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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๑   เดือน  มกราคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
ททท. ต่อยอด 5 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทัง้มวล 

 

รับศกัราชใหม่ชวนเท่ียวไทยอย่างเท่าเทียม นายยุทธศกัด์ิ สภุสร ผู้ ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เห็นความส าคญัในการพฒันาต่อยอดโครงการ 9 เส้นทางท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวลให้สมบูรณ์

แบบมากขึน้โดยได้รวบรวม 5 เส้นทางท่องเท่ียวในจงัหวดัท่ีผ่านการส ารวจมาแล้วว่ามีอารยสถาปัตย์รองรับคอ่นข้างสมบูรณ์

คือได้รับการออกแบบ ปรับปรุงบรรยากาศการท่องเท่ียวบนพืน้ฐานท่ีเปิดกว้างส าหรับทกุคน ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดของ

สถานท่ีท่องเท่ียว จุดแวะพัก จุดชมทิวทัศน์ รูปแบบการเดินทาง ร้านอาหาร ท่ีพัก  โดยทุกคนสามารถจัดกลุ่มท่องเท่ียวใน

ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน หรือใครก็ตาม โดยไม่ต้องกังวลว่าสมาชิกในกลุ่มท่ีมีข้อจ ากดัทางร่างกายจะพบอุปสรรคระหว่างการ

เดินทาง ท าให้ทุกคนสามารถเท่ียวได้สนุกอย่างเต็มท่ี ซึ่ง 5 เส้นทางดังกล่าวนีป้ระกอบไปด้วยเส้นทางภาคกลาง-จังหวัด

ราชบุรี  เส้นทางภาคตะวันออก-จังหวัดชลบุรี เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จังหวัดเลย เส้นทางภาคเหนือ-จังหวัด

เชียงราย และเส้นทางภาคใต้-จงัหวดัพงังา  ทัง้นี ้ททท. คาดหวงัวา่การจดัโครงการสง่เสริมการท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวลในครัง้

นีจ้ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในการร่วมกนัผลกัดนัและพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวก

ตา่งๆ ท่ีพร้อมรองรับและมีเหมาะสมตอ่การเดินทางเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหมข่องนกัท่องเท่ียวทกุกลุ่ม 

โดยเฉพาะคนพิการและผู้ สูงอายุให้ได้รับความสุขจากการท่องเท่ียวได้อย่างเท่าเทียมกับนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ อีก

ด้วย (เดลินิวส์ออนไลน์ 11 ม.ค.62) 
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เน้นกีฬาสากล ‘ก้องศักด’ ส่ังนักกีฬาไทยลุยเตม็ที่ ในศึกซีเกมส์ 2019 

  

 

 

 

 

 

 

“บ๊ิกก้อง” ดร.ก้องศกัด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. สัง่ทพัไทยเดินหน้าลยุศกึซีเกมส์ ครัง้ท่ี 30 มหกรรมกีฬาใหญ่ ประจ าปี 2562 

เต็มท่ี ไม่สนใจเจ้าภาพฟิลิปปินส์จะบรรจกีุฬาเข้าไปมาก ขอให้ทุกคนโฟกสัเน้นไปท่ีกีฬาสากลเป็นหลกั ส่วนศกึอาเซียนพารา

เกมส์ ครัง้ท่ี 10 พร้อมสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยอย่างเต็มท่ี เพ่ือคว้าเหรียญรางวลัมาครองให้ได้มากท่ีสุด   “บ๊ิ

กก้อง” ดร.ก้องศกัด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ส าหรับในปี 2562 ภารกิจส าคญัท่ีสดุของ

ทพันกักีฬาทีมชาติไทยคือ มหกรรมกีฬาใหญ่อย่างการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี 30 ท่ีจะมีขึน้ในระหว่างวนัท่ี 30 พ.ย.-11 ธ.ค.

2562 ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ แน่นอน ว่า แม้เจ้าภาพฟิลิปปินส์จะบรรจุกีฬาเข้าไปมากถึง 50 ชนิดกีฬา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกีฬาท่ี

เจ้าภาพถนดั แต่ในเร่ืองนีโ้ดยสว่นตวั อยากให้ทุกคนพุ่งเป้าไปท่ีกีฬาสากลเป็นหลกั จะได้ไม่เกิดความกงัวลใจกนัมากนกั ซึง่

เช่ือวา่นกักีฬาไทยจะท าผลงานออกมาได้ดีเช่นเดิม แม้จะต้องพบกบัอปุสรรคตา่งๆอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ก็ตาม “ในสว่นของการ

แข่งขนักีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 10 ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ ซึง่จะจดัตอ่เน่ืองในช่วงต้นปี 2563 นัน้ กกท.ก็พร้อมท่ี

จะสนบัสนนุนกักีฬาคนพิการทีมชาติไทยอย่างเตม็ท่ี เพ่ือให้คว้าเหรียญรางวลัมาครองให้ได้มากท่ีสดุเช่นเดียวกนั” ดร.ก้องศกั

ดกลา่ว ขณะท่ีนายณฐัวฒิุ เรืองเวส รองผู้วา่การ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กลา่ววา่ ส าหรับในปี 2562 

ภารกิจส าคญัของทพันกักีฬาไทยคือ ซีเกมส์ รวมถึงอาเซียนพาราเกมส์ ท่ีจะจดัในต้นปีหน้า นอกจากนี ้นกักีฬาไทยยงัจะต้อง

แข่งขันรอบคดัเลือกเก็บคะแนนไปโอลิมปิกเกมส์ ในรายการต่างๆอีกด้วย “กกท.ได้เตรียมนักกีฬาทัง้ระบบมาอย่างต่อเน่ือง 

ผ่านโครงการโรด ทู โตเกียว ซึง่ซีเกมส์ ถือเป็นหนึ่งในการแข่งขนัของโครงการดงักลา่ว เป็นการเตรียมทีมเพ่ือตอ่ยอดไปสู่เกมท่ี

ใหญ่ขึน้ เช่ือว่า การดแูลนกักีฬาเป็นอย่างดีในช่วงท่ีผ่านมา จะท าให้นกักีฬาไทยผลงานออกมาน่าพอใจ” นายณัฐวฒิุ กล่าว.

(ไทยรัฐออนไลน์ 1 ม.ค.61) 
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สวช.ปลืม้ผลงานเด่นปี 61  
ฉีดวัคซีนฟรีช่วยเดก็ไทยปีละนับแสน 

 

สวช. เผยผลงานเด่นปี 61 บอร์ดวคัซีนอนมุตัิวคัซีนฟรีช่วย

ลดยอดเด็กไทยป่วยตายพิการปีละนบัแสน นพ.จรุง เมือง

ชนะ ผอ.สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า สวช.ได้

จัดท าสรุปผลงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานตาม

โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน (พ.ศ.2554-2563) 

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พิจารณาให้

ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ผลงานส าคญัท่ีผ่านการพิจารณาของ

บอร์ดวคัซีนในปี 2561 ประกอบด้วย 1.พฒันากลไกบรรจุ

วัคซีนใหม่ ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้ มกันโรค โดยตัง้

คณะอนุกรรมการพฒันาบญัชีวคัซีนหลกัแห่งชาติ และตัง้

คณะท างานร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการสร้างเสริม

ภูมิคุ้ มกันโรค และคณะอนุกรรมการระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ลดความซ า้ซ้อน ลดเวลาการพิจารณา 

ท าให้น าวัคซีนใหม่มาใช้ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

โรค 2.เห็นชอบน าวัคซีนป้องกันโรคเยือ้หุ้ มสมองอักเสบ

จากเชือ้ฮิบ และวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้ามา

ให้บริการฟรีแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงวคัซีนทัง้ 

2 ชนิดได้อย่างเท่าเทียม สามารถลดการป่วย ตาย พิการ 

ในเด็กอายุต ่ากว่า 5 ขวบ ไม่ต ่ากว่าปีละ 96,000 คน  3.

บรูณาการการจดัหาและส ารองวคัซีนแบบใหม ่โดยพฒันา

ระบบบริหารจดัการของหน่วยงานในส่วนกลางร่วมกนั มี

แผนด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ครอบคลมุการจัดหา ส ารอง 

และกระจายวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการขาด

แคลน  นพ.จรุง กลา่ววา่  ผลงานข้อ 4.แผนเร่งรัดการก าจดั

โรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ เพ่ือให้ประเทศไทย

สามารถหยุดยัง้การเกิดโรคหัดได้อย่างเด็ดขาด ตาม

เป้าหมายขององค์การอนามัยโลกภายในปี 2563 โดยมี

มาตรการรณรงค์ให้วคัซีนในเด็กอาย ุ1 ถึง 12 ปี และกลุ่ม

เสี่ยงอายุ 20 ถึง 40 ปี  5.เตรียมความพร้อมด้านวัคซีน

รองรับไข้หวดัใหญ่ระบาดใหญ่อย่างยั่งยืน 6.ผลกัดนัวิจัย

พัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 7.สนับสนุนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เพ่ือการขึน้ทะเบียนวคัซีน และ 8.เสนอกลไกการ

สร้างความเข้มแข็งหน่วยผลิตวัคซีน และชีววัตถุของ

ประเทศ ส าหรับ โครงการส าคัญทัง้ 8 เร่ืองครอบคลุม

ยุทธศาสตร์วคัซีนทัง้ 4 ด้าน คือ 1.การบริหารจัดการเพ่ือ

ความมั่นคงด้านวัคซีน 2.การวิจัย พัฒนา และการผลิต

วัคซีน 3.การสร้างความเข้มแข็งของผู้ ผลิตวัคซีนใน

ประเทศ และ 4.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน บุคลากร 

และการสร้างเครือข่าย(banmuang.co.th 27 ธ.ค.61) 
 

'เจ'ตามหาแฟนคลับตาบอด  
พร้อมมอบเงินช่วยปลดหนี ้

เจ-เจตริน ท าชาวเน็ตแห่

ช่ืนชม หลังตามหาแฟน

คลับ ซึ่งเป็นผู้ พิการทาง

สายตา แล้วมอบเงินช่วยปลดหนี  ้ถือเป็นอีกหนึ่งเร่ืองราว

ดีๆรับปีใหม ่2562 ท่ีจะถงึนีเ้ลยทีเดียว หลงันกัร้องหนุ่มช่ือ

ดัง เจ-เจตริน วรรธนะสิน ได้โพสต์คลิปของตนเองกับ

ภรรยาสาว ป่ิน-เก็จมณี นัง่พดูคยุกบัผู้ พิการทางสายตาคน



๔ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

หนึ่งอยู่ พร้อมแคปชัน่เล่าเร่ืองราวว่า “จากเมื่อ2สปัดาห์ท่ี

ผ่านมา มีคนสง่คลิป ชายผู้ พิการทางสายตา ร้องเพลงของ

เจตรินท่ีค่อนข้างต้องเป็นแฟนตวัจริงถงึจะรู้จกั แกหาเลีย้ง

ตวัเองอยู่แถวตลาดนดัจตัุจักร ในท่ีสดุแฟนคลบัผมก็ช่วย

ตามหากนัจนเจอ คณุเสถียรเล่าว่า อยู่กบัภรรยา และ ลูก

2คน ปัจจุบันภรรยาเกิดป่วยหนกั ลูกคนโตอายุ18จึงต้อง

ออกจากงาน มาดูแลแม่ ส่วนลูกคนเล็กอายุ13ปี ยังต้อง

เรียนหนังสือ ลุงกลายเป็นเสาหลกัคนเดียว เดินร้องเพลง

ได้เฉลี่ยวนัละประมาณ500บาท ล าพงัเงินส าหรับคนพิการ

เดือนนึงก็หลักร้อย ไม่พอด ารงชีพ แกต้องนั่งรถจาก

มหาชัยเข้ามาท่ีตลาดทุกวนั” “ผมรู้สึกซาบซึง้ใจท่ีแกเป็น

แฟนคลบัผม และเห็นในความบากบั่น มานะ และ สู้ ชีวิต 

แม้จะมองไม่เห็น แต่ยังใช้พรสวรรค์ในการท ามาหาเลีย้ง

ครอบครัว ผมได้พดูคยุอย่างเป็นกนัเองกบัแก แกเป็นคนมี

ทศันคติท่ีดี อารมณ์ดี คิดบวกมากๆ ผมจึงขอมอบสิ่งของ

ให้แกได้ไว้ใช้ท ามาหากิน และปัจจัยจ านวนนึงให้น าไป

ปลดหนีบ้างส่วน ผมขออนุญาตแจงรายละเอียดส าหรับผู้

มีจิตเมตตา ร่วมด้วยช่วยกันครับ เบอร์บัญชีตรงของคุณ

เสถียร (เสถียร ศรีโสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ีบญัชี 

2572114159)” ทัง้นี ้หลงัหนุ่มเจโพสต์คลิปดงักล่าวลงไป 

ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเม้นต์มากมาย อาทิ ขออนโุมทนาบุญ

กบัพ่ีเจและพ่ีป่ินด้วยนะคะ , ขอช่ืนชมนะ เป็นของขวญัปี

ใหม่ท่ีดีมาก , ชอบมาก , น่าดีใจมากๆเลยพ่ีเจ , ปลืม้ใจ

แทนแฟนคลบัคนนีน้ะ , น่ีแหละสงัคมท่ีต้องการ , ความดี

ท่ีดีมาก รักพ่ีเจ ฯลฯ กันอย่างมากมาย  เ รียกว่าเป็น

เร่ืองราวท่ีน่าช่ืนชมมากๆและเป็นเร่ืองราวดีๆรับปีใหมท่ี่ทุก

คนอ่านไปแล้วก็ยิม้ตามจริงๆ ขอขอบคุณภาพประกอบ

จากอินสตาแกรม @jjetrin(เดลินิวส์ออนไลน์ 31 ธ.ค.61) 

พกิาร : วัยรุ่นหญิงไร้แขนชาวปากีสถานผู้ไม่ยอม
ให้อุปสรรคทางกายหยุดยัง้การเดนิตามฝัน 

"หนูบอกตวัเองว่าจะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็น หนูจะประสบ

ความส าเร็จในทุกสิ่งท่ีต้องการ" น่ีคือค าพูดของ ซาบา กุล 

สาวน้อยผู้ สูญเสียแขนทัง้สองข้างไปจากการถูกไฟฟ้า

ช็อตตอนอายุ 5 ขวบ เธอมกัถูกเพ่ือนแกล้ง และหลายคน

บอกว่าการส่งเธอไปเรียนหนังสือเป็นเร่ืองท่ีสูญเปล่า  ซา

บา ไม่ยอมให้สิ่งเหล่านีบ้่อนท าลายก าลังใจและ เป็น

อุปสรรคในการด าเ นินชี วิต เธอใช้ค าปรามาสเป็น

แรงผลักดันท่ีจะมุ่งมั่นท าความฝันให้กลายเป็นจริง 

ปัจจบุนัซาบา อาย ุ15 ปี เธอเรียนรู้ท่ีจะอยู่โดยไร้แขน แล้ว

ใช้ขาทัง้สองข้างในการท ากิจวตัรประจ าวนัต่าง ๆ เช่น การ

รับประทานอาหาร เขียนหนังสือ หรือแม้แต่ซักรีดเสือ้ผ้า 

ซาบา มีความฝันอนัย่ิงใหญ่ท่ีจะเรียนด้านกฎหมาย และ

ท างานเพ่ือสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชน เธอยังมีฝันท่ีจะ

ออกเดินทางเพราะอยากได้เห็นความแตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมของปากีสถานกบัของคนชาติอื่น ๆ และหวงัว่า

สกัวนัเธอจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยน าความเปลี่ยนแปลงท่ี

ดีมาสูส่งัคมปากีสถาน(bbc.com 30 ธ.ค.61) 
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พม.น าคนพกิารเที่ยวงาน”อุ่นไอรัก 
 คลายความหนาวฯ” 

 

พม. พก. น าคนพิการในสงักัด เท่ียวงาน "อุ่นไอรัก คลาย

ความหนาว สายน า้แห่งรัตนโกสินทร์" นางธนาภรณ์ พรม

สุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) น าโดย พล.อ.อนนัตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(รมว.พม.) น ากลุ่มเป้าหมายจากสถานคุ้ มครองและ

พฒันาคนพิการพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ สถาน

คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวดั

นนทบุรี และสถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านนนท

ภมูิ จงัหวดันนทบุรี จ านวน 60 คน เย่ียมชมงาน “อุ่นไอรัก 

คลายความหนาว สายน า้แห่งรัตนโกสินทร์ ” ภายใต้

กิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์ ”  ท่ีจัดขึน้ระหว่างวัน ท่ี  9 

ธนัวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวงั

ดุสิต และสนามเสือป่า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ 

ทุกวยั เห็นความส าคญัในการรักษาสขุภาพด้วยการออก

ก าลงักาย เสริมสร้างความรักความสามคัคีในครอบครัว

และสงัคม ทัง้นี ้พม. โดย พก. ในฐานะหน่วยงานหลกัใน

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่าง

ต่อเน่ือง จึงได้น าคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และอ านวย

ความสะดวกให้กบัคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางสงัคม เปิดโอกาสในการเรียนรู้วฒันธรรม 

และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ตอ่ความพิการและคนพิการ 

รวมถงึส่งเสริมและบรูณาการเครือข่ายและสร้างการมีสว่น

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทัง้นี ้ประชาชนท่ี

สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ได้ทุกวันอาทิตย์ – วันพฤหัส 

เวลา 10.00 – 21.00 น. และวนัศกุร์ – วนัเสาร์ เวลา 10.00 

– 22.00 น. ได้ถึงวันท่ี 19 มกราคม 2562 ณ พระลาน

พระราชวงัดสุิต และสนามเสือป่า(innnews.co.th 28 ธ.ค.

61) 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ…สู่โลกกว้าง  
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เสียงเหย่ือเมาแล้วขับท่ีขอสู้  
รอดตายแต่พกิารตลอดกาล 

สัปดาห์นี เ้ ปิดนาที ชี วิต 

หญิงสาวเล่าชั่วพริบตา

หลงัซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์

เพ่ือน รู้ตัวอีกทีเป็นพิการ 

เหตุเพ่ือนเมาแล้วขบั ฝาก

เป็นอุทาหรณ์ปีใหม่กลับ

บ้านเดินทางปลอดภยั วนัหนึง่ถนนท่ีเธอคุ้นเคยและใช้เป็น

เส้นทางกลับบ้านเป็นประจ า ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของ

เด็กผู้ หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาล เพียงเพราะผู้ ขับข่ี “เมา

แล้วขบั” และหากวนันัน้เธอไม่ได้สวมหมวกกันน็อก เธอก็

อาจไม่มีโอกาสได้มาถ่ายทอดเร่ืองราว เพ่ือเป็นอุทาหรณ์

ให้กบัใครอีกหลายคนในวนันี ้“วนันัน้เป็นเวลาประมาณ 3 

ทุ่มเศษๆ นุชนั่งรอรถอยู่ริมถนนย่านบางแค เพ่ือจะกลับ

เข้าบ้าน หลังจากไปท าธุระข้างนอกมา” น่ีเป็นค าบอกเล่า

ของ “นุชจรี เหมราช” วัย 39 ปี เหย่ือบนท้องถนน จาก

เหตกุารณ์เมาแล้วขบั ท่ีสะท้อนภาพความทรงจ าในวนันัน้

ได้อย่างชัดเจน โชคไม่ดีท่ีวนันัน้ฝนตกหนัก ท าให้ต้องรอ

รถนานมากจนถึง 4 ทุ่มก็ยังไม่มีรถประจ าทางมา ความ

บังเอิญท าให้มีเพ่ือนข่ีรถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี ซึ่งได้

เอ่ยปากอาสาพาไปส่งท่ีบ้าน โดยท่ีเธอนัน้ไม่ทราบว่า...

เพ่ือนคนนีไ้ด้ดื่มเหล้ามา ทันทีท่ีเธอสวมหมวกกันน็อก

และล็อกสายรัดใต้คาง รถออกตัวไปได้เพียงไม่นาน จู่ๆ 

วินาทีท่ีรถจักรยานยนต์พุ่งชนกับรถกระบะท่ีจอดติดไฟ

แดงอยู่ด้านหน้าอย่างแรงก็เกิดขึน้ ทุกอย่างมืดดบัไปราว

กับร่างกายถูกปิดสวิตช์ “นุชรู้ตัวอีกทีตอนท่ีกู้ ภัยลากตัว

ออกจากใต้ท้องรถกระบะ และส่งโรงพยาบาล ตอนนัน้ชา

ไปหมดทัง้ตวัไม่รู้สกึอะไร ได้ยินพ่ีๆ กู้ภัยบอกว่าหมวกกัน

น็อกแตกละเอียด” หากเธอไม่สวมหมวกกันน็อก ศีรษะ

อาจไปกระแทกกับเพลาใต้ท้องรถกระบะหรือพืน้ถนนจน

เสียชีวิต หรือไมส่มองอาจถกูกระทบกระเทือน สดุท้ายก็คง

ไม่พ้นกลายเป็น “ผู้ ป่วยติดเตียง” โดยเธอมารู้ทีหลงัจาก

ต ารวจว่า เพ่ือนท่ีข่ีรถมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสงู ขบั

เร็วและฝนตกหนกั จึงเสียหลกัชนเข้ากบัท้ายรถกระบะ ท า

ให้ตัวเธอกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถ จนกระดูกคอแตกทับ

เส้นประสาท ส่วนเพ่ือนก็อาการสาหัส  “นุชยังจ าภาพ

เหตุการณ์ในครัง้นัน้...จ าได้ไม่ลืมท่ีตัดสินใจซ้อนท้าย

รถจักรยานยนต์ ท่ีจ าได้คือพอติดสายล็อกท่ีหมวกเสร็จ 

เหมือนเรากะพริบตาแค่นัน้เองค่ะ ก็เกิดอบุตัิเหต ุแล้วก็ได้

ยินเสียงคนโวยวายอะไรสักอย่างแต่ฟังไม่ออก และก็มอง

ไปรอบๆ เห็นแต่ความมืดจนเห็นแสงสว่าง แต่ขยับตัว

ไม่ได้” ในวนัท่ีเธอฟืน้ลืมตาขึน้มาสภาพร่างกายของเธอได้

เปลี่ยนไป เธอกลายเป็น...ผู้ พิการ แม้ขณะนัน้อายเุพียง 15 

ปี และเหตุการณ์ผ่านมาแล้วกว่า 24 ปี แต่มันยังไม่ลบ

เลือนไปจากความทรงจ าท่ีแสนโหดร้าย “หมอถามว่าช่ือ

อะไร พ่อแม่ช่ืออะไรก็ตอบได้หมดค่ะ และก็ถามนุชวนอยู่

หลายครัง้ค่ะ ตอนนัน้ก็งงกับหมออยู่ว่าถามท าไม” และ

ต ารวจยังบอกอีกว่า “ดีนะท่ีใส่หมวกกันน็อก” เหตุการณ์

ครัง้นัน้มันท าให้เธอคิดว่า อุบัติเหตุเกิดได้ทุกวินาที แต่

ขึน้อยู่กับว่าอุบัติเหตุครัง้นัน้มันสร้างบาดแผลท าให้เรา

เจ็บปวดใจและกายมากน้อยแค่ไหน ความกลัวท่ีต้อง

เผชิญกับค าว่า พิการไปตลอด เราจะก้าวข้ามผ่านความ

พิการลุกขึน้เร่ิมนับ 1 ได้อีกเมื่อไหร่กัน  โดยก าลังใจจาก

ครอบครัว คือ...แรงผลักดันให้มีลมหายใจต่อไป ซึ่งเธอ

บอกว่า “หลงัจากเหตกุารณ์ในวนันัน้ นุชต้องหยุดพกัการ

เ รียน รักษาตัว ท่ี ห้องฉุกเ ฉิน 3  เดือน จากนั น้นอน

โรงพยาบาลเกือบปี ท ากายภาพตอ่เน่ือง” สิ่งหนึง่ท่ีช่ืนชอบ
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เรียนแล้วมีความสุขมากๆ คือ “ภาษา” ความฝันท่ีอยาก

เป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต้องจบลง แต่เมื่อชีวิต

ถูกก าหนดให้เป็นพิการ จนกระทัง่ปี 51 ถึงปัจจุบันเธอได้

ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ ท างานเป็น call center ของบริษัทกลาง 

คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ซึง่เป็นโครงการช่วยเหลือคน

พิการให้มีงานท า เน่ืองจากสามารถท างานท่ีบ้านได้ และ

คอยย า้บอกทุกคนผ่านเสียง เพียงหวงัให้ผู้ อื่นไม่ประสบ

กับความโชคร้ายเหมือนอย่างเธอ เร่ืองราวของเธอท่ีเกิด

อบุตัิเหตชุ่วงปลายปี 2536 นบัเป็นเหตกุารณ์ท่ีเปลี่ยนชีวิต

ของเธอไปตลอดกาล ทุกวนันีเ้พ่ือนคนนัน้ก็ไมไ่ด้ติดต่อกนั 

แต่แม่ของเธอก็คอยพูดคุยและให้ก าลังใจจนตอนนี ้

กลับมาลุกขึน้เร่ิมนับ 1 ใหม่ได้ มีงานท าสามารถดูแล

ตวัเองและดูแลแม่ได้ และท่ีเธอไม่เคยลืม คือ “หมวกกัน

น็อก” เพ่ือนท่ีแม้ไม่มีชีวิต แต่วนันัน้ช่วยรักษาชีวิตเธอไว้

จากเหตุการณ์ในครัง้นัน้  “นุชเคยคิดอยากฆ่าตัวตาย 

ช่วงแรกก็รู้สกึเสียใจ รู้สกึท้อแท้ มนับอกไมถ่กูคะ่ จากคนท่ี

เดินได้ปกติ ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ กลบัมาเป็นภาระให้พ่อแม่ 

และท่ีรู้สึกแย่ไปกว่านัน้คือสงสารแม่ค่ะ เพราะรู้สึกว่า

ตวัเองเป็นภาระของพ่อแม่ ท าให้แม่ต้องหยุดงานเพ่ือดแูล

เรา พ่อก็ต้องเป็นเร่ียวแรงส าคัญเพียงคนเดียว ท างาน

เลีย้งดูลูกๆ ทัง้ 3 คน แต่ก าลงัใจจากครอบครัว ท าให้เรา

ฉุกคิด และอยากกลบัมาช่วยเหลือตวัเองให้ได้มากท่ีสุด” 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีจะมาถึง เธอจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งท่ี

ช่วยกระตุกความคิด และปรับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน

ของคนในสงัคม...ร าลกึถงึผู้ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

อุบัติ เหตุจราจรบนท้องถนนแห่งโลก (World Day of 

Remembrance for Road Traffic Victims) ตามโครงการ

ความคิดริเร่ิมเพ่ือความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก โดย

มูลนิธิบลูมเบิร์กเพ่ือสาธารณประโยชน์  (Bloomberg 

Philanthropies Initiative for Global Road Safety) “นุช

อยากให้ทุกคนท่ีใช้รถใช้ถนน ตระหนกัถึงความปลอดภัย

ในการใช้รถ ใส่หมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย มีวินัย 

เคารพกฎจราจร ไม่ประมาท คุณท าได้ เพราะอุบัติเหตุ

เกิดขึน้แค่เสีย้ววินาทีความสูญเสียก็เกิดขึน้แล้ว ขอให้ปี

ใหม่นี ก้ลับบ้านเดินทางปลอดภัย เมาไม่ขับนะคะ ”

(เดลินิวส์ออนไลน์ 30 ธ.ค.61) 
 

หญิงตาบอดไม่ท้อ  
ปักผ้าคลุมศีรษะส่งขายเลีย้งชีพ จ.นราธิวาส 

หญิ งตาบอดยอดนั กสู้  

เอาชนะความพิการด้วย

การปักผ้าคลุมศีรษะ ส่ง

ขายเลีย้งชีพ เธอผู้ ไมแ่พ้คน

นีช่ื้อว่า นางสาวรอยะห์ เจ๊ะแม อายุ 44 ปี เป็นชาวบ้าน

ตันหยง หมู่ 10 ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส แม้ว่าเธอจะตาบอดทัง้ 2 ข้าง แต่เธอสามารถ

เอาชนะได้ด้วยการปักผ้าคลมุศีรษะ หรือ "ฮิญาบ" ท่ีผู้หญิง

ชาวมุสลิมใช้ส าหรับคลุมผม หารายได้เลีย้งดูตวัเอง และ

แบ่งเบาภาระของครอบครัว นางสาวรอยะห์ เลา่วา่ ดวงตา

ของเธอเร่ิมผิดปกติตัง้แต่อายุ 8 ขวบ หลงัมีบางอย่างเข้า

ตา ซึง่พ่อแม่พยายามช่วยล้างตาให้ แต่ผ่านไป 3 วนั กลบั

มีอาการปวดแสบปวดร้อน พ่อกับแม่จึงพาไปหาหมอ ซึ่ง

หมอวินิจฉัยว่าตาทัง้ 2 ข้างติดเชือ้ และเป็นสาเหตใุห้เธอ

ตาบอดในท่ีสดุ ช่วงแรกท้อใจไมค่ิดท าอะไร จนกระทัง่อายุ 

25 ปี เกิดความรู้สกึว่า ไม่อยากเป็นภาระให้พ่อแม่ เพราะ

ท่ีบ้านก็ฐานะไมด่ี ต้องดแูลพ่ี ๆ น้อง ๆ อีกหลายคน เธอจึง

ฮดึสู้  เร่ิมฝึกสนเข็มจนช านาญ และมัน่ใจวา่ตวัเองสามารถ

ปักผ้าคลมุศีรษะได้ แม้ช่วงแรก ๆ ต้องใช้เวลาเป็นสปัดาห์ 

http://news.ch7.com/detail/319083
http://news.ch7.com/detail/319083
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แต่ทุกวนันีเ้ธอใช้เวลาเพียง 1 วนั ก็สามารถปักผ้าคลุมได้

เสร็จเรียบร้อย ความสวยงามไม่แตกต่างจากฝีมือของคน

ตาดี โดยค่าจ้างตกผืนละ 12 บาท ท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 300-400 บาท เมื่อรวมกับเงินผู้ พิการเดือนละ 800 

บาท ก็พอท าให้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

แต่อย่ าง ไรก็ตาม  เธอยัง ต้องการความช่ วยเหลื อ 

โดยเฉพาะอปุกรณ์ส าหรับผู้ พิการทางสายตา รวมทัง้อยาก

มีทุนต่อยอดการปักผ้าคลุมศีรษะด้วย ซึ่งหากคุณผู้ ชม

อยากช่วยเหลือบริจาคเงิน หรืออยากอุดหนุนผ้าคลุม

ศีรษะของ นางสาวรอยะห์ สามารถโทรศพัท์ไปสอบถามท่ี 

080-863-8317 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารตามท่ี

ปรากฏอยู่หน้าจอในขณะนีไ้ด้(news.ch7.com 1 ม.ค.62) 
 

โรบินสันสานต่อ “แอร์วอล์ค กู้ด ชูส์”  
มอบรองเท้า ให้เดก็ผู้พกิารทางสายตา 

เพราะทุกย่างก้าวของ

การด าเนินชีวิตส าหรับ

เด็กๆ ‘ไม้เท้าขาว’ คง

ตั ้ ง อ ยู่ บ น ค ว า ม

ระมดัระวงั ตัง้แต่ตื่นนอน การเดิน การว่ิงเล่น พวกเขาไม่

สามารถมองเห็นได้อย่างคนปกติทัว่ไป หรือมองเห็นเพียง

เลือนรางเท่านัน้ เด็กๆ ผู้ พิการทางสายตา ในความดูแล

ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถมัภ์ จงึต้องอาศยัไม้เท้าขาว เป็นเข็มทิศน าทางไป

ในทุกๆ ท่ี พร้อมกับรองเท้าคู่ใจ ตัวช่วยส าคัญท่ีจะพา

ร่างกายเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัย 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และร้านรองเท้า ‘เพย์เลส ชูส์

ซอส’ (Payless SHOE SOURCE) จึงเกิดแรงขับเคลื่อน

สานต่อโครงการ  ‘แอร์วอล์ค กู้ ด  ชู ส์  โปรเจกต์  ปี ท่ี

สี่’ (AIRWALK GOOD SHOE PROJECT) โดยเปิดให้นัก 

ช้อปได้มีส่วนร่วมในการสมทบทุนผ่านการช้อปรองเท้า 

Airwalk ทุกรุ่น เพ่ือแปรเปลี่ยนเป็นพลังย่ิงใหญ่ ส่งมอบ 

‘รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ ’ จ านวน 450 คู่ ให้แก่น้องๆ เป็น

ก าลงัใจ และของขวญัปีใหมท่ี่มีประโยชน์และมีคณุค่าทาง

จิตใจ นิลบุล เลิศมีมงคลชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายบริหารสินค้า แฟชัน่กีฬา รองเท้าและเด็ก บริษัทโรบิน

สนั จ ากดั (มหาชน) เผยวา่ “บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญั

ของการมอบโอกาส และการเติมเต็มส่วนท่ีขาดแก่เด็กๆ 

ด้อยโอกาส เพ่ือลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม ให้เดก็ๆ ได้ใช้

ชีวิตอย่างปกติสุข เราจึงตัง้ใจจดัโครงการ ‘แอร์วอล์ค กู้ด 

ชูส์ โปรเจกต์’ ขึน้เป็นประจ าทุกปี โดยปีนีไ้ด้เปิดโอกาสให้

นกัช้อปมีส่วนร่วมปันน า้ใจ ผ่านการช้อปรองเท้า Airwalk 

ทุกรุ่นเท่ากับร่วมสมทบทุนมอบ ‘รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่’ แก่

เด็กผู้ พิการทางสายตา ท่ีอยู่ในความดูแลของ มูลนิธิช่วย

คนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

จ านวนทัง้สิน้ 450 คู่ รวมมลูค่ากว่า 450,000 บาท ซึง่เรา

ยังคงมุ่นมั่นท่ีจะผลักดันและด าเนินโครงการนีต้่อไป ” 

ด้าน เด็กหญิงธัญจิรา แจ้งแจ่มกิจ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสอนคนตาบอด เล่าว่า “โตขึน้หนูอยากเป็น

นกัแสดงค่ะ หนูชอบการแสดงมากๆ เคยคิดไว้ว่าถ้าเราได้

ลองแสดงหลายๆ บท คงจะสนุกมากๆ คุณครูบอกว่าถ้า

ตัง้ใจเรียน ก็จะประสบความส าเร็จในชีวิต ได้ท าตามความ

ฝัน และได้รับโอกาสดีๆ ซึง่วนันีห้นูคิดว่าได้รับหนึ่งโอกาส

ดีๆ แล้วคือ การท่ีพ่ีๆ มามอบรองเท้าผ้าใบให้ หนูดีใจมาก

ค่ะ  มัน ใส่ สบาย  และนุ่ มมากๆ  ขอบคุณมาก ค่ะ ” 

ขณะ เดี ยวกัน  เ ด็ กชาย ไชยพง ศ์  เฉยประทุม  ชั น้

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสอนคนตาบอด บอกว่า 

“เมื่อไหร่ท่ีมีเวลาว่าง ผมชอบไปว่ิงท่ีลู่ว่ิงครับ ผมชอบว่ิง
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เล่นมากๆ และก็ถือเป็นการออกก าลังกายไปในตัวด้วย

ครับ วนันีผ้มได้รองเท้าผ้าใบคูใ่หม่มา 1 คู ่ผมลองจบั ลอง

สมัผสั มนันุ่มมาก มนัคงจะใส่สบายมากๆ ผมจะใส่ไปว่ิง

บ่อยๆ เลยครับ ขอบคณุพ่ีๆ มากครับ” ทุกคนสามารถร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการมอบ ‘รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่’ แก่น้องๆ ผู้

ขาดโอกาส ในปีตอ่ไปได้ โดยติดตามข่าวสารของโครงการ

ไ ด้ ท่ี เ ฟ ซ บุ๊ ก Robindon Department Store แ ล ะ 

PaylessShoeSourceThailand(mgronline.com 2 ม.ค.) 
 

มส.แนะเจ้าอาวาสพัฒนาวัดเอือ้ผู้สูงอายุ-ผู้พกิาร 

 

เมื่อวันท่ี 4 ม.ค. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็น

ประธานในพิธี เปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเช่ือมบุญ 

เกือ้หนุนคนพิการและผู้ สูงอายุ”  ซึ่งกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดขึน้ ท่ีหอประชุมพุทธ

มณฑล จ.นครปฐม ทั ง้ นี  ้พล .อ.อนันตพรกล่าวว่า 

วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนีเ้พ่ือสง่เสริมสนบัสนนุการจดัสิ่ง

อ านวยความสะดวก ประกอบด้วย ทางลาด ท่ีจอดรถคน

พิการ ห้องน า้ ป้ายสัญลักษณ์ และการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารภายในศาสนสถานทั่วประเทศ ส าหรับคนพิการ 

ผู้ สูงอายุ และทุกคนในสังคมสามารถประกอบศาสนกิจ

และมีส่วนร่วมทางศาสนาได้  พระธรรมธัชมุนี  (อมร 

ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวดัปทุมวนาราม กรรมการมหาเถร

สมาคม (มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า มส.

พร้อมให้ความร่วมมือ เพราะวดัเป็นศนูย์กลางชุมชน และ

ผู้สูงอายุชอบเข้าไปท าบุญท่ีวดั ท่ีส าคญัการพัฒนาวดัยัง

ถือเป็นหน้าท่ีของพระสังฆาธิการในด้านสาธารณูปการ

ด้วย ด้าน นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ อธิบดี พก. กล่าวว่า 

พก.คดัเลือกวดัและศาสนสถานเป็นตวัอย่างท่ีมีการจดัสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ พิการและผู้สงูอายุ คือ วดัไตร

มิตรวิทยาราม, วัดสระเกศฯ, วัดราชนัดดา, วดับวรนิเวศ

วิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม (วดัโพธ์ิ), วดัอรุณราชวราราม, วดักัลยาณมิตร, 

พทุธมณฑล และศาลหลกัเมืองกรุงเทพฯ จากนัน้จะขยาย

ไปสูว่ดัน าร่องทัว่ประเทศ และศาสนสถานของศาสนาอื่นๆ

ด้วย.(ไทยรัฐออนไลน์ 5 ม.ค.61) 
 

อาเช่ียนพารามเกมส์ ส่งหน้าใหม่หาประสบการณ์ 

สมาคมกีฬาคนพิการฯ พร้อมสานต่อผลงานในอาเซียน

พาราเกมส์-พาราลิมปิกเกมส์ หลังจากท าผลงานดีมา

ตลอดทัง้ปี 2018 สมาคมกีฬาคนพิการฯ หลงัคว้ารางวัล

สมาคมดีเด่นของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียม

เดินหน้าสานต่อความส าเร็จ ด้วยการสร้างผลงานใน

อาเซียนพาราเกมส์ และ พาราลิมปิกเกมส์ ท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่ น  นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการ
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แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในงานเลีย้งขอบคณุท่ีทาง

สมาคมกีฬาคนพิการฯ ได้รับรางวลัสมาคมดีเด่นประจ าปี 

2561 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นาย

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิก

แห่งประเทศไทยฯ, พลเอกพิศาล วฒันวงษ์ศิริ อดีตนายก

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และ พลอากาศโท 

รศ. นิกร ช านาญกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ ท่ีสโมสรกองทัพบก นายชูเกียรติ สิงห์

สงู เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ มีความภาคภูมิใจอย่างมาก 

ท่ีได้รับรางวัลสมาคมดีเด่นประจ าปี 2561 ของการกีฬา

แห่งประเทศไทย ส าหรับความส าเร็จของสมาคมฯ เมื่อปีท่ี

แล้ว ในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ท่ีอินโดนีเซีย เป็น

เจ้าภาพ ท าให้มองวา่ภาพรวมประสบความส าเร็จเกินคาด 

สามารถคว้าเหรียญทองได้เกินเป้าหมายมากกว่าเม่ือ 4 ปี

ท่ีแล้ว  ในปี 2562 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 

มีโปรแกรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพารา

เกมส์ ครัง้ท่ี 10 ท่ี ประเทศฟิลิปปินส์  ในเดือน กุมภาพนัธ์ 

ปี 2563 ขณะนีไ้ด้เร่ิมเก็บตวันักกีฬามาตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค.

เป็นต้นไป จนถึงวนัแข่งขัน รวมไปถึงพาราลิมปิกเกมส์ ท่ี

ญ่ีปุ่ น ในปี 2020อีกด้วย ส าหรับเป้าหมายของสมาคมฯ 

ในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 10 ท่ีฟิลิปปินส์ 

มุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีจะท าผลงานให้ดีกว่าเมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว ส่วนจะ

ได้ครองเป็นเจ้าเหรียญทองหรือไม่ ยังไม่อยากกดดัน

นกักีฬาขณะท่ี นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ยืนยันว่า จะเป็น

การเปิดโอกาสให้นกักีฬาหน้าใหม ่ได้แสดงฝีมือ และสร้าง

ผลงาน สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ข้างหน้า โดยต้องการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่แทนรุ่นพ่ี ท่ี

ก าลงัปลดระวาง (banmuang.co.th 5 ม.ค.61) 
 

น้องๆ โรงเรียนคนตาบอดปลืม้! เทศกาลหนัง
ระดับโลกเปิดให้ชมรอบพิเศษ 

น้องๆ โรงเรียนคนตา

บอดปลื ม้ !  เทศกาล

หนังระดับโลกเปิดให้

ชมรอบ พิ เศษ  ปลู ก

จิตส านึกรักษ์ท้องทะเล

ใน 'Bangkok Ocean In Motion Film Festival 2018’ ถือ

เป็นเร่ืองราวดีๆ ท่ีเทศกาลหนังระดบัโลกอย่าง 'Bangkok 

Ocean In Motion Film Festival 2018' จัดฉายหนังรอบ

พิเศษให้กบัผู้ พิการทางสายตาและน้องๆ จากโรงเรียนสอน

คนตาบอดกรุงเทพ (Bangkok School for The Blind) เพ่ือ

ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาขยะพลาสติกในทะเล 

ทัง้ยงั ปลกูจิตส านึกเชิงอนุรักษ์ให้น้องๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของพลงัในการปกป้องและหวงแหนธรรมชาติท่ี สวยงาม

ผ่านการชมหนังสัน้และสารคดี 6 เร่ืองดังท่ีกวาดรางวัล

มาแล้วทัว่โลก กิจกรรมในครัง้นีจ้ดัขึน้ท่ีโรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพ เมื่อเดือนธันวาคม ท่ีผ่านมา เร่ิมต้นด้วยการ 

บรรยายพิเศษโดย Douglas Woodring ผู้ ร่วมก่อตัง้และ

กรรมการผู้จดัการของ Ocean Recovery Alliance องค์กร

ไม่แสวงผลก าไรจากอเมริกาและฮ่องกง ท่ีร่วมพูดคุยกับ

น้องๆ และผู้ พิการทาง สายตากว่า 50 คนอย่างเป็นกนัเอง 

ก่อนจัดฉายหนังรอบพิเศษด้วยระบบเสียงบรรยายไทย

ควบคู่กับ การบรรยายโดยนักพากย์จิตอาสา ท่ีบอกเล่า

เร่ืองราวให้น้องๆ สนุกจินตนาการอย่างเพลิดเพลิน โดย

หนึ่งในนกัเรียนท่ีเข้าร่วมชมหนังรอบพิเศษ 'น้องเข็ม' เข็ม

ภัสสร พุทธศร นักเรียนชัน้ประถม ศึกษาปีท่ี 2 กล่าวว่า

(ryt9.com 7 ม.ค.61) 
 



๑๑ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

“ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” โอสถสภาเตมิพลังชีวิตผู้
พกิารให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

   “ผู้ พิการ” ไม่ได้แปลว่าไร้ซึ่งความสามารถ ตรงกันข้าม 

ห าก ไ ด้ รั บ โอก าส ท่ี ดี ใ น กา ร แสด งศัก ยภาพแล ะ

ความสามารถ ผู้ พิการจะเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า

และสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากต่อทัง้ตนเอง 

ครอบครัว สงัคม เศรษฐกิจและการพฒันาประเทศโดยรวม 

ดังนัน้ การให้โอกาสคือของขวัญท่ีมีค่าท่ีจะช่วยสร้าง

รอยยิม้ก าลงัใจ และความสขุท่ียัง่ยืนให้แก่ผู้ พิการ  โอสถ

สภาได้ให้การช่วยเหลือผู้ พิการมาตัง้แต่ปี 2555 ผ่าน

โครงการ “โอสถสภา เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า” และต่อมาได้ริเร่ิม 

“โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35” ภายใต้

แนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ พิการมีความ

พร้อมและพัฒนาตนเองจนสามารถช่วยเหลือและเลีย้งดู

ตัวเองได้ เ พ่ือให้ผู้ พิการมีอาชีพและรายได้ ท่ีมั่นคง 

สามารถพึง่พาตนเองได้ สอดคล้องกบันโยบายของภาครัฐ

ในการช่วยเหลือผู้ พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ โดยด าเนินการตัง้แตปี่ 2560 

จนถึงปัจจุบนั ครอบคลมุ 7 อ าเภอในจงัหวดัขอนแก่น มีผู้

พิการเข้าร่วมกวา่ 60 คน ซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ พิการท่ีประสบ

อุบัติ เหตุจนไม่สามารถท างานหาเลี ย้งครอบครัวได้

เหมือนเดิม และล่าสุด โอสถสภาได้รับโล่และเกียรติบัตร

ในฐานะผู้ ให้การสนับสนุนการจัดงานวนัคนพิการสากล 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2561  พร้อมกันนี ้ยังได้รับ

เกียรติให้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

ช่วยเหลือผู้ พิการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

สนบัสนุนผู้ พิการตามความถนดัของแตล่ะหน่วยงานอย่าง

จริงจังและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมสร้างอนาคตท่ีดีขึน้แก่ผู้ พิการ

อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี  ้โอสถสภาได้มีการด าเนินการใน

ด้านต่างๆ ดังนี  ้1) การเสริมสร้างพลังกาย  โดยร่วมกับ

เครือข่ายนักกายภาพบ าบัดในพืน้ท่ีเข้าฟื้นฟูและพัฒนา

ศกัยภาพของผู้ พิการ  2) การเสริมสร้างพลงัใจให้คนพิการ

มีความหวังและมีพลังเดินหน้าต่อ โดยการช่วยปรับ

สภาพแวดล้อมในบ้านให้มีความเหมาะสมกับคนพิการ 

เพ่ือให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้มาก

ท่ีสุด ผู้ พิการจึงมีสภาพจิตใจท่ีดีขึน้และมีความมั่นใจใน

ตนเองมากขึน้จนสามารถเข้าสังคมได้ดีขึน้ และ  3) การ

สร้างพลัง ชี วิต  ด้วยการค้นหาและส่ง เส ริมอาชีพ ท่ี

เหมาะสม พร้อมให้ความรู้และจัดสรรอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ ทัง้ยังช่วยออกแบบตรา

สินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า จัดหาตลาด และสร้างช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย ซึง่เป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ผู้

พิการในโครงการฯ สามารถท าให้ผู้ พิการมีรายได้ ท่ี

มั่นคง โดยมีรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ราว 2,000-5,000 บาทต่อ

เดือน ท าให้ผู้ พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีความสุขมาก

ขึน้ และมีความหวงัและมีก าลงัใจท่ีจะใช้ชีวิตตอ่ไป นางละ

มัย พร้อมสันเทียะ  ผู้ ป่วยติดเตียงกว่า 20 ปี ก่อนจะ

กลายเป็นช่างสานตะกร้าฝีมือดี กล่าวว่า“บริษัทโอสถสภา

ได้น าคุณหมอเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย พร้อมหา

อาชีพและสอนวิธีท างานฝีมือให้ ท าให้รู้สึกว่า ชีวิตเรามี

คณุค่าขึน้มาก ตอนนีเ้ราก็ภูมิใจว่า สามารถเลีย้งดตูวัเอง

ได้ ตะกร้าท่ีเราสานก็มีคนซือ้จริงๆ มีคนเห็นคณุค่า แม้เรา
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๑๒ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

จะพิการแต่เราไม่ถูกทอดทิง้ ขอบคุณบริษัทฯ มากๆ ท่ีให้

โอกาสและช่วยเหลือตลอดมา”    นายสมพาน สารเงิน ผู้ ท่ี

เปลี่ยนความทดท้อในชีวิต จากไม่มีอาชีพมากว่า 3 ปี ให้

กลายเป็นพลงัสร้างสรรค์งานไม้ กล่าวว่า “พอรู้ว่าตวัเอง

ขาพิการก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เลย จนกระทั่งมีบริษัทโอสถ

สภาและคุณหมอทีมนักภายภาพเข้ามาติดต่อ ถามว่า

อยากท างานไหม ผมก็บอกสนใจ จากนัน้ก็จดัซือ้เคร่ืองมือ

งานไม้มาให้ ตอนนีผ้มไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนพิการแล้ว 

พอได้ยินคนอื่นเรียกเราว่าช่างหมอกท่ีท างานไม้ เราก็รู้สึ

มั่นคงและมั่นใจ” นายสมนึก อิ่มเสถียร  ปัจจุบันเป็น

เกษตรกรผู้ เพาะเห็ด โดยเปลี่ยนมมุอบัในบ้านให้กลายเป็น

โรงเห็ด กล่าวว่า “โครงการฯ นี ้ไม่ได้ให้เงิน แต่ให้ความรู้

และพาไปศึกษาดูงานให้เห็นกระบวนการจริงๆ การให้

ความรู้ดีกว่าให้เป็นเงิน เพราะเมื่อมีความรู้ เราก็สามารถ

ช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน” ด้าน นายอุทัย เจือไทสง  ท่ี

เปลี่ยนพืน้ท่ีรกร้างข้างบ้านให้กลายเป็นโรงปลูกผกัปลอด

สารขนาดย่อม กล่าวว่า “หลังจากท่ีโครงการนีเ้ข้ามา 

สภาพจิตใจเราก็ดีขึน้ เพราะอย่างน้อยเราก็สามารถช่วย

ตวัเองได้ รู้สกึว่าตวัเรามีคณุคา่ สามารถปลกูผกัเองได้ รด

น า้ เองได้  เอาผักไปขายได้ ไม่ไ ด้เป็นภาระของใคร 

นอกจากนีค้รอบครัวของเราก็สามารถเข้ามาช่วยท างาน

ด้วย ขอบคุณบริษัทท่ีช่วยในทุกขัน้ตอน ทัง้หาอาชีพ ให้

ความรู้ และแนะน าตลาดขายสินค้าให้อีกด้วย”  โอสถสภา

เช่ือว่า ด้วยพลงัและการสนบัสนุนผู้ พิการในวนันีจ้ะสร้าง

โอกาสใหม่ให้กบัชีวิตของพวกเขาอีกครัง้ โอสถสภาพร้อม

เป็นอีกหนึ่งพลงัเพ่ือเสริมสร้างชีวิต เพ่ือตอบแทนและร่วม

เ ติ บ โ ต ไ ป กั บ สั ง ค ม ไ ท ย อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น (morning-

news.bectero.com 7 ม.ค.61) 
 

พัฒนาฝีมือพะเยาเสริมสอนหมอนวด 
พกิารนวดด้วยน า้มันหอมระเหย 

วัน ท่ี  8 มกราคม 2561 

นายเสริมสกลุ พจนการุณ 

ผู้ อ านวยการส านักงาน

พัฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น

พะเยา มอบวุฒิบัตรหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 

สาขา นวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพ (60 ชัว่โมง) และนวดประคบ

สมนุไพร (18 ชัว่โมง) ให้กบัพนกังานนวดพิการและผู้ดแูล

คนพิการท่ีผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา

พนักงานนวดไทย ระดับ 1 จ านวน 20 คน ซึ่งไ ด้จัด

ฝึกอบรมระหว่างวนัท่ี 21-30 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 2-4 

มกราคม 2562 ในวนัเดียวกัน ยังได้เปิดฝึกยกระดบัฝีมือ

แรงงาน สาขาการนวดด้วยน า้มนัหอมระเหย (60 ชั่วโมง) 

ระหว่างวันท่ี 5-14 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมนวด

ไทย ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อ านวยการส านกังานพฒันา

ฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การนวดด้วยน า้มันหอม

ระเหย ถือเป็น "สคุนธบ าบดั" ซึง่เป็นศาสตร์ท่ีใช้น า้มนัหอม

ระเหยจากพืชและสตัว์ในการดูแลสขุภาพ ส่งเสริมให้เกิด

การเปลี่ ยนแปลงของมนุษย์ในด้านจิตใจ อารมณ์  

ความรู้สกึ และสขุภาพเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อสขุภาพ มี

ผลกระตุ้น ท าให้สดช่ืน หรือผ่อนคลาย ด้วยการใช้น า้มนั

หอมระเหยชนิดเดียว หรือผสมจากน า้มันหอมระเหย

พืน้ฐานท่ีนิยมใช้ 10 ชนิด ซึ่งมีสูตรในการผสมตามต ารับ

เพ่ือใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนัน้ การนวดด้วยน า้มัน

หอมระเหย จงึเป็นการนวดโดยใช้น า้มนัท่ีเป็นสารสกดัจาก

https://morning-news.bectero.com/tags/98686/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.html
https://morning-news.bectero.com/tags/98686/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.html
https://morning-news.bectero.com/tags/98686/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.html
https://morning-news.bectero.com/tags/98686/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.html
https://morning-news.bectero.com/tags/67018/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
https://morning-news.bectero.com/tags/98686/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.html


๑๓ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

สมนุไพรท่ีมีกลิ่นหอม มานวดชโลมร่างกาย แล้วใช้เทคนิค

การรีดไล่เส้นไปตามแนวของร่างกาย โดยก่อนการนวดจะ

มีการอุ่นน า้มนั ความร้อนจากน า้มนัสมุนไพรหอมระเหย

จะซึมซาบเข้าผิวหนงัและไปถึงกล้ามเนือ้ ช่วยผ่อนคลาย

ลดความตึงเครียด ซึ่งต่างจากการนวดไทย ท่ีเน้นการกด 

คลึง  บีบ  และดึง เท่ านั น้  จึ ง เ ป็นการ เ พ่ิมทางเลือก

หลากหลายในการให้บริการของพนักงานนวดพิการและ

ผู้ดแูลคนพิการ(thaipr.net 8 ม.ค.61) 
 

ไลฟ์สตรีมโชว์ใช้ฟันยกอิฐ หนุ่มสมองพกิารสู้ชีวิต 
หาเงนิเลีย้งแม่-ส่งน้องเรียน 

 

ไลฟ์สตรีมโชว์ใช้ฟันยกอิฐ – วนัท่ี 9 ม.ค. เดลีเมล น าเสนอ

เร่ืองราวของหนุ่มสมองพิการสู้ ชีวิต ท่ีใช้ความสามารถ

แสดงโชว์ใช้ฟันกัดเชือกยกก้อนอิฐ ผ่านไลฟ์สตรีมทุกวัน 

เพ่ือหารายได้จากผู้ชมท่ีให้เ้งินค่าชมการแสดงมาจุนเจือ

ครอบครัว นายฉี ฉฺวินเขอ อายุ 25 ปี อาศยัอยู่ในเมืองอีห้

ยาง มณฑลเหอหนาน ตอนกลางของจีน กับแม่วยั 50 ปี 

และน้องสาววยั 12 ขวบ นอกจากนี ้มีน้องสาววยั 18 ปี อีก

คน แต่ท างานต่างเมือง ส่วนพ่อจากโลกใบนีไ้ปเมื่อ 4 ปี

ก่อน นายฉีจึงต้องเป็นเสาหลกัของครอบครัว ใช้เงินจาก

การแสดงโชว์ใช้ฟันยกอิฐ ท่ีได้เดือนละกว่า 6,500 บาท 

จากชาวเน็ตผู้ติดตามกว่า 250,000 คน ผ่านไลฟ์สตรีมใน

โซเชียลมีเดีย มาเป็นค่าอาหารเลีย้งครอบครัว และส่ง

น้องสาววยั 12 ขวบ เรียนหนงัสือด้วย นายฉีเผยวา่ต้องการ

แสดงให้คนอื่นเห็นว่า ตนมีความสามารถพอกับคนอื่น 

แม้ว่า ร่างกายจะไม่ดีก็ตาม และต้องการให้แม่และ

น้องสาวมีชีวิตดีขึน้ นายฉียังฝึกข่ีสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือคอย

ไปแมส่ง่ท านาท่ีทุ่งนา แล้วขนพืชผลกลบัมาท าอาหารกินท่ี

บ้าน ขณะท่ีแม่ของนายฉีเผยว่า ลกูชายสมองพิการมาแต่

ก าเนิด เร่ิมฝึกเดินตัง้แต่อายุ 7 ขวบ และจบการศึกษาชัน้

ประถมตอนอายุ 18 ปี นอกจากท าอาหารแล้ว ลูกชาย

ท างานอื่นทกุอย่างได้ นายฉีสามารถใช้ฟันกดัเชือกยกก้อน

อิฐ 12 ก้อน ในครัง้เดียวได้ น า้หนกัราว 40 ก.ก. หากยอด

ผู้ชมเยอะ จะได้เงินตกเดือนละ 2,000 หยวน (9,300 บาท) 

แต่หากคนดูน้อย จะได้เงินตกเดือนละ 800-900 หยวน 

(3,800-4,200 บาท) นายฉียงัเป็นคนมีน า้ใจต่อผู้อื่นอย่าง

มากด้วย บางครัง้จะน าเงินของตัวเองเล็กน้อย มาให้ทิป

แก่นักแสดงคนอื่นๆ ท่ีโชว์ความสามารถผ่านไลฟ์สตรีม

เช่นกัน เน่ืองจากชีวิตของพวกเขาล าบากกว่าตนมาก

(khaosod.co.th 10 ม.ค.62) 
 

คุณป้าพกิารน่ังรถเข็นขายขนมจีน 
เก็บเงนิจนสร้างบ้านได้ 

ยกย่องชีวิตนักสู้ ของคุณป้าวัย

71 พิการเดินไม่ได้ และต้องนั่ง

รถเข็นยึดอาชีพท าขนมจีนขาย

มายาวนานกว่า30ปีจนเก็บเงินสร้างบ้านให้ตัวเองได้  

"ป้าขุย" นางสาววรรณา เทพส่ง อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 

32 หมู่ท่ี 6 บ้านหนองกก ต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา 

จงัหวดัตรัง  ซึง่เร่ิมป่วยและมีอาการชกัตัง้แตเ่มื่ออายแุค ่7 

ขวบ จนตอ่มาขาทัง้สองข้างออ่นแรงและไมส่ามารถเดินไป

ไหนมาไหนได้ ท าให้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือ และต้องอาศัย

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6569531/Man-cerebral-palsy-lifts-dozen-bricks-TEETH-support-impoverished-family.html


๑๔ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

พ่อแม่คอยสอนอยู่ท่ีบ้าน จึงพอแค่เขียนได้อ่านออกบ้าง

เท่าท่ีจ าเป็น อย่างไรก็ตาม ถงึแม้ร่างกายจะพิการและต้อง

นัง่รถเข็น แต่เมื่อปี 2529 หรือเมื่อ 33ปีท่ีก่อน คณุป้ากลบั

เป็นคนท่ีสู้ ชีวิต ด้วยการเร่ิมท าขนมจีนน า้ยาออกขาย ใน

ราคาจาน ละ 50 สตางค์  กระทัง่ตอ่มาได้ปรับราคาเพ่ิมขึน้

เป็นจานละ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และปัจจุบันจานละ 15 

บาท ยืนยนัว่าหลงัจากนีจ้ะไม่ขึน้ราคาอีก เพราะอยากให้

ลกูค้าได้กินขนมจีนกนัถ้วนหน้า ทัง้นี ้ในแต่ละวนั "ป้าขุย" 

จะท าน า้ยาเองรวม 4 อย่าง คือ น า้ยากะทิ น า้พริก ไตปลา 

และแกงน า้เคย  สว่นผกัก็ดองเอง และผกัเคร่ืองเคียง หรือ

ผักเหนาะ จะเน้นผักพืน้  บ้านจากขาประจ า เ พ่ือให้

ปลอดภัยจากสารเคมี  โดยคุณป้าจะท าขนมจีนวนัละไม่

ต ่ากว่า 5 กิโลกรัม เพ่ือขายตัง้แต่เวลา 06.00-09.30 น. ก็

หมดเกลีย้ง และมีรายได้ประมาณวันละ 300-400 บาท 

จากความขยันของคุณป้าท าให้สามารถเก็บเงินจนสร้าง

บ้านเป็นของตวัเองได้  แต่ยังไงก็ไม่ยอมแต่งงาน แม้จะมี

คนมาสู่ขอแล้วหลายราย คุณป้าบอกว่า ขนาดคนปกติ 

เขายงัทิง้กนัได้ และนบัประสาอะไรกบัคนพิการ  จงึกลวัว่า

ตนเองจะอกหกั และตัง้ใจท่ีจะอยู่เป็นโสดแบบนีด้ีกวา่  แต่

ได้รับหลานสาวมาส่งเสียให้เรียนหนงัสือ และรับเลีย้งเป็น

ลกูบญุธรรม(posttoday.com 8 ม.ค.62) 
 

สภาคนพกิารย่ืน5ข้อสนอสนช.พจิารณาพรบ.หวย 

สภาคนพิการ ย่ืน  5 ข้อ

สนอ สนช.พิจารณา ร่าง 

พรบ.ส านักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ชงตัดโทษจ าคุกผู้ ค้ารายย่อขายสลากเกิน

ราคา  สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย รวมถึง

เครือข่ายองค์กรด้านคนพิการทั่วประเทศ น าโดย นาย

สมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ประธานฝ่ายสง่เสริมอาชีพและจ้าง

งาน สภาคนพิการฯ มอบข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติ

ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. ให้แก่

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชยั เลีย้งบุญ

เลิศชัย โดยมีข้อเสนอ 5 ประการ ได้แก่  1. ปรับปรุง

องค์ประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้

เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสงัคม ให้มีธรรมาภิบาล 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.กรณีท่ีคณะกรรมการสลากกินแบ่ง

รัฐบาล จะก าหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ต้องจดัให้มีการท าประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ทั่วประเทศ ไปจนถึงประเมินผลกระทบต่อสงัคมก่อน  3. 

ขอให้คนพิการ ผู้สงูอายุ และผู้ ด้อยโอกาส ท่ีเป็นผู้ ค้าหรือ

ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยสามารถ

เข้าถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรูปแบบและทุกประเภทได้

โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ  4. ขอให้ยังคงมีกองทุน

สลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือพัฒนาสังคม เหมือนเดิมตาม

ค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 11/2558 ซึง่

เป็นนวตักรรมอนัน่าช่ืนชม เป็นจุดเร่ิมต้นการปฏิรูปสลาก 

โดยการน าเงินสลากมาใช้เพ่ือสนบัสนุนการลดละเลิกการ

พนนั การเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการพนนั ไปจนถึง

เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาสงัคม 5. ตดัโทษจ าคกุในกรณี

ท่ีผู้ ค้าสลากรายย่อยเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเกินราคากว่าท่ีก าหนด เพราะการจ าคกุผู้ ค้าสลาก

รายย่อยเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุและเกินสมควร 

นอกจากนี ้นายสมชาย กล่าวอีกว่า ขอให้สภานิติบญัญัติ

แห่งชาติ สนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่ว เพ่ือสร้างโอกาสให้คน

พิการ ผู้ สูงอายุ และผู้ ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทัง้เ พ่ือการพัฒนาสังคมท่ีมี

ภมูิคุ้มกนัจากการพนนัด้วย(innnews.co.th 10 ม.ค.62) 
 



๑๕ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

มูลนิธิช่วยคนตาบอด  
ป่ันจักรยาน 4 ภาค 6 จังหวัด 

มูลนิธิช่วยคนตาบอด

แห่งประเทศไทย ฉลอง

ค ร บ ร อ บ  80 ปี  จั ด

แข่งขันจักรยาน Bike 

with The Blind ร่วมกับคนสายตาปกติ จัดแข่ง 4 ภาค 6 

จังหวัด รับจ านวนจ ากัดเพียงแค่ 1,000  คนเท่านัน้ นาย

ชรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธืช่วยคนตา

บอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นประธาน

แถลงข่าว การจดักิจกรรมข่ีจกัรยานร่วมกนัระหวา่ง คนตา

บอด กับ คนตาปกติ ฉลองครบรอบ 80 ปี ของมลูนิธิช่วย

คนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า “ไบค์ วิท เดอะ 

ไบลด์” ( Bike with The Blind ) ภายใต้คอนเซ็ป Ride for 

sharing ( ข่ีไปด้วยกัน )  โดยให้คนสายตาปกติมีโอกาส

แบ่งปัน ป่ันจักรยานร่วมกันกับคนพิการทางสายตา ด้วย

รถจักรยานส าหรับการแข่งขันใครครัง้นี ้มีความยาว 2 

เมตร จ านวน 2 แฮนด์  2 บันไดป่ัน และ 2 อาน คล้าย ๆ 

กบั รถจักรยาน 2 คนั แต่เช่ือมติดกนั การแข่งขนัครัง้นีจ้ัด

ขึน้ใน 4 ภูมิภาค 6 จังหวดั  เร่ิมต้นเส้นทางแรกท่ี จังหวัด

เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ท่ี 27 มกราคม 2562 จุดสตาร์ท 

และ เส้นชยั อยู่ท่ี ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางไป-

กลบัรวม 30 กิโลเมตร /  เส้นทางท่ีสอง จงัหวดันครราชสีมา 

แข่งขันในวันอาทิตย์ท่ี 10 กุมภาพันธ์  2562 จุดสตาร์ท 

และ เส้นชยั อยู่ท่ี อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ระยะทาง

ไป-กลบั รวม 30 กิโลเมตร /  เส้นทางท่ีสาม ย้ายมาแข่งท่ี

จังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ท่ี 10 มีนาคม 2562 จุด

สตาร์ทและเส้นชัย อยู่ ท่ี  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

ระยะทางไป-กลับ รวม 30 กิโลเมตร / เส้นทางท่ีสี่  ลง

ภาคใต้ไปแข่งขนัท่ีจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ในวนัอาทิตย์ท่ี 24 

มีนาคม 2562 จุดสตาร์ท และ เส้นชัยอยู่ท่ี เทศบาลนคร

สรุาษฏร์ธานี ระยะทางไป-กลบัรวม 27 กิโลเมตร / เส้นทาง

ท่ีห้า วกกลบัมาแข่งขันกนัท่ี เมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี ใน

วนัอาทิตย์ท่ี 12 พฤษภาคม 2562 จุดสตาร์ทและเส้นชัย

อยู่ ท่ี  ศาลาว่าการเมืองพัทยา ระยะทางไป-กลับ 30 

กิโลเมตร และ สนามสุดท้าย ท่ีกรุงเทพมหานคร ในวัน

อาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม 2562 จุดสตาร์ทเร่ิมท่ี ลานพระ

บรมรูปสวนลมุพินี ป่ันตรงไปสนามกีฬาแห่งชาติ เข้าถนน

หลานหลวง ผ่านส าราญราษฏร์ วกกลบัมาผ่านหวัล าโพง , 

สะพานตากสิน, ถนนเจริญกรุง , สาธร และ เข้าเส้นทางท่ี

ลานพระบรมรูปสวนลุมพินีท่ีเดิม ระยะทาง 30 กิโลเมตร 

ผู้ ส น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม  ส มั ค ร อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ท่ี  

www.thaimtb.com  รับจ านวนจ ากัดเพียงแค่ 1,000 คน

เท่านัน้ โดยไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด แต่หากผู้ มีจิต

ศรัทธาจะร่วมบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิช่วยคนตาบอด

แห่งประเทศไทย สามารถบริจาคได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย 

ส า ข า อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม  เ ล ข ท่ี  072-0-17090-7 

(banmuang.co.th 8 ม.ค.61) 
 

กรมสุขภาพจิต  
เร่งพัฒนาระบบสนับสนุนคนพกิารทางสตปัิญญา 

 กรมสุขภาพจิต เร่งพัฒนา

ระบบสนับสนุนคนพิการทาง

สติปัญญา การเรียนรู้ และ

ออทิสติก ให้มีงานอาชีพท่ียั่งยืนนายแพทย์สมัย ศิริทอง

ถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงแนวทางการ

พฒันาระบบสนับสนุนอาชีพให้บุคคลท่ีมีความพร่องทาง



๑๖ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เข้าถึงการมีอาชีพ ว่า 

ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบบการสนับสนุนการจ้าง

งานคนพิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ท่ีมี

ความพร้อมและความสามารถ โดยพบว่าการจ้างงานคน

พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ .ศ .  2550 ส่วนใหญ่จะอยู่ ในกลุ่ ม พิการทางการ

เคลื่อนไหว ส่วนผู้ พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิ

สติก ได้รับการจ้างงานน้อยท่ีสุด ทัง้นีผู้้ ท่ีบกพร่องด้าน

สติปัญญา ด้านการเรียนรู้และออทิสติกเป็นผู้ พิการกลุ่ม

ใหญ่ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมสขุภาพจิต ด้วยเหตนีุก้รม

สุขภาพจิต โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ มีสถาบันพัฒนาการเด็กราช

นครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็น

แกนประสานหลกัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ 

เอกชน ได้ด าเนินการดูแลและฟื้นฟูผู้ พิการกลุ่มนี ้โดย

มุ่ง เน้นความส าคัญ 2 มิติ  คือการเข้าถึงการพัฒนา

ศกัยภาพงานท่ีเหมาะสมกบัคนพิการ และความยั่งยืนใน

การรักษาผู้ พิการให้อยู่ในระบบการท างาน ขณะนีม้ีผู้

พิการ ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และออทิสติก ได้รับ

การฟืน้ฟูจนมีคณุภาพชีวิตดีขึน้ มีความพร้อมท่ีจะรับการ

พฒันาทักษะส่งเสริมด้านการมีอาชีพแล้วกว่า 6,000 คน 

ส าหรับมาตรการในการพฒันา คือการฝึกอบรมแบบสอน

งานอย่างใกล้ชิด (job Coach) เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน

อาชีพท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพ ความสามารถของผู้ พิการ

ทั ง้  3 ประ เภท ท่ีมี อายุ  15-18 ปี  ซึ่ ง ผ่ านการ ฟื้นฟู

สมรรถภาพทัง้ทางกายและทางจิตใจมาแล้ว เพ่ือเพ่ิม

ทักษะฝีมือด้านอาชีพ การปรับตัวทางสังคมต่างๆ โดย

ด าเนินการในโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศท่ีมี 20 แห่ง 

และอบรมผู้ปกครองเพ่ือร่วมกนัฝึกทกัษะการท างานให้คน

พิการด้วย ท่ีผ่านมามีหลายอาชีพท่ีผู้ พิการทางสติปัญญา 

และออทิสติก สามารถท าได้ดีและได้รับค าชมจากลูกค้า 

เช่น อาชีพคาร์แคร์ ชงกาแฟ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะ

ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดประชุมซกัซ้อมความ

เข้าใจสถานประกอบการท่ีจะจ้างคนพิการท างาน และมี

ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง

(bangkokbiznews.com 10 ม.ค.62) 
 

คุณพ่อผันตัวเป็นนักประดิษฐ์ สร้างแขนกลไบโอ
นิคเพื่อลูกชายพกิาร เพิ่มโอกาสแก่ลูก 

คุณพ่อพลิกบทบาท

เ ป็ นนั กป ร ะดิ ษ ฐ์  

สร้างแขนกลไบโอ

นิคให้ลูกชายพิการ 

เ พ่ิ ม โ อ ก า ส แ ล ะ

ความมั่นใจในชีวิต

ลกู แถมยงัใจดี เผ่ือแผ่ความสขุนีแ้ก่เด็กท่ีพิการเหมือนกบั

ลกูชาย  เป็นเวลานานร่วม 10 ปีแล้วท่ี คลัลมั มิลเลอร์ พ่อ

ชาวองักฤษ ต้องทนเห็นลูกชายใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีมือซ้าย 

ด้วยสภาพร่างกายเช่นนีท้ าให้เด็กชายไม่สามารถท าอะไร

ได้ในหลายสิ่งท่ีเด็กวยัเดียวกนัควรจะท าได้ แม้แตก่ารเล่น

รับ-ส่งลูกเบสบอลกัน ก็ยังเป็นเร่ืองยากส าหรับเด็กชาย 

ดงันัน้ผู้ เป็นพ่อจึงตดัสินใจท่ีจะแสวงหาหนทางใหม่ ท่ีจะ

ท าให้ลูกชายของเขาสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคน

ทั่วไปมากขึน้  ตอนนัน้เองท่ีคัลลัมได้พบกับองค์กรไม่

แสวงหาก าไรอย่าง Team UnLimbited ท่ีพร้อมจะสร้าง

แขนกลแบบไบโอนิค (Bionic Arm) ให้ผู้ ท่ีต้องการ แต่ถึง

อย่างนัน้พวกเขาก็ยังคงต้องรออีกเป็นเวลานานถึง 18 



๑๗ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

เดือน ซึง่นัน่ดจูะเป็นเวลาท่ีนานเกินไปในความคิดของคน

เป็นพ่อ และเพราะไม่อยากรอให้ลูกชายต้องทนล าบาก

จากการใช้มือได้ข้างเดียวแล้ว คัลลมัจึงตัดสินใจท่ีจะท า

อะไรสักอย่าง นั่นคือการพลิกบทบาทเป็นคุณพ่อนัก

ประดิษฐ์ เรียกว่าถ้ารอไม่ได้...งัน้ก็สร้างขึน้เองเลยแล้ว

กนั โดยเมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2562 เว็บไซต์เมโทร เปิดเผย

วา่ เพ่ือท่ีจะเร่ิมภารกิจสร้างแขนกลชีวภาพให้ เจมี่ ลกูชาย 

คลัลมัเร่ิมจากการซือ้เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติมา ก่อนจะมองหา

วิธีการท าต่าง ๆ จากคู่มือในยูทูบและตามกระทู้ออนไลน์

ตา่ง ๆ กระทัง่ไมก่ี่สปัดาห์ให้หลงั แขนกลข้างแรกของเจมี่ก็

เสร็จสมบูรณ์ แถมเขากับลูกชายยังช่วยกันออกแบบและ

พฒันาแขนกลเพ่ิมขึน้ จนในตอนนีเ้วลาผ่านไป เจมี่ในวยั 

11 ขวบ ก็มีแขนกลหลากสีให้เลือกใช้แล้วถงึ 9 เซตด้วยกนั 

ซึ่งคัลลัมรับประกันว่านอกจากจะใช้งานได้แล้ว มนัยังมี

ความเท่สุด ๆ และเขายังติดไฟกะพริบไว้เพ่ิมความเก๋ให้

แขนกลของลูกด้วย คัลลัม ยอมรับว่า ตอนแรกเขาไม่รู้

อะ ไ ร เ ก่ียวกับการส ร้างแขนกลเลย  จนกระทั่ ง ซื อ้

เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ มาแล้ว จากนัน้เขากบัลกูก็ช่วยกนัดีไซน์ 

ออกไอเดียให้กันและกัน โดยจากนีเ้ขายังมุ่งมั่นท่ีจะ

พฒันาแขนกลนีใ้ห้ดีย่ิงขึน้ไป และชีว้่าแขนกลของลกูชาย

ในตอนนี ้ท างานได้ด้วยระบบเซน็เซอร์ MYO ท่ีจะตรวจจบั

การเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้แขนของเจมี่ ต้องให้เจมี่ขยบั

แขนเพ่ือสัง่การนิว้ท่ีแขนกล ดงันัน้มนัจึงมีความกึ่งไบโอนิ

คอยู่ในตอนนี ้แต่อย่างน้อยแขนกลท่ีสร้างขึน้ก็สามารถท า

ให้เจมี่ควบคุมและท าเร่ืองต่าง ๆ ได้มากขึน้ เช่น การรับ

และส่งบอล นอกจากนีม้ันยังท าให้เจมี่มีความมั่นใจใน

ตวัเองมากขึน้ด้วย  ขณะท่ีรายงานจากเว็บไซต์อินสไปร์

มอร์ เผยวา่ คลัลมัไม่เพียงสร้างแขนกลขึน้เพ่ือมอบโอกาส

ให้ลูกชายเท่านัน้  แต่เมื่อเขาได้ยินเก่ียวกับเร่ืองของ

เดก็หญิงอีกคนหนึง่ ท่ีเกิดมามีปัญหาคล้ายกบัเจมี่ และยงั

ไม่สามารถท าแขนกลไบโอนิคได้เพราะเพ่ิงมีอายุแค่ 5 

ขวบ เขาก็รีบติดต่อแม่ของเด็กคนดงักล่าว เพ่ืออาสาสร้าง

แขนกลมอบให้แก่เดก็หญิงด้วย ซึง่นัน่ได้สร้างความตืน้ตนั

ใ จ แ ก่ เ ด็ ก ห ญิ ง แ ล ะ แ ม่ ข อ ง เ ธ อ อ ย่ า ง ม า ก

ทีเดียว (hilight.kapook.com 16 ม.ค.62) 
 

รวมกลุ่มผู้พกิาร คนดูแล ต าบลยะต๊ะ  
จ.ยะลา เลีย้งนกกระทา สร้างอาชีพ เสริมรายได้ 

 

รวมกลุ่มผู้ พิการ คนดูแล ต าบลยะต๊ะ จงัหวดัยะลา เลีย้ง

นกกระทา สร้างอาชีพ เสริมรายได้ เกือบหนึ่งปีท่ีกลุ่มผู้

พิการ และผู้ดแูลคนพิการ ได้มารวมกลุม่ เลีย้งนกกระทา ท่ี

บริเวณบ้านบือแนบาแด ต าบลยะต๊ะ หมู่ท่ี 4 อ าเภอรา

มนั จังหวดัยะลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัยะลา องค์การบริหาร

สว่นต าบลยะต๊ะ นายอาบีดีน มนญูทวี ประธานผู้ พิการทุก

ประเภทจังหวัดยะลา  นายมะเสาวดี  ไสสากา หัวหน้า

ส านักงาน  สภาเกษตรจังหวัดยะลา และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นี  ้เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้

พิการ และผู้ดแูลคนพิการ รวมถงึเป็นการสร้างอาชีพ เสริม

ร า ย ไ ด้  ใ ห้ กั บ ค ร อบค รั ว ผู้ พิ ก า ร  ซึ่ ง แ ต่ ล ะ วั น ผู้

พิการ จ านวน 30 คน ก็จะแบ่งหน้าท่ี แบ่งเวร สบัเปลี่ยน

กันมา ให้น า้ ให้อาหารเช้าและเย็น  เก็บไข่ เก็บมูล  ไว้

https://metro.co.uk/2019/01/05/dad-builds-nine-bionic-arms-for-son-10-born-without-hand-using-3d-printer-8313849/?ito=twitter
https://www.inspiremore.com/callum-miller-bionic-arm/
https://www.inspiremore.com/callum-miller-bionic-arm/


๑๘ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

ขาย ท่ีบริเวณโรงเรือนเลีย้งนกกระทาภายในสวนยาง โดย

มีนายอับดุลฮากิม ปัญญาวงศ์ผ่องใส เป็นผู้ ดูแล ซึ่งนก

กระทา จ านวน 1,000 ตวั ท่ีน่ี ก็จะได้รับการดแูลเป็นอย่าง

ดี  มีอากาศถ่ายเท  รวมทัง้มีการเปิดเพลงในจังหวะ

เบา ๆ ให้ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือให้นกอารมณ์ดีและไข่ได้ทกุ

วั น  โ ด ย แ ต่ ล ะ วั น ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ไ ข่ น ก

กร ะทา  ไ ด้  กว่ า  700 ฟอง  เ พ่ื อน า ไ ปส่ ง ข าย  ใน

ราคา  100 ฟอง  80 บาท  นอกจากนี  ้ก็ยัง เก็บมูลนก

กระทา น ามาหมักและตากแดด ใส่กระสอบบรรจุไว้ส่ง

ขาย อีกด้วย ส าหรับเงินท่ีได้รับก็จะน ามาเก็บไว้ พร้อมทัง้

ท าบัญชีรับ-จ่าย ท่ีจะมีทัง้ค่าอาหารนก ค่าขายไข่ ขาย

มูล เพ่ือรอปันผลปีละครัง้ให้กับทางสมาชิก   นายมาหา

มะ ฮะนิแล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ ได้เล่า

ถึงท่ีมาของการรวมกลุ่มผู้ พิการในต าบลยะต๊ะ ว่าส าหรับ

กลุ่มเลีย้งนกกระทานี ้เกิดจากการรวมกลุ่มผู้ พิการ ผู้ดแูล

คนพิการ  ในพืน้ท่ี  หมู่ ท่ี  4 ประมาณ  30 คน  โดยจะใช้

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ บางส่วน

ช่ ว ง แ ร ก จ ะ ท า ก า ร เ พ า ะ เ ห็ ด ก่ อ น  แ ต่ ไ ม่

ส าเร็จ 100 เปอร์เซน็ต์ จงึได้หนัมาเลีย้งนกกระทา ซึง่ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดยะลา จ านวน 100,800 บาท และงบ

เพ่ิมเติมจากองค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ  องค์การ

บริหารส่วนจังหวดัยะลา ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่ง

สอดคล้องกบันโยบายให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ข อ ง คน พิ ก า ร ท่ี ด้ อ ย โ อ ก า ส  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร เ ส ริ ม

รายได้  ยกระดับพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้ พิการ  ท่ีผ่ าน

มา องค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ ได้ให้การสนับสนุนผู้

พิการ มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ประสบความส าเร็จของ

กลุ่มคนพิการทัง้ต าบลยะต๊ะ ซึง่มีอยู่ จ านวน 168 คน โดย

มีการรวมกลุ่มผู้ พิการ และประสบผลส าเร็จไปแล้วใน หมู่

ท่ี  1 ซึ่ง เ ป็นกลุ่มสมุนไพร  และหมู่ ท่ี  4 กลุ่มเลี ย้ งนก

กระทา  ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเช่ือว่าจะเป็นการสร้าง

อา ชีพ  ส ร้ าง ราย ไ ด้  ท่ี ยั่ ง ยื น ใ ห้ กับผู้ พิ ก าร  ต่อ ไป

(thainews.prd.go.th 16 ม.ค.62) 
 

พะเยาฝึกหมอนวดพกิารนวดบรรเทาอาการปวด
เม่ือย เพื่อทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ 2 

นายเสริมสกุล พจนกา

รุ ณ  ผู้ อ า น ว ย ก า ร

ส านักงานพัฒนาฝีมือ

แ ร ง ง า น พ ะ เ ย า 

ด าเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวด

ไทย ระดบั 2 (นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยทัว่ไป ไม่น้อย

กว่า 10 อาการ) จ านวน 60 ชั่วโมง ให้กับพนักงานนวด

พิการและผู้ ดูแลคนพิการท่ีผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ สาขาพนกังานนวดไทย ระดบั 1 และได้ผ่านการ

ฝึกยกระดบัฝีมือฯ สาขาการนวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพ สาขา

การนวดประคบสมุนไพร และสาขาการนวดด้วยน า้มัน

หอมระเหย แล้ว จ านวน 20 คน ฝึกอบรมระหวา่งวนัท่ี 17-

26 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมนวดไทย ส านักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย

ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากกองทนุสง่เสริมและพฒันา

คณุภาพชีวิตคนพิการจงัหวดัพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อ านวยการส านักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า หลักสูตรการนวด

บรรเทาอาการปวดเมื่อยท่ีพบทั่วไป 10 อาการ เป็นวิชา

นวดหลักท่ีพนักงานนวดไทย ต้องใช้ในการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย 



๑๙ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

ร ะดับ  2 ซึ่ ง ผู้ ผ่ า นก า รทดสอบ  จะ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ท่ี มี

ความสามารถในการนวดไทยเพ่ือผ่อนคลาย บรรเทา

อาการปวดเมื่อยทั่วไปอย่างน้อย 10 อาการ และรู้ข้อห้าม

ข้อควรระวังในการนวด พร้อมทัง้มีสุขภาพร่างกายและ

จิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในการประกอบ

อาชีพ จึงเป็นการเพ่ิมความสามารถในการนวดไทยของ

พนักงานนวดพิการและผู้ ดูแลคนพิการอย่างชัดเจน ต่อ

ยอดจากเดิมท่ีเพียงสามารถนวดผ่อนคลายได้ ตามท่ีได้

ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดบั 1 แล้วเท่านัน้ 

ทัง้นี ้ได้ก าหนดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

สาขาพนกังานนวดไทย ระดบั 2 ให้กบัพนกังานนวดพิการ

ฯ ต่อเ น่ืองระหว่างวัน ท่ี  30-31 มกราคม 2562 ด้วย

(thaipr.net 17 ม.ค.62) 
 

ไอเดียไม้เท้าอัจฉริยะ 
ส าหรับผู้พกิารทางด้านสายตา” 

 

ไอเดียไม้เท้าอจัฉริยะส าหรับผู้ พิการทางด้านสายตา คว้า

แชมป์ “แคมป์ผู้ ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า” รับ

ทุนการศึกษา เตรียมบินลัดฟ้าทัศนศึกษาไกลถึงญ่ีปุ่ น 

กิจกรรมในปีนี ้ได้รับความสนใจจากนกัเรียนมธัยมศกึษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ รวมเกือบ 200 

คน เข้าร่วมแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ท่ี

ตลอดระยะเวลา 3 วนั 2 คืน ฝึกให้เยาวชนได้คิดอย่างเป็น

ระบบ กล้าแสดงออก รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

และท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะพืน้ฐานท่ีส าคัญ

ของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นอกจากนี ้เยาวชนท่ี

เข้าร่วมแคมป์ มีโอกาสได้รับค าแนะน าอย่างใกล้ชิดจาก

โค้ช ซึ่งเป็น ตัวแทนผู้ ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ เรียกว่า 

YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) 

ของหอการค้าไทย และคณาจารย์มหาวิทยาลยัหอการค้า

ไทย ท่ีมาร่วมช่วยกันบ่มเพาะไอเดียของเยาวชนแต่ละทีม 

เพ่ือน าเสนอต่อกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในวันสุดท้ายของ

แคมป์ ไม่ต่างอะไรไปจากเวทีการประกวดแผนธุรกิจ

ระดบัประเทศ ทัง้นี ้ผลการตดัสินแคมป์ผู้ประกอบการรุ่น

เล็ก เด็กหัวการค้า ปีท่ี 5 ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ

อนัดบั 1 ทีมไม้เท้าอจัฉริยะส าหรับผู้ พิการทางด้านสายตา 

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ทุนการศึกษาเต็ม

จ านวน และพร้อมตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัและทริปทศันศกึษา

ยงัประเทศญ่ีปุ่ น รางวลัชนะเลิศอนัดบั 2 ทีมสถานบนัเทิง

ทดแทนสถานบ าบัด โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 

และทุนการศึกษา รางวลัชนะเลิศอนัดบั 3 มี 2 ทีม ได้แก่ 

ทีมเซนเซอร์กนัลืมของส าคญั และ ทีมแอปพลิเคชนัจดัทริ

ปท่องเท่ียวตามงบประมาณ โดยได้รับเงินรางวัล ทีมละ

15,000 บาท และทุนการศึกษา ปีนีพิ้เศษกว่าปีท่ีผ่านมา 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพ่ิมประเภททุนการศึกษา 

ได้แก่ "ทุน Startup IDE" ส าหรับนกัเรียนท่ีสนใจศึกษาต่อ

เพ่ือการเป็น Startup ในอนาคต ซึง่จะใช้วิธีการเรียนรู้ด้วย

โมเดลระดบัโลกเช่นเดียวกับการเรียนท่ี MIT ซึ่งกิจกรรม

แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ปีท่ี 5 ได้มอบ

ทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ ท่ีเข้าร่วมแคมป์ในครัง้นี ้รวม

กวา่ 100 ทนุ รวมทัง้มลูประมาณ 20 ล้านบาท (thaipr.net 

14 ม.ค.62) 



๒๐ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

ครูชาย ภูมิภัทร ครูผู้เอาชนะความพกิาร 

 กล้าลองกล้าลุย วันนี ้คุณต้นกล้า ชัยอนันต์ พาไปดู

เบือ้งหลงัของครูท่านหนึ่งท่ีจังหวดัพัทลุง เน่ืองในวนัท่ี 16 

มกราคมของทุกปี เป็นวันครู อยากให้ทุกท่านได้เห็นถึง

ความเสียสละและสู้ ชีวิตของครูท่านนี ้ครูชาย ภูมิภัทร ครู

พิการตัง้แต่ก า เ นิด แต่ เอาชนะความพิการได้  เ ป็น

แบบอย่างท่ีหลายคนเห็นแล้วต้องทึ่ง ไปติดตามชมพร้อม

กัน ถ้าหลายคนท่ีก าลงัท้อแท้ในชีวิต หมดก าลังใจท่ีจะสู้

ตอ่ ผมอยากให้ทุกท่าน ได้ดเูร่ืองราวของคณุครูท่านนีเ้ป็น

ตัวอย่าง ครูชาย ภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้ สอนคนพิการ ท่ี

จงัหวดัพทัลงุ ครูชาย พิการตัง้แต่ก าเนิด มือข้างซ้าย มีแค่ 

2 นิว้ ไม่สามารถหยิบจับอะไรได้ ได้แค่ประคับประคอง

สิ่งของต่าง ๆ แค่นัน้ ส่วนมือข้างขวามีครบ 5 นิว้ แต่นิว้ชี ้

นิว้กลาง และนิว้นาง ชิดติดกนั ท าให้หยิบจบัของค่อนข้าง

ยากล าบาก ส่วนขาด้านขวาก็ใส่ขาเทียมตัง้แต่ครูยังเด็ก 

ส่วนขาด้านซ้ายก็มีนิว้เท้า แค่ 2 นิว้ เท่านัน้ แต่น่ีก็ไม่ใช่

ปัญหา เพราะ ครูชาย สามารถท าได้แทบทุกอย่างเหมือน

คนปกติ อย่างเช่น ซกัผ้า หรือจะเป็นการกวาดบ้าน ถูบ้าน 

งานทุกอย่าง ทัง้งานฝีมือ งานช่าง ครูชาย ท าได้สารพัด 

ด้วยความมุ่งมัน่ ท่ีจะเอาชนะความพิการให้ได้ตัง้แต่เด็ก 

ครูชาย จึงเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของ

คนในบ้าน หลายอย่างท่ีเราเห็นแล้ว ยังทึ่ง อย่างเช่น ครู

สามารถเล่นกีฬาได้เหมือนคนปกติ ตลอดหลายวนัท่ี กล้า

ลองกล้าลยุ และทีมงาน เราเกาะติดชีวิตของ ครูชาย ท าให้

เราได้เห็นและเข้าใจแล้วว่า ความพิการไม่ใช่ปัญหา หรือ

อปุสรรคเลย แล้วอะไรที่เปลี่ยนความคิดของครู ให้ลกุขึน้สู้

แบบนีไ้ด้ เราค้นหาค าตอบกันต่อ ในเช้ารุ่งขึน้ของอีกวัน 

เช้านี ้ครูขบัรถฝ่าสายฝนมารับลกูศิษย์ เพ่ือไปเรียนหนงัสือ

ถึงท่ีบ้าน ท่ีต้องขับรถมาแบบนี ้เพราะลูกศิษย์ก็พิการ

เหมือนกนั ไมส่ามารถเดินทางไปเรียนหนงัสือเองได้ ในแต่

ละวัน ต้องมารับและมาส่งลูกศิษย์พิการหลายคน ถึงจะ

เหน่ือยกว่าเดิม แต่ ครูชาย ก็ไม่เคยมองว่าเป็นภาระ คิด

แคว่า่ลกูศิษย์พิการทุกคน ก็ควรได้รับโอกาสทางการศกึษา

เท่าเทียมกับคนปกติ ภาพท่ีเห็นคงไม่ต้องบรรยายอะไร

มาก เรานับถือหัวใจ และความตัง้ใจของ ครูชาย อย่าง

มาก ท่ีศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อธัยาศยัอ าเภอป่าบอน หรือเรียนกนัสัน้ ๆ วา่ กศน.อ าเภอ

ป่าบอน มีนกัเรียนพิการอยู่เกือบ 60 คน ครูผู้สอนคนพิการ 

ทัง้หมด 5 คน หนึ่งในนัน้ก็คือ ครูชาย ท่ีท าหน้าท่ีสอนเด็ก

มาเกือบ 5 ปี เด็กทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ครูชาย 

น่ารัก และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้พวกเค้าลุกขึน้สู้ต่อ กล้าท่ี

จะใช้ชีวิตไปกับผู้คนในสงัคม เพราะ ครูชาย มีความคิดท่ี

ไม่เหมือนคนอื่น นั่นเป็นอีกเหตุผลท่ีท าให้ครู ได้รับการ

คดัเลือกให้มาสอนหนงัสือท่ีน่ี ทัง้หมดนีค้ือค าตอบ วา่อะไร

คือแรงผลกัดนั ท่ีท าให้ครูผู้ พิการลกุขึน้สู้  ถึงแม้ร่างกายจะ

พิการ แตใ่จไมเ่คยพิการตาม ครูชาย บอกวา่ ตอนเดก็ถกูดู

ถูก ถูกแกล้งสารพัด แม้แต่ตอนเป็นครูก็ยงัโดนแกล้ง และ

น่ีคือเร่ืองราวของ ครูชาย ภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้ เอาชนะ

ความพิการ แบบอย่าง ท่ีดี  ท่ี เรา รู้สึก  และสัมผัสไ ด้

(news.ch7.com 16 ม.ค.62) 

 

http://news.ch7.com/detail/321599


๒๑ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

"หมอดูตาบอดทพิยเนตร" กับชีวิตท่ีต้องสู้ 

มีคนไทยหลายคนท่ีโชคไม่ค่อยจะสู้ ดีนัก เพราะเกิดมา

ตอนแรกก็มีอาการครบสามสิบสอง ต่อมาก็เกิดปัญหาใน

ชีวิตท าให้ร่างกายต้องพิการลง หลายท่านรับไม่ได้กับ

ความพิการของตนเองถึงขนาดกบัต้องท าร้ายตวัเองเพ่ือให้

หลดุพ้นจากการเป็นภาระของผู้อื่น แต่ก็มีอีกหลายท่านท่ี

ต้องต่อสู้ เพราะภาระท่ีต้องรับผิดชอบนัน้มีมากมายเสีย

เหลือเกิน วนันี ้Sanook! Horoscope ขอยกตวัอย่าง ชาย

พิการตาบอดท่านหนึ่ง อดีตเคยรับราชการทหารเคยเป็น

ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งท่ีท าหน้าท่ีเซต็ระบบ

ประกันสังคม ระบบการติดตามหนีส้ินกรณีผู้ประกันตน

ประสบอุบัติภัยจากรถ ระบบกองทุนเงินทดแทนท่ีคอย

ดแูลผู้ ป่วยท่ีประสบอนัตรายจากการท างาน เคยร่วมกบัผู้

คิดระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าแล้วท าโครงการน า

ร่องท่ีจังหวดันครราชสีมาหรือโครงการ 30 บาทรักษาทุก

โรคท่ีให้บริการแก่ประชาชนจวบจนปัจจุบัน  เคยเป็น

เจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน เคยเป็นเจ้าของบริษัท

จ าหน่ายวสัดุทางการแพทย์ เช่น จ าหน่ายชุดตรวจยาบ้า

ให้แก่สถานประกอบการ และเคยเป็นเจ้าของกิจการ

ร้านอาหารขนาดใหญ่ โดยในขณะนัน้เขามีรายได้มากกว่า

หนึง่แสนเจ็ดหมื่นบาทขึน้ไปตอ่เดือน ก็แล้วแตว่า่จะขายได้

มากได้น้อย ต่อมาราวปี 2547 การมองเห็นของเขาเร่ิมมี

ปัญหา  ส ายตา เ ร่ิ ม ริ บห ร่ี ล ง  แ ม้ ว่ า จ ะ ไ ด้ท า ก า ร

รักษาพยาบาลในโรงพยาบางหลายแห่ง แต่สดุท้ายดวงตา

ของเขาก็มองไม่เห็นในท่ีสุด แต่ภายหลงัท่ีดวงตาทัง้สอง

ข้างมองไมเ่ห็น เขาก็ไมไ่ด้ท้อแท้ หรือท้อถอยแตป่ระการใด 

เขาพยายามปรับตวัและท างานในสภาพท่ีตาบอดทัง้สอง

ข้างให้ได้ เขาเคยขายแซนวิซ เคยเป็นดีเจจดัรายการวิทยุท่ี

ได้ออกอากาศไปหลายสถานีทั่วประเทศ แล้วก็ต้องเลอก

จัดด้วยเหตุผลบางอย่าง ปัจจุบันเขาหันเหมาประกอบ

อาชีพเป็นหมอดูท่ี รับดูดวงทางโทรศัพท์ด้วยไพ่พรหม

ญาณ แล้วน าเงินท่ีได้จากการดูดวงมาจ่ายค่าผ่อนบ้าน

เดือนละเก้าพันบาท ค่าน า้  ค่าไฟ ค่า โทรศัพท์  ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าท่ีต้องสง่เสียลกูชายซึง่ก าลงัเรียนอยู่ชัน้ปีท่ี

สาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึง

คา่ใช้จ่ายจิปาถะตา่ง ๆ ถึงกระนัน้เขาก็ยงัเจียดรายได้ร้อย

ละ 5 จากการดดูวงน าไปท าบุญท าทาน และบริจาคอย่าง

สม ่าเสมอ เขาประกอบอาชีพด้วยความสจุริต เป็นหมอดท่ีู

ดูดวงเพียงครัง้ละ 200 บาท โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใด

ทัง้สิน้ โดยเฉพาะเร่ืองพิธีกรรม จนกระทั่ง ในวันท่ี 9 

มกราคม 2562 เขาได้รับการประกาศช่ือจากไลน์ทูเดย์ว่า

เป็นหมอดูท่ีมีความแม่นย าติดอนัดบัหนึ่งในสิบหมอดูทั่ว

ประเทศ ชีวิตเขาก็ยังคงต้องต่อสุ้ ต่อไป แม้ว่าบางครัง้

อาจจะรู้สกึท้อแท้บ้าง แต่เขาก็บอกว่าเขาท้อถอยไม่ได้ ถึง

วนันีเ้ขามีอายุ 53 ปี มีโรคภยัรุมเร้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น

โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด 

ต่อมลูกหมากโต มีปัญหาเร่ืองล าไส้ใหญ่ทะลุและจะต้อง

ท าการผ่าตดัในไม่ช้านี ้แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสาเหตุให้เขาย่อ

ท้อแต่ประการใด เขาคงต้องสู้ต่อไป หมอดูตาบอดทิพย

เนตร คนสู้ ชีวิต  (sanook.com 17 ม.ค.62) 

 

 

https://www.sanook.com/horoscope/
https://www.sanook.com/horoscope/


๒๒ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

เปิดเร่ืองราว ครูไอซ์ แม้ตาบอด 2 ข้าง  
แต่มุ่งม่ันจบเกียรตนิิยมอันดับ 1 จุฬาฯ 

 

สุดยอดคุณครูแห่งยุคอย่าง “ครูไอซ์” คุณครูผู้ ไม่ยอมแพ้ 

แม้จะตาบอดทัง้สองข้าง แต่ยังมุ่งมั่นเรียนจนจบ ได้รับ

เกียรตินิยมอนัดบั 1 จุฬาฯ สุดยอดมากๆ เลยล่ะ ส าหรับ

คนคนหนึ่งการท่ีเราเกิดมาไม่เหมือนกับคนอื่น ไม่ได้

แปลว่าเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามความฝันท่ีเราวาด

เอาไว้ได้ซะหน่อย ดูอย่าง ครูไอซ์ ด าเกิง มุ่งธัญญา หนุ่ม

วัย 25 ปีท่ีเกิดมามีความพิการทางสายตา ท าให้มองไม่

เห็นทัง้สองข้าง แต่เขาก็ได้ท าตามความฝันตัง้ใจเรียนจน

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้บรรจุเป็นครูใน

ท่ีสดุ ไปดปูระวตัิของครูไอซ์ และหนงัสัน้ท่ีท าเอาหลายคน

น า้ตาคลอ อะไรเป็นสาเหตใุห้ตาบอด?  “ผมอยู่ในท้องแม่ 

7 เดือน คลอดก่อนก าหนด คลอดออกมาน า้หนัก 1 โล 2 

ขีด เลยต้องเข้าตู้อบ ตอนเกิดใหม่ๆ จอประสาทตา เซลล์

ยงัไม่แข็งแรง พอเข้าตู้อบ แสงในตู้อบท าลายตวันัน้ ท าให้

มองไมเ่ห็น” แม้จะตาบอด แตค่รูไอซ์ในวยัเดก็ก็ไมเ่คยรู้สกึ

น้อยเนือ้ต ่าใจ หรือรู้สกึผิดแผกแตกต่างจากคนปกติทัว่ไป 

เพราะได้รับการเลี ย้งดูอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และ

โรงเรียนเช่นคนปกติ “ท่ีบ้านพยายามให้เราเข้าสังคม ไป

ห้างไปไหน ก็ไปด้วยกันตลอด เรียนหนังสือก็ได้เรียน

เหมือนคนปกติ ตอนนัน้ไปเรียนกับเพ่ือนท่ี รร.สอนคนตา

บอดกรุงเทพ ได้เรียนด้านวิชาการเหมือนโรงเรียนทั่วไป 

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย เลข สังคม ทุกอย่างเหมือนกัน 

แค่เปลี่ยนจากระบบตวัหนงัสือตาดีเป็นอกัษรเบรลล์ เรียน

ทักษะ ใช้ไม้เท้า ทักษะการใช้ชีวิต” หลังจบ ป.6 จาก

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ครูไอซ์ได้เรียนต่อท่ี

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจนจบ ม.6 ท าไมอยากเป็นครู? 

“บางทีรุ่นน้องเรียนไม่เข้าใจ ก็มาถามว่าวิชานี ้พ่ีช่วย

อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม เราก็อธิบายเลก็ๆ น้อยๆ พอเขา

เข้าใจ เรารู้สึกมีความสุข เหมือนท าให้เราค้นพบว่า สิ่งท่ี

เราท าแล้วมีความสุขคืออาชีพครูน่ีแหละ เลยเป็นแรง

บนัดาลให้เราเรียนเลือกเรียนต่อในคณะครุศาสตร์ เพ่ือจบ

มาเป็นครูจริงๆ เลย” ครูไอซ์ไมเ่พียงสอบติดคณะครุศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แต่ตอนเรียนจบ ยงัได้โล่เรียนดี 

และเกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทองอีกด้วย หลงัจากนัน้

ยงัได้อีกหลายรางวลัตามมา “รางวลัท่ีได้รับ ช่วงมหาลยัก็

จะมีโล่เรียนดี เพราะเป็นคะแนนสูงสุดของคณะ และได้

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เป็นคะแนนสูงสุดของ

สาขา จริงๆ ผมไม่อยากให้มองว่า คนเก่งจะต้องได้เกรด

เยอะๆ สิ่งหนึ่ง ท่ีอยากให้มองคือ ด้านประสบการณ์

มากกว่า ต่อให้ผมได้เกรดเยอะ ถ้าท างานไม่เป็น ก็ไม่มี

ประโยชน์ อีกรางวัลหนึ่ง ท่ีผมได้รับ เป็นโล่คนพิการ

ต้นแบบท่ีได้จากกระทรวงพฒันาสงัคมฯ และตอนฝึกสอน 

มีอีกรางวลัหนึง่ คือ นิสิตปฏิบตัิการสอนดีเดน่ เป็นรางวลัที่

มอบให้นิสิตท่ีตัง้ใจสอน สอนได้เต็มท่ี และผลิตแผนการ

สอน ไ ด้มี คุณภาพ ”  ปั จ จุ บัน  ค รู ไ อ ซ์ เ ป็ นค รู สอน

ภาษาองักฤษอยู่ท่ีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย อะไรท าให้ครู

ไอซ์เลือกเป็นครูท่ีน่ี? “ต้องบอกก่อนว่า คณะครุศาสตร์จะ

ได้ฝึกสอน 2 เทอม เทอมละ รร. เทอมแรกฝึกสอนท่ีสาธิต

จุฬาฯ เทอม 2 มาฝึกสอนท่ี รร.สตรีศรีสุริโยทัย คือ รร.นี ้
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พอฝึกสอนเทอม 2 จบปุ๊ บ มีหลายเร่ืองท่ีเราประทับใจ 

อย่างครูในหมวดเป็นกนัเอง เราอยู่แล้วอบอุน่ นร.อาจจะมี

คนท่ีไม่มั่นใจว่าเราจะสอนได้เปล่า แต่สิ่ง ท่ีท าให้ผม

ประทับใจคือ ความมีน า้ใจของเด็กๆ คือ เขาจะคอย

ช่วยเหลือเราตลอด ไม่รู้เพราะเขาเป็นผู้ หญิงด้วยเปล่า 

บางทีเราถือของมาเยอะๆ เขาจะช่วย ช่วยเปิดพาวเวอร์

พ้อยท์ให้ ช่วยท าอะไรให้ เด็กหลายคนท่ีน่ี เวลาเรียนไม่

เข้าใจ เขากล้ามาถามผม เลยท าให้ผมประทับใจว่า น่ี

แหละคือสิ่งท่ีเราต้องการ”วิชามีให้เลือกมากมาย ท าไม

เลือกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ? “ตอนประถมท่ีผมคิด

อยากเป็นครู มี 2 วิชาท่ีอยากเป็น ไม่ภาษาอังกฤษก็เลข 

พอเรียนๆ ไป เร่ิมระดับสูง เลขก็เข้าใจ แต่เราอธิบายไม่

เป็น แต่ภาษาอังกฤษ เหมือนเราอธิบายได้ เหมือนเรา

คล่องมากกว่า ถ้าเราจะเอาดีด้านภาษา เกิดเราไม่ได้เป็น

ครูจริงๆ เราเอาดีด้านภาษาไว้ เราอาจจะไปท าอย่างอื่นก็

ได้ ก็เลยมุง่มาด้านภาษา ความโชคดีคือได้เป็นครูด้วย เลย

เลือกสอนภาษาองักฤษ” อาจไม่ใช่เร่ืองง่ายที่ครูตาบอดจะ

มีโอกาสสอนคนตาดี ดงันัน้ ด้านหนึ่งก็ต้องช่ืนชมผู้บริหาร

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยัท่ีใจกว้างให้โอกาสครูไอซ์ได้สอน

ท่ีน่ี “จริงๆ แล้วทาง รร.ไม่มีนโยบายเลยนะคะ เพราะผู้

พิการมาสอนเด็กปกติ ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก แต่ทาง 

รร.ก็ได้เปิดโอกาสให้ครูไอซ์ เน่ืองจากผู้บริหารก็ใจกว้างพอ 

ประกอบกบัดิฉันได้บอกว่า ขณะท่ีมาฝึกสอนนัน้ ครูไอซ์มี

ความรู้ความสามารถและทกัษะกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้

ท่ีมีความขยนัขันแข็ง มีความรับผิดชอบ และสอนเสริมให้

เด็กอย่างสม ่าเสมอ …ตอนแรกเราก็หนักใจ คิดว่าจะเป็น

ภาระของเราหรือเปล่า แต่หลงัจากท่ีผ่านไปเป็นแรมเดือน

เหมือนกัน เราก็สงัเกตว่า ครูไอซ์สามารถช่วยเหลือตวัเอง

ได้ดี เดินทางจากบ้านมาโรงเรียนด้วยรถไฟฟ้า และจาก

โรงเรียนกลบับ้านด้วยรถไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง แต่พวกเราก็

มีน า้ใจนะ โดยเฉพาะนกัเรียนจะมารับครูไอซ์เข้าชัน้เรียน 

แต่ครูไอซ์ก็สามารถเดินไปไหนมาไหนเองได้” วีณา รัตนสุ

มาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พูดถึงครูไอซ์ด้วยความช่ืนชม 

“เร่ืองเตรียมการสอนครูไอซ์สามารถท าได้หมด การพิมพ์

คอมฯ การเตรียมสไลด์สอน ครูไอซ์ท าได้ ผมอาจช่วยบ้าง 

เช่น แบบฝึกหดั ผมอาจสแกนลงคอมฯ ให้เขา และให้เขา

แปลงเป็นไฟล์การสอนของเขาเอง” สารัช แก้ววิทยาการ 

ครูประสานงานครูชาวต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโย

ทัย หนึ่งในเพ่ือนครูท่ีคอยช่วยเหลือครูไอซ์  ครูไอซ์มีสื่อ

ทนัสมยัในการสอน “ครูไอซ์มาโรงเรียนแตเ่ช้าตรู่ มาไวมาก 

ก่อนโรงเรียนเข้าพอสมควร มาถงึโรงเรียนก็เตรียมการสอน 

เปิดโน้ตบุ้คทนัทีเลยวา่ วนันีจ้ะสอนอะไรบ้าง ได้เตรียมการ

เรียนการสอน มีสื่อท่ีทันสมัย ใช้พาวเวอร์พ้อยท์ทุกคาบ

เรียน และพดูตรงกบัพาวเวอร์พ้อยท์ท่ีตวัเองสอน ทัง้ท่ีมอง

ไม่เห็น เปิดเฟรมไหนก็พูดได้ในเฟรมนัน้” วีณา รัตนสุมา

พงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รู้สึกทึ่งในความสามารถของครู

ไอซ์ “ครูไอซ์สอนเข้าใจ รู้เร่ือง ไม่มีติดขดัเลย สอนเหมือน

คนปกติทั่วไป ซ า้ยงัท าให้เราอยากเรียนมากขึน้ด้วย” ธัญ

ระดา สาระไชย นกัเรียนชัน้ ม.2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
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“ครูไอซ์เป็นคนที่สอนได้โอเคมากเลย และเป็นคนท่ีมีความ

มุ่งมั่นมากๆ เลย” นริศรา จ าปาทอง นักเรียนชัน้ ม.2 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ครูไอซ์ไม่เพียงสนุกกับการสอน

หนงัสือ แต่ยงัมีความสขุท่ีได้ให้วิชาและค าปรึกษาแก่เด็ก

นักเรียน ครูไอซ์จึงไม่เพียงเป็นคนท่ีมีจิตวิญญาณของ

ความเป็นครูอยู่เต็มเป่ียม แตย่งัเป็นครูท่ีพร้อมจะร่วมทุกข์

ร่วมสขุกับลูกศิษย์ด้วย “ก็สนุกสนาน ทุกวนัท่ีมาสอนหรือ

มาท างาน คือการเรียนรู้ ได้เจออะไรใหม่ๆ …ด้วยความท่ี

ผมใจดีด้วย นักเรียนหลายคนค่อนข้างกล้ามาปรึกษา 

แฟนทิง้ อกหัก เด็กบางคนมีปัญหาครอบครัว ก็เข้ามา

ปรึกษาเหมือนกนั เราก็ให้ค าแนะน าได้ในระดบัหนึง่ อย่าง

น้อยเด็กก็สบายใจท่ีจะสู้ กับปัญหานัน้ต่อ เราก็รู้สึกมี

ความสุข เพราะหน้าท่ีครูไม่ใช่แค่สอน เราก็มีความสุข 

เวลาเห็นนักเรียนเรามีความสุข” “ถึงแม้ครูไอซ์จะพิการ

ทางสายตา แต่เขาก็สู้  และท าให้พวกหนูอยากจะสู้ ไปด้วย 

เขาท าอะไร พวกหนกู็อยากท าตามไปด้วย เขาเดินมาหน้า

โรงเรียน พวกหนูก็มีแกล้งหยอกล้อกันบ้าง ให้ก าลังใจ

ส าหรับชีวิต ครูเขาก็แบบ วันเกิดเพ่ือน ครูอื่นไม่เคยมา

เซอร์ไพรส์วนัเกิดเลยนะ ครูไอซ์สดุยอดมาก มาพิมพ์โพสต์

แบบ สุขสนัต์วนัเกิดนะจ๊ะโอ๋ สุขสนัต์วนัเกิดนะ…….. ครู

แบบนีห้าได้ท่ีไหนอะ มันไม่มีแล้ว” ธัญระดา สาระไชย 

นกัเรียนชัน้ ม.2 โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั “ขอบคณุครูมากๆ 

ท่ีมาสอน ครูเป็นครูท่ีเต็มท่ีกบัทุกๆ งาน และจะตัง้ใจเรียน 

จะไม่เกเร จะท าอะไรให้ครูรู้ว่า เราตัง้ใจแล้ว ท าเต็มท่ีแล้ว 

ให้สมกับท่ีครูเขาได้มาสอนเราทุกวนั” นริศรา จ าปาทอง 

นกัเรียนชัน้ ม.2 โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั ด้านครูไอซ์ บอก

ว่า ทุกวนันีรู้้สกึชีวิตมีค่า เพราะได้ท าอะไรเพ่ือคนอื่น “ทุก

วนัท่ีเราท า ไม่ใช่แค่ท าเพ่ือตวัเอง แต่ท าเพ่ือคนอื่น ทกุครัง้

ท่ีนักเรียนมาปรึกษา แล้วเราได้ให้ค าแนะน าเขา และเรา

เห็นเขามีความสขุ มนัเหมือนความสขุมนัเช่ือมโยงกนัเนอะ 

พอเราเห็นคนอื่นมีความสุข เราก็มีความสุขไปด้วย มัน

เหมือนชีวิตเรามีคา่ เราได้ท าอะไรเพ่ือคนอื่น มนัมีความสขุ

มากกวา่เงินเดือนท่ีเราได้รับ”(deemagna.com 18 ม.ค.) 

 

 

..ค าพ่อสอน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 

รากฐานความมัน่คงของแผน่ดนิ เปรียบเสมือนเสาเข็ม 

ท่ีถกูตอกรองรับบ้านเรือนตวัอาหารไว้นัน่เอง 

สิ่งก่อสร้างจะมัง่คงได้เห็นเสาเข็ม 

แตค่นสว่นมากมองไมเ่ห็นเสาเข็ม 

และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ า้ไป 

 

พระบรมราโชวาทใน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 



๒๕ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

Cosmo Group Public Company Limited ท่ีอยู่ 
๒๐ ซอยสุขุมวิท ๙๗-๙๗ ๑ ถนน สุขุมวิท บางจาก เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ รับพนกังานฝ่ายผลิต 
๑ อตัรา  รายละเอียดงาน ผลิต ประกอบ บรรจุซ่อมบ ารุง 
คีย์คอมพิวเตอร์ ดรูะบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ คณุสมบตัิ คน
พิการท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 
๒๐-๓๕ ปี วฒิุประถมศกึษาขึน้ไป สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
งานเลีย้งครบรอบปีบริษัท โบนสัประจ าปี Staff party ชดุยู
นิฟอร์ม เบีย้ขยนัฯลฯ ติดต่อ…โทรศพัท์ ๐๒-๓๑๑๒๑๓๑ 
อีเมล์ cosmo14_88@trustmail.jobthai.com 

บริษัท สมศักด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 

๓๒๘๕/๔ ถ.สืบศิริ ๕๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

๓๐๐๐๐ รับพนกังานแผนกสโตว์ ๑ อตัรา รายละเอียดงาน 

ปฏิบัติงาน ท าหน้าท่ีเบิกจ่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับรถ

บัสโดยสาร  เช็คจ านวนอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ส

ต๊อก  ลงบันทึกการ เ บิกจ่ าย เ ก่ียวกับงานในความ

รับผิดชอบ คุณสมบัติ คนพิการท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ 

เพศชาย/หญิง อาย ุ๑๘-๔๐ ปี วฒิุการศกึษาระดบั ม.๖ – 

ปวส. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ ติดตอ่…

คุณอารีรัตน์ ชาญนอก โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๒๒๒๒๒ ต่อ 

๑๐๒  Fax : ๐๔๔-๓๕๓๕๕๒   

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จ ากัด  ท่ีอยู่ 
เลขท่ี ๒๑๑/๓๔ หมู่ท่ี ๑ ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ รับพนักงานธุรการ ๑ 
อัตรา รายละเอียดงาน พิมพ์รายงานต่างๆ , พิมพ์คู่มือ
ต่างๆ และประสานงานภายในบริษัทฯ คุณสมบัติ คน
พิการท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปี
ขึน้ไป วุฒิ ปวช. ขึน้ไป มีทัศนคติท่ีดีในการท างาน และมี
ความรับผิดชอบ มีความตัง้ใจ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน 

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน  สวัสดิการ 
สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 
พกัร้อนสงูสดุ ๖ วนั ต่อปี สวสัดิการงานศพ ฯลฯ ติดต่อ…
คุณวราภรณ์ โทรศัพท์ ๐๒-๙๒๐-๙๙๒๕ / ๐๘๑-๓๕๒-
๖๗๘๐  

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จ ากัด  ท่ีอยู่ นิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา 
จ .ระยอง ๒๑๑๘๐รับพนักงานคนพิการ  ๓ อัตรา 
รายละเอียดงาน งานตามความรู้ความสามารถชองคน
พิการ และตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ 
คุณสมบัติ คนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการสื่อสาร 
เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้  สวัสดิการ ค่าเช่าบ้าน 
คา่อาหาร คา่เดินทาง เบีย้ขยนั ประกนัสงัคม ฯลฯ ติดตอ่…
คุณสุพัตรา  สีลาดเลา โทรศัพท์ ๐๓๘-๐๒๙๕๗๖-๗๘ 
หรือ ๐๘๓-๐๑๖๔๔๖๘  แฟกซ์ ๐๓๘-๐๒๙๕๖๔ อีเมล์ 
gambolthailand_32@trustmail.jobthai.com 

บริษัท อตุสาหกรรมอาหารไทย (๑๙๖๔) จ ากดั ท่ี
อยู่ ๕๐,๕๒ ซอยเพรชเกษม ๔๘ แยก ๑๖-๒ แขวงบาง
ด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รับพนกังานธุรการ ๑ 
อตัรา  รายละเอียดงาน งานธุรการคีย์ข้อมูล รับและโอน
สายโทรศัพท์ใ ห้แต่ละแผนก งานอื่นๆตามท่ีไ ด้ รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๓๕ ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 
สวสัดิการ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน โบนสั
ประจ าปี เงินกู้ ดอกเบีย้ต ่า ตรวจสุขภาพประจ าปี ค่า
ล่วงเวลา ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ  ติดต่อ…คุณหนึ่ง  โทรศัพท์ 
๐๙๔-๙๓๑๐๐๕๕ ,๐๒-๔๖๗๔๙๐๑ อีเมล์ thfoods_
๒๖@trustmail.jobthai.com 

บริษัท โทฟซุงั จ ากดั ท่ีอยู่ ๑๕๓/๓ อาคารโกลเด้น
แลนด์ ซอยมหาดเล็กหลวง ๑ ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ รับเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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๒ อตัรา  รายละเอียดงาน ดแูลความเรียบร้อยและจดัท า
เ ร่ืองงานเอกสาร งานอื่นๆ ตามท่ีไ ด้ รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง ไม่
จ ากัดวุ ฒิ การศึกษา  วุ ฒิม .  ๖  มัทั กษะในการ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ สวสัดิการ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพกลุ่ม 
ค่าล่วงเวลา โบนัสประจ าปี ชุดฟอร์มพนักงาน งานเลีย้ง
สงัสรรค์ประจ าปี งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย ติดต่อ...
ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์  ๐๒-๒๕๓๘๙๐๕ แฟกซ์ ๐๒-
๒๕๓๘๙๐๕  อีเมล์ tofusan_๘๓@trustmail.jobthai.com 

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี ๓๑ 
อาคารพญาไทบิวดิง้ ชัน้ท่ี ๒ ห้องเลขท่ี ๒๑๕ ถนนพญาไท 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
รับพนกังานธุรการ ประสานงาน ๓ อตัรา รายละเอียดงาน 
จัด เ ก็ บ เ อ กสา ร ส า คัญต่ า ง ๆ  ใ ห้ เ ป็ น ร ะ เ บี ยบ  มี
ความสามารถในการคีย์ข้อมูล ต้องมีความละเอียด 
รอบคอบสงู ติดตอ่ประสานงานลกูค้าภายนอกได้ งานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการท่ีสามารถ
ปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ๒๒-๓๕ ปี วฒิุ ปวช.ขึน้
ไป สามารถรับแรงกดดันในการท างานได้ สามารถใช้ 
Excel Word ได้ดี  สถานท่ีปฏิบตัิงาน อาคารพญาไทบิวดิง้ 
ห่างจาก BTS อนสุาวรีย์ชยั ประมาณ ๕๐๐ เมตร ติดตอ่...
ฝ่ ายบุคคล  โท รศัพ ท์  ๐๙๖-๖๐๗๘๕๗๑,  ๐๙๖ -
๘๖๗๘๕๑๘ อีเมล์ recruiteatamare@gmail.com 

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จ ากดั ท่ีอยู่ ๖๙๙ อาคาร
โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชัน้ ๑๕, ๑๗ ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
รับเจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ อัตรา รายละเอียดงาน จัดท า
เอกสารภายในหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารและคีย์ข้อมลู
ลงใน Excel สนับสนุนการท างานในฝ่ายต่างๆของบริษัท 
งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการท่ี
สามารถปฏิบัติงานได้ เพศหญิง อายุ ๑๘-๓๕ ปี วุฒิ 
ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานด้านธุรการ

หรือการประสานงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Excel Word Outlook ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้สูตรใน
การค านวณเบือ้งต้นได้ดี  มีความตัง้ใจและอดทน มี
ทศันคติท่ีดีในการท างาน ติดต่อ...คณุภรณ์ทิพย์  ช่ืนเรือง 
โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ - ๗๒๒ - ๘๕๓๕  ต่ อ  ๑ ๑ ๓  อี เ ม ล์  
pidilitebamco_๗๖@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ ( ไทยแลนด์ ) 
จ ากดั ท่ีอยู่ ๑๐๕/๓ หมู่ ๔ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 
๕๑๐๐๐ รับพนักงานฝ่ายผลิต ๑ อัตรา คุณสมบัติ คน
พิการท่ีสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก เพศชาย/
หญิง อายุ ๒๐-๔๐ ปี วุฒิ ปวช./ม.๖ สามารถท างาน
ล่วงเวลาทัง้วันธรรมดาและวันหยุดได้ ติดต่อ...คุณจักร
พงศ์  หาญกล้า โทรศพัท์ (๐๕๓) ๕๘๑๖๘๖-๙ ตอ่ ๒๔๐๙  

โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร ท่ีอยู่ ๙๙/๙ หมู่ 
๔ ถนนเอกชัย ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ รับพนักงานธุรการ ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน จัดเรียงเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร คุณสมบัติ พิการด้านร่างกายหรือการได้ยิน 
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๐-๔๕ ปี สามารถปฏิบตัิงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  สวสัดิการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
การฝึกอบรม ค่าอาหาร งานเลีย้งบริษัท ประกันสังคม 
โบนัสประจ าปี เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ติดต่อ...คุณ
วรรณา ปานชง  โทรศัพท์ ๐๙๐-๗๘๙๕๓๕๒, ๐๓๔-
๔๑๗๙๙๙  อีเมล์ wannapalovecha@gmail.com 

บริษัท บีทาเก้น จ ากัด  ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ 
เลขท่ี ๒๑/๒ ซ.รัชดาภิเษก ๓๐ แขวงจันทรเกษม  เขต
จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ รับพนักงานฝ่ายผลิต ๒ อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน เลขท่ี ๓๑ หมู่ ๑ ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม  คณุสมบตัิ พิการด้านร่างกาย-
เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ  ๑๘-๔๕  ปี  ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา สวัสดิการ โบนัสประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ ทุนการศึกษาส าหรับบุตร ตรวจสุขภาพประจ าปี เงิน
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ช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ฯลฯ ติดตอ่...ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๒๒๓๔๕ มือถือ ๐๘๑-๕๕๑๖๐๗๑ 
อีเมล์ kingkaew.r@betagen.co.th **กรุณาติดตอ่ในเวลา 
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.** 

บริษัท ซูโมโต้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ท่ีอยู่ ๔๘/๑๕๑-
๑๕๔ หมู่ท่ี ๖ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักใหญ่ 
อ าเภอบางบวัทอง จังหวดันนทบุรี ๑๑๑๑๐ รับเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ ๑ อัตรา รายละเอียดงาน ติดต่อ ประสานงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย หน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ ๒๕-๔๕ ปี สวัสดิการ ประกันสังคม เงินโบนัสตาม
ผลงาน อาหารกลางวนัฟรี  ท างาน ๕ วนั/สปัดาห์ ติดตอ่...
คุณโสมรัตน์  โทรศัพท์  ๐๒-๙๒๐๕๗๑๑-๔  อี เมล์  
hr.sumoto@gmail.com 

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ ากัด ท่ีอยู่ ๗ 
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ รับเจ้าหน้าท่ีสโตร์เคร่ืองมือช่าง 
๑ อัตรา รายละเอียดงาน ดูแล ควบคุมเคร่ืองมือช่าง 
จดัเก็บ รักษาเคร่ืองมือช่าง คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว เพศชาย อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ไม่จ ากัด
วุฒิ สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี ย้งชีพ 
ประกันสุขภาพ เงินกู้ ยืมฉุกเฉิน หุ้ นสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่องเท่ียวประจ าปี ของขวัญวันเกิด ฯลฯ ติดต่อ...ฝ่าย
บุคคล โทรศัพท์ ๐๒-๘๐๗๔๘๕๑-๓, ๐๙๕-๓๗๑๑๗๑๑  
อีเมล์ prinn.p@isuzucck.com 

บริษัท วิวไอซ์ (๒๐๑๕) จ ากดั ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑ หมู่ 
๓ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 
รับพนักงานเช็คสินค้า /  พ่อบ้าน -แม่ บ้าน ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานในส่วนของฝ่ายการผลิต 
คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง 
วฒิุประถมศกึษาขึน้ไป หากมีประสบการณ์การท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ...คุณกัญญาวีร์  ภู่ประกิจ 

โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๐๒๐๕๙๗, ๐๒-๘๑๑๔๕๘๓ อีเมล์ 
Kanyaweep@viewice.co.th 

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 
๕๐/๒๓๔-๒๗๕ หมู่ท่ี ๓ ต าบลลากสวาย อ าเภอล าลกูกา 
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ รับพนักงานสนับสนุนงาน ๑ 
อัตรา รายละเอียดงาน ช่วยงานเอกสาร งานจัดชุดเซ็ต
สิน ค้า  ส่ ง เอกสาร  และช่ วยเหลื องานตามความ รู้
ความสามารถ ปฏิบัติงานท่ีส านักงานใหญ่ ล าลูกกา 
ปทุมธานี คุณสมบัติ คนพิการท่ีสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ เพศชาย/หญิง วฒิุ ม.๖ ขึน้ไป  สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลส าหรับ
พนักงานและครอบครัว สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ รถรับ-ส่งพนกังาน งานเลีย้งประจ าปี ฯลฯ ติด
ตอ่...ฝ่ายบุคคล โทรศพัท์ ๐๒-๕๗๗๘๘๘๘ ต่อ ๒๓๐๗-๘  
อีเมล์ hrrecruit@panrcgroup.com 

บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีอยู่ ๒๖๓ ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ รับพนกังานคนพิการ ๑๐ อตัรา 
รายละเอียดงาน ท างานตามความถนัดในฝ่ายการผลิต 
คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง 
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึน้ไป มีความขยัน รับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ในการท างาน 
สวสัดิการ โบนสัประจ าปี เบีย้ขยนั ค่าประจ าต าแหน่ง ชุด
ฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจ าปี ประกนัสงัคม ฯลฯ ติดต่อ...
ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ ๐๒-๘๙๔๐๕๒๓ ต่อ ๑๑๓  อีเมล์ 
hr@kito.co.th 
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๒๘ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

คนพกิารต้องการท างาน 

นางสาวอริสรา  ตระกูลพันธ์ดี  อายุ ๒๔ ปี วุฒิ

ระดับปริญญาตรี พิการทางการได้ยิน ลักษณะงานที่

ต้องการ ต้องการงานธุรการ เอกสาร หรืองานตามความ
เหมาะสม ความสามารถ/ทักษะ  สามารถใ ช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๐-๒๒๓๕๓๔๙ 
หรือ อีเมล์ arisara.me888@gmail.com 

นายสถาพร  อังคะมาตย์  อายุ  ๒๘ ปี  วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านสายตา (บอด
ทัง้ ๒ ข้าง) ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งานระบบ
ครือข่ายหรือเว็บไซต์ต่างๆ หรืองานตามความเหมาะสม 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ งานโปรแกรมต่างๆ ติด
ต่ อ . . . โ ท ร ศัพ ท์  ๐๘๗ -๕๑๖๓๖๒๖  ห รื อ  อี เ ม ล์  
ake.network@gmail.com 

นายอาทิตย์  ตรัสน่ิม  อายุ ๓๙ ปี วุฒกิารศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ 
(ขาขวางอไม่ได้ เดินได้ไม่ต้องใช้ไม้ค า้) ต้องการงาน
ทางด้านธุรการ บุคคล หรืองานตามความเหมาะสม 
สามารถใช้พิมพ์ดีดได้ มีใบขับขี่  ติดต่อ...โทรศัพท์ 
๐๘๙-๙๙๔๒๐๖๘ หรือ อีเมล์ tit2748@hotmail.com และ 
artart2748@gmail 

นางสาวศิริลกัษณ์  อิ่มสมบูรณ์  อายุ ๒๙ ปี วุฒิ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
พิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ งานพสัดุ
ในพืน้ท่ีอ าเภอตาคลี จ.นครสวรรค์  มีประสบการณ์การ

ท างานด้านพัสดุในโรงพยาบาล ตดิต่อ โทรศพัท์ ๐๙๗-
๙๒๓๗๕๕๐ หรือ อีเมล์ Sirilukae3113@gmail.com 

นางสาวนิตยา  หลังยาหน่าย  อายุ ๓๘ ปี วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้  ต้องการงานด้านบญัชี ธุรการ งานจัดซือ้
จดัจ้าง หรืองานอื่นๆ ในเขตพืน้ท่ีจังหวดัสตูล หรือสงขลา 

มีประสบการณ์งานด้านบัญชี งานธุรการจัดซือ้ งาน
บุคคล มีใบขับขี่  ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๓๖๑๑๑๗ 
หรือ อีเมล์ 2523nittaya@gmail.com 

นายบรรดิษฐ์  พึ่งชู  อายุ ๓๔ ปี วุฒิการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ 
(แขนซ้าย) ต้องการงานทางด้านธุรการ บนัทึกข้อมลู หรือ
งานตามความเหมาะสม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
คีย์ข้อมูลได้ ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๓-๑๓๑๙๖๘๙ หรือ 
อีเมล์ shock_2009@hotmail.com 

นางสาวพัสน์นันท์  น า้จันทร์  อายุ ๓๓ ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี ๖ พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ ต้องการท างานด้านพนักงานฝ่ายผลิต 
เช็คสต๊อก หรืองานตามความเหมาะสม ติดต่อ...โทรศพัท์ 
๐ ๙ ๗ - ๒ ๔ ๖ ๔ ๖ ๒ ๔  ห รื อ  อี เ ม ล์  
passanan619@gmail.com 
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โรคข้ออักเสบเอสพีเอในเดก็ เส่ียงพกิารสูง 

กลุ่มโรคข้ออกัเสบเอสพีเอในเด็กจดั เป็นโรคข้ออกัเสบเรือ้รังชนิดหนึ่งท่ี

มีการอกัเสบเรือ้รังของข้อกระดูกสนัหลงัและข้อรยางค์ รวมไปถึงการ

อกัเสบบริเวณจดุเกาะของเส้นเอ็น พบในเด็กชายมากกวา่เด็กหญิง มกั

เร่ิมพบเมื่อเดก็อาย ุ6 ปีขึน้ไป โดยมีอาการปวดตงึหลงัหรือข้อตา่งๆ และ

เจ็บท่ีจดุเกาะของเอน็ มกัมีอาการท่ีขา นอกจากนี ้อาจมีอาการแสดงใน

ระบบอื่นๆ อาทิ ม่านตาอกัเสบ ผ่ืนผิวหนงัเรือ้รัง โดยเฉพาะกลุ่มสะเก็ด

เงิน ปวดท้อง ล าไส้อักเสบ ถ่ายเป็นเลือด เป็นต้น นพ.สมศกัด์ิ อรรฆ

ศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ ป่วยเด็กกลุ่มนีม้ีชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดและมีโอกาสเกิดความพิการสูง โดยพบว่า

ความเสี่ยงในการเกิดความพิการจะเพ่ิมขึน้ประมาณ 6 % ในแต่ละปีหลังจากได้รับการวินิจฉัย หากไม่ได้รับการรักษาท่ี

เหมาะสม จะสง่ผลกระทบตอ่การเรียน และข้อจ ากดัในการเคลื่อนไหว หากปล่อยไว้จนพิการจะสง่ผลตอ่การใช้ชีวิตประจ าวนั 

ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้โดยปราศจากพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยเหลือ  โรคต่างๆ ท่ีพบในกลุ่มนี ้ได้แก่ โรคข้ออกัเสบอีอาร์เอ 

โรคข้อกระดูกสนัหลงัอกัเสบชนิดติดยึด โรคข้ออกัเสบสะเก็ดเงิน โรคข้ออกัเสบไอบีดี การสื่อสารให้ตระหนกัถึงอนัตรายจาก

โรค และสนบัสนนุให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาตัง้แตเ่น่ินๆ จะช่วยควบคมุอาการของโรค และป้องกนัความพิการถาวรท าให้ผู้ ป่วย

เหล่านีม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดีเหมือนกบัเดก็ปกติ นพ.กนัย์ พงษ์สามารถ นายแพทย์ช านาญการ สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหา

ราชินี กรมการแพทย์ กลา่วว่า  การวินิจฉัยโรคในกลุ่มนีจ้ะอาศยัประวตัิครอบครัว ร่วมกบัอาการข้อและกระดกูสนัหลงัอกัเสบ

ของผู้ ป่วย หรือการอกัเสบบริเวณจุดเกาะของเส้นเอ็น และในเด็กมักจะพบการอักเสบของข้อรยางค์และจุดเกาะของเอ็น

เกิดขึน้ก่อน โดยมกัจะเป็นมากหลงัตื่นนอนตอนเช้า แล้วจะค่อยๆ ดีขึน้ในช่วงสายๆ หรือบ่ายๆ การตรวจเอกซเรย์ในเด็กท่ี

กระดูกยังไม่โตเต็มท่ีอาจท าให้เห็นความผิดปกติช้า การตรวจเอ็มอาร์ไอจึงมีความจ าเป็นมากกว่าในกลุ่มผู้ ใหญ่  นพ.กันย์ 

กล่าวว่า  การรักษาโรคนีจ้ะใช้ยาต้านการอกัเสบท่ีไม่ใช่สารสเตียรอยด์ และกลุ่มยาปรับการด าเนินโรคต่างๆ หรือในบางครัง้

อาจมีความจ าเป็นต้องใช้กลุ่มยาชีวภาพ ซึง่มีราคาสงูมาก นอกจากนีก้ายภาพบ าบดั และการออกก าลงักายท่ีถูกวิธี รวมถึง

การใช้กายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต และป้องกันการเกิดความพิการให้แก่ผู้ ป่วยได้อีกด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ ป่วยควรได้รับการรักษาโดยกุมารแพทย์หรืออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซัม่ท่ีมีประสบการณ์ในการรักษา ข้อมูล

เพ่ิมเติมสามารถติดต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Call Center 1415 หรือเข้าร่วมชมรมผู้ ป่วยไทย เอเอสคลับ 

(Thai Ankylosing Spondylitis community) ทาง Facebook ท่านท่ีสนใจจะบริจาคเงินช่วยเหลือกองทุนผู้ ป่วยโรคข้ออกัเสบ

เรือ้รัง และโรคแพ้ภูมิตนเองอื่นๆ เพ่ือช่วยผู้ ป่วยท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกค่ารักษาพยาบาล สามารถบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิ

โรงพยาบาลเด็ก ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 9838336238 โดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จเพ่ือลดหย่อนภาษีได้ทาง Call 

Center 1415 ตอ่ 1104(mgronline.com 7 ม.ค.61) 



๓๐ 

ยิ่งบทเรียนยากขึน้ ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เรากจ็ะยิ่ง ‘เก่งขึน้’ เท่านัน้  
 

เร่ืองน่ารู้ : ตองเต๊า 

ตองเต๊า ช่ือเรียกอื่น ๆ ปอเต๊า ขีเ้ท่า เต๊าขน กระรอกขน กะลอขน กะลอยายทาย บาเละอางิง 

ปอหุน สละป้าง หญ้าขีทู้ต หูช้าง ดอกออกท่ีปลายก่ิง ผลแห้งแก่ มีขนรูปดาวสีน า้ตาล

ออ่น ประโยชน์ เป็นยาต้มน า้ดื่ม แก้โรคไตพิการ กบัปัสสาวะขุ่นข้น  ตองเต๊า ช่ือเรียกอื่น ๆ ปอ

เต๊า ขีเ้ท่า เต๊าขน กระรอกขน กะลอขน กะลอยายทาย บาเละอางิง ปอหนุ สละป้าง หญ้าขีทู้ต 

หชู้างไม้พุ่ม สงู 6-8 เมตร ก่ิงออ่นมีขนรูปดาวและเกล็ดตอ่มสีขาวอมส้มออ่นปกคลมุหนาแน่น 

ใบเดี่ยว ออกสลบั บางทีพบตรงข้าม รูปไข่ป้อมหรือค่อนข้างกลม กว้าง 18-20 ซม. ยาว 20-

30 ซม. โคนใบกลม ขอบใบจักซี่ฟัน บางท่ีจักเป็นแฉกตืน้ ๆ 3 แฉก ปลายใบแหลมยาวเป็น

หาง เส้นใบแบบนิว้มือ มีต่อมสีด า 4 ต่อมบนเส้นใบ ผิวใบด้านล่างมีขน หนาแน่นบนเส้นใบ

และมีเกล็ดต่อม ช่อดอกออกท่ีปลายก่ิง ผลแห้งแก่แล้วแตกตามพู มีขนรูปดาวสีน า้ตาลอ่อน 

เมล็ดสีด าเป็นมัน ประโยชน์ แก่น เป็นยาเดี่ยวหรือยาผสม ล าต้น ข้าวหลามและแก่นมะไฟต้มน า้ดื่ม แก้โรคไตพิการ กับ

ปัสสาวะขุ่นข้น เหลืองแดง มักมีอาการแน่นท้อง   ท่ีมา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดลินิวส์ออนไลน์ 2 ม.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  มงคลสวสัดิ ์- กรรมการและเลขาธิการ 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               http:// 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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