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ปีที ่  ๒๐    ฉบับที ่  ๑๐   เดอืน  ตุลาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๔ 
เร่ิมแล้ว!! ให้ ‘ผู้พกิาร-ผู้ดูแลคนพกิาร’ กู้ 6 หมื่น สูงสุด 1.2 แสน ช าระคืน 5 ปี ปลอดดอกเบีย้ 

วนัท่ี 14 ตลุาคม ผูส้ื่อข่าวรายงานวา่ เมื่อเรว็ๆ นี ้กรมสง่เสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดเ้ปิดให้คนพิการหรือ

ผูดู้แลคนพิการ ท่ีมีความประสงคจ์ะขอกู้ยืมเงินประกอบ

อาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สามารถย่ืนค ารอ้งขอกูยื้มเงินผ่านเว็บไซตก์รมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือช่องทางออนไลน์ วงเงิน

รายละ 60,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาทผ่อนช าระคืนภายใน 5 ปี ไม่มีดอกเบี ้ย  โดยสามารถย่ืนค าร้องได้

ท่ี efund.dep.go.th/ ไดต้ัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร : 0-2106-9300 , 0-

2106-9337 ถึง 40 (ในเวลาท าการ) หรือสามารถย่ืนค ารอ้งขอกูยื้มเงินดว้ยตนเอง ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ติดต่อไดท่ี้ : 

ศนูยบ์ริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ  และในส่วนภูมิภาคติดต่อไดท่ี้ : 

ส  านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวดั หรือศนูยบ์ริการคนพิการประจ าจงัหวดั 

 เอกสารประกอบการกู้ยมืเงนิ  – ผูข้อกู ้1) บตัรประจ าตวัคนพิการ 2) บตัรประจ าตวัประชาชน (คนพิการและผูด้แูล

กรณีผูด้แูลกูแ้ทน) 3) ทะเบียนบา้น (คนพิการและผูด้แูลกรณีผูด้แูลกูแ้ทน) 4) สญัญาเช่าหรือหนงัสือรบัรองการอยู่อาศยั 5) รูป

ถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4×6 นิว้ 6) หนงัสือรบัรองการเป็นผูอ้ปุการะคนพิการ 7) แผนท่ีเดินทางไปท่ีอยู่อาศยัประจ าและ

สถานท่ีประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น 8)หนงัสือยินยอมคูส่มรส 9) ส าเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากของผูข้อกู ้

 ผู้ค า้ประกัน – บุคคลธรรมดา (ท่ีน่าเช่ือถือ) 1) บตัรประจ าตวัประชาชน 2) ทะเบียนบา้น 3) เอกสารแสดงถึงรายได้

ของผูค้  า้ประกนั 4) แผนท่ีเดินทางไปท่ีอยู่อาศยัประจ าและสถานท่ีประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น 5) หนงัสือยินยอมคูส่มรส 

 องคก์รค ้าประกัน  1) ขอ้บังคบัองคก์รคนพิการ 2) บัญชีงบดุลประจ าปีล่าสุด 3) รายช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามแทน

องคก์รของผูข้อกู(้matichon.co.th14 ต.ค.64) 

https://efund.dep.go.th/
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กกท. ส่งมอบไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพือ่ผู้พกิารทางสายตา 

 

 นายประชุม บุญเทียม รองผูว้่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา เป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้

เทา้ส่องสว่างอจัฉริยะเพ่ือผูพิ้การทางสายตา (Life Walker) พรอ้มดว้ย พล.ต.โอสถ ภาวิไล เลขาธิการ คณะกรรมการพาราลิ

มปิกแห่งประเทศไทย, นายปัญญา หาญล ายวง อดีตกรรมการ กกท., นายอ านวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย และผูบ้ริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ณ หอ้งเธียเตอร ์ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา กกท. เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

และบริษัท โอเอสซี พฒันา จ ากดั ไดค้ิดคน้และพฒันาไมเ้ทา้ส่องสว่างอจัฉริยะเพ่ือผูพิ้การทางสายตา (Life Walker) โดยได้

ทดลองใชจ้ริงกบันกักีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยบางส่วน ในการแข่งขนักีฬาพาราลิมปิกเกมส ์ณ กรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้กกท. ไดร้บัมอบไมเ้ทา้สอ่งสวา่งอจัฉริยะเพ่ือผูพิ้การทางสายตาจาก บริษัท โอเอสซี พฒันา จ ากดั และสง่

มอบให้นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพ่ือให้นักกีฬาคนตาบอดไดใ้ช้ประโยชน์ในด้านการกีฬาต่อไป  

นอกจากนีไ้มเ้ทา้สอ่งสวา่งอจัฉริยะเพ่ือผูพิ้การทางสายตายงัสามารถช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผูพิ้การทางสายตา 

ใหด้  ารงชีวิตในสงัคมเช่นเดียวกบับคุคลทั่วไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได ้อีกทัง้

ยงัเป็นประโยชนอ์ย่างมากส าหรบันกักีฬาคนตาบอด และผูพิ้การทางสายตาทั่วไป ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและดา้นการ

ฝึกซอ้มอีกดว้ย(matichon.co.th 6 ต.ค.64) 
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'กูเกิล' พัฒนาระบบส่ังการสมารท์โฟน 
ด้วยสีหน้าเพือ่คนพกิาร 

 

กเูกิล (Google) ระบุในวนัพฤหสับดี (23 กนัยายน) ว่าผูท่ี้

มีความบกพร่องทางร่างกายและการพูด จะสามารถใช้

สมารท์โฟน ท่ีมีระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดไ์ดแ้บบไรก้าร

สมัผสั ผ่านการใชส้ีหนา้ท่าทางต่างๆได ้ตามรายงานของ

เอเอฟพี กูเกิล เปิดเผยในวนัพฤหัสบดีว่า ทุกวัน ผูค้นใช้

ระบบการสั่งการดว้ยเสียงอย่าง 'Hey Google’ หรือใชม้ือ

ควบคุมสมารท์โฟน อย่างไรก็ตาม สิ่งนีอ้าจเป็นไปไม่ได้

ส  าหรบัผูท่ี้มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและการพูด 

ซึง่การสรา้งระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดใ์หท้กุคนสามารถ

ใชง้านไดน้ั้น กูเกิลจะพัฒนาเครื่องมือใหม่เพ่ือใหง้่ายต่อ

การควบคุมสมารท์โฟนและการสื่อสารผ่านการแสดงสี

หนา้ตา่งๆบนสมารท์โฟน และตอนนีทุ้กคนสามารถใชก้าร

เคลื่อนไหวของดวงตาและใบหนา้เพ่ือควบคมุสมารท์โฟน

ได ้นอกเหนือจากการใชม้ือและเสียงแลว้ ดว้ยระบบการ

สั่งการเพ่ือคนพิการนี ้กเูกิล ไดใ้ชร้ะบบ machine learning 

และการท างานของกล้องหน้าของสมาร์ทโฟน เ พ่ือ

ตรวจจับการแสดงมีหน้าและการเคลื่อนไหวของดวงตา

ผูใ้ช ้โดยผูใ้ชส้ามารถสแดนหนา้จอสมารท์โฟน และเลือก

โหมดค าสั่งต่างๆได ้ดว้ยการยิม้ เลิกคิว้ อา้ปาก หรือจะใช้

การมองไปทางซา้ย ทางขวา หรือมองขึน้ก็ได้ โดยฟีเจอร์

ใหม่เพ่ือคนพิการอันแรก เรียกว่า Camera Switches ซึ่ง

จะช่วยใหผู้ใ้ชแ้สดงสีหนา้แทนการใชนิ้ว้กดหรือเลื่อนไป

บนหนา้จอ เพ่ือเลือกโหมดต่างๆของสมารท์โฟน ส่วนอีก

ฟีเจอร ์คือ Activate เป็นแอปพลิเคชันแอนดรอยด ์ท่ีให้

ผูใ้ชแ้สดงท่าทางเพ่ือออกค าสั่งกบัสมารท์โฟนได ้เช่น ส่ง

ข้อความ หรือโทรออก  ทั้ง นี ้ แอปพลิ เคชัน Activate 

สามารถใชง้านไดใ้นออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา และ

สหรฐัฯ ไดแ้ลว้ ขอ้มลูจากศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่ง

สหรฐัฯ หรือ CDC ประเมินว่า มีผูค้นในวยัผูใ้หญ่ 61 ลา้น

คนในสหรัฐฯ ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและ

การพูด ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัใหกู้เกิล และบริษัทคู่แข่งอย่าง

แอปเปิล (Apple) และไมโครซอฟต์ (Microsoft) ต้อง

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีช่วยใหค้นพิการ หรือคน

สงูอายุสามารถเขา้ถึงอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดม้าก

ขึน้ ท่ีผ่านมา ไมโครซอฟต ์ท่ีระบุว่าการเขา้ถึงอปุกรณข์อง

ผูพิ้การเป็นสิ่งจ าเป็นในการเพ่ิมขีดความสามารถใหก้บัทุก

คนดว้ยเครื่องมือเทคโนโลยี และตัง้เป้าออกแบบระบบท่ี

รองรบัองคก์ร หอ้งเรียน และในครวัเรือน ส่วนกูเกิล ระบบ

ผูช้่วยดิจิทลัแบบสั่งการดว้ยเสียงท่ีมาพรอ้มกบัสมารท์โฟน 

สามารถช่วยเหลือผูท่ี้มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือ

เคลื่อนไหวได ้โปรแกรมท่ีช่วยระบุและช่วยอ่านออกเสียง

ขอ้ความบนหนา้จอคอมพิวเตอรห์รือเวบ็ไซต ์รวมถงึระบบ

ค าบรรยายอัตโนมตัิตามคลิปวิดีโอต่างๆ ฝ่ังแอปเปิล ได้

พฒันา AssistiveTouch ในสมารท์โฟนและนาฬิกา Apple 

Watch ท่ีท าใหค้วบคมุอปุกรณเ์หลา่นีด้ว้ยนิว้หรือก ามือได ้

และยังท างานด้วยระบบ VoiceOver เพ่ือให้ใช้ Apple 

Watch ดว้ยมือเดียว ในระหว่างท่ีก าลังเดินด้วยไม้เท้า 

หรือมีสุนัขช่วยเหลือลากจูงอยู่ได้(voathai.com 25 ก.ย.

64) 
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เผยภาพทางลงชานชาลาของสถานีรถไฟแห่งหน่ึง
ไม่มีทางส าหรับผู้พกิาร ชาวเน็ตวิจารณส์น่ัน 

 

สมาชิกในกลุ่ม "Reporter Journey Club" เผยภาพท่ีอา้ง

ว่าเป็นชานชาลาของสถานีรถไฟสายใตแ้ห่งหนึ่ง ท่ีมีการ

ก่อสร้าง เสร็จสิ ้นแต่ไม่มีทางลงส าหรับผู้พิการ  จน

กลายเป็นประเดน็ท่ีถกูน ามาวิพากษวิ์จารณอ์ย่างมาก เม่ือ

วนัท่ี 2 ต.ค. ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก "Somchai Saesue" ไดเ้ขา้มาโพ

สต์ภาพชานชาลาของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งลงในกลุ่ม 

"Reporter Journey Club" ซึ่ งผู ้ โพสต์ได้ร ะบุว่ าอยู่ ใน

โครงการรถไฟทางคู่ โดยภาพท่ีผูโ้พสตไ์ดน้  ามาเปิดเผยให้

เห็นนัน้ คือชานชาลาดงักล่าวกลบัมีบนัไดเพ่ือใหผู้โ้ดยสาร

เดินลงจากชานชาลาเพ่ือไปขึน้รถไฟ ซึ่งการก่อสร้าง

ดงักล่าวไม่ไดม้ีการสรา้งทางลงส าหรบัผูพิ้การแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้ผูโ้พสตไ์ดร้ะบขุอ้ความวา่ "สภาพพพพพพพ โครงการ

รถไฟทางคู่ทั่วประเทศแสนลา้น สายใต ้(ย า้) สญัญาเดียว

ท่ีสรา้งชานต ่า ในขณะท่ีผูร้บัเหมารายอื่นยงัชะลอก่อสรา้ง 

ใครขึน้รถไฟสายใตช้่วงนีล้องสงัเกตด ูสงัคมตดัสินกันเอา

เอง" อย่างไรก็ตาม ไดม้ีสมาชิกในกลุ่มเข้ามาร่วมแสดง

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น วิ พ า กษ์ วิ จ า ร ณ์ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก

(mgronline.com 3 ต.ค.64) 

 

 

“ศาลาเฉลิมกรุง” มอบเงนิบริจาคจากการจัด
คอนเสิรต์การกุศล “The Glory of Love” 60 ปี “ 

ครูเอก-จิระชัย กุลละวณิชย”์ 

 

นฤมล ลอ้มทอง กรรมการผูจ้ดัการ โรงมหรสพหลวงศาลา

เฉลิมกรุง พรอ้มดว้ย ครูเอก-จิระชัย กุลละวณิชย์,อ.วิรัช 

อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ),รวิวรรณ จินดา,ภาสกรณ ์รุง่เรือง

,เดชาภัทร ์กตธิป,อัครวิกรัย,ขวัญกมล กิจประสาน ร่วม

มอบเงินบริจาค จากการจดัคอนเสิรต์การกศุล “The Glory 

of Love” 60 ปี ครูเอก จิระชยั กุลละวณิชย  ์ซึ่งจดัขึน้ท่ีโรง

มหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จ านวน 100,000 บาท ใหแ้ก่ 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ ์เพ่ือเป็นทนุในการ

ซือ้อุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนหูหนวก ซึ่งเป็นผูพิ้การ

ทางการไดยิ้น โดยมี ดร.ปนดัดา วงคจ์ันตา ผูอ้  านวยการ 

และ รจนา พวงทอง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถมัภ ์พรอ้มคณะครู และเด็กนักเรียนผูพิ้การ

ทางการไดยิ้น เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม อาคารวชิ

รารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

(thainews.prd.go.th 5 ก.ย.64) 
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“เก้าอีสุ้ขใจ” สร้างความสุขของครอบครัว 
สามารถเยยีวยา ฟ้ืนฟูได้ท้ังร่างกายและจิตใจ 

 

 ด.ช. มุเอาวิซ ขุนสมาน เด็กพิการอายุ 9 ขวบ ท่ีอาศยัอยู่

ในพืน้ท่ีต  าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มี

สภาพร่างกายพิการช่วงล่างตั้งแต่ก าเนิด  ไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได  ้และเมื่อ พ.ศ.2563 ด.ช.มุเอาวิซ ขุน

สมาน เป็น 1 ในเด็กพิการท่ีได้รับ “เก้าอีสุ้ขใจ” ภายใต้

กิจกรรมขยายผลการน านวตักรรมส าหรบัการฟ้ืนฟูสภาพ

เด็กพิการสนองแนวพระราชด าริฯ ในการช่วยเหลือและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการ  ในพืน้ท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อ  านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บูรณาการ

การท างานเพ่ือช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มเปราะบางท่ีรฐัตอ้งเขา้

ไปใหก้ารดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใหส้ามารถเขา้ถึง

บริการ การรกัษา ฟ้ืนฟสูขุภาพรา่งกายและจิตใจ ทัง้เชิงรุก

และเชิงรบัอย่างเหมาะสมและเป็นไปโดยตอ่เน่ือง นางสาว

โสรยา สุหลง มารดาของ ด.ช. มุเอาวิซ ขุนสมานกล่าว

ว่า ตนเองและครอบครัวทุกคนรูส้ึกดีใจท่ีไดร้ับเก้าอีสุ้ข

ใจ จากโครงการของ ศอ.บต.  ท าให้บุตรชายของตนมี

พัฒนาการท่ีดีขึน้ ท่ีผ่านมาบุตรชายไม่สามารถนั่ งหรือ

ช่วยเหลือตนเองได  ้มีลกัษณะกลา้มเนือ้ของร่างกายแข็ง

ตึง มีอาการชักเกร็งบ่อยครัง้ แต่ปัจจุบันเมื่อไดร้ับ “เกา้อี ้

สุ ข ใ จ ”  ท า ให้บุ ต ร ช ายมี พัฒนาก าร ท่ี ดี ขึ ้น อย่ า ง

ต่อเน่ือง ประกอบกับมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาให้

ค  าแนะน าในการกายภาพ  ท าให้กล้ามเนื ้อไม่แข็งตึง

เหมือนเมื่อก่อน อาการชักเกร็งก็ดีขึน้ สามารถนั่งไดโ้ดยท่ี

ไม่ตอ้งประคอง และท าใหค้นในครอบครวัมีเวลาว่างจาก

การดูแล สามารถแบ่งเวลาในการหารายไดอ้ย่างอื่น เพ่ือ

ช่วยเหลือครอบครัวไดม้ากขึน้ดว้ย  ส าหรับการใหค้วาม

ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทางสมอง

และเด็กพิการซ า้ซ้อน  ตั้งแต่ ปี 2560-2564 ศอ.บต. ได้

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่ องช่วยพยุงร่างกาย  “เก้าอี ้สุข

ใจ” จ านวนทั้งสิน้ 503 ราย พบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึน้

อย่างตอ่เน่ืองกวา่รอ้ยละ 50 โดยสามารถช่วยเหลือตนเอง

ไดม้ากขึน้ มีพัฒนาการเรียนรูท่ี้ดีขึน้ ท าใหพ้่อแม่หรือผูท่ี้

ดูแล  มีเวลาว่างในการประกอบกิจวัตรประจ าวันมาก

ขึน้ สามารถท างานหารายไดม้าจุนเจือครอบครวัไดต้่อไป

(thainews.prd.go.th 2 ต.ค.64) 
 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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เวิรก์ช็อป..เพิม่ทักษะ ‘คนพกิาร’ พร้อมท างาน 
‘สถานประกอบการ’ 

 

รายงาน : เวิรก์ช็อป..เพ่ิมทักษะ ‘คนพิการ’ พรอ้มท างาน 

‘สถานประกอบการ’ เมื่อโชคชะตาท าใหป้ระตูแห่งความ

ฝัน และความส าเร็จ ท าไดย้ากล าบากเป็นทวีคูณ  “คน

พิการ” หลายๆ ราย อาจรูส้ึกถึงความยากล าบากในการ

เริ่มต้นใหม่ เน่ืองด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างแตกต่างกัน

ออกไป อีกทัง้ โอกาส และเสน้ทางเริ่มตน้ส าหรบัคนพิการ

นัน้ มีอยู่อย่างจ ากดั ศนูยวิ์จยัและบริการชุมชนและสงัคม 

ร่วมกับ ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) ไดห้ยิบย่ืนโอกาสใหก้ับคน

พิการท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าร่วม  โครงการ

ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้า

ท างานในสถานประกอบการ รุ่นท่ี 8 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา 35 ในปี พ.ศ.

2564 อย่างต่อเน่ือง  ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก

สถานประกอบการ 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท ดานิลี่  จ  ากัด 

บริษัท ศรีไทยมิยากาวา่ จ ากดั บริษัท เสถียรอตุสาหกรรม 

จ ากัด บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จ ากัด และ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือท่ีคนพิการจะสามารถ

เปิดประตูบานใหม่ไปสู่โลกท่ีพวกเขาสามารถประกอบ

อาชีพท่ีมั่นคง และยืนหยดัอยู่ในสงัคมไดด้ว้ยตนเองอย่าง

มีความสุข ซึ่งปีนีไ้ดจ้ัดอบรม 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร

เจา้หนา้ท่ีประจ าส านกังาน หลกัสตูรการผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์

ดิจิทัล และหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ทอ้งถ่ิน มีผูพิ้การท่ีผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการ 56 

คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน โดยใช้โปรแกรม 

Zoom Meeting ในการบรรยาย และมีระบบ Moodle ใน

รูปแบบ e-learning มาใช้เ พ่ือการเรียนรู ้ควบคู่กัน ซึ่ง

คณะท างานเขา้ใจถึงขอ้จ ากัดการเรียนการสอนออนไลน์

ส  าหรับคนพิการ โดยไดแ้ก้ปัญหา และปรับเนือ้หาให้มี

ความเหมาะสม ทัง้ดา้น กระบวนการอบรม เครื่องมือท่ีใช้

เพ่ือการเรียนรู ้และสิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆ  น.ส.น

ภสัสร บญุปก (ฟ้า) ผูเ้ขา้รว่มโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคน

พิการ รุ่นท่ี 8 ในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีประจ าส านักงาน เล่า

ใหฟั้งว่า ยอ้นไปเมื่อ 4 ปีท่ีแลว้ ฟ้าจบการศึกษาดา้นการ

โรงแรม จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ เรียนดีระดบัเกียรตินิยม 

หลงัจากเรียนจบ ยงัไม่ไดเ้ริ่มตน้ท างาน ก็เกิดเหตุไม่คาด

ฝัน ขบัรถยนตป์ระสบอบุตัิเหต ุตอ้งเขา้รบัการผ่าตดัสมอง 

ท าใหร้่างกายซีกซา้ยมีอาการอ่อนแรง จากนั้นไดเ้ขา้รับ

การ ฟ้ืนฟู ร่ า งกาย ท่ีสถาบันสิ ริ น ธ ร  เ พ่ื อการ ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ ฟ้า เล่าดว้ยว่า ช่วงนัน้

ท าใหค้ณุพ่อ คณุแม ่และฟ้า ไดพ้บกบั น.ส.นราวดี รองพล 

(อิ่ม) และทราบว่าอิ่มเคยเขา้รบัการฝึกอบรม-ฝึกงานคน

พิการฯ กับ มจธ. และปัจจุบันได้ท างานอยู่ ในส่วน

ประสานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน

พิการของ มจธ.จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้ฟ้าได้รู ้จักกับ

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ.เมื่อฟ้ามีอาการดี

ขึน้ และเริ่มท่ีจะช่วยเหลือตวัเองไดแ้ลว้ ไดท้ราบข่าวการ

เปิดโครงการ จึงไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการในทันที “เพราะ

ตัง้ใจอยากจะท างานท่ีมั่นคง และดูแลตวัเองได ้จึงอยาก

เชิญชวนเพ่ือนๆ คนพิการ ท่ียงัไมม่ั่นใจส าหรบัการออกมา

ใชชี้วิตดว้ยตวัเอง ใหล้องเปิดโอกาส เพราะตอนนีฟ้้ารูส้กึดี
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ท่ีตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ไดม้าเจอเพ่ือน และสังคม

ใหม่ๆ” ฟ้า กลา่ว นายอภิชยั มั่นใจ (กบ) อีกหนึ่งผูเ้ขา้ร่วม

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ รุน่ท่ี 8 ในหลกัสตูรการ

ผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ดิจิทัล เล่าว่า จบการศึกษาส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

( ก ศน . )  ชั้ น  ม . 6 จ า ก นั้ น เ ข้ า เ รี ย น ต่ อ ใ น ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการตลาด 

ควบคูก่บัการท างานดา้นขนส่งโลจิสติกส ์ขณะเรียน ปวส.

ได ้1 ปี เกิดประสบอบุตัิเหตขุณะขบัรถมอเตอรไ์ซค ์ท าให้

กบมีอาการอ่อนแรงท่อนล่าง ตัง้แต่สะดือลงไป อุบัติเหตุ

เกิดขึน้เมื่อ 3 ปีท่ีผ่านมา ท าใหใ้นช่วงนั้นไม่มีรายได ้ใช้

จ่ายจากเงินท่ีได้รับจากประกันสังคม และทางบ้าน

ช่วยเหลือ กบไดเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟูร่างกายท่ีสถาบนัสิรินธรฯ 

เช่นเดียวกบัฟ้า กบ เลา่อีกว่า สิ่งท่ีจดุประกายใหก้บอยาก

ลองท าอะไรใหม่ๆ คือ นักสังคมสงเคราะห์ท่ีศูนย์ฯ ได้

แนะน าใหก้บเรียนต่อ หรือลองฝึกงาน ขณะนั้นกบเริ่มมี

ความคิดอยากลองไปฝึกงาน หรือเรียนต่อเช่นกัน แต่ยัง

ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดม้าก เมื่อศกัยภาพทางร่างกายดีขึน้ 

ทางศนูยฯ์ ประเมินวา่ใหอ้ยู่คนเดียวได ้ช่วยเหลือตวัเองได้

แลว้ กบจึงเริ่มมั่นใจมากขึน้ เมื่อมีเพ่ือนแนะน าโครงการ

การฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ มจธ.จงึไม่ลงัเลท่ีจะสมคัร

เขา้ร่วมโครงการ “อยากใหเ้พ่ือนๆ คนพิการ ลองตดัสินใจ

ในการพัฒนาตนเอง ริเริ่มท าอะไรบางอย่าง โลกสมัยนี ้

เปลี่ยนไปเป็นออนไลนม์ากขึน้ ดีขึน้กว่าเมื่อก่อนมาก ท า

ใหม้ีทางเลือกมากขึน้ แมโ้ครงการฯ เพ่ิงเริ่มตน้ แต่ตอนนี้

รูส้กึดี สนุกท่ีไดเ้จอเพ่ือนใหม่ในโครงการ” กบ กล่าว ทัง้นี ้

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพ่ือเตรียมความพรอ้ม

เขา้ท างานในสถานประกอบการ รุน่ท่ี 8 ท่ีด  าเนินโครงการ

โดย มจธ.ไดม้ีพิธีเปิดโครงการไปเมื่อเร็วๆ นี ้ในรูปแบบ

ออนไลนผ์่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยไดร้ับเกียรติ

จาก นายสชุาติ เพริดพริง้ ท่ีปรกึษาอธิการบดี เป็นประธาน

กลา่วเปิดงาน และ นายสเุมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพคนพิการ มจธ.กล่าวตอ้นรบั 

โครงการดงักล่าวไดจ้ดัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหค้นพิการไดม้ี

โอกาสพัฒนาศกัยภาพดา้นการประกอบอาชีพท่ีตรงกับ

ความตอ้งการของสถานประกอบการ มีทักษะ ความรู ้ท่ี

เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน และเพ่ือเป็นทางเลือกใหส้ถาน

ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ร่วมกัน และสรา้งเครือข่ายร่วมกนัของสถานประกอบการ 

คนพิการ และองคก์รท่ีรบัผิดชอบ ทัง้นี ้ผูพิ้การท่ีเขา้ร่วม

โครงการ จะยังคงไดร้ับสิทธิประโยชนเ์หมือนกับการมา

ฝึกอบรมท่ี มจธ.เช่น เบีย้เลีย้ง วสัดอุปุกรณก์ารเรียนรู ้และ

เครื่องมือท่ีใชใ้นการฝึก อินเตอรเ์น็ต และแท็บเล็ต เพ่ือใช้

ง านตลอดร ะยะ เ วลาของกา ร ฝึ กอบรม - ฝึ ก ง าน

(matichon.co.th 3 ต.ค.64) 
 

Xbox เพิม่ฟีเจอรค์นพกิาร ระบุว่าเกมไหนซัพ
พอรต์บ้าง, ฟิลเตอรต์าบอดสี ใช้กับเกมเก่าได ้

 

ไมโครซอฟทเ์ป็นบริษัทท่ีมีผลงานโดดเด่นดา้นการเขา้ถึง

ของคนพิการ (accessibility) ในช่วงหลงัๆ โดยเฉพาะฝ่ัง 

Xbox อ ย่ า ง  ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  Xbox Adaptive 

Controller หรือ  การท า  speech-to-text ในการคุยกัน

https://www.blognone.com/node/125068
https://www.blognone.com/node/125068
https://www.blognone.com/node/122543
https://www.blognone.com/node/122543
https://www.blognone.com/node/102375
https://www.blognone.com/node/102375
https://www.blognone.com/node/122679


๘ 
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ระหว่างเล่นเกม ล่าสุด Xbox ประกาศเพ่ิมฟีเจอร์ด้าน 

accessibility อีกชุดใหญ่ดังนี  ้หนา้ Microsoft Store ของ 

Xbox เพ่ิมขอ้มลู metadata ว่าเกมนีร้องรบัฟีเจอรส์  าหรบั

คนพิการดา้นใดบา้ง (game accessibility feature tags) 

เ พ่ือให้ผู ้เล่น รู ้ก่อนตัดสินใจซื ้อหรือดาวน์โหลดเกม 

ไมโครซอฟทบ์อกวา่มีชุมชนท่ีสนใจเรื่องนีช้่วยทดสอบและ

ใส่ แท็ ก ให้เ กมต่ า งๆ  อย่ า งถูกต้อ งด้วย  เ พ่ิ มหน้า 

Accessibility spotlight รวมเกมท่ีมีฟีเจอร์เพ่ือคนพิการ

ครบถว้น เพ่ือใหช้่วยตดัสินใจเลือกเล่นเกมไดง้่ายขึน้ แยก

ฟิลเตอรร์ายช่ือเกมตามฟีเจอรท่ี์ตอ้งการได ้เช่น ดา้นเสียง 

ดา้นตาบอดสี ตัว Xbox OS เพ่ิมฟีเจอร ์Quick Settings 

เพ่ือใหเ้ปิดหรือปิดฟีเจอรค์นพิการไดง้่ายๆ โดยไมต่อ้งออก

จากเกม เหมาะส าหรบับา้นท่ีมีผูเ้ล่นหลายคน ใชค้อนโซล

รว่มกนั Xbox Series X|S จะเพ่ิม Color Filters ส าหรบัคน

ตาบอดสี ใชไ้ดก้บัเกมเก่าๆ ท่ีไมม่ีฟีเจอรนี์ม้าใหใ้นตวัดว้ย 

Night Mode Display ลดความสว่างของจอลง ส าหรับ

การใชง้านในท่ีมืด หรือส าหรับคนท่ีมีปัญหาอ่อนไหวต่อ

แสง เกมของไมโครซอฟท์เองท่ีก าลังจะออกอย่าง Halo 

Infinite ก็มีฟีเจอร ์accessibility แบบจัดเต็ม ตั้งแต่การ

ปรับขนาดฟอนต์ได้แทบทุกส่วน มีตัวช่วยน าทางเมนู 

ตวัเลือกปรบัสีของศตัรูไดห้ลากหลาย ฟีเจอรด์า้น text-to-

speech และ speech-to-text เป็นต้น  ช่วงหลังๆ มานี ้ 

ประเด็นเรื่อง accessibility ไดร้บัความสนใจเพ่ิมขึน้มาก

ในอุตสาหกรรมเกม บริษัทอื่นท่ีมีผลงานโดดเด่นเช่นกัน

ไดแ้ก่ EA ท่ีใจกวา้ง เปิดสิทธิบตัรดา้นนีใ้หค้นอื่นใชง้านได้

ฟรี และ โซน่ีท่ีสรา้งมาตรฐานไวด้ีเย่ียมในเกม The Last of 

Us Part 2(blognone.com 3 ต.ค.64) 

 

 

เปิดใจ ต ารวจ ช่วย ชายพกิารตาบอด  
พาส่งรถไฟฟ้า หลังโซเชียลชื่นชม 

 

เปิดใจ ต ารวจ สน.บางเขน ช่วยเหลือ ชายพิการตาบอด 

พาไปส่งขึน้รถไฟฟ้า หลังชาวเน็ตแห่ช่ืนชม เผย ปกติจะ

มีวินจกัรยานยนตพ์าไปสง่ แตว่นันัน้ไมม่ี วนัท่ี 5 ต.ค.2564 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีคลิปเผยแพร่ในโลก

ออนไลน์ และต่าง ช่ืนชมเจ้าหน้า ท่ีต ารวจให้ความ

ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เป็นอย่างมาก โดยภาพ

เหตกุารณข์ณะท่ี ด.ต.ประหยดั พราหมณเ์ทศ ผบ.หมู่ ป.

และ ส.ต.ท.ธัชกฤช ธนะปุณณภัทร ์ผบ.หมู่ ป. ปฏิบัติ

หนา้ท่ีสายตรวจ สน.บางเขน น าผูพิ้การทางสายตาไปสง่ท่ี

สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ซอยพหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กทม.ด.ต.ประหยัด เปิดเผยว่า ช่วงเวลา 

07.00 น.ของวนัท่ี 3 ต.ค.ท่ีผ่านมา ไดร้บัแจง้ทางวิทยุจาก 

สน.บางเขน ว่าใหไ้ปตรวจสอบกรณีมีผูพิ้การทางสายตา

ขอความช่วยเหลืออยู่ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า ปากซอย

พหลโยธิน 59 จึงรีบรุดไปตรวจสอบช่วยเหลือ โดยพบผู้

พิการทางสายตายืนรออยู่ ด.ต.ประหยดั กล่าวต่อว่า จาก

การสอบถามทราบว่า ปกติแลว้ชายผูพิ้การทางสายตา จะ

นั่งวิน จกัรยานยนตม์าท่ีสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจ า และทุก 

ๆ ครั้ง คนขับรถจักรยานยนตร์ับจ้างจะพาผู้พิการทาง

https://www.blognone.com/node/122679
https://www.blognone.com/node/124412
https://www.blognone.com/node/124412
https://www.blognone.com/node/117242
https://www.blognone.com/node/117242


๙ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

สายตาเดินไปส่งขึน้บนสถานีรถไฟฟ้า “แต่เหตุการณ์วัน

นัน้ คนขบัรถจกัรยานยนตร์บัจา้งไม่ไดพ้าไปส่งเหมือนทุก 

ๆ ครั้ง ท าให้ชายผู้พิการทางสายตา เดินไปไหนไม่ถูก

เพราะสายตาท่ีมองไม่เห็น ท าใหไ้ม่สามารถเดินขึน้ไปยัง

บนสถานีรถไฟฟ้าเองได้ จึงได้ขอความช่วยเหลือและ

ประสานเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ใหพ้าไปส่งเพ่ือเดินทางต่อไป” 

ด.ต.ประหยดั กลา่ว(khaosod.co.th 5 ต.ค.64) 
 

อ าเภอรัตนบุรี ตดิตามช่วยเหลือผู้ยากไร้ล าบาก 
สร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ พร้อมขับเคล่ือน
โครงการ "สุรินทรรุ่์งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย"์ 

 

นายคเณศวร  เกษอินทร์ นายอ าเภอรัตนบุรี  จังหวัด

สุรินทร์ เปิดเผยว่า อ าเภอรัตนบุรีได้ติดตามช่วยเหลือ

ครอบครัวผูย้ากไรล้  าบากในพืน้ท่ี ท่ีหมู่บา้นหนองกา หมู่

ท่ี  3 ต าบลรัตนบุรี  ซึ่ ง เ ป็นหมู่บ้านน าร่อง ท่ี เข้าร่วม

โครงการ  "สุรินทร์รุ่งเรือง  สู่ เมืองเกษตรอินทรีย์"  โดย

สปัดาหท่ี์ผ่านมา นายดษุฎี ดวงใจ ปลดัอ าเภออาวโุส เดิน

ทางเข้าติดตามซ่อมแซมปรับปรุง ท่ีอยู่อาศัยให้กับ

ครอบครวัผูย้ากไรล้  าบาก ซึ่งจัดสรา้งโดยองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลรัตนบุรี  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์

หน้า  เ พ่ื อสนับสนุ นกา รพัฒนาคุณภาพ ชี วิ ตของ

ประชาชน  ตามยุทธศาสตร์การแก้ไข ปัญหาความ

ยากจน คนดอ้ยโอกาสฯ จงัหวดัสุรินทร  ์เพ่ือขับเคลื่อนให้

เป็นไปตามโครงการ  "สุรินทร์รุ่ง เรือง  สู่ เมืองเกษตร

อินทรีย"์ อนัเป็นแนวทางสรา้งความรกั ความสามคัคี และ

ความเอือ้อาทรระหว่างประชาชนในชุมชน ทัง้นี ้ก่อนหนา้

นี ้ จังหวัดสุรินทร์ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อน

โ ค ร ง ก า ร ฯ  ใ ห้ เ กิ ด เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม  โ ด ย เ มื่ อ

วนัท่ี 20 ก.ค. 64 นายสุวพงศ ์กิติภทัยพิ์บูลย ์ผูว้่าราชการ

จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ น.ส.ศันสนีย์ ทาสม ท่ี

ปรกึษาผูว้่าราชการจงัหวดัสรุินทร  ์และคณะ เดินทางไปท่ี

ชมุชน หมูท่ี่ 3 ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบรุี เพ่ือตรวจเย่ียม

ครัวเรือนยากจน  ดังกล่าว  และติดตามวางแนวทาง

สนบัสนุนเครือข่ายเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการน าร่องของ

จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์  เ พ่ื อ ขั บ เ คลื่ อ น วิ ถี ชี วิ ต ด้า น ก า ร

เกษตรกรรม ใหเ้ป็นไปตามโครงการ "สรุินทรรุ์ง่เรือง สูเ่มือง

เกษตรอินทร"์ โดยคณะท างานของจังหวัดสุรินทร์ และ

อ าเภอรตันบุรี ไดร้ว่มกนัวางแนวทางช่วยเหลือครอบครวัผู้

ยากไร้ล  าบาก ซึ่งไม่มีท่ีดินท ากิน  อีกทั้ง พ่อแม่มีสภาพ

รา่งกายไมส่มบรูณ ์และยงัมีบตุรสาว ศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.

1 แต่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู ้ และมีภาวะขาด

สารอาหาร เพ่ือใหม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้การปรบัปรุงท่ี

อยู่อาศยั ส่งเสริมทุนการศกึษาของบุตร สรา้งอาชีพ สรา้ง

รายได้ให้พ่อแม่ ดูแลฟ้ืนฟูด้านสุขภาพ  และสวัสดิการ

สังคม รวมทั้งภาคราชการไดม้อบโค จ านวน 1 ตัว พันธุ์

ปลาดกุ พรอ้มกระชงับก พรอ้มกนันี ้แพทยไ์ดอ้อกหนงัสือ

รบัรองความพิการ รองรบัสิทธิเงินสวสัดิการของผูพิ้การให้

ดว้ย ซึ่งท าให้ครอบครัวผู้ยากล าบากมีความเป็นอยู่  มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้มากในปัจจุบัน  มีความสุข  มีขวัญ

ก าลังใจในการด าเนินชีวิต  นอกจากนี้ หมู่บ้านหนอง

กา ต าบลรัตนบุรี ยังเป็นพืน้ท่ีน าร่อง ท่ีเกษตรกรมีความ



๑๐ 
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สนใจจะเขา้รว่ม ท าขอ้ตกลงกบั รา้นคา้จ าหน่ายอาหารใน

พืน้ท่ี เพ่ือน าพืชผักปลอดสารพิษ เป็นส่วนประกอบปรุง

อาหาร สรา้งความปลอดภัย สุขภาพดีให้กับประชาชน

ผู้บริ โภค  ซึ่งท่ีผ่านมาอ าเภอรัตนบุรี  ร่วมกับภาคส่วน

ตา่ง ๆ มีการติดตาม ส่งเสริม สนบัสนนุสรา้งความเขม้แข็ง

ให้กับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นท่ีมาอย่างต่อเน่ืองด้วย

(thainews.prd.go.th 3 ต.ค.64) 
 

สรรพากรรับรางวัลองคก์รต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 

 

กรมสรรพากรรบัรางวลัองคก์รตน้แบบดา้นสิทธิมนุษยชน 

ประจ าปี 2564 จากผลงาน “มาตรการภาษีเพ่ือลดความ

เหลื่อมล ้าและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม

เปราะบาง (ผูส้งูอายุและคนพิการ)” โดยกรมคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม วันท่ี 29 กันยายน 2564 

นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 

เปิดเผยว่า กรมสรรพากรตระหนกัถึงความส าคญัของการ

ด าเนินการดา้นสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น

การยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิ เสรีภาพ 

แ ล ะ ค ว าม เ ส มอภ าค ขั้ น พื ้น ฐ า น  โ ด ย ท่ี ผ่ า น ม า

กรมสรรพากรไดม้ีการเสนอแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมาย เพ่ือให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการสนับสนุนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ผูพิ้การ ผูส้งูอายุ และผูพ้น้โทษ เป็น

ตน้ ตวัอย่างของมาตรการภาษีของกรมสรรพากรท่ีไดร้ับ

รางวลันี ้ไดแ้ก่ มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือคนพิการ โดย

ก าหนดใหย้กเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัผูพิ้การ

ท่ีมีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบรูณ ์เฉพาะสว่นท่ีไมเ่กิน 190,000 

บาท ในปีภาษีนั้น นอกจากนี ้หากนายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเขา้ท างานสามารถหัก

รายจ่ายค่าจา้งคนพิการได ้2 เท่า และหากจา้งคนพิการ

เข้าท างาน  เกินกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถาน

ประกอบการ โดยมีระยะเวลาจา้งเกินกวา่หนึ่งรอ้ยแปดสิบ

วนัในปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีเงินไดส้ามารถหกั

รายจ่ายได ้3 เท่า มาตรการภาษีสนับสนุนการจ้างงาน

ผูสู้งอายุ โดยก าหนดใหบ้ริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล

สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่าย    ประเภท

เงินเดือน และคา่จา้งส าหรบัการจา้งบคุลากรผูส้งูอาย ุและ

มาตรการภาษีสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ โดย

ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหัก

รายจ่ายได ้1.5 เท่าของรายจ่ายท่ีไดจ้่ายในการจา้งแรงงาน

ผู้พ้นโทษ ทั้งนี ้ กรมสรรพากรมีนโยบายท่ีจะออกแบบ

นโยบายภาษีสรา้งความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสงัคม 

นอกจากนี ้ในส่วนของการบริหารภายในองคก์รก็ไดใ้ห้

ความส าคญัในเรื่องดงักล่าวนี ้โดยไดดู้แลและเปิดโอกาส

กับบุคลากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สามารถสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ส  านักงานสรรพากรทุกแห่งทั่ว

ประเทศ หรือศูนยส์ารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence 

RD) โทร.1161(prachachat.net 5 ต.ค.64) 
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'แทมมี ดักเวิรธ์' โดนวิจารณ!์ ส่ือท้องถิ่นสหรัฐฯ 
แฉใช้สิทธิ 'คนพกิาร' เล่ียงจ่ายภาษีทีอ่ยู่อาศัย 

 

แทมมี ดกัเวิรธ์ วฒิุสมาชิกสหรฐัฯ ทหารผ่านศกึผูพิ้การ ถกู

หนงัสือพิมพฉ์บบัหนึ่งในชิคาโกวิพากษวิ์จารณ ์โทษฐานท่ี

ไดร้บัสิทธิบรรเทาภาระภาษี (Tax Break) เปิดทางใหเ้ธอ

เลี่ยงจ่ายภาษีท่ีดินและสิ่ งปลูกสร้าง (Property Tax) 

บา้นพักของเธอในคุ๊ก เคาน์ตี รัฐอิลลินอยส ์มาตั้งแต่ปี 

2015 ทัง้ท่ีมีเงินเดือนสูงลิ่ว ชีค้วรใหส้ิทธิตามฐานรายได้

สว่นบุคคลมากกว่า ในบทความหนึ่งท่ีเผยแพร่เมื่อวนัศกุร ์

(1 ต.ค.) หนังสือพิมพชิ์คาโก ซัน-ไทมส์ ระบุว่า ดักเวิรธ์ 

เป็นหนึ่งในเจา้ของบา้นมากกว่า 27,000 คนในคุ๊ก เคานต์ี 

ท่ีเลี่ยงจ่ายภาษี โดยอ้างข้อยกเว้นต่างๆ ท่ีผ่านความ

เห็นชอบจากสมชัชาใหญ่แห่งรฐัอิลลินอยส ์มานานหลาย

ปีแลว้ รายงานของชิคาโก ซัน-ไทมส์ ระบุว่า ในเคสของ

ดักเวิรธ์ วุฒิสมาชิกหญิงวัย 53 ปีรายนีไ้ม่ตอ้งเสียภาษี

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง เพราะเธอมีอัตราทุพพลภาพเกิน

กวา่ 70% ตามความเห็นของกระทรวงกิจการทหารผ่านศกึ

ของสหรฐัฯ ดกัเวิรธ์ สญูเสียขาทัง้ 2 ขา้งและใชง้านมือขวา

ไดบ้างส่วน หลงัเฮลิคอปเตอรท่ี์เธอก าลงัขับอยู่นัน้ถูกยิง

ดว้ยเครื่องยิงจรวดในอิรัก ปี 2004 เธอและทหารผ่านศึก

คนอื่นๆ ท่ีพิการลกัษณะเดียวกันในคุ๊ก เคานตี ต่างไดร้บั

สิทธิบรรเทาภาระภาษีโดยไม่ไดพิ้จารณาถึงรายไดข้อง

บุคคลนั้นๆ ในเรื่องนีบ้ทความของชิคาโก ซนั-ไทมส์ อา้ง

ค ากล่าวของเจา้หนา้ท่ีภาษีรายหนึ่ง ระบุว่าดว้ยท่ี ดกัเวิรธ์ 

และคนอื่นๆ ผ่านคุณสมบัติไดร้บัขอ้ยกเวน้ ทัง้จากภาวะ

พิการหรือเหตผุลอื่นๆ นั่นหมายความวา่มีคนจ านวนมากท่ี

ไดร้บัสิทธิไม่เสียภาษี ซึ่งกลบักลายเป็นการเพ่ิมภาระแก่

คนอื่นๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายไดร้บัสิทธิบรรเทาภาระภาษี "สิ่งท่ีเรา

ท าคือจดัหมวดหมู่ประเภทพิเศษทัง้หมด ทัง้ทหารผ่านศึก 

คนพิการและพลเมืองอาวโุส และขอ้ยกเวน้เหลา่นีท้ัง้หมด 

บ่อนท าลายความซื่อสตัยข์องระบบภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สรา้ง" ลอเรนซ ์เอ็มชอลล ์ประธานกลุ่มเฝ้าระวงัดา้นภาษี

ของชิคาโก Civic Federation กล่าวกับชิคาโก ซนั-ไทมส์ 

เอ็มชอลล ์ชีว้่า รายไดส้่วนบุคคลควรเป็นปัจจัยตดัสินว่า

ใครควรไดร้บัขอ้ยกเวน้จากการเสียภาษี "เราอนมุตัิบรรเทา

ภาระภาษีโดยไมเ่ลือกสถานการณร์ายไดข้องพวกเขา และ

คนอื่นๆ ของชุมชนตอ้งจ่ายเงินมากขึน้" เอ็มชอลล ์ระบุ 

"มันไม่ยุติธรรม มันยากท่ีจะเฝ้าระวัง มันยากท่ีจะ

ตรวจสอบว่าใครคู่ควร พวกเขาเป็นบุคคลท่ีมีความอตัคดั

จริงหรือไม"่ รายงานข่าวระบวุา่ ดกัเวิรธ์ และสามี ประหยดั

เงินไดม้ากกวา่ 42,000 ดอลลารส์หรฐั (ราว 1.4 ลา้นบาท) 

ผ่านการที่ตวัวฒิุสมาชิกไดร้บัขอ้ยกเวน้ส าหรบัคนพิการมา

ตัง้แต่ปี 2015 ในขณะท่ีทั้งคู่ครอบครองบา้น 3 หอ้งนอน 

ในฮอฟฟ์แมน เอสเตทส ์ในคุ๊กเคานต์ี มลูคา่ราวๆ 250,000 

ดอลลาร ์(ราว 8.4 ลา้นบาท) วฒิุสมาชิกรายนีแ้ละสามี ยงั

มีบา้นอีกหลัง 6 หอ้งนอน มูลค่า 1.3 ลา้นดอลลาร ์(ราว 

44 ลา้นบาท) ในเวอรจิ์เนีย ซึ่งเสียภาษีมากกว่า 16,000 

ดอลลาร ์(ราว 540,000 บาท) ในปีนี ้โดยแมร้ฐัเวอรจิ์เนีย 

จะมีขอ้ยกเวน้ส าหรบัทหารผ่านศกึผูพิ้การแบบเดียวกบัคุ๊ก 

เคานต์ี แต่ดักเวิรธ์ และ สามี ไม่เข้าคุณสมบัติเพราะว่า

บา้นในเวอรจิ์เนียไมใ่ช่ท่ีพกัอาศยัหลกัของพวกเขา ดกัเวิรธ์ 

มีรายได ้174,000 ดอลลารต์่อปี (ราว 5.8 ลา้นบาท) และ
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เคยไดค้่าลิขสิทธ์ิรวมมากกว่า 300,000 ดอลลาร ์(ราว 10 

ลา้นบาท) ในปี 2019 และ 2020 จากหนังสือท่ีเธอเขียน 

สว่นรายไดข้องสามี ซึง่ประกอบอาชีพเจา้หนา้ท่ีดา้นความ

ปลอดภัยทางไซเบอร ์ไม่เป็นท่ีแน่ชัด  ชิคาโก ซัน-ไทมส์ 

ไดร้ับสิทธิบรรเทาภาระภาษีในอิลลินอยสไ์ปจนกระทั่ ง

เสียชีวิต และหากสามีของเธอยงัมีชีวิต เขาก็จะไดร้บัสิทธิ

บรรเทาภาระภาษีแทนเธอไปจนกว่าจะแต่งงานใหม่  

ดกัเวิรธ์ ปฏิเสธค าขอของ ชิคาโก ซนั-ไทมส์ ท่ีขอสมัภาษณ์

เธอเก่ียวกับเรื่องราวดังกล่าว แต่ทา้ยท่ีสุดเธอยอมตอบ

ค าถาม ตอนท่ีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งถามค าถามเธอเก่ียวกับ

สิทธิบรรเทาภาระภาษี ระหว่างท่ี เธอปรากฏตัวต่อ

สาธารณะในวนัศกุร ์(1 ต.ค.) "ฉันรูส้กึประหลาดใจท่ีมีใคร

บางคนตัง้ค  าถามนีก้บับรรดาทหารผ่านศกึ ทหารผ่านศกึท่ี

ไดร้บับาดเจ็บจากการรบัใชช้าติในเขตสูร้บ" ดกัเวิรธ์ตอบ 

ส่วนโฆษกของดักเวิรธ์ เนน้ย า้ว่า วุฒิสมาชิกหญิงรายนี้

ไดร้บัสิทธิประโยชนแ์บบเดียวกนัท่ีทหารผ่านศกึผูพิ้การคน

อื่นไดร้ับ "วุฒิสมาชิกดักเวิรธ์ เช่ือมาตลอดว่าทุกคนควร

จ่ายส่วนแบ่งภาษีอย่างยุติธรรม และคนท่ีสวมเครื่องแบบ

รับใช้ประเทศแห่งนี ้คู่ควรและควรไดร้ับสิท ธิประโยชน์

ตา่งๆ ท่ีพวกเขาไดร้บั(mgronline.com 6 ต.ค.64) 
 

ผสานความร่วมมือ ลดใช้ความรุนแรงในสังคม 

การแก้ปัญหาการใช้

ความรุนแรงในสงัคม 

ต้ อ ง อ า ศั ย ค ว า ม

รว่มมือจากหน่วยงาน

ต่างๆ โดยทาง พม. 

และภาคีเครือข่าย อาทิ สสส. , กรมกิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครวั กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นตน้ ไดล้งนาม

ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแกไ้ขอย่างจริงจัง กระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) จดัพิธี

ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไก

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์น ารอ่ง 3 จงัหวดั (จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดั

ชุมพรและจังหวัดรอ้ยเอ็ด) จ านวน 39 หน่วยงาน เพ่ือ

สนับสนุนแนวทางการท างานในทุกมิติส  าหรับการ

ปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบท่ีชดัเจน และสง่เสริมการบรูณา

การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใน

ทุกระดบัเป็นทีมสหวิชาชีพ โดยมีกรอบและขอ้เสนอแนว

ทางการด าเนินงานกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและแกไ้ข

ปัญห า ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น สั ง ค ม ต า ม ก ล ยุ ท ธ์  5Ps 

ประกอบดว้ย ดา้นนโยบาย ดา้นการด าเนินคดี ดา้นการ

คุม้ครอง ดา้นการป้องกันและดา้นความร่วมมือ นางพัชรี 

อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย ์กล่าวว่า กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีหน้าท่ีในการก าหนด

มาตรการกลไกนโยบายสังคม และแก้ไข ปัญหาความ

รุนแรงในสังคมทุกมิติ จึงให้ความส าคัญต่อการแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงในสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิด

การบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายจากภาค

ส่วนต่างๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และ

ภาควิชาการ จึงก าหนดให้โครงการแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงในสงัคม เป็นโครงการส าคญั (Flagship Projects) 

ประจ า ปี พ.ศ. 2564 เพ่ือใชใ้นการก าหนดทิศทางนโยบาย

ในการพัฒนาสังคมอันจะเกิดเป็นกลไกส าคัญในการ

ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาทางสงัคมอย่างยั่งยืน จงึน ามาซึ่ง

การลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ การด าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รอง
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นายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย ์ให้

เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเมื่อสปัดาหท่ี์ผ่านมา ซึ่งเป็น

การผสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครฐั และองคก์ร

พฒันาเอกชน รวม 27 หน่วยงานในส่วนกลาง ส่งต่อมาสู่

ภูมิภาคในวันนี ้เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

สังคม เกิดประสิทธิภาพมีทิศทางเดียวกันและบรรลุผล

ส าเร็จอย่างเป็น รูปธรรม  "พม.มีความมุ่ งมั่ นในการ

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในสงัคม จึงไดแ้ต่งตัง้

คณะท างานโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมกิจการสตรีและ

สถาบนัครอบครวั กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการ

ผูสู้งอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กองตรวจราชการ กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ 

(สสส.) มูลนิธิส่งเสริม ความเสมอภาคทางสังคม และ

โครงการสปริง มลูนิธิการศกึษาเพ่ือชีวิตและสงัคม รว่มกนั

ก าหนดกรอบและขอ้เสนอแนวทางการด าเนินงานกลไก

ขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

สังคมอย่างมีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ 5Ps" นางพัชรี  

กล่าวว่า ด าเนินการน าร่องใน 3 พื ้นท่ี ได้แก่ จังหวัด

ขอนแก่น จ านวน 15 หน่วยงาน จงัหวดัชุมพร จ านวน 12 

หน่วยงานและจงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 12 หน่วยงาน โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนแนวทางการท างานในทุกมิติ

ส  าหรับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน และ

ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน

พื้นท่ี ท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับเป็นทีมสหวิชาชีพ ได้แก่  

ส  านกังานพฒันา สงัคมและความมั่นคงของ มนษุยจ์งัหวดั 

ส  านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส  านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด  ส านักงานแรงงาน จังหวัดกองบังคับการ

ต ารวจภูธรจังหวัด ส  านักงานอัยการจังหวัดศาลเยาวชน

และครอบครัวจังหวัด ส  านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้อ ง ถ่ิ น จั ง ห วั ด  ผู้ ช่ ว ย ป ร ะ ส า น ง า น  เ ช่ น  ล่ า ม

ภาษาต่างประเทศ ล่ามภาษามือ  ผู้ดูแลคนพิการ

อาสาสมัคร องค์กรชุมชน องค์กรศาสนา องค์กรภาค

ประชาสงัคม และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การแกไ้ข

ปัญหาความรุนแรงในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสบผลส าเร็จ  "การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงในสังคมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ท่ีตอ้งไดร้ับความ

ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน 

เขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถแกไ้ขปัญหาความรุนแรง

ทางสังคมภายใต้รูปแบบของ SCC-One Stop Crisis 

Center  โดยบูรณาการร่วมกนัด าเนินการป้องกนัเฝ้าระวงั 

ช่ วย เหลื อ ฟ้ืนฟู เ ยียวยา  คุ้มครองและพิทักษ์สิ ท ธิ

ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในสังคม ตลอดจนพัฒนาช่อง

ทางการสื่อสาร เพ่ือลดความรุนแรงในสังคม รวมถึง

ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

คุม้ครองและพิทักษ์สิทธิผูถู้กกระท าความรุนแรงในสงัคม 

ภายในจงัหวดัของตนเองตอ่ไป"(thaihealth 6 ต.ค.64) 
 

1 การให้สุขคูณ 2 @ร.พ.จุฬาภรณ ์

 

กลุ่มทรู และมลูนิธิออทิสติกไทย ตวัแทน “โครงการ 1 การ

ใหไ้ดสุ้ขคูณ 2”ส่งมอบหมวกฝีมือของนอ้งๆ ออทิสติก ท่ี

ร่วมบริจาคโดยพนกังานภายใตเ้ครือเจริญโภคภณัฑ ์และ

ประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุนผ่าน “โครงการ 1 การใหไ้ด้

สุขคูณ 2” ผ่านแพล็ตฟอร์ม true money และมอบให้

mailto:1%20การให้สุขคูณ%202


๑๔ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์ส่งมอบต่อผูป่้วยมะเร็งทั่วประเทศ

จ านวน 2,447 ใบ มลูคา่รวม 438,013 บาท นายชศูกัดิ ์จนั

ทยานนท ์ประธานมลูนิธิออทิสติกไทย นายประพาฬพงษ์ 

มากนวล รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจกรรมองคก์รเพ่ือสงัคม 

กลุ่มทรู  พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา จันทรมโรภาส 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทรูมนัน่ี จ ากดั ร่วม

เป็นตวัแทนส่งมอบ ใหก้ับนางมาริษา สมบัติบูรณ ์ผูช้่วย

เลขาธิการราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์ณ โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์

โดยโรงพยายาบาลจะท าการส่งมอบตอ่ใหก้บัผูป่้วยมะเร็ง

ทั่วประเทศท่ีไดร้บัผลขา้งเคียงจากการเขา้รบัเคมีบ าบดัใน

การรกัษาโรคมะเรง็ชนิดตา่งๆ ผูป่้วยมะเรง็ทั่วประเทศ เป็น

จ านวนมากท่ีตอ้งผ่านการรกัษาดว้ยเคมีบ าบดั และไดผ้ล

ขา้งเคียงท าใหเ้กิดภาวะผมรว่ง จึงมีความจ าเป็นตอ้งสวม

หมวกผ้า แทนการใส่ วิกผม ท่ีมีราคาแพง โครงการ

ดงักล่าว ถือเป็น 1 การให ้ท่ีไดส้่งมอบความสุขถึง 2 ต่อ 

ในโอกาสเดียวกันนี ้ อ.ชูศัก ดิ์  จันทยานนท์ ในนาม

ครอบครวัจันทยานนท ์ไดร้่วมบริจาคเงินจ านวน 90,000 

บาท เพ่ือสมทบทนุการก่อสรา้งอาคาร”ศนูยก์ารแพทยภ์ทัร

มหาราชานสุรณ ์โรงพยาบาลจฬุาภรณ”์ดว้ย 
 

"พลอย สโรชา" สาวพกิารทางสายตา เกียรตินิยม
จุฬาฯ เจ้าของผลงานรางวัลหนังสือดเีด่น 

ก า ร ท่ี ตั ว เ ร า ค ว า ม

สมบู รณ์ ไ ม่ ค รบ  32 

เหมือนกับคนอื่น มัน

ไม่ ได้แปลว่าคุณค่า

ของตวัเราจะนอ้ยกว่าคนอื่น และการท่ีเรียกสิ่งท่ีตวัเองมี

ว่าปมนัน้ไม่ไดห้มายความว่าเป็นปมดอ้ยเสมอไป เพราะ

สิ่งท่ีคุณเป็นอาจจะเป็นปมเด่นก็ได้ อย่างเช่น พลอย-สโร

ชา กิตติสิริ คนนี ้ท่ีถึงแมว้่าเธอจะเป็นสาวทุพพลภาพ มี

ความพิการทางสายตา แต่เธอก็สามารถเรียนจบปริญญา

ตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จากคณะอักษร

ศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั และ จบศกึษาปริญญา

โท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้อย่าง

ภาคภูมิ และสิ่งท่ีเรียกว่าท าใหเ้ธอมีความพิเศษและเป็น

ตัวอย่างท่ีดีส  าหรับผู้คนท่ีมีความทุพพลภาพ ทางด้าน

สายตานั้นก็คือ ถึงเธอจะมองไม่เห็น แต่เธอก็สามารถ

เขียนหนังสือวรรณกรรมร่วมสมยัและไดร้บัรางวลัมาแลว้ 

ทั้งเรื่อง "จนกว่า เด็กปิดตา จะโต " และ "ก ไก่เดินทาง 

นิทานระบายสี" โดยหนงัสือ "จนกวา่ เดก็ปิดตา จะโต" เป็น

เรื่องราวบันทึกส่วนตัวของเธอท่ีเขียนอย่างสม ่าเสมอมา

ตลอดเกือบสองปีเต็ม ท่ีเธอไดถ้่ายทอดเรื่องราวชีวิตของ

เธอออกมาอย่างไมม่ีกรอบอะไรมาจ ากดัเอาไว ้เลา่ในสิ่งท่ี

เธอพบเจอในการด าเนินชีวิต ความนกึคิดท่ีเกิดขึน้ มมุมอง

ต่อสิ่งต่างๆ บทเรียน ท่ีเธอไดจ้ากการไตร่ตรอง ท าใหเ้ธอ

มองไปขา้งหนา้วา่ควรท าหรือไมค่วรท าอะไร ซึง่ผลงานการ

เขียนของเธอนัน้ได ้รบัรางวลัชมเชย กลุ่มหนังสือส าหรับ

เด็กวยัรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) ในปี 2559 มาแลว้ และ

นอกจากนัน้หนงัสือ "ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี" ของเธอ

ก็ยังได้รับรางวัล ชมเชย หนังสือสารคดี หนังสือดีเด่น 

ประจ าปี 2560 และนอกจากนัน้เธอยงัมีหนงัสือเรื่อง "เห็น" 

อีกดว้ย ส าหรบัมมุมองของคนท่ีมองไม่เห็นนัน้ พลอย สโร

ชา เคยเผยถึงความรูส้กึของเธอผ่านบนัทึกว่า การท่ีตวัเอง

ตาบอดนัน้เหมือนเธอเป็นคนท่ีถกูเลือก ไม่วา่จะเธอจะเต็ม

ใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม เธอถูกเลือกใหม้าเป็นคนตาบอด

ดว้ยเหตผุลอะไรสกัอย่าง การที่เธอมองไม่เห็นนัน้มนัท าให้

เธอไดส้มัผสัถึงความกลวั ความเช่ือท่ีผิดๆ แต่ยังไงก็ตาม

เธอก็สมัผสัและเห็นถงึความรกั ความเขา้ใจของกนัและกนั 

ซึ่งเธอมกัท่ีจะรูส้ึกไดผ้่านคนรอบตวั และไม่นอ้ยครั้งท่ีเธอ

https://www.sanook.com/campus/
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รูส้กึจากตวัเอง ซึ่งเธอรูส้กึแบบนีซ้  า้แลว้ซ  า้เล่าจนเธอรูส้ึก

สะเทือนใจ เพราะทุกอย่างเหมือนเป็นการสรา้งก าแพงท่ี

เธอไม่รูจ้ะเรียกมันว่าอะไรขึน้มากันเธอไว้ แต่ในสุดทา้ย

แลว้เธอก็มีความคิดท่ีว่า มนัไม่ใช่การมองไม่เห็นหรอก ท่ี

ท าใหห้ลายๆ สิ่งเป็นเรื่องยาก แต่ความเช่ือว่าการมองไม่

เห็นต่างหาก คือตน้เหตท่ีุแทจ้ริงท่ีท าใหเ้รารูส้กึแย่และปิด

กัน้ตวัเอง(sanook.com 6 ต.ค.64) 
 

วช.-ซินโครตรอน-มูลนิธิธรรมิกชน ใช้  
“แสงซินโครตรอน”ผลิตอักษรเบรลล”์ 

ช่วยผู้พกิารสายตา 

 

วนันี ้(7 ต.ค.) ส  านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 

สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) และมลูนิธิ

ธรรมิกชน พัฒนาอุปกรณ์สิ่ งอ  านวยความสะดวก 

(Assistive Technology) ส าหรบัผูพิ้การทางสายตา โดย

ใชเ้ทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ผลิตเครื่องแสดงผลอกัษร

เบรลล ์เสริมสรา้งการด ารงชีวิตของผูพิ้การทางสายตา ดร.

วิภารตัน ์ดีอ่อง ผูอ้  านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

กลา่ววา่ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ภาครฐัไดส้ง่เสริมสวสัดิการ

แก่ผูพิ้การและผูสู้งอายุในหลายภาคส่วน ภายใตก้ารน า

ชุดขอ้มูลจากการวิจัยมาใชส้นับสนุน ท่ีผ่านมา วช. และ

หน่วยงานพันธมิตร ไดร้่วมกันจดบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) เ พ่ือให้เกิดการก าหนดนโยบาย วาง

แผนการพฒันางานวิจยั นวตักรรมและเทคโนโลยีส าหรบั

คนพิการและผูสู้งอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้นพิการ

และผูอ้ายใุหไ้ดร้บัการบริการดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย โดยการน าองค์ความรู ้ต่าง ๆ ขับเคลื่อน

ผลงานวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ขยายผลสู่

กลุ่มเป้าหมาย ใหเ้กิดการใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม 

รวมทัง้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี 

ลดภาระงานของหน่วยงานรัฐ เพ่ือดูแลและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพได้

ต่อไป ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน

(องคก์ารมหาชน) เปิดเผยว่า ไดร้บัทุนสนับสนุนงานวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาเครื่องแสดงผลอกัษรเบรลลเ์พ่ือผูพิ้การ

ทางสายตาดว้ยเทคโนโลยีชิน้ส่วนจุลภาค” จากส านกังาน

การวิจัยแห่งชาติ(วช.) เน่ืองจาก ปัจจุบันประเทศไทยมีผู ้

พิการทางสายตามากกว่า 2 แสนคนท่ีตอ้งด ารงชีวิตอยู่

ในสถาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว และ

การระบาดของโควิด-19 จึงตอ้งใชเ้ครื่องมือสื่อสารเขา้มา

ช่วยด ารงชีวิตท่ีมีความเสี่ยง ไม่เพียงแคก่ารเดินทาง แตย่งั

มีโอกาสในการรบัเชือ้ต่าง ๆ เพ่ิมขึน้ เครื่องมือในปัจจุบัน

นอกจากสมาร์ทโฟนท่ีใช้เสียงในการสื่ อสารแล้ว ยังมี

เครื่องแสดงผลอกัษรเบรลลท่ี์ใชก้ารรบัส่งขอ้มลูจากเครื่อง

คอมพิวเตอรม์าแสดงเป็นขอ้ความอกัษรเบรลล ์เพ่ืออ่าน

ผ่านการสัมผัสท่ีปลายนิว้ โดยอักษรเบรลลถื์อไดว้่าเป็น

หวัใจหลกัในการด ารงชีวิตของผูพิ้การทางสายตา ไม่เพียง

แคใ่หส้ามารถอา่นหนงัสือหรือขอ้มลูตามสถานท่ีต่าง ๆ ได้

เท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงการบนัทึกองคค์วามรูแ้ละเรื่องราว

ต่าง ๆ ท่ีไดป้ระสบมาในชีวิต ดร.รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า ผู้

พิการทางสายตาส่วนมากมีฐานะยากจน ไม่สามารถซือ้
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เครื่องแสดงผลอกัษรเบรลลท่ี์มีราคาหลายหมื่นบาทมาใช้

งานได ้จึงเกิดเป็นอปุสรรคในการเขา้ถึงความรูแ้ละขอ้มูล

ข่าวสารในยุคปัจจุบัน คณะวิจัยโดยสถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน ร่วมกับส านักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิ

ธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ ์และ วช. จึงไดเ้ริ่มโครงการพัฒนาอุปกรณส์ิ่ง

อ  านวยความสะดวก (Assistive Technology) ส าหรับผู้

พิการทางสายตาโดยการใชเ้ทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเขา้

มาร่วมในการผลิตชิน้ส่วนและกลไกขนาดเล็กเพ่ือผลิต

เครื่องแสดงผลอกัษรเบรลลท่ี์รองรบัการส่งผ่านขอ้มลูจาก

อุปกรณ์ต่างๆ โดยภายในเซลลแ์สดงผลอักษรเบรลล์มี

โครงสรา้งขนาดเล็กระดับไมโครเมตรถึงมิลลิเมตรท่ีถูก

ควบคุมดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือใหส้ามารถบังคับ

การเคลื่อนท่ีของจุดแสดงผลอักษรเบรลลไ์ดอ้ย่างอิสระ 

โดยอักษรเบรลล ์1 ตัวจะประกอบไปดว้ย 6-8 จุดซึ่งใน

สภาวะปกติจุดทัง้หมดจะถูกซ่อนอยู่ภายใน แต่เมื่อไดร้บั

ขอ้มลูจากหน่วยประมวลผลจะท าการแปลงขอ้ความเป็น

รหัสเบรลลเ์พ่ือสั่งการใหจุ้ดในแต่ละต าแหน่งเคลื่อนท่ีขึน้

เ พ่ือแสดงข้อความและเคลื่อนท่ีขึ ้นใหม่อีกครั้งตาม

ต าแหน่งของตวัอกัษรเบรลลต์อ่ไป ดงันัน้การอา่นขอ้ความ

ดว้ยเครื่องแสดงผลอกัษรเบรลลจ์ึงสามารถท าไดอ้ย่างไม่

สิน้สุด ในปัจจุบันตน้แบบเซลลแ์สดงผลอักษรเบรลลนี์ม้ี

แผนการพฒันาใหน้ ามาเช่ือมต่อกนัเป็นแถวอกัษรเบรลล์

มากกว่า 10 เซลลซ์ึ่งจะช่วยให้ผู ้พิการทางสายตาอ่าน

ข้อความท่ียาวขึน้และต่อเน่ืองเหมือนอ่านบนหนังสือ

เบรลล(์mgronline.com 7 ต.ค.64) 

 

 

 

ศรีสะเกษเกมส’์ เคาะคิวชิงชัย 5-25 มี.ค.ปีหน้า 
แบ่ง 3 ช่วงลดการแออัด ยาว 21 วัน 

 

นายชนินท์ คุม้ใหญ่โต ผู้อ  านวยการส านักงานการกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) จงัหวดัศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อ

สัปดาหท่ี์ผ่านมา ศรีสะเกษไดป้ระชุม และสรุปมติเรื่อง

ก าหนดการและวนัแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 “ศรีสะ

เกษเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 “นคร

ล าดวนเกมส”์ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยกีฬาแห่งชาติ จะ

แข่งขนัระหวา่งวนัท่ี 5-25 มีนาคม 2565 สว่นกีฬาคนพิการ

แห่งชาติ จะแข่งขัน ระหว่างวนัท่ี 30 มีนาคม-3 เมษายน 

2565 ซึ่งมตินี ้ทุกฝ่ายในจังหวัดเห็นชอบ และเตรียม

น าเสนอ พร้อมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะ

เจ้าของเกมส ์เพ่ือให้ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

นายชนินท ์กลา่วอีกวา่ รูปแบบของการจดัการแข่งขนักีฬา

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 ก็จะปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณ์

โลกปัจจุบัน ท่ีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดว้ย ซึ่ง

ระยะเวลาการแข่งขนัท่ีนานขึน้ถึง 21 วนั ท าใหจ้ะสามารถ

แบ่งการแข่งขนัออกไดเ้ป็น 3 เวฟ หรือ 3 ช่วง เพ่ือลดความ

แออัดความแออัดของคณะเจ้าหน้าท่ีและนักกีฬากว่า 

18,000 คน จากทั่วประเทศ ใน 52 ชนิดกีฬาท่ีจะเดินทาง

มาร่วมการแข่งขัน และมีการก าหนดมาตรการผูท่ี้มาเขา้

ร่วมจะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ใหค้รบ 2 โดส ชนิด
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ใดก็ได ้ก่อนมาแข่งขนัและตอ้งมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ 

ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยระหวา่งแข่งขนัก็จะมีการ

ตรวจ ATK อีก 2 ครัง้ ในระหวา่งการแข่งขนั และก่อนกลบั 

“หากในช่วงแข่งขัน นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าท่ี เกิดตรวจ

พบว่าติดโควิด-19 เราก็จะท าการแยกกกัตัว ก่อนตรวจซ า้

ดว้ยวิธี RT-PCR อีกรอบ ซึง่หากผลเป็นบวก พบว่าติดเชือ้ 

เราไดป้ระสานโรงพยาบาลศรีสะเกษ ในการเขา้มารบัช่วง

ตอ่ดแูลรกัษานกักีฬา เจา้หนา้ท่ีคนนัน้ๆจนกว่าจะหายเป็น

ปกติดี ส่วนในช่วงการแข่งขัน ก็ก าหนดเอาไวเ้บือ้งตน้ว่า

จะเปิดใหก้องเชียรเ์ขา้ไปชมกีฬาไดใ้นสดัส่วน 1 ใน 4 หรือ 

25 เปอร์เซ็นต์ของความจุ แน่นอนว่า หากหลังจากนี้ 

สถานการณโ์ควิด-19 ดีขึน้ ก็มีโอกาสท่ีจะเพ่ิมสดัส่วนของ

กองเชียรต์ามาตรการของสาธารณสุข” นายชนินท ์กล่าว

ว่า จะเป็นการกลับมากีฬาแห่งชาติอีกครั้งในรอบ 24 ปี

ของจังหวดั ก็เช่ือว่าท่ีผ่านมาเราไดเ้ตรียมความพรอ้มใน

ทกุดา้นกนัอย่างดีแลว้ น่าเสียดายท่ีมาเจอการระบาดของ

โควิด-19 จนท าใหเ้ราตอ้งถูกเลื่อนการเป็นเจา้ภาพตาม

ก าหนดเดิมตั้งแต่ปลายปี 2563 ออกไปก่อน ส่วนเรื่อง

สนามแข่งขนั เราพรอ้มแลว้ เรื่องประสบการณก์ารจดัการ

แข่ ง ขัน ไ ม่น่ าห่ ว ง  เพร าะ เ ร ามี ที มงาน ท่ี เคยผ่ าน

ประสบการณใ์นการเป็นเจา้ภาพเมื่อ 20 ปีก่อน และเมื่อ 7 

ปีก่อน ท่ีเป็นเจา้ภาพกีฬาเยาวชน อีกทัง้ยังเป็นเมืองกีฬา 

มีบุคลากรท่ีมีความรูเ้รื่องการบริหารจดัการเรื่องกีฬาเก่งๆ 

หลายคน และมีบุคลากรท่ีจาก มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ และ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรี

สะเกศ หลายร้อยชีวิต ท่ีพร้อมเข้าช่วยท าหน้าท่ีใน

ช่วงเวลาดังกล่าวด้วย” นายชนินท์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า 

ช่วงเวลาดงักล่าวถือว่าเหมาะสม เพราะยงัเหลือช่วงเวลา

ใหท้ัง้ 5 ภาค ไดจ้ัดการแข่งขันในรอบคดัเลือกระดบัภาค 

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ใหแ้ลว้เสร็จ 

เพ่ือใหน้ักกีฬาเขา้มาแข่งขันในรอบสุดทา้ย ท่ีส  าคัญก็ไม่

ตรงหรือคาบเก่ียวกบัการแข่งขนักีฬารายการใดๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเอเช่ียนอินดอรแ์อนดม์าเชียลอารท์เกมส ์ซึ่งเดิมท่ีจะ

จดัเดือนมีนาคม 2565 แต่เลื่อนออกไปปี 2566 แลว้ และ

ไมท่บัซอ้นกบักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ท่ีพทัลงุ จะจดัในเดือน

กรกฎาคม(matichon.co.th 11 ต.ค.64) 
 

ท าสกายวอลก์แยกบางกะปิ เชื่อมรถไฟฟ้าสายสี
เหลือง-ปรับทางเท้า,ทางม้าลาย 

 

นายศกัดิ์ชัย บุญมา รองผูว้่าฯ กทม. กล่าวว่า ส  านักการ

โยธา ไดด้  าเนินโครงการก่อสรา้งทางเดินลอยฟ้าบริเวณ

แยกบางกะปิ (sky walk) ระยะทาง 1,400 ม. เพ่ือพัฒนา

พื้นท่ีย่านบางกะปิ เช่ือมโยงพื้นท่ีตลอดแนวโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพรา้ว-ส าโรง เริ่มตัง้แต่ช่วง

ถนนลาดพรา้ว ถนนเสรีไทย ถนนรามค าแหง และถนนศรี

นครินทร ์โดยมีชุมชนบางกะปิเป็นศนูยก์ลางการเช่ือมต่อ

พืน้ท่ีบริเวณริมคลองแสนแสบ ทัง้นี ้กทม.ร่วมกับสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(นิดา้) และสมาคมศิษยเ์ก่าฯ 

รวมถึงภาคเอกชนในพื้นท่ีย่านบางกะปิ หารือรูปแบบ

โครงการเพ่ือใหม้ีความสมบรูณแ์ละตรงกบับริบทของพืน้ท่ี 

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง เหมาะสม 

สะดวกสบายและลดผลกระทบดา้นการจราจร เดิมในบาง

จุดมีขอ้จ ากดัทางกายภาพ ล่าสดุไดม้ีการหารือร่วมกบัใน

พืน้ท่ีไดข้อ้สรุปแนวทาง และแบบพรอ้มเริ่มด าเนินการ โดย

https://www.thairath.co.th/tags/sky%20walk
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87


๑๘ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

จะใชง้บประมาณของส านกัการโยธา และบางส่วนเอกชน

ร่วมลงทุนเป็นความร่วมมือของภาคส่วนในพืน้ท่ีท่ีร่วมกัน

พัฒนาย่านบางกะปิ ส าหรบัรูปแบบโครงการจะเป็นการ

ก่อสรา้งทางเดินลอยฟ้าพืน้ท่ีช่วงบริเวณเกาะกลางโดยมี

โครงสรา้งเช่ือมกับแนวเสารถไฟฟ้าสายสีเหลือง และทาง

เช่ือมบริเวณแยกบางกะปิ แยกตลาดบางกะปิ และแยก

นิด้า เ ช่ือมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานี

รถไฟฟ้าบางกะปิ ไปจนถึงวัดศรีบุญเรือง จะช่วยอ านวย

ความสะดวกใหก้บัประชาชนในการเดินทาง นอกจากนีจ้ะ

ปรบัปรุงทางเทา้และจุดขา้มถนนบนทางราบ หรือทางมา้

ลาย เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทั่วไปและผู้

พิการใหส้ามารถสัญจรผ่านพืน้ท่ีย่านบางกะปิเช่ือมต่อ

ระบบขนสง่มวลชนตา่งๆไดอ้ย่างสะดวก ปลอดภยั.(ไทยรฐั

ออนไลน ์11 ต.ค. 64) 
 

'บารเ์ทก ออสตาโลวสกี' นักขับรถมืออาชีพ  
ไร้แขนคนแรกและคนเดยีวของโลก 

 

บารเ์ทก ออสตาโลวสกี อดีตนักแข่งมอเตอรไ์ซคม์ืออาชีพ 

ท่ีตอ้งสญูเสียแขนทัง้สองขา้งใหก้บัอบุตัิเหตใุนปี 2006 แต่

นั่นก็ไม่ไดส้ามารถขัดขวางความฝันและการช่ืนชอบใน

ความเร็วของเขาได้ บาร์เทก นักแข่งรถชาวโปแลนด์ผู ้

สญูเสียแขนทัง้สองขา้งตัง้แต่เขาอายุได  ้20 ปี แต่ทว่าดว้ย

ความตัง้ใจและสูชี้วิต จึงท าใหเ้ขากลายเป็นนกัแข่งไรแ้ขน

ไดภ้ายในระยะเวลาเพียง  3 ปี บาร์เทกจึงเป็นท่ีรูจ้ักใน

ฐานะนกัแข่งไรแ้ขนคนแรกและคนเดียวของโลก “หลงัจาก

เกิดอุบัติเหตุครัง้นัน้ ผมจึงไดห้าทางออกใหก้ับตวัเอง ผม

ถามตวัเองว่าถา้ผมอยากกลบัไปแข่งรถอีกครัง้ ผมตอ้งท า

เช่นไร ผมไดยิ้นเรื่องคนท่ีไรแ้ขนแต่เขาสามารถขับข่ีได้

อย่างไรปั้ญหา ผมมีโอกาสไดคุ้ยกับพวกคนเหล่านัน้ มัน

ท าใหค้วามฝันการแข่งรถกลับมาอีกครัง้” บารเ์ทกกล่าว 

บารเ์ทก ตอ้งพบเจอกบัการทา้ทายครัง้ใหญ่ในการเรียนขบั

รถดว้ยขาทัง้สองขา้ง บารเ์ทกไดด้ดัแปลงรถแข่ง  Nissan 

Skyline GT-R เพ่ือใหเ้หมาะสมกับตวัเองดว้ยการเปลี่ยน

เครื่องยนต์เป็น  V8 และเปลี่ยนระบบเกียร์ท่ีท าให้เขา

สามารถเปลี่ยนเกียรไ์ดโ้ดยการใชไ้หล่ดนัไปขา้งหนา้หรือ

ขา้งหลงั เขาตัง้ใชเ้ทา้ซา้ยในการควบคมุพวกมาลยัรวมถึง

การใชเ้ทา้ขวาในการควบคุมเบรกและคันเร่งนอกจากนี้

เขายงัทา้ทายตวัเองดว้ยการลงแข่งขนัแข่งรถดริฟตอ์ีกดว้ย

ซึ่งการแข่งขันท่ีท้าทายและอันตรายพอสมควรแต่เขาก็

สามารถท ามันได้เพียงใช้แค่ขาทั้งสองข้าง  บาร์เทก 

สามารถคว้าแชมป์  Polish Drift Championship ซึ่งเป็น

หนึ่งในรายการแข่งชิงแชมป์ท่ีมีการแข่งขนัสงูท่ีสดุในยโุรป 

แ ล ะ ก่ อ น ห น้ า นั้ น เ ข า เ ค ย ค ว้ า แ ช ม ป์

ร า ย ก า ร  EuroSpeedway Lausitz ข อ ง เ ย อ ร ม นี  

และ Czech Drift Series ในระดบันานาชาติอีกดว้ย เขาได้

พิสูจน์ในคนพิการทั่วโลกรู ้ว่า พวกเขาสามารถประสบ

ความส าเร็จและท าในสิ่งท่ีตอ้งการได ้แมจ้ะดูเหมือนว่ามี

หนทางท่ียากล าบากรออยู่ “แน่นอนว่าผมสนับสนุนใน

ผูป่้วยคนพิการทุกคนมาลงแข่ขันมอเตอรส์ปอตร ์มนัเป็น

สิ่งท่ีสวยงามและผมยังคิดว่ามนัเป็นการบ าบดัท่ีดีอีกดว้ย

นะ ออกไปท าความฝันของคุณใหม้ันเป็นจริงเถอะ” บาร์

เทก กลา่ว(khaosod.co.th 12 ต.ค.64) 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2


๑๙ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

สมาคมคนพกิารทางการเคล่ือนไหวจังหวัดตราด
แถลงข่าว จ าหน่ายของที่ระลึก  
เพือ่ยังชีพส าหรับคนพกิาร 

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจงัหวดัตราดแถลงข่าว 

จ าหน่ายของท่ีระลึก เพ่ือยังชีพส าหรับคนพิการ และ

ซ่อมแซมท่ีพักอาศยัของคนพิการ (12 ต.ค. 64) นายภาณุ

วชัร จงไพศาล นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว

จังหวัดตราด  แถลงข่าวขอความอนุเคราะห์สนับสนุน

กิจกรรมพิเศษ จ าหน่ายของท่ีระลึกเพ่ือการกุศล จัดขึน้ท่ี

หอ้งประชุมโรงแรมเอวดา้ ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมือง

ตราด นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัด

ตราด กลา่ววา่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจงัหวดั

ตราด ได้จัดท าของท่ีระลึกเพ่ือการกุศล  เพ่ือน ารายได้

สมทบซื ้ออุปกรณ์ช่ วย เหลื อและยัง ชีพส าหรับคน

พิการ สมทบทุนสนับสนุนการซ่อมแซมท่ีพกัอาศยัของคน

พิการ  โดยทางสมาคมจะได้จัดส่ ง เจ้าหน้า ท่ี ฝ่ าย

ประชาสัมพันธ์ มาจ าหน่ายของท่ีระลึกเพ่ือการกุศล  ใน

พืน้ท่ีจงัหวดัตราดและพืน้ท่ีใกลเ้คียง เจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้ง

พกบัตรติดต่อประจ าตัวท่ีลงนามรับรองโดย  นายภานุ

วัชร จงไพศาล นายกสมาคมทางการเคลื่อนไหวจังหวัด

ตราดเท่านั้น  กิจกรรมครั้งนี ้ไม่ได้จัดขึน้เพ่ือขอรับเงิน

บริจาคและเงินเรี่ยไร เป็นกิจกรรมจ าหน่ายของท่ีระลกึเพ่ือ

การกุศลเท่านัน้ ทั้งนีก้ารซือ้ของท่ีระลึกขอใหเ้ป็นไปดว้ย

ความสมัครใจและความศรัทธาของผูต้อ้งการสนับสนุน

เท่านัน้(thainews.prd.go.th 12 ต.ค.64) 
 

รับมือ‘สังคมสูงอายุ’ วช.‘วิจัย-นวัตกรรม’ 
สร้างคุณภาพชีวิต 

 

รับมือ‘สังคมสูงอายุ’ วช.‘วิจัย-นวัตกรรม’สรา้งคุณภาพ

ชีวิต ปี 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่าง

สมบรูณ”์ โดยจะมีสดัส่วนประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป สงูขึน้

ถึงรอ้ยละ 20 จากปี 2563 ท่ีมีผูสู้งอายุ 12 ลา้นคน จาก

จ านวนประชากรรวม 66.5 ลา้นคน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 18 

ของประชากรทั้งหมด  สังคมสูงวัยเป็นปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึน้ทั่วโลก เน่ืองมาจากอตัราการเกิดท่ีลดลงและผูค้นมี

อายุยาวขึน้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรในปัจจุบันมีผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความส าคัญใน

ประเด็นดงักล่าว เพ่ือใหเ้กิดความพรอ้มของคนทุกช่วงวยั

เพ่ือรองรบัสงัคมสงูวยั ใหผู้สู้งอายุมีสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ด  ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีคุณค่า พึ่งพาตนเอง

ได ้น.ส.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

( วช . )  กล่ าวว่ า  วช . เล็ ง เห็นความส าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรจากการเขา้สู่ “สงัคมสูง



๒๐ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง... สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์

วยัอย่างสมบูรณ์” จึงมุ่งเนน้การเตรียมความพรอ้มใหก้ับ

สงัคมและพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ ซึ่งจะส่งผลให้

สังคมไทยท่ีมีผู ้สูงอายุเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ เป็นสังคมคุณภาพ 

โดยมีการสนบัสนุนทนุวิจยัและนวตักรรมในประเดน็ต่างๆ 

ไดแ้ก่ 1.การเตรียมความพรอ้มก่อนสูงวยั เช่น นวตักรรม

เพ่ือการออมและการลงทุนส าหรับเตรียมความพรอ้มใน

การเป็นผูส้งูอายท่ีุมีประสิทธิภาพสง่ผลใหเ้ป็นผูส้งูอายท่ีุมี

ศักยภาพดา้นการเงิน มีความมั่นคงทางดา้นเศรษฐกิจ 

และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2.การเตรียมความพร้อม

ส าหรบัผูสู้งอายุท่ียัง Active ใหม้ีศักยภาพ และสามารถ

ช่วยเหลือสังคมได้ เช่น การเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ท่ี

สนบัสนนุการสรา้งแรงจงูใจใหเ้ขา้สู่สงัคมการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ

พัฒนาศกัยภาพในการท างานท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด

งานในภาครัฐและภาคเอกชน  3.การเตรียมพร้อมของ

สงัคม เพ่ือใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัไดข้องคนทุกวยั เช่น การ

สรา้งทัศนคติ กลไกท่ีเช่ือมต่อและมาตรการท่ีสามารถ

น าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพและเสริมสรา้งพลงัผูส้งูอายุ 4.

การเตรียมความพรอ้มดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม เช่น 

นวตักรรม Smart Community ท่ีเหมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุ

และคนพิการและการปรบัปรุงบา้นใหก้บัผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

5.สนับสนุนให้มีนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ทั้งในด้านการ

ช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลเพ่ือใหม้ีคุณภาพชีวิต โดยตอ้ง

เป็นนวัตกรรมท่ีตรงตามความตอ้งการ มีคุณภาพและ

สามารถเขา้ถึงได ้(ราคา) “นวัตกรรมเพ่ือผูสู้งอายุ ตอ้งมี

การพัฒนามาจากโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

( ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ ผู้ พิ ก า ร )  แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร

ภาคอุตสาหกรรม โดยต้องมีความเป็นไปได้ทางด้าน

เทคโนโลยี และผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์ทัง้นี ้ผูส้งูอายุและคนพิการตอ้งสามารถเขา้ถึง

ไดท้ัง้ดา้นราคาและคณุภาพ และอาจสามารถน าไปขยาย

ผลหรือสามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย ์เพ่ือลดการ

น าเขา้ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ ท่ีส  าคญัตอ้งรองรบัการ

ใชชี้วิตของประชากรสูงวยัท่ีควรเป็น เช่น นวตักรรมดา้น

การแพทย ์Telemedicine ท่ีช่วยใหผู้สู้งอายุและบุคลากร

ทางกา ร แพทย์ส ามา ร ถพู ด คุย ไ ด้แบบ  Real-time 

เช่นเดียวกบัการสื่อสารผ่านระบบ VDO conference เพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งมีความ

เหมาะสมกบัสถานการณใ์นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 หรือนวัตกรรมท่ีช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ โดย

สามารถช่วยลดภาระ ผ่อนแรงของผูด้แูลผูส้งูอาย ุและช่วย

ใหก้ารดูแลผูสู้งอายุสามารถท าไดง้่ายขึน้” น.ส.วิภารตัน์

ระบุ ขณะนี ้วช.มีงานวิจยัและนวตักรรมท่ีสามารถพฒันา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับ

ผู้สูงอายุ อาทิ นวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงไฟฟ้าพร้อม

แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือเพ่ือควบคุมเตียงแบบ

อตัโนมตัิ ซึ่งจะช่วยใหผู้ส้งูอายุติดเตียงไดร้บัการดแูลตาม

มาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลกในการป้องกันการเกิด

แผลกดทบัท่ีตอ้งพลิกตะแคงตวัผูป่้วยทุก 2 ชั่วโมง และยงั

สามารถลดการท างานของผูดู้แลผูป่้วยได้ นวตักรรมดา้น

ทันตกรรมผลิตภัณฑ์กลาสเซรามิกชนิดไมกาท่ีมีความ

ทนทานและมีสีใกลเ้คียงกับฟันจริง เพ่ือให้ผู ้สูงอายุท่ีมี

รายไดน้อ้ยสามารถเขา้รับการรักษาได้ นวัตกรรมท่ีช่วย

ดา้นการดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุ อย่างเก้าอีย้ ้ายตัวจาก

เตียงเพ่ือการขบัถ่ายและอาบน า้ และอปุกรณย์า้ยตวัจาก

รถยนตส์ู่รถเข็น นวัตกรรมท่ีช่วยใหส้ามารถด ารงชีวิตได้

อย่างอิสระ ช่วยเหลือตนเองได ้เช่น มอเตอรไ์ซคส์ามลอ้

ไฟฟ้าส าหรบัผูส้งูอายุและผูพิ้การทางการเคลื่อนไหว โดย

ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน สามารถชารจ์ไฟไดท่ี้

บ้าน หรือสถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นการสร้างโอกาสให้
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ผูสู้งอายุและผูพิ้การไดร้ับโอกาสในการเขา้ถึงสิ่งอ  านวย

ความสะดวก ยานพาหนะท่ีท าใหส้ามารถเดินทางไดต้าม

ความตอ้งการ เป็นตน้ “ผลงานบางส่วนเมื่อด าเนินการ

แลว้เสร็จ จะมีการน าไปทดลองในสถานท่ีจริงและมีการ

ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จริง เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ อันก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์ูงสุดต่อผูสู้งอายุและคนพิการ” น.ส.วิภารัตน์

กลา่ว(matichon.co.th 14 ต.ค.64) 
 

ผู้พกิารรับผลกระทบหนัก 
 นายจ้างเมินรับเข้าท างาน 

 

อาจารย์สัมฤทธ์ิ ชาภิรมย ์ผูจ้ัดการ ศูนยพิ์ทักษ์สิทธิคน

พิการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารฐั กล่าวถึงการจา้ง

งานผูพิ้การตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีถูกก าหนดไว้

ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 โดยมาตรา 33 และกฎกระทรวงท่ีใหน้ายจา้งหรือ

เจา้ของสถานประกอบการทัง้เอกชนและหน่วยงานของรฐั

ท่ีมีลกูจา้งตัง้แต ่100 คน ขึน้ไปตอ้งรบัคนพิการเขา้ท างาน

ในสดัสว่นคือลกูจา้งท่ีไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อคนพิการ 

1 คน โดยขอ้มูลบริษัทธุรกิจเอกชนทั่วประเทศท่ีตอ้งจา้ง

คนพิการทัง้หมด 5.5 หมื่นคน แต่ปรากฏว่ามีการจา้งจริง

เพียงประมาณ 3 หมื่นกว่าคนเท่านั้น โดยนายจ้างส่วน

ใหญ่เลือกท่ีจะส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการมากกว่าจา้งคนพิการเขา้ท างาน ซึ่ง

นับเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับผู้พิการ เน่ืองจากการจ้างผู้

พิการใหม้ีรายไดช้่วยเหลือตนเองนัน้มิใช่แค่ช่วยแต่ผูพิ้การ

เท่านัน้ แต่ยังช่วยใหส้ามารถเลีย้งดูครอบครัวไดอ้ีกดว้ย 

ดังนั้นมูลนิธิพระมหาไถ่เ พ่ือการพัฒนาคนพิการ จึง

ตอ้งการรณรงคใ์หน้ายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ

ทัง้เอกชนและหน่วยงานรฐั พิจารณารบัผูพิ้การเขา้ท างาน

ในบริษัทของท่าน ตามมาตรา 33 โดยนายจา้งหรือเจา้ของ

สถานประกอบการสามารถน าค่าใช้จ่ายในการจ้างคน

พิการ (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) ลงเป็นรายจ่ายในการ

ค านวณก าไรสทุธิได ้2 เท่า เรื่องนีน้บัเป็นปัญหาท่ีภาครฐั

ตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือการจา้งงาน

คนพิการให้มีงานท า ท่ีผ่านมาไดอ้อกกฎหมายก าหนด

จ านวนคนพิการที่นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการฯ 

ตอ้งรับเขา้ท างานและจ านวนเงินท่ีตอ้งน าส่งเขา้กองทุน

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี ซึ่งเงิน

ท่ีน าส่งก็ค  านวณจากอตัราค่าจา้งต ่าสุดของอัตราค่าจา้ง

ขัน้ต  ่าตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีใชบ้งัคบัครัง้หลงัสดุ

ในปีก่อนท่ีมีหนา้ท่ีส่งเงินเขา้กองทุนฯ คูณดว้ย 365 และ

คูณด้วยจ านวนคนพิการท่ีไม่รับเข้าท างาน   ซึ่งหากไม่

น าสง่เงินเขา้กองทนุฯหรือสง่ลา่ชา้ หรือสง่ไมค่รบถว้น ตอ้ง

เสียตอ้งเบีย้ 7.5 ตอ่ปีของเงินท่ียงัไม่ไดน้  าส่ง แตก่รณีท่ีรบั

คนพิการเข้าท างาน หรือน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ ได้รับ

ยกเวน้ภาษี เป็นรอ้ยละของจ านวนเงินค่าจา้งท่ีจ่ายใหแ้ก่

คนพิการหรือเงินท่ีส่งเข้ากองทุนได้  ปัจจุบันคนพิการ
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จ านวนมากไดผ้่านการเรียนรูแ้ละพฒันาฝีมือเทียบเท่าคน

ปกติซึ่งผูพิ้การแบ่งได ้4 กลุ่มคือ (1) ผูพิ้การทางดา้นการ

สายตาและการมองเห็น (2) ผูพิ้การทางการไดยิ้นหรือการ

สื่อความหมาย  (3) ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง

รา่งกาย และ (4) ผูพิ้การที่เป็นออทิสติก โดยผูพิ้การท่ีผ่าน

การเรียนรูแ้ละอบรมวิชาชีพอย่างท่ีโรงเรียนสอนคนตา

บอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล ได้จัด

การศึกษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตลอดจนฝึกอาชีพให้ผู ้พิการเหล่านี ้มีความช านาญ 

สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง ฯลฯ ผู้พิการ

สามารถท างานได้เกือบทุกประเภทเหมือนคนปกติซึ่ง

อาชีพท่ีเหมาะส าหรบัผูพิ้การมีหลากหลาย อาทิ พนกังาน 

call center นักกฎหมาย ศิลปิน นักบัญชี เลขานุการ 

พนักงานบริการลูกคา้ พนักงานในโรงงาน นักวิเคราะห์

ทางการเงิน ท่ีปรกึษา ครู พ่อครวั พนักงานขาย พนักงาน

ธุ รการ  คนเ ขียนแบบ วิศวกร  เกษตรกร  ชาวสวน 

บรรณารกัษ์ นักสถิติ นักเขียน เป็นตน้ รวมถึงคนพิการท่ี

เป็นบุคคลออทิสติกส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จใน

ลกัษณะงานทางศิลปะ เช่น การท าเครื่องประดบั ท างาน

ดว้ยดอกไมแ้ละพืช เป็นตน้  นอกจากนี ้“ในช่วงท่ีผ่านมามี

การระบาดของโควิด 19 ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบโดยตรงกบัการ

จา้งงานของผูพิ้การเป็นอย่างมากสถานประกอบการหลาย

แห่งตอ้งปรบัลดจ านวนพนักงานลงหรือย่ิงไปกว่านั้นคือ

ตอ้งปิดตัวอย่างถาวร จึงท าใหอ้ัตราส่วนการจา้งงานคน

พิการลดลงตามไปดว้ย จากการส ารวจพบวา่ต าแหน่งงาน

จะหายไป 15 – 20% ซึ่งภาครัฐตอ้งเข้ามาดูแลแรงงาน

กลุม่นีอ้ย่างเรง่ดว่น เน่ืองจากคนพิการเป็นกลุม่ประชากรที่

เปราะบาง จากท่ีเคยมีงานท าแลว้กลบัมาตกงานจะไดร้บั

ผลกระทบอย่างมาก เช่น นอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือน

แลว้ เมื่อไดท้  างานคนพิการเหลา่นีม้ีความรูส้กึภาคภมูิใจท่ี

ไดเ้ป็นท่ีพึ่งพิงใหก้บัครอบครวั รูส้กึมีคณุค่าและมีศกัดิศ์รี” 

ผูจ้ดัการฯ  กลา่วทา้ยสดุ  ทัง้นี ้ส  าหรบันายจา้งหรือเจา้ของ

สถานประกอบการฯ ทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ีตอ้งการจา้ง

งานคนพิการท่ีเหมาะสมกบักิจการสามารถติดต่อไดท่ี้โทร 

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ซึ่งจะประสานหา

บุคลากรคุณภาพท่ีเหมาะกับความต้องการของบริษัท

ตา่งๆ ในสภาวะวิกฤตินีข้อปันน า้ใจช่วยเหลือผูพิ้การใหไ้ด้

งานท า ใหชี้วิตผูพิ้การ ตาม ม.33 ทัง้ไม่ใช่แค่ช่วยผูพิ้การ

เท่านั้นแต่จะรวมถึงช่วยครอบครัวของผู้พิการอีกด้วย

(banmuang.co.th 14 ต.ค.64) 
 

เส้นทางสู่งานกีฬาพาราลิมปิก 

 

วตัถปุระสงคใ์นการเขา้ร่วมการแข่งขนัของงานกีฬาพาราลิ

มปิกของบรรดานักกีฬาผู้พิการจีนไม่เพียงแต่เพ่ือไดร้ับ

เหรียญรางวัลเท่านั้น แต่ท่ีส  าคัญกว่านั้น คือ เพ่ือพิชิต

ตนเองและพฒันากา้วหนา้ เป็นครัง้ท่ี 5 ท่ีนายจาง เหยียน 

นักกีฬาปิงปองวยั 54 ปี เขา้ร่วมกีฬาพาราลิมปิก ในการ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ปิงปองประเภททีมชาย เขากับ

เพ่ือนร่วมทีมเอาชนะทีมเกาหลีใตค้วา้เหรียญทองมาครอง

ไดส้  าเร็จ หลงัการแข่งขนั เขาระบุว่า “ตอนวยัหนุ่ม ผมคิด

แต่เรื่องเดียว นั่นก็คือควา้เหรียญทองมาครอง แต่ปัจจุบัน

ผมใหค้วามส าคญักบัทกุขัน้ตอนตลอดการแข่งขนัมากกว่า 
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เพลิดเพลินกับความมั่นใจและความสุขท่ีไดม้าจากการ

แข่งขันปิงปองมากกว่า  นางสาวหลี่  ลู่  วัย 27 ปี จาก

ครอบครวัเกษตรกรมณฑลเหอหนนั ครัง้หนึ่งในวยั 4 ขวบ 

เธอเล่นกับเพ่ือน ๆ แต่เผลอไปโดนหม้อแปลงไฟฟ้าใน

โรงงานเผาเครื่องเคลือบของหมู่บา้น เป็นเหตุใหเ้ธอตอ้ง

สญูเสียแขนซา้ยและกลายเป็นเดก็พิการ อย่างไรก็ตาม หลี่ 

ลู่ชอบว่ิง ถึงแมแ้ขนมีความพิการ แต่เธอก็ว่ิงเร็วกว่าเด็ก

คนอื่น ๆ ขณะเรียนชัน้ ป.6 เธอไดร้บัคดัเลือกเป็นนกักีฬา

ว่ิงระยะสัน้ นบัแต่นัน้มาการวิ่งช่วยใหเ้ด็กหญิงชนบทคนนี้

มีโอกาสสัมผัสโลกภายนอก เธอเป็นแชมป์เอเชียและ

แชมป์โลก ทั้งยังไดเ้หรียญทองจากกีฬาพาราลิมปิกริโอ

เดอจาเนโร ปี 2016 ในการแข่งขนัว่ิงพลดั 400 เมตรหญิง 

ระดบั T47 ของงานกีฬาพาราลิมปิกครัง้นี ้เธอไดอ้นัดบั 4 

นายเหลียง กุย้หวา นักกีฬาป่ันจกัรยาน วยั 37 ปี เจา้ของ

เหรียญทองแดงพาราลิมปิกโตเกียวครัง้นี ้ถือเป็นเหรียญ

รางวลัท่ี 5 จากพาราลิมปิก 3 ครัง้ท่ีผ่านมา อุบัติเหตุครัง้

หนึ่งในวยัเด็กท าใหน้ายเหลียง กุย้หวาสญูเสียขาขา้งหนึ่ง 

แต่เขาก็ไม่ยอมจ านนต่อชะตากรรม โดยมุ่งมั่นอยู่ร่วมกับ

ร่างกายท่ีพิการ เขาเลือกฝึกป่ันจักรยานดว้ยขาขา้งเดียว 

และสรา้งผลงานดว้ยความเร็วในการป่ันจักรยาน เพ่ือให้

ผูค้นทัง้หลายเปลี่ยนมมุมองตอ่ผูพิ้การ เขากลา่ววา่ แมผ้ม

มีขาเพียงขา้งเดียว แต่ผมเหมือนกบัคนสมบรูณท่ี์สามารถ

ยืนขึน้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง ส าหรับบรรดานักกีฬาผู้

พิการ การเล่นกีฬาไม่เพียงแต่เสริมก าลงัใจในการมีชีวิต

เท่านั้น หากยังช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจและศักดิ์ศรี

มากย่ิงขึน้อีกดว้ย(thai.cri.cn 18 ต.ค.64) 

 

 

 

ธนาคารชุมชนผู้ปกครองออทสิตกิ จ.สกลนคร  
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการออมเงิน 

 

   นาย วิฑู ร ย์  นวลนุ กู ล  รองผู้ว่ า ร าชการจั งหวัด

สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการจัดตัง้ธนาคารชุมชน

ผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์บริการคน

พิ ก า ร ช ม ร ม ผู้ ป ก ค ร อ ง บุ ค ค ล ออ ทิ ส ติ ก จั ง ห วั ด

สกลนคร ต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัด

สกลนคร  โดยมี นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคม

สภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย พรอ้มดว้ย ดร.ชู

พ งษ์  ค า จ ว ง  นายกองค์ก า รบ ริ ห า รส่ วนจั ง ห วัด

สกลนคร นางสาววรางคณา วงศม์หาชยั พฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดัสกลนคร  และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้รว่มกิจกรรม เพ่ือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ

ของสมาชิกและผูป้กครองของกลุ่มชมรมผูป้กครองบุคคล

ออทิสติกจงัหวดัสกลนคร ใหม้ีรายไดเ้พ่ิมขึน้ผ่านการออม

ให้มี ช่ อ งท า งก า รจ า หน่ ายสิ นค้า ขอ ง ชมรมผ่ า น

ช่องทาง True อนัจะส่งผลใหก้ลุ่มชมรมผูป้กครองบุคคล

ออทิสติกจังหวัดสกลนคร สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดด้ว้ย

ตนเองมากท่ีสุด  ส าหรับสินคา้ของชมรมผูป้กครองออทิ

สติกจังหวัดสกลนคร  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อม

คราม  น า้ยาลา้งจานสมุนไพร พานบายศรี  ภาชนะจาก

วัสดุธรรมชาติ  ผลิตภัณฑจ์ากขา้วอินทรีย์  เบเกอรี่  พืช
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สมุนไพร เป็นตน้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า   การจัดตั้งธนาคารชุมชน

ผูป้กครองออทิสติกจงัหวดัสกลนคร นบัเป็นการแสดงพลงั

และความมุ่งมั่นของ บุคคลออทิสติกและผู้ปกครองใน

จังหวัดสกลนคร ท่ีมีความเข้มแข็ ง  โดยเล็ง เห็นถึ ง

ความส าคญัของการออมเงิน เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตดา้น

การเงินท่ีดีขึน้ แมจ้ะเป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางออทิ

สติก แต่สามารถปฏิบตัิภารกิจ ดั่งเช่นคนปกติได ้และเมื่อ

รวมกลุ่มกันอย่างเขม้แข็งแลว้ ก็จะเกิดความมั่นคงใหก้ับ

ชีวิตในอนาคตได้อย่างยั่ ง ยืน ( thainews.prd.go.th 18 

ต.ค.64) 
 

สหรัฐฯ พัฒนาขาหุ่นยนตช่์วยคนพกิาร 
เดนิดูเป็นธรรมชาติ 

 

มหาวิทยาลัยยูทาห์ ในสหรัฐฯ พัฒนาเทคโนโลยีขา

หุ่นยนตรุ์่นใหม่ "Exoskeleton" เพ่ือช่วยคนพิการให้เดิน

เป็นธรรมชาติมากท่ีสุด สามารถด าเนินชีวิตในสังคม

สะดวกมากขึน้ เทคโนโลยีขาเทียมท่ีสามารถช่วยใหค้น

พิการขาสามารถกลบัมาเดินไดถู้กพฒันาขึน้มาระยะหนึ่ง

แลว้ แต่ลกัษณะท่าทางการเดินของคนพิการยังไม่ดูเป็น

ธรรมชาติ  ล่ าสุดมหา วิทยาลัยยูทาห์  ในประ เทศ

สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  พัฒน า ข าหุ่ น ย นต์ รุ่ น ใ หม่ ล่ า สุ ด 

Exoskeleton ขาหุ่นยนตท่ี์ช่วยใหค้นพิการขาสามารถเดิน

ไดเ้กือบเหมือนลักษณะการเดินปกติของมนุษย ์โดยท า

การติดตัง้ระบบวิเคราะหก์ารเดินของคนพิการขาแต่ละคน 

เพ่ือก าหนดการท างานของขาหุ่นยนต์ ความคืบหนา้การ

พฒันาเทคโนโลยีขาหุ่นยนต ์Exoskeleton ถูกเผยแพร่ลง

ในวารสารวิทยาศาสตรด์า้นการแพทย ์Nature Medicince 

ฉบับวนัท่ี 11 ต.ค.ท่ีผ่านมา คนพิการท่ีสวมใส่ขาหุ่นยนต ์

สามารถเดินไดเ้กือบเหมือนลกัษณะการเดินปกติ โดยไม่

จ าเป็นต้องออกแรงในการเดินท่ีมากเกินไป หรือรู ้สึก

เจ็บปวด บริเวณจุดเช่ือมตอ่ระหว่างขาหุ่นยนตก์บัร่างกาย

ของคนพิการ ซึ่งสามารถช่วยใหค้นพิการสามารถด าเนิน

ชีวิตในสงัคมสะดวกมากขึน้ ขาหุ่นยนต ์Exoskeleton ถูก

ติดตัง้เขา้กับร่างกายของคนพิการ ตัง้แต่บริเวณเอวลงไป

ยังต้นขา ระบบเซ็นเซอร์เ ช่ือมต่อการท างานเข้ากับ

กลา้มเนือ้คนพิการ มอเตอรไ์ฟฟ้าช่วยในการเสริมแรงใน

ระหว่างการเดิน  การท างานทั้งหมดถูกวิเคราะห์และ

ประมวลผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์เพ่ือใหจ้งัหวะการเดิน

มีความถูกต้อง และดูเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ทีมงาน

นักพัฒนาต้องการให้ผู ้สวมใส่ขาหุ่นยนต์มีความรู ้สึก

เหมือนกลา้มเนือ้ถูกเช่ือมต่อเขา้กบัขาหุ่นยนต ์โดยไม่รูส้กึ

เจ็บปวดทรมาน  ปัจจุบัน ทีมงานพัฒนาขาหุ่นยนต์ 

Exoskeleton ไดท้  าการทดสอบกบัคนพิการขาประมาณ 6 

คน ท่ีมีระดบัของความพิการขาแตกตา่งกนั เพ่ือศกึษาและ

พัฒนาเพ่ิมเติม การพัฒนาขาหุ่นยนตใ์นครัง้นีเ้ป็นเพียง

การพฒันาเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลยัยงัไม่มีแผนการท่ี

จะพฒันา เพ่ือจดัจ าหน่ายใหบุ้คคลทั่วไป อาจตอ้งรอการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีขาหุ่นยนตไ์ปยังบริษัทเอกชน หรือ

หน่วยงานราชการพัฒนาเป็นขาหุ่นยนตท่ี์พรอ้มใชง้านใน

จ า น วนม าก  ๆ  ส  า ห รั บ คน พิ ก า ร ข า ใ นป ร ะ เ ท ศ

(news.thaipbs.or.th 19 ต.ค.64) 
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นักกีฬาผู้พกิารทางการมองเหน็‘เถยีน  
หลงปิง’: แสงสว่างแห่งกีฬาน าทางให้ผม 

 

"เมืองเล็ก ๆ ท่ีมีเรื่องเล่าขานมากมายเต็มไปดว้ยความรกั

ใคร่สามคัคี และความสขุส าราญ" เถียน หลงปิง นกักีฬาผู้

พิการทางการมองเห็น วัย 52 ปี ฟังเพลงนีแ้ละหยิบจักร

เหล็กท่ีวางอยู่ใกลวิ้ทยุท่ีเขาก าลงัฟังอยู่เพ่ือเตรียมพรอ้ม

ส าหรบัการฝึกซอ้มชุดต่อไป กวา่ 30 ปีมานีเ้ขาใชชี้วิตสงบ

สขุแตแ่ข็งแกรง่ในวิธีท่ีเกือบจะกลา่วไดว้า่มีอารมณ ์"สบาย 

ๆ" แบบนี ้ในฐานะหนึ่งในทีมนกักรีฑาผูพิ้การมณฑลหเูป่ย 

เถียน หลงปิงยังคงมุ่งมั่นท่ีจะสูต้่อในการแข่งขันกีฬาผู้

พิการแห่งชาติเป็นครัง้ท่ี 8 เขากลา่ววา่ “ผมยงัไมเ่คยคิดจะ

เกษียณ ตราบใดท่ีผมยงัสามารถท าได ้ผมจะลงแข่งขวา้ง

จกัรตอ่ไป” ในปี 1969 เถียน หลงปิง เกิดท่ีจงัหวดัปกครอง

ตนเองชนเผ่ามง้และชนเผ่าปู้อี เมืองเอินซือ มณฑลหูเป่ย 

เขาเริ่มผูกพนักบักีฬาตัง้แตว่ยัเด็กและเขา้รว่มทีมมวยปล า้

เมืองเอินซือ โชคชะตามอบพรสวรรคแ์ก่เขา แมสู้ญเสีย

การมองเห็นระหว่างฝึกบาสเก็ตบอลในปี 1989 แต่เขายัง

ไม่ทอ้ใจ เขาเขา้ร่วมทีมนักกีฬาผูพิ้การโดยบังเอิญซึ่งจุด

ประกายความหวงัใหก้ับชีวิตอีกครัง้เมื่อไดส้มัผัสกับกีฬา

ส าหรับผูพิ้การ ปัจจุบันอายุมากกว่า 50 ปีแลว้แต่ความ

ปรารถนาของเขายงัไม่ลดลง ทกุวนันีเ้ขาก าลงัจะมุง่หนา้สู่

มณฑลส่านซีเพ่ือตอ้นรับการแข่งขันกีฬาผูพิ้การแห่งชาติ 

ครัง้ท่ี 11 ท่ีก าลงัมาถงึ ตัง้แต่เดือนสิงหาคมปีท่ีแลว้เขาเขา้

สู่ฐานฝึกกรีฑาผูพิ้การแห่งชาติหวางสือ เขากล่าวว่า "ผม

ยอมรบัความจริงเรื่องตาบอดมานานแลว้ สิ่งเดียวท่ีเสียใจ

ในขณะนี ้คือ ผมยังไม่สามารถเขา้แข่งระดับนานาชาติ 

การเลือกยึดติดกับสนามก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้

คนหนุ่มสาวมากขึน้ฝึกฝนอย่างหนัก พรอ้มทัง้หวงัว่า สกั

วนัหนึ่งนกักีฬาแตล่ะคนจะสามารถท าใหค้วามฝันเห็นการ

เชิญธงชาติจีนและฟังเพลงชาติจีนท่ีสนามกีฬาเป็นจริง

ขึน้”(thai.cri.cn 19 ต.ค.64) 
 

พม. เร่งส ารวจคนพกิารติดเตยีงและตกหล่น  
ให้เข้าถงึสิทธิสวัสดกิารอย่างเท่าเทยีม 

 

พม. เรง่ส  ารวจคนพิการติดเตียงและตกหลน่ ใหเ้ขา้ถงึสิทธิ

สวัสดิการอย่างเท่าเทียม เพ่ือน้อมร  าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” และวนัสงัคมสงเคราะหแ์ห่งชาติ 

19 ตลุาคม 2564 นางพชัรี อาระยะกุล ปลดักระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) 

เปิดเผยว่า กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (พม.) ไดด้  าเนินการจัดท า “กิจกรรมส ารวจคน

พิการติดเตียงและตกหล่น ใหเ้ขา้ถึงสิทธิสวสัดิการอย่าง

เท่าเทียม เพ่ือร  าลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุของสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี" ในวโรกาสวนัคลา้ยวนัพระราช
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สมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวัน

สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ในวันท่ี 21 ตุลาคม ของทุกปี 

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน จ านวนคนพิการท่ีขึน้

ทะเบียนคนพิการกบักรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการ กระทรวง พม. (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64) มี

จ านวน 2,094,210 คน หรือรอ้ยละ 3.09 ทั้งนี ้อาจมีคน

พิการจ านวนหนึ่ ง ท่ียังตกหล่นและเข้าไม่ถึงการขึ ้น

ทะเบียนคนพิการ เน่ืองจากความยากล าบากในการ

เดินทางหรือเขา้ไม่ถงึขอ้มลูข่าวสาร ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลู

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ท่ีพบว่า ประเทศ

ไทยมีผูป่้วยติดเตียงทั่วประเทศ จ านวนกว่า 200,000 คน 

ซึ่งส่งผลใหก้ลุ่มคนเหล่านีท่ี้เป็นคนพิการไม่สามารถไดร้บั

สิทธิสวสัดิการจากรฐัไดอ้ย่างทั่วถึง ดงันัน้ กระทรวง พม. 

ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ 

สวสัดิการของคนพิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จึงได้

จดั “กิจกรรมส ารวจคนพิการติดเตียงและตกหล่น เพ่ือการ

เขา้ถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม” โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือเป็นกิจกรรมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันสังคมสงเคราะห์

แห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเขา้ถึงสิทธิ

และสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยด าเนินการ

ส ารวจขอ้มลูคนพิการติดเตียงผ่านระบบออนไลนน์างพชัรี 

กลา่วเพ่ิมเติมวา่ ส  าหรบัการส ารวจดงักลา่ว กระทรวง พม. 

จะรวบรวมและจดัท าเป็นฐานขอ้มลู เพ่ือประสานส่งต่อให้

อาสาสมคัรพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(อพ

ม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายส าคัญของกระทรวง พม. ในการลง

พืน้ท่ีเพ่ือสอบถาม และด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือใน

ดา้นสิทธิและสวัสดิการต่อไป ทั้งนี ้โครงการดงักล่าว ได้

เริ่ มด าเ นินการตั้งแต่บัดนี ้เ ป็นต้นไป จนถึงวัน ท่ี  31 

ธันวาคม 2564 โดยคนพิการและผูดู้แลคนพิการสามารถ

กรอกแบบฟอรม์ตาม QR Code หรือทางเว็บไซตข์องกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ท่ี 

www.dep.go.th(naewna.com 19 ต.ค.64) 
 

แพทย ์มข.เผยผลวิจัยความคุ้มของการรักษา
ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง 

 

แพทย ์มข.เผยผลวิจัยความคุม้ของการรักษาผู้ป่วยโรค

เสน้เลือดสมองโป่งพอง ส่งผลรัฐไฟเขียวผูป่้วยบัตรทอง

เบิกจ่ายการรกัษาโดยใชข้ดลวดสปริงได ้รศ.นพ.พิชเยนทร ์

ดวงทองพล แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประสาทศัลยแพทย์ 

ประจ าโรงพยาบาลศรีนครินทร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(มข.) เปิดเผยว่า โรคเสน้เลือดสมองโป่งพอง เป็นโรคท่ี

คนไขจ้ะมาพบแพทยเ์มื่อมีภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งอยู่

ในภาวะเรง่ดว่นในการรกัษา และมีโอกาสเสน้เลือดจะแตก

ซ า้ไดสู้ง ซึ่งน ามาสู่การเสียชีวิตหรือพิการ ส  าหรบัวิธีการ

รกัษาจะผ่าตดัเพ่ือหนีบกระเปาะหลอดเลือดโป่งพอง หรือ

ใส่ขดลวดสปริง ขึน้อยู่กับรอยโรคของผู้ป่วย ปัจจุบันมี

วิธีการรกัษาโดยการใส่ขดลวดสปริงท่ีไดผ้ลดี มีบาดแผล

น้อย ท าได้ในบริ เวณท่ีผ่าตัดได้ยาก แต่มีค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูง ท่ีผ่านมาผู้ใช้สิทธิบัตรทองยังไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้ ท าให้ผู ้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษาโดยการใส่

ขดลวดสปริง ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ จึงตอ้งผ่าตดั

http://www.dep.go.th/
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แบบเปิดกะโหลกศีรษะ ส่งผลต่อการรกัษาออกมาไดไ้ม่ดี

เท่าท่ีควร อีกทัง้ ยงัเสี่ยงต่อภาวะพิการ และชีวิตสงู ซึ่งจะ

ส่งผลต่องบประมาณการดูแลประชากรผูป่้วยของรฐั รศ.

นพ.พิชเยนทรก์ล่าวอีกว่า ศูนยค์วามเป็นเลิศโรคหลอด

เลือดสมองโป่งพอง โรงพยาบาลศรีนครินทร ์มข.จงึไดผ้ลิต

งานวิจัย เรื่องความคุม้ของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่

ขดลวดขึ ้น ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส) โดยทีมนักวิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

ย้อนหลังจากผู้ป่วยในประเทศไทยกว่า 10 ปี และเก็บ

ข้อมูลจากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทรก์ว่า 5 ปี เพ่ือ

วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การ

รักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวดมีความคุ้มค่า และลด

อตัราการพิการหรือเสียชีวิตได ้“งานวิจยัท่ีว่าดว้ยความคุม้

ของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวด ทีมนักวิจัย

วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ เมื่อไดผ้ลการศึกษาวิจัยแลว้ 

จึ ง ได้น า เสนอต่อ ท่ีประชุมของ  สปสช .ส านักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ โดย รศ.นพ.อ านาจ กิจควรดี 

เป็นผูน้  าเสนอใหเ้ห็นถึงความคุม้ของการรกัษาพยาบาล

ประชาชนผูป่้วยดว้ยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองโดยวิธี

ใส่ขดลวด กระทั่งไดร้บัความเห็นชอบ ผ่านการอนุมตัิให้

ผูป่้วยท่ีใชส้ิทธิบตัรทอง เบิกจ่ายเงินคา่ผ่าตดัโดยวิธีการใส่

ขดลวดไดต้ัง้แต ่1 ตลุาคม 2564 เป็นตน้ไป โดยมีประกาศ

ใหผู้ป่้วยท่ีป่วยเป็นโรคเสน้เลือดสมองโป่งพองแลว้แตก 

ตอ้งผ่าตดัโดยใชวิ้ธีใสข่ดลวด เบิกค่าใชจ้่ายได ้เสน้ละกว่า 

10,000 บาท หรือ 1 คน จะใช้ 4 เส้น เบิกจ่ายได้กว่า 

50,000 บาท” รศ.นพ.พิชเยนทร ์กล่าว รศ.นพ.อ านาจ กิจ

ควรดี แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นประสาทศลัยแพทย ์ประจ า

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์กล่าวว่า แต่ละปีมีผูป่้วยโรคเสน้

เลือดสมองโป่งพองของโรงพยาบาลศรีนครินทร ์กว่า 100 

ราย ท่ีต้องรับการผ่าตัด แต่รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการใส่

ขดลวดได้แค่ 10 % เท่านั้น เน่ืองจากค่าผ่าตัดแบบใส่

ขดลวดเกือบ 1 แสนบาท เป็นปัญหาส าหรบัประชาชนผูม้ี

ความยากจน ท าให้เข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ได้ 

ดงันัน้ ขอ้จ ากดัท่ีความยากจนจึงไดถู้กหยิบขึน้มาเพ่ือเป็น

โ จ ท ย์ ข อ ง ง า น วิ จั ย ท่ี ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม คุ้ ม ข อ ง ก า ร

รกัษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวด พบว่า ผลการศึกษาของ

การรกัษาเมื่อรกัษาโดยการใชข้ดลวด คุม้ในดา้นคา่ใชจ้่าย

ในการผ่าตดั เมื่อเทียบกบัผลการรกัษา หรือค่าใชจ้่ายหาก

เกิดความพิการขึน้(matichon.co.thพิการไทย 19 ต.ค.64) 
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รู้หรือไม่! วันที ่15 ต.ค.เป็น “วันไม้เท้าขาว”เพือ่คนตาบอดท่ัวโลก 

 

 "เดลินิวสอ์อนไลน"์ จะพาทุกคนไปท าความรูจ้กั "วนัไมเ้ทา้ขาว" กนั ซึง่เป็นวนัส าคญัของผูพิ้การทางสายตาทั่วโลก ท่ี

หลายคนจะไดต้ระหนกัและเขา้ใจเรื่องราวและความรูส้กึของพวกเขามากขึน้  จัดเป็นอีกหนึ่งวนัส  าคญัของโลกท่ีหลายคนให้

ความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นวันท่ีทุกคนจะได้ตระหนักถึงเรื่องราวของผู้พิการทางสายตา ท่ีต้องพบเจอกับความ

ยากล าบากในการด าเนินชีวิตมากกว่าคนปกติ และท าใหเ้ราสามารถช่วยเหลือเบือ้งตน้ รวมถึงสื่อสารกบัเขาไดไ้ม่มากก็นอ้ย  

ก่อนอื่นเรามาท าความเขา้ใจกบัค าวา่ ผูพิ้การทางสายตา หรือในทางการแพทยเ์รียกวา่คนท่ีบกพรอ่งทางการมองเห็น หรือคน

ตาบอด ซึ่งหมายถึงผู้ท่ีมองไม่เห็น หรือ พอเห็นแสง เห็นเลือนราง และมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง โดยมี

ความสามารถในการมองเห็นไดไ้มถ่ึง 1/10 ของคนปกติ หลงัจากท่ีไดร้บัการรกัษาและแกไ้ขทางการแพทย ์หรือมีลานสายตา 

กวา้งไมเ่กิน 30 องศา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 1. ตาบอดสนิท หมายถึง คนท่ีไม่สามารถมองเห็นไดเ้ลย หรืออาจมองเห็นไดบ้า้งไม่มากนัก ไม่สามารถใชส้ายตา 

หรือไม่มีการใชส้ายตาใหเ้ป็นประโยชน ์ในการเรียน การสอน หรือท ากิจกรรมได ้ตอ้งใชป้ระสาทสมัผสัอื่นแทนในการเรียนรู ้

และหากมีการทดสอบสายตาประเภทนี ้อาจพบวา่สายตาขา้งดีสามารถมองเห็นไดใ้นระยะ 20/20 หรือนอ้ยกวา่นัน้ และมีลาน

สายตา โดยเฉลี่ยอย่างสงูสดุจะแคบกวา่ 5 องศา 

 2.  ตาบอดไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน สายตาเลือนราง หมายถึง มีความบกพร่องทางสายตา สามารถมองเห็น

บา้ง แต่ไม่เท่าคนปกติ เมื่อทดสอบสายตาประเภทนี ้จะมีสายตาขา้งดี สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/60 หรือนอ้ยกว่านัน้ 

และมีลานสายตา โดยเฉลี่ยอย่างสงูสดุ จะกวา้งสงูสดุไมเ่กิน 30 องศา  

 ทัง้นี ้ทุกๆ วนัท่ี 15 ตลุาคมของทุกปีไดถู้กตัง้ขึน้ใหเ้ป็น “วนัไมเ้ทา้ขาว” (White Cane Safety Day) ในสหรฐัอเมริกา 

นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นตน้มา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเฉลิมฉลองความส าเรจ็ของผูท่ี้ตาบอดหรือผูพิ้การทางสายตา โดยไม้

เทา้ขาวถือเป็นสญัลกัษณส์ากลของคนตาบอดทั่วโลก และเป็นเครื่องมือท่ีน าไปสู่อิสรภาพ ซึ่งทางประธานาธิบดี ลินดอน บี. 

จอหน์สนั ไดล้งนามในประกาศวนัไมเ้ทา้ขาวภายในหนึ่งชั่วโมงหลงัจากมีมติรว่มออกมา 
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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. 

 

 

 

 

mailto:tddf123456@gmail.com

