ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื อตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัตหิ น้ าทีน่ ายกเมืองพัทยา ให้ เกียรติ
เป็ นประธานในพิธีเปิ ด IWAS Wheelchair Fencing World Cup Thailand Pattaya 2022 ณ ศูนย์ กฬ
ี าแห่ งชาติภาค
ตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดย นายศุภชีพ  ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในฐานะ ประธานคณะ
กรรมการจัดงาน และอุปนายกสมาคมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย เป็ นผูก้ ล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ข่ าว หน้ า 4

นายกิตติพงษ์   หาดทวายกาญจน์ นายกสมาคมวีลแชร
ฟันดาบคนพิการไทย มอบของที่ระลึก ให้กบั เรื อตรีปราโมทย์   
ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ประธานในพิธีเปิ ด

ศ

บทบรรณาธิการ
เจ้ าของ
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการ
นายศุภชีพ ดิษเทศ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์
กองบรรณาธิการ
นายวิเชียร หัสถาดล
นายภัทรพันธุ์ กฤษณา
นายธัญญา ตั้งกิติกลุ
นายด�ำรงค์ สุ ริยะรังสี
นายบุญยาม เสาจันทร์
นายณรงค์ ไปวันเสาร์
นายรัตนโชติ ศักดารักษ์
นางสาวอรุ ณวดี ลิ้มอังกูร
นายยงยุทธ แสงพรหม
นางสาวนฤชล จักรภพส�ำเภา
นายวีรวิชญ์ คมกฤช
นายบุญถิ่น บุญมา
นายวีระ เขนย
ศิลปกรรม/รู ปเล่ ม
นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์
นายโสฬส ประสงค์ศิลป์
ฝ่ ายพิสูจน์ อกั ษร
น.ส.ทิพวรรณ กุสสลานุภาพ
สายสัมพันธ์ เป็นจุลสารเผยแพร่ข่าวสารของสมาคม
คนพิการแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ด�ำรงการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
		 สมาชิกและสมาคมฯ
๒. เผยแพร่การด�ำเนินงานของสมาคมฯ ให้สมาชิก
		 และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
๓. เป็นแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับความพิการที่เป็นประโยชน์
		 ต่อคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ		
		 ทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย
4. เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้สนใจได้แสดงความคิดเห็น
		 ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
		 สมาคมฯ ตลอดจนแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่า
		 ระหว่างกัน
บทความที่ตีพิมพ์ในจุลสาร  "สายสัมพันธ์"
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน สมาคมคนพิการ
แห่งประเทศไทยไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ

สวัสดีครับ เพื่อน พี่นอ้ งคนพิการ
		
ครอบครัว “สายสั มพันธ์ ” ที่รักทุกท่าน
เริ่ มต้นกับสถานการณ์ ที่หลายๆ คนเฝ้ารอคอยช่วงเวลานี้อยู่ อย่าง
ใจจดใจจ่อ โดยรัฐบาลประกาศน�ำร่ อง 31 จังหวัดที่สามารถถอดแมสก์
ในพื้นที่ที่กำ� หนดได้เป็ นจังหวัดที่อยูใ่ นพื้นที่สีเขียว 14 จังหวัด และพื้นที่
สี ฟ้า 17 จังหวัด
แม้ สถานการณ์ โควิด-19 จะคลีค่ ลายขึน้ การติดเชื้อน้อยลง และ
โรงพยาบาลสนามหลายๆ แห่งปิ ดตัว เพื่อเริ่ มเข้าสู่ การรักษาผูป้ ่ วยอื่นๆ
สามารถท�ำได้สะดวกขึ้น ก�ำลังจะถอนใจโล่งอกครับ แต่กม็ ีเรื่ องให้น่า
ตื่นเต้นเข้ามาจนได้ นัน่ คือ “ฝี ดาษลิง” ที่กำ� ลังเป็ นประเด็นร้อนน่าหวัน่
ใจไม่นอ้ ย ขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะ
ครับ แมสก์ หรื อ หน้ากากอนามัยยังจ�ำเป็ นและยังเป็ นอุปกรณ์ป้องกันดี
ยิง่ ส�ำหรับเรา
เลืือกตั้้�งผู้้�ว่่ากรุุ งเทพมหานครที่่�ผ่่านมา เราก็็ได้้ทราบผลอย่่างเป็็ น
ทางการและได้้รัับการรัับรองเป็็ นที่่�เรีี ยบร้้อยแล้้ว ผมก็็ขอแสดงความ
ยิินดีีกับั สมาชิิกกรุุ งเทพมหานคร ด้้วยนะครัับ ที่่�จะสามารถเข้้าถึึงการ
ช่วยเหลือต่างๆได้ดียง่ิ ขึ้น โดยนโยบายของท่านผูว้ า่ ฯ ที่ได้วางแผนไว้
และก็เป็ นที่น่ายินดียง่ิ ขึ้น เมื่อหนึ่งในทีมที่ปรึ กษาของท่าน มีคนพิการ
รวมอยูใ่ นทีมด้วย นัน่ คือ คุณภานุมาศ สุ ขอัมพร หรื อคุณนก ที่พวกเรา
รู ้จกั ดี ก็ตอ้ งขอแสดงความยินดีมาในโอกาสนี้ดว้ ยนะครับ
เราผ่านเหตุการณ์ เรื่ องราวต่างๆ มามากมาย ภารกิจที่ผนู ้ ำ� องค์กร
สมาชิกทุกท่านได้ทำ� อย่างเต็มที่และอย่างดีเยีย่ ม ผมขอชื่นชมในความ
ตั้งใจความทุ่มเทของทุกท่าน เราได้สร้างองค์กรของคนพิการให้มนั่ คง
และแข็งแกร่ งไปด้วยกันครับ พรุ่ งนี้ตอ้ งดีกว่าเดิม และ ดีกว่าทุกๆ วัน
แน่นอน

ด้วยรักจากใจ

ศุภชีพ ดิษเทศ

นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

สมาคมคนพิิการแห่่งประเทศไทย
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เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ กฬ
ี าแห่ งชาติ
ภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เรื อตรีปราโมทย์
ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัตหิ น้ าทีน่ ายกเมืองพัทยา ให้
เกียรติเป็ นประธานเปิ ดการแข่ งขันพร้ อมกล่ าวต้ อนรับผู้เข้ า
ร่ วมการแข่ งขันในรายการ วีลแชร์ ฟันดาบนานาชาติ IWAS
Wheelchair Fencing World Cup Thailand Pattaya 2022
จัดขึน้ ระหว่ างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2565

ส�ำหรับการแข่งขันกี ฬาวีลแชร์ ฟันดาบนานาชาติ
ในครั้งนี้ เป็ นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็ นการ
แข่งขันในระดับนานาชาติที่สำ� คัญ นักกีฬาสามารถแข่งขัน
เพื่อสะสมคะแนนจัดอันดับโลก และให้ได้การรับรองสิ ทธิ
ในการเข้าร่ วมการแข่งขันพาราลิมปิ กเกมส์ และ เอเชียนพา
ราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองหาวโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
อีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบของ
ไทยนั้นได้เข้าร่ วมการแข่งขันเพื่อเข้ารับประสบการณ์ใน
ระดับนานาชาติอย่างเต็มศักยภาพ

นายศุ ภชี พ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่ ง
ประเทศไทย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดงาน และ
อุปนายกสมาคมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย เป็ นผูก้ ล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนกั กีฬาเข้าร่ วม
ในการแข่งขันทั้งหมด 19 ประเทศ ได้แก่ 1. ไชนิสไทเป
2. ฝรั่งเศส 3. จอร์เจีย 4. เยอรมนี 5. ฮ่องกง 6. ฮังการี
7. อินเดีย 8. อิสราเอล 9. อิตาลี่ 10. ญี่ปุ่น 11. เกาหลีใต้
12. คูเวต 13. มาเลเซีย 14. มองโกเลีย 15. โปแลนด์ 16. สเปน
17. ตุรกี 18. ยูไนเต็ด คิงดอม และ ประเทศไทย
ทีม่ า : ทีมงานสายสัมพันธ์ / สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย
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ขอแสดงความยิินดีีกัับ สายสุุนีีย์์ จ๊๊ะนะ
คว้้า 3 เหรีียญทอง
IWAS Wheelchair Fencing
World Cup 2022 Pattaya Thailand.

ทีมงาน จุลสายสั มพันธ์ สมาคมคนพิการแห่ ง
ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกกับ คุณสายสุ นีย์ จ๊ ะนะ
ทีค่ ว้ า 3 เหรียญทอง ในการแข่ งขัน IWAS Wheelchair
Fencing World Cup 2022 Pattaya Thailand.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกบั
สายสุ นีย ์ จ๊ะนะ คว้าเหรี ยญทอง ประเภทดาบเซเบอร์บุคคล
หญิงคลาส B
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกบั
สายสุ นีย ์ จ๊ะนะ ในการคว้าเหรี ยญทอง ประเภทดาบเอเป้
บุคคลหญิงคลาส B
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สายสุ นีย ์ จ๊ะนะ
การคว้าเหรี ยญทอง ประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงคลาส
B IWAS Wheelchair Fencing World Cup 2022 Pattaya
Thailand.
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เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศุภชีพ ดิษเทศ
นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่ วมประชุมคณะ
อนุ กรรมการบริ หารกองทุ นส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวติ คนพิการครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
โดยการประชุมจัดขึ้นที่หอ้ งประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี
กรมประสงเคราะห์ กรุ งเทพฯ โดย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รอง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็ นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสราญภัทร
อนุมัติราชกิจ
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ

ทีม่ า : สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย

6

ชีวิตคนพิการ พร้ อมด้วยผูแ้ ทนหน่ วยงาน เช่ น องค์กร
คนพิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
มหาดไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วม
การประชุม
ที่ ประชุ มได้ร่วมกันพิจารณาค�ำขอกูย้ ืมเงิ นกองทุน
ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารของคนพิ ก าร
หรื อผูด้ ูแลคนพิการในเขตกรุ งเทพมหานคร และโครงการ
ที่ ข อรั บ การสนับ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ มและพัฒ นา
คุณภาพชีวติ คนพิการ ประจ�ำปี งบประมาณ 2565 รวมถึง
การจัดสรรกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริ การคนพิการ

นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการของสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ
บริ หารสมาคมฯ ร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายสวัสดิการสมาคมฯ และคณะกรรมการฝ่ ายแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ว่าด้วย
เรื่ องสวัสดิการและการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

ทีม่ า : สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย
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เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายยงยุทธ แสงพรหม
กรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย ร่ วมประชุ ม
เชิงปฏิบัติการยกร่ างแผนปฏิบัติราชการกรมส่ งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อ
ร่ วมกันยกร่ างกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของ พก.ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า

โดยการประชุมดังกล่าว นางสาวสราญภัทร อนุมตั ริ าชกิจ อธิบดีกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (พก. )
เป็ นประธานเปิ ดการประชุม พร้อมทั้งผูบ้ ริ หาร บุคลากร ของ พก. ในส่ วนกลาง และผูแ้ ทนองค์กรคนพิการ (ส่ วนกลาง)
เข้าร่ วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม DEP WARROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุ งเทพฯ

ที่มา ภาพ/ข่ าว : กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย
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คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการผ่ายฟื้นฟูสมรรถภาททางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายวิเชียร หัสถาดล และนายยงยุทธ แสงพรหม กรรมการบริ หารสมาคมคนพิการ
แห่งประเทศไทย ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ ายฟิ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์
ณ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

กรรมการบริิหารสมาคมฯ เป็็นประธานทอดผ้้าป่่าสามััคคีีเพื่่อการศึึกษา
สร้้างอาคารอนุุบาลและสนามเด็็กเล่่น ณ โรงเรีียนบ้้านดงหลวง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์
หาดทวายกาญจน์ กรรมการบริ หารสมาคมฯ เป็ นประธานทอดผ้าป่ าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างอาคารอนุบาลและสนาม
เด็กเล่น ณ โรงเรี ยนบ้านดงหลวง อ�ำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีผรู ้ ่ วมสมทบทุน จ�ำนวน 507,742 บาท
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นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
ร่วมให้ความเห็นเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2566
นายกสมาคมคนพิ ก ารแห่ ง ประเทศไทยร่ว มให้ค วามเห็ น เพื่ อ จัด ท� ำ แผนพัฒ นาค ณ
ุ ภาพชี วิ ต
คนพิการ พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาบคุ ลากรกองท ุนส่งเสริมความเสมอ
ภาคคนพิการ พ.ศ. 2566 - 2570
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 กรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ บริการวิชาการแห่ ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รับผิดชอบด�ำเนินโครงการ “จัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่ งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 25662570” และโครงการ “จัดท�ำแผนปฏิบัตกิ ารด้ านพัฒนาบุคลากรกองกองทุนและส่ งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปี พ.ศ.
2566-2570"

เพื่อให้โครงการทั้ง 2 บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำ� หนดไว้ คณะทีมวิจยั ได้ทำ� การสัมภาษณ์ นายศุภชีพ ดิษเทศ
นายกสมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย เพื่อน�ำความคิ ดเห็ นและข้อแนะน�ำที่ มีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดทิ ศทางการ
ด�ำเนินงานและแนวทางในระดับปฎิบตั ขิ องโครงการทั้ง2ซึ่งจะน�ำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการของไทยในระยะ 5 ปี
ที่มา ภาพ/ข่ าว : สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย

10

กรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

“การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายยงยุทธ แสงพรหม
กรรมการบริ หารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่ วมประชุม
สัมมนาทางวิชาการเรื่ อง "การคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพของผู้
ด้ อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ" ผ่านระบบ zoom meeting ซึ่งจัด
โดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสั ม มนาทางวิ ช าการดัง กล่ า วจัด ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่
ความรู ้ ผลการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของผูด้ อ้ ยโอกาสและคนกลุ่ม
เฉพาะ จากนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ หรื อสังคมศาสตร์ องค์กร
ภาคประชาชน ส่ วนราชการ นักวิชาการอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตัวแทนผูด้ อ้ ยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ นิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก และรู ้ทนั ถึงปั ญหาและบทบาทของ
องค์กรตุ ลาการที่ เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของผูด้ อ้ ย
โอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9:30 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริ หารสมาคม
คนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมศรี ลำ� ดวน จังหวัดศรี สะเกษ โดยมี นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคน
พิการแห่งประเทศไทย เป็ นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ

ที่มา ภาพ/ข่ าว : สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย
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รัฐบาล แจงแผนดูแล "คนพิการ" ชายแดนใต้
ตั้งธนาคารอุปกรณ์คนพิการ-ส่งเสริมอาชีพ
รองโฆษกรัฐบาล แจงแผนดูแล "คนพิการ"
จังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทาง “ไม่ ทงิ้ ใครไว้ ข้าง
หลัง” ตั้งธนาคารอุปกรณ์ คนพิการ ส่ งเสริมอาชีพ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
รองโฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู ้
แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
เปิ ดเผยว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสาวเสาวลักษณ์
ทองก๊ วย นายกสมาคมส่ งเสริ มศักยภาพสตรี พิการ เพื่อ
ติดตามการด�ำเนินการด้านการดูแล "คนพิการ" ในจังหวัด
ชายแดนใต้ตามแนวทาง “ไม่ ทงิ้ ใครไว้ ข้างหลัง” พบว่าการ
ส่ งเสริ มโอกาสเพื่อการมี งานท�ำและรายได้ เป็ นสิ่ งที่ คน
พิการ และผูด้ ูแลคนพิการต้องการอย่างมาก
ซึ่งในช่วงทีผ่ า่ นมา รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจาก
พ.ร.ก.เงินกูเ้ พื่อการเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19
แก่โครงการสร้างอาชีพ เช่น การท�ำเกษตรปลอดสาร การ
เลี้ยงผึ้งชันโรง การท�ำผ้ามัดย้อมการท�ำอาหาร แก่คนพิการ
กว่าหนึ่งพันคน ซึ่งเป็ นโครงการที่เครื อข่าย "คนพิการ"
เสนอบนพื้นฐานความต้องการ ขณะนี้สามารถสร้างรายได้
เสริ ม และเป็ นรายได้หลักให้แก่หลายครอบครัวแล้ว

นางสาวรัชดา กล่าวต่อถึงการดูแล "คนพิการ" ให้มี
พัฒนาการดีข้ ึน ลดภาระการดูแลของสมาชิกในครอบครัว
จะได้มีเวลาในการประกอบอาชีพ ขณะนี้ ศอ.บต. ได้นำ� ร่ อง
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนโอกาสให้ "คนพิการ" ได้มีอุปกรณ์ที่
มีมูลค่าสู งและจ�ำเป็ นต้องใช้ในการฟื้ นฟูสภาพ โดยร่ วมมือ
กับ สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่ งชาติ และหน่วยงานทุกภาคส่ วนในพื้นที่จงั หวัดยะลา
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ปั ตตานี และ นราธิวาส อาทิ สาธารณสุ ขจังหวัด พัฒนาสั งคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ จังหวัด ศู นย์ การศึ กษาพิเศษ
ประจ�ำจังหวัดและโรงพยาบาลยะลา เพือ่ จัดตั้งเป็ น “ธนาคาร
อุปกรณ์ คนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ท�ำหน้าที่รวบรวม
อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน บริ จาค หรื อผลิตขึ้น และ
บูรณาการการท�ำงานกับสถานบริ การสาธารณสุขในการค้นหา
คัดกรอง สนับสนุ น และส่ งต่อการให้ความช่ วยเหลื อ
คนพิการ ที่ผา่ นมาได้ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เก้าอี้สุขใจ (ส�ำหรับผูป้ ่ วย
ติดเตียงให้ประคองตัวขึ้นนัง่ ) รองเท้าสัง่ ตัด เตียงฝึ กยืน
วอล์คเกอร์ อุปกรณ์ฟ้ื นการทรงตัว รวมทั้งสิ้ นกว่าหนึ่งพัน
ชุด
นางสาวรั ชดา ยังกล่าวถึ งความคื บหน้าโครงการ
“1 ข้ าราชการ 1 ครัวเรื อนยากจน” ซึ่งจะเป็ นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือ
แบบตรงจุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ได้ดำ� เนินการส�ำรวจ
ครัวเรื อนยากจนทั้ง 379 ครัวเรื อนเรี ยบร้อยแล้ว จากนี้
จะเป็ นการน�ำข้อมูลเข้าสู่ ที่ประชุมเพื่อจ�ำแนกปั ญหาของ
แต่ละครัวเรื อนที่พบใน 5 มิติ คือ...จนส ุขภาพ จนรายได้
จนการศึ กษา จนความเป็นอยู่ จนการเข้าถึ ง
สวัสดิการของรัฐ เพื่อน�ำมาแก้ไขให้เกิดความยัง่ ยืน โดย
ตั้งเป้าให้เป็ นครัวเรื อนต้นแบบ เพือ่ ด�ำเนินการให้ครอบคลุม
13,000 ครัวเรื อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี งบประมาณ
ต่อไป หากมีครัวเรื อนที่หน่วยงานทุกหน่วยเห็นพ้องต้อง
ได้รบั ความช่วยเหลือใช้งบประมาณ ก็จะจัดสรรงบประมาณให้
จากโครงการต�ำบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสตรีพิการและเยาวชนพิการ
ในการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยในระดับอาเซียนและระดับสากล

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 2 - 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่
กรุ งเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมตั ริ าชกิจ อธิบดีกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เป็ นประธานในพิธี
เปิ ดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการส่ งเสริ มสตรี พิการและเยาวชนพิการในการมีส่วนร่ วมตามแนวทางประชาธิ ปไตยในระดับ
อาเซียนและระดับสากล ซึ่งกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (พก.) ให้ความส�ำคัญกับสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มสตรี พิการ เยาวชนและผูด้ ูแลคนพิการในบทบาทภาวะผูน้ ำ� และการมีส่วนร่ วมทางการเมือง โดยได้จดั การกิจกรรม
ดังกล่าวขึ้น เพื่อส่ งเสริ มภาวะผูน้ ำ� เยาวชนพิการและสตรี พิการและการมีส่วนร่ วมทางการเมือง การสร้างความรู ้ความเข้าใจ
ในการอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้ง รวมทั้งเพื่อให้คนพิการสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่กำ� ลังจะ
เกิดขึ้น โดยมีผแู ้ ทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA)ประจ�ำประเทศไทย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊ วย คณะ
กรรมการว่าด้วยสิ ทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ว่ าทีร่ ้ อยตรีภาสกร สิ ริภคยาพร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริ หารการเลือกตั้งและ
การออกเสี ยงประชามติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดร. ถวิลวดี บุรีกลุ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา สถาบัน
พระปกเกล้า และ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทกั ษ์ รวมทั้งผูน้ ำ� สตรี พิการต้นแบบ มาร่ วมเป็ นวิทยากรในเวทีดงั กล่าว ทั้งนี้ผเู ้ ข้า
ร่ วมการประชุมประกอบด้วย สตรี พิการ เครื อข่ายเยาวชนสตรี พิการ ผูด้ ูแลคนพิการ ผูแ้ ทนองค์กรคนพิการ เจ้าหน้าที่ พก.
และที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 100 คน

ที่มา : กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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สมาคมคนพิิการสุุโขทััย ร่่วมกัับ ชมรมเกษตรกรตลาดนััดเช้้าวัันพุุธ

ลงพื้้�นที่่� ส่่งมอบสิ่่�งของให้้กัับคนพิิการ เพื่่อนำำ�ไปส่่งมอบต่่อให้้กัับผู้้�พิิการ

ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2565 สมาคมคนพิการสุ โขทัย ร่ วมกับ ชมรมเกษตรกรตลาดนัดเช้ าวันพุธหน้ า
ธกส.สุ โขทัย เป็ นตัวแทนรับมอบสิ่ งของและลงพื้นที่เยีย่ มบ้านคนพิการ และมอบสิ่ งของ เครื่ องอุปโภค/บริ โภคให้กบั ผูพ้ ิการ
ได้แก่ นางป้ อม ศรีวงั อายุ 79 ปี , นางจ�ำรัส นาคน้ อย อายุ 89 ปี , นางส� ำเริง โพชนี อายุ 63 ปี , นายวีระ โพชนี อายุ 67 ปี
นางเหรียญ โพชนี อายุ 96 ปี และ นางทอง ห้ วยลาบ อายุ 79 ปี

สมาคมคนพิิการสุุโขทััย

สมาคมคนพิิการสุุโขทััย

นายกสมาคมฯร่่วมประชุุมสภาคนพิิการฯสุุโขทััย

มอบสิ่่ง� ของร่่วมกิิจกรรมวัันผู้้�สููงอายุุ

เมื่อวันที่ 29 เมษษยน 2565 นายจรัญ แซ๋ จวิ นายก
สมาคมคนพิการสุ โขทัย เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสภา
คนพิการทุกประเภทประจ�ำจังหวัดสุ โขทัย ครั้งที่ 1/2565
ณ ศูนย์บริ การคนพิการสติปัญญาสุ โขทัย ต�ำบลเขาแก้ว
สมบูรณ์ อ�ำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุ โขทัย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายจรัญ แซ่ จวิ นายก
สมาคมคนพิการสุ โขทัยส่ งมอบสิ่ งของอุ ปโภคเครื่ องใช้
ไฟฟ้าให้แก่ทาง พมจ.รับมอบเพื่อน�ำไปบริ จาคให้กบั วัน
ผูส้ ู งอายุ จะจัดขึ้นในวันที่20 เมษายน 2565
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ที่มา : สมาคมคนพิการสุโขทัย

สมาคมคนพิการฯ อุทัยธานี สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรีฯ

ลงพื้นที่มอบวีลแชร์ ให้คนพิการ ลงพื้้� น ที่่� เ พื่่ อ เยี่่� ย มบ้้ า นคนพิิ ก าร

เมื่ อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สมาคมคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทยั ธานี โดย นายสุ นันท์ แซ่ โล้ ว
นายกสมาคมฯ ลงพื้นที่ พร้ อมกับ นายประสาร วิมลมุข
นายกองค์การบริ หารส่ วนต�ำบลหนองกลางดง มอบรถ
วีลแชร์ ให้คนพิการในพื้นที่ ตำ� บลหนองกลางดง อ�ำเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สมาคมคนพิการ
จังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) ลงพื้นที่เพื่อเยีย่ มบ้าน
ตาเป๋ ในเขตอ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจ
ดูสภาพบ้านที่มีความช�ำรุ ด และท�ำให้เกิดอุปสรรคต่อการ
ด�ำรงชีวติ ของคนพิการ ซึ่งจะได้นำ� ข้อมูลไปวางแผนในการ
ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยในล�ำดับต่อไป

สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรีฯ

นำำ�อาสาฯ ช่่วยทำำ�กายภาพบำำ�บััดให้้คนพิิการ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร
สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุ รี (ทางการเคลื่ อนไหว)
ติดต่ อประสานงานกับจิตอาสา เพื่อการดูแลและท�ำกายภาพ
ให้กบั นายฉลาด ยังค�ำ คนพิการติดเตียง ในพื้นที่
ที่มา : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทัยธานี

ที่มา : สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู
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สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู
ร่วมประชุมออนไลน์ ม.นวัตกรรมฯ

คุณขวัญเรื อน ประพริ ก อุปนายกสมาคมคนพิการ
จังหวัดสระบุรี ร่ วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
Meeting ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564 ของ
มูลนิธินวัตกรรมทางสั งคม

สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี
รับมอบเช็คสนับสนุนคนพิการประกอบอาชีพ

บ่ายวันเดียวกัน อุปนายกสมาคมฯ เป็ นตัวแทน
สมาคมฯ รับมอบเช็ค จาก บริษทั คาร์ กลิ ล์ มสิ (ไทยแลนด์ )
จ�ำกัด สนับสนุนคนพิการที่ประกอบอาชีพ ประจ�ำปี 2565
จ�ำนวน 56 ราย เป็ นเงิ นกว่าหกล้านบาท ที่ อำ� เภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ที่มา ภาพ/ข่ าว : สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี
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รอง ผอ.รมน.ลงพื้นที่มอบของคนพิการ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวจันทร์ ใจ สิ มดี
นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู ร่ วมกับ พ.อ. ดุสิต
ทรงศิริ รอง ผอ.รมน. จังหวัดหนองบัวล�ำภู ลงพื้นที่เยีย่ ม
ให้กำ� ลังใจมอบสิ่งของเครื่ องใช้อปุ โภคบริ โภคให้กบั คนพิการ
พืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลโนนสัง อ�ำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวล�ำภู
โดยมี นางพรรณี จันทะศรี นายกเทศมนตรี เทศบาลต�ำบล
โนนสัง และคณะ อ�ำนวยความสะดวกในการลงเยีย่ ม

สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู ร่วมประชุม กก.กองทุน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวจันทร์ ใจ สิ มดี
นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู เข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฟื้ นฟู ส มรรถภาพจัง หวัด
หนองบัวล�ำภูครั้ งที่ 1/2565 พิจารณาให้ความเห็ นชอบ
โครงการปรับสภาพที่อยูอ่ าศัยส�ำหรับคนพิการ ผูส้ ู งอายุ
ผูป้ ่ วยในระยะกึ่งเฉี ยบพลัน และผูท้ ี่มีภาวะพึ่งพิง จ�ำนวน
ทั้งสิ้ น 12โครงการ โดยมี ดร.พุฒพิ งษ์ ศิริสถิตย์ นายก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวล�ำภู เป็ นประธาน

สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู มอบไม้ค�้ำยันให้กับคนพิการ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู ได้มอบไม้ค้ ำ� ยันให้กบั คนพิการ นางสาววรรณา
ปิ วะสาร ณ บ้านศรี สงั ข์วาล หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวล�ำภู สื บเนื่องจากวันที่ 11 เมษายน 2565 นายกสมาคมฯ
พาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลนากลาง และได้พบกับนางสาววรรณา จากการพูดคุยช่วงรอหมอ นางสาววรรณา ต้องการ
ไม้ค้ ำ� ยันใหม่ ซึ่งอันเก่าลูกยางรองไม้มนั ช�ำรุ ดหลุดหาย เคยพลาดล้มมาแล้วครั้งนึง อยากได้อนั ใหม่แต่ไม่รู้จะขอได้ที่ไหน
สมาคมฯ จึงประสานขอจากกองทุนฟื้ นฟูฯ อบจ.ให้ และน�ำมามอบให้นางสาววรรณา ในวันนี้
ที่มา ภาพ/ข่ าว : สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู
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สมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองนายกเทศมนตรีี ลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมคนพิิการ ร่วมพิธีลงนามความรา่วมมือหลายองค์กร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสมร นรสาร
นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้
นายโชคอนันต์ งิว้ ฝ้าย กรรมการสมาคมคนพิการจังหวัด
สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ร่ วมกับ นายเสงี่ยม
พ่อธานี รองนายกเทศมนตรี นครสกลนคร พร้อมที่ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี นครสกลนคร เจ้าหน้าทีก่ องสวัสดิการเทศบาล
นครสกลนคร และเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบสิ่ งของ
ช่วยเหลือ นายณัฏฐพงศ์ สิทธิจนิ ดา พิการด้านการเคลือ่ นไหว
อาศัยอยูช่ มุ ชนหนองหารหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร
ร่่วมพิิธีีเปิิดศููนย์์บริิการคนพิิการ รพ.สกลฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสมร นรสาร นายก
สมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์
จันทร์ ปาน อุปนายกสมาคม ร่ วมเป็ นเกี ยรติ ในพิธีเปิ ด
ศูนย์บริ การคนพิการแบบเบ็ดเสร็ จโรงพยาบาลสกลนคร
โดยมี นายชู ศักดิ์ รู้ ยงิ่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร
ประธานในพิธีเปิ ดศูนย์บริ การคนพิการแบบเบ็ดเสร็ จโรง
พยาบาลสกลนคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และนายแพทย์
สมโภช ธีระกุลภักดี ผ้อู ำ� นวยการโรงพยาบาลสกลนคร
ร่ วมกล่าวรายงาน ณ อาคารอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นและผ้ปู ่ วยนอก
โรงพยาบาลสกลนคร
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เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.ฉันทนา โพธิครู
ประเสริฐ ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุ ราษฎร์ธานี
มอบหมายให้ นายสิ ทธิเดช แสงเดช พร้อมนักเรี ยนแผนก
วิชาช่างเชื่อม เข้าร่ วมในโครงการฝึ กยกระดับคุณภาพชีวติ
คนพิการ ส่ งเสริ มอาชีพ ผลิต และซ่อมบ�ำรุ ง รถสามล้อโยก
รถเข็น เพือ่ มอบแก่คนพิการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จ�ำนวน 170
คัน ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม และ 8-13 พฤษภาคม 2565
สนับสนุนงบประมาณ โดย องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี เป็ นจ�ำนวนเงิน 874,525 บาท ณ ศูนย์ส่งเสริ ม
อาชีพและพัฒนาคนพิการจังหวัดสุราาฎร์ธานี ต�ำบลบางใบไม้
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีลงนามความรา่วมมือหลายองค์กร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายวนิช ภาระกิจ นายก
สมาคมคนพิการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี น�ำสมาชิกสมาคมฯ
และสมาชิกชมรมฯ ทุกประเภทความพิการ เข้าร่ วมพิธีลงนาม
ส่ งเสริ มความร่ วมมือ(MOU.) ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่ าง
สุ ราษฎธานี สมาคมคนพิการ และธนาคารออมสิ น ภาค 16
เพื่ อ ส่ งเสริ มและฝึ กอบรมอาชี พ ให้ ค นพิ ก ารจั ง หวัด
สุ ราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุ ราษฎร์ธานี

สมาคมคนพิการภูเก็ต
ร่่วมประชุุม กัับ พมจ.ภููเก็็ต

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สมาคมคนพิการภูเก็ต
เข้าร่ วมประชุมโครงการเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจการใช้
บริ การของกองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ประจ�ำปี 2565 ณ โรงแรมบูกิตตา และสปา ต�ำบลตลาดใหญ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดย ส� ำนักงานพัฒนาสั งคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ จงั หวัดภูเก็ต

สมาคมคนพิการภูเก็ต

รัับของบริิจาคเพื่่อมอบคนพิิการ

เวลา 13.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และคณะจิตอาสา เยีย่ มชมกิจกรรมการฝึ กอบรม
อาชีพผลิตภัณฑ์ร้อยลูกปัดหลากสี และการฝึ กอบรมท�ำขนม
อบ 6 ชนิด จากสมาชิกคนหูหนวกสุ ราษฎร์ธานี ด้วยความ
อบอุ่นของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ในการนี้ ขอขอบคุณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุ ราษฎร์ธานี
และขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินงานทุกฝ่ าย ที่ทำ� ให้พิธี
ลงนาม MOU ร่ วมกับ สภาคนพิการทุกประเภทประจ�ำจังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี และธนาคารออมสิ นภาค 16 ในครั้งนี้สำ� เร็ จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางสาว
ปุณฑริกา เกือ้ สกุล เลขานุการสมาคมคนพิการภูเก็ต และ
อาสาสมัครสมาคมแห่
งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ครอบครัว
้
คุณแม่ น้องยิม้ น�ำ ข้าวสาร น�้ำดื่ม ทิชชู่ แพมเพอร์ส บริ จาค
ให้กบั สมาชิกคนพิการ ณ สมาคมคนพิการภูเก็ต

ที่มา ภาพ/ข่ าว : สมาคมคนพิการภูเก็ต
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รู ปถ่ายา 1 นิ้ว

ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล
หมายเลขสมาชิก ..........................................................
ชื่อ...................................................................................นามสกุล.............................................................................................................. อายุ ........................................................... ปี
เกิดวันที่ ............... เดือน ........................................................... พ.ศ. ......................... หมายเลขบัตรประชาชน ...................................................................................
เพศ
ชาย		
หญิง
สัญชาติ ............................................................... ศาสนา ......................................................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ ................ ต�ำบล ..................................................... อ�ำเภอ .......................................................................................
จังหวัด ........................................................................ รหัสไปรษณี ย ์ ................................................ โทรศัพท์ ................................................................................................
(โปรดแจ้งสมาคมฯ ทุกครั้งเมื่อมีการย้ายที่อยู)่
ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ .........................หมู่ที่ ................ ต�ำบล .........................................................อ�ำเภอ ...............................................................
จังหวัด .......................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................................ โทรศัพท์ ............................................................................................
วุฒิการศึกษา ............................................................ อาชีพปั จจุบนั ..........................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ ..........................................................................................................................................................................................................................................................
สถานภาพทางครอบครัว		
โสด
สมรส
หย่าร้าง บุตร ..............................................................คน
สาเหตุความพิการ .............................................................................................................................................................................................................................................................
สภาพความพิการ ............................................................................................................ กายอุปกรณ์ที่ใช้ .......................................................................................................
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนพิการ.......................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นสมาชิก
สามัญ (พิการร่ างกาย/การเคลื่อนไหว) สมทบ (พิการประเภทอื่น)
ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย โดยจะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
พร้อมใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
๑.
รู ปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ�ำนวน ๒ รู ป
๒.
ส�ำหรับสมาชิกสามัญประเภทบุคคล ค่าสมัครแรกเข้าคนละ ๒๐ บาท และเป็ นค่าบ�ำรุ งสมาคมฯ
		
ปี ละ ๒๐ บาท ต่อคน รวมเป็ นเงิน ๔๐ บาท (ปี ต่อไปช�ำระเฉพาะค่าบ�ำรุ งสมาคมฯ ปี ละ ๒๐ บาท)
๓.
ส�ำหรับสมาชิกประเภทสมทบ ค่าสมัครแรกเข้า ๑๐๐ บาท ค่าบ�ำรุ งสมาชิกปี ละ ๑๐๐ บาท
๔.
โดยจ่ายเป็ นธนาณัติ สัง่ จ่าย ป.ณ. นนทบุรี
๕.
ส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
๖.
ส�ำเนาสมุดประจ�ำตัวคนพิการ / บัตรประจ�ำตัวคนพิการ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ ผูส้ มัครสมาชิกต้องเป็ นบุคคลที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
ลงชื่อ ................................................................................................ ผูส้ มัคร
(..............................................................................................)
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ................................. เดือน ............................................................................................................ พ.ศ. ........................
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับสมัคร .................................................................. ใบเสร็ จรับเงินเล่มที่ ................... เลขที่ ...................... ลงวันที่ ..............................................
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หลักการและเหต ุผล
เด็กพิการรุ นแรง พิการซ�้ำซ้อน และเด็กพิการในวัย
เรี ยนทัว่ ประเทศที่ขาดแคลน ด้อยโอกาส ที่จำ� เป็ นต้องใช้
รถวีลแชร์นงั่ หรื อรถวีลแชร์ปรับเอนนอน เนื่องจากรถวีล
แชร์เปรี ยบเสมือน "ขาของคนพิการ" เพื่อให้นอ้ งๆ ที่พิการ
รุ นแรงสามารถด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันได้ดีข้ ึน และไม่เพียงแต่
จะช่วยเด็กๆ พิการเท่านั้น แต่เป็ นการได้ช่วยคุณพ่อ คุณแม่
ผูป้ กครอง ผูด้ ูแลของน้องๆ อีกด้วย เป็ นการสร้างคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึนของเด็กพิการ
ให้อยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขต่อไป
"มูลนิธิคนพิการไทย" ถือเป็ นหน่วยงานหลักใน
การให้บริ การทั้งแบบเชิงรับ และเชิงรุ กในการให้บริ การแก่
คนพิการ ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึง
ปั จจุบนั ครบรอบ 22 ปี

อย่างไรก็ตาม พบว่าการบริ การด้านรถวีลแชร์ เด็ก
และวีลแชร์ปรับเอนนอนส�ำหรับเด็กพิการด้านการเคลือ่ นไหว
หรื อร่ างกายยังไม่เพียงพอและไม่ทง่ั ถึง การให้การช่วยเหลือ
รถวีลแชร์ ปรับเอนนอนส�ำหรับคนพิการนั้นมีจำ� นวนน้อย
มาก จากการส� ำรวจข้ อมูลเมื่อปลายปี 2562 มีเด็กพิการที่
ยังขาดแคลนรถและขอรั บการอนุ เคราะห์ รถจ�ำนวนกว่ า

500 ราย ซึ่ง มูลนิธิฯ ได้เร่ งให้การช่วยเหลือไปแล้วภายใน
ปี 2564 กว่า 150 ราย ผ่านการช่วยเหลือจากผูส้ นับสนุนใน
โครงการฯ และยังมีส่วนที่ยงั ไม่ได้รับการช่วยเหลือ อีกทั้ง
มีขอ้ มูลขอรับเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิคนพิการไทย ได้
ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้ทำ�
โครงการ "วีลแชร์ เพื่อน้ อง" ซึ่งเป็ นโครงการต่อเนื่อง โดย
มุ่งหวังให้เด็กพิการรุ นแรงพิการซ�้ำซ้อนและเด็กพิการใน
วัยเรี ยนทัว่ ประเทศสามารถเข้าถึงการให้บริ การ รถวีลแชร์
เด็กและรถวีลแชร์ปรับเอนนอน ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เข้า
ร่ วมกิจกรรมทางสังคม มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนและช่วยแบ่ง
เบาภาระให้ครอบครัวได้ตามล�ำดับ
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วัตถ ุประสงค์
1. เพื่อจัดหารถวีลแชร์ /วีลแชร์ ปรั บเอนนอนให้แก่
เด็กพิการรุ นแรง พิการซ�้ำซ้อน ที่ยงั ไม่เคยได้รับหรื อรถที่ใช้
อยูช่ ำ� รุ ดทรุ ดโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้
2. เพื่อจัดหารถวีลแชร์/วีลแชร์ปรับเอนนอน ให้แก่
เด็กพิการในวัยเรี ยนไว้ใช้ในสถานศึกษาและใช้เดินทางไป
ยังสถานศึกษาใกล้บา้ นได้สะดวกยิง่ ขึ้น
3. เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือ ด้านการช่วยเหลือ
คนพิการที่ดอ้ ยโอกาส ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรคน
พิการ, บริ ษทั , ห้างร้าน, มูลนิธิ, องค์กรสาธารณกุศล และ
องค์กรเอกชนต่างๆ

กิจกรรมการส่งมอบ
รถวีลแชร์และวีลแชร์ปรับเอนนอนให้เด็กพิการ

กลมุ่ เป้าหมาย

มีกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ให้กบั น้องๆ คนพิการ อย่าง
ต่อเนื่ องในทุ กๆ ปี ทั้งวีลแชร์ แบบมาตรฐานและวีลแชร์
ปรับเอนนอน ท�ำให้เกิดผลลัพธ์และภาพที่ชดั เจน สื่ อ สังคม
สามารถรับรู ้และเข้าถึงได้
กระตุน้ ให้สงั คมตระหนัก และนึกถึงน้องๆ ที่พิการ
รุ นแรง จ�ำเป็ นต้องใช้รถวีลแชร์ ปรั บเอนนอน เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพความพิการมากที่ สุด อี กทั้งเป็ นการ
ป้ องกันระดับความพิการที่จะมากขึ้น
ร่ วมมื อ กั น ระหว่ า งองค์ ก รมู ล นิ ธิ ค นพิ ก ารไทย
กับ องค์กรผูใ้ ห้การสนับสนุนต่างๆ ที่จะผนึกก�ำลังให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

เด็กพิการ พิการรุนแรง พิการซ�้ำซ้ อน ตั้งแต่ แรกเกิด
จนถึงวัยเรียนทัว่ ประเทศ (แรกเกิด 21 ปี ) ที่ขาดแคลนและ
ด้อยโอกาสในการได้รับอุปกรณ์เครื่ องช่วยความพิการหรื อ
แม้กระทัง่ เด็กพิการที่มีรถวีลแชร์ แต่ชำ� รุ ดตามสภาพการใช้
งาน ซึ่งจ�ำเป็ นต้องให้การอนุเคราะห์ดงั กล่าวใหม่

ที่มา ภาพ/ข่ าว : ฝ่ ายสื่ อสารและสร้ างภาพลักษณ์ องคกร
มูลนิธิคนพิการไทย
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เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิหม่ อมราชวงศ์ หญิง
รสลิน คัคณางค์ ในพระราชู ปถัมภ์ ฯ โดยผูแ้ ทน คุณ
พิมพ์ธญ
ั ญา กาญจนพังคะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ
คุ ณเมธี เผื่อนทอง อนุ กรรมการจัดการทรัพย์สินมูลนิ ธิฯ
สนับสนุนงบประมาณ จัดท�ำรถเข็นมาตรฐาน 6 คัน และ
รถเข็นปรับเอนนอน 1 คัน มอบให้เด็กพิการ ในโครงการ
“วีลแชร์ เพื่อน้ อง” รวม
รวมเป็
เป็ นจ�ำนวน 50,000.- บาท

เมื่ อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองแผนงาน
กรมทางหลวงชนบท กรุ ณาสนับสนุนงบประมาณ ใน
โครงการ "วีลแชร์เพื่อน้อง" ในการจัดท�ำรถวีลแชร์ให้กบั
เด็กพิการในวัยเรี ยน จ�ำนวน 2 คัน

มูลนิธิคนพิการไทย ขอกราบขอบพระคุณผูใ้ ห้การ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 คุณดาด้ า เพื่อนๆ,
ครอบครัว และ ในนาม บริษทั พิกซี่ บิวตี้ ซาลอน จ�ำกัด
(ส� ำนักงานใหญ่ ) ได้สมทบทุนโครงการ “วีลแชร์ เพื่อน้ อง”
จ�ำนวน 24,000.- บาท เพื่อมอบรถวีลแชร์ ให้เด็กพิการ
จ�ำนวน 4 คัน

สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันเติมเต็มความสุ ข และรอยยิม้
ให้กบั เด็กๆ พิการ ในโครงการ "วีลแชร์ เพื่อน้ อง" มูลนิธิฯ
จะท�ำหน้าที่ส่งมอบน�้ำใจทุกหยาดหยดของท่าน ให้กบั เด็ก
พิการตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป
มู ลนิ ธิคนพิการไทย กราบขอบพระคุ ณทุกท่ าน
และขออวยพรให้ ท่ ุกท่ าน ประสบแต่ ความสุ ขความเจริ ญ
พบเจอแต่ สิ่งดีงาม ตลอดไป

ติดตามข่าวสาร-กิจกรรมของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ปากเกร็ด (https://www.facebook.com/disability.tdf)

