
๑ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

 

 

 

สาร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๙   เดือน  กันยายน  พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 
ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย ให้ก าลังใจนักกีฬาคนพกิารสู้ศึกพาราเกมส์ 

 
 

ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทยให้การต้อนรับและให้โอวาทคณะนักกีฬาคนพกิารทมีชาติไทย ก่อน
เดนิทางไปแข่งขันเอเซียนพาราเกมส์ที่อนิโดนีเซีย 

เมื่อเวลา 10.00 น. วนัท่ี 20 กันยายน 2561 ท่ีท าการพรรคชาติไทยพฒันา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ประธาน

มูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายสมศกัด์ิ ปริศนานนัทกลุ นายนิกร จ านง และนายวราวธุ ศิลปอาชา เปิดโอกาสให้ พล.ต.
โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย น าคณะนกักีฬาคนพิการตวัแทนทีมชาติไทย จ านวน 
170 คน เข้าพบ คุณกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เพ่ือขอพรและรับโอวาทให้เป็นขวญัและ
ก าลงัใจแก่คณะนกักีฬาก่อนเดินทางไปร่วม การแข่งขนัเอเซียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 ท่ีกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดยจะเดินทางระหวา่งวนัท่ี 2 – 14 ตลุาคม นี ้ 

โดยคุณกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ขึน้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่คณะ

นักกีฬาคนพิการตัวแทนทีมชาติไทย พร้อมมอบเงินให้แก่คณะนักกีฬาคนพิการ จ านวน 766,000 บาท เพ่ือเป็น
ขวญัก าลงัใจให้คณะนกักีฬา ในการน าพาเหรียญทองกลบัสูป่ระเทศไทยตอ่ไป 

ส าหรับ เอเซียนพาราเกมส์ 2018 (ครัง้ท่ี 3) ท่ีประเทศอินโดนีเซีย มี 42 ชาติสมาชิกทั่วเอเชียเข้าร่วมชิงชัย ได้จัด
แข่งขนัทัง้สิน้ 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ยิงธนู, โกลบอล, เทเบิลเทนนิส, กรีฑา, ยโูด, วอลเลย์บอล, แบดมินตนั, บอคเซีย, 
โบว์ลิ่ง, จักรยาน, ยิงปืน, ว่ายน า้, ลอนโบว์, ยกน า้หนัก, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์เทนนิส และวีลแชร์ฟันดาบ โดย
ตวัแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันใน 14 ชนิดกีฬา รวมนักกีฬา 255 คน ผู้ ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 98 คน และ
เจ้าหน้าท่ีทีม 30 คน รวมทัง้สิน้ 383 คน  
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"บิก๊ตู่"จีห้น่วยงานรัฐจ้างงานคนพกิาร100%สิน้ ก.ย.นี ้

 

“บิก๊ตู่” หวังหน่วยงานรัฐจ้างงานคนพกิาร 100 เปอร์เซ็นต์ภายในสิน้ก.ย.นี ้พบอัตราการจ้างเพิ่มสูงขึน้ทุกปี 

เมื่อวนัท่ี 14 ส.ค.  ท่ีเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี แถลงภายหลงัการประชุม

คณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) รายงานผลการปฏิบตัิตามกฎหมายการ

จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐปี 2561 ในอตัราเจ้าหน้าท่ีราชการ 100 คน ต้องจ้างคนพิการ 1 คน คือร้อยละ 1 หากไม่

สามารถจ้างได้ตามนัน้ ก็สามารถเปิดพืน้ท่ีสมัปทานให้ขายของในหน่วยงาน หรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุช่วยเหลือคนพิการ 

ซึง่ปี 2559   มีการจ้างคนพิการในหน่วยงานของรัฐทัง้หมด 2,801 คน คิดเป็น 18.11เปอร์เซ็นต์ของคนในระบบงานราชการ

ทัง้หมด ปี 2560 อตัราจ้างเพ่ิมขึน้เป็น 5828 คน หรือ 45.05 เปอร์เซน็ต์ ปี 2561 จ้างงานคนพิการ 10,031 คน คิดเป็น คิดเป็น 

80.25 เปอร์เซ็นต์ แสดงวา่หน่วยงานต่างๆ เร่ิมให้ความส าคญักฎหมายดงักลา่ว นายกฯ บอกว่าเม่ือตวัเลขน่าพงึพอใจ ภายใน

สิน้ก.ย.น่าจะท าให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นายกฯ ก็ฝากความหวงัไว้กับหน่วยงานราชการ มีหลายกระทรวงครบตามอตัราส่วน

แล้ว ด้าน นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพม. กล่าว  เพ่ิมเติมถึง

ความก้าวหน้าการสง่เสริมการจ้างงานคนพิการวา่ ตามพ.ร.บ.สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมและกฎกระทรวงแรงงานท่ีก าหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผู้ปฏิบตัิงานตัง้แต่ 100 คนขึน้ไปต้อง

รับคนพิการเข้าท างานในอตัราส่วน 100:1 นัน้ ขณะนีใ้นส่วนของสถานประกอบการภาคเอกชนด าเนินการได้ผลดีถึงร้อยละ 

98 สว่นภาครัฐซึง่ก่อนหน้านีย้งัด าเนินการได้น้อย  

 “ท่ีผ่านมาพก.ได้มีการชีแ้จงแนวทางปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ ท าให้สัดส่วนการจ้างงานใน

ภาครัฐมีความก้าวหน้ามากขึน้ อย่างไรก็ตามยงัคงเร่งสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการจ้างงานคนพิการให้

ได้ครบ100 เปอร์เซน็ต์ตามเป้าหมายภายในสิน้ปีงบประมาณ 2561”(เดลินิวส์ออนไลน์14 ส.ค.61) 
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ร้านกาแฟ ธุรกิจใหม่ส าหรับคนพกิาร 

มลูนิธิ ไฟฟ์ ฟอร์ ออล (5 For 

All) มู ล นิ ธิ ท่ี ก่ อ ตั ้ ง ขึ ้ น

จุดประสงค์เ พ่ือช่วยเหลือ 

ส นั บ ส นุ น  ค น พิ ก า ร

โดยเฉพาะ ร่วมกับ บริษัท 

ไทยนิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จดัโครงการ "วนัใหม่เพ่ือคน

พิการและผู้ ด้อยโอกาส" เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ใน

ครัง้นีไ้ด้ผู้ สนับสนุนร่วมอย่าง กรมพละศึกษา เอือ้เฟื้อ

สถานท่ีเพ่ือเปิดร้านกาแฟ ช่ือร้าน "กาแฟดาว" (Star 

Coffee) เป็นร้านท่ี 2 ของโครงการในปี พ.ศ.2561 โดยมี

ผลงานความส าเร็จของโครงการท่ีผ่านมาท่ี บริษัท ไทย

นิปปอนสตีลฯ ได้สร้างอาชีพให้แก่ผู้ พิการคือ 1. เมื่อวนัท่ี 

26 เมษายน 2559 เปิดร้านปันยา สปา แอนด์ มาสสาจ 

ร้านนวดแผนไทย ตัง้อยู่ซอยจุฬา 42  2. เมื่อวัน ท่ี  7 

มิถุนายน 2560 เปิดโครงการโรงเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ด

ภฐูาน ตัง้อยู่ท่ี อบต.บงึบา คลอง 10 จ.ปทมุธานี     3. เม่ือ

วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดร้านกาแฟดาว ร้านค้า

สวสัดิการ ตัง้อยู่ท่ีกรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

โดยโครงการที่ผ่านมาทัง้หมด บริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ ได้

เล็งเห็นความส าคญัในวงกว้างในการสร้างอาชีพให้แก่คน

พิการเพราะนอกจากพวกเขาจะสามารถเลีย้งตัวเองได้

แ ล้ ว  ก็ ยั ง ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร ใ ห้ ท่ี ยั่ ง ยื น อี ก ด้ ว ย 

และในครัง้นีก้ารส่งมอบร้านกาแฟดาวร้านท่ี 2 ประจ าปี 

พ.ศ.2561 สาขา กรมพละศึกษา ได้รับเกียรติจาก อธิบดี

กรมพละศึกษา ดร.ปัญญา หาญล ายวง กระทรวงการ

ท่องเ ท่ียวและกีฬา เป็นประธาน ร่วมด้วย ป ระธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ Mr. Hiroyuki 

Kurosaki และประธานมูลนิธิไฟฟ์ ฟอร์ ออล ร่วมงาน 

ภายในงานนอกจากมีพิธีส่งมอบร้านกาแฟดาวแล้ว ยังมี

ก า ร แ ส ด ง จ า ก น้ อ ง ๆ เ ด็ ก พิ เ ศ ษ  อี ก ด้ ว ย 

          Mr. Hiroyuki Kurosaki กลา่ววา่ "บริษัทไทยนิปปอน

สตีลฯ เลง็เห็นว่านอกจากได้สร้างโอกาสให้คนพิการและว 

ยังท าให้คนในองค์กรเราเปิดมุมมองใหม่ในการมองผู้

พิการ ว่าจริงๆแล้วเขาเหล่านีก้็เป็นเพ่ือนมนษุย์เราคนหนึ่ง

ท่ียังสามารถสร้างคุณูปการให้กับสงัคมและประเทศชาติ

ได้อีกมาก ซึง่ถือเป็นมิติใหมใ่นการจ้างงานและสร้างอาชีพ

แก่ผู้ พิการ ท าให้ผู้ พิการเข้าถึงโอกาสในการท างานได้เพ่ิม

มากขึน้"(thaipr.net 30 ส.ค.61) 
 

ความพกิารไม่ใช่อุปสรรค! บัณฑติสาวผู้สร้างแรง
บันดาลใจ โชว์ใบปริญญาบนวีลแชร์ 

ความ พิ กา ร ไ ม่ ใ ช่

อุปสรรค!  บัณฑิต

ส า ว ผู้ ส ร้ า ง แ ร ง

บันดาลใจ  โช ว์ ใบ

ปริญญาบนวีลแชร์  

ความพิการไม่ใช่อุปสรรค!  – 28 ส.ค.เพจ  มูลนิธิพระ

มหาไถ่ เ พ่ื อการพัฒนาคนพิการ  The Redemptorist 

Foundation for PWDs ได้โพสต์รูปภาพของน.ส.กลัยา ถ า้

พุดซา บณัฑิตสาวจากรัว้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะ

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในขณะท่ีเธอนั่งอยู่บนรถเข็นวีล

แชร์ส าหรับผู้ พิการ พร้อมกับใบปริญญา แคปชั่นว่า.. 

หลังจากรูปภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปบนโลกโซเชียล 

เร่ืองราวของเธอก็สามารถเป็นแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวิต

ให้กับคนอื่นๆได้ เพราะเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความ

พิการไมอ่าจเป็นอปุสรรคสู่ความส าเร็จได้(khaosod.co.th 

29 ส.ค.61) 

https://www.facebook.com/mahatai/?__xts__%5B0%5D=68.ARCsYerdjZWY-jp1ORKUl-I9r4m0QLE-RYhn4nzH6XPD1OoW3wr316RBUKrilYiznvdpUPXbUGPOs7gxNUoxx7cFK7xAwLECMa2m32ESwd4hBDgbD4Y59Vu1w84mV693_liigBg&__xts__%5B1%5D=68.ARD4IjpwSz0Z9-SBxCHp9_P0SpXanRDYCJ_vQiImMc_GHR2V7eJtGQcwMvKAuZuORvlKfCb0NNNQhPQUOxKZH9aQhRg98uf3RIz4QJXOzFp_f1rg5U0wv60XSymIpE79we6Cj5k&hc_ref=ARQpLhES45qR4kCu8hAZgBqbh13wgciESA65ouix4t10zwu_1Kv6vjNlorvfJalC6F0&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/mahatai/?__xts__%5B0%5D=68.ARCsYerdjZWY-jp1ORKUl-I9r4m0QLE-RYhn4nzH6XPD1OoW3wr316RBUKrilYiznvdpUPXbUGPOs7gxNUoxx7cFK7xAwLECMa2m32ESwd4hBDgbD4Y59Vu1w84mV693_liigBg&__xts__%5B1%5D=68.ARD4IjpwSz0Z9-SBxCHp9_P0SpXanRDYCJ_vQiImMc_GHR2V7eJtGQcwMvKAuZuORvlKfCb0NNNQhPQUOxKZH9aQhRg98uf3RIz4QJXOzFp_f1rg5U0wv60XSymIpE79we6Cj5k&hc_ref=ARQpLhES45qR4kCu8hAZgBqbh13wgciESA65ouix4t10zwu_1Kv6vjNlorvfJalC6F0&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/mahatai/?__xts__%5B0%5D=68.ARCsYerdjZWY-jp1ORKUl-I9r4m0QLE-RYhn4nzH6XPD1OoW3wr316RBUKrilYiznvdpUPXbUGPOs7gxNUoxx7cFK7xAwLECMa2m32ESwd4hBDgbD4Y59Vu1w84mV693_liigBg&__xts__%5B1%5D=68.ARD4IjpwSz0Z9-SBxCHp9_P0SpXanRDYCJ_vQiImMc_GHR2V7eJtGQcwMvKAuZuORvlKfCb0NNNQhPQUOxKZH9aQhRg98uf3RIz4QJXOzFp_f1rg5U0wv60XSymIpE79we6Cj5k&hc_ref=ARQpLhES45qR4kCu8hAZgBqbh13wgciESA65ouix4t10zwu_1Kv6vjNlorvfJalC6F0&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/mahatai/?__xts__%5B0%5D=68.ARCsYerdjZWY-jp1ORKUl-I9r4m0QLE-RYhn4nzH6XPD1OoW3wr316RBUKrilYiznvdpUPXbUGPOs7gxNUoxx7cFK7xAwLECMa2m32ESwd4hBDgbD4Y59Vu1w84mV693_liigBg&__xts__%5B1%5D=68.ARD4IjpwSz0Z9-SBxCHp9_P0SpXanRDYCJ_vQiImMc_GHR2V7eJtGQcwMvKAuZuORvlKfCb0NNNQhPQUOxKZH9aQhRg98uf3RIz4QJXOzFp_f1rg5U0wv60XSymIpE79we6Cj5k&hc_ref=ARQpLhES45qR4kCu8hAZgBqbh13wgciESA65ouix4t10zwu_1Kv6vjNlorvfJalC6F0&fref=nf&__tn__=kC-R
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น้องชายรักษาสัญญา พาพี่สาวพกิารมางานกระบ่ี 

กลวัน้องอายคนอื่น! พ่ีสาวขาพิการ ตืน้ตนัใจ หลงัน้องชาย

นายร้อยท าตามสญัญา เข็นวีลแชร์พาร่วมงานราตรีกระบ่ี

สัน้  วันแห่งความภาคภูมิใจ  วันท่ี  4 ก.ย. 61 เฟซบุ๊ ก 

Tonaor Yachung โพสต์ภาพและข้อความว่า 10 กว่าปีท่ี

แล้วเคยบอกเดก็น้อยตวัอ้วนๆ ด าๆ ถ้ามีโอกาสได้เป็นนาย

ร้อยขอมางานกระบ่ีสัน้นะ จนวนัท่ีน้องชายบอกวา่จะให้ไป

งานกระบ่ีสัน้ แวบแรกคิดในใจว่าจะกล้าไปไหม กลวัน้อง

อายคนอื่น จนน้องบอกว่าไปเถอะไม่อายหรอก  วันนี ้

น้องชายจบัพ่ีสาวนัง่รถเข็น เข็นไปทัว่งานกระบ่ีสัน้ของเขา

แบบไมแ่คร์สายตาคนมอง คงเป็นนกัเรียนนายร้อยคนแรก

ตัง้แต่เค้าจัดงานมามัง้ ท่ีเอาพ่ีสาวใส่รถเข็นไปงานราตรี

กระบ่ี ขอบคุณนะท่ีท าตามสญัญา ขอบคุณน้องชายท่ีไม่

ดือ้ไม่ซน คงมีไม่ก่ีคนท่ีกล้าท าแบบนี.้(ไทยรัฐออนไลน์ 4 

ก.ย.61) 
 

พมจ.สมุทรสาครกระตุ้นทุกภาคส่วนที่มี 
แรงงานตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป 

พมจ.สมุทรสาครกระตุ้ น

ทุกภาคส่วนท่ีมีแรงงาน

ตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป ต้อง

จ้างผู้ พิการเข้าท างานไม่

ใช้แค่ท าตามกฎหมายแต่เป็นหน้าท่ี  วันนี ้(4 ก.ย.61) ท่ี

ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต าบลมหาชัย 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธ์ิ วงษ์

ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัสมทุรสาคร เป็นประธานใน

พิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริให้ภาครัฐและเอกชน

ป ฏิบัติ ตามกฎหมาย จ้ า งง าน  คน พิการ ในสถาน

ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 โดยมี นางจินตนา จันทร์บ ารุง พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษ ย์จังหวัดสมุทรสาคร  สถาน

ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรคน

พิการ เข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก ทัง้นี ้เพ่ือให้ทุกภาค

ส่วนท่ีเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้รับความรู้และ

แนวทางในการส่งเสริการจ้างงานคนพิการ มีความเข้าใจ

ในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และให้

ความส าคัญในนโยบายด้านความมั่นคงของชีวิตและ

สงัคมของรัฐบาล ในการเสริมสร้างให้คนพิการมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึน้ สามารถมีอาชีพ สร้างรายได้เลีย้งตนเองและ

ดูแลครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม  รองผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัสมทุรสาคร กลา่ววา่ รัฐบาลมีนโยบายด้าน

ความมัน่คงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสร้างให้คน

พิการและผู้ ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ซึ่ง พ.ร.บ.

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 ได้สร้างโอกาสการมี

งานท าของคนพิการอย่างทั่วถึง รวม 3 วิธี ได้แก่ มาตรา 

33 ว่าด้วยการก าหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ ทัง้

หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ ภาคเอกชนโดย

ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน

ภาครัฐ ต้อนรับคนพิการเข้าท างานตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง ได้แก่ การให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ 

และหน่วยงานของภาครัฐ ท่ีมีจ านวนลูก จ้าง  ห รือ

ผู้ ปฏิบัติงานตัง้แต่ 100 คน ขึน้ไป ต้อนรับคนพิการเข้า

ท างานในอตัรา 100 : 1 มาตรา 34 ก าหนดให้นายจ้างหรือ
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เจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้รับคนพิการเข้าท างาน

ตามจ านวนท่ีก าหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนในอตัราค่าจ้าง

ขัน้ต ่าสุดของประเทศ คูณ 365 วันคูณด้วยจ านวนคน

พิการ ท่ีต้องรับตามอัตราส่วนของสถานประกอบการแต่

ละแห่ง และมาตรา 35 ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐใช้ทางเลือกอื่นๆ 

ได้แก่ การให้สมัปทาน การจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือ

บริการ การจดัจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือการให้ความ

ช่วยเหลืออื่นให้แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ แทนการ

จ้างงานคนพิการ(thainews.prd.go.th 4 ก.ย.61) 
 

หัวลากไฟฟ้าส าหรับวีลแชร์ช่วยขึน้ 
ทางลาดชัน ผลงานนศ.มจธ. 

ความส าคญัของ   “ความเท่าเทียมของคนทัง้มวล”  ท าให้

นางสาวขวญัชนก ตัง้ศรีวงศ์ และนายธนชยั เจริญวฒันกิจ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เกิด

แนวคิดในการช่วยคนพิการและผู้ สูงอายุท่ีใช้ วีลแชร์

เดินทางสะดวกขึ น้  พร้อมกับได้ออกก าลังกายและ

กายภาพบ าบัดในเวลาเดียวกัน  จึ งออกแบบและ

พฒันา Bike Share หวัลากไฟฟ้าขึน้ทางลาดชนัตอ่เข้ากบั

รถเข็นคนพิการ ด้วยต้นทุนท่ีถูกกว่ารถวีลแชร์ไฟฟ้า ถือ

เป็นนวตักรรมท่ีเหมาะส าหรับคนทัง้มวลอย่างแท้จริง ขวญั

ชนก เล่าว่า จากการส ารวจคนพิการท่ีใช้รถวีลแชร์ใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า   คน

พิการเข้ารับการท ากายภาพบ าบัดและออกก าลงักายไม่

เ กิ น  2 ค รั ้งต่ อสัปดา ห์  และบางคนไม่ เ ข้ า รับการ

กายภาพบ าบัดเพราะเดินทางไปท่ีโรงพยาบาลไม่

สะดวก  จากการสมัภาษณ์พบว่าคนพิการมีความต้องการ

ท่ีจะเดินทางไปในสถานท่ีต่างๆ ด้วยตนเอง แต่พืน้ท่ีบาง

แห่งมีความลาดชันมากเกินไปท าให้ไม่สามารถขึน้ทาง

ลาดชนัได้ นอกจากนีพ้บวา่คนพิการที่ใช้ Wheelchair สว่น

ใหญ่จะมีก าลังแขนท่ีมากเพียงพอท่ีจะเข็นรถวีลแชร์บน

พืน้ราบได้อยู่แล้ว จึงน ามาสู่การสร้างต้นแบบนวัตกรรม 

“Bike Share” ซึง่มีแนวคิดท่ีช่วยให้คนพิการท่ีนัง่รถวีลแชร์

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้อย่างสะดวก

มากขึน้ รวมทัง้ได้ออกก าลงักายแขน และกายภาพบ าบัด

ขาในเวลาเดียวกัน ทัง้ยังสามารถพับเก็บอุปกรณ์ได้

สะดวกเมื่อไม่ต้องการใช้และมีราคาท่ีเหมาะสม สามารถ

ปรับใช้ได้กบัรถวีลแชร์ขนาดมาตรฐานทุกคัน ธนชยั กล่าว

ว่า Bike Share ใช้ระบบช่วยป่ัน (Pedal Assist System, 

PAS) ในการส่ งสัญญาณไปสั่ ง ใ ห้มอ เตอ ร์ท างาน

ผ่าน Controller โดยการใช้มือป่ันท่ีแฮนด์ ซึ่งไม่ต้องออก

แรงมาก และเมื่อยกขาวางบริเวณบนัไดท่ีติดอยู่กบัล้อเล็ก

ด้ านล่ า ง จ ะท า ใ ห้ ข า เ กิ ดกา ร ขยับ ซึ่ ง ถื อ เ ป็ นกา ร

กายภาพบ าบดัไปในตวั อีกทัง้มีการออกแบบระบบเบรก 2 

ชัน้ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย โดยเมื่อมือบีบเบรกตรงท่ีจับ 

สญัญาณเบรกจะส่งไปยังระบบเบรกคาลิปเปอร์ เหมือน

ห้ามล้อทั่วไป และตดักระแสไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ทันที ผลการ

ทดสอบการน าไปใช้พบว่า คนพิการสามารถใช้  Bike 

Share ขบัเคลื่อนตามทางราบทัว่ไป และขึน้ทางลาดชนัได้

สูงสุด  11 องศา  รับน า้หนัก ไ ด้  100 กิ โลก รัม  ด้วย

งบประมาณท่ีถูกกว่าวีลแชร์ไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นอย่าง

มาก(banmuang.co.th  5 ก.ย.61) 
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วีลแชร์เทนนิสสาวไทยคว ่า แชมป์เอเชีย 

วีลแช ร์ยัดห่ วงสาวไทย  โช ว์

ฟอร์มสดุยอดด้วยการคว ่า “สาว

อิหร่าน” ดีกรีแชมป์เอเชีย  แบบ

สะใจแฟนๆ   40-25  ผงาดคว้าแชมป์ วีลแชร์บาสเกตบอล 

ไทยแลนด์ โอเพ่น มาครองได้อย่างย่ิง ใหญ่ ก่อนออกล่า

แชมป์เอเช่ียนพาราเกมส์ ท่ี อินโดนีเซีย การแข่งขนักีฬาวีล

แช ร์บาสเกตบอล ไทยแลนด์โอ เพ่น ”  ซึ่ งมี  6 ชาติ  

ประกอบด้วย ไทย กมัพูชา ลาว อิหร่าน เกาหลีใต้ และ จีน 

เข้าร่วมแข่งขัน ท่ี โรงพลศึกษา 4,000 ท่ีนั่ง สนามกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันท่ี 2-5 กันยายน 2561 ใน

รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง ทีมวีล

แชร์ยดัห่วงสาวทีมชาติไทย พบกบั “ทีมวีลแชร์สาวทีมชาติ

อิหร่าน  ดีกรีแชมป์เอเชียล่าสุด ควอเตอร์แรกทีมวีลแชร์

บาสฯสาวไทย สามารถออกสตาร์ทได้อย่างยอดเย่ียม ชู๊ต

ท าแต้มออกน าไปได้ก่อน 6-0  ท าให้สาวอิหร่านต้องเร่ง

เกมส์เพ่ือทวงแต้มคืนแต่สถานการณ์เกมยังไม่ดีขึน้ จบค

วอเตอร์สอง สาวไทยท าคะแนนหนีห่างไปเป็น 20-8 เข้า

สู่ควอเตอร์ท่ีสาม ทีมวีลแชร์บาสฯสาวอิหร่าน แก้เกม

ออกมาดี และสามารถชู๊ตได้แม่นย าท าแต้มขยับไล่มาอยู่ 

15 -32  แตใ่นช่วงควอเตอร์สดุท้ายทีมสาวไทย กลบัมาเร่ง

เคร่ืองการเล่นฟาสเบรกไล่ชู๊ ตท าแต้มหนีและอาชนะ ทีม

วีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน ดีกรีแชมป์เอเชีย

ไปได้แบบสะใจแฟนๆด้วยสกอร์  40 -25 คะแนน ผงาด

คว้าแชมป์รายการนีม้าครองได้ส าเร็จ  ส าหรับรายการ

ตอ่ไปทีมวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย จะเดินทาง

ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเอเช่ียนพาราเกมส์ 

2018 ในช่วงระหว่างวันท่ี  3-16 ตุลาคม 2561 ท่ี  กรุง

จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดเซีย 

หญิงพกิารผู้พลิกชีวิต 
จากขอทานสู่คนขับสามล้อรับจ้าง 

"ทุกวันนีฉ้ันมีรายได้จากการขับสาม

ล้อวนัละ 100-130 บาท ฉันสามารถ

เลีย้งดูลูกและให้สิ่งท่ีพวกเขาต้องการได้"  น่ีคือค าพูดของ 

โรซินา เบกัม หญิงพิการท่ีเคยยังชีพด้วยการเป็นขอทาน 

แต่ปัจจุบนัเธอยืนหยดับนล าแข้งตนเอง ด้วยการท าอาชีพ

คนขบัรถสามล้อเคร่ือง ในกรุงธากา ของบงักลาเทศ ซึง่ไม่

เพียงจะท าให้เธอมีรายได้เลีย้งตวัเอง แต่ยงัสามารถส่งลกู 

2 คนเรียนหนังสือได้ด้วย โรซินา เล่าว่าเมื่อ 3 ปีก่อน เธอ

เคยเป็นขอทาน แต่เธอคิดว่าอาชีพดงักล่าวจะท าให้ลกู ๆ 

ต้องอบัอาย จงึตดัสินใจเลิกและมองหาช่องทางท ากินใหม่ 

ในตอนแรกเธอคิดจะป่ันรถสามล้อรับจ้าง ทว่ามีความ

พิการเป็นอุปสรรค แต่หลังจากนัน้ไม่นานก็มีรถสามล้อ

เคร่ืองออกมา เธอจึงฝึกขับจนคล่องแคล่วและสามารถ

ให้บริการรับส่งลกูค้าได้ โรซินาบอกว่าปัจจุบนัคนท่ีเคยให้

ทานเธอได้เห็นแล้วว่าเธอสามารถท างานหาเงินเองได้โดย

ไมต้่องคอยขอทาน และทุกวนันีพ้วกเขาไมไ่ด้ให้เงินเธออีก

ต่อไปแต่ไ ด้กลายเป็นลูกค้ารถสามล้อของเธอแทน

(bbc.com 26 ส.ค.61) 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  
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“ซีพีเอฟ” เสริมคนพกิาร  
อบรมความรู้-เข้าถงึสวัสดิการรัฐ 

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเร่ิมให้

ความส าคญักับการเสริมสร้างให้

ผู้ พิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ

ของรัฐมากขึน้เร่ือย ๆซึง่เหมือนกบับริษัท เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จ ากดั (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” และศนูย์บริการคน

พิการจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการ ร่ วมจัดอบรมพนัก งานคน พิการ ท่ี อยู่ ใ น  จ .

นครราชสีมา ให้มีความรู้ด้านความปลอดภยัในการท างาน 

รวมถึงข้อมูลสิทธิและสวัสดิการใหม่ ๆ  เพ่ือให้คนพิการ

เข้าถงึสิทธิและสวสัดิการภาครัฐมากท่ีสดุ  “จุฑามาศ ชาติ

เกษม”  ผู้ อ านวยการศูน ย์บ ริการคนพิการจังหวัด

นครราชสีมา กล่าวว่า  ศูนย์บริการคนพิการฯด าเนินงาน

เชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนพิการในจังหวัดท่ีมีอยู่ 80,000 คนอย่างต่อเน่ือง 

โดยภาคเอกชนให้ความร่วมมือจัดจ้างคนพิการในวัย

ท างานในโคราชประมาณ 40,000 คนได้ท างานในสถาน

ประกอบการ หรือจัดจ้างท างานสาธารณประโยชน์ใน

ชุมชนมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของคน สร้างคุณค่า

ให้กับคนพิการ “นอกจากนี ้ความร่วมมือกับภาคเอกชน

อย่างซีพีเอฟในการจัดอบรมให้ความรู้ เป็นอีกแนวทางท่ี

เสริมสร้างความเท่าเทียมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ศนูย์บริการคนพิการฯสนบัสนุนให้ซีพีเอฟจดัให้ความรู้กบั

คนพิการต่อเน่ือง เพราะนโยบายและสวัสดิการเก่ียวกับ

คนพิการมีการปรับเปลี่ยนทุกปี พร้อมกับแนะน าให้

ภาคเอกชนรายอื่น ๆ ร่วมช่วยกนัเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ

สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐท่ีพึงได้อย่าง

ครบถ้วน”  “การให้ความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพ

ชีวิตคนพิการมาก ช่วยให้คนพิการเข้าถึงสวสัดิการต่าง ๆ 

อาทิ เบีย้คนพิการ, การบริการสขุภาพ, อปุกรณ์ช่วยเหลือ

คนพิการ, สิทธิการกู้ ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ เป็นต้น ทัง้นัน้ 

เพ่ือให้คนพิการพึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว

และชุมชน”  “ปริโสทัต ปุณณภุม” รองกรรมการผู้จัดการ

บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวเสริมว่า   ซีพี

เอฟจัดจ้างคนพิการใน จ.นครราชสีมาท างานในสถาน

ประกอบการและท างานในชุมชนรวม 158 คน “หลายคน

เป็นบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ ทัง้เป็นพนกังานด้านธุรการของ

โรงงานแปรรูปเนือ้ไก่โคราช เป็นครูช่วยสอนนักเรียนหู

หนวกท่ีโรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล ซึ่งเป็นบุคลากรท่ี

บริษัทมีความภูมิใจท่ีเห็นคนพิการเหล่านีช้่วยส่งเสริม

ศกัยภาพคนพิการได้มีงานท่ีมีคุณค่าท า ช่วยให้พึ่งตนเอง

ได้ ส่งผลให้กับสังคมไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 

นอกจากนัน้ ยงัมีอีกหลายเสียงต่อความช่ืนชมคนพิการท่ี

เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น “จุไรรัตน์ อุต

สาหพงษ์” ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล

หนองปรึก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า คนพิการท่ี

ได้รับการจ้างงานจากซีพีเอฟให้ช่วยงานท่ีส านักงานเป็น

ประโยชน์กับโรงพยาบาลเพราะมีคนช่วยให้งานบริการ

ประชาชนได้มากขึน้ ขณะท่ีคนพิการยังได้มีรายได้ตอบ

แทนบุญคณุพ่อแม่ มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้ “สงวน มลูนิธิ

ธรรม” ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ กล่าววา่ การ

อบรมนีช้่วยให้คนพิการได้ทราบถึงสิทธิของตนเองท่ีพึงมี

พึงได้ เช่น สิทธิการกู้ เงินเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ ช่วยให้

คนพิการไม่ต้องไปกู้ หนีน้อกระบบ “อังคารพิสุทธ์ สยาม

ประโคน” ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซบัตะคร้อ กล่าวเสริม

ว่า การอบรมครั ง้นี ช้่วยให้คนพิการมีความรู้ในการ

ปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั ป้องกนัเกิดอุบตัิเหต ุและยงัได้รู้

สิทธิของตนเพ่ิมขึน้ ปัจจุบันซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการเป็น
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พนักงานบริษัทรวมทัง้หมด 734 คน แบ่งออกเป็นจ้างคน

พิการท างานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ

ร ว ม  186 ค น  แ ล ะ จั ด จ้ า ง ค น พิ ก า ร ใ ห้ ท า ง า น

สาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลืองานในชุมชนของคน

พิการเองรวม 422 คน นอกจากนี ้ยังส่งเสริมอาชีพให้

สัมปทานคนพิการจัดสถานท่ีให้จัดจ าหน่ายสินค้าใน

โรงงานและสถานประกอบการของบริษัทอีก 126 คน 

ตัง้แต่ต้นปีท่ีผ่านมาซีพีเอฟได้จัดอบรมเร่ืองสิทธิและ

สวัสดิการท่ีคนพิการพึงได้รับมาอย่างต่อเน่ืองรวมแล้ว 

149 คน ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังมีทีมงานคอยติดตาม

ประเมินผล รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงท่ี

บ้านอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่คนพิการที่เป็นพนกังาน

ของบริษัทสามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสุข

และมัน่คงจริง ๆ(prachachat.net 5 ก.ย.61) 

ถูกและดีมีอยู่จริง! ร้านข้าวแกงขวัญใจคนจน  
ขายถุงละ 10 บาท คนพกิารกินฟรี 

โซเชียลแชร์ว่อน! 

ร้านข้าวแกงขวัญ

ใ จ ค น จ น  ข า ย

กับข้าว ถุงละ 10 

บาท ยงัมีอยู่จริง อาหารมีมากกวา่ 50 อย่าง คนพิการหยิบ

ฟรี พิกัดเมืองระยอง วนัท่ี 6 ก.ย.61 เฟซบุ๊ก Anupong F 

Wongsoon โพสต์ภาพและข้อความว่า #ข้าวแกงถุงละ 10 

บาท ยงัมีอยู่จริง #ขวญัใจคนจนกบัข้าวทุกอย่างถุงละ 10 

บาทเท่านัน้  คนพิการแจกฟรี!!! มีอาหารมากกว่า 50 

อย่าง ตัง้แต่อาหารอีสาน อาหารไทย อาหารพืน้บ้าน   

ร้านเปิดตัง้แต ่ตี 1 ไปจน 9 โมงเช้า หรือจนกวา่ของจะหมด 

หยุดทุกวนัอาทิตย์ พิกดัอยู่ข้างวดักรอกยายชา อ.เมือง จ.

ระยอง อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา มีคนให้ความสนใจเข้า

มาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปเป็นจ านวนมาก

(ไทยรัฐออนไลน์ 6 ก.ย.61) 
 

ตัง้ธงขนส่งสาธารณะ 
ผู้โดยสารต้องเข้าถงึทุกรูปแบบ 

นายชัยวฒัน์ ทองค าคณู ผู้อ านวยการส านกังานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลัง

เ ปิ ด ก า ร สั ม ม น า เ พ่ื อ รั บ ฟั ง ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ

ประชาสมัพนัธ์ โครงการศกึษาจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันา

สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคมนาคมขนส่งส าหรับทุกคน 

ภายใต้แนวคิด “OTP: We make the best for all” ครัง้ท่ี 1 

โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวง

คมนาคม เป็นประธาน วา่โครงการดงักลา่ว เป็นโครงการท่ี

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับสงัคมไทยท่ีได้ก้าวสู่ง

สงัคมผู้สงูอายุมากขึน้ กระทรวงคมนาคมมีภารกิจหลกัใน

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบการบริการด้าน

คมนาคมขนส่งของประเทศ ทัง้การขนส่งทางบก ทางน า้ 

ทางราง ทางอากาศ และการเ ช่ือมโยงภูมิภาคและ

เศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถ

เข้าถึงบริการระบบคมนาคมคนขนส่งได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภยั ท าให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม  ร วมถึ ง เ น้นการพัฒนา เ พ่ื อการรอง รับการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พฤติกรรมการเดินทาง จึงเป็นภารกิจ

ส าคญัตามยุทธศาสตร์คมนาคม 20ปี (พ.ศ.2561-2580) 
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ของกระทรวงคมนาคมท่ีต้องการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการคมนาคมขนส่ง  ส าห รับยุทธศาสตร์  20ปี  

ประกอบด้วย 1.การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบคมนาคม

ขนส่งของประเทศ 2.การยกระดับขนส่งเพ่ือเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 3.การเข้าถึงคนของคนทุก

กลุ่มในการใช้บริการคมนาคม ซึง่ถือเป็นเป้าหมายส าคญั

ของกระทรวงคมนาคม  “โดยปี 2559 สนข.ได้ท าการศกึษา

มาตรฐานอาคารสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัระบบคมนาคม เช่น 

ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ สถานีขนส่งผู้ โดยสาร สถานี

รถไฟ รวมถึงป้ายจอดรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งการ

ให้บริการทัง้หมดจะต้องมีมาตรฐาน และสามารถ

ให้บริการกับกลุ่มผู้ โดยสารสูงอายุและผู้ พิการได้ รวมถึง

การศกึษามาตรฐานยานพาหนะ เช่น รถโดยสาร รถไฟ เรือ

โดยสาร รวมถึงเคร่ืองบินแต่เคร่ืองบินไม่ค่อยมีปัญหา

เพราะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ICAO ขณะนีไ้ด้

ท าการศึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร.) ส าหรับ

ในการเร่งปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของระบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน ยานพาหนะ รวมทัง้การบริการ โดยยึด

หลัก Universal Design ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนแม่บทฯ ซึ่งเป็น

เคร่ืองมือส าคัญในการชีน้ าการพัฒนาให้ทุกหน่วยงาน

สามารถด าเนินการไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้กระทรวงคมนาคม ได้เน้นย า้

ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการศึกษารายละเอียดร่วมกัน 

ส าหรับระยะเวลาศกึษาโครงการเร่ิมตัง้แต่ มีนาคม 2561-

มีนาคม 2562 โดยใช้งบประมาณ 37ล้านบาท ซึ่งหาก

โครงการได้สรุปรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าเสนอ

ต่อกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบก (คจร.)”นายชยัวฒัน์ กลา่ว ส าหรับพืน้ท่ี

และสถานท่ีต้นแบบมี 4แห่ง  ประกอบด้วย ภาคเหนือ 

พืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย สถานีขนส่งผู้ โดยสารแห่งท่ี 2 / ภาค

ตะวันออก พืน้ท่ีจังหวัดชลบุรี ท่าเรือเกาะลอย /ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พืน้ท่ีจังหวัดขอนแก่น สถานีรถไฟ

ทางคู่ขอนแก่น /และภาคใต้ พืน้ท่ีจงัหวดัภูเก็ต ท่าอากาศ

ยานนานาชาติภเูก็ต สว่นการคดัเลือกทัง้ 4 จงัหวดันัน้ เป็น

การคัดเลือกจากความเหมาะสมและยังไม่มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกดงักล่าวท่ีครบ ซึง่ขณะนีท่ี้ปรึกษาอยู่ระหว่าง

การลงพืน้ท่ี และจะประเมินราคาก่อนจะจดัท าร่างทีโออาร์

คัดเลือก และคาดว่าในเดือนตุลาคม 2561 จะประกาศ

เพ่ือเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมและจะได้ผู้สนใจในโครงการ

ประมาณต้นปี 2562(banmuang.co.th 06 ก.ย.61) 

 

"Smart Living" บริการแพทย์ฉุกเฉินผู้สูงวัย 

วันท่ี 8 ก.ย.2561 รศ.วิรุฬห์ 

ศรีบ ริ รักษ์  อาจาร ย์คณะ

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการและผู้ คิด ค้น 

นวัตกรรม  Thailand Smart Living ระบุว่ า   รูปแบบ

นวตักรรมของระบบ “Thailand Smart Living” นัน้จะเน้น

เร่ืองของการสร้างระบบการดูแลสุขภาพของผู้ สูงอายุ ผู้

พิการ และประชากรกลุ่มเปราะบางต่างๆ ในเมืองหรือใน

ชุมชนท่ีไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ผ่านรูปแบบการท างาน

แบบ Smart Public Healthcare ท่ีจะเช่ือมโยงข้อมูลทัง้

เทศบาลเมือง โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลเอกชน 

คลินิกชมุชนหรือคลินิกเอกชน โดยในระบบ Smart Public 

Healthcare จะประกอบไปด้วย ระบบติดตามและแจ้ง

เตือนผู้สงูอายุภายในบ้านผ่านสายรัดข้อมืออจัฉริยะท่ีคอย
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เก็บข้อมลูและรายงานกิจวตัรประจ าวนั พร้อมทัง้อปุกรณ์

ในสายรัดข้อมืออจัฉริยะจะเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนไหว

ของผู้ ใช้งาน ตรวจนับการออกนอกพืน้ท่ีพักอาศัยเพ่ือ

ป้องกนัการพลดัหลง และแจ้งเตือนเม่ือเกิดอบุตัิเหตหุกล้ม

หรือต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถส่งการแจ้ง

เตือนไปยังครอบครัวหรือผู้ ดูแลเพ่ือให้ความช่วยเหลือ

อย่างทนัท่วงที ระบบระบบ Smart Public Healthcare จะ

มีอุปกรณ์ เกตเวย์ประจ า บ้าน  ท่ีจะเ ป็นอุปกรณ์ รับ

สญัญาณจากสายรัดข้อมือ พร้อมทัง้ติดตามกิจกรรมปุ่ ม

ขอความช่วยเหลือไร้สาย หรือตวัทวนสญัญาณอื่นๆ ท่ีอยู่

ภายในพืน้ท่ีและส่งข้อมลูจากอปุกรณ์ดงักลา่วไปยงัระบบ 

Cloud บนอินเตอร์เน็ต เพ่ือท าการวิเคราะห์และรายงาน

สถานะบนระบบดาต้าเบสและแอพพลิเคชัน่ นอกจากนีย้งั

สามารถใช้เป็นโทรศพัท์ฉุกเฉินเพ่ือติดต่อกับหน่วยงานท่ี

ดแูลผู้ใช้บริการสามารถรับข้อมลูจากอปุกรณ์รัดสายข้อมือ

ติดตามกิจกรรมและปุ่ มขอความช่วยเหลือ นอกจากนีแ้ล้ว

ในระบบยังมีปุ่ มขอความช่วยเหลือไร้สาย เป็นอุปกรณ์ท่ี

ออกแบบมาส าหรับติดตัง้ไ ว้ในท่ีพักอาศัยใช้ส าหรับ

ผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรเปราะบางขอความช่วยเหลือ

โดยอปุกรณ์จะท างานโดยการกดท่ีตวัอปุกรณ์หรือดงึสาย

กระตุกท่ี ห้อยจากตัวอุปกรณ์ซึ่งจะท าให้เกิดการส่ง

สญัญาณขอความช่วยเหลือไปยงัเบอร์ท่ีได้ก าหนดไว้อาทิ

เบอร์สายด่วน 1669 หรือเบอร์ญาติ  ทัง้นีค้วามน่าสนใจ

นอกจากอุปกรณ์เทคโนโลยีไฮเทคต่างๆแล้ว รูปแบบการ

ท างานของ Smart Public Healthcare ยังมีระบบติดตาม

และเฝ้าระวงัสถานการณ์ ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ี

ได้รับจากอปุกรณ์ท่ีติดตัง้และใช้งานอยู่ในพืน้ท่ี ซึง่จะช่วย

ให้ เ จ้าหน้าท่ี ท้อง ถ่ินสามารถติดตามและเฝ้าระวัง

เหตุการณ์ ท่ี ผิดปรกติ ท่ี เ กิดขึ น้ ในพืน้ ท่ี  ประสานกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเข้าให้การช่วยเหลือในกรณีมี

เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีด้วย  ขณะท่ี นพ.

ไพโรจน์ บุญศิริค าชยั รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า  ด้วย

ความทันสมัยของนวัตกรรม “Thailand Smart Living”

ผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ผมเช่ือว่าจะยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ซึ่งระบบของนวัตกรรม 

Thailand Smart Living” อยู่ ใ น ระหว่ า งการทดลอง

เช่ือมโยงการท างานในระบบสายด่วน 1669 ของสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งหากประสบผลส าเร็จเราจะ

กระจายติดตัง้ให้กบัท้องถ่ินตา่งๆ ทัว่ประเทศไทยได้ใช้ด้วย 

นอกจากนีใ้นส่วนของสพฉ.เองก็ได้พยายามพฒันาระบบ

ในการแจ้งเหตใุห้ตอบรับกบัยคุ 4.0 ไมว่า่จะเป็นการจดัท า

แอพพลิเคชัน่ท่ีให้ประชาสามารถแจ้งเหตไุด้ 

 

เอส เอฟ เปิดรอบพเิศษ 
 เพ่ือน้องๆผู้พกิารชมภาพยนตร์ 

เอส เอฟ เปิดรอบพิเศษ เพ่ือน้องๆผู้ พิการชมภาพยนตร์ 

เร่ือง “2,215 เช่ือบ้ากล้าก้าว” บรรยากาศสุดอิ่มใจ โรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมกบั บริษัท จีดีเอช ห้าห้า

เก้า จ ากัด ให้การสนับสนุน โครงการ "ว่ิงด้วยกัน ดูหนัง

ด้วยกนั" โดยพาน้องๆ ผู้บกพร่องทางการเห็น และน้องๆผู้

พิการ ไปชมภาพยนตร์เ ร่ือง "2,215 เ ช่ือบ้ากล้าก้าว" 

จ านวน 200 ท่ีนั่ง ในวันท่ี 9 กันยายน 2561 รอบเวลา 
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11.00 น. ท่ีโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา

เซ็นทรัล พระราม 9 โดยมี นางสาวสุคนธ์ธีร์ สมบุญธรรม 

ผู้จดัการแผนกประชาสมัพนัธ์ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพกบั ไก่-ณฐพล บญุประกอบ 

ผู้ก ากับภาพยนต์ 2215 เช่ือบ้ากล้าก้าว และ นายนวคุณ 

พจน์ชพรกุล ผู้ จัดการโครงการ ว่ิงด้วยกันดูหนังด้วยกัน 

โดยน้องๆ ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถรับชมภาพยนตร์

ได้ด้วยแอปพลิเคชั่น "พรรณนา pannana" ท่ีพัฒนาโดย 

บริษัทกล่องดินสอ จ ากดั ส าหรับบรรยากาศในงานเป็นไป

ด้วยความคึกคักและสนุกสนาน โดยโรงภาพยนตร์ เอส 

เอฟ ซีเนม่า ได้สนับสนุน ป๊อบคอร์นและเคร่ืองดื่มให้กับ

น้องๆทุกคน เรียกได้ว่าอิ่มท้องและอิ่มใจกนัถ้วนหน้าเลย

ทีเดียว (thaipr.net) 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 
 ลุยสอนมาตรฐานหมอนวดพกิาร 

นายเสริมสกุล พจนการุณ 

ผู้ อ านวยการส านักงาน

พฒันาฝีมือแรงงานพะเยา 

ได้เปิดการฝึกเตรียมเข้า

ท างานสาขา “นวดไทยเพ่ือสุขภาพ (150 ชั่วโมง)” ให้กับ

คนพิการและผู้ดแูลคนพิการ อ าเภอดอกค าใต้ จ านวน 20 

คน โดยจะฝึกอบรมระหว่างวนัท่ี 3-27 กนัยายน 2561 ณ 

ห้องประชมุชัน้ลา่ง อาคารฝึกอบรม ส านกังานพฒันาฝีมือ

แรงงานพะเยา ซึ่งโครงการนีไ้ด้รับงบประมาณสนับสนุน

จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ปีงบประมาณ 2561 ทัง้นี ้คนพิการและผู้ ดูแลคนพิการท่ี

ผ่านการอบรม จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ สาขาพนกังานนวดไทย ระดบั 1 ระหว่าง

วันท่ี 28-29 กันยายน 2561 ผู้ ผ่านจะได้รับค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ วันละ 440 บาท ผู้ อ านวยการส านักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า  โครงการนี เ้ พ่ือ

ยกระดับทักษะฝีมือคนพิการและผู้ ดูแลคนพิการจังหวัด

พะเยา ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าคนปกติ เป็นการมุ่งพลิก

วิกฤติเป็นโอกาส พลิกจากผู้ ท่ีถูกมองว่าเป็นภาระของ

สังคม กลับมาเป็นผู้ ท่ีสามารถหาเลี ย้งตนเองและ

ครอบครัวได้ สามารถเป็นก าลังหลักของสังคมได้ ทัง้นี ้

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ร่วมมือกับ บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จังหวดัพะเยา 

จ ากดั ในการช่วยหางานให้คนพิการและผู้ดแูลคนพิการท่ี

ผ่านมาตรฐานฝีมือ สาขาพนกังานนวดไทย ระดบั 1 ได้มี

งานท า มีรายได้ นอกจากนี ้ยงัได้ร่วมมือกบัสมาพนัธ์ SME 

ไทยภาคเหนือตอนบน 2 ช่วยหาแหล่งเงินทุนและให้

ค าป รึ กษา  ช่ วย เหลื อส าห รับผู้ ท่ี ป ร ะสง ค์จะ เ ป็ น

ผู้ประกอบการอิสระรายเล็กด้วย ซึ่งคาดหวงัว่าคนพิการ

และผู้ดูแลคนพิการท่ีผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดบั 1 

จะต้องมีงานท า มีรายได้ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ผ่าน

การทดสอบมาตรฐาน และถือเป็นโครงการน าร่อง 

เน่ืองจากมีชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการท่ีสนใจเข้า

ร่วมโครงการนีห้ลายชมรม สืบเน่ืองจากการเตรียมการ

รองรับการค้า การบริการ และการท่องเท่ียวจากการเปิด

จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง เพ่ือ

เช่ือมเส้นทางการค้า การท่องเท่ียวกับเมืองคอบ แขวงไซ

ยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.

ลาว) ซึ่งในอนาคตการขนส่งสินค้าทางถนน รวมถึง

เส้นทางท่องเท่ียวจากประเทศไทย-สปป.ลาว-สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จะผ่านด่านถาวรบ้านฮวก เข้าอ าเภอเชียง

ค าโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องผ่านด่านเชียงของ จังหวัด

เชียงราย (thainews.prd.go.th 9 ก.ย.61) 
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ส่องรถแข่ง BMW M4 DTM คันพเิศษ 
และคันเดียวในโลกของ Alex Zanardi 

 

17 ปีหลังประสบอุบัติเหตุท่ีท าให้สูญเสียขาทัง้สองข้าง 

ช่วงสุดสัปดาห์นี ้(25-26 ส.ค.61) Alessandro Zanardi 

หรือ อเล็กซ์ ซานาร์ดี ต านานนักขับชาวอิตาลี ผู้สร้างแรง

บันดาลใจให้กับผู้ คนทั่วโลก ก าลังจะก้าวผ่านขีดจ ากัด

ทางกายภาพอีกครัง้ ด้วยการลงสนามเป็นนกัแข่งรับเชิญ

ในรายการแข่งขันรถทางเรียบช่ือดงั DTM ท่ีสนามมิซาโน 

เวิลด์ เซอร์กิต ประเทศอิตาลี โดยเป็นครัง้แรกท่ีเขาจะได้

ขบัรถแข่งโดยไมใ่ช้ขาเทียม และเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ได้ด้วย 

BMW M4 DTM คนัพิเศษท่ีทีมวิศวกร BMW Motor Sport 

สร้างขึน้ส าหรับแบรนด์แอมบาสซาเดอร์วัย 51 ปีคนนี ้

โดยเฉพาะ! เป็นท่ีทราบกนัว่าอดีตนกัแข่งฟอร์มลูาวนัคนนี ้

ใช้เวลาเพียง 2 ปีในการฟื้นฟูร่างกาย และใช้หัวใจท่ี

แข็งแกร่งดัง่เพชรพาตวัเองคืนสูส่นามแข่ง แต่ก่อนหน้านัน้ 

อเลก็ซ์ ซานาร์ดี ควบคมุเบรคและระบบอื่นๆ ด้วยขาเทียม

ท่ีออกแบบพิเศษ  แต่การแข่งในสนาม DTM ครัง้นีจ้ะ

แตกต่างออกไป เพราะจะเป็นครัง้แรกท่ีเขาจะควบคุมรถ

ตลอดการแข่งขันโดยใช้มือเพียงอย่างเดียว!  มองจาก

ภายนอกรถแข่งคนัพิเศษของอเลก็ซ์ ซานาร์ดี ดไูมต่่างจาก 

BMW M4 DTM คันปกติ นอกจากนีก้ลไกในการควบคุม

รถด้านในก็ยังเป็นระบบมาตรฐานตามแบบของรถแข่ง 

BMW สิ่งท่ีพิเศษคือการปรับแต่งการควบคุมบางอย่างให้

เข้ากับข้อจ ากัดของอเล็กซ์ ท าให้หัวใจของรถคันนีอ้ยู่ท่ี

พวงมาลัย ขณะท่ีคันเร่ง เบรค และคลัตช์รูปแบบปกติท่ี

บริเวณขาถกูยกออกทัง้หมด พวงมาลยัพิเศษใน BMW M4 

DTM ของอเล็กซ์ ซานาร์ดี มีวงแหวนท่ีเช่ือมต่อกลไกการ

บงัคบัอปุกรณ์ต่างๆ ซ้อนอยู่ด้านหลงั ถ้าต้องการเร่งเคร่ือง 

อเล็กซ์เพียงต้องดึงวงแหวนขึน้ด้วยมือเดียวหรือสองมือ 

และท าตรงข้ามเมื่อต้องการชะลอ ในสนามแข่งนัน้ การ

เบรคเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเม่ือต้องการเลีย้ว ในรถแข่งแบบเดิมท่ี

ถกูติดตัง้ขาเทียมพิเศษเพ่ือใช้ในการเบรค อเล็กซ์ ซานาร์ดี 

เหง่ือออกค่อนข้างมากระหว่างการขับ ท าให้เขาเหน่ือย

ง่าย และยังกะน า้หนักเบรคได้ยากขึน้เร่ือยๆ แต่ใน BMW 

M4 DTM คันพิเศษนี ้ทีมวิศวกรของ BMW Motorsport 

ปรับให้อเล็กซ์เบรคได้ด้วยมือ และใช้แรงในการเบรค

น้อยลง จากระบบเบรคด้วยเท้าท่ีต้องใช้น า้หนกั 100-120 

กิโลกรัม ระบบเบรคด้วยมือนีใ้ช้แรงเพียง 70 กิโลกรัม

เท่านัน้  p] ระบบเบรคแบบใหม่ใน BMW M4 DTM คัน

พิเศษของอเล็กซ์ ซานาร์ดี ท่ีไม่ต้องติดตัง้ขาเทียม ยังมี

ข้อดีท่ีท าให้เขาเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าในกรณีเกิดอบุตัิเหตุ 

ทัง้นี ้ตามกฎของ DTM แล้ว นกัแข่งต้องสามารถออกจาก

ห้องโดยสารได้ภายในเวลา 7 นาที แต่ในช่วงการซ้อม 

อเล็กซ์ใช้เวลาเพียง 4.5 วินาทีเท่านัน้!  เมื่อถูกถามถึง

ความรู้สกึท่ีจะได้ลงอยู่หลงัพวงมาลยัรถ BMW M4 DTM 

อเล็กซ์ ซานาร์ดี ตอบว่า “DTM เป็นรายการหนึ่งท่ีฝัน

อยากจะได้ลงสนามในฐานะนักแข่ง รถท่ีดูเซ็กซี่และ

สมรรถนะสงูอย่างเหลือเช่ือท าให้ผมทึง่ได้เสมอ ในท่ีสดุผม

ก็ได้มีโอกาสขบัรถแข่ง BMW M4 DTM คนันี ้รู้สกึดีใจและ

ซาบซึง้กับโอกาสท่ี BMW มอบให้มากๆ” ไม่ว่าอเล็กซ์ ซา

นาร์ดี จะท าเวลาในสนามแข่งขนัได้ดีหรือแย่แคไ่หน การท่ี

เขาได้อยู่หลังพวงมาลัยใน BMW M4 DTM ท่ีทีม BMW 

Motorsport สร้างขึน้เป็นพิเศษ ก็นับเป็นชัยชนะของทัง้อ



๑๓ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

เล็ก ซ์และ BMW รวมถึงทุกคนท่ี เ ช่ือมั่น ในพลังแห่ ง 

Passion!(facebook.com/bmwultimatejoy 25 ส.ค.61) 
 

โหมโรงนักกีฬาคนพกิารบุกอิเหนา 

ส่งหน้าใหม่แข่ง อช.พาราเกมส์ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

ประธานคณะกรรมการพาราลิม ปิก แห่ งประ เทศ

ไทย เดินทางไปเย่ียมชมการฝึกซ้อมและให้ก าลงัใจนกักีฬา

คน พิกา ร ทีมชาติ ไ ทย  3 ช นิด กีฬา  ป ระกอบ ด้วย 

แบดมินตัน วีลแชร์บาสเกตบอล และวีลแชร์ฟันดาบ ท่ี

ก าลงัเก็บตวัฝึกซ้อมอยู่ท่ีศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.) หวัหมาก เม่่ือวนัท่ี 12 กนัยายน ทัพ

นกักีฬาคนพิการไทยมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขนัเอเช่ียน

พาราเกมส์ 2018 ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วนัท่ี 

6-18 ตุลาคมนี ้โดยนายจุตินันท์ กล่าวว่า จากการได้มา

เย่ียมการฝึกซ้อมของนักกีฬาของเรา โดยเฉพาะกีฬา

แบดมินตันซึ่งจะมีบรรจุในพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ี  

โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นครัง้แรก และนกักีฬาของเราท า

ผลงานได้ดีในระดบัโลกมาตลอด ท าให้กีฬาแบดมินตนัถือ

เป็นความหวังของเราในเอเช่ียนพาราเกมส์หนนี  ้“เร่ือง

เป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวลันัน้ ผมไม่อยากตัง้เป้า

ว่าจะได้ก่ีเหรียญทอง เพราะกีฬาคนพิการจะมีการแบ่ง

คลาสเยอะมาก อีกทัง้หากเจ้าภาพจะมีการตดัการแข่งขนั

บางรายการท่ีนักกีฬาแข่งไม่ครบตามจ านวนออก ท าให้

อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้แต่จากในเอเช่ียนพารา

เกมส์ 2 ครัง้ท่ีผ่านมา เราท าผลงานคว้าได้อนัดบั 5 และ 6 

มาครองได้ ซึ่งเป็นผลงานท่ียอดเย่ียม ท าให้ในครัง้นีเ้รา

หวงัท่ีจะท าผลงานให้ได้ดีกว่าครัง้ท่ีแล้ว เพราะครัง้ท่ีแล้ว

เราไม่ได้เป็นอันดับ 1 ของอาเซียนท าให้เราจึงหวังว่าใน

ครัง้นีเ้ราจะสามารถคว้า 1 ของอาเซียนมาครองให้ได้อีก

ครัง้” อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัครัง้นีจ้ะมีนกักีฬาหน้าใหม่

เข้าร่วมการแข่งขันเยอะพอสมควร เพราะเรามีความ

ต้องการอยากจะให้พวกเขาได้ไปเก็บเก่ียวประสบการณ์ใน

หลายชนิดกีฬาเพ่ือเป็นการปทูางสูพ่าราลิมปิกเกมส์ 2020 

ท าให้เราไมส่ามารถก าหนดวา่ท าผลงานได้ก่ีเหรียญ และท่ี

ส าคญั อย่าง จีน หรือเกาหลีใต้ รวมถึงอิหร่านท่ีได้เปรียบ

เร่ืองรูปร่าง ส่วนในอาเซียนประเทศท่ีพัฒนาขึน้มาน่าจับ

ตามองคงเป็น เ วียดนาม และเจ้าภาพอินโดนี เซีย 

โดยเฉพาะในการแข่งขนัครัง้นี ้ เจ้าภาพน่าจะคาดหวงักบั

ผลงานนักกีฬามากเป็นพิเศษ ซึ่ง เราก็ ต้องยกระดับ

มาตรฐานผลงานนักกีฬาของเราขึน้ไปอีก เพ่ือแข่งขันกับ

ชาติเหล่านัน้ให้ได้เช่นกนั ส าหรับการแข่งขนัเอเช่ียนพารา

เกมส์ 2018 ท่ี กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย จะมีการ

ชิงชัยใน 17 กีฬาประกอบด้วย กรีฑา , ว่ายน า้, ยิงธนู, 

แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส , วีลแชร์เทนนิส, ยกน า้หนัก, 

วอลเลย์บอล (นั่ง), วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, 

โกลบอล, บอคเซีย ,โบว์ลิ่ง, หมากรุก, ยูโด, ยิงปืน และ

จกัรยาน โดยผลงานในครัง้ท่ีผ่านมาในปี 2014 ท่ีอินชอน 

เกาหลีใต้ ทพันกักีฬาพาราทีมชาติไทย คว้าอนัดบั 6 ท าได้ 

21 เห รียญทอง 39 เห รียญเงิน 47 เห รียญทองแดง

(komchadluek.net 13 ก.ย.61) 
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ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

จังหวัดอุดรธานี มอบเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบ
อาชีพคนพกิาร กว่า 4 ล้านบาท 

ท่ี ศ า ล า ก ล า ง

จังหวัดอุด รธา นี  

นายธนพล จนัทรนิ

มิ รองผู้ ว่าราชการ

จงัหวดัอดุรธานี เป็นประธานมอบเงินทนุกู้ ยืมเพ่ือประกอบ

อาชีพของคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการ เงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือเป็นทุนใช้จ่าย

เก่ียวกับการคุ้ มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ 

การศึกษา การประกอบอาชีพคนพิการ รวมทัง้ส่งเสริม

สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับคน

พิการ โดยจัดสรรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  นางเอือ้มพร 

ก าเนิดกาญจน์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด

อดุรธานี กล่าววา่ กองทุนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการ จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันา

คุณภาพชี วิตคนพิการ  พ .ศ . 2550 มาตรา  23 โดย

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจ าจงัหวดัอุดรธานี ได้พิจารณาอนุมตัิค าร้องขอ

กู้ ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ 

จ านวน 20 ราย เป็นเงิน 1,390,000 บาท อนุมตัิโครงการ

ตามแผนพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 8 โครงการ 

6 องค์กร เป็นเงิน 1,100,041 บาท และอนมุตัิเงินสนบัสนนุ

การด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เ ป็นเงิน 

1,951,642 บาท  รวมเ ป็น เ งินทั ง้สิ น้  4,441,683 บาท 

ส าหรับเง่ือนไขการกู้  เพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยาย

กิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่มๆ 

ละไมเ่กิน 1 ล้านบาท ผ่อนช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 

ปี โดยไม่คิดดอกเบีย้ ทัง้นีห้ากมีผู้ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเกิน

กว่าวงเงินท่ีก าหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดย

ไม่ เ กิ น  120,000 บาท  ย่ื นค า ร้ อ งขอกู้ ยื ม เ งิ น ไ ด้ ท่ี

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี ส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ศาลา

กลางจั ง หวัด  ชั น้  1 โท รศัพ ท์หมาย เลข  042 325 

615(thainews.prd.go.th 11 ก.ย.61) 
 

ตากประชุมปฏิบัตกิารสร้าง 
ความยั่งยืนการจ้างงานคนพกิาร 

เมื่อเวลา 11.00 น.

วัน ท่ี  13 กันยายน 

2561 ท่ีห้องประชุม

โรงแรมวัฒนาวิล

เลจ หมท่ีู 2 ต.พระธาตผุาแดง อ.แมส่อด จ.ตาก นายสเุมธ 

ทรายแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด

ตากเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบตัิการเพ่ือสร้างความ

ยั่งยืนของการจ้างงานคนพิการในจังหวัดตาก  โดยมีผู้

พิการในพืน้ท่ีจงัหวดัตากเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน นาย

สุเมธ กล่าวว่า ตามท่ีผู้ ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบ

นโยบายเร่ืองการจ้างงานพิการ ตามมาตรา 33 และ 35 

พระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

ในรูปแบบประชารัฐเมื่อวัน ท่ี  5 กันยายน 2560  ซึ่ง

ส านกังานพฒันาสงัคมและมัน่คงของมนษุย์เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบเร่ืองงานพัฒนาคณุชีวิตคนพิการ  การส่งเสริม

ใ ห้ ค น พิ ก า ร มี อ า ชี พ นั ้น ก็ เ ป็ น ภ า ร กิ จ ห นึ่ ง ข อ ง

ส านกังาน  โดยมีศนูย์บริการคนพิการจงัหวดัตากเป็นฝ่าย

เลขานุการของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการจังหวัดตากและมีหน่วยงานท่ีเก่ี ยวข้อง

ร่วมกันขับเคลื่อนการจ้างงานกันในรูปแบบประชารัฐ 

เพ่ือให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลและตามนโยบายของ

ท่านผู้วา่ราชการจงัหวดัตาก จากรายงานของสามาคมคน



๑๕ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตากแสดงให้เห็นถึง

ความร่วมมือกันทัง้ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะมลูนิธิวตั

กรรมทางสังคมและสถานบันพัฒนาธุรกิจชุมชน  ท่ีเป็น

ก าลงัหลกัในการประสานจดัหาสถานประกอบการให้เกิด

การจ้างงานคนพิการ ทัง้ในรูปแบบจ้างงานในชุมชนและ

กลุม่อาชีพซึง่เป็นการสร้างโอกาสให้กบัคนพิการในจงัหวดั

ตากได้พัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชีวิตเปลี่ยนจาก

คนพิการท่ีรอแต่รับกลายเป็นผู้ ให้  ซึ่งบางรายท่ีได้รับการ

จ้างงานสามารถเป็นผู้ ขยายโอกาสเข้าถึงสิทธิให้กับคน

พิการอื่นท่ีอยู่ในชุมชนได้หรือเป็นผู้ สร้างชุมชนน่าอยู่

(banmuang.co.th 13 ก.ย.61) 
 

ระบุหน่วยงานภาครัฐเหน็ความส าคัญดูแลคน
พกิาร ปีนีมี้จ้างงานแล้วกว่าร้อยละ 82 

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุ

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ ห็ น

ความส าคญัดแูลคนพิการ ปีนีมี้จ้างงานแล้วกว่าร้อย

ละ 82 นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า   จากการท่ีรัฐบาล

ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการจ้าง

งานคนพิการ โดยท่ีประชมุคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อปี 2558 

ให้ภาครัฐต้องจ้างงานคนพิการให้ครบอตัราส่วน ภายในปี 

2561 โดยยอมรับว่าช่วงปีแรกการด าเนินการอาจยังไม่

เห็นผลชัดเจน แต่ขณะนีม้ีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 

โดยทกุกระทรวงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้การจ้าง

งานคนพิการในภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน

สัดส่วนท่ีจะต้องจ้าง 12,500 คน สามารถจ้างไปแล้ว 

10,256 คน หรือประมาณร้อยละ 82 พร้อมขอความ

ร่วมมือทุกหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการจ้างงานคนพิการ

ต่อให้ครบ 100% อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ยืนยันด้วยว่ารัฐบาลให้ความส าคัญ และ

ดูแลคนพิการอย่างเต็มท่ี ทัง้การเพ่ิมเบีย้ยังชีพ เงินกู้ เพ่ือ

ประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพ และการส่งเสริมการจ้างงาน

คนพิการทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยหวังให้เกิด

ความเท่าเทียมในสงัคม(thainews.prd.go.th/ 2 ก.ย.61) 
 

คนพกิารแฮปป้ี ม.35 ผ่าน 4 ปี 
จ้างงานทะลุ 8,000 อัตรา 

 
พนักงานแฮปปี ้-คนพิการแฮปปี ้ ด้วย ม.35 Happy 

SocietyHappy Workplace ทาง เลื อกในการส่ ง เส ริม

อาชีพคนพิการ แทนส่งเงินเข้ากองทุน สสส.เผยใน 4 ปี

ช่วยคนพิการมีงานท ากว่า 8,000 อัตรา สร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ มากกว่าปีละ 800 ล้านบาท วันท่ี 13 ก.ย. ท่ี

ศูน ย์การ ค้ า เซ็นท รัล เ วิล ด์  นางภร ณี  ภู่ ป ร ะ เส ริ ฐ 

ผู้อ านวยการส านกัสนบัสนนุสขุภาวะประชากรกลุม่เฉพาะ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กล่าวในการเสวนาเร่ือง “มาตรา 35 Happy Society … 

Happy Workplaceในงาน “Good Society Expo 2018 : 

เทศกาลท าดีหวงัผล เร่ิมต้นท่ีเรา”ว่า สสส. มีนโยบายลด

ความไม่เป็นธรรมทางสงัคมและสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม

คนพิการ โดยให้ความส าคญักบักระบวนการเตรียมความ

พร้อมของคนพิการ ครอบครัวผู้ ดูแลคนพิการ และการ



๑๖ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

สร้างความเข้าใจ การชีใ้ห้เห็นคุณค่าและความส าคญักับ

สถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการใน

เครือข่ายประชารัฐเพ่ือสงัคม (E6)  ผลจากการด าเนินงาน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตัง้แต่ปี 2558 – ปัจจุบัน สสส.ได้

ขบัเคลื่อนงานพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการเช่ือม

ประสานการท างานระหว่างเครือข่ายคนพิการ คนพิการ 

ภาครัฐ และ สถานประกอบการ ภายใต้การจ้างงานเชิง

สงัคมภายใต้มาตรา 33 และมาตรา 35 จนท าให้คนพิการ

สามารถการเข้าสู่การมีอาชีพมีงานท าได้ จ านวนกว่า 

8,000 อตัรา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วมากกว่าปีละ 

800 ล้านบาท มีภาคีเครือข่ายท่ีร่วมด าเนินงานในพืน้ท่ี

จ านวน 1,773 หน่วยงานทั่วประเทศ นอกจากนีย้ังมีอีก

หลายโครงการ หลายภารกิจท่ีสสส.เข้าไปส่งเสริม เพ่ือให้

เกิดการขับเคลื่อนงานท่ีเป็นรูปธรรมและเห็นผลมากขึน้ 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทาง

สงัคม กล่าวว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ ก าหนดให้สถานประกอบการท่ีมีพนกังาน 100 คน 

ต้องจ้างงานคนพิการ 1 คน อย่างไรก็ตาม ในความเป็น

จริงเกิดช่องว่างท่ีบริษัทไม่สามารถหาคนพิการเข้ามา

ท างานได้ ขณะเดียวกันคนพิการจ านวนมากไม่สามารถ

เข้าถึงการจ้างงานได้เช่นกันดังนัน้ จึงเกิดทางเลือกใหม่

โดยใช้ มาตรา 35 Happy Workplace เปลี่ยนเงินท่ีเคยส่ง

กองทุนฯ ส่งตรงไปยังคนพิการโดยตรง 100% เปลี่ยนไป

สร้างโอกาสให้คนพิการมีงานท าใกล้บ้านและมีอาชีพ

อิสระ สามารถพงึพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี และ

ถือเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

ของบริษัทโดยตรงอีกด้วย ส าหรับโครงการ 35 Happy 

Society  Happy Workplace ประกอบด้วย1) Happy 

Relax ผ่อนคลายให้พนักงานโดย หมอนวดตาบอด 

2)Happy Family บริษัทให้ทนุสร้างอาชีพเสริมแก่พนกังาน

ท่ีมีบตุรพิการ 3)Happy Society เอือ้เฟือ้สถานท่ี ติดตัง้  “ตู้

ช่ืนใจ”แล้ว  5% ของยอดขายเคร่ืองดื่มจาก “ตู้ ช่ืนใจ” จะ

ไปช่วยคนพิการท่ีขาดแคลน  ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล 

จ ากดั กล่าวว่า การจ้างงานคนพิการไม่ใช่เร่ืองยาก เพียง

แค่บริษัทต้องใส่ใจและออกแบบวิธีการท่ีเหมาะสม กลุ่ม

เซ็นทรัล จ้างงานคนพิการทางสายตา16 อัตรา เรียกว่า

Happy Relax จดันวดผ่อนคลายให้พนกังานโดยหมอนวด

ตาบอดใช้มาตรา 35 จ้างเหมาบริการเพ่ิมสวสัดิการแสน

เพลิดเพลินให้พนักงานได้ผ่อนคลาย โดยน าเงินท่ีเคยส่ง

เข้ากองทุนฯ(ม.34) มาจ้างเหมาบริการ(ม.35) แทนให้คน

พิการทางสายตาได้มาบริการนวดผ่อนคลายถึงบริษัท ใช้

เวลาประมาณ 20นาทีต่อคน ท าให้พนักงานของเราผ่อน

คลายขึน้ ท างานได้มีประสิทธิภาพขึน้ ถือเป็นประโยชน์ท่ี

องค์กรได้รับโดยตรง แต่อีกมมุหนึ่งคือการได้ช่วยเหลือคน

พิการ ซึง่ตลอดระยะเวลาหลายเดือนท่ีเซน็ทรัลได้คนพิการ

มานวด พวกเขาได้แสดงศกัยภาพให้เห็นแล้วว่าทุกคนท า

หน้าท่ีของตนเองได้อย่างดี นอกจากนี ้ในปี 2561 กลุ่ม

เซ็นทรัล ได้จ้างงานคนพิการ” เพ่ือส่งเสริมการสร้างงาน 

สร้างอาชีพ ให้แก่คนพิการในพืน้ท่ี 9 จงัหวดั จ านวน 199 

คน ให้มีอาชีพท่ีมั่นคง และสามารถพึ่งพาตวัเองได้อย่าง

ยั่งยืน เสาวลักษณ์ ส่งเจริญ อายุ 41 ปี ผู้ พิการทางด้าน

สายตา ปัจจุบันได้รับการจ้างงานจาก บริษัท ดีเคเอสเอช 

ประเทศไทย ภายใต้การปฎิบัติตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท าหน้าท่ีนวด

แผนโบราณ เป็นเวลากว่า 2 ปี กล่าวว่า พิการทางสายตา

ตัง้แต่อายุ 12 ปี และได้เข้าเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตา

บอด อ.สามพราน จ.นครปฐม มีความรู้ด้านการนวดแผน

โบราณจนสามารถเปิดร้านเป็นของตัวเอง แต่ด้วยสภาพ

เศรษฐกิจท าให้ต้องเลิกกิจการไป กระทัง่ได้รับโอกาสจาก



๑๗ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

มูลนิ ธินวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนให้มีงานท าใน

บริษัทเอกชน มีรายได้เลีย้งตวัเองและครอบครัวเดือนละ 

9,125 บาท “ดีใจท่ีได้รับโอกาสให้มีงานท า มีเงินเดือนใช้

จ่ายของตวัเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระใคร ท่ีผ่านมา

สงัคมเร่ิมเข้าใจคนพิการทางสายตาท่ีให้บริการนวดแผน

โบราณมากขึน้ ท าให้ยืนหยัดในสงัคมได้ดี คนท่ีมานวดก็

ชอบ เพราะท าให้เขาหายปวดเมื่อย”เสาวลักษณ์กล่าว

(ไทยรัฐออนไลน์ 13 ก.ย.61) 
 

มาแล้ว "คนพกิาร" และ "คนไม่พกิาร" 
 วิ่งไปด้วยกัน ครัง้ท่ี 4 

 

เปิดตัว “ว่ิงด้วยกันครัง้ท่ี 4 เดอะ แชมป์เปีย้น”ชวนคน

พิการและคนไม่พิการออกว่ิงไปด้วยกันจัด 7 จังหวัดทั่ว

ประเทศกรุงเทพฯ จัดใหญ่ 16 มี.ค. 2562 ต่างชาติเอา

อย่าง“บลัแกเรีย”จดัว่ิงด้วยกนั วนัท่ี 13 ก.ย. ท่ีศนูย์การค้า 

เซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศ

ไทย และบริษัท กล่องดินสอ จ ากัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตวั

“ว่ิงด้วยกัน ครัง้ท่ี 4 เดอะแชมป์เปีย้น”งานว่ิงท่ีเปิดโอกาส

ให้คนพิการและไม่พิการได้ว่ิงไปด้วยกัน เพ่ือสร้างสรรค์

สังคมท่ีคนพิการและคนไม่พิการสามารถอยู่ ร่วมกันได้

อย่างมีความสขุ โดยในกรุงเทพฯ จะจดังานวนัท่ี 10 มี.ค. 

2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ และใน 6 จังหวัด ได้แก่  

เชียงใหม่ น่าน อุดรธานี ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี 

ระหว่างเดือนก.ย. – ธ.ค. 2561 นางภรณี ภู่ประเสริฐ 

ผู้อ านวยการส านกัสนบัสนนุสขุภาวะประชากรกลุม่เฉพาะ 

สสส. กล่าวว่า  สสส. สนับสนุนโครงการด้วยกันเพ่ือ

ส่งเสริมและผลักดันให้คนพิการมีสุขภาวะดีใน 4 มิติคือ 

กาย สงัคม เศรษฐกิจ และปัญญา โดยเฉพาะ “ว่ิงด้วยกนั” 

เป็นการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และการท างานของสสส. ท่ีมุ่งเน้นการสร้าง

กระแสการตื่นตัว สร้างองค์ความรู้ และการผลักดัน

นโยบายด้านการส่งเสริมสขุภาพ ในประชาชนทกุช่วงวยัท่ี

ผ่านมาได้รับการตอบรับท่ีดีทัง้จากคนพิการท่ีมาร่วมว่ิง

และคนไมพิ่การที่มาเป็นไกด์รันเนอร์นอกจากจะสร้างเสริม

สขุภาพดีให้กับคนพิการแล้ว ยงัท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติท่ีมีต่อคนพิการ ได้เห็นศักยภาพของคนพิการท่ี

ก้าวข้ามข้อจ ากัดทางร่างกาย ช่วยให้คนพิการและไม่

พิการเรียนรู้การอยู่ ร่วมกันโดยได้รับความร่วมมือจาก

ภาครัฐและภาคเอกชน แสดงให้เห็นถึงทิศทางของ

สงัคมไทยท่ีเร่ิมเปิดโอกาสในคนพิการได้เข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งอย่างเท่าเทียม น.ส. บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงไทย-แอก

ซ่า ประกันชี วิต กล่าวว่า  หลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ

สนับสนุนนโยบายความหลากหลายและความเป็น

เอกภาพ(Diversity and Inclusion) โดยให้ความส าคญัต่อ

ความเท่าเทียมของมนษุย์ ปราศจากการแบ่งแยกใดๆ และ

ด้วยเป้าหมายของงานว่ิงด้วยกนั คือ การเปิดโอกาสให้คน

พิการได้ออกก าลังกาย และได้ท ากิจกรรมร่วมกับคนไม่

พิการได้อย่างเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

บริษัทฯ จึงให้การสนบัสนุนกิจกรรมว่ิงด้วยกันนี ้มาอย่าง

ต่อเน่ือง และปีนีน้บัเป็นท่ี 3 ท่ีบริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนุน 



๑๘ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

และทกุปีพนกังานของกรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จะร่วม

เป็นไกด์รันเนอร์ว่ิงคู่กับคนพิการและเป็นอาสาสมัครใน

งานอีกด้วย นายนวคุณ พจน์ชพรกุล ผู้ จัดกิจกรรมจาก

บริษัท กล่องดินสอ จ ากัด กล่าวว่า จากปีแรกท่ีมีนักว่ิง

พิการเข้าร่วมไม่ก่ีร้อยคน ในงานว่ิงด้วยกนัปีนีค้าดว่าจะมี

นักว่ิงพิการเข้าร่วมอย่างน้อย 1,500 คน ใน 7 จังหวดัทั่ว

ประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน อุดรธานี กรุงเทพฯ ชลบุรี 

ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ตัง้แต่เดือนก.ย.ถึงธ.ค. 2561 

ส าหรับงานว่ิงด้วยกันครัง้ท่ี 4 ของกรุงเทพฯ จะจัดขึน้ใน

วนัท่ี 10 มี.ค. 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ นอกจากนกัว่ิง

ไทยแล้ว ปีนีย้งัมีเครือข่ายจากประเทศในทวีปยุโรปได้แก่ 

สาธารณรัฐบลัแกเรีย ท่ีส่งนกัว่ิงพิการและไกด์รันเนอร์เข้า

ร่วมกิจกรรมในงานนี ด้้วยซึ่ ง เมื่ อกลางปี ท่ีผ่ านมา

สาธารณรัฐบัลแกเรียได้มีการจดักิจกรรมว่ิงด้วยกนัและมี

ตวัแทนนกัว่ิงพิการและไกด์รันเนอร์ไทยเดินทางไปเข้าร่วม

นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการกีฬา  นายมาโนช 

รุ่งเรืองอเนกคุณ นักว่ิงพิการทางการเห็น แชมป์ระยะ 10 

กิโลเมตรประเภทนกัว่ิงพิการทางการเห็นงานว่ิงด้วยกนั ปี

2561 เล่าประสบการณ์การเข้ามาร่วมว่ิงด้วยกันว่า “เมื่อ

ตอนตามองไม่เห็นช่วงแรกไม่กล้าออกจากบ้านไปไหน

เพราะกลัวอันตราย จะไปก็แค่ไปท างานและกลับบ้าน 

และจะมีเพ่ือนหรือคุณแม่พาไปเสมอ แต่เมื่อได้มาเร่ิมว่ิง

กับกลุ่มว่ิงด้วยกัน ท าให้มั่นใจในตัวเองมากขึน้ กล้า

เดินทางคนเดียว และรู้สึกว่าไม่มีอะไรท่ีเราท าไม่ได้ 

นอกจากนีย้ังได้รู้จักเพ่ือนใหม่ทัง้ท่ีเป็นคนพิการด้วยกัน

และคนไมพิ่การ อย่างแนน (นางสาวจนัทนี รัตนะบรรเจิด) 

ซึ่งเป็นไกด์รันเนอร์ท่ีพาฝึกซ้อมเป็นประจ าท่ีช่วยให้ได้

แชมป์ของงานว่ิงด้วยกันในครัง้ท่ีผ่านมา ในครัง้นีผ้มก็ตรี

ยมตัวซ้อมเป็นอย่างดี เ พ่ือ รักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้ ”

(banmuang.co.th 13 ก.ย.61) 
 

ปลุกพลังใจ ให้อาชีพ  
มอบโอกาสทหารปลดพกิาร 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศ

ไ ทย ก า ลั ง ก้ า วสู่ ยุ ค ท่ี

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ทั ง้ ด้ าน เศรษฐ กิจและ

สงัคม เพ่ือน าพาชีวิตไปสู่

คณุภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึน้ แต่

ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อีกด้านของ

สังคมไทย ยังมีบุคคลบางกลุ่มขาดโอกาสในด้านต่างๆ 

และห่างไกลการมีชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ นั่นคือ ผู้ พิการ  

          นับเป็นนิมิตหมายอันดีท่ีกระทรวงกลาโหมและ

เหล่าทัพมุ่งให้ความส าคญักับการ "ไม่ทอดทิง้กัน" คือ ไม่

ทอดทิง้เพ่ือนทหารท่ีปลดพิการทุพพลภาพจนต้องออก

จากราชการ ให้เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง ในฐานะ

บุคลากรของกองทัพท่ีเสียสละท าหน้าท่ีปกป้องประเทศ 

ด้วยการดูแล ผลกัดนั และช่วยเหลือให้สามารถประกอบ

อาชีพตามทกัษะ เพ่ือให้ก าลงัพลเหล่านัน้และครอบครัวมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ตลอดจนสร้างประโยชน์และคุณค่า

ให้กับสังคม   โครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือท างานใน

ชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นหนึ่งในแนวทาง

ปฏิบตัิงานของกองทพับก ในการช่วยเหลือก าลงัพลท่ีปลด

พิการทุพพลภาพและครอบครัว โดยด าเนินการภายใต้

ความร่วมมือของสมาคมแม่บ้านทหารบก กรมการจัดหา

งาน กระทรวงแรงงาน มูลนิธินวตักรรมทางสงัคม รวมถึง

ประสานงานกับองค์กรเอกชนท่ีมีนโยบายสอดรับและ

สนับสนุนโครงการให้เดินหน้าต่อไป   หนึ่งในองค์กร



๑๙ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

ภาคเอกชนท่ีร่วมขบัเคลื่อนโครงการจ้างงานคนพิการฯ คือ  

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งด าเนินธุรกิจ

ภายใต้พนัธกิจการเป็นองค์กรท่ีดีของสงัคม โดยในปี 2561 

ได้สนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการฯ รวมทัง้สิน้ 54 

โครงการ ปัจจุบนัมีบุตรหลานก าลงัพลน าเงินสนบัสนุนไป

เป็นทนุตัง้ต้นในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้

ครอบครัว อาทิ โครงการร้านถ่ายเอกสาร โดยเด็กชายพ

สิษฐ์ พิบูลย์ โครงการผลิตธูปหอม โดยนายมนตรี ไล้เลิศ 

โครงการร้านเสริมสวย โดยเด็กหญิงมฐิุตา ขนัจันทร์ เป็น

ต้น นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อ านวยการฝ่าย กลุ่ม

องค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า"พันธกิจหนึ่งในการด าเนินธุรกิจของไทยประกัน

ชีวิต คือมุ่งมัน่เป็นบริษัทประกนัชีวิตท่ีมีจิตอาสา ด้วยการ

ริเร่ิมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ไทย

ประกันชีวิตด าเนินธุรกิจในลักษณะ People Business 

โดยให้ความส าคัญกับคุณค่าของชีวิต และคุณค่าของ

มนษุย์ทกุคน ไมว่า่จะเป็นลกูค้า พนกังาน หรือคนในสงัคม 

รวมถึงปลกูฝังให้บุคลากรมีความเข้าใจ จริงใจ และไม่ทิง้

กัน  ทั ง้ ต่ อลู ก ค้ าและคนในสั ง คม  พ ร้ อมบ า เพ็ญ

สาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างเต็มท่ี  บริษัทฯ 

ตระหนักดีว่าทหารเป็นบุคคลท่ีเสียสละเพ่ือชาติ แม้ปลด

พิการออกจากราชการไปก็ยังมีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพอื่นได้ ซึ่งโครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือ

ท างานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ นบัเป็นการ

สร้างโอกาสให้ทหารปลดพิการและครอบครัวสามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างยัง่ยืน ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงส่งเสริม

อาชีพให้แก่ทหารปลดพิการ แต่ยังได้มอบความคุ้มครอง

ก าลังพลของกองทัพมาอย่างต่อเน่ืองกว่า 30 ปี ซึ่งการ

รับประกันชีวิตทหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ

รับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยู่ในกระบวนการด าเนินธุรกิจ หรือ 

CSR in Process ของบริษัทฯ อีกทัง้ยังสนับสนุนกิจกรรม 

ตลอดจนภารกิจของทหารในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัย

พิบตัิต่างๆ มาตลอดอีกด้วย" ด้าน นายอภิชาติ การุณกรส

กลุ ประธานมลูนิธินวตักรรมทางสงัคม กลา่ววา่ มลูนิธิฯ มี

บทบาทในฐานะเป็นท่ีปรึกษา ช่วยดแูล ให้ค าแนะน าการ

เ ขียนโครงการ เ พ่ือการประกอบอาชีพให้สามารถ

ด าเนินงานได้จริงและต่อเน่ือง โดยผู้ ใช้สิทธ์ิในโครงการฯ 

จะต้องเป็นก าลงัพล หรือบุตรหลานท่ีพิการไร้สภาพ อายุ

ระหวา่ง 18-70 ปี หรือเป็นผู้ เยาว์ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับผู้ พิการว่ามีความถนัดด้านใด สนใจประกอบ

อาชีพอะไรและมีแนวคิดอย่างไร ซึง่โครงการฯ ท่ีผ่านการ

พิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุน 109,500 บาทต่อปี โดย

สมาคมแม่บ้านทหารบกและกรมการจัดหางานจะเป็น

ผู้ ช่วยตรวจสอบและติดตามผลงานเป็นระยะ  อย่างไรก็

ตาม โครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือท างานในชุมชนหรือ

องค์กรสาธารณประโยชน์จะประสบความส าเร็จอย่าง

ยั่งยืนได้หรือไม่นัน้ คงต้องอาศัยความร่วมมือและการ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้วยการสนับสนุนสินค้า 

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ พิการและครอบครัว เพ่ือ

ส่งเสริมการมีรายได้ อันจะเป็นก าลังใจแก่ผู้ พิการและ

ครอบครัว และน าพาทุกชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์แบบ

ร่วมกนั(thaipr.net 13 ก.ย.61) 
 

มรส.ผลิตส่ือให้ นศ.บกพร่องทางการมองเหน็ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

( ม ร ส . )  ร่ ว ม ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และสถาบันการศึกษาในเครือข่าย จัดโครงการฝึกอบรม

ทักษะการอ่าน เขียนอกัษรเบรลล์เบือ้งต้น ส าหรับผู้ดูแล



๒๐ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น เพ่ือผลิตและ

พัฒนาความรู้ทักษะการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ ส าหรับ

นักศึกษาพิการท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็น

หน่วยงานก ากับดูแลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ตระหนกัความส าคญัสิทธิและหน้าท่ีของคนพิการให้ได้รับ

โอกาสทางการศึกษาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะนักศึกษา

พิการทางการมองเห็น ส านักงานได้เห็นความส าคัญใน

การด าเนินการโครงการฝึกอบรมในครัง้นี ้เพ่ือพัฒนา

ความรู้ทกัษะการผลิตสื่ออกัษรเบรลล์ ส าหรับนกัศกึษาท่ีมี 

ความบกพร่องทางการเห็น โดยกลุ่มเป้าหมายในการเข้า

ร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ

ในงาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลนกัศกึษาท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็น จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หลงัจาก

การ ฝึกอบรมในครัง้นี ้หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมจะได้น าความรู้ทักษะการ อ่าน - เขียนอักษร

เบรลล์เบือ้งต้น ไปดูแลหรือถ่ายทอดแก่ผู้ เก่ียวข้องและ

นักศึกษาท่ีมี ความบกพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้อง 

ถูกวิธี ต่อไป  ด้าน นายอายบั ซาดดัคาน ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เผยถึงแนวความคิดการ

ด าเนินงานด้านคนพิการว่า ปัจจุบันทัง้ในประเทศและ

นานาชาติได้พฒันาไปอย่างมากโดยให้ ความส าคญัเน้นท่ี

การพฒันาคนพิการ เพราะเป็นทรัพยากรทางสงัคมท่ีต้อง

ได้รับการเสริมสร้างศกัยภาพอย่าง สูงสดุตามสภาพ และ

มีความเสมอภาคท่ีจะได้รับผลจากการพฒันาเท่าเทียมกบั

บุคคลทั่วไป มีความสามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ ใน

ครอบครัว ชมุชน และสงัคม มีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 

และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยู่แสมอ เพ่ือให้

ทนักบัสงัคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เดก็ท่ีมีความ

บกพร่องทางการมองเห็นเป็นคนพิการอีกประเภทหนึ่งท่ีมี

ปัญหาในการเดินทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรผู้ สอนและผู้ ช่ วย เหลื อ รักศึกษาพิการใน

สถานศึกษา จึงต้องเร่งพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากร 

ใ ห้มีความ รู้ ในการสอนการส ร้างความคุ้ น เคยกับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวแก่นกัศกึษาพิการทาง

สายตา(banmuang.co.th 13 ก.ย.61) 
 

ส.คนพกิารพาน้องเชียร์เอเช่ียนพาราฯ 

ส.คนพิการไทย จัด

โครงการพาน้อง

เยาวชนคนพิการไป

ให้ก าลงันกักีฬาทีม

ชาติไทย ในกีฬาเอ

เช่ียนพาราเกมส์ ท่ีประเทศอินโดนีเซีย นายชูเกียรติ สิงห์

สงู นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผย

ว่า สมาคมฯ จัดโครงการ “พาน้องไปดูพ่ี เพ่ือสร้างแรง

บนัดาลใจให้นกักีฬาคนพิการไทย ก้าวไกลและยัง่ยืน” ซึ่ง

โครงการดงักล่าวจัดขึน้เป็นครัง้ท่ี 2 เพ่ือร่วมเป็นก าลงัใจ

ให้กับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาเอเช่ียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศ

อินโดนีเซีย ระหวา่งวนัท่ี 6-13 ต.ค.นี ้โดยโครงการนีจ้ะน า

นักกีฬาเยาวชนคนพิการซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดของ

สมาคมฯ จ านวน 50 คน ผู้ ดูแลและผู้ ช่วยเหลือคนพิการ

จ านวน 20 คน เดินทางไปเข้าร่วมชม และร่วมเชียร์ และ

เป็นก าลงัใจให้แก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย.(เดลินิวส์

ออนไลน์/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 14 ก.ย.61) 

 



๒๑ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

ไม่ใช่ทุกคนแฮปป้ีกับการเลิกใช้หลอดพลาสตกิ 

ห นึ่ ง ใ น ม า ต ร ก า ร ท่ี

บรรดาธุรกิจใหญ่ระดับ

โลก รวมถึงหลายเมือง

ใหญ่ หลายประเทศ งัด

มาใช้เพ่ือแก้วิกฤตขยะพลาสติก คือเลิกใช้หลอดพลาสติก

แบบใช้ครัง้เดียวทิง้ กลายเป็นกระแสท่ีผู้ คนทั่วโลกต่าง

สนับสนุนเพราะเป็นวิธี ท่ีง่าย ท าได้ทันที  ไม่ต้องใ ช้

งบประมาณหรือเทคโนโลยีอะไร จนไม่มีใครหยุดคิดว่ามี

คนท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการนีด้้วย “หลายคนคิดว่า

ง่ายนิดเดียว แค่เลิกใช้ ถ้าฉันเลิกได้ เธอก็เลิกได้ แต่ไม่มี

คิดว่าส าหรับคนพิการบางคน หลอดพลาสติกเป็นอะไรท่ี

ขาดไม่ได้” Alice Wong อายุ 44 ปีมีผิดปกติของระบบ

ประสาทและกล้ามเนือ้ ท าให้ไม่สามารถขยับร่างกายได้ 

ต้องนัง่รถเข็นและใช้เคร่ืองช่วยหายใจ มือและแขนของเธอ

ไม่มีแรงพอจะยกแก้วน า้ขึน้ดื่ม หลอดพลาสติกจึงจ าเป็น

มากส าหรับเธอ เช่นเดียวกบั Lawrence Carter-Long นกั

เคลื่อนไหวสิทธิผู้ พิการซึง่ตวัเองก็มีภาวะสมองพิการ “คน

ชอบพดูว่า ถ้าล าบากมากท าไมไม่อยู่บ้าน หรือบอกวา่ ถ้า

จ าเป็นต้องใช้หลอด ท าไมไม่พกหลอดติดตัวไปเองล่ะ 

พูดน่ะมนัง่ายแต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ง่ายขนาดนัน้” เพราะคน

พิการหลายคนไม่มีคนช่วยหยิบของออกจากกระเป๋า ถ้า

พกหลอดไปเอง เวลาหยิบใช้ก็ไม่สะดวก เขายงัพูดถึงการ

ใช้หลอดท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมท่ีคน “ไม่พิการ” มกัเอ่ย

อ้างว่าหลอดย่อยสลายได้ใช้กบัเคร่ืองดื่มร้อน ๆ ไมไ่ด้หรือ

อาจใช้ไมไ่ด้กบับางคนท่ีเป็นภมูิแพ้รุนแรง สว่นหลอดท่ีเป็น

โลหะทัง้แข็งทัง้บิดงอไม่ได้ จึงไม่เหมาะกับคนพิการบาง

คนworkpointnews.com 12 ก.ย.61) 

 

จส.100และส านักงานสลากฯมอบวีลแชร์ให้ผู้
พกิาร เพื่อสนับสนุนการเดนิทางได้สะดวกขึน้ 

การมอบรถวีลแชร์คันท่ี 17 ท่ี

สถานี วิทยุ  จส.  100 ร่วมกับ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ให้แก่นางชาลิษา สงค์ฉิม อายุ 

47 ปี ท่ีบ้านพกัในซอยวดัชยัพฤกษ์มาลา 26 แขวงเขตตลิ่ง

ชนั หลงัจากประสบอบุัติเหตุเมื่อปี 2558 ท าให้พิการช่วง

ท่อนล่าง นายชูชาติ มั่นครองธรรม หัวหน้าส านักงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะตัวแทนจากส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า หลังจากท่ีส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับข้อมูลจาก จส.100 พบว่ามีผู้

พิการและผู้ สูงอายุจ านวนมากติดต่อขอความช่วยเหลือ

ผ่าน จส.100 เน่ืองจากมีความยากล าบากในการด ารงชีวิต 

และต้องการใช้รถวีลแชร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และทาง

ส านกังานสลากฯ มีความเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญั จึงให้การ

สนบัสนุนและมีความยินดีท่ีได้มีส่วนช่วยเหลือสงัคม โดย

ส านกังานสลากฯให้ความส าคญักบัการท างานด้าน CSR 

เป็นอย่างมาก มีโครงการอีกหลายโครงการท่ีเป็นการตอบ

แทนสงัคม เช่น "โครงการสลากสร้างสขุปลด ทุกข์ให้น้อง" 

ท่ีเป็นการสร้างห้องน า้ให้กับโรงเรียนในต่างจังหวดั   ด้าน 

นางชาลิษา เล่าว่า ก่อนหน้านีม้ีอาชีพขบัรถสามล้อเคร่ือง

อยู่แถวบริเวณวดัโพธ์ิ แต่เม่ือ 5 ปีก่อน เกิดอบุตัิเหตขุบัรถ

ชนท้ายรถประจ าทาง ท าให้พิการคร่ึงท่อน ยอมรับว่าต้อง

ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตอย่างมาก ท าอะไรเองไม่ได้ เดิน

ไม่ได้ ในหนึ่งเดือนต้องเดินทางไปหาหมอหลายครัง้ ต้อง

ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านมาช่วยอุ้มขึน้รถเข็น เพ่ือ

ออกไปใช้บริการรถสาธารณะ และขอความช่วยเหลือจาก

โครงการนีด้้วยตนเอง เน่ืองจากฟังและติดตามข่าวสาร

จากจส.100 มาตลอด นางชาลิษา กล่าวขอบคณุจส.100 



๒๒ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีเมตตาบริจาครถวีล

แชร์ และกล่าว ด้วยรอยยิม้ ว่ารู้สึกดีใจมากท่ีได้รับรถวีล

แชร์ เพราะจะช่วยให้เคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนไม่ล าบาก

เหมือนเดิม  เพราะรถวีลแช ร์คัน เก่ าผุพังหมดแล้ว

(js100.com 17 ก.ย.61) 
 

โยกย้ายขรก.ระดับสูง ก.แรงงานยังไม่เข้า ครม. 

"อดุลย์ แสงสิงแก้ว" 

แ จ ง โ ย ก ย้ า ย

ข้าราชการระดับสูง

กระทรวงแรงงานยงัไมเ่ข้า ครม. เผยรับรายงาน กสม. ร้อง

สอบปมเงินช่วยคนพิการ แจงรอตรวจสอบ   18 ก.ย.61-ท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสิงแก้ว 

รมว . แ ร ง ง าน  ใ ห้ สัมภาษณ์ภายหลั งกา รปร ะชุ ม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วา่ ยงัไมม่ีการน าบญัชีรายช่ือแตง่ตัง้

โยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงให้  ครม. 

พิจารณาแต่อย่างใด  ทัง้นีผู้้ สื่อข่าวรายงานว่า สัปดาห์ท่ี

ผ่านมามีการแชร์ ข้อมูล ท่ี อ้างค าสั่งแต่งตัง้ โยกย้าย

ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงแรงงาน จนทีมงาน

พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ออกมายืนยนัว่า

ยังไม่มีการเสนอแต่งตัง้ข้าราชการระดับสูงในกระทรวง

แรงงานอย่างท่ีเป็นข่าว โดยในวันนี(้18 ก.ย.) เร่ืองการ

แต่งตัง้ข้าราชการระดบัสูงในกระทรวงแรงงานเป็นพิเศษ

ถูกจับตาเป็นพิเศษ ว่าทางพล.ต.อ.อดุลย์จะเสนอบัญชี

รายช่ือแตง่ตัง้โยกย้ายให้ครม.เห็นชอบหรือไม่ "อดลุย์" เผย

รับรายงาน กสม. ร้องสอบปมเงินช่วยคนพิการ แจงรอ

ตรวจสอบ   พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวถึงถึงกรณีท่ีประธาน

เครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ  ย่ืนหนังสือต่อ  ส านัก

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

และปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมกบัคนพิการ ว่า ตนเพ่ิงได้รับ

รายงานเร่ืองดงักล่าว เตรียมท่ีจะตรวจสอบทันทีเมื่อกลบั

ถึงกรุงเทพฯ   ส่วนจะมีการด าเนินการเอาผิดอย่างไร

นัน้  จะต้องตรวจสอบตามระบบต่อไป  ทัง้นีผู้้ สื่อข่าว

รายงานว่า ส าหรับประเด็นท่ีมีการการร้องเรียนนัน้  เป็น

เร่ืองท่ีประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการระบุว่าคน

พิการได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 33 ท่ี

ระบุตวัเลขคนพิการให้ถูกจ้างงานจ านวน  25,000 คน แต่

มี ก า ร ท า ง า น จ ริ ง แ ค่  20,000 ค น  ส่ ว น ท่ี เ ห ลื อ

อีก 5,000 คน นอนอยู่กับบ้านเฉยๆไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ

ได้รับสวัสดิการการจ้างงานเดือนละ 9,500 บาท จึงถูก

สมาคมคนพิการและมลูนิธิช่วยเหลือคนพิการต่างๆหกัหวั

คิ ว โ ด ย จ่ า ย ใ ห้ ค น พิ ก า ร เ พี ย ง เ ดื อ น ล ะ  500 – 

3,000 บาท ทัง้นีป้ระมาณการว่าความเสียหายท่ีเกิดจาก

ม า ต ร า  33 ป ร ะ ม า ณ  500 ล้ า น บ า ท ต่ อ

ปี (komchadluek.net 18 ก.ย.61) 
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ความสขุความเจริญนีแ้ม้เป็นท่ีปรารถอยา่งยิ่ง 

แตใ่นวิถีชีวิติของคนเรานัน้ ย่อมต้องมีทัง้สขุและทกุข์ 

ทัง้สมหวงัและผิดหวงั เป็นปกตธิรรมดา 

ทกุคนจงึต้องเตรียมตวั เตรียมใจ และเตรียมการ 

ให้พร้อม อยา่ประมาท. 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 



๒๓ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

นางวิภารัตน์  บุระชัด  อายุ ๔๔ ปี วุฒิ ม.๓ 
พิการทางการได้ยิน ต้องการท างานทางด้านพนักงาน
ท าความสะอาด ซักผ้า รีดผ้า ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๘-
๖๙๔๒๙๔๑ หรือ อีเมล์ pinyarat.30616@gmail.com 

นายวรเทพ  ชุ่มเน็น  อายุ ๔๐ ปี วุฒิ ปวส. 
พิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรืองาน
ตามความเหมาะสม  มีประสบการณ์การท างาน
ทางด้านบริการ ตดิต่อ...โทรศพัท์ ๐๘๖-๘๑๘๖๔๘๘  

นายวีระชาติ  จาดนอก   อายุ ๒๘ ปี วุฒิ

ปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขน-
ขา อ่อนแรง) ต้องการงานทางด้านพนักงานบุคคล 
ธุรการ หรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีประสบการณ์การ
ท างานทางด้านบุคคล ประชาสัมพันธ์ หรือบริการ
ลูกค้าต่างๆ ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๘๘-๗๘๔๔๗๐๗ หรือ 
ID Line : Jew-eng 

นางสาวพะเยาว์  ศรีเตียเพช็ร  อาย ุ๔๔ ปี วุฒ ิ
ปวช. พิการทางการมองเห็น (มองเห็น ๑ ข้าง) ต้องการ
ท างานทางด้านรับโทรศัพท์ โอเปอร์เรเตอร์ หรือตาม
ความเหมาะสม  มีประสบการณ์ท างานทางด้าน
ประกัน งาน Import Export  ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๙๖-
๙๔๗๔๕๒๘ หรือ อีเมล์ backup2518@gmail.com 

นางสาวอริสรา  ตระกูลพันธ์ดี  อายุ ๒๔ ปี 
วุฒิปริญญาตรี พิการทางการได้ยิน (ใช้เคร่ืองช่วยฟัง) 
ต้องการงานทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม ติด
ต่ อ . . . โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๙ ๐ - ๒ ๒ ๓ ๕ ๓ ๔ ๙   อี เ ม ล์  
arisara.me888@gmail.com  Line ID : arisara_888 

นายพจน์ธวัช  กิตธารเมธี  อายุ ๒๙ ปี วุฒิ 
ปวส. พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงาน
ตามความเหมาะสม ในเขตจังหวัดราชบุรี สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๘๒-๒๙๖๕๕๔๑ 
หรือ อีเมล์ Ta131900@hotmail.com 
 

คนพกิารต้องการท างาน 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ท่ีอยู่ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี (อาคารบี) ชัน้ 
๘ (ฝ่ังทิศตะวนัออก) ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่  ก รุงเทพมหานคร   รับ เ จ้าพนักงานเค ร่ือง

คอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา  รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแล 
ติดตัง้ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไข
ปัญหาการใช้งานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทัง้ระบบ
สนับสนุนต่างๆ เพ่ือให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  คุณสมบัติ คนพิการ
ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 
๑๘ ปีขึน้ไป วุฒิ  ปวส. หรือเทียบเท่า ทางด้านวิชา
อิ เล็กทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วนั เวลา แลtสถานท่ีรับสมคัร ยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี  (อาคารบี)  ชัน้  ๘ ( ฝ่ัง ทิศ
ตะวันออก) ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร  ตัง้แต่วนัท่ี ๓-๑๔ กนัยายน ๒๕๖๑ ใน
วนัและเวลาราชการ (เฉพาะวนัท าการ)  

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  ท่ี
อยู่ อาคาร The 9th towers grand Rama 9 Zone A ขัน้ 
๑๘ พระราม ๙ กรุงเทพฯ รับพนักงานบริการ จ านวน
หลายอัตรา รายละเอียดงาน ดูแลให้บริการลูกค้าด้วย
ความเต็มใจ เรียนรู้งานด้านต่างๆ ภายในร้าน งานบริการ 
เคร่ืองดื่ม แซนด์วิช ฯลฯ สามารถเลือกท างานได้ตามสาขา
ท่ีสะดวก รพ.บ ารุงราษฎร์ ๒, โรงแรมแอมบาสเดอร์, 
อาคารซูริค เฮาส์, สยามพารากอน รพ.สมิติเวช สุขุมวิท,  
เรนฮิลล์ สขุุมวิท ๔๗, หน้าพระลาน (สนามหลวง), รพ.รม
ค าแหง คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง 
อายุไม่ต ่ากว่า ๑๘ ปี วุฒิ ม.๓ มีบุคลิกภาพดี ยิม้แย้ม
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แจ่มใส สามารถท างานเป็นกะได้  สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพ วนัหยุดพักผ่อนประจ าปี 
โบนสั ฯลฯ ติดต่อ...คณุเอก โทรศพัท์ ๐๘๔-๓๗๖๓๓๑๑ 
LineID hr_abp 

โรงพยาบาล วิภาราม ปากเกร็ด ท่ีอยู่ ๑๓๒/
๒๑๕ ม.๓ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ อัตรา  รายละเอียดงาน ท างานด้าน
เอกสาร คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถท างานได้ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 
๓๕ ปี วุฒิ ม.๖ หรือเทียบเท่า สามารถใช้โปรแกรม 
Microsoft Office ไ ด้ดี  ติดต่อ . . .คุณวราลี  มี รุ่ งธรรม 
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๘ ๑ - ๔ ๘ ๔ ๙ ๐ ๒ ๘   อี เ ม ล์  
graphic.88@hotmail.com 

บริษัท ซูชิ ฮานะ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 
๔๒๘/๑๑๕ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กทม. ๑๐๒๕๐ รับแม่บ้าน ๑ อัตรา รายละเอียดงาน ท า
ความสะอาดส านกังานทัง้ภายในและภายนอกอาคาร งาน
อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน 
เพศหญิ ง  อายุ  ๒๕  ปี ขึ น้ ไป  ไ ม่ จ ากัด วุ ฒิ  ห ากมี
ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ปรับ
เงินเดือนประจ าปี โบนัสประจ าปี หยุดเสาร์เว้นเสาร์ 
ประกนัสงัคม วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
เบีย้ขยัน ฯลฯ ติดต่อ...นายวิษณุ  จาดภักดี  โทรศัพท์ 
๐๙๙-๓๐๓๕๓๑๙, ๐๒-๑๑๗๑๗๓๑ ต่อ ๑๙-๒๐  อีเมล์ 
hrsushi2013@gmail.com 

บริษัท EGR Group Siam Co.,Ltd. ท่ีอยู่ ๘๘๘/
๑ หมู่ ๔ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง สมทุรปราการ รับ
ผู้ ดู แล ระบบคอมพิ ว เ ตอ ร์ เบื ้อ ง ต้น  ๑  อั ต ร า 
รายละเอียดงาน ดแูลระบบคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหา
เบือ้งต้นได้ คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศ
ชาย/หญิง อายุ ๒๕-๓๐ ปี วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ สวัสดิการ ค่าอาหาร ค่ารถรับส่ง ค่าOT 

โบนัสประจ าปี โบนัสตามผลประกอบการ ฯลฯ ติดต่อ...
คุณนดี  แป้นศรี  โทรศัพท์  ๐๘๗-๙๔๔๕๖๐๐ อี เมล์  
npansri@egr.com.au  

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ 
จ ากัด ท่ีอยู่ ๕๙ หมู่ ๖ ถ.ปทุม-บางเลน ต.คูบางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ๑๒๑๔๐ รับพนักงานฝ่าย
ผลิต ๑ อัตรา  รายละเอียดงาน ท างานตามค าสั่ง
ผู้บังคบับัญชา ท างานจันทร์ - เสาร์ ๐๘.๐๐ น. -๑๗.๐๐ 
น. คุณสมบัต ิพิการร่างกาย-เดนิได้ เพศชาย/หญิง อายุ 
๒๐  ปีขึ น้ ไป  ไม่จ ากัดวุฒิ  ขยัน  อดทน ไม่ เ ก่ียงงาน 
สวสัดิการ เบีย้ขยนั ๒ เท่าของคา่แรง ยนิูฟอร์ม โอที โบนสั 
ปรับเงินประจ าปี วันหยุดประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คุณ
ภาสวรรณ ชุ่มทิ  โทรศพัท์ ๐๒-๕๘๑-๔๙๘๑ แฟกซ์ ๐๒-
๕๘๑-๔๔๑๑ อีเมล์ chaiseri2561@gmail.com 

บริษัท คอนโทรลอจิค จ ากัด  ท่ีอยู่ ๑๐๑ ถ.
มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐ รับพนักงานธุรการ,คลังสินค้า ๒ 
อัตรา รายละเอียดงาน เจ้าหน้าท่ีธุรการการตลาด 
เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้า คุณสมบัติ พิการร่างกาย-เดินได้ 

เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๔๐ ปี วุฒิปริญญาตรี สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ ,ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ สวัสดิการ 
ประกนัชีวิต,ประกนัอบุตัิเหต,ุประกนัสขุภาพ โบนสัตามผล
ประกอบการ ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เงินช่วยเหลือกรณี
ต่างๆ รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ ติดต่อ...คุณอุเทน หิรัญ
อนุสรณ์  คุณปิยะมาส สากลาง โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๙-
๘๓๙๘ ต่อ ๓๒๙, ๑๕๑ แฟกซ์ ๐-๒๗๑๙-๘๓๙๖ อีเมล์ 
hr@contrologic.co.th 

บริษัท ไวกิง้ ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (นิคม
แหลมฉบัง) ชลบุรี ท่ีอยู่ ๓๘/๒๑, ๓๘/๔๓ หมู่ ๕ ทุ่งสุข
ลา ศรีราชา ชลบรีุ ๒๐๒๓๐ รับพนักงานทั่วไป/ธุรการ ๔ 
อัตรา รายละเอียดงาน งานตามความเหมาะสมกบัความ
พิการ หากสามารถท างานด้านเอกสารงานธุรการ / ใช้
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mailto:npansri@egr.com.au
mailto:chaiseri2561@gmail.com
mailto:hr@contrologic.co.th


๒๕ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

คอมพิวเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ พิการ

ร่างกาย เพศชาย/หญิง อาย ุ๒๐-๔๕ ปี ติดต่อ...คณุปลา 
โทรศพัท์ ๐๓๘-๔๐๐๔๒๗  อีเมล์ TBUR@viking-life.com 

บริษัท เดอะ พรีเม่ียม ซุปเปอร์ริช คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ท่ีอยู่ ๔๕/๓๘๗ หมู่ ๕ ซอยนวมินทร์ ๒๔ 
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
รับพนักงานเร่งรัดหนีส้ิน ๕๐ อัตรา รายละเอียดงาน 
โทรติดต่อลกูค้าทางโทรศพัท์ เพ่ือสอบถามยอดค้างช าระ 
ช่วยเหลือลูกค้าในการจัดท า  ปรับปรุงโครงสร้างหนี  ้
คุณสมบัติ พิการร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 
๒๐ ปีขึน้ไป วุฒิ ม.๖ ขึน้ไป หากมีประสบการณ์เร่งรัด
ห นี ้สิ น  จ ะ พิ จ า รณา เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศษ  ส วั ส ดิ ก า ร 
Commission ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ...
คุณ จิ น ด า  โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ -๐๑๘ -๓๘๐๒  อี เ ม ล์  
itpremium@thepremiumsuperrich.com  

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ ๓๔๔/๑ ซอย ๑๗ ถ.พระราม ๙ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ รับพนักงาน
ธุรการ ๓ อัตรา รายละเอียดงาน จัดการเอกสาร คีย์
ข้อมูล เดินเอกสารระหว่างแผนก ประสานงานทั่วไป รับ
พนักงานท าความสะอาด ๑ อัตรา รายละเอียดงาน 
ดูแลรักษา และท าความสะอาดพืน้ท่ีในบริเวณท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถดูแลตนเอง

ได้  เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๕๕ ปี วุฒิ ม.๓ มีความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสมัพนัธ์ดี เงินเดือน ๙,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ 
บาท ติดต่อ...คุณปอ โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๐๒๔๙๕ อีเมล์ 
hr.recruitment@th.g4s.com 

บริษัท ยูเอชเอ็ม จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๘๕/๓ ถ.ราช
ด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ รับ
พนักงานช่างประจ าอาคาร ๑ อัตรา รายละเอียดงาน 
ช่างซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี คุณสมบัติ พิการการ

เคล่ือนไหว เพศชาย อายุ ๒๐-๓๕ ปี วุฒิ ปวช. – ปวส. 

สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกล หรือสายช่างอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
สวัสดิการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การฝึกอบรมนอก/ใน
บริษัท ชุดยูนิฟอร์ม ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพ วนัหยุด
พกัผ่อน เงินกู้ ยืม โบนัสประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คุณไพรัช 
อรุณศรีสุวรรณ โทรศัพท์ ๐๖๑-๙๗๙๑๕๔๐ หรือ ๐๒-
๖๕๑-๙๑๑๑ ตอ่ ๑๐๕ อีเมล์ Pairach_Aro@uhm.co.th 

บริษัท เรย์วิสาหกจิเพื่อสังคม จ ากัด (ในนาม
ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ) ท่ีอยู่ ๔๔๐ 
หมู่ ๙ ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
๒๐๒๖๐ รับพนักงานขายทางโทรศัพท์ ๓๐ อัตรา 
รายละเอียดงาน ให้บริการข้อมูลทางโทรศพัท์ (งานขาย
สินค้าทางโทรศัพท์) TeleSale คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๕๕ ปี 
พิมพ์ดีดได้ ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ มีใจรักในงานบริการ 
น า้เสียงสุภาพ มีความรับผิดชอบ สามารถนัดสมัภาษณ์
งานท่ีกรุงเทพฯ ได้ สวสัดิการ การฝึกอบรมนอกบริษัท การ
ฝึกอบรมในบริษัท คอมมิสชั่น งานกีฬาสี ชุดยูนิฟอร์ม 
ประกนัสงัคม วนัหยุดพกัผ่อน โบนสัประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ
. . .คุณณัฐจารวี  โทรศัพท์  ๐๙๙ -๐๕๒ -๓๖๒๔ คุณ
วชิรญาณ์ โทรศพัท์ ๐๘๖-๘๕๖-๒๖๕๙ 

บริษัท โรโตะ เอเซีย เฮร์ิบ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ท่ีอยู่ ชัน้ ๑๔/๘ อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ เลขท่ี ๖๒๒ 
คลองตนั คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ รับผู้ช่วย
แม่บ้าน ๕ อัตรา รายละเอียดงาน พนักงานโรงซกั และ 
แม่บ้านจ านวนมาก บริษัทของเราด าเนินกิจการร้านนวด
เพ่ือสุขภาพ Asia Herb คุณสมบัติ พิการร่างกายหรือ

การได้ยิน  เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๔๐ ปี วุฒิ  ม.๓ 
ส วั ส ดิ ก า ร  staff party ค อ ม มิ ส ชั่ น  ชุ ด ยู นิ ฟ อ ร์ ม 
ประกนัสงัคม วนัหยดุพกัผ่อน สว่นลดในการซือ้ผลิตภณัฑ์
ของบริษัท เบีย้ขยัน ฯลฯ ติดต่อ...คุณสรัญญา คงมา 
โทรศพัท์ ๐๒-๒๐๔๐๑๑๑  LINE ID: aha_wann 
 

mailto:TBUR@viking-life.com
mailto:itpremium@thepremiumsuperrich.com


๒๖ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

“สมเดจ็พระสังฆราช” ให้พรนักกีฬาคนพกิาร 

 

ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาพาราไทยชุด เอเชียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 ท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันท่ีกรุงจาการ์ต้า 

ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวนัท่ี 6-13 ต.ค.นี ้ล่าสุด เมื่อวนัท่ี 25 กันยายน นายจุตินนัท์ ภิรมย์ภกัดี ประธานคณะกรรมการ

พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้น าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาตญาณ สมเด็จ

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ทรงเสดจ็ประทานพระสมัโมทนียกถาและประพรมพระพุทธมนต์ ท่ีพระวิหารวดัราชบพิธ

สถิตมหาสีมาราม  ทัง้นีส้มเด็จพระสงัฆราช ได้ประทานพรให้ทพันกักีฬาพาราไทย และเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเดินทางไปแข่งขนักีฬา

เอเชียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 ท่ี ประเทศอินโดนีเซีย ในต้นเดือนหน้า โดยกล่าวช่ืนชมนกักีฬาทุกคนท่ีได้เป็นผู้แทนทีมชาติไทย 

กว่าจะได้แข่งขนั ย่อมผ่านการฝึกฝนด้วยความอตุสาหะ บุคคลผู้มีจิตใจเข้มแข็ง แม้ไม่มีร่างกายเหมือนคนปกติ ย่อมไม่เป็น

อปุสรรค ยังมีความสามารถฝึกฝนตนเองจนเป็นนกักีฬาระดบัชาติมาได้ เป็นท่ีน่ายินดี น่าอนุโมทนาสาธุการ เห็นว่าท่านผู้มี

ความเข้มแข็ง เป็นผู้ ท่ีมีคุณธรรมท่ีพระพุทธเจ้าสรรเสริญ ด้วยความเป็นผู้ ท่ีมี ขันติ ความอดทน วิริยะ ความเพียร ความ

พยายาม เขาท าได้เราท าได้เท่าท่ีจะท าได้  ขอให้มัน่ใจ มุ่งมัน่ในการแข่งขนั ขอให้มีธรรมะของพระพุทธเจ้า ในโอกาสที่จะเผย

แผ่เกียรติภมูิของประเทศชาติในด้านกีฬา ขอให้ข้อคิดคติประจ าใจ  ท่านทัง้หลายจงเป็นผู้ ยินดีในความไมป่ระมาท ให้ตัง้อยู่ใน

ความไม่ประมาท มีสติ สมัปชญัญะ ความรู้ตวั มีสติปัญญา  และจงสมัฤทธ์ิผล  กลบัมาให้เป็นท่ีน่าเชิดชูโดยทัว่กนั ขอให้คิด

ว่าการไปแข่งครัง้นีเ้ป็นการไปสานความสามัคคีกับเพ่ือนนักกีฬาทั่วเอเชีย เอาทัง้ด้านความเป็นมิตร การสร้างช่ือเสียงให้

ประเทศชาติ ให้ประเทศอื่นรู้วา่เราไม่ด้อย เรามีความสามารถ และประสบความส าเร็จ ให้ตนเองมีความภูมิใจในอดุมการณ์ท่ี

ตัง้ใจไว้ ขอให้ทกุคนโชคดีมีชยัชนะกลบัมาสู่ประเทศตามท่ีตัง้ใจ ขณะเดียวกนั นาย จตุินนัท์  ภิรมย์ภกัดี ได้กล่าววา่  การเข้า

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายกในครัง้นีส้ร้างความปลาบปลืม้และขวญัก าลงัใจท่ีสงูให้ให้กบัคณะ

นกักีฬาคนพิการทีมชาติทกุคนเป็นอย่างย่ิง และขอให้ทกุคนมีจิตใจท่ีแน่วแน่สร้างความส าเร็จมาให้กบัประเทศ ซึง่ท าให้ทกุคน

อิ่มเอมใจ พรจากพระองค์เป็นพรท่ีประเสิรฐมาก ท่ีจะท าให้นกักีฬาทุกมุ่งมัน่ท าหน้าของตนเองอย่างเต็มท่ีเพ่ือประเทศอย่าง

แน่นอน  ส าหรับคณะนกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย และเจ้าหน้าท่ีซึง่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาเอเชียนพาราเกมส์ 

ครัง้ท่ี 3 มีจ านวนทัง้สิน 372 คน แบ่งเป็น นกักีฬา 237 คน, ผู้ ฝึกสอน โค้ช รวมเจ้าหน้าท่ี 135 คน ส่งแข่งทัง้สิน้ 14 ชนิดกีฬา 

อาทิ ประกอบด้วย ยิงธนู, แบดมินตนั, บอคเซีย, โกลบอล, ยโูด, กรีฑา, ยกน า้หนกั, ว่ายน า้, ยิงปืน, เทเบิลเทนนิส, โบว์ลิ่ง, วีล

แชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, วีลแชร์เทนนิส ทัง้นีผ้ลงานในครัง้ท่ีผ่านมา ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ท าผลงานคว้า

อันดับ 6 ด้วยผลงาน 21 เหรียญทอง 39 เหรียญเงิน 47 เหรียญทองแดง ส่วนครัง้นีย้ังคงยืนยันต้องดีกว่าเมื่อ 4 ปีท่ีแล้ว

(banmuang.co.th 25 ก.ย.61) 



๒๗ 

ผู้ไมม่ีแผล คือ ผู้ไมม่ี ประสบการณ์ 

บอกบุญ กระดาษ A4 ใช้แล้วมีค่า น าไปท าสมุดอักษรเบรลล์ให้คนตาบอด 

มอร์มฟูบอกบญุ ได้บญุแบบคณูสอง!! ช่วยโลกลดขยะ-ช่วยเพ่ือนมนษุย์ผู้ พิการทางสายตา

ให้ได้อา่นได้รู้ได้เปิดโลกทรรศน์ โดยการ บริจาคกระดาษ A4 ใช้แล้ว ทัง้แบบใช้แล้วหน้า

เดียวหรือสองหน้าก็ได้ น าไปท าสมดุอกัษรเบรลล์ให้คนตาบอด  

ส าหรับกระดาษ A4 ท่ีใช้แล้วนัน้ สามารถน ามาท าเป็นสมดุให้กบัผู้ พิการทางสายตาได้ 

เพราะน้องๆ เหลา่นีต้้องใช้อกัษรเบรลล์ในการอา่นหนงัสือ นอกจากนี ้ปฏิทินตัง้โต๊ะในปี

เก่าๆ ก็สามารถบริจาคได้ โดยเจ้าหน้าท่ีจะน าไปท าเป็นบตัรค าอกัษรเบรลล์เพ่ือเป็นสื่อใน

การประกอบการเรียนการสอนตอ่ไป 

ส าหรับผู้ ท่ีสนใจอยากร่วมบริจาค สามารถตดิต่อได้ที่ : มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภ์  

Add : 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel : 0-2354-8365-8 // 0-2354-8370-1   Fax : 0-2354-8369 

Website : มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

E-mail : school@blind.or.th   (facebook.com/moremovemag 18 ก.ย.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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