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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๗   เดือน  กรกฎาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
เปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่าย 'The Fighter Project’ 

การเปิดตวัอย่างเป็นทางการกบั The Fighters Project งานนิทรรศการภาพถ่าย และหนงัสือท่ีได้แรงบนัดาลใจจาก 6 

คนพิการ ผ่านเลนส์กล้อง ของ “คุณสุทธิศักด์ิ สุจริตตานนท์ ท่ีสะท้อนถึงแก่นแท้ของชีวิตต้องสู้ โดยภายในงานจะมีการจัด

จ าหน่ายโฟโต้บุ๊ค และภาพถ่ายของ 6 นักสู้ ชีวิต พร้อมเชิญคุณสู่ขัวญ บูลกุล และ อ.สุภรธรรม มงคงสวสัด์ิ กรรมการและ

เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (มพพท.) มาร่วมสนทนาในหัวข้อ “ชีวิตอยู่ได้ด้วยแรงบันดาลใจ”  พร้อมเปิดรับเงิน

บริจาค ซึง่รายได้ทัง้หมดของโฟโต้บุ๊คและภาพถ่าย หลงัหกัค่าใช้จ่ายแล้ว ยอดเงินบริจาคทัง้หมดจะมอบให้กบั มลูนิธิพฒันา

คนพิการไทย ซึง่นิทรรศการภาพถ่ายและหนงัสือภาพถ่าย จะจดัขึน้ตัง้แต่วนัพุธท่ี 10 ถึง วนัอาทิตย์ท่ี 14 กรกฎาคม ณ ลาน

กิจกรรม ชัน้ 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กบัทุกคนท่ีต้องต่อสู้และด ารงชีวิตในโลกปัจจุบนั ภายใน

งานจะมีการประมลูภาพถ่ายมาสเตอร์พีช 6 ภาพ และจ าหน่ายหนงัสือภาพจาก 6 นกัสู้ ชีวิต ซึง่รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจะถูก

บริจาคให้มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย (มพพท.) 
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พก.จัดเสวนา”บริการสุนัขน าทางผู้พกิาร” 

 

พก. จดัเสวนา “การจดับริการสนุขัน าทางส าหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs)” ยกน้องทรายเป็นตวัอย่าง

การใช้บริการสุนขัน าทางส าหรับคนตาบอด นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเร่ือง “การจดับริการสนุขัน าทางส าหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs)” โดยมี นางสาวคีริน 

เตชะวงศ์ธรรม (น้องทราย) อาย ุ22 ปี พิการทางการเห็น ผู้ ใช้สนุขัน าทาง (ลเูต้อร์) มา 2 ปี ซึง่ได้รับจากองค์กร Guiding Eyes 

for the Blind ตัง้อยู่ในรัฐนิวยอร์ค หลงัจากนัน้ได้นัน้ ได้น าน้องทราย เย่ียมชมงาน Thailand Social Expo 2019 นางธนาภรณ์ 

กลา่ววา่ ตามพระราชบญัญตัิกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 20 (8) 

สิทธิในการมีสตัว์น าทาง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการน าทาง หรือสิ่งอื่นใดติดตวัไปในยานพาหนะหรือสถานท่ีใด และการได้รับสิ่ง

อ านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือช่วยเหลือคนพิการ ทัง้นี ้กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีการขบัเคลื่อน

การให้บริการสุนขัน าทางในประเทศไทย โดยได้ลงนามความร่วมมือกบัองค์กร Royal Society for the Blind (RSB) เครือรัฐ

ออสเตรเลีย เพ่ือให้บริการสนุขัน าทางในประเทศ ซึง่ถือว่าเป็นสิทธิสวสัดิการทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งส าหรับคนพิการทางการ

เห็นในการเลือกส าหรับการใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างเท่าเทียม โดยนางสาวคีริน นบัเป็นตวัอย่างของการใช้บริการสนุขัน าทาง 

เป็นรายท่ี 2 ในประเทศไทย โดยในอนาคตจะมีการบรูณาการกบัภาคีเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ 

เพ่ือด าเนินการหาแนวทางการจดับริการสนุขัน าทางส าหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) ควบคู่กบัการสร้างความ

ตระหนกัให้กบัสงัคม พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการในพืน้ท่ีสาธารณะเพ่ือสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป(innnews.co.th 7 ก.ค.62) 
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กอ.รมน.ประจวบฯ เย่ียมให้ก าลังใจ ผู้สูงอายุ-ผู้
พกิารสายตา 

 

พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคง

ภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ ร่วมเย่ียมเยือนให้

ก าลงัใจและมอบถงุยงัชีพ ผู้สงูอายท่ีุมีฐานะยากจน และผู้

พิการทางสายตา ในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ เม่ือเร็ว ๆ 

นี ้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมัน่คง

ภายใน (รมน.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายพิชิต 

สนัติเมธีกุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ น.ส.

ญาดา เกลี ย้งกลม หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองฯ ร.ต.โกวิทย์ สุขค า หัวหน้าชุดรักษาความ

สงบเรียบร้อย(รส.)  พืน้ ท่ี  อ. เมืองฯ เ จ้าหน้าท่ีส่วน

ประสานงาน กกล.รส.จงัหวดั  เจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.จงัหวดั 

สื่อมวลชนในพืน้ท่ี ร่วมเย่ียมเยือนให้ก าลงัใจ และมอบถุง

ยงัชีพจากมลูนิธิพระราห ูโครงการใจถงึใจ โดย ดร.หิมาลยั 

ผิวพรรณ ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิฯ ให้กับผู้ สูงอายุท่ีมี

ฐานะยากจน และผู้ พิการทางสายตา ในเขตเทศบาลเมือง

ประจวบฯ จ านวน 3 ราย โดยคณะได้เข้าเย่ียม นายช่ืน 

เฉียงลอด อายุ 83 ปี อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 66/2 ถ.เลียบทาง

รถไฟ – ไปคลองวาฬ ต.ประจวบฯ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ อาศยั

อยู่กบัภรรยา 2 คนตา-ยาย สภาพบ้านค่อนข้างทรุดโทรม 

ไม่มีห้องน า้ห้องส้วมท่ีได้มาตรฐาน รายท่ี 2 นางส ารวย 

พุ่มพวง อายุ 94 ปี อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 50 ถ.มหาราช ต.

ประจวบฯ ซึง่เป็นผู้ชราและเป็นผู้ พิการทางสายตา อาศยั

อยู่บ้านเพียงล าพงั แต่จะมีลกูหลานคอยแวะเวียนคอยมา

ดแูลสม ่าเสมอ และรายท่ี 3 นางนิม  เชาวนัเย็น อายุ 82 ปี 

อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 15/1 ถ.หนองขาม ต.ประจวบฯ ซึง่เป็น

ผู้ชรายากไร้ อาศยัอยู่ในห้องเช่าเพียงล าพงั ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ี

ได้เข้าพบปะพูดคยุให้ก าลงัใจกบัผู้สงูอายแุละผู้ พิการ และ

ร่วมกันมอบถุงยังชีพ จ าพวก ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหาร

กระป๋อง และน า้ดื่ม ไว้ให้เพ่ือให้มีก าลงัใจในการด ารงชีพ

อยู่ได้บุญมา ลิบลบั ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.

ประจวบคีรีขนัธ์(เดลินิวส์ออนไลน์ 28 มิ.ย.62) 
 

เปิดชีวิต "ชายพกิารผู้ไม่แพ้" พลิกฟ้ืนผืนดนิร้าง
เป็นไร่พริกชื่อดังระดับชาติ 

 

ส านกัข่าวซินหวั ได้เผยแพร่เส้นทางชีวิตของ “หลิวอี”้ หนุ่ม

พิการผู้พลิกฟืน้ผืนแผ่นดินรกร้าง ท่ีชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบ

กุหลาบ เขาต้องต่อสู้ดิน้รนมาตลอด แต่แม้จะมีอุปสรรค

มากเพียงใด เขาก็ไม่เคยยอมแพ้โชคชะตาและยังมุ่งมั่น

ตัง้ใจมาเสมอ หลิวอี ้เกิดเมื่อปี 1975 ณ ชมุชนแห่งหนึง่บน

ถนนซีเฉิง เขตหนานชวน นครฉงช่ิง ในปี 1984 เขาประสบ

อุบัติเหตุโดนกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อต ท าให้เขาสูญเสีย

แขนขวาไปด้วยวัยเพียง 9 ขวบ ต่อมาในปี 1994 เขาจบ

https://www.sanook.com/news/
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การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะ เคยประกอบอาชีพ

หลากหลาย ทัง้พนักงานล้างจาน ขายผลไม้ และเป็น

แรงงานในเหมือง ในปี 2010 เขาเดินทางกลับมายังบ้าน

เกิดด้วยความตัง้ใจจะเปิดกิจการเป็นของตนเอง และปี 

2011 เขากบัผู้คนในหมู่บ้านก็ช่วยกนับุกเบิกท่ีดินบนภเูขา

เพ่ือปลกูหน่อไม้ พร้อมทัง้ท ากิจการฟาร์มเลีย้งไก่ควบคูก่นั

ไป ปี 2016 หลิวอีไ้ด้เร่ิมสนใจการปลูกพริกฮวาเจียว เขา

จึงเร่ิมศึกษาวิธีการปลูกพริกฮวาเจียวอย่างจริงจัง ใน

ขณะเดียวกันก็หาพืน้ท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกไปด้วย 

หลงัจากทดลองอยู่สกัพัก ในท่ีสุดปี 2018 หลิวอีก้็บุกเบิก

พืน้ท่ีรกร้าง 833 ไร่ในบริเวณหมู่บ้านอวีห้ลงและหมู่บ้าน

จ่ิงซิ่ว ต าบลหนานผิง เขตหนานชวน เปลี่ยนให้กลายเป็น

พืน้ท่ีเพาะปลกูพริกฮวาเจียว และปลกูต้นพริกฮวาเจียวได้

ราว 150,000 ต้น แม้งานจะหนกัหนาเพียงใด แตห่ลิวอีท่ี้มี

ความมุ่ งมั่นตั ง้ ใจ เต็ม เ ป่ียมก็ ไม่ เคยยอมแพ้  จาก

ความส าเร็จนีน้อกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวหลิวอีเ้อง

แล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ พิการและคนยากจนใน

หมู่บ้านท่ีเข้ามาท างานในพืน้ท่ีเพาะปลูกได้อีกด้วย  “ผม

ปลกูพริกฮวาเจียวก็เพ่ือท าความฝัน 2 อย่างของผมให้เป็น

จริง อย่างแรกคือให้บ้านเกิดของผมเป็นมิตรกับธรรมชาติ

ย่ิงขึน้ อย่างท่ีสองคือให้ผู้คนในหมู่บ้านร ่ารวยย่ิงขึน้” หลิว

อีก้ล่าว “ชั่วชีวิตของผม ผมได้พบเจอผู้ คนใจดีมากมาย 

ได้รับความรักความห่วงใยจากเพ่ือนฝูงและผู้คนในชุมชน 

ดงันัน้ผมจึงท างานอย่างหนัก หวงัจะตอบแทนทุกคนและ

คืนสิ่งดีๆ ท่ีได้รับมาให้กบัสงัคม” ทัง้นี ้เม่ือเดือนพฤษภาคม 

2019 ท่ีผ่านมา หลิวอีไ้ด้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างด้าน

การพฒันาตนเองแห่งชาติ” จากทางการจีน(sanook.com 

30 มิ.ย.60) 

 

“ปัญญาคาเฟ่” ร้านกาแฟของผู้พกิารทาง
สตปัิญญา อร่อยไม่แพ้กาแฟยี่ห้อดังเลย 

 

ชาวเน็ตแห่แชร์ช่วยกนัอดุหนุนผู้ พิการทางสติปัญญา ร้าน

“ปัญญาคาเฟ่”  ชี ร้สชาติ  อร่อยไม่แพ้กาแฟย่ีห้อดัง 

เม่ือวนัท่ี 29 มิ.ย. เฟซบุ๊ก “Kanoknapat Mary plathong” 

ได้ประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟของผู้ พิการทางสติปัญญา 

โดยมีช่ือร้านว่า “ปัญญาคาเฟ่” โดยระบุว่าอร่อยล า้ไม่แพ้

ร้านกาแฟย่ีห้อดงั และให้ข้อมลูอีกว่าบาริสต้าตาหวานคน

เก่งของร้านนัน้ เป็นหนึ่งในผู้ พิการทางสติปัญญา ช่ือน้อง

จิน โดนเขาจ าสูตรได้ทุกเมนูชงเองทุกแก้ว สามารถท า

หวานมากหวานน้อย ได้ตามสัง่เลย  โดยมีเนือ้หาโพสต์ว่า 

เมื่อวาน ร้านกาแฟเชียงรายดงัทัว่ประเทศ ขอน าเสนออีก

ร้านในกรุงเทพมหานคร ปัญญาคาเฟ่ ร้านกาแฟสดของผู้

พิการทางสติปัญญา ฝีมือการชงอร่อยล า้ไม่แพ้ร้านกาแฟ

ย่ีห้อดังๆ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชินปูถมัภ์ ผู้สนบัสนนุ น้องจิน บาริสต้าตาหวาน 

อารมณ์ดี เขาจ าสตูรได้ทุกเมนู ชงเองทุกแก้ว หวานมาก-

หวานน้อย แค่บอกก็ท าได้หมด ส่วน พ่ีบอย ร่างใหญ่ เดิน

เสิร์ฟกาแฟ เก็บแก้ว เช็ดโต๊ะ ท าความสะอาด [b]คนน้อย

มาก แต่พ่ีจิน้ (ท่ีทุกคนเรียก) ก็ยงัยิม้ ร้านไม่ได้หรูหรา แต่

กาแฟอร่อยจริงๆ อุดหนุนได้ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-

16.00 น. ลงรถไฟฟ้าราชเทวี แล้วเดินประมาณ 100 เมตร 

ซอยเพชรบรีุ ซอย 12 ”(mgronline.com 30 มิ.ย.62) 
 



๕ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ..ยกเวน้..ความดี 
 

หญิงจิตใจงาม รับชายชราพกิารมาอาศัยด้วยกัน 
ดูแลเสมือน "คนในครอบครัว" 

 

หมู่บ้านหนานซี ตัง้อยู่ในส่วนลึกของหุบเขาเหมยหลิ่ง 

ต าบลไท่ผิง เขตวานหลี่ เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี เป็น

หมู่บ้านท่ีมีความเป็นอยู่ เ รียบง่าย ผู้ คนเป็นมิตรและ

จริงใจ  หลี่ เค่อซว่ิน วัย 72 ปี อยู่ในโครงการชาวบ้าน

ยากจนแห่งหมู่ บ้านหนานซี  พ่อแม่ เสีย ชี วิตไปเป็น

เวลานานแล้ว ซ า้เขายังเกิดมาพร้อมความพิการ หูไม่ได้

ยินและพดูไม่ได้ ย่ิงแก่ตวัลง แรงจะท างานก็ย่ิงไมม่ี การจะ

หาเลีย้งปากท้องก็กลายเป็นเร่ืองยากล าบากขึน้ทุกที  ไต้

หลิงเซียง เป็นหญิงชาวบ้านในหมู่บ้านหนานซี ท่ีแม้จะไม่

มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับหลี่เค่อซว่ิน แต่เธอก็มี

หวัใจท่ีเตม็ไปด้วยความรักอบอุน่ เธอมกัจะมาท่ีบ้านของห

ลี่เคอ่ซว่ินเพ่ือช่วยซกัเสือ้ผ้า หุงหาอาหาร ท าความสะอาด

ห้องน า้และดูแลชายชราอยู่ตลอด เมื่อเวลาผ่านไปเน่ิน

นาน ไต้หลิงเซียงจึงรับหลี่เค่อซว่ินเข้ามาอาศยัอยู่ท่ีบ้าน

ของตน ท าให้ชายชราพิการไร้ท่ีพึ่งผู้ นีไ้ด้สัมผัสถึงความ

อบอุ่นของค าว่า “ครอบครัว” สามีและลูกๆ ของไต้หลิ

งเซียงก็สนับสนุนความโอบอ้อมอารีของเธอ และช่วยกัน

ดแูลหลี่เค่อซว่ินเป็นอย่างดี หลายปีผ่านไปชายชราก็กลาย

มาเป็น “คนในครอบครัวเดียวกัน” ท่ีเต็มไปด้วยความสุข 

ทุกวนันี ้ความปรารถนาสูงสดุของไต้หลิงเซียงและสามีมี

เพียงให้หลี่เค่อซว่ินมีสุขภาพแข็งแรง “มีคนชราในบ้านก็

เหมือนมีเด็กเพ่ิมมาอีกคน เราหวังแค่ให้เขามีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาว อยู่กับพวกเราไปนานๆ 

และหวงัว่าคนรุ่นหลงัจะสืบสานวฒันธรรมการรักและดแูล

คนชราอันเป็นศีลธรรมอันดีอย่างนีต้่อไป” ไต้หลิงเซียง

กลา่วด้วยรอยยิม้(sanook.com 29 มิ.ย.62) 
 

น า้ใจ "ทีมแพทย์ไทย-สหรัฐฯ"  
ช่วยผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นห่างไกล 

 

ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา คณะแพทย์และพยาบาลไทยใน

สหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เพ่ือน า

วิทยาการทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์มา

ให้ความรู้แก่แพทย์และพยาบาลในประเทศไทย รวมทัง้จดั

โครงการมารักษาผู้ ป่วยยากไร้ด้วย แต่ละปีมีผู้ ป่วยเพ่ิมขึน้

มากมายด้วยโรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่

ในพืน้ท่ีห่างไกลยากท่ีจะเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ 

ประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์เองก็มีไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ คณะแพทย์ไทยในสหรัฐฯ จงึได้ประสานคน

ไทยในต่างแดนรวมทัง้แพทย์ไทยและแพทย์ชาวต่างชาติ

มาช่วยกันรักษาผู้ ป่วย ปีนี ้โรงพยาบาล 50 พรรษา มหา

วชิราลงกรณ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี ได้ร่วมจัด 

https://www.sanook.com/travel/restaurant/


๖ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ..ยกเวน้..ความดี 
 

โครงการแพทย์พยาบาลอาสาสหรัฐอเมริกา ตรวจรักษา

และผ่าตัดให้กับพระภิกษุสามเณร และประชาชนท่ีอยู่

ห่างไกลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพนัปีหลวง พร้อมทัง้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ระหว่างวนัท่ี 24-28 มิ.ย.2562 มีประชาชนไป

รับการ รักษาเป็นจ านวนมาก  นพ.เศวต ศรีศิ ริ  ผอ.

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปิดเผยว่า 

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิ ธิ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชา

นุญาต โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ 

กลุม่แพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากทางโรงพยาบาล

พบว่ามีคนไข้เจ็บป่วยด้วย โรคตา ความพิการแขนขา ไฟ

ไหม้ น า้ ร้อนลวก ซึ่งเป็นความพิการท่ีท าให้ผู้ ป่วยไม่

สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ การประกอบอาชีพและการ

ช่วยเหลือตวัเองมีปัญหา โดยพบว่าผู้ ป่วยกลุ่มนีม้ีมากขึน้ 

จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังแพทย์ไทยใน

สหรัฐอเมริกา พร้อมจดัโครงการเพ่ือท่ีจะดแูลผู้ ป่วยกลุ่มนี ้

ให้กลบัไปด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ ท าให้เกิดประโยชน์กบั

ประชาชน โดยเฉพาะในพืน้ท่ีห่างไกล สามารถเข้าถึงการ

บริการทางการแพทย์ชัน้สงู ซึง่อาจเกินศกัยภาพแพทย์ไทย

ท่ีสามารถท าได้ อีกทัง้ยังเป็นความร่วมมือด้านวิชาการ

ทางการแพทย์ท่ีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกนั 

พร้อมมีการถ่ายทอดความรู้ จดัเวิร์กช็อปเพ่ือให้แพทย์ไทย

ได้เกิดความคุ้นเคยและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้าน นพ.เชิดเกียรติ แสงค า แพทย์ผู้ ช านาญการทางด้าน

โรคหัวใจและระบบเส้นเลือด จาก เมืองชิคาโก รัฐ

อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานโครงการ 

Medical Mission Chairman Of Board Director Thai–

American Association Of Ilinois เปิดเผยให้ทราบว่า... 

ด้วยความศรัทธาต่อ พระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัด

ยานนาวา ในฐานะประธาน มลูนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ และส านึกในบุญคุณต่อประเทศชาติ

และเป็นการทดแทนคุณแผ่นดิน จึงร่วมกับ สมาคมไทย–

อเมริกาแห่งรัฐอิลลินอยส์, สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐ

อิลลินอยส์ คณะแพทย์ พยาบาล อาสาสมคัร และมวลชน

จากเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์และอินเดียนา สหรัฐอเมริกา 

จัด โครงการ นี ข้ึ น้  เ พ่ื อถวาย เ ป็นพระราชกุศลแด่  

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 

10 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครัง้นีม้ีทีม

แพทย์ท่ีเดินทางมาจากอเมริกา จ านวน 14 คน และ

พยาบาลพร้อมจิตอาสารวม 50 คน มาท าการรักษาผ่าตดั

โรคต้อกระจกโดยการเปลี่ยนเลนส์เทียมประมาณ 400 

ราย ผู้ ป่วยท่ีมีความพิการทางมือ เช่น ไขข้ออกัเสบอย่าง

รุนแรง ความพิการทางมือท่ีมีมาตัง้แตก่ าเนิด แผลเป็นจาก

การถูกน า้ร้อนลวกหรือไฟไหม้ ประมาณ 50 ราย และ

ผู้ ป่ ว ยป ากแห ว่ ง เ พ ด าน โห ว่  ป ร ะ มาณ  10 ร า ย 

ขณะเดียวกันยังมีการจัดประชุม วิชาการทางด้าน

ศัลยกรรมตกแต่ง จัดประชุมวิชาการรวมทัง้ภาคปฏิบัติ

เพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลนั อนัเป็นการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการท างานด้าน

การแพท ย์ ระหว่ างคณะแพท ย์และพยาบาลจาก

สหรัฐอเมริกา และจากประเทศไทย นอกจากนีย้งัเดินทาง
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ไปจัดกิจกรรมแจกอุปกรณ์การเรียนและเคร่ืองแต่งกาย 

เลีย้งอาหารกลางวนัแก่นกัเรียนในพืน้ท่ีห่างไกล ท่ีโรงเรียน

บ้านกุ่ม อ.โขงเจียม จ.อบุลราชธานี เป็นการสนับสนุนให้

เด็กๆมีโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายเอนก บรรณ

ประดิษฐ์ นายกสมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ 

เป็นผู้ ระดมทนุในการสนบัสนุนกิจกรรม ขณะท่ี นพ.พรชยั 

สิมะโรจน์ จักษุแพทย์ รพ.รามาธิบดี อีกหนึ่งแพทย์ท่ีเข้า

ร่วมผ่าตดัโรคต้อกระจก เผยว่า โครงการนีช้่วยลดจ านวน

ผู้ ป่วยท่ีรอเข้ารับการรักษาตามระบบของโรงพยาบาล

โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีห่างไกล เน่ืองจากการรักษา

ตามปกติของโรงพยาบาลมีแพทย์ไมเ่พียงพอต่อโรค “หาก

รักษาตามระบบเช่นท่ีโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรา

ลงกรณ มีจกัษุแพทย์ 2 คน คนหนึง่ต้องตรวจ อีกคนผ่าตดั

เฉลี่ยปีหนึ่งรักษาได้ 300-400 ราย แต่โรคนีเ้ป็นโรคของ

ผู้สงูอายุ จะพบ 10% ของอตัราประชากร เม่ือมีโครงการนี ้

เกิดขึน้ สามารถผ่าตัดได้ 80-100 รายต่อวัน ท าให้ลด

จ านวนผู้ ป่วยท่ีรอรับการรักษาลง และยังช่วยให้ลดความ

รุนแรงของโรค เพราะบางรายปล่อยทิง้ไว้นานจะท าให้ตา

บอดได้” นพ.พรชัย กล่าว โครงการนีจ้ึงเป็นโครงการท่ีท า

ให้ผู้ ป่วยได้เข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

น่ีคืออีกหนึ่งความส าเร็จท่ีเกิดจากจิตส านึกของแพทย์และ

พยาบาลไทยในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีต่อประเทศไทยแผ่นดิน

เกิด.ไทยรัฐ(ออนไลน์ 30 มิ.ย.62) 
 

2 ตายายพกิารยากไร้ ได้รับการช่วยเหลือ 

หน่วยงานในพืน้ท่ี  อ.

บ้านนา จ.นครนายก 

เข้าช่วยเหลือ 2 ตายาย

พิ ก า ร ย า ก ไ ร้  แ ล้ ว 

ล่าสดุน าเคร่ืองอุปโภค-บริโภค เดินทางเข้าช่วยเหลือแล้ว 

พร้อมสร้างบ้าน-ห้องน า้ จัดท าบัตรคนพิการ คืนสิทธิ

ช่วยเหลือตามกฎหมาย จากกรณี สองตายายพิการยากไร้ 

อาศยัอยู่ในเพิงสงักะสีเลก็ๆ ผุพงัทรุดโทรม ท่ีหมู ่13 ต.เขา

เพ่ิม อ.บ้านนา จ.นครนายก ตามท่ีเสนอข่าวไปก่อนหน้านี ้

นัน้ ความคืบหน้าล่าสุดวันนี ้(28 มิ.ย.) นายวิชัย บุญมี 

นายอ าเภอบ้านนา จ.นครนายก พร้อมด้วย นายวิษณุ รูป

สม นายก อบต.เขาเพ่ิม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้น า

ข้าวสารอาหารแห้ง เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม เดินทางเข้า

ช่วยเหลือ นายประชมุ ฉิมชานเวช อาย ุ68 ปี และนางแช่ม 

มากเจริญ อายุ 75 ปี สองตายายพิการ อีกทัง้ท าส้วมซึม

และสร้างบ้านหลังใหม่ให้ พร้อมเตรียมเดินสายไฟฟ้าให้

แสงสว่าง และจัดท าบัตรคนพิการ ช่วยเหลือให้ชีวิตมี

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้(ไทยรัฐออนไลน์ 28 มิ.ย.62) 

 

 

 

 
 
 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ...สู้โลกกว้าง 
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น า้ตาท่วม หนุ่มพกิาร พบ แฟนสาว ครัง้แรก 
คู่หมัน้ยินดีให้มาดูแล นักร้องดัง แต่งเพลงสดุดี 

น ้า ต า ท่ ว ม 

ห นุ่ ม พิ ก า ร 

พบ แฟนสาว 

ค รั ้ ง แ ร ก 

คูห่มัน้ยินดีให้

ดแูล นักร้องดงั แต่งเพลงสดุดี นาทีน า้ตาไหลพราก  อดีต

แฟนสาว พร้อมคู่หมัน้ เข้าเย่ียม พร้อมจะดูแลช่วยเหลือ 

ไม่ทอดทิง้ – หนุ่มพิการ ‘จุก’ วฒันพนัธ์ บัวน้อย หลงัต้อง

ตดัใจบอกเลิกแฟนสาว วางแผนหลอกให้ ‘แนน’ แฟนสาว 

เข้าใจผิดว่าตวัเองมีแฟนคนใหม่ เพ่ือให้ แนน ไปมีชีวิตท่ีดี 

ไม่ต้องอยู่กบัชายพิการอย่างตวัเอง ผ่านไป 3 ปี ความจริง

มาเปิดเผย ท าเอา แนน ถึงกับร ่ าไห้ ไม่คิดว่า จุก จะ

เสียสละ ย่ิงใหญ่ขนาดนี ้โดยฝ่ายหญิงเข้าใจมาตลอดว่า 

จกุ ไมต้่องการตวัเองแล้ว ไล่ตวัเองให้ออกไป เพราะมีแฟน

ใหม ่ตวัเองจงึต้องไป ทัง้ท่ีพยายามจะมาดแูล จกุ ทกุอย่าง 

จนเวลาผ่านไป แนน เองก็ไปเจอ จอห์น และก าลังหมัน้

หมาย จะแตง่งานกนันัน้ เรียกวา่ ชีวิตจริง ย่ิงกวา่บทละคร 

ด้าน จอห์น เผยว่า ตัง้ใจพา แนน มาเย่ียมพ่ีจุก อยากให้มี

ก าลงัใจ อย่าท้อ หลงัจากนีก้็จะมาเย่ียม พ่ีจุก อีก โดยให้

ค าสัญญาว่า จะดูแล แนน ในทุกๆ เร่ือง ให้ดีท่ีสุด ตาม

ความตัง้ใจของ จุก ท่ียอมเสียสละ เพ่ือ แนนล่าสุด เพชร 

สหรัตน์ ก็แต่งเพลง “ฟังเด้อ” บทเพลงพิเศษ สดุดีความ

รัก ของ จุก วฒันพันธ์ บัวน้อย ด้วย เพ่ิงลงยูทูบ ยอดวิว

เกือบ 2 ล้าน ขณะท่ีคา่ยอาร์สยาม ก็ท าเพลง “อยากให้เธอ

เจอรักดีดี” โดยคนท่ีเข้าไปฟังทัง้ 2 เพลง ท าเอาน า้ตาไหล

ตามเลย(khaosod.co.th 1 ก.ค.62) 

 

ผู้การค่ายจุฬาภรณ์มอบเคร่ืองอุปโภคแก่ผู้พกิาร 

ผู้การค่ายจุฬาภรณ์จบัมือ

ผู้ การทหารพรานนาวิกฯ 

มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค

แก่ผู้ พิการท่ีนราฯ วานนี(้30 มิ.ย.) น.อ.อภิชาติ   ทรัพย์

ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภาคใต้คา่ยจฬุาภรณ์ 

พร้อมด้วย น.อ.สนัติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรมทหารนาวิก

โยธินกองทพัเรือเดินทางลงพืน้ท่ีเพ่ือ มอบรองเท้าส าหรับผู้

พิการรวมทัง้เคร่ืองอุปโภคบริโภคให้แก่นายนิตย์ พรหม

เทพ และนางฮวง แซ่อุ่ย ซึ่งเป็นผู้ ป่วยพิการขาผิดรูปแต่

ก าเนิด ท่ีวัดเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.

นราธิวาส โดยเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความ

เดือดร้อนในเบือ้งต้น สนองนโยบายของกองทัพเรือ ท่ี

ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีรับผิดชอบช่วยกนัดแูลราษฎร

ทัง้ไทยพุทธและมุสลิมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะเป็น

รากฐานในการแก้ปัญหาในมิติของความมัน่คงอย่างยัง่ยืน

ตอ่ไป(innnews.co.th 1 ก.ค.62) 
 

พม.น าตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อคนพกิาร 

อ พ ม . น า

ตั ว อ ย่ า ง

นวัตกรรมเ พ่ือ

คนพิการ  โช ว์

นายกรัฐมนตรี 

พร้อมเ ชิญชวนร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 

มหกรรมแสดงผลงานนวตักรรมด้านสงัคมท่ีใหญ่ท่ีสดุของ

ไทย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยคณะผู้ บริหาร

กระทรวงพม น าตวัอย่างผลงานนวตักรรมทางสงัคมและ
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เทค โน โล ยี  เ พ่ื อการพัฒนาสั งคมและประชาชน

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใ น ทุ ก ช่ ว ง วั ย  ภ า ย ใ น 

งาน Thailand Social Expo 2019 อาทิ เคร่ืองออกก าลัง

ก า ย ส า ห รั บ ผู้ ใ ช้ ร ถ นั่ ง ค น พิ ก า ร แ บ บ

ทั่วไป EX Wheelchair // โมเดลบ้านคนพิการ //และน้อง

น า้ใจ Chatbot ซึ่งเป็นระบบให้ค าปรึกษาและบริการ

ประชาชนแบบอตัโนมตัิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เป็นต้น มา

จั ด แ ส ด ง ใ ห้  พ ล เ อ ก  ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เย่ียมชมก่อนการ

ป ร ะ ชุ ม คณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ท่ี บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า ตึ ก

บัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือประชาสัมพันธ์  งาน

ม ห ก ร ร ม  Thailand Social Expo 2019 ภ า ย ใ ต้

แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ สงัคมไทยยั่งยืน ซึ่งก าหนดจัดขึน้

ระหว่ างวัน ท่ี  5 – 7 กรกฎาคม  นี  ้ณ  อาคารชา เลน

เ จ อ ร์  ฮอล ล์  2 อิ ม แพ็ ค  เ มื อ ง ท อ ง ธ า นี  จั ง ห วั ด

นนทบุรี          นอกจากนีง้านมหกรรมด้านสงัคมท่ีจะจัด

ขึน้ดงักล่าวได้รับความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายด้านสงัคม

ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสงัคม จากประเทศไทย

และอาเซียน  กว่า  100 หน่วยงาน  ร่วมจัดกิจกรรมท่ี

น่ าสนใจ ท่ีหลากหลาย  โดยแบ่ งออก เ ป็น  4 โซน

ส าคัญ ประกอบด้วย  โซนท่ี 1 การเสวนาทางวิชาการ

เก่ียวกบัประชาชนกลุม่เป้าหมายในทกุช่วงวยั โซนท่ี 2 การ

บริการทางสังคม  อาทิ  จัดหางาน  ท าบัตรประจ าตัว

ประชาชน ตรวจสุขภาพ ฝึกอาชีพ เป็นต้น โซนท่ี 3 การ

แสดงบนเวทีและการแสดงนวัตกรรมทางสังคม  มีการ

แสดงผลงานการพัฒนา คนทุกช่วงวัย และ โซนท่ี 4 การ

ออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  สินค้า  และร้านอาหาร

(thainews.prd.go.th/ 2 ก.ค.62) 

 

ขอสู้เพ่ือลูก วอนช่วยหนุ่มพกิาร  
ขยันท างาน-ซือ้บ้าน แต่ไฟไหม้วอด 

วั น ท่ี  2 ก . ค . 

ผู้สื่อข่าวเดินทางไป

ท่ีบ้านเลขท่ี 251 หมู่ 

9 บ้านดงยวด ต.นา

ข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งถูกไฟไหม้วอดทัง้หลัง พบเป็น

บ้าน 2 ชัน้ คร่ึงไม้คร่ึงปูน ปลูกอยู่บนเนือ้ท่ี 75 ตารางวา 

ไฟได้เผาบ้านเสียหายทัง้หลงั มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดย

ต ารวจพิสูจน์หลักฐานลงความเห็นว่าเกิดจากไฟฟ้า

ลดัวงจร พบว่าท่ี ร.ต.บรรจง มนตรีแก้ว ผอ.โรงเรียนอุดร

พิทยานุกูล อ.เมืองอุดรธานี น าคณะครูเดินทางมาให้

ก าลงัใจนายศกัดา ชมเชย อายุ 42 ปี นางสุภาพร ชมเชย 

อายุ 40 ปี และนายชชัชยั ชมเชย อายุ 15 ปี พ่อแม่ลกู ซึง่

นัง่ร้องไห้เสียใจอยู่หน้าบ้าน นายศกัดา ชมเชย อายุ 42 ปี 

เล่าว่า ตนเป็นคนพิการ เป็นโรคโปลิโอขาขวาลีบมาแต่

ก าเนิด ไปเป็นลูกจ้างอู่ซ่อมรถยนต์ตัง้แต่เด็ก ฝึกฝนจนมี

วิชาความรู้เป็นช่างซ่อมรถยนต์ได้ แต่งงานกบันางสภุาพร 

และได้ไปเช่าท่ีดินเปิดอู่ซอ่มรถยนต์ขนาดเล็ก ช่วยกนัซอ่ม

รถกับภรรยา ไม่มีลูกจ้าง เพ่ือหาเงินเลีย้งครอบครัว และ

สามารถเก็บเงินซือ้บ้านหลงันีใ้นราคา 6.5 แสนบาท ในปี 

2557 ซึง่ตอ่มา ตนได้ป่วยเป็นโรคไตเรือ้รัง ไปผ่าตดัเปลี่ยน

ไต ท าให้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แต่โชคดีท่ีมีภรรยาเป็น

ลูกมือช่วยหยิบจับเคร่ืองมือ และลูกค้าประจ าก็ไม่หนี

หายไปไหน ท าให้มีงานตลอด ท่ีส าคญันายชชัชยั ลกูชาย

ก าลงัเรียนหนงัสืออยู่ชัน้ ม.3 โรงเรียนอดุรพิทยานุกูล เป็น

เด็กดี ขยันเรียน ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกปี ท าให้ตนและ

ภรรยามีก าลงัใจท างาน นายศกัดา กลา่วอีกว่า  ทกุเช้าตน

จะไปส่งลูกท่ีโรงเรียน เสร็จแล้วกลบัมาท างานท่ีอู่ซ่อมรถ 
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ส่วนภรรยาเตรียมห่ออาหารเช้าและกลางวันไปกินท่ีอยู่ 

โดยปิดบ้านไว้ จนถึงเวลา 20.00 น. ตนและภรรยาจะไป

รับลกูท่ีโรงเรียน เพราะลกูเรียนพิเศษ จากนัน้กลบัเข้าบ้าน

พร้อมกัน เป็นอย่างนีทุ้กวนั ก่อนเกิดเหตุ เช้าวนัท่ี 1 ก.ค. 

ขณะท่ีตนและภรรยาก าลังท างานอยู่ในอู่ซ่อมรถ ได้มี

เพ่ือนบ้านโทรศพัท์มาช่วง 10.00 น. บอกว่าไฟก าลงัไหม้

บ้าน ตนและภรรยาจึงรีบกลบัมาด ูพบว่าไฟไหม้บ้านหมด

ทัง้หลัง ไม่เหลืออะไรเลย เหลือเพียง เสือ้ผ้าท่ีสวมใส่ 

ประกันอคัคีภัยก็ไม่ได้ท า ได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจ เพราะใน

ชีวิตมีเพียงบ้านหลังนีเ้ท่านีน้ัน้ท่ีเป็นทรัพย์สิน และยังไม่

กล้าบอกลกู นายศกัดา เล่าต่อว่า พอตกเย็น ตนได้โทรไป

บอกลูกว่า ไม่ต้องเรียนพิเศษ จะไปรับกลับบ้าน แต่เมื่อ

เจอหน้าลูกก็ไม่กล้าบอกว่าบ้านไฟไหม้ เพราะลูกเป็นคน

รักหนังสือเรียน จะเก็บหนังสือเรียนตัง้แต่ ม.1-3 ใบ

ประกาศนียบตัรนกัเรียนเรียนดี และรางวลัที่ไปแข่งขนัทาง

วิชาการทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในบ้าน จึงให้ภรรยาเป็นคนบอก 

ลกูถึงกบัร้องไห้ ไม่อยากกลบัมาดูบ้าน เพราะเสียใจมาก 

จึงต้องพาลกูไปอาศยันอนท่ีบ้านญาติ พอตื่นเช้าจึงได้พา

ลูกมาดูบ้าน ซึ่งมีคณะครู ผู้ ปกครอง และเพ่ือนสนิทลูก

ชายได้มาเย่ียมให้ก าลงัใจ ซึง่ลกูก็ร้องไห้ตลอดเวลา "พวก

เราไม่มีอะไรเหลือเลย มีเพียงเสือ้ผ้าติดตวั ทุกสิ่งทุกอย่าง

หายไปกับกองเพลิง แต่มีเพ่ือนบ้าน และเพ่ือนลูกน า

เสือ้ผ้ามาให้ ให้ก าลงัใจให้ตอ่สู้  จงึคิดวา่อย่างน้อยพวกเรา

ยังเหลือท่ีดิน ซึ่งคงต้องสร้างบ้านใหม่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมี

ก าลงัใจท างานเก็บเงินสร้างได้แคไ่หน เพราะตวัเองยงัป่วย 

แตก่็จะสู้ตอ่ไปเพ่ือลกูชาย เพราะลกูเป็นเดก็ดี เรียนดี และ

มีความฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงต้องลุกขึน้มาสู้

อีก" ส าหรับผู้ ท่ีต้องการช่วยเหลือครอบครัวนายศกัดา ช่าง

ซอ่มรถยนต์พิการขาลีบและป่วยโรคไตเรือ้รัง ท่ีไม่ยอมแพ้

ต่อโชคชะตา สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 

สาขาบ๊ิกซีอดุรธานี ช่ือบญัชี นายศกัดา ชมเชย เลขท่ีบญัชี 

9500107880 เ พ่ื อ ร่ วมส ร้าง บ้านหลัง ใหม่  และเ ป็น

ทนุการศกึษาให้นายชชัชยั (ไทยรัฐออนไลน์ 2 ก.ค.62) 
 

ผลงานประดษิฐ์นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
สกลนคร ผลิตรถไฟฟ้าคนพิการผู้สูงอายุ 

 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562  นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผอ.

วิทยาลยัสารพดัช่างสกลนคร  เปิดตวัผลงานประดิษฐ์ของ

ลูกหลานเยาวชนชาว จ.สกลนคร ทีมงาน Journey 

Electric Wheelchair ซึ่งได้คิดค้นและผลิตรถไฟฟ้าคน

พิการ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ พิการ ผู้ สูงอายุ สามารถ

เคลื่อนท่ีในระยะใกล้ด้วยตัวเอง ลดเวลาในการเดินทาง

ด้วยวีลแชร์ โดยรถไฟฟ้าคนพิการ  เร่ิมจากแนวคิดท่ีว่า

ปัจจบุนัประเทศไทย  มีผู้ พิการทางด้านการเคลื่อนไหวมาก

ขึน้ จึงเร่ิมผลิตรถไฟฟ้าคนพิการ เป็นรถไฟฟ้าพลงังาน 2 

ระบบ ประกอบด้วยระบบพลงังานแสงอาทิตย์  ชาร์ตเข้า

กบัแบบเตอรร่ีและระบบชาร์ตไฟบ้าน  ใช้ระบบขบัเคลื่อน

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบเปิดปิดฝาท้ายส าหรับน ารถ

วีลแชร์ขึน้ มีความคล่องตัวอย่างมากท่ี ไม่สร้างมลภาวะ

ต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ส าคัญราคาถูกกว่า

ท้องตลาดในราคาประมาณ 25,000 บาท  ผอ.วิทยาลัย

สารพัดช่างสกลนคร เปิดเผยด้วยว่า ผลงาน Journey 
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Electric Wheelchair รถไฟฟ้าคนพิการ จาก วิทยาลัย

สารพัดช่างสกลนคร ได้ผ่านการคัดเลือกจาก สวทช. ใน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ส าหรับคนพิการและผู้ สูงอายุ

ภายในประเทศ และเป็นตวัแทนประเทศไทย 7 ทีมสดุท้าย 

ให้เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง 

วิศวกรรมฟืน้ฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ

สะดวก ค รั ง้ ท่ี  13 ณ   National Convention Center ณ 

เมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 

26-29 สิงหาคม 2562  ถือเป็นความภูมิใจเป็นอย่างมากท่ี

ผลงานรถไฟฟ้าคนพิการ   จากวิทยาลัยสารพัดช่าง

สกลนคร สามารถน าไปอวดช่างต่างชาติ   สร้างช่ือเสียง

ให้กบัประเทศไทย และยงัเป็นการสง่เสริมการศกึษา  สร้าง

แรงบันดาลใจในการผลิตคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวก

ตอ่ไป(banmuang.co.th 1 ก.ค.62) 
 

นักกีฬาคนพกิารทางสมอง ลุย 2 ศึกใหญ่ 

 

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ส่งทัพ

นกักีฬาบอคเซีย และ ทีมนกัฟุตบอลผู้ พิการทางสมองทีม

ชาติไทย  ลุย 2 ศึกใหญ่  "บอคเซียชิงแชมป์เอเชีย-โอเชีย

เ นีย  รายการ   BISFED 2019 SEOUL BOCCIA ASIA-

OCEANIA REGIONAL CHAMPIONSHIPS"  ท่ี ประเทศ

เกาหลีใต้ วนัท่ี  2-10 กรกฎาคม  และ ศกึฟุตบอลผู้ พิการ

ทางสมองชิงแชมป์โลก รายการ "2019 IFCPF World 

Cup"  ท่ี  เมืองเซบีญ่า ประเทศสเปน วนัท่ี 2-20  กรกฎาคม

นี ้"บ๊ิกตอ่ย" ร.ท.ณยัณพ ภิรมย์ภกัดี  นายกสมาคมกีฬาคน

พิการทางสมองแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า  ส าหรับการ

ส่งทีมนักกีฬาบอคเซีย และ ทีมฟุตบอลผู้ พิการทางสมอง 

ไปเข้าร่วมการแข่งขนัในครัง้นี ้ต้องบอกว่าทัง้สองรายการ

เป็นรายการส าคญั โดยเฉพาะ บอคเซียชิงแชมป์เอเชีย-โอ

เชียเนีย  ซึง่เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมเพ่ือชิงตัว๋พาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ซึ่งหากในรายการนีน้กักีฬาไทยสามารถ

คว้าแชมป์มาครองได้ ก็จะได้สิทธ์ิไปเข้าร่วมการแข่งขัน

พาราลิมปิกเกมส์  2020 ในทันที ท าให้ในครั ง้ นี  ้ เรา

ตัง้เป้าหมายท่ีท าผลงานคว้าแชมป์มาครองให้ได้ โดยใน

รายการประเภททีม บีซี 1-2  และ ประเภทบุคคล บีซี 1 

และ 2 เช่นกัน เน่ืองจากในประเภทดงักล่าวนีที้มบอคเซีย

ทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับแถวหน้าของโลก ท าให้ตน

เช่ือมั่นนักกีฬาเราจะสามารถผลงานได้ดีอย่างแน่นอน 

"สว่นการแข่งขนัฟุตบอลผู้ พิการทางสมองชิงแชมป์โลกถือ

เป็นการแข่งขันรายการใหญ่ท่ีเราต้องการให้นักกีฬาของ

เราไปเก็บเก่ียวประสบการณ์จากการแข่งขันให้ได้มาก

ท่ีสดุ เน่ืองจากเราตัง้เป้าหมายไว้วา่ทีมฟตุบอลผู้ พิการทาง

สมองทีมชาติไทย เราจะต้องไปเข้าร่วมการแข่งขนัในพารา

ลิมปิกเกมส์  2024 ให้ได้ในอนาคต และในครัง้นีพ้วกเรา

หวงัว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นก าลงัใจให้กับนักกีฬาคน

พิการทางสมองท่ีเดินทางไปแข่งขนัทัง้สองรายการในครัง้นี ้

ด้วย"  นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองฯ กล่าว   

ขณะท่ี พรโชค ลาภเย็น นกักีฬาบอคเซียทีมชาติไทย กลา่ว

ว่า ส าหรับเป้าหมายของตนในการแข่งขันครัง้นี ้ก็หวงัว่า

จะสามารถท าผลงานออกมาให้ดีอีกครัง้โดยเฉพาะใน

ประเภทคู่  บีซี 4  ทีมเรารัง้อยู่ในอนัดบั 2 ของโลก  ท าให้
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เราจึงตัง้เป้าหมายว่าจะสามารถท าผลงานคว้าแชมป์ใน

รายการนีม้าครองให้ได้ เพ่ือการันตีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขนั

พาราลิมปิกเกมส์ ส่วนคู่แข่งส าคญัของเราจะเป็นจีน ฮ่อง 

และ ไต้หวัน  แต่เช่ือมั่นเราจะท าผลงานออกมาดีอย่าง

แน่นอน" (komchadluek 2 ก.ค.62) 
 

ทางลาดรถเมล์ เพื่อคนพิการ  
ความเท่าเทียมของทุกคน 

 

เผยคลิปกระเป๋ารถเมล์ สาย 510 เปิดทางลาดรถ ช่วย

ผู้ โดยสารนั่งวีลแชร์ลงรถได้อย่างสะดวก บริการด้วย

รอยยิม้ ท าเอาโซเชียลแชร์เพียบ  เป็นภาพท่ีน่าประทับใจ

ของผู้ โดยสารท่ีรถประจ าทาง กรณีผู้ ใ ช้  เฟซบุ๊ ก Pat 

Pongpat ซึ่งเป็นคนขับรถเมล์ ได้เผยภาพขณะกระเป๋า

รถเมล์ เปิดทางลาดรถเมล์ ช่วยผู้ โดยสารท่ีใช้รถวีลแชร์ลง

จากรถประจ าทาง โดยบริการด้วยใบหน้ายิม้แย้ม สร้าง

ความปลืม้ใจให้กบัผู้ ท่ีพบเห็นอย่างมาก           ด้านไทยพี

บีเอส เผยว่า ได้สมัภาษณ์นายพงษ์พฒัน์ ผิวจนัทร์ ซึง่เจ้า

ตวับอกว่า ไม่คิดวา่จะมีคนสนใจเร่ืองนีข้นาดนี ้ตนลงภาพ

เอาไว้ เพราะเมืองไทยยังไม่เคยมีรถแบบนี ้แต่ท่ีลงไว้

เพ่ือให้รู้ว่า ผู้ ท่ีใช้วีลแชร์ สามารถเดินทางโดยรถเมล์ได้

อย่างสะดวกสบายแล้ว            ด้านนางสาวพชัรี กระเป๋า

รถเมล์ ก็บอกว่า ตนเองประทบัใจท่ีได้ช่วยคนพิการ เขาจะ

ได้ไม่ต้องไปขึน้แท็กซี่ ท่ีเสียคา่ใช้จ่ายมากอีกแล้ว  ทัง้นี ้ใน

รถเมล์รุ่นใหม่ ยังมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกส าหรับคน

พิการและผู้สงูอายุ ทัง้ท่ีนัง่โดยสารแบบปกติ และแบบพบั

ได้ รวมถึงป้ายไฟดิจิทลั ท่ีจอดรถวีลแชร์ กร่ิงสญัญาณเพ่ือ

หยดุรถ [b]ภายหลงัคลิปดงักลา่วถกูเผยแพร่ออกไป พบวา่

ได้มีการแชร์เป็นจ านวนมาก โดยมียอดวิวกว่า 7 แสนครัง้ 

โดยส่วนใหญ่ต่างช่ืนชมในการบริการของกระเป๋ารถเมล์ 

ขณะท่ีบางส่วนยอมรับวา่เพ่ิงเคยเห็นทางลาดของรถเมล์ท่ี

ช่วยผู้ โดยสารใช้วีลแชร์ ขึน้และลงรถได้อย่างสะดวกมาก

(hilight.kapook.com 3 ก.ค.62) 
 

"ธาราบ าบัด" ฝึกทักษะการเอาตัวรอดในน า้  
"ช่วยน้องพกิารถงึบันไดบ้าน" 

ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า

พิ เ ศ ษ  เ ข ต

การศึกษา  2 จังหวัด

ยะลา เสริมพฒันาการ

เด็กพิเศษ จัดกิจกรรม "ธาราบ าบัด" เติมความสุข เพ่ิม

ทักษะการเอาตัวรอดในน า้ให้น้องพิการ  ว่ายน า้เป็น 

นกัเรียนจากโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  100 คน  รวมทั ง้ 

  บคุลากร 20 คน และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ธารา

บ าบดั เติมความสขุ และเพ่ิมทกัษะการเอาตวัรอดในน า้ให้

น้องพิการ" ภายใต้โครงการช่วยน้องพิการถงึบนัไดบ้าน ซึง่

ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 2 จงัหวดัยะลา ได้จดั

อบรมให้ความรู้ฝึกปฎิบัติการว่ายน า้  เพ่ือชีวิตรอดแก่

นกัเรียนพิการ ผู้ปกครอง และบคุลากรทางการศกึษา ของ

ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 2 จงัหวดัยะลา โดยได้

เชิญ "ครูพายุ"  ครูสอนว่ายน า้อดีตนักกีฬาเยาวชนทีม

ชาติ มาให้ความรู้ บรรยายภาคทฤษฎีในเร่ือง "ทกัษะการ

https://www.facebook.com/pongpat543/videos/2582003715177163/
https://www.facebook.com/pongpat543/videos/2582003715177163/
https://www.facebook.com/watch/?v=1770672589744770
https://www.facebook.com/watch/?v=1770672589744770
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เอาตัวรอดในน า้ใ ห้ น้องพิการ"  และฝึกปฎิบัติ  เ พ่ือ

เคลื่อนไหวร่างกายในน า้ ซึง่กิจกรรมลงสระวา่ยน า้ ได้สร้าง

ทั ง้ ความสุข  รอย ยิ ม้  และความสนุกสนานใ ห้กับ

น้อง ๆ รวมถึงบุคลากร เป็นอย่างมาก โดยทุกคนมีความ

ตัง้ใจในการเรียนรู้ ฝึกปฎิบตัิขณะลงน า้ ซึง่เด็กแต่ละคนก็

จะมีครูประกบคู่ 1 คน เพ่ือให้เด็กเกิดความปลอดภยั และ

มีความกล้าท่ีจะลงเลน่น า้ "ครูพาย"ุ หรือนายณัฐศกัด์ิ ท้าว

อุดม บอกว่า ส าหรับกิจกรรมนี  ้เป็นเร่ืองของการสร้าง

ความคุ้นเคยในน า้ และสอนว่ายน า้เอาตวัรอดเบือ้งต้น มี

เพลง มีกิจกรรมนันทนาการ โดยเฉพาะเด็กจะต้องคุ้ น

น า้  จะต้องเข้าขอบสระได้เบือ้งต้น  ท่ีส าคัญ  คือ  เน้น

พัฒนาการของเด็ก  เด็กจะได้ประโยชน์  ได้ระบายแรง

ขบั อยู่กบัเพ่ือน ๆ จะมีพฒันาการทางสงัคม รวมถงึได้ออก

ก าลังกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง  และท่ีส าคัญท่ีสุด

เป้าหมาย คือ วา่ยน า้ให้เป็น ขณะท่ีนายเกษมสขุ พสนุธรา

ธ ร ร ม  ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศษ  เ ข ต

การศกึษา 2 จงัหวดัยะลา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดน กล่าวว่า ส าหรับโครงการช่วยน้องพิการถึงบนัได

บ้าน มีด้วยกัน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรม

ท่ี 2 คือ Art for all และการปรับศนูย์การเรียนเฉพาะความ

พิการมาเป็นศูนย์ดีแคร์ เป็นกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการไป

แล้ว ส่วนในครัง้นี  ้เป็นกิจกรรมท่ี  3 "ธาราบ าบัด  เติม

ความสุข  และเพ่ิมทักษะการเอาตัวรอดในน า้ให้น้อง

พิ ก า ร "  จั ด  2 รุ่ น  รุ่ น ท่ี 1 ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  1-

3 กรกฎาคม 2562 และรุ่นท่ี 2 วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

โดยได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จงัหวดั ในโครงการช่วย

น้องพิการถึงบันไดบ้าน ปี 2562 ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ ว่า

ราชการจังหวดัยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ประโยชน์

มกัผลจากโครงการนีฯ้ ก็จะเกิดกับลูก ๆ ซึ่งในปัจจุบันมี

เด็กท่ีจมน า้ เกิดเพลี่ยงพล า้ทางน า้มาก ท่านผู้ ว่าราชการ

จังหวดัยะลา ก็ได้ให้นโยบาย น าเด็กกลุ่มนีม้าเรียนรู้การ

ว่ายน า้ เพ่ือให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี  น า้เป็นอันตราย

อย่างไร เมื่ออยู่ใกล้น า้จะดูแลตนเองอย่างไร  และต้อง

ขอขอบคุณครูพายุ  และทีมงาน  ท่ีมาเติมความรู้ใ ห้

ลูก ๆ นักเรียนพิเศษ และครูของทางศูนย์ฯ ครูก็จะได้น า

ความรู้ไปแนะน า  เติมเต็มให้กับลูก  ๆ เด็กพิเศษต่อไป

(thainews.prd.go.th 4 ก.ค.62) 
 

ไปรษณีย์ไทยสนับสนุนสินค้าผู้พกิารทางสายตา 
หนุนสินค้าไทยบนร้านออนไลน์ขึน้ชัน้แอมะซอน  

ไปรษณีย์ไทยหนนุเตม็

พิกัดโครงการ “ปักจิต

ปั ก ใ จ ”  โ ค ร ง ก า ร

ฝึกอบรมอาชีพปักผ้า 

โ ด ยสมาคมคนตา

บอดแห่งประเทศไทย 

จัดเต็มส่งสินค้าให้ผู้ สั่งซือ้แบบอีเอ็มเอสใน ราคาพิเศษ 

ป ร ะ เ ดิ ม  1 ก . ค .  ศ ก นี ้ พ ร้ อ ม เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง ข า ย

ผ่าน Thailandpostmart และตามท่ีท าการไปรษณีย์    เล็ง

ยกระดบัสินค้าไทยขายทัว่โลกบน Amazon “ปักจิตปักใจ” 

เป็นโครงการปักผ้าซาชิโกะ (สไตล์ญ่ีปุ่ นโบราณ) โดยคน

ตาบอด สนบัสนนุการฝึกอบรมโดยสมาคมคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมคนตาบอดสาขาภาคเหนือ ทัง้นี ้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) รับเป็นตวักลางขนส่ง

อปุกรณ์จากสมาคมคนตาบอดฯ จ.เชียงใหม ่สง่ให้แก่บ้าน

คนตาบอดท่ีร่วมโครงการในจังหวดัเชียงใหม่ และล าพูน 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือน าไปผลิตเป็นสินค้า พร้อมจัดส่ง
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สินค้าไปยังลูกค้าท่ีสัง่ซือ้ด้วยบริการ EMS ในราคาพิเศษ 

นอกจากนีย้งัสนบัสนุนช่องทางจ าหน่ายสินค้าดงักล่าว ณ 

ท่ีท าการไปรษณีย์ต่าง ๆ และบนร้านค้าออนไลน์ของ

ไปรษณีย์ไทย Thailandpostmart.com ซึ่งปัจจุบันวาง

จ าหน่าย“ของดีทัว่ไทยส่งให้ถึงมือ” ร่วมหมื่นรายการ และ

ล่ า สุ ด ไ ด้ คั ด เ ลื อ ก สิ น ค้ า บ า ง ร า ย ก า ร จ า ก 

Thailandpostmart.com ไปจ าหน่ายบน Amazon ร้าน

ออนไลน์ระดบัโลก เร่ิมจากเนกไทผ้าไหม ร้านนรินท์ไหม

ไทยเพ่ือต่อยอดสินค้าจากชุมชนไทยสู่ตลาดโลก และจะ

ตามมาอีกหลายรายการ รวมทัง้วางจ าหน่ายทาง eBay ใน

เร็วๆ นี ้ไปรษณีย์ไทยยังได้เข้าร่วมงาน Thailand Social 

Expo 2019 โดยออกบูธเพ่ือจ าหน่ายสินค้าจากโครงการ 

ปักจิตปักใจ  แสตมป์และสิ่ งสะสมชุดต่าง ๆ พร้อม

ให้บริการขนส่งในราคาพิเศษแบบเหมาจ่าย ระหว่างวนัท่ี 

5 - 7 กรกฏาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี THP Contact Center 

1545(tnews.co.th 4 ก.ค.62) 
 

นวัตกรรมคนพกิารยุค 5.0 

หุ่ น จ า ล อง ใ ส่ ข า

เ ที ย ม  ข า เ ที ย ม

ระดบัใต้เข่า ซิลิโคน 

เ พ่ือทดแทนสิ่ ง ท่ี

ขาดหาย รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ แบบเคลื่อนท่ีโดยใช้

ระบบไฟฟ้า และรถนั่งคนพิการแบบสามล้อ ส าหรับใช้ใน

พืน้ท่ีไม่เรียบ เป็น 5 ผลงานจาก 9 ผลงาน ท่ีได้รับรางวัล

นวัตกรรมด้านคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์ โดยมีงานนวตักรรม มากกว่า 

250 จากฝีมือและความคิดริเร่ิมของนิสิต นักศึกษา จาก

มหาวิทยาลยัชัน้น าของไทยส่งเข้าประกวด ปลดักระทรวง

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ระบวุา่ สงัคมไทย

ก าลัง ก้าวเ ข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ  และจ านวนไม่ น้อย

กลายเป็นผู้ พิการจากปัญหาสขุภาพทัง้อมัพฤกษ์ อมัพาต 

เส้นโลหิตในสมองแตก หกล้ม รวมถึงพิการจากอุบัติเหตุ 

ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีคนพิการ ได้รับการออกบัตรประจ าตัว

คนพิการมากกวา่ 2,000,000 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของ

ประชากรทัง้ประเทศ เป็นเพศชายจ านวนมากกว่า 

1,000,000 คน และเพศหญิง ประมาณ 970,000 คน ซึ่ง

ชีใ้ห้เห็นว่าผู้ พิการของไทยเพ่ิมสูงขึน้ รัฐจึงต้องเตรียม

รับมือกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ขณะเดียวกนัพบวา่คนรุ่นใหม ่ใส่

ใจการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือคนพิการมากขึน้ เป็นการ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตผู้ พิการในยุค 5.0 ผูกโยงนวตักรรม

ร่วมกับเทคโนโลยีนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านชีวิตและความเป็นอยู่ ท่ีรัฐก าลังเพ่ิมสวัสดิการให้

(ch7.com 5 ก.ค.62) 
 

ทัพนักกีฬาคนพกิาร ยิม้ออก กกท. 
 อัดงบเก็บตัวยาว 6 เดือน ก่อนลุยพาราเกมส์ 

ทัพนักกีฬาคนพิการ 

ทีมชาติไทย ยิม้ออก 

ห ลั ง ก า ร กี ฬ า แห่ ง

ประเทศไทย (กกท.) 

อดังบประมาณในการ

เก็บตวัฝึกซ้อมยาวถึง 6 เดือน ก่อนเข้าร่วมอาเซียนพารา

เกมส์ ท่ีฟิลิปปินส์ ปีหน้า เม่ือวนัท่ี 9 ก.ค.62 ท่ีห้องประชุม

ชัน้ 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

กกท. หัวหมาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ ว่าการการกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายจุตินันท์ ภิรมย์

http://news.ch7.com/detail/350663
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ภกัดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

ร่วมกันเป็นประธานในงานปฐมนิเทศ นักกีฬาคนพิการ

และผู้ ฝึกสอน เก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมการแข่งขันกีฬา

อาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 10 โดยมีนายชูเกียรติ สิงห์สูง 

นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมให้การ

ต้อนรับนกักีฬา ส าหรับการแข่งขนักีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 

ครัง้ท่ี 10 จะจดัขึน้ท่ีเมืองซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง

วันท่ี 18-25 มกราคม พ.ศ.2563 โดยไทยส่งนักกีฬาเข้า

แข่งขันทัง้สิน้ 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน า้, 

เทเบิลเทนนิส, ยิงธนู, บอคเซีย, หมากรุกสากล, ฟตุบอล 7 

คน , โกลบอล , ยู โด , ยกน า้หนัก , โบ ว์ลิ่ ง , จักรยาน , 

วอลเลย์บอล(นั่ง), วีลแชร์บาสเกตบอล และไตรกีฬา มี

จ านวนนักกีฬาทัง้สิน้ 323 คน ผู้ ฝึกสอน 91 คน ผู้ ช่วย

เหลือนกักีฬา 53 คน รวมทัง้สิน้ 467 คน ซึง่เร่ิมท าการเก็บ

ตวัตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถงึ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ดร.

ก้องศกัด กล่าวว่า การปฐมนิเทศนัน้ทางกกท. ได้ร่วมมือ

กับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ

สมาคมกีฬาคนพิการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้กับนักกีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของวิทยาศาสตร์การกีฬา, การป้องกันการใช้สาร

ต้องห้าม เป็นต้น และการเก็บตวัร่วมกนัจะท าให้ช่วยสร้าง

ความสามคัคีของนกักีฬาไทยท่ีจะเป็นตวัแทนประเทศชาติ 

ผลกัดนัสร้างนกักีฬาให้มีผลการแข่งขนัท่ีดีให้ได้ “ก่อนหน้า

นีไ้ด้มีการไปเย่ียมชมการฝึกซ้อมของนกักีฬายิงธน ูและยิง

ปืนมาแล้ว ทางกกท. ก็จะเดินทางไปเย่ียมชมและให้

ก าลังใจถึงสนามซ้อม ท่ีเก็บตัวทัง้ในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวดัเช่น นครราชสีมา, ลพบุรี หรือสุพรรณบุรี เพ่ือ

จะได้รับฟังปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขอย่างใกล้ชิด

ต่อไป” ด้าน นายจุตินันท์ กล่าวว่า ส าหรับการแข่งขัน

อาเซียนพาราเกมส์นัน้ ภาพรวมยังคงมองเป็นการซ้อม

ใหญ่ก่อนการแข่งขนัพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น ครัง้นีม้ีนโยบายให้ส่งนกักีฬาหน้าใหม่อย่าง

น้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ร่วมแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งผล

การแข่งขันไม่ได้เน้นมาก จะเน้นเฉพาะกีฬาสากล และก็

ไมไ่ด้เน้นเหรียญรางวลัแต่เน้นสถิติส่วนตวั เพ่ือจะประเมิน

สูพ่าราลิมปิกเกมส์ 2020 ตอ่ไป “การแข่งขนัครัง้นีเ้จ้าภาพ

จัด 16 ชนิดกีฬา ส่วนใหญ่เป็นกีฬาท่ีได้รับการยอมรับ

ระดบันานาชาติ ความพร้อมของนกักีฬานัน้สว่นหนึง่ก็เก็บ

ตวัแข่งขนัคดัเลือก ท าสถิติตลอดเวลา ดงันัน้มีความพร้อม

อยู่แล้ว ส่วนพวกหน้าใหม่อาจจะยังขาดประสบการณ์อยู่

บ้าง อย่างไรก็ตามครัง้นีเ้ป็นนิมิตหมายท่ีดี ท่ีทางกกท.ให้

งบประมาณเก็บตัวถึง 6 เดือน มากกว่าทุกครัง้ท่ีผ่านมา 

ต้องขอบคณุทางกกท.ด้วยท่ีเห็นความส าคญัของการเก็บ

ตวันักกีฬาคนพิการ” ประธานพาราลิมปิกไทย กล่าวปิด

ท้าย(khaosod.co.th 9 ก.ค.62) 
 

จังหวัดอุบลราชธานี ตดิตามการด าเนินงาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและควบคุมการขอทาน 

 ท่ีห้องประชุมส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์  นายวิรุจ  วิชัยบุญ รอง

ผู้ว่าราชการจงัหวดัอบุลราชธานี เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการคุ้ มครองคนไ ร้ ท่ีพึ่ งจั งหวัดและ

คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด  ครั ้ง

ท่ี 1/2562 ซึ่งท่ีประชุมได้ติดตามผลการด าเนินงานตาม

พระราชบัญญัติคุ้ มครองคนไ ร้ ท่ีพึ่ ง  พ.ศ .2557 ใน

ปีงบประมาณ 2562 ซึง่มีคนไร้ท่ีพึง่เข้าพกัในศนูย์คุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่ง ตัง้แต่เดือนตุลาคม  2561 – มิถุนายน  2562 
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 2562 จ านวน  49 ราย  ส่วนผลการด า เ นินงานตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  พ.ศ.2559 มีการให้

ความช่วยเหลือคนขอทาน ในปี 2562 จ านวน 20 ราย และ

เข้าพักในศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  จ านวน 4 ราย โดยให้

ท า ง ศู น ย์ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น

เบือ้งต้น ได้แก่ การให้ความรู้ แนะน า ปรับทัศนคติ การ

จดัหาปัจจยั 4 การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว การส่งกลบั

ชมุชน สง่เข้าสถานสงเคราะห์ ลงบนัทกึประจ าวนั และการ

ฟื้นฟูพัฒนาจัดหาอาชีพ ส่วนการลงทะเบียนขอรับบัตร

ประจ าตัวผู้ มีความสามารถ  มีผู้ ลงทะเบียนขอรับบัตร

ทั ง้ หมด  58 คน  เ ป็ นผู้ มี ความสามารถทางดนต รี

ทั ้ ง ห ม ด  เ ป็ น บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป  27 ค น  แ ล ะ ค น

พิการ 31 คน นอกจากนี  ้ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเร่ือง

การแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒิุในคณะอนกุรรมการคุ้มครองคนไร้

ท่ีพึ่งจงัหวดัอบุลราชธานี และเห็นชอบแผนปฏิบตัิการเพ่ือ

ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ค น ไ ร้ ท่ี พึ่ ง แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ค น

ข อ ท า น  ป ร ะ จ า ปี  2562 – 2564 จั ง ห วั ด

อุบลราชธานี จ านวน 13 โครงการ เช่น การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมลูสนับสนุนการท างาน (ระบบ Application) แจ้ง

เบาะแสแก้ปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งและขอทาน โครงการปลูกฝัง

ทัศนคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการให้ทาน  ผู้ กระท าการ

ขอทาน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนไร้ท่ีพึ่ง คนขอทาน

โดยการจดัหางาน พฒันาศกัยภาพ เสริมทกัษะด้านอาชีพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านน้อยในนิคม

ฯ โครงการต าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิง้กัน  การจัดตัง้

กองทุน เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชี วิตคนไ ร้ ท่ีพึ่ งและคน

ขอทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้การรณรงค์

และประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย

(thainews.prd.go.th 11 ก.ค.62) 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ 
จัดกิจกรรมป่ันจักรยานในโอกาสครบรอบ 80 ปี 

มูลนิธิช่วยคน

ต า บ อ ด ฯ 

ครบรอบ 80 ปี 

จั ด กิ จ ก ร ร ม 

Bike with the 

Blind ป่ันจักรยานร่วมกับคนพิการทางการมองเห็น วอน

สังคมให้โอกาสคนพิการทางสายตา เมื่อวันท่ี 7 ก.ค. 

มูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินปูถมัป์ ครบรอบ 80 ปี จดักิจกรรมป่ันจกัรยานร่วมกบั

คนพิการทางการมองเห็น กบักิจกรรม Bike with the Blind 

ภายใต้แนวคิด Ride For Sharing เพ่ือน้อมร าลึกในพระ

มห า ก รุณา ธิ คุณขอ งส ม เ ด็ จ พ ร ะน า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง อีกทัง้เป็น

การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ 

ทัง้นี ้ยังเป็นการสร้างการรับรู้เก่ียวกับภารกิจของมูลนิธิ

ช่วยคนตาบอดฯ เพ่ือให้คนไทยได้เห็นศักยภาพของผู้

บกพร่องทางการเห็น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุน

ช่วยเหลือ จากผู้มีจิตเมตตา จนท าให้ผู้บกพร่องทางการ

เห็น สามารถพัฒนาตนเองจนมีความสามารถและ

ช่วยเหลือตนเองให้มีชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 

และบางส่วนยงัสามารถป่ันจกัรยานได้อีกด้วย อีกทัง้เพ่ือ

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตเมตตาได้มาร่วมกิจกรรมป่ัน

จกัรยานเพ่ือการแบ่งปัน โดยแบ่งปันก าลงัทรัพย์สนบัสนุน

ตามก าลงัศรัทธา ส าหรับ การจัดกิจกรรมดงักล่าว ยังจัด

เพ่ือเป็นก าลงัใจให้แก่ผู้ ท่ีท างานช่วยเหลือองค์กรการกุศล 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิฯ ให้สงัคมรับทราบ 

และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ
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มลูนิธิฯ โดยมีขบวนจักรยานสองตอนพร้อมผู้น าทางร่วม

ป่ันกบัผู้ พิการทางการมองเห็น จ านวน 50 คนั น าขบวนใช้

เส้นทางออกจากจุดสตาร์ทลานคนเมือง ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร ถนนราชด าเนิน ขึน้สะพานพระราม 8 

ถนนคู่ขนานลอยฟ้า และกลบัรถหน้าสถานีขนส่งสายใต้

ใหม่ กลบัเส้นทางเดิมเข้าเส้ยชยั ณ ลานคนเมือง ศาลาว่า

การกรุงเทพมหานคร(posttoday.com 7 ก.ค.62) 
 

“หนุ่มพกิารสู้ชีวิต”  
เปิดบริษัท 5 แห่งและช่วยเหลือคนอ่ืนนับไม่ถ้วน 

 

ในความคิดของผู้คนส่วนใหญ่ คนพิการคงเป็นกลุ่มคนท่ี

ยุ่ งยากล าบากในการด ารงชี วิตและต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษจากคนอื่น แตใ่นความเป็นจริงแล้ว ยงั

มีคนพิการจ านวนหนึ่ง กลบัเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คน

อื่นมาตลอดด้วย นายซ่ง เว่ยจุน เป็นบุคคลในกลุ่มนี ้ซึ่ง

ได้รับการคดัเลือกเป็น “คนดีท่ีอยู่รอบข้าง” จากส านกังาน

อารยธรรมเมืองไท่หยวน มณฑลซนัซี โดยเขาไม่เพียงแต่

เปิดบริษัทเป็นของตน 5 แห่งเท่านัน้ ยงัช่วยเหลือคนพิการ

อื่นๆในการบุกเบิกธุรกิจด้วย  นายซ่ง เว่ยจุน เกิด ค.ศ. 

1970 พ่อแม่เป็นคนงานในโรงงานเคร่ืองจักรกลเมืองไท่

หยวน ซึ่งตอนท่ีเขาอายุได้ 2 ขวบกลับไม่สามารถยืนได้ 

โดยเขากบัน้องสาวถูกวินิจฉัยวา่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนือ้ลีบ

ชนิดคืบหน้า(PMA:Progressive Muscular Atrophy )ทัง้

สองคน ตอนนัน้หมอบอกว่า เขายากท่ีจะมีชีวิตเกินอายุ 

18 ปี ซ่ง เว่ยจุนเล่าว่า เขาในตอนเด็กไม่เข้าใจว่าการป่วย

เป็นโรคนีห้มายถงึอะไร รู้แตว่่า ร่างกายของตวัเองไม่มีแรง 

ต่างกับเด็กคนอื่น ตอน 6 ขวบ ซ่ง เว่ยจุนมองเห็นเด็กคน

อื่นๆ แบกกระเป๋าไปเข้าโรงเรียนทุกวัน จึงบอกกับแม่ว่า 

อยากไปเข้าโรงเรียนเช่นกัน แม่จึงร้องไห้อย่างโศกเศร้า 

จากนัน้ ซ่ง เว่ยจุนเข้าใจแล้วว่า ตัวเองไม่สามารถเข้า

โรงเรียนอย่างเด็กทัว่ไปได้ และก็ไมเ่คยมีข้อเรียกร้องเช่นนี ้

กบัพ่อแม่อีก แต่เพราะเขาเป็นคนท่ีรักเรียน พ่อกับแม่ก็ได้

สอนให้ซ่ง เว่ยจุนรู้จกัตวัหนงัสือตัง้แต่เดก็ เขายืนหยดัการ

อา่นหนงัสือและศกึษาต าราเรียนระดบัประถมจนถึงระดบั

มหาวิทยาลัยท่ีบ้านด้วยตนเองมาตลอด ต่อจากนัน้ ซ่ง 

เวย่จนุมีความสนใจด้านเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ จึง

เร่ิมศึกษาความรู้ด้านการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง 

หลงัจากซอ่มเคร่ืองวิทยดุ้วยตนเองได้เป็นผลส าเร็จ เขาคิด

ว่า คงสามารถเลีย้งดูตวัเองได้โดยอาศยัฝีมือดงักล่าว แต่

ตอ่จากนัน้ไม่นาน อาการของโรคท่ีเขาเป็นกลับเลวร้ายลง

อีก เขาเหลือเพียงมือขวามือเดียวท่ีสามารถท างานเป็น

ปกติได้ ช่วงนัน้ ซ่ง เว่ยจุนมีอารมณ์เศร้าโศกทุกวนั แต่ไม่

เคยหยุดการฟันฝ่าต่อสู้กับชะตาชีวิตของตน เขาเคยขาย

ของแบกะดินเพ่ือหารายได้ และฝึกเขียนบทความท่ีบ้าน 

ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละ บทความและภาพ

การ์ตูนของเขาได้รับการตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์หรือ

นิตยสารหลายฉบบั และยงัได้รับรางวลัผลงานดีเด่นระดบั

มณฑลกวา่ 10 ครัง้ด้วย ช่วงท่ีเขียนบทความท่ีบ้าน ซง่เว่ย
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จุนเคยได้รับจดหมายจากผู้ อ่านของเขาจ านวนหนึ่ง 

รวมถึงผู้ อ่านคนพิการท่ีมีความเศร้าและท้อแท้ในชีวิต 

ตัง้แต่ช่วงนัน้เป็นต้นมา ซ่งเว่ยจุนก็ตระหนักว่า สุขภาพ

ทางจิตของผู้ พิการมีความส าคญักว่าสขุภาพร่างกายอีก ผู้

พิการต้องการความใสใ่จทัง้กายและใจ ซ่ง เว่ยจุนจึงตัง้ใจ

ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ พิการเหล่านี ้เมื่อปี 1996 เขา

สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาจิตแพทย์ของสถาบัน

วิทยาศาสตร์จีนเป็นผลส าเร็จ และได้รับความรู้ด้านการให้

ค าปรึกษาและการรักษาทางจิตแพทย์  หลังจากจบ

การศึกษาแล้ว ซ่ง เว่ยจุนตัง้ โทรศัพท์ไว้ ท่ี บ้าน เ พ่ือ

ให้บริการปรึกษาทางจิตแก่ผู้ พิการโดยเฉพาะ จากนัน้ 

บริการทางโทรศพัท์ดงักล่าวของซ่งเว่ยจุนมีช่ือเสียงดงัขึน้

เร่ือยๆ จนกลายเป็นเบอร์โทรให้บริการทางจิตส าหรับผู้

พิการท่ีโด่งดงัทั่วประเทศจีน แม้จะยุ่งกับการรับโทรศพัท์

ทัง้วัน แต่ซ่งเว่ยจุนรู้สึกช่ืนใจและมีความสุขกับการให้

ความช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์จริงแก่คนอื่นนี  ้ขณะท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดังในกิจการช่วยเหลือผู้ พิการมากขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง ซง่ เวย่จนุเร่ิมตัง้เป้าหมายใหมค่ือ “ช่วยเหลือกลุม่

ผู้ พิการในการหางานท า” เมื่อปี 2001 ซ่ง เว่ยจุนรวบรวม

เงินทุนจากหลายฝ่ายและตัง้บริษัท “หวา อี ้ทง” ขึน้ เป็น

บริษัทท่ีให้บริการออกแบบเว็บไซต์และผลิตโฆษณา

ทางเน็ตแก่ลกูค้า ขณะเดียวกนั ยงัให้การอบรมแก่ผู้ พิการ

ท่ีหวังจะท างานอินเตอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าตอบแทน เขา

บอกว่า แม้ร่างการของผู้ พิการส่วนใหญ่สู้คนทั่วไปไม่ได้ 

แต่ก็มีสติปัญญาไม่ต่างกับคนธรรมดาทัง้หลาย การ

ท างานด้านอินเตอร์เน็ตจึงไม่เสียเปรียบกับคนทั่วไป ซ่ง 

เวย่จนุไมเ่พียงแต่พยายามช่วยพนกังานผู้ พิการในการเพ่ิม

ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หากยังให้ความส าคัญ

ต่อการดูแลสุขภาพทางจิตของผู้ คนเหล่านีด้้วย เขาน า

พนกังานผู้ พิการ 10 กวา่คน ไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม

สุขภาพทางจิตของมณฑลซันซี และยังเป็นผู้ ริเร่ิมการ

จัดตัง้คณะกรรมการบริการสุขภาพทางจิตผู้ พิการ

มณฑลซนัซี เพ่ือแก้ปัญหาทางจิตแก่กลุ่มพิการทัง้หลาย

อีกด้วย ขณะท่ีกิจการของเขาขยายตัวมากขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ง เว่ยจุนก็กลายเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในแวด

วงการบุกเบิกธุรกิจ ปี 2014 ซ่ง เว่ยจุนรับเชิญไปกล่าว

บรรยายท่ีโรงเรียนมธัยมเขตชนบทแห่งหนึ่ง สิ่งท่ีท าให้เขา

คาดคิดไม่ถึงคือ ผู้ พิการในชนบทรอบข้างก็พากันมาฟัง

การบรรยายของเขาด้วย จนท าให้สถานท่ีจดับรรยายไม่มี

แม้ท่ีจะยืน เมื่อมองเห็นสภาพเช่นนี ้ซ่ง เว่ยจุนน า้ตาไหล 

เพราะเขาได้เห็นว่าผู้ พิการท่ีเข้มแข็งและหวงัจะด ารงชีวิต

ด้วยล าแข็งของตวัเองมีจ านวนมากขนาดนี ้ซ่ง เวย่จุนจึงมี

ความตัง้ใจมากย่ิงขึน้อีก ท่ีจะช่วยเหลือผู้ พิการจ านวนมาก

ขึน้ให้พ้นจากความยากจน จากนัน้ ซ่ง เว่ยจุนขยาย

ขอบเขตการอบรมช่วยเหลือผู้ พิการท่ียากจนไปถึงเขตอ่ืนๆ

ของเมืองไท่หยวนและอ าเภออีก 4 แห่ง และเขามกัจะไป

เย่ียมเยือนผู้ พิการยากจนในเขตชุมชนและชนบทต่างๆ 

ช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านีใ้ห้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ

ด้านเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือจะได้ด ารงชีวิตด้วยล าแข้งของตวัเอง 

ซ่ง เว่ยจุนเล่าว่า เมื่อไปถึงแต่ละหมู่บ้าน จะต้องพักอยู่ท่ี

นัน้อย่างน้อย 5 วนั เพราะต้องสอนเทคนิคหรืออบรมฝีมือ

ให้กับผู้ พิการเหล่านีอ้ย่างละเอียด ท่ีรวมถึงการปลูกพืช 

การเลีย้งสตัว์ และการท าขนมบางชนิด เป็นต้น การอบรม

ดงักล่าวจะด าเนินการตามสภาพท่ีเป็นจริงของผู้ พิการแต่
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ละครอบครัวในท้องถ่ิน จนถึงปี 2016 ทีมงานของนายซ่ง 

เว่ยจุนได้ให้การอบรมช่วยเหลือแก่ผู้ พิการยากจนในเมือง

ไท่หยวนกว่า 30,000 คน อบรมผู้ พิการในอ าเภออื่นๆกว่า 

2,300 คน และช่วยเหลือผู้ พิการในการหางานท าอีกกว่า 

500 คน เม่ือปี 2016 ซง่ เวย่จนุเปิดร้านอาหารช่ือ “สือ เคอ่ 

ตัง เจีย” เป็นร้านสุกีท่ี้จ้างผู้ พิการเป็นบริกร และเป็น

ร้านอาหารท่ีเปิดขึน้โดยการรวบรวบเงินทุนจากผู้ พิการ

แห่งแรกในเมืองไท่หยวน ซง่ เวย่จนุหวงัจะให้ผู้ พิการที่ไม่มี

ทกัษะฝีมือพิเศษสามารถมีงานท าและได้รายได้ท่ีมัน่คงใน

ร้านอาหารเช่นนี ้เพ่ือสร้างโอกาสการบุกเบิกธุรกิจแก่ผู้

พิการมากย่ิงขึน้ ซ่ง เว่ยจุนยังก่อตัง้บริษัทบริการแม่บ้าน

เจียฝูเล่อซนัซีจ ากัด เพ่ืออบรมฝึกสอนผู้ พิการให้มีความรู้

ความสามารถด้านบริการแม่บ้าน ในบรรดาผู้ พิการท่ีเคย

ได้รับการอบรมดงักล่าว มีจ านวนไม่น้อยได้รับรางวลัจาก

การประกวดฝีมือบริการแม่บ้านเมืองไท่หยวน ปัจจุบนั ซ่ง 

เว่ยจุน ผู้ พิการท่ีเคยถูกประมาณการว่าคงอยู่ไม่เกิน 18 ปี 

ไม่เพียงแต่เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัท 5 แห่ง โดยอาศัยเพียงมือ

ขวามือเดียวและเก้าอีเ้ข็น 1 คนั หากยงัช่วยเหลือผู้ พิการ

อื่นๆในการหางานท า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคม

จ านวนนบัไมถ้่วน(thai.cri.cn 10 ก.ค.62) 

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา  
จัดอบรมให้ความรู้การฟ้ืนฟูเดก็พกิาร 

ส านักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดพังงา จัดอบรมให้

ความรู้การฟืน้ฟูเด็กพิการ

และความเข้าใจการใช้

กายอปุกรณ์ และผู้ ป่วยเบาหวานจงัหวดัพงังาเข้าใจการใช้

กายอุปกรณ์ และผู้ ป่วยเบาหวานจังหวดัพังงา  นายพงศ์

ศกัด์ิ เวทยาวงศ์  นายอ าเภอตะกั่วป่า  เป็นประธานเปิด

โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการและความ

เ ข้าใจการใ ช้กายอุปกรณ์  ภายใ ต้ โครงการจัดหา

อุปกรณ์ เคร่ืองช่วยความพิการ  ส าหรับคนพิการ  และ

ผู้ ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา  โดยมีนางกฤษณา  แซ่

ลิ่ม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและสมาชิกเหล่า

ก า ช า ด จั ง ห วั ด พั ง ง า  อ า เ ภ อ ต ะ กั่ ว ป่ า ร่ ว ม

กิจกรรม ณ โรงแรมเขาหลัก ออคิดส์ บีช รีสอร์ท พังงา 

ส านักงานกาชาดจังหวัดพังงา  ไ ด้ รับการสนับสนุน

งบประมาณจากสภากาชาดไทย  เพ่ือด าเนิน โครงการ

จัดหากายอุปกรณ์  เคร่ืองช่วยความพิการ  ส าหรับคน

พิ ก า ร  แ ล ะ ผู้ ป่ ว ย เ บ า ห ว า น  จั ง ห วั ด พั ง ง า  ใ น

ปีงบประมาณ  2562 นี  ้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหา

อปุกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ รองเท้าอุปกรณ์พิเศษพยุง

เท้า ส าหรับเด็กพิการฟืน้ฟูเด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือ

ตนเองในกิจวตัรประจ าวนัและกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ ป่วย

เบาหวานเพ่ือป้องกัน  และลดความเสี่ยงของผู้ ป่วย

เบาหวานท่ีต้องตดัเท้า(thainews.prd.go.th 10 ก.ค.62) 
 

เรียนรู้ "เพาะเหด็เย่ือไผ่" พืชเศรษฐกิจ ขยาย
เครือข่ายต่อยอดสร้างอาชีพเสริมรายได้ชาวยะลา 

เ รียน รู้  "เพาะเห็ด เ ย่ือ

ไผ่" พืชเศรษฐกิจ ขยาย

เครือข่ายต่อยอดสร้าง

อาชีพเสริมรายได้ชาว

ยะลา กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลนครยะลา น าโดยนาย

มาหามะซอรี มาโซ หวัหน้าฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ ได้ร่วมกบั

กลุ่มเห็ดเย่ือไผ่  เทศบาลนครยะลา  จัดฝึกอาชีพระยะ

http://thai.cri.cn/
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สัน้ "การเพาะปลูกเห็ดเย่ือไผ่" หรือ "เห็ดร่างแห" ภายใต้

กิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒ น า คุณ ภ า พ ชี วิ ต  ผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้

พิการ ผู้ ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ณ กลุ่มเห็ดเย่ือ

ไผ่ ถนนภูมาชีพ 2 เขตเทศบาลนครยะลา ทัง้นีเ้พ่ือต่อยอด

สร้างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้กับชาวยะลาท่ีมีความ

สนใจ ขณะท่ีมีประชาชนทั่วไปรวมทัง้ผู้ สูงอายุ  เข้าร่วม

กว่า  20 คน  ส าหรับการอบรมครัง้นีก้็จะมีการเรียนรู้

เก่ียวกบัเห็ดเย่ือไผ่ การทดลองเพาะเห็ดเย่ือไผ่ด้วยการน า

เ ชื อ้ลงเพาะในกะละมัง  รวมทั ง้การแปร รูปท า เ ป็น

เซร่ัม บ ารุงผิว การท าเป็นเคร่ืองดื่ม  โดยมีวิทยากรให้

ความรู้เป็นประธาน  และรองประธานของกลุ่มนาย

วิวธัน์ หริรักษ์ไพบูลย์ ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเย่ือไผ่ บอก

วา่  การเพาะเห็ดเย่ือไผ่นี ้เป็นโครงการของนายกเทศมนตรี

นครยะลา นายพงษ์ศกัด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ ซึ่งมีแนวคิดให้คน

ในชุมชนยะลาไ ด้มี โอกาส รู้จักกับพืช เศรษฐกิจตัว

ใหม่ คือ เห็ดเย่ือไผ่ จึงได้จดัส่งสมาชิกในชุมชน เครือข่าย

กลุ่มอาชีพ  ไปอบรมท่ีมีนบุ รี  สมุทรปราการ  ทัง้การ

เพาะ การแปรรูป จากนัน้ก็ได้มาจดัตัง้เป็นกลุ่มอาชีพ เพ่ือ

สนองนโยบายในการเป็นศูนย์เรียนรู้  จัดอบรมให้ชุมชน

ตา่ง ๆ ท่ีสนใจ ในครัง้นีก้็เป็นโครงการแรกท่ีได้จดัอบรมให้

ความรู้ การเพาะเห็ด การแปรรูป  ในสว่นของการปลกู การ

เพาะเลีย้ง ก็จะมีสมาชิกในกลุม่แยกย้ายน าไปปลกู พร้อม

ทัง้ได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขายในชุมชน โดยทางกลุ่มก็มี

ก า รพัฒนาอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง หลั ง จ าก ไ ด้ เ ร่ิ ม ต้ นมา

กว่า 10 เดือน เพ่ือท่ีจะยกระดบัสินค้าทุกประเภท ทัง้การ

ท าเป็นเคร่ืองส าอาง การท าเป็นอาหาร ให้มีระยะเวลาใน

การ เก็บ ท่ียาวนาน  ขณะนี ก้็ อยู่ ระหว่างการ เตรียม

ขอ  อย.  ส่วนฝ่ายการตลาด  ก็มีการขายน า้ เห็ดเ ย่ือ

ไผ่ เซร่ัม สบู่อาบน า้ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างรายได้เสริม

ให้กับทางกลุ่ม  และสมาชิก  ซึ่งได้รับการตอบรับจาก

ประชาชนในพืน้ ท่ียะลาเ ป็นอย่างดี  ขณะท่ีนายสร

พงษ์ แก้วอินทร์ รองประธานกลุ่มฯ บอกว่า เห็ดเย่ือไผ่มี

คุณค่ามากมาย ทัง้ด้านโภชนาการ เวชส าอาง ซึ่งพืน้ท่ี

จงัหวดัยะลาเองมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม เอือ้อ านวยใน

การปลูก  ส าหรับการปลูกก็ไม่ยาก  เช่ือสามารถสร้าง

เศรษฐกิจเสริมให้กบัชาวยะลาได้ และท าให้จังหวดัยะลา

สามารถมีเห็ดเย่ือไผ่ไปสู้กับจังหวัดอื่น  ๆ ท่ีริเร่ิมมานาน

แล้วได้ อนาคตถ้าชาวบ้านสนใจกนัมาก เราก็สามารถผลิต

เย่ือไผ่เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศได้ ตอนนีจี้นเป็นเจ้า

แห่งเห็ด แต่ไม่สามารถปลูกได้ตลอดปี  ซึ่งต่างกับพืน้ท่ี

จั ง ห วั ด ย ะ ล า  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ป ลู ก ไ ด้ ต ล อ ด ทั ้ง ปี

(thainews.prd.go.th 16 ก.ค.62) 
 

อธิบดีฯ บุกถงึบ้านช่วยหญิงพกิารเก็บขยะเลีย้ง
ชีพ-เชิดชู “ตาหัวใจเทวดา-คนต้นแบบ” 

สุโขทัย - ท าดีต้อง

ช่ืนชม-คนตกทกุข์ได้

ยากต้องช่วยเหลือ..

อธิบดีฯ บุกถึงบ้าน

ช่วยหญิงพิการเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่พ่ีน้องตวัเอง-

เก็บขยะขายเลีย้งชีพ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ “ตา

หัวใจเทวดา” คนต้นแบบท่ีน่ายกย่อง หลังมีการน าเสนอ

เร่ืองราวท่ีน่าประทบัใจของ คณุตาวลัลภ พุ่มแฟง หรือคณุ

ตาหวัใจเทวดา อายุ 72 ปี ชาว อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทยั ท่ี

ป่วยพิการร่างกายไม่แข็งแรง สายตาก็ไม่ค่อยดี แต่ยังนั่ง

ท าไม้กวาดขายเพ่ือหาเงินเลีย้งอาหารกลางวนั และมอบ

เป็นทุนการศึกษาช่วยเด็กนักเรียนยากจนทัง้ 9 อ าเภอใน

สโุขทยั และทนัทีเมื่อรู้ข่าวนางฝอยทอง ทองนาค อายุ 56 
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ปี หญิงพิการซึ่งป่วยหลายโรครุมเร้า ท่ีต้องนัง่วีลแชร์เก็บ

ขยะขายเลีย้งชีพ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 46/2 หมู่ 4 ต.ไกร

นอก อ.กงไกรลาศ ว่าก าลังเดือดร้อน ต้องการความ

ช่วยเหลือ ก็ข่ีรถจกัรยานไฟฟ้าเดินทางไป-กลบัไกลกวา่ 20 

กิโลเมตรเพ่ือน าเงิน 2,000 บาทท่ีได้จากการขายไม้กวาด

ไปช่วย ล่าสุด นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย

นางองัคณา คนงาม รักษาราชการแทนนายอ าเภอกงไกร

ลาศ, รักษาการแทน พมจ.สโุขทยั, ผอ.ศนูย์คุ้มครองคนไร้

ท่ีพึ่ง, ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ, หัวหน้าบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว, นายก อบต.ไกรนอก , ก านัน , สาธารณสุข

อ าเภอ, เหล่ากาชาด และเจ้าหน้าท่ี อสม.ได้ลงพืน้ท่ีเย่ียม

ให้ก าลงัใจนางฝอยทอง กบัคุณตาวลัลภ ท่ี ต.ไกรนอก อ.

กงไกรลาศ พร้อมมอบเคร่ืองอปุโภคบริโภค รถสามล้อโยก 

และส ารวจสิ่งจ าเป็นในบ้านท่ีจะต้องช่วยเหลือแก่นาง

ฝ อยทอ ง ด้ ว ยน า ง ธน าภ ร ณ์  พ รมสุ ว ร รณอ ธิบ ดี 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า 

พอทราบข่าวนีก้็รีบมาเย่ียมทันที รู้สึกช่ืนชมในความมี

น า้ใจของคุณตาวัลลภท่ีแบ่งปันรายได้ของตัวเองมา

ช่วยเหลือคนอื่นท่ีก าลงัเดือดร้อนกว่า อยากให้มีก าลงัใจ

ในการท าดี เป็นตวัอย่างท่ีดีของสงัคม เด็กรุ่นใหม่หรือคน

ในสงัคมเห็นจะได้รู้วา่คนเราบางทีไมจ่ าเป็นต้องพร้อมมาก 

ไม่จ าเป็นต้องฐานะดี แต่ถ้าเรามีใจท่ีจะช่วยเหลือคนอื่น ก็

เป็นตวัอย่างหนึ่งท่ีอยากให้ทุกคนเห็น โอกาสนีจ้ึงขอมอบ

ใบประกาศเกียรติคุณแก่คุณตาวัลลภ พุ่มแฟง ในฐานะ

เป็นคนต้นแบบท่ีน่ายกย่องเชิดชูเกียรติในการท าความดี

ครัง้นีด้้วย ขณะท่ีนางฝอยทอง แม้จะพิการ มีความขดัสน 

แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อ ยังอุตส่าห์อยากฝึกอาชีพ และสู้ ชีวิตนั่ง

รถสามล้อโยกไปหาเก็บขยะตามข้างทางมาขายหาเลีย้ง

ชีพ ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีเช่นกัน คณุตาวลัลภ หรือคุณตา

หัวใจเทวดา กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีสุดในชีวิตท่ีท่านอธิบดีฯ 

มามอบเกียรติบัตรให้เองกับมือถึงท่ีสุโขทัย เป็นท่ีน่า

ภาคภูมิใจแก่ครอบครัว ดีใจจนพูดไม่ออก ส่วนเร่ืองหา

ทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนก็จะท าไปตลอดชีวิต 

จนกว่าจะหมดเร่ียวแรงท าไมไ่หว นางฝอยทอง หญิงพิการ

สู้ ชีวิต กล่าวว่า ดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติแก่ชีวิตมากท่ีท่าน

อธิบดีฯ มาเย่ียมถึงบ้าน เพราะตนเกิดมาเป็นลกูก าพร้าไม่

มีญาติมิตร พ่ีน้องพ่อแม่แท้ๆ ก็ไม่เคยพบเจอ วนันีต้ืน้ตนั

ใจจนบอกไม่ถูก ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความ

เมตตาส าหรับผู้ใจบญุท่ีต้องการร่วมช่วยเหลือ โอนเงินได้ท่ี

ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ ช่ือนางฝอยทอง ทอง

นาค บัญชีเลขท่ี  055610270609 โทรศัพท์  09-9751-

3207(mgronline.com 16 ก.ค.62) 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท นารูลา นันวูเว่น จ ากัด ที่อยู่  55/5 หมู่
ท่ี 2 ต าบลพนัท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร 74000 รับพนักงานพับกระเป๋า 1 อัตรา

รายละเอียดงาน นัง่พบักระเป๋าเพ่ือบรรจุ คุณสมบัต ิ คน

พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ส่ือสารได้) เพศชาย/หญิง 
อายุ  18 ปีขึ น้ไป ไม่จ ากัดวุ ฒิการศึกษา  สวัสดิการ 
ประกันสังคม เบีย้ขยัน โบนัส รถรับ-ส่ง OT ตามความ
เหมาะสม ตดิต่อ...คณุวรวินท์นิภา ต้นทอง โทรศพัท์ 095-
8506787 แฟกซ์ 034-871788 hr1@nnw.co.th 

บริษัท ทีวายเค กลาส จ ากัด ท่ีอยู่ 35/7 หมู่ท่ี 
6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ 
นนทบรีุ 11140 รับพนักงานธุรการ 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
จัดท าเอกสารและจัดเรียงระบบเอกสาร  คุณสมบัติ              
คนพิการเพศหญิง อายุ 22-35 ปี วฒิุ ปวส.-ปริญญาตรี 
สามารถใช้โปรแกรม word, Excel ได้ดี มีประสบการณ์
กา ร ท า ง าน ด้ าน เ อกส า รห รื อ ธุ ร ก า ร  ส วัส ดิ ก า ร 
ประกนัสงัคม ชุดยูนิฟอร์ม โบนสั เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ   
โทรศพัท์ 02-9608190-2 ตอ่ 4311, 088-2279184 

บริษัท อีซ่ีสเต็ก จ ากัด. ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 11 ต.คูคต 
อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี 12130 รับพนักงานคีย์ข้อมูล 2 

อัตรา รายละเอียดงาน คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เพศชาย 
อาย ุ25-35 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา มีความซื่อสตัย์ 
สุจริตและอดทน  สวัสดิการ ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
พนักงาน  เบีย้ขยัน Incentive โบนัสประจ าปี วันหยุด
ประจ าสปัดาห์ ฯลฯ ติดต่อ…คณุนวนนัท์ โทรศพัท์ 088-
0030740, 02-9947921-23 ตอ่ 110, 123  

บริษัท เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี ้จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ 18 อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 รับพนักงาน

บริการลูกค้า/ดูแลอาหาร/ดูแลความสะอาด 10 อัตรา  
รายละเอียดงาน งานบริการในร้าน ฮอท พอท ตามสาขา 
คุณสมบัต ิคนพิการที่สามารถท างานได้ มีบคุลิกภาพดี 
เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
คล่ อ ง แคล่ ว  และมีมนุษยสัมพัน ธ์ ท่ี ดี  ส วัส ดิ ก า ร 
ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ค่า
เดินทาง/ท่ีพัก โบนัสประจ าปี เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
ตดิต่อ คณุวรัญชญา (กีฟท์)  โทรศพัท์ 095-2080507 

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด (มหาชน) ท่ี
อยู่ 273/2 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ รับเจ้าหน้าที่ประสานงาน-ธุรการ 2 อัตรา  
รายละเอียดงาน  บันทึกและจัด เก็บ เอกสารต่างๆ 
ประสานงาน  รับ -ส่ ง เอกสาร  ใ ห้แต่ละหน่ วยงาน 
คุณสมบัต ิคนพกิารร่างกาย-เดนิได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ
22-40 ปี วฒิุ ปวช.ขึน้ไป สามารถใช้งาน Computer และ
โปรแกรม MS.Office ได้ดี สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ชุดยูนิฟอร์ม อบรมและท่องเท่ียว
ประจ าปี ต่อ..นางสาวอญัชลีภรณ์ จิตตะศิริ  02-4150054  

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ อยู่  กระทรวง
ยุติธรรม ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 8 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210  รับ เ จ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา  
รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานธุรการ สารบรรณ งานบริหาร
ทัว่ไป รวบรวมข้อมลู จดัเก็บเอกสาร งานอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการ
ได้ยิน เพศชาย/หญิง วฒิุ ปวส. หรือเทียบเท่า  วิธีการรับ
สมัคร รับสมคัร วันท่ี 8-23 กรกฎาคม2562 ในวันเวลา
ราชการ เพิ่มเตมิ http://job.ocsc.go.th/images/Job/ 

บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จ ากัด ที่อยู่  933 ซอย
อ่อนนุช 17/1 ถนนสวนหลวง แขวงสวนหลวง  เขตสวน
หลวง กทม. รับแม่บ้าน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ดูแล
ความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร ให้สะอาด ตาม
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พืน้ท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการ

เค ล่ือนไหว เพศหญิ ง  อายุ  30-50 ปี  ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา มีความรอบครอบในการท างาน  มีความขยัน 
อดทน ตรงตอ่เวลา สวสัดิการ ชดุยนิูฟอร์ม เบีย้ขยนั โบนสั
ประจ าปี ประกันสังคม สังสรรค์ประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...
คณุรุ่งอรุณ โทร.02-3331125  แฟกซ์ 02-3331124  

บริษัท ซูชิ ฮานะ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่อยู่  
428/115 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 รับพนักงานล้างจาน 1 อัตรา  
รายละเอียดงาน  ล้างจาน ท างานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา สวัสดิการ  ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส
ประจ าปี เบีย้ขยนั วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี  เงินช่วยเหลือ
กรณีต่างๆ ติดต่อ...นายวิษณุ จาดภักดี  โทรศพัท์ 099-
303-5319,02-117-1731 ต่อ19–20 hrsushi2013@gmail 
.com, ID Line : nunum.th   ID Line : applewarunee09 

บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จ ากัด ที่อยู่   
100 อาคารเจเพลส ถนนนางลิน้จ่ี ช่องนนทรี  ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 รับ เ จ้าหน้าที่ ธุ รการ 10  อัตรา 
รายละเอียดงาน งานธุรการ งานเอกสาร งานประสานงานทัว่ไป 
คุณสมบัติ พิการร่างกาย-เดินได้ สามารถส่ือสาร
ทางการออกเสียง  เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี  วุฒิ
ปริญญาตรีทุุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สามารถ
สื่อสารภาษาองักฤษได้ในระดบัปานกลาง ทัง้ในส่วนของ 
Writing และ Reading สวัสดิการ ประกันสังคม ประกัน
ชีวิต และ ประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ วนัลาพกั
ร้อน ลาป่วย และลากิจ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน ฯลฯ 
ตดิต่อ... คณุจิดาภา โทรศพัท์ 02-6781813   

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด ที่อยู่  190/4 หมู่ 8    
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 
10290 รับพนักงานแพ็คกิง้ 2 อัตรา  รายละเอียดงาน 

แพ็คสินค้าลงกล่อง คุณสมบัติ คนพิการร่างกาย-เดิน

ได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ18 - 35 ปี วฒิุ ป.6 สามารถท างาน
ร่วมกับคนอื่นได้ สวสัดิการ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ ปรับเงิน
บรรจุ ปรับประจ าปี โบนัสประจ าปี ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันสังคม งานเลีย้งสังสรรค์ฯลฯ ติดต่อ...คุณณิชา
ภทัร  02-4171130  nichapat@novagroups.com 

Konica Minolta Business Solutions (Thailand) 
Co.,Ltd. ท่ีอยู่ 33 ซอยรามค าแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) 
ถ น น ร ามค า แ ห ง  แ ข ว ง หั ว ห มา ก  เ ข ตบ า ง ก ะ ปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 รับเจ้าหน้าที่ ธุรการด้าน
กฎหมาย 1 อัตรา รายละเอียดงานท าสัญญาและ
ตรวจสอบสญัญาซือ้ขาย (ภาษาไทย-องักฤษ) ดแูลการจด
ทะเบียนขึน้ทะเบียน บมจ. ดูแลคดีและให้ค าปรึกษากับ
ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องฯ คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-

เดินได้  เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี วุฒิปริญญาตรี  
สาขานิติศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อ... 
คณุณิชารัศม์ ศิระวิทยาวงศ์ โทรศพัท์ 02-0297000 อีเมล์ 
nicharust.sirawitthayawong@konicaminolta.com 

บริษัท นาจ นิวเจน จ ากัด ที่อยู่  รามอินทรา 
40 แยก 27 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240           
รับพนักงานฝ่ายผลิต 2 อัตรา รายละเอียดงาน เตรียม
ของและวตัถดุิบ แพ็คใสภ่าชนะ และน าสินค้าท่ีแพ็คสง่เข้า
สาขาของร้านอาหาร คุณสมบัติ คนพิการร่างกาย-เดิน

ได้  หรือการได้ยิน  เพศชาย/หญิง อายุ  18 -40 ปี               
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการ ค่าอาหาร เบีย้เลีย้ง 
ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ.. .คุณวิไลพร  
เตชนนัท์  โทรศพัท์ 086-3349004   

J.M. Silber ( Thailand ) Ltd., part ที่ อยู่  46/250            
หมู่ 3 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับ
พนักงานแพคกิ ้ง , พนักงานเช็คสต๊อก 2 อัตรา 
รายละเอียดงาน  แพ็คสินค้าลงบนการ์ด เช็คการ์ด 
สติ๊กเกอร์ และเตรียมให้ฝ่ายแพคกิง้ คุณสมบัต ิพิการใช้

mailto:hrsushi2013@gmail.com
mailto:hrsushi2013@gmail.com
mailto:nichapat@novagroups.com
mailto:nicharust.sirawitthayawong@konicaminolta.com


๒๔ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ..ยกเวน้..ความดี 
 

เก้าอีเ้ข็น เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศกึษา เรียนรู้งานได้เร็ว มีความตัง้ใจ ขยนัอดทน และ
มีความรับผิดชอบ สวัสดิการ ของขวัญวันเกิด, โบนัส
ประจ าปี, มีห้องน า้คนพิการ ทางลาด ลิฟท์ ฯลฯ ติดต่อ...
คณุอญัชลี ปรีเพ็ชร 02-1018958  Nulee.P@hotmail.com  

บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด ท่ีอยู่ 45/12-14, 33 หมู่ 4 
ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 
11130 รับพนักงานฝ่ายผลิต 1 อัตรารายละเอียดงาน 
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงพิมพ์ (ไม่มีเคร่ืองจักร) ท ามือ 
คุณสมบัติ คนพิการทางร่างกายหรือการได้ยิน  เพศ
หญิง อายุ 18-40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา สะดวกในการ
มาท างาน สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัสประจ าปี เบีย้
ขยนั ชดุฟอร์ม ประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ ตดิต่อ...คณุปฏิญญา 
(คุณติน) โทร.087-6100942,02-87991parbpim_33 
@trustmail.jobthai.com 

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จ ากัด          
ท่ีอยู่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 รับธุรการทั่ วไป         
1 อัตรา รายละเอียดงาน งานธุรการทั่วไป งานคีย์ข้อมูล 
หรืองานตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ         

ที่ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ20-35 ปี วฒิุ ม.6 ขึน้ไป 
สวัสดิการ ประกันสังคม เงินโบนัสตามผลงาน ประกัน
สุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เบีย้เลีย้ง เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
ติดต่อ...ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศพัท์ 02-9352000 ต่อ 
406-407 / 088-8099478 kanokkorn@mgc-asia.com 

บริษัท ยูเอชเอ็ม จ ากัด ท่ีอยู่ 185/3 ถนนราชด าริ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  รับ
พนักงานทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียดงาน จดัสินค้าให้กบั
ลกูค้าท่ีมารับสินค้าเอง เช็คและจดัสินค้าให้กบัรถรับจ้างท่ี
ทางบริษัทจ้างสง่สินค้า คุณสมบัต ิคนพกิารที่ช่วยเหลือ

ตนเองได้ เพศชาย  อายุ 21 ปีขึน้ไป วุฒิ ม.6-ปวส. 
สวัสดิการ  กองทุนส ารองเลี ย้งชีพ ประกันอุบัติ เหตุ 

สวสัดิการกู้ ยืมเงิน ตรวจสขุภาพประจ าปี วนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าปี ชดุฟอร์ม โบนสัประจ าปี เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
ตดิต่อ 02-6519111, 02-2554359 service@uhm.co.th 

P.S.P Specialties Co., Ltd. ที่ อ ยู่  76 หมู่  7 
ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง สมทุรสาคร 74000 รับพนักงาน
ธุรการทั่วไป 5 อัตรา รายละเอียดงาน จัดพิมพ์ จดัเก็บ
เอกสาร จัดท ารายงานท่ีเก่ียวข้อง งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการเคล่ือนไหว 
เพศชาย/หญิง อาย ุ18 ปีขึน้ไป วฒิุ ม.3 ขึน้ไป มีความขยนั 
อดทน รับผิดชอบงานได้ดี หากมีความรู้ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ โบนสั ปรับ
รายงานประจ าเดือน ชุดยูนิฟอร์ม ประกนัสงัคม/อบุตัิเหตุ 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ติดต่อ...
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศพัท์ 034-818672-3 
ตอ่ 1746 อีเมล์ pspspecial_188@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จ ากัด ท่ีอยู่ 5/4 หมู่ท่ี 1 
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  รับพนักงาน
ทั่วไป 5 อัตรา รายละเอียดงาน ตามความเหมาะสม กบั
ความพิการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถ ด้านการ
ปฏิบตัิงาน คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ 
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.6-ปวช. สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ติดต่อ.. .คุณแอน โทรศัพท์ 02-
3370015-20 ตอ่ 160-164  

บริษัท บีนส์ แอนด์ บราวน์ จ ากัด ท่ีอยู่ 87 
อาคารศูนย์การค้า เดอะแจสรามอินทรา ชัน้ 3 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 รับพนักงานธุรการ 
1 อัตรา รายละเอียดงาน รับ-สง่เอกสาร เสนอเซน็เอกสาร
ตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายคุณสมบัติ คนพิการที่

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี สวัสดิการ 
ประกันสงัคม ตามข้อตกลงของบริษัท ติดต่อ...ศูนย์สรร

mailto:Nulee.P@hotmail.com
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หาว่าจ้าง โทรศัพท์ 095-2646261 อีเมล์ panpitcha 
@beansandbrown.co.th  Line : beansbrown87 

บริษัท แม็กเนท กรุ๊ป พลัส จ ากัด ท่ีอยู่  
68/940-942 หมู่ท่ี 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ  อ.
เมือง  จ.นนทบุรี 11000 รับพนักงานเร่งรัดหนีส้ิน 1 
อัตรา รายละเอียดงาน ติดตามเร่งรัดหนีส้ินทางโทรศพัท์ 
เจรจาต่อรองในเร่ืองการช าระหนี ้ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือลูกค้าท่ีค้างช าระและแก้ไขปัญหาท่ี ไม่สามารถ
ช าระได้ คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/
หญิง อาย ุ20-30 ปี วฒิุ ม.6 ใช้คอมพิวเตอร์ได้ สวสัดิการ 
เงินเดือนประจ า คอมมิชชั่น โบนัสประจ าปี สัมมนา
ประจ าปี  ตดิต่อ...คณุมาราตรี   02-0209200 ตอ่ 3250  

SIS Distribution (Thailand) Public Company 
Limited ที่อยู่  9 อาคารภคินท์ ชัน้ท่ี 9 ห้องเลขท่ี 901 ถนน
รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม.   รับเจ้าหน้าที่
ประสานงาน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ประสานงาน
ระหว่างบุคคลภายในห้าง ระหว่างบริษัทกับลูกค้า 
ช่วยงานเอกสารของฝ่ายหรือแผนกต่างๆ คุณสมบัติ     

คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 
21-35 ปี หากสามารถใช้งาน Microsoft Office จะรับ
พิจารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ ประกันอุบัติเหตุ วันหยุด
พกัผ่อนประจ าปี ตรวจสขุภาพประจ าปี งานเลีย้งสงัสรรค์ 
ตดิต่อ...โทรศพัท์ 02-020-3053-55, 3267, 3029  

Think Beyond Co.,Ltd. ท่ีอยู่ ตกึUnited Tower ทอง
หล่อ ชัน้ AA 335 ซอยสุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท   เขตวฒันา 
กทม. 10110 รับพนักงานธุรการ 3 อัตรา รายละเอียด
งาน จัดการงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล รับโทรศพัท์ หรือ
งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายคุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา ส วัสดิการ  ประกันสังคมสวัสดิการตาม
กฎหมายก าหนด (ข้อก าหนดและวนัหยุดต่างๆ)  ประกัน
กลุม่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ สวสัดิการวนัหยดุ วนัคล้ายวนั

เกิด โบนัส ปรับเงินเดือน ฯลฯ ติดต่อ...คุณเฟิร์ส 02-
7114452, 064-0861855  people@kinnestgroup.com 

 

คนพกิารต้องการท างาน 

นางสาวอฑิญา  เพ็ชรสีนาล อายุ 34 ปี วุฒิ

ปริญญาตรี พิการทางการส่ือความหมาย ต้องการงาน
ด้านบัญชี  การ เงิน  ในเขตพื ้นที่  กระทุ่ มแบน 
สมุทรสาคร (หยุดเสาร์/อาทิตย์ หรือเสาร์เว้นเสาร์) มี
ประสบการณ์การท า ง าน ด้ านการ เ งิน  บัญชี  
ประกันสังคม ภงด.แบบต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ได้  
ติ ด ต่ อ…โ ท ร ศัพ ท์  0 8 1 - 4 8 3 3 8 8 5  ห รื อ  อี เ ม ล์  
athiya_2554@gmail.com 

นางสาวการะเกตุ  จันทร์กลิ่น อายุ 33 ปี วุฒิ

ปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการ
งานธุรการ คีย์ข้อมูล/ประสานงาน  หยุดเสาร์-อาทติย์ 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อ... โทรศพัท์ 083-
2935744 หรือ อีเมล์ tukta-jaa@hotmail.com 

นางสาวมะลัยวรรณ จันทร์มาลา อาย ุ38 ปี วุฒ ิ

ปวช. พิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการท างานทางด้าน
ธุรการ งานเอกสาร หรืองานตามความเหมาะสม ติด
ต่ อ . . . โ ท ร ศั พ ท์  092-7194091 ห รื อ  อี เ ม ล์  
LukkaiMalaiwan@hotmail.com 

นางสาวนวลนภา  ตัง้สุทธิมงคล อาย ุ29 ปี 

วุฒิปริญญาตรี พิการร่างกายใช้รถเข็น ต้องการ
ท างานที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรืองานที่สามารถ
รับมาท าที่บ้านได้ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี 
ใช้โปรแกรมได้ดี ตดิต่อ...โทรศพัท์ 083-9270123  

นางส าว ณัฐภร ณ์   ห วั ง ผล  อายุ  25  ปี               
วุฒิ ม.6 พิการร่างกายใช้รถเข็น ต้องการงานที่ท าที่
บ้านได้หรืองานที่ เหมาะสมกับความพิการ สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ท ากราฟิกได้ ติดต่อ...  โทรศพัท์ 091-
4809112 หรือ อีเมล์ Nattapornwangphon@gmail.com 
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๒๖ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ..ยกเวน้..ความดี 
 

'คนพกิารต้นแบบ'ดัน'นางงามหูหนวก' ประชันสู่เวทีโลก 

 

พก.ดนันางงามหหูนวกไทยประชนัเวทีโลก ชีเ้ป็นต้นแบบของคนพิการในการเอาชนะข้อจ ากดัทางร่างกาย 

เม่ือวนัท่ี 6 ก.ค. ท่ีศนูย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ร่วมแสดงความยินดีและให้ก าลงัใจ พร้อมมอบช่อดอกไม้ ให้กบัน.ส.กาญจนา พิมพา Miss 

Deaf Thailand 2019 (นางงามหูหนวก) เป็นตัวแทนประเทศไทยจะเดินทางไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ท่ีประเทศ

แอฟริกาใต้ ระหว่างวนัท่ี 12 - 22 ก.ค.นี ้โดยนางธนาภรณ์ กล่าวว่า พก.โดยกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์ (พม.) มีภารกิจในการพฒันาศกัยภาพและคุ้มครองสิทธิคนพิการ รวมถึงเสริมสร้างสงัคมท่ีปราศจากอปุสรรคและขจดั

การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เพ่ือสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสงัคม และยกย่องคนพิการท่ีได้รับความส าเร็จในการ

พฒันาคณุภาพชีวิต อย่างไรก็ตามตน ขอแสดงความยินดีและให้ก าลงัใจกบั น.ส.กาญจนา ซึง่แสดงให้เห็นถงึศกัยภาพของคน

พิการในเวทีระดบันานาชาติ ท่ีจะน าศิลปะวฒันธรรมไทยไปเผยแพร่ในเวทีระดบัโลก และนบัเป็น “คนพิการต้นแบบ” ซึง่เป็น

ตวัอย่างท่ีดีในการพฒันาศกัยภาพตนเอง เป็นต้นแบบของคนพิการในการเอาชนะข้อจ ากัดทางร่างกาย(เดลินิวส์ออนไลน์ 6 

ก.ค.62) 

 



๒๗ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ..ยกเวน้..ความดี 
 

เฮ! กรมอุทยานฯยกเว้นค่าบริการ ให้คนพกิารเข้าฟรีทั่วประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม เวบ็ไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอทุยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช เร่ือง ยกเว้นค่าบริการส าหรับคนพิการท่ีเข้าไปในเขตอุทยาน

แห่งชาติ เน่ืองด้วยกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็น

การสง่เสริมและสนบัสนนุให้คนพิการสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ในสถานท่ีราชการ

ได้ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเท่ียวและนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ  จึงออก

ประกาศให้ยกเว้นค่าบริการส าหรับคนพิการเฉพาะชาวไทยท่ีเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยให้แสดงบัตรประ จ าตัว

ประชาชนพร้อมบตัรประจ าตวัคนพิการ เพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยันตนประกอบการยกเว้นค่าบริการในการเข้าไปในเขตอทุยาน

แห่งชาติ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. พ.ศ. 2562 นายธัญญา 

เนติธรรมกลุ อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช(naewna.com  8 ก.ค.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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