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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๒๐    ฉบับที ่  ๐๒   เดอืน  กุมภาพันธ ์  พุทธศักราช    ๒๕๖๔ 
เล็งเพิม่ความเร็ว ใช้ออนไลน ์รับทันทหีลังแพทยรั์บรอง 

 

นางสาวสราญภัทร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) กล่าวภายหลงัประชุมหารือการปฏิรูปการออกบตัรประจ าตวัคนพิการกบั นายไมตรี 

อินทุสุต คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นสงัคม ว่า พก.ไดห้ารือกบัคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม เพ่ือร่วมกนัหา

แนวทางการออกบตัรคนพิการใหค้รอบคลมุและทั่วถึง เพ่ือใหค้นพิการไม่ตกหล่นรบัสิทธิและสวสัดิการ จากปัจจุบนัท่ีมียอด

ลงทะเบียนรบับตัรคนพิการประมาณ 2 ลา้นกวา่คน แตก่ารส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ระบุวา่มีคนพิการ 3 ลา้นคนทั่ว

ประเทศ 

อธิบดี พก.กลา่วอีกวา่ เบือ้งตน้ก็พยายามหาแนวทางใหค้นพิการที่ยงัไม่มาลงทะเบียน ใหม้าลงทะเบียนมากขึน้ อย่างประเด็น

คนพิการเดินทางไม่สะดวก จากระบบปัจจุบนัท่ีตอ้งไปโรงพยาบาลเพ่ือใหแ้พทยร์บัรองความพิการ ก่อนน าเอกสารนัน้มาให้

ส  านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวัด (พมจ.) ออกบตัรให ้ซึง่อาจท าใหไ้มส่ะดวก ขัน้ตอนยุ่ง เอกสารเยอะ 

ทัง้นี ้ไดม้ีการน าเสนอพืน้ท่ีตวัอย่าง จ.พิษณโุลก ท่ีเวลาไปขอรบัรองจากแพทย ์สามารถออกบตัรคนพิการไดเ้ลย เพราะมีการ

เช่ือมตอ่ผ่านระบบออนไลนม์าท่ี พมจ. ก็อาจขยายผลในพืน้ท่ีอื่นๆ ต่อไป รวมถึงประเด็นตาบอดขา้งเดียว ไม่สามารถขอบตัร

คนพิการได ้ท าใหต้กหลน่สิทธิและสวสัดิการหลายอย่าง ก็เป็นสิ่งท่ี พก.จะไปพดูคยุตอ่(matichon.co.th 17 ก.พ.64) 
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ครม.เคาะขยายเวลาส่งเงินเข้ากองทุนฯ คนพกิาร เป็น 90 วัน ช่วยนายจ้างช่วงโควิด 

 

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง ขยายเวลาส่งเงินเข้ากองทุนฯ คนพิการ เป็น 90 วัน 
บรรเทาความเดอืดร้อนนายจ้างช่วงโควิด-19  

วนันี ้ (15 ก.พ.) นางสาวรชัดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี เปิดเผยหลงัการประชมุคณะรฐัมนตร ี

(ครม.) วา่ ครม.อนมุตัิหลกัการแกไ้ขกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่นายจา้ง หรอืเจา้ของสถานประกอบการ และ

หน่วยงานของรฐัจะตอ้งรบัเขา้ท างาน และจ านวนเงินท่ีนายจา้ง หรือเจา้ของสถานประกอบการจะตอ้งน าสง่เขา้กองทนุสง่เสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ซึง่ระบวุา่ นายจา้งท่ีมีลกูจา้งตัง้แต ่100 คนขึน้ไป (ไมน่บัรวม

ลกูจา้งคนพิการที่มีอยู่เดิม) ตอ้งรบัคนพิการเขา้ท างานไมว่า่อยู่ในต าแหน่งใด จ านวน 1 คน ตอ่ลกูจา้ง 100 คน ถา้เศษของ 100 

คนนัน้ เกิน 50 จะตอ้งรบัคนพิการเพ่ิมอีก 1 คน หากผูป้ระกอบการไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขนีไ้ด ้ก็จะตอ้งสง่เงินเขา้กองทนุ

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการตามเง่ือนไขท่ีก าหนด และตอ้งด าเนินการภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีไมไ่ดป้ฏิบตัิตาม

เง่ือนไข ซึง่การแกไ้ขกฎกระทรวงครัง้นี ้ เป็นการขยายระยะเวลาการน าสง่เงินเขา้กองทนุฯ จากเดิมภายใน 45 วนั เป็น ภายใน 

90 วนั และใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของ

นายจา้งและเจา้ของสถานประกอบการที่ไดร้บัผลกระทบจากโรคโควิด-19(mgronline.com 15 ก.พ.64) 
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ทัพกีฬาคนพกิารบุกนครดูไบล่าโควต้าลุยพาราลิ
มปิกเกมส ์

 

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการ

ทางสมองแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนตาบอด

แห่งประเทศไทย สง่นกักีฬากรีฑาและวีลแชรเ์รสซิ่งคนิการ

ทีมชาติไทยและเจา้หนา้ท่ีรวมทัง้สิน้ 42 คน เดินทางเขา้

ร่วมการแข่ งขัน กีฬารายการ  DUBAI 2021 WORLD 

PARA ATHLETLCS GRAND PRIX – 12 th FMZA 

INTERNATIONAL PARA ATHLEICS CHAMPIONSHIP 

ระหวา่งวนัท่ี 6-14 กมุภาพนัธ ์ท่ีนครดไูบ สหรฐัอาหรบัอิมิ

เรสต ์และสง่นกักีฬาและผูฝึ้กสอนวีลแชรเ์รสซิ่ง จ านวน 14 

คน เข้า ร่วมการแข่ งขัน กีฬารายการ  Sharjah 11th 

lnternationaI Open Para Athtetics Meetinq ระหว่าง

วันท่ี 15-17 กุมภาพันธ์ ท่ี เมืองซาจาห์ ประเทศสหรัฐ

อาหรับอิมิเรสต์ โดยการแข่งขันทั้ง 2 รายการ เป็นการ

คัดเลือกนักกีฬาครั้งสุดท้าย เพ่ือให้ไดส้ิทธิเข้าร่วมการ

แข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

ลา่สดุนกักีฬากลุม่แรก ประกอบดว้ยนกักีฬาและผูฝึ้กสอน

วีลแชรเ์รสซิ่ง จ านวน 14 คน โดยแยกเป็นนีกกีฬาวีลแชร์

เรสซิ่ง 11 คน พรอ้มเจ้าหนา้ท่ีและโคช้ 3 คน โดยมีนาย

ไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสมัพนัธ ์สมาคมกีฬา

คนพิการฯ มอบโอวาทและส่งนกักีฬา โดยทัง้หมดเดินทาง

ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบิน EK 385 สายการ

บินอิมิเรสต ์แอรไ์ลน ์เมื่อคืนวนัท่ี 30 มกราคม และก าหนด

ถึงสนามบินนานาชาติดูไบ เวลา 05.00 น. วัน ท่ี  31 

มกราคม นักกีฬากลุ่มท่ีสอง ประกอบดว้ยนักกรีฑาคน

พิการทางดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว คณะนกักีฬาตา

บอด และคณะนักกีฬาพิการทางสมอง รวมถึงเจา้หนา้ท่ี 

รวม 28 คน ก าหนดเดินทางวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ โดยการ

เดินทางครัง้นีท้างสมาคมฯ ประสานผ่านทางกงสุลใหญ่ 

ณ นครดไูบ ในการติดต่อโรงพยาบาลเพ่ือตรวจ โควิด-19 

ก่อนและหลงัเดินทางกลบัมายงัประเทศไทย ทัง้นีน้กักีฬา

วีลแชร์เรสซิ่ง จ านวน 14 คน ท่ีเข้าร่วม มี 2 ราย เก็บ

คะแนนและผ่านเข้ารอบสุดท้ายคว้าตั๋ วไปกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น เรียบรอ้ยแลว้คือ ประวัติ วะโฮรัมย ์นักวีล

แชรจ์อมเก๋า และพงศกร (matichon.co.th 31 ม.ค.64) 
 

รัฐระดมสร้างความเข้าใจเข้าถงึ เราชนะ 

นางสาวรัชดา  ธนา

ดิเรก รองโฆษกประจ า

ส านักนายกรัฐมนตรี 

เ ปิ ด เ ผ ย ถึ ง ก า ร ล ง

เขา้ถึงโครงการ "เราชนะ" ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ 

รวมถึง รอการรบัสิทธิการเยียวยาไปยังกลุ่มต่างๆ ซึ่งรอง

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า บางครั้งเกิด

ปัญหาการเข้าโครงการ ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม

เปราะบางท่ีเป็นทั้งผูสู้งอายุและคนพิการ โดยยืนยันว่า 

กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์จะเขา้

ดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชน ผูสู้งอายุ และคน

พิการในพืน้ท่ีดว้ยการปูพรมจัดอาสาสมัครเขา้ใหข้อ้มูล
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และสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนถึงชุมชน หมู่บา้น ส่วน

อีกปัญหาหนึ่งท่ีพบ คือ การไม่มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน 

โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตรี บอกว่า ผูท่ี้ไม่มีสมารต์

โฟนนัน้ สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการไดท่ี้ธนาคาร

ของรัฐ  เช่น  ธนาคารออมสิน ธนาคาร  ธกส.  และ

ธนาคารก รุงไทย โดยให้ไปลงทะเ บียนในวัน ท่ี  15 

กุมภาพันธ์ ขณะเดียวท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย ์ก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรบักรณี

ไม่ไดร้บัสิทธิไว ้และเตรียมสินเช่ือปลอดดอกเบีย้ไว ้เพ่ือ

ช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง ผ่านกองทุนผู้สูงอายุและ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดย

ผูส้งูอายนุัน้สามารถขอกูเ้งิน เพ่ือการประกอบอาชีพไดร้าย

ละไม่เกิน 30,000 บาท โดยท่ี 3 ปีแรก จะไม่คิดดอกเบีย้ 

แต่การกูน้ัน้จะตอ้งมีผูค้  า้ประกัน ส่วนผูพิ้การขอกูฉุ้กเฉิน

เพ่ือประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มี

ดอกเบี ้ย ไม่ต้องมีผู ้ค  า้ประกัน นอกจากนี้มีการปล่อย

สินเช่ือเง่ือนไขอื่นๆ ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามขอ้มูล

ไ ด้ ท่ี พัฒน าสั ง คมจั ง ห วัด  ห รื อ โ ท ร  1300 ขณะ ท่ี

กระทรวงมหาดไทย นดัประชุมผ่านระบบทางไกลกบัผูว้่า

ราชการจงัหวดัทั่วประเทศ เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและดแูล

ประชาชนเพ่ือการเขา้ถงึ การลงทะเบียนโครงการ เราชนะ 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่

การกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเพ่ือให้

แนวทางปฏิบัติ  เ พ่ือให้เข้าให้ข้อมูลและช่วยเหลือ

ประชาชนให้เข้าถึงโครงการและรับเงินเยียวยาอย่าง

ถกูตอ้ง(news.ch7.com 31 ม.ค.64) 

 

อึง้! อดตีทหารผ่านศึกสมรภูมิเขาค้อถูกระเบิดขา
พกิาร โดนเรียกคืนเบีย้คนชราพร้อมดอกเบีย้ซ า้ 

 

ก าแพงเพชร - อดีตทหารผ่านศกึสมรภูมิเขาคอ้ครวญ โดน

สะเก็ดระเบิดขาพิการไดเ้งินช่วยเหลือเดือนละ 3 พนั ก่อน

ไดเ้บีย้คนพิการ-ผูสู้งอายุเพ่ิม สุดทา้ยถูกเรียกเบีย้ยังชีพ

ผูส้งูอายคุืนเป็นเงินกวา่ครึ่งแสนพรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 

ตอ่ปี ใหช้  าระจนถงึปี 67 กรณี อปท.หลายแห่งทั่วประเทศ

ก าลงัเรียกคืนเงินสวสัดิการเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายท่ีุซ  า้ซอ้นกบั

สวสัดิการอื่นๆ จากรฐั ซึ่งพบว่าบรรดาผูส้งูอายุท่ีไดเ้บีย้ยงั

ชีพซ า้กับเงินบ านาญลูก-สามี ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติ

หนา้ท่ีไปก่อนหนา้นีเ้ดือดรอ้นกันทั่วหนา้นัน้  ล่าสุดพบว่า 

นายเอีย้ง นาคสิงห ์อายุ 67 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 167 ม.14 ต.

โพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร อดีตทหารผ่านศกึ

ท่ีไดร้บับาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิดจนขาพิการจาก

สมรภมูิเขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์ซึ่งไดร้บัเงินช่วยเหลือองคก์าร

ทหารผ่านศกึ เดือนละ 3,000 บาท มานานกว่า 10 ปี และ

ต่อมาไดร้บัเบีย้คนพิการ และเบีย้ผูสู้งอายุเพ่ิม ก็ถูกทวง

ถามเงินคืนดว้ย นายเอีย้งบอกว่า ถูกเรียกคืนเบีย้ยังชีพ

ผูสู้งอายุท่ีไดร้บัเดือนละ 600 บาท มานานกว่า 7 ปี รวม

ทัง้สิน้ 51,600 บาท ท่ีตอ้งชดใชค้ืน โดยมีทัง้หนงัสือ และ

เจา้หนา้ท่ีจาก อบต.โพธ์ิทอง มาทวงถามท่ีบา้นเป็นระยะ 

ซึ่งตนไดช้ าระงวดแรกเป็นเงินกอ้นใหญ่ จ านวน 10,320 
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บาท ตอ่มาตนไดร้บัหนงัสือสารภาพหนีจ้าก อบต.โพธ์ิทอง 

อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร แจ้งว่าใหแ้บ่งช าระเป็น

งวดๆ จนครบจ านวน พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี โดย

ช าระทุกวนัท่ี 10 ของเดือน ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 

2567 “ตอนนีไ้ม่มีเงินจะคืนใหแ้ลว้ แมแ้ต่เงินจะติดตวัยัง

ไม่มี ถา้ตอ้งคืนเงินจริงๆ คงตอ้งยอมติดคุกใช้หนีแ้ทน” 

นายเอีย้งกล่าวว่า ปัจจุบันตนอาศยัอยู่กับภรรยาช่ือ นาง

บุญชู นาคสิงห ์อายุ 67 ปี ไดเ้งินเบีย้สูงอายุเดือนละ 600 

บาท และรบัจา้งเก็บมนัส าปะหลงัของชาวบา้นในละแวก

ใกลเ้คียงเลีย้งชีพ ส่วนตนไม่ไดป้ระกอบอาชีพอะไร อาศยั

เงินช่วยเหลือต่างๆ จากภาครฐัท่ีเยียวยามาใหเ้ท่านัน้ จึง

อยากร้องขอหน่วยงานราชการโดยเฉพาะผู้มีหน้าท่ี

เ ก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้ความช่วยเหลือยกเลิก

ระเบียบดงักลา่ว(mgronline.com 31 ม.ค.64) 
 

นอภ.เมืองยโสธร เยี่ยมผู้สูงอายุพกิารพร้อม
เตรียมปรับสภาพทีอ่ยู่อาศัย 

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วนัท่ี 1 กุมภาพันธ ์2564 นายอภิรัตน ์

ป้องกนั นายอ าเภอเมืองยโสธร พรอ้มดว้ย นางดารุณี ศรี

ลาภ ประธานแมบ่า้นมหาดไทยอ าเภอเมืองยโสธร รว่มกบั 

นางสาววนิดา บุญปก นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั

ยโสธร และนักสงัคมสงเคราะหจ์ากศูนยบ์ริการคนพิการ

จงัหวดัยโสธร ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีศูนยค์ุม้ครองคนไรท่ี้พึ่ง

จงัหวดัยโสธร จิตอาสา รองปลดัเทศบาลต าบลน า้ค  าใหญ่ 

ผูใ้หญ่บา้น ร่วมเย่ียมบา้นผูสู้งอายุพิการ 1 ราย เน่ืองจาก

เป็นผูส้งูอายุท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก มีอาชีพเก็บของเก่า

ขาย บุตรชายไม่ไดป้ระกอบอาชีพ พรอ้มน าหน่วยงาน

ช่วยเหลือดา้นการสงเคราะหค์รอบครวั ทัง้นี ้นายอภิรตันฯ์ 

ไดม้อบเครื่องอุปโภคบริโภคพรอ้มเครื่องนุ่งห่มมูลนิธิปอ

เต็กตึง้ ใหแ้ก่ผูสู้งอายุดงักล่าวและเตรียมทีมจิตอาสาเข้า

ปรบัสภาพสิ่งแวดลอ้มในวนัพธุท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2564 และ

ศนูยค์ุม้ครองคนไรท่ี้พึ่งจงัหวดัยโสธรจะใหค้วามช่วยเหลือ

เ ป็น เ งินสง เคราะห์ครอบครัว  จ านวน  3,000 บาท 

นอกจากนั้นยังไดเ้ย่ียมและมอบสิ่งของใหก้ าลังใจหญิง

ผูสู้งอายุติดเตียง ชายพิการติดเตียง และเด็กพิการทาง

สมองในพืน้ท่ีต าบลน า้ค  าใหญ่ อ าเภอเมืองยโสธรอีกดว้ย

(siamrath.co.th 1 ก.พ.64) 

 
 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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จ.แม่ฮ่องสอน มอบเงนิกู้ยืม 
 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

จ.แม่ฮ่องสอน มอบ

เ งิ นกู้ ยื ม  ก อ งทุ น

ส่งเสริมและพัฒนา

คุณ ภ า พ ชี วิ ต ค น

พิการ ส่งเสริมใหค้นพิการ มีอาชีพเลีย้งตนเอง มีรายไดท่ี้

มั่นคง และมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ นายชนก มากพันธุ ์รอง

ผูว้่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินแก่ผู ้

กูยื้มเงินคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ จากกองทุนส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ

แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจ านวน  144 ราย เป็น

เงิน 9,750,000 บาท ตามมติคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชี วิตจังหวัดแม่ฮ่ องสอน  ครั้ ง

ท่ี  1/2564 ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ศาลากลาง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคนพิการและผูดู้แลคนพิการใน

วั น นี ้  ไ ด้ จั ด ท า สั ญ ญ า รั บ เ งิ น ร า ย

ละ  40,000 - 120,000 บาท  แบ่งเป็นการกู้ยืมเ งินเพ่ือ

ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เ ลี ้ ย ง สั ต ว์  จ า น ว น  42 ร า ย 

 เ กษตรกร รม  52 ร าย  ค้าขาย  30 ร าย  งานช่ า ง /

บริการ 20 ราย การช าระคืนไมเ่กิน 60 งวด (5 ปี) และไม่มี

ดอกเบีย้ นอกจากนี ้มีคนพิการ ผูด้แูลคนพิการ ท่ีกูยื้มเงิน

ประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน  (ตามมาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของ

เ ชื ้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 ห รื อ  COVID-

19) จ านวน  10 ราย  เ ป็น เ งินรวม  900,000 บาท  โดย

แบ่งเป็นเงินกูเ้พ่ือเลีย้งสตัว ์3 ราย คา้ขาย 2 ราย งานช่าง/

บริการ 4 ราย และเกษตรกรรม  1 ราย ส าหรับกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นกองทุน

ส าหรับการใช้จ่ายเก่ียวกับการคุ้มครองและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ การสง่เสริมและการด าเนินงานดา้น

การสงเคราะหช์่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคน

พิการ การศึกษาประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทัง้การ

ส่ง เสริมและสนับสนุนการด าเ นินงานขององค์กร ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคนพิการ โดยจดัสรรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ทั้งนี ้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวให้

ก าลังใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการท่ีได้รับเงินกู้ยืม

สนับสนุน  โดยระบุว่ากองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

สนบัสนุนใหค้นพิการและผูด้แูลคนพิการ กูยื้มเงินกองทุน

ไปเป็นทนุส าหรบัการประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการ เพ่ือ

คนพิการและผูด้แูลคนพิการสามารถประกอบอาชีพเลีย้ง

ตนเองได้ มีอาชีพ มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และมีรายได้ท่ี

มั่นคง อย่างไรก็ตาม หากคนพิการและผูดู้แลคนพิการมี

ปัญหาติดขดัในการประกอบอาชีพ สามารถท่ีจะรอ้งขอให้

หน่วยงานราชการท่ี เ ก่ียวข้อง  เป็นพ่ีเลี ้ยงในการให้

ค  าปรึกษา และช่วยแกไ้ขปัญหาในการประกอบอาชีพได้

(thainews.prd.go.th 1 ก.พ.64) 
 

คนดังร่วมต่อลมหายใจ ‘คนตาบอด’  
ผ่านวิกฤตโิควิด-19 ไปด้วยกัน 

จากสถานการณ์

โรคไวรัสโควิด-

19 ระลอกใหม่ท่ี

มีการแพร่ระบาด

ในประเทศไทย 

สง่ผลกระทบตอ่ทุกคน แตส่  าหรบักลุม่ผูพิ้การทางการเห็น 

หรือ “คนตาบอด” นัน้ดเูหมือนจะย่ิงทวีคณูความรุนแรงขึน้

เป็นเท่าตัว ไม่ว่าจะเป็น วิ ถี ชี วิตใหม่  ท่ีสร้างความ
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ยากล าบากใหค้นตาบอด ตอ้งเวน้ระยะห่าง ไม่มีคนช่วย

น าทาง ลดการใชม้ือสมัผสั ตลอดจนอาชีพ การท างาน ซึ่ง

สว่นใหญ่ถกูมาตการควบคมุ ท าใหไ้ม่มีรายได ้ตกงาน ถูก

เลิกจา้งแมส้ว่นหนึ่งจะไดภ้าครฐั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เขา้มาบรรเทาความเดือดรอ้นบา้งในระยะแรก แต่ยังไม่

เพียงพอ ซึ่งตอ้งการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน เพ่ือปาก

ทอ้งของตวัเอง รวมถึงจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครัว 

ด้วยเหตุนี ้ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  จึงริ เริ่ม

โครงการ “สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสวา่ง 

ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสูภ้ัยโควิด 19” ขึน้ โดย

ไดร้บัเกียรติจาก นางสาวสราญภัทรอนุมตัิราชกิจ อธิบดี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ เป็น

ประธานเปิดงาน พรอ้มดว้ยเหล่าคนดงั อาทิ พญ.พลอย

ลดาธนาไพศาลวรกลุ, นุชนาถ ระวีแสงสรูย,์ศศิวิมล ดารา

รัตนโรจน ์และ ปิยะมาลาด าริกาญจน ์เป็นตน้ ร่วมงาน

พร้อมมอบเงินบริจาค และถุงยังชีพ ณ ชั้น 1 อาคาร 

APCD บา้นราชวิถี กรุงเทพมหานคร ภายใตม้าตรการการ

ควบคุมและป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

นายพัฒนธ์นชยั สระกวี ในฐานะนายกสมาคมประชาคม

คนตาบอดไทย กล่าวว่า สมาคมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

สง่เสริม และพฒันาคณุภาพชีวิตคนตาบอดในทุกมิติแบบ

บูรณาการ อีกทั้งยังช่วยเหลือ  เยียวยาคนตาบอดทั่ ว

ประเทศท่ีไดร้บัผลกระทบจากโรคติดเชือ้โควิด-19มาอย่าง

ตอ่เน่ือง ตัง้แตช่่วงตน้ปี2563 ท่ีผ่านมา ทางสมาคมไดอ้อก

เดินทางไปมอบเงินบริจาค ถุงยังชีพ ให้แก่พ่ีน้องคนตา

บอดท่ีไดผ้ลกระทบ เกือบทุกจังหวดั พรอ้มไดส้มัผัสและ

รบัรูด้ว้ยตวัเองว่า ยังมีครอบครัวคนตาบอดอีกหลายพัน

ชีวิตท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากล าบาก บางคนไมม่ีเงิน

แมก้ระทั่งจะซือ้ขา้วรบัประทานในแตล่ะวนั ออกไปไหนมา

ไหนไม่ได ้มีความเดือดร้อนอยู่อีกเป็นจ านวนมากโดย

โครงการนี ้หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเชิญชวนให้ทุกท่าน 

ร่วมกันแบ่งปันก าลังใจเล็กๆ นอ้ยๆ ใหก้ับคนตาบอดให้

พวกเขาไดรู้ส้ึกไม่โดดเดียว ไม่ไดต้่อสูเ้พียงล าพัง มอบ

ความห่วงใยถึงกัน เป็นอีกหนึ่งศูนยร์วมน า้ใจคนไทย ส่ง

ต่อความปรารถนาดี และไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงั พรอ้มกา้ว

ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี ้ไปด้วยกัน ซึ่งต้องขอความ

อนุเคราะหจ์ากผูใ้จบุญ ร่วมบริจาคเครื่องอปุโภค บริโภค 

จ าเป็นในการด ารงชีวิต อาทิ ขา้วสารอาหารแหง้ น า้ดื่ม ยา

สามญัประจ าบา้นหนา้กากอนามยั เจลลา้งมือ ผงซกัฟอก

สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง ฯลฯ เพ่ือจัดท าเป็นถุงยังชีพ

มอบใหแ้ก่คนตาบอดทั่วประเทศ รวมถึงร่วมบริจาคเงิน

ตามก าลงัศรทัธา เพ่ือมอบใหค้นตาบอด ตลอดจนจัดซือ้ 

วัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยเฉพาะคนตาบอด

สงูอาย ุผูป่้วยติดเตียง ผูข้าดแคลน และไมม่ีครอบครวัดแูล 

เป็นต้น  บรรยากาศภายในงานร่วมพูดคุยกับผู้พิการ

ทางการเห็น ไดแ้ก่ มาตยา ล่องกาศ อาชีพ นวดแผนไทย

ซึ่งบอกว่า หลังจากไดร้ับการผ่อนปรนใหเ้ปิดบริการ ก็ มี

รายไดเ้ขา้มาบา้งแต่นอ้ยมาก บางวนัแทบไม่มีลูกคา้เลย

ยอมรบัว่าล  าบากมากพอสมควร อยากหาอาชีพเสริม แต่

ดว้ยขอ้จ ากัดจึงไม่สามารถท าไดเ้หมือนคนปกติค่ะส่วน 

มนตรี บรรยาค า อาชีพ ผูแ้สดงความสามารถพิเศษในท่ี

สาธารณะ เล่าว่า ตอนนีอ้ยู่บา้น ไม่มีงานเลย ไปไหนมา

ไหนก็ตอ้งระวงัตวัเป็นพิเศษ ตอ้งปรบัตวัในวิถีชีวิตใหม ่ลด

การสมัผัส เวน้ระยะห่าง ซึ่งคนตาบอดท าไดย้าก เราตอ้ง

อาศยัคนอื่นน าทาง และใชม้ือแทนตาครบั ส าหรบัผูม้ีจิต

ศรทัธาสามารถรว่มบริจาคสิ่งของตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง หรือ

จดัส่งทางไปรษณีย ์ใหส้  านกังาน สมาคมประชาคมคนตา

บอดไทย เลขท่ี 63/374 บางใหญ่ซิตี ้ซอย 10/11 หมู่ 6 ต.
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เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 รวมถงึรว่มบริจาค

ดว้ยการโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นจูรี่ 

ประเภทออมทรัพย ์ช่ือบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย หมายเลขบัญชี 

481-0-14002-4 หรือ สอบถามรายละเอียดเ พ่ิมได้ท่ี  

หมายเลขโทรศพัท ์089-9946656 สแกนคิวอารโ์คด้เพ่ือรบั

ข้อมูลข่ าวสารของสมาคมผ่ านไลน์แอปพลิ เคชั่ น

(naewna.com 2 ก.พ.64) 
 

"ตาแห่ว" หมอแคนรุ่นเก๋าฝีมือดสู้ีชีวิต 
 พกิารขาขาดโยกสามล้อเป่าแคนเลีย้งชีพ 

 

เมื่อวนัท่ี 1 ก.พ.2564 ท่ีจงัหวดันครปฐม ผูส้ื่อข่าวลงพืน้ท่ี

อ  าเภอก าแพงแสน ชุมชนบ้านยางพัฒนา    ม.7 ต.ทุ่ง

กระพงัโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม เพ่ือไปพบกบัหมอ

แคน ท่ีมาอาศัย ท่ีศาลาชุมชนบ้านยางพัฒนา    หรือท่ี

ชาวบา้นเรียกกนัว่า หมอ แห่ว  หรือ นาย เสม็ด เพชรบา้น

นา อายุ 82 ปี ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน 15 ม.4 ต.ไผ่หูชา้ง 

อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นคนพิการ ขาขวา ขาดใตเ้ข่าลง

มา ตอ้งใส่ขาปลอมเวลาเดิน ท ากิจวัตร เขา้หอ้งน า้และ

สามลอ้โยก สภาพเก่า และดา้นหลงัรถสามลอ้โยกมีถุงผา้

ห่อแคนเอาไว ้และสายไมลโ์ครโฟนสภาพเก่า พรอ้มหมอ้

แปล่าเก่าอีก 1 ชิ ้น พร้อมขาปลอม ใส่ไว้ในตระกล้า

ดา้นหลัง จากการสอบถามนายเสม็ด เพชรบา้นนา หรือ 

ตา แห่ว อายุ 82 ปี เล่าว่าตนเองบา้นเกิดอยู่ท่ี ม.4 ต.ไผ่หู

ชา้ง อ.บางเลน และตนเองก็มีวง หมอแคนเพชรบา้นนา 

เป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลายในสมยันัน้ งานบวช งานแตง่ งานโกน

ผม งานประจ าปี ในชุมชนก็จะตอ้งนึกถึงวง   หมอแคน

เพชรบ้านนา  ตอ้งหาจ้างมาเป่าแคน นางร  ารุ่นเล็ก รุ่น

ใหญ่ ต่างชอบฟ้อน ชอบร า   วงหมอแคน เพชรบ้าน

นา  หลงัจากนัน้หมอ แห่ว ไดพ้ลิกผนัชีวิตตวัเอง หมดเนือ้ 

หมดตวั และไดเ้ดินทาง ออกจากบา้นมาท ามาหากินอยู่ท่ี

อ  าเภอก าแพงแสน ขายไอติม และก็ขายโรตี   ต่อจากนั้น

เมื่อประมาณปี 2548-2549 ได้ขับรถขายไอติม และ

ประสบอบุตัิเหตถุกูรถชนอย่างแรงจนตอ้งถกูตดัขาขา้งขวา

ออก กลายเป็นคนพิการ  ทางโรงพยาบาลก็ใหต้าแห่ว ฝึก

และอบรม ท าไม้กวาดบ้าง และขายล๊อต เตอรี่   ทาง

เจา้หนา้ท่ีไดพู้ดคยุกบั ตาแห่ว ท่ีมีความถนดัทางดา้นเป่า

แคน ทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้ออกใบอนุญาตประจ าตัว ใบ

วนิพก เป่าแคน จากนัน้ต่อมาไดก้ลบัมาเช่าหอ้งท่ีอ าเภอ

ก าแพงแสนเอาไวเ้ป็นท่ีหลับนอนไดร้ะยะหนึ่งซึ่งท าให้

ตาแห่วรบัภาระไมไ่หว ้อีกทัง้รายไดท่ี้ไดร้บัจากภาครฐัรวม

แล้วเดือนละ 1,600 บาท  ค่าเช่าห้อง ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า 

ออกไปเป่าแคน หนา้หา้งโลตสั ก าแพงแสน และวนัไหนท่ีมี

ตลาดนัดคุณวรรณ ตาแห่ว ก็จะไปเป่าเสียงแคนให้

ประชาชนท่ีมาจบัจ่าย เดินผ่านไปมา ย่ืนเงิน แบ่งปันใหต้า

แห่ว เอาไว้ใช้จ่าย ในการด ารงชีพ เพ่ือท่ีจะได้มีแรง 

ก าลงัใจ ท่ีจะสูชี้วิตต่อไป ถึงจะเป็นคนพิการ ขาขาด อายุ

มาก แต่ใจตาแห่ว สูม้าทัง้ชีวิต ต่อมา ตาแห่วไดอ้อกจาก

ห้องเช่ามาหลบร้อน หลบฝน หลบหนาว ท่ีในหมู่บ้าน

ชุ มชนพัฒนา   ต . ทุ่ ง ก ร ะพั ง โ หม  อ . ก า แพงแสน  
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จ.นครปฐม วอนสังคมช่วยเหลือตาแห่วอายุ 82 ปี แถม

พิการขาขาด รถสามลอ้โยกก็ไมค่อ่ยดีเวลาโยกไปขา้งหนา้

ล้อจะหันออก แพมเพิร ์สก็ต้องใช้เวลาขับถ่าย จะไหล

ออกมาเอง อัน้ไม่อยู่ ซึ่งนับว่าเป็นอนัตรายอย่างมาก อีก

ทั้งขาปลอมก็ช ารุดใส่ไม่ได้ ท าให้การช่วยเหลือตัวเอง

ลดลง อายุก็มาก แรงก็ไม่ค่อยจะมี แต่ตาแห่ว ก็ยงัสู่ไม่ทอ้ 

หากมีผูใ้จบุญตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเหลือ ตา

แห่ว อายุ 82 ปี ไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย. สาขา ก าแพงแสน 

7260550171  หรือสามารถสอบถามไดท่ี้หมายเลข 083-

4334372  นางสาว มาลา คงใจมั่ น   107/2 ม.7 ต.ทุ่ ง

กระพังโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม คนท่ีช่วยและคอย

ดแูลตาแห่ว จากการสอบถามนางสาวมาลา คงใจมั่น อายุ 

57 ปี เลา่ว่า ตนเองไดไ้ปซือ้สิ่งของท่ีหา้งโลตสัก าแพงแสน 

และไดยิ้นเสียงแคนดังมา จะไดม้องไปตามเสียงพบชาย

สูงอายุ นั่งอยู่บนสามลอ้โยกสีฟ้า จึงไดเ้ดินไปดูพรอ้มทั้ง

ตกใจจึงไดถ้ามวา่ตาจ า ฉนัไดไ้หม ในส่วนตาแห่ว บอกจ า

ไม่ได ้จากนัน้นางสาวมาลา จึงไดท้า้วความถึงรุ่นพ่อ และ

แม่ของตน จนท าใหต้าแห่ว รอ้งออ้ บอกว่าจ าได ้และทั้ง

สองสนทนากันไปมาจนรูว้่าเป็นลูกพ่ี ลกูนอ้งกนั นางสาว

มาลาไดใ้หเ้งิน ตาแห่วไว ้200 บาทเอาไวซือ้ของกิน ของใช ้

นางสาวมาลา เห็นสีหนา้ตาแห่วไม่ค่อยดีจึงถามว่าเป็น

อะไรลงุ และมีอาการปากสั่น และบ่น อยากกลบับา้นท่ีไผ่

หชูา้ง จากนัน้นางสาวมาลา ไดอ้าสาขบัรถพาตาแห่ว ไปท่ี

บา้นเกิด ต.ไผ่หูช้าง ไปพบกับหลานชาย  ซึ่งหลานก็ไม่

ยอมพูดกับตาแห่ว  จึงไดบ้อกว่า ตาแห่ว ป่วยมากอยาก

มาพกัท่ีบา้นหลงันี ้สุดทา้ยตาแห่วก็ผิดหวงั ไม่ไดพ้ักบา้น

หลงัดงักลา่ว  ท าใหต้าแห่ว เสียใจและผิดหวงัท่ีไม่ไดพ้กัท่ี

ตรงนั้น ต่อมา นางสาวมาลา จึงตัดสินใจพาตาแห่ว 

กลับมาท่ีบ้านยาง  หรือชุมชนบ้านยางพัฒนา มาพักท่ี

ศาลาไวก้่อนท่ีจะหาท่ีอยู่เอาไวใ้หต้าแห่ว เอาไวอ้าศยัหลบั

นอน หลบฝน หลบลมหนาว ซึง่ในช่วงนีต้าแห่วเดินไปไหน

ไม่ไดเ้น่ืองจากขาปลอมท่ีเคยสวมใส่หลุดออกและช ารุด

มากไม่สามารถใชง้านไดล้  าบากมากรถสามลอ้โยกก็ช ารุด

จะไปซือ้สิ่งของกินของใช้ก็ล  าบากนางสาวมาลากล่าว

(banmuang.co.th 1 ก.พ.64) 
 

บอรด์ สปสช.คุ้มครองเดก็มีปัญหาการได้ยนิ  
เพิม่ 2 สิทธิประโยชนใ์หม่เข้าถงึการรักษา 

 

บอรด์ สปสช. คุม้ครองเด็กไทยท่ีมีปัญหาการไดยิ้น เพ่ิม

สิทธิประโยชนใ์หม่ 2 รายการ ในปี 2564 “คดักรองการได้

ยินในทารกกลุ่มเสี่ยง” “รายการอุปกรณป์ระสาทหูเทียม” 

ดูแลเข้าถึงการรักษา หนุนพัฒนาการท่ีดี  ท่ีประชุม

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (บอร์ด 

สปสช.) เม่ือวนัท่ี 9 ธ.ค. 2563 ซึง่มี นายอนทิุน ชาญวีรกูล 

รองนายกรฐัมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะ

ประธานบอรด์ สปสช. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบเพ่ิมสิทธิ

ประโยชนก์ารตรวจคดักรองการไดยิ้นในทารกแรกเกิดกลุ่ม

เสี่ยง และการผ่าตดัฝังประสาทหูเทียมในกรณีท่ีตรวจคดั

กรองแลว้มีปัญหาหูหนวก ซึ่งจะช่วยใหเ้ด็กมีพัฒนาการ

สมวยัและไม่สญูเสียโอกาสทางสงัคม นายอนุทิน เปิดเผย

วา่ การไดยิ้นเป็นพืน้ฐานส าคญัของการพดูและพฒันาการ
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ทางภาษา โดยเฉพาะเดก็ในช่วงอาย ุ3 ปีแรกของชีวิต หาก

มีความผิดปกติทางการไดยิ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ

พฒันาการทัง้การพูด ภาษา การเขา้สงัคม การเรียน ภาวะ

จิตใจ ความจ า พฤติกรรม อารมณ ์และการสญูเสียโอกาส

ทางสังคม จ าเป็นตอ้งไดร้ับการแกไ้ขโดยเร็ว จากขอ้มูล

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดร้ายงานสถานการณค์วาม

ผิดปกติทางการไดยิ้น โดยในปี 2555 เป็นความพิการที่พบ

มากเป็นล าดบัท่ี 3 ของโลก ในประชากรโลก 7,000 ลา้น

คน พบความพิการทางการไดยิ้นมากถงึ 360 ลา้นคน หรือ

คิดเป็น 5.3% และในจ านวนนีเ้ป็นความพิการในเด็ก 9% 

โดยภาวะสูญเสียการไดยิ้นนีเ้กิดจากสาเหตุท่ีไม่สามารถ

ป้องกนัได ้40% สว่นใหญ่เป็นความผิดปกติทางพนัธุกรรม 

ส่วนอีก 60% เกิดจากสาเหตุท่ีป้องกนัได ้เช่น การติดเชือ้

ขณะอยู่ในครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดระหว่างคลอด 

ไดร้บัยาท่ีมีผลตอ่หูชัน้ใน ไดยิ้นเสียงดงัเป็นเวลานาน เป็น

ตน้ ส าหรบัประเทศไทย มีรายงานการศึกษาความชุกของ

การสญูเสียการไดยิ้นในประเทศไทย อยู่ท่ีรอ้ยละ 0.2 - 0.5 

ขณะท่ีการศกึษาโครงการทะเบียนประสาทหูเทียมในเด็ก

แรกเกิดปกติ พบอตัราความพิการทางการไดยิ้น 1.7 ต่อ

เด็กแรกเกิด 1,000 คน ในจ านวนนี ้1 ใน 3 ยงัเป็นผูพิ้การ

ทางการได้ยินระดับหูตึงรุนแรงถึงหูหนวก ดังนั้นเมื่อ

พิจารณาเด็กแรกเกิดทัง้ประเทศ จากจ านวน 656,571 คน

ในปี 2560 คาดประมาณการณว์า่จะมีเด็กหหูนวกจ านวน 

328 คนต่อปี นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ความพิการทางการ

ไดยิ้นท่ีเกิดกับเด็กไทยนี ้ในทางการแพทยแ์กไ้ขดว้ยการ

ผ่าตัดใส่ประสาทหู เ ทียม ซึ่ งทางบอร์ด สปสช.  ให้

ความส าคัญต่อการดูแลเด็กไทยเพ่ือใหม้ีพัฒนาการท่ีดี 

ดังนั้นไดเ้ห็นชอบบรรจุสิทธิประโยชน ์“รายการอุปกรณ์

ประสาทหูเทียมชนิด Rechargeable” ส าหรับการผ่าตัด

ฝังประสาทหเูทียมในเดก็อายนุอ้ยกวา่ 5 ปีท่ีมีระดบัการได้

ยิน  90 dB ขึ ้นไป และไม่ เคยฝึกภาษามือ คาดว่ามี

กลุม่เป้าหมายท่ีตอ้งรบัการรกัษาราว 33 คน โดยระหวา่งนี ้

สปสช. อยู่ระหว่างการต่อร่องราคาค่าประสาทหูเทียมให้

ต  ่ากว่าชุดละ 600,000 บาท ขณะเดียวกันเพ่ือใหเ้กิดการ

เขา้ถึงบริการ บอรด์ สปสช. ยังไดเ้พ่ิมเติมสิทธิประโยชน์

ตรวจคดักรองการไดยิ้นในเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ก าหนด

กลุ่มเป้าหมายไวท่ี้ 30,434 คน ประมาณการณค์่าใชจ้่าย

ไว้ 12.33 ล้านบาท ครอบคลุมการตรวจการได้ยิน 2 

รายการ คือ 1. การตรวจคดักรองดว้ยการวดัการสะทอ้น

กลบัของเสียงท่ีเกิดขึน้ในหูชัน้ใน (OAE) โดยใชเ้ครื่องมือ

ใช้วัดการสะท้อนกลับของเสียงท่ีเกิดขึน้ในหูชั้นใน เพ่ือ

ตรวจสอบการท างานของเซลลป์ระสาทว่าปกติหรือไม่ 

และ 2. การตรวจไดยิ้นระดบักา้นสมองแบบคดักรอง (A-

ABR) เป็นการวัดคลื่นประสาทท่ีเกิดจากการตอบสนอง

ด้วยเสียงกระตุ้น  ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี  รอง

เลขาธิการส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ กล่าวว่า 

สิทธิประโยชนใ์หม่ทัง้ 2 รายการนี ้เป็นสิทธิประโยชนใ์หม่

ท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2564 นี ้โดยสิ่งดีๆ ท่ีบอรด์ สปสช. มุ่งมั่น

มอบให้กับประชาชน เป็นความคุ้มครองคุณภาพชีวิต

เด็กไทยท่ีมีปัญหาการไดยิ้น ใหไ้ดร้ับการรักษาแรกเริ่ม

ตัง้แต่ในช่วงปฐมวยั ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัน าเด็กๆ เหล่านี ้

ไปสู่พัฒนาการท่ีดีและจะเป็นอนาคตของประเทศชาติ

ตอ่ไป (isranews.org 2 ก.พ.64) 

 

 

 

 



๑๑ 

คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ให้ความช่วยเหลือเยาวชน
ผู้ป่วยโรคหัวใจพกิารแต่ก าเนิด 

 

ในปัจจุบันโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดยังไม่ค่อยเป็นท่ีรูจ้ัก

แพร่หลายเท่าใดนกั ถงึแมว้า่จะเป็นโรคท่ีเกิดขึน้ถงึหนึ่งใน

สามของความพิการแต่ก าเนิดหลกั ๆ โดยเยาวชนท่ีไดร้บั

การตรวจโรคชา้ และไดร้บัการรกัษาท่ีไมถู่กตอ้งอาจอยู่ใน

ภาวะเสี่ยงท่ีจะเจ็บป่วย หรืออาจถึงขัน้เสียชีวิต นอกจากนี้

หลงัจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนากระทบ

การด าเนินชีวิตของทุกคนแลว้เยาวชนผูด้อ้ยโอกาสซึง่เป็น

โรคหวัใจพิการแตก่ าเนิดตอ้งประสบความยากล าบากเป็น

อย่างย่ิง โดยเฉพาะครอบครวัของเยาวชนเหล่านีต้่างไดร้บั

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการ

รกัษาพยาบาล โดยถึงแมว้่าโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดจะ

สามารถรกัษาได ้และสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดการพิการ

ขึน้ได ้เยาวชนเหล่านีย้ังขาดแคลนความช่วยเหลือในการ

เข้ารับการรักษาทางการแพทย์  บริ ษัท  มูบาดาลา 

ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ ากัด ตระหนักถึงการให้

ความส าคัญทางการแพทย์เพ่ือรักษาโรคหัวใจพิการแต่

ก าเนิดในหมู่เยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส

ซึ่งประสบปัญหาเป็นอย่างย่ิงในช่วงท่ีผ่านมา ทั้ง นี ้

นบัตัง้แตก่ารก่อตัง้บริษัทฯ เม่ือปี 2547 บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็น

ถึงความส าคญัของการช่วยเหลือเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสซึ่ง

ตอ้งการการสนบัสนนุจากทกุฝ่าย ดงันัน้จงึเป็นหนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ท่ีจะให้เงินทุนสนับสนุน

ช่วยเหลือโครงการผ่าตดัเยาวชนผูป่้วยโรคหัวใจพิการแต่

ก าเนิดของมลูนิธิเด็กโรคหวัใจ ในพระอปุถมัภข์องสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทรใ์นครัง้นี ้ ราเชด อัลบลูชิ ประธาน

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ ากดั กล่าว

ว่า “มูบาดาลา ปิโตรเลียมไดใ้หค้วามส าคญั และใหก้าร

สนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเน่ืองมาโดย

ตลอด  ดงันัน้เมื่อเราไดท้ราบเรื่องเยาวชนผูป่้วยโรคหัวใจ

พิการแต่ก าเนิด เราจึงตอ้งการช่วยเหลืออนาคตของชาติ

เหล่านี ้ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชมุชนท่ีเราไดเ้ขา้ไปด าเนินงานใหด้ีขึน้ นอกเหนือจากการ

มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียว” 

“โครงการนี ้นอกจากจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจ และ

แสดงออกถึงทีมสปิริตของพนกังานของเราในการช่วยกัน

ตกแต่งตุ๊กตา และถุงผา้ใหส้วยงามแลว้ ยังเป็นการสรา้ง

ขวัญก าลังใจให้แก่ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสท่ี ป่วยเป็น

โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ใหม้ีความเขม้แข็ง และต่อสูก้ับ

โรคภัยต่าง ๆ ต่อไปอีกดว้ย” ราเชดกล่าวเพ่ิมเติม ทั้งนี ้

โครงการดงักล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการท่ีบริษัทฯ ให้

การสนบัสนุนชุมชนอย่างต่อเน่ืองและบริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะ

ด าเนินโครงการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้ เพ่ือใหป้ระเทศไทยเกิดการ

พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต

(bangkokbiznews.com 3 ก.พ.64) 

 

 

 



๑๒ 

คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

ทุกขซ์ า้สอง ตาเอีย้ง ทหารผ่านศึกขาพกิารชาว
ก าแพงเพชร ถูกทวงเบีย้ผู้สูงอายุ 7 ปี 

 

นายเอีย้ง นาคสิงห์ อายุ 67 ปี ชาว อ.ปางศิลาทอง จ.

ก าแพงเพชร แมจ้ะเป็นทหารผ่านศกึ ขาพิการทัง้ 2 ขา้ง แต่

ดว้ยฐานะท่ียากจน ท าใหท้กุวนันี ้“ตาเอีย้ง” ยงัคงตอ้งช่วย

ภรรยารบัจา้งตดัเศษมนัส าปะหลงัเพ่ือหาเลีย้ง 2 ชีวิต “ตา

เอีย้ง” เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุอีกหลายรายในขณะนี้ท่ีถูก

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน เรียกคืนเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ 

ยอ้นหลังนานถึง 7 ปี เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีเพ่ิงพบว่ามีการ

จ่ายเงินซ า้ซอ้น กบัเงินช่วยเหลือขององคก์ารทหารผ่านศกึ 

จากกรณีท่ี “ตาเอีย้ง” พิการ จากการปฏิบัติหน้าท่ี  “ตา

เอีย้ง” เล่าย้อนกลับไปช่วง ปี 2512 ขณะท่ีประเทศไทย

ยังคงเผชิญกับสถานการณ์สูร้บตามแนวชายแดน “ตา

เอีย้ง” เขา้รบัราชการเป็นพลทหาร สงักัดค่ายสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช จงัหวดัพิษณโุลก และถูกส่งไปเป็นหน่วย

ลาดตระเวนท่ีสมรภูมิเขาคอ้  จนปี 2513 “ตาเอีย้ง” ถูก

สะเก็ดระเบิดไดร้ับบาดเจ็บสาหัส ส่งผลใหข้าทั้ง 2 ขา้ง

พิการไม่สามารถเดินได ้ ต่อมาจึงไดร้บัเงินช่วยเหลือจาก

ส านักงานสงเคราะหท์หารผ่านศึกจังหวัดตาก เดือนละ 

3,000 บาทกระทั่ง ปี 2556 เมื่ออายุครบ 60 ปี “ตาเอีย้ง” 

จงึเริ่มไดร้บัเบีย้ผูส้งูอาย ุจาก อบต.โพธ์ิทอง จ.ก าแพงเพชร 

อีกเดือนละ 600 บาท จนปี 2561 กระทรวงมหาดไทยออก

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑจ์่ายเงินเบีย้ผูส้งูอายุ  จึง

ส่งผลให ้ปี 2563 “ตาเอีย้ง” ถูกทวงคืนเบีย้ผูส้งูอายุพรอ้ม

ดอกเบี ้ยย้อนหลังนานถึง  7  ปี  แม้จะ ยืนยันว่าไม่ รู ้

หลกัเกณฑก์ารรบัเงินเบีย้ผูสู้งอายุซ  า้ซอ้น แต่ดว้ยกลวัว่า

จะถูกฟ้องรอ้ง ท าใหสุ้ดทา้ย “ตาเอีย้ง”ยินยอมท าหนังสือ

สัญญาผ่อนช าระหนีก้ับ อบต.โพธ์ิทอง ตัง้แต่ก่อนช่วงท่ี

เกิดกระแสข่าวผูสู้งอายุหลายรายออกมารอ้งเรียน  โดย

ตามสญัญา เจา้หนา้ท่ีตกลงใหน้ าเงินมาผ่อนช าระงวดแรก 

10,320 บาท จากนั้นช าระเดือนละ 800 บาท อีกจ านวน 

51 เดือน  “ตาเอีย้ง” ตัดสินใจกู้ยืมเงินกอ้นมาช าระงวด

แรก ส่วนท่ีเหลือรอ้งขอใหเ้จา้หนา้ท่ี อบต. หกัจากเงินเบีย้

ยังชีพคนพิการท่ีไดร้ับเดือนละ 800 บาท ล่าสุดทีมข่าว

ตรวจสอบกับนายสิงหาญ มุ่งงาม นายก อบต.โพธ์ิทอง 

จังหวดัก าแพงเพชร ยืนยันว่าก่อนหนา้นีเ้จา้หนา้ท่ี อบต. 

จ าเป็นตอ้งด าเนินการทวงคืนเบีย้ผู้สูงอายุ ตามหนังสือ

ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนีไ้ดม้ีค  าสั่งชะลอการ

ทวงเงินแลว้  กรณี “ตาเอีย้ง” ยังเหลือยอดหนีอ้ีกกว่า 3 

หมื่นบาท ซึ่ง อบต. อยู่ระหว่างประสานหาทางช่วยเหลือ 

เน่ืองจาก “ตาเอีย้ง” มีฐานะยากจน ส่วนความคืบหนา้ของ

กระทรวงมหาดไทย แมล้่าสุดพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา 

จะออกมายืนยันว่า มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินทั่วประเทศ ชะลอการทวงคืนเบีย้ผูสู้งอายุท่ีไดร้ับ

เงินซ า้ซอ้นไปก่อน แต่จนถงึนีก้็ยงัไมไ่ดข้อ้ยตุิและทางออก 

ทั้งการปรับแก้ระเบียบการจ่ายเบี ้ยผู้สูงอายุในอนาคต 

และกรณีผู้สูงอายุอีกจ านวนมากท่ีถูกทวงเงินย้อนหลัง 

โดยตัวเลขล่าสุด กระทรวงมหาดไทย พบผู้สูงอายุทั่ ว

ประเทศมีสิทธิซ  ้าซ้อน 11,111 คน แบ่งเป็นส่วนท่ีถูก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการทวงคืนเงินไปแลว้ 

4,052 คน และส่วนท่ียังอยู่ในระหว่างด าเนินการอีกกว่า 

1,700 คน(news.ch7.com 2 ก.พ.64) 



๑๓ 

คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

ล็อกซเล่ย ์มอบอุปกรณก์ีฬาแก่ นักกีฬาวีลแชร์
เทนนิส 

 

นายจรสัพงศ ์ล  ่าซ  า ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกิจกรรม

องคก์รเพ่ือสงัคม บริษัท ล็อกซเล่ย ์จ ากัด (มหาชน) มอบ

ตาข่ายเทนนิสคุณภาพสูงให้แก่ นักกีฬาวีลแชร์เทนนิส

สังกัด "โครงการล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอรต์ ฮีโร่" เพ่ือ

น าไปทดแทนของเดิมท่ีช ารุด และใชฝึ้กซอ้มของนักกีฬา

วีลแชรเ์ทนนิสให้บรรลุถึงเป้าหมายในการแข่งขันต่อไป 

ทัง้นีไ้ดร้บัเกียรติจาก นายธงชัย ล  ่าซ  า ประธานกรรมการ 

และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าว ณ 

อาคารล็อกซเล่ย ์คลองเตย เมื่อวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ ์ท่ีผ่าน

มา ส าหรับ "โครงการล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอรต์ ฮีโร่" 

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ล็อกซเล่ย ์และ บจ.

รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ ท่ีมุ่ง

สนับสนุนใหน้ักกีฬาคนพิการไดม้ีโอกาสสรา้งฝันเพ่ือเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬาทัง้ในและต่างประเทศต่อเน่ืองมากว่า 

10 ปี โดยมี อาจารยส์เุมธ มกุดาพิทกัษ์ เป็นผูด้แูลนกักีฬา

แบ่งตามชนิดกีฬาต่างๆ ไดแ้ก่ แบดมินตนั เทเบิลเทนนิส 

ว่ายน า้ ยกน า้หนัก บอคเซีย กรีฑาทัง้ประเภทลู่และลาน 

กีฬาลอนโบวลส์ กีฬาจกัรยานคนพิการ และแฮนดไ์ซคลิ่ง 

เป็นตน้  ซึ่งเมื่อปลายปีท่ีผ่านมา บมจ.ล็อกซเล่ย์ ไดร้ับ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ องคก์รสนับสนุนงาน

ดา้นคนพิการดีเย่ียม ประจ าปี 2563 ในงานวนัคนพิการ

สากล ต่อ เ น่ือง เ ป็นปี ท่ี  5 โดยมี  นายจุติ  ไกรฤกษ์  

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนษุย ์เป็นผูม้อบรางวลั ตอกย า้ภาพความมุง่มั่นตัง้ใจ

สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนพิการ ใหเ้ขา้ถึงโอกาสในการท างาน

และมีรายไดท่ี้มั่นคง เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อย่าง

ยั่งยืนอีกดว้ย.(ryt9.com 3 ก.พ.64) 
 

กสศ. ร่วมสร้างพลังโครงการทุนนวัตกรรม 
สายอาชีพช้ันสูง ส าหรับผู้พกิาร รุ่น 2 

 

วนันี ้(3 ก.พ.) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปานเพชร ชินินทร 

อนกุรรมการก ากบัทิศทางโครงการทนุนวตักรรมสายอาชีพ

ชั้นสูง กล่าวว่า การเปิดโอกาสส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ (พิการ) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุน

นวตักรรมสายอาชีพชัน้สูง จากฐานความเช่ือท่ีว่าการจะ

พฒันาประเทศได ้จ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัคนสายอาชีวศกึษา

จ านวนมาก และจะต้องมอบโอกาสในการ เข้าถึง

การศกึษาใหก้บัเด็กเยาวชนทุกกลุ่ม ใหไ้ดข้ดัเกลาความรู ้

ความสามารถในตนเอง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ไดด้ว้ย

การศึกษา และภารกิจของ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
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ทางการศกึษา (กสศ.) คือการลดความเหลื่อมล า้ในสังคม 

โดยเฉพาะในด้านการมอบโอกาสทางการศึกษา และ

เสริมสร้างประสิทธิภาพของครูและสถาบันการศึกษา 

ดังนั้น หนึ่งในความท้าทายท่ีส  าคัญ คือการส่งเสริม

สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

(พิการ) ท่ียังขาดโอกาสทาง หรือแมม้ีโอกาสเขา้ถึงได ้ก็

ประสบปัญหาเรื่องคณุภาพการเรียนการสอน และ โอกาส

ในการมีงานท า ซึ่งน าไปสู่ปัญหาเรื่องคณุภาพชีวิต “การท่ี 

กสศ. ไดเ้ปิดให้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

รองรบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (พิการ) ซึง่ในปีนีเ้ป็น

รุ่นท่ี 2 จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหเ้ยาวชนกลุ่มนีไ้ดม้ีโอกาส

ทัดเทียมกับคนอื่นในสังคม การจะสร้างบุคลากรสาย

อาชีพท่ีมีคุณภาพได้นั้น  จะต้องอาศัยการดูแลจาก

สถานศึกษา เพ่ือสรา้งความพรอ้ม สนับสนุนใหม้ีงานท า 

พึ่งพาตนเองไดห้ลังจบการศึกษา ตรงนีค้ือสิ่งท่ีเราคิดว่า 

คือการสรา้งความพิเศษใหเ้ป็นพลงั ซึ่ง กสศ. จ าเป็นตอ้ง

รว่มมือกบัสถาบันท่ีมีความพรอ้มในการดแูลนกัเรียนกลุ่ม

นีจ้ริง ๆ” ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปานเพชร กล่าว ขณะท่ี 

น.ส.ธันวธิ์ดา วงศป์ระสงค ์ผูอ้  านวยการส านักนวตักรรม

และทุนการศกึษา กสศ. กล่าวว่า กสศ. ไดด้  าเนินงานเพ่ือ

สรา้งโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้แก่เยาวชนท่ีมา

จากครวัเรือนท่ียากล าบากและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาส โดย

ในกลุ่มของกลุ่มเยาวชนพิการ นั้นจากขอ้มูลการส ารวจ

ของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 (Nation Statistics, 

2018) พบว่ามีบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ ท่ีมีบัตร

ประจ าตวัคนพิการเพียง 1 ใน 3 ท่ีไดเ้ขา้รบัการศกึษา ทัง้นี ้

ส่วนใหญ่ไดร้บัการศึกษาในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด 

ส่วนบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษในวยัท างาน ช่วงอายุ 

18-59 ปี ไม่มีงานท าถงึรอ้ยละ 59  เพ่ือพฒันารูปแบบการ

จัดการศึกษาสายอาชีพใหเ้ยาวชนผูพิ้การ ตัง้แต่ปี 2563 

กสศ. จึงร่วมกบั ส  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

(สอศ.) คณะครุศาสตร ์สาขาการศกึษาพิเศษ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  และสถานศกึษาอาชีวศึกษาน าร่องจ านวน 

5 แห่ง ไดแ้ก่ วิทยาลยัการอาชีพพุทธมณฑล จ.นครปฐม , 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ , วิทยาลัย

เทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลุบรี , วิทยาลยัสารพัด

ช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร ์ไดส้รา้ง

โอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้พิการ และพัฒนา

รูปแบบ (Model) การจดัการศกึษาท่ีจะตอบโจทยด์า้นการ

ดแูลความเป็นอยู่ การพฒันาทกัษะชีวิต หลกัสตูรการเรียน

การสอนท่ีเน้นการพัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล และ

การท างานกบัสถานประกอบการเพ่ือใหเ้กิดการมีงานท า

หลังเรียนจบ น.ส.ธันวธิ์ดา กล่าวอีกว่า โดยในปีนี ้กสศ. 

ขอเชิญชวนสถานศกึษาภาครฐัและเอกชนท่ีจดัการศกึษา

ในระดับ ปวส. ย่ืนข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพชัน้สงู ส  าหรบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  และจะ

จดัใหม้ีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโครงการที่มี

คณุภาพภายใตง้บประมาณท่ีสนบัสนุนไดอ้ย่างมีส่วนร่วม 

โดยมีเกณฑพิ์จารณาตามกรอบคุณภาพ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1.

ดา้นความพรอ้มความเช่ือมั่นในคุณภาพสาขาหลักสูตร 

โอกาสการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนใน

ลกัษณะ Matching Fund ประสบการณก์ารจดัการศกึษา

ใหแ้ก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ผลการผลิตนกัศกึษาท่ีไดร้บั

การจ้างงานเ ป็น ท่ียอมรับและพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน 2.การจัดแนะแนวและ

ประชาสัมพันธ์เ ชิง รุก เ ก่ียวกับทุนการศึกษาให้กับ

สถานศึกษาท่ีมี เยาวชนผู้พิการ 3.วิธีการค้นหาและ

คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน ท่ียึดหลักการมีส่วนร่วม 
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โปรง่ใสและเป็นธรรม 4.ระบบดแูลความเป็นอยู่และสวสัดิ

ภาพของผูร้บัทุนใหส้ามารถเรียนจบตามก าหนดเวลา 5.

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มี

คณุภาพตามสาขาวิชา น าไปสูท่กัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ

ท่ี 21 และทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ และ 6.การสง่เสริม

โอกาสการมีงานท าของผูท่ี้จะจบการศึกษา เช่น การท า

ความร่วมมือกับภาคีทัง้ภาครฐั เอกชน และทอ้งถ่ิน  น.ส.

ธันวธิ์ดา กล่าวต่อว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูงฯ เป็นทุนแฝดท่ีให้งบประมาณทุนการศึกษาแก่

เยาวชน และงบประมาณสนบัสนุนคณุภาพการท างานทัง้ 

6 ดา้นของสถานศกึษาท่ีผ่านเกณฑเ์ขา้ร่วมโครงการ เพ่ือ

พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพท่ีมี

ประสิทธิภาพเสนอต่อภาคนโยบายต่อไป ภายใตแ้นวคิด

หลัก คือ สรา้ง 'ความพิเศษ' เป็น 'พลัง' ท่ีทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของระบบ

การศึกษาน าไปสู่การมีงานและชีวิตท่ีดีของเยาวชนผู้

พิการ “โครงการดังกล่าวมุ่งหวงัใหเ้ป็นอีกหนึ่งกลไกช่วย

พัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษให้มีโอกาสทาง

การศึกษาไดเ้ท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และจะพัฒนาให้

ผูเ้รียนจนส าเรจ็การศกึษา และมีงานท า ผ่านแรงสนบัสนนุ

ของสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ ส  าหรบัสถานศึกษาท่ี

สนใจสามารถย่ืนข้อเสนอผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

เท่านัน้ ท่ีเว็บไซต ์https://eefinnovet-special.com/ตัง้แต่

วนันี ้– 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 หรือสอบขอ้มลูเพ่ิมเติม

ไดท่ี้ 02-079-5475 กด 2 ในวนัและเวลาราชการ” น.ส.ธนัว์

ธิดา กล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิสศา ตันติเฉลิม 

หวัหนา้ชุดโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชัน้สงู ส  าหรบั

ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูงส  าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ รุ่นท่ี 1 ได้

ด  าเนินมาแล้ว 8 เดือน ซึ่งพบว่ามีสิ่งท่ีน่าสนใจหลาย

ประการ ท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้่า ทุกภาคส่วนสามารถร่วมมือกัน

สรา้งความพิเศษใหเ้ป็นพลงัไดจ้ริง จาก 8 เดือนท่ีผ่านมา 

เราไดพ้บกบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีความมุ่งมั่น

ในการเรียนรูแ้ละฝึกฝนตนเอง เพ่ือไม่ใหค้รอบครัวตอ้ง

รบัภาระในการดแูล เยาวชนหลากหลายกลุม่ท่ีมีทางเลือก

หรือมีท่ีมาแตกต่างกนั เรามองว่าความพิเศษท่ีมีอยู่ในตวั

ของทุกคนนั้นสามารถพัฒนาศักยภาพไปไดถ้ึงจุดสูงสุด 

โดยสถานศึกษาและทุกคนในสังคม โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่าย ท่ีจะเป็นผู้เปิด

ประตูการศึกษา และน าพาเยาวชนกลุ่มนีไ้ปสู่การพึ่งพา

ตัวเองได้ “สถานศึกษาสายอาชีพก็มีตน้ทุนท่ีดี มีความ

ยืดหยุ่น ความพรอ้ม และมีใจรกัท่ีจะดงึศกัยภาพของพวก

เขาออกมา ไมว่่าแตล่ะคนจะมาดว้ยความไม่พรอ้มในดา้น

ใดก็ตาม อีกส่วนหนึ่ งคือระบบของวิทยาลัยท่ีมีการ

ประสานเช่ือมโยงกับสถานประกอบการให้นักศึกษาได้

เรียนรูจ้ากการท างานจริง ซึ่งสิ่งท่ีเราจะหนุนเสริมเพ่ิมเติม

คือเรื่องของหลกัสูตร และการติดตามว่าสถานศกึษาและ

สถานประกอบการท างานร่วมกันอย่างไร ส  าหรบัสิ่งท่ีเรา

อยากจะเห็นในปีถัดไป คือการท่ีสถาบันท่ีมีความพรอ้ม

เขา้มาเป็นเครือข่ายในโครงการของเราเพ่ิมขึน้ เพ่ือมอบสิ่ง

ท่ีดีท่ีสุด และสรา้งโอกาสดี ๆ ใหเ้กิดขึน้ต่อไปในอนาคต” 

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร .ชนิสศา ตันติ เฉลิม กล่าว 

(mgronline.com 3 ก.พ.64) 

 
 



๑๖ 

คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบ
การขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 บริษัท  

ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 

น า ง ส า ว วิ ม ล  พ ล

ประสิ ท ธ์ิ  นัก วิชากา ร

แ ร ง ง า น ช า น า ญ

การ พรอ้มดว้ย  นายโภค

วินท ์เสน็ฤทธ์ิ นกัวิชาการ

แรงงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบ

กา รขอ ใ ช้สิ ท ธิ ต ามมาตร า  35 บ ริ ษั ท  ไ ป รษ ณีย์

ไทย จ ากัด ตัง้อยู่เลขท่ี 111 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร ไดย่ื้นขอใชส้ิทธิกบั สจก.

9 โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คน

พิการ จ านวน 1 ราย คือ นางบงกฏชวง อ่อนนอ้ม โดยมี

ภูมิล  าเนาอยู่ในจังหวัดตรัง ส าหรับมาตรา 35 ทางเลือก

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไข  สามารถเลือกด าเนินการได้ 7 วิธี คือ 1.การให้

สมัปทาน 2.จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ 3.จดัจา้ง

เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  4.

ฝึกงาน 5.จัดใหม้ีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ  านวยความสะดวก 6.

ล่ามภาษามือ  และ  7.ความช่วยเหลื ออื่ น ใดแก่คน

พิการ หรือผูด้แูลคนพิการ ทัง้นี ้บทบาทของกรมการจดัหา

งาน คือ การใหบ้ริการจดัหางานแก่คนพิการ รบัแจง้การขอ

ใช้สิท ธ์ิตามมาตรา  35 จากสถานประกอบการ  หรือ

หน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผูดู้แลคนพิการ พิจารณา

ค า ขอและตรวจสอบหลัก เ กณฑ์ตาม ท่ีกฎหมาย

ก าหนด (มลูคา่ สิทธิประโยชนข์องทัง้สองฝ่าย) ซึง่สามารถ

ย่ืนขอใช้สิทธ์ิตามมาตรา 35 ไดท่ี้ ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดทั่ วประเทศ  และหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม

มาตรา  35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต ่าตามท่ี

กฎหมายคุม้ครองแรงงานก าหนด การท าสัญญาของทั้ง

ส อ ง ฝ่ า ย เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ส มั ค ร ใ จ  ไ ม่ ขั ด ต่ อ

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จั ด ห า ง า น แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง

คนหางาน พุทธศกัราช 2528 และรายช่ือคนพิการท่ีขอใช้

สิทธ์ิตอ้งไม่ซ  า้ซอ้นกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธ์ินัน้ถือ

เป็นการสิน้สดุ(thainews.prd.go.th 3 ก.พ.64) 
 

บิ๊กนิดหน่อย น าทัพนักกีฬาพาราไทย 
 70 ชีวิต บริจาคโลหติ 

 

บิ๊กนิดหน่อย น าทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยร่วม

โครงการนกักีฬาคนพิการทีมชาติไทยร่วมใจบริจาคโลหิต

ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย ์ประจ าปี 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

การช่วยเหลือสังคม เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 บิ๊กนิด

หน่อย - นายจุตินันท ์ภิรมยภ์ักดี ประธานคณะกรรมการ

พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมกบันายชูเกียรติ สิงหส์ูง 

นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย น านกักีฬาคน

พิการทีมชาติไทย จ านวน 70 คนจาก 9 ชนิดกีฬา บริจาค

โลหิตในโครงการนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยร่วมใจ

บริจาคโลหิตต่อชี วิตเ พ่ือนมนุษย์ ประจ าปี  2564 ท่ี

ส  านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 5 จ.นครราชสีมา 



๑๗ 

คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

สภากาชาดไทย โดยมีนางณัฏฐินีภรณ ์จนัทรโณทยั นายก

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา และนักเทคนิคการแพทย์

หญิง ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิต

แห่งชาติท่ี 5 พรอ้มเจ้าหน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับอย่างอบอุ่น 

นายจุตินันท ์ภิรมยภ์ักดี กล่าวว่า คณะกรรมการพาราลิ

มปิกของไทยได้เริ่มรณรงค์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยมา

บริจาคโลหิตมากว่าสิบปีแลว้ ซึ่งนักกีฬาคนพิการท่ีมาใน

ครัง้นี ้มีการฝึกซอ้มอยู่ตลอดเวลาเพราะยังอยู่ในช่วงการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆ 

รวมถึ งพาราลิม ปิก เกมส์ ท่ี ก รุ ง โต เ กียว  ประ เทศ

ญ่ีปุ่ น สขุภาพร่างกายของทุกคนจึงแข็งแรงสมบูรณไ์ม่แพ้

คนปกติ โดยนักกีฬาทุกคนมีความภาคภูมิใจท่ีไดท้  าให้

สงัคมไดป้ระจกัษ์ถึงความปรารถนาดี สามารถมาร่วมกัน

ช่วยเหลือสงัคมไดด้ว้ยการบริจาคโลหิต และยังหวงัว่าจะ

เป็นการช่วยเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิต

เพ่ือต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ดว้ยกัน  นายหาญฤชัย เนตศิริ 

เจา้ของเหรียญเงินยิงธน ูพาราลิมปิกเกมส ์2016 ท่ี บราซิล 

กล่าวว่า “เป็นครัง้แรกท่ีมาร่วมบริจาคโลหิต ตอนแรกก็

รูส้กึกงัวล เพราะไม่แน่ใจว่าร่างกายจะสมบูรณพ์อหรือไม่ 

แตห่ลงัจากทราบผลการตรวจสขุภาพ และสามารถบริจาค

ได ้ก็รูส้กึยินดีมากท่ีไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสงัคม 

และจะตัง้ใจว่าจะมาบริจาคโลหิตทุกปี” นอกจากนัน้นาย

ชฎาลม วงศ์ด้วง ผู้อ  านวยการส านักงานการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จ.นครราชสีมา ก็ไดน้  าเจา้หนา้ท่ีกว่า 20 คน 

มารว่มบริจาคโลหิตในครัง้นีด้ว้ย ส าหรบันกักีฬาทัง้ 70 คน 

มาจาก 9 ชนิดกีฬา ประกอบดว้ย เทเบิลเทนนิส วีลแชร์

เทนนิส วีลแชร์เรซซิ่ ง กรีฑา ยิงปืน ว่ายน ้า เรือพาย 

วอลเลยบ์อลนั่ง ยิงธน ูซึ่งสว่นใหญ่เป็นนกักีฬาท่ีเก็บตวัมา

อย่างต่อเ น่ือง เ พ่ือ เตรียมร่วมแข่งขันในกีฬาระดับ

นานาชาติ ตา่งๆ ท่ีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

จ.นครราชสีมา และ ศูนยฝึ์กกีฬามวกเหล็ก การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จ.สระบรุี(khaosod.co.th 4 ก.พ.64) 
 

สอศ.เร่งหาแนวทางเพิม่สนับสนุนผู้พกิาร 
และเดก็พเิศษเรียนอาชีวศึกษา 

 

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ. )  เ ปิดเผยว่า  ส  านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการศึกษาของคนพิการ ซึ่งนักเรียน 

นักศึกษาท่ีมีความบกพร่อง หรือความพิการ และพิการ

ซ า้ซอ้น ตอ้งใชค้วามอดทน และความพยายามเป็นอย่าง

มาก ในการศกึษาส าหรบัผูท่ี้มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

ซึง่ท่ีผ่านมา สอศ.ไดส้นบัสนนุเงินอดุหนุนส าหรบัคนพิการ

ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) และเพ่ือการศกึษา

อย่างต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2564 สอศ.จึงเตรียมการ

สนับ สนุ น เ งิ น อุด หนุ น ส าห รับคน พิก า ร ใ น ร ะดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) ต่อไป ดร.อรรถพล 

กล่าวต่อว่า ในส่วนของการสนบัสนุนเงินอดุหนุนส าหรบั

คนพิการ ท่ี สอศ. ไดเ้ตรียมหารือ จะประกอบดว้ย 3 กลุ่ม

รายการ ไดแ้ก่ 1.กลุ่มรายการค่าตอบแทน เพ่ือใช้เป็น

คา่ตอบแทนลา่มภาษามือ หรือคา่ตอบแทนเจา้หนา้ท่ีผลิต



๑๘ 

คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

สื่ อการสอน ฯลฯ 2. กลุ่มรายการค่าใช้จ่ ายการจัด

การศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสื อ ค่า

เครื่ องแบบนักเรียน  นักศึกษาและ 3.กลุ่มรายการ

สวัสดิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพักผูเ้รียน และค่าพ่ีเลีย้ง

ดูแลหอพักส าหรับผูเ้รียนประจ าซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง

การพิจารณาหาและจัดท าข้อส รุปเ พ่ือน า เสนอขอ

งบประมาณการสนับสนุนเพ่ิมเติมต่อไปซึ่งส  านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพรอ้มท่ีจะด าเนินกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูพิ้การและเด็กพิเศษใหไ้ดเ้รียนไดเ้ขา้ถึง

สิทธิและโอกาสทางการศกึษาในสายอาชีพตามท่ีตอ้งการ

อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้พิ้การ

ไดพ้ัฒนาตนเอง มีความพรอ้มกา้วสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่าง

ร อบด้า น ทั้ ง ท า ง ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ แ ล ะ ส ติ ปัญญา

(matichon.co.th 4 ก.พ.64) 
 

ทัพกรีฑาคนพกิารบุกดูไบ ล็อคเป้าตั๋ว 3 ใบ 
ไปพาราลิมปิกเกมส ์

 

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์สง่ทพันกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย ชดุท่ี 2 ออก

เดินทางเข้าร่วมการเเข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติ 

รายการ ดไูบ 2021 เวิลด์ พารา เเอธเลติก กรงัดป์รีซ ์แมตช์

ควอลิฟายไปเเข่งขันพาราลิมปิกเกมส ์ล  าดับสุดทา้ย ท่ี

มหานครดไูบ ประเทศสหรฐัเอมิเรสต ์ซึง่จะมีขึน้ระหวา่ง 6-

14 ก.พ.นี ้ส าหรบัคณะนกักีฬากรีฑาคนพิการไทยกว่า 40 

ชีวิต ในชุดท่ี 2 ออกเดินทางไปยังกรุงดูไบ จุดหมาย

ปลายทางเป็นท่ีเรียบรอ้ย เมื่อช่วงดึกของวันท่ี 5 ก.พ.ท่ี

ผ่านมา ดว้ยสายการบิน เอมิเรส แอรไ์ลน ์เท่ียวบิน EK385 

โดยก่อนออกเดินทาง นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคม

กีฬากรีฑาคนพิการไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์และอุป

นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์พรอ้มดว้ย นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและ

ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ 

เดินทางมาใหก้ าลงัใจพรอ้มทัง้มอบโอวาทกบัคณะนกักีฬา

ดว้ย นายศภุชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมกีฬากรีฑาคนพิการ

ไทยฯ เปิดเผยว่า ส  าหรบัทีมชุดนีเ้ก็บตวัมาปีกว่า ยอมรบั

ว่าการท่ีนักกีฬาฝึกซอ้ม เเต่ไม่ไดล้งเเข่งขัน เน่ืองมาจาก

สถานการณ์ โค วิด -19 ก็ ท า ใ ห้สม ร รถนะ เ เ ละ ขี ด

ความสามารถของนักกีฬาถดถอยเเละลดลงไปบ้าง 

อย่างไรก็ตาม สมาคมพยามจดัเเมตชร์ะดบัประเทศไทยให้

นกักีฬาไดม้ีโอกาสลงไปยืดเสน้ยืดสายกัน ก็ยังเช่ือมั่นว่า

ทีมชุดนีท่ี้มีทัง้นักกีฬาหนา้เก่าเเละหนา้ใหม่ จะท าหนา้ท่ี

ของตวัเองอย่างสุดความสามารถ เเละควา้โควตาไปรอบ

สดุทา้ยอีกอย่างนอ้ย 3 ท่ีนั่งเพ่ิมใหเ้ราได  ้ดา้น จ่าอากาศ

เอก เทวฤทธ์ิ จนัทะพนัธ ์ผูฝึ้กสอนกรีฑาคนพิการ เปิดเผย

วา่ เเมตชนี์ถื้อเป็นเเมตชค์วอลิฟายสนามสดุทา้ย ซึ่งก็จะมี

นักกีฬากรีฑาคนพิการจากทั่ วโลกเดินทางมาเเข่งขัน 

ส  าหรบัเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด-19 เรามีการ

เอกสารรบัรองการตรวจโควิด-19 จากไทยไป พอไปถงึก็จะ

มีการตรวจเชือ้ท่ีสนามบินทนัที หลงัจากนัน้ก็จะใหเ้ราเดิน

ทางเขา้ไปอยู่ในโรงเเรม 24 ชม. เพ่ือรอผล ซึ่งใครท่ีมีผล

ตรวจเป็นลบก็จะสามารถเดินทางไปยงัท่ีพกัเเละฝึกซอ้มท่ี

สนามเเข่งขนัได ้ซึง่ในช่วงการเเข่งขนัก็จะมีการตรวตโควิด
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อยู่ตลอด สว่นนกักีฬาก็จะเดินทางมาไปไดเ้พียงสนามเเข่ง

ขันกับโรงเเรมเท่านั้น  "ส่วนความคาดหวัง มองว่าจาก

ความสามารถเเละสถิติของเเต่ละราย นักกีฬากรีฑาคน

พิการของเราอย่าง องัคาร ชะนะบุญ เจา้ของเหรียญทอง

กระโดดสูง ในศึกเอเชียนพาราเกมส ์2018 ท่ีอินโดนีเซีย 

รวมถึง กนัตินนัท ์คุม้พงศ,์ ศกัดิช์ยั ยิม้บา้นชา้ง เเละ ภคัจิ

ราพร ก๋ากนั ท าสถิติอยู่ในเกณฑท่ี์ไดลุ้น้ เเละก็มีโอกาสสงู

ท่ีจะควา้โควตาจากการเเข่งขันในครัง้นี"้ ดา้น องัคาร ชะ

นะบุญ พ่ีใหญ่ของทีมกรีฑาคนพิการไทย เปิดใจว่า ไม่ได้

รูส้กึกดดนักับการเเข่งขนัรายการนี ้การไปเเข่งขนัเเมตชนี์ ้

ตนก็ตั้งใจจะท าหน้าท่ีของตัวเองอย่างเต็มท่ี ก็เช่ือว่า

ประสบการณ์จากการเเข่งขันรายการระดับนานาชาติ 

รวมถึงเคยผ่านพาราลิมปิกเกมสม์าเเล้ว จะช่วยให้ตน

ประคองตัว เก็บสถิติ เเละควา้โควตาจากการเเข่งขันใน

รอบคัดเลือกครั้งนีไ้ด้ ขณะท่ี ภัคจิราพร ก๋ากัน ซึ่งจะลง

เเข่งขนัในรายการวิ่ง 100 เเละ 200 ม. เเละทีมผลดั เผยว่า 

ตอนนีพ้รอ้มเกือบรอ้ยเปอรเ์ซน็ตเ์เลว้ เพราะช่วงท่ีผ่านมาก็

ยงัคงลงฝึกซอ้มอย่างต่อเน่ืองเเละเต็มท่ี ตัง้เป้าว่า 100 ม.

กบั ว่ิงผลดัผสม น่าจะมีลุน้ ก็จะขอท าหนา้ท่ีใหด้ีท่ีสดุ ลุน้

ไปพาราลิมปิกเกมส ์ครัง้เเรกในชีวิตใหไ้ด  ้สว่นศกัดิ์ชยั ยิม้

บา้นชา้ง ซึ่งจะลงควอลิฟายในรายการวีลเเชรพ์ุ่งเเหลน 

เผยว่า ตอนนีพ้รอ้มเต็มรอ้ย สถิติท่ีผ่านมา อยู่ในเกณฑท่ี์

ไดลุ้น้ เเละติดอยู่ในระดบัท็อปเทนของโลกอยู่ ก็เช่ือวา่หาก

ลงไปเลน่ไดอ้ย่างท่ีซอ้มมา ก็มีโอกาสที่จะเป็น 1 ใน 8 ของ

ก า ร เ เ ข่ ง ขั น  ไ ด้ สิ ท ธ์ิ ลุ ย พ า ร า ลิ ม ปิ ก เ ก ม ส์ส มั ย 

3(siamsport.co.th 6 ก.พ.64) 

 

 
 

กทม.เตรียมปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที ่1 
อ านวยความสะดวกผู้พกิารและรองรับการ

ประชุมเอเปคปี 2565 

 

พ ล . ต . อ . อั ศ วิ น  ข วั ญ เ มื อ ง  ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผูบ้ริหาร

กรุงเทพมหานครโดยท่ีประชุม  ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล  ส านักการโยธา  กทม.  และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง รายงานแนวทางการด าเนินโครงการฟุตบาท

ตน้แบบ โดยน าร่องปรบัปรุงทางเทา้ถนนพระรามท่ี 1 ช่วง

แยกปทุมวนัถึงแยกราชประสงค ์พืน้ท่ีเขตปทมุวนั  ซึ่งเป็น

พื้น ท่ี ใ จกลา งก รุ ง เ ทพมหานคร  มี ศั ก ยภาพทา ง

เศรษฐกิจ ศนูยก์ลางการเดินทาง การคา้และการท่องเท่ียว

จากการส ารวจสภาพพืน้ท่ีทางเทา้ในปัจจุบันพบว่า พืน้ท่ี

ฟุตบาทบางจุดคับแคบ  ทางไม่ เ รี ยบ  ไม่ เ ป็นระดับ

เดียวกนั ไม่เอือ้อ  านวยต่อการสญัจรส าหรบัผูพิ้การ เสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติ เหตุ   ประกอบกับในขณะนี้มีจ  านวน

นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ และผูส้ญัจรในพืน้ท่ีนอ้ย เน่ืองจาก

สถานการณโ์รคโควิด-19 จงึก าหนดด าเนินการปรบัปรุงใน

ช่วงเวลานี  ้ เพ่ือรองรบัการประชุมผูน้  าเศรษฐกิจเอเปคซึ่ง

ก าหนดจัดขึน้ในปี  พ.ศ. 2565 ด้วย  ส าหรับพื้นท่ีท่ีจะ

ด าเนินการปรบัปรุง ความยาวประมาณ 2,020 เมตรทัง้ไป

และกลบั ซึง่จะจดัระเบียบ STREET FURNITURE ทัง้หมด
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ท่ีอยู่บนทางเทา้  ปรบัปรุงคนัหินและผิวทางเทา้  จดัท าทาง

ลาดคนพิการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง  ปรับปรุงและจัด

ระเบียบระบบสาธารณูปโภคใตพื้น้ผิวทางเทา้ อย่างไรก็ดี

การปรับปรุงดังกล่าวมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึง

จ าเป็นต้องหารือรูปแบบของโครงการก่อน  เพ่ือให้ทุก

หน่วยงานได้รับทราบและปรับแผนการท างานให้

สอดคลอ้งกนั(thainews.prd.go.th 8 ก.พ.64) 
 

เร่งแก้ปมจ้างงาน 46 อดตีนักกีฬาคนพกิาร 
"บ.เอส แอนด ์พฯี" 

 

ผูช้่วยรัฐมนตรีแรงงาน ร่วมหารือผูแ้ทนสมาคมกีฬาคน

พิการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์เพ่ือขอค าแนะน า

และ ปรกึษาเก่ียวกบัการจา้งงาน นกักีฬาคนพิการทีมชาติ

ไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานร่วมหารือ ผู้แทน

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์

เพ่ือขอค าแนะน าและปรึกษา เก่ียวกับการแกป้มการจา้ง

งาน นกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย 46 คนของบ.เอส แอนด ์

พีฯ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 10.00 น. นายสรุชยั ชยั

ตระกูลทอง ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงแรงงาน  เขา้

ประชุมหารือผูแ้ทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ ์เพ่ือขอค าแนะน าและปรึกษาเก่ียวกับ

การจา้งงาน นกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย  ของบริษัท เอส 

แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีการจา้งงานนกักีฬา

คนพิการทีมชาติไทย ท่ีอยู่ในสังกัดของสมาคมกีฬาคน

พิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์สมาคมกีฬา

คนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนตา

บอดแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทาง

ปัญญาแ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ต า มม าต ร า  33 แห่ ง

พระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 ต่อเน่ืองกันมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี  แต่

เน่ืองจากในปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบตาม

สภาวะเศรษฐกิจในช่วงของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโค

วิด – 19 จงึมีความประสงคข์อปรบัลดการจา้งงานนกักีฬา

คนพิการทีมชาติไทย จากเดิมในปี 2563 มีการจา้งงานอยู่

ท่ี จ  านวน 63 คน เหลือเพียง จ านวน 46 คน แต่ไดร้บัการ

คดัคา้นจาก ส านักงานประกันสงัคม เขตพืน้ท่ี 3 ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยวินิจฉัยว่าการจ้างงานนักกีฬาคน

พิ ก า ร ดั ง ก ล่ า ว  เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม

พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ว่าดว้ยเรื่องของ

นิยามการจา้งงาน ส่งผลทัง้ 46 คน ตอ้งตกงานและไดร้บั

ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า

กระทรวงแรงงาน เปิดเผยวา่ บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

จ ากัด (มหาชน) มีความประสงคท่ี์จะจา้งงานนักกีฬาคน

พิการทีมชาติไทย ทัง้ 46 คน และการท่ีสมาคมกีฬาฯ เขา้

พบในครัง้นีก้็เพ่ือขอความช่วยเหลือและหาทางออก ใหม้ี

การจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย โดยไม่ขัดต่อ

พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ว่าดว้ยเรื่องของ

นิยามการจา้งงาน และเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้

ส  าหรบันกักีฬาคนพิการ ณ หอ้งประชุมมิตรไมตรี 2 ชัน้ 5 

กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน(thansettakij.com 9 ก.พ.

64) 
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ของบฯ อุ้มคนพกิารเรียนสายอาชีพ 

 

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ส  านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาของคนพิการ ซึ่ง

นกัเรียน นกัศกึษาท่ีมีความบกพร่อง หรือความพิการ และ

พิการซ า้ซอ้น ซึ่งบุคคลเหล่านีจ้ะตอ้งใชค้วามอดทน และ

ความพยายามเป็นอย่างมากในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งท่ี

ผ่านมา สอศ.ไดส้นบัสนนุช่วยเหลือ โดยการใหเ้งินอดุหนุน

ส าหรับคนพิการในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และเพ่ือใหไ้ดร้ับการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในปีการศึกษา 

2564 สอศ.จึงไดเ้ตรียมสนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับคน

พิการเพ่ือใหไ้ดร้ับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ตอ่ไป เพ่ือรองรบัการจดัการศกึษาใน

อนาคตดว้ย รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ส าหรบัการ

สนบัสนนุเงินอดุหนนุส าหรบัคนพิการที่ สอศ.ไดเ้ตรียมการ

ไวน้ัน้ ประกอบดว้ย 3 กลุ่มรายการ ไดแ้ก่ 1.กลุ่มรายการ

ค่าตอบแทน เพ่ือใชเ้ป็นค่าตอบแทนล่ามภาษามือ หรือ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 2.กลุ่ม

รายการค่าใชจ้่ายการจัดการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การ

เรียน คา่หนงัสือ คา่เครื่องแบบนกัเรียน และนกัศกึษา และ 

3.กลุ่มรายการสวัสดิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพักผูเ้รียน 

และค่าพ่ีเลีย้งดูแลหอพักส าหรบัผูเ้รียนประจ า ซึ่งขณะนี ้

สอศ.อยู่ในระหว่างการพิจารณาหาและจดัท าขอ้สรุปเพ่ือ

น าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติม ซึง่ สอศ.พรอ้มท่ีจะด าเนิน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิ้การและเด็กพิเศษให้ได้

เรียนได ้เขา้ถึงสิทธิและโอกาสทางการศกึษาในสายอาชีพ

ตามท่ีตอ้งการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู ้

พิการไดพ้ัฒนาตนเอง มีความพรอ้มกา้วสู่ศตวรรษท่ี 21 

อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา.

(ไทยรฐัออนไลน ์6 ก.พ.64) 
 

คลังชงครม.อนุมัติใช้เงนิกู้ 
ช่วยกลุ่มพเิศษ"เราชนะ" 

 

คลังชงครม.อนุมัติใชเ้งินกูเ้พ่ือช่วยเหลือประชาชนกลุ่ม

พิเศษเพ่ือร่วมโครงการ”เราชนะ”พรอ้มเปิดรบัลงทะเบียน

ผ่านสาขากรุงไทยเริ่ม15 ก.พ.นี ้ส่วนผูท่ี้ขอทบทวนสิทธิไม่

ผ่านการคุณสมบัติเรื่องเงินได ้ให้ย่ืนภาษีผ่านออนไลน์

ภายใน 7 วันนับจากวันท่ีขอทบทวนสิทธิ นางสาวกุลยา 

ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อ  านวยการส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 

เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการเราชนะ (โครงการฯ) ส  าหรับประชาชนกลุ่มท่ี

ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเขา้ถึง
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คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

ระบบอินเทอรเ์น็ต ไม่มีสมารท์โฟนท าใหไ้ม่สามารถใชง้าน

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู ้ท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ 

ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ทุพพลภาพ ผูป่้วยติดเตียงท่ีไม่สามารถ

เดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใชจ้่ายวงเงินสิทธ์ิ

ท่ีได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ เป็นต้น โดย

ประชาชนกลุม่ดงักล่าวสามารถลงทะเบียนไดร้ะหวา่งวนัท่ี 

15 – 25 กมุภาพนัธ ์2564 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนท่ีรับ

ลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการคลังไดข้อความร่วมมือจาก

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด  าเนินการ

ร่วมกบัธนาคารกรุงไทยในการใหม้ีจุดบริการเคลื่อนท่ีเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการลงพืน้ท่ีรับลงทะเบียนใหแ้ก่

บุคคลกลุ่มดังกล่าว ส าหรับประชาชนในกลุ่มดังกล่าว 

ขณะนี ้อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

กา ร ใช้จ่ า ย เ งิ นกู้ ต ามพระร าชก าหนดให้อ  าน าจ

กระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสงัคมท่ีไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพ่ือน าเสนอต่อ

คณะรฐัมนตรี โดยในเบือ้งตน้ประชาชนกลุม่ดงักลา่ว ตอ้ง

น าบัตรประชาชนแบบสมารท์การด์ (Smart Card) ไปใช้

ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิโครงการฯ โดยตอ้ง

พิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจ าตัว

ประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Data Capture หรือ EDC) พรอ้มก าหนดรหัส 

(PIN Code) ไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจดุบริการ

ท่ีธนาคารกรุงไทยก าหน ทัง้นี ้ประชาชนท่ีผ่านการคดักรอง

คุณสมบัติและไดร้บัอนุมติัวงเงินสิทธ์ิจะไดร้บัวงเงินสิทธ์ิ

สนับสนุนเป็นรายสัปดาห ์จ านวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อ

เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใชจ้่ายวงเงิน

ผ่านบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าหรับการซือ้สินคา้หรือ

ช าระค่าบริการจากรา้นคา้ในโครงการธงฟ้าราคาประหยดั

พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน รา้นคา้ในโครงการคนละครึ่งท่ีตก

ลงยินยอมเขา้ร่วมโครงการฯ และผูป้ระกอบการ/รา้นคา้/

บริการที่เขา้รว่มโครงการฯ โดยวงเงินท่ีไดร้บัจากโครงการฯ 

สามารถสะสมได ้แต่จะสามารถใชจ้่ายไดไ้ม่เกินวนัท่ี 31 

พฤษภาคม 2564 ส าหรับกลุ่มประชาชนท่ีอยู่ในระบบ

ฐานขอ้มลูของแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” และกลุ่มประชาชน

ทั่วไปท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต ์www.

เราชนะ.com แลว้พบว่า “ไม่ผ่านการคดักรองคณุสมบตัิ” 

สามารถย่ืนขอทบทวนสิทธ์ิผ่านทางเวบ็ไซต ์www.เราชนะ.

com ได ้ทัง้นี ้ส  าหรบักลุ่มผูท่ี้ไม่ผ่านคณุสมบตัิเรื่องเงินได้

พงึประเมิน และมีความประสงคใ์หต้รวจสอบขอ้มลูเงินได้

พงึประเมินในปีภาษี 2563 ตอ้งย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่าย

อินเทอรเ์น็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีย่ืน

ขอทบทวนสิทธ์ิ แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 

ส าหรับผู้ ท่ี ไ ด้ ย่ื นขอทบทวนสิท ธ์ิตั้ง แต่ วัน ท่ี  8 – 9 

กุมภาพันธ์ 2564 จะต้อง ย่ืนแบบฯ ภายในวัน ท่ี  17 

กมุภาพนัธ ์2564 ทัง้นี ้ท่ีผ่านมากระทรวงการคลงัพบว่า มี

ประชาชนหรือรา้นคา้ท่ีใชจ้่ายวงเงินสิทธ์ิผิดวตัถุประสงค์

ของโครงการฯ ซึ่งกระทรวงการคลังไดม้ีการประสานขอ

ความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงส  านักงาน

ต ารวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และด าเนินการ

ทางกฎหมายในประเดน็ดงักลา่วแลว้ หากตรวจสอบพบว่า

มีการกระท าผิดเง่ือนไขจริง จะระงับการใชแ้อปพลิเคชัน 

“ถุงเงิน” ของร้านค้าตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับ

รา้นคา้ทันที รวมถึงระงับการใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
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ดว้ย และจะด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป จึง

ขอความร่วมมือประชาชนรกัษาสิทธ์ิของตนเอง และขอให้

รา้นคา้และประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑเ์ง่ือนไขของ

โครงการฯ ส าหรับประชาชนท่ีพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการฯ สามารถแจง้เบาะแส

รวมถึง  ส่งหลักฐานเ ก่ียวกับการกระท าผิดเ ง่ือนไข

โครงการฯ ถึง “คณะท างานพิจารณาตรวจสอบขอ้มลูและ

เรื่องรอ้งเรียนส าหรับโครงการฯ” ทางไปรษณีย์มาได้ท่ี

ส  านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนน

พระราม 6แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หรือทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์(bangkokbiznews.com 

11 ก.พ.64) 
 

จ.สกลนคร ส่งเสริมการแปรรูป “หมาน้อย” สร้าง
นวัตกรรมพัฒนาอาชีพผู้พิการอย่างย่ังยนื 

ท่ีชมรมผู้ปกครองบุคคล

อ อ ทิ ส ติ ก จั ง ห วั ด

ส ก ล น ค ร  บ้ า น น า หั ว

บ่อ ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอ

พรรณานิคม  จั งหวัดสกลนคร  นาง ไทยวัน  ชุมภู

ท อ ง  ป ร ะธ านสภาคน พิก า รทุ กป ร ะ เภทจั ง ห วัด

สกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชน

หมาน้อยไม่ดอ้ยค่า (กรุงเขมา) โดยมีผู ้พิการ ผู้ดูแลคน

พิการออทิสติก  เข้าร่วมฝึกอบรม   นางไทยวัน  ชุมภู

ท อ ง  ป ร ะธ านสภาคน พิก า รทุ กป ร ะ เภทจั ง ห วัด

สกลนคร กล่าวว่า โครงการชุมชนหมานอ้ยไม่ดอ้ยค่า จัด

ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑห์มานอ้ย ซึ่งเป็นพืชท่ีปลูก

ได้ง่ายในครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มผู้

พิการ โดยเฉพาะผูดู้แลผูพิ้การทางออทิสติก ท่ีตอ้งดูแลผู้

พิการอย่างใกลชิ้ด ไม่สามารถออกไปท างานนอกบ้าน

ได ้การสรา้งรายไดโ้ดยอาศยัพืน้ท่ีในบริเวณบา้นปลกูหมา

น้อย หรือ “กรุงเขมา” จะช่วยให้มีรายได้และเป็นการ

ส่งเสริมพฒันาการ ความรกัในครอบครวัอีกดว้ย โดยการ

ฝึกอบรมในครั้ง นี ้ได้รับความอนุ เคราะห์จาก  ผศ.

กฤชชญา เหมะธุลิน อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตพังโคน เป็นวิทยากรฝึกอบรม นวตักรรม

การแปรรูปอาหาร ไดแ้ก่ ลาบกรุงเขมา กึ่งส  าเร็จรูป และ

เยลลี่ฟักขา้ว วุน้ใบเขมา(thainews.prd.go.th 10 ก.พ.64) 
 

โซเชียลแห่ชื่นชม ร้านท่อรถยนต ์ 
ช่วยซ่อมท่อมอไซคใ์ห้ชายพกิารไม่คิดตัง 

คนปกติทั่วไป จะ

ไม่รูส้กึว่าตวัเองว่า

ตวัเองนัน้ขาดหรือ

ด้อยค่าและไม่มี

ความหมายในสงัคม แต่ส  าหรับคนพิการเรื่องของการใช้

ชีวิตของหลายๆคนย่อมไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป เพราะ

ดว้ยความพิการท่ีเกิดขึน้กับตวัเองมนัท าใหเ้รื่องต่างๆ ใน

ชีวิตของคนพิการค่อนขา้งล าบาก การท่ีเราเป็นคนปกติ

หากมีโอกาสก็ควรท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือเผ่ือแพร เพ่ือใหค้น

พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อย่างกรณีนีบ้นโลก

โซเชียลท่ีถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ โดยผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กช่ือ  โหน่ง 

เฮดเดอร ์เทอรโ์บ พัทยา ไดโ้พสตภ์าพชายพิการรายหนึ่ง

กบัรถมอไซคพ์่วงขา้ง ลงในเพจ พทัยาทอลค์ พรอ้มระบวุ่า

...ท าดีไม่ตอ้งอายใครคับ ถา้นา้ไปรา้นมอไซคเ์คา้คงให้

เปลี่ยนท่อเลย ก็คงจะเป็นพัน จริงๆมันก็ซ่อมไม่ไดแ้ลว้ 

เพราะท่อผขุาดครึง่มา แตถ่า้เราไมช่่วยซ่อม แกก็คงไมม่ีรถ

https://www.facebook.com/groups/pattayatalk/permalink/2325366064292779
https://www.facebook.com/groups/pattayatalk/permalink/2325366064292779
https://www.facebook.com/groups/pattayatalk/permalink/2325366064292779
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ใช ้ช่วยๆกนัไป ผมไม่เอาตงัคบั อย่างนอ้ยก็ใหน้า้เอาเงินนี ้

ไวใ้ชจ้่ายในวนัตอ่ๆไปครบั(springnews.co.th 15 ก.พ.64) 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค ์
ให้โอกาสกับเดก็พกิารเข้าเรียน 

 

วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564  นาย สิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบหมายให้  นางสาว

อรุณี  เตง็สวุรรณ ์พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

จงัหวดันครสวรรค ์นางเยาวภา  พรรณโนภาศ  นกัพฒันา

สงัคมช านาญการพิเศษ ผูอ้  านวยการศนูยพิ์การคนพิการ

จั ง หวัดนครสว ร รค์  แล ะนางสุภาภรณ์   นุมา นิ ต 

  ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจงัหวดันครสวรรค ์  ได้

เขา้ติดตามผลการเรียนของเด็กพิการ  ท่ีตอ้งการเขา้เรียน

ในสายอาชีพ ท่ี  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  ตาม

โครงการ  รับ เด็ก ท่ี พิการ เข้าศึกษา ระดับ  ปวช .  - 

ปวส.  เพราะเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา

ใหก้ับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษสายอาชีพในจังหวัด

นครสวรรค ์ โดยมี นายอาณตัิชยั  จนัทิวาสน ์ ผูอ้  านวยการ

เช่ียวชาญวิทยาลยัอาชีวศกึษานครสวรรค์  นางกุสุมา ขัน

กสิกรรม รองผูอ้  านวยการ และนางสาวอบุลวรรณ  สมทุร

คีรี หัวหน้างานแนะแนว     ให้การตอ้นรับ น าเข้าตรวจ

เย่ียม    ส าหรบัผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยู่ในวิทยาลยัอาชีวศกึษา

นครสวรรค ์ ในขณะนีม้ี 3 คน  ไดแ้ก่  นายซี (นามสมมติ) 

เป็นนกัศกึษา ระดบั ปวส .1 สาขา ดิจิทลัมีเดีย  พิการทาง

รา่งกายเน่ืองจากประสบอบุตัิเหตตุอนเรียน ปวช. 1  -  นาย 

เอส (นามสมมติ) ระดบั ปวส. 2  สาขามัลติมีเดีย พิการ

ทางสายตา และ นายเอ (นามสมมติ) นักศึกษามีความ

บกพร่องทางการเรียนรู ้(แอลดี) ปวส. 2 สาขาวิจิตรศิลป์ 

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  จึงขอเชิญชวน

ผู้ปกครองท่ีมีความประสงค ์จะให้บุตร หลานพิการ   ท่ี

ก าลังจะจบ ม. 3 และ ม. 6  ท่ีจะ เข้าเรียน สายอาชีพ 

สามารถติดต่อสอบถาม และสมัคร  ได้ท่ี  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครสวรรค ์ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป   ในเวลา

ราชการbanmuang.co.th 9 ก.พ.64) 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 
บริษัท ลุฟทฮ์ันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ท่ีอยู่ ส  านักงานใหญ่ 999 อาคารคอนคอรส์ เอ 4-
091A หมู่ 1 ต าบลบางนา-ตราด กม.15 ต าบลราชาเทวะ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 รับต าแหน่ง
ช่างซ่อมบ ารุงส านักงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ซ่อมบ ารุงอปุกรณภ์ายในส านกังาน เดิน
เอกสารและติดต่อประสานงาน งานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดิน

ได้ หรือการได้ยิน เพศชาย อายุ 23-35 ปี วฒิุการศกึษา
ระดบั ม.6 / ปวช.หรือเทียบเท่าขึน้ไป สามารถซ่อมบ ารุง
อปุกรณส์  านกังาน และสื่อสารประสานงานได ้คา่ตอบแทน 
9,000 – 13,000 บาท ติดต่อ…คุณภัทรภร  ภูวนารถนุ
รกัษ ์ โทรศพัท ์02-1343079 Istcareers@Ist-thai.com 

บริษัท วิทวี จ ากัด ท่ีอยู่ ชั้น 2 เลขท่ี 22 ซอย
เพชรเกษม 47/2 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160  รับต าแหน่งเจ้าหน้าทีธุ่รการ 
(คนพิการ) จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน งานดา้น
ธุ รการเอกสารต่างๆ ในแผนก งานอื่ นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงาน

ได้ เพศชาย/หญิง อายุ 23-27 ปี วุฒิการศึกษาระดับ 
ปวส.-ปริญญาตรี สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต 
เงินโบนัส สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ฯลฯ  ติดต่อ…คุณ
เบนซ ์โทร 098-2860850 อีเมล ์awiihr88@gmail.com 

บริษัท จินไท จิถวน (ประเทศไทย) จ ากัด  ท่ี
อยู่ 7 ซอยรามค าแหง 81/1 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 รับต าแหน่งพนักงานคนพกิารทั่วไป จ านวน 2 
อัตรา คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง ไม่จ ากัดอายุและการศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย สวัสดิการ 
ประกันสังคม เบี ้ยขยัน ทุนส ารองเลี ้ยงชีพ เ งินกู้ยืม 

ทนุการศกึษาบตุร โบนสั เงินช่วยเหลือกรณีตา่งๆ ตดิต่อ…           
คณุไพริน โทร 085-5552864 pairin@jintaijewelry.com 

โรงพยาบาลซีจเีอช ท่ีอยู่ 290 ถ.พหลโยธิน เขต
บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10220 รับต าแหน่ง
พนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน 
ท างานเอกสาร งานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัต ิคน

พกิารทีส่ามารถเดนิได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ24-35 ปี วฒิุ
ปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาไทย/องักฤษได ้สามารถ
ใชโ้ปรแกรม Microsoft Office ได ้สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
ประกันชีวิต ค่างานล่วงเวลา โบนัสตามผลงาน  ค่า
รักษาพยาบาลพนักงานฯลฯ ต่อ…คุณวรรัตน์ รอดมณี  
โทร 02-5528777 ตอ่ 1351  cgh56.hrd@gmail.com 

โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า  ท่ีอยู่ 
55/2 หมู่ ท่ี  1 ถ . ศาลายา - นครชัยศ รี  ต . ศ าลาย า                       
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 รับต าแหน่งพนักงาน
คลังสินค้า จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ตามความ
เหมาะสมกบัลกัษณะของผูพิ้การ คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-
40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการ เบีย้ขยัน , โอที , 
ซือ้ยาสวสัดิการ, ค่ายังชีพ ,เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ/งาน
แต่ง/เจ็บป่วย ติดต่อ…คณุอณัศยา 02-8002971  แฟกซ ์
02-8002971#120  ansaya@greaterpharma.com 

บริษัท อีซี่ ฟินเทค จ ากัด ท่ีอยู่ 60 ซอยรตันาธิ
เบศร ์28 แยก 2 ถนนรตันาธิเบศร ์ต าบล บางกะสอ อ าเภอ
เมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11100  รับต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท ์จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน รบัแจง้ปัญหาจากช่องทางโทรศพัทแ์ละ
ตอบขอ้ซกัถามของลกูคา้ แกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้ได้
ดี ใหข้อ้มูลของบริษัทไดถู้กตอ้ง สรุปรายงานปัญหาและ
วิธีแกไ้ขเบือ้งตน้มาในแต่ละวนั คุณสมบัติ  คนพิการที่

ปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ ้นไป วุฒิ

mailto:cgh56.hrd@gmail.com
mailto:ansaya@greaterpharma.com
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การศกึษาระดบั ปวช.-ปริญญาตรี สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
คา่ท างานลว่งเวลา ตามขอ้ตกลงของบริษัท ฯลฯ ติดต่อ...
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล โทร. 063-4895231, 094-5127262, 
094-3382484 easyfintechcompany@gmail.com 

บริษัท รอยัลเทค อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ท่ีอยู่ 350 ซ.ลาดพรา้ว 94 ถ.ลาดพรา้ว เขตวังทองหลาง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310 รับต าแหน่ง IT Support 

จ านวน 1 อัตรา  สถานท่ีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร 
เขตลาดพรา้ว, เขตหว้ยขวาง, เขตวงัทองหลาง, เขตบาง
กะปิ รายละเอียดงาน ดูแลระบบเครือข่ายทั้งหมดของ
บริษัทส านักงานใหญ่/สาขา/คลังสินคา้ พัฒนาและดุแล
ร ะบบ  Web Sever Intranet/Internet /Mail Sever ใ ห้
ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาเกัี่ยวกับ ระบบเครือข่ายแก่ผุ ้
บริหารและพนักงาน แกไ้ขปัญหาการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่ายทัง้ Hardware/Software 
คุณสมบัติ คนพกิารทีป่ฏบิัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 
22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สวัสดิการ 
ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัส 
ตามข้อตกลงของบริษัท ติดต่อ. 0-2934-4790 ต่อ 501 
monrudee.a@royaltec.com 

บริษัท เอส.เค.ออโต้เพนท ์จ ากัด ท่ีอยู่ 72-
72/1 ซ . เจ ริญพัฒนา  6 เ ขตคลองสามวา  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10510 รับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน บนัทึกขอ้มลู คียข์อ้มลู 
และจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง คุณสมบัติ คนพิการที่

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ
การศกึษา สวสัดิการ คา่ครองชีพ เบีย้ขยนั คา่ขา้วพนกังาน 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน ชุดฟอร์ม ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี โบนัสประจ าปี ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ติดต่อ
...คณุสทุธิศกัดิ์ ทดัเทียม โทรศพัท ์080-2819899   อีเมล ์
Suttisak.skgroup@gmail.com 

 

คนพกิารตอ้งการท างาน 
นา งส า วน งค์ นุ ช   ทุ มทอ ง  อายุ  40  ปี                    

วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ (ใช้ไม้ค า้ยัน) ต้องการงานตามความ
เหมาะสมในเขตพืน้ทีน่ครราชสีมา หรือทีท่ างานทีม่ีที่
พักให้ มีประสบการณก์ารท างานด้านโอเปอเรเตอร ์
สามารถใช้คอมพิวเตอรไ์ด้ดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
ตดิต่อ. 096-7490096nongnuchtumthong@gmail.com  

นายอติ วั ชร   สุ ระไพรสณฑ์  อายุ  25 ปี                
วุฒิการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้าน
ร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายท างานไม่ได้)  ต้องการงาน
ด้านบัญชี การเงิน หรืองานคอมพิวเตอร์ ใกลเ้คียง
รถไฟฟ้า สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้ดี มี

ทกัษะการพูดทีด่ ี ตดิต่อ...โทรศพัท ์095-1681898 หรือ 
อีเมล ์ply_star9@hotmail.com  

นา งส า ว สุ ว ลี  ข า นฉนวน   อ ายุ  3 5  ปี                  
วุฒกิารศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงาน
พนักงาน รับ-ส่ง เอกสาร  ในเขตพื้นท่ีนนทบุรีและ
ปริมณฑล ต่อ 092-2587742 peebow10@hotmail.com 

นายสุพจน ์ จูพทิกัษ ์อาย ุ40 ปี  วุฒกิารศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 พกิารทางด้านร่างกาย สามารถ
เดินได้ ต้องการงานทางด้านคียข้์อมูลคอมพิวเตอร ์
หรืองานตามความเหมาะสม  ติดต่อ. . . โทรศัพท์ 
0909786811 หรอื อีเมล ์iam_kakaman@hotmail.co.th 

นางสาวเจ ริญพร  บุญฤทธิ์  อายุ  50 ปี             
วุฒกิารศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 พิการทางการได้
ยิน (หูหนวก) ต้องการงานเกี่ยวกับอาหารหรือ
เคร่ืองดืม่ ในเขตนนทบุรี/ป่ินเกล้า มีทกัษะการท างาน
อาหาร เคร่ืองดื่ม เบเกอร่ี ฯลฯ ติดต่อ...โทรศพัท ์087-
9145353 หรอื อีเมล ์witita2511@windowslive.com 

mailto:monrudee.a@royaltec.com


๒๗ 

คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

หายห่วง! ‘เราชนะ’ รับลงทะเบียนถงึบ้าน ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ 

 

ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจะส่งอาสาสมัครระดับหมู่บ้านและหน่วยเคลื่อนทีไ่ปรับลงทะเบียนโครงการ เรา
ชนะ ถงึบ้านของ ผู้พกิาร และ ผู้สูงอายุ 

โครงการ “เราชนะ” เปิดรบัลงทะเบียนดว้ยบตัรประชาชน ส าหรบัคนไม่มีอินเทอรเ์น็ตและสมารท์โฟน ตัง้แต่วนัท่ี 15 

ก.พ. 2564 นอกเหนือจากการลงทะเบียนท่ีสาขาธนาคารกรุงไทย ประชาชนสามารถน าบตัรประชาชนไปลงทะเบียน เพ่ือขอรบั

เงินเยียวยา 7,000 บาท ตามจดุบริการพิเศษโครงการเราชนะส าหรบัผูไ้มม่ีสมารท์โฟน ทัง้ 871 จดุทั่วประเทศ 

ซึง่ ผูพิ้การ ผูป่้วย และ ผูส้งูอาย ุท่ีเดินทางไมไ่ดจ้ะมีอาสาสมคัรระดบัหมูบ่า้นและหน่วยเคลื่อนท่ีของ ธนาคารกรุงไทย 

ไปรบัลงทะเบียนถงึบา้น อีกทัง้กรณีท่ีผูพิ้การที่ช่วยเหลือตนเองไมไ่ด ้ผูด้แูล หรือ คนในครอบครวั ช่วยลงทะเบียนใหไ้ด้ 

ผูท่ี้ไดร้บัสิทธ์ิจากโครงการ สามารถซือ้ของไดโ้ดยใหร้า้นคา้ใชแ้อปพลิเคชนั “ถุงเงิน” สแกนบัตรประชาชนของผูซ้ือ้ 

วงเงินจะเขา้บตัรประชาชนเป็นรายสปัดาห ์งวดแรก ไดว้นัท่ี 5 มี.ค.64 และทยอยไดจ้นครบ 7,000 บาท(thethaiger.com 16 

ก.พ.64) 

 

 

 

https://krungthai.com/Download/promotion/MediaFile_993krungthaionestopservice.pdf


๒๘ 

คนมรความสขุ ไม่ใช่คนมีมากท่ีสดุ แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 
 

บริการเคร่ืองช่วยฟัง ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ฟรี!! 

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย บริการเครื่องช่วยฟังส าหรับผู้พิการ

ทางการไดย้ิน หรือบกพรอ่งทางการส่ือสาร ฟรี! 

สนใจเข้ารับเครื่องช่วยฟัง ได้ท่ีมูลนิ ธิพัฒนาคนพิการไทย  

เลขท่ี 23 ชัน้ 2 ถนนวิสทุธิกษัตรยิ ์แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียนความประสงคท่ี์ตอ้งการขอรบั

เครื่องชว่ยฟัง สง่มาท่ีมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 

สอบถามเพิ่มเตมิ โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270 อีเมล:์ office@tddf.or.th, tddf_or_th@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์- ที่ปรกึษา   นายส าเรงิ    วิระชะนงั   -  ที่ปรกึษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน ์ ศรปีฐมสวสัดิ ์- กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย ์- กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรญัญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

                               เลขที่ ๒๓ ชัน้ ๒  ถ.วิสทุธิกษัตรยิ ์  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 จนัทร-์ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

 

 

 

 

mailto:tddf_or_th@hotmail.com

