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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๙   เดือน  กันยายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
พก.ร่วมมือ หน่วยงานรัฐ-เอกชน หนุนจ้างงานคนพกิารมีรายได้ 

 

พก.ร่วมมือ รัฐ-เอกชน หนุนคนพิการมีงานท า มีรายได้ เลีย้งดูตนเองอย่างยั่งยืน ระบุปี62 หน่วยงานรัฐต้องจ้าง

เพ่ิม 10,894 หรือ 60.53 % จากทัง้หมด 17,999 ราย เม่ือ 13 ก.ย. 2562  เวลา 10.30 น. ณ ห้องสวิุทย์ศกัดานนท์ โรงแรม ทีเค 

พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่ หลกัสี่ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ มอบหมาย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ โดย นางสาวย่ิงลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักพัฒนาสังคม

ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุม่บริหารกองทุน ด าเนินการจดั “การประชมุชีแ้จงแนวทางการปฏิบตัิตามกฎหมายจ้างงาน

คนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี 2562” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ ให้สว่นราชการรับคนพิการเข้าท างาน

มากขึน้ และหน่วยงานภาครัฐได้คนพิการท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามลกัษณะงานด้วยวิธีการท่ีสะดวก คล่องตวั การ

คดัเลือกเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมไปถึงสร้างความเสมอภาคให้กบัคนพิการ ให้มีงานท า มีรายได้ สามารถเลีย้งดตูนเองได้

อย่างยัง่ยืน โดยมีผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรด้านบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านการสง่เสริม

การจ้างงานคนพิการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 300 คน เข้าร่วมงาน ตามนโยบายรัฐบาลท่ีให้ความส าคญัและมุ่ง

สง่เสริมพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ จงึได้มอบหมายให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) โดยกรม

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) (อา่นตอ่หน้า ๒) 
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เป็นหน่วยงานหลกัในการขับเคลื่อนบงัคบัใช้กฎหมายร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมอาชีพการมีงานท าของคนพิการซึ่ง

สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 

มาตรา 33 ได้ก าหนดสดัส่วนการจ้างงานคนพิการทัง้ในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน  โดยให้นายจ้าง

หรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีจ านวนลกูจ้างหรือผู้ปฏิบตัิงานตัง้แต่ 100 คนขึน้ไปต้องรับคนพิการ

เข้าท างานในอตัรา 100 : 1 และมาตรา 35 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไมป่ระสงค์จะรับคนพิการเข้าท างานตามมาตรา 33 ต้อง

ให้สมัปทานจดัสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จดัจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจดั

ให้มีอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ลา่มภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการได้  ทัง้นี ้ได้

มีผลใช้บงัคบักบัหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ได้แก่ 1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็น

กรม หรือราชการส่วนภูมิภาค 2) ราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3) รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตัง้ขึน้โดย

พระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ 4) หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น องค์การมหาชน หรือองค์กรอิสระ   ในวนันี ้จึงได้จดั 

“การประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบตัิตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี 2562” โดยมีวตัถุประสงค์ 

เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ ให้สว่นราชการรับคนพิการเข้าท างานมากขึน้ และหน่วยงานภาครัฐได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถ

ตรงตามลกัษณะงานด้วยวิธีการที่สะดวก คล่องตวั การคดัเลือกเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมไปถึงสร้างความเสมอภาคให้กบั

คนพิการ ให้มีงานท า มีรายได้ สามารถเลีย้งดตูนเองได้อย่างยัง่ยืน  ทัง้นี ้จากสถิติผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ 

ประจ าปี 2562 ต้องจ้างคนพิการทัง้หมด 17,999 ราย โดยในมาตรา 33 จ้างคนพิการเข้าท างานแล้ว จ านวน 3,447 ราย คิด

เป็นร้อยละ 19.15 และมาตรา 35 จ านวน 3,658 คิดเป็นร้อยละ 20.32 รวม 7,105 ทัง้นี ้หน่วยงานรัฐต้องจ้างงานคนพิการเพ่ิม

อีก 10,894 หรือร้อยละ 60.53 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2562)  

                  ส าหรับ ภายในการประชุมประกอบด้วย บรรยาย เร่ือง แนวทางการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตาม

มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยผู้ แทนจาก พก. บรรยาย เร่ือง 

ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงานตามมาตรา 35 โดยผู้ แทนจากกรมการจัดหางาน บรรยาย เร่ือง การสรรหาและเลือกสรรคน

พิการเข้าท างานในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยผู้ แทนจากส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บรรยาย เร่ือง ความส าเร็จในการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ แนวทาง ปัญหาและอปุสรรค

ในการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ แทนจากกรมประมง และบรรยาย เร่ือง ระบบรายงานผลการปฏิบตัิตาม

กฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานภาครัฐแบบออนไลน์ โดย ผู้ แทนจากภาคเอกชน  อย่างไรก็ตาม การจัดงาน

ดงักล่าวนับได้ว่าเป็นโอกาสอนัดีท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชนทุกประเภทได้มาร่วมประชุม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน

ภาครัฐทุกประเภท รวมทัง้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ือหาทางออกในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ื อให้คนพิการสามารถ

เข้าถึงโอกาสในการมีงานท าอย่างทัว่ถึงและส่งผลต่อการยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนพิการ น าไปสู่การพึ่งพาตนเองของคน

พิการอย่างยัง่ยืนตอ่ไป(komchadluek.net 15 ก.ย.62) 
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ส่งก าลังใจ มหกรรมกีฬาคนพกิาร 
พาราลิมปิก โตเกียว 2020 

 

มหกรรมกีฬาคนพิการพาราลิมปิก โตเกียว 2020 จะมีขึน้

ระหว่างวนัท่ี 25 ส.ค.-6 ก.ย.ปีหน้า ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ นเจ้าภาพจัดการชิงชยัทัง้หมด 22 ชนิดกีฬารวม 540 

เหรียญทอง กรีฑาเป็นกีฬาท่ีแข่งขันกันมากท่ีสุด ชิงถึง 

168 เหรียญทอง รองลงมา วา่ยน า้ ชิง 146 เหรียญทอง ใน

จ านวนนี ้มี 2 ชนิดกีฬาใหม่ ท่ีบรรจุเข้าไปด้วย ได้แก่ 

แบดมินตัน ชิง 14 เหรียญทอง จาก ชายเดี่ยว 7 เหรียญ

ทอง หญิงเดี่ยว 6 เหรียญทอง และอีกเหรียญจากคู่ผสม 

ขณะท่ีเทควนัโดชิง 6 เหรียญทอง ชายและหญิง ฝ่ายละ 3 

เหรียญทอง ในส่วนของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย 

“บ๊ิกนิดหน่อย” จตุินนัท์ ภิรมย์ภกัดี ประธานคณะกรรมการ

พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ระบุว่า ออกไปเก็บคะแนน

สะสมต่อเน่ือง จนล่าสุด ได้โควตาไปโตเกียว 2020 อย่าง 

เป็นทางการแล้ว 8 คน จากบอคเซีย 4 คน ยิงธนู 3 คน 

และเทเบิลเทนนิส 1 คน ซึ่งได้ก าชับให้คณะท างานดูแล

การฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างใกล้ชิด เพราะทัง้ 8 คนเป็น

ความหวงัท่ีจะคว้าเหรียญให้ไทย ทัง้นี ้เมื่อย้อนกลบัไปดู

จ านวนนักกีฬาคนพิการไทย ในพาราลิมปิก ริโอ 2016 ท่ี

นครริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ได้โควตาไปครัง้นัน้ 45 

คน ใน 10 ชนิดกีฬา จากยิงธนู 3 คน กรีฑา 13 คน บอค

เซีย 7 คน ยโูด 1 คน ยกน า้หนกั 2 คน ยิงปืน 5 คน วา่ยน า้ 

4 คน เทเบิลเทนนิส 7 คน วีลแชร์ฟันดาบ 1 คน และวีล

แชร์เทนนิส 2 คน และผลงานก็ไม่ธรรมดาคว้ามาได้ 6 

เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ส่วนในครัง้นี ้

ดูจากช่วงเวลาท่ีเหลืออีกประมาณ 1 ปี เช่ือว่าทัพไทยจะ

เร่งเคร่ืองได้สิทธ์ิไปพาราลิมปิกเกมส์ครัง้นีเ้พ่ิมขึน้อีกหลาย

ตอ่หลายคน จากท่ีมีการประเมินจ านวนนกักีฬากนัไว้ท่ี 40 

คน ท่ีจะผ่านเข้าสู่รอบสดุท้าย น่าจะท าได้มากกว่าท่ีคาด

กนัเอาไว้อย่างไมต้่องสงสยั เพราะจากท่ีติดตาม ศกัยภาพ

ของนกักีฬาไทย ในเวทีโลก ชัว่โมงนี ้ท าได้ดี และสม ่าเสมอ 

ได้ลุ้น ในหลายประเภท ทัง้กรีฑา ว่ายน า้ และแบดมินตนั 

เป็นต้น รวมทัง้เหรียญรางวลัท่ีจะคว้ากลบัมา เมื่อถึงช่วง

แข่งจริงก็ไม่น่าจะน้อยลงไปกว่าเดิมอีกด้วย แฟนๆกีฬา

ชาวไทยคอยให้ก าลงัใจกันอยู่ตลอด ทัง้คนท่ีได้สิทธ์ิแล้ว

ต้องฝึกซ้อมต่อเน่ือง ส่วนคนอื่นๆท่ียังต้องเก็บแต้มสะสม

ขอให้มุ่งมัน่ต่อไป อาจจะเหน่ือยหน่อยในช่วงนี ้แต่ขอให้

รับรู้ไว้ ยังมีพ่ีน้องทั่วประเทศคอยหนุนหลัง  อย่าได้ท้อ 

อย่าได้ถอย ตัง้ใจเข้าไว้  เราเช่ือมั่นในตัวคุณ(ไทยรัฐ

ออนไลน์ 1 ก.ย.62) 

สารพัดช่างคืนความสุขให้ชุมชน-ซ่อมรถผู้พกิาร 

นายณัฐกิตต์ิ ศรีสงศักด์ิธนา 

ผู้ อ านวยการวิทยาลัยสารพัด

ช่างสมุทรปราการ  พร้อมด้วย

คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์และนักศึกษา หลักสูตรระยะ

สัน้ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ซ่อมรถสามล้อของผู้ พิการ 

"ภายใต้โครงการคืนความสุขให้แก่ชุมชน" ท่ีน ารถสามล้อ

มาซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และ

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก(siamrath.co.th 

1 ก.ย.62) 
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“จุต”ิเผยนายกห่วงปชช. 
ถูกน า้ท่วม-ส่ังลงพืน้ท่ีเยียวยา 

"จุติ "  เผย นายกฯ

ห่วง ปชช.ประสบ

ภัยน า้ท่วม สั่งลง

พื ้ น ท่ี ติ ด ต า ม

ใกล้ชิด ขณะน า้ท่วมพิษณุโลก 5 อ าเภอ วงัทอง ยังอ่วมห

นัก พร้อมสั่งเร่งเยียวยาทุกจังหวัด  ท่ีศูนย์อ านวยการ

เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย 

และดินโคลน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุย์ (รมว.พม.) ลงพืน้ท่ีติดตามสถานการณ์น า้ท่วม 

โดยประชุมร่วมกับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ ว่าราชการ

จงัหวดัพิษณุโลก และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบ

สถานการณ์ในเบือ้งต้น พบว่าพืน้ ท่ีจังหวัดพิษณุโลก

ประสบภยัน า้ท่วม 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ.เนินมะปราง 

อ.วงัทอง อ.ชาติตระการ อ.นครไทย และ อ.บางกระทุ่ม ซึง่

อ าเภอท่ีได้รับผลกระทบหนกัท่ีสดุ คือ อ.วงัทอง เน่ืองจาก

มวลน า้ยังคงท่วมหนักในหลายพืน้ท่ี มีบ้านเรือนถูกน า้

ท่วมเสียหายกว่า 1,000 หลังคาเรือน นายจุติ กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แสดงความ

เป็นห่วงและสัง่การให้มีการดแูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเยียวยาผู้ประสบภยัน า้ท่วม

ในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน จ านวน 14 จงัหวดั จึงได้

เดินทางมาดูแลช่วยเหลือพืน้ท่ี จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ 

จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งทางกระทรวง พม. จะเข้ามาเสริมความ

ช่วยเหลือทางด้านโรงครัวเพ่ือเป็นเสบียงอาหารส าหรับ

ประชาชนผู้ประสบภัยน า้ท่วม และพร้อมเร่งเปิดศูนย์พัก

พิงท่ีสงักัดกระทรวง พม. ในพืน้ท่ีจังหวัดท่ีประสบภัยน า้

ท่วมทุกแห่ง อีกทัง้ร่วมประเมินความเสียหายและเยียวยา

ประชาชนท่ีมีประสบปัญหาน า้ท่วม และจะรายงานผลให้

นายกรัฐมนตรีทราบในท่ีประชมุคณะรัฐมนตรีในวนัองัคาร

นีต้อ่ไป นายจตุิ กลา่ววา่ ส าหรับการเดินทางมาตรวจเย่ียม

พืน้ท่ี ท่ีประสบภัยน า้ท่วมอย่างเ ร่งด่วนในครัง้นี  ้ เ พ่ือ

ต้องการให้ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์และอยู่ได้อย่าง

ปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ สูงอายุ ผู้ พิการ และเด็ก ซึ่งเป็น

ภารกิจของกระทรวง พม. โดยตรง ส่วนผู้สงูอายุบางรายท่ี

ไม่ยอมออกจากบ้าน เน่ืองจากเป็นห่วงทรัพย์สิน ใน

เบือ้งต้น จะมีการระดมนักจิตวิทยา นักสงัคมสงเคราะห์ 

และอาสาสมคัรพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

(อพม.) เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ทัง้นี ้ได้สัง่การให้ อพม. 

ในพืน้ท่ีถ่ายรูปสภาพความเสียหายของผู้ ประสบภัยน า้

ท่วมไว้เป็นหลกัฐาน เพ่ือแสดงสิทธิสวสัดิการสงัคมในการ

ขอรับการเยียวยาให้กับเด็ก ผู้ สูงอายุ คนพิการ และผู้ มี

รายได้น้อย รวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านท่ีอยู่อาศัย หรือ

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายัง

ส ายด่ ว น  พม .  โท ร .  1300 บ ริ ก า รฟ รี  24 ชั่ ว โ ม ง

(innnews.co.th 2 ก.ย.62) 
 

กสทช.เข้มคุ้มครองสิทธิคนพกิาร ให้เข้าถงึ-รับรู้ 

กสทช. เน้นย า้ให้การ

ส่งเสริมและคุ้มครอง

สิ ท ธิ คน พิ ก า ร  ใ ห้

สามารถเข้าถึง หรือ

รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทศัน์ ซึง่จากประกาศ

ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เร่ืองการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้สามารถเข้าถึง 

http://news.ch7.com/detail/361601
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หรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม ด้วยการก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ในระบบดิ จิทัล มีบริการล่ามภาษามือ , ค า

บรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามสัดส่วนท่ี

ป ระกาศก าหนด  โดย  กสทช .  ไ ด้มี ก ารจัดท าสื่ อ

ประชาสัมพัน ธ์  เ พ่ือสร้างความเข้าใจเ ก่ียวกับการ

ด าเนินการดังกล่าวด้วย ทัง้หมดถือเป็นการให้ความ

คุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงกิจการโทรทศัน์ใน

ประเทศไทย และล่าสุด กสทช. ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้

ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ช่องวอยซ์ทีวี ไปกว่า 372 ล้าน

บาท โดย วอยซ์ทีวี ได้ยุติการออกอากาศไปแล้วเมื่อเช้า

วนัท่ี 31 สิงหาคมท่ีผ่านมา(news.ch7.com 3 ก.ย.62) 
 

ร้านปังป้ิงปังๆ คนท้องคนไร้บ้านคนพกิารกินฟรี 

หนุ่มช่างสกัเปิด

ร้านขายขนมปัง

ปิง้ ริมถนนเป็น

อ า ชี พ เ ส ริ ม 

พิเศษกวา่ร้านอื่นขึน้ป้าย”คนท้อง คนไร้บ้าน คนพิการ กิน

ฟรี จนกว่าร้านจะเจ๊ง” ท้าหากไม่เจ๊งแล้วปลดป้ายออกให้

มาด่าได้เลย เผยต้องการท่ีจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้หวัง

ก าไรมากมาย ท่ี จ.สงขลา มีร้านขนมปังปิง้อยู่ร้านหนึ่งท่ี

แตกต่างจากร้านขนมปังปิง้ทั่วๆไป ช่ือว่า ร้านปังปิง้เตา

ถ่านลงุช้าง ซึง่เป็นร้านของ นายทรงศกัด์ิ อิสระ อาย ุ27 ปี 

และเป็นร้านขนมปังปิง้ธรรมดาง่ายๆ ขายกนัริมถนนนวล

แก้วอทิุศข้างส านกังานป่าไม้ เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา ท่ีบอกว่าแตกต่างจากร้านอื่นเพราะ

ร้านนีไ้ด้ขึน้ป้าย”คนท้อง คนไร้บ้าน คนพิการ กินฟรี 

จนกว่าร้านจะเจ๊ง” และให้กินฟรีจริงๆไม่ได้ขึน้ป้ายไว้

หลอกๆหรือชั่วครัง้ชั่วคราวเพ่ือหวงัเรียกลูกค้าเท่านัน้ ซึ่ง

บรรยากาศท่ีร้านก็มีลกูค้าแวะเวียนมาซือ้ขนมปังปิง้อย่าง

ตอ่เน่ืองทัง้ลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าพิเศษตามท่ีเขียนป้ายไป

ไว้ นายทรงศกัด์ิ บอกว่า ปรกติมีอาชีพเป็นช่างสกัอยู่ใน อ.

หาดใหญ่และได้มาเปิดร้านขายขนมปังปิง้เป็นอาชีพเสริม

ช่วยกันท ากับแฟนมาประมาณ 1 เดือน เหตุท่ีขึน้ป้ายให้

คนท้อง คนไร้บ้าน คนพิการ กินฟรี จนกว่าร้านจะเจ๊ง 

เพราะต้องการท่ีจะช่วยเหลือคนอื่นๆไม่ได้หวังผลก าไร

อะไรมากมาก และปรกติก็จะชอบผู้หญิงท่ีตัง้ท้องเพราะ

เป็นคนชอบเด็กแต่ยังไม่พร้อมท่ีจะมีลูก จึงขึน้ป้ายให้คน

ท้องกินฟรีรวมถึงคนท่ีล าบากคนพิการคนไร้บ้านด้วย นาย

ทรงศกัด์ิ บอกว่า แต่ละคืนก็จะมีคนท้องมาท่ีร้านคืนละ 4-

5 คน ซึง่ตนก็จะบอกให้มากินฟรีได้เลยทกุคน บางคนก็มา

แต่ก็จะซือ้เพ่ิมอีกชุดด้วยเพ่ือตอบแทนในความมีน า้ใจ ซึง่

ตนก็จะให้กินฟรีจนกว่าร้านจะเจ๊งจริงๆ หากเอาป้ายออก

และยงัขายของอยู่ให้มาดา่ได้(siamrath.co.th 2 ก.ย.62) 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ...สู้โลกกว้าง 
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ทีมคุณหมอ รพ.กาฬสินธ์ุ ลุยน า้ท่วม เย่ียมผู้ป่วย 

ที ม แ พ ท ย์ แ ล ะ

พ ย า บ า ล จ า ก

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

แ ล ะ ส า นั ก ง า น

สาธารณสุขจังหวัด

ก า ฬ สิ น ธุ์  โ ด ย แ พ ท ย์ ห ญิ ง ทิ ว า ว ร ร ณ  ปิ ย กุ ล

มาลา ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  เดินเท้าลุยน า้

ออกเย่ียมผู้ ป่วยในชุมชนทุ่งสระซึ่งเป็นชุมชนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากน า้ท่วมขงัในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ซึง่

สว่นใหญ่ยงัมีประชาชนอาศยัอยู่บนชัน้ 2 รวมทัง้มีผู้ ป่วยท่ี

เป็นทัง้ผู้ ป่วยเรือ้รัง ผู้ ป่วยติดเตียง ผู้สงูอายแุละผู้ พิการ ซึง่

วันนี ไ้ ด้ออกเย่ียมคุณตา  อายุ  82 ปี  ซึ่งมีความพิการ

ทางการเคลื่อนไหว  คุณยายท่ีเป็นผู้ ป่วยเรือ้ รัง  มีโรค

ประจ าตวัคือเบาหวานและไต และ คุณยาย วัย 80 ปี ซึ่ง

เป็นผู้ ป่วยไตวาย มีความพิการทางสายตา และเป็นคนไข้

ป ร ะจ า ข อ ง โ ร งพยาบาลกาฬสิ น ธุ์  โ ด ย ไ ด้ ต ร ว จ

สุขภาพ  จิตแพทย์พูดคุยเ พ่ือคลายเครียดและมอบ

เวชภณัฑ์ยา ขณะท่ี พ.ต.อ. ธนาวชัร ดีบญุมี ณ ชมุแพ รอง

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ก็ได้น าก าลงัพล

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ มอบถุงยงัชีพจ านวน 70 ชดุ มอบให้กบัผู้

อาศัยท่ีได้รับผลจากภัยน า้ท่วมในเขตชุมชนทุ่งสระและ

ชุมชนหน้าวัดหอไตรปิฏกการามด้วย  ทั ง้ นี  ้ท่ีศูน ย์

บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวดักาฬสินธุ์สว่นหน้า ณ วดัสวา่ง

คงคา ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจัดตัง้โรงครัวพระราชทาน  เพ่ือบริการ

อาหาร น า้ดื่ม ให้กับผู้ ประสบภัย ตลอดทัง้เจ้าหน้าท่ีท่ี

ปฏิบัติงาน นอกจากนีย้ังหน่วยสื่อสารจาก  กสทช. ทีโอ

ที มาให้บริการด้านโครงข่าย  ทีมแพทย์พยาบาลจาก

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และสาธารณสุขตัง้จุดบริการด้าน

การแพทย์พยาบาล และกองทัพบกโดยกองพลทหารม้า

ท่ี 3 ตัง้ศนูย์บรรเทาสาธารณภยัช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย(thainews.prd.go.th 3 

ก.ย.62) 
 

วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล” อุปกรณ์พมิพ์กระดาษ
กราฟนูน ตัวช่วย”เดก็ตาพกิาร”เรียนคณิต-วิทย์ 

 

คอลมัน์ “ด้วยสมองและสองมือ” ทฤษฎีการแพร่กระจาย

ของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ของ Everette 

Roger (1995) กล่าวไว้ว่า สิ่งประดิษฐ์ (Invention) นัน้ยัง

ไม่ถือว่าเป็นนวตักรรม (Innovation) อย่างแท้จริง ถ้าหาก

สิ่งประดิษฐ์นัน้ยังไม่สามารถน าไปพัฒนาหรือใช้ได้

จริง การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึน้เมื่อมี

การแพร่กระจายของสิ่งใหม่ๆ จากสังคมหนึ่งไปยังอีก

สงัคมหนึง่ และสงัคมนัน้ยอมรับสิ่งนัน้เข้าไปใช้ ซึง่สิ่งใหม่ๆ  

นี ้คือ “นวัตกรรม” จากแนวคิดของทฤษฎีดังกล่าวได้จุด

ประกายให้  นายสุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล ผู้ บกพร่อง

ทางการได้ยิน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนท่ีวิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพ่ือประโยชน์

ส าหรับผู้ พิการให้ใช้ได้จริงโดยได้ร่วมกับ นายเจน ชัยเดช 
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นางสาวเอมอชัฌา สิลมฐั และ นางสาวสปุราณี ศรีสวสัด์ิ 

เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลยัราชสดุา มหาวิทยาลยัมหิดล  ช่วย

คิดค้นอปุกรณ์พิมพ์แบบนูน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตกระดาษ

กราฟนูน  เ พ่ือน าไปสอนให้นักเ รียนตาบอดพล็อต

กราฟ ภายใต้โครงการวิจัยท่ีได้รับการจดทะเบียนอนุ

สิทธิบัตรแล้ว ช่ือว่า “การพัฒนาอุปกรณ์พิมพ์แบบนูน 

แสดงระบบพิกดัคาร์ทีเซียนบนกระดาษ ส าหรับนกัเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเห็น” โดยได้รับการสนบัสนุนจาก 

กองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ของ กรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม

พระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ.2550 นายสุภชาญกล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วนักเรียน

พิการทางการเห็นสามารถเรียนรู้ได้จากการฟัง การสมัผสั 

และการอ่านโดยใช้อกัษรนูน หรือ “เบรลล์” แน่นอนว่า สื่อ

คณิตศาสตร์เก่ียวกับกราฟ จะต้องเป็นสื่อแบบนูนให้

นักเรียนได้สมัผัส และรู้จัก “ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน” หรือ 

“ระบบแกน XY” เช่นกัน ซึ่งสิ่ ง ท่ี เราพบโดยปกติ คือ 

กระดาษกราฟมีลกัษณะแบนเรียบส าหรับนกัเรียนสายตา

ดี เพ่ือใช้ท าการพล็อตได้เลย ในขณะท่ีนักเรียนพิการ

ทางการเห็นต้องใช้กระดาษกราฟแบบนูน  (กระดาษ

Master 150 แกรม ราคาแผ่นละ 3 บาท)  ซึ่งผลิตจาก

เคร่ืองพิมพ์นูน หรือ Braille Embossor ท่ีมีราคาแพง และ

ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  ท าให้โรงเรียนบางแห่งมี

กระดาษนูนไม่เพียงพอส าหรับนกัเรียนพิการทางการเห็น 

ทีมวิจยัจึงได้สร้างอปุกรณ์พิมพ์แบบนูน โดยใช้วสัดท่ีุมีอยู่

ในประเทศไทย ท าจากไม้และลูกกลิง้ผ้า ช่วยลดปัญหา

ดงักล่าว เพ่ือให้นักเรียนพิการทางการเห็นสามารถผลิต

กระดาษกราฟนูนได้ด้วยตนเองจากกระดาษ A4 ท่ีใช้แล้ว

น ามาใช้ใหม่ นอกจากจะช่วยลดภาระงานของครูและ

เจ้าหน้าท่ีผลิตสื่อ และลดน าเข้าจากต่างประเทศแล้ว ยัง

ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ด้าน นายเจน ชัยเดช ผู้

บกพร่องทางการเห็นท่ีมีส่วนร่วมในผลงานการประดิษฐ์ 

ซึง่เคยเป็นอดีตครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในระดับชั น้มัธยมศึกษา  กล่าว เส ริมว่ า  การ เ รียน

คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเร่ืองกราฟของ “เดก็ตาดี” ตา่งจาก 

“เด็กตาบอด” คือ “เด็กตาดี” สามารถใช้สายตาในการ

ตรวจดูทีเดียว ก็จะเห็นภาพรวมทัง้หมดจนรู้ว่าอะไรอยู่

ตรงไหน ในขณะท่ีการรับรู้ของ “เดก็ตาบอด” จะเป็นแบบที

ละส่วน ต้องใช้ปลายนิว้สัมผัสทีละส่วนแล้วประมวล

ออกมาเป็นภาพรวม โดยได้สุ่มทดลองใช้ในโรงเรียนสอน

คนตาบอดใน 4 จังหวัด  ได้แก่  กรุงเทพฯ เชียงใหม่  

ขอนแก่น และเพชรบุรี พบว่าได้ผลดีถึงร้อยละ 80 และจะ

ได้มีการปรับปรุงและเผยแพร่สูโ่รงเรียนสอนคนตาบอดทัว่

ประเทศไทยตอ่ไป ซึง่จากประสบการณ์มองวา่ เดก็ตาบอด

สามารถเรียนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ไม่

ต่างจากเด็กทั่วไป ถ้ามีการปรับหรือดัดแปลงสื่อและ

อปุกรณ์ตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัการรับรู้ของพวกเขา ผลงาน

การประดิษฐ์อปุกรณ์พิมพ์กระดาษกราฟนูนสอนนกัเรียน

ตาบอดพล็อตกราฟ วิทยาลยัราชสดุา มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไ ด้ รั บการจัดแสดงใน งาน  "Mahidol R-I-SE NOW" 

Research & Innovation Special Exhibition ซึ่งสถาบัน

บริหารจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม (iNT) ร่วมกบั กอง

บริหารงานวิจัย และกองกิจการนักศึกษา จัดขึน้เน่ืองใน

โอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม และ 131 ปี

มหา วิทยาลัยม หิดล  ณ  คณะทันตแพทยศาสต ร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปลายเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา

(siamrath.co.th 5 ก.ย.62) 
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พก. ส่งเสริมสิทธิ สวัสดกิาร  
พัฒนาทักษะดูแลคนพกิารในชุมชน 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อมรมการ

ส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการในชุมชนในพืน้ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมสิทธิ

และสวสัดิการ รวมถึงพัฒนาทกัษะการดูแลช่วยเหลือคน

พิการในชุมชน วนันี ้(3 ก.ย.62) ท่ี โรงแรมคุ้มภูค า อ าเภอ

เมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ 

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็น

ประธานเปิดการอมรม การส่งเสริมพลงัเครือข่ายด้านการ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมี แกนน าด้าน

คนพิการ แกนน าชมุชน ภาคีเครือข่ายทางสงัคมท่ีเก่ียวข้อง 

และอาสาสมคัรในพืน้ท่ีอ าเภอต่างๆ ของจังหวดัเชียงใหม่

เข้าร่วม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

จัดการอมรมการส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนในพืน้ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2560-2564 สูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็น

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ พิการหรือผู้ ท่ีประสบ

ปัญหาความเดือนร้อนในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่เข้าถึงสิทธิ

และสวสัดิการท่ีจ าเป็นและควรจะได้รับ โดยสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ 

รวมถึงพฒันาทกัษะการดแูลช่วยเหลือคนพิการ ซึง่น าไปสู่

การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อความพิการและผู้ พิการ ตลอดจน

เกิดเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใน

ชมุชนตอ่ไป(thainews.prd.go.th 3 ก.ย.62) 
 

คนพกิารสุดทน! เตรียมเดิน 600 กิโลฯ ไล่คนโกง 

 

อีกหนึ่งประเด็นท่ี "เนชั่นทีวี" เกาะติดมานานข้ามปี ก็คือ

การหักหัวคิว ปาดหน้าเค้กสิทธิประโยชน์ท่ีคนพิการทั่ว

ประเทศต้องได้รับตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่าบางส่วน

ไม่ได้รับเลย บางส่วนถูกสวมสิทธ์ิ และจ านวนมากถูกหัก

หัวคิว ท าให้ค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ท่ีควรได้เท่าอัตรา

ค่าแรงขัน้ต ่า กลบัได้แค่ 1 ใน 3 ท่ีผ่านมาเครือข่ายพิทกัษ์

สิทธิคนพิการ ออกมาเดินสายเปิดข้อมูลและย่ืนข้อ

เรียกร้องต่อองค์กรตรวจสอบทุกหน่วยงาน ปรากฏว่า

ตลอด 1 ปีไมม่ีความคืบหน้า ทัง้ๆ ท่ี ป.ป.ท.ชีม้ลูวา่ผิดจริง 

มีเจ้าหน้าท่ีรัฐร่วมด้วย ดีเอสไอก็สรุปผลสอบสวนว่าผิด 

รวมๆ แล้วท่ีพบความผิดกว่า 10 จงัหวดั แต่เจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ เก่ียวข้องยงัคงลอยนวล ทัง้ข้าราชการและผู้น าองค์กรคน

พิการบางแห่งเอง เอาคลิปเสียงมาเปิดก็แล้ว เปิดเครือข่าย 

เปิดช่ือก็แล้ว ก็ยังน่ิงสนิท ล่าสุดเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคน

พิการทนไม่ไหว จัดกิจกรรมใหญ่หวงัเรียกร้องความสนใจ

จากผู้มีอ านาจให้ได้ ก็คือจดัเดินทางไกลจากกาฬสินธุ์ถึง

กรุงเทพฯ ระยะทาง 600 กิโลเมตร โดยผู้ ท่ีร่วมเดินแบบไม่
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สนใจฟ้าฝนและน า้ท่วมนี ้ก็คือเหย่ือทีเป็นคนพิการท่ีถูก

หักหัวคิว ถูกโกง โดยเฉพาะผู้ พิการทางสมองท่ีโดนหนัก

สดุ สาเหตท่ีุเลือกสตาร์ทกนัท่ีจงัหวดักาฬสินธฺุ์ ก็เพราะเป็น

จงัหวดัท่ี ป.ป.ท.สอบพบทุจริตชัดเจน แต่ไม่มีใครต้องรับ

ผิด แถมผู้ ดูแลคนพิการยังโดนแจ้งความด าเนินคดีกลับ 

เดือดร้อนหนักขึน้ไปอีก การเดินทางไกลจะเร่ิมกันในวัน

พฤหัสบดีนี ้ตรงกับวันท่ี 5 กันยายน เร่ิมกันตัง้แต่ 6 โมง

เช้า ยังไม่รู้ว่าก่ีวันจะเดินถึง กทม.แต่ท่ีอยุธยาจะมีการผู้

พิการจากสายอื่นท่ีได้รับความเดือดร้อน ถกูโกงเหมือนกนั 

เดินมาสมทบเข้ากรุงเทพฯพร้อมกัน ต้องรอดูว่ากิจกรรม

ใหญ่ของคนพิการเท่ียวนีจ้ะกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐหนัมา

สนใจและจัดการปัญหาให้คนพิการหรือไม่ "เนชัน่ทีวี" ได้

สอบถามเร่ืองนีไ้ปยัง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ หรือ 

กระทรวง พม. ท่ีมีหน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดูแลคน

พิการโดยตรง โดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ หรือ กรม พก.ได้รับค าตอบวา่ กระทรวง พม.

ไมไ่ด้ละเลยเร่ืองนี ้แตเ่ลือกท่ีจะท าเงียบๆ และจะมีผลสรุป

ออกมาอย่างแน่นอน  ขณะท่ีทีมงานของรัฐมนตรีจุติ  

อธิบายเพ่ิมเติมว่า การท าเร่ืองนีใ้ห้เป็นข่าวดงั ไม่ได้ช่วย

แก้ไขปัญหา เพราะต้องไม่ลืมว่าเงินท่ีใช้ดแูลช่วยเหลือคน

พิการ ส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคจากพ่ีน้องประชาชน 

หากประชาชนเข้าใจว่ามีการทุจริตงบก้อนนีก้ันอย่าง

มโหฬาร ต่อไปก็จะไม่มีใครกล้าบริจาค ทัง้ๆ ท่ีสภาพ

ปัญหาไม่ได้ร้ายแรงขนาดนัน้ และกระทรวง พม.ก็มีการ

ตรวจสอบภายในตลอด และยืนยันว่าจะลงโทษผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดแน่นอน  (nationtv.tv 

3 ก.ย.62) 

 

 

กิจกรรม ครบรอบ 8 ปี คันนา 
เตมิพลังใจให้ผู้พกิาร 

ในวาระครบรอบ

การด าเนินงาน 8 ปี 

ของบ ริ ษัท  คันนา  

โกรเซอร่ีส์ จ ากัด ใน

วนัท่ี 2 กนัยายน 2562 นี ้ทางบริษัทฯ น าโดยคณุณชา จึง

กานต์กลุ ประธานกรรมการและพนกังานทกุคน ได้เข้าร่วม

กิจกรรม CSR เติมพลงัใจให้ผู้ พิการ ได้น าเงินและสิ่งของท่ี

จ าเป็นมาบริจาค จ านวน 120,000 บาท พร้อมทัง้เลีย้ง

อาหารและขนมผลไม้อบแห้ง Kunna ของบริษัทฯ แด่ผู้

พิการทัง้หมดกว่า 500 คน โดยมีท่านผู้ ปกครองสถาน

คุ้มครองและพฒันาคนพิการ พระประแดง และเจ้าหน้าท่ี 

ได้มารับมอบเงินและสิ่ งของจ าเป็นต่างๆ เ พ่ือไปใช้

ประโยชน์ภายในสถานคุ้มครอง ฯ ในโอกาสนี ้ผู้ บริหาร

และพนกังาน Kunna ได้มาร่วมแบ่งปันความสขุ และช่วย

เติมพลังใจให้กับผู้ พิการทุก ๆ คนท่ียังต้องการก าลังใจ 

และพวกเขาเหล่านัน้ยงัถือเป็นส่วนเล็ก ๆ ของสงัคม ท่ียัง

มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพียงแต่พวกเราต้องมอบโอกาส 

และความสุขให้กบัพวกเขา นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ยังได้

ท าการสนบัสนุนงานหตัถกรรมฝีมือจากผู้ พิการของสถาน

คุ้มครองฯ โดยบริษัทฯ น าไปใช้เป็นของพรีเมี่ยมส าหรับ

ลูกค้าซือ้สินค้า Kunna ครบ 3,000 บาทจะได้รับกระเป๋า

สะพายท่ีเป็นงานฝีมือจากผู้ พิการ จ านวน 1 ใบ เพ่ือเป็น

การสนบัสนุนอาชีพและสร้างรายได้ให้กบัผู้ พิการที่พร้อมสู้

ชีวิต พบกบัโปรโมชัน่ดีๆ นี ้ได้ท่ี Kunna Shop สาขาเอเชีย

ทีค และ พทัยามารีน่า ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 

นี(้ryt9.com 3 ก.ย.62) 



๑๐ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

พ่อผู้พกิารทางสตปัิญญา ร้องเอาผิดทางวินัย 
สอบสวน สภ.สระยายโสม 

 

นครปฐม - ทนายความน าพ่อผู้ พิการทางสติปัญญา ตก

เป็นผู้ ต้องหาฆ่าน้องต้าแง ชาวพม่า ให้การ รอง ผบช.ภ.7 

เอาผิดวินยัทีมสอบสวน สภ.สระยายโสม เตรียมฟ้อง สตช.

เรียก อีก 10 ล้านบาท วันนี ้( 4 ก.ย.) ท่ีกองบัญชาการ

ต ารวจภูธรภาค 7 อ.เมือง จ.นครปฐม นายอนนัต์ชัย ไชย

เดช ทนายความช่ือดัง (ทนายความคดีป้าทุบรถ) ได้

เดินทางพร้อมด้วย นายสมจิต และนางพยุง ฉิมมา บิดา

และมารดาของนายฝน ฉิมมา ผู้ พิการทางสติปัญญา เข้า

พบกับ  พล.ต.ต.  สุพัฒน์  เชยชิด รองผู้ บัญชาการ

ต ารวจภูธรภาค 7  ทัง้นี ้เพ่ือขอให้มีการให้การเพ่ิมเติม 

กรณีการร้องเรียน ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ

สอบสวนของทีมสอบสวน สภ.สระยายโสม จังหวัด

สพุรรณบุรี ไม่ชอบและมีการยดัข้อหาให้กับคนพิการทาง

สติปัญญา (ปัญญาออ่น หรือ ออทิสติก) ซึง่ได้เป็นประเด็น

ข่าวท่ีประชาชนให้ความสนใจตัง้แต่ต้นปี 62 ท่ีผ่านมา 

นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ กล่าวว่า ในการน า

บิดาและมารดา ของนายฝน มาให้การกบัรองผู้บญัชาการ

ต ารวจภูธรภาค 7 เพ่ือมาให้การเพ่ิมเติม ในกรณีต ารวจ 

สภ.สระยายโสม ซึ่งรวมถึงผู้บังคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั

สพุรรณบุรี รองผู้บังคบัการฯ ชุดสืบสวน สอบสวน นัน้ได้

ท าผิดวินัยและให้การเพ่ิมเติมในกรณีท่ีนายฝน ได้พราก

น้องตาแง ไปจริงหรือไม ่ต ารวจ สภ.สระยายโสม ได้ท าการ

สืบสวนสอบสวนไปเสร็จสิน้หมดแล้ว คือมีการแจ้งข้อ

กลา่วหาแล้ว มีการพิมพ์ลายนิว้มือในประวตัิอาชญากรรม

แล้ว มีการส่งศาลเพ่ือฝากขัง มีการตรวจสภาพจิตใจท่ี

สถาบันกัลยาราชนครินทร์ไปแล้ว มีการท าแผนประกอบ

ค ารับสารภาพ และมีการสั่งไม่ฟ้องนายฝน ซึ่งได้เสนอ

พนกังานอยัการไปเมื่อเดือน ก.พ.ปีนี ้แต่ได้มีการสัง่การให้

คืนส านวนและให้มีการไปท าส านวนใหม่  ทางพนักงาน

อยัการเห็นว่าผู้ ต้องหาเป็นคนวิกลจริตไม่สามารถต่อสู้คดี

ได้ เข้าหลกัเกณฑ์ประมวลกฎหมายวีการอาญามาตรา 14 

และส่งส านวนให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวนไว้

จนกว่าผู้ ต้องหาจะหายจากอาการวิกลจริต หรือตอ่สู้คดีได้ 

นั่นหมายถึงว่าต้องงดการสอบสวนสถานเดียว ซึ่งการ

สอบสวนทัง้หมดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในวนัท่ี 19 

ก.ย. นี ้ตนเองจะน าพ่อแม่ของนายฝน ไปฟ้องส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ซึ่ง

อายคุวามในทางละเมิดมีอายคุวาม 1 ปี ความผิดคอ่นข้าง

ชัดเจน โดยคาดว่าจะเรียกค่าเสียหายราว 10 ล้านบาท 

และวนันีไ้ด้แจ้งไว้กบัรองผู้บญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 ซึง่

กระบวนการท่ีจัดการเสร็จสิน้จึงเป็นสิ่งท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ส าหรับคดีดงักล่าว เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 17 ธ.ค. 61 

ท่ีผ่านมา เมื่อ ด.ช.ซูลุยผิว หรือ น้องต้าแง เด็กชายชาว

เมียนมา วยั 2 ขวบ 1 เดือน ได้สญูหายไปจากบ้านพกั ใน

ไร่อ้อย ม.9 ต.สระพงัลาน อ.อู่ทอง จ.สพุรรณบุรี เป็นเวลา

กว่า 9 วัน และสุดท้ายพบว่าเสียชีวิตแล้ว ในสภาพเน่า

เป่ือยอยู่ห่างจากจุดท่ีมีคนเห็นว่ิงเลน่ก่อนหายตวัประมาณ 

5 กิโลเมตร  โดยพ่อแม่ปักใจเช่ือว่ามีคนท าให้ลูกชาย

เสียชีวิต กระทัง่มีการพบตวัผู้ ต้องสงสยัคือนายฝน ซึง่ทาง

ญาติได้ยืนยันว่าเป็นคนท่ีมีปัญหาทางสติปัญญา แต่ไม่



๑๑ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

ก้าวร้าว และรักเด็ก ซึ่งได้มีการต่อสู้คดีดังกล่าวมาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีพยานหลายปากยืนยันถึงพฤติกรรมของ

นายฝน ว่าเป็นคนวิกลจริต ก่อนจะมีการเข้าร้องทุกข์

ต่อรองผู้ บัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 เ พ่ือให้มีการ

ตรวจสอบทีมสอบสวนในคดีดังกล่าว(mgronline.com 4 

ก.ย.62) 
 

เราท าได้ ผู้บกพร่องทางจิต รวมตัวผลิต"ยางยืด
ชีวิต"ขาย ใช้ออกก าลัง 

 

ผู้บกพร่องทางจิต ท่ีบางระก า จ.พิษณุโลก รวมตัวกันใช้

เวลาว่าง  ท า"ยางยืดชีวิต" ส าหรับใช้ในการออกก าลงักาย 

ก าลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ สูงอายุ ใช้ได้ง่ายพกพา

สะดวก วนัท่ี 8 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีศนูย์บริการคน

พิการ ซึ่งเป็นท่ีท าการของชมรมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต จ.

พิษณุโลก และชมรมคนพิการ ทุกประเภท อ.บางระก า จ.

พิษณุโลก พบผู้บกพร่องทางจิตจ านวน 4 คน ท่ีได้รับการ

ฟื้นฟูแล้ว มารวมตัวกันท าผลิตภัณฑ์ยางยืดชีวิตกันอยู่  

นางนุชจารี คล้ายสวุรรณ นายกสมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทาง

จิตแห่งประเทศไทย และประธานชมรมเพ่ือผู้บกพร่องทาง

จิต จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า เราให้แกนน าไปร่วมกิจกรรม

เร่ืองของการฝึกอาชีพ และมีโครงการฝึกอาชีพยางยืด ท่ี

เราเห็นว่าประโยชน์ท่ีได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ พิการ เป็นใคร

ก็ได้ท่ีใช้เพราะจะท าให้ได้ประโยชน์ในเร่ืองการดูแล

สขุภาพ เพราะคนสว่นใหญ่ไมค่อ่ยดแูลสขุภาพเท่าไหร่ มกั

อ้างว่าไม่ค่อยมีเวลา และเรามองเห็นว่างานชิน้นีใ้ช้สมาธิ 

กลุ่มจิตเวชของเราสามารถท าได้ จึงเ ร่ิมฝึกท าและ

ประชาสมัพนัธ์ทางเฟซบุ๊ก พบว่ามีคนสนใจมาอดุหนุนซือ้

ไปกันจ านวนมาก "มีออเดอร์เข้ามาเร่ือยๆ รายได้หลงัหัก

ทุน ผู้บกพร่องทางจิตท่ีร่วมผลิตปกติจะมีเงินเดือนกันอยู่

แล้ว แต่จะได้ค่าแรงเพ่ิมจากการท ายางยืดคนละ 5 บาท

ต่อเส้น โดยน้องๆ ผู้บกพร่องทางจิตยังหกัรายได้ส่วนหนึ่ง

เข้ากองทุนไว้เพ่ือน าไปช่วยเหลือสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นคนพิการท่ียงัไม่ได้รับบัตรคนพิการจากภาครัฐ หรือผู้

ประสบอคัคีภัย อุทกภัย ทางชมรมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต 

จ.พิษณโุลก ก็จะออกไปช่วยเหลือกนัมาโดยตลอด"นางนุช

จารี ด้าน นายจเร ทองเชย อายุ 48 ปี หรือช่างไก่ ผอ.

ศูนย์บริการคนพิการ อ.บางระก า การท ายางยืดส าหรับ

ออกก าลงักายนัน้มีประโยชน์ตอ่ผู้บกพร่องทางจิตทัง้ 4 คน 

เพราะปกติแต่ละคนจะมีความเครียดในการท างาน พอมา

ท ายางยืดแล้วดจูะเพลินกบัการท าและมีความสขุ เราจะดู

ว่าเค้าเครียดหรือไม่ระหว่างท า เราต้องคลายเครียดโดย

คุยเร่ืองตลกเร่ืองสนุก ๆ ให้เค้าผ่อนคลาย การท างาน

โดยเฉพาะการแยกสีของยางยืดเค้าต้องนบัและท าให้เค้า

น่ิง  ท าให้ เ กิดสมาธิ  แต่ละคนจะมีอาการเครียดไม่

เหมือนกนัเราต้องคอยสงัเกต โครงการยางยืดชีวิตนี ้ซึง่เรา

เพ่ิงเร่ิมท าได้ประมาณ 1 เดือนเศษ ท่ีน่ายินดี การท ายาง

ยืดแต่ละเส้นนัน้เดิมเราใช้มือใช้นิว้อย่างเดียว แรงยืดน้อย 

บางครัง้ดีดจนเจ็บนิว้ น้องผู้ บกพร่องทางจิตท่ีเป็นคนสวน 

ได้เสนอให้ใช้ไม้มาช่วยในการท า เลยท าให้การท ายางยืด

ได้เร็วและปลอดภยัย่ิงขึน้ เราคนจิตปกติยงันกึไม่ถึงเร่ืองนี ้

เหมือนน้องเขา ส าหรับยางยืดชีวิตแต่ละเส้น จะใช้ยางวง
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ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

รัดของน ามาร้อยข้อ ข้อละ 5 เส้น ร้อยยาวประมาณ 1 

เมตร คือใช้ยางวงรัดของทัง้หมดจ านวน 400 เส้น ในส่วน

ของมือจบัจะใช้ท่อร้อยสายไฟ เวลาท าก็ต้องช่วยกนัท า 3 

คน แตล่ะวนัจะท าได้ประมาณ 10 เส้น จ าหน่ายเส้นละ 50 

บาท และเราจะมีเอกสารบอกถงึประโยชน์ของยางยืดชีวิต 

ท่ีมีผลดีต่อการช่วยกระตุ้นระบบประสาทรับรู้ความรู้สึก

ของกล้ามเนือ้ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองตอ่แรง

ดึงของยางท่ีก าลังถูกยืด อนัเป็นผลดีต่อการพัฒนาและ

บ าบัดรักษาระบบการท างานของกล้ามเนือ้ ซึ่งจะช่วย

ป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทกล้ามเนือ้ เอ็น

กล้ามเนือ้ รวมทัง้ข้อต่อและกระดูก รวมทัง้แนะน าการ

บริหารร่างกายด้วยยางยืดจ านวน 10 ท่า ให้กบัผู้ ท่ีซือ้ยาง

ยืดกับเราด้วย ผู้ ท่ีสนใจจะช่วยอุดหนุนซือ้ผลิตภัณฑ์ยาง

ยืดชีวิต สามารถติดต่อซือ้ได้โดยตรงท่ี ชมรมคนพิการ

อ าเภอบางระก า เลขท่ี 191/15 หมู่ 7 อาคารเพ่ือคนพิการ 

อ.บางระก า ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก หรือ

โทรศัพท์สอบถามได้ทางหมายเลข 089-5674914 และ 

061-3485613(ไทยรัฐออนไลน์ 8 ก.ย.62) 
 

แผ่นปูทางเท้าผู้พกิารสายตา  
นวัตกรรมรีไซเคิลจากขยะโฟม 

ขยะเป็นปัญหาท่ีทุก

เ มื อ ง ทั่ ว โ ล กก า ลั ง

เผชิญ โดยเฉพาะขยะ

จ า ก ถุ ง พ ล า ส ติ ก

และโฟม เพราะเป็นภาชนะใส่อาหารท่ีทุกคนต้องกินต้อง

ใช้ในทุกวัน จากสถิติของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในปี 

2558 มีปริมาณขยะโฟมพอลิสไตรีนเกิดขึน้ 2-3 ล้านตัน 

หรือ 3,678 ตนัตอ่วนั และในปี 2559 มีปริมาณเพ่ิมขึน้กวา่ 

3,704 ตนัตอ่วนั และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี โฟมเป็นขยะท่ี

มีสารก่อมะเร็งและสารอันตรายต่อสุขภาพ และคงต้อง

บอกซ า้ทัง้ท่ีเรารู้กนัอยู่แล้ววา่ ขยะโฟมก าจดัยากซึง่ต้องใช้

เวลาย่อยสลายยาวนานกว่า 450 ปี ขยะเป็นปัญหาใหญ่

ท าลายสิ่งแวดล้อม ทัง้บนบก ทะเลและอากาศ นักวิจัย

และวิศวกรทัว่โลกต่างหาทางท่ีจะลดขยะท่ีก่ออนัตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม วสัดศุาสตร์ หรือ Material Science ซึง่เป็นอีก

หนึ่งพืน้ฐานส าคญัของการพฒันาหลายเทคโนโลยี โดยใช้

องค์ความรู้เ ก่ียวกับคุณสมบัติต่าง  ๆ ของวัสดุและ

กระบวนการจากพหุศาสตร์หลายสาขา ตัง้แต่เตรียม

วตัถุดิบ กระบวนการขึน้รูป จนถึงการออกแบบคุณสมบัติ

และการใช้งานของวสัดท่ีุผลิตออกมา โลกของวสัดศุาสตร์

ในประเทศไทยวันนี ้ก้าวไกลด้วยพลังของทีมนักวิจัยรุ่น

ใ ห ม่ จ า ก ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก า ร 

มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบด้วย อาจารย์พิมพ์วลญัช์ สุ

ตะโคตร และทีมนกัศกึษา ได้แก่ นายกายสิทธ์ิ เรืองชยัศิริ

เวท, นายพงศธร ธนะประเสริฐกุล, นายส าคญัสดุ สีหตลุา

นนท์, นางสาวลกัษมณ นุชโสภา และ นางสาวศศิ ศาสตร์

ปรีชา โดยการสนบัสนนุของ ผศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ศทุธากรณ์ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

คิดค้นจากแนวความคิดในการน าขยะโฟมพอลิสไตรีนมารี

ไซเคิล  ด้วยวิ ธีการ ท่ี เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สร้าง

นวตักรรม “แผ่นปูทางเท้าส าหรับผู้ พิการทางสายตาและ

แผ่นไฟเบอร์บอร์ดจากโฟมรีไซเคิล” ซึ่งคว้ารางวลัสดุยอด

นวัตกรรม Mahidol Engineering Awards 2019 มาแล้ว 

นายกายสิทธ์ิ เรืองชยัศิริเวท หนุ่มนกัศกึษาในทีมวิจยัจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยัมหิดล กล่าวว่า ในปัจจุบันนิยมน าโฟมพอ

ลิสไตรีนมาใช้งานเป็นจ านวนมาก เ น่ืองจากความ



๑๓ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

สะดวกสบายในการใช้งาน มีน า้หนกัเบา หาซือ้ได้ง่ายและ

มีราคาถูก ซึ่งโดยส่วนใหญ่มกัจะน ามาเป็นภาชนะบรรจุ

อาหารประเภทใช้แล้วทิง้ หรือน ามาใช้เป็นบรรจุภณัฑ์กัน

กระแทก (Cushioning) จงึเกิดแนวคิดในการน ากลบัมาใช้

ใหม่ ทีมนกัวิจยัได้คิดค้นวิจยัและพฒันา นวตักรรม “แผ่น

ปทูางเท้าส าหรับผู้ พิการทางสายตาและแผ่นไฟเบอร์บอร์ด 

จากโฟมรีไซเคิล” โดยการละลายโฟมพอลิสไตรีนในตวัท า

ละลายธรรมชาติ และเพ่ิมสมบตัิทางกลด้วยการเสริมแรง

ด้วยเส้นใยธรรมชาติ ท่ีอตัราส่วนต่าง ๆ แล้วน าไปทดสอบ

ความต้านทานแรงดึง ความยืดเมื่อขาด การเร่งการเสื่อม

อาย ุมอดลุสักดอดั การดดูซบัน า้ เป็นต้น นายพงศธร ธนะ

ประเสริฐกุล และ นายส าคญัสุด สีหตุลานนท์ นักศึกษา

ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ เผยวัตถุดิบและกระบวนการผลิตว่า 

วัสดุท่ีน ามาใช้ ได้แก่  โฟมพอลิสไตรีน , ตัวท าละลาย

ธรรมชาติ ท่ีเป็นสารสกดัจากธรรมชาติ, เส้นใยธรรมชาติ 

กระบวนการผลิต สามารถท าได้โดยการตดัโฟมพอลิสไต

รีนให้มีขนาดเล็ก และท าการละลายโฟมพอลิสไตรีนด้วย

ตวัท าละลายธรรมชาติท่ีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ด้วย

อตัราสว่นท่ีเหมาะสม จากนัน้ท าการเติมเส้นใยธรรมชาติท่ี

อัต ร าส่ วนต่ า ง  ๆ  และน า ไปขึ น้ รูป ด้ วยแม่ พิม พ์ ท่ี

อณุหภมูิห้อง ด้านอาจารย์พิมพ์วลญัช์ สตุะโคตร กลา่วว่า 

นวตักรรมชิน้นีใ้ช้งานได้หลากหลายเหมาะกบังานภายใน

อาคาร โดยสามารถน าไปปูทบักบัคอนกรีตพืน้เรียบได้เลย 

หรือน าไปใช้กับผนังบ้านและอาคารได้อีกด้วย โดยต้องปู

พืน้ผนังให้เรียบก่อน ปัจจุบันนวัตกรรมแผ่นปูทางเท้า

ส าหรับผู้ พิการทางสายตาและแผ่นไฟเบอร์บอร์ด จาก

โฟมรีไซเคิล ได้ด าเนินการจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ในขัน้ตอนการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือผลิตเชิงพาณิชย์ 

โดยตวัอย่างผลิตภณัฑ์ ได้แก่ แผ่นปทูางเท้าส าหรับผู้ พิการ

ทางสายตา ซึง่ดีไซน์ให้มีพืน้ผิวเป็นปุ่ ม, แผ่นไฟเบอร์บอร์ด

กนัความชืน้, แผ่นไฟเบอร์บอร์ดกนัเสียง นบัเป็นผลิตภณัฑ์

ท่ีมีแนวโน้มตลาดดี โดยปัจจุบันตลาดไฟเบอร์ซีเมนต์ใน

ประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 1.45 หมื่นล้านบาท นับเป็นอีก

หนึ่งความคิดสร้างสรรค์ ท่ีนอกจากจะตอบโจทย์กระแส

การใช้ประโยชน์จากวสัดอุย่างคุ้มค่าท่ีสดุ การน าขยะมารี

ไซเคิล ยงัเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดภาระของ

โลกท่ีมีตอ่ขยะโฟมได้อีกด้วย(เดลินิวส์ออนไลน์ 8 ก.ย.62) 
 

รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิด “การอบรมการ
ส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพกิารในชุมชน” 

รองผู้ ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธาน

เปิด “การอบรมการส่งเสริมพลงัเครือข่ายด้านการพฒันา

คุณภาพชี วิตคนพิการในชุมชน ”  วัน นี  ้(9 ก.ย .  62) 

 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมริเวอร์

ตัน ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม นายยง

ยุทธ สิงห์ธวชั รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม เป็น

ประธานเปิด “การอบรมการส่งเสริมพลงัเครือข่ายด้านการ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” พร้อมด้วยหวัหน้า

สว่นราชการ อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์จังหวดั (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน  (ศพค.) และเครือข่ายภาค



๑๔ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

ประชาชน  โดยมี  นางณฐอร  อินทรดีศรี  รักษาการใน

ต าแหน่งผู้ เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการและผู้ อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน  กรมส่ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน

พิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับส านักงาน

พัฒนาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์จั งห วัด

สมทุรสงคราม กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ ได้ด าเนิน “การอบรมการส่งเสริมพลงัเครือข่าย

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” เพ่ือให้

ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ  เ ก่ียวกับสิทธิและ

สวัสดิการ และการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคน

พิการ อนัจะน าไปสูก่ารเสริมสร้าง เจตคติเชิงสร้างสรรค์ตอ่

ความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการ

พัฒ น า คุณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร ใ น ชุ ม ช น  โ ด ย มี

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  (อพ

ม.) สภาเด็กและเยาวชนจงัหวดั ศนูย์พัฒนาครอบครัวใน

ชมุชน (ศพค) และเครือข่ายภาคประชาชน จ านวน 500 คน

(thainews.prd.go.th 9 ก.ย.62) 
 

ปราจีนบุรี บ้านผู้พกิารผวา มีการขุดท าเข่ือนริม
แม่น า้ ดนิทรุดห่างจากเสาบ้านเพียง 50 ซม. 

วั น นี ้ 9 กั น ย า ย น 

2562 ผู้ สื่อข่าวได้รับ

กา ร ร้ อง เ รี ยนจาก 

นางล้วย พนัธกลู อาย ุ

86 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 62 ม.2 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.

ปราจีนบุรี ว่าทางโครงการสร้างท าเข่ือนริมน า้ตลาดท่า

ประชุมฝ่ังบ้านทาม ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ 

ทางโครงการได้ขดุดินมาติดใกล้ตวับ้านพกัอาศยั จนมีรอย

ทรุดของดินใกล้เสาบ้านมากท่ีสดุ ห่างเพียง 50 เซนติเมตร

เท่านัน้เอง นางล้วย เจ้าของบ้านเกรงว่าหากน า้ลดลง

มากกว่านี ้บ้านของตนอาจถลม่ลงได้ และเกรงวา่ ลกูชาย

ของตนท่ีพิการทางร่างกาย ไม่สามรถช่วยตัวเองได้จะ

ได้รับอันตรายหากบ้านทรุดตวัลง หรืออาจจะตกบ้านได้ 

เพราะลูกชายของตนท่ีพิการต้องลงมาอาบน า้บริเวณบัน

ใดบ้าน ซึง่ติดริมตลิ่งท่ีทางโครงการได้ขุดดินออกไปจนชิด

กับตวับ้านมาก นางล้วย กล่าวว่า ลูกชายของตนท่ีพิการ

ขากอุบัติเหตุ คือ นายสมหวัง อายุ 43 ปี ผู้ พิการ จาก

รถจักรยานยนต์ และได้รักษาตวัมากว่า 25 ปี มาแล้ว ยัง

ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ ตนต้องคอยป้อนข้าวป้อน

น า้มากว่า 25 ปี จึงเป็นห่วงลูกชายคนนี ้เพราะไม่มีใคร

คอยช่วยเหลือได้หากเกิดบ้านทรุดตวัลงในน า้ จึงวอนฝาก

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ขอให้ช่วยหาทางป้องกนัให้ดีกวา่นี ้

เพราะบ้านท่ีพกัอาศยัอยู่นัน้ เป็นทางท่ีน า้ไหลจากถนนลง

ผ่านบ้าน แล้วจึงไหลลงแม่น า้ ขอให้ทางหน่วยงานช่วยปัก

เข็มให้แน่นหนากว่าท่ีท าอยู่ คือใช้ไม้ยคูาลิปตดัปัก และใช้

เพียงสงักะสีมากัน้ไว้เพียงเท่านัน้ คาดว่าหากมีดินเกิดการ

ทรุดตัวลงอีก เสาบ้านของตนอาจล้มลงได้  ด้าน นาย

พิพัฒน์ บุญแสน ปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน ได้ลงพืน้ท่ี

ตรวจสอบบ้านหลวัดงักล่าวแล้วพบว่า การขุดดินเพ่ือร้าง

เข่ือนนัน้ ได้ขุดใกล้บ้านหลังดังกล่าวจริง และมีร่องรอย

ของดินทรุดใกล้เสาบ้านเพียง 50 เซนติเมตรจริง และตนได้

ประสานงานไปทาง โยธา และผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

แล้ว เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงเข้ามาท าการ

หาทางป้องกันเหตุ (policemagazine24.blogspot.com 

9 ก.ย.62) 



๑๕ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

''บิก๊นิดหน่อย'' ประมุขนักกีฬาพกิารไทย 
 เดนิหน้าดูแลกรุยทางสู่ทองพาราลิมปิกเกมส์ 

 

ความเคลื่อนไหวของทพันกักีฬาพิการไทยท่ีเตรียมเข้าร่วม

การแข่งขันมหกรรมกีฬา ''พาราลิมปิกเกมส์ 2020'' ท่ี  

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ระหว่างวันท่ี 25 สิงหาคม-6 

กนัยายน 2563 ลา่สดุ ''บ๊ิกนิดหน่อย'' จุตินนัท์ ภิรมย์ภกัดี 

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 นี ้

ประกอบด้วยกีฬาทัง้หมด 22 ชนิด ซึ่งรวมถึง กรีฑา, ว่าย

น า้, เทเบิลเทนนิส, วีลแชร์บาสเกตบอล และวีลแชร์รักบี ้

โดยกีฬา 2 ชนิดท่ีบรรจุเข้ามาใหม่คือแบดมินตันและเท

ควันโดนัน้จะมาแทนกีฬาเรือใบและฟุตบอล 7 คน ทัง้นี ้

ผลงานในการแข่งขันครัง้ท่ีผ่านมาเมื่อปี 2016 ท่ีนครรีโอ 

เด จาเนโร ประเทศบราซิล ไทยสร้างผลงานรัง้อนัดบั 23 

ด้วยผลงาน 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 

เป็นอนัดบัท่ี 5 ในทวีปเอเชีย เป็นรองเพียงแค่ จีน, อิหร่าน, 

อุซ เบ กิสถาน  และ เกาหลี ใ ต้ เท่ านั น้  ซึ่ งทั ง้หมด นี ้

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยจะดูแล

รับผิดชอบการจดัเตรียมนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัจากทัง้ 

5 สมาคมท่ีก าลงัแข่งขนัเพ่ือชิงโควตาไปพาราลิมปิกเกมส์ 

2020 ได้แก่  สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย , 

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคม

กีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย , สมาคมกีฬาคนพิการ

ทางปัญญาแห่งประเทศไทย และรวมถึงสมาคมกีฬาคนหู

หนวกแห่งประเทศไทย ท่ีถึงแม้จะไม่มีแข่งในพาราลิมปิก

แต่ก็เตรียมกีฬาคนหูหนวกชิงแชมป์โลกอยู่ ท าให้ต้องใช้

งบประมาณเป็นจ านวนมากในการเตรียมทีม ซึง่ท่ีผ่านมา

ก็ได้รับการสนับสนุนจากทัง้ภาครัฐและเอกชนหลายราย 

ล่าสุดเมื่อวันท่ี 9 ก.ย. 62 ท่ีผ่านมาบริษัทสิงห์ คอร์เปอ

เรชั่น จ ากัด ผู้ สนับสนุนหลักของคณะกรรมการพาราลิ

มปิกไทยมาอย่างต่อเน่ือง ยงัได้มอบเงินสนบัสนุนเพ่ิมเติม

จากการแข่งขนัว่ิงสิงห์ ซีรีส์ รัน สนามท่ี 4 รายการแบงคอ็ก 

ซิตี ้รัน 2019 ''ต้องขอขอบคณุนกัว่ิงทกุท่านท่ีได้ร่วมการให้

ก าลงัใจนกักีฬาพาราลิมปิกของไทยผ่านการแข่งขนัว่ิงสิงห์ 

ซีรีส์ รัน รายการแบงคอ็ก ซิตี ้รัน 2019 โดยสง่ก าลงัใจผ่าน

กิจกรรมตา่งๆ ทัง้ การเขียนข้อความ, การถ่ายภาพท่ีระลกึ 

รวมถงึการซือ้ของท่ีระลกึและริบบิน้ ซึง่นกักีฬาพาราลิมปิก

ไทยท่ีร่วมงานในวันนัน้ต่างรับรู้และสัมผัสได้ถึงก าลังใจ

ของคนไทยทัง้ประเทศท่ีคอยให้ก าลงัใจพวกเขา ท าให้มี

ก าลังใจและมีความมุ่งมั่นท่ีจะท าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีเพ่ือ

ความสุขของคนไทย ส าหรับรายได้ทัง้หมดนีก้็จะน าไป

ดแูลนักกีฬาพาราลิมปิกไทยจากทุกสมาคมกีฬาคนพิการ

ทัง้ 5 สมาคม ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขนั

พาราลิมปิกโตเกียวเกมส์ 2020 ตอ่ไป'' บ๊ิกนิดหน่อยกล่าว 

ส าหรับการแข่งขันสิงห์ ซีรีส์ รัน รายการแบงค็อก ซิตี ้รัน 

2019 จดัเมื่อวนัท่ี 4 ส.ค. 2562 เป็นสนามสดุท้ายของซีซัน่ 

ท่ีเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ เพ่ือน ารายได้สมทบทุน

พาราลิมปิกไทย โดยในงานมีศิลปินดารา อาทิ วง Zeal 

(วงซีล), Season Five (ซีซั่น ไฟว์), EBOLA (อีโบล่า), ''

สงกรานต์'' รังสรรค์ ปัญญาเรือน, ''โอ ปวีร์'' ปวีร์ คชภกัดี, 

''มาร์ค'' ธัชพล จุลเกษม รวมทัง้ศิลปินดัง ''เต๋า'' สมชาย 

เข็มกลดั, แมทธิว ดีนส์, ธันญ์ ธนากร, เซฟฟาน่ี อะวานิค 
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และ ''ฟิล์ม'' รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ อดีตนักแข่งมอเตอร์ไซค์

ช่ือดงั มาร่วมให้ก าลงัใจ รวมถึงนักกีฬาพาราลิมปิกไทย 

ต่ า ง ก็ ม า ร่ วมก า ร แ ข่ ง ขั น เ พ่ื อ ส ร้ า ง สี สั น อี ก ด้ ว ย

(siamsport.co.th 9 ก.ย.62) 
 

สสส.-ภาคีเครือข่าย พัฒนาศักยภาพคนพกิาร 
หนุนสร้างงานกว่า 4,000 อัตรา 

 

สสส.-ภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาศกัยภาพคนพิการ สร้าง

งานแล้วกวา่ 4,000 อตัรา หนนุสงัคมเปิดท่ียืนคนพิการ ย า้

ประเทศก าลงัพฒันา สิทธิมนษุยชนส าคญัไมแ่พ้โครงสร้าง

พืน้ฐาน คนพิการต้องเท่าเทียมคนทั่วไป เมื่อวนัท่ี 9 ก.ย.

62 นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุข

ภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) กล่าวในการประชุมสมชัชา

เครือข่ายคนพิการระดบัชาติ ประจ าปี 2562 ว่า เป็นเวลา 

3 ปีแล้วท่ี สสส.ท างานสง่เสริมศกัยภาพคนพิการ สง่ผลให้

มีการจ้างงานแล้วกว่า 4,000 อัตรา บทบาทหน้าท่ีของ 

สสส.กับคนพิการ คือ การท างานท่ีมีคุณค่า (Decent 

Work) ครอบคลมุ 4 มิติ คือ ด้านการสง่เสริมสขุภาพ, ด้าน

เศ รษฐ กิ จ , ด้ าน สั ง คมและการ เ รี ยน รู้  และ ด้ าน

สภาพแวดล้อม โดย สสส.มีทีมงานพ่ีเลีย้งคอยติดตาม

ดูแลคนพิการท่ีมีงานท า เพ่ือคอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 

สร้างความมัน่ใจ เสริมทกัษะการดแูลสขุภาพ และการเก็บ

ออมเงิน เพ่ือให้คนพิการไม่เป็นภาระของคนอื่น สามารถ

พึง่พาดแูลตนเองและครอบครัวได้ "ประเทศท่ีเจริญมากขึน้ 

จะมีคนพิการมากขึน้ตามไปด้วย สิ่งท่ี สสส.ท าในวนันีจ้ะ

เป็นโมเดลให้สงัคมได้รับรู้ว่า คนพิการทุกคนมีศักยภาพ 

และสามารถท างานหรืออยู่ร่วมกนักบัคนปกติได้อย่างเท่า

เทียม และเสมอภาคกัน" นางภรณี กล่าว นายมณเฑียร 

บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า   ข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลก พบว่าปี 2554 ทั่วโลกมีคนพิการมากกว่า

พันล้านคน หรือประมาณ 15% ของประชากรโลก เป็น

กลุ่มท่ีมีความหลากหลายและมีรายได้น้อยท่ีสุด แต่เมื่อ

โลกเปลี่ยนไป การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานควรต้องท า

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาสิทธิมนษุยชน จงึจะเกิดการพฒันา

ได้ในท่ีสุด ดังนัน้คนพิการจะต้องเข้าถึงบริการและ

ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเช่นเดียวกับ

คนปกติ ในประเทศพฒันาแล้วอย่างนิวซีแลนด์ มีคนพิการ

จ า น วน  25% ขอ งป ร ะ ช าชน ในปร ะ เ ทศ  ขณะ ท่ี

สหรัฐอเมริกามีคนพิการอยู่ 1 ใน 4 ของประชาชน ด้าน

ประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง สปป.ลาว กลบัมีคนพิการไม่ถึง 

2% นัน่แสดงว่าในประเทศท่ีพฒันาแล้วย่ิงมีคนพิการมาก

ขึน้ เราจึงควรป้องกันความพิการด้วยการส่งเสริมความ

เสมอภาค ขจัดสิ่งท่ีขัดขวางการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ท่ีคน

พิการพึงได้รับ เพ่ือลดความพิการให้กับคนพิการ นายนภ 

พรช านิ ผู้ ก่อตัง้บริษัทไลฟ์อีส กรุ๊ป จ ากัด กล่าวว่า   ใน

ฐานะประชาชน และศิลปินท่ีคลุกคลีกับคนพิการมาเป็น

เวลา 15 ปี สิ่งท่ีตนและครอบครัวท าในวนันีค้ือการดแูลคน

พิการตัง้แต่อยู่ในครรภ์ กระทั่งคลอดออกมา ด้วยความ

เช่ือว่าหากคนกลุ่มนีไ้ด้รับการคัดกรองพัฒนาศักยภาพ

ตัง้แต่ต้นแล้ว จะสามารถใช้ชีวิตท างานร่วมกบัคนปกติได้

อย่างไมเ่ป็นภาระของคนอื่น ปัจจบุนัหลายบริษัทเปิดกว้าง
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รับคนพิการเข้าท างานมากขึน้ และเป็นเร่ืองดีท่ีหลาย

บริษัทมองว่าคนพิการไมใ่ช่ภาระอีกตอ่ไป ตนจงึอยากร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเร่ืองนีจ้นเกิดเป็นระบบท่ี

ปฏิบัติร่วมกันในสงัคม โดยมัน่ใจว่าอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าคน

พิการจะมีความสุข และยืนอยู่ในสงัคมร่วมกับคนปกติได้

อย่างภาคภมูิ.(ไทยรัฐออนไลน์ 9 ก.ย.62) 
 

5 กลยุทธ์อุ้มคนพกิารขึน้เคร่ืองบิน 

 

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยหลงันายกฤษ

นะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพ่ือคนทัง้มวล 

ตวัแทนผู้ พิการที่นัง่รถเข็น (วีลแชร์) เข้าพบวา่ นายกฤษนะ

แจ้งว่าขณะนีก้ารเดินทางโดยสารเคร่ืองบินของผู้ พิการ 

โดยเฉพาะผู้ ท่ีใช้วีลแชร์ ไมไ่ด้รับความสะดวกในการขึน้-ลง

เคร่ืองบิน จึงเสนอแนวทาง 5 เ ร่ืองให้กระทรวงช่วย

ด าเนินการ ได้แก่  1.ขอให้มีแผ่นพับทางลาด เ พ่ือใช้

เช่ือมต่อระหว่างสะพานเทียบเคร่ืองบิน (งวงช้าง) และ

เคร่ืองบิน เพราะปัจจุบันระหว่าง 2 ส่วนนีม้ีช่องว่างอยู่ 

หากมีแผ่นพับทางลาด จะสามารถเข็นรถวีลแชร์ขึน้ลง

เคร่ืองบินได้ 2.ขอให้จัดหาเคบินวีลแชร์ขนาดเล็ก ไว้

ให้บริการที่สนามบิน เพ่ือให้ใช้วีลแชร์เข้าไปยงัภายในห้อง

โดยสารบนเคร่ืองบินได้ เพราะปัจจุบันสนามบิน มี

ให้บริการแต่วีลแชร์ขนาดใหญ่ ไม่สามารถใช้ภายในห้อง

โดยสารได้ เน่ืองจากทางแคบมาก 3.ขอให้จัดท าห้องน า้ 

ส าหรับผู้ ท่ีใช้วีลแชร์บนเคร่ืองบิน 4.ขอให้ติดตัง้ราวจบัใน

ต าแหน่ ง ท่ีถูก ต้องกับลักษณะของผู้ พิ การ  และไ ด้

มาตรฐานสากล ทัง้ห้องน า้ภายในอาคารผู้ โดยสาร และ

ภายในตัวเคร่ืองบิน 5.ขอให้จัดหาลิฟต์ยกผู้ ท่ีนั่งรถเข็น 

(วีลแชร์) ขึน้เคร่ืองบิน กรณีท่ีผู้ พิการไม่ได้เดินทางโดยใช้

งวงช้าง “ผมได้ก ากับดูแลงานของกรมท่าอากาศยาน 

(ทย.) จงึได้น าข้อเสนอดงักลา่วหารือกบั ทย. แล้ว เบือ้งต้น

จะใช้เงินจากกองทุนหมนุเวียน ทย. มาจัดซือ้แผ่นพบัทาง

ลาด รวมถงึเคบินวีลแชร์ขนาดเลก็ สว่นเร่ืองการใช้ลิฟต์ยก 

เน่ืองจากราคาค่อนข้างสูง จึงจะเปลี่ยนเป็นทางลาด

ล าเลียงผู้ โดยสารทพุพลภาพเพ่ือขึน้ลงเคร่ืองบินแทน โดย

ใช้งบประมาณปี 2563 ด าเนินการ และช่วงแรกน าร่อง 15 

สนามบิน ในเดือน เม.ย.2563” นอกจากนี ้ยังจะน า

ข้อเสนอเร่ืองการจัดท าห้องน า้ส าหรับผู้ ใช้ วีลแชร์บน

เคร่ืองบิน และการติดตัง้ราวจบัในห้องน า้ไปหารือกบัสาย

การบินไทย, สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินนก

แอร์ด้วย โดยเคร่ืองบินลอตใหม่ของการบินไทยท่ีจะสั่งซือ้ 

25 ล า ต้องก าหนดสเปกให้จดัท าห้องน า้ให้ผู้ พิการวีลแชร์ 

เพ่ือใช้ร่วมกับคนทั่วไปได้ด้วย และขอความร่วมมือไปยัง

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ออกกฎ

กติกาเ พ่ือบังคับให้สายการบิน และสนามบินอื่นๆ 

ด าเนินการสิ่งต่างๆ เหล่านีเ้พ่ืออ านวยความสะดวกให้

ผู้ โดยสารทุกคน รวมทัง้ยังรองรับการท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้

มวลหรือ Tourism for All ด้วย”.(ไทยรัฐออนไลน์ 10 ก.ย.

62) 

 

  



๑๘ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

"ณัฏฐพล" วางแผนขับเคล่ือนการศึกษาคนพกิาร 

 รมว.ศึกษาธิการ ถก 

บอ ร์ดการศึกษาคน

พิ ก า ร  ว า ง แ ผ น

ขับเคลื่ อนให้ เ กิดผล

สมัฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดัน ภาคเอกชน 

ให้รับคนพิการเข้าท างาน วนันี ้(11 ก.ย.) นายณฏัฐพล ทีป

สุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุม

คณะกรรมการการศกึษาคนพิการว่า ท่ีประชุมได้หารือถึง

การด าเนินการการจัดการศึกษาคนพิการท่ีผ่านมาว่ามี

ปัญหาหรืออุปสรรคในจุดไหนบ้าง ซึ่งรวมไปถึงกอง

ทุนการศกึษาคนพิการด้วย โดยประเด็นกองทุนการศกึษา

คนพิการตนได้ให้นโยบายว่าการน าเงินจากกองทุนไปใช้

ด าเนินงานด้านต่างๆจะต้องมีการวางแผนใช้งบประมาณ

อย่างคุ้มค่า และแบ่งจัดแยกการใช้จ่ายงบประมาณให้

ชัดเจน รวมถึงจะต้องมีตัวชีว้ัดด้วยว่างบประมาณท่ีใช้

ขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการไปแล้วประสบความส าเร็จ

มากน้อยแค่ไหน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทัง้นีใ้น

อนาคตตนจะวางแผนการด าเนินการเร่ืองการศึกษาคน

พิการร่วมกับกระทรวงต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.)  กระทรวงมหาดไท (มท.) เพ่ือ

บรูณการการท างานด้านงบประมาณร่วมกนั ซึง่ตนเห็นว่า

งบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาคนพิการยังไม่

เพียงพอเท่าท่ีควร เพราะตนอยากให้การใช้งบประมาณใน

เ ร่ืองนี เ้ ป็นการใช้งบประมาณท่ีเหมาะสมและเห็น

ผลสมัฤทธ์ิเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม   รวมถึงหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องจะต้องช่วยกนัแก้ปัญหาความซ า้ซ้อนเร่ืองต่างๆ

ของการจัดการศึกษาคนพิการด้วย เน่ืองจากพบว่าคน

พิการจ านวนหนึ่งยงัไม่รู้หนังสือ และก็มีกลุ่มคนพิการอีก

จ านวนหนึ่งท่ีเรียนจบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีงานท า 

ดังนั น้ จึ ง เ ป็น เ ร่ื อ ง ท่ี ทุ กคน ต้องช่ วยกันแ ก้ ปัญหา 

ขณะเดียวกันก็จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทช่วย

ผลักดันในการรับคนพิการท่ีมีความรู้ความสามารถเข้า

ท างานในบริษัทได้ เพราะเร่ืองการศกึษาคนพิการเป็นสิ่งท่ี

รัฐบาลให้ความส าคัญอย่างมาก(เดลินิวส์ออนไลน์ 11 

ก.ย.62) 
 

คนพกิารหยุดเดนิช่ัวคราวขึน้ศาลปทุมฯ  
สู้คดีโกงเงิน 

เครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิ

คนพิการพักกิจกรรม

เ ดิ น ต้ า น ทุ จ ริ ต

ชั่วคราว เ พ่ือไปขึ น้

ศาลจังหวัดปทุมธานี 

หลงัถูกข้าราชการในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ฟ้องหมิ่นประมาทกรณีเปิดโปง

ทุจริตค่าจ้างงานคนพิการ วนันี ้(12 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า เครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ และครอบครัว

คนพิการ หยุดกิจกรรม “เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธ์ิคน

พิการ 600 กิโลเมตร พิทกัษ์สิทธ์ิ เอาผิดคนโกง” ไว้ชัว่คราว 

2 วัน  เ น่ืองจากวันนี พ้วกเขาต้องมาขึ น้ศาลจังหวัด

ปทุมธานี กรณีถูกข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) ฟ้องร้องนายปรีดา ลิม้น

นทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ ข้อหาหม่ิน

ประมาทท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียง จากกรณีการออกมาเปิด

โปง “นายใหญ่” ผู้อยู่เบือ้งหลงัการทุจริต หกัหวัคิวค่าจ้าง

งานคนพิการ มลูคา่ความเสียหาย 1,500 ล้านบาท มาตรา 



๑๙ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

33 และมาตรา 35 ตาม พ.ร.บ.สง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ นายปรีดา ลิม้นนทกุล ประธานเครือข่าย

พิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ กล่าวว่า ครอบครัวคนพิการเดินเข้า

กรุงเทพมหานครได้ 111 กิโลเมตร จาก 600 กิโลเมตร แต่

ต้องพักการเดินไว้ก่อน เพราะมีคดีต้องขึน้ศาล พร้อม

ยืนยันว่าแม้จะถูกฟ้องร้องถึง 5 คดี แต่ไม่เสียก าลังใจ 

เพราะหลังออกมาท ากิจกรรมเดินต้านโกง ก็ เ ร่ิมมี

ผู้ เ สี ยหายออกมา ร้อง เ รียนว่ าถูกหักหัวคิ วค่ า จ้ าง

เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ได้รับเงินเพียงเดือนละ 4,000 - 

6,000 บาทต่อเดือน จากท่ีจะได้รับค่าจ้าง 9,125 บาท 

ขณะท่ีนางส ารวม กู้ภกัดีประเสริฐ ชาวจงัหวดันนทบรีุ และ

ผู้ ปกครองคนพิการทางสติ ปัญญาหลายครอบครัว 

เดินทางมาให้ก าลังใจเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ โดย

บอกกบัทีมข่าวไทยพีบีเอส วา่ มีผู้ เสียหายท่ีอยู่ในกลุ่มจ้าง

งานมาตรา 35 รูปแบบจ้างเหมาบริการ ของชมรมคน

พิการบางแห่ง ไม่ต ่ากว่า 10 คน ถูกหักหัวคิวค่าจ้างงาน

เช่นกัน ขณะนีก้ าลงัรวบรวมพยานหลกัฐาน เขียนค าร้อง

ไปยงัเคร่ือข่ายพิทกัษ์สิทธ์ิคนพิการให้ตรวจสอบ ยืนยนัว่า

ผู้ปกครองคนพิการได้รับเงิน 4,000 บาทต่อเดือน รูปแบบ

ไมไ่ด้ยดึสมดุบญัชี ATM แตถ้่าเงินเข้าบญัชีเดือนละ 9,125 

บาท ผู้ ปกครองคนพิการจะต้องทอนเงินกลับไปให้

เจ้าหน้าท่ีของชมรมฯ กว่า 5,000 บาททุกเดือน โดยท่ีพวก

เขาก็ไม่รู้เหตผุลท่ีแน่ชดัว่าเพราะเหตใุดถึงต้องหกัเงินเป็น

จ านวนมาก นางส ารวม กลา่วอีกวา่ เธอยงัได้รับการติดต่อ

จากชมรมคนพิการแห่งหนึ่ง ให้รวบรวมสมาชิกท่ีมีคน

พิการทางสติปัญญาให้ได้ 15 คน และจะท าโครงการจ้าง

งานมาตรา 35 ให้ เป็นเงิน 1,500,000 บาท แต่จะต้อง

ทอนเงินกลับไปให้เขาหลังจากเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย 

200,000 บาท ซึ่งเธอพบข้อพิรุธว่าอาจจะเป็นการทุจริต 

เพราะต้องทอนเงินคนพิการกลับไปให้อีก จึงปฎิเสธเข้า

ร่วมโครงการ ส่งผลให้ขณะนีส้มาชิกในกลุ่มผู้ปกครองคน

พิการท่ีเธอท างานด้วยยังไม่มีรายได้ อาชีพจากการจ้าง

งานมาตรา 35 ซึ่งหากเข้าร่วมโครงการมีการฝึกอาชีพ

ตอ่เน่ืองก็จะท าให้พวกเขามีรายได้มาเลีย้งครอบครัว ด้าน

ทนายความของเครือข่ายพิทักษ์สิท ธ์ิคนพิการ ระบุว่า 

ขณะนีก้ารโกงคนพิการเร่ิมซบัซ้อนมากขึน้ เพราะมีความ

พยายามท่ีจะปกปิดหลักฐาน หากหน่วยงานตรวจสอบ 

ป.ป.ช. หรือดีเอสไอ ไม่เร่งขยายผลตรวจสอบ เช่ือว่าจะมี

การท าลายหลกัฐานได้ จึงอยากให้รัฐบาลให้ความส าคญั

กบัเร่ืองนี ้เพราะคนพิการเป็นคนกลุม่เปราะบาง ช่วยเหลือ

ตวัเองไม่ได้ แต่กลบัมีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายละเมิด

สิทธิท่ีพวกเขาควรจะได้รับ(news.thaipbs.or.th 12 ก.ย.

62) 
 

กระทรวงศึกษา คนพกิารไม่รู้หนังสือ 30%  
ตกงาน 40% ชีง้บอาจยังไม่พอดูแล 

11 ก.ย. นายณัฏฐพล ทีป

สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) 

ก ล่ า ว ภ า ย ห ลั ง เ ป็ น

ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

วา่ รัฐบาลให้ความสนใจ และต้องการพฒันาการศกึษาคน

พิการให้ทัว่ถงึทัง้ประเทศ นอกจากนีต้นจะประสานงานกบั

กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) และ กระทรวงแรงงาน ถึง

แนวทางบูรณาการน างบของทัง้ 4 กระทรวง มาพัฒนา

การศกึษาคนพิการให้ดีขึน้ โดยศกึษาร่วมกนัถึงการท างาน  



๒๐ 
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“ท าไมมีคนพิการไม่รู้หนังสือกว่า 30% และมีคนพิการ

เรียนจบแล้ว แต่ยงัไม่มีงานท าอีก 40% ถือเป็นเร่ืองท่ีทัง้ 4 

กระทรวง ต้องมาท างานร่วมกัน” นายณัฏฐพล กล่าวต่อ

ว่า จากการพูดคุยกับตัวแทนภาคเอกชน พบว่าให้ความ

สนใจและพร้อมท่ีจะรับผู้ พิการท่ีมีความสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเข้ามาท างาน เพียงแต่ ศธ.และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องอาจจะยังไม่มีการวางแผนงานพัฒนาท่ีจะป้อน

คนเข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีชัดเจน “การพัฒนาการศึกษาให้

คนพิการ งบท่ีมีอยู่ ไมว่่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจ หรือ

การน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ อาจจะยังไม่

เพียงพอหรือขดัสนในการดแูลคนพิการ ต้องมานัง่ดวูา่ ศธ.

สามารถตดังบประมาณส่วนไหน เพ่ือมาสนับสนุนตรงนี ้

ได้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวทิง้ท้าย(khaosod.co.th 11 

ก.ย.62) 

ตร.ยันชัดโดนแอบอ้างเอ่ียวสตกิเกอร์ 
ส่วยคนพกิารขายหวยเกินราคา

 

ศนูย์ขา่วเชียงใหม่ - ต ารวจยนัไมม่ีสว่นรู้เห็นมีคนน าสติกเกอร์

สญัลกัษณ์คนพิการสากลมาเร่ขายใบละ 300 บาทพร้อมจ่าย

รายเดือน อ้างส่งส่วยแลกสิทธิพิเศษไม่โดนจบัขายสลากเกิน

ราคา เตรียมสืบสวนด าเนินการ พร้อมเตือนอย่าหลงเช่ือ จาก

กรณีที่มีกลุ่มผู้ พิการที่มีอาชีพขายสลาก กินแบ่งรัฐบาล

จังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนว่ามีผู้ อ้างตวัเป็นแกนน ากลุ่มผู้

พิการในจังหวดัเชียงใหม่น าสติกเกอร์คนพิการสากลมา

ขายให้พ่อค้าแม่ค้าคนพิการในราคาใบละ 300 บาท และ

เก็บเงินรายเดือนในอตัราเดือนละ 300 บาทด้วย โดยสติก

เกอร์ดังกล่าวจะเป็นสติกเกอร์คนพิการสากลทั่วไป แต่

สติกเกอร์พิเศษอนันีจ้ะมีลายเซ็นด้วยเมจิกสีแดงบนสติก

เกอร์ ซึง่นอกจากขายสติกเกอร์ให้คนพิการแล้วยังขายให้

คนปกติท่ีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย แต่จะเป็นในราคา 

500 บาท โดยบุคคลดงักล่าวระบุว่าสติกเกอร์ใบนีใ้ห้ติดท่ี

แผงขาย หากเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมาตรวจสอบเห็นก็จะไม่

จบักุมในเร่ืองของการขายหวยเกินราคา เบือ้งต้นพบว่ามีผู้

พิการท่ีมีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจ านวนมากยอม

จ่ายเงินซือ้สติกเกอร์ดังกล่าว ทัง้เพ่ือหวังจะได้รับการ

ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและเพ่ือตดัความร าคาญเพราะ

ไม่ต้องการมีปัญหา อย่างไรก็ตาม ตัง้ข้อสงัเกตว่าบุคคล

ดงักล่าวด าเนินการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ พิการ

ด้วยกันและคนขายสลากกินแบ่ง รัฐบาลในลักษณะ

เหมือนกับส่วย โดยท่ีความจริงแล้วเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่มี

ส่วนรู้เห็นหรือไม่ จึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ทัง้นี  ้แหล่งข่าวนายต ารวจระดับสูงในกองบังคับการ

ต ารวจสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า 

เบือ้งต้นได้รับการร้องเรียนจากตวัแทนสมาคมผู้ พิการแห่ง

หนึง่ในจงัหวดัเชียงใหมว่า่เกิดกรณีดงักลา่วขึน้ ซึง่ได้ชีแ้จง

ไปแล้วว่ากรณีดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่มีส่วนรู้เห็น

อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เพ่ือความสบายใจของทกุฝ่าย

จะมีการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีก

ครัง้ และเตรียมท่ีจะสืบสวนติดตามตวับคุคลท่ีแอบอ้างมา

ด าเนินการด้วย พร้อมทัง้แจ้งเตือนผู้ขายสลากกินแบ่งฯ ว่า

อย่างหลงเช่ือ และหากพบเห็นการกระท าดงักล่าวให้แจ้ง

เจ้าหน้าท่ีต ารวจทนัที(mgronline.com 15 ก.ย.62) 
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วิ่งรอบโลก ป่ันทั่วไทย 

สขุภาพดี ไม่มีขาย อยากได้ 

ต้องออกก าลัง ผลการวิจัย

เ ร่ื อ ง  Running as a Key 

Lifestyle Medicine for Longevity ระบุไว้ชัดเจนว่า การ

ว่ิงเป็น “กุญแจส าคัญ” ของวิถีชีวิตท่ีท าให้อายุยืนยาว 

โดยทัว่ไปแล้วนกัว่ิงสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ก่อนวยัอนัควรได้ถึง 25-40% เฉลี่ยแล้วมีอายุยืนกว่าคนท่ี

ไมว่ิ่งประมาณ 3 ปี สรุปวา่ การวิ่งทกุๆ 1 ชัว่โมง ตอ่ชีวิตได้

ประมาณ 7 ชั่วโมง แสดงความยินดีย้อนหลงักับ ภัคจิรา

พร ก๋ากนั ลมกรดคนพิการหญิงทีมชาติไทย ท่ีคว้า เหรียญ

ทองว่ิง 100 ม. ประจ าคลาส ที 46 จากการแข่งขัน กรีฑา

คนพิการชิงแชมป์โลก รายการ “แฮนดิสปอร์ต โอเพ่น 

ปารีส 2019 เวิลด์ พารา แอธเลติกส์ กรังด์ปรีซ์” ท่ีกรุง

ปารีส ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งทัพนักกรีฑาพิการไทยจบด้วย

ผลงาน 1 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง งานว่ิงกินเท่ียว “กิโลรัน” 

ผ่านไปแล้ว 4 ประเทศ 5 สนาม ซึ่งต่อไปสนามท่ี 6 คือ 

“กิโลรัน โอซากา 2019” จะจดัใน วนัท่ี 22 ต.ค. โดยนกัว่ิง

จะได้ว่ิงผ่านจุดแลนด์มาร์กวิวท่ีสวยท่ีสุดในสวนปราสาท

โอซากา ส่วนนกักินจะได้อิ่มอร่อยกบัสดุยอดอาหารญ่ีปุ่ น

แท้กวา่ 8 เมนู และงานนีจ้ะมี “ข้าวกะเพราไข่ดาว” เมนดูงั

ของไทยแลนด์ไปร่วมแลกเปลี่ยนวฒันธรรมอาหารกบัเค้า

ด้วย จากนัน้ก็จะถึงคิวของ “กิโลรัน เชียงราย” ท่ีจะมีขึน้

ในช่วงปลายปี วันท่ี 15 ธ.ค. โดยมีจุดปล่อยตัวท่ี ศาลา

กลางจงัหวดัเชียงราย (หลงัเก่า) รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน

มลูนิธิสามคัคีวิทยาคม จ.เชียงราย ซึง่ใครท่ีสนใจ วิ่งท้าลม

หนาว ชมเมืองอาร์ตสดุชิลแห่งล้านนา สมคัรได้แล้ววนันี ้ท่ี 

“บ๊ิกเข้” กิตติศกัด์ิ ชยัมงคลตระกูล ผอ.กิจกรรมพิเศษ สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น ชวนป่ัน “ทัพราช–สิงห์–ปตท. เมาเท่นไบค์ 

ไทยแลนด์ โอเพ่น 2019” สนาม 4 ณ อ่างเก็บน า้ห้วยยาง

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.สระแก้ว วันอาทิตย์ท่ี 6 

ต.ค. สมัครหรือสอบถามเพ่ิมเติมท่ีหมอตี๋โทร.09–0983–

0099(ไทยรัฐออนไลน์ 15 ก.ย.62) 
 

พก.เจ๋ง คว้ารางวัลเลิศรัฐ 62  
"เก้าอีลั้งกระดาษ" ช่วยเด็กพกิารซ า้ซ้อน 

 

พก.คว้ารางวลันวตักรรมการบริการ ระดบัดีเด่น "เก้าอีล้งั

กระดาษ" (Cardboard chair) ช่วยเดก็พิการซ า้ซ้อน พร้อม

เน้นขยายไปในชุมชน ถึงอปุกรณ์ช่วยเหลือความพิการขัน้

พืน้ฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม (13 ก.ย.) นางธนาภรณ์ พรม

สุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ  ประจ าปี 2562 

พร้อมแสดงความยินดีกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคน

พิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จงัหวดันนทบุรี หน่วยงานในสงักดักรม

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) ท่ีได้รับ

รางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการ

บริการ จากผลงาน "เก้าอีล้งักระดาษ" (Cardboard chair) 

โดยมี นายวิษณ ุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในพิธีฯ พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบ

ราชการ ณ ห้องรอยลั จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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นางธนาภรณ์ กล่าวว่า สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ได้

ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ง

อ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวสัดิการ

และความช่วยเหลืออื่นใด ทัง้ในด้านการฟืน้ฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ การจัดการศึกษาการส่งเสริมอาชีพ การมี

สว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม ตลอดจนการเข้าถงึนโยบาย 

แผนงาน โครงการ ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เบีย้ความพิการ เป็นต้น 

ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ให้คนพิการ

เข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง ด ารงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความ

เท่าเทียม (EQUAL) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน

การขบัเคลื่อนการพฒันาระบบราชการให้ยึดหลกัธรรมาภิ

บาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและการให้บริการ

ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ รวมถึงผลักดันให้มีการน านวัตกรรมและ

แนวคิดริ เ ร่ิมใหม่ๆ มาเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ประเทศชาติให้ดี ย่ิงขึน้  โดยในปีนี  ้(2562) ส านักงาน 

ก.พ.ร. ได้จดังานมอบรางวลัเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2562 ซึง่

ถือเป็นรางวลัแห่งเกียรติยศท่ีมอบให้หน่วยงานท่ีได้มุ่งมัน่

ปฏิบัติราชการจนประสบความส าเร็จมีความเป็นเลิศแห่ง

หน่วยงานรัฐ นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า   โดยสถาน

คุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จงัหวดันนทบุรี 

เป็นหน่วยงานในสังกัด พก. ท่ีให้การอุปการะเด็กอ่อน

พิการทุกประเภททัง้ชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง 7 ปี 

จากทัว่ประเทศท่ีประสบปัญหาเดือดร้อน โดยให้การเลีย้ง

ดู ฟื้นฟู พัฒนาเด็กพิการอย่างรอบด้าน ให้สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพความพิการ ปัจจุบันมีเด็ก

พิการอยู่ในความอปุการะ จ านวนทัง้สิน้ 379 คน เพศชาย 

239 คน เพศหญิง 140 คน ในจ านวนนีเ้ป็นเด็กพิการ

ซ า้ซ้อนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 

ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ จ านวน 25 คน ทัง้นี ้พก.ได้

เข้าร่วมขอรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ส่งผลงาน

ประดิษฐ์ "เก้าอีล้ังกระดาษ (Cardboard Chair)" ของ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า พก.ทัง้นี ้

จากผลงานดงักลา่ว ได้รับรางวลับริการภาครัฐ ระดบัดีเดน่ 

ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งวันนี ้ได้มาร่วมแสดง

ความยินดีกับสถานคุ้ มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน

เฟ่ืองฟ้า โดยรางวัลดงักล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ

และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่หน่วยงาน ให้มุ่งเดินหน้า

พฒันาคณุภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานให้

มีประสิทธิภาพ ซึง่จะเป็นต้นแบบท่ีดีให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบงานของหน่วยงานให้ดี

ย่ิงขึน้ต่อไป ส าหรับ " เก้าอี ล้ังกระดาษ (Cardboard 

Chair)" ของสถานคุ้ มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน

เฟ่ืองฟ้า พก.จัดท าขึน้ เพ่ือให้เด็กพิการซ า้ซ้อนนอนติด

เตียงท่ีไมส่ามารถเคลื่อนไหวได้ตวัเองได้ ได้มีโอกาสนัง่บน

เก้าอีท่ี้มีการออกแบบให้เหมาะสมกบัสรีระของเด็กแต่ละ

คน อุปกรณ์นีม้ีต้นทุนการผลิตเพียง 400 บาท มีน า้หนัก

เบาเพียง 2-3 กิโลกรัม สามารถรองรับน า้หนักของเด็กได้

เป็นอย่างดี มีเข็มขดัรัดเอวไว้กบัเก้าอี ้ช่วยสร้างการพฒันา

ทางร่างกาย จนอาจสง่ผลให้สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ใน

อนาคต ผลการด าเนินการพบว่าร้อยละ 100 ของเด็กท่ีนัง่ 

มีองศาการเคลื่อนไหวของคอดีขึน้ การเกิดแผลกดทบัท่ีปุ่ ม
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กระดูกมีพัฒนาการดีขึน้ การเกิดกระดูกสันหลังคดมี

พฒันาการท่ีดีขึน้ เด็กสามารถชันคอตัง้ขึน้ได้เองทัง้ในท่า

ก้มคอและเงยคอ ส่งผลต่อกล้ามเนือ้ช่องปากและใบหน้า

ของเด็กขยับได้ง่ายขึน้ร้อยละ 92 รวมทัง้ได้รับความพึง

พอใจของเจ้าหน้าท่ีและผู้ปกครองเด็ก ทัง้ด้านความสุข

ของเด็กเมื่อได้นัง่เก้าอี ้ความปลอดภัย และความสะดวก

ในการดูแลและเก็บรักษา นอกจากนีย้ังมีการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรร่วมกับคณะกายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมด้วย "นอกจากคนพิการจะเป็นคน

ท่ียากล าบากท่ีสุดทางสังคมแล้ว แต่ความพิการนัน้ยัง

สง่ผลให้คนพิการมีโอกาสเข้าถึงบริการและสวสัดิการจาก

รัฐได้ยากกว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ความเหลื่อมล า้จึงมี

โอกาสเกิดกบัคนพิการได้มากท่ีสดุ โดยการประดิษฐ์เก้าอี ้

ลงักระดาษท าให้คนพิการที่ได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้าน

ร่างกาย อีกทัง้ยังเน้นการขยายไปในชุมชน สอนชาวบ้าน

ให้ท าเป็นเพ่ือให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือความ

พิการขัน้พืน้ฐานท่ีมีราคาถูก หาง่าย สามารถประกอบได้

เอง และเหมาะสมกับเด็กพิการแต่ละราย เมื่อเด็กพิการ

และครอบครัวอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข สร้างความ

ภาคภูมิใจให้กับครอบครัวผู้ดูแลเด็กพิการท่ีสามารถดูแล

เด็กพิการได้ด้วยตนเองไม่ต้องถูกทอดทิง้ไว้ในสถาน

คุ้มครองฯ จึงเป็นการลดความเหลื่อมล า้ในสงัคมได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ทัง้นี  ้ในวันท่ี 24 ก.ย.นี  ้พก.จะมีการจัด

แสดงผลงาน "นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการ" โดยจะน าเก้าอีล้งักระดาษ ไปจดั

แสดงผลงานและสาธิตวิธีการท า เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถ

รับสิทธ์ิและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป" นางธนาภรณ์ กล่าว

(ไทยรัฐออนไลน์ 14 ก.ย.62) 

 

ภาพสะท้อนจิตส านึก.. คนพกิารน่ังวีลแชร์ตากฝน 
รอ จยย. มักง่าย ขี่รถบนทางเท้า 

 ชาวเน็ตโพสต์ภาพ สะกิด
สามัญส านึก คนพิการนั่ง
ต า ก ฝ น บ น วี ล แ ช ร์  ร อ
จักรยานยนต์มักง่ายนับสิบ

คั น  ข่ี ขึ ้น ท า ง เ ท้ า  9 ก . ย  2562 ผู้ ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก 
 Thummanit Phuvasatien ได้โพสต์ภาพกระตุกจิตส านึก
ของผู้ ใช้จกัรยานยนต์ เป็นภาพชายพิการนัง่ตากฝนอยู่บน
รถวีลแชร์ เพ่ือรอใช้ทางขึน้ทางเท้าท่ีมีจกัรยานยนต์มกัง่าย
ขึน้ไปข่ีอยู่มากมายหลายคัน  ท่ีบริเวณห้าง The Wall 
คอมมนิูตีม้อลล์ ย่านนิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่ ทัง้นี ้การ
กระท าเช่นนีเ้ป็นสิ่งท่ีไม่ควรท า นอกจากจะผิดกฎจราจร
แล้ว ยังเป็นการกระท าท่ีแสดงถึงความไม่มีน า้ใจ พร้อม
แสดงความเห็นใจคนท่ีพิการทางร่างกาย ท่ีต้องมาถูกคน
พิการทางจิตใจเอาเปรียบเช่นนี(้ไทยรัฐออนไลน์ 9 ก.ย.62) 

 

https://www.facebook.com/thummanit.phuvasatien
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท บีทาเก้น จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 37 หมู่ 1 ต.
ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม รับธุรการฝ่ายความ
ปลอดภัย 1 อัตรา รายละเอียดงาน ติดตอ่แลกบตัรให้กบั
ผู้มาติดตอ่ท่ีจดุต้อนรับหน้าโรงงาน ตรวจสอบการแตง่กาย
ของผู้ มาติดต่อ ท าบัตร/ออกบัตรชั่วคราว ให้ผู้ มาติดต่อ
บริษัทฯ เวลาท างาน 07:00 - 19:00น. (เวลาท างานปกติ
คือ 08:30 - 17:30น., มีโอทีเฉลี่ย 3 ชัว่โมงต่อวนั) **ไม่ท า
โอทีก็ได้ คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศ
ชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา อ่าน
หนงัสืออออกและคิดค านวณตวัเลขเบือ้งต้นได้ หากมีท่ีพกั
อยู่ใกล้โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ โบนัส
ประจ าปี เบีย้ขยัน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เสือ้ยูนิฟอร์ม 
ทุนการศึกษาบุตร ตรวจสุขภาพประจ าปี บัตรของขวัญ
ส าห รับบุตรแรกคลอด กองทุนประกันสังคม ฯลฯ              
ติดต่อ...คุณก่ิงแก้ว โทรศัพท์ โรงงาน 034 287593-4, 
สน ง . ใ ห ญ่  02 791 2345,  02 9383250-1 โ ร ง ง า น                
034 292 090 อีเมล์ hr-office@betagen.co.th  

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด           
ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่  23/52-54 อาคารสรชัย ชัน้ 17  ซ.
สขุมุวิท 63 ถ.สขุุมวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ รับ
พนักงานล้างภาชนะ 10 อัตรา  รายละเอียดงาน ท า
ความสะอาดภาชนะในห้องอาหารของโรงพยาบาล 
คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 
20-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่านออก-เขียน
ได้ สวสัดิการ staff party กองทุนส ารองเลีย้งชีพ งานกีฬา
สี ชุดยูนิฟอร์ม ประกันชีวิต ประกนัสงัคม ประกันสุขภาพ 
วนัหยุดพกัผ่อน โบนสัประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คณุจินตนา 
ชือ้ดรุณกิจ โทรศัพท์ 02-7141661 แฟกซ์ 02-7140788                      
อีเมล์ Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com  

บริษัท สยามลักษณ์เทรดดิง้ จ ากัด  ท่ีอยู่  
193/58 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 
รับธุรการฝ่ายขาย จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
พิมพ์อินวอยซ์ขาย ตัดสตอคการ์ด และงานเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง คุณสมบัต ิคนพกิารด้านร่างกาย-เดนิได้ เพศ
หญิง อายุ 24 ปีขึน้ไป วุฒิปริญญาตรี สามารถเข้ากับ
เพ่ือนร่วมงานได้ดี มีความขยัน มุ่งมั่น ท างานละเอียด
รอบคอบ คอมพิวเตอร์ขัน้พืน้ฐาน word excel power 
point สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม โบนัส ฯลฯ               
ติดต่อ...คุณพรวิภา ตันสุวรรณ โทรศัพท์ 02-6618430 
อีเมล์ pornwipa@siamluck.co.th 

บริษัท บางจาก รีเทล จ ากัด ท่ีอยู่ 2098 อาคาร
เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสขุุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต
พระโขนงใต้ กรุงเทพมหานคร 10260 รับพนักงานประจ า
ร้านกาแฟอินทนิล 10 อัตรา รายละเอียดงาน ชงกาแฟ
และเคร่ืองดื่มให้ตรงตามสูตร ดูแลความสะอาดร้านและ
อปุกรณ์ต่างๆ จดัท า Order อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี รักงานด้าน
บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันชีวิต ประกัน
สุขภาพ กองทุนส ารองเลี ย้งชีพ วันลากิจลาป่วย ค่า
รักษาพยาบาล ประกันสังคม ฯลฯ ติดต่อ...ฝ่ายบุคคล 
โ ท ร ศั พ ท์  0 2 - 3 3 5 8 4 0 0  อี เ ม ล์  
nattawut@bangchakretail.com 

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่ นแนล แพ็คเก็จจิง้ 
จ ากัด ท่ีอยู่ 150/1 ม.1 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว              ต.
บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมทุรสาคร 74120                     รับ
พนักงานคนพกิาร 3 อัตรา รายละเอียดงาน ท างานตาม
ความสามารถ และความเหมาะสมกับความพิการ 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/
หญิง อายุ 25-50 ปี                   มีอธัยาศยัดี ร่าเริงแจ่มใส 

mailto:hr-office@betagen.co.th
mailto:Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com
mailto:pornwipa@siamluck.co.th
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มีมนุษยสัมพันธ์ดี สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน ปรับเงินประจ าปี โบนัส ค่ากะ รางวัลพนักงาน
ดีเด่น รับ-ส่งพนกังาน            ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ...
คุณอ านาจ ไพบูลย์  โทรศัพท์ 034-881688-91 อีเมล์ 
tonginter_31@trustmail.jobthai.com 

บริ ษัท  เอส  เอฟ คอ ร์ปอเรชั่ น  จ ากั ด 
(มหาชน) ท่ีอยู่ 444 ชัน้ 10 -12 อาคาร เอ็ม บี เค ทาว
เ ว อ ร์  ถ น นพญา ไ ท  แ ข ว ง วั ง ใ ห ม่  เ ข ต ป ทุ ม วั น 
กรุงเทพมหานคร 10330 รับพนักงานบริการด้านการ
ขาย จ านวนหลายอัตรา  รายละเอียดงาน ให้บริการ
ลกูค้า เช่น การฉีกตัว๋และเช็ครอบการฉายภาพยนตร์ให้กบั
ลูกค้า รวมถึงงานด้านการบริการอื่นๆท่ีสามารถท าได้ 
คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน เพศชาย-หญิง อายุ 18 
ปีขึน้ไป วุฒิมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึน้ไป รักงานบริการ ชอบ
ท างานเป็นทีม สวสัดิการ ประกันสงัคม ติดต่อ...คณุณัฐ
วดี  สุนทร พิทัก ษ์  โทรศัพ ท์  091-7780211 ID Line : 
Panamazii อี เ ม ล์  recruitment@sfcinemacity.com 
แฟกซ์ 02-0487169  

บริษัท โอเอ็มซีเท็ด จ ากัด  ท่ีอยู่  99/349 
(อาคาร ณ นคร ชัน้ 7 ตกึตรงข้ามบริษัท ทีโอที จ ากดั) หมู่ 
2  ถนนแ จ้ ง วัฒนะ  แขว งทุ่ ง ส อ ง ห้ อง  เ ขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210 รับแม่บ้านประจ าส านักงาน 1 
อัตรา รายละเอียดงาน ท าความสะอาดส านักงาน งาน
อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้  เพศหญิง อายุ 40 ปีขึน้ไป ไม่
จ ากัดวุฒิการศึกษา มี ใจ รักงานบริการ  สวัสดิการ 
ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตรวจ
สุขภาพประจ าปี ชุดยูนิฟอร์ม พาท่องเท่ียวประจ าปี เงิน
ช่วยเหลือกรณีต่างๆ ติดต่อ...แผนกทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 098-2653413, 02-5761600 ต่อ 11 อีเมล์ 
gm.omc-tech.com 

บริษัท สุธี กรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 27/5 หมูท่ี่ 7 
ถนนก่ิงแก้ว-เทพารักษ์ ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 รับเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
1 อัตรา  รายละเอียดงาน จดัท าเอกสาร และประสานงาน
ต่างๆ เก่ียวกบัการผลิตและการขายสินค้า รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารสื่อรูปภาพต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/
หญิง วุฒิ ม.6-ปวช. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft 
Office ไ ด้  สามารถท างานประสานไ ด้ดี  สวัสดิการ 
ประกนัสงัคม ประกนัชีวิต ปรับเงินประจ าปี ตรวจสขุภาพ
ประจ าปี เงินกู้ ยืม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ ติดต่อ...
โทรศัพท์ 02-7510909 ต่อ 1321, 094-4793230 อีเมล์ 
tham_rich_12@trustmail.com 

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  ท่ีอยู่ 
35 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ ถนนสรุศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ 10500 รับเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน 1 
อัตรา รายละเอียดงาน ธุรการประสานงานทัว่ไป คดัแยก
เอกสาร และจดัเรียงเอกสาร บันทึกข้อมลูในคอมพิวเตอร์ 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/
หญิง มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน มนุษยสัมพันธ์ดี  มีน า้ใจ มีความสามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office สวัสดิการ 
ประกนัสขุภาพ ประกนัสงัคม ชดุฟอร์ม กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ ค่า Incentive ปรับค่าจ้างประจ าปี ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...โทรศพัท์ 02-238-3111 ต่อ 314 
อีเมล์ sahaviriya_115@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 
เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 รับ Call Center 3 อัตรา รายละเอียด
งาน ให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ คุณสมบัติ คน

พิการทางการเคล่ือนไหว เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 

mailto:recruitment@sfcinemacity.com
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ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

18-40 ปี วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ 
สวัสดิการ เงินเดือน คอมมิชชั่น ประกันสังคม ประกัน
อบุตัิเหต ุชุดฟอร์มพนกังาน ประกนัสขุภาพ ฯลฯ ติดต่อ...               
คุณพัช รี  โทรศัพท์  02 -858-5035,  082 -9939540           
Line ID : @truetouchhrcenter อีเมล์ Truecorp_313 
@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จ ากัด  ท่ีอยู่ ชัน้ 4-5 
อาคารมหาวิเศษศิลป์ 79/6-9 ซอยรามอินทรา 14  ถนน
รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
10220 รับพนักงานธุรการ 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
ประสานงานทัว่ไป ท าข้อมูล/เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ท า
เอกสารด้านวางบิล รับ-จ่ายเช็ค งานอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการเคล่ือนไหว 
เพศหญิง อาย ุ18-35 ปี วฒิุม.3  ตดิต่อ...คณุฐิติมา ลนุลา 
โทรศพัท์ 02-9435000 # 479, 490 แฟกซ์ 02-9438025-6 

บริษัท เฟิร์ส คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จ ากัด  ท่ีอยู่ 
323/1 ซ.ภาวนา (ลาดพร้าว 41) ถนนลาดพร้าว แขวงสาม
เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  รับ Call Center Agent 

10 อัตรา รายละเอียดงาน ติดต่อลกูค้าทางโทรศพัท์ เพ่ือ
แจ้งข้อมูลและสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าทราบ โดยมีการ
อบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติ  คนพิการ

ทางการเคล่ือนไหว  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป                 
วุฒิมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ขึน้ไป มีใจรักงานบริการ มีการใช้
ทักษะการสื่อสารท่ีดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง สวสัดิการ 
ประกันสังคม ฯลฯ ติดต่อ...คุณปวีณา นันทพรภิรมย์ 
โท รศัพ ท์  0 92 - 1205188 ,  02 - 7939365  อี เ ม ล์  
paveena@fcc.co.th 

บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิง้ จ ากัด  ท่ีอยู่  
59/58 ซอยเมืองทองธานี 3 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลคลอง
เกลือ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 รับธุรการ 

1 อัตรา รายละเอียดงาน ธุรการคีย์ข้อมลูฝ่ายบุคคล / คีย์
ประวัติพนักงาน เข้า-ออก รวมถึงช่วยจัดเตรียมเอกสาร
สญัญาของพนักงานใหม่ คุณสมบัติ คนพิการทางการ

เคล่ือนไหว การได้ยิน เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.6 ขึน้ไป 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี   ติดต่อ...คณุภูริวฒัน์  ศรณ
ริ น ท ร์  โ ท ร ศั พ ท์ 0 8 9 - 4 7 6 1 3 8 7  อี เ ม ล์  
Phuriwat@pruksaclinic.com 

บริษัท ฟู้ดซัน จ ากัด ท่ีอยู่ 4 ซ.รามค าแหง 16 
ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 รับแม่บ้าน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ท าความ
สะอาด Office และดแูลความเรียบร้อยภายใน Office งาน
อืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/
หญิง อายุ 20-45 ปี  ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา ไม่จ าเป็นต้อง
มีประสบการณ์ สวัสดิการ เบีย้ขยัน ค่าล่วงเวลา OT 
ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจ าปี ปรับ
เงินเดือนประจ าปี โบนัส(ตามผลประกอบการ) ติดต่อ...             
ฝ่ายบคุคล โทรศพัท์ 098-2524433, 098-8263322, 061-
3901989  

บริษัท เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี ้จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ อาคารทีเอฟดี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่าง
ซอย 6 และซอย 8 แขวงยานนาวา เขตสาทร (ทางเข้า
เดียวกบัโรงแรมอนนัตรา สาทร)  รับพนักงานประจ าร้าน 
HOT POT BUFFET ทุกสาขา 10 อัตรา รายละเอียด
งาน ดแูลการท าอาหาร ท าอาหารตามออเดอร์ ดแูลความ
สะอาดภายในครัวและภายในร้าน ดูแลอ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้า คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ
การศึกษา บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพ โบนสั
ประจ าปี ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือในกรณีตา่งๆ ติดต่อ...
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ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  โทรศพัท์ 095-2080507, 02-2869959 
อีเมล์ hrd@jckhgroup.com 

บ ริ ษัท  ไอ .พี . เ ทรดดิ ้ง  จ ากั ด  ท่ี อยู่  65                 
ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 
10240 รับพนักงานทั่ วไป 6 อัตรา  รายละเอียดงาน 
ปฏิบัติงานภายในส านักงาน คีย์ข้อมูล จัดเรียงเอกสาร
ประสานงานทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้ 
คุณสมบัติ คนพิการ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/
หญิง อายุ 20-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการ 
ประกันสุขภาพ ท างานสปัดาห์ละ 5 วนั ประกันชีวิต เงิน
โบนัสตามผลงาน ประกันสงัคม ฯลฯ ติดต่อ...คุณตุ๊กตา/
คุณเมษ  โทรศัพท์ 081-4662066, 02-3723461-79 ต่อ 
1102, 1103 อีเมล์ nakarin.k@iphouses.com 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ท่ี
อยู่  1121 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง  จ.
สมุทรปราการ รับเจ้าหน้าที่ ธุรการประสานงาน  1 
อัตรา รายละเอียดงาน พิมพ์เอกสาร คีย์เอกสาร จัดเก็บ
เอกสาร เดินรับ-ส่งเอกสาร ประสานงานต่างๆ และงานอื่น
ท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน 
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป  วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) รักงานบริการ ชอบท างานเป็นทีม 
สวัสดิการ ประกันสังคม ฯลฯ  ติดต่อ. . .คุณสุรี รัตน์ 
โ ท ร ศัพ ท์  02- 7533750 แ ฟก ซ์  02- 7532750 อี เ ม ล์  
sureeratl@wha-group.com  

บริษัท เลเธอร์ มายน์ จ ากัด ท่ีอยู่ 11 ม.6 ต.
บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รับพนักงานผลิต 
(รายวัน) 1 อัตรา   รายละเอียดงาน ท าความสะอาด
ชิน้งาน, ทากาว, และงานท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 

พกิารด้านร่างกาย-เดินได้ แขนทัง้สองข้างต้องใช้งานได้
ปกติ เพศชาย/หญิง อาย ุ18-40 ปี  ไมจ่ ากดัวฒิุ อา่นออก-
เขียนได้ สวัสดิการ  ได้รับสวัสดิการเหมือนกับพนักงาน

ปกติ (รายละเอียดชีแ้จงก่อนเร่ิมงาน) รายได้ 325 บาท/วนั 
เบีย้ขยัน OT 3 ชั่วโมง/วัน ติดต่อ...ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์                             
02-4324888 อีเมล์ hr.p@leathermine.com 

บ ริ ษั ท  ม า ย กี ้  จ า กั ด  ท่ี อ ยู่  54-54/1                        
ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สขุุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260 รับพนักงานบรรจุหีบห่อ 3 

อัตรา รายละเอียดงาน บรรจุสินค้าใส่แพ็คเกจ       ตรวจ
นบัสินค้า คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน สามารถอ่าน

ออก/เขียนได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศกึษา สวสัดิการ เบีย้ขยนั ค่าอาหาร โบนัส ชุดฟอร์ม 
เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ ติดต่อ... คุณนนัธิดา คณารักษ์ 
โทรศพัท์ 02-7462005 อีเมล์ nanthida@mykiethai.com 

บริษัท ฟิว เจอร์ซายน์  จ ากัด  ท่ีอยู่  4/22                        
หมู่ 4 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณฯ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี รับธุรการประสานงานฝ่ายขาย 1 อัตรา 
ร ายละ เอี ยดงาน  คี ย์ ข้ อมูล  ท า งาน ด้าน เอกสาร 
ประสานงาน คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี  วฒิุประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขัน้พืน้ฐาน word excel 
power point มีความขยนั มุง่มัน่ ท างานละเอียดรอบคอบ 
มีทกัษะการเจรจา การประสานงาน และการติดต่อสื่อสาร 
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับเ พ่ือนร่วมงาน สวัสดิการ ค่า
รักษาพยาบาล (อายุงาน 2ปี ขึน้ไป) ประกันสังคม ชุด
ฟอร์ม รถรับ-ส่งพนกังาน (ฟรี) ค่าอาหารกลางวนั (ฟรี) ท่ี
พกั ค่าเช่าบ้าน กองทุนเงินกู้ ยืม กิจกรรมนนัทนาการ งาน
เลีย้งสงัสรรค์ เบีย้ขยนั,เบีย้พยายาม โบนสั ฯลฯ ติดต่อ...
คุณสนธยา  อุ่ นแ ก้ ว  โทรศัพ ท์  02-9223900 อี เม ล์  
sontaya.o@futuresign.co.th  
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๒๘ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

คนพกิารต้องการท างาน 

นางสาวพัสน์นันท์  น า้จันทร์ อายุ 35 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้าน
ร่างกาย-เดินได้ (ยืนและเดินเป็นเวลานานไม่ได้) 
ต้องการงานตามความเหมาะสม ในเขตพืน้ที่ กทม. 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี  มีประสบการณ์งาน
เช็คสต๊อก ทั่วไป/ผลิต ติดต่อ...โทรศพัท์ 080-6126913 
หรือ อีเมล์ passanan12love@gmail.com 

นายอดิเทพ  สุรเสน อายุ 28 ปี วุฒกิารศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิการทางด้าน
ร่างกาย-เดินได้ ต้องการท างานทางด้านธุรการ งาน
คอมพิวเตอร์ งานตามความเหมาะสม ติดต่อ...
โ ท ร ศั พ ท์  0 6 2 - 6 1 9 1 1 3 5  ห รื อ  อี เ ม ล์  
bud3934@gmail.com 

นา งส า ว สุ ว ลี  ข านฉนวน   อายุ  3 1  ปี                   
วุฒกิารศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการ
ท า ง านทา ง ด้ านพนัก ง าน รับ - ส่ ง  เ อกสาร  มี
ประสบการณ์เป็นพนักงานรับ-ส่งเอกสาร จ านวน            
5 ปี  ติดต่อ. . . โทรศัพท์ 097-2133026 หรือ อีเมล์  
peebow10@hotmail.com 

นายคณิต บุตร บุตราณ อายุ  32 ปี  วุฒิ

การศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้าน
สายตา ต้องการท างานเกี่ ยวกับการนวด  มีใบ
ประกอบการนวด ตดิต่อ...โทรศพัท์ 090-3798837   

นางสาวณิศาชล  แซ่รี  อายุ 37 ปี วุฒิการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 พิการทางด้านสายตา ต้องการ
ท างานทางด้านการนวดแผนไทย  ฝึกอาชีพด้านการ
นวดแผนไทย ตดิต่อ...โทรศพัท์ 092-6158234 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

น าร่อง 4 สถานีขนส่งต้นแบบ universal design รองรับผู้สูงอายุ-คนพกิาร 

 

คมนาคมเตรียมคลอดแผนพฒันาสถานีขนส่งรูปแบบใหม ่4 ภมูิภาค จดัสิ่งอ านวยสะดวกเพ่ือทุกคน รวมถึงผู้สงูอายุ

และคนพิการ น.ส.กอบกุล โมทนา รักษาการผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผย

ภายหลงัเป็นประธานเปิดการสมัมนาเผยแพร่องค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นโครงการศกึษาจดัท าแผนแม่บทการพฒันา

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนสง่ส าหรับคนทกุคนครัง้ท่ี3 วา่ กระทรวงคมนาคมมีแผนพฒันาจดุขนสง่ส าหรับทุกคน 

แบบ universal design ประกอบด้วย สถานท่ีหรือสถานีขนส่ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. สถานีขนส่งเชียงราย แห่งท่ี 2 จังหวัด

เชียงราย 2. ท่าเรือเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา และท่าเรือเกาะสีชงั จงัหวดัชลบรีุ 3. สถานีรถไฟขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

และ 4.ท่าอากาศยานนานาชาติ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ จงัหวดัภเูก็ต ส าหรับยุทธศาสตร์การพฒันาสิ่งอ านวยความ

สะดวกในภาคขนส่งส าหรับคนพิการและผู้สงูอายุ การจดัท ามาตรฐานยานพาหนะประเภทต่างๆ ท่ีสามารถรองรับคนพิการ

และผู้สงูอายุ การจดัท าต้นแบบอาคารสถานท่ีท่ีให้บริการขนส่ง รวมไปถึงมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการ

บริการและจดัสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนทกุคน ตลอดจนการจดัท าแผนแม่บทการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

คมนาคมขนส่งส าหรับคนทุกคน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสถิติในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุอย่าง

สมบูรณ์ ประกอบกับจ านวนผู้ พิการท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบตัิเหตมุีจ านวนเพ่ิมสงูขึน้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ 2560 ได้ให้

ความส าคญัโดยบัญญัติให้ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม รวมทัง้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 และแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ของไทย 

พ.ศ. 2558 – 2565 ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ ของคนและสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ทางสงัคม(posttoday.com 16 ก.ย.62) 

 

 

 



๓๐ 

ความสะอาด ในจิตใจของตวัเอง จะเป็นเคร่ืองรางท่ี คุม้กนัตวัเรา 
 

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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