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"กัญจนา" หนุนทัพนักกีฬาคนพกิาร"ทมีชาตไิทย" ลุยศึกอาเซียนพาราเกมส ์30 ก.ค.นี ้ณ อินโดนีเซีย 

 

 เมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม ท่ีท าการพรรคชาติไทยพฒันา คณะนกักีฬาอาเซียนพาราเกมสพ์รอ้มเจา้หนา้ท่ี เดินทางเขา้
พบ นางสาวกญัจนา ศิลปอาชา หวัหนา้พรรคชาติไทยพฒันา ในฐานะประธานมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย เพ่ือรบัโอวาทก่อน
จะเดินทางไปร่วมแข่งขัน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้ง ท่ี  11 ในนามทีมชาติไทย โดยการแข่งขันจะมีขึ ้นระหว่าง 
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2565 - 6 สิงหาคม 2565 ณ เมืองโซโล สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

 นางสาวกัญจนา ไดก้ล่าวกับคณะนักกีฬาว่า วันนีต้นรูส้ึกขอบคุณทุกคนท่ีระลึกถึงและตัง้ใจเดินทางมาเจอกัน 
แน่นอนว่านกักีฬาทุกคนต่างตัง้ใจฝึกซอ้มอย่างหนกั รวมถึงคณะครูฝึกและเจา้หนา้ท่ีทุก ๆ คน ก็ต่างมุ่งมั่นกับการแข่งขนัใน
ครัง้นี ้ซึ่งตนเช่ือว่าทุก ๆ คนจะเป็นตวัแทนของคนไทย และเป็นตวัแทนของผูพิ้การทุกคน การไดร้บัเหรียญรางวลัชยัชนะกลบั
จากการแข่งขนั อาจไม่ส  าคญั เท่ากบัการไปสรา้งความภาคภมูิใจใหแ้ก่ประเทศ ท าใหเ้ห็นถงึศกัยภาพของผูพิ้การกบัการด ารง
ศกัดิศ์รีแห่งความเป็นมนษุย ์ซึง่นอกจากเกมสก์ารแข่งขนัครัง้นี ้ตนจะขอเป็นแรงสนบัสนุนในเกมสก์ารแข่งขนัในอนาคตอย่าง 
“พาราลิมปิกเกมส์ 2024” ท่ีกรุงปารีส ต่อไปด้วย ทั้งนี ้ตนขอให้คณะนักกีฬาเจ้าหน้าท่ีทุกคนเดินทางปลอดภัย  
ประสบความส าเรจ็อย่างท่ีทกุๆ คน ตัง้ใจไว ้ 

 โดยทีมชาติไทยไดร้ว่มสง่นกักีฬาไทยเขา้รว่มเป็นจ านวน 310 คน พรอ้มผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ท่ีรวมทัง้สิน้ 487 คน ซึง่
นกักีฬาทกุคนตา่งมุง่มั่นในการฝึกฝนเป็นอย่างมาก เพ่ือใหส้มกบัการรอคอยกวา่ 3 ปี ทัง้นีต้วัแทนนกักีฬายงัไดก้ลา่วขอบคณุ
นางสาวกญัจนา ประธานมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย ท่ีใหก้ารสนบัสนนุคนพิการในดา้นกีฬา และผลกัดนัศกัยภาพของผูพิ้การ
ในสงัคมใหไ้ดร้บัโอกาสในการฝึกทกัษะท่ีน าไปประกอบอาชีพไดด้ว้ย 
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กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร ผุด “บัตรคนพกิาร” อิเล็กทรอนิกส ์ 
อ านวยความสะดวกการเข้าถงึสวัสดกิารภาครัฐ 

 

 วันนี ้(1 ก.ค.)นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) โดยกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  ไดอ้อก

ประกาศการแสดงบตัรประจ าตวัคนพิการดว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส ์ไดเ้สมือนบตัรประจ าตวัคนพิการ กรณีคนพิการท่ีมีขอ้มลู

ในฐานขอ้มลูอยู่ในทะเบียนกลางคนพิการ ผ่านแอปพลิเคชนั “บัตรคนพิการ” ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 28 เมษายน 2565 

และไดม้ีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้การแสดงบตัรประจ าตวัคนพิการดว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส ์ถือ

เป็นทางเลือกเพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัคนพิการ โดยคนพิการท่ีมีบตัรประจ าตวัคนพิการยงัคงสามารถพกพาและแสดง

บตัรประจ าตวัคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าไดท้กุรูปแบบ และสามารถใชง้านไดจ้นกว่าบตัรจะหมดอายุ รวมถึงบตัรประจ าตวัคน

พิการตลอดชีพก็สามารถใชไ้ดต้ลอดไป ซึ่งแอปพลิเคชนับตัรคนพิการเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศดา้นสงัคม 

เรื่องการปฏิรูปการขึน้ทะเบียนคนพิการในการพฒันาระบบเพ่ือยกระดบัการใหบ้ริการคนพิการแบบดิจิทลัไดร้บัการสนบัสนุน

จากส านกังานขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตรช์าติ และการสรา้งความสามคัคีปรองดอง (ส านกังาน ป.ย.ป.) ในการ

พฒันาแอปพลิเคชนัดงักล่าว นางสาวสราญภทัร กล่าวต่อว่ากระทรวงพม.ขอประชาสมัพันธแ์ละเชิญชวนใหค้นพิการดาวน์

โหลดแอปพลิเคชนั“บตัรคนพิการ” ผ่านระบบปฏิบตัิการ Androidและ iOS ไดต้ัง้แตบ่ดันี ้นอกจากการแสดงบตัรคนพิการแลว้ 

แอปพลิเคชนั “บตัรคนพิการ”สามารถใหข้อ้มลูข่าวสารความรูก้ารรบัรูส้ิทธิคนพิการและช่องทางการขอรบับริการรวมทัง้การ

ติดต่อสื่อสารกับสายด่วนช่วยเหลือสงัคม 1300และสายด่วนคนพิการ 1479ไดเ้ช่นเดียวกนัเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก

และการเขา้ถงึบริการของภาครฐัตามสิทธิท่ีพงึไดร้บั(mgronline.com 1 ก.ค.65) 
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เจียดก้อนสุดท้ายปีนีร้วดเดยีว 1.4 หมื่น ล.เบีย้ 
“คนชรา-พกิาร-เอดส”์ ส่วนงบกลางพเิศษ 8.3 พัน 

ล.แจก 10 ล้าน สูงอายุยังไม่ขยับ 

 

จ่อโอนกอ้นสุดทา้ยเบีย้ยังชีพ “คนชรา-พิการ-เอดส”์ รวด

เดียว 1.4 หมื่น ล. ลง 7 พัน อปท. หลงัจ่ายแลว้สี่งวด 6.5 

หมื่น ล. ส่วนเงินเบี ้ยคนชราพิเศษ จากงบกลาง 8.3 

พันลา้น แจก 10 ลา้นคนชรา ตามสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 

ยอ้นหลงัหวัละ 100-250 บาท ท่ีคาดการไวเ้ดือนหนา้ “ยงั

ไมข่ยบั” วนันี ้(30 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย 

เปิดเผยว่า นายประยูร รัตนเสนีย ์อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน (สถ.) ลงนามในหนังสือด่วน แจง้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ผ่านผูว้่าราชการจังหวดัทั่ว

ประเทศ เพ่ือก าหนดรายละเอียดการโอนเงินจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายปี 2565 เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุทั่วไป 

ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2565 ร า ย ก า ร  

“เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุใหก้บั 7,547 อปท. เบีย้ยงัชีพคนพิการ 

ใหก้ับ 7,540 อปท.งวดท่ี 4 (เดือน ส.ค.- ก.ย. 2565) และ

เฉพาะ เบีย้ยังชีพผูป่้วยเอดส ์ใหก้ับ 7,540 อปท.งวดท่ี 4 

(เ ดื อ น  ก . ค . - ก . ย .  2565) ว ง เ งิ น ร วม  3 ร ายก า ร 

14,634,633,600 บาท”  “จัดสรร เ บี ้ยยัง ชีพผู้สู งอายุ  

8,895,290 ราย วงเงิน 11,658,359,200 บาท จัดสรรเบีย้

ยังชีพคนพิการ 1,764,761 ราย วงเงิน 2,856,718,400 

บาท และเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 79,704 ราย วงเงิน 

119,556,000 บาท” ก่อนหนา้นัน้ สถ.ด าเนินการโอนเบีย้

ยังชีพผูสู้งอายุ และจัดสรรเบี ้ยยังชีพคนพิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดท่ี 1 (ต.ค.- ธ.ค. 2564) รวม 

21,095,394,600 บาท งวดท่ี 2 (ม.ค.- ก.พ. 2565) รวม

ทัง้สิน้ 15,611,786,400 บาท และงวด 2 เพ่ิมเติม (มี.ค.- 

เม.ย. 2565) รวมทัง้สิน้ 7,155,261,500 บาท และ งวดท่ี 3 

(มิ.ย.- ก.ค.2565) วงเงินรวม 7,231,113,900 บาท โดยทัง้ 

4 ง วด  สถ .  จั ดส ร ร ให้คนช ร าและคน พิก า ร แล้ว 

65,728,190,000 บาท  ส าหรับเงินอุดหนุนทั่ วไป ทั้ง 3 

รายการ กรมบญัชีกลาง จะเป็นหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการ

จ่ายเงินเบีย้ยงัชีพ โดยตรงแทน อปท. อย่างไรก็ตาม พบว่า 

เงินกอ้นนีย้งัไมร่วมการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ “เบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอาย”ุ ตามกรอบวงเงิน 8,380 ลา้นบาท ท่ีอยู่ในขัน้การ

เสนอขออนุมตัิงบกลาง ปี 2565 จากคณะรฐัมนตรี (ครม.) 

“หลงัจากคาดการณ ์ว่า กรมบัญชีกลาง จะสามารถโอน

เงินช่วยเหลือถึงมือผูส้งูอายุ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 

นี ้ครอบคลมุเงินช่วยเหลือยอ้นหลงัตัง้แต่เดือน เมษายน-

กรกฎาคม 2565” ส าหรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพ่ือการยัง

ชีพแก่ผู ้สูงอายุท่ีได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพ่ือ

สวสัดิการแห่งรฐั เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากคา่ครองชีพ มี

เป้าหมายผูสู้งอายุ 10.9 ลา้นคน จ่ายระยะเวลา 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100-

250 บาท ตามช่วงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบใน

หลกัการไปแลว้.(mgronline.com 1 ก.ค.65) 
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อีก 2 เดอืน ราคาสลากดจิิทัล ลดต ่ากว่า 80 บาท 

เชา้นีท่ี้หมอชิต - คาดว่าไม่เกิน 2 เดือนเราอาจจะไดซ้ือ้ 

สลากดิจิทลั ราคาถูกกว่า ฉบบัละ 80 บาท ซึ่งอาจจะเป็น

บางเลข เน่ืองจากขณะนีผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ก าลังเร่งปรับปรุง

ระบบใหม้ีฟังกช์นั ลดราคา และฟังกช์นั สั่งงานดว้ยเสียง 

หวังอ านวยความสะดวกมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มผูพิ้การ 

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ฐานะประธาน

กรรมการสลากกินแบ่ งรัฐบาล เ ปิดเผยว่า  ขณะนี้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าลงัเร่งพัฒนาระบบการจ าหน่าย

สลากดิจิทัล บนแอปพลิเคชัน เป๋าตงั โดยจะเปิดตวัเลือก

เพ่ิม เพ่ือใหข้ายสามารถลดราคาจ าหน่ายลงต ่ากว่า 80 

บาท และเพ่ิมฟังกช์นัใหผู้ซ้ือ้ สามารถเลือกซือ้สลากดิจิทลั 

กบัรา้นคา้ผูพิ้การได ้และสามารถควบคุมการท างานดว้ย

เสียงได้ อ  านวยความสะดวกให้กลุ่มผู้พิการ ขณะนีอ้ยู่

ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมคนพิการตาบอด เพ่ือ

พฒันาแอปฯใหต้อบโจทยม์ากท่ีสุด ส่วนกรณี ผูค้า้สลาก

ใบ หรือ กลุ่ม ท่ีมีแผงค้า  รวมทั้งกลุ่ม เร่ขาย ขอให้

คณะกรรมการทบทวนการขายสลากดิจิทลั ท่ีไปแย่งส่วน

แบ่งทางการตลาด กระทั่ งท าใหผู้ ้คา้กลุ่มนีย้อดขายตก 

ประธานกรรมการสลากฯ ขอใหก้ลบัไปถามตวัเองว่า ขาย

ราคาเท่าไหร่ หากขายในราคา 80 บาท ก็จ าหน่ายไดอ้ยู่

แลว้ ย า้ว่า ผูค้า้ตอ้งปรบัตวั ยืนยัน จะไม่พิมพส์ลากฯเพ่ิม 

จากท่ีมีอยู่ 100 ลา้นฉบบั และไม่เพ่ิมโควตาใหผู้ค้า้เกิน 5 

เล่ม โดยอาชีพผูค้า้สลากฯเป็นอาชีพเสริม เน่ืองจากการ

จ าหน่ายจะมีรายได ้9.60 บาทตอ่ฉบบั ฉะนัน้ ในแตล่ะคน

จะมีรายไดป้ระมาณ 4,800 บาทต่องวด และในหนึ่งเดือน

จะมีรายได ้9,600 บาท ซึ่งหากฝากจ าหน่ายไวบ้นสลาก

ดิจิทลั ก็จะมีเวลาไปท าอาชีพอื่น ๆ ได(้news.ch7.com 1 

ก.ค.65) 
 

จบอย่างแฮปป้ี!ยายพกิารเจอบิลค่าไฟฟ้าแพงกว่า 
9 พัน สจ.ควงนายก อบต.จ่ายแทน ซึง้น า้ตาคลอ
ถอืเป็นบทเรียน 

 

ความคืบหนา้ กรณีท่ี นางวิวาส อุท ากา อายุ 58 ปี เป็นผู้

พิการครึ่งซีก อยู่บ้านเลขท่ี 91 หมู่ 1 ต.บ้านค้อ อ.โพน

สวรรค ์ถูกบิลเรียกเก็บคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาย่อย อ.โพนสวรรค ์จ.นครพนม เป็นเงิน 9,163 บาท 

ซึ่งจากการเขา้ตรวจสอบ พบว่า เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

จากสายไฟฟ้าในอาคารตวับา้นท่ีเดินตามโครงหลงัคาเกิด

ช ารุด โดยไม่มีการเดินสายรอ้ยท่อ ท าใหเ้กิดไฟฟ้ารั่วลง

กราวด์ จึงเป็นท่ีมาของค่าไฟฟ้าสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาคสาขาย่อย อ.โพนสวรรค ์ยืนยนัใหน้างวิวาสด าเนิน

การจ่ายค่าไฟฟ้าตามระเบียบ เพราะเกิดจากระบบภายใน

บา้น ไม่สามารถยกเลิกค่าใชจ้่ายได ้หากไม่สามารถจ่าย

เป็นเงินจ านวนเต็มไดก้็สามารถช าระผ่อนจ่าย 3 เดือน ใน

จ านวนเงินเดือนละ 3,000 บาท แต่นางวิวาสไม่มีเงินจ่าย
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ไดเ้พราะครอบครัวฐานะยากจน ตามท่ีเสนอข่าวไปแลว้

นัน้ ล่าสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 นายอภิชัย ไพรสณฑ ์

หรือ สจ.โต้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม (ส.อบจ.) พร้อมด้วยนายเดือน อนุญาหงส์ 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นคอ้ (อบต.บา้นคอ้) ลง

พืน้ท่ีน าเงินจ านวน 9,000 บาท มอบใหก้บันางวิวาส อทุ  า

กา ตามจ านวนเงินท่ีไดแ้จง้รอ้งขอความช่วยเหลือไป ซึง่ท า

ใหน้างวิวาสดีใจอบ่างสุดซึง้ พรอ้มไดก้ล่าวขอบคุณจาก

การไดร้บัความช่วยเหลือในครัง้นี ้และขอบคณุสื่อมวลชน

ท่ีเป็นกระบอกเสียงใหต้นและครอบครวั ถือเป็นบทเรียน

และประสบการณร์ว่มกนั(banmuang.co.th 1 ก.ค.65) 
 

หนูน้อยยอดกตัญญูวัย 11 ปีจูงแม่พกิารตาบอด 
ขอข้าวก้นบาตรกิน 

 

สะเทือนใจ“นอ้งกฤษณ์”หนูนอ้ยวยั 11 ปี จูงแม่พิการตา

บอดขอขา้วกน้บาตรกิน ลั่นจบ ป.6 ขอบวชตลอดชีวิต เม่ือ

วนัท่ี 3 ก.ค. ท่ีวดัเขาพระทอง หมู่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะ

อวด จ.นครศรีธรรมราช ในขณะท่ีพุทธศาสนิกชนทั้งใน

และต่างพืน้ท่ี เดินทางมากราบนมสัการหลวงพ่อองคใ์หญ่ 

พระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิเก่าแก่อายกุว่า 800 ปี และกราบไหว้

ขอพรทา้วเวส สุวรรณ รวมทัง้มาถวายเทียนพรรษาใหว้ดั

เขาพระทอง อย่างต่อเน่ืองโดยมีพระมหาอารยนนัต ์อานนั

โท เจา้อาวาสและพระอาจารยอ์านนท ์เตชะธมัโม พระเกจิ

ดงัสายเขาออ้พระลูกวดัเขาพระทอง พรอ้มพระภิกษุ และ

ลูกศิษย์ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกอย่าง

ใกลชิ้ดต่อเน่ือง ขณะนัน้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนได้

พบเห็นเด็กผูช้ายอายุประมาณ 10-11 ปี เดินจูงมือผูห้ญิง

อายุประมาณ 50 ปีเศษ คาดว่าเป็นแม่เขา้มาภายในวัด 

และสอบถามหาพระมหาอารยนนัต ์เจา้อาวาส เมื่อทราบ

ว่าพระมหาอารยนันต ์ตอ้นรับญาติโยมท่ีมาถวายเทียน

พรรษาอยู่ในศาลาริมน า้จึงเดินไปหาและกราบพระมหา

อารยนันต์ ด้วยใบหน้าเศร้าสร้อย โดยเด็กผู้ชายคน

ดงักล่าวแจง้ว่าหิวขา้ว ไม่ไดร้ับประทานอาหารเลย พระ

มหาอารยนันต ์จึงใหเ้จ้าหนา้ท่ีจัดหาขา้วปลาอาหารให้

สองแม่ลูกรับประทานอย่างเอร็ดอร่อยเป็นท่ีน่าเวทนา

สงสารแก่ผูพ้บเห็นย่ิงนกั จากการสอบถามทราบช่ือ ด.ช.

ธนฤกษณ์  จันสงค ์หรือ “น้องกฤษณ์ “อายุ 11 ปี เรียน

ชัน้ป.5 โรงเรียนเจริญวิทยา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

และนางกัญญาวีร ์พรหมดนตรี หรือ “เจี๊ยบ” อายุ 51 ปี 

แม่บังเกิดแกลา้ของด.ช.ธนฤกษณ์ อาศยัอยู่บา้นเช่า ซึ่ง

พิการตาขวาบอดมองไม่เห็นตาซ้ายมองเห็นเลือนราง 

แขนขวามีพงัผืดยึดไดร้บัความเจ็บปวดเคลื่อนไหวไม่ค่อย

สะดวก และยังมีโรคประจ าตวัทัง้เบาหวาน ความดนั และ

โรคไต และเคยไตวายเฉียบพลนั จนตอ้งหามส่งรพ.ทุ่งสง 

แพทย์ช่วยรอดชีวิตไวไ้ดอ้ย่างหวุดหวิด นางกัญญาวีร์ 

กล่าวว่า  ชีวิตตนหลงัจากโรครุมเรา้ และแยกทางกบัสามี

ก็ต้องรับภาระเลี ้ยงดูลูกชายด้วยตนเอง   ในช่วงหลัง

เบาหวานขึน้ตาท าให้ตาขวาบอดสนิทไป1 ข้าง ตาซา้ย

มองเห็นเลือนราง แขนขวาเป็นพังผืดยึดจนเจ็บปวด

เคลื่อนไหวไม่สะดวก  แพทยน์ัดผ่าตัดพังผืดและตาขา้ง

ซา้ยในเร็ว ๆ นี ้ล่าสดุเกิดไตวายเฉียบพลนัโชคดี ชาวบา้น
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ช่วยน าส่งรพ.ทุ่ งสง แพทย์ช่วยรอดตายมาได้อย่าง

หวุดหวิด  ตนจึงตดัสินใจมาเช่าบา้นใกลก้ับโรงพยาบาล

ทุ่งสง เดือนละ1,800 บาท เพ่ือความสะดวก หากเกิดเหตุ

ฉกุเฉินช่วงกลางคืน ในขณะท่ีลกูชายทางโรงเรียนใหเ้รียน

ฟรี ปัจจบุนัเรียนอยู่ ป.5 โดย ด.ช.ธนฤกษณ ์ จะเป็นผูด้แูล

ช่วยเหลือตนทุกอย่าง นางกัญญาวีร ์กล่าวว่า  ปกติตน

และ ด.ช.ธนฤกษณ ์ จะช่วยกนัท าขนมง่าย ๆ ใหต้นนั่งขาย

มีรายไดเ้ลก็นอ้ย ๆ  และไดร้บัเงินช่วยเหลือเยียวยาผูพิ้การ

เดือนละ 800 บาทอยู่กินกนัอย่างยากล าบากแรน้แคน้สุด 

ๆ แตจ่ าตอ้งสูท้นเพ่ือใหล้กูชาย เติบโตสามารถเลีย้งตวัเอง

ได ้แต่โรครา้ยหลายโรคท่ีรุมเรา้ตนหนกัเพ่ิมมากขึน้เรื่อยๆ 

ไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไดก่ี้ปี และยอมรบัว่าเป็นห่วง

อนาคตลูกชายมาก “ท่ีส  าคัญมีคนใจรา้ย ใจด าดูถูก ดู

แคลนเมื่ อพบตนกับลูกชาย แสดงอาการไม่พอใจ 

ขยะแขยง มองเหมือนตนเองกับลูกไม่ใช่มนุษย์ แม้จะ

นอ้ยใจและเสียก าลงัใจ แต่จ าใจตอ้งอดทนต่อค าพูดดถููก

เหยียดหยามของคนเหล่านัน้ ตนจึงไม่ค่อยกลา้ท่ีจะไปขอ

ความช่วยเหลือจากใครๆ แต่ล่าสุดถึงก าหนดจ่ายค่าเช่า

บา้น 1,800 บาทแต่ตนมีติดตวัแค่ไม่ถึง 200 บาทและเงิน

คนพิการในบัญชี 800 บาท จึงตัดสินใจเดินทางมาขอ

ความช่วยเหลือพระมหาอารยนนัต ์เพ่ือขอความช่วยเหลือ

เรื่องค่าบา้น และเมื่อหลายเดือนก่อนท่านเคยช่วยเหลือ

ตนกับลูกมาแล้ว  2 ,000 บาท ตนเกรงใจพระมหา

อารยนนัตม์ากแต่ไม่รูจ้ะหนัหนา้ไปพึ่งใคร”นางกัญญาวีร ์

กลา่ว ดา้น ด.ช.ธนกฤษณ ์ กล่าวว่า ตนเองรักแม่ และ

สงสารแม่มาก ๆ เมื่อไปโรงเรียนแม่ต้องอยู่บ้านคน
เดียวตามองไม่ค่อยเห็น ร่างกายไม่แข็งแรงเป็นห่วง

แม่มาก ๆ และตั้งใจเรียนหนังสือ จนมีผลการเรียนดี

มาก อย่างไรก็ตามหลงัจบ ป.6 สญัญาว่าจะมาบวชเป็น

สามเณร ขอพึ่งใบบุญของพระอาจารยพ์ระมหาอารยนนัต์

อานันโท เจา้อาวาสวัดเขาพระทอง เพราะท่านมีเมตตา 

กรุณากับตนและแม่มาตลอด ทัง้นีเ้พ่ืออุทิศตนช่วยเหลือ

ท่านช่วยเหลือวดัและพระพุทธศาสนา โดยในขณะท่ีเป็น

สามเณรหรือพระภิกษุ ตนจะเรียนไปดว้ย พรอ้มจะเลีย้งดู

แม่ใหด้ี และมีชีวิตอยู่กับตนใหน้านท่ีสุด หากแม่เสียชีวิต

ตนอาจจะบวชตลอดชี วิตไปสึกอีก เลย  พระมหา

อารยนันตอ์านันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง กล่าว

ว่า อาตมาจะไมป่ฏิเสธการช่วยเหลือญาติโยมท่ีเดือดรอ้น

ในทกุกรณี แต่จะช่วยเหลือไดม้ากนอ้ยแคไ่หนเป็นอีกเรื่อง

หนึ่ ง  เ พ ร าะอาตมาตั้ ง ใ จ แล้ว ว่ า จ ะอุ ทิ ศตน เ พ่ื อ

พระพุทธศาสนาและประชาชนตลอดไป ส าหรับการ

ช่วยเหลือนางกัญญาวีร ์และด.ช.ธนกฤษณ์  อาตมาจะ

ช่วยตลอดไป ส่วนเรื่องท่ี ด.ช.ธนกฤษณ ์ สญัญาว่าจบ ป.

6 จะมาบวชเป็นสามเณรท่ีวดัและอยู่กับอาตมาตลอดไป 

หากเป็นไปไดอ้าตมาจะส่งเสียใหเ้ล่าเรียนจนถึงขัน้สงูสุด 

สว่นในอนาคตจะสกึออกไปหรือไม่ ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจ

ของเดก็(เดลินิวสอ์อนไลน ์4 ก.ค.65) 

 

 

 
 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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กกท.เข้าให้ก าลังใจ นักกีฬาคนพกิาร 
 "ทมีชาตไิทย“ ลุย อาเซียนพาราเกมส ์

 

กกท. ตรวจเย่ียมและใหก้ าลงัใจนกักีฬาคนพิการ "ทีมชาติ

ไทย" สู้ศึกอาเซียนพาราเกมส์ ครั้ง ท่ี  11 ท่ีศูนย์ฝึกฯ 

มวกเหล็ก และโคราช วนัท่ี 2 ก.ค. 65 นายพิพัฒน ์รชักิจ

ประการ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

พ ร้อมด้ว ย  น าย เ ขมพล  อุ้ย ตย ะกุ ล  เ ล ขานุ ก า ร

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ดร.กอ้ง

ศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะผู้บริหาร เดิน

ทางเขา้ตรวจเย่ียม และติดตามการเก็บตัว ฝึกซอ้มของ

นกักีฬาคนพิการทีมชาติไทยชดุ “อาเซียนพาราเกมส ์ครัง้ท่ี 

11” พรอ้มมอบกระเชา้ผลไมอ้าหารแหง้ เพ่ือใหก้ าลงัใจแก่

นกักีฬา ณ ศนูยฝึ์กกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี และ

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จ.นครราชสีมา 

เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 ท่ีผ่านมา  ผู้ว่าการ กกท. 

เปิดเผยว่า การตรวจเย่ียมนักกีฬาในครัง้นี ้เพ่ือเป็นการ

ติดตาม และใหก้ าลงัใจนกักีฬา และผูฝึ้กสอนทีมชาติไทย

ชุด “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้ง ท่ี  11” ณ สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย จ านวน 8 ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ เทเบิลเทนนิส, วีล

แชรเ์ทนนิส , ว่ายน า้, กรีฑา, วีลเแชรเ์รสซิ่ง, ยิงปืน, ยิงธนู 

และเรือพาย โดยความคาดหวงันัน้ ตัง้เป้าไวท่ี้ติดอนัดบั 1 

ใน 3 ของประเทศท่ีเขา้ร่วมการแข่งขัน โดยคาดการณว์่า

การแข่งขนัในครัง้นี ้ประเทศไทยจะไดร้บัเหรียญ จากกีฬา

ยิงธน ู5 เหรียญทอง, วา่ยน า้ 14 เหรียญ, วีลแชรเ์รซซิ่ง 17 

เหรียญ, กรีฑา 7 เหรียญ, เทเบิลเทนนิส 23 เหรียญ และ

วีลแชรเ์ทนนิส 3 เหรียญ ส าหรบั อาเซียนพาราเกมส ์ครัง้ท่ี 

11 ซึง่มีอินโดนีเซีย เป็นเจา้ภาพจะจดัขึน้ท่ีเมืองโซโล คาด

ว่า จะมีนักกีฬาคนพิการจาก 11 ชาติ ในภูมิภาคอาเซียน 

ไดแ้ก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียน

มา, ฟิลิปปินส,์ สิงคโปร,์ ไทย, เวียดนาม และติมอรเ์ลสเต 

กวา่ 1,500 คน รว่มแข่งขนั ใน 14 ชนิดกีฬา จดัการแข่งขนั

ระหว่าง 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม ส าหรบัชนิดกีฬา ท่ีจัด

ใหม้ีการแข่งขนั ไดแ้ก่ กรีฑา, ยิงธน,ู แบดมินตนั, บอคเซีย, 

ฟตุบอลคนตาบอด, หมากรุก , โกลบอล, ยูโด, ยกน า้หนกั, 

ว่ายน า้, เทเบิลเทนนิส, วีลแชรเ์ทนนิส, วอลเลยบ์อลนั่ ง 

และวีลแชรบ์าสเกตบอล(msn.com 4 ก.ค.65) 
 

ฝันทีเ่ป็นจริง! "พกิเกต็ต"์ แข้งพกิารหญิงคนแรกทีล่ง
เล่นทมีชาตสิหรัฐอเมริกาชุดใหญ่ 

 

เมื่อวนัท่ี 28 มิถุนายนท่ีผ่านมา เกมฟุตบอลหญิงกระชับ

มิตรทีมชาติ คู่ระหวา่ง สหรฐัอเมริกา พบกบั โคลอมเบีย มี

เรื่องราวน่าประทับใจ เมื่อ คารส์ัน พิกเก็ตต ์นักฟุตบอล

หญิงชาวอเมริกัน ซึ่งพิการแขนขา้งซา้ย ไดร้ับโอกาสลง

สนามรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิต  เกมคู่

ดงักล่าวจบลงดว้ยชยัชนะของ สหรฐัฯ ท่ีปราบ โคลอมเบีย 

2-0 แต่สิ่ งท่ีน่าประทับใจกว่าคือการท่ี พิกเก็ตต์ ออก

สตารท์เป็นตวัจริงใหก้ับทีมชาติบา้นเกิดในต าแหน่งแบ็ก

https://www.sanook.com/sport/


๘ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

ซา้ย และไดเ้ล่นครบ 90 นาทีท่ีริโอ ตินโต สเตเดียม และ

นั่นท าใหเ้ธอเป็นนกัฟตุบอลหญิงผูพิ้การคนแรกที่ไดล้งเล่น

ใหก้ับทีมชาติสหรฐัอเมริกา พิกเก็ตต ์วยั 28 ปี พิการแขน

ซ้ายตั้งแต่ช่วงข้อศอกลงไปตั้งแต่ก าเนิด แต่นั่ นไม่ใช่

อุปสรรคท่ีท าให้เธอยอมแพ้ต่อโชคชะตา เธอเลือกเล่น

ฟุตบอลร่วมกับผูเ้ล่นปกติทั่วไป โดยอยู่สโมสร นอรท์ คา

โรไลน่า คูเรจ ทีมแห่งศึกเนชันแนล วีเมนส ์ซอคเกอร ์ลีก 

สหรฐัอเมริกา ลงเลน่ไปแลว้ 100 นดั และไดร้บัการยกย่อง

ให้ติด 11 ผู้เล่นตัวจริงยอดเย่ียมของลีกประจ าเดือน

มิถุนายน "น่ีคือฝันท่ีเป็นจริง" พิกเก็ตต ์เปิดใจถึงโอกาสท่ี

เธอเฝ้ารอคอยมาตลอดชีวิตในฐานะนักฟุตบอลหญิง

อาชีพ ขณะท่ี วลตัโก ้อนัโดนอฟสกี กุนซือทีมชาติสหรฐัฯ 

ก็บอกว่า พิกเก็ตต ์ไดล้งสนามก็เพราะความทุ่มเทในการ

ซอ้มกบัเพ่ือนร่วมแคมป์อย่างน่าประทบัใจจนไดล้งเป็นตวั

จริง ท่ีผ่านมา พิกเก็ตต ์เคยใหส้ัมภาษณ์เมื่อปี 2018 ว่า

เธอใฝ่ฝันอยากติดทีมชาติสหรฐัอเมริกาชุดใหญ่ หลงัจาก

เคยลงเลน่กบัทีมชดุ U-19 กบั U-23 มาแลว้ อย่างไรก็ตาม 

ความพยายามและความมุ่งมั่นของเธอก็ท าใหค้วามฝัน

เป็นจริงแลว้ในวนันี ้และรอลุน้โอกาสลงตวัจริงอีกครัง้กับ

เกมนัดต่อไปท่ีจะเจอ เฮติ ในรายการคอนคาเคฟ วีเมนส ์

แชมเปียนชิพ วนัท่ี 4 กรกฏาคมนี(้sanook.com 1 ก.ค.65) 

 

 

 

 

 
 

พก. เสริม "ศักยภาพคนพิการ"  
จัดอบรมการใช้อินเทอรเ์น็ต รุ่น 1 

 

พก.จับมือ ส  านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

อบรมเสริม  "ศักยภาพคนพิการ "  หลักสูตรการใช้

อินเทอรเ์น็ต (EDC) รุน่ท่ี 1 จ านวน 30 คน ณ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศนูยเ์ทเวศร ์วนันี ้(1 ก.ค.65) 

เวลา 09.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายให ้นางพรนิภา มาสิ

ลีรงัสี รองอธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนา

ศักยภาพ การเตรียมความพร้อมและยกระดับในการ

พฒันาทกัษะใหก้บั คนพิการ และผูด้แูลคนพิการ หลกัสตูร

การสรา้งความตระหนักรูใ้นการใช้อินเทอรเ์น็ต (EDC) 

ส าหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ รุ่น ท่ี  1 โดยมี

กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย คนพิการทางการเคลื่อนไหว

หรือทางร่างกาย และผูดู้แลคนพิการ จ านวน 30 คน ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์

กรุงเทพฯ นางพรนิภา กล่าวว่า กระทรวงการพฒันาสงัคม 

และความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) โดยกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจหลกัในการ

ด าเนินการดา้นการคุม้ครอง การส่งเสริมสิทธิ สวสัดิการ

ของคนพิการ การสรา้งโอกาส และความเสมอภาคแก่คน

พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) ซึง่



๙ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

มีสาระส าคญัในการส่งเสริมสิทธิ สวสัดิการ และคุม้ครอง

คนพิการ เพ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียม อีกทัง้ ยังไดก้ าหนด

บทบญัญัติเก่ียวกบัการใหค้นพิการมีสิทธิไดร้บัสิ่งอ  านวย

ความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่น

จากรฐั รวมทัง้การเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร การสื่อสาร บริการ

โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสิ่งอ  านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารส าหรับ

คนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจาก

หน่ วยงานของรัฐหรื อ เอกชน  ซึ่ ง ในปัจจุบัน ระบบ

อินเทอรเ์น็ตมีบทบาทท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต การ

คน้หาขอ้มลู และการติดต่อสื่อสารในสังคมโซเชียลมีเดีย 

( Social Media) เ พ่ื อ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น

ชีวิตประจ าวนั นางพรนิภา กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ร่วมกับ 

ส  านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์บูรณาการ

ความร่วมมือในการฝึกอบรมฯ ดงักล่าวขึน้ จ านวน 4 รุ่น 

ใหค้นพิการ และผูด้แูลคนพิการ รุ่นละ 30 คน รวมจ านวน

ทัง้สิน้ 120 คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการสรา้งองค์

ความรูใ้หเ้ขา้ใจความหลากหลายของขอ้มลูบนโลกดิจิทัล 

การสรา้งความตระหนักรูใ้นการใช้อินเทอรเ์น็ต ในการ

สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และรู ้เท่าทันประเด็นภัย

คุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี ้ กิจกรรมประกอบด้วย การ 

Workshop : ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู ้เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจในทักษะตามหลักสูตร ETDA Digital 

Citizen (EDC) ใน 5 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1 อัตลักษณ์ดิจิทัล 

(Digital Identify) ดา้นท่ี 2 การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

เหมาะสม (Digital Use) ด้าน ท่ี  3 การจัดการความ

ปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) ด้านท่ี 4 การ

รู ้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านท่ี 5 การสื่อสาร

ดิจิทัล (Digital Communication) พิสูจน์อักษร โดย....

สรุีย ์ ศิลาวงษ(์bangkokbiznews.com 4 ก.ค.65) 
 

กทม. เตรียมจ้างงานคนพิการ 306 อัตรา 
ปฏิบัตงิานในส านักงานเขต 50 เขต 

 

กทม. เตรียมจา้งงานคนพิการ 306 อตัรา เพ่ือปฏิบัติงาน

ในส านักพัฒนาสังคมและส านักงานเขต 50 เขต ตาม

ความสามารถและความเหมาะสม เน้นท างานอย่างมี

ศักดิ์ศรี  นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุมการขับเคลื่อน

งานตามนโยบายผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ดา้นการ

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน าคุณภ าพ ชี วิ ต คน พิ ก า ร ข อ ง

กรุงเทพมหานคร  ว่า ท่ีประชุมเห็นชอบค าสั่ งแต่งตั้ง

คณะกรรมการขบัเคลื่อนงานดา้นการส่งเสริมและพฒันา

คณุภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเ้ป็นกลไกใน

การขับเคลื่อนงานดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม  โดยจะมีการแต่งตั้ง

คณะท างานเพ่ือด าเนินการตอ่ไป ส านกัพฒันาสงัคมเสนอ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการเข้าเป็นอาสาสมัคร

ปฏิบัติงานตามโครงการจา้งงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน

ในส านักพัฒนาสงัคมและส านักงานเขต 50 เขต จ านวน 

306 คน  โดยส านกัพฒันาสงัคมและส านกังานเขต 50 เขต 

จะจ้างคนพิการหน่วยงานละ 6 คน  พร้อมทั้งก าหนด



๑๐ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

ต าแหน่งท่ีจะรับคนพิการเข้าท างานโดยพิจารณาจาก

ลกัษณะงาน มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อาทิ ภารกิจของ

หน่วยงาน ความเหมาะสมกับประเภทความพิการ 

ประสิทธิภาพในการท างาน และปัจจัยอื่นๆ ท่ีหน่วยงาน

เห็นสมควร ส าหรบัคนพิการท่ีจะสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก

ตอ้งเป็นคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ และต้องมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ตาม

ระเบียบคณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ ระยะเวลาจา้งงานตัง้แต่เดือนก.ค.-ก.ย.65 

คดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณค์วามรูท่ี้ใชใ้นการปฏิบัติ

หนา้ท่ี อตัราค่าจา้งตามวฒิุการศกึษาหรืออตัราค่าจา้งขัน้

ต  ่า โดยผูส้มคัรไม่มีพนัธะผูกพันใดๆ กบักรุงเทพมหานคร 

และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ด้านการ

ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย  216 ข้ อ  ข อ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ส า นั ก พั ฒ น า สั ง ค ม  เ ส น อ

นโยบาย 5 ดี ดา้นการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ  เพ่ือมุ่งหวังให้คนพิการไดเ้ข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ

อย่างเท่าเทียม สามารถเขา้ถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรม ประกอบดว้ย 1.คนพิการสขุภาพดี ส  านกัการแพทย์

และส านักอนามัย เป็นหน่วยงานหลกั 2.คนพิการเรียนดี 

ส  านกัการศกึษา เป็นหน่วยงานหลกั 3.คนพิการเศรษฐกิจ

ดี ส  านักพัฒนาสงัคมและส านักวฒันธรรม กีฬาและการ

ท่องเท่ียว เป็นหน่วยงานหลัก 4.คนพิการโครงสรา้งและ

เดินทางดี ส  านักการโยธา เป็นหน่วยงานหลกั 5.คนพิการ

บริหารจัดการดี ส  านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล เป็น

หน่วยงานหลัก โดยท่ีประชุมมอบหมายหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  ทั้งนี ้รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายส านักพัฒนาสังคม

และส านักงานเขต 50 เขต เร่งประกาศรบัสมคัรคนพิการ

ตามโครงการจา้งงานฯ โดยเร็ว ใหค้รอบคลมุคนพิการทุก

ประเภท และก าหนดรูปแบบการท างานให้มีความ

เหมาะสม ให้คนพิการท างานอย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งให้

สามารถมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายดว้ย และส ารวจสถานท่ี

ท างาน หอ้งน า้ ทางลาดใหม้ีความพรอ้มส าหรบัรองรบัคน

พิการ พรอ้มทั้งมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส ารวจ

พื้น ท่ีภายในตลาด 12 แห่ ง  ท่ีอยู่ ในความดูแลของ

กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ตลาดชุมชน จดัหาพืน้ท่ีใหแ้ก่คน

พิการไดท้ าการคา้ขาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายไดแ้ละ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนีไ้ดเ้นน้ย า้ใหทุ้ก

หน่วยงานเดินหนา้ขบัเคลื่อนนโยบาย 216 ขอ้ ท่ีสอดคลอ้ง

กับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ เพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการ(thansettakij.com/มูลนิธิ

พฒันาคนพิการไทย 4 ก.ค.65) 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส  
เดนิหน้าโครงการพัฒนาอาชีพระยะส้ัน 

 

วิทยาลยัสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี เดินหนา้

โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น เพ่ิมทักษะความรู ้ไป

ประยุกต์ให้นักเรียนและประชาชนใช้ประกอบอาชีพ 

ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า ท่ีวิทยาลยัสารพดัช่างบรรหารแจ่มใส 

สุพรรณบุรี  นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นประธานเปิดโครงการ

การพฒันาอาชีพระยะสัน้ (Up Skill, Re Skill) ใหก้บัผูเ้รียน 



๑๑ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

และประชาชนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษใน จ.

สพุรรณบุรี รวมทัง้จงัหวดัใกลเ้คียง สามารถปฏิบตัิวิชาชีพ

ระยะสัน้ตามหลกัสตูรท่ีเรียนและสามารถน าทกัษะความรู ้

ท่ีไดร้ับไปประยุกตใ์ชป้ระกอบอาชีพ หรือเขา้สู่การมีงาน

ท าในอนาคตโดยใหวิ้ทยาลยัสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานของ

โครงการฯ มีสถานศกึษาในอาชีวศกึษาจังหวดัสพุรรณบุรี 

สงักดัภาครฐั เขา้ร่วม คือ วิทยาลยัอาชีวศกึษาสพุรรณบุรี, 

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง, วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีนอ้ง 

และ วิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร -แจ่มใส จังหวัด

สุพรรณบุรี  นายมณฑล กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้

ความส าคญักบัการจดัการศกึษาท่ีใหบุ้คคลมีสิทธิส  าหรบั

ผู้ ท่ี มี ค วามต้อ งการจ า เ ป็น พิ เศษ  และส านัก งาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาไดด้  าเนินการขบัเคลื่อนการ

จัดอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการมาอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทั้ง

สนบัสนุนงบประมาณภายใตโ้ครงการอาชีวศกึษาเพ่ือคน

พิการให้กับสถานศึกษา เพ่ือเปีดและขยายโอกาสให้

ผูเ้รียนพิการไดเ้ขา้ศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ิมขึน้ และสรา้ง

ความเข้มแข็งในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการ

รองรบัผูเ้รียน รวมถึงการท่ีจะสนับสนุนการจัดสิ่งอ  านวย

ความสะดวกท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ

ผูเ้รียนพิการ ฝึกทกัษะการด ารงชีวิตอย่างมีอิสระฝึกทกัษะ

งานอาชีพ ให้วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในระดับอาชีศึกษาและ

สรา้งงานเพ่ือให้ผู ้เรียนพิการมีอาชีพ น าความรู ้ ทักษะ

วิชาชีพความสามารถ เขา้สู่ระบบการจา้งงานคนพิการใน

สถานประกอบการ หรือการเป็นผูป้ระกอบการ และเลีย้งดู

ตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคม(เดลินิวส์ออนไลน์ 5 

ก.ค.65) 

 

เดนิหน้าหาครอบครัวอุปถัมภส์ าหรับผู้ดูแลคน
พกิาร ลดจ านวนคนพกิารเข้าสู่สถานสงเคราะห ์

 

นางสาวสราญภัทร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ยังคงเดินหน้า

โครงการพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการครอบครัว

อุปถัมภ์และสวัสดิการส าหรับผู้ดูแลคนพิการ ท่ีมีฐานะ

ยากจน มีรายไดไ้มเ่พียงพอต่อการด ารงคชี์วิต ซึง่ผูด้แูลคน

พิการจ านวนมากยังตอ้งออกจากงานประจ าเพ่ือมาดูแล

คนพิการ ท าให้ขาดรายได้ และไม่ได้รับการพัฒนา

ศกัยภาพ ไมไ่ดร้บัการศกึษาจากการมีอาชีพและการมีงาน

ท า รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมอย่างเต็มท่ี  

จากสภาพปัญหาดงักลา่วขา้งตน้ เพ่ือใหค้นพิการสามารถ

อยู่ร่วมกบัผูท่ี้สามารถดแูลไดอ้ย่างเต็มท่ี กรมส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ จึงไดด้  าเนินการจดัโครงการ

ดงักล่าวขึน้ เพ่ือใหค้รอบครวัอุปถัมภท์ าหนา้ท่ีทดแทนใน

การอปุการะ เลีย้งด ูดแูลคนพิการทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาวเพ่ือให้สามารถดูแลคนพิการได้อย่างเต็มท่ีเต็ม

ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังเป็นการลดจ านวนผูพิ้การท่ี

เขา้สู่สถานสงเคราะห ์เพราะอาจมีขอ้จ ากัดท่ีคนพิการไม่

สะดวกสบายเหมือนอยู่บา้นหรืออยู่ในชมุชนตวัเอง ซึง่หาก

คนพิการสามารถอยู่ในชุมชนตวัเองได ้จะเป็นการดีและมี

ความสขุมากกว่า ส าหรบัผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการจะไดร้บัเงิน

สนับสนุนช่วยเหลือในการดูแลผู้พิการเดือนละ 2000 - 

3000 บาท แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมและความ



๑๒ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

จ าเป็น  นอกจากนีย้ังมีเครื่องใชอุ้ปโภคบริโภคสนับสนุน

ให้กับคนพิการ   เ พ่ือให้คนพิการได้มี ชี วิตอยู่อย่างมี

ความสขุกบัชมุชน (fm91bkk.com 5 ก.ค.65) 
 

สสส. กระทรวงแรงงาน มูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคม มอบรางวัลองคก์รจ้างคนพกิารท างาน 

 

วัน นี ้  (4 กรกฎาคม 2565) ท่ี โ ร งแรมเดอะ  สุ โกศล 

กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน มูลนิธิ

นวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย จัดเวทีเสวนา

คุณค่าและความยั่ ง ยืน พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชู

หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการจา้งงานคนพิการเชิงสงัคม เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนพิการ  นายวรรณรัตน์ ศรี

สุขใส รองปลดักระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหา

งาน (กกจ.) เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนและ

ส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการตามมาตรา 33 และ

มาตรา 35 ไดแ้ก่ การบริการจดัหางานแก่คนพิการ รบัแจง้

การให้สิทธิตามมาตรา 35 แก่สถานประกอบการและ

หน่วยงานภาครัฐ คนพิการ และผูดู้แลคนพิการ รวมถึง

ตรวจสอบเกณฑก์ารใหส้ิทธิตามท่ีกฎหมาย โดยหลงัการ

ออกกฎหมายการจา้งงานคนพิการ กระทรวงแรงงานไดร้บั

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน ท าใหก้ารจา้งงาน

มีทิศทางท่ีดีขึ ้น  ประกอบกับ กกจ.ได้ตอบสนองต่อ

น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  น โ ย บ า ย  น า ย สุ ช า ติ  ช ม

กลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือกลุ่ม

เปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ท าโครงการส่งเสริม

การจา้งงานคนพิการเชิงสังคม โดยประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนนายจา้ง/สถานประกอบการท่ีเคยใชส้ิทธิตามมาตรา 

34 ในการส่งเงินเขา้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ใหเ้ปลี่ยนมาใหส้ิทธิตามมาตรา 35 ประเภท

การจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ซึ่งจะเกิด

ประโยชนก์บัคนพิการโดยตรง เพ่ือสรา้งโอกาสใหค้นพิการ

มีงานท า มีอาชีพ มีรายได ้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน “ยินดี

อย่างย่ิงท่ีไดม้าเป็นสว่นหนึ่งของการจดังานพิธีมอบเกียรติ

บัตรเชิดชูหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจา้งงานคนพิการเชิง

สังคมแก่สถานประกอบการท่ีไดส้นับสนุนใหค้นพิการมี

อาชีพมีงานท า สร้างโอกาสให้คนพิการทั่ วประเทศให้

สามารถพึ่ งพาตน เองอย่ าง มี เ กี ยร ติศัก ดิ์ศ รี  และ

ขอขอบคุณสถานประกอบการ/บริษัทท่ีใหก้ารสนับสนุน

การจา้งงานคนพิการเชิงสงัคมอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสถานประกอบการอื่นๆ ต่อไป” นาย

วรรณรตัน ์กล่าว ดา้น ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผูจ้ัดการ

กองทุน สสส. กลา่วว่า สสส.ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการมาโดยตลอด ช่วงโควิด-19 พบ

แรงงานถูกเลิกจา้งจ านวนมาก สถานประกอบการบาง

แห่งต้องปิดตัวลง ส่งผลให้คนพิการจ านวนหนึ่งได้รับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤต จากข้อมูลกรมส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) พบ

คนพิการวัยท างานท่ีมีงานท า จ านวน 314,127 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 36.87 ของจ านวนคนพิการวยัท างานทัง้หมด 

จ านวน 852,033 คน ทัง้นี ้ตัง้แตปี่ 2558 ถงึ ปัจจบุนั สสส.

และมลูนิธินวตักรรมทางสงัคมไดด้  าเนินการขบัเคลื่อนการ

จา้งงานเชิงสังคมให้กับคนพิการและมีคนพิการท่ีไดร้ับ

ประโยชน์จากการมีงานท างานกว่า 7,000 อัตรา สรา้ง



๑๓ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

โอกาสให้คนพิการได้ท างานกว่า 20,000 งาน รวมเป็น

รายไดท่ี้ส่งตรงจากสถานประกอบการถึงมือคนพิการรวม

กวา่ 2 พนัลา้นบาท มีภาคีเครือข่ายกว่า 3,000 แห่ง ท่ีรว่ม

ขับเคลื่อนการจา้งงานเชิงสงัคม “สสส. กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน 

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ไดร้่วมกนัท าใหเ้ห็นว่า 

คนพิการไม่ได้เป็นภาระ แต่เป็นพลัง และมีเป้าหมาย

ร่วมกันขยายโครงการจ้างงานคนพิการ เ ชิงสังคม

ครอบคลุมทั่ วประเทศ เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงใน

สงัคม ท าใหค้นพิการสามารถมีชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี

ศกัดิศ์รี” ทพ.สปุรีดา กลา่ว(matichon.co.th 5 ก.ค.65) 
 

"ม.มหดิล" คิดค้นโปรแกรมช่วยจักษุแพทย ์"คัด
กรองภาวะเบาหวานขึน้จอตา"  

ลดเส่ียงตาบอดไม่รู้ตัว 

โรคเบาหวานสามารถท าให้

เกิดการเจ็บป่วยต่อไปได้อีก

หลายโรค หนึ่งในผลกระทบ

จากโรคเบาหวานท่ีท าใหผู้ป่้วย

ตอ้งกลบักลายเป็นผูพิ้การ คือ 

"ภาวะเบาหวานขึน้จอตา" ซึ่ง

อาจท าใหต้อ้งกลายเป็นผูพิ้การทางสายตาไดใ้นท่ีสดุ หาก

ไม่ไดก้ารตรวจพบเสียแต่เน่ินๆ รองศาสตราจารย ์ดร.วร

พันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัย “การคน้หาอตัโนมัติของ

ภาวะเบาหวานขึน้จอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา” 

(Automatic Detection of Diabetes Retinopathy based 

on Digital Retinal images) ช่วยจักษุแพทย์ให้ได้ใช้คัด

กรองผูป่้วยในเบือ้งตน้ ประกอบการวินิจฉัย และติดตาม

อาการของโรค โดยเป็นผลงานท่ีสามารถคว้ารางวัล

ผลงานวิจัย ระดับดีประจ าปีงบประมาณ 2563 จาก 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จากความพยายามใน

การใชอ้งคค์วามรูค้วามเช่ียวชาญจากการท างานวิจยัมาสู่

การใช้ประโยชน์จริง  จุดเด่นของโปรแกรมคัดกรอง

ภาพถ่ายจอประสาทตาท่ีพัฒนาขึน้นี ้สามารถช่วยท าให้

แพทยวิ์นิจฉัยไดแ้ม่นย ามากขึน้ ดว้ยระบบ AI ท่ีสามารถ

เรียนรูไ้ดจ้ากข้อมูลภาพถ่ายจอประสาทตาของผูป่้วยท่ี

เป็นคนไทยโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพียงภาพท่ีมีอยู่แลว้ทั่วไปใน

ระบบ โดยในการท างานวิจัย ไดเ้ปิดโอกาสใหน้ักศึกษา

ระดบัปริญญาเอก ของคณะ ICT มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่ง

ถึงพร้อมด้วยความรู ้และทักษะพื้นฐานท่ีได้รับการฝึก

เตรียมพรอ้มไวแ้ลว้ตัง้แตใ่นระดบัปริญาตรี และโท ไดร้่วม

พฒันาตอ่ยอดเพ่ือท าใหโ้ปรแกรมมีประสิทธิภาพท่ีแมน่ย า

มากย่ิงขึน้ รวมทัง้ไดม้ีการปรบัปรุงเพ่ือใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องแพทยใ์นโรงพยาบาลเพ่ือให้

เ กิ ดกา รยอมรับ ท่ี ก ว้า ง ขวา ง ใน เวลา ต่ อมา  ร อ ง

ศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ มองว่า การ

แกปั้ญหาดว้ยการซือ้ซอฟตแ์วรจ์ากต่างประเทศ ไม่ยั่งยืน

เท่ากบัการน าความรูท่ี้มีอยู่ พฒันาขึน้เป็นซอฟตแ์วรใ์ชเ้อง

ภายในประเทศ ซึ่งบางซอฟตแ์วรจ์ากต่างประเทศอาจไม่

เหมาะกบับริบทของคนไทย หรือใชไ้ดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร และ

ไม่ภูมิใจเท่าเราคิดไดเ้อง นอกจากนีอ้าจขยายผลสู่เชิง

พาณิชยน์ ารายไดเ้ขา้ประเทศต่อไปไดอ้ีกในอนาคต ซึ่งจะ

เป็นการพึ่งพาตวัเองท่ียั่งยืนท่ีสดุ (siamrath.co.th 5 ก.ค.

65) 

 

 



๑๔ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

พม.ฝึกอาชีพคนพกิารส่งเสริมศักยภาพ 
พึง่พาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 

นางสาวสราญภัทร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหารใน

สังกัด เย่ียมชมการด าเนินโครงการ “พัฒนาทักษะดา้น

อาชีพเพ่ือการจ้างงานอย่างยั่ ง ยืน ”  นางสาวสราญ

ภทัร  อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหารในสังกัด เย่ียมชม

การด าเนินโครงการ “พฒันาทกัษะดา้นอาชีพเพ่ือการจา้ง

งานอย่างยั่ งยืน” โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และศูนยพ์ัฒนา

และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก  (APCD) 

ส า ห รั บ ใ น ปี  2565 เ ปิ ด ก า ร อ บ ร ม ฯ  เ ป็ น รุ่ น

ท่ี  7 ใน  3 กิจกรรม  ได้แก่  1) การท าเบเกอรี่ ยามาซา

กิ  ร้าน  60+ Plus Bakery and Cafe by Yamazaki and 

MarkRin 2) การฝึกอาชีพงานโรงแรม และ 3) การบริการ

รา้นอาหารครัว 60+พลัส บายซีพี โดยมี นายพิรุณ ลาย

สมิต ผูอ้  านวยการศนูยพ์ัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง

เอเชียและแปซิฟิก (APCD) น าชมการด าเนินงาน พรอ้ม

คนพิการสาธิตการฝึกอาชีพ ท่ี รา้น 60+Plus Bakery & 

Chocolate Cafe แ ล ะ อ า ค า ร  APCD Training 

Center ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร  60+พลัสโปร

เจค มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคน

พิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการสรา้งความร่วมมือ

ของภาค เอกชนในการท าธุ ร กิจ ท่ีคนพิการมี ส่ วน

ร่วม  (Disability Inclusive Business) ซึ่ งมีการส่ง เสริม

สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีด  าเนินการโดยคนพิการ  สร้าง

งาน  สร้างรายได้ รวมทั้ง ให้โอกาสคนพิการพัฒนา

ศักยภาพ สู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่ งยืน ทั้งนี ้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็น

โครงการต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2557 ภายใตโ้ครงการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร  60+พลัสโปร

เจค “ธุรกิจท่ีมีสว่นรว่มของคนพิการ” (Disability Inclusive 

Business) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการ

ฝึกอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิก า ร  ก รมส่ ง เ ส ริ ม แล ะพัฒนาคุณภาพ ชี วิ ตคน

พิการ (พก.) โดยกระทรวงการพฒันาการสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่

วนัท่ี 11 พฤษภาคม - 20 กนัยายน 2565 เปิดรบัสมคัรคน

พิการทกุประเภท อายรุะหวา่ง 17 - 65 ปี สามารถสมคัรได้

ท่ี ร ้ า น  APCD 60+Plus ไ ด้ต ล อดทั้ ง ปี  โ ด ย ไ ม่ เ สี ย

คา่ใชจ้่าย โดยจะท าการคดักรองเพ่ือเขา้สู่กระบวนการฝึก

จ ริ ง ใ นช่ ว ง เ ดื อนพฤษภาคม  – กันยายนของทุ ก

ปี ณ อาคาร APCD Training Center และร้าน 60+Plus 

Bakery & Chocolate Cafe บริ เ วณบ้านราช วิ ถี (เมื่ อ

วนัท่ี 4 ก.ค.65)(tnnthailand.com 5 ก.ค.65) 

 

 

 



๑๕ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

'ครูเหน่ง'รับลูก'นายกฯ'มอบองคก์รหลักคิดหา
ความย่ังยนื โครงการพาน้องกลับมาเรียน  

ล่ันไม่ใช่โครงการฉาบฉวย 

 

น า ง ส า ว ต รี นุ ช  เ ที ย น ท อ ง  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ . )  กล่าวว่า  ตาม ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการขับเคลื่อนนโยบาย 

“โครงการพานอ้งกลบัมาเรียน” ซึง่เป็นโครงการเสริมสรา้ง

โอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

อย่างเตม็ท่ี ดว้ยแนวคิดท่ีว่า “การศกึษาไทยตอ้งไม่ทิง้ใคร

ไวข้า้งหลัง” ผ่านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งใน

และนอกสงักัด ศธ. ในการคน้หาและติดตามเด็กตกหล่น

และออกกลางคนัใหม้ีโอกาสกลบัเขา้สูร่ะบบการศกึษาอีก

ครัง้ โดยจากการด าเนินโครงการนีใ้นเฟสแรกตัง้แตช่่วงตน้

ปีท่ีผ่านมาจากจ านวนนักเรียน นักศึกษา นักเรียนพิการ 

และผูพิ้การ ท่ีตกหลน่และออกกลางคนั รวม 121,642 คน 

ในจ านวนนีเ้ป็นนักเรียน นักศึกษา กลุ่มปกติ ในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

ส  านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. ) 

ส  านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

และส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งสิ ้น 67,129 คน พบตัวแลว้ 

52,760 คน ในจ านวนท่ีพบตวันีก้ลบัเขา้ระบบ 31,446 คน 

ไม่กลับเข้าระบบ 21,314 คน อยู่ระหว่างการติดตาม 

5,628 คน และติดตามแล้วไม่พบตัว 8,741 คน ส่วนท่ี

เหลือเป็นกลุ่มนักเรียนพิการ สังกัดส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ. และส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

นักศึกษา กศน.อายุเกิน 18 ปี ท่ีเกินวัยการศึกษาภาค

บังคบัและมีความตอ้งการประกอบอาชีพ นางสาวตรีนุช 

กล่าวต่อว่า ทัง้นีจ้ากการด าเนินโครงการพานอ้งกลับมา

เรียนนี ้พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี ไดม้ี

ขอ้เสนอแนะมายังศธ. ว่า ตอ้งการใหโ้ครงการดงักล่าวมี

ความยั่ งยืนและมีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเน่ือง 

ไม่ใช่เป็นโครงการท่ีจัดท าขึน้แบบฉาบฉวยผ่านมาแลว้

ผ่านไป ดงันัน้ตนจึงไดม้อบโจทยใ์หห้น่วยงานหลกัใน ศธ.

ท่ีเก่ียวขอ้งไปจัดท าข้อมูล ว่า จะด าเนินการอย่างไร ให้

โครงการนีม้ีความยั่งยืนและต่อเน่ือง หรือจะน าภาคเอกชน

เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนในโครงการนีไ้ดอ้ย่างไรบ้าง 

ขณะเดียวกันจากการส ารวจเด็ก ท่ีหลุดจากระบบ

การศึกษาส่วนใหญ่มาจากสภาวะทางการเงินของ

ครอบครวัส่งผลใหไ้ม่ไดศ้กึษาตอ่หรือตอ้งหยดุเรียน ดงันัน้

อาจจะมีการจดัตัง้กองทุนพานอ้งกลบัมาเรียนเกิดขึน้ เพ่ือ

เขา้มาช่วยสนับสนุนเด็กท่ีมีครอบครัวฐานะยากจนดว้ย

(thaipost.net 6 ก.ค.65) 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

นักเรียนพกิาร “ร.ร.โสตศึกษา จ.นครปฐม” คว้า
แชมป์ KidBright for All ส่ิงประดษิฐส์มองกลฝังตัว 

ด้วยบอรด์ KidBright 

 

สวทช.รว่มกบัมลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี กองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ส  านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้น พื ้นฐาน จัด กิจกรรมประกาศรางวัล 

KidBright for All : โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ดว้ยบอรด์ KidBright ของนักเรียนพิการ ซึ่งเป็นกิจกรรม

ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการเรียนโคด้ดิง้ส  าหรับนักเรียน

พิการด้วยบอร์ด KidBright หรือบอร์ดสมองกลฝังตัว 

ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ เนคเทค-สวทช. โดยมี ศาสตราจารย ์

ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิ ธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี นางกุลประภา นาวานุ

เคราะห ์ผูช้่วยผูอ้  านวยการ สวทช. นางภทัริยาวรรณ พนัธุ์

น้อย ผู้อ  านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศกึษาธิการ นางสาววนัทนีย ์พนัธชาติ กรรมการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ผู้แทน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 

สพฐ. คณะกรรมการตดัสิน ครูและนกัเรียนพิการรวมกว่า 

250 คนเขา้ร่วมงาน นางกุลประภา นาวานุเคราะห ์ผูช้่วย

ผูอ้  านวยการ สวทช. กลา่วว่า การจดักิจกรรมครัง้นีถื้อเป็น

ครัง้แรกของกลุ่มนักเรียนพิการโดยเฉพาะ เพ่ือส่งเสริมให้

นกัเรียนไดม้ีโอกาสแสดงความสามารถและศกัยภาพของ

ตนเองอย่างเต็มท่ี ตลอดจนใหค้รูและนักเรียนท่ีเขา้ร่วม

น าเสนอผลงานไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณใ์นการ

จัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวซึ่งกันและกัน

ระหวา่งโรงเรียน โดยมีครูและนกัเรียนพิการเขา้รว่มจ านวน 

26 โรงเรียน  และทาง สวทช. โดยเนคเทค เป็นผูส้นบัสนุน

บอรด์ KidBright ใหแ้ก่โรงเรียนท่ีเขา้รว่มโครงการขยายผล 

จ านวน 50 บอร์ดต่อโรงเรียน ทั้งนี ้ได้น าหลักสูตรและ

กิจกรรมท่ีด าเนินงานกับโรงเรียนน าร่องของมูลนิ ธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ มาใช้ในการ

อบรมใหค้วามรูแ้ก่ครูและนักเรียนพิการตัง้แต่การใชง้าน

บอรด์ KidBright ขั้นพืน้ฐาน การใช้เซ็นเซอรต์่างๆ และ

บอร์ดขยายความสามารถร่วมกับบอร์ด KidBright ไป

จนถึงการจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ซึ่ง

คณะครู ท่ี เข้าร่วมอบรมได้น าความรู ้ไปขยายผลจัด

กิจกรรมการสอนโค้ดดิ ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่

นกัเรียนท่ีโรงเรียนเพ่ิมเติมในวงกวา้งรว่มดว้ย ศาตราจารย ์

ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิ ธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี กลา่วว่า ทุกหน่วยงาน

ใหค้วามส าคญัในการพัฒนาทักษะของนักเรียนพิการให้

ด  ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 สามารถ

สรา้งความรู ้ความเขา้ใจและส่งเสริมทักษะขัน้พืน้ฐานใน

การน าขอ้มูลสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลไปสรา้งนวัตกรรม

อย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งเห็นไดจ้ากผลงานท่ีนักเรียนและครู

จากโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโคด้ดิง้

ส  าหรบันักเรียนพิการ สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัจากการ
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คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

เขา้ร่วมอบรมมาพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝัง

ตวัดว้ยบอรด์ KidBright ไดอ้ย่างน่าสนใจทัง้นี ้สมเดจ็พระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงเห็นความส าคญัในการน าความรูด้า้น

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมทัง้เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้

ในการส่งเสริมการเรียนรู ้ให้แก่นักเรียนทุกกลุ่ม โดยมี

โรงเรียนน าร่องท่ีจัดการเรียนการสอนนักเรียน ท่ีมีความ

บกพร่องทางการไดยิ้นและนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกายและการเคลื่อนไหวจาก 10 โรงเรียนเมื่อปี 2561 

จนสามารถขยายผลการด าเนินงานไปยัง 26 โรงเรียนทั่ว

ประเทศในปัจจุบัน  ด้าน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย 

ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื ้นฐาน  เ ปิ ด เผยว่ า 

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้รับ ผิดชอบการจัด

การศกึษาของประเทศ ใหค้วามส าคญัตอ่การศกึษาพิเศษ 

และตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย

โค้ดดิ ้ง  (Coding) ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดแบบมีตรรกะ และมี

ระบบในการแกปั้ญหา สามารถวางแผนการจัดการอย่าง

เป็นขั้นตอนในการด าเนินชีวิต การจัดการเรียนวิชา

วิทยาการค านวณ หรือ Coding เป็นเรื่องท่ีไม่เคยเกิด

ขึ ้นมาก่อน และเป็นสิ่ ง ท่ี ไม่ง่ าย ท่ีจะท าให้ผู ้บริหาร

สถานศกึษา คณุครู นกัเรียนและผูป้กครอง เขา้ใจเรื่องนีไ้ด้

อย่างชดัเจน จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเริ่มพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของผูเ้รียนพิการต่อไป 

ส าหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright ในการจัด

อบรมเพ่ือพัฒนาความรู ้ด้าน Coding ผ่านการใช้งาน

บอรด์ KidBright ซึ่งเป็นบอรด์สมองกลฝังตวั ผลงานวิจัย

ของ สวทช. โดยเนคเทค ใหแ้ก่ครูและนักเรียนพิการจาก

โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการไดยิ้นและโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนนกัเรียน

ท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกายและการเคลื่อนไหว ในสงักดั

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 26 โรงเรียน

ตอ่ไป(mgronline.com 6 ก.ค.65) 
 

พก. อบรมกฎหมาย PDPA เสริมศักยภาพ
บุคลากร ป้องกันการละเมิดสิทธิ และคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

  

นางสาวสราญภัทร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ

อบรมให้ความรู ้กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(PDPA) โดยมีผูเ้ขา้รับการอบรม ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานของกรมสง่เสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมจ านวนทัง้สิน้ 120 

คน เขา้รับการอบรม ณ หอ้งป่ินเกลา้ 2 โรงแรมรอยัลซิตี ้

กรุงเทพมหานคร และรบัฟังผ่านทางการประชุมทางไกล

ผ่านระบบ Zoom Meeting นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า 

จากพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

หรือ PDPA ท่ีย่อมาจาก Personal Data Protection Act  มี
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คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

ผลใช้บังคับเมื่อ 1 มิถุนายน 2565 ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานภาครัฐ ท่ี

ใหบ้ริการประชาชน ประกอบกับกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นหน่วยท่ีมีฐานขอ้มูลคน

พิการ  และแผนปฏิบัติราชการ พก. ใหค้วามส าคัญกับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในองคก์ร จึงได้

จัดการอบรมใหค้วามรูก้ฎหมายและแนวทางปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” 

(PDPA) ในครัง้นี ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาศกัยภาพ

ให้บุคลากรของ พก. มีความรู ้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เก่ียวกบัหลกัการและแนวทางปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”(PDPA) รวมทัง้ ขอ้

พึงระวงัและวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ดังกล่าว และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและ

บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดย พก. มีข้อมูล

บคุคลท่ีสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุม่ท่ี 

1 ข้อมูลคนพิการ ท่ี ได้รับขึ ้นทะเ บียนและออกบัตร

ประจ าตวัคนพิการในฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลคนพิการ 

จ านวนกว่า 2.1 ลา้นคน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลและผู้

ประมวลผลขอ้มูล ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA โดย

เคร่งครัด กลุ่มท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของคนพิการและ

ผูด้แูลที่มาขอรบับริการสวสัดิการสงัคม อาทิ การขอรบัเงิน

ช่วยเหลือเงินสงเคราะห ์การกูยื้มเงินประกอบอาชีพ การ

จา้งงาน เป็นตน้ และกลุ่มท่ี 3 ข้อมูลส่วนบุคคลของคน

พิการท่ีอยู่ในความคุม้ครองหน่วยงานในสังกดั พก. ท่ีตอ้ง

ระมดัระวงัในการเผยแพรแ่ละส่งต่อขอ้มลู ทัง้นี ้การอบรม

ประกอบดว้ยกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยาย "สถานการณ์ 

และสาระส าคญัของพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)" และบรรยาย "แนวทางปฏิบัติ

และขอ้พึงระวังตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)" จากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น 

PDPA จากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ

ผู้เ ช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล เทคโนโลยี

ส าหรบัการปฏิบตัิงาน(banmuang.co.th 6 ก.ค.65) 
 

เปิดอบรมทักษะพัฒนาผู้สูงวัย และคนพกิาร 

 

วันนี ้(วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. นางวิภา

วัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม ่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพฒันาทกัษะ

ด้านการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ภายใต้โครงการ 

Chiang Mai Care Campaign วัตถุประสงค์เ พ่ื อการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูป้ระกอบการดา้นการ

ใหบ้ริการในพืน้ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ ใหม้ีขีดความสามารถ

ในการบริการ เรียนรูถ้งึความส าคญัของการบริการ รวมถึง

การพัฒนาแนวคิดธุรกิจของตนเอง ปรับตัวให้สามารถ

รองรับผู้สูงอายุและคนพิการ ท่ามกลางกระแสสังคม

ผู้สูงอายุท่ีใกล้ตัว ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพ่ือ

ผลักดันธุร กิจการบริการและการท่องเ ท่ียว ส  าหรับ

นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ และคนพิการไดใ้นอนาคต โดยมี 

นายจุลนิตย ์วงัวิวฒัน ์ประธานกรรมการหอการคา้จงัหวดั

เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ หอ้งประชุมอาคารตะหลอ้ม 

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ อ  าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จงัหวดัเชียงใหม(่chiangmainews.co.th 7 ก.ค.65) 
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"เทวฤทธิ์ แก้วเมือง" ในวันทีสู่ญเสียแขน  
สู่ชีวิตใหม่ ด้วย "สิทธิกองทุนเงินทดแทน" 

 

อา่นเรื่องราวชีวิต "เทวฤทธ์ิ แกว้เมือง" ในวนัท่ีสญูเสียแขน

ทัง้ 2 ขา้งจากไฟฟ้าช็อตขณะท างานในเหมือง สู่ชีวิตใหม่ 

พรอ้มโอกาสใหม่ๆ ดว้ย "สิทธิกองทุนเงินทดแทน" เป็นท่ี

ทราบดีว่า กองทุนเงินทดแทน คือกองทนุท่ีจ่ายเงินทดแทน

ให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย 

เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เน่ืองจากการ

ท างานให้แก่นายจ้าง ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักประกัน

ส าคัญท่ีช่วยเยียวยาผู้ประกันตนแลว้ ยังรวมไปถึงการ

บ าบดัฟ้ืนฟู ตลอดจนการส่งตวักลบัเขา้สู่ระบบการท างาน

โดยผ่ าน  ศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ท่ี ช่ วยให้

ผูป้ระกนัตนสามารถท างานไดเ้ป็นปกติเหมือนเดิม ดงัเช่น

เรื่องราวของ "เทวฤทธ์ิ แกว้เมือง" ผูป้ระกนัตนที่ประสบเหตุ

ไฟฟ้าช็อตขณะท างานในเหมือง จนตอ้งตดัแขนทั้ง 2 ขา้ง 

เขาเล่าว่า หลังจากประสบเหตุจากการท างานจนต้อง

สูญเสียแขนทั้ง 2 ข้าง ก็รูว้่าตัวเองตอ้งตกอยู่ในสภาวะ

กลายเป็นผูพิ้การ ค าถามต่างๆ ผุดขึน้ในหวัมากมาย ไม่รู ้

จะท างานหาเงินตอ่ไปอย่างไร เน่ืองจากขณะนัน้มีลกูเลก็ท่ี

ตอ้งดแูล แมจ้ะบอกกบัตวัเองวา่ไมใ่หท้อ้ แตก่็ยงัรูส้กึกงัวล

ใจ "โชคดีท่ีบริษัทคอยดูแล และให้ค  าแนะน าต่อเน่ือง 

รวมทั้งมีสิทธิประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนท าใหไ้ดม้ี

โอกาสเขา้รบัการฟ้ืนฟูท่ีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่ง

นอกจากจะช่วยบ าบัดฟ้ืนฟูทางดา้นร่างกายแลว้ ยังมอบ

แขนเทียมใหโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย พรอ้มแนะน าฝึกฝน

การใช้แขนเทียมจนคล่องแคล่ว"  เทวฤทธ์ิกล่าว เขายัง

กล่าวต่อไปว่า การเขา้รบัการบ าบัดท่ีศูนยฟ้ื์นฟูฯ ยังเป็น

โอกาสส าคัญของตนเอง เพราะได้เป็นนักกีฬาว่ายน ้า

เหรียญทอง ในการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ อีกทัง้ยงั

สามารถกลับเข้ามาท างานกับนายจ้างเดิม โดยใช้แขน

เทียมอย่างคล่องแคลว่ ช่วยใหม้ีรายไดเ้ลีย้งดคูรอบครวัได ้

และยงัภูมิใจท่ีตนเองไดเ้ป็นตวัอย่างใหก้ับผูท่ี้ประสบเหตุ

จนต้องทุพพลภาพให้สู ้ต่อไป ไม่ย่อท้อ เพราะแม้จะ

สญูเสียอวยัวะแต่เรายงัสามารถท าประโยชนใ์หก้บัตนเอง 

ครอบครวั และสงัคมไดต้่อไป "ในวนัท่ีชีวิตประสบพบเจอ

กบัเรื่องรา้ยๆ วนันัน้ก็ไดค้  าตอบว่า สิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บั

จากประกันสังคมมีความหมายมากแค่ไหน และย่ิงตอ้ง

กลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ย่ิงรูส้ึกขอบคุณสิทธิกองทุนเงิน

ทดแทน ท่ีท าให้ตนเองเหมือนไดม้ีชีวิตใหม่อีกครั้ง แม้

จะตอ้งสญูเสียอวยัวะก็ตาม" เทวฤทธ์ิ ทิง้ทา้ย ทัง้หมดนีค้ือ

สิทธิประโยชน ์ท่ีลูกจา้งจะไดร้บัเมื่อประสบอนัตรายหรือ

เจ็บป่วยจากการท างานหากมีขอ้สงสยัสามารถสอบถาม 

หรือติดตามข่าวสาร  ส านักงานประกันสังคม  ผ่านทาง

ช่องทางต่างๆ ไดท่ี้เว็บไซต ์ส านกังานประกนัสงัคม หรือเฟ

ซบุ๊ ก  ส านักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน
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กกท. - พาราลิมปิกไทย ลงนามเช่าเหมาล าการ
บินไทย ส่งทัพคนพกิาร ลุยอินโดฯ 

 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 ท่ีหอ้งประชมุ 3305 อาคาร 3 

ชัน้ 3 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ 

ถนนวิภาวดีรังสิต นายยุธยา จีนหีต ผูอ้  านวยการส านัก

ผูว้่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผูแ้ทนผูว้่าการ

กกท. ร่วมลงนามเป็นสกัขีพยานในสญัญาเท่ียวบินเช่าแห

มาล า ระหว่าง บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) กับ 

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เพ่ือน าคณะ

นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเดินทางเขา้ร่วมการแข่งขัน

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้ง ท่ี  11 ระหว่างวัน ท่ี  30 

กรกฎาคม-6 สิ งหาคม 2565 ท่ี เมืองโซโล  ประเทศ

อินโดนีเซีย นอกจากนี ้ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท. แจง้

ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ Elite Sports 

Development Department ว่า การแข่งขันมหกรรมกีฬา 

“เวิลดเ์กมส ์2022” ครัง้ท่ี 11 ท่ีเมืองเบอรม์ิงแฮม ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เปิดฉากแลว้ เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม ตาม

เวลาทอ้งถ่ิน หรือตรงกบัวนัท่ี 8 กรกฎาคม เวลาไทย และ

แข่งขันต่อเน่ืองไปถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคมตามเวลาทอ้งถ่ิน 

หรือตรงกับวันท่ี 18 กรกฎาคม เวลาไทย  ในส่วนของ

นักกีฬาไทยนั้น กกท. ,กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และ

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วม

จ านวน 9 ชนิดกีฬา (นักกีฬา 32 คน เจ้าหน้าท่ี 23 คน) 

ดงันี ้กีฬาทางอากาศ นักกีฬา 1 คน เจา้หนา้ท่ี 2 คน, เป

ตอง นกักีฬา 2 คน เจา้หนา้ท่ี 2 คน, ยูยิตส ูนกักีฬา 5 คน 

เจา้หนา้ท่ี 4 คน, มวยไทย นักกีฬา 5 คน เจา้หนา้ท่ี 5 คน, 

ซูโม่ นักกีฬา 2 คน เจ้าหน้าท่ี 2 คน, วูซู นักกีฬา 1 คน 

เจ้าหน้าท่ี 2 คน, เอ็กซ์ตรีม นักกีฬา 1 คน, ฟลอร์บอล 

นกักีฬา 14 คน เจา้หนา้ท่ี 5 คน และ ท่ีเพ่ิมมาล่าสดุไดแ้ก่ 

กีฬาบิลเลียด นักกีฬา 1 คน ไดแ้ก่ ทวีทรัพย ์คงกิจเชิดชู 

และเจา้หนา้ท่ี 1 คน ดา้น พล.ท.พัชรช์ศกัดิ์ ปฏิรูปานนท ์

รองโฆษก คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ 

เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 พล.อ.ประวิตร 

ว งษ์ สุ ว ร รณ  ร อ งน ายก รั ฐ มนต รี  แ ล ะ  ป ร ะ ธ าน

กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

ฯ เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งท่ี2/2565 ท่ีหอ้งประชุม 

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ  ถนนศรี

อยุธยา ท่ีประชุมไดร้ับทราบรายงาน ผลการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส ์ครัง้ท่ี 31 ระหวา่งวนัท่ี 12-23 พฤษภาคม 2565 ซึง่

มีผลงานโดยรวมเป็นท่ีน่าพอใจ หลายชนิดกีฬาประสบ

ความส าเร็จ มีพัฒนาการท่ีดีขึน้มาก มีนักกีฬารุ่นใหม่ ๆ 

เพ่ิมขึน้หลายคน และรบัทราบการเลื่อนการแข่งขันกีฬา

เอเชียนเกมส ์ครัง้ท่ี 19 ท่ีเมืองหางโจว ประเทศจีน ออกไป

ยงัไม่มีก าหนด และยกเลิกการแข่งขนักีฬาเอเช่ียนยธูเกมส ์

ครัง้ท่ี3 ท่ีเมืองซวัเถา ประเทศจีน ในปีนี ้รวมถึงรับทราบ

การด าเนินงานของสมาคมสหพันธ์กีฬาซีเกมส ์(SEAGF 

Office) ซึ่งประเทศกมัพูชา จะเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส ์ครัง้ท่ี 32 ในปี2 023 (พ.ศ. 2566) และประเทศ

ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ครั้งท่ี 33 ในปี 2025 (พ.ศ. 2568) 

พล.อ.ประวิตร ไดก้ลา่วขอบคณุ คณะกรรมการโอลิมปิกฯ, 

กกท. ,กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬา

ทุกชนิด ท่ีได้ทุ่มเทการท างาน มีผลงานความเป็นเลิศ 

ประสบผลส าเร็จ จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส ์ครัง้ท่ี31 ท่ี

ผ่านมา และไดส้รา้งช่ือเสียงใหก้ับประเทศไทย อย่างน่า
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พอใจ และขอใหน้ าบทเรียนมาปรบัปรุง แกไ้ขเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี32 ท่ีประเทศกัมพูชา 

ตอ่ไป พรอ้มก าชบัสมาคมกีฬา ใหใ้ชวิ้ทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โภชนาการ การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และจิตวิทยา 

ส่งเสริมศกัยภาพนกักีฬาอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ตอ้งไม่ใชส้าร

ต้องห้าม โดยเด็ดขาด เพ่ือสร้างนักกีฬาท่ีมีคุณภาพ 

สามารถแข่งขนัไดท้ดัเทียม กบันกักีฬาระดบันานาประเทศ 

ตอ่ไป(khaosod.co.th 8 ก.ค.65) 
 

กระทรวง พม.ปลืม้กับทมีนักกีฬาวีลแชรฟั์นดาบ
ไทยกับผลงานยอดเยีย่มคว้าแชมป์โลก 5 เหรียญ 

 

เมื่อวันท่ี 12 ก.ค.65 เวลา 20.00 น. ท่ีท่าอากาศยาน

สวุรรณภมูิ น.ส.แรมรุง้ วรวธั รองปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(รองปลัด พม.) พรอ้ม

ดว้ย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายก

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย นายกิตติพงษ ์หาด

ทวายกาญจน ์นายกสมาคมกีฬาวีลแชรฟั์นดาบคนพิการ

ไทย และคณะ ร่วมตอ้นรับและแสดงความยินดีกับทีม

นักกีฬาวีลแชรฟั์นดาบไทยท่ีสรา้งช่ือเสียงใหป้ระเทศ ซึ่ง

สามารถควา้ 5 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันวีลแชรฟั์น

ดาบชิงแชมป์โลก 2022 “IWAS Wheelchair Fencing 

World Cup 2022” จัดขึน้ระหว่างวันท่ี 6-11 กรกฎาคม 

2565 ณ กรุงวอรซ์อ สาธารรฐัโปแลนด ์ทัง้นี ้นางสายสนีุย ์

จ๊ะนะ (แวว) อายุ 48 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ น าทัพ

นกักีฬาไทยท าผลงานยอดเย่ียมควา้แชมป์โลก 5 เหรียญ

รางวลั ไดแ้ก่ 1) เหรียญทอง 2 เหรียญ จากประเภทดาบ

ฟอยลแ์ละดาบเอเป้บุคคลหญิง คลาส B 2) เหรียญเงิน 2 

เหรียญ จากประเภทดาบเซเบอรบ์คุคลหญิง คลาส B และ

ดาบเอเป้ ทีมหญิง และ 3) เหรียญทองแดง 1 เหรียญ จาก

ประเภทดาบเซเบอร ์ทีมมิกซ ์อีกทัง้ยงัไดร้บัรางวลันกักีฬา

หญิงยอดเย่ียมในรายการอีกดว้ย  น.ส.แรมรุง้ กล่าวว่า 

วันนีต้นยินดีเป็นอย่างมากท่ีนักกีฬาวีลแชรฟั์นดาบไทย

สามารถควา้ 5 เหรียญรางวลัจากการแข่งขนัท่ีสาธารณรฐั

โปแลนด์ ซึ่งการนั่ ง วีลแชร์นั้นว่ายากแล้ว แต่การใช้

ความสามารถจากกีฬาวีลแชรฟั์นดาบนั้นย่ิงยากล าบาก

ขึน้อีก นบัว่าเป็นการสรา้งความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากท่ี

เพลงชาติไทยดงักระหึ่ม เราจงึอยากขอบคณุและขอช่ืนชม

นักกีฬาทุกท่านท่ีท าใหช่ื้อเสียงประเทศไทยโด่งดังไปทั่ว

โลก โดยเฉพาะสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ท่ี

คอยสนับสนุนอยู่เบือ้งหลังความส าเร็จ และคอยพัฒนา

ศกัยภาพคนพิการใหไ้ปสู่การแข่งขันระดบัโลก อย่างเช่น 

นางสายสนีุย ์จ๊ะนะ (แวว) และทีมงานอีกกว่า 20 ชีวิต ท่ี

เดินทางไกลไปคว้าชัยชนะมาให้คนไทยได้ภูมิใจ และ

อยากบอกคนพิการว่า เราสามารถใชชี้วิตอย่างมีศกัยภาพ

ได้ ซึ่งเราต้องหาศักยภาพของตนเองให้พบ อย่างเช่น

ศักยภาพดา้นกีฬาท่ีสมาคมฯ พรอ้มจะใหก้ารสนับสนุน 

ทัง้นี ้กระทรวง พม. เตรียมจัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่นางสาย

สุนีย ์จ๊ะนะ (แวว) นักวีลแชรฟั์นดาบทีมชาติไทย โดยจะ

มอบรางวลั “ผูเ้สียสละ เพ่ือสงัคม” จากนายจุติ ไกรฤกษ์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์(รมว.พม.) ในเร็วๆ นี ้ นางสายสุนีย ์กล่าวว่า 

ตนรูส้ึกภูมิใจ เป็นก าลงัใจของพวกเราจริงๆ ส  าหรบัการ



๒๒ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

แข่งขนักีฬาวีลแชรฟั์นดาบชิงแชมป์โลกครัง้นี ้การจะไดไ้ป

ชิงแชมป์โลกจะตอ้งมีการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพ่ือให้

ผ่านการคัดเลือกเข้าไปชิงแชมป์โลก วันนี ้พวกเรา

ภาคภูมิใจและจะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ราเขา้รว่มการแข่งขนั

ในครัง้หนา้ และอยากบอกว่า ปัจจุบันสังคมเปิดโอกาส

ส าหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระทรวง พม. โดย

กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งตนเองมา

จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 

จงัหวดัเชียงใหม ่นบัเป็นกา้วแรกของการฝึกอาชีพและไดม้ี

โอกาสเขา้ร่วมการแข่งขันจนประสบความส าเร็จในครัง้นี ้

ซึ่ งสิ่ ง ท่ีส  าคัญท่ีสุดคือการต้องบอกว่ าตัว เองท าได้ 

โ ด ย เฉพาะทั กษะด้า น กี ฬ า  ถ้ า ใ ค ร รู ้ว่ า ตั ว เ อ งมี

ความสามารถ ใหม้าติดต่อไดท่ี้สมาคมฯ ซึ่งพรอ้มท่ีจะเปิด

โอกาสใหแ้สดงศกัยภาพนัน้(mgronline.com 14 ก.ค.65) 
 

พก.ร่วมกับศูนย ์APCD ตวิอาชีพคนพกิาร 
โรงแรมแห่จองตัว 

น.ส.สราญภทัร อนุมตัิ

ร า ช กิ จ  อ ธิ บดี ก ร ม

ส่งเสริม และพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) เปิดเผยหลงัเย่ียมชมโครงการ “พัฒนาทักษะดา้น

อาชีพเพ่ือการจ้างงานอย่างยั่ งยืน” โดยความร่วมมือ

ระหว่าง พก. และศูนยพ์ัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง

เอเชียและแปซิฟิก (APCD) วา่ พก.รว่มกบัศนูย ์APCD จดั

โครงการพฒันาศกัยภาพดว้ยการฝึกอาชีพใหก้บัคนพิการ 

ใชง้บประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ โดยศูนย ์APCD เป็นศูนยท่ี์ใหก้าร

อบรมวิชาชีพพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างครบวงจร 

เริ่มแรกเนน้อบรมท าเบเกอรีและเครื่องดื่มยามาซากิ รา้น 

60+ Plus Bakery and Cafe by Yamazaki and MarkRin 

จากนั้นขยายเพ่ิมด้านอาชีพงานโรงแรม และบริการ

รา้นอาหารครวั ด าเนินการมาแลว้ 7 รุ่น รุ่นละ 20 คน ใช้

เวลาอบรม 4 เดือน ทุกคนจะไดเ้รียนรูทุ้กหลกัสูตร แต่ละ

รุ่นมีคนพิการสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการจ านวนมาก แต่

ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นผูฝึ้กซึ่งตอ้งมีความเช่ียวชาญและเขา้ใจ

ถึงการเรียนรู ้ของผู้พิการและสถานท่ีอบรมท าให้รับได้

จ านวนจ ากัด อย่างไรก็ตามปี 2566 จะขยายจ านวนการ

อบรมเพ่ิมเป็น 2 รุ่นต่อปี เพ่ือท าให้คนพิการไดพ้ัฒนา

ศกัยภาพตนเอง สามารถสรา้งงานสรา้งอาชีพไดอ้ย่างมี

ศกัดิศ์รี นายพิรุณ ลายสมิต ผอ.ศนูย ์APCD กลา่ววา่ ศนูย ์

APCD รับคนพิการครอบคลุมทั้ง 7 ประเภทความพิการ

เขา้อบรมวิชาชีพ เนน้การฝึกในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง ท่ี

ผ่านมาก่อนจบการฝึกอบรมกวา่รอ้ยละ 80 จะมีโรงแรมชัน้

น าหลายแห่งติดต่อขอจองตัวไปท างานทันที. (ไทยรัฐ

ออนไลน ์12 ก.ค.65) 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E


๒๓ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

กองสลากเปิดฟีเจอรร้์านค้าผู้พกิารในแอปฯเป๋าตัง 

 

 นายลวรณ กล่าวว่า ท่ีประชุมฯ ยงัเห็นชอบใหเ้พ่ิมฟีเจอร์ "รา้นคา้สลากผูพิ้การ" ในแอปพลิเคชั่น "เป๋าตงั" ตัง้แต่งวด

วนัท่ี 16 ส.ค.65 เป็นตน้ไป โดยจะมีปุ่ มใหผู้ซ้ือ้กดเขา้ไปเลือกสลากจากรา้นคา้ผูพิ้การไดโ้ดยตรง ซึ่งขณะนีม้ีผูพิ้การท่ีขาย

สลากดิจิทลัคละรวมอยู่กบัผูค้า้ปกติ ในงวดลา่สดุรวม 14,000 ราย ซึง่ในงวดตอ่ไปท่ีจะเพ่ิมสลากดิจิทลัอีก 2 ลา้นใบ เป็น 9.1 

ลา้นใบนัน้ จะมีผูค้า้รวม 18,000 ราย ซึง่ก็จะเปิดใหผู้พิ้การมายืนยนัตน เพ่ือรวมขายผ่านฟีเจอรร์า้นคา้ผูพิ้การดงักลา่วได ้

 นายลวรณ ยอมรบัว่า การขายสลากดิจิทัล อาจยังไม่ส่งผลใหร้าคาขายสลากแบบใบ กลบัมาอยู่ท่ี 80 บาทไดเ้ร็ว 

เพราะสลากดิจิทลัท่ีขายอยู่ยงัมีสดัส่วนนอ้ยมาก แตเ่ช่ือว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อมีจ านวนขายเกิน 10 ลา้นใบขึน้ไป ซึ่งเมื่อถึงเวลา

นัน้ ส านกังานสลากฯ จะน ามาประเมินภาพรวมอีกครัง้ 

 ส าหรบัภาพรวม การจ าหน่ายสลากดิจิทัลในงวดท่ีผ่านมา ยังไม่พบว่ามีการซือ้จ านวนมากเพ่ือไปขายต่อ หรือพบ

ความผิดปกติ โดยมีจ านวนซือ้ตอ่รายเฉลี่ย 6-7 ใบเท่านัน้ มีเพียง 1 รายท่ีซือ้สงูสดุ 3,000 ใบ และมีเพียง 2-3 รายท่ีซือ้ 2,000 

ใบ ทัง้นี ้ส  านกังานสลากฯ อยู่ระหวา่งพิจารณาวา่จะตอ้งมีการก าหนดจ านวนซือ้สลากในแตล่ะงวดตอ่รายไดไ้มเ่กินก่ีใบหรือไม ่

โดยขอดภูาพรวมการขายสลากดิจิทลัไปอีกระยะหนึ่ง 

 นายลวรณ กล่าวดว้ยว่า วันพรุ่งนี ้(22 ก.ค.) ส  านักงานสลากฯ จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิซือ้-จอง สลากกินแบ่ง

รฐับาล รวม 314,152 รายช่ือ ซึ่งเป็นการคดักรองจากผูท่ี้ลงทะเบียนในปี 2565 รวมกว่า 910,339 ราย โดยผูท่ี้ไม่ผ่านการคดั

กรองกว่า 6 แสนราย จะเปิดใหม้ีการอทุธรณภ์ายใน 7 วนั จากนัน้ในวนัท่ี 10 ส.ค.นี ้จะมีการสุ่มรายช่ือ 3 แสนราย ใหเ้หลือ 

70,000 ราย เพ่ือมีสิทธ์ิซือ้-จองสลาก(bangkokbiznews.com 25 ก.ค.65) 



๒๔ 

คนท่ีไม่เคย พบความยากล าบาก ก็จะไม่รูจ้กั ความแข็งแกรง่ของตนเอง 

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  นายส าเรงิ    วิระชะนงั   -  ที่ปรกึษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นายชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์-  รองประธานกรรมการ  
นายศภุชีพ ดิษเทศ - 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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