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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๖   เดือน  มิถุนายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพ่ือคนพกิาร” 

 โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพกิารทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

 

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและ

นกัศกึษาทั่วประเทศท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจ าทุกปี   ในปี 2542  มลูนิธิฯ ได้ริเร่ิมโครงการ “ทุนการศกึษาอีซูซุเพ่ือคน

พิการ” ขึน้เป็นครัง้แรก  โดยได้รับความร่วมมือจาก 

  สภาคนพิการทกุประเภทแหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นศนูย์กลางประสานงานคนพิการทัว่ประเทศในการพิจารณาคดัเลอืกผู้ รับทนุ  

จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในระดับอุดมศึกษา ระดับ

มธัยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายและระดบัอาชีวศึกษา เปิดรับสมคัร ตัง้แต่วนันี ้15 กรกฏาคม 2562 ประเภทของทนุ เป็นทนุให้เปลา่

โดยไมม่ีเง่ือนไขผกูพนั   รวม 150,000 บาท ทนุระดบัอดุมศกึษา จ านวน 10 ทนุ  ทนุละ 10,000  บาท ทนุระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 

10 ทนุ ทนุละ   5,000  บาท หรือระดบัอาชีวศกึษา (ปวช. / ปวส.) 

คณุสมบตัิของผู้มีสิทธิสมคัรเพื่อรับทนุ ระดบัอดุมศกึษา 1.  เป็นนิสิต / นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัการศกึษาของรัฐ ชัน้ปีที่ 2 

ขึน้ไป 2.  มีคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.50 ในสายสงัคมศาสตร์ 

ระดบัมธัยมศึกษา / อาชีวศึกษา 1.  เป็นนกัเรียน / นกัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายหรือระดบัอาชีวศึกษา (ปวช./

ปวส.) ในสถาบนัการศกึษาของรัฐ 2.  มีคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.50 (อา่นตอ่ไปหน้า 2) 
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การด าเนินโครงการ 
1. การรับสมัคร 
เปิดรับสมคัร ตัง้แตว่นันี ้ –  15 กรกฏาคม 2562 
สถานท่ีรับสมคัร สภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย 
 เลขท่ี 255 ชัน้ 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD  
 บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
เวลาท าการ จนัทร์ – ศกุร์ (8.30 – 16.30 น.) 
การสมคัร - ผู้สมคัรท่ีศกึษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สง่ใบสมคัรด้วยตนเองในเวลาท าการ 
 - ผู้สมคัรท่ีศกึษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สง่ใบสมคัรด้วยตนเองหรือ 
                               ทางไปรษณีย์ 
 สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

-  สภาคนพิการทกุประเภทแหง่ประเทศไทย  
    คณุศิริรัช ไชยรัตน์  
    โทรศพัท์ /โทรสาร  0-2354-5349  มือถือ 063-053-1789 

  -  มลูนิธิกลุม่อีซูซ ุ
   คณุศศิโสม  ภู่อยู่ / คณุอรรถพล  อ านาจ  
   โทร. 0-2966-2111 ตอ่   3392 / 3355 
   สายตรง 0-2966-2188-90   โทรสาร 0-2513-6863, 0-2966-2297 

2. เอกสารประกอบการสมัคร 
1) แบบฟอร์มประวตัิผู้สมคัรรับทนุการศกึษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ 1 ใบ 
2) ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ พิการ 
3) ส าเนาบตัรประชาชน 
4) ส าเนาใบรายงานผลการศกึษาของภาคการศกึษาลา่สดุ 
5) เกียรติบตัร / อื่น ๆ (ถ้ามี) 

3. การคัดเลือกผู้รับทุน   :   สภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คดัเลือกผู้ รับทนุและน าเสนอ 
       มลูนิธิกลุม่อีซูซ ุ

4. ประกาศผล  :   ภายในวนัท่ี 1 เดือนสิงหาคม ท่ีสภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย        
5. การมอบทุน   :    มลูนิธิกลุม่อีซูซุจะมอบทนุการศกึษาผ่านสภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย   
        เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ รับทนุภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล 
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ต้นทุนไม่เท่ากัน แต่น า้ใจเหลือล้น ชายพกิาร  
เดนิแจกแซนด์วิชฟรีวันเกิด 

 

สาวโพสต์เล่าความประทบัใจ ท่ีแยกไฟแดง เจอชายพิการ

เดินแจกแซนด์วิช ให้เงินก็ไมเ่อา บอกอยากตอบแทนลกูค้า 

เพราะเป็นวนัเกิด บอกแม้ต้นทุนไม่เท่ากัน แต่ยังเอือ้เฟื้อ 

นึกถึงเพ่ือนมนุษย์คนอื่น .. ผู้ ใช้เฟซบุ๊ ก Usa Toruen โพ

สต์ภาพชายพิการ เดินแจกแซนด์วิช อยู่บริเวณแยกไฟแดง

ท่ีรถติด พร้อมระบุว่า เน่ืองจากเป็นวนัเกิดพ่ีชาย เลยชวน

กนัไปเท่ียวตลาดปัฐวิกรณ์ แถวเกษตร - นวมินทร์ พอขับ

รถมาถึงแยกนวลจนัทร์ ระหว่างรอติดไฟแดง เห็นพ่ีผู้ ชาย

คนหนึ่ง ซึง่พิการขาถือตะกร้าแซนด์วิช ติดป้ายว่า "วนัเกิด

แจกฟรี" เลยเปิดกระจกสอบถาม ได้ใจความวา่วนันีว้นัเกิด

พ่ีเค้า พ่ีเค้าอยากตอบแทนลกูค้า ให้ได้กินฟรี แต่ตนขอไม่

รับฟรี และสง่เงินให้ แตพ่ี่เค้ายืนยนัวา่ไมรั่บ จากนัน้ตนเลย

รับแซนด์วิชมา 1 ชิน้ ซึ่งพ่ีเค้าดีใจมาก บอกจะกลบับ้าน

แล้ว เพราะแจกตัง้แตเ่ช้า ซึง่วนันีก้็ตรงกบัวนัเกิดของพ่ีชาย

ตน ท่ีนั่งอยู่ในรถ จึงผลัดกันอวยพรวันเกิด เร่ืองท่ีเกิดขึน้ 

ท าให้ตนประทบัใจ เพราะแม้จะเกิดมาต้นทนุไม่เท่ากนั ทัง้

ฐานะ หรือแม้กระทั่งร่างกาย แต่สิ่งท่ีคนเรามีเหมือนกัน 

คือ ความมีน า้ใจ เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ มีจิตใจท่ีดีงาม  นึกถึง

เพ่ือนมนุษย์คนอื่น แม้ตัวเองจะมีน้อยก็ตาม และว่าหาก

ใครใช้เส้นทางผ่านแยกนวลจันทร์ ฝากช่วยอดุหนุนพ่ีเค้า

ด้วย.(ไทยรัฐออนไลน์ 30 พ.ค.62) 

คุณป้าชาวจีนใจบุญ  
อุทศิตนช่วยเหลือคนชรา-ผู้พกิารมาเกือบ 10 ปี 

 

คณุป้าชาวจีนใจบุญ อทิุศตนช่วยเหลือคนชรา-ผู้ พิการมา

นานเกือบ 10 ปี เผยการได้ให้ท าให้รู้สกึเพียงพอแล้ว ส านกั

ข่าวซินหวัเผยเร่ืองราวของหยาง ชิงหง หญิงพิการวยั 49 ปี 

ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองจือโป๋ อ าเภออี๋หยวน มณฑลซานตง 

ทางตะวันออกของจีน เธอได้อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ สูงอายุและผู้ พิการคนอื่นๆ มานานหลายปี จนได้รับ

สมญานามว่าเป็น “คณุป้าใจบญุ” หยาง ชิงหง เสียขาของ

เธอไปเพราะอุบัติ เหตุในปี  1990 และแม่ของเธอก็

กลายเป็นอัมพาตในปี 1998 เธอจึงต้องดูแลแม่ท่ีได้แต่

นอนน่ิงบนเตียง จนเข้าใจความยากล าบากของคนพิการ

และครอบครัวของพวกเขาอย่างลึกซึง้ ท าให้เธอมีความ

มุ่งมัน่ว่าจะต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ พิการให้ได้ ในปี 

2011 หยาง ชิ งหง  ผู้ มี ใบ รับรองจบการศึกษาด้าน

การแพทย์ได้เลิกท าคลินิกท่ีเปิดร่วมกับสามีของเธอมา

นานหลายปี จากนัน้เธอได้ใช้เงินเก็บท่ีมีและเงินจากการ

ระดมทุนหลากหลายวิธี และการสนับสนุนและความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลท้องถ่ิน ก่อตัง้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ สูงอายุตอนกลางวันขึน้เป็นครัง้

แรกที่อ าเภออี๋หยวน ในปี 2012 และ 2014 ตามล าดบั เพ่ือ

ขยายขอบเขตการบริการ ในปี 2015 หยาง ชิงหง ได้จดัตัง้ 

“ทีมใจบุญ” เพ่ือให้บริการดูแลผู้ สูงอายุถึงบ้าน โดยใน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2280571088729122&id=100003287598775
https://www.sanook.com/news/
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ปัจจุบนัมีผู้สงูอายมุากกวา่ 400 คน ท่ีอยู่ในความดแูลของ

เธอ และมีผู้ สูงอายุมากกว่า 300 คน ท่ีมีความพิการขัน้

รุนแรง ในปี 2017 หยาง ชิงหง ลงทุนเงินไปมากกว่า 

300,000 หยวน (ประมาณ 1.38 ล้านบาท) เพ่ือจดัตัง้ศนูย์

เด็กพิการท่ีทัง้ช่วยดูแล ฟื้นฟู และฝึกทักษะต่างๆ เพ่ือให้

พวกเขาสามารถใช้ชีวิตด้วยตนเอง และหาเลีย้งชีพตวัเอง

ได้ โดยขณะนีม้ีเดก็พิการที่มาร่วมกิจกรรมของท่ีน่ีมากกว่า 

40 คนแล้ว ในช่วงไมก่ี่ปีท่ีผ่านมา หยาง ชิงหง อทิุศตนเพ่ือ

ช่วยเหลือคนกลุ่มนีไ้ปมากมาย จนครอบครัวท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือในพืน้ท่ีนีล้ดลงไปกว่าคร่ึง ค่าบริการท่ีเธอ

คิดก็ถกูแสนถูก จนมีคนไม่น้อยสงสยัวา่เธอท าไปเพ่ืออะไร 

ซึง่หยาง ชิงหง ก็ตอบว่า การได้ท างานท่ีช่ือว่าใจบุญมาก

ท่ีสดุ การได้ช่วยเหลือครอบครัวท่ียากล าบาก อีกทัง้การได้

มอบความรักและความห่วงใยให้แก่ผู้สงูอายุและผู้ พิการก็

ท าให้ฉนัรู้สกึเพียงพอแล้ว(sanook.com 31 พ.ค.62) 
 

แม้จะเดนิไม่ได้แต่ใจสู้ ประดษิฐ์งานจาก
กะลามะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

นายตุ้ม สืบมี ชาวต าบลแสงอรุณ อ าเภอทบัสะแก ประสบ

อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ 6 เดือนก่อน ท าให้ขาทัง้ 2 ข้าง

ออ่นแรง ต้องนัง่วีลแชร์ ช่วยในการเคลื่อนไหว และกลบัมา

อยู่ท่ีบ้านภรรยา ก็พยายามจะหางานท า เพ่ือช่วยแบ่งเบา

ภาระครอบครัว ซึ่งแรกๆ ก็เหลาก้านมะพร้าว เพ่ือท าไม้

กวาดขาย แตร่ายได้น้อย ประกอบกบัอ าเภอทบัสะแก เป็น

พืน้ท่ีมีสวนมะพร้าวมากจึงคิดต่อยอดหาความรู้เพ่ิมเติม 

ศึกษาข้อมูลจากโซเชียลจนมาลงตัวท่ีคิดจะประดิษฐ์

สินค้าจากกะลามะพร้าว ท่ีผ่านมาลองถูกลองผิดอยู่นาน

ก่อนท่ีจะสามารถน ากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ 

ก่อนจะเสริมด้วยสินค้ารูปแบบอื่นๆ ราคาขายตัง้แต่ 30 

บาท ถึง 1,000 บาท ตามแต่ความยากง่ายของชิน้งาน 

เพ่ือนบ้านเห็นแล้วก็ชอบใจและซือ้ไปใช้กนั บางคนซือ้ไป

เป็นของฝาก กระทั่งหน่วยงานพัฒนาชุมชนได้เข้ามาพบ 

จึงได้ขอให้น าผลิตภณัฑ์ไปออกงาน ในอ าเภอและจงัหวดั 

ท าให้เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากขึน้ โดยท างานนีแ้ล้ว 5 ปี ปัจจบุนั

ลูกค้าเดินทางมาเลือกสินค้าเองถึงบ้าน  นายตุ้ม บอกว่า 

ความพิการไม่ใช่อุปสรรค เพียงต้องเพียรพยายาม เพราะ

ตนเองไม่สามารถไปท างานเหมือนคนปกติ แต่ก็พยายาม

ท าในสิ่งท่ีสามารถท าได้เพ่ือหาเลีย้งครอบครัว ทุกวันนี ้

ภมูิใจท่ีสามารถช่วยตวัเองได้ อยู่อย่างมีความสขุ มีรายได้

เลีย้งครอบครัว(news.ch3thailand.com 01 มิ.ย.62) 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ…สู่โลกกว้าง  
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วอนช่วยหนุ่มขาพกิารรับจ้างทั่วไปไร้ที่นอน 

 

   วนัท่ี 31 พ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาวา่ ได้พบกบั นาย

ประดับ ภาสุวรรณ อายุ 50 ปี หนุ่มใหญ่พิการเสียขาไป

ข้างหนึง่ เน่ืองจากประสบอบุตัิเหตรุถคว ่าเม่ือประมาณ 20 

ปี ท่ีแล้ว อยู่บ้านเลขท่ี 77 หมู่ 8 บ้านนาตัง ต.เขวาสินริ

นทร์ อ.เขวาสินรินทร์ (อ่านวา่ ฝาว สินะริน) จ.สริุนทร์ โดย

นายประดบั หนุ่มพิการขาข้างเดียว สู้ ชีวิตรายนี ้ได้ร้องขอ

ความช่วยเหลือ เพราะได้รับความล าบากเร่ืองท่ีอยู่อาศยั 

ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ตอนนีอ้าศยัญาติอยู่ จึงขอวอน

หน่วยงานรัฐและผู้ ใจบุญช่วยเหลือ เป็นบ้านหลังเล็กๆ 

หรือกระท่อมก็ได้ ขอให้ตนเองพอมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของ

ตนเอง พอได้อาศยัซุกหัวนอนท ามาหากินเลีย้งชีพต่อไป 

"เพราะปัจจุบันอาศัยอยุ่บ้านญาติกัน้ห้องอยู่ใต้ถุนบ้าน

ญาติ ซึ่งญาติดงักล่าวมีศกัด์ิเป็นน้าตนเอง แต่ผมเรียกว่า

แม่ตลอด ซึ่งญาติท่ีเป็นน้าคนดงักล่าวเขาไม่อยากให้อยู่

อาศยัอยู่ในบ้านหลงันีต้่อไป ให้หาบ้านอยู่ใหม่ ผมเป็นผู้

พิการขาข้างหนึ่ง อายุก็มากแล้ว แต่บ้านไม่มีอยู่เป็นของ

ตนเอง จึงวอนหน่วยงานและผู้ ใจบุญช่วยเหลือผ่านทาง

สื่อมวลชน"หนุ่มใหญ่พิการเสียขา วิงวอน จากการบอกเล่า

ของชาวบ้านหมูบ้่านเดียวกนัเลา่วา่ นายประดบั หนุ่มใหญ่

พิการวยั 50 ปี รายนี ้ถึงร่างกายพิการขาไปข้างหนึ่ง แต่ก็

ไม่เคยย่อท้อ ขยนัท ามาหากินรับจ้าง ท าเคร่ืองประดบัเงิน 

เวลามีคนเอางานมาให้ และยงั รับจ้างแบกหามตดัไม้ยูคา 

รับจ้างหว่านข้าวให้ชาวนา แล้วแต่ว่าจะมีคนมาจ้างให้ท า

อะไร พอท าได้ก็ท าไมเ่คยย่อท้อหรือขีเ้กียจแตอ่ย่างใด งาน

หว่านข้าวช่วงนีก้็มีรายได้ไม่มากนกั เน่ืองจากชาวนาพืน้ท่ี

แถวนัน้เขาเร่ิมใช้เคร่ืองพ่นพนัธุ์ข้าวแทนการหวา่นข้าวด้วย

มือ งานรับจ้างหว่านข้าวปีนีจ้ึงมีไม่มากนกั  นางหมอก มิ่ง

ขวญั บ้านเลขที่ 11หมู ่8 (เพ่ือนบ้าน) เลา่วา่ นายประดบัผู้

พิการรายนี ้ไม่มีบ้านอยู่ เพราะบ้านท่ีพกัอาศยัอยู่ปัจจุบนั

เป็นบ้านญาติซึง่มีศกัด์ิเป็นน้า ของผู้ พิการ แตน่ายประดบั

เรียกน้าว่าแม่ ญาติคนดงักล่าวไม่อยากให้นายประดบั ผู้

พิการรายนีอ้ยู่ด้วยตอ่ไป ตอนนีน้ายประดบั ผู้ พิการ อาศยั

กัน้ ห้องอยู่ ใ ต้ถุนบ้าน เป็นห้องเล็กๆ แต่เขาอยากมี

กระท่อมเล็กๆหรือบ้านหลงัเล็กๆเป็นของตนเองแค่พอได้

อาศยัซุกหัวนอน เพราะอยู่กับญาติ ญาติก็ไม่อยากให้อยู่

บ้านของเขา อยู่ ด้วยกันมันอึดอัดใจ จึงวอนผู้ ใจบุญ

ช่วยเหลือผู้ พิการรายนีด้้วย นางหมอก (เพ่ือนบ้าน) กล่าว 

ส าหรับนายประดบั ภาสวุรรณ อายุ 50 ปี เป็นผู้ พิการทาง

ความเคลื่อนไหวทางร่างกายประเภทความพิการ เวลาเจ็บ

ไข้ได้ป่วยก็ได้กินแค่ยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการป่วย 

เวลาร่างกายยงัลกุไหวก็ท างานรับจ้างไปทัว่แล้วแตใ่ครจะ

จ้าง มีน า้ใจช่วยเหลือการงานเพ่ือนบ้านตลอด ตอนนีไ้ด้รับ

ความเดือดร้อนเร่ืองบ้านท่ีอยู่อาศยั ขอบ้านหลงัเล็กๆหรือ

ห้องเล็กๆหรือกระท่อมก็ได้ ขอเพียงมีท่ีอาศัยซุกหัวนอน

เป็นของตวัเอง วอนผู้ ใจบุญช่วยเหลือค่าอิฐบล๊อก หิน ปูน 

ทราย สงักะสี และค่าครองชีพ สามารถช่วยเหลือสมทบได้

ท่ีบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธกส.) สาขาสุรินทร์ บัญชีเลขท่ี01956-2-76909-7 ช่ือ

บญัชี นายประดบั ภาสวุรรณ(komchadluek.net 31 พ.ค.

62) 



๖ 

วธีิ “เปล่ียนคนอ่ืน” ท่ีดีท่ีสุด คือ “เปล่ียนมุมมอง” ของ “ตวัเรา” เอง 
 

หนุ่มพกิารตาบอดสู้ชีวิตเร่ขายลูกอมตามตลาด
ท ามาหากินด้วยอาชีพสุจริตไม่เป็นภาระสังคม 

 

ศนูย์ข่าวหาดใหญ่ - หนุ่มพิการตาบอดวยั 25 ปีสู้ ชีวิต เผย

ป่วยด้วยโรคเนือ้งอกทับเส้นประสาทตัง้แต่อายุ 11 ขวบ 

แต่ไม่ท้อกับโชคชะตาออกมาท าหากินช่วยเหลือตัวเอง 

ผู้ คนช่ืนชมช่วยเหลืออุดหนุนและเป็นก าลังใจ วันนี ้(31 

พ.ค.) ท่ี จ.สงขลา มีหนุ่มพิการตาบอดสู้ ชีวิตท่ีสามารถ

สร้างแรงบันดาลใจและเป็นก าลงัใจให้กับใครหลายคนท่ี

ก าลังท้อแท้หรือก าลังหมดหวัง ชายหนุ่มพิการคนนีค้ือ 

นายมูฮัมหมดัอาลี อาลมั อายุ 25 ปี หรืออาลี พืน้เพเดิม

เป็นชาว จ.ยะลา และมาท างานหาเลีย้งตัวเองอยู่ท่ี อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการเร่ขายลกูอม เกือบทกุวนั อาลี 

จะออกไปท างานโดยการเดินขายของพวกลูกอมข้าวโอ๊ด

หรือของกินเล่นแถวย่านการค้าในตวัเมืองหาดใหญ่ เช่น ท่ี

ตลาดกินหยง โดยเดินถือไม้เท้าและเรียกลูกค้าไปเร่ือยๆ 

ท่ามกลางผู้ คนในตลาด ชาวบ้านเห็นแล้วก็ช่วยซือ้ช่วย

อดุหนุนด้วยความสงสารและความมานะพยายามท่ีไม่ย่อ

ท้อต่อโชคชะตาชีวิต แม้ตาจะบอดสนิททัง้สองข้าง และมี

หลายคนท่ีให้เงินเกินกว่าราคาสินค้าเพ่ือช่วยเป็นก าลงัใจ

ให้กับอาลี ชาวบ้านในตลาดกิมหยง บอกว่า อาลีจะมา

เดินเร่ขายของเป็นประจ า ซึ่งทุกคนต่างช่ืนชมและสงสาร

ในความพยายามท่ีจะช่วยเหลือตวัเองของอาลี โดยท่ีไม่

เป็นภาระสงัคม แต่หลายคนก็อดห่วงไม่ได้กลวัว่าจะเป็น

อนัตรายถูกรถเฉ่ียวชน โดย นายมฮูมัหมดัอาลี ได้เปิดเผย

เร่ืองราวของตวัเองว่า พิการตาบอดทัง้สองข้างตัง้แต่อายุ 

11 ปี ขณะเรียนอยู่ชัน้ ป.5 เน่ืองจากป่วยเป็นเนือ้งอกทับ

เส้นประสาท จึงต้องออกจากโรงเรียนและมาเรียนท่ี

โรงเรียนสอนคนตาบอดท่ี อ.หาดใหญ่ และยดึอาชีพเดินเร่

ขายของเพ่ือเลีย้งตวัเอง โดยพกัอยู่กบัเพ่ือนแถวย่านสถานี

ขนส่งหาดใหญ่ เกือบทุกวันก็จะมาเดินขายของตามย่าน

การค้าในเมืองหาดใหญ่ มีเพ่ือนสนิทซึ่งเป็นพนักงาน

บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งขบัรถจักรยานยนต์มาส่ง รายได้ไม่

แน่นอนวนัละ 100-200 บาท แต่ก็สามารถดูแลตัวเองได้ 

ส าหรับหน่วยงานไหนหรือใครที่จะต้องการช่วยเหลือ นาย

มฮูัมหมดัอาลี อาลมั เพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงท่ี

เบอร์โทร 098-0687426 หรือช่วยอุดหนุนซือ้ของอาลีก็ได้ 

หากไปพบเจอเดินขายของอยู่ท่ีไหนเพ่ือเป็นก าลงัใจให้กบั 

อาลี ในการสู้ ชีวิตตอ่ไป(mgronline.com 31 พ.ค.62) 
 

พ่อแต่งชุดตัวตลก หาเงนิรักษาลูกสมองพกิาร 
 ขอสู้ถงึท่ีสุด ตราบเท่าท่ียังมีชีวิต 

 

พ่อแต่งชุดตัวตลก สู้ หาเงินรักษาลูกสาวสมองพิการ 

เบือ้งหลงัหน้ากากรอยยิม้ คือความเจ็บปวดของพ่อ ท่ีไม่

ยอมแพ้ในตัวลูก ขอสู้ รักษาให้ดีท่ีสุดตราบเท่าท่ียังมีลม
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หายใจ  ในช่วงเวลายามดึกท่ีใครหลายคนต่างพากัน

ออกไปสังสรรค์กันนอกบ้าน หรือใช้ช่วงเวลาพักผ่อนอยู่

ภายในท่ีพักหลังจากตรากตร าท างานมาทัง้วัน ชายคน

หนึ่งกลับเลือกท่ีจะแต่งชุดเป็นตัวตลก สวมหน้ากากยิม้

กว้าง ออกไปเรียกรอยยิม้และขายลูกโป่งให้แก่คนท่ีเดิน

ผ่านไปมาอยู่บนท้องถนนในนครเจิง้โจว เมืองหลักของ

มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน หากแต่ใครเลยจะรู้ว่า

เบือ้งหลังท่ีซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากรอยยิม้นัน้ กลับเป็น

คุณพ่อผู้ สิน้หวังรายหนึ่ง ท่ีพยายามจะหาเงินมาเป็นค่า

รักษาพยาบาลลูกสาววัย 2 ขวบ ท่ีต้องเผชิญกับภาวะ

สมองพิการ โดยรายงานจากเว็บไซต์เซี่ยงไฮ้อิสต์ เมื่อวนัท่ี 

5 มิถุนายน 2562 เผยว่า พ่อคนนีม้ีช่ือวา่ ถ ูเซียนเฉิง ก่อน

หน้านีเ้มื่อเดือนตุลาคม 2561 ลูกสาวตัวน้อยของเขาได้

พลดัตกจากเตียง เม่ือพาไปโรงพยาบาลก็พบว่าสมองของ

เด็กได้รับความเสียหาย มีเลือดออกในสมอง และเธอก็อยู่

ในภาวะสมองพิการ นอกจากนีเ้ด็กน้อยยังต้องเผชิญกับ

ความทรมานจากการเป็นอมัพาตและมองไม่เห็น ซึ่งเธอ

จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตดั พร้อมกับการรักษาอื่น ๆ เป็น

ระยะเวลาอีกยาวนาน การผ่าตดัและการรักษาตวัในระยะ

ยาว หมายถึงค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากส าหรับครอบครัวของถู 

เซียนเฉิง ตลอดเวลา 5 เดือนท่ีผ่านมา เขากบัภรรยาหมด

เงินไปกับค่ารักษาลูกสาวแล้วถึง 200,000 หยวน (ราว 

900,000 บาท) คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อวนัมากถึง 500 หยวน 

(ราว 2,200 บาท) หรือบางวันอาจเพ่ิมขึน้ไปถึง 1,000 

หยวน (ราว 4,500 บาท) ในช่วงเวลาท่ียากล าบาก เพ่ือน ๆ 

และญาติหลายคนเคยบอกถู เซียนเฉิง ให้ยอมแพ้ ปล่อย

ลกูสาวไปเพ่ือไม่ให้ครอบครัวต้องล าบากไปมากกว่านี ้แต่

เขาก็ปฏิเสธไม่ฟังเสียงโน้มน้าวเหล่านัน้ บอกกลับไป

ว่า "ตราบเท่าท่ีผมยงัมีลมหายใจ ผมจะไม่มีวนัยอมแพ้ใน

ตวัลกูสาวของเรา" เพ่ือท่ีจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและ

เป็นค่ารักษาลูก ถู เซียนเฉิง ต้องออกไปท างานหาเงินให้

มากขึน้ แต่เน่ืองจากหลังของเขาไม่ดี ท าให้ไม่สามารถ

ท างานใช้แรงงานได้ เขาจึงเลือกท่ีจะแต่งเป็นตัวตลก 

ออกมาตระเวนขายลูกโป่งตามท้องถนนแทน  ทัง้นี ้เป็น

เร่ืองเศร้าส าหรับหลายครอบครัวในประเทศจีน ท่ีต้อง

เผชิญกับสถานการณ์ใกล้เคียงกันกับถู เซียนเฉิง มีผู้ คน

มากมายต้องออกมาพยายามหาเ งิน เป็นค่า รักษา

ครอบครัวท่ีป่วยหนัก หรือมีความพิการ หลายคนต้อง

ออกมาขายดอกไม้ ขอรับบริจาค หรืออาจถงึขัน้ขายตวัเอง 

เ ป็นความหวังสุด ท้ าย เ พ่ือ ใ ห้ ไ ด้ เ งิ น ก้อนใหญ่มา

(hilight.kapook.com 6 มิ.ย.62) 
 

รองผู้ว่าฯ ระยอง ประชุมตดิตามการพัฒนา
คุณภาพขีวิตของคนพกิารในจังหวัดระยอง 

 

วนันี ้(5 มิ.ย. 62) ท่ีห้องประชมุภกัดีศรีสงคราม ศาลากลาง

จงัหวดัระยอง วา่ท่ีร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้วา่ราชการ

จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจ าจังหวดัระยอง ครัง้ท่ี 2 ประจ าปี 2562 โดยมี

พัฒนาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์จั งห วัด

ระยอง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตวัแทนคนพิการ ภาคประชา

https://shanghai.ist/2019/06/05/desperate-dad-dresses-up-as-clown-to-raise-money-for-2-year-old-daughters-treatment/


๘ 

วธีิ “เปล่ียนคนอ่ืน” ท่ีดีท่ีสุด คือ “เปล่ียนมุมมอง” ของ “ตวัเรา” เอง 
 

สังคม และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับทราบการ

ด าเนินโครงการและสถิติต่าง  ๆ  ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนคนพิการเพ่ือยกระดบัพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนพิการในจังหวัดระยอง   นอกจากนีท่ี้ประชุมได้ร่วม

พิจารณาประเด็นส าคัญ  ได้แก่  โครงการท่ีขอรับการ

สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ และการพิจารณาการขอกู้ ยืมเงินประกอบอาชีพของ

คนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ  จากกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือมอบโอกาสให้คนพิการ

และผู้ ดูแลเข้าถึงแหล่งเงินทุนน าไปใช้ในการประกอบ

อาชีพและดูแลครอบครัวต่อไป(thainews.prd.go.th 5 

มิ.ย.62) 
 

เทคโนโลยีช่วย “คนพกิาร” เทรนด์ธุรกิจเพื่อสังคม 

 

การเดินทางของผู้ พิการในหลายเมืองของโลกในปัจจุบัน

เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย จากปัญหาการขาดสิ่ง

อ านวยความสะดวกและความสลับซับซ้อนของผังเมือง 

ด้วยเหตุนีภ้าคธุรกิจจึงเร่ิมหันมาสนใจการออกแบบ

เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการเดินทางส าหรับผู้

พิการมากขึน้ ทัง้เพ่ือช่วยเหลือผู้ พิการและเปิดโอกาสทาง

ธุรกิจ ตามรายงานของ “ซีเอ็นเอ็น” มีเทคโนโลยีอ านวย

ความสะดวกท่ีได้รับการพัฒนาขึน้ในปัจจุบันเป็นจ านวน

มาก เช่น “รถเข็นผู้ พิการที่สามารถขึน้-ลงบนัไดได้” พฒันา

โดย Scewo บริษัทสตาร์ตอพัสญัชาติเยอรมนั ซึง่สามารถ

เดินทางได้ในภมูิประเทศท่ีหลากหลาย และมีกลไกส าหรับ

ไต่ขัน้บันไดได้ ทัง้ยังสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้

ด้วย เบิร์นฮาร์ด วินเทอร์ ผู้ก่อตัง้และซีอีโอ Scewo ระบุว่า 

“เราไม่สามารถรอท่ีจะสร้างทางลาดทัง้หมดได้ นั่นเป็น

เหตุผลว่าท าไมจึงพัฒนาสิ่งนีเ้พ่ือท่ีจะให้อิสระและความ

คล่องตัว ”  ทั ง้ นี  ้ รถ เข็นผู้ พิการของ Scewo จะ เ ร่ิม

ออกจ าหน่ายอย่างเป็นทางการภายในปีนี  ้ขณะท่ีใน

ส วิต เซอ ร์ แลน ด์มี การพัฒนาขา เ ที ยม  โดยบ ริ ษัท 

MyoSwiss พฒันาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ท่ีหวัเข่าและสะโพก

ของผู้ ใช้งาน เข้ากบัสิ่งทอจ าลองกล้ามเนือ้ขามนุษย์ ซึง่มี

น า้หนักรวมแล้วไม่ถึง  5 กิโลกรัม แต่สามารถรองรับ

น า้หนักตัว และให้ความมั่นคงในการทรงตัวได้มากขึน้ 

และสามารถปรับสภาพของขาเทียมให้สอดรับกับการ

เคลื่อนไหวของผู้ ใช้ได้ เจม ดูอาร์ต ซีอีโอของ MyoSwiss 

ระบุว่า เทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาขึน้เพ่ือช่วยให้การเดิน

ขึน้ลงบนัไดและการลกุขึน้ยืนสะดวกย่ิงขึน้ ส าหรับผู้ ท่ียงัมี

ความสามารถในการก้าวเดิน  โดยปีนี ข้าเทียมของ 

MyoSwiss ถกูใช้โดยผู้ พิการ 2 รายเพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรม

ว่ิงมาราธอนท่ีเมืองซู ริกด้วย  นอกจากนี ้ วิศวกรของ 

“Young Guru Academy” หรือ “YGA” ในตรุกีได้ออกแบบ

ไม้น าทางส าหรับผู้ พิการทางสายตา โดยร่วมกับบริษัท 

WeWalk ในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อลัตราโซ

นิก ตรวจจับสิ่งกีดขวางและท างานร่วมกบักูเกิลแมปและ

เช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟนในการน าทาง  “เคอร์ซาต เคย์

แลน”  ซีอี โอและผู้ ก่อตัง้  WeWalk ซึ่ง เป็นผู้ พิการทาง

สายตาแต่ก าเนิด กล่าวว่า “ในฐานะผู้ พิการทางสายตา 



๙ 
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ผมไมรู้่เลยว่าทางออกของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ตรงไหน 

รถเมล์คนัไหนก าลงัจะมาถงึ หรือมีร้านค้าใดอยู่รอบ ๆ บ้าง 

แต่ข้อมูลเหล่านีเ้ราสามารถรู้ได้จาก WeWalk” ส่วนใน 

“ญ่ีปุ่ น” ซึง่เป็นประเทศชัน้น าทางด้านเทคโนโลยีของเอเชีย 

ได้ออกแบบรถเข็นอัตโนมัติส าหรับผู้ มีปัญหาในการ

เคลื่อนไหว ซึง่เป็นการร่วมทนุกนัระหว่างบริษัท Whill Inc. 

และ Mitsubishi Electric โดยรถเข็นนีส้ามารถน าผู้ ใช้งาน

ไปยังจุดท่ีต้องการได้โดยอตัโนมตัิ รวมถึงมีระบบป้องกัน

อบุตัิเหตจุากการชนสิ่งกีดขวาง ซึง่ได้เร่ิมทดลองใช้แล้วใน

กรุงโตเกียว คาดว่าจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2020 

นอกจากนีม้ี “เกาหลีใต้” ท่ีบริษัท LG U+ ร่วมกับบริษัท 

Naver เปิดบริการเรียกรถแท็กซี่ ผ่านเคร่ืองมือรับค าสั่ง

เสียงในโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

เดินทางแก่ผู้ พิการ ทัง้ยังพัฒนาแอปพลิเคชั่นส าหรับการ

อ่านอีบุ๊ กเพ่ือผู้ พิการทางสายตาอีกด้วย ในแง่ของธุรกิจ

รายงานของ “Zion Market Research” และ “Coherent 

Market Insights” ประเมินว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

อ านวยความสะดวกทั่วโลกจะเพ่ิมมูลค่าขึน้จาก 14,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 เป็น 30,800 ล้านดอลลาร์

สห รั ฐ ใน ปี  2025 อย่ า ง ไ ร ก็ ตาม  แอนนา  ลอ ว์สั น 

ผู้ อ านวยการศูนย์การศึกษาคนพิการแห่งมหาวิทยาลัย

ลีดส์ ประเทศองักฤษ ชีว้า่ เทคโนโลยีเหล่านีย้งัมีราคาแพง

มาก และผู้ พิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ผู้ผลิตจึง

ควรค านึงถึงการออกแบบให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย 

ด้วยราคาท่ีไม่แพงมากนัก อย่างไรก็ตาม การหันมาให้

ความส าคญัต่อการออกแบบเทคโนโลยีเหล่านี ้นบัว่าเป็น

สญัญาณท่ีดีท่ีโลกเร่ิมให้ความสนใจต่อผู้ พิการ และช่วย

ให้ผู้ พิการไม่ถูกละเลยจากสังคมรอบข้าง และแม้ว่า

ประเทศไทยจะยังก้าวไปไม่ถึงจุดท่ีมีเทคโนโลยีล า้สมัย

ส าหรับผู้ พิการ แต่การท่ีหลายหน่วยงานเร่ิมหันมาใส่ใจ

ในทางลาดท่ีได้มาตรฐาน การมีลิฟต์ ส าหรับผู้ พิการ 

รวมถึงรถเมล์ชานต ่า ก็ถือเป็นสัญญาณท่ีดีส าหรับการ

พัฒนาเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกต่อการเดินทาง

ส าหรับผู้ พิการไทยในอนาคต(prachachat.net 6 มิ.ย.62) 
 

นครแม่สอด เตรียมจัด ระบบ Universal Design 
อารยสถาปัตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

วนันี ้(6 มิ.ย.62) ดร.เทอด

เกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ 

นายกเทศมนตรีนครแม่

สอด ให้การต้อนรับนาง

ธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ และนายสวุฒัน์ พรหมสวุรรณ อดีต

ผู้ ผ้าราชการจังหวัดล าปาง เพ่ือร่วมหารือแนวทางการ

สง่เสริมการจดับริการสวสัดิการสงัคมแก่กลุม่เป้าหมายคน

พิการ รวมทัง้ผู้ สูงอายุในพืน้ท่ีเทศบาลนครแม่สอด โดย

มองถึงแนวทางการสนบัสนนุด้านวิชาการ งบประมาณ ใน

การจดัตัง้ศนูย์บริการคนพิการระดบัจงัหวดั ท่ีได้มาตรฐาน 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเก่ียวกับการ

จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และด าเนินการ

อื่นเพ่ือประโยชน์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พร้อมทัง้ลงพืน้ท่ีเพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการ

ดั ง ก ล่ า ว  พ ร้ อ ม ว า ง ร ะ บ บ Universal Design ( 

อารยสถาปัตย์ ) ในพืน้ท่ีเขตเทศบาลนครแม่สอดเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ สูงอายุและคนทุกๆกลุ่ม 

ต่อไปนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวขอบคุณอธิบดี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีใ ห้



๑๐ 
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ความส าคญั รายการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนพิการ ใน

เขตเทศบาลนครแมส่อด(siamrath.co.th 6 มิ.ย.62) 

ก.คลัง เตรียมต่อเวลาใช้บัตรสวัสดกิารแห่งรัฐ 
 อีก 3 เดือน 

 

นกัธุรกิจขานรับได้ตวันายกรัฐมนตรี พร้อมจีเ้ร่งฟอร์มทีม

เศรษฐกิจ เข้าขับเคลื่อนนโยบายเมกะโปรเจกส์ และการ

บ ริ โภคภายในประ เทศ  โดยผู้ สื่ อ ข่ า ว ร ายงานว่ า 

กระทรวงการคลงัเตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่ ขยายเวลา

จดัท าโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ส าหรับช่วยเหลือผู้มี

รายได้น้อย 14.5 ล้านคน เป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 3 

เดือน จากเดิมท่ีจะสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน เป็นวันท่ี 31 

ธันวาคม 62 แทน เพ่ือช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ ถือบัตร 

และช่วยประคบัประคองเศรษฐกิจในปีนี ้ให้เติบโตได้ตาม

เป้า ท่ี  3.5 - 3.8%ส าหรับสวัสดิการ ท่ีใ ห้กับผู้ ถือบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3 

เดือน จะพิจารณาให้สวสัดิการขัน้พืน้ฐานเป็นอนัดบัแรก 

เช่น วงเงินคา่ซือ้สินค้าอปุโภค-บริโภค สินค้าเพ่ือการศกึษา 

จากร้านธงฟ้าประชารัฐ จ านวน 200-300 บาทต่อเดือน 

ค่าเดินทาง ทัง้ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า จ านวน 500 

บาทต่อคนต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคน

ต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ จ านวน 500 บาทต่อ

คนต่อเดือน แต่หากงบประมาณมีเพียงพอ ก็จะขยาย

สวสัดิการในสว่นเพ่ิมเติมให้ เช่น วงเงินช่วยเหลือส าหรับผู้

พิการ วงเงินช่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุ วงเงินส าหรับค่า

เช่าบ้าน เป็นต้น(news.ch3thailand.com 6 มิ.ย.62) 

 

ระยอง จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คนพกิาร ผู้ดูแลคนพกิารทุกประเภท 

 

จงัหวดัระยอง จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

คนพิการ ผู้ ดูแลคนพิการทุกประเภท และผู้ น าเครือข่าย

จังหวัดระยอง เพ่ือให้ความรู้ด้านสวัสดิการต่างๆ  ของ

ภาครัฐ และเข้าถงึความช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ท่ีห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น

ซิตี  ้ระยอง  อ.เมือง  จ.ระยอง ว่าท่ีร้อยตรี  พิรุณ  เหมะ

รักษ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธาน เปิด

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัคนพิการ ผู้ดแูลคน

พิการทุกประเภท  และผู้ น าเครือข่ายจังหวัดระยอง  ซึ่ง

มูลนิธิสายรุ้งร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องจัดขึน้  โดย

มี นายสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานกรรมการมลูนิธิสายรุ้งเพ่ือ

ค น พิ ก า ร  ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ แ ล ะ ก ล่ า ว ร า ย ง า น

วัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ  หัวหน้า

ส่วนราชการ รวมถึงผู้ เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ พิการ

ประเภทต่างๆ  ผู้ ดูแลคนพิการและผู้ น าเครือข่ายใน

พืน้ท่ี จงัหวดัระยอง เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน นาย

สายรุ้ง วิยะบุญ ประธานกรรมการมูลนิธิสายรุ้ง เพ่ือคน
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พิการ ส าหรับการจัดโครงการในครัง้นี  ้เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรม

ได้รับความรู้ หรือได้รับการกระตุ้นให้มีการตื่นตัว  มีแรง

บันดาลใจในการด าเนินชี วิต  เ ข้าใจถึงแนวทางการ

ด าเนินงาน และรับรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากหน่วยบริการ

ในพืน้ท่ีให้เกิดประสิทธิผล เพ่ือจะได้เข้าถึงการสนับสนุน

ในด้านสวสัดิการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงความช่วยเหลือ

จากกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดี

ย่ิงขึน้  ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการและครอบครัวสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุตามศกัยภาพของ

ตนเอง และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น สิ่งส าคญัคือการมีศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์และสิทธิเสมอบุคคลปกติทั่วไป  อีกทัง้

ไ ด้ รับการเสริมสร้างสุขภาวะฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ

ร่างกาย ตลอดจนการได้รับการส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดบั

ความเป็นอยู่ของครอบครัวตนเองได้อย่างยัง่ยืนต่อไป โดย

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เร่ือง

การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ และเร่ืองผลส าเร็จในการรวมกลุ่มจัดตัง้องค์กรคน

พิการในพืน้ท่ีชมุชน จากผู้ทรงคณุวฒิุ รวมทัง้การแสดงบน

เวทีของผู้ พิการในมูล นิ ธิสาย รุ้ ง  และการจ าหน่าย

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ฝี มื อ ค น พิ ก า ร ใ น พื ้น ท่ี อี ก ด้ ว ย

(thainews.prd.go.th 7 มิ.ย.62) 
 

ยงิธนู คนพกิาร ได้ตั๋ว พาราลิมปิกเกมส์ 
 ไปโตเกียว แล้ว 

ยิงธนู คนพิการ ได้

เ ฮ ส ม ใ จ  ห ลั ง

ประเดิมตั๋ว  3 ใบ 

เ ป็ น ทั พ นั ก กี ฬ า

ไ ท ย ชุ ด แ ร ก  ไ ด้

โควต้าไปแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ี  โตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น แน่นอนแล้ว ทพันกักีฬาคนพิการไทย ก าลงั

ทุ่มเทท าการแข่งขันในหลายชนิดกีฬาในต่างประเทศ 

พร้อมกันนีบ้างชนิดกีฬายังเปิดรับสมคัรคดัเลือก เพ่ือหา

ตวัแทนทีมชาติไทย คว้าโควต้าไปแข่งขนั ในมหกรรมกีฬา

คนพิการอย่าง พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ี นครโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น ล่าสุด นักกีฬายิงธนูคนพิการของไทย ท า

การชิงชัยในการแข่งขันยิงธนูคนพิการ ชิงแชมป์โลก ท่ี

เนเธอร์แลนด์ ผลปรากฏ ไทยได้ 3 โควต้า ถือเป็นนักกีฬา

ชดุแรก ทีมชาติไทยท่ีได้สิทธ์ิไปแข่งพาราลิมปิก 2020 เป็น

ท่ีแน่นอนแล้ว ขณะเดียวกัน ในการแข่งขันเทเบิล้ เทนนิส 

คนพิการ รายการเก็บคะแนนสะสมโลก ท่ี เมก็ซิโก ปรากฏ 

นักปิงปองของไทย ท าผลงานได้อย่างยอดเย่ียม คว้า 7 

เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง มีโอกาส

ลุ้ นสูง ท่ีจะไปเล่นในพาราลิมปิกเกมส์เช่นเดียวกัน 

นอกจากนีใ้นส่วนของกีฬาวอลเลย์บอล นั่ง คนพิการทีม

ชาติไทย ล่าสุดมีการ ประกาศคดัตวั ทีมชาติ เพ่ือเข้าร่วม

แข่งขนั อาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 10 ท่ี เมืองซูบิค ประเทศ

ฟิลิปปินส์ โดยการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เปิดรับ

สมคัรตัง้แต่วนันีจ้นถึง 17 มิ.ย.62 ก่อนจะท าการคดัเลือก 

วนัท่ี 18 มิ.ย. เวลา 08.00-18.00 น. ท่ี โรงยิมพิสุทธิธรรม

ธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบรีุ ผู้สนใจ สมคัรด้วย

ตนเอง ตามวนัเวลาเวลาราชการ (09.00-16.00 น.) หรือ

สง่ใบสมคัรได้ท่ี สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถมัภ์ ชัน้ 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา ตึก 25 ชัน้ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพิการไทย โทร 081 946 

4319(khaosod.co.th 9 มิ.ย.62) 
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น.ศ.พกิารหู มสด.เจ๋ง  
คว้าทุนบินแลกเปล่ียนภาษาที่สหรัฐ 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีให้

ความส าคญักับการศกึษาของคนพิการ เด็ก มสด.สุดเจ๋ง 

ค ว้ าทุ น บิ นแลก เปลี่ ย นภาษา  ณ  สห รั ฐอ เม ริ ก า 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีให้

ความส าคัญกับการศึกษาของคนพิการ โดย ผศ.ดร.

บรรพต  พิ จิตรก า เ นิด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษ

ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กล่าวว่า 

ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตระหนักและให้ความส าคัญ

ด้านการศกึษาแก่ผู้ พิการอย่างเท่าเทียม จะเห็นได้จากการ

ท่ีมหาวิทยาลยัมีนักศึกษาพิการเรียนร่วมจ านวน 99 คน 

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี ้เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ

เรียนร่วมในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน 

ในการรับสมคัรผ่านการคดัเลือกกลางบุคคลเข้าศกึษาใน

สถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจ าปีการศึกษา 2562 

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ พิการ

ได้รับการศึกษา ด้วยความเช่ือว่าหากผู้ พิการมีความรู้ติด

ตัว จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและ

มั่นคง  ผศ.ดร .บรรพต กล่าวว่า   ส าห รับสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์ฯ ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการเรียนร่วม 

จ านวน 20 คน  โดยในการจัดการเรียนการสอนนัน้ 

นักศึกษาทัง้เด็กปกติและเด็กพิการจะเรียนเหมือนกัน 

เพียงแต่บางรายวิชาท่ีเก่ียวกับไอที เช่น วิชาการจัดการ

ฐานข้อมลูและสารสนเทศ  วิชาห้องสมุดดิจิทัล หรือ การ

เตรียมความพร้อมสอบ TOEIC ทางอาจารย์ของหลกัสตูร

ได้ร่วมมือกับฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม หรือ 

หน่วยงาน DSS จะมีการจัดสอนเสริมให้นักศึกษาพิการ

เรียนร่วมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นอก

จานีท้างหลกัสตูรยงัร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนอีกหลาย

แห่งส่งนกัศกึษาพิการเรียนร่วมเข้าอบรมพัฒนาศกัยภาพ

ตนเอง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การอยู่

ร่วมกับคนอื่น และเตรียมพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา

ออกไปใช้ชีวิตในสงัคม  นอกจากดแูลจดัการศกึษาส าหรับ

คนพิการอย่างเท่าเทียมแล้ว ยังส่งเสริมให้เด็กพิการได้มี

โอกาสแข่งขนัและเดินเข้าสู่สนามการคดัเลือกต่าง ๆ ด้วย 

อย่ า งล่ า สุด ไ ด้ ส่ ง นั กศึกษา เ ข้ า ร่ วมกา รคัด เ ลื อก

โครงการ Global  Undergraduate Exchange Program 

(Global UGRAD) ประจ า ปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่ ง

ปรากฏวา่ นายวฒันากรณ์ กนัตะแก้ว  (ไนท์) นกัศกึษาชัน้

ปีท่ี 3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ท่ีได้รับคดัเลือกให้

เข้าโครงการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก   ซึ่งต้อง

ขอขอบคณุคณาจารย์ในหลกัสตูร และมหาวิทยาลยัสวน

ดุสิตท่ีผลักดันให้มีโอกาสได้รับทุนไปแลกเปลี่ยน ไป

สหรัฐอเมริกา  ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีมหาวิทยาลัยเห็น

ศกัยภาพของเด็กพิการเรียนร่วม “ผมสัญญาว่าจะตัง้ใจ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้มากท่ีสุด และจะน าวฒันธรรม

ภาษามือแบบไทยไปทอดถ่ายแก่เพ่ือนต่างชาติด้วย ซึ่ง

อยากฝากถึงเพ่ือนๆ ผู้ พิการเรียนร่วม ว่า อย่าหมดหวงักบั
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ความพิการท่ีติดตัวมา ถ้าหากมีความตัง้ใจและความ

พยายาม ไมว่า่จะมีอปุสรรคอะไรในชีวิต เราสามารถท าให้

เกิดความส าเร็จได้ อย่างการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น

ความส าคัญของการสื่ อสารยุคใหม่  ภาษาอังกฤษ

กลายเป็นภาษาพืน้ฐานท่ีต้องได้ โดยผมเรียนรู้ผ่านยูทูป 

หรือ  พูดคุยสื่อสารกับคนทั่วไปบ่อย ๆ อย่ากลัวหรือ

กังวล   เพราะร่างกายคนเราคือสิ่งมหัศจรรย์ หากเรา

ท าซ า้ๆ จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่หยุด คน

พิการก็สามารถด ารงชีวิตได้เหมือนคนปกติ แค่อดทนและ

รู้จักค าว่า พยายาม”  นายวัฒนากรณ์ กล่าวทิ ง้ท้าย

(เดลินิวส์ออนไลน์ 9 มิ.ย.62) 
 

คนพกิารเข้าถงึ ‘บัตรสวัสดกิารแห่งรัฐ’ เพียง 3.7 
แสนคน เหตุไม่สะดวกไปลงทะเบียน–กลัวเสีย

สิทธิอ่ืน 

 

ผลส ารวจส านกังานสถิติแห่งชาติปี 2550-2560 ‘คนพิการ’ 

เพ่ิมจาก 1.9 ล้านคน เป็น 3.7 ล้านคน สว่นข้อมลูของ พม. 

มี 1.8 ล้านคน ในจ านวนนีล้งทะเบียน ‘บตัรสวสัดิการแห่ง

รัฐ’ เพียง 376,193 คน พบสาเหต ุ‘ไม่สามารถเดินทางมา

เองได้-ผู้ดแูลไม่มีเวลาไปลงทะเบียน-กงัวลว่าถ้าได้รับบตัร

สวสัดิการแห่งรัฐแล้วจะถูกตดัสิทธิอื่น-เห็นว่าได้รับเบีย้คน

พิการ 800 บาทตอ่เดือนอยู่แล้วไมจ่ าเป็นต้องมาขอรับบตัร

สวสัดิการแห่งรัฐอีก’ ท่ีมาภาพประกอบ: thaihealth.or.th 

ปี 2550-2560 ผลส ารวจพบคนพิการเพ่ิมจาก 1.9 ล้านคน 

เป็น 3.7 ล้านคน เมื่อปลายเดือน มี.ค. 2562 ส านักงาน

สถิติแห่งชาติ ร่วมกบัองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศ

ไทย แถลงผลการส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560 ซึ่ง

ส านกังานสถิติแห่งชาติเก็บรวบรวมข้อมลูเดือน ต.ค.-ธ.ค. 

2560 จากจ านวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 109,000 

ครัวเรือน ผลการส ารวจความพิการครัง้นี ้พบว่าประเทศ

ไทยมีประชากรพิการประมาณ 3.7 ล้านคน หรือร้อยละ 

5.5 ของประชากรทั่วประเทศ โดยเมื่อพิจารณาตาม

ลกัษณะความพิการ พบว่าเป็นประชากรท่ีมีความล าบาก

หรือปัญหาสขุภาพท่ีเป็นข้อจ ากดัในการท ากิจกรรม มีร้อย

ละ 4.1 หรือประชากรท่ีมีลักษณะความบกพร่องทาง

ร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา มีร้อยละ 4.2 ส าหรับ

ประชากรท่ีมีทัง้สองลักษณะ คือมีความล าบาก/ปัญหา

สุขภาพ และลักษณะความบกพร่อง มีร้อยละ 2.8 (1.9 

ล้านคน) ก่อนหน้านีใ้นการส ารวจเมื่อปี 2550 พบวา่ไทยมี

ประชากรท่ีพิการจ านวน 1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 2.9 ซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีมีลักษณะพิการอย่างน้อย 1 ใน 3 ลักษณะนีค้ือ

เป็นประชากรท่ีมีความล าบากหรือปัญหาสุขภาพท่ีเป็น

ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม มีร้อยละ 2.8 (1.8 ล้านคน) 

ประชากรท่ีมีความล าบากในการดแูลตนเองหรือท ากิจวตัร

ส่วนตัว มีร้อยละ 0.6 (0.4 ล้านคน) หรือประชากรท่ีมี

ลกัษณะความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ หรือสติปัญญา 

มีร้อยละ 2.0 (1.3 ล้านคน) และในการส ารวจเมื่อปี 2555 

พบว่าไทยมีประชากรท่ีพิการจ านวน 1.5 ล้านคน หรือร้อย

ละ 2.2 ซึ่ง เป็นผู้ ท่ีมีลักษณะพิการอย่างน้อย 1 ใน 3 

ลกัษณะนี ้คือ เป็นประชากรท่ีมีความล าบากหรือปัญหา

สุขภาพท่ีเป็นข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม มีร้อยละ 2.1 

(1.4 ล้านคน) ประชากรที่มีความล าบากในการดแูลตนเอง
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หรือท ากิจวัตรส่วนตัวมีร้อยละ 0.5 (0.3 ล้านคน) หรือ

ประชากรท่ีมีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 

หรือสติปัญญา มีร้อยละ 1.6 (1.1 ล้านคน) คนพิการกับ

นโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ การส ารวจข้อมูลคนพิการ

ของหน่วยงานภาครัฐจนถึงปี 2561 นัน้ หลายหน่วยงาน

ยังมีตัวเลขไม่ตรงกัน และพบว่าคนพิการยังเข้าไม่ถึง

น โ ยบ ายบั ต ร ส วัสดิ ก า ร แห่ ง รั ฐ เ ป็ นจ า น วนม าก

จาก รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การผนวกรวม

ประเดน็คนพิการเข้ากบัการพฒันากระแสหลกั (Disability 

Inclusive Development: DID) ของ คณะกรรมาธิการการ

สังคม เด็ก  เยาวชน สตรี  ผู้ สูงอายุ  คนพิการ และ

ผู้ ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งข้อมูล

สว่นใหญ่มาจากการเรียกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าประชุม 

9 ครัง้ ระหวา่งวนัท่ี 3 พ.ค. 2560-28 พ.ย. 2561 ได้ระบถุงึ

ประเด็นการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ว่า จากการ

ติดตามการจดทะเบียนประชาชนเพ่ือขอรับบตัรสวสัดิการ

แห่งรัฐนัน้ พบว่ามีคนพิการ (ทัง้ท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จด

ทะเบียนคนพิการ) ไปลงทะเบียนบตัรสวสัดิการแห่งรัฐรวม

เพียง 376,193 คน เท่านัน้ ซึ่งจากข้อมูล ณ ปี 2561 ของ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , กระทรวง

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) พบวา่มีคน

พิการท่ีจดทะเบียนคนพิการแล้วประมาณ 1.8 ล้านคน 

ส่วนข้อมลูจากส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจล่าสดุเมื่อปี 

2560 พบว่ามีคนพิการทัง้ท่ีได้จดทะเบียนและไม่ได้จด

ทะเบียนประมาณ 3.7 ล้านคนจากตวัเลขท่ีได้ยกมานัน้ จึง

ท าให้เกิดข้อสงัเกตจากหลายฝ่ายวา่คนพิการท่ีเหลือไม่ใช่

คนจนหรือไม่ อะไรเป็นอุปสรรคและสาเหตุให้คนพิการ

เหล่านีไ้ม่ได้ไปลงทะเบียนขอรับบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ใน

ร า ย ง า น ฯ  มี ก า ร ร ะ บุ ค า ชี ้แ จ ง จ า ก ตั ว แ ท น ข อ ง

กระทรวงการคลงัไว้ว่า เร่ืองการลงทะเบียนบตัรสวสัดิการ

แห่งรัฐนัน้ นอกจากการก าหนดนิยาม 'คนจน' ตรงกบัของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ท่ีหมายความวา่ “คนจนมีรายได้ต ่ากวา่เส้นความ

ยากจน ประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อเดือน” แล้วนัน้ 

กระทรวงการคลงัยงัใช้เกณฑ์ประชาชนท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 

100,000 บ าทต่ อ ปี ม าค า น วณ  ดั ง นั ้น ข้ อ มู ล ข อ ง

กระทรวงการคลังจึงมีทัง้คนท่ีอยู่เหนือเส้นความยากจน

และต ่ากวา่เส้นความยากจน จงึไมใ่ช้ค าวา่ "ลงทะเบียนคน

จน" แต่ใช้ค าว่า "ลงทะเบียนผู้ มีรายได้น้อย" ส าหรับ

ประเด็นทียังมีคนไม่ไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่คน

จนใช่หรือไม่นัน้ เป็นปัญหาเชิงของพืน้ท่ี เพราะว่าในขณะ

ท่ีมีการประกาศให้ประชาชนท่ีคิดว่าตนเองเป็นผู้ มีรายได้

น้อยไปลงทะเบียนตัง้แต่วันท่ี 3 เม.ย. 2560 ถึงวันท่ี 15 

พ.ค. 2560 โดยให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นพันธมิตรกับ

กระทรวงการคลงั เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 

ส านักงานคลังจั งหวัดทั่ วประ เทศ  ส านักงาน เขต

กรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับ

ลงทะเบียน จะเห็นได้วา่มีผู้ลงทะเบียนทัง้สิน้จ านวน 14.1 

ล้านคน ซึง่จากจ านวนดงักลา่วกระทรวงการคลงัจะท าการ

พิจารณาว่าบุคคลใดบ้างตรงกับนิยามของ "ผู้ มีรายได้

น้อย" ส าหรับคณุสมบตัิของผู้มีสิทธ์ลงทะเบียนในปี 2560 

ประกอบด้วย 1.มีสญัชาติไทย 2.มีอายุตัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป 

(โดยต้องเกิดก่อนวันท่ี 16 พ.ค. 2542) 3.ว่างงานหรือมี

รายได้ทัง้สิน้ท่ีเกิดในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท 4.ไม่มี

ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน 

สลาก ธกส. พันธบัตร ตราสารหนี ้รวมทัง้สิ น้ไม่เกิน 

100,000 บาท  และ 5. ไม่ เ ป็น เ จ้าของกรรมสิท ธ์ิ ใน

http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/545972
http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/545972
http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/545972
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อสังหา ริมท รัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเ ป็น เ จ้าของ

กรรมสิทธ์ิดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไข คือ กรณีท่ีอยู่อาศยัซึ่งเป็นท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(บ้านพร้อมท่ีดิน) ใช้ส าหรับอยู่อาศยัอย่างเดียว บ้านหรือ

ทาวน์เฮ้าส์ ต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดต้องมี

พืน้ท่ีไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีเป็นท่ีอยู่อาศัยและใช้

ประโยชน์จากท่ีดินเพ่ือการเกษตรต้องมีพืน้ท่ีไม่เกิน 10 ไร่ 

เ พ่ือการอื่นท่ีไม่ใช่การเกษตรต้องมีไม่เกิน 1 ไร่ การ

พิจารณาคุณสมบัติทัง้ 4 ประการ ต้องพิจารณาร่วมกับ

เกณฑ์การมีรายได้เสริมซึง่จะต้องไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

เดือน เมื่อกระทรวงการคลงัได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้มี

สิทธ์ิลงทะเบียนในปี 2560 แล้วจะท าการตรวจสอบข้อมลู

โดยก รมกา รปกค รอ ง  ก รมส ร รพ าก ร  ก ร ม ท่ี ดิ น 

กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคม ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 

และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ รวม 26 หน่วยงาน ผล

ปรากฏว่ามีผู้ ไม่ผ่านเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยจ านวน 2.7 ล้าน

คน และผู้ ผ่านเกณฑ์จ านวน 11.47 ล้านคน ผู้ ท่ีผ่านจะ

ได้รับ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ’ เพ่ือน าไปบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง หลังจากนัน้กระทรวงการคลังจะจัดท า

ฐานข้อมูลผู้ มีรายได้น้อย (Data Mining) โดยแบ่งกลุ่ม

ตามอายุ สภาพร่างกาย ท่ีอยู่ อาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน และ

หนี ้ในระดบัภูมิภาค/จงัหวดั ซึง่ท าให้ประสิทธิภาพในการ

ชีเ้ป้าทัง้ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด 

ระดบัอ าเภอ ระดบัต าบล ระดบัหมูบ้่าน และระดบับคุคลมี

ความสอดคล้องกัน คนพิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ เพียง  376,193 คน โครงสร้างภาพรวมของผู้ มี

รายได้น้อยและภารกิจท่ีต้องช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อย 

จ านวน 11.44 ล้านคน ท่ีผ่านการตรวจสอบคณุสมบตัิแล้ว

จากฐานข้อมูลของ 26 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 1.วัย

แรงงานและไม่พิการ จ านวน 7.64 ล้านคน ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ีมีรายได้สงูกว่าเส้นความยากจน จ านวน 2.55 ล้าน

คน และกลุ่มท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 30,000 บาทต่อปี หรือต ่า

กว่าเส้นความยากจน จ านวน 5.09 ล้านคน และ 2.

ผู้ สูงอายุกับคนพิการ จ านวน 3.99 ล้านคน ในส่วน

โครงสร้างของคนพิการผู้ มีรายได้น้อยท่ีลงทะเบียนบัตร

สวสัดิการแห่งรัฐ ในมิติตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 376,193 คน แบ่ง

ออกเป็น คนพิการ (มีบตัรคนพิการ) 337,065 คน คนพิการ 

(ไมม่ีบตัรคนพิการ) 38,115 คน คนพิการ (ไมร่ะบุวา่มีบตัร

ห รื อ ไม่ มี บั ต ร )  1,013 คน  คน พิกา ร ไม่ ส ะดวก ไ ป

ลงทะเบียน–กลัวเสียสิทธิอื่น สาเหตุตวัเลขคนพิการท่ีมา

ลงทะเบียนบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ไม่สอดคล้องกับจ านวน

คนพิการของกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) ท่ี

มีประมาณ 1.8 ล้านคน (ส่วนตวัเลขล่าสดุจากการส ารวจ

ของส านักงานสถิติแห่งชาติมีถึง 3.7 ล้านคน) อาจจะ

เป็นไปได้ว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่ได้มาลงทะเบียน เพราะ

แรกเ ร่ิมในปี 2559 กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ผู้

ต้องการลงทะเบียน จะต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่ง

เป็นอุปสรรคต่อคนพิการท่ีไม่สามารถเดินทางมาเองได้ 

ต่อมาในปี 2560 กระทรวงการคลงัจึงได้อนุญาตให้ผู้ รับ

มอบอ านาจ (ซึ่งอาจจะเป็นผู้ ดูแลหรือผู้ อนุบาล) มา

ลงทะเบียนแทนได้ ส่งผลให้มีจ านวนผู้ มาลงทะเบียน

เพ่ิมขึน้มากกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการ

ดงักล่าวอาจจะยงัไม่ทัว่ถึงเพราะว่าอาจจะมีคนพิการท่ีไม่

มีผู้ ดูแล ห รือหากมีผู้ ดูแลแต่ผู้ ดูแลไม่มี เวลาว่างมา

ลงทะเบียนแทนได้ ต่อกรณีนีก้ระทรวงการคลังจึงได้ท า
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บันทึกเป็นข้อสังเกตไว้ว่าในปีต่อไปถ้ามีการลงทะเบียน 

กระทรวงการคลังอาจจะต้องมีหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่คนพิการ นอกจากนีใ้นอดีตท่ีผ่าน

มากระทรวงการคลงัได้เคยหารือกบักระทรวงพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) ว่าอาจจะให้ พม. เป็น

หน่วยงานรับลงทะเบียนอีกหน่วยงานหนึ่ง เพ่ือท่ีจะเอา

ตัวเลขคนพิการของ พม. (จ านวน 1.8 ล้านคน) ไป

เทียบเคียงกับจ านวนตัวเลขคนลงทะเบียนขอรับบัตร

สวสัดิการแห่งรัฐ ในรายงานฯ ยังมีการตัง้ข้อสงัเกตว่าคน

พิการท่ีไม่ได้ลงทะเบียนขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

อาจจะมีความกงัวลต่างๆ เช่น คนพิการอาจมีความกงัวล

วา่ถ้าได้รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐแล้วจะถูกตดัสิทธิด้านอื่น 

หรือเห็นว่าตนเองได้รับเบีย้คนพิการซึง่เป็นสวสัดิการจาก

รัฐจ านวน 800 บาทต่อเดือนอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมา

ขอรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐอีก นอกจากนีใ้นจ านวนผู้ ท่ีมา

ลงทะเบียนรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐอาจจะมีคนพิการท่ีไม่

ระบุว่าตนเองเป็นคนพิการอยู่รวมอยู่แล้วด้วย อนึ่งบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่บัตรตลอดชีพ แต่เป็นบัตรปีต่อปี 

คา่ใช้จ่ายท่ีอยู่ในบตัร กระทรวงการคลงัจะตัง้งบประมาณ

ไว้หนึ่งปีงบประมาณ ซึง่ขึน้อยู่กบัปีงบประมาณใหม่ว่าจะ

ด าเนินโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐต่อหรือไม่ 

ถ้าด าเนินการต่อจะต้องตัง้งบประมาณใหม่เพ่ือขอวงเงิน

มาอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชาชนใช้จ่ายต่อ 

สว่นประเดน็เร่ืองบตัรสวสัดิการแห่งรัฐสามารถให้คนอื่นใช้

แทนกนัได้หรือไมน่ัน้ โดยหลกัการแล้วกระทรวงการคลงัได้

ออกข้อบังคบัชัดเจน 3 กรณี คือ 1.คนพิการท่ีไม่สามารถ

เดินทางได้ 2.คนชราท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 3.ผู้ ป่วยติด

เตียง ซึ่งทั ง้  3 กรณีถ้าบุคคลอื่นจะไปใช้บริการบัตร

สวสัดิการแห่งรัฐแทนจะต้องได้รับมอบอ านาจจากบุคคล

ทัง้ 3 กรณีดงักลา่วท่ีเป็นเจ้าของบตัรเสียก่อน พร้อมทัง้ลง

ลายมือช่ือด้วย(tcijthai.com  10 มิ.ย.62) 
 

สสส.ผนึกภาคีเครือข่ายประชุมใหญ่ 
 “เสียงที่คนอ่ืนไม่ได้ยิน” 

สสส.จัดประชุมใหญ่ครัง้

แรก “เสียงท่ีคนอื่นไม่ได้

ยิ น  :  ป ร ะชาก ร กลุ่ ม

เฉพาะ” ชวนคนท างาน

ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ

เครือข่ าย  8 ประชากร

กลุ่ ม เฉพาะคน พิกา ร 

ผู้ ต้องขัง คนไร้บ้าน ฯลฯ ร่วมสร้างสุขภาวะ พร้อมโชว์

ผลงาน 1 ทศวรรษความเป็นธรรมทางสขุภาพ นางภรณี ภู่

ประเสริฐ  ผู้ อ านวยการส านักงานสนับสนุนสุขภาวะ

ประชากรกลุม่เฉพาะ(ส านกั9) ส านกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.จัดประชุม

วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงท่ีคนอื่นไม่ได้ยิน : 

ประชากรกลุ่ม เฉพาะ “  Voice of the voiceless: the 

vulnerable populations” ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  12-

13 มิถุนายน 2562 ท่ี อิมแพค เมืองทองธานี เพ่ือเป็นเวที

วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการสร้างเสริมสุข

ภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะส าหรับภาคีเครือข่ายทัง้ภาค

ประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดพืน้ท่ีในการ

พูดคุยพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุข

ภาวะ ความเป็นธรรมทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม รวมถึง

สื่อสารสาธารณะไปยังสังคมให้มีความเข้าใจ ให้โอกาส 

และมีทัศนคติเชิงบวกกับประชากรกลุ่มนีม้ากย่ิงขึน้ 

ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาสสส.พยายามขบัเคลื่อนการสร้างเสริม
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สขุภาวะ ลดความเหลื่อมล า้ในประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึง่จะ

มีการแสดงผลการท างาน 1 ทศวรรษความเป็นธรรมทาง

สขุภาพท่ีประสบผลส าเร็จ อาทิ นวตักรรมการจ้างงานคน

พิการ ซึ่งสสส.สนับสนุนผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ตัง้แต่ปี 2558 ปัจจบุนัมีการจ้างงานได้ 15,000 อตัรา หรือ

สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานกลุ่มคนไร้บ้าน พัฒนา

ศกัยภาพผู้สงูอาย ุให้เป็นผู้สงูอายุท่ีกระฉับกระเฉง เตรียม

ความพร้อมประชากรทุกกลุ่มก่อนประเทศไทยจะเป็น

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และสังคมสูงอายุ

ระดับสุดยอด ในปี  2574 "เค รือข่ายคนท่ีท างานกับ

ประชากรกลุ่มเฉพาะ มักเจอปัญหา อุปสรรค เวทีนีจ้ะ

ได้รับการพูดคุย เยียวยา ฟื้นฟูให้ก าลังใจกัน สร้างแรง

บันดาลใจต่อกัน เร่ิมจากท าให้เห็นคุณค่าในตัวเองก่อน 

เพ่ือมีพลงัในการช่วยเหลือคนอื่นตอ่ไป" ส าหรับไฮไลท์ของ

การประชุมนัน้ นางภรณี กล่าววา่มีประเด็นน่าใจมากมาย 

โดยมีห้องย่อยรวมกว่า 14 ห้อง ใน 8 กลุ่มประชากร อาทิ 

ประเด็นเรือนจ าสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของผู้ ต้องหาใน

เรือนจ า โดยมี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรมว.คลัง และ

อดีตรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาพูดถึง

ทัศนะของหมอท่ีเคยเข้าไปท างานคลุกคลีอยู่ในเรือนจ า 

หรือการเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมทางสุขภาพในมิติต่างๆ 

เช่น  ผู้ หญิงพิการ ท่ี เสี่ ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ 

โดยเฉพาะคนพิการทางการได้ยินจะมีความเสี่ยงสูงกว่า

กลุ่มอื่น หรือการถูกคุกคามทางเพศท่ีเกิดจากสังคมโซ

เชียล เช่นการใช้ค าพูดเสียดสี ด่าทอ พวกเขาผ่านจุดนัน้

มาได้อย่างไร ประเด็นเหล่านีส้งัคมจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ

กัน นางภรณี กล่าวต่อว่า ผลท่ีได้จากการประชุมครัง้นี ้

สสส.คาดหวงัให้เกิดการแลกเปลี่ยนงานวิชาการระหว่าง

กลุ่มตามประเด็นเพ่ือให้ได้องค์ความรู้/ชุดความรู้ส าหรับ

ประชากรกลุ่มเฉพาะ แชร์  โชว์ และเช่ือมผลงานเด่นของ

แต่ละกลุ่มประชากร พัฒนาภาคีหน้าใหม่ท่ีสนใจร่วมงาน

ในแต่ละประเด็น รวมถึงพัฒนา ต่อยอด กระบวนการ

ท างานระหวา่งภาคีเครือข่าย เกิดประเดน็การท างานร่วมท่ี

เป็นรูปธรรมแนวทางการขบัเคลื่อนการสร้างเสริมสขุภาวะ

ประชากรกลุ่มเฉพาะในระยะต่อไป ท่ีส าคญัคือ อยากเห็น

การมีส่วนร่วมของคนในสงัคมในการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน เพราะในหลายประเด็นสสส.ไม่สามารถท างานเพียง

ล าพัง สสส.ท าหน้าท่ีในการเช่ือมประสานกับหลาย

หน่วยงาน เช่นเร่ืองเศรษฐกิจ การจ้างงาน โดยได้เ ชิญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) มากกว่า30-40 แห่ง

เข้ามาร่วมด้วย ทัง้นี ้นอกจากจะมีการพูดคุยประเด็น

วิชาการแล้ว ยงัมีนิทรรศการ การแสดงของประชากรกลุ่ม

เฉพาะกลุ่มต่างๆ การจ าหน่ายสินค้าฝีมือของผู้สงูอาย ุคน

ไร้บ้าน ผู้ ต้องขัง คนพิการฯ อีกด้วย(banmuang.co.th 9 

มิ.ย.62) 
 

กรุงไทย NEXT คว้ารางวัล Tab Digital Inclusive 
Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดฯ 

ธนาคารก รุง ไทยไ ด้ รับรางวัล  Tab Digital Inclusive 

Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

โดยแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT ได้รับการโหวตจากผู้

พิการทางสายตาให้เป็นโมบายแบงก์กิง้ ท่ีสามารถเข้าถึง

ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย 
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ปลอดภัย และถูกต้องแม่นย า ช่วยส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชี วิตผู้ พิการทางสายตา  นายผยง ศรีวณิช 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยวา่ จากท่ี

ธนาคารมีพนัธกิจหลกัในการร่วมผลกัดนัประเทศไทยก้าว

สู ่Thailand 4.0 น าพาประเทศเข้าสูส่งัคมเศรษฐกิจดิจิทลั 

โดยธนาคารได้คิดค้นและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ยกระดบั

การให้บริการแบบครบวงจร และก้าวสู ่Invisible Banking 

หรือธุรกรรมในอากาศท่ีติดตัวลูกค้าทุกท่ีทุกโอกาศ 

โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT ได้พัฒนาให้มี

ฟีเจอร์หลักท่ีใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีเครือข่ายการท า

ธุรกรรมการเงินท่ีครอบคลุมท่ีสุดในประเทศ “นอกจาก

ฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น การถอนเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มโดยไม่ใช้

บัตร การเปิดบัญชีออนไลน์ไม่มีขัน้ต ่า การตรวจสอบ

เครดิตบโูรออนไลน์ด้วยตนเองรวมถงึ Krungthai Connext 

รายงานทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่าน LINE และ

สมาร์ท AI ระบบอจัฉริยะท่ีรู้ใจ ท าให้ชีวิตคนไทยทุกภาค

ส่วนสะดวกสบายมากกว่าเดิมแล้ว กรุงไทย NEXT ยัง

ค านึงถึง User Interface ออกแบบโดยค านึงถึงการเป็น

มิตรกบัผู้ ใช้งานทกุคน สง่ผลให้ผู้ พิการทางสายตาสามารถ

เข้าถงึธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย 

ถู ก ต้อ งค รบ ถ้วน  ตามมาตรฐาน  UI Accessibility 

Guideline ของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยผู้

พิการทางสายตาทั่วประเทศได้โหวตให้ กรุงไทย NEXT 

เป็นโมบายแบงก์กิง้ท่ีสามารถใช้งานได้สะดวกสบายท่ีสุด 

จนได้รับรางวลั Tab Digital Inclusive Awards 2019 จาก

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย” นายผยง ศรีวณิช 

กล่าวต่อไปว่า ธนาคารรู้สึกภูมิใจ ท่ีมีส่วนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ผู้ พิการทางสายตา สามารถท าธุรกรรม

ทางการเงินด้วยตนเองได้อย่างสะดวกปลอดภัย และ

ธนาคารยงัมีแผนพฒันา กรุงไทย NEXT ตลอดจนบริการ

ทางการเงินอื่นๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสงัคมได้รับบริการ

อย่างทัว่ถงึและเท่าเทียม ด้าน นายเอกลกัษณ์ พรมชาติ ผู้

พิการทางสายตา เปิดเผยว่า กรุงไทย NEXT สามารถ

รองรับการใช้งานผ่านฟังก์ชัน่ตวัช่วยการเข้าถงึ เช่น Voice 

Over ของระบบ iOS หรือ Talk Back ของระบบ Android 

ได้อย่างสมบูรณ์แบบท่ีสุด ท าให้ผู้ พิการทางสายตาท า

ธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกบัคนทัว่ไป และยงัมีฟังก์ชัน่

ท่ีครอบคลมุ ไม่วา่จะเป็น บริการช าระคา่น า้ คา่ไฟ บริการ

จอง-ซือ้สลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยลดความจ าเป็นในการ

เดินทางไปท่ีสาขาหรือตู้  ATM นอกจากนีย้งัปลอดภยัด้วย

บริการ Krungthai Connext ท่ีรายงานทกุความเคลื่อนไหว

ทางการเงินผ่าน LINE ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การให้รางวลั TAB 

Digital Inclusive Award 2019 ใช้วิธีการให้ผู้ พิการทาง

สายตาทั่วประเทศโหวตให้คะแนนแอปพลิเคชั่นโมบาย

แบงก์กิง้ท่ีเคยใช้งาน โดยมีหลกัในการพิจารณา 3 ประเดน็ 

คือเป็นแอปพลิเคชั่นท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือคนไทยทุกคน เป็น

แอปพลิเคชั่นส าหรับคนทั่วไปท่ีไม่ใช่พัฒนาขึน้มาเพ่ือให้

คนตาบอดใช้โดยเฉพาะ และเป็นแอปพลิเคชั่นท่ีผู้ พิการ

ทางสายตาสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ตัง้แต่ 80% ขึน้ไป

(mgronline.com 10 มิ.ย.62) 
 

ลูกเด้งคนพกิารไทยกวาด 7 ทอง 
จากศึกเก็บคะแนนโลก 

ตามท่ีสมาคมกีฬาคนพิการ

แห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งทัพ

นกักีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยเดินทางร่วมการ

แข่งขนัรายการเก็บคะแนนสะสมโลก ''เทเบิลเทนนิส โกปา 



๑๙ 
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คริสติน่า  ฮอฟแมน 2019'' ท่ี เมืองแคนคูน ประเทศ

เม็กซิโก      โดยผลการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อช่วงดึกของ

วนัท่ี 8 มิ.ย.ท่ีผ่านมาตามเวลาประเทศไทยปรากฏว่า ทัพ

ลูกเด้งคนพิการไทยท่ีน าทัพโดย ''รุ่ง'' รุ่งโรจน์ ไทยนิยม 

เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ปี 2012 ท่ีกรุง

ลอนดอน ประเทศองักฤษ สามารถคว้าเหรียญรางวลัมา

ครองได้ 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญ

ทองแดง(siamsport.co.th 9 มิ.ย.62) 
 

หนูเก่งจังเลยลูก"น้องฮับ" 
 คิดเคร่ืองช่วยฟังคนพกิาร 

 

ฝร่ังยอมยกนิว้ เดก็ไทยอายุ13 ติด 1 ใน 20 คนจากเด็กทัว่

โลก เป็นคนไทยคนแรก ท่ีผ่านเข้ารอบตัดสิน Google 

Science Fair ประดิษฐ์เคร่ืองช่วยฟังส าหรับผู้ พิการทางหู 

ราคาถูกกวา่ของต่างประเทศ 3เท่า แม่ฝากคนไทยช่วยลุ้น 

เมื่ อวัน ท่ี  10 มิ .ย .   ผู้ สื่ อข่ าวไ ด้ รัยแจ้งว่า  มี เด็กชั น้

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อายุเพียง 13 ปี นักเรียนโรงเรียนวารี

เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล สามารถติด 1 ใน 20 คนจาก

เด็กทั่วโลก ท่ีผ่านเข้ารอบตัดสิน Google Science Fair 

ด้วยการประดิษฐ์อปุกรณ์เคร่ืองช่วยฟังส าหรับผู้ พิการทาง

หู จึงเดินทางไปท่ีโรงเรียนเพ่ือสอบถามข้อมูล ก็ทราบช่ือ 

เด็กชายคนดงักล่าวคือ ด.ช. เหมวิช วาฤทธ์ิ หรือน้องฮับ 

ก าลงัพูดคุยถึงโครงการท่ีได้ท าจนน ามาสู่ความส าเร็จให้

เพ่ือนนกัเรียนฟัง เพ่ือเป็นแนวทางในการจดุประกายให้กบั

เพ่ือนๆ เข้ามาสูก่ารน าเสนอโครงการกบั Google Science 

Fairน้องฮบั กล่าวว่า การได้ยินเสียงถือว่าเป็นปัญหาด้าน

สขุภาพท่ีส าคญั ปัจจุบนัมีผู้ ได้รับผลกระทบกวา่ 422 ล้าน

คนทั่วโลก และตอนท่ีเรียนอยู่ ก็มีครูท่ีโรงเรียนมาบอกว่า 

มีโครงการ Google Science Fair ตนจึงมีแนวคิดท่ีอยาก

ช่วยเหลือคนพิการทางหู  ก็ได้น าแนวคิดนีม้าปรึกษา

ครอบครัว ประกอบกับเคยได้พูดคุยกับคนท่ีพิการทางหู 

เขามีน า้เสียงท่ีฟังดูเบา เหมือนไม่มีแรงและเสียงต ่า จึง

น่าจะท าให้คนเหล่านีห้ลีกเลี่ยงการพูดและน าภาษามือมา

ใช้ในการสื่อสาร และมีอยู่วนัหนึง่ขณะท่ีตนก าลงัเลน่กีตาร์ 

แล้วตนไม่ได้ตอ่แอมป์ท่ีเป็นตวัขยายเสียง ท าให้เสียงกีตาร์

ตนเบามาก ขณะนัน้ก็ไม่ได้คิดอะไร ได้เอาคางไปแตะท่ีตวั

กีตาร์เพ่ือจะฟังเสียง ปรากฏว่าเสียงดงัขึน้ ชัดเจนขึน้ ตน

จงึเกิดแนวคิดวา่ อาจจะน ามาใช้กบัคนท่ีพิการทางหไูด้ จึง

ได้น ามาพฒันาเคร่ืองช่วยฟัง และการพฒันาโปรแกรมฝึก

การออกเสียงพูดขึน้  น้องฮับ กล่าวต่อว่า ผลจากการ

ทดสอบมาแล้วประมาณ 20 คน ซึง่ได้รับความอนุเคราะห์

ความรู้กระดูกหูจากคุณหมอ จนน ามาสู่การทดสอบท่ี

โรงเรียนโสตศกึษาอนุสารสนุทร ก็เร่ิมทดสอบอย่างไม่เป็น

ทางการและพัฒนาอุปกรณ์มาเร่ือยๆ โดยตนน าแนว

ทางการใช้กระบังลมจากการร้องเพลง และตนเคย

ประกวดร้องเพลงในเวทีเดอะวอยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์ มา

ช่วยฝึกให้คนพิการทางหู เขาทดลองเปล่งเสียงพูด 

หลังจากใส่อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง เมื่อเขาได้ยิน เขาก็มี

ความกล้าท่ีจะทดลองเปลง่เสียง และก็ได้ยินเสียงท่ีชดัเจน

มากขึน้เร่ือยๆ และไม่สง่ผลกระทบต่อหู หรือการติดเชือ้ใน

ช่องหูด้วย ตนก็ดีใจท่ีได้เข้าแข่ง Google Science Fair 

และยอมรับวา่ ได้รับแรงกดดนัมาก แตก่็ท าให้ได้รับความรู้

มากขึน้ ในจ านวนเด็กไทยท่ีเข้าแข่งขนัจนถึงรอบ 100 คน
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สุดท้ายมีเพียง 2 คนท่ีเป็นคนไทย และตนเป็นเด็กท่ีอายุ

น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเคยเข้าแข่งขันและเป็นเด็กไทยคนแรกท่ี

เข้าถึงรอบ 20 คนสุดท้ายไปสู่รอบตัดสินในเดือน ก.ค.นี ้

ส าหรับเคร่ืองช่วยฟังท่ีคิดค้นขึน้ ตัวเคร่ืองต้นแบบใช้เงิน

ลงทุนไปประมาณ7,000บาท  ถูกกว่าเคร่ืองท่ีผลิตจาก

ต่างประเทศ 2-3 เท่าตวัถ้า ผลิตในเชิงอตุสาหกรรมก็จะมี

ราคาถกูลงกวา่นีม้าก ตนอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศ

ผู้น าด้านเทคโนโลยีในอนาคต เพราะเช่ือว่าคนไทยและ

เด็กไทยท าได้ นางนิชาพร วาฤทธ์ิ แม่ของน้องฮบั กล่าวว่า  

ตนเช่ือวา่เดก็คนไทยทกุคนเก่ง และท าได้เหมือนน้องฮบั ก็

อยากให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นแรง

กระตุ้ นให้เด็กเกิดพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยีท่ีมากขึน้ ส่งเสริมเด็กไทยตัง้แต่อายุยังน้อย 

และเปิดเวทีให้กับเด็กได้กล้าแสดงออกมากขึน้  จะ

กลายเป็นแรงผลักดันในด้านความรู้ท่ีจะเข้าแข่งขันกับ

ต่างประเทศไทย และอยากขอแรงเชียร์จากคนไทย ช่วย

เชียร์น้องฮบัในการแข่งรอบสุดท้าย เพราะถือเป็นเด็กไทย

คนแรกท่ีเคยเข้าแข่งในรอบตัดสินของ Google Science 

Fair และอายุน้อยท่ีสุด ก็อยากขอแรงเชียร์จากพ่ีน้องใน

ประเทศไทยด้วย.(เดลินิวส์ออนไลน์ 10 มิ.ย.62) 
 

ทุบสถติเิอเชียเพียบ!ทัพว่ายน า้คนพกิารไทยกวาด
8 ทองเวิลด์ซีรีส์ 

ทั พ ว่ า ย น ้า ค น พิ ก า ร ไ ท ย

ผลงานยอดเย่ียม บินไปกวาด 

8 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 

และ 9 เหรียญทองแดง ในศึกเวิลด์ซีรีส์ท่ีกรุงเบอร์ลิน 

ประเทศเยอรมัน ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาคน

พิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ท่ีได้ท าการ

ส่งทัพนักกีฬาว่ายน า้คนพิการทีมชาติไทยเดินทางไปเข้า

ร่วมการแข่งขนัเก็บคะแนนสะสมโลก รายการ "พารา สวิม

มิง เวิลด์ ซีรีส์, ไอดีเอ็ม เบอร์ลิน 2019" ท่ีกรุงเบอร์ลิน 

ประเทศเยอรมนั ระหว่างวนัท่ี 6-9 มิ.ย.62  ล่าสดุเมื่อช่วง

ค ่าของวันท่ี 9 มิ.ย.ท่ีผ่านมาตามเวลาประเทศไทยการ

แข่งขันได้เสร็จสิน้ลงแล้ว โดยทพันักกีฬาว่ายน า้คนพิการ

ทีมชาติไทยสามารถท าผลงานคว้ามาได้ทัง้หมด 8 เหรียญ

ทอง 7 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง อีกทัง้ยังมี

นกักีฬาท่ีลงแข่งขนัแล้วท าลายสถิติของทวีปเอเชียได้ถึง 3 

ร า ย ก า ร  ส รุ ป ผ ล ก า ร แ ข่ ง ขั น มี ดั ง นี ้ 8 เ ห รี ยญ

ทอง ประกอบด้วย 1. เอกพันธ์ ทรงวิเชียร จากท่าผีเสือ้ 

100 ม. คลาสเอส5 (ท าลายสถิติเอเชีย), 2. เอกพันธ์ ทรง

วิเชียร จากท่าเดี่ยวผสม 200 ม. คลาสเอสเอ็ม5, 3. ชาคร 

แก้วศรี จากท่าเดี่ยวผสม 150 ม. คลาสเอสเอม็3, 4. ชาคร 

แก้วศรี จากท่าเดี่ยวผสม 150 ม. มาสเตอร์1 รวมคลาส

ชาย, 5. ชาคร แก้วศรี จากท่ากบ 50 ม. คลาสเอสบี2, 6. 

บุญฤทธ์ิ อรุณรัตน์ จากท่ากรรเชียง 50 ม. คลาสเอส7, 7. 

ภชิูต อิงชยัภมูิ จากท่ากรรเชียง 100 ม. คลาสเอส5 และ 8. 

ทองใบ ชัยสวสัด์ิ จากท่ากบ 50 ม. มาสเตอร์1 รวมคลาส

หญิง (ท าลายสถิติเอเชีย) 7 เหรียญเงิน ประกอบด้วย 1. 

ทองใบ ชยัสวสัด์ิ จากท่ากบ 100 ม. มาสเตอร์1 รวมคลาส

หญิง , 2. ทองใบ ชัยสวัส ด์ิ  จากท่ากรรเชียง 100 ม. 

มาสเตอร์1 รวมคลาสหญิง, 3. เกียรติศกัด์ิ สวุรรณศรี จาก

ท่าผีเสือ้ 100 ม. คลาสเอส5, 4. กวีวธั สิทธิชัยพรนิธิ จาก

ท่าฟรีสไตล์ 100 ม. คลาสเอส7, 5. กวีวัธ สิทธิชัยพรนิธิ 

จากท่าฟรีสไตล์ 50 ม. มาสเตอร์1 รวมคลาสชาย, 6. ชาคร 

แก้วศรี จากท่ากรรเชียง 50 ม. คลาสเอส3 และ 7. ยงยุทธ 

ตาบทอง จากท่ากบ 50 ม. คลาสเอสบี 6  9 เหรียญ

ทองแดง ประกอบด้วย 1. ภูชิต อิงชยัภูมิ จากท่าฟรีสไตล์ 
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200 ม. คลาสเอส5, 2. ภูชิต อิงชยัภูมิ จากท่าฟรีสไตล์ 50 

ม. คลาสเอส5, 3. กวีวัธ สิทธิชัยพรนิธิ จากท่าฟรีสไตล์ 

200 ม. มาสเตอร์1 รวมคลาสชาย, 4. กวีวธั สิทธิชยัพรนิธิ 

จากท่าฟรีสไตล์ 100 ม. มาสเตอร์1 รวมคลาสชาย, 5. 

กวีวธั สิทธิชยัพรนิธิ จากท่าฟรีสไตล์ 50 ม. คลาสเอส7, 6. 

ชาคร แก้วศรี จากท่ากรรเชียง 50 ม. มาสเตอร์1รวมคลาส

ชาย, 7. ชาคร แก้วศรี จากท่าฟรีสไตล์ 50 ม. คลาสเอส3, 

8. ทองใบ ชัยสวัสด์ิ จากท่ากรรเชียง 50 ม. มาสเตอร์1 

รวมคลาสหญิง และ 9. ทองใบ ชยัสวสัด์ิ จากท่ากบ 50 ม. 

คลาสเอสบี6 นอกจากนีย้งัมี ยงยุทธ ตาบทอง จากท่ากบ 

200 ม. ชาย คลาสเอสบี6 (ท าลายสถิติเอเชีย) ในประเภท

รวมคะแนนนกักีฬา(siamsport.co.th 10 มิ.ย.62) 
 

1414 Plus โลกแห่งข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด 

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 

ส านกังาน กสทช. ได้สนับสนุนมูลนิธิคนตาบอดไทย เพ่ือ

ส่งเสริมการพฒันาคณุภาพชีวิตคนตาบอดทัว่ประเทศ ให้

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ท่ี เ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ 

“โครงการสง่เสริมการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่าย

โทรคมนาคม” ปัจจุบันได้ให้บริการในช่ือบริการ “1414 

Plus” โดยแบ่งออกเป็น 4 บริการ ได้แก่ บริการ 1414 สาย

ด่วนข่าวสารความรู้เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารใน

ร ะ บ บห นั ง สื อ เ สี ย ง เ ด ซี่ ผ่ า น โ ท ร ศั พ ท์ อั ต โ น มั ติ

หมายเลข  1414 จ านวนทัง้สิน้ 510 คู่สาย ผู้ ใช้บริการ

สามารถเลือกฟังข้อมูล หรือเลือกใช้บริการจากเมนูต่างๆ 

ได้ เช่น ข้อมลูข่าวสารด้านคนพิการ ข่าวสารประจ าวนัจาก

หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าว หนังสือเสียงจากห้องสมุด

คนตาบอดและผู้ พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (หนังสือ

เสียงจากห้องสมดุต้องสมคัรสมาชิกก่อนใช้บริการ) การรับ

ฟังวิทยุ บริการหมอคอมฯเพ่ือปรึกษาปัญหาและขอรับ

ค าแนะน าด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเร่ือง IT 

บริการ Tab2Read บริการอ่านหนังสือเสียงในระบบเดซี่

ออนไลน์เป็นการน าหนงัสือเสียง ในระบบเดซี่ มาให้รับฟัง

ออนไลน์ผ่านทาง www.tab2read.com  และแอปพลิเค

ชัน Tab2Read Mobile ทัง้ในระบบ Android และ IOS

บริการ Tab Radio วิทยุบริการการอ่านให้บริการวิทยุ

ต้นแบบเพ่ือการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารเป็นการน าข้อมลูจาก

หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข่าวสารต่างๆ มาน าเสนอ

ผ่านรูปแบบรายการวิทยุ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม. 

ผ่านทางเว็บไซต์ www.radio.tab.or.th บริการ 1414 สาย

ดว่นข่าวสารความรู้ และแอปพลิเคชนั Tab2Read Mobile 

ทัง้ในระบบ Android และ IOS บริการเสียงบรรยายภาพ 

(Audio Description : AD) เ ป็นการใ ช้ เสี ยงบรรยาย

เพ่ิมเติมสาหรับรายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ ตลอดจนการ

จัดแสดงประเภทต่างๆ เพ่ือให้คนตาบอดได้รับข้อมูลท่ี

ชัดเจนขึน้ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับเนือ้หาสาระหลัก

ของรายการท่ีต้องการจะสื่อ แต่ไม่สามารถแสดงออกมา

http://www.radio.tab.or.th/
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เป็นเสียง ท าให้คนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได้ ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.adofthailand.com 1414 สายด่วนข่าวสาร

ความรู้ และแอปพลิเคชนั Tab2Read Mobile ทัง้ในระบบ 

Android และ IOS โดยบริการเหล่านี  ้จะเป็นการเพ่ิม

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดและผู้

พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ให้สามารถต่อยอดดแูลพฒันาตนเอง 

พัฒนาทักษะความรู้  เ ข้าถึงสิท ธิ  ตลอดจนบริการ

สาธารณะต่างๆ ทัง้ทางด้านการดูแลสุขภาพ การเพ่ิม

ความสะดวกปลอดภยัในการท ากิจวตัรประจ าวนัและการ

เดินทาง การศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การเข้าถึง

บริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 

ซึ่งพบว่ามีผู้ เข้ามาใช้บริการเพ่ิมขึน้ทุกปี โดยปัจจุบันมี

ผู้ ใ ช้บริการเพ่ิมขึน้ เ กือบเท่าตัวนับตัง้แต่ปี  2555 ท่ีมี

ผู้ ใช้บริการจนถึงปัจจุบัน และยังคงสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ทัง้นี ้ส านกังาน กสทช. มีเป้าหมายท่ีจะให้คนตาบอดและ

ผู้ พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์สามารถใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองให้

ได้มากท่ีสดุ และอาจรวมไปถงึมีศกัยภาพในการช่วยเหลือ

ผู้ อื่นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อีก

ด้วย (ไทยรัฐออนไลน์ 10 มิ.ย.62) 
 

อาชีวะ-มูลนิธิสายใจไทย  
ร่วมผลิตมือกลเพ่ือผู้พกิารทางมือ 

อาชีวะร่วมมือมูลนิธิ

สายใจไทยในพระ

บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์ ฯ 

ผลิตมือกล ยกระดับ

คุ ณ ภ า พ ก า ร

ด ารงชีวิตผู้ พิการทางมือ วันนี ้(11 มิ.ย.) ดร. ธวชัชัย อุ่ย

พานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารู้สึก

ยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิง ท่ีได้ท าความร่วมมือกบัมลูนิธิ

สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงด ารงต าแหน่งเป็น องค์ประธานมูลนิธิฯ ด้วย

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มีภารกิจหลกัคือ

การจัดการศึกษาวิชาชีพและผลิตก าลังคนระดับฝีมือ 

ระดบัเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานและให้ได้มาตรฐานระดบัสากล 

พันธกิจส าคัญประการหนึ่งคือ การวิจัย สร้างนวัตกรรม 

จดัการองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาอาชีพ และคณุภาพชีวิต

ของประชาชน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มี

ความพร้อมเป็นอย่างย่ิง ในการสนับสนุนการด าเนิน

โครงการมือเทียม เพ่ือสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย  ทัง้นี  ้

วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง ได้จัดสร้างและ

พฒันามือเทียมเพ่ือผู้ พิการชนิดมือกล (Bionic Hand) ซึ่ง

สามารถใช้งานกับผู้ พิการทางมือมาระดบัหนึ่งแล้ว และ

สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ มีความสวยงาม

เสมือนจริง  และมีค่าใ ช้จ่ายในการประดิษฐ์ลดลง 

นอกจาก นี ย้ั ง มี สถานศึกษา  ในสั ง กั ดส านั ก ง าน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกหลายแห่ง ท่ีมีความ

พร้อมในการสนบัสนุนการด าเนินโครงการดงักลา่ว เพ่ือให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการในการจดัหาและพฒันามือ

เทียม ส าหรับสมาชิกผู้ พิการทางมือให้มีคุณภาพการ

ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีขึน้ และหากการพัฒนามือเทียม 

ได้ผลดีขึน้แล้วให้กระจายสู่ผู้ พิการทางมือทัว่ประเทศ ตาม

พระราโชบายขององค์ประธานมลูนิธิฯ “สอศ. ขอขอบคุณ

ผู้บริหารของมลูนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ท่ีได้

เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนามือกลส าหรับผู้ พิการเพ่ือ

http://www.adofthailand.com/
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ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการทางมือให้ด ารงชีวิต

ประจ าวนัท่ีดีขึน้ และให้โอกาสแก่ส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันามือ

กลส า ห รั บผู้ พิ ก า ร ในค รั ้ง นี  ้ ซึ่ ง จ ะ เ ป็ นก า ร ส ร้ า ง

ประสบการณ์ และการเรียนรู้ในงานวิชาการการฝึกปฏิบตัิ 

รวมถึงการสร้างงานวิจยั ให้แก่นกัศกึษา ครู และบุคลากร

อาชีวศึกษา”รองเลขาธิการ กอศ.กล่าว ด้าน พล.ท.ธ ารง

รัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมลูนิธิสายใจไทย

ในพระบรมราชูปถมัภ์ กล่าวว่า เบือ้งต้นมูลนิธิสายใจไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นผู้ พิจารณา และคัดสรร

สมาชิกมลูนิธิฯ กลุม่ผู้ พิการทางมือ จ านวน ๕ ราย เพ่ือเข้า

ร่วมโครงการพฒันามือกล และประสานงานกบัองค์กรทัง้

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเข้าร่วมการพฒันามือกลกับ สอศ. 

พร้อมทัง้สนบัสนุนงบประมาณในการจดัท าและพฒันามือ

กลส าหรับสมาชิกมลูนิธิฯ โดยทัง้ 2 ฝ่ายจะได้มีการติดตาม

เป็นระยะๆ ในการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

สัญญาภายในเวลา 3 ปี ส าหรับสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผลงานเดิมท่ีเป็นของฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดและได้น ามาใช้ในการด าเนินงานโครงการภายใต้

บันทึกข้อตกลงนี ้ย่อมเป็นของฝ่ายนัน้ ส่วนผลงานวิจัย

หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ท่ีเกิดจากการสนับสนุน

งบประมาณของมูลนิธิฯ และ/หรือ กิจกรรมภายใต้การ

ด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงในครัง้นีใ้ห้ สอศ. 

เป็นผู้ทรงสิทธ์ิในผลงานวิจยัหรือทรัพย์สินทางปัญญานัน้ 

โดยมีหน้าท่ีบริหารจัดการผลงานวิจัย หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (mgronline.com 11 

มิ.ย.62) 
 

 

 

ญ่ีปุ่นเตรียมจัดงาน esports ผู้พกิารเป็นครัง้แรก 

ข้อจ ากัดด้านร่างกายอาจไม่อาจกีด
ขวางจิตใจนักสู้ ของชาวเกมเมอร์ เมื่อ 
ONELIFE.inc ผู้ใช้บริการช่วยเหลือและ

ฟื้นฟูผู้ พิการในจังหวะกุนมะ ประเทศญ่ีปุ่ นได้ก่อตัง้ 
Gunma eSports Association พร้อมจัดงานแข่งขัน 1st 
eSports Event for Disabled in 2019 GUNMA อี เ วน ต์  
esports ส าหรับผู้ พิการโดนเฉพาะเป็นครัง้แรกของโลกใน
วันท่ี 31 สิงหาคม 2019 อีเวนต์นีจ้ัดขึน้ท่ี Big Cube ใน 
Vient-Takasaki ของเมืองทาคาซากิ โดยจะมีการแข่งขัน
เกม League of Legneds ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 
เยน , Puyo Puyo Experience Corner มุมแนะน า เกม 
Puyo Puyo โดย live เกมเมอร์มืออาชีพท่ีได้รับการรับรอง
จาก  JeSU (Japan Esports Union), บูธใ ห้ค าป รึกษา
เก่ียวกับผู้ พิการ และ บูธกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ ท่ี
สนใจแข่งขนัในงานนี ้จะต้องเป็นผู้ พิการท่ีมีใบรับรองจาก
ทางการ และลงช่ือสมคัรภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2019 นี ้

 

https://www.blognone.com/node/110248
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัทโซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 
ส านกังานใหญ่  23/52-54 อาคารสรชยั ชัน้ 17 ซ.สุขุมวิท 
63 ถ.สุขุม วิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ  รับ
พนักงานท าความสะอาด/ พนักงานล้างภาชนะ 
จ านวน 20 อัตรา รายละเอียดงาน ท าความสะอาด
ภาชนะภายในครัว คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน 
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สวสัดิการ เคร่ืองแบบพนกังานฟรี อาหารส าหรับพนกังาน
ฟรี ค่าล่วงเวลาในการท างาน  วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพ ฯลฯ  
ติดต่อ…คุณจินตนา ชือ้ดรุณกิจ โทรศัพท์ 02-7141661 
แ ฟ ก ซ์  02-7140788 LINE ID : rcsodexo  อี เ ม ล์  
Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com  

บริษัท กานดาภูดิศ จ ากัด ท่ีอยู่ 330/6 แขวง
วงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  รับคนพิการ
ท างาน ต าแหน่งผู้ดูแลเว็บไซด์ท าการตลาดออนไลน์  
จ านวน 1 อัตรา   รายละเอียดงาน ผู้ ดูแลเว็บไซด์ท า
การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล คุณสมบัติ พกิารด้าน

ร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี  วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถพัฒนาเว็บไซด์ 
ช่วยโปรโมท และท าการตลาดผ่านสื่อโซเชียล สวสัดิการ 
ประกนัสงัคม ติดต่อ…คณุสกุญัญา ตนัวนรัตน์สกุล 084-
4647797 อีเมล์ janesukanya1@gmail.com 

AJE THAI Co., Ltd ท่ี อยู่  นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร เลขท่ี 700/318 หมู ่6 ซอย 14 ต าบลดอนหวัฬ่อ 
อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 20000  รับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการทั่ วไป จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานด้านเอกสารต่างๆ งานอื่นๆ ตามท่ี
ได้ รับมอบหมาย  คุณสมบัติ  คนพิการที่ สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 22-40 ปี 

วฒิุการศึกษาระดบั ปวช. / ม.6 ขึน้ไป ทุกสาขา สามารถ
ขึน้ลงบันได และขึน้รถ รับ-ส่ง เองได้ สวัสดิการ ประกัน
ชีวิต ประกนัสขุภาพ ประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน ชุด
ยูนิฟอร์มพนักงาน โบนัส เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ 
ติดต่อ…ฝ่ายบุคคล  โทรศพัท์ 038-214504-9 Ext.7140, 
092-7809327  Line : 0927809327 อี เ ม ล์  
ajegroup145_113@trustmail.jobthai.com 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ล๊ัก.กี  ้ท่ีอยู่ เลขท่ี 209/1 
หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน กม.62 ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 รับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย 
จ านวน 3 อัตรา  รายละเอียดงาน งานตามความ
เหมาะสมกับสภาพความพิการ คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถท างานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี 
ไม่จ ากดัวุฒิการศกึษา สามารถฟังค าสัง่ท างานได้มีความ
ขยัน อดทน จริงจงักับการท างาน สามารถท างานภายใต้
ความกดดนัได้ สวสัดิการ ประกนัสงัคม ค่าแรงตามตกลง 
ชุดยูนิฟอร์มประจ าปี เบีย้ขยัน โบนัส ฯลฯ ติดต่อ…คุณ
พฒันฉตัร โทรศพัท์ 035-272623-28 ตอ่ 105   

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ท่ี
อยู่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  รับ
คนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานคนพิการ จ านวน 
1 อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไป 
หรืองานตามท่ีได้ รับมอบหมาย หรืองานตามความ
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหวา่ง 
20-35 ปี มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบในหน้าท่ี  
ติดต่อ…โทรศพัท์ 081-870-9111, 0655189616 / 02-
7321040-5 อีเมล์ hr@lalinproperty.com 

บริษัท ชคิ รีพับบลิค จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 90 
ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น 

mailto:Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com
mailto:janesukanya1@gmail.com
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เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียด
งาน ดูแลงานด้านเอกสารและประสานงานภายในบริษัท 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/
หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6-
ปริญญาตรี ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์  สวสัดิการ ค่า
ท างานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ประกันสงัคม ตามข้อตกลงของบริษัท ฯลฯ  02-
5147111 อีเมล์ hr02@chicrepublicthai.com  ID Line: 
@chicrepublic 

บริษัท ดูอาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 98 
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ห้อง 2706 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
รับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานบัญชี (สัญญา
จ้าง 6 เดือน) จ านวน 1 อัตรา   รายละเอียดงาน 
สามารถท า A/R, A/P ได้ สามารถน าส่ง ภงด3, 53, 54 
และการช าระภาษีอื่นๆ ของบริษัท สามารถจดัท าเอกสาร
ด้านบัญชีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คน

พิการช่วยเหลือตนเองได้ วุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีประสบการณ์งานด้านบญัชี หรือมีความรู้ด้านบัญชี 
ถ้าสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็น
พิเศษ สวัสดิการ ฟอร์มพนักงาน ตามกฎหมายก าหนด 
ฯลฯ ติดต่อ…คณุสกณุา  งานทวี  โทรศพัท์ 02-1081830  
อีเมล์ sakuna.nganthavee@durr.com 

บริษัท วีแคนบาย จ ากัด ท่ีอยู่ 169/70-71 หมูท่ี่ 
7 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 73220   รับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งงานฝ่ายขาย จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
ตอบแชทปัญหาลกูค้าผ่านทาง Social Media  คุณสมบัติ 
คนพิการเพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 -30 ปี  วุฒิ
การศกึษาระดบั ม.6-ปริญญาตรี สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
ประกนัชีวิต ค่าท างานล่วงเวลา เงินโบนสัตามผลงาน ฯลฯ 

ติดต่อ…โทรศัพท์ 090-1201200, 02-4089033 อีเมล์ 
hr@vcanbuy.com 

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑล 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 73210   รับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานคนพิการ  จ านวน 2  อัตรา  
รายละเอียดงาน งานพิมพ์เอกสาร งานธุรการทั่วไป งาน
อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัตคินพิการเพศชาย/หญิง 
อายุ ระหว่ าง  18 -35  ปี  ไม่จ ากัดวุ ฒิการศึกษา  มี
ประสบการณ์สายงานอิกเลก็ทรอนิค  ตดิต่อ…ฝ่ายบุคคล 
โทรศพัท์ 02-1366559 อีเมล์ rexxam_38@trustmail.com 

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จ ากัด ท่ีอยู่ 
124 หมู่ 5 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 2000  รับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงาน
ฝ่ายผลิต จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน งานในฝ่าย
การผลิต คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป สามารถเดินทางมาท างาน
เองได้ สวสัดิการ ค่าเดินทาง เบีย้ขยนั โบนสัปรับเงินเดือน 
ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงินช่วยเหลือกรณี
ต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ…ฝ่ายบุคคล โทรศพัท์ 094-4958761, 
0 3 8 - 2 1 3 1 1 1 ,  0 3 8 - 2 1 3 1 2 1 3  อี เ ม ล์  
louistapes_41@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ธรรมนิติจ ากัด (มหาชน)   ท่ีอยู่ 178 
อาคารธรรมนิติ ซอยเพ่ิมทรัพย์ (ประชาช่ืน20)  ถนน
ประชาช่ืน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  รับ
คนพิการท างานต าแหน่ง ธุรการคีย์ข้อมูล , พิมพ์
เอกสาร, ถ่ายเอกสาร จ านวน 3 อัตรา  รายละเอียด
งาน รับผิดชอบงานด้านคีย์ข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดพิมพ์
รายงานทัว่ไป ถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่เอกสาร คุณสมบัติ

คนพกิารที่ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป 
ไม่จ ากดัวฒิุการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ 
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ สามารถท างานจันทร์-เสาร์ได้ 

mailto:hr02@chicrepublicthai.com
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สวสัดิการ  ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจ าปี 
โบนัส  ยู นิฟอร์ม  สินเ ช่ือสวัสดิการ  (บุคคล)  สินเ ช่ือ
ส วั ส ดิ ก า ร เ พ่ื อ ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย  เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ อื่ น ๆ
ติดต่อ…Thunyaluk Jiropas โทรศพัท์ 02-596-0500 ต่อ 
322,323,324 อีเมล์ thunyaluk@dharmniti.co.th  

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) ท่ี
อยู่ 52/1 หมู่ท่ี 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บาง
กรวย จ.นนทบรีุ รับคนพกิารท างาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการ รับโทรศัพท์ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
รับผิดชอบรับโทรศัพท์  ภายใน/ภายนอก ต้อนรับผู้ มา
ติดต่อ จองห้องปรุชม จัดท ารายงานค่าน า้ ค่าไฟ  ค่าถ่าย
เอกสาร ประสานงานด้านเอกสารงานธุรการบุคคล 
คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง อายุ 
25-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ได้ Ms.Office สื่อสารภาษาไทยได้คลอ่ง ทศันคติดี มีใจรัก
งานบริการ ยิม้แย้มแจ่มใส สวสัดิการ ปรับเงินเดือนตาม
ผลงาน ประกนัสงัคม ประกนัชีวิต กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กองทนุกู้ ยืม ฯลฯ ติดต่อ…คณุณฐัภากญัญ์ ลิลา โทรศพัท์ 
02-8638999 แฟกซ์ 02-8863364 อีเมล์ natika@alt.co.rh  

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 
1319 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10200  รับคนพิการท างาน ต าแหน่ง
พนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน 
สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอได้  มีทักษะในการใช้
ซอฟต์แวร์ด้านกราฟฟิก 1 ชนิดหรือมากกว่า เช่น Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น รักและชอบงาน
ตัดต่อวิดีโอและงานด้านภาพต่างๆ  มีความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ขยันท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   
คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการ ปรับ

เงินเดือนประจ าปี โบนัสประจ าปี รางวลัอายุงาน ประกัน
สขุภาพกลุ่ม ประกนัอบุตัิเหต ุกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ฯลฯ 
ติดต่อ…คุณพีระพงศ์ บุดดาห์ โทรศัพท์ 02-3184488 
อีเมล์ Hr@afteryou.co.th 

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ท่ีอยู่ 7/421 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี  ้
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140  รับคนพิการ
ท างาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/ธุรการ จ านวน 
1 อัตรา คุณสมบัติ คนพิการทางการเคล่ือนไหว เพศ
ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี ระดบัการศึกษา ม.3 ขึน้ไป มี
ประสบการณ์ในโรงงาน มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  สวัสดิการ ค่ากะ  ค่าท่ีพัก 
(ต่างจังหวัด) ค่าเดินทาง ตรวจสุขภาพประจ าปี ประกัน
อบุตัิเหต ุเคร่ืองแบบพนกังาน, ชดุยูนิฟอร์ม เท่ียวประจ าปี 
หรือเลี ย้งประจ าปี  เบี ย้ขยัน  โบนัสตามผลงาน/ผล
ประกอบการ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ติดต่อ…โทรศพัท์ 
038-026-870-5, 086-111-6624  

บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรชเซอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ท่ีอยู่ 1/65 Moo 5 Rojana Industrial Park, Tambol 
Kanham, Amphur U-Thai, Pranakornsriayuthaya 
13210  รั บคนพิ ก า รท า ง าน  ต า แห น่ ง  Monthly 

Operator จ านวน 2 อัตรา   รายละเอียดงาน จัดท า
เอกสารและประสานส่งข้อมูล  คุณสมบัติ คนพิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้  เพศชาย/หญิง อายุ 
18 -  50 ปี  วุฒิมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ขึ น้ ไป  สามารถใ ช้
คอมพิวเตอร์ Microsoft office พืน้ฐานพอใช้ (พิจารณา
เป็นพิเศษ) สวสัดิการ  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ค่าครองชีพ 
คา่รักษาพยาบาล ประกนัชีวิต หอพกั เคร่ืองแบบพนกังาน
, ชุดยูนิฟอร์ม เบีย้ขยัน , ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัสตาม
ผลงาน/ผลประกอบการ ฯลฯ  ติดต่อ…Ms. Piyachat 

mailto:thunyaluk@dharmniti.co.th
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Tasawang  โทรศพัท์ 035-330-819-29 ต่อ 114  เว็บไซต์ 
http://www.hitachi-compressor.com 

บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จ ากัด  ท่ีอยู่ 
100 อาคารเจเพลส ถนน นางลิน้จ่ี ช่องนนทรี, ยานนาวา, 
กรุงเทพฯ 10120  รับคนพิการท างาน ต าแหน่ง ธุรการ 
/ พนักงานในห้องแล็ป ท างานพระรามสาม จ านวน 3 
อัตรา   รายละเอียดงาน ท างานเอกสารตามท่ีได้ รับ
มอบหมาย จัดท ารายงาน ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และ
อีเมล คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้  เพศชาย/
หญิง อายุ 21-30 ปี การศกึษาปริญญาตรี สามารถสื่อสาร
ภ าษ าอั ง ก ฤษ ไ ด้ ใ น ร ะ ดับ พ อ ใ ช้  ส วั ส ดิ ก า ร  ค่ า
รักษาพยาบาล และ คา่ท าฟัน ประกนัสงัคม ลากิจ ลาป่วย 
ลาพักร้อน ฯลฯ ติดต่อ. . .คุณจิดาภา โทรศัพท์ 02-
6781813 อีเมล์ jidapa.sawangwong@sgs.com 

บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จ ากัด ท่ีอยู่ 99/19 ถนน
สโุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 รับ
คนพกิารท างานต าแหน่งพนักงานคนพกิาร จ านวน 1 
อั ตร า  ร ายละ เอียดงาน งาน ด้านเอกสาร  ติดต่อ
ประสานงาน ให้ ข้อมูล งานตามท่ีได้ รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/
หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับม.6 – 
ปริญญาตรี สวสัดิการ ประกนัสงัคม เงินโบนสัตามผลงาน 
ประกนัสุขภาพ เคร่ืองแบบพนกังาน ค่าเดินทาง เงินกู้ ยืม
ฉุกเฉิน ฯลฯ ติดต่อ...คุณวิลาวัณย์  สัตพงษ์  โทรศัพท์/
Line 0 6 2 - 4 1 4 2 6 0 3  อี เ ม ล์  
hr.recruitment@masterpiecehospital.com 

Flash Express ท่ีอยู่  เลขท่ี  65 ชัน้  5 อาคาร
ช านาญเพ็ญชาติ พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 รับคนพกิารท างาน ต าแหน่ง Graphic 

Designer จ านวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,000-30,000 
บาท คุณสมบัติคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศ
ชาย/หญิง วุฒิม.6 ขึน้ไป สามารถใช้ PS, lllustrator, 

Indesign ได้ดี  หากมีประสบการณ์ท ากราฟฟิกด้าน
วารสารหรือแม็กกาซีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สวสัดิการ ปรับเงินเดือนประจ าปี เงินโบนสัตามผลงาน ลา
พักร้อน ฯลฯ ติดต่อ...โทรศัพท์ 095-7166438, 080-
9073158 flashexpress_176@trustmail.jobthai.com 

บริษัท เกษมกิจ จ ากัด  ท่ีอยู่ 120 ถนนสีลม 
แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 รับคน
พิการท างาน ต าแหน่งพนักงานคนพิการ จ านวน 1 
อัตรา   รายละเอียดงาน งานดูแลต้นไม้ รดน า้ต้นไม้ 
คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 
22  ปีขึ น้ ไป  ยินดี รับนักศึกษาจบใหม่   สวัสดิการ 
ประกันสังคม โบนัสประจ าปี ตรวจสุขภาพประจ าปี 
กองทนุเงินสะสม  ฯลฯ ตดิต่อ...คณุชลธิชา โทรศพัท์ 096-
7120036, 02-2338989 อีเมล์ job@kasemkij.com 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร ท่ีอยู่ เลขท่ี 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รับคนพกิารท างาน ต าแหน่ง
เจ้าหนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
งานธุรการและงานสารบรรณ การลงทะเบียน รีบ-สง่ เวียน
หนังสือ จัดเก็บ เสนอหนังสือ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย

หรือการเคล่ือนไหว อาย ุ18 ปีขึน้ไป วฒิุการศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ส านักงานได้ วิธีการรับ
ส มั ค ร  เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร ใ น  เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://otp.thaijobjob.com  หวัข้อ “รับสมคัรคนพิการเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”  ตัง้แต่วันท่ี 1-18 
กรกฏาคม 2562 ติดตอ่ โทรศพัท์ 02-2160848 

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จ ากัด ท่ีอยู่ 57/37 
หมู่ 4 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงาน
ธุรการ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน สามารถใช้

http://www.hitachi-compressor.com/
mailto:jidapa.sawangwong@sgs.com
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คอมพิวเตอร์ได้ดี ท างานในพืน้ท่ีสมุทรสาคร ยินดีรับ
นกัศกึษาจบใหม ่คุณสมบัต ิ คนพิการเพศชาย/หญิง อาย ุ
18 ปีขึน้ไป สามารถปฏิบตัิงานได้ สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
วันลาประจ าปี ตรวจสุขภาพประจ าปี เคร่ืองแบบ เงิน
ช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ...คุณเยาวภา อภิวฒัน
เบญญา  โทรศพัท์ 034-864091-4, 081-8578289 อีเมล์ 
pattsa@mrgshrimp.com 
 

คนพกิารต้องการท างาน 

นางสาวพรพิมล  หงษาค า   อายุ 34 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ (ใส่ขาเทียมข้างซ้าย) ต้องการงาน
ทางด้านธุรการ หรืองานตามความเหมาะสม ตดิต่อ... 
062-7055176 หรือ อีเมล์ miniza25@hotmail.com  

นางสาวกวิตา   ศรแก้ว   อายุ  24 ปี  วุฒิ

การศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้  ต้องการท างานฝ่ายผลิต หรืองานตาม
ความเหมาะสม ตดิต่อ...โทรศพัท์ 062-3599221  

นางสาวไอยลดา  มูฮ าหมัด อายุ 24 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  3 พิการทางงด้าน
ร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ 
ง า น admin ห รื อ ง า น ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 
ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์งานด้านธุรการ 
ตดิต่อ.. 088-5078199  ilada22262904@gmail.com 

นางสาวณุษรา  ชัยแสง   อายุ  40 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ขาข้างขวาลีบ) 
ต้องการท างานทั่ วไป งานคลังสินค้า หรืองานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม  มีประสบการณ์การท างาน
ทางด้านธุรการ และคลังสินค้า ติดต่อ...โทรศพัท์ 098-
7710150 หรือ อีเมล์ nusaratoy54@gmail.com 

นางสาวพัสนันท์  น า้จันทร์  อายุ 35 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ ต้องการท างานฝ่ายผลิต งานทั่ วไป 
งานสต๊อก หรืองานตามความเหมาะสม  ติดต่อ...
โ ท ร ศั พ ท์  0 8 0 - 6 1 2 6 9 1 3  ห รื อ  อี เ ม ล์  
passanan619@gmail.com  

นางสาวนิตยา  หลังยาหน่าย  อายุ 38 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดิน
ได้ ต้องการงานด้านบัญชี การเงิน งานฝ่ายบุคคล 
หรืองานตามความเหมาะสม  มีประสบการณ์การ
ท างานด้านบัญชี งานฝ่ายขาย สามารถขับรถยนต์ได้  
ตดิต่อ 080-1361117 อีเมล์ 2523nittaya@gmail.com 

นายวณิชย์  วาสนานุกูล   อายุ 51 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมปีท่ี 3 พิการทางด้านร่างกาย 
(แขนขวาขาด) สามารถท างานได้  ต้องการงานทั่ วไป 
พ่อบ้าน งานตามความเหมาะสม  มีประสบการณ์
ท างานดูแลความสะอาดในไลน์การผลิต  ติดต่อ...
โทรศพัท์ 080-9879420  

นางสาวศุภนิดา  น้อยพิทักษ์  อายุ 23 ปี วุฒิ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี  พิการทางการไ ด้ ยิน 
(ประสาทหูเสื่อม) ต้องการท างานด้านธุรการหรืองาน
เอกสาร มีความสนใจทางด้านงานเขียนหรืองานวิทยุ 
มีประสบการณ์ฝึกงานด้านงานเขียน งานพิสูจน์
อักษรมาก่อน ติดต่อ...โทรศัพท์ 090-8628275 หรือ 
อีเมล์ Suphanidanoiphithak@gmail.com 

นายเกรียงไกร  แสงประเสริฐ  อายุ 27 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดิน
ได้ (แขนขวาอ่อนแรง)  ต้องการท างานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล หรือ
งานตามความเหมาะสม สามารถใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Office ได้ระดับดี  ติดต่อ 091-4311109 หรือ 
อีเมล์ fan_body@hotmail.com 



๒๙ 

วธีิ “เปล่ียนคนอ่ืน” ท่ีดีท่ีสุด คือ “เปล่ียนมุมมอง” ของ “ตวัเรา” เอง 
 

พก.เล็งยกเลิก “บัตรคนพิการ” 

 

นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) เปิดเผยวา่ ท่ีผ่านมา พก.ได้ประสานความร่วมมือกบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ

ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการอ านวยความสะดวกการใช้สิทธิรักษา พยาบาลของกลุม่คนพิการ โดย

สามารถใช้เพียงบตัรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้บริการรักษาพยาบาลในสถาน พยาบาลตา่งๆ ตามสิทธิท่ีได้รับ โดยไม่

จ าเป็นต้องใช้ควบคูก่บับตัรประจ าตวัคนพิการ ซึง่ได้มีการเช่ือมโยงข้อมลูความพิการของบคุคลนัน้ๆ เข้ากบับตัรประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวได้พยายามค้นหาคนพิการที่ยงัไมไ่ด้ลงทะเบียนความพิการเพ่ือประโยชน์ในการรับสิทธิและสวสัดิการ

ตา่งๆ อาจจะท าเป็นลกัษณะโมบายเคลื่อนท่ีเข้าไปค้นหาและท าบตัรให้กบัประชาชนตามจดุตา่งๆ คาดวา่ภายในเดือน ก.ย.

น่าจะสามารถยกเลิกบตัรประจ าตวัคนพิการมาใช้บตัร ประชาชนเพียงใบเดียวเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ตา่งๆได้ 

อธิบดี พก.กลา่วด้วยวา่ นอกจากนี ้พก.ก าลงัหารือกบักระทรวงสาธารณสขุ ในการวางระบบการประเมินความพิการ

ผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเช่ือมข้อมลูไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง รวดเร็วมากย่ิงขึน้ จากเดิม

ท่ีระบบการประเมินยงัใช้เป็นเอกสาร.(ไทยรัฐออนไลน์/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 18 มิ.ย.62) 

 

 



๓๐ 

วธีิ “เปล่ียนคนอ่ืน” ท่ีดีท่ีสุด คือ “เปล่ียนมุมมอง” ของ “ตวัเรา” เอง 
 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตปิระกาศ คนพกิารเข้าอุทยานฯได้ฟรีทั่วประเทศ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช 

ออกประกาศ ยกเว้นคา่บริการส าหรับคน

พิการสามารถ เ ข้าอุทยานไ ด้ฟ รีทั่ ว

ประ เทศ  เ พ่ือ เ ป็นการส่ ง เส ริมและ

สนบัสนุนให้คนพิการ สามารถเข้าถึงประโยชน์ของสถานท่ีราชการ ศกึษาเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน

การท่องเท่ียวและนนัทนาการในอทุยานแห่งชาติ เพียงแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน และบตัรประจ าตวัคนพิการ เฉพาะชาว

ไทย มีผลตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มิถนุายน 2562(ejan.co 23 มิ.ย.62) 

 

 

 

 

 

 

 

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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