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ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ และความมั่นคงของมนุษย ์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


โดยรตัน์กจิธรรม









ตั้งแต่มกราคม–ธันวาคม๒๕๕๐คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการใน

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความมั่นคง

ของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาร่าง / ปรับแก้พระราชบัญญัติ

ทั้งหมดรวม๒๐ฉบับสรุปผลงานด้านพระราชบัญญัติจำแนกเป็น๕ลักษณะ

ได้แก่



๑.ประกาศใช้แล้ว๕ฉบับ

๒.รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา๙ฉบับ

๓.สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาผ่านวาระ๑รอพิจารณาวาระ๒และ๓

รวม๓ฉบับ

๔.ขอถอนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒ฉบับ

๕.หยุดการพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑ฉบับ

มีรายละเอียดดังนี้





ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

๑.พระราชบัญญัติที่เสนอหรือแปรญัตติโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ

และประกาศใช้แล้วรวม๕ฉบับได้แก่

๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง

(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรา๙“ผู้ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการการเมืองตำแหน่งอื่นนอกจาก

ตำแหนง่รฐัมนตรีตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้

(๔)ไม่เป็นคนไร้ความสามารถไม่เป็นผู้

มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

หรือเป็นโรคตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร(ฉบับที่๕)พ.ศ.

๒๕๕๐

มาตรา๑๖“บคุคลผูม้ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี้

เปน็บคุคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบั

เลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภากรงุเทพมหานครคอื

(๖)เป็นบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้”

๓ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ

(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรา๓๒“ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบ

อนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้

(๖)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพหรือ

เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็น

ประกาศกำหนดว่าไม่สมควรให้ประกอบ

โรคศิลปะ”
๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการพ.ศ.๒๕๕๐

คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการพิจารณา

ยกร่างใหม่ทั้งฉบับโดยปรับปรุงจากพระ

ราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

พ.ศ.๒๕๓๔

๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรา๑๗(๔)“ใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิ
การจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดัประกอบดว้ย
กรรมการโดยตำแหนง่ไดแ้ก่ปลดัจงัหวดั
แรงงานจงัหวดัวฒันธรรมจงัหวดัผูอ้ำนวย
การสำนกังานสง่เสรมิและสนบัสนนุวชิาการ
ผูอ้ำนวยการศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจำ
จงัหวดันายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัและ
ผูแ้ทนกระทรวงศกึษาธกิารในเขตจงัหวดั
จำนวนหนึง่คน”



๙



ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

  มาตรา๒๑(๔)“ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครเรียกโดยย่อว่า“ก.ส.
ก.”ประกอบด้วย
กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ผู้แทนกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทยผู้แทนกระทรวงแรงงานผู้แทน
กระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการและผู้แทนศูนย์การการศึกษา
พิเศษส่วนกลาง”

๒.พระราชบัญญัติที่เสนอหรือแปรญัตติโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ

และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษารวม๙ฉบับได้แก่ 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ

ศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ.....

คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการพิจารณายกร่างใหม่
ทั้งฉบับ

๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่..)

พ.ศ.....

มาตรา๓๖“ผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือนต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๒)เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง”

๓ ร่างพระราชบัญญัติองค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย

พ.ศ.....

มาตรา๑๗(๗/๑)“ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะ
หนึ่งจำนวนสิบห้าคนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายประกอบด้วย
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย”
มาตรา๔๒“รายการที่ให้บริการผ่านสถานีวิทยุ
กระจายเสียงหรือสถานทีโทรทัศน์ขององค์การต้องมี
เนื้อหาและคุณค่าดังนี้
วรรคห้าในการจัดทำรายการตามวรรคหนึ่งให้คณะ
กรรมการนโยบายกำหนดมาตรการโดยรับฟังความคิด
เห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบริการที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมใหค้นพิการสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์
รายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
องค์การได้”



๑๐

ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

๔ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล

(ฉบับที่..)พ.ศ.....

มาตรา๑๑“ให้มีคณะกรรมการของสำนักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาลคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาล”ประกอบด้วย(๓)กรรมการผู้

ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้

มีประสบการณ์สูงด้านสวัสดิการสังคมด้านพัฒนา

สังคมด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินด้านคุณธรรม

และจริยธรรมด้านกฎหมายและด้านการบริหาร

จัดการซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีผู้แทนจากองค์กรคน

พิการระดับชาติจำนวนหนึ่งคน“

มาตรา๑๓วรรคสองและสาม“การดำเนินการตาม

(๗)ให้คณะกรรมการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ

การจำหน่ายอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงการสนับสนุน

การประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้

สูงอายุผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสซึ่ง

เป็นผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วยให้คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สำหรับผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ”
มาตรา๒๒วรรคสาม“เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากพิเศษแบบรางวัล
เลขท้ายให้จัดสรรตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอย่างน้อยต้อง
กำหนดให้เงินส่วนที่เหลือจากการจ่ายเป็นรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรตกเป็นรายได้แผ่นดินและ
เป็นเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมาย”




๑๑

ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

๕  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีพ.ศ.....

มาตรา๙(๑/๑)“ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

๖  ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชนพ.ศ.....

มาตรา๘“ใหม้คีณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน
ประกอบดว้ย(๕)กรรมการซึง่รฐัมนตรแีตง่ตัง้จากผูท้รง
คณุวฒุจิำนวนสีค่นในจำนวนนัน้จะตอ้งเปน็ผูท้รงคณุ
วฒุดิา้นการศกึษาพเิศษสำหรบัคนพกิารหนึง่คน”
มาตรา๔๘“รัฐพึงให้การอุดหนุนและส่งเสริม
โรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงินอุดหนุนตามมาตรา
๓๔และมาตรา๓๕ได้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
แนะโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๒)จัดครูพร้อมทั้งค่าตอบแทนครูให้รวมทั้งจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการ
และความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
(๕)ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
กำหนด”



๑๒

ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

๗  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์พ.ศ.....

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์พ.ศ.....

มาตรา๑๐“ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกจิการโทรทศันโ์ดยใชค้ลืน่ความถีม่สีามประเภทดงันี้
(๑)(ค)ใบอนญุาตประกอบกจิการบรกิารสาธารณะ
ประเภททีส่ามออกใหส้ำหรบักจิการกระจายเสยีงหรอื
กจิการโทรทศันท์ีม่วีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่การกระจาย
ขอ้มลูขา่วสารเพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งรฐับาล
และรฐัสภากบัประชาชนการกระจายขอ้มลูขา่วสารเพือ่
การสง่เสรมิสนบัสนนุในการเผยแพรแ่ละใหก้ารศกึษาแก่
ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนั
มพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุบรกิารขอ้มลูขา่วสาร
อนัเปน็สาธารณประโยชนแ์กค่นพกิารคนดอ้ยโอกาส
หรอืกลุม่ความสนใจทีม่กีจิกรรมเพือ่ประโยชนส์าธารณะ
หรอืบรกิารขอ้มลูขา่วสารอนัเปน็ประโยชน์
สาธารณะอืน่”
มาตรา๓๘“เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้า
ถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชนจ์ากรายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ
บุคคลทั่วไปให้คณะกรรมการกำหนดมาตรการใดๆ
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสม
เพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการอาจกำหนดมาตราส่งเสริมใดๆ
เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมโดยคณะกรรมการอาจพิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมด้วยวิธีการอื่นก็ได้
เพือ่ใหม้าตรการทีก่ำหนดตามวรรคหนึง่เหมาะสมตอ่
คนพกิารและคนดอ้ยโอกาสใหค้ณะกรรมการรบัฟงั
ความคดิเหน็หรอืเปดิโอกาสใหค้นพกิารและคนดอ้ย
โอกาสมสีว่นรว่มในการกำหนดมาตรการดงักลา่วดว้ย
บรกิารทีเ่หมาะสมเพือ่ประโยชนข์องคนพกิารและคน
ดอ้ยโอกาสตามวรรคหนึง่อาจหมายความรวมถงึ
บรกิารกระจายสยีงทีอ่อกอากาศรายการอา่นหนงัสอืเตม็
เวลาหรอืบรกิารโทรทศันท์ีจ่ดัใหม้ลีา่มภาษมอืบรกิาร
คำบรรยายเปน็อกัษรวิง่หรอืบรกิารคำบรรยายเปน็เสยี
สำหรบัรายการทีน่ำเสนอขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ”



๑๓

ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

  มาตรา๖๔“ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑)จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผล
สัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้เช่นความหลากหลายของการแสดงความเห็นการ
ให้บริการคนพิการและคนด้อยโอกาสการรับเรื่อง
ร้องเรียนโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่เป็นต้น”
มาตรา๖๕“ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ารายการ
ใดเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มีการ
ผลิตรายการหรือผู้ประกอบการรายใดปฏิบัติตาม
มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
และคนด้อยโอกาสตามมาตรา๓๘คณะกรรมการอาจ
พิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด”
มาตรา๙๑“ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๙๐ให้
คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะหนึ่งประกอบด้วย
(๓/๑)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่ง
ตั้งจากประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสาร
มวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนนายกสมาคมนัก
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหรือผู้แทนนายกสมาพันธ์
สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือ
ผู้แทนประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
หรือผู้แทนประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กร
พัฒนาเอกชนหรือผู้แทนประธานสมาคมสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนและประธาน
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคหรือผู้แทน”

๘  ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์

และวีดิทัศน์พ.ศ.....





มาตรา๙(๑/๑)“การกำหนดมาตรฐานในการ

ส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี

ลักษณะสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือมีคุณค่าใน

ทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่กลุ่มคนทุกกลุ่มรวม

ทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้”



๑๔

ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

๙  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ(ฉบับที่..)

พ.ศ.....

มาตรา๔๖“ใหบุ้คคลที่พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิ

ได้รับบำนาญปรกติและบำนาญพิเศษรวมกันเพิ่มขึ้น

จนครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาท”

๓.พระราชบญัญตัทิีเ่สนอหรอืแปรญตัตโิดยคณะอนกุรรมาธกิารดา้นผูพ้กิารซึง่สภานติบิญัญตัิ

แหง่ชาตผิา่นวาระ๑แลว้และรอพจิารณาในวาระ๒และ๓รวม๓ฉบบัไดแ้ก่

๑ ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.....





















มาตรา๓““เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”หมายความว่า

วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ

อื่นมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์สำหรับการศึกษาตาม

กฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับคนพิการ”

มาตรา๔“ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า“

คณะกรรมการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ”

ประกอบด้วย

(๓)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนแปดคนซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษาสื่อสารมวลชนหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศและโทรคมนาคมเทคโนโลยีสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับคนพิการกฎหมาย

เศรษฐศาสตร์หรือการคลังทั้งนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ร่วมอยู่ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่าสี่คน”



๑๕

ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

๒ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทาน(ฉบับที่..)พ.ศ.....

คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการพิจารณายกร่างใหม่

ทั้งฉบับโดยปรับปรุงจากพระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทานพ.ศ.๒๔๘๔ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

มาตรา๖“ห้ามมิให้บุคคลใดทําการขอทาน

การขอทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมิได้ทําการงาน

อย่างใดหรือให้ทรัพย์สินสิ่งใดตอบแทนและมิใช่การขอ

กันโดยฐานะญาติมิตรนั้นให้ถือเป็นขอทาน

การขับร้องการดีดสีตีเป่าการแสดงการเล่น

ต่างๆหรือการกระทําอย่างอื่นใดในทํานองเดียวกัน

นั้นเมื่อมิได้มีข้อตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะ

เรียกเก็บค่าดูค่าฟังแต่ขอทรัพย์สินตามแต่ผู้ฟังผู้ดูจะ

สมัครใจให้นั้นไม่ให้รับฟังเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้ทําไม่

ถือเป็นการขอทานตามบทบัญญัติแห่งมาตรานีแ้ต่ให้ถือ

เป็นวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะ”

มาตรา๗“ให้วณิพกหรือนักแสดงสาธารณะได้รับการ

กำกับดูแลคุ้มครองตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด”

๓ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

(ฉบับที่..)พ.ศ.....

มาตรา๓๒วรรคสอง“ภายใต้บังคับบทบัญญัติใน

วรรคหนึ่งการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมี

ลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(๙)ทำซ้ำหรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของคน

พิการที่มีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินหรือ

สติปัญญาที่มีบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือคนพิการ

ที่มีความบกพร่องอื่นตามลักษณะความพิการที่กำหนด

ในกฎกระทรวงทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหา

กำไร



๑๖

ที่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม/ตัดข้อความ(ขีดฆ่า)

๔.พระราชบัญญัติที่เสนอหรือแปรญัตติโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ

และต่อมาได้ขอถอนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวม๒ฉบับได้แก่

๑ ร่างพระราชบัญญัติการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล

พ.ศ.....

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯมีมติให้ถอนโดยให้นำ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อ

รัฐบาลเพื่อให้บรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ.....

๒ ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์

ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ

เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ

(ฉบับที่..)พ.ศ.....

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯมีมติให้ถอนโดยให้แก้ไข

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จ

บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.๒๕๓๕

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.๒๕๓๕

และให้คณะรัฐมนตรีมีมติแทนเพื่อให้ข้าราชการลาไป

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพโดยไดร้บัเงนิเดอืนระหวา่งลา

๕.พระราชบัญญัติที่คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการพิจารณาร่าง/ปรับแก้แล้ว

และของดพิจารณาก่อนเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวม๑ฉบับได้แก่

๑ ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย(ฉบับที่..)พ.ศ.

….

คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการปรับแก้ร่วมกับคณะ

อนุกรรมาธิการการกีฬาและของดพิจารณาต่อ

เพราะเจ้าหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นว่า

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินซึ่ง

เป็นข้อห้ามเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ





๑๗



๑๘

ขาวดงั.....ประเดน็ด ี



๑๙

“วิริยะนามศิริพงศ์พันธุ์”เป็นดาวเด่นสนช.
ฉายา สนช.ขัน-ทีสีเขียว/”มีชัย-ซีอีโอ” 


 

 สื่อมวลชนเปิด ๙ ฉายารัฐสภาปี ๕๐ “ขัน-ทีสีเขียว” ตกเป็นของ สนช.

เหน็บเจ็บเปรียบเหมือน“นกเขา”เจ้าของดีดนิ้วก็พร้อมขันส่วน“มีชัย”เป็นซีอีโอ

สนช.ไม่ทำให้ผู้แต่งตั้งผิดหวังด้วยการลำเลียงกฎหมายที่ คมช.ต้องการเข้าสภาอย่าง

ไม่บกพร่องขณะที่“วิริยะนามศิริพงศ์พันธุ์”เป็นดาวเด่นผลงานด้านสังคมโดด

เด่น ไม่มีมัวหมอง ส่วนดาวดับตกเป็นของ “พล.ร.อ.บรรณวิทย์” ลุยตามล้างตาม

เช็ดแต่สุดท้ายบั้นปลายก็จบไม่สวย“มีชัย-ประสงค์”เป็นคู่กัดแห่งปีแย่งชิงกันตั้งแต่

เริ่มต้นจนจบ ส่วนวาทะแห่งปีคือ ไปตายเอาดาบหน้า ที่ออกมาจากปาก “มีชัย”

ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม



 เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปีที่

สื่อมวลชนประจำรัฐสภา ได้ร่วมกันระดมความเห็นในการตั้งฉายาผู้ที่ทำหน้าที่ใน

ฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกและการทำงานของ“สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ” หรือ สนช. และ “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” หรือ ส.ส.ร. ในรอบปี

๒๕๕๐ ที่ผ่านมา แม้ว่าในปีนี้ผู้ที่มาทำหน้าที่ดังกล่าวจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

เฉกเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติในสถานการณ์ปกติ แต่สื่อมวลชนประจำรัฐสภา เล็ง

เห็นว่าผู้ที่ทำหน้าที่นี้มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านการเมืองของประเทศไปสู่ความ

เป็นประชาธิปไตย สื่อมวลชนประจำรัฐสภาจึงอาศัยเทศกาลปีใหม่นี้ตั้งฉายาให้ “สน

ช.”และ“ส.ส.ร.”ตามผลงานที่ปรากฏออกมาในมุมมองของสื่อมวลชน

 

 สื่อมวลชนประจำรัฐสภาขอยืนยันว่าในการตั้งฉายาทุกครั้งได้ใช้เหตุผลความ

บริสุทธิ์ใจ และอารมณ์ขันโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อคติ ปราศจากการ

แทรกแซงหรือตกเป็นเครื่องมือของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะตระหนักดีว่าผู้ที่ได้รับ



๒๐

ฉายา อาจมีทั้งที่ถูกใจ หรือไม่ถูกใจ ทั้งนี้ฉายาที่ตั้งขึ้นได้รับความเห็นชอบจากเสียง

ส่วนใหญ่ของสื่อมวลชนประจำรัฐสภาโดยผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้

   

 ๑.ฉายาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แก่“ขัน-ทีสีเขียว”หลังจากที่สนช.ชุด

นี้ได้รับการคัดสรรโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ให้เข้ามาทำหน้าที่

นิติบัญญัติ สมาชิกส่วนใหญ่มาจากสายทหารและข้าราชการประจำ และอดีต

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จนถูกมองว่าเป็นสภา “สีเขียว”ทำให้สนช.ชุดนี้มีกฎหมายที่เอื้อ

ประโยชน์ให้กับคมช.และเพิ่มอำนาจทหารมากขึ้นผ่านการพิจารณาหลายฉบับโดย

เฉพาะ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. .... นั้น สนช.ใส่

เกียร์เดินหน้าโดยไม่สนใจเสียงคัดค้าน อย่างหนักจากองค์กรภาคสังคม และที่ถือได้

ว่าเป็นมหกรรมทิ้งทวนของ สนช.ชุดนี้คือการทำคลอดกฎหมาย ๗๐ ฉบับภายใน

เวลา เพียง ๓ วัน สิ่งเหล่านี้ตอกย้ำให้เห็นการกระทำว่า สนช.มีกิริยาเปรียบได้กับ

“นกเขา”เมื่อเจ้าของดีดนิ้วก็พร้อม“ขัน”ตอบรับตามสัญชาตญาณทันที

 

 ๒.ฉายาประธานสนช.นายมีชัยฤชุพันธุ์ ได้แก่“ซีอีโอสนช.”นายมีชัย

ถือเป็นนักกฎหมายระดับปรมาจารย์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกกลุ่มอำนาจตลอด

มา ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ทางการเมือง นายมีชัย ยังได้รับ

ความไว้วางใจจาก คมช.ให้มาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งนายมีชัยก็ไม่ได้ทำให้ผู้

แต่งตั้งผิดหวัง เมื่อสามารถลำเลียงกฎหมายที่รัฐบาล และคมช. ต้องการ เข้าสู่ที่

ประชุมได้อย่างไม่บกพร่อง และใช้ความเด็ดขาดในการควบคุมการประชุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้ฝีมือบวกความเก๋าสยบความขัดแย้งและความแตกแยก

ระหว่างสนช.กลุ่มก๊กต่างๆได้เป็นอย่างดีทำให้สมาชิกมีความยำเกรงในตัวนาย

มีชัยราวกับพนักงานบริษัทที่เกรงอกเกรงใจซีอีโอของบริษัทเลยทีเดียว

 

 ๓.ฉายาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ได้แก่“แสบสนิทศิษย์คมช.”

ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี ๒๕๔๙ ได้กำหนดที่มาของ ส.ส.ร.ให้มาจากกลุ่ม

วิชาชีพต่าง ๆ ที่เรียกว่า “สมัชชาแห่งชาติ” จำนวน ๒,๐๐๐ คน ให้เลือกกันเอง



๒๑

เหลือ ๒๐๐ คน แล้วนำมาให้ คมช. คัดเหลือ ๑๐๐ คน เพื่อมาทำหน้าที่ร่าง

รัฐธรรมนูญซึ่ง ส.ส.ร. ๑๐๐ (บวก๑๐กมธ.ยกร่างฯ) ก็ได้ตอบแทนคมช.ด้วย

การพ่วงมาตรา ๓๐๙ ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายในบทเฉพาะกาลให้ยกเว้นความผิดที่

คมช.ได้กระทำมาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“นิรโทษกรรม”นั่นเองพฤติกรรมที่แสบซ่า

ของส.ส.ร.ยังถูกกล่าวขวัญอย่างหนาหูจากการทำงานที่ขัดแข้งขัดขากันเอง ข่าวฉาว

ซื้อเก้าอี้ประธานกรรมาธิการ แม้กระทั่งโค้งสุดท้ายยังไม่วายมีความไม่โปร่งใสในการ

จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติปูดขึ้นมาอีก“แสบสนิท”จริงๆ

 

 ๔.เหตุการณ์แห่งปีได้แก่“ม็อบยึดสภา”เกิดขึ้นในวันที่๑๒ธ.ค.เมื่อกลุ่ม

เอ็นจีโอ กว่า ๕๐๐ คน นำโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ ที่คัดค้านการออกกฎหมายที่

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยื่นคำขาดให้ สนช.ยุติบทบาททันที โดยนำ

กำลังปิดล้อมทางเข้า-ออกรัฐสภาก่อนที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกลุ่มผู้ชุมนุม

กว่า ๕๐ คน ปีนรั้วบุกเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา ยกพลเข้าประชิดห้องประชุม

ระหว่างที่สนช.กำลังถกกฎหมายสำคัญเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกการประชุมทันทีและ

การประท้วงครั้งนี้ยังสามารถทำให้ สนช.กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนในการพิจารณา

กฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสถาบันทางนิติบัญญัติ

มาก่อน

 

 ๕. เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ได้แก่ ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ๒๕๕๐” ที่

ผ่านมาประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว ๑๗ฉบับ แต่ไม่มีครั้งไหนที่ประชาชนจะมี

โอกาสได้ร่วมตัดสินใจในร่างรัฐธรรมนูญแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์

รัฐประหารในวันที่๑๙ก.ย.๔๙ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี๒๕๔๐คมช.ได้มีการแต่งตั้ง

ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และในวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๐ ก็มีการจัดให้

ประชาชนทั้งประเทศลงประชามติ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มี

รัฐธรรมนูญปี ๒๔๗๕อย่างไรก็ตาม การลงประชามติครั้งนี้ไม่ได้เป็นการชี้วัดว่าคน

ไทยเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงอย่างเดียว แต่ได้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการ

ตัดสินว่าประชาชนเห็นด้วยกับการรัฐประหารหรือไม่ด้วย





๒๒

 ๖.ดาวเด่น ได้แก่ “นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์” เป็น สนช.สายสังคม ที่มี

บทบาทโดดเด่นในการเสนอกฎหมายด้านสังคม หรือสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะ

การปกป้องสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ไม่เคยมีข้อครหาว่ารับผลประโยชน์กับ

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนายวิริยะยังควรได้รับการยกย่องว่าเป็นสนช.ที่เข้าประชุมอย่างสม่ำ

เสมอด้วยรวมทั้งยังมีสปิริตในการปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นได้จากกฎหมายบางฉบับที่แม้

ตนเองเป็นผู้เสนอแต่ปรากฏว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยก็จะยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่

ไม่มีการตีรวนทำให้เกิดความวุ่นวายในสภา

 

 ๗.ดาวดับได้แก่“พล.ร.อ.บรรณวิทย์เก่งเรียน”แรกเริ่มเมื่อเข้ารับตำแหน่ง

สนช.ได้ประกาศตัวว่าจะเข้ามาเป็นมือปราบคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะการตรวจสอบการ

ทุจริตภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และยังเป็นตัวตั้งตัวตีในการล่าชื่ออภิปรายซักฟอก

รัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์แต่สุดท้ายการดำเนินการทั้งหลายกลับไป

ไม่ถึงฝั่งฝัน เมื่อถูกย้อนเกล็ดโดย สนช.สายทหาร ด้วยกันเองที่กล่าวหาว่าพล.ร.อ.

บรรณวิทย์ ไม่โปร่งใสในระหว่างทำหน้าที่บริหารองค์การแบตเตอรี่ ต่อมาถูกปลด

ออกจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม หลังจากที่กระทบกระทั่งกับผู้บังคับ

บัญชาจากกรณีที่ออกมาปกป้องเพื่อนซี้ที่ชื่อพล.อ.สพรั่งกัลยาณมิตร เท่านั้นยังดับ

ไม่พอในบั้นปลายชีวิตราชการอยากจะเล่นการเมืองก็วืดอีกเช่น เดิมเนื่องจากรมว.

กลาโหม เล่นเกมดึงเวลาไม่เซ็นหนังสืออนุมัติลาออกให้จนแห้วไม่สามารถลงสมัคร

ส.ส.ได้

 

 ๘.คู่กัดแห่งปีได้แก่นายมีชัยฤชุพันธุ์กับน.ต.ประสงค์สุ่นศิริแม้จะมา

จากแหล่งกำเนิด เดียวกันคือ คมช. แต่ก็อยู่คนละกลุ่ม ตั้งแต่วันแรกที่ สนช.ตั้งไข่

ทั้งคู่ก็กลายเป็นหนามตำใจของกันและกัน เมื่อเป็นแคนดิเดต ชิงตำแหน่งประธาน

สนช.แต่ศึกยกแรก น.ต.ประสงค์ พ่ายไปอย่างราบคาบ หลังจากนั้นก็ตั้งป้อมใส่กัน

แบบไมเ่กรงศกัดิศ์รี เพราะตา่งเปน็มวยเฮฟวเีวตทัง้คู่ กฎหมายฉบบัไหน นายมชียัหนนุ

น.ต.ประสงค์ ก็จะค้านอย่างสุดลิ่ม เช่น ร่างพ.ร.บ.ความมั่นคง หรือ พ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบทั้งหลายและในช่วงทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ๓



๒๓

ฉบับเวทีไหนมีน.ต.ประสงค์ก็จะไม่มีนายมีชัย เช่นเดียวกันถ้านายมีชัยเข้าไปนั่ง

หัวโต๊ะวงประชุม ก็จะไม่เห็นเงาน.ต.ประสงค์ เข้าทำนอง “เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกัน

ไม่ได้”

 ๙.วาทะแห่งปีได้แก่ “ไปตายเอาดาบหน้า” เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของ

นายมีชัยฤชุพันธุ์ขณะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสนช.ในระหว่างการพิจารณาร่าง

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวมในวาระ ๒ ซึ่งนายมีชัยได้ทักท้วงว่าคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กำหนดราย

ละเอียดข้อห้ามในการรับของกว้างเกินไป แม้แต่การไปตรวจราชการแล้วประชาชน

นำผ้าขาวม้ามาผูกหรือเอาลองกองมาให้กินก็ยังรับมาเป็นของส่วนตัวไม่ได้ต้องนำ

เข้าเป็นของหลวงเท่านั้นแต่ทางกมธ.ยังยืนยันตามร่างเดิมทำให้นายมีชัยกล่าวเชิง

ประชดว่า “ถ้างั้นให้ไปตายเอาดาบหน้าแล้วกัน” จนในที่สุด กมธ.ก็นำร่าง พ.ร.บ.

ดังกล่าวไปปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

(เดลนิวิสอ์อนไลน์๓๐ธค.๒๕๕๐)





๒๔

คำกล่าวยกย่องบาทหลวงการ์โลเวลาร์โด
บุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ด้านผู้พิการ 




 











 



 บาทหลวงการ์โล เวลาร์โด เป็นชาวอิตาลี เข้ามาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี

๒๕๑๗โดยเป็นครูที่โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัยต่อมาเริ่มทำงานบริหารจัดการเกี่ยว

กับคนตาบอดที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานและผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด คณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานคณะอนุกรรมการการกีฬามูลนิธิช่วย

คนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมและชมรมต่างๆ ของ

คนตาบอดจนถึงปัจจุบันนับว่าได้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยพัฒนาคนตาบอดมากว่า๒๐ปี

 

 บาทหลวงการ์โล เวลาร์โดเชื่อมั่นในศักยภาพของคนตาบอด จึงทุ่มเทปฏิบัติ

งานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดทั้งด้านทักษะชีวิต การศึกษา

การประกอบอาชีพและการกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยหมั่นดูงานศึกษาหาความรู้ทั้งใน

และต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ช่วยคนตาบอดโดยยึดหลักตอบสนองความต้องการของ

คนตาบอดอย่างเป็นระบบ ด้วยการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น

จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมคนตาบอดด้านการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ

การเคลื่อนไหว ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างระเบียบวินัย และการปรับ



๒๕

ตัวเข้าสังคม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพเกษตรกรรม อาชีพถักทอ และ

อาชีพการนวดแผนไทย  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับรองหลักสูตรการนวดของ

ศูนย์ฯเป็นหนึ่งในวิชาชีพอิสระของการศึกษานอกโรงเรียนและอธิบดีกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขลงนามในใบประกาศนียบัตร

ซึ่งมอบให้นักศึกษาที่จบการฝึกอบรมปีละ๓๐–๔๐คน

 

 ทั้งนี้ ในระหว่างฝึกอบรมการนวดแผนไทย บาทหลวงการ์โล เวลาร์โด ได้

ส่งเสริมนักศึกษาให้ศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียนศึกษาด้านอาชีพรวม

ทั้งฝึกงานการนวดที่ศาลาสุขสัมผัสของศูนย์ฯ เมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว บาทหลวง

การ์โลเวลาร์โดได้สนับสนุนการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วย

 

 การดำเนินงานของบาทหลวงการ์โล เวลาร์โด ส่งผลให้คนตาบอดจากทั่วทุก

ภาคของประเทศไทยเป็นจำนวนมากได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ ดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ ประกอบอาชีพเป็นหมอนวดโดยได้รับ

การยอมรับอย่างดีจากสังคมทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอันนำ

ไปสู่การดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

 

 ดังนั้นคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและความ

มั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีมติให้ บาทหลวงการ์โล เวลาร์โด

ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ด้านผู้พิการ





๒๖

คำกล่าวยกย่องนายเกษมสุขพสุนธราธรรม
บุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ด้านผู้พิการ 




















 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม อายุ ๔๕ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ครุศาสตร์บัณฑิตภาษาไทย วิทยาลัยครูสงขลา และรับราชการเป็นครูในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี๒๕๒๘ โดยเริ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้พิการเมื่อเป็นครู

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๔๑ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้

อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๒จังหวัดยะลาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๕

ถึงปัจจุบัน

 

 ตลอดระยะเวลาทีท่ำหนา้ทีค่รู และผูบ้รหิารสถานศกึษาเดก็พกิาร นายเกษมสขุ

พสุนธราธรรม แสดงความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เอาใจใส่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเป็นอย่างดี ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตโอบอ้อมอารีและมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กพิการอย่างต่อเนื่องโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ดี จึงเป็นที่ยอมรับนับถือของทั้งประชาชน

ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  โดยมีผลงานดีเด่นทั้งด้านบริหารองค์กร

และช่วยเหลือผู้พิการในด้านต่างๆ เช่น๑)ด้านส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่



๒๗

ผู้พิการด้วยการจัดทำโครงการเข้าค่ายเรียนรู้ทักษะชีวิตเรียนรู้มหกรรมพืชสวนโลก

เฉลิมพระเกียรติปี๒๕๕๐ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของเด็กพิการนำพาเด็กพิการ

เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึง

จัดการศึกษาโดยบูรณาการงานอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เป็นต้น ๒) ด้านเผยแพร่

ความรู้เรื่องผู้พิการสู่สาธารณชน  โดยจัดรายการวิทยุ ออกรายการสถานีโทรทัศน์

เป็นวิทยากร ออกหน่วยเคลื่อนที่ จัดนิทรรศการ และต้อนรับผู้เยี่ยมชมสถานศึกษา

เป็นต้น ๓) ด้านส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและเครือข่ายในการ

ดูแลผู้พิการ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ปกครอง ครู และ

อาสาสมัครเป็นต้น๔)ด้านการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนา

ผู้พิการโดยร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการกับหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๕ และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นต้น ๖) ด้านการปฏิบัติงานสนองนโยบาย

จังหวัดยะลา โดยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน และให้บริการฝึก

ทักษะแก่คนพิการอย่างกว้างขวาง และ๗) ด้านติดตามงานโครงการและให้ความ

ช่วยเหลือผู้พิการในพระบรมราชานุเคราะห์

 นอกจากนั้นนายเกษมสุขพสุนธราธรรม ได้ริเริ่มจัดตั้งสาขาศูนย์การศึกษา

พิเศษ ๓ แห่ง เพื่อให้คนพิการสามารถรับบริการที่ศูนย์ฯใกล้บ้านตนเอง โดย

เฉพาะบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเตรียมความพร้อมเด็กพิการเพื่อส่งเข้าสู่

ระบบการศึกษา ทั้งโรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยได้รับ

รางวัลจากการจัดทำนวัตกรรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้วย

 ถึงแม้ว่าพื้นที่การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของนายเกษมสุขพสุนธราธรรม

จะมีเหตุการณ์ก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องแต่นายเกษมสุขพสุนธราธรรมก็ไม่ย่อท้อ

และยืนหยัดปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเสมอมา ดังนั้น  นายเกษมสขุ พสนุธราธรรม

ไดร้บัการยกยอ่งเปน็บคุคลดเีดน่ทีท่ำคณุประโยชนด์า้นผูพ้กิาร





๒๘

คำกล่าวยกย่อง
ชมรมอาสาสมัครดูแลคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ด้านผู้พิการ 







 

 ชมรมอาสาสมัครดูแลคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้) เป็น

องค์กรอิสระ ที่เกิดจากกลุ่มบุคคลทั้งหญิงและชายในชนบทภาคใต้ที่ได้เข้าร่วมฝึก

อบรมหลักสูตรดูแลคนพิการ และรวมตัวกันเป็นชมรมเพื่อนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือ

ดูแลคนพิการทุกประเภทในหมู่บ้านของตน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองคน

พิการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่มีค่าตอบแทน

 ภารกิจของชมรมอาสาสมัครดูแลคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้)

ได้แก่ การเยี่ยมบ้านคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยดูแลและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการที่บ้าน พร้อมทั้งรายงานผลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ เช่น งานกีฬาคนพิการ งานวันเด็ก และงานวันคนพิการ

สากลเป็นต้นช่วยเผยแพร่ความรู้วิธีดูแลคนพิการช่วยปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้คน

พิการสามารถร่วมกิจกรรมสังคมได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคนพิการกับผู้เกี่ยวข้อง

ช่วยฝึกอาชีพให้คนพิการและครอบครัว นำผู้สนใจไปเยี่ยมบ้านคนพิการ นำเสนอ

ความต้องการของคนพิการและครอบครัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ช่วย เหลือ ประสานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการ

และเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการรับบริการต่างๆ เช่นการทำบัตรทองการจด-

ทะเบียนคนพิการและการฝึกอาชีพเป็นต้น



๒๙

 ชมรมอาสาสมัครดูแลคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( ภาคใต้ ) ได้

ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวอย่างกว้างขวางด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นและเข้มแข็ง ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป็นที่ยอมรับและได้รับคำชมเชยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 งานอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวอย่างต่อเนื่องในชนบทที่

ธุรกันดาร และห่างไกลความเจริญดังที่ชมรมอาสาสมัครดูแลคนพิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ( ภาคใต้ ) ปฏิบัตินี้ นับเป็นต้นแบบที่ดีซึ่งควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น

ในพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

 

 ดังนั้น ชมรมอาสาสมัครดูแลคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้) ได้

รับการยกย่องเป็นองค์กรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ด้านผู้พิการ



๓๐







ขาวคนพกิารรวมพลงั..... 
เลอืกตัง้เพือ่ชวีติใหม ่



๓๑

คนพิการทั่วประเทศใช้สิทธิเลือกตั้ง 






 ผู้พิการรายหนึ่ง ให้ญาติช่วยพาไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในเขต

เทศบาลนครขอนแก่นส่วนน.ส.ดวงมณีพิมพ์ต่ออายุ๓๔ปีผู้พิการขา๒ข้าง

และแขนขวาอีก ๑ ข้าง ผู้รักในประชาธิปไตยเดินทางโดยนั่ งซ้อนท้ายรถ

จักรยานยนต์มาเข้าคิวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๒๐สนามกีฬาพระ

ราเมศวร อ.เมืองลพบุรี ท่ามกลางความชื่นชมของประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งหมู่บ้านโรคเรื้อนแห่เลือกส.ส.ขอนแก่น

 

 ที่หมู่บ้านนิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๑ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.

ขอนแก่นชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนกว่าร้อยละ๘๐ของประชากรหมู่บ้านที่มีสิทธิ

เลือกตั้ง ทยอยไปใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง นายสุภาพ เลพล ผู้ใหญ่บ้านนิคมโรคเรื้อน

โนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๑ กล่าวว่า ชาวบ้านให้ความสนใจมาลงคะแนนแม้แต่คนป่วยที่

พิการเดินไม่ได้ ก็ให้ญาตินำขึ้นรถเข็นมาเลือกตั้ง ไม่พบการทุจริต คนที่มือเท้าหงิก

งอไม่สามารถจับปากกาลงคะแนนได้ ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้

ใช้เชือกผูกปากกาติดกับข้อมือให้ คนไหนบริเวณนิ้วพอมีลายนิ้วมือก็จะให้พิมพ์ลาย

นิ้วมือแทนการลงชื่อ คนไหนที่พิการมากๆ ไม่มีลายนิ้วมือ จะใช้วิธีเอาอุ้งมือพิมพ์

ประทับแทนลายนิ้วมือและการลงชื่อ ถึงแม้ว่าการลงคะแนนจะค่อนข้างยากลำบาก

แต่ชาวบ้านก็ให้ความสนใจมาลงคะแนนเสียงกันอย่างคึกคัก



๓๒

 ที่จ.เชียงรายนายเฉลยดวงมูลอายุ๔๗ปีชาวบ้านเวียงเหนือซึ่งแขนขา

ด้วน และอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้นั่งรถโยกคนพิการมาลงคะแนน ที่หน่วย ๕

ต.เวียงเหนือ โดยเข้าคิวตรวจสอบรายชื่อและหย่อนบัตรด้วยตนเอง สร้างความ

ประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้สิทธิอย่างมาก เนื่องจากนายเฉลยไถลตัวไปกับพื้นเข้าคูหา

เลือกและใช้ปากคาบปากกาลงชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและกาบัตร นายเฉลยกล่าวว่า

แม้จะพิการตั้งแต่เกิดแต่ก็ออกมาใช้สิทธิทุกครั้งไม่เคยเบื่อเพราะอยากเห็นรัฐบาลที่

ดีมาพัฒนาประเทศชาติ ที่สำคัญคือ สามารถมาช่วยเหลือคนพิการได้ทั่วถึง เพราะ

คนพิการสามารถทำงานได้หลายอย่าง “อยากให้รัฐบาลใหม่ให้มีเบี้ยยังชีพช่วยเหลือ

คนพิการมากกว่าทุกวันนี้”

(มตชินออนไลน์๒๔ธค.๒๕๕๐)

 

 ที่โรงเรียนบ้านแม่สะกึด ซึ่งเป็นโรงเรียนร้าง และจัดให้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ ๔

หมู่๔ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจ.แม่ฮ่องสอนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น๒๙๙คน

มีผู้สนใจไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ามากกว่าร้อยละ ๖๐ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีราย

หนึ่งอายุกว่า๙๐ปีรวมทั้งมีผู้พิการเป็นอัมพฤกษ์ออกมาใช้สิทธิเพราะอยากให้

ประเทศไทยมีนักการเมืองดี และมีความสามารถ ขณะที่นายโหย่ รณรงค์ไพรวัลย์

อายุ๗๗ปีอยู่บ้านเลขที่๔๙หมู่๔ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮาองสอนได้มา

ใช้สิทธ์ แต่สายตาไม่ดี มองไม่ค่อยเห็น ปลัดอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จึงได้ไป

จัดหาแว่นสายตามอบให้ สร้างความดีใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกล่าวว่า ตนไม่เคย

ละเลยในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียว เพราะอยากให้เมืองไทยมีนักการเมือง

ดีๆ เข้าไปบริหารประเทศชาติ นอกจากนี้ ได้มีผู้พิการรายหนึ่งชื่อนายอุดม ยุทธพร

เสรีกุล เป็นอัมพฤกษ์ จากการพลัดตกเสาไฟฟ้าขณะทำงาน มีความรู้สึกแค่ช่วงบน

ไม่สามารถเดินได้ ต้องใช้รถเข็ญ ได้พยายามมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ต้อง

ช่วยกันยกรถเข็ญขึ้นบันใด นำไปไว้ ณ คูหาเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้

พิการดังกล่าวให้มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเสมอภาคกัน อย่างไรก็ดี นายอุดม

ยุทธพรเสรีกุลผู้พิการเป็นอัมพฤกษ์กล่าวว่าอยากให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกคนออก

มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยถ้วนหน้ากัน เพื่อให้ได้นักการเมืองดี มีความสามารถ ไป



๓๓

บริหารประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 บรรยากาศการเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีเป็นไปอย่างคึกคัก ในส่วนของ

ผู้พิการอยากให้รัฐบาลสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และให้โอกาสการทำงาน

สร้างรายได้แก่ผู้พิการให้มากยิ่งขึ้น สิทธิเลือกตั้งเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของ

ประเทศไทย

 

 บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในทุก

หน่วยเลือกตั้ง มีประชาชนมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องต่อคิวลงคะแนนเป็น

ความยาวกว่า๒๐คนรวมทั้งมีคนพิการทางขาแขนคนใบ้มาต่อคิวลงคะแนน

ในครั้งนี้ นายสงกรานต์ กาญจนวิน อยู่บ้านเลขที่ ๕๒/๑๐ หมู่ ๖ ต.คลองใหญ่

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ที่เดินทางมาใช้สิทธิ และเป็นผู้พิการขา กล่าวกับ

ผู้สื่อข่าวว่ามาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะ

ครั้งนี้มีความตั้งใจมาก เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายกับประเทศไทย

เพราะเป็นการคืนประชาธิปไตยมาให้กับประชาชน

 

 ชาวเพชรบูรณ์ ตื่นตัวออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.คึกคัก ขณะที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำรถบริการที่ได้รับอนุญาต

จากกกต.รับส่งผู้พิการและผู้สูงอายุ

 

 ศรีสะเกษคึกคัก โดยเฉพาะผู้สูงอายุพิการนั่งรถเข็นออกมาใช้สิทธิ์ด้วย ต่าง

กล่าวว่า ต้องการให้ประเทศชาติเกิดความสงบและเกิดความสามัคคีตามพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคึกคักตั้งแต่เช้า มี

คุณยายอายุ๘๒ปีที่มาเลือกตั้งพร้อมบุตรชายที่ขาพิการเดินไม่ได้อายุ๔๐กว่าปี

มาใช้สิทธิ์ด้วย คือ นายดุสิต อินทาพรม ซึ่งบอกว่า ได้รับความสะดวกมาก

เจ้าหน้าที่คอยให้บริการจนสามารถเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็ว

 



๓๔

 ที่จังหวัดชุมพรทีห่นว่ยเลอืกตัง้ที่๕หมูท่ี่๕ต.หนิแกว้อ.ทา่แซะนายธรรมดล

แขวงรถอายุ๔๓๓๘๘ม.๕ที่แขนขาดทั้ง๒ข้างจากอุบัติเหตุได้เดินทางมาลง

คะแนน โดยใช้ข้อศอกที่ยังสามารถจับปากกาได้ เซ็นชื่อลงคะแนน และในหน่วย

เลือกตั้งเดียวกัน นายยงยุทธ วรรณวิเศษ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๖๐ ม.๕ ต.หิน

แก้ว พิการจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นอัมพาตครึ่งท่อนนั่งรถเข็นมาลงคะแนน

เช่นเดียวกัน

(สำนกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ์๒๓ธค.๒๕๕๐)



 ส่วนนายอู๊ด เขียวทอง นายกสมาคมผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ ไดจู้งมือสมาชิก

ชมรมนวดแผนโบราณ โดยคนตาบอด จ.เชียงใหม่ จำนวน ๕ คนร่วมใจไปใช้

สิทธ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๘ต.ช้างเผือกอ.เมือง เชียงใหม่ของเขตเลือกตั้ง

ที่๑จังหวัดเชียงใหม่สถานที่เลือกตั้งประรำช้างถนนเทพารักษ์ โดยทางเจ้าหน้าที่

ประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้พิการทางสายตาไว้ เพื่อ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาที่มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย นายอู๊ด กล่าว

ว่าวันนี้ได้เชิญชวนผู้พิการทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมทั้งต้องการให้รัฐบาลใหม่มี

ความสามาคคีกันให้เห็นแกพ่อหลวงของเราอย่าทะเลาะกันเลย และต้องการให้

รัฐบาลเข้ามาดูแลผู้พิการอย่างจริงจัง และอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยส่งเสริมในด้าน

อาชีพที่สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พร้อมทั้งถ้ารัฐบาลต้องการออก

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้พิการก็อยากให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นบ้าง

(คมชดัลกึออนไลน์๒๔ธค.๒๕๕๐)

 

 ที่น่าชื่นใจคือนายสุบินสกุลแท้อายุ๕๕ปีอยู่บ้านเลขที่๑๐๓/๑หมู่ที่๕

ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งพิการแขนขาดตั้งแต่ข้อศอกทั้ง ๒ ข้าง มา

เลือกตั้งหน่วยที่๖หมู่๕ต.อินทร์บุรีมาลงคะแนนโดยใช้ปากคาบปากกาเซ็น

ชื่อและคาบบัตรเข้าคูหาพร้อมกล่าวว่าได้มาทำหน้าที่พลเมืองดีในการเลือกตั้งทุก

ครั้งเช่นเดียวกับนายอิทธิเบศร์สนธิอายุ๔๓ปีอยู่บ้านเลขที่๖๕/๑หมู่ที่๑ต.

ประศุกพิการแขนทั้ง๒ข้างลีบและงอเข้าหาตัวต้องใช้เท้าแทนมือมาตั้งแต่กำเนิด
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มาใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่๑หมู่๑ต.ประศุกโดยใช้เท้าแทนมือทุกอย่างทั้งเซ็น

ชื่อและกาบัตรนอกจากนี้นายสุทธิราชอุสุภะหรือกุ้ง-สุทธิราชวงศ์เทวัญนักร้อง

ลูกทุ่ง และลิเกเงินล้าน ได้ใช้สิทธิหน่วยเลือกตั้งที่ ๓ วัดลำโพง ต.บางมัญ อ.เมือง

สิงห์บุรี

(ไทยรฐัออนไลน์๒๔ธค.๒๕๕๐)



 การเลือกตั้งที่ จ.นครพนม ในครั้งนี้ยังคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากผู้สูงอายุหลาย

รายรวมถึงผู้พิการต่างพากันออกมาใช้สิทธิโดยที่หน่วยเลือกตั้ง คุณยายรัชนี เนตร

หาญ อายุ ๗๙ปี เจ้าของร้านบวรภัณฑ์บูคเซ็นเตอร์ เอเย่นต์จำหน่ายหนังสือพิมพ์

ใน ต.เมืองเหนือ อ.เมือง นั่งรถเข็นออกจากบ้านเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เช้า

พร้อมกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิด้วย



 ส่วนที่บ้านมหาสารคามซึ่งเป็นบ้านพักคนชรา มีคนชราอายุมากกว่า ๗๐ ปี

จำนวน ๓๓ คน เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยหน่วยงานที่ดูแลได้จัดรถไปส่งยัง

หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ บริเวณศาลาการเปรียญบ้านหนองโพด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.

มหาสารคามซึ่งแม้การเดินเข้าหน่วยเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยคน

ชราส่วนใหญ่ใช้ไม้เท้าค้ำยัน แต่ทุกคนก็เต็มใจออกไปใช้สิทธิ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ ๘

เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ ๘ วัดอีเลิศ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า นางเหลี่ยม แก้วแจ่ม อายุ

๖๔ ปีพิการตาบอด ได้มาใช้สิทธิลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ให้บัตรเลือกตั้งสำหรับ

คนตาบอด พร้อมกับชี้แจงอธิบายจำนวนที่ต้องกา ทำให้นางเหลี่ยมถึงกับเอ่ยปากว่า

รู้สึกสับสนพอสมควรจนเกรงว่าจะกาผิดกลายเป็นบัตรเสียเพราะกาหลายเบอร์

(คมชดัลกึออนไลน์๒๔ธค.๒๕๕๐)
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กระบวนการสรรหาส.ว.๗๔คน


 

 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน ๗ คนที่ก่อกำเนิดขึ้น

ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (คือประธานศาล

ฎีกา)ประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,ผู้พิ

พากษาในศาลฎีกา ๑ คนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ๑ คน ได้ประชุมกัน

ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการสรรหา ส.ว.โดยกำหนดให้

เริ่มการสรรหาวันที่๒มกราคม๒๕๕๑นับจากนี้กกต.จะประกาศให้องค์กรต่างๆ

เสนอรายชื่อผู้สมควรจะเป็น ส.ว.ภายใน ๑๕ วัน (ระหว่างวันที่ ๓-๑๗ มกราคม

๒๕๕๑) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ๗ คนพิจารณาคัดเลือกไว้ ๗๔ คนซึ่ง

กำหนดเวลาพิจารณา๑เดือนนับแต่๒๒มกราคม-๒๑กุมภาพันธ์๒๕๕๑

 

 ตามรัฐธรรมนูญ๒๕๕๐กำหนดให้ส.ว.มีจำนวน๑๕๐คนมีที่มา๒ทาง

ทางแรก คือ การเลือกตั้งจากประชาชนจังหวัดละ ๑ คน กำหนดให้เลือกตั้งวันที่

๒มีนาคม๒๕๕๑ทางที่สองคือการสรรหาโดยกำหนดว่าให้องค์กรต่างๆในภาค

วิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ทั้งนี้รายละเอียดว่าแต่ละภาคส่วนจะมี

องค์กรใดที่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติและเสนอได้จำนวนเท่าไรจะเป็นไปตาม พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.๒๕๕๐และพระ

ราชกฤษฎีกาที่จะต้องประกาศออกมา
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 พอจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่า คงเกิดปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติ

ขององค์กรของแต่ละภาค นอกจากนี้ แต่ละองค์กรจะมีแนวทางการคัดเลือกคนใน

องค์กรของตนอย่างไร หากมีคนอยากเป็นกันมาก จะป้องกันการบล็อคโหวตอย่างไร

และสุดท้ายรายชื่อที่องค์กรของแต่ละภาคส่วนเสนอไปยังคณะกรรมการสรรหาจะ

เป็นบุคคลที่พึงประสงค์แค่ไหน จะคัดเลือกเอาไว้ ๗๔ คนด้วยความยากลำบากหรือ

ง่ายเมื่อต้องคำนึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ใน

การปฏิบัติงานของวุฒิสภาเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังให้คำนึงถึงองค์ประกอบจาก

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน โอกาสและความ

เท่าเทียมกันทางเพศ สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคส่วนซึ่งใกล้เคียงกัน รวมทั้งการ

ให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย นี่คือกฎเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัด

แจ้งในมาตรา๑๑๔หากไม่เป็นไปตามนี้ก็จะเกิดปัญหาว่ากระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญ

 

 เมื่อครั้งมีการร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภา

ร่างรัฐธรรมนูญได้เกิดข้อถกเถียงอย่างมากถึงที่มาของ ส.ว.ว่าจะให้มาจากไหนและ

จำนวนเท่าไร สุดท้ายได้ข้อสรุปให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งและการสรรหาโดยการ

สรรหาต้องผ่านคณะกรรมการสรรหา๗คนซึ่งถูกเรียกขานว่าเป็น๗อรหันต์มี

คนชี้ว่าที่มา๒ทางนี้จะทำให้เกิดปัญหาความลักลั่นในหมู่ส.ว.เพราะส.ว.ส่วนหนึ่ง

(๗๖คน)มายากเพราะต้องเลือกตั้งต้องเสียเงินเสียแรงกายเสียโอกาสต่างๆแต่

ก็จะตกอยู่ในวังวนของพรรคการเมืองเพราะการจะเป็นส.ส.คนเดียวของจังหวัดได้นั้น

ต้องอาศัยฐานการเมืองของพรรคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น อีกส่วน

หนึ่ง (๗๔ คน) มาจากการเลือกกันเองของแต่ภาคส่วนแล้วให้กรรมการสรรหา ๗

คนเลือกซึ่งไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเงินแนวทางนี้หนีไม่พ้นระบบพวกพ้อง

 

 ว่าไปแล้วกระบวนการสรรหาส.ว.เพื่อให้ได้๗๔คนและเลือกตั้งเพื่อให้ได้

อีก ๗๖ คนซึ่งเป็นไปกติกาใหม่ของรัฐธรรมนูญ อาจกล่าวได้ว่า ล้วนแต่เสี่ยงต่อ

ความสำเร็จหรือล้มเหลวในการเลือกคนเข้าไปผู้แทนปวงชนชาวไทย เพื่อปฏิบัติ

งานเกี่ยวข้องกับสภาผู้แทน ราษฎร โดยวุฒิสภาให้มีบทบาทกลั่นกรองกฎหมาย
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ควบคุมรัฐบาล แต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษคือ ใน

กรรสรรหานั้น ทำอย่างไรถึงจะไม่ให้คนที่อยากได้ใคร่ดี อยากมีตำแหน่งโดยที่ไม่มี

ความเหมาะสมกับการทำหน้าที่อันสำคัญซึ่งต้องมีความอิสระ มีความสามารถ ไม่

ขายตัวให้รัฐบาลเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วได้รับการเสนอชื่อเข้าไปสู่กรรมการ

สรรหา ทางหนึ่งคือสังคมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด และร่วมกันออกความเห็นเพื่อให้

กรรมการสรรหาเลือกคนที่ดีจริงๆไปเป็นส.ว.

(บทนำมตชินวนัที่๒๙ธนัวาคมพ.ศ.๒๕๕๐)

 

 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) คณะกรรมการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภา(ส.ว.) ได้ประชุมเป็นครั้งแรก โดยมีกรรมการสรรหาทั้ง ๗ คน เข้าร่วม

ประชุมครบองค์ประชุมได้แก่นายวิรัชลิ้มวิชัยประธานศาลฎีกาในฐานะประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกกต. พล.อ.ธีรเดช มีเพียร

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายมนตรี ศรีเอี่ยม

สะอาดผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานายอำพลสิงห์โกวินท์ ตุลาการหัวหน้า

คณะศาลปกครองสูงสุดและคุณหญิงจารุวรรณเมณฑกาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ทำหน้าที่แทนประธานคตง.ต่อมานายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการกกต.แถลง

ผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเลือก นายวิรัช ลิ้มวิชัย เป็นประธานคณะกรรม

การสรรหาฯ

 

 สำหรับองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ องค์กรภาควิชาการ องค์กรภาครัฐ

องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาควิชาชีพ และองค์กรภาคอื่น โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่

จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายให้จัดตั้งขึ้น

ในราชอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และต้องมิใช่องค์กรที่แสวงหากำไร หรือ

ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

 



๓๙

 ทั้งนี้ องค์กรดังกล่าวต้องพิจารณาเองว่าอยู่ในองค์กรประเภทใดและเสนอชื่อ

ได้องค์กรละ ๑ คน ส่วน ส.ว.ที่ได้รับการสรรหาจะมาจากภาคละจำนวนเท่าใดนั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ จะยึดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๔ โดยคำนึงถึงความรู้

ความสามารถต่างๆที่แตกต่างกันโอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศรวมทั้งให้

โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย ทั้งนี้จะประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งถัดไป

วันที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อมีการสรรหาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

การสรรหาเป็น ส.ว.แล้ว สามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน

ประกาศรับรองและศาลฎีกาจะเป็นผู้วินิจฉัยระยะเวลาภายใน๑ปี

(กรงุเทพธรุกจิออนไลน์๒๖ธนัวาคมพ.ศ.๒๕๕๐)





๔๐

ขาวตามตดิ....สทิธคินพกิาร   



๔๑

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ


 เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็น

ชอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นแผนดำเนินการ ๕ ปี

ตั้งแต่ปี๒๕๕๐-๒๕๕๔ซึ่งรองรับการบังคับใช้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาสำหรับคนพิการ

ที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)แล้ว โดยมีสาระสำคัญว่าจากการสำรวจพบ

ว่าคนพิการที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๒ปีมีอยู่ประมาณ๑๓๐,๐๐๐คน

 ดังนั้น แผนดังกล่าวจึงเป็นแนวทางว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดความ

เสมอภาคทางการศึกษาขึ้นกับคนพิการ ซึ่งควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับคน

ปกติทั่วไป อาทิ การจัดโรงเรียนเรียนร่วม จัดสถานศึกษาเฉพาะสำหรับคนพิการ

รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้มีการวิจัยถึงแนวทางการให้การศึกษาแก่คนพิการ เพื่อ

ให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่จะต้องเอื้อกับนักเรียน

พิการในแต่ละประเภทอาทิตาบอดหูหนวกพิการทางตามแผนพัฒนาการศึกษา

สำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี จะต้องใช้งบประมาณกว่า ๒ หมื่นล้านบาท โดยที่

รัฐบาลชุดใหม่สามารถจะจัดสรรงบประมาณตามกำลังและความจำเป็นได้

(มตชินออนไลน์๒๖ธค.๒๕๕๐)




ลดหย่อนภาษีเงินได้๓หมื่นบาทต่อการดูแลคนพิการ๑คน

 นายสาธิต รังคสิริ รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

(ครม.) มีมติอนุมัติหลักการมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ โดยผู้มีเงินได้ที่

อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ๓ หมื่นบาทต่อการดูแล

คนพิการ๑คน

 สำหรับการบริจาคเงิน หรือมอบทรัพย์สินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา



๔๒

คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้มีเงินได้จะได้รับการ ลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน ๑๐%

กรณีผู้บริจาคเป็นนิติบุคคล จะได้รับการลดหย่อนภาษีไม่เกิน ๒% ของกำไรสุทธิ

นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งรับคนพิการเข้าทำงาน หรือส่งเงินเข้า

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงเจ้าของอาคารสถานที่ยาน

พาหนะ บริการขนส่ง หรือ ผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ หรือสิ่ง

อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะแก่คนพิการ สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

เป็นจำนวน๒เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง

 หลังจากนี้กรมสรรพากรจะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแล และตรวจสอบการ

ดำเนินงานขององค์กร สถานสาธารณกุศล และมูลนิธิต่างๆ ตามประกาศของ

กระทรวงการคลัง หน่วยงานใหม่จะทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำข้อมูลให้เป็นหมวด

หมู่ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ เพื่อให้สะดวกในการนำมาใช้ตรวจสอบราย

จ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะสำหรับมูลนิธิ และสมาคม รวมถึงการรวบรวมองค์กร

และมูลนิธิที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนเป็นองค์การสถานสาธารณกุศลและตรวจสอบ

รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ การจัดตั้ง

หน่วยงานขึ้นมาเพื่อคอยกำกับดูแลในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ จะทำให้สังคมได้รับ

ประโยชน์ในเรื่องการบริจาคอย่างแท้จริง และไม่เป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงภาษี

รองอธิบดีกรมสรรพากรกล่าว

 ทั้งนี้ มาตรการทางภาษีดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยมีจิตสำนึกในการ

รับผิดชอบดูแลสังคมให้ดี ขึ้น และช่วยปลุกจิตสำนึกให้คน ในสังคมมีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(โพสตท์เูดยอ์อนไลน์๑๙ธค.๒๕๕๐)





๔๓

ทุกสถานศึกษาไม่มีสิทธิปฏิเสธรับเด็กพิการ


 นายธีระ จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่าตามที่ร่างพ.ร.บ.การจัดการ

ศึกษาสำหรับคนพิการกำลังจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในเร็วๆนี้นั้นตนได้แจ้ง

ต่อที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ ให้เตรียม

ความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพราะต่อไปสถานศึกษาทุก

แห่งทุกสังกัดและทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาจะปฏิเสธรับเด็กพิการ

เข้าเรียนไม่ได้แล้ว ซึ่งที่ผ่านมามักจะอ้างว่าไม่มีครูสอนเด็กพิการ ครูไม่มีความรู้

เกี่ยวกับเด็กพิการหรือไม่มีความพร้อม

 

 ดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ หรือช่วงเดือนเมษายน

๒๕๕๑ สถานศึกษาต้องจัดส่งครูไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิการ ที่

ศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีอยู่ในทุกจังหวัด ส่วนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพิการและ

ต้องการนำบุตรหลานเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ก็สามารถติดต่อสถานศึกษา

ทุกสังกัดที่อยู่ใกล้บ้านได้เลย

 

 กฎหมายฉบับนี้นอกจากจะมีผลทำให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิเสธไม่รับเด็กพิการ

เข้าเรียนไม่ได้แล้ว ยังจะทำใหค้นพิการได้รับสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกจากรัฐเลือกรับบริการทางการศึกษาได้ตามความ

ต้องการซึ่งรัฐต้องจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้ตามความจำเป็นของคนพิการ

 

 ส่วนครูการศึกษาพิเศษทุกสังกัดจะได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ของครูการศึกษาหรือเงินพ.ค.ศ.เดือนละ๒,๐๐๐บาทและยังกำหนดให้มีการจัด

ตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการขึ้นในสพฐ. เพื่อใช้จ่ายใน

การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

โดยเงินกองทุนจะมาจากเงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองการศึกษาสำหรับคนพิการ



๔๔

ตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินรายได้จากการ

ออกสลาก หรือการจัดกิจกรรม ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงิน หรือ

ทรัพย์สินของกองทุน เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และรายได้บางส่วนจากภาษี

ของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีคณะ

กรรมการบริหารกองทุนที่มีเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนองค์กรคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อย๗คนเป็น

กรรมการ

 

 อย่างไรก็ตามคนพิการที่จะเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน ถึงแม้ว่าสถาน

ศึกษาจะไม่สามารถปฏิเสธการรับเข้าเรียนได้ แต่เด็กพิการก็ยังต้องเสียค่า

ธรรมเนียมการเรียนตามที่โรงเรียนจัดเก็บ ส่วนโรงเรียนเอกชนก็จะได้รับการ

สนับสนุนสื่ออุปกรณ์รวมถึงครูการศึกษาพิเศษซึ่งจะได้รับเงินพ.ค.ศ.เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่มีการกำหนดบทลงโทษสถานศึกษาที่ปฏิเสธรับ

เด็กพิการเข้าเรียน แต่หากเกิดกรณีผู้ปกครองฟ้องร้องก็สามารถดำเนินคดีกับ

สถานศึกษาได้ โดยใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์เพราะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนายธีระกล่าว

(เดลนิวิสอ์อนไลน์๑๗ธค.๒๕๕๐)





๔๕



๔๖

ขาวจากภาพ 



๔๗

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ
ครั้งที่ ๓๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (เรื่อง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ) 

ครั้งที่ ๓๓ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐  
ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



๔๘

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่..)พ.ศ.....
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



๔๙

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ
ผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ(ฉบับที่..)พ.ศ.....
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



๕๐

ประชุมอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.๒๕๕๐
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



๕๑

สัมมนาคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุ
ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่  ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ จังหวัดสระบุร ี







๕๒

“๒ม.ีค.๒๕๕๑
ถงึเวลาเขา้คหูาอกีครัง้ 

รวมพลงัใชส้ทิธ ิ
เลอืกตัง้ส.ว.”



๕๓



๕๔



๔๗

““ ในครอบครัวเรา 
  ความรับผิดชอบเป็นของที่ไมตองคิด 

  เป็นธรรมชาติ 
  สิ่งที่สอนกันอันแรก 

  คือเราจะทำอะไรใหเมืองไทย... ”” 
 

 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ 

 



“เพราะโลกนี้…

ประกอบขึ้นด้วยความหลากหลาย

โลกจึงมิได้จำเป็นต้องมีแต่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

แต่โลกที่หลากหลายควรประกอบด้วย

บุคคลที่มีศักดิ์และศรีทางจิตวิญญาณที่ทัดเทียมกันเสมอภาคกัน

และศรัทธาในคุณค่าของกันและกัน

เพื่อที่จะเป็นสังคมที่ทั้งคนพิการและไม่พิการ

อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข”

เรียน 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทยตึกพัฒนาวิชาการ

ชั้น๒ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ซอยบำราศนราดูรตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี๑๑๐๐๐

โทรศัพท์๐๒๙๕๑๐๘๓๐,๐๒๙๕๑๐๗๓๕

เว็บไซต์:www.pikarn.com

สสพ .

สสพ .

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย


