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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๒๐    ฉบับที ่  ๐๙   เดือน  กันยายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๔ 
วันภาษามือโลก 23 กันยายน เพือ่สิทธิของโลกแห่งความเงยีบ 

วันภาษามือโลก หรือทีภ่าษาอังกฤษเรียกว่า International 
Day of Sign Languages เป็นวันส าคัญสากลของคนพกิาร 

ตรงกับวันที ่23 กันยายน ของทุกปี 

ผูพิ้การทางการไดยิ้นยงัสามารถใชชี้วิตไดต้ามปกติไม่ต่างจากคน

ทั่ วไป ขอเพียงแค่มีภาษามือและความรู ้ในการสื่อสาร ดังนั้น 

เพ่ือใหค้นทัง้โลกไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภาษามือ องคก์าร

สหประชาชาติจึงก าหนดให้ทุกวัน ท่ี  23 กันยายน ของทุกปี เป็นวันภาษามือโลก หรือ  International Day of Sign 

Languages วนัส าคญัสากลเพ่ือสรา้งความตระหนกัในสิทธิและความเท่าเทียมของการสื่อสารในโลกแห่งความเงียบ โดยมี

จดุประสงคใ์หท้กุคนสามารถท าความเขา้ใจกนัไดผ้่านการใชภ้าษามือสื่อความหมาย แมไ้มต่อ้งเอย่ค าใดออกมา 

 วันภาษามือโลก มีความส าคัญอย่างไร จุดประสงคใ์นการก่อตั้งวัน

ภาษามือโลก เพ่ือสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษามือ รวมไปถึง

เพ่ือสรา้งความตระหนกัรูถ้งึสิทธิมนษุยชนของคนหหูนวกดว้ย โดยขอ้มลูจากสมาคม

คนหหูนวกโลก (WDF) เผยวา่ ปัจจบุนัมีผูพิ้การทางการไดยิ้นมากกวา่ 70 ลา้นคนทั่ว

โลก และกว่า 80% อาศยัอยู่ในประเทศก าลงัพัฒนา นั่นหมายความว่า มีภาษามือ

กวา่ 300 ภาษาท่ีใชอ้ยู่ตอนนี ้ซึ่งถือวา่มีความหลากหลายอย่างมาก และเราก็ไม่ควร

มองขา้มภาษามือเหลา่นี ้

          แมจ้ะไมไ่ดยิ้นเสียงใด ๆ แตห่ากเราทกุคนเขา้ใจ สงัคมเขา้ใจ เอือ้การใชชี้วิตของผูพิ้การทางการไดยิ้น ก็จะอยู่รว่มกนัได้

อย่างมีความสขุทกุฝ่ายนะคะ ขอแคม่ีความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจกนัใหม้าก ๆ เท่านัน้เองhilight.kapook.com 23 ก.ย.64) 

 

https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
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พม. ผนึกสถาบันศึกษาท่ัวประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

 

 กระทรวง พม. ผนึกสถาบันศึกษาทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการจัดสัมมนาระดับชาติ หัวข้อ 

"โควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพกิาร" นางพชัรี อาระยะกุล ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์(พม.) เป็นประธานเปิดงานสมัมนาวิชาการระดบัชาติดา้นคนพิการ ครัง้ท่ี 13 ประจ าปี 2564 หัวขอ้ "โควิด 19 สู่การ

พฒันานวตักรรมเพ่ือคนพิการ" (From COVID-19 to Development of Innovation for Persons with Disabilities) ผ่านระบบ

ออนไลน ์Zoom Meeting ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

รว่มกบัสถาบนัการศกึษาทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจา้ภาพหลกั ซึ่ง

ไดม้ีการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติดา้นคนพิการมาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 2552 โดยน าเสนอผลงานวิชาการ งาน

นวตักรรม และน าไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ มากกว่า 250 เรื่อง นางพชัรี กล่าวว่า การสมัมนาใน

หวัขอ้ดงักลา่ว เพ่ือส่งเสริมความรว่มมือภาคีเครือข่าย ในการผลิตผลงานวิชาการดา้นคนพิการ และเป็นช่องทางการสนบัสนุน

งานพฒันางานวิจยัท่ีมีมาตรฐานสงู และสามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง รวมทัง้น านวตักรรมองคค์วามรู ้มาต่อยอดทางความคิด

และสรา้งผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และขยายผลสู่การใชป้ระโยชนใ์นสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย ์นักวิจัย 

บคุลากร นิสิต นกัศกึษาในสถาบนัการศกึษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดร้ว่มศกึษา คน้ควา้ วิจยั วิชาการเพ่ือพฒันางานดา้น

คนพิการ โดยมีกิจกรรมท่ีส  าคญั คือ พิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ ระหวา่งกระทรวง พม. โดย พก. กบัสถาบนัการศกึษา และหน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมจ านวน 72 แห่ง รวมถงึพิธี

การมอบธงเจา้ภาพการจดังานสมัมนาวิชาการฯ ปี 2565 ใหแ้ก่มหาวิทยาลยันเรศวร นอกจากนี ้ยงัมีการเสวนาทางวิชาการ 

หวัขอ้ "โรงพยาบาลสนามเพ่ือคนพิการ" รูปแบบออนไลน ์และการบรรยายพิเศษ ในหวัขอ้ "Hone Isolation ส าหรบัคนพิการ" 

และหวัขอ้ "อาชีพท่ีใช่ส  าหรบัคนพิการหลงัโควิด 19"(mgronline.com 10 ก.ย.64) 
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อ.คณะวิศวกรรมศาสตร ์มทร.รัตนโกสินทร ์เจ๋ง! 
พัฒนา “รถเข็น DIY คว้ารางวัล 1 ใน 10 ของ  
“สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน”ประจ าปี 63-64 

 

ผลงานการคิดค้นและดัดแปลงรถเข็นใส่ของท่ีใช้ใน

หา้งสรรพสินคา้ซึ่ง อาจารยส์ถิตเทพ สังขท์อง (อาจารย์

ภูมิ) อาจารยป์ระจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์และนกัศกึษาไดช้่วยกนั

คิดคน้และดดัแปลงใหเ้ป็นรถวีลแชร ์ซึ่งไดถ้กูยกระดบัจาก

อุปกรณ์ท่ีเสียหายไม่สามารถใช้การไดแ้ลว้ให้สามารถ

กลับมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป

มอบใหผู้พิ้การโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายและไดร้บัการคดัเลือก

ใหเ้ป็น 1 ใน 10 ของ “สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน” ปี 2 

พ.ศ. 2563 – 2564 จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(NIA) ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) และ

สถาบนัเชนจฟิ์วชั่น ภายใตม้ลูนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์จากผลงานท่ีมีช่ือว่า “รถเข็น

ดดัแปลงเพ่ือชมุชน” หรือท่ีเรียกกนัง่าย ๆ วา่ “รถเข็น DIY” 

อาจารยส์ถิตเทพ หรืออาจารยภ์มูิ เผยว่า หากยอ้นกลบัไป

ถึงจุดเริ่มตน้ของแนวคิดในการพัฒนา “รถเข็น DIY” คือ

การไดไ้ปร่วมงานกับรุ่นพ่ีท่ีไดเ้ริ่มท าโครงการมาก่อนหนา้

โดยการไปรบับริจาครถเข็นท่ีหา้งสรรพสินคา้ชัน้ท่ีถูกปลด

ระวางเน่ืองจากหมดอายกุารใชง้านและเกิดความเสียหาย

และมาคิดคน้ดดัแปลงเพ่ือน ามาท าเป็นรถวีลแชรส์  าหรบัผู้

พิการและมอบใหฟ้รี ผ่านเพจ Cart Wheel Chair Donate 

ซึง่ไดม้ีการถ่ายทอดความรูใ้หโ้ดยการจดัท าเป็นคลิบวิดีโอ 

แ ต่ ต่ อ ม า ไ ด้มี ก า ร น า ม าพัฒน าต่ อ ย อด ท่ี  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร ์เพ่ือท่ีจะยกระดบัจัดท าเพ่ือการจดสิทธิบตัร

และน าไปใชแ้จกจ่ายใหค้วามรูเ้พ่ือจะเป็นประโยชนต์่อผู้

พิการได ้อาจารยภ์ูมิ กล่าวว่า เมื่อไดเ้ริ่มน ามาพัฒนาใน

คณะวิศวะกรรมศาสตรก์็ไดม้ีการจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มวิชา

ซึ่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องมีฝึกทักษะ

พืน้ฐานดา้นงานฝีมือจงึไดน้  ามาลงในหลกัสตูรเพ่ือใหไ้ดม้ี

การจัดเป็นกิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมต่อสังคมเป็นจิต

อาสา โดยได้น าหลักวิศวะกรรมเข้ามาเขียนแบบใน

คอมพิวเตอรแ์ละน ามาดดัแปลงตามหลกัการเพ่ือใหเ้กิด

ความปลอดภัย ใชง้านไดจ้ริงและท าใหล้ดตน้ทุนใหม้าก

ท่ีสุดซึ่งตอนนี ้1 ตัวจะมีราคาตน้ทุนประมาณ 300-500 

บาท โดยท่ีสิ่ง ท่ีแตกต่างกันต่อเบาะรองนั่ งซึ่งก็ยังได้

ร่วมมือกับกลุ่มสตรีแม่บา้นในชุมชนใหม้ีการตัดเย็บเป็น

เบาะหนังหรือผา้ขึน้อยู่กับตน้ทุนท่ีไดร้ับบริจาคมา และ

น ามาติดตัง้ลอ้ซึ่งหาซือ้ไดจ้ากทอ้งตลาด บางส่วนท่ีมีคน

และไม่มีความสมดุลก็จะมีการตัดแต่งและจัดแก้ให้

เรียบร้อย ซึ่งท่ีผ่านมาก็ส่งต่อไปให้ผู ้พิการตั้งแต่ล  าตัว

ครึ่งล่างใหส้ามารถน าไปใชง้านได  ้“โครงการของเราไดท้ า

จากความคิดวา่คนไทยท่ีเป็นผูพิ้การมีประมาณ 2 ลา้นคน

และ 1 ลา้นคนเป็นผูพิ้การตัง้แต่ครึ่งตวัช่วงล่าง และจาก

การประเมินพบว่าแมผู้พิ้การจะไดร้บัการดแูลจากรฐับาล

ไปพอสมควรแลว้แตก่็ยงัมีประมาณ 5 เปอรเ์ซ็นตท่ี์ประสบ

ปัญหาทางดา้นการเงิน ผมคิดว่ากลุ่มนีค้ือกลุ่มท่ีเราก าลงั

เขา้ไปเติมเต็มให ้ซึ่งท่ีผ่านมาก็ไดด้  าเนินการมอบใหก้ับ

หน่วยงานต่างๆท่ีรอ้งขอมาเพ่ือน าไปมอบใหผู้พิ้การหรือผู้

พิการท่ีรอ้งขอมาเราก็จัดด าเนินการเราหากท าไดเ้ราก็
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จัดส่งให้ถึงท่ี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร ์ก็จะสนบัสนนุเป็นคา่น า้มนับา้ง รถไปรบัและ

ส่งของบา้นและมีนักศึกษามาร่วมกันช่วยในโครงการนี ้

ดว้ย เราไม่ไดบ้อกวา่เราเป็นแสงสว่างท่ีส่องโลกแตข่อเป็น

แสงเล็กๆ ท่ีเป็นประกายความหวงัของคนท่ียงัขาดโอกาส

ในสงัคมเพ่ือสง่ต่อสิ่งดีดีใหก้นัไดต้่อไปเรื่อยๆ” อาจารยภ์มูิ 

กลา่ว อาจารยภ์มูิ กลา่ววา่ ในปีนีผ้ลงานท่ีออกมาเราไดร้บั

การคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 10 ของ “สุดยอดนวตักรรมช่าง

ชุมชน” ปี 2 พ.ศ. 2563-2564 จากส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (NIA) ร่วมกบั บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์จากผลงานท่ีมีช่ือว่า 

“รถเข็นดัดแปลงเพ่ือชุมชน” หรือ “รถเข็น DIY” โดยเกิด

จากการสรา้งสรรคท์างดา้นวิศวกรรมขั้นพืน้ฐานในการ

สรา้งและดัดแปลง ให้เป็นนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการช่วย

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนรวมถึงเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย

และเป็นการส่งเสริมสรา้งความเป็นอยู่ ท่ีดีให้กับสังคม

ชุมชน ซึ่งเราเปิดโอกาสใหพ่ี้นอ้งประชาชนทั่วไปสามารถ

เขา้มาร่วมโครงการท่ีเป็นการกุศลก็สามารถท าไดห้ลาย

รูปแบบซึง่มีทัง้การร่วมสมทบทนุมาในการด าเนินการ หรือ

จะมาร่วมแรงร่วมใจในการลงมือท าก็มีการเปิดการสอน

การท าใหโ้ดยสามารถติดต่อมาท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรไ์ด ้

ซึ่งเรายินดีท่ีจะจัดคอรส์ฝึกอบรมและมาร่วมงานกันได้ 

อาจารยภ์ูมิ กล่าวปิดทา้ยว่า นอกเหนือจากสิ่งท่ีไดท้  าอยู่

ตอนนีก้็ไดม้ีการเพ่ิมขีดความสามารถของ รถเข็น DIY จาก

รถเข็นท่ีใช้คนเข็น ตอนนี้ก าลังพัฒนาในห้องทดลอง

เพ่ือท่ีจะจดัท าเพ่ิมใหเ้ป็นรถท่ีเป็นรถท่ีขบัเคลื่อนดว้ยระบบ

ไฟฟ้า ซึง่สามารถน ามาตอ่ประกอบแบบถอดและใสไ่ดง้่าย 

เพ่ือท่ีจะใหผู้พิ้การมีขีดความสามารถท่ีจะเดินทางไปได้

ไกลมากขึน้และหมายถงึการประกอบอาชีพสรา้งรายไดใ้ห้

ตวัเองไดม้ากขึน้ดว้ย ซึ่งการพัฒนาตอนนีไ้ปไดไ้กลมาก

แลว้ คาดวา่ไมน่านนีจ้ะมีรถตน้แบบท่ีสมบรูณแ์บบออกมา

เป็นตวัอย่างแน่นอน(banmuang.co.th 31 ส.ค.64) 
 

มจพ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพกิาร จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ร่วมกบั กรมส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพ

ชี วิ ต ค น พิ ก า ร 

กระทรวงการพฒันา

สั ง ค มแ ล ะค ว าม

มั่นคงของมนษุย ์จดั

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งท่ี 13 

ประจ าปี 2564 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ รว่มกบั กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย ์ขอเชิญรว่มรบัชมการถ่ายทอดสด Live Streaming 

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งท่ี 13 

ประจ าปี 2564 ภายใต้แนวคิด “โควิด 19 สู่การพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือคนพิการ” ในวันศุกรท่ี์ 10 กันยายน พ.ศ. 

2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป โดยมีนายจุติ ไกร

ฤกษ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัมนาทาง

วิชาการ และมีสถาบันการศึกษาร่วมในการจัดกิจกรรม 

จ านวน 72 สถาบันทั่ วประเทศ การจัดงานสัมมนาทาง

วิชาการระดับชาติด้านคนพิการจัดขึน้เป็นประจ าทุกปี 
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ส าหรับในปีนี ้เน้นการน าเสนอแนวคิด “โควิด 19 สู่การ

พฒันานวตักรรมเพ่ือคนพิการ” ประกอบดว้ย การเสวนา

และถอดบทเรียนการช่วยเหลือคนพิการท่ีไดร้บัผลกระทบ

จากโควิด-19 และกระบวนการส่งต่อการช่วยเหลือของ 

“โรงพยาบาลสนามเ พ่ือคนพิการ ”  ท่ี เ ป็นบทเรียน

ความส าเร็จร่วมกันของ 3 กระทรวง ไดแ้ก่  กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรม  นอกจากนีใ้นงานไดม้ีการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ โดย Keynote Speaker นกัวิชาการผู้

มีประสบการณ์ตรงในประเด็น  “Home Isolation (HI) 

ส าหรบัคนพิการ” ในช่วงสถานการณวิ์กฤตท่ีผูป่้วยโควิด-

19 ประสบปัญหาในการขาดแคลนเตียงในการรบัผูป่้วย

เขา้รบัการรกัษา ซึ่ง HI เป็นทางเลือกท่ีส  าคญัในการรกัษา

ผูป่้วยในปัจจบุนั  และการน าเสนองานทางวิชาการในเรื่อง

“อาชีพท่ีใช่ส  าหรับคนพิการหลังโควิด 19”  ซึ่งจะเป็น

ข้อเสนอท่ีส าคัญส าหรับการเตรียมความพรอ้มของคน

พิการ หน่วยงาน และสถานประกอบการในการรองรบัการ

จา้งงาน และการพฒันาศกัยภาพคนพิการ เพ่ือการพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้า

รว่มงานผ่านทาง QR Code ภายในวนัท่ี 5 กนัยายน 2564 

และรบัชมผ่านระบบออนไลน ์3 ช่องทาง ไดแ้ก่(เดลินิวส์

ออนไลน ์30 ส.ค.64) 

 

 
 

 

 

 

 

 

กกท.เตรียมแผนงานช่วย นักกีฬาคนพกิารทมี
ชาตไิทย หางานให้ท าประจ าสังกัด กกท. 

ดร .ก้องศักด  ยอด

มณี  เ ล็ ง แผน งาน

ช่วยเหลือนกักีฬาคน

พิการ ทีมชาติ ไทย 

เช่นช่วยหางานประจ า และรบัเขา้ท างานในสงักดัของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยภายหลงัท่ีนักกีฬาคนพิการทีมชาติ 

เสรจ้สิน้ผลงานในการแข่งขัน พาราปิกเกมส ์ครัง้ท่ี 16 ท่ี 

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ดร.กอ้งศกัด ยอดมณี ผูว้่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจบการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิกเกมสไ์ปเมื่อตน้เดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา แต่

เวลานีย้ังคงมีทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ท่ีก าลงัท า

ภารกิจเพ่ือชาติ ลงแข่งขนักีฬาพาราลิมปิกเกมส ์ครัง้ท่ี 16 

อยู่ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งในมหกรรมกีฬารายการ

นี ้พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี รวมถึง พล

เอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็ไดก้ล่าว

อวยพรและใหก้ าลงัใจใหน้กักีฬาทกุคนประสบชยัชนะและ

ประสบความส าเร็จจากการแข่งขันครัง้นี ้ ผู้ว่าการกกท. 

เผยอีกว่า ท่านนายกรฐัมนตรียังไดก้ าชับและใหน้โยบาย

ผ่านทาง ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ขอใหดู้แลนักกีฬาคนพิการ

ทีมชาติไทยทกุคนทัง้ในอดีตและปัจจบุนัใหค้รอบคลมุและ

ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ โดยไดม้อบนโยบายมาว่า ภายหลงัจบการ

แข่งขนักีฬาพาราลิมปิกเกมส ์ครัง้ท่ี 16 อยากใหช้่วยดแูล

นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ดว้ยการรับเข้าท างานใน

สังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ในต าแหน่งของผู้ช่วย

ปฏิบตัิการ ซึ่งก็จะไดร้บัเงินเดือน 15,000 บาทหรือดแูลให้

มีหน้าท่ีงานในภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในภาครัฐบาลและ
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ภาคเอกชน ดร.กอ้ง เผยตอ่อีกว่า ท่ีผ่านมา กกท. ไดม้ีการ

รบันักกีฬาทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีม

ชาติไทยหรือนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เขา้มาท างาน

ภายในสงักดัอยู่อย่างตอ่เน่ือง และในรอบนีจ้ะพยายามไป

ดูรายละเอียดและนโยบาย เพ่ือผลักดันให้นักกีฬาคน

พิการทีมชาติไทยท่ียงัไม่มีงาน หรือในรายท่ีมีงานแลว้และ

ประสงคจ์ะเขา้มาท างานกับกกท.หรือในรฐัวิสาหกิจอื่นๆ 

ในโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ หรือภาคของเอกชนท่ี

เป็นพนัธมิตรกบัเรา ซึง่ก็ขอใหแ้จง้ความประสงคเ์ขา้มาได ้

กกท.ยินดีท่ีจะช่วยเหลือและเป็นสื่อกลางต่อไป และตนก็

เช่ือว่าการมีหนา้ท่ีงานประจ าจะสรา้งความมั่นคงใหก้ับ

บรรดานกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย นอกเหนือจากการลง

แข่งขันและท าหน้าท่ีรับใช้ชาติในมหกรรมกีฬาต่างๆ

(chiangmainews.co.th 31 ส.ค.64) 
 

ความพยายามเป็นมากกว่า คนพกิาร  
ของ Magnetbrain อดตีเพลเยอร ์Valorant 

ความพยายามไม่

เคยท ารา้ยสกัคนท่ี

ตั้งใจ และ โรเวน 

โคร เธอร์ส  อดีต

เพลเยอร ์Valorant ในช่ือ Magnetbrain ก็พิสูจน์มันแลว้ 

หลงัจากควา้เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน า้ พาราลิมปิก

เกมส ์ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โรเวน โครเธอรส์ อดีต

โปรของเกม Valorant วัย 23 ปี ชาวออสเตรเลีย เคยโลด

แล่นอยู่ในภูมิภาค โอเชียเนีย แต่ดว้ยความพิการ ซึ่งเป็น

ภาวะทางระบบประสาทท่ีเกิดขึน้จากความเสียหายของ

สมอง ท าให ้Magnetbrain ไมส่ามารถลงแข่งขนั Valorant 

ในระดบัสูงไดอ้ย่างท่ีตอ้งการ แต่ความทอ้คงมีไวใ้หล้ิงถือ

เท่านัน้ Magnetbrain เริ่มกวาดสายตาไปรอบๆเพ่ือหาสิ่ง

ท่ีจะท าใหต้ัวเองเป็นมากกว่าคนพิการ และสุดทา้ยก็ป๊ิง

ขึน้มาว่า “วา่ยน า้” น่ีแหละ ท่ีเขาท าไดด้ีตัง้แตเ่ดก็ไมแ่พก้บั 

Valorant โครเธอร์ส ยอมรับว่าเดิมทีเกลียดการว่ายน ้า

แบบเขา้ไส ้หากมนัไม่ไดช้่วยบ าบัดอาการทางสมองของ

เขา ก็คงไม่มีวนัท่ีจะพาตวัเองลงไปในสระแน่นอน แต่เมื่อ

ไดรู้จ้กักบั พาราลิมปิกเกมส ์ไดรู้ส้กึถึงความพิเศษของการ

แข่งขันแลว้ ก็พยายามผลกัดนัตัวเองจนไดเ้ป็นนักกีฬาท่ี

ควา้แชมป์รายการต่างๆมากมาย กระทั่ งมาควา้เหรียญ

ทอง ในพาราลิมปิกเกมส ์2020 จากประเภท ฟรีสไตล ์50 

ม. ชาย S10 “ผมไดพิ้สจูนแ์ลว้ว่าผมไม่ใช่แค่คนพิการ” โร

เวน กล่าวสัน้ๆหลงัจากควา้เหรียญทองส าเร็จ ก่อนหนา้นี ้

Magnetbrain ไดส้รา้งแรงบันดาลใจใหก้ับใครต่อใครใน

วงการ Valorant วนันีใ้นช่ือจริง “โรเวน โครเธอรส์” ไดท้  า

สิ่งเดียวกันนีก้ับแฟนกีฬาทั้งโลก(khaosod.co.th 1 ก.ย.

64) 
 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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เก่งท้ังคู่ คู่รักนักกีฬาทมีชาต ิParalympic  
ถงึร่างกายจะพกิาร  

แต่ความสามารถและหัวใจเกินร้อย 

 

Brent Lakatos เป็นนักกีฬาวีลแชรช์าวแคนาดา เกิดและ

เติบโตในครอบครวัท่ีเป็นนักกีฬา เขาเริ่มตน้ดว้ยการเป็น

นกักีฬาวา่ยน า้ตัง้แต่อาย ุ4 ขวบ เม่ือเขาอายไุด ้6 ปี เขาได้

ประสบอบุัติเหตุจากการเล่นสเกตน า้แข็งส่งผลใหเ้กิดลิ่ม

เลือดท่ีกระดกูสนัหลงัซึ่งท าใหข้าของเขาเป็นอมัพาต ก่อน

หนา้ท่ีเขาจะเขา้สูว่งการนกักีฬา วีลแชรเ์รซซิ่ง เขาก็มีความ

สนใจและเรียกว่าเป็นนักกีฬา วีลแชรบ์าสเกตบอลของ

มหาวิทยาลัย Texas ถึง 8 เดือน ก่อนท่ีเขาจะเริ่มเข้าสู่

วงการนักกีฬา วีลแชร์เรซซิ่ ง  อย่างเติมตัวใน 2004 

Summer Paralympics และเรียกว่าท าให้เขากลายเป็น

นักกีฬา วีลแชรเ์รซซิ่ง ท่ีโด่งดังและมีช่ือเสียงอันดับตน้ๆ 

ของประเทศแคนาดาเลยก็ว่าได้ โดย Brent Lakatos ได้

แต่งงานกบั Stefanie Reid นกักีฬากรีฑา สาวคนเก่งจาก

ทีมชาติองักฤษ เจา้สถิติและเหรียญทอง ท่ีเสียเทา้ขวาไป

ในอุบตัิเหตพุายเรือ ซึ่งทัง้คู่ไดแ้ต่งงานกนัในปี 2012 และ

อยู่รว่มกนัในประเทศองักฤษ ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีทัง้คูไ่ดฝึ้กฝน

มาดว้ยกันนั่นเอง โดยทั้งคู่พบเจอกันครัง้แรกในปี 2005 

และเริ่มคบหากนันานถึง 3 ปี ก่อนท่ีจะแตง่งานกนั โดยทัง้

คู่อยู่ร่วมกันมาแลว้ 16 ปี (ถา้นับจ านวนปีท่ีแต่งงานก็ 13 

ปี) โดย Paralympic Games Tokyo 2020 ในปีนี ้เรียกว่า

เป็นมหกรรมกีฬาปีท่ี 4 ท่ีทั้งคู่ลงแข่งพรอ้มๆ กัน  Brent 

Lakatos เผยวา่ กวา่เขาจะชนะใจของภรรยาไดน้ัน้เรียกว่า

งานโหดกว่าควา้เหรียญทองซะอีก เพราะตัวของ  Brent 

Lakatos เรียกวา่มนัเป็นรกัแรกพบ แตส่  าหรบัตวั Stefanie 

Reid กลับไม่ไดม้ีความสนใจในตัวเขาเลย เธอสนใจแต่

การแข่งขนัมากกว่าการมีแฟน แต่ดว้ยความพยายามและ

ลกูตือ้ของ Brent Lakatos ก็ท าใหฝ่้ายสาวมีความใจอ่อน

และเปิดใจคบหากนัจนกลายมาเป็นสามีภรรยากนัในท่ีสดุ 

ทัง้คูเ่ผยเคลด็ลบัในความสมัพนัธแ์ละการดแูลกนัในฐานะ

นักกีฬาว่า ทัง้สองคนเป็นนักกีฬาท่ีเรียกว่ามีศกัยภาพสูง 

แตว่่าก็จะมีการแบ่งพืน้ท่ีส่วนตวัใหแ้ก่กนัและกนั เป็นท่ีพึ่ง

ใหแ้ก่กันในเวลาท่ีตอ้งการ ถึงแมว้่ามนัจะเป็นเรื่องท่ีหนัก

หนาอยู่บ้างเช่นในการแข่งขัน เพราะเมื่อช่วงเวลาเข้า

แข่งขันทุกๆ คนก็ตอ้งโฟกัสกับตวัเอง แต่ส  าหรับพวกเขา

ไม่ใช่เพียงตอ้งโฟกสัแตต่วัเองเพียงอย่างเดียว แต่ว่าก็ตอ้ง

โฟกัสถึงอีกฝ่ายด้วย ว่าทั้งคู่มีสภาพร่างกายและจิตใจ

อย่างไร ไหวรเึปล่า แตม่นัก็เป็นขอ้ดีท่ีท าใหท้ัง้คู่มีความสขุ

และมีก าลังใจท่ีดีในขณะการแข่งขัน (sanook.com 30 

ส.ค.64) 
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ทม.หัวหินจัดชุดเคล่ือนทีร่ะดมฉีดวัคซีนทางเลือก
ซิโนฟารม์ให้ผู้พกิาร ผู้ป่วยตดิเตยีงถงึบ้าน 

 

ประจวบคีรีขนัธ ์- ทม.หวัหิน จดัชดุเคลื่อนท่ีระดมฉีดวคัซีน

ทางเลือกซิโนฟารม์ ใหผู้พิ้การ ผูป่้วยติดเตียงถึงบา้น กลุ่ม

เปราะบางทุกชุมชน วนันี ้(2 ก.ย.) ท่ีสถานีอนามยัเขาเต่า 

ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์นาย

นพพร วฒิุกลุ นายกเทศมนตรีเมืองหวัหิน พรอ้มดว้ย น.ส.

ไพลิน กองพนัธ ์น.ส.บษุบา โชคสชุาติ รองนายกเทศมนตรี

เมืองหัวหิน และเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม ลงพืน้ท่ี

ติดตามการฉีดวคัซีนทางเลือกซิโนฟารม์ ในส่วนของการ

จดัชุดเคลื่อนท่ี ซึ่งเป็นพยาบาล และเจา้หนา้ท่ีจากสถานี

กาชาดหวัหินเฉลิมพระเกียรติ ระดมฉีดวคัซีนใหป้ระชาชน

ผูพิ้การ ผูส้งูอายุ ผูป่้วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางท่ีเขา้

ไม่ถึงระบบการลงทะเบียนจองวคัซีน โดยวันนีไ้ดเ้ป็นวัน

แรกท่ีมีการจัดชุดเคลื่อนท่ีลงฉีดวัคซีนตามชุมชน โดยได้

ระดมฉีดวัคซีนในพื้นท่ีต าบลหนองแก จ านวน 42 ราย 

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า 

ตามท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน จดัสรรงบประมาณในการขอรบั

การจัดสรรวัคซีนซิโนฟารม์ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

จ านวนทั้งสิ ้น 50,000 โดส เพ่ือฉีดให้ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน ไดเ้ริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันท่ี 25 ส.ค. 

จนถึงวนัท่ี 4 ก.ย.ท่ีจะถึงนี ้โดยใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลหัว

หิน โดยประชาชนไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ ในแตล่ะ

วนัมีประชาชนท่ีลงทะเบียนกบัเทศบาลเมืองหวัหิน เขา้รบั

การฉีดวัคซีนตามจ านวนท่ีก าหนดวันละ 3,000 คน 

ส าหรบักลุ่มประชาชนท่ีเขา้ไม่ถึงการลงทะเบียนออนไลน ์

ผูส้งูอายุ ผูป่้วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางทุกชุมชน ไดม้ี

การประสานขอ้มลูกับ อสม. เพ่ือจัดชุดเคลื่อนท่ีระดมฉีด

วัคซีนให้ครบตามจ านวน เพ่ือสร้างภูมิคุ ้มกันหมู่ และ

เตรียมพรอ้มส าหรบัการเปิดเมืองหวัหินในเดือนตุลาคมท่ี

จะถึงนี  ้ทั้งนี ้นายกเทศมนตรีไดเ้นน้ย า้ให้ทุกคนสวมใส่

หนา้กากอนามยัทุกครัง้ท่ีออกจากบา้น หมั่นลา้งมือบ่อยๆ 

และรักษาระยะห่าง ไม่เขา้ในสถานท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก 

ตอ้งไม่ประมาท การ์ดไม่ตก แม้ไดร้ับวัคซีนแลว้ก็ตาม

(mgronline.com 2 ก.ย.64) 
 

‘ญ่ีปุ่น’ชูโตเกียวเกมส ์เชื่อมมิตรภาพหน่ึงเดยีว 

  

สื่อมวลชนของประเทศญ่ีปุ่ น รายงานว่า ในระหว่างท่ีการ

แข่งขนัมหกรรมกีฬาระดบัโลกทัง้ โอลิมปิกเกมส ์และพารา

ลิมปิกเกมส ์เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในระหว่างสองเดือนนีท่ี้

มหานครโตเกียว ได้เกิดความนิยมในการเล่นกีฬาท่ี

แพร่หลายในกลุ่มผูพิ้การในญ่ีปุ่ น แหล่งข่าวระบวุ่า “พารา

ลิมปิกเกมส”์ กลายเป็นสะพานเช่ือมส าคญัระหวา่งผูพิ้การ 

กบัผูม้ีรา่งกายปกติ ซึง่ไมเ่คยมีปรากฏการณแ์บบนีม้าก่อน 

อาทิ การแข่งบอคเซียระหว่างบริษัท ท่ีมีบริษัทและองคก์ร
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ต่างๆ ร่วมแข่งขันมากกว่า1,200 บริษัทเลยทีเดียว โดย

ทัง้หมดนัน้มาจากแรงบนัดาลใจในการจดัการแข่งขนัครัง้นี ้

ท่ามกลางวิกฤตของโลกนั่นเอง ขณะเดียวกนั นกักีฬาจาก

อฟักานิสถาน 2 คน ประกอบดว้ยซาเกีย คูดาดาดี ้นักเท

ควันโด และฮอสเซน ราซูลี่ นักกรีฑา ท่ีลีภ้ัยและเพ่ือเขา้

ร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์2020 ได้รับการ

ยืนยันว่า ทั้งสองคนจะได้รับ “วีซ่ามนุษยธรรม”ของ

ออสเตรเลีย ในการลี ้ภัยหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี ้ 

อย่างไรก็ตาม ทนายไดร้ะบเุอาไวว้่า ทัง้สองจ าเป็นตอ้งคิด

เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจขัน้สุดทา้ยและถือเป็นครัง้ส  าคญั

ก่อนจะเดินทางลีภ้ัยกับสิ่งท่ีตอ้งการท า หลงัจากเสร็จสิน้

โตเกียว พาราลิมปิกเกมส์ ทั้งนี ้กลุ่มผู้น  าตาลิบัน อยู่

ระหว่างเตรียมเปิดตวัรฐับาลใหม่ของอัฟกานิสถาน โดย

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มตาลิบนัเผยผ่านทางสงัคมออนไลนว์่า จะมี

พิธีเกิดขึน้ ท่ีท าเนียบประธานาธิบดีในกรุงคาบูลของ

อฟักานิสถาน(naewna.com 3 ก.ย.64) 
 

ได้ฤกษเ์ปิดตัวภาพยนตรส้ั์น 7 เร่ือง 
ของสังคมผู้พกิาร 

 

งานเปิดตัวภาพยนตร์สั้น  7 เรื่อง ภายใต้โครงการ 7 

Inspirations สรา้งจากแรงบันดาลใจเรื่องจริงของนอ้ง 7 

คน เพ่ือสะท้อนให้สังคมมองเห็นอีกมุมหนึ่งของความ

พยายาม ความตั้งใจ ท่ีจะก้าวข้ามความกลัวหลาย ๆ 

อย่าง และเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็น

นักแสดงจนกระทั่ งการเปิดกลอ้งถ่ายท ามาเป็นผลงาน

หนงัสัน้ 7 เรื่อง พรอ้มฉายสู่สายตาผูช้ม สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความรกั ความอบอุ่น ความตัง้ใจท่ีจะกา้วเดินตามความ

ฝันของนกัแสดงทุกคนท่ีเป็นคนพิการ คนพิการเมื่อมาเป็น

นักแสดงหลายคนคิดว่ายาก แต่เมื่อเขาเหล่านั้นได้รับ

โอกาสท่ีจะไดแ้สดงศกัยภาพ ไดล้งมือท า ไดค้น้พบตวัเอง 

ผ่านผลงานการแสดงท่ีออกมาสะท้อนให้เห็นว่าทุกคน

สามารถกา้วขา้มขอ้จ ากดั สามารถเดินตามความฝันไดไ้ม่

ยาก ขอเพียงสังคมมองเห็นคุณค่าและใหก้ารสนับสนุน 

ภาพยนตรส์ัน้ภายใตโ้ครงการ 7 Inspirations “นวตักรรม

สื่อสรา้งสรรค ์เพ่ือการสื่อสารสงัคมดา้นคนพิการ” จึงเป็น

อีกแรงบนัดาลใจใหค้นพิการไดล้กุขึน้มาท าตามความฝันท่ี

ตัวเองต้องการ เกิดขึ ้นจากทุนสนับสนุนของกองทุน

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ กรมสง่เสริมและ

พัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ  ด า เ นินโครงการโดย 

วิทยาลยัวิจยันวตักรรมการศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง (สจล.) ไดฤ้กษ์เปิดตวั

ภ า พ ย น ต ร์ สั้ น ทั้ ง  7 เ รื่ อ ง  ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร  7 

Inspirations ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2564 ทาง FB live เพจ 7 

Inspirations ใน รูปแบบ Virtual Concert, ผ่ าน  Zoom 

Meeting รูปแบบอี เว้นท์ออนไลน์ พบกันในช่วงเวลา 

13.00-15.00 น. โครงการนี ้เกิดขึน้จากผลงานวิจัยเรื่อง 

“แผนการสื่อสารสงัคม เพ่ือสรา้งเจตคติท่ีดีดา้นคนพิการ” 

ของอาจารย ์ดร.ทอแสงรศัมี ถีถะแกว้ ผูช้่วยอธิการบดีฝ่าย

สื่อสารองคก์รและประชาสมัพนัธ ์สจล. ท่ีไดร้วบรวมและ

วิเคราะหข์อ้มลูจากรายการโทรทศันแ์ละสื่อสงัคมดา้นคน

พิการ เพ่ือหาแนวทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสรา้งการ

ตระหนักถึงคนพิการและประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารดว้ยนวตักรรมสื่อรอบดา้น 
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น าเรื่องราวเชิงสรา้งสรรคอ์อกสู่สงัคมใหม้าก เขา้ถึงผูร้ ับ

สารตัง้แต่วัยเด็กอนุบาล จะท าใหส้ังคมไทยเป็นสังคมท่ี

พรอ้มต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนทุกกลุ่ม 

ความเขา้ใจจริงต่อความตอ้งการของคนพิการ จะท าให้

สามารถยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการไทยได้ ดร.

ทอแสงรัศมี  ถีถะแก้ว  ในฐานะหัวหน้าโครงการ  7 

INSPIRATIONS กล่าวว่า “โครงการนี ้ไดศ้ึกษาเรื่องราว

ของคนพิการตัวอย่าง 7 คน จากความพิการ 7 ประเภท 

เพ่ือน าเสนอเรื่องราวในมิติของการได้รบัการเลีย้งดู และ

เติบโตมาใชชี้วิตไดอ้ย่างมีความสุข และหากในชีวิตจะมี

อปุสรรคมากเพียงใด ก็สามารถเอาชนะ กา้วไปสูเ่ป้าหมาย

ในชีวิตได ้ซึ่งเรื่องราวในทุกเรื่องจะมีองคป์ระกอบของ

ครอบครัว และสังคมท่ีจะช่วยสรา้งชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ มี

ความสขุใหแ้ก่คนพิการได ้จากเรื่องราวทัง้ 7 เรื่องถ่ายทอด

เป็นภาพยนตรส์ัน้จากเรื่องจริง และใชส้ื่อประชาสมัพันธ์

ทั้งบทความวิชาการ บทความสื่อสร้างสรรค์ และตัว

การต์นูอนิเมชั่น เพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูช้มท่ีหลากหลาย และการ

ผลิตสื่อค านงึถงึการเปิดรบัสารของคนพิการประเภทตา่ง ๆ 

ทัง้การคดัเลือกนกัแสดงท่ีเป็นคนพิการจริง ๆ การเขียนบท 

ออกแบบคาแรคเตอรน์ักแสดง การสื่อสารของนักแสดง 

และการใชค้  าบรรยาย เป็นตน้ ดา้นนายพิชญะ ใหญ่แก่น

ทราย ผู้อ  านวยการกองกองทุนส่ง เสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ กลา่วว่า ตอ้งการใหส้งัคมไทยสนใจ

เรื่องคนพิการใหม้ากขึน้ เพ่ือใหเ้ปิดรบัคนพิการเขา้สูส่งัคม

ในมิติต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่มองเห็นคุณค่า และ

ความสามารถของคนพิการไทย ซึ่งมุง่หวงัวา่สื่อภาพยนตร์

ของโครงการนี ้จะช่วยสรา้งพลงัสรา้งสรรค ์เจตคติท่ีดีดา้น

คนพิการแก่คนในสังคมไทยไดม้ากขึน้  ดา้นนายสุชาติ 

โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการ

ทางดา้นสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯให้

ความส าคญัเรื่องของเจตคติในสงัคมในการท่ีจะท าใหค้น

พิการไดย้อมรบัไปท่ีไหนไม่มีคนรงัเกียจ และควรท่ีจะเปิด

โอกาสใหเ้ขาไดเ้ขา้สู่การพฒันาศกัยภาพตัง้แตแ่รกเริ่ม ไม่

ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านศิลปะ การศึกษา ดนตรี 

อาชาบ าบดั หรือแมแ้ตก่ารพฒันาท่ีจะท าใหส้ภาพร่างกาย

และ จิต ใจแข็ ง แ ร ง  และ โดยส่ วนตัว ท่ี เ ข้ามา เ ป็ น

คณะกรรมการเพราะมีลกูเป็นคนพิการเขา้ใจถึงปัญหาจึง

รวมตวักนัระหว่างผูป้กครองเพ่ือพิทกัษ์สิทธ์ิต่าง ๆ เหล่านี ้

คอยดูแลสมาชิก ทั้งเรื่องกฎหมาย ท่ีจะมาเป็นอุปสรรค

หรือขัดขวางภารกิจของพวกเรา ส าหรบั “นอ้งนายน”์ ลูก

ชาย ไดร้ับคัดเลือกใหเ้ขา้มาเป็นนักแสดงภาพยนตรส์ั้น

เรื่อง “The Beautiful Mind” 1 ใน 7 เรื่อง ภายใตโ้ครงการ 

7 Inspirations ท่ีเล่าถึงเรื่องราวของความรกั ความอบอุ่น

ในครอบครัวท่ีมีผู ้พิการทางด้านสติปัญญา นับว่าเป็น

ภาพยนตร์สั้น ท่ีส ร้า ง เจตคติ ท่ี ดี ต่ อสังคม ท่ี เ ร าให้

ความส าคญัมากท่ีจะเปลี่ยนความคิดของผูค้นและเช่ือว่า

จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะใหส้ังคมไดร้บัรูใ้นสิ่งต่างๆ ท่ี

พวกเราท า และตอ้งการใหเ้รื่องนีเ้ป็นแรงบันดาลใจใหก้ับ

น้องๆ อีกหลายคนก้าวตามความฝัน จึงอยากส่งต่ อ

เรื่องราวเหล่านี ้ไปในสังคมวงกว้าง  อย่าลืมติดตามชม

ภาพยนตรส์ัน้ ทัง้ 7 เรื่อง ภายใตโ้ครงการ 7 Inspirations 

กนัในทุกช่องทางทัง้ YouTube Channel(naewna.com 1 

ก.ย.64) 

 

 

 

 



๑๑ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

กทม.เร่งฉีด ‘ผู้ป่วยตดิเตยีง ผู้สูงอายุ 
 ผู้พกิาร’ 5 พันคน ฉีดแล้ว 2 พันคน 

 

รายงานข่าวจาก เพจเฟซบุ๊ก ผูว้่าฯ อศัวิน ระบุเมื่อวนัท่ี 2 

กนัยายน วา่ ขณะนี ้กรุงเทพมหานคร ไดฉี้ดวคัซีนใหผู้ป่้วย

ติดเตียง ถึงบา้นแลว้กว่า 2,000 ราย จากท่ี กทม.ไดเ้พ่ิม

ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวคัซีนใหก้ับกลุ่มผูป่้วยติดบา้น

ติดเตียง ผูส้งูอายุท่ีเดินทางไปฉีดวัคซีนนอกบา้นไม่ได ้ให้

ได้ฉีดวัคซีนท่ีบ้านได้สะดวก  ตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียน

จนถึงวันท่ี 1 ก.ย. มีผู ้ลงทะเบียนแล้ว 7,072 ราย ทีม

สาธารณสขุของ กทม. ไดโ้ทรประสานติดต่อกลบัไปยงัผูท่ี้

ลงทะเบียนแลว้ 5,785 ราย หลงัจากโทรสอบถามแลว้ ก็ได้

วางแผนฉีดวคัซีนในพืน้ท่ี ใหที้มสาธารณสขุเดินทางไปฉีด

ในแต่ละวนัไดห้ลาย ๆ บา้นท่ีอยู่พืน้ท่ีใกลก้นั ท าใหต้อนนี้

ฉีดวัคซีนสะสมไปแล้ว 2,086 ราย กทม. เร่งโทรติดต่อ

ผูป่้วยท่ีลงทะเบียนใหค้รบถว้น เพ่ือป้องกันและลดความ

รุนแรงหากติดเชื ้อ ท าให้ทุกๆ คนปลอดภัยจากโควิด -

19(matichon.co.th 2 ก.ย.64) 

 

 

 

สุดซึง้ "ไกดรั์นเนอร"์ ขอแต่งงาน "นักวิ่งสาวผู้
พกิารสายตา" พาราลิมปิก 2020 

 

ชมโมเมนตห์วานซึง้ในพาราลิมปิกเกมส ์2020 เมื่อนักว่ิง

ผู้น  าทางคุกเข่าขอแต่งงานนักกีฬาสาวผู้พิการทาง

สายตา แม้พลาดลุ้นเหรียญทอง  วันท่ี 2 ก.ย. 64 การ

แข่งขันกรีฑา "พาราลิมปิกเกมส ์2020" ท่ีโอลิมปิก สเต

เดีย้ม กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น มีช่วงเวลาประทับใจ

เกิดขึน้ในรายการว่ิง 200 เมตร หญิง คลาส ที11 ซึ่งเป็น

การแข่งขนัส าหรบัผูพิ้การทางสายตา ไม่สามารถมองเห็น

ไดเ้หมือนคนปกติ หลงัจบรอบคดัเลือก รอบแรก ในฮีตที่ 4 

แม ้เคอลูา นิเดรอา เปเรรา เซเมโด นกัว่ิงสาวจากเคปเวิรด์ ซึ่ง

เขา้เสน้ชยัเป็นอนัดบัสดุทา้ยจากทัง้หมด 4 คนในฮีต ดว้ยเวลา 

33.04 วินาที จะไม่ผ่านเขา้สูร่อบเซมิไฟนลั เพื่อไปลุน้เหรียญ

ทอง แต่สุดทา้ยเธอก็กลายเป็นผู้ชนะในชีวิตจริงในตอนจบ 

เมื่อ มานูเอล อันโตนิโอ วาซ ดา เวกา ซึ่งท าหนา้ท่ีเป็น 

"ไกดร์นัเนอร"์ (ผูท่ี้คอยว่ิงประกบอยู่เคียงขา้งผูพิ้การทาง

สายตาตลอดการว่ิง ท าหนา้ท่ีเป็นหู เป็นตา เป็นปาก และ

เป็นเพ่ือนคอยใหก้ าลงัใจ) ใหก้บัเธอ ก็หยิบแหวนแต่งงาน

ท่ีเตรียมออกมามอบให้เธอ ก่อนคุกเข่าลงกับลู่ ว่ิงเพ่ือ

ขอ เคอลูา นิเดรอา เปเรรา เซเมโด แตง่งาน ท่ามกลางสาย

ฝนท่ีโปรยลงมาอย่างไม่ขาดสาย แน่นอนว่า เซเมโด ตอบ

ตกลงดว้ยความยินดีก่อนท่ีทัง้คูจ่ะสวมกอดกนัอย่างช่ืนมื่น 

และลืมความผิดหวังท่ีไม่ไดเ้ข้าไปชิงเหรียญทองจนหมด

สิน้ ซึ่งก็ไดร้ับเสียงปรบมืออย่างกึกกอ้งจากนักกีฬาและ

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87


๑๒ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ไกดร์ันเนอรอ์ีก 3 คู่ รวมถึงนักกีฬาประเภทอื่นๆ ท่ีก าลัง

แข่งขัน  ตลอดจนเจ้าหน้า ท่ีและทุกคนในโอลิมปิก  

สเตเดีย้ม กรุงโตเกียว(ไทยรฐัออนไลน ์2 ก.ย.64) 
 

ก.ล.ต.-กระทรวงแรงงาน จับมือหนุนทักษะ 
“บริหารเงิน-ลงทุน” กลุ่มแรงงาน 

 

กระทรวงแรงงาน ลงนามความร่วมมือส านักงาน ก.ล.ต. 

ส่งเสริมกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง มีทักษะ

และความรูด้า้นบริหารเงินต่อยอดการลงทุน  เมื่อวันท่ี 2 

กนัยายน 2564 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

(รง.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) จัดพิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือ (MoU) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video 

Conference) ว่าดว้ยการส่งเสริมความรูเ้รื่องการเงินการ

ลงทุนส าหรบัแรงงาน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนภารกิจการสรา้ง

ความเขา้ใจและสรา้งความตระหนักถึงความส าคัญของ

การมีความรูเ้รื่องการเงินการลงทุน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตท่ี

จ าเป็นใหแ้ก่กลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานกลุ่ม

เปราะบางใหม้ีทกัษะดา้นการบริหารจดัการเงินของตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

รฐับาลท่ีใหเ้รื่องความรอบรูท้างการเงินของประชาชนเป็น

วาระแห่งชาติ โดยไดร้บัเกียรติจาก ศาสตราจารย ์นฤมล 

ภิญโญสินวฒัน ์รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการแรงงาน 

เป็นประธานสกัขีพยาน ทัง้นี ้กรมพฒันาฝีมือแรงงาน และ 

ก.ล.ต. จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท่ีมีเนื ้อหาเก่ียวกับ

การ เ งินการลงทุน เ พ่ือ เ พ่ิมทักษะและองค์ความ รู ้ 

เสริมสรา้งศักยภาพดา้นการบริหารจัดการเงินและการ

ลงทุนอย่างถูกวิธี พรอ้มสรา้งกลุ่มวิทยากร (trainer) เพ่ือ

ส่งต่อและกระจายความรู ้ทางการเงินการลงทุนไปยัง

กลุ่มเป้าหมายท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ศาสตราจารย ์นฤ

มล ภิญโญสินวฒัน ์รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 

กล่าวว่า ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความรู ้เรื่อง

การเงินการลงทุนส าหรับแรงงานท่ีจะเกิดขึน้จากการท า

บันทึกข้อตกลงในวันนี ้ จะช่วยให้ก าลังแรงงานไทย 

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด ไดร้บัความรูแ้ละ

ทักษะการบริหารจัดการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตท่ี

จ าเป็น สามารถบริหารจัดการเงินและหนีส้ินไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถต่อยอดสู่การลงทุนไดอ้ย่าง

เหมาะสมตามศกัยภาพและเป้าหมายของตนเอง นายธวชั 

เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าว

ว่า ปี 2564 กพร. ร่วม ก.ล.ต. จัด CSR สรา้งโอกาสคน

พิการในรูปแบบการเสวนา เพ่ือขับเคลื่อนใหค้นพิการมี

ทักษะ ประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ในการประกอบ

อาชีพได ้และรว่มจดัสมัมนา “ใหก้ลไกตลาดทุนเกือ้หนนุผู้

พิการสรา้งงานสรา้งอาชีพ” เพ่ือสนบัสนุนใหเ้พ่ิมการจา้ง

งานคนพิการ เพ่ิมการจัดสมัปทาน และเพ่ิมกิจกรรมทาง

สงัคม โดยในปี 2564-2569 กพร. จะร่วมพฒันาหลกัสตูร

ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการเงินการลงทุนเพ่ือเพ่ิมทักษะและ

องคค์วามรูเ้สริมสรา้งศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

การเงินและการลงทุนอย่างถูกวิธี และจดัเตรียมกลุ่มผูร้บั

การฝึกอบรม อาทิ คุณสมบัติ การส่งเสริมทักษะการเงิน

การลงทุนให้แก่ผู ้รับการฝึกฯ โดยออกแบบชุดความรูท่ี้
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เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดฝึกอบรม และ

ติดตามประเมินผลผ่านระบบออนไลน ์ทั้งนี ้มอบหมาย

หน่วยงานในสงักดั กพร. ไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 

(สพร.) และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) จัด

ฝึกอบรมให้แก่แรงงานอย่างครอบคลุมทั่วประเทศในปี 

2565 ต่อไป  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 

ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีไดม้ี

โอกาสในความร่วมมือครั้งนี ้เน่ืองจากกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงานเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการสรา้งอาชีพ

และรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานทั่ วประเทศ ส าหรับ

กลุม่เป้าหมายท่ีจะเริ่มใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการเงินการลงทุน

เป็นกลุ่มแรก ๆ คือ แรงงาน ท่ีเข้ารับการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน โดยเนน้ไปท่ีแรงงานกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นผูพิ้การ 

เพ่ือใหม้ีความรูด้า้นนีด้ว้ย โดย ก.ล.ต. จะสนบัสนนุเนือ้หา

และสื่อความรูท่ี้ใชใ้นการฝึกอบรม รวมถึงวิทยากรท่ีจะให้

ความรู ้ทัง้ความรูเ้ชิงทฤษฎีและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือสรา้งทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ก.ล.ต. จะน า

รูปแบบการใหค้วามรูผ้่าน trainer หรือ train the trainer 

ซึ่งประสบผลส าเร็จดว้ยดีจากหลายโครงการท่ีผ่านมา มา

ประยุกตใ์ช ้โดย trainer เป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดและมีความเขา้ใจ

กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จึงสามารถสื่อสารและส่งต่อ

ความรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้จะช่วยขยายผลการ

ส่งต่อความรูไ้ปในวงกวา้งและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ตา่ง ๆ ทั่วประเทศไดด้ีย่ิงขึน้ (prachachat.net 2 ก.ย.64) 

 

 

 

 

ทหารถอนมัน ช่วยเหลือเจ้าของไร่พกิาร 
 ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 

 

สระแกว้ – เจา้หนา้ท่ีทหารชดุควบคมุกรมทหารพรานท่ี 13 

กองก าลังบูรพา เข้าช่วยถอนมันและเก็บเก่ียวผลผลิต 

ช่วยเหลือเจา้ของไร่ท่ีพิการจากการเหยียบทุ่นระเบิด หลงั

ขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์โควิด-19 จ.สระแก้ว 

และช่วยลดค่าใชจ้่ายใหก้บัผูย้ากไรต้ามแนวชายแดน เมื่อ

วนัท่ี 4 ก.ย.64 ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อมฤต บุญสยุา 

ผูบ้ญัชาการกองก าลงับรูพา สั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีกองก าลงั

ชายแดนท่ีประจ าบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เข้า

สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ท่ีมี

การระบาดอย่างต่อเน่ืองจนส่งผลกระทบต่อชาวไร่และผู้

พิการตามแนวชายแดน โดย พ.อ.รณรงค ์เส็งมี ผบ.ชุด

ควบคุมกรมทหารพรานท่ี 13 ได้สั่ งการให้ก าลังพลจิต

อาสา ชค.ทพ.13 จดัก าลงัพลเขา้ช่วยเหลือ นายทรพัย ์ใย

ส าลี  ผู ้พิการขาขาดจากทุ่นระ เบิด  ในการถอนมัน

ส าปะหลงัหลายสิบไร่ เน่ืองจากปัจจุบนัขาดแคลนแรงงาน

และไม่มีค่าจา้งแรงงาน ทัง้นี ้นายทรัพยฯ์และครอบครัว 

ถือเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ทางเจา้หนา้ท่ีทหารในพืน้ท่ีจึงเขา้ท าการ

ช่วยเหลือ ท่ีบริเวณไร่มนัส  าปะหลงัของลุงทรพัย ์บ.คลอง

ยางนอก ม.8 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแกว้ โดยมี

การจดัเตรียมอปุกรณร์ถบรรทกุ ตะกรา้ มีด และเครื่องมือ
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ในการถอนมนัลงไปช่วยเหลือเกษตรกรรายนีจ้นเสร็จทั้ง

แปลง ซึ่งยายส าลี ภรรยาของลงุทรพัย ์บอกวา่ “ดีใจมากท่ี

เจา้หนา้ท่ีทหารพรานกรมฯ 13 ของกองก าลงับูรพา เขา้มา

ช่วยเก็บเก่ียวผลผลิต ดีใจหลายคัก ท่ีเขามาช่วย เกิดมา

จนแก่ป่านนี้เพ่ิงเห็นคนมาช่วย หากไม่มาช่วยครั้งนี ้ ก็

เหมือนว่า ท าคนเดียวก็ท าไม่ไหว ดีใจมาก และขอบคุณ

หลาย ๆ เดอ้” พรอ้มกบัยกมือไหวขอบคณุเจา้หนา้ท่ีทหาร 

ขณะท่ี ลงุทรพัย ์ผูพิ้การจากการเหยียบทุ่นระเบิดตามแนว

ชายแดน บอกเช่นกันว่า “ขอขอบคณุเจา้หนา้ท่ีกรมทหาร

พรานท่ี 13 ท่ีน าก าลงัมาช่วยเหลือ และขอบคณุกองทพับก

ดว้ย เพราะช่วงนีช้่วงโควิด-19 ชีวิตเกษตรกรอย่างเรามนั

อตัคดั ไม่ค่อยมีแรงงาน ก็ไดเ้จา้หนา้ท่ีมาช่วยเหลือ ซึ่งผม

ไม่รูจ้ะพูดยังไง ดีใจและปลืม้ใจครบั ท่ียังมีเจา้หนา้ท่ีดแูล

ประชาชนคนยากไรอ้ย่างผม ก็เห็นเจา้หนา้ท่ีท างานดี แข็ง

ขนัแข็งแรง ช่วยกันขนาดฟ้าฝนครึม้เจา้หนา้ท่ีก็ยังไม่ถอย 

เอาจนเสรจ็ ไมย่่อทอ้อะไรเลย เห็นแลว้ ผมดีใจมากกบัการ

ท างานของเจา้หนา้ท่ี” พรอ้มกบัยกมือไหวข้อบคณุเช่นกนั 

ท่ีไดร้บัโอกาสนีด้ว้ย(77kaoded.com 4 ส.ค.64) 
 

เดก็หญิง 9 ขวบ เข็นแม่พิการขายสลาก 

 

ชลบุรี 1 ก.ย.- ชีวิตตอ้งสู!้ เด็กหญิงวัย 9 ขวบ ตอ้งตาก

แดดตากฝนเข็นรถให้แม่พิการเป็นอัมพฤกษ์วันละ 12 

ชั่วโมง ตระเวนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหวงัไดเ้งินมาใช้

จ่าย เป็นภาพท่ีชาวบา้นในซอยวัดอู่ตะเภา ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรุี เห็นแลว้รูส้กึหดหู่สงสาร 

เม่ือเด็กหญิงตวัเล็กๆ ก าลงัเข็นรถเข็นท่ีมีหญิงอีกคนนั่งอยู่

บนรถเข็น โดยทั้ง 2 คน มีแผงลอตเตอรี่คล้องคออยู่  

ท่ามกลางแดดรอ้น บางวันชาวบา้นเห็นตากฝนก็ยังเข็น

ขาย ซึ่งมีชาวบา้นใจบุญผ่านมาเห็นก็ช่วยซือ้ ผูส้ื่อข่าวไป

ตรวจสอบ พบหญิงท่ีนั่งรถเข็นช่ือ นางสาวพชัรินทร ์แซ่ตัง้ 

อาย ุ42 ปี เป็นอมัพฤกษ์ขา้งซา้ยทัง้แขนและขา เพราะเสน้

เลือดในสมองแตกมา 3 ปีแลว้ รกัษาไม่หาย ส่วนลูกสาว

ช่ือ เด็กหญิงขนิพัชร มีภู่ เพ็ง อายุ 9 ขวบ เรียนอยู่ป.4 

โรงเรียนหนามแดง สอบถามชาวบา้น นางสาววชัรีภรณ์ 

แซ่โงว้ อายุ 38 ปี แม่คา้อาหารตามสั่ง เผยว่ามองแลว้น่า

สงสารมาก เข็นไปมาแดดก็รอ้นตนก็เลยเรียกมานั่งในร่ม 

พอดีมีคนมาเหมา ตนก็ใหข้า้วและน า้กินพรอ้มไดป้ระสาน

เจา้ของรา้นสะดวกซือ้อนุญาตใหม้านั่งขายโดยไม่ตอ้งไป

เข็นรถเสี่ยงอันตราย  นางอัมรินทร์ แช่มช่ืน อายุ 63 ปี 

เจา้ของรา้นขายวสัดกุ่อสรา้งเผยว่า น่าสงสารมาก แต่ก็มี

เยอะคนท่ีล าบากแบบนีก้็ช่วยเท่าท่ีช่วยได ้เพราะช่วงนี ้

ขายของล าบากมาก จงึช่วยซือ้ลอตเตอรี่และมอบของแหง้

ให ้ขอชมว่าแมพิ้การยงัไม่ทอ้ คิดท ามาหากิน ขณะท่ี นส.

พัชรินทร์ กล่าวทั้งน ้าตาว่า ตนกับพ่อเด็กแยกทางกัน 

ตอนนีก้็อาศัยพ่ีท่ีนับถือกัน ไดอ้อกทุนใหข้ายลอตเตอรี่ 

โดยไดเ้ป็นเปอรเ์ซ็นตต์่อ 1 งวดจะขายไดป้ระมาณ 4 – 5 

พนั แต่บางงวดขายไม่ดีย่ิงช่วงโควิดระบาด แต่ละเดือนมี

รายจ่าย คือค่ายารักษาและค่ากิน โดยพ่ีจะมาส่งในเขต

เมืองชลบรุีช่วง 6 โมงเชา้ เย็นก็มารบักลบั ล  าบากแคไ่หนก็

จะทนเพ่ือลกู.-ส  านกัข่าวไทย(tna.mcot.net 6 ส.ค.64) 
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สายสุนีย ์ปลืม้ ภูเก็ต แซนดบ์็อกซ ์ 
ตอบแทน เหล่าฮีโร่ผู้พกิารไทย 

 

เหล่านักกีฬาผู้พิการและทุพลภาพ ล้วนมีความสุขกับ

โครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ กักตัว 14 วัน โดยการ

สนบัสนุนของ กกท. เพ่ือฟิตร่างกายและพกัผ่อนชายหาด 

กินอาหารอร่อย หายเหน่ือยจากกร าศึกเพ่ือประเทศชาติ  

“แวว” สายสนีุย ์จ๊ะนะ ฮีโร่เหรียญทองแดง วีลแชรฟั์นดาบ

หญิงไทย พาราลิมปิกเกมส ์ครัง้ท่ี 16 โตเกียว 2020 น าทพั

พาราไทย ท ากิจกรรม ผ่อนคลายภายในจังหวัดภูเก็ตใน 

โครงการ “ภูเก็ต แซนดบ์็อกซ”์ เจา้ตวัเผยสดุแฮปป้ี ไมต่อ้ง

อึดอดัอยู่แต่ภายในหอ้ง หายเหน่ือยจากการกร าศึกใหญ่

เพ่ือประเทศชาติมา และเป็นการกักตัวท่ีมีความสุขมาก 

ความเคลื่อนไหวของทพันักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยท่ีได้

เดินทางกลบัจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก

เกมส ์ครัง้ท่ี 16 โตเกียว 2020 ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น กลบัมาเขา้

สูก่ารกกัตวัท่ีจงัหวดัภเูก็ตเป็นเวลา 14 วนั ภายใตโ้ครงการ 

“ภูเก็ต แซนดบ์็อกซ์” ท่ีได้รับการสนับสนุนโดยกองทุน

พฒันาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พรอ้ม

ดว้ย จงัหวดัภูเก็ต ซึ่งสามารถท ากิจกรรม ฝึกซอ้มร่างกาย

ใหพ้รอ้ม ภายในจงัหวดัภูเก็ตไดเ้หมือนนกัท่องเท่ียวทั่วไป 

ล่าสุดเมื่อวันท่ี 4 ก.ย.ท่ีผ่านมา ทัพพาราไทยท่ีเดินทาง

กลบัมาเป็นชุดแรกตัง้แต่เมื่อวนัท่ี 1 ก.ย.64 จ านวน 8 คน 

ประกอบด้วย สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ 

เจ้าของเหรียญทองแดงประเภทดาบเอเป้ บุคคลหญิง 

คลาส บี, ทัศนีพรรณ สิวราวุฒิ ผูฝึ้กสอนวีลแชรฟั์นดาบ , 

เมทินี วงษช์มภ ูนกักีฬายโูด, ภาคภูมิ เทียนทอง ผูฝึ้กสอน

ยูโด, ณรงค ์แคสนั่น นักกีฬายกน า้หนัก, ทองสา มารศรี 

นักกีฬายกน า้หนัก, สมควร อานนท ์นักกีฬา ยกน า้หนัก 

และ วฒิุชยั สขุเสวตร ผูฝึ้กสอนยกน า้หนกั ก็ไดอ้อกจากท่ี

พกั “โฟรพ์อยทส์ บาย เชอราตนั ภเูก็ต ป่าตอง บีช รีสอรท์” 

เพ่ือรว่มท ากิจกรรมตา่งๆ ท่ี กกท. และหลายๆ ภาคสว่นใน

จงัหวดัไดเ้ตรียมไว ้ทัง้นีใ้นช่วงสายของวนันี ้4 ก.ย. ทพัฮีโร่ 

พาราไทย ไดม้ีโอกาสนั่งรถเท่ียวชมทัศนียภาพรอบเกาะ

ภเูก็ต ซึง่เป็นสิ่งท่ีทพันกักีฬาตื่นเตน้มาก และท่ีพิเศษไดไ้ป

ลองชิมไอศกรีมรสชาติทอ้งถ่ินของจังหวดัภูเก็ตท่ีมีช่ือว่า 

“รา้นทอรี่ไอศกรีม” สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ทกุคนอย่าง

มาก เน่ืองจากรสชาติของไอศกรีมแปลกและแตกต่างจาก

ท่ีอื่นๆ ก่อนท่ีในช่วงบ่ายทั้งหมดจะไดไ้ปผ่อนคลายกับ

บรรยากาศชายหาดช่ือดงัของจงัหวดัภูเก็ต สรา้งความสุข

และหายเหน่ือยจากการกร าศกึใหญ่ระดบัโลกใหแ้ก่ทุกคน 

“แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชรฟั์นดาบ เจ้าของ

เหรียญทองแดงประเภทดาบเอเป้ บุคคลหญิง คลาส บี 

เผยความรูส้ึกว่า ตนรูส้ึกเซอรไ์พรสม์าก ท่ีไดม้ากักตวัใน 

“ภเูก็ต แซนดบ์็อกซ”์ เป็นสิ่งท่ีแฮปป้ีมาก ส่วนตวัสนบัสนุน

แนวคิดนี ้เลยว่านักกีฬาท่ีกลับจากการแข่งขันจาก

ต่างประเทศแลว้มาเก็บตวัต่อท่ีน่ี ในช่วงสถานการณก์าร

แพร่ระบาดยงัคงอยู่ แต่ท่ีน่ีท าใหเ้ราไดไ้ปไหนมาได ้ไดฝึ้ก

ร่างกาย ออกก าลังกายไดใ้นจังหวัดภูเก็ต ตอ้งขอบคุณ

กองทนุพฒันาการกีฬาแห่งชาติ และกกท. มากๆ จริงๆ ท า

ใหพ้วกเราคณะนักกีฬาพาราลิมปิก ไดม้าลองของอร่อย

อย่างไอศกรีมท่ีมีช่ือเสียงของจังหวดัภูเก็ต มีความแปลก

ใหม่ท่ีไม่เคยรับประทานท่ีไหนมาก่อน รสชาติอร่อยมาก 



๑๖ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ทานแลว้ช่ืนใจ ดบักระหายไดเ้ป็นอย่างดี รวมถงึพวกเราได้

ออกมาทานอาหารอร่อยๆ ของภูเก็ต ไดท้านผลไมข้อง

โปรดอย่างทุเรียน มงัคุด และ ลองกอง รวมทัง้การไดม้า

ใกล้ชิดกับทะเลภู เก็ต  มันหายอึดอัดจริ งๆ มัน เลย

กลายเป็นความสขุจริงๆ” ฮีโร่พาราไทยกล่าวถึงความรูส้กึ 

ทัง้นี ้ทัพนกักีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดสูศ้ึกพาราลิมปิก

เกมส ์ครัง้ท่ี 16 โตเกียว 2020 ชดุท่ี 2 ท่ีจะเดินทางมาร่วม

โครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ จะมาถึงท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ตในวนัท่ี 6 ก.ย.64 ซึ่งจะน ามาโดยนักกีฬา

จาก 6 ชนิดกีฬา ประกอบดว้ย ยิงธนู, กรีฑา, ว่ายน า้, เท

ควันโด, เทเบิลเทนนิส และ ฟุตบอล 5 คน พร้อมด้วย

เจา้หนา้ท่ีทีมกีฬาและเจา้หนา้ท่ีคณะกรรมการพาราลิมปิก

แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร ว ม ทั้ ง สิ ้ น  69 ค น ด้ ว ย กั น

(khaosod.co.th/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 5 ก.ย.64) 
 

คนพกิารอ าเภอพัฒนานิคมได้ฉีดวัคซี
พระราชทาน “ซิโนฟารม์” แล้ว 

 

เมื่อวันท่ี 7 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีอ  าเภอพัฒนา

นิคม จังหวัดลพบุรี  โดยว่าท่ีร ้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว 

นายอ าเภอพัฒนานิคม พรอ้มดว้ยนางสาวนงลกัษณ ์อยู่

พุ่ม ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

ปลดัอ าเภอพัฒนานิคม ในการนีม้ีนายกเทศมนตรีต  าบล

และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ก านัน ผูใ้หญ่บา้น

ฯลฯ โรงพยาบาลพฒันานิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต าบล จัดหน่วยเคลื่อนท่ีใหบ้ริการฉีดวคัซีนพระราชทาน 

"ซิโนฟารม์" แก่ผูพิ้การและพระภิกษุสงฆ ์และไดแ้บ่งทีม

หมอ พยาบาลเพ่ือลงพืน้ท่ีใหบ้ริการฉีดวคัซีนใหก้บัผูพิ้การ

ในพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ ดังนี ้ โดยแบ่งเป็น 1.ท่ี 

หอประชุมอ าเภอพัฒนานิคม มีผูเ้ขา้รับบริการฉีดวัคซีน 

จ านวน 89 คน และลงพืน้ท่ีใหบ้ริการ จ านวน 7 คน รวม

ยอดการฉีดวคัซีน จ านวน 96 คน 2. โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลช่องสาริกา มีผู ้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน 

จ านวน 7 คน 3. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหว้ยขุน

ราม มีผูเ้ขา้รบับริการฉีดวคัซีน จ านวน 38คน และลงพืน้ท่ี

ใหบ้ริการ จ านวน 7คน รวมยอดการฉีดวคัซีน จ านวน 45 

คน 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสลุง และ

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบา้นคนันาหิน มีผูเ้ขา้รบั

บริการฉีดวัคซีน จ านวน 44 คน และลงพืน้ท่ีให้บริการ 

จ านวน 13 คน รวมยอดการฉีดวัคซีน จ านวน 57 คน 5. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว มีผู ้เข้ารับ

บริการฉีดวัคซีน จ านวน 30 คน 6. โรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพต าบลน า้สดุ มีผูเ้ขา้รบับริการฉีดวคัซีน จ านวน 15 

คน 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลมะนาวหวาน มีผู ้

เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จ านวน 16 คน และ ลงพื้น ท่ี

ใหบ้ริการ จ านวน 2 คน รวมยอดการฉีดวคัซีน จ านวน 18 

คน 8. วดัพรหมรงัษี และศาลาอเนกประสงค ์หมู่ 5 ต าบล

ดีลงั มีผูเ้ขา้รบับริการฉีดวคัซีน จ านวน 12 คน และลงพืน้ท่ี

ใหบ้ริการ จ านวน 10คน รวมยอดการฉีดวคัซีน จ านวน22 

คน 9 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลชอนนอ้ย ลงพืน้ท่ี

ใหบ้ริการฉีดวคัซีน จ านวน 4 คน รวมทัง้หมดท่ีไปฉีดวคัซีน

ทัง้สิน้ 294 คน(siamrath.co.th 7 ก.ย.64) 



๑๗ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

พาราลิมปิกเกมส ์2020 ปิดฉากแล้ว  
จีนครองเจ้าเหรียญทอง 5 สมัยซ้อน 

 

พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ปิดฉากแล้ว จีนยังแข็งแกร่ง

ป้องกนัต าแหน่งเจา้เหรียญทอง 5 สมยัติดกนั ส่วนไทยจบ

อันดับ 25 เป็นผลงานดีสุดในหมู่ชาติอาเซียน  มหกรรม

กีฬาคนพิการ พาราลิมปิกเกมส ์2020 ท่ีญ่ีปุ่ น ปิดฉากลง

อย่างเป็นทางการแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน โดยจีนยงัรกัษา

มาตรฐานอันแข็งแกร่งไวต้่อไป หลังป้องกันต าแหน่งเจา้

เหรียญทองเป็นสมยัท่ี 5 ติดตอ่กนัแลว้ ในการแข่งขนัครัง้นี ้

จีนโกยไปถึง 96 เหรียญทอง 60 เหรียญเงิน 51 เหรียญ

ทองแดง ทิง้ห่างอนัดบั 2 สหรฐัอาณาจกัร (41 ทอง 38 เงิน 

45 ทองแดง) ขณะท่ีอันดับ 3 เป็นของสหรัฐอเมริกา (37 

ทอง 36 เงิน 31 ทองแดง) ดา้นเจา้ภาพญ่ีปุ่ นไดไ้ป 13 ทอง 

15 เงิน 23 ทองแดง จบอนัดบั 11 ส่วนไทยไดม้า 5 ทอง 5 

เงิน 8 ทองแดง ควา้อนัดบั 25 และเป็นผลงานดีท่ีสดุในหมู่

ชาติจากอาเซียน โดยรองลงมาเป็นมาเลเซีย ซึ่งจบอนัดบั 

93 (3 ทอง  2 เ งิ น )  แอนด รู ว์  พ า ร์สัน ส์  ป ร ะ ธ าน

คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (ไอพีซี) เปิดเผยว่า “ผม

ไม่สงสยัเลยว่าน่ีเป็นพาราลิมปิกเกมสค์รัง้ท่ีมีความส าคญั

ท่ีสดุ ทัง้ดว้ยเหตผุลท่ีแข่งขนัท่ามกลางการระบาดของโรค

รา้ย และเหตผุลการเป็นตวัแทนผูพิ้การจ านวนกว่า 1,200 

ลา้นคนทั่วโลก”(khaosod.co.th 5 ก.ย.64) 

 

คนพกิารตาบอดวอนกองสลากฯทบทวน  
หลังโพสตข์ายหวยออนไลนโ์ดนตัดโควตา 

ค น ต า บ อ ด ข อ

ความเห็นใจ หลัง

น าลอตเตอรี่ไปลง

ขายในออนไลน์ 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท า

ใหอ้อกไปเดินเร่ขายไม่ได ้แต่ถูกส านักงานสลากกินแบ่ง

รั ฐ บ าล  ตัด โ ค วต า  เ น่ื อ งจ ากท า ผิ ดกฎ ร ะ เ บี ยบ 

เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 64 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังมูลนิธิ

คณุหญิงสมานใจด ารงแพทยาคณุ เพ่ือคนตาบอด ภายใน

หมู่บ้านการเคหะชุมชนนนทบุรีหมู่ 5 ต าบลปากเกร็ด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี หลังไดร้ับการรอ้งเรียน

จาก นางสาวสมพร จบับาง อายุ 67 ปี และเพ่ือนๆ คนตา

บอดจ านวนมากท่ีได้รับความเดือดร้อน เพราะถูก

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตัดโควตา ไม่ให้พวกตน

จ าหน่าย ลอตเตอรี่ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 นี ้ท าให้

พวกตนได้รับความเดือดร้อน ล าบากมาก หากไม่มี

ลอตเตอรี่มาขาย แลว้พวกตนจะท ามาหากินอะไร จงึอยาก

ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้หญ่ของส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล เห็น

ใจ และอย่าตดัโควตา ของพวกตนท่ีมีเพียงคนละ 5 เล่ม 

ต่องวดเท่านั้น  นางสาวภคอร พลลการณ์ อายุ 45 ปี 

เจา้หนา้ท่ีอาสามูลนิธิ ท าหนา้ท่ีดูแลคนพิการ เปิดเผยว่า 

คนพิการตาบอดจ านวนมากไม่สามารถออกไปเดินเร่ขาย

ลอตเตอรี่ตามสถานท่ีต่างๆ ได้เหมือนอย่างท่ีผ่านมา 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท า

ใหใ้นแต่ละงวดจึงตอ้งน าลอตเตอรี่ไปลงขายทางออนไลน ์

โดยไมท่ราบวา่ เป็นการผิดกฎระเบียบของส านกังานสลาก

กินแบ่งรฐับาล ทกุคน ยดึอาชีพนีม้านาน กว่า 7 ปีแลว้ จู่ๆ 



๑๘ 
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ปรากฏว่า ทางส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลไดม้ีหนงัสือ

มายงัผูพิ้การตาบอดทุกคนว่าตัง้แตง่วดวนัท่ี 1 ตลุาคม 64 

ทางส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะตัดโควตาไม่ให้

ลอตเตอรี่กบัคนตาบอดอีก เน่ืองจากท าผิดกฎระเบียบน า

ลอตเตอรี่ไปลงขายในออนไลน ์จึงยกเลิกในการใหโ้ควตา้

จ าหน่ายลอตเตอรี่ กบัทุกคน ท าใหค้นตาบอดไดร้บัความ

เดือดรอ้นเป็นอย่างมากแน่นอน เพราะจะตอ้งถูกตดัสิทธ์ิ

ในโควตา โดยงวดนี้จะเป็นงวดสุดท้ายท่ีได้จ าหน่าย

ลอตเตอรี่ หลงัไดร้บัหนงัสือบอกยกเลิก คนตาบอด ทกุคน

ได้เดินทางไปท่ีส  านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนน

สนามบินน า้ เพ่ือขอพบ ขอความเห็นใจ จากผูใ้หญ่ของ

กองสลาก ปรากฏว่า ถูกเจา้หนา้ท่ีกีดกันไม่ใหเ้ขา้พบ จึง

ตอ้งเดินทางกลบั อยากขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชน 

ช่วยแจง้ไปยังผูใ้หญ่ของ ส  านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล 

อย่าไดต้ัดโควตาผูพิ้การตาบอดเหล่านีเ้ลย มิฉะนั้น คง

ตอ้งอดตาย ย่ิงในช่วงนีส้ถานการณโ์ควิด ก็ไมรู่ว้่าจะไปท า

มาหากินอะไรไดแ้ลว้ อยากใหผู้ใ้หญ่เห็นใจพวกเขาเหลา่นี ้

ดว้ย(mgronline.com 8 ก.ย.64) 
 

พงศกร แปยอ เจ้าของ 3 เหรียญทองพาราลิมปิก 
2020 น าทพันักกฬีาไทยชุดที ่2 เดนิทางถงึภูเกต็ 

ทา่มกลางพธิีต้อนรับอบอุ่น 

วนันี ้(6 กันยายน) ท่ีท่า

อากาศยานภูเก็ต สาย

ก า ร บิ น  Singapore 

Airlines เ ท่ี ย ว บิ น ท่ี  

SQ736 ได้น าคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย พร้อม

เจา้หนา้ท่ีและสตาฟฟ์โคช้ จ านวน 68 คน เดินทางมาถึง

ท่าอากาศยานภูเก็ตโดยสวสัดิภาพ ทนัทีท่ีเสร็จสิน้พิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและเขา้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด

เ ป็น ท่ี เ รี ยบร้อย   เ ขมพล  อุ้ยตยะกุล  เลขานุการ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ ทนุ

เกียรติ จันทรช์ุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย พรอ้มทัง้ โปรดปราน สมาน

มิตร  รองผู้ว่ าการการ กีฬาแห่ งประ เทศไทย  ฝ่ าย

ยุทธศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ, ชูเกียรติ สิงหส์ูง 

นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และ ยุธยา 

จีนหีต ผูอ้  านวยการส านักผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย ไดร้่วมกันท าพิธีตอ้นรับคณะนักกีฬาคนพิการไทย

อย่างอบอุน่และสมเกียรติ พรอ้มทัง้ไดม้อบช่อดอกไม ้และ 

‘น้องจุ้ง’ ตุ๊กตามาสคอตของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นของท่ี

ระลึก จากนั้นคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยก็ไดเ้ดิน

ทางเขา้สู่ท่ีพกัเพ่ือกักตวั 14 วนัตามมาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดโควิด ดา้น กร-พงศกร แปยอ เจ้าของ 3 

เหรียญทองพาราลิมปิก โตเกียวเกมส ์2020 กลา่วว่า รูส้กึ

ดีใจท่ีไดส้รา้งช่ือเสียงใหก้ับประเทศไทย และภาคภูมิใจท่ี

สามารถท าลายสถิติไดทุ้กรายการ ตอ้งขอบคุณชาวไทย

ทุกคนท่ีส่งแรงใจไปเชียรน์ักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ซึ่ง

เป้าหมายตอ่จากนีก้็จะเริ่มเตรียมความพรอ้มส าหรบัพารา

ลิมปิกเกมสท่ี์กรุงปารีสในอีก 3 ปีขา้งหนา้ โดยจะตัง้ใจ

ฝึกซอ้มเพ่ือป้องกันแชมป์ใหไ้ด ้ขอขอบคุณการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น กองทุนพัฒนา

สงัคม กองทุนพฒันากีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการพาราลิ

มปิกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการแห่ง

ประเทศไทย ท่ีได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาคนพิการจน

ประสบความส าเร็จในการแข่งขันครัง้นี ้ ส าหรบันักกีฬาท่ี

เดินทางกลบัชุดนีป้ระกอบไปดว้ย นกักรีฑาลู่-ลาน-วีลแชร์

เรซซิง, เทเบิลเทนนิส, ทีมฟุตบอล, นักยิงธนู, นักว่ายน า้, 

นักเทควันโด รวมเจ้าหน้าท่ีและโค้ช รวม 68 คน และ

จากนั้นนักกีฬาชุดสุดท้ายจะกลับในวันท่ี 7 กันยายนนี ้



๑๙ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ประกอบด้วย นักแบดมินตัน , นักบอคเซีย , นักวีลแชร์

เทนนิส, นกัยิงปืน รวมอีก 54 คน โดยสายการบินเดียวกนั 

และจะถึงจังหวดัภูเก็ตในวันท่ี 8 กันยายน ตามเวลาไทย 

ซึ่งทั้งหมดเข้ากักตัวท่ีจังหวัดภูเก็ตในโครงการ Phuket 

Sandbox ตอ่ไป (thestandard.co 6 ก.ย.64) 
 

เดนิหน้าฉีดวัคซีนให้กับคนพกิาร 

เมื่อเวลา 11.00 น.

วนัท่ี 6 ก.ย. นางสม

ทรง พันธ์เจริญวร

กุล  นายก  อบจ .

พระนครศรีอยธุยา พรอ้มดว้ยนพ.พีระ อารีรตัน ์นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดร้่วมกันตรวจ

ความพรอ้มในการใหบ้ริการฉีดวัคซีนใหก้ับประชาชนท่ี

ศูนยฉี์ดวัคซีนชิโนฟารม์ ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งระดมฉีดวัคซีนใหก้ับประชาชนมา

ตัง้แต่วนัท่ี 20 สิงหาคม โดยมีเป้าหมายฉีดวคัซีนทัง้สิน้ 3 

แสนโดสหรือประมาณ 1.5 แสนคน โดยในวันเดียวกันนี ้

เป็นการระดมฉีดวคัซีนใหก้ับผูพิ้การท่ีลงทะเบียนเป็นวัน

แรก มีผูพิ้การส่วนใหญ่เป็นอมัพฤตและมีปัญหาการเดิน

มารับการฉีดจ านวนมาก โดยนายกองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดฯ ไดใ้ห้บริการโดยเดินเข็นรถให้กับผู้พิการดว้ย

ตนเอง นางสมทรง กล่าวว่าทาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา 

ไดป้ระสานกบัทอ้งถ่ินในการรบัลงทะเบียนจากประชาชน

ทั่วไปมารบัการฉีดอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะผูพิ้การซึง่เป็น

ผู้ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อีกทั้งได้กันวัคซีนบางส่วน 

เพ่ือท่ีจะไปฉีดใหก้บัผูต้ิดเตียงตามบา้นดว้ย โดยขณะนีไ้ด้

ฉีดใหก้บัประชาชนไป 61,362 คน(mcot.net 6 ก.ย.64) 

ไอพซีีเชื่อพาราลิมปิกเปิดโลกกว้างให้ 
คนพกิารได้มากขึน้ 

มหกรรมกีฬาคนพิการ

พาราลิมปิกเกมส ์2020 

ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ไดปิ้ดฉากลงอย่าง

เป็นทางการ เมื่อช่วงค ่าของวนัท่ี 5 กนัยายน หลงัจากเจอ

อปุสรรคการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 จนท าใหเ้ลื่อน

การแข่งขันมา 1 ปี  เซโกะ ฮาชิโมโตะ ปะธานคณะ

กรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การเดินทางท่ีแสน

ยาวนานไดม้าถึงจุดหมายปลายทางแลว้ เป็นความรูส้กึท่ี

ดีท่ีไดเ้ห็นรอยยิม้จากทุกสนาม และจะใชค้วามส าเร็จครัง้

นีใ้นการฟ้ืนฟูสิ่งต่างๆ ท่ีไดเ้สียหายไป ดา้นแอนดรูว ์พาร์

สัน ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (ไอพีซี) 

กล่าวว่า สิ่งท่ีไดเ้ห็นในวนันีไ้ม่ใช่พิธีปิดการแข่งขนั แตเ่ป็น

การเปิดอนาคตท่ีสดใส เพราะท่ีผ่านมาไดผ้่านช่วงเวลาท่ี

ยากล าบากมากมาย คนพิการซึ่ง เป็นประชากร 15 

เปอรเ์ซ็นตข์องโลกนีไ้มค่วรถูกทอดทิง้ไวข้า้งหลงั เพราะสิ่ง

ท่ีพวกเขาไดแ้สดงออกมาใหเ้ห็นในช่วงท่ีผ่านมา แสดงให้

เห็นว่าพวกเขาตอ้งการสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับคนอีก

มากมาย ซึง่ก็ตรงตามท่ีเซอรล์ดุวิก กตุตม์นัน ์ผูก้่อตัง้พารา

ลิมปิกตอ้งการมาตัง้แต่แรก “เราอยากแสดงใหเ้ห็นว่าคน

พิการไม่จ าเป็นตอ้งท าอะไรท่ีพิเศษเพ่ือใหส้ังคมยอมรับ 

เพราะพวกเขาควรไดร้ับโอกาส ไดร้ับการมองเห็น และ

สามารถเขา้ถึงเรื่องราวต่างๆ ไดเ้หมือนคนทั่วไป กีฬาเป็น

ประตูสู่โลกกวา้งและลดก าแพงระหว่างคนปกติและคน

แข็งแรงลงไปไดแ้ลว้” พารส์ันกล่าว ส าหรับพาราลิมปิก

เกมส ์2024 จะแข่งขนัท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหวา่ง

วนัท่ี 24 สิงหาคม-8 กนัยายน พ.ศ.2567(matichon.co.th) 
 



๒๐ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

'ศาลปกครอง' ยกฟ้องคดสีมาคมสภาคนพกิารฯ 
ขอให้จัดท าลิฟทใ์นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

 

8 กนัยายน 2564 ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง คดี

ท่ีสมาคมสภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทยย่ืนฟ้อง

วา่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม./ผูถู้ก

ฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าท่ีกรณีไม่จัดท าลิฟตส์  าหรับคน

พิการและสิ่งอ  านวยความสะดวกในสถานีรถไฟฟ้าให้

ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ใน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ทัง้ 16 

สถานี เน่ืองจากมีขอ้เท็จจริงปรากฏต่อศาลฯ ว่า ภายใน

สถานีรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ไดจ้ัดใหม้ี

การติดตัง้ลิฟตส์  าหรบัคนพิการ ลิฟตบ์ันได และทางลาด

ส าหรบัคนพิการ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่คนพิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา ท่ีมาใชบ้ริการรถไฟฟ้าในทุก

สถานี โดยมีลิฟต์ส  าหรับคนพิการสถานีละ 4 ตัว ส่วน

สถานีรถไฟฟ้าท่ีครอ่มบริเวณทางแยก ไดแ้ก่ สถานีบางพล ู

สถานีแยกนนทบุรี 1 สถานีบางซ่อน รฟม. ไดต้ิดตัง้ลิฟต์

บนัไดเพ่ือใหส้ามารถขึน้ไปถึงชัน้ออกบตัรโดยสารและชัน้

ชานชาลาเพ่ิมเติม โดยลิฟตบ์นัไดดงักลา่วมีราวกัน้ทกุดา้น

บริเวณช่วงล าตัวของคนพิการและท่ีล้อเข็นเพ่ือความ

ปลอดภยัของผูใ้ชง้าน และมีป้ายสญัลกัษณค์นพิการที่มีสี

ขาว และพืน้ป้ายสีน า้เงินติดไวท่ี้ช่องประตูดา้นนอกลิฟต์

และท่ีอุปกรณล์ิฟตบ์ันได นอกจากนี ้ภายในอาคารสถานี

รถไฟฟ้าไดจ้ดัใหม้ีสิ่งอ  านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการ 

ไดแ้ก่ ช่องขายตั๋ว หอ้งน า้ ท่ีจอดรถส าหรบัคนพิการ และมี

พื ้นผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการมองเห็นใน

บริเวณต่างๆ ในสถานีรถไฟฟ้า อีกทั้งไดจ้ัดใหม้ีอุปกรณ์

และสิ่งอ  านวยความสะดวกหรือบริการในรถไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

1) พืน้ท่ีส  าหรบัจอดรถเข็นคนพิการในรถไฟฟ้า จ านวน 2 

จดุ ตอ่หนึ่งตูโ้ดยสาร ใกลก้บัประตรูถไฟฟ้า โดยพืน้ผิวของ

พืน้ท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นผิวกันการลื่นไถล 2) ท่ีนั่ ง

ส  ารองส าหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา และคนพิการ 

จ านวน 2 ท่ีนั่ง ตอ่หนึ่งตูโ้ดยสาร ใกลก้บัประตรูถไฟฟ้า 3) 

อุปกรณ์ส  าหรับยึดรถเข็นคนพิการ เป็นประเภทเข็มขัด

นิรภยัและชดุลอ็คขนาดมาตรฐานทั่วไป สามารถปลดออก

ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 4) ป้ายสญัลกัษณค์นพิการ บริเวณพืน้ท่ี

ส  าหรับจอดรถเข็นคนพิการ และ 5) ป้ายสัญลักษณ์คน

พิการดา้นนอกขบวนรถไฟฟ้า กรณีจึงรับฟังไดว้่า รฟม. 

ด าเนินการจัดใหม้ีอุปกรณ์ สิ่งอ  านวยความสะดวก หรือ

บริการเพ่ือให้คนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดภ้ายในสถานีรถไฟฟ้า 

และขบวนรถไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวย

ความสะดวกในอาคารส าหรบัผูพิ้การหรือทพุพลภาพ และ

คนชรา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือ

การจดัใหม้ีอปุกรณ ์สิ่งอ  านวยความสะดวกหรือบริการใน

อาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือใหค้น

พิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด้ พ.ศ. 2556 ตาม

ควรแก่กรณี เพ่ือเป็นการด าเนินการให้คนพิการมีสิทธิ

เขา้ถึงและใชป้ระโยชนใ์นสิ่งอ  านวยความสะดวกอันเป็น

สาธารณะในการใช้บริการรถไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

แล้ว  จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่อาจฟังไดว้่า รฟม. 

ละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบัติหรือ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีล่าชา้เกินสมควร กรณีการจดัท าลิฟตส์  าหรบั
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คนพิการ อุปกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวกโดยตรงแก่

คนพิการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ช่วงบางใหญ่-บาง

ซื่อ กรณีจงึไมเ่ป็นการกระท าละเมิดตอ่ผูฟ้้องคดี จึงไมต่อ้ง

รบัผิดชดใชค้า่สินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูฟ้้องคดี(thaipost.net 

8 ก.ย.64) 
 

นักป่ันทมีชาตไิทย เตรียมลงสู้ศึก  
UCI Road World Championships 2021 

 

เหินฟ้าสู่ยุโรปไปเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ส  าหรบัทัพนกัป่ันทีม

ชาติไทยทัง้ชายและ หญิง อนัประกอบดว้ย สราวฒิุ สิริรณ

ชัย, ธนาคาร ไชยยาสมบัติ, รัชชานนท์ เยาวรัตน์, มูฮัม

หมดัฮานาฟี กือจิ, เพชรดารินทร ์สมราช, ชนิภรณ ์บตัริยะ 

และ กมลรดา ขาวปลอด เพ่ือเตรียมลงสู้ ศึกสองล้อ

ป ร ะ เ ภ ท ถ น น ชิ ง แ ช ม ป์ โ ล ก  UCI Road World 

Championships 2021 ท่ีประเทศเบลเยียม ระหว่าง 19–

26 ก.ย.นี ้โดยมีผูฝึ้กสอน “โคช้ตัม้” วิสุทธ์ิ กสิยะพทั และ 

ร.ต.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี บินตามไปดูแลอย่างใกล้ชิด

ส าหรับเป้าหมายในรายการนี ้สมาคมหวงัใหน้ักกีฬาทุก

คน จบการแข่งขนัใหไ้ด ้โดยเฉพาะ โรด้เรซประชาชนชาย 

ระยะทาง 268 กม. ซึง่เป็นรุน่ท่ีโหดสดุๆ มี นกัป่ันไทยอย่าง 

สราวฒิุ ลงแข่งเป็นปีแรก สขุภาพดี ไมม่ีขาย อยากได ้ตอ้ง

ออกก าลัง  ต้อนรับกลับบ้านอย่างย่ิงใหญ่และอบอุ่น

มากกว่า ครั้งใดๆท่ีเคยผ่านมา ส าหรับ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ท่ีรว่มกบั จงัหวดัภเูก็ต จดังาน “Hero Home 

Coming” ใหก้ับทัพนักกีฬาพิการทีมชาติไทยท่ีกลับจาก

การสูศ้ึก “มหกรรมกีฬาพาราลิมปิก โตเกียว 2020” ดว้ย

ผลงาน “5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง” 

โดยขณะนี้ทั้งหมดก าลังพักผ่อนอย่างมีความสุขอยู่ใน

โครงการ “ภูเก็ตแซนดบ์็อกซ”์ หลงัจากท่ีเหน็ดเหน่ือยกับ

ภารกิจเพ่ือประเทศชาติกันมาตลอด และนับเป็นข่าวดี ท่ี

ทุกคนตอ้งการไดยิ้นมานานแลว้กบัเรื่องของเงินรางวลัอดั

ฉีดนกักีฬาคนพิการไทยในพาราลิมปิก เกมส ์ท่ีลา่สดุผูว้า่ฯ 

กกท. ดร.กอ้งศกัด ยอดมณี มีความคิดท่ีจะผลักดนัเรื่อง

ของการ ปรบัหลกัเกณฑเ์งินสนบัสนุนใหเ้พ่ิมมากขึน้ หลงั

ปัจจุบนันกักีฬาคนพิการยงัไดร้บัอยู่ในสดัส่วน รอ้ยละ 60 

เปอรเ์ซ็นต ์ของนกักีฬาโอลิมปิก ซึง่ทาง “บิ๊กกอ้ง” รบัปาก

ว่าจะไฟตเ์รื่องนีก้ับทางภาครัฐอย่างสุดก าลัง กลับมา ท่ี

โครงการภูเก็ต แซนดบ์็อกซ ์ท่ีสรา้งประโยชนใ์หก้ับ การ

ท่องเท่ียวและวงการกีฬาระดับชาติอย่างมากมายอย่าง 

จกัรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร ์ออฟ ไทยแลนด ์2021” 

และจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส ์ทัวร ์ออฟ 

ไทยแลนด ์2021” ท่ีเลื่อนการชิงชัยจากตน้ปี มาจดักันใน 

ช่วงเดือน ธ.ค. บนเสน้ทางป่ันอนัสวยงาม ของจงัหวดัทาง

ภาคใต ้ไม่ว่าจะเป็น สงขลา–พัทลุง–นครศรีธรรมราช–

ตรงั–สตูล–ปัตตานี โดยนายก สองลอ้คนขยัน “เสธหมึก” 

พลเอกเดชา เหมกระศรี เช่ือมั่นว่าการแข่งขันจะยังคง

ได้รับความสนใจตอบรับ เข้าร่วมจากทีมอาชีพนานา

ประเทศ เน่ืองจากมีทางเลือก ในการกักตัวเพ่ิมขึน้ใน

โครงการภูเก็ต แซนดบ์็อกซ ์ซึ่งทางสมาคมกีฬาจกัรยานฯ 

ไดร้ับหนังสือยืนยันจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

ณร งค์  วุ่ น ซิ ้ว  ยิ นดี ให้ก าร  สนับสนุ นอย่ า ง เต็ ม ท่ี

(thairath.co.th 12 ก.ย.64) 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/tags/UCI%20Road%20World%20Championships%202021
https://www.thairath.co.th/tags/UCI%20Road%20World%20Championships%202021
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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เช็กระบบรัฐบาลพร้อมดูแลผู้พกิาร 
ป่วยโควิด-19 แค่ไหน? 

 

ข่าวภาคค ่า - ตีตรงจุด ตรวจสอบระบบดแูลรกัษาผูป่้วยโค

วิด-19 ท่ีมีภาวะพิการด้านต่าง ๆ ประเทศไทยมีระบบ

รองรบัดูแลคนกลุ่มนีอ้ย่างไร และความพิการดา้นไหนตก

เป็นเหย่ือไวรสัชนิดนีม้ากท่ีสดุ ติดตามกบัคณุฐิตาภสัร ์ศิริ

ธัญญะวงศ ์การติดตามความคืบหนา้อาการของผูป่้วยโค

วิด-19 ซึง่พิการทางการไดยิ้น วนันีไ้มเ่งียบอีกตอ่ไป เพราะ

ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ โรงพยาบาลสนามบ้าน

วิทยาศาสตรส์ิรินธรเพ่ือคนพิการฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จุดท่ีรบั

ดแูลคนพิการพืน้ท่ีกรุงเทพฯ จุดโควิดระบาดหนัก ภายใต้

การดูแลจาก 3 หน่วยงานของรัฐบาล ภาคประชาสังคม 

และจิตอาสา ร่วมน าพาผูป่้วยกลุ่มพิเศษเขา้สู่ระบบรกัษา 

ไม่ให้ถูกทอดทิง้ไวจ้นเกินเยียวยา ส่วนในต่างจังหวัด มี

คณะกรรมการโรคติดตอ่จงัหวดั วางระบบควบคูไ่ปกบัการ

น าแนวทางการกักตัวในชุมชน และกักตัวท่ีบ้าน ตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขมีขอ้ปฏิบัติแนะน า เพ่ือตดัวงจรโรค 

หากติดตามระบบดูแลผู้ป่วยกลุ่มโควิด-19 ในกลุ่มคน

ทั่วไป กบั กลุ่มผูพิ้การ จะพบความแตกต่างอยู่จุดใหญ่ ๆ 

คือ การมีระบบและทีมท่ีมีทักษะเข้าใจภาวะความ

บกพร่องทางร่างกาย ท าหน้าท่ีเติมเต็มช่องว่างของการ

รักษาโรค โดยในรอบกว่า 3 เดือนท่ีผ่านมา ผู้พิการทุก

ประเภทในไทยกว่า 2 ลา้นคน ในจ านวนนีม้ีนับรอ้ยคนใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ พลาดติดเชื ้อโควิด-19 ถูกทยอยส่งเข้า

โรงพยาบาลสนามเพ่ือคนพิการทุกวัน  เป็นอีกระบบเติม

เต็มกลุ่มคนพิการท่ีติดเชือ้โควิด-19 ไดม้ีโอกาสรักษาตัว

ง่ายขึน้ แต่จะให้ดีครอบครัวไหนมีกลุ่มคนพิเศษเหล่านี ้

ตอ้งไม่พลาดพาไปฉีดวัคซีน ควบคู่กับสมาชิกในบา้นยัง

ตอ้งตัง้การด์สูงไว ้เพ่ือปิดช่องน าเชือ้เขา้บา้น เพราะคน

พิเศษกลุ่มนี ้ป่วยแล้วมีความซับซ้อนต่อการช่วยเหลือ

มากกว่าผูป่้วยกลุ่มอื่นnews.ch7.com /มูลนิธิพัฒนาคน

พิการไทย 12 ก.ย.64 
 

Meat Avatar ร่วมกับ Yimsoo Cafe  
คว้าเชฟชื่อดังสอนผู้พกิารท าอาหารเจโครงการ 

"อิ่มท้อง อิ่มบุญ" 

 

 เทศกาลถือศีล กิน เจ  ปี  2564 นี ้ บริ ษัท  มีท  อวตาร 

จ ากดั ผูน้  านวตักรรมอาหารแห่งอนาคต ผลิตภณัฑ ์Plant-

based meat ภายใต้แบรนด์ Meat Avatar ร่วมกับ ยิม้สู้

คาเฟ่ (Yimsoo Café) แห่งมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ จัด

โครงการ  “อิ่มท้อง อิ่มบุญ”  คว้าตัวเชฟช่ือดัง 2 ท่าน 

อย่ าง  เชฟชานนท์ เ รื องศรี  ผู้ เ ข้าแข่ งขัน รายการ 

MasterChef Thailand Season 3 และ All Star และ เชฟ

ภูมิพฒัน ์จนัทรศรีวงศ ์หรือ เชฟแชน เจา้ของรา้น Secret 

Wonderland มาร่วมสอนผู้พิการจากยิม้สูค้าเฟ่ ในการ

รงัสรรคเ์มนูอาหารเจดว้ยผลิตภัณฑ ์Plant-based meat 

https://guru.sanook.com/4392/
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แบรนด ์Meat Avatar กับเมนูพิเศษสุดคลาสสิคอย่าง ผัด

หมี่ฮ่องกงหมูสบัจ าเเลง สปาเก็ตตีม้ีทบอลหมูสบัจ าเเลง 

หมกูรอบจ าแลงผดัพริกขิง และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย เพ่ือ

วางจ าหน่ายในช่วงเทศกาลกินเจท่ีก าลังจะมาถึงนี ้โดย

รายไดท้ัง้หมดหลงัหักค่าใชจ้่ายจะมอบใหแ้ก่มูลนิธิสากล

เพ่ือคนพิการ เพ่ือสนับสนุนโอกาสในการสรา้งอาชีพและ

ความเท่าเทียมใหก้บัผูพิ้การในสงัคมไทย ตอบโจทยค์นรกั

สุขภาพและร่วมท าบุญไปในคราวเดียวกัน คุณวิภู เลิศสุ

รพิบูล ผูบ้ริหารแบรนด ์Meat Avatar กล่าวถึงโครงการนี ้

วา่ “ปัจจบุนัมีผูพิ้การจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีศกัยภาพในการท า

สิ่งต่างๆ ได ้แต่ยงัขาดโอกาสและการสนบัสนุน เราจงึเห็น

ความส าคัญในการส่ง เสริมและพัฒนาผู้พิก ารให้มี

ศกัยภาพและทกัษะท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะดา้นการท าอาหาร

ท่ีสามารถน าไปสรา้งอาชีพ เพ่ือช่วยใหเ้ขาสามารถพึ่งพา

ตนเอง สรา้งรายไดเ้ลีย้งดตูนเองและครอบครวัได ้น าไปสู่

คณุภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึน้ โดยโครงการนีเ้ราไดร้่วมมือกบัเชฟ

ช่ือดงัอย่างเชฟชานนท ์และเชฟแชน มาช่วยเป็นครูสอน

ท าอาหารใหก้บัผูพิ้การจากยิม้สูค้าเฟ่ เพ่ือถ่ายทอดความรู ้

และพฒันาศกัยภาพของผูพิ้การ รวมถงึเพ่ือสรา้งความเท่า

เทียมในสงัคม ใหค้นทั่วไปรบัรูแ้ละเขา้ใจว่า แมผู้พิ้การจะ

มีขอ้จ ากัดบางอย่างจากความบกพร่องทางร่างกาย แต่

ไม่ไดเ้ป็นสิ่งขวางกั้นในการท างานและการอยู่ ร่วมกันใน

สงัคม ซึ่งโอกาสในการประกอบอาชีพของผูพิ้การเพ่ือใหม้ี

คณุภาพชีวิตท่ีดีไม่ต่างจากคนทั่วไปนี ้สามารถสรา้งขึน้ได้

จากความร่วมมือของพวกเราทุกคน” คุณวรุตม์ จันทร์

โพธ์ิ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Meat Avatar กล่าวว่า “Plant-

based meat หรือเนือ้สตัวท่ี์ผลิตจากพืช เป็นเทรนดอ์าหาร

ใหม่ท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจของคนทั่ วโลก เพราะนอกจาก

ผูบ้ริโภคจะยงัไดท้านเมนูท่ีชอบโดยไมต่อ้งท ารา้ยสตัวแ์ลว้ 

ยงัไดช้่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกรอ้นไปในคราวเดียวกัน

ดว้ย และในช่วงเทศกาลกินเจนีจ้งึนบัเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ท่ี น่ า ส น ใ จ ส า ห รั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค ท่ี ต้ อ ง ก า ร ถื อ ศี ล  

เพราะผลิตภัณฑข์อง Meat Avatar อุดมดว้ยโปรตีนและ

สารอาหาร โดยผ่านกรรมวิธีท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ประกอบกบัเราตอ้งการสนบัสนุนใหค้นไทยมี

สขุภาพท่ีดีภายใตน้วตักรรมอาหารปลอดภยัมาโดยตลอด 

จงึคิดว่าโครงการนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยสรา้งอาชีพให้

ผูพิ้การ มอบความอ่ิมทอ้ง อิ่มบญุ และความสขุใจใหก้บัผู้

ท่ีไดร้บัชดุอาหารเจทกุคน” ดา้นศาสตราจารย ์วิริยะ นามศิ

ริพงศพ์ันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ กล่าวเสริม

ว่า “ทางมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ไดส้นับสนุนและเปิด

รา้นกาแฟช่ือ ยิม้สู้คาเฟ่ ท่ีท าอาหาร ชงเครื่องดื่มและ

บริการโดยผูพิ้การอยู่แลว้ และการท่ี Meat Avatar ไดเ้ขา้

มาร่วมสนับสนุน โดยการใหเ้ชฟช่ือดงัมาสอนผูพิ้การต่อ

ยอดการท าอาหารจากผลิตภัณฑเ์พ่ือสุขภาพ เพ่ือน าไป

จ าหน่ายในช่วงเทศกาลกินเจนี ้นบัเป็นอีกหนึ่งโอกาสท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมศักยภาพในผู้พิการสามารถน าไปใช้สร้าง

รายไดใ้นอนาคต และท าใหผู้พิ้การไดด้ึงทักษะท่ีตวัเองมี

มาใชไ้ดม้ากย่ิงขึน้ จึงอยากขอขอบคณุทาง Meat Avatar 

ท่ีเลง็เห็นความส าคญัในจดุนี ้และมอบโอกาสใหผู้พิ้การใน

มูลนิธิเราไดร้่วมเป็นหนึ่งในโครงการดี ๆ และหวังว่าผู้ท่ี

ได้รับอาหารกล่องจากโครงการนี ้จะอิ่มท้องและอิ่ม

ความสุขกันอย่างถว้นหนา้” โดยอาหารเจสุดพิเศษจาก

โครงการอิ่มท้อง อิ่มบุญ นี ้มาในรูปแบบ Plant-based 

100% พรอ้มรบัประทานท่ีรงัสรรคเ์มนโูดยเชฟและผูพิ้การ 

มีให้เลือก 2 ชุด ได้แก่ ชุดใหญ่ "อิ่มจุใจ" 30 มื ้อ ราคา 

2,990 บาท และชุดเล็ก "อิ่มสบาย" 20 มือ้ ราคา 2,400 

บาท พรอ้มส่งฟรีทั่วประเทศ ผูท่ี้สนใจสามารถพรีออเดอร ์

หรือสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ LINE @MeatAvatar หรือ 

FB MeatAvatar โทร. 02-862-3331(sanook.com) 



๒๔ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

 

นักกีฬาคนพกิาร “ล็อกซเล่ย-์เอเอสเอ็ม  
สปอรต์ ฮีโร่”คือ...ความภูมิใจทีแ่ปรเปล่ียน 

เป็นพลังแก่ผู้ไม่ท้อ 

 

นายจรสัพงศ ์ล  ่าซ  า ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกิจกรรม

องค์กรเพ่ือสังคม บริษัท  ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 

เปิดเผยวา่ เป็นเวลากวา่ 11 ปีแลว้ ท่ีโครงการลอ็กซเลย่-์เอ

เอสเอ็ม สปอรต์ ฮีโร่ ไดส้รา้งนักกีฬาคนพิการท่ีมีผลงาน

มากมาย ถือเป็นความภาคภูมิใจของล็อกซเล่ย์ ท่ีไดม้อบ

โอกาสกบัผูท่ี้ร่างกายไม่สมบูรณแ์ต่จิตใจเขม้แข็งมาอย่าง

ตอ่เน่ือง จนถงึล่าสดุ ในพาราลิมปิกเกมส ์2020 ท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่ น เรามีนกักีฬาพาราฯ ในสงักดั 4 คนไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 

3 ชนิดกีฬาประกอบด้วย 1.เป้-ยุทธจักร กลิ่นบานช่ืน 

นกักีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย 2.เอ-ปานวาด 

ศรีงาม นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย 3.

บรรจบ สวุรรณ นกักีฬาวีลแชรเ์ทนนิสคนพิการทีมชาติไทย 

และ 4.เปีย - สมควร อนนท ์นักกีฬายกน า้หนักคนพิการ

ทีมชาติไทย ส าหรบัผลงานในการแข่งขนัพาราลิมปิกเกมส ์

2020 ท่ี เ พ่ิง ปิดฉากลงไป เป้ -ยุทธจักร กลิ่ นบานช่ืน 

สามารถควา้เหรียญทองแดง ในศึกเทเบิลเทนนิสประเภท

ทีมชายมาได้ส  าเร็จ ส่วนอีก 3 คนท่ีเหลือแม้จะไม่ได้

เหรียญรางวลัติดมือกลับมา แต่ก็สรา้งความภูมิใจใหก้ับ

คนไทยเช่นเดียวกนั ผมขอขอบคณุทกุก าลงัใจจากคนไทย

ท่ีติดตามและส่งแรงเชียร์ตลอดการแข่งขัน ซึ่งถือเป็น

ก าลงัใจส าคญัใหก้บันกักีฬาในการแข่งขนัจนไดร้บัชยัชนะ

ในครัง้นี  ้ทัง้นี ้โครงการ “ล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอรต์ ฮี

โร”่ ยงัคงเดินหนา้สนบัสนุนสานฝัน สรา้งโอกาสเสริมสรา้ง

ศักยภาพของนัก กีฬาในการแข่ งขัน เ พ่ือ เก็บ เ ก่ียว

ประสบการณใ์นเวทีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความ

พรอ้มมุง่สู่ "พาราลิมปิก ปารีส 2024" ท่ีกรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศสในอีก 3 ปีขา้งหนา้. “ผมในฐานะตวัแทนบริษัทล็

อกซเล่ยแ์ละเอเอสเอ็ม ผูใ้หก้ารสนับสนุนโครงการล็อกซ

เลย่-์เอเอสเอม็ สปอรต์ ฮีโร่ รูส้กึช่ืนชมและภาคภูมิใจกบั 4 

นักกีฬาคนพิการในสังกัด แมบ้างคนจะไม่สามารถคว้า

เหรียญรางวัลกลับมาได ้แต่การเอาชนะตัวเอง กา้วขา้ม

ขีดจ ากัดของตัวเองและสูอ้ย่างสุดความสามารถในเวที

ระดบัโลกนัน้ ถือว่าย่ิงใหญ่ไม่แพก้ารไดเ้หรียญรางวลั เช่ือ

ว่าความพยายามของนกักีฬาจะเป็นแรงบนัดาลใจท่ีดี ให้

ใครหลายคนหนัมาลกุขึน้สูก้บัทกุปัญหาเช่นเดียวกนั” จรสั

พงศก์ลา่ว “ผมในฐานะตวัแทนบริษัทล็อกซเล่ยแ์ละเอเอส

เอ็ม ผู้ให้การสนับสนุนโครงการล็อกซเล่ย์ -เอเอสเอ็ม 

สปอรต์ ฮีโร่ รูส้ึกช่ืนชมและภาคภูมิใจกับ 4 นักกีฬาคน

พิการในสงักดั แมบ้างคนจะไม่สามารถควา้เหรียญรางวลั

กลับมาได ้แต่การเอาชนะตัวเอง ก้าวขา้มขีดจ ากัดของ

ตวัเองและสูอ้ย่างสดุความสามารถในเวทีระดบัโลกนัน้ ถือ

ว่า ย่ิงใหญ่ไม่แพ้การได้เหรียญรางวัล เ ช่ือว่าความ

พยายามของนกักีฬาจะเป็นแรงบนัดาลใจท่ีดี ใหใ้ครหลาย

คนหนัมาลกุขึน้สูก้บัทกุปัญหาเช่นเดียวกนั” จรสัพงศก์ลา่ว 

ส าหรบัโครงการลอ็กซเลย่-์เอเอสเอม็ สปอรต์ ฮีโร่ เกิดจาก

ความร่วมมือกนัระหวา่ง บริษัท ล็อกซเลย่ ์จ ากดั (มหาชน) 

และบริษัท รกัษาความปลอดภยั เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท ์

จ ากัด (ASM) ซึ่ง เป็นบริ ษัทลูกของล็อกซเล่ย์ โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัคือ หยิบย่ืนโอกาสใหน้กักีฬาคนพิการท่ี
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มีความมุ่งมั่นไดท้  าฝันใหก้ลายเป็นจริง โดยมอบเงินเดือน

และงบสนบัสนนุ ส  าหรบัเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาทัง้ในและ

ต่างประเทศต่อเน่ืองกว่า 11 ปีแลว้ โดยมีอาจารย์สุเมธ 

มกุดาพิทกัษ ์เป็นผูด้แูลนกักีฬา.(bangkokbiznews.com /

มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 14 ก.ย.64) 
 

“ชีวิตตดิล้อ” คว้ารางวันเลิศรัฐ  
ประเภทพัฒนาการบริการ ปี 64 

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควา้รางวลั

เลิศรัฐ ประจ าปี 2564 รางวัลบริการภาครัฐประเภท

พฒันาการบริการ ในผลงาน “ชีวิตติดลอ้” เม่ือวนัท่ี 16ก.ย. 

2564 กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

โดยน.ส. สราญภัทร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีพก. พรอ้มดว้ย

ขา้ราชการในสงักดั พก. รว่มพิธีมอบรางวลัเลิศรฐั ประจ าปี 

2564 โดยสถานคุม้ครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดร้ับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี 

ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “ชีวิตติดลอ้ (Life 

On Vehicle Enjoy)” โดยมี  นายวิษณุ  เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ จัดโดยส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ส าหรับ

ผลงาน “ชีวิตติดลอ้” เป็นการคิดคน้ พัฒนากายอุปกรณ์

หรือเครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคล เพ่ือใหเ้หมาะสม 

ปลอดภัยในการปฏิบัติกิจวัตร ยึดหลักการพึ่งพิงผูอ้ื่นให้

นอ้ยท่ีสดุ โดยพฒันารถวีลแชรท่ี์มีจ าหน่ายทั่วไป ดดัแปลง

จากวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหลือใชม้าออกแบบใหเ้หมาะสมกับ

สภาพความพิการของแต่ละบุคคล สามารถบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมเองได ้ท่ีส  าคัญมีราคาถูก ภายใตแ้นวคิด “ลด

ค่าใชจ้่ายภาครฐั ลดภาวะโลกรอ้น” โดยสามารถป้องกัน

และลดการเกิดอบุตัิเหต ุไดถ้งึ 80% ลดการพึ่งพิงผูด้แูลได้

ถึง 90% และสามารถลดการเกิดแผลกดทับ และลดการ

เจ็บป่วยของผูดู้แลได ้100% ผลงานดงักล่าวมีทั้งหมด 4 

รุ่น โดยปรับปรุง แก้ไข ใหเ้กิดความปลอดภัย คนพิการ

สามารถขึน้ลงระหวา่งเตียงกบัรถเข็นไดโ้ดยไมต่อ้งมีผูช้่วย

เหลือ ขึน้ลงไดท้ัง้ดา้นหนา้และดา้นขา้ง และมีเหมาะสม

เฉพาะบุคคลใหไ้ดร้ับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นร่างกาย

อย่างเตม็ท่ี สรา้งโอกาสเขา้ถงึบริการและสวสัดิการจากรฐั 

เป็นการลดความเหลื่อมล า้ในสงัคมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม

(mgronline.com 17 ก.ย.64) 
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ไทยพาณิชย ์เปิดให้บริการ ATM ส าหรับผู้พกิารทางสายตา 

 

 ไทยพาณิชย ์เปิดตัวบริการใหม่เพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM SCB เพื่อช่วยผู้มี

ปัญหาในการมองเหน็สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึน้ นท่ี 28 กนัยายน 2564 ธนาคารไทยพาณิชย ์แจง้

วา่ ธนาคารไดน้ าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการทางการเงินท่ีสามารถตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุ่มอย่างตอ่เน่ือง ลา่สดุเปิดตวับริการใหม่ ส  าหรบัผูพิ้การทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู ้

ATM ของธนาคารไทยพาณิชยไ์ดแ้ลว้วนันี ้ โดยธนาคารไดพ้ัฒนาและออกแบบฟีเจอรรู์ปแบบใหม่บนตู ้ATM ใหม้ีฟังกช์ั่น

เฉพาะตวั เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูพิ้การทางสายตาใหส้ามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดด้ว้ยตนเองตัง้แต่ตน้จนจบ 

ดว้ยปุ่ มกดพิเศษทางขวามือดา้นบนสดุของหนา้จอ ATM ส าหรบัเริ่มตน้การท ารายการถอนเงินสดดว้ยบตัร พรอ้มเสียงอธิบาย

การท าธุรกรรมในทกุขัน้ตอน น ารอ่งใหบ้ริการตู ้ATM รูปแบบใหมท่ี่มีสติ๊กเกอรส์ญัลกัษณอ์กัษรเบรลลต์ิดอยู่บนตู ้จ  านวนกว่า 

5,700 ตู ้ทั่วประเทศ ธนาคารมุ่งหวงัใหบ้ริการใหม่นีจ้ะสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้ับผูม้ีปัญหาทางการมองเห็น

สามารถเขา้ถงึบริการทางการเงินและท าธุรกรรมทางการเงินดว้ยตนเองไดส้ะดวกและปลอดภยัย่ิงขึน้ 

ส าหรับขัน้ตอนการถอนเงนิสดตู้ ATM SCB ส าหรับผู้พกิารทางสายตา มีดังนี ้ 

กดปุ่ มทางขวามือดา้นบนสดุของเครื่อง ATM 

เสียงอธิบาย : กรุณาสอดบตัร 

เสียงอธิบาย : กรุณากดรหสัและกดยืนยนัท่ีปุ่ มขา้งหนา้จอทางขวามือของท่านนบัจากบนสดุล าดบัท่ี 1 

เสียงอธิบาย : กรุณาเลือกกดยอดเงินท่ีถอน หรือเลือกถอนระบจุ านวนเงิน 

เสียงอธิบาย : กรุณากดจ านวนเงินท่ีแป้นพิมพต์วัเลข และกดยืนยนัท่ีปุ่ มขา้งหนา้จอทางขวามือนบัจาก 

บนสดุล าดบัท่ี 3 หรือหากตอ้งการแกไ้ขตวัเลขกรุณากดปุ่ มล าดบัท่ี 4 (กรณีถอนระบจุ านวนเงิน) 

เสียงอธิบาย : กรุณารบัเงินสดและตรวจนบั 

เสียงอธิบาย : เลือกรบัใบบนัทกึรายการกรุณากดปุ่ มขา้งหนา้จอซา้ยมือล าดบัท่ี 4 หากไมต่อ้งการกรุณากดปุ่ มขา้งหนา้จอ

ขวามือล าดบัท่ี 4 

เสียงอธิบาย : กรุณารบับตัรและใบบนัทกึรายการ/กรุณารบับตัรคืน(prachachat.net 28 ก.ย.64) 



๒๗ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

ร่วมบริจาคเงนิ มูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย 

รว่มบรจิาคเงินกบัทางมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย ไดท่ี้ QR CODE 

“ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเป่ียมไมตรี เวทีข่าวสาร เพ่ือ...คน

พิการไทย” 

มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย เลขท่ี 23 ชัน้ 2 ถนนวิสทุธิกษัตริย ์แขวง

บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียน

ความประสงคท่ี์ตอ้งการขอรบัเครื่องช่วยฟัง ส่งมาท่ีมูลนิธิพฒันา

คนพิการไทย 

สอบถามเพิ่มเตมิ  

โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270  

อีเมล:์ office@tddf.or.th, tddf123456@gmail.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, tddf123456@gmail.com 

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร-์ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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