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ปีที ่  ๒๑    ฉบับที ่  ๐๒   เดอืน  กุมภาพันธ ์  พุทธศักราช    ๒๕๖๕ 
โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันศรีสะเกษเกมส ์ 

นครล าดวนเกมส ์เข้ารับไฟพระฤกษ ์

 

 ในหลวง โปรดเกลา้ฯ ให ้องคมนตรีเป็นผูแ้ทนพระองค ์ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 “ศรีสะ

เกษเกมส”์ และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 37 “นครล าดวนเกมส”์ เขา้รับไฟพระฤกษ์ ณ ศาลาสหทัย

สมาคม พระบรมมหาราชวงั วนันี ้(23 ก.พ.65) เวลา 13.58 น. ท่ีศาลาสหทยัสมาคม พระบรมมหาราชวงั พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให ้พลเอก เฉลิมชยั สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผูแ้ทนพระองค ์ออกรบั นาย

พิพฒัน ์รชักิจประการ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พรอ้มดว้ยคณะกรรมจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 

47 “ศรีสะเกษเกมส”์ และการจดัการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 37 “นครล าดวนเกมส”์  น า นายวฒันา พฒิุชาติ ผูว้่า

ราชการจังหวดัศรีสะเกษ เขา้รบัโคมไฟพระฤกษ์ ไปจุดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส”์ ซึ่งจะจัดขึน้

ระหว่างวนัท่ี 5 - 25 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ และน า นายอนุรตัน ์

ธรรมประจ าจิต รองผูว้่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษ เขา้รบัโคมไฟพระฤกษ์ ไปจดุในการจดัการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้

ท่ี 37 “นครล าดวนเกมส”์ ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษbangkokbiznews.com 23 ก.พ.65) 
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“ส.ส.ทวิรัฐ” เสนอรัฐพจิารณาเพิม่เบีย้ผู้สูงอายุ-ผู้พกิาร เป็น 1.5 พันบาท 

 

 “ส.ส.ทวิรัฐ” พปชร.เสนอรัฐพิจารณาเพิ่มเบีย้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เป็น 1.5 พันบาท เร่งติดตามเงินเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัย-เกษตรกรจากโรคลัมปีสกนิ  

 นายทวิรฐั รตันเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 4 พรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) เปิดเผยว่า ไดห้ารือในท่ีประชุมสภา

ผูแ้ทนราษฎร กรณีเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละผูพิ้การ จากการลงพืน้ท่ีพบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีนอ้งประชาชนในพืน้ท่ีมีความ

ยากล าบาก โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้งูอายุและผูพิ้การ จากท่ีเดิมท่ีภาครฐัจ่ายเป็นอตัราขัน้แบบบนัไดดงันี ้อายุ 60 -69 ปี ไดร้บั

เงิน 600 บาทตอ่เดือน, อายุ 70-79 ปี ไดร้บัเงิน 700 บาทตอ่เดือน, อาย ุ80-89 ปี ไดร้บัเงิน 800 บาทต่อเดือน และอายุ 90 ปี

ขึน้ไป ไดร้บั 1,000 บาทตอ่เดือน ซึง่ตนมองวา่ไมเ่พียงพอตอ่การด ารงชีพในปัจจบุนั 

 ดงันั้น ไดห้ารือท่านประธานฯ เสนอไปยังรฐับาล เพ่ือขอใหพิ้จารณาและด าเนินการปรบัอัตราการจ่ายเบี ้ยยังชีพ

ผูส้งูอายแุละผูพิ้การ เพ่ิมเป็น 1,500 บาทต่อเดือน แบบถว้นหนา้โดยไมม่ีเง่ือนไข เพ่ือเป็นก าลงัใจและพฒันาคณุภาพชีวิตของ

ผูส้งูอายแุละผูพิ้การใหม้ีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

 ทัง้นี ้ยังไดต้ิดตามทวงถามเรื่องเงินเยียวยาผูป้ระสบอทุกภยั และเงินเยียวยาเกษตรกรจากโรคลมัปีสกิน ในโคและ

กระบือ จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยงัรฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือตอบค าถามและชีแ้จงใหป้ระชาชนรบัรูว้่ามีความ

ลา่ชา้ตรงไหนอย่างไร เพราะปัจจุบนัพ่ีนอ้งประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้น อนัเน่ืองจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้โควิด 

และสินคา้มีราคาแพง(เดลินิวสอ์อนไลน ์23 ก.พ.65) 
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รพ.เดก็มอบอ่ังเปา 8 โครงการเพือ่เดก็ 

  

นพ.อดิศยั ภตัตาตัง้ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา

ราชินี เปิดเผยว่า ในโอกาสตรุษจีน ซึง่เลข 8 เป็นเลขมงคล

สอดคล้องกับวาระครบรอบ 80 ปีของกรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น สถาบันสุขภาพเด็กฯ และ

กรมการแพทย์ ขอใช้โอกาสนี้มอบอั่ งเปาให้เด็กๆ โดย

จัดท า 8 โครงการ ดังนี ้1.โครงการนมแม่ในเด็กป่วยให้

ทารกแรกเกิดป่วยไดกิ้นนมแม่ต่อเน่ือง 2.โครงการฮีโร่คน

ใหม่หัวใจแข็งแรง โดยเปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่

ก าเนิดเป็นฮีโร่สุขภาพดี 3.โครงการอยู่เพ่ือยิม้ โดยผ่าตดั

และฟ้ืนฟูเดก็พิการใหเ้คลื่อนไหวใกลเ้คียงปกติ 4.โครงการ

หยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ โดยผ่าตัดให้ผู ้ป่วยลมชักมี

โอกาสหายขาดจากโรค 5.โครงการการคัดกรองและ

บริบาลผูป่้วยโรคหายาก โดยคัดกรองและรักษาโรคทาง

พันธุกรรมและโรคเมตาบอลิกในเด็กแบบครบวงจร 6.

โครงการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี 7.

โครงการพฒันาระบบบริการสขุภาพเพ่ือทารกแรกเกิดตอ้ง

รอด โดยลดอตัราตายของทารกแรกเกิดทั่วประเทศไม่เกิน 

3.6 ต่อ 1,000 การ เกิดมี ชี วิต และ 8.โครงการสร้าง

เครือข่ายพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั่ว

ประเทศ เช่ือมโยงเครือข่ายการดแูลพฒันาการดว้ยระบบ 

Hybrid Telemedicine and Special Mobile Child 

Development Unit.(ไทยรฐัออนไลน ์1 ก.พ.65) 

อบจ.ล าปาง ร่วมกับ พม.มอบเคร่ืองอุปโภค
บริโภคแก่กลุ่มคนเปราะบาง สตรี คนชรา ผู้พกิาร 

และผู้ด้อยโอกาส 

วัน ท่ี  31 มก ร า คม 

2565 เวลา 09.00 น. 

นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์

สุนทร นายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัล าปาง พรอ้มดว้ยนายณรงคฤ์ทธ์ิ นุปิง 

ผูอ้  านวยการศนูยค์ุม้ครองคนไรท่ี้พึ่งจงัหวดัล าปางในนาม 

พม. พรอ้มดว้ย คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ล าปาง ร่วมมอบเครื่องอปุโภคบริโภค ตามโครงการสงัคม

สงเคราะหแ์ละเย่ียมเยือนราษฎรจงัหวดัล าปาง จ านวน 26 

ชุด หน่วยงานศูนย์คุม้ครองคนไรท่ี้พึ่งร่วมกับ กฟผ.แม่

เมาะ ไดม้อบผา้ห่มจ านวน 26 ผืน โดยนางยวุดี วงศส์วสัดิ์ 

นายกเทศมนตรีต  าบลหา้งฉัตร นายประหยดั แลสนักลาง 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง อ าเภอหา้ง

ฉัตร เขต 1 และนายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัล าปาง อ าเภอหา้งฉัตร เขต 2 

และ ใหก้ารตอ้นรบัและ ณ เทศบาลต าบลหา้งฉตัร จากนัน้

ได้เดินทางไปเ ย่ียมราษฎร  ซึ่ งประสบภาวะความ

ยากล าบากในการด ารงชีวิตเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบลหา้ง

ฉัตรจ านวน 2 ราย หน่วยงานศูนย์คุ ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

จังหวัดล าปางมอบเงินสงเคราะหร์ายไดน้อ้ยคนไรท่ี้พึ่ง

จ านวน 3,000 บาท จ านวน 1 ครอบครวัพรอ้มมอบเครื่อง

อปุโภคบริโภคและไดส้อบถามสภาพความเป็นอยู่ รวมทัง้

ไดห้ารือกับเจา้หนา้ท่ีเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง

ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นการบูรณาการท างาน

เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแลผูสู้งอายุอย่างมี

สว่นรว่มตอ่ไป(chiangmainews.co.th 31 ม.ค.65) 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
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
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รัฐบาลตั้งเป้า ปี 65 “ปฏิรูปงานด้านคนพกิาร” ลุย
ตามชุมชนหาผู้ตกหล่นมาขึน้ทะเบียน 

 

นายกฯ ช่ืนชม พม. เดินหนา้ดแูลผูพิ้การตามนโยบาย “ไม่

ทิง้ใครไวข้า้งหลงั” ตัง้เป้าปี 65 ปีแห่งการ “ปฏิรูปงานดา้น

คนพิการ” ช่วยครอบครวัอปุการะผูพิ้การขาดคนดแูล จาก

เหตโุควิด 3 พนับาทต่อเดือน วนัท่ี 31 ม.ค. 2565 นางสาว

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไดร้ายงานต่อ

นายกรฐัมนตรีถึงการขบัเคลื่อนการดแูลกลุ่มคนพิการ ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบาย “ไม่ทิง้ใครไวข้้างหลัง” ของรัฐบาล 

โดยกระทรวงพัฒนาสงัคมฯ ไดต้ัง้เป้าใหปี้ 2565 นี ้เป็นปี

แห่งการ “ปฏิรูปงานดา้นคนพิการ” ตัง้แต่การคน้หาคน

พิการเชิงรุกตามชุมชน น าผู้ตกหล่นมาขึน้ทะเบียนคน

พิการ เพ่ือรบัสิทธิ สวสัดิการ และการคุม้ครองตา่งๆ ขยาย

พืน้ท่ีโรงพยาบาลใหส้ามารถตรวจรบัรอง และออกบตัรคน

พิการจบในท่ีเดียวครบทั้ง  77 จังหวัด ภายในเดือน

สิงหาคม 2566 จากปัจจุบันท่ีท าไดแ้ลว้ใน 40 จังหวดั ท่ี

ส  าคญั คือ เตรียมแก ้พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ โดยจะปรับเกณฑพิ์จารณาการออกบตัรคน

พิการใหช้ดัเจนและง่ายขึน้ ขณะเดียวกนัจะปฏิรูปบตัรคน

พิการ ใหเ้ป็นบัตรคนพิการดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน บัตร

คนพิการ-PWD ซึ่งสามารถใช้แทนบัตรคนพิการได้เลย 

ภายในบัตรระบุข้อมูลสิทธิและสวัสดิการท่ีได ้เช่ือมโยง

ขอ้มลูกบัตลาดงานคนพิการ กูยื้มเงินออนไลน ์ตลอดจนมี

การชีเ้ป้าหน่วยงานช่วยเหลือคนพิการที่ใกลท่ี้สดุผ่านกเูกิล

แมป็ แตส่ว่นคนพิการที่ไม่มีสมารท์โฟน ยงัสามารถใชบ้ตัร

คนพิการไดป้กติ พรอ้มทัง้มุง่ฝึกอาชีพใหม ่และอาชีพเก่าท่ี

ยั่งยืนส าหรับผู้พิการ เช่น อาชีพท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี วิเคราะห์และจัดการข้อมูล ขายของ

ออนไลน ์เกษตรกรรม เป็นตน้ โดยเป็นความร่วมมือกับ

ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างครบวงจร ตัง้แต่สนบัสนนุองค์

ความรู ้ สร้างมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพ่ิม

ช่องทางตลาด ทัง้นี ้เพ่ือใหค้นพิการสามารถพึ่งพิงตวัเอง

ได ้จากการมีอาชีพและรายได ้และสามารถเป็นท่ีพึ่งแก่

ครอบครัวต่อไป  ส าหรับการดูแลผู้พิการท่ีขาดคนดูแล 

เน่ืองดว้ยผูด้แูลเสียชีวิต และในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 

พบว่ามีผูด้แูลผูพิ้การเสียชีวิตจ านวนมาก สง่ผลใหผู้พิ้การ

เดือดรอ้นมากขึน้อีก ทางกระทรวง พม. จงึไดร้ิเริ่มโครงการ

จดัหาครอบครวัอปุการะ เพ่ือเป็นครอบครวัทดแทนใหค้น

พิการท่ีไม่มีใครดูแลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ในชุมชนท่ี

คุน้เคย ทัง้นี ้จะทดลองท าในคนพิการที่ไมม่ีผูด้แูล หรือเดก็

พิการในสถานสงเคราะห ์ท่ีไม่สามารถตามหาพ่อแม่เจอ

แลว้ ประมาณ 100 คน ขณะท่ีครอบครวัอปุการะจะไดเ้งิน

ตอบแทนจากรฐั เช่น เงินค่าดแูล 3 พนับาทตอ่คนต่อเดือน 

ค่าอุปโภคบริโภคและค่าอุปกรณ์ เป็นต้น และมีการ

ติดตามทุกเดือน “นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญในการ

ดแูลคนไทยทุกคน โดยหวงัสรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็น “สงัคม

แห่งโอกาส” โดยเฉพาะให้ผูพิ้การเขา้ถึงสิทธิ สวัสดิการ 

และการไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในทุกๆ ดา้นไปพรอ้มกนั 

เพ่ือใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี

ความสขุ และมีสว่นรว่มน าการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหมห่ลงั

โควิด-19 อย่างยั่งยืน ทัง้นื ้ประชาชนยังสามารถร่วมเป็น

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C


๕ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

สว่นหนึ่งในการสรา้งสงัคมไทยใหน้่าอยู่ โดยหากพบเห็นผู้

ท่ีเดือดรอ้น มีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือ สามารถ

แจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หรือโทรแจ้งขอ

ความช่วยเหลือมาไดท่ี้ สายดว่น พม. โทร 1300. ตลอด 24 

ชั่วโมง” นางสาวรชัดา กลา่ว(ไทยรฐัออนไลน ์31 ม.ค.65) 
 

กรมสมเดจ็พระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริชีวาทร 
เพือ่ผู้พกิารทางสตปัิญญา 

 

นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชด าเนินเป็นการสว่นพระองค ์ทรงเปิด “อาคาร 

สิริชีวาทร” ณ สถานสงเคราะหบ์ุคคลปัญญาอ่อนภาคใต ้

ต.ท่าชะมวง อ.รตัภมูิ จ.สงขลา นางสายสม วงศาสลุกัษณ ์

ประธานมลูนิธิช่วยคนปัญญาออ่นแห่งประเทศไทย กล่าว

ว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานช่ือ

อาคาร “สิริชีวาทร” หมายถึง อาคารท่ีเอือ้เฟ้ือแก่ชีวิตอัน

เป็นมงคล และพระราชทานพระราชานุญาตใหเ้ชิญอกัษร

พระนามาภิไธย “สธ” ประดบัท่ีป้ายช่ืออาคาร ทัง้นี ้มลูนิธิ

ช่ วยคนปัญญาอ่อนแห่ งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์เป็นองคก์รสาธารณกุศล ก่อตัง้เมื่อปี 2505 

ไดร้บัพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ทรงรบัไว้

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้ง มี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสริมฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นตา่งๆ แก่คน

พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัย ให้สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ปัจจุบัน

มลูนิธิฯ มีหน่วยงานท่ีใหบ้ริการแก่คนพิการทางสติปัญญา

รวม 11 แห่ง ตัง้อยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง และสว่นภมูิภาค 5 

แห่ง นอกจากนัน้ยังใหบ้ริการลงสู่ชุมชนต่างๆ อีกไม่นอ้ย

กว่า 65 จงัหวดั ส าหรบัศนูยส์งเคราะหบ์ุคคลปัญญาอ่อน

ภาคใต ้จังหวดัสงขลา ปัจจุบันมีเด็กและบุคคลพิการทาง

สติปัญญาเขา้รบัการพฒันาและฝึกทกัษะในศนูย ์187 คน 

ไปกลบั 23 คน ชาย 117 คน หญิง 70 คน โดยเป็นเดก็อาย ุ

5-18 ปี 70 คน, อาย ุ19-35 ปี 100 คน และอายรุ 35-55 ปี 

17 คน ไดร้ับการฝึกอาชีพและมีเด็กท่ีไดร้ับการจา้งงาน

จากองคก์รตา่งๆ จ านวน 25 คน สว่นการก่อสรา้ง “อาคาร

สิริชีวาทร”นัน้ มลูนิธิฯ ไดร้บังบประมาณจ านวน 31 ลา้น

บาท จากส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล ตามมติเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ให้ออก

สลากการกุศลเพ่ือสรา้งอาคารส าหรบัจัดบริการคนพิการ

ทางสติปัญญา ศูนยส์งเคราะหบ์ุคคลปัญญาอ่อนภาคใต ้

จังหวัดสงขลา จึงไดด้  าเนินการจัดท าโครงการก่อสรา้ง

อาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 3 ชั้น และได้ด  าเนินการ

จัดสรา้งเสร็จเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยจะเปิดรับบุคคลผู้

พิการทางสติปัญญาอายุตัง้แต่ 5 – 18 ปี ร่วมบริจาคเงิน

เพ่ือผู้พิการทางสติปัญญาได้ท่ี ช่ือบัญชี มูลนิธิช่วยคน

ปัญญาอ่อนฯ (ศูนยส์งเคราะหบ์ุคคลปัญญาอ่อนภาคใต ้

จังหวดัสงขลา) บัญชีเลขท่ี  554-246166-5 ธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาสงขลา และสามารถติดต่อ

ส อ บ ถ า ม เ พ่ิ ม เ ติ ม ท่ี เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์  074-395-

000(matichon.co.th 1 ก.พ.65) 



๖ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

ชายพกิารร้องรัฐช่วย โอดไม่เคยได้โควตาหวย  
ซือ้ต่อยีป๊ั่วก็ขึน้ราคา เหลือแทบไม่พอกิน 

 

ชายพิการพอ้ นั่งรถเข็นขายลอตเตอรี่ 4 ปี ไมเ่คยไดโ้ควตา 

ต้องซื ้อต่อย่ี ป๊ัวก็ขึ ้นราคา เ งินเหลือแทบไม่พอเลี ้ยง

ครอบครัว วอนรัฐช่วยจัดสรรให้ด้วย  เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 

2565 นายประคัลภ์ หาญสุวรรณ อายุ 57 ปี ชายพิการ

ทางการเคลื่ อนไหวแต่ก า เนิด  ออกมาร้องขอความ

ช่วยเหลือ หลังจากนั่งรถเข็นคนพิการขายสลากกินแบ่ง

รฐับาล เพ่ือหาเงินเลีย้งชีพลกูเมียมากว่า 4 ปี แต่ไม่เคยมี

โควตาเป็นของตวัเอง ตอ้งลงทุนไปซือ้ลอตเตอรี่จากย่ีป๊ัว

มาขายต่อ เพราะเป็นอาชีพท่ีสามารถท าไดส้  าหรบัผูพิ้การ 

นายประคลัภ ์กล่าวต่อว่า ก่อนหนา้นีร้ายไดจ้ากการขาย

ลอตเตอรี่มีเพียงพอเลีย้งตัวเองและครอบครัวได ้เพราะ

ตน้ทุนลอตเตอรี่ท่ีซือ้จากย่ีป๊ัวเฉลี่ยใบละ 72-80 บาท แต่

ช่วงนีย่ี้ป๊ัวปรบัขึน้ราคาเป็นใบละ 90-95 บาท ไปขายต่อ

ใบละ 100 บาท ก็ไดก้  าไรแค่ใบละ 5 บาทเท่านัน้ หากงวด

หนึ่งรับมาขายต่อ 500 ใบ ก็จะไดแ้ค่งวดละ 2,500 บาท 

แต่ถ้างวดไหนขายไม่หมดก็ก็แทบไม่พอใช้จ่ ายใน

ครอบครวั ภรรยาจึงตอ้งไปรบัไมก้วาด ถ่าน และไข่ไก่ มา

ขับรถตระเวนขายในหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือเป็น

รายไดเ้สริม นายประคัลภ์ กล่าวอีกว่า ท่ีผ่านมาเคยไป

ลงทะเบียนท่ีศาลากลางจังหวัด เพ่ือขอโควตาลอตเตอรี่ 

แต่พอจับสลากตนก็ไม่ได้โควตา จึงอยากเรียกร้องให้

ภาครัฐหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณาจัดสรรโควตา

ลอตเตอรี่ใหต้นซึง่เป็นคนพิการไดข้าย โดยไมต่อ้งไปรบัซือ้

ตอ่จากย่ีป๊ัว เพ่ือจะไดม้ีเงินเลีย้งตวัเองและครอบครวั โดย

ไม่เดือดรอ้นหรือเป็นภาระคนอื่น เพราะหากรบัซือ้ในราคา

ใบละ 95 บาท ขายต่อ 100 บาท คงไม่พอเลีย้งครอบครวั 

(khaosod.co.th 2 ก.พ.65) 
 

บมจ.เจริญอุตสาหกรรม ร่วมส่งความสุขให้น้องๆ 
ผู้พกิารทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี 

 

พนักงานบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) หรือ 

CHIN HUAY ผูป้ระกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลไม้

อบแหง้ ปลากระป๋อง และขนมขบเคีย้วเพ่ือสขุภาพ น าของ

เล่นและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ท่ีจ  าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน , หน้ากากอนามัย , ผลิตภัณฑ์ภายใต้

เครื่องหมายการคา้ของบริษัทและเงินบริจาค มอบใหก้ับ

สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัด

ราชบุรี เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ ให้สถานสงเคราะห์ได้

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการดูแลนอ้งๆ ใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ ทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ วฒิุภาวะทางอารมณ ์สติปัญญา 

และสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตวัเองไดใ้นวนัหนา้ ณ สถาน

สงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและปัญญา จงัหวดัราชบุรี 

เม่ือเรว็ๆ นี(้ryt9.com 31 ม.ค.65) 



๗ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

จังหวัดตราด ตดิตามการขับเคล่ือนงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

 

(1 ก.พ. 65) นายณรงค ์เทพเสนา รองผูว้่าราชการจงัหวดั

ตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการประจ าจงัหวดัตราด ครัง้

ท่ี 1/2565 ซึ่งส  านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดตราด ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯจัดขึน้ โดยมีคณะอนุกรรมการจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมท่ีหอ้งประชุมพลอย

แดง ศาลากลางจังหวัดตราด  ส าหรับการประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ประจ าจงัหวดัตราด ในครัง้นีม้ีการน าเสนอเรื่องต่าง 

ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการ

ของจังหวัดตราดท่ีผ่านมา เช่น เรื่องสืบเน่ืองจากการ

ประชุมครัง้ท่ีผ่านมา ไดแ้ก่ การอนุมัติให้คนพิการ และ

ผูดู้แลคนพิการกูเ้งินยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากองทุนฯ 

จ านวน 4 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท และรับทราบ

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ก าหนดอตัราวงเงินและ

รายการค่าใชจ้่ายท่ีกองทุนใหก้ารสนับสนุนแผนงานหรือ

โครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ (ฉบับท่ี 4) นอกจากนี้ในท่ีประชุมยังผ่านการ

พิจารณาการอนุมัติค  าขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 5 ราย วงเงินรวม 

190,000 บาท รวมทัง้ยงัผ่านการพิจารณาอนมุตัิโครงการ

ท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ อีกจ านวน 5 โครงการในวงเงิน 

360,560 บาท อีกดว้ย(thainews.prd.go.th 1 ก.พ.65) 
 

เปตองกีฬาคนพกิาร ภาค 5 รูดม่านปิดฉากลงได้ 
นักกีฬา ไป กีฬาแห่งชาตคิร้ังที ่47 

 

กีฬาเปตอง คนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 47 ล าพูน

เกมส ์ระหว่างวันท่ี 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 

ล าพูนเกมส์ ศูนย์เชียงใหม่ รูดม่านปิดฉากลงแล้ว มี

นกักีฬาคนพิการจาก 10 จังหวดัในภาค 5 เขา้ร่วมในการ

แข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายสงคค์์

ศกัย ์ค าดีรุ่งริรตัน ์ผอ. กกท. ภาค 5 ประธานใน พิธีมอบ

เหรียญรางวลัและเกียรติบตัรใหก้บันกักีฬาท่ีไดร้บัเหรียญ

รางวลั การแข่งขนักีฬาเปตอง กีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 

5 ครั้ง ท่ี 47 “ล าพูนเกมส์” ประเภทคู่ชาย คู่หญิง ณส

นามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประเภท

กลุ่มพิการทางหู ทางปัญญา ยืนแข่งขนั และนั่งรถวีลแชร ์

ไดร้บัเกียรตินายสงคศ์กัย ์ค าดีรุ่งริรตัน ์ผูอ้  านวยการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ,นายพีรพล นวพันธ์จิรา 



๘ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาเปตอง และนายศกัดิ์ชัย 

หงษ์ใจสี นายกสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดล าปาง ได้

มอบเหรี ยญรางวัลและ เ กียรติบัตร ให้กับนัก กีฬา

(chiangmainews.co.th 2 ก.พ.65) 
 

นโยบายกระทรวงแรงงานปี 65 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางและผู้พกิาร 

กระทรวงแรงงาน

กระดับศูนย์ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนงาน 

มุ่ ง ย ก ร ะ ดั บ

คณุภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและผูพิ้การกระทรวงแรงงาน

เปิดเผยว่า ได้ก าหนดนโยบายท่ีส าคัญของกระทรวง

แรงงานในปี 2565 ในดา้นการบริหารจดัการแรงงานกลุ่ม

เปราะบางและผู้พิการ ให้ไดร้ับสิทธิและความคุม้ครอง

ดา้นแรงงาน มีรายไดท่ี้เหมาะสมและมี คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ โดยไดม้อบหมายใหส้  านักงานประกันสงัคมพิจารณา

ยกระดบัศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนงานทัง้ 5 แห่ง ใหม้ีความ

พรอ้มในการใหบ้ริการลูกจา้งและผูป้ระกันตนแบบครบ

วงจร ทัง้หมดนี ้เพ่ือใหพ่ี้นอ้งแรงงาน ลกูจา้ง ผูป้ระกนัตน

สามารถกลบัมาใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ย่างมีศกัดิ์ศรี ไม่เป็น

ภาระต่อสังคม สร้างรายไดใ้ห้กับตนเองและครอบครัว 

และกลบัมาเป็นก าลงัในการช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป

ได  ้พรอ้มพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทาง

สงัคมท่ีครอบคลมุทัง้ระบบ ทัง้ดา้นการศกึษา สขุภาพ และ

การมีงานท าท่ีเหมาะสมกบัประชากรทุกกลุ่ม ทัง้ในระบบ

และนอกระบบใหไ้ดร้บัความปลอดภยัและมีสขุอนามยัท่ีดี 

มีรายได ้เขา้ถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชนท่ี์เหมาะสม

กบัการด ารงชีพ(pptvhd36.com 3 ก.พ.65) 

'อัศวิน' ส่ังส ารวจทางม้าลาย เร่งทาสีตเีส้นใหม่ให้
ชัดเจน ปรับปรุงทางลาดคนพกิาร 

 

‘อศัวิน’ สั่งส  ารวจทางมา้ลาย เร่งทาสีตีเสน้ใหม่ใหช้ัดเจน 

ปรบัปรุงทางลาดคนพิการ เพ่ืออ านวยความสะดวก และ 

สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน  เมื่อวันท่ี 2 ก.พ. 

2565 พล . ต . อ . อั ศ วิ น  ข วัญ เ มื อ ง  ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร

กรุง เทพมหานคร  เ ป็นประธานการประชุมหัวหน้า

หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครัง้ท่ี 2/2565 โดยมีคณะ

ผู้บ ริ ห า รก รุ ง เ ทพมหานคร  หั วหน้าส่ วน ร าชกา ร

กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม

ทางไกล (สื่ออิเลก็ทรอนิกส)์ ในท่ีประชมุไดร้ายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการผูอ้  านวยการเขตเดินดิน ซึ่งในเดือน 

ม.ค.65 ผูอ้  านวยการเขตทัง้ 50 ส านักงานเขต ไดล้งพืน้ท่ี

ด  าเนินการส ารวจไฟฟ้าส่องสว่างและสายสื่อสาร  ส าหรบั

จ านวนของปัญหาท่ีส ารวจพบโดยภาพรวมในพื้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง 

3,900 จุด ด าเนินการแลว้ 247 จุด อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3,219 จดุ เตรียมด าเนินการ 434 จดุ โดยด าเนินการแกไ้ข

เอง 92 จุด ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 3,756 จุด และ

ปัญหาสายสื่อสาร 1,368 จุด ด าเนินการแลว้ 897 จุด อยู่

ระหว่างด าเนินการ 374 จุด เตรียมด าเนินการ 97 จดุ โดย

ด าเนินการแกไ้ขเอง 913 จดุ ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

400 จุด ทัง้นี ้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบหมาย



๙ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

ใหผู้อ้  านวยการเขต ลงพืน้ท่ีส  ารวจปัญหาความเดือดรอ้น

ของประชาชนในชมุชน เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

อย่างเรง่ดว่น โดยหมนุเวียนกนัไปในแตล่ะเดือนแตล่ะเรื่อง 

ท่ีผ่านมาเดือน ธ.ค. 2564 ส ารวจเรื่องคลอง เดือน ม.ค. 

2565 ส ารวจเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างและสายสื่อสาร ส่วนใน

เดือน ก.พ. 2565 จะส ารวจเรื่องทางขา้มหรือทางมา้ลาย 

ตรวจสอบจุดท่ีสีซีดจางหรือลบเลือนโดยทาสีตีเสน้ใหม่ให้

ชัดเจน พรอ้มแก้ไขจุดท่ีไม่เหมาะสมทางดา้นกายภาพ 

รวมถึงพิจารณาปรับปรุงทางลาดส าหรับรถเข็นผูพิ้การ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกสรา้งความปลอดภยัแก่ประชาชน

เป็นส าคญั(khaosod.co.th 3 ก.พ.65) 
 

ดูหรือยัง? หนังส้ันโดนใจคนรักครอบครัว  
เพราะคุณค่าของชีวิตทีไ่ม่มีวัน “เกษียณ”…โออาร ์

 

“โออาร”์ เผยโฉมหนังสั้น เพราะคุณค่าในชีวิต ไม่มีวัน 

“เกษียณ”…โออาร ์กบัมมุมอง แง่คิดเก่ียวกบัการใชชี้วิต ท่ี

แฝงอยู่ในแต่ละช่วงตอน นอกเหนือจากความดราม่า ท่ี

สามารถตรึงอารมณข์องผูช้มไวไ้ดใ้นเวลา 4 นาที เคยได้

ยินมานานว่า ทาง บริษัท ปตท. น า้มันและการคา้ปลีก 

จ ากดั (มหาชน) หรือ โออาร ์ไดท้  าโครงการบางอย่าง เพ่ือ

ผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม เช่น ผูพิ้การทางการได้

ยิน ผูพิ้การทางการเรียนรู ้กลุม่ทหารผ่านศกึและครอบครวั 

และผู้สูงวัยเพ่ือให้ไดม้ีอาชีพ มีรายได ้มีความภูมิใจใน

ตนเอง โดยเราจะเห็นจากข่าวมากมาย ตามสื่อต่าง ๆ ทัง้

ในโลกออนไลน์ นั่ นก็คือ โครงการ Café Amazon for 

Chance ท่ีมี 16 สาขาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ น่ีคือ

พลงัของการสรา้งคณุคา่อย่างเท่าเทียม พฒันากลุ่มคนให้

เกิดศักยภาพ และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม ตาม

วิสยัทัศนข์อง โออาร ์Empowering All toward Inclusive 

Growth เติมเต็มโอกาสเพ่ือทุกการเติบโต ร่วมกัน ล่าสุด 

โออาร ์ไดผ้ลิตหนังสัน้มาอีก 1 ชิน้ความยาว 4 นาที เพ่ือ

สะท้อนความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ Café 

Amazon for Chance ท่ีสรา้งโอกาสใหแ้ก่สังคมไดอ้ย่าง

แทจ้ริง ซึ่งใครก็ตามท่ีไดช้มเรื่องราวของหนังชิน้นีจ้บแลว้ 

ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กินใจและจุกอกเหลือเกิน 

หนงัสัน้ชิน้นีถ้กูน าเสนอผ่านช่องยทูปูไปเมื่อวนัท่ี 5 ม.ค.65 

ท่ีผ่านมา โดยใช้ช่ือว่า “เพราะคุณค่าในชีวิต ไม่มีวัน 

“เกษียณ”…โออาร”์ พบว่ามีคนเขา้มาชมแลว้กว่า 5 ลา้น

ครั้ง (รอเช็กตอนจะลงอีกครั้งนะคะ) ตัวหนังจะเน้น

เรื่องราวการใชชี้วิตของผูสู้งอายุ เสน้ทางการมาท างาน

เป็นบาริสตา้ แสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถไมค่วรถกูจ ากดั

ดว้ยอายุ ทุกคนตอ้งการ “โอกาส” อยู่เสมอ โดยเฉพาะ

ผูส้งูอายุท่ียงัคงตอ้งการ “โอกาส” ท่ีจะท าใหชี้วิตกลบัมามี

คณุค่าอีกครัง้ ซึ่ง โออาร ์ไดบ้อกเล่าเรื่องราวของบาริสตา้

สูงวัยของ  Café Amazon ในหนัง ท่ีต้องการสะท้อน

ความหมายของคณุคา่ในชีวิตของผูส้งูอาย ุเติมเตม็โอกาส

ใหชี้วิตกลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ ดงัเช่นคณุพ่อบาริสตา้วยั

เกษียณท่ียงัคงตอ้งการท างานเป็นบาริสตา้ของรา้น Café 

Amazon for Chance ท่ีอาจจจะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ

ของใครหลาย ๆ คนใหเ้ขา้ใจความหมายของ “คุณค่าใน

ชีวิต” ในแบบท่ีผูส้งูอายุตอ้งการอย่างแทจ้ริง หนงัสัน้ชิน้นี ้

ดเูรียบง่าย ธรรมดา ไม่มีวลีเด็ดเผ็ดรอ้นสรา้งกระแสหวือ

หวา และไม่ไดใ้ชโ้ปรดกัชันไปทุ่มทุนสรา้งใหญ่โต แต่พอ



๑๐ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

น าเสนอแล้วกลับสื่อได้ตรงจุด โดนใจใครหลาย ๆ คน 

โดยเฉพาะบตุรหลานท่ีก าลงัท างาน แลว้ตอ้งปลอ่ยใหผู้ส้งู

วัยอยู่ท่ีบา้นจริง ๆ เช่ือว่าบางท่านถึงกับน า้ตามซึม เกิด

ความตระหนักในเรื่องการใหค้วามส าคัญกับความรูส้ึก

ของผูสู้งวัย สิ่งส  าคญัท่ีสุดคือ การเจรจาการสื่อสาร การ

ปรบัความเขา้ใจกนัและกนั ไมค่วรปลอ่ยใหท้่านนั่งเหงา ๆ 

แบบในช่วงแรกของโฆษณา ควรจะเปิดใจถามไถ่ว่า ท่าน

อยากท าอะไรหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการไดร้บัโอกาส

ในการท างาน บางท่านอาจยงัอยากไล่ตามความฝัน หรือ 

อยากเป็น “บาริสตา้” เหมือนในหนังสั้นดี ๆ เรื่องนีก้็ได้

(เดลินิวสอ์อนไลน ์3 ก.พ.65) 
 

“กรมพลศึกษา”จัดการอบรม “โมเดลอารมณด์มีี
ความสุข”เพือ่ผู้พกิาร 

 

"กรมพลศกึาา" จดัการอบรมเชิงปฏิบตัิการ "โมเดลอารมณ์

ดีมีความสุข ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา" ให้เครือข่าย

ภาคใต ้ได้น าองคค์วามรู ้ ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพไป

ช่วยเหลือผูพิ้การ ดร.นิวตัน ์ลิม้สุขนิรันดร ์อธิบดีกรมพล

ศกึษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง 

“โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข ดว้ยวิทยาศาสตรก์ารกีฬา” 

ภายใตโ้ครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์

การกีฬา เ พ่ือการพัฒนาสุขภาวะท่ียั่ ง ยืน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด 

ผูอ้  านวยการส านักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา พรอ้มดว้ยคณะ

วิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ท่ีโรงแรมเรือรษัฎา อ าเภอ

เมือง จงัหวดัตรงั ส าหรบัการอบรมครัง้นีผู้เ้ขา้รบัการอบรม

ฯ จะตอ้งวัดอุณหภูมิและท าการตรวจ ATK ณ จุดตรวจ 

ก่อนเขา้หอ้งประชุม ซึ่งมีการควบคมุ ดแูล ป้องกนัและเฝ้า

ระวงั ภายใตม้าตรการควบคมุโรคโควิด-19 ท่ีทางรฐับาล

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็น

เครือข่ายจากส านักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ในพืน้ท่ีภาคใต ้

จ านวน 84 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะ

สามารถน าองค์ความรู ้ ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้

พิการ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ไดใ้นโอกาสต่อไป “กรมพล

ศกึษา เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมสขุภาพท่ีดี

ของประชาชนและส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั่ว

ประเทศ เล่นกีฬาหรือออกก าลงักายไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม

หลักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ซึ่งมี

ภาวะเสี่ยง ต่อการเกิดปัญหาดา้นต่างๆ ร่วมกับปัญหา

ดา้นจิตใจ ถา้หากผูพิ้การหรือผูด้แูล ไม่ไดร้บัการส่งเสริม

ให้มีความรอบรู ้ด้านสุขภาพ หรือส่ง เสริมให้มีการ

เคลื่อนไหว การออกก าลงักายอย่างถูกตอ้งเหมาะสมกับ

สภาพความพิการของแต่ละคน หรือการฟ้ืนฟูรักษาดูแล

ร่างกาย ในส่วนท่ียังใช้การได้อยู่  ก็ จะส่งผลให้เ กิด

ภาวะแทรกซอ้นอื่นๆ ของโรคไม่ติดตอ่เรือ้รงั เช่น ความดนั

โลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง เบาหวาน โรคอว้น หรืออาจไป

เพ่ิมความรุนแรงของความพิการให้มากย่ิงขึน้ไป” ดร.

นิวตัน ์กลา่ว(เดลินิวสอ์อนไลน ์3 ก.พ.65) 

 

 
 



๑๑ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

‘เครือข่ายผู้พกิารค้าสลากรายย่อย’ ร้อง สภาฯ  
ตั้งคณะท างานศึกษาสลากออนไลน ์

 

‘เครือข่ายผู้พิการค้าสลากรายย่อย ’ ร ้อง สภาฯ ตั้ง

คณะท างานศึกษาสลากออนไลน ์ชี ้อาจกระทบคนขาย-

เยาวชนเข้าถึงการพนันง่าย เมื่อเวลา 12.25 น. วันท่ี 2 

กมุภาพนัธ ์ท่ีรฐัสภา เครือข่ายคนพิการไทยผูค้า้สลากราย

ย่อย น าโดยนายณรงค ์ไปวนัเสาร ์นายกสมาคมคนพิการ

ภาคตะวนัออก พรอ้มตวัแทนคนพิการ ย่ืนหนงัสือต่อ นพ.

ชลน่าน ศรีแกว้ ส.ส.น่านและหวัหนา้พรรคเพ่ือไทย (พท.) 

น.ส.ธีรรตัน ์ส  าเร็จวาณิชย ์ส.ส.กทม. พรรค พท. นายชัย

ธวชั ตลุาธน เลขาธิการพรรคกา้วไกล (ก.ก.) และนายนิคม 

บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายช่ือและหัวหนา้พรรคพลงัปวงชน

ไทย เพ่ือให้ตัง้คณะท างานในการพิจารณาจัดจ าหน่าย

สลากแบบออนไลนข์องทางส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล 

โดยนายณรงค์ กล่าวว่า ตามท่ีทางสลากกินแบ่งจะจัด

จ าหน่ายสลากในรูปแบบออนไลน ์ซึ่งใชวิ้ธีการถ่ายภาพ

สลากตัวจริงแล้วน าไปโพสต์ขายเพ่ือเป็นช่องทางการ

จ าหน่ายของผูไ้ดร้บัโควตาสลาก แต่ผูค้า้จะตอ้งจ าหน่าย

ในราคา 80 บาท ซึ่งสลากดิจิทัลนี ้ไม่ได้เป็นการออก

ผลิตภัณฑใ์หม่แต่เป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือ

แกปั้ญหาสลากท่ีขายเกินราคา ซึ่งทางเครือข่ายผูพิ้การ

ผูค้า้สลากรายย่อยท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้พิการท่ี

ประกอบอาชีพจ าหน่ายสลากกินแบ่ง สร้างรายได้มา

ยาวนาน วันนี ้จากกรณีดังกล่าวท่ีทางกองสลากแม้ว่า

ตอ้งการแกปั้ญหาสลากขายเกินราคา แต่อาจจะเป็นสุ่ม

เสี่ยงใหเ้ยาวชนเขา้ถงึการพนนัไดโ้ดยง่าย และอาจกระทบ

ต่อผูพิ้การท่ีประกอบอาชีพขายสลาก ดงันัน้ทางเครือข่าย

ผูค้า้รายย่อยฯ ขอใหต้ั้งคณะศกึษาผลกระทบและการขัด

ต่อพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส  านักงานสลากกินแบ่ง

รฐับาลหรือไม่ ดา้นนพ.ชลน่าน กล่าวว่า จะน าเรื่องนีเ้ขา้

ไป พิจารณาศึกษาอย่ า งลึกซึ ้ง ว่ า ใคร ได้  ใ ค ร เสี ย

ผลประโยชนแ์ละมีผลกระทบกบัใครบา้ง(matichon.co.th 

3 ก.พ.65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 



๑๒ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

อบจ.พจิิตรเดนิหน้าพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยของ 
ผู้พกิาร-ผู้สูงอายุ 

 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธ์ิ 

นายก อบจ.พิจิตร เปิดเผยถึงนโยบายการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของผูพิ้การ-ผูสู้งอายุ จ.พิจิตร ซึ่งขณะนี ้อบจ.พิจิตร 

ร่วมกับ ส  านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ไดจ้ัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 เป็นวงเงิน 3 ลา้น

บาท ในการปรบัปรุงท่ีอยู่อาศยั-ซ่อมแซมบา้น-ซ่อมสรา้ง

หอ้งสขุา และอื่นๆใหก้บัผูพิ้การ-ผูส้งูอาย ุของจงัหวดัพิจิตร 

ขณะนีไ้ดส้่งทีมงานประสานกับ อสม.- องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ิน-ผูน้  าชุมชน และภาคีเครือข่าย ลงพืน้ท่ีส  ารวจ

เพ่ือเตรียมจัดสรรงบประมาณไปให้ด  าเนินการตาม

โครงการดังกล่าว โดยบ้านท่ีจะไดร้ับการช่วยเหลือตอ้ง

ผ่ านการประ เมินตามระ เ บียบราชการ  ซึ่ งก็ จะ ได้

งบประมาณ 30,000-50,000 บาท / หลังคาเรือน ในการ

จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ ส่วนการก่อสร้างก็จะใช้แรงงานจิต

อาสาของแต่ละชุมชนมาร่วมดว้ยช่วยกันมีรายจ่ายเพียง

แค่ขา้วหมอ้แกงหมอ้เท่านัน้ โดยรายละเอียดของโครงการ

ในปีนีม้ีงบประมาณ 3 ลา้นบาท ยงัเปิดกวา้งรบัขอ้มลูและ

พรอ้มท่ีจะช่วยเหลือสรา้งบา้น-ซอ่มบา้น ใหก้บัผูพิ้การและ

ผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ืองไม่ไดจ้  ากัดว่าก่ีหลงัคาเรือนอนุมัติ

จดัใหจ้นกวา่จะหมดงบประมาณท่ีตัง้ไว ้หากไม่ไดใ้นปีนีก้็

จะได้ในปีถัดไปตามคิว ตามความส าคัญ ตามความ

จ าเป็นเร่งด่วนท่ีพิจารณาโดยคณะกรรมการ ส าหรบัท่าน

ใดท่ีพบเห็นผู้สูงอายุ -ผู ้พิการได้รับผลกระทบความ

เดือดร้อนเรื่องท่ีอยู่อาศัย สามารถประสานของความ

ช่วยเหลือไดท่ี้ผู้น  าชุมชน-รพ.สต.-สมาชิกสภาอบจ.ทุก

ท่าน โครงการช่วยเหลือนีเ้ป็นการใหเ้ปล่าไม่มีการเรียก

เก็บคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้(siamrath.co.th 5 ก.พ.65) 
 

เช็กอาการ “โรคกระดูกคอเส่ือม” 
รักษาช้า เส่ียงพกิาร 

  

“โรคกระดูกคอเสื่อม” คนไทยพบมากตอนอายุเลย 45 ปี 

ซึ่งหากปล่อยไว้นาน ๆไม่เร่งรักษาให้ถูกวิธี อาจท าให้

ร่างกายพิการได  ้เมื่อเราอายุมากขึน้กระดูกคอจะเสื่อม

และจะมีการงอกของกระดูก ซึ่งหากกระดูกท่ีงอกมาก ๆ 

ไปกดทบัเสน้ประสาทและไขสนัหลงัก็จะท าใหเ้กิดอาการ

ปวด ชาตามแขนและมือ และต่อไปจะท าใหม้ีกลา้มเนือ้

อ่อนแรง ใชแ้ขนและมือไม่ถนัด เดินทรงตัวล าบาก กลัน้

อุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ผู้ท่ีเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมจะมี

อาการเริ่มแรกคือ นอนหลับไม่สนิท บางทีนอนตะแคง

ไม่ได ้ ท่ีส  าคญัอีกอย่างหนึ่งคือ จะใชห้มอนหนาขึน้เรื่อย 

ๆ  และจะมีอาการชาหรืออ่อนแรงของมือและแขน บาง

รายจะมีอาการเหลียวหลงัไม่สะดวก ซึ่งหากปล่อยไวน้าน 

ๆ อาจท าใหร้า่งกายพิการได(้pptvhd36.com 7 ก.พ.65) 

 



๑๓ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

NFT เมตาเวิรส์ เทคโนโลย ีทีเ่ทนนิส
ออสเตรเลียน โอเพ่น ใช้เกาะตดิเทรนด ์

 

เทนนิสออสเตรเลียน โอเพ่น ถือไดว้่ามีประเด็นมากมาย ท่ี

ทั่วโลกใหค้วามสนใจ อาทิ ราฟาเอล นาดาล วยั 35 ปี ได้

แชมป์แกรนด์ สแลม เป็นรายการท่ี 21 ในชีวิต แต่ใน

มุมมองเรื่องนอกสนาม ออสเตรเลียน โอเพ่น 2022 ก็มี

ประเด็นเทคโนโลยี ความล า้น าสมัย ท่ีถือว่าเป็นก้าวท่ี

ส  าคญัของวงการกีฬา เทนนิสออสเตรเลียน โอเพ่น เทนนิส

แกรนด ์สแลมแรกของปี ถือไดว้่ามีประเด็นมากมาย ท่ีทั่ว

โลกใหค้วามสนใจ อาทิ ก่อนแข่งขัน ก็มีประเด็นดราม่า

ของโนวัค โยโควิช กับการไม่ฉีดวัคซีนและตอ้งออกจาก

ประเทศออสเตรเลีย ส่วนผลการแข่งขันก็มีประวตัิศาสตร์

หนา้ใหม่เกิดขึน้ ทัง้ฝ่ายชาย ท่ีราฟาเอล นาดาล วยั 35 ปี 

ไดแ้ชมป์แกรนด ์สแลม เป็นรายการท่ี 21 ในชีวิต ขณะท่ี 

ฝ่ายหญิง แชมป์เป็นของแอชลี่ย ์บารต์ี ้นักเทนนิสเจา้ถ่ิน

ออสเตรเลีย  แต่ในมุมมองเรื่องนอกสนาม ออสเตรเลียน 

โอเพ่น 2022 ก็มีประเดน็เทคโนโลยี ความล า้น าสมยั ท่ีถือ

วา่เป็นกา้วท่ีส  าคญัของวงการกีฬา สิ่งแรกท่ี ออสเตรเลียน 

โอเพ่น ท่ีถือว่า ล  า้ ตามทนัเทรนดโ์ลกแห่งปี 2022 นั่นคือ 

การริเริ่มเจาะตลาด NFT โดยสิ่งท่ีออสเตรเลียน โอเพ่น ท า

ก็คือ การขาย NFT ลกูเทนนิสของ ราฟาเอล นาดาล และ 

แอชลี่ย์ บาร์ตี ้แชมป์ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ในการ

แข่งขันปีนี  ้ย า้กันตรงนีอ้ีกครัง้ว่า  NFT คืออะไร NFT คือ 

สินทรพัยด์ิจิทัลรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีเพียงชิน้เดียวในโลก ไม่

สามารถท าซ ้าหรือคัดลอกได้ ซึ่งประยุกต์ใช้งานได้

หลากหลาย ตัง้แต่ของสะสม ไปจนถึงบัตรสมาชิกส าหรบั

คลบัตา่ง ๆ ดงันัน้คนที่ซือ้ผลงาน NFT ก็คลา้ยๆกบัอารมณ์

การซือ้งานศิลปะ ท่ีประเมินราคาล าบาก ขึน้อยู่กับความ

พึ่งพอใจของผูข้ายและผูซ้ือ้ โดยคอลเลกชั่น NFT ชดุนีข้อง

ออสเตรเลียน โอเพ่น มีจ านวนทัง้สิน้  6,776 ชิน้ มีทัง้ ลูก

ทุกช็อตท่ีเป็นแตม้ เอาชนะการแข่งขันของนักเทนนิสจาก

การแข่ง 600 นัดของออสเตรเลียน โอเพ่นปีนี ้ และทุกๆ

ช็อตท่ีเป็นแมตช์พอยต์ จะกลายเป็นไฟล์ NFT ในคอล

เลกชั่นนีท้ัง้หมด  ภายใตช่ื้อท่ีวา่ Art Ball  ซึง่แตล่ะรูป จะมี

สีและลวดลายตา่ง ๆ ไมซ่  า้กนั เพ่ือวางขายใหแ้ฟน ๆ ซือ้ไว้

สะสม ทั้งนี ้คนท่ีสนใจและรัก จนกระทั่ งซือ้  NFT ไปจะ

ไดร้บัคลิปวิดีโอขณะท่ีผูแ้ข่งขนัตีลกูท่ีไดค้ะแนน พรอ้มกบั

อุปก รณ์  VR แบบสวมใส่ ไ ด้แ ละของ ท่ี ร ะลึก จาก

ออสเตรเลีย โอเพ่น 2022 ถา้หากแตม้ท่ีชนะเกิดขึน้ในการ

แข่งขนัรอบชิงแชมป์ของทวัรน์าเมนต ์ผูท่ี้เป็นเจา้ของ NFT 

ชิน้นีจ้ะไดร้บัลูกเทนนิสจริงท่ีใชใ้นการแข่งขนั บรรจุมาใน

กล่อ ง เก็ บ ท่ี สลัก ช่ื อและรายละ เอี ยดต่ า งๆ เอา ไ ว้

ดว้ย ภายใตช่ื้อ AO Art Ball NFT และท่ีส  าคญัคือ มนัป๊อป

ปลูารเ์ป็นอย่างมาก เพราะไดร้บัการจบัจองหมด ภายใน 3 

นาที ในขณะเดียวกนั ออสเตรเลียน โอเพ่น นอกจากนี ้ท า

เรื่อง NFT ท่ีเป็นเทรนดข์องโลกแลว้ ก็ยังกระโดดไป จับ

กระแสเรื่อง เมตาเวิรส์ดว้ย เพราะ  ในออสเตรเลียน โอเพ่น 

2022 ถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนตกี์ฬา ซึ่งกา้วเขา้สู่โลกของเม

ตาเวิรส์อย่างเต็มตัว และเป็นการแข่งขันเทนนิสแกรนด์

สแลมทัวรน์าเมนตแ์รกท่ีจัดการแข่งขันในโลกเสมือนจริง

บนแพลตฟอรม์ ‘Decentraland’ ควบคู่ไปกับเหตุการณท่ี์

เกิดขึน้จริง และท่ีส  าคญัคือ มนั "ฟรี" ส  าหรบัการชมทวัรน์า

เมนตนี์ ้และการเข้าไปท่องโลกเสมือนในเมตาเวิรส์ ใน

https://ao.artball.io/


๑๔ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

ออสเตรเลียน โอเพ่น.และในขณะเดียวกนั ในออสเตรเลียน 

โอเพ่น 2022 ยังใชเ้ทคโนโลยี ช่วยให ้ผูพิ้การทางสายตา

ได ้"สมัผสั" การแข่งขันไดอ้รรถรสขึน้ดว้ย เพราะ ผูจ้ดั ได้

ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาชในเมลเบิรน์ 

และ AKQA เอเจนซีด้านการออกแบบดิ จิทัล พัฒนา 

‘Action Audio’ ขึ ้นมา ซึ่ ง เ ป็นระบบเสียง 3 มิติ  ท่ี รับ

สญัญาณจากการแข่งขันเทนนิสในสนาม แลว้แปลงเป็น

เสียงเพ่ือการรับชมของแฟนๆ ท่ีตาบอดหรือมีความ

บกพร่องทางสายตา นั่นหมายความว่า สิ่งต่างๆท่ีผูพิ้การ

ทางสายตา จะมี ความสนุกมากขึน้ จากเทคโนโลยี และ

การเดินไปขา้งหนา้ของโลกนั่นเอง(springnews.co.th 7 

ก.พ.65) 
 

เหด็หลินจือ มาตรฐานสากล ต้นแบบการ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตจากคนพกิาร สู่การสร้าง

อนาคตทีย่ั่งยนืโดยโอสถสภา 

 

เป็นเวลากว่า 4 ปีแลว้ท่ี บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 

ไดส้นับสนุนและส่งเสริมอาชีพใหค้นพิการภายใตแ้นวคิด 

"ใหเ้บ็ดดีกว่าใหป้ลา" โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข

และทีมนกักายภาพในจงัหวดัขอนแก่นสง่เสริมความรูแ้ละ

อาชีพให้คนพิการสามารถเลีย้งดูตัวเองและมีรายได้ท่ี

มั่นคง โดยคนพิการท่ีเข้าร่วมโครงการนั้นไม่ไดม้ีความ

พิการมาตัง้แต่ก าเนิด แต่ชีวิตตอ้งเปลี่ยนแปลงหลังจาก

ประสบอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นคนพิการและไม่

สามารถท างานหาเลีย้งครอบครวัไดเ้หมือนเดิม จากนัน้ได้

ขยายสู่การจัดตัง้ศูนยต์น้แบบเกษตรอินทรียค์นพิการ ใน

อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรผู้

พิการในพืน้ท่ีไดร้่วมกนัท าการเกษตรอินทรีย ์คนพิการใน

โครงการไดร้่วมกนัเปลี่ยนพืน้ท่ีรกรา้งกว่า 6 ไร่ เป็นแปลง

เกษตรกรรมท่ีอดุมสมบูรณ ์ใหผ้ลผลิตท่ีมีคณุภาพ ปลอด

สารพิษ มีหน่วยงานและผูส้นใจแวะเวียนมาเรียนรูเ้ป็น

จ านวนมาก นอกจากผักนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น แตงกวา 

ถั่วฝักยาว ถั่วพู บวบ คะนา้ กวางตุง้ ผักบุง้ มะเขือเทศ 

พริก มะเขือ ท่ีสรา้งรายไดท่ี้มั่นคงให้แก่คนพิการท่ีดูแล

ศนูยฯ์ ผลผลิตส าคญัอีกอย่างของท่ีน่ี คือ เห็ดหลากหลาย

พนัธุท่ี์มีคณุภาพดี เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ศนูยฯ์ เริ่มตน้

จากการเพาะเห็ด ตอ่มาสมาชิกไดศ้กึษาเรียนรูเ้พ่ิมเติม จน

สามารถเพาะเชือ้เห็ดและผลิตกอ้นเห็ดขึน้ใชเ้อง ช่วยลด

ตน้ทุนการผลิต และยงัสรา้งรายไดเ้พ่ิม จากการจ าหน่าย

ใหแ้ก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี ้ยงัไดต้่อยอดสู่การเพาะเห็ด

หลินจือ ซึ่งสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาสูง หลังจากได้

ทดลองปลกู ก็ไดผ้ลผลิตท่ีมีคณุภาพ จึงไดป้ระสานติดต่อ

กับทีมการตลาดของโอสถสภาเพ่ือศึกษาถึงความเป็นไป

ได้ในการน าเห็ดหลินจือของศูนย์ฯ มาใช้เป็นวัตถุดิบ

ส าหรับผลิตภัณฑข์องโอสถสภา นางเพ็ญประภา ไชยโส 

สมาชิกของศูนย์ฯ เล่าว่า "เมื่อไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกของ

ศนูยฯ์ ท าใหม้ีงานท า มีรายไดเ้ขา้ครอบครวั คณุภาพชีวิต

ของครอบครัวดีขึน้ มั่นใจในศกัยภาพของตนเองมากขึน้ 

จึงกลา้ท่ีจะลองเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  และจะต่อยอดอาชีพไป

เรื่อยๆ เพราะเราโชคดีท่ีไดร้ับโอกาสนี ้เราก็ตอ้งท าให้ดี

ท่ีสุด" การท่ีโอสถสภาใหค้วามรู ้สนับสนุนอุปกรณต์่างๆ 

https://www.nytimes.com/2022/01/27/sports/tennis/australian-open-blind-fans.html
https://www.nytimes.com/2022/01/27/sports/tennis/australian-open-blind-fans.html
https://www.nytimes.com/2022/01/27/sports/tennis/australian-open-blind-fans.html
https://www.nytimes.com/2022/01/27/sports/tennis/australian-open-blind-fans.html


๑๕ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

รวมถึงช่วยคดัเลือกสายพันธุ ์และคอยใหค้  าแนะน า ดูแล 

ติดตามอย่างใกลชิ้ด ไม่เพียงแต่มอบอาชีพท่ีมั่นคงใหค้น

พิการเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับผลผลิตใหม้ีคุณภาพสูง 

เพ่ิมโอกาสทางการตลาดและสานต่อการมอบอาชีพอย่าง

ยั่งยืน โดยเฉพาะเห็ดหลินจือท่ีไดม้าตรฐานระดับสากล

ของทางศูนยฯ์ นัน้ โอสถสภามั่นใจในคณุภาพ รบัซือ้เห็ด

หลินจือจากทางศูนย์ฯ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

เครื่องดื่ม 'โสมอินซัม พลัส ' สอดคลอ้งกับแนวทางการ

สรา้งห่วงโซ่อปุทานท่ียั่งยืน (Sustainable Supply Chain) 

ท่ีมุ่งใช้วัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งผลิตในประเทศ เพ่ือ

สรา้งการเติบโตอย่างยั่ งยืนและพัฒนาศักยภาพให้กับ

เกษตรกรท่ีปลูกสมุนไพรใหก้ับบริษัทฯ หนึ่งในเป้าหมาย

ของโรดแมป 5 ปี ดา้นความยั่งยืนของโอสถสภา(ryt9.com 

8 ก.พ.65) 
 

ชื่นชม 2 นักกีฬา ลูกหลานชาว 
"พระนครศรีอยุธยา" คว้าเหรียญรางวัลระดับโลก 

 

มาท่ีเรื่องดี ๆ จากจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้่าราชการ

จงัหวดั ช่ืนชม 2 นักกีฬาลูกหลานชาวพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีสามารถควา้เหรียญรางวลัระดบัโลก สรา้งช่ือเสียงใหก้บั

ประเทศไทย   เมื่อวานนี้ (8 ก.พ.65) นักกีฬาทั้ง 2 คน 

คือ นายชรตันช์ยั  กิจพงษ์ศรี นกักีฬายูยิตสทีูมชาติไทย ท่ี

ค ว้ า แ ช ม ป์ โ ล ก  ใ น ร า ย ก า ร  JU JITSU WORLD 

CHAMPIONSHIP 2021 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ

นายณัฐพงษ์  มีชัย  ( โปเต้)  นัก กีฬาแบตมินตันคน

พิการ ประเภท SH6 (คนแคระ) ควา้แชมป์ประเภทชาย

เด่ียว ในการแข่งขนัเอเช่ียน ยธู พาราเกมส ์ครัง้ท่ี 4 ณ กรุง

มานามาราชอาณาจกัรบาหเ์รน 2021 พรอ้มดว้ย นายวิรตัิ 

แข็ ง ขัน  ผู้อ  า นวยการท่ อ ง เ ท่ี ย วและ กีฬาจั ง ห วัด

พระนครศรีอยุธยา ,นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน นายก

สมาคมกีฬาแห่งจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) และ

คณะ เข้าพบ นายวีระชัย นาคมาศ ผูว้่าราชการจังหวัด

พ ร ะนค รศ รี อยุ ธ ย า  ซึ่ ง ท า งผู้ ว่ า ร า ชก า ร จั ง ห วัด

พระนครศรีอยุธยา กล่าวช่ืนชม และแสดงความยินดีกับ

น้อง ๆ นักกีฬาทุกคน ถือเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการท า

หน้าท่ี มุ่งมั่นตั้งใจ จนประสบความส าเร็จ และสร้าง

ช่ือเสียงใหก้บัประเทศไทยครัง้นี ้พรอ้มระบุดว้ยว่า จงัหวดั

ให้ความส าคัญและมีนโยบายสนับสนุนนักกีฬาทุก

ประเภทอย่างเต็มท่ี เพ่ือใหเ้ยาวชนของจังหวดั  ไดเ้ขา้ไป

แข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ระดับเขต หรือระดับ

จังหวัด เพ่ือสรา้งช่ือเสียงและความภูมิใจสู่มาตุภูมิ และ

เป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ส าหรับนักกีฬาทั้ง 2 คน 

เป็นเยาวชนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีไปสรา้งช่ือเสียง

ระดบัโลกและระดบัเอเชีย ไดร้บัการส่งเสริมและสนบัสนุน

ของสมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทาง

ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง นกักีฬาพาราเกมส ์ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราเห็น

ถึงสปิริตของการไม่ยอมแพต้่ออุปสรรค และแสดงใหเ้รา

เห็นวา่ ขอ้จ ากดัทางรา่งกาย ไม่สามารถหยุดยัง้หวัใจนกัสู้

ท่ีมีอย่างเตม็เป่ียม จนกา้วไปสูก่ารเป็นตวัแทนประเทศไทย 

แ ข่ ง ขั น ใ น ร า ย ก า ร ท่ี ย่ิ ง ใ ห ญ่ ร ะ ดั บ โ ล ก ไ ด้

(komchadluek.net 9 ก.พ.65) 



๑๖ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

ต้องดูแล"คนชรา-พกิาร-ออทสิตกิ" กรมราง ออกข้อ
ปฏบิัตบิี ้รถไฟ รถไฟฟ้า ช่วยเหลือผู้โดยสารกลุ่ม

พเิศษ เร่ิม 26 ม.ค.นี ้

 

กรมราง ออกกฎบังคับ รถไฟ รถไฟฟ้า ต้องช่วยเหลือ 

ผูโ้ดยสาร “ชรา-พิการ-ออทิสติก” หา้มใชค้  าเรียกไม่สภุาพ 

และท าให้เครียด บังคับใช ้26 ม.ค. นี ้ รายงานข่าวจาก

กรมการขนส่งทางราง(ขร.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า 

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

รักษาการอธิบดี ขร. เตรียมลงนามในประกาศกรมการ

ขนส่งทางราง เรื่องขอ้ปฏิบัติในการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอายุ

และคนพิการแต่ละประเภท ไดแ้ก่ คนพิการทางการเห็น 

คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย และคนพิการทาง

จิตใจหรือพฤติกรรม สติ ปัญญา การเรียนรู ้และออทิสติก 

ซึ่งมีขอ้จ ากัดทางร่างกาย จ าเป็นตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือ

เป็นกรณีพิเศษ จากหน่วยงานผูใ้หบ้ริการระบบขนส่งทาง

ราง โดยผู้ให้บริการต้องถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการ

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร

กลุ่มพิเศษ คาดว่าจะบังคับใช ้26 ม.ค. 2565 เป็นตน้ไป 

ส าหรับข้อปฏิบัติ ท่ีประกอบด้วย ต้องมีการฝึกอบรม

เจ้าหน้าท่ี ให้มีทักษะพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือ

บริการแก่ผูโ้ดยสารกลุ่มดงักล่าว ตัง้แต่ เขา้มาในระบบจน

ออกจากระบบ และตอ้งมีทกัษะในการใชอ้ปุกรณใ์หค้วาม

ช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เช่น วีลแชร ์ตอ้งเข็นในความเร็วท่ี

เหมาะสม ไม่เร็วเกินไป และมีการสื่อสารใหท้ราบกรณีมี

การยกวีลแชรข์ึน้หรือลง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และ

ใหล้็อคลอ้วิลแชรท์ุกครัง้ท่ีมีการจอดอยู่กับท่ีหรือพักคอย

อยู่บนชัน้ชานชาลา โดยหนัวีลแชรข์นานกบัขอบชานชาลา 

ป้องกันอบุัติเหตุลื่นไถลตกชานชาลา รวมทัง้จัดใหม้ีพืน้ท่ี

พกัคอยบนบนชาลาส าหรบัผูโ้ดยสารสงูอายุหรือคนพิการ 

โดยตอ้งอยู่ใกลก้ับลิฟต ์ส  าหรบัคนพิการตอ้งอยู่ห่างจาก

ขอบชานชาลาอย่างน้อย  1 เมตร  และติดตั้งป้ าย

สญัลกัษณค์นพิการ และมีอปุกรณส์  าหรบัเคลื่อนยา้ยกรณี

เหตฉุุกเฉิน (Orthopedic Stretcher) กรณีผูโ้ดยสารพิการ

ทางสายตาเดินทางคนเดียว ตอ้งจัดเจา้หน้าท่ีให้ความ

ช่วยเหลือน าทาง โดยสื่อสารใหจ้ับแขนผูน้  าทางบริเวณ

เหนือขอ้ศอก และใหยื้นหรือเดินในต าแหน่งท่ีเยือ้งไปขา้ง

หลงัของผูน้  าทางประมาณครึ่งกา้ว หันหนา้ไปในทิศทาง

เดียวกนั และตอ้งเดินดว้ยความเรว็ท่ีสม ่าเสมอ ไมช่า้ หรือ

เร็วเกินไป และบอกทิศทางเป็นระยะๆ  กรณีผู้โดยสาร

พิการทางการไดยิ้น จะตอ้งจัดใหม้ีป้ายสัญลกัษณ ์ป้าย

แนะน าขอ้มูลการบริการภายในสถานีและขบวนรถ และ

จัดเจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ โดยเนน้การสื่อสารดว้ย

ก า ร เ ขี ย น  ห รื อ สื่ อ ส า ร ผ่ า น เ ค รื่ อ ง  TTRS 

(Telecommunication Relay Service ) กรณีผู้ โดยสาร

เป็นคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การ

เรียนรู ้ออทิสติก ใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ตอ้งใช้

ค  าพูดสื่อสารท่ีสุภาพ ห้ามใช้สรรพนามท่ีไม่เหมาะสม

เก่ียวกบัคนพิการ เช่น คนบา้ คนปัญญาออ่น เป็นตน้ และ

ควรใหข้อ้มูลดว้ยประโยคสัน้ๆ ใชค้  าพูดท่ีเขา้ใจง่าย พูด

ชา้ๆ ซ  า้ๆ อย่างไรก็ตาม หากผูพิ้การเดินทางพรอ้มผูดู้แล 

ก่อนการให้ความช่วยเหลือ ให้ถามผู้ดูแลก่อนเสนอว่า

ตอ้งการความช่วยเหลือหรือไม่ ไม่ควรเดาเองถึงความ

ตอ้งการช่วยเหลือ(khaosod.co 7 ก.พ.65) 



๑๗ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

สุดแสบ ท าทขีอเช่าพระเคร่ืองชายพกิาร  
ก่อนฉวยโอกาสเชิดหนี 

 

สนามข่าวเสาร-์อาทิตย ์- เหตกุารณนี์ไ้ม่รูว้่าผูก้่อเหตจิุตใจ

ท าดว้ยอะไร หลังท าทีเข้าไปขอเช่าพระเครื่องจากชาย

พิการ ก่อนฉวยโอกาสฉกพระเครื่องนับ 20 องค ์มูลค่า

หลายแสนบาทหนีไป ชายอายุ 68 ปี ชาวจังหวดัอ่างทอง 

ซึ่งป่วยเป็นโรคแขนขาอ่อนแรง อีกทั้งตาด้านขวาบอด 

ร้องเรียนต่อทีมสนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ว่า เมื่อวันท่ี 4 

กมุภาพนัธท่ี์ผ่านมา มีชายรูปรา่งอวบ ข่ีรถจกัรยานยนตไ์ม่

ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาหาท่ีบ้าน ก่อนจะเข้ามาพูดคุย

ขอดพูระเครื่องท่ีเก็บสะสมไวป้ระมาณเกือบ 20 องค ์และ

ตกลงค่าเช่าในราคาองค์ละ 95,000 บาท รวมมูลค่า

ทัง้หมดประมาณ 200,000 บาท ตนเองจึงหลงเช่ือเดินเขา้

ไปในบา้น เพ่ือน าพระเครื่องออกมาใหช้ายคนดงักล่าวดู 

และชายคนนีพ้ยายามท าทีน าพระเครื่องออกไปส่องกลาง

แดดและฉวยโอกาสว่ิงหนี ขึน้รถจกัรยานยนตอ์อกไปทันที 

ขณะนัน้ไดพ้ยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากญาติท่ี

อยู่บา้นติดกนั แต่ก็ตามไม่ทัน ส่วนสาเหตท่ีุน าพระเครื่อง

ออกมาใหเ้ช่า เน่ืองจากตัง้ใจจะน าเงินไปช่วยเหลือเพ่ือน

ซึง่รกัษาตวัอยู่ท่ีโรงพยาบาลที่กรุงเทพ ซึ่งจะตอ้งเปลี่ยนไต 

เบือ้งตน้ผู้เสียหายไดเ้ข้าแจง้ความกับต ารวจ สภ.เมือง

อ่างทอง ให้เร่งติดตามคนร้ายรายนี้มาด าเนินคดีแล้ว

(news.ch7.com 7 ก.พ.65) 

แม้ไร้แขนขา แต่ไม่ไร้รัก! หนุ่มพกิารไร้แขน-ขา 
แต่งสาวปัตตานี 

 

โซเชียลแห่ยินดีและช่ืนชมในความรักของทั้งคู่  แม้ว่า

เจา้บ่าวจะพิการไรแ้ขนขา แต่เจา้สาวก็ไม่รงัเกียจ พรอ้มท่ี

จะใช้ชี วิตคู่อยู่ด ้วยกัน  “แบเลาะ” หนุ่มพิการไร้แขน -

ขา นายอบัดลุเล๊าะ มาลี อาย ุ31 ปี เจา้ท่ีบ่าวท่ีพิการตัง้แต่

ก า เ นิด  กับ เจ้าสาวคนสวย  ช่ือน .ส .รอฟียะ  หะยีดือ

ราแม อายุ 31ปี ชาว จ.ปัตตานี อายุ 31 ปี เผยเสน้ทางรกั

ก่อนจะมีวนันี ้เจา้บ่าว เล่าว่า รูจ้กักบัน.ส.รอฟียะ เจา้สาว

เมื่อ  3 ปี ท่ีแล้ว  เจอกันครั้งแรกท่ีตลาดนัดโคกโพธ์ิ  จ .

ปัตตานี ซึ่งตนไปขายของและแฟนสาวมาซือ้ของ พบกัน

ครัง้แรกก็ไม่ไดค้ิดอะไร โดยแฟนสาวเขา้มาดไูลฟ์สดในเฟ

ซบุ๊กท่ีตวัเองขายของ หลงัจากนัน้ก็เริ่มคยุกนั จึงเริ่มสนิท

และเป็นทั้งลูกคา้ และเป็นทั้งท่ีปรึกษาให้กันและกันใน

หลายๆ เรื่อง ตดัสินใจคบหาดูใจกันมาไดเ้ดือนกว่าๆ  จึง

ตดัสินใจแต่งงานใชชี้วิตคู่อยู่ดว้ยกัน  ส าหรับเจา้บ่าวแบ

เล๊าะนั้นเป็นคนสูชี้วิตแมว้่าร่างกายจะไร้แขนขาเพราะ

พิการมาตัง้แต่ก าเนิดแต่ก็พยายามท าทุกอย่างเหมือนคน

ปกติ ทั้งขายสินค้าออนไลน์ ขายของตามตลาดนัด ท า

กิจกรรมทางสังคม และเป็นท่ีรักและช่ืนชมของชาว  อ.

สะบา้ยอ้ย โดยเคยไดร้บัรางวลัคนดีของ อ.สะบา้ยอ้ย ดว้ย

(mcot.net 7 ก.พ.65) 



๑๘ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

กระทรวง อว.ส่ง "220 นวัตกรรม”  
ลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

 

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ NIA 

เคลื่อนทพันวตักรรมเพ่ือสงัคมร่วมกบัเครือข่ายและหน่วย

ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสงัคม 10 แห่งทั่วประเทศ โดยมี

เป้าหมายในการสรา้งนวตักรดา้นสงัคมผ่านการบ่มเพาะ

และใหค้  าปรกึษาภายใตร้ะบบพ่ีเลีย้ง เพ่ือผลกัดนัแนวคิด

สู่ตน้แบบหรือโครงการน าร่องเป็นผลงานนวัตกรรมเพ่ือ

สงัคมท่ีสรา้งผลกระทบเชิงสงัคมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมใน

พืน้ท่ีเป้าหมาย และสามารถพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และ

ชุมชน ดว้ยการน านวตักรรมไปแกปั้ญหาดา้นสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน  จากการด าเนินงานของ NIA 

สามารถสรา้งนวัตกรทางสังคมจากกิจกรรมสรา้งระบบ

นิเวศ จ านวน 1,389 คน และพฒันาผลงานนวตักรรมเพ่ือ

สงัคมท่ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงในพืน้ท่ี จ านวน 220 

ผลงาน ครอบคลมุ 44 จงัหวดั และมีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์าก

ผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม 117,410 คน และสามารถ

สร้างผลตอบแทนทางสังคมเชิงพื ้นท่ี ไดก้ว่า 3.25 เท่า 

ศาสตร าจา รย์ พิ เ ศษ  ดร . เอนก  เ หล่ า ธ ร รมทัศน์  

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายและ

ยุทธศาสตรห์ลกัของกระทรวง อว. คือ การขับเคลื่อนการ

วิจัยและสรา้งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพืน้ท่ีและลด

ความเหลื่อมล า้ ท่ีมุ่งเนน้สรา้งโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคมผ่านการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนให้

กลายเป็นชุมชนนวตักรรมและมีนวัตกรในชุมชน  การใช้

นวตักรรมเพ่ือสงัคมเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาในชุมชน ส่งเสริม

การสรา้งมลูค่าเพ่ิมจากทุนทางสงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ 

และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกร วิสาหกิจ

เริ่มตน้ และวิสาหกิจชุมชน การแกไ้ขปัญหาความยากจน

ในทุกมิติ ดว้ยการวิเคราะหส์ถานการณ์จากฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่ รวมถึงการกระจายความเจริญสู่ระดบัภูมิภาค 

เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี  และเป็นก าลังส  าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศบนความสามารถของคนใน

พืน้ท่ี ทั้งนี ้ไดม้อบหมายให้ NIA ด าเนินการบริหารและ

จดัการทุนในการสรา้งและใชอ้งคค์วามรู ้เทคโนโลยี และ

นวตักรรมเพ่ือสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจและสงัคม

ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

นวตักรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล า้ ภายใต ้“โครงการพฒันา

ธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการ 

flagship ส าคัญ โดยมีตัวชี ้วัดหนึ่งคือ การน าผลงาน

นวตักรรมดา้นสงัคมไปใชง้านในชมุชนหรือพืน้ท่ีเป้าหมาย 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน ทอ้งถ่ินในการพฒันา

ศักยภาพ การพึ่งตนเองและ การจัดการตนเองบนฐาน

ปรัชญาเศรษฐ กิจพอเ พียง  ดร .พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์  

ผูอ้  านวยการส านกังานนวตักรรรม (องคก์ารมหาชน) หรือ 

NIA  กล่าวว่า นอกจากการส่งเสริมและสนับสนุนในเกิด

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศแล้ว NIA ยังให้ความส าคัญกับการยกระดับ

คณุภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทัง้ดา้นรายได ้สขุภาพ 

การศกึษา และการเขา้ถงึบริการและสวสัดิการของรฐั เพ่ือ

น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อม



๑๙ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

ล า้ในสังคม จึงไดจ้ัดตัง้ “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือ

สงัคมเชิงพืน้ท่ี” ขึน้ ตัง้แต่ปี 2562 โดยด าเนินการร่วมกับ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัดทั่ ว

ประเทศ เพ่ือบูรณาการงานดา้นนวัตกรรมเพ่ือสังคมกับ

ภาคีเครือข่ายในพืน้ท่ี อบรมบ่มเพาะเพ่ิมความสามารถ

ดา้นนวัตกรรมใหก้ับชุมชนและผูป้ระกอบการทางสังคม 

จนสามารถพัฒนา “ผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม” ท่ีตอบ

โจทย์ปัญหาและตรงตามความต้องการของสังคมหรือ

ชุมชน และน าไปสู่โมเดลการแกปั้ญหาสงัคมไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี ้สามารถสรา้งนวัตกรทางสังคม

จากกิจกรรมสร้างระบบนิเวศ จ านวน 1,389 คน และ

พฒันาผลงานนวตักรรมเพ่ือสงัคมท่ีสามารถน าไปใชง้าน

ไดจ้ริงในพืน้ท่ี จ านวน 220 ผลงาน ครอบคลมุ 44 จงัหวดั 

และมีผู ้ได้รับประโยชน์จากผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

117,410 คน ทัง้นี ้ผลการวิเคราะหผ์ลตอบแทนทางสงัคม

เ ชิ ง พื ้น ท่ี  ห รื อ  Social Return on Investment, SROI 

เท่ากับ 3.25 เท่า ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ี

เกิดขึน้ในปีท่ีผ่านมา เช่น “หนงัสือเงียบจากผา้ทอ: Bloom 

Quiet Book” จากชมรมบูรณาการคนพิการอย่างยั่ งยืน 

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือ

สงัคมประจ าภาคเหนือตอนล่าง โดยเป็นหนงัสือท่ีท าจาก

ผา้ ดา้นในประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการเล่น มี

การออกแบบท่ีเน้นการเสริมพัฒนาการทั้งดา้นร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผ่านเทคโนโลยี AR ท่ีจะ

ช่วยเสริมสรา้งความรูท่ี้สมจริงมากขึน้ ท าใหช้มรมซือ้ผา้

ทอมือจากกลุ่มทอผา้บา้นนอ้ยมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ 12% เกิด

การจา้งงานผูพิ้การ ผูดู้แลผูพิ้การ ผูว้่างงานจากวิกฤตโค

วิดมากกว่า 160 คน และมีรายได้เพ่ิมมากกว่า 5,000 

บาท/เดือน  “รถพุ่มพวงผักปลอดสารพิษ”  จากหน่วย

ขั บ เ ค ลื่ อ น น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม ป ร ะ จ า ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช ้เช่น การสั่งจองล่วงหนา้ทางออนไลน ์ระบบสมาชิก 

ตารางการเดินรถ ระบบการจดัการสินคา้ และการรวบรวม

สินคา้เกษตรในพืน้ท่ีจังหวัดอุบลราชธานีมาจ าหน่าย มี

เกษตรกรและร้านค้าได้รับประโยชน์จ านวน 30 ราย 

ปร ะชาชน ได้บ ริ โภคอาหาร ท่ีปลอดภัย และดี ต่ อ

สุขภาพ “ชุดวาดเขียนส าหรบัเด็กตาบอด: เล่นเสน้” จาก

หน่วยขบัเคลื่อนนวตักรรมเพ่ือสงัคมประจ าภาคกลาง ท่ีใช้

เสน้ไหมพรมในการสรา้งเสน้นูนท่ีเด็กสามารถสัมผัสได้

ทันที ท่ีวาด ซึ่ง ได้ด  าเ นินการในโรงเรียนสอนคนตา

บอด ส าหรบัในปี 2565 นี ้NIA ยงัเดินหนา้ท างานร่วมกับ

หน่วยขับเคลื่อนนวตักรรมเพ่ือสงัคมเชิงพืน้ท่ี จ านวน 10 

หน่วย ซึ่งประกอบด้วย หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือ

สงัคมประจ ากลุ่มจังหวดั 8 หน่วย (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ

มหาวิทยาลยันเรศวร) รวมทัง้หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม

เพ่ือสงัคมท่ีมุ่งเนน้การน าผลงานวิจัยและนวตักรรมไปใช้

ประโยชน ์2 หน่วย (มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)  เ พ่ือร่วมแบ่งปันองค์ความรู ้ 

วิเคราะหม์ิติปัญหาสงัคมในพืน้ท่ีโดยอาศยัประโยชนจ์าก

ภาพอนาคตของพืน้ท่ี สรา้งระบบนิเวศนวตักรรมท่ีเอือ้ต่อ

การเติบโตของนวตักรรม และสามารถสรา้งผลกระทบเชิง

บ ว ก แ ก่ สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ต่ อ ไ ป .

(bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย  13 

ก.พ.65) 

 

 



๒๐ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

กทม. โชวผ์ลงาน ท าเพือ่คนพกิาร ร่วมคิกออฟ
งานอารยสถาปัตย ์

 

กทม.ร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย ์อวดผลงานเพ่ือคน

พิการและผูส้งูอาย ุ4 ดา้น ท าทางเทา้-ทางลาด-ลิฟต,์ ดแูล

สขุภาพแบบ Fast Track, อบรมวิชาชีพ และพฒันาระบบ

ศกึษาเดก็พิเศษ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2565  พล.ต.ท.โสภณ 

พิสทุธิวงษ์ รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็น

ประธานในพิธีคิกออฟ “กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงเพ่ือ

คนทั้งมวล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Thailand 

Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์

และนวัตกรรมสุขภาพเพ่ือคนทั้งมวล ครั้งท่ี 5 รองผู้ว่า

กทม. กล่าวว่า กทม.มีการพฒันาทางดา้นอารยสถาปัตย์

อย่างต่อเน่ือง เช่น ทางเท้า หรืออาคารสถานท่ีต่าง ๆ 

จะต้องมีทางลาดส าหรับผู้ใช้วีลแชร์ ในส่วนของระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) โครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ไดต้ิดตั้งลิฟตส์  าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

รวมถึงการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารสถานท่ีตา่ง 

ๆ ส  าหรับคนพิการ เช่น ลิฟต ์ห้องน ้า ทางลาดทางเท้า 

แท็กซี่ส  าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น  “ในด้าน

สุขภาพ” มีการดูแลสุขภาพองคร์วมแบบครบวงจร การ

ดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน และจัดช่องทางด่วน (Fast Track) 

ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ในโรงพยาบาลและ

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข “ดา้นการส่งเสริมอาชีพและการ

จา้งงาน ” มีการจัดหลกัสูตรวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกับความ

ต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการในแต่ละพื้นท่ี และ

สอดคล้อ งกับ แนว โน้ม ธุ ร กิ จ  ค วามต้อ งการ ของ

ตลาดแรงงาน รวมถึงโครงการการจ้างงานคนพิการใน

หน่วยงานสงักดักรุงเทพมหานคร และ “ดา้นการศกึษา” ได้

ส  ารวจขอ้มลูเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พรอ้มทัง้จดัระบบ

คัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการรองรับการให้บริการการศึกษา พัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนใหม้ีทักษะความรูค้วามสามารถใน

การจัดการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนในกลุ่มท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษ และใหโ้รงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดการจัด

การศกึษาพิเศษ (เรียนร่วม) ส  าหรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษ และในอนาคต กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสู้งอายุ คนพิการ 

และกลุ่มท่ีมีความตอ้งการพิเศษ อย่างต่อเน่ือง มุ่งสู่การ

เป็นมหานครส าหรบัทุกคนอย่างแทจ้ริง โอกาสนี ้รองผูว้่า

กทม.ได้มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ รางวัล Friendly 

Design Awards ประจ าปี 2022 ประเภทวัดและศาสน

สถานเพ่ือคนทัง้มวล จ านวน 4 องคก์ร ไดแ้ก่ 1. วดัปากน า้ 

ภาษีเจริญ กทม. 2. วดัถ า้เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 3. วดัไร่แตง

ทอง จ.นครปฐม และ 4. วดัโคนอนมหาสวสัดิ์ จ.นนทบุรี 

และประเภทรา้นอาหารเฟรนดล์ี่ดีไซน ์จ านวน 4 องคก์ร 

ไดแ้ก่ 1. The Chocolate Factory ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

2. รา้นอาหารบา้นสวนสาทร กทม. 3. รา้นอาหารครวับาง

นา กทม. และ 4. รา้นอาหารมอเกน บางป ูจ.สมทุรปราการ 

ส าหรับการจัดงาน  Thailand Friendly Design Expo 

2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย ์และนวตักรรมสขุภาพเพ่ือ

คนทั้ งมวล  ครั้ง ท่ี  5″ จัดขึ ้น ระหว่างวัน ท่ี  10 – 13 

กุมภาพันธ ์2565 ณ ฮอลล ์101 ศนูยนิ์ทรรศการและการ



๒๑ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

ประชมุไบเทค บางนา เป็นการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพ ส าหรับ

ผู้สูงอายุ ผู ้ป่วยพักฟ้ืน ผู้พิการ คนรักสุขภาพ และการ

ท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล (Tourism for All) โดยมีการ

เปิดตัว  20 จังหวัดน าร่อง การขับ เคลื่ อนธุ ร กิจการ

ท่องเ ท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล ครั้งแรกของประเทศไทย

(prachachat.net 12 ก.พ.65) 
 

ยิม้ท้ังน า้ตา! คุณยายวัย 79 ปี ได้ของขวัญวาเลน
ไทนเ์ป็นบ้านหลังใหม่และกุหลาบแดง 

 

ศูนย์ข่าวศรีราชา-ยิ ้มทั้งน ้าตา! คุณยายวัย 79 ปีได้

ของขวญัวนัวาเลนไทนจ์ากอดีต สส.ชลบุรี เป็นบา้นหลัง

ใหม่พรอ้มกุหลาบแดง หลงัตอ้งอยู่อย่างล าบากกบัลกูชาย

พิการมานานกวา่ปีจากเหตเุพลิงไหม ้ เผยอยู่นานเกือบ 80 

ปีไม่เคยมีใครใหด้อกกุหลาบ จากเหตเุพลิงไหมบ้า้นไมเ้ก่า

ใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อวันท่ี 1 ม.ค.2564 ท่ีผ่านมา 

โดยมีสาเหตุมาจากการยิงดอกไม้ไฟฉลองปีใหม่ของ

บุคคลนิรนามตกบนหลงัคาบ้านคุณยายวยั 78 ปีท่ีอาศยั

อยู่กับลูกชายพิการติดเตียงจนท าให้บ้านได้รับความ

เสียหายอย่างหนัก ซ  า้คุณยายและลูกชายตอ้งอยู่อย่าง

ยากล าบากเพราะไมม่ีเงินซอ่มแซม และแมเ้วลาจะผ่านไป

นานถึง 1 ปีคุณยายและลูกชายก็ยังคงตอ้งอาศัยอยู่ใน

บา้นหลังดังกล่าว และหากวันใดมีฝนตกหนักก็จะไดร้ับ

ความเดือดรอ้นมากกว่าท่ีเป็นอยู่เน่ืองจากไมม่ีฝาขา้งบา้น 

กระทั่ง นายภูวดล ไมง้าม รองนายกเทศมนตรีต  าบลพาน

ทอง ตอ้งเรง่ประสานหาผูใ้จบุญใหช้่วยสรา้งบา้นหลงัใหม่

ใหน้ัน้ วนันี ้( 14 ก.พ.) มานิตย ์ภาวสทุธ์ิ อดีต ส.ส.ชลบุรี 

ไดถื้อฤกษ์ดีวนัวาเลนไทน ์หรือวันแห่งความรกัมอบบา้น

หลังใหม่มูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาทให้กับ คุณยายนิภา 

อนุวฒัน ์ท่ีปัจจุบันอายุ 79 ปีเพ่ือใหเ้ป็นท่ีอยู่อาศยักับลูก

ชายวยั 49 ปีท่ีพิการ พรอ้มเผยว่าหลังไดร้ับการประสาน

จากรองนายกเทศมนตรีต  าบลพานทอง จึงเดินทางลงดู

พืน้ท่ีและไดจ้ัดซือ้อปุกรณก์่อสรา้งเพ่ือสรา้งบา้นหลงัใหม่

ใหค้ณุยาย โดยท่ีมีชาวบา้นและทางพนกังานเทศบาลร่วม

กันลงแรงเพ่ือใหคุ้ณยายไดม้ีชีวิตท่ีดีขึน้และไม่ตอ้งคอย

หลบฝน นอกจากนัน้ยงัไดน้  าเตียงนอน ท่ีนอน โต๊ะกินขา้ว 

รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึง

ดอกกุหลาบมามอบใหเ้พ่ือเป็นการแสดงความรกัในวนัวา

เลนไทนอ์ีกดว้ย ขณะท่ีคุณยายนิภา กล่าวดว้ยน า้ตาว่า

รูส้กึดีใจ ท่ีไดบ้า้นหลงัใหม่แทนหลงัเก่าท่ีทรุดโทรมและอยู่

มาหลายสิบปีกระทั่งถกูไฟไหม ้“ ก่อนหนา้นีเ้วลาท่ีมีฝนตก

ก็ตอ้งคอยพาลูกชายไปอยู่ในท่ีท่ีหลังคาไม่รั่ว ตอนนีไ้ด้

บา้นหลงัใหม่แลว้ก็คงจะท าใหน้อนหลบัสบายและไม่ตอ้ง

เปียกฝนอีก และยงัรูส้กึดีใจมากท่ีไดร้บัดอกกุหลาบเพราะ

อยู่มาเกือบ 80 ปี ไม่เคยไดร้ับดอกกุหลาบสีแดงจากใคร

เลย” คณุยายนิภา กลา่ว(mgronline.com 14 ก.พ.65) 

 

 

 



๒๒ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

ม.แม่ฟ้าหลวงยินด ี"น้องอ้อม"  
บัณฑติพกิารทางการมองเหน็  

เรียนภาษาจีนใช้อักษรเบรลลจ์ีน 

 

ขอพืน้ท่ีให้เรื่องราวดีๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแสดง

ความยินดี "นอ้งออ้ม" บณัฑิตผูพิ้การทางการมองเห็น คน

แรกของไทย ท่ีเรียนภาษาจีนโดยใชอ้กัษรเบรลลภ์าษาจีน 

ก าลงัจะเขา้รบัพระราชทานปริญญาบัตรเร็วๆ นี ้ วันนี ้(7 

ก.พ.) เรื่องราวดีๆ บนโลกโซเชียลฯ มาจากเฟซบุ๊ก "หน่วย

ใหบ้ริการสนบัสนุนนกัศกึษาพิเศษ MFU DSS" ของหน่วย

ให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ DSS ส่วนพัฒนา

นกัศกึษา มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง จงัหวดัเชียงราย โพสต์

ขอ้ความขอแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ นางสาวนนัท

พร กอ้นรมัย ์(นอ้งออ้ม) ส  านกัวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการ

สอนภาษาจีน บณัฑิตผูพิ้การทางการมองเห็นคนแรกของ

ประเทศไทย ท่ีเรียนภาษาจีนโดยใชอ้กัษรเบรลลภ์าษาจีน

เป็นสื่อในการเรียนการสอน เฟซบุ๊กดงักล่าวระบุว่า "อย่า

มวัแตร่อใหค้นอื่นป้อนโอกาสใหเ้ราเพียงอย่างเดียว แต่ตวั

ของเราเองต้อง เข้าหาโอกาสนั้นด้วยถึงจะประสบ

ความส าเร็จ" น้องออ้ม นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ จาก

ส านักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน บัณฑิต

พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยท่ีเรียน

ภาษาจีนโดยใชอ้กัษรเบรลลภ์าษาจีนเป็นสื่อหลกัในการ

เรียนการสอนตลอดหลักสูตร หน่วยให้บริการสนับสนุน

นักศึกษาพิเศษ DSS ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับความส าเร็จของนอ้ง

ออ้มดว้ยครบัท่ีจะเขา้รบัพระราชทานปริญญาบัตรในวัน

จันทรท่ี์ 14 กุมภาพันธ ์2565 นี ้ขอใหน้อ้งเป็นครูท่ีดีและ

ท าตามเป้าหมายท่ีน้องหวังไว้ คือการผลักดันให้เกิด

หลกัสตูรการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสอนคนตาบอดครบั

(mgronline.com 7 ก.พ.65) 
 

จากเมล็ดกาแฟเล็กๆ สู่โอกาสทีย่ั่งยืน 

 

Café Amazon for chance จากกลุ่ม ปตท. ช่วยสรา้งงาน 

สรา้งโอกาส และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูพิ้การทางการไดยิ้น

มากมาย ถือเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน 

ใครจะไปรู ้ว่าเพียงหนึ่งเมล็ดกาแฟท่ีปลูกอยู่บนดอย 

สามารถสรา้งโอกาสและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูค้นไดม้ากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นชาวบา้นท่ีไดม้ีอาชีพเก็บเมล็ดกาแฟ สามารถ

เลีย้งดตูนเองและครอบครวัไดต้า่งจากเดิม ไดเ้รียนรูวิ้ธีการ

ปลูกและการดูแล  หรื อแม้กระทั่ ง ร ้านกาแฟ  Café 

Amazon ท่ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้พิ้การทางการไดยิ้นมาเป็น

บาริสตา้ในรา้น Café Amazon for chance ถือเป็นการให้

โอกาสในการท างาน นบัเป็นอีกหนึ่งความมุง่มั่นท่ีทางกลุม่ 

ปตท. ตัง้ใจสรา้งธุรกิจเพ่ือสังคม เพ่ือสรา้งรายไดใ้หก้ับ

ชมุชนอย่างยั่งยืน(bangkokbiznews.com 15 ก.พ.65) 
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วาเลนไทน ์พษิณุโลก จัดปีนหน้าผาจดทะเบียน
สมรส ริมหน้าผา Hard Rock บ้านมุง 

 

วันวาเลนไทน์ จังหวัดพิษณุโลก สุดคึกคักคู่รักแห่จด

ทะเบียนริมหน้าผา Hard Rock ต าบลบ้านมุง อ.เนิน

มะปราง จ.พิษณุโลก วนัท่ี 14 กุมภาพันธ ์เน่ืองในวนัแห่ง

ความรัก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนษุย ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ปีน ป่ัน ปลูก ผูกใจ… รกัไรพ้รมแดน ซึ่งทางพฒันาความ

มั่นคงของมนุษย ์ร่วมกับ จังหวดัพิษณุโลก การท่องเท่ียว

และกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอเนินมะปราง และ

เทศบาลต าบลบา้นมงุ จดัขึน้ โดยมีคูบ่่าวสาวท่ีเดินทางมา

จากทั่ วทุกสารทิศในประเทศไทยจ านวน 21 คู่  มา

ลงทะเบียนและจดทะเบียนสมรสกันริมหนา้ผา ก่อนท่ีจะ

ปีนขึน้ไปบนหนา้ผารูปหวัใจ เพ่ือจดทะเบียนสมรส โดยมี 

นายรณรงค ์นครจินดา รองผูว้่าราชการจังหวดัพิษณุโลก 

นายไสว เจริญศรี นายอ าเภอเนินมะปราง และแขกผู้มี

เกียรติเป็นสกัขีพยาน บรรยากาศเป็นไปดว้ยความช่ืนมื่น

แสนหวาน อบอวลไปดว้ยความสขุ ความรกั นอกจากนีย้งั

มีกิจกรรมป่ันจักรยานและปลูกตน้ไม ้คือ ตน้สรอ้ยสยาม 

ส าหรบัคู่บ่าวสาวท่ีเดินทางมาจดทะเบียน มีทัง้คู่บ่าวสาว

ท่ีเป็นผูพิ้การทางสายตาและผูพิ้การทางร่างกาย แต่ได้

พิสจูนร์กัแทจ้นพบรกักนัและพรอ้มใจท่ีจะตดัสินใจใชชี้วิต

อยู่ร่วมกนั โดยใชว้นัวาเลนไทนเ์ป็นวนัเริ่มตน้ชีวิตคู่ บางคู่

เป็นคู่รกัชายกับชาย และคู่รกัหญิงกบัหญิง ท่ีความรกันัน้

ไม่จ าเป็นตอ้งเลือกเพศเสมอไปดว้ยไดม้าร่วมงานกนัดว้ย 

ถงึแมจ้ะไดแ้มจ้ดทะเบียนตามกฎหมายเหมือนคูร่กัทั่วไปก็

ตาม ส าหรบั อ.เนินมะปราง โดยเฉพาะพืน้ท่ีบา้นมงุ เป็น

พืน้ท่ีมีภูเขาหินปูนท่ีสวยงาม ถูกขนานนามว่า “กุย้หลิน 

เมืองไทย” ทัง้นี ้จงัหวดัพิษณโุลกไดจ้ดักิจกรรมดงักลา่วขึน้ 

ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ส  าหรับต าบลบ้านมุง จังหวัด

พิษณุโลก ในกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรกั สุขภาพ และเป็น

การผจญภัยของการท่องเท่ียวท่ีปลอดภัย และจะสรา้ง

เศรษฐ กิจฐานรากธุ ร กิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ ง

(prachachat.net 14 ก.พ.65) 
 

ผู้ค้าน า้มัน หนุนสร้างอาชีพผู้พกิาร 

 

หอ้งข่าววาไรตี ้- ผูค้า้น า้มนับางจาก บรรจุผูพิ้การเขา้เป็น

พนักงานใหม่ เพ่ือสนับสนุนและสร้างความมั่นคงทาง

อาชีพ นายบุญชอบ สทุธมนัสวงษ์ ปลดักระทรวงแรงงาน 

ในฐานะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) พรอ้มดว้ยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ

พนกังานใหม ่ท่ีเพ่ิงไดร้บัการบรรจเุขา้ท างานในองคก์ร ซึ่ง

มีการจา้งงานพนักงานพิการมาปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือเป็นการให้โอกาส และสรา้งความมั่นคงทางอาชีพ 

ยกระดับคุณภาพชี วิต และลดความเหลื่ อมล ้าทาง

สังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู ้พิการไดแ้สดง

ศกัยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้

มีรายไดเ้ลีย้งดคูรอบครวั  



๒๔ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

ผู้ว่าฯตากมอบโล่คนพกิารต้นแบบ  
เน่ีองในวันคนพกิารสากล 

 

เมื่อเวลา  10.00 น.วนัท่ี   15  กุมภาพนัธ2์565   ท่ีอาคาร

หอประชุมจังหวดัตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน ์ผูว้่า

ราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคน

พิการสากลจังหวัดตาก ประจ าปี 2564 พ.ศ.  2565 เพ่ือ

ส่งเสริมความเขา้ใจของสังคม เก่ียวกับคนพิการและให้

โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ของสังคม

อย่างสรา้งสรรค ์เป็นธรรมและเสมอภาคกบัคนทั่วไป  โดย

มี นายชยัพฤกติ์ เชียรธานรกัษ ์ นายอ าเภอเมืองตาก  นาง

วรรณฤดี  กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

ตาก  นางณัฏฐาฐิตา  ไทยเจริญ รองนายกเหล่ากาชาด

จงัหวดัตาก นายชชัวาลย ์ ปัญญา ปลดัจงัหวดัตาก   นาง

กนัยา ปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัตาก นางสาว

จิราพร ค าพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จงัหวดัตาก  พรอ้มดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ ผูพิ้การ  และ

ทีม One Home เข้าร่วมกิจกรรม สืบเน่ืองจากองค์การ

สหประชาชาติ ไดป้ระกาศใหว้ันท่ี 3 ธันวาคม ของทุกปี 

เป็นวนัคนพิการสากล โดยในปี 2564 ไดก้ าหนดประเด็น

หลกัในการจดังาน คือ "คนพิการร่วมน าการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือการเขา้ถงึโดยสะดวกถว้นหนา้ สูโ่ลกใหมห่ลงัโควิด-19 

อย่างยั่งยืโดยจังหวดัตาก มีคนพิการท่ีไดร้บัการออกบัตร

ประจ าตัวคนพิการ จ านวน 18,675 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

2.72 ของประชากรจังหวดัตาก ในจ านวนนีพ้บว่าเป็นคน

พิการสูงอายุ มีจ  านวน 9,307 คน หรือรอ้ยละ 50.68 ของ

จ านวนคนพิการจงัหวดัตาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบัน ท่ีระบุว่า ในปี 2571 สังคมไทยจะเป็นสังคม

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และมีแนวโน้มความเสี่ยงท่ีจะมี

ความพิการร่วมดว้ย นอกจากนีใ้นสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ยังพบว่ากลุ่มคนพิการถือเป็นกลุ่ม

เปราะบาง และได้รับผลกระทบ ซึ่งจังหวัดตากได้มี

มาตรการช่วยเหลือคนท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

ดังกล่าวแล้วด้วย อาทิ การพักช าระหนี้เงินกู้ยืมจาก

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การให้

คนพิการกูยื้มเงินกองทนุฯ คนพิการ รายละไมเ่กิน 10,000 

บาท โดยไม่มีดอกเบี ้ย ไม่ต้องมีผู ้ค  า้ประกัน และการ

ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ติดเชือ้โควิด-19 รายละ 3,000 

บาท พรอ้มทัง้การขยายการตอ่อายบุตัรประจ าตวัคนพิการ 

กรณีหมดอายอุอกไปอีก 6 เดือน ภายใตน้โยบาย "เรามีเรา 

ไม่ว่าคณุจะอยู่ท่ีไหน เราจะตามไปเย่ียม โดยไม่ทิง้ใครไว้

ขา้งหลงั"  ส าหรบัการจดังานวนัคนพิการสากลจงัหวดัตาก 

ในครั้งนี ้ ผู ้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบโล่คนพิการ

ตน้แบบจงัหวดัตาก ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ นายธนโชติ ทา

แลบ และใบประกาศเกียรติคุณคนพิการตน้แบบจังหวัด

ตาก ประจ าปี 2564 ให้แก่ เด็กชายธีรภัทร การะบูรณ์

กุลศิริ ผูพิ้การทางออทิสติก และนางสาววิภาวรรณ จอก

สุวรรณ ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่ อความหมาย 

นอกจากนี ้ผูว้่าราชการจงัหวดัตาก ยงัไดม้อบป้ายสถานท่ี

ท่ีเป็นมิตรส าหรบัคนพิการและทกุคน จ านวน 24 แห่ง และ

มอบสิ่ งของและของท่ีระลึกให้กับอ าเภอทั้ง  9 ด้วย

(banmuang.co.th 15 ก.พ.65) 

 



๒๕ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

2 แรปเปอรหู์หนวก แรปภาษามือ Halftime Show 
ซูเปอรโ์บวล ์คร้ังแรกในโลก 

เ หตุก า รณ์ค รั้ ง

ป ร ะ วัติ ศ าสตร์

ค รั้ ง แ ร ก ใ น 

Halftime Show 

ซูเปอรโ์บวล ์เมื่อ มีแรปเปอรห์ูหนวก ท าการแสดง เพ่ือ

สื่อสารไปยงัคนหหูนวกท่ียงัชมท่ีเฝา้ติดหนา้จอทีวี หรือ มือ

ถือ นบัเป็นกา้วส าคญัของการแสดงของศิลปินท่ีมีปัญหา

เรื่ องการได้ยิน  ในสหรัฐฯ , ศึกนัดชิงแชมป์อเมริกัน

ฟตุบอล NFL หรือท่ีเรียกกนัในวงกวา้งว่า ซูเปอรโ์บวล ์ถือ

เป็นอีเวนตใ์หญ่กีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุด และใน ซูเปอรโ์บวล ์แต่

ละปี จะมีประเดน็ใหน้่าหยิบยกมาพดูถงึมากมาย อาทิ ปีนี ้

แอรไ์ทมข์องซูเปอรโ์บลวถื์อไดว้่ามีมูลค่าสูงนับพันลา้น 

โดย เ วลา เ พี ย ง  30 วิ น า ที มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง  6.5 ล้าน

ดอลลาร์  กล่าวแบบง่ายๆคือครึ่งนาที จะต้องจ่ายค่า

โฆษณาถงึ 212 ลา้นบาท , โดย Halftime Show แตล่ะปี ก็

จะมีศิลปินระดับโลกมาโชวท่ี์แตกต่างกัน และถือเป็นอีก

หนึ่งไฮไลทน์อกจากเกมการแข่งขนั ในปีนี ้ซูเปอรโ์บวล ์ปี 

2022 ซึ่งสุดท้ายแลว้ Los Angeles Rams ควา้แชมป์ไป

นัน้ ในสนาม “SoFi Stadium” ท่ีแคลิฟอรเ์นีย  มีศิลปินฮิป

ฮอปมามายทัง้ ดร.เดรย”์ (Dr. Dre) สนูป ด๊อกก ์(Snoop 

Dogg), เอ็มมิเน็ม” (Eminem), แมรี เจ. ไบลจ์” (Mary J. 

Blige) และ เคนดริค ลามาร์ (Kendrick Lamar) แต่อีก

หนึ่งสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุ และถือไดว้่า น่าจะเป็นแรงบนัดาลใจ

นั่นคือ การท่ี มี 2 แรปเปอรห์ูหนวก แรปภาษามือ ซึ่งถือ

เป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตรข์อง Halftime Show ซูเปอร์

โบวลอ์ีกด้วย ส าหรับ เหตุการณ์ ท่ี ชอน ฟอรบ์ส ์Sean 

Forbes  แ ล ะ  ว า ร์ เ ร น  " ว า ว า "  ส ไ น ป์  

Warren”WaWa”Snipe  2 แรปเปอร์หูหนวก แรปภาษา

มือ ใน Halftime Show ซูเปอรโ์บวลน์ั้น เป็นอีกหนึ่งก้าว

ส าคญัของศิลปินผูพิ้การ เพราะมนัเป็นการจดุประกาย ให้

ผูพิ้การทางการไดยิ้น ไดม้ีส่วนรวมกับโชวใ์นซูเปอรโ์บวล ์

มหกรรมกีฬาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของสหรฐัฯ โดย ชอน ฟอรบ์ส ์

Sean Forbes แรปเปอรห์หูนวก บอกว่า เขาตอ้งการไปท า

ใหโ้ชวค์รัง้นีใ้หส้นุก ท าใหค้นพิการทางการไดยิ้น ไดส้นุก

ไปกบัพวกเขา และใหศ้ิลปินหหูนวกคนอื่นๆกลา้แสดงออก 

กล้าแสดงศักยภาพออกมาแบบเขา  อย่างไรก็ตาม 

ใน Halftime Show ซูเปอร์โบวลค์รั้งนี ้ทั้ง ชอน ฟอร์บส์ 

Sean Forbes  แ ล ะ  ว า ร์ เ ร น  " ว า ว า "  ส ไ น ป์  

Warren”WaWa”Snipe  2 แรปเปอรห์หูนวก แรปภาษามือ 

แมไ้ม่ขึน้บนเวทีใหญ่ และก็ไดร้บัก าลงัใจจากพลงัโซเชียล

จ านวนมาก  

 



๒๖ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

เหด็หลินจือ มาตรฐานสากล ต้นแบบการยกระดับคุณภาพผลผลิตจากคนพกิาร  
สู่การสร้างอนาคตทีย่ั่งยนืโดยโอสถสภา 

เป็นเวลากว่า 4 ปีแลว้ท่ี บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) ได้

สนบัสนุนและส่งเสริมอาชีพใหค้นพิการภายใตแ้นวคิด "ใหเ้บ็ด

ดีกว่าให้ปลา" โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและทีมนัก

กายภาพในจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมความรูแ้ละอาชีพใหค้น

พิการสามารถเลีย้งดตูวัเองและมีรายไดท่ี้มั่นคง โดยคนพิการท่ี

เขา้ร่วมโครงการนัน้ไม่ไดม้ีความพิการมาตัง้แต่ก าเนิด แต่ชีวิต

ตอ้งเปลี่ยนแปลงหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจน

กลายเป็นคนพิการและไม่สามารถท างานหาเลีย้งครอบครวัได้

เหมือนเดิม จากนัน้ไดข้ยายสูก่ารจดัตัง้ศนูยต์น้แบบเกษตรอินทรียค์นพิการ ในอ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เปิดโอกาสให้

เกษตรกรผูพิ้การในพืน้ท่ีไดร้่วมกนัท าการเกษตรอินทรีย ์คนพิการในโครงการไดร้่วมกนัเปลี่ยนพืน้ท่ีรกรา้งกว่า 6 ไร่ เป็นแปลง

เกษตรกรรมท่ีอดุมสมบูรณ ์ใหผ้ลผลิตท่ีมีคณุภาพ ปลอดสารพิษ มีหน่วยงานและผูส้นใจแวะเวียนมาเรียนรูเ้ป็นจ านวนมาก  

นอกจากผกันานาชนิด ไม่วา่จะเป็น แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วพ ูบวบ คะนา้ กวางตุง้ ผกับุง้ มะเขือเทศ พริก มะเขือ ท่ีสรา้งรายได้

ท่ีมั่นคงใหแ้ก่คนพิการท่ีดแูลศนูยฯ์ ผลผลิตส าคญัอีกอย่างของท่ีน่ี คือ เห็ดหลากหลายพนัธุท่ี์มีคณุภาพดี เป็นท่ีตอ้งการของ

ตลาด ศนูยฯ์ เริ่มตน้จากการเพาะเห็ด ต่อมาสมาชิกไดศ้กึษาเรียนรูเ้พ่ิมเติม จนสามารถเพาะเชือ้เห็ดและผลิตกอ้นเห็ดขึน้ใช้

เอง ช่วยลดตน้ทุนการผลิต และยงัสรา้งรายไดเ้พ่ิม จากการจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี ้ยงัไดต้อ่ยอดสูก่ารเพาะเห็ด

หลินจือ ซึ่งสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาสูง หลังจากไดท้ดลองปลูก  ก็ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ จึงไดป้ระสานติดต่อกับทีม

การตลาดของโอสถสภาเพ่ือศกึษาถึงความเป็นไปไดใ้นการน าเห็ดหลินจือของศนูยฯ์ มาใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรบัผลิตภณัฑข์อง

โอสถสภา นางเพ็ญประภา ไชยโส สมาชิกของศนูยฯ์ เล่าว่า "เมื่อไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกของศนูยฯ์ ท าใหม้ีงานท า มีร ายไดเ้ขา้

ครอบครวั คุณภาพชีวิตของครอบครวัดีขึน้ มั่นใจในศกัยภาพของตนเองมากขึน้ จึงกลา้ท่ีจะลองเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ   และจะต่อ

ยอดอาชีพไปเรื่อยๆ เพราะเราโชคดีท่ีไดร้บัโอกาสนี ้เราก็ตอ้งท าใหด้ีท่ีสดุ"  การท่ีโอสถสภาใหค้วามรู ้สนบัสนุนอปุกรณต์่างๆ 

รวมถงึช่วยคดัเลือกสายพนัธุ ์และคอยใหค้  าแนะน า ดแูล ติดตามอย่างใกลชิ้ด ไมเ่พียงแตม่อบอาชีพท่ีมั่นคงใหค้นพิการเท่านัน้ 

แต่ยังช่วยยกระดบัผลผลิตใหม้ีคณุภาพสงู เพ่ิมโอกาสทางการตลาดและสานต่อการมอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเห็ด

หลินจือท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากลของทางศนูยฯ์ นัน้ โอสถสภามั่นใจในคณุภาพ รบัซือ้เห็ดหลินจือจากทางศนูยฯ์ เพ่ือใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม 'โสมอินซมั พลสั' สอดคลอ้งกบัแนวทางการสรา้งห่วงโซ่อุปทานท่ียั่งยืน (Sustainable Supply 

Chain) ท่ีมุง่ใชว้ตัถดุิบสมนุไพรจากแหล่งผลิตในประเทศ เพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนและพฒันาศกัยภาพใหก้บัเกษตรกร

ท่ีปลกูสมนุไพรใหก้บับริษัทฯ หนึ่งในเป้าหมายของโรดแมป 5 ปี ดา้นความยั่งยืนของโอสถสภา(ryt9.com 8 ก.พ.65) 



๒๗ 

“พดูอย่างมีสติ จะไดไ้ม่ท ารา้ยใจผูอ่ื้น ฟังอย่างมีสติ.. จะไดไ้ม่รบัอารมณ ์คนอ่ืนมาท ารา้ยใจเรา” 

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:์ tddfoffice@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  

                               www.tddf.or.th  E-mail : tddfoffice@gmail.com  

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