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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๒   เดือน  กุมภาพนัธ์   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 

ป่ันไปไม่ทิง้กันปี 2 ถงึเส้นชัยท่ีนครชัยศรี หลังป่ันระดมทุน 14 วัน 

 
 
ขบวนนกัป่ันจากโครงการป่ันไปไม่ทิง้กัน ปี 2 เข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้ขบวนนกัป่ัน จากโครงการป่ันไปไม่ทิง้กนั ปี 2 

เข้าสูเ่ส้นชยัเรียบร้อยแล้ว ท่ีอ าเภอนครชยัศรีจงัหวดันครปฐม หลงัป่ันจกัรยานกว่า 1500 กิโลเมตร เพ่ือระดมทนุสร้างศนูย์ฝึก
อาชีพคนพิการอาเซียน 3 แห่ง   นกัป่ันจิตอาสาและนกัป่ันผู้พิการทางสายตา กว่า 100 คน เดินทางเข้าถึงเส้นชยั  เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว โดยมีจุดสิน้สดุที่ศนูฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม / หลงัออกป่ันเพื่อหาทุนจดัสร้าง
ศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 3 แห่ง เป็นเวลา 14 วนัผ่าน 15 จงัหวดั ระยะทางกว่า 1,500 กิโลเมตร ภายใต้กิจกรรม “ป่ัน
ไปไม่ทิง้กนั No One Left Behind ปีที่ 2” จดัโดย มลูนิธิสากลเพื่อคนพิการ โอกาสนี ้นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ
จงัหวดันครปฐม ได้มาร่วมให้ก าลงัใจคณะนกัป่ัน พร้อมมอบเงินบริจาคจ านวนกว่า 6 แสนบาทให้กบัมลูนิธิสากลเพื่อคน
พิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนัธุ์  ประธานมลูนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า การจดัโครงการ “ป่ันไปไม่ทิง้
กนั" เมื่อปี 2561 จากกรุงเทพฯ ถึงจงัหวดัเชียงใหม่ ระยะทาง 867 กิโลเมตร ครัง้นัน้ ทางมลูนิธิฯ ได้รับเงินบริจาคจาก
ประชาชนรวม 32 ล้านบาท /และปีนีม้ีเป้าหมายเพื่อระดมทุนบริจาคอีก 118 ล้านบาท เพื่อที่จะน าไปใช้ก่อสร้างศนูย์ฝึก
อาชีพคนพิการอาเซียน 3 แห่ง ได้แก่ อ าเภอแม่ริม//อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่และ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม  ให้แล้วเสร็จ ซึง่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้สิน้จ านวน 150 ล้านบาท     
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แอพพลิแคด เพิ่มศักยภาพผู้พกิารส่งเสริมการเรียนรู้ ขับเคล่ือนแรงงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ 

 

บริษัท แอพพลิแคด จ ากดั (มหาชน) สง่มอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชัน้น า SOLIDWORKS พร้อมฝึกอบรมเพ่ือ

การศกึษาให้แก่ วิทยาลยัเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พทัยา จงัหวดัชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี  ้กิจกรรมในครัง้นีอ้ยู่ภายใต้โครงการส่งเสริม

การเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ของบริษัท แอพพลิแคด จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านการจดัจ าหน่ายซอฟต์แวร์โซลชูัน

เพ่ืองานออกแบบ 3D ด้านอตุสาหกรรมแบบครบวงจร โดยมี คณุวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้ อ านวยการฝ่ายการศกึษาและหน่วยงาน

ภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด (มหาชน) (คนท่ี 3 จากขวา) เป็นตัวแทนส่งมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ 

SOLIDWORKS ซึง่รับมอบโดย คณุณรงค์ รัตนโสภา รองผู้อ านวยการและหวัหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัเทคโนโลยีพระมหาไถ่ 

พทัยา (คนท่ี 2 จากขวา)ทัง้นี ้แอพพลิแคด ยงัจดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมการใช้ SOLIDWORKS ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

มหาไถ่ พทัยา จงัหวดัชลบุรี อีกด้วย (ช่ือเดิม: โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา) ซึง่

อยู่ภายใต้การดแูลของ อาจารย์อพชัฎา ฮวบนรินทร์ หวัหน้าหลกัสตูรเทคโนโลยีการ

เขียนแบบแม่พิมพ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (คนแรกจากขวา) โดย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ พิการทางการ

เคลื่อนไหวจะท าให้นักเรียนสามารถน าทักษะความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไป

ประกอบอาชีพเลีย้งตนเองและครอบครัวได้ ทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพแรงงานผู้ พิการให้เพ่ิมขึน้ ตลอดจนมีความมัน่คงใน

การประกอบอาชีพ ซึง่การขยายโอกาสทางการศกึษานัน้ไม่เพียงเป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีจะช่วยลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคมได้ ยงั

ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนท าให้ผู้ พิการสามารถพึง่พาตนเองในการประกอบอาชีพได้ ซึง่ทัง้หมดนีแ้สดงให้

เห็นวา่ความพิการไมเ่ป็นอปุสรรคในการใช้ชีวิตแตอ่ย่างใด(thaipr.net 21 ก.พ.62) 
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ต้องคุ้มค่า 

แม้จะเร่ิมการแข่งขันในปีหน้า ยังมีเวลาอีกนาน  แต่เพ่ือ

ความไม่ประมาท วีระศักด์ิ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ออกส ารวจพืน้ท่ีกัน

ตัง้แต่เน่ินๆไปเรียบร้อย  กับกรณีท่ีไทยจะเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการด้านการเคลื่อนไหวชิงแชมป์

โลก ครัง้ท่ี 1 หรือ “IWAS WORLD GAMES 2020”ท่ีจะมี

ขึน้ระหวา่งวนัท่ี 20-28 ก.พ. ปีหน้า 2563 ท่ี จ.นครราชสีมา

ไอวาส เวิลด์ เกมส์ ซึ่งเป็นกีฬาในกลุ่มคนพิการด้านการ

เคลื่อนไหวเป็นหลกันัน้ จะประเดิมแข่งขนัครัง้แรกในบ้าน

เรา 13 ชนิดกีฬาด้วยกันได้แก่ กรีฑา , ว่ายน า้, วีลแชร์

เทนนิส, ยิงธน,ู วีลแชร์บาสเกตบอล, แบดมินตนั, จกัรยาน

, ยิงปืน , วีลแชร์ฟันดาบ , เทเบิลเทนนิส , ยกน า้หนัก , 

วอลเลย์บอล (นัง่) และเทควนัโดมีนกักีฬา 40 ชาติจากทัว่

โลก เดินทางมาชิงชยักว่า 2,500 คนเพ่ือเก็บคะเเนนควอลิ

ฟาย ไปแข่งขนักีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ นแน่นอนวา่ การรับหน้าเสื่อจดัเกมกีฬาใหญ่ๆ 

ในลกัษณะนี ้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในตวั ในเวทีระดบั

นานาชาติอยู่แล้ว ทัง้การสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มกีฬา

ของตนเอง ภาพลักษณ์ ช่ือเสียงของชาติ การท่องเท่ียว 

และน ามาซึ่งรายได้เข้าประเทศอีกจ านวนไม่น้อย  ส่วน

ประโยชน์ภายในประเทศก็ได้รับเช่นกนั รัฐมนตรีกีฬาระบุ

ไว้อย่างน่าสนใจว่า ท่ีมาดูสนามด้วยตนเอง จะได้รู้ว่าแต่

ละสถานท่ีต้องเพ่ิมเติมเส้นทางลาดชัน หรือราวจับตาม

ทางเดินสนาม มากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านีถื้อว่าส าคญัใน

การอ านวยความสะดวกให้กับนักกีฬาท่ีมาเข้าร่วม 

ขณะเดียวกัน กลุ่มคนพิการ หรือผู้ สูงอายุ ภายใน จ.

นครราชสีมา ก็จะได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งท่ีก่อสร้างเหล่านี ้

หลังทัวร์นาเมนต์จบด้วย  เป็นแนวทางท่ีดี  ในการใช้

เกมกีฬา มาน าทาง สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

หรือแม้กระทั่งระบบสาธารณูปโภค ในอนาคตกบัแนวคิด

ไทยจะเสนอตัวจัดมหกรรมกีฬาใหญ่ ยูธโอลิมปิกเกมส์ 

2026 หากได้จัดจริงๆ นอกจากการลงทุนเพ่ือจัดการ

แข่งขันแล้ว ก็จ าเป็นต้องพัฒนาเมืองเจ้าภาพนัน้ๆควบคู่

ไปด้วย เพราะงบประมาณมาจากภาษีของประชาชนต้อง

ใช้ให้คุ้มคา่มากท่ีสดุ... (ไทยรัฐออนไลน์ 2 ก.พ.62) 
 

ท าขาเทียมให้คนพกิารขาขาด 
ที่ยากไร้ในจังหวัดอุตรดติถ์ 

 

องคมนตรีและประธานกรรมการมลูนิธิขาเทียม ในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดการออกหน่วยบริการ

ท าขาเทียมพระราชทานเคลื่อนท่ี ท าขาเทียมให้คนพิการ

ขาขาดท่ียากไร้ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ศ.เกียรติคุณ  นพ.

เกษม วฒันชยั องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิขา

เทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็น

ประธานเปิดการออกหน่วยบริการท าขาเทียมพระราชทาน
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เคลื่อนท่ี ซึง่มลูนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ร่วมกับจังหวดัอุตรดิตถ์ จัดขึน้ท่ีโรงพยาบาลลบั

แล อ.ลบัแล จ.อตุรดิตถ์ โดยมี รศ.นายแพทย์วชัระ รุจิเวช

พ ง ศ ธ ร  เ ล ข า ธิ ก า ร มู ล นิ ธิ ข า เ ที ย ม  พ ร้ อ ม ด้ ว ย

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และช่างท าขาเทียม ให้บริการท าขา

เทียมให้คนพิการขาขาดท่ียากไร้ในจังหวัดและพืน้ท่ี

ใกล้เคียง ระหว่างวันท่ี 3 – 8 กุมภาพันธ์นี  ้เบือ้งต้นมีคน

พิการขาขาดท่ีได้ลงทะเบียนลว่งหน้าจากทัง้ 9 อ าเภอ ของ

จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์  จ า น วน  95 ร า ย  แ ล ะ จั ง ห วั ด

สุโขทัย  10 ราย รวม 105 ราย  ซึ่งทุกคนผ่านการตรวจ

ประเมินจากแพทย์ก่อนสัง่การท าขาเทียม โดยสาเหตหุลกั

ของการตดัขาเกิดจากอบุตัิเหตุ และจากความพิการตัง้แต่

ก าเนิด โดยมีนายธนากร  อึง้จิตรไพศาล  ผู้ ว่าราชการ

จังหวัดอุตรดิต ถ์  พร้อมด้วย  พล.ต.ชัยเดช  สุรวดี  ผู้

บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 35 พล.ต.ต.พยูห์ ธนศรีสืบ

วงศ์ ผู้บังคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัอตุรดิตถ์ เข้าร่วม และ

ในโอกาสนีผู้้ ท่ีมีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินให้กับทาง

มูล นิ ธิ ฯ  ผ่านทางประธานมูล นิ ธิฯ  ไ ด้ยอดเ งินรวม

จ านวน  272,840 บาทด้วย  จากนัน้  ศ.เกียรติคุณ  นพ.

เกษม วัฒนชัย ได้เป็นประธานเปิดโรงงานท าขาเทียม

พระราชทาน ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากพระ

พิศาลญาณวงศ์  (หลวงปู่ ทองดี  อณีโฆ) วัดใหม่ปลาย

ห้วย ต.เนินกุ่ม อ.สามง่าม จ.พิจิตร  และคณะศิษยานุ

ศิษย์  บริจาคจ านวน  1 ล้านบาท  ก่อสร้างเป็นอาคาร

เอนกประสงค์ชัน้ เดียว  เ พ่ือเป็นโรงงานท าขาเทียม

พระราชทาน ท่ีมีทัง้เคร่ืองมือ และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการ

ฝึกอบรมจากมูลนิ ธิขาเทียมฯ  พร้อมทัง้มี เ จ้าหน้าท่ี

กายภาพบ าบัดท่ีผ่านการอบรมประจ าท่ีโรงพยาบาลลับ

แล จ านวน 35 คน เพ่ือจะได้ช่วยเหลือดแูลคนพิการที่ได้รับ

ขาเทียมจากมลูนิธิฯ ด้วยส านกึในพระมหากรุณาธิคณุของ

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนาง

เธอ  เ จ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราช

กุมารี เป็นล้นพ้นอย่างหาท่ีสดุมิได้ ท่ีทรงมีพระเมตตาต่อ

คนพิการขาขาด ผู้ ยากไร้ด้อยโอกาส และทรงมีพระราช

ประสงค์ให้เขาเหลา่นัน้พ้นจากความทกุข์ มีคณุภาพชีวิตท่ี

ดีขึน้ และสามารถกลบัไปประกอบอาชีพเลีย้งตวัเองและ

ครอบครัวได้(thainews.prd.go.th 3 ก.พ.62) 
 

โคราชเตรียมพร้อมจัดกีฬาคนพกิารโลก 

กีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหว ชิงเเชมป์โลก  นายวีระ

ศักด์ิ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเท่ียวและ

กีฬา เป็นประธานในการประชุมสรุปความพร้อมของ

จงัหวดันครราชสีมา ในการเป็นเจ้าภาพจดัการเเข่งขนักีฬา

คนพิการทางการเคลื่อนไหว ชิงแชมป์โลก "IWAS WORLD 

GAMES 2020" โดยมีนายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ ว่า

การ กกท. ฝ่ายบริหาร ผู้ แทนจากสมาคมกีฬาคนพิการ

แห่งประเทศไทยฯ หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดันครราชสีมา 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมประชมุ ท่ีห้องประชุมอาคาร

ท่ีพักนักกีฬา 200 เตียง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 5 ธันวา 2550 การกีฬาเเห่งประเทศไทย จ.

นครราชสีมา เมื่อ 31 ม.ค. นายวีระศกัด์ิ กล่าวหลงัตรวจ
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เย่ียมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึง่เป็นสนาม

หลกัในการใช้จดัการแข่งขนัฯ วา่ การแข่งขนักีฬาคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวชิงเเชมป์โลก "IWAS WORLD GAMES 

2020" ท่ีจะมีขึน้ระหว่าง 20-28 ก.พ. 63 ถือเป็นมหกรรม

กีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวรายการใหญ่ระดับโลก 

ซึง่เเมตช์นีจ้ะมีนกักีฬาราว 2,500 คน จาก 40 ประเทศทัว่

โลกร่วมเเข่งขนั เเละท่ีส าคญัจะเป็นรายการเก็บคะเเนนค

วอลิฟายส าหรับนกักีฬาคนพิการทัว่โลกในการแข่งขนักีฬา

พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีญ่ีปุ่ นด้วย รมว.ท่องเท่ียวและ

กีฬา กล่าวต่อว่า รายการนีจ้ะมีนักกีฬาคนพิการมากกว่า

ทุกมหกรรมกีฬาท่ีไทยนัน้เคยจัดการเเละดูเเล เเละหากมี

การค านึงถึงกลุ่มกองเชียร์เเละคนดูท่ีจะตามเข้ามาด้วย

แล้วนัน้ ก็นับว่าท้าทายในเร่ืองการบริหารจัดการของจ.

นครราชสีมาไม่น้อย ในการท่ีจะต้องเตรียมเมือง เตรียม

สนามกีฬา และเพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆท่ีเป็น

ระบบมาตรฐานสากลขึน้มารองรับ "เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี ท่ี

สมาคมคนพิการเเห่งประเทศไทยฯ ได้เสนอตวั ก่อนได้รับ

ให้เป็นเจ้าภาพรายการนี ้จากสหพันธ์กีฬาคนพิการทาง

กาย เเละการเคลื่อนไหวนานาชาติ โดยสิ่งท่ีน่ากงัวล ก็คือ 

ต้องท างานเเข่งกับเวลา เพราะเหลืออีกเพียงเเค่ปีเดียว 

โดย เฉพาะในการจัดหางบประมาณ เ เละการใ ช้

งบด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างเเละปรับปรุงสิ่งอ านวยความ

สะดวกให้ดีขึน้ภายในระยะเวลาท่ีจ ากดัเเค ่1 ปีนบัจากนี ้" 

และอีกประการหนึ่ง คือ การปรับพืน้ท่ีลาดชันต่างๆรอบ

สนามกีฬา เท่าท่ีได้ส ารวจดมูีอยู่หลายจดุท่ีต้องท าการเพ่ิม

ทางลาดชนัตามทางเดินขึน้ลงสนาม รวมถงึเพ่ิมราวจบัเข้า

ไป ขณะเดียวกันอาจมีการเข้าไปพูดคยุ สร้างความเข้าใจ

กับโรงเเรมท่ีพักในจังหวัด ให้ช่วยเพ่ิมสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการเข้าไป ซึ่งเเน่นอนว่าเมื่อท าเสร็จ

เเล้ว จะไม่ได้เป็นการใช้เเค่การจดัเเข่งขนัรายการนีเ้ท่านัน้ 

เเต่สิ่งเหล่านีจ้ะกลายเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกถาวร

ให้กบักลุม่คนพิการ หรือกระทัง่เดก็ สตรี คนชรา ท่ีจะมาใช้

ประโยชน์ รวมถึงการจัดงานกีฬาต่างๆในวันข้างหน้าอีก

ด้วย"(komchadluek.net 31 ม.ค.62) 
 

รร.เซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน  
มอบทุนการศึกษาสานฝันให้เดก็ด้อยโอกาส 

วนัท่ี 31 ม.ค.62 

ท่ีโรงแรมเซ็นทา

ราแกรนด์บีช รี

สอร์ทและวิลลา 

หั ว หิ น  จ . ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์  น า ย น พ พ ร  วุ ฒิ กุ ล 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหวัหิน พร้อมด้วย นายเดวิด 

มาร์เทนส์ ผู้ จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี

สอร์ทเเละวิลลา หวัหิน ร่วมมอบทุนการศกึษาในโครงการ

สานฝันน้องให้เป็นจริง ประกอบด้วยรถจกัรยาน 6 คนั อปุ

การณ์การเรียน ชดุเคร่ืองเขียน สมดุภาพและดินสอระบาย

สี, ชุดอปุกรณ์กีฬา วิทยุตัง้โต๊ะ ล าโพงแฟรชไดรฟ์ส าหรับ

นักเรียนผู้ พิการทางสายตาและทุนการศึกษา รวมมูลค่า

ทัง้สิน้ 65,000 บาท ให้กับนกัเรียนโรงเรียน 5 แห่ง ในเขต 

อ.หัวหินและ จ.เพชรบุรี จ านวน 60 คน ประกอบด้วย 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม , โรงเรียนบ้านหนองคร้า , 

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม , โรงเรียนบ้านทุ่งยาว และ 

โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) อ.เขาย้อย จ.

เพชรบุรี  โดยมีครูตัวแทนโรงเรียนรับมอบด้วยความ

ขอบคุณ มีนายพรเลิศ อุ่นเจริญ รอง ผอ.ททท.ส านักงาน

ประจวบฯ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหวัหิน คณะครูและ

แขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ทัง้นีจ้ากท่ีทางโรงแรมเซ็นทารา
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แกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ได้จัดกิจกรรม “ฉลอง

เปิดไฟต้นคริสต์มาส” ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเดือน ธ.ค.

ท่ีผ่านมา โดยได้รับการสนบัสนุนเป็นอย่างดีทัง้จากแขกผู้

เข้าพักในโรงแรมและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน ในการ

สมทบทนุมอบของขวญัการกุศลส าหรับเด็กด้อยโอกาสใน

เมืองหัวหินเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนีท้างโรงแรมฯได้

คดัเลือกเด็กนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนและความประพฤติดี

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จาก 5 โรงเรียน เ พ่ือรับมอบ

ของขวัญและทุนการศึกษาจากกิจกรรมดังกล่าว .

(banmuang.co.th 31 ม.ค.62) 
 

"วัน ปาณิสรา อารยะถาวร" สาวพกิารคนแรกของ
จุฬาฯ ท่ีเป็นผู้อัญเชิญพระเกีย้ว 

เ พ ร า ะ พ ร ะ เ กี ้ย ว

ปรียบเสมือนศูน ย์

ร ว ม จิ ต ใ จ แ ล ะ

สัญลักษณ์ของชาว

จฬุาฯ ภาคภูมิใจ ดงันัน้เลยมีการอญัเชิญพระเกีย้วในงาน

บอลเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัชาวจฬุาในงานนัน่เอง 

โดยใน งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครัง้ท่ี 73 

เรียกว่าพิเศษกว่าปีก่อนๆ หน่อย เพราะผู้ อัญเชิญพระ

เกีย้วของทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีนีเ้รียกวา่สร้าง

ประวัติศาสตร์ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่าง

มาก เพราะผู้อญัเชิญพระเกีย้วในปีนีเ้ป็นสาวพิการนัน่เอง 

เธอคนนีม้ีช่ือว่า วัน-ปาณิสรา อารยะถาวร นิสิตคณะ

นิติศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 3 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แขนมีความ

พิการตัง้แต่เกิด ซึง่คณุพ่อและคณุแม่ของวนั ก็เป็นแพทย์ 

โดยอาการดังกล่าวเ รียกว่า  มือขวาผิดปกติตั ง้แต่

ก าเนิด โดยเธอเรียกมือท่ีผิดปกติของตวัเองว่ามือน้อย ซึ่ง

เธอก็ไม่ได้ปล่อยให้ความท่ีตวัเองไม่เหมือนคนอื่นหยุดใน

สิ่งท่ีเธอรักและช่ืนชอบ ด้วยความท่ีวันเป็นคนท่ีชอบท า

กิจกรรมตัง้แต่เด็ก แล้วเธอรู้สึกว่าการได้ท าต าแหน่งผู้

อญัเชิญพระเกีย้วนัน้เป็นการเปิดโอกาสท่ีท าให้เธอได้ท า

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีสง่เสริมสงัคมทัง้ในมหาวิทยาลยัและสงัคม

ภายนอกเธอจึงตัดสินใจท่ีจะลงสมัครในหน้าท่ีนี  ้ช่ือว่า

หลายๆ คนอาจจะคิดวา่คนพิการจะสามารถท าต าแหน่งนี ้

ได้รึเปล่า แต่ถึงแม้วา่เธอจะไมเ่หมือนคนอื่นแตเ่ธอก็คิดว่า 

ท าไมต้องปิดกัน้ตวัเอง ท าไมไม่ให้โอกาสตวัเองได้ลองท า

ให้สิ่งท่ีไม่เคยท ามาก่อน แค่กล้าท่ีจะท าเธอก็รู้สึกว่าจะได้

หรือไม่ได้เธอก็ไม่เสียใจแล้ว จนในท่ีสดุเธอก็สามารถผ่าน

เข้ารอบและสามารถได้ต าแหน่งผู้อญัเชิญพระเกีย้วได้ ซึ่ง

รุ่นพ่ีและเพ่ือนๆ ผู้อญัเชิญพระเกีย้วก็ให้ความร่วมมือและ

เป็นก าลงัใจให้เธอ และต้องบอกเลยว่า ความสามารถของ

เธอถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เพราะนอกจากนีแ้ล้วเธอก็

เคยผ่านการคดัเลือกเป็น MC of Chula หรือพิธีกรของทาง

จุฬา และยังเป็นตวัแทนของการแข่งขันโต้วาทีของจุฬาฯ 

และไ ด้ รางวัลชนะ เลิ ศระดับประ เทศอีกต่ างหาก

(sanook.com 31 ม.ค.  
 

‘ แบ่งปันความสุขสู่สังคมต่อเน่ืองปีท่ี 15 

บริ ษัท  เอส  แอนด์  พี  

ซิ น ดิ เ ค ท  จ า กั ด 

( ม ห า ช น )  ส า น ต่ อ

โครงการ "S&P Cake A 

Wish Make A Wish 2019" เพ่ือส่งมอบความสุขเน่ืองใน

เทศกาลปีใหม่แก่ผู้ ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า คนพิการ 

ผู้ สูงอายุ รวมถึงผู้ ป่วยตามมูลนิธิต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล จ านวน 23 แห่ง ด้วยกองทัพเค้ก 670 

https://www.sanook.com/sport/football/
https://www.sanook.com/sport/football/
http://campus.sanook.com/u-life/
http://campus.sanook.com/u-life/
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ปอนด์ เมื่อเร็วๆ นี  ้มณีสุดา ศิลาอ่อน ส านักพัฒนาความ

ยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า "เอส แอนด์ พี ยึดหลักปฏิบัติ 

'คุณธรรมเพ่ือความยั่งยืน ' ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่ี

เป็นทัง้กลยุทธ์และรากฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

เพ่ือให้องค์กรเติบโตไปพร้อมๆ กับสงัคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้ด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือ

ส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยโครงการ 

S&P Cake A Wish Make A Wish เค้กนีด้้วยรักตลอดไป 

เร่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 2547 ตามเจตนารมย์ของผู้บริหารท่ีตัง้ใจ

จะแบ่งปันความสุขและตอบแทนสงัคม ในทุกปีเราจึงขน

ทพัเค้กก้อนโตไปมอบให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสตามมลูนิธิ สถาน

สงเคราะห์ รวมทัง้โรงพยาบาล เพ่ือเป็นก าลงัใจและสร้าง

คณุค่าให้แก่ผู้ รับ ทัง้ยงัถือเป็นการส่งมอบความสุขในช่วง

เทศกาลปีใหม่ผ่านเค้ก เอส แอนด์ พี ด้วย โดยในแต่ละปี 

เอส แอนด์ พี จะหมนุเวียนมลูนิธิและสถานสงเคราะห์ใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือให้เค้กแห่งความสุขนี ้

กระจายไปสูผู่้ ด้อยโอกาสได้อย่างทัว่ถงึ ส าหรับในปี 2562 

นับเป็นปีท่ี 15 ของโครงการนี ้เราได้น าเค้กจ านวนรวม 

670 ปอนด์ ไปมอบให้กับผู้ ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า คน

พิการ ผู้สูงอายุ รวมทัง้ผู้ ป่วยตามมูลนิธิและโรงพยาบาล

ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 23 แห่ง ได้แก่ 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็ก

พิการทางสมองและปัญญา ( บ้านเ ฟ่ืองฟ้า)สถาน

สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพบ้านนนทภูมิ สถาน

สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี 

หญิง-ชาย) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์

เด็กอ่อนรังสิต สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจงัหวดั

ปทุมธานี โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ 

มูลนิธิบ้านนกขมิน้ มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่ง

ประเทศไทยฯ (คลองเตย) มูลนิ ธิเด็กอ่อนในสลัมฯ 

(คลองเตย) มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่ ) 

มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ มลูนิธิสร้างสรรค์

เด็ก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุจังหวัด

ปทุมธานี และศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายุ

บ้านบางแค 1-2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลทหารผ่าน

ศกึ" เอส แอนด์ พี ขอเป็นหนึ่งก าลงัใจ ท่ีพร้อมจะส่งมอบ

ความสขุ สร้างรอยยิม้คืนสูส่งัคม โดยรอยยิม้เหลา่นีจ้ะเป็น

พลังส าคัญให้ เรามุ่ งมั่นขับเคลื่ อนสิ่ งดีๆ  เคียง ข้าง

สงัคมไทยตอ่ไป(thaipr.net 1 ก.พ.62) 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ…สู่โลกกว้าง  
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ตาพกิารพร้อมใช้สิทธิเลือกตัง้ 

 

คนตาบอดแม่ฮ่องสอนพร้อมไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือก 

สส. เพ่ือมาพฒันาสงัคมและประเทศชาติท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 

24 มี.ค.62 เมื่อวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีห้องประชุมธน

โชติรีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 

กรรมการการเลือกตัง้พร้อมคณะและ นาย ณฐัเศรษฐ์ ราช

ไชยา ผู้อ านวยการการเลือกตัง้จังหวดัแม่ฮ่องสอน ได้ลง

พืน้ท่ีตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตัง้

สมาชิกสภาผู้แทนจงัหวดัแมฮ่่องสอน(สส.)โดยได้เข้าดกูาร

จดัอบรมตามโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการเลือกตัง้

และการสาธิตวิธีลงคะแนนส าหรับคนตาบอดและผู้ดแูลใน

พืน้ท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 60 คน ซึ่งจัดขึน้โดย

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้จังหวดัแม่ฮ่องสอน

ร่วมกบัส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

และสมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึน้ โดยมี 

น.ส.สิทธิอาพร เชยนาค พฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์จังหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 

พร้อมกันนีส้ านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้ส่งวิทยากรขบวนการมาให้ความรู้เก่ียวกบั

สิทธิหน้าท่ีของคนไทยและการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตัง้ สส. นายรชต (ระ-ชะ-ตะ) เจริญสกุลแสนนา 

นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า 

สมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนตระหนักถึงสิทธิ

ต่างๆทางด้านสังคมของคนตาบอดโดยเฉพาะสิทธิท่ีจะ

เข้าถึงการเลือกตัง้ จึงได้จัดโครงการนีข้ึน้มาเพ่ือให้คนตา

บอดและผู้ดแูลในจงัหวดัแมฮ่่องสอนรู้จกัหน้าท่ีของตนเอง 

รู้จักใ ช้สิท ธิและมีส่วน ร่วมทางการ เมืองโดยไ ด้น า

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ พิการตาบอดและผู้ ดูแลท่ีสามารถ

เดินทางมาได้ จ านวน 60 คน มาเข้ารับการอบรมและไป

ถ่ายทอดให้ผู้ ท่ีไม่สามารถมาได้รับรู้ถึงสิทธิตนเองในทาง

การเมือง เพราะ 1 เสียงของคนพิการตาบอด คือ 1 เสียง

ของแสงสว่างของประชาธิปไตยของประเทศเราท่ีจะน าพา

ให้เรามีผู้แทนมาพฒันาสงัคมพฒันาประเทศตอ่ไปส าหรับ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทัง้ 7 อ าเภอ มีผู้ พิการท่ีได้รับการออก

บตัรประจ าตวัคนพิการ จ านวน 8,099 คน ในจ านวนนีม้ีผู้

พิการทางสายตาหรือตาบอด จ านวน 827 คน ซึ่ ง

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกจัง้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ได้จัดเตรียมบัตรเลือกตัง้ส าหรับผู้ พิการ (ตาบอด) ไว้

ประจ าหน่วยเลือกตัง้ สส.ทุกหน่วย จ านวน 458 หน่วย

เลือกตัง้ ทศพล / แมฮ่่องสอน(siamrath.co.th 3 ก.พ.62) 
 

แม่ร้อง“ปวีณา”ลูกชายถูกเคร่ืองตัดยางตัดนิว้ขาด 
กระดูกแตกถึงข้อศอก-ได้เงนิแค่2หม่ืน 

เม่ือเวลา 14.30 น.

วันนี ้( 5 ก.พ.62 ) 

ท่ีห้องประชุมกอง

บั ง คั บ ก า ร

ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นางปวีณา หง

สกุล ประธานมลูนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี ได้น า 

นายวิรัตน์ จันทร์มั่น อายุ 52 ปี นางจิรวรรณ จันทร์มั่น 
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อายุ 40 ปี และ นายกิตติ นามวิเศษ อายุ 18 ปี บุตรชายท่ี

ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกเคร่ืองตัดยางพารา ตัดเอานิว้

ขาด 3 นิว้ และกระดกูแตกถึงข้อศอก เข้าพบกบั พล.ต.ต.

กฤษฎา แก้วจนัดี ผบก.ภ.จว.ยะลา พร้อมด้วย นางสภุาพร 

สุฒิศาสตร์ ผอ. พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

จังหวัดยะลา เจ้าหน้าท่ีจากประกันสังคมจังหวัดยะลา 

ส านักงานแรงงานจังหวัดยะลา และ ส านักงานยุติธรรม

จงัหวดัยะลา เพ่ือขอความเป็นธรรมหลงันายจ้างช่วยเงิน 2 

หมื่นบาท เป็นค่ารักษาแต่ต้องแลกกับการเป็นคนพิการ

ตลอดชีวิตจนคิดอยากฆ่าตัวตาย นางจิรวรรณ ผู้ เป็นแม่ 

กลา่ววา่ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ขณะท่ี

ลูกชายท าหน้าท่ีน าแผ่นยางพาราเข้าเคร่ืองตัด โดยท่ีไม่

คาดดิดเคร่ืองตดัยางพาราได้หนีบถุงมือท่ีสวมอยู่แล้วดึง

มือเข้าไป ท าให้ใบมีดตัดนิว้ขาดทันที 3 นิว้ เหลือเพียง

นิว้นางคร่ึงนิว้ และเคร่ืองยงัดงึแขนเข้าไปบดทบัขนกระดกู

แขนแตกตัง้แต่ข้อมือถึงข้อศอก และพักรักษาตัวอยู่

โรงพยาบาลยะลาเป็นเวลา 17 วนั แพทย์อนุญาตให้กลบั

บ้านได้ ท่ีผ่านมาทางโรงงานได้มอบเงินช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาลเพียง 20.000 บาท เท่านัน้ ตนเองดิดว่าไม่

เป็นธรรมกบัลกูชายท่ีต้องมาเป็นคนพิการ และลกูชายก็มี

อาการซึม่เศร้าและอยากฆ่าตวัตายอยู่บ่อยครัง้ ตนเองได้

แจ้งความไว้แล้วท่ี สภ.บันนังสตา จ.ยะลา และได้ร้องขอ

ความช่วยเหลือจากมลูนิธิปวีณาฯ ช่วยให้ความเป็นธรรม

กบัลูกชายตนเองด้วย นางปวีณา ประธานมูลนิธิปวีณาฯ 

กล่าว ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ว่า ในการประชุมได้

ข้อสรุปถึงการให้ความช่วยเหลือ นายกิตติ นามวิเศษ อายุ 

18 ปี ผู้บาดเจ็บ ซึ่งสามารถท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจาก

ประกันสังคม กรณีได้รับบาดเจ็บท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ได้

ตามกฎหมาย โดยทางประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทน

และเงินท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุโดยท่ีผ่านมาอยู่ในขัน้ตอนของ

ระเบียบท่ีจะเบิกจ่ายเงิน เน่ืองจากต้องประสานกบัแพทย์

โรงพยาบาลยะลา เพ่ือประเมินในการท่ีทางประกนัสงัคม

จะจ่ายเงิน ซึง่ในการมาประชมุกนัในวนันี ้ทางแม่ของนาย

กิตติ ก็มีความเข้าใจแล้ว และทางประกนัสงัคมจะจ่ายเงิน

ให้เดือนละ 19.000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 44 เดือน ซึ่ง

คาดว่าจะได้รับเงินเดือนแรก ในเร็วๆ นี ้ส าหรับข้อมือของ

นายกิตติ ท่ีใช้การอะไรไม่ได้ ทางพัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ จะด าเนินการหาข้อมือเทียม ให้ต่อไป

(banmuang.co.th 5 ก.พ.62) 
 

โรคข้อสันหลังอักเสบตดิยึด เส่ียงพกิาร 

 

โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด (Ankylosing Spondylitis) 

จดัเป็นโรคข้ออกัเสบเรือ้รังชนิดหนึ่งท่ีส่งผลต่อกระดูกสนั

หลัง มีอาการปวดเรือ้งรัง ท าให้เกิดอาการข้อฝืดแข็ง

บริเวณต้นคอจนถึงสนัหลงัช่วงลา่ง หรือกระดกูสนัหลงัยึด

ติดเข้าด้วยกนั โดยอาการเหลา่นีอ้าจเป็นได้ในระยะเร่ิมต้น

จนถงึระยะรุนแรง ถงึขัน้ท าให้หลงัคอ่มหรือหลงัแข็งได้ ผศ.

นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ อดีตประธานสมาคมรูมาติส

ซัม่แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ใน

ประเทศไทยพบว่า หนึ่งในร้อยของประชากรไทย หรือ

อย่างน้อย 660,000 คน เป็นผู้ ป่วยโรคข้อสันหลังอักเสบ

ติดยดึ อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยเจอโรคเฉลี่ยอย่างน้อย 1 
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ปี หรืออาจยาวนานถงึ 10 ปี สาเหตขุองการวินิจฉยัท่ีลา่ช้า

มาจาก นวัตกรรมทางการแพทย์ท่ียังไม่ได้มาตรฐาน 

ความรู้เก่ียวกับโรคต ่า การขาดความรู้ในการวินิจฉัยโรค

ข้ออักเสบ การขาดความรู้ในการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์เพ่ือ

วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค  ข า ด บุ ค ล า ก ร โ ร ค ข้ อ รู ม า ต อ ย ด์ 

ทัง้นี ้การวินิจฉัยและการรักษาในระยะเร่ิมต้นนัน้จะช่วย

ควบคุมความเจ็บปวด ความฝืดแข็งและลดหรือป้องกัน

ความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ได้ สัญญาณแรกของโรคคือ

อาการปวดหลังส่วนล่าง แต่จะมีความผิดปกติอื่นๆร่วม

ด้วย เช่น ปวดหลงัในกลุ่มคนอายุน้อย ปวดจากการไม่ได้

ใช้งาน มีอาการปวดต่อเน่ืองกวา่ 3 เดือน และมีอาการโรค

ไขข้ออักเสบและม่านตาอักเสบร่วมด้วย วิธีการรักษา มี

ตัง้แต่ การออกก าลงักาย การท ากายภาพบ าบดั การใช้ยา

รักษาเพ่ือช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด และการผ่าตดัเพ่ือ

ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึน้ ซึ่งการประชุมวิชาการนี ้มี

วัตถุประสงค์ให้ผู้ ป่วยมีความเข้าใจอาการของโรคและ

แผนในการรักษาโรคเพ่ือใช้ชีวิตได้อย่างเข้าใจและมี

ความสุข นพ. กันย์ พงษ์สามารถ แพทย์ผู้ เ ช่ียวชาญ

ทางด้านโรคไขข้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

กล่าวว่า อายุของผู้ ป่วยท่ีต ่าท่ีสุดคือ 6 ปี คนไข้เด็กจะมี

ความล าบากในการอธิบายถึงอาการและความเจ็บปวด 

โรคนีก้่อให้เกิดภาระในการด าเนินชีวิต แต่ก็ยังมีผู้ ป่วย

จ านวนหลายคนท่ียังสามารถเรียน หรือท างานได้ ผู้ ป่วย

เด็กท่ีจะต้องเสียโอกาสทางการศกึษาขณะได้รับการรักษา 

ควรได้รับการชดเชยเพ่ือช่วยเป็นหลักประกันให้เขา มี

อนาคตท่ีดี นายทศพล พุ่มมาลา ผู้ ป่วยและประธานกลุ่ม

ผู้ ป่วยโรคข้อสนัหลงัอกัเสบติดยึด กล่าวว่า โรคข้อสนัหลงั

อักเสบติดยึดถือเป็นโรคเรือ้รัง ผู้ คนจ านวนมากได้รับ

ผลกระทบจากโรคนี ้สามารถติดตามเฟซบุ๊ กกลุ่มผู้ ป่วย 

thaiasclub รับข่าวข่าว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเรา

พร้อมท่ีจะใ ห้การสนับสนุนผู้ ป่ วยโรคนี ใ้นทุก เ ร่ือง 

ภก. วีรวฒัน์ มีแก้ว ผู้อ านวยการฝ่ายรัฐกิจสมัพนัธ์และการ

เข้าถึงยา บริษัท จอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (ไทย) จ ากัด 

กลา่ววา่ “บริษัท จอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (ไทย) จ ากดั มี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความรู้เก่ียวกบัโรคนี ้เพ่ือให้ทกุคน

มีความมุ่งมั่นท่ีจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต เพ่ือการ

จัดการน าไปปรับใช้ และรู้วิธีป้องกันโรคนี ้ซึ่งการประชุม

วิชาการเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “Co-Creation Workshop: 

Ankylosing Spondylitis” ถือเป็นการเร่ิมต้นท่ีดีในการการ

สร้างเครือข่าย และเป็นการระดมความร่วมมือจาก

ผู้ เช่ียวชาญจากหลากหลายฝ่าย เรารู้สึกตื่นเต้นท่ีผู้ ป่วย 

แพทย์ สื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพลทางด้านตา่งๆได้มาร่วม

แบ่งปันประสบการณ์ และระดมความคิดเห็น เ พ่ือ

เป้าหมายในการปรับปรุงการเข้าถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 

และปรับปรุ งคุณภาพชี วิตของผู้ ป่ วย โรคนี ใ้ ห้ดี ขึ น้

(mgronline.com 3 ก.พ.62) 
 

พม.สร้างความเข้าใจผู้พกิาร-ผู้สูงอายุ  
รับรู้สิทธิเลือกตัง้ 

พ ม .  จั ด กิ จ ก ร ร ม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการเลือกตัง้

ข อ ง คน พิ ก า ร  แ ล ะ

ผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมซกัซ้อม สร้างเข้าใจและรับรู้สิทธิ

ก่อนเลือกตัง้ วนันี ้(5 ก.พ.) ท่ีสถานคุ้มครองและพฒันาคน

พิการ พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายปรเมธี วิมลศิริ 

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

(ปลดั พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมี
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ส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตัง้ของคนพิการ และ

ผู้ สูงอายุ ปี 2562 พร้อมทัง้ซักซ้อมให้คนพิการ ในความ

อปุการะ และผู้สงูอายุได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ โดย

มี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ผู้แทนส านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้ แทนจากองค์กรคนพิการ คนพิการจากสถานคุ้มครอง

และพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

และผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 300 คน เข้าร่วมงาน นาย

ปรเมธี กลา่วว่า[ตามท่ี คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) 

ได้ออกประกาศก าหนดวันเลือกตัง้  วันอาทิตย์ท่ี  24 

มีนาคม 2562 ทัง้นี ้ในการส่งเสริมการออกเสียงเลือกตัง้

ของคนพิการและผู้ สูงอายุ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 12 

กันยายน 2561 มาตรา 92 บัญญัติให้มีการอ านวยความ

สะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการ และ

ผู้ สูงอายุ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง 

ลงคะแนนภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตัง้ กรณีไม่สามารถท าเคร่ืองหมายลงในบัตร

เลือกตัง้ได้ให้บคุคลอื่น หรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้

เป็นผู้ กระท าการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตาม

เจตนาของคนพิการหรือผู้ สูงอายุนัน้ ให้ถือเป็นการออก

เสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั ทัง้นี ้จากข้อมูลคนพิการ

ท่ีมาขึน้ทะเบียนเพ่ือออกบัตรประจ าตัวคนพิการ (ข้อมูล 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562) มีคนพิการท่ีอายุ 18 ปีขึน้ไป 

จ านวน 1,834,808 คน นายปรเมธี กลา่ววา่ คนพิการ และ

ผู้สงูอาย ุสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตัง้ได้ 2 ลกัษณะ คือ 

การเลือกตัง้ล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตัง้พิเศษในวนัอาทิตย์

ท่ี 17 มีนาคม 2562 และเลือกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้ปกติใน

วนัท่ี 24 มีนาคม 2562 โดยทุกหน่วยเลือกตัง้มีการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้ สูงอายุ

(mgronline.com 5 ก.พ.62) 
 

เสียงสะท้อนผู้พกิารต่อการเลือกตัง้ 

 

เสียงสะท้อนจากผู้ พิการว่าต้องการให้พรรคการเมืองมี

นโยบายท่ีส่งเสริมด้านการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

สถานคุ้ มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง จ.

สมุทรปราการ สาธิตวิธีการลงคะแนนเสียง เพ่ือส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ 24 มี.ค.นี ้เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจ และการตระหนักถึงสิทธิในการเลือกตัง้ของ

คนพิการและผู้ สูงอายุ รวมทัง้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ผู้ พิการบางส่วน กล่าวว่า ตัง้ใจจะไปใช้สิทธิ

เลือกตัง้เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ และต้องการให้

พรรคการเมืองต่างๆ มีนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขณะเดียวกันยังเสนอว่า 

หน่วยเลือกตัง้ต่างๆ ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

คนพิการด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ ส.ส.มาตรา 92 

ก าหนดให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับการออกเสียง

ลงคะแนนของคนพิการและผู้ สูงอายุ หรือจัดให้มีการ

ช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก ากบัดแูล

ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ ดงันัน้ กระทรวง
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การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ส่งเสริมให้คนพิการออกมาใช้

สิทธิเลือกตัง้ โดยมีการจดัหน่วยเลือกตัง้พิเศษ 5 แห่ง เช่น 

สถานคุ้ มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง จ.

สมุทรปราการ มีการจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก มี

เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือกรณีผู้มีสิทธิไมส่ามารถท าเคร่ืองหมาย

ลงคะแนนได้ มีการจัดท าอกัษรเบลล์อธิบายรายละเอียด

ช่ือพรรคการเมือง จ.สมุทรปราการ มีผู้ พิการท่ีมีสิทธิ

เลือกตัง้จ านวน 21,816 คน ซึ่ง กกต.คาดหวังใช้ผู้ พิการ

ออกมาใช้สิทธิ เพราะหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของพวกเขาจะ

เป็นส่วนส าคญัในการพัฒนาประเทศ และเลือกคนดีเข้า

สภาฯ(news.thaipbs.or.th 6 ก.พ.62) 
 

"ขวัญสุดา พวงกิจจา" หัวใจไม่พกิาร 

 

 “น้องขวญั” ขวญัสดุา พวงกิจจา นกัเทควนัโดคนพิการทีม

ชาติไทย คว้าแชมป์โลก รายการ World Para Taekwondo 

Championship 2019 (เวิลด์ พารา เทควันโด แชมเปีย้น

ชิพ 2019) ท่ี ประเทศตุรกิ ได้ส าเร็จ เป็นแชมป์โลกคน

พิการคนแรกของไทย  สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศ

ไทย  ในพระบรมราชู ปถัม ภ์  ไ ด้ รั บการสนับสนุ น

งบประมาณจาก กองทนุพฒันาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬา

แห่งประเทศไทย ส่งนกักีฬาเทควนัโดคนพิการทีมชาติไทย 

จ านวน 4 คน ผู้ ฝึกสอน และผู้จดัการทีม 3 คน เข้าร่วมการ

แข่งขนัรายการ World Para Taekwondo Championship 

2019 (เวิลด์ พารา เทควนัโด แชมเปีย้นชิพ 2019)ท่ี เมืองอ

ลันยา  ประเทศตุรกี น าโดย ชาติญา เมืองเก่า นายก

สมาคมกีฬาเทควนัโดคนพิการไทย ร่วมด้วย ผู้ ฝึกสอน ชิน 

ยอง คยุน และ จตุพล ทรัพย์เจริญกูล ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน ผล

การแข่งขนัวนัแรก “น้องขวญั” ขวญัสดุา พวงกิจจา ระดบั

ความพิการ  (เค 44) รุ่นน า้หนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม คว้า

แชมป์โลก โดยสามารถเอาชนะ นกักีฬาจากมองโกเลีย ซึง่

เป็นมือ 1 ของโลก ในรอบชิงชนะเลิศ คว้าเหรียญทองได้

ส าเร็จ ถือเป็นแชมป์โลกคนแรกของไทย ส่งผลให้คะแนน

สะสมอนัดบัโลกขยบัขึน้มาอยู่ท่ี 10 ของโลก มีลุ้นไปพารา

ลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ชาติญา 

เมืองเก่า นายกสมาคมกีฬาเทควันโดคนพิการไทย 

เปิดเผยวา่  “น้องขวญั” ขวญัสดุา พวงกิจจา สามารถสร้าง

ความภูมิใจให้กับทีมนักกีฬาเทควนัโดคนพิการไทย และ

สร้างความสุขให้คนไทย ด้วยการลงแข่งได้อย่างสมศกัด์ิ

ศรี สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ส าเร็จเป็นครัง้แรก 

โดยสมาคมกีฬาเทควันโดคนพิการไทย เพ่ิงตัง้สมาคมฯ 

มาได้ปีกวา่ๆ และ ครัง้นี ้ส่งนกักีฬาไปแข่งขนัชิงแชมป์โลก

เ ป็นค รั ้งแรก ถือว่ าประสบความส า เ ร็ จ เ ป็นอย่ าง

มาก  ในขณะท่ี นายชเูกียรติ สิงห์สงู นายกสมาคมกีฬาคน

พิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  สมาคมฯ ขอแสดงความ

ยินกับ “ น้องขวัญ”   ขวัญสุดา พวงกิจจา ท่ีประสบ

ความส าเร็จ พบกบัชัยชนะมาในครัง้นี ้และขอให้ก าลงัใจ

นกักีฬาคนอื่นๆ ท่ีไม่ได้เหรียญด้วย พร้อมขอบคณุทีมงาน

ผู้ ฝึกสอนและทีมงานของสมาคมกีฬาเทควนัโดคนพิการ

ไทย ท่ีมีความมุ่งมั่น และตัง้ใจตลอดมา จนก้าวไปสู่

ความส าเร็จได้(komchadluek.net  7 ก.พ.62) 

 



๑๓ 

เวลาไม่อาจย้อนกลับไป แต่เวลามีให้เรา เร่ิมใหม่เสมอ 
 

ชายพกิารแขนขาดลงสมัครชิง ส.ส.แปดริว้ 

 

ชายพิการแขนด้วนทัง้สองข้าง ลงสมัครชิงชัย ส.ส.แปด

ริว้  ในเขตเลือกตัง้ท่ี 3 อาณาจักรของคนตระกูลดัง "ตัน

เจริญ"  บรรยากาศในการรับสมัครเลือกตัง้  ส.ส. จ.

ฉะเชิงเทรา ในมมุมองท่ีแปลกตาอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมา

ก่อน หลังมีชายพิการรายหนึ่งได้เดินทางเข้ามาร่วมลง

สมัคร ส.ส.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับบรรดาผู้ สมัครจากพรรค

การเมืองอื่นๆ ท่ีมีทัง้พรรคขนาดใหญ่ และผู้มีช่ือเสียงใน 

จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายภิญโญ เนียมสงค์ ผู้สมคัรจากพรรค

ทางเลือกใหม่ เดินทางเข้ามาลงช่ือจองคิวเป็นผู้สมคัรรับ

เลือกตัง้ ตัง้แต่ในช่วงเช้าเมื่อเวลา 08.14 น. เพ่ือรับสิทธ์ิ

จับคิวหมายเลขล าดับของผู้ สมัครร่วมกับบรรดาผู้ สมัคร 

ส.ส.รายอื่นๆ ด้วย ซึ่งชายพิการรายนี ้เดิมนัน้มีพืน้เพเป็น

คนท่ีมาจากจงัหวดัทางภาคใต้ ได้มาประกอบอาชีพเป็นดี

เจในสถานีวิทยชุุมชนในพืน้ท่ี อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

และมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในการเคลื่อนไหวในด้าน

ต่างๆ ถึงแม้จะเป็นผู้ พิการแขนขาดจนเกือบถึงข้อศอกทัง้

สองข้าง แต่ผู้ สมัครรายนีย้ังสามารถท่ีจะใช้ท่อนแขน

เคลื่อนไหวหยิบจับอะไรได้อย่างแม่นย าจนแทบไม่แพ้คน

ปกติทั่วไปเลย ทัง้การจับสลากหมายเลขคิวผู้สมคัร การ

เขียนหนงัสือ การเซน็ช่ือล้วนกระท าได้อย่างคลอ่งแคลว่ใน

ทกุขัน้ตอน จึงท าให้ผู้พบเห็นนัน้รู้สกึแปลกตา และถือเป็น

สีสนัในการสมคัรรับเลือกตัง้ ส.ส.ในเขตพืน้ท่ี จ.ฉะเชิงเทรา 

อีกมมุหนึ่งอย่างน่าทึ่ง ท่ีได้เห็นว่าแม้แต่คนพิการแขนขาด

ทัง้สองข้างยงัสามารถท่ีจะเดินทางมาลงสมคัรรับเลือกตัง้

เป็น ส.ส.ได้ ในการเลือกตัง้ครัง้นี (้innnews.co.th 4 ก.พ.

62) 

หนุ่มแกล้งพกิาร เพื่อใช้ที่จอดรถคนพกิาร  
ถูกชาวเน็ตส่ังสอนจนต้องออกมาขอโทษ 

 

หนุ่มแกล้งพิการ เพ่ือจอดรถในท่ีคนพิการแถมถ่ายคลิป

ล้อเลียน ก่อนเดินขึน้รถแบบคนปกติ เจอชาวเน็ตตามล่า 

จนต้องออกมาขอโทษแถมไถ่โทษไปท าบุญเพ่ือเด็กอ่อน

พิการ เมื่อวนัท่ี 8 ก.พ. เพจ “red skull racing” ได้ออกมา

เผยแพร่คลิปวีดีโอความยาว 0.38 วินาที หลงัมีชายหนุ่ม

แต่งตัวดีคนหนึ่ง เข้ามาจอดรถท่ีห้างสรรพสินค้าและ

ต้องการจอดรถในท่ีคนพิการ จงึแกล้งท าเป็นพิการ เดินขา

เป๋ ท าให้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมเร่งให้ชาย

คนดงักล่าวออกมาขอโทษสงัคมโดยด่วน เพราะเป็นการ

กระท าท่ีไม่เหมาะสม  ทัง้นี ้หลังจากท่ีโพสต์นี เ้ผยแพร่

ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามากดแชร์ไปกวา่ 668 ครัง้ กดไลก์

กว่า 1,200 ครัง้ และชายคนดงักล่าวได้โดยชาวเน็ตเข้าไป

ว่ากล่าวตักเตือนจนต้องออกมาขอโทษ พร้อมระบุในเฟ

ซบุ๊กส่วนตวัว่า “ขอโทษในเหตุการณ์ทัง้หมดพร้อมรับผิด

แต่เพียงผู้ เดียว และขอชดเชยสิ่งท่ีท าผิดพลาดโดยจะน า

เค ร่ืองใ ช้ ท่ีจ า เ ป็นและเลี ย้งอาหารเด็กอ่อนพิการ ”

(mgronline.com 9 ก.พ.62) 



๑๔ 

เวลาไม่อาจย้อนกลับไป แต่เวลามีให้เรา เร่ิมใหม่เสมอ 
 

กรมพลศึกษา น า้ใจงามสร้างโอกาสให้คนพกิาร 

 

ดร.ปัญญา  หาญล ายวง อธิบดีกรมพลศกึษา เป็นประธาน

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “การพัฒนาศกัยภาพ

ผู้น านันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ (ผู้ พิการ)” ท่ี น า้ใจ

งามรีสอร์ต จังหวดัสุพรรณบุรี โดยมีนายพัชระ  ตัง้พานิช 

ผู้ อ านวยการส านักนันทนาการ รักษาการต าแหน่งรอง

อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมผู้ เข้าอบรมจ านวน 122 คน 

ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา จัดโครงการส่งเสริม

นันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและ

ผู้ ด้อยโอกาส กิจกรรมนนัทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ (ผู้

พิการ)  ประจ าปีงบประมาณ 2562โดยจัดให้มีการ

ฝึกอบรมหลกัสตูร “การพัฒนาศกัยภาพผู้น านันทนาการ

ส าหรับบคุคลพิเศษ (ผู้ พิการ)” เพ่ือลดความเหลื่อมล า้ทาง

สังคม เพ่ิมโอกาสให้บุคคลกลุ่มพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส คน

พิการ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนัก

และเห็นคณุค่าของนนัทนาการ รวมถงึการสง่เสริมให้กลุ่ม

บุคคลพิเศษและผู้ พิการได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มี

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในหมู่คณะ  ส าหรับการฝึกอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ น านันทนาการส าหรับ

บุคคลพิเศษ (ผู้ พิการ)” เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการมีส่วนร่วม

ในรูปแบบจัดกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัส าหรับบุคคล

พิเศษ (ผู้ พิการ)ประกอบด้วย กิจกรรมดนตรีบ าบัด

, กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ, การแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม

นนัทนาการสมัพนัธ์, กิจกรรมฐาน (Walk Rally), กิจกรรม

เกมและกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 6 ฐาน ซึ่งจัดขึน้

ระหว่างวนัท่ี 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมวิถีไทย รี

สอร์ท จังหวดัสพุรรณบุรี มีผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์

และนักเรียน จาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.โสตศกึษา

ปานเลิศ จ.ลพบุรี , รร.ลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี รร.

สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี , รร.นครสวรรค์

ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์ และ รร.ศึกษาพิเศษชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท รวม 122 คน ดร.ปัญญา  หาญล ายวง 

อธิบดีกรมพลศกึษา กล่าวว่า กรมพลศกึษา “จดัฝึกอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ น านันทนาการส าหรับ

บุคคลพิเศษ (ผู้ พิการ)” ครัง้นี ้ถือเป็นการมอบโอกาสให้

กลุม่บคุคลเหลา่นีไ้ด้ท ากิจกรรมร่วมกนั จะเป็นการกระตุ้น

และยกระดับความคิดในการช่วยเหลือและให้โอกาสกับ

บุคคลเหล่านีเ้พ่ิมขึน้   กิจกรรมนันทนาการจึงเป็นส่วน

ส าคญัท่ีมุง่พฒันาสงัคมให้น่าอยู่ สร้างความสขุ ให้เกิดกบั

ประชาชนทุกกลุ่มอีกทัง้ยังช่วยบรรเทาความขัดแย้งใน

สงัคม สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยพลิกฟืน้ชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและ

ผู้ ด้อยโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด 

และความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ซึง่รัฐบาล ได้เห็นความส าคญัใน

จุดนี ้จึงมีนโยบายจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนในทุกพืน้ท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่ถึงอย่างไรก็

ตาม ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มขาดโอกาสในการพัฒนา

คณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ ไม่ว่าจะเป็น บุคคลผู้มีความพิการ ผู้

ยากไร้ในสถานสงเคราะห์ เพ่ือเติมความสุข และเพ่ิม

รอยยิม้ให้พวกเขาด้วยความเต็มใจ(banmuang.co.th 9 

ก.พ.62) 



๑๕ 

เวลาไม่อาจย้อนกลับไป แต่เวลามีให้เรา เร่ิมใหม่เสมอ 
 

“สายสุนีย์” ม่ันใจซิวตั๋ว พาราลิมปิก 

 

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิก

แห่งประเทศไทย ให้ก าลังใจนักกีฬาคนพิการ ก่อนร่วม

แข่ งขัน  รายการ  “ Iwas World game 2019” เ พ่ือ เก็บ

คะแนนสะสมชิงตัว๋พาราลิมปิกเกมส์ ท่ี นครดไูบ ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ย า้ไม่ต้องกดดนัตวัเอง เช่ือว่าทุก

คนท าได้และน่าจะมีผลงานออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ  โดย

นกักีฬาพาราไทย ในหลายชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา,

ว่ายน า้ ,ยิ งธนู ,วีลแช ร์ ฟันดาบ ,เท เ บิล เทนนิส  และ 

แบดมินตนั พร้อมด้วย สตาฟฟ์โค้ช ได้ออกเดินทางไปเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬา รายการ “Iwas World game 2019” 

ในช่วงระหว่างวนัท่ี 10-16 กุมภาพนัธ์ 2562  ณ นครดไูบ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี นายจุตินันท์ ภิรมย์

ภกัดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

เดินทางมาส่งและให้ก าลงัใจนักกีฬาก่อนออกเดินทางให้

ครัง้นี ้ซึง่ นายจตุินนัท์ ภิรมย์ภกัดี เปิดเผยวา่ เป็นเร่ืองปกติ 

และ ทุก  ๆ ครั ง้ ท่ีนักกีฬาพาราไทยเดินทางแข่งขัน

ต่างประเทศ จะต้องมีการให้ก าลงัใจนกักีฬา และสตาฟฟ์

โค้ช ก่อนท่ีจะเดินทางไปท าหน้าท่ีเพ่ือประเทศชาติ เพราะ

การแข่งขนัรายการนีถื้อเป็นรายการท่ีส าคญั เป็นรายการ

ใหญ่ เป็นการเก็บคะแนนสะสมเพ่ือชิงตัว๋พาราลิมปิกเกมส์ 

2020 และทีมนกักีฬาพาราไทยมีความหวงัในหลายๆชนิด

กีฬา อาทิ กรีฑา, วีลแชร์ฟันดาบ หรือ แบดมินตัน และ

ขอให้ทุกคนอย่ากดดนัตวัเอง เพียงแต่ขอให้ท าหน้าท่ีของ

ตนเองอย่างเตม็ท่ีเพ่ือน าความส าเร็จกลบัมาสู่ประเทศไทย

ให้ได้อีกครัง้ ขณะท่ี “แวว” สายสนีุย์ จ๊ะนะ นกักีฬาวีลแชร์

ฟันดาบทีมชาติไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตวัเต็งของทีมชาติไทย 

ยอมรับว่า “ส าหรับการแข่งขนัรายการนี ้เป็นทวัร์นาเม้นท์

ส าคญัอีกหนึ่งรายการ ถามว่ากดดนัไหม ไมแ่น่นอนเพราะ

ผ่านรายการใหญ่มาอย่างมากมาย เพียงแต่มุ่งหวัง

อยากจะท าผลงานออกมาให้ได้ดีท่ีสุดอีกครัง้เพ่ือคว้า

เหรียญกลับไปฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ส าเร็จ ส่วนตัว

มัน่ใจวา่ ท าได้ ”(banmuang.co.th 10 ก.พ.62) 
 

น้องเดียวนายหนังตะลุงตาพกิารชื่อดัง ควงภรรยา
สาวสวยจดทะเบียนสมรส แฟนๆยนิดีมีลูก2แล้ว 

 

จากกรณีเฟซบุ๊ก คนใต้ใจเต็ม ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ

ถึง นายหนังตะลุงช่ือดังคนหนึ่งของภาคใต้ นั่นคือ น้อง

เดียว ซึ่งในภาพเหตุการณ์ท่ีมีการน ามาเผยแพร่นัน้ ได้

สร้างความประทบัใจยินดีกบัทกุคนเป็นอย่างมาก เมื่อนาย

หนังผู้ พิการทางสายตาอย่างน้องเดียวได้ควงภรรยาสุด

สวยไปจดทะเบียนมงคลสมรส โดยเมื่อเร่ืองราวนีถู้ก

เผยแพร่ออกไป ก็ปรากฏว่ามีคนเข้าร่วมแสดงความยินดี

เป็นจ านวนมาก(tnews.co.th 7 ก.พ.62) 
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สปสช.-TTRS บริการล่ามเพื่อผู้พกิารทางการได้ยนิ 
ผ่านสายด่วน 1330 

 

ส ป ส ช . ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ บ ริ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด

การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ช่วยเหลือและ

คุ้ มครองสิทธิคนพิการทางการได้ยิน เปิดบริการล่าม

ทางไกลอ านวยความสะดวกผู้ ใช้สิทธิบัตรทองให้เข้าถึง

ข้อมูล ผ่านแอปพลิเคชันเช่ือมต่อสายด่วน สปสช. โทร. 

1330 น.ส.วันทนีย์ พันธชาติ  ผู้ อ านวยการศูนย์วิจัย

เคร่ืองมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก

ศนูย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) 

กลา่ววา่ ผู้ ใช้สิทธิบตัรทองส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางสายดว่น 

1330 เ พ่ือสอบถามสิทธิประโยชน์  และข้อมูลต่างๆ 

เก่ียวกับสิทธิบัตรทอง ซึ่งทาง TTRS เล็งเห็นว่านอกจาก

การให้บริการด้วยเสียง (call center) แล้ว น่าจะมีช่องทาง

ในการให้บริการผู้ พิการทางการได้ยินซึ่งใช้สิทธิบัตรทอง

ด้วย จงึประสานความร่วมมือมายงั สปสช. ผ่านการหารือ

ร่วมกับ นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. 

จนเกิดเป็นความร่วมมือส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครอง

สิทธิคนพิการทางการได้ยิน ผ่านการเช่ือมต่อระหว่างศนูย์

ทัง้ 2 ศูนย์ คือสายด่วน สปสช. โทร.1330 และ TTRS 

นางสาววันทนีย์ กล่าวว่าปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้ พิการ

ทางการได้ยินไม่ต ่ากว่า 3 แสนราย ขณะท่ีอตัราการผลิต

ล่ามมีเพียงปีละ 40 รายเท่านัน้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ ขณะท่ี TTRS เป็นศูนย์ล่ามทางไกล คือ

ตัง้เป็น call center ท่ีใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ท

โฟน โดยมีช่องทางตา่งๆ ให้ผู้ ท่ีต้องการใช้ลา่ม และผู้ พิการ

ทางการได้ยินสามารถติดต่อมาเพ่ือขอรับบริการได้  ทัง้นี ้

ประกอบด้วยแอปพลิเคชันท่ีมีลักษณะแตกต่างไปตาม

พฤติกรรมการใช้งานของผู้ พิการทางการได้ยินแต่ละราย 

ได้แก่ 1. SMS 2. TTRS message เป็นการอดัคลิปภาษา

มือสง่มา 3. กรณีท่ีผู้ พิการพิมพ์เป็นก็จะมีบริการ live chat 

ซึง่มีลกัษณะคล้ายกับไลน์ 4. กรณีผู้ ท่ีไม่มีสมาร์ทโฟนแต่

สามารถใช้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้ ก็จะใช้ช่องทางเวบ็ไซต์ ซึง่

สามารถทัง้ฝาก e-mail หรือ สนทนาบนเว็บ 5. Video call 

6. ตู้  TTRS  ซึ่งมีประมาณ 180 แห่งทั่วประเทศ โดย

กระจายตัง้อยู่ในสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

สมาคมคนหหูนวก ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 7. ส าหรับกลุม่

ปากแหว่งเพดานโหว่ ก็จะมีโปรแกรมท่ีช่วยท าให้ปรับ

เสียงพูดให้มีความชดัเจนขึน้ เพ่ือส่งออกไปยังปลายสาย 

8. กลุ่มคนหูตึงท่ีพูดได้แต่ไม่ค่อยได้ยิน ก็จะมีแอปพลิเค

ชันท่ีช่วยแปลงเสียงปลายทางกลับมาเป็นตัวอักษร  “ใน

กรณีนี ้หากผู้ พิการทางการได้ยินต้องการประสานกับ 

1330 ก็เพียงแค่ติดต่อมายัง TTRS เราก็จะเป็นด่านหน้า

ในการประสานกบั 1330 เพ่ืออ านวยความสะดวก และใน

อนาคตก็จะยกระดบัให้เมื่อผู้ พิการใช้เบอร์ของตวัเองกด 

1330 ก็จะติดท่ีศนูย์ TTRS โดยอตัโนมตัิ โดยทุกช่องทางท่ี

กล่าวในข้างต้นสามารถเช่ือมต่อเข้ามายัง 1330 ได้

ทัง้หมด” นางสาววนัทนีย์ กลา่ว และวา่ทาง TTRS พร้อมท่ี

จะเ ช่ือมต่อกับศูนย์ทุกศูนย์  โดยท่ีผ่านมา TTRS ไ ด้

เช่ือมต่อกับสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ไว้

แล้วmgronline.com 10 ก.พ.62) 
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ผู้พกิารและนักป่ันจิตอาสาระดมทุนสานฝัน 

 

ผู้ พิการทางสายตาและนกัป่ันจิตอาสา ป่ันจกัรยาน ระดม

ทุนสานฝัน กว่า 1500 กิโลเมตร ท่ีสวนนุชพทัยา ต.สตัหีบ 

อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี นายกมัพล ตนัสจัจา ผู้อ านวยการสวน

นงนุชพัทยา ได้มอบหมายให้ นายณพลกิตตน์ โสดร 

ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์สวนนงนุชพทัยา ร่วมกบั นาง

พิกุล โสภา ปลดัอ าเภอสตัหีบ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ 

ตวัแทนภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันตอนรับขบวน

นกัป่ันผู้ พิการทางสายตาและนักป่ันจิตอาสา จ านวนกว่า 

70 ชีวิต ภายใต้ภารกิจระดมทุนสานฝันสร้าง “ศูนย์ฝึก

อาชีพคนพิการอาเซียน” โดยทางสวนนงนุชพัทยา ได้

สนบัสนุนน า้ดืม้ และผมไม้ให้กบันกัป่ัน ตอ่มาได้แวะยงัจุด

พกั บริเวณหน้าบ้านสหไชย 700 ไร่ ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.

ชลบรีุ โดยมีนายณรงค์ บญุบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมือง

สตัหีบ พร้อมข้าราชการ ลกูจ้าง และประชาชน รวมไปถึง

กลุ่มเพ่ือนสตัหีบ กลุ่มจกัรยานท่ีจะร่วมกันป่ันจกัรยานไป

สง่ยงัสดุเขต อ.สตัหีบ มาต้อนรับบริการน า้ดืม้ ก่อนจะป่ัน

จกัรยานต่อไปยังจังหวดัระยอง ส าหรับโครงการป่ันไปไม่

ทิง้กัน No One Left Behind ปี 2 ถือเป็นครัง้ท่ีสองของ

ประเทศไทย ท่ีผู้ พิการตาบอดจ านวน 20 ชีวิต ร่วมกบันัก

ป่ันจิตอาสาป่ันน าอีก 20 ชีวิต จะรวมพลังสามัคคีป่ัน

จกัรยานเป็นระยะทางรวมกว่า 1,500 กิโลเมตร 14 วนั 15 

จังหวัด ระหว่างวันเสาร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ถึงวันศุกร์ท่ี 22 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยเร่ิมต้นจากกรุงเทพมหานคร 

ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี จังหวัด

สระบรีุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัปทมุธานี จังหวดั

สพุรรณบุรี และจังหวดันครปฐม เพ่ือหาทุนสนบัสนุนการ

ก่อสร้าง ศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ท่ีอ าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ท่ี

อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ซึง่จะเป็นต้นแบบศนูย์

ฝึกอาชีพคนพิการอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ

ยกระดบัคณุภาพชีวิต สร้างอาชีพท่ียัง่ยืนให้กบัผู้ พิการให้

ดีขึน้ ภายใต้ความมุ่งหวังท่ีจะสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้

พิการอย่างยั่งยืน และยังเป็นการสานต่องานท่ี “พ่อ” ท า 

ด้วยการเปลี่ยน “ภาระ” ให้กลายเป็นอีกหนึ่ง “พลงั” ใน

การพฒันาและสร้างสรรค์สงัคม(innnews.co.th 11 ก.พ. 
 

อย่าทอดทิง้!!ให้ความรู้ทักษะอาชีพ 
แก่คนพกิารและผู้ดูแลคนพกิาร 

ท่ีมูล นิ ธิพัฒนาเด็ก

และเยาวชน เลขท่ี  

71/2 หมู่ ท่ี  4 ต าบล

ปากทรง อ าเภอพะ

โต๊ะ จงัหวดัชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ

จังหวดัชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการเลีย้งไก่ไข่ สกรีน

เสือ้ และการเลีย้งปลาดุกในบ่อ เพ่ืออบรมให้ความรู้และ

เสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้ พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยมี 

นางเพ็ญจนัทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวดั

ชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร 
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เจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดชุมพร และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติและ

เย่ียมเยียนให้ก าลงัใจผู้ พิการและผู้ดแูลคนพิการในมลูนิธิ

พัฒนาเด็กและเยาวชน ตามท่ี พระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ. ศ. 2556 มาตรา 20 ก าหนดเก่ียวกับ

สิทธิการเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การ

ให้บริการท่ีมีมาตรฐานคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพ่ือการ

มีงาน ท าตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระ และบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยี 

และความช่วยเหลืออื่นใด เพ่ือการท างานและประกอบ

อาชีพของคนพิการ นัน้  มลูนิธิพฒันาเด็กและเยาวชน ได้

เห็นถึงความส าคัญของคนพิการ จึงได้ร่วมกับผู้ ดูแลคน

พิการและผู้ พิการ ด าเนินการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาอย่าง

ตอ่เน่ือง ซึง่ ส าหรับกิจกรรม "โครงการเลีย้งไก่ไข่ สกรีนเสือ้ 

และการเลีย้งปลาดกุในบ่อ เพ่ือสง่เสริมอาชีพ" ครัง้นี ้ได้รับ

การสนับสนุนจากจังหวัดชุมพร โดย ส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพ่ือให้ผู้

พิการและผู้ ดูแลผู้ พิการในพืน้ท่ีอ าเภอพะโต๊ะ และพืน้ท่ี

ใกล้เคียงมีอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุม่ผู้ พิการ 

นายวิบลูย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัชมุพร กลา่ว

ว่า โครงการเลีย้งไก่ไข่ สกรีนเสือ้ และการเลีย้งปลาดกุใน

บ่อ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เป็นโครงการท่ีดีของมูลนิธิ

พัฒนาเด็กและเยาวชน การพึ่ งพาตนเองตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยท่ี

พระองค์ท่านมีต่อกลุ่มผู้ บกพร่องทางร่างกายและ

สติปัญญา จึงนบัได้ว่าการปลกูฝังให้ผู้ พิการและผู้ดแูลคน

พิการมีอุดมการณ์ในการท างาน และการอยู่ร่วมกันนัน้ 

เ ป็นแนวทาง ท่ีดี  ท่ี ควรส่ง เส ริมสนับสนุนอย่ าง ย่ิ ง

(77jowo.com 11 ก.พ.62) 
 

บอกบุญ แก้วพลาสตกิแข็งไว้ อย่าทิง้น าไป
บริจาค เพ่ือไปท าขาเทียมให้ผู้พกิาร 

 

 ข้อความจากเพจ POLIMAXX ได้ฝากบอกบญุ ผ่านสงัคม

ออนไลน์ เพ่ือมอบความสุขให้กับเด็กท่ีพิการทางขา ด้วย

การรับบริจาคแก้วพลาสติก หลงัจากดื่มหมด สามรถส่ง

เพ่ือบริจาคให้กับ “งานกายภาพบ าบัด” โรงพยาบาล

นครพนม แก้วพลาสติกท่ีเราได้รับหลงัจากด่ืมน า้หมด อย่า

ทิง้ มีประโยชน์ตอ่ยอดความสขุให้กบัเดก็ๆ และคนอื่นๆ ได้

อีกมากเลยนะคะ ท่านสามารถเก็บแก้วพลาสติกแข็งเพ่ือ

ไปท าขาเทียมตอ่ …….มอบก้าวเดินท่ีส าคญัให้กบัหลายๆ

คน แอดมินก็มีเก็บไว้หลายใบเหมือนกนั เรามาร่วมบริจาค

แบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างกันนะคะบริจาคได้ท่ี 

งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลนครพนม 270 อภิบาล

บัญชา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จ.นครพนม 48000 

(ใครท่ีสนใจจะบริจาค ส่งไปตามท่ีอยู่ท่ีให้มาได้เลยค่ะ มี

ห น่ ว ย ง า น รั บ บ ริ จ า ค ท่ี โ ร ง พ ย า บ า ล ค่ ะ

(billionnews99.com 11 ก.พ.62) 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพกิารแขน-ขา  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขา ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เข้ารับบริการแขน-ขาเทียมกว่า 300 ราย 

เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  เมื่อวนัท่ี 11 กพ.62 

ท่ีศูนย์อ านวยการแพทย์จังหวดัชายแดนภาคใต้ ค่ายสิริน

ธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลโทวลัลภ  ฐิติกลุ รองผู้อ านวยการ

รักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมพิธีปิด

โครงการส่งเสริมศกัยภาพคนพิการแขน - ขาขาดเพ่ือเฉลิม

พระเกียรติ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร โดยมี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงวิวัฒน์ รอง

อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

พิธีปิด ทัง้นีร้องผู้ ว่าราชการจังหวดัปัตตานี, ผู้อ านวยการ

ศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้,  เลขาธิการ

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , นายก

เหล่ากาชาติจงัหวดัปัตตานี, ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ่ีน้องประชาชนผู้ พิการเข้า

ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  นาย ธวัชชัย จันทร์สอาด 

หัวหน้างานกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟิ้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ส าหรับ โครงการส่งเสริม

ศกัยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 7–11 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร  โดยสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับส านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและศูนย์อ านวยการแพทย์

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คา่ยสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดย

จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยผู้ พิการให้กับผู้ พิการแขน - ขา

ขาด ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียมและอปุกรณ์เคร่ืองช่วยการ

เดินหรือรถนั่งส าหรับคนพิการ เพ่ือช่วยให้ผู้ พิการในพืน้ท่ี 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทาง

การแพทย์   ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทัง้

อปุกรณ์เคร่ืองช่วยท่ีจ าเป็นและมีคณุภาพ  อนัจะเป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ พิการต่อไป  ใน

การนีเ้พ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟูใน

พืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ศกัยภาพคนพิการ ให้สามารถเข้าสู่สงัคมได้อย่างคนปกติ 

มีชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้ โดยรองผู้ อ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เย่ียมชมการด าเนิน

โครงการและให้ก าลังใจ ผู้ เข้ารับบริการอย่างใกล้ชิด ซึ่ง

ปั จ จุ บั น มี ผู้ เ ข้ า รั บบ ริ ก า ร จ า น วนทั ้ง สิ น้  389 คน

(banmuang.co.th 11 ก.พ.62) 
 

ฟุตซอลคนหูหนวก จัดชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก 

ฟุตซอลคนหูหนวก 

เ ปิ ด ศึ ก ชิ ง แ ช ม ป์

เอเชียแปซิฟิก ไทย

รับหน้าเสื่อเจ้าภาพ

จัดการแข่งขัน 16-24 ก.พ. ท่ีอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก 

ด้าน “บ๊ิกนิดหน่อย”จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานพาราลิ

มปิกเช่ือได้สิทธ์ิชิงแชมป์โลกทัง้ชาย-หญิง ฟุตซอลคนหู
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หนวก ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ครัง้ท่ี 3 จัดงานแถลงข่าว

เมื่อวนัท่ี 11 ก.พ. ท่ีห้องเธียร์เตอร์ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) โดยมี นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี  ประธานมูลนิธิ

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย , นางรุ่งทิวา 

รอดโพธ์ิทอง ผอ.กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศกก, ดร.อาณัติ 

ยอดบางเตยพล ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 

พร้อมทัง้คณะผู้ ฝึกสอน นักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกไทย 

เข้าร่วมงานแถลงข่าว นายจุตินันท์ กล่าวว่า “การแข่งขัน

ในครัง้นีเ้ป็นการร่วมมือกนัของสหพนัธ์ฟตุบอลคนหูหนวก

นานาชาติ (ดีฟ่า) , คณะกรรมการกีฬาคนพิการทางหู

นานาชาติ (ไอซีเอสดี), สมาพนัธ์กีฬาคนพิการทางหเูอเชีย

แปซิฟิก (เอพี), การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา

คนพิการทางหูแห่งประเทศไทย ผมต้องขอขอบคุณ

คณะก ร รมก า ร ทุ ก ท่ า น ท่ี ไ ด้ ท า ง านกั น อย่ า ง สุ ด

ความสามารถเพ่ือเตรียมงานในด้านต่างๆ จนมีความ

พร้อมอย่างเต็มท่ี” “ในฐานะประธานมลูนิธิคณะกรรมการ

พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เราได้ให้การสนับสนุน 

นักกีฬาผู้ ด้อยโอกาสมาโดยตลอด ยินดีและภูมิใจท่ีเห็น

นกักีฬาพาราลิมปิกรับใช้ชาติ และประสบความส าเร็จ ใน

ส่วนของนักฟุตซอลคนพิการทางหูเช่นกนั ท่ีผ่านมาถือว่า

ได้สร้างช่ือเสียงในระดบันานาชาติ ให้กบัประเทศไทย โดย

ทีมชายมีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์โลก 2 สมยั ขณะท่ีทีมหญิง

เป็นทีมชัน้น าของโลก” “ครัง้นีท่ี้เราเป็นเจ้าภาพ ฟตุซอลคน

หูหนวกชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ครัง้ท่ี 3 เป็นการคดัเลือก

ไปแข่งเวิลด์คัพท่ีสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงปลายปีนี ้ซึ่งผม

มั่นใจว่าทีมฟุตซอลคนพิการทางหูของไทย จะได้เป็น

ตวัแทนของเอเชียไปเวิลด์คพั ทัง้ทีมชาย และทีมหญิง ไม่

เพียงแคเ่ร่ืองของกีฬาเท่านัน้ ผมยงัหวงัว่าเวทีการแข่งขนันี ้

จะช่วยให้คนพิการทางหูของไทย ได้รับการยอมรับทาง

สังคม จากคนไทย และนานาชาติมากขึน้ ” ส าหรับฟุต

ซอลคนหูหนวก ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ครัง้ท่ี 3 จะมีการ

จบัสลากวนัท่ี 15 ก.พ. โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เวลา 17.00 

น. โดยมีทีมชาย 10 ทีม หญิง 5 ทีม ลงแข่งวันท่ี 16-24 

ก.พ. ท่ีอินดอร์ สเตเดียม หวัหมาก คดัเลือก 4 อนัดบัแรก

ของประเภททีมชาย และหญิง เป็นตวัแทนของทวีปเอเชีย

ลงแข่ งฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ท่ีประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์(khaosod.co.th 11 ก.พ.62) 
 

ซักซ้อมขัน้ตอน คนพกิาร-ผู้สูงอายุ  
‘หย่อนบัตรเลือกตัง้’ 

 

ในประเทศไทยมีผู้ พิการอายุ 18 ปีขึน้ไปกว่า 1.8 ล้านคน 

และผู้สูงอายุอีก 10.2 ล้านคน ถือเป็นฐานเสียงส าคญัใน

การเลือกตัง้ครัง้นี ้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความ

มัน่คงของมนษุย์ (พม.) จงึท าการซกัซ้อมคนพิการในความ

อปุการะ และผุ้สงูอายุ ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

ปี 2562 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตัง้ 

วนันี ้(5ก.พ.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลดัพม. นางธนาภรณ์ 

พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

http://www.paralympicthai.com/about_us/About_us_3.html
http://www.paralympicthai.com/about_us/About_us_3.html
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คนพิการ (พก.) รวมถึงผู้แทนส านกังานคณะกรรมการการ

เลือกตัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ ผู้แทนจากองค์กรคน

พิการ คนพิการจากสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ และผู้สงูอายุในชุมชน 

กว่า 300 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมการออกเสียง

ลงคะแนน ณ สถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการ พระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ นายปรเมธี กลา่ววา่ พ.ร.บ.

ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ว่ า ด้ ว ย ก า ร เ ลื อ ก ตั ้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึง่ประกาศในราชกิ

จานุเบกษา เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2561 มาตรา 92 

บญัญัติให้มีการอ านวยความสะดวก ส าหรับการออกเสียง

ลงคะแนนของคนพิการ และผู้ สูงอายุ หรือจัดให้มีการ

ช่วยเหลือในการออกเสียง ลงคะแนนภายใต้การก ากับ

ดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้  กรณีไม่

สามารถท าเคร่ืองหมายลงในบตัรเลือกตัง้ได้ ให้บุคคลอื่น 

หรือ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้เป็นผู้กระท าการแทน 

โดยความยินยอม และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ 

หรือผู้สงูอายนุัน้ ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรง

และลบั ทัง้นี ้จากข้อมลูคนพิการที่มาขึน้ทะเบียน เพ่ือออก

บตัรประจ าตวัคนพิการ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562) 

มีคนพิการท่ีอายุ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 1 ,834,808 คนท่ีมี

อายุอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติการออกเสียงเลือกตัง้ นาย

ปรเมธี กล่าวต่อไปว่า คนพิการ และผู้ สูงอายุ สามารถ

ออกมาใช้สิทธิเลือกตัง้ได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1.การเลือกตัง้

ล่วงหน้าในหน่วยเลือกตั ง้ พิ เศษล่วงหน้า สามารถ

ลงทะเบียน ได้ตัง้แตว่นันีถ้งึวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2562 โดย

มี 3 ช่องทาง ได้แก่ -ย่ืนด้วยตนเอง โดยการย่ืนค าขอต่อ

นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถ่ิน -ย่ืนทาง

ไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถึงนายทะเบียนอ าเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถ่ิน ระบุหมายเลขประจ าตวัประชาชน และท่ี

อยู่ตามหลกัฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน และระบุสถานท่ี

เลือกตั ง้ ท่ี ต้องการไป เลือกตั ง้ล่วงห น้า  โดยถือวัน

ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ -ย่ืนทางอินเทอร์เน็ต 

(เฉพาะการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนวันเลือกตัง้  นอกเขตเลือกตัง้  และการออกเสียง

ลงคะแนนสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร)  

มอบหมายผู้อื่นย่ืนแทน ทัง้นี ้เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถ

ใช้สิทธิเลือกตัง้ล่วงหน้าในวันท่ี 17 มีนาคม 2562 โดยมี

สถานท่ีท่ีจัดให้เป็นสถานท่ีเลือกตัง้กลางส าหรับคนพิการ

และผู้สงูอาย ุ9 แห่ง ได้แก่  1) ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการ

สงัคมผู้สงูอายบุ้านบางแค เขตภาษีเจริญ 2) บ้านผู้สงูอายุ

บางแค 2 เขตบางแค 3) โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเขต

พญาไท 4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุ

วาสนะเวศม์ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 5) ศนูย์พฒันาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุจังหวัดสงขลา  6) สถาน

สงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์ จงัหวดัเชียงใหม่  7) ศนูย์

พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายจุงัหวดันครพนม 8) 

ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายบุ้านบางละมงุ 

จังหวัดชลบุรี  9) มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคน

พิการ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี โดยการเลือกตัง้ครัง้

ท่ีจะมาถึง พก. ได้ส่งเสริมการด าเนินงานดงักล่าว ร่วมกบั

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพ่ือให้คนพิการ

สามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตัง้โดยมีการอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการในคูหาเลือกตัง้ ซึ่งได้มีการจัด

หน่วยเลือกตัง้พิเศษ เพ่ิมเติมในหน่วยงานสังกัด พก. 

จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  1) สถานคุ้ มครองและพัฒนาคน

พิการพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 2) สถานคุ้มครอง

และพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จงัหวดันนทบุรี 3) ศนูย์
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พฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จงัหวดั

อบุลราชธานี  4) ศนูย์พฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี 5) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ

อาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ส าหรับหน่วยเลือกตัง้

พิเศษดงักล่าว มีการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน

พิการ และผู้สงูอาย ุได้แก่ ท่ีนัง่รอส าหรับคนพิการ ช่องทาง

พิเศษ จุดจอดรถคนพิการ ผู้ สูงอายุ ห้องน า้และราวจับ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีจะคอยช่วยเหลือกรณีท่ีผู้มีสิทธิไม่สามารถท า

เคร่ืองหมายหรือลงคะแนนเสียงได้ด้วยตวัเอง  นอกจากนี ้

ยังมีเคร่ืองช่วยอ านวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ  -บัตร

เลือกตัง้ มีการจัดท าอักษรเบลล์อธิบายรายละเอียดช่ือ

พรรคการเมือง แยกจากบัตรเลือกตัง้ -บัตรทาบบัตร

เลือกตัง้ ส าหรับคนพิการทางการเห็น -แอปพลิเคชนั ฉลาด

เลือก (SMART VOTE) -รถเข็น โคมไฟ แว่นขยาย หรือ

อื่นๆ ตามความจ าเป็น 2. เลือกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้ปกติใน

วันท่ี 24 มีนาคม 2562 ซึ่งทุกหน่วยเลือกตัง้มีการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สงูอายุ อยู่แล้ว 

“นับเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ

กิจกรรมทางสงัคม ซึง่หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของคนพิการ จะ

เป็นสว่นส าคญัท่ีจะร่วมพฒันาประเทศ ตลอดจนการสร้าง

ความตระหนกัให้ประชาชนทัว่ไปให้ความส าคญักบัการใช้

สิทธิเลือกตัง้ ” นายปรเมธี กล่าวขอเชิญชวนคนพิการและ

ผู้สงูอายุ ร่วมออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ล่วงหน้ากัน

โดยพร้อมเพรียงกนั ณ หน่วยเลือกตัง้พิเศษในวนัอาทิตย์ท่ี

17 มีนาคม 2562 และเลือกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้ปกติใน

วันท่ี  24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

(thebangkokinsight.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย  5 

ก.พ.62) 

 

ทัพคนพกิารไทยพัฒนาขึน้ 
ประมุขม่ันลุยพาราลิมปิกเพิ่ม 

 

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิ

มปิกแห่งประเทศไทย เผยว่า จากการท่ีไทยส่งนกักีฬาเข้า

ร่วมศึกกีฬาคนพิการนานาชาติ รายการ ''Iwas World 

game 2019'' ท่ีเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อยู่ใน

เวลานี ้ตนมีความมั่นใจรวมทัง้คาดหวังว่า นักกีฬาคน

พิการในเเตล่ะชนิดกีฬาของไทย จะท าผลงานได้ดี เป็นการ

ประเดิมเก็บคะเเนนสะสม เพ่ือเพ่ิมโอกาสลุ้นคว้าตั๋วไป

ร่วมศึกพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ น นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี   ประธานคณะกรรมการ

พาราลิมปิกฯ กล่าวอีกว่า เมื่อเร่ิมต้นปีใหม่ คะเเนนสะสม

ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ จะถูกลบล้างไป ซึ่งเเต่ละคนคงต้อง

มุ่งมัน่ท าผลงานให้ดีท่ีสดุในรอบปี 2019 ส่วนตวัตนยงัคิด

ว่าในเวลานี ้นักกีฬาคนพิการไทยมีกลุ่มดาวรุ่งท่ีพัฒนา

ฝีมือขึน้มาได้อย่างรวดเร็วหลายราย ขณะท่ีมาตรฐานของ

นกักีฬารุ่นเก่าก็ยงัจดัว่าดีเย่ียมอยู่ ซึง่ตนมองวา่เป็นเร่ืองดี

ในการเติมเต็มให้ทีมนักกีฬาคนพิการไทยเเข็งเเกร่งย่ิงขึน้ 

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กล่าวอีกว่า   ช่วงหลายปีหลังท่ี

ผ่านมา นักกีฬาคนพิการไทยมีผลงานเเละพฒันาการท่ีดี

ขึน้ในการเเข่งขันระดับนานาชาติอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งใน

พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ตนเช่ือมัน่ว่า ทีมนกักีฬาคนพิการ

ไทย จะสามารถคว้าตัว๋เข้าร่วมการเเข่งขันได้มากกว่าใน
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ศึกพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ท่ีประเทศบราซิล อย่างเเน่

นอน ส าหรับการเเข่งขนัพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ท่ีบราซิล 

ไทยได้โควตาส่งนักกีฬารวมทัง้สิน้ 45 คน จาก 10 ชนิด

กีฬาร่วมเเข่งขนั โดยคว้ามาได้ 6 ทอง 6 เงิน 6 ทองเเดง ซึง่

กรีฑา เป็นชนิดกีฬาท่ีไทยได้โควตาเข้าร่วมมากสดุ 13 คน 

เเละยังเป็นชนิดกีฬาท่ีช่วยกันคว้าเหรียญได้มากท่ีสุด

ใ ห้กับทัพ ไทยอีก ด้วยจ านวน 4 ทอง  3 เ งิน  2 ทอง

เเดง (siamsport.co.th 12 ก.พ.62) 
 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมมือบริษัทญ่ีปุ่นเปิดโอกาส
ผู้พกิารเป็นบาริสต้า 

 

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มร.อิจิ

โระ สเึงะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บริษัท Bellsystem 24, 

Inc. จ ากดั และมร.โยชิอากิ คาวาชิม่า ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร บริษัท Mi Cafeto Co., Ltd.จ ากัด แถลงข่าวความ

ร่วมมือในการน าเมล็ดกาแฟจากดอยตงุ ไปใช้ในโครงการ

พิเศษท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ พิการได้มีอาชีพเป็นบาริสต้าในร้าน

กาแฟของ บริษัท Bellsystem 24, Inc. จ ากัด ส านักงาน

ใหญ่ เพ่ือสนบัสนุนการสร้างโอกาสในการท างานอย่างเท่า

เทียมกนัให้คนในสงัคม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้

บริษัท Bellsystem 24, Inc. จ ากัด เป็นบริษัทด้านการท า

ธุรกิจชัน้น าของญ่ีปุ่ น มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาสใน

การท างานให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม จึงได้จับมือกับ 

บริษัท Mi Cafeto Co., Ltd. จ ากดั บริษัท ค้าปลีกกาแฟชัน้

น าของประเทศญ่ีปุ่ น จดัผู้ เช่ียวชาญด้านการชงกาแฟเข้า

มาฝึกสอนผู้ พิการท่ีมีศกัยภาพให้เข้ามาเป็นบาริสต้ามือ

อาชีพ โดยคัดเลือกเมล็ดกาแฟจากดอยตุง ภายใต้การ

ด าเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ซึง่เป็นโครงการท่ีช่วย

สร้างรายได้ท่ียั่งยืนให้แก่ชุมชนในพืน้ท่ีดอยตุงเข้ามาจัด

จ าหน่ายในร้าน โดยคาดว่าความร่วมมือในครัง้นีน้อกจาก

จะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัพนกังานในองค์กร บุคคล

ทั่วไป และเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ พิการ

สามารถเข้าถงึการประกอบอาชีพได้อย่างเท่าเทียมกนัแล้ว 

ยงัใช้เป็นต้นแบบโมเดลธุรกิจในการสร้างอาชีพให้ผู้ พิการ

สามารถท าอาชีพต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกับคนในสงัคม

ด้วย(banmuang.co.th 12 ก.พ.62) 

..ค าพ่อสอน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หดัท าสิ่งดีๆ ให้กบัผู้ อ่ืน 

จนเป็นนิสยั 

โดยไมจ่ าเป็นต้องให้ 

เขารับรู้ 

 

พระบรมราโชวาทใน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ี
อยู่ 211/34 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 รับพนักงานธุรการ 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน พิมพ์รายงานต่างๆ พิมพ์คู่มือต่างๆ และ
ประสานงานภายในบริษัทฯ คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึน้ไป 
วุฒิ ปวช.ขึน้ไป มีทัศนคติท่ีดีในการท างาน และมีความ
รับผิดชอบ มีความตัง้ใจ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างาน สวัสดิการ ค่าเดินทาง (บาง
ต าแหน่ง) คา่โทรศพัท์ พกัร้อน 6 วนัตอ่ปี สวสัดิการงานศพ 
ฯลฯ ติดต่อ...คณุวราภรณ์  โทรศพัท์ 02-9209925, 081-
3526780  อีเมล์ customer02.rtpgroup@gmail.com 

โรงพยาบาลบางปะกอก 8  ท่ีอยู่ 1055 ถนน 
เอกชัย แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 
10150 รับพนักงานธุรการ 1 อัตรา  คุณสมบัติ คน

พิการทางการเคล่ือนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้
ไป วฒิุ ม.3 ขึน้ไป มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถ
ใช้โปรแกรม Office ได้ดี วัน-เวลา ปฏิบัติงาน ท างานวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.  ติดต่อ...ทรัพยากร
มนุษย์  โทรศัพท์ 02-1098111 ต่อ 3001-3002 อีเมล์ 
hrbpk8@gmail.com 

บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด (สามพราน) 
ท่ีอยู่ 166,168,170,172 หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ต าบล
ยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 รับ
เจ้าหน้าที่ เสมียน/คอมพิวเตอร์/สโตร์/QC/Pack/เย็บ
ผ้า/ช่างซ่อม 10 อัตรา รายละเอียดงาน จดัหาต าแหน่งท่ี
เหมาะสมกบัความพิการ คุณสมบัติ คนพิการทางด้าน

ร่างกาย-เดินได้ สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง 
อายุระหว่าง 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  สวสัดิการ 
เบีย้ขยนั รถรับ-สง่ เงินสมรส ทนุการศกึษา คา่ฌาปนกิจ ยู
นิฟอร์ม ค่า Incentive เลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ จัดหาท่ีพักให้ 

ติดต่อ...คุณนัทภร  จงอวยพร  โทรศัพท์ 034-324484 
แ ฟ ก ซ์  0 3 4 - 2 2 5 6 9 0   อี เ ม ล์  
natthaporn.j@nanyangtextile.com 

บริษัท เจมาร์ทโมบาย จ ากัด ท่ีอยู่ 187 อาคาร
เจมาร์ท ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพาน
สงู กรุงเทพมหานคร 10240 รับพนักงานธุรการทั่วไป 3 
อัตรา รายละเอียดงาน จดัเอกสาร คีย์ข้อมลู เดินเอกสาร
ระหว่างแผนก ประสานงานทั่วไป ฯลฯ คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถดูแลตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ
ระหว่าง 18 -40 ปี  วุฒิการศึกษาระดับม.3 มีความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดี สวัสดิการ ประกันสังคม 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตรวจสุขภาพประจ าปี สวัสดิการ
สินเช่ือเพ่ือการซือ้บ้าน เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ ซือ้
สินค้าราคาพนกังาน ฯลฯ ติดต่อ...คุณเจนจิรา  โทรศพัท์ 
0 2 - 3 0 8 8 1 6 5  ห รื อ  0 9 0 - 6 7 8 9 6 4 6   อี เ ม ล์  
jenjira@jaymart.co.th 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ท่ีอยู่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 7 ชัน้ 9 
เลขท่ี 17 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 เชิญคนพิการรับสิทธิเข้ามาใช้พืน้ที่

จัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ กรมพฒันาพลงังานฯ 
รายละเอียด ผู้ ท่ีสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้
สิทธิได้ท่ี กรมพฒันาพลงังานฯ ในระหว่างเวลา 08.00 น. 
– 16.30 น. ติดต่อ...ส านักบริหารกลาง โทรศัพท์ 02-
2230021-9 ตอ่ 1226  

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด ท่ีอยู่ 1/38 หมู่ 
4 ต.บึงค าพร้อย จ.ปทุมธานี 12150 รับพนักงานคน
พิการ 1 อัตรา   รายละเอียดงาน จัดต าแหน่งงานให้
เหมาะสมกับความพิการ คุณสมบัติ คนพิการที่เดินได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สวัสดิการ โบนัส ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เบีย้ขยัน ค่าอาหาร ค่ากะ ค่าช านาญการ เงิน
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ช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ติดต่อ...คุณอุมาพร อารีทาน  
โทรศพัท์ 02-5327181 อีเมล์ hr@pharmainnova.co.th 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด  ท่ีอยู่ 
18/1-2 หมู ่4 ซอยทรัพย์มหาโชค ถนนพระราม 2 ต าบลนา
ดี  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 รับ
พนักงานคนพิการ 2 อัตรา รายละเอียดงาน จัดเตรียม
อุปกรณ์ ฟิตติ ง้  ประจ า โ รงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/
หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึน้ไป 
สวสัดิการ ปรับคา่จ้างประจ าปี โบนสั ปรับเงินเดือน รถรับ-
สง่พนกังาน ประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน OT กิจกรรม
ต่างๆ ฯลฯ  ติดต่อ. . .คุณกัญญาวีร์   โทรศัพท์ 081-
9440608 

บริษัท สาล่ี พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 19 
หมูท่ี่ 10 ต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
12120 รับพนักงานคนพิการ 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
งาน ฝ่ ายผลิ ต  ห รื องานส านัก งาน  พิ จารณาตาม
ความสามารถ คุณสมบั ติ  คนพิการที่ ส ามารถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิ
การศกึษาระดบั ม.6 – ปริญญาตรี สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
ท างานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันสุขภาพ เงินโบนัส ค่า
ท างานล่วงเวลา บริการรถรับ-ส่งพนักงาน ติดต่อ...คุณ
พิรญาณ์, คุณสุพจน์ โทรศัพท์ 02-5296009  เว็บไซต์ 
http://www.saleeprinting.com 

บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น 
จ ากัด ท่ีอยู่ 4 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงหนอง
บอน  เขตประ เวศ  ก รุ ง เทพมหานคร  10250  รั บ
โอเปอร์เรเตอร์ 1 อัตรา รายละเอียดงาน รับโทรศัพท์ 
และโอนสายให้แผนกต่างๆภายในบริษัท ประสานงาน
ภายในและภายนอกบริษัทฯ ดแูลและต้อนรับลกูค้าและผู้
ท่ีเข้ามาติดต่อ ฯลฯ คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้  เพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบั ม.6 ขึน้ไปหรือเทียบเท่า ยินดีรับผู้ ท่ีไม่มี
ประสบการณ์ 
สวสัดิการ คา่ท างานล่วงเวลา ประกนัสงัคม เงินโบนสัตาม
ผลงาน ฯลฯ ติดต่อ...คุณจิรยุทธ  เอี่ยมตระกูล  โทรศพัท์ 
02-721-5997-8 ตอ่ 154 อีเมล์ hr_recruit@hanok.com 

บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จ ากัด ท่ีอยู่ 240/48 ชัน้ 
22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 รับเจ้าหน้าที่การตลาด 1 
อัตรา  รายละเอียดงาน เอกสารการตลาด ประสานงาน
ต่างๆ  จัดซื อ้หาอุปกรณ์ ควบคุมสต๊อกสิน ค้า  ฯลฯ 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/
หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วฒิุการศึกษาระดบัปวส. ขึน้
ไป สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่าท างาน
ล่วงหน้า โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ติดต่อ...ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล โทรศพัท์ 091-8742825, 091-8742563 
อีเมล์ chayanin.p@pap-gasone.com 
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คนพกิารต้องการท างาน 

นายณัฐวัฒน์  จ าปาแดง  อายุ 26 ปี  วุฒิ

การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงาน
ประจ า ต าแหน่ง Call Center / งาน admin ต่างๆ / 
ธุรการ การเงิน หรืองานต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถ
ขับรถยนต์ / ขี่มอเตอร์ไซต์ ได้ ติดต่อ…โทรศพัท์ 084-
0814278 หรือ อีเมล์ nongtae_8@hotmail.com 

นางสาวขวัญนันทน์  โตสกุลวงศ์  อายุ 47 ปี 
วุฒกิารศึกษา ระดบัปริญญาตรี พกิารทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ (เดินเอียงไปด้านหนึ่ง มีอาการกล้ามเนือ้
เกร็ง กระตุกบ้าง แต่สามารถพิมพ์งาน และเดินได้เป็น
ปกติ) ต้องการท างานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล งาน
ธุรการต่างๆในหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์การ
ท างานทางด้านเอกสารคีย์ข้อมูลมาก่อน ติดต่อ…
โ ท ร ศั พ ท์  0 9 2 - 6 2 4 6 2 2 3  ห รื อ  อี เ ม ล์  
kwanyanan@gmail.com 

นางสาวดวงกมล  บุนนาค  อายุ 58 ปี พิการ
ทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้าน
คอมพิว เตอร์  หรืองานตามความเหมาะสม  มี
ประสบการณ์การท างานนักจัดรายการวิทยุ ใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อ…โทรศพัท์ 0803146003 หรือ 
อีเมล์ daungkamol@yahoo.com 

นางสาวจุฑามาศ  สุขร่าง   อายุ 23 ปี วุฒิ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้  (นิว้มือข้างขวาขาด)  ต้องการงาน
ราชการ รัฐวิสาหกจิ หรืองานอื่นๆ ที่หยุดในวันเสาร์-
อาทิตย์  ติดต่อ…โทรศัพท์ 064-5208707 หรือ อีเมล์ 
Perfectxp2@hotmail.com 

นางสาวกชพร  เลิศเรืองวงศ์  อายุ 43 ปี วุฒิ

การศึกษา ระดับอนุปริญญา พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดนิได้ (ใช้ไม้เท้า 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้าน

ธุรการ ประสานงานในพื ้นที่ จั งห วัด ชลบุ รี  มี
ประสบการณ์การท างานทางด้านธุรการการเงินมา 
15 ปี  ติดต่อ…โทรศัพท์ 0852087728 หรือ อีเมล์  
rin_ladda@yahoo.com 

นางสาวอภิชชา  ปานทสุตร  อายุ 30 ปี วุฒิ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ (ตาขวาสัน้ เดินเอียง) ต้องการท างาน
ทางด้านเอกสาร ธุรการทั่ วไป หรืองานตามความ
เหมาะสม ในจังหวดัสุพรรณบุรี ติดต่อ…โทรศพัท์ 063-
9939895 หรือ อีเมล์ poom_mamaz@hotmail.com 
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เมนูอักษรเบรลล์ท่ีเซเว่น อีเลฟเว่น…เปิดประสบการณ์ใหม่แก่ผู้พิการทางสายตา 

 

เร่ืองของความเท่าเทียมและการเปิดโอกาสให้แก่ผู้พิการในสงัคมปัจจุบนันัน้ได้รับการยอมรับและพฒันาสิ่งอ านวยความ

สะดวกในพืน้ที่สาธารณะอย่างกว้างขวางขึน้มากทีเดียว…หลายครัง้ที่เรามกัจะได้ยินว่า พวกเขาเหล่านัน้ไม่ได้ต้องการ

ความสงสาร เพียงแต่ต้องการโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตด้วยตวัเองอย่างเท่าเทียมเหมือนเช่นทุกคน  “เมนูอกัษรเบรลล์” ในร้าน

เซเว่น อีเลฟเว่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท าให้ผู้ พิการทางสายตาได้มีโอกาสนัน้ปัจจุบนันีเ้ซเว่น อีเลฟเว่นกว่า 142 สาขาทัว่ประเทศ

ได้มีเมนูอกัษรเบรลล์ให้บริการแก่ลกูค้าผู้พิการทางสายตา โดยเน้นในเขตผู้อยู่อาศยัและแหล่งท างานของผู้พิการทาง

สายตา ท าให้พวกเขาเข้าถึงการเลือกซือ้ของที่มากขึน้และสะดวกสบายขึน้  ชยัภูมิ ยืนยง ผู้พิการทางสายตาที่ท างานร้าน

นวดแผนโบราณย่านสขุุมวิท 93 เล่าให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงหลงัจากที่มีเมนูนีที้่ร้านเซเว่นฯ “เมนูอกัษรเบรลล์ท าให้เรา

ซือ้ของได้ง่ายขึน้ รู้ว่ามีเมนูอะไรบ้าง ทัง้น า้ และนมมีหลายอย่าง หลายย่ีห้อ ข้าวก็มีหลายอย่างให้เลือกมากกว่าที่เราเคยรู้ 

เดิมที่เราก็จะเลือกซือ้ตามที่พนกังานร้านหรือเพื่อนๆ บอกต่อๆ กนัมา แต่เราไม่ได้รู้ว่ามีอะไรขายบ้าง กินกนัแบบเดิมๆ 

ไม่ได้มีอะไรให้เลือกเลย” “เมนูนีเ้ป็นสิ่งใหม่ท่ีท าให้เราได้เลือกของที่อยากจะซือ้ได้จริงๆ ท าให้รู้ว่าที่ร้านมีอะไรบ้าง สิ่งที่จะ

ช่วยได้อีกก็คือการท าสื่อท่ีมีเสียงบอกโปรโมชัน่ หรือจะเป็นแอปพลิเคชนัสัง่ซือ้สินค้า เพราะพวกเราใช้มือถือได้ ฟังเสียงได้ 

ตอนนีพ้นกังานที่ร้านจะคอยบอกเราว่ามีโปรโมชัน่อะไรอยู่บ้าง” นาบี๋ แสแตะ เป็นอีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนถึงความต้องการ

เล็กๆ เป็นเร่ืองที่น่าเซอร์ไพรส์ขึน้ไปอีกเมื่อได้รู้ว่าการจดัท าเมนูอกัษรเบรลล์นี ้เป็นไอเดียของนกัเรียนทุนวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์ที่เอาประสบการณ์ตรงจากช่วงเวลาฝึกงานมาท าโปรเจกต์จนท าให้เกิดการใช้งานจริงในท้ายที่สดุ  ธีรเมธ 

สมัพนัธสิทธิ์ และอรรถพล ชนะมาร ปัจจุบนัเรียนอยู่ระดบัชัน้ปวส. ชัน้ปีที่ 2 สาขาการจดัการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลยั

เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ คือผู้ ริเร่ิมการท าเมนูอกัษรเบรลล์ขึน้มา เล่าถึงสิ ่งที่จุดประกายและกระบวนการที่ท าให้เกิด

นวตักรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสงัคมนีว้่า “ย้อนไปตอนที่เรียนชัน้ปวช. ช่วงที่ฝึกงานอยู่ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะมีผู้

พิการทางสายตามาซือ้ของประจ า เราสงัเกตเห็นว่าลกูค้าจะสัง่แต่เมนู ซ า้ๆ เมื่อได้พูดคุย ก็ได้ค าตอบว่า เขาไม่รู้ว่าในร้านมี

สินค้าอะไรบ้าง เมนูที่ซือ้ส่วนใหญ่จะเป็นของง่ายๆ กินประจ า อย่างเมนูน า้เปล่า ข้าวผดั ท าให้พวกเราเกิดความคิดท่ี

อยากจะคิดค้นสิ่งท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้พวกเขาได้เลือกซือ้สินค้าได้มาก  



๒๘ 

เวลาไม่อาจย้อนกลับไป แต่เวลามีให้เรา เร่ิมใหม่เสมอ 
 

อิโมจิชุดใหม่ปี2019 เพิ่มทางเลือกผู้พกิาร 

วันนี ้(6ก.พ.62) Unicode Consortium องค์กรกลางท่ีดูแลมาตรฐาน

รูปแบบอกัษรบนซอฟท์แวร์ซึง่ท าอิโมจิ  โดยผู้บริหารองค์กรนีม้าจากกเูกิล้ 

ซึ่งหน่วยงานนีจ้ะท าหน้าท่ีให้การรับรองว่าจะสามารถใช้อีโมจิชุดไหน

ออกไปในอปุกรณ์ตา่งๆได้ ล่าสดุได้ออกอีโมจิชุดใหมข่องปี 2019 กว่า 50 

ตวั ท่ีพิเศษก็คือธีมการออกอิโมจิปีนี ้มีการเพ่ิมอีโมจิเพ่ือเป็นทางเลือก

ให้แก่ผู้ พิการทางหู นั่งวีลแชร์ พิการทางสายตา และแขนเทียมขาเทียม 

เป็นต้น ส่วนอิโมจิในกลุ่มประเภทอื่นๆ ก็มีการเพ่ิมอิโมจิด้านอาหาร อาทิ 

วาฟเฟิล กระเทียม หอมใหญ่ หอยนางรม เป็นต้น  ,กลุ่มอีโมจิประเภท

สตัว์ ก็มีเพ่ิม ตัวสลอต ตวันาก อุรังอุตงัประเภทอีโมจิคน มีเพ่ิมท่าทางคุกเข่า และคนท่ียืนคู่กันก็สามารถคละสีผิวได้แล้ว 

ขณะท่ีอีโมจิสถานท่ี ก็มีการเพ่ิมวดัฮินด ูวงแหวนดาวเสาร์ ทัง้นี ้เมื่อรวมจ านวนอิโมจิทัง้หมด ท่ีแยกตามเพศและสีผิวแล้ว ปีนี ้

เราจะมีอีโมจิใหมใ่ห้ใช้ได้ถงึ 230 รูป โดยเร่ิมใช้งานได้ตัง้แต ่5 มี.ค. 2019(tnnthailand.com 6 ก.พ.62) 
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