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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๑๙    ฉบับที ่  ๐๘   เดอืน  สิงหาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๓ 
ข่าวด!ี ผู้พกิาร ได้รับผลกระทบโควิด ได้สิทธิ์กู้เงนิปลอดดอกเบีย้ 

 

วนันี ้(8ส.ค.63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ไดส้่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี

มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงจากผลกระทบดงักล่าว  พก. จงึออกมาตรการการเยียวยาคนพิการ โดยหนึ่งในนัน้คือ คน

พิการ และผูด้แูลคนพิการ สามารถกูยื้มเงินกองทนุส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการเพ่ือประกอบอาชีพ ในวงเงินกูไ้ม่

เกินรายละ 10,000 บาท โดยไมต่อ้งมีผูค้  า้ประกนั ไมม่ีดอกเบีย้ ผ่อนช าระภายใน 5 ปี และปลอดช าระหนีใ้นปีแรก 

เน่ืองจาก พก.ตรวจสอบพบวา่ คนพิการหรือผูด้แูลคนพิการจ านวนมากไมส่ามารถเขา้ถงึเงินกูข้องกองทุนฯ ได ้และ

ไมส่ามารถออกจากบา้นได ้ซึง่การใหก้ลุม่คนเหลา่นีส้ามารถกูยื้มได ้

โดยไม่มีผูค้  า้ประกนัจะท าใหส้ามารถประกอบอาชีพท่ีบา้นหรือในชุมชนได  ้ผูพิ้การ หรือ ผูด้แูลคนพิการสามารถย่ืนกู้

ได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ช่องทางออนไลนเ์ว็บไซต ์พก. และศูนยบ์ริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตัง้แต่วันนีจ้นถึงวันท่ี 30 

กนัยายน 2563(news.trueid.net 8 ส.ค.63) 
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เพิม่เบีย้คนพกิารเป็น 1,000 - พักหนีค้นพกิารและผู้ดูแล 1 ปี ลงทะเบียนทีไ่หน ดูเลย 

 

ครม. อนมุตัิแลว้ พกัช าระหนีค้นพิการ เป็นเวลา 1 ปี พรอ้มเพ่ิมเบีย้ใหจ้าก 800 เป็น 1,000 บาท ลงทะเบียนท่ีไหน ดู

เลย วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) แจง้ว่า จากมติคณะรฐัมนตรี มีมติอนุมตัิ

และเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส โควิด-19 ตามมติ

คณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 

ตามท่ีกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์(พม.) เสนอ หนึ่งในมาตรการท่ีไดร้บัการอนมุตัิคือ การพกัช าระหนีเ้งิน

กูยื้มประกอบอาชีพฯ ของกองทนุสง่เสริมและพฒันาอาชีพคนพิการ ส  าหรบัคนพิการและผูด้แูล เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่

เดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564 รวมจ านวนผูไ้ดพ้กัการช าระหนี ้134,497 ราย คิดเป็นมลูหนีก้วา่ 3,180 ลา้นบาท 

ดา้น TNN รายงานวา่ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 คนพิการจะไดร้บัเบีย้เพ่ิมขึน้ จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท 

โดยใหก้บัคนพิการที่มีบตัรสวสัดิการแห่งรฐั  1,103,065 ราย และเดก็พิการทั่วประเทศท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปีอีก 126,032 ราย 

รวมจ านวน 1,229,097 ราย  

          โดยคนท่ีจะไดร้บัเบีย้เพ่ิม ตอ้งมีบตัรประจ าตวัคนพิการ และลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรฐั ซึง่ผูท่ี้ยงัไมล่งทะเบียน 

สามารถลงทะเบียนไดท่ี้ ส  านกังานเขตท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น สว่นตา่งจงัหวดัย่ืนเรื่องไดท่ี้ส  านกังานเทศบาล หรือองคก์าร

บริหารสว่นต าบล (อบต.) ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น(money.kapook.com 19 ส.ค.63) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid-19.kapook.com/
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การศึกษา - เปิดศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

 

เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ - ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศกึษา 1 จ.นครปฐม หน่วยบริการนครชยัศรี นายชาญ

นะ เอี่ยมแสง ผูว้่าราชการจังหวดันครปฐม เป็นประธาน

เปิดศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 1 จงัหวดันครปฐม 

หน่วยบริการนครชัยศรี พรอ้มเย่ียมชมกิจกรรม และมอบ

โล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลหน่วยงานท่ีสนับสนุนใน

การจดัตัง้ศนูยโ์ดยมีประธานมลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการและ

ผูก้่อตัง้ศนูยฝึ์กอาชีพคนพิการอาเซียน นายอ าเภอนครชยั

ศรี ประธานศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี 

ผู ้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธี  นายอมร เผ่าเมือง 

ผูอ้  านวยการศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 1 จงัหวดั

นครปฐม กล่าวว่า กระทรวงศกึษาธิการไดใ้หค้วามส าคญั

กับการเข้าถึงสิท ธิขั้น พื ้นฐาน ในการรับการศึกษา 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ท่ีต้องได้รับ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค จากการ

ด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ท่ีผ่านมาพบว่า

จ านวนเด็กพิการในวัยเรียนมีจ านวนมาก ส่วนใหญ่มี

ความยากล าบากในการเดินทางมารบับริการ เน่ืองจากท่ี

อยู่อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และ

ความเป็นอยู่ของเด็กพิการ  จากสภาพปัญหาดังกล่าว 

ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยส านัก

บริหารงานการศกึษาพิเศษ จงึมีนโยบายใหศ้นูยก์ารศกึษา

พิเศษในแต่ละจังหวัดประสานขอใช้อาคารสถานท่ี

หน่วยงานต่างๆ ท่ีว่าง หรือยุบ รวม เลิก ส  าหรับใช้เป็น

สถานท่ีจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการสาขา

อ าเภอขึน้ เพ่ือใหเ้ด็กพิการในชุมชนไดร้บัสิทธิและโอกาส

ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สามารถ

เขา้ถึงการรบับริการทางการศึกษา จากหน่วยบริการศนูย์

การศึกษาพิเศษไดส้ะดวก ทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้ง

เปิดโอกาสใหช้มุชนทอ้งถ่ิน มีสว่นรว่มพฒันาศกัยภาพเด็ก

พิการ(khaosod.co.th 3 ส.ค.63) 
 

MEA บริจาคเงนิ มูลนิธิอนุเคราะหค์นพกิาร 
โรงเรียนศรีสังวาลย ์เน่ืองในโอกาสครบรอบ 62 ปี 

 

นายกีรพัฒน ์เจียมเศรษฐ์ ผู ้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 

หรือ MEA มอบเงินบริจาคจ านวน 473,410 บาท โดย

แบ่งเป็น บริจาคใหแ้ก่มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการในพระ

ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

จ านวน 224,440 บาท และโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิ

อนุเคราะหค์นพิการในพระราชูปถัมภข์องสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี จ านวน 248,970 บาท โดยมี นาง

ปรีดา เชือ้รตันพงศ ์กรรมการมลูนิธิอนเุคราะหค์นพิการใน

พระราชูปถัมภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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และนางสมจิตต ์รามนนัทน ์ผูจ้ดัการมลูนิธิอนุเคราะหค์น

พิการในพระราชูปถัมภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี เป็นผูร้บัมอบเน่ืองในโอกาสวนัสถาปนา MEA 1 

สิงหาคม 2563 ก้าวสู่วาระปีท่ี 62 อย่างมั่นคง ทันสมัย 

และยั่งยืนZmgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 

ส.ค.63) 
 

คึกคัก คนพกิารร่วมกิจกรรมจิตอาสา"ชีวิตวิถใีหม่
ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" วันสุดท้าย 

 

วันสุดท้ายของกิจกรรมจิตอาสา"ชีวิตวิถีใหม่ใตร้่มพระ

บารมี... เราสรา้งไปดว้ยกัน"เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จrระเจา้อยู่หัว 28 ก.ค.2563ท่ี

ทอ้งสนามหลวง(ฝ่ังศาลฎีกา)ซึ่งก.พม.โดยกรมส่งเสริม

และพิการ(พก.) ร่วมกิจกรรมกนัจดัขึน้ นางธนาภรณ ์พรม

สุวรรณ อธิบดี พก.  ได้เ ย่ียมชมบูธกิจกรรมต่างๆ ใน

หน่วยงาน พรอ้มน ากลุ่มเป้าหมายคนพิการเขา้ร่วมงาน 

100 คน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลักท่ี

น่าสนใจ โดยอธิบดี  พก. ได้ร่วมสาธิตการท ายาดม

สมุนไพร นอกจากนี ้ยังไดเ้ย่ียมใหก้ าลังใจบูธต่างๆ เช่น 

กิจกรรมนวดแผนไทย รูปแบบใหม่ New normal โดย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมสาธิต

ผลิตภัณฑ์ศิลปะบ าบัด และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 

ART STORY โดยมูลนิธิออทิสติกไทย กิจกรรมคลินิก

มนุษย์ล้อบริการ ตรวจเช็คซ่อมบ ารุงรถเข็นนั่ งและ

รถสามลอ้โยก และให้ค  าปรึกษาแนะน าการดูแลรักษา 

โดยมูลนิธิคนพิการไทย กิจกรรมดนตรีในสวน จากกลุ่ม

ศิลปิน S2S กิจกรรมจากรา้น 60 plus โดยยามาซากิ การ

จ าหน่ายกาแฟ และเครื่องดื่มจากช็อกโกแลต Makrin 

Chocolate การผลิตและจ าหน่ายช็อกโกแลตแท ้โดยคน

พิการ และกิจกรรมเครื่องตม้ย าสวนเกษตรการแปรรูป

ผลิตภณัฑท์างการเกษตร สาธิตการปรุงอาหาร พรอ้มใหผู้ ้

มาร่วมงานไดท้ดลองชิม ทั้งนี ้ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการ

แสดงพิเศษของสมาคมผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญา

แห่งประเทศไทย โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต ์อธิบดี

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั ใหเ้กียรติร่วมเย่ียม

ชมบธูตา่งๆ ดว้ย(komchadluek.net 3 ส.ค.63) 

 
 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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บางจากฯ ร่วมสร้างโอกาสให้ผู้พกิาร  
ในโครงการ APCD 60+ Plus 

 

บางจากฯ ร่วมสนับสนุนการสรา้งโอกาสและความเท่า

เทียมใหผู้พิ้การ ในโครงการ APCD 60+ Plus นางกลอย

ตา ณ ถลาง ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลกัษณ์

และสื่อสารองคก์ร บริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น  จ ากัด 

(มหาชน) ส่งมอบผา้กนัเป้ือน 100 ผืน ท่ีผลิตจากเสน้ใยท่ี

ไดจ้ากการรีไซเคิลขวดพลาสติก ในโครงการ “รักษ์ ปัน 

สขุ” ท่ีบริษัท บางจากฯ จดัขึน้เพ่ือลดขยะพลาสติกตน้ทาง 

พรอ้มหนา้กากอนามยัผา้ 200 ผืน ผลิตโดยชุมชนรอบโรง

กลั่นน า้มนับางจาก แก่นายพิรุณ ลายสมิต ผูอ้  านวยการ

บริหาร ศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและ

แปซิฟิก หรือ APCD เพ่ือส่งมอบใหผู้พิ้การท่ีปฏิบตัิงานใน

ร้านกาแฟ  60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ใน

รูปแบบ Universal Design Cafe ภายใต้การดูแลของ

มลูนิธิ APCD ร่วมปันน า้ใจ สนบัสนุนการสรา้งงาน สรา้ง

รายได ้และสอดคลอ้งกับนโยบายรฐับาลในดา้นสิทธิคน

พิการ ใหม้ีสิทธิและส่วนร่วมในสงัคม ณ ท าเนียบรฐับาล 

เม่ือเรว็ๆ นี(้banmuang.co.th 3 ส.ค.63) 

 

 

จุตคิิดและท า 1 ปี พม. ช่วยคนพกิารสู้ภัยโควิด 
19 พักช าระหนี ้134,497 ราย 

 

จุติคิดและท า 1 ปี พม. ช่วยคนพิการสู้ภัยโควิด 19 พัก

ช าระหนี้ 134,497 ราย รวมกว่า 3,180 ล้านบาท  การ

ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง “คนพิการ” ในช่วงการแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด 19 ของกระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) มีหลากหลายดา้น และ

เป็นรูปธรรม ภายใตน้โยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. 

พม. หนึ่งในนัน้คือการพกัช าระหนีเ้งินกูยื้มประกอบอาชีพ

ฯ ของกองทนุสง่เสริมและพฒันาอาชีพคนพิการส าหรบัคน

พิการและผูด้แูล เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แตเ่ดือน เม.ย. 

2563 – มี.ค. 2564 จ านวน 134,497 ราย คิดเป็นมูลหนี้

กว่า 3,180 ลา้นบาท นอกจากนี ้คนพิการ และผูดู้แลคน

พิการ สามารถกูยื้มเงินกองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการเพ่ือประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤตโควิด 19 

ในวงเงินกูไ้ม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ตอ้งมีผูค้  า้

ประกัน ไม่มีดอกเบีย้ ผ่อนช าระภายใน 5 ปี และปลอด

ช าระหนีใ้นปีแรก(today.line.me 3 ส.ค.63) 

 

 

 



๖ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

กรมส่งเสริมฯ คนพกิาร ประเมินผล 
ด าเนินการทศวรรษคนพกิารอาเซียน 

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ 

ประเมินผลด าเนินการ

ท ศ ว ร ร ษ ค น พิ ก า ร

อ า เ ซี ย น  เ พ่ื อ ศึ กษ า 

ทบทวน วิเคราะห ์และศกึษาผลที่ไดร้บัจากการด าเนินการ

ตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 ใน

ภมูิภาคอาเซียน รวมทัง้เป็นการเสนอแนวทางในการจดัท า

แผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะตอ่ไป นางธนาภรณ ์

พรมสวุรรณ อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ เป็นประธานการประชมุเพ่ือระดมความคิดเห็น เรื่อง 

การประเมินผลการด าเนินการตามทศวรรษคนพิการ

อาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 และการขับเคลื่อนในระยะ

ต่อไป จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ (พก.) ร่วมกบัส านกังานศนูยวิ์จัยและใหค้  าปรกึษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และศึกษาผลท่ีไดร้ับจากการ

ด าเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 - 

2563 ในภูมิภาคอาเซียน รวมทัง้เป็นการเสนอแนวทางใน

การจัดท าแผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะต่อไป 

นางธนาภรณ ์กลา่วว่าประเทศไทยไดเ้ห็นความส าคญัของ

การก าหนดใหม้ีกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานดา้น

คนพิการในอาเซียนเพ่ือประกนัว่าประเด็นดา้นคนพิการจะ

ได้รับความส าคัญและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา

กระแสหลัก และดว้ยทศวรรษคนพิการอาเซียนจะสิน้สุด

ลงในปี พ.ศ. 2563 ดงันัน้ เพ่ือใหม้ีขอ้มลูส าหรบัการจดัท า

แนวทางการขับเคลื่อนงานดา้นคนพิการในอาเซียนใน

ระยะต่อไป “ในวนันีจ้ึงเป็นเวทีเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นจาก

ผู้แทนจากภาครัฐ องคก์รพัฒนาระหว่างประเทศ และ

องคก์รเพ่ือคนพิการ เก่ียวกับขอ้ทา้ทายของอาเซียนดา้น

คนพิการและทิศทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยมี

กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีปฏิบตัิงาน

เก่ียวกับทศวรรษคนพิการอาเซียน องคก์รคนพิการ และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม”นางธนาภรณ ์ กล่าว

(komchadluek.net 3 ส.ค.63) 
 

เลขาฯ ศอ.บต. ดูแลเดก็พิเศษในพืน้ที ่ 
จชต. สนองพระราชด าริ 

 

เลขาธิการศูนย์อ  านวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาค ใต้  ดูแ ล เด็ ก พิ เ ศษ ใน พื้น ท่ี จั ง ห วัด ช ายแดน

ภาคใต้ สนองพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ท่ีทรงห่วงใยใหม้ี

ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ดู แ ล  เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ชีวิต  วันนี  ้(4 สิงหาคม 2563) ท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชยะหา จังหวดัยะลา คณะผูบ้ริหารศูนยอ์  านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) น าโดยพลเรือ

ตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพืน้ท่ีดกูาร

ด าเนินงานโครงการขยายผลการน านวตักรรมส าหรบัการ

ฟ้ืนฟูสภาพเด็กพิการ  สนองแนวพระราชด าริ  ในการ

ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครวัเด็กพิการใน



๗ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

พืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ "เก้าอีสุ้ขใจ สู่ รองเท้าสั่ ง

ตดั ปีท่ี 4" ซึง่มีเดก็ ๆ เขา้รบัการวดัขนาดเทา้เพ่ือสั่งตดัและ

รั บ บ ริ ก า ร ท า ก า ย ภ า พ ร่ า ง ก า ย  เ พ่ื อ ใ ห้ แ พ ท ย์

ประเมิน วินิจฉัยใหค้  าแนะน าการดแูลในระยะต่อไป ตาม

สภาพร่างกายและความพร้อมของเด็กแต่ละคน  โดย

โครงการการช่วยเหลือและพฒันาคณุภาพชีวิตครอบครวั

เ ด็ ก พิ ก า ร ใน พื้น ท่ี จั ง ห วัด ช ายแดนภาค ใต้  ตาม

พระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการ

ท่ี  ศอ .บต .  ขับ เคลื่ อ นดูแล พ่ีน้อ งป ร ะชาชนตาม

พระ ร าชด า ริ  โ ดยมี ชุ ด อุ ปก รณ์ เ พ่ื อท า ก ายภาพ

ร่างกาย 4 รายการ คือ รองเทา้สุขใจ เกา้อีสุ้ขใจ เตียงฝึก

ยืน และวอกเกอร ์พรอ้มจดัจา้งนกักายภาพดแูลเด็กพิการ

ในแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือใหค้  าแนะน าการดแูลแก่ผูป้กครอง การ

ประเมินผลเบื ้องต้น  เป็นต้น  เพ่ือให้เด็กพิการในพื้นท่ี

ช่วยเหลือตนเองได้ ให้ผู ้ปกครองมีเวลาท างาน  เพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของครอบครัว เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วม

ประชุมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเผยถึงภาพรวมการ

ด าเนินงานว่า ภาพรวมถือเป็นเรื่องท่ีดีและมีความส าคญั

มากส าหรับประชาชนในพืน้ท่ี  ท่ีเป็นกลุ่มคนเปราะบาง

และดอ้ยโอกาส รวมถึง ศอ.บต. เองไดด้  าเนินการตาม

แนวทางพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรวง

ห่วงใยพสกนิกรในพืน้ท่ีอย่างมาก สว่นการด าเนินโครงการ

นั้นจะตอ้งด าเนินการครอบคลุมใหไ้ด้ ตัง้แต่การจัดสรร

อุปกรณ์ทั้งเก้าอี ้สุขใจ  รองเท้าสุขใจ  และการฝึกด้าน

กายภาพ เพ่ือใหก้ลุ่มคนเหล่านีส้ามารถช่วยเหลือตนเอง

ไดแ้ละไม่เป็นภาระของครอบครัว และทา้ยท่ีสุดเป็นการ

ฝึกฝนด้านอาชีพ  เพ่ือให้มีรายได้หาเลี ้ยงตนเองและ

ครอบครวัได ้นอกจากนี  ้เลขาธิการ ศอ.บต. เนน้ย า้ ใหม้ี

การด าเนินการสืบคน้แหล่งของโรคท่ีเกิดขึน้  เพราะบาง

รายเหมือนเป็นพันธุกรรมท่ีเป็นพรอ้มกันทัง้  3 พ่ีนอ้ง ใน

ครอบครวัเดียวกัน ซึ่งจะตอ้งหาแหล่งท่ีมาของปัญหาให้

ได้ เ พ่ือด าเ นินการแก้ไขและป้องกันตั้งแต่ในครรภ์

(thainews.prd.go.th 4 ส.ค.63) 
 

กกท.จับมือกรมทางหลวงส่งมอบ 
สนามกีฬาเพชรบูรณ ์

 

การกีฬาเเห่งประเทศไทย จับมือ กรมทางหลวง ส่งมอบ

สนามกีฬาจังหวดัเพชรบูรณ ์(ในส่วนท่ีเหลือ) มูลค่ากว่า 

16 ลา้นบาท ใหก้บัจงัหวดัน าไปใชป้ระโยชน ์นายกสมาคม

กีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เผยพรอ้มต่อยอดใช้ท ากิจกรรม

ต่างๆ รวมถึงผลักดันมหกรรมกีฬาให้เกิดขึน้ในจังหวัด

ตอ่ไป อาทิ กีฬาคนพิการ ในปี 2564 รวมถงึ วอลเลยบ์อล

ชายหาดอาเซียน ปี 65  ดร.ราเชลล ์ไดผ้ลธัญญา รองผูว้่า

การการกีฬาเเห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และนาย

ประจักษ์ ปัญญาเลย ผูอ้  านวยการส านักก่อสรา้งทางท่ี 2 

กรมทางหลวง เป็นประธานในพิธีลงนามส่งมอบ-รบัมอบ 

สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ (ในส่วนท่ีเหลือ) ท่ีอาคาร

บริการสนามเทนนิส กกท. จ.เพชรบรูณ ์เม่ือ 4 ส.ค. ท่ีผ่าน

มา โดยมี นายจิรพงษ์ รตันามตกลุ ผูอ้  านวยการส านกังาน 

กกท. จ.เพชรบรูณ,์ นายวิจิตร พรพฤฒิพนัธุ ์นายกสมาคม



๘ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

กีฬาแห่งจ.เพชรบูรณ์, ผูบ้ริหารจาก กกท. และผูบ้ริหาร

จากจังหวดัเพชรบูรณ ์ร่วมในพิธี  จากการท่ีการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดร้บั

หนังสือจากบริษัท พลัส คอนซัลแตนท ์จ ากัด ผู้ควบคุม

งาน แจง้การตรวจสอบงานโครงการก่อสรา้งสนามกีฬา

จังหวัดเพชรบูรณ์ และ กกท. ไดก้ าหนดวันรับมอบงาน

โครงการก่อสรา้งสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดใน

วันท่ี 4 ส.ค. 63 ท่ีสถานท่ีก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด

เพชรบูรณ ์นัน้ ไดม้ีพิธีลงนามส่งมอบ-รบัมอบ สนามกีฬา

จงัหวดัเพชรบรูณ ์(ในส่วนท่ีเหลือ) ซึ่งประกอบดว้ย สนาม

เ ท น นิ ส  6 ค อ ร์ต  พ ร้อ ม อ าค า ร บ ริ ก า ร  จ า น ว น 

12,028,907.93 บาท , สนามเทนนิส 2 คอร์ท จ านวน 

4,700,737.74 บาท และงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์อาคาร

อ านวยการ จ านวน 238,075 บาท ใหเ้เก่ทาง จ.เพชรบูรณ ์

เเละหน่วยงานภายน าไปใชป้ระโยชนต์่อไป นายวิจิตร พร

พฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เปิดเผยว่าโครงการกีฬาท่ีจะผลักดนัใหเ้กิดขึน้ในจังหวัด

เพชรบรูณใ์นอนาคต ไดแ้ก่ การจดัแข่งขนัมหกรรมกีฬาคน

พิการฯ ในปี 2564 ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม

การแข่งขัน ประมาณ 2,500 คน ใน 22 ชนิดกีฬา จะเป็น

การใชป้ระโยชนจ์ากสนามกีฬาแห่งนีไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี และ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการจัดกีฬาระดับนานาชาติ  

หลังจากท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 26 เมื่อปี 2553 ''นอกจากนี ้จ.

เพชรบูรณ์ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามและไดร้บัความ

นิยมเป็นอย่างมาก คือ เขาคอ้ และภูทบัเบิก ซึ่งในอนาคต

สมาคม กีฬาจั งหวัด ฯ  จะ ร่ วมมื อกับสมาคม กีฬา

วอลเลยบ์อลฯ ดงึเกมการแข่งขนัวอลเลยบ์อลชายหาดชิง

แชมป์อาเซียน มาจัดการแข่งขันท่ีน่ี ในปี 2565 โดยจะ

สรา้งชายหาดเทียมบริเวณแมน่ า้ป่าสกัดา้นหลงัสนามกีฬา

จังหวัดเพชรบูรณ์ ส  าหรับจัดการแข่งขัน เ พ่ือดึงดูด

นักท่องเท่ียวจากนานาชาติใหม้าท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ อีก

ดว้ย'' (siamsport.co.th 4 ส.ค.63) 

 

กลุ่มสภาคนพกิารทุกประเภทเเห่งประเทศไทย 
ทวงถามควาทคืบหน้า โควต้า  

สลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

กลุ่มสภาคนพิการทุกประเภทเเห่งประเทศไทย น าโดย 

นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ ์ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพ

เเละการจา้งงานสภาคนพิการทกุประเภทเเห่งประเทศไทย 

ชุมนุมหน้าประตู 5 ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือทวงถามควาท

คืบหน้า ตามท่ีได้ย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ ์จันทรโ์อชา เมื่อ 14 มกราคม 2563 เรื่อง ขอให้

คนพิการทั่วประเทศเขา้ถึงโอกาสซือ้สลากกินแบ่งรฐับาล

ไปจ าหน่าย และสรุปขอ้เรียกรอ้งท่ีท าขึน้ระหวา่งส านกังาน

สลากกินแบ่งรฐับาลกบัคนพิการ เม่ือ 18 กมุภาพนัธ ์2563 

ซึ่งผ่านมาเป็นเวลานานแลว้ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหนา้แต่

อย่างใด(springnews.co.th 4 ส.ค.63) 
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สุดเจ๋ง นักวิทยส์ิงคโปรส์ร้างผิวเทยีม 
ให้ผู้พกิารรับรู้สัมผัสได้อีกคร้ัง 

นกัวิจยัในสิงคโปรไ์ด้

แรงบันดาลใจจาก

ภาพยนต ร์ส ต า ร์  

วอรส์ คิดคน้ผิวหนัง

อิเล็กทรอนิกส ์ท่ีจะช่วยให้ผู ้พิการแขนขา สามารถรับรู ้

สมัผัสต่างๆ ไดอ้ีกครัง้ ผิวหนังอิเล็กทรอนิกสนี์ ้มีช่ือเรียก

อีกอย่างว่า เอซส ์(ACES) ซึ่งย่อมาจาก (Asynchronous 

Coded Electronic Skin) ถูกคิดค้นขึ ้นโดยนักวิจัยของ

มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร ์โดยภายในผิวเทียมขนาด 1 

ตารางเซนติเมตร จะประกอบดว้ยเซนเซอรม์ากกว่า 100 

จดุ สามารถรบัรูข้อ้มูลไดเ้ร็วกว่าระบบประสาทของมนุษย์

ทั่วไป โดยจะสามารถแยกความแตกตา่งของพืน้ผิวไดม้าก

ถึง 20-30 แบบ และยงัสามารถน าไปใชอ้่านอกัษรเบรลล์

ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย ามากกว่า 90 เปอรเ์ซ็นต  ์จากการ

สาธิตการสมัผัสบนพืน้ผิวลูกบอลยางท่ีมีความน่ิม กบัลูก

บอลท่ีท าจากของแข็ง ผิวหนังเทียมนีส้ามารถแยกแยะ

ความแตกตา่งของผิวสมัผสัทัง้สองแบบไดเ้ป็นอย่างดี และ

เน่ืองจากมีการคิดประมวลผลด้วยระบบเอไอ ท าให้

อุปกรณ์มีการพัฒนาเรียนรู ้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง

ผูพ้ฒันานวตักรรมนีห้วงัวา่จะสามารถน าอปุกรณนี์ไ้ปเป็น

สว่นประกอบในขาเทียมและแขนเทียม เพ่ือช่วยใหผู้พิ้การ

ท่ีใส่แขนขาเทียมสามารถรูส้กึถึงสมัผัสสิ่งของ และพืน้ผิว

ต่างๆ รวมทัง้อุณหภูมิรอ้นเย็น และความรูส้ึกเจ็บปวดได้

อีกครัง้ เบนจามิน ที หวัหนา้ทีมวิจยัระบวุ่า พวกเขาไดแ้รง

บันดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานจากภาพยนตรเ์รื่อง

สตาร ์วอรส์ จากตอนท่ี ลคุ สกายวอลค์เกอร ์เสียแขนขา้ง

ขวาของเขาไป และตอ้งน าแขนกลมาใส่แทน ซึ่งท าใหเ้ขา

สามารถรบัรูส้มัผสัตา่งๆ ไดอ้ีกครัง้ และแมว้า่ลา่สดุผิวหนงั

เทียมนีย้ังคงอยู่ในขัน้ทดลอง แต่ก็ไดร้บัความสนใจอย่าง

มากในแวดวงการแพทย ์ส าหรบัผลงานท่ีคลา้ยๆ กันก่อน

หน้านีข้องทีมวิจัยก็คือ ผิวหนังโปร่งใสเทียม ท่ีสามารถ

ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อมีการฉีกขาด รวมทั้งอุปกรณ์

เปล่งแสงส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสวมใส่ได้.

(ไทยรฐัออนไลน ์3 ส.ค.63) 
 

จ.บุรีรัมย ์ภูเขาไฟกระโดงปรับภูมิทัศนโ์ดยรอบ
ตามหลักอารยะสถาปัตยน์ าร่องแห่งแรก 

รองรับนักท่องเทีย่วทุกกลุ่ม 

เขตหา้มล่าสัตวป่์าภูเขาไฟกระโดง จังหวดับุรีรัมย์ สรา้ง

ศาลาริมน า้ปรับสภาพแวดลอ้ม ท าป้ายสัญลักษณ์ ทาง

ลาดส าหรบัผูพิ้การตามหลกัอารยะสถาปัตย์ น าร่องแห่ง

แรกเพ่ืออ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวทุกกลุม่เขา้ถึง

แหล่งท่องเท่ียวไดทุ้กจุด  ทั้งหวังกระตุ้นท่องเท่ียวหลัง

สถานการณโ์ควิดคลี่คลาย วันนี ้(4 ส.ค. 63) เขตหา้มล่า

สัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าพัฒนา

ปรับป รุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมรอบภู เขาไฟ

กระโดง  ตามหลักอารยะสถาปัตย์  ภายหลัง ได้รับ

งบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์  ต่ อ เ น่ื อ ง  3 ปี  ตั้ ง แ ต่
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ปี 2561 –  2563 จ านวน 5  ลา้นบาท โดยปีนีไ้ดด้  าเนินการ

ก่อสรา้งศาลาริมอา่งเก็บน า้วฒิุสวสัดิ์ดา้นทิศเหนือของเขา

กระโดง จ านวน 3 หลงั เพ่ือเป็นจุดส าหรบัใหน้กัท่องเท่ียว

ได้ชมวิวทิวทัศน์ สูดกลิ่นไอธรรมชาติ  ชมนกหายาก

หลากหลายชนิด เช่น นกเป็ดแดง นกคบัแค  ไอง้ัว้ เป็ดผี

เล็ก กาน ้าเล็ก  และนกชนิดอื่นๆ อีกกว่า 13 ชนิด ท่ีมา

อาศัยหากินอยู่รอบอ่างเก็บน า้ดังกล่าว  พรอ้มทั้งจัดท า

ป้ ายสัญลักษณ์สิ่ ง อ  านวยความสะดวกส าห รับผู้

พิการ 8 จดุ  และทางลาดส าหรบัผูพิ้การตัง้แต่อาคารท่ีท า

การ อาคารนิทรรศการ ชมสวนสุขภาพ พันธุ์ไม้หายาก

เช่ือมมาจนถงึอา่งเก็บน า้วฒิุสวสัดิ ์ทัง้นีก้็เพ่ืออ านวยความ

สะดวกใหท้ัง้ผูพิ้การ ผูส้งูอายุ ไดเ้ขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวทุก

จดุภายในเขตหา้มลา่สตัวส์ตัวป่์าภเูขาไฟกระโดง ทัง้นีเ้พ่ือ

เป็นการกระตุน้ท่องเท่ียวหลงัสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

อีกดว้ย นายรณภพ ณรงค์  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ภูเขาไฟกระโดง  กล่าวว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟ

กระโดงถือเป็นแห่งแรกท่ีไดด้  าเนินการพัฒนาปรับปรุง

ส ถ าน ท่ี  แล ะภู มิ ทั ศ น์ โ ด ย ร อบต ามหลั ก อ า ร ย ะ

สถาปัตย ์เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้ับนักท่องเท่ียวทุก

กลุ่ม โดยเฉพาะผูส้งูอายุ ผูพิ้การ ใหส้ามารถเขา้ถึงทุกจุด

ไดอ้ย่างสะดวก และล่าสุดก็ไดส้รา้งศาลาริมอ่างเก็บน า้

วฒิุสวสัดิ์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ เพ่ือรองรบันกัท่องเท่ียวท่ี

ช่ืนชอบธรรมชาติอีกด้วย  ก็ เ ช่ือว่าจะสามารถดึงดูด

นกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเท่ียวชมไดม้ากขึน้  ซึ่งหลงัจาก

สถานการณโ์ควิดเริ่มคลี่คลาย ก็มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมา

เท่ียวท่ีภูเขาไฟกระโดงคกึคกัมากขึน้ โดยเฉพาะช่วงเสาร-์

อาทิตย ์หรือวนัหยุดยาวติดตอ่กนัหลายวนั และคาดว่าอีก

ไม่นานบรรยากาศการท่องเท่ียวก็คงจะกลบัเขา้สู่สภาวะ

ปกติ(thainews.prd.go.th 4 ส.ค.63) 

ยูเมะพลัส ร่วมสร้างรอยยิม้ ส่งมอบรถตู้เพือ่
สนับสนุนงานคลินิกเคล่ือนที่ 
ศูนยส์มเดจ็พระเทพรัตนฯ 

 

มร. ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร พร้อมด้วย มร. ฮิโรชิ ไอซาวา รอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส บริษัท อีซี่ บาย จ ากัด 

(มหาชน) ใหเ้กียรติส่งมอบรถตู ้คอมมิวเตอร ์จากการร่วม

ระดมเงินสมทบทนุบริจาคในกิจกรรม ยเูมะพลสั “สง่ตอ่…

ความห่วงใย” ปีท่ี 6 เพ่ือสนบัสนนุงานคลินิกเคลื่อนท่ีศนูย์

สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและ

กะโหลกศีรษะผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมี ศ.กิตติคุณ 

นพ.จรญั มหาทุมะรตัน ์หวัหนา้ศนูยส์มเด็จพระเทพรตันฯ 

แก้ ไ ขความ พิกา รบน ใบหน้า และกะ โหลกศี รษะ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์พรอ้มดว้ยนางจนัทรป์ระภา วิชิต

ชลชยั รองผูอ้  านวยการส านกังานจดัหารายได ้สภากาชาด

ไทย และ รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์

สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและ

กะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์เป็นผูร้บัมอบ ณ 

ตกึอ านวยนรธรรม ส านกังานจดัหารายได ้สภากาชาดไทย 

โดยรถตู ้คอมมิวเตอรนี์ ้จะน าไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือสนบัสนุน

งานคลินิกเคลื่อนท่ีศนูยส์มเด็จพระเทพรตันฯ แกไ้ขความ

พิการบนใบหน้าและกะโหลกศี รษะ โ รงพยาบาล

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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จุฬาลงกรณ ์ตามความวตัถุประสงคข์องกิจกรรมท่ีอยาก

สร้างความมั่ นใจผ่านรอยยิ้มซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของ

ความสขุใหก้บันอ้งๆ ผูด้อ้ยโอกาส และยากจนท่ีตอ้งเผชิญ

กับภาวะดังกล่าว ซึ่งกิจกรรม ยูเมะพลสั “ส่งต่อ…ความ

ห่วงใย” ได้ถูกจัดขึน้ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดย

ตลอดทั้งกิจกรรม ได้ส่งมอบเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไปแลว้รวมกว่า 65 ลา้น

บาท รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส: 

https://bit.ly/32Lmay6 ข้อมูลส าหรับกองบรรณาธิการ 

บริษัท อีซี่ บาย จ ากดั (มหาชน) ผูใ้หบ้ริการบตัรกดเงินสด

ยู เ ม ะ พ ลั ส  (Umay+) แ ล ะ  บั ต ร ก ด เ งิ น ส ด ยู

เมะพลัส พรีเมียร์ (Umay+ Premier) หนึ่งในผู้น  าธุรกิจ

สินเช่ือรายย่อยของไทย เปิดด าเนินธุรกิจมาตัง้แต่ปี 2539 

เพ่ือใหบ้ริการทางการเงินแก่ลูกคา้ชาวไทย ไดแ้ก่ สินเช่ือ

เงินสดหมนุเวียนและสินเช่ือผ่อนช าระ ปัจจุบันอีซี่บายได้

ใหบ้ริการลกูคา้มากกวา่ 2 ลา้นราย มีสาขายเูมะพลสั รวม 

106 แห่งทั่วประเทศ(ryt9.com 4 ส.ค.63) 
 

นายกฯเตรียมเป็นปธ.เปิดร้านAPCD 60+Plus 
Bakery 

 

นายกฯ เตรียมเป็นประธานเปิดรา้น ของมลูนิธิศนูยพ์ฒันา

และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในท าเนียบ

รัฐบาล จับตา สมช.พิจารณาปลดล็อกโรงเรียนให้เปิด

ตามปกติ ความเคลื่อนไหวท่ีท าเนียบรฐับาลเชา้วนันีพ้ล.อ.

ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานในพิธีเปิดรา้น APCD 

60+Plus Bakery & Chocolate Cafe ณ  ร้ า น  APCD 

60+Plus Bakery & Chocolate Cafe ท า เ นียบรัฐบาล 

ส าหรับเปิดร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate 

Cafe เป็นโครงการท่ีจัดขึน้โดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและ

ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระ

ราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ซึ่งจัดท าขึน้ เพ่ือช่วยสรา้งอาชีพและรายไดใ้หค้น

พิการและออทิสติก โดยขนมทัง้หมดในรา้นจะอยู่ภายใต้

การดูแลโดย Yamazaki อีกทีหนึ่ง ส่วนความเคลื่อนไหว

อื่นท่ีท าเนียบรัฐบาลนั้น ในช่วงเชา้ นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนพฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ณ หอ้งประชุม

คณะรฐัมนตรี (เดิม) ชัน้ 2 ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

ท าเนียบรฐับาล ขณะท่ีในช่วงบ่าย พล.อ.สมศกัดิ์ รุ่งสิตา 

ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการ

ผ่อนคลายการบงัคบัใชม้าตรการในการป้องกนั และยบัยัง้

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จะ

ประชุมเพ่ือพิจารณาการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม 

โดยเฉพาะเตรียมพิจารณาปลดลอ็กเปิดเรียนตามปกติ แต่

ให้คงยึดหลักมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ

กิจกรรมการจดัแข่งขนักีฬาแบบใหผู้ช้มเขา้ชมในสนามได ้

ว่าจะมีแนวทาง อย่างไรในการป้องกันการแพร่ระบาด 

รวมถึงการจัดแสดงดนตรี คอนเสิร ์ต( innnews.co.th 7 

ส.ค.63) 

 
 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://bit.ly/32Lmay6
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA


๑๒ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

“กองทุนคนพกิาร”เฮ  
ศาลถอนค าส่ัง“คลัง”ส่งเงินพันล้านคืนหลวง 

 

ศาลปค.สั่งเพิกถอนค าสั่ง“คลัง”ท่ีใหก้องทุนคนพิการส่ง

เงินสว่นเกินกว่า 1,000 ลา้นบาท เขา้เป็นรายไดแ้ผ่นดิน ชี ้

เป็นค าสั่งไม่ชอบดว้ยก.ม. เหตขุณะออกค าสั่งยงัไม่มีก.ม.

รองรบั ซ  า้ท ากระทบสภาพคล่องและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ วันนี ้(5 ส.ค.63) ศาลปกครองกลางมีค  า

พิพากษาเพิกถอนค าสั่งกระทรวงการคลัง ท่ีก าหนดให้

กองทุนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการน าเงินส่ง

คลังเป็นรายไดข้องแผ่นดินเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่า 1,000 

ลา้นบาท ทั้งนีค้ดีดังกล่าวสืบเน่ืองจากสมาคมสภาคน

พิ ก า ร ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ย่ื น ฟ้ อ ง

กระทรวงการคลงั กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ เพ่ือขอใหศ้าลสั่งเพิกถอนค าสั่งดงักล่าว เน่ืองจาก

ทางสมาคมฯ เห็นว่า เงินกองทุนไม่มีสภาพคล่องส่วนท่ี

เกินความจ าเป็น ทัง้ยงัมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อ

ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร  ดั ง นั้ น แ ม้

กระทรวงการคลังจะมีค  าสั่งลดยอดเงินส่วนท่ีเกินความ

จ าเป็นของทุนหมุนเวียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตท่ีตอ้งน าส่งจากจ านวน 2,000 ลา้นบาท มา

เหลือ 1,000 ลา้นบาท สมาคมฯ ก็ไมเ่ห็นดว้ยจงึไดย่ื้นฟ้อง

ตอ่ศาลปกครอง  ส่วนเหตผุลท่ีศาลปกครองมีค  าพิพากษา

เ พิ ก ถ อ น ค า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง ค ลั ง ร ะ บุ ว่ า  ข ณ ะ ท่ี

กระทรวงการคลังมีค  าสั่งดังกล่าวนั้น ยังไม่ไดม้ีการตรา

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการก าหนดจ านวนเงินสะสม

สูงสุดและการน าทุน  หรือผลก าไรส่วนเกินของทุน

หมุนเวียนส่งคลังเป็นรายไดแ้ผ่นดิน ทั้ง ไม่ปรากฏว่ามี

กฎหมายล าดับรองก าหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวไว้

โดยเฉพาะ  อีกทั้งยังมีขอ้เท็จจริงตามค าใหก้ารของกรม

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการว่า หากกองทุนฯ 

น าเงินส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินเกินกว่า 1,000 ลา้นบาท 

จะสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกองทนุฯ และเม่ือเงินท่ี

เกินกวา่สภาพคลอ่งของกองทนุมีจ านวนไมเ่กินกวา่ 1,000 

ล้ า น บ า ท  ก า ร ท่ี ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  โ ด ย ป ลั ด

กระทรวงการคลังมีค  าสั่งเรียกใหก้องทุนฯน าเงินสภาพ

คล่องส่วนท่ีเกินความจ าเป็นของกองทุนหมนุเวียนส่งคลงั

เป็นรายไดแ้ผ่นดินจ านวน 2,000 ลา้นบาท  ย่อมท าใหค้น

พิการและองคก์รคนพิการอาจตอ้งสูญเสียจากการขาด

สภาพคลอ่งของกองทุน ซึง่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงาน

ตามวตัถุประสงคข์องกองทุน  ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน

ใหม้ีพืน้ท่ีในการปฏิบตัิงานของศนูยบ์ริการคนพิการระดบั

จงัหวดั  สนบัสนุนการด าเนินงานของศนูยบ์ริการคนพิการ

ทั่วไป ตลอดจนภารกิจตามแผนยุทธศาสตรข์องกองทุน 

ส่งผลกระทบต่อกองทุนฯเกินกว่าจะคาดหมายได ้ดงันั้น

การ ท่ีกระทรวงคลังโดยปลัดกระทรวงคลังมีค  าสั่ ง

ก าหนดใหก้องทุนฯน าเงินส่งคลังเป็นรายไดข้องแผ่นดิน

เฉพาะส่วนท่ีเกินกว่า 1,000 ล้านบาท จึงเป็นการใช้

ดุลพินิจโดยมิชอบ และเป็นค าสั่ งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(thansettakij.com 5 ส.ค.63) 

 

 



๑๓ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

บิณฑ ์บรรลือฤทธิ์ เข้าช่วยเหลือ  
แม่ดูแลลูกพกิาร ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

 

บิณฑ ์บรรลือฤทธ์ิ ร่วมกับรายการ โฮป ประกายแสงแห่ง

ความหวัง ช่วยเหลือแม่ท่ีตอ้งดูแลลูกพิการซ า้ซอ้น เสน้

เลือดสมองตีบ ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ ความรกัของแม่…ท่ี

มีต่อลูก…ในการทุ่มเททั้งพลังใจ…พลังกายท่ีมีอยู่…ใน

การเฝา้ดลูกูชาย…ท่ีมีความบกพร่องทางกาย…!!! มีเพียง

รายไดจ้ากการรบัจา้งเย็บผา้เท่านัน้…ในบากบั่นดูแลซึ่ง

กนัและกนั เรื่องราวของ คุณแม่ นอ้ย ราชพงศ ์อายุ 48 ปี 

มีลกูชาย 2 คน คนโตอายุ 31 ปี ไปอยู่ต่างจงัหวดั คนเล็ก

ช่ือนาย วิหาร ์แผ่พนัธ ์อายุ 18 ปี ท่ีพิการซ า้ซอ้น เสน้เลือด

สมองตีบ นอ้งป่วยเป็นโรคลมชกั ถา้มีตวัรอ้นก็จะชกัเกรง 

สภาพนอ้งช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้แขนขาอ่อนแรง นั่งเองก็

ไม่ได ้กินขา้วเองก็ไม่ได ้ตอ้งกินอาหารทางสายยาง ตอ้ง

ป้ันอาหารใหท้กุอย่าง พ่อนอ้งเสีย ตัง้แตปี่ 2559 ตอนพ่อมี

ชีวิตอยู่มีอาชีพขับรถแท็กซี่  ส่วนแม่มีอาชีพเย็บผ้าโหล 

รายได้ต่อวันละ 200 หักค่าไฟแล้วเหลือ 180 ต่อวัน มี

ค่าใชจ้่ายต่อวนั มี ค่านม , เตา้หู,้ แพมเพส ของใชข้องลูก

ชายและยังมีค่าเช่าหอ้งรวมน า้ไฟ เดือน ละ 1800 บาท 

เม่ือลกูของเรามีชีวิตเป็นแบบนี ้เราจะตอ้งเข็มแข็ง และดิน้

รนทุกอย่าง ถา้วนันีเ้ราไม่สู ้แลว้ใครจะสูเ้พ่ือเรา วนันีท้าง

รายการมอบเงิน 10,000 บาท พรอ้มถุงยงัชีพ ผมมอบให้ 

20,000 บาท เพ่ือนๆ บิณฑ ์บรรลือฤทธ์ิ ช่วยเหลือ 2 สามี

ภรรยา ป่วยเรือ้รัง รับซ่อมพัดลมเก่าเลีย้งชีพ  หากใคร

สามารถช่วยเหลือนอ้งได ้ช่ือ บญัชี ด.ช.วิหาร ์แผ่พนัธ ์โดย 

นายศิวะเทพ วงคก์รด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

ก า ร เ ก ษ ต ร  ส า ข า  ค ล อ ง ห า ด  เ ล ข ท่ี  

020076241972(brighttv.co.th 6 ส.ค.63) 
 

ผู้ตรวจฯ พม. ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มปชช. 
โครงการปทุมธานีโมเดล 

เมื่ อ เ วลา  13.00  น.

วั น ท่ี  6 ส . ค . 63 

นางสาวแรมรุ ้ง วรวัธ 

ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ไดล้ง

พื ้นท่ีตรวจเย่ียมและดูความคืบหน้าของการก่อสร้าง

โครงการปทุมธานีโมเดล ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี หัวหนา้ส่วนราชการของอ าเภอคลองหลวงและ

เจา้หนา้ท่ีพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดั

ปทมุธานี และพ่ีนอ้งประชาชนใหก้ารตอ้นรบั  ดา้นนางสาว

แรมรุ ้ง วรวัธ กล่าวว่า ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้ตนเองซึ่งเป็น

ผูต้รวจราชการจังหวดัปทุมธานีเขา้มาดูแลความคืบหนา้

ตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคง

ของมนษุย ์และไดม้ีโอกาสมาดโูครงการปทุมธานีโทเดลซึ่ง

เป็นโครงการท่ีน าพ่ีนอ้งประชาชนท่ีอยู่ริมคลองขึน้มาอยู่

ในบา้นหรือหอ้งพกัเพ่ือใหม้ีสภาพแวดลอ้มท่ีดีขึน้และเวลา

โครงการปทุมธานีโมเดลก็ไดก้่อสรา้งไปจ านวน 4อาคาร

แลว้ซึ่งอาคารท่ีก่อสรา้งเสร็จแลว้ก็มีพ่ีนอ้งประชาชนเขา้

มาพกัอาศยัแลว้เช่นกนัและตนก็ไดไ้ป 
 

https://www.brighttv.co.th/news/social/bhin-bunluerit-help
https://www.brighttv.co.th/news/social/bhin-bunluerit-help
https://www.brighttv.co.th/news/social/bunbirl-rurit-help
https://www.brighttv.co.th/news/social/bunbirl-rurit-help


๑๔ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

วงแหวนโอลิมปิก ถูกเคล่ือนย้ายจากทีต่ั้ง 

ญ่ีปุ่ น เคลื่อนยา้ย 

วงแหวนโอลิมปิก 

ออกจากท่ีตั้งเพ่ือ

น าไปรักษาให้มี

สภาพพรอ้มใชง้าน วนัท่ี 6 ส.ค.63 เจา้ภาพโอลิมปิกเกมส ์

2020 เคลื่อนยา้ยวงแหวนสญัลกัษณโ์อลิมปิกเกมส์ ออก

จากท่ีตั้งบริเวณอ่าวโตเกียว ของญ่ีปุ่ น โดยให้เหตุผล

ตอ้งการน าไปซ่อมบ ารุงและเก็บรักษา เพ่ือใหค้งสภาพ

พรอ้มน ามาติดตัง้อีกครัง้ก่อนหนา้ โตเกียวเกมส ์จะแข่งขนั

กันช่วงเดือนกรกฎาคมปีหนา้ วงแหวน 5 สีขนาดยักษ์ มี

ความสูง 15.3 เมตร และกวา้งโดยรวม 32.6 เมตร สื่อถึง

ชาติสมาชิกโอลิมปิกเกมสท์ัง้ 5 ทวีป ประกอบดว้ยยุโรป, 

เอเชีย, อเมริกา, แอฟริกา และโอเชียเนีย ถูกน ามาติดตัง้

ใกลก้บั โอไดบะ มารีน ปารค์ บริเวณอา่วโตเกียว ถือเป็น 1 

ในศนูยก์ลางของโตเกียวเกมส ์เน่ืองจากรองรบัการแข่งขนั

ไตรกีฬา รวมทั้งสนามกีฬาอีกหลายแห่งท่ีอยู่บริ เวณ

โดยรอบ  อัตสึชิ ยานาชิมิสุ ผู ้อ  านวยการฝ่ายผังเมือง 

เทศบาลกรุงโตเกียว ระบุวา่ โตเกียว ก าลงัสูก้บัการระบาด

ของโควิด 19 อย่างเต็มท่ี และเราตอ้งเอาชนะมันให้ได้ 

เพ่ือให้โอลิมปิกเกมส์ ปลอดภัยส าหรับทุกฝ่าย ส่วนวง

แหวนโอลิมปิกเกมส ์จะน าไปดแูลรกัษาประมาณ 4 เดือน 

และจะกลบัน ามาติดตัง้ ณ จุดเดิม เพ่ือใหทุ้กคนกลบัมา

ชมเห็นความสวยงามอีกครัง้ โอลิมปิกเกมส ์2020 เลื่อน

การแข่งขนัออกไปเป็นปีหนา้ พิธีเปิด 23 กรกฎาคม ขณะท่ี

โอลิมปิกส าหรบัคนพิการ พาราลิมปิกเกมส ์เริ่มแข่งขนั 24 

สิงหาคม 2021(msn.com 7 ส.ค.63) 

 

กรมส่งเสริมฯ คนพกิาร หารือกระทรวงแรงงาน 
เชื่อมโยงการจ้างงาน ช่วยคนพกิารเข้าถงึสิทธิ 

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

จดัการประชุมเพ่ือหารือการเช่ือมโยงการจา้งงานเพ่ือการ

เขา้ถึงสิทธิของคนพิการ โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รอง

อธิบดี พก. และนางพรปวีณ ์วิชิต รองอธิบดีกรมการจดัหา

งาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมในการประชุม ณ 

กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิ ถี  ก รุ งเทพฯ  โดย

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ ได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการ

พฒันาและเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลดา้นแรงงานของคน

พิการ และประเด็นการส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ 

รวมถึงประเด็นสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสงัคมดา้นคนพิการ 

โดยมีผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน และขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี 

พก. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการประชุม  ก่อน

หนา้นี ้นางธนาภรณ ์พรมสุวรรณ อธิบดี พก. คาดว่าจาก

การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ท าใหส้ถานประกอบการ

หลายแห่งปิดตวัอย่างถาวร คาดการณว์า่จะมีคนพิการตก

งานไม่น้อยกว่า 300 ทั่ วประเทศ ซึ่งทางกรมฯ ได้เพ่ิม

ทกัษะดา้นไอทีและคา้ขายออนไลนใ์หแ้รงงานพิการ เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสทางอาชีพและสามารถพึ่งพาตวัเองจากการมี

รายได ้เรียนผ่านศนูยฟ้ื์นฟูอาชีพส าหรบัผูพิ้การ 8 แห่งทั่ว

ประเทศ และทางออนไลนฟ์รี (mgronline.com 9 ส.ค.63) 



๑๕ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

พก. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านคนพกิาร 

 

พก. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านคนพิการ วันที่  2 

เยาวชนจิตอาสาลงพืน้ท่ีฝึกปฎิบตัิ สรา้งรายไดใ้นพืน้ที่ภาคใต้ 

เมื่อวันท่ี 7 ส.ค. 63 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

จังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรม

พัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายดา้นคนพิการ” ท่ีจัดขึน้

ระหว่างวนัท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2563 โดยในวนันี ้เป็นวนัท่ี 2  

กิจกรรมในช่วงเช้า 09.00 น. ประกอบด้วย Workshop 

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการฝึกอบรมดา้นคนพิการทางการ

เคลื่อนไหว และการอภิปราย เรื่ อง " เสริมสร้างจิต

สาธารณะในเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา" ส่วนกิจกรรมช่วง

บ่ายเป็นการลงพืน้ท่ีฝึกภาคปฏิบตัิ เรื่อง "การศกึษาดงูาน

และเย่ียมเยียนองคก์รคนพิการในพืน้ท่ี โดยมีพฒันาสงัคม

และความั่นคงของมนุษยจ์ังหวดัปัตตานี และเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง ร่วมลงพืน้ท่ี โครงการ “อบรมพัฒนาศกัยภาพ

แกนน าเครือข่ายดา้นคนพิการ” จัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 6 – 8 

สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้นักศึกษา 

สถาบนัการศกึษา และเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา จ านวน 

65 คน ไดม้ีความรู ้ทกัษะดา้นการ ซ่อมกายอุปกรณ ์เช่น 

รถเข็น รถสามลอ้โยกส าหรบัคนพิการ และเสริมสรา้งเจต

คติท่ีดีต่อคนพิการ รวมทัง้เป็นการสนับสนุนใหน้ักศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา และเยาวชนในพืน้ท่ีเขา้มามีส่วนร่วม 

และพฒันาฝีมือทกัษะอาชีพในชมุชน ในหลกัสตูรการผลิต

หรือการซ่อมกายอุปกรณ ์รถเข็นส าหรบัคนพิการ โดยขอ

ความร่วมมือองคก์รภาคเอกชน หอการคา้ สนบัสนุนวสัดุ

หรือปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต ซึ่งคนพิการจะได้รับ

ประโยชนก์ารบริการไดอ้ย่างทั่วถึงและรวดเร็วย่ิงขึน้ โดย

จะเป็นการยกระดบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่

และการสรา้งรายไดใ้นพืน้ท่ีภาคใต(้mgronline.com 10 

ส.ค.63) 
 

อบรมอาชีพ ‘เพาะเลีย้งพันธุป์ลาสวยงาม’  
ช่วยคนพกิารแบบ New Normal 

ดว้ยสถานการณท่ี์ผ่าน

มาเกิดการแพร่ระบาด

ของเชือ้ไวรัสโควิด-19 

จนส่งผลกระทบเป็นวง

กว้างท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ สังคม 

เศรษฐกิจ รวมถึงการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน 

เพราะฉะนัน้จึงตอ้งมีการปรบัตวัและแสวงหาความรูด้า้น

อาชีพใหม่ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองและ

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเ้ขา้กับสถานการณ์ทางสังคมแบบ

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงผู้ใช้บริการในสถาน

คุม้ครองและพัฒนาคนพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด 

กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดงันัน้

ทาง  กรมส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) โดยกองคุม้ครองสวสัดิภาพและพฒันาคนพิการ จึง

ไดจ้ดัอบรมอาชีวบ าบดัสรา้งสรรคอ์าชีพสูชี่วิตวิถีใหม่ โดย

นางธนาภรณ ์พรมสวุรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันา



๑๖ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

คณุภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให ้นางจิตรา เตมีศรีสุข 

ผูอ้  านวยการกองคุม้ครองสวสัดิภาพและพัฒนาคนพิการ 

เป็นประธานเปิดการอบรม ท่ีจัดขึน้ระหว่างวันท่ี 6 - 7 

สิงหาคม 2563 ณ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้น

ราชาวดี (ชาย) จงัหวดันนทบุรี ซึ่งท่ีผ่านมามีการจัดอบรม

ฯ จ านวน 4 วิชาชีพ ไดแ้ก่ การแปรรูปเห็ดนางฟ้า การ

เพ้นท์แก้ว การเย็บปักผ้า และการจัดดอกไมส้ด ให้แก่

ผูใ้ชบ้ริการและผูป้กครองของบคุคลออทิสติก และเพ่ือเป็น

การต่อยอด สร้างอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้ใช้บริการท่ีมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้

สามารถประกอบอาชีพวิถีใหม่ได ้ทัง้นี ้นางจิตรา กล่าวว่า 

พก. ไดจ้ดัอบรมอาชีวบ าบดัสรา้งสรรคอ์าชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่ 

หลกัสูตรวิชาชีพการเพาะเลีย้งพันธุป์ลาสวยงาม ซึ่งเป็น

การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการ

เพาะเลีย้งปลาสวยงาม และการจัดตูป้ลาสวยงามและ

เพาะพนัธุพ์รรณไมน้ า้ โดยมีวิทยากรจากสถาบนัวิจยัสตัว์

น า้สวยงามและพรรณไมน้ า้ กองวิจยัและพฒันาประมงน า้

จืด กรมประมง และมีผู ้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าท่ี และผู้ใช้บริการจาก 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิน้

จ านวน 50 คน ซึ่งการบูรณาการการท างานเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ท่ีเป็น

ผูใ้ชบ้ริการในสถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ และศนูย์

พฒันาศกัยภาพบคุคลออทิสติกสามารถตอ่ยอดเป็นอาชีพ 

เลีย้งดตูนเองและครอบครวัได ้อีกทัง้เป็นการสรา้งเจตคติท่ี

ดีของสังคมท่ีมีต่อคนพิการดว้ย(siamrath.co.th 8 ส.ค.

63) 

 

 

บล.บัวหลวง ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ 
‘สร้างอาชีพส าหรับผู้พกิาร’ 

 

เทคโนโลยีท่ีไมเ่คยหยดุน่ิงไดข้บัเคลื่อนความกา้วหนา้ของ

มนุษย ์พรอ้มช่วยกา้วขา้มขีดจ ากดัในดา้นต่างๆ ท าใหทุ้ก

คนสามารถท างานไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั บริษัทหลกัทรพัย ์

บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ 

เพ่ือการพัฒนาผู้พิการ ไดจ้ัดท า “ขอ้ตกลงความร่วมมือ 

เพ่ือการสรา้งอาชีพคนพิการ”เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 

เพ่ือส่งเสริม และมอบโอกาสใหก้บัผูพิ้การไดม้ีส่วนร่วมใน

การท างานและด าร ง ชี วิต ได้อย่ า ง เข้มแข็ งยั่ ง ยื น

เช่นเดียวกับคนทั่ วไป  บรรณรงค์ พิชญากร  กรรมการ

ผูจ้ดัการอาวโุส กิจการคา้หลกัทรพัย  ์บริษัทหลกัทรพัย ์บวั

หลวง จ ากัด (มหาชน)เล่าถึงจุดเริ่มตน้และวตัถุประสงค์

ของโครงการว่า “เมื่อ 2 ปีก่อน ทีมผูบ้ริหารและพนักงาน

ของหลักทรัพย์บัวหลวงได้มีโอกาสเข้าไปเย่ียมชมการ

ท างานของผูพิ้การในมลูนิธิพระมหาไถ่ฯ เราจงึมีแนวคิดท่ี

รบัผูพิ้การเขา้มาท างานในบริษัทฯ เน่ืองจากปัจจุบันโลก

ของธุรกิจและการใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงินไดเ้ช่ือมต่อ

กับนักลงทุนผ่านระบบออนไลน ์และระบบโทรศัพทข์อง

บริษัทไดอ้ย่างครอบคลุม ท าให้ผู ้พิการสามารถท างาน

ด้านการให้ข้อมูล , แนะน า วิ ธีการ เปิดบัญชีซื ้อขาย

หลักทรัพย์, วิธีการฝากถอนเงิน ผ่านระบบออนไลน์ได้
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ใกลเ้คียงกับพนกังานของบริษัทฯ โดยผูพิ้การจะตอ้งผ่าน

การอบรมวิธีการใหข้อ้มูลอย่างถูกตอ้งก่อนการใหบ้ริการ 

รวมทั้งไดน้  าเทคโนโลยีมาเช่ือมโยงการท างานระหว่าง

ทีมงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถท างานได ้

ทุกท่ี ทุกเวลาถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้พิการได้

แสดงศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

องคก์รไดอ้ย่างเต็มท่ี” ส าหรบัผูพิ้การท่ีมีโอกาสเขา้มาร่วม

งานกบับริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผูพิ้การทางขา ซึ่งสามารถใช้

อวยัวะส่วนอื่นๆของร่างกายท างาน ผ่านคอมพิวเตอรแ์ละ

โทรศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ ทาง

บริษัทฯ จึงไดจ้ัดจา้งใหเ้ขา้มาท างานในฝ่ายธุรกิจดิจิทัล 

ภายใตต้  าแหน่ง Customer Service ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ัดท า

ระบบการท างานออนไลน ์เพ่ือเช่ือมต่อและอ านวยความ

สะดวกใหผู้พิ้การสามารถปฏิบัติงานอยู่ท่ีมูลนิธิฯ ไดโ้ดย

ไม่ตอ้งเดินทางไกลมาปฏิบัติงานท่ีส  านักงาน และมีการ

ประชมุผ่านระบบ Video Conference เป็นประจ า ระหวา่ง

ทีมงานบริษัทกับผูป้ฏิบัติงานในมูลนิธิฯ เพ่ือรายงานผล

การปฏิบัติงาน, ปัญหาท่ีพบในช่วงการท างาน พรอ้มทั้ง

แนะน าทักษะ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบจากการ

ปฏิบัติงาน เป็นตน้ ณัทเดช โพธิรงั หรือ คณุเปาหนึ่งในผู้

พิการที่ไดร้ว่มงานกบับริษัทฯ เลา่ใหฟั้งวา่ “ทางบริษัทฯ ได้

มอบหมายหน้า ท่ี ให้ติ ดตามการ เ ปิดบัญชีซื ้ อขาย

หลกัทรพัยก์บัลกูคา้ของบริษัทฯ ซึ่งก่อนเริ่มปฏิบตัิงานจริง 

ทางบริษัทฯ ไดม้ีการฝึกอบรมเตรียมความพรอ้มใหที้มงาน

ทุกคนก่อน ทั้งในด้านการสื่อสารกับลูกคา้ และการใช้

โปรแกรมต่างๆ ท าใหทุ้กคนไดเ้รียนรูรู้ปแบบการท างานท่ี

ถูกวิธีและพรอ้มท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด” ดา้น แสงรตัน ์สพุรรณโรจน ์หรือ คณุ

รตัน ์ผูพิ้การอีกท่านท่ีมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ เล่าว่า 

“รูส้กึดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากท่ีไดร้ว่มเป็นสว่นหนึ่งใน

การท างานกับองค์กรท่ีมีช่ือเสียง ต้องขอขอบคุณทาง

ผูใ้หญ่ใจดีท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญั และใหโ้อกาสผูพิ้การ

ในมูลนิธิฯไดพิ้สูจนค์วามสามารถว่า พวกเราก็สามารถ

ปฏิบัติงานไดเ้ช่นเดียวกับคนปกติ และขอบคุณในความ

เช่ือมั่นท่ีมีต่อศกัยภาพของพวกเรา” ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไดม้ี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของนอ้งๆ ผูพิ้การ ซึ่งผลท่ี

ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจอย่างมาก เพราะผู้พิการทุกท่าน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ

พนักงานปกติท่ีท างานประจ า ทางบริษัทฯ จึงมีแนวคิดท่ี

จะวางแผนใหส้ิทธ์ิผูพิ้การไดมี้โอกาสเขา้มาท างานร่วมกบั

บริษัทฯ ตามความสามารถท่ีเหมาะสมมากย่ิงขึน้ นบัเป็น

ความส าเร็จอีกบทบาทหนึ่งในการพฒันาส่งเสริมอาชีพให้

ส  าหรับผูพิ้การไดม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้อย่างยั่งยืนไปกับ

เทคโนโลยีของหลกัทรพัยบ์วัหลวง(naewna.com 11 ส.ค.

63) 
 

ผู้พกิารหนุนขึน้ทะเบียนผู้ค้าเพิม่  
พมิพส์ลากเกิน100 ล้าน ใบแก้หวยแพง 

ผู้พิการหนุนส านักงาน

สลากฯ เปิดขึน้ทะเบียน

ค น ข า ย ห ว ย เ พ่ิ ม ทั่ ว

ป ร ะ เ ท ศ  ช่ ว ย ส กั ด

ลอตเตอรี่ แพง แนะพิมพ์เ พ่ิมเกิน 100 ล้านใบให้พอ

ขาย  สืบเน่ืองจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มี

นโยบายจะปรบัปรุงบญัชีผูค้า้สลากฯรายย่อยกนัใหม่ เพ่ือ

แก้ปัญหาสลากเกินราคา โดยจะพิจารณาตัดสิท ธิ

ขา้ราชการ นอมินี และกลุ่มคนตายออกไป พรอ้มกับเปิด

โอกาสให้ผู ้ค ้าตัวจริงเข้ามาขึ ้นทะเบียนได้ ผ่านการ
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พิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ านวย กลิ่นอยู่ 

ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า เห็นดว้ยกบัการท่ีส  านักงานสลากฯ จะเปิดขึน้

ทะเบียนผูค้า้สลากฯ รายย่อยเพ่ิมเติมทั่วประเทศ เพ่ือให้

คนขายลอตเตอรี่ตัวจริง มีโอกาสเขา้มารับสลากฯราคา

ตน้ทุนใบ 70.40 บาทจากส านักงานโดยตรงไปขายต่อใบ 

80 บาท แทนจากปัจจบุนัท่ีตอ้งไปซือ้ผ่านพ่อคา้คนกลางท่ี

ถกูเก็งก าไรเกิน 80 บาทมาอยู่แลว้  ซึง่น่าจะช่วยใหส้ลากฯ

ขายไดต้ามกฎหมายมากขึน้ แต่ไม่เห็นดว้ยท่ีจะไปยกเลิก

สิทธิกับผูค้า้ท่ีมีช่ืออยู่เดิม หรือไปไล่จบัคนขายรายย่อยท่ี

รับมาต้นทุนแพง เพราะเป็นการแก้ปัญหาปลายทาง 

อย่างไรก็ตาม เสนอให้รัฐบาลเพ่ิมปริมาณการซือ้จอง

สลากฯ จากคนละ 5 เล่มต่องวด เพ่ิมเป็น 10 เล่ม เพ่ือให้

เพียงพอต่อการขาย เพราะปกติคนขายลอตเตอรี่จะขาย

เฉลี่ยอยู่งวดละ 10 เล่มขึน้ไปถึงพอประทงัชีวิต แต่ถา้เปิด

ให้ซือ้จองแค่ 5 เล่ม สุดท้ายก็ต้องไปหาซือ้สลากฯจาก

พ่อคา้คนกลางเพ่ิมอยู่ดี ขณะเดียวกันควรเพ่ิมจุดซือ้จอง

ลอตเตอรี่จากเดิมจ ากัดแค่ตูเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ซึ่ ง

แออดั เพ่ิมเป็นธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  นอกจากนีต้อ้งการ

ใหส้  านกังานสลากฯ ปรบัเพ่ิมเพดานการพิมพล์อตเตอรี่ต่อ

งวดใหเ้กิน 100 ลา้นฉบบั เพ่ือใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการ 

เพราะตอนนีเ้ห็นไดช้ดัว่าความตอ้งการลอตเตอรี่มีสงูกว่า

ของเยอะมาก จนท าใหร้าคาแพง “ปัญหาลอตเตอรี่ตอนนี้

อยู่ท่ีของมีไม่พอขายท าใหเ้กิดการเก็งก าไรกนัมาก ดงันัน้

ทางท่ีดีรัฐบาลควรจะขยายเพดานพิมพล์อตเตอรี่เพ่ิมให้

พอ พรอ้มกบัเปิดเสรีใหค้นขายตวัจริงมาขึน้ทะเบียน  และ

ซือ้จองกนัไดไ้มต่  ่ากวา่คนละ 10 เลม่ ซึง่น่าจะช่วยตดัวงจร

การเก็งก าไรลอตเตอรี่จากพ่อคา้คนกลางได ้นอกจากนีย้งั

อยากเห็นรฐัเรง่แกปั้ญหาสลากฯรวมชุด เพราะเป็นหนึ่งใน

ตวัการท าใหล้อตเตอรี่แพง โดยวิธีแกไ้ข ควรเปลี่ยนแปลง

ระบบการพิมพ์ไม่ให้มีการเรียงเลขทั้งหมด 100 ลา้นใบ 

จากปัจจุบันท่ีมีการพิมพแ์บบคละเลขบางส่วน และเรียง

เลขอยู่บางสว่น” (เดลินิวสอ์อนไลน ์10 ส.ค.63) 
 

‘ต๊อด เชียงใหม่’ ต้นแบบของคนพกิาร 
สู้ชีวิตจนมีอาชีพทีม่ั่นคง 

 

หลังจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ นายชาตรี กรวชัรธาดา หรือ 

นอ้งต๊อด อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 แผนกช่างยนต ์

วิทยาลยัสารพดัช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนพิการครึ่งท่อน ซึ่ง 

ไดโ้พสตผ์่านเฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ ในเรื่องสถานท่ี

ฝึกงาน เมื่อช่วงเดือนกันยายนของปีท่ีผ่านมา โดยทาง 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) ไดม้อบหมายให ้กรม

ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประสาน

ความช่วยเหลือ ทัง้นีจ้ากการติดตามการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต พบว่า ปัจจุบันนายชาตรี ไดเ้ขา้ท างานท่ีบริษัท โต

โยตา้ นครพิงคเ์ชียงใหม่ บรรจุเป็นพนักงานประจ า พรอ้ม

เรียนในระบบทวิภาคชัน้ปีท่ี 3 แผนกเครื่องยนต ์วิทยาลยั
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สารพดัช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการท างานและเรียนไปพรอ้ม

กนั จนท าใหม้ีอาชีพและรายไดม้ั่นคงขึน้ ซึ่งกรณีของ นาย

ชาตรี กรวชัรธาดา เป็นหนึ่งในตวัอย่างท่ี กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าให้ความ

ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตให้

ดีขึน้ โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า นาย

ชาตรี เป็นตวัอย่างท่ีน่ายกย่องใหเ้ป็นคนพิการตน้แบบท่ี

ประสบความส าเร็จ  อีกทั้งยังได้เ ปิดช่อง  Youtube 

(แชนแนล มนุษย์ครึ่งท่อน) เป็น YouTuber ดว้ยตนเอง 

(siamrath.co.th/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 10 ส.ค.63 
 

“จุต”ิ รมว.พม. เร่งสร้างที่พัก 
เพือ่คนพกิาร-ผู้สูงอายุ 

 

 “จุติ” รมว.พม. เร่งสร้างท่ีพักเพ่ือคนพิการ -ผู้สูงอายุ 

ออกแบบรองรบัการใชชี้วิต ชวนคนพิการมาอยู่ดว้ย วนันี ้

(10 ส.ค. 63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์(รมว.พม.) 

เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

ขบัเคลื่อนแผนงานโครงการส าคญัของการเคหะแห่งชาติ 

อาทิ โครงการบ้านเช่าส  าหรับผู้มีรายได้น้อย บ้านสุข

ประชา และโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ

และคนพิการ เป็นตน้ พรอ้มทัง้มอบนโยบายการขบัเคลื่อน

งานพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) 

โดยพฒันารูปแบบของโครงการที่อยู่อาศยัเพ่ิมขึน้ ดว้ยการ

น านวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการก่อสรา้งโครงการ และน า

เทคโนโลยี ดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจดัการ ซึ่งตอ้งการ

ใหท้กุคนร่วมกนัขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีเป็นท่ี

พึ่งของประชาชนอย่างแทจ้ริงทัง้นี ้มีเป้าหมายใหก้ารเคหะ

แห่งชาติ เร่งก่อสรา้งโครงการบา้นเช่าส  าหรับผู้มีรายได้

นอ้ย 100,000 หน่วย รองรบัผูส้งูอาย ุคนพิการ ขา้ราชการ

ชัน้ผูน้อ้ยหรือขา้ราชการเกษียณและประชาชนท่ีมีรายได้

น้ อ ย  ไ ด้ มี ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย  ใ น พื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ระยะเวลาด าเนินการ 5 

ปี (พ.ศ. 2564-2568) เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่ปี 2564-

2568 ปีละ 2 หมื่นหน่วย เริ่มน ารอ่ง 4 โครงการ 4 ท าเล ใน

เขตกรุงเทพฯ-และจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาค

ตะวนัออก (อีอีซี) ทัง้นี ้ตามนโยบายของนายจตุิ การสรา้ง

บ้านของการเคหะฯ จะมีการออกแบบตามแนวทาง 

Universal Design (การออกแบบส าหรับทุกคน) เ พ่ือ

รองรับผู้สูงอายุ และคนพิการ กรณีชุมชนคนหูหนวก 

บริเวณริมถนนพระราม 9 ก่อนหนา้นี ้ท่ีไดต้ดัสินใจยา้ยเขา้

ไปในท่ีพักของการเคหะแห่งชาติ ลาดหลุมแกว้ 2 ตามค า

ชกัชวนของกระทรวง พม. โดยมีการยา้ยเขา้มาอยู่มากขึน้

เรื่อยๆ ล่าสุดมีจ านวน 15 ครอบครวั เน่ืองจากเป็นท่ีพกัท่ี

ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง ค น พิ ก า ร ไ ด้  

(innnews.co.th 12 ส.ค.63) 
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กรมส่งเสริมฯ คนพกิารจัดอบรม ครู-ผู้ปกครอง 
น าร่อง “โคราชโมเดล” พัฒนาเดก็ออทสิตกิ 

 

กรมส่งเสริมฯ คนพิการจัดอบรม ครู-ผู้ปกครอง น าร่อง 

“โคราชโมเดล” พัฒนาเด็กออทิสติก ไดร้ับการศึกษาเท่า

เทียมเสมอภาค กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ (พก.) เดินหน้าโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา

บุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิ เศษ และพัฒนา

ผูป้กครองใหเ้ป็นครู และอบรมเตรียมความพรอ้มใหก้ับ

นัก เรี ยนออทิสติกก่อนเข้า เรี ยน  ณ โรง เรี ยนเมือง

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่ง

การศึกษา ความเท่าเทียมและทั่วถึง ไดแ้ก่ นโยบายและ

การปฏิรูปการศึกษา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การศึกษาให้ภาคประชาสังคม เอกชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชน มีโอกาสร่วมจดัการศึกษาท่ีมี

คณุภาพและทั่วถึง พรอ้มน าร่อง “โคราช โมเดล” เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ 

ปัจจุบันมีโรงเรียนน าร่อง 4 แห่ง ประกอบดว้ย รร.สวน

หม่อน ,รร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) ,รร.

นครราชสีมา ปัญญานุกูล และ รร.เมืองนครราชสีมา โดย

มีผูป้กครองและครูผูส้อนจ านวน 140 คน ร่วมกิจกรรมฝึก

ทกัษะทางภาษาและการสื่อสาร ทกัษะดา้นพฤติกรรมและ

อารมณ์ ทักษะการรับรู ้การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจ าวันและทักษะทางวิชาการการ

เตรียมพรอ้มทางอาชีพ ส าหรบัโรงเรียนเมืองนครราชสีมา 

นายมานะ  ผอ . ร ร . เมื องนครราชสีมา  เ ปิด เผยว่ า 

จุดประสงคข์องการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การดา้นการศึกษาส าหรบัเด็กพิการ เพ่ือพัฒนาบุคลากร

นักจิตวิทยา, ครูแนะแนว, ครูผู้สอนและให้ค  าปรึกษา

ผูป้กครองเด็กพิเศษ สามารถจัดการศึกษา IEP การคัด

กรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติท่ีดี การ

พัฒนาทักษะจิตวิทยา อย่างนอ้ย 2 คนต่อโรงเรียน เพ่ือ

พัฒนาผูป้กครองใหเ้ป็นครูท่ีมีทักษะการช่วยพัฒนาเด็ก

พิเศษ  และมีส่วนร่วมการออกแบบการศึกษาพัฒนา

รูปแบบ IEP แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลเนน้การใช้

ทกัษะชีวิตใหเ้ด็กพิการมีความพรอ้มก่อนเขา้เรียนร่วมกับ

เด็กทั่วไป และผูป้กครองใหม้ีส่วนร่วมในการเตรียมพรอ้ม

ใหเ้ด็กพิการก่อนเขา้เรียน รร.เมืองนครราชสีมา ถือเป็น

โรงเรียนตน้แบบจัดหลกัสูตรหอ้งเรียนคู่ขนาน มีนักเรียน

ออทิสติกในความดูแลจ านวน 57 คน ให้ได้รับโอกาส

ทางดา้นการศึกษาอย่างทัดเทียมเสมอภาคและสามารถ

ช่วยเหลือตวัเอง ไม่เป็นภาระผูอ้ื่นและด ารงชีวิตโดยปกติ

สขุ(innnews.co.th 15 ส.ค.63) 

 
 

กรมส่งเสริมฯคนพกิาร ร่วมFocus Group  
หารือแนวทาง-บทบาทท างานกับกลุ่มออทสิตกิ 

เมื่ อวัน ท่ี  13 สิ งหาคม 2563 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ศาลา

กลางจงัหวดัน่าน กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ (พก.) โดยนางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อ  านวยการกอง



๒๑ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมการ

ประชุม  Focus Group กับหน่วยงาน องค์กร ในพื้นท่ี  

ประกอบด้วย นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธ์ิ พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดัน่าน, ศูนยบ์ริการคนพิการ

จังหวัด , โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ , องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน, ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม, ผูแ้ทนภาค

ธุรกิจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการประชุมหารือ

เพ่ือหารือในประเด็นแนวทางการด าเนินงาน และบทบาท

การท างานกบักลุ่มเป้าหมายบคุคลออทิสซมึ โดยวิเคราะห์

ศักยภาพและข้อจ ากัดของกลไกท่ีเก่ียวข้อง การพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือการท างานบา้นพิทักษ์บุคคลออทิ

สซึมในชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุน

โครงการถอดบทเรียน และการลงพื้น ท่ี เก็บข้อมูล

(naewna.com 16 ส.ค.63) 
 

กกท. ร่วมส่งมอบโอกาสพร้อมส่งเสริมเยาว 
ชนผู้พกิารสู่ทมีชาติ 

 

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมดา้นการแสดง

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ประจ าปี 2563 ซึ่งจดัขึน้

ต่อเน่ืองเป็นวนัท่ีสอง โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผูว้่า

การการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร และนายวินัย 

ทองรตัน ์กรรมการบริหารกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ 

เข้าร่วม ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม่  เมื่ อวันพุธ ท่ี  19 สิงหาคม 2563 ท่ีผ่ านมา 

กิจกรรมในงานเริ่มต้นด้วยการเเสดงโชว์ของนักเรียน 

โรงเรียนโสตศกึษาอนุสารสุนทร ซึ่งร่วมเเสดงโชวต์อ้นรบั

คณะผู้บริหารเเละพนักงาน กกท. ท่ีเดินทางมาร่วม

กิจกรรมในครัง้นี ้โดยไดร้ว่มโชวป์ระกอบจงัหวะเพลง, โชว์

เทควนัโดพุ่มเซ โดยนกักีฬาชุดแชมป์เทควนัพุมเซ่หูหนวก

แห่งประเทศไทย , ดนตรีบ าบัด ซึ่ ง ถือเป็นการ ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการไดยิ้น เเละกิจกรรมบาสโลบ กิจกรรม

เขา้จังหวะ ซึ่งเป็นเป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะท ากันเป็นกิจวตัร

ทกุ ๆ เชา้ เพ่ือเตรียมความพรอ้มของรา่งกายก่อนเขา้เรียน

ในวิชาแรก หลงัจากนัน้ กกท. ไดท้  าการมอบอปุกรณกี์ฬา 

เเละร่วมเลีย้งอาหารกลางวนัและอาหารว่างใหก้ับนอ้ง ๆ 

อีกดว้ย นายธรรมวรรธ วงษ์เจริญยศ เผยว่า กิจกรรมการ

แสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมครัง้นี ้ณ จังหวดัเชียงใหม่ 

ใน 2 วนัท่ีผ่านมาไดป้ระโยชนห์ลาย ๆ อย่าง เช่นในวนัเเรก 

กิจกรรมเตะฟุตบอลของทีมหมูป่า เเละโรงเรียนวชิราลัย 

ซึ่งอย่างนอ้ยจะท าใหเ้ยาวชนทั่วไป และโรงเรียนทั่วไปได้

เห็นวา่ การเลน่กีฬาของพวกเขา สามารถตอ่ยอดไปในการ

เป็นนักกีฬาอาชีพได้ “ส่วนกิจกรรมวันท่ี 2 ท่ีเราได้ท า

กิจกรรม ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนั้น ก็ท าให้

เห็นว่าเด็ก ๆ ท่ีน่ี เเมจ้ะเป็นกลุ่มเด็กผูพิ้การทางการไดยิ้น 

เเต่หลายคนมีความสามารถสูง โดยเฉพาะเรื่องกีฬา ซึ่ง

ทางโรงเรียนก็มีนักกีฬาเทควันโด เเละนักกีฬาฟุตซอล

ระดับทีมชาติ ทาง กกท. ขอช่ืนชมนอ้ง ๆ ทุกคน และขอ

ยืนยันว่าพรอ้มท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ

ของเด็ก ๆ กลุ่มนี ้ และโรงเรียนอย่างเต็มท่ีต่อไปด้วย” 

ขณะท่ีนายวิษณุ ไล่ชะพิษ เปิดเผยว่า ในเรื่องของการ
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พัฒนานักกีฬาเยาวชน ทาง กกท. ไม่ไดส้่งเสริมเฉพาะ

นักกีฬาปกติ เเต่มองไปในกลุ่มของคนพิการดว้ย ซึ่งก็มี

บทบาทส าคัญกับวงการกีฬาไม่น้อย เห็นได้จากใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมา มีนักกีฬาคนพิการไทยเดินทางคว้า

เหรียญรางวลั เเละเป็นเเชมป์ในกีฬารายการส าคญั ๆ มา

โดยตลอด ในวนันีท้าง กกท. เดินทางมาท ากิจกรรมการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับเด็กนักเรียนคนพิการ 

ซึง่สว่นตวัมองวา่ ในอนาคตเดก็ ๆ เหลา่นีจ้ะเป็นพลเมืองท่ี

สามารถช่วยสรา้งความเจริญใหก้บัประเทศของเราไดอ้ีก

ดว้ย “วนันีก้ารเดินทางมาท่ีน่ีถือเป็นโอกาสดี ท่ีไดม้าสมัผสั

กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถเรื่องกีฬา เรื่องการเเสดง และ

ในดา้นศิลปะ ขอขอบคณุทกุ ๆ หน่วยท่ีมาร่วมท ากิจกรรม

กบักลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดยิ้น เเละเช่ือว่าอีกไม่นานเรา

จะไดเ้ห็นนักกีฬากลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางการไดยิ้น

เพ่ิมขึน้ด้วย”ทั้งนี ้ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร มี

นัก เ รี ยนทั้ งหมด  227 คน ตั้งแต่ ร ะดับอนุบาล  ถึ ง

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งหมดเป็นเด็กผูพิ้การทางการไดยิ้น 

เเละมีกว่า 202 คน ท่ีมาจากจังหวัดข้างเคียง อีกด้วย

(chiangmainews.co.th 20  ส.ค.63) 
 

พก. ร่วมภาคีเครือข่าย ตวิเข้มคนพกิาร  
พัฒนาผลิตภัณฑส์ินค้า ส่งเสริมการขายออนไลน ์

น า ง ธ น า ภ รณ์  พ ร ม

สุ ว ร ร ณ  อ ธิ บ ดี ก ร ม

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบตัิ “การส่งเสริม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินคา้ และบริการของคนพิการ ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายดว้ยตลาด

ออนไลน”์ โดยคดัเลือกคนพิการและครอบครวั ท่ีมีทักษะ

ความสามารถในการท าอาหาร และเบเกอรี่ จ  านวน 10 

ครอบครัว 20 คน จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมอบรมใน

ครั้งแรก น ามาพัฒนาต่อยอดทักษะอาชีพ การพัฒนา

ผลิตภณัฑส์ินคา้ และช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งมี รูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด เพ่ือใหค้นพิการสามารถประกอบอาชีพและสรา้ง

รายไดอ้ย่างยั่ งยืน โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วรเดช ณ กรม) วิทยาลยั

เทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (อาจารยย่ิ์ง

ศกัดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ผอ.วิทยาลยัฯ) นายสุชาติ โอวาท

วรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง

ประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการประชุม

(banmuang.co.th 24 ส.ค.63) 

 



๒๓ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

เชิญคนพกิารสมัครงาน 

บริษัท พีเบอรร่ี์ จ ากัด ท่ีอยู่ 123/17 ถ.นนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10120 ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่ง Bar 

Support (พ นัก ง า นช ง ก า แฟ )  จ าน วน  1  อัต ร า 
รายละเอียดงาน ท าหนา้ท่ี ชงเครื่องดื่ม ภายในสาขา นับ
สต็อกวตัถุดิบ ภายในรา้น ดแูลเรื่องความสะอาดของบาร ์
พืน้ท่ีดา้นหนา้และพืน้ท่ีดา้นหลงับารโ์ดยรอบ รบัออเดอร ์
หรือค าสั่ ง เ ก่ียวกับอาหารและเครื่ องดื่ มจากลูกค้า 
คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 รักงาน
บริการ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ทานกาแฟได้ ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ ์สวสัดิการ ประกนัสงัคม ชุดยูนิ
ฟอรม์ เช็คของขวญัวนัเกิด โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
OT, โบนัสตามผลประกอบการ วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
ฯลฯ ติดต่อ…คุณพิราวรรณ แลนครี่  โทรศัพท์ 02-
6812424#1601 แ ฟ ก ซ์  02-294-5887 อี เ ม ล์  
hr_welfares@peaberryltd.com 

บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด ท่ีอยู่ 
13/36-37 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10230 ต้องการรับคนพกิารท างาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

ธุรการ จ านวน 1 อตัรา รายละเอียดงาน รบัผิดชอบงาน
ดา้นเอกสารตา่งๆทัง้ภายนอกและภายในหน่วยงาน ติดต่อ
ประสานงานกับไซต์งานต่างๆ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงาน

ได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี วุฒิการศึกษา
ระดบั ปวส.-ปริญญาตรี ทกุสาขา สามารถใชค้อมพิวเตอร ์
MS.Office ไดเ้ป็นอย่างดี มีมนุษยสมัพันธแ์ละทักษะการ
สื่อสารดี สวสัดิการ ประกันสงัคม โบนสัประจ าปี ค่าท่ีพัก 
วนัลาประจ าปี งานเลีย้งประจ าปี ฯลฯ ตดิต่อ…ฝ่ายบคุคล 
โทรศพัท ์02-5091010 อีเมล ์hr@nmcp.co.th 

บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จ ากัด ท่ีอยู่ 226 
ซอยรงัสิต-นครนายก 49 ต าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธญับรุี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานคนพกิาร จ านวน 5 อตัรา รายละเอียด
งาน งานต่างๆตามต าแหน่งและความเหมาะสม รวมถึง
งานท่ีไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี                       
วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี  สวัสดิการ ชุดฟอร์ม
พนักงาน กองทุนส านองเลีย้งชีพ ค่าช่วยท่ีพัก และท่ีพัก
ส าหรบัพนกังาน(บางต าแหน่ง) ตดิต่อ…คณุถาวร จนัทรด์ี  
โทรศพัท ์02-9962111 อีเมล ์hr@oregon.co.th 

บริษัท พ.ีเจ.ชลบุรี พาราวู้ด จ ากัด ท่ีอยู่ 928/1  
หมู่ 1 ถนนบา้นบึงบา้นค่าย ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบา้นบึง 
จังหวัดชลบุรี  20220 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานคนพกิาร จ านวน 3 อตัรา รายละเอียด
งาน ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับความพิการ 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ในเขต
พืน้ที่ชลบุรี สวสัดิการ เบีย้ขยัน รถรบัส่ง ปรับเงินเดือน
ประจ าปี โบนัสประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกัน
สุขภาพ  ประกันชีวิต   ประกันสังคม  ประกันชีวิตและ 
อบุัติเหตุ เสือ้ฟอรม์บริษัท ฯลฯ ติดต่อ…คุณณัฐชยาพร , 
คุณณภัทร   โทรศัพท์ 089-979-7972 , 091-874-2444 
อี เ ม ล์  pjparawood_104@trustmail.jobthai.com LINE ID : 
@099qxqif  

บริษัท อสีเทริน์ควีซีน (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ี
อยู่ 77/1 ซอยวิภาวดี 3 แยก 7 (ซอยรว่มศิริมิตร) แขวงจอม
พล เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10900 ต้องการ
รับ คนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน 
1 อัตรา รายละเอียดงาน พิมพ์ข้อความตอบค าถามได ้
แอดมินตอบเพจ ตอบค าถามลูกคา้ในเพจ ไลนแ์อด ท า
เอกสารเล็กนอ้ย งานอื่นๆท่ีไดร้ับมอบหมาย  คุณสมบัติ 

mailto:hr_welfares@peaberryltd.com
tel:089-979-7972
tel:091-874-2444
mailto:pjparawood_104@trustmail.jobthai.com
https://line.me/R/ti/p/~@099qxqif


๒๔ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

พกิารทางด้าน ขา หรือ พิการแขนด้านเดียว เพศชาย/
หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6-
ปริญญาตรี  สามารถ  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ปฎิบัติตาม
รายละเอียดงานได  ้สวสัดิการ ประกันสงัคม ประกันชีวิต 
ฯ ล ฯ  ติ ด ต่ อ …โ ท ร ศั พ ท์ 02-0931681 อี เ ม ล์  
saranthorn.t@bakethailand.com 

บริษัท เหล็กทรัพย ์จ ากัด ท่ีอยู่ 8/88 หมู่ท่ี11          
ถ.พุทธสาคร  ต .อ้อมน้อย  อ .กระทุ่มแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร 74130 ต้องการ รับคนพิการท างาน 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน รับสายโทรศพัทท่ี์ติดต่อเขา้มาและโอน
สายไปยังบุคคล           ในแผนกต่างๆ ตามท่ีผู้ติดต่อ
ตอ้งการไดอ้ย่างถกูตอ้ง และรวดเรว็ รบัเรื่องตา่งๆ ท่ีบคุคล
ทั้งภายในและภายนอกติดต่อไวเ้พ่ือประสานงานต่อไป 
งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ คนพิการที่

ช่วยเหลือตนเองได้ เพศหญิง  อายรุะหวา่ง 23-35 ปี วฒิุ
การศกึษาระดบั ปวส.-ปริญญาตรี บคุลิกดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีทักษะการสื่อสารท่ีดี มีความกระตือรือรน้ในการท างาน 
สวัสดิการ กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติ เหตุ ฯลฯ 
ติดต่อ…เจา้หนา้ท่ีสรรหา โทรศพัท ์02-4206999 อีเมล ์
hr.recruit@hotmail.com 

บริษัท ยูเอชเอ็ม จ ากัด ท่ีอยู่ ส  านักงานใหญ่ 
เลขท่ี 185/3 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10330 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานทั่วไป จ านวน 2 อตัรา รายละเอียด
งาน จัดสินคา้ใหก้ับลูกคา้ท่ีมารับสินคา้เอง เช็คและจัด
สินคา้ใหก้ับรถรับจา้งท่ีทางบริษัทจา้งส่งสินคา้ ลงสินคา้
และช่วยเตรียมสินคา้ส าหรบัการตรวจนบั (ล  าลกูกาคลอง 
5) คุณสมบัติ คนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เพศชาย อายุ 
21 ปี ขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.6-ปวส.  สวัสดิการ 

ประกันสังคม ติดต่อ…แผนกทรพัยากรบุคคล โทรศัพท ์
02-6519111 อีเมล ์service@uhm.co.th 

บริษัท เมืองสะอาด จ ากัด  ท่ีอยู่ 17 ซ.ราม
อินทรา 42 แยก 8 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพ 
กรุงเทพมหานคร 10230 สถานท่ีปฏิบตัิงาน สถานีขนถ่าย
มูลฝอย ต.บางขวญั อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต้องการรับคน
พิการท างาน ต าแหน่งพนักงานทั่วไป จ านวน 2 อตัรา 
รายละเอียดงาน โรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิล ท างาน
สัปดาห์ละ 5 วัน คุณสมบัติ  คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-55 ปี ไม่
จ ากัดวุฒิการศึกษา  สวัสดิการ ประกันสังคม ประกัน
อบุัติเหตุกลุ่ม โบนัส ชุดยูนิฟอรม์  จัดเลีย้งประจ าปี ปรบั
เงินเดือนประจ าปี ตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการอื่น ๆ 
ตามกฎหมายแรงงานก าหนด ตดิต่อ…คณุสมศกัดิ์ (ผจก.
ฝ่ายบคุคล) โทรศพัท ์095-3709819 / 084-693-5036  

บริษัท จเีอฟซีเอ จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 1526-1540 
ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ          
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 สถานท่ีปฏิบตัิงาน 
เลขท่ี 65 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา        
จ.สมุทรสงคราม 75110 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานทั่วไป,พนักงานรับโทรศัพท ์จ  านวน          
3 อัตรา  รายละเอียดงาน ดูแลความเรียบรอ้ยภายใน
โรงงาน (ในต าแหน่งงานพนกังานทั่วไป) รบัสายภายนอก 
และภายใน เปิดใบสั่งซือ้อุปกรณส์ านักงาน (พนกังานรบั
โทรศัพท์) เงินเดือน  : 10,000-12,000บาท  คุณสมบัติ            

คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง                   
อายุระหว่าง 18-45 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึน้ไป  
สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ประกัน
ชีวิต-อบุตัิเหต ุปรบัเงินเดือนประจ าปี ปรบัต าแหน่ง โบนสั
ประจ าปี โอที คอมมิชชั่น ค่าเดินทาง  เงินช่วยเหลือใน
กรณีตา่งๆ  ตดิต่อ…คณุบอลล ์โทรศพัท ์02-7229377 ตอ่ 



๒๕ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

106 ห รื อ  084-3884623 ID Line : hrdh234 อี เ ม ล์  
hrm@gfca.com   

บริษัท กูรเ์มท ์วัน ฟู้ดส ์เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 55 หมูท่ี่ 5 ซอยกนัตนา ถนนบาง
ใหญ่-บางคูลัด ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่  นนทบุรี 
11140 ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงาน
ประสานงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน 
ท างานประสานทั่วไป คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดด้ี มี
ความอดทน ในการท างานภายใตส้ภาวะกดดนั รบัผิดชอบ
ในการท างาน สามารถท าโอทีไดใ้นบางครั้ง  สวัสดิการ 
ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม โบนัสประจ าปี ฯลฯ 
ตดิต่อ…ใหส้่งใบสมคัรทางอีเมลห์รือทางไปรษณียเ์ท่านัน้                  
(ไมร่บัติดตอ่ทางโทรศพัท)์ อีเมล ์info@gourmet-one.com 

บริษัท บ้านซูซูกิ จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 371 ถ.สาม
ชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ต้องการรับคนพิการ
ท างาน ต าแหน่งพนักงานคนพิการ  จ านวน 3 อัตรา 
รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานงานขาย งานช่าง งานภายใน 
Office  คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ 

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี วฒิุการศกึษาระดบั 
ปวช.-ปวส. สวสัดิการ ประกันสงัคม เครื่องแบบพนักงาน 
โบนัส เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ  ติดต่อ…โทรศัพท ์074-
342800  ตอ่ 140  

Sangchai Group ท่ีอยู่  88 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวดักรุงเทพมหานคร 10170 
ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงาน
ประสานงาน จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน  ตอบ
ค าถามลกูคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างโทรศพัท ์ท าตารางนดั
หมายการบริการ/            การจดัสง่ผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ 
ประสานงานกบัแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง คุณสมบัติ คนพิการที่

ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-40 
ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Office ได ้ สวัสดิการ  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ชุดยูนิฟอรม์ ค่าอินเซนทีฟ (ค่าคอม) ส  าหรับแผนกขาย 
ตรวจสขุภาพประจ าปี การท่องเท่ียวประจ าปี ประกนัสงัคม 
ปรบัเงินเดือนประจ าปี โบนัสประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ…คุณ
นริศรา/ คณุเมธาวี  โทรศพัท ์02-6282600 ต่อ 240, 250 
อีเมล ์narisara.t@sangchaigroup.com 
 

คนพกิารต้องการท างาน 
นางสาว อภิศรา ทองม่ัน  อายุ 42 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 พกิารทางการสื่อสาร 
(พูดได้/ได้ยิน)  ต้องการงานทางด้านธุรการ จัด
เอกสารทั่วไป มีประสบการณก์ารท างานมาก่อน ติด
ต่อ...โทรศพัท ์080-5589025 หรือ Line:ann-2556 อีเมล ์
Apisara170821@hotmail.com 

นายสุชาติ วิลัยเขวา อาย ุ29 ปี วุฒกิารศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พิการทางการมองเหน็ ต้องการงาน
ทางด้านประชาสัมพันธ ์งานโอเปอเรเตอร ์งานฟรี
แลนด์ งาน เทเลเซลล์ งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพไฟล์เสียง ต้องการหน่วยงานที่มีรถไฟฟ้า
ผ่านเพื่อสะดวก ในการเดินทาง มีประสบการณง์าน
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทั่วไป สามารถพิมพค์อมพิวเตอรไ์ด้ 
ติ ด ต่ อ . . . โท ร ศัพท์  0 8 1 - 7 6 09641  ห รื อ  อี เ มล์  
suchart9670@gmail.com 

นางสาวนิชาภา ศรียาภัย อายุ 36 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงาน
ทางด้านเอกสารหรืองานตามความเหมาะสม ในเขต
พืน้ที่ บางนา ศรีนครินทร ์อุดมสุข  มีประสบการณ์
การท างานทางด้านโรงแรมมา 8 ปี ติดต่อ...โทรศพัท ์

mailto:hrm@gfca.com
mailto:info@gourmet-one.com
mailto:Apisara170821@hotmail.com
mailto:suchart9670@gmail.com
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ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

0 8 3 - 4 4 7 9 2 9 4  ห รื อ  อี เ ม ล์  
nichaphasriyapai11@gmail.com 

นางสาวปราณี ศาลางาม อายุ 26 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางการได้ยิน 
ต้องการงานตามความเหมาะสม มีประสบการณก์าร
ท างาน ในโรงพยาบาล งานเภสัช และงานธุรการใน
ห้องสมุดติดต่อ...โทรศัพท์ 092-9382654 หรือ Line 
Pranee.maew อีเมล ์Pranee1994.20@gmail.com 

นางสาวตะวันทิพย์ พุ่มฉัตร อายุ 23 ปี                    
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการท่องเท่ียวและ          
การโรงแรม พิการทางด้านร่างกาย เดินได้ (ตดันิว้มือ
ขา้งซา้ยทัง้ 4 นิว้ ชี ้กลาง นาง กอ้ย แตเ่หลือนิว้มือไวอ้ย่าง
ละครึ่ ง ใ ช้งานปกติ )  ต้ อ ง ก า รท า ง านทา งด้ า น
ประชาสัมพันธ ์งานติดต่อประสานงานหรืองานอื่น
ตามความเหมาะสมมีประสบการณ์ท าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้พิการกับหน่วย กาชาติ ติดต่อ...โทรศพัท ์
091-2890106 หรอื อีเมล ์tawanthip.ploy@gmail.com 

นายมูซา ยุดทะพันธ ์อาย ุ33 ปี วุฒกิารศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 พกิารทางด้านร่างกาย สามารถ            
เดินได้ (ท างานได้เหมือนคนปกติ) ต้องการงานตาม
ความเหมาะสม ติดต่อ...โทรศพัท ์084-9691750, 096-
2699250 หรอื อีเมล ์musa.yudthaphan@gmail.com  

นางสาว กาญจนา  นามะโส อายุ 29 ปี                          
วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ ต้องการงานทางด้านประสานงาน 
งานจัดอบรม หรืองานตามความเหมาะสม มีความ
ขยัน อดทน  เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ชอบเรียนรู้สิ่ง
ใ ห ม่ ๆ  มี ป ร ะสบกา รณ์ ง านทา ง ด้ า น ธุ ร ก า ร 
ประสานงาน งานประชาสัมพันธ์  ติดต่อ...โทรศัพท ์
098-5155981 หรอื อีเมล ์karnchanamay@gmail.com  
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๒๗ 

ท่ีสดุของคน คือ การเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 

คร้ังแรกในไทยพาสปอรต์ตดิอักษรเบรลลเ์พือ่ผู้พกิารทางสายตา 

 

กรมการกงสลุเปิดตวัหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอรต์ รุ่นใหม ่ติดแผ่นใสอกัษรเบรลล์เพ่ือผูพิ้การทางสายตา โดยเป็น

ไม่ก่ีประเทศในโลกท่ีให้ความส าคัญเรื่องนี ้ เมื่อวันท่ี 3 ส.ค. นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการกงสลุพฒันาหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอรต์รุ่นใหม่บริการอ านวยความสะดวกแก่บุคคลทุก

กลุ่ม ตัง้โจทยต์อ้งเป็นหนงัสือเดินทางของคนไทยทกุคน ดงันัน้ ในรูปเลม่นอกจากสะทอ้นเอกลกัษณค์วามเป็นไทยตัง้แตห่นา้

แรกจนถงึหนา้สดุทา้ย มีมาตรฐานสงู ปลอมแปลงยากแลว้ สิ่งส  าคญัท่ีสดุอีกอย่างหนึ่งคือตอ้งใหค้นไทยทกุคน ทกุกลุม่ เขา้ถึง

บริการและไดร้บัความสะดวกมากท่ีสดุ ทัง้นี ้ปัจจุบันมีผูพิ้การทางสายตาในประเทศไทยประมาณ 190,000 คน เป็นกลุ่มท่ี

รฐับาลใหค้วามส าคญัจงึติดแผ่นใสพิมพอ์กัษรเบรลลบ์นหนงัสือเดินทางเพ่ือผูพิ้การทางสายตาในหนงัสือเดินทางรุน่ใหมด่ว้ย 

โดยประเทศท่ีไดด้  าเนินการลักษณะนี ้นอกจากประเทศไทยแลว้ ไดแ้ก่ เกาหลีใต ้โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร ซึ่งการ

บริการหนังสือเดินทางติดแผ่นใสพิมพอ์กัษรเบรลลแ์ก่ผูพิ้การทางสายตา เป็นการออกแบบพัฒนาบริ การภาครฐัแก่กลุ่มผู้

สญูเสียการมองเห็น นายชาตรี กล่าวต่อว่า ส  าหรบัผูพิ้การทางสายตาคนไทยรายแรกท่ีไดร้บัหนงัสือเดินทางดงักลา่ว คือนาย

เพชรตัน ์เตชวชัรา ท าหนงัสือเดินทางท่ีส  านกังานหนงัสือเดินทางชั่วคราวปทมุวนัชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้เอม็ บี เค เซน็เตอร ์เม่ือวนัท่ี 

8 ก.ค.2563 เป็นวนัแรกท่ีเปิดใหบ้ริการและเริ่มใชห้นังสือเดินทางรุ่นใหม่ โดย นางพิมพว์ดี โสวรตันพงศ ์ผูอ้  านวยการกอง

หนงัสือเดินทาง น าหนงัสือเดินทางรุ่นใหม่ติดอกัษรเบรลล ์ไปมอบใหด้ว้ยตวัเอง เมื่อวนัท่ี 16 ก.ค.ท่ีผ่านมา ท่ีมลูนิธิส่งเสริม

อาชีพคนตาบอด นายเพชรตัน ์กล่าวว่า ขอบคณุกรมการกงสลุท่ีไดม้อบสิ่งดีๆ ใหก้บัผูพิ้การทางสายตา รูส้กึดีใจอย่างมากท่ี

ภาครฐัใหค้วามสนใจดแูลเอาใจใสผู่พิ้การ ภมูิใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของหนงัสือเดินทางรุน่ใหม ่มีช่ือและขอ้มลูเป็นอกัษรเบรลลต์ิดอยู่ 

ท าใหไ้ดร้บัความสะดวก เวลาเดินทางไปตา่งประเทศ สามารถอา่นขอ้มลูไดด้ว้ยการสมัผสั และรูว้า่เป็นหนงัสือเดินทางของตน 

ไมต่อ้งไปถามหรือขอใหค้นอื่นช่วยเหลือเหมือนแตก่่อน.(ไทยรฐัออนไลน ์3 ส.ค.63) 
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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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