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คนพกิารเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว 

ประกันสังคมรับลูกรัฐบาล หลัง คสช.เปิดโอกาสให้คนพิการที่ เป็นผู้ประกันตน 

เลือกใช้สิทธิการรักษาประกันสังคม หรือบัตรทองได้แล้วประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี  และ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสัง่หวัหน้า คสช.ท่ี  58/2559 เร่ือง

การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ที่ เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเลือกใช้สิทธิ
ประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทองอย่างใดอย่างหน่ึงได้ หากการเลือกใช้ประกันสังคมหรือ
ประกันสุขภาพ ไม่ตอบรับกับความต้องการกเ็ปลี่ยนได้ปีละ 1 ครัง้  

นายสุรเดช กล่าวต่อว่า  โดยการแก้ไขค าส่ัง คสช.ดังกล่าวส่งผลให้คนพิการที่

เป็นผู้ประกันตน สามารถเลือกใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ ในส่วนสิทธิของคน

พิการที่ เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม  สามารถใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วน

เหมือนเดิม ได้แก่ เงินคา่ทดแทนการขาดรายได้ กรณีพกัรักษาตวัตามค าสัง่แพทย์ของคนพิการ

ท่ีเป็นผู้ประกนัตน กรณีคลอดบตุร กรณีทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร วา่งงาน และชราภาพ โดย

ขณะนีส้ านกังานประกนัสงัคมได้เร่งด าเนินการออกประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันท่ีค าสั่งนีม้ีผลใช้บังคับ ทัง้นี  ้ให้คนพิการที่ เป็น

ผู้ประกันตน สามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้ที่ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด เขตพืน้ที่ สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ส านักงานประกันสังคมยังคงมุ่งม่ัน และด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และนโยบาย

ของกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้มีอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ือลดความ

เหลื่อมล า้ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการให้มีความทัดเทียมกันในทุกๆ สิทธิ อันส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (ไทยรัฐ

ออนไลน์/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 10 พ.ย.60) 
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กลุ่มนร.คนพกิารตื่นเต้น ชมนิทรรศการพระราชพธีิฯ 

 

กระทรวงศึกษาธิการน านักเรียนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมน ากลุ่มเดด็ด้อยโอกาศและพกิารเข้าร่วมชม 

วนันี ้(11 พ.ย. 60) เข้าสูว่นัท่ี 10 แล้วส าหรับการเปิดให้ประชาชนทัว่ไปเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถพิตร ซึง่วนันีเ้ป็นช่วงสดุสปัดาห์ท่ีจะมีประชาชน

จ านวนมากเข้ามาชม 

โดยช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดนิทางมารอต่อแถวเพื่อผ่านจุดคัดกรองทัง้ 5 จุดรอบพืน้ที่ เพื่อเข้าควิใน

เต็นท์พักคอยรอเข้าชมนิโดยมีเจ้าหน้าที่ จัดคิวให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการ  พร้อมเน้นย า้เร่ืองการปฏิบัติตัว 

ประชาชนทุกคนสามารถถ่ายภาพได้ในจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีจดัให้ด้วยความเหมาะสมส ารวม ห้ามใช้ไม้เซลฟ่ี ห้ามเซลฟ่ี ห้ามหยิบ

ก้อนหิน ก่ิงไม้ ดอกไม้ หรือสมัผสัสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีพระเมรุมาศเพ่ือป้องกนัความเสียหาย 

ขณะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จะน านักเรียนกลุ่ม
ต่างๆรวมทัง้เด็กด้อยโอกาสและพิการ เข้าชมโดยเฉล่ียวันละ  10,000 คน ซึ่ งจะน าเข้าชมในรอบเช้าไปจนถึง
วันที่ 28 พ.ย.นี ้

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าทางกลุ่มนักเรียนพิการจะได้สัมผัสจับสิ่งประติมากรรมได้ อย่างเช่น ผู้ที่พิการทาง

สายตา ซึ่งการชมนัน้ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรประจ าจุดจะย า้ผู้ที่เข้าชมว่าสิ่งของและประตมิากรรมที่จัดแสดงขอ

ความร่วมมือให้เฉพาะผู้พิการสัมผัสเท่านัน้ โดยมีการเขียนแผ่นป้ายงดจับไว้ เน่ืองจากมีประชาชนทั่วไปหยิบจับและ

สมัผสัจนประติมากรรมช ารุดเสียหายต้องน ามาเปลี่ยนใหมห่ลายรอบ 

ขณะที่เดก็นักเรียนที่เข้าชมต่างรู้สึกต่ืนเต้น ดีใจ และมีความสุขมากที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ

ประเทศชาต ิและร าลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตรอนัหา

ท่ีสดุมิได้(tnnthailand.com /มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 11 พ.ย.60) 
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'ทีเอ็มบี' หนุนสมาคมกีฬาคนพกิารฯสู้ศึก 
เอเชียน พาราเกมส์-พาราลิมปิก 

ทเีอม็บี ร่วมลง
นามสนับสนุน 
สมาคมกีฬาคน
พกิารทางสมอง

แห่งประเทศไทย ลุยเกบ็แรงกิง้เพื่อเข้าแข่งกีฬาพารา
ลิมปิก 2020 และเตรียมทมีสู้ศึกเอเชียน พาราเกมส์ 

2018 ที่อินโดนีเซีย... วนัท่ี 31 ต.ค. 60 ท่ีชัน้ 29 ทีเอม็บี 

ส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน นายบญุทกัษ์ หวงั

เจริญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทีเอม็บี หรือ ธนาคารทหาร

ไทย จ ากดั (มหาชน) และ นายณยัณพ ภิรมย์ภกัดี นายก

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ร่วมลง

นาม "ทเีอม็บี ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพกิาร
ทางสมอง" เตรียมสู้ศึกเอเชียน พาราเกมส์ 2018 ที่

ประเทศอินโดนีเซีย  โดยมี นายเสนธิป ศรีไพพรรณ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลกูค้าธุรกิจ และ นายอนสุรณ์ พิม

งา อปุนายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมอง พร้อมด้วย 

พทัธยา เทศทอง และ พรโชค ลาภเย็น 2 นกักีฬาบอคเซีย

ทีมชาติไทย ร่วมงาน นายณัยณพ กล่าวว่า ขอบคุณ

ทเีอม็บี ที่เล็งเหน็ความส าคัญของนักกีฬาคนพกิาร
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมกีฬาคนพกิารทาง
สมอง การสนับสนุนในวันนี ้ จะใช้ในการเตรียมทมี
นักกีฬาบอคเซียไทยในการออกไปแข่งเกบ็แรงกิง้  
เพ่ือเข้าแข่งกีฬาพาราลิมปิก 2020 ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้

เตรียมทีมสู้ศกึเอเชียน พาราเกมส์ 2018 ท่ีอินโดนีเซีย

ตอ่ไป ทัง้นี ้ ทเีอม็บี ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาคน

พกิารทางสมองแห่งประเทศไทย ตัง้แต่ต้นปี 2017 
เป็นต้นมา และให้การสนับสนุนสมาคมฯ ต่อเน่ือง
จนถงึ 2018 อีกด้วย  

สช.พัฒนารร.การศึกษาพเิศษดูแลเดก็พกิารให้ดี 

เลขาธิการกช. ตัง้ทีมคัด
กรองเด็กพิการ พร้อม
พัฒนาโรงเรียนการศึกษา
พิ เศษเอกชน 19 แห่ง 

หวังดูแลเด็กพิการให้ดียิ่งขึน้วันนี(้30 ต.ค.) ดร.พะ
โยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน(กช.)   เปิดเผยถึงการจัดการศึกษา

พิเศษ หรือการจดัการศกึษาส าหรับเด็กพิการของโรงเรียน

เอกชนว่า ขณะนีม้ีโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ท่ีจัด

การศกึษาพิเศษจ านวน 19 แห่ง ขณะเดียวกนัก็มีโรงเรียน

ท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมกระจายอยู่ทั่วประเทศอีก

ส่วนหนึ่งด้วย แต่เพื่ อให้โรงเรียนเอกชนที่ การจัด

การศึกษาพิเศษเหล่านีมี้ความเข้มแข็งและสามารถ
ใ ห้บ ริก า รกั บ เด็ กพิ ก า ร ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ ้น  ตน ไ ด้ตั ้ง
คณะท างานขึน้มาเพื่ อเตรียมการสนับสนุนและ
พัฒนาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนที่ จัด
การศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาระบบคัดกรองเดก็  

“ท่ีผ่านมาการคดักรองเดก็พิการของโรงเรียนเอกชนยงัต้อง

อาศยัศูนย์การศึกษาพิเศษของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) ช่วยคดักรองเด็กว่า มีความ

พิการด้านใดจะได้ส่งต่อเด็กให้เข้าเรียนในโรงเรียนได้ถูก

ประเภท แต่ศนูย์คดักรองเด็กของ สพฐ.ก็มีภาระในการคดั

กรองเด็กท่ีจะเข้าโรงเรียนสงักดั สพฐ.อยู่แล้ว ดงันัน้การจะ

มาช่วยคดักรองเด็กของโรงเรียนเอกชนจึงอาจจะมีความ

ล่าช้า ตนจึงต้องการให้มีการพัฒนาระบบคัดกรองเด็ก

เบือ้งต้นของโรงเรียนเอกชนเอง”เลขาธิการ กช.กล่าวและ
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ว่า นอกจากนี ้สช.จะท าโครงการพัฒนาบุคลากรของ

โรงเรียนเอกชน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการคัด

กรองเด็กพิการในเบือ้งต้นได้ โดยจะเสนอโครงการไปยัง

กองทุนการศึกษาส าหรับคนพิการ เพ่ือของบประมาณมา

อบรมพัฒนาครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษทัง้ 19 แห่ง และ

โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ซึ่งหากได้รับความ

เห็นชอบและได้รับงบประมาณตามท่ีเสนอโครงการ ก็จะ

เร่งจดัการอบรมครูเพ่ือพฒันาระบบคดักรองเด็กได้ในช่วง

ปิดภาคเรียนฤดรู้อนปีการศกึษา 2560 นีไ้ด้ 

ดร.พะโยม กล่าวด้วยว่า หากโรงเรียนเอกชนสามารถ
คัดกรองเด็กได้เองว่า เ ป็นเด็กที่ มีความพิการ
ประเภทใดได้บ้าง จะท าให้เราสามารถขอเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหวัได้ถูกต้องและเหมาะสมตาม
ประเภทของความพิการ รวมถึงยังสามารถขอ
งบประมาณในส่วนของส่ือการเรียนการสอนและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่เด็กได้หัวละ 2 ,000 บาท

ด้วย(เดลินิวส์ออนไลน์ 30 ต.ค.60) 

ร้องผู้ตรวจฯ ชง อย.ผลิตวิตามินโฟลิก  
ลดอัตราพกิารแต่ก าเนิดในไทย 

เมื่ อวัน ท่ี  2 พ.ย .  60 ท่ี

ส านักงานผู้ ต รวจการ

แผ่นดิน  ศูน ย์ ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวฒันะ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย 

เลขาธิการส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเร่ืองร้องเรียน

จาก น.ส.สจิุตรา หมวดพล นายกสโมสร ซอนต้า กรุงเทพฯ 

1 และ น.ส.มาลี แซห่ว้า หวัหน้างานศูนย์พทิกัษ์สิทธิคน

พิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการ พัฒนาคนพิการ 
พร้อมคณะผู้พิการแต่ก าเนิดกว่า 10 คน ที่ เข้ายื่ น
เร่ืองร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ ภาครัฐที่

เกี่ ยวข้องท าการผลิตวิตามินโฟลิกเอซิด (หรือ 

วิตามินบี 9) ขนาด 400 ไมโครกรัม  ตามท่ีองค์การ 

อนามยัโลกแนะน า เพ่ือให้ผู้หญิงวยัเจริญพันธุ์ ท่ีมีโอกาส

ตัง้ครรภ์รับประทาน เพ่ือลดอตัราการเกิดความพิการแต่

ก าเนิด โดยหากผู้ วางแผนตัง้ครรภ์รับประทานวิตามิน

ดังกล่าวก่อนการตัง้ครรภ์ 3 เดือน จนถึงหลังตัง้ครรภ์ 3 

เดือน จะสามารถลดความพิการแตก่ าเนิดได้ถงึ ร้อยละ 20 

ถงึ 70 

แต่ด้วยปัจจุบันยังไม่มีการผลิตวิตามินดังกล่าวเองใน
ประเทศไทย ท าให้อัตราการพกิารแต่ก าเนิดมากถงึปี

ละกว่า 30,000 คน  (เฉลี่ยวนัละ 80 คน) สโมสรซอนต้า 

และ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เห็น

ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเข้าร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ
ที่ เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
พร้อมผลักดันให้มีการผลิตวิตามินดังกล่าวใน

ประเทศไทย โดยมีเสนอ  ดังนี ้1. ขอให้องค์การเภสัช

กรรมผลิตวิตามินโฟลิกเอซิด ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 

มิลลิกรัม) บรรจุขวดละ 200 เม็ด เพ่ือสะดวกในการพกพา 

ราคาประมาณ 60 บาท รับประทานวนัละ 1 เมด็ ได้นาน 6 

เดือน 2. ขอให้ส านักงานอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข แก้ไขระเบียบการจดทะเบียนอาหารเสริม ปี 

พ.ศ. 2550 ท่ีก าหนดให้มีข้อความว่า "สตรีมีครรภ์และเด็ก

ห้ามรับประทาน" ในอาหารเสริมทุกชนิด ให้ยกเว้นเฉพาะ

วิตามินโฟลิกเอซิด ขนาด 400 ไมโครกรัม ซึ่งปัจจุบัน 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยงัถือวา่เป็น

อาหารเสริม(ไทยรัฐออนไลน์/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 3 

พ.ย.60) 
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ชาวเน็ตช่ืนชม สาวช่วยชายตาบอดร้อง 
เพลงหาเลีย้งชีพ 

สังคมออนไลน์ชื่นชมพนักงานหญิงช่วยชายพิการตา
บอดร้องเพลงกลางตลาดละลายทรัพย์ช่วงพักเที่ยง  

เม่ือวนัท่ี 2 พ.ย. ในสงัคมออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ

ของผู้ ใช้เฟซบุ๊กหนุ่มช่ือ “ฟ้า ละออง” เป็นภาพเหตุการณ์

ช่วงเวลาพักเ ท่ียง ในขณะที่ พนักงานบริษัทและ

ประชาชนจ านวนมากก าลังเดินเลือกซือ้ของในตลาด
ละลายทรัพย์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ กลับมีพนักงาน
หญิงคนหน่ึงก าลังน่ังร้องเพลง เพื่อช่วยเหลือชายผู้
พกิารตาบอดซึ่งก าลังน่ังร้องเพลงหาเลีย้งชีพอยู่ 

ความงดงามในสงัคมยงัมีให้เห็น ในความเหลื่อมล า้ ยังมี

น า้ใจเสมอ เพียงแค่ไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิต 

ผู้หญิงคนนีเ้ขาเพียงแคท่ าในสิ่งท่ีเขาท าได้ เหตกุารณ์นีม้นั

ท าให้ผมมีความสขุในเมืองท่ีแสนวุ่นวาย ช่วงเวลาพกัเท่ียง

ของพนกังานบริษัทนบัพนัคน” ผู้ โพสต์ ระบ ุ

หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีผู้พบเห็น
เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมหญิงสาวคนดังกล่าว
เป็นจ านวนมาก  

 

สะเทอืนใจ! แม่ชราชาวจีนฆ่าลูกพกิาร  
เหตุกลัวตายก่อน ไม่มีคนดูแลลูก 

แม่ชราวัย 83 ปี สารภาพ
ว่าเป็นคนลงมือฆ่าลูก
ชายพิการของตนเอง 
ระบุกลัวว่าตนเองจะตาย

ไปก่อน ท าให้ไม่มีใครดูแลลูกชาย  

เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 ส านักข่าวต่างประเทศ

รายงานว่า นางหวง แม่ชาวจีนวัย 83 ปี ถูกศาลเมือง

กว่างโจวพิพากษาจ าคุก 3 ปี ข้อหาฆาตกรรม นายลี 
ลูกชายพิการ วัย 46 ปี โดยการวางยานอนหลับ 60 

เม็ด ให้ผ้ารัดคอ และใช้ส าลีอุดจมูกจนเสียชีวิต  เมื่อ

วนัท่ี 9 พฤษภาคม เธอกลา่ววา่ เธอท าเพ่ือชีวิตของลกูชาย 

เพราะกลวัว่าจะไม่มีใครดูแลหากเธอเสียชีวิตไปเสียก่อน 

อย่างไรก็ตาม นายลีคลอดก่อนก าหนด พิการทัง้ร่างกาย

และพิการทางสมอง ไมส่ามารถพดูหรือเดินได้ 

ด้านศาลฯ ถามเธอว่า ท าไมถงึไมส่ง่ลกูชายไปให้พ่ีชาย

ดแูล เธอตอบวา่ ไมอ่ยากให้ไปเป็นภาระ 

ทัง้นีเ้ธอได้โทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุที่ท าให้ลูกชาย
เกิดมาพิการต้องทนทุกข์ทรมาน และอยากที่จะฆ่า
ลูกมากกว่าการปล่อยให้ไปอยู่ กับคนอ่ืน กว่า 2 ปีที่
ผ่านมา ตนมีร่างกายทรุดโทรมลงมาก ท าให้การดูแล
ลูกท าได้ยากล าบากมากขึน้ 

“ฉนัแก่และอ่อนแอลงซึง่อาจตายก่อนเขาได้ทุกเมื่อ” หญิง

ชราวัย 83 ปีกล่าว  แต่อย่างไรก็ตาม หัวหน้าคณะผู้

พิพากษากล่าวว่า เธอควรได้รับความเมตตา  แม้ว่าเธอจะ

ท าผิดกฎหมาย(sanook.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 

6 พ.ย.60) 

http://news.sanook.com/
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มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดกิจกรรม ป่ัน ปัน รัก เพ่ือ 

การศึกษาของเด็กและคน

พิการ  ศูนย์ข่าวศรีราชา - 

มู ล นิ ธิ คุณพ่ อ เ ร ย์  จั ด

กิจกรรม ป่ัน ปัน รัก เพ่ือ

การศึกษาของเด็กและคนพิการ ให้ได้กินอิ่ม นอนอุ่น มี

โอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน  

วันนี ้( 5 พ.ย.)นางสิริมา กีรตยาคม ผู้ อ านวยการส านัก

บริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง  เข้าร่วมกิจกรรม 

ป่ันจักรยานการกุศลเพ่ือเด็กๆ และคนพิการ จากทาง

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้ ได้กินอิ่ม นอนอุ่น มีโอกาสทาง

การศึกษา ช่วยเหลือตวัเองได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งในครัง้นีจ้ัด

ขึน้เป็นครัง้ท่ี 2 แล้ว ในระยะทาง 35 km. 

โดยกิจกรรมกรรมดงักล่าวทาง

ท่า เ รือแหลมฉบังไ ด้ ใ ห้การ

สนับสนุน กิจกรรม จ านวน 

50,000 บาท โดยมีผู้ บ ริหาร 

พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ แทนจากชุมชนรอบท่าเรือ

แหลมฉบงั เข้าร่วม ป่ัน ปัน รัก ในกิจกรรมนีร้วม 53 คนั  

ส าหรับผู้ ท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จะได้รับเสือ้

จักรยาน เป็นท่ีระลึกคน ละ 1 ตวั พร้อม กระปุกออมสิน 

ภาพวาดข้อความขอบคณุ ฝีมือเด็กและคนพิการจากทาง

มูลนิ ธิคุณพ่อเรย์ ส่วน รางวัลพิเศษ ส าหรับทีมท่ีส่ง

ผู้ เข้าร่วมป่ันเยอะท่ีสุด อันดับท่ี 1-5 จะได้รับเกียรติบัตร

ขอบคณุในนามทีมจากมลูนิธิคณุพ่อเรย์เพ่ือเป็นท่ีระลกึอีก

ด้วย 

 

 

ฝากไว้เตือนใจ! เก๋งจอดขวางทางผู้พกิาร  
เข็นวีลแชร์ผ่านไม่ได้ ถงึกับต้องคลานกับพืน้ 

เ พ จ  YouLike (ค ลิ ป

เด็ด )  ไ ด้ โพส ต์คลิป

จ า ก คุ ณ รุ ณ  บุ ญ
มาพัฒน์ เม่ือรถเก๋ง
คันหน่ึงได้จอดในพืน้ที่ห้ามจอดภายในป๊ัมน า้มันแห่ง
หน่ึง ที่ เ ป็นพื น้ที่ ห้ามจอดนั้นเน่ืองจากเป็นทาง
ส าหรับผู้พิการ โดยในคลิปผู้พิการไม่สามารถน า

รถเข็นวีลแชร์ผ่านไปได้  ซึง่มีผู้มาช่วยเหลือเป็นไปด้วย

ความยากล าบาก คลิปดังกล่าวท าใ ห้ชาวเน็ตต่าง

วิพากษ์วิจารณ์กนัเป็นจ านวนมาก(khaosod.co.th /มลูนิธิ

พฒันาคนพิการไทย 6 พ.ย.60) 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ…สู่โลกกว้าง  

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญต ิ(กฎหมาย) 

https://www.facebook.com/youlikeclipp/
https://www.facebook.com/youlikeclipp/
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เตมิฝันผู้พกิารทางสายตา  
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระเมรุมาศ 

ภายในนิทรรศการ
พ ร ะ เ ม รุ ม า ศ  จุ ด 
ทับเกษตร ถูกเนรมิต
ใ ห้ เ ป็น นิทรรศกาล

สัมผัส เพื่ อให้ผู้พิการทางสายตา มีโอกาสสัมผัส
ปฏิมากรรมของจริง แทนการมองเห็นด้วยตา เพื่อ

เป็นส่วนเติมเต็มให้ในประวัติศาตร์ส าคัญของไทยซึง่

ส่วนแรกจะได้สมัผสัภาพรวม ถึงองค์ประกอบอาคารส่วน

ต่างๆ จุดท่ี 2 ให้สัมผัสพระเมรุมาศ เพ่ือให้เข้าใจถึง

โ ค ร ง ส ร้ า ง ค ว าม วิ จิ ต ร  ย่ิ ง ใ ห ญ่ ส มพ ร ะ เ กี ย ร ติ 

รวมไปถงึการสมัผสัสถาปัตยกรรม รูปปัน้ ท่ีใช้ประกอบใน

พระราชพิธี และจุดสดุท้ายคือ ปติมากรรม สตัว์หิมพานต์ 

ท่ีรายล้อมฐานพระเมรุมาศ ซึ่ งตลอดการสัมผัสของผู้

พิการทางสายตา จะมีเจ้าหน้าที่น าชม พร้อมอธิบาย

ทุกข้อสงสัย ปิติชยั มณีใส ผู้ พิการทางสายตา ได้มีโอกาส

เข้าสมัผสัพระเมรุมาศจ าลอง เขาบอกว่า การสมัผสัท าให้

เข้าใจทัง้หมด ซึ่งท าให้เขาเห็นภาพในจินตนาการแบบ

ล ะ เ อี ย ด  พ ร้ อ ม ข อ ใ ห้ จั ด แ บ บ นี ้ ใ น ทุ ก ง า น 

ขณะท่ี เพฑูริย์ จนัทร์อดุม อีกหนึง่ผู้ พิการทางสายตา ท่ีได้

มีโอกาสสมัผัส เขาบอกว่า รู้สึกดีใจมากท่ีได้มา เพราะท า

ให้เห็นภาพมากขึน้ และได้ความรู้ด้วย โดยการสมัผสัจะมี

เจ้าหน้าท่ีคอยบรรยายตลอด ท าให้เข้าใจภาพมากย่ิงขึน้ 

ปฏิมากรรมในงานพระเมรุมาศ ต่างมีรอยยิม้ เพราะ
เหมือนเป็นการเติมฝัน ที่ท าให้เห็นภาพในพระราช
พิธีส าคัญ มากขึน้ และแม้บางสิ่งอาจจะยังไม่เข้าใจ 
อย่าง สัตว์หมิพานต์ แต่ก็พอสามารถถ่ายทอดให้รุ่น
ลูก รุ่นหลานฟังได้ 

“ซึมเศร้า เราคุยกันได้”  
สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พ.ย.นี ้

กรมสขุภาพจิต จดัสปัดาห์

สขุภาพจิตแห่งชาติ ปีท่ี 28 

วั น ท่ี  1-7 พ . ย . 60 ชู  

“ซึมเศร้า เราคุยกันได้” รณรงค์อย่างต่อเน่ือง หวงัสังคม

ตื่นตวัช่วยกนัแก้ปัญหาโรคซมึเศร้าท่ี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซ่า แจ้งวฒันะ จ.นนทบุรี นาวาอากาศตรี นายแพทย์

บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เป็น

ประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 

2560 ซึง่ก าหนดจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 1-7 พฤศจิกายน ของ

ทุก ปี  นับตั ง้ แต่ ปี  2532 เ ป็ น ต้นมา  ใน ปี นี  ้ รณรง ค์

ภายใต้ หวัข้อ “Depression : Let's Talk ซมึเศร้า...เราคุย

กันได้” โดยกล่าวว่า โรคซึมเศร้า เป็นภัยเงียบท่ีคุกคาม

สุขภาพประชากรทั่วโลกมากกว่า  300 ล้านคน ส าหรับ

ประเทศไทย พบผู้ ป่วยโรคนี  ้1.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม 

ซมึเศร้า สามารถรักษาให้หายได้ ความร่วมมือจากทกุภาค

ส่วนจึงมีความส าคัญ และมาตรการหนึ่งท่ีภาคประชา

สงัคมสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหานีไ้ด้ คือ 

ร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเพ่ือลดอคติและตรา

บาป และเพ่ิมการเข้าถึงการรักษาทางจิตเวช เสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาวะซึมเศร้าและอาการของโรค

และ   รู้วิธีพืน้ฐานในการรับมือและให้ความช่วยเหลือ  

     อธิบดีกรมสุขภาพจิต  กล่าวต่อว่ า  ในจ านวน

ผู้ ป่วย 1.5  ล้านคน พบว่า เข้าถึงบริการเพียงคร่ึง สาเหตุ

ส่วนใหญ่ มาจากการขาดความตระหนัก คิดว่าเป็นเร่ือง

ปกติ ประกอบกับ ผู้ มีภาวะเช่นนีม้ักถูกมองว่า เป็นคน

อ่อนแอ เสแสร้ง หรือแกล้งท า ทัง้ๆท่ีภาวะนีม้ีความเสี่ยง 
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หากปล่อยทิ ง้ ไ ว้  น าไปสู่การท า ร้ายตัว เองไ ด้  กรม

สุขภาพจิตจึงมีทศวรรษแห่งการรณรงค์  เ ร่ือง ภาวะ

ซมึเศร้า เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนเจตคติของสงัคม ให้มอง

ว่า ภาวะซมึเศร้า ไม่ใช่เร่ืองน่าอบัอาย หรือต้องหลบหลีก

หนีหน้า สามารถพูดคุยกันได้ หากคนใกล้ชิดได้สังเกต 

และให้ความสนใจ สามารถดูแลและให้การช่วยเหลือ

ไ ด้  นอกจากนี  ้ยังด าเ นินงานเ ชิง รุก ด้วยเครือข่าย

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการ

ลงเย่ียมบ้าน สงัเกตแตล่ะครัวเรือนวา่มีใครมีภาวะซมึเศร้า

บ้างหรือไม่ การด าเนินงานเช่นนี ้จะช่วยให้ผู้ ป่วยเข้าสู่

กระบวนการบ าบัดรักษาได้อย่างทนัท่วงทีและเข้าถึงมาก

ย่ิงขึน้ 

        การช่วยให้หลดุพ้นจากภาวะซมึเศร้า สามารถใช้หลกั 

3 ส.  ได้แก่  สอดส่องมองหา  (Look) จากพฤติกรรมท่ี

เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น พูดน้อยลง กินไม่ได้ นอนไม่หลบั 

ไม่สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัได้เหมือนเดิม เมื่อพบแล้ว

ต้อง การใส่ใจรับฟัง (Listen)  โดยมีการพูดคยุหรือสมัผัส 

โอบกอด เพ่ือให้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิง้ สร้างความผ่อน

คลาย ให้ได้ระบายให้ฟัง การช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ 

สามารถช่วยให้ผ่อนคลายได้มากทีเดียว แต่เมื่อพบว่ามี

ภาวะซึมเศร้า คนในครอบครัวรู้สึกเกินก าลังให้รีบ  ส่ง

ต่อเช่ือมโยง (Link)  พบจิตแพทย์ เพ่ือให้การช่วยเหลือ

อย่างถูกต้อง ผู้ ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว จึงต้องเข้าใจ

ธรรมชาติของภาวะซมึเศร้า อย่าปลอ่ยให้ผู้ ป่วยต้องเผชิญ

เพียงล าพัง ทัง้นี ้สามารถขอรับบริการปรึกษาได้ท่ี สาย

ด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด   24 ชั่วโมง  อธิบดีกรม

สขุภาพจิต กลา่ว 

        ด้าน นพ.ศิริศกัด์ิ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธญัญา กลา่ว

เพ่ิมเติมว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต

แห่งชาติ ครัง้นี ้จดัขึน้ ระหวา่งวนัท่ี 4 - 5 พ.ย. 2560 ตัง้แต่

เวลา 10.30 – 18.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 

แจ้งวัฒนะ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ 

กรมสุขภาพจิต สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมทัง้

ศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวฒันะ ท่ีเอือ้เฟือ้สถานท่ี 

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4  มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และ

ดารานักแสดง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

นิทรรศการ ซึมเศร้า...เราคุยได้  ประตูลบั  “ใครคิดว่าบ้า 

เชิญให้ ศรีธัญญาพิสูจน์”  การประเมินความเครียดและ

ภาวะซึมเศร้า เซียมซีความสุข  อาหารสร้างสุข การสร้าง

สุขด้วยสติบ าบัด การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ ป่วยจิตเวช 

ตลอดจน การบริจาคและท าบญุร่วมกบัมลูนิธิโรงพยาบาล

ศรีธญัญา เป็นต้น  

อย. ยันยังไม่มีนโยบายถอดยารักษา 
กลุ่มออทสิตกิออกจากบัญชียาหลัก 

 

อย. ยันยังไม่มีนโยบายถอดยารักษากลุ่มออทสิตกิอ
อกจากบัญชียาหลัก ขอผู้ปกครองอย่าหว่ันวิตก 

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีมี

เร่ืองราวของสมาคมพ่อแม่เด็กท่ีเป็นออทิสติกย่ืนคดัค้าน

การถอดยาชนิดน า้ออกจากบัญชียาหลกัและให้หนัมาใช้
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ชนิดเม็ดท่ีผลิตได้เองในประเทศไทย  นัน้ ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชีแ้จงว่าโรคออทิ

สติกถือว่าเป็นกลุ่มโรคท่ีมีสาเหตุจากความผิดปกติของ

ร่างกาย ท าให้มีความบกพร่องของพัฒนาการหลายด้าน 

การรักษาต้องเสริมสร้างพัฒนาการและเข้าโปรแกรมฝึก

พฤติกรรม เพ่ือลดพฤติกรรมท่ี ไม่เหมาะสม รวมทัง้

รับประทานยาในการฟืน้ฟศูกัยภาพและเตรียมความพร้อม

ต่อการด ารงชีวิตอย่างอิสระ ส าหรับยารักษาโรคออทิสติก 

(Autistic disorder) ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ ซึ่งมีด้วยกัน

หลายกลุ่ ม  ไ ด้ แก่      ยากลุ่ ม  Antipsychotic เ ช่ น 

HaloperidolRisperidone ยากลุ่ ม  Antidepressant ใน

กลุ่ม  Selective serotonin-reuptake inhibitors (SSRIs) 

เช่น Fluoxetineและ ยากลุ่ม Central nervous system 

stimulants เช่น Methylphenidate ซึง่ยารักษาโรคดงักลา่ว

ทุกชนิด  โดย เฉพาะยาท่ีมี ช่ือว่า  ริส เพอ ร์     ริ โดน 

(Risperidone) มีทัง้ชนิดน า้และชนิดเม็ด (ไม่รวมชนิด

ละลายในปาก) เป็นรายการยาท่ีถูกบรรจุอยู่ในบัญชียา

หลักแห่งชาติ บัญชีย่อย ค. อยู่แล้วตัง้แต่ ปี พ.ศ.2555 

จนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่  โดยอย. ยืนยันยังไม่มีนโยบาย

ถอดยารักษาดังกล่าวออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติแต่

อย่างใด ขอผู้ปกครองคลายความวิตกกงัวล      

รองเลขาธิการ ฯ อย. กลา่วในตอนท้ายวา่ ส าหรับผู้ที่เป็น

โรคออทสิตกิ (Autistic disorder) นอกจากจะต้องเข้า
โปรแกรมการฝึกพฤตกิรรมแล้ว ยงัต้องใช้ยาควบคู่

กันไปด้วย ซึง่ยาท่ีใช้ในเดก็และผู้ใหญ่มีความแตกตา่งกนั 

ควรใช้ในเดก็ท่ีมีอายตุัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป ทัง้นีต้้องผ่านการ

วินิจฉัยอาการของโรคและการรักษาเบือ้งต้นก่อน
โดยจติแพทย์ เพราะยาแต่ละชนิดใช้ในการรักษาโรค
ไม่เหมือนกัน ซึ่งชนิดน า้ใช้กับเดก็หรือผู้ที่ไม่สามารถ

กนิยาเม็ดได้ หากพบอาการไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา

ควรแจ้งแพทย์หรือเภสชักรเพ่ือปรับการใช้ยา ผู้ปกครอง

ต้องหมัน่ดแูลเอาใจใสเ่ดก็ ควรสงัเกตพฤติกรรมตลอดจน

พฒันาการของเดก็อย่างสม ่าเสมอตัง้แตแ่รกเกิด เม่ือพบ

ความผิดปกติควรรีบน าเดก็ไปพบแพทย์และวินิจฉยัโรค

ทนัที (news.voicetv.co.th/ /มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 

31 ต.ค.60) 

ต้องดีท่ีสุด! 'กกท.' วางกรอบเข้ม  
คัดเลือกตัวนักกีฬา 16 ธ.ค.นี ้

 

 "กกท." เตรียมประกาศเกียรติคุณ นักกีฬา
ดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติในงานวันนักกีฬาแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคมนี ้ที่อนิดอร์สเต
เดียม หัวหมาก วางกรอบพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ
รางวัล 10 ประเภท รวม 33 รางวัล...  

วนัท่ี 1 พ.ย.60 นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับ
รางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาต ิประจ าปี 2560 

ครัง้ท่ี 1/2560 ท่ีห้องประชุม 1 ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เม่ือวนัท่ี 31 ต.ค. 

ท่ีประชุมรับทราบค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณา

คัดเลือกผู้ รับรางวัล ด้านกีฬาดี เด่นวันกีฬาแห่งชาติ 
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 ประจ าปี 2559 - 2560 ซึ่งมีผู้ ว่าการ กกท. เป็นประธาน

อนุกรรมการฯ และมีผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ 

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าท่ีวางแผนการ

และก าหนดหลกัเกณฑ์การด าเนินการคดัเลือกผู้ รับรางวลั 

ด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2559 - 2560, 

พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาและผู้ สมควรได้รับรางวัลด้าน

กีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2559-2560 และ

จดัหารางวลัให้กบัผู้ ได้รับรางวลัในงานประกาศเกียรติคณุ

นักกีฬาดี เด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  2559-2560 รวมทั ง้

รับทราบก าหนดวนัจดังานวนักีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

ในวันเสาร์ ท่ี  16 ธันวาคม 2560 ท่ีอินดอร์สเตเดียม 

หวัหมาก กกท. 

จากนัน้ที่ประชุมให้ความเหน็ชอบในเบือ้งต้นก าหนด
ประเภทและจ านวนรางวัลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับ
รางวัลด้านกีฬาดีเด่น ประจ าปี 2560 แบ่งเป็น 10 

ประเภท 33 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาสมัครเล่น

ดีเด่นและรอง  (ชาย-หญิง) รวม 6 รางวัล , 2. นักกีฬา

เยาวชนสมคัรเลน่ดีเดน่และรอง (ชาย-หญิง) รวม 6 รางวลั

, 3. นกักีฬาอาชีพดีเด่นและรอง รวม 2 รางวลั, 4. นกักีฬา

มวยไทยอาชีพดีเด่นและรอง รวม 2 รางวัล, 5. นักกีฬา

พกิารดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 4 รางวัล, 6. ชนิดกีฬาทีม

ดีเด่นและประเภทกีฬาทีมดี เด่น รวม 2 รางวัล ,7. ผู้

ฝึกสอนกีฬาดีเด่น (สมัครเล่น , ต่างประเทศ, ส่วน

ภูมิภาค, คนพิการ, อาชีพ) รวม 5 รางวัล , 8. สมาคม 

กีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น รวม 1 รางวลั, 9. สมาคมกีฬา

แห่งจงัหวดัดีเดน่ รวม 1 รางวลั, 10. บุคลากรทางการกีฬา

ดีเดน่ (ผู้บริหาร, นกัวิชาการ, ผู้จดัการทีม, ผู้ตดัสิน) รวม 4 

รางวัล และมีมติเห็นชอบให้ใน 10 ประเภท สามารถ

แบ่งเป็นรางวัลย่อยได้มากกว่า 33 รางวัล และให้น ามา

พิจารณาอีกครัง้ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการคดัเลือกผลงานของนกักีฬา

ดีเด่น ประกอบด้วย 1. ชนิดกีฬา จะเน้นกีฬาสากลท่ีมีใน

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นล าดบัแรก, 2. ผลงาน

นักกีฬา จะต้องมีผลงานในระดับโลก ได้อันดับ 1-3, 

ผลงานในระดับนานาชาติ (เซอร์กิตโลก) ได้อันดับ 1-2 

และ 3. ผลงานอื่นๆ เป็นชนิดกีฬาท่ีมีผลงานอยู่ในความ

สนใจ ความช่ืนชอบของประชาชน หรือมีการท าลายสถิติ

แตไ่มไ่ด้รางวลัตามข้อ 2 (ไทยรัฐออนไลน์ 1 พ.ย.60) 

พม.ตัง้ศูนย์อพยพช่วยคนพกิาร 
คนแก่ประสบน า้ท่วม 

 

“บิ๊ก อู๋ ”ผนึกก า ลังทีม “One Home”ลงพื ้นที่
ประสบอุทกภัยที่จ.อยุธยาเร่งช่วยเหลือคนพิการ-
ผู้สูงอายุทุก“บิ๊กเจ๊ียบ”ส่ังกอ.รมน.ภาค-กอ.รมน.
จังหวัดลงพืน้ที่ช่วยเหลือน า้ท่วม  

เม่ือวนัท่ี 4 พ.ย. นายณรงค์ คงค า โฆษกกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)  และคณะผู้บริหารพม. 
ลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลัง 

อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทัง้ให้

ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เช่น ถุงยัง
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ชีพ  เคร่ืองอปุโภคบริโภค เงินสงเคราะห์เด็ก ผู้สงูอายุ คน

พิการ และผู้ ด้อยโอกาส  รวมทัง้การซ่อมบ้านผู้สูงอายุ

และคนพกิาร ทุนประกอบอาชีพคนพิการและบริการ
ศูนย์อพยพหรือพักพงิชั่วคราวในพืน้ที่ 

นายณรงค์  กล่าว
ต่ อ ว่ า  พ ม . ไ ด้
จัดตัง้ศูนย์อพยพ
ห รื อ พั ก พิ ง
ชั่ วคราวตามแผน

เผชญิภัยพิบัต ิเพื่อให้สามารถออกปฏบิัติการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่าง

ทนัท่วงทีทัง้นีท่ี้ผ่านมาพม. มีภารกิจในการช่วยเหลือดแูล

กลุ่มเป้าหมาย ซึง่พล.ต.อ.อดลุย์ ได้ก าชบัทีม One Home 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่ประกอบด้วยทกุหน่วยงานใน

พืน้ท่ีสงักดักระทรวง พม.  เร่งลงพืน้ท่ีให้ความช่วยเหลือผู้

ประสบอทุกภยั โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ขณะนีอ้ยู่ใน

ภาวะยากล าบาก  เน่ืองจากประสบอุทกภัย โดยได้ให้

ความช่วยเหลือในด้านตา่งๆ การมอบเคร่ืองอปุโภคบริโภค

และเงินช่วยเหลือ พร้อมทัง้ประชุมหารือร่วมกบัหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเพ่ือติดตามการช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ือง 

ขณะท่ีพล.ต.พีรวชัฌ์ แสงทอง โฆษกกองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอร.มน.)  เปิดเผยว่า 

พล.อ.เฉลิมชยั สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

ในฐานะรอง ผอ.รมน.มีความห่วงใยต่อสภาพภูมิอากาศ

ในพืน้ท่ีภาคใต้ จึงได้สั่งการให้กอ.รมน.ภาค 4 และ กอ.

รมน.จังหวัดในพืน้ท่ีภาคใต้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ตัง้แต่ตอนนี ้ให้มีการตรวจสภาพการระบายน า้ การขุด

ลอกคูคลอง และการชีแ้จงท าความเข้าใจกับพ่ีน้อง

ประชาชน และให้ กอ.รมน.ภาค และกอ.รมน.จังหวัด 

บูรณาการประสานงานกับทุกหน่วยในพืน้ท่ีเตรียมแก้ไข

ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ โดยให้เพ่งเล็งพืน้ท่ีท่ีเคยเกิดอุทกภัย

หรือพืน้ท่ีท่ีเคยรับผลกระทบ  

พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าวว่า ส าหรับในพืน้ที่ที่ประสบ
อุทกภัยในพื ้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ ได้เน้นย า้ให้กอ.รมน.ภาค 
และ กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการกับทุกหน่วยงาน 
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน า้

ท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  เช่น 

การดูแลในเ ร่ืองสาธารณสุข ด้วยการจัดทีมแพทย์

ให้บริการประชาชน การจัดสิ่งของอุปโภคบริโภคให้

ผู้ ประสบภัยอย่าง เหมาะสมและทั่วถึง  รวมถึงการ

สนับสนุนการท างานของฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด เช่น 

การเร่งระบายน า้ออกจากพืน้ท่ี การเยียวยา การฟืน้ฟูหลงั

น า้ลด(เดลินิวส์ออนไลน์ 6 พ.ย.60) 

เร่ืองเล่าจากหัวใจของคนท่ีได้เจอ "ตูน" 

 

อ่านแล้วน า้ตาซมึ! เร่ืองเล่าสดุประทับใจของหนุ่มพิการท่ี

ไ ด้ เจอ "ตูน  บอดี ส้แลม"  ขณะ ว่ิงระดมทุนช่ วย  11 

โรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นวันท่ี 3 ยอดบริจาคทะลุ 62 

ล้านบาทแล้ว     "Parkpoom Patumcharoen" หน่ึงใน

ทีมงาน "ก้าวคนละก้าว เพื่ อ 11 โรงพยาบาลทั่ ว
ประเทศ" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในเฟซบุ๊ก

https://www.facebook.com/parkpoom.patumcharoen?hc_ref=ARRgiz4obZv4rgDIcPwCeQbGt9G98XKwn-cHzJcMwwbmsi7IR8hcjC2izfSvaXNQKvo&pnref=story
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ส่วนตัวระบุว่า..  " รู้ไหมว่าหลงัจากพ่ีตูนว่ิงผ่านไปในแต่

ละพืน้ท่ี เกิดอะไรขึน้!! ภายในหัวใจของผู้คนท่ีได้พบเจอ 

!!!! อารีเป็น กามาอูเซ็ง หรือที่คนในชุมชนเรียกว่าแบ

เอง อายุ 25 ปี เขาเป็นผู้พิการมาตัง้แต่ก าเนิด จาก
ความผิดปกติตัง้แต่วัยเด็ก ท าให้กล้ามเนือ้ด้านล่าง
ตัง้แต่เอวจนถงึถงึปลายเท้าไม่สามารถควบคุมได้เลย  
ไปไหนมาไหนต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ก็ยงัโชคดีท่ีพอจะขยับ

ร่างกายส่วนบน และมือทัง้สองได้อยู่บ้าง แม้จะไม่เทียม

เท่าคนปกติ แตก่็พอจะช่วยเหลือตวัเองได้ วันนีแ้บเองมา

รอพี่ ตูนด้วยใจที่ ต่ืนเต้น ขนาดที่ ว่าอาจจะเป็นที่ สุด
ในชีวิตเลยกว่็าได้ เพราะด้วยสภาพร่างกายแบบนี ้คง
ไม่มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนได้ไกลกว่าพืน้ที่ของ

ตัวเอง  แบเองยังเล่าว่าเคยมีความฝันเล็กว่าอยากไปดู

คอนเสิร์ตพ่ีตูน เล่นเพลงแสงสุดท้าย  เพ่ือจะได้อยู่ ร่วม

เหมือนคนอื่นๆ ท่ีเคยเห็นคนมากมายดผู่าน YouTube แต่

เมื่อย้อนดูตวัเอง ก็สารภาพว่าไกลเกิน หลงัเสร็จจากการ

ละหมาดในเวลาตีห้า แบเองก็ขอให้คณุแม่ช่วยเข็นวีลแชร์

ออกมารอพ่ีตูนอยู่ ท่ีถนนฝ่ังตรงข้าม พร้อมกับก าเงินท่ี

ตวัเองเก็บไว้ มารวบรวมกับเพ่ือนบ้านเพ่ือเตรียมส่งมอบ

ให้กับพ่ีตูน แล้วทัง้คู่ก็ได้เจอกัน สมความปรารถนาและ

ความตัง้ใจ  นอกจากภาพถ่ายที่ แบเองภาคภูมิใจ 

เปิดดู แล้วยิม้น้อย ยิม้ใหญ่ คงเหน็จะเป็นค าพูดสัน้ๆ
ที่พี่ตูนพูดออกมาจากใจให้หนุ่มพกิารคนนี ้"สู้ๆๆ นะ
ครับ" ,"สู้ๆ นะครับ" ,"ผมไปก่อนครับ สู้ๆนะครับ"  

           สิบนาทีผ่านไป พ่ีตนูว่ิงผ่านเกือบกิโล แบเองยงัคง

ก้มหน้าก้มตาดภูาพถ่ายท่ีแทนความทรงจ า แม่ของแบเอง

ก าลงัจะเข็นแบกลบับ้าน จู่ๆ แบก็หนัมายิม้กบัผม แล้วพูด

ขึน้มาว่า "เจอพี่ ตูนวันนี ้ผมจะไม่ท้อแท้กับชีวิตแล้ว

ครับ"  หนึ่งความทรงจ าท่ีงดงาม ระหว่างทางผ่านท่ีพ่ีตูน

ก้าวมาพบกนั... ภาคภูมิ ประทุมเจริญ " 

ซึ่งในวันนี(้3 พ.ย.60) นับเป็นการวิ่งระดมทุนเพื่อซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่ ว
ประเทศ เป็นวันที่  3 แล้วของหนุ่มตูน หรือตูน 
บอดีส้แลม นักร้องชื่ อดัง ล่าสุดยอดเงินบริจาค

ขณะนีท้ะลุ 62 ล้านบาท    ส่วนเส้นทางการว่ิงในวันนี ้

เร่ิมจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบันนังสตา (ชดเชย) - 

โรงเรียนบ้านตาเนาะปเูตะ อ.บนันงัสตา ยะลา - อบต.กรง

ปีนงั - สถานสงเคราะห์เดก็ชาย ยะลา - บริษัท กลัฟ์ ยะลา 

กรีน จ ากัด - วัดธนาภิมุข ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี

(komchadluek.net 3 พ.ย.60) 

มจธ.เสริมทักษะผู้พกิาร  
ตดิอาวุธทักษะสร้างวิชาชีพ 

 
 ตามพระราชบัญญัติ ส่ ง เส ริม  และพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ท่ีก าหนดให้

สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้า

ท างานในอตัรา 100 : 1 แต่เน่ืองจากคนพิการขาดทักษะ

ในการท างาน ท่ีสอดค ล้องกับความ ต้องการของ

ผู้ ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (มจธ.) จึงเร่ิมต้นโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคน
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พิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนพกิารรุ่นแรกในปี 2556 จนถึงปัจจุบันรุ่นที่ 4 มีคน
พิการที่เข้าโครงการรวม 102 คน และได้งานท าแล้ว 
36 คน 

ล่าสุดมีการจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคน
พิการเพื่ อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งได้รับการฝึกอบรมทักษะ
ด้านวิชาการ ความรู้พืน้ฐานทั่ วไป และความรู้ด้าน

วิชาชีพ (เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน) รวมระยะเวลา 4 

เดือน และมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

ระยะเวลา 2 เดือน โดยมีผู้ ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

ฝึกอบรมรวม 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ดานิลี่ จ ากดั, 

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ ากัด, บริษัท ไทยสมบูรณ์ การ

ทอ จ ากัด, บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จ ากัด และ บริษัท 

มาราธอน (ประเทศไทย) จ ากดั 

“อาจารย์สุเมธ ท่านเจริญ” ประธานโครงการ กล่าวว่า 

การพัฒนาคน พัฒนาความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคม ถือเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และคน
พิการถ้าได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสมจะ

ส า ม า ร ถ ท า ง า น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ส่ ว น

ผู้ประกอบการเอง หากได้คนพิการท่ีสามารถท างานได้ดีก็

จะช่วยท าให้เขามีคณุภาพชีวิตดีขึน้ 

“มหาวิทยาลัยจึงมีความตัง้ใจท่ีจะปรับปรุง และพัฒนา

โครงการให้ดีขึน้ทุกปี ซึ่งหลกัสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ จัด

ตามความต้องการของผู้ ประกอบการท่ีต้องการรับคน

พิการเข้าท างานในสว่นส านกังาน และการฝึกอาชีพเสริมท่ี

เหมาะสม เช่น การท าขนม ปัน้ดินดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมุ่ง

ที่จะท าให้คนพิการที่ ร่วมโครงการมีโอกาสพัฒนา

ศักยภาพ ใช้ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และใช้
ชีวิตการท างานอย่างปกตร่ิวมกับสังคมต่อไป”  

 “มหาวิทยาลัยต้องการสร้างสังคมการท างานร่วมกัน

เพื่อคนพิการในหลายด้าน โดยมีอาจารย์ และพนกังาน

ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม รวมถึงบูรณาการในวิชา

เรียนด้วย เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา สนใจ

ท างานวิจยัเพ่ือคนพิการมากขึน้ ทัง้ยังพร้อมสนบัสนุนทุน

วิจยัให้นกัศึกษาท่ีท าโครงงาน, กิจกรรมเพ่ือคนพิการด้วย 

เพราะอนาคตมหาวิทยาลยัมองถึงการสร้างบรรยากาศใน

การฝึกอบรมท่ีจะเป็นมากกว่าการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ศกัยภาพคนพิการ” 

“สาคร ส าคญัควร” หนึ่งในผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมบอกว่า 

ผมประสบอบุตัิเหตทุ าให้ต้องตดัแขนทัง้สองข้าง แต่ผมเอง

ก็เป็นคนท่ีอยากเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ และคิดว่าความพิการ

ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต จึงเข้าฝึกอบรมท่ีโรงเรียน

อาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา และรู้จักโครงการฝึกอบรม-

ฝึกงานคนพิการของ มจธ.จากรุ่นพ่ี จึงตดัสินใจสมคัรเข้า

ร่วมโครงการ “เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ทัง้ยงัมีโอกาสฝึกงานท่ีแผนกบุคคล บริษัท ฮงเส็ง การทอ 

จ ากัด โดยท าหน้าท่ีจัดท าระบบฐานข้อมูลของพนักงาน 

ท าบตัรพนกังาน และด้วยความท่ีมีทกัษะทางด้านการวาด

รูป ทางบริษัทจงึให้โอกาสทดลองฝึกงานด้านการออกแบบ

อีกด้วย สิ่งท่ีได้รับจากโครงการคือ การได้เรียนรู้ว่าสงัคม

ในปัจจุบนัเปิดโอกาสให้คนพิการมากขึน้ ท าให้เราเปลี่ยน

ความคิด เปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิต มีความมั่นใจใน

การด าเนินชีวิตประจ าวนัตอ่ไป” 

“ก่ิงแก้ว เนียมศรี” หัวหน้างานบริหาร บริษัท เอสซอม 

จ ากัด กล่าวว่า บริษัทมีโอกาสรับคนพิการมาฝึกงานเป็น
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ครัง้แรก ซึ่งในการท างานจะพิจารณาลักษณะงานท่ีคน

พิการสามารถท าได้ พร้อมทัง้มีการแนะน าการใช้ชีวิตใน

การท างาน ซึ่งคนพิการสามารถปรับตัวได้ดี พยายาม

ช่วยเหลือตนเอง 

“นอกจากนี ้ยงัเอาใจใส่ในเร่ืองการท างาน เขาอาจยงัไม่มี

ประสบการณ์การท างาน ฉะนัน้ เราจึงต้องเปิดโอกาสให้

เขาได้ฝึกฝน เรียนรู้ให้มาก ๆ สร้างสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมกับการท างานของคนพิการ เพ่ือให้พวกเขา

ท างานอย่างมีความสุข” เพราะเราเช่ือว่าเขาก็เป็นคนท่ีมี

ศกัยภาพคนหนึง่เหมือนกนั(prachachat.net 7 พ.ย.60) 

กก.ปฏิรูปสังคม เปิดแนวคิด  
“ปฏิรูปผู้เสียเปรียบในสังคม”  

ฝันเพิ่มกองทุน “คนพกิาร/ผู้สูงอายุ/วัยเกษียณ” 

 กก.ปฏิรูปสงัคม เปิดแนวคิด “ปฏิรูปผู้ เสียเปรียบ

ในสงัคม” เตรียมรับฟังความเห็นตลอดเดือน พ.ย.นีท้ัว่

ประเทศ ชปูฏิรูประบบขนสง่สาธารณะเพ่ือผู้ เสียเปรียบ-

เพ่ิมกองทนุ “คนพิการ/ผู้สงูอาย/วยัเกษียณ” -ปรับกลไก 

“ผู้บริโภค 4.0” - ปฏิรูปการให้สญัชาติไทยแก่ผู้ไร้สถานะ 

หวงั“ปลดล็อค” อุปสรรค ที่ท าให้คนบางกลุ่มสังคม

กลายเป็นผู้เสียเปรียบ  

วันนี(้ 8 พ.ย.) มีรายงานจากส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ หรือสภาพฒัน์ ใน

ฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ ว่า 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสงัคม ท่ีมี นายปีติพงศ์ 

พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ได้เปิดเผยผลการ

ประชุมกว่า 9 ครัง้ และประชุมย่อยกว่า 7 ครัง้ ก่อนสรุป

แนวคิดปฏิรูป “ผู้ เสียเปรียบในสงัคม” โดยได้ให้ค านิยาม

ครอบคลมุกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ พิการ ผู้สงูอาย ุผู้บริโภค 

และคนไร้สญัชาติ  

น า ย วิ เ ชี ย ร  ช ว ลิ ต 

กรรมการชุดนี  ้กล่าว

ข ย า ย ค ว า ม ถึ ง  “ ผู้

เสี ย เป รียบในสังคม” 

โดยหวัง“ปลดล็อค” อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีท าให้คนบางกลุ่ม

สงัคมกลายเป็นผู้ เสียเปรียบ หลงัได้หารือกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ผู้ เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ โดยประเด็นเร่งด่วนท่ี

ควรด าเนินการ ประกอบด้วย (1) “ปฏิรูประบบขนส่ง

สาธารณะ”  เพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคต่อคนทุกกลุ่ม โดยเร่ง

ปฏิรูปในระบบขนสง่สาธารณะทางรางเป็นอนัดบัแรก และ

จะขยายผลไปยังบริการสาธารณะของรัฐประเภทอื่น 

ตลอดจนการปฏิ รูปกฎหมายและหน่วยงานท่ี ดูแล

กฎหมายเก่ียวกับอารยสถาปัตย์ (universal design) 

เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างกันมากย่ิงขึน้  (2) การ

ปฏรูิปในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิรูป

กองทุนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ โดยปรับ

ให้มีแนวทางการน าเงินจากกองทุนมาใช้พัฒนาผู้ พิการ

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้กองทุนให้มากขึน้ การ

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น ก า ร ท า ง า น 
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(empowerment) ผ่านการอบรมทักษะอาชีพท่ีจ าเป็นแก่

ผู้ สูงอายุ และการขยายอายุเกษียณในกลุ่มบุคลากร

ภาครัฐแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป “การปฏิรูประบบการคุ้มครอง

ผู้ บริโภค เน้นการสร้างความรู้ให้แก่ผู้ บริ โภค และปรับ

กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้เป็นผู้บริโภค 4.0 และ 

การปฏิรูปแนวทางการให้สัญชาติไทยแก่ผู้ไร้สถานะ
ทางทะเบียนราษฎร โดยพัฒนาระบบการจดทะเบียน
ผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรในกลุ่มที่ ต้องได้รับ
ความคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการ คนยากจน 
เป็นต้น”  

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบผู้ เสียเปรียบในสงัคมจะ

ด าเนินการให้ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมายตอ่ไปในอนาคต 

เช่น กลุม่สตรี คนไร้ท่ีพึง่ ผู้ พ้นโทษ และผู้ติดเชือ้เอช ไอ วี 

ภายใต้แนวคิดการด าเนินงาน ท่ีมุง่เน้นให้ผู้ เสียเปรียบใน

สงัคมทกุกลุม่ได้ประโยชน์ร่วมกนั ซึง่ในอนาคตจะได้มีการ

หารือร่วมกบัคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ เพ่ือ

บรูณาการการท างานในประเดน็ปฏิรูปท่ีมีความเช่ือมโยง

และสนบัสนนุระหวา่งกนั นายวิเชียรฯ กล่าวว่า คนทุก

คนล้วนแล้วแต่ตกเป็นกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
ขึน้อยู่ กับเวลาและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ 
เพื่อเป็นการลดข้อจ ากัดในการใช้ชีวิต จงึจ าเป็นต้อง

เร่งจัดท าแผนการปฏิรูปให้แล้วเสร็จ โดยขณะนีอ้ยู่

ระหวา่งการผนวกแผนการปฏิรูปของกลุม่ผู้ เสียเปรียบใน

สงัคมเข้ากบักลุม่อ่ืน ๆ ซึง่คาดวา่จะสามารถน าแผนของ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสงัคมไปรับฟัง ความ

คิดเห็นจากสาธารณชนกลุม่ตา่ง ๆ ได้ภายในเดือน

พฤศจิกายน 2560 นี ้มีรายงานวา่ คณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านสงัคม ได้ตัง้ประเดน็งานปฏิรูปด้านสงัคม

ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) การออม สวสัดิการ และการ

ลงทนุ เพ่ือสงัคม (2) กลุม่ผู้ เสยีเปรียบในสงัคม (3) การ

จดัการข้อมลูและองค์ความรู้ด้านสงัคม (4) ระบบสร้าง

เสริมชมุชนเข้มแช็ง และ (5) การมีสว่นร่วม การเรียนรู้ การ

รับรู้ และการสง่เสริมกิจกรรมทางสงัคม(mgronline.com 

8 พ.ย.60) 

สายใยแห่งรัก!! หนุ่มรับจ้างกรีดยาง ขอสาวพกิาร
แต่งงาน หลังคบกันมา 8ปี เปิดใจชัดๆท าไมถงึ

อยากใช้ชีวิตกับสาวพกิารไปตลอดชีวิต!! 

 

 เ ร่ืองไ ด้ ว่ า เ ป็นเ ร่ืองราว สุดโรแมนติกเหมือน
บุพเพสันนิวาส หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหู
ว่า หนุ่มรับจ้างกรีดยางชาวประจวบคีรีขันธ์ ยก

ขันหมากสู่ขอสาวพิการแขนขาขาดชาว จ.ชุมพร โดย

ร่อนการ์ดเชิญแต่งงานกว่า 600 ใบพร้อมเตรียมจัดงาน

ใหญ่โตท่ีบ้านเจ้าสาวใน อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร 

ผู้สื่อข่าวได้ลงพืน้ท่ีไปท่ี จ.ชุมพร เดินทางไปท่ีบ้านเลขท่ี 

10/1 บ.เขาหน้าหกั ม.1 ต.สลยุ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึง่เป็น

บ้านของ  น.ส.อ้อย โพธ์ิทอง หรือ “ตุ๊กตา” อายุ 38 ปี 

ว่าที่เจ้าสาวที่พกิารมาแต่ก าเนิด ขาขวาขาดใต้หวัเข่า
ลงมา ส่วนขาซ้ายอ่อนแรง และแขนขวาขาดตัง้แต่

เหนือข้อศอกขึน้ไป  นอกจากนีย้งัพบ นายพรภิรมย์ บัว

สงค์ หรือ “ต้น” อายุ 23 ปี ว่าท่ีเจ้าบ่าว ชาว ต.ไชยราช อ.
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บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีมาช่วยตรียมจดังาน

แตง่งานท่ีจะมีขึน้ท่ีบ้านเจ้าสาวในวนัพรุ่งนี ้(3 ส.ค.) 

น . ส . อ้ อ ย  ห รื อ 
“ตุ๊กตา” ว่าที่ เจ้าสาว 
เปิดใจกับผู้ส่ือข่าว ว่า 
ครอบครัวของตนมี

อาชีพท าสวนปาล์ม โดยเป็นลูกสาวคนโต ส่วน
น้องสาวและน้องชายมีครอบครัวไปหมดแล้ว ตนเอง

พิการมาแต่ก าเนิด เรียนจบชัน้ ม.3 ท่ีศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร หลงัจากนัน้ก็ไปเรียนต่อ

ด้านคอมพิวเตอร์ และการบัญชี ท่ีศูนย์คนพิการ ห้าแยก

ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังเรียนจบมา อาจารย์ท่ีศูนย์คน

พิการปากเกร็ด ก็ฝากเข้าท างานเป็นแคชเชียร์ท่ีโรงแรม

ชมพอูินน์ อ.เมือง จ.นครปฐม ตัง้แตปี่ 56 

ส่วนประเด็นรู้จักกับฝ่ายชายได้อย่างไรนัน้ นายพรภิรมย์ 

หรือ “ต้น” ว่าท่ีเจ้าบ่าว บอกแทน ว่า เพ่ือนของ น.ส.อ้อย 

ให้เบอร์โทรศัพท์กับตนตัง้แต่ปี 52 ตนจึงโทรศัพท์คุยกัน

เร่ือยมาโดยท่ีไมรู้่ว่า วา่ท่ีเจ้าสาวเป็นคนพิการ ในตอนแรก

ตนเองก็ส่งรูปถ่ายแบบเต็มตัวไปให้ฝ่ายหญิงดูและฝ่าย

หญิงส่งรูปคร่ึงท่อนมาให้ตนดู ก็ไม่ได้เอะใจอะไรและ

พดูคยุทางโทรศพัท์มาเร่ือย ๆ นานกว่า 3 ปี จงึได้ไปนดัเจอ

กนัก่อนทราบทีหลงัว่าหญิงสาวท่ีตนคยุอยู่เป็นหญิงพิการ 

จะเป็นด้วยบุพเพสันนิวาส หรือเนือ้คู่กันมาแต่ชาติก่อน 

จิตใจตนท่ีได้เจอครัง้แรกกลบัไมค่ิดอะไรเลยกลบัย่ิงรักและ

สงสารวา่ท่ีเจ้าสาวมาโดยตลอด 

ตนเองมีอาชีพรับจ้างกรีดยางอยู่ท่ี อ.บางสะพานน้อย จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ สว่นพ่อแมเ่ปิดร้านขายของช าอยู่ใน

หมูบ้่านท่ี ต.ไชยราช ฐานะครอบครัวก็ปานกลาง สว่น

ครอบครัวฝ่าย น.ส.อ้อย ก็มีฐานะปานกลาง คบหาดใูจกนั

มา 8 ปีเตม็ จู่ ๆ น.ส.อ้อย บอกกบัตนวา่ ถ้ารักกนัจริงก็ให้

พ่อแมไ่ปสูข่อ ตนจงึบอกวา่ขอเก็บเงินก่อนถงึจ านวน 5 

หมื่นบาทเม่ือไร ก็จะพาพ่อแมไ่ปสูข่อ ในท่ีสดุเมื่อเดือน 

เม.ย.60 ท่ีผ่านมา ตนก็พาพ่อและแมไ่ปเดินทางไปสูข่อ 

น.ส.อ้อย ตามประเพณีโดยพอ่แมข่อง น.ส.อ้อย เรียก

สินสอดทองหมัน้เป็นเงินสด 2 หมื่นบาท , สร้อยคอทองค า

หนกั 2 บาท และก าหนดพิธีแตง่งานในวนัพรุ่งนี ้(3 ส.ค.60 

เวลา 10.00 น.) ท่ีบ้านเจ้าสาว โดยพิธีแห่ขนัหมากจะเร่ิม

เวลา 08.09 น. จากนัน้ก็จะจดังานเลีย้งแบบโต๊ะไทยส าเร็จ 

ซึง่ตนเองและวา่ท่ีเจ้าสาวแจกการ์ดเชิญแขกไปแล้ว

จ านวน 620 ใบ จดัโต๊ะในงานเลีย้งไว้ 130 โต๊ะ สว่นของ

ช าร่วยท่ีแจกในงานเป็นแก้วน า้ 

นายพรภิรมย์ บอกกบั

ผู้สื่อข่าวอีกวา่ หลงัเสร็จ

พิธีแตง่งานตนเองก็จะ

อยู่ท่ีบ้านเจ้าสาว 3 คืน 

หลงัจากนัน้ก็จะพาเจ้าสาวไปอยู่กบัพ่อแมท่ี่ อ.บาง

สะพานน้อย ช่วยพ่อแมท่ี่ร้านขายของช า โดยตนเองและ

เจ้าสาววาดอนาคตเอาไว้ว่า จะมีลกูทนัทีเพียง 1 คน แต่

ส าหรับตนอยากได้ลกูผู้ชาย ทางด้าน นางสะอืน้ พาน

ทอง คุณแม่ว่าที่เจ้าสาว เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและไม่
คดิว่าจะมีวันนีเ้พราะลูกสาวพกิารมาแต่ก าเนิด แต่
เม่ือเหน็ฝ่ายชายว่าที่ลูกเขยเป็นคนจริงจังและรักลูก
สาวของตนเองจริงกส็บายใจว่าเขาคงจะเลีย้งดูลูก

สาวได้  ส าหรับการ์ดเชิญ ตนเองได้เชิญผู้ ใหญ่บ้าน 

ก านนั สมาชิก อบต. นายก อบต. รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

สภ.สลยุ ให้มาร่วมเป็นสกัขีพยานในครัง้นีด้้วย 
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'กลไกใหญ่'ประชารัฐ 'ผลักดันย่ังยืน' 
 ธุรกิจ'ท าเพื่อสังคม' 

 

ผู้ใหญ่หลายคนที่เกษียณการท างาน มักเกิด
ปัญหาสมองเส่ือมเร็ว ลูกหลานเป็นห่วง จึงน าสู่
โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งหลังจากได้ประกาศออกไป 
ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุมาสมัครร่วมโครงการกว่า 1,000 
คน 

เร่ืองของ ’ธุรกิจเพื่อสังคม“ นับเป็นเทรนด์ที่
ก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเม่ือเร็ว ๆ 
นีก้็ได้มีการจัดงานเสวนาในชื่องาน สานพลังบริษัท

จดทะเบียนเพื่อสังคมไทยยั่ งยืน โดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งภายในงานเสวนาได้มีการ

แบ่งประเด็นออกเป็นหัวข้อ ต่าง ๆ อาท ิการส่งเสริม
การมีรายได้และการมีงานท าของผู้พิการ , การ
ส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ 

รวมถึงเสวนาเก่ียวกับหัวข้อ ท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือท่ีอยู่อาศัย โดยมีผู้ บริหารจากแต่ละองค์กร แต่ละ

หน่วยงาน เข้าร่วมงานและให้ข้อมลูในเร่ืองนีก้นัอย่างคบั

คัง่... 

การเสวนาดงักล่าวนี ้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายท่ีทาง 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น

ประธานประชุมคณะท างานประชารัฐเพ่ือสงัคม (E6) ครัง้

ท่ี 1 ได้มอบหมายให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาหอการค้า ไทย ขับเคลื่อน

พลงัพัฒนาทางสงัคม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการ จ้าง

งานคนพกิาร 1.5 หม่ืนอัตรา ในปี 2561 รวมถึงมีการ 
พัฒนาที่อยู่อาศัย เพิ่มการออมเพื่อผู้สูงอายุ และการ
ออกมาตรการ ความปลอดภัยทางถนน รวมถึง ลด
การเจบ็ตายของคนวัยท างาน 

มีช่ือเรียกแนวทางนีว้่า... ’5 Quick Win“ นอกจากนัน้ 

ภายในงานดังกล่าวยังได้มีการเชิญ “ภาคเอกชน” ท่ีเป็น 

บริษัทจดทะเบียนกบัโครงการประชารัฐเพ่ือสงัคม เข้าร่วม

น าเสนอโครงการท่ีท าแล้วประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

โดยหลาย ๆ โครงการนัน้ก็มี ข้อมูลท่ีน่าสนใจไม่น้อย 

อย่างเช่น “โครงการ 60ปี+มีไฟ” ของทางบริษัท ซีเอ็ด

ดูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น...  มีเป้าหมายจะแก้ไข

ปัญหาสงัคมให้ผู้สงูอายุ  

เร่ืองนี ้ทนงศักด์ิ โชติยุทธ์ ผู้บริหารบริษัทดงักล่าว ได้ให้

ข้อมลูวา่... ปัญหาสงัคมผู้สงูอายนุัน้ ไมใ่ช่เกิดเฉพาะแตใ่น

ประเทศไทย แต่เป็นปัญหาส าคัญทั่วโลก ท าให้คิดว่า... 

น่าจะท าอะไรกบัประเด็นดงักล่าวได้ โดยพบว่า... ผู้ ใหญ่

หลายคนท่ีเกษียณการท างาน มักเกิดปัญหาสมองเสื่อม

เร็ว... ขณะท่ีเม่ือผู้สงูอายอุยู่บ้าน ลกูหลานก็จะเป็นห่วง จงึ

น าสู่โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งหลังจากได้ประกาศออกไป 

ปรากฏวา่มีผู้สงูอายมุาสมคัรร่วมโครงการกวา่ 1,000 คน 

’บางคนนัน้เคยมีเงินเดือนแต่ละเดือนร่วม ๆ แสน แต่ก็

ยอมรับเงินเดือนท่ีน้อยกว่าเดิม 10 เท่า ทัง้หมดนีก้็เพียง

เพราะแค่อยากได้โอกาสท างานอีกครัง้นั่นเอง“ ...ผู้ ให้

ข้อมลูคนเดิมกลา่ว 
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พร้อมกบัระบตุอ่ไปวา่... ภายหลงัการประเมินผล หลงัจาก

ด าเนินงานผ่านไป 1 เดือน ปรากฏว่า... มีผู้สูงอายุหลาย

คนบอกว่า...รู้สึกสดใสและมีชีวิตชีวาขึน้มาอีกครัง้หนึ่ง 

ทัง้นี ้แม้โครงการนีจ้ะไมส่ามารถรองรับกบัจ านวนผู้สงูอายุ

ท่ีปัจจุบันมีจ านวนนบัล้าน ๆ คนได้ทัง้หมด แต่ก็อยากจะ

ให้โครงการนีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะรณรงค์ให้ทุก ๆ องค์กรได้

ร่วมกันให้โอกาสกับผู้ สูงอายุเหล่านี  ้ เพราะหลาย ๆ 

ต าแหน่งงานนัน้ ผู้สงูอายเุหลา่นีย้งัสามารถท างานได้อยู่ 

ทางด้าน นวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการ และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า... จากการที่ได้น าคนพิการไปร่วม

แข่งขันกีฬาคนพิการที่ประเทศมาเลเซียเม่ือหลายปี
ก่อนนัน้ ท าให้ได้ค้นพบว่า... คนพิการก็มีศักยภาพ
มาก และถ้าหากน าศักยภาพออกมาจะท าให้คน

พิการรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึน้ ทัง้นี ้โครงการท่ี 

บริษัทนั้น ได้จ้างคนพิการตาบอดเข้าท างานเป็น
พนักงานรับโทรศัพท์ และคนพิการที่ น่ังรถเข็นให้มา

ท าหน้าที่คีย์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ซึง่ถือเป็นความ

ภมูิใจของบริษัทท่ีมีสว่นในการช่วยเหลือคนพิการเหลา่นี.้.. 

ผู้บริหารคนเดิมให้ข้อมลูอีกว่า... นอกจากเร่ืองของการ

จ้างงานแล้ว ยังได้มีการจัดท าโครงการสร้างงานให้
คนพิการขึน้เม่ือ 4 ปีที่แล้ว โดยได้เข้าไปส่งเสริมให้
คนพิการท าอาชีพเกษตรกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

เลีย้งหมู เลีย้งไก่ไข่ ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยไปน า

ร่องท่ี จ.สระแก้ว และต่อมาก็ได้ขยายไปยงั จ.ราชบุรี และ 

จ.นครราชสีมาในปัจจุบัน ทัง้นี  ้ในฐานะท่ีเป็นหนึ่งใน

ตวัแทนของโครงการนี ้ก็อยากเชิญชวนให้บริษัทอื่น ๆ เข้า

มาร่วมโครงการนีก้นัเยอะ ๆ...เพ่ือ ’ช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส

“ ผ่านโครงการนี ้

ด้วยการ ’ช่วยสร้างอาชีพ“ เพ่ือให้รู้สึกมีคุณค่า ทัง้นี ้วิชัย 

อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึง

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใต้โครงการดังกล่าวนีว้่า... ปกติ

ภาคเอกชนแต่ละบริษัทจะมีการท าโครงการซีเอสอาร์กัน

อยู่แล้ว แตใ่นสว่นของ ประชารัฐเพ่ือสงัคม นัน้ จะเป็นการ

ยกระดบัให้สงูขึน้ เพราะมองในภาพรวมระดบัประเทศเป็น

หลัก ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากเวทีเสวนาครัง้นีเ้ป็นข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาและการด าเนินโครงการ

ในอนาคตให้ดีย่ิงขึน้ เพราะท าให้ทราบว่าปัญหาคืออะไร? 

’รัฐบาลจะมีข้อมูลในระดบัรัฐบาล แต่ไม่มีข้อมลูในระดบั

ประชาสังคม ซึ่งข้อมูลจากโครงการต่าง ๆ ท่ีภาคเอกชน

ด าเนินการนี ้ท าให้รัฐบาลมีข้อมูลเชิงลึกมากขึน้ และจะ

เป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นแนวทางเพ่ือการ

แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยืนต่อไปในอนาคต“ ...รองประธานฯ 

หอการค้าไทยระบุ “สานพลังประชารัฐ” ผ่าน ’ธุรกิจเพ่ือ

สงัคม“ แนวคิดนี ้’มีการท าเยอะ ๆ ย่อมจะดีแน่“ รับประกนั 

’ลดปัญหาสงัคมลงได้“ ชวัร์(เดลินิวส์ออนไลน์ 7 พ.ย.60)  

"วรรณนิภา"ล่ันไกคว้าทองยงิปืนคนพกิารโลก 

 "วรรณนิภา เหลือง
วิไล" สุดยอดล่ันไก

ผงาดแชมป์ยงิปืน
คนพกิารโลก "ศึกไอ
พีซี ชู๊ตติง้เวิลด์ คัพ 

แบง็คอ็ก 2017"  การแข่งขันยงิปืนคนพกิารชงิแชมป์
โลก รายการ "ไอพีซี ชู๊ตติง้เวิลด์ คัพ แบง็คอ็ก 2017" 
ซึ่งเป็นรายการเกบ็คะแนนสะสมเข้าร่วมรายการชงิ
แชมป์โลก ที่สนามยงิปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 10 พ.ย. ในประเภท ปืนยาวอดัลมเป้าล้มลกุ

(SH1) ระยะ 10 เมตร บคุคลหญิง ซึ่งมี วรรณนิภา 
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เหลืองวิไล และ ชุตมิา แสนหล้า 2 นักแม่นปืนสาวทมี
ชาตไิทยลงชงิชัย ผลปรากฎว่า ในรอบชงิชนะเลิศ 
วรรณนิภา เหลืองวิไล โชว์ฟอร์มล่ันกระสุนได้อย่าง

แม่นย าท าคะแนนได้สูงที่สุด 245.1 คะแนน เอาชนะ  ลี 

ยนุ ริ มือปืนสาวเกาหลีใต้ ท่ียิงเข้าเป็นอนัดบั 2 ท่ี 243.2 

คะแนน ไปได้แบบหวดุหวิดคว้าเหรียญทองรายการนีม้า

ครองพร้อมคว้าตัว๋ไปลยุศกึชิงแชมป์โลก ในปีหน้าได้ส าเร็จ 

สว่นเหรียญทองแดง   อวาน่ี  เลคฮาร่า จาก อินเดีย มท่ียิง

ได้ 221.6 คะแนน ขณะท่ี ชตุมิา ได้อนัดบั 5 ยิงได้ 180 

คะแนน 

ขณะท่ีในประเภท ปืนสัน้อัดลม 10 ม. บุคคล

หญิง ( SH1) รอบชิงชนะเลิศ ที่มี ฐิติรัตน์ ศรีรุ่งเรือง 
และ สมพร เมืองศิริ 2 นักแม่นปืนสาวไทยลงแข่งขัน
ด้วยเช่นกัน ปรากฎว่า 2 นักนักแม่นปืนสาวตัวแทน

ทมีชาตไิทย สามารถท าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดย 

ฐิติรัตน์ ศรีรุ่งเรือง ท าคะแนนเข้าเป็นอนัดบัท่ี 2 โดยยิงได้ 

229.7 คะแนน คว้าเหรียญเงินมาครอง ส่วน สมพร เมือง

ศิริ ฟอร์มเฉียบไมแ่พ้กนัยิงท าแต้มเข้ามาเป็นอนัดบั 3 โดย

ยิงได้ 208.3 คะแนน คว้าเหรียญทองแดง ส่วนแชมป์เป็น

ของ ปาร์ค มยอน ซุน จากเกาหลีใต้ ยิงได้ 231.3 คะแนน.

(เดลินิวส์ออนไลน์ 10 พ.ย.60) 

 

"SENSORY ROOM"  
ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสเดก็พกิาร 

ศธจ.บุรีรัมย์เปิดห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส 
หรือ Sensory Room รวมอุปกรณ์ที่ช่วยเพื่อพัฒนา
เดก็ที่มีความพกิาร ให้ฝึกฝนและช่วยกระตุ้นประสาท
สัมผัส พัฒนาสมาธิของเดก็ 

      ดร.อรอินทร์ คลอง

มิ่ง ผู้อ านวยการศูนย์

ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ 

กล่าว ว่า  เมื่อ เ ร็วๆนี  ้

นายสมศักด์ิ ชอบท าดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

ประธานในพิธี เปิดห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Sensory 

Room ณ อาคารกายภาพบ าบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดบุรีรัมย์ ท าหน้าที่ ในการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเร่ิม พัฒนาฟ้ืนฟู และเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กพิการ ซึ่ งตระหนักดี ว่า การกระตุ้น

ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ โดยใช้ Sensory Room. นัน้ 

ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อเด็กพิการ ทัง้ทางด้านการมอง 
การสัมผัส กลิ่น การฟัง การเคล่ือนไหว และยังช่วย
ยกระดับสมาธิได้ดีอีกด้วย 

  นอกจากนีใ้นการออกแบบ ห้อง Sensory Room. ยัง

ค านึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
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เด็กพิการ และเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านีทุ้กคนได้ใช้

ประโยชน์จากห้องนีอ้ย่างเต็มที่ โดยจัดระบบไฟส่อง

สว่าง เพ่ือให้เด็กเกิดสมาธิ และอยู่ในความสงบ รวมถึง

การติดตัง้ระบบไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการ

ท างานของระบบประสาทสมัผสัภายในห้อง [b]ซึ่งในการ

จัดสร้างห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส ในครั้งนี ้ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล จ านวน 300,000 บาท(komchadluek.net 
13 พ.ย.60) 

เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 

 
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท. )  เ ปิด เผยว่า 

ตามท่ี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ 

มอบหมายให้ สสวท.ออกข้อสอบแบบทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 

2560 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน 

ป.6 ม.3 และ ม.6 ซึง่จะมีการสอบปี 2561 นัน้ สสวท.ได้

ออกข้อสอบโอเน็ตของนักเรียน ป.6 เสร็จแล้ว ก าลัง
จะส่งและจัดพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ เพื่อใช้ส าหรับ
นักเรียนที่มีความพกิารทางสายตา ส่วน ม.3 และ ม.6 
อยู่ ระหว่างตรวจทานข้อสอบ ซึ่งม่ันใจว่าการจัดท า
ข้อสอบจะเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ในเดือน ธ.ค.นี  ้

และข้อสอบท่ี  สสวท.ออก เชื่ อ ว่ าจะสามารถ วัด

ความสามารถของเด็กได้แท้จริง และเนือ้หาจะไม่
เกนิจากต าราเรียนแน่นอน เพราะ สสวท.เป็นผู้จัดท า

หลักสูตรดังกล่าว ด้าน รศ.ดร.สมัพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผอ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า 

สทศ.ได้ออกข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 ทุกวิชา
ที่รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดสอบในปี 2561  
และท่ีผ่านมา สทศ.ได้เดินสายท าความเข้าใจกบัศนูย์สอบ

ทัว่ประเทศและโรงเรียนต่างๆ เก่ียวกบัรูปแบบและเนือ้หา

การสอบโอเน็ตวิชาต่างๆ รวมถึงชีแ้จงโรงเรียนในการ

เตรียมตัวเด็ก ป.6 ท่ีจะต้องสอบอัตนัยในวิชาภาษาไทย

ด้วย ทัง้นี ้นักเรียนสามารถเข้ามาดูรูปแบบข้อสอบ 

จ านวนข้อสอบ และเนือ้หาการสอบโอเน็ตของทุก

ช่วงชัน้ได้ที่เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์ 13 พ.ย.60) 

หมอนวดผู้พกิารทางสายตาท่ี 
ผ่านการอบรมก่อน 27 ก.ย.59 ให้รีบมาขึน้
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ภายใน 23 ธ.ค.60 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (สบส . )  ย า้
เตือนให้ผู้ พิการทาง
ส า ย ต า ท่ี ผ่ า น ก า ร
อบรมหลักสูต รการ

นวด ก่อนวันที่  27 กันยายน 2559 และต้องการ
ประกอบอาชีพนวดในร้านสปาหรือร้านนวด ให้เร่ง
มาขึน้ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 หากพ้น
ก าหนดจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรม สบส.
รับรองเท่านัน้!  
แพทย์หญิงประนอม ค าเท่ียง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ เปิดเผยว่า กลุ่มผู้พิการทางสายตาที่ได้รับการ
อบรมหรือ ถ่ายทอดความ รู้ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทัง้
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ภาครัฐและเอกชนก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเ พ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใ ช้  
(27กันยายน2559) และประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นผู้
ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้มายื่นขึน้
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯได้จนถึงวันที่  23 ธันวาคม 
2560 หากพ้นก าหนดดงักล่าว จะต้องเป็นผู้ ท่ีจบหลกัสตูร
ท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรองแล้วเท่านัน้ 
(ตรวจสอบหลกัสตูรได้ท่ี www.thaispa.go.th) จงึจะย่ืนค า
ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ให้บริการฯได้ โดยยื่นค าขอได้ที่
ศูนย์บริการธุรกจิสุขภาพ ชัน้ 1 อาคารกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ทุกจังหวัด 
ซึ่งการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ให้บริการฯจะไม่มีค่าธรรมเนียม 
และใช้ได้ตลอดชีพ แต่หากตรวจสอบทราบภายหลงัว่ามี
คุณสมบัติไม่ครบ หรือมีลักษณะต้องห้าม เช่น  ถูก
พิพากษาคดี เ ก่ียวกับความผิดทางเพศ ยาเสพติด 
ค้าประเวณี ฯลฯ ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิฯ จะถูก
ลบช่ือออกจากทะเบียนของกรมฯ ทนัที 
ส าห รับ ผู้ที่ เ คยมายื่ นค าขอขึ ้นทะเบี ยนเ ป็น ผู้
ให้บริการฯ ไว้แล้วทัง้บุคคลทั่ วไปและผู้พิการทาง
สายตา หากคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนด จะมีหนงัสือ
แจ้งไปยังผู้ ย่ืนค าขอให้มารับใบรับรองเป็นผู้ ให้บริการใน
สถานประกอบเพ่ือสขุภาพ ณ จดุท่ีย่ืนขอขึน้ทะเบียน (กรม 
สบส.หรือสสจ.) หากมีข้อสงสยัสามารถสอบถามไปยงัจุด
ท่ี ย่ืนค าขอไ ว้  ส่วนผู้ ท่ี ย่ืนค าขอขึ น้ทะเบียนกับกรม
สนับสนุนบริการสขุภาพ [b]ขณะนีก้ าลังเร่งด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารและทยอยออกใบรับรองฯให้ 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 
7095 ในวันและเวลาราชการ(thainews.prd.go.th 11 
พ.ย.60) 
 
 

“คูลฟาเรนไฮต์” มอบเงนิสนับสนุน “โครงการ
จัดซือ้เคร่ืองช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวก” 

คลื่น คูลฟาเรนไฮต์ น า

โดย คุณ ปริญญ์ หมื่น

สุ ก แ ส ง  ก ร ร ม ก า ร

ผู้จัดการ พร้อมด้วย คูล

เจไปป์ -ปวร กิจเจริญ

การกุล เป็นตวัแทน น าเงินจากกิจกรรม " "คูลดีกรี ฟังดี

ได้ดี 2"" จ านวน 200,000 บาท มอบให้กับ มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อ
สนับสนุน ""โครงการจัดซือ้เคร่ืองช่วยฟังให้แก่

นักเรียนหูหนวกที่ยากจน"" โดยมี คุณ ศุขสนั่น โชติก

เสถียร ประธานกรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง 

เลขาธิการมลูนิธิฯ เป็นผู้ รับมอบ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชปูถมัภ์(thaipr.net 15 พ.ย.60) 

 

..ค าพ่อสอน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้จา่ยอยา่งประหยดันัน้ จะเป็นหลกัประกนั 

ความสมบรูณ์พนูสขุของผู้ประหยดัเองและครอบครัว 

ช่วยปอ้งกนัความขาดแคลนในวนัข้างหน้า 

การประหยดัดงักลา่วนีจ้ะมีผลดีไมเ่ฉพาะแก่ผู้ที่ประหยดัเทา่นัน้ 

ยงัเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตด้ิวย 
 

>>>พระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลดลุยเดช  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2502<<< 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท เอ็นวาย.แอลเอ กรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๓/
๑๖ ซอยวิภาวดีรังสิต ๒๕ แยก ๒-๑-๒-๑ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กทม. รับแม่บ้านท าความสะอาด ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน ท าความสะอาดตามอาคารส านักงาน 
ดแูลความสะอาด และความเรียบร้อยห้องครัว อื่นๆตามท่ี
ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน  
เพศหญิง อายุ ๒๐-๔๐ ปี วุฒิ ม.๓ มีความขยัน อดทน 
สวัสดิการ ประกันสังคม ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส
ประจ าปี เบีย้ขยัน ชุดยูนิฟอร์ม ส่วนลดการซือ้สินค้าของ
บริษัท เงินช่วยเหลือพนักงาน ตรวจสขุภาพประจ าปี งาน
เลีย้งสงัสรรค์ต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ...คณุวราวฒิุ เมตตาสิทธิ
กร โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๔๖๔๐๐ แฟกซ์ ๐๒-๙๕๔๖๓๙๔ 
อีเมล์ warawut.met@nylagroup.co.th 

บริษัท เจ เอม็ ท ี เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็สฟ 
จ ากัด ท่ีอยู่ ๓๒๕/๗ อาคารเจมาร์ท ชัน้ ๔-๖ ถนน
รามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม. ๑๐๒๔๐ 
รับเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ อัตรา รายละเอียดงาน คีย์ข้อมลู
ลงในระบบของบริษัท จดัเรียงเอกสารตา่งๆ ประสานงาน
ภายในบริษัท คุณสมบัต ิ คนพิการเพศชาย/หญิง อาย ุ
๒๐-๓๕ ปี วฒิุ ม.๓ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สวสัดิการ 
ประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ วนัหยดุประจ าปี 
ตรวจสขุภาพประจ าปี สวสัดิการอื่นๆ ตดิต่อ...ฝ่าย
ทรัพยากรบคุคลโทรศพัท์๐๒-๓๐๘๙๙๓๙,๐๒-๓๐๘๙ 
๙๕๘ อีเมล์ JMTnetwork_04@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ท.ีดับบลิว.กรุ๊ป อมิปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
โฮลดิง้ จ ากัด ท่ีอยู่ ๕๕/๕ ซอยยาสบู ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ รับพนักงาน
ธุรการ จ านวนหลายอัตรา รายละเอียดงาน สามารถ
พดูคยุสื่อสารได้ ติดตอ่ประสานงานภายในแผนก งานอื่นๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ เพศหญิง 

อายุ ๑๘-๓๕ ปี วุฒิ ม.๓ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
อัธยาศัยดี สามารถดูแลตัวเองได้ สวัสดิการ ชุดฟอร์ม
พนักงาน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันสังคม กองทุน
ทดแทน วนัหยุดประจ าปี โบนสั ฝึกอบรมและพฒันา ฯลฯ 
ติดต่อ...คุณหนึ่ง โทรศพัท์ ๐๒-๒๗๒๑๙๐๑ ต่อ ๔๑๓๐  
อีเมล์ taywin_17trustmail.jobthai.com 

บริษัท  กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีอยู่ ๑๑๒๒ เคพีไอทาวเวอร์  ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ รับ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ อัตรา  รายละเอียดงาน 
ด าเนินการบันทึกข้อมูลตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนคัด
แยกเอกสารจัดชุดกรมธรรม์ ให้กับหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวข้องในองค์กร โดยแยกสังกัดตามฝ่ายงาน และ
ปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๓ ปีขึน้ไป 
สามารถใช้งาน MS-Office ได้ดี รักงานบริการ และมีความ
ขยัน  ท างานภายใ ต้สภาวะกดดัน ไ ด้ดี  สวัสดิการ 
ประกันสงัคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ประกันอบุัติเหตุ ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
ติดต่อ...ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โทรศัพท์ ๐๒-
๖ ๒ ๔ ๑ ๑ ๑ ๑  ต่ อ  ๖ ๕ ๑ ๒ ,  ๖ ๕ ๑ ๓  อี เ ม ล์  
Kpi14_120@trustmail.jobthai.com 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๖๓ 
ซอยโชคชยัร่วมมิตร (รัชดา ๑๙) แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กทม. ๑๐๔๐๐ รับพนักงานธุรการส านักงาน ๓ อัตรา  
รายละเอียดงาน  ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อ
ประสานงาน รับสง่เอกสาร รับสาย-โอนสายโทรศพัท์ งาน
อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-

เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี วุฒิ ม.๖ สามารถ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Word/Excel  ใช้เคร่ืองใช้
ส านักงานได้ เดินขึน้ลงบันไดได้  สวัสดิการ สวัสดิการ 

mailto:warawut.met@nylagroup.co.th
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ประกันอุบัติเหตุหมู่ ประกันสงัคม ตรวจสุขภาพประจ าปี 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สัมมนาประจ าปี กองทุนค่าเล่า
เรียนบุตร  ติดต่อ...คุณกนกพัชร  พลทะยาน  โทรศพัท์ 
๐๘๙-๑๒๐๕๑๑๑  แฟกซ์ ๐๒-๖๙๐๗๔๖๓ อี เมล์  
hr@sti.co.th 

บริษัท เอฌ็องซ์ จ ากัด ท่ีอยู่ ๑๐๐/๘  อาคาร
ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี  ชัน้ ๑๒ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วย
ขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ รับพนักงานบรรจุสินค้า ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน  บรรจุสินค้าใส่กล่อง  ปฏิบัติ งานท่ี  
คลังสินค้า ถนน ร่มเกล้า ๑  ซอย  พัฒนาชนบท ๔ 
คลังสินค้า OCS หลัง ท่ี  ๓  ( ติดพาณิชยการ เอเชีย ) 
คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง 
อาย ุ๑๘-๓๘ ปี มีความขยนั อดทน และมีความรับผิดชอบ
งาน สวัสดิการ ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี ฯลฯ  ติดต่อ...คณุสายพิณ  ลางดี โทรศพัท์ ๐๒-
๖๔๕๑๑๕๕ ต่อ ๑๙๐๒ หรือ ๐๙๑-๗๔๓๖๕๓๕ อีเมล์ 
hr@aisance.co.th 

บริษัท  DO-IT Company Limited ท่ีอยู่  เลขท่ี  
๙๙ ซอยอ่อนนุช ๑๑ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. ๑๐๒๕๐ รับพนักงานฝ่ายผลิต ๑ 
อัตรา  รายละเอียดงาน พนกังานประจ า (แผนกตามความ
เหมาะสม) คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน หรือ

พิการทางด้านร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๓๐ ปี 
วฒิุการศึกษาระดบั ม.๓-ม.๖ สามารถเดินทางมาท างาน
ได้  สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ค่า
รักษาพยาบาล โบนัส/ท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ  ติดต่อ...
คุณสุภิญญา  ชวรุ่ง โทรศัพท์ ๐๒-๓๓๒๘๐๙๒-๙ ต่อ 
อีเมล์ hr@doit-mail.com 

บริษัท มาร์แชล เมทัลเวอร์ค จ ากัด  ท่ีอยู่ 
๑๒๘/๙๗๑ หมู่ท่ี ๑ ถนนเทพารักษ์ อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ  รับพนักงานแพ็คกิง้ ๑ อัตรา 

รายละเอียดงาน แพ็คชิน้งานส าเร็จรูป คุณสมบัติ พิการ

ด้านร่างกาย-เดินได้  อายุ  ๒๐ ปีขึน้ไป วุฒิระดับ
มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ มีความขยนั อดทน สวสัดิการ เบีย้ขยนั 
ค่าครองชีพ รถรับส่ง วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี โบนสั ปรับ
เงินเดือนประจ าปี ยูนิฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ.. .คุณร าไพ  
สิงห์โต โทรศพัท์ ๐๒-๗๐๖๔๐๑๔ แฟกซ์ ๐๒-๗๐๖๕๘๙๑ 
อีเมล์ marhal2548_acc@hotmail.com 

บริษัท อาจจติต์อินเตอร์เนช่ันแนลเพ็พเพอร์
แอนด์สไปซ์ จ ากัด ท่ีอยู่ ๘๓/๔ หมูท่ี่ ๕ สขุสวสัด์ิ๒ แขวง
จอมทอง เขตจอมทอง กทม. รับพนักงานฝ่ายผลิต ๑ 
อัตรา  รายละเอียดงาน  บรรจุ  แพ็ค จัดเ รียงสินค้า 
คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน  อายุ ๑๘ ปีขึน้ปี ไม่
จ ากดัวฒิุการศกึษา มีความขยนัอดทน ซื่อสตัย์ สวสัดิการ 
ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ...คุณเอกชัย วิจิตร
แสง เพ็ญ  โทรศัพ ท์  ๐๒ -๔๖๘๑๒๓๒   แฟกซ์  ๐๒ -
๔๖๐๐๙๐๑ อีเมล์ sangpen2011@hotmail.com 

บริษัท  โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 
(มหาชน)  ท่ีอยู่ ๑๖๙๕ ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กทม. ๑๐๙๐๐ รับคนพิการท างาน ๑. ต าแหน่ง
พนักงานซักรีด ๑ อัตรา  รายละเอียดงาน  ซักรีดชุด
พนักงาน/ลูกค้า และงานในแผนกซักรีดตามงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ๒. ต าแหน่งแม่บ้าน ๑ อัตรา รายละเอียด
งาน ท าความสะอาดห้องพัก/บริเวณภายในโรงแรม และ
งานในแผนกแม่ บ้ านตามงาน ท่ี ไ ด้ รั บมอบหมาย 
คุณสมบัต ิคนพิการเพศชาย/หญิง อาย ุ๒๐ - ๔๐ ปี ไม่
จ ากัดวุฒิการศึกษา มีใจรักในหน้าท่ีและงานท่ีท า อ่าน
ออก-เขียนได้ มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย สวสัดิการ 
เงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท อาหาร ๒ มือ้  มีชุด Uniform  
ประกันสังคม  วันหยุดนักขัตฤกษ์  ห้อง Locker / ห้อง
อาบน า้ / ห้องพักผ่อนระหว่างท างาน ท่องเท่ียวประจ าปี  
(ท างาน ๕ วนั วนัหยดุประจ าสปัดาห์ ๒ วนั) ตดิต่อ...คณุ
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ฐิตินาถ เตีย้มวาด โทรศพัท์ ๐๒-๕๔๑๑๒๓๔ ต่อ ๔๐๔๙ 
อีเมล์ cglbhr@chr.co.th 

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด ท่ีอยู่ 
อาคารเอกธนวฒั เลขท่ี๔,๖ ซ.สุภาพงษ์ ๓ แยก ๘ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. ๑๐๒๕๐  รับพนักงาน
ธุรการ ๒ อัตรา รายละเอียดงาน ท างานเก่ียวกบัเอกสาร 
คุณสมบัต ิพิการทางการได้ยนิ/ร่างกาย  เพศชาย/หญิง 
อายุ ๒๕ - ๔๐ ปี วุฒิ ม. ๖ จบสาขาบัญชี สวัสดิการ 
ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การฝึกอบรมนอก
บริษัท ประกันสุขภาพ วันหยุดพักผ่อน  ฯลฯ ติดต่อ...
ทรัพยากรบุคคล โทรศพัท์ ๐๒๗๔๘๐๔๑๑-๑๕ ต่อ ๓๓๙ 
มือถือ ๐๙๘-๒๗๘๑๒๘๕ 

บริษัท พี.เอน็.แอล จ ากัด ท่ีอยู่ ๒๕/๒-๓ ซอย
ปณุณวิถี ๒๐ ถนนสขุมุวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กทม. รับพนักงานธุรการฝ่ายบุคคล ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานได้เอกสาร งานธุรการฝ่ายบคุคล 
คุณสมบัต ิ คนพกิาร-เดนิได้ เพศหญิง อาย ุ ๒๒-๓๐ ปี 
วฒิุปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office) 
หากมีประสบการณ์การท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ มี
ความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอม มีมนษุยสมัพนัธ์ดี  ติด
ต่อ...คณุพรพรหม โทรศพัท์ ๐๒-๓๓๒๗๗๗๕-๘๒  อีเมล์ 
Personnel@pnlcompany.com 

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อนิเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด ท่ีอยู่ ๔๔/๒ หมูท่ี่ ๑ ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเพรียง 
อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ๑๐๕๖๐ รับ

พนักงานทั่วไป ๒ อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา คุณสมบัต ิ คน

พกิารที่สามารถปฏบิัตงิานได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ๒๒ ปี
ขึน้ไป ไมจ่ ากดัวฒิุการศกึษา สวสัดิการ ประกนัสงัคม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ชดุยนิูฟอร์ม เบีย้ขยนั โบนสั
ประจ าปี งานเลีย้งสงัสรรค์ประจ าปี ตดิต่อ...ฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล โทรศพัท์ ๐๒-๗๐๘๑๔๔๒ ตอ่ ๑๐๒, 
๐๘๙-๑๓๐๘๓๓๗  
อีเมล์ Pcproduct_14_47@trustmail.jobthai.com 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ ๔๔๔ 
ชัน้ ๘ อาคารเอ็ม เค เซ็นเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กทม. ๑๐๓๓๐ รับเจ้าหน้าที่ การตลาด ๑ อัตรา 
รายละเอียดงาน  ติดต่อประสานงานทางการตลาด 
คุณสมบัต ิคนพกิารที่สามารถท างานได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ ๒๓ ปีขึน้ไป วฒิุปริญญาตรีทุกสาขา สามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ สวสัดิการ โบนสั ประกนัอบุตัิเหต ุกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ เคร่ืองแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณี
ต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ...แผนกสรรหาว่าจ้าง โทรศัพท์ ๐๒-
๘๕๓๗๒๑๗, ๐๒-๘๕๓๗๒๒๓, ๐๒-๘๕๓๙๐๐๐ อีเมล์ 
mbk-center14_369@trustmail.jobthai.com  

 

คนพกิารต้องการท างาน 

นายเทดิศักดิ์  บุดทะสุ  อาย ุ ๑๘ ปี วุฒิ

มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ พกิารทางด้านร่างกาย-เดนิได้ (มือ
ซ้ายผิดรูป) ท างานได้ปกติ ต้องการงานทางด้าน

คอมพวิเตอร์ หรืองานตามความเหมาะสม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ งานโปรแกรมตา่งๆได้ ตดิต่อ…โทรศพัท์ 
๐๙๙-๐๒๑๗๙๙๒ หรือ อีเมล์  
Jabthoedsak@hotmail.com 

นายตุ๋ย  สุขส าราญ  อาย ุ ๓๒ ปี วุฒิ

ประถมศกึษาปีท่ี ๖ พกิารทางด้านร่างกาย-เดนิได้ (ก า
มือขวาไม่ได้)  ต้องการท างานตามความเหมาะสม ใน
เขตพืน้ท่ีบางพลดั ตดิต่อ...โทรศพัท์ ๐๖๔-๔๖๓๘๗๓๕ 
หรือ อีเมล์ tuysukhsaray@gmail.com 

นางสาว ยุพาพนิ ไพศาล อาย ุ ๒๒ ปี วุฒิ

ปริญญาตรี พกิารทางการเคล่ือนไหว (แขนขาข้างขวา
อ่อนแรง) ต้องการงานด้านธุรการ คอมพวิเตอร์ งาน

mailto:cglbhr@chr.co.th


๒๕ 

 

ชีวิตเดนิไปข้างหน้า ช้าบ้าง เร็วบ้าง ขอเพียงดีกว่าเดมิ ไม่จ าเป็นต้องดีกว่าใคร 
 

เอกสาร ท่ีเก่ียวกบั การเมืองการปกครอง งานทะเบียน
ราษฎร งานทะเบียนบตัรประชาชน งานหน่วยงานราชการ 
ท่ีวา่การอ าเภอ ศาล และ อื่นๆ ในจงัหวดับงึกาฬ หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง มีประสบการณ์ เจ้าหน้าท่ีฝึกงานด้าน
ทะเบียนบตัรประจ าตวัประชาชน อ าเภอศรีวิไล ตดิต่อ...
โทรศพัท์ ๐๙๐-๘๔๐๗๖๒๐ หรือ อีเมล์ 
Runrunps@gmail.com 

นายธีระวัฒน์  เสนาอุดร  อาย ุ ๒๗ ปี วุฒิ

มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ พกิารทางงด้านสายตา ต้องการงาน
ด้านบริการลูกค้า งานประชาสัมพันธ์ หรืองานรับ
โทรศัพท์ ฯลฯ ตดิต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๙-๔๑๙๒๕๗๓ หรือ 
อีเมล์ kob.olives@gmail.com 

นางสาวเพียงวัน  เสถยีรเขต  อาย ุ๒๓ ปี วุฒิ

มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ พกิารทางการมองเหน็ ต้องการ
ท างานทางด้านประชาส าพันธ์ งานบริการลูกค้า งาน
รับโทรศัพท์ หรืองานอ่ืนๆตามความเหมาะสม ตดิต่อ
...โทรศพัท์ ๐๙๔-๙๔๑๓๓๕๗ หรือ อีเมล์ 
olives.fang@gmail.com 

นางสาวสุดสวาท มงคุณคง  อาย ุ ๔๓ ปี วุฒิ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ความพกิาร พกิารทางกายเคล่ือนไหว สามารถเดนิได้ 
ต้องการงานด้านเอกสาร ประสานงาน ดแูลจดัเก็บ
เอกสาร หรืองานอื่นตามความเหมาะสม มีประสบการณ์
การท างาน พนักงานดูแลทั่วไป, พนักงาน  support  

แผนกบัญชี, พนักงานฝ่ายบุคคล ตดิต่อ...โทรศพัท์ 
๐๘๑-๗๔๔๑๔๔๙, ๐๙๐-๐๔๗๗๙๐๑ หรือ อีเมล์ 
baisa1993@gmail.com 

นายวิศาล  แซ่เบ  อาย ุ ๔๐ ปี วุฒิ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบญัชี พกิาร
ทางด้านร่างกาย-เดนิได้ (พิการขาขวา)  ต้องการงาน
ทางด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการตา่งๆ 

สามารถขี่รถจักรยานยนต์ ขับรถยนต์ได้ พมิพ์ดีด 
ทางด้านอาหาร ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๗-๑๓๘๖๑๙๓  

นางสาวสิริวรรณ  วงษ์น่ิม  อาย ุ ๓๑ ปี วุฒิ

มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ พิการทางด้านร่างกาย-เดนิได้ 
ต้องการท างานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต งานธุรการ
คอมพวิเตอร์หรืองานตามความเหมาะสม สามารถใช้
งานทางด้านคอมพวิเตอร์ได้ ตดิต่อ...โทรศพัท์ ๐๙๘-
๕๒๑๕๓๐๑ หรือ อีเมล์ Siriwan2529@gmail.com 

นางสาวราตรี  กมลหาญ  อาย ุ๓๕ ปี พกิาร
ทางด้านร่างกาย-เดนิได้ ต้องการงานทั่วไปหรืองาน
ตามความเหมาะสม ติดต่อ...โทรศพัท์ ๐๖๒-
๗๔๑๑๐๙๖ หรือ อีเมล์ ratreeke765@gamil.com 

นายวีระชาต ิ  จาดนอก  อาย ุ ๒๗ ปี วุฒิ

ปริญญาตรี พกิารทางด้านร่างกาย-เดนิได้  ต้องการ
งานด้านฝ่ายบุคคล  งานประชาสัมพันธ์ งานคีย์ข้อมลู 
หรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม (หยดุเสาร์-อาทิตย์) ตดิ
ต่อ...โทรศพัท์ ๐๘๘-๗๘๔๔๗๐๗  

นายภญิโญ  อัมพุธ  อาย ุ๔๐ ปี วุฒปิริญญาตรี 
พกิารทางการเคล่ือนไหว ต้องการงานทางด้านธุรการ 
คอมพวิเตอร์ หรืองานตามความเหมาะสม ตดิต่อ...
โทรศพัท์ ๐๙๓-๗๔๕๔๖๖๓ หรือ อีเมล์ tik-
yo@hotmail.com 

นายมานพ  ส าอางจติร  อาย ุ ๓๑ ปี วุฒิ

มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ พกิารทางด้านสายตา (สายตาเลือน
ราง) ต้องการท างานทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
หรืองานตามความเหมาะสม มีประสบการณ์การท างาน 
เจ้าหน้าที่บุคคล, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างาน ๒ปี  ตดิต่อ...โทรศพัท์ ๐๖๕-๖๔๓๒๐๘๒ 
หรือ อีเมล์ Methas030959@gmail.com 
 

 

mailto:Runrunps@gmail.com


๒๖ 

 

ชีวิตเดนิไปข้างหน้า ช้าบ้าง เร็วบ้าง ขอเพียงดีกว่าเดมิ ไม่จ าเป็นต้องดีกว่าใคร 
 

สหรัฐฯ-อุปกรณ์อัจฉริยะช่วยน าทางนักวิ่งตาบอด 

 

ที่สหรัฐอเมริกา มีการคดิค้นอุปกรณ์ช่วยน าทางให้นักวิ่งมาราธอนที่เป็นผู้พกิารทางสายตา โดยมีผู้พกิาร 
น าไปทดลองใช้จริงแล้ว กับการแข่งขัน New York Marathon ที่ก าลังจะจัดขึน้ 

อปุกรณ์อจัฉริยะชนิดนี ้มีช่ือเรียกวา่"Wayband"มีลกัษณะคล้ายสายรัดข้อมือ เพื่อให้ผู้พกิารทางสายตา สวมใส่ได้โดยง่าย 

และเคล่ือนไหวได้คล่องตัว โดยภายในอปุกรณ์ชนิดนี ้จะมกีารติดตัง้ระบบ GPS และสญัญาณแจ้งเตือนในระบบสัน่ เพ่ือ

แจ้งให้นกัว่ิงทราบเส้นทาง  

โดยขณะวิ่ง ต้องใช้อุปกรณ์ที่ท างานร่วมกับสายรัดข้อมือด้วยอีกหน่ึงชิน้ โดยสามารถแปะไว้ที่หน้าอก ซึ่ ง
อุปกรณ์ชิน้ที่ 2 นี ้สามารถแจ้งเตือนให้นักวิ่งหลีกเล่ียงสิ่งกีดขวางบนเส้นทางข้างหน้าได้  

Simon Wheatcroftb ผู้พกิารทางสายตาคนแรก ที่มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะชิน้นี ้เพื่อน าทาง ในการ

เข้าร่วมกจิกรรม วิ่งมาราธอน"New York Marathon" ท่ีมีก าหนดจดัขึน้สปัดาห์นี ้กลา่ววา่ รู้สกึตื่นเต้น เมื่อทราบก าลงัมี

การผลิตอปุกรณ์ชนิดนี ้เพ่ือเปิดโอกาสในการออกก าลงักายให้กบัผู้ พิการ 

ทัง้นี ้ก่อนน าอปุกรณ์ออกใช้งานจริง ในวนัแข่งขนั เขาต้องใช้เวลาฝึกซ้อมนานหลายสัปดาห์ เพื่อเกบ็สถติคิวาม

แม่นย าในการน าทาง และผลข้างเคียงจากอาการบาดเจบ็ เน่ืองจากระหวา่งท่ีเขาว่ิงตริง จะไมม่ีครูฝึก หรือ โค้ชคอย

แนะน าระหวา่งทางเลย จงึต้องอาศยัไหวพริบเฉพาะตวั และ ประสิทธิภาพของ เจ้า Wayband เท่านัน้ 

ส าหรับระยะทางในการวิ่งของ Simon คือ 42 กิโลเมตร[b]  เขาหวงัวา่ การทดสอบของเขาจะประสบผลส าเร็จ และ

ช่วยเปิดโอกาสใหม ่ให้ผู้ พิการมีกิจกรรมท ามากขึน้ เพ่ือเสริมสร้างบคุลิกภาพและโอกาสทางสงัคม(krobkruakao.com 9 พ.ย.

60) 

 
 



๒๗ 

 

ชีวิตเดนิไปข้างหน้า ช้าบ้าง เร็วบ้าง ขอเพียงดีกว่าเดมิ ไม่จ าเป็นต้องดีกว่าใคร 
 

Eight Thonglor จัดนิทรรศการภาพถ่ายขาวด า สมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ 

 

‘เอท ทองหลอ่’ (Eight Thonglor) ไลฟ์สไตล์มอลล์ยอดนิยมยา่นสขุมุวิท เปิดพืน้ที่จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย ที่ชื่อว่า 

‘เอท เอเลเมนท์’ (8 Elements) น าเสนอผลงานภาพถ่ายขาวด าท่ีสะท้อนถงึตวัตนเบือ้งลกึและจิตวิญญาณจาก 8 

ช่างภาพสดุยอดฝีมือผู้ประสบความส าเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ อนวุตั บรูพชยัศรี กงสลุกิตติมศกัด์ิแห่ง

สาธารณรัฐโปแลนด์ เจ้าของนามแฝงช่างภาพท่ีใช้ช่ือวา่ Eyeshadow, ธนากร เตลาน ช่างภาพผู้สร้างสรรค์ศลิปะด้านไฟน์

อาร์ต (Fine Art) ช่ือดงั, เบญจ์เย่ียม สง่วฒันา ซีอีโอ บริษัท เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอาท์เลท็ จ ากดั และอีกมากมาย เพ่ือให้เหลา่

คนเมืองได้สมัผสักบัเสนห์่และเร่ืองราวตา่งๆ จากทัว่ทกุมมุโลกผ่านภาพถ่ายท่ีคดัสรรมาอย่างบรรจง  

พบกบันิทรรศการภาพถ่ายสีขาวด า ‘เอท เอเลเมนท์’ (8 Elements) ได้ตัง้แต่วันที่ 20 พฤศจกิายน 2560 

ถงึวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ ‘เอท ทองหล่อ’ (Eight Thonglor) บริเวณชัน้ G อีกทัง้ยังสามารถ

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสมทบทุนช่วยเหลือคนตาบอด เน่ืองจากรายได้จากการจ าหนา่ยภาพและ

หนงัสือภาพ หลงัหกัคา่ใช้จ่ายจะถกูมอบให้กบัมลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินปูถมัภ์ เพ่ือเป็นเงินทนุพฒันามลูนิธิสืบตอ่ไป(prachachat.net  6 พ.ย.60) 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ์ จนัทยานนท์ - ที่ปรึกษา   นายส าเริง    วิระชะนงั   -  ที่ปรึกษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน์  ศรีปฐมสวสัดิ์ - กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรัญญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ์ - กรรมการและผู้ชว่ยเลขาธิการ 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

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

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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