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“รมว.พม.” เปิดโครงการ “เราไม่ทิง้กัน” ช่วยคนไร้บ้าน พักบ้านพักกระทรวง พม. พร้อมอาหาร 3 มือ้ฟรี 

 

วนันี ้(5 เม.ย. 63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(รมว.พม.) 

เปิดเผยว่า ขณะนีส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโควิด-19 ไดแ้พรก่ระจายไปทั่วกรุงเทพและสถานท่ีท่ีเป็นชมุชน

แออดัเป็นจุดเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตัง้แต่เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ คนพิการ และผูด้อ้ยโอกาสใน

สงัคม รวมทัง้คนไรบ้า้น คนไรท่ี้พึ่ง และผูใ้ชชี้วิตในท่ีสาธารณะ นบัเป็นกลุม่เปราะบางของสงัคมท่ีมีความเสี่ยงสงูในการด าเนิน

ชีวิตในขณะนี ้รฐับาลไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) ไดเ้ปิดโครงการ "เราไม่ทิง้กัน" 

บริการท่ีพกัสะอาดอาหาร 3 มือ้ ฟรี โดยไม่มีค่าใชจ้่าย “ขอเชิญชวนคนไรบ้า้น คนไรท่ี้พึ่ง และคนตกงานในช่วงนี ้สามารถไป

พกัท่ีบา้นพักของกระทรวง พม. ได ้เรามีอาหารดแูลทุกวนั มีหอ้งพกั หอ้งอาบน า้ใหอ้ยู่อย่างสบาย เพ่ือท่านไดป้ลอดภัยจาก

โรคระบาด โดยรฐับาลจะเป็นผูด้แูลคา่ใชจ้่ายทัง้หมด สามารถติดตอ่ไดท่ี้โทร.สายดว่น 1300 ทัง้กรุงเทพและตา่งจงัหวดั เราจะ 

"สู"้ ไปดว้ยกนั เพ่ือผ่านวิกฤตไวรสั โควิด-19 ใหไ้ดโ้ดยเรว็” นายจตุิ กลา่ว(bangkokbiznews.com 8 เม.ย.63) 
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ผู้พกิารปรบมือดังกึกก้องส่งใจให้หมอสู้โควิด-19 

 

อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ น าคน

พิการปรบมือดังกึกก้องส่งใจให้หมอสู้โควิด -19 ใน

แคมเปญ "เสียงปรบมือ คือก าลงัใจ" เมื่อวนัท่ี 29 มี.ค.  ท่ี

ผ่านมา ผู้สืื่อข่าวรายงานว่า เ ม่ือเวลา 20.00 น. กรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนาง

ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ น าคนพิการร่วมจัดกิจกรรม “เสียง

ปรบมือ คือก าลังใจ” เพ่ือขอบคุณและให้ก าลังใจคณะ

หมอ พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยท์ั่วประเทศ

ไทย ท่ีก าลงัด าเนินการรกัษาและหยุดยัง้การแพร่ระบาด

ของโรคติด เ ชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย

ปรบมือภายในบา้น หนา้บา้น หรือจากตรงไหนก็ได ้ส่งให้

เหล่า ฮี โร่ ในโรงพยาบาลสู้โค วิด -19 ทั้ง นี ้  พก .  น า

ผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด เช่น ศูนย์พัฒนา

ศกัยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมทุรปราการ 

ศนูยพ์ัฒนาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่นร่วม

กิจกรรมปรบมือใหก้ าลังใจคณะเแพทย์ พยาบาล และ

บุคลากรทางการแพทย ์เป็นเวลา 5 นาที พรอ้มส่งพลงัใจ

ให้ประชาชนคนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้อย่างปลอดภัย 

ขณะท่ี ทางเพจเฟซบุ๊ก "กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ" ไดเ้ชิญชวน สมาคม องคก์รคนพิการ คน

พิการ ผูดู้แลคนพิการ และประชาชนทั่วไป ร่วมแคมเปญ

ดงักล่าวโดยการโพสตค์ลิป “เสียงปรบมือ คือก าลงัใจ” ซึ่ง

ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ถึงโพสตแ์ละสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเป็น

จ านวนมาก ดา้นนายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหู

หนวกแห่งประเทศไทย พรอ้มดว้ยคนพิการทางการไดยิ้น

หรือสื่อความหมาย (คนหูหนวก) รวมถึงคนพิการทุก

ประเภท ร่วมใจกันส่งคลิปปรบมือ ซึ่งเป็นการแสดงออก

เชิงสัญลักษณ์เพ่ือให้ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ 

อย่างไรก็ตาม พก. และคนพิการทั่วประเทศ หวงัเป็นอย่าง

ย่ิงว่าเสียงปรบมือเหล่านี ้ จะส่งไปถึงยังบุคลากรทาง

การแพทยท์ุกท่านในการต่อสูก้ับโรคระบาดโควิด-19 ให้

หมดไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือใหป้ระเทศไทยกลบัมามีรอยยิม้

ไดอ้ีกครัง้(newtv.co.th 31 มี.ค.63) 
 

พษิโควิด-19 รัฐบาลงดจัดงานวัน 
ข้าราชการพลเรือน 

 

พิษโควิด-19 ระบาด รัฐบาลงดจัดงานวันขา้ราชการพล

เรือน ประจ าปี 2563 สั่งให ้รมว.พม. มอบเกียรติบตัรและ

เข็มเชิดชเูกียรติแก่ขา้ราชการพลเรือนดีเดน่ ปี 2562 พรอ้ม

ย า้ใหท้  างานเพ่ือประโยชนข์องชาติและประชาชนทุกคน

เป็นส าคญั เมื่อเวลา 13.30 น.วนัท่ี 31 มี.ค.เวลา นายจุติ 

ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนษุย ์(รมว.พม.) มอบเกียรติบตัรและเข็ม

เชิดชูเกียรติแก่ขา้ราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงการ
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พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 เน่ืองในวนัขา้ราชการพลเรือนประจ าปี 2563 

โดยมีคณะผูบ้ริหารกระทรวง พม. เขา้ร่วม ณ หอ้งประชุม

ชัน้ 8 กระทรวง พม. โดย นายจุติ กล่าวว่า เน่ืองดว้ยวัน

ข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันท่ี 1 เมษายน ของทุกปี 

สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2471 มีผลใชบ้ังคบัในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2471 

และไดม้ีการจดังานวนัขา้ราชการพลเรือนครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 

1 เมษายน 2522 เพ่ือใหข้า้ราชการพลเรือนไดต้ระหนกัถึง

คุณสมบัติของขา้ราชการท่ีมีเกียรติ หนา้ท่ี  ความสามคัคี 

และความซื่อสตัย ์รวมทัง้เผยแพรเ่กียรติคณุขา้ราชการพล

เรือนดีเด่น ส  าหรบัปี 2563 ทางรฐับาลไม่มีการจดังานวนั

ขา้ราชการพลเรือน เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หาก

มอบหมายใหแ้ตล่ะกระทรวงเป็นผูม้อบเกียรติบตัรและเข็ม

เชิดชูเกียรติแก่ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ส าหรบักระทรวง 

พม. มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจ าปี  2562  รวมทั้งหมด 9 คน  ประกอบด้วย 1. 

ส  านักงานปลัดกระทรวง พม. จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นาย

ไพบูลย  ์ นาคเจือ ต าแหน่ง นักพัฒนาสงัคมช านาญการ

พิเศษ ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวดั

ชลบุรี 2.กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ (พส.) จ านวน 2 

คน ไดแ้ก่ นายสวิุชชา วงศไ์สลย ์ต าแหน่ง นักพฒันาสงัคม

ช านาญการพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรม และนางสาว

ญาตา ระตีพูน ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญ

การ กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 3. กรมกิจการสตรีและ

สถาบนัครอบครวั (สค.) จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ นางสาวธิดา 

พงษ์เจริญชัย ต าแหน่ง นักพัฒนาสงัคมช านาญการกอง

สง่เสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศ และนางสาวอภิญญา 

เจริญฉ ่า ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญ

การกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 4.กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน (ดย.) จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นางนทัธมน กิจด ารง

กุล ต าแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

จนัทบุรี 5. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ นางณฐอร อินทรด์ีศรี ต  าแหน่ง 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ กองคุม้ครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และ

นางวิจิตตรา เซ็มมุกดา ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด

ช านาญการกองคุม้ครองสวสัดิภาพและพัฒนาคนพิการ 

และ 6.กรมกิจการผูส้งูอาย ุ(ผส.) จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นาง

ภาวนา ละมลุ ต าแหน่ง เจา้พนกังานพฒันาสงัคมช านาญ

งาน กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ  

"อาชีพขา้ราชการนัน้ ถือเป็นงานท่ีมีเกียรติสงู เป็นอาชีพท่ี

ทกุคนใหก้ารยอมรบัและเคารพนบัถือ ดงันัน้ขา้ราชการพล

เรือนจึงตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ี ปฏิบตัิตนใหเ้ป็นแบบอย่างแห่ง

ความดีงามในทุกๆ ดา้น และเป็นตัวอย่างท่ีดีส  าหรับคน

ทั่วไป โดยตอ้งตระหนักถึงเกียรติ ศกัดิ์ศรี และหนา้ท่ีของ

การเป็นข้าราชการพลเรือนท่ีดี  ด้วยการประพฤติและ

ปฏิบตัิตนอยู่ในหลกัแห่งคณุธรรมจริยธรรมของขา้ราชการ 

ขยนัหมั่นเพียร ซื่อสตัย ์สจุริต เสียสละ อดทน และ ยึดมั่น

ในความถูกตอ้งเท่ียงธรรม ปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ มีการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศนแ์ละวิธีการ

ท างานท่ีสอดคล้องกับ สถานการณ์และมุ่งประโยชน์

สว่นรวมอยู่เสมอ ทัง้นี ้ขอใหทุ้กคนตระหนกัถงึภาระหนา้ท่ี

ของขา้ราชการ รกัษาช่ือเสียงเกียรติคณุและคณุงามความ

ดีนี ้ไว้ เ พ่ือให้เป็นแบบอย่างและความส าเร็จในชีวิต

ราชการ เพ่ือประโยชนข์องชาติและประชาชนทกุคนตอ่ไป” 

นายจตุิ กลา่ว.(เดลินิวสอ์อนไลน ์31 มี.ค.63) 
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IRPC หนุน “ศูนยส่์งเสริมพัฒนาคนพกิาร”  
เปิดบ้านการเรียนเกษตรเสริมศักยภาพชุมชน 

 
บริษัท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) หรือ IRPC และศูนย์

ส่งเสริมพฒันาคนพิการ สงัฆมณฑลอุดรธานี จดังานเปิด

บา้นแห่งการเรียนรูท้างการเกษตรส าหรบัคนพิการ เพ่ือให้

คนพิการและชุมชนไดเ้ย่ียมชมพืน้ท่ีและการด าเนินงาน 

โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆ

มณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พรอ้มดว้ย นายปิยะ 

ปิจน านายอ าเภอ บ้านดุง บาทหลวงโอสถ ลือเลื่อง 

ผู้อ  านวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการสังฆมณฑล

อุบลราชธานี และ นายกฤษฎา ประภัศรานนท ์ผูจ้ัดการ

ส่วนความรับผิดชอบองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด 

(มหาชน) หรือ IRPC ท าพิธีเปิดบ้านแห่งการเรียนรูท้าง

การเกษตรส าหรับคนพิการ โดยเป็นการร่วมกันกับศูนย์

ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลมณฑลอุดรธานี 

ตั้งอยู่ ท่ีบ้านศรีวัฒนา ต าบล บ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง 

จังหวดัอุดรธานี ก่อตัง้ขึน้มาโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือ

เป็นสถานท่ีสง่เสริมการเรียนรูแ้ละฝึกอาชีพดา้นการเกษตร

ของคนพิการ โดยไดเ้ปิดโอกาสคนพิการไดเ้รียนรูแ้นวคิด

ในการด าเนินชีวิต ในแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตจาก

ศกัยภาพของตนเองท่ีเกิดจากลงมือปฏิบตัิ และการฝึกฝน

เพ่ือสรา้งอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกาย ความถนัด

และสภาพแวดล้อมในชุมชนท าให้สามารถสรา้งความ

มั่นคงให ้  แก่ตนเองและครอบครวั เป็นพืน้ท่ีท่ี บริษัท ไอ

อารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) ไดด้  าเนินโครงการสรา้ง

อาชีพคนพิการ มาตัง้แต่ปี 2560 และปัจจุบนัไดเ้ปิดใหค้น

พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้ามาประกอบอาชีพทั้งดา้น

การเกษตรและเลีย้งสตัว  ์ทัง้นี ้เพ่ือใหศู้นยส์่งเสริมพฒันา

คนพิการ สงัฆมณฑลอดุรธานี  สามารถด าเนินงานไดต้าม

วัตถุประสงค์ IRPC ได้ให้การสนับสนุนการด า เ นิน 

“โครงการล าไทรโยงโมเดล” โดยไดน้ าองคค์วามรู ้และ

ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ ในด้านการบริหาร

จัดการน ้าและพลังงานมาเช่ือมโยงเข้ากับการพัฒนา

คุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

เพ่ือสรา้งศกัยภาพแก่ชุมชนทางการเกษตรใหเ้ตรียมพรอ้ม

รบัมือกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) และวิกฤติน ้า  (Water Crises) โดย 

เม่ือตน้ปี 2562 IRPC ไดด้  าเนินการขุดลอกสระเก็บน า้เพ่ือ

การเกษตร จ านวน 2 สระ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

พลงังานแสงอาทิตย ์พรอ้มก่อสรา้งอาคารเพ่ือใชก้บัเครื่อง

สูบน ้าและวางท่อส่งน ้า  ติดตั้งแทงค์เก็บน ้าบนดิน 

จ านวน 12 แทงค ์ปรับพืน้ท่ีส  าหรับการเกษตรและเลีย้ง 

สตัวใ์หม้ีความเหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ รวมถึงสรา้ง 

สิ่ งอ  านวยความสะดวกให้ผู ้ พิ การตามมาตรฐาน

อารยสถาปัตย ์เพ่ือใหศ้นูยฯ์ มีน า้ส  ารองไวใ้ช ้แกไ้ขปัญหา

ฝนทิง้ช่วงและการเพาะปลกูพืชนอกฤดกูาลผลิต ช่วยสรา้ง

อาชีพเสริม เพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่คนพิการ โดยการจดังาน เปิด

บา้นแห่งการเรียนรูท้างการเกษตรส าหรบัผูพิ้การ ของศนูย์

ส่งเสริมคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี ในครั้งนี ้ IRPC

มุง่หวงัว่าจะเป็นสรา้งโอกาสใหแ้ก่คนพิการ และชุมชน ใน

การเรียนรูก้ารท าเกษตรยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การสรา้งอาชีพ

และรายได้ อีกทั้ง  ยัง เ ป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงาน

ภาคเอกชนท่ีมีศกัยภาพ (kaohoon.com 30 มี.ค.63) 



๖ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ ..ยกเวน้.. ความดี 
 

พม.ดงึเอกชนหารือ  
ห้ามเลีย้งอาหารในสถานสงเคราะห ์

พม.  ดึงภาคเอกชน

ห า รื อ แ น ว ท า ง

มาตรการแกไ้ขปัญหา

ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบทาง

สงัคม จากโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 หา้มเย่ียมหรือเลีย้ง

อาหารกับเด็ก คนพิการและผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์ 

เม่ือเวลา 16.00 น.วนัท่ี 2 เม.ย.นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.การ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) 

เปิดเผยภายหลงัการประชมุหารือแนวทางมาตรการในการ

แกไ้ขปัญหาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดขึน้จากการ

แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหารกระทรวง 

พม. และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ บริษัท 

ปตท.จ ากัด (มหาชน) บริ ษัท ปูนซิ เมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) และ NGO อาทิ  มูลนิ ธิกระจกเงา มูลนิ ธิ

นวตักรรมทางสงัคม เขา้ร่วมประชุม ว่า ท่ีประชุมไดห้ารือ

ในเรื่องของความร่วมมือในมาตรการการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 พรอ้มกบัรบัฟังขอ้เสนอแนะ

จากภาคธุรกิจและภาคสงัคม ซึ่งสถานการณด์งักล่าว จะ

ผ่านพน้ไปได ้เมื่อทุกภาคส่วนตอ้งช่วยกนัป้องกนัการแพร่

ระบาด แตรู่ปแบบการใชชี้วิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี ้

ภาคเอกชนและภาครัฐต้องท างานคู่ขนานกันไป เพ่ือ

เตรียมความพร้อมหลังจากสถานการณ์ดีขึน้ นายจุติ 

กล่าวว่า กระทรวง พม. ไดด้  าเนินมาตรการเพ่ือรองรับ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง ท่ีอยู่ ในและนอกสถาน

สงเคราะห ์อาทิ การก าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีและกลุ่มเป้าหมาย

ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด ก าหนดมาตรการห้ามเย่ียมและเลี ้ยง

อาหาร รวมทัง้งดท ากิจกรรมต่างๆ กับเด็ก คนพิการ และ

ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชือ้ไวรสัโควิด-19 การจัดสถานท่ีพกัแก่คนไรบ้า้น คน

ไรท่ี้พึ่ง และคนตกงาน เป็นตน้ ทัง้นี ้การใหค้วามช่วยเหลือ

ขึน้อยู่กบับริบทในพืน้ท่ี อีกทัง้มีแนวทางด าเนินการรว่มกบั

ภาคเอกชน เช่น การจดัส่งสินคา้เกษตรหรืออาหารไปยงัผู้

ประสบปัญหาในแตล่ะจงัหวดั เป็นตน้ ซึง่การประชมุครัง้นี ้

ภาคเอกชนไดเ้สนอใหม้ีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้หม้ากขึน้ 

รวมถึงการสรา้งความเข้าใจแก่ประชาชน เก่ียวกับการ

ได้รับการรักษาและเกิดภูมิต้านทานเชื ้อไวรัสโควิด -

19  เ พ่ือให้เ ป็นสื่ อกลางในการให้ความรู ้แก่ชุมชน 

นอกจากนี ้มีการจดัสถานท่ีเพ่ือแยกกกัตวัหลงัจากท่ีรกัษา

อาการป่วยเสรจ็สิน้แลว้(เดลินิวสอ์อนไลน ์2 เม.ย.63) 
 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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พษิโควิด19ท าคนขับแทก็ซี่เลีย้งลูกพกิารตกงาน 

 

พิษโควิด-19 ท า คนขับแท็กซี่ตกงาน ตอ้งเลีย้งลูกพิการ 

ดว้ยความล าบาก ผูส้ื่อข่าวไดเ้ดินทางไปท าข่าวท่ีบา้นเช่า

ของนายวรพล จิตรบรรจง หรือยอรช์ อายุ 57 ปี อยู่บา้น

เช่า บ้านเลขท่ี 9/68 ซอยสันคือ หลังวัดดอนไชย เขต

เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่ง นายยอรช์ เป็น

คนขับรถแท๊กซี่ ท่ีตกงานจาก ปัญหาการแพร่ระบาดของ

เชื ้อไวรัสโควิด 19 เ น่ืองจากอาชีพขับรถแท็กซี่ ได้รับ

ผลกระทบมาก ไม่มีผูโ้ดยสาร จนตอ้งคืนรถเช่าใหบ้ริษัท

เจา้ของ และตอ้งตกงาน ไม่มีรายได ้ขาดรายไดท่ี้ตอ้งมา

เลีย้งดูแลครอบครวัและลูกท่ีพิการ เป็นออทิสติก  นายวร

พล เลา่วา่ก่อนหนา้ท่ีจะเกิดพิษ ไวรสัโควิด 19 อาชีพขบัรถ

รบัจา้งก็แทบจะแย่อยู่แลว้ จากท่ีเคยมีรายไดห้กัค่าเช่ารถ 

ค่าใชจ้่ายๆอื่นๆแลว้ก็จะเหลือเงินเก็บ 400-500 บาท แต่

ในช่วง 1-2 เดือนมานี ้รายไดต้กลงอย่างมาก ไม่พอค่าเช่า

รถ ไม่พอค่าใชจ้่ายจึงตอ้งคืนรถ และตกงาน จนแทบไม่มี

เงินกินเงินใช ้น า้ถูกตดัหมอ้ ฯลฯ ลกูท่ีพิการเป็นออทิสติก 

ก็ตอ้งกินตอ้งใช ้ตอนนีต้นเองไปสมคัรงานเป็น ยามรกัษา

ความปลอดภัย (รปภ.)กับบริษัทยามแห่งหนึ่ง ตอนนีร้อ

การเรียกตวัไปท างาน แต่ตนเองยอมรบัชะตากรรมและจะ

สูต้่อไปอย่างถึงท่ีสุด รายงานข่าวแจง้ว่า ผูส้ื่อข่าวไดยิ้น

เรื่องราวนีก้็ไดเ้ดินทางไปท าข่าวและมีเพ่ือนๆ ท่ีเห็นว่าถึง

ความล าบาก พวกเรา ชาวไทย ไม่ทิง้กัน ไดร้วบรวมเงิน

มอบใหน้ายวรพล จิตรบรรจง หรือยอรช์ และครอบครัว 

จ านวน 2,500 บาท เพ่ือใช้ประคองชีวิตครอบครัวใน

ช่วงเวลาท่ีแสนจะยากจนช่วงนีไ้ปก่อน(innnews.co.th 2 

เม.ย.63) 
 

ม.มหดิล ผลักดันประกันโควิดครอบคลุมคนพกิาร 

ง า น สื่ อ ส า ร

อ ง ค์ ก ร  ก อ ง

บ ริ ห า ร ง า น

ทั่วไป ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ขณะท่ีการแพร่ระบาดเชือ้

โ ค วิ ด - 19 มี ต่ อ เ น่ื อ ง  คณบดี วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า

มหาวิทยาลัยมหิดลเผยคนพิการมีอุปสรรคเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสาร มีขอ้จ ากัดเรื่องมาตรการป้องกนั ผลกัดนัประกัน

โควิดครอบคลมุคนพิการ "ความพิการไม่ใช่โรค" นอกจาก

ความบกพร่องทางร่างกายบางส่วนแลว้  คนพิการไม่มี

อะไรแตกต่างไปจากคนทั่วไป เรามีสิทธิในการด ารงชีวิต

เฉกเช่นเดียวกนั ในขณะท่ีทั่วโลกก าลงัถูกคกุคามดว้ยภัย

จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 คนพิการก็เป็น

ประชากรกลุม่หนึ่งท่ีไดร้บัผลกระทบเช่นกนั อาจารยแ์พทย์

หญิงวชัรา ริว้ไพบลูย ์คณบดีวิทยาลยัราชสดุา หาวิทยาลยั

มหิดล เปิดเผยว่า คนพิการมีอุปสรรคอย่างมากในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการระบาดท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วตลอดเวลา รวมทัง้ขอ้มูลความรู ้และมาตรการใน

การป้องกันตัวเอง หรือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดใน

สังคม   นอกจากนั้น  มาตรการต่างๆ  ยังส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลง และท าใหม้ีปัญหาอุปสรรคในการด ารงชีวิต



๘ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ ..ยกเวน้.. ความดี 
 

ตอ่ผูค้นในสงัคมได ้โดยเฉพาะคนพิการที่มีความจ ากดัของ

ความสามารถในการด ารงชีวิตท่ีแตกตา่งจากคนทั่วไป โดย

ในกลุ่มคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว  อาจมี

ค ว า มย าก ล า บ าก ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า มม าต ร ก า ร

ป้องกัน  เช่ น  การล้างมือและการใส่หน้ากากด้วย

ตนเอง เน่ืองจากในบางรายอาจขยบัแขน/มือไม่ได  ้รวมทัง้

ยากล าบากท่ีจะป้องกนัอปุกรณช์่วยความพิการไม่ใหแ้ปด

เป้ือนเชือ้โรคหรือในรายท่ีตอ้งนั่งรถเข็น ก็อาจไม่สามารถ

เอือ้มถึงเจลลา้งมือ หรืออุปกรณ์ป้องกันท่ีวางไวใ้นท่ีสูง

เกินไป และเมื่อจ าเป็นตอ้งมีผูช้่วยเหลือก็จะมีความเสี่ยง

เพ่ิมขึน้ก็ท าใหย้ากล าบากต่อการท าตามมาตรการรกัษา

ระยะห่างเพ่ือการป้องกนัการติดเชือ้ (Social Distancing) 

ในส่วนของกลุ่มคนพิการทางการเห็น ก็มีขอ้จ ากดัในเรื่อง

มาตรการรกัษาระยะห่างเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้ เน่ืองจาก

ตอ้งใช้มือสัมผัสช่วยการรับรูส้ิ่งแวดลอ้มรอบตัว  และท่ี

ส  าคัญคือ มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง

มาก เช่นเดียวกบักลุ่มคนพิการทางการไดยิ้น แต่แตกต่าง

กนัในอปุสรรคท่ีท าใหเ้ขา้ไม่ถงึขอ้มลู โดยคนพิการทางการ

เห็น จ าเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลู โดยเฉพาะจากสื่อสาธารณะท่ี

มีการบรรยายดว้ยเสียง หรือขอ้ความท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีมี

โปรแกรมช่วยแปลงเป็นเสียงอ่านได ้เช่น word file จึงท า

ใหค้นพิการลกัษณะนีอ้าจตอ้งมีอปุกรณช์่วยในการเขา้ถึง

ขอ้มลูเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีคนพิการทางการไดยิ้น จ าเป็นตอ้ง

มีล่ ามภาษามือช่ วยแปล  หรื อภาพ ท่ีมีค  าบรรยาย

ประกอบ  ทั้ง นี ้ข้อมูลความ รู ้ใหม่ๆ  ท่ี ซับซ้อน  อาจ

จ าเป็นตอ้งผลิตสื่อท่ีเขา้ใจไดง้่าย เช่น คลิปวิดีโอท่ีน าเสนอ

ข้อมูลเป็นเรื่องราวโดยคนหูหนวกท่ีใช้ภาษามือเอง  สื่อ

แ อ นิ เ ม ชั น ท่ี มี ล่ า ม ภ า ษ า มื อ  ห รื อ ค า บ ร ร ย า ย

(captioning) เป็นตน้ สว่นกลุม่คนพิการทางสติปัญญา จิต

สงัคม ออทิสติก หรือการเรียนรู  ้ก็พบขอ้จ ากัดในการรบัรู ้

ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งต้องการสื่อท่ีเข้าใจง่าย  และชัดเจน

เช่นกนั โดยในบางรายอาจจ าเป็นตอ้งมีผูดู้แลก็ตอ้งท าให้

เขาเขา้ถงึขอ้มลูดว้ย ในขณะท่ีทั่วโลกตอ้งเผชิญกบัภยัจาก

การ แพร่ ร ะบ าด ท่ี นับ วัน จ ะท วี ความ รุ น แ ร งมาก

ย่ิงขึน้ "ประกันโควิด" จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสรา้งความ

มั่นคงใหก้บัชีวิตของผูค้นในช่วงวิกฤต แต่ก็ยงัพบขอ้จ ากดั

ในสิทธิของผูท้  าประกนัท่ีกรมธรรมส์่วนใหญ่ไม่ครอบคลุม

ถึงคนพิการ  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ผลักดันจน

นักศึกษาและบุคลากรทุกคนรวมถึ งคน ท่ีมีความ

พิการ สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา หรือ "อาจารย์

แอน" ผูช้่วยคณบดีฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนน าในการผลกัดนั

ให้ เ กิ ดสิท ธิท าประกัน โค วิดส าห รับคน พิการของ

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลยัมหิดลมี

ค น พิ ก า ร ท่ี เ ป็ น ทั้ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ร ว ม

จ านวน  72 คน โดยในช่วงการแพร่ระบาด  ผู้พิการใน

มหาวิทยาลยัมหิดลมีความเสี่ยงนอ้ยมาก เน่ืองจากมีการ

จดัใหน้กัศกึษาเรียนผ่านระบบทางไกล และใหบ้คุลากรได้

เ ฝ้ า ร ะ วัง โ ดยการท า ง าน ท่ี บ้าน  หรื อ  Work From 

Home ก่อนเป็นกลุ่มแรกๆ ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยราช

สดุา มหาวิทยาลยัมหิดล ไดจ้  ากดัใหม้ีจ  านวนผูม้าท างาน

ไม่ถึงรอ้ยละ 20 โดยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายบริหารกลางท่ีตอ้ง

คอยมาประสานงาน และจัดการความเสี่ยง "ล่าสดุเราได้

เจรจากับบริษัทประกันเพ่ือใหเ้ขา้ใจว่าขณะนีทุ้กคนไม่ว่า

พิการ  หรือไม่ พิการ  เ รามีความเสี่ ยง ท่ีหลากหลาย

ร่วมกนั (pooling risk) จึงไม่ควรมีการคดัแยกผูพิ้การออก

จากกลุ่มการท าประกันโควิด โดยเฉพาะคนพิการท่ีอยู่ใน

มหาวิทยาลยัมหิดลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถช่วยเหลือ
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ตวัเองไดด้ี มีศกัยภาพในการเรียน และท างานเหมือนคน

ทั่วไป ย่ิงมีความเสี่ยงน้อยมากในเรื่องการติดเชือ้  และ

อุบัติ เหตุ  และ น่ีคือความร่วมมือของ วิทยาลัยราช

สุดา มหาวิทยาลยัมหิดล หน่วยบริการสนับสนุนส าหรับ

นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร  ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  (Disability Support Service 

Mahidol University: DSS Mahidol)  และกองทรัพยากร

บคุคล มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมีความเขา้ใจและจะไมทิ่ง้คน

พิการไวข้า้งหลงั” "ในภาวะท่ียากล าบากเช่นนี  ้เราควรได้

ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีอยู่ในสังคม

เดียวกนัโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่ตีตรา แบ่งแยก หรือคดัใคร

ออกเลย ดงันัน้ในการออกมาตรการใดๆ เราตอ้งไมล่ืมท่ีจะ

คิดถึงเง่ือนไขท่ีแตกต่างของคนพิการดว้ย  และออกแบบ

มาตรการใหค้รอบคลุม เพ่ือเขาจะไดร้ับบริการท่ีจ าเป็น

อย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับคนทั่วไป" คณบดีวิทยาลยัราช

สุดา มหาวิทยาลยัมหิดลกล่าวทิง้ทา้ย(prachatai.com 1 

เม.ย.63) 
 

ปลัดพม.ส่ังฉีดยาฆ่าเชือ้'โควิด-19'  
ทุกหน่วยสังกัดพม. 

ปลั ด  พ ม .  เ พ่ิ ม

มาตราการเขม้ สั่ง

การฉีดพ่นยาฆ่า

เชื ้อทุกหน่วยงาน

ในสงักัด พม. ทั่วประเทศ ตอ้งปลอดจากเชือ้โควิด – 19 

เมื่อวนัท่ี 2 เม.ย. ท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย ์นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) 

เปิดเผยวา่ จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 

– 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก ทั้งองคก์ร

ภาครฐั ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสงัคม กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความ

ห่วงใยประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ

กระทรวง พม. ไดแ้ก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูส้งูอายุ 

และผูด้อ้ยโอกาส นอกจากนี ้กระทรวง พม. มีความห่วงใย

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงานของกระทรวง ท่ีมีความเสี่ยงในการ

ติดเชือ้ได ้เน่ืองจากมีภารกิจในการดูแลสวัสดิการของ

ประชาชน ทัง้ในสถานรองรบัทั่วประเทศกว่า 18,000 คน 

ทัง้เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ ผูส้งูอาย ุและคนไร้

ท่ีพึ่ง รวมทัง้ผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมจากทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีเจา้หน้าท่ี ผูป้ฏิบัติงานตอ้งมี

ความปลอดภัย รูจ้ักป้องกันตนเองจากการปฏิบัติงานให้

มากท่ีสดุ นายปรเมธี กลา่ววา่ ตนไดส้ั่งใหใ้ชม้าตราการใน

การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งจุดคัด

กรอง/จุดบริการ มีการตรวจวัดไข้ ตั้งเจลลา้งมือทุกจุด 

รวมทัง้การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ตามประกาศของกรม

ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ในส่วนของผูบ้ริหารระดับสูง

ของกระทรวง ไดม้ีการแบ่งส่วนการปฏิบตัิงานเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 กระทรวง พม. แยกสะพานขาว ถนนกรุง

เกษม และส่วนท่ี 2 ท่ีกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรม

ทางสังคม ท่ีตั้งของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ( สสว. 2 เดิม ) เลขท่ี 44 ซอยประดิษฐ์มนญูธรมม 

19 แขวง/เขตลาดพรา้ว กทม. เพ่ือลดความหนาแน่นของ

เจา้หนา้ท่ีในกระทรวง พม. สะพานขาว อีกทัง้สนบัสนนุให้

มีการท างานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานท่ีบ้านให้

มากกว่า 50% หรือถา้หน่วยงานใดสามารถท างานท่ีบา้น

ได้ 100% โดยไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการปฏิบัติ

ราชการ ก็สามารถด าเนินการได้ โดยค านึงถึงความ
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ปลอดภยัและความเสี่ยงในการเดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงการ

ติดเชือ้ใหม้ากท่ีสดุ นอกจากนี ้ไดส้ั่งการใหม้ีการฉีดพ่นยา

ฆ่าเชือ้ในทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เพ่ือใหผู้ป้ฏิบัติงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานโดยไม่

ตอ้งกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากสถานท่ีท างานและ

เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูท่ี้มาติดต่อและผูร้บับริการอีก

ดว้ย ซึ่งไดเ้ริ่มมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้แลว้ท่ีกระทรวง พม. 

สะพานขาว เมื่อวนัท่ี 1 เม.ย. ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้กระทรวง พม. 

มีความห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคน และขอให้

ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวง

สาธารณสุข เพ่ือช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชือ้และ

สามารถกลับมาใช้ชี วิตได้ตามปกติต่อไป (เดลิ นิวส์

ออนไลน ์2 เม.ย.63) 
 

กสศ.ผุด 74 หลักสูตรอุ้มคนตกงาน 
 "สร้างรายได้-ลดเหล่ือมล า้" 

 

 กสศ.เตรียม 74 หลักสูตรรองรับคลื่นแรงงานกลับบ้าน 

จากผลกระทบโควิด-19 ชีเ้ป็นโอกาสสรา้งเศรษฐกิจฐาน

ชมุชน ลดความเหลื่อมล า้ วนันี ้(6 เม.ย. 63) น.ส.ธนัวธิ์ดา 

วงศป์ระสงค ์ผูอ้  านวยการส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นวตักรรมและทนุการศกึษา กสศ. กลา่ววา่ ในวิกฤตโควิด-

19 และวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าท่ีก าลงัเกิดขึน้ ส่งผลกระทบ

ต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแรงงานยากจนดอ้ยโอกาส คน

กลุม่นีถู้กเลิกจา้งขาดรายไดอ้ย่างนอ้ยไม่ต  ่ากวา่ 3-6 เดือน 

จนไม่สามารถแบกรบัค่าครองชีพในเมืองไดอ้ีก กลายเป็น

คลื่นแรงงานซดักลบัไปท่ีบา้นเกิดของตวัเอง โจทยค์ือจะ

ท าอย่างไรใหค้นกลุ่มนีซ้ึ่งเป็นแรงงานทักษะ 1.0-2.0 เมื่อ

กลบับา้นแลว้ก็ยงัสามารถตัง้หลกัชีวิต ตัง้ตวัได ้ในวิกฤตท่ี

เกิดขึน้ เห็นวา่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะปรับทิศทางการ

พฒันาไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืนโดยมีชมุชนเป็นฐาน โดย กสศ. 

ไดด้  าเนินโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะ

แรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส หรือทุน

พัฒนาอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ร่วมกับหน่วยพัฒนา

อาชีพ 71 แห่ง ทั้งท่ีเป็นสถาบันการศึกษา กศน. อปท. 

ศนูยป์ราชญช์าวบา้น วิสาหกิจชมุชน องคก์รพฒันาเอกชน 

เป็นต้น กระจายใน 42 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่ วประเทศ 

ผูอ้  านวยการส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและ

ทุนการศกึษา กสศ. กล่าวต่อไปว่า จากการด าเนินงานได้

พัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นท่ีช่วยยกระดับทักษะการ

ประกอบอาชีพแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย

โอกาสจ านวน 74 หลกัสูตร อาทิ เกษตรผสมผสานระบบ

อินทรีย ์ผูป้ระกอบการผา้ไหมขนาดย่อม เครื่องป้ันดินเผา 

ระบบประกอบการสงัคมออนไลน ์นกัขายมือทอง (young 

sales man) นวดไทยเพ่ือสุขภาพ การท าคุกกีค้รบวงจร 

การท าเครื่องแกงพืน้บ้าน โดยระบบตน้แบบของ กสศ. 

สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ 

ผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ว่างงาน ผูถื้อบัตรสวัสดิการคนจน 

เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ไดจ้  านวน 6,055 คน ทัง้นี ้

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้แผนท่ีทุนพฒันาอาชีพ

ท่ี ใ ช้ ชุ ม ช น เ ป็ น ฐ า น ข อ ง  ก ส ศ . 

https://csr.eef.or.th/commubased-map/ ติดต่อข้อมูล

เพ่ิมเติมท่ี 02-079-5475 น.ส.ธนัวธิ์ดา กลา่ววา่ โครงการนี ้
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จะเขา้ไปพัฒนาใหเ้กิดกระบวนการเสริมศกัยภาพชุมชน

ในการพัฒนาอาชีพ บนฐานความรู ้ ทุนทางสังคม 

เศรษฐกิจ และทรพัยากรของชุมชน เพ่ือก าหนดแผนธุรกิจ

และแผนก าลงัคนท่ีเหมาะสมกับความตอ้งการของตลาด

ผู้บริโภคและตลาดแรงงานท้องถ่ิน มีหลักสูตรการเพ่ิม

ทักษะบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 และทักษะด้าน

เศรษฐศาสตร์ครัว เรือน พร้อมทั้งส่ง เสริมให้สถาน

ประกอบการและทอ้งถ่ินใหม้ีส่วนร่วมกันในรูปแบบต่างๆ 

ในระยะยาวสามารถยกระดับเป็นเป็นแรงงานฝีมือหรือ

ผูป้ระกอบการขนาดย่อมในชุมชนได้ แนวทางนีจ้ะช่วย

แกปั้ญหาเหลื่อมล า้และตอบโจทยข์องประเทศในขณะนี ้

เพราะใหชุ้มชนเป็นฐานการเรียนรู ้สรา้งความเขม้แข็งและ

ความยั่ งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก สามารถตัดวงจร

ความเหลื่อมล า้ข้ามชั่วคน และไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไร 

ชมุชนจะรองรบับรรเทาปัญหาปากทอ้งได ้และยงัเป็นการ

ลดปัญหาคนรุ่นใหม่ทิง้ถ่ินฐาน เพ่ือเขา้มาหางานในเมือง

ดว้ย “ภายใตง้บประมาณปี 2563 กสศ.จะสามารถขยาย

การช่วยเหลือแรงงานทัง้กลุ่มกลบับา้นเกิดในช่วงวิกฤตโค

วิด-19 และกลุ่มยากจนดอ้ยโอกาสในพืน้ท่ีไดอ้ย่างนอ้ย 

10,000 คน ขณะท่ีตัวแบบระบบทดลองและหลักสูตร

ระยะสั้นสามารถขยายผลในพื้นท่ีอื่นๆ ทั่ วประเทศได้

ทนัที” น.ส.ธนัวธิ์ดา กลา่ว แมใ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 หน่วย

พัฒนาอาชีพต่างก็ได้รับผลกระทบ และได้มีการปรับ

แผนการท างานใหต้อบโจทยส์ถานการณอ์ย่างทันท่วงที 

เช่น ในช่วงล็อกดาวนท่ี์ผูค้นไมอ่อกจากบา้น กลุ่มสหกรณ์

พืชผกัอินทรียห์นองสนิท ปรบัขายชดุผกัเดลิเวอรี่ จากไรส่ง่

ตรงถึงหนา้บา้นผูบ้ริโภค ส่งผลใหย้อดขายดีมาก หรือกลุ่ม

งานทอผา้ น ากลุ่มเป้าหมายฝึกทกัษะการตดัเย็บหนา้กาก

อนามัยจ าหน่าย และสามารถแจกจ่ายคนในชุมชนและ

มอบความช่วยเหลือยังพืน้ท่ีขาดแคลน นายโฆษิต แสวง

สขุ ประธานกลุม่สหกรณพื์ชผกัชมุชนหนองสนิท จ.สรุินทร ์

หนึ่งในหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีร่วมโครงการกับ กสศ.  กล่าว

วา่ เป้าหมายหลกัของโครงการคือการสรา้งงานสรา้งอาชีพ 

ท าให้ทุกคนมีความรู ้และต้องมีรายได้ท่ียั่ งยืน โดยมี

เกษตรกร ปราชญ์ชุมชน ท่ีมีประสบการณ์ในจังหวัด

สุรินทร์เข้ามาเป็นพ่ีเลี ้ยงการท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึง

สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ท่ีดิน แหล่งน า้ เมล็ดพันธุ์ 

กระบวนการผลิต การแปรรูป การตรวจรบัรองมาตรฐาน 

พฒันาบรรจภุณัฑ ์การบริหารจดัการ รวบรวมผลผลิต การ

ขนส่ง และส่งเสริมการตลาด กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ขณะนี้ประกอบด้วย เกษตรกรท่ีไม่มี พื ้นท่ีท ากิน กลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอาย ุคนพิการ และกลุม่เดก็เยาวชนนอก

ระบบ “แมข้ณะนีเ้ป็นเพียงจุดเริ่มตน้ของโครงการ แต่เรา

ไดบ้รรลเุป้าหมายหลกัสว่นหนึ่งแลว้ นั่นคือท าใหเ้กษตรกร

มีรายไดใ้นทุกๆ วัน อย่างนอ้ยต่อสปัดาหเ์ขาจะมีรายได้

จากการขายพืชผกั สถานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาก็เริ่ม

คล่องตวัขึน้ ตอนนีเ้รามีตลาดท่ีรบัสินคา้ประจ า ทัง้ตลาด

ในชมุชนของแต่ละหมู่บา้น โรงพยาบาลประจ าอ าเภอจอม

พระ โรงเรียน และล่าสุดทาง ท็อปส์ มาร์เก็ต(Tops 

Supermarket) ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ราน าสินคา้เขา้ไปวางขาย 

และเตรียมท่ีจะไปวางในศูนยค์า้ส่งแม็คโคร(Makro) เพ่ิม

อีกแห่งหนึ่ง” นายโฆษิต กลา่ว ประธานกลุม่สหกรณพื์ชผกั

หนองสนิท กล่าวว่า ในช่วงท่ีผ่านมา ท่ีมีการระบาดของ

โรคโควิด-19 ผู้คนมีการส ารองอาหาร ผักจึงกลายเป็น

สินคา้ท่ีขายคล่องในระดบัหนึ่ง แมห้นา้รา้นจะเงียบไปแต่

เราก็ปรับกลยุทธ์เป็นบริการส่งถึงบ้าน จัดแพกเกจผัก

อินทรียใ์หลู้กคา้เลือกตามตอ้งการ โดยรวมผักทุกชนิดท่ี

สมาชิกในกลุ่มเราผลิตเป็นเมนูภาพให้ลูกคา้เลือก เช่น 
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กวางตุง้ คะนา้ ตน้หอม ฟักทอง หรือฟักเขียว แลว้เราจะ

น าผักเข้าไปส่งในตัวเมืองสัปดาห์ละครัง้ ซึ่งผลตอบรับ

ภาพรวมดีมาก ท าให้วางแผนว่าในอนาคตจะต่อยอด

ต ล า ด อ อ น ไ ล น์ ใ ห้ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ห ลั ก ต่ อ ไ ป

(bangkokbiznews.com 7 เม.ย.63) 
 

 หญิงพกิารคร่ึงท่อนสุดกล้ันน า้ตาหลังสามีและ
แม่กลายเป็นผู้ป่วยตดิเตยีง 

 

หญิงพิการ ครึง่ท่อนวยั 45 ปี ชาวต าบลโพรงจระเข ้อ.ย่าน

ตาขาว จ.ตรัง สุดกลั้นน ้าตาหลังสามีประสบอุบัติเหตุ

พิการ และแม่กลายเป็นผูป่้วยติดเตียง ท าใหเ้ธอตอ้งแบก

ภาระเลีย้งดทูัง้สองคนอย่างยากล าบาก หญิงพิการ วนันี ้8 

เมษายน 2563 ท่ีบา้นเลขท่ี 185 หมู่  6 ต.โพรงจระเข ้ อ.

ย่านตาขาว จ.ตรงั ซึ่งเป็นบา้นของนางสาวจินดา นานชา้ 

อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นผูพิ้การท่อนล่างมาตัง้แตก่ าเนิด เวลาไป

ไหนมาไหนในบา้นก็ตอ้งใชม้ือค า้ยนัไป เป็นท่ีน่าสงสารแก่

ผูพ้บเห็น  แต่เมื่อเธอมีสามีทุกคนคิดว่าเธอโชคดีท่ีมีคนมา

ช่วยดูแล แต่ผ่านไปไม่ถึง 10 ปี สามีคือนายศิริพงษ์ ชุม

พล  ก็มาถูกรถชนจนกลายเป็นคนพิการผูป่้วยติดเตียง

ช่วยเหลือตนเองไม่ไดม้านานถึง 5 ปีแลว้ ส่วนแม่ของเธอ

คือนางแหนด ใบหมาด อายุ 88 ปี ซึ่งอาศยัอยู่กบัเธอ เกิด

อาการเสน้เลือดในสมองแตกกลายเป็นผูป่้วยติดเตียงเป็น

คนท่ี 2 เม่ือประมาณ 5 เดือนท่ีผ่านมา ภาระทัง้หมดจงึตก

อยู่กบัเธอ ท่ีตอ้งคอยดแูลผูป่้วยติดเตียงทัง้สองคนในเวลา

เดียวกัน ทั้งการป้อนยา ป้อนขา้วป้อนน า้ เช็ดตัวและให้

อาหารทางสายยาง หรือเปลี่ยนผา้ออ้ม ซึ่งเธอยอมรบัว่า

เวลาอาบน า้ให้แม่กับสามี ก็ตอ้งใช้วิธีลากมาทั้งผ้าปูท่ี

นอนเพ่ือมาอาบน ้า แล้วลากกลับไปนอนท่ีเดิมอย่าง

ทุลกัทุเลแต่ก็ท าดว้ยความเต็มใจ ในฐานะลูกและภรรยา

แมจ้ะพิการครึ่งท่อนก็ตาม อย่างไรก็ตาม เธอยังมีพ่ีสาว

เหลืออยู่อีก 1 คนท่ีรบัเลีย้งลูกชายวัย 7 ขวบของเธอ แต่

พอไวรสัโควิด-19 ระบาดท าใหพ่ี้สาวซึ่งเปิดรา้นขายเสือ้ผา้

อยู่ในตลาดนดั ตอ้งหยุดขายโดยไม่มีก าหนด ท าใหร้ายได้

ท่ีเคยจุนเจือมาใหก้ลบัตอ้งขาดหายไป เธอจึงทกุขใ์จอย่าง

มากเน่ืองจากมีภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเดือนละนับหมื่น

บาท และถงึขัน้คิดฆ่าตวัตายมาแลว้หลายครัง้ แต่เม่ือเห็น

หนา้แมแ่ละสามี จงึท าใหต้อ้งอดทนเพราะหากไมม่ีเธอ ทัง้

สองคนท่ีพิการก็จะตอ้งไม่มีชีวิตรอดเช่นเดียวกัน  ล่าสุด 

นายนิพนัธ ์ศิริธร ส.ส ตรงัเขต 1 พรรคพลงัประชารฐั ทราบ

ได้เดินทางไปพร้อมด้วยผู้น  าชุมชนต าบลโพรงจระเข้ 

เพ่ือใหก้ าลงัใจพรอ้มมอบเครื่องซกัผา้แบบอตัโนมตัิให ้1 

เครื่อง หนา้กากอนามัย และหาทางช่วยเหลือเธอต่อไป 

สรา้งความดีใจใหก้ับเธอเป็นอย่างมาก ซึ่งนางสาวจินดา 

นานชา้ ไดก้ล่าวทัง้น า้ตาว่า เคยคิดทอ้ถึงขัน้จะฆ่าตวัตาย

มาแลว้หลายครัง้ แต่เมื่อพ่ีสาวเตือนสติให้คิดถึงแม่ กับ

สามี ตนจงึตอ้งฝืนยิม้สู ้เพราะถา้ไมม่ีตนเสียคน ทัง้สองคน

นีก้็ไม่รูจ้ะอยู่ยังไง ตนจึงยิม้ทั้งน า้ตา และหัวเราะใหก้ับ

ตวัเองบ่อยครัง้ ซึ่งในบา้นพิการรวม 3 คน นอนติดเตียง 2 

คน สามีป่วยมาเดือนสิงหาคมนีค้รบ 5 ปี สว่นแมป่่วยมา 5 

เดือนแลว้ ท าใหม้ีค่าใชจ้่ายเกือบ 10,000 บาทต่อเดือน 

ตอนนีใ้นบา้นมีพิการ 3 คน แต่ไดเ้งินคนพิการ 2 คน คือ

ตนกับสามี ส่วนแม่ยังไม่ไดเ้งินส่วนนี ้และอยากให้ช่วย

เรื่องผา้ออ้มส าเรจ็รูป  อาหารทางสายยางมากท่ีสดุ  

https://www.facebook.com/77kaoded.trang
https://www.77kaoded.com/trang
https://www.77kaoded.com/trang
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จ.อุดรธานี มอบชุดธารน า้ใจสู้ภัยโควิด-19  
ให้ 20 อ าเภอ 

 

ผูว้่าฯ อดุรธานี ส่งมอบชุดธารน า้ใจสูภ้ัยโควิด-19 ชุดแรก

ใ ห้  20 อ า เ ภ อ  ร ว ม  5,484 ชุ ด   ส ภ า ก า ช า ด

ไทย ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี  และเหล่ากาชาดจังหวัด

อดุรธานี ร่วมน า้ใจฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ส่งมอบถุงยงัชีพ

ชุดธารน า้ใจช่วยผูป้ระสบภัยสูภ้ัยโควิด-19 ให ้20 อ าเภอ

ทัง้จงัหวดั น าไปมอบใหก้บักลุม่เป้าหมายผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้

อายุผูป่้วย และผูพิ้การ เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจใหพ่ี้นอ้ง

ผู้ประสบภัยมีก าลังกว้าผ่านวิกฤตครั้ง นี ้ไปด้วยกัน 

วัน ท่ี  7 เมษายน  2563 ท่ี ถนนอ ธิบดี  หน้าสวนศรี

เมือง สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมืองอุดรธานี  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัอดุรธานี เป็นประธานมอบชุดธารน า้ใจ ฝ่าวิกฤตโค

วิด-19 โครงการสนับสนุนขา้วและอาหารยังชีพส าหรบัผู้

กักตนเอง  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -

19 โดยมีนายกองเอกปราโมทย ์ธญัญพืช นายวนัชยั จนัทร์

พร  นายธวัชชัย  ศรีทอง  รองผู้ว่ า ร าชการจังหวัด

อุดรธานี นางประภัสรา ศรีทอง รองนายกเหล่ากาชาด

จังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด

อุดรธานี  หัวหน้าส่วนราชการ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  ร่วม

พิธี ส าหรบัโครงการสนบัสนนุขา้วและอาหารยงัชีพส าหรบั

ผูก้กัตนเองครัง้นี ้ส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยั

พิทกัษ ์รว่มกบั ส านกังานจดัหารายได ้ส านกับริหารกิจการ

เหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จังหวดัอุดรธานี และเหล่า

กาชาดจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนข้าวและอาหารยังชีพ

ส าหรบัผูก้ักตนเอง เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ท่ีตอ้งพักกักตัวเอง ในท่ีพัก เป็นเวลา 14 วนั ตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสขุ ท่ีเป็นบคุคลที่มีรายได้

ไม่เพียงพอต่อการเลีย้งชีพตนเองหรือมีฐานะยากจน หรือ

เป็นผูอ้ายุตัง้แต่ 70 ปีขึน้ไป และไม่มีบุคคลในครอบครัว

ช่วยเหลือดูแล หรือเป็นผู้ป่วยเรือ้รังหรือผู้พิการ  ท าให้

ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ไดอ้อกไปประกอบอาชีพ  และ

อาจไม่มีรายได้ในการเลี ้ยงดูตนเองและครอบครัวใน

ช่ วง เวลาดังกล่าว  ซึ่ ง ได้แจ้งผ่ านนายอ า เภอ  หรื อ

มอบหมายใหผู้แ้ทน อสม. ในหมู่บา้น และแจง้การขอรับ

สนับสนุนอาหารชุดยังชีพใหแ้ก่ผู ้กักตนเองในท่ีพักตาม

พื้น ท่ีต่ าง  ๆ  ผ่ านระบบแอปพลิ เคชั่ น  "พ้นภัย "  ของ

ส า นั ก ง า น บ ร ร เ ท า ทุ ก ข์ แ ล ะ ป ร ะ ช า น า มั ย

พิทกัษ ์สภากาชาดไทย โดยในครัง้นี ้จงัหวดัอดุรธานี ไดร้บั

สนับสนุนชุดธารน า้ใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากสภากาชาด

ไทย  จ านวน  5,484 ชุด  เพ่ือมอบให้กลุ่มเป้าหมายใน

พื้ น ท่ี  20 อ า เ ภ อ  ซึ่ ง จั ง ห วั ด ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้

นายอ าเภอ  หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ  อาสาสมัคร

สภากาชาดไทย  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ไดอ้อกเย่ียมและมอบชุดธาร

น า้ใจฯ ใหแ้ก่ผูก้ักตนเอง ต่อไป ส าหรับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  หรือ โควิด-19 จังหวัด

อุ ด ร ธ า นี  มี ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ใ น

ประเทศ ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2563 จ านวน 19,305 คน ผ่าน

ระยะกักตัว  14 วัน แล้ว  8,422 ราย  ยังไม่พ้นระยะกัก
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ตวั 10,883 ราย อ าเภอท่ีมีกลุ่มเสี่ยงมากท่ีสุดคือ อ าเภอ

เ มื อ ง  1,781 ร า ย  ร อ ง ล ง ม า คื อ  อ า เ ภ อ ห น อ ง

หาน 1,226 ราย ในขณะท่ีทัง้จงัหวดัมีผูเ้ขา้เกณฑต์รวจหา

เ ชื ้อ  341 ร าย  พบ เ ชื ้อ  8 ร าย  ร อผล  4 ร าย   ซึ่ ง

ผูป่้วย 8 ราย รกัษาหายกลบับา้นแลว้ 5 ราย อีก 3 ราย ยงั

พักรกัษาตวัอยู่ท่ีโรงพยาบาล ศูนยอ์ุดรธานี ซึ่งอาการไม่

รุนแรง(thainews.prd.go.th 7 เม.ย.63) 
 

พ่อเมืองกาญจน-์นายกเหล่ากาชาด  
เน้นย า้ให้ท้องถิ่นน าถุงยังชีพไปแจกให้กับ 

ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 

 

ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น.ของวนัท่ี 9 เม.ย.63 

ท่ีองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่ามว่ง อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบรุี 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผูว้่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

พรอ้มดว้ยนางรชยา ภูมิสวสัดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวดั

กาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอ าเภอท่าม่วง 

นายวรเดช กาญจนอโนทัย นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าม่วง ออกแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนท่ีไดร้ับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19 

ตัง้แต่บริเวบ้านคันคูน า้ หมู่ 5 และหมู่ท่ี 1 บ้านศรีโลหะ 

ส่วนในพืน้ท่ีอื่นท่ียังไม่ไดร้บัถุงยังชีพ ทางองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าม่วง จะไดม้ีการทยอยแจกจ่ายใหท้ั่วถึงทุก

ครวัเรือนในพืน้ท่ีดแูลรบัผิดชอบต่อไป ส าหรบัการมอบถุง

ยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรีได้มี

มาตรการช่วยเหลือโดยขอใหท้อ้งถ่ิน เทศบาล องคก์าร

บริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายอ าเภอ 

ส านกังานเหลา่กาชาดจงัหวดักาญจนบุรี ออกแจกขา้วสาร 

เครื่องอปุโภค-บริโภคท่ีจ าเป็น เพ่ือใหป้ระชาชนอยู่กบับา้น 

โดยเฉพาะในครวัเรือนท่ีขาดแคลน ทัง้ผูส้งูอายุ ผูพิ้การ ผู้

ท่ีขาดรายไดจ้ากการปิดสถานประกอบการ และ กลุม่เสี่ยง

ท่ีกกัตวั 14 วนั ซึ่งจะใหแ้จกเดือนละ 2 ครัง้ ตามนโยบาย

ของผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบรุีใหช้่วยเหลือประชาชนท่ี

ไดร้ับความเดือดรอ้น โดยไดเ้น้นย า้ขอความร่วมมือให้

ท้องถ่ินน าถุงยังชีพไปแจกให้กับผู้ไดร้ับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 อย่าง

ทั่วถึง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนท่ีประสบ

อยู่ขณะนี ้ทัง้นี ้ทางองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดท้ยอย

น าสิ่งของไปมอบใหป้ระชาชน ซึ่งอาจจะยงัไดร้บัไม่ทั่วถึง 

เน่ืองจากขณะนีท้อ้งถ่ินไดม้ีการจดัหาพรอ้มกนัเป็นจ านวน

มากท าใหส้ินคา้อุปโภค-บริโภค มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการ หากประชาชนครัวเรือนใดมีความความ

เดือดรอ้น และยงัไม่ไดร้บัถุงยังชีพสามารถแจง้ไดท่ี้ก านัน 

ผูใ้หญ่บา้น หรือ ท่ีว่าการอ าเภอในพืน้ท่ี นอกจากนีท้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ก็จะเข้าไป

สนบัสนนุถุงยงัชีพใหก้บัทอ้งถ่ินอีกดว้ย(siamrath.co.th 9 

เม.ย.63) 

 
 



๑๕ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ ..ยกเวน้.. ความดี 
 

พก.จัดเตม็ เยยีวยาผู้พกิารสู้โควิด 
 มอบ 1,000 บาท พักหนีอ้ีก 1 ปี 

อธิบดีกรมส่งเสริม

แ ล ะ พั ฒ น า

คุณภาพชี วิตคน

พิ ก า ร  จั ด เ ต็ ม 

เยียวยาคนพิการ 

ช่วง โควิด– 19 มอบ 1,000 พักช าระหนี ้1 ปี กูป้ระกอบ

อาชีพ 1 หม่ืนเร่ิมตัง้แต่เดือนเม.ย.นีเ้ป็นตน้ไป เมื่อวนัท่ี 4 

เม.ย. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (พมง) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง

อย่างต่อเ น่ือง  โดยกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มท่ีมีความ

เปราะบางและอาจมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ไดม้ี

มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติ

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ดงันี ้1.การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอ้นในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) เฉพาะคนพิการที่มีบตัร

ประจ าตวัคนพิการ คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครัง้

เดียว ก าหนดจ่ายเงินภายในเดือนเม.ย.นี ้ 2.การพักช าระ

หนีค้นพิการหรือผูด้แูลคนพิการท่ีกูเ้งินจากกองทุนสง่เสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 ถึงเดือนมี.ค. 2564 และ 3.คน

พิการและผูด้แูลคนพิการสามารถกูยื้มเงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือประกอบอาชีพ ใน

สภาวะวิกฤติ  COVID – 19 ในวงเงินกู้ไม่ เ กินรายละ 

10,000 บาท โดยไม่ตอ้งมีผูค้  า้ประกัน ไม่มีดอกเบีย้ ผ่อน

ช าระภายใน 5 ปี ปลอดช าระหนีใ้นปีแรก โดยสามารถย่ืน

กู้ ไ ด้  2 ช่ อ ง ท า ง  ไ ด้ แ ก่  ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น  ์

www.dep.go.th และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่ ว

ประเทศ ตัง้แต่วันท่ี 30 เม.ย. จนถึงวนัท่ี 30 ก.ย. 2563(

เดลินิวสอ์อนไลน ์4 เม.ย.63) 
 

มหาวิทยาลัยมหดิลปกป้องคนพกิาร 

รศ.ดร.ณัฏฐนียา โต

รักษา ผู้ช่วยคณบดี

วิทยาลัย ร าชสุด า 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

(มม.)  เปิดเผยว่า มม.มีคนพิการท่ีเป็นนักศึกษาและ

บคุลากร รวม 72 คน ในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-

19 ผูพิ้การใน มม.มีความเสี่ยงนอ้ยมาก เน่ืองจากมีการจดั

ใหเ้รียนผ่านระบบทางไกล และใหบุ้คลากรท างานท่ีบา้น

ก่อนเป็นกลุ่มแรกๆ ซึ่งในสว่นของวิทยาลยัราชสดุา มม.ได้

จ ากัดใหม้ีจ  านวนผูม้าท างานไม่ถึงรอ้ยละ 20 ล่าสดุยังได้

เจรจากับบริษัทประกันเพ่ือใหเ้ขา้ใจว่าขณะนีทุ้กคนไม่ว่า

พิการหรือไม่พิการมีความเสี่ยงร่วมกันจึงไม่ควรมีการคดั

แยกผูพิ้การออกจากกลุม่ท าประกนัโควิด-19 ทัง้นีใ้นภาวะ

ท่ียากล าบาก ควรตระหนกัถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล

ท่ีอยู่ในสงัคมเดียวกนัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ ไมต่ีตรา แบ่งแยก

หรือคดัใครออก ดงันัน้ในการออกมาตรการใดๆ ตอ้งไมล่ืม

คิดถึงเง่ือนไขท่ีแตกต่างของคนพิการดว้ย และออกแบบ

มาตรการให้ครอบคลุม เพ่ือคนพิการจะได้รับบริการ

เช่นเดียวกบัคนทั่วไป.(ไทยรฐัออนไลน ์2 เม.ย.63) 

https://www.thairath.co.th/event_corona
https://www.thairath.co.th/event_corona
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วัดสวนแก้ว เจอพษิโควิด น าผัก-ผลไม้ขายดลิิเวอ
ร่ี เลีย้งคนด้อยโอกาส สุนัขแมวจรจัด 

วิกฤตโควิด-19 ไม่ไดส้่งผลกระทบแต่เฉพาะภาคธุรกิจ

เท่านัน้ ล่าสุด ส่งผลไปยงัวงการสงฆ ์วดัสวนแกว้ จงัหวดั

นนทบุรี  เน่ืองจากทางวัดไม่สามารถออกไปจ าหน่าย

ผลผลิตท่ีปลกูเอง อย่างผกัและผลไม ้ขณะดียวกนัยงัตอ้ง

เลีย้งดคูนชรา คนพิการ สนุขัเเละแมว รวมแลว้นบัพนัชีวิต 

ค่าใชจ้่ายแต่วนัละเกือบหนึ่งแสนบาท คุณประสิทธ ์บุตร

ดาน้อย เจา้หน้าท่ีวัดสวนแกว้ กล่าวว่า ขณะนี ้‘วัดสวน

แก้ว ’  จั งหวัดนนทบุ รี  ไ ม่มี เ งิ นบริ จ าค เข้าวัด เลย 

ขณะเดียวกนัก็ออกไปจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่วดั

ปลูกเองไม่ได ้ทางวัดจ าเป็นจะตอ้งน าผลผลิต ออกมา

จ าหน่ายในช่องทางดิลิเวอรี่ ผ่านแกร็บ และไลนแ์มน โดย

สามารถโทรเขา้มาสั่ง ท่ีเบอร ์โทร. (02) 595-1444 กด 1 

หรือ โทร. (088) 916-6735 ทางวดัจัดส่งใหท้ันที “ทางวดั

สวนแกว้ปลกูผกัและผลไมห้ลายชนิด ก่อนหนา้เกิดวิกฤต

โควิด-19 จะน าพืชผัก ผลไม้ ไปขายตามโรงพยาบาล 

ห้างสรรพสินค้าท่ีอนุเคราะห์พื ้นท่ีให้จ าหน่ายฟรี แต่

หลังจากพื้นท่ีต่างๆ ถูกปิดท าการ ทางวัดขาดรายได้ 

ขณะเดียวกันมีรายจ่ายทุกวัน เลยตอ้งน าผัก ผลไมต้าม

ฤดกูาล มาจ าหน่ายเอง โดยสาธุชนท่ีสนใจจะร่วมท าบญุก็

สามารถสั่งซือ้ได”้(mgronline.com 9 เม.ย.63) 

ช่างพกิารท าแผ่นหนังเกี่ยวสายแมสก ์
 ให้หมอฟรีๆ ช่วยลดอาการเจ็บหู 

วั น ท่ี  9 เ ม . ย . 

ผูส้ื่อข่าวเดินทางไป

ท่ีบ้านเลขท่ี 163/7 

หมู่ 2 ต.ตน้ยวน อ.

พนม จ.สุราษฎรธ์านี ของ นายวงศธร กุลทอง อายุ 35 ปี 

ช่างท าเครื่องหนงั ซึง่พิการจากอบุตัิเหตตุกตน้ไมเ้มื่อปี 52 

และไดย้ึดอาชีพท าเครื่องหนังเลีย้งครอบครวั เร่งท าแผ่น

หนังส  าหรบัยึดสายแมสช่วยลดอาการเจ็บหลงัหูเพ่ือท่ีจะ

น าไปมอบให้ฟรีกับทีมแพทย์ พยาบาลและบุคคลากร

ทางการแพทย ์ไดใ้ชใ้นการปฎิบตัิหนา้ท่ีในช่วงวิกฤตโควิด-

19 นายพงศธร เล่าวา่ ตนไดป้ระสบอบุตัิเหตตุกตน้ไมเ้มื่อ

ปี 52 และตอ้งเขา้รกัษาตวัท่ี รพ.สรุาษฎรธ์านี จนตอ้งเป็น

ผูพิ้การตอ้งนั่งวิลแชร ์และไดเ้ริ่มหดัเรียนท าเครื่องหนงัขาย

เป็นจนยึดมาเป็นอาชีพเลีย้งครอบครวั และในช่วงท่ีเกิด

สถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 จึงไดค้ิดท่ีแผ่น

หนงัส าหรบัยึดสายแมสกช์่วยลดอาการเจ็บหลงัหู โดยได้

แรงบันดาลใจจากคลิปท่ีบุคคลากรทางการแพทย์พับ

กระดาษเพ่ือท าเป็นท่ีเก่ียวแมสกเ์พ่ือใหม้ีความกระชบัและ

ลดการเจ็บหลงัหู จึงคิดว่าถา้ท าเป็นหนังก็จะทนกว่าและ

ใชไ้ดน้านสามารถลา้งแอลกอฮอลไ์ด ้จึงไดเ้ริ่ มท าโดยมี

ภรรยาช่วยท าดว้ยกันประมาณ 1 อาทิตย์ และรา้นท่ีสั่ง

หนงัรูถ้งึความตัง้ใจจึงไดส้่งหนงัมาสนบัสนุนใหฟ้รี และยงั

มีกลุ่มเพ่ือนท่ีท าเครื่องหนังดว้ยกันทราบก็ช่วยกันท าส่ง

มาร่วมดว้ย เพ่ือท่ีจะน าไปมอบใหเ้ป็นก าลงัใจกบัเจา้หนา้

และบุคคลากร แผนกกายภาพบ าบดัท่ีตวัเองเคยรกัษาใช้

ก่อน และจะทยอยท าแจกไปเรื่อยๆ จนกว่าหนังจะหมด 

แต่ในสว่นของงานหลกัท่ีลกูคา้สั่งก็ยงัท าตามปกติ ทัง้นีถ้า้
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มีผูท่ี้สนใจหรืออยากจะร่วมสนับสนุนก็ยินดีท าใหโ้ดยไม่

ก าหนดว่าก่ีชิ ้น จนกว่าของจะหมดสามารถติดต่อได้ท่ี

เ บ อ ร์ 095-274-2243 ห รื อ เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก  “ Mr.Bird 

Leather”(khaosod.co.th 9 เม.ย.63) 
 

"วัลลภ" เสนอโมเดลช่วยเหลือคนไร้ทีพ่ึ่ง 
 กทม.-ตจว. ป้องกันการแพร่เชือ้โควิด-19 

นายวลัลภ ตงัคณานุ

รกัษ์ สมาชิกวุฒิสภา 

ในฐานะประธาน

คณะกรรมา ธิการ

พัฒนาสังคม และ

กิจการ เด็ก  เยาวชน สตรี  ผู ้สูงอายุ  คนพิการและ

ผูด้อ้ยโอกาส วฒิุสภา กลา่วถงึสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ภาวะ

โค วิด -19 ส่ งผลกระทบต่อคนระดับล่างหนักมาก 

โดยเฉพาะคนไรท่ี้พึ่ง คนชราท่ีอยู่ในชุมชนแออดั คนป่วย

ติดเตียงทั้งหลาย และคนพิการอีกจ านวนมากมาย จึงมี

ขอ้เสนอดงันี ้1. ในตา่งจงัหวดั ผูส้งูอายุและผูป่้วยติดเตียง

นัน้ ใหใ้ชฐ้านอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อส

ม.) เป็นหลกัในการเขา้ถึงตวัตน โดยองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และพัฒนาสังคมจังหวัดใหก้ารสนับสนุน  2. ใน

กรุงเทพมหานคร ตอ้งอาศยักระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์กรุงเทพมหานคร วัด และองคก์ร

พฒันาเอกชน ร่วมกนัรุกช่วยถึงคนไรท่ี้พึ่ง ผูส้งูอายุ ผูป่้วย

ติดเตียง และคนพิการ ทัง้นี ้เช่ือว่าการด าเนินการดงักล่าว

จะช่วยคนเหล่านี ้ได้มาก ทันการณ์ และเป็นรูปธรรม

(siamrath.co.th 9 เม.ย.63) 

ล็อกซเล่ย ์หนุนนักกีฬา คนพกิาร 

 

โครงการล็อกซเล่ย-์เอเอสเอ็ม สปอรต์ ฮีโร่ เกิดจากความ

รว่มมือกนัระหว่าง บริษัท ล็อกซเลย่ ์จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัท รกัษาความปลอดภยั เอเอสเอม็ แมเนจเมนท ์จ ากดั 

(ASM) ซึ่งเป็นบริษัทลกูของล็อกซเล่ย ์โดยมีวตัถุประสงค์

หลกัคือ หยิบย่ืนโอกาสใหน้กักีฬาคนพิการที่มีความมุง่มั่น

ได้ท า ฝันให้กลายเ ป็นจริ ง  นาย “จรัสพงศ์ ล  ่ าซ  า ” 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจกรรมองคก์รเพ่ือสงัคม บริษัท ล็อกซ

เล่ย ์จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ล็อกซเล่ยส์นบัสนุนผูพิ้การ 

ทัง้การจา้งงาน และการสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ ดว้ย

ความเช่ือมั่นในศกัยภาพและความสามารถของผูพิ้การ ท่ี

ไม่นอ้ยไปกว่าคนปกติ โดยไดจ้ดัท าโครงการล็อกซเล่ย-์ เอ

เอสเอ็ม สปอรต์ ฮีโร่ เพ่ือสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ โดย

ร่วมมือกบับริษัท รกัษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจ

เมนท ์จ ากดั (ASM) ซึง่เป็นบริษัทลกูของลอ็กซเลย่ ์นกักีฬา

ผู้พิการจะได้การสนับสนุนด้านการศึกษา และได้รับ

เงินเดือน เช่นเดียวกบัพนกังานของบริษัท ท าใหพ้วกเขาไม่

ตอ้งกงัวลเรื่องรายได ้และหากมีการเก็บตวัแข่งขนั บริษัท 

จะพิจารณาเงินสนับสนุนเพ่ือการเก็บตวัและการเดินทาง

ไปแข่งขนั ตามประเภทกีฬาและจ านวนนกักีฬา ตามความ

เหมาะสม ปัจจุบนัโครงการลอ็กซเลย่-์เอเอสเอม็ สปอรต์ ฮี
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โร่ มีนักกีฬาในสังกัดรวม 70 คน แบ่งเป็นชนิดกีฬาต่างๆ 

โดยหนึ่งในดาวเดน่นกักีฬาคนพิการคือ วชัรพล วงษา หรือ 

ต่อ  นัก กีฬาบอค เซี ย ทีมชาติ  เ จ้าของรางวัลถ้วย

พระราชทาน นกักีฬาคนพิการดีเด่น ประจ าปี 2560 ล่าสดุ 

มีนักกีฬาในสังกัดไดร้บัสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขัน “พาราลิ

มปิกเกมส ์2020”  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 5 คน 

ไดแ้ก่ วชัรพล วงษา (ต่อ) พรโชค ลาภเย็น (เปเล)่ ฤทธิไกร 

สมสนุก (อู๋) เอกราช แจ่มจอ้ย  (แม็ก) และสมบูรณ ์ไชย

พานิชย(์thansettakij.com 11 เม.ย.63) 
 

เสียงสะท้อน “กลุ่มผู้พกิารทางสายตา” 
 เมื่อต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 

 

กลุ่มผูพิ้การทางสายตา ถือเป็นกลุ่มคนท่ีไดร้บัผลกระทบ

หนักในช่วงโควิด-19 เพราะนอกจากรายไดท่ี้หดหายจาก

การประกอบอาชีพอิสระแลว้ การตอ้งเวน้ระยะห่างทาง

สงัคม และลดการสมัผสัตวักนัก็ถือเป็นเรื่องยาก ส าหรบัผู้

พิการทางสายตาท่ีการสัมผัสส าคัญต่อการใชชี้วิตอย่าง

มาก  ปัญหาของพวกเขาในสถานการณ์นี ้จะ เ ป็น

อย่างไร “พรพิทกัษ์ มะโนจิตต”์ ผูพิ้การทางสายตาวยั 35 

ปี ยังคงตอ้งจัดเตรียมเครื่องดนตรี เพ่ือออกไปหารายได้

จากการเปิดหมวกตามตลาดใกล้บ้าน   เขาไม่ลืมท่ีจะ 

สวมหน้ากากอนามัยและใชเ้จลแอลกอฮอลฆ์่าเชือ้โรค

ก่อนออกเดินทาง และถงึท่ีหมายทุกครัง้ เพ่ือลดความเสี่ยง

ท่ีจะติดโควิด-19 ระหว่างทางเขา้เลี่ยงไม่ไดท่ี้จะตอ้งแตะ

ตอ้งราวบันได และเดินทางดว้ยวินมอเตอรไ์ซค ์หรือรถ

สาธารณะ แมจ้ าเป็นตอ้งลดวันเปิดหมวก จาก 7 วันต่อ

สปัดาห ์เหลือเพียง 2 วนั ตามสถานการณท่ี์เป็นขอ้จ ากัด 

แตย่อมรบัวา่ไม่สามารถงดออกไปรอ้งเพลงไดอ้ย่างสิน้เชิง 

เพราะมีคา่ใชจ้่ายไมต่  ่ากวา่ 10,000 บาทตอ่เดือนท่ีตอ้งใช้

ดูแล 4 ชีวิตในครอบครัว  นายพิทยา ศรีโกตะเพ็ชร ทึ่

ปรกึษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย อธิบายว่า คน

ตาบอดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะกลุม่ นกั

ดนตรี  ,คนขายลอตเตอรี  และพนักงานนวด ท่ี ได้รับ

ผลกระทบมากท่ีสุด    ส่วนคนพิการ กลุ่มท่ียังมีความ

จ าเป็นตอ้งเดินทางไปท างาน ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคน

ปกติ ถึง 2 เท่า เพราะจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้มือสัมผัสวัตถุ

ตา่งๆ หรือ ใหผู้อ้ื่นน าทาง วิถีชีวิตประจ าวนัตามธรรมชาติ

ของคนตาบอด ท าใหใ้นสถานการณ์ท่ีโควิด-19 ระบาด 

อปุกรณป์้องกนัจึงมีความส าคญักบัพวกเขาอย่างมาก แต่

ก็ตอ้งเผชิญกับสภาพท่ีไม่ต่างกับคนทั่วไป คือ การเขา้ถึง

อปุกรณเ์หลา่นีไ้ดย้าก ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ

ไทย จึงจัดโครงการ บริจาคหน้ากากอนามัยและเจล

แอลกอฮอลล์า้งมือช่วยตาบอด หลงัประชาสมัพนัธผ์่านเฟ

ชบุ๊คแฟนเพจเพียง 2 วัน ก็มีประชาชนบริจาคมากกว่า 

1,000 ชิน้แลว้ ทัง้นี ้  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

เปิดรบับริจาคหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ 

เพ่ือกระจายใหก้บัสมาชิกในกลุม่ โดยก าหนดจดุรบับริจาค 

11 จดุ ครอบคลมุ ทกุภาคทั่วประเทศ หรือ สามารถบริจาค

ทางโปรษณีย ์ไปยงัสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ท่ี

อยู่ 85/1-2 ซ.บญุอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญา

ไ ท  ก ท ม .  10400 โ ท ร ศั พ ท์ ส อ บ ถ า ม  02-246-

3835(pptvhd36.com 12 เม.ย.63) 
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พระแจกของช่วยชาวบ้านปากช่องเดอืดร้อน 
จากวิกฤต COVID-19 

 

คณะศิษย์วัดป่าธรรมคีรี (จันดีอนุสรณ์) อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา ออกแจกสิ่งของใหช้าวบา้นท่ียากจน ถูกเลิก

จา้งงาน ไดร้บัความเดือดรอ้น จากสถานการณ ์COVID-

19 วันนี ้ (13 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจภาคี

เครือข่ายบวรนิเวศ โพสต์ข้อความระบุว่า “โยมใส่บาตร

พระมามากแลว้ ใหอ้าตมาไดดู้แลโยมบา้งนะ” โดย พระ

อาจารย์คม อภิวโร น าคณะศิษย์วัดป่าธรรมคีรี (จันดี

อนุสรณ์) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกแจกเครื่อง

อุปโภคบริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นพ่ีน้อง

ชาวบา้น เป็นขวญัก าลงัใจสูวิ้กฤติโรคระบาด COVID-19 

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้เมื่อเวลา 06.15 น. วันท่ี 12 

เม.ย.ท่ีผ่านมา พระอาจารยค์ม อภิวโร พรอ้มพระสงฆร์วม 

8 รูป เริ่มเดินแจกทานบรรเทาทุกขช์าวบา้นในชุมชนท่ีอยู่

รอบวดัป่าธรรมคีรี เขา้ไปในหมู่บา้นซบัน า้เย็น ต.ปากช่อง 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยแจกตั้งแต่บ้านหลังแรก

เรื่อยไป เขา้ไปทุกตรอกซอกซอย และผูท่ี้ขบัรถไปมา บาง

จุดชาวบ้านเกรงใจพระจะเดินไกลแบกของหนัก จึงมา

รวมกนัรอเป็นกลุ่ม บางแห่งท่านก็เมตตาเดินตามหา เช่น 

บ้านคนพิการ บ้านคนชรายากไร้ บ้านคนท่ียากจน

ทัง้หลาย เกือบถึงบา้นหลงัสดุทา้ย ขณะท่ีพระช่วยกันขน

ของเดินแจก กระทั่งเวลา 10.45 น. จึงเสร็จสิน้ ผูส้ื่อข่าว

รายงานว่า ส  าหรับชุดก าลังใจสู้ภัย COVID-19 ท่ีพระ

อาจารยค์ม น ามามอบใหช้าวบา้นทุกคน ประกอบดว้ย 

เงินสด 500 บาท ขา้วสาร 5 กิโลกรมั น า้ดื่ม 1 โหล บะหมี่

กึ่งส  าเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารส าเร็จรูป ขนมปัง 

หนา้กาก เครื่องสมุนไพร ฯลฯ ท่านใดประสงคท์ าบุญกับ

วดัป่าธรรมคีรี เพ่ือเป็นวิหารทาน สงัฆทาน ธรรมทาน และ

สาธารณประ โยชน์  มี ก าร เ เจกทานช่ วยชาวบ้าน  

(news.thaipbs.or.th 13 เม.ย.63) 
 

กฟภ.สรรคบุรี ยันไม่ได้ตัดไฟบ้านสาวพกิาร
ชัยนาท เพราะเป็นบ้านใช้ไฟฟรี 

 

กฟภ.สรรคบุรี ออกมาชีแ้จงปมสาวพิการชัยนาทรอ้งบา้น

ถูกตัดไฟฟ้า ยืนยันไม่มีการตัดไฟแน่นอน เน่ืองจากใน

ระบบเป็นบา้นท่ีใชไ้ฟไม่ถึง 50 หน่วย ไม่มียอดคา้งช าระ 

คาดอาจจะไฟฟ้าดบั หรือขัดขอ้งท าเขา้ใจผิด จากกรณีท่ี 

น.ส.นฤมล อกัษรศรี อาย ุ37 ปี ผูพิ้การทางการเคลื่อนไหว 

อาศัยอยู่คนเดียว ไม่สามารถท างานหาเงินได ้อาศัยอยู่ 

บา้นเลขท่ี 51/1 ม. 7 ต.หว้ยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท ถูก

ตดัไฟ ไม่มีไฟฟ้า เพราะคา้งจ่ายคา่ไฟฟ้า เน่ืองจากผูท่ี้จ่าย

คา่ไฟฟ้า คือพ่ีสาวท่ีอยู่คนละอ าเภอเป็นคนจ่ายให ้แต่โดน

พิษโควิด-19 ท าใหข้องท่ีขายอยู่ ขายไดไ้ม่ดี ท าใหไ้ม่มีเงิน

มาช่วยนอ้งสาวจ่ายคา่ไฟฟ้า ซึง่ก่อนหนา้นี ้ไฟฟ้าสามารถ

ใชง้านไดแ้ลว้ตามปกตินั้น ล่าสุดเวลา 09.00 น.วนัท่ี 14 

เม.ย. 2563 นายธานี ค าชมภู นักพัฒนาชุมชน เทศบาล
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ต าบลหว้ยกรด เดินทางมายังบา้นของ น.ส.นฤมล พรอ้ม

อธิบายถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานเทศบาล และทุกๆ 

หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ไดน่ิ้งนอนใจกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ ทาง

เทศบาลไดร้บัเรื่องรอ้งทุกข ์เรื่องเงินช่วยเหลือแลว้ อยู่ใน

ระหว่างการด าเนินการ และเขา้มาดแูลตลอดไม่ไดน่ิ้งเฉย 

ขณะท่ี ทาง พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.

ชยันาท พรอ้มคณะ เป็นตวัแทน พล.ต.ท.กรไชย คลา้ยคลงึ 

จเรต ารวจ (สบ.8) น าเงินจ านวน 5,000 บาท มามอบให ้

พรอ้มไถ่ถามสารทกุขส์กุดิบ และก าชบัใหเ้ขา้หนา้ท่ีต ารวจ

ในทอ้งท่ีเขา้ดูแลอย่างใกลชิ้ด น.ส.นฤมล อกัษรศรี ยงัคง

ยืนกรานว่า ไฟฟ้าถูกตดัจริงๆ นอนแบบรอ้นๆ ไม่มีพัดลม 

ไม่มีไฟฟ้าใช ้จงึไปขอความช่วยเหลือ ส่วนเรื่องค่าไฟ 700 

บาทนัน้ มีคนข่ี รถจยย. มาหนา้บา้นแลว้มาบอกจะมาเก็บ

เงินจ านวนดังกล่าว จากนั้นไฟก็ไม่ติด  ดา้นนายประกิต 

อ่อนเงิน ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนอ าเภอสรรค

บรุี เปิดเผยวา่ หลงัจากท่ีมีข่าวเสนอออกมา ทางการไฟฟ้า 

ไดเ้ขา้ตรวจสอบและชีแ้จงกบัผูใ้ชไ้ฟแลว้ พบวา่สถิติการใช้

ไฟฟ้าในแต่ละเดือนของบา้นหลงัดงักล่าวในแต่ละเดือน

นัน้ ไม่เกิน 50 หน่วย เดือนละประมาณ 105 บาท จึงไม่มี

ยอดคา้งช าระ และจากการตรวจสอบ ไม่ไดถู้กงดจ่ายไฟ

แต่อย่างใด โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนอ าเภอ

สรรคบุรี ขอยืนยนัว่าไม่มีการเขา้ไปตดั หรือยกหมอ้ อย่าง

แน่นอน เพราะบา้นหลงัดงักล่าวใชไ้ฟฟรีอยู่แลว้ ในบิลจะ

มีก ากบัไปว่า ใชไ้ฟไม่ถงึ ใชไ้ฟฟรี ซึง่ตอนนัน้ไฟฟ้าอาจดบั

ชั่วคราว อาจมีช่วงกระแสไฟฟ้าดบัชั่วคราว ไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ผู้ใช้ไฟอาจเข้าใจผิด และย่ิงในช่วงนี ้ ทางรัฐบาลได้

ประกาศเพ่ิมใหใ้ชไ้ฟฟ้าฟรีเป็น 90 หน่วย และชะลอการ

ตดัไฟ เพราะฉะนัน้ ไม่มีการตดัไฟอย่างแน่นอน เป็นการ

เขา้ใจผิดมากกวา่.(ไทยรฐัออนไลน ์14 เม.ย.63) 

กาชาดกาญจนช่์วยครอบครัวคน 
แก่ยากจนและหลานพกิาร 

กาชาดกาญจน์ลงพื้น

ช่วยครอบครัวคนแก่

ย า ก จ น แ ล ะ ห ล า น

พิการ  นางรชยา ภูมิ

สวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี /ประธาน

แม่บา้นมหาดไทยจงัหวดักาญจนบุรี พรอ้มดว้ย นางสาว

กิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

กาญจนบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

สมาชิกแม่บา้นมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเย่ียม

ผูสู้งอายุ และผูพิ้การ และยากไร ้จ านวน 1 ครอบครวั ณ 

หมู่ ท่ี  12 บ้านพุน ้าร ้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี ซึ่งบา้นหลงันีอ้ยู่กัน 3 คน 

คือหญิงสาวพิการแต่ก าเนิด อายุ 20 ปี อาศัยกับตายาย

วัย 70 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่ วไป มีรายได้ไม่พอรายจ่าย

ภายในครอบครวัรวมถึงค่าแพมเพิสใหก้ับนอ้งปาลม์ ซึ่ง

ตอ้งใช้จ านวนมากเน่ืองจากน้องไม่สามารถช่วยเหลือ

ตวัเองได ้ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โควิด-19 ท าใหไ้ดร้บัผลกระทบมากขึน้รายไดล้ดลงอย่าง

มาก ขาดรายไดจุ้นเจือครอบครวั ไดร้บัความล าบากเป็น

อย่างมาก เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ไดม้อบเครื่อง

อุปโภค - บริโภค จ านวน 2 ชุด ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 2 แพ็ค 

กระดาษเช็ดชู 2 แพ็ค ผา้ห่ม 3 ผืน น า้ดื่ม 8 แพ็ค ไข่ไก่ 5 

แผง น า้ผลไม ้2 โหลน า้ตาลทราย 3 กิโล และเงินช่วยเหลือ

เบือ้งตน้ 5,000 บาท(เดลินิวสอ์อนไลน ์13 เม.ย.63) 
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พม.เร่งส ารวจผู้เดอืดร้อน  
ไม่ได้รับเงนิเยยีวยาโควิด-19 

พม. จดัโครงการ  “เรา

ไ ม่ ทิ ้ ง กั น ”  ภ าย ใ ต้

แนวคิด “ส ารวจใหพ้บ 

จบท่ีชุมชน” เร่งช่วยผู้

เดือดรอ้นท่ีไม่ไดร้ับเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 

คาดส ารวจเสร็จสิน้เดือน พ.ค.นี  ้เมื่อเวลา 10.00 น. วนัท่ี 

14 เม.ย.นางพัชรี  อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ในฐานะโฆษก

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์เป็น

ประธานการแถลงข่าว Kick Off  โครงการ พม. “เราไม่ทิง้

กัน” ภายใตแ้นวคิด “ส  ารวจให้พบจบท่ีชุมชน” เพ่ือเร่ง

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตัง้แต่เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้งูอายุ 

คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส  รวมทั้ง ผู ้มีรายไดน้้อยและ

ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพืน้ท่ี กทม. จ านวน 

286 ชุมชน ท่ีอยู่ ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ 

(กคช.) และ สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) 

หรือ พอช. ซึง่ภายในสปัดาหนี์จ้ะท าใหท้ราบขอ้มลูทัง้หมด

ของ 286 ชมุชน เพ่ือน าไปจดัท าแผนฟ้ืนฟชูมุชน และจะได้

ลงพืน้ท่ีชุมชนแรกและชุมชนต่อๆ ไปตั้งแต่สัปดาหห์น้า

เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะลงพื้นท่ีจนครบ 286 ชุมชน 

ภายในเดือนพ.ค. 2563 เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดรอ้นของประชาชนอย่างเร็วท่ีสุด อีกทั้งสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนในการพึ่งพาตนองไดท้ัง้ในระยะ

เรง่ดว่นและระยะยาวตอ่ไป รองปลดั กระทรวง พม.  กลา่ว

วา่ รฐับาลมีความห่วงใยประชาชนทุกคน โดยไม่ทิง้ใครไว้

ขา้งหลงั เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโควิด-19 มีความรุนแรงในวงกวา้งมากขึน้ และได้

ส่งผลกระทบทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม ต่อประชาชน

และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในทุกพื ้นท่ีทั่ ว

ประเทศ ส าหรบักรุงเทพมหานคร มีลกัษณะชมุชนเมืองท่ีมี

ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยมีชุมชนท่ีอยู่ใน

ความดแูลของ กคช. และ พอช. จ านวนทัง้สิน้ 286 ชุมชน 

ก าลงัเดือดรอ้นเป็นจ านวนมาก และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ

ช่วยเหลืออย่างเรง่ดว่น ทัง้นี ้กระทรวง พม. จงึไดข้บัเคลื่อน 

โครงการ พม. “เราไม่ทิง้กนั” ภายใตแ้นวคิด“ส ารวจใหพ้บ 

จบท่ีชมุชน” เพ่ือเร่งช่วยเหลือผูส้งูอายุ เดก็ และคนพิการท่ี

ถูกทอดทิง้ไม่มีคนดูแล ผูท่ี้ตกงาน ผูท่ี้ไม่มีท่ีอยู่อาศยั  ผูท่ี้

ไมม่ีเงินจ่ายคา่เช่าบา้น ผูท่ี้ขาดแคลนอาหาร แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

แม่ท่ีไม่มีค่านมลูก ผูป้กครองท่ีไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมบุตร

หลาน ผูท่ี้ไมไ่ดร้บัเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

รฐับาล และครอบครวัไดร้บัผลกระทบจากการกกัตวักลุ่ม

เสี่ยง รวมทัง้ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นดา้นต่างๆ ในชุมชน 

นางพชัรี กล่าวว่า ขณะนี ้กระทรวง พม. ไดร้วบรวมขอ้มลู

ในภาพรวมของ 286 ชมุชน ไดแ้ก่ รายช่ือชุมชนและขอ้มลู

พืน้ฐานทั่วไป รวมทัง้รายช่ือผูป้ระสานงานชุมชน และจะ

ด าเนินการส ารวจขอ้มลูเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรค สภาพปัญหาและความ

ตอ้งการ สวสัดิการสงัคมท่ีไดร้บัแลว้จากรฐัและกระทรวง 

พม. และผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมา จากนัน้ 

จะน าขอ้มูลทั้งหมดมาสังเคราะหแ์ละวางแผนในการลง

พืน้ท่ีช่วยเหลือชุมชนตามระดบัความเร่ง ด่วนของปัญหา

และความตอ้งการ โดยไดเ้ตรียมกิจกรรมการช่วยเหลือเพ่ือ

พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีอย่างปลอดภยัดา้นต่างๆ ในชมุชน 

ดังนี ้ 1.ความปลอดภัยด้านท่ีพักอาศัย ด้วยการดูแล

สมาชิกครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากการกักตัวกลุ่ม
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เสี่ยง 2.ความปลอดภยัดา้นอาหาร ดว้ยการตัง้โรงอาหาร

กลางในชมุชน 3.ความปลอดภยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยการ

ใหค้วามรูแ้ละการก ากับดูแลชุมชนเพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคในชมุชน 4.ความปลอดภยัดา้นการป้องกนั 

ดว้ยการมีเวชภณัฑใ์นการดแูลรกัษาความสะอาด และ 5.

ความปลอดภัยดา้นเศรษฐกิจ ดว้ยการส่งเสริมและฝึก

อาชีพเพ่ือสรา้งรายไดอ้ย่างมั่นคง ทัง้นี ้เพ่ือใหช้มุชนมีสว่น

ร่วมใน การแกปั้ญหาอย่างเต็มท่ีดว้ยตนเอง อันเกิดจาก

การ “ส  ารวจใหพ้บ ”(เดลินิวสอ์อนไลน ์14 เม.ย.63) 
 

พม.“เราไม่ทิง้กัน” เจาะ 286 ชุมชน  
ช่วยบรรเทาพษิโควิด-19 

พม.14 เม.ย. -พม.

เปิดตวัโครงการ พม.

“ เราไม่ ทิ ้งกัน ”  ลง

พื้น ท่ี ส  า ร ว จ  286

ชมุชน ช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ทัง้เดก็ คน

พิการ สูงอายุ  คนตกงาน ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน ขาด

แคลนอาหาร แม่เลีย้งเดี่ยว  ไม่มีค่านมลูก ไม่ไดร้ับเงิน

เยียวยา 5,000 บาท ฯลฯ  นางพัชรี  อาระยะกุล รอง

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

(รองปลดั พม.) ในฐานะโฆษก พม.เป็นประธานการแถลง

ข่าว Kick Off  โครงการ พม.“เราไม่ทิง้กนั” ภายใตแ้นวคิด 

“ส  ารวจให้พบ จบท่ีชุมชน” เพ่ือเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (โควิด-19) ในพืน้ท่ี กทม.จ านวน 286 ชมุชน ท่ีอยู่ใน

ความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และ สถาบัน

พฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) หรือ พอช. นางพชั

รี กล่าวว่า พม.ไดข้ับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว เพ่ือเร่ง

ช่วยเหลือผูสู้งอายุ เด็ก และคนพิการท่ีถูกทอดทิง้ไม่มีคน

ดูแล ผูต้กงาน ผูท่ี้ไม่มีท่ีอยู่อาศัย ผูท่ี้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า

บา้น ผูข้าดแคลนอาหาร แม่เลีย้งเดี่ยว แม่ท่ีไม่มีค่านมลูก 

ผูป้กครองท่ีไมม่ีเงินจ่ายคา่เทอมบตุรหลาน ผูท่ี้ไมไ่ดร้บัเงิน

เยียวยา 5,000 บาท ตามเง่ือนไขของรฐับาลและครอบครวั

ไดร้ับผลกระทบจากการกักตัวกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งผู ้ไดร้ับ

ความเดือดร้อนดา้นต่างๆในชุมชน  “ขณะนี้ได้รวบรวม

ขอ้มูล 286 ชุมชน ทั้งรายช่ือชุมชน ขอ้มูลพืน้ฐานทั่วไป 

และรายช่ือผูป้ระสานงาน และจะด าเนินการส ารวจขอ้มูล

เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรค สภาพปัญหา ความตอ้งการ สวสัดิการสังคมท่ีไดร้ับ

แลว้จากรฐัและกระทรวงฯ และผลด าเนินการแกไ้ขปัญหา

ท่ีผ่านมา จากนัน้จะน าขอ้มูลทัง้หมดมาสงัเคราะห ์และ

วางแผนในการลงพืน้ท่ีช่วยเหลือชุมชนตามระดับความ

เร่ งด่ วนของ ปัญหาและความต้องการ ”  นางพัช รี  

กล่าว ส าหรบัแผนขับเคลื่อนโครงการฯ จะมีการลงพืน้ท่ี

ประชาสมัพนัธใ์นชุมชนใหป้ระชาชนรบัทราบและเขา้มามี

สว่นรว่ม แจง้ขอ้มลูตนเองและครอบครวักบัผูป้ระสานงาน

ชุมชน ด้วยแผ่นป้ายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หอ

กระจายข่าวในชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งภายใน

สปัดาหนี์จ้ะท าใหท้ราบขอ้มลูทัง้หมดของ 286 ชุมชน เพ่ือ

น าไปจดัท าแผนฟ้ืนฟูชมุชน และจะลงพืน้ท่ีชุมชนแรกและ

ชมุชนต่อๆ ไปตัง้แตส่ปัดาหห์นา้เป็นตน้ไป ทัง้นี ้คาดว่าจะ

ลงพืน้ท่ีจนครบ 286 ชมุชน ภายในเดือนพฤษภาคมเพ่ือให้

ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน

อย่างเร็วท่ีสดุ อีกทัง้สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนในการ

พึ่งพาตนองได ้ทัง้ในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อไป . -

ส  านกัข่าวไทย(mcot.net 14 เม.ย.63) 
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พม.เปิดตัวหน้ากากแบบใส 
เพือ่คนพกิารทางการได้ยิน 

 

พม. เปิดตวัหนา้กากผา้แบบใสเพ่ือคนพิการทางการไดยิ้น

พรอ้มเชิญชวนอุดหนุนสินคา้ออนไลนจ์ากฝีมือคนพิการ 

เม่ือเวลา 10.00 น.วนัท่ี 21 เม.ย.นางพชัรี อาระยะกลุ รอง

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์แถลงข่าวเปิดตัวหนา้กากผา้ส าหรบัคนพิการ

ทางการไดยิ้น (ซึ่งหนา้กากผ้าดังกล่าวมีพลาสติกใสอยู่

ตรงกลาง) เพ่ือช่วยให้การพูดสื่อสารมีความเข้าใจท่ี

ถูกตอ้ง ดว้ยการมองเห็นรูปปากท่ีชัดเจน และเพ่ือป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โค

วิด-19 โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท ์รองอธิบดีกรมส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ รว่มแถลงข่าว ณ บริเวณ

โถงชัน้ 1 อาคารกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี  

กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 สง่ผลกระทบต่อ

ประชาชนในวงกวา้งอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มคนพิการเป็น

กลุ่มท่ีมีความเปราะบางและมีความเสี่ยงสูง เน่ืองจากไม่

สามารถเข้าถึง วิ ธีการป้องกันตนเองและการดูแล

สุขอนามยัท่ีดีไดอ้ย่างทั่วถึง ทัง้นี ้กระทรวงพม. โดยกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มี

มาตรการดูแลคนพิการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดสอน

การเย็บหนา้กากผา้เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19  ของศูนย์ส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ 

(โรงงานปีคนพิการสากล) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสงักัด พก. 

เพ่ือฝึกสอนประชาชนและจิตอาสา รวมทัง้ผลิตหนา้กาก

ผ้า โดยคนพิการและจ าหน่ายในราคาย่อมเยาว์ มี

เอกลกัษณเ์ป็นลายผา้ขาวมา้ ดว้ยลวดลายสวยงามตาม

ธรรมชาติ สามารถใสไ่ด ้2 ดา้น ซกัรีดได ้แลว้น ากลบัมาใช้

ใหม่ ดา้น นางสาวอณิรา กล่าวว่า การใชห้นา้กากผา้เพ่ือ

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ยงัเกิดอปุสรรคใน

การสื่ อสารส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่ อ

ความหมาย (คนหูหนวก) ท่ีไม่สะดวกในการสื่อสารผ่าน

หนา้กากผา้ทั่วไป ระหว่างลา่มภาษามือ คูส่นทนา หรือคน

พิการด้วยกันเอง ซึ่งไม่สามารถเห็นรูปปาก หรือการ

เคลื่อนไหวเพ่ือแสดงความรู ้สึกผ่านใบหน้า ท าให้เกิด

ปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการทางการไดยิ้น

หรือสื่อความหมาย จ านวน 382,615 คน หรือร้อยละ 

18.87 จากทะเบียนคนพิการทั้งหมด จ านวนกว่า 2 ลา้น

คน ทัง้นี ้กระทรวง พม. โดย พก. ไดเ้ลง็เห็นถงึความจ าเป็น

ดงักล่าว จึงไดน้  ารูปแบบจากต่างประเทศมาปรบัใชแ้ละ

ออกแบบหน้ากากผ้าเป็นแบบใสให้เห็นรูปปาก  ซึ่งมี

คณุสมบตัิเด่นเทียบเท่ากบัหนา้กากผา้ 3 ชัน้ ไดม้าตรฐาน 

และป้องกันละอองฝอยจากน ้าลาย เพ่ือป้องกันการ

แพรก่ระจายจองเชือ้โรค อีกทัง้ ยงัเป็นเครื่องมือช่วยในการ

สื่อสารส าหรบัคนหูหนวก ล่ามภาษามือ คู่สนทนาทั้งคน

ปกติและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

ดว้ยกัน ท าใหค้นพิการมีความสุขในการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
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ผลิตและจดัจ าหน่ายไดภ้ายในเดือนเม.ย.นี ้ส าหรบัวนันี ้มี

การสาธิตการใชห้นา้กากผา้แบบใสโดยคนพิการทางการ

ไดยิ้นพรอ้มล่ามภาษามือ โดยจะมีการสอนท าหนา้กาก

ดงักล่าวฟรีทางสื่อโซเชียลมีเดียในเร็วๆ นี ้และกระทรวง 

พม. โดย พก. ยินดีเป็นสื่อกลาง ส  าหรบัประชาชนท่ีสนใจ

บริจาคอุปกรณ์ท าหนา้กาก สามารถบริจาคไดท่ี้ อาคาร 

60 ปี กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ บา้น

ราชวิถี กรุงเทพฯ ซึ่งอุปกรณ์ท่ีประชาชนน ามาบริจาค 

เจา้หนา้ท่ีจะน าไปผลิตหนา้กากแบบดงักล่าวเพ่ือน าไปส่ง

มอบให้กับล่ามและคนพิการทางการได้ยินท่ีมีความ

จ าเป็นตอ้งใชใ้นสื่อสาร นอกจากนี ้กระทรวง พม. โดย พก. 

ยังไดเ้ปิดรา้นคา้ออนไลน์ส  าหรับคนพิการน าสินค้ามา

จ าหน่ายในช่ือเพจเฟซบุ๊ก "ฝากรา้นคนพิการ" ทั้งนี ้คน

พิการสามารถน าสินค้ามาโพสต์ขายได้ฟรีในช่องทาง

ดงักลา่ว และขอเชิญชวนใหป้ระชาชนทั่วไปไดร้ว่มอดุหนุน

ซือ้สินคา้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือคนพิการเพ่ือร่วม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในช่วงภาวะ

วิกฤตของโรคโควิด-19 และเพ่ือใหค้นพิการสามารถพึ่งพา

ตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนตอ่ไป(เดลินิวสอ์อนไลน ์21 เม.ย.63) 
 

กาชาดแพร่!ช่วยครอบครัวผู้พกิาร 
และด้อยโอกาส 4 คนอยู่ด้วยกัน ที ่ต.สวนเขื่อน 

ผูส้ื่อข่าวรายงานมา

ว่ า เ มื่ อ วั น ท่ี  23 

เมษายน 2563 เวลา 

16.30 น. นางกานต์

เ ป ร มป รี ด์  ชิ นต า

นนท ์ผูว้่าราชการจังหวัดแพร่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

แพร ่พรอ้มดว้ย นายสมศกัดิ ์สขุประเสริฐ นายอ าเภอเมือง

แพร่ พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดัแพร่ 

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เหล่ากาชาดจังหวดั

แพร ่และผูบ้ริหารบริษัท แพร่ยนตรการมิตซู จ ากดั ร่วมลง

พืน้ท่ีเย่ียมเยียนใหก้ าลังใจ และติดตามการด าเนินการ

ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นของผูด้อ้ยโอกาสและผูพิ้การ พรอ้ม

กันนีไ้ดม้อบเงิน อาหาร และเครื่องดื่ม ใหก้ับครอบครวัผู้

พิการและดอ้ยโอกาส รายนางบรรได ไชยวงค ์ซึ่งป่วยเป็น

โรคมะเร็งและขาพิการ นายตา ไชยวงค ์ขาพิการ นายสิน 

ไชยวงศ ์พิการทางดา้นสมอง นายเทวิน ไชยวงค ์พิการ

ทางดา้นสมอง ณ บ้านเลขท่ี 27 หมู่ท่ี 5 ต าบลสนเข่ือน 

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่(chiangmainews.co.th 23 

เม.ย.63) 
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เชิญคนพกิารสมัครงาน 

บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จ ากัด ท่ีอยู่ สาขานคร
ชัยศรี เลขท่ี 88/8 ม.1 ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี 
จงัหวดันครปฐม 73120 ต้องการรับพนักงานฝ่ายผลิต 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ดูแลและช่วยงานใน
ส่วน ฝ่ายผลิตหรื อคลังสิ นค้าตามความเหมาะสม 
ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัติ คน

พกิาร ทีช่่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 
18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความขยนั อดทน ตรง
ต่อเวลา สามารถเริ่มงานไดท้ันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สวสัดิการ ประกันสงัคม เงินโบนสัตามผลงาน ค่าท างาน
ลว่งเวลา ประกนัชีวิต ชุดยูนิฟอรม์ ปรบัเงินเดือนประจ าปี 
เบีย้ขยัน ฯลฯ ติดต่อ…โทรศพัท ์034-900297-9  แฟกซ ์
034-900297 อีเมล ์ hr_vpi99@hotmail.com 

บริษัท Elysian Confinement Center Co., Ltd.  
ท่ีอยู่ 489 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ต้องการรับเจ้าหน้าที่

ธุรการ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน งานในส่วน
บริหารงาน งานสรรหาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน / ธุรการ 
คุณสมบัต ิคนพกิารด้านร่างกาย-เดนิได้ เพศหญิง อายุ 
25 ปีขึ ้น ไป  วุ ฒิ  ม .6 สามารถใช้  Computer (Excel, 
Words) ได ้สวัสดิการ ประกันสังคม ท่ีพัก เสือ้ยุนิฟอรม์ 
รวมถงึอาหาร วนัหยดุ ฯลฯ ตดิต่อ...คณุAnnie Lim แอนน่ี 
โ ท ร ศั พ ท์  064-9853998 อี เ ม ล์  elysianconfinemen 
tcenter@gmail.com  

บริษัท Elysian Confinement Center Co., Ltd.  
ท่ีอยู่ 489 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10250 ต้องการรับพนักงานท า
ความสะอาด จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน การท า
ความสะอาด ซกัรีดเสือ้ผา้ คุณสมบัติ คนพิการทางการ

ได้ยิน  เพศหญิง อายุ 30 ปีขึน้ไป วุฒิ ป.6 สวัสดิการ 

ประกันสงัคม ท่ีพัก เสือ้ยุนิฟอรม์ รวมถึงอาหาร วันหยุด 
ฯลฯ ติดต่อ . . .คุณAnnie Lim แอนน่ี  โทรศัพท์  064-
9853998 อีเมล ์elysianconfinementcenter@gmail.com  

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ท่ีอยู่ 275 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวง
คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
ต้องการรับพนักงานธุรการ (Admin) จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานไดท่ี้ส  านกังานใหญ่ (ลาดพรา้ว 
101 แยก 3) คุณสมบัต ิพกิารทางการได้ยนิ แตส่ามารถ
ฟังหรืออ่านปากได ้อย่างนอ้ย 60% ขึน้ไป เพศชาย-หญิง 
อายุ 24 -34 ปี การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สงู (ปวส.) ท างาน จ-ศ หยดุเสาร-์อาทิตย ์(ท างานเวลา 
8.30 -17.00 น . )  สามาร ถ ใช้คอม พิ ว เตอ ร์ไ ด้ดี  มี
ประสบการณก์ารท างานดา้นเอกสาร/งานธุรการมาก่อน 
สวสัดิการ ประกนัสงัคม เงินกองทนุเพ่ือช่วยเหลือพนกังาน
ยามฉุกเฉิน ตรวจสุขภาพประจ าปี  การช่วยเหลืองาน
ฌาปนกิจ เงินกูฉ้กุเฉินพิเศษ ประกนัสขุภาพ-IPD การปรบั
เงินเดือนประจ าปีตามผลประกอบการ ฯลฯ ติดต่อ...คุณ
กรพินธุ ์นรเศรษฐ์วณิชย ์โทรศพัท ์02-032-9999 แฟกซ ์0-
2032-9989 อีเมล ์Recruit@vstecs.co.th  

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด(มหาชน) ท่ีอยู่ 
เลขท่ี 266 หมู่ท่ี11 ถ.สุขสวสัดิ์ ซอยสุขสวสัดิ์92 ต าบลใน
คลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัด
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  10290 ต้ อ ง ก า ร รั บ พ นั ก ง า น

ประชาสัมพันธ ์ จ านวน 2 อัตรา  รายละเอียดงาน งาน
รบัสายต่อสายโทรศัพทภ์ายนอก-ภายใน ใหบ้ริการผูม้า
ติดต่อ ให้ค  าแนะน าหรือประสานงานผู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง 
คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง 
อายุระหว่าง 18-35 ปี วฒิุ ม.3 สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ด้
เบือ้งตน้ มีทกัษะดา้นการสื่อสารทีดี สวสัดิการ โบนสั,เงิน
ปรบัประจ าปี  เบีย้ขยัน  ค่ากะ  รถรบัส่งพนักงาน ชุดยูนิ

mailto:hr_vpi99@hotmail.com
mailto:elysianconfinementcenter@gmail.com
mailto:elysianconfinementcenter@gmail.com
mailto:elysianconfinementcenter@gmail.com
mailto:Recruit@vstecs.co.th
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ฟอรม์ งานเลีย้งสงัสรรคป์ระจ าปีของบริษัท ทุนการศกึษา
บตุร พนกังานดีเด่น เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ติดต่อ...คณุ
นิพนธ์ ธงภูเขียว โทรศัพท์ 02-4737852 , 02-4737800 
แฟกซ ์02-4737878 อีเมล ์nipon-tong@gfpt.co.th  

Starbucks Coffee (Thailand) Co., Ltd. ท่ี อยู่  
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์ชัน้ 12, 16 ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ต้องการ
รับพนักงานประจ าร้าน  จ านวน 10 อัตรา รายละเอียด
งาน ใหบ้ริการเครื่องดื่ม กาแฟ และสินคา้ท่ีมีคุณภาพแก่
ลกูคา้ ดแูลใหค้วามสะดวกกับลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการในรา้น 
รกัษาพืน้ท่ีท างานใหส้ะอาดและเป็นระเบียบ คุณสมบัติ 

คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ  18  ปีขึ ้น ไป  วุฒิ  ม.3  หรือ  ปวช.ขึ ้น ไป  หากมี
ประสบการณ์งานด้านบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เสือ้ยูนิ
ฟอรม์ เครื่องดื่มฟรี 2 แก้ว/วัน ส่วนลดพนักงาน  โบนัส
ประจ าปี / ปรบัเงินเดือน เงินรางวลัการขาย เงินช่วยเหลือ
กรณีต่างๆ ฯลฯ วิธีการรับสมัคร  เน่ืองจากมาตรการ
รฐับาลใหส้ถานประกอบการหยุดการท างานโดยเฉพาะ
รา้นในหา้งโซนกรุงเทพฯ ดงันัน้ทางบริษัทฯ จะรบัเฉพาะ
ใบสมัคร และจะด าเนินการเรื่ องการสัมภาษณ์งาน
หลังจากพ้นก าหนดท่ีรัฐบาลประกาศ เปิดรับสมัคร
พนักงานคนพิเศษ (พิการ) ประจ ารา้นรายเดือน 14,000 
บาท ผูช้่วยพนักงาน 48 บาท/ชม  ติดต่อ...โทรศพัท  ์02-
0798688  แ ฟก ซ์  02-079869อี เ ม ล์  starbucks_17@ 
trustmail.jobthai.com (อี เ มล นี้ ใ ช้ ส า ห รับกา รติ ด 

ต่อและสมัครงาน) เว็บไซต ์www.starbucks.co.th 
บริษัท เวิอร์ท(ประเทศไทย) จ ากัด  ท่ีอยู่  

123/2 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง แขวงล าปลาทิว เขต
ลาดกระบัง  ก รุงเทพมหานคร 10520 ต้องการ รับ
พนักงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน จดัท า

เอกสาร/พิมพ์งาน/ประสานงานฝ่ายขาย/ช่วยเหลืองาน
ของแผนกตามท่ีบริษัทเห็นสมควร คณุสมบัต ิคนพกิารที่

ช่วยเหลือตนเองได้ (ยกเว้นสายตาและการได้ยิน) 
เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง  25-39 ปี  ไม่จ ากัดวุฒิ
การศกึษา สามารถใชค้อมพิวเตอร,์Smart Phone ,E-mail 
ได้ดี สวัสดิการ กองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ ประกันสังคม 
ท่องเท่ียวประจ าปี ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ฯลฯ ติด
ต่อ...คณุอาทิตย ์คีธ เพอรร์ี่ โทรศพัท ์092-2535628 สาย
ตรง 02-170-5009 เวบ็ไซต ์ http://www.wuerth.co.th 

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด  ท่ีอยู่ 
เลขท่ี 75/1-7 หมุ่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย บางบัวทอง 
บางบัวทอง นนทบุรี  11110 ต้องการ รับพนักงาน

ตรวจสอบคุณภาพ  จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน 
ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า  ก่ อนส่ งสิ นค้า ให้ลูกค้า 
คุณสมบัติ คนพิการทางการเคลื่อนไหว สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 20-35 ปี 
วุฒิ  ม.3 ขึ ้นไป สวัสดิการ กองทุนเงินทดแทน   การ
ฝึกอบรมในบริษัท  ชุดยูนิฟอรม์ ประกันสังคม วันหยุด
พกัผ่อน เงินกูยื้ม เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต เงินท่องเท่ียว
ประจ าปี เบีย้ขยนั โบนัสประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...คุณภัทธี
มา รดัคุ่ย  โทรศัพท ์099-3546423, 02-9036691-3 ต่อ 
103 โทรสาร 02-9036694 

บริษัท กนกเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์เดคคอเรช่ัน 
จ ากัด ท่ีอยู่ 4 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 
ต้องการรับพนักงานโอเปอรเ์รเตอร ์จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน รบัโทรศพัท ์และโอนสายใหแ้ผนกต่างๆ 
ภายในบริษัทต่อโทรศัพท์ ประสานงานภายนอกและ
ภายในบริษัท ดูแลและตอ้นรับลูกคา้และผูม้าติดต่องาน 
คุณสมบัต ิคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง อายุ
ระหว่าง  20 -30 ปี  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 -ปวส.  
สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส  เบีย้ขยัน ปรับเงินเดือน

mailto:nipon-tong@gfpt.co.th
tel:02-079-8688
tel:02-079-8688
mailto:starbucks_17@trustmail.jobthai.com
mailto:starbucks_17@trustmail.jobthai.com
http://www.starbucks.co.th/
http://www.wuerth.co.th/
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ประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...โทรศพัท ์02-7215997-8 ต่อ 154 
อีเมล ์hr_recruit@kanok.com 

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จ ากัด ท่ีอยู่ 58 หมู่ท่ี 6 ถนน
พระประโทน-บ้านแพ้ว ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสาม
พราน ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73110 ต้องการรับพนักงานคนพกิาร จ านวน 
5 อัตรา รายละเอียดงาน ท างานตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/
หญิง อายุระหว่าง 18 -35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สวสัดิการ ประกนัสงัคม ประกนัชีวิต เงินโบนสัตามผลงาน 
บริการ รับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ ติดต่อ...โทรศัพท์ 034-
981335-40 อีเมล ์recruit@foodstar.co.th 

บริษัท ชคิ รีพับบลิค จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 90 
ซ.โยธินพัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น  เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ต้องการรับพนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ดูแลดา้นงานเอกสาร
และประสานงานภายในบริษัท คุณสมบัติ คนพิการที่

ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 20-35 ปี 
วุ ฒิ ก า รศึกษา ร ะดับ  ม . 6 -ป ริญญาตรี ส วัส ดิ ก า ร 
 ประกันสังคม ค่าท างานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ติดต่อ...คุณสุกัญญา 
โ ท ร ศั พ ท์  0 2 - 5 1 4 7 1 1 1  ต่ อ  7 1 2 8  อี เ ม ล์  
saowanee.ja@chicrepublicthai.com 

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร ์จ ากัด  ท่ีอยู่ 
เลขท่ี 7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 ต้องการรับเจ้าหน้าที่

ธุรการทั่วไป จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ดแูลงาน
เอกสารทั่วไป อ่าน/เขียนภาษาไทยได ้มีความรบัผิดชอบ 
ตรงต้องเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี งานอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้                   
เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึน้ไป วุฒิ ม.6 -ปริญญาตรี 

สามารถเริ่มงานไดท้นัทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ 
ตามข้อตกลงของบริษัท ติดต่อ...คุณนันทิกา ปัญญา  
โ ท ร ศั พ ท์  0 2 - 4 4 4 1 1 1 4  ต่ อ  1 0 8  อี เ ม ล์  
icck.hr@isuzucck.com 

Heng Leasing ท่ีอยู่ เลขท่ี 69 ต าบลสันทราย
นอ้ย อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่50220 ต้องการรับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
จัดท าเอกสารต่างๆ ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี 
วุฒิ ปวส.ขึน้ไป สวัสดิการ ประกันสังคม เงินโบนัสตาม
ผลงาน ฯลฯ ติดต่อ. . .คุณสรินทา อมุงมา  โทรศัพท์                 
0 2 - 1 5 3 9 5 8 7 ,  0 9 3 - 1 3 4 1 9 4 4  อี เ ม ล์  
hr@hengleasing.co.th 

บริษัท วิวไอซ ์(2015) ท่ีอยู่ เลขท่ี 1 ม.3 ต.บา้น
ใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ต้องการรับพนักงานทั่วไป 
จ านวน 2 อัตรา  รายละเอียดงาน ท างานตามความ
เหมาะสมกับความพิการ คุณสมบัติ  คนพิการที่

ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่
จ ากัดวุฒิการศึกษา  ติดต่อ. . .นายณัฐพงศ์ อมรกุล  
โ ท ร ศั พ ท์  092- 2803802 อี เ ม ล์  natthaphonga 
@viewice.co.th 
 

 

 
 
 
 

 

 
  

mailto:hr_recruit@kanok.com
mailto:hr@hengleasing.co.th
mailto:natthaphonga@viewice.co.th
mailto:natthaphonga@viewice.co.th


๒๘ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ ..ยกเวน้.. ความดี 
 

คนพกิารต้องการท างาน 
นางสาวเตย  แซ่ลี้  อายุ 20 ปี วุฒิการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีท่ี  6  พิการทางด้านร่างกาย
สามารถเดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม 
สามารถใช้คอมพิวเตอรไ์ด้ มีประสบการณ์การขาย
ในห้าง ติดต่อ…โทรศัพท์ 062-7875005 หรือ อีเมล์ 
fawsuay@gmail.com 

นางสาวกุลสตรี  วารินทร์ อายุ 19 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  พิการทางด้าน
ร่างกาย สามารถเดินได้  ต้องการงานตามความ
เหมาะสมในพืน้ทีอุ่บลราชธานี ตดิต่อ…โทรศพัท ์099-
1712270 หรอื อีเมล ์kullasatri866@gmail.com 

นางสาวบุญญาฤทธิ ์ จันทรทุ์่ง อาย ุ34 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ ต้องการงานทางธุรการ บุคคล งาน
เอกสารต่างๆ ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์

การท าเงินเดือน ย่ืนเอกสารประกันสังคม ย่ืนเอกสาร 
VISA, WORK PERMIT ชาวต่างชาติ ติดต่อ...โทรศัพท์ 
085-0464556 หรอื อีเมล ์tanawut_m1@hotmail.com 

นางสาวกมลชนก  ศรีพูนภักตร์  อายุ 23 ปี 
วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้  ต้องการงานทางด้ าน ธุรการ 
ประสานงาน เอกสารทั่วไป หรือตามความเหมาะสม 
มีประสบการณก์ารท างานทางด้านธุรการ เจ้าหน้าที่

การเงิน ขายสินค้า ฯลฯ ติดต่อ. . .โทรศัพท์ 090-
9257657 หรอื อีเมล ์kamonchanok77479@gmail.com 

นายวิทธวัช  ขยันดี  อายุ 35 ปี วุฒกิารศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้านร่างกาย ใช้
รถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม มีสถานท่ีพัก
ใกลเ้คียงกบัท่ีท างาน สามารถพิมพด์ีดสมัผสัทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ มีประสบการณฝึ์กคอมพิวเตอรก์ราฟิก 

เย็บหนัง    ติดต่อ . . . โทรศัพท์ 065-7763507, 086-
9869937 หรือ อีเมล ์opoppular12@gmail.com 

นางสาวจารุพรรณ  เนตรพุกกณะ  อายุ 31 ปี 
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท พิการทางด้านสายตา 
(สามารถใช้คอมพิวเตอรไ์ด้ โดยใช้โปรแกรมขยาย
หน้าจอ) สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องการงาน
ขาย การตลาด งานวางแผน บริหารจัดการ  หรืองาน
ตามความเหมาะสม มีประสบการณ์การท างาน
ทางด้าน Telesale / รับโทรศัพท ์รับจดหมายส่งแผนก
ต่าง ๆ / ควบคุม ท าเอกสาร และเบิกอุปกรณ์
ส านักงานให ้office และ สาขาต่าง ๆ / งานฝ่ายบุคคล 
ธุรการ ฯลฯ ตดิต่อ...โทรศพัท ์090-6487324 หรือ อีเมล ์
jaggajee.myheartwillgoon@gmail.com 

น า ย ไ พ รั ต น์   เ รื อ ง ศิ ริ   อ า ยุ  4 2  ปี                     

วุฒกิารศึกษาระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 พกิารทางการได้
ยิน ต้องการงานรับ-ส่งของ งานขับรถ หรืองานตาม
ความเหมาะสม มีประสบการณก์ารท างานขับรถส่ง
ของ ติดต่อ . . . โทรศัพท์ 098-7612556 หรือ อีเมล์ 
mr.lueasiring7@gmail.com 

นายกฤต นัย   เ นต รพั ต ร   อายุ  2 9  ปี                       
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิการทางด้าน
ร่างกาย สามารถเดินได้  ต้องการงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ งาน Call Center หรืองานตามความ
เหมาะสม สามารถ ซ่อมคอมพิว เตอร์ได้ดี  มี
ประสบการณ์การท างานคอมพิวเตอร์ ติดต่อ.. .
โ ท ร ศั พ ท์  0 9 5 - 5 1 2 4 9 5 9  ห รื อ  อี เ ม ล์  
fluke.kittanai01@gmail.com 
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สังคมช่วยเรา เราช่วยสังคม ส่ิงเล็กๆที่ยิง่ใหญ่  
หน้ากากอนามัยจากใจคนตาบอดร่วมพชิิตโรคร้าย 

 

วิกฤติการแพรร่ะบาดของมหนัตภยัรา้ยจากไวรสัโควิด-19 ไมเ่พียงแตจ่ะแสดงใหเ้ห็นถึงน า้ใจของคนไทยจากทกุภาค

สว่นท่ีหยิบย่ืนใหแ้ก่กนั แมแ้ต่ คนตาบอด ซึง่เป็นส่วนเล็กๆสว่นหนึ่งของสงัคม ก็พรอ้มใจกนัขอตอบแทนสงัคม โดยมลูนิธิช่วย

คนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ ์ไดด้  าเนินการโครงการ “สงัคมช่วยเรา เราช่วยสงัคม” รวมพลงัผูพิ้การทาง

สายตา ช่วยกนัผลิตหนา้กากอนามยัมอบใหแ้ก่ผูม้ีรายไดน้อ้ย รวมถึงการท า หนา้กากโครเชตม์อบใหก้ับผูม้ีอปุการคณุ เพ่ือ

ตอบแทนความมีน า้ใจท่ีช่วยอุปการะมูลนิธิฯตลอดมา  ขรรค ์ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทยฯ กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 81 ปีท่ีผ่านมา มลูนิธิของเรา ไดร้บัความช่วยเหลือดว้ยเงินบริจาคของผูม้ีอปุการคณุ 

เพ่ือสรา้งโอกาสใหแ้ก่ผูพิ้การทางสายตา ไดเ้รียน ไดม้ีอาชีพ สามารถดแูลตวัเองและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ ้น ดงันัน้เม่ือถึงเวลาท่ี

สงัคมเดือดรอ้น จึงอยากจะตอบแทนสงัคมคืนเช่นกนั โดยเราเลือกมอบหนา้กากใหแ้ก่คนเก็บขยะ เพราะเขาเป็นแนวหนา้ท่ี

ดา่นแรกตอ้งสมัผสัขยะทางการแพทย ์จงึมีโอกาสไดร้บัเชือ้ไวรสัสงู ถา้เขามีหนา้กากนีก้็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดโรค ซึ่ง

ช่วยลดการแพรร่ะบาดไดอ้ีกทางหนึ่ง และไดส้ง่มอบหนา้กากอนามยัใหแ้ก่เขตราชเทวี ซึง่เป็นเขตท่ีส  านกังานมลูนิธิตัง้อยู่แลว้ 

จ านวน 600 ชิน้ ซึง่ทางเขตจะไดม้ีการจดัสรรใหแ้ก่พนกังานเก็บขยะ และคนกวาดถนนตอ่ไป 

พ่ีย ุหนึ่งในผูพิ้การทางสายตา และเพ่ือนๆจากศนูยฝึ์กอาชีพหญิงตาบอดสามพราน บอกเลา่ความในใจวา่ รูส้กึยินดี

และดีใจมากท่ีมีโอกาสช่วยเหลือสงัคม เรามีโอกาสไดร้บัสิ่งดีๆมามากแลว้ จงึอยากจะท าเพ่ือสงัคมบา้ง ส  าหรบัโครงการนีเ้รา

เริ่มท ากนัมาตัง้แตเ่ดือนมีนาคม พวกเรามีความสขุมากท่ีสามารถช่วยท าสิ่งดีๆ ตอบแทนสงัคมใหแ้ก่สงัคมได ้เพราะในมมุนงึ

เราก็เป็นคนที่ไดร้บัความช่วยเหลือในสงัคมเกือบจะตลอดเวลา พวกเราหวงัวา่หนา้กากท่ีเราท าจะช่วยป้องกนัการติดเชือ้ไวรสั

ไดไ้มม่ากก็นอ้ย ทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงเศษเสีย้วเลก็ๆ ของเรื่องราวดีๆจาก ผูร้บั เป็น ผูใ้ห ้จาก ผูข้าดโอกาส เป็น ผูม้อบโอกาส คืน

สิ่งดีๆใหส้งัคมไทย สมดงัค ากลา่วท่ีวา่คนไทยไมเ่คยทิง้กนั แมจ้ะยากล าบากสกั เพียงใด เช่นเดียวกบั วิกฤติในครัง้นี(้ไทยรฐั

ออนไลน ์22 เม.ย.63) 

https://www.thairath.co.th/event_corona


๓๐ 

ไม่มีอะไร ท่ีเราสะสมแลว้ ไม่เป็นภาระ ..ยกเวน้.. ความดี 
 

ประชาสัมพันธ ์ช่องทางออนไลน ์สิทธิของคนพกิาร 

 

มลูนิธิอนัเฟรลและเครือข่ายตวัแทนคนพิการเพ่ือหนุนเสริมสิทธิทางการเมืองและการเลือกตัง้ร่วมกบัสมาคมคนตา

บอดแห่งประเทศไทย ไดง้ัดท าสื่อในช่องทางออนไลนโ์ดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือเผยแพร่ความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับแผน

แม่บทอาเซียน พศ 2568 เพ่ือบูรณาการสิทธิคนพิการ สิทธิของคนพิการ ทางช่องทางออนไลนด์งันี ้เฟสบุ๊คแฟนเพจ ASEAN 

Enabling Master Plan การท าสิทธ์ิคนพิการไทยใหเ้ป็นจริง ทวิตเตอร ์@aseanemp19 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์- ที่ปรกึษา   นายส าเรงิ    วิระชะนงั   -  ที่ปรกึษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน ์ ศรปีฐมสวสัดิ ์- กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย ์- กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรญัญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

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

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