา รายละเอียดงาน ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ  ๑๘  ปี ขึ น้ ไ ป  วุ ฒิ ป ร ะถมศึกษา   ส วัส ดิ ก า ร 
ประกันสังคม โบนัส ปรับเงินเดือนประจ าปี ประกันชีวิต 
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๒๗ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

วนัหยุดประจ าปี ตรวจสขุภาพประจ าปี เงินช่วยเหลือกรณี
ตา่งๆ ฯลฯ ติดต่อ...ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทรศพัท์ ๐๖๒-
๖๐๔๑๑๔๖ แฟกซ์ ๐๓๔-๙๘๑๕๕๖  อีเมล์ http://www.f-
plus.co.th/ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่  
เลขท่ี ๑๘๔ ถนนราชวิถี แขวงบางบย่ีขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ รับพนักงานธุรการ ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน จัดพิมพ์หนังสือ จดหมายต่างๆ จดัเรียง
เอกสาร  และ เก็บ เ พ่ือความสะดวกในการ ค้นหา 
ประสานงานต่างๆ ภายในและภายนอก คุณสมบัติ คน
พิการท่ีสามารถเดินได้ ช่วยเหลือตวัเองได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ ๒๒-๔๐ ปี ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา พิมพ์งานคลอ่ง ใช้ 
Microsoft Office ได้ดี ประสานงานภายใน ภายนอกได้ดี 
สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล เงินขวัญถุงมงคลสมรส 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ โบนัสประจ าปี เงินช่วยเหลืองาน
ฌาปนกิจ ท่องเท่ียวประจ าปี ติดต่อ...คณุพิชากร กันวงษ์ 
โทรศัพท์ ๐๙๕-๕๙๓-๕๕๗๘ แฟกซ์ ๐๒-๔๒๔๐๕๓๑ 
อีเมล์ hrd@eforl-aim.com  

บริษัท เค.ที.วาย. ฟู๊ ด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท่ี
อยู่ ๑๗ ซอยรามค าแหง ๒๐ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กทม. ๑๐๒๔๐ รับเจ้าหน้าท่ีบัญชี ๑ อตัรา รายละเอียด
งาน บนัทกึข้อมลูเอกสารด้านบญัชี งานอื่นๆท่ีหวัหน้างาน
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศ
หญิง อาย ุ๒๐-๓๕ ปี วฒิุปริญญาตรี สวสัดิการ งานเลีย้ง
ครบรอบปีบริษัท ประกันสังคม วันหยุดพักผ่อน โบนัส
ประจ าปี ฯลฯ ติดตอ่...คณุยูถิกา สถาวรมณี โทรศพัท์ ๐๒-
๗๑๘๘๕๘๕ อีเมล์ yutika@ktyfoods.com  

บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จ ากัด ท่ีอยู่  
๑๐๑๑ ชัน้ ๑๘ ห้อง ๑๘๐๓,๑๘๐๔ ถนนพระราม ๓ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ รับเจ้าหน้าท่ี
การเงิน ๑ อตัรา รายละเอียดงาน ออกใบแจ้งหนีค้า่บริการ
ขนส่ง ขนถ่าย ตามเอกสารการปิดการขาย ของฝ่าย

ปฏิบัติการให้ถูกต้อง บันทึกรายการ รับ จ่าย ของ Petty 
Cash ลงในโปรแกรม ฯลฯ คณุสมบตัิ คนพิการท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปีขึน้ไป วฒิุ ปวส./
ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นท่ี
เก่ียวข้อง มีประสบการณ์การท างานด้านการเงิน ตัง้แต ่๒-
๓ ปีขึน้ไป ใช้ Microsoft Office ได้ สวสัดิการ เงินช่วยเหลือ
ในกรณีต่างๆ สวัสดิการเงินกู้ ยืม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
สิทธิในการลาตามกฎหมายก าหนด ประกันสังคม เงิน
ทดแทน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ...คุณสาวิ
กรณ์ สุขสบาย โทรศพัท์ ๐๘๔-๕๕๕๓๘๗๒ แฟกซ์ ๐๒-
๖๘๙๙๙๘๕ อีเมล์ sawikorn@ppyc.co.th 

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่  
ส านักงานใหญ่  ๒๓/๕๒-๕๔ อาคารสรชัย ชัน้ ๑๗ ซ.
สขุมุวิท ๖๓ ถ.สขุมุวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ รับ
แม่บ้าน/ พนักงานล้างภาชนะ/ พนักงานเสิร์ฟ ๓๐ อตัรา 
รายละเอียดงาน  แม่บ้าน - ท าความสะอาดพืน้ท่ี ตาม
ความรับผิดชอบ พนักงานล้างภาชนะ – ท าความสะอาด
อุปกรณ์ต่างๆภายในครัว พนักงานบริการทั่วไป(เสิร์ฟ) – 
เสิร์ฟอาหารให้กับผู้ มาใช้บริการ คุณสมบัติ คนพิการ
ทางการได้ยิน-หูหนวก เพศชาย/ หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป 
วุฒิมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกัน
สขุภาพ ประกนัชีวิต/ ประกนัอบุตัิเหตุ กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ ฯลฯ ติดต่อ...คุณจินตนา ชือ้ดรุณกิจ โทรศัพท์ ๐๒-
๗ ๑๔ ๑ ๖ ๖ ๑  แ ฟ ก ซ์  ๐ ๒ -๗ ๑๔ ๐ ๗๘ ๘  อี เ ม ล์  
Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com 
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๒๘ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

จุฬา ยูดีซี ต้นแบบ ‘บ้านปลอดภัย’ เพื่อทุกคน 

 

ศนูย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Chula UDC) เปิดให้บริการฟรีเป็นท่ีแรกในประเทศไทย 

แนะน าปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมเพ่ือความปลอดภยัและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุส าหรับทกุคน ในยคุสงัคมสงูวยั ในวนัเสาร์

ท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 ท่ีผ่านมา ทางศนูย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือทกุคน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Chula UDC) โดย

มีรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์  จารุทศัน์ หวัหน้าศนูย์ฯ ได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการ โดย  มีนางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ อธิบดีกรม

กิจการผู้ สูงอายุ รศ.พรรณชลทั สุริโยธิน รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       คุณภรณี ภู่

ประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกัสนบัสนนุสขุภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

และนายศาณิต เกษสวุรรณ คณะท างานประชารัฐเพ่ือสงัคม (E6) ร่วมเปิดงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พาชมศนูย์UDC วดั

ร่างกาย ชมบธูอปุกรณ์ และการให้ความรู้ในการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกบัผู้สงูอายุ โดย ผศ.กิตติอร ศิริสขุ อาจารย์ประจ า

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน บรรยายเร่ืองบ้านปลอดภัยไร้หกล้ม (สภาพแวดล้อมภายในบ้าน) และผศ.ภาวดี  องัศุสิงห์ 

หวัหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม บรรยายเร่ืองบ้านปลอดภยัไร้หกล้มและสวนบ าบัด(สภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน) ท าให้

ประชาชนท่ีมาร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ผู้สูงอายุในชุมชนรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บคุลากรจฬุา และผู้สงูอายใุนกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมลกูหลาน รวมประมาณ 100 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้าน

การปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกบัตนเองมากขึน้ รวมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ ก็ได้รับความสนใจจากผู้ ท่ีเข้ามาร่วมงานมากเช่นเดียวกนั 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมห้องตวัอย่าง ได้ท่ีศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัง้อยู่ท่ี ชัน้ 1 

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โรงภาพยนตร์สามย่านเดิม) ซอยจุฬา 42 ซึ่งเป็นห้องตวัอย่างท่ีมีการจัดพืน้ท่ีและแสดง

อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอายุ และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า และในอนาคตจะมีการจดัตลาดนดัอปุกรณ์เพ่ือผู้สูงอายุ ท่ี

รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้มากมาย ทัง้นี ้ท่านสามารถติดตามข่าวประชาสมัพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมดีๆ ได้จาก

ทาง Line: chula.udc, Facebook: universaldesigncenter  วนัท าการ จนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. (เสาร์ อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณานัดหมายล่วงหน้า)  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ท่ี  โทรศัพท์ : 084-554-9301, 

อีเมล์: chula.udc@gmail.com(iurban.in.th 19 มิ.ย.61) 

 

mailto:chula.udc@gmail.com


๒๙ 

ถ้ามวัแต.่.. อุ้มอดีตเอาไว้ แล้วจะเอามือที่ไหน ไปคว้า “อนาคต” 

กฟน. ชวนโหลดพร้อมรับบุญ สติก๊เกอร์ไลน์ รวมพลคน “” 

 

 

 

 

 

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอเชิญชวนดาวน์โหลด Sticker Line Creator รวมพลคน “ไฟแรงเว่อร์” (High Power Gang) 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี กฟน. โดยรายได้จากการจ าหน่ายทัง้หมด กฟน. จะมอบให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ  

ในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที(js100.com 01 ก.ค.61) 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ์ จนัทยานนท์ - ที่ปรึกษา   นายส าเริง    วิระชะนงั   -  ที่ปรึกษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน์  ศรีปฐมสวสัดิ์ - กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรัญญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ์ - กรรมการและผู้ชว่ยเลขาธิการ 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               www.tddf.or.th   E-mail : office@ tddf.or.th,tddf_or_th@hotmail.com 

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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