
ท่ีปรึกษา 
   นางสาวจินตนา ศรนีันทพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์ 
คณะท างาน 
   นายนครินทร์ สุวรรณแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 
   นายสุรชัช พิมพ์ชัยภูมิ นักพัฒนาสังคม 
ออกแบบ 
   นายสุรชัช พิมพ์ชัยภูมิ 

• ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 

• 107/10 หมู่ท่ี 12, ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, 40000  

• เบอร์โทรศัพท์ : 0 4323 8070  

• E-mail : autistic-khonkaen@dep.go.th 

• Facebook : ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 

เมษายน - มิถุนายน 2561 



กิจกรรมวันส าคัญประจ าป ี

วันที่ 10 เมษายน 2561 จัดโครงการสงกรานต์ไทยใส่ใจคนพิการ 
เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย มีกิจกรรมการรดน  าด าหัวผู้สูงอายุ  

กิจกรรมการละเล่น และการแต่งกายแบบไทย โดยมีหน่วยงานภาคีหลายภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ และบุคคลออทิสติกเข้าร่วมโครงการ 

สาระน่ารู้ ออทิสติก 
       อัจฉริยะออทิสติก  
สตีเฟ่น วิลท์ไชร์ (Stephen Wiltshire) อัจฉริยะด้านการวาด ฉายามนุษย์กล้องถ่ายรูป  
สตีเฟ่น ชอบวาดรูปตึกรามบ้านช่อง ตั้งแต่ยังเด็กมากๆ  
สตีเฟ่นมีเซ้นส์เรื่องทักษะการวาด เรื่องการใช้แสงเงา  
เรื่องเพอร์เสปคทีฟ อะไรพวกนี้ขึ้นมาเอง โดยที่ไม่เคย 
ไปเรียนที่ไหนมาก่อน ที่น่าทึ่งที่สุด คือ ภาพทุกภาพ 
ของเขาวาดออกมาโดยอาศัยความทรงจ าล้วนๆ  
สมมติตึกอะไรก็ตามที่แกเคยเห็นมาครั้งเดียวในชีวิต  
หรือเคยนั่งรถผ่านแค่ไม่กี่วินาที แกก็จะสามารถจดจ ามามาวาดเป็นรูปได้หมด แถมยังสามารถ
เก็บรายละเอียดได้อยา่งครบถ้วนจนน่ากลัว ราวกับถ่ายรูปเซฟเก็บไว้ในหัวได้อย่างไรอย่างนั้น ใน
คลิปรายการสารคดีอนันึง เค้าเอาคุณสตีเฟ่นขึ้นไปขี่ ฮ. นั่งวนรอบๆ กรุงโรมเป็นเวลาประมาณ 
45 นาที เสร็จแล้วก็พามาส่งที่สตูดิโอ ให้กระดาษแผ่นยาวประมาณ 5 เมตร แล้วก็ให้เวลา 3 วัน 
ให้วาดกรุงโรมทั้งเมืองออกมาเป็นพาโนราม่าจากมุมมองทางอากาศ โดยให้วาดจากความทรงจ า
อย่างเดียวห้ามดูแบบเป็นอันขาด สตีเฟ่นมาถึงก็ไม่พูดพร่ าท าเพลง จรดปากกา วาดเลย ไม่ต้องมี
เสก็ตช์ ไม่ต้องมีร่างภาพอะไรทั้งสิ้น 3 วันผา่นไป พอวาดเสร็จ ทีมงานเอารูปถ่ายไปเทียบดู 
ปรากฏว่า ตึกทุกตึกอนุเสาวรีย์ทุกแห่ง ทั้งวิหาร ทั้งโคลอสเซียม ถนนหนทาง บ้านเล็กบ้านน้อย
ต่างๆ แกวาดไดต้รงกบัความเป็นจริงทั้งหมด! แถมยังเก็บรายละเอียดถึงขนาด จ านวนเสา 
จ านวนหน้าต่าง ก็แทบจะตรงหมดด้วย! แต่ส าหรับตัวสตีเฟ่นเอง ซึ่งเป็นออทิสติก ตอนแรกๆ 
สมัยเด็กๆ เขาจะไม่ค่อยรู้สึกปลื้มกับรูปที่ตัวเองวาดเท่าไหร่ ?แต่พอโตขึ้นมา ศิลปะได้น าพาสตี
เฟ่นไปพบปะกับชาวบ้านมากขึ้น เขาเริ่มเข้าใจว่าภาพพวกนี้มันท าให้ผู้คนมีความสุขได้ เริ่ม
เรียนรู้ว่าตัวเองมีความหมายกับผู้อื่นมากมายขนาดไหน ศิลปะค่อยๆ กลายมาเป็นหน้าต่างดวงใจ
ที่ช่วยให้เขาสามารถสื่อกับเพื่อนมนุษย์คนอื่น เดี๋ยวนี้สตีเฟ่นกลายมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จัก
มีสัมพันธไมตรี กลายเป็นคนที่ แคร์ และอาการออทิสติกต่างๆ ของเขาก็ค่อยๆ เจือจางทุเลาลง
ไป เพราะได้ศิลปะมาช่วยนี่เอง ( www.stephenwiltshire.co.uk ) นี่เป็นเว็ปรวบรวมผลงาน 
และข้อมูลต่างๆ ของเขา  

แหล่งที่มา : teen.mthai.com/variety/57036.html  



การประชุม/กิจกรรม อื่นๆ 

24-29 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
”ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร ประจ าปี 2561” 

27 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั งที ่6/2561 

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมโครงการ เยียวยาใจ ครอบครัว ผู้ดูแล 

กิจกรรมอาชาบ าบัด 

กิจกรรมอาชาบ าบัดเพื่อส่งเสริมทักษะทักษะด้านการทรงตัวให้แก่บุคคลออทิสติก 
ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมเนื่องจากต้องมีการสื่อสารกับครูฝึก 

และการจูงม้าเพื่อฝึกสมาธิฝึก โดยจะมีกิจกรรมสัปดาห์ละ 1-2 ครั ง 



กิจกรรมธาราบ าบัด 

กิจกรรมธาราบ าบัด เพื่อส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวให้แก่บุคคลออทิสติก 
และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลออทิสติก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

เนื่องจากการว่ายน  าเป็นการออกก าลังกายทุกส่วนของร่างกาย 
โดยจะมีกิจกรรมประมาณเดือนละ 4-5 ครั ง   

การประชุม/กิจกรรม อื่นๆ 

30 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั งที่ 5/2561 

31 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ครั งที่ 3/2561 

13 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการเวทีรวมพลัง 
คนต้นแบบ พม.จังหวัดขอนแก่น มุ่งสู่ผู้น าดา้นสังคม ไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 1/2561 



การประชุม/กิจกรรม อื่นๆ 

วันที่ 5 เมษายน 2561 ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั งที่ 12 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับท่านอธิบดี พก. 
ลงเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 

27 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายในการก ากับติดตาม 
การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น 

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย 

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย 

และแต่งตั งคณะท างานป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงาน  



โครงการแผนพัฒนาบุคคลออทิสติก 

วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลส าหรับบุคคลออทิสติกและผู้มีภาวะใกล้เคียง 

เพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้รับบริการเป็นรายบุคคล 

กิจกรรมนันทนาการ 

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ 

และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ 
มีกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั ง 



กิจกรรม 5 ส. 

กิจกรรม 5 ส. ท าความสะอาดและจัดระเบียบความเรียบร้อยของศูนย์ 
กิจกรรมจะมีทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน 

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  
ณ วัดแก้วจักรพรรดิสิริสุทธาวาส อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมสมาธิบ าบัด 

และการเดินจงกรม เพื่อฝึกสมาธิให้กับผู้รับบริการ  



กิจกรรมศุกร์หรรษา 

วันที่ 27 เมษายน 2561 กิจกรรมเกษตรหรรษา 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ฝึกทักษะการท าอาหาร กิจกรรมบัวลอยหรรษา  

กิจกรรมศุกร์หรรษา 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ฝึกทักษะการท าอาหาร กิจกรรมการท าวุ้นผลไม้  

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับสังคม 
สถานที่ เซนทรัล พลาซ่า ขอนแก่น 


