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เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

 
 
 

 

 
สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๒๐    ฉบับที ่  ๐๗   เดอืน  กรกฎาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๔ 
สายด่วน 1479 คนพกิารประชารัฐ ปรึกษาฟรี!หางาน..ตลอด 24 ชม. 

 อาจารยส์มัฤทธ์ิ ชาภิรมย ์ผูจ้ัดการ ศูนยพิ์ทักษ์สิทธิคนพิการ 

1479 สายด่วนคนพิการประชารฐั เปิดเผยว่า เพ่ือใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารและสิทธิประโยชนใ์หเ้ท่าเทียมกบัคนปกติ ดงันัน้จึงไดเ้ปิด 

สายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ  ขึน้ เพ่ือปรึกษาปัญหาและ

พรอ้มพัฒนาชีวิตของคนพิการฟรี!  คนพิการสามารถโทรเขา้มา

ปรึกษาไดฟ้รีตลอด 24 ชั่วโมง แจง้ปัญหาและขอความช่วยเหลือ 

ทางทีมงานก็จะประสานงานต่างๆให ้และปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ

คนพิการที่พบคือคนพิการไม่อยากออกจากบา้น เพราะกลวัถกูเอา

รัดเอาเปรียบหากอยากไดชี้วิตท่ีดีกว่านี ้ เช่ือว่าเมื่อมีสายด่วน 

1479 คนพิการประชารฐั คนพิการเหลา่นีจ้ะมีความมั่นใจในการใช้

ชีวิตมากขึน้ และจะไมม่ีใครถกูทิง้ไวข้า้งหลงัอย่างแน่นอน 

 ทัง้นี ้การบริการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารฐั มีสิทธิประโยชนม์ากมาย ทัง้การรบัข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต์่อ

ตนเอง ส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธิ - อยากรูส้ิทธิสวสัดิการ การเรียนฟรี อยากมีงานท า อยากรอ้งทุกข ์รบัแจง้เหตฉุกุเฉิน การโดน

เอารดัเอาเปรียบ แนะน าท่ีท่องเท่ียวและการเดินทางและบริการอื่นๆ สูก่ารด ารงชีวิตอิสระ รวมถึงการเปิดศนูยฟ้ื์นฟอูาชีพและ

ศนูยพ์ฒันาอาชีพส าหรบัคนพิการทั่วประเทศ ท่ีจะไดช้่วยฝึกอาชีพและเตรียมความพรอ้มใหค้นพิการก่อนท่ีจะประกอบอาชีพ

หรือเขา้ท างานในสถานประกอบการ หน่วยงานของรฐั หรือท างานในชุมชนเพ่ือปฏิบตัิภารกิจอนัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ชมุชน 

รวมถึงนโยบายการรบัคนพิการเขา้ท างานในหน่วยงานของรฐัและเอกชน ตามกฎหมาย จึงใหค้  าแนะน าสิทธิประโยชนต์่ างๆ 

พรอ้มใหข้อ้มลูข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรบัคนพิการโดยเฉพาะ เพ่ือสนบัสนุนใหค้นพิการมีศกัดิ์ศรีและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

อนัจะสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึน้ดว้ยเช่นกนั ดรูายละเอียดไดท่ี้ www.1479hotline.org(thaipost.net 27 มิ.ย.

64) 
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“พม. เร่ง ฉีดวัคซีน “คนพิการ-ผู้สูงวัย “ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯด่วน ! 

 

รมว.พม. เร่งรัด “คนพกิาร-ผู้สูงวัย “ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับวัคซีนเร็วทีสุ่ด 

 

 นางพัชรี อาระยะกุล ปลดักระทรวง พมัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย ์(พม.) พรอ้มนางสาวสราญภัทร 

อนมุติัราชกิจ อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ใหก้ารตอ้นรบั แพทยห์ญิงมธุรดา สวุรรณโพธ์ิ ผูอ้  านวยการ

สถาบนัราชานกุลู และคณะ ในการออกหน่วยบริการฉีดวคัซีนใหค้นพิการในหน่วยงานสงักดั พก. คณะผูบ้ริหารกระทรวง พม. 

ยงัไดร้บัมอบสิ่งของอปุโภคบริโภค และยารกัษาโรค จากคณุปริศนา กล ่าพินิจ พรอ้มคณะ ผูแ้ทนสถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3 

เพ่ือใชใ้นภารกิจการด าเนินงานของหน่วยงานในสงักดั พก. อีกดว้ย 

 

 ทัง้นีน้ายจตุิ ไกรฤกษ ์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) ไดม้ีนโยบายเร่งรดั

ให ้กลุ่มเปราะบาง ทัง้คนพิการ และผูส้งูอายุ ท่ีพักอยู่บา้นพกัต่างๆ ของกระทรวง พม. ไดร้บัวคัซีนเร็วท่ีสดุ ทางกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงประสานงาน น าคนพิการเขา้รบัการฉีดวัคซีนจากสถาบันราชานุกูล ณ สถาน

คุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นราชาวดี (หญิง) จงัหวดันนทบุรี(mgronline.com 14 ก.ค.64) 
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เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ฮารต์โนแฮนด ์เปิดจ าหน่ายเสือ้ยดืการกุศล 
ผลงานศิลปะผู้พกิารวาดรูปด้วยปาก 

 

อารต์โนแฮนด ์เปิดจ าหน่ายเสือ้การกุศล ภายใตโ้ครงการ 

อารต์ บาย ฮารต์ อารต์ โน แฮนด ์(Art by Heart Art no 

Hand) จัดท าเสือ้ยืดท่ีออกแบบโดย พรหมพัฒน์ โชติสิร

ดานันท ์(โซคูล) ศิลปิน ผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นการ

เคลื่อนไหว จากผลงานศิลปะท่ีวาดรูปดว้ยปากสูเ้สือ้ยืด

การกุศล เพ่ือน ารายไดส้่วนหนึ่งสมทบ โครงการ อารต์ 

บาย ฮารต์ อารต์ โน แฮนด ์(Art by Heart Art no Hand) 

ช่วยเหลือผู้พิการทุกประเภท และมอบให้โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนการจัดซือ้อุปกรณ์

ต้านภัยโควิด-19 มีสีให้เลือก 2 สี คือสีขาว และสีแดง 

พรอ้มขนาด S,M,L และ XL ราคาตัวละ 259 บาท ส่งฟรี

ทั่ วประเทศ มีจ านวนจ ากัด ผู้ท่ีสนใจร่วมท าบุญกับ

โครงการฯ สามารถสั่ งซื ้อได้ท่ี  เพจ Art No Hand by 

Socool ห รื อ  เ พ จ  Art no Hand แ ล ะ 

www.artnohands.com(sanook.com 30 มิ.ย.64) 
 

 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ยังเดินหน้า
อย่างต่อเน่ืองเพือ่ช่วยเหลือผู้พกิารทางสายตา 

 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ยังเดินหน้าอย่าง

ตอ่เน่ืองเพ่ือช่วยเหลือผูพิ้การทางสายตาท่ีไดร้บัผลกระทบ

จากโรคติดเชื ้อโควิด-๑๙ ในพี้นท่ีจังหวัดชัยภูมิและ

นครราชสีมา เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตา

บอดไทย พรอ้มดว้ยนายสุพจน ์ศรีสุวรรณ ผูอ้  านวยการ

สมาคมฯ และนางสาวชญาณิชฐ์  สว่าง พิภพ รอง

ผูอ้  านวยการสมาคมฯ ไดเ้ดินทางลงพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

เพ่ือมอบถุงยังชีพพรอ้มดว้ยเงินรายละ ๕๐๐ บาท ใหค้น

พิการทางการเห็นท่ีไดร้บัผลกระทบจากโรคติดเชือ้โควิด-

๑๙ จ านวน ๒๐๐ ราย ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. สมาคม

ประชาคมคนตาบอดไทย ไดล้งพืน้ท่ีจังหวดันครราชสีมา 

เพ่ือมอบถงุยงัชีพและเงินรายละ ๕๐๐ บาท เพ่ือช่วยเหลือ

เยียวยาและบรรเทาความเดือดรอ้นของคนตาบอดท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากพิษโควิด-๑๙ อีกจ านวน ๓๓๓ คน ซึ่ง

ในขณะนีท้างสมาคมฯ ไดล้งพืน้ท่ีไปแลว้ ๓๒ จังหวดั ทั่ว

ประเทศ อย่างไรก็ตามสมาคมฯ ไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ ใน

วันท่ี ๘-๙ กรกฎาคม ท่ีจะถึงนี ้สมาคมฯ จะลงพืน้ท่ี ๔ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 

จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส ซึ่งเป็น

จังหวัดสีแดงท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื ้อโควิด-๑๙ ซึ่ง

https://travel.sanook.com/thailand/chiangmai/
https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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รฐับาลไดอ้อกประกาศลอ็กดาวนจ์งัหวดัดงักล่าว ท าใหค้น

ตาบอดท่ีนั่นนอกจากจะไดร้บัความยากล าบากจากการใช้

ชีวิตในพืน้ท่ีความมั่นคงแลว้ ก็ยงัถูกซ า้เติมจากโรคระบาด

โควิด-๑๙ ถือว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสงสารและเห็นใจอย่างย่ิง 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จึงขอเรียนเชิญทุกคน

ร่วมส่งก าลงัใจ ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือคนตาบอด

ในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากโรค

ติ ด เ ชื ้ อ โ ค วิ ด - ๑๙  โ ด ย ก า ร โ อ น เ งิ น  ผ่ า น บัญ ชี  

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย ์เลขท่ีบัญชี ๔-๘๑๐๑-

๔๐๐๒-๔ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชีกองทุน

สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย 

นอกจากนีท้่านผูช้มสามารถบริจาคเป็นสิ่งของเพ่ือใชใ้น

การจัดท าถุงยังชีพ เช่น ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง 

กนุเชียง หมหูยอง น า้มนัพืช น า้ปลา ยาสามญัประจ าบา้น 

เจลลา้งมือ หนา้กากอนามัยหรือหนา้กากผา้ แปรงสีฟัน 

สบู่ ยาสระผม ผงซกัฟอก เป็นตน้ โดยท่านสามารถบริจาค

ดว้ยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณียท่ี์ ๖๓/๓๗๔ หมู่บา้น

บางใหญ่ซิตี ้ซอย ๑๐/๑๑ หมูท่ี่ ๖ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ 

จ.นนทบุรี  ๑๑๑๔๐ สอบถามรายละเอียดโทร. ๐๘-

๙๙๙๔-๖๖๕๖ หรือสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมทางแอปพลิเค

ชันไลนไ์อดีไลน ์แอด tabc๒๐๑๖” ร่วมช่วยเหลือคนตา

บอดสูภ้ยัโควิด-๑๙ ประเทศไทยตอ้งชนะ เราจะผ่านวิกฤติ

ครัง้นีไ้ปดว้ยกนั.(ไทยรฐัออนไลน ์1 ก.ค.64) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ว่ายน า้คนพกิารไทยคว้าโควตา 
พาราลิมปิกทีญ่ี่ปุ่น

 

สหพันธ์กีฬาว่ายน ้านานาชาติ  หรือ ฟีน่า ได้ท าการ

ประกาศแจ้งรายช่ือนักกีฬาว่ายน า้คนพิการท่ีไดร้ับสิทธ์ิ

ผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 24 ส.ค. - 5 ก.ย.64 ในระบบไบพาไทต ์หรือ

โควต้าพิเศษจากผลงานของนักกีฬาท่ีโดดเด่นท่ีทาง

ประเทศท่ีสังกัดเสนอช่ือไป ล่าสุดไดร้ับการตดัสินอนุมัติ

หรือผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ซึ่ง

รายช่ือท่ีทางฟีน่าไดป้ระกาศออกมาล่าสดุปรากฎว่ามีช่ือ

ของ อัญชญา เกตุแกว้ นักกีฬาว่ายน า้คนพิการหญิงทีม

ชาติไทยจากคลาส เอส9 และ ภูชิต อิงชยัภูมิ นกักีฬาว่าย

น า้คนพิการชายทีมชาติไทยจากคลาส เอส5 ใหไ้ดร้บัการ

ตัดสินให้ผ่านเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2020 

ดว้ย ส าหรบัทพัว่ายน า้คนพิการไทยสามารถควา้สิทธ์ิเขา้

ร่วมมหกรรมพาราลิมปิกเกมส ์2020 ไปไดแ้ลว้ 2 คนก่อน

หนา้นี ้ไดแ้ก่ ชาคร แกว้ศรี และ วรวิทย ์แกว้ค า ส่งผลให้

ศึกโตเกียวเกมสค์รัง้นีท้ัพว่ายน า้คนพิการทีมชาติไทยมี

นักกีฬาท่ีสามารถเข้าร่วมไดท้ั้งสิน้ 4 คน ทั้งนี ้อัญชญา 

เกตุแกว้  และ ภูชิต อิงชัยภูมิ คือสองนักกีฬาว่ายน า้คน

พิการไทยท่ีมีผลงานโดดเด่นทั้งในประเทศและระดับ

นานาชาติมากมาย นอกจากนีก้ารท่ี "ป่ิน" อญัชญา เกตุ

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94


๕ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

แกว้ ว่ายน า้คนพิการสาวไดร้บัข่าวดีจากการประกาศผล

โควตา้ของทางสหพันธฯ์ ครัง้นี ้ยังเป็นของขวญัล า้ค่าของ

เ จ้ า ตั ว ใ น วั น เ กิ ด วั น ท่ี  29 มิ ถุ น า ย น อี ก ด้ ว ย

(siamsport.co.th 30 มิ.ย.64) 
 

พม.น าผู้พกิาร ผู้สูงอายุ เเละผู้ด้อยโอกาส  
ฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟารม์ 

 

พม. น าคนพิการ ผูส้งูอายุ และผูด้อ้ยโอกาส ฉีดวคัซีนซิโน

ฟารม์ เน่ืองในโอกาสวันคลา้ยวันประสูติ ศาสตราจารย ์

ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลกัษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี 4 ก.ค.64 วนันี ้(4 ก.ค. 64) เวลา 08.30 น. ณ ชัน้ 

1 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (TOT เดิม) ส  านักงานแจง้

วฒันะ อาคาร 9 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ ราช

วิทยาลยัจฬุาภรณ ์เปิดฉีดวคัซีนตวัเลือกซิโนฟารม์ส าหรบั

คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดอ้ยโอกาส เน่ืองในโอกาสวัน

คลา้ยวันประสูติ ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้นอ้ง

นางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564 

โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดเ้ขา้เย่ียมชมและให้

ก าลงัใจกลุ่มคนพิการจากหน่วยงานในสงักดั ไดแ้ก่ สถาน

คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย สถาน

คุม้ครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัด

ปทุมธานี สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพิการบา้นกึ่ งวิถี 

(ชาย) รวมทัง้เครือข่ายคนพิการ อาทิ คนพิการทางการเห็น 

คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว กว่า 600 คน เขา้รบับริการฉีดวคัซีนซิ

โนฟาร์มดังกล่าว ทั้งนี ้ ได้รับการสนับสนุนรถรับ - ส่ง

ส  าหรบัคนพิการในสถานสงเคราะห ์จากกรมยุทธบริการ

ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย(thansettakij.com 4 

ก.ค.64) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 



๖ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ร้องส่ือพษิโควิด-19 ท าหมดหนทางดูแลลูกพกิาร
ไร้เพศ วอนผู้ใจบุญช่วยค่าอุปกรณก์ารแพทย ์

 

สตูล  – ครอบครัวเตบสันร้องสื่อพิษโควิด-19 ท าหมด

หนทางดแูลลกูท่ีพิการไรเ้พศ อีกทัง้ยงัมีเรื่องบา้นทรุดใกล้

พังจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง วอนผู้ใจบุญ

ช่วยเหลือเรื่องค่าอุปกรณ์การแพทย์  วันนี ้ (30 มิ.ย.) 

ผูส้ื่อข่าวไดร้บัการรอ้งเรียนขอความช่วยเหลือ เน่ืองจาก

ตนกับครอบครัวได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของ

ผูร้บัเหมาท าสะพานขา้มคลองจนบา้นทรุด และผลกระทบ

พิษเศรษฐกิจโควิด-19 ส่งผลใหบ้ตุรท่ีป่วยเป็นคนไรเ้พศซึ่ง

มีค่าใช่จ่ายสูงทางครอบครวัแบกภาระไวไ้ม่ไหวแลว้ หลงั

ไดร้บัการรอ้งเรียน จงึเดินทางไปยงัพืน้ท่ีหมูท่ี่ 1 ต.สาคร อ.

ท่าแพ จ.สตูล ซึ่งเป็นบา้นอาศัยของชาวบา้นผูเ้ดือดรอ้น

ดงักล่าวพบ นางวิลยั เตบสนั อายุ 45 ปี นายนูรุดดีน เตบ

สัน อายุ  64 ปี สองสามีภรรยาซึ่งสามีก็อยู่ ในสภาพ

ร่างกายท่ีมีโรคประจ าตวัเจ็บออแอด พรอ้มบุตรวยั 23 ปี 

นายรอบีซีน เตบสนั ป่วยพิการตัง้แตก่ าเนิด โดยไดร้บับตัร

คนพิการประเภท การเคลื่อนไหวและพิการทางร่างกาย 

โดยไมม่ีอวยัวะเพศ กระดกูสนัหลงัคดงอตัง้แตก่ าเนิด ไม่มี

ช่องทอ้ง ตอ้งท าการผ่าตดัมาหลายครัง้ตัง้แต่ก าเนิด ไม่ว่า

จะเป็นผ่าตดักระดกูสนัหลงัหรือผ่าตดัช่องทอ้ง ตอ้งสวมใส่

ท่อขับถ่ายของเสียทั้งปัสสาวะและอุจจาระอยู่ข้างนอก 

นางวิลยั ผูเ้ป็นแมบ่อกว่า ท่ีบา้นเราอยู่ดว้ยกนั 3 คนพ่อแม่

ลูกมานานเท่ากับอายุบุตรชาย 23 ปี ซึ่งเป็นพืน้ท่ีป่าชาย

เลนท่ีอนุญาตให้อาศัยอยู่ได ้แต่มาวันนีบ้้านท่ีอาศัยอยู่

ตอ้งทรุดลงหลงัมีการก่อสรา้งท าสะพานขา้มคลอง โดยตน

และครอบครวัพยายามบอกผูร้บัเหมาถงึปัญหาท่ีเกิดเหตกุ็

ได้รับค าตอบท่ีน่ิงเฉย ตนและครอบครัวจึงน้อยใจว่า

เพราะว่าตนอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีป่าใช่ไหม ถึงไม่อยากเขา้มา

แกปั้ญหาให ้จะแจง้ผูน้  าก็ไม่เคยเหลียวแลเพราะทุกคน

มองวา่ตนอยู่ในพืน้ท่ีป่าชายเลน ซึง่ตนก็ไมรู่จ้ะไปอยู่ท่ีไหน

จริงๆ ในยามวิกฤตแบบนี ้ตอนนีค้รอบครวั “เตบสนั” แทบ

จะไม่มีรายไดเ้ลย บา้นท่ีอยู่อาศยัก็มาทรุดเสียหาย อีกทัง้

ยงัมีรายจ่ายบุตรชายท่ีป่วยพิการมาตัง้แต่ก าเนิด ไม่มีเพศ 

หมอบอกว่าตอ้งดูแลกันไปตลอดชีวิต ทุกวันนีค้่าใช่จ่าย

ทุกวนัไม่นอ้ยกว่าวนัละ 200 บาท ทั้งถุงใส่ปัสสาวะ กาว 

และอปุกรณท์างการแพทย ์แพมเพอร ์ยงัไม่รวมค่าใชจ้่าย

อย่างอื่นก็ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ไม่รวม

คา่ใชจ้่ายในการเดินทางไปหาหมอท่ีตา่งจงัหวดัท่ีจะตอ้งมี

ทุกเดือนในช่วงแรกๆ แต่ช่วงหลังๆ นีต้อ้งเดินทางไปหา

หมอ 3 เดือนครั้ง  ซึ่งก่อนหน้านี ้จะตระเวนขายปลา

สวยงามในตลาดนัด รายไดอ้ยู่ท่ีเดือนละ 10,000 บาท 

บวกกับรายไดข้องลูกสาวท่ีท างานอยู่ท่ีจังหวดัภูเก็ตท่ีส่ง

มาใหเ้ดือนละ 5,000-6,000 บาท รวมกบัรายไดข้องตนก็

ตกประมาณเดือนละ 16,000 บาท หักค่าใชจ้่ายของนอ้ง

ในการซื ้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็พอได้ใช้จ่ ายใน

ครอบครวั สามีไมส่ามารถท างานไดเ้น่ืองจากเป็นโรคปวด

เข่า ไดร้บัเงินคนชราเดือนละ 600 บาท ลูกชายไดร้บัเงิน

พิการ 800 บาท สว่นตนก็ไดร้บัเงินสนบัสนนุบตัรสวสัดิการ

แห่งรฐั ก็พอไดม้ีเงินใชจ้่ายในครอบครวัเดือนชนเดือน แต่

เมื่อเกิดผลกระทบจากโควิด-19 ตนขายของได้เพียง



๗ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

อาทิตยล์ะ 1 วนั หลายตลาดก็ปิด ตลาดนดัท่ีเคยขายไดก้็

ขายไมค่่อยได ้ลกูสาวท่ีท างานอยู่ในจงัหวดัภูเก็ตก็ตกงาน 

เงินจะใช้จ่ายส่วนตัวยังไม่มี  ทุกอย่างต้องประหยัด 

อปุกรณท์างการแพทยข์องนอ้งท่ีป่วยพิการและตอ้งรกัษา

กันแบบนี้ไปตลอดชีวิต จากท่ีพอจะไหวมาวันนี ้ต้อง

ประหยัด ถุงปัสสาวะนอ้งท่ีใชส้  าหรบัรบัของเสียจากปกติ

จะตอ้งเปลี่ยนทุกวัน ตอ้งน ามาถอดลา้งท าความสะอาด

แลว้น ากลบัไปใชใ้หม่ แผ่นติดหนา้ทอ้งจากตอ้งเปลี่ยน 2 

วนัตอ่แผ่น ตอ้งใชเ้ป็น 1 อาทิตยเ์ปลี่ยนครัง้ กลวัเหมือนกนั

วา่นอ้งจะติดเชือ้แต่ก็จ  าเป็น จึงขอวอนสื่อใหช้่วยประสาน

คนมีจิตศรทัธาช่วยคนละบาท เป็นค่าอุปกรณก์ารแพทย์

ใหน้อ้งท่ีตอ้งรกัษากนัไปตลอดชีวิต ผ่านบญัชีนอ้ง นายรอ

บีซีน  เตบสัน ธนาคาร  ธกส.สาขาท่าแพ เลขบัญชี  

020080055330 ขณะท่ีหลงัทางอ าเภอทราบข่าว นายธีระ

พงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอ าเภอท่าแพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี

สาธารณะสขุอ าเภอท่าแพ องคก์ารบริหารสว่นต าบลสาคร 

และเจา้หนา้ท่ีหลายฝ่าย ไดล้งพืน้ท่ีไปยงับา้นหลงัดงักลา่ว 

นายธีระพงษ ์นายอ าเภอท่าแพ กลา่ววา่ ตนไดท้ราบเรื่องก็

ไดน้  าเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งลงพืน้ท่ีตรวจสอบและดแูล โดย

เบือ้งตน้ไดร้บัรายงานจากทางองการณบ์ริหารส่วนต าบล

สาครว่าไดมี้การดแูลช่วยเหลือในส่วนคนพิการท่ีเป็นสิทธ์ิ

ท่ีไดร้บั โดยประสานไปยงัจงัหวดัเพ่ือใหไ้ดร้บัเงินช่วยเหลือ

คนพิการมาหลายปีแลว้ ดา้นการช่วยเหลือในเรื่องของการ

รักษาพยาบาลก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าท่ีสาธารณะ

อ าเภอท่าแพ เพ่ือเขา้ดแูลและหาแนวทางในการช่วยเหลือ

การรกัษาพยาบาลตอ่ไป สว่นในเรื่องของท่ีอยู่อาศยั ก็ตอ้ง

ปรึกษาหารือหลายฝ่าย เน่ืองจากบา้นหลงัดงักล่าวปลูก

สร้างอยู่ ในพื้น ท่ี ป่าชายเลน ซึ่ งมีข้อก าหนดในทาง

กฎหมายหลายดา้น แต่ก็จะประสานเพ่ือหาทางช่วยเหลือ 

ส าหรบัการช่วยเหลือเร่งด่วนท่ีสามารถท าไดใ้นเรื่องของ

ผลกระทบจากโควิด-19 คือการเยียวยาครวัเรือนละ 500 

บาท ซึง่จะใหท้างองการบริหารสว่นต าบลสาครด าเนินการ

ให้อย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่องของบ้านท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการก่อสรา้งสะพาน จะหารือกับทางกรม

ทางหลวงชนบทและผู้รับเหมาว่าพอจะมีทางเยียวยา

ช่วยเหลืออย่างไรไดบ้า้ง(mgronline.com 30 มิ.ย.64) 
 

มาแล้ว! “เบีย้ยังชีพ” 3 โครงการมหาดไทย  
“งวดสุดท้ายปี 64” สถ.จ่อโอนเข้าท้องถิ่น  

กว่า 19,192 ล้านบาท 

มาแลว้! “เบีย้ยังชีพ 

3 โครงการ ”  งวด

สุดท้าย สถ.รับโอน

กรมบัญชีกลาง จ่อ

ส่งถึง 7,558 อปท. 

ก ว่ า  19,192 ล้า น

บาท เป็น “เบี ้ยยัง

ชีพผูสู้งอายุ-เบีย้ยัง

ชีพผูป่้วยเอดส”์ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. ส่วน “เบีย้คนพิการ” 

รบัโอน 2 เดือน ก.ค.- ส.ค. เผย 4 งวด สถ.โอนเงินอดุหนุน

ทั่วไป เขา้ 3 โครงการแลว้กว่า 73,499 ลา้นบาทเศษ วนันี ้

(30 มิ.ย. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยวา่ 

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน (สถ.) ลงนามในหนังสือด่วน 3 ฉบับ แจง้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ผ่านผูว้่าราชการจังหวดัทั่ว

ประเทศ เพ่ือก าหนดรายละเอียดงบประมาณการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 “เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุและ เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส”์ งวด

ท่ี 4 จ านวน 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน / 



๘ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

เฉพาะเบีย้ยังคนพิการ ก.ค.- ส.ค. (2 เดือน) ใหก้ับทั้ง 3 

โครงการ วงเงินรวม 19,192,022,400 บาท ประกอบดว้ย 

เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่

ผู ้สูงอายุ  ( เ บี ้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ )  ให้กับ  7,558 อปท. 

เป้าหมาย 8,568,726 ราย วงเงินรวม 16,177,476,000 

บาท เ งินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง

สวสัดิการทางสงัคมใหแ้ก่ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ (เบีย้ยัง

ชีพคนพิการ) ให้กับ 7,558 อปท. เป้าหมาย 1,787,209 

ราย วงเงินรวม 2,894,636,400 บาท  ส่วนเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม (เบีย้ยังชีพผูด้อ้ยโอกาส) เบีย้ยัง

ชีพผูป่้วยเอดส ์ใหก้บั 7,135 อปท. เป้าหมาย 79,940 ราย 

วงเงินรวม 119,910,000 บาท  ส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไป 

ทั้ง  3 รายการ กรมบัญชีกลาง จะเ ป็นหน่วยงาน ท่ี

รบัผิดชอบการจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพแทน อปท. โดยไดซ้กัซอ้ม

แนวทางการตัง้งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เงินอดุหนุนทั่วไป เงินอดุหนุนส าหรบัโครงการ

ทัง้ 3 รายการแลว้ ทัง้นี ้สถ. ไดร้บัโอนจากกรมบญัชีกลาง 

งวดแรก (2 เดือน) เม่ือ ต.ค. 2563 วงเงิน 13,727,739,000 

บาท โอนงวดท่ี 2 เม่ือ 3 ธ.ค. 2563 วงเงิน 19,281,973,400 

บ า ท  แ ล ะ  เ พ่ิ ม เ ติ ม เ มื่ อ  24 ก . พ .  2564 ว ง เ งิ น 

1,673,427,000 บาท โอนงวดท่ี 3 เมื่อ 24 มี .ค.  2564 

วงเงิน 19,626,838,600 บาท และล่าสุด งวด 4 เมื่อ 29 

มิ.ย.2564 วงเงิน 19,192,022,400 บาท โดยทัง้ 4 งวด สถ.

ได้รับโอนเงินอุดหนุนทั่ วไป แล้ว 73,499 ล้านบาทเศษ

(mgronline.com 30 มิ.ย.64) 

 

 

โครงการจัดการศึกษานอกระบบส าหรับบุ 
คคลออทสิตกิและบุคคลที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

 

เดือน กรกฎาคม2564 ตลอดเดือน มลูนิธิออทิสติกไทยจดั

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณแ์ละความรูเ้ก่ียวกับการจัด

การศกึษานอกระบบส าหรบับุคคลออทิสติกและบุคคลท่ีมี

ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ กับภาคีเครือข่ายผ่านระบบ 

True VRoom และเพจ Autisticthai Foundation ติดตาม

รับชมรับฟังได ้ตามความตั้งใจเดิมจะจัดสัมมนาระบบ

ผสมระหว่าง Online และ Offline แต่ด้วยสถานการณ์

ปัจจุบนั จึงปรบัเป็น Online ติดตามไดใ้นหอ้ง Vroom ชุด

ความรู ้ มีทั้งตลอดแนวการจัดการศึกษา ความรู ้เรื่อง 

หลักสูตรเชิงสมรรถนะ การจัดท าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการ

เรียนรู ้ กศน และความรู ้อื่นๆอีกมากมาย  ขอบคุณ ทีม

บคุลากรมลูนิธิออทิสติกไทย ทีมวิทยากรผูท้รงคณุวฒิุ ทุก

ท่าน ท่ีร่วมแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการจัด

การศึกษาต่อกัน ชูศกัดิ์ จันทยานนท ์ประธานมูลนิธิออทิ

สติกไทย 5 ก.ค.2564 
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ใกล้ล้นแล้ว! "รพ. สนาม" เพือ่คนพกิารรับ  
"ผู้ตดิเชือ้"กลุ่มสีเขียว อย่างสุดความสามารถ 

 

โรงพยาบาลสนามบา้นวิทยาศาสตรส์ิรินธรเพ่ือคนพิการ 

รองรบั "ผูต้ิดเชือ้" " โควิด-19" กลุม่สีเขียว รบัคนพิการและ

ครอบครวัคนพิการ ท่ีติดเชือ้โควิด-19 แลว้ 116 คน ใกลสู้่

จดุตงึตวั ปัจจบุนัการป่วยอนัเน่ืองมาจากการติดเชือ้โควิด-

19 ในกลุ่มคนพิการแมจ้ะมีจ านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับ

ประชากรกลุ่มอื่นๆ แต่ยังคงปรากฏอย่างต่อเน่ือง และ

ส าหรบัคนพิการที่เขา้รบัการรกัษาตวัท่ี รพ.สนามทั่วไป ยงั

มี ข้อจ า กั ดบางประการ  โ ร งพยาบาลสนามบ้าน

วิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ  โครงการต้นแบบ 

(Prototype Project) ท่ี สามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการเฉพาะของคนพิการ ในการเขา้ถึงบริการและใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีเพ่ือรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด -

19 ในกลุ่มคนพิการท่ีไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ให้มี

ความปลอดภัยท่ีสุด โดยสามารถรองรบัคนพิการได ้224 

ราย ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 1 

มิถุนายน 2564 ท่ีผ่านมา ขณะนีม้ีคนพิการท่ีเขา้รับการ

รกัษาอาการป่วยจากโรคโควิด- 19 แลว้จ านวน 116 คน 

แบ่งเป็นความพิการทางสายตา 9 คน ความพิการทางการ

ไดยิ้น 7 คน ความพิการทางการเคลื่อนไหวและรา่งกาย 5 

คน ความพิการทางสติปัญญา 1 คน ความพิการซ า้ซอ้น 1 

คน ครอบครวัคนพิการ 7 คน อื่นๆ 86 คน ซึ่งมีผูป่้วยท่ีอยู่

ระหว่างการรักษา 65คน และเน่ืองดว้ยขณะนีม้ีผูต้ิดเชือ้

เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ทางรพ. จ าเป็นท่ีจะต้อง

พิจารณาตามความจ าเป็นของผูป่้วย เน่ืองจากมีผูป่้วยเขา้

รับการรักษา ใกลเ้ต็มทุกเตียงแลว้ จ าเป็นตอ้งพิจารณา

เป็นกรณีไป หากคนพิการพบว่ามีอาการติดเชือ้ COVID-

19 หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ฯ ติดต่อสายด่วน พม. 

1300 หรือ สายด่วนคนพิการ 1479 และแอพพลิเคชัน 

TTRS ส าหรบัคนพิการทางการไดยิ้นหรือสื่อความหมาย 

ซึ่งเจา้หนา้ท่ีของ พก. จะไดป้ระสาน ส่งต่อหน่วยบริการ

ทางการแพทย์ และให้ความช่ วยเหลือด้านสังคม

สงเคราะหต์อ่ไป(komchadluek.net 2 ก.ค.64) 
 

ผบ.พล.ร.9 มอบบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้พกิาร  
ทีไ่ทรโยค 

 

พลตรีบรรยง ทองน่วม ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบ ท่ี 9 

ค่ายสุรสีห ์พรอ้มดว้ย พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผูบ้ังคับกรม

ทหารราบท่ี29 ค่ายสุรสีห ์เดินทางไปเป็นประธาน ในพิธี

มอบบา้นพกัอาศยั โครงการซ่อมแซมบา้น ใหแ้ก่ผูย้ากไร ้

และดอ้ยโอกาส เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในหลวงรชักาลที่ 10 ในวนัท่ี 

28 กรกฎาคม 2564 ใหแ้ก่นายอาภรณ ์ชาติผูก อาย ุ57 ปี 

ซึ่งเป็นคนพิการ แขนขาดทั้งสองขา้ง เลขท่ี 21 บา้นเขา

สามชัน้ ม.2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  ทัง้นี ้นาย

สาวิตร เจียมจิระพร นายอ าเภอไทรโยค พตท.จารุวัฒน ์

จนัทรเ์พ็ญ รองผกก.ป.สภ.ไทรโยค  รตท.อิสรพงษ ์คนหลา้ 



๑๐ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

รอง ผบ.รอ้ย ตชด 136 ก านันผู้ใหญ่บ้านให้การตอ้นรับ 

โดยพลตรีบรรยง ทองน่วม ได้ส่งมอบบ้านให้แก่นาย

อาภรณ์ ชาติผูก รวมทั้งมอบถุงยังชีพ เ พ่ือเป็นขวัญ

ก าลังใจ สร้างความปลาบปลื ้ม ดี ใจซาบซึ ้งใจ ต่อ

ครอบครัวของนายอาภรณ์ ท่ีทหารไม่ทอดทิ้ง  คอย

ช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้ โดยมีเจ้าหน้าท่ี  อสม.ได้มา

ด าเนินการ ตรวจคดักรองใหผู้ร้ว่มพิธี เพ่ือป้องกนัการแพร่

ร ะ บ า ด  ข อ ง โ ร ค ติ ด ต่ อ เ ชื ้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า

2019(banmuang.co.th 2 ก.ค.64) 
 

มรภ.สงขลาเตรียมความ 
พร้อมนักศึกษาพกิาร-ออทสิตกิ 

  

มรภ.สงขลา จดัอบรมเตรียมความพรอ้มส าหรบันักศกึษา

พิการ-ออทิสติก ในรูปแบบออนไลน ์วนัท่ี 5 ก.ค. 64 เทียบ

เชิญวิทยากร ม.เกษตรศาสตร ์แนะแนวทางช่วยเหลือดา้น

การเรียนการสอน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจอาจารยแ์ละ

ผู้ปกครอง ร่วมดูแลคนกลุ่มพิเศษมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง เตรียมความพรอ้มส าหรบันักศึกษาพิการ ในวันท่ี 5 

กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมในรูปแบบ

ออนไลน์ Live ผ่านระบบ ZOOM ณ สถาบันพัฒนา

การศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา วิทยากรโดย รศ.ดร.ดารณี 

อุ ทั ย รั ต น กิ จ  จ า ก ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บรรยายเรื่อง แนวทางการ

ช่วยเหลือดา้นการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาพิการ

และออทิสติกในระดบัอดุมศกึษา โดยไดร้บัเกียรติจาก รศ.

ดร.ทศันา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิด

โครงการ  ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช รักษาการ

ผูอ้  านวยการสถาบันพฒันาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา 

กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเ์พ่ือ

เตรียมความพรอ้มส าหรบันักศกึษาพิการและออทิสติกใน

ระดับอุดมศึกษา และเพ่ือประชุมชี ้แจงท าความความ

เขา้ใจกบัผูป้กครองในดา้นการเรียนการสอนของนกัศกึษา

พิการ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการประมาณ 70 คน คาดหวัง

ว่าอาจารย ์บุคลากร ผูป้กครอง และนักศึกษาทุกคน จะ

ไดร้ับความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้ม

ส าหรับนักศึกษาพิการ และสามารถน าองค์ความรู ้ไป

ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 

เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้อย่างถูกต้อง และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึน้ต่อไป ดา้น ผศ.รักษิณา หยดยอ้ย 

หัวหน้าหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ สถาบัน

สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ผู้เสนอ

โครงการ กล่าวว่า มรภ.สงขลา ให้โอกาสแก่นักศึกษา

พิการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีทั้งนักศึกษาท่ีมี

ความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการไดยิ้น และ 

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยมีหน่วย

บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท าหน้าท่ีให้บริการ

ช่วยเหลือ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลยัเปิด



๑๑ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

โอกาสใหน้ักศึกษาออทิสติกเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษา 

ซึ่งนักศึกษากลุ่มนีเ้ป็นบุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบ

การท างานของสมองบางสว่น ส่งผลตอ่ความบกพรอ่งทาง

พฒันาการดา้นภาษา ดา้นการปฏิสมัพันธท์างสงัคม โดย

มีพฤติกรรมความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ดงันัน้ เพ่ือใหอ้าจารยแ์ละบคุลากรมีความรูค้วามเขา้ใจกบั

นักศึกษากลุ่มนี ้ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

สถาบนัพฒันาการศึกษาพิเศษ จึงไดจ้ัดโครงการอบรมใน

ครัง้นีข้ึน้(banmuang.co.th 4 ก.ค.64) 
 

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ฯ 
กระทบหนัก 

 

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ฯ กระทบหนัก

ตอ้งการมือถือ คอมพิวเตอร์ ไม่ใช้น ามาให้เด็กไว้เรียน

ออนไลน ์นายชิด สขุหนู ผูอ้  านวยการ โรงเรียนสอนคนตา

บอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดเผยว่า ทาง

โรงเรียนมีความเดือดร้อนมากในเรื่องสิ่ งของบริจาค 

อาหาร รวมถึงปัจจัยเพ่ือน ามาใช่จ่ายเน่ืองจากประสบ

ปัญหาจากโควิดมาตั้งแต่รอบท่ี 1 โดยทางมูลนิธิได้

ช่วยเหลือตวัเองมาตลอดตัง้แต่ไลฟ์สดออกเฟซบุ๊กทุกวัน

อาทิตยใ์นการแสดงดนตรีเพ่ือรบับริจาครวมทัง้น าสิ่งของท่ี

เดก็นกัเรียนผลิตมาจ าหน่าย รวมถงึมีการเลิกจา้งพนกังาน

ไปเพ่ือลดค่าใชจ้่าย ส าหรบัท่ีผ่านมามีการช่วยเหลือจาก

ประชาชนและผู้ใจบุญ แต่หลังจากโควิดรอบแรก ยอด

บริจาคก็ลดลงไปเรื่อยๆจนถึงรอบ 3 จากคนท่ีบริจาคหลกั

ร้อยก็เหลือเพียงหลักสิบท าให้ค่าใช้จ่ายไม่พอแม้ว่า

โรงเรียนจะปิดการเรียนท่ีโรงเรียนแตก่็ยงัตอ้งสอนออนไลน์

ซึง่ก็ยงัมีค่าใชจ้่าย และก็ยงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีไม่ไดก้ลบั

บา้นทางโรงเรียนก็ตอ้งดแูลและมีค่าใชจ้่ายทุกวนัจึงท าได้

เพียงไลฟ์สดในการแสดงดนตรี ซึ่งนอกจากตอ้งการความ

ช่วยเหลือยอดเงินบริจาคเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายแลว้ยงัตอ้งการ

ความช่วยเหลือในเรื่ องของกิน รวมถึงมือ ถือ และ

คอมพิวเตอรเ์ก่าเพ่ือน ามาส่งใหน้กัเรียนท่ีตอ้งเรียนท่ีบา้น

แต่ไม่มีอปุกรณ ์โดยจะน ามาลงโปรแกรมคนพิการเฉพาะ

เพ่ือส่งใหเ้ด็กท่ีอยู่บา้นไดน้ ามาใชเ้รียนออนไลน์ ปัจจุบัน 

โรงเรียนมีนักเรียน 103 คน ท่ียังอยู่ ท่ีโรงเรียน 12 คน 

บุคลากรในการท างาน 41 คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 

จนถึง ม.3 ซึ่งก็ขอเชิญชวนผู้มี จิตศรัทธาร่วมบริจาค

ช่วยเหลือให้น้องๆเหล่านี ้ให้ได้รับ การศึกษา ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และฝึกอาชีพ สามารถบริจาคเงินไดท่ี้ SCB 

เลขท่ี 669-2-10787-4 สาขาพทัยาสาย 2 ช่ือ บ/ช ทนุบรม

ราชกุมารีเพ่ือคนตาบอด (2536) ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได ้

2 เท่า หรืออาหารและสิ่งของจ าเป็นต่างๆ ไดท่ี้ โทรศัพท ์

038225479 038225963 ห รื อ ท่ี  เ พ จ 

www.facebook.com/schoolpattayablind(77kaoded.c

om 6 ก.ค.64) 

 

 

 

http://www.facebook.com/schoolpattayablind


๑๒ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ซึง้ใจเจ้าของโรงงานมาเอง ขนสามล้อถบีป้าย
แดงมอบให้หนุ่มกตัญญู เดนิเก็บขยะเลีย้งแม่ 

 

7 ก.ค. 2564 หลังผูส้ื่อข่าวน าเสนอมาอย่างต่อเน่ือง ถึง

เรื่องราวชีวิต นายตี๋ อายุ 45 ปี และนายออ้ง อายุ 42 ปี 

สองพ่ีนอ้งป่วยพิการทางสมอง ชาว ต.เมืองเก่า อ.เมือง

สโุขทัย ท่ียึดอาชีพเก็บของเก่าขาย หาเลีย้งแม่ อายุ 67 ปี 

และพ่ีชาย อาย ุ50 ปี ซึง่ป่วยพิการสมองเช่นกนั โดยนายตี๋

กับนายออ้งจะเข็นรถหาเก็บขยะ เดินไปกลับวันละ 30 

กิโลเมตร ท ามานานหลายปี จนขาของนายออ้งเป็นเสน้

เลือดขอด เริ่มมีอาการปวดขดั ต่อมา นายธนวรรณ  ชาญ

สุวรรณ อดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุโขทัย 

และนอ้งท่ีอยู่ประเทศองักฤษไดท้ราบข่าว จึงน าขา้วสาร

อาหารแหง้ ของใชจ้  าเป็น และสามลอ้ถีบมือสอง จ านวน 1 

คัน มามอบให้นายตี๋กับนายออ้ง เพ่ือช่วยสานฝันใหลู้ก

กตญัญทูัง้สองคน ท่ีอยากไดส้ามลอ้ถีบมานานแลว้ ลา่สดุ

ก็ยงัมีผูใ้จบญุ คือ นางเกษร  ลีส้ขุใจ เจา้ของรา้นอะไหลซ่า

เลง้ ผูผ้ลิตสามลอ้แดงติดเครื่อง อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ได้

น าสามลอ้ถีบคนัใหมเ่อี่ยม ราคาขายสง่อยู่ท่ี 10,500 บาท 

มามอบให้นายตี๋กับนายออ้ง แบบฟรีๆถึงหนา้บา้นท่ี จ.

สุโขทัย พร้อมมอบเงินสดอีก 3,000 บาท ท่ีเพ่ือนจาก

ประเทศเยอรมนีฝากมาให ้สรา้งความซาบซึง้ใจอย่างมาก 

นางเกสร บอกว่า ตนเองกับเพ่ือนท่ีประเทศเยอรมนี ชอบ

ท าบุญช่วยเหลือคน พอทราบข่าวนีก้็เลยอยากมาท่ีสโุขทยั 

คนรับเขาไม่ไดร้อ้งขอ แต่เราใหด้ว้ยใจ เพ่ือเขาจะพึ่งพา

ตวัเองได ้วนัขา้งหนา้ถา้เขาพึ่งพาตวัเองได ้เขาก็จะเป็นผู้

แบ่งปันใหผู้อ้ื่นอีก และท่ีนครสวรรคเ์ราก็บริจาคสามลอ้

ใหก้บัคนท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้และวนันีก้็ใหฟ้รีๆ ขบัมาส่งใหถ้ึง

บา้นดว้ยใจยินดีเช่นกนั(77kaoded.com 7 ก.ค.64) 
 

พม. เร่งช่วยเดก็ชายพกิารสายตาหลังแม่ตดิโควิด
เสียชีวิต- พ่อนอนรักษาตัวที ่รพ. 

พ ม .  เ ร่ ง ช่ ว ย

เ ด็ ก ช า ย พิ ก า ร

สายตาอยู่ ล  าพั ง 

หลั ง แม่ ติ ด โค วิด

เสียชีวิต - พ่อนอน

รกัษาตวัท่ีรพ. เตรียมส่งหน่วยงานในสงักดัรบัดแูล พรอ้ม

เปิดสายด่วนรับแจง้ตลอด 24 ชม. นางพัชรี อาระยะกุล 

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

(พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีเด็กชายพิการทางการเห็น ตา

บอดสนิททั้ง 2 ข้าง อายุ 12 ปี ซึ่งเสี่ยงติดเชือ้โควิด-19 

ตอ้งอาศยัอยู่ตามล าพงั ท่ีย่านบางแค กรุงเทพฯ เน่ืองจาก

มารดาเสียชีวิตดว้ยโควิด-19 และบิดาอยู่ระหว่างรกัษาตวั

ท่ีโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพคเมืองทองธานี 

เพราะติดเชือ้โควิด-19 ตอ้งอาศยัเพ่ือนบา้นใหด้แูล โดยขอ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง ซึ่งล่าสุด 

กระทรวง พม. มอบหมายกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ (พก.) ใหค้วามช่วยเหลือ นางพัชรีกล่าวว่า 

ขณะนีเ้ด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีอาการป่วย และ

เคยเข้ารับการตรวจหาเชื ้อโควิด-19 เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 

2564 ผลปรากฏว่าไมพ่บเชือ้ โดยเม่ือวนัท่ี5ก.ค. กระทรวง 

พม. ไดน้  าเดก็และลงุพรอ้มครอบครวัไปตรวจหาเชือ้โควิด-



๑๓ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

19 อีกครั้ง ท่ีสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแ์ห่งชาติ โดยร่วมกบัทีมงานเพจ "เสน้ดา้ย" 

จดัหารถรบั-สง่ อ านวยความสะดวก หากพบว่าเด็กติดเชือ้

โควิด-19 กระทรวง พม.พร้อมส่งตัวรับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลสนามบา้นวิทยาศาสตรส์ิรินธรเพ่ือคนพิการ 

หากไม่ติดเชือ้ จะรบัเด็กเขา้อยู่ในการดูแลของหน่วยงาน

สังกัด พก. ตามความประสงคข์องบิดาต่อไป  อย่างไรก็

ตาม หากพบคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดรอ้นและ

ความยากล าบากจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถ

ติดต่อไดท่ี้ สายด่วนเพ่ือคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 

ชั่วโมง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 

บริการ 24 ชั่วโมง และส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจ์งัหวดัทั่วประเทศ หรือประสานขอความ

ช่วยเหลือผ่าน อพม. ในพืน้ท่ี(mgronline.com 6 ก.ค.64) 
 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพ  
88 ชุด พร้อมเงนิ 44,000 บาท 

 

นราธิวาส-สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพ 

88 ชุด พร้อมเงิน 44,000 บาท เยียวยาคนพิการทาง

สายตา ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มผูก้ระทบจากโควิด-19 วันนี ้(8 

ก.ค.2564) เวลา 15.00 น. ณ หอ้งปฏิบตัิการผูว้่าราชการ

จังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สมาคม

ประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยงัชีพพรอ้มเงินช่วยเหลือ

เยียวยาคนพิการทางสายตา ท่ีไดร้บัผลกระทบจากโรคติด

เชือ้ไวรัสโควิด-19 ส าหรับคนพิการทางสายตาในพืน้ท่ี

จงัหวดันราธิวาส จ านวน 88 ราย พรอ้มมอบเงินช่วยเหลือ

รายละ 500 บาท รวมทั้งสิ ้น 44,000 บาท โดยมีนาย

เจษฎา จิตรตัน ์ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธิวาส นายอรรณพ 

คณานุรักษ์  ท้อง ถ่ินจังหวัดนร าธิวาส ร่วมรับมอบ 

ทั้งนีท้างสมาคมฯ ไดใ้ห้ทางจังหวัดนราธิวาสไปจัดสรร

ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ท าการพิจารณาคดัเลือก

ผูพิ้การทางสายตา เพ่ือส่งมอบถุงยงัชีพและเงินช่วยเหลือ

แก่ผูพิ้การกลุ่มดังกล่าวในพืน้ท่ี นอกจากนีท้างสมาคมฯ 

ยังคงตอ้งการการสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีทรัพยากร

เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือคนตาบอดในพืน้ท่ีอื่นๆ ทั่วประเทศ 

ส าหรับผู้ท่ีมีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคสมทบทุน

โครงการช่วยเหลือคนตาบอดท่ีไดร้ับผลกระทบจากโรค

ร ะ บ า ด โ ค วิ ด - 19 โ ด ย ก า ร โ อ น เ งิ น ผ่ า น บั ญ ชี  

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ เลขท่ีบัญชี 4-8101-

4002-4 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ช่ือบญัชี กองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย หรือ

ร่วมบริจาคเป็นสิ่ งของ เพ่ือใช้ในการจัดท าถุงยังชีพ 

สามารถบริจาคด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ท่ี 

63/374 หมู่บา้นบางใหญ่ซิตี ้ซอย 10/11 หมู่ท่ี 6 ต.เสาธง

หิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 สอบถามรายละเอียด

โทร. 08-9994-6656(77kaoded.com 8 ก.ค.64) 

 

 

 

 
 



๑๔ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

Victoria Salcedo นางงามใจสู้ ผู้พกิารแขน-ขา 
 บนเวท ีMiss Ecuador 2021 

 กระแสของการประกวดนางงามในปีนีก้  าลังรอ้นแรงขึน้

อย่างต่อเน่ืองเลยทีเดียว หลงัจากเปิดตวัสาวขา้มเพศคน

แรกบนเวที Miss South Africa 2021 ไปแลว้ ล่าสุดทาง

กองประกวด Miss Ecuador 2021 ก็ไดป้ระกาศผูเ้ขา้รอบ

สุดทา้ยเพ่ือเตรียมชิงมงกุฎแลว้ โดยหนึ่งในสาวสวยท่ีน่า

จบัตามองก็คือ Victoria Salcedo นางงามพิการ ไรแ้ขนทัง้

สองขา้ง และมีขาเพียงขา้งเดียว แต่เธอก็สูไ้ม่ถอย กระปุก

ดอทคอมจะพาไปรูจ้กั และส่องความสวยแบบไรข้อ้จ ากดั

ขอ ง เธอกันค่ ะ  Victoria Salcedo Portocarrero หรื อ 

วิคตอเรีย วัย 23 ปี เป็นผู้พิการแขนและขา เน่ืองจาก

ประสบอุบัติเหตุรา้ยแรงตอนท่ีเธออายุเพียง 5 ขวบ จาก

การถูกสายไฟฟ้าแรงสูงท าใหเ้ธอบาดเจ็บสาหัส ตอ้งตัด

แขนทัง้สองขา้งและขาขา้งหนึ่ง แตอ่บุตัิเหตคุรัง้นัน้กลบัไม่

เป็นอุปสรรคต่อการเดินตามความฝันของเธอเลยแมแ้ต่

น้อย  เธอมุ่ งมั่ น เรี ยนจนจบด้านสื่ อสารมวลชนใน

เอกวาดอร ์ฝึกฝนการว่ายน า้ และท ากิจกรรมทุกอย่างได้

เช่นเดียวกบัคนทั่วไป ปัจจุบนั Victoria Salcedo กลายมา

เป็นอินฟลเูอนเซอรท่ี์มีผูต้ิดตามในอินสตาแกรมมากกวา่ 1 

แสน โดยท าหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงในสงัคม เนน้เรื่องการ

อยู่ร่วมกันและเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย ์เธอยังช่ืนชอบ

แฟชั่น และมีดีกรีคว้าสายสะพายเวที Queen of Loja 

2018 มาแลว้อีกดว้ย ตอ้งนบัถือใจจริง ๆ เพราะกว่าจะถึง

จุดนีค้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มาเป็นก าลังใจใหเ้ธอกันค่ะว่า 

สาวสวยคนนีจ้ะสามารถสรา้งต านานใหว้งการนางงามได้

หรือไม(่women.kapook.com 7 ก.ค.64) 
 

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ ์
ทีคุ่ณแม่ควรรู้ (ตอน 2) 

 

หลังจากท่ีไดรู้จ้ักภาวะแทรกซอ้นระหว่างตัง้ครรภ์ท่ีเกิด

ขึน้กับคุณแม่แลว้ สปัดาหนี์ย้ังมีภาวะแทรกซอ้นระหว่าง

ตัง้ครรภ์ท่ีเกิดขึน้กับทารกอีก ดังนี ้ ภาวะทารกพิการแต่

ก าเนิด เป็นภาวะท่ีโอกาสพบไดไ้ม่บ่อยนัก อย่างไรก็ตาม

เมื่อพบแลว้อาจท าใหเ้กิดความวิตกกังวลกับครอบครัว

เน่ืองจากบางภาวะมีโอกาสท าใหท้ารกเสียชีวิตในครรภ์

หรือทุพพลภาพได ้ภาวะทารกพิการแต่ก าเนิดนีร้วมทั้ง

ความผิดปกติท่ีโครงสร้างของทารกเองและโครโมโซม

ผิดปกติ ท่ีเราไดยิ้นกนับ่อยคือ ภาวะกลุม่อาการดาวนห์รือ

ดาวน์ซินโดรม พบความเสี่ยงสูงขึน้ในหญิงตั้งครรภ์ท่ีมี

ประวัติครอบครัว หรือมีอายุมากขึน้ อย่างไรก็ตามคนท่ี

อายุนอ้ยก็มีโอกาสมีลกูท่ีผิดปกติได ้เพราะฉะนัน้ เมื่อคณุ

แมรู่ต้วัวา่ตัง้ครรภแ์ลว้ก็ควรรีบไปฝากครรภท์นัที เพราะจะ

มีการตรวจเลือดและการตรวจอลัตราซาวนดช์่วงกึ่งกลาง

ของการตั้งครรภอ์ย่างนอ้ย 1 ครัง้ เพ่ือตรวจดูว่าทารกมี

อวยัวะหลกัๆ ครบถว้นหรือไม่ ซึ่งภาวะพิการบางอย่าง ก็

สามารถตัง้ครรภต์่อได้ และวางแผนดูแลรักษาเด็กหลัง

คลอด แต่บางภาวะก็อาจจะมีความรุนแรงถึงขัน้มีโอกาส

https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1


๑๕ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

เสียชีวิตในครรภ ์หรือเสียชีวิตทันทีหลังคลอด ดังนั้น จึง

เป็นเรื่องท่ีส  าคัญท่ีควรรีบไปฝากครรภ์ เพ่ือแพทยจ์ะได้

ดแูลใหก้ารวินิจฉัย และใหก้ารดแูลรกัษาไดอ้ย่างทนัท่วงที 

ภาวะทารกโตช้า  ภาวะนี้ มักจะพบในคุณแม่ท่ีมีโรค

ประจ าตวับางอย่าง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

โรคไต รวมถึงโรคประจ าตวับางโรคท่ีท าใหร้กท างานไดไ้ม่

ดี ซึ่งจะส่งผลใหท้ารกเจริญเติบโตชา้ โดยจะแสดงใหเ้ห็น

ประมาณปลายไตรมาส 2 ถึงตน้ไตรมาส 3 คุณแม่ท่ีไป

ฝากครรภเ์ป็นระยะๆ แพทยก์็จะตรวจวัดขนาดของยอด

มดลูกว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็นหรือไม่ หาก

สงสยัว่าทารกโตชา้ในครรภก์็จะตอ้งตรวจวินิจฉัยดว้ยอลั

ตราซาวนด ์และหากผลตรวจออกมาว่าทารกโตชา้ ก็จะมี

การตรวจติดตามเป็นระยะๆ มากขึน้ เพ่ือดวูา่เม่ือไรท่ีทารก

หยดุการเจริญเติบโต ก็จะใหค้ลอดออกมา แลว้มาเลีย้งต่อ

ข้างนอก ดีกว่าเสี่ยงอยู่ในครรภ์ เพราะมีโอกาสท่ีจะ

เสียชีวิตในครรภไ์ด ้การดแูลตนเอง คณุแม่ท่ีก าลงัวางแผน

ตัง้ครรภ ์ควรดูแลตนเอง ดงันี ้ • หากมีโรคประจ าตวั ควร

ปรึกษาแพทย์ท่ีรักษาประจ าว่าโรคท่ีเป็นอยู่สงบหรือยัง 

สามารถตัง้ครรภไ์ดห้รือไม ่โดยเฉพาะยาท่ีกินอยู่ เพราะยา

บางตวัก็ไม่ควรกินระหว่างตัง้ครรภ ์เพราะมีผลกระทบต่อ

เด็กในครรภ ์• เมื่อรูว้่าตนเองตัง้ครรภแ์ลว้ก็ควรรีบมาฝาก

ครรภท์ันที ไม่ตอ้งรอใหผ้่านไปหลายสปัดาหแ์ลว้ค่อยไป

ฝาก และระหว่างฝากครรภ์ ควรไปพบแพทย์อย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือแพทยจ์ะไดค้อยดูแลทั้งคุณแม่และทารก

อย่างใกล้ชิด • กินอาหารท่ีดี มีประโยชน์ โดยควรกิน

อาหารใหค้รบ 5 หมู ่• นอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอ อย่าง

น้อยวันละ 8 ชั่ วโมง  • สามารถออกก าลังกายตามท่ี

ร่างกายสามารถท าได้ • ไม่ควรกินยาสมุนไพร ยาเสริม

ต่างๆ รวมถึงยาปฏิชีวนะเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์  

แหล่งข้อมูล อ. พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล สาขาวิชาเวช

ศาสตรม์ารดาและทารกปริก าเนิด ภาควิชาสตูิศาสตร์-นรี

เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล(ไทยรฐัออนไลน ์9 ก.ค.64) 
 

ช่วยหนุ่มผู้พกิารทางสมอง 

 

 “เมื่อคืนไดร้บัการประสานจากต ารวจกองสวสัดิภาพเด็ก

และสตรีติดตามตวัลูกชายไดแ้ลว้ท าใหรู้ส้กึดีใจมาก ท่ีได้

ลูกชายกลับคืนมา เพราะตลอดเวลาท่ีลูกชายหายตวัไป 

47 วนักินไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะรูส้กึเป็นห่วงลกูชายเป็น

อย่างมาก” ความรูส้ึกเกินบรรยายของ นางแอนน่ี มิตร

อดุม อายุ 49 ปี มารดาของ นายศราวธุ หรือแท็กซี่  ผาลา 

อายุ 27 ปี ลูกชายเป็นผูพิ้การทางสติปัญญา หลงัต ารวจ 

ดส. รว่มกบั “มลูนิธิกระจกเงา” ตามหาและช่วยเหลือนาย

ศราวุธท่ีถูกหลอกไปบังคับใช้แรงงานเลี ้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 

พ.ต.อ.ภิญโญ ป้อมสถิตย์ ผกก.ดส.สั่งให้ พ.ต.ท.ชาคร 

เปรมฤดีเลิศ สารวตัร กก.ดส. ช่วยติดตามผูเ้สียหายตาม

เบาะแสต่างๆท่ีผู้เสียหายถูกหลอกพาตัวไปท างาน พบ

ข้อมูลผู้ เสี ยหายได้หลบหนีจากพื้น ท่ีย่ านบางเลน 

ย้อนกลับไปท่ีหัวล  าโพง จึงไปตรวจสอบและให้การ

ช่วยเหลือกลบัมาพบกบัครอบครวัไดส้  าเร็จ นางแอนน่ีเล่า

ว่า ลูกชายมีความผิดปกติทางสมองมีความคิดท่ีชา้และ

สมาธิสัน้ หายออกจากบา้นบริเวณซอยกาญจนาภิเษก 25 

เขตสะพานสงู บ่ายวนัท่ี 12 พ.ค.เขา้แจง้ความกบั สน.บาง

https://www.thairath.co.th/news/local/2137345
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D+%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C


๑๖ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ชนั พบเบาะแสว่าลกูชายเร่ร่อนไปท่ีต่างๆ สดุทา้ยไปอยู่ท่ี

หวัล  าโพง มีคนเร่ร่อนเก็บซิมโทรศพัทล์กูชายไดเ้มื่อปลาย

เดือน พ.ค. คนสุดทา้ยท่ีพบใหเ้บาะแสว่าคนท่ีลูกชายไป

อยู่ดว้ยเป็นคนเร่ร่อนอีกคนท่ีท าอาชีพหาคนไปท างาน รู ้

เพียงว่าพาไปท างานเลีย้งเป็ดไลทุ่่งท่ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แตไ่ม่

ทราบอยู่สถานท่ีใดแน่นอน นายศราวุธบอกว่า ออกจาก

บา้นเพราะตอ้งการไปเท่ียวท่ีหัวล  าโพง แต่เมื่อไปถึงถูก

ขโมยกระเป๋าเงินและโทรศพัทม์ือถือ ประกอบกับจ าเบอร์

โทรศพัทท่ี์บา้นไม่ได ้ตอ้งอาศยัหลบันอนและขอขา้วกินอยู่

ท่ีหัวล  าโพง 10 วัน ต่อมามี “นายหนา้” มาชักชวนใหไ้ป

ท างานเลีย้งเป็ดไล่ทุ่ง โดยเสนอใหค้่าจา้ง 5,000 บาท คน

กลุ่มนีน้  ารถมารับไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนจะส่งตัว

ต่อไปเลีย้งเป็ดไล่ทุ่งท่ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด จากนัน้ถูกส่งตวัมา

ท างานเลีย้งเป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดนครปฐม ตลอดเวลาท่ี

ท างานไดร้บัค่าจา้งเพียงแค่ 500 บาท และยังตอ้งท างาน

ตลอดทัง้วนัไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน และคิดถึงพ่อกับแม่มาก 

สุดทา้ยหนีมาพบต ารวจ พ.ต.อ.ภิญโญ บอกว่า แก๊งนีใ้ช้

จิ ต วิทยาพูดจาหว่ านล้อมหลอกล่อ ให้ เป้ าหมาย 

โดยเฉพาะผู้ท่ีมีปัญหาทางสมองและจิตเวชไปท างาน 

เพราะโนม้นา้วจิตใจไดง้่าย การก่อเหตจุะผลดัเปลี่ยนกัน

ไปตามสถานีขนส่ง ขอเตือนผู้ปกครองและครอบครัวท่ี

ดูแลผูท่ี้มีอาการป่วยดงักล่าว เป็นพิเศษเพ่ือจะไดไ้ม่เป็น

เหย่ือของพวกมิจฉาชีพ หากผูใ้ดพบเห็นพฤติกรรมของ

แก๊งหลอกลวงใหแ้จง้เบาะแสกองก ากบัการสวสัดิภาพเด็ก

และสตรี(ไทยรฐัออนไลน ์10 ก.ค.64) 

 

 

 

พม.เปิดศูนย ์“ซ่อม สร้าง สุข” บริการซ่อมแซม
กายอุปกรณ ์–เคร่ืองช่วยความพกิาร 

 

‘จุติ’เปิดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ท าศูนย ์“ซ่อม สรา้ง 

สุข” บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ 

พรอ้มฝึกทักษะ “กลุ่มเปราะบาง-ปชช.”เสริมอาชีพสรา้ง

รายไดท่ี้มั่นคง เม่ือวนัท่ี 10ก.ค. ท่ีผ่านมา นายจตุิ ไกรฤกษ ์

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์(พม.) และนายสชุาติ ชาติวรรณ ผูอ้  านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมเปิดใหบ้ริการ “ศูนย ์ซ่อม 

สร้าง สุข” ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ศูนย์กลาง

ใหบ้ริการซอ่มแซมกายอปุกรณ ์หรือเครื่องช่วยความพิการ

ครบวงจรแห่งแรกของจังหวดัพิษณุโลก เพ่ือช่วยเหลือคน

พิการ และผูส้งูอายุ อีกทัง้เป็นศนูยฝึ์กทกัษะการซ่อมแซม

เครื่องช่วยความพิการ กลุม่เปราะบางและประชาชนทั่วไป 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพใหม่และสรา้งรายไดท่ี้มั่นคง ซึ่งศูนย์

ดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวง พม. ท่ีมอบหมาย

หน่วยงานในพืน้ท่ีทุกจังหวดั เร่งช่วยเหลือครวัเรือนกลุ่ม

เปราะบางอย่างเรง่ด่วน ภายใตแ้นวคิด “สรา้งอาชีพ สรา้ง

รายได ้ให้แก่ชุมชน หลังภัยโควิด - 19” ปัจจุบันจังหวัด

พิษณุโลก มีประชาชนท่ีถูกเลิกจา้งและว่างงาน จ านวน 

15,970 คน และคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

จ านวน 31,131 คน ประกอบด้วยคนพิการทางการ



๑๗ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

เคลื่อนไหวหรือร่างกาย 18,660 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60 ซึ่ง

มีความจ าเป็นพิเศษต้องใช้เครื่องช่วยความพิการ ให้

สามารถท ากิจวัตรประจ าวัน และประกอบอาชีพได้

(mgronline.com 11 ก.ค.64) 
 

“นฤมล” เคาะแผนการพัฒนาทักษะผีมือคนพกิาร 
สู่การสร้างงานสร้างอาชีพ 

 

รมช.แรงงาน ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะฝีมือคนพิการ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ เน้นย ้า

แรงงานทกุกลุม่ตอ้งไดร้บับริการจากภาครฐัอย่างเท่าเทียม

กนั วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย ์นฤมล ภิญโญ

สินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็น

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ

คนพิการเพ่ือรองรบัการประกอบอาชีพ ครัง้ท่ี 3/2564 โดย

มีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ท่ีปรกึษารฐัมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ  พรชัย วิ เศษกุล  รอง

ปลัดกระทรวงแรงงาน เขา้ร่วมการประชุม และนายธวัช 

เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท าหน้าท่ี

เลขานุการ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน  ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า 

คณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพ่ือรองรับ

การประกอบอาชีพไดร้่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน รวมทัง้องคก์ร สมาคมคนพิการ เพ่ือบรูณาการการ

ท างานของแต่ละหน่วยงานในการพฒันาทักษะฝีมือและ

สง่เสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ใหค้นพิการ ผูดู้แลคน

พิการ และผูช้่วยคนพิการไดเ้ขา้ถึงการพฒันาทักษะฝีมือ 

โดยไดร้่วมกนัจดัท าแผนปฏิบตัิการดา้นการพัฒนาทักษะ

ฝีมือคนพิการเพ่ือรองรบัการประกอบอาชีพ (พ.ศ. 2564-

2570) รวมทั้งสิน้ 69 โครงการ เป้าหมายกว่า 2 แสนคน 

ภายใตง้บประมาณกว่า 14 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดา้น

การพัฒนาทักษะคนพิการ จ านวน 41 โครงการ ดา้นการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 

จ านวน 25 โครงการ และดา้นการพัฒนาศักยภาพคน

พิการผ่านการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน จ านวน 3 

โครงการ นอกจากนี้ ยังได้สร้างแนวทางการจัดให้มี

เครื่องมือทางการเงินเพ่ือส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง โดย

ความร่ วมมือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการจ้างงานนักกีฬาคนพิการอีกดว้ย  รมช. 

แรงงาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวันนี ้ท่ีประชุมได้ร่วมกัน

พิจารณารายละเอียดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

ฝีมือคนพิการ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นแนว

ทางการพัฒนาหลกัสูตรอบรมคนพิการเพ่ือส่งเสริมการมี

งานท า ไมว่า่จะเป็นการรบัรองหลกัสตูรการฝึกอบรมอาชีพ 

โดยน าหลกัสูตรของการพัฒนาฝีมือแรงงานมาเป็นกรอบ

การจัดท าการฝึกอบรมระยะสัน้ ระยะกลาง ส  าหรับคน

พิการแต่ละประเภท และให้องค์กรคนพิการ รวมถึ ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขอใชห้ลกัสูตรได ้เพ่ือใหส้ามารถน า

วฒิุบตัรท่ีไดร้บัการรบัรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไป

ขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นอกจากนีท่ี้ประชุมยังไดเ้สนอใหก้รมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จดัท าหลกัสตูรกลาง ส  าหรบัการอบรมตามมาตรา 35 ของ 

พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 



๑๘ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

และอนุมตัิใหส้ถานประกอบกิจการ ชมรมหรือองคก์รคน

พิการ น าหลักสูตรกลางไปจัดฝึกอบรมคนพิการแต่ละ

ประเภทตามมาตรา 35 รวมถึงใหม้ีการเทียบโอนคุณวุฒิ 

หรือประเมินทักษะอาชีพ หรือการท างานต่อไป “ขอบคุณ

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีไดร้่วมกันระดมพลงัความคิด 

แรงกาย แรงใจ เพ่ือช่วยกนัขบัเคลื่อนแนวทางการท างาน

แก่พ่ีนอ้งประชาชนกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มท่ีมี

ศกัยภาพและเป็นพลังส  าคญัในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ แลว้เราจะกา้วขา้มวิกฤติในช่วงนีไ้ปดว้ยกนั” 

รมช. แรงงาน กลา่วทิง้ทา้ย(mgronline.com 9 ก.ค.64) 
 

วช. ต่อยอด 'รถยนตส์ามล้อไฟฟ้าส าหรับ
ผู้สูงอายุ-คนพกิารทางการเคล่ือนไหว' 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง 

คิดคน้ “รถยนตส์ามลอ้ไฟฟ้าส าหรบัผูส้งูอายแุละคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว” นวตักรรมจากการน าเทคโนโลยีมา

สรา้งสิ่งอ  านวยความสะดวก โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกวา้ง 

ครอบคลมุ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวยั รวมทัง้กลุม่เปราะบาง และ

กลุม่ 'คนพิการ' จากการส ารวจความพิการและทพุพลภาพ

ของประเทศไทยท่ีผ่านมา พบว่า สัดส่วนคนพิการใน

ประเทศไทย ภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ก็

ยังพบความเหลื่อมล า้ในกลุ่มคนพิการในหลาย ๆ ดา้น 

โดยปัจจัยก าหนดสุขภาพทางสังคม เช่น การศึกษา การ

ประกอบอาชีพ รายได ้การด าเนินชีวิตประจ าวนั ซึ่งปัจจยั

เหลา่นีส้ง่ผลในทางลบตอ่สขุภาพของคนพิการ จากปัญหา

ดังกล่าว ส  านักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ภายใต้

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

จึงสนับสนุนทุนวิจัยให้ รองศาสตราจารย ์ดร.ดอน อิศรา

กร อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดและควบคุม 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบงั คิดคน้ “รถยนตส์ามลอ้ไฟฟ้าส าหรบั

ผูส้งูอายแุละคนพิการทางการเคลื่อนไหว” ท่ีเป็นนวตักรรม

จากการน าเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งอ  านวยความสะดวก

ใหก้บัคนพิการ ในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชี้วิต ให้

ท างานไดเ้หมือนคนปกติ จนเป็นผลส าเร็จ ดอน อิศรากร 

กล่าวว่า  รถต้นแบบคันแรกได้ถูกพัฒนาขึ ้น โดยการ

ออกแบบให้เครื่องยนต์วางอยู่ด้านหน้า เพ่ือให้พื ้นท่ี

ดา้นหลงัของตวัรถอยู่ต  ่า อีกทัง้ยงัออกแบบใหพื้น้ท่ีส  าหรบั

รถเข็น ปรับขึน้ลงไดด้ว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า เพ่ือใหค้นพิการ

สามารถดันรถเข็นขึน้ไปบนตวัรถไดส้ะดวกท่ีสุด แต่การ

ผลิตรถยนตส์ามลอ้ส าหรบัคนพิการ มีเง่ือนไขท่ีจ ากดั ทัง้

งบประมาณและเวลา ท าให้การออกแบบ ผลิตและ

ทดสอบนัน้ไม่สามารถท าไดห้ลาย ๆ ครัง้ เพ่ือใหผ้ลลพัธท่ี์

ดีท่ีสุด เช่นโครงสรา้งท่ีไม่มีถูกหลักจลนศาสตรข์องยาน

ยนต์ การวางต าแหน่งของเครื่องยนต์ท่ีไม่เหมาะสม 

รูปลกัษณภ์ายนอกไมม่ีความสวยงาม ไมป่ลอดภยัเม่ือเกิด

อุบัติเหตุ ไม่ถูกหลกัเกณฑข์องขนส่งหลายประการท าให้

ไม่สามารถจนทะเบียนได้ การผลิตรถยนตส์ามลอ้ส่วน

บุคคลส าหรับคนพิการไดถู้กปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมอยู่

หลายครั้ง จนมีรูปลักษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม มีความ

ปลอดภยั และผ่านการทดสอบตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์



๑๙ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ของกรมขนส่งทางบกทุกประการ จนสามารถจดทะเบียน

ได ้แต่ดว้ยเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้าก าลังเติบโตอย่าง

ย่ิงยวด ท าใหผู้พิ้การสนใจและอยากเขา้ถงึ จงึมีแนวคิดใน

การออกแบบพฒันาและผลิตรถสามลอ้ไฟฟ้าส าหรบัคนท่ี

พิการ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนพิการ อีกทัง้สรา้ง

คณุค่าหรือสรา้งความเท่า เทียมเทียมกนัแก่คนพิการ ใหม้ี

โอกาสใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นคนปกติ การออกแบบ

พัฒนาและผลิตรถยนตส์ามลอ้ไฟฟ้าส าหรบัคนพิการใช้

เกา้อีร้ถเข็นทดแทนการดดัแปลงยานพาหนะอื่น ๆ หรือลด

การน าเขา้สินคา้/ผลิตภัณฑท่ี์เป็นยานพาหนะส าหรบัคน

พิการ คือมีการออกแบบ ผลิตชิน้ส่วน/องคป์ระกอบของ

รถยนตส์ามลอ้ทั้งหมดในประเทศ ท าการทดสอบเพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกเพ่ือให้

สามารถจดทะเบียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่น ความสารถใน

การรับน ้าหนัก , ความเร็ว , การไต่ทางลาด , วงเลี ้ยว 

ทดสอบเชิงเทคนิคในอีกหลาย ๆ ดา้น เช่น ก าลงัขบัเคลื่อน

ดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า, อตัราสิน้เปลืองพลงังาน, การทดสอบ

ความเร็วในเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน, ทดสอบการหา้มลอ้ใน

เง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน, ทดสอบใชง้านตามภูมิภาคต่างๆ, 

ประสิทธิภาพของระบบจ่ายและชารจ์แบตเตอรี่ รวมถึง

การออกแบบและพัฒนาวิธีการประจุแบตเตอรี่ทั้งแบบ 

Normal Charge หรือแบบ Quick Charge ชิ ้นส่วนของ

รถยนตส์ามลอ้ไฟฟ้า เป็นชิน้สว่นท่ีหาไดใ้นประเทศเพ่ือให้

ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต การออกแบบอุปกรกรณ์

ชารจ์ท่ีตอบสนองการใชง้านกบัระบบไฟฟ้าท่ีใชง้านทั่วไป 

และการชารจ์แบตเตอรี่นั้น จะใช้อุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน 

เช่น คอนเน็คเตอร ์ระบบชารจ์ท่ีควบคมุดว้ยระบบอตัโนมตัิ 

อปุกรณป์้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร รถยนตส์ามลอ้ไฟฟ้า

ส าหรบัคนพิการใชเ้กา้อีร้ถเข็นนี ้ผ่านกระบวนการทดสอบ

ในขณะท่ีมีน า้หนักรถและน้ําหนักบรรทุก (คนนั่ ง พรอ้ม

เกา้อีร้ถเข็นคนพิการ) 90 กิโลกรมั ไดค้วามเร็วสูงสุด 77 

กิโลเมตร ต่อ ชั่ วโมง และได้รับการจดทะเบียนอย่าง

ถูกต้องแล้ว องค์ความรู ้และต้นแบบท่ีเกิดขึน้สามารถ

น าไปต่อยอดเชิงพาณิชยไ์ด ้มีก าลังการผลิตจ านวนมาก 

(Mass Production) เ พ่ือรองรับความต้องการของคน

พิการท่ีมีความตอ้งการใชย้านพาหนะในการเดินทางและ

ด าเนินชีวิตแบบคนปกติ เช่น ใชส้  าหรบัเดินทางไปท างาน 

ไปท ากิจกรรมหรือกิจธุระต่าง ๆ  ท าให้คนพิการไม่เป็น

ภาระของครอบครวั/สงัคม ยงัเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการและการให้โอกาสทางสังคมแก่คนพิการ

(bangkokbiznews.com 12 ก.ค. 64) 
 

โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับ ผู้พกิาร ยากไร้ 
เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับ ผู้พิการ ยากไร้ เน่ืองใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 27 

มิ.ย. – 12 ก.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ 

บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. จิตอาสา 904 รุ่นท่ี 

2/61 รหัส 2A-151 น าก าลงัพลของหน่วยฯ ร่วมกบั พมจ.



๒๐ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ตาก, อบต.คีรีราษฎร ์และ หน่วยทหาร จคพ.อ.พบพระ , 

พร้อมด้วยเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นท่ีอ าเภอพบพระ 

ด าเนินการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศัยใหก้ับ น.ส.เอมอร แซ่ย่าง 

อายุ 29 ปี ผูพิ้การทางร่างกาย และครอบครวั ซึ่งมีสภาพ

บ้านเดิมทรุดโทรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองใน

โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 กรกฏาคม 2564 ทั้งนี ้หน่วยฯ ได้

มอบสิ่ งของอุปโภค-บริ โภค และน ้าดื่ มสะอาดของ 

กองบญัชาการกองทพัไทย จ านวน 200 ขวด เพ่ือเป็นขวญั

และก าลังใจใหก้ับครอบครัว ทุกคนต่างมีความส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิไดณ้ บา้นเลขท่ี 72/1 

หมู่ ท่ี  4 ต าบลคีรีราษฎร์ อ  าเภอพบพระ จังหวัดตาก

(chiangmainews.co.th 12 ก.ค.64) 
 

กสม. เสนอรัฐเร่งกระจายวัคซีน ดูแลกลุ่ม
เปราะบาง พร้อมให้ก าลังใจบุคลากรทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

วั น นี ้  (  15 ก . ค . ) 

คณะกรรมการสิท ธิ

มนุ ษยชนแห่ ง ช าติ  

(กสม.)ชีแ้จงว่า ไดร้ับ

ท ร า บ ถึ ง ค ว า ม

พยายามของรฐับาลใน

การแก้ไขปัญหาการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด 19 ท่ีมีความรุนแรงและ

ขยายตวัเป็นวงกวา้ง ท าใหม้ีผูต้ิดเชือ้เพ่ิมขึน้จ านวนมาก 

กสม.มีความห่วงใยในสถานการณ ์จึงเสนอแนะตอ่รฐับาล

ในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิของประชาชน ดว้ยการให้

ความส าคญักบัการคุม้ครองสขุภาพของประชาชน โดยเร่ง

กระจายการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชนใหม้ากและเร็วท่ีสุด

เท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถกลบัมาใชชี้วิต

ตามปกติไดใ้นเรว็วนั การจดัสรรและจดัล าดบัความส าคญั

ของวคัซีนควรท าโดยกระบวนการท่ีโปร่งใสตามแนวทาง

ขององคก์ารอนามัยโลก เนน้ใหค้วามส าคัญกับกลุ่มท่ีมี

ความเสี่ยงสงูท่ีจะป่วยหนกัและเสียชีวิต บคุลากรดา่นหนา้

ด้านสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มเปราะบางทั้งหลาย เช่น 

ผูสู้งอายุ คนพิการ คนไรบ้า้น คนไรร้ัฐ และแรงงานนอก

ระบบ เสนอใหป้รบัแผนการจดัหาวคัซีนใหท้นัตอ่สายพนัธุ์

ของโรคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือใหม้ั่นใจได้

ว่า ประชาชนจะไดร้บัวัคซีนท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดในการ

ป้องกนัโรคโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย รวมทัง้เตรียมแผนส าหรบั

การฉีดกระตุน้ดว้ย จัดบริการตรวจเชิงรุกใหค้รอบคลุม

และทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มประชากรในพืน้ท่ีเสี่ยง อาทิ 

ชุมชนแออดัใน กทม. และเขตปริมณฑล เพ่ือจ ากดัวงของ

การแพร่ระบาดของโรค และใหค้  าแนะน าในการปฏิบตัิตวั

หากไดร้ับเชือ้ รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือไดท้ันที และขอ

เสนอให้ติดตามว่าประชาชนท่ีเดือดรอ้นจากมาตรการ

ควบคมุโรคไดร้บัการเยียวยาจากรฐัอย่างทั่วถึงหรือไม่ ทัง้

นีก้สม. ระบุว่า ตระหนักดีถึงความทา้ทายในการบริหาร

จดัการเพ่ือคุม้ครองสิทธิของประชาชนในสถานการณก์าร

แพร่ระบาดของโควิด-19 และขอใหก้ าลงัใจบุคลากรทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสขุตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีท างาน

หนกัมาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือดแูลสขุภาพของประชาชนอย่าง

เต็มความสามารถ รวมทั้งประชาชนท่ีต้องเผชิญกับ

สถานการณ์อัน เลวร้ายและยากล าบากในครั้ ง นี ้

(mgronline.com 15 ก.ค.64) 

 
 



๒๑ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

PMAT จับมือ Vulcan และ ooca ชวน
ผู้ประกอบการไทย "ดูแลใจคนในองคก์รช่วง 

Covid-19" 

 

สมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จบั

มือ Vulcan Coalition ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์โดยผูพิ้การ

ทัง้ดา้นอตุสาหกรรมและงานวิจยั และ ooca แพลตฟอรม์

ปรึกษาจิตแพทยอ์อนไลน ์กับจิตแพทยแ์ละนักจิตวิทยา 

เปิดความร่วมมือดว้ยการจัดงาน "Building A BETTER 

Mental Health : ดแูลใจคนในองคก์รช่วง Covid-19" ชวน

ผูป้ระกอบการไทยแลกเปลี่ยน เรียนรู ้พรอ้มรบัเครื่องมือ

น ามาใช้ดูแลใจคนในองคก์รรับมือกับยุค New Normal 

ดว้ย Data และ AI จากโควตาคนพิการในองคก์รของคุณ 

นอกจากนี้ร่วมรับฟังมุมมองขององค์กรในการดูแลใจ

พนกังานช่วงวิกฤตพรอ้มเซ็น MOU ความร่วมมือสดุพิเศษ

ดว้ยภาษามือท่ีแปลว่า "ร่วมดูแลใจคนในองคก์ร" ผ่าน

ช่องทางออนไลนแ์พลตฟ์อรม์ Zoom และ เฟสบุ๊ก Vulcan 

Coalition(ryt9.com 15 ก.ค.64) 
 

 

 

 

 

 

ประทับใจสาวร้านแว่น ช่วยเหลือลุงส่งอาหาร
พกิารทางการได้ยิน จนสามารถส่งอาหารถึงมือ

ลูกค้าส าเร็จ 

 

เรื่องราวน่าช่ืนชมในโลกโซเชียล เมื่อสาวรายหนึ่งโพสตเ์ฟ

ซบุ๊กเล่าเรื่องราวท่ีตนเองเข้าช่วยเหลือคุณลุงประกอบ

อาชีพส่งอาหารดีลิเวอรี ท่ีพิการทางการไดยิ้น และไม่

สามารถหาลูกคา้เพ่ือส่งอาหารได ้จนตนเองเขา้ไปช่วย

โทร.ถามทางหาลูกคา้และส่งอาหารถึงมือไดส้  าเร็จ  เมื่อ

วันท่ี 13 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Punyaporn Limprasert” ได้

โพสตข์อ้ความเลา่เหตกุารณน์่าประทบัใจท่ีตนเองไดเ้ขา้ไป

ช่วยเหลือชายสูงวัยซึ่งประกอบอาชีพส่งอาหารดีลิเวอรี 

โดยตวัผูโ้พสตไ์ดร้ะบุขอ้ความว่า วนันีช้่วงเวลาบ่ายๆ เห็น

คุณลุงขับ food panda คนหนึ่งผ่านหน้ารา้นรอบแรกก็

ไม่ไดส้นใจอะไร สกัพกัคณุลงุจอดรถทิง้ไวแ้ลว้เดินเหมือน

ก าลงัถามทาง แต่คุณลุงขาไม่ปกติ เดินกะเผลกๆ เดินวน 

3-4 รอบก็ยังหาไม่เจอ เราเกิดสงสัยขึน้มาว่าลูกคา้ท่ีสั่ ง

ของไม่รบัโทรศพัทห์รือเปล่า เลยตดัสินใจเดินออกไปถาม

คณุลงุ แต่ก็รูส้กึจุกในอก เพราะคุณลงุแกพูดไม่ได ้(พิการ

ทางหู) ท าตัวไม่ถูกเลย แต่ก็ใหแ้กโทร.หาลูกคา้แลว้ถาม

ทางให ้จนแกสามารถส่งสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งไดส้  าเร็จ เสร็จ

ภารกิจเดินเขา้รา้นพรอ้มกับน า้ตาคลอ เกิดค าถามในหัว

มากมาย โคตรเศรา้ ทั้งนี ้เรื่องราวดังกล่าวไดร้ับความ

สนใจจากชาวเน็ตเป็นจ านวนมาก โดยมียอดแชรอ์อกสู่

โลกโซเชียลแลว้กวา่ 7 พนัครัง้ดว้ยกนั 



๒๒ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

พม."ขยายเวลาขอกู้เงนิฉุกเฉิน"  
ปลอดดอกเบีย้ให้"คนพกิาร" ถงึ 30 ก.ย 

 

พม. ช่วยเหลือนกัดนตรีตาบอด จ.เชียงใหม่ พรอ้ม"ขยาย

เวลาขอเงินกูฉ้กุเฉิน" ปลอดดอกเบีย้ให"้คนพิการ"ประกอบ

อาชีพถึง 30 ก.ย.64 ขณะนีม้ีกลุ่มนกัดนตรีตาบอดจงัหวดั

เชียงใหม่ ซึ่งมีบตัรผูแ้สดงความสามารถ ไดร้บัผลกระทบ

จากการระบาดของโรค  โควิด-19 จ านวน 22 ราย พัก

อาศัยอยู่ท่ีโครงการเคหะชุมชนหนองหอย อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม ่ซึ่งไมส่ามารถประกอบอาชีพได ้เน่ืองจาก

การปิดตลาดภายในเมืองเชียงใหม่อย่างไม่มีก าหนด กรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   (พก.)ให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มดังกล่าว  ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่ง

สมาชิกส่วนหนึ่งของกลุ่มนกัดนตรีตาบอดดงักล่าว ไดร้บั

เงินกูยื้มจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการเพ่ือการประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤติ  COVID-

19 ไปแลว้ และวนันี ้ศนูยบ์ริการคนพิการจงัหวดัเชียงใหม่ 

และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน ลงพื้นท่ี

เย่ียมคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) และมอบเครื่อง

อปุโภคบริโภคท่ีจ าเป็นใหก้บัทุกคน พรอ้มกบัถุงยงัชีพและ

ขา้วสารจากมณฑลทหารบกท่ี 33 คา่ยกาวิละ เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอ้นเบือ้งตน้และจะไดพิ้จารณาเงินสงเคราะห์

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการต่อไป  นางพัชรี อารยะกุล 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ

มนุษย ์(พม.) กล่าวว่า คนพิการท่ีตอ้งการกูยื้มเงินกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน) 

เ พ่ือการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ  COVID- 19 

ส าหรบัคนพิการ หรือผูด้แูล ซึ่งไดข้ยายระยะเวลาการกูยื้ม 

(กรณีฉุกเฉิน) จนถึง 30 กนัยายน 2564 นี ้ในวงเงินกูร้าย

ละไม่เกิน 10,000 บาท ไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีผูค้  า้ประกนั 

ทั้งนี ้ สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ศูนย์บริการคนพิการ

จงัหวดัทั่วประเทศ หรือ ลงทะเบียนขอกูเ้งินออนไลน ์กรณี

ฉกุเฉิน ไดท่ี้ www.dep.go.th (komchadluek.net 27 ก.ค.

64) 

 

 

 

 

 

http://www.dep.go.th/
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เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท อนิโนลาเทก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ี
อยู่  E 1-6 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต ้(นิคมฉลุง-บา้นกลาง) หมู่ 4 ต าบลฉลุง อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 ต้องการรับพนักงานคน
พกิาร จ านวน 3 อัตรา  รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะความพิการ คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถปฏิบัติงานเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ
ระหว่าง 18-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ ้นไป – 
ปริญญาตรี สวสัดิการ ประกนัสงัคม โบนสัประจ าปี ชดุยูนิ
ฟอร์มพนักงาน ลาพักร้อน ฯลฯ ติดต่อ…คุณสมพงศ์ 
โทรศพัท ์074-206111 ตอ่ 272 โทรสาร 074-206112  

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  ท่ีอยู่ 11 ถนนนคร
อินทร์ ต  าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด
นนทบุรี 11000 ต้องการรับพนักงานคนพิการ จ านวน 
1  อัตรา  รายละเอียดงาน  ปฏิบัติ งานตามท่ี ได้รับ
มอบหมายได้ คุณสมบั ติ  คนพิ ก า รที่ ส าม า รถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ ้นไป วุฒิ
การศึกษาระดับ ม.6 ขึน้ไป มีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดร้ับมอบหมาย มีระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี 
สวัสดิการ  ประกันสังคม เครื่ องแบบพนักงาน  ปรับ
เงินเดือนและค่าตอบแทน ทุกปี (ตามต าแหน่ง) OT  มีกา
รันตีรายได ้และค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ ติดต่อ…ฝ่ายบุคคล 
โ ท ร ศั พ ท์  02-888-2888 ต่ อ  417 อี เ ม ล์  
hr_lelux_46@trustmail.jobthai.com  

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด ท่ีอยู่ 43 
ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 ต้องการรับพนักงานติดสติ
เกอร ์จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ติดสติ๊กเกอรบ์น
กล่องสินคา้ ยกกล่องสินคา้ ย้ายกล่องสินคา้ ช่วยเหลือ
งานในคลังสินค้า  ท างาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์-
อาทิตย)์ สถานท่ีปฏิบตัิงาน ประจ าสาขารามค าแหง (ซอย

รามค าแหง151/1) คุณสมบัติ  คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ ้นไป วุฒิ
การศึกษาระดับ ม.3 ขึ ้นไป สามารถท างานภายใน
คลั ง สิ น ค้า ไ ด้  ส วัส ดิ ก า ร  เ งิ น โบนั สต ามผล งาน 
ประกนัสงัคม ค่าท างานล่วงเวลา คา่ใชจ้่ายในการเดินทาง 
ทุนการศึกษา ค่ายานพาหนะ ตามข้อตกลงของบริษัท 
ติดต่อ…สมัครและสัมภาษณ์งานทันท่ี (วันจันทรถ์ึงวัน
พฤหสั) สมคัรดว้ยตวัเองเท่านัน้  โทรศพัท ์09-6659-6859, 
0-2378-9999 # 197 Line@ : @vpr6250t  อี เ ม ล์  
Lalita@mahajak.com 

บริษัท โคฟอร์จ จ ากัด ท่ีอยู่ 1858/17 อาคาร
อินเตอรล์ิงคท์าวเวอร ์ชัน้ 6 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา  กรุงเทพฯ ต้องการรับพนักงานบัญชี /
การเงิน  (Executive – Account + Admin) จ านวน 1 
อัตรา เงินเดือน 25,000 บาทขึน้ไป คุณสมบัต ิคนพิการ

ด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึน้ไป วฒิุ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ท าบญัชี จดัซือ้ admin ทั่วไป 
ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ใช้ภาษาอังกฤษคล่อง 
สวสัดิการ วนัหยุดประจ าปี 14 วนั ประกนัสขุภาพ ประกนั
ชีวิต ฯลฯ ติดต่อ…คุณพิชญ์นุช พันธ์ไพศาล  โทรศัพท์ 
085-9182266 แ ฟ ก ซ์  02-6643038  อี เ ม ล์  
pitchanut.p@coforgetech.com 

บริษัท แคลิเบรช่ัน แลบอราทอรี จ ากัด  ท่ีอยู่ 
2/10-11,14,55 ซอยประเสริ ฐมนู กิจ  29 แยก 4 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10230  ต้องการรับพนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน จัดท าเอกสาร และ
ติดต่อประสารงานภายในองคก์ร คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-
30 ปี สวสัดิการ ค่าครองชีพ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงิน
รางวัล Incentive โบนัส เบี ้ยขยัน ประกันชี วิต ตรวจ
รา่งกายประจ าปี ปรบัเงินเดือนประจ าปี ชดุยูนิฟอรม์ งาน

tel:02-888-2888
mailto:hr_lelux_46@trustmail.jobthai.com
https://www.jobbkk.com/jobs/lists/1/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99,%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94.html?keyword_type=2
mailto:pitchanut.p@coforgetech.com
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เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

เลีย้งปีใหม่ จัดอบรม/ท่องเท่ียวประจ าปี งาน sport day 
ฯลฯ ติดต่อ…อัญชิตา มีโภคาโทรศัพท์ 089-2032601 
แฟกซ.์02-5782672 Email : ad@cal-laboratory.com 
 Advice IT Infinite Co., Ltd ท่ี อยู่  74/1 หมู่ ท่ี  1 

ถนนราชพฤกษ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบรุี 11120 ตอ้งการรบัพนกังานธุรการ จ านวน 1 อตัรา 

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 

งานเอกสาร คุณสมบัติ คนพิการท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ เพศชาย/หญิง สามารถใช้

โปรแกรม Excel ได้ สวัสดิการ โบนัสประจ าปี ตรวจ

สขุภาพประจ าปี เบีย้ขยนั เงินช่วยเหลือกรณีตา่งๆ กองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ สิทธิประกันสงัคม ปรบัเงินเดือนประจ าปี 

(ปีละ 2 ครัง้) ค่าเดินทางและเบีย้เลีย้ง (กรณีเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี)  เสือ้ฟอรม์พนักงาน - กิจกรรม

เสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ฯลฯ ติดต่อ…ฝ่าย

บริหารทรพัยากรบคุคล โทรศพัท ์02-5470000 -703, 084-

4237456 อีเมล ์advice_hr_204@trustmail.jobthai.com 

บริษัท เลค คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด ท่ีอยู่ 688/99-
100 ชัน้ 2 ตกึB อาคารศภุาลยัปารค์ศรีนครินทร ์(ตรงขา้ม
โรงแรมโนโวเทล บางนา) ถนนศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ท างานในร้าน XAIOMI ชั้น6 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี (ท างาน
ท่ีบ้านไม่ต้อง เข้าบริ ษัท )  ต้อ งการ รับ เ จ้ าห น้ าที่

ประสานงานฝ่ายขายทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 3 
อัตรา รายละเอียดงาน ประสานงานเก่ียวกบัการายสินคา้
ทางอินเตอรเ์น็ต ตอบแชทลกูคา้ ตกแต่งภาพ ฯลฯ (ท างาน
ท่ีบา้นไม่ตอ้งเขา้บริษัท) คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติง านได้  เพศชาย/หญิง มีความรู ้การใช้งาน
คอมพิวเตอร ์สวสัดิการ ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ เบีย้ขยัน หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นอ้ยกว่าปีละ 13 วนั ขึน้

เงินเดือนประจ าปี โบนสัประจ าปี ค่าเบีย้เลีย้ง (บางกรณี) 
ค่ า พ า ห น ะ  ( บ า ง ก ร ณี )  ฯ ล ฯ  ติ ด ต่ อ …LINE 
ID: joylakecom lakecom_21@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด(มหาชน) 
ท่ีอยู่ คลัง KCMA 93 หมู่3 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต้องการรับพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน  ท าความ
สะอาดพืน้ท่ีในคลงัสินคา้ / ในส านกังาน / หอ้งน า้ (เฉพาะ
พืน้ท่ีของบริษัท เท่านัน้) ท างาน 6 วนั จันทร ์- เสาร ์เวลา 
8.30 - 17.30 น. เงินเดือน 9800 บาท สถานท่ีท างาน (อยู่
ใกล้ๆ โรงพยาบาลวังน้อย จ.อยุธยา) คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง อายุ
ระหวา่ง 20-45 ปี ไมจ่  ากดัวฒิุการศกึษา สามารถเดินทาง
เองได ้ไม่มีรถรับส่ง ไม่มีทีพัก ไม่เก่ียงงาน ตัง้ใจท างาน 
ขยนัท างาน สวสัดิการ กองทุนประกนัสงัคม ตรวจสขุภาพ
ประจ าปี โบนัส (ตามผลประกอบการ) ชุดยูนิฟอร์ม 
กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี งานเลีย้งประจ าปี วันหยุด
พิเศษ ส่วนลดในการซือ้สินคา้ ฯลฯ ติดต่อ…คณุวทัธิกาล 
ศรีเกื ้อกูล โทรศัพท์ 081-3588114 / 02-9545281-3 ต่อ 
203 แ ฟ ก ซ์  02-5912851 อี เ ม ล์  
wathikran.s@hifithai.co.th  

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด(มหาชน) 
ท่ีอยู่ คลัง KCMA 93 หมู่3 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องการ รับพนักงาน

คลังสินค้า จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ท างาน 6 
วัน จันทร ์- เสาร ์เวลา 8.30 - 17.30 น. เงินเดือน 9800 
บาท สถานท่ีท างาน (อยู่ใกล้ๆ โรงพยาบาลวังน้อย จ.
อยุธยา) คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ 

สื่อสารได้ดี เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี ไม่
จ ากัดวุฒิการศึกษา สามารถเดินทางเองได ้ไม่มีรถรบัส่ง 
ไม่มีทีพกั ไมเ่ก่ียงงาน ตัง้ใจท างาน ขยนัท างาน สวสัดิการ 
กองทุนประกันสงัคม ตรวจสุขภาพประจ าปี โบนัส (ตาม

tel:02-547-0000
tel:084-423-7456
tel:084-423-7456
mailto:advice_hr_204@trustmail.jobthai.com
https://line.me/R/ti/p/~joylakecom
mailto:lakecom_21@trustmail.jobthai.com
mailto:wathikran.s@hifithai.co.th
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เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ผลประกอบการ) ชุดยูนิฟอรม์ กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี 
งานเลีย้งประจ าปี วนัหยุดพิเศษ ส่วนลดในการซือ้สินคา้ 
ฯลฯ ติดต่อ…คุณวัทธิกาล ศรี เกื ้อกูล โทรศัพท์ 081-
3588114 / 02-9545281-3 ต่อ 203 แฟกซ์ 02-5912851 
อีเมล ์wathikran.s@hifithai.co.th  

บริษัท แดน-ไทย อคีวิปเม้นท ์จ ากัด ท่ีอยู่ 732 
ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 75 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 ต้องการรับเจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน 
1 อัตรา รายละเอียดงาน  เอกสารทั่ วไปและติดต่อ
ประสานงาน รับโทรศัพทแ์ละงานอื่นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
คุณสมบัต ิคนพกิารด้านร่างกาย-เดนิได้ เพศชาย/หญิง 
อาย ุ22 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส  านักงานเบื ้องต้นได้ 
สวัสดิการ โบนัส (ตามผลประกอบการ) ชุดยูนิฟอร์ม 
ทุนการศึกษาบุตร อื่น ๆ เป็นต้น ติดต่อ…คุณนงนุช 
โ ท ร ศั พ ท์  066-113-3698 อี เ ม ล์  
nongnuch.m@danthaigroup.com   

บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร ์จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 
49 หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองหนึ่ง อ  าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120 ประจ าสาขา กบินทรบ์ุรี จ.ปราจีนบุรี 
ต้องการรับพนักงานคนพิการ จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
ตอ้งพิจารณาความสามารถของผูส้มคัรก่อน คุณสมบัติ           

คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดบั ม.3 ขึน้ไป สามารถ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื ้นฐานในการท างานได้ดี มี
ความขยนั รกังานบริการ มีมนุษยสมัพนัธด์ี สวสัดิการ ค่า
ครองชีพ เงินรางวลัจากยอดขาย เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ฯลฯ ตดิต่อ…โทรศพัท ์                082-9937627 
คณุเหมียว / ID Line : hrcentermeaw 

บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  ท่ีอยู่ 
ส  านักงานใหญ่ 31 ถนนประชาช่ืนนนทบุรี บางเขน เมือง
นนทบุรี นนทบุรี 11000 ประจ าสาขา เพชรเกษม (หนอง
แขม) กทม. ต้องการรับพนักงานคนพิการ จ านวน 1 
อัตรา  รายละเอียดงาน  ท างานตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากต้องพิจารณาความสามารถของผู้สมัครก่อน 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดบั ม.3 
ขึน้ไป สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรพื์น้ฐานในการ
ท างานไดด้ี มีความขยัน รกังานบริการ มีมนุษยสมัพนัธด์ี 
สวัสดิการ ค่าครองชีพ เงินรางวัลจากยอดขาย เงิน
ช่วยเหลือกรณีตา่งๆ คา่รกัษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ ตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ…คุณจูน โทรศพัท ์
082-3239964 Line ID : 0823239964  

บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด มหาชน ท่ีอยู่ 587 
อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
รชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ต้องการ
รับพนักงานธุรการประสานงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
รายละเอียดงาน ท างานเอกสารทั่วไป งานตาม         ท่ี
ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ  คนพิการที่สามารถ

ปฏบิัตงิานได้  สามารถสื่อสารได ้ เพศชาย/หญิง อายุ 22 
ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวฒิุการศกึษา (หากจบป.ตรีจะไดร้บัการ
พิจารณาเป็นพิเศษ) ใชง้านคอมพิวเตอร ์และโปรแกรม 
MS-Office ได ้ติดต่อ…คณุทิพยอ์าภรณ ์พัฒนะกุลก าจร 
โ ท ร ศั พ ท์  087-3587458  อี เ ม ล์  
thiparporn.p@ckpower.co.th 

กรมเจ้าท่า ท่ีอยู่ 1278 ถนนโยธา แขวงตลาด
น้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 ต้องการรับ
พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จ านวน 6 อัตรา 
รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธุรการ งานสารบรรณ 
และงานบริหารทั่วไป รวบรวมขอ้มลูจดัเก็บขอ้มลูทางสถิติ 
เอกสารหลกัฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการเก่ียวกบัพสัด ุ

mailto:wathikran.s@hifithai.co.th
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mailto:thiparporn.p@ckpower.co.th
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เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ครุภณัฑข์องส านกังานและงานอื่นๆ ตามท่ีผูบ้ังคบับญัชา
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงาน

ได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา วิ ธีการรับสมัคร ผู้
ประสงคส์มัครสอบ สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 
7-20 มิถุนายน 2564  ได้ https://md.thaijobjob.com/ 
2021062/index.php# รายละ เอี ยดการ รับส มัคร

เ พิ่ ม เ ติ ม   https://file.job.thai.com/prakad/md202 
1062/md2021062_1 
 

 

คนพกิารตอ้งการท างาน 
นางสาวจิตรลดา  ทองนพเก้า อายุ 32 ปี วุฒิ

การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 พกิารทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสาร/คีย์
ข้อมูล รับโทรศัพท์ ประสานงานต่างๆ สามารถใช้
คอมพิวเตอรไ์ดด้ี ติดต่อ...โทรศพัท ์084-0977608 อีเมล ์
chitada2532@gmail.com 

นางสาวสาลิ นี  แสงฝาก   อายุ 34 ปี  วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พิการทางด้ านการ
เคลื่อนไหว พูดไม่ชัด สามารถเดินได้ ต้องการงาน
ทางด้านเอกสาร ธุรการ งานตามความเหมาะสม  มี
ประสบการณ์การท างานดา้นเอกสารมาก่อน  ติดต่อ...
โทรศพัท ์062-9070399  Line. 0629070399 

นางสาวเสาวลักษณ ์ ทองสุข  อายุ 31 ปี วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดิน
ได้ ต้องการงานเอกสาร งานธุรการ หรืองานตาม
ความเหมาะสม ในพืน้ท่ีใกลเ้คียง  ฟิวเจอรพ์ารค์-รงัสิต 
หรือเลียบคลองรงัสิต มีประสบการณก์ารท างานคียข์อ้มลู 
งานเอกสาร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ติดต่อ...โทรศพัท ์
080-6198497  อีเมล ์saowalukthongsuk@gmail.com 

นางสาวการะเกตุ  จันทรก์ลิ่น อายุ 33 ปี วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดิน
ได้   ต้องการงานธุรการ คีย์ข้อมูล งานติดต่อ
ประส านง าน  พื ้น ท่ี ใ กล้เคี ย งกับ เส้น รถไฟฟ้ า  มี
ประสบการณ์การท างานธุรการมาก่อน สามารถใชง้าน
คอมพิวเตอรไ์ดด้ี ติดต่อ...โทรศพัท ์096-2134305 /083-
2935744 อีเมล ์tukta-jaa@hotmail.com 
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“ช่างเก้า”ช่างซ่อมรถหัวใจเหล็ก แม้พกิารคร่ึงท่อน แต่ชีวิตนีข้อสู้เพือ่ลูกเมีย 

 

ช่างซอ่มรถหวัใจเหลก็ "ช่างเกา้" ชายพิการครึง่ท่อน เจอพิษโควิดถาโถมไมท่อ้ ชีวิตนีข้อสูเ้พ่ือลกูเมีย คิดบวกชีวิตตอ้งไปตอ่ได ้

 จากกรณีมีการแชรภ์าพ “ช่างเกา้” ชายพิการครึ่งท่อนท่ีไม่ย่อทอ้ต่อโชคชะตา ยึดอาชีพช่างซ่อมรถ จยย. ท่ีเปิดรา้น

เป็นเพิงเลก็ๆ ตรงขา้มอนามยัคลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบรุี ท าใหช้าวโซเชียลยกย่องเป็นเรื่องราวตวัอย่างของการสูชี้วิต ไม่

ย่อทอ้หรือหมดก าลงัใจในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 แมร้า่งกายไมส่มบรูณแ์ตจิ่ตใจยงัคิดสูไ้มถ่อย 

 ตอ่มาผูส้ื่อข่าวไดเ้ดินทางไปท่ีรา้นรบัซ่อมรถ จยย. พบกบั นายนพเกา้ นาแป้น หรือ “ช่างเกา้” อาย ุ49 ปี เจา้ของรา้น 

ซึง่พิการครึ่งท่อนลา่งไรข้าทัง้ 2 ขา้ง สวมเสือ้ยืดเก่าๆ เลอะคราบน า้มนัไปทัง้ตวัก าลงัซอ่มรถ จยย.ใหช้าวบา้น ช่างเกา้ เปิดเผย

วา่ ตนพิการมาแต่ก าเนิด คลอดมาก็ไม่มีขา มีนิว้เทา้มาแค ่3 นิว้ แต่ช่วงอวยัวะเพศยงัสมบรูณด์ี ส่วนนิว้มือขวามี 5 นิว้ นิว้มือ

ซา้ยมี 4 นิว้ พ่อแมจ่งึตัง้ช่ือวา่ นพเกา้ ตนมีพ่ีนอ้ง 3 คน ทกุคนมีรา่งกายครบสมบูรณด์ี แตก่ารที่ตนไมม่ีขาตนมองวา่ไมใ่ช่เรื่อง

ใหญ่ ไมเ่ป็นปัญหากบัชีวิต ไมเ่คยคิดย่อทอ้และนอ้ยใจในโชคชะตาแตอ่ย่างใด 

 ตนเรียนจบชัน้ ป.3 จงึมาเป็นลกูจา้งรา้นซอ่มรถ จยย.ใน ต.บา้นสิงห ์จนมีผูส้ื่อข่าวสนใจมาท าข่าวหลายคน ก่อนเกิด

การแพรร่ะบาดเชือ้โควิด นายจา้งผูช้ายของตนไดเ้สียชีวิต ตนจงึขอทางรา้นออกมาเปิดรา้นเองท่ี ต.คลองข่อย เอง ดว้ยความท่ี

ตนเองเป็นคนชอบเรียนรูไ้มย่่อทอ้ ไมย่อมแพอ้ะไรง่ายๆ จงึมีความช านาญในการซอ่มรถ จยย.ไดท้ัง้คนั ปัจจบุนัตนยงัคงอยู่กบั

ภรรยาท่ีรกัและเขา้ใจและมีลกู 3 คน ทุกวนัตนจะท างานซ่อมรถ จยย. เพ่ือหาเงินเลีย้งครอบครัว เย็นก็เขา้บา้นท าหนา้ท่ีดแูล

ครอบครัวช่วยท างานในบา้นแบ่งเบาภาระใหก้ับภรรยา ถึงแมใ้นช่วงนีต้นจะประสบปัญหามีลูกคา้นอ้ยลง เน่ืองจากพิษ

เศรษฐกิจโควิดแตต่นก็ไมค่ิดท่ีจะยอมแพ(้เดลินิวสอ์อนไลน ์14 ก.ค.64) 



๒๘ 

เพราะเวลาในชีวิตมีจ ากดั เราจงึไม่ควรเสียเวลากบับางสิ่งบางอย่าง ท่ีเป็นอดีตต่อไปอีกเลย 

ร่วมบริจาคเงนิ มูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย 

รว่มบรจิาคเงินกบัทางมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย ไดท่ี้ QR CODE 

“ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเป่ียมไมตรี เวทีข่าวสาร เพ่ือ...คน

พิการไทย” 

มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย เลขท่ี 23 ชัน้ 2 ถนนวิสทุธิกษัตริย ์แขวง

บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียน

ความประสงคท่ี์ตอ้งการขอรบัเครื่องช่วยฟัง ส่งมาท่ีมูลนิธิพฒันา

คนพิการไทย 

สอบถามเพิ่มเตมิ  

โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270  

อีเมล:์ office@tddf.or.th, tddf123456@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, tddf123456@gmail.com 

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

 

 

 

 

mailto:tddf123456@gmail.com

