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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๙    ฉบับที่   ๐๑   เดือน  มกราคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๓ 
ผู้พกิารเฮ!ครม.เคาะปรับเบีย้จาก 800 เป็น 1,000 

 

ผู้พิการเฮ! ครม.เคาะแล้วปรับเบีย้จาก 800 เพิ่มเป็น 1 พัน หวังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะที่  “บิ๊กตู่” 
ก าชับ 3 ด้าน ทุกหน่วยพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก-สร้างอาชีพ-สิทธิประโยชน์  

เม่ือวนัท่ี 28 ม.ค. ท่ีท าเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรีมแถลงผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ท่ีประชมุครม.อนุมตัิเพ่ิมเบีย้ผู้ พิการจากปัจจบุนั 800 บาทตอ่คนตอ่เดือน เป็น 1,000 บาท ต่อคนต่อ

เดือน ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน 

เพราะจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัของคนพิการได้ และไมท่ าให้คา่ใช้จ่ายทางการคลงัเพ่ิมมากขึน้

จนเกินไป สถานะทางการเงินของผู้ พิการ ซึง่จากการส ารวจพบวา่ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีชนบทและมีรายได้น้อยมาก เฉลี่ย

เดือนละ 4,326บาท การปรับปรุงเบีย้ผู้ พิการให้ตอบสนองความต้องการท่ีจ าเป็นจะช่วยให้ผู้ พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  น.ส.

รัชดา กล่าวต่อว่า ทัง้นีข้้อมูลจากฐานทะเบียนกลาง กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วนัท่ี 2 ธ.ค. 2562 มี

จ านวนคนพิการท่ีท าบัตรผู้ พิการ 2.02 ล้านคน การปรับเบีย้ผู้ พิการเพ่ิมขึน้นี ้จะท าให้ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ิมเติม จ านวน 4,852 ล้านบาทต่อปี โดยจะเร่ิมจ่ายตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค. 2563 ให้แก่ผู้ พิการท่ีมีบตัรประจ าตวัผู้ พิการและผ่าน

คณุสมบตัิการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ ใช้งบประมาณผ่านกองทนุประชารัฐสวสัดิการ (อา่นตอ่หน้า 2) 
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เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ 2564  น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมยงัได้มีข้อสัง่การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งด าเนินการเแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้คนพิการมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ดงันี ้1.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ทกุส่วนราชการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการเช่น ทาง

ลาดขึน้ลงอาคาร ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การออกแบบอาคารเพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้แก่คนพิการ โดยก าหนดให้เป็นเง่ือนไขในการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร 

2.ด้านการสร้างอาชีพให้กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ด าเนินการ ได้แก่ การจดัท าบญัชีคนพิการโดยแยกประเภทตาม

ความพิการ คณุวฒิุเฉพาะด้านของคนพิการ เพ่ือเป็นข้อมลูในการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและการท างานท่ีบ้าน 

รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการรับคนพิการเข้าท างานในแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการขอความร่วมมือ

จากภาคเอกชน ให้กระทรวงแรงงาน ติดตามและตรวจสอบการจ้างงานคนพิการของนายจ้างหรือผู้ประกอบการต่างๆ ให้

ด าเนินการถกูต้องเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด เพ่ือให้คนพิการได้เข้าท างานจริงและเปิดโอกาสให้ได้รับการพฒันาทกัษะ 

ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 3.ด้านสิทธิประโยชน์ให้ส านกังานประกนัสงัคม และส านกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ กระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในการได้รับบริการด้านสุขภาพของคนพิการท่ีมีงานท า

และเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสงัคม และคนพิการท่ียังไม่มีงานท าและเป็นผู้ ได้รับสิทธิประโยชน์จาก

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติให้มีความสอดคล้องเท่าเทียมกนั 
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ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันขึน้ปีใหม่ 

ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ 

ประจ าจังหวดัพะเยา เชิญ

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวัน

ขึ ้น ปี ใ ห ม่  แ ล ะ วั น เ ด็ ก

แห่งชาติ  ประจ าปี 2563 

เ พ่ือส่งมอบความสุขใ ห้

นักเ รียน และผู้ ปกครอง 

นายสุ วิท ย์  สุทาลา  ผู้ อ านวยการศูน ย์การศึกษา

พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีหน้าท่ีในการให้บริการ

ช่ ว ย เ ห ลื อ ร ะ ย ะ แ ร ก เ ร่ิ ม ส า ห รั บ เ ด็ ก พิ ก า ร ใ น

พืน้ท่ี 9 อ าเภอ ก าหนดจดักิจกรรมวนัขึน้ปีใหมแ่ละวนัเด็ก

แ ห่ ง ช า ติ  ป ร ะ จ า ปี  2563 ใ น วั น ศุ ก ร์

ท่ี 10 มกราคม 2563 ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ า

จงัหวดัพะเยา เพ่ือให้นกัเรียนได้รับความสขุ สนุกสนาน มี

ความกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม  ท่ีส ร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ เรียน ผู้ปกครอง รวมทัง้คณะ

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ซึ่ ง กิ จ ก ร ร ม

ประกอบด้วย การแลกของขวัญ การแสดงแลกิจกรรม

นันทนาการต่าง  ๆ  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติ ปัญญาท่ีดีขึ น้ตาม

ศกัยภาพของตนเอง เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน

สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ

สภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน ทัง้นี  ้ศูนย์การศึกษา

พิ เ ศษ  ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  ข อ เ ชิ ญช ว น ร่ ว ม

สนับสนุน  ของขวัญ ของรางวัล  อาหาร ทุนทรัพย์หรือ

สิ่งของต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันขึน้ปีใหม่และวันเด็ก

แห่งชาติ บริจาคได้ท่ี ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวดั

พะเยา ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือ

สอบถามร ายละ เอี ยด เ พ่ิ ม เติ ม ไ ด้ ท่ี  โท ร .0-5441-

2233(thainews.prd.go.th 29 ธ.ค.62) 
 

ประชาชนทยอยกลับแน่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจการขนส่งตรวจเข้ม 

ประชาชนทยอยกลับแน่น

สถานีขนส่งผู้ โดยสาร ด้าน

เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจการขนส่ง

ตรวจเข้มทัง้รถ อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถและ

คนขบั ท่ีสถานีขนสง่ผู้ โดยสารจงัหวดัตรัง พบวา่ประชาชน

ได้ทยอยเดินทางกลบัในวนัท่ี 1 - 2 มกราคม 2563 ท าให้

ทางบริษัทขนส่งตรังและรถบริการร่วม  ต้องจัดรถเสริม

รองรับประชาชนโดยรวมไม่ต ่ากว่า  20 คัน เพ่ือไม่ให้

ผู้ โดยสารตกค้าง ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจการขนส่ง กรมการ

ขนส่งทางบก ต้องท าการตรวจความพร้อมของคนขับรถ

ทัง้ 2 คน เช่น การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจสมุด

บนัทกึประจ ารถ โดยพบวา่รถบางคนัมาแค่คนขบัท่ี 1 สว่น

คนขบัท่ี 2 ส่งแตเ่อกสารมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ สว่นคน

รอขึน้รถกลางทาง ซึง่เป็นเร่ืองท่ีไม่ถกูต้อง การตรวจความ

พร้อมของรถ  อุปกรณ์ส่วนควบ  อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภยัภายในรถ เช่น เข็มขดันิรภยั ค้อน ประตทูางออก

ฉุกเฉิน  ถังดับเพลิง  ระบบติดตามรถ  (GPS) เป็นครั ง้

สุดท้ายอย่างละเอียดทุกคันก่อนปล่อยออกจากท่า

โดยเฉพาะรถเสริมจากบริษัทเอกชนท่ีน ามาว่ิงเสริมรองรับ

การเดินทางของประชาชน เจ้าหน้าท่ีย่ิงเพ่ิมความเข้มงวด

ในการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกคันและด าเนินการขัน้

เด็ดขาด ทัง้นี  ้ยังพบรถบางคันป้ายบอกประตูทางออก
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ฉุกเฉินลบเลือนไม่ชดัเจน เข็มขดันิรภยัช ารุด เจ้าหน้าท่ีจึง

ได้ท าบนัทกึตกัเตือน และบางคนักระจกหน้าร้าว เจ้าหน้าท่ี

จึงได้ท าการลงโทษโดยวิธีการปรับ อย่างไรก็ตาม เมื่อปี

ใหม่ 2562 ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพบเสริมบางคนัระบบ

ติดตามรถ ( GPS) ช ารุดใช้การไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีต้องสั่ง

ระงบัการให้บริการ และต้องจดัหารถเสริมใหม่  เพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้ โดยสาร ทัง้นี  ้พบว่าการเดินทางกลบัของ

ป ร ะ ช าชน ใน เ ทศก าล ปี ใ หม่  2563 นี ้ เ น่ื อ ง จ า ก

วนัท่ี 2 มกราคมตรงกับวนัพฤหัสบดี หลายคนได้เพ่ิมวัน

ลา จึงท าให้สถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดตรัง ต้องจัดรถ

เสริมไว้บริการเพ่ิมเติมอีกในวันศุกร์  - เสาร์ - อาทิตย์นี ้

ด้วย ส่วนท่ีจุดบริการประชาชนท่ีบริเวณสี่แยกอันดา

มนั เครือข่ายมลูนิธิเมาไมข่บัได้ร่วมกนัออกรณรงค์ ร่วมกบั

ต ารวจสภ.ห้วยยอด พร้อมแจกสติกเกอร์เมาไม่ขับให้กับ

ประชาชนท่ีสญัจรไปมา เพ่ือรณรงค์ขบัข่ีปลอดภัย เมาไม่

ขับ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดในยุค

ปัจจุบันนี  ้ นายเอิน้ วรรณรักษ์ อายุ 47 ปี ชาวอ าเภอวัง

วิเศษ ประธานประธานมูลนิธิเมาไม่ขับประจ าจังหวัด

ตรัง ซึง่เป็นผู้ประสบอบุตัิเหตจุากบุคคลอื่นเมาแล้วขบั จน

ท า ใ ห้ ข า พิ ก า ร ต้ อ ง นั่ ง ร ถ วี ล แ ช ร์ ม า น า น แ ล้ ว

ประมาณ  12 ปี  กล่าวว่า  พวกตนมีทัง้ จิตอาสาและผู้

ประสบอุบตัิเหตจุากการเมาแล้วขับของบุคคลอื่น ได้ออก

มาร่วมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย เมาไม่ขับ เพ่ือให้ประชาชน

ได้เห็นพวกตนเป็นตวัอย่างท่ีตกเป็นเหย่ือของคนเมาแล้ว

ขบั เพ่ือต้องการรณรงค์กระตุ้นการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ

ทางถนนท่ีเกิดจากเมาแล้วขบัในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งจะ

การเลีย้งฉลองและมีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจ านวน

มาก(thainews.prd.go.th 2 ม.ค.62) 

สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดกีฬา 
 เพื่อเดก็พกิาร ยากจน ด้อยโอกาส 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย 

เขต 2 น าโดย นายเปรม  ค า

วฒันา  ผอ.สพป.สุโขทยั เขต 2จดักิจกรรมโครงการสร้าง

ทักษะทางด้านกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปี 2563  โดยการจดัการแข่งขนักีฬาการกุศลบูรณา

การกับการแข่งขันกีฬาวันครูเพ่ือเช่ือมความสามัคคี  มี

ประเภทการแข่งขนัคือกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และ เป

ตอง ซึง่จดัให้มีการประกวดกองเชียร์แตล่ะอ าเภอเพ่ือสร้าง

สีสันให้กับกิจกรรมทัง้นี เ้ป็นการจัดหารายได้จากการ

จ าหน่ายเสือ้กีฬาให้กบัข้าราชการครูและบุคลากรในสงักดั

ตามความสมคัรใจ เพ่ือน ารายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายเข้ากอง

ทุนการศกึษาเด็กพิการ  ยากจน ด้อยโอกาสสพป.สุโขทัย 

เขต 2 (banmuang.co.th 9 ม.ค.62) 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ...สู้โลกกว้าง 
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จุฬาฯ ส่งมอบกายอุปกรณ์ส าหรับผู้พกิาร เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภเิษก 

 

ส านักงานวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการกายอุปกรณ์ส าหรับผู้

พิการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และพฒันาคณุภาพ

ชีวิตผู้ พิการ โดยมี พล.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวงัผู้ ใหญ่ใน

พระองค์ 904 เป็นประธานในพิธี ส าหรับนวัตกรรมกาย

อปุกรณ์ ได้แก่ เบ้าออ่นขาเทียมแบบถงุซิลิโคน (Low Cost 

Local Made Silicone Liner) และเท้าเทียมไดนามิกส์เอส

เพส S-Pace ซึง่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกาย

อุปกรณ์สิ รินธร คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล 

มหา วิทยาลัยม หิดล  และคณะ วิศวกร รมศาสต ร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้กบัโรงพยาบาล  9 แห่งและผู้

พิ ก า ร  69 คน  เมื่ อ วันพุ ธ ท่ี  25 ธั น วาคม  2562 ณ 

โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า จ.นนทบุรี กายอปุกรณ์เท้าเทียม

ไดนามิกส์เอสเพส S-Pace ออกแบบโดย ผศ.ดร.ไพรัช ตัง้

พ รปร ะ เส ริ ฐ  ภาค วิช า วิศวกร รม เค ร่ื องกล  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคณะทีมงานศูนย์เช่ียวชาญ

เฉพาะทางด้านกายอุปกรณ์และสิ่งปลูกฝังทางออร์โธปิ

ดิ ก ส์  ( Center of Excellence for Prosthetic and 

Orthopedic Implant) ซึง่อุปกรณ์เท้าเทียมท่ีได้พัฒนาขึน้

นัน้มีจังหวะการก้าวเหมือนเท้าจริง ช่วยในการทรง

ตัว 360 องศา สามารถตะแคงเท้าไปทางซ้ายหรือขวา 

ด้านหน้า-ด้านหลงัได้ แกนกลางเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่ง

เป็นวสัดตุวัเดียวกบัท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองบิน ผ่านการ

ทดสอบความแข็งแรงตามแนวทางมาตรฐานสากล  ISO 

10328 จากศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย์แห่งชาติ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้ อ านวยการ

ส านักงานวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วธ. ได้สนับสนุนทุนวิจัย

ในการขยายผลนวตักรรมกายอปุกรณ์ขาเทียมท่ีพฒันาขึน้

โดยฝีมือคนไทย คณุภาพสงูเทียบเท่าสากล สามารถผลิต

ได้ในประเทศไทย ลดต้นทุนการน าเข้า ลดภาระค่าใช้จ่าย 

ช่วยอ านวยความสะดวกในการสวมใส่ และลดการเสียดสี

ระหว่างผู้ สวมกับอุปกรณ์  มีความทนทานแข็งแรง มี

น า้หนักเบา และเหมาะกับสรีระของผู้ พิการแต่ละราย ท า

ใ ห้ผู้ ป่วยและผู้ พิการสามารถเข้าถึงสิท ธิในการน า

นวตักรรมและงานวิจัยมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สงัคม

และประเทศชาติ นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้ อ านวยการ

โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า เปิดเผยวา่  กายอปุกรณ์นีท่ี้ได้รับ

การรับรองคณุภาพระดบัโลก มีความคงทน สามารถใช้ได้

นานหลายปี หลังจากท่ีได้รับมอบกายอุปกรณ์ขาเทียม 

ทางโรงพยาบาลจะน าไปใช้จริงกับผู้ ป่วย ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อผู้ ป่วยท่ีก าลังรอการรักษาอยู่ใน

ขณะนี ้พิศิษฐ์  อิ่มประเสร็จ ผู้สาธิตการทดสอบนวตักรรม

กายอุปกรณ์ขาเทียมตวัใหม่  กล่าวว่า ขาเทียมนีเ้ป็นแรง

จุดประกายให้อยากจะว่ิงอีกครัง้ ดีใจมากท่ีองค์กรต่างๆ 

และหน่วยงานภาครัฐหนัมาให้ความสนใจผู้ พิการ ส าหรับ

ผู้ พิการท่ีมีบตัรคนพิการท่ีต้องการจะเปลี่ยนมาใช้ขาเทียม

ท่ีพัฒนาขึน้จากฝีมือคนไทย สามารถใช้สิทธิและขอรับ

ค าปรึกษาในการใช้กายอุปกรณ์ได้จากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ(thainews.prd.go.th 2 

ม.ค.63) 
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หนุ่มแกร็บน า้ใจงาม  
ไม่คิดเงนิลูกค้าพกิารทางสายตา 

เ ป็ นอี กหนึ่ ง เ ร่ื อ ง ร าวดี ๆ  ท่ี

เ กิ ด ขึ ้น ใ น สั ง คม  หลั ง จ าก

ผู้ ใ ช้ ง าน เฟซบุ๊ ก ช่ื อ  "Dink'k 

Whachpongsatorn" ซึ่ ง เ ป็ น

คนขับแกร็บไบก์ ไ ด้แบ่งปัน

เ ร่ื อ ง ร า ว ล ง ยั ง ก ลุ่ ม 

"grabสนัทนาการ" หลงัจาก เม่ือวนัท่ี 31 ธ.ค. 62 ท่ีผ่านมา 

ตนเองได้ไปรับผู้ โดยสารรายหนึ่ง โดยระบุว่า "มาแบ่งปัน

เร่ืองราวดีดีของเมื่อคืนครับ เร่ืองราวมีอยู่ว่าตอนเวลา

เกือบๆ ตี 3 ท่ีผมก าลังจะขับกลับบ้านแล้วลืมว่าเปิด

สายฟ้าทิง้ไว้ จู่ๆ ก็มีงานนึงเด้งเข้ามา พอผมเห็นราคาแล้ว

ผมอดยิม้ไม่ได้เลยครับ ก่อนท่ีจะเลื่อนดูหมุดปลายทาง

ของลกูค้า ต้นทางมนัดนัเป็นทางผ่านผมพอดีด้วย จากนัน้

ผมก็ส่งข้อความยืนยันกับลูกค้าตามปกติ แต่ลูกค้าไม่ได้

ตอบ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไงก็ทางผ่านผมอยู่เเล้ว 

แต่พอผมไปถึงผมเลยรู้ครับว่า ท่ีเค้าไม่ได้ตอบผม เพราะ

เค้าเป็นผู้ พิการทางสายตา ระหว่างทางก็คุยกันมาตลอด

ครับแก้หนาว แก้ง่วง จนมาถึงจุดหมายปลายทาง พ่ีเค้า

ก้าวลงจากรถพร้อมย่ืนค่าโดยสารให้ผมเต็มจ านวน แต่ใน

ใจผมรู้สึกว่าผมไม่อยากได้เงินจ านวนนีเ้ลยครับ ผมเคย

ลองหลบัตาเดินในบ้านก็ชนนู่นชนน่ี แค่จะเสียบปลัก๊พัด

ลมยังท าไม่ได้เลย ไม่ต้องคิดเลยว่าจะใช้ชีวิตปกติให้มัน

ปกติได้ยงัไง พอผมนึกถึงความล าบากในการใช้ชีวิตของพ่ี

เค้า ผมเลยบอกพ่ีเค้าว่าไม่เป็นไรครับพ่ี คิดซะว่าเป็น

ของขวญัวนัปีใหม่ก็แล้วกันครับ สวสัดีปีใหม่ครับผม เเล้ว

ผมก็ขอถ่ายรูปคู่กับพ่ีเค้า1รูป บอกเค้าว่าผมอยากจะมา

เล่าเเละแบ่งปันความรู้สกึดีดีท่ีได้เกิดขึน้ครับ ผมว่าคณุค่า

ของตวัเงินเปรียบเทียบกับคณุค่าทางความรู้สึกไม่ได้เลย

ครับ แล้วก็ส่วนตวัคิดว่าค าอธิบายของค าว่า ท าดีได้ดี คือ

การท่ีเราได้รับสิ่งดีๆ แล้วเราส่งต่อมนัออกไปเร่ือยๆ แล้ว

ระหว่างท่ีเราส่งมนัออกไป ไม่รู้ว่ามีก่ีคนต่อก่ีคนท่ีได้รับสิ่ง

ดีๆ เหล่านี ้กว่าท่ีจะวนกลับมาหาเราอีกครัง้ แค่คิดก็มี

ความสุขเเล้วครับ ยาวหน่อยแต่จบเเล้วครับ สุดท้ายนี ้

อยากจะบอกพ่ีๆชาวแกร็บว่า สวสัดีปีใหม่ครับพ่ีๆ ขอให้

พ่ีๆมีความสขุมากๆ สมปรารถนาทุกอย่าง งานเด้งไม่หยุด 

แล้วก็ท่ีส าคญัท่ีสุดครับ ทุกครัง้ท่ีเราออกไปท างานหาเงิน 

คนท่ี บ้านก าลังรอและเป็นห่วงเราอยู่นะครับ ขับ ข่ี

ปลอดภยันะครับผม"(news.ch7.com 3 ม.ค.63) 
 

เทควันโดโลก ยืนยัน น้องขวัญ คว้าโควตา 
 พาราลิมปิกเกมส์ 2020 

 

สหพันธ์เทควันโดโลก ส่งจดหมายถึง “บ๊ิกนิดหน่อย” จุ

ตินนัท์ ภิรมย์ภกัดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย ยืนยนัอย่างเป็นทางการว่า “น้องขวญั” ขวญั

สดุา พวงกิจจา นกัเทควนัโด คนพิการ ทีมชาติไทย คลาส 

K44 รุ่นน า้หนัก 49 กิโลกรัมหญิง ได้สิทธ์ิเข้าร่วมในการ

แข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ น เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการพาราลิมปิก

แห่งประเทศไทย ต้องยืนยันสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันก่อนวนัท่ี 
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13 มกราคม และสามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ แต่มีข้อ

แม้ว่านกักีฬาท่ีถูกเปลี่ยนตวัมาแทนจะต้องเป็นคนท่ีอยู่ใน

คลาส และน า้หนกัเดียวกนักบั ขวญัสดุ ทัง้ยงัต้องติดท็อป 

20 ของโลก ในช่วงเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม – 1 พฤษภาคม 

2020 ส่วนในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ รอบคัดเลือก 

โซนเอเชีย ท่ีเมืองอูซ๋ี ประเทศจีน วนัท่ี 12 เม.ย. 2020 ไทย

สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ 3 คน แบ่งเป็น ชาย 2 คน 

หญิง 1 คน ก่อนวนัท่ี 20 มี.ค. โดยไม่สามารถลงในรุ่น 49 

กิโลกรัมหญิง ท่ีได้สิทธ์ิไปแล้ว ส าหรับ “น้องขวญั” ขวัญ

สุดา คือนักเทควนัโดคนพิการคนแรกของไทย ท่ีสามารถ

คว้าแชมป์โลก รายการ เวิลด์ พารา เทควนัโด แชมเปีย้น

ชิพ 2019 ท่ี ประเทศตรุกี ได้ส าเร็จเมื่อเดือน ก.พ. ปี 2019 

ท่ีผ่านมา ปัจจุบันอยู่อนัดบั 4 ของโลก ในรุ่น 49 กิโลกรัม

หญิง(khaosod.co.th 5 ม.ค.62) 
 

ครม.ไฟเขียวผู้มีรายได้น้อยท ารากฟันเทียมฟรี 

ของขวัญ ปี ใหม่ยั ง ไ ม่

หมด!ครม.ไฟเขียวผู้ มี

รายได้น้อยท ารากฟัน

เทียมฟรี 4 พันราก แจก

คูปองรักษาแผลเรือ้รังผู้ ป่วยเบาหวาน ให้เท้าเทียมไดนา

มิคเอ็กซ์เพรส-เบ้าอ่อนขาเทียมแบบถุงซิลิโคนกับผู้ พิการ 

อนุมัติ แอพพลิ เคชั่น  “ชาว เกษตร ”  และ  “ไทย  วอ

เตอร์” เกาะติดสถานการณ์น า้ฟรี  เมื่อวันท่ี  2 ม.ค. ท่ี

ท าเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ า

ส านักนายก รั ฐมนต รี  แถลงภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า   ท่ีประชุมครม.ได้พิจารณา

ของขวัญจากรัฐบาล โดยกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม (อว.) มีโครงการฝังราก

ฟันเทียมราคาพิเศษ ซึ่งจะบริการจ านวน 4,000 รากเพ่ือ

ช่วยเหลือประชาชนท่ีขาดโอกาส  เน่ืองจากค่าท ารากฟัน

เทียมราคาปกติจะอยู่ท่ีประมาณ 50,000-100,000 บาท 

แต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรมจะจัดให้ฟรีกับคนท่ีเข้าไม่ถึงบริการตามราคา

ป ก ติ  ห า ก ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด้ ท่ี

เว็บไซต์ www.tcels.or.th ของศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีวะ

วิทยาศาสต ร์  อง ค์ก ารมหาชน   โดยจะใ ห้บ ริการ

ใน 36 โรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนีย้ังแจกคูปอง

รักษาแผลเรือ้รังส าหรับผู้ ป่วยเบาหวานด้วยนวตักรรมไทย 

จ า น ว น  10,000 คู ป อ ง   โ ด ย ใ ห้ บ ริ ก า ร ฟ รี

ผ่าน 14 โรงพยาบาลทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามทัง้สอง

โครงการจะให้บริการเร่ิมตัง้แต่ 6ม.ค.ถึงเดือนก.พ. ปีนี ้

น.ส.รัชดา กล่าวตอ่ว่า อีกทัง้ยงัมีนวตักรรมเท้าเทียมไดนา

มิคเอ็กซ์เพรส  ซึ่งผลิตมาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ท่ีมี

ความทนทาน แข็งแรงและมีน า้หนกัเบา เพ่ือให้บริการกับ

ผู้ พิการท่ีต้องการใช้บริการ รวมถึงนวัตกรรมเบ้าอ่อนขา

เทียมแบบถุงซิลิโคนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติด้วย 

โดยมีระยะเวลาให้บริการถึงเดือนพ.ค.63 อย่างไรก็ตามท่ี

ประชุมครม.ยังได้อนุมัติของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

เพ่ิมเติมอีกคือแอพพลิเคชัน่ “ชาวเกษตร” ท่ีสามารถดาวน์

โหลดได้ฟรีและไม่มีวนัหมดอายุ เพ่ือช่วยแนะน าเกษตรกร

ถงึวิธีการปลกูพืชตามกรอบเวลา และวิธีการปฏิบตัิงานใน

แปลงอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการ

น า้ การใช้ปุ๋ ย การใช้ยารักษาโรคพืช เป็นต้น รวมถึง

แอพพลิเคชั่น “ไทย วอเตอร์” จากสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน า้ องค์การมหาชน ท่ีจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพ

น า้ อากาศ ท่ีทนัต่อสถานการณ์(เดลินิวส์ออนไลน์ 2 ม.ค.

63) 
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4 มกราคม วันอักษรเบรลล์ 

 

อักษรเบรลล์ คือตัวอักษรส าหรับผู้ พิการทางสายตา ซึ่ง

เป็นการรวมกลุ่มของจุดนูนเขียนลงบนกระดาษ โดยใช้

ปลายนิว้มือสัมผัสในการอ่าน ซึ่งอักษรเบรลล์ขนาด 1 

เซลล์ จะประกอบไปด้วยปุ่ มนนูเลก็ๆ จ านวน 6 ปุ่ ม วางตวั

ในลกัษณะตา่งๆ กนัตามรหสัที่ก าหนดขึน้ ใช้แทนตวัอกัษร

ปกติ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  วัน

อกัษรเบรลล์ ตรงกับวนัเกิดของ หลยุส์ เบรลล์ ครูตาบอด

ชาวฝร่ังเศส ท่ีเกิดในวนัท่ี 4 มกราคม 1809 โดยเขาทุ่มเท

คิดค้นอกัษรเบรลล์โดยน าวิธีการส่งข่าวของทหารในเวลา

กลางคืนท่ีเรียกวา่ night-writing ซึง่เป็นรหสัจดุ 12 จุด มา

ปรับให้เหลือจุดเพียง 6 จุด ท่ีสามารถใช้เพียงนิว้เดียววาง

บนจุดทัง้หมดได้ และกลายเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารท่ี

เปลี่ยนโลกมืดมิดของผู้ พิการทางสายตาทั่วโลกจนมาถึง

ปัจจุบนั ส าหรับในประเทศไทย มีการน าอกัษรเบรลล์เข้า

มาใช้ครัง้แรกในปี 1939 โดยอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์ ผู้

ก่อตัง้โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนส าหรับผู้ พิการแห่ง

แรกของประเทศไทย โดยเขาร่วมกบันายแพทย์ฝน แสงสิง

แก้ว ในการก าหนดโค้ดอกัษรเบรลล์ไทยขึน้ ประกอบด้วย

พยญัชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตวัสะกด ก่อนจะมีการ

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในเวลาต่อมา(thestandard.co 

04 ม.ค.63) 

 

น้องสร พกิารซ า้ซ้อน จ.ชลบุรี 

ภานุ รั จ น์ฟอ ร์ ไล ฟ์  ล ง

พืน้ ท่ีจังหวัดชลบุ รี  พบ

เด็กชายพิการซ า้ ซ้ อน 

หน าซ า้พ่อกับแม่ยังแยก

ทางกันไปตัง้แต่น้องยังเล็ก ปัจจุบันมีเพียงย่าและปู่ บุญ

ธรรมคอยดแูล ท่ามกลางฐานะท่ีขดัสน เมื่อพ่อกบัแม่แยก

ทางและต่างไปมีครอบครัวใหม่ ภาระการเลีย้งดูเด็กชาย

พิการซ า้ซ้อนคนนีจ้ึงตกอยู่ ท่ีผู้ เป็นย่าและปู่ บุญธรรม 

ปัจจบุนั "น้องสร" อายุ 9 ขวบ เร่ิมมีอาการทางสมองตัง้แต่

อายุยังไม่ครบเดือน ปู่ กับย่าเลีย้งดูด้วยความรักเร่ือยมา 

แม้ฐานะจะยากไร้ ย่า ย้อนเล่า ตอนหลานอายุได้แค่ 18 

วัน ป่วยหนัก ไข้ขึน้สูง และชัก หยุดหายใจไปชั่วขณะ 

สมองขาดออกซิเจน ส่งผลพวงมาถึงทุกวันนี ้"น้องสร" 

กล้ามเนือ้อ่อนแรง ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ ลกุ นั่ง เดิน พูด

ไม่ได้ กลายเป็นผู้ ป่วยติดเตียงท่ีต้องกินแต่อาหารเหลว 

เด็กชายมกัจะมีปัญหาเก่ียวกบัระบบการหายใจ ต้องคอย

เคาะปอดให้ตลอด เพ่ือป้องกันไม่ให้เสมหะลงปอด ซึ่ง

เสี่ยงติดเชือ้ ช่วงอากาศเปลี่ยน ย่าไม่เคยหลบัเตม็ตื่น คอย

ระแวง ฟังเสียงหายใจของหลาน "น้องสร" ต้องเข้า-ออก

โรงพยาบาลบ่อย จากอาการปอดอกัเสบ และยงัชกัเกร็งถ่ี 

หมอต้องให้ยากันชักมากินต่อเ น่ือง ภาระค่าใช้จ่าย

นอกจากของใช้จ าเป็นอย่างผ้าอ้อมส าเร็จรูป แผ่นรองซบั 

นม อาหารเหลว ซึ่งเบิกไม่ได้แล้ว ยังมีค่าเดินทางไปหา

หมอ รวมแล้วเดือนหนึ่งหลายพันบาท ปู่ กับย่าเครียด

เพราะหมนุเงินไม่ทนั ปู่ มีรายได้เป็นรายวนัจากการท างาน

ก่อสร้าง แบกหาม ส่วนย่าไปไหนไม่ได้ต้องดูแลหลาน ก็

พยายามหางานมาท าท่ีบ้าน สานชะลอมไม้ไผ่ส่งขาย ได้

ลกูละ 7-8 บาท เท่านัน้ ความทุกข์ถาโถม เมื่อสขุภาพของ
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ย่าก็ไม่แข็งแรง เป็นหลายโรค อุ้มหลานไม่ถึง 10 นาที ลม

แทบจบั บางครัง้มีพ่ีสาวของป้ามาเย่ียมก็ดีหน่อยได้อาศยั

ให้ช่วยอุ้ มหลานให้ ปู่ ยอมรับบางทีไปท างานก็ห่วงทัง้

หลานห่วงทัง้ย่า กลัวจะไปอะไรไปทัง้คู่  ชีวิตของสามี-

ภร รยาอุ ทิ ศ ใ ห้กับหลาน ท่ี พิการซ า้ ซ้ อน  แ ม้ ไม่ ใ ช่

เลือดเนือ้เชือ้ไขโดยตรง แตด้่วยจิตผกูพนัจงึไมอ่าจทิง้ขว้าง

กนัไปได้น า้ใจ ย่ิงให้ย่ิงได้(news.ch7.com 6 ม.ค.62) 
 

"บิก๊ก้อง"ลุยงานกีฬาปี 63  
ดันทัพไทยคว้าชัยโอลิมปิกเกมส์ 

"ก้องศกัด" แถลงผลงาน 

ปี 2562 พร้อมวางเป้า

ลุยงานใหญ่ ปี  2563 

โดยเฉพาะศึกโอลิมปิก

เกมส์ 2020 ท่ีต้องผนึกก าลังกับ "ส.กีฬา-โอลิมปิคไทย" 

เตรียมความพร้อมอย่างเต็มท่ีพิกดั เพ่ือความส าเร็จในการ

คว้าเหรียญมาให้ได้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ ว่าการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แถลงผลการด าเนินงานในปี 

2562 ท่ีโรงแรมโอเอซิส เม่ือวนัท่ี 6 ม.ค. ท่ีผ่านมา โดย ผู้วา่

การ กกท. กล่าวว่า กกท. มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากีฬา

เพ่ือความเป็นเลิศสู่ระดบันานาชาติ ต่อยอดสู่ระดบัอาชีพ

และสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศ ซึง่ในปี 2562 

ท่ีผ่านมา ได้ด าเนินการ ใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1 การ

ด าเนินงานตามยุทศาสตร์ กกท. ประกอบด้วย การพฒันา

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ อาทิ 1.1 การเตรียมนักกีฬาเข้า

แข่งขนัมหกรรมต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น ซีเกมส์ , 

เอเช่ียนพาราเกมส์, ยูธโอลิมปิกเกมส์, กีฬาแห่งชาติ "เจียง

ฮายเกมส์", กีฬาคนพิการแห่งชาติ "น า้กกเกมส์" , กีฬา

เยาวชนแห่งชาติ "บรีุรัมย์เกมส์", กีฬาอาวโุสแห่งชาติ "รมย์

บรีุเกมส์" เป็นต้น 1.2 การบริหารจดัการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

มีการจัดการแข่งขันทัง้หมด 13 ชนิดกีฬา 42 รายการ ซึ่ง

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกีฬาชีพได้มากถึง 

20,000 ล้านบาท ,1.3 การบริหารจดัการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา ยกระดบัมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์

การกีฬาทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวนทัง้หมด 25 

ศนูย์ และก าลงัก่อสร้างเพ่ิมขึน้อีก 12 ศนูย์ รวมทัง้หมด 37 

ศนูย์ รวมถึงยกระดบัศนูย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสู ่“สถาบนั

วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย” 1.4 การบริหาร

จดัการองค์กรและการบริการทางการกีฬา ซึง่ กกท. มีการ

พฒันาการบริหารจดัการองค์กรให้สามารถด าเนินงานให้

บรรลุวิสยัทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มา

ปรับใช้กับการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์การประเมินผลการด า เ นินงาน รัฐ วิสาหกิจ 

นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรม CSR ในปี 2562 ทัง้หมด 

13 กิจกรรม รวมถึงจัดตัง้ศูนย์ส าหรับการออกก าลังกาย

ทัง้หมด 28 ศูนย์ ทั่วประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนผู้ ใช้บริการ

รวมทัง้สิน้ประมาณ 16.9 ล้านคน เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา 

10 % (จากจ านวน 15.4 ล้านคนในปี 2561) 1.5 การ

ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ซึ่ง กกท. มี

เป้าหมายมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมกีฬาไม่

น้อยกว่า 25,700 ล้านบาท อาทิ การจัดการแข่งขัน โมโต 

จีพี ไทยแลนด์กรังด์ปรีซ์ ซึง่ในปี 2561 ได้สร้างมลูค่าทาง

เศรษฐกิจจากอตุสาหกรรมกีฬา 3,053.64 ล้านบาท และปี 

2562 มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก

อุตสาหกรรมกีฬา 3,500 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ถึง 14.6% 2. 

การด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือยกระดบัการพฒันากีฬา

ของชาติ ประกอบด้วย การยกระดับการให้บริการของ 
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กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) เพ่ือจัดท า

โครงการระดมทุนด้านกีฬาในเชิงพาณิชย์และสงัคม, การ

ยกระดบัการบริการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การ

กีฬาของ กกท. (SPORTS MEDICAL SERVICES), การ

พัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการ กีฬา (SPORTS DIGITAL 

PLATFORM) เช่น จดัท าแผนปฏิบตัิการ Sports Big Data 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬา พัฒนาระบบฐานข้อมูล

บุคลากรกีฬา พัฒนาระบบ Sports Calendar พัฒนา

ร ะ บ บ  Sports event, จั ด กิ จ ก ร ร ม  SPORTS 

ENTERTAINMENT ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ รวมทัง้โครงการการจัดตัง้เมืองกีฬา 

(SPORTS CITY) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้

จัดตัง้เมืองกีฬา 10 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพมหานคร , 

จันทบุรี, เชียงราย, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, พัทลุง, 

ตรัง, สงขลา, ยะลา และภูเก็ต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จัดตัง้เมืองกีฬาได้ส าเร็จ 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี , 

สุพรรณบุรี , บุรี รัมย์ , อุดรธานี , ศรีสะเกษ และกระบ่ี  

โครงการสนบัสนุน ส่งเสริมกีฬาเอกลกัษณ์ไทย – ส่งเสริม

กิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ยกระดับ

หน่วยงานด้านกฎหมายของ กกท. (SPORTS LAW) และ

สลากสง่เสริมคนรักกีฬา เพ่ือการจดัหาเงินทนุหมนุเวียนใน

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติ  

นอกเหนือระเบียบการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ดร . ก้องศักด กล่าวต่อว่า

นอกจากนีเ้รายังมีรายการแข่งขันระดับนานาชาติท่ีต้อง

เตรียมนกักีฬาเพ่ือเข้าแข่งขนัอย่างกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 

ครัง้ท่ี 10 ท่ีฟิลิปปินส์ ท่ีเลื่อนการจัดการแข่งขันเป็น วนัท่ี 

20-28 มี.ค. และมีอีก 2 รายการใหญ่ท่ีประเทศไทย เป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปี รอบสุดท้ายปี 2020 ระหว่างวันท่ี 8-26 ม.ค. 

และการจดัการแข่งขนักีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิง

แชมป์โลก (ไอวาสเกมส์ 2020) ระหว่างวนัท่ี 20-28 ก.พ. 

ท่ีจงัหวดันครราชสีมา ส่วนในเดือน ส.ค. เป็นรายการใหญ่

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว ซึ่งมี

นักกีฬาได้โควตาไปแข่งขันแล้ว 13 คน และยังมีลุ้ น

เพ่ิมเติมอีก ซึ่งรายการต่างๆ เหล่านี  ้ เป็นตัวบอกถึง

เป้าหมายแห่งความส าเร็จท่ีชัดเจนทัง้ด้านกีฬาเพ่ือความ

เป็นเลิศและการเป็นเจ้าภาพกีฬาในระดบัอาเซียน ซึง่ ทาง 

กกท. ต้องท างานร่วมกับสมาคมกีฬาและโอลิมปิคไทย 

เพ่ือเตรียมนกักีฬาให้มีโอกาสสูงสดุในการเข้าแข่งขันและ

ประสบความส าเร็จให้ได้มากท่ีสดุตอ่ไป(เดลินิวส์ออนไลน์ 

6 ม.ค.62) 
 

กลุ่มคนตาดีรุมแกล้ง เดก็ผู้พกิารทางสายตา 

 ถู ก วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อ ย่ า ง ห นั ก 

หลงัจากหนุ่มรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิป

ขณะท่ีเขาและกลุ่มเพ่ือน ก าลงักลัน่

แกล้งเด็กท่ีพิการทางสายตา พร้อม

กับหัวเราะด้วยความชอบใจ ก่อน

โพสต์ลงยังแอปพลิเคชันช่ือดัง โดยแฟนเพจ "อยากดัง

เดี๋ยวจัดให้ return v.15" ได้น าคลิปดังกล่าวมาโพสต์ 

พร้อมระบุว่า "แกล้งเด็กพิการทางสายตา สุดท้ายถุยส์

น า้ลายลงพืน้แกล้งเด็ก" โดยในคลิปเป็นการแกล้งโยน

เหรียญจากด้านบน แล้วให้เด็กเก็บเหรียญ ซึ่งให้เด็กนั่ง

ยอง ๆ ห้ามเงยหน้ามอง และจะต้องเก็บให้ทนัจึงจะได้เงิน

ไป ก่อนจะแกล้งถ่มน า้ลาย ซึง่เด็กคิดว่าเป็นเหรียญจึงรีบ

เก็บ ก่อนจะรู้ทีหลงัว่าเป็นน า้ลาย ท่ามกลางเสียงหัวเราะ

ของผู้ ท่ีแกล้งอย่างสนุกสนาน  ซึ่งหลังจากท่ีคลิปถูก
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เผยแพร่ออกไป ก็ท าให้มีผู้คนจ านวนมากเข้ามาตอ่ว่าการ

กระท าของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว พร้อมกับเข้าไปต่อว่าถึง

ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้ โพสต์ ขณะท่ีผู้ โพสต์ หลงัจากถูก

สงัคมรุมตอ่วา่ ก็ได้ออกมาขอโทษ โดยระบวุา่ "ขอโทษด้วย

ครับกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ ผมไม่คิดว่าจะเป็นนีท่ี้ท าไปผมไม่ได้

คิดว่ามนัจะเป็นเเบบนี ้ขอโทดจริงๆครับ"(news.ch7.com 

6 ม.ค.62) 
 

บิก๊ตู่ อารมณ์ดี  
เชียร์ทัพคนพกิารลุยอาเซียนพาราเกมส์ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทแก่

คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย และเจ้าหน้าท่ี ชุด

อาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี 10 ณ เมืองซูบิค สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ โดยมี  นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา พร้อมด้วย ดร. ก้องศกัด ยอดมณี ผู้ว่า

การ กกท. , พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการ

พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย คณะนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และ

เจ้าหน้าท่ี ร่วมงาน ณ ตกึสนัติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อ

วนัท่ี 6 มกราคม นายกรัฐมนตรี ได้ทักทายนักกีฬาอย่าง

อารมณ์ดีและเป็นกันเอง โดยกล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬา 

เร่ืองการมีน า้ใจนักกีฬายังคงมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง 

โดยเฉพาะ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั ในนกักีฬา เร่ืองก าลงัใจ

เป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด หากนักกีฬามีก าลังใจท่ีดี และร่วม

แรงร่วมใจกันก็จะสามารถประสบความส าเร็จได้อย่างไม่

ยากเย็น นักกีฬาจะต้องมีระเบียบวินัย นอกจากท าการ

แข่งขันกีฬาแล้วขอให้น าวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไป

เผยแพร่และสร้างมิตรภาพอนัดีงามระหว่างเพ่ือนนักกีฬา

ในอาเซียนด้วย "นักกีฬาคนพิการเป็นแรงบันดาลใจท่ีดี

เย่ียมให้กับคนทั่วไป ในขณะท่ีนักกีฬาท าการแข่งขันเพ่ือ

ประ เทศชาติ  นั น้  น ายก รั ฐมนต รีก็ ท า ง านทุ กวัน 

เปรียบเสมือนลงท าการแข่งขันกีฬาเช่นกัน ดงันัน้ ขอให้

นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี ประสบความส าเร็จดังท่ีหวัง และ

เดินทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัย ขอให้เดินทางไป

แข่งขันด้วยรอยยิม้ และน ารอยยิม้และชัยชนะมาฝากพ่ี

น้องชาวไทยทุกคน" ทัง้นี ้กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เป็นการ

แข่งขันกีฬาส าหรับคนพิการท่ีจัดขึน้หลงัจากการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ ซึง่ก าหนดการแข่งขนัในระหวา่งวนัท่ี 20 – 28 

มีนาคม   ณ เมืองซูบิค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วตัถปุระสงค์

ของการจัดการแข่งขัน เพ่ือเป็นการเช่ือมสัมพันธไมตรี 

มิตรภาพของมวลหมู่มนุษยชาติ แลกเปลี่ยนความรู้ 

วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการแสดงความสามารถ

ทางด้านกีฬาของคนพิการ ในการแข่งขันครัง้นีม้ีประเทศ

สมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 11 ประเทศ 

ส าหรับประเทศไทย ส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัในครัง้นี ้

จ านวน 16 ชนิดกีฬา คือ ยิงธนู, กรีฑา, แบดมินตนั, บอค

เซีย, หมากรุกสากล, จักรยาน, ฟุตบอล 7 คน, โกลบอล, 

ยโูด, ยกน า้หนกั, ว่ายน า้, โบว์ลิ่ง, วอลเลย์บอลนัง่, เทเบิล

เทนนิส, วีลแชร์บาสเกตบอล และไตรกีฬา รวมนักกีฬา

และเจ้าหน้าท่ี ท่ี เ ข้าร่วมการแข่งขันทัง้หมด 481 คน 

ประกอบด้วย นกักีฬา จ านวน 318 คน, ผู้ ฝึกสอน จ านวน 

121 คน , คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีทีม จ านวน 42 คน 

รวมทัง้หมด จ านวน 481(komchadluek.net 6 ม.ค.62) 
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ค าตอบของเดก็ชาย  
หลังโดนเพื่อนล้อเลียนถึงแขนท่ีพกิาร 

 

ทกุชีวิตเกิดมาไมม่ีใครเลือกเกิดได้ บางคนเกิดมาพิการมี 6 

นิว้ หรือบางคนเกิดมาไม่มีแขน ไม่มีขา แต่ทุกชีวิตก็ยังคง

ดิน้รนต่อสู้  เ พ่ือใช้ชีวิตบนโลกใบนีก้ันต่อไป และคน

เหล่านัน้จะอยู่ ไ ด้ก็ ด้วยก าลังใจจากคนรัก   ชายชาว

มาเลเซียกลบัมามีก าลงัใจในชีวิตขึน้อีกครัง้ หลงัจากเขา

ได้อ่านเร่ืองราวของเด็กชายพิการผู้ นีผ้่านทางโซเชียล วิ

ลเลียม ฟู คุณพ่อของเด็กชายพิการ มีความเป็นห่วงลูก

ชายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากลูกชายของเขามีแขนท่ี

พิการ และปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีลูกชายเข้าโรงเรียนแล้ว ท าให้

เวลาท่ีลกูชายไปโรงเรียน เขาจะเป็นห่วงมากเป็นพิเศษ มี

อยู่วันหนึ่ง ลูกชายเล่าให้ฟังว่า เพ่ือนเข้ามาถามถึงเร่ือง

แขนท่ีพิการเพ่ือน : ท าไมแขนของเธอถึงเป็นแบบนี ้มัน

เหมือนมือไก่เลย ? ลูกชาย : แขนของฉันเหมือนเท้าไก่

มากกว่า ไม่เห็นเหมือนมือไก่เลย  ขณะเดียวกันพ่อของ

เด็กชายกล่าวว่า มันก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกทีเด็กๆท่ีโรงเรียน

ของลูกจะถามลูกแบบนี ้เป็นเพราะเขาไม่รู้เร่ือง ถึงความ

ผิดปกติท่ีแขนลูกจริงๆ  ซึ่งหลงัจากวันนัน้พ่อจึงตัดสินใจ

ถามลูกชาย ว่ารู้สกึหดหู่หรือเสียใจมัย้ ท่ีเพ่ือนมาถามเรา

แบบนัน้ กลับได้ค าตอบสุดแสนประทับใจ  "หลายคน

หัวเราะเยาะผมท่ีผมเป็นแบบนี ้ก็ปล่อยเขาไป ผมเองก็

ยงัคงท าสิ่งต่างๆ กินอาหารได้เองด้วยแขนทัง้สองข้างของ

ผม"(komchadluek.net 7 ม.ค.63) 
 

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการท างานสร้าง
โอกาส-สร้างอาชีพอย่างย่ังยืนแก่ผู้พกิารไทย 

เพ่ือให้ผู้ พิการมีทักษะ

ด้ า น ก า ร อ อ ก แบบ

อย่างครบวงจร และ

ส า ม า ร ถ ท า ง า น

ร่ ว ม กั บ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร  CNC (Computer Numerical 

Controlled) ได้ บริษัท แอพพลิแคด จ ากดั (มหาชน) จงึได้

จัด "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาส-สร้าง

อาชีพ" อย่างต่อเ น่ือง ด้วยการฝึกอบรมการใช้งาน 

SolidCAM ซอฟต์แวร์ท่ีใช้จ าลองการกัดงานด้วยเคร่ือง 

CNC และก าหนดค าสัง่เพ่ือควบคุมการท างานของเคร่ือง

จากไฟล์ชิน้งาน CAD ท่ีออกแบบไว้ ให้แก่ผู้ พิการ วิทยาลยั

เทคโนโลยีพระมหาไถ่ พทัยา จงัหวดัชลบรีุ หลงัจากก่อนนี ้

ไ ด้มี ก ารมอบซอฟ ต์แว ร์ ด้านการออกแบบชั น้ น า  

SOLIDWORKS ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่  

พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทกัษะด้านการออกแบบ 3 

มิติ ไปแล้วนัน้ ครัง้นีไ้ด้จดัฝึกอบรมการใช้งาน SolidCAM 

เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้าอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับงานทางด้าน 

CAD/CAM/CNC ในอุตสาหกรรม และเรียนรู้เก่ียวกับ

หลักการท างานร่วมกันระหว่าง SOLIDWORKS กับ 

SolidCAM จนสามารถสร้าง G-Code เพ่ือน าไปใช้งาน

ร่วมกบัเคร่ืองจกัร CNC Milling ในการกัดขึน้รูปชิน้งาน 2 

มิติ และ 3 มิติ และยังสร้าง Tool sheet ส าหรับใช้ในการ 

Setting Tool กบัเคร่ืองจกัรได้ ตลอดจนสามารถน าทกัษะ

ความรู้ ท่ีไ ด้ไปต่อยอดการสร้างอาชีพได้ในอนาคต 



๑๓ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึง่.. สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรือ ทกุข์ 
 

"โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ" 

ให้แก่ผู้ พิการ จะท าให้ผู้ เข้าร่วมสามารถน าทกัษะความรู้ท่ี

ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพเลีย้งตนเองและ

ครอบครัวได้ ทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพแรงงานผู้ พิการให้

เพ่ิมขึน้ ตลอดจนมีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ ซึ่ง

การขยายโอกาสทางการศึกษานัน้ไม่เพียงเป็นเคร่ืองมือ

หนึ่งท่ีจะช่วยลดความเหลื่อมล า้ทางสังคมได้ ยังช่วยลด

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนท าให้ผู้ พิการ

สามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได้ ซึง่ทัง้หมดนี ้

แสดงให้เห็นวา่ความพิการไมเ่ป็นอปุสรรคในการใช้ชีวิตแต่

อย่างใด(ryt9.com 6 ม.ค.63) 
 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ใจบุญ  
ตดิป้ายคนพกิารคนยากไร้กินฟรี 

วัน ท่ี  8 มกร าคม 

2563 เ วลา  11.00 

น.ท่ีร้าน ก๋วยเตี๋ยว

ไก่ อ๊อฟโรส บุพเฟ่ต์

ไก่ เลขท่ี 121/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลน า้ซึม อ าเภอเมือง จังหวดั

อทุยัธานี  ถนสายอทุยัธานี-หนองฉาง ทางหลวงหมายเลข 

333 ซึง่เดิมทีนัน้ร้านอยู่ท่ีตรงข้ามวิทยาลยัเทคนิคอทุยัธานี

แล้วย้ายมา ลูกค้ายังคงมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสาย 

โดยยังคงขายในราคาชามละ 35 บาท และเติมข้อไก่ ปีก

ไก่ เลือดไก่และผักต่างๆแบบไม่อัน้หรือท่ีเรียกกันว่า บุพ

เฟ่ต์ไก่ นัน่เอง โดยในร้านนัน้มีป้ายและวิธีทานก๋วยเต๋ียวไก่

แบบเป็นขัน้ตอนว่า 1 เลือกเส้นก๋วยเต๋ียวท่ีชอบ 2.รอรับ 3.

ตกัไก่ไม่อัน้ 4.ปรุงรสตามชอบแถมมีวงเล็บว่าพริกนัน้เผ็ด 

5.เติมผักตามใจ แถมยังมีสโลแกนของร้านคือ "ถ้าตัวไม่

แตก ก็แดกกันต่อไป" เจ้าของนายชัยวัฒน์ โฉมงาม อายุ 

34 ปีและนางสาว โรส อุนกการุณวงษ์ อายุ 32 ปี ซึ่งเป็น

เจ้าของร้านสองสามีภรรยา เปิดเผยว่า เปิดร้านมา 2 ปี

กว่า นับตัง้แต่ร้านเดิมแล้วย้ายมา มีลูกค้าตอบรับอย่าง

ท่วมท้นจนแน่นร้านทุกวนั โดยเฉพาะช่วงเท่ียงคนจะเยอะ

มากจนบางครัง้ก็ต้องยืนรอเพ่ือให้โต๊ะว่าง โดยท่ีร้าน

ก๋วยเตี๋ยวไก่ อ๊อฟโรส บุพเฟ่ต์ไก่ แห่งนีย้ังติดป้ายไว้ว่าคน

พิการคนยากไร้ทานฟรี ซึ่งลกูค้าท่ีมาอุดหนุนนัน้ต่างก็ชม

วา่เป็นร้านท่ีใจดีและเป็นร้านท่ีมีวิธีการกินแบบกนัเอง คือ

ทุกคนท่ีมาทานจะต้องสัง่แล้วรอรับเพ่ือเติม ข้อไก่ ปีกไก่

และผักต่างๆเองแล้วจึงน าชามก๋วยเตี๋ยวไปทานท่ีโต๊ะ 

นับว่าเป็นร้านแรกในจังหวัดอุทัยธานีก็ว่าได้ท่ีมีวิธีทาน

แบบนีค้ือต้องบริการตวัเองทุกขัน้ตอน และนับว่าเจ้าของ

ร้านทัง้สองคนมีแนวคิดท าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แบบสมยัใหม่

ลูกค้าหรือผู้ ท่ีมารับประทานนัน้มีส่วนร่วมแบบกันเอง 

ในช่วง 11.00 น.ไปจนถึง 13.00 น.ช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีลูกค้า

พักจากการท างานและออกมาหาข้าวหรืออาหารทาน

ลกูค้าจะเยอะจนแน่น  เจ้าของนายชยัวฒัน์ โฉมงาม และ

นางสาว โรส อุนกการุณวงษ์ เจ้าของร้านบอกว่าผลตอบ

รับของลูกค้านัน้ดีมากขายดีจึงต้องขยายกิจการ โดยการ

ออกรถมาแล้วตกแต่งให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเคลือ้นท่ีและมี

บริการไปตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงาน

หรืองานอื่นๆ โดยจะมีราคาเหมาตัง้แต่ 150 ชาม อยู่ท่ี 

5,500 บาทหรือราคาอยู่ ท่ีคุยหรือตกลงกัน ซึ่งก็ เ ป็น

รูปแบบบุพเฟ่ต์ เติมแบบไม่อัน้และร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อน

ท่ีนีย้ังออกไปขายในงานเทศกาลต่างๆทัง้ในจังหวัดและ

จังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย นับว่าเป็นการขยายกิจการและ

เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะแนวคิดของคนท าธุรกิจคนรุ่น

ใหมไ่ฟแรง(komchadluek.net 8 ม.ค.62) 

 



๑๔ 
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จ.หนองคาย ให้ความส าคัญในการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

 

วันท่ี  8 มกราคม 2563 ท่ีห้องประชุมส านักงานพัฒนา

สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ จั ง ห วั ด

หนองคาย  ชัน้  2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  นาย

สุชน  ภัยธิราช  รองผู้ ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  น า

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจ าจังหวัดหนองคาย  ติดตามการท างานของ

คณะอนุกรรมการฯ ครัง้ท่ี 2/2563 เพ่ือรับทราบข้อมูลการ

ช าระหนีเ้งินกู้ ยืมกองทุนฯ  คนพิการ  รายงานการเบิก

จ่ายเงินท่ีได้รับจดัสรรจาก กองกองทุนและส่งเสริมความ

เสมอภาคคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 และ

พิจารณา อนมุตัิการขอกู้ ยืมเงินกองทนุสง่เสริมและพฒันา

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร  จ า น ว น  58 ร า ย 

 รวม  2,725,000 บาท  พิจารณาอนุมัติ โครงการปรับ

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ  ประจ าปี

งบประมาณ  2563 จ านวน เ งิน  400,000 บาท  จาก

ศูนย์บริการคนพิการจังหวดัหนองคาย นางดุจฤดี สมบัติ

นันท์ นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ  รักษาราชการ

แทน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

หนองคาย เปิดเผยวา่จงัหวดั หนองคายมีผู้ พิการย่ืนค าขอ

มีบัตรประจ าตวัคนพิการต่อนายทะเบียนจงัหวดั โดยเร่ิม

จดทะเบียนคนพิการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2538-ปัจจบุนั แล้วทัง้

สิน 15,629 ราย (ข้อมลู ณ เดือนตลุาคม 2562) ซึง่ปัจจบุนั

คนพิการเป็นทรัพยากรท่ีขาดโอกาสการเข้าถึงการพฒันา

คณุภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการท่ีห่างไกลส่วน

ใหญ่  ไม่สามารถข้าถึงบ ริการสาธารณะต่าง  ๆ  ไ ด้

โดยสะดวก และสงัคมเอง ยงัขาดความรู้ ความตระหนกัใน

การส่ง เส ริมและสนับสนุนการจัดสิ่ งอ านวยความ

สะดวก และปรับสภาพแวดล้อม ท่ีเอือ้ต่อคนพิการ  จึง

ส่งผลให้คนพิการไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลและพัฒนา

ศกัยภาพตามสิทธิท่ีพึงได้รับ ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าคนพิการ

ยังขาดโอกาสในเร่ืองของความเสมอภาคความเท่าเทียม

กนัและการมีสว่นร่วมในสงัคม ทัง้นี ้หากหน่วยงานภาครัฐ

หรือองค์กรภาคเอกชนท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจาก

กองทนุฯ ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้1) มีท่ีท าการหรือส านกังาน

ใหญ่ตัง้อยู่ในท้องท่ีท่ีจะย่ืนค าขอไมน้่อยกวา่หกเดือน 2) มี

คณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมคัรในการปฏิบตัิงาน

ประจ า หรือมีท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 3) มีผลการด าเนินงานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อคนพิการหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือ

ชุมชน 4) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการ

บัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีองค์กรภาคเอกชนท่ีไม่มี

ฐานะเ ป็น นิติบุคคล ต้องมีอง ค์กร เอกชน ท่ี เ ป็น นิติ

บุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐรับรองผลการด าเนินงานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ หรือเกิดประโยชน์ต่อสงัคมหรือ

ชมุชน(thainews.prd.go.th 8 ม.ค.62) 
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จองล่วงหน้า รับส่งฟรีผู้พิการ-สูงอายุ 

 

สภา กทม.เห็นชอบแนวทางพัฒนาการบริการขนส่ง

มวลชนรับ-ส่งฟรี แก่ผู้ พิการและผู้สงูอายุ ท่ีใช้รถเข็น แนะ

จองลว่งหน้า 2 วนั สภา กทม.เห็นชอบแนวทางพฒันาการ

บริการขนส่งมวลชนแก่ผู้ พิการและผู้สงูอายุท่ีใช้รถเข็น มุ่ง

หมายให้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะท่ีจ าเป็น  ยกระดับ

คุณภาพชีวิตเร่ืองการเดินทางในเมือง วันท่ี 8 ม.ค.2563 

นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

คนท่ีหนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  (ค รั ้ง ท่ี  1) ประจ า ปี

พุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ร่วมประชุม  ในท่ีประชุมวันนีม้ีมติเห็นชอบเร่ืองท่ีผู้ ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครน าเสนอ ดังนี ้เห็นชอบกรณี

กองทพับกขอถอนสภาพล ารางสาธารณประโยชน์ในพืน้ท่ี

กรมทหารราบท่ี  11 รักษาพระองค์  เห็นชอบผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โครงการเช่าท่ีดินเพ่ือเป็นท่ี

ท าการส านกังานเขตคลองเตย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) เห็นชอบหลักการร่าง

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การวิจยัในคน พ.ศ. ... 

โดยมีมติให้ตัง้คณะกรรมการวิสามญัศกึษาร่างข้อบญัญัติ

กรุงเทพมหานคร เร่ือง การวิจัยในคน พ.ศ. ...จ านวน 15 

ท่าน และเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง 

เงินบ ารุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรม

สง่เสริมการกีฬา การดนตรี ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการ

ท่องเท่ียว พ.ศ. ... โดยมีมติให้ตัง้คณะกรรมการวิสามัญ

ศกึษาร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินบ ารุงและ

ค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา 

การดนตรี ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว พ.ศ. ..

จ านวน 15 ท่าน นอกจากนี ้ท่ีประชมุสภากรุงเทพมหานคร 

ได้เห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้

พิการและผู้สูงอายุท่ีใช้รถเข็น ตามท่ีนายค ารณ โกมลศุภ

กิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ รายงาน กล่าวคือ 

โครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้ พิการและ

ผู้ สู ง อ ายุ ท่ี ใ ช้ ร ถ เ ข็ น เ ป็ นหนึ่ ง ใ นน โยบาย เ พ่ื อ ใ ห้

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยมี

จดุมุง่หมายให้ผู้ พิการและผู้สงูอายท่ีุต้องใช้รถเข็นได้เข้าถงึ

ระบบขนส่งสาธารณะท่ีจ าเป็นต่อการเดินทางในเมือง อนั

จะเป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิตในเร่ืองการเดินทาง ทัง้นี ้

ส านกัการจราจรและขนส่งได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพ

ธนาคม จ ากัด เป็นผู้ บริหารจัดการโครงการรถบริการฯ 

ตาม บนัทกึข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอ านาจหน้าท่ี

ของกรุงเทพมหานครเก่ียวกับโครงการรถบริการส าหรับผู้

พิการและผู้สงูอายท่ีุใช้รถเข็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 30 

ก.ย.2559 (ต่อมาปรับระยะเวลาด าเนินการเหลือ 4 ปี) 

คณะกรรมการวิสามญัฯ ได้มีความคิดเห็น ข้อสงัเกต และ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในหลาย

ประเด็น อาทิ การถ่ายโอนทรัพย์สินเมื่อสิน้สุดระยะเวลา

ด าเนินการ ควรตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกรุงเทพมหานคร การ

จัดสรรเงินอุดหนุนควรจ่ายเงินเป็นรายงวดตามผลงานท่ี
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ด าเนินการได้จริง และควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน

ประจ าปีโดยกรุงเทพมหานครเอง เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

ชัดเจน และให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุ้มคา่กบัเงินงบประมาณ รวมทัง้ ควรมีการประชาสมัพนัธ์

โครงการให้ทั่วถึง ครอบคลุมพืน้ท่ีและกลุ่มเป้าหมายให้

มากกว่านี ้ส าหรับผู้ประสงค์ใช้บริการโครงการรถบริการ

ด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้ พิการและผู้สงูอายุท่ีใช้รถเข็น ใน

กรณีไปโรงพยาบาล หรือติดต่อสถานท่ีราชการ สมาคม 

หรือมูลนิธิ และสถานท่ีอื่นๆ สามารถติดต่อศูนย์บริการ

เพ่ือท าการนัดหมายสถานท่ีและเวลาในการไปรับและส่ง 

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนั ผ่านทาง Call Center หมายเลข

โทร.0-2294-6524 ได้ทกุวนั ตัง้แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

โดยรถบริการจะให้บริการตัง้แต่เวลา 06.00 – 22.00 น. 

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ(komchadluek.net 8 ม.ค.

62) 
 

"บิก๊นิดหน่อย"เตรียมแผนส ารองหาก"ปินส์" 
เบีย้วไม่จัดพาราเกมส์ 

“บ๊ิกนิดหน่อย” ประมขุ

พาราไทย เตรียมแผน

ส ารอง หาก ฟิลิปปินส์ 

เบีย้วไม่จดัศกึ อาเซียน

พาราเกมส์ 2020 ในเดือน มี.ค. พร้อมหารือชาติสมาชิก 

หาชาติมีความพร้อมท่ีจะจดัแข่งขนัตอ่ไป เมื่อวนัท่ี 8 ม.ค. 

ท่ีหอประชุม บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด คณะนกักีฬา

คนพิการ สตาฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย อาทิ วีลแชร์เรซซิ่ง , วีล

แชร์ฟันดาบ , เทเบิลเทนนิส และ วีลแชร์รักบี ้น าโดย 

ประวตัิ วะโฮรัมย์, พงศกร แปยอ, รุ่งโรจน์ ไทยนิยม,สาย

สุนีย์ จ๊ะนะ พร้อมผู้ บริหารสมาคมกีฬาคนพิการฯ ได้

เดินทางเข้ามาสวสัดีและอวยพรปีใหม่ “บ๊ิกนิดหน่อย” จุ

ตินนัท์ ภิรมย์ภกัดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย โดยประมขุพาราไทยก็ได้อวยพรให้กบัคณะ

นกักีฬาคนพิการว่า ในวาระดิถีขึน้ปีใหม่ ขออวยพรให้ทุก

ท่านทัง้ผู้ พิการทัว่ไป และนกักีฬาพาราทัง้ท่ีเคยรับใช้ชาติท่ี

ผ่านมา และนกักีฬาในปัจจุบนั ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาใน

ชีวิต และประสบความเร็จในทุกการแข่งขนั และมีสขุภาพ

แข็งแรงตลอดปี 2563 “บ๊ิกนิดหน่อย” เผยอีกว่า กรณีท่ี 

ฟิลิปปินส์ เจ้าภาพจดัการแข่งขนัอาเซียนพาราเกมส์ 2019 

ได้มีการประกาศเลื่อนการแข่งขันจากเดิมท่ีจะมีขึน้ใน

เดือน ม.ค.  ไปเป็นช่วงเดือน มี.ค. เน่ืองจากติดขัดเร่ือง

งบประมาณจัดการแข่งขันนัน้ ทางคณะกรรมการพาราลิ

มปิกแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย

ทราบ เพ่ือของบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ิมเติม

ในช่วง 2 เดือนก่อนถึงการแข่งขันฯ ซึ่งทางการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ได้จดัสรรงบประมาณพิเศษให้แล้ว ท าให้ไม่มี

ปัญหาอะไร สว่นเร่ืองท่ีเกรงวา่จะกระทบการแข่งขนัเพ่ือชิง

โควต้าพาราลิมปิกเกมส์นัน้   ได้เช็คโปรแกรมแล้ว ไม่มี

นกักีฬาต้องออกไปแข่งขนัเพ่ือชิงตัว๋พาราลิมปิกเกมส์ช่วง

เดือน มี.ค.แตอ่ย่างใด สว่นเร่ืองท่ีมีความกงัวลนัน้ คือเร่ือง

ฟิลิปปินส์ อาจจะยกเลิกจดัการแข่งขนัอาเซียนพาราเกมส์ 

2020 ซึ่งหากฟิลิปปินส์ไม่จัดการแข่งขันจริงๆ จะเป็น

ผลเสียกบันกักีฬาคนพิการทัว่ทัง้ภมูิภาคอาเซียน ทกุชาติก็

เป็นห่วงและพร้อมท่ีร่วมผลกัดนัให้มีการแข่งขนัเกิดขึน้ให้

ได้ เพราะต้องการให้นกักีฬามีทวัร์นาเมนท์การแข่งขนัฯ ซึง่

หากฟิลิปปินส์ไม่พร้อมก็จะมีการหารือกับชาติสมาชิกท่ีมี

ความพร้อมท่ีจะรับเป็นเจ้าภาพแทนต่อไป (เดลินิวส์

ออนไลน์ 8 ม.ค.62 ) 
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน 
จังหวัดพัทลุง ร่วมสร้างสุขให้น้องผู้พกิาร 

 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพัทลุง ร่วม

สร้างสุขให้น้องผู้ พิการ "ปันน า้ใจสู่น้องผู้ พิการ" ครัง้ท่ี 5 

เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กผู้ พิการได้พฒันาศกัยภาพ ทัง้ด้าน

ร่างกายและจิตใจ นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ ว่าราชการ

จังหวัดพัทลุง  เป็นประธานเปิดงาน  "ปันน า้ใจสู่น้องผู้

พิการ"  ครัง้ท่ี 5 ประจ าปี  2563 ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดพัทลุง  ต าบลควนมะพ ร้าว  อ า เภอ

เมือง จงัหวดัพทัลงุ เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กพิการได้พฒันา

ศกัยภาพ ทัง้ด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทัง้เพ่ือให้เด็กได้

ร่ วม เฉลิ มฉลอง ใน โอกาสขึ น้ ปี ใ หม่  และวัน เ ด็ ก

แห่งชาติ ประจ าปี 2563 เพ่ือสร้างความเสมอภาคเท่า

เทียมกนั อยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ตลอดจน

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ภารกิจ และผลการด าเนินงานของศนูย์

การศกึษาพิเศษประจ าจงัหวดัพัทลุง กิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี  เน่ืองใน

โอกาสวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก

ถึงความส าคญัของตนเอง ในฐานะพลเมืองของชาติท่ีจะ

เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีในอนาคต การร ามโนราห์ การแสดง

บ น เ ว ที ข อ ง เ ด็ ก ผู้ พิ ก า ร  โ ด ย มี ส่ ว น

ราชการ ภาคเอกชน สมาคม มลูนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ได้

จัดซุ้มอาหารไว้บริการแก่เด็ก และโอกาสนี  ้ได้มีการมอบ

ทนุการศกึษา และมอบรถเข็นให้แก่เด็กผู้ พิการด้วย นายวิ

สนั สุคะมะโน ผู้ อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า

จงัหวดัพทัลงุ กลา่ววา่ ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั

พั ท ลุ ง  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  2 ห ลั ก สู ต ร

ป ร ะก อบ ด้ ว ย  หลั ก สู ต ร เ ด็ ก เ ล็ ก  อ ายุ  แ ร ก เ กิ ด

จนถึง 6 ปี และหลักสูตรเด็กโต อายุตัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป ซึ่ง

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ นต า มหลั ก สู ต ร ต าม ค ว า ม

พิการ 9 ประเภท เพ่ือดแูลช่วยเหลือเด็กพิการ ตัง้แต่ระดบั

รุนแรงจนถึงระดบัท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของผู้ พิการ  ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ

อารมณ์ สังคมสติ ปัญญาและการอยู่ร่วมกันในสงัคมได้

อย่างเป็นสขุ(thainews.prd.go.th 10 ม.ค.62) 
 

สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดกีฬา 
 เพื่อเดก็พกิาร ยากจน ด้อยโอกาส 

ส า นั ก ง าน เ ขต พื ้น ท่ี

การศกึษาประถมศกึษา

(สพป.) สุโขทัย เขต 2

น าโดย นายเปรม  ค า

วฒันา  ผอ.สพป.สุโขทยั เขต 2จดักิจกรรมโครงการสร้าง

ทักษะทางด้านกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปี 2563  โดยการจดัการแข่งขนักีฬาการกุศลบูรณา

การกับการแข่งขันกีฬาวันครูเพ่ือเช่ือมความสามัคคี  มี

ประเภทการแข่งขนัคือกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และ เป

ตอง ซึง่จดัให้มีการประกวดกองเชียร์แตล่ะอ าเภอเพ่ือสร้าง

สีสันให้กับกิจกรรมทัง้นี เ้ป็นการจัดหารายได้จากการ

จ าหน่ายเสือ้กีฬาให้กบัข้าราชการครูและบุคลากรในสงักดั

ตามความสมคัรใจ เพ่ือน ารายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายเข้ากอง
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ทุนการศกึษาเด็กพิการ  ยากจน ด้อยโอกาสสพป.สุโขทัย 

เขต 2โดยจะมีพิธีแจกทุนให้กบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางด้านร่างกายและสติปัญญานักเรียนยากจน ด้อย

โอกาส ครัง้ท่ี 6 ในวนัท่ี 14กมุภาพนัธ์ 2563 ซึง่เป็นวนัแห่ง

ความรัก ตอ่ไป(banmuang.co.th 9 ม.ค.62) 
 

นักกายอุปกรณ์ วิชาชีพของผู้มีหัวใจรักผู้พกิาร 

 

บริการด้านอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียม เพ่ือทดแทน

ส่วนท่ีสูญเสียไปของร่างกายผู้ ป่วย ผู้ พิการทุพพลภาพ 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคือหนึ่งในค าตอบ การศึกษา

ยคุใหม่ท่ีสามารถรองรับวิชาชีพเฉพาะทางในอนาคต เป็น

ท่ีต้องการของคนยุคปัจจุบันมากขึน้ หากต้องการเรียน

วิชาชีพเฉพาะทางจบออกมาแล้วได้ทัง้งานและความสขุใจ

ท่ีได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และผู้ พิการ การเป็น“นักกาย

อปุกรณ์” ท่ีให้บริการด้านอปุกรณ์เสริมและอปุกรณ์เทียม 

เพ่ือทดแทนสว่นท่ีสญูเสียไปของร่างกายผู้ ป่วยและผู้ พิการ

ทพุพลภาพ โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรคือหนึ่งในค าตอบ

ท่ี ดี ท่ี สุ ด  ร ศ . ด ร . พญ . นิ ศ า รั ต น์  โ อ ภ า ส เ กี ย ร ติ

กลุ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร กล่าวถงึการ

จดัท าหลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขากายอปุกรณ์ ว่า 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการศึกษาและงาน

บริการกายอุปกรณ์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล 

โดยจดัการเรียนการสอน 3 ระดบั คือปริญญาตรี ปริญญา

โท และก าลงัจะเปิดปริญญาเอกในเร็ววนันี ้นอกจากนีย้ัง

มีหลักสูตรนานาชาติ แบบเรียนทางไกลผสมผสาน โดย

เป็นความร่วมมือกบัเยอรมัน หลกัสูตรนีมุ้่งเน้นกลุ่มคนท่ี

ท างานแล้ว ได้เรียนทฤษฎีและเข้ามาน าเสนองาน ผู้ เรียน

ทางไกลมีทัง้จากยุโรปตะวันออกและแอฟริกา อาทิ 

โครเอเชีย เซอร์เบีย สเปน อินเดีย มาซิโดเนีย ซีเรีย ตนีูเซีย 

แทนซาเนีย บุรุนดี อัฟกานิสถาน ฯลฯ   ส่วนหลักสูตร

ทางไกลไทยเร่ิมเปิดสอนเม่ือปี 2560 มีนกัศกึษาท่ีเรียนจบ

หลกัสตูรกายอปุกรณ์ระดบั ปวส. มาเรียนทางไกลและมา

ฝึกปฎิบิติงานท่ีโรงเรียน “หลกัสตูรของเรามีนักศกึษาจาก 

34 ประเทศทัว่โลกมาเรียน ท่ีน่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ เน้น

สร้างคนให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นัน่คือ การเป็น

นกักายอุปกรณ์ท่ีดีเลิศ นอกจากนีย้ังสามารถท างานเป็น

อาจารย์ เป็นนักวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทัง้ใน

ประเทศภูมิภาคและระดับสากล ผลิตผู้ เช่ียวชาญด้าน

การศกึษา นกันวตักรรมท่ีดีป้อนสูส่งัคม ผลิตอปุกรณ์เสริม

และอุปกรณ์เทียม เ พ่ือให้ผู้ พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ” ในระดับปริญญาตรีรับ

นักศึกษาไทยปีละ 24 คน นักศึกษาต่างชาติปีละ 12-15 

คน เหตุท่ีรับได้น้อยเพราะรูปแบบการเรียนการสอนเน้น

การฝึกปฏิบัติท่ีต้องมีการดแูลอย่างใกล้ชิด นักศึกษาจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเ ข้ามาเ รียนส่วนใหญ่ได้ รับทุน

สนบัสนุนจากมลูนิธินิปปอน ประเทศญ่ีปุ่ นและหน่วยงาน

ในประเทศของเขา อาทิ  กัมพูชา พม่า  ฟิลิป ปินส์  

อินโดนีเซีย ศรีลงักา ปากีสถาน รวนัดา เซเนกลั ลิเบีย และ

องค์การกาชาดสากลให้ทุนแก่ เวียดนาม ลาว ซูดาน บัง

คลาเทศ เนปาล เข้าศึกษาท่ีโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 



๑๙ 
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เพ่ือจะได้กลับไปพัฒนาการศึกษา การให้บริการและ

คณุภาพชีวิตผู้ พิการในประเทศของตนเองต่อไป โรงเรียน

กายอุปกรณ์สิรินธร มีการลงทุนในอุปกรณ์การเรียนการ

สอนท่ีสูงมาก ในระยะแรกมีการจ้างอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ

ต่างชาติ ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยได้รับการ

สนับสนุนเร่ืองของเงินเดือน จากมูลนิธินิปปอน ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ขณะเดียวกันศิ ริราชก็ได้ให้ทุนศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกแก่อาจารย์กายอปุกรณ์คนไทยจ านวน 6 คน 

ไปศึกษาท่ีประเทศองักฤษ แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ญ่ีปุ่ น 

เพ่ือให้น าทักษะและองค์ความรู้ใหม่ ๆ กลับมาพัฒนา

การศกึษา การวิจยั การบริการท่ีโรงเรียนอีกด้วย เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรในระดบั

นานาชาติ จึงได้ย่ืนขอค ารับรองจากองค์กรกายอุปกรณ์

สากล ซึ่งมีการพิจารณาในประเด็นหลักถึง 12 ประเด็น 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ทีมงานได้เข้ามาตรวจสอบด้วย

หลกัเกณฑ์ใหม่ มีประเด็นหนึ่งท่ีเขาสมัภาษณ์  ศ.ดร.นพ.

ประสิทธ์ิ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ว่าท าไมศิริราชถึงลงทุนสงูมากส าหรับโรงเรียน

กายอุปกรณ์สิรินธร “เพราะว่าจุดเร่ิมต้นของการก่อตัง้ศิริ

ราชนัน้ รัชกาลท่ี 5 ต้องการให้เราท าหน้าท่ีดแูลและให้การ

รักษาแก่ผู้ยากไร้และประชาชนทุกระดับ” เขาประทับใจ

มาก โรงเรียนได้คะแนนในระดับสูงสุด และได้รับการ

กล่าวถึ งว่า เ ป็น  “excellence in all area” เ ร ามองว่ า

ทัง้หมดเป็นเร่ืองราวท่ีดีและน่าจดจ าท่ีสุด ” ในเดือน

ตุลาคม 2562 โ ร ง เ รี ยนกายอุปกรณ์สิ ริ นธร ไ ด้ เ ข้ า

ร่วมงาน  World Congress ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น งานนีม้ีการ

มอบรางวัลในหลายสาขาเช่น งานด้านวิชาการ , ดูแล

ผู้ ป่วย, วิจัย, ศึกษา โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้รับ

รางวัลงานวิจัยด้านการศึกษากลับมาด้วย แผนงานใน

อนาคตของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คือ ผลิตนักกาย

อุปกรณ์ชัน้เลิศให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา 

ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลง และพัฒนาการท ากาย

อุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมให้สอดคล้องกับ

วิทยาการยคุใหม่ เพ่ือท่ีจะได้ดแูลฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ พิการ

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล 

เหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ ลักษณะอาชีพของ

ประชากรและเศรษฐานะของแต่ละประเทศ ในส่วนของ

ประเทศไทยขณะนีม้ีผู้ พิการทางการเคลื่อนไหวประมาณ 

700,000-800,000 ราย ใช้อปุกรณ์เทียมประมาณ 40,000-

50,000 ราย ส่วนท่ีเหลือจะใช้อปุกรณ์เสริม “ท างานตรงนี ้

มีความสขุมาก ได้เห็นความสขุของผู้ พิการ เมื่อยามท่ีเขา

เดินได้ ใช้ชีวิตเป็นปกติได้ มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และยงัท า

ให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นท่ีรู้จักกว้างขวางมากย่ิงขึน้

ด้วย” รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล  กล่าว ทัง้นี ้

นวตักรรมเก่ียวกบักายอปุกรณ์ เพ่ิงมีการตื่นตวัในประเทศ

ไทยเม่ือไมน่าน ขณะท่ีในยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่ น มีการศกึษา

วิจยัค้นคว้ามานานตัง้แตห่ลงัหลงัสงครามโลก ปัจจุบนัเรา

ยังต้องน าเข้าอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ เช่น เบ้า

ออ่นของขาเทียมท่ีจะตอ่เข้ากนักบัต่อขาให้สามารถรองรับ

น า้หนักได้ดีและไม่เจ็บมีราคาสูงมาก  โรงเรียนกาย

อปุกรณ์สิรินธรตระหนักถึงปัญหาเหล่านี ้จึงมีการค้นคว้า

พฒันาวสัดุท่ีสามารถผลิตได้ในประเทศ มีคุณภาพดี  ใน

ราคาท่ีถูกลง โดยการศึกษาวิเคราะห์วิจัยจนได้เบ้าอ่อน

ซิลิโคนท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสมด้วย

(bangkokbiznews.com 10 ม.ค.63) 
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 หนุ่มพกิารเมืองช้างสู้ชีวิตรับเล่ียมพระออนไลน์ 

 

หนุ่มพิการหูหนวกเมืองช้างสู้ ชีวิต จบ ป.6 รับเลี่ยมพระ

ออนไลน์ ราคาเร่ิมต้นตัง้แต่ 100 บาท ผู้สื่อข่าวประจ า จ.

สริุนทร์ รายงานว่า ได้พบกับนายชัยานนท์ กล้างาม หรือ 

เดี่ยว ณ.สุรินทร์ หนุ่มพิการหูหนวก สู้ ชีวิตวัย 32 ปี เปิด

ร้านรับเลี่ยมกรอบพระ ทัง้ท่ีลกูค้ามาเอง และรับเลี่ยมพระ

ออนไลน์ส่งถึงท่ีทางไปรษณีย์ อยู่ท่ีชมรมพระเคร่ืองสี่แยก

หนองเต่า ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โดยเฉพาะ

การรับอัดกรอบพลาสติกกันน า้ ราคาเร่ิมต้นตัง้แต่ 100 

บาทไปจนถึงหลักพันบาท แล้วแต่ความยากง่าย พอมี

รายได้วนัละ 800-1,000 บาท นายชัยานนท์ กล้างาม จบ

การศกึษา เพียงชัน้ ป.6 ฝึกฝน วิชาการ “รับท ากรอบพระ” 

หรือชาวบ้านทัว่ไปเรียกวา่ เลี่ยมพระ โดยเฉพาะการรับอดั

กรอบพลาสติกกนัน า้ มาจากยูทูป ซึง่งานรับท ากรอบพระ 

มีให้ท าตลอดปี ไม่ต้องรอฤดูกาล ลงทุนไม่มากมายอะไร 

อาศยัใช้ฝีมือล้วนๆ นายชยัานนท์ กล้างาม หรือ เดี่ยว ณ.

สุรินทร์ หนุ่มพิการหูหนวก สู้ ชีวิตวัย 32 ปี กล่าวว่า ตน

เรียนรู้จากยูทูป จนกลายเป็นช่างรับเลี่ยมพระเคร่ือง สร้าง

อาชีพมานานกว่า 5 ปี จนสามารถรับเลี่ยมพระกับลูกค้า

ทางสื่อออนไลน์ได้ โดยให้ลูกค้าส่งพระมาทางไปรษณีย์ 

เมื่อเลี่ยมเสร็จก็จะส่งกลับไป โดยเน้นว่ากรอบท่ีเลี่ยม

จะต้องสวยงาม และดแูลพระเคร่ืองท่ีลกูค้าส่งมาให้เลี่ยม

เป็นอย่างดีจนมีลกูค้าส่งพระมาให้เลี่ยมจ านวนมาก ราคา

ตัง้แต่ 100 บาทไปจนถึงหลักพันบาท นายชัยานนท์ ยัง

บอกอีกว่า หากคนท่ีไม่มีงานท า หรืออยากจะหารายได้

เสริม ก็สามารถมาเรียนฟรีกบัตนเองได้ ฝากถงึคนท่ีท้อแท้

กบัชีวิต ให้ดตูนเองเป็นตวัอย่างในการตอ่สู้  ขอแคอ่ย่ายอม

แพ้ ท่านใดสนใจเรียนรู้ ตนพร้อมสอนให้ฟรี เพ่ือสร้าง

อาชีพ 082-1278425(innnews.co.th 10 ม.ค.63) 
 

ลุยเมืองแปดริว้ตามตดิงานการศึกษาคนพกิาร 

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ 

กนกวรรณ ลุยเมืองแปด

ริว้ตามติดงานการศึกษา

คนพิการ การเรียนออนไลน์และผู้ สูงอายุ  เมื่อวันท่ี 12 

มกราคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ เมื่อเร็วๆนี ้ตนได้ลง

พืน้ท่ีเพ่ือติดตามงานตามนโยบาย ณ ส านักงาน กศน. 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่าท่ีน่ีมีผลการด าเนินงานท่ีประสบ

ความส าเร็จเชิงประจักษ์ท่ีน่าช่ืนชม โดยเฉพาะการจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการให้ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทัง้การพัฒนา

ระบบการเรียนออนไลน์ ภายใต้ช่ือ แปดริว้ออนไลน์ เพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตลาดนัด

อาชีพออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต) และการจัด

การศึกษาส าหรับผู้ สูงอายุ ท าให้ได้รับการพัฒนาตาม

แนวคิด Active aging เพ่ือสังคมผู้ สูงอายุท่ีเหมาะสมมี

คณุภาพ โดยการพฒันาครูอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ

จัดการศึกษาในพืน้ท่ี ท าให้การขับเคลื่อนการจัดการ

เ รียน รู้ โดยใ ช้ เทคโนโลยีดิ จิทัลสามารถขยายผลสู่

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
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กิจกรรมท่ีครูและผู้ เรียนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านสื่อ

ออนไลน์ ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้

ได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยการขบัเคลื่อนงานด้านต่างๆนัน้ อาทิ 

เร่ืองของการอบรมอาชีพ ต้องเน้นทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน

ธรรมชาติในท้องถ่ิน  มะม่วง  มะพร้าว ข้าว ปลาหลาก

ชนิดในลุ่มน า้บางปะกง  และอยากให้พิจารณาการฝึก

อาชีพท่ีขาดแคลน เช่น เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัใน

สวนสนกุ  เจ้าหน้าท่ีโรงแรม ช่างสิบหมู่  ภาษาองักฤษเพ่ือ

การสื่อสารส าหรับอาชีพขบัสามล้อ ช่างเสริมสวย โดยยึด

หลักความต้องการของในพืน้ ท่ี เ ป็นส าคัญ เ พ่ือจัด

การศึกษาได้ตรงกับความต้องการและบริบทของชุมชน 

ส าหรับการพัฒนาหลกัสูตรแกนกลาง ควรลดรายวิชาให้

น้อยลง และสามารถเทียบโอนกบัหน่วยทางการศกึษาอื่น

ได้ด้วย ทัง้อาชีวศกึษา มหาวิทยาลยั โรงเรียนสอนศาสนา 

เป็นต้น ซึ่งปัจจัยความส าเร็จ เหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ ก็ล้วน

เกิดจากการช่วยกันขยายผลนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง

เ ข้มแข็ ง ของทุกท่ านในการสนับสนุน  ส่ ง เส ริมใ ห้

สถานศึกษา จัดกิจกรรมทางการศึกษาเ พ่ือพัฒนา

กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านทุกมิติ โดยเฉพาะการใช้

หลกัการจดักิจกรรมแบบมีส่วนร่วม จากความร่วมมือของ

ผู้บริหาร คณะครู กศน. นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

หรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ต้องขอขอบคณุ

ทุกท่านท่ีช่วยกันผลกัดนัการศึกษาให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างมีคุณภาพร่วมกัน เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีข่วย

ขบัเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จ และเร่ืองท่ีตน

ได้พูดและเน้นย า้เสมอในทุกครัง้ท่ีลงพืน้ท่ี คือ การสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้กับคน กศน. ซึ่งทราบดีว่าขวญัและ

ก าลงัใจท่ีดีท่ีสดุ คือ “การมีสวสัดิการท่ีดีและการบรรจุเข้า

รับราชการ” เร่ืองสวสัดิการนัน้ ตนก าลงัพิจารณา เพราะ

ถ้ามีสวสัดิการท่ีดีส าหรับครู ครูมีความมั่นคง มีความสุข 

การจดัการเรียนการสอนดีอย่างแน่นอน ส่งผลให้ผู้ เรียนมี

ความสขุไปด้วย” สว่นเร่ืองการบรรจเุข้ารับราชการ ท่ีก าลงั

จะมีภายในปี 2563 นี ้คน กศน.จะได้รับโอกาสนัน้ แต่

โอกาสเป็นของคนท่ีพร้อมเสมอเท่านัน้ ขอให้ คน กศน.ทุก

คน เต รียมตัว ใ ห้พ ร้ อมในการแข่ ง ขันกัน เ องตาม

ความสามารถและกฎเกณฑ์คุณสมบัติท่ีเป็นธรรมกับทุก

คนในการสอบ และขอฝากไว้ว่า หากมีบุคคลใดมาแอบ

อ้างว่าสามารถฝากให้เข้ารับราชการครู กศน.ได้ โดยแลก

กับการจ่ายเงินจ่ายทอง ขอยืนยัน ณ ท่ีนีว้่าไม่เป็นความ

จริง และขอให้พ่ีน้องชาว กศน.รีบแจ้งมายงั รัฐมนตรีช่วยฯ

โดยตรงทนัที เพ่ือจะท่ีด าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงท่ีสดุ” 

ส าหรับปัญหาด้านงบประมาณการจัดการศึกษาส าหรับ

คนพิการและผู้สงูอาย ุท่ียงัไมค่รอบคลมุ และทัว่ถงึ รวมทัง้

ปัญหาเร่ืองอัตราก าลังจ านวนครูผู้ สอนคนพิการไม่

เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายนัน้ ตนได้รับไว้และจะน า

ประเด็นท่ีเสนอพิจารณาร่วมกบัผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปโดยเร็ว ส่วนเ ร่ือง

สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ท่ี  ท าให้

กลุ่มเป้าหมายไมส่ามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการเรียนรู้

ได้ทุกท่ี ทุกเวลานัน้ จะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่ง

ส ารวจ และติดตัง้สัญญาณอินเทอร์ เน็ตโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย เ พ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ

กลุ่มเป้าหมายต่อไป  ทัง้นี ้ดร.กนกวรรณ วิลาวลัย์ รมช.

ศธ. ได้เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์แสดงและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ศูน ย์ ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อ า เภอเมือง

ฉะเชิงเทรา เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายและกระจาย

สินค้าชมุชนท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจของพืน้ท่ีอีก

ด้วย(komchadluek.net 12 ม.ค.63) 
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ศาลฎีกาพพิากษายืนให้สธ.ชดใช้ 
 "ครอบครัวน้องปาล์ม" ถูกรถของรพ.ชนจนพกิาร 

เมื่อวนัท่ี 16 ม.ค. 63 ท่ี

ศ า ล จั ง ห วั ด ชุ ม แ พ 

ศาลฏีกาได้นัดฟังค า

พิ พ า กษ า  ท่ี  ค ร พ .

5952/2562 ลงวนัท่ี 24 ต.ค. 2562 ความแพ่ง เร่ืองละเมิด

ระหว่าง นายศราวุธ เจิมขุนทด, ด.ช.ปาล์ม  ,น.ส.ปวีณา 

หาทรัพย์ ผู้ แทนโดยชอบธรรมบอง น้องปาล์ม และ น.ส.

ปวีณา หาทรัพย์ ในฐานะฝ่ายโจทก์ ได้ย่ืนฟ้องกระทรวง

สาธารณสุข และส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ใน

ฐานะจ าเลย ศาลฎีกามีค าพิพากษา ตามจ าเลยได้ย่ืนค า

ร้องขออนุญาตฎีกา และค าร้องขอทุเลาการบังคับใน

ระหวา่งฎีกา พร้อมฎีกาคดัค้านค าพิพากษาอทุธรณ์ภาค 4 

ลงวนัท่ี 21 มี.ค.2562 ตามท่ีโจทก์ได้ย่ืนค าคดัค้านการขอ

ทเุลาการบงัคบัในระหว่างฎีกา ซึง่ศาลฎีกาแผนกคดีค าสัง่

ค าร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ได้ตรวจส านวน

และประชมุปรึกษาแล้ว เห็นวา่ ฎีกาของจ าเลยเป็นปัญหา

ส าคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา 249 จึงมีค าสั่งอนุญาตให้

จ าเลยทัง้ 2 ฎีกา และรับฎีกาของจ าเลยไว้พิจารณากลับ

ให้รับค าร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ศาล

ชัน้ต้นด าเนินการให้ฝ่ายโจทก์แก้ฎีกา ซึ่งเมื่อโจทก์ย่ืนค า

แก้ฎีกา หรือครบก าหนดแล้วหากโจทก์ไม่ย่ืนค าแก้ฎีกาให้

ศาลชัน้ต้นรวบรวมส านวนส่งคืนศาลฎีกาเพ่ือด าเนินการ

ต่อไป ส่วนท่ีจ าเลยท่ีได้ย่ืนค าร้องขอทุเลาการบังคับใน

ระหว่างฎีกานัน้พิเคราะห์แล้ว จ าเลยทัง้สองฎีกาเฉพาะใน

สว่นของคา่เสียหายเพียง 104,300 บาท เมื่อจ าเลยทัง้สอง

ยงัคงต้องรับผิด จึงมีค าสัง่ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 

เป็นจ านวนเงิน 2,730,500 บาท กรณีนี ้จงึไมม่ีเหตสุมควร

ให้ทเุลาการบงัคบัในระหว่างฎีกา ยกค าร้อง ทัง้นีภ้ายหลงั

ศาลฎีกาได้ผ่านค าพิพากษาศาลฏีกาแล้วเสร็จ นายศราวธุ 

บิดาของน้องปาล์ม กล่าวว่า การเรียกร้องความเป็นธรรม 

ในเร่ืองท่ีเกิดขึน้กบัครอบครัวนัน้ สิ่งท่ีอยู่ในใจคือ ทุกอย่าง

ดูล่าช้า ทัง้ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณท่ีจะ

เยียวยาผู้ เสียหาย เพราะตัง้แต่เกิดอบุตัิเหตปีุ 2558 จนถึง

ขณะนีอ้ายุ 5 ขวบ 5 เดือนแล้ว ท่ีผ่านมาครอบครัวยินยอม

รับเง่ือนไขของกระทรวงมาโดยตลอด แต่ก็ไม่มีข้อสรุป

โดยเฉพาะในเร่ืองของการเยียวยาครอบครัวเรียกร้องไป 

ซึ่งก่อนหน้านีศ้าลอุธรณ์ได้พิพากษา ให้จ าเลยทัง้สองรับ

ผิดค่าเสียหายอันเป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ท่ี 2 

เป็นเงินทัง้สิน้ 2,834,800 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 

ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 28 ก.ค.2558 เป็นต้นไป แต่กระทรวงยัง

ไม่สรุปจนมาถึงศาลฏีกา เพ่ิงจะได้ข้อสรุปคือลดค่า

เยียวยาไป 104,300 บาท ซึง่เข้าใจวา่การลดหย่อนจ านวน

นี ้น่าจะลดในส่วนของเงินท่ีคนขบัรถได้จ่ายค่าเยียวยามา

ให้ก่อนหน้านีแ้ล้ว จึงมีการชดใช้ค่าเสียหายให้ทาง

ครอบครัวดังกล่าว "ครอบครัวพอใจกับค าพิพากษาของ

ศาลฎีกา แตใ่นค าพิพากษาของศาลฏีกาจ านวนตวัเลขผิด

จาก 2,834,800 บาท เป็น 2,730,500 บาท ซึง่เป็นจ านวน

ท่ีจ าเลยขอย่ืนฎีกา โดยในส่วนนีท้างครอบครัวจะไป

ปรึกษากบัทนายความก่อนวา่จะแก้ค าฏีกาหรือไม่ ถ้าแก้ก็

ให้ทนายท าเร่ืองย่ืนต่อศาลภายใน 15 วนั แต่ถึงไม่แก้ก็ไม่

เป็นอะไร" "ท่ีผ่านมาครอบครัวต่อสู้มาจนหมดเนือ้หมดตวั 

ออกจากงานทัง้สองคนผวัเมีย เพ่ือมาดแูลลกูชายท่ีพิการ 

ขายท่ีดิน กู้ ยืมเงินมารักษาลูกซึ่งเติบโตขึน้ทุกขึน้ ให้มี

สขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ส่วนเงินท่ีได้จากการเยียวยานัน้ 

สิ่งแรกท่ีต้องท าคือ เก็บเข้าบญัชีไว้รักษาเลีย้งดนู้องปาล์ม 
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เพราะขณะนีส้องคนผัวเมียกลับมาอยู่ บ้านค้าขาย

เล็กๆน้อยๆ และจะแบ่งบางส่วนมาใช้หนี "้  ผู้ สื่อข่าว

รายงานวา่ ขณะท่ีพ่อแม่ให้สมัภาษณ์กบัผู้สื่อข่าวนัน้ น้อง

ปาล์มซึง่นัง่อยู่ในอ้อมกอดของแมย่งักลา่วกบัผู้สื่อข่าวด้วย

ว่า "โตขึน้อยากเป็นต ารวจ จะช่วยพ่อแม่ เก็บเงินใช้หนี"้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า คดีดงักล่าวนัน้ สืบเน่ืองจาก

เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2562 น.ส.ปวีณา อุ้ม น้องปาล์ม เข้า

ร้องขอความช่วยเหลือท่ีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด เน่ืองจากถูกรถของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.

ขอนแก่น ขับชนเมื่อปี 2558 เป็นเหตุให้น้องปาล์ม มี

อาการชาตัง้เเต่ราวนมมาถึงช่วงล่าง ไม่มีความรู้สึก และ

เดินไม่ได้ รวมทัง้ไม่สามารถควบคมุการขบัถ่ายได้ ซึง่ก่อน

หน้านีศ้าลแขวงขอนแก่น ได้มีค าพิพากษาให้อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของโรงพยาบาลดงักล่าวและ

เป็นคนขบัรถ ต้องโทษจ าคกุเป็นเวลา 6 เดือน ปรับเป็นเงิน 

3,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี แต่คดีแพ่ง ทบิดาของน้อง

ปาล์ม ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ร่วมกับน้องปาล์ม

เป็นโจทก์ท่ี 1 น้องปาล์มเป็นโจทก์ท่ี 2 และแม่ของน้อง

ปาล์ม เป็นโจทก์ท่ี3 ร่วมกนัฟ้องกระทรวงสาธารณสขุ เป็น

จ าเลยท่ี 1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นจ าเลย

ท่ี  2 โดย ฝ่าย โจท ก์ ไ ด้ ย่ื นฟ้ อ งค่ า เสี ยหาย  3 ส่ วน 

ประกอบด้วยโจทก์ท่ี 1 คือพ่อน้องปาล์มเป็นเงินจ านวน 

21,500 บาท โจทก์ท่ี 2 คือน้องปาล์ม เป็นเงินจ านวน 

8,371,324 บาท และโจทก์ท่ี 3 คือแม่น้องปาล์ม เป็นเงิน

จ าน วน  1,944,000 บาท  ร วมค่ า เ สี ยห ายทั ง้ หมด

10,336,824 คดีนีม้ีการไกล่เกลี่ยกันมาหลายครัง้ และ

ลดหย่อนมาตอ่เน่ือง แตฝ่่ายโจทก์ปฏิเสธ จึงยงัไม่สามารถ

หาข้อสรุปท่ีชดัเจนได้ กระทัง่ศาลชัน้ต้นได้พิจารณาและมี

ค าพิพากษาความแพ่งให้จ าเลยทัง้ 2 ร่วมกันช าระเงินแก่

โจทก์ ท่ี 2 เป็นเงินทัง้หมด 2,935,700 บาท ต่อมาจ าเลย

ทัง้ 2 ได้ขอย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาล และเม่ือถงึศาลฏีกา ศาลให้

จ าเลยทัง้สองยงัคงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์

ดงักลา่ว(posttoday.com 16 ม.ค.63) 
 

“บ้านใส่ใจเพื่อคนพกิาร By Pruksa” 
 โครงการดีๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

ให้ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

หาก เ ร า เ ป็นคน

ธรรมดาทั่วไปการ

มีบ้านก็ถือว่าเป็น

ปัจจยัขัน้พืน้ฐานท่ี

ท า ใ ห้ เ ราด าร ง ชี วิต ไ ด้อย่างมีความสุข  และ ถ้าลง

รายละเอียดเข้าไปในบ้านแต่ละหลังเราจะพบว่า บ้านท่ี

ตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคนนัน้ก็มีความแตกต่างกันไป 

ตามสภาพความต้องการของผู้อาศยั แต่ในบางครอบครัว

ท่ีมีคนพิการหรือผู้ สูงอายุท่ีดูแลตัวเองไม่ได้อาศัยอยู่ใน

บ้าน รายละเอียดของบ้าน ย่อมจะแตกต่างและมีความ

พิเศษกว่าปกติ ย่ิงบ้านในต่างจังหวดั ท่ีไม่ได้มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้คนพิการเหมือนในเมืองใหญ่ด้วยแล้ว ก็จะ

พบว่าการอยู่อาศยัภายในบ้านนัน้เตม็ไปด้วยอปุสรรคและ

ความยากล าบากมากขึน้ไปอีก จึงเป็นท่ีมาของโครงการ 

“บ้านใส่ใจเพ่ือคนพิการ By Pruksa” ท่ีเกิดขึน้จากความ

ตัง้ใจของ พฤกษา เรียลเอสเตท ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ชัน้น าของไทยท่ีมองเห็นว่าการมีบ้านท่ีตอบโจทย์ชีวิตใน

ทุกรูปแบบเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคุณภาพชีวิตของผู้ อยู่

อาศยั ย่ิงคนพิการด้วยแล้ว หากมีบ้านท่ีตอบโจทย์การใช้

ชีวิตจริงๆ จะย่ิงท าให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึน้
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ตามมาด้วย โครงการนีจ้ะเป็นการเข้าไปสร้างบ้านและ

ปรับปรุงสภาพบ้านให้กบัผู้ พิการในชนบทให้ตอบโจทย์กบั

ความพิการท่ีเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน โดยโครงการ

แรกเร่ิมขึน้ท่ีจังหวัดขอนแก่น เป็นความร่วมมือกันของ

หลายภาคสว่นในจงัหวดั ทัง้ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ 

สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นโครงการน าร่องท่ีได้น า

ผู้ เช่ียวชาญจากสาขาต่างๆ มาร่วมแรงร่วมใจกัน ส าหรับ

ขัน้ตอนการท าโครงการจะเร่ิมจากการคัดเลือกบ้านคน

พิการท่ีมีความต้องการอย่างเร่งด่วนทัง้หมด 6 หลัง โดย

แต่ละหลงัจะมีอุปสรรคในการด ารงชีวิตจากความพิการ

แตกต่างกนัไป บางคนไม่สามารถเดินเองได้ ต้องเคลื่อนท่ี

ไปกบัพืน้อย่างยากล าบาก บางคนต้องใช้ชีวิตทัง้กิน นอน 

อาบน า้ และขับถ่ายรวมอยู่ในท่ีเดียวกัน บางคนพิการ

ทางด้านสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้วิธีไต่เชือก

เดินไปยังท่ีต่างๆ ซึ่งหากสภาพบ้านยังไม่เอือ้อ านวยต่อ

การใช้ชีวิตแล้ว คนพิการเหล่านีอ้าจมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตซุ า้ซ้อนท่ีจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต คณุองัคณา 

ลิ ขิตจรรยากุล  รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงาน

การตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ ง้ จ ากัด 

(มหาชน) เล่าถึงจุดเร่ิมต้นของโครงการนีว้่า “จุดเร่ิมต้น

ของโครงการ เร่ิมมาจากท่ีพวกเราชาวพฤกษามีความเช่ือ

ร่วมกันว่า ทุกคนควรจะมีบ้าน และบ้านควรจะเป็นท่ีท่ี

อาศยัอยู่แล้วปลอดภยั อยู่แล้วมีความสขุ ไร้กังวล ดงันัน้

เม่ือเรามองถงึพนัธกิจหลกัของเราท่ีจะสง่มอบบ้านท่ีดีท่ีสดุ

ให้คนไทย เรามองเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งท่ีเราสามารถท าเพ่ือ

สงัคมผ่านพนัธกิจท่ีเรามีได้ นัน่คือ การให้ความส าคญักบั

บ้านท่ีตอบโจทย์เพ่ือคนพิการ  เพราะเราพบว่าคนพิการใน

เมืองไทย มีท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่ปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับ

การใช้ชีวิต เราอยากเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี ้ดงันัน้จึงเป็น

ท่ีมาของการท าโครงการ “บ้านใส่ใจเพ่ือคนพิการ By 

Pruksa” ท่ีเราร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐและ

ผู้น าชุมชนในการร่วมท าโครงการนี ้โดยท างานร่วมกนัใน

หลาย ภาคส่วน เพ่ือให้โครงการนีเ้กิดขึน้และได้ประโยชน์

สงูสดุ” ส าหรับเกณฑ์การคดัเลือกบ้านท่ีโครงการจะเข้าไป

ช่วยเหลือนัน้ ทางพฤกษาได้มีการร่วมมือกับสาธารณสุข

จงัหวดัและโรงพยาบาลสิรินธร จงัหวดัของแก่น รวมถึงทีม

กายภาพบ าบดัประจ าชุมชน เข้าไปส ารวจบ้านท่ีมีผู้ พิการ

อาศยัอยู่ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง และความต้องการ

ไหนเป็นความต้องการเร่งด่วนเพ่ือน าไปวางแผนปรับปรุง

บ้านให้เหมาะสมกับการอยู่อาศยัต่อไป โครงการนีถื้อว่า

เป็นหนึ่งในโครงการใหม่ๆ ท่ีภาคเอกชนร่วมมือกบัภาครัฐ

แบบบูรณาการทัง้ระบบ และเป็นการสนับสนนุการท างาน

ของรัฐและหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ท่ีควบคูก่นัไป นพ.

วีระศักด์ิ อนุตรอังกูร ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

จงัหวดัขอนแก่น พูดถึงความร่วมมือแบบบูรณาการครัง้นี ้

ไว้อย่างน่าสนใจว่า “โครงการ บ้านใส่ใจเพ่ือคนพิการ By 

Pruksa เป็นการเติมเต็มพันธกิจของโรงพยาบาล ท่ีเรา

รับผิดชอบอยู่ นั่นก็คือ ดูแลคนพิการและผู้ ด้อยโอกาสใน

พืน้ท่ี ณ จุดนีค้นพิการเองก็มีความต้องการท่ีหลากหลาย 

โรงพยาบาลเองก็ให้บริการด้านสุขภาพ และอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกให้คนพิการ ในขณะเดียวกันทาง

โรงพยาบาลเองก็เป็นสื่อกลางในการชักน าให้คนพิการ

เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ แต่ว่าเร่ืองของท่ีอยู่อาศัยต้อง

อาศัยทางหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นตัวช่วย ซึ่งท่ีผ่านมาก็มี

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการท่ีจะมาดูแลเร่ืองท่ีอยู่

อาศยั เร่ืองบ้านพัก เร่ืองห้องน า้ เร่ืองทางเดิน และเมื่อมี

โครงการ “บ้านใส่ใจเพ่ือคนพิการ By Pruksa” ก็เป็น

ประโยชน์อย่างมากส าหรับคนพิการ ท่ีเขาจะสามารถมี
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ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ มีข้อจ ากดัน้อยลง และมี

คุณภาพชี วิต ท่ีดีขึ น้ ”  นอกจากหน่ วยงานทางด้าน

สาธารณสุขแล้ว ยังมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานท่ี

ช่วยอ านวยความสะดวกและประสานงานกับผู้น าชุมชน

อย่างอ าเภอบ้านแฮดท่ีเป็นหัวเร่ียวหัวแรงส าคัญในการ

ประสานงานกับนายก อบต. ผู้ น าชุมชน ทีมจิตอาสา 

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้โครงการสามารถด าเนินงานไป

ตามแผนท่ีวางไว้ หนึง่ในคนที่มีบทบาทส าคญัอีกท่านหนึ่ง

คือ ท่านนายอ าเภอ ทวิช พิมพะ นายอ าเภอบ้านแฮด 

จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีส่วนประสานงานส าคญัให้โครงการนี ้

ลุล่วงไปได้ด้วยดี “ผมว่าโครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีดีมาก 

เพราะสิ่งท่ีเราพบก็คือคนพิการเขามีข้อจ ากัดทางกาย

หลายอย่างในการใช้ชีวิต และบ้านท่ีสร้างมาส่วนมากก็

ไม่ได้เหมาะกับคนพิการ หรือคนพิการบางคนเขาก็ไม่ได้

พิการมาก่อน มาพิการภายหลงั ดงันัน้การออกแบบและ

ปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้ พิการในแต่ละราย มันจะ

ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึน้ ซึ่งมีผลดีต่อคนใน

ครอบครัวด้วย โดยทางหน่วยงานรัฐของเราก็สนับสนุน

นายช่างส าหรับปรับปรุงเพ่ือคนพิการโดยเฉพาะ รวมถึง

ความอ านวยสะดวกของโครงการในรูปแบบต่างๆ” ล่าสุด 

โครงการ บ้านใส่ใจเพ่ือคนพิการ By Pruksa ได้ส่งมอบ

บ้านให้ผู้ พิการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวัน ท่ี  9 

ธันวาคมท่ีผ่านมา พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ี ร่วม

โครงการ และสิ่งท่ีเป็นผลจากความร่วมมือในโครงการนีก้็

คือ รอยยิม้และความสุขของผู้ พิการท่ีได้บ้านท่ีเหมาะสม

กบัการอยู่อาศยัจริงๆ ซึง่ดีตอ่คณุภาพชีวิตของคนพิการใน

ชนบทเป็นอย่างมาก โครงการนีอ้าจจะเป็นจุดเร่ิมต้นเล็กๆ 

แต่เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือจาก

ผู้ เช่ียวชาญในทุกฝ่ายเพ่ือสร้างประโยชน์ให้เกิดขึน้กับ

ชุมชน ส าหรับพฤกษา เรียลเอสเตทเองถือเป็นหนึ่งใน

จดุยืนและพนัธกิจท่ีส าคญั บนความเช่ือท่ีว่า บ้านควรเป็น

ท่ีท่ีเราอยู่แล้วมีความสขุท่ีสดุ(ไทยรัฐออนไลน์ 15 ม.ค.63) 
 

มทร.สุวรรณภูมิ ฝึกนศ.ซ่อมเคร่ืองจักรกลให้

เกษตรกร 

ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์

อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  

(มทร.สุวรรณภูมิ)ได้จัดท าโครงการให้บริการทางวิชาการ

ด้านการซ่อมแซมและบ า รุ ง รักษาเค ร่ืองยนต์และ

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ซึง่จดัเป็นคาราวานออกให้บริการ

ทางวิชาการเคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือโครงการ  “พระดาบส

สญัจร” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ออกหน่วยให้บริการ จ านวน  2 เดือนต่อครัง้ ร่วม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง 

รวมทัง้การให้บริการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์และเคร่ืองจกัรกล

การเกษตรให้กับเกษตรกร รวมทัง้บริจาครถเข็นส าหรับผู้

พิการให้กบัผู้ พิการที่ยากไร้  เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนา

ถบพิต  และเ พ่ือเป็นการปลุกจิตส านึกในการสร้าง

คณุประโยชน์ ต่อส่วนรวม สงัคม และประเทศชาติ ผศ.เด

ชา  พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.

สวุรรณภูมิ กล่าวว่า คณะได้จัดโครงการเพ่ือเตรียมความ

พร้อมนกัศกึษาก่อนออกให้บริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกล
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การเกษตรขึน้ ภายใต้โครงการพระดาบสสญัจร ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 เป็นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ศกึษาเรียนรู้ 

ฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการใช้และการบ ารุงรักษา

เคร่ืองจักรกลการเกษตร เคร่ืองยนต์ดีเซล เคร่ืองยนต์เล็ก  

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัเกษตรกรในชมุชนตา่ง ๆ ได้

มีเคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพใน

ชีวิตประจ าวนัให้สามารถใช้งานได้ดี และท าให้เกษตรกร

ได้รับความรู้ในการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตร

เบือ้งต้น  โดยคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มทร.สวุรรณภมูิ 

ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ให้บริการวิชาการแก่สงัคม ด้าน

การซอ่มแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

และผลิตรถเข็นส าหรับคนพิการเพ่ือบริจาคให้กบั ผู้ พิการที่

ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ในโครงการพระดาบสสญัจร 

ครัง้ละ 5 คนั ให้บริการซอ่มเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ให้กบั

เกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ ให้บริการ

ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตร

เบือ้งต้น และให้บริการตดัผมชาย-หญิง ฟรี ประชาชนท่ีมา

ร่วมโครงการพระดาบสสญัจร(banmuang 22 ม.ค.63) 

 

เปิดม่าน joke opera : ไร้แขนก็เป็นนางงามได้ 

น.ส.แอนา กาเบรียลา โมลิ

นา  สาวสวยนัย น์ตาคม

ชาวเมืองท่าโคสซาโคลคอส 

รั ฐ เ ว ร า ค รู ซ  ท า ง ภ า ค

ตะวันออกเม็กซิโก วัย 24 ปี ไม่มีแขนทัง้ 2 ข้างมาตัง้แต่

เกิด แต่ใจของเธอหาได้ “พิการ” ไปด้วยไม่! เพราะเธอเพ่ิง

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา เป็นนางแบบให้

ผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าหลายย่ีห้อ เป็นนักพูดสร้างแรงจูงใจให้

ผู้ คน และเตรียมเข้าประกวดนางงาม “มิสเวราครูซ” ใน

เดือน มี.ค.นี ้โมลินา ซึง่ใช้เท้ารับประทานอาหาร ใช้สมาร์ท

โฟน และเขียนหนงัสือแทนมือได้คลอ่งแคลว่เผยวา่ แม้การ

ท าใจรับสภาพตวัเองนัน้ยาก แต่เธอต้องการเป็นตวัอย่าง

ให้ผู้ พิการอื่นๆว่าสามารถเอาชนะทุกสิ่งในชีวิตได้ การ

ประกวดมิสเวราครูซยังเป็นความท้าทาย  เพ่ือเปลี่ยน

ความคิดเดิมๆ ของผู้ คนให้ยอมรับว่าคนพิการก็สวยเป็น

นางงามได้ เธอไม่รู้สึกว่ามีข้อจ ากัดอะไร และจะผ่านบท

ทดสอบต่างๆเห มือน ผู้ เข้าประกวดอื่นๆ ถ้าโมลินาพิชิต

มงกุฎมิสเวราครูซได้ จะได้เป็นตวัแทนรัฐไปชิงมงกุฎ “มิส 

เม็กซิ โก” ในเดือน  มิ.ย .ขอช่ืนชมและปรบมือดังๆให้

นางงามผู้แข็งแกร่งและสวยเจิดจ้าจากจิตใจคนนี !้ ไทยรัฐ

ออนไลน์/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 28 ม.ค.63 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) 

จ ากัด ท่ีอยู่  388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 12,16 
ถ น น สุ ขุ ม วิ ท  แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 
กรุงเทพมหานคร 10110 รับพนักงานบริการ 10 อัตรา 
รายละเอียดงาน ให้บริการเคร่ืองดื่ม กาแฟ และสินค้าท่ีมี
คุณภาพแก่ลูกค้า ดูแลให้ความสะดวกกับลูกค้าท่ีมาใ ช้
บริการในร้าน รักษาพืน้ท่ีท างาน ให้สะอาดและเป็น
ระเบียบ คุณสมบัติ คนพิการ ที่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ ส่ือสารกับลูกค้าได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี
ขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดบั ม.3/ปวช. ขึน้ไป ท างานได้อย่าง
น้อย 4-6 วนั/สปัดาห์ ท างานเป็นกะได้ สวสัดิการ โบนสั เงิน
รางวัลจากการขาย เงินทิป ค่าเรียนภาษา ค่ารถท างาน
หลงั 23.00 น. เคร่ืองดื่มประจ าวนั เมล็ดกาแฟฟรีเดือนละ 
1 ถุง เงินช่วยเหลืองานศพ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ค่า
รักษาพยาบาล ประกันชี วิต /อุบัติ เหตุ /ทุพพลภาพ 
เคร่ืองแบบฟรี ต่อ พ่ีป๋ิง 063-271-0705, 02-0798688-
1105 Recruitment-th@coffee-concepts.co.th 

บริษัท ไทยยนต์ จ ากัด  ท่ีอยู่ 300-316 ถนน
เข่ือนธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
อุบลราชธานี 34000 รับพนักงานล้างรถ 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ดแูลความเรียบร้อย,ล้างท าความสะอาด
รถยนต์ คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้  
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สวสัดิการ ตามกฎหมายแรงงาน ติดต่อ...คุณจักรี หวงัดี 
โทรศพัท์ 045-243548 #119,129 081-8785332  

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด             
ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่  23/52-54 อาคารสรชัย ชัน้ 17 ซ.
สขุมุวิท 63 ถ.สขุุมวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ รับ
พนักงานล้างจาน 5 อัตรา รายละเอียดงาน ท าความ
สะอาดภาชนะภายในห้องอาหารของโรงพยาบาล 

เงินเดือน 10,000 บาท คุณสมบัติ คนพิการทางการได้

ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สามารถสื่อสารได้ด้วยการเขียน-อา่นภาษาไทย สวสัดิการ 
เคร่ืองแบบพนกังาน อาหาร(เฉพาะสาขาท่ีจดัการด้านการ
บริการอาหาร เท่านัน้) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ค่าล่วงเวลา   
ต่อ...คณุจินตนา 02-7141661 แฟกซ์ 02-7140788  

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ท่ีอยู่ 33/2 หมู่ 7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 รับธุรการฝึกอบรม 2 อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานด้านเอกสารและอื่นๆ ท่ี ไ ด้ รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สามารถใช้งาน  Microsoft office ได้ 
สวัสดิการ ค่าอาหาร ยูนิฟอร์ม วันลาพักร้อน ประกัน
สุขภาพ ประกันสงัคม ต่อ...คุณภัทรวรรธน์ สุจิตรวฒันะ
สขุ 062-5918834 pattarawat.s@kerrylogistics.com 

บริษัท แอลฟ่าเท็กซ์ อินดัสตรีส จ ากัด ท่ีอยู่ 
70 ซ.สุขสวัสด์ิ  47 ต าบลบางครุ  อ.พระประแดง  จ .
สมุทรปราการ รับพนักงานทั่ วไป 1 อัตรา รายละเอียด
งาน ท างานทั่วไปตามความสามารถฯ คุณสมบัติ (ไม่

เป็นผู้พิการทางสายตา) เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สวสัดิการ มีท่ีพัก เบีย้ขยัน ติดต่อ...
คุณมะลิวรรณ ประพันธ์วงศ์ โทรศัพท์ 081-801-9504, 
080-999-0495 อีเมล์ maliwan@alphacompanies.com 

บริษัท แอลฟ่าเท็กซ์  อินดัสตรีส จ ากัด             
รับพนักงานบัญชี 1 อัตรา รายละเอียดงาน ท าบญัชี ใช้
คอมพิวเตอร์ได้ ท างาน วนัจันทร์-วนัศกุร์ คุณสมบัติ ไม่

เป็นผู้พิการทางสายตา เพศหญิง อายุ 18 - 40 ปี วุฒิ
การศกึษา ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
สวสัดิการ มีท่ีพกั,รถรับส่ง, คา่รถ (อย่างใดอย่างหนึง่) เบีย้

mailto:pattarawat.s@kerrylogistics.com
mailto:maliwan@alphacompanies.com
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ขยัน ฯลฯ คุณมะลิวรรณ ประพันธ์วงศ์ โทรศัพท์ 081-801-
9504, 080-999-0495 maliwan@alphacompanies.com 

บ ริ ษั ท  คิ ว - วั น ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ า กั ด                           
ท่ีอยู่ 55/216 หมู่9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี รับพนักงานธุรการ 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
ท างานเก่ียวกับเอกสารทั่วไป คุณสมบัติ คนพิการที่

ปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ
การศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป สวสัดิการ ตาม
กฎหมายก าหนด ติดต่อ...คณุเด่นชยั ลาสา โทรศพัท์ 02-
5034417-20 ,083-0955258 แฟกซ์ 02-5034419 ตอ่ 118 
อีเมล์ q1_1982@hotmail.com 

บริษัท มายกี ้จ ากัด ท่ีอยู่ 54-54/1 ซ.วชิรธรรม-
สาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 
10260 รับพนักงานบรรจุหีบห่อ 3 อัตรา รายละเอียด
งาน ตรวจนบัสินค้า บรรจผุลิตภณัฑ์แปรงสีฟัน คุณสมบัต ิ

คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป 
สามารถอ่านออก -เ ขียนได้  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สวัสดิการ ประกันสงัคม, เบีย้ขยัน, โบนัส, เงินช่วยเหลือ
พิเศษ, ชุดฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ...คณุนนัธิดา คณารักษ์ โทร. 
02-746-2005-6 ตอ่ 169, 166 อีเมล์ nanthida@mykiethai.com 

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จ ากัด      
ท่ีอยู่  8/9 หมู่  5 ต าบลดอนไก่ดี  อ า เภอกระทุ่มแบน 
สมุทรสาคร  74110 รับพ นักงานทั่ ว ไป  1  อั ตรา 
รายละเอียดงาน ช่วยงานทั่วไป ตามความเหมาะสม 
คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป 
สามารถปฏิบัติงานได้ สวสัดิการ ชุดฟอร์มพนักงาน เบีย้
ขยนั โบนสั ฯลฯ ต่อ.034-878561 ตอ่ 302 , 098-2836648  

บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จ ากัด ที่อยู่  เลขท่ี 
10 ซอยสขุสวสัด์ิ 30 แยก 8-1 ถนนสขุสวสัด์ิ แขวงบางปะ
กอก เขตราษฎร์บูรณะ 10140 รับพนักงานบรรจุสินค้า 

(รายวัน)  1 อัตรา รายละเอียดงาน บรรจุห่อของลูกค้า

ให้ถูกต้องตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนด เลือกใช้
เคร่ืองมือในการท างานอย่างถูกต้อง ฯลฯ คุณสมบัติ คนด้าน

ร่างกาย-เดินได้ เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 20 - 40 ปี                     
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา 
และมีวินัย สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ (8.30 น. - 
17.30 น . )  สวัสดิ ก า ร  เ งิ น เ ดื อน  โบนัสป ร ะจ า ปี  
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา เงินสะสม ชุดยูนิฟอร์ม ข้าว
กลางวัน ฯลฯ ติดต่อ…คุณศมนพรรณ โปรดปราน 02-
8491301-3 ตอ่ 104 อีเมล์ hr@rungcharoon.com  

  

คนพกิารต้องการท างาน 
นางสาวพรรุจา  ธัญชนินกัญปภา อายุ 33ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย สามารถ
เดินได้ ต้องการงานด้านการติดต่อประสานงาน งาน
บริการลูกค้า ฯลฯ ในพืน้ที่ใกล้เคียงกันเส้นรถไฟฟ้า มี
ทักษะด้านประสานงาน Call Center สามารถใช้ Microsoft 
office ได้ ติดต่อ…โทรศัพท์ 084-6635556 หรือ อีเมล์ 
thunchanin_gunpapha.p@live.com 

นางสาวกาญจนา  เตชนันท์  อายุ 30 ปี    วุฒิ

การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) พิการทางการ
ได้ยิน (สามารสื่อสารได้ปกติ-อ่านปากได้) ต้องการงานตาม
ความเหมาะสม ในวันเสาร์/อาทิตย์ ติดต่อ…โทรศพัท์ / ID 
Line 093-0594554 หรือ อีเมล์ rita_slytherin@hotmail.com 

นางสาวโซฟียะ  กาหลง  อาย ุ34 ปี วุฒกิารศึกษา

ระดับปริญญาตรี ต้องการงานตามความเหมาะสม งาน
ประจ าห รือ ง านราชการ  สามารถใ ช้ โปรแกรม
คอมพิ ว เ ตอ ร์ ไ ด้  ต่ อ  0 8 1 - 0 949307  ห รื อ  อี เ ม ล์  
sofia_fake@hotmail.com 

นายพงษ์ธณัฐ เปร่ียมมงคลกุล อายุ 41 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ 
ต้องการงานด้านการขาย การติดต่อประสานงาน การ
ด้านการตลาด มีประสบการณ์การขายทางโทรศัพท์ ต่อ 
086-4009475 tanthai0506@gmail.com 

mailto:maliwan@alphacompanies.com
mailto:q1_1982@hotmail.com
mailto:nanthida@mykiethai.com
mailto:hr@rungcharoon.com
mailto:rita_slytherin@hotmail.com


๒๙ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึง่.. สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรือ ทกุข์ 
 

เสือ้ยืด Good Goods ฝีมือทอของผู้พกิาร Anthony West จากวง Oh Wonder ยังใส่ 

 

เสือ้ยืดแบรนด์ Good Goods จากฝีมือผู้ พิการจากมูลนิธิบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่ โดดเด่น มีเอกลักษณ์ 

Anthony West จากวง Oh Wonder ยังเลือกหยิบมาใส่ หลายครัง้เช่ือว่าเพ่ือนๆ sanook อยากอุดหนุนสินค้าไทยท่ีได้

มาตรฐาน แต่ไม่รู้จะไปเลือกซือ้ท่ีไหน หรือ ไม่รู้ว่าชุมชนไหนโดดเด่นอะไร วนันี ม้ีร้านมาแนะน า Good Goods เป็นร้านขาย

สินค้าท่ีจะน าไอเดียท่ีน่าสนใจไปผนวกกบัภูมิปัญญาท้องถ่ินพร้อมทัง้ร่วมพฒันาคณุภาพสินค้าและออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มี

ความร่วมสมยั โดยเม่ือเร็วๆ นี ้เสือ้ยืดจากแบรนด์ Good Goods  ก็ถกูใจ Anthony West วงอิเลก็โทรป็อป Oh Wonder เลือก

หยิบมาใส่ในงาน Oh Wonder - BKK Chinatown Pop Up! ซึ่งเป็นการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตท่ีเมืองไทยอีกครัง้ของ Oh 

Wonder โดย Universal Music Thailand กบัคอนเซ็ปต์สุดเก๋ เปิดการแสดงสด 3 บาร์สุดฮิปย่านไชน่าทาวน์ภายในคืนเดียว 

ขณะท่ีเสือ้ตวันีผ้ลิตจากผ้าทอซาโอริ ซึ่งเป็นฝีมือการทอของคนพิการจากจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากเสือ้ยังมีกระเป๋าและ

สินค้าอื่นๆ อีก ด้านเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของผ้าทอซาโอริจากมลูนิธิบ้านสมานใจ คือ ความสวยงามและแตกตา่งของ

ลายผ้าแต่ละผืน ซึ่งขึน้อยู่กับจินตนาการของผู้ ทอแต่ละคน จึงมั่นในได้ว่าผ้าทอทุก ผืนจะมีเอกลักษณ์ท่ีไม่ซ า้ใครแน่นอน 

เพ่ือนๆ สามารถซือ้สินค้าได้ท่ี ร้าน Good Goods ชัน้ 1 โซน Dazzle ในห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลเวิลด์  ตัง้แต่ 10.00-22.00 น. 

หรือ จะเลือกซือ้ออนไลน์ท่ี aboutgoodgoods รายได้จากการขายสินค้าจะน าไปพฒันาชมุชนนัน้ๆ (sanook.com 23 ม.ค.63) 

 



๓๐ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึง่.. สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรือ ทกุข์ 
 

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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