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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๘   เดือน  สิงหาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
1479 สายด่วนคนพกิารประชารัฐ ให้บริการทุกวัน 24 ช่ัวโมง 

 

นายก่อกิจ ด่านชยัวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวถึง การสนบัสนุนหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลกั คือ หมายเลข 1479 เพ่ือเป็นสาย
ด่วนส าหรับคนพิการ ตามท่ีมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ได้มีการประสานและขอความอนุเคราะห์มายัง
ส านกังาน กสทช. เพ่ือขอใช้หมายเลขดงักล่าวต่อไป เพ่ือสนบัสนุนช่องทางการสื่อสารท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ย่ิงขึน้ ให้กับ
ประชากรคนพิการ ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยจ านวนไม่น้อยท่ีรอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน   ของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆท่ี
เก่ียวข้องด้วย 

โทร 1479 "สายดว่นคนพิการประชารัฐ" พึง่พิงได้ทนัท่วงที เคารพศกัด์ิศรี ถกูต้องเป็นธรรม 

บริการจาก 1479 สายด่วนคนพกิารประชารัฐ 

1. บริการให้ข้อมลูข่าวสารทกุเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคนพิการ 
2. บริการรับแจ้งปัญหาหรือแจ้งขอความช่วยเหลือคนพิการ 
3. บริการรับแจ้ง/ร้องเรียน/ให้ค าแนะน า ในการเข้าถงึสิทธิประโยชน์ตา่งๆของคนพิการ 
4. บริการให้ค าแนะน าและประสานจดัหางานส าหรับคนพิการ 
5. บริการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในด้าน การศกึษา, การหางาน และ การฝึกอาชีพ ส าหรับคนพิการ 
6. บริการให้ค าแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและการเดินทาง ส าหรับคนพิการ 
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อิมแพค็อนุญาตให้สุนัขน าทางพาผู้พกิารทางสายตาเข้าศูนย์แสดงสินค้าฯ ได้เป็นท่ีแรกในประเทศ 

 

นางสาวกลุวดี จินตวร ผู้อ านวยการบริหารบริษัท อิมแพ็ค เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั กลา่ววา่ อิมแพ็ค ได้อนญุาต

ให้ผู้ พิการทางสายตาน าสนุัขน าทางเข้าใช้สถานท่ีและบริการได้ตามปกติเหมือนบุคคลทัว่ไป ซึง่ถือเป็นศนูย์แสดงสินค้าและ

การประชุมท่ีแรกในประเทศไทยท่ีน าร่องให้สนุขัน าทางท่ีผ่านการฝึกเข้าภายในศนูย์แสดงสินค้าฯ ได้ ซึง่เป็นนโยบายบริษัทฯ 

ในการให้ความส าคญัแก่กลุ่มผู้ พิการ ท่ีจะสามารถเข้าถงึการประชุมและงานอีเว้นท์ต่างๆ ซึง่จดัขึน้ท่ีอิมแพ็คเมืองทองธานีได้

อย่างสะดวกสบายในโอกาสนีย้งัได้ต้อนรับนางสาวคีริน เตชะวงษ์ธรรม และเจ้าลเูต้อร์ สนุขัน าทาง ท่ีเดินทางมาเข้าขอบคณุ

คณะผู้บริหารอิมแพ็ค ในการอนุญาตให้ผู้ พิการทางสายตาน าสนุขัน าทางเข้าใช้สถานท่ีและบริการได้ตามปกติเหมือนบุคคล

ทัว่ไป ในปัจจุบนั อิมแพ็คฯ ยังได้ด าเนินการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้กลุ่มผู้ พิการอย่างต่อเน่ือง โดยได้ลงทุนสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ พิการมากมาย ได้แก่ ท่ีจอดรถส าหรับผู้ พิการใกล้ทางเข้าอาคารจัดแสดงงานทุกอาคาร 

ห้องน า้ส าหรับผู้ พิการที่กว้างขวาง มีราวจบั และอา่งล้างมือในระดับท่ีสะดวกส าหรับผู้ พิการ ซึง่มีให้บริการในทกุอาคาร ประตู

เข้า-ออกอตัโนมตัิทัว่ทัง้ศนูย์ฯ ป้ายสญัลกัษณ์ จ านวน 29 จดุทัว่ศนูย์ท่ีบอกต าแหน่งลิฟท์และห้องน า้ส าหรับคนพิการได้อย่าง

ชดัเจน และ การสร้างทางลาด และทางเดินที่กว้างขวางส าหรับผู้ ท่ีนัง่รถเข็น(siamrath.co.th  6 ส.ค.62) 
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พก.ย่ืนหนังสือด่วนชูกม. 
คนพกิารยก”น้องทราย-ลูเต้อร์” 

พก. ย่ืนหนังสือด่วน ชูกฎหมายคนพิการเข้าถึงสิทธิใน

สงัคม ยก “น้องทราย-ลเูต้อร์” เป็นกรณีตวัอย่าง นางธนา

ภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า พก. ได้ด าเนินการส่งเสริมให้คน

พิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม จึงได้ออกหนงัสือ 

“ด่วนท่ีสุด” เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการขออนุญาตให้

น าสนุขัน าทางส าหรับคนพิการทางการเห็น สามารถเข้าใช้

บริการในสถานท่ี องค์กร ระบบขนสง่สาธารณะต่างๆ เพ่ือ

เป็นประโยชน์ในการเดินทางส าหรับคนพิการ รวมทัง้

ในขณะนี ้อยู่ระหวา่งประสานความร่วมมือกบัองค์กร RSB 

และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพ่ือศกึษาเนือ้หา 

รายละเอียด ระเบียบ ข้อก าหนดของกฎหมาย รวมถึง

ปัญห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ ป รั บ ใ ห้ เ ข้ า กั บ

สภาพแวดล้อมของเมืองไทย โดย พก. ยินดีให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการอย่างเต็มท่ี

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ  ทัง้นี  ้ในกรณี 

นางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม หรือน้องทราย อายุ 22 ปี 

พิการทางการเห็น ผู้ ใช้สนุขัน าทาง สายพนัธุ์ลาบราดอร์ (ลู

เต้อร์) มา 2 ปี ซึง่เป็นสนุขัน าทางส าหรับคนพิการทางการ

เห็น ท่ีถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากองค์กร Guiding Eyes 

for the Blind ใน รัฐ นิวยอร์ค สห รัฐอเม ริกา นับ เ ป็น

กรณีศกึษาและตวัอย่างของการใช้บริการสนุขัน าทาง และ

เป็นผู้ ใช้บริการสุนัขน าทางรายเดียวในประเทศไทย โดย 

พก. ได้มีการขับเคลื่อนการให้บริการสุนัขน าทางใน

ประเทศไทย โดยได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กร Royal 

Society for the Blind (RSB) เครือรัฐออสเตรเลีย เ พ่ือ

ให้บริการสุนัขน าทางในประเทศ ซึ่ง ถือว่าเป็นสิท ธิ

สวัสดิการทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ส าหรับคนพิการ

ทางการเห็นในการเลือกส าหรับการใช้ชีวิตในสังคมได้

อย่างเท่าเทียม (innnews.co.th 31 ก.ค.62) 
 

"ลอเรน เอเวอร์รี" สาวอังกฤษ ท่ีต่อสู้เพ่ือให้คน
พกิารเดนิทางได้อย่างเท่าเทียมในกรุงเทพฯ 

เร่ือง-วิดีโอ โดย ทศพล 

ชยัสมัฤทธ์ิผล ผู้สื่อข่าวบี

บีซี ไทย หญิงสาวชาว

องักฤษซึ่งมีความผูกพัน

กับเมืองไทยเป็นพิเศษ

เพราะมีน้องชายบุญธรรมเป็นคนไทยถึง 2 คน มีความ

ใฝ่ฝันอยากให้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลงัท่ี 2 ของ

เธอ เป็นสังคมท่ีเผ่ือแผ่ความเท่าเทียมให้ผู้ พิการทุกคน 

โดยเร่ิมจากการลดอปุสรรคในการเดินทาง ซึง่เป็นสิ่งท่ีท้า

ทายผู้ พิการในทุก ๆ วัน ความสนใจในปัญหาผู้ พิการใน

ไทยของฟ้า มีรากฐานมาจากความรักและความผกูพนักบั

ประเทศไทยซึง่เร่ิมต้นมาตัง้แต่ตอนท่ีครอบครัวของเธอมา

เท่ียวเมืองไทยเมื่อราว 20 ปีก่อน ตอนนััน้ฟ้าอายุ 11 ขวบ 

พ่อกับแม่พาเธอไปเย่ียมสถานคุ้ มครองและพัฒนาคน

พิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี "หลังจากนัน้ครอบครัวรับ

เด็กคนไทย 2 คนไปเลีย้ง ฉันเลยมีน้องบุญธรรมคนไทย 2 

คน" ฟ้าเลา่(bbc.com 31 ก.ค.62) 
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หนุ่มพกิารอัมพาตคร่ึงท่อนใจ 
สู้ของานท าช่วยแบ่งเบาภาระแม่ 

หนุ่มพิการอัมพาตคร่ึง

ท่อนมา3ปีเพราะประสบ

อุบัติ เหตุรถชน อยากมี

งานท าช่วยแบ่งเบาภาระ

แม่ วอนหน่วยงานรัฐผู้ใจบุญช่วยเหลือ นายประกิต กลาง

พฒันา ผู้ ใหญ่บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

เดินทางไปท่ีบ้านเลขท่ี 52/1 บ้านตากลาง ม. 9 ต.กระโพ 

อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพ่ือสอบถามการขอความช่วยเหลือ

ของนายธีระพล พิมจันทร์ อายุ 26 ปี หนุ่มพิการอัมพาต

คร่ึงตวัช่วงล่าง ขาหลีบ แต่ยงัสามารถช่วยเหลือตวัเองได้

โดยใช้รถวีลแชร์ ก่อนหน้านี ้นายธีระพล พิมจนัทร์ ผู้ พิการ

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ กมีข้อความว่า ป่วยอัมพาต

คร่ึงล่างมา3ปีจากอุบัติเหตุรถชนทุกวันนีเ้หมือนตายทัง้

เป็นอยู่กระท่อมร้างปรักหกัพงัพ่อแม่แยกทางกนัอยู่คนละ

ท่ีจะปรึกษาใครก็ยากเพราะไร้ค่าไม่มีใครให้ความส าคญั

กับคนพิการยามมีอาการติดเชือ้เจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งไม่

สามารถไปหาหมอได้เน่ืองจากความจน ร.พ.ก็อยู่ไกล จะ

โทรหาญาติพ่ีน้องก็อาศยัพึ่งพาไม่ได้ ทุกวนันีอ้ดมือ้อิ่มมือ้

นอนก็ไม่อิ่ม นายธีระพล เล่าว่า ก่อนหน้านี ท่ี้จะเกิด

อบุัติเหตุเป็นคนดือ้รัน้มาก เป็นคนไม่เอาไหนจนมาเป็นผู้

พิการ อมัพาตคร่ึงตวัช่วงล่าง สามารถช่วยเหลือตวัเองได้

โดยใช้รถวินแชร์ตลอดเวลาเป็นเวลา 3 ปีเตม็เคยคิดฆ่าตวั

ตายหนหนึ่งแต่ไม่ส าเร็จ มีเพียงแต่แม่ท่ีจะคอยน าอาหาร

มาให้ช่วงเช้า เพราะแม่ต้องไปท างานรับจ้างทุกวนั ถ้าวนั

ไหนแมไ่มไ่ด้รับจ้างแมก่็จะออกไปตกปลาตามหนองน า้ ได้

ให้แม่ไปประสานหน่วยงานในพืน้ท่ีท าบัตรคนพิการแล้ว

ได้รับเบีย้ยังชีพเดือนละ 800 บาทจึงอยากจะท างานแบ่ง

เบาภาระเพ่ือช่วยแม่ แต่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครญาติพ่ีน้องก็

อาศัยพึ่ งพาไม่ไ ด้  "ขอวิงวอนหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง

ช่วยเหลือให้มีงานท าเหมือนกันคนอื่นเร่ืองเงินทองไม่ได้

สนใจเพียงอยากจะมีงานท างานอะไรก็ได้ หรือถ้ามีผู้ ใจ

บุญอยากจะช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือได้ท่ีธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองตาด 

เลขท่ีบญัชี 020133497292 ช่ือนายธีระพล พิมจนัทร์ โดย

นางปริชาติ พิมจันทร์ บญัชีเงินฝากออมทรัพย์(โครงการ) 

หรือสอบถามท่ีโทรเบอร์ 064-8613321"  ด้านนายประกิต 

กลางพัฒนา ผู้ ใหญ่บ้านตากลาง กล่าวว่า ทราบว่าน้อง

อยากมีงานท าจะท ารายงานเข้าอ าเภออีกครัง้หนึ่งเพ่ือหา

หนทางช่วยเหลือ รวมถึงการต่อเติมบ้านเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกเน่ืองจาเป็นคนพิการ (posttoday.com 31 ก.ค.62) 
 

 

 

 

 
 
 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ...สู้โลกกว้าง 
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ทลายก าแพงโลกส่ือสารไร้เสียง “เรียนด้วยกัน”
ความพกิารไม่มีจริง!! 

 

จากสถิติข้อมลูปี 62 มีจ านวนผู้ พิการประมาณ 2 ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของคนไทยทัง้ประเทศ และ 3 อนัดบั

แรกเป็นคนพิการทางการ เคลื่ อนไหวหรือ ร่างกาย 

รองลงมาคือคนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) และคน

พิการทางการมองเห็น (ตาบอด) จากตัวเลขนีน้ ามาสู่

โครงการ “ด้วยกนั” ท่ีส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสขุภาพ (สสส.) ร่วมกบัภาคีภาคสว่นตา่งๆ ขบัเคลื่อน

มาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ ปี 2558 เพ่ือสนับสนุนให้คนพิการ

ทุกประเภทความพิการ และคนไม่พิการสามารถเรียนรู้

ร่วมกัน อย่างมีความสุขบนพืน้ฐานความแตกต่าง ผ่าน

กิจกรรมสร้างสรรค์ตา่งๆ เพ่ือสร้างสขุภาวะท่ีดี และพฒันา

สงัคมการเรียนรู้ ควบคู่กับสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกใน

การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ล่าสุด ร่วมกับ บริษัท กล่อง

ดินสอ จ ากดั วิทยาลยัราชสดุา กองกิจการนกัศึกษา และ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “เรียน

ด้วยกนั” ครัง้ท่ี 1 เปิดพืน้ท่ีให้นกัศกึษาพิการทางการได้ยิน 

จากวิทยาลยัราชสดุา และ คนไม่พิการ ซึง่เป็นอาสาสมคัร 

ศิษย์เก่าจาก ม.มหิดล ท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้การออกแบบ

งานกราฟิกดีไซน์ จ านวน 20 คน โดยจับคู่บัดดี ้เรียน

ร่วมกนั ใช้เวลาเรียน 10 วนั จนสามารถสร้างชิน้งาน Final 

Project ท่ีน าเสนอออกมาเป็นผลงานกราฟิกได้อย่างน่าทึ่ง 

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกัสนบัสนนุสขุภาวะ

ประชากรกลุม่เฉพาะ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการ 

ด้วยกัน เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ ท่ีคนพิการและคนไม่พิการ

ให้สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ และสร้างองค์ความรู้

เพ่ือให้องค์กรอื่นๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ โดยมุง่ให้คน

พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และภายใต้โครงการด้วยกัน มี

กิจกรรมหลากหลาย ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2558 ส าหรับ

กิจกรรม เรียนด้วยกนั มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

ในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนพิการ และคนไม่

พิการให้เข้าใจในข้อจ ากดัของกนัและกนั ดร.วรางคณา รัช

ตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายการศกึษา กิจการ

นัก ศึ กษาแล ะสื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร  วิ ท ย าลัย ร า ชสุ ด า 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก

โครงการนี ้ไม่ใช่เพียงแค่เนือ้หาของบทเรียน แต่เป็นการ

เรียนรู้ “วิธีการเรียน” ซึง่กนัและกัน โดย ทางวิทยาลยัราช

สุดา จะน าผลจากการด าเนินกิจกรรมนีไ้ปในพัฒนา

หลกัสูตรอาชีพระยะสัน้ด้านการออกแบบกราฟิก ส าหรับ

พฒันาศกัยภาพผู้ พิการที่ตอบสนองตอ่ตลาดแรงงาน ให้ผู้

พิการตระหนักถึงคุณค่า และศกัยภาพของตนเองในการ

เป็นส่วนส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา

สงัคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน ด้าน นายสมบูรณ์ ชุติวิโรจน์

สกลุ ผู้จดัการทัว่ไปและผู้อ านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท

กล่องดินสอ จ ากัด กล่าวว่า กล่องดินสอมีความเช่ือว่า

ความพิการไมม่ีจริง มีแตส่ภาพแวดล้อมท่ีพิการเท่านัน้ เรา

จึงมองเห็น โอกาสพัฒนาผู้ พิการ ทลายความเช่ือเดิมๆ 

ท่ีว่าผู้ พิการท าได้เฉพาะบางอาชีพ และด้วยความเช่ือนีท่ี้มี 

ท าให้เกิดโครงการ เรียนด้วยกัน ขึน้ ซึ่งสิ่งท่ีมากกว่า
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พฒันานกักราฟิกดีไซน์ 20 คน แต่ได้เห็นมิตรภาพ มมุมอง

ของผู้ พิการเปลี่ยนไป และ สามารถพัฒนาคนพิการให้มี

โอกาสมากย่ิงขึน้ตอบเป้าหมายของกล่องดินสอในการมุ่ง

สร้างสงัคมแห่งความเท่าเทียม ให้เกิดขึน้จริงได้ โครงการ 

“เรียนด้วยกนั” ครัง้ท่ี 1 เร่ิมเรียนตัง้แต่ วนัท่ี 28 มิ.ย.จนถึง 

วนัท่ี 12 ก.ค.2562 โดยจบัคู่กนัเรียน วิชาออกแบบกราฟิก

พื น้ฐาน ด้วยกัน  ตั ง้ แต่  การ ใ ช้ เค ร่ื องมื อ  การวาง

องค์ประกอบของภาพ การใช้ตัวอักษร การออกแบบ

ชิน้งาน สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และเรียนรู้การเล่าเร่ือง

แบบ Storytelling ไปจนถึงการออกแบบชิน้งาน Final 

Project ภายใต้แนวคิด “What is favorite time of Day ” 

ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดของวนั โดยน าเสนอออกมาเป็นผลงาน

กราฟิก ซึง่แต่ละชิน้งานถ่ายทอดเร่ืองราวได้น่าสนใจ และ

มีความโดดเด่น ท่ีแตกต่างกัน โดยทัง้หมด จดัแสดงให้ชม

ในงานนิทรรศการ See Scenes ระหว่างวันท่ี 23 ก.ค. 

จนถึงวนัท่ี 4 ส.ค. 62 ณ บริเวณชัน้ 4 หอศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร ตลอด 10 วนัท่ี ในโลกการสื่อสารไร้

เสียง ท่ีต้องใช้ชีวิตด้วยกัน เรียนด้วยกัน สิงท่ีได้มากกว่า

วิชาความรู้ คือได้มิตรภาพ ความประทบัใจ และเร่ืองราว

ดีๆ ท่ีมีคณุคา่ และมีความหมายมากมาย ท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง

ทาง หนึ่งเสียงสะท้อน จาก น.ส.วิมลศรี จินดานุ (เบล่า) 

นกัศึกษาผู้ พิการทางการได้ยิน ท่ีเข้าร่วม เล่าว่า ตอนแรก

ตวัเองก็กังวลใจเหมือนกัน เพราะไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม

แบบนีม้าก่อน แต่ด้วยความชอบงานด้านกราฟิกดีไซน์ 

ชอบคิด ชอบออกแบบ จึงตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ ก็รู้สกึ

ดีท่ีได้มีโอกาสท างานร่วมกบัเพ่ือนท่ีปกติ แม้ในการสื่อสาร

จะมีอปุสรรคบ้าง แต่เราก็ข้ามผ่านไปได้ จากแค่หวงัเพียง

ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ แต่

กลบัได้มากกว่ามนัได้มิตรภาพท่ีดี ยงัเป็นเพ่ือนท่ีพร้อมจะ

ช่วยเหลือกัน สื่อสารกันทางไลน์ เหมือนคนปกติทั่วไป 

“เมื่อเราอยู่ในสงัคมมีความแตกต่างหลากหลาย อาจเจอ

คนพิการทางการได้ยิน ถ้าใช้ภาษามือไม่ได้ก็ใช้การเขียน

แทน ท าให้คนหูหนวกอยู่ด้วยกนัมีความสขุ” เบล่า สื่อสาร

ในสิ่งท่ีอยากบอกกับสงัคม ส่วน น.ส.ปิยธิดา สวันตรัจฉ์ 

(เมย์) อาสาสมคัรเพ่ือนช่วยเรียน บดัดีข้องเบล่า ก็รู้สกึไม่

ตา่งกบั เมย์ เขาเล่าให้ฟังว่า พอได้ยินโครงการนี ้สิ่งแรกท่ี

คิด คือ ต้องการช่วยเหลือคนหหูนวก เพราเช่ือว่า คนพิการ

น่าสงสาร คนพิการต้องการความช่วยเหลือแต่พอได้มา

เรียนด้วยกนั รู้จกักนัมากขึน้ ท าให้เราได้เรียนรู้ว่า ผู้ พิการ

ไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการให้ปฏิบัติกับเขา

เหมือนกับคนทั่วไป เพราะบางครัง้ความหวงัดีอาจท าให้

เขารู้สกึแย่ จะช่วยเขาเท่าท่ีเขาอยากให้ช่วยดีกวา่ “ยอมรับ

วา่แรกๆ ยากมาก เพราะต้องสื่อสารภาษามือ ซึง่เบลลา่จะ

ถามตลอด แม้จะย า้ค าตอบไปหลายครัง้ แต่ก็ค่อยๆ 

ปรับตัว จนคุ้นชินท าให้เรียนสนุกกันมากขึน้ วันสุดท้าย

ได้มานั่งเปิดใจคุยกัน โดยมีล่ามภาษามือแปล ท าให้เรา

เข้าใจเบล่ามากขึน้ และท่ีประทับใจได้มีโอกาสไปกินเนือ้

ย่างด้วยกนักบัพ่ีๆ คุยภาษามือกันอย่างสนุกสนาน ท าให้

เราได้เห็นความสวยงามของโลกคนพิการทางการได้ยินท่ี

สามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีความสขุบนพืน้ฐาน

ความแตกต่าง ” เมย์ สะท้อนความรู้สึก “เรียนด้วยกัน” 

โลกการเรียนรู้ไร้เสียงรูปแบบใหมข่องผู้ พิการทางการได้ยิน 

อีกหนึ่งนวตักรรมสร้างสรรค์ท่ีก้าวข้ามความพิการ สะท้อน

ความเท่าเทียม ท่ีทุกคนมีศกัด์ิศรี มีความสามารถ และมี

ศักยภาพท่ีจะเรียนรู้เท่ากัน สสส. พร้อมสนับสนุนและ

ส่งเสริมกิจกรรมทางเลือก นวัตกรรม และการพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ (siamrath.co.th 30 ก.ค.62) 
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ใครท้อก็ให้ดูตาเป็นตัวอย่าง  
แม้มองไม่เหน็แต่สู้ชีวิตรับจ้างหาเลีย้งตัว 

 

ใครท้อแท้ให้ด ูคณุตาวยั 74 ปี แม้มองไมเ่ห็นแตก่็สู้ ชีวิตไม่

ถอย รับจ้างหาเลีย้งตวัเอง แตต้่องเจอใจบาปขโมยของทุก

อย่างแทบไม่เหลือ สุดท้ายต้องล่ามโซ่เตาแก๊สปิกนิกกลวั

หายอีก ผู้สื่อข่าวรายงายงานว่า มีคณุตาวยั 74 ปี ตาบอด

ทัง้สองข้างมาตัง้แต่อายุ 8 ขวบ ต่อสู้ ชีวิตตามล าพัง ไม่มี

ญาติพ่ีน้องคอยดแูล และต้องอาศยัอยู่บ้านหลงัเก่าๆ แต่ก็

ถูกโจรขึน้บ้านขโมยของในบ้านจนแทบหมดถึงกับต้อง

ลา่มโซถ่งัแก๊สไว้เพราะกลวัหายอีก โดย คณุตาคนดงักลา่ว 

คือ นายสงัเวช เทียมเสมอ อาย ุ74 ปี บ้านเลขท่ี 139 หมู ่6 

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งอาศยับ้านปูนชัน้

เดียวสภาพเก่าจะพงัแหลไ่มพ่งัแหล ่หลงัคามงุด้วยสงักะสี

ท่ีผุ มีรูร่ัวรอบด้าน คุณตาสงัเวช เล่าว่า พ่อได้เสียชีวิตไป

ตัง้แต่ตายังเล็ก ส่วนแม่เสียชีวิตตอนตาอายุ 14 ปี ซึ่งตา

มองไม่เห็นมาตัง้แต่อายุ 8 ขวบ ซึ่งเกิดจากอาการปวด

บวมบริเวณลูกตาจนอักเสบมีหนองออกมา มีคนพาไป

รักษาแต่ไม่หาย ท าใ ห้มองไม่เห็นมาจนถึงปัจจุบัน 

หลงัจากแม่เสียชีวิตแล้ว จึงตดัสินใจออกจากบ้านทัง้ท่ีตา

บอด ไปหางานท าท่ีกรุงเทพฯ ยกเข่งผลไม้ลงจากรถ โดยมี

เพ่ือนๆ ในตลาดท่ีท างานคอยช่วยเหลือ และยังช่วยหาท่ี

พกัอาศยัให้พกัตามแผงผกัในตลาด เลีย้งตวัเองเร่ือยมา มี

ความสามารถหุงข้าว ท ากบัข้าวกินเองได้ ต่อมาได้เร่ร่อน

ไปหางานท าเร่ือยไปจนประมาณ 15 ปีท่ีแล้ว จากนัน้ ก็

ย้อนกลบัมาอยู่ท่ี อ.โพธาราม และมีผู้ ท่ีใจบุญให้บ้านอยู่

อาศยัตามล าพงัมาจนถงึทกุวนันี ้โดยยดึอาชีพรับจ้างเลก็ๆ 

น้อยๆ ในละแวกใกล้บ้าน เช่น รับจ้างดายหญ้า ปลกูต้นไม้ 

แต่ก็ต้องมาพบกับความเสียใจอีกครัง้ ช่วงท่ีตาไปท างาน 

ปรากฏวา่ ตู้ เย็น หม้อหุงข้าว เคร่ืองใช้ในบ้าน พระเคร่ืองท่ี

สะสมเก็บไว้จากรุ่นคณุพ่ออีก 1 ห่อ แม้กระทัง่ไก่ชนท่ีเลีย้ง

ไว้หลังบ้านถูกขโมยหายไปหมด โจรจะเข้ามาขโมยทุก

อย่างท่ีเอาไปได้หลายครัง้แล้ว ไม่รู้จะท าอย่างไร จึงต้อง

ลา่มโซ่ใสกุ่ญแจถงัแก๊สปิกนิกไว้ เพราะกลวัวา่จะถกูคนตา

ดีเข้ามาขโมยซ า้อีก จากนัน้ ตาได้รับความเมตตาจากนาย

ธนกร สดใส เจ้าของศนูย์เรียนรู้บ้านช่างสกุลบายศรี และ

วิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี ท่ีจ้างให้ไปกรีดกาบ

กล้วยเพ่ือน าไปถักกระเป๋า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยให้

ค่าแรงรายวัน วันละ 300 บาท แต่ก็ไม่ได้ท าทุกวัน สุด

แล้วแต่ทางเขาจะจ้างท าแล้วแต่จะมีออเดอร์สั่ง ตาเอง

ได้รับเบีย้พิการที่หน่วยงานรัฐช่วยเหลือเดือนละ 800 บาท 

เงินผู้สงูอายุเดือนละ 700 บาท รวม 1,500 บาท "บางครัง้

รู้สกึท้อแท้กบัชีวิต แต่คิดไปชัว่ครู่ก็คิดวา่ตวัเองยงัท ากินได้

ยงัมีแรง ไม่ได้ไปหลอกลวงใคร ท างานด้วยความซื่อสตัย์ 

ได้เท่าไรก็ใช้ไปเท่าท่ีมี อยากฝากบอกคนท่ีมีร่างกายครบ

ว่า คนเราเกิดมาต้องขยัน ต้องพากเพียร ประหยัด หมั่น

ดูแลสุขภาพ ท่ีส าคัญต้องมีความซื่อสัตย์ หากไม่มีความ

อดทนและขยันไปท่ีไหนก็ไปไม่รอด อย่าไปท าสิ่งผิด

กฎหมายเท่านัน้ ขนาดตัวเองมีร่างกายไม่ครบ 32 ก็ยัง

ท างานใช้ชีวิตอยู่ได้มาถึงทุกวนันี ้แล้วคนท่ีมีร่างกายครบ

สมบูรณ์จะท าไม่ได้อย่างไร" ทางด้าน นายธนกร สดใส 

เจ้าของบ้านศูนย์เรียนรู้ช่างสกุลบายศรี และวิสาหกิจ
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ชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี กล่าวว่า ท่ีศนูย์ฯ ส่วนใหญ่จะ

เป็นงานจักสาน เช่น ตะกร้า กระเป๋าท่ีออกแบบตามออ

เดอร์ท่ีลกูค้าสัง่เข้ามา สว่นอีกประเภทจะเป็นผลิตภณัฑ์ใช้

กาบกล้วยเป็นเส้น ๆ ตากแดดแล้วอบให้แห้ง น ามาสาน

ประดิษฐ์เป็นงานรูปแบบใหม ่ๆ ท่ีลกูค้าสัง่ เป็นการใช้วสัดุ

จากธรรมชาติท่ีสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงาม อย่างไร

ก็ตาม แม้ว่าร่างกายของลุงสงัเวช เร่ิมจะแก่ชราลงทุกที

แล้ว อีกทัง้ยงัมีร่างกายไมค่รบเหมือนกบัคนทัว่ไป แตห่วัใจ

ของลุงก็ยังไม่ย่อท้อในโชคชะตาชีวิต ยังคงตัง้ใจท างาน

ช่วยเหลือศนูย์เรียนรู้ฯ เท่าท่ีตวัเองจะมีก าลงั เพ่ือตอบแทน

ความมีน า้ใจแลกกับการท างานเลี ย้งตัวเอง ถือเป็น

ตวัอย่างของคนสู้ ชีวิตท่ีน่ายกย่อง ส าหรับผู้ ท่ีมีจิตศรัทธา

จะช่วยเหลือคุณลุงสังเวช สามารถโอนเงินผ่านบัญชีช่ือ 

นายสังเวช เทียมเสมอ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) สาขานิคมอตุสาหกรรมราชบุรี เลขท่ีบญัชี 779-

237004-8 หรือติดต่อสอบถามได้ท่ีนายธนกร เบอร์ 099-

1499746(ไทยรัฐออนไลน์ 1 ส.ค.62) 
 

ปิดฉาก "สิงห์ ซีรีส์ รัน 2019" นักวิ่งแห่ส่งแรงใจ
หนุน "พาราไทย" สู้ศึกท่ีโตเกียว 

"สิงห์  ซี รี ส์  รัน 

2019" ว่ิงครบ 4 

สนามแล้ว นัก

ว่ิงครองคะแนน

รวมชาย-หญิง

รับรางวัล 50,000 บาท ได้เงิน 179,500 บาท มอบให้ทัพ

พาราลิมปิกไทย สู้ศึกพาราลิมปิก "โตเกียว เกมส์ 2020" 

วนัท่ี 4 ส.ค. 62 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด จัดการ

แข่งขันว่ิง สิงห์ ซีรีส์ รัน 2019 สนามสุดท้ายของฤดูกาล 

รายการ "แบงค็อก ซิตี ้รัน 2019 เพ่ือน ารายได้สมทบทุน

พาราลิมปิกไทย” ท่ีเดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ โดยมี 

ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมคนพิการทางสมอง

แห่งประเทศไทย เป็นประธานปล่อยตัว พร้อมลงว่ิงใน

ระยะ 8 กิโลเมตร ร่วมกับเหล่านักกีฬาพาราลิมปิกไทย 

รวมทัง้เหลา่ศิลปินจากมิวสิค มฟู อาทิ Zeal (ซีล), Season 

Five (ซีซั่น ไฟว์), EBOLA (อีโบล่า) "สงกรานต์" รังสรรค์ 

ปัญญาเรือน, "โอ ปวีร์" ปวีร์ คชภักดี, "มาร์ค" ธัชพล จุล

เกษม รวมทัง้ศิลปินดงัทัง้ “เต๋า” สมชาย เข็มกลดั, แมทธิว 

ดีน, ธัญญ์ ธนากร, เซฟฟานี อะวานิค และ “ฟิล์ม” รัฐ

ภาคย์ วิไลโรจน์ อดีตนกัแข่งรถจกัรยานยนต์ช่ือดงั มาร่วม

สร้างสีสันด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความ

คกึคกัจากนกัว่ิงชาวไทยและตา่งชาติ ท่ีมาร่วมการแข่งขนั

จ านวนมาก ทัง้ท่ีมาร่วมสมัผัสเส้นทางการว่ิงในเมือง ซึ่ง

เป็นถนนโล่งและสะอาด ผ่านสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย

และวัด สลับกับวิถีชีวิตและเทือกสวนไร่นา ท าให้สูด

อากาศบริสุทธ์ิเข้าปอดได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนีย้ังมี

นกักีฬาฮีโร่พาราลิมปิกไทยร่วมในงานว่ิง น าโดย ประวตัิ 

วะโฮรัมย์, เรวตัร์ ต๋านะ, สายชล คนเจน, พงศกร แปยอ, 

สายสนีุย์ จ๊ะนะ, ภูธเรศ คงรักษ์, พทัธยา เทศทอง, วาสนา 

คูทวีทรัพย์, หาญฤทัย เนตรศิริ รวมทัง้ทีมนักกีฬาวีลแชร์

บาสเกตบอล, นกักีฬาพาราแบดมินตนั และนกักีฬากรีฑา

คนพิการทีมชาติไทย ในโอกาสนี ้นกัว่ิงยังร่วมส่งก าลงัใจ

ให้แก่นกักีฬาพาราไทยผ่านกิจกรรมตา่งๆ ภายในงาน อาทิ 

การเขียนข้อความส่งก าลงัใจ การถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ท่ี

จดัขึน้ในคอนเซป็ต์ #TEAMPARATHAI รวมถึงการซือ้ของ

ท่ีระลกึ และการซือ้ริบบิน้ ซึง่ไม่มีการก าหนดราคา แล้วแต่

ผู้ซือ้จะมอบให้เท่าไหร่ เพ่ือสนบัสนุนนกักีฬาพาราไทยใน

การเตรียมสู้ ศึกพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ซึ่งจะจัดขึน้ท่ี
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กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ระหว่างวันท่ี 25 สิงหาคม-6 

กันยายน ปีหน้า ส าหรับไฮไลต์ของการแข่งขันอยู่ท่ีระยะ 

16 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุินนัท์ ภิรมย์ภกัดี 

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้

มอบเหรียญรางวัลชนะเลิศให้นักกีฬา ซึ่งแชมป์ฝ่ายชาย

เป็นของ ภัทรพล น้อยหมอ นักว่ิงจากเชียงราย วยั 33 ปี 

เจ้าของแชมป์ 3 สนามก่อนหน้านี ้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก 

ด้วยเวลา 1.00.51 ชั่วโมง คว้าแชมป์สนามท่ี 4 ได้ส าเร็จ 

ขณะท่ีแชมป์ฝ่ายหญิงได้แก่ วิไลวรรณ ข าพิทักษ์ นักว่ิง

จากสุราษฎร์ธานี วัย 38 ปี อดีตทีมชาติไทยชุดเอเชียน

เกมส์ ครัง้ท่ี 13 ท่ีกรุงเทพฯ และซีเกมส์ ครัง้ท่ี 20 ท่ีประเทศ

บรูไน คว้าแชมป์ 3 สนามติดต่อกัน เข้าป้ายคนแรกด้วย

เวลา 1.10.34ชั่วโมง คว้าแชมป์เป็นสนามท่ี 4 ไปครอง

เช่นกนั ทัง้นี ้จากผลการแข่งขนัสิงห์ ซีรีส์ รัน 2019 ทัง้หมด 

4 สนามของฤดกูาลนี ้(สิงห์ปาร์ค เชียงราย, ฐานทพัเรือสตั

หีบ จ.ชลบุรี, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และ 

เดอะ คริสตลั พีทีที ชัยพฤกษ์) โดยนกัว่ิงท่ีครองต าแหน่ง

โอเวอร์ออล หรือคะแนนรวม ฝ่ายชาย ได้แก่ ภทัรพล น้อย

หมอ เวลารวม 4 สนาม 4.05.23 ชั่วโมง ได้รับรางวัล 

50,000บาท ส่วนนักว่ิงฝ่ายหญิง ได้แก่ วิไลวรรณ ข า

พิทักษ์ เวลารวม 4 สนาม 4.57.12 ชั่วโมง ได้รับรางวัล 

50,000 บาท เช่นกนั ในโอกาสนี ้นายจุตินนัท์ ภิรมย์ภักดี 

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้

เป็นประธานมอบเงินจากทางผู้จดั ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง

จากงานว่ิงสิงห์ ซีรีส์ รัน 2019 สนามสุดท้าย 100,000 

บาท และเงินจากการจ าหน่ายริบบิน้กับของท่ีระลึกอีก 

79,500 บาท รวมเป็นเงิน 179,500 บาท ให้กบัทพัพาราลิ

มปิกไทย เพ่ือสมทบทุนในการเตรียมทีมสู้ศึกพาราลิมปิก 

"โตเกียว เกมส์ 2020" นายจุตินนัท์ กล่าวว่า งานว่ิงสิงห์ ซี

รีส์ รัน 2019 สนามสุดท้ายถือว่าสุดยอดมาก มีนักว่ิง

มาร่วมกว่า 3 พนัคน ท าให้คกึคกัมาก ตนประทบัใจท่ีมีนกั

ว่ิงวยั 76 ปี รวมถึงนักกีฬาพาราไทยมาร่วมด้วยกว่า 40-

50 คน และดีใจมากท่ีมีนักกีฬาคนพิการทางสมองได้

อันดับ 2 ในการแข่งขันด้วย ครัง้นีเ้ป็นครัง้พิเศษมากๆ 

เพราะจะช่วยส่งเสริมก าลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการทีม

ชาติไทยด้วย “วนันีน้กักีฬาพาราไทยได้สมัผสัโดยตรงวา่ มี

คนไทยคอยให้ก าลังใจพวกเขาอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีมากๆ 

ส าหรับความพร้อมของทัพพาราลิมปิกไทยนัน้ ก็มีความ

พร้อมเตม็ท่ี และในรอบปีท่ีผ่านมา นกักีฬาเดินทางไปแข่ง

ต่างประเทศเพ่ือเก็บสะสมคะแนนควอลิฟายไปพาราลิ

มปิก 2020 ท่ีกรุงโตเกียว จากนีไ้ปจนถึงสิน้ปี นักกีฬาทุก

คนมีโปรแกรมเก็บตวัฝึกซ้อม และแข่งต่างประเทศอย่าง

ตอ่เน่ือง ในนามของตวัแทนพาราลิมปิกไทย รู้สกึดีใจที่เห็น

ประชาชนให้ความส าคญักบันกักีฬาพารา ซึง่เราทุกคนท า

เต็มท่ีเพ่ือประเทศชาติ อยากจะน าพาความสขุใจมาให้คน

ไทยทุกคน และคิดว่าจากก าลงัใจท่ีเราได้รับ เราก็จะท า

ผลงานให้ดีท่ีสุด ขณะท่ี นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ 

ผู้อ านวยการกลุม่ประชาสมัพนัธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ 

จ ากดั กลา่ววา่ สนามนีเ้ป็นสนามปิดท้ายท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วม

ทุกคนมีความสุข โดยส่วนหนึ่งนักว่ิงอยากจะมาร่วมให้

ก าลงัใจกับเหล่านักกีฬาพาราทีมชาติไทย ชุดท่ีก าลงัเก็บ

ตวัไปแข่งพาราลิมปิกเกมส์ 2020 “สิงห์ ซีรีส์ รัน 2019 จดั

ขึน้เป็นปีท่ี 2 ซึง่ท่ีผ่านมามีทัง้หมด 4 สนาม 4 ภูมิประเทศ 

โดยปีนีก้ารตอบรับดีมาก ส่วนปีหน้าจะมี 4 สนามเช่นกัน 

สนามแรกจะเร่ิมท่ีเชียงราย รูปแบบครอสคนัทรี , สนาม 2 

ท่ีสัตหีบ ชลบุรี รูปแบบบีชรัน , สนาม 3 ท่ีเชียงใหม่ รูป

แบบคิง ออฟ เมาเทน และสนามสดุท้ายกลบัมาท่ีกรุงเทพฯ 

โดยปีหน้าก็เป็นปีท่ีขยับใกล้กับการแข่งขันพาราลิมปิก
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มากขึน้แล้ว เพราะฉะนัน้ 4 สนามในปีหน้า จะเป็นสนามท่ี

ช่วยก าลังใจให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยอย่างเต็มท่ี 

เพราะก าลังใจเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก” นายรวินทร์ กล่าว 

(ไทยรัฐออนไลน์ 4 ส.ค.62) 
 

ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวัดปัตตานี  
จัดกิจกรรมวิ่ง ป่ันด้วยใจไม่ทิง้กัน ครัง้ท่ี 2 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปัตตานี  จัดกิจกรรม

ว่ิ ง  ป่ั น ด้ ว ย ใ จ ไ ม่ ทิ ้ง กั น  ค รั ้ ง ท่ี  2 เ มื่ อ วั น ท่ี  

4 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30น.ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจงัหวดัปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ิ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ิง ป่ัน

ด้วยใจไม่ทิง้  น Run Bike by heart No one left behind 

ครัง้ท่ี 2 เพ่ือหารายได้จัดการศึกษาและสื่อการเรียนการ

สอนส าหรับเด็กพิการ โดยมีครู ผู้ปกครอง นักว่ิง และนัก

ป่ัน  เ ข้ า ร่ วม กิจกรรมจ านวนมาก  นายจา รึก  สระ

อิส ประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า  ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดปัตตานี  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าท่ีให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเร่ิม  เตรียมความพร้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน

การศึกษาส าหรับเด็กพิการในจังหวัดปัตตานี  ให้มี

พัฒนาการ ท่ีดี ด้ ว ยก ร ะบวนการจัดกา รทางกา ร

ศึกษา ปัจจุบันมีเด็กพิการในพืน้ท่ีจังหวัดปัตตานีและ

ใกล้ เคียงอยู่ ในความดูแลกว่า  600 คน  ซึ่งทางศูนย์

การศึกษาพิเศษ  ยังมีความต้องการงบประมาณเพ่ือ

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเพ่ือใช้เป็นหน่วยบริการของศนูย์ฯ

ประจ าอ าเภอ รวมทัง้การจัดหาสื่อการเรียนการสอน

ส าหรับเด็กพิการอีกบางส่วนจึงได้จัดกิจกรรมขึน้ใน

วนันี ้ส าหรับกิจกรรม เร่ิมตัง้แตเ่วลา 06.00 น.เป็นกิจกรรม

ว่ิงฟันรัน และเวลา 07.30น.เป็นกิจกรรมป่ันจักรยาน ร่วม

นั ก กี ฬ า เ ข้ า ร่ ว ม ใ น ค รั ้ ง นี ้ ก ว่ า  1,400 ค น

(thainews.prd.go.th 4 ส.ค.62) 
 

วุฒสิภาญ่ีปุ่นต้อนรับสมาชิกใหม่ 
เป็นผู้พกิารอัมพาต 

สมาชิกรัฐสภาของญ่ีปุ่ น 

ได้วุฒิสมาชิกใหม่ 2 คน 

ท่ีเข้าท าหน้าท่ีเมื่อวานนี ้

ค ว า ม พิ เ ศ ษ คื อ 

วุฒิสมาชิกทัง้ 2 คน พิการแบบช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ แต่

สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ พิการคนอื่นๆ สภาได

เอท็ของญ่ีปุ่ น เร่ิมเปิดประชมุไปเมื่อวานนี ้แตท่ี่ได้รับความ

สนใจเป็นพิเศษก็คือ วุฒิสมาชิก 2 ท่าน ท่ีเ พ่ิงได้รับ

เลือกตัง้เป็นครัง้แรก เป็นชายหนึ่งและสุภาพสตรีอีก 1 

ท่าน ท่ีบอกว่าได้รับความสนใจเป็นพิเศษนัน้ก็คือ   ทัง้ 2 

ท่านเป็นผู้ พิการไม่สามารถขยับหรือบังคับกล้ามเนือ้ได้ 

และต้องนั่งหรือนอนอยู่บนเตียงพิเศษเท่านัน้  ท าให้ทาง

เจ้าหน้าท่ีรัฐสภา ต้องเข้ามาติดตัง้ทางลาดหรือ”Ramp” 

ให้เป็นกรณีพิเศษสิน้คา่ใช้จ่ายไป 7 แสนเยน หรือประมาณ 

2 แสนบาท เพ่ือให้ทัง้สองท่านสามารถเข้ามไปในสภาได้ 

วุฒิสมาชิกผู้ พิการทัง้ 2 คือนายยาสุฮิโกะ ฟูกาโนะและ
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นางสาวเออิโกะ คิมรูะ โดยนายฟูกาโนะ ALS ไม่สามารถ

ขยับร่างกายได้ ต้องสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบพิเศษ

เท่านัน้ แต่เจ้าตวับอกว่า ถึงแม้คนภายในนอกจะมองว่า

เขามีร่างกายอ่อนแอ แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า เขาจะ

ท างานให้ดีเท่าหรือดีกว่าคนปกติให้ดู ส่วนนางสาวคิมูระ

บอกว่า เธอป่วยด้วยโรคพิการทางสมองมาตัง้แต่ 8 ขวบ 

มาถงึวนันีค้วามฝันเป็นจริง ได้ท าหน้าท่ีในสภา ซึง่สิ่งแรกท่ี

เธออยากท าก็คือ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ พิการรายอื่น

อย่าได้ท้อแท้กับชีวิต และอยู่ ร่วมในสังคมได้อย่างเท่า

เทียม(pptvhd36.com 2 ส.ค.62) 
 

ของบตดิสัญญาณเสียงข้ามถนน 54 จุด 
 จากเดมิมี 224 

สจส.ใช้งบปี 63 เน้นหน้า

โ ร ง เ รี ย น , ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 

ภายหลังท่ี พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวญัเมือง ผู้ ว่าฯ กทม. ได้เชิญ น.ส.คี ริน เตชะวงษ์ธรรม 

หรือน้องทราย ผู้ พิการทางสายตาท่ีใช้สนุขัน าทาง มาหารือ

ถึงปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงพืน้ท่ี สาธารณะ และการ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ พิการ โดยได้มอบหมายให้ สจส.

ไปส ารวจติดตัง้สัญญาณเตือนข้ามถนนตามแยกต่างๆ

เพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีนัน้ นายไวทยา นวเศรษฐ

กุล ผอ.ส านกัวิศวกรรมจราจร ส านักการจราจรและขนส่ง 

(สจส.) กล่าวถึงการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรพร้อมเสียง

เตือนข้ามถนนในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ วา่ ปัจจบุนั กทม.ได้ติดตัง้

สญัญาณไฟจราจรข้ามถนน 522 ทางแยก ในส่วนนีม้ีการ

ติดตัง้ไฟสญัญาณข้ามถนนพร้อมปุ่ มกดและมีเสียงเตือน 

224 จุด ซึ่งการติดตัง้ปุ่ มกดข้ามถนนและมีเสียงเตือนนี ้

เร่ิมด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2559 อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.

อศัวินให้ความส าคญัเร่ืองความเท่าเทียมกนั โดยได้จดัสรร

งบประมาณส าหรับการติดตัง้สาธารณูปโภค สิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆแก่ผู้ พิการมาโดยตลอด รวมถึงติดตาม

ความก้าวหน้าและเร่งรัดการท างานในแต่ละโครง อาทิ 

การติดตัง้ลิฟต์ส าหรับผู้ พิการโดยสารรถไฟฟ้า การติดตัง้

สัญญาณไฟจราจรข้ามถนน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 

สจส.ได้ขอจัดสรรงบประมาณส าหรับติดตัง้สญัญาณไฟ

ข้ามถนนอีก 54 จุด ซึ่งจะมีปุ่ มกดพร้อมเสียงเตือนข้าม

ถนน ส าหรับพืน้ท่ีท่ีจะติดตัง้ อาทิ พืน้ท่ีเขตกรุงเทพฯชัน้ใน 

โรงเรียน ย่านชุมชนท่ีการจราจรหนาแน่น แหล่งท่องเท่ียว 

ทัง้นี ้การติดตัง้ ไฟสญัญาณข้ามถนนจะก าหนดให้มีปุ่ มกด 

มีเสียงเตือน ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการด าเนินการติดตัง้

จดุใหม่ๆ พร้อมกนันี ้สจส.จะทยอยปรับปรุงสญัญาณข้าม

ถนนในจุดท่ียังไม่มีเสียงเตือนให้ครบทุกจุด. (ไทยรัฐ

ออนไลน์ 3 ส.ค.62) 
 

วอนเห็นใจ! ผู้ พิการเผยเจอรถจอดขวางทางลาดขึน้

ส าหรับผู้ พิการนัง่วีลแชร์ 

วอนผู้จอดรถเหลียวดู

สักนิด! เสียงจากผู้

พิการ หลบัพบรถจอด

ข ว า ง ท า ง ล า ด ขึ ้น

ส าหรับผู้ พิการนั่งวีล

แชร์  ท าเอาล าบาก

เคราะห์ดีมีคนช่ วย

ยกขึน้ ชาวเน็ตแห่วิจารณ์เพียบ เป็นอีกกรณีท่ีเพจดัง

อย่าง   Drama-addict ได้น าเร่ืองราวกรณีเร่ืองราวมา

โพสต์บอกเล่า หลังมีผู้ ใช้งานท่านหนึ่งฝากเร่ืองมา โดย

จากเร่ืองดังกล่าวเป็นเสียงจากผู้ พิการรายหนึ่ง ท่ีได้แวะ

http://news.ch7.com/detail/356280
http://news.ch7.com/detail/356280
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เข้าป๊ัมน า้มนัจอดรถ ทัง้นีพ้บว่าบริเวณทางลาดชัน้ส าหรับ

ผู้ พิการท่ีนัง่วีลแชร์ มีรถจอดขวางอยู่ไม่สามารถเข็นรถวีล

แชร์ขึน้ไปได้ โชคดีมีผู้ ท่ีอยุ่บริเวณนัน้มาช่วยยกขึ น้ จึง

อยากฝากให้ผู้ ท่ีจอดรถเหลียวดสูกันิดก่อนจอด ว่าบริเวณ

ดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีเฉพาะหรือส่งผลต่อใครหรือไม่ ข้อความ

จากเพจระบุดงันี ้ผู้ พิการท่านนึงฝากมา เขาเข้าป๊ัมน า้มนั

แล้วจะจอดรถ ปรากฏว่า ตรงท่ีเป็นทางลาดขึน้ส าหรับผู้

พิการท่ีนัง่วีลแชร์ เจอรถจอดขวางอยู่ซะงัน้ โชคดีมีคนแถว

นัน้มาช่วยยกเขาขึน้ ไมง่ัน้ก็ขึน้ไม่ได้ เลยฝากถึงคนท่ีจะไป

จอดรถตามสถานท่ีต่างๆว่า นอกจากจะไม่ไปจอดในท่ีๆ

จอดรถของผู้ พิการแล้ว รบกวนอย่าจอดขวางทางลาด

ส าหรับผู้ พิการด้วยเน้อ ด้านชาวเน็ตเม่ือเห็นโพสต์ดงักลา่ว 

ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก โดยเสียงส่วน

ใหญ่ต่อว่ารถท่ีจอดขวางทางส าหรับผู้ พิการ พร้อมทัง้

อยากให้เห็นใจผู้ พิการด้วย เพราะพืน้ต่างระดับเพียง 1 

ซม .ส าห รับคน พิการนั น้  ก็ ถื อว่ า แตกต่ า ง ไปแ ล้ ว

(news.ch7.com 5 ส.ค.62) 
 

กรมพัฒนาคนพกิารฯร่วมท าลายทุนระเบิด 

 

พก. ร่วมงานท าลายทุ่นระเบิดครัง้ใหญ่ในไทย ปี 62 มุ่ง

สนับสนุนแผน หวังลดจ านวนคนพิการในประเทศไทย 

นางสาววิษฐิดา อุ้ ยตยะกุล ผู้ อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 

ศูนย์บริการคนพิการและผู้ แทนท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมในพิธี 

“การท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคงคลังของประเทศ

ไ ท ย  พ . ศ .  2562” ซึ่ ง จั ด โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม 

กองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด

แห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร) โดยมี พล.อ.ชัยชนะ 

นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธาน ณ เนินตรวจการณ์ 

152 บ้านภกัดีแผ่นดิน อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมฯ กล่าวว่าปัจุปันมีคนพิการจาก

การประสบภยัทุ่นระเบิดใน 27 จงัหวดั จ านวน 1,043 คน 

โดย พก. ได้ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการจากการ

ประสบภยัทุ่นระเบิด ด้วยการขึน้ทะเบียนเป็นคนพิการเพ่ือ

รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ เบีย้ความพิการ กาย

อปุกรณ์ การฟืน้ฟูสมรรถภาพ การปรับปรุงซ่อมแซมท่ีพัก

อาศัย เงินทุนกู้ ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ และการส่งเสริม

อาชีพ เป็นต้น ส าหรับสถานการณ์คนพิการในจังหวัด

สระแก้ว มีจ านวนทัง้สิน้ 18,962 คน เพศชาย จ านวน 

10,521 คน เพศหญิง จ านวน 8,439 คน ซึง่จากการส ารวจ

พบว่าคนพิการในพืน้ท่ีจังหวัดสระแก้ว มีผู้ ท่ีประสบภัย

จากทุ่นระเบิด จ านวนทัง้สิน้ 220 คน ส าหรับกิจกรรม

ภายในงานประกอบด้วย การมอบรถเข็นโยก จ านวน 15 

คนั ถุงยังชีพ การบริการจัดท าขาเทียม การมอบอุปกรณ์

และเงินสมทบเพ่ือการประกอบอาชีพ และนิทรรศการ

เก่ียวกับการปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมของ

ประเทศไทย การช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากทุ่นระเบิด การ

สาธิตการเก็บกู้ ทุ่นระเบิด การช่วยเหลือผู้ บาดเจ็บและ

ผู้ ประสบภัยออกจากพืน้ท่ี และร่วมเป็นสักขีพยานการ

ท าลายทุ่นระเบิดคงคลังประเทศไทย(innnews.co.th 6 

ส.ค.62) 

 



๑๓ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

วอนช่วย "ลุงตุ่ม" อดีตทหารเรือโดนปืนยิงจน
พกิาร ต้องใช้ชีวิตแสนล าบาก 

"ลุ ง ตุ่ ม "  อ ดี ต

ทหาร เ รือวัย  64 ปี  

อาศัยอยู่วัด โดนปืน

ยิงทัง้ตัวท าให้พิการ 

ใช้ชีวิตแสนล าบาก วอนผู้ ใจบุญร่วมช่วยเหลือ  ผู้ ใช้เฟ

ซบุ๊ ก อรุณ แซ่ลิม้ โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า "ร่วม

ด้วยช่วยกันครับ ลุงตุ่ม ลุงนิพน มุสิกะชาต อายุ 64 ปี 

อาศัยอยู่แถววัดกลาง กับวัดโบสถ์เมืองจันทบุรี อดีตลุง

เป็นทหารเรือเก่าถูกโดนปืนยิงทัง้ตัว ท าให้พิการเดิน

ล าบากอย่างท่ีท่านเห็นในวิดีโอด้านบน ลุงต้องการรถวีล

แชร์แต่ไม่มีเงินท่ีจะซือ้ #ผู้ ใจบุญคนไหนพอจะมีช่องทาง

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องวอนช่วยลุงด้วยครับ น่าสงสาร

ครับ ผมเห็นลุงเดินแถวนีเ้ป็นประจ า อะไรท่ีช่วยได้ก็

ช่วยกนัไปครับ" ล่าสดุ ผู้ โพสต์เผยข้อมลูตอ่ ทีมข่าวไทยรัฐ

ออนไลน์ ว่า "ขณะนีคุ้ณลุงได้รับรถวีลแชร์แล้ว แต่ยงัขาด

การช่วยเหลืออีกหลายด้าน"(ไทยรัฐออนไลน์ 5 ส.ค.62) 
 

รักของแม่ยิ่งใหญ่ วอนช่วยหญิงตาบอด  
ดูแลลูกชายป่วยตดิเตียงนาน 4 ปี 

วอนช่วยเหลือ แม่

พิ ก า รตาบอด  1 

ข้าง ดูแลลูกชาย

ประสบอุบัติ เหตุ

กลายเป็นผู้ ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นาน 4 ปี 

ยอมขายท รัพ ย์สิ นทั ง้หมดเ ป็นค่า รักษาลูก   แฟน

เพจ นางฟ้าซาลอน โพสต์คลิปขอความช่วยเหลือสองแม่

ลูกคู่หนึ่ง โดยระบุว่า นางกัญญาวีร์ พันบุบผา หญิงตา

บอด 1 ข้าง ในอดีตคือแม่บ้านล้างห้องน า้ตามศนูย์การค้า

ใน กทม. ท างานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง ก็มาสร้างบ้านไว้อยู่

อาศยักบัลกูๆ โดยมีลกูชาย 1 คน ลกูสาว 1 คน ซึง่ลกูสาว

ได้แตง่งานและย้ายไปอยู่ต่างจงัหวดั แต่หลงัจากมีลกูก็ได้

น ามาฝากให้แม่เลีย้งดู เพราะต้องท างานรับจ้าง กระทั่ง

วันท่ี 17 ม.ค.59 ทราบข่าวว่าลูกชายเพียงคนเดียวได้ข่ี

รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติหตุ บริเวณทางโค้งหักศอก 

กลายเป็นผู้ ป่วยติดเตียงไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได้ คน

เป็นแม่ต้องใช้ถุงพลาสติกครอบเพ่ือให้ลูกชายได้ขับถ่าย 

ท าให้เกิดการเสียดสีเป็นรอยแดง นางกญัญาวีร์ ยอมรับว่า 

4 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่ลูกชายกลายเป็นผู้ ป่วยติดเตียงก็ใช้

ชีวิตล าบากมาก ทรัพย์สินเงินทองท่ีเคยมีก็น าไปเป็นค่า

รักษาพยาบาลทัง้หมด ตนมีลกูชายคนเดียวก็อยากให้เขา

กลบัมาเป็นเหมือนเดิม ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่น อยากอยู่กับ

ลกูไปนานๆ แต่ในอนาคตหากตนเป็นอะไรขึน้มาก็ไม่รู้ว่า

จะมีใครดแูลลูก ส่วนแฟนของลกูชายท่ีแต่งงานอยู่กินกัน

ประมาณ 1 ปี  หลังจากลูกชายประสบอุบัติ เหตุไ ด้

ประมาณไม่นานก็ได้แยกทางกันไปแล้ว ส่วนสามีของตน

ไปท างานรับจ้างท่ีต่างจงัหวดัก็ช่วยส่งเงินมาให้บ้าง แต่ก็

ไม่ได้มากมาย จึงไม่เพียงพอตอ่คา่ใช้จ่าย ส าหรับสิ่งของท่ี

จ าเป็นส าหรับน้องคือ แผ่นรองซบั, น า้ผลไม้, และนมเอน

ชวัร์ สามารถจดัสง่มายงับ้านเลขท่ี 89/7 หมู ่7 บ้านโนปลา

เข็ง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 หรือ

ธนาคาร ธ.ก.ส. 0200-9879-1888 นางกัญญาวีร์ พันบุบ

ผา เพ่ือนายกิตติวินท์ พันบุบผา โทร. 08-2209-2160.(

ไทยรัฐออนไลน์ 12 ส.ค.62) 

 

 

https://www.facebook.com/majung.k
https://www.facebook.com/Anglestylist/


๑๔ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

จ.ระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมสถาน
ประกอบการ 

จ.ระยอง ประชมุเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ 

เก่ียวกับการปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ 

ประจ าปี 2562 ผู้ ว่าราชการจงัหวดัระยอง มอบหมายให้

นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย  รองผู้ ว่าราชการจังหวัด

ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม

สถานประกอบการ เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการ

จ้างงานคนพิการ ประจ าปี 2562 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550 แก้ไข  (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2556 เพ่ือเป็นการคุ้มครองคนพิการมิให้มีการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  เพราะสาเหตุสภาพทาง

กายภาพ และสขุภาพ โดยก าหนดให้นายจ้าง หรือเจ้าของ

สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐซึ่งมีจ านวน

ลูกจ้างตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป ต้องรับคนพิการเข้าท างาน

หนึ่งคน  (ม.33) หรือส่งเงินทุกกองทุนส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแทนต่างจากการการจ้างงาน  (ม.

34) ฯลฯ ซึง่ในปัจจบุนัจงัหวดัระยองมีสถานประกอบการท่ี

ป ฏิบั ติ ต ามกฏหมายแ ล้ ว  495 แห่ ง  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย

ละ 87.23 จดัโดยส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษ ย์จั งหวัด ระยอง  ณ  โ ร งแรมสตา ร์  คอน

เวนชัน่ อ าเภอเมืองระยอง(thainews.prd.go.th 6 ส.ค.62) 

 

พม.เลย จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข  
ป่ันปันน า้ใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 

 

พม.เลย จดัโครงการ พม.ห่วงใย ดแูลทุกข์สขุ ป่ันปันน า้ใจ

ให้ผู้ ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาศมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภ

ผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย  เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ  พม.ห่วง ใย  ดูแลทุก ข์สุข  ป่ัน ปันน า้ ใจใ ห้

ผู้ ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาศมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดโดยส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย  โดยกอง

สวสัดิการสงัคม , กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม , ชมรม

ผู้ พิการต าบลกุดป่อง  และชมรมจักรยานฮักเลย  ถีบ

เลย  ร่วมลงพืน้ ท่ี  โดยนายเทศมนตรีเมืองเลยได้น า

ผู้ เข้าร่วมโครงการป่ันจักรยานเพ่ือเดินทางไปเย่ียมผู้ ป่วย

ในเขตเทศบาลเมืองเลย จ านวน 3 ราย ได้แก่ นายสาย เกษ

ดี ชุมชนนาเขิน , นางจันทร์ พันธ์โสดา ชุมชนหนองผัก

ก้าม , นางปุ๊  จันโทมา ชุมชนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ ป่วยติดเตียง

ทัง้ 3 ราย เพ่ือเย่ียมให้ก าลงัใจ และให้การช่วยเหลือ แก่

ผู้ ด้อยโอกาส และครอบครัว สร้างความสามัคคีให้กับ

ชุมชน โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน  และภาคี

เครือข่ายท่ีเกียวข้อง(thainews.prd.go.th 6 ส.ค.62) 



๑๕ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

รักของแม่ยิ่งใหญ่ วอนช่วยหญิงตาบอด  
ดูแลลูกชายป่วยตดิเตียงนาน 4 ปี 

 

วอนช่วยเหลือ แม่พิการตาบอด 1 ข้าง ดแูลลกูชายประสบ

อุบัติเหตุกลายเป็นผู้ ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นาน 4 ปี ยอมขายทรัพย์สินทัง้หมดเป็นค่ารักษาลกู  แฟน

เพจ นางฟ้าซาลอน โพสต์คลิปขอความช่วยเหลือสองแม่

ลูกคู่หนึ่ง โดยระบุว่า นางกัญญาวีร์ พันบุบผา หญิงตา

บอด 1 ข้าง ในอดีตคือแม่บ้านล้างห้องน า้ตามศนูย์การค้า

ใน กทม. ท างานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง ก็มาสร้างบ้านไว้อยู่

อาศยักบัลกูๆ โดยมีลกูชาย 1 คน ลกูสาว 1 คน ซึง่ลกูสาว

ได้แตง่งานและย้ายไปอยู่ต่างจงัหวดั แต่หลงัจากมีลกูก็ได้

น ามาฝากให้แม่เลีย้งดู เพราะต้องท างานรับจ้าง กระทั่ง

วันท่ี 17 ม.ค.59 ทราบข่าวว่าลูกชายเพียงคนเดียวได้ข่ี

รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติหตุ บริเวณทางโค้งหักศอก 

กลายเป็นผู้ ป่วยติดเตียงไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได้ คน

เป็นแม่ต้องใช้ถุงพลาสติกครอบเพ่ือให้ลูกชายได้ขับถ่าย 

ท าให้เกิดการเสียดสีเป็นรอยแดง นางกญัญาวีร์ ยอมรับว่า 

4 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่ลูกชายกลายเป็นผู้ ป่วยติดเตียงก็ใช้

ชีวิตล าบากมาก ทรัพย์สินเงินทองท่ีเคยมีก็น าไปเป็นค่า

รักษาพยาบาลทัง้หมด ตนมีลกูชายคนเดียวก็อยากให้เขา

กลบัมาเป็นเหมือนเดิม ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่น อยากอยู่กับ

ลกูไปนานๆ แต่ในอนาคตหากตนเป็นอะไรขึน้มาก็ไม่รู้ว่า

จะมีใครดแูลลูก ส่วนแฟนของลกูชายท่ีแต่งงานอยู่กินกัน

ประมาณ 1 ปี  หลังจากลูกชายประสบอุบัติ เหตุไ ด้

ประมาณไม่นานก็ได้แยกทางกันไปแล้ว ส่วนสามีของตน

ไปท างานรับจ้างท่ีต่างจงัหวดัก็ช่วยส่งเงินมาให้บ้าง แต่ก็

ไม่ได้มากมาย จึงไม่เพียงพอตอ่คา่ใช้จ่าย ส าหรับสิ่งของท่ี

จ าเป็นส าหรับน้องคือ แผ่นรองซบั, น า้ผลไม้, และนมเอน

ชวัร์ สามารถจดัสง่มายงับ้านเลขท่ี 89/7 หมู ่7 บ้านโนปลา

เข็ง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 หรือ

ธนาคาร ธ.ก.ส. 0200-9879-1888 นางกัญญาวีร์ พันบุบ

ผา เพ่ือนายกิตติวินท์ พันบุบผา โทร. 08-2209-2160.(

ไทยรัฐออนไลน์ 12 ส.ค.62) 
 

เปิดชีวิต “น้องบีม” เหยื่อทนายโกง 5 ล้าน  
มาขายบราวน่ีเลีย้งชีพ สิน้หวังได้ค่าเยียวยา 

กรณีนางสาวพรทิพย์ จันทร์

รัตน์ อายุ 45 ปี แม่ของน.ส.

ภัทรดา แก้วผ่อง หรือ บีม 

อายุ 16 ปี ท่ีประสบอบุตัิเหตุ

ถกูรถบรรทกุ 18 ล้อชนจนขา 

2 ข้างพิการ และสูญเสียพ่อ 

เมื่อวันท่ี 10 ก.พ. 2548 กระทั่งต่อมานายพิสิษฐ์ สัมมา

เลิศ อดีตทนายความ โกงเงินช่วยเหลือไปจ านวน 5 ล้าน

บาท และตอนนีต้้องคดีอยู่ในเรือนจ า ส่วนความคืบหน้า 

ในวันท่ี 26 ส.ค. 62 ศาลฎีกานัดอ่านค าพิพากษากรณีท่ี

ครอบครัวย่ืนฟ้องบริษัทรถบรรทุก 18 ล้อ ล่าสุด ทีมข่าว

เดินทางลงพืน้ท่ีพบน้องบีม และแม่ ท่ีห้องเช่าส าหรับใช้

เป็นครัว ท าบราวน่ีช็อกโกแลต ซึ่งน้องบีมเป็นคนลงครัว 

และส่งออเดอร์ขายให้ลูกค้า เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมเติม

ให้กับครอบครัว เฉลี่ยต่อเดือนครอบครัวจะมีค่าใช้จ่าย

https://www.facebook.com/Anglestylist/


๑๖ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

ประมาณ 16,000-18,000 บาท หนกัสดุคือค่าผ้าอ้อมของ

น้องบีม อีกทัง้ครอบครัวมีร้านกาแฟเปิดขายอยู่ ท่ีกรม

ชลประทาน โดยอธิบดีกรมชลประทานได้ให้ความ

อนุเคราะห์กับครอบครัว ใช้พืน้ท่ีโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ท า

ให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว ประมาณวันละ 500-600 

บาท ส่วนค่าห้องเช่าปัจจุบัน รวมค่าน า้-ไฟ ไม่เกิน 5,500 

บาท น.ส.ภัทรดา แก้วผ่อง หรือ บีม ผู้ประสบเหตุ เล่าว่า 

ตนเองตัง้ใจท่ีจะท าบราวน่ีเพ่ือขาย เสริมรายได้ช่วยแม่ 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาเห็นแม่ต้องท างานอยู่เพียงล าพงั หาเงิน

มาใ ช้ ในครอบครัว  จึ ง ไ ด้ตัดสิน ใจ ท่ี จะเ รียน รู้จาก

อินเทอร์เน็ตหลากหลายช่องทาง ฝึกการท าบราวน่ี ลองผิด

ลองถูก จนกระทั่งทุกวันนี เ้ ร่ิมมีลูกค้าสั่งซื อ้ออเดอร์

ออนไลน์ วนันีต้วัเองต้องท ามากถึง 500 กว่าชิน้ มีลูกค้า

บางรายสัง่มากถึง 100 ชิน้ โดยตนเองขายเพียงชิน้ละ 12 

บาทเท่านัน้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 

ตนเองตัง้ใจว่าจะท าต่อไป เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของ

แม่ โดยเฉพาะเร่ืองของค่าผ้าอ้อมท่ีตนเองต้องใช้ ก็เป็น

การลดค่าใช้จ่ายส่วนของตรงนีด้้วย โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถ

สัง่ซือ้ได้ ผ่านเพจเฟซบุ๊ ก “โกโก้ บราวน่ี by บีม ภัทรดา”

(amarintv.com 13 ส.ค.62) 
 

บาริสต้า ที่ไม่เคยได้ยนิค าว่า กาแฟ  
เร่ืองจริงของ Deaf Barista กับโอกาสใหม่ในชีวิต 

เ ร่ื อ ง จ ริ ง ข อ ง ผู้

พิ ก า ร ท่ี จ า ใ จ

ลาออกจากงาน

พนั ก ง า นบัญ ชี  

เพราะอปุสรรคในการสื่อสาร แต่ความพิการทางด้านการ

ได้ยินไม่ใช่อปุสรรค ท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เพ่ือพฒันาตวัเอง

จนได้เป็น Deaf Barista บาริสต้าท่ีท ากาแฟเสิร์ฟได้ไมต่า่ง

จากบาริสต้ามืออาชีพ ท าให้มีงานรูปแบบใหม่ในร้าน

กาแฟ ท่ีผู้ พิการทางการได้ยิน สามารถฝึกฝนทกัษะอาชีพ

ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ได้เติมเต็มความสามารถให้กับ 

พนักงาน Deaf Barista มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือให้

บริการเคร่ืองดื่ม ผ่านการใช้ภาษามือท่ีเป็นเอกลกัษณ์หนึ่ง

ของร้าน สิ่งหนึ่งท่ีพนกังานท่ี Café Amazon for Chance 

มีความรู้สึกท่ีอยากพูดออกมา ผ่านภาษามือ คือ “ความ

พิการไม่ใช่อปุสรรคในชีวิต เราสามารถเป็นหรือท าอะไรก็

ได้ตามท่ีเราอยากท า อย่าปฏิบัติกับเราเหมือนคนพิเศษ 

เพราะเราก็ต้องการใช้ชีวิตเหมือนแบบคุณ” ทุกๆ คนก็

สามารถมอบ “โอกาส” ให้กับทุกๆ คนในสงัคมของเราได้

เช่นกนั(ไทยรัฐออนไลน์ 14 ส.ค.62) 
 

จุรินทร์ รับตามเร่ืองช่วยคนพกิารถูกโกง  
ส่งต่อ รมว.พม.เร่งตรวจสอบ 

 “จริุนทร์” รองนายก

ฯ และ รมว.พาณิชย์ 

รับตามเร่ืองช่วยคน

พิการถูกโกง หลัง

กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการฯ เข้าร้องให้ช่วย ขณะ

เจ้าตัวเตรียมส่งต่อให้จุติ รมว.พม.ตรวจสอบช่วยเหลือ

ทัน ที  เ วลา  16.00 น .  วัน ท่ี  13 ส .ค .  2562 ท่ีพ รรค

ประชาธิปัตย์ นายปรีดา ลิม้นนทกุล ประธานเครือข่าย

พิทกัษ์สิทธ์ิคนพิการและกลุม่คนพิการนัง่รถวีลแชร์ รวมถึง

ผู้ดแูลคนพิการกวา่ 10 คน เดินทางมาย่ืนหนงัสือถึง นายจุ

รินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว. พาณิชย์ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ติดตามคดีกรณีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ท าคดีการโกงเงินคนพิการ

https://www.facebook.com/beampattarada/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDaE9KKwLGUKfqBn9nu6z9-QPV7ftaJ7W5F1kg88wAMESjKJ0_wkHZiBXjCdkO_MUfZnizMG9W-jTYS


๑๗ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

ครบ 1 ปี แต่ยังไม่คืบหน้า หลงัจากตนเปิดโปงพฤติกรรม

ส่อทุจริตของข้าราชการกระทรวงพัฒนาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย์ (พม.) อาจมีส่วนเก่ียวข้องกบัการละเมิด

สิทธ์ิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการและผู้ดูแล

คนพิการ ทัง้ นี  ้ เ ป็นท่ีน่าสังเกตว่า หลังการเปิ ดโปง

ข้อเท็จจริงดังกล่าวจนเป็นข่าวเมื่อปีท่ีแล้ว บุคลากรของ

เครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการกลบัถูกฟ้องร้องด าเนินคดี

รวม 2 คดี ทัง้ท่ีเป็นการปกป้องพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ พิการท่ีถูกเอา

เปรียบ จึงจ าเป็นมาร้องขอให้รองนายกฯ ให้ความเป็น

ธรรมในเร่ืองนี ้พร้อมขอให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้

เครือข่ายคนพิการด้วย โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนจะรับ

เร่ืองนีแ้ละจะส่งมอบต่อให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. 

เพ่ือให้เร่งรัดติดตามตรวจสอบเร่ืองนีท้นัที เพราะเร่ืองนีม้ี

ผู้ เสียหายเป็นคนพิการและครอบครัวท่ีถูกละเมิดสิทธ์ิ เอา

เปรียบโกงเงินท่ีควรจะได้ต่อไป(ไทยรัฐออนไลน์ 13 ส.ค.

62) 
 

มูลนิธิสากลเพ่ือคนพกิารจัดคอนเสิร์ต  
หาทุนช่วยเหลือและพัฒนาผู้พกิารไทย 

 

มลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการจดัคอนเสิร์ต “เปิดโลกคนพิการ 

มิตรภาพย่ิงใหญ่ ไทย – เกาหลี” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

การพัฒนาศกัยภาพของผู้ พิการ จัดหาทุนช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้ พิการไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

เชียงใหม ่วนัท่ี 10 ส.ค.62 เวลา 18.30 น. นายวิรุฬ พรรณ

เทวี รองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

คอนเสิร์ต “เปิดโลกคนพิการ มิตรภาพย่ิงใหญ่ ไทย – 

เกาหลี” ร่วมสร้างแรงบนัดาลใจการพฒันาศกัยภาพของผู้

พิการ เพ่ือจดัหาทนุช่วยเหลือและพฒันาผู้ พิการไทย โดยมี

นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในนามตัวแทน

คณะผู้ จัดงานมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการและมูลนิธิแสง

อรุณเพ่ือพัฒนาชีวิต กล่าวรายงานวตัถุประสงค์ของการ

จัดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตใน

ครัง้นี ้ซึ่งการจัดคอนเสิร์ต “เปิดโลกคนพิการมิตรภาพ

ย่ิงใหญ่ ไทย – เกาหลี” ในครัง้นีผู้้ สนับสนุนการจัดงาน

ได้แก่ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนัธุ์ ประธานมลูนิธิ

สากล เ พ่ือคน พิการฯ , นางมณี  นามศิ ริ พง ศ์พันธุ์  

ผู้อ านวยการมลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการฯ, นายวชัระ ตนัตรา

นนท์ กงสุลกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐเกาหลี ประจ าจังหวัด

เชียงใหม่, นายประหยดั ทรงค า ประธานมูลนิธิสากลเพ่ือ

คนพิการสาขาภาคเหนือ, ผู้ แทนจากประเทศเกาหลีใต้, 

อทุยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเชียงใหม่พฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์จังหวดัเชียงใหม่พร้อมด้วยศิลปิน

พิการของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ โดย

สืบเน่ืองจาก มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ โดยศาสตราจารย์

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ ก่อตัง้และด ารงต าแหน่ง

ประธานมูลนิธิฯ ได้ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์เพ่ือ

ช่วยเหลือคนพิการ หลายโครงการอาทิ เช่น โครงการจดัตัง้

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม และอ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่, ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชยัศรี 

จ.นครปฐม เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีฝึกอาชีพด้านการเกษตร 

การแปรรูป การตลาด ให้กับคนพิการและครอบครัว ให้มี
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รายได้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ , โครงการจัดตัง้

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพ่ือ

ช่วยเหลือการสื่อสารส าหรับคนหูหนวกทั่วประเทศ , 

โครงการจดัตัง้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านยิม้สู้  น าเด็กพิการ

ก่อนวยัเรียนมาเตรียมความพร้อม, โครงการจดัตัง้หอศิลป์

ยิม้สู้  ซึ่งเป็นการรวบรวมด้านศิลปะของคนพิการ จากทั่ว

ประเทศมาจัดแสดงและจ าหน่าย, โครงการฝึกอาชีพบา

ริสต้าให้กบัคนพิการโดยจดัตัง้เป็นร้านกาแฟ ช่ือ “ยิม้สู้  คา

เฟ่” ฯลฯ และการจัดงานในครัง้นีท้างมูลนิธิสากลเพ่ือคน

พิการฯ ร่วมมือกับมูลนิธิแสงอรุณเพ่ือพัฒนาชีวิต จ.

พิษณโุลก โดยมีนายสรวง บญุชสูนอง ประธานมลูนิธิ และ

นายเทคิว ซอง รองประธานและผู้อ านวยการมลูนิธิฯมลูนิธิ

แสงอรุณ และภาคีเครือข่ายร่วจัดคอนเสิร์ต “เปิดโลกคน

พิการ มิตรภาพย่ิงใหญ่ ไทย – เกาหลี” ร่วมสร้างแรง

บันดาลใจการพัฒนาศกัยภาพของผู้ พิการ เพ่ือจัดหาทุน

ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ พิการไทย โดยจัดงานขึน้ 2 ครัง้ 

โดยครัง้ท่ี 1 จัดเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง 

LIDO2 Lido connect สยามสแควร์ วัน (โรงภาพยนตร์ลิ

โ ด้ เดิ ม )  โดยมีพล เอกประ วิตร  ว ง ษ์สุ ว ร รณ  รอ ง

นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงานและครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 

10 ส.ค.62 โดยมีการแสดงของศิลปินคนพิการจากประเทศ

เกาหลีแสดงร่วมกับคนพิการในประเทศไทย ประกอบไป

ด้วยวง EINSBAUM (ไอสะบาอมู) จากประเทศเกาหลี วง 

Thai Boundless Music วง The Family Trio วง Mom & 

Son ว ง ส า ม ส ห า ย หั ว ใ จ ไ ร้ กั ง ว ล  เ ป็ น ต้ น .

(chiangmainews.co.th 11 ส.ค.62) 

 

 

คนพกิาร : เม่ือ ‘สมาร์ทโฟน’ กลายเป็น  
‘ดวงตา’ ส าหรับคนตาบอด 

 

หลงัจาก 'ทราย' สาวน้อยผู้ พิการทางสายตา และ 'ลเูตอร์' 

สนุขัน าทางของเธอ กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียล โดย

มีเฟซบุ๊กเพจ 'ผมช่ือลเูต้อร์' บอกเล่าเร่ืองราวการเดินทาง

ของทัง้คู่  และฉายภาพการใช้ชีวิตของคนตาบอดใน

ประเทศไทย หลายคนเกิดค าถามว่า 'ทราย' เป็นคนตา

บอดแล้วใช้โทรศพัท์มือถือในการเล่นเฟซบุ๊กได้อย่างไร จน

เธอตดัสินใจท าคลิปวิดีโออธิบาย จริง ๆ แล้วไม่ใช่เพียงแค่ 

'ทราย' แต่คนพิการทางการมองเห็นหลายคนในประเทศ

ไทย ก็ใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้อย่างคลอ่งแคลว่ชนิดท่ีคณุอาจจะ

นึกไม่ถึง "ใครบ้างท่ีจะรู้ว่าคนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้

มือถือได้เป็นปกติ ใช้ตัง้แต่ตื่นนอนยังไม่ทันแปรงฟันเลย 

เล่นเฟซบุ๊ ก  ตัง้นาฬิกาปลุก เช็กดูปฏิ ทินว่าวันนี ท้ า

อะไรบ้าง...ตอบแชท เล่นไลน์ จีบสาว อะไรก็ว่าไป" นาย

เอกลกัษณ์ พรมชาติ คนพิการทางการมองเห็น กล่าวกบับี

บีซีไทยพร้อมรอยยิม้ บีบีซีไทยพูดคยุกับคนพิการทางการ

มองเห็น 3 คน ในห้องเล็ก ๆ บนอาคารสถาบนัคนตาบอด

แห่งชาติเพ่ือการวิจยัและพฒันา เหนือประตหู้องมีป้ายติด

ไว้ว่า 'ฝ่ายไอซีที' ทัง้ 3 คนก าลังยุ่งอยู่กับการเตรียมตัว

จัดเฟซบุ๊ กไลฟ์ เอกลักษณ์ใช้มือคล าเคร่ืองขยายเสียง

สี่ เหลี่ ยม ก่อนจะเสียบสายไมโครโฟนเข้าไปอย่าง
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คลอ่งแคลว่ ระหวา่งนัน้ นายจตพุล หนทู่าทอง หวัหน้างาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่ง

มี ส ายตา เลื อ น ร า งมาตั ง้ แ ต่ ก า เ นิ ด  เ อ าห น้ า ชิ ด

จอคอมพิวเตอร์เพ่ือเตรียมวิดีโอประกอบการไลฟ์ โดยมี

เสียงผู้ หญิงจากโปรแกรมอ่านหน้าจอ (screen reader) 

คอยบอกว่าเขาก าลังเลื่อนเมาส์ไปอยู่จุดไหน ในขณะท่ี

นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ คนพิการทางสายตาซึ่งนั่งอยู่

ตรงมุมห้อง ทดสอบเสียงซาวด์เอฟเฟกต์ต่าง ๆ และเปิด

ข้อมลูเนือ้หาเตรียมไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมกบัให้

โปรแกรมอ่านหน้าจอทดลองอ่าน 'โชว์โนอาย' ไม่มีตา แต่

ก็ไม่อาย ไม่นานทัง้ 3 และผู้ดแูลแฟนเพจ ซึง่เป็นคนพิการ

ทางสายตาเช่นกนั ก็เร่ิมถ่ายทอดสด รายการ 'โชว์โนอาย' 

เผยแพร่ทัง้ภาพและเสียงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 1414 Plus - 

บริการข้อมลูข่าวสารส าหรับคนตาบอดและผู้ พิการทางสื่อ

สิ่งพิมพ์  อย่างท่ีท าเป็นประจ าทุกวันพฤหัสบดี เวลา

ประมาณ 13.30 น. ถึง 15.00 น. นายจตพุล เล่าว่า ปกติ

ฝ่ายไอซีทีของสถาบันคนตาบอดฯ จะรับปรึกษาปัญหา

เก่ียวกับเทคโนโลยีอยู่แล้ว โดยผ่านทางสายด่วน 1414 

เรียกว่าบริการ 'หมอคอม' ส่วนรายการ 'โชว์โนอาย' เป็น

อีกบริการหนึ่งท่ีน าความรู้เร่ืองเทคโนโลยีมาเล่าให้คนตา

บอดและคนตาดีฟัง ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แม้ว่าจะมี

ยอดผู้ชมจ านวนไม่มาก แต่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น 

สอบถามปัญหาเร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ า  

"เขา (คนตาดี) อาจจะไม่ได้คิดเลยว่าคนตาบอด จะ

สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านีไ้ด้ ตรงนีเ้ราอาจจะต้องท า

ความเข้าใจกันอีกเยอะเลย ว่าคนตาบอดสามารถใช้

เทคโนโลยีได้ อีกส่วนหนึ่งท่ีเราจะต้องคิดก็คือ เราจะท า

อย่างไรให้คนตาบอดใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับคนตาดีได้ 

อันนีเ้ป็นเร่ืองท้าทายส าหรับพวกเรา" หัวหน้าฝ่ายไอซีที 

สถาบันคนตาบอดฯ กล่าวกับบีบีซีไทย กว่าจะมาเป็น 

'หมอคอม' กลายเป็นค าเรียกติดปากของคนตาบอดไทย

จ านวนไม่น้อย ยามมี ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ หรือ

โทรศพัท์มือถือ ก็จะนึกถึงบริการ 'หมอคอม' ของสถาบัน

คนตาบอดฯ 'หมอคอม' รับหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า 

และแก้ไขปัญหาผ่านทางสายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 

รวมไปถงึการซ่อมแซมอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีช ารุดในขัน้

พืน้ฐาน โดยผู้ ท่ีเร่ิมสวมบทบาท 'หมอคอม' คนแรก คือ

นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ คนตาบอดตาใส เจ้าหน้าท่ี

บริการไอที อายุ 41 ปี แม้ไม่ได้เรียนจบด้านคอมพิวเตอร์

มาโดยตรง แต่สิทธิโชคมีความสนใจและช่ืนชอบเร่ืองไอที

มาตัง้แต่ยังมองเห็นเลือนราง เขาช่ืนชอบการเล่นเกม

คอมพิว เตอ ร์มาตั ง้ แต่ช่ ว ง วัย รุ่น  ในตอนนั น้  เมื่ อ

คอมพิวเตอร์มีปัญหาเขาก็เรียนรู้วิธีซ่อมด้วยตวัเอง จนได้

เข้าท างานดูแลคอมพิวเตอร์ของบริษัทแห่งหนึ่ง เขาบอก

กบับีบีซีไทยว่า เพราะเกมคอมพิวเตอร์นีเ้อง ท าให้อาการ

จอประสาทตาเสียของเขาแย่ลง และมองไม่เห็นในท่ีสุด 

เมื่ออายุเข้าวัย 30 จนต้องเร่ิมหัดเรียนการใช้ไม้เท้าขาว

ส าหรับน าทาง "วิทยาลยัก็บอกว่าคุณเร่ิมเป็นคนตาบอด

แล้วนะ คณุต้องยอมรับ ผมบอกเลยนะครับวา่ รับไมไ่ด้คือ

คนท่ีเป็นคนตาบอดภายหลงั มนัก็เกิดปัญหาในเร่ืองของ

ความกลวั ความอาย วนัหนึ่งเราเคยเดินออกจากบ้านด้วย

สองขาตัวเอง ตอนนีต้้องมีไ ม้เท้า"  'หมอคอม ' กล่าว 

หลังจากท่ีเขาพยายามเรียนรู้การใช้ไม้เท้าขาว และออก

เดินทางได้ปกติ เขาจงึเร่ิมท ากิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคมคน

ตาบอดแห่งประเทศไทย โดยเร่ืองท่ีเขาให้ความส าคญัมาก

ท่ีสุดคือการพยายามเข้าถึงเทคโนโลยี "มันเปิดโลกทัศน์

ใหม่ให้เราได้รู้ว่า ไอ้คอมฯ ท่ีอยู่ท่ีบ้านเราเน่ีย พอเรามอง

ไม่เห็น มนักลายเป็นขยะอยู่ท่ีบ้าน แต่มนัเข้าอินเทอร์เน็ต

https://www.facebook.com/TAB1414/
https://www.facebook.com/TAB1414/
https://www.facebook.com/TAB1414/
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ได้ เลน่เอม็เอสเอน็ (โปรแกรมสนทนา) ได้ มนัเปิดโลกทศัน์

ใหม่ ท าให้เรารู้ว่า น่ีแหละมนัคือทางท่ีจะพลิกชีวิตจากท่ี

เรานึกว่าเราท าอะไรไม่ได้แล้ว มันมีส่วนท่ีจะฟื้นคืน

สมรรถภาพของเรา...ให้เรากลบัมาท าในสิ่งท่ีเราเคยชอบ 

ท าในสิ่งท่ีเราเคยรักได้อีกครัง้หนึง่" สิทธิโชคกลา่ว สิทธิโชค

เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีส าหรับคนตาบอดอยู่

หลายครัง้ ก่อนเร่ิมท างานกบัสถาบนัคนตาบอดฯ ในฐานะ

บรรณารักษ์ห้องสมุดเสียง จนกระทั่งผู้ อ านวยการ และ

หวัหน้าฝ่ายไอซีทีของสถาบนัคนตาบอดฯ เห็นพ้องต้องกนั

ให้เขาเป็น 'หมอคอม' คนแรก เพ่ือตอบค าถามเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ท่ีคนตาบอดสอบถามเข้ามาทางสถาบันฯ 

เพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ โดยสิทธิโชคและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไอซีที

จะอธิบายปัญหาของผู้ ท่ีสอบถามเข้ามาทีละขัน้ตอน ซึ่ง

ปัญหาท่ีสอบถามเข้ามานัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของ

โปรแกรมเฉพาะทางส าหรับคนตาบอด เช่น โปรแกรมอ่าน

หน้าจอ นอกจากนัน้ เขายงัมีงานอดิเรกคือการรีวิวอปุกรณ์

ต่าง ๆ โดยเขาลงทุนไปหาซือ้อุปกรณ์นัน้มาจริง ๆ เช่น 

โทรศัพท์มือถือรุ่นต่าง ๆ หรือโหลดแอปพลิเคชันส าหรับ

สมาร์ทโฟน เพ่ือทดลองลูกเล่นต่าง ๆ ว่าเทคโนโลยี

เหล่านัน้สามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับชีวิตของ

คนตาบอดอย่างไรบ้าง "ท่ีเพ่ือน ๆ (คนตาบอด) ติดตาม

บริการหมอคอม หรือส่วนงานของคนตาบอดต่าง ๆ 

มากกว่าท่ีจะติดตามสื่อท่ีเขาสามารถท่ีจะศึกษาเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง เพราะว่าคนตาบอดมีข้อจ ากดัอยู่อย่าง คือเรา

ขาดประสาทสมัผสัก็คือดวงตาไป ท าให้เวลาท่ีคณุบอกว่า 

เอ้า คลิกท่ีน่ี หรือกดท่ีปุ่ มด้านบนนี ้หรือว่าเบอร์โทรติดต่อ

ขึน้ในวิดีโอนี ้เราไมส่ามารถท่ีจะอา่นเห็น หรือไมส่ามารถท่ี

จะดู"  สิทธิโชคอธิบายถึงสาเหตุท่ีบริการ 'หมอคอม ' 

แตกต่างจากนักรีวิวคนอื่น  บางแอปพลิเคชัน "ไม่ได้

ค านึงถึงคนตาบอดเลย" "(เทคโนโลยี) มนัดีขึน้ มนัช่วยท า

ให้ชีวิตของเรา ไม่ถูกทอดทิง้ไปไกลกว่านัน้...ปัจจุบัน

เทคโนโลยีมนัเข้ามาช่วย เราสามารถสัง่อาหารผ่านแอป

พลิเคชนั เราสามารถเรียกรถแท็กซี่ เราสามารถชอปปิง้ได้

แต่ว่าทัง้หมดทัง้มวล มันเข้าถึงไม่ได้ทัง้หมด" สิทธิโชค

กล่าว ปัจจุบนัในประเทศไทยมีคนพิการทางการมองเห็น

จ านวน 198,407 คน จากข้อมลูของกระทรวงพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย์ เดือน มิ.ย. ท่ีผ่านมา โดยสิทธิ

โชคประเมินว่าคนตาบอดท่ีเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้

ประโยชน์ได้มีน้อยกวา่ 10%เขาหวงัให้คนตาบอดมีโอกาส

ได้ใช้และเรียนรู้เทคโนโลยีได้มากขึน้ เพ่ือพฒันาคุณภาพ

ชีวิต การศกึษา และการประกอบอาชีพ รวมทัง้เรียกร้องให้

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันค านึงถึงการใช้งานของคนตาบอด

ด้วย ขณะท่ีหวัหน้างานฝ่ายไอซีทีของสถาบนัคนตาบอดฯ 

กล่าวกบับีบีซีไทยว่า เทคโนโลยีท าให้คนตาบอดสามารถ

พึ่งพาตวัเองได้มากขึน้ "จริง ๆ เน่ียคนตาบอดไม่อยากจะ

พึง่พาคนอื่น หรือวา่ใครก็ตามเยอะอยู่แล้ว ทุกคนอยากจะ

มีความอิสระในการด ารงชีวิตของแต่ละคน เราก็อยากจะ

ท าแบบนัน้เหมือนกนั...ถามว่าแล้วอปุกรณ์ท่ีค านึงถึงการ

ใช้งานของคนตาบอดมันเยอะหรือยัง ก็ยังน้อยครับ..." 

นายจตุพล กล่าว เช่นเดียวกับ นายเอกลกัษณ์ พรมชาติ 

หนึ่งใน 'หมอคอม' ท่ีให้ความเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี

โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน ช่วยให้การด าเนินชีวิตของคนตา

บอดในประเทศไทยสะดวกขึน้ แตบ่างแอปพลิเคชนั "ไมไ่ด้

ค านึงถึงคนตาบอดเลย" "เราอยากได้สิ่งท่ีเป็น universal 

design คือท ามาแล้วใช้ได้เหมือนกันทุกคน...ให้คนตา

บอดใช้ได้ ร่วมกับคนตาดี โดยท่ีไม่ต้องปรับอะไร ท่ีมนัใช้

งานได้โดยท่ีค านึงถึงทุกคน ก็จะดีมาก...มนัจะมีสกัก่ีเจ้า

ไหม ท่ีบอกวา่เราท าให้คนแก่กบัคนตาบอดใช้ได้ด้วยนะ  
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หวังนักแบดไทยผลงานเจ๋งในศึกชิงแชมป์โลก 

 

"คุณหญิงปัทมา" เผย ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2019 

จะเป็นบททดสอบครัง้ส าคญัเพ่ือความพร้อมของนักแบด

ไทย ไปสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 สุดเสียดายกบัผลการ

จับสายใหม่ท่ีท าให้ 3 สาวของไทย “เมย์-แน็ต-ครีม” 

อาจจะต้องมาเจอกนัเองตัง้แตร่อบแรกๆ คณุหญิงปัทมา ลี

สวสัด์ิตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศ

ไทยฯ เปิดเผยว่า ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก "โททัล บี

ดบัเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปีย้นชิพส์ 2019" ท่ีเมืองบาเซิล 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เปิดฉากขึน้แล้ว เช่นเดียวกับ

แบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลก "โททัล บีดับเบิลยูเอฟ 

พารา-เวิลด์ แชมเปีย้นชิพส์ 2019" เข้าใจว่าน่าจะเป็นครัง้

แรกท่ีทัง้รายการชิงแชมป์โลกของกลุ่มนักกีฬาทั่วไปและ

กลุ่มนักกีฬาพาราแบดมินตัน จัดแข่งขันในเวลาและ

สถานท่ีเดียวกนั เพราะสหพนัธ์แบดมินตนัโลก (บีดบัเบิลยู

เอฟ)ให้ความส าคญัและความเสมอภาคของนักกีฬาทัง้ 2 

กลุ่ม ส าหรับนักกีฬาแบดมินตันคนพิการไทย นัน้ ครัง้ท่ี

แล้วได้สร้างช่ือเสียงไว้ให้ประเทศไทยอย่างมาก โดยคว้า

ไป 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน ส่วนครัง้นีเ้ช่ือว่า

นกักีฬาทุกคนต่างเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มท่ี จึงมัน่ใจว่า

จะรักษาผลงานท่ียอดเย่ียมไว้ได้ดั่งท่ีเคย ส่วนกลุ่มของ

นกักีฬาทัว่ไป การแข่งขนัแบดมินตนัชิงแชมป์โลกเป็นเวที

ท่ีย่ิงใหญ่ เป็นบททดสอบส าคญัส าหรับการเตรียมความ

พร้อมและประเมินฝีมือของพวกเรา เป็นการเก็บข้อมูล

ข้อดีข้อบกพร่องเพ่ือน ามาปรับใช้ส าหรับเป้าหมายใหญ่คือ

โอลิมปิกเกมส์ 2020 ยอมรับว่าในศึกแบดมินตนัชิงแชมป์

โลกนีน้ักกีฬาไทยต้องเจองานหนักทุกรอบเพราะนักกีฬา

ชุดชิงแชมป์โลกจากทุกประเทศยอดฝีมือเป็นชุดเดียวกับ

โอลิมปิกเกมส์ ขอให้นกักีฬาทุกคน ตัง้สติ สมาธิ คิด และ

เล่นไปทีละรอบ “ครัง้นีม้ีนกัแบดมินตนัไทยเข้าร่วมแข่งขนั

ถงึ 19 คน ครบทัง้ 5 ประเภท ซึง่ถือวา่ดีมาก แตน่่าเสียดาย

ท่ีประเภทหญิงเดี่ยว สหพนัธ์ฯ ได้มีการจบัสลากประกบคู่

ใหม่ ท าให้ใน 3 รอบแรก ทัง้ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ , 

“แน็ต” ณิชชาอร จินดาพล  และ “ครีม” บศุนนัทน์ อึง๊บ ารุง

พันธุ์  อาจแข่งขันกันเอง ส่วน “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 

รอบ 2 ก็อาจจะต้องเจอกับ เฉิน ยู่ เฟย ท่ีฟอร์มร้อนแรง

มากในช่วงนี ้ทัง้นี ้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ

ไทยฯ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด น าผู้ โชคดีกว่า 40 คน จากการจับสลากตั๋วเข้าชม

ศกึ "โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2019" เมื่อต้นเดือน ส.ค.ท่ี

ผ่านมา เดินทางมาชมการแข่งขันถึงเมืองบาเซิลอีกด้วย

(เดลินิวส์ออนไลน์ 19 ส.ค.62) 
 

PAY IT FORWARD ส่งต่อโอกาสเพ่ือผู้พกิาร  
รร.ศึกษาพเิศษชัยนาท 

 โครงการอาสาศิลป์ ร่วมกับบ้าน

ศิลปะเอกชยั วรรณแก้ว บริษัท วิช 

กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั และ บริษัท 

เอไลฟ์ อินฟินิตี  ้ (ประเทศไทย) 

จ า กั ด  ข อ เ ชิญชวนผู้ ส น ใ จ ร่ วม กิ จ ก ร รม  PAY IT 

FORWARD ย่ิงให้ย่ิงสขุใจ เพ่ือสนบัสนนุจดัหาซือ้อปุกรณ์
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การศึกษา อุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งของเคร่ืองอุปโภคบริโภค

ต่างๆ ให้แก่น้องๆ ผู้ พิการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท น าโดย เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินนักพูด

สร้างแรงบันดาลใจ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เป็น

โรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้าน

ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว และพิการซ า้ซ้อน สอนตัง้แต่

ร ะดับชั น้ อนุบาลถึ งมัธยมศึกษาปี ท่ี  6มี เด็ก พิ เศษ

กว่า 143 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสฐานะทาง

บ้านยากจน ผู้สนใจร่วมสนบัสนุนกิจกรรมหรือร่วมบริจาค 

ได้ท่ี ธนาคารกสิกรไทย ช่ือบญัชี เอกชัย วรรณแก้ว เลขท่ี

บญัชี 085-2-63332-8 หรือบริจาคสิ่งของได้ท่ี บ้านศิลปะ

เอกชัย วรรณแก้ว 421/48 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอก

น้ อ ย  ก ท ม .  10770 ตั ้ ง แ ต่ วั น นี ้  – 

20 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-

2418 -288(banmuang.co.th 21 ส.ค.62) 
 

อธิบดี พก. ย า้คนพกิารต้องเข้าถงึสิทธิ 
อย่างเท่าเทียม 

อธิบดี พก. ร่วมเสวนา

กับภาคประชาสังคม 

ย า้คนพิการต้องเข้าถึง

สิท ธิ  อย่ าง เท่ าเ ทียม 

พร้อมขอความร่วมมือภาคีทกุภาคสว่น เป็นพลงัขบัเคลื่อน

งานด้านคนพิการ   วันนี ้(19 ส.ค. 62) เวลา 09.00 น. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) จดังาน “ประชมุสมชัชาเครือข่ายคนพิการระดบัชาติ 

ประจ าปี 2562” โดย นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ อธิบดีกรม

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ  เข้าร่วมกิจกรรม

เวทีเสวนา เร่ือง We “DID” it โดยมีคุณมณเฑียร บุญตัน 

สมาชิกวุฒิสภา ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้ อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณภรณี ภู่ประเสริฐ 

ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่ม

เฉพาะ (สสส.) และคุณนภ พรช านิ ผู้ แทนวิสาหกิจเพ่ือ

สงัคม เข้าร่วมการเสวนา ณ โรงแรมปร๊ินซ์พาเลซ มหานาค 

กรุงเทพมหานคร   นางธนาภรณ์ กลา่วในเวทีเสวนาวา่ คน

พิการถือเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีรัฐบาลให้ความส าคญั พร้อม

มีนโยบายขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

พิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) ในการลดความเหลื่อมล า้ในสังคมให้สามารถ

เข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และเพ่ือให้การก าหนด

นโยบายด้านคนพิการสอดคล้องกับความต้องการและ

สภาพปัญหาอย่างแท้จริง กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการจึงได้มีการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคน

พิการระดับชาติ ประจ าปี 2562 ตามมติคณะกรรมการ

ขบัเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานสมชัชาเครือข่ายคน

พิการระดบัชาติ เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ได้ก าหนด

ประเด็นในการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ 

ประจ าปี 2562 จ านวน 5 ประเด็น คือ 1) การเข้าถงึและใช้

ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 2) 

การพัฒนาและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ 

(Big Data) 3) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคน

พิการ และส่งเสริมการท างาน และอาชีพอิสระส าหรับคน

พิการ 4) การยกระดบับทบาทหน้าท่ีศูนย์บริการคนพิการ

ระดบัจงัหวดัและทัว่ไป 5) การสร้างเจตคติท่ีดีของสงัคมท่ี

มีตอ่คนพิการ  ทัง้นี ้ได้มีการจดัประชมุสมชัชาเครือข่ายคน

พิการระดับภูมิภาค เพ่ือเป็นเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจาก
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ส่วนภูมิภาค ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

จ านวนทัง้สิน้ 4 ภาค ได้แก่ 1. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 2. 

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัขอนแก่น และ 4. ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร    ซึง่

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด จ านวน 

76 จังหวัด จ านวน 1,000 คน ทัง้ นี  ้พก. ไ ด้รวบรวม

ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากระดับพืน้ท่ี เพ่ือน าไปสู่

การรับฟังข้อคิดเห็นและเติมเต็มประเด็นในการประชุม

สมชัชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจ าปี 2562 เพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห่งชาติ และน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2565 - 

2570 ตอ่ไป ส าหรับการผนวกประเด็นคนพิการเข้ากบัการ

พฒันากระแสหลกั (Disability Inclusive Development : 

DID) ซึ่งคนพิการจะต้องมีทัง้บทบาทหน้าท่ี และได้รับ

ประโยชน์จากการพฒันากระแสหลกั โดยมีสว่นในการร่วม

รับรู้  ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ เ พ่ือให้การ

ขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายเป็นไปตามสิทธิ ความ

ต้องการจ าเป็นและเจตนารมณ์ของคนพิการซึ่งมีความ

หลากหลายและแตกต่างตามแต่ละประเภทความพิการ 

โดยค านึงถึงหลักการ ดังนี ้1) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 

เท่าเทียม และมีประสิทธิผลของคนพิการและองค์กรด้าน

คนพิการ โดยเฉพาะองค์กรของคนพิการ (Full and 

Effective Participation) 2) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

จากสภาพแวดล้อมในทุกมิติ (Accessibility) 3) การเสริม

พลงัอ านาจหรือสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่คนพิการได้มีไป

มีส่ วน ร่ วมไ ด้อย่ าง เต็มศักยภาพ (Empowerment / 

Capacity Building) และ 4) การขจัดการเลือกปฏิบัติ  

(Non-Discrimination) พก. ในฐานะหน่วยงานหลกัในการ

ดูแลขับเคลื่อนและส่งเส ริมให้คนพิการเ ข้าถึงสิท ธิ  

สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จะน าข้อมติสมชัชา

คนพิการไปขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรม รวมทัง้ก าหนดนโยบายเป็นด้านคนพิการ

ระดบัประเทศ เพ่ือให้คนพิการได้รับประโยชน์สูงสุด และ

ขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นพลังในการ

ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ เพ่ือให้คนพิการสามารถ

เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ทัง้นี ้ในช่วง

บ่ายผู้ แทนองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่าย จะได้มอบ

ข้อมติสมชัชาเครือข่ายคนพิการระดบัชาติ ประจ าปี 2562 

แก่นายจุติ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพ่ือ

น าไปสู่การก าหนดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงาน

ด้านคนพิการตอ่ไป(komchadluek.net  20 ส.ค.62) 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท เอเชี่ ยน เบสท์ ชิคเก้น จ ากัด  ท่ีอยู่ 
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 888 ม.9 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค         
จ.สระบุรี 18230 รับพนักงานทั่ วไป จ านวน 3 อัตรา 
รายละเอียดงาน ช่วยเหลืองานต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น 
รดน า้ต้นไม้ ดูแลสวน จัดแต่งภูมิทัศน์หรือช่วยเหลือด้าน
การประสานงาน ฯลฯ คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง 
อายุ  18 ปีขึน้ไป โทรศัพท์ 036 -676-600 ต่อ2103 
asianbestchicken_27@trustmail.jobthai.com  

กรมบังคับคดีรับนิตกิร 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
ปฏิบัติ งานบังคับคดีแพ่ง  งานบังคับคดี ล้มละลาย              
การวางทรัพย์ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้งานวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม งานตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 

คนพิการทางด้านร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ 18-60 ปี 
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  การรับสมัคร สามารถ
สมัครได้ทางเว็บไซต์https://led.thaijobjob.com/ ตัง้แต่
วนัท่ี 8-19 สิงหาคม 2562 และประกาศรายช่ือผู้ เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ภายในวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ดาวน์
โหลดข้อมูลการรับสมัคร https://www.หางานราชการ.
net/upload/led031072562.pdf 

ส านักงานสรรพากรภาค 3 รับพนักงานภาษี
สรรพากร 4 อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานเก่ียวกับ
การจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก
ข้อมูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆตามท่ี
ผู้บงัคบับญัชามอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้าน

ร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วฒิุ ปวช./ปวส. 
หรือเทียบเท่า รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพเิศษ (EMS) 
จ่ า ห น้ า ซ อ ง ถึ ง  ส า นั ก ง า น ส ร ร พ า ก ร ภ า ค  3                              
ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าท่ี ชัน้ 1 เลขท่ี 3 
ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 (ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงาน

ราชการ ตัง้แต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562 ณ 
เวบ็ไซต์กรมสรรพากร  

ส านักงานสรรพากรภาค 1 รับพนักงานภาษี
สรรพากร จ านวน 15  อัตรา   รายละเอียดงาน 
ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนงัสือ
ราชการ บันทึกข้อมูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ งานอื่นๆ                
ตามท่ีผู้ บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ

ทางด้านร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ  18 ปีขึน้ไป            
วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ส านักงาน
สรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทัว่ไป งานการเจ้าหน้าท่ี 
ชัน้ 22 เลขท่ี 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 (ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงาน
ราชการ”) ตัง้แต่วนัท่ี 2 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2562 ณ 
กรมสรรพากร www.rd.go.th/publish/52400.0.html 

บริษัท ทฟู ซูด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 111 
หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ต าบล คลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง 
ปทุ ม ธ า นี  2120 รั บ  Operator จ า น ว น  1 อั ต ร า 
รายละเอียดงาน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
พืน้ฐานได้ คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้                 
เพศหญิง อายุ 23-35 ปี สามารถช่วยเหลือตนเองได้             
วฒิุปริญญาตรี สวสัดิการ ประกนัสขุภาพ/ประกนัอบุตัิเหตุ
กลุ่ม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ วันลาพักร้อน, วันหยุดตาม
กฎหมาย ประกนัสงัคม ท างานสปัดาห์ละ 5 วนั ติดต่อ...
คณุจุฑารัตน์ โทรศพัท์ 02-5648041 แฟกซ์ 02-5648042 
อีเมล์ chutharat.r@tuv-sud.co.th 

บริษัท วาย.อาร์.ซี.เทก็ซ์ไทส์ จ ากัด ท่ีอยู่ 134, 
134/2-3 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมทุรสาคร 74130 รับพนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 5 อัตรา 
/ ต าแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จ านวน 2 อัตรา 
รายละเอียดงาน งานตามความเหมาะสมกับสภาพ

mailto:chutharat.r@tuv-sud.co.th
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ร่างกาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้  
เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึน้ไป สวัสดิการ 
หอพกัพนกังาน รถรับ-ส่งพนกังาน ปรับเงินเดือนประจ าปี 
ชุดฟอร์ม เงินโบนัส ฯลฯ ติดต่อ...ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
โทรศพัท์ 02-8104500-29  

บริษัท เซ็นได สตีล จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 9/11 ม.
6 ต าบลนาดี อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000  รับ
พนักงานคนพิการ จ านวน 2 อัตรา  รายละเอียดงาน 
จดัหาต าแหน่งงานเหมาะสมกบัคณุสมบัติ ประสบการณ์ และ
ลักษณะความพิการ คุณสมบัติคนพิการที่ ช่วยเหลือ

ตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.6 ขึน้ไป 
สวสัดิการ เบีย้ขยัน ค่ากะ โบนัส ปรับค่าจ้าง กองทุนเงิน
ทดแทน กองทุน เลี ย้ ง ชีพ ชุดฟอร์ม ค่าคอมมิชชั่น 
สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายก าหนด ติดต่อ...โทรศัพท์ 
034-826909-10 อีเมล์ sendai_33@trustmail.jobthai.com 

บริษัท แอสเซทไวส์ จ ากัด  ท่ีอยู่  เลขท่ี 9                 
รามอินทรา 5 แยก 23 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 รับเจ้าหน้าที่
ธุรการ จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน จดัท าเอกสาร 
รายงานประจ าสปัดาห์และรายเดือนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ  คนพิการเพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิ
ปริญญาตรี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี มีทกัษะ
ใช้งาน Social Media ต่างๆ สวัสดิการ ประกันสังคม 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส
ประจ าปี วนัหยุดประจ าปี งานกิจกรรมของบริษัท ตรวจ
สขุภาพประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ... คณุสวุนนัท์  องักลุดี 099-
4259393 อีเมล์ assetwise_73@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด            
ท่ีอยู่ เลขท่ี 10 หมู่ท่ี 1 ต าบลพยอม อ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 13170 รับพนักงานฝ่ายผลิต/

พนักงานธุรการ จ านวน 5 อัตรา  รายละเอียดงาน 

ลักษณะงานขึ น้ อยู่ กั บความ เหมาะสม ท่ีบ ริ ษัท ฯ 
คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด
วุฒิการศึกษา สวัสดิการ ประกันสังคม เบีย้ขยัน ปรับ
เงินเดือนประจ าปี โบนัส งานกิจกรรมของบริษัท ตรวจ
สุขภาพประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คุณนงคราญ  ภาคอัต 
โทรศพัท์ 035-35217 อีเมล์ cnw_45@trustmail.jobthai.com 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีอยู่  ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 รับพนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท รายละเอียดงาน 
จัดเตรียมเอกสารการประชุม รับโทรศัพท์ ปฏิบัติงาน
เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี           
มีความประพฤติเรียบร้อย เปิดรับสมัคร วันท่ี 13–30 
สิงหาคม 2562 การรับสมัครให้โทรสอบถามข้อมูล 
ก่อนท าการสมัคร ท่ีเบอร์ 02-298-5880-7  เอกสารการ
รับสมคัรเพ่ิมเติม http://gg.gg/evo4n 

บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด  ท่ีอยู่ 36/1 
แขวง/เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 รับพนักงานฝ่าย
ผลิต จ านวน 2 อัตรา  รายละเอียดงาน ผลิตขนมตามท่ี
บริษัทก าหนด คุณสมบัติ พกิารทางการได้ยิน เพศชาย/
หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิ ป.6 ขึน้ไป  สามารถเขียน/อ่าน
ภาษาไทยได้ ท างานตามกะของโรงงานได้ สวัสดิการ 
ประกันสังคม มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ ห้องน า้  ทาง
ลาด ลิฟท์ ติดต่อ...คุณเขต เสมือนโพธ์ิ โทรศัพท์ 061-
0090563, 02-01777774 #7208, ID Line 061-0090563 
อีเมล์ khet.s@comseven.com  

บริษัท อาร์เอ็มเอ ชิตี ้มอเตอร์ส จ ากัด ท่ีอยู่ 
34/9 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150 รับเจ้าหน้าที่ เตรียมส่งมอบรถยนต์
ใหม่ (PDI) จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน เตรียมส่ง
มอบรถยนต์ใหม่ คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย

mailto:khet.s@comseven.com


๒๖ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เพศชาย/หญิง อายุ 20-
40 ปี สามารถท างานล่วงเวลาได้ สวสัดิการ ชุด Uniform 
ตรวจสขุภาพประจ าปี ปรับเงินเดือนประจ าปี ประกนักลุ่ม 
Bonus กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
ติดต่อ...ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-7136021 
ต่อ 3215, 3214 หรือ 3209 , 086-3268583 ID Line 
:@rmathaideaers 

บริษัท เลเธอร์มายน์ จ ากัด  ท่ีอยู่  11 ม.6               
ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รับพนักงานผลิต 
(รายวัน) จ านวน 10 อัตรา รายละเอียดงาน ท าความ
สะอาดชิน้งาน , ทากาว , และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยินหรือทางด้าน
ร่างกาย (แขนทัง้สองข้างต้องใช้งานได้ปกต)ิ เพศชาย/
หญิง อาย ุ18-40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา อา่นออก-เขียน
ได้ สวัสดิการ ค่าแรง 325 บาท/วัน  เบีย้ขยัน OT ได้รับ
สวสัดิการเหมือนกบัพนกังานปกติ (รายละเอียดชีแ้จงก่อน
เร่ิมงาน)ฝ่ายบคุคล02-4324888 hr.p@leathermine.com  

บริษัท ดั๊กคิง จ ากัด ท่ีอยู่ 49/3 หมู่2 ต.ดอนทราย 
อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 รับพนักงานคนพิการ 
จ านวน 2 อัตรา  รายละเอียดงาน งานผลิต/บรรจุผลิตภณัฑ์ 
คุณสมบัต ิคนพิการด้านร่างกาย-เดนิได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ  18 ปีขึ น้ ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการ              
คา่ทกัษะสงูสดุ 30 บาท/วนั เบีย้ขยนั 500 บาท/เดือน  OT 
ทุนการศกึษาบุตร เงินรางวลัพนกังานดีเด่น เงินช่วยเหลือ
ฌาปนกิจศพ บ้านพกั/ค่ารถ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ บรรจุ
เป็นรายเดือน โบนสัประจ าปี ตดิต่อ...คณุทรงชยั เวชยนัต์ 
โทรศพัท์ 085-4395444 อีเมล์ recruit@duckking.co.th 

กรมท่าอากาศยาน รับคนพิการท างาน               
1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 4 
อัตรา สถานท่ีปฏิบตัิงาน ท่าอากาศยานกระบ่ี / ขอนแก่น 
/ บรีุรัมย์ / น่านนคร รายละเอียดงาน จดัท าและปฏิบตัิงาน
ด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการประเภทที่  3 

ทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว  เพศชาย/หญิง 
อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
บัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  สาขาการเงิน
การธนาคาร 2. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จ านวน 1 
อัตรา  สถานท่ีปฏิบัติงาน  ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
รายละเอียดงาน ด าเนินการให้บริการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัย แก่อากาศยานผู้ โดยสาร และบุคคล
อื่นท่ีใช้บริการ รวมทัง้การขนส่งสินค้า สัมภาระ และ
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการประเภทที่ 3 ทางด้าน

ร่างกายหรือ การเคล่ือนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี
ขึน้ไป วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า การรับสมัครสามารถ
สมคัรสอบได้ทาง https://airports.thaijobjob.com/ ตัง้แต่
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 โดย
ผู้ สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
จ านวน 330 บาท และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบใน            
วนัท่ี 2 ตลุาคม 2562 
 

คนพกิารต้องการท างาน 

นายกนกพล   ยื นย ง ค์  อายุ  4 2  ปี  วุฒิ

มธัยมศกึษาตอนปลาย พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ 
(แขน/ขาซ้ายอ่อนแรง) ต้องการงานทั่ วไปงานตาม
ความเหมาะสม มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft ได้ งานโปรแกรมกราฟิก
ไ ด้  ติด ต่อ…โทรศัพท์  094 -6261977  ห รือ  อี เม ล์  
or5_yeanyong@hotmail.com 

นายวิโรจน์ รัศมีเวสารัช อายุ 50 ปี วุฒิปริญญา
ตรี  พิการทางการ ไ ด้ ยิน  ต้ อ ง กา ร ง านทา ง ด้ าน
คอมพิวเตอร์, โปรแกรม Graphic งาน Design งาน
อื่ นๆตามความเหมาะสม  สามารถใช้โปรแกรม

mailto:hr.p@leathermine.com
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๒๗ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถท า Graphic งาน Design, 
Animation ได้ ตดิต่อ…โทรศพัท์ 02-4111820 SMS 091-
7810210 หรือ อีเมล์ viroj_design@hotmail.com  

นางสาวกรีนวรา   ทอง สุขดี  อายุ  23 ปี                      
วุฒิปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการ
งานคอมพิวเตอร์ งานวิจัย หรืองานอื่นๆตามความ
เหมาะสม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ท างานเอกสารได้
ดี  ติด ต่อ…โทรศัพ ท์  096 -7189070  ห รือ  อี เม ล์  
krinwara@gmail.com 

นายอตวัิชร สุระไพรสณฑ์  อาย ุ24 ปี วุฒ ิม.6 
พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขน/ขาซ้ายอ่อนแรง) 
ต้องการท างานทางด้านธุรการ เอกสาร คีย์ข้อมูล 
สามารถใ ช้คอมพิว เตอ ร์ไ ด้  ติด ต่อ . . . โทรศัพท์                       
095-1681898 หรือ อีเมล์ ply-stara@hotmail.com 

นางสาวปุณยวีร์ สิงห์ชัยรัตนากร อายุ 36 ปี 
วุฒิปริญญาตรี พิการทางการมองเห็น ต้องการงาน
ธุรการ งานโอเปอเรเตอร์ หรืองานตามความ
เหมาะสม  ในเขตพืน้ที่ เทพารักษ์ สมุทรปราการ 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์
ท างานธุรการ บัญชี ประสานงานทั่ วไป  ติดต่อ...
โ ท ร ศั พ ท์  0 8 3 - 0 9 6 7 9 9 3  ห รื อ  อี เ ม ล์  
poonyawee24@gmail.com 

นายศร ลั กษ ณ์   สุ ทธิ พั น ธ์ุ  อายุ  2 8  ปี                     
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) พิการทาง          
การได้ยิน ต้องการงานในหน่วยงานราชการ ติดต่อ...
โ ท ร ศั พ ท์  ( SMS)  0 9 9 - 3 1 0 2 2 2 8  ห รื อ  อี เ ม ล์  
sonlak253469@gmail.com 

นายอัศนัย  พุฒรังษี อาย ุ37 ปี วุฒมิธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน
ทางด้านคอมพวิเตอร์ งานธุรการ หรืองานตามความ
เหมาะสม  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื น้ฐานได้                          

ติ ด ต่ อ . . . โ ท รศัพ ท์  0 8 8 - 2 6 01 09 1  ห รื อ  อี เ ม ล์  
atsnaiputrungsri@gmail.com 

นายทศพล  แสนกอ อาย ุ24 ปี วุฒปิริญญาตรี 
พิการทางด้านออทิสติก ต้องการงานทางด้านโรงแรม 
การท่องเที่ยว งานธุรการประชาสัมพันธ์ และบริการ
ลู ก ค้ า  มี ทั กษ ะภ าษ าอั ง กฤษ  เ ยอ ร มั น  ง าน
คอมพิวเตอร์ ติดต่อ...โทรศัพท์ 081-1685238 หรือ 
อีเมล์ peungcnx@hotmail.com 

นายฑฏิวิรรษ  เจริญควร  อายุ 55 ปี วุฒ ิปวส. 
พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานคลังสินค้า 
งานธุรการ หรืองานซ่อมบ ารุง ตามความเหมาะสม           
มีความ รู้เ ร่ืองอะไหล่เค ร่ือง จักรอุตสาหกรรม                             
มี ป ร ะสบก า ร ณ์ ด้ า น ง าน ธุ รก า ร  ค ลั ง สิ น ค้ า                                 
ติ ด ต่ อ . . . โ ท รศัพ ท์  0 8 0 - 6 0 60 12 7  ห รื อ  อี เ ม ล์  
ThitivasPEPSI1217@hotmail.com 
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๒๘ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

นวัตกรรม “เขียงเล่ือน เพ่ือผู้พกิาร” 

 

รพ.สต.ฝายแก้ว จ.พะเยา ประดิษฐ์นวตักรรม “เขียงเลื่อน เพ่ือผู้ พิการ” ยกระดบัคณุภาพชีวิตผู้ พิการท่อนลา่งและผู้ ท่ี

ไมส่ามารถเดินได้ ให้สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัได้  

(4 ส.ค.2562) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวช่ืนชม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแก้ว จังหวัดพะเยา ท่ีมีแนวคิดน าเขียงไม้ วสัดุในท้องถ่ิน มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์

ส าหรับผู้ พิการท่อนลา่งหรือผู้ ท่ีเดินไมไ่ด้ ให้สามารถช่วยเหลือตวัเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั ลดภาระการดแูลของบคุคลใน

ครอบครัว เป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้ พิการในพืน้ท่ี  

นายนพดล ทิวาศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลฝายแก้ว กลา่วว่า ผู้ พิการท่อนล่าง และผู้สงูอายุท่ี

เดินไม่ได้ในพืน้ท่ี ส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่กบัครอบครัวท่ีไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา เพราะต้องออกไปท างาน ส่งผลให้เกิด

ความพิการท่ีรุนแรงเพ่ิมขึน้ หรือพิการซ้อน อีกทัง้ยังไม่มีอุปกรณ์ท่ีสามารถช่วยเหลือตัวอง ท่ีเหมาะสมในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั ทีมงานจงึเกิดแนวคิดประดิษฐ์อปุกรณ์ส าหรับผู้ พิการท่อนลา่ง และผู้ ท่ีเดินไมไ่ด้ 

โดยใช้เขียงไม้ เป็นวสัดท่ีุนิยมใช้ในภาคเหนือ หาง่าย ราคาถกู มีความทนทาน และความหนาแน่นของเนือ้ไม้ ยงัท า

ให้แบคทีเรียฝังตวัเข้าไปได้ยาก มีหลายขนาดให้เลือก ทัง้เลก็ กลาง ใหญ่ เหมาะส าหรับการนัง่ของผู้ พิการแตล่ะบคุคล และได้

ประดิษฐ์รุ่นแรกตัง้แต่ปี 2559 และพัฒนาต่อยอดเร่ือยมาเป็น รุ่นท่ี 3 ได้ปรับความสูงของเขียงลดลงเหลือเพียงคร่ึงนิว้ 

เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 12 นิว้ ใช้ล้อลกูยาง ขนาด 0.5 นิว้ จ านวน 6 ล้อ สามารถใช้งานกบัพืน้เปียกในห้องน า้ได้ ต้นทนุในการ

ประดิษฐ์ เพียง 500 บาทตอ่ชิน้ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพ ได้น าไปใช้กับผู้ พิการท่ีมีปัญหาอมัพาตท่อนล่าง 4 คน ผู้สูงอายุท่ีเดินไม่ได้ 7 คน มี

ความพงึพอใจในระดบัดีมาก ถงึร้อยละ 90 และไมเ่กิดแผลกดทบัจากการใช้งาน นวตักรรมนีใ้ช้งานได้จริงสะดวก น า้หนกัเบา 

เหมาะส าหรับพกพา และหมนุได้ 360 องศา(news.thaipbs.or.th 4 ส.ค.62) 

 

 



๒๙ 

รู้จกัใหอ้ภยั การรู้จกัใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ่ื้น จะท าใหใ้จเป็นสุข และสมาธิตั้งมัน่ไดง่้าย 
 

เชิญชวน ส่ังซือ้หนังสือภาพ “TheFighters” PhotoBook” 

 

สัง่ซือ้หนงัสือภาพ “TheFighters” PhotoBook” รวมภาพและเร่ืองราวของนกัสู้ทัง้ 6 คน 

ราคาเลม่ละ 999 บาท สัง่ซือ้ได้ท่ี Email: thefightersproject18@gmail.com หรือ Inbox 

www.facebook.com/thefightersproject/ 

รายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายมอบให้มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 

 

 

 

 

 

 

 

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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