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สาร ม.พ.พ.ท. 
ปีที่   ๑๗    ฉบับที่   ๑๑   เดือน  พฤศจกิายน  พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 
รัฐถึงกับสะดุ้ง! คนจนประเทศไทยทะลัก ได้ถือบัตรสวัสดกิารเพิ่มอีก 3.1 ล้านคน 

 

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เปิดเผยว่า หลงัจากกระทรวงการคลงัได้ลง

พืน้ท่ีเพ่ือส ารวจกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ ป่วยติดเตียง หรือผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเพ่ือขอรับสวสัดิการแห่งรัฐ 

เม่ือปี 60 ได้นัน้ ลา่สดุพบวา่ มียอดประชาชนมาขอลงทะเบียนเพ่ิมเติมอีก 4.5 ล้านคน ซึง่ในจ านวนนีไ้ด้ส ารวจและตรวจสอบ

แล้วพบวา่ ผ่านหลกัเกณฑ์จ านวน 3.1 ล้านคน และเม่ือรวมกบัยอดผู้ ถือบตัรสวสัดิการฯเดิม 11.4 ล้านคนแล้ว ท าให้ยอดรวม

ของผู้ ถือบตัรสวสัดิการฯเพ่ิมขึน้เป็น 14.5 ล้านคน 

ส าหรับผู้ ถือบัตรสวสัดิการฯรายใหม่ทัง้ 3.1 ล้านคน จะได้รับบัตรสวสัดิการฯภายใน 15 ธ.ค.นี ้และจะเร่ิมใช้บัตร

สวสัดิการฯได้ตัง้แต ่1 ม.ค.62 เป็นต้นไป โดยผู้ ถือบตัรสวสัดิการฯ รายใหม ่จะได้รับสิทธ์ิเช่นเดียวกบัรายเดิมคือ เงินอดุหนนุใน

การซือ้สินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 บาท และ 300 บาท คา่รถ บขส. คา่รถไฟฟรี เป็นต้น สว่นประชาชนท่ีถกูตดัสิทธ์ิ 1.4 

ล้านคน สามารถอทุธรณ์ได้ตัง้แตว่นัท่ี 16-30 พ.ย.นี ้และจะประกาศผลกลางเดือน ธ.ค.61 นางญาณี แสงศรีจนัทร์ ท่ีปรึกษา

ด้านพฒันาระบบการเงินการคลงั กรมบญัชีกลาง กลา่ววา่ กระทรวงการคลงัไมไ่ด้เลื่อนการคืนภาษีมลูคา่เพ่ิม (แวต) ในอตัรา 

7% แก่ประชาชนท่ีถือบัตรสวัสดิการฯ โดยโครงการดังกล่าว เร่ิมด าเนินการตัง้แต่ 1 พ.ย.61 ไปจนถึง 30 เม.ย.62 รวม

ระยะเวลา 6 เดือน ส่วนผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1-14 พ.ย.61 มีผู้ ถือบัตรสวสัดิการฯ ได้ใช้จ่ายเงินผ่านบตัร 557,266 

ราย จ านวนเงิน 145 ล้านบาท โดยจะได้รับเงินคืนแวตจ านวน 9 ล้านบาท โดยกรมบญัชีกลางจะคืนเงินแวตท่ีใช้จ่ายในเดือน 

พ.ย. ในวนัท่ี 14 ธ.ค.61.(ไทยรัฐออนไลน์ 17 พ.ย.61) 
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51 คนพกิาร รุ่น 5 โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพกิาร มจธ. พร้อมก้าวสู่สถานประกอบการ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความช่ืนชมและยินดีกับคนพิการ จ านวน 51 คน ท่ีผ่านหลักสูตร

เจ้าหน้าท่ีประจ าส านกังาน ตามโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นท่ี 5 รศ.ดร.ศกัรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลยัมีนโยบายการพฒันาสงัคมยัง่ยืน จากบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะเมื่อจบไปประกอบอาชีพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งจะต้องมีสิ่งแวดล้อมและ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม รวมถึงนกัศกึษาต้องมีความเข้าใจบริบทของสงัคม โดยจดัให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น Social 

Lab ห้องปฏิบตัิการที่อยู่ในพืน้ท่ีจริง มหาวิทยาลยัน านกัศกึษา และบคุลากรไปท างาน การมีสว่นช่วยดแูลคนท่ีด้อยโอกาสกวา่ 

คนชายขอบ คนท่ีขาดโอกาส เช่น คนพิการ เป็นต้น นกัศกึษาต้องเข้าใจบริบท ชีวิตความเป็นอยู่ โดยหลกั 1. เปิดใจท าความ

เข้าใจ ให้เกียรติซึง่กนัและกนั 2. เอือ้อาทร 3. การมีจิตสาธารณะ และใช้ความสามารถสมรรถนะท่ีเรามีไปช่วย นกัศกึษาท่ีจบ

ไปแล้วจะเป็นพลเมืองท่ีดี  ไปช่วยสังคม สร้างสังคมเอื อ้อาทร ท าใ ห้ ชี วิตความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวมดีขึ น้  

          คนพิการ หากเราพฒันาทกัษะให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องเหมาะสมกบัความต้องการของภาคเอกชน 

มีภาคเอกชนจ านวนมากต้องการรับคนพิการเข้าท างาน ใน มจธ.เอง เรามีกลุ่มคนพิการ กับนักศึกษา ได้มาอยู่ร่วมกัน ได้

ท างานร่วมกัน ท าให้สงัคมในมหาวิทยาลยัมีความสมบูรณ์มากขึน้  ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ดานิลี่ จ ากัด กล่าวว่า บริษัทให้ความส าคญัด้านการพัฒนาสงัคมในหลายมิติอย่างต่อเน่ือง ส าหรับโครงการพัฒนา

ศกัยภาพคนพิการได้ร่วมกบั มจธ.เป็นปีท่ี 5 เพ่ือจะสนบัสนนุด้านการศกึษา พฒันาความรู้ความสามารถให้คนพิการสามารถ

ประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร้างศกัยภาพให้กับคนพิการในระยะยาว ตามแนวคิดท่ีว่า เปลี่ยนภาระเป็นพลงั  คุณภาวนา 

องัคณานวุฒัน์ รองผู้วา่การบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์กรท่ีร่วมสนบัสนนุโครงการ กลา่ววา่ ท่ีผ่าน

มา กฟผ. ให้การสนบัสนนุการพฒันาคนพิการมาโดยตลอด เช่น ให้สถานท่ีขายของให้กบัคนพิการ รับคนพิการเข้าท างานและ

เติบโตในสายงานด้วยความเช่ือมัน่ว่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกัน และให้ความส าคญัในการสร้างคนให้มี

ความยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ โดยในปีนีไ้ด้ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรม -ฝึกงานคน

พิการ ให้กบั มจธ. จ านวน 30 ราย (thaipr.net 8 พ.ย.61) 
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อธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
ขับเคล่ือนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

นางธนาภรณ์  พรม

สุวร รณ อธิบดีกรม

ส่ง เส ริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ 

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชมุเชิงปฏิบตัิการขบัเคลื่อน

แผนการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการสูก่ารปฏิบตัิในระดบั

จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ 

เร่ือง “ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 24 - 26 

ตลุาคม 2561 โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั หวัหน้าหน่วยงาน

ระดับจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เจ้าหน้าท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน องค์กรคนพิการ และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 500 คน นางธนาภรณ์ กลา่ว

วา่  การขบัเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรมส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ไปสู่การปฏิบตัิได้นัน้ 

ต้องอาศัยกลไกการด าเนินงานในหลายระดับ ทัง้กลไก

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจ าจังหวดั ซึ่งมีผู้ ว่าราชการจังหวดัเป็นประธาน

อนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถงึสว่นราชการทัง้ในระดบักระทรวง กรม องค์กรอิสระ 

องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรด้านคนพิการและ

เครือข่าย ตลอดจนส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์จงัหวดั ซึง่นบัเป็นกลไกหลกัส าคญัในการ

ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการระดับพืน้ท่ี ก่อให้เกิดการ

ประสานและบูรณาการความร่วมมือเพ่ือให้คนพิการได้รับ

การส่งเสริมศกัยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า  จาก

ความส าคัญของการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับ

พืน้ท่ีดังกล่าว พก. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การ

ปฏิบตัิในระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึน้ เพ่ือ

ชี แ้จงแนวทางการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์  แผนงาน 

โครงการของกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

ประจ าปี 2562 ซึง่ในการประชุมดงักล่าวมีการบรรยายใน

ประเด็นต่างๆ อาทิ ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของ พก. อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิ     คนพิการกบั

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการในประเทศไทย 

ภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การ

อภิปรายการขบัเคลื่อนภารกิจแนวทางการด าเนินงาน พก. 

และเปิดเวที รับฟังประเด็นและข้อเสนอแนะในการ

ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ   “ส าหรับการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ ในครัง้นี ้นับเป็นโอกาสส าคัญในการชีแ้จง

ภารกิจการด าเนินงานของ พก. ประจ าปี     พ.ศ. 2562 

และนับเป็นโอกาสส าคัญท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมและ

สนบัสนนุวิชาการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และองค์กร

คนพิการ จะได้ ร่วมสะท้อนปัญหาและมุมมองการ

ด าเนินงานในพืน้ท่ี เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมถึงบูรณาการความ

ร่วมมือทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง ตอ่ไป” นางธนาภรณ์ กลา่ว

ในตอนท้าย)banmuang.co.th 31 ต.ค.61) 
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จังหวัดชลบุรี โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชน
ปฏิบัตติามกฎหมายจ้างงานคนพกิาร 

ท่ีโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง 

จงัหวดัชลบุรี นายภวตั เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจงัหวดั

ชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชน

ป ฏิบัติ ตามกฎหมาย จ้ า งง านคน พิการ  ในสถาน

ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2561 เพ่ือ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่นายจ้างหรือผู้แทนจากสถาน

ประกอบการในเ ร่ืองการจ้างงานคนพิการในสถาน

ประกอบการ โดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 460 คน  ตามท่ี

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการลดความเลื่อมล า้ทาง

สงัคม รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ

อย่างเต็มท่ี จึงได้วางแนวทางปฏิรูปด้านสงัคมให้มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในหลายส่วน ทัง้การสร้าง

หลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือการ

พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความส าคญักับการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆด้านภายใต้

การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม

ตามนโยบายประชารัฐเพ่ือสงัคม กอปรกบัพระราชบญัญตัิ

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ในการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีบทบัญญัติก าหนด

มาตรการส าคัญเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครอง

การมีงานท าของคนพิการ สร้างโอกาสให้คนพิการได้ใช้

ทักษะและความสามารถของตนสร้างรายได้ และพึ่งพา

ตนเองได้ ลดการพึงพาครอบครัวและสังคมท่ีต้องให้การ

อุปการะเลีย้งดู โดยคนพิการสามารถอยู่ ร่วมกับคนใน

สงัคมได้อย่างมีศกัด์ิศรี มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้(thainews.prd.go.th 5 พ.ย.61) 
 

ด าเนินการตามนโยบาลลดความเหล่ือมล า้ของสังคม 
ด้วยการรับคนพกิาร เข้าท างาน 

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

สุ ริ น ท ร์  ด า เ นิ น ก า ร ต า ม

นโยบาลลดความเหลื่อมล า้ของ

สงัคม ด้วยการรับคนพิการเข้าท างาน นางสาวณัฐธยาน์ 

จรจรัญ หัวหน้าส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

กล่าวว่า ปัจจุบนัส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัสริุนทร์ ได้

ด าเนินการจ้างคนพิการเข้าท างาน โดยสมาคมธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ให้งบประมาณจ้างคนพิการเดือนละ 

9,125 บาท จ านวน 5 คน โดยรับผู้ พิการท่ีมีวุฒิ ป. 6 ขึน้

ไปทุกประเภท เช่น พิการเป็นใบ้ ตามองไม่เห็น พิการขา 

พิการแขน จ านวน 5 ต าแหน่ง เพ่ือปฎิบตัิงานเก่ียวกบังาน

ส านักงาน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสาร 

งบประมาณและพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมออกรับบริจาค

โลหิต ด้านนางสาววิไลพร พูนดีย่ิง กล่าวว่า ตนเองเป็นผู้

พิการด้านการเคลื่อนไหว เน่ืองจากนิว้ด้านขวาไมม่ี เข้ามา

ท างานท่ีส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัสริุนทร์ ในต าแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีธุรการ โดยจบการศึกษาปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์ เพ่ือปฎิบัติหน้าท่ีงานพัสดุ จัดซือ้จัดจ้าง และ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช่วยในการตอบหนงัสือระหวา่งหน่วยงาน

ราชการ และภาคเอกชน โดยเร่ิมเข้ามาท างานตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2561 เป็นต้นมา(thainews.prd.go.th 6 พ.ย.61) 
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ปภ.แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ  
ป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว 

 

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั (ปภ.) แนะประชาชนดแูลรักษาสขุภาพให้แข็งแรง สวม

ใส่เสือ้ผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมั่นออก

ก าลงักายอยู่เสมอ เพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรค ดแูลเด็กเล็ก 

ผู้สงูอาย ุผู้ พิการ และผู้ ท่ีมีโรคประจ าตวัเป็นพิเศษ  ไมน่อน

ในท่ีโล่งแจ้งโดยไม่สวมใส่เสือ้ผ้า ไม่ดื่มสุราแก้หนาว 

เพราะท าให้ร่างกายสญูเสียความร้อนเร็วขึน้ ไม่จดุตะเกียง

หรือก่อกองไฟในท่ีปิดมิดชิด เพราะอาจส าลกัควนัไฟ ท า

ให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้ นายชยพล ธิติศกัด์ิ อธิบดี

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) กล่าวว่า ระยะ

นีป้ระเทศไทยเข้าสู่ ฤดหูนาวแล้ว ซึง่การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศ และสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น  ท าใ ห้

ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย เพ่ือความปลอดภยั กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนดูแล

รักษาสุขภาพ เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว 

ดงันี ้ดแูลรักษาสขุภาพให้แข็งแรง โดยสวมใส่เสือ้ผ้าหนาๆ 

สวมถุงมือ ถุงเท้า เพ่ือสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย และ

หมัน่ออกก าลงักายอยู่เสมอ จะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค

และป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น 

ดแูลเด็กเล็ก ผู้สงูอาย ุผู้ พิการ และผู้ ท่ีมีโรคประจ าตวั เป็น

พิเศษ เพราะมีภูมิต้านทานต ่า ท าให้เจ็บป่วยได้ง่าย และ

เสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อน หากเจ็บป่วยจะมีอาการ

รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป ไม่นอนในท่ีโล่งแจ้ง โดยไม่สวม

เสือ้ผ้าหรือห่มผ้า เพราะอากาศท่ีหนาวเย็นท าให้เลือด

ไหลเวียนช้า ร่างกายขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดอาการ

ช็อกและเสียชีวิตได้ ไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะท าให้

ร่างกายสูญเสียความร้อนเร็วขึน้ หากดื่มในปริมาณมาก

และเผลอหลบั โดยไมห่่มผ้าหรือสวมใส่เสือ้ผ้า จะเสี่ยงต่อ

การเสียชีวิตได้ ไม่จุดตะเกียงหรือก่อกองไฟในท่ีปิดมิดชิด 

เพราะนอกจากจะส าลกัควนัไฟ ท าให้ขาดอากาศหายใจ

เสียชีวิตแล้ว หากเผลอหลบัโดยไม่ดบัไฟ ยังเสี่ยงต่อการ

ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้ ทัง้นี ้การดูแลรักษาสุขภาพ ให้

แข็งแรง การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการสวม

ใส่เสือ้ผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย จะช่วย

ป้องกันการเจ็บป่วย ส่งผลให้การด าเนินชีวิตในช่างฤดู

หนาวเป็นไปด้วยความปลอดภยั(thaipr.net 6 พ.ย.61) 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  
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กลุ่มจิตอาสา..“วีลแชร์ สคูบ้า” พาผู้พกิารสัมผัส
โลกใต้น า้ ใน “คนดีเปล่ียนโลก” 

 ทางช่อง MONO29 

รายการ "ทนัข่าวเช้า" ช่อง "MONO 29" (โมโน ทเวนตีไ้นน์) 

ช่วง "คนดีเปลี่ยนโลก" (Man Change The World) ในวนั 

พฤหสับดี ท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.00 น. ผู้สื่อข่าว

ช่องโมโนทเวนตีไ้นน์ "พิมพ์ภัทรา วิริยะสจัจะจิตร" พร้อม

อาสาพาไป สัมผัสแรงบันดาลใจในโลกใต้น า้ พบกับ

เร่ืองราวของการให้ ท่ีสร้างความหวงัแก่คนพิการ ภายใต้ 

"โครงการส่งเสริมศกัยภาพการ ท่องเท่ียวในพืน้ท่ีจังหวัด

พังงา" ในกิจกรรม "วีลแชร์ สคูบ้า" (Wheelchair Scuba) 

โครงการจิตอาสาของกลุ่มผู้สอนทกัษะการด าน า้ ความรู้

และเทคนิคให้กับคนพิการทางร่างกาย เปิดกว้างสร้าง

โอกาสให้พวกเขาได้สมัผสักบัประสบการณ์โลกใต้น า้ด้วย

ตวัพวกเขาเอง เป็นระยะเวลานานกว่าสี่ปี เพ่ือสร้างความ

เอือ้อาทรต่อกัน และเกิดความรู้สึกท่ีเท่าเทียมกันภายใน

สงัคม   จุดเร่ิมต้นของโครงการ สืบเน่ืองมาจากทีมนักด า

น า้ประจ าหมูเ่กาะสิมิลนั "Scuba Diving for All" แห่งบ้าน

เขาหลัก จังหวัดพังงา ต้องการสร้างกลุ่มจิตอาสาเพ่ือ

เปลี่ยนโลกให้แก่ผู้คนท่ีอยากสมัผสัความสวยงามของท้อง

ทะเล ต้องการสร้างบรรยากาศ ของก าลงัใจเพ่ือให้เกิดแรง

บันดาลใจ ส่งต่อถึงคนพิการและคนทั่วไปร่วมกัน ว่า

จังหวัดพังงาใครๆก็สามารถมาท่องเ ท่ียวได้ทุกคน 

แม้กระทั่งคนตาบอด ทางโครงการยังมีการดีไซน์การส่ง

สญัญาณมือในสื่อสารกนัใต้น า้ นบัว่าเป็นท่ีแรกของโลกท่ี

มีโครงการแบบนี ้นอกจากสร้างภาพลกัษณ์ให้จังหวดัยัง

สร้างก าลังใจในการใช้ชีวิตให้กับผู้ พิการอีกจ านวนมาก 

จากเหล่าทีมนักประดาน า้จิตอาสา ผู้ ยอมเสียสละ ต่าง

ต้องใช้ความอดทน ทุ่มเทและใช้เวลาในการฝึกสอน โดย

ตัวแทนจากกลุ่มนักประดาน า้ "คุณพุทธคุณ ปรุงคณา 

นนท์ หรือครูดึ๋ง" หัวหน้าทีมผู้ ฝึกสอนกู้ภัยใต้น า้และครู

ส อ น ด า น ้า ที ม  " Scuba Diving for All" ไ ด้ เ ล่ า ถึ ง

ประสบการณ์การ ให้โอกาส ครัง้นีว้่า "สิ่งท่ีครูฝึกสอนทุก

คนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคือ พวกเขาได้อะไรกลับมา

เยอะมากจากการสอนคนพิการด าน า้ สว่นใหญ่ท่ีได้พดูคยุ 

พวกเขาพิการ เพราะอุบัติ เ หตุทางรถยนต์ ทุกคนก็

ประทบัใจทีมงาน และทีมงานก็ประทับใจทุกคน ดีใจท่ีได้

เห็นภาพของเหล่าคนพิการได้มีความสุข ได้อยู่ในน า้แล้ว

รู้สึกเหมือนเป็นคนทั่วไป ท่ีลอยน า้ได้ ถึงแขนขาลีบ จาก

การที่พิการตัง้แต่เกิด แตพ่ออยู่ในน า้ก็มีแรงยืนขึน้ในระดบั

เดียวกนัได้ มีรอยยิม้พูดคยุกบัทกุคนได้ สิ่งเหลา่นีค้ือ ตวัท่ี

ขบัเคลื่อน ท าให้เกิดโครงการนีข้ึน้ทุกปี พวกเราก็เลยรู้สึก

วา่ต้องท าต่อ อยากให้พวกเขาเป็นต้นแบบให้คนพิการ คน

อื่นๆหรือคนท่ีปกติสมบูรณ์ได้ลกุขึน้มาสู้  มีน้องบางคนมา

คุยให้ผมฟังหลงัเกิดอุบัติเหตุ เขาก็รู้สึกเฟลชีวิต นอนติด

เตียง อยู่สองสามปี ได้โครงการของเราได้ท าให้เขาลุก

ขึน้มามีชีวิตอีกครัง้" การให้ท่ีย่ิงใหญ่ คือการให้โดยไม่หวงั

สิ่งตอบแทน มิตรภาพ รอยยิม้ และเสียงหัวเราะคือการ

ตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ติดตามกลุ่ม จิตอาสา "Scuba Diving 

for All" ท่ีพลิกวิกฤตในชีวิตของผู้ พิการให้กลายเป็นโอกาส

ได้ ในรายการ "ทันข่าวเช้า" ช่วง "คนดี เปลี่ยนโลก (Man 

Change The World)" ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 

2561 เวลา 05.00 น.ทางช่อง "MONO 29" (โมโน ทเวนตี ้

ไนน์) (thaipr.net 6 พ.ย.61) 



๗ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

“โครงการไทยนิยมยั่งยืน” 
 ระดับอ าเภอ ให้แก่ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 

(6 พ.ย.61)ท่ีบ้านเลขท่ี 200 

หมู่ ท่ี  3 ต าบลควนขนุน 

อ าเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง นายกู้ เ กียรติ วงศ์

กระพนัธุ์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัพทัลงุ เป็นประธานมอบบ้าน

ให้แก่ นางสาวนุชวธิดา ทองศรีชุม ท่ีเป็นผู้ พิการและ

ผู้ ด้อยโอกาส โดยได้รับการคัดเลือกจากอ าเภอควนขนุน 

ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความ

ต้องการของประชาชน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ในการ

สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การก่อสร้าง จ านวน 91,000 บาท 

ทัง้นี ้เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยัให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้

พิการให้มีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ซึง่นางสาว

นชุวธิดา ทองศรีชุม ได้ประสบอบุตัิเหตโุดยรถจกัยานยนต์ 

ท าให้ร่างกายพิการทางการเคลื่อนไหว พักอาศัยอยู่กับ

บิดา มารดา และพ่ีสาวท่ีพิการเช่นเดียวกัน และมีฐานะ

ยากจนอีกด้วย(thainews.prd.go.th 6 พ.ย.61) 
 

พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรต ิ
 นักกีฬาคนพกิาร 

พ ม .  จั ด ง า น

เสริมพลัง เชิดชู

เกียรติ นักกีฬา

คนพิการในการ

แข่งขันเอเชียน

พาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจ ากดั

...สู่ชัยชนะ” หลงัสร้างผลงานยอดเย่ียม คว้าเหรียญทอง

เป็นอนัดบั 7 ของเอเชีย วนันี ้(1 พ.ย. 61) เวลา 11.30 น. 

ท่ีห้องบอลรูม 1 – 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค 

กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ 

นกักีฬาคนพิการในการแข่งขนัเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 

“Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจ ากัด...สู่ชัยชนะ” โดยมี

ผู้ เข้าร่วมงาน 450 คน ประกอบด้วย คณะนกักีฬาคนพิการ 

ผู้ ฝึกสอนและเจ้าหน้าท่ี ท่ี เ ก่ียวข้อง สื่อมวลชน และ

ประชาชนทั่วไป พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) ได้ก าหนดแผนพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ฉบบัท่ี 

5 พ.ศ. 2560 - 2564 ก าหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึง

สิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระในสงัคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

อย่างยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี (2561 - 2580) ในการเสริมพลงัให้คนพิการเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุน

องค์กรด้านคนพิการใ ห้มีศักยภาพ สามารถพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการอย่างยัง่ยืนและเสริมสร้างคณุค่าให้

ผู้ พิการสามารถด ารงชีวิตอิสระและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง 

ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ พลเอก อนนัตพร กลา่ว

ต่อไปว่า เมื่อวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2561 ท่ีผ่านมา คณะ

นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีผู้ ดูแล 

จ านวนกว่า 300 คน ได้เข้าร่วมมหกรรม “กีฬาเอเชียน

พาราเกมส์” ( Indonesia Asian Para Games 2018) ณ 

กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยร่วมลงแข่งขัน 

จ านวน 14 ชนิดกีฬาจากทัง้หมด 17 ชนิดกีฬา เช่น กรีฑา

เทเบิลเทนนิส บอคเซีย ยิงปืน และฟันดาบ เป็นต้น โดย

คณะนักกีฬาพาราไทย สามารถท าผลงานได้อย่างยอด

เย่ียม โดยคว้าอนัดับ 7 ของเอเชีย จากประเทศท่ีเข้าร่วม
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หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

การแข่งขนัฯ ทัง้หมด 44 ประเทศ และถือเป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหรียญรางวัลรวม 106 

เหรียญ ประกอบด้วย 23 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน และ 

50 เหรียญทองแดง ทัง้นี ้กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้จดังานเสริม

พลงั เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียน

พาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจ ากดั

...สู่ชัยชนะ” เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่คณะ

นักกีฬาคนพิการ ผู้ ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ท่ี

สามารถก้าวข้ามขีดจ ากัดของตนเอง และฝึกฝนจน

สามารถเข้าร่วมการแข่งขันดงักล่าวได้อย่างดีเย่ียม และ

หนึง่ในผลงานส าคญัเป็นผู้ ท่ีเคยฝึกอาชีพจากหน่วยงานใน

สังกัด กระทรวง พม. โดย พก. รวมถึงนักกีฬาทุกคน ท่ี

ทุ่มเทก าลังแรงกายและใจในการฝึกซ้อมตนเองจน

สามารถแสดงศกัยภาพในเวทีกีฬาระดบัโลก สร้างช่ือเสียง

และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทัง้ประเทศ “กระทรวง 

พม. ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกับคณะนักกีฬาคน

พิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 ท่ีน า

ความส าเร็จและช่ือเสียงมาสู่ประเทศไทย โดยทุกคนได้

ทุ่มเทแรงกายและแรงใจฝึกซ้อม อย่างไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค จนสามารถเข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ รวมถึงคณะครูผู้ ฝึกสอนท่ีทุ่มเทและ

เสียสละในการฝึกฝนให้กบันักกีฬาอย่างเข้มแข็ง โดยหวงั

เป็นอย่างย่ิงว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงมุ่งมั่น ตัง้ใจ และ

พัฒนาทักษะความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ความสุขความส าเร็จในชีวิต และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่

สังคมต่อไป”  พลเอก อนันตพร  กล่าวในตอนท้าย 

komchadluek.net/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 2 พ.ย.61 

 

จังหวัดเชียงรายจัดการต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟ
พระฤกษ์ งานกีฬาแห่งชาต ิ 

จังหวัดเชียงรายจัดการ

ต้อนรับขบวนอญัเชิญไฟ

พ ร ะ ฤ ก ษ์  ง า น กี ฬ า

แห่งชาติ และกีฬาคน

พิการแห่งชาติ อย่างย่ิงใหญ่ เวลา 19.45 น. วนันี ้(7 พ.ย.

61) ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

ครัง้ท่ี 46 และการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ท่ี 36 

จังหวัดเชียงราย ได้เคลื่อนถึงลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ิน

พญามังราย เมื่อมาถึง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ ว่า

ราชการจังหวดัเชียงราย ได้อญัเชิญไฟพระฤกษ์ น าขบวน

กองเกียรติยศ ขึน้บนเวทีเบือ้งหน้าพระฉายาลกัษณ์สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ท าพิธีและถวายความเคารพเบือ้งหน้าพระ

ฉายาลักษณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 

รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน รอรับขบวนอญัเชิญไฟพระ

ฤกษ์ และมีการจดักิจกรรมสมโภชเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ 

1 คืน จากนัน้จะน าไฟพระฤกษ์เก็บรักษาท่ีศาลากลาง

จงัหวดัเชียงราย จนถึงพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ใน

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 ตัง้แตช่่วงเช้า ท่ีขบวนอญัเชิญ

ไฟพระฤกษ์ได้เข้าพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีพิธีรับ

ขบวนอญัเชิญไฟพระฤกษ์ ท่ีบริเวณหน้าท่ีว่าการองค์การ

บริหารสว่นต าบลแมเ่ย็น อ าเภอพาน เป็นจุดท่ี 1 โดย นาง

ภทัราวดี ปัญญาบญุ นายอ าเภอพาน ตัง้แถวรอรับและท า

พิธี เบื อ้งหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จากนัน้ได้อัญเชิญขบวนไฟพระฤกษ์เคลื่อนไปบริเวณ

ด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลแม่ลาว จุดท่ี 2 โดย 

นายคฑาสิทธ์ิ เน่ืองหล้า นายอ าเภอแม่ลาว รอรับและน า

คณะนักว่ิงพร้อมด้วยขบวนหมู่ธงเคลื่อนจากอ าเภอแม่

ลาว ไปยงับริเวณด้านหน้าวดัร่องขุ่น ซึง่เป็นจดุท่ี 3 สง่มอบ
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หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

คบเพลิงไฟพระฤกษ์ให้กบั นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลดั

จงัหวดัเชียงราย พร้อมส่งต่อธงในการว่ิงขบวนคบเพลิงไฟ

พระฤกษ์ให้กับคณะนักว่ิงของอ าเภอเมืองเชียงราย ว่ิง

มายงัอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ซึ่งมี นายภาษเดช 

หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงราย นายวนัชัย 

จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นาง

รัตนา จงสทุธานามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวดัเชียงราย 

รอรับขบวนอญัเชิญไฟพระฤกษ์ และอญัเชิญไฟพระฤกษ์

เคลื่อนขบวนออกจากบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

มหาราช ไปตามเส้นทางรอบเมืองเชียงราย ผ่านชุมชน

เมืองในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งในแต่ละริว้ขบวนมี

การตกแต่งประดับอย่างสวยงาม ประกอบด้วยขบวน

อญัเชิญไฟพระฤกษ์บนรถบุษบก พร้อมริว้ขบวนธง ขบวน

ช่างฟ้อน และขบวนตราสญัลกัษณ์กีฬาแห่งชาติ จากนัน้ 

ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ได้เคลื่อนไปยังจุดสุดท้าย ท่ี

ลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย โดยมี นายประจญ 

ปรัชญ์สกุล ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รอรับขบวน

อญัเชิญไฟพระฤกษ์ พร้อมทัง้มีการแสดงศิลปวฒันธรรม 

ในการสมโภชไฟพระฤกษ์(thainews.prd.go.th 7 พ.ย.61) 

 

 

เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานเฝ้าระวังใกล้ชดิ
ป้องกันเหตุเจบ็- พกิารจากการเล่นประทดัดอกไม้ไฟ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี  7 

จงัหวดัขอนแก่น เตือนผู้ปกครองดแูล

บุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกัน

การบาดเจ็บ - พิการจากการ เล่น

ประทัดดอกไม้ไฟ โดยเฉพาะในช่วง

เทศกาลออกพรรษา-ลอยกระทง จากสถานการณ์ท่ีผ่านมา 

พบเด็กและเยาวชนเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นประทัด

ดอกไม้ไฟ ด้วยความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาด

การควบคมุดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง ท าให้จ านวน

ผู้บาดเจ็บและพิการในกลุ่มอายุระหว่าง 10-14 ปี ในช่วง

เทศกาลดังกล่าวสูงขึน้ นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร 

ผู้ อ านวยการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัด

ขอนแก่น กล่าวว่าจากรายงานการบาดเจ็บของกระทรวง

สาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา จนถึง

เทศกาลลอยกระทง พบอัตราการบาดเจ็บ-พิการ จาก

สาเหตกุารเลน่ประทดั-ดอกไม้ไฟเพ่ิมสงูขึน้ และพบวา่ร้อย

ละ 40 ของผู้บาดเจ็บทัง้หมดเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี จึง

ขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ห้ามมิ

ให้น าประทัดไปดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดด้วย

การถอดชนวนน ามามัดรวมกัน แล้วน าไปจุดในภาชนะ

แก้ว โลหะ ท่อเหล็ก กล่องพลาสติกเพราะเมื่อเกิดการ

ระเบิดขึน้จะมีแรงท าลายสูงมาก จนสามารถท าลาย

กล้ามเนือ้และอวยัวะภายในได้ นอกจากนีส้ะเก็ดไฟและ

เศษภาชนะท่ีได้รับแรงระเบิดจะแตกกระจาย ท าอนัตราย

ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บถึงขัน้พิการและเสียชีวิตได้  

ส าหรับค าแนะน าเพ่ือความปลอดภัย ควรมีผู้ ใหญ่หรือ

ผู้ ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้จุดใกล้แนวสายไฟ 

อาคารบ้านเรือน สถานบริการน า้มนั ควรจุดในท่ีโล่งแจ้ง

ไม่มีวัสดุติดไฟง่าย ห้ามจุดบริเวณท่ีลมพัดแรงอย่าง

เด็ดขาด เพ่ือป้องกนัเพลิงไหม้ หลงัจากจุดพลุ ดอกไม้ไฟ

แล้วห้ามโยนใส่กลุ่มคน สัตว์ และยานพาหนะท่ีก าลงัว่ิง 

และควรปฏิบัติดังนี ้1.ต้องอ่านค าแนะน าก่อนจุดชนวน

และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ซึง่การจุดชนวนต้องจุดให้

ห่างจากตวัประมาณ 1 ช่วงแขน 2.จุดในบริเวณท่ีโล่งแจ้ง

เพ่ือป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวสัดุหรือเชือ้เพลิง 3.

ควรสวมเสือ้ผ้าท่ีเป็นผ้าฝ้าย ไม่ควรสวมเสือ้ผ้าท่ีเป็นใย

สงัเคราะห์เพราะอาจจะติดไฟง่าย 4.เตรียมภาชนะท่ีบรรจุ
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หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

น า้ไว้ใกล้กับบริเวณท่ีเล่น เผ่ือไว้ในกรณีท่ีเกิดเหตฉุุกเฉิน 

และ 5.ห้ามประกอบหรือดดัแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และ

พลุ ไว้เล่นเองโดยเด็ดขาด ท่ีส าคญัควรหลีกเลี่ยงการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาเล่นเพราะอาจท าให้เกิด

อบุตัิเหตแุละบาดเจ็บได้ง่าย ส าหรับผู้ ท่ีน าประทดัดอกไม้

ไฟมาขายโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานฝ่าย

ปกครองถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน เคร่ือง

กระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน 

พ.ศ. 2490 มีโทษจ าคกุไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 

บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ นอกจากนัน้ประทัดดอกไม้ไฟยัง

เป็นสินค้าควบคุมฉลากต้องมีการแสดงข้อมูลเฉพาะท่ี

ก าหนดเพ่ิมเติมในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 

ฉบับท่ี 36 พ.ศ. 2556 ให้ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูล

เบือ้งต้นท่ีต้องมีบนฉลากสินค้าให้ครบถ้วนตามข้อก าหนด 

โดยใน พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ได้มีการระบุโทษ

ของผู้ ท่ีขายพล ุดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง ท่ีไม่มีฉลาก หรือมี

ฉลากไม่ถกูต้อง มีความผิด ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหก

เดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
 

 

อบจ.พษิณุโลก ปันน า้ใจ ไม่ทิง้กัน 

น า ย ก  อ บ จ .

พิษณุโลก มอบ

รถเข็นให้ผู้ พิการ 

3 รายใน อ.เมือง

พิษณุโลก  ตาม

โครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน า้ใจ ไม่ทิง้กัน” พิษณุโลก 

:  เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 2561  ผู้ สื่อข่าวรายงาน

วา่  นายมนต์ชยั วิวฒัน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารสว่น

จงัหวดั (อบจ.)พิษณโุลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าท่ีกองส่งเสริม

คุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก   น า

รถเข็นนั่งส าหรับผู้ พิการไปมอบให้แก่ผู้ พิการ 3 ราย  ใน

เขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก  ประกอบด้วย นางสมจิตร์ ดีหลี 

อาย ุ74 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 192/52 ถนนมหาจกัรพรรด์ิ ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความพิการ 

ประเภทพิการทางการเคลื่อนไหว เน่ืองจากเส้นเลือดใน

สมองตีบ ท าให้แขนขาอ่อนแรงทัง้สองข้างไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ และเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

พุทธชินราชพิษณุโลก  มาเป็นเวลากว่า 2 ปี, นางฉลวย 

ทรัพย์เพ่ิมผลดี อายุ 79 ปี ปัจจุบันเช่าบ้านอยู่ภายในการ

เคหะฯ ด้านหลงัท่ีว่าการอ าเภอเมืองพิษณุโลก บ้านเลขท่ี 

14/46 ถนนจ่านกร้อง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวดั

พิษณุโลก ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว เน่ืองจากประสบ

อุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์ชนขาข้างขวาหักเมื่อ 3 ปี

ก่อน  ท าให้เดินล าบาก และ มักมีอาการปวดบริเวณขา

ข้างขวาอยู่เสมอ ส่วนอีกราย นายบ าเพ็ญ วรรณรัตน์ อายุ 

58 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 613/4 ถนนพุทธบูชา ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ซึง่พิการทางการเคลื่อนไหว 

เน่ืองจากเส้นเลือดในสมองตีบ ท าให้เป็นอัมพฤกษ์

ร่างกายซีกซ้ายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตัง้แต่วันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา จนไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ พิการ  ตามโครงการ 

“อบจ.พิษณุโลก ปันน า้ใจ ไม่ทิง้กัน” ท่ีต้องการให้ผู้ พิการ

สามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับความสะดวกในการ

ด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการ

แบ่งเบาภาระของผู้ ดูแลในการช่วยเหลือผู้ พิการและมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ตอ่ไป.(banmuang.co.th 4 พ.ย.61) 
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หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

พก.จัดพธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ประจ าปี 2561 

กรมสง่เสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) จัดพิธีถวายผ้า

พระกฐินพระราชทาน 

ประจ าปี 2561 เพ่ือน าไปถวายพระสงฆ์จ าน าพรรษา โดย

มี นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธี พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ในสงักดักระทรวง 

พม. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมงาน  นางธนาภรณ์ พรม

สุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ (พก.) มีก าหนดเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ประจ าปี 2561 ในวนัอาทิตย์ท่ี 4 พฤศจิกายน 

2561 เวลา 10.00 น. ณ วดัตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั

นครสวรรค์ เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและพระอาราม

หลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี

อนัดีงามของไทย โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ พก. ตามท่ีขอพระราชทาน

เพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 

ทัง้นี ้จงึขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพ่ือถวาย

เป็นพทุธบชูา ถวายเป็นพระราชกศุล และเข้าร่วมพิธีถวาย

ผ้าพระกฐินพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกนั โดยสามารถ

ร่วมอนุโมทนาบญุได้ท่ี กลุ่มการคลงั ส านกังานเลขานกุาร

กรม หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี : กรม

ส่ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการเ พ่ือกฐิน

พระราชทาน เลขท่ีบัญชี : 072-0-17387-6 สาขาองค์กร

เภสัชกรรม  ส าหรับวัดตากฟ้า เป็นศาสนาสถานใน

พระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์ไทย เถรวาทมหานิกาย 

โดยได้รับการยกให้เป็นพระอารามหลวง ชัน้ตรี ชนิด

สามัญ ตัง้อยู่เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 1 ต าบลตากฟ้า อ าเภอตาก

ฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ทัง้ยงัเป็นส านกัศาสนศกึษาในด้าน

ปริยัติธรรมบาลี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบัน ท่ีมี

ผู้ เรียนและสถิติผู้สอบได้จ านวนมากในแตล่ะปี โดยแตเ่ดิม

นัน้เป็นเพียงท่ีพักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยสมัยนัน้ยัง

สงักัดอยู่กับคณะสงฆ์อ าเภอตาคลี ต่อมาได้อาศยัศรัทธา

จากชาวบ้านซึง่ส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรม เพาะปลกูพืชไร่ 

ได้ร่วมใจกันสร้างเสนาสนะ และศาลาเพ่ือเอาไว้บ าเพ็ญ

กุศลในพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันบริเวณตลาดตาก

ฟ้านัน้ ยังไม่มีวัดเป็นท่ีประกอบศาสนกิจ นายบันลือ รัต

นมงคล ผู้ ปกครองนิคมสร้างตนเองตากฟ้า จึงได้เป็น

ผู้ด าเนินการเร่ืองสถานท่ีก่อสร้างวดั เพราะท่ีดินบริเวณวดั

นัน้เป็นท่ีของนิคมสร้างตนเอง พร้อมผู้ ใหญ่บ้าน และ

ชาวบ้านตากฟ้า เป็นผู้ ด าเนินการสร้างวัด จากนัน้ในปี 

พ.ศ. 2510 กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ เห็นชอบ

ของมหาเถรสมาคม จึ งประกาศตั ง้ เ ป็นวัดขึ น้ ใน

พระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดตากฟ้า” เมื่อวันท่ี  7 

กรกฎาคม พ.ศ. 2510 และต่อมาได้ รับพระราชทาน

วิสงุคามสีมา เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2549 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอ

ดลุยเดช มีพระบรมราชานุญาต สถาปนาวดัตากฟ้า เป็น

พระอารามหลวง ชัน้ตรี ชนิดสามัญ เน่ืองในมหามงคล

วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี พระเทพ

ปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.9 กศ.ม.) เจ้าอาวาสวดัตาก

ฟ้า พระอารามหลวง (ปัจจุบัน) และยังเป็นรองเจ้าคณะ

ภาค 4 คณะจังหวดันครสวรรค์ ด้วย(banmuang.co.th 4 

พ.ย.61) 
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ทวงสิทธ์ิคนพกิารกาฬสินธ์ุ อึง้!พบยักยอกท่ัว
ประเทศกว่าพันล้าน 

 ประธานเครือข่าย

พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธ์ิ ค น

พิการ น าผู้ปกครอง

คนพิการกาฬสินธุ์

เรียกร้องสิทธ์ิ และขอค าตอบผลการตรวจสอบประธาน

ชมรมผู้ปกครองคนพิการฯ  ยกัยอกเงินคา่จ้างเหมาบริการ

ตามมาตรา 35 คนละกว่า 1 แสนบาท ชีค้ณะกรรมการมี

พฤติกรรมน่าสงสยั กลบัตาลปัตรให้คนร้องเป็นคนผิด ระบุ

ทั่วประเทศเกิดปัญหาลักษณะคล้ายกัน รวมวงเงินกว่า 

1,500 ล้านบาท จากกรณีตวัแทนผู้ปกครองคนพิการใน จ.

กาฬสินธุ์ ออกมาร้องเรียนเร่ืองเงินค่าแรงผู้ดูแลคนพิการ 

ในโครงการจ้างเหมาบริการตามมาตรา  35 คนละ 1 แสน

บาทต่อปี หรือเดือนละเกือบหมื่นบาท ถูกชมรมผู้ปกครอง

คนพิการทางสติปัญญา จ.กาฬสินธุ์ยกัยอก ด้วยวิธีให้เปิด

บัญชีท างาน จากนัน้เก็บบัตรเอทีเอ็มและสมุดบัญชีก่อน

จ่ายให้รายเดือนแค่คนละ 2,000-4,000 บาท ขณะท่ีมีการ

โอนเงินเข้าจริงเกือบหมื่นบาท เช่ือมีขบวนการสบูเลือดคน

พิการแฝงในระดับชมรมถึงระดับสูง  เรียกร้องเครือข่าย

พิทักษ์สิทธ์ิคนพิการและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ 

ขณะท่ีนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์  สั่งตั ง้

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมอบหมายนาย

สนัน่ พงษ์อกัษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ก ากับดแูลตามข่าวท่ี

เสนอแล้วนัน้ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 

น. ท่ีศูนย์ด ารงธรรม ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  นาย

ปรีดา  ลิม้นนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ 

พร้อมคณะ และนางฐานิดา อนุอนั อายุ 46 ปี บ้านเลขท่ี 

24 หมู่  1 บ้ าน เส ริมชัยศ รี   ต. นิคม อ .สหัสขัน ธ์  จ .

กาฬสินธุ์  ผู้ ร้องเรียนและตัวแทนผู้ปกครองคนพิการ 10 

คน ได้น าหนงัสือร้องเรียนเรียกร้องสิทธ์ิให้คนพิการมาย่ืน

ต่อนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์  โดยมีนายสนั่น 

พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทุด รอง 

ผอ.กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ นายไชยา เครือหงส์ หวัหน้าศนูย์

ด ารงธรรม จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีทหาร กอง

ก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์  และผู้ แทน

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั 

(พมจ.)กาฬสินธุ์  เป็นผู้ รับเร่ือง  นายปรีดา  ลิม้นนทกุล 

ประธานเครือข่ายพิทกัษ์สิทธ์ิคนพิการ กลา่ววา่  ตามท่ีนาง

ฐานิดาฯ หนึง่ในผู้ ร้องเรียน ได้รับสิทธ์ิจากชมรมผู้ปกครอง

คนพิการทางสติปัญญา จ.กาฬสินธุ์  ท าสัญญากับ

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึง่ได้จดัสรรงบประมาณลงมาเพ่ือมี

สว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ โดยการสร้าง

งานสร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวคน

พิการให้ดีขึน้ ด้วยโครงการจ้างเหมาผู้ ดูแลคนพิการตาม

มาตรา 35 ผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัด และ พมจ.

กาฬสินธุ์ โดยมีชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.

กาฬสินธุ์ เป็นท่ีท าการและด าเนินการ นายปรีดา กลา่วอีก

วา่  แตจ่ากการด าเนินงานท่ีผ่านมา ได้รับการร้องเรียนจาก

ผู้ ได้รับสิทธ์ิมาตรา 35 กรณีได้รับค่าจ้างไม่ครบตามท่ีระบุ

ในสัญญา คือเดือนละ 9,125 บาท หรือปีละ 109,500 

บาท แต่ไ ด้ รับจริงเพียง 2,000-4,000 บาท จากการ

ตรวจสอบทราบว่าทางชมรมฯ ยังเก็บสมุดเงินฝาก บัตร

เอทีเอ็ม และท าข้อตกลงขึน้มาใหม่กับผู้ รับจ้าง อย่างไรก็

ตาม จากการตรวจสอบหนังสือร้องเรียนของเครือข่าย

พิทกัษ์สิทธ์ิฯ และทราบว่าทาง จ.กาฬสินธุ์เอง ก็ได้แต่งตัง้

คณะกรรมการขึน้มาตรวจสอบด้วย แต่ถึงขณะนีย้ังไม่มี

ค าตอบจากทางจังหวัด และยังไม่สามารถหาคนมา

รับผิดชอบกับความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ทัง้ๆท่ีมีความผิด
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ชดัเจน และสัง่ยกเลิกใบอนุญาตตัง้ชมรมฯ ตัง้แต่วนัท่ี 16 

ต.ค.2561 ล่าสุดทราบว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้รับแจ้งว่า

ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมเพ่ือไกล่

เกลี่ย และยตุิเร่ืองท่ีเกิดขึน้ แตไ่ม่สามารถตกลงกนัได้ โดย

ภาพรวมมีความพยายามท่ีจะให้ผู้ ร้องเรียนเป็นฝ่ายผิด 

ขณะท่ีทางชมรมยงัไม่ยอมรับผิดชอบใดๆ”  นางชนญัชิดา 

ลิม้นนทกุล เลขานุการเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิฯ กล่าวว่า  

ส่วนราชการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเอง ยังมีพฤติกรรมเข้าข้าง

ชมรมฯ มีความพยายามท่ีจะบิดเบือนข้อมลูที่เป็นจริง เพ่ือ

เข้าข้างผู้กระท าผิด แทนท่ีจะช่วยกันโอบอุ้มดแูลคนพิการ 

กลบัไปเอือ้ทางชมรมฯ ซึ่งเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิมองว่าไม่

ถูกต้อง ในฐานะเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ จึงได้

เดินทางมาย่ืนหนังสือ กรณีคนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ

ถกูละเมิดสิทธ์ิ และได้รับการปฏิบติัอย่างไมเ่ป็นธรรม จาก

ขบวนการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับ

จังหวัดมีส่วนเก่ียวข้อง โดยร้องเรียนต่อนายไกรสร กอง

ฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เพ่ือเรียกร้องสิทธ์ิท่ีพึงมีพึงได้ให้คน

พิการและผู้ รับจ้างตามมาตรา 35 และท าการตรวจสอบให้

ชีช้ดัตอ่ไป “ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีตัง้ธงปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นให้หมดสิน้ไปจากประเทศไทย แต่พฤติการณ์

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัมาตรา 35 ใน จ.กาฬสินธุ์ โดยการ

ติดตามของเครือข่ายพิทกัษ์สิทธิฯ กลบัสวนทางกนั ทัง้ๆท่ี

มีมูลความผิดชดัเจน แต่ภาพท่ีเห็นคือส่วนราชการมีท่าที

ช่วยเหลือผู้ กระท าผิด เป็นพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย จึงเป็น

ประเด็นท่ีต้องเข้ามาทวงตามสิทธิ และติดตามค าตอบ

สดุท้ายจากทางจงัหวดัวนันี”้ นางชนญัชิดากลา่ว 

อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีเกิดขึน้กับผู้ พิการ หรือเงินกองทุน

เ ก่ียวกับผู้ พิการต่างๆ ทางเครือข่ายพิทักษ์สิท ธ์ิคน

พิการ  ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากทัว่ประเทศประมาณ 40-50 

ราย ขณะท่ีมีวงเ งิน ท่ีสูญหายประมาณ 1,500 ล้าน

บาท  ด้านนายสนัน่ พงษ์อกัษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าว

ว่า เ ร่ืองนีท้างจังหวัดได้รับรายงานมาตัง้แต่วันท่ี 11 

ตุลาคม 2561 ซึ่งนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์  

ไม่ได้น่ิงนอนใจ ได้สั่งการให้ตัง้คณะกรรมการขึน้มา

ตรวจสอบ โดยมอบหมายให้ส านกังาน พมจ.เป็นประธาน

กรรมการฯ ซึ่งทราบว่าเ ร่ืองยังอยู่ในขัน้ตอนของการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการ ทัง้นี ้จะเร่งติดตามผลการ

ด าเนินการและพิจารณาหาข้อยุติโดยเร็วท่ีสดุ เพราะเป็น

ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้

พิการ ท่ีต้องได้รับการูแลเอาใจใส่จากส่วนราชการอย่างดี

ท่ีสดุ(banmuang.co.th  1 พ.ย.61) 
 

'ถูกลูกหลง'คมกระสุน5นัด 10 ปี 
จับไม่ได้อยู่แบบพกิาร 

สัปดาห์นีเ้มื่อชีวิตพบความโชค

ร้ายตัง้แต่อายุ 15 ปี วิบากกรรม

ของหนุ่มโดนลูกหลงกระสุนเจาะ

ร่าง ผ่านไป 10 ปีไร้คนผิดจบัไม่ได้ ถกูยดัเยียดความพิการ

ตลอดชีวิต “ตอนแรกผมก็รับไม่ได้ ร้องไห้ทุกวนั แต่ตอนนี ้

10 ปีแล้วครับต้องยอมรับและอยู่กับมนัไปตลอดชีวิต ทุก

วันนีชี้วิตยายน่าจะสบาย แต่เขาต้องมาดูแลผม” เสียง

ใคร่ครวญท่ีห้วงชีวิตได้ผ่านความทุกข์ และอยู่รอดมา

จนถึงทุกวันนี ้น่ีคือค าพูดของ “เจมส์” หนุ่มวัย 26 ปีท่ี

วิบากกรรมโดนลกูหลงจาก “กระสนุปริศนา” จนต้องพิการ

ตัง้แต่เยาว์วยั ท าให้จากเด็กหนุ่มวยั 15 ปี ท่ีรู้ตวัดีว่าเป็น

คนท่ีเรียนไม่เก่ง จึงจบเพียงชัน้ป.6 ขอให้แรงแลกเงินเลีย้ง

ปากท้อง “โกวิท สกุลคงคา” หรือ “น้องเจมส์” คอยหาเงิน

ส่งทางบ้าน เช้าท างานท่ีอู่ซ่อมรถ ตกดึกพาชีวิตดิน้รน
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ท างานตระเวนส่งน า้ตาลสดในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ได้กลาย

สภาพเป็นผู้ ป่วยนอนติดเตียง หลงัถูกยดัเยียดความพิการ 

จนต้องสู้กับมนัมา 10 ปีแล้ว “นางอ าพร กุลทับ” อายุ 61 

ปี ผู้ เป็นยายท่ีก าลังใช้มือเช็ดตัวให้หลานชาย พรางเล่า

ย้อนไป เมื่ อ ปี  52 ท่ี เทศกาลกินปลาทูแม่กลอง  จ .

สมทุรสงคราม หลานชายได้บอกวา่ “หนจูะไปเท่ียวงานกบั

เพ่ือนนะครับ แล้วจะรีบกลบั” เป็นธรรมดาท่ียายจะรู้ดีว่า 

หลานชายจะกลับมาเท่ียวงานประจ าปีกับกลุ่มเพ่ือนๆ 

กระทัง่เท่ียวงานเสร็จ เจมส์ก าลงัข่ีรถมอเตอร์ไซค์กลบับ้าน

พร้อมเพ่ือนๆ โดยถนน 2 เลนท่ีรายล้อมด้วยความมืดและ

อากาศเย็นๆ ทุกคนก็อยากกลับให้ถึงบ้านเร็วๆ แต่จู่ๆ 

เสียงปืนดังสนั่นแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน กระสุนพุ่งแหวก

ความมืดเจาะทกุอย่างท่ีขวางหน้า ท าให้รถมอเตอร์ไซค์ล้ม

ลงหลายคัน และไถลครูดเอาผิวหนังไปด้วย  แต่กระสุน

ปริศนา 5 เม็ดรวดได้ฝังเข้าท่ีร่างกายของใครสกัคน นอน

น่ิงจมกองเลือดในความมืด ส่วนอีกคนถูกคมกระสุน 3 

เมด็แต่ไมโ่ดนจดุส าคญั และยงัมีคนท่ีได้รับบาดเจ็บเพราะ

ตกใจรถมอเตอร์ล้มลงไถลกับพืน้ถนน  ฟากผู้ เป็นยายท่ี

นอนรอหลานกลบับ้าน “ตอนนัน้มนันอนไม่หลบั รู้สึกว่า

ท าไมหลานยังไม่กลับบ้าน มันดึกแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มี

ติดต่อกัน” ครู่หนึ่งผ่านไปมีเสียงใครมาตะโกนเรียกอยู่ท่ี

หน้าบ้าน นางอ าพรจึงไปเปิดประตูบ้าน เห็นเพ่ือนๆ 

หลานชายท่าทางแปลกๆ หน้าตาตื่นมาบอกว่า “ยายๆ 

ยายท าใจดีๆ นะ เจมส์ถูกยิง”  “มนัจะเป็นลม ท าอะไรไม่

ถูก คงไม่ใช่เร่ืองล้อเล่น ร่างกายสัน่ไปหมด หายใจไม่ทั่ว

ท้อง แต่ยายก็พยายามฝืนไปท่ีรพ.สมุทรสงคราม เห็น

เคร่ืองมือแพทย์เต็มไปหมด มีสายอะไรเยอะแยะอยู่รอบๆ 

ตวัเขา มนัท าใจไม่ได้” นางอ าพร ผู้ เป็นยายบอกความรู้สกึ 

ณ ขณะนัน้ ยงัจ าได้ฝังใจไมเ่คยลืมจนถงึทุกวนันี ้แพทย์ว่ิง

เข้าว่ิงออกภาพยังจ าติดตา จนถึงเวลาท่ีแพทย์เรียกญาติ

เข้าไปคยุ...กระสนุไปโดนเส้นประสาทท่ีมีผลต่อกระดกูสนั

หลงั ท าให้ประโยคเดิมกลบัอีกครัง้ “หมอขอให้ยายท าใจ

ดีๆ อาการหลานชาย อาจท าให้เด็กกลับมาไม่ปกติ หมอ

ตดัไตไป 1 ข้างเพ่ือรักษาชีวิต” นอกเหนือจากน า้เสียงของ

หลานชายในหัว “จะรีบกลบันะยาย หนูจะรีบกลบั” เสียง

ใดๆ มันอือ้อึงไปหมด ในหัวของผู้ เป็นยายมีแต่เสียง

หลานชาย แต่ก็เช่ือว่าแพทย์ต้องช่วยได้เต็มท่ี ส าหรับ

ในทางคดีอดท่ีจะน้อยใจไม่ได้ เพราะแทบจะไร้หลกัฐานท่ี

พอจะแกะรอยควานหาเจ้าของกระสนุ .38 นีไ้ด้ ไม่มีกล้อง

วงจรปิด แถมยังเป็นท่ีมืด มันย่ิงท าให้ยายของน้องเจมส์

คิดน้อยใจในชะตาชีวิตท่ีเกิดขึน้กับหลานชาย “ท าไม

หลานชายต้องมาโดนยิงแบบนี.้..”  “เจมส์” หนุ่มพิการเล่า

ให้ฟังว่า กระสุนพุ่งจากด้านขวา รู้สึกมีอะไรทะลุแขนไป 

ก่อนท่ีจะจ าอะไรไมไ่ด้ ผมนอนหลบัไป 1 วนั 1 คืนก่อนจะ

ลืมตาตื่นขึน้มาอีกครัง้ และกว่า 7 วันท่ีจะจ าอะไรได้ ซึ่ง

จ านวนกระสนุ 5 เมด็ท่ีเจาะเข้าท่ีร่างกายยงัฝังอยู่ท่ีหวัไหล่

และจุดใกล้ปอดอย่างละ 1 เม็ด เพราะหากผ่าตดัโอกาส

แย่มีมากกวา่ฟืน้กลบัมา แน่นอนการลกุจากเตียง เป็นสิ่งท่ี

เขาอยากท ามากท่ีสุด...แต่พ่ีเช่ือไหมครับ ร่างกายของผม

มนัทิง้ตัวลง ไร้เร่ียวแรงเพ่ือนท่ีเฝ้าไข้รีบคว้าตัวผมไว้ทัน 

ผมจึงมารู้ว่า 7 วนัท่ีฟืน้ลืมตารู้สกึตวั ไม่มีใครกล้าบอกกบั

ผมวา่...ตอ่ไปนีจ้ะเดินไมไ่ด้แล้ว ผมเครียดไปหมดทกุอย่าง 

มนัท้อมาก หมดอาลยัตายอยาก ผมท้อเพราะผมไมไ่ด้เป็น

ตัง้แต่เกิด ผมเคยเดินได้มาก่อน แล้ววนันีผ้มจะเดินไม่ได้

อีกต่อไป ใครเข้าใจความรู้สึกผมบ้าง ทุกๆครัง้ท่ีมองเห็น

ขาตวัเองเล็กลงๆ มากขึน้ทุกวนั ผมไม่เคยกลัน้น า้ตาไว้ได้

เลย นบัเวลาได้ถึง 6 ปีท่ีเขาต้องนัง่ร้องไห้อยู่กบัตวัเอง นึก

อยากจะฆ่าตวัตายให้จบๆ แต่ถ้าไม่ตายแล้วภาระหนกัคง

หนีไม่พ้นตกท่ียาย วงจรความคิดนีว้นเวียนจนเขาแทบบ้า 

กระทั่งย่างเข้าปีท่ี 7 ขณะนัน้เจมส์อายุ 21 ปี เกิดมีความ



๑๕ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

รักกับหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาดูแล มันท าให้ก าลังใจถูก

เติมเต็มจนชุ่มหัวใจ กลายเป็นแรงผลักท่ีอยากจะอยู่ต่อ 

มนัคือความสขุท่ีอยากจะกลบัมาเดินอีกครัง้ แม้หนทางจะ

น้อยเหลือเกิน ในท่ีสุด 1 ปีผ่านไปกาลเวลาไม่สามารถ

หยดุใจคนได้ เขายอมปลอ่ยทกุสิ่ง แม้แตค่วามรักท่ียินดีให้

แฟนสาวไปเจอสิ่งท่ีดีกว่า เพราะเขาคิดได้ว่า...หากสกัวนั

หนึ่งเขาหายไป เขาขอถอยและยอมเจ็บวนันี ้เพ่ือให้อีกคน

ไปมีอนาคตท่ีสดใส แต่นัน้ก็ต้องแลกมาด้วยน า้ตาของ

ลกูผู้ ชาย “คนเราไม่จากเป็นก็จากตาย บ้านผมอยู่ข้างวดั 

ผมฟังพระสวด พระท่านเทศน์ก่อนท่ีจะเผาศพ ถ้าเรามัว

แต่ถือไว้มนัก็หนกั ปลอ่ยมนัก็เบา เหมือนกบัชีวิตเราดือ้ไป

ใจก็จะแย่กว่าเดิม กลับมาอยู่กับตัวเอง อยู่ เ พ่ือเป็น

ก าลังใจให้ยาย”  จากคนท่ีคอยหาเงินหนักเอาเบาสู้  

รับจ้างแบกน า้ตาลสดส่งทั่วกรุงเทพฯ จึงอยากกลับไป

ท างานได้อีกครัง้ เพราะเขาไม่เคยคิดวา่จะมาเป็นภาระให้

ยาย บางครัง้น า้ตาไหลพูดกบัยาย “หนูก็ไมไ่ด้อยากให้มนั

เป็นแบบนี”้ ท าให้ 3 ปีให้หลงัแม้หนทางจะมืดและแคบจน

มีแต่ทางดนั มนัก็ต้องยอมรับให้ได้ เขาเลือกมองดูคนอื่น

ว่าท าไมอยู่ได้ เราจะมวัมาท้อไม่ได้ เมื่อยังหายใจก็ต้องสู้

เพ่ือความอยู่รอด ท าหัวใจให้เข็มแข็งท่ีสุด ใจล้วนๆ ท่ีจะ

พาฝ่าวิกฤติของชีวิตไปได้(เดลินิวส์ออนไลน์ 4 พ.ย.61) 
 

 

กสม.เปิดเวทีรับฟังความคิดเหน็ 
“สิทธิมนุษยชนผู้สูงอายุ” 

นายวัส ติงสมิตร ประธาน

กร รมการสิ ท ธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) กล่าวเปิด

การสัมมนาเ ร่ือง  “การ รับฟังความคิด เห็นต่อ ร่ าง

ข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพ่ือส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิของผู้ สูงอายุ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี

ประชากรผู้สงูอายปุระมาณ 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 

ของประชากรทัง้หมด (66 ล้านคน) และมีการคาดการณ์

ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมสงูอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged 

society) ซึง่มีผู้สงูอายุร้อยละ 20 ของประชากรในปี 2564 

ประธาน กสม. กล่าวต่อว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) จงึได้ก าหนดให้เร่ืองสิทธิของผู้สงูอายเุป็น

หนึ่งในประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์ของ กสม. พ.ศ. 

2560-2565 โ ด ย  ก ส ม .  ไ ด้ ตั ้ง คณะท า ง า น จั ด ท า

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ สูงอายุและคนพิการขึน้เพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองสิทธิผู้สูงอายุภายใต้วิธีการไต่

ส ว น ส า ธ า รณ ะ  ( Public Inquiry) เ พ่ื อ จั ด ท า เ ป็ น

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพ่ือให้ผู้สงูอายุของไทยมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีและสามารถด ารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์โดยเท่าเทียมกนัเช่นเดียวกบัสมาชิกอื่น ๆ ในสงัคม 

รวมทัง้สอดคล้องกบัเป้าหมายของวาระการพฒันาท่ียัง่ยืน

ของสหประชาชาติท่ีมุ่งหมายให้ประชากรทุกกลุม่ในสงัคม

ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ โดยไม่ทิง้ใครไว้

ข้างหลงั นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กสม. และประธาน

คณะท างานคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ

ผู้ สูงอายุและคนพิการ กล่าวว่า  การศึกษาและจัดท า

ข้อเสนอแนะตามแนวทางการไต่สวนสาธารณะ เป็น

กระบวนการตรวจสอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึน้

อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากพยานหลกัฐานและการ

จดัการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และหนึ่ง

ในขัน้ตอนส าคญัของการไต่สวนสาธารณะคือ การจดัเวที

สาธารณะในวนันีเ้พ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ



๑๖ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

จากทุกภาคส่วนท่ี เ ก่ียวข้องท่ีมีต่อ ร่างข้อเสนอแนะ

ผู้ สูงอายุท่ีคณะท างานฯ ได้จัดท าขึน้ เพ่ือจะได้น าไป

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อเสนอแนะผู้สงูอายุให้มีความ

ครอบคลมุและเป็นประโยชน์ต่อผู้สงูอายุสงูสดุ ก่อนเสนอ

ให้ท่ีประชุม กสม. พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อ

รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป   ทัง้นีก้ารสัมมนา

รับฟังข้อคิดเห็นตอ่ร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ มี

ผู้ เ ข้ า ร่ วมประมาณ 100 คน   ประกอบด้วย  ผู้ แทน

คณะกรรมาธิการสงัคม กิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ 

คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , 

ผู้ แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม , ผู้ แทน

หน่วยงานภาครัฐ , องค์กรภาคประชาสังคม และ

สถาบนัการศกึษา 
 

ศูนย์การศึกษาพเิศษ สมุทรสาคร มอบทุนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่มแก่เดก็ออทสิตกิและเดก็พกิาร 

ศูน ย์ ก า รศึกษา พิ เ ศษ

จงัหวดัสมทุรสาคร จดัพิธี

มอบทุนการศึกษามูลนิธิ

คุณพุ่มแก่เด็กออทิสติก

และเด็กพิการ วันนี ้(8 พ.ย.61) ท่ีศูนย์การพิเศษประจ า

จังหวัดสมุทรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสาคร  เ ป็นประธานในพิ ธีมอบทุนสนับสนุน

การศกึษามลูนิธิคณุพุ่มในทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็ก

พิการ เ พ่ือเ ป็นขวัญและก าลังใจแก่ เด็กพิการและ

ครอบครัว โดยมีนายมณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์ นายก

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร นางอ าไพ หาญไกร

วิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวดัสมทุรสาคร ส่วนราชการ 

และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี นายเจริญ แจ่มใส ผู้อ านวยการ

ศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสมุทรสาคร กล่าวว่า 

ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 

องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตาประทานทุน

สนับสนุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและพิการใน

จังหวัดสมุทรสาคร อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 และในปี

การศึกษา 2561 ได้ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษา 

จ านวน 90 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเ งินทั ง้สิ น้ 

450,000 บาท  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ด็ ก พิ ก า ร ไ ด้ รั บกา รพัฒนา

สมรรถภาพและได้รับการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการ

จ าเ ป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยหวังว่าผู้ ท่ี ไ ด้ รับทุน

สนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่านจะน าไปใช้

ประโยชน์สงูสดุกบับุตรหลานท่ีมีความต้องการพิเศษของ

ท่านเพ่ือให้เด็กกลุ่มนีไ้ด้รับการพัฒนาศักยภาพ และ

สามารถช่วยตนเองได้ ด้านผู้ปกครองท่ีได้รับทุนการศกึษา

ต่างรู้สึกซาบซึง้ในพระมาหกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อม

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี เป็นอย่างย่ิง

ท่ีทรงเห็นความจ าเป็นและความต้องการพิเศษทาง

การศกึษาท่ีมีตอ่การด ารงชีวิตของผู้ พิการ ซึง่ต้องได้รับการ

พฒันาศกัยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกบัคนทัว่ไป

ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ทัง้นี ้จะน าทุนท่ีได้รับในครัง้นี ้

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้ มค่าสูงสุดกับบุตรหลาน 

เพ่ือให้เดก็ได้พฒันาศกัยภาพตนเอง ตามพระประสงค์ของ

ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 

แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง มู ล นิ ธิ คุ ณ พุ่ ม ต่ อ ไ ป

(thainews.prd.go.th 8 พ.ย.61) 
 



๑๗ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

มข.จัดพืน้ท่ีเรียนรู้ส าหรับ นศ.พกิาร 

 ส า นั ก ห อ ส มุ ด

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

จัดพืน้ ท่ีการเรียนรู้ ท่ี

เอือ้ต่อการเข้าถึงและ

ใ ช้ บ ริ ก า ร ส า ห รั บ

นักศึกษาผู้ พิการ เพ่ือ

สนบัสนนุการเรียนรู้ให้

มี คุ ณ ภ า พ ส า ห รั บ

นักศึกษา และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาผู้

พิการ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ  

โดยพืน้ท่ีการเรียนรู้ ท่ีเอือ้ต่อการเข้าถึงและใช้บริการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ พิการ อยู่บริเวณภายในส านักหอสมุด 

ใกล้ประตูทางเข้า-ออกอาคารศูนย์สารสนเทศ ชัน้ 2 

ภายในพืน้ท่ีการเรียนรู้ประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับเพ่ือการสืบค้นสารสนเทศ พร้อมหูฟัง จ านวน 2 

เคร่ือง โต๊ะนั่งอ่านและนั่งพักผ่อน ชัน้วางหนังสือ และ

หนังสืออักษรเบรลล์ นักศึกษาผู้ พิการสามารถเข้าใช้

บริการได้ตลอดเวลา และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่

นักศึกษาผู้ พิการและผู้ สูงอายุท่ีเดินทางมาใช้บริการ

หอสมุดกลาง ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

จัดเตรียมรถเข็นนั่ง (Wheelchair) ไว้ให้บริการ ณ ประตู

ทางเข้า-ออกอาคารหอสมุดกลาง จ านวน 2 จุด คือ 1) 

ประตูทางเข้า-ออกอาคารศูนย์สารสนเทศ ชัน้ 2 (มีทาง

ลาดส าหรับขึน้-ลง) และประตูทางเข้า-ออก KKU Maker 

Space ชัน้ 1 อาคาร 2 ส านักหอสมุด (ใกล้ลานจอดรถ)

(thaipr.net 8 พ.ย.61) 

 

 

'วิว เยาวภา'ย า้  
ยกระดับชีวิตคนพกิารเช่ือมโยงสังคมเท่าเทียม 

วนัท่ี 10 พ.ย.2561 นางสาว

เยาวภา บรุพลชยั รองโฆษก

พรรชาติพัฒนา กล่าวว่า 

ปัจจบุนัมีคนพิการที่ขึน้ทะเบียนประมาณ  1.8 ล้านคน ทัว่

ประเทศ และ จากข้อมลูว่า ประเทศไทยมีคนพิการเพ่ิมขึน้

ทุกปี ปีละกว่า 1 แสนคน แต่ปัญหาส าคัญของคนพิการ  

คือ ขาดอาชีพ ไม่สามารถเลีย้งดูตนเองได้   คนพิการวัย

ท างานท่ีสามารถประกอบอาชีพได้ ประมาณ 40% ยัง

ว่างงาน  สังคมควรยกระดับชีวิตของคนพิการให้เข้าถึง

อาชีพและสร้างรายได้ของตนเอง เช่น ควรส่งเสริมการฝึก

อาชีพให้กบัคนพิการ พร้อมทัง้ ช่วยหาช่องทางการก่อเกิด

รายได้ เพ่ือเป็นการผลักดันให้คนพิการมีรายได้ และ 

สามารถพึง่พาตนเองได้ เช่น อาชีพ เกษตรกรรม พนกังาน

ต้อนรับ นกัดนตรี  นักกีฬา ฯลฯ อีกหลากหลายอาชีพ ซึ่ง

พวกเขามีความสามารถไม่แตกต่างจากคนปกติ เพียงแต่

ขาดโอกาส หรือช่องทางเท่านัน้ อีกเร่ืองท่ีส าคัญในการ

พัฒนาคนพิการคือการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา 

ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คนพิการมีสังคม และ สร้าง

คุณค่า นางสาวเยาวภา กล่าวเสริมว่า  จากกิจกรรมของ

พรรคชาติพัฒนา ได้ไปร่วมรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนใน 4 จงัหวดั ปัญหาท่ีส าคญัของประชาชนท่ีพูด

ถงึ คือปัญหาเร่ืองสิทธิของผู้ พิการ ทราบว่ายงัมีผู้ พิการอีก

จ านวนมากท่ียังไม่ได้รับการขึน้ทะเบียนคนพิการ และ

รวมถึงสิทธิการเข้าถึงการบริการในทุกๆด้านยังประสบ

ปัญหา เราต้องยกระดบัคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงสงัคม

ให้เข้าถึงผู้ พิการมากกว่านีโ้ดยเร็วท่ีสุดเพ่ือให้พวกเขามี

สิทธิเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม(banmuang.co.th 10 

พ.ย.61) 



๑๘ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

ดานิล่ี ยืนหยัดสนับสนุน มจธ. ในโครงการ
ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพกิารอย่างต่อเน่ือง 

ดร .  บุญนาค  โมก ข์มงคลกุล 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ดานิลี่ จ ากัด รับมอบโล่จาก รศ.

ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ใน

ฐานะผู้สนับสนุนโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพ่ือ

เตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ รุ่นท่ี 5 

โดยมีผู้ ร่วมเข้าโครงการจ านวนทัง้สิน้ 51 คน ระยะเวลา

โครงการ 6 เดือน เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – เดือน

ตลุาคม 2561 ดานิลี่ เป็นหน่วยงานหลกัในการสนับสนุน

งบประมาณในการจดัฝึกอบรมและยืนหยดัสนบัสนนุอย่าง

ต่อเน่ืองต่อไป  ในงานนี ้ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ดานิลี่ จ ากัด ได้กล่าว

แสดงเจตนารมย์และความรู้สึกว่า บริษัทให้ความส าคัญ

ด้านการพัฒนาสังคมในหลายมิติอย่างต่อเน่ือง ส าหรับ

โครงการพฒันาศกัยภาพคนพิการได้ร่วมกบั มจธ.เป็นปีท่ี 

5 เ พ่ื อจะสนับสนุน ด้านการศึกษา  พัฒนาความ รู้

ความสามารถให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ ซึ่งจะ

เป็นการสร้างศักยภาพให้กับคนพิการในระยะยาว โดย

ภาพรวมท่ีผ่านมาได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ เพราะสามารถ

สร้างความรู้ พฒันาศกัยภาพในการท างานให้กบัคนพิการ

ได้ ตัวชี ว้ัด ท่ีส าคัญท่ีสุดคือความสุขของผู้ ท่ี เ ข้าร่วม

โครงการท่ีอยากกลบัมาเข้าร่วมโครงการอีก และหลงัจาก

จบโครงการได้รับการตอบรับจากสถานประกอบเป็นอย่าง

ดี ท าให้คนพิการมีรายได้ และเกิดความภาคภูมิใจ มี

ก าลงัใจท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม ตามแนวคิดของ

เราท่ีว่า เปลี่ยนภาระเป็นพลงั โครงการนีจ้ะเป็นโครงการ

ต้นแบบให้กับภาคเอกชน ภาคการศึกษา หน่วยงานอื่นๆ 

และท่ีส าคญันอกเหนือจากการพัฒนากลุ่มคนพิการท่ีเข้า

อบรมโครงการนี ้เงินสนับสนุนท่ีเหลือจากการด าเนิน

กิจกรรมจะน าเงินเข้ากองทุน มจธ. เพ่ือท่ีจะสนับสนุน

งานวิจยัให้กบันกัวิจยั นกัศกึษา พฒันาอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กบัคนพิการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อเน่ืองขึน้ไป โครงการนี ้

เป็นทางเลือกในการรับคนพิการเข้าท างานตามกฎหมาย

มาตรา 35 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ.2550 และยังได้มีส่วนช่วยคนพิการให้มี

ศักยภาพท่ีจะท างาน และสามารถเลีย้งดูตนเองและ

ครอบครัวได้ ส าหรับผู้ ปกครอง และคนพิการ อยากให้

เปลี่ยนความคิดท่ีว่าเป็นภาระของสงัคม และมีความตัง้ใจ 

มา เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง กา ร นี ้แ ล้ ว จ ะ เ ห็ น ว่ า คน พิ กา ร มี

ความสามารถ สร้างคุณค่ากับสงัคม ครอบครัว เป็นส่วน

หนึ่งในการเป็นพลัง ช่วยสังคม ช่วยพัฒนาประเทศชาติ

ต่อไป (พิธีปิดงานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพ่ือ

เตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ รุ่นท่ี 5 

วนัท่ี 30 ตลุาคม 2561)(thaipr.net 9 พ.ย.61) 
 

 

สสส. รวมพลังจิตอาสา สร้างงานก าแพงศิลปะ
เป็นส่ือส่งก าลังใจเน่ืองในวันคนพกิารไทย 

ส ถ า บั น ร า ช า นุ กู ล 

ร่วมกบั เครือข่ายการ์ตนู

ไทยสร้างสรร ค์สังคม 

และภาคีเครือข่าย สสส. 

รวมพลังจิตอาสา สร้างงานก าแพงศิลปะเป็นสื่อส่ง

ก าลงัใจเน่ืองในวนัคนพิการไทย เน่ืองในวนัคนพิการไทย 

10 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ 

เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สงัคม และภาคีเครือข่าย 

สสส. ได้แก่ แผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน มลูนิธิ



๑๙ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

เพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) และจิตอาสาจากเว็บไซต์

ธนาคารจิตอาสา รวมพลงักันสร้างงานศิลปะบนก าแพง

ยาวกวา่ 225 เมตรท่ีสถาบนัราชานกุลู เพ่ือเป็นสื่อกลางถึง

ความห่วงใย มิตรภาพ และก าลัง ใจแก่ผู้ พิการทุก

คน แพทย์หญิงมธุรดา สวุรรณโพธ์ิ ผู้อ านวยการสถาบนัรา

ชานุกูล เผยว่า การใช้ศิลปะบ าบัด (Art Therapy) เพ่ือ

ฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ พิการทางสติปัญญาเป็นแพทย์

ทาง เลื อกแขนงหนึ่ ง ท่ีสถาบันราชานุกูล ใ ช้ ในการ

บ าบดัรักษาผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางพฒันาและสติปัญญามา

กว่า30ปี ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ

มาอย่างต่อเน่ือง ในการค้นหาความผิดปกติบางอย่างของ

กระบวนการทางจิตใจ และใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย 

พฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็ของผู้บกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาให้สามารถท ากิจกรรมท่ีละเอียดท่ีมีความ

ซับซ้อนมากขึน้ ลดปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม ผ่อน

คลายความตงึเครียด และเสริมสร้างศกัยภาพในด้านตา่งๆ 

ทัง้นี ้พบว่า ร้อยละ 89.90ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการ

และสติปัญญา มีทกัษะดีขึน้ 1 ระดบั และร้อยละ 81.57มี

ทกัษะด้านการควบคุมตนเองและมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม

กบัผู้อื่น ร้อยละ 96มีสมาธิเพ่ิมขึน้หลงัจากท ากิจกรรมทาง

ศิลปะ คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้ จัดการแผนงานสร้างเสริม

วฒันธรรมการอ่าน (สสส.) กล่าวเสริมว่า ทางแผนงานฯ 

เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม และมลูนิธิเพ่ือการ

พัฒนาเด็ก ได้ท างานร่วมกันในการใช้พลังศิลปะและ

หนังสือภาพพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และผู้

บกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถงึการเปิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ น่า

มอง น่าอยู่  เ พ่ือชุมชนต่าง ๆ หากทุกครอบครัวและ

สังคมไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในสื่อแขนงนี ้ย่อมจะ

ช่วยให้เด็ก ๆ ของเราได้รับการพฒันาอย่างรอบด้านมาก

ย่ิงขึน้ งานในวันนีจ้ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ พิการทาง

สติปัญญาหรือผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาได้

แสดงออกในศักยภาพทางศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์เกิด

ประโยชน์แก่ส่วนรวม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และยัง

คุณค่าต่อผู้ รับบริการ ผู้ ป่วย ญาติ รวมถึงบุคลากรของ

สถาบัน ซึ่งจะเป็นสญัลักษณ์ทางศิลปกรรมท่ีสร้างความ

สดใสให้กับเขตดินแดง และคาดหวงัให้สงัคมเกิดทัศนคติ

ท่ีดีต่อผู้ พิการทางสติปัญญา และพร้อมท่ีเปิดโอกาสใน

การอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีความสขุ การรวมพลงัจิต

อาสาครัง้นี ้มีทัง้ผู้ พิการทางสติปัญญา ศิลปินนักวาด

การ์ตูน เด็กเล็ก วยัรุ่น รวมถึงครอบครัว ตวัอย่างเช่น คุณ

ณัฐธยาน์ เถียรถาวร ท่ีมาเป็นจิตอาสาทัง้ครอบครัว คุณ

ณัฐธยาน์ กล่าวว่า ปกติหากมีเวลาว่าง จะพยายาม

ส่งเสริมให้ลูกสาวมาท างานจิตอาสา เพราะงานจิตอาสา

ช่วยให้ลูกได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ทัง้ทักษะทางสังคม 

การอยู่ร่วมกับผู้ อื่น อีกทัง้ยังเช่ือว่างานจิตอาสาจะช่วย

พัฒนาเด็กในการเป็นผู้ ให้ ท าให้มีจิตใจอ่อนโยน เมตตา 

เข้าใจเพ่ือนมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีความแตกต่าง ในขณะท่ี

ฟ้าใส มะลิแก้ว นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ ท่ีสมัครมาร่วมเป็นจิตอาสาผ่านทาง

เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสาพร้อมกับเพ่ือน ๆ กล่าวว่า การ

ได้มาท างานจิตอาสาครัง้นี ้นอกจากจะได้รับความสขุจาก

การเป็นผู้ ให้แล้ว ยังได้มีโอกาสมาสมัผสัใกล้ชิดกบัน้อง ๆ 

ผู้ พิการทางสติปัญญา ท าให้เห็นว่าน้อง ๆ กลุ่มนีทุ้กคน

น่ารัก จิตใจดี ไม่ได้มีสิ่งใดผิดแผกแตกต่างจากคนปกติ

ทัว่ไปเลย   ด้านคณุสละ นาคบ ารุง คณะท างานเครือข่าย

การ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม กล่าวว่า ภาพวาดตลอด

ก าแพงทัง้หมดมาจากการสร้างสรรค์ร่วมกนัของศิลปินนกั

วาดการ์ตนูจิตอาสาจ านวนมากกว่า20 ชีวิต แต่ละภาพมี

ความหมายเช่ือมโยงกับเร่ืองราวของทัง้เด็ก ผู้ ปกครอง 



๒๐ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

รวมถึงการให้บริการภายในสถาบันราชานุกูล การมา

รวมตัวกันครัง้นี ้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่า 

เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน ในสงัคม

อันกว้างใหญ่นีจ้ะไม่มีใครถูกทิง้ให้โดดเดี่ยวเพียงล าพัง 

ทัง้นีเ้ม่ือผลงานแล้วเสร็จ แต่ละภาพจะมีการท าคิวอาร์โค้ด

ประกอบ หากผู้ใดผ่านไปท่ีสถาบนั ราชานกุลู สามารถแวะ

เย่ียมชมและแสกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือเข้าไปอ่านความหมาย

ของแต่ละภาพท่ีศิลปินตัง้ใจถ่ายทอดไว้ได้ด้วยในอีกทาง

หนึง่(thaipr.net 12 พ.ย.61) 
 

 

"ลุงตู่ดจิิทัล"อัพโซเชียลวันพกิารแห่งชาติ 
 ล่ันดูแลดีที่สุด 

นายกฯโพสต์ทวิตฯ-เฟซบุ๊ ก

เน่ืองในวนัคนพิการแห่งชาติ 

ก าชับหน่วยงานปรับปรุง

สวัสดิการ-สิ่งอ านวยความ

สะดวก เม่ือเวลา 09.54 น. วนัท่ี 10 พ.ย.. ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้โพสต์ภาพและ

ข้ อ ค ว ามผ่ า น ท วิ ต เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ฟ ซบุ๊ ก ส่ ว น ตั ว ช่ื อ 

@prayutofficial โดยเป็นภาพนกักีฬาคนพิการพาราลิมปิก

เข้าพบนายกฯ พร้อมข้อความระบุวา่ “สวสัดีวนัเสาร์ครับพ่ี

น้องชาวไทยท่ีรัก วันนีเ้ป็นวันคนพิการแห่งชาติ เรามีผู้

พิการท่ีเก่งสามารถสร้างช่ือเสียงสร้างช่ือเสียงให้ประเทศ

เยอะนะครับ แต่ก็ยงัมีอีกจ านวนมากท่ียงัเข้าไม่ถึงโอกาส

ท่ีรัฐจดัไว้ให้ และผมได้ก าชบัให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ง

ปรับปรุงสวสัดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้ พิการ

ให้ได้มากท่ีสดุ ฝากทุกคนนะครับ เราต้องดูแลกัน ต้องให้

เกียรติกนั”(เดลินิวส์ออนไลน์ 10 พ.ย.61) 

ก.แรงงานไม่พบจนท.เอ่ียวเงนิคนพกิาร 

รมว.แรงงาน ยืนยนั ผลสอบกรณีถูกร้องเรียนทจุริตเงินคน

พิการ ไม่พบเจ้าหน้าท่ีกระทรวงกระท าความผิด พร้อมแจ้ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบความคืบหน้าแล้ว พล.ต.อ.

อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

เปิดเผยถึงกรณีร้องเรียนการทุจริตเงินคนพิการในพืน้ท่ี

จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่ า  กรมการจัดหางานไ ด้ลงพื น้ ท่ี

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ดแูลคนพิการการร้องเรียนว่า

ได้รับสิทธิไม่ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด และจากการ

ตรวจสอบการให้สิทธิตามมาตรา 35 ดงักล่าว พบว่า คน

พิการไม่ได้รับเงินค่าจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ

ตามท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญา ในเบือ้งต้นไม่พบเจ้าหน้าท่ี

กระท าความผิดหรือทุจริต ทัง้นี  ้ผู้ ว่าราชการจังหวัด

กาฬสินธุ์ได้ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทาง

หนึ่ง และกรมการจดัหางานได้สรุปข้อเท็จจริงดงักล่าวน า

เรียนผู้ บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานรับทราบแล้ว 

รวมทัง้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  

เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี (อย่างไรก็ตาม 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ติดตามความ

คืบหน้าอย่างต่อเน่ือง และได้รายงานข้อเท็จจริง ให้

ผู้บริหารระดบัสูงรับทราบเป็นระยะด้วยแล้ว เพ่ือป้องกัน

ปัญหาไมใ่ห้เกิดเหตซุ า้อีกinnnews.co.th 11 พ.ย.61) 

 



๒๑ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

 

"บิก๊อู๋"ลุยเมืองโอ่งเย่ียมบริษัทต้น 
แบบจ้างงานคนพกิาร 

 “ บ๊ิกอู๋ ” ขนกุนซือแรง

งานลุยเมืองโอ่ง เย่ียม

สถ านป ร ะก อบก า ร

ต้น แบบ จ้ า ง ง านคน

พิการตาม ม.35 เมื่อวนัท่ี 12 พ.ย. พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสิง

แก้ว รมว.แรงงาน  และคณะลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียม บริษัท 

ราชาเซรามิค จ ากดั ในพืน้ท่ี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็น

สถานประกอบกิจการเซรามิคเคร่ืองปัน้ดินเผา ปัจจุบันมี

ลกูจ้าง 1,882 คน ในจ านวนดงักลา่วมีลกูจ้างคนพิการ 20 

คน ปัจจบุนัมีเดก็ในการดแูล 10 คน จากนัน้พล.ต.อ.อดลุย์ 

และคณะลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียม บริษัท น าเชา (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตัง้อยู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบ

กิจการ ผลิตอาหารกึง่ส าเร็จรูป ประเภท บะหมี่กึง่ส าเร็จรูป 

ขนมอบกรอบ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 1,397 คน เป็นแรงงาน

สญัชาติเมียนมา 14 คน เป็นคนพิการ 4 คน ซึง่ทัง้ 2 สถาน

ประกอบการ เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงแรงงาน

สนับสนุนสถานท่ีให้ผู้ พิการตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยมี

การจัดสถานท่ีส าหรับคนพิการได้จ าหน่ายสินค้าอีก

ด้วย โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานยงัได้

ด าเนินการเข้าไปจัดฝึกอบรมยกระดบัฝีมือแรงงานให้กับ

พนักงานลูกจ้างของบริษัท อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร การบ ารุงรักษาและควบคุมรถยก กลยุทธ์

บริหารงานและการจดัการ โลจิสติกส์ 4.0 เป็นต้น ส่วนใน

ปี 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีได้เข้า

ประสานและวางแผนการฝึกอบรมให้กับบริษัททัง้ 2 แห่ง

แล้วซึง่จะเปิดฝึกอบรมในช่วงเดือนม.ค. 2562 ในหลกัสตูร

การฝึกอบรมเทคโนโลยีชัน้สูงรองรับอุตสาหกรรมแห่ง

อนาคต ระยะเวลา 30 ชั่วโมง "ส าหรับสถานการณ์ด้าน

แรงงาน จ. ราชบุรี มีผู้ อยู่ในก าลังแรงงาน 456,703 คน 

เป็นผู้มีงานท า 449,008 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ผู้วา่งงาน 

5,607 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้ อยู่ในก าลังแรงงาน 

และผู้ ท่ีรอฤดูกาล 2,088 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีสถาน

ประกอบการ 4,884 แห่ง มีผู้ ประกันตน 172,544 คน มี

แรงงานนอกระบบ 249,470 คน มีแรงงานตา่งด้าว 50,091 

คน" พล.ต.อ.อดลุย์ กลา่ว(เดลินิวส์ออนไลน์ 12 พ.ย.61) 
 

จีค้ดี ขรก.เอ่ียวทุจริตเงินคนพกิาร 

ต า ม ท่ี เ ค รื อ ข่ า ย

พิทกัษ์สิทธ์ิคนพิการ 

ไ ด้ เ ข้ า ย่ื นหนังสื อ

ร้ อ ง เ รี ย น กั บ

หน่วยงานต่างๆ ให้ตรวจสอบมูลนิธิและสมาคมด้านคน

พิการหลายแห่ง รวมถึงข้าราชการระดับจังหวัดของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) และกระทรวงแรงงาน (รง.) ท่ีร่วมกนัเบียดเบียนสิทธ์ิ

ในการจ้างงานคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ซึ่งคาดการณ์มูลค่าความเสียหาย 

1,500 ล้านบาทต่อปีนัน้  เมื่อวันท่ี 12 พ.ย.ท่ี พม. นาย

ปรีดา ลิม้นนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ 

เข้าย่ืนหนังสือเพ่ิมเติมและหารือกับนายปรเมธี วิมลศิริ 

ปลดั พม. มีนางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ อธิบดีกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก .) ร่วมรับฟัง 

ภายหลงัหารือกวา่ 2 ชัว่โมง นายปรีดาให้สมัภาษณ์วา่ มา

ติดตามเร่ืองร้องเรียนทุจริตเก่าท่ีเกิดขึน้ในปีงบประมาณ 

2559 กรณีท่ี 2 เจ้าหน้าท่ี พม.จากส่วนกลางไม่ยอมบงัคบั



๒๒ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

ใช้กฎหมายในการปรับเงินสถานประกอบการกวา่ 50 ล้าน

บาท โดยขอให้บงัคบัใช้กฎหมายได้แล้ว สว่นการสอบวินยั

ให้เป็นไปตามกระบวนการของ พม. อีกทัง้มาย่ืนร้องเรียน

ทจุริตเร่ืองใหม่ ซึง่พบการทจุริตในโครงการอบรมคนพิการ 

โครงการช่วยเหลือคนพิการต่างๆ ท่ีข้อมูลหลักฐานการ

ทุจริตเ ช่ือมโยงเ จ้าหน้าท่ี  พม.ในส่วนภูมิภาค อาทิ  

กาฬสินธุ์ สมทุรสาคร สมทุรปราการ นนทบรีุ และได้หารือ

ถึงการปิดช่องโหว่มาตรา 35 ของกฎหมายคนพิการ เพ่ือ

ไม่ให้เกิดทุจริตอีก ซึ่งภาพรวมการหารือได้เห็นถึงความ

ตัง้ใจของ พม.และฝากสื่อมวลชนช่วยติดตามผลสอบ

ข้าราชการ พม.ทุจริตท่ีใกล้จะออกในเร็วๆนี  ้นายปรเมธี

กล่าวว่า เบือ้งต้น พม.จะรีบด าเนินการตามขัน้ตอนทาง

วินยัของราชการตัง้แต่การสืบข้อเท็จจริง หากมีความผิดก็

ด าเนินการทางวินยั ได้ให้ความมัน่ใจกบัเครือข่ายว่า พม.

มีความจริงใจท่ีจะดูแลระบบ เพ่ือให้คนพิการได้ รับ

ประโยชน์ตามสิทธิอย่างจริงจัง(ไทยรัฐออนไลน์ 14 พ.ย.

61) 
 

รมว.แรงงาน เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เดก็และผู้พกิาร เพิ่มศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ท่ีบริเวณองค์การ

บริหารส่วนต าบล

บ้านผึ ง้  อ า เภอ

เ มื อ ง  จั ง ห วั ด

นครพนม พลต ารวจเอก อดลุย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์พัฒนา

คณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุเดก็และผู้ พิการต าบลบ้านผึง้ เพ่ือใช้

เป็นสถานท่ีในการประกอบกิจกรรมและเสริมสร้างทกัษะ

ในการด าเนินชีวิต เพ่ิมพูนองค์ความรู้และพัฒนาตนเอง

ของประชาชนในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 

ประชาชนในพืน้ท่ีร่วมให้การต้อนรับและร่วมประกอบพิธี  

จากท่ีต าบลบ้านผึง้ ได้มีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

ให้แก่ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน รวมทัง้การส่งเสริมอาชีพ

ให้กบัผู้ พิการให้ได้เห็นคณุคา่ในตนเอง โดยมีการรวมกลุ่ม

กันจัดตัง้โรงเรียนผู้ สูงอายุ โดยยึดหลัก “บวร” ในการ

ด าเนินการ เพ่ือเป็นสถานท่ีกระตุ้ นให้ผู้ สูงวัยทุกคนได้

คลายเหงา มองเห็นคุณค่าในชีวิตตนเอง ได้ท ากิจกรรม

ร่วมกนั ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และน าสิ่งเหลา่นัน้มา

ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน ตลอดจนเกิดการสร้างงาน สร้าง

รายได้ในชุมชน มีกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีความเข้มแข็ง

ร่วมกันจัดท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมจิต

อาสาต่าง ๆ ภายใต้การด าเนินกิจกรรม ผ่านสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลบ้านผึง้ มีการสง่เสริมอาชีพให้กบัผู้ พิการให้

มีอาชีพเสริมและมีรายได้ในการเลีย้งชีพ และสามารถอยู่

ในสงัคมได้อย่างภาคภูมิ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพใน

การสง่เสริมสนบัสนุนให้ทัง้สามกลุ่มได้มีสถานท่ีในการท า

กิจกรรม ได้ออกก าลังกาย ได้แสดงออกซึ่งภูมิปัญญา 

ศกัยภาพ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม ท าทุก

คนมีอาชีพ มีรายได้ และอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุมาก

ย่ิงขึน้ รวมถงึเป็นสถานท่ีในการใช้ประโยชน์ของประชาชน

ในต าบลบ้านผึง้ และส่วนราชการต่าง ๆ ในอนาคต ดงันัน้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึง้ จึงได้มีการจัดสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็กและผู้ พิการ

ต าบลบ้านผึง้ขึน้มา ด้วยงบประมาณรวมทัง้สิน้ 2,500,000 

บาท และเม่ือแล้วเสร็จจงึได้ร่วมกนัประกอบพิธีเปิดในวนันี ้

(thainews.prd.go.th 17 พ.ย.61) 

 

 
 



๒๓ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

สานฝันน้องๆพกิารทางสายตา  
สัมผัสกลิ่นอายชายทะเลกุยบุรี 

วันท่ี 14 พ.ย.61  ท่ีโรงแรมวาฏิกา รีโซวิลล่ากุยบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ นายอดุมสขุ น่ิมเซียน นายกสมาคมธุรกิจ

การท่องเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้ จัดการทั่วไป

วาฏิการีสอร์ทกรุ๊ป พร้อมด้วย นายสัมโพธิ เทียนทอง 

กรรมการผู้จดัการ บจ.บรอดสโคป ร่วมกลา่วต้อนรับ นาย

สมพงษ์ พรไตร ครูอาวุโสโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 

(บ้านเด็กตาบอดผู้ พิการซ า้ซ้อน) กทม. คณะครูและเด็ก

นักเรียนหญิง-ชายจากโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 

จ านวน 80 คน ท่ีเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “พาน้อง

เท่ียวทะเลสวยท่ีกยุบรีุ ครัง้ท่ี 3” จดัโดย วาฏิการีสอร์ทกรุ๊ป 

ร่วมกบั  Top Radio  FM 93.5 การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย  สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว จ.ประจวบคีรีขันธ์  บจ. 

บรอดสโคป บริษัทไปรษณีย์ไทย รพ.สินแพทย์ เพ่ือเป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคให้กบัสงัคม เติมเต็ม

ส่วนท่ีขาดหายของน้องๆท่ีด้อยโอกาสทางสายตา-หูให้ได้

สัมผัสและด าเนินชีวิตเปรียบเสมือนคนทั่วไปแม้จะเป็น

เพียงระยะเวลาสัน้ๆได้สมัผัสกลิ่นอายสายลมหาดทราย

ทะเลกุยบุรี -บ่อนอก เล่นน า้ทะเล ว่ายน า้ในสระเกลือ 

กิจกรรมปล่อยลูกปูคืนชีวิตให้กับท้องทะเลในโครงการ"

วาฏิกา 9999 ล้านดวงใจไข่ปู ม้า "  กิจกรรมบ า เพ็ญ

ประโยชน์เก็บขยะบริเวณชายหาด การท าเทียนเจล ผ้าบา

ติก และพิเศษท่ีเด็กๆเรียกร้องคือการรับประทานปูม้าเผา

ริมหาดเป็นเมนพิูเศษ ซึง่นอกจากเดก็จะได้ท ากิจกรรมเพ่ือ

สงัคมแล้วยงัสร้างภาพลกัษณ์อนัดีงามให้กบัการท่องเท่ียว

เชิงส่งเสริมสุขภาพชีวิติ ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย

ตลอดเวลาช่วง 3 วนัท่ีเด็กท ากิจกรรมจะพกัท่ีโรงแรมวาฏิ

กา รีโซวิลลา่กยุบรีุ.(banmuang.co.th 14 พ.ย.61) 
 

 

“บิว พงค์พพิัฒน์ อาร์สยาม” ปลืม้รับโล่ประกาศ
เกียรตคุิณงานวันคนพกิารปี 61 

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่ ง

ปร ะ เทศไทย  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  จัดงาน "วันคน

พิการ ครัง้ท่ี 50" ประจ าปี 2561 อาคารกีฬาเวส 2 ศูนย์

ไทย ญ่ีปุ่ นดินแดง ซึ่งในงานนีไ้ด้น าชมรมคนพิการ และ 

เครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ ดารา ศิลปิน องค์กรผู้ ท า

คณุประโยชน์เข้ารับโลป่ระกาศเกียรติคณุ ในฐานะองค์กร

ท าคณุประโยชน์วนัคนพิการ งานนีน้กัร้องลกูทุ่งหนุ่ม "บิว 

พงศ์พิพฒัน์ อาร์สยาม" ได้เขาัรับโลใ่นนาม บริษัท อาร์เอส 

จ ากัด (มหาชน) และในฐานะพรีเซ็นเตอร์วันคนพิการ

ประจ าปี 2561 โดยปีนีใ้ช้ช่ืองาน ตามรอยปณิธาน คน

พิการใฝ่ใจจิตอาสา ซึง่ในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ การ

จ าหน่ายดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ประจ าสัญลักษณ์วนัคน

พิการ เพ่ือน ารายได้ช่วยเหลือคนพิการ และ การแสดงจาก

ศิลปิน โดย "บิว พงศ์พิพัฒน์ อาร์สยาม" เผยถึงเร่ืองนีว้่า 

"รู้สกึภมูิใจและเป็นเกียรติมาก ท่ีได้รับเลือกให้ท าหน้าท่ีพรี

เซ็นเตอร์ วนัคนพิการ และเป็นตวัแทนจาก บริษัทอาร์เอส 

จ ากดั(มหาชน) เข้ารับโล ่ประกาศเกียรติคณุ ในงานวนัคน

พิการปีนี ้ผมอยากให้ทุกคนให้โอกาสคนพิการในทุกด้าน 

ทัง้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และ ด้านสวัสดิภาพต่างๆ 

รวมถึง ขอเชิญชวนให้ช่วยอุดหนุนดอกแก้วกัลยา เพ่ือน า

รายได้ช่วยเหลือคนพิการทัว่ประเทศครับ" 



๒๔ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

นักกีฬาพกิารทางสมอง หวัง 3  
แชมป์บอคเซีย ที่ ไต้หวัน 

สมาคมกีฬาคนพิการทาง

สมองฯ สง่นกักีฬาบอคเซีย

ทีมชาติไทยเดินทางไปเข้า

ร่วมการแข่งขันรายการ BISFed 2018 Chainese Taipei 

Boccia Regional Open  ท่ี  ประ เทศไ ต้หวัน  ในช่ วง

ระหว่างวันท่ี  26 พ.ย. - 3 ธ.ค.นี  ้ น าโดย วิษณุ ฮวด

ประดิษฐ์, วชัรพล วงษา , วรวฒิุ แสงอ าภา โดยได้รับการ

สนับสนุนจากสิงห์  คอร์เปอเรชั่น และ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย และกองทนุพฒันากีฬาแห่งชาติ นาย ณยัณพ 

ภิรมย์ภักดี  นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่ง

ประเทศไทย การแข่งขันรายการนีถื้อเป็นรายการใหญ่

ระดบัชิงแชมป์โลกมีนกักีฬาชัน้น าของโลกมาเข้าร่วมชิงชยั

มากมาย และยังเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมเพ่ือชิงตั๋ว

เข้าร่วมพาราลิมปิกเกมส์ 2020 อีกด้วย “โดยเป้าหมาย

ของสมาคมฯในครัง้นี  ้เช่ือมัน่ในประเภททีม บีซี 1-2 และ 

ประเภทบคุคล บีซี 1 และ 2 น่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้อีกครัง้

เพราะ ทัง้ วชัรพล วงษา, วรวฒิุ แสงอ าภา และ วิษณ ุฮวด

ประดิษฐ์ ถือเป็นนกักีฬาระดบัโลก ท่ีมีประสบการณ์ผ่าน

การคว้าเหรียญรางวัลในระดับโลกร่วมถึงพาราลิมปิก

เกมส์มาแล้วเกือบทัง้สิน้ แต่อย่างไรเราจะไม่ประมาท

คูแ่ข่งขนัอย่างแน่นอน ส าหรับนกักีฬาบอคเซียทีมชาติไทย 

ชดุลยุศกึรายการ BISFed 2018 Chainese Taipei Boccia 

Regional Open ท่ีประเทศไต้หวัน ในครัง้นี ้มีจ านวน 13 

คน ประกอบด้วย วิษณ ุฮวดประดิษฐ์, / สบิุน ทิพย์มะณี, / 

วชัรพล วงษา, / วรวฒิุ แสงอ าภา, / สมบูรณ์ ไชยพานิช, / 

พรโชค ลาภเย็น , / ณัฐวุฒิ ดีมาก , / บุญเทพ เพ็ชรดี , 

/  พงศธร พูลเกตุ, / ลดามณี กล้าหาญ,/ นวลจันทร์ พล

ศิลา, / ปวีณา สขุศรีทอง,  และ สมัฤทธ์ิ คชศิลา 

คาเฟ่หุ่นยนต์ให้บริการลูกค้าคนพกิาร 

การทดลองใช้หุ่นยนต์เป็น

พนกังานเสิร์ฟ บริการลกูค้าท่ี

คาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว 

เมืองหลวงของญ่ีปุ่ น เร่ิมเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา บรรดา

ลกูค้าท่ีเข้าไปในคาเฟ่แห่งนี ้จะได้รับการต้อนรับจาก “โอ

ริฮิเมะ-ดี” หุ่นยนต์ท่ีพัฒนาโดย โอรี แล็ป อิงค์. บริษัทท่ี

ส่ ง เส ริมโอกาสในการท า งาน  ส าห รับผู้ ท่ี มี ค วาม

ยากล าบากในการท างานในท่ีสาธารณะ  น่าทึ่งท่ีหุ่นยนต์

ตั ว นี ้ไ ม่ ใ ช้ พ ลั ง ง าน ปัญญาป ร ะดิ ษ ฐ์  ห รื อ  เ อ ไ อ 

ขับเคลื่อน โครงการทดลองนีม้ีประชาชน 10 คน เกือบ

ทัง้หมดมีประสบการณ์จดัท าอาหารในงานเลีย้ง สมคัรเข้า

ร่วมโครงการ โดยท างานอยู่หลังฉาก แต่ละคนจะได้รับ

ค่าจ้าง 1,000 เยน หรือ 291 บาทต่อชั่วโมง คอยควบคุม

หุ่นยนต์ รับค าสัง่รายการอาหาร และพดูคยุกบัลกูค้า โนโซ

มิ มูราตะ ป่วยด้วยโรคหายากท่ีเรียกว่า ออโตฟาจิค และ

ต้องใช้เก้าอีร้ถเข็นตลอด นับตัง้แต่เธอเร่ิมกล้ามเนือ้อ่อน

แรง (newtv.co.th /มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 27 พ.ย.61) 
 

 .ค าพ่อสอน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“จงท างานอยา่หยดุยัง้ 

เพราะงานปวดเปลือ้งเราให้หลดุพ้น 

จากความชัว่ร้าย 3 ประการ 

ความเหน่ือยหนา่ย ราคี ตณัหา” 

พระบรมราโชวาทใน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 



๒๕ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

นายธณัตพล วิริยวงษานพ  อายุ ๓๖ ปี  วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ พิการทางด้าน
ร่างกาย (ขาขาด ๑ ข้าง)  ต้องการท างานทางด้านการ
ธนาคาร งานราชการ หรืองานทางการศึกษา มี
ประสบการณ์การในการเป็นผู้ช่วยการวิจัย  ติดต่อ...
โทรศพัท์ ๐๘๑-๕๖๙๕๙๑๙ หรือ  sa@outlook.com 

นายวงศ์ปกร  คริบสงวน   อายุ ๒๙ ปี  วุฒิ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิการ
ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ใส่ขาเทียม) ต้องการ
ท างานทางด้านช่างอเิล็กทรอนิค งานไฟฟ้า งานซ่อม
และติดตัง้อุปกรณ์ มีประสบการณ์เป็นช่างซ่อมบ ารุง 
งานอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมและติดตัง้ งานไฟฟ้าใน
อาคารและไฟฟ้าโรงงาน   ติดต่อ...โทรศัพท์ ๐๙๙-
๐๐๒๙๙๐๔ หรือ อีเมล์ blackbarbeer1@hotmail.com 

นายเอกชัย  ชาญประโคน  อายุ ๓๕ ปี  วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ ต้องการงานส านักงาน คีย์ข้อมูล ท า
เ อ กส า รห รื อ ง า น ธุ ร ก า ร ต่ า ง ๆ  ส าม า ร ถ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ในการท างาน 
ตดิต่อ๐๘๗-๖๔๙๒๘๙๕  อีเมล์ Ekachaj21@gmail.com 

นางสาวเพ็ญญาณี  เสาเกลียว  อายุ ๒๑ ปี  
วฒิุการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พิการ
ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขนขวาไมม่ีถึงข้อศอก) 
ต้องการท างานด้านธุรการ การรับโทรศัพท์ งานคีย์
ข้อมูล หรืองานตามความเหมาะสม  สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์งานได้  ติดต่อ...โทรศัพท์ 
๐๘๓-๒๓๒๑๘๗๘ หรือ อีเมล์ inongmeng@outlook.com 

นางสาวมะลัยวรรณ  จันทร์มาลา อายุ ๓๘ ปี 
วฒิุการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พิการ
ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้  ต้องการท างาน
ทางด้านเอกสาร ธุรการ ประสานงานทั่วไป  ติดต่อ 
๐๙๒-๗๑๙๔๐๙๑อีเมล์ LukkaiMalaiwan@hotmail.com 

คนพกิารต้องการท างาน 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ท่ีอยู่ ถนนแจ้ง
วัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  รับพนักงานจ้าง
เหมานวดผ่อนคลาย ๑๐ อัตรา รายละเอียดงาน คน
พิการต้องผ่านการอบรมและได้ใบรับรองการจบหลกัสตูร
การนวดจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ คุณสมบัติ คนพิการที่

ผ่านหลักสูตรการนวด เพศชาย/หญิง ไม่เป็นบุคลากร
ของหน่วยงานอื่น ตามมาตรา ๓๕  วิธีการรับสมัคร 
ก าหนดการ รับสมัคร  ตั ง้ แต่บัด นี  ้ จนถึ ง วัน ท่ี  ๑๖ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ สามารถดูร ายละ เอียดไ ด้ ท่ี  
http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&Su
bType=1 ประกาศรายช่ือผู้ มีนสิทธิสอบคัดเลือก  วันท่ี 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

สภากาชาดไทย ท่ีอยู่ สภากาชาด ชัน้ ๓ อาคาร
เฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอัง รีดูนังต์ กรุงเทพมหานคร 
ต้องการรับคนพิการท างาน  ๑. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการ จ านวน ๘ อัตรา  รายละเอียดงาน  ปฏิบัติงาน
เก่ียวกบังานส านกังาน งานธุรการ งานพสัดุ พิมพ์เอกสาร 
บันทึกข้อมูล  ลงบันทึก  รับ-ส่งเอกสาร  จัดเก็บ-ค้นหา
เอกสาร บริการตอบข้อซกัถามเร่ืองการบริการและปฏิบัติ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้าน

ร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง วฒิุการศึกษา ม.๓ หรือ 
ปวช. ขึ น้ไป สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี  
สามารถปฏิบัติ งานตามต าแหน่ งไ ด้  ๒.  ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ อัตรา รายละเอียด
งาน ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ จัดระบบและวาง
แผนการประมวลผล ตรวจสอบและแก้ไขการท างานของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ 
และงานตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ

ทางการเคล่ือนไหว เพศชาย/หญิง อายรุะหว่าง ๑๘-๕๐ 
ปี วุฒิ ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า มีความรู้ในการดูแล 
ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ วิธีการรับ

mailto:sa@outlook.com


๒๖ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

สมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
การสมคัรด้วยตนเองท่ีฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียน
ประวตัิ ส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล สภากาชาดไทย 
ชั น้  ๓  อ าค า ร เ ฉ ลิ มบู รณะนน ท์  ถนนอั ง รี ดูนั ง ต์  
กรุงเทพมหานคร   ติดต่อ…โทรศพัท์ ๐๒-๒๕๖๔๐๕๔, 
๐๒-๒๕๖๔๐๕๘ ข้อมลูเพ่ิมเติม... /uploadedfiles/0218-
11-01๒๐๑__387__.pdf 

กรมประมง ท่ีอยู่ กรมประมง เกษตรกลาง ถนน
พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
๑๐๙๐๐  ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่ง
พนักงานธุรการปฏิบัติ ง าน  จ านวน ๔ อัตรา  
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ งาน
บริการทัว่ไป สนบัสนุนงานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก
ราบร่ืนและมีหลกัฐานตรวจสอบได้ ฯลฯ  คุณสมบัติ คน

พิการทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว เพศชาย/
หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึน้ไป
หรือเทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ วัน/เวลา 
การรับสมคัร ระหว่างวันท่ี ๑๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ระบบรับสมัครออนไลน์ / รายละเอียดเพิ่ มเติม  
https://fisheries.job.thai.com/ 

หจก.ยูไนเตด็ เทรดเดอร์ (1994) ท่ีอยู่ ๕๒/๒๐ 
หมู่ ๘ ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
๑๑๑๒๐ ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่ง ฝ่าย
ผลิต/ฝึกงานช่าง  จ านวน ๓ อัตรา คุณสมบัติ คน
พิการด้านร่างกาย-เดินได้  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 
๑๘-๓๕ ปี  ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา ติดต่อ…คณุกาญจนา 
นระโพ ธ์ิ  โทรศัพท์  ๐๒ -๙๖๔๗๐๗๐ -๕  แฟกซ์  ๐๒ -
๙๖๔๗๐๗๙ อีเมล์ unitedtr@truemail.co.th 

บริษัท Sodexo Thailand  ท่ีอยู่  ๒๓ /๕๒-๕๔ 
ซอยสุขุม วิท  ๖๓ แขวงคลองตัน เห นือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานดูแลความสะอาด จ านวน ๑๐ อัตรา  
รายละเอียดงาน ดูแลความสะอาดภายในพื น้ ท่ี ท่ี

รับผิดชอบ คุณสมบัติ คนพกิารทางการได้ยิน เพศชาย/
หญิง อาย ุ๑๘ ปีขึน้ไป วฒิุการศกึษา ม.๓ ขึน้ไป สวสัดิการ 
ค่าอาหาร ชุดยูนิฟอร์ม ประกนัชีวิต ประกนัสงัคม ประกัน
สขุภาพ วนัหยดุพกัผ่อน เบีย้ขยนั โบนสัประจ าปี  ตดิต่อ…
นายจินตนา ชือ้ดรุณกิจ โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๑๕-๔๑๒๑  
อีเมล์ Chintana.Chuedarunkit@sodexo.com 

โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยู่ ๙๒๗/

๔๓  ค ถนนเศรษฐกิจ๑  มหาชัย  เมืองสมุทรสาคร 

สมทุรสาคร ๗๔๐๐๐ ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่ง

พนักงานบริการลูกค้า จ านวน ๒ อตัรา  รายละเอียดงาน  

๑. รับสายและต่อ/โอนสายจากภายนอกมายังหน่วยงาน

ภายในโรงพยาบาล ๒. ประชาสมัพันธ์ข่าวสารต่างๆของ

โรงพยาบาล คณุสมบตัิ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการ

เคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๐-๓๕ ปี 

สามารถอ่านออกเขียนได้ สวสัดิการ staff party กองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ การฝึกอบรมในบริษัท ชดุยนิูฟอร์ม ประกนั

ชีวิต ประกันสังคม วันหยุดพักผ่อน เงินช่วยเหลือการ

เสียชีวิต โบนัสประจ าปี ติดต่อ…นางสาวปิยภทัร์ สุทธิกุล

ธร โทรศัพท์ ๐๓๔-๔๒๔๙๙๐-๔ ต่อ ๑๖๖๐ , ๑๖๖๑ 

อีเมล์ hr.mahachaihospital@gmail.com 

บริ ษัท  เอส  เอฟ คอ ร์ปอเรชั่ น  จ ากั ด 
(มหาชน) ท่ีอยู่ ๔๔๔ ชัน้ ๑๐ - ๑๒ อาคาร เอม็ บี เค ทาว
เวอร์ วงัใหม่ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ต้องการ
รับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานบริการลูกค้า 
จ านวน ๒๐ อัตรา รายละเอียดงาน ให้บริการลูกค้า เช่น 
การฉีกตั๋วและเช็ครอบการฉายภาพยนต์ให้กับลูกค้า 
รวมถงึงานด้านการบริการอื่นๆท่ีสามารถท าได้ คุณสมบัติ 

คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย-หญิง อายุ ๑๘ ปีขึน้ไป 
วุฒิมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ขึน้ไป รักงานบริการ ชอบท างาน
เป็นทีม สวสัดิการ staff party ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสงัคม 
เบีย้ขยนั ติดต่อ…นางสาวณัฐวดี สนุทรพิทักษ์  โทรศพัท์ 

mailto:unitedtr@truemail.co.th


๒๗ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

๐๘๖-๓๒๒๓๔๓๐, ๐๒-๐๔๘๗๑๑๑ ต่อ ๒๒๒  อีเมล์ 
recruitment@sfcinemacity.com 

วิทยาลัยดุสิตธานี ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑ ซอยแก่นทอง 
( ข้ างซีคอนสแคว์ ) , แขวงหนองบอน  เขตประ เวศ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่ง Help Desk Support (IT) จ านวน ๑ อัตรา  
รายละเอียดงาน  รับแจ้งปัญหาต่างๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นผ่านโปรแกรม 
Remote ส่งต่อปัญหาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กบัผู้
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท าการแก้ไขปัญหาผ่าน Line พร้อม
บันทึกสอบถามการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าท่ีลง log file 
ประสานงานหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกในการ
แก้ไขปัญหาได้ สามารถสื่อสาร วิเคราะห์ปัญหา แนะน า 
แก้ไขปัญหาด้านโปรแกรมเบือ้งต้นได้  ติดตัง้และ Update 
โปรแกรมใหม่ๆ สรุปรายงานการสนับสนุนด้าน IT ของ
ประจ าเดือนเบือ้งต้น เข้างาน ๐๘.๓๐ น. เลิกงาน ๑๗.๓๐ 
น. คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถส่ือสารได้ เพศชาย/
หญิง วฒิุการศกึษาระดบั ปวช.- ระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีสารสรเทศ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ 
Windows / Softwart / Network และ Server ในเบือ้งต้น 
มีใจรักในการบริการ สื่อสารภาษาองักฤษได้จะพิจารณา
เป็นพิเศษ ติดต่อ…คุณกนกกร ตันติกุลพงศ์  โทรศัพท์ 
๐ ๒ - ๓ ๖ ๑ - ๗ ๘ ๑ ๑ - ๓  ต่ อ  ๓ ๑ ๒  อี เ ม ล์  
recruitment@dtc.ac.th 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)  ท่ีอยู่  ๒๑  อาคารทีเอสที ชัน้  G,
๑๗,๑๘,๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  ต้องการ รับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ศูนย์ OSS (คนพิการ) จ านวน ๒ 
อัตรา  รายละเอียดงาน  ติดต่อประสานงานเครือข่าย 
OSS สว่นกลางและเครือข่ายศนูย์ในภมูิภาค ประสานงาน
หน่วยงานพนัธมิตรในภมูิภาค ประชาสมัพนัธ์โครงการของ

ส านักงานและหน่วยร่วมด าเนินงานทัง้ภาคราชการและ
เอกชน  ขึน้ทะเบียนผู้ ประกอบการ ประสานบริการ
ช่วยเหลือด้านข้อมูล บริการรับค าขอ และค าร้องต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ติดต่อ...
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  https://www.ประกาศผล
สอบ.com/pjob/post-job980 วันหมดเขตรับสมัคร ๗ 
ธนัวาคม ๒๕๖๑ คุณสมบัต ิเพศชาย/หญิง สญัชาติไทย 
อายุระหว่าง ๒๒ - ๓๗ ปี วุฒิการศกึษาระดบัปริญญาตรี
ทกุสาขาวิชา สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดตอ่งาน
กับส านักงานฯ ได้เป็นอย่างดี มีทักษะ สามารถท างาน
ภายใต้ภาวะกดดันไ ด้ดี  สามารถประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี มีความสามารถในการ
เขียนรายงาน และน าเสนองาน สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส า เ ร็จ รูป  เช่น  Microsoft Excel, Word, 
PowerPoint หรืออื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตดัสินใจ มีความ
ละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในงาน ติดต่อ...คุณ
ทิพวรรณ ถ่ีถ้วน โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๓๑๕๐ อี เมล์  
recruite_osmep@sme.go.th  
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๒๘ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

หนุนรัฐจ้างงานคนพกิารเพิ่ม 2 เท่า 

 

เมื่อวันท่ี 14 พ.ย.ท่ีอาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ ด้อยโอกาส สภานิติบญัญัติแห่งชาติ(สนช.) จดัสมัมนา “ปัญหาและอปุสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงาน

ท าของคนพิการตามมาตร 35” โดยนายวลัลภ ตงัคณานรัุกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสงัคมฯ กลา่ววา่ 

กองทนุส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เป็นกองทนุท่ีใช้จ่ายอยู่ตรงกลาง ระหว่างเงินของรัฐกบัเงินของภาค

ประชาชน เป็นเงินก้อนใหญ่ท่ีกระจายถึงกลุ่มคนพิการค่อนข้างเร็วและสะดวก จึงอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ โดย

อาจจะมีการไปรับแทนคนพิการ หรืออาจจะจ่ายให้คนบางคนแทนการจ่ายเงินเข้ากองทุน ดงันัน้ เมื่อใครรู้ว่ามีการทุจริตก็

น่าจะบอกออกมา และเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องไปจดัการ 

นายมนเฑียร บุญตนั รองประธานคณะกรรมาธิการการสงัคมฯ กล่าวว่า  การบังคบัใช้กฎหมายในต่างประเทศจะ

บงัคบัหน่วยงานรัฐก่อน เพราะมีกลไกน านโยบายสู่การปฏิบตัิได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะการจ้างงานคนพิการไม่ว่าจะเป็นญ่ีปุ่ น 

อินเดีย จีน รัฐบาลจ้างมากกวา่เอกชนเป็น 2 เท่า จงึอยากเสนอให้ทบทวนสดัสว่นการจ้างงานในภาครัฐของไทยให้เพ่ิมเป็น 2 

เท่าของภาคเอกชน 

ขณะท่ี นายสชุาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กลา่วว่า ในการประชุม

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเมื่อสปัดาห์ท่ีผ่านมามีมติว่า มาตรา 35 ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการ ควรยงัคงอยู่ แต่ให้แก้ไขในส่วนท่ีเป็นประเด็นปัญหา และยงัเห็นชอบให้เพ่ิมสดัส่วนการจ้างงานในภาครัฐมากขึน้

จาก 100:1 เป็น 50:1 สว่นเอกชนคงสดัสว่นเดิม.(ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ย.61) 

 

 

 

 



๒๙ 

หลายครัง้ คนเรามกัวิง่หา ความแนน่อนในชีวติ จนหลงลมืไปวา่ ชีวิตนัน้ ไมม่คีวามแนน่อน 

พัฒนากลไก การสวมใส่ติดแขนเทียมได้ง่ายดาย 

การคิดค้นและพฒันาอปุกรณ์แขนขาเทียมท่ีทรงประสิทธิภาพขึน้เร่ือยๆ นบัวา่เป็นสิ่ง

ท่ีน่ายินดีต่อผู้ พิการแขน ขา ท่ีจะท าให้เขาเคลื่อนไหวท ากิจกรรมประจ าวนัได้อย่าง

คลอ่งตวั เช่น นายเอ็ดมนัด์ รัธ หนุ่มใหญ่ชาวออสเตรียวยั 53 ปี ผู้ พิการแขนหลงัจาก

ประสบอุบตัิเหตจุากการท างานเมื่อปีก่อนและได้รับการรักษาจากศลัยแพทย์ในกรุง

เวียนนา ได้แสดงการท างานของมือเทียม ท่ีใช้วิธีการสอดใสแ่ท่งโลหะเข้าไปในกระดกูแขนหรือขาท่ีเหลืออยู่ โดยมีก้านอปุกรณ์

ย่ืนออกมาภายนอกเพ่ือใช้ยึดติดกบัแขนขาเทียม ซึง่อาศยัเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า osseointegration-OI จริงๆแล้วเทคโนโลยี OI 

ไมใ่ช่ของใหม ่เพราะถูกค้นพบครัง้แรกในทศวรรษท่ี 1950 โดยนกัวิจยัชาวสวีเดนใช้ส าหรับการปลกูรากฟันเทียม แตเ่มื่อน ามา

พฒันาหลอมรวมการท างานระหว่างแขนขาเทียมกบัร่างกายมนุษย์ ก็จะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ พิการ เช่น สามารถ

ขยบัมือ กล้ามเนือ้ คอ หรือไหล่ได้ โดยขัว้ไฟฟ้าท่ีฝังอยู่ในแขนขาเทียมจะช่วยให้ผู้ พิการเคลื่อนไหวท ากิจกรรมในแบบท่ีเรียบ

ง่าย สามารถเรียนรู้ทกัษะต่างๆ ท่ีส าคญัจะสร้างความเข้มแข็งให้กับพวกเขา เพราะคณุสมบตัิหนึ่งของ OI นัน่คือผู้ ใช้บางคน

สามารถรู้สกึได้จากแรงสัน่สะเทือนในโครงกระดูกของตน  นักพัฒนาอุปกรณ์เทียมของบริษัทแห่งหนึ่งในองักฤษ เผยว่า ใน

อนาคตมีความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างอปุกรณ์ฝังกระดกูส าหรับผู้ พิการ โดยใช้ระบบของอปุกรณ์อย่าง ยเูอสบี (USB) เป็นช่องทาง

เช่ือมตอ่ การท างานแบบอตัโนมตัิระหวา่งร่างกายกบัแขนขาเทียม ท าให้ปราศจากความเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถ

ควบคมุแขน ขา พร้อมกบัตอบรับทางประสาทสมัผสัด้วยการใช้พลงังานเพียงเลก็น้อย.(ไทยรัฐออนไลน์ 7 พ.ย.61) 

 

 

 

 

 

 

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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