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ในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ ปี 2563 สภาสงัคมสงเคราะหฯ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและผูเ้ป็นลกูทกุคนร่วมเฉลิม
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ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 7 กลุ่มเสี่ยง 

 

คนไทย 7 กลุม่เสี่ยง ทกุสทิธิการรกัษา สามารถขอรบัวคัการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ตามฤดกูาลไดฟ้รี ตัง้แต่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค.63 

กลุ่มเสี่ยงมีดังนี ้
1. หญิงมีครรภอ์ายคุรรภ ์4 เดือนขึน้ไป 

2. ผูม้ีโรคเรือ้รงั ไดแ้ก่ ปอดอดุกัน้เรือ้รงั หวัใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผูป่้วยมะเรง็ ท่ีอยู่ระหวา่งการไดร้บั

ยาเคมีบ าบดั 

3. ผูส้งูอายท่ีุมีอาย ุ65 ปีขึน้ไป 

4. เดก็อาย ุ6 เดือน ถงึ 2 ปี 

5. ผูพิ้การทางสมองท่ีช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้

6. ผูท่ี้เป็นโรคธาลสัซีเมีย และผูม้ีภมูิคุม้กนับกพรอ่ง(รวมผูต้ิดเชือ้ HIV ท่ีมีอาการ) 

7. ผูท่ี้มีน า้หนกัตัง้แต ่100 กิโลกรมั หรือดชันีมวลกายตัง้แต ่35 กก. ตอ่ ตารางเมตร 

ทางส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) รว่มกบั กระทรวงสาธารณสขุ จดัเตรียมวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาลไว ้

4 ลา้นโด๊ส (มีจ านวนจ ากดั) โดยขอรบัวคัซีนไดท่ี้ โรงพยาบาลของรฐั และสถานพยาบาลเอกชน ท่ีรว่มโครงการหลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามเพ่ิมเติม โทร สายดว่น สปสช. 1330 หรือ สายดว่น กรมควบคมุโรค 1422 (ท่ีมา - เพจ

ไทยคูฟ่้า)(bangkokbiznews.com 12 มิ.ย. 63) 
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โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
เชญิชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง  
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน 

 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ประจ าปี 

 2563 ศ.  นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ คณบดี  คณะ

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  เ ปิด เผยว่ า 

 คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับงาน

การพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน  ฝ่ายการ

พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวน

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  7 กลุ่ม  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด

ใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี 

 2563 ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีอายุ  65 ปีขึ ้นไป  ท่ีไม่มี โรค

ป ร ะ จ า ตั ว  แ ล ะ ผู้ ท่ี เ ข้ า ข่ า ย โ ร ค อ้ว น  ท่ี น ้ า ห นั ก 

มากกว่า 100 กิโลกรมั หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรมัต่อ

ตารางเมตร สามารถติดตอ่หอ้งวคัซีนไดโ้ดยตรง สว่นหญิง

ตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึน้ไป  เด็กอายุ 6 เดือนขึน้

ไ ป  ถึ ง  2 ปี  แ ล ะ ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ รื ้ อ รั ง เ ฉ พ า ะ โ ร ค ท่ี

ก า ห น ด  อ า ทิ  โ ร ค ป อ ด อุ ด กั้ น เ รื ้ อ รั ง  โ ร ค ห อ บ

หื ด  โ ร ค หั ว ใ จ  โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง  โ ร ค ไ ต

วาย โรคเบาหวาน ผูป่้วยมะเร็งท่ีอยู่ระหว่างการไดร้บัเคมี

บ าบดั ผูพิ้การทางสมองท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได  ้โรคธาลสั

ซีเมียและผูท่ี้มีภูมิคุม้กันบกพร่อง (รวมผูต้ิดเชือ้ HIV ท่ีมี

อาการ) ตอ้งมีการพบแพทยก์่อนฉีดวคัซีน ทัง้นี ้ประชาชน

กลุ่มเสี่ยงท่ีต้องการฉีดวัคซีน  สามารถน าบัตรประจ า

ประชาชนมาแสดง ติดตอ่ขอฉีดวคัซีนท่ี หอ้งฉีดวคัซีน หนา้

หอ้งตรวจเบอร ์9 ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาล

ม ห า ร า ช น ค ร เ ชี ย ง ใ ห ม่  โ ด ย จ ะ เ ริ่ ม ฉี ด วั ค ซี น

ตั้งแต่  วันท่ี  1 มิถุนายน  2563 เป็นต้นไป  เวลา  08.30-

15.00 น. จนกว่าวคัซีนจะหมด หรือสามารถขอรบับริการ

ไดท่ี้ สถานบริการสาธารณสุข และสถานพยาบาลของรฐั

ทกุแห่งใกลบ้า้นท่าน(thainews.prd.go.th 31 พ.ค.63) 
 

พม. เยยีวยาทุกความเดอืดร้อนท่ัวประเทศ 
ช่วยเหลือแล้ว! เร่ืองร้องทุกข ์300 เคสต่อวัน 

ความเดือดรอ้นของ

ประชาชนในช่ วง

สถานการณ์ก า ร

แพ ร่ ร ะ บ าด ข อ ง

ไวรสั โควิด-19 ท่ีเพ่ิมขึน้ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) เพ่ิมความเขม้ขน้ช่วยเหลือผู้

ท่ีได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ
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กระทรวง พม. ทัง้เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ คนพิการ คนไรท่ี้

พึ่ง คนไรบ้า้น ผูด้อ้ยโอกาส และผูท่ี้เขา้ไมถ่งึสิทธิประโยชน์

หรือสวัสดิการต่างๆ  ปัจจุบันมีรายงานการให้ความ

ช่วยเหลือเฉลี่ยประมาณ 300 กรณี ต่อวนั จากส านกังาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัด (พมจ.) 

ทั่วประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องตกงาน ขาด

รายได ้ไรท่ี้อยู่อาศัย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) เปิดเผยว่า ไดใ้หน้โยบายเขา้แกปั้ญหาทนัทีท่ีทราบ

ข่าว ทั้งจากการรับแจง้เรื่องโดยตรง หรือการแชรข์่าวใน

ออนไลนต์่างๆแต่ละจังหวดัแกไ้ขปัญหาใหไ้ดภ้ายใน 48 

ชม.  ปัจจุบันศูนย์ช่วยเหลือสังคม มีหน่วยปฏิบัติการ

เคลื่อนท่ีเร็ว กระจายงงงไปยงัทุกพืน้ท่ี ทุกจงัหวดั ตอกย า้

ว่า “พม. ช่วยเหลือแลว้” เนน้ผลลพัธท่ี์ยังยืนในระยะยาว 

ยกตวัอย่าง เคสลา่สดุเจา้หนา้ท่ี พม. จงัหวดัหนองคาย ลง

พืน้ท่ีช่วยเหลือเงินสงเคราะห ์2,000 บาท มากบัตาอาย ุ81 

ปี และยายอายุ 78 ปี อาศยัอยู่ดว้ยกันสองคน สขุภาพไม่

แข็งแรง รายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต รวมถึง

เดินทางไปช่วยเหลือเงินสงเคราะห ์2,000 บาท แก่หญิง

อายุ 43 ปี ซึ่งสามีทิง้ โดยปัจจุบนัตัง้ครรภไ์ด ้6 เดือน หรือ

กรณีทีม พม. One Home จังหวดัภูเก็ต ลงพืน้ท่ีช่วยเหลือ

คณุป้าประเทือง แซ่ซื่อ ป่วยหลายโรค และเดินไม่ค่อยได ้

อาศัยอยู่กับลูกพิการและหลาน 1 คน ครอบครัวยากจน 

ไม่มีรายได้ โดยๆด้ลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านและมอบเครื่อง

อปุโภคบริโภคท่ีจ าเป็น พรอ้มซ่อมบา้น ผูท่ี้ประสบปัญหา 

สามารถติดตอ่ขอความช่วยเหลือไดท่ี้ ศนูยช์่วยเหลือสงัคม 

สายด่วน 1300 (โทร.ฟรี ) ให้บริการตลอด 24 ชั่ วโมง 

ครอบคลุมทุกพืน้ท่ี โดยไม่เลือกปฏิบัติ(innnews.co.th 1 

มิ.ย.63) 

กาชาดพจิิตรจับมือเหมืองทองอัครา 
 เดนิหน้าแจกส่ิงของช่วยคนแก่-คนพกิาร 

วันท่ี 1 มิ.ย.  2563 นางสุ

กัญญา  ชุมอุปการ  นายก

เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร 

วันนี ้ยังคงยืนยันว่า  กาชาดจังหวัดพิจิตรจะยังคงดูแล

ช่ วย เหลื อราษฎร ท่ีประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะกลุ่มท่ีบอบบาง คือ เด็ก คนแก่ คนพิการ ดงันัน้

จึงไดล้งพืน้ท่ีน าถุงยังชีพไปแจกจ่ายใหก้ับราษฎรท่ีอยู่ใน

ถ่ินทุรกันดารของต าบลเขาเจ็ดลกู อ าเภอทบัคลอ้ รวมถึง 

ชาวบา้นท่ีอยู่แถบเขาพนมพา ซึ่งเป็นผูท่ี้มีฐานะยากจน 

และผู้พิการป่วยติดบ้านติดเตียง  นอกจากนี้ก็ยังได้

มอบหมายให ้นางพิกุล เลิศรุจิกุล กรรมการเหล่ากาชาด

จงัหวดัพิจิตรประจ าเขตพืน้ท่ีอ  าเภอทบัคลอ้ ประสานงาน

กับ นายยุทธ   ศรีทองสุข  หัวหนา้งานอาวุโสฝ่ายสื่อสาร

องคก์รและประชาสมัพนัธ ์บริษัท อัครา รีซอรส์เซส จ ากัด 

( มหาชน) พรอ้มดว้ย นายส ารวย เชยจนัทร ์, นางณัฏฐิรา 

กองฉลาด   จาก รพ.สต.เขาเจ็ดลูก  และทีมงาน อสม.ใน

พืน้ท่ีไดร้่วมกันน าถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดพิจิตร ท่ี

ประกอบดว้ยข้าวสารอาหารแห้งและน า้ดื่มจากเหมือง

ทองอัคราฯ ไปมอบให้กับคนแก่ คนพิการจ านวน 11 

ราย  ท่ีป่วยติดบา้นติดเตียง และมีฐานะยากจน ในเขต หมู ่

1 , หมู ่2 , หมู ่4  , หมู ่5  , หมู ่6 , หมู ่8 ของ ต.เขาเจ็ดลกู 

ทั้งนี ้เป็นการปันสุข  ปันน ้าใจ แสดงถึงความห่วงใยว่า 

กาชาดพิจิตร ยังคงห่วงใยประชาชนอยู่เสมอ ซึ่งจากการ

น าสิ่งของไปมอบใหใ้นครัง้นีส้รา้งความปราบปลืม้ใจใหก้บั

ผูร้บั บางรายถึงกบัรอ้งไหน้ า้ตาไหลดว้ยความดีใจท่ีไดร้บั

สิ่ ง ข อ ง ใ น ก า ร บ ร ร เ ท า ทุ ก ข์ ดั ง ก ล่ า ว อี ก ด้ ว ย

(banmuang.co.th 1 มิ.ย.63) 
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น้องป๊ัม วัย 14 ปี เดก็ยอดกตัญญู 
 ต้องหยุดเรียน เพือ่ดูแลปู่กับย่าทีแ่ก่ชรา 

 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า พบเรื่องราว

ชีวิตสุดรนัทด ของเยาวชนครอบครวัยากจน คือ เด็กชาย

ธีรวฌั ทองมั่น อายุ 14 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 7/2 หมู่ 11 ต าบล

นิคมพัฒนา อ าเภอบางระก า จังหวดัพิษณุโลก ท าหนา้ท่ี

คอยดแูลปู่ และย่า ซึ่งเป็นผูพิ้การป่วยติดเตียง ปู่ มีอายุ 72 

ปี สว่นย่ามีอาย ุ62 ปี เป็นผูพิ้การเช่นกนั โดยนอ้งป๊ัม ดแูล

ปู่ และย่าเพียงล าพงัมานานกว่า 5 ปีแลว้  ช่วงหลงัมานี ้ปู่

และย่า สุขภาพไม่แข็งแรง ท าให้น้องป๊ัม ต้องหยุด

เรียน  เพ่ือคอยดูแลอย่างใกลชิ้ด โรงเรียนท่ีเรียนอยู่ ห่าง

จากบา้นนอ้งป๊ัมมากกว่า 10 กิโลเมตร  ไม่มีค่าใชจ้่ายไป

โรงเรียน  และไม่มีคนมาดูแลปู่ และย่าในช่วงพกัเท่ียง  จึง

ตดัสินใจออกจากโรงเรียน เพ่ือมาดูแลปู่ และย่า  ส่วนพ่อ

และแม่ของตนแยกทางกนั ตนจึงไม่มีใคร  นอกจากปู่ และ

ย่า  รายไดห้ลกัมาจากเบีย้คนพิการและเบีย้ผูส้งูอายุ  ตอน

แรกตนดูแลย่าคนเดียว  เน่ืองจากย่าพิการก่อนตัง้แต่ปี 

2557 ต่อมาปู่ ก็มาพิการติดเตียงอีกคนในปี 2562 ตนเอง

จึงมีหน้าท่ีท าทุกอย่างในบ้าน   ตั้งแต่ท าอาหาร หุงข้าว 

ป้อนขา้วปู่ และย่า  เปลี่ยนผา้ออ้ม  เช็ดตวัใหปู้่ และย่า  ซกั

ผา้ท าความสะอาดบา้นทัง้หมด  “ถามว่าอยากเรียนไหม 

ผมอยากเรียนต่อ” แตก่็เป็นห่วงปู่ และย่า  ปู่ และย่ามีลกู 3 

คน ต่างคนก็ต่างมีครอบครัว ไม่มีใครมาดูแลเลย ตนจึง

ตอ้งดูแลเอง ส าหรบัท่านใดตอ้งการช่วยเหลือ ครอบครัว

นอ้งป๊ัม สามารถบริจาคไดท่ี้ ธนาคารออมสิน    ช่ือบัญชี

ทุนการศึกษา เด็กชาย ธีรวัฌ ทองมั่น หมายเลขบัญชี 

020325045712 หรือสอบถามไดท่ี้ นายสมาน  บุตรทองดี 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอบางระก า 

จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  โ ท ร ศั พ ท์  093-

2797259(phitsanulokhotnews.com 2 มิ.ย.63) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 



๖ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

สุดดใีจ! 'ร้านนวดคนตาบอด' 
 เปิดบริการอีกคร้ัง หลังคลายล็อกเฟส 3 

วัน ท่ี  1 มิ .ย .63 

ผูส้ื่อข่าวรายงาน

ว่า  ท่ี  จ .สงขลา 

บรรยากาศการ

คลายล็อกเฟส 3 

บรรดากิจการท่ีไดร้บัการผ่อนปรนใหก้ลบัมาเปิดใหบ้ริการ 

เริ่มเปิดรา้นอีกครัง้เป็นวันแรก เช่นรา้นนวดเพ่ือสุขภาพ

โดยเฉพาะในกลุม่ของรา้นนวดเพ่ือสขุภาพของคนตาบอด 

ซึ่งดีมากท่ีไดก้ลบัมาเปิดรา้นอีกครัง้ นายธีระพงษ์ รกัษา

ยศ อายุ 49 ปี และ นางวรรณี สวา่งจนัทร ์อายุ 46 ปี สอง

สามีภรรยา ผู้พิการทางการสายตาทั้งสองคน รา้นนวด

แผนไทยเพ่ือสุขภาพโดยคนตาบอด ตัง้อยู่เลขท่ี 65 ถนน

ประชาอุทิศ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ วนันีเ้ริ่มเปิดรา้น

เป็นวนัแรกตัง้แต่ช่วงเชา้และมีลูกคา้โทรเขา้มาจองคิวใช้

บริการนวดทนัที แต่มีการปรบัรูปแบบการบริการใหม ่เนน้

เรื่องความสะอาดตามมาตรการป้องกนัโควิด19 มีการวาง

เจลล้างมือไว้หน้าร้าน เตรียมหน้ากากอนามัยใหม่ให้

ลกูคา้ท่ีอาจจะลืมใส่มา และเวน้ระยะห่าง และตอ้งโทรมา

จองก่อนเพ่ือไมใ่หล้กูคา้มารอลดความแออดั นายธีระพงษ์ 

เจา้ของรา้นและยังเป็นนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตบ

อดภาคใต ้เปิดเผยว่า ดีใจมากท่ีไดก้ลบัมาเปิดรา้นอีกครัง้

หลงัจากท่ีตอ้งหยุดยาวมากว่า1เดือนซึ่งจะท าใหม้ีรายได้

เขา้มาบา้ง จากท่ีตอ้งอยู่บา้นเฉยๆและไดช้่วยเหลือสมาชิก

ของสมาคมซึ่งลว้นเป็นผูพิ้การทางสายตาท่ีประกอบาชีพ

นวดเพ่ือสขุภาพ(siamrath.co.th 1 มิ.ย.)63 

 

"ลอเรน วาสเซอร"์ นางแบบผู้พกิารขา 
 เตรียมตัวลงวิ่งแข่งมาราธอนทีนิ่วยอรก์ 

 

ก่อนท่ีโลกจะถูกบงัคบัใหห้ยดุกลไกหลายๆ อย่างเน่ืองจาก

การระบาดของโคโรน่าไวรสั นางแบบสาวขาพิการ ลอเรน 

วาสเซอร ์ก าลงัเตรียมตัวส าหรบัร่วมแข่งขันว่ิงมาราธอน

รายการนิวยอรก์ ซิตี มาราธอน ดว้ยการซอ้มว่ิงมิไดข้าด 

วันละ 6, 8 และ 10 ไมล์ รอบๆ อ่างเก็บน ้าใกล้ๆ บ้าน 

หรือไมก่็บนเครื่องว่ิงในยิม และทุกวนันีเ้ธอก็ยงัคงฟิตซอ้ม

อยู่ ไม่ว่าการแข่งขนัจะเกิดขึน้หรือไม่ก็ตาม การกักตวัอยู่

คนเดียวไมใ่ช่เรื่องใหมส่  าหรบัลอเรน เธอเคยผ่านช่วงเวลา

อันยากล าบากเช่นนี ้มาแล้วในปี 2012 ขณะท่ีเธอเกิด

อาการช็อกหลังติด เ ชื ้อแบคทีเรี ยอย่าง รุนแรงจาก

ผา้อนามยั!! เธอไดร้บัการส่งเขา้หอ้งผ่าตดัอย่างด่วนจ๋ี แต่

ก็ตอ้งถูกตัดขาขวาทิง้ไป และเท้าซา้ยก็ติดเชือ้มากกว่า 

50% การฟ้ืนตวัเป็นไปอย่างเช่ืองชา้ “ชีวิตวยั 20 ตน้ๆ ของ

ฉนัเต็มไปดว้ยความหดหู่ กวา่จะผ่านไปแต่ละนาทีมนัช่าง

ยาวนานเหลือเกิน ฉันยอมรับเลยว่า การตอ้งพยายามมี

ชีวิตอยู่เป็นเรื่องยากล าบากมากจริงๆ” ลอเรน บอกวา่ เมื่อ

ตอ้งกักตัวอยู่กับบ้านอีกครั้งในช่วงการระบาดของโรค 

COVID-19 นี ้ ก็ รู ้สึกเหมือนช่วงเวลาแบบตอนนั้นหวน

กลบัมาอีกครัง้ “แต่ครัง้นีม้นัต่างกนัออกไป ตรงท่ีฉันมีวิธี
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จดัการกบัความคิดไม่ใหห้ดหู่ มีเป้าหมายในชีวิตใหพุ้่งไป

ขา้งหนา้ ฉนัเรียนรูจ้ากความเจ็บปวดในอดีตว่า การมวัแต่

คร  ่าครวญถึงสิ่งท่ีผ่านไปแลว้ไม่ช่วยอะไร เราตอ้งมองโลก

ในแง่บวก และมองไปขา้งหนา้วา่เราตอ้งผ่านมนัไปได”้ ผล

จากความเจ็บป่วยในครั้งนู้น  ท าให้ลอเรนต้องสละ

ทุนการศกึษา ท่ีเธอไดม้าจากความสามารถทางกีฬาบาส

เก็ตบอล หันมายึดอาชีพนางแบบตามรอยพ่อกับแม่ของ

เธอ เพ่ือหาทุนกาศึกษาแทน ทว่า ความเป็นนกักีฬายงัคง

อยู่ในสายเลือดของเธอเสมอมา นางแบบสาวตอ้งถูกตัด

ขาซา้ยไปอีกครัง้ ในปี 2018 และตอ้งอาศยัเวลาในการพกั

ฟ้ืน กว่าจะกลบัมาออกก าลงักายไดอ้ีกครัง้ก็นานพอด ูแต่

ทางดา้นจิตใจแลว้ ฟ้ืนฟูไดเ้ร็วกว่าการถูกตัดขาครัง้แรก

อย่างมาก แมจ้ะอาศยัเวลาฟ้ืนฟูร่างกายเป็นปีๆ “ครัง้ท่ี 2 

นีฉ้ันตดัสินใจอย่างรวดเร็วมาก ตดัๆ ทิง้ไปเถอะจะไดจ้บๆ 

ฉันจะได้เป็นอิสระจากเชื ้อโรคนั่ นซะที  “ฉันรู ้สึกว่าได้

สูญเสียชีวิตวยั 20 ไปแลว้ และไม่ตอ้งการสูญเสียวัย 30 

ไปอีก” ช่วงการระบาดของโคโรน่าไวรสั ลอเรน ล็อกดาวน์

อยู่ท่ีบา้นในแอลเอร่วมกับสุนัข 3 ตัว ลูน่า เลอรอย และ

เมดิสัน ซึ่งตอนนี้บ้านผนังสีขาวเรียบง่ายของเธอได้

กลายเป็นฉากหลังในการถ่ายแบบแฟชั่นระหว่างการกัก

ตวั “โลกของแฟชั่นก็ตอ้งปรบัตวัค่ะ ตอนนีน้างแบบหลาย

คนก็รบังานอยู่ท่ีบา้น” เธอพูดถึงอาชีพนางแบบอีกว่า คน

อาจจะจัดให้เธออยู่ในนางแบบทุพพลภาพ แต่ส  าหรับ

ลอเรนแล้ว นางแบบก็คือนางแบบ “ฉันไม่เคยตีกรอบ

ตวัเอง หรือมองว่าตวัเองแตกตา่งจากนางแบบคนอื่นๆ ฉัน

เช่ือว่า สามารถท่ีจะเป็นตัวแทนแสดงแบบเสือ้ผ้า หรือ

ผลิตภณัฑค์วามงามไดด้ีไม่ต่างจากนางแบบท่ีอวยัวะครบ 

32” คนแรกท่ีเป็นผูห้ยิบย่ืนโอกาสของนางแบบระดบัแถว

หนา้ใหก้ับลอเรนคือ ริอันน่า ท่ีเลือกเธอใหเ้ป็นนางแบบ

ส าหรบัคอลเลกชั่นสปริง/ซมัเมอร ์2020 ของเครื่องส าอาง 

ซาเวจ x เฟนตี ้ร่วมกับนางแบบช่ือดงัๆ อย่าง จีจี ้-เบลลา 

ฮาดิด พาโลมา เอลเซสเซอร ์และสลิค วูด้ส ์“มนัเจ๋งไปเลย

ท่ีบริษัทใหญ่ๆ มองเห็นคณุ นั่นคือสิ่งท่ีฉันพยายามท างาน

หนักมาตลอด” แน่นอนว่า ลอเรน วาสเซอร ์ถ่ายแบบให้

แมกกาซีนแฟชั่นดว้ย โดยท่ีผ่านมา เธอมีโอกาสไดร้ว่มงาน

กบัแบรนดฟ์รีพีเพ่ิล เอช แอนด ์เอ็ม ปราดา ฯลฯ โดยกา้ว

ต่อไปของเธอหวังว่าจะได้ร่วมงานกับไฮแบรนด์ อย่าง

แซงตโ์ลรองตห์รือกชุช่ี นางแบบสาวบอกวา่ ในช่วง 10 ปีท่ี

ผ่านมา มีเรื่องราวมากมายเกิดขึน้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกท่ีคนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย

อย่างเธอก็สามารถเป็นนางแบบได้ “คนหลายคนตอ้งไป

ท าศัลยกรรมใบหนา้ หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายดว้ยซ า้ 

เพ่ือท่ีจะยึดอาชีพนางแบบ ส่วนฉันมีหนา้ตาท่ีขายไดอ้ยู่

แลว้ ท าไมฉันถึงจะเป็นนางแบบไม่ไดล้่ะ” ลอเรนบอกว่า 

เธอตัง้ใจจะเป็นตัวแทนท่ีจะบอกผูห้ญิงทุกคนว่า ความ

งามนั้นไม่จ ากัดอยู่ในรูปร่างแบบใดโดยเฉพาะหรอก 

“ผูห้ญิงบางคนตกกระ หรือมีแผลเป็น แตเ่ธอก็ยงัสวยไดใ้น

แบบของเธอ เพียงเราตอ้งไม่ท าใหข้อ้บกพร่องของเรามา

เป็นขอ้จ ากดั แต่ตอ้งเปลี่ยนใหเ้ป็นจุดเด่น” วิธีคิดนีอ้าจมี

สว่นในการตดัสินใจเลือกท าขาเทียมสีทองของลอเรน “ฉัน

รกัร็อกกีว้งเอแซป และชอบฟันทองของเขาดว้ย ฉันก็เลย

คิดว่า คงจะเจ๋งดีท่ีจะมีขาเป็นสีทองเฟ้ียวๆ บา้ง เหมือน

เป็นเครื่องประดับชิ ้นนึง ซึ่งจะช่วยให้คุณเจิดจรัสอยู่

ตลอดเวลา “หลงัจากไปท ามา ฉนัก็รูส้กึรกัมนัจริงๆ ขาทอง

เหมือนเป็นถว้ยรางวัลชนะเลิศส าหรับฉัน ฉันชอบดูดีมี

เอกลกัษณ์ แลว้ฉันก็ชอบโชวข์าทองของฉันมากดว้ยค่ะ” 

ลอเรนทิง้ทา้ย(mgronline.com 1 มิ.ย.63) 
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ส.คนพกิารเข้าพบ กกท. 
แจงนโยบายพัฒนานักกีฬา 

 

ประมุขสมาคมกีฬาคนพิการฯ ร่วมมอบดอกไมยิ้นดีกับ

ผูจ้ัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กกท. คนใหม่ 

พรอ้มหารือถึงนโยบายการพัฒนานักกีฬาคนพิการไทย

หลังจากนี้ นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคน

พิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์พรอ้มดว้ย 

นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธส์มาคม 

เข้ามอบช่อดอกไม้เพ่ือแสดงความยินดีกับ นางสาวสุ

ปราณี คปุตาสา ในฐานะท่ีเขา้รบัต าแหน่งผูจ้ดัการกองทุน

พฒันาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ 

พรอ้มร่วมหารือในเรื่องของนโยบายการพฒันานักกีฬาคน

พิการท่ีอยู่ในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาคมกีฬาคน

พิการแห่งประเทศไทย 3 ประเด็นใหญ่ ประกอบดว้ยเรื่อง

ของสวัสดิการต่างๆ, เรื่องแนวทางการพัฒนากีฬา และ

เรื่องการเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการส ารองจ่าย 

ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ส าหรับ 3 ประเด็น

ใหญ่ท่ีนายชเูกียรติเขา้ไปพดูคยุกบัทางผูจ้ดัการกองทนุคน

ใหม่นั้น ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ จ าแนกไปถึงการ

รักษาพยาบาล การศึกษา และการมีรายไดห้ลังเกษียร 

เป็นตนั เพ่ือใหส้วสัดิภาพ และคณุภาพชีวิตของนกักีฬาคน

พิการดีขึน้ ไดร้บัสวสัดิการท่ีเหมาะสม ส่วนเรื่องของแนว

ทางการพัฒนากีฬาคนพิการ จะเป็นในส่วนท่ีสมาคม

ก ากับ ดูแล เนน้ไปท่ีการพัฒนาตัง้แต่ฐานรากจนสู่ความ

เป็นเลิศ เน้นการสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึน้มาแทนรุ่นพ่ี แล้ว

ผลกัดนั พัฒนารุ่นพ่ีสู่การเป็นบุคลากรทางกีฬาคนพิการ

ต่อไป ส่วนเรื่องของการเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

การส ารองจ่ายในการท ากิจกรรมตา่งๆ นัน้จะแยกออกเป็น

รายการต่างๆ ของแต่ละสมาคมกีฬาท่ีอยู่ภายใตก้ารดแูล

ของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ซึง่หลงัจากการ

พูดคุยนั้นไดผ้ลสรุปคือนางสาวสุปราณีไดใ้หส้มาคมท า

หนังสือเรียนถึงผูจ้ัดการกองทุนเพ่ือเสนอปัญหาท่ีเกิดขึน้

และแนะน าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นทางการ

อีกครั้ง ถ้ามีตัวอย่างจากกองทุนอื่นย่ิงดีพรอ้มระเบียบ

การ ประมขุสมาคมกีฬาคนพิการฯ ทิง้ทา้ยว่า สมาคมกีฬา

คนพิการแห่งประเทศไทยมุ่งหวังว่ากองทุนพัฒนากีฬา

แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเป็นตัวจักรและ

แหล่งทุนท่ีส  าคญัในการพฒันากีฬาในประเทศไทย แลว้มี

ความเขา้ใจในบริบทของกีฬาคนพิการท่ีดีอยู่แลว้ใหด้ีย่ิงๆ 

ขึน้ไป ซึ่งผลสุดท้ายก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตนักกีฬา 

เจา้หนา้ท่ี ผูฝึ้กสอน หรือบุคลากรทางกีฬาคนพิการดีขึน้

นั่นเอง(siamsport.co.th 4 มิ.ย.63) 
 

เอส เอฟ มอบถุง “พลัสความสุข”  
ส่งความห่วงใยถงึผู้พกิารทางสายตา 

โรงภาพยนตร์ในเครือ 

เ อ ส  เ อ ฟ  ส า น ต่ อ

มาตรการดูแลด้วยใจ 

จั ด ท า  “ ถุ ง พ ลั ส

ความสุข” ส่งมอบป๊อบคอรน์ หน้ากากผ้า และสเปรย์

แอลกอฮอล ์ใหผู้พิ้การทางสายตา ผ่านมูลนิธิช่วยคนตา

บอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ์เพ่ือเป็น
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ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้เข้าถึง

อปุกรณป์้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 คณุพิมสิริ 

ทองร่มโพธ์ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ 

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบถุงพลัส

ความสุข จ านวน 1,000 ถุง ใหแ้ก่มูลนิธิช่วยคนตาบอด

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ในมาตรการ “ดแูลดว้ยใจ” ของโรงภาพยนตรใ์นเครือ เอส 

เอฟ ท่ีตอ้งการสรา้งความสขุควบคูก่บัการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี คุณรสพร นิวาตวงศ ์รอง

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พรอ้มด้วยผูบ้ริหารมูลนิธิฯ ให้

การตอ้นรบั ณ มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชินูปถัมภ ์ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

คณุพิมสิริ กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึน้เป็นอย่างมาก แต่เรา

ยงัจ าเป็นตอ้งป้องกนัตวัเองเพ่ือไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาด

ขึน้อีก โดยเฉพาะการสวมใส่หนา้กากอนามยั  การลา้งมือ

ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล ์และการเวน้ระยะห่างระหว่าง

บคุคล นอกจากคนทั่วไปแลว้ กลุ่มผูพิ้การทางสายตายงัมี

ความเสี่ยงท่ีจะได้รับเชื ้อไวรัสโดยไม่รู ้ตัว เ น่ืองจาก

จ าเป็นตอ้งสัมผัสสิ่งรอบตัวในการด าเนินชีวิต แต่อาจไม่

สะดวกในการหาซือ้อปุกรณต์่างๆ ดงันัน้ โรงภาพยนตรใ์น

เครือ เอส เอฟ จึงไดจ้ัดท าถุงพลัสความสุข ซึ่งภายใน

ประกอบด้วย ป๊อปคอร์น , หน้ากากผ้ากันน ้า GQ ลาย 

Limited Edition ของ เอส เอฟ และสเปรยแ์อลกอฮอล ์เพ่ือ

มอบใหผู้พิ้การทางสายตาสามารถเขา้ถึงอุปกรณเ์หล่านี ้

ได”้ คณุพิมสิริ กล่าวเพ่ิมเติมว่า โรงภาพยนตรใ์นเครือ เอส 

เอฟ ให้ความส าคัญกับการมอบความสุขแก่ทุกคนใน

สังคม รวมถึงผู้ท่ีบกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งท่ีผ่านมา 

เอส เอฟ มีการจัดฉายภาพยนตรร์อบพิเศษ ร่วมกับค่าย

ภาพยนตร ์และแอปพลิเคชั่นพรรณนา (PANNANA) ซึ่ง

เป็นแอปพลิเคชั่นท่ีช่วยให้ผู ้บกพร่องทางการมองเห็น

สามารถรบัชมภาพยนตรผ์่านการฟังบรรยายดว้ยเสียง ท า

ใหเ้กิดอรรถรส และความสุขในการรบัชมภาพยนตรม์าก

ย่ิงขึน้ ส าหรบัการมอบถุงพลสัความสุขใหก้ับผูพิ้การทาง

สายตาครัง้นี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการ #ดูแลดว้ยใจ 

ของโรงภาพยนตรใ์นเครือ เอส เอฟ ท่ีตอ้งการจะมอบทั้ง

ความสขุและความปลอดภัยใหก้ับทุกคนท่ามกลางวิกฤต

โควิด-19 โดยเช่ือเป็นอย่างย่ิงวา่อีกไมน่าน “เราจะผ่านพน้

วิกฤตนีไ้ปดว้ยกนั”(efinancethai.com 4 มิ.ย.63) 
 

ครม.ไฟเขียวแก้กฎอ านวยความสะดวก  
ผู้พกิาร-ผู้สูงอายุเสมอภาค 

 

ครม.เห็นชอบแกก้ฎกระทรวงมท.ก าหนดสิ่งอ านวยความ

สะดวกแก่ผู ้พิการ-ผูสู้งอายุในอาคารสถานท่ี-ป๊ัมน า้มัน 

ตามนโยบายรัฐดูแลปชช.เสมอภาค เมื่อวันท่ี 2 มิ.ย.  ท่ี

ท าเนียบรัฐบาล  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ า

ส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.)  ว่า  ท่ีประชุมครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่าง

กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร

ส าหรบัผูพิ้การหรือทพุพลภาพและคนชรา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 
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.... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไข

ปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน

อาคารส าหรับผูพิ้การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.

2548 ให้ครอบคลุมประเภทและขนาดของอาคารท่ี

ปัจจุบัน รวมถึงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้

พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา โดยขณะนี้มีจ  านวน

ผูสู้งอายุในไทยประมาณ 12 ลา้นคน และมีแนวโนม้เพ่ิม

เป็น 20.42 ลา้นคน ในปี 2583 รองโฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  ร่างกฎกระทรวงฉบับนี ้มี

สาระส าคญัท่ีก าหนดใหอ้าคารที่ใหบ้ริการสาธารณะ อาทิ 

โ ร ง ม ห ร ส พ  ห อ ป ร ะ ชุ ม  โ ร ง แ ร ม  ส ถ า น ศึ ก ษ า 

หอสมุด  อาคารประกอบของสนามกีฬา สถานพยาบาล 

สถานท่ีราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ 

องคก์รของรฐั ตอ้งจัดใหม้ีสิ่งอ  านวยความสะดวก อาทิ ท่ี

จอดรถยนตส์  าหรับคนพิการและผูสู้งอายุซึ่งตอ้งอยู่ใกล้

ทางเขา้-ออกอาคารมากท่ีสุด มีพืน้ผิวเรียบ มีระดบัเสมอ

กนัและมีสญัลกัษณรู์ปคนพิการนั่ งวีลแชรอ์ยู่บนพืน้ของท่ี

จอดรถ อีกทัง้ก าหนดใหม้ีทางลาด โดย 1.มีความกวา้งไม่

นอ้ยกว่า 90 เซนติเมตร (ซม.) กรณีทางลาดแบบสวนกัน

ได ้ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.5 เมตร 2)มีความลาด

ชนัไม่เกิน 1:12 และมีความยาวแต่ละช่วงไม่เกิน 9 เมตร 

ถา้ทางลาดยาวเกิน 9 เมตร ตอ้งใหม้ีชานพกัขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 1.5 เมตร คั่นระหวา่งแตล่ะช่วง  3)ทางลาดท่ีไมม่ีผนงั

กั้น ให้ยกขอบสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. และทางลาดท่ีมี

ความยาวตัง้แต่ 1.8 เมตร ตอ้งมีราวจบัทัง้ 2 ดา้น ส  าหรบั

ทางลาดท่ีมีความกวา้งตัง้แต่ 3 เมตรขึน้ไป ตอ้งมีราวจับ

ห่างกนัไม่เกิน 1.5 เมตร โดยท าจากวสัดผิุวเรียบ ลกัษณะ

กลม มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่เป็นอนัตรายต่อการจับ 

น.ส.รชัดา กล่าววา่  ส่วนสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง ตอ้ง

จดัใหม้ีหอ้งสขุาส าหรบัผูพิ้การหรือทพุพลภาพ และคนชรา 

อย่างนอ้ย 1 หอ้ง มีโถชนิดนั่งราบท่ีสูงจากพืน้ไม่เกิน 40 

ซม. มีท่ีปล่อยน ้าเป็นคันโยกหรือปุ่ มกดขนาดใหญ่ท่ี

สะดวกตอ่การใชง้าน ขณะท่ีโรงมหรสพหรือหอประชมุตอ้ง

จดัใหม้ีพืน้ท่ีส  าหรบัวีลแชร ์อย่างนอ้ย 2 ท่ีนั่ง ตอ่จ านวนไม่

เกิน 100 ท่ีนั่ง และเพ่ิมขึน้ 1 ท่ีนั่ง ต่อจ านวนทุก 50 ท่ีนั่ง 

โดยต้อ ง เ ป็ น พื้น ร าบอยู่ ใ นต าแหน่ ง ท่ี เ ข้าออกได้

สะดวก  ส าหรบัโรงแรมตอ้งจัดใหม้ีหอ้งพักท่ีมีสิ่งอ  านวย

ความสะดวกทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง  ส าหรับ

โรงแรมท่ีเป็นอาคารชั้นเดียวต้องจัดให้มีห้องพักท่ีมีสิ่ง

อ  านวยความสะดวก ไมน่อ้ยกวา่ 1 หอ้ง ตอ่จ านวนหอ้งพกั

ไม่เกิน 10 หอ้ง และเพ่ิม 1 หอ้ง ต่อจ านวนหอ้งพกัทุก 10 

หอ้ง โดยตอ้งอยู่ใกลบ้นัไดหรือทางหนีไฟหรือลิฟตด์บัเพลิง 

และตอ้งมีสญัญาณเตือนภยัท่ีเป็นเสียง แสง และระบบสั่น 

ขณะท่ีอาคารชุด หอพัก และอาคารอยู่อาศยัรวม ตอ้งจัด

สิ่งอ  านวยความสะดวกบริเวณพืน้ท่ีส่วนกลางตลอดจน

พืน้ท่ีบริการสาธารณะ เช่น ร ้านสะดวกซือ้ รา้นอาหาร 

นอกจากนี ้ศาสนสถานหรือฌาปนสถานตอ้งมีทางลาด

หรือลิฟตห์รืออุปกรณ์ขึน้ลงทางลาดท่ีทุกคนสามารถเขา้

ใชไ้ดส้ะดวก น.ส.รชัดา กล่าวอีกว่า  ร่างกฎกระทรวงฉบับ

นีจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการปรบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้

ต่อการด ารงชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถ

เขา้ถงึและใชป้ระโยชนใ์นอาคาร สถานท่ี และบริการต่างๆ 

รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และเสริมสร้างให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และ

ผูด้อ้ยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ รวมทัง้สามารถเขา้ถึง

บริการของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม(เดลินิวส์

ออนไลน ์2 มิ.ย.63) 
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โซเชยีลชืน่ชมมากมาย เดก็น้อยก าแพงเพชรสุด
กตัญญู ได้เงนิบุญน าทดแทนคุณแม่พกิารตาบอด 

เรื่ องหนึ่ ง ท่ีสังคมไทยให้

ความส าคัญไม่แพ้เ รื่ อ ง

ไหนๆ ก็คือ การช่วยเหลือผู้

ตกทุกขไ์ดย้าก  โดยเฉพาะ

กับบุคคลท่ีมีความกตัญญู

กบับพุการี  อย่างกรณีซึง่ก าลงัเป็นกระแสอย่างมากในโลก

โซเชียล จากภาพเด็กชายคนหนึ่งกับแม่พิการตาบอด ใน

รา้นก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง และมีการแชรข์้อมูลไปกว่า 1.4 

หมื่นครั้ง โดยในเพจเฟซบุ๊คของผู้ใช้ช่ือว่า   "สมรัก โคก

ข า" ไดโ้พสตข์อ้ความว่า "สดุยอดของเด็กชายคนนี ้ เดก็ป.

4ไปรับจา้งบวชเณรไดเ้งินมา 300  ป่ันจักรยานพาแม่มา

กินก๋วยเตี๋ยว  แม่ตาบอด คือท าใหแ้ม่ทุกอย่าง หนูคือเด็ก

กตญัญูท่ีสุดสุดยอดของเด็กชายคนนี้  เด็กป.4 ไปรบัจา้ง

บวชเณรไดเ้งินมา 300  ป่ันจกัรยานพาแมม่ากินก๋วยเตี๋ยว 

แม่ตาบอด คือท าใหแ้ม่ทุกอย่าง หนูคือเด็กกตญัญูท่ีสุด" 

อย่างไรก็ตามก็มีผูส้งสยัในเรื่องการรบัจา้งบวช  ก่อนจะมี

ผูเ้ขา้ไปอธิบายประเด็นดงักล่าว โดยบางคนระบุว่า  "เป็น

การรบัจา้งบวชหนา้ไฟ  เพราะบางครอบครวัไม่มีลูกชาย

หรือคนท่ีจะบวชเพ่ือใหค้นตายไดเ้กาะชายผา้เหลืองขึน้

สวรรค์ ครับผมเด็กวัดผมเจอบ่อย"    ก่อนจะมีผู ้ให้

ความเห็นเพ่ิมเติมว่า  "บวชเณรหนา้ไฟ บวชใหผู้ต้ายอะไร

ประมาณนี ้ไดซ้องถวายจากญาติโยม"  ขณะท่ีมีรายงาน

เพ่ิมเติมว่ากรณีดังกล่าว  เป็นเหตุความดีท่ีเกิดขึน้พืน้ท่ี

บ้านนาถัง ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย 

จังหวดัก าแพงเพชร และมีผูเ้ขา้ไปแสดงความเห็นช่ืนชม 

พรอ้มการขอรายละเอียดเพ่ือน าไปสู่การช่วยเหลือเป็น

จ านวนมาก(tnews.co.th 8 มิ.ย.63) 

อบอุ่นหวัใจ! พนักงานส่งของเจอลูกค้าพกิาร 
แม่ตดิเตยีง กลับมาชวนเพือ่นไปช่วย 

 

โลกออนไลน์แห่แชร์เรื่ องราวของพนักงานส่งสินค้า

ออนไลนก์ลุ่มหนึ่ง ท่ีร่วมแรงร่วมใจกันท าความดีโดยไม่

หวังสิ่ งตอบแทน  หลังจากมีลูกค้ารายหนึ่ งสั่ งสินค้า

ออนไลนจ์ากทางหา้งสรรพสินคา้ พนกังานจึงไดไ้ปส่งของ

ท่ีบา้นตามปกติ แต่เมื่อไปถึงพบว่าลูกคา้เป็นผูพิ้การและ

อาศัยอยู่กับคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง  พนักงานส่ง

สินคา้จึงกลบัมาช่วยกนัรวบรวมเงินเพ่ือซือ้ของใชท่ี้จ าเป็น 

ไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าเร็จ รูป  อาหาร  น ้าดื่ ม 

กระดาษช าระ และยังอาสาท าความสะอาดบ้านให้กับ

ลูกคา้รายนี ้ทัง้กวาดถูภายในบา้น กวาดใบไมห้นา้บา้น

อย่างแข็งขนั จนบา้นสะอาดเป็นระเบียบขึน้มาก หลงัภาพ

และเรื่องน่าประทบัใจนีถู้กแชรอ์อกไป ชาวเน็ตต่างช่ืนชม

ในน ้าใจของพนักงานกลุ่มนี ้ ท่ีทั้งใส่ใจ และมีน ้าใจ

ช่ วยเหลื อผู้อื่ น  และท ามากกว่าหน้า ท่ีของตนเอง

(sanook.com 7 มิ.ย.63) 

 

 

 

 

https://www.sanook.com/travel/restaurant/
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"ปัทมา-เสธ.อ้าย"  
น าทมีน่ังทีป่รึกษาสมาคมกีฬาคนพกิาร 

 

"ส.กีฬาคนพิการ" เปิดตวั "บอรด์บริหาร ชุดใหม่" พรอ้มได ้

"คีย์แมนกีฬาไทย" น าโดย "เสธ.อ้าย-คุณหญิงปัทมา" 

มาร่วมเป็นทีมงานท่ีปรึกษาสมาคมฯ อีกดว้ย "ชูเกียรติ 

สิงห์สูง" เตรียมจัดแข่งขัน 5 รายการใหญ่ พร้อมจัด

โครงการปลูกต้นกล้ากีฬาคนพิการ ครั้งท่ี 4 เพ่ือสร้าง

นกักีฬารุน่ใหม่ๆ กา้วขึน้มาทดแทนรุ่นพ่ีอีกดว้ย เม่ือวนัท่ี 6 

มิ.ย. นายชูเกียรติ สิงหส์งู นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่ง

ประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2562 ของสมาคมกีฬาคนพิการฯ ท่ีหอ้งประชุม

ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีวาระส าคัญคือการ

แถลงผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2562 ท่ี

ผ่านมา ซึ่งสมาคมฯ ดแูลทัง้หมด 23 ชนิดกีฬา และไดส้่ง

นักกีฬาเข้าการร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ เพ่ือเก็บ

คะแนนสะสมให้ไดส้ิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิ

มปิกเกมส ์2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ในปีหนา้ ซึ่ง

ขณะนีม้ี 12 ชนิดกีฬาในสังกัดของสมาคมฯ ท่ีมีโอกาส

ผ่านรอบควอลิฟาย "โตเกียวเกมส ์2020" ไดแ้ก่ ยิงธนู 6 

คน, แบดมินตนั 8 คน, ยิงปืน 6 คน, เทเบิลเทนนิส 10 คน, 

ว่ายน า้ 3 คน, จักรยาน 1 คน, เทควันโด 1 คน, กรีฑา 3 

คน, วีลแชรเ์รซซิ่ง 8 คน, วีลแชรเ์ทนนิส 2 คน, ยกน า้หนัก 

2 คน และวีลแชรฟั์นดาบ 4 คน พรอ้มกันนี ้สมาคมกีฬา

คนพิการแห่งประเทศไทยฯ ยงัได้เปิดตวักรรมการบริหาร

อีกดว้ย ซึ่งนอกจากจะมี นายชูเกียรติ สิงห์สูง นั่ งเก้าอี ้

นายกสมาคมฯ เป็นสมยัท่ี 2 แลว้ ยงัมี นายไมตรี คงเรือง 

เป็นเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับคณะท่ี

ปรึกษาสมาคมฯ ท่ีไดผู้ ้บริหารระดับคีย์แมนของวงการ

กีฬาไทย เขา้มาร่วมเป็นทีมงานอย่างคบัคั่ง น าโดย "เสธ.

อา้ย" พล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ อดีตประธานท่ีปรึกษา

กองทัพบก และอดีตนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่น

แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานท่ีปรึกษา ซึ่ง "เสธ.อา้ย" 

เดินทางมาประชุมดว้ยตวัเอง ขณะท่ี ท่ีปรกึษา อีก 5 ท่าน 

ประกอบดว้ย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) , รองประธาน

สหพนัธแ์บดมินตนัโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนั

แห่งประเทศไทยฯ, พล.อ.พิศาล วฒันวงษ์คีรี อดีตแม่ทัพ

ภาคท่ี 4 และอดีตนายกสมาคมกีฬาคนพิการฯ, นพ.อรรถ

ฤทธ์ิ ศฤงคไพบลูย,์ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรตัน ์และ ดร.แอน 

มหาคีตะ นายชูเกียรติ สิงหส์ูง กล่าวว่า ส่วนแผนงานของ

สมาคมฯ นัน้จะเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั 5 รายการใหญ่ 

ไดแ้ก่ 1 การแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิง

แชมป์โลก ซึ่งเลื่อนไปจัดแข่งขนัวนัท่ี 10-17 ธ.ค.63 ท่ี จ.

นครราชสีมา, 2 การแข่งขันแบดมินตนัคนพิการชิงแชมป์

เอเชีย วันท่ี 5-8 พ.ย.63 ท่ี เมืองพัทยา จ.ชลบุรี , 3 การ

แข่งขนัเทเบิลเทนนิสคนพิการ วนัท่ี 18-24 ธ.ค.63 ท่ีเมือง

พทัยา จ.ชลบุรี, 4 การแข่งขนักีฬาวีลแชรเ์ทนนิส ซึ่งจะจดั

ทัง้สิน้ 3 รายการ ท่ีเมืองพทัยา จ.ชลบุรี และ 5 การแข่งขนั

มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี  

2563 ซึ่งเลื่อนไปแข่งขันในช่วงต้นเดือน ก.ย.63 อัน
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เ น่ืองมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  "ปีนี ้ 

สมาคมฯ จดัใหม้ีโครงการปลกูตน้กลา้กีฬาคนพิการ ครัง้ท่ี 

4 ดว้ย โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคน้หานักกีฬา 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 1 การเขา้ไปสนบัสนนุหน่วยงานและองคก์รคนพิการ 

ท่ีเป็นตน้น า้ในการผลิตนกักีฬาคนพิการ และ 2 น านกักีฬา

คนพิการท่ีมีความสามารถมาเก็บตวัฝึกซอ้มกบันกักีฬารุ่น

พ่ีท่ีท าการเก็บตวัอยู่ก่อนแลว้ตามสถานท่ีเก็บตวัต่างๆ ซึ่ง

โครงการนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ท่ีมี

ความสามารถมาทดแทนนกักีฬาคนพิการรุน่พ่ีท่ีมีอายุมาก

แล้ว นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังร่วมกับ กกท. ภาค 3 จ.

นครราชสีมา และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศ

ไทย จัดตัง้ศูนยฝึ์กซอ้มและแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 

จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนยฝึ์กกีฬาคนพิการท่ีครบวงจร

ส าหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันอีกด้วย" นายกกีฬาคน

พิการ กลา่วทิง้ทา้ย(เดลินิวสอ์อนไลน ์6 มิ.ย.63) 
 

บุ๋ม ปนัดดา ลงพืน้ทีช่่วยเหลือผู้สูงอายุและคน
พกิาร ณ.ชุมชนย่านดอนเมือง 

 

ยังคงลงพืน้ท่ีช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ือง ส  าหรับ  บุ๋ม 

ปนัดดา  ท่ีล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์เรื่องราวท่ีได้ลงพื ้นท่ี

ช่วยเหลือ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เพ่ือเผยเหตุการณ์

ขณะลงพืน้ท่ีช่วยเหลือประชาชนว่า “#องคก์รท าดี วนันีม้ี

โอกาสไดล้งพืน้ท่ี บา้นไม่มีเลขท่ี บริเวณซอยขา้งอาคาร

เบญจจินดา ถนนก าแพงเพชร6 เขตจตุจกัร โดยบา้นหลงั

ดงักล่าวมีผูส้งูอายุและคนพิการพกัอาศยัอยู่ตามล าพัง มี

แม่ อายุ 90 ปี พ่ีสาว 2 คน อายุ 67 และ 68 ปี รวมไปถึง

พ่ีเขยอายุ 69 ปี ทัง้ 4 คน ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ 

โดยมีนอ้งชายคนเล็ก ลงุวิชยั โพธ์ินอก อายุ 64 ปีเป็นคน

ดแูล แม่และพ่ีสาวคนโตเป็นอมัพฤษ์ พ่ีเขยซึ่งก่อนหนา้นี ้

เคยเป็นรปภ. แต่ปัจจุบนัขอ้เข่าเสื่อม ไมส่ามารถลกุเดินได ้

สว่นพ่ีสาวคนเลก็ช่วยเหลือตวัเองไมค่่อยได ้ขบัถ่ายโดยไม่

รูเ้รื่อง ทั้ง4คน ท ามาหากินไม่ได ้ตัวลุงวิชัยเองตอ้งคอย

ดแูลหาเลีย้ง โดยลุงวิชยัก็มีอาชีพเก็บของเก่าขาย รายได้

วนัละ 200-300 บาท ซึง่บางวนัก็ไมไ่ด ้ท่ีผ่านมาลงุเคยเป็น

คนขับรถเมล์สาย59(ยกเลิกไปแล้ว) ท าให้ไม่มีงานท า 

กับขา้วกับปลาท่ีหาเลีย้งปากทอ้ง ส่วนหนึ่งอาศยัจากวัด

เทวสนุทรและชาวบา้นท่ีอยู่ละแวกใกลเ้คียงเห็นใจบริจาค

ใหร้ับประทาน เงินจากรัฐบาลก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

เพราะไม่มีโทรศพัทม์ือถือลงทะเบียน ก่อนหนา้นีพ่ี้สาวเคย

ไดร้บัเบีย้คนพิการ แต่ปัจจุบันกลบัไม่ไดร้บัแลว้ เบือ้งตน้

ไดช้่วยเหลือส่วนหนึ่ง … บริจาคช่วยเหลือดแูลไดท่ี้ บญัชี

นายวิชัย โพธ์ินอก ธ.ออมสิน สาขาพงษ์เพชร เลขบัญชี 

020297650762 หรือ… บริจาคผ่านไดท่ี้ บญัชี”องคก์รท า

ดี โดย นส.ปนัดดา วงศผ์ูด้ี  ธ.กสิกรไทย สาขาเทียมร่วม

มิตร บัญชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 713-2-59590-3 แลว้ส่งสลิป

มาท่ีไลนไ์อดี : ekta8819 เคสนี ้คณุสิระ เจนจาคะ จะลง

มาช่วยเรื่องขา้วสารอาหารแห้งต่อไป #สส #ดอนเมือง”

(brighttv.co.th 8 มิ.ย.63) 
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๑๔ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

ทหารพราน 49 มอบวีลแชรใ์ห้กับผู้พกิาร 
และผู้สูงอายุ 

ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 49 

ร่วมกับ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัด

ชายแดนใต ้(พสบ.จชต.) รุ่นท่ี 15, สภาสนัติสุขต าบลศรี

สาคร, ผูน้  าชุมชน และผูน้  าศาสนา ร่วมกันท าขา้วหมกไก่

แจกประชาชนในพืน้ท่ี หลงัจากท่ีไดร้ว่มกนักิจกรรมพฒันา

มสัยิดดารูลฮิสชาน บา้นไอตืองอ หมูท่ี 5 ต าบลศรีสาคร 

อ าภอศรีสาคร จังหวดันราธิวาส จ านวน 80 กล่อง พรอ้ม

ทั้ง ได้มอบหน้ากากอนามัยอีกจ านวน 60 ชื ้นให้กับ

ประชาชนในพืน้ท่ี นอกจากนี ้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานท่ี 49 ยงัไดล้งพืน้ท่ีไปยงับา้นเลขท่ี 122 หมู่ท่ี 5 บา้น

บาตกูาเต๊าะ บา้นย่อยบา้นไอรต์ือ ต  าบลศรีสาคร อ าภอศรี

สาคร จังหวดันราธิวาส เพ่ือมอบรถเข็น (วีลแชร)์ ใหก้ับ

เด็กหญิง รูสนา ดอมะ ผู้พิการประเภท 3 ทางการ

เคลื่อนไหวหรือร่างกาย ท่ีป่วยพิการเนืองจากจมน า้ท าให้

สมองขาดออกชิเจน ซึ่งสรา้งความปลื่มปิติใหก้บัครอบครวั

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ และประชาชนในพืน้ท่ีเป็นอย่างมาก อีก

ทัง้ยังเป็นการสรา้งสมัพันธอ์นัดีระหว่างเจา้หนา้ท่ีรฐั และ

ประชาชนในพืน้ท่ี(siamrath.co.th 8 มิ.ย.63) 

 

สมเดจ็พระสังฆราชประทานถุงยังชีพ 575 ชุด 

 

สมเด็จพระสังฆราชประทานถุงยังชีพ จ านวน 575 ชุด 

แจกใหร้าษฎรท่ี์ไดร้บัผลกระทบกบัโรคโควิด 19 ถวายเป็น

พระกุศล เน่ืองในโอกาสคลา้ยวันประสูติ 26 มิ.ย. 2563  

( 8 มิ.ย. 63 ) ท่ีวดัศิริเจริญเนินหมอ้ อ.เมือง จ.ราชบรุี พระ

ธรรมวุฒาจารย ์ท่ีปรึกษาเจา้คณะจังหวดัราชบุรี ( ธรรม

ยุติ ) เจา้อาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร พระอาราม

หลวง พระอนุชาในสมเด็จพระสงัฆราช เป็นประธานมอบ

ถุงยังชีพประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก จ านวน 575 

ชดุ มอบใหแ้ก่ราษฎรในพืน้ท่ี ต.โคกหมอ้ อ.เมือง มีพระครู

สิริสุวฒันาภรณ ์เจา้อาวาสวดัศิริเจริญเนินหมอ้ ( วดัโคก

หมอ้ ) นายประกอบ วงศม์ณีรุ่ง รองผูว้่าราชการจังหวัด

ราชบุรี อาจารยเ์ตือนจิตต ์มิ่งค าเลิศ พลโทมีชัย หอ้งริว้ 

นางสาวกุลวดี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี พรรคพลัง

ประชารัฐ นายธรรมศักดิ์  ฤทธ์ิแดง นายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบลหลัก เมื อง  ดร .สุท ธิ รักษ์  หงสะมัต 

พฒันาการจงัหวดั คณุชูษร โฆษะบดี โรงโอ่งรตันโ์กสินทร ์

1 ผูแ้ทนพลเอกปัฐมพงศ ์ประถมภฎั สมาชิกวฒิุสภา และ

อาจารยป์าลิดา ประถมภัฎ ภริยา นายทวีศกัดิ์ ชีวะสุทโธ 

นายวิฑูรย ์สขุพูล อดีตพาณิชยจ์งัหวดัราชบุรี นายกุลฑล 

ปูรณวฒันกุล ประธานบิสคลบัราชบุรี พรอ้มสมาชิก และ



๑๕ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม  สมเด็จพระอริยวง

ศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 

ทรงมีพระด าริ ให้วัดท่ีมีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากการแพร่กระจายของไวรสั

โควิด - 19 ซึง่ทางวดัศิริเจริญเนินหมอ้ อ.เมือง โดยพระครู

สิริสุวัฒนาภรณ์เจ้าอาวาส และคณะศิษยานุศิษย์ รับ

สนองพระด าริจัดตัง้ศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 

23 มีนาคม 2563 โดยไดด้  าเนินการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชน ทัง้ทางดา้นการเขา้ถึงเวชภัณฑท่ี์จ าเป็น จดัหา

อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาลและเจ้าหน้าท่ี 

รวมทัง้การเปิดโรงทานแจกจ่ายอาหารปรุงส าเรจ็ จดัถงุยงั

ชีพ และเปิดตูปั้นสุข เพ่ือดูแลผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อ

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 สมเดจ็พระสงัฆราชฯ ทรงมีพระ

เมตตาประทานเงินจ านวน 30,000 บาท ขา้วสารจ านวน 

500 กิโลกรมัและอาหารแหง้จ านวนหนึ่ง ใหก้บัพระครูสิริสุ

วฒันาภรณ ์เพ่ือน าไปแจกใหก้ับประชาชนผูท่ี้ไดร้บัความ

เดือดร้อน  คณะกรรมการศูนย์ให้ความช่ วยเหลื อ

ผู้ประสบภัยวัดศิริ เจริญเนินหม้อ จึงได้ด  าเนินการจัด

สิ่งของเพ่ิมเติม มอบใหก้ับผูป่้วยติดเตียง ผูพิ้การและผู้

ยากไร ้ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบลหลกัเมือง จ านวน 575 

ราย โดยเทศบาลต าบลหลักเมืองพร้อมหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งไดร้่วมกนัจดัขึน้ เพ่ือถวายเป็นพระกศุลในโอกาส

คลา้ยวนัประสตูิ ในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 อย่างไรก็ตาม

ในวันนี ้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลหลักเมือง ได้ร่วมกับ

เจ้าหน้าท่ีทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 16 เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข มาตรวจคดักรองประชาชน เพ่ือเขา้รบัถุงยัง

ชีพ มีการแจกบัตรคิว การตรวจวัดอุณหภูมิ การลา้งมือ

เจลแอลกอฮอล ์การเวน้ระยะห่าง บางครอบครวัไดใ้หเ้ด็ก

ถือบตัรคิวมาเขา้แถวรบัถงุยงัชีพแทน บางคนเป็นผูส้งูอายุ 

และผูพิ้การ เจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัคิดเขา้รบัสิ่งของก่อนเพ่ือความ

สะดวก โดยก่อนท่ีจะรบัถุงยังชีพจะใหทุ้กคนกราบท่ีพระ

รูปสมเด็จพระสังฆราชทุกคน จากนั้นจึงเขา้รับถุงยังชีพ 

และอาหารกล่องท่ีมีประชาชนท่ีมีจิตศรทัธาน ามามอบให้

ในวนันีด้ว้ย(siamrath.co.th 8 มิ.ย.63) 
 

เสริมทักษะอาชีพคนพกิาร ท างานด้านดจิิทัล 

 

สถานการณโ์ควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิต

และท างาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนพิการท่ีท างานด้าน

บริการ จึงมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะคนพิการ พรอ้ม

ท างานในยุคดิจิทัล เพ่ือเสริมทักษะอาชีพใหม่ๆ ให้คน

พิการ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า  ด้วย

สถานการณโ์ควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิต

และท างาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนพิการท่ีท างานด้าน

บริการ  เช่น  นวด ขายสลากกินแบ่ งรัฐบาล แสดง

ความสามารถในท่ีสาธารณะ ต่างได้รับข้อจ ากัดใน

สถานการณด์ังกล่าว ฉะนัน้เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูรายไดแ้ละ

ปรบัตวัตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม ่หรือนิว นอรม์อล พก.จึง

ร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไมโครซอฟท์



๑๖ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จดักิจกรรมเสริมทกัษะคน

พิการ พรอ้มท างานในยุคดิจิทลั เพ่ือฟ้ืนฟูรายไดแ้ละเสริม

ทกัษะอาชีพใหม่ๆ ใหค้นพิการ อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า ใน

กิจกรรมได้น าคนพิการรุ่นน าร่อง เช่น คนพิการทาง

เคลื่อนไหว เจา้หนา้ท่ี พก. บัณฑิตพิการ รวม 71 คน มา

เรียนรู ้ 7 หลักสูตร อาทิ พื ้นฐานการท างานโปรแกรม

ไมโครซอฟต ์เทคนิคการขายของออนไลน ์สรา้งช่องทางพ็

อดคาสท ์(Podcast) หรือนักเขียนออนไลน ์กราฟิก แอนิ

เมชั่น สติ๊กเกอรไ์ลน ์ดิจิทัลส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน

วิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง อบรมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น

ไมโครซอฟตที์ม (Microsoft Team) อย่างไรก็ตาม ถือเป็น

การเพ่ิมทักษะคนพิการท่ีไม่เคยท ามาก่อน เช่ือว่าจะเกิด

ประโยชนต์่อคนพิการอย่างมาก หลายคนคา้ขายออนไลน์

อยู่แลว้ ก็จะรูวิ้ธีขายยงัไงใหด้ี หรือเดี๋ยวนีค้นพิการเริ่มหัน

ไปท าการเกษตร ก็จะรูว้า่จะน าดิจิทลัไปส่งเสริมสิ่งท่ีท าได้

อย่างไร บางคนอาจถือโอกาสเปลี่ยนอาชีพใหม่ แต่

ทั้งหมดนี้ได้ตอบโจทย์อนาคตท่ีเราต้องเข้าสู่ดิ จิทัล

(thaihealth.or.th 8 มิ.ย.63) 
 

เสริมทักษะอาชีพคนพกิาร ท างานด้านดจิิทัล 

 

สถานการณโ์ควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิต

และท างาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนพิการท่ีท างานด้าน

บริการ จึงมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะคนพิการ พรอ้ม

ท างานในยุคดิจิทัล เพ่ือเสริมทักษะอาชีพใหม่ๆ ให้คน

พิการ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า  ด้วย

สถานการณโ์ควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิต

และท างาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนพิการท่ีท างานด้าน

บริการ  เช่น  นวด ขายสลากกินแบ่ งรัฐบาล แสดง

ความสามารถในท่ีสาธารณะ ต่างได้รับข้อจ ากัดใน

สถานการณด์ังกล่าว ฉะนัน้เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูรายไดแ้ละ

ปรบัตวัตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม ่หรือนิว นอรม์อล พก.จึง

ร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไมโครซอฟท์

ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จดักิจกรรมเสริมทกัษะคน

พิการ พรอ้มท างานในยุคดิจิทลั เพ่ือฟ้ืนฟูรายไดแ้ละเสริม

ทกัษะอาชีพใหม่ๆ ใหค้นพิการ อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า ใน

กิจกรรมได้น าคนพิการรุ่นน าร่อง เช่น คนพิการทาง

เคลื่อนไหว เจา้หนา้ท่ี พก. บัณฑิตพิการ รวม 71 คน มา

เรียนรู ้ 7 หลักสูตร อาทิ พื ้นฐานการท างานโปรแกรม

ไมโครซอฟต ์เทคนิคการขายของออนไลน ์สรา้งช่องทางพ็

อดคาสท ์(Podcast) หรือนักเขียนออนไลน ์กราฟิก แอนิ

เมชั่น สติ๊กเกอรไ์ลน ์ดิจิทัลส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน

วิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง อบรมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น

ไมโครซอฟตที์ม (Microsoft Team) อย่างไรก็ตาม ถือเป็น

การเพ่ิมทักษะคนพิการท่ีไม่เคยท ามาก่อน เช่ือว่าจะเกิด

ประโยชนต์่อคนพิการอย่างมาก หลายคนคา้ขายออนไลน์

อยู่แลว้ ก็จะรูวิ้ธีขายยงัไงใหด้ี หรือเดี๋ยวนีค้นพิการเริ่มหัน

ไปท าการเกษตร ก็จะรูว้า่จะน าดิจิทลัไปส่งเสริมสิ่งท่ีท าได้

อย่างไร บางคนอาจถือโอกาสเปลี่ยนอาชีพใหม่ แต่

ทั้งหมดนี้ได้ตอบโจทย์อนาคตท่ีเราต้องเข้าสู่ดิ จิทัล

(thaihealth.or.th 8 มิ.ย.63) 



๑๗ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

"ครม." เหน็ชอบ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุม
อาเซียน ประกาศความร่วมมือด้านสวัสดกิาร
สังคมฯ ดูแลกลุ่มเปราะบางช่วงโควิด-19 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันท่ี 

9 มิ.ย. ท่ีท าเนียบรฐับาล 

น.ส.รชัดา ธนาดิเรก รอง

โ ฆ ษ ก ป ร ะ จ า ส า นั ก

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบรา่งถอ้ยแถลงร่วมของการประชุม

รฐัมนตรีอาเซียนดา้นสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่า

ดว้ยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ตอ่กลุม่เปราะบาง

ในอาเซียน (Joint Statement of the ASEAN Ministerial 

Meeting on Social Welfare and Development on 

Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable 

Groups in ASEAN) ตามท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยเ์สนอ ซึ่งจะมีการประชมุผ่านระบบ

การประชุมทางไกล (Video conference) ในวันพุธท่ี 10 

มิ.ย. 2563 มีสาระส าคญัคือ เป็นการประกาศเจตนารมณ์

ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการ

พัฒนา ในการตระหนักถึงความรา้ยแรงของสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรง

และทางออ้มต่อชีวิตความเป็นของเด็ก สตรี คนพิการ ผูส้งุ

อายุ ผู ้ยากไร้ กลุ่มคนชายขอบในสังคม รวมถึงความ

จ าเป็นในการปกป้องคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ และศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษยข์องกลุ่มคนเหล่านีอ้ย่างเร่งด่วน  น.ส.รชั

ดา กล่าวเพ่ิมเติมว่า โดยใหค้  ามั่นว่าจะด าเนินการและ

ผลกัดนัในประเด็นต่อไปนี ้1.สรา้งหลกัประกันการเขา้ถึง

การคุม้ครองทางสงัคมในเวลาท่ีเหมาะสม ดว้ยการจดัสรร

งบประมาณภาครฐัท่ีเพียงพอส าหรบัการช่วยเหลือสงัคม 

2.ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และศกัดิ์ศรี 3.สรา้งความ

มั่ นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้นักสังคม

สงเคราะห ์4.เสริมสรา้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน

ระดบัชาติและความรว่มมือระหวา่งสาขาในระดบัอาเซียน 

5.มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาโครงการฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังการ

สิน้สุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณาการและครอบคลุม 

6.ยดึมั่นท่ีจะพฒันาแผนงานและมาตรการตอ่เน่ืองท่ีผนวก

รวมประเดน็คนพิการ ค านงึถงึมิติชายหญิง ตระหนกัถงึมิติ

ด้านอายุ  และส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของของเด็ก

(siamrath.co.th 9 มิ.ย.63) 
 

มอบ “วีลแชรปั์นสุข” ให้ยายอายุ 90 ปี 

 
เมื่อวัน ท่ี 10 มิ .ย.63 พลตรี  ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผู ้

บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 39 มอบหมายให้ พันเอก 

วิชา อมระดิษฐ  หัวหนา้ฝ่ายข่าวมณฑลทหารบกท่ี39 ลง

พื้น ท่ี  น ารถเข็น ” วีลแชร์ปันสุข” ไปมอบให้กับ นาง

จ าปา  ฉายบาง อาย ุ90 ปี บา้นเลขท่ี 99 หมู ่2 ต.หวัรอ อ.

เมือง จ.พิษณุโลก  เน่ืองจากไดร้บัการประสานจากนาย

โชคจุฑานันท์  กอนพ่วงเดชา ผูช้่วยใหญ่บา้น บา้นบาง

พะยอม หมู ่2  ต.หวัรอ อ.เมืองพิษณโุลก วา่ยงัมีประชาชน 

ผูสู้งอายุพิการติดเตียง ไม่สามารถเคลื่อนไหวดว้ยตนเอง 

ท าให้ได้รับความล าบาก  และไม่มีรายได้ในการจัดซือ้



๑๘ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

อปุกรณห์รือรถวีลแชรม์าใชใ้นชีวิตประจ าวนั ทางมณฑล 

39 จึงไดเ้ขา้ไปตรวจสอบ พบนางจ าปา เป็นผูส้งูอายุ การ

เคลื่อนไหวยากล าบาก ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได ้โดย

อาศัยอยู่กับลูกสาวอีก 2 คน และลูกเขย แต่ไม่มีรายได้

หลัก  เน่ืองจากแต่ละคนเป็นผูสู้งอายุเช่นกัน ลูกสาวคน

เล็กมีความพิการของนิว้มือ ส่วนลกูเขยตอ้งออกไปรบัจา้ง

หารายได้มาด ารงชีพ  ซึ่งในแต่ละวัน รายได้ไม่เป็นท่ี

แน่นอน   ทางมณฑลทหารบกท่ี 39 ได้เล็งเห็นความ

เดือดรอ้นของพ่ีนอ้งประชาชน จึงไดจ้ดัหารถเข็นวีลแชรไ์ป

มอบให ้เป็นการช่วยสรา้งรอยยิม้ใหก้ับพ่ีนอ้งประชาชน 

และสร้างโอกาสในการด ารงชีพ ให้ดี ย่ิงขึ ้น ในช่วงท่ี

ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ค วิ ด - 19 ร ะ บ า ด เ ช่ น นี ้  

(phitsanulokhotnews.com 10 มิ.ย.63) 
 

เตรียมเดนิหน้าขอรัฐบาลยกเบีย้ 
คนพกิาร 1.8 พันต่อเดอืน 

ส.ส.มิน้ท ์สทุธวรรณ เขต 

3 นค ร ปฐม  ล ง พื้น ท่ี

จังหวัดนครปฐม พบใน

พื้นท่ี ยังมีผู ้พิการนอน

ติดเตียงอยู่มากกว่าท่ีคิด โดยพบว่าค่าใชจ้่ายรายเดือน 

เดือนละ 800 บาท ไม่เพียงพอเตรียมน าขอ้มลูโดยรวมทัง้

ประเทศสง่ผลสรุป ยกเบีย้เป็น 1,800 บาท ตอ่เดือนเพ่ือให้

รฐับาลพิจารณา นางสาว สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 

ส.ส. นครปฐม พรรคก้าวไกล ลงพืน้ท่ีต  าบลบัวปากท่า 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ร่วมกบันายพีรทศัน ์ทรง

เพียรทรัพย์ ก านันต าบลบัวปากท่า นายชิ้น ดีพุ่ม รอง

นายก องคก์ารบริหารสว่นต าบลบวัปากท่า เพ่ือไปมอบถุง

น า้ใจ บรรจุขา้วสาร อาหารแห้งให้กับผู้พิการ พบว่าใน

ต าบลบวัปากท่า มีผูพิ้การเป็นจ านวนมาก หลายรายเป็น

ผูป่้วยติดเตียงและช่วยเหลือตนเองไมไ่ด ้บางบา้นอยู่กนั 2 

คนก็ตอ้งดแูลอย่างใกลชิ้ด ท าใหอ้ีกคนออกไปท ามาหากิน

ไดล้  าบาก ส.ส.สทุธวรรณ เผยว่า เบีย้ผูพิ้การเดือนละ 800 

บาท ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ถึงแม้ว่าจะเพ่ิมเป็น 

1,000 บาทก็ยังไม่เพียงพอ เพราะแค่ค่าผา้ออ้มผูใ้หญ่ 1 

ห่อก็หลายรอ้ยบาทแลว้ ไหนจะคา่กิน คา่อยู่ คา่เดินทางไป

โรงพยาบาล จึงเห็นควรใหเ้พ่ิมเป็นเดือนละ 1,800 บาท 

จงึอยากขอใหร้ฐับาลเร่งช่วยเหลือตรงส่วนนี ้ทัง้นี ้จ  านวน

เงิน 1,800 บาทต่อเดือนเป็นสิ่งท่ีเคยเสนอมาตลอดตัง้แต่

ตอนยงัมีพรรคอนาคตใหม ่โดยตดังบกลาโหมแลว้มาสรา้ง

รฐัสวสัดิการใหด้ีขึน้ (siamrath.co.th 10 มิ.ย.63) 
 

ไอทเีอฟ ตัดแรงกิง้โครต้าเทนนิส  
โอลิมปิก-พาราลิมปิก 7 มิ.ย. ปีหน้า 

ส ห พั น ธ์ เ ท น นิ ส

นานาชาติ (ไอทีเอฟ) 

ประกาศความคืบหนา้

ในการคัดเลือกนักเทนนิสไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส ์

2020 และพาราลิมปิกเกมส ์2020 ในปีหนา้ หลงัจากท่ีทัง้

สองมหกรรมตอ้งเลื่อนการแข่งขนัออกไป 1 ปี เพราะการ

แพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 การคดัเลือกนกักีฬายงัคงใช้

หลักเกณฑเ์ดิมก่อนจะเลื่อนการแข่งขันทั้งนักกีฬาทั่วไป

และนักกีฬาพิการ โดยจะตัดจากอันดับโลก  ในวันท่ี 7 

มิถุนายน 2521 เพ่ือประกาศช่ือนักหวดท่ีไดโ้ควตาไป

แข่งขนัท่ีกรุงโตเกียว ปะเทศญ่ีปุ่ นต่อไป ส าหรบันกัเทนนิส

คนพิการที่ไดโ้ควตาไปแข่งขนัพาราลิมปิกเกมส ์2020 ก่อน

หนา้ท่ีแลว้ จะยังไดส้ิทธ์ิแข่งขันเหมือนเดิม ไม่ตอ้งมาชิง

โควตา้ใหม ่แตอ่ย่างใด(matichon.co.th 11 มิ.ย. 63) 



๑๙ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

ด่วน! เปิดรับ พนง.พารท์ไทม ์กว่า 4 พันอัตรา 
ต้องการแรงงานด้านการผลิตมากทีสุ่ด 

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน 

เปิดเผยวา่ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการเลิกจ้าง และ

การปิดกิจการของสถานประกอบการตา่งๆ รวมถงึไดท้  าให้

รูปแบบการจา้งงาน เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถึงแมส้ถานการณ์

การแพร่ระบาดภายในประเทศจะเบาบางลง แต่กรมการ

จัดหางานไม่ได้น่ิ งนอนใจ ยังคงเดินหน้าเร่งรัดหา

มาตรการเพ่ือมุ่งใหค้นไทยทุกคนมีงานท าในทุกพืน้ท่ี มี

การจ้างงานให้มากท่ีสุด ในทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 

นักเรียน/นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ผูพิ้การ ผู้สูงอายุ ทั้ง

ในช่วงนีไ้ปจนถึงช่วงฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ “ กรมการจัดหางาน 

ได้รับแจ้งงาน part-time ท่ีต้องการ ในขณะนี้คือ  1. 

แรงงานด้านการผลิต จ านวน 716 อัตรา 2. เจ้าหน้าท่ี

ส  านกังานอื่น ๆ จ านวน 696 อตัรา 3. แรงงานในดา้นการ

ผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป จ านวน 596 อตัรา 4.พนกังาน

บริการลกูคา้ จ านวน 289 อตัรา 5.พนกังานจดัสง่สินคา้อื่น 

ๆ จ านวน 215 อตัรา 6.พนกังานขายสินคา้ (ประจ ารา้น) , 

พนกังานขายของหนา้รา้น จ านวน 145 อตัรา 7.พนกังาน

ขาย และผู้น  าเสนอสินค้าอื่น ๆ จ านวน 141 อัตรา 8.

พนักงานบริการอื่น ๆ จ านวน 126 อัตรา 9. ช่างอัญมณี

และช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่น ๆ จ านวน 109 อัตรา 

และ 10.พนกังานขบัรถยนต ์จ านวน 101 อตัรา รวมทัง้สิน้ 

4,396 อัตรา  ผู้ ท่ีต้องการมี งานท าในแบบ Part-time 

สามารถสมัครงานไดใ้นช่องทาง ดังนี ้ 1. สมัครงานดว้ย

ตนเอง ณ อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน หรือ ณ 

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัทกุจงัหวดัทั่วประเทศ 2. สมคัร

ง าน ด้ว ยตน เ อ ง ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  smartjob.doe.go.th 

นอกจากนีป้ระชาชนท่ีสนใจจะดูต  าแหน่งงานว่าง Part-

time ยงัสามารถติดตามไดท่ี้ Facebook Fanpage :“เสิรฟ์

งานด่วน” ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะท าใหผู้ต้อ้งการมี

งานท าไดม้ีโอกาสคน้หาต าแหน่งงานว่างพาร์ทไทมไ์ด้

สะดวกย่ิงขึน้ หรือ สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้สายด่วน

กระทรวงแรงงานโทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” 

นายสชุาติ พรชยัวิเศษกุล อธิบดีกรมการจดัหางาน กล่าว

(msn.com 12 มิ.ย. 63) 
 

อารยสถาปัตย ์ที ่“ดอยอินทนนท”์ 

 

การจะท าใหบ้า้นเมืองมีความสงบสุข ร่มเย็นนั้น ส  าคัญ

ท่ีสดุ คือ การนึกถึงคนทุกกลุม่ในสงัคม ล่าสดุ...ผมตอ้งขอ

ช่ืนชม คณุวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม ท่ีประกาศเตรียมพรอ้มรองรับสังคมผูสู้งวัย 

สง่เสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และสง่เสริมการ

https://smartjob.doe.go.th/
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เดินทางท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล หรือ Tourism for All 

ในช่วงหลงัวิกฤติโควิด-19 คลี่คลาย รัฐมนตรียังอยู่ในวัย

หนุ่ม ท าอะไรก็เลยรวดเร็ว ฉับไว ท่านบอกว่าการปรบัปรุง

สถาน ท่ีต่างๆ  ให้เ ป็นอารยสถาปัตย์ ใช้ เวลาและ

งบประมาณไม่มาก แต่สิ่งท่ีจะตอ้งใชม้ากคือ ตอ้งใชใ้จใน

การด าเนินการ ซึ่งท่ีแรกในความรบัผิดชอบของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีน าร่องไปก่อน ก็

คือ อทุยานแห่งชาติ ซึง่ขณะนีท้กุแห่งก าลงัเรง่พฒันา ใหม้ี

อารยสถาปัตย ์ทัง้หอ้งพกั หอ้งน า้ ทางลาด และท่ีจอดรถ

ส าหรับคนกลุ่มพิเศษ ให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวในอทุยานแห่งชาติตา่งๆได ้โดยสะดวกปลอดภยั

คนท าดี ก็ตอ้งช่ืนชมกันครบั ล่าสุด อุทยานแห่งชาติดอย

อินทนนท ์อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ไดด้  าเนินการขบัเคลื่อน 

อ า ร ย ส ถ า ปั ต ย์  ด้ ว ย ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ท่ี เ ป็ น

มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly 

Design) โดยการจดัท าสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆในเขต

อุทยานฯ ผมว่าเรื่องนีส้  าคญัมากนะครบั ถา้ประเทศไทย

จะดงึนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาอีกครัง้ การค านงึถงึสิ่งเหลา่นี ้

ก็ถือว่าเป็นจุดขายส าคัญ ถา้บ้านเรามีสิ่งอ  านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการ มนุษย์ล้อ ท่ีเขามาแล้วรูส้ึกว่า

ปลอดภยั ใครๆ ก็อยากมาครบั จุดส าคญัท่ีเป็นไฮไลตข์อง

การพัฒนาอารยสถาปัตยใ์นเขตอุทยานแห่งชาติดอยอิน

ทนนท ์คราวนี ้คุณกริชสยาม คงสตรี หวัหนา้อทุยานแห่ง 

ชาติดอยอินทนนท ์บอกว่า คือทางลาดท่ีทางอุทยานได้

จัดท าให้คนท่ีใช้รถเข็น  ทั้งคนสูงวัย  คนพิการ และ

ครอบครวัท่ีมีเด็กเล็กตอ้งใชร้ถเข็นเด็ก ก็สามารถท่ีจะขึน้

ไปสัมผัสความงามและความน่าสนใจของจุดท่ีได้ช่ือ

วา่ “สงูท่ีสดุในแดนสยาม” ไดอ้ย่างสะดวก ปลอดภยั เสมอ

ภาคเท่าเทียมกับคนปกติแข็งแรงทั่วไป โดยจะเป็นทาง

ลาดท่ีเช่ือมโยงจากลานจอดรถดา้นล่างขึน้ไปยงัจุดสูงสุด

แดนสยามเลยละ่ครบั หลงัสถานการณโ์ควิด-19 คลี่คลาย 

ผมอยากเชิญชวนทุกคนไปเท่ียวอุทยานแห่งชาติกันนะ

ครบั เขาบอกวา่ตอนนีห้ลายท่ีสวยกวา่ช่วงก่อนโควิด...เสีย

อีก ธรรมชาติฟ้ืนตวัขึน้มาอย่างเห็นไดช้ดั คณุธัญญา เนติ

ธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช 

บอกครบัว่า ไดเ้ร่งปรับปรุงสรา้งอารยสถาปัตยใ์นหลาย

อทุยานขยายไปทั่วทกุภาค เช่น ท่ีอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

จ.นครราชสีมา ดอยอินทนนท ์ดอยผา้ห่มปก จ.เชียงใหม่ 

รวมถงึอทุยานแห่งชาติทางทะเล เพ่ือใหทุ้กคนเขา้ถึงไดใ้น

เขตอทุยานแห่งชาติทัง้ 155 แห่งทั่วไทย ไปสมัผสัธรรมชาติ

อนัสวยงามของเมืองไทยกันครบั เช่ือว่าคงอดใจรออีกไม่

นาน(ไทยรฐัออนไลน ์13 มิ.ย.63) 
 

รมว.พม.ลงพืน้ทีช่่วยหญิงพกิารสู้ชีวิต 

 

"จุติ" ลงพืน้ท่ีช่วยเหลือหญิงคนพิการตวัอย่างสูชี้วิต และ

เดก็ 3 คนพ่ีนอ้ง พ่อแมแ่ยกทางกนั ท่ี จ.อบุลราชธานี นาย

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนษุย ์(รมว.พม.) พรอ้มคณะผูบ้ริหาร 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ลงพืน้ท่ีเย่ียมใหก้ าลงัใจ พรอ้ม

ทั้งให้ความช่วยเหลือดา้นท่ีอยู่อาศัย ดว้ยการมอบวัสดุ

ก่อสรา้ง เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงห้องน า้ส  าหรับคนพิการ 

รวมทัง้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น ใหก้ับนางสาว
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พัชรินทร์ธร  วงศ์โสภา อายุ  23 ปี  ท่ี พิการทางการ

เคลื่อนไหว ณ บ้านหนองช้าง ต าบลหนองขอน อ าเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้เดินทางลงพื้นท่ี

บริเวณขา้งศาลปกครองจงัหวดัอบุลราชธานี เพ่ือใหค้วาม

ช่วยเหลือเด็ก 3 พ่ีน้อง อายุ 6-10 ปี พ่อแม่แยกทางกัน 

ต้องอาศัยอยู่กับตา อายุ  64 ปี  ซึ่ง เป็นเสาหลักของ

ครอบครวั ยายเพ่ิงประสบอบุัติเหตุเสียชีวิตท าใหไ้ม่มีคน

ดแูลเดก็ และครอบครวัมีฐานะยากจน อาศยัในเพิงพกัเก่า

ทรุดโทรม โดย นายจุติ กล่าวว่า ส  าหรบัการลงพืน้ท่ีเย่ียม

และใหก้ าลงัใจนางสาวพัชรินทรธ์ร วงศโ์สภา หญิงพิการ

ดังกล่าว พบว่า เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวท่ีมี

ศกัยภาพ ซึ่งส  าเร็จการฝึกอาชีพจากศนูยพ์ฒันาศกัยภาพ

และอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี 

สงักดักรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

กระทรวง พม. ท าใหส้ามารถประกอบอาชีพเลีย้งดตูนเอง

ได ้ซึ่งไดร้ับการจา้งงานจากบริษัทเอกชนตามกฎหมาย

การจ้างงานคนพิการมาตรา 35 ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู้

ประสานสิทธิโดยใหค้  าปรึกษาและสรา้งก าลงัใจใหก้บัคน

พิการโดยวนันี ้มีการใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ทัง้การมอบ

วสัดกุ่อสรา้งเพ่ือน าไปใชใ้นการปรบัปรุงหอ้งน า้ส  าหรบัคน

พิการ เครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น และเงินสงเคราะห์

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทัง้นี ้หญิงพิการดังกล่าว

นบัเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนพิการท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง

ได ้และสรา้งแรงบันดาลใจใหค้นพิการท่ีไดร้บัผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากคนพิการท่ี

ตอ้งการเขา้รบัการฝึกอาชีพสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 

โทร. 0 2354 3388 ต่อ 205 และ ส านักงานพัฒนาสังคม

แล ะค ว ามมั่ น ค ง ข อ งมนุ ษย์ จั ง ห วัด ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ

(innnews.co.th 13 มิ.ย.63) 

รมต.อาเซียนดูแลกลุ่มคนเปราะบาง 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย ์(พม.) ในฐานะหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยในระดบั

รัฐมนตรี  เปิดเผยหลังประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

สวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษว่าดว้ยการ

บรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางใน

อาเซียน จัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวว่า ท่ีประชุมไดร้บั

รองร่างถ้อยแถลงในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของ

รฐัมนตรีอาเซียนดา้นสวสัดิการสงัคมและการพัฒนา ใน

การตระหนักถึงความรา้ยแรงของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของเด็ก สตรี คนพิการ ผูสู้งอายุ คนยากไร ้กลุ่มคนชาย

ขอบในสังคม โดยใหค้  ามั่นว่าจะด าเนินการและผลักดัน

ประเดน็ตอ่ไปนี ้1.สรา้งหลกัประกนัการเขา้ถงึการคุม้ครอง

ทางสงัคม ดว้ยการจดัสรรงบประมาณภาครฐัท่ีเพียงพอ 2.

ปกป้องสิทธิ ความปลอดภยั และศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

3. สรา้งความมั่นคงดา้นสขุภาพและความปลอดภยัใหน้กั

สังคมสงเคราะห์ 4.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานในระดบัชาติและระหว่างสาขาในระดบัอาเซียน 

5.มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาโครงการฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังการ

สิน้สุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณาการและครอบคลุม 

6.ยึดมั่นท่ีจะพัฒนาแผนงาน และมาตรการต่อเน่ืองท่ี

ผนวกรวมประเด็นคนพิการ ค านึงถึงมิติชายหญิง มิติดา้น
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อายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก และ 7.ยกระดับ

เทคโนโลยีและตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดการ

ประเดน็เก่ียวกบัความเหลื่อมล า้ทางดา้นดิจิทลั ทัง้ภายใน

และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนา

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและการลดผลกระทบจากโรคระบาด

ตอ่กลุม่เปราะบาง นายจตุิกลา่วตอ่วา่ ตนยงัไดน้  าเสนอถึง

มาตรการของรัฐบาล และ  พม.ในการช่วยเหลือและ

เยียวยากลุ่มคนเปราะบางท่ีไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

ดว้ย.(ไทยรฐัออนไลน ์12 มิ.ย. 63) 
 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยน า 
คณะลงใต้ช่วยผู้พกิารทางสายตาสู้โควิด 

 

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เตรียมน าคณะ

เดินทางลงสู่พื ้นท่ีจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือส่งมอบ 

ความช่วยเหลือใหก้บัผูพิ้การทางสายตา ทัง้ในรูปของเงิน

สด และถงุยงัชีพ ระบผุลพวงจากโควิด 19 แมแ้ตผู่พิ้การ ก็

อยู่ ในฐานะท่ีต้องได้รับผลกระทบ  พัฒน์ธนชัย สระ

กวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ใหส้มัภาษณ์ 

กับ "เนชั่น ทีวี" ว่า ระหว่างวันจันทรท่ี์ 22 -วันศุกรท่ี์ 26 

มิถุนายน สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จะน าคณะ

เดินทางลงไปยงั จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง เพ่ือน าสิ่งของคือ 

ถุงยังชีพ และเงินสด ( รายละ 500 บาท ) ไปมอบใหก้บัผู้

พิการทางสายตา แบ่งเป็น สงขลา จ านวน 800 ชุด วนัท่ี 

22 มิถนุายน สถานท่ีคือ หอ้งโถง อาคารศาลากลางจงัหวดั

หลังใหม่ , ยะลา จ านวน 500 ชุด วันท่ี 23 มิถุนายน 

สถานท่ีศาลากลางจงัหวดัยะลา ,ปัตตานี จ านวน 400 ชุด 

วันท่ี 24 มิถุนายน สถานท่ีศาลากลางจังหวัดปัตตานี , 

นราธิวาส จ านวน 300 ชดุ วนัท่ี 25 มิถนุายน สถานท่ีศาลา

กลางจงัหวดันราธิวาส และ สตลู จ านวน 200 ชุด วนัท่ี 26 

มิถุนายน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัด

สตูลทัง้นีจ้ากการระบาดของโควิด 19 ไดส้รา้งผลกระทบ

ตอ่สงัคมอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้ผูพิ้การทางสายตา ท่ีตอ้ง

ได้รับผลกระทบทั้งต่อการประกอบอาชีพ และการ

ด ารงชีวิต ดงันัน้ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ซึ่ง

เลง็เห็นถงึความเดือดรอ้น ของผูพิ้การทางสายตา จงึไดท้  า

โครงการท่ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลือผูพิ้การทางสายตาขึน้ 

ซึ่งท่ีผ่านมา ก็ไดน้  าความช่วยเหลือ กระจายไปยังหลาย

พืน้ท่ี ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จนมาถึงภาคใต ้ท่ีจะน า

คณะเดินทางลงไปท่ีภาคใตใ้นสปัดาหห์นา้ "ส าหรบัสิ่งของ

บริจาคท่ีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จะน าไปมอบให ้

กับผูพิ้การทางสายตา เราไดร้บัมาจากผูท่ี้มีจิตศรทัธา ท่ี

น ามามอบใหก้ับทางสมาคมฯ ณ ท่ีท าการ ซึ่งตัง้อยู่ท่ีอ.

บางบวัทอง จ.นนทบุรี โดยผูใ้หม้ีทัง้ ประชาชน, หน่วยงาน

เอกชน รวมไปถึงองค์กรภาครัฐ ท่ีต่างเล็งเห็นความ

เดือดรอ้นของผูพิ้การ และตอ้งการท่ีจะสนันสนุนพันธกิจ

ในการส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านทางสมาคมฯ" นายก

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย(nationtv.tv 15 มิ.ย.63) 
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"พพัิฒน"์ เยีย่มทัพนักกีฬาคนพกิาร 
รับคลายล็อกเฟส 4 

เจ้ากระทรวง กีฬา 

“ พิ พั ฒ น์  รั ช กิ จ

ประการ” บุกตรวจ

เย่ียมและใหก้ าลังใจ

ทัพนักกีฬาคนพิการ ประเดิมคลายล็อกเฟส4 วันแรก 

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ หวังให้ตั้งใจฝึกซ้อม

ต่อเน่ืองเตรียมท าศึกใหญ่  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เดินทาง

ตรวจเย่ียมการเก็บตวัฝึกซอ้มของนกักีฬาคนพิการทีมชาติ

ไทย ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา

สายพันธ์ุ ุ ใหม่ (โควิด-19) เมื่อวนัท่ี 15 มิ.ย. ภายในการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)โดยมี ดร.กอ้งศกัด ยอดมณี 

ผูว้่าการ (กกท.)และผูบ้ริหาร กกท. ร่วมดว้ย ส  าหรบัการ

ตรวจเย่ียมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ประกอบด้วย 

กีฬาว่ายน า้, ยกน า้หนัก, แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส 

พรอ้มกนันี ้นายพิพฒัน ์ไดม้อบกระเชา้ใหก้ าลงัใจนกักีฬา

และสอบถามพูดคุยอย่างใกลชิ้ด  นายพิพัฒน์ กล่าวว่า 

การตรวจเย่ียมการเก็บตวัฝึกซอ้มของนกักีฬาเป็นครัง้นีถื้อ

เป็นครั้งแรก หลังจากรัฐบาลได้คลายล็อคมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ให้กีฬา

ประเภทต่างๆ สามารถท าการฝึกซอ้มได ้ซึ่งตนไดต้รวจ

เย่ียมนักกีฬาจ านวน 4 ชนิดท่ีเก็บตัวฝึกซอ้มอยู่ภายใน

พืน้ท่ี กกท. ภาพรวมนัน้ถือวา่อยู่ในเกณฑท่ี์น่าพอใจ ยงัไม่

พบปัญหาท่ีรา้ยแรงและหวงัว่าภายหลงัจากนีน้ักกีฬาจะ

ไดม้ีเวลาในการเก็บตวัฝึกซอ้มอย่างเต็มท่ี เพ่ือเตรียมตัว

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิง

แชมป์โลก หรือ “ไอวาส เวิลดเ์กมส์” ท่ีไดเ้ลื่อนการจัด

แข่งขันไปในเดือน ธ.ค.  นี ้และการแข่งขันพาราลิมปิก

เกมส ์ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ในปีหนา้ นอกจากนี ้ยงั

มีการแข่งขนักีฬาอาเซียนพาราเกมส ์ท่ีประเทศฟิลิปปินส ์

ซึง่ไดย้กเลิกการแข่งขนั และขณะนีป้ระเทศไทยก าลงัอยู่ใน

ขัน้ตอนเจรจาในกลุ่มอาเซียนเพ่ือเสนอตวัขอเป็นเจา้ภาพ

จัดการแข่งขันแทนอีกด้วย  “สิ่ ง ท่ีส  าคัญของนักกีฬา

ในตอนนี ้คือก าลงัใจและสมาธิในการเก็บตวัฝึกซอ้ม ตน

จงึไดเ้ดินทางมาตรวจเย่ียมและใหก้ าลงัใจนกักีฬาในฐานะ

ตัวแทนของนายกรัฐมนตรี อยากให้นักกีฬาทุกคนนั้น

มุ่งมั่นฝึกซอ้ม และรกัษาวินยัของนกักีฬาไว ้ซึ่งจะท าใหม้ี

การพฒันาตนเองไดสู้ง” นายพิพฒัน ์กล่าว ภายหลงัจาก

ก า ร ต ร วจ เ ย่ี ย มก า ร เ ก็ บ ตั ว ฝึ ก ซ้อ ม ขอ งนั ก กี ฬ า 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (เดลินิวส์

ออนไลน ์15 มิ.ย.63) 
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เชิญคนพกิารสมัครงาน 

บริษัท เอสทีซี  คอนกรีตโปรดัคท์ จ ากัด           
ท่ีอยู่ 220/26 หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
20150 รับเจ้าหน้าที่ขายประจ าส านักงาน จ านวน 1 
อตัรา รายละเอียดงาน รบัโทรศพัทล์กูคา้ ท าใบเสนอราคา 
รับออเดอร์ สั่งของเข้าโรงงาน นัดส่งสินคา้ อื่นๆตามท่ี
ไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ 
เพศหญิง อายุ 25-45 ปี การศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สวัสดิการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ คอม
มิสชั่น ชุดยูนิฟอรม์ ประกันสงัคม วนัหยุดพักผ่อน โบนัส
ประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ...ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
038-423115-6 , 062-5960007 แฟกซ ์038-426519 อเีมล ์
hr@stc.co.th  

บริษัท โตชบิา เทค (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ 
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ์ห้อง 164-166 ชั้น 16 ถนน
สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 รับ
พนักงานเอกสาร จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน งาน
ดา้นเอกสาร, เดินเอกสาร, จดัพิมพง์าน ,เขา้แฟ้ม, งานคีย์
ข้อมูล , รับโทรศัพท์ หรื องานตามความเหมาะสม 
คุณสมบัติ  พิการร่างกายสามารถเดินได้  หรือ                  
หูหนวก  เพศหญิง อายุ  25-35 ปี  การศึกษาระดับ                     
ม.3 หรือ ม.6 สามารถใชง้านโปรแกรม MS Office  ตดิต่อ
...คุณปภัสรา ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา โทรศัพท ์02-673-
3728 อีเมล ์papassara@toshibatec.co.th 

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ 130/7 
ซอยเทียนทะเล 24 แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเ ทียน 
กรุ ง เทพฯ  รับพ นัก ง านผลิ ต  จ านวน  1  อั ต ร า 
รายละเอียดงาน ผลิตชิ ้นงาน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง ไมจ่  ากดั
วุฒิการศึกษา ติดต่อ...คุณภคินี กมลรัตน ์โทรศพัท ์02-
6838300 อีเมล ์pakinee@tanakul.com 

บริษัท วิวไอซ์ (2015) จ ากัด  ท่ีอยู่  1 ม.3               
ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี รับเจ้าหน้าที่ธุรการ
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน จา้งงานตาม
ลกัษณะและตามความเหมาะสมของผูพิ้การ คุณสมบัติ 

คนพิการทีป่ฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความตั้งใจในการท างาน 
สวสัดิการ สวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด ติดต่อ...คณุ
ณัฐพงศ์ อมรกุล  โทรศัพท์ 092 -2803802  อี เมล์ 
natthaphonga@viewice.co.th 

โ ร งพยาบาล เ จ้ าพร ะยา  ท่ี อยู่  113 /44                
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพฯ รับโปรแกรมเมอร์ จ านวน 1  อัตรา 
รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการเขียนหรือพัฒนาเว็บ
โปรแกรมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีประสิทธิภาพ
และเสร็จในเวลาท่ีก าหนด คุณสมบัติ พิการทางด้าน

ร่างกาย-เดินได้  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ
ปริญญาตรี มีความสามารถในการใชข้อ้มลู SQL, Server, 
MySQL สามารถเขียนภาษา Asp.net/C# สามารถใช้ 
Oracle Database จะไดพิ้จารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ คา่
รกัษาพยาบาลของพนกังานและครอบครวั กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ ประกันสงัคม ปรบัฐานเงินเดือนประจ าปี โบนัส 
ฯลฯ ตดิต่อ...คณุมะลิวลัย ์ ลิม้ปิยะไชยพงษ ์โทรศพัท ์02-
0227676 ตอ่ 1255 อีเมล ์hr.manager@chaophya.com 

ซาวน่า  (Sauna)  พระราม2  ท่ีอยู่  ซอย19 
(พระราม 2) แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. รับพนักงาน
ท าความสะอาด จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ท า
ความสะอาดภายในรา้น ช่วงเชา้และปิดรา้น คุณสมบัติ 

คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ พอสื่อสารได้ เพศ
ชาย อายุ 25-40 ปี (หากเป็นเกยจ์ะพิจารณาเป็นพิเศษ) มี
ความขยัน อดทนในการท างาน สวสัดิการ มีท่ีพกัให ้และ
ตามกฎหมายก าหนด  ตดิต่อ...โทรศพัท ์084-5252466  

mailto:hr@stc.co.th
mailto:papassara@toshibatec.co.th
mailto:pakinee@tanakul.com


๒๕ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

บริษัท เอเชยี อนิดัสเทรียล เทก็ซไ์ทล ์จ ากัด  
ท่ีอยู่ 123 หมู่ท่ี 10 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม 73130 รับพ่อบ้าน จ านวน 1 อัตรา  
รายละเอียดงาน ดูแลรดน ้าต้นไม้ ตัดหญ้า ตกแต่งก่ิง
ต้นไม้ ดูแลความสะอาดศาล  และความสะอาดรอบๆ
โรงงาน คุณสมบัต ิพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/
หญิง อายุ 21 - 45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  สามารถ
ท างานตามท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ สวัสดิการ กองทุน
ประกันสงัคม กองทุนทดแทน เครื่องแบบพนกังาน ค่ากะ 
โอที เบีย้ขยนั ปรบัเงินประจ าปี โบนสัประจ าปี  (มีหอ้งพกั
ให้) ติดต่อ...คุณสิรวิชญ์ รุ่งโรจน์ภักดี  โทรศัพท์ 034-
276100   

บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จ ากัด  ท่ีอยู่ 459         
ซ.ลาดพรา้ว 48 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอกเขตหว้ย
ขวาง กรุงเทพฯ รับพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน งานธุรการ คียข์อ้มูล งานเอกสารต่างๆ 
คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/
หญิง อายุ 20 ปีขึน้ไป วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึน้ไป 
สามารถปฏิบัติงานตามเวลางานของบริ ษัทได้ และ
เดินทางมาปฏิบัติงานดว้ยตวัเองได ้ใชค้อมพิวเตอรแ์ละ
โปรแกรมพืน้ฐานได ้( Microsoft word , excel) สวสัดิการ  
ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงินช่วยเหลืองานศพ 
คอมมิชชั่ น  ปรับเงินเดือนประจ าปี  วันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี วันลากิจ ลาป่วย ลาบวช ลาคลอด โบนัส ฯลฯ 
ตดิต่อ...ฝ่ายทรพัยากรบคุคล โทรศพัท ์02-6943043 หรือ 
082-506-5914 อีเมล ์recruit.smm@gmail.com 
 
 

 

 

คนพกิารต้องการท างาน 
นายอุกฤษ  เทยีนศรี อาย ุ32 ปี วุฒกิารศึกษา

ระดับปริญญาตรี พิการทางด้านสายตาเลือนราง 
ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร ์งานดนตรี งาน
อื่นๆตามความเหมาะสม มีประสบการณง์านทางด้าน
การสอนดนตรี 8 ปี สามารถใช้งานคอมพิวเตอรไ์ด้  
ติดต่อ...โทรศัพท ์063-9453067, 093-5479459 หรือ 
อีเมล ์bord1208@gmail.com 

น า ย ส ม ป อ ง  ส า ย บุ ต ร  อ า ยุ  3 2  ปี                             

วุฒิการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 
พิการทางการได้ยิน (ยังได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการงาน
ฝ่ ายกา รผลิ ต  หรื อ ง านตามคว าม เหมาะสม               
ติ ด ต่ อ . . . โท ร ศัพท์  0 9 8 - 4 7 40155  ห รื อ  อี เ มล์  
amlovesomo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

10 มิ.ย. เบีย้ยังชีพคนพกิารมิถุนายนเข้าแล้ว พ่วงเงินเยยีวยากลุ่มเปราะบาง 

 

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท – ความคืบหนา้ปฏิทินจ่ายเงินเบีย้คนพิการ ซึง่ก่อนหนา้นีม้ติ ครม. ไดเ้พ่ิมเบีย้ยงัชีพ

คนพิการแก่คนท่ีมีบัตรประจ าตวัคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1000 บาท (จะเริ่มจ่ายตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป) ซึ่ง

เดือนมิถุนายนนี้ วันท่ี 10 เป็นวันท่ีเงินเยียวยาคนพิการเข้าบัญชี  และจะพ่วงเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2 เดือน คือ 

พฤษภาคมและมิถนุายน 2000 บาท รวมเป็นเงินท่ีคนพิการจะไดร้บั = 2,800 บาท 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยยีวยาผู้พกิารจากโควิ-19 ด้วยการแจกเงนิ 1,000 บาท ระบุว่า ผูพิ้การที่จะไดเ้บีย้คนพิการ 

หรือเงินเยียวยาผูพิ้การนัน้จะตอ้งมีบตัรประจ าตวัผูพิ้การ ไดร้บัเงินอตัโนมตัิ ไมต่อ้งลงทะเบียน จ่าย 1,000 บาท ครัง้เดียว! 

ช่องทางการรับเงนิเยยีวยาผู้พกิาร 1,000 บาท 

1.คนพิการที่รบัเบีย้ความพิการผ่านบญัชีธนาคาร กรมบญัชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เขา้บญัชีภายในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 

2563  

2.คนพิการที่ไมม่ีบญัชีธนาคาร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด คาดวา่จะจ่ายแลว้เสรจ็

ภายในวนัท่ี 15 มิถนุายน 2563 

สว่นคนพิการที่ไมไ่ดร้บัเบีย้ความพิการกวา่ 60,000 คนทั่วประเทศ ส  านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์

จงัหวดั (พมจ.) จะโอนเงินเขา้บญัชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดใหก้บัคนพิการ คาดวา่จะจ่ายแลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 15 

มิถุนายน 2563 ทั้งนี ้หากหลังจากวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ไดร้บัเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท่ี้

เว็บไซตข์องกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307 หมาย

เหตุ : คนพิการทุกคนท่ีไม่เคยขึน้ทะเบียนและรับเงินเบีย้ความพิการมาก่อน มีสิทธ์ิลงทะเบียนขอรับ “เบีย้ความพิการ” ท่ี

ส  านกังานเขตท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น สว่นตา่งจงัหวดัย่ืนเรื่องไดท่ี้ส  านกังานเทศบาล หรือองคก์ารบริหารสว่นต าบล (อบต.)

(thethaiger.com 10 มิ.ย.63) 



๒๗ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นและคือชีวิตท่ีดีแลว้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

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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