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สาร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๑๐   เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 

คณะแพทย์มช. ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนพกิารคันแรกของไทย 

 

คณะแพทย์ มช.ขับเคล่ือนผลงานวิจัย ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนพกิารคันแรกของประเทศไทย เตรียมต่อยอดผลิต
จ าหน่ายเชงิพาณิชย์ในราคา 250,000 บาท หวังภาครัฐช่วยส่งเสริม  

          เม่ือเวลา 11.00 น. วนัท่ี 16 ตลุาคม 2561 ท่ี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ภาควิชาเวศาสตร์ฟืน้ฟู ร่วมกบั

สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองจกัรชิน้สว่นโลหะและอตุสาหกรรมสนบัสนนุไทย แถลงข่าวเปิดตวัรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือคน

พิการอมัพาตคร่ึงท่อน โดยมีนายกอบชยั สงัสิทธิสวสัด์ิ อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวฒัน์ คณบดี

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ร่วมแถลงข่าว  นายกอบชยั สงัสิทธิสวสัด์ิ อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม เปิดเผยวา่  นวตักรรม

รถยนต์ไฟฟ้าส าหรับผู้พิการคร่ึงท่อน คณะผู้ วิจยัและผู้ประดษิฐ์ได้เลง็เห็นงึความส าคญัของการพฒันาเพ่ือ านวยความสะดวก

ให้กบัผู้ พิการ ขณะท่ีทางรัฐบาลก็มีนโยบายให้ความส าคญักบัการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือลดความเหลื่อมล า้

ของสงัคม นวตักรรมชิน้นีจ้งึเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถงึเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กบัคนพิการ คาดวา่หาก

พฒันาการออกมาจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ เช่ือวา่กลุม่ผู้ พิการอมัพาตคร่ึงท่อนจะได้รับความสะดวกในการเดินทางเพ่ิมมาก

ขึน้ ทัง้นีห้ากนวตักรรมได้รับการพฒันาตอ่ยอดแล้วผลิตออกมาจ าหน่ายโดยภาครัฐเข้ามาช่วยสนบัสนนุในเร่ืองของชิน้สว่น

อปุกรณ์บางสว่น คาดวา่น่าจะจ าหน่ายในราคาประมาณ 250,000 บาท ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวฒัน์ คณบดีคณะแพทย์

ศาสตร์ กลา่ววา่  คณะแพทย์ศาสตร์มีนโยบายและแผนกลยทุธ์ในการผลกัดนัให้คณะแพทย์ศาสตร์เป็นโรงเรียนแพทย์แห่ง

นวตักรรม โดยสง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลากรตระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันางานวิจยัสานวตักรรมท่ีสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงสงัคมและพาณิชย์ตอ่ไปได้ เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ โดยเฉพาะนวตักรรมส าหรับผู้สงูอายแุละผู้

พิการ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตให้กบัประชาชนในกลุม่นี.้(komchadluek.net 16 ต.ค.61) 
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ยธ.เร่งจ้างงานผู้พกิารเพิ่ม 170 อัตรา 

 

"ยธ."เร่งรับ 170 ผู้ พิการเข้าท างานใน 10 หน่วยงานให้ยกเว้น 3 ต าแหน่งไม่เอือ้จ้างงานคนพิการ" นกัทณัฑวิทยา–พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ-พนักงานคมุประพฤติ" 1 ตุลาคม 2561 "ยธ."เร่งรับ 170 ผู้ พิการเข้าท างานใน 10 หน่วยงาน. ให้ยกเว้น 3 

ต าแหน่งไมเ่อือ้จ้างงานคนพิการ " นกัทณัฑวิทยา –พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ- พนกังานคมุประพฤติ" พล.อ.อ.ประจิน จัน่ตอง 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายส่งเสริมและยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556 ของ

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ตามมาตรา 33 ในอตัราส่วน 1:100 คน  เพ่ือสร้างโอกาสให้คนพิการ

ได้รับการจ้างงานอย่างกว้างขวางทัว่ถึง ท่ีผ่านมาจึงเร่งรัดให้ 10 หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุติธรรมรับคนพิการเข้าท างาน 

โดยในปีงบประมาณ 2562 จะ เร่งด าเนินการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนตามท่ีกฎหมายก าหนดจ านวน 170 คน 

หลงัจากก่อนหน้านีไ้ด้มีการจ้างงานไปแล้ว 102 คน ส าหรับการจ้างงานนัน้แต่ละหน่วยงานจะพิจารณาจ้างจากลกัษณะงานท่ี

คนพิการสามารถท าได้ตามความเหมาะสม พล.อ.อ.ประจิน ระบุด้วยว่า หากหน่วยงานใดไม่สามารถจ้างคนพิการเข้าท างาน

ได้ เพราะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติท่ีไม่เอือ้ต่อการจ้างคนพิการเข้าท างาน เช่น 

ต าแหน่งนกัทณัฑวิทยา เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ พนกังานคมุประพฤติ ก็ให้ด าเนินการตามมาตรา 35 

คือ จะต้องจดัให้มีการให้สมัปทาน จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าและบริการจดัจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณี

พิเศษ ฝึกงาน หรือจดัให้มีอปุกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทัง้ให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการ 

ฯลฯ  ดงันัน้ ในอนาคตหากอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ท่ีอยู่ระหวา่งจดัสร้างแล้วเสร็จ ก็จะมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในและ

เตรียมสถานท่ีพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้คนพิการได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้บนพืน้ฐานของ

ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทอีกด้วย  ทัง้นี ้ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 กระทรวงยุติธรรม มีจ านวน

ผู้ปฏิบตัิงาน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ พนกังานราชการ และลกูจ้างประจ า จ านวน 27,220 คน โดยจ านวนผู้ พิการที่กระทรวง

ยุติธรรมต้องรับเข้าปฏิบัติงานตามอัตราส่วนท่ีก าหนด ( 100: 1) คือ 272 คน ซึ่งขณะนีไ้ด้จ้างงานไปแล้ว จ านวน 102 คน 

ประกอบด้วย 1. ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม จ านวน 2 คน 2. กรมคมุประพฤติ จ านวน 33 คน 3. กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ จ านวน 3 คน   4. กรมบังคับคดี จ านวน 26 คน 5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 16 คน 6. กรม

ราชทณัฑ์ จ านวน 12 คน 7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 4 คน 8. ส านกังานกิจการยุติธรรม จ านวน 1 คน 9. สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน และ 10. ส านกังาน ป.ป.ส. จ านวน 2 คน ซึง่คนพิการท่ีรับเข้าท างานส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานภายในส านกังาน(komchadluek.net 2 ต.ค.61) 
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มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้สร้าง 
ความปลาบปลืม้ใจแก่ปชช. 

 
วนัท่ี 29 กันยายน 2561 ท่ี บริเวณสวนและท่ีดินของอดีต

ก านันยืนยง ท่ีมอบให้ทางฝ่ายปกครองต าบลหนองขวาว 

สร้างบ้านให้กบั  นางสี  ฐานะ และลกูสาวอาศยัอยู่จนชั่ว

อายุไข ร้อยต ารวจเอกนครินทร์ เกตสุิริ นายอ าเภอศีขรภูมิ 

ร่วมกบัก านนัผู้ ใหญ่บ้านต าบลหนองขวาวและพฒันาการ

อ าเภอศีขรภูมิ จดัโครงการสร้างสขุ สร้างรอยยิม้ โครงการ 

สร้างบ้านใหม ่ให้กบัผู้ยากไร้ ซึง่บ้านเก่าทรุดโทรมผุพงัมา

นาน ให้แก่ นางสี  ฐานะ อายุ 86 ปี เป็นผู้ พิการนั่งรถเข็น 

บ้านเลขท่ี 73/1 บ้านหนองขวาว หมู่ท่ี 1 ต.หนองขวาว .อ.

ศีขรถมูิ จ.สริุนทร์ นายสเุทพ ดอกจนัทร์  ก านนัต าบลหนอง

ขวาว อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า   ได้ก าหนด

ด าเนินโครงการสร้างบ้านให้ผู้ ยากไร ฐานะยากจน 

ด าเนินการโดยการมีสว่นร่วม ของก านนัผู้ ใหญ่บ้าน ต าบล

หนองขวาว ช่วยกนับริจาค ได้เงินจ านวน 8, 550 บาท และ

พ่ีน้องประชาชนจิตอาสาร่วมกนับริจาคอีก 7,100 บาท ยงั

มีของบริจาคเช่นสงักะสีหินและทรายแรงงานการก่อสร้าง

ให้ฟรี  รวมเงิน 40,000 บาท จากการออกส ารวจของก านนั

ต าบลหนองขวาว การส ารวจส ามะโนครัวของผู้ยากไร้  ได้

พบว่านางสี ฐานะ  เป็นผู้ ท่ีสมควรได้รับในการสร้างบ้าน

ให้เป็นผู้ยากไร้  และมีการช่วยเหลือจากโครงการไทยนิยม

ยัง่ยืน บางส่วน ในการช่วยก่อสร้าง กาชาดจงัหวดัสริุนทร์ 

และพฒันาการอ าเภอศีขรภูมิ ได้ลงมามอบสิ่งของอปุโภค

บริโภคให้ในเบือ้งต้นแล้วเป็นบางส่วน วันนีว้ันท่ี 29 

กนัยายน 2561 ร้อยต ารวจเอกนครินทร์ เกตสุิริ นายอ าเภอ

ศีขรภูมิ ได้เดินมามอบบ้านให้กบัผู้ยากไร้ ท่ีสร้างเสร็จแล้ว 

และสิ่งของเคร่ืองนอนเคร่ืองใช้อุปโภคบริโภคอีกจ านวน

หนึง่ นางสี ฐานะ  กลา่ววา่ตนเองขอบพระคณุ นายอ าเภอ 

ก านนัต าบลหนองขวาว ผู้ ใหญ่บ้านและจิตอาสาทุกท่านท่ี

ช่วยกนัสร้างบ้านหลงัใหม ่และยงัมีสิ่งจ าเป็นต่างๆอีกด้วย 

ไม่คิดเลยว่าจะได้บ้านหลังใหม่ เพราะแก่แล้วสุขภาพไม่

ค่อยดี คิดว่าชาตินีค้งอยู่ล าบากตลอดชีวิต ได้บ้านหลัง

ใหม่แล้วมีความสุขมาก ขอให้ทุกท่านท่ีช่วยเหลือ ให้พระ

คุ้มครอง ให้สขุภาพแข็งแรงทกุท่าน(banmuang.co.th 29 

ก.ย.61) 
 

มูลนิธิสากลมอบโฉนดท่ีดินโรงเรียนศรีสังวาล 

 
มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ มอบโฉนดท่ีดินให้โรงเรียนศรี

สังวาลย์เชียงใหม่ สร้างศูนย์เพาะบ่มดนตรี กีฬา ศิลปะ

และฝึกอาชีพ เล็งสร้างปี 2563 ใช้งบรวม 57 ล้านบาท 

สร้างอาชีพ สร้างอาชีพในอนาคต  วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

เวลา 11.00 น. ท่ีโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต.หนอง

หาร อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ นายวิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  

ประธานมลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการ เป็นประธานมอบโฉนด

ท่ีดิน เลขท่ี 96639 เนือ้ท่ี 2 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ให้แก่

นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้ อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์
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เชียงใหม ่เพ่ือสร้างศนูย์เพาะบ่มดนตรี กีฬา ศิลปะ และฝึก

อาชีพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์  ซึ่งเป็นท่ีดินติด

กบัโรงเรียนดงักล่าว มีบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 

และนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยานจ านวนมาก ก่อนน าชม

พืน้ท่ีสร้างศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพ

การเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียน อาทิ ปลกูคะน้า พืชผกัสวน

ครัว สมนุไพร เลีย้งกบ เลีย้งปลา เลีย้งจิง้หรีด สร้างรายได้ 

และอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน โดยใช้เวลากว่า 1 

ชั่วโมง นายวิริยะ กล่าวว่า เดิมโรงเรียนเช่าพืน้ท่ีวดัสร้าง

อาคาร และศูนย์เรียนรู้การเกษตรแต่พืน้ท่ีคับแคบ ทาง

มูลนิธิฯ จึงซื อ้ ท่ีดินดังกล่าว เพ่ือมอบให้โรงเ รียนใช้

ประโยชน์ทางการศกึษาและฝึกอาชีพแก่นกัเรียนพิการเป็น

หลกั เพ่ือต่อยอดและสร้างรายได้หลงัส าเร็จการศกึษาไป

แ ล้ ว  โ ด ย ใ ช้ เ งิ น มู ล นิ ธิ จั ด ซื ้อ ท่ี ดิ น  7 ล้ า น บ า ท 

กระทรวงการคลัง สนับสนุนอีก 7 ล้านบาท รวมเป็น 14 

ล้านบาท เพ่ือเป็นโรงเรียนประชารัฐ ต้นแบบหรือน าร่อง ท่ี

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนทาง

การศึกษาและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนพิการมากท่ีสุด 

ด้านนางพวงทอง กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียน 337 คน 

บุคลากรทางการศึกษา 125คน เป็นนักเรียนท่ีเรียนรู้

ตามปกติ 10 % บกพร่องทางสติปัญญา 40 % ขาดทกัษะ

การด ารงชีวิต 40 % และเป็นออทิสติค 10 % ซึ่งเปิดสอน

ระดบัอนุบาล จนถึงมธัยมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งมีนักเรียนพิการ

มากท่ีสดุในประเทศ จงึมีโครงการสร้างศนูย์เพาะบ่มดนตรี

กีฬา ศิลปะ และฝึกอาชีพ  เพ่ือฝึกทกัษะให้ผู้ พิการน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวนั พฒันาและสร้างอาชีพในอนาคต พร้อม

มีแผนสร้างศูนย์ดังกล่าว ในปี 2563-2564 รวม 2 ปี โดย

ใช้งบสร้าง รวม 57 ล้านบาท โดยโรงเรียนมีหลักสูตร

หุ่นยนต์ หรือโรบอท ภายใต้ความร่วมมือของโรบอท 

ประเทศฟินแลนด์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และ

นักเรียน เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับโลก ท่ี

ประเทศอินเดีย ช่วงพฤศจิกายนนี ้เพ่ือตอบสนองนโยบาย

การพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย" นางพวงทอง 

กลา่ว(banmuang.co.th 28 ก.ย.61) 
 

 

จ.ล าพูน ชวนเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละ
ชุมชน โดยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พกิารในร้านค้า  

 จงัหวดัล าพูน ขอ

เชิญชวนเลือกซือ้

ผลิตภัณฑ์ของดี

แต่ละชุมชน ซึ่ ง

จั ด จ า หน่ าย ใ น

ร้านค้า หริภุญญะ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิง้มอลล์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เพ่ือสนับสนุนสินค้าจากภูมิ

ปัญญาผู้สูงอายุและผู้ พิการ วนันี ้(29 กันยายน 2561) ท่ี

ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิง้มอลล์ อ าเภอเมือง จงัหวดั

ล าพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ ว่าราชการจังหวัด

ล าพนู เป็นประธานเปิดร้านค้า หริภญุญะ ซึง่เป็นร้านค้าท่ี

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละชุมชน จากภูมิปัญญา

ผู้สูงอายุและผู้ พิการ ตามโครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา 

เพ่ิมมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP เพ่ือสร้างโอกาสและการ

ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ สูงอายุและผู้ พิการ สามารถสร้าง

รายได้ให้กับตนเอง โดยในร้านค้าจะมีสินค้าท่ีผลิตจาก

กลุ่มผู้ สูงอายุและผู้ พิการ มาจัดจ าหน่าย ประกอบด้วย 

สินค้าหัตกรรม อาหาร สินค้าทางการเกษตร ของดีแต่ละ

ชมุชน จงึขอเชิญชวนเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ของดีแตล่ะชุมชน 

โดยทัว่กนั(thainews.prd.go.th 29 ก.ย.61) 
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รปภ.BTS อ านวยความสะดวกคนพกิารขึน้รถ 

ช่ื นชม !  รปภ.  BTS วง

เวียนใหญ่ ช่วยเหลือ - 

อ านวยความสะดวกคน

พิการขึน้รถโดยสาร  ผู้ ใช้

ทวิตเตอร์ ช่ือหมีคาบดอก 

@palitline ได้ทวิตข้อความและภาพ ของเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภยัรถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ขณะให้

ความช่วยเหลือคนพิการ นอกจากนีย้ังมีการแท็กไปยัง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงจส.100 

ระบุว่า คุณพ่ี รปภ.ท่านหนึ่งท่ี BTS วงเวียนใหญ่ พาคุณ

ผู้ชายพิการทางสายตาเดินมาส่งถึงป้ายรถเมล์ และรอส่ง

ให้ถงึรถ พร้อมบอกถงึจดุหมายเรียบร้อยกบั taxi ช่ืนชมนะ

คะ แอบมองอยู่นานเลย @js100radio @BTS_SkyTrain

ส าหรับทวิตดงักล่าวพบว่าหลงัมีการเผยแพร่ ต่างมีผู้ เล่น

ทวิตเตอร์รายอื่น ๆ เข้ามารีทวิตข้อความ พร้อมกดถูกใจ

กนัเป็นจ านวนมาก(innnews.co.th 28 ก.ย.61) 
 

แบดคนพกิารไทยแจ่ม!ซิว 3 ทอง 
เก็บแต้มลุยพาราลิมปิก 

แบดมิ น ตั น

คนพิการทีม

ช า ติ ไ ท ย 

ผลงานเย่ียม

คว้า 3 ทอง 2 เงิน 4 ทองแดง ในศึกเก็บคะแนนพาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ทัพนักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติ

ไทย ท าผลงานได้ดีในการแข่งขันเพ่ือเก็บคะแนนสะสม 

เพ่ือร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีโตเกียว โดย

สามารถคว้าไปได้ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญ

ทองแดง การแข่งขนัแบดมินตนัคนพิการเก็บคะแนนโดย 3 

เหรียญทอง ท่ีนักกีฬาคนพิการไทยท าได้ มาจาก ชนิดา 

ศรีนวกุล ในประเภทหญิงเดี่ยว SL 4 ต่อด้วยประเภทชาย

คู่ SU5 จาก ปรีชา สมศิริ คู่กับ วชัรพล โชคอุทัยกุล และ

ประเภทชายคู่  SL 3/SL4 ศิ ริพงศ์  เติมอารมณ์ คู่กับ 

Daisuke Fujihara นักกีฬาญ่ีปุ่ น ส่วน 2 เหรียญเงินของ

นกักีฬาไทย มาจากประเภทคูผ่สม SL 4/SU 5 ศิริพงศ์ เติม

อารมณ์ คู่กบั ชนิดา ศรีนวกุล แลหญิงคู่ ชนิดา ศรีนวกุลคู่

กับ Katrin Seibert ขณะท่ี 4 เหรียญทองแดง ได้มาจาก

ชายเดี่ยว SL 4 จาก ศิริพงศ์ เติมอารมณ์ ชายเดี่ยว SL 4 

โดย ชวรัชต์ กิตติโชควฒันา ชายเด่ียว คนแคระ SS 6 จาก

บญุทนั แย้มมะลิ และชายคู่ คนแคระ SS 6 ณัฐพงษ์ มีชยั

(innnews.co.th 1 ต.ค.61) 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  
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ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มทร.อีสาน ร่วมบันทกึเทป
รายการ Tech Talk ช่อง MOCT 

วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มทร.อีสาน 

ร่วมบันทึก เทปรายการ Tech 

Talk ช่อง MOCT เ พ่ือถ่ายทอด

นวตักรรมสู่สาธารณชน  เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ี

ผ่ านมา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน ) ร่วมบันทึกเทป

รายการ Tech Talk ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง 

MCOT Family ช่อง 14 ซึ่ง ไ ด้น าผลงานกระบวนการ 

"ออกแบบและพัฒนาแขนเทียมไฟฟ้าส าหรับผู้ พิการ" 

ผลงาน อาจารย์อัตถ์ ศรีเนตร อาจารย์ประจ าโปรแกรม

วิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ส าหรับ

ผลงานดงักล่าวได้ประดิษฐ์ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ คือ การฟื้นฟู

สมรรถภาพในด้านต่าง ๆ เ พ่ือให้คนพิการสามารถ

ประกอบอาชีพและมีรายได?เพียงพอต่อการเลีย้งดตูนเอง 

และเพ่ือส่งเสริมคนพิการให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง

เป็นอิสระและพึ่งพาตัวเองได้ โดยเฉพาะส าหรับผู้ พิการ

แขนขาดบริเวณใต้ข้อศอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนภายใต้

โครงการพฒันาศกัยภาพคนพิการ พฒันาสิ่งประดิษฐ์และ

นวตักรรมส าหรับคนพิการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย สถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.

อีสาน โดยเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลยั ด้านบริการ

วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม รายการ Tech 

Talk เป็นรายการท่ีน าเสนอเก่ียวกับเทคโนโลยี นวตักรรม 

สิ่งประดิษฐ์ และพลงังานสะอาด จากสถาบันการศึกษา

และหน่ วยงานของทั ง้ภาค รัฐและ เอกชน  โดยจะ

ออกอากาศทุกวัน เสา ร์  เ วลา  19.15-19.45 น.ทาง

สถานีโทรทศัน์ช่อง MCOT Family ช่อง 14 ส าหรับวนัและ

เวลาออกอากาศการน าเสนอสิ่งประดิษฐ์จาก วิทยาลัย

นวตักรรมวิชาชีพ (มทร.อีสาน) จะประชาสมัพนัธ์ให้ทราบ

อีกครัง้(thaipr.net 1 ต.ค.61) 
 

 

ผู้สูงอายุและผู้พกิารในจังหวัดยะลา  
เดนิทางแสดงตนยืนยันสิทธ์ิต่อเน่ือง 

ผู้ สูงอายุและผู้ พิการ

ใ น จั ง ห วั ด ย ะ ล า 

เ ดิ น ท า ง แ ส ด ง ต น

ยืนยันสิท ธ์ิต่อเ น่ือง 

หลงัเทศบาลนครยะลาเปิดให้ผู้สงูอายุ คนพิการ รายเดิม 

ยืนยันสิทธ์ิการรับเบีย้ยังชีพ วนันี ้(1 ต.ค. 61) ฝ่ายสงัคม

สงเคราะห์ กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลนครยะลา ได้น า

เจ้าหน้าท่ีมาเปิดโต๊ะให้บริการผู้ สูงอายุและคนพิการท่ี

ได้รับเบีย้ยังชีพรายเดิม ได้มาแสดงตนยืนยันสิทธ์ิการรับ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในวนัแรก โดยจัดแบ่งใน

ส่วนของ การตรวจสอบเอกสารและตามธนาคารท่ี

ผู้สงูอายมุีช่ือ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้สงูอายุ ซึง่มี

ผู้สงูอายแุละผู้ พิการทยอยเดินทางน าส าเนาบตัรประชาชน 

บัตรประจ าตวัคนพิการ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสมุด

บญัชีธนาคารท่ีใช้ในการโอน มาย่ืนหลกัฐานเพ่ือแสดงตน

ยืนยนัสิทธ์ิกนัอย่างต่อเน่ือง ซึง่การเปิดให้ผู้สงูอายุยืนยัน

สิทธ์ินี ้ก็จะเปิดไปจนถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 ระหว่าง

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลนครยะลา 

นายมาหามะ ซอรี หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กอง

สวสัดิการสงัคม เทศบาลนครยะลา กล่าวว่า วนันีเ้ป็นวนั

แรกในการแสดงตนยืนยนัสิทธ์ิส าหรับผู้สงูอายแุละผู้ พิการ

รายเก่าท่ีรับเบีย้ยังชีพอยู่แล้ว ซึ่งผู้ สูงอายุในพืน้ท่ีเขต
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เทศบาลนครยะลา มีจ านวนกว่า 6,800 คน ผู้ พิการอีก 

1,200 กว่าคน รวม ๆ แล้ว 7 พันกว่าราย ท่ีจะต้องมา

ยืนยันสิทธ์ิ ว่าในปี 2562 จะรับเบีย้ยังชีพต่ออีกในบัญชี

เดิมและมีช่ือ ท่ีอยู่ ยังอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลา จริง ๆ 

แล้ว ในทุกต้นปีงบประมาณ ทัง้ 7 พันกว่าราย ต้องมีการ

มาแสดงตนยืนยันสิทธ์ิเพ่ือตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง 

การย้ายท่ีอยู่ หรือการเสียชีวิต โดยทางเทศบาลนครยะลา

ก็จะให้มาแสดงตน ไปจนถงึวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 นี ้และ

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ก็จะรับผู้สงูอายุรายใหม่เข้ามา 

ส าหรับอตัราเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุท่ีผู้สงูอายจุะได้รับก็จะอยู่

ตามล าดบัขัน้บันได แบ่งเป็น อายุ 60-69 ปี ได้รับเบีย้ยัง

ชีพ 600 บาท อาย ุ70-79 ปี ได้รับเบีย้ยงัชีพ 700 บาท อาย ุ

80-89 ปี ได้รับเบีย้ยงัชีพ 800 บาท และ 90 ปีขึน้ไป ได้รับ

เบีย้ยงัชีพ 1,000 บาท(thainews.prd.go.th 1 ต.ค.61) 
 

หนุ่มแขนข้างเดียวสู้ชีวิต!  
เลีย้งกบสร้างรายได้ไม่ง้อรัฐ 

หนุ่มใหญ่พิการมีเพียงแขน

ข้ า ง เ ดี ย ว  แ ต่ ก็ สู้ ชี วิ ต 

รับจ้างทั่วไป ท่ีมีคนจ้าง

เพ่ือให้ได้เงิน จนมารับจ้างเลีย้งกบก่อนจะลามาใช้พืน้ท่ี

เพียงเล็กน้อยข้างบ้านท าบ่อเลีย้งกบ ด้วยเคล็ดไม่ลบัคือ

น า้ในบ่อต้องสะอาด ปล่อยทุกครัง้ท่ีให้อาหาร กบโตเร็ว 

จบัขายได้ไว จนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก าโดยไม่ง้อเงิน

จากรัฐ โดยหนุ่มใหญ่ รายนีค้ือ นายสวุฒัน์ เสือรุ่ง วยั 57 

ปี ชายท่ีต้องเสียแขนข้างซ้ายจากประสบอบุตัิเหตมุาตัง้แต่

ยงัเด็ก ต้องใช้ชีวิตแบบผู้ พิการท่ีมีแขนขวาเพียงข้างเดียว 

อย่างไม่ย่อท้อและไม่คิดว่าความพิการของตนเองมาเป็น

อุปสรรคในการด ารงชีวิต  นายสุวัฒน์ เสือรุ่ง กล่าวว่า 

ตัง้แตเ่สียแขนไปเพราะอบุตัิเหต ุเมื่อตอนอาย ุ15 ปี แตต่น

ก็ไม่เคยท้อ และไม่โทษโชคชะตา ไม่รอให้ใครมาช่วยเหลือ 

เพราะถือว่า ชีวิตยังมีลมหายใจ มีก าลังใจ ก็ควรจะลุก

ขึน้มาต่อสู้ เพ่ือความอยู่รอดให้ได้ จึงเดินหน้าสมัครงาน

รับจ้างทั่วไปท่ีเขาจ้างเพ่ือหารายได้เลีย้งปากท้อง  จาก

ความมมุานะ ขยนัของตน จึงพิชิตใจสาวรายหนึ่งมาครอง

เป็นคู่ชีวิต และอยู่ครองเรือนกนัจนมีลูกด้วยกัน 2 คน ย่ิง

ท าให้ตนต้องท างานให้มากและหนกัขึน้เพ่ือให้ลกูได้เติบโต

อย่างมีคุณภาพ และตอนนีลู้กทัง้สองก็ เ รียนจบกัน

หมดแล้ว  “ตลอดเวลาท่ีเลีย้งครอบครัว มาตนเองรับจ้าง

หลายอย่าง ไม่ว่ารับจ้างขบัรถแห่หนงั รับจ้างท าเลือดหมู

ส่งลูกค้า รับเลีย้งไก่ชนให้กบัเซียนไก่ จนล่าสุดเมื่อ 3 ปีท่ี

ผ่านมา ตนได้ไปรับจ้างเลีย้งกบให้กับเถ้าแก่รายหนึ่งใน

ต าบลท่ายาง ซึ่ง ณ จุดนีท้ าให้ตนเองพลิกผันชีวิตจาก

รับจ้าง เพราะเห็นช่องทางท่ีจะสร้างรายได้เป็นอย่างดี

แน่นอน จึงได้ลาออกมา เป็นเจ้าของบ่อเลีย้งกบ โดยใช้

พืน้ท่ีข้างบ้าน ถึงแม้จะมีเหลือเพียงเล็กน้อย แต่ก็สามารถ

สร้างบ่อเลีย้งกบได้ ถึง 5 บ่อ โดยเร่ิมแรกได้ขอซือ้ลูกกบ

จากเจ้านายเก่า ท่ีท่านได้ให้การสนบัสนนุ ในราคาตวัละ 1 

บาท ”  น ายสุ วัฒ น์  กล่ า วต่ ออี ก ว่ า  ตน เลี ย้ ง จ าก

ประสบการณ์ท่ีได้มา ประกอบกับด้วยความเป็นคนชอบ

สงัเกตกุารเติบโตของกบแต่ละระยะ จนพบว่า ทกุครัง้ก่อน

ให้อาหาร จะต้องถ่ายน า้ออกก่อนแล้วทิง้ไว้สกัหน่อยแล้วก็

เร่ิมให้อาหาร ซึง่กบจะกินอาหารได้มากและดมูีความสขุท่ี

ได้น า้ใหม่และสะอาด ซึ่งตนเองจะท าแบบนีทุ้กครัง้ท่ีให้

อาหาร 3 มือ้ ท าให้กบโตเร็ว จับขายได้ไว กว่าคนอื่นท่ี

ประกอบเลีย้งกบเช่นกัน โดยกบท่ีจับขาย จะมีน า้หนัก

ประมาณ 3 ตวัตอ่ 1 กก.ๆละ 100 บาท ซึง่ตลอดระยะ 3 ปี

ท่ีเลีย้งกบมา สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก า โดยไม่ต้องรอ

ห รื อ ง้ อ เ งิ น ค น พิ ก า ร จ า ก ภ า ค รั ฐ อี ก ต่ อ ไ ป

(banmuang.co.th 01 ต.ค.61) 
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"ฉัตรชัย"เตรียมตัง้ศูนย์บริการคนพกิารทั่วประเทศ 

"ฉัตรชัย "  เผยเต รียม

ผลักดันตัง้ศูนย์บริการ

คนพิการทุกรูปแบบตาม

ต่างจังหวดั ชีเ้ร่ืองทุจริต

เงินคนพิการกระทรวงแรงงานตัง้คกก.สอบแล้ว เม่ือวนัท่ี 1 

ต.ค. ท่ีท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 

4/2561 พร้อมกล่าวก่อนการประชุมว่า ท่ีประชุมจะ

พิจารณาเร่ืองการผลกัดนัจัดตัง้ศนูย์บริการคนพิการตาม

ต่างจังหวัดเพ่ืออยากให้มีศูนย์เกิดขึน้ในแต่ละจังหวดัให้

คนพิการในแต่ละภูมิภาคได้รับการดูแลช่วยเหลือ รวมถึง

เป็นศนูย์ประสานงานให้คนพิการ ซึง่จะมีการเร่งรัดการใช้

จ่ายงบประมาณในปี 2562 นี  ้จะต้องเ ร่ง รัดจัดตัง้

ศนูย์บริการคนพิการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามงบประมาณท่ี

ได้เบิกจ่าย นอกจากนีท่ี้ประชุมยังเตรียมผลักดนัตัง้ศูนย์

นวตักรรมวิจัยเก่ียวกับเร่ืองคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง

ของเคร่ืองมือ อปุกรณ์การช่วยเหลือคนพิการ ควรจะต้องมี

การวิจัยและพัฒนาเกิดขึน้ให้คนพิการสามารถเข้าถึง

เคร่ืองมือเหล่านีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท าได้ส าเร็จ

ประเทศไทยจะเป็นผู้น าในภูมิภาค พล.อ.ฉัตรชยั กล่าวอีก

ว่า ส่วนปัญหาการทุจริตเงินคนพิการนัน้  ในเ ร่ืองนี ้

กระทรวงแรงงานได้มีการตัง้คณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

แต่ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์ ซึง่ดแูลคนพิการอยู่แล้ว จะมีการก าชบั ให้ไปดเูร่ือง

ของการเพ่ิมมาตรการทางกฏหมายท่ีท าให้การทุจริตท าได้

ยากขึน้(เดลินิวส์ออนไลน์ 1 ต.ค.61) 

สสจ.ปากน า้ เตือนประชาชนรักษาโรคหมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาทผิดวิธีถงึขัน้พกิาร 

สสจ.ปากน า้  เตือนประชาชน

รักษาโรคหมอนรองกระดูกทับ

เส้นประสาทผิดวิธีถึงขัน้พิการ 

นายแพท ย์พรณรง ค์  ศ รีม่ วง  สาธารณสุขจั งหวัด

สมุทรปราการ เปิดเผยว่า สัญญาณเตือนโรคหมอนรอง

กระดูก สันหลังทับเส้นประสาท หากมีอาการปวดหลัง

มากกว่า 2 สปัดาห์ขึน้ไปให้รีบพบแพทย์ เพราะหากรักษา

ผิดวิธีอาจท าให้พิการได้ โรคหมอนรองกระดกูสนัหลงัทับ

เส้นประสาท เป็นภาวะเสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูก

สันหลัง  ซึ่ง เ กิดจากอายุ ท่ีมากขึ น้  การยกของหนัก 

ตลอดจนอุบัติเหตุ ท าให้กระดูกสนัหลงัเสื่อมเร็วขึน้ จาก

การเสื่อมของหมอนรองกระดกูสนัหลงั ท าให้เกิดการทรุด

ตัวของโครงสร้างกระดูกตามไปด้วย ร่างกายจะมีการ

ตอบสนองโดยการสร้างกระดกูงอก หรือหินปูนขึน้มาเพ่ือ

ต้านการทรุดตัว แต่โดยปกติแล้วกระดูกงอกท่ีร่างกาย

สร้างขึน้มาใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ แต่บางรายเกิด

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท และท าให้เกิดอาการ

ปวดร้าวไปตามเส้นประสาทของร่างกายได้ โดยผู้ ป่วยจะมี

อาการ คือ ปวดหลงั เป็นๆ หายๆ เป็นเวลานานมากกว่า 2 

สปัดาห์ขึน้ไป ปวดขาตัง้แต่บริเวณสะโพกร้าวไปบริเวณ

น่อง เท้า ซึง่จะปวดมากเวลาเดิน ต้องหยุดเดินเป็น ระยะๆ 

อาการปวดหลงัร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทัง้สองข้าง 

ถ้าทิง้ไว้นานเส้นประสาทจะท างานได้น้อยลง กล้ามเนือ้ขา

อ่อนแรง เดินและควบคมุการขบัถ่ายไม่ได้ อาจถึงขัน้เป็น

อมัพฤกษ์อมัพาต ดังนัน้ เมื่อมีอาการปวดหลังร้าวลงขา

ควรพบแพทย์เฉพาะทาง ห้ามรักษาด้วยวิธีท่ีไม่มีผลวิจัย

ทางการแพทย์ยืนยัน เพราะอาจท าให้เกิดภาวะเรือ้รัง 

แพทย์จะรักษาด้วยยา ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมีอาการรุนแรง 
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แพทย์จะผ่าตัดเพ่ือตัดเอาส่วนท่ีกดทับเส้นประสาทออก 

ร่วมกับการท ากายภาพบ าบดัเพ่ือช่วยลดอาการเกร็งและ

บิดตัวของกล้ามเนือ้หลัง ท าให้ผู้ ป่วยฟื้นตัวเร็วขึน้  การ

ป้องกนัท าได้โดยหลีกเลี่ยงการนัง่ ยืน เดิน เป็นระยะเวลา

นานๆ หมัน่เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ ลดน า้หนกัให้สมดลุกบั

ร่างกาย งดสูบบุหร่ี เลี่ยงการยกของหนักและควรออก

ก าลังกายบริหารกล้ามเนือ้หลังและหน้าท้อง เพ่ือให้

กล้ามเนือ้รอบกระดกูสนัหลงัแข็งแรง สามารถช่วยพยุงให้

ท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้(thainews.prd.go.th 2 

ต.ค.61) 
 

พม.ชูสถาบันวิจัยนวัตกรรมคนพกิารฯ 

พล.อ.อนันตพร กาญจน

รัต น์  ร มว . กา รพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มี  

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ว่า ท่ีประชุมได้ผลักดันให้มีศูนย์/สถาบันวิจัยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่ง

จะเช่ือมบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรวบรวม

งานวิจัยและนวตักรรมเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการและเปิดให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมี

สว่นร่วมอย่างเต็มท่ีและการเร่งจดัตัง้ศนูย์บริการคนพิการ

ระดับจังหวัดเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและ

บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทัง้เห็นชอบการแก้ไข

ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการ

จ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

และการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหาร

กองทนุส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ซึง่จะท า

ให้คนพิการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการประกอบ

อาชีพได้มากขึน้  รมว.พม.กล่าวด้วยว่า  ท่ีประชุมยัง

รับทราบประเด็นการขับเคลื่อนงานท่ีส าคัญ ได้แก่ การ

เข้าถึงระบบขนส่งและบริการรถยนต์สาธารณะส าหรับคน

พิการ โดยให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

พิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้าน  อาทิ  

สมรรถนะ อุปกรณ์เสริม และการยกเว้นภาษีรถยนต์

สาธารณะส าหรับคนพิการ รวมถึงการตรวจสอบการจดัสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในระบบขนส่ง

มวลชนสาธารณะ และการขบัเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ 

โดยขอให้เร่งรัดการเช่ือมโยงข้อมูลคนพิการ ระหว่าง พม.

และกระทรวงแรงงาน เพ่ือตรวจสอบการจ้างงานคนพิการ 

ทัง้นี ้พล.อ.ฉัตรชยัได้มีข้อสัง่การให้เร่งจดัตัง้สถาบนัวิจยัฯ 

ให้มีความชดัเจนและเห็นผลโดยเร็ว(ไทยรัฐ 3 ต.ค.61) 
 

ทพัพาราเกมส์ไทยเจอปัญหาเพียบ 
 หลังเดนิทางถงึแดนอเิหนา 

ทัพนักกีฬาคนพิการ

ทีมชาติไทย ชุดสู้ศึก

เอเชียนพาราเกมส์ 

2018 ท่ี อินโดนีเซีย 

เจอปัญหาเพียบ หลงัเดินทางถงึแดนอิเหนา ทัง้ยงัไมม่ีไอดี

การ์ด ห้องพกัในหมูบ้่านนกักีฬาไม่สะอาด นกักีฬาต้องท า

ความสะอาดกนัเอง พลตรีโอสถ ภาวิไล เลขาธิการพาราลิ

มปิกไทย หวั่นใจระบบขนส่งอาจไม่เพียงพอ เกรงจะ

กระทบต่อนักกีฬาไทยช่วงแข่งขัน ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าภาพ

รับทราบ เพ่ือแก้ปัญหาโดยด่วนแล้ว  ความเคลื่อนไหว

นกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย ชดุสู้ศกึมหกรรมกีฬาเอเชียน

พาราเกมส์ 2018 ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 



๑๐ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

ระหว่างวนัท่ี 6-13 ต.ค. หลงัจากได้ยกทพัออกเดินทางไป

ถึงประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเข้าท่ีพักในหมู่บ้านนักกีฬา

กลางกรุงจาการ์ตา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเย็นของ

วนัท่ี 1 ต.ค.ท่ีผ่านมา ลา่สดุเมื่อช่วงเช้าวนัท่ี 2 ต.ค. ท่ีผ่าน

มา ทพันกักีฬาคนพิการทีมชาติไทย ชดุท่ี 2 ท่ีประกอบด้วย 

นกักีฬาว่ายน า้, ยิงปืน และแบดมินตนั ได้ออกเดินทางไป

ยังประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสายการบินไทย เท่ียวบินทีจี 

435 เพ่ือไปเข้าร่วมการแข่งขันในครัง้นีแ้ล้วเช่นกัน พลตรี

โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย และหวัหน้าคณะนกักีฬาไทย เปิดเผยวา่ เวลา

นีเ้รามีปัญหาติดขัดเยอะมาก โดยเฉพาะเร่ืองไอดีการ์ด

ของนักกีฬา ซึ่งเร่ืองนีเ้ราพยายามด าเนินการเพ่ือขอไอดี

การ์ดของนกักีฬามาเป็นเวลาเกือบ 1 เดือนก่อนหน้านีแ้ล้ว 

แต่ทางเจ้าภาพอินโดนีเซียไม่ยอมด าเนินการส่งมาให้เรา 

และเมื่อวันท่ี 1 ต.ค.ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นวันท่ีนักกีฬาเรา

เดินทางมาถึง ท าให้ติดขัดปัญหาเร่ืองนีอ้ย่างมาก เพราะ

นักกีฬายังไม่มีไอดีการ์ด และต้องมารับไอดีการ์ดท่ี

สนามบิน ท าให้เกิดความวุน่วาย และมีนกักีฬาบางคนของ

ไทยยังไม่มีไอดีการ์ด ท าให้ต้องรอทางเจ้าภาพท าไอดี

การ์ดชัว่คราวให้ก่อน ท าให้นกักีฬาเราต้องติดปัญหานีอ้ยู่

ท่ีสนามบินนานมาก “อีกเร่ืองท่ีนักกีฬาไทยมาเจอเมื่อ

เดินทางถึงคือ เร่ืองสถานท่ีพักของนักกีฬาในหมู่บ้าน

นกักีฬา ซึง่ทางเจ้าภาพไม่ได้มีการท าความสะอาดไว้เลย 

นักกีฬาเราเองต้องมาท าความสะอาดเองทัง้หมด จึง

สามารถเข้าพักได้ ซึ่งทางเราได้ต าหนิเร่ืองนีไ้ปกับทาง

เจ้าภาพแล้ว” หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยกล่าวอีกว่า อีก

ปัญหาท่ีตนกังวลท่ีสุดในเวลานี  ้คือเ ร่ืองการขนส่ง 

โดยเฉพาะเร่ืองรถรับ-ส่ง ท่ีอาจไม่เพียงพอกับนักกีฬา 

เพราะทางเจ้าภาพมีก าหนดให้แต่ละชาติต้องจองรถ

ล่วงหน้าในทุกๆครัง้ ก่อนจะออกเดินทางไปสนามแข่ง ท า

ให้ตนเองกังวลเร่ืองนีพ้อสมควร เพราะหากวนัแข่งขันรถ

รับส่งไม่เพียงพอ อาจท าให้สง่ผลต่อการเดินทางไปแข่งขนั

ของนักกีฬาไทยได้ เวลานีต้นพยายามเจรจาเพ่ือให้ทาง

เจ้าภาพปรับปรุงเร่ืองนีเ้ป็นการด่วนแล้ว ซึง่เจ้าภาพก าลงั

มีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหากันอยู่ เช่ือว่าน่าจะได้ข้อสรุป

เร็วๆ นี.้(ไทยรัฐออนไลน์ 3 ต.ค.61) 
 

คนพกิารขอหลักฐานประกันสังคม 
แฉจ้างงานก ามะลอ 

ประธานเครือข่ายพิทกัษ์สิทธ์ิคนพิการ คณุปรีดา ลิม้นนท

กุล เปิดบ้านแถลงข่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนีท้างเครือข่ายฯ 

ได้รับเร่ืองร้องเรียนและข้อมูลจากพ่ีน้องคนพิการท่ีถูก

ทจุริต โกงเงิน แย่งสิทธิประโยชน์ มากกว่า 16 จงัหวดัแล้ว 

หลังจากนี จ้ะ เดินหน้า ย่ืนหนังสื อและหลักฐานถึ ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีผ่านมาเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคน

พิการ พบปัญหาการฮัว้กนัระหว่างสถานประกอบการ กบั

สมาคมหรือมลูนิธิคนพิการ น าช่ือคนพิการมาสวม ให้เซ็น

เอกสารเหมือนได้รับการจ้างงานจริง แตจ่ริงๆ แล้วไมม่ีการ

จ้างงาน คนพิการเหล่านีน้อนอยู่ท่ีบ้าน แลกกบัการได้เงิน

ค่าจ้างต ่ากว่าท่ีต้องจ้างจริง เช่น เดือนละ 9,000 บาท ก็

อาจจะได้แค่ 2,000 บาท เป็นต้น(komchadluek.net 4 

ต.ค.61) 

 



๑๑ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

พาราไทย ตัง้เป้าซิวอย่างน้อย 14 ทอง 

ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬา

คนพิการทีมชาติไทย ในการ

แข่งขันกีฬา เอเชียนพารา

เกมส์2018 ท่ี กรุงจาการ์ตา 

ประเทศ อินโดนีเซีย ในช่วงระหว่างวันท่ี 6-13 ตุลาคม 

2561  พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพารา

ลิมปิกแห่งประเทศไทย และหวัหน้าคณะนกักีฬาคนพิการ

ทีมชาติไทย เปิดเผยว่าเวลานีม้ีความพร้อม90 กว่า

เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ีเหลือคงต้องไปดใูนวนัแข่งขนั เพราะทุก

กีฬามนัมีหลายปัจจัยท่ี ท่ีจะส่งผลกับสถิติและผลแข่งขัน

ในวันแข่ง ส่วนคู่แข่งนัน้แน่นนอนยทุกชาติมีการเตรียม

ความพริอ้มมาดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 

หรือชาติในอาหรับ จนรวมไปเจ้าภาพ เพราะหลงั อาเซียน

พาราเกมส์    เ จ้าภาพสร้างเด็กใหม่มาเยอะ ท าใ ห้  

อินโดนีเซีย น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งส าคัญท่ีจะเป็นตัวชี

วดัผลงานของเราในครัง้นีด้้วย ลา่สดุในรอบแรกผลปรากฏ

ว่านักกีฬาคนพิการของไทยท าผลงานได้อย่างดี  วีลแชร์

แบดมินตนั ประเภทคูผ่สมรอบแรก อ านวย เวชวิฐาน จบัคู่

กบั จกัรินทร์หอมหวล ชนะคูข่อง ไต้หวนั 2-0เซต็ ( 21-12 , 

21-10 ) เทเบิล เทนนิส เฉลิมพล พันภู่  ชนะ ทอง ซิ  

ยัง  (ไต้หวัน ) 3-0เซ็ต11-3 , 14-12 และ 11-6 / ยุทธนา 

งามสง่า ชนะ ทอง ซิ หมิง (ฮ่องกง) 3-0เซ็ต11-6 , 11-7 

และ 11-8 แบดมินตัน  ประเภททีม ... ชวรัตน์ กิตติโชค

วฒันา ชนะ ซินคยุงฮวาน (เกาหลีใต้ ) 2-1เซ็ต  พร้อมกับ

พาทีมพาราลิมปิกไทย ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ได้เป็น

ผลส าเร็จ วีลแชร์บาสเก็ตบอล หญิงรอบแรก  ทีมสาวไทย 

พ่าย ญ่ีปุ่ น 24-88 คะแนน  “ส่วนเป้าหมายเหรียญรางวลั

นัน้จากการประชุมผู้ จัดการทีมครัง้แรกเบือ้งต้นเราตัง้ไว้

เพียงแค่ 14-20 เหรียญทองเท่านัน้เพราะเราเองยงัไม่เห็น

คู่แข่งว่าใครบ้าง ท าให้เราตัง้เป้าหมายสูงมากไม่ได้ แต่

อย่างไรก็ดีนอกเหนือเป้าหมายในการเป็นท่ีหนึง่อาเซียนใน

เอเชียนพาราเกมส์ ครัง้นี ้แล้วเรายงัเป้าหมายมุง่ไปสูพ่ารา

ลิมปิกเกมส์ในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วย ซึ่งหวงัใช้การแข่งขัน

รายการนีเ้ป็นเวทีทดสอบนกักีฬาตวัเก๋าว่ายงัดีพอส าหรัย

พาราลิมปิกอยู่หรือไม ่และนกักีฬาหน้าใหมค่นไหนท่ีดแูล้ว

มีศักยภาพมากพอขนาดไหนการไปแข่งขันพาราลิมปิก

เกมส์ด้วย และเราหวงัใช้เวทีการแข่งขนัรายการดงักล่าวนี ้

หาจุดบกพร่องของนกักีฬาเพ่ือท าไปปรับแก้ไกก่อนท่ีพารา

ลิมปิกเกมส์จะมาถึงด้วย ”หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย 

กลา่ว (banmuang.co.th 6 ต.ค.61) 
 

"บิก๊อู๋"ยันไร้ขรก.เอ่ียวโกงเงนิคนพกิาร  
พบเสียหายกว่า 14 ล้านบาท 

 “บ๊ิกอู๋”ยันไม่มี

ข้าราชการเอี่ยว

โกงเงินคนพิการ 

พ บ ค ว า ม

เสียหายกว่า 14 

ล้านบาทครอบคลมุผู้ พิการ 200 คน อยู่ในส่วนจ้างงานไม่

ครบตามสญัญา-ยอดผู้ ฝึกไมต่รงตามแผน เม่ือวนัท่ี 5 ต.ค. 

ท่ีกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.

แรงงาน  เ ป็นประธานแถลงถึ งความคืบห น้าของ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีท่ีนายปรีดา 

ลิม้นนทกุล ตวัแทนเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ เข้าย่ืน

หนงัสือต่อหน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิและปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมกบัคนพิการตามมาตรา 

33 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



๑๒ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 ซึง่มีการระบุว่ามีข้าราชการในส่วน

ของกระทรวงแรงงานเข้าไปเก่ียวข้อง จ านวน 9 เร่ือง แบ่ง

ออกเป็นกรณีเดิมในปี 2559-2560 จ านวน 6 เร่ือง และ

เป็นเ ร่ืองท่ี เพ่ิงเกิดขึน้ใหม่ในช่วงปี 2561 จ านวน 3 

เร่ือง  ทางกระทรวงแรงงานจึงตัง้คณะกรรมตรวจสอบฯ  มี

นายนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็น

ประธานในการตรวจสอบฯ พร้อมก าหนดกรอบเวลาไว้ 15 

วันในการตรวจสอบ ซึ่งในวันนี ้(5 ต.ค.)ถือว่าครบตาม

ระยะเวลาท่ีให้ตรวจสอบแล้ว  โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

ว่า จากข้อมูลท่ีนายปรีดา ได้ย่ืนมายังคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ จ านวน 9 เ ร่ืองนัน้  ทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯได้ลงพืน้ท่ี พร้อมทัง้ตรวจหาข้อมลูจนพบว่า มี 

เพียง 7 เร่ืองเท่านัน้ท่ีเจอปัญหา  คือ เป็นในสว่นมาตรา 33 

ท่ีสถานประกอบการจ้างงานแก่ผู้ พิการไม่ครบตามระยะ

สญัญา จ านวน 2 เร่ือง และเป็นในส่วนของมาตรา 35 ท่ีมี

การปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามสญัญา อาทิ จัดอบรมไม่ครบ

ตามระยะเวลา จ านวนผู้ พิการเข้าอบรมไม่ครบตาม

จ านวนท่ีแจ้ง เป็นต้น ซึ่งทัง้หมดมีผู้ พิการได้รับผลกระทบ

ประมาณ 200 คน มลูค่าความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร และ

จงัหวดัชลบุรี  ทัง้นีย้งัไม่พบว่ามีเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐหรือ

ข้าราชการภายในกระทรวงแรงงานเข้าไปเก่ียวข้องกับ

ความเสียหายดงักล่าว   ซึง่กระทรวงแรงงาน ได้มีหนงัสือ

แจ้งไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (พม.) พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตอ่ไป อย่างไรก็ตามยืนยนัว่า

แนวโน้มของสถานประกอบการยงัคงจะใช้ มาตรา 33 และ

มาตรา 35 ในการสง่เสริมให้ผู้ พิการมีอาชีพตอ่ไปเพราะถือ

ว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ พิการโดยรวม ซึ่งผู้ พิการไม่ต้องกลวั

ว่าสถานประกอบการจะเลิกใช้มาตราดงักล่าว แล้วหนัไป

ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ตามมาตรา 34 ด้าน นายวิวฒัน์  กล่าวว่า ยืนยนัว่า

มูลค่าความเสียหายไม่ถึง 1.5 พันล้านบาทตามท่ีนาย

ปรีดา ได้ร้องเรียน เน่ืองจากจ านวนดังกล่าวเป็นการคิด

ตามจ านวนเตม็ของผู้ พิการท่ีได้รับสิทธ์ิตามมาตรา 33 ,34 

และ  35 ส่วน ในชั น้การตรวจสอบข้อ เท็ จจ ริ งของ

คณะกรรมการนัน้ไม่สามารถลงไปถึงรายละเอียดของ

ความผิดพลาดในขัน้ตอนท่ีเจอปัญหาได้ เพราะยังไม่มี

ข้อมูลในส่วนของทางด้านผู้ พิการท่ีได้รับความเสียหาย มี

แต่เสียงพดู แตย่งัไมม่ีข้อเท็จจริงท่ีชีช้ดั จึงอยากให้ผู้ พิการ

ท่ีเสียหายเข้ามาให้ข้อมลูกบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือท่ีทางเจ้าหน้าท่ี

จะได้น าข้อมูลลงไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเชิงลึกอีก

ครัง้  ส่วนท่ีมองว่าความผิดพลาดนัน้เกิดจากส่วนของ

สถานประกอบการ หรือหน่วยงานมลูนิธิคนพิการ องค์กร

คนพิการนัน้ ตนไม่สามารถตอบได้ว่าความผิดพลาดท่ี

ตรวจพบนั น้ เ กิดจากความตั ง้ ใจ  ห รือไม่ทราบถึ ง

รายละเอียดของกฎหมาย แตห่ากมีผู้ พิการเข้ามาให้ข้อมลู 

ทางเจ้าหน้าท่ีก็สามารถลงไปตรวจสอบต่อไปได้ ทัง้นี ้

หน้าท่ีในการลงไปตรวจสอบสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานมูลนิธิ องค์กรคนพิการนัน้ เป็นหน้าท่ีของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) เพราะกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นเพียง

หน่วยงานหนึ่งท่ีเข้าไปช่วยส่งเสริมให้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550(เดลินิวส์

ออนไลน์ 5 ต.ค.61) 

 

 

 



๑๓ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

"วีระศักดิ์"เย่ียมให้ก าลังใจนักกีฬาคนพกิารท่ี 
กรุงจาการ์ต้า 

เม่ือวนัท่ี 7 ต.ค.นาย

วีระศักด์ิ โค้วสุรัตน์ 

รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงท่องเท่ียว

และกีฬาและคณะได้เข้าเย่ียมให้ก าลังมใจนักกีฬาคน

พิการของไทยในการแข่งขนัเอเชียนพาราเกมส์ ในระหว่าง

วันท่ี 3-16 ต.ค. ท่ีเปิดฉากอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ

ช่วงค ่าวันท่ี 6 ต.ค.ท่ีผ่านมา ท่ีสนามเกลอรา บัง การ์โน 

กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเอกอัครราชทูต

ไทย ณ กรุงจากาตาร์และผู้ว่าการกกท. ได้ร่วมในกิจกรรม

ตลอดทัง้วนั  ในการนีม้ีบ.เจริญโภคภณัฑ์ สนบัสนนุอาหาร

พร้อมรับประทานและเคร่ืองดื่มถงึอาคารที่พกันกักีฬาแบบ

ไม่จ ากัดจ านวน ทุกวนัตลอดเวลานอกจากนีท้ัพนักกีฬา

คนพิการไทยทัง้ 237 คนได้รับแจกซิมโทรฟรีกลบับ้านแบบ

ไม่อัน้จากทรู ขณะเดียวกันเอกอัคราชทูตก็ได้สนับสนุน

อาหารจากครัวสถานทูตมาเสริมเป็นช่วง ๆเพ่ือให้นกักีฬา

ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ร ส ช า ติ อ า ห า ร เ ป็ น ร ะ ย ะ  ๆ  ด้ ว ย

(komchadluek.net 1 ต.ค.61) 
 

คมนาคมเร่งสร้างศาลาทางหลวงพร้อมป้าย
โดยสารอัจฉริยะเสร็จทัน ธ.ค.นี ้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รั ฐ มนต รี ว่ า ก า รก ร ะท ร ว ง

คมนาคม และนายชัยวัฒน์ 

ทองค าคูณ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวง

คมนาคม พร้อมด้วยผู้ บริหารกระทรวงคมนาคม และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ลงพืน้ท่ีตรวจติดตามความก้าวหน้า

การด าเนินโครงการก่อสร้างศาลาทางหลวงแห่งใหมพ่ร้อม

ระบบป้ายโดยสารสาธารณะอัจฉริยะ บนทางหลวง

หมายเลข 31 ถนนวิภาวดี ทางขนานขาออก ท่ี กม. 

11+450 โดย นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อ านวยการส านกั

ทางหลวงท่ี 13 นายสาคร รุ่งสวสัด์ิ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย

เดินรถอง ค์การ  2 ขสมก.  ตัวแทน ปตท.  รายงาน

ความก้าวหน้า เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2561 ณ ท่ีรอรถโดยสาร

ประจ าทางชั่วคราวบริเวณหน้าอาคาร ปตท. วิภาวดี ให้ 

ทล. ขสมก. รฟท. และหน่วยงานสงักดักระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

บูรณาการท างานร่วมกบั กทม. ปตท. เร่งงานส่วนท่ีเหลือ

ให้แล้วเสร็จ ซึง่คาดว่าจะแล้วภายใน ธันวาคม 2561 เพ่ือ

มอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน ก าชับให้ ปรับแบบ ทาง

เท้า สะพานลอยข้ามให้เป็นทางเดินเช่ือมมีหลงัคาถงึศาลา 

ติดแอร์ ทนัสมยั รองรับการใช้งานของผู้ พิการ ประโยชน์ใช้

สอยเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี มี

ท่ีจอดจักรยานยนต์เป็นระเบียบ ทัง้ นี ไ้ด้เน้นย า้ให้ท า

สะพานลอยข้ามเช่ือมต่อจนถึงหน้าโรงเรียนหอวงั ป้ายไฟ

สัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนใช้งาน

สะดวก และระบบป้ายโดยสารอจัฉริยะให้มีรายละเอียด

ข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นครบถ้วน  นอกจากนี ้ยังได้

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการปิดสะพานทาง

เข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วง กม.24+279 หรือ บริเวณ

หน้าท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือรือ้สะพาน และเพ่ิมช่อง

จราจรถนนวิภาวดี รังสิตขาออกเป็น 3 ช่องทาง เพ่ือ

แก้ปัญหาทางกายภาพท่ีเป็นคอขวดบนถนนวิภาวดีรังสิต 

ขณะนีก้ารก่อสร้างตรงตามแผนงานก าหนด คาดว่าจะ

แ ล้ ว เ ส ร็ จ  เ ปิ ด ใ ห้ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ใ น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 

2561(banmuang.co.th 06 ต.ค.61) 



๑๔ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

ขสมก.ปรับขึน้ค่าโดยสารรถเมล์ 
ปรับอากาศรุ่นใหม่ 2 บาท 

วนัท่ี 9 ต.ค.2561 

น า ย ป ร ะ ยู ร 
ช่วยแก้ว  รอง
ผู้ อ า น วยก า ร

ฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทาง

บกกลาง ก าหนดให้รถโดยสารปรับอากาศท่ีว่ิงให้บริการ

ประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดเก็บค่า

โดยสารในอตัรา 13 - 25 บาท เร่ิมใช้อตัราใหม่ตัง้แต่วนัท่ี 

15 ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป จากท่ีผ่านมา ขสมก.จัดเก็บ

ค่าโดยสารในอตัรา 11 - 23 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

ของกระทรวงคมนาคม ท่ีต้องการดแูลภาระค่าใช้จ่ายด้าน

การเดินทางให้กับประชาชน มาตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 

2558 แต่ปัจจุบัน ขสมก.อยู่ ระหว่างการพัฒนาการ

ให้บริการรถโดยสาร ตามยทุธศาสตร์ของแผนฟืน้ฟูกิจการ

ด้วยการน ารถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ มีเทคโนโลยี

ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาว่ิงให้บริการ

ประชาชน ทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีมีสภาพเก่าทรุดโทรม 

เพ่ือให้ประชาชนผู้ ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการเดินทางมากย่ิงขึน้  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการองค์การครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 

2561 เห็นชอบให้ ขสมก.ก าหนดอตัราค่าโดยสารรถปรับ

อากาศรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคมุการ

ขนส่งทางบกกลาง ขสมก.จึงขอก าหนดอตัราค่าโดยสาร

รถปรับอากาศรุ่นใหม่ ทั ง้รถโดยสาร ท่ีน าเ ข้ามาว่ิง

ให้บริการแล้ว และรถโดยสารท่ีก าลงัทยอยเข้ามาเพ่ิมใน

อนาคต เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดงักล่าว รถ

โดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ท่ี ขสมก.น ามาว่ิงให้บริการ

ประชาชน เป็นรถโดยสารชานต ่า (Low Floor) มีการ

ออกแบบในลักษณะ Universal Design พร้อมติดตัง้สิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ กล้อง CCTV, ระบบ 

GPS, ทางลาดส าหรับเข็นรถวีลแชร์ เพ่ือให้ประชาชน

ผู้ ใช้บริการทุกประเภท ทัง้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถ

ใช้บริการรถโดยสารได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดย ขสมก.

จะเร่ิมใช้อตัราค่าโดยสารใหม่กับรถโดยสารปรับอากาศ

ชานต ่าใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 100 คนั 

ตัง้แต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันรถ

โดยสารดงักลา่วว่ิงให้บริการในสาย 20, 21, 37,105, 138 

และสาย 140 สว่นรถโดยสารเก่าทัง้รถธรรมดาและรถปรับ

(banmuang.co.th 9 ต.ค.61) 

ครูหนุ่มพบรักสาวพกิารผ่านยูทูบ สุดซึง้! 
 บอกการท่ีได้ดูแลเค้าคือความสุข 

 

เพจดงั นางฟ้าซาลอน แชร์เร่ืองราวรักแท้มีอยู่จริง หลงัครู

หนุ่ม เมืองกรุง พบรักสาวพิการ เก่งกราฟิก ผ่านยูทูบ  สุด

ซึง้บอกความพิการไม่ใช่อุปสรรค แต่การท่ีได้ดแูลเค้า คือ

ความสขุ ... เฟซบุ๊กเพจ นางฟ้าซาลอน ได้โพสต์รูปแตง่งาน

ของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง พร้อมระบุว่า รักแท้มีอยู่จริง โดยชาย

ในภาพเป็นหนุ่มข้าราชการครู จาก กรุงเทพฯ พบรักสาว

พิการ จ.แพร่ พิสูจน์รักแท้ จนขอแต่งงานโดยฝ่ายญิง คือ 

ปวีนชุ แก้ววงค์ อาย ุ29 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว เพราะ

https://www.facebook.com/Anglestylist/posts/1140307926121935?__tn__=K-R


๑๕ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

เป็นโรคกระดูกผิดรูป ต้องนั่งบนวีลแชร์ตลอด นั่งบนพืน้

ไม่ได้ เดินไม่ได้มาแต่เกิด ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ ต้องมีคน

คอยดูแล อาบน า้แต่งตัวให้  แต่ก็สู้ ชี วิตจนเรียนจบ 

ปริญญาตรี กระทั่งพบรักกับ อาจารย์ไพบูลย์ หรือ เหน่ง 

หนุ่มข้าราชการครู จากกรุงเทพฯ โดย อาจารย์ไพบูลย์ เล่า

ความในใจให้ฟังว่า หลังหย่ากับภรรยาเก่า ก็เป็นโสดมา

ประมาณ 4 ปี วนัๆ ท าแต่งานและเท่ียว จนวนัหนึ่งถึงจุด

อิ่มตัว ท่ีรู้สึกเหงา และอยากมีใครสักคน จึงเร่ิมตามหา

ความรัก กระทั่ง เมื่อ 27 มีนาคม ท่ีผ่านมา เปิดยูทูบ เห็น

รายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ตอน นางฟ้าไซร์เบอร์ จึงกด

เ ข้ า ไ ปดู เ ห็ น น้ อ ง ผู้ ห ญิ ง นั่ ง วี ล แ ช ร์  ตั ว เ ล็ ก ๆ  ท่ี มี

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ใช้ความสามารถ

ของเธอเลีย้งครอบครัว แถมยัง สามารถสร้างทีมงานคน

พิการกราฟิกด้วยตวัเอง ตนรู้สกึวา่เขาเก่ง สามารถดแูลพ่อ

แม่ท่ีป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น ใช้ความรู้ความสามารถ

หาเงินรักษาพ่อแม่ และยังมีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือ

คนพิการด้วยกนั ซึง่คนปกติบางคน ยงัท าแบบนีไ้ม่ได้ ท า

ให้ตนรู้สึกประทับใจ และเกิดความรู้สึกหลายอย่าง ทัง้

สงสาร และอยากดแูล เม่ือดรูายการจบ จงึเร่ิมหาวิธีติดต่อ 

จนไปเจอเฟซบุ๊ก และเร่ิมติดตอ่ทางไลน์ หลงัแชตคยุกนัได้

ระยะหนึ่ง ก็ขอวิดีโอคอล แต่ฝ่ายหญิงพยามเลี่ยง โดยให้

เหตุผลว่า ปกติไม่วิดีโอคอลกับใครถ้าไม่ใช่ลูกค้า  แต่

เพราะตื๊อเท่านัน้ ท่ีครองโลก แล้วสุดท้าย ฝ่ายหญิงก็

รับสายผม ครัง้แรกท่ีได้ยินเสียงจากปลายสาย หัวใจตน

เต้นแรงแบบไม่เป็นจงัหวะ สารภาพจากใจเลยวา่ ชอบเค้า 

อยากดูแลเค้ามาก เมื่อคุยกันได้หนึ่งเดือน  ตนสังเกต

ตวัเองวา่มีหลายอย่างในชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ตนมีความหวงัท่ี

จะท าอะไรเพ่ือใครสกัคน และกลายเป็นคนใจเย็น จากนัน้ 

ก็เดินทางไปหาเค้าท่ี จ.แพร่ ครัง้แรกท่ีได้เจอ ตนไมไ่ด้มอง

ท่ีแขนขา รูปร่างท่ีผิดปกติ ของเค้าเลยสกันิด แต่เค้าเป็น

ผู้หญิงท่ีสวย และน่ารักมาก ท าให้ตนตกหลุมรักมากกว่า

เดิม  ความพิการของน้องเค้าไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลย 

ตรงข้ามผมอยากดูแลน้องเค้า มากกว่าเดิม วนัแรกท่ีเจอ 

ตนขอเค้าเป็นแฟน และสญัญากับตัวเองว่า จะดูแลน้อง

เค้าตลอดไป จากนัน้ก็กลบัมากรุงเทพฯ และคยุกบัพ่อ พา

พ่อไปหาน้องเค้าท่ี จ.แพร่ เมื่อ 15 กนัยายน ท่ีผ่านมา เพ่ือ

สูข่อ และหมัน้หมาย ซึง่งานแตง่งานจริงๆ จะมีขึน้ วนัท่ี 18 

พฤศจิกายนนีน้อกจากนี ้ครูเหน่งยงับอกด้วยว่า ถ้าเรารัก

ใครแล้วก็ให้ใช้หวัใจของเราน าไป ไมต้่องใช้เหตผุลใดๆ ตน

รักน้องวี โดยท่ีไม่เคยมองความพิการน้องเป็นอุปสรรคใน

ชีวิต การท่ีได้ดูแลเค้านั่นแหละ ความสุขของผม.(ไทยรัฐ

ออนไลน์ 12 ต.ค.61) 
 

นายอ าเภอปัวเผย อดีตเศรษฐีพกิารมีคนดูแล 
ญาตสุิดงงไม่เคยขอรับบริจาค 

น า ย อ า เ ภ อ ปั ว 

ตรวจสอบกรณี อดีต

เศรษฐีน่านตกอบั ถูก

ลูก เลี ย้ งท า ร้ายจน

พิการ เผยมีหน่วยงานเคยให้ความช่วยเหลือแล้ว สร้าง

บ้านหลงัใหม่ให้ พร้อมเร่งตรวจสอบกลุม่คนใจบญุน าเร่ือง

ไปโพสต์ขอความช่วยเหลือ... จากกรณีโลกออนไลน์แชร์

เร่ืองราวของ นายประมวล ชราชิต อดีตเศรษฐีชีวิตตกอบั 

ถูกลูกเลีย้งท าร้าย ร่างกายพิการ ต้องอาศัยอยู่กับญาติ 

และอยากเจอหน้าลกูชายสกัครัง้ในชีวิต ซึง่ต่อมาได้มีการ

ระดมทุนบริจาคช่วยเหลือกนัอย่างมากนัน้ ลา่สดุ วนัท่ี 11 

ต.ค.  61 ผู้ สื่ อข่าวรายงานว่า  นายชนาธิป เสมแย้ม 

นายอ าเภอปัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้ออกตรวจ

เย่ียมบ้านของ นายประมวล ชราชิต หมู่ 5 ต.แงง อ.ปัว จ.

น่าน ซึ่งพบว่า นายประมวล ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านหลัง



๑๖ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

ใหม่ท่ีทางโครงการคนปัวไม่ทิง้กัน ได้เข้ามาให้ความ

ช่วยเหลือ มีญาติๆ ผลดักันมาดแูล รวมทัง้ได้เบีย้เลีย้งคน

พิการ จากการสอบถาม ญาติของนายประมวล เปิดเผยว่า 

ก่อนหน้านีล้งุมวลถือเป็นคนมีฐานะดี มีรถเบนซ์ขบัเป็นคน

แรกใน ต.แงง เคยมี เมียมาแล้ว 5 คน แต่ได้เลิกกัน

หมดแล้ว สว่นสาเหตท่ีุถกูลกูเลีย้งท าร้ายเพราะทะเลาะกนั

เร่ืองขายพลอย ส่วนเร่ืองลูกชายท่ีลุงมวลอยากเจอนัน้ 

เมื่อก่อนเคยอยู่ท่ี จ.ล าปาง แต่ตอนนีค้าดว่าไปอยู่กินกับ

ภรรยาท่ี จ.นราธิวาส ญาติๆ เคยโทรติดตอ่ไปหาเหมือนกนั

แต่ก็ติดต่อไม่ได้ บางครัง้จู่ๆ ลงุมวลก็เก็บกระเป๋า พอถาม

ว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะไปหาลูกชาย  อย่างไรก็ตาม มี

รายงานเพ่ิมเติมว่า ขณะนีน้ายอ าเภอปัวก าลงัตรวจสอบ

เร่ืองท่ีมีคนขบัรถเก๋งเข้ามาท่ีบ้านของ นายประมวล ก่อน

น าเร่ืองดงักลา่วไปโพสต์ขอความช่วยเหลือในโลกออนไลน์ 

และแม้วา่เลขบญัชีท่ีน าไปเผยแพร่ให้คนบริจาคนัน้จะเป็น

ช่ือของ นายประมวล ก็ตาม แต่ยังมีข้อสงสัยว่าคนกลุ่ม

ดังกล่าวทราบเร่ืองชีวิตของนายประมวลได้อย่างไร มี

ใบอนุญาตหรือไม่ และใครเป็นผู้ ให้ข้อมลู เป็นต้น.(ไทยรัฐ

ออนไลน์ 11 ต.ค.61) 
 

กรมการแพทย์ขับเคล่ือนโครงการ  
“รู้ทัน..กันหักซ า้” 

 กรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสขุ ลงนามบนัทึก

ข้อตกลงความร่วมมือกับ

บ ริ ษัท  พฤกษา โฮลดิ ง้ 

จ ากดั (มหาชน) ขบัเคลื่อนโครงการรู้ทนั...กนัหกัซ า้ เพ่ือให้

ความรู้ ค าปรึกษา การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้าน

ให้เหมาะสมกับผู้ สูงอายุ เพ่ิมความปลอดภัยและลด

อุบัติเหตุพลดัตกหกล้มได้ นายแพทย์สมศกัด์ิ อรรฆศิลป์ 

อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมท่ีใส่

ใจความปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุระหว่างกรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข กับ บริษัท พฤกษาโฮลดิง้ จ ากัด 

(มหาชน) ท่ีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.

นนทบุรี ว่าจากข้อมลูขององค์การอนามยัโลกพบว่า 1 ใน 

3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 5 ของผู้ ชายท่ีอายุมากกว่า 50 ปี

ขึน้ไป มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน 

โดยเฉพาะการเกิดกระดกูสะโพกหกั และจากสถิติของการ

เกิดกระดูกหักซ า้ในผู้ ป่วยโรคกระดูกพรุน พบว่ากระดูก

สะโพกหกัซ า้อีกข้าง ร้อยละ 10 และกระดกูส่วนอื่นๆ ร้อย

ละ 12 ซึง่สาเหตสุ าคญัของการเกิดกระดกูหกัในผู้สูงอายุ 

คือ การหกล้มในห้องน า้เกิดจากพืน้ห้องน า้ลื่น ห้องนอนท่ี

มีแสงสวา่งไม่เพียงพอ สภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านจดัวางไม่

เหมาะสม กรมการแพทย์ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี ้จึง

ได้รณรงค์ให้ความรู้โครงการ “รู้ทัน...กันหักซ า้” เพ่ือดูแล

ผู้ ป่วยไม่ให้เกิดกระดูกหกัซ า้ เน่ืองจากการเกิดสะโพกหัก

ในผู้ ป่วยสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกพรุนก่อให้เกิดอันตราย

ร้ายแรงถึงชีวิตหรือพิการได้  จากความส าคัญดังกล่าว 

กรมการแพทย์ จึงได้ร่วมกบั บริษัท พฤกษาโฮลดิง้ จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีความรู้ทางอารยสถาปัตย์มี

ความรู้ความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อมและ

นวตักรรมท่ีอยู่อาศยั เพ่ือร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

โครงการ “รู้ทัน..กันหักซ า้” ให้สมบูรณ์มากย่ิงขึน้  โดย

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอแบบและ

จดัสร้างตวัอย่างการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บ้านท่ีเหมาะสม

กบัผู้สูงอายุและทุกวยั พร้อมทัง้มีอุปกรณ์ส าหรับป้องกัน

การลื่นล้มโดยปรับแต่งอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้

เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  เพ่ือให้ประชาชน

ผู้ สนใจได้เข้าชมและสามารถน าไปปรับใช้กับบ้านของ



๑๗ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

ตัวเองได้อย่างถูกหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยสูง 

ลดปัญหาการเกิดอบุตัิเหตกุารหกล้มในผู้สงูอายุตลอดจน

ให้ค าปรึกษา แนะน า การปรับปรุงและเสนอนวตักรรมแก่

ผู้ ดูแลผู้ ป่วยและผู้ สูงอายุให้สามารถน าปรับใช้ในการ

ปรับแต่งสภาพแวดล้อมท่ีบ้านตนเองได้ เพ่ือให้ผู้ ป่วยและ

ผู้สงูอายุ สามารถใช้ชีวิตได้สะดวก ปลอดภยัและลดปัจจยั

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้  นายแพทย์

สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 

กรมการแพทย์ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ การรณรงค์โครงการ “รู้ทนั 

กนัหักซ า้” นอกจากหน่วยงานแพทย์และสาธารณสขุแล้ว 

ยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทัง้

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันให้ความรู้แก่ประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองการป้องกันเพ่ือให้ประชาชนส่วน

ใหญ่ท่ีก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน และ

กระดูกหัก  ทัง้นี ้โรงพยาบาลเลิดสินได้ให้การรักษาและ

การป้องกนั ผู้ ป่วยโรคกระดกูพรุนและกระดกูหกัแบบครบ

วงจรโดยผู้ เ ช่ียวชาญประกอบด้วย ทีมแพทย์เฉพาะ

ทางด้านโรคกระดกู เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูอายุรแพทย์ พยาบาล 

เภสัชกรนักกายภาพบ าบัด และ นักโภชนาการ ซึ่งจะ

ประเมินความเสี่ยง ตรวจคดักรอง วินิจฉยัรักษา ตลอดจน

ติดตามเพ่ือการรักษาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับการป้องกัน

การเกิดภาวะกระดกูหกัจากโรคกระดกูพรุน สามารถท าได้

ด้วยการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยและสภาพ

ร่างกาย รับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมอย่างพอเพียง 

หลีกเลี่ ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนและ

กระดกูหกั ได้แก่ สบูบหุร่ี ดื่มสรุา และการรับประทานยาส

เตียรอยด์ เป็นต้น(banmuang.co.th 11 ต.ค.61) 

 

ผู้ใจบุญร่วมบริจาควีลแชร์-ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
ให้เดก็พกิาร-ผู้ทุพพลภาพ 

ถ้าหากใครยงัจ าข่าวบริจาควีล

แช ร์ ท่ี เ คย เสนอไป ไ ด้  คุณ

กฤษฎา ลิมปนะถาวร บุคคลท่ี

บริจาควีลแชร์ให้กับรายการ

สนามข่าว 7 สี ล่าสุด วีลแชร์บางส่วนได้ส่งต่อไปยังผู้ ท่ี

ติดต่อขอมาเป็นเรียบร้อยแล้ว ยายอายุ 88 ปี ชาวบ้านใน

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ป่วยเป็นโรคพาร์กินสนั กว่า 

7 ปี ปัจจุบนัป่วยติดเตียง ลกุเดินล าบาก จ าเป็นต้องใช้วีล

แชร์ คณุยายและครอบครัวขอบคณุรายการสนามข่าว 7 สี 

ท่ีมอบวีลแชร์ให้ ส่วนท่ี อ.สามพราน จ.นครปฐม คุณ

ปัทมน สราวิช หลานสาวผู้ ป่วยโรคแขนขาอ่อนแรง อายุ 

82 ปี ท่ีเดินไม่ได้ รู้สึกดีใจท่ีได้วีลแชร์จากสนามข่าว 7 สี 

สว่น คณุดลพร พงษ์สมัพนัธ์ อายุ 53 ปี ชาวจงัหวดัราชบรีุ 

ป่วยเป็นโรคไต มีอาการท้องโต เดินไม่ได้ จ าเป็นต้องพึง่วีล

แชร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีจะท าให้เธอช่วยเหลือตัวเองได้  

นอกจากนี ้คณุดลพร เปิดเผยอีกว่า ตนเคยท าเร่ืองขอเบีย้

คนพิการ เพราะเสียดวงตาไปแล้ว 1 ข้าง ซ า้ยังเดินไม่ได้ 

แต่ก็ยังไม่ได้รับเบีย้คนพิการ นายกฤษฎา ลิมปนะถาวร 

ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม ร่วมกบัคณะข้าราชการต ารวจ 

คณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม พร้อมผู้ มีจิตศรัทธา ได้มอบ

ผ้าอ้อมส าเร็จรูปเกือบ 20,000 ชิน้ ให้สถานสงเคราะห์เด็ก

พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด หรือ บ้านนนทภูมิ พร้อม

มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ เด็กพิการและทุพพลภาพ

(news.ch7.com 12 ต.ค.61) 
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๑๘ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

ผู้พกิารนครพนมร่วมใจท าความดี 
เทดิไท้องค์ราชันย์ ครบรอบ 2 ปี  
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

วันท่ี 12 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. บริเวณวัดธาตุเรณู เขต

เทศบาลต าบลเรณูนคร จ.นครพนม น.ส.ปฐมพร ปาน

ลกัษณ์ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา

จงัหวดันครพนม ซึง่ได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ปกครอง

คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนกลุ่ม

ผู้ปกครองคนพิการฯ จิตอาสา เจ้าหน้าท่ี และประชาชน

ทั่วไป พร้อมใจกันสวมเสือ้สีเหลือง ด้านหลังเขียนค าว่า 

“คนพิการนครพนมรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์” ร่วมแสดง

ความจง รักภักดีและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เน่ืองในวนัครบรอบ 2 ปี วนัคล้าย

วนัสวรรคต 13 ตลุาคม 2561 ด้วยการจดักิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เป็นพระราชกุศล ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น วัดวา

อาราม หรือสาธารณประโยชน์ในชุมชนทั่วไป เพ่ือให้คน

พิการมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภกัดี 

น้อมร าลกึถึงในหลวงรัชกาลท่ี 9 โดยการใส่เสือ้เหลืองเข้า

ร่วมกิจกรรม และเพ่ือให้สังคมได้เห็นศักยภาพของคน

พิการทางด้านสติปัญญาว่าท างานได้เหมือนคนปกติ และ

สามารถร่วมกิจกรรมทางสงัคมร่วมกบัผู้อื่นได้ เพ่ือให้เกิด

การยอมรับทางสังคมโดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ 

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวดันครพนม 

นายศรีสุข แสนยอดค า นายกเทศบาลต าบลเรณู และผู้

พิการทัง้อ าเภอเรณูนครกว่า 100 คน ร่วมท ากิจกรรมท า

ความสะอาดบริเวณลานหน้าพระธาตุเรณูนคร โบถส์

หลวงพ่อองค์แสน พระพทุธรูปตา่งๆ และห้องน า้ภายในวดั 

ฯลฯ น.ส.ปฐมพรฯเผยว่า ชมรมผู้ปกครองคนพิการทาง

สติปัญญาฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการ

รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการถกูต้องตามกฎหมาย 

ด าเนินงานให้บริการคนพิการในจงัหวดัฯ มาเป็นเวลากว่า 

10 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 962 คน มีเครือข่ายครบทัง้ 12 

อ าเภอ ท่ีผ่านมาได้จัดกิจกรรมและโครงการสนบัสนุนคน

พิการ และผู้ ดูแลตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดูแลด้าน

พัฒนาการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมถึงการเข้าถึง

สิทธิด้านการมีงานท า และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรมากกว่า 300 ครอบครัว ปัจจุบันชมรมฯ

ได้รับการช่วยเหลือคนพิการ ให้มีการท าจากบริษัทต่างๆ 

โดยผ่านสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่ง

ประเทศไทย ตามมาตรา 33 จ านวน 102 คน จึงท าให้คน

พิการและครอบครัวมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ “ทางชมรมฯได้

ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคณุ ด้วยการจดักรรมในพืน้ท่ี 9 อ าเภอ ตัง้แต่วนัท่ี 

10 ต.ค.ไปจนถึงวันท่ี 26 ต.ค.นี ้โดยจะมีผู้ พิการแต่ละ

อ าเภอเข้าร่วมท ากิจกรรมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง และ

ขอน้อมน า พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาว

ไทยในหลายๆโอกาส เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต

ให้ประสบความส าเร็จและเป็นสุข พร้อมทัง้ร่วมส านึกใน

พระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้นอนัหาท่ีสดุไม่ได้” น.ส.ปฐม

พรฯกลา่ว(banmuang.co.th 12 ต.ค.61) 



๑๙ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

“สิงห์” ใจดีอัดฉีดทัพพาราอีก 2 ล้าน 

บริษัท บญุรอดบริวเวอ

ร่ี  จ ากัด   สนับสนุน

นักกีฬาคนพิการอีก 2 

ล้านบาท เพ่ือต่อยอด

พัฒนาผลงานสู่พาราลิมปิกเกมส์ ใน 2 ปี ข้างหน้าท่ี

ประเทศญ่ีปุ่ น ในงานเลีย้งต้อนรับ ฉลองความส าเร็จให้

นักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี พาราไทย กว่า 400 ชีวิต หลงัท า

ผลงานทะลเุป้าคว้า 23 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน และอีก

50 เหรียญทองแดง คว้าอนัดบั 7 จากการแข่งขันเอเชียน

พาราเกมส์ ครัง้ท่ี 3 ท่ี กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย 

ในช่วงระหว่างวันท่ี 6-13 ตุลาคมท่ีผ่านมา   โดย นาย

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธานคณะกรรมพาราลิ

มปิกแห่งประเทศไทย , นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ

ผู้จัดการธุรกิจซพัพลายเชน และกรรมการบริหาร บริษัท 

บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ร่วมเป็นประธานในงานเลีย้งอย่าง

อบอุ่น นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กล่าว ต้อนรับและแสดง

ความยินดีต่อนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกคน ท่ีช่วยกันสร้าง

ความส าเร็จให้กบัวงการกีฬาพาราลิมปิกของไทย และขอ

เป็นก าลงัใจให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปเพ่ือท าหน้าท่ีตัวแทน

ประเทศไทยสร้างผลงานในการแข่งขนัในครัง้ต่อๆไป ในดี

ย่ิงๆขึน้ไปโดยเฉพาะอย่างย่ิง กบัการแข่งขนั  พาราลิมปิก

เกมส์ ท่ีจะจัดขึน้ในปี 2020 ท่ีโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น และ

ขอยืนยนั ในการให้การสนบัสนนุ ทีมนกักีฬาพาราจากทุก

สมาคม ต่อไป”  พร้อมกันนี  ้ยังไ ด้ประกาศมอบเงิน

สนบัสนนุพิเศษให้กบัทพันกักีฬาพาราไทย และ เจ้าหน้าท่ี 

ท่ีไปท าหน้าท่ีตวัแทนประเทศไทยในศกึเอเช่ียนพาราเกมส์

2018   ทกุคนโดยแบ่งเป็น นกักีฬา-เจ้าหน้าท่ี จ านวน 372 

คน นกักีฬาท าลายสถิติ คนละ 20,000 บาท นกักีฬาท่ีเข้า

ร่วมการแข่งขนั คนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้กว่า 

2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทางผู้ บริหารบริษัท บุญรอด 

บริวเวอร่ี จ ากัด ยังได้รับปากขอดูแลนักกีฬาพาราลิมปิก

ของไทยทุกสมาคมกีฬาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลังใจในการสู้ ศึกระดับนานาชาติ ทัง้ อาเซียนพารา

เกมส์ , เอเช่ียนพาราเกมส์ , และ พาราลิมปิกเกมส์กับ

เป้าหมายสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปในวัน

ข้างหน้า(banmuang.co.th 16 ต.ค.61) 
 

ขสมก.ให้บริการระบบบัตรโดยสารอเิล็กทรอนิกส์ 
(E-Ticket) บนรถเมล์ธรรมดา 800 คัน  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมให้ผู้ ถือบตัร

สวสัดิการแห่งรัฐ น าบตัรฯรุ่นแรก(เวอร์ชัน่ 2.0) มาใช้สิทธิ

ขึน้รถโดยสารธรรมดา ท่ีติดตัง้เคร่ืองอ่านบัตรโดยสาร

อิ เล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) จ านวน 800 คัน รวม 75 

เส้นทาง ตัง้แตว่นัท่ี 15 ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป หลงัมีการ

ทดสอบระบบแล้ว พบว่ามีความเสถียรสามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ท่ีน า

บัตรฯ ไปอัพเกรดกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) เป็นเวอร์ชัน่2.5 ยงัสามารถน าบตัรฯ 

มาใช้สิทธิขึน้รถโดยสารดงักลา่วได้ตามปกติ โดยพนกังาน

เก็บค่าโดยสาร จะฉีกคูปองให้กับผู้ ถือบัตรฯ เพ่ือใช้เป็น

หลกัฐานในการใช้สิทธิโดยไมต้่องเสียคา่ใช้บริการแตอ่ย่าง

ใด ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ จะต้องน าบตัรฯมาแตะ



๒๐ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

ท่ีเคร่ืองอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) ท่ี

ติดตัง้บริเวณประตูรถทัง้ 2 ข้าง ทัง้ขณะขึน้และลงรถ 

เพ่ือให้ระบบหักค่าโดยสารออกจากวงเงินในบัตร ตาม

อตัราค่าโดยสารท่ีก าหนดไว้ ดงันี  ้1. รถโดยสารธรรมดา 

เส้นทางปกติ  :  อตัราค่าโดยสาร 6.50 บาท 2. รถโดยสาร

ธรรมดา ขึน้ทางดว่น  :  อตัราคา่โดยสาร 8.50 บาท  3. รถ

โดยสารธรรมดา กะสว่าง   :  อัตราค่าโดยสาร 8.00 

บาท  และล่าสุด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ได้ชะลอการก าหนดอตัราคา่โดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่ 

ท่ีจะเร่ิมใช้กบัรถโดยสารปรับอากาศชานต ่าใช้เชือ้เพลิงก๊า

ธรรมชาติ (NGV) จ านวน 100 คนัท่ีเร่ิมว่ิงวนันี(้15ต.ค.61) 

รวมทัง้รถโดยสารท่ีน าเข้ามาว่ิงให้บริการก่อนนี ้ออกไป

ก่อน จนกว่าเร่ืองดังกล่าวจะผ่านกระบวนการพิจารณา

ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางอีก

ครัง้  ปัจจุบัน ขสมก.ได้น ารถโดยสารปรับอากาศชานต ่า 

(Low Floor) รุ่นใหม่ใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) มา

ให้บริการประชาชน ซึ่งรถโดยสารดงักล่าวมีการออกแบบ

ในลักษณะ Universal Design พร้อมติดตัง้สิ่ งอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ได้แก่ กล้อง CCTV, ระบบ GPS, ทาง

ลาดส าหรับเข็นรถวีลแชร์ เพ่ือให้ประชาชนผู้ ใช้บริการทุก

ประเภท ทัง้คนพิการและผู้ สูงอายุ สามารถใช้บริการรถ

โดยสารได้อย่างสะดวกปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ส่วนรถโดยสารเก่าทัง้รถธรรมดาและ

รถปรับอากาศ ขสมก.ยังคงใช้อัตราค่าโดยสารราคา

เดิม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้บริการ

สอบถามเส้นทางรถเมล์   หรือ แนะน าบ ริการไ ด้ ท่ี  

www.bmta.co.th หรือ Call Center 1348  ได้ทกุวนั ตัง้แต่

เวลา 05.00 - 22.00 น.(js100.com 15 ต.ค.61) 

 

ถ้าไม่มีกีฬา คนพกิารจะเป็นแบบไหน?  
ภาระสังคม หรือผู้น่าเวทนา 

 

ชีวิตคนเราไม่เท่ากัน เร่ืองนีเ้ป็นความจริงไม่ต้องพิสูจน์ 

บางคนเกิดมาพร้อมความทุกยาก บางวนั บางมือ้ไม่มีของ

กิน บางคนเกิดมาพร้อมทุกอย่าง อยากได้อะไร อยากกิน

อะไร มีพร้อมสรรพ  แต่นัน่คือชีวิตของคนปกติ อาจจะหา

เช้า กินค ่า หาวนันี ้กินพรุ่งนี ้เป็นสิ่งท่ีต้องดิน้รนขนขวาย 

เช่ือวา่คนท่ีพบเจอสิ่งเหล่านีต้า่งออกปากเหมือนกนัวา่ชีวิต

นีช้่างล าบากเหลือเกิน ฟ้า พระเจ้า ประทานอะไรมาให้ 

หรือชาติก่อนเราท าอะไรเป็นเหตใุห้ต้องทนทุกข์ น่ีคือเร่ือง

ของคนธรรมดา  ความจริงแล้วบนโลกใบนีย้ังมีอะไร

มากกว่านัน้ นัน่คือผู้ ท่ีเกิดมาไมค่รบ 32 ประการ หรือเรียก

ง่ายๆ ให้เข้าใจตรงกนัวา่ “คนพิการ” คนเหลา่นีม้ีจ านวนไม่

น้อย เอาแค่ในประเทศไทยถือว่ามากโข  รู้หรือไม่ว่าจาก

การส ารวจผู้ พิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่า เมื่อ เดือนก.ค. 61 มีผู้

ลงทะเบียนเป็นคนพิการมากถึง 1,916,828 คน แบ่งเป็น

เพศชาย 1,006,657 คน และเพศหญิง 910,171 คน น่ียัง

ไมน่บัรวมกบัคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ไมรู้่วา่ต้องแจ้งให้ทราบว่า

ตนเองพิการ ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่ามีมากน้อยเท่าแค่ไหน 

โดยกลุ่มท่ีพบมากท่ีสดุคือพิการทางด้านร่างกายหรือการ

เคลื่อนไหว 942,658 คน แน่นอนทัง้หมดไม่ได้มีความ



๒๑ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

พิการตัง้แต่ก าเนิด หลายคนอาจเพ่ิงประสบเหตทุ าให้ต้อง

กลายเป็นคนพิการ ปัญหาส าคัญไม่ได้อยู่ท่ีจ านวน แต่

ปัญหาท่ีแท้จริงคือไทยจะช่วยเหลือคนเหลา่นีอ้ย่างไร หรือ

อย่ าง น้อย ท่ีสุดจะอ านวยความสะดวกในการ ใ ช้

ชีวิตประจ าวันของพวกเขาได้แค่ไหน ชุติมา แสนหล้า 

นักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทย ซึ่งพิการขาเดินไม่ได้ 

กล่าวว่า  กว่าจะมาถึงการเป็นทีมชาติในฐานะนกักีฬาคน

พิการ ต้องใช้ชีวิตยากล าบากว่า 20 ปี เมื่อก่อนท าอะไร

ไม่ได้นอกจากขายลอตเตอร่ี บางคนขายของ เพ่ือนคน

พิการด้วยกนัต้องอยู่กบับ้านออกไปไหนล าบากเพราะเป็น

ภาระคนอื่น ซ า้ร้ายไปกว่านัน้เมื่อลอตเตอร่ี ท่ีได้มาขายไม่

หมด หรือกวา่จะขายหมดต้องใช้เวลานาน เร่ืองการกินอยู่

ต้องควกัเงินซือ้ข้าวเอง สดุท้ายแทบไม่เหลืออะไรเลย ย่ิงมี

คนปกติสามารถป่ันจักรยานขายได้ทุกท่ีย่ิงท าให้ล าบาก 

จนท้ายท่ีสุดคนพิการเหล่านีต้้องเลิกขาย เน่ืองจากได้ไม่

คุ้มเสีย ขณะท่ี “ตู่” ดุษรา ทองดี ท่ีพิการทัง้แขนและขา 

นกักีฬายิงปืนทีมชาติไทย เผยวา่ด้วยการที่เกิดมาเป็นแบบ

นี ้ท าให้สามารถปรับตวัได้ใช้ชีวิตกบัสงัคมตามปกติ เพียง

แค่ไม่เหมือนคนอื่น แต่ความจริงแล้วถ้าอยู่ในบ้านตวัเอง

เธอใช้ชีวิตปกติ เดินด้วยเท้า (เหนือเข่า) ในบ้านตลอด ช่วย

คนท่ีบ้านท าอะไรมากมาย ทัง้ท่ีแขนไม่มีนิว้ เช่นเดียวกับ 

“รุต”พีระพล หวาดบก นักกรีฑาตาบอดเจ้าของเหรียญ

ทองว่ิง 100 ม. เอเชียนพาราเกมส์ 2018 แม้จะเพ่ิงตาบอด

เมื่ออายุ 11 ปี แต่ใช้ชีวิตล าบากเหลือก าลัง โดนเพ่ือน

ล้อเลียนต่างๆ นานา อย่างไรก็ดีด้วยความสามารถและมุ

มานะท าให้ก้าวมาถึงตัวแทนทีมชาติไทยสู้ ศึกกีฬาคน

พิการ มีพืน้ท่ีให้ยืนในสังคม ท่ีส าคัญอาจจะเป็นฮีโร่คน

ตอ่ไปในพาราลิมปิกเกมส์ด้วยใครจะรู้ ถึงทุกวนันีป้ระเทศ

ไทยประกาศใช้กฎหมายมาตรา 35 เปิดให้ภาคเอกชนหรือ

หน่วยงานรัฐฯ รับคนพิการเข้าท างานเพ่ือใช้รายจ่ายตรงนี ้

ในการลดหย่อนภาษี แต่สุดท้ายคนพิการไม่ได้รับเงินจน

กลายเป็นเร่ืองใหญ่โตอย่างท่ีเป็นข่าวครึกโครมก่อนหน้านี  ้

ชุติมา แจงว่า การท่ีตนเป็นนักกีฬาทีมชาติท าให้มีโอกาส

เข้าท างานกับบริษัทเอกชน แต่เป็นการจ้างชั่วคราว รับ

เงินเดือนราว 8-9 พันบาทต่อเดือน ถือว่ายังดีกว่าต้องไป

ขายของ ขายสลากกินแบ่งท่ีไม่รู้ว่าจะขายได้หรือไม่  ส่วน 

ดุษรา สะท้อนให้เห็นว่าการท่ีเธอเกิดมาไม่พร้อมด้าน

ร่างกาย ท าให้ต้องดิน้รนจนเอาตัวเองรอด แต่ปัญหาคือ

แล้วคนพิการอื่นๆ สามารถอยู่ได้อย่างคนทั่วไปแค่ไหน 

ปัจจุบันนี ้ดุษรา สามารถไปเท่ียว ดูหนัง ฟังเพลงได้ตาม

ปกแม้วา่จะล าบากในการเดินทาง แล้วคนที่เพ่ิงประสบพบ

เจอเร่ืองไม่คาดฝันจะปรับชีวิตอย่างไร “เม่ือก่อนยอมรับว่า

ล าบากมาก เราไม่อยากออกไปไหนนอกบ้าน แม้จะนัง่วีล

แชร์เพราะถนนไม่มีท่ีให้ไปได้ ย่ิงบนทางเท้าย่ิงยากไปอีก 

ไม่มีทางลาดให้เข็นรถขึน้ไปได้ ถ้าขึน้ไปได้ไม่เจอกบัฝาท่อ

ระบายน า้ ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ก็คือไม่มีทางลง เพราะฟุตปาท

ไทยน้อยมากจะมีทางขึน้ลงส าหรับคนพิการท่ีใช้วีลแชร์ น่ี

ยังไม่นับรวมผู้ พิการด้านอื่นไม่ว่าเป็นทางสมอง หรือ

กล้ามเน่ืออ่อนแรง ถ้าคนเหลา่นีไ้ม่เข้าถึงสวสัดิการของรัฐ 

ครอบครัวยากจนและไม่มีหนทางอยู่แล้วจะล าบากแค่

ไหน” ด้าน พีระพล กล่าวว่า กีฬาถือเป็นทางเลือกส าหรับ

คนพิการ ก่อนหน้านีห้ลายคนตราหน้าว่าตาบอดจะท า

อะไรได้ สมคัรงานยงัโดนปฏิเสธเพราะไม่เหมือนคนทัว่ไป 

ทัง้ท่ีไม่ดูความสามารถท่ีแท้จริงของผู้สมคัรด้วยซ า้ “ตอน

ผมมองไม่เห็นไม่รู้เหมือนกนัว่าชีวิตจะไปทางไหน เคยคิด

ว่าไม่ขายลอตเตอร่ีคงเป็นหมอนวดแผนไทย แต่เมื่อมี

โอกาสเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติท าให้ความคิดเรา

เปลี่ยนไป ผมอยากบอกกับทุกคนให้รู้ว่าคนพิการไม่ได้

หมายความว่าเราด้อยกว่าคนทัว่ไป เพียงแค่เรามีร่างกาย

ไม่ครบเท่าคนอื่นแค่นัน้ เราอาจมีความคิด ความมุ่งมั่น



๒๒ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

กว่าคนปกติธรรมดาด้วยซ า้ ต้องเปิดใจให้กว้างและพร้อม

ให้โอกาสกับทุกคน” ถึงตอนนีย้ังมีอีกหลายภาคส่วนท่ี

สนับสนุนคนพิการให้อยู่ในสังคมไม่ด้อยกว่าคนธรรมดา

ทัว่ไป แต่ไมส่ามารถบอกได้วา่มีอะไรบ้าง สิ่งท่ีอยากจะย า้

คือกีฬาไม่มีพิษภยั กีฬาส่งเสริมทุกคน และแน่นอนกีฬามี

ส่วนอย่างย่ิงในการสร้างพืน้ท่ีคนพิการ ไม่ได้บอกว่ากีฬา

คือทุกอย่างของผู้ แตกต่างจากคนปกติ แต่สิ่งท่ีกีฬาท าได้

คือแสดงศกัยภาพของคนเหล่านีอ้อกมาให้คนทัว่ไปได้เห็น 

ถ้าไม่มีกีฬาคนพิการ สงัคมไทยจะรับรู้เร่ืองราวคนเหล่านี ้

แค่ไหน จะหันมาใส่ใจกับคนท่ีด้อยกว่าคนอื่นทั่วไปด้าน

ร่างกายมากน้อยเท่าใด แต่คนด้อยโอกาสเหล่านียื้นยนัไม่

อยากเป็นภาระใคร เพียงแค่ขอสิ่งอ านวยความสะดวกให้

พวกเขาใช้ชีวิตของตัวเองเท่านัน้พอ(khaosod.co.th 11 

ต.ค.61) 
 

หนุ่มพกิารยอดกตัญญู ใช้มือโยก 3 ล้อ 
 นับ 10 กิโล ขายสินค้าช่วยครอบครัว 

พบชายพิการยอดกตญัญ ูใช้มือโยก 3 ล้อแทนเท้า นบั 10 

กิโลเมตร ตระเวนขายสินค้าช่วยเหลือครอบครัว มีรายได้

เพียงวนัละ 100 บาท แต่ไม่ย่อท้อต่อชีวิต เผย วยัเด็กถูก

บอลอดัศีรษะ จนเลือดคั่งในสมองจนต้องผ่าตัด  ส าหรับ

เร่ืองชายพิการยอดกตญัญูคนดงักล่าว คือ นายอิสมาแอ 

สาและ หรือ ปีเดะ อายุ 31 ปี พักอาศัยอยู่ท่ีบ้านปูนชัน้

เดียว เลขท่ี 40 ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส ท่ี

เป็นผู้ พิการขาทัง้ 2 ข้างและมือซ้าย ท่ีพกัอาศยัอยู่กบับิดา 

คือ นายมามะ สาและ อายุ 57 ปี นางมาซือนะ อารง 

มารดา อายุ 42 ปี ซึ่งยึดอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา และ

สมาชิกในครอบครัว รวม 8 คน ท่ีมีรายได้ไมเ่พียงพอมาจนุ

เจือครอบครัวในแต่ละเดือน โดยนายอิสมาแอ ชายพิการ

ยอดกตัญญู ได้เล่าให้ฟังว่า   เดิมทีตนมีร่างกายปกติ

เหมือนคนทัว่ไป โดยในช่วงอายุ 9 ปี ซึง่เรียนหนงัสืออยู่ชัน้ 

ป.3 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง อ.สไุหงปาดี ได้เกิดอบุตัิเหตแุบบ

ไม่คาดคิด ขณะนั่งดูเพ่ือนๆ แถวบ้านอายุ รุ่นราวคราว

เดียวกนัเตะฟุตบอล เกิดพลาดฟุตบอลมาโดนศีรษะท าให้

ตนเองล้มลงศีรษะฟาดกับพืน้ แต่ตนเองไม่ได้บอกทาง

บ้านเ น่ืองจากสมาชิกในครอบครัวออกไปท างาน 

จนกระทั่งเวลาผ่านไป 1 วัน ตนเกิดอาการปวดศีรษะ

ขึน้มาอย่างรุนแรง บิดาและมารดาได้ไปหาหมอบ้านเพ่ือ

น ายามาต้มกิน แต่แล้วอาการตนไม่ทุเลาแถมปวดศีรษะ

รุนแรงกว่าเดิม บิดาและมารดาซึง่พอมีเงินเหลืออยู่บ้าง จึง

ได้ตดัสินใจพาตนไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลสไุหงปาดี และ

หมอได้ส่งตวัไปรักษาตอ่ท่ีโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก ซึง่หมอ

ลงความเห็นต้องท าการเอกซเรย์สมองอย่างละเอียด แต่

เคร่ืองมือในสมัยนัน้ยังไม่ทันสมัยพอ จึงได้ส่งตัวต่อไป

รักษาท่ีโรงพยาบาลศูนย์ จ.ยะลา เมื่อแพทย์ท าการตรวจ

อย่างละเอียดแล้ว พบว่าเลือดคั่งในสมองต้องท าการ

ผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ซึ่งการผ่าตัดอาจจะมีผลกระทบต่อ

ระบบการสัง่งานทางสมอง เน่ืองจากอาการของตนอยู่ใน

ขัน้อนัตรายท่ีไม่ได้เข้าท าการรักษาตัง้แต่เนินๆ นอกจากนี ้

นายอิสมาแอ ได้เลา่ให้ฟังเพ่ิมเติมอีกด้วยวา่ ในท่ีสดุแพทย์

โรงพยาบาลศูนย์ จ.ยะลา จึงได้ส่งตัวไปท าการผ่าตัดท่ี

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ ซึง่กระบวนการ

ต่างๆ ตัง้แต่เร่ิมมีอาการเจ็บป่วยเข้ารับการผ่าตดัและพัก

ฟืน้ต้องใช้ระยะเวลานานเกือบ 2 ปี จนตนได้กลบัมาอาศยั
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อยู่ ท่ีบ้านตามเดิม โดยขาทัง้ 2 ข้าง รวมทัง้มือซ้าย มี

อาการชาและไม่มีแรง แต่ก็พยายามฝืนเดินและหยิบฉวย

สิ่งของ แล้วตนก็กลับไปสู่การเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน

ดังเดิมเช่นกัน และจู่ๆ ขาทัง้ 2 ข้างรวมทัง้มือซ้ายเร่ิมมี

อาการชามากขึน้ ทางโรงเรียนจึงแนะน าให้ตนหยุดการ

เรียนเป็นการชั่วคราว เน่ืองจากไม่ต้องการให้ตนใช้ชีวิตท่ี

ล าบากมาเรียนหนังสือ จากนัน้ตนจึงหยุดเรียนหนังสือ

แบบถาวร และกลายเป็นคนพิการ ต้องใช้หวัเข่าทัง้ 2 ข้าง

เดินแทนเท้า และมีมือขวาข้างเดียวท่ีใช้ช่วยเหลือตวัเองใน

การด ารงชีวิตประจ าวนั หลังจากนัน้ตนก็ใช้ชีวิตอาศยัอยู่

แต่ในบ้านพกั ต้องให้บิดาและมารดาท างานเลีย้งดมูาโดย

ตลอด ส่วนเงินช่วยเหลือผู้ พิการท่ีตนได้รับในแต่ละเดือน 

800 บาท ตนก็ใ ห้ บิดาและมารดาเป็นค่าใ ช้จ่ายใน

ครอบครัว โดยถือว่าอย่างน้อยก็สามารถช่วยเหลือบิดา

มารดาได้ระดบัหนึ่ง เป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในแต่ละเดือน และ

ชีวิตของนายอิสมาแอได้เร่ิมพลิกผันในช่วงปี พ.ศ.2558 

เม่ืออาย ุ28 ปี หรือ 4 ปีให้หลงั เม่ือนายสทุธิพงษ์ บินเจ๊ะม ุ

นายก อบต.โต๊ะเดง็ อ.สไุหงปาดี ได้มอบรถจกัรยาน 3 ล้อ

แบบใช้มือโยกแทนการใช้เท้าถีบให้กบันายอิสมาแอ และ

นายอิสมาแอ ได้ใช้เป็นพาหนะในการประกอบอาชีพ

เร่ือยมา ด้วยการไปรับสินค้าจากชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านเดียวกนั อาทิ ผกัผลไม้ตามฤดกูาล รวมไปถึงข้าว

เกรียบและถั่วทอด ท่ีชาวบ้านได้แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้จาก

รายได้ท่ีขายในแตล่ะวนัคิดเป็นร้อย 20 ซึง่ในแตล่ะวนันาย

อิสมาแอจะมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 100 บาท โดยทาง

ผู้สื่อข่าวได้ติดตามชีวิตประจ าวนัของนายอิสมาแอ ตัง้แต่

การตื่นนอนจากบ้านพกัในช่วงเวลา 06.00 น. หลงัจากนัน้

ได้ใช้มือขวาท่ีใช้การได้ข้างเดียวใส่เสือ้ผ้า และเดินด้วยเข่า

แทนเท้ามาขึน้รถจักรยาน 3 ล้อ ท่ีจอดไว้หน้าบ้านพัก 

จากนัน้ได้ใช้มือโยกคนัโยกของรถจกัรยาน 3 ล้อ แทนการ

ใช้เท้าถีบ ไปรับสินค้าจากชาวบ้านในหมู่ บ้าน โดย

ชาวบ้านจะเป็นคนขนส่งสินค้ามาจัดวางไว้บริเวณต่างๆ 

ของรถ เมื่อแล้วเสร็จนายอิสมาแอจะใช้มือโยกรถจกัรยาน 

3 ล้อ ตระเวนขายสินค้าภายในหมูบ้่าน และมุง่หน้าไปขาย

สินค้าท่ีตลาดสดเทศบาลต าบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี ซึ่งมี

ระยะทางประมาณ 15 กม. โดยนายอิสมาแอจะตะโกน

ประชาสมัพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่า สินค้าในวันนีม้ีอะไร

จ าหน่ายบ้าง และเมื่อถึงเวลาประมาณ 20.00 น. ของทุก

วนั นายอิสมาแอ ก็จะโยกรถจกัรยาน 3 ล้อ เพ่ือไปเคลียร์

สินค้าท่ีจ าหน่ายได้ในแต่ละวนักับชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของ

สินค้า ก่อนท่ีจะโยกรถจกัรยาน 3 ล้อกลบับ้านพกัผ่อน แต่

ชีวิตของนายอิสมาแอ ถือว่ามีชีวิตโชคดีกว่าคนอื่นๆ ท่ีมี

นายอาณัติ ปะลุรักษ์ อายุ 62 ปี ซึ่งเปิดร้านจ าหน่ายข้าว

แกง ท่ีมีความสนิทสนมกับครอบครัวของนายอิสมาแอ 

ตัง้แต่นายอิสมาแอ มีอายุเยาว์วัย โดยนายอิสมาแอ จะ

เรียกนายอาณตัิวา่ พ่อ อย่างเต็มปากเน่ืองจากนายอาณัติ

ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวยามขัดสน พร้อมทัง้ได้

อุดหนุนสินค้าของนายอิสมาแอท่ีน ามาตระเวนขาย เพ่ือ

น าไปประกอบอาหารขายในแต่ละวนั แถมนายอิสมาแอ 

เมื่อหิวข้าวในแต่ละวนัก็จะโยกรถจักรยาน 3 ล้อคู่ชีพไป

รับประทานอาหารที่ร้านของนายอาณตัิเป็นประจ า ซึง่นาย

อาณตัิก็รักนายอิสมาแอเหมือนลกูหลานคนหนึง่ ด้านนาย

อาณัติเปิดเผยว่า ปีเดะ เป็นเด็กท่ีน่าสงสาร เป็นคน

กตญัญูรู้คุณพ่อแม่ ตัง้แต่เด็กๆ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ตอน

อายุประมาณ 9 ขวบ ปีเดะ ก็เกิดอุบัติเหตุทางร่างกาย

อย่างท่ีเห็น มีความอุตส่าห์เลีย้งตนเองและครอบครัว 

ค้าขายผลไม้ตามฤดูกาล ถั่ว ข้าวเกรียบ เป็นต้น การค้า

ขายนัน้รถจักรยานก็เร่ิมท่ีจะเสื่อมสภาพ จึงขอความ

อนุเคราะห์จากผู้ ใจบุญ ช่วยเหลือเป็นทุนซือ้รถพาหนะ 

และทุนการในใช้จ่ายยามเจ็บป่วย ซึ่งผู้ ใจบุญและมีจิต
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ศรัทธาสามารถร่วมกันบริจาคเงิน สามารถสอบถามได้ท่ี 

นายอาณัติ ปะลุรักษ์ หมายเลขโทรศพัท์ 08-6955-8131 

หรือ 09-6917-9419 หรือ บัญชีนายอาณัติ  ปะลุรักษ์ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุไหงปาดี ประเภทออมทรัพย์ 

หมายเลขบัญชี 591-01517-77 จักขอขอบพระคุณเป็น

อย่างย่ิง (ไทยรัฐออนไลน์ 22 ต.ค.61) 
 

รมว.พม.ยันไม่ยุบม.35คนพกิาร 
 จ่อแก้ข้อย่อยปิดช่องโหว่การฮัว้ 

"บ๊ิกโย่ง" เล็งแก้

ข้อย่อยกฎหมาย

คนพิการ ปิดช่อง

โ ห ว่ ทุ จ ริ ต จ้ า ง

งานคนพิการ ยัน

ไม่ยุบมาตรา 35 เหตกุฎหมายดี แต่อยู่ท่ีผู้ปฎิบตัิ เมื่อวนัท่ี 

22 ต.ค. ท่ีกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

เปิดเผย  ถึงคืบหน้ากรณีตรวจสอบทุจริตการจ้างงานคน

พิการตามมาตรา 33  34 และ 35 ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 วา่ ยืนยนัวา่เร่ืองนีเ้ป็น

เร่ืองของเอกชน สมาคมผู้ พิการ และตวัคนพิการมากกว่า 

แต่ถ้าจะเก่ียวข้องกบัราชการอาจเป็นในส่วนตวับุคคล แต่

คงไม่ใช่ในนามของหน่วยงาน อย่างข้าราชการคนนัน้อาจ

เคยท างานในกระทรวง  แต่ ไป รั บเ ป็น ท่ีป รึกษาใ ห้

บริษัทเอกชน พอเห็นช่องโหวก่็ใช้ช่องทางนีทุ้จริต ซึง่ใครท่ี

ร่วมมือกันท าไม่ถูกต้อง จะต้องรับผิดชอบทัง้หมด โดยท่ี

กระทรวงแรงงานและกระทรวง พม.ก็ดูแลอยู่แล้วเช่นกัน 

พล.อ.อนันตพร กล่าวต่อว่า   ส่วนระยะยาว คงต้องท า

ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต้องไม่กระท าผิด ตัง้แต่ตวัคน

พิการต้องไม่รับเงินเล็กน้อยแลกกับการไม่ต้องไปท างาน 

ส่วนสมาคมคนพิการก็ต้องดูแลอย่าให้เกิดการบิดเบีย้ว

ของกฎหมาย และผู้ จ้างก็ต้องจ้างให้เต็มอัตรา ไม่ใช่พอ

เห็นช่องว่างท่ีสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ก็ใช้ช่องว่างนีทุ้จริต 

ฉะนัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 3 ส่วนจะต้องช่วยให้มันดีขึน้ โดยท่ี

กระทรวง พม.และกระทรวงแรงงานจะคอยก ากบัดแูล แต่

อย่างไรก็ตามเร่ืองนีค้งไม่จ าเป็นถึงกบัต้องยกเลิกมาตรา 

35 เพียงอาจต้องปรับแก้ข้อย่อยปิดช่องโหว่ท่ีจะท าให้เกิด

ฮัว้กนัได้ สว่นกฎหมายนีถื้อวา่ดีอยู่แล้ว เร่ืองนีจ้ึงขึน้อยู่กบั

เจตนาของผู้ กระท ามากกว่า ซึ่งจากนี ้พม.จะลงพืน้ท่ีไป

สร้างความเข้าใจให้คนพิการได้รู้สิทธิ และอย่าเห็นแก่เงิน

เล็กเงินน้อยให้คนเจตนาไม่ดีกระท าการทุจริต.(เดลินิวส์

ออนไลน์ 22 ต.ค.61) 
 

 

 .ค าพ่อสอน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคดินัน้เป็นแม่บทใหญ่ 

ของการพดุและการกระท า เพราะกิจท่ีจะท า 

ค าท่ีจะพดุทกุอยา่งล้วนส าเร็จมาจากความคิด 

การคิดก่อนพดูและก่อนท าจึงชว่ยให้บคุคล 

สามารถยบัยัง้ค าพดูท่ีไมส่มควร 

หยดุยัง้การกระท าท่ีไมถ่กูต้อง 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 



๒๕ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

นางสมุิตรา  พิมพ์พา อาย ุ๔๑ ปี วฒิุ ปวช. พิการทางด้าน

จิตใจและพฤติกรรม ต้องการท างานธุรการ ประสานงาน 

งานอื่นตามความเหมาะสม สามารถใช้คอมได้อย่างดี มี

ประสบการณ์การท างาน Call Center  ติดต่อ…โทรศพัท์ 

๐๖๑-๘๑๘๒๕๒๕ หรือ flick_den17@hotmail.com 

นางสาวธนาภรณ์  วิยะกุล อายุ ๒๘ ปี วุฒิปริญญาตรี 

พิการทางการมองเห็น ต้องการท างานทางด้านพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ รับโทรศพัท์ Call Center มีประสบการณ์

การท างานต าแหน่งพนกังานรับโทรศพัท์มาก่อน ติดต่อ…

โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๖ ๑ - ๕ ๕ ๑ ๙ ๙ ๖ ๑  ห รื อ  อี เ ม ล์  

tanaporn.boonrith@gmail.com 

นายภาณวุฒัน์  บริบรูณ์  อาย ุ๒๒ ปี วฒิุประถมศกึษาปีท่ี 

๖ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการท างาน

ตามความเหมาะสม ติดตอ่…โทรศพัท์ ๐๙๘-๖๙๘๗๙๙๕ 

หรือ อีเมล์ Chonlada_37@hotmail.com 

นายพันธการ  โสวัตร  อายุ ๓๕ ปี วุฒิปริญญาตรี พิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงานตามความ

เหมาะสม ติดตอ่…โทรศพัท์ ๐๙๕-๘๕๔๒๖๑๙ หรือ อีเมล์ 

parntakarn1981@gmail.com 

นายธีระวฒัน์  เสนาอดุร  อายุ ๒๗ ปี วฒิุมธัยมศกึษาปีท่ี 

๖  พิ การทางกา รมอง เห็ น  ต้ อ งการ งานทาง ด้ าน

ประชาสมัพันธ์ รับโทรศพัท์ หรืองานตามความเหมาะสม 

มีประสบการณ์การท างานด้านประชาสัมพันธ์มาก่อน 

ติดต่อ… โทรศัพท์  ๐๙๙-๔๑๙๒๕๗๓ ห รือ  อี เม ล์  

kob.olives@gmail.com 

 

 

คนพกิารต้องการท างาน 

บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ ๒๖๓ ถนนบางขุน

เ ทียน -ชายทะ เล  แขวงแสมด า  เ ขตบางขุน เ ทียน 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ รับพนกังานคนพิการ ๑๐ อตัรา 

รายละเอียดงาน ท างานตามความสามารถของคนพิการ 

คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง 

วุฒิม.ต้น-ปริญญาตรี มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ตรงต่อเวลา มีความซื่อสตัย์ สวสัดิการ โบนสัประจ าปี เบีย้

ขยัน ค่าประจ าต าแหน่ง ชุดฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจ าปี 

ประกันสังคม ฯลฯ  ติดต่อ…ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ ๐๒-

๘๙๔๐๕๒๓ ตอ่ ๑๑๓ อีเมล์ hr@kito.co.th                                                                                                                                                           

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๘๕๘/๑๓-๑๔ 

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี ๕ ถนนเทพรัตน์ แขวง

บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ รับเจ้าหน้าท่ี

ประชาสมัพนัธ์ ๑ อตัรา รายละเอียดงาน ประชาสมัพนัธ์ผู้

มาติดต่อท่ีบริษัท รับโทรศัพท์ ดูแลงานพนักงานรับ-ส่ง 

เอกสาร ดูแลงานจัดซือ้อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และอื่นๆ 

คุณสมบัติ คนพิการเพศหญิง อายุ ๒๕ ปีขึน้ไป วุฒิ ม.๓ 

ขึน้ไป มีใจรักงานบริการ อธัยาศยัดี รักงานบริการ บุคลิกดี 

มีความรับผิดชอบสูง  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ 

Microsoft Office ได้ดี สวัสดิการ โบนัส ปรับเงินเดือน

ประจ าปี เคร่ืองแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกัน

สขุภาพ กิจกรรมต่างๆ ติดต่อ…คุณเนาวรัตน์ / คุณเจนจิ

รา โทรศพัท์ ๐๒-๗๕๑๕๑๐๐-๕ ตอ่ ๓ / ๐๘๑-๒๕๕๑๙๙๐ 

/ ๐๘๙-๑๖๘๗๘๓๙ อีเมล์ Recruit@cel.co.th 

บริษัท Master Laundry ท่ีอยู่ ๘๘/๕๔ ซอยจงศิริพาร์ค

แลนด์ ถนนเทพารักษ์ บางพลี สมทุรปราการ ๑๐๕๔๐ รับ

พนักงานคนพิการ ๔ อตัรา รายละเอียดงาน งานซกั อบ 

รีด รีดผ้า พับผ้า ฯลฯ คุณสมบตัิ คนพิการ เพศชาย/หญิง 



๒๖ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

อายุ  ๒๒ ปีขึ น้ ไป  ไม่จ ากัดวุ ฒิการศึกษา มีความ

กระตือรือร้นในการท างาน ติดต่อ…คุณเจษฎา นากุ 

โทรศพัท์ ๐๙๑-๑๑๙๙๓๒๓  

บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีอยู่ ๓๘๘ 

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี ๑๒,๑๖ ถนนสขุุมวิท แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  รับพนักงาน

คนพิการ ๖ อตัรา รายละเอียดงาน ดแูลความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบในร้าน ให้ความสะดวกสบายพร้อม

ให้บริการ กาแฟและสินค้าท่ีมีคุณภาพแก่ลูกค้า ดูแลให้

ความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้าน ฯลฯ 

คณุสมบตัิ คนพิการที่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพศชาย/หญิง 

วฒิุ ม.๓ ขึน้ไป มีใจรักงานบริการ หากมีประสบการณ์การ

ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ เงินประจ าปี ทิป 

ค่าเรียนภาษา เคร่ืองดื่มฟรี เคร่ืองแบบพนักงาน งาน

ช่วยเหลือกรณีตา่งๆ ส่วนลดต่างๆในการซือ้สินค้าของร้าน 

ฯลฯ ติดต่อ…คุณค ารณ เทียมเกิด โทรศัพท์ ๐๒-๐๗๙-

๘๖๘๘ ตอ่ ๑๑๐๕, ๑๑๐๔ / ๐๘๔-๔๓๘๗๔๘๑-๒  อีเมล์ 

Recruitment-th@starbucks.com 

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๑๓๙-๑๑๔๑ ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

รับพนกังานธุรการ ๑ อตัรา รายละเอียดงาน ท างานด้าน

คอมพิวเตอร์ คณุสมบตัิ คนพิการท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้  

เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพืน้ฐาน Word , 

Excel และ Internet ได้ สวสัดิการ ยูนิฟอร์มพนักงาน ค่า

ล่วงเวลา เบีย้ขยัน สมัมนาประจ าปี งานเลีย้งปีใหม่ อื่นๆ 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด   ติดต่อ…คุณภัคชญาณ์ณี ศร

ประดิษฐ์ โทรศพัท์ ๐๒-๒๗๙๓๐๐๒-๓,๐๘๑-๙๓๖๘๘๗๒ 

แฟกซ์ ๐๒-๒๗๙๒๐๙๗ อีเมล์ hr@polomaker.com  

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๘๕๘/๑๓-๑๔ 

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชัน้ ๕ ถนนบางนา-ตราด 

แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ รับเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

๑ อัตรา สถานท่ีท างาน ส านักงานใหญ่ CEL อาคาร

อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชัน้ ๕ ถนนบางนา-ตราด กทม. 

รายละเอียดงาน ประชาสัมพันธ์ผู้ มาติดต่อบริษัทฯ รับ

โทรศัพท์ ดูแลพนักงาน รับ-ส่ง เอกสาร ดูแลงานจัดซือ้ 

อปุกรณ์เคร่ืองเขียน และอื่นๆ คณุสมบตัิ คนพิการทางด้าน

ร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง อาย ุ๒๕ ปี ขึน้ไป วฒิุการศกึษา 

ม.๓ ขึน้ไป มีใจรักงานบริการ อธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส มี

บุคลิกดี และน า้เสียงสุภาพนุ่มนวล มีความอดทน และมี

ความรับผิดชอบสูง  สามารถใ ช้คอมพิวเตอร์  และ 

Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สวสัดิการ โบนัสตามผล

ประกอบการ  ปรับเงินเดือนประจ าปี  เคร่ืองแบบพนกังาน 

ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันกลุ่ม ตรวจ

สุขภาพประจ าปี เงินกู้ปลอดดอกเบีย้ ทุนการศึกษาบุตร 

การฝึกอบรมและพัฒนา กิจกรรมนนัทนาการ ฯลฯ ติดต่อ

...คณุเนาวรัตน์ / ฝ่ายบุคคล โทรศพัท์ ๐๒-๗๕๑๕๑๐๐-๕ 

แฟกซ์ ๐๒-๗๕๑๕๑๐๖ อีเมล์ recruit@cel.co.th  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีอยู่  

๑๒๐ หมูท่ี่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภกัดี (อาคารบี) ชัน้ ๖-๗ 

๑๒๐ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้ง

วัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 

๑๐๒๑๐ รับพนกังานโอเปอร์เรเตอร์ ๑ อตัรา รายละเอียด

งาน งานธุรการ สามารถพิมพ์งานได้ งานคอมพิวเตอร์

เอกสาร พิมพ์รายงานการประชุม คุณสมบัติ คนพิการท่ี

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง วฒิุปริญญาตรี 

ติดตอ่...คณุไขนภา ไวทยกลุ โทรศพัท์ ๐๒-๑๔๑๓๙๓๘ 

mailto:hr@polomaker.com
mailto:recruit@cel.co.th


๒๗ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยู่ ๒๗๓/๒ ถ.

พระรามท่ี ๒ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ รับ

เจ้าหน้าท่ีแรงงานสมัพนัธ์และธุรการ ๑ อตัรา รายละเอียด

งาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

แรงงานสมัพนัธ์ตา่งๆ ขององค์กร คีย์ข้อมลู และงานธุรการ

อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-

เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปีขึน้ไป วุฒิ ม.๖ ขึน้ไป 

สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตนเองได้ สวสัดิการ โบนัส

ประจ าปี ประกันสงัคม เบีย้ขยัน / เบีย้เลีย้ง ชุดยูนิฟอร์ม 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ท่องเท่ียว / กีฬา / งานเลีย้งสงัสรรค์

ประจ าปี ฯลฯ  ติดต่อ...นางสาวอัญชลีภรณ์ จิตตะศิริ 

โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๒ -๔ ๑ ๕ -๐ ๐ ๕ ๔  อี เ ม ล์  

recruitment@asiabiomass.com 

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านกังาน 

ปปง.) ท่ีอยู่ เลขท่ี ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต

ปทมุวนั กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ รับนิติกร ๑ อตัรา รายละเอียด

งาน ศกึษาข้อมลู รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 

ประสานงานทัง้ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด ฯลฯ 

คุณสมบัติ คนพิการท่ีจบวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี

หรือคณุวฒิุอื่นท่ีเทียบได้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ วิธีการรับ

สมัคร ผู้ ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบ

สมคัรด้วยตนเอง ท่ีบริเวณห้องโถง ชัน้ ๑ อาคารส านกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวนัท่ี ๑๘-๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ  ข้อมูลเพ่ิมเติม ทาง

เวบ็ไซต์ http://www.amlo.go.th  

บริษัท ทรู จีเอส จ ากดั ท่ีอยู่ ๑๒๕๒ อาคารทรู ทาวเวอร์ ๒ 

อาคาร ๔ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กทม. ๑๐๒๕๐ รับธุรการ ๒ อัตรา รายละเอียดงาน 

จดัเรียงเอกสารเข้าแฟ้ม จดัท าเอกสารเก่ียวกับงานจดัซือ้ 

PR PO ท า เ อ กส า ร เ บิ กจ่ า ย  ส วั ส ดิ ก า รพนัก ง าน 

ประสานงานภายในและนอกองค์กร งานอื่นๆท่ีได้รับ

มอบหมาย คณุสมบตัิ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/

หญิง อายุ ๒๔-๓๕ ปี ปี วฒิุ ม. ๖ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี 

มนุษยสัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความ

รับผิดชอบ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ 

ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีสมรส/ 

คลอดบุตร / มรณกรรม / ภัยพิบัติ  กระเช้าเย่ียมไข้ ห้อง

พยาบาล, สถานท่ีออกก าลังกาย ซือ้สินค้าในช่อง True 

Shopping รับส่วนลด ๑๐-๒๐% ตามเง่ือนไขของบริษัท 

รถตู้ รับ-ส่ง ตามจุดท่ีบริษัทก าหนด ติดต่อ...คุณจุฑามาศ 

รุ้งหยาดนภา โทรศัพท์ ๐๒-๗๘๐-๗๐๕๒-๔ แฟกซ์ ๐๒-

๗๘๐-๗๐๐๘  

บริษัท บีทาเก้น จ ากดั  ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี ๒๑/๒ 

ซ.รัชดาภิเษก ๓๐ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 

๑๐๙๐๐ รับธุ รการ ฝ่ายท รัพยากรบุคคล ๑ อัตรา 

รายละเอียดงาน ช่วยรับสายโทรศพัท์ทัง้สายภายในและ

สายภายนอก, ช่วยคิดโอที, เบีย้เลีย้งพนักงาน, เบิกจ่าย

และท าสต๊อกอุปกรณ์ส านักงาน , งานอื่นๆ ภายในฝ่าย

ทรัพยการบคุคล คณุสมบตัิ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศ

ชาย/หญิง อายุ ๒๕ - ๓๒ ปี วฒิุ ม.๖ มีความกระตือรือล้น

และมีน า้ใจในการท างาน ช่วยเหลืองาน , ติดตามงานท่ี

ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง เป็นคนขยัน  ใฝ่เรียนรู้

เพ่ือให้เป็นผู้ รอบรู้งานในฝ่ายท่ีจะต้องท าและต่อยอดและ

สร้างสรรค์งานให้ตวัเองท าได้ สวสัดิการ โบนัสประจ าปี ,

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ, เสือ้ยูนิฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ...คณุก่ิง

แก้ว โทร. ๐๒-๗๙๒๒๓๔๕, ๐๘๑-๕๕๑๖๐๗๑ อีเมล์ 

kingkaew.r@betagen.co.th  

mailto:recruitment@asiabiomass.com
mailto:kingkaew.r@betagen.co.th


๒๘ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

พัฒนากายอุปกรณ์จากเคร่ืองพมิพ์ 3 มิต ิเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิารทางมือ 

 

ในการเข้าถึงกายอปุกรณ์มือเทียมเป็นสิ่งท่ีไกลเกินฝันส าหรับผู้ พิการส่วนใหญ่ ย่ิงเป็นอุปกรณ์มือเทียมท่ีมีทัง้ความ

สวยงาม และสามารถท าหน้าท่ีได้ใกล้เคียงกับมือธรรมชาติด้วยแล้ว เป็นได้เพียงแค่ความฝันเท่านัน้ จากความตระหนักใน

ความเท่าเทียมกนั และเพ่ือให้สิน้สดุข้อจ ากดัจากความพิการนี ้ได้ท าให้เกิดการรวมตวักนัของกลุ่มผู้ก่อการดี ไทยฤทธ์ิ (Thai 

Reach) ซึง่เร่ิมจากกลุ่มบุคคลในอ าเภอบ้านแฮด จงัหวดัขอนแก่น มาร่วมกนัขบัเคลื่อนและก าหนดทิศทางการพฒันาชุมชน

แก่กลุม่ผู้ พิการมือ ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นในการศกึษาค้นคว้า หาทางเลือกใหมใ่ห้กบัคนไทยทัง้ชาติโดยไมห่วงัผลก าไร ผ่านโครงการ

บ้าน แฮด รวมใจ เพ่ือสร้างศนูย์การเรียนรู้ และพฒันากายอปุกรณ์จากเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ โรงพยาบาลสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น 

เพ่ือคนไทยทัง้ชาติขึน้ ในการผลิตมือเทียมแบบใหม่ ของประเทศไทยให้แก่ผู้ พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พลโท นายแพทย์

มาโนชญ์ จนัทศร กรรมการฝ่ายการแพทย์มลูนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ กล่าวว่า  ทางโรงพยาบาลสิรินธรจงัหวดั

ขอนแก่น มีการผลิตมือเทียมขึน้มาเองโดยในตอนแรกยงัไมม่ีใครทราบ จนเมื่อครัง้ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย เสด็จพระราชด าเนินมาท่ี โรงพยาบาลสิรินธรจังหวดัขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2560 ได้ทอดพระเนตรเห็นคนไข้ท่ีเป็นเด็กพิการทางมือ และใส่มือเทียมท่ีผลิตโดยโรงพยาบาลสิรินธรจงัหวดัขอนแก่น 

พระองค์ทรงสนพระทยั จงึได้มอบหมายให้คณะแพทย์มลูนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ รับโครงการนีเ้ข้ามาเพ่ือพฒันา

ต่อยอด ด้านนายคาน ปัดสาร อายุ 71 ปี ชาวบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด จงัหวดัขอนแก่น เป็นอีก

หนึ่งในผู้ รับบริการ กายอุปกรณ์มือเทียม 3 มิติ ตามโครงการมือเทียมเพ่ือสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย จากโรงพยาบาล สิรินธร

จังหวดัขอนแก่น เล่าว่าสามารถใช้กายอุปกรณ์มือเทียมหยิบจับสิ่งของเคร่ืองใช้ ในใช้ชีวิตประจ าวนัได้สะดวกขึน้ ท าให้มี

ความหวงัและก าลงัใจเป็นอย่างมาก 

กายอปุกรณ์มือเทียม 3 มิติ ส าหรับผู้ พิการทางมือ ตามโครงการมือเทียมเพ่ือสมาชิกมลูนิธิสายใจไทย ถือเป็น

จดุเร่ิมต้น ในการฟืน้ฟพูฒันาคณุภาพชีวิตแก่ผู้ พิการทางมือ จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมามีสมาชิกสายใจไทยท่ีพิการทาง

มือในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้รับมือเทียมจากการผลิตของโรงพยาบาลสิรินธรจงัหวดัขอนแก่นแล้วจ านวน 19 ราย ซึง่จาก

นีไ้ปจะมีการพฒันาเพ่ือให้ผู้ พิการได้เข้าถงึการบริการ โดยมีเป้าหมายท่ีจะพฒันากายอปุกรณ์ให้เข้าถงึทัว่ประเทศในระยะ

ตอ่ไป(thainews.prd.go.th 4 ต.ค.61) 



๒๙ 

ความสขุ จะเกิดขึน้ทนัที แคเ่ราปลอ่ยวางอดีต แล้วหยดุกงัวลถึง...อนาคต 

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซือ้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ 

 

ดอกไม้สญัลกัษณ์ของคนพิการ ประดิษฐ์โดยคนพิการ รายได้เพ่ือสมทบกองทนุดอกแก้วกลัยาฯ ส าหรับเป็นทนุสนบัสนนุและ

ช่วยเหลือ ในการสง่เสริมและพฒันาคนพิการด้านตา่งๆ เงินรายได้จากการจ าหน่าย สว่นหนึง่จะน าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย สมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั อีกสว่นสมทบกองทนุร่วมใจ

สงเคราะห์ชมุชน เพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ประสบความทกุข์ยาก เดือดร้อนและมอบเป็นทนุการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนท่ีด้อย

โอกาส  

เชิญอดุหนนุดอกแก้วกลัยาได้ที่ ส านกัสง่เสริมอาชีพและพฒันาคนพิการ สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดด าริ โทร 02-2412841 / 

02-2415125  

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ์ จนัทยานนท์ - ที่ปรึกษา   นายส าเริง    วิระชะนงั   -  ที่ปรึกษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน์  ศรีปฐมสวสัดิ์ - กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรัญญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ์ - กรรมการและผู้ชว่ยเลขาธิการ 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

                               เลขที่ ๒๓ ชัน้ ๒  ถ.วิสทุธิกษัตริย์   แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร  กทม. ๑๐๒๐๐   

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               www.tddf.or.th   E-mail : office@ tddf.or.th,tddf_or_th@hotmail.com 

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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