


วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการสร้าง
เสริมพลังครอบครัวและชุมชน เพื่อการฟื้นฟู พัฒนา
เด็กพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสิทธิเท่าเทียม
กัน 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
มลูนธิไิดจ้ดัทำยทุธศาตร ์3 ป ี(พ.ศ. 2556-2558) ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและสถานการณ ์ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปภายใตย้ทุธศาสตรใ์หม ่มุง่เนน้ใหเ้ดก็มคีณุภาพชวีติทีด่ ีครอบครวัเดก็พกิารและ
ชมุชนมคีวามเขม้แขง็ มพีลงัในการฟืน้ฟเูดก็พกิาร  

เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

6. 

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
จากบทเรียนประสบการณ์ใน
งานทุกมิติขององค์กรและจัด

ระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้

5. 

พัฒนางานสื่อสารสังคม
เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้
นวัตกรรมใหม่สู่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

4. 

พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายคนพิการระดับชาติ

และนานาชาติ

3. 

สร้างเสริมครอบครัว
เด็กพิการและพัฒนาเครือข่าย
ครอบครัวในชุมชนชนบท

ให้เข้มแข็ง

2. 

สร้างเสริมครอบครัว
เด็กพิการและพัฒนาเครือข่าย
ครอบครัวในชุมชนเมือง

ให้เข้มแข็ง

1. 



 สารบัญ

หอยทากปูลมฉบับที่ 74 เป็นช่วงการเปลี่ยน-

แปลงการทำงานของมูลนิธิที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยมูลนิธิ
ได้จัดทำยุทธศาสตร์3ปี(พ.ศ.2556-2558)ให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป ภายใต้
ยุทธศาสตร์ใหม่ มุ ่งเน้นให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที ่ดี
ครอบครัวเด็กพิการและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีพลังใน
การฟื ้นฟูเด ็กพิการ โดยพัฒนาองค์ความรู ้ นำความรู ้
ประสบการณ์ฟื ้นฟูและพัฒนาเด็กพิการของมูลนิธิ เพื ่อ
ถ่ายทอดสู่ภาคีเครือข่ายทั้งในชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้
ภาคีเครือข่ายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนา
เด็กพิการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเด็ก
พิการ การส่งเสริมให้เด็กพิการและครอบครัวเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติพร้อมทั้งร่วมกับภาคี
เครือข่ายองค์กรด้านเด็กและสื่อสารมวลชนในการทำให้
สังคมมีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อเด็กพิการและการ
แบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส ในประเด็น “การขับเคลื่อน
สังคมไทยสู่วัฒนธรรมการให้เพื่อสังคม” โดยนำเสนอ
คุณค่าของงานคุณค่าของอาสาสมัครเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ
ขณะเดียวกันมูลนิธิฯ ก็ปรับเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆ
องค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเด็กพิการผู้ปกครอง
เด็กพิการตลอดจนอาสาสมัครที่ให้การสนับสนุนร่วมมือ
ร่วมใจกันด้วยดีมาตลอดทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าและมีพลังที่
จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาคีเครือข่ายตลอดไปหวังว่า
เนื้อหาสาระในวารสารหอยทากปูลมฉบับนี้ จะมีประโยชน์
ต่อผู้อ่าน…พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...


ด้วยความขอบคุณ
กองบรรณาธิการ
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คนพิการกับการเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนฯ 17

สื่อใจดี 19

เล่าเรื่องด้วยภาพ 20

ประมวลภาพผู้บริจาค 22

จากใจผู้มีอุปการคุณ 24

ปูลม...ชมวิว 26

อาสาสมัครใจดี 28

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 30

ขอบคุณสถานที่วางกล่อง 32


ด้วยความขอบคุณ 

กองบรรณาธิการ	 : วัฒนานราพล,ชัยภัทรสมจิตรพรหม,สมัญญาโสภาพล,อภิรดีวานิชกร,สุชญาเฑียรแสงทอง,สุริยา
  สมสีลา,ดาวดลรัมมะพล,มานิดาโศภิษฐพงศ์
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เจ้าของ	 :มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ546ซอยลาดพร้าว47แขวงสะพานสองเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร10310
  โทร.0-2539-2916,0-2539-9958โทรสาร0-2539-9706
Website	 :www.fcdthailand.org,www.มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ.comEmail:fcdthailand@yahoo.com,
  Facebook	:มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ออกแบบ	 :บริษัทสร้างสื่อจำกัด
พิมพ์ที่	 :พิมพ์ดี
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ผลการดำเนินงาน ปี  

2555

ร้อยละของรายรับ ปี 2555 
ร้อยละของรายจ่าย ปี 2555 

ที่ดินเพื่อสวัสดิการ
4%

เด็กพิการและครอบครัว       181  คน

บุคคลทั่วไป          178  คน

กรุงเทพฯ

นครศรีธรร
มราช

เด็กพิการและครอบครัว     215  คน

บุคคลทั่วไป        408  คน

จำนวนผู้รับบริการ 

ผลการดำเนินงาน 

ทรัพย์สินโครงการ
7%

งานบริหาร
24%

KM 
4%ระดมทุนและสื่อสารสังคม

18%

งานฟื้นฟูเด็กพิการ
28%

ดอกเบี้ยรับ
3%

กองทุน
6% โครงการ

6%

เงินบริจาคทั่วไป
85%

งาน CBR
15%
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โดยจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ -อังคารณมูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการผ่านกิจกรรมฐานต่างๆได้แก่กาย-ภาพ
บำบัด โดสะโฮกิจกรรมบำบัดและนวดไทยในปี
2555 มีก ิจกรรมสโมสรหอยทากปูลม ทั ้งหมด
จำนวน87ครั้งมีครอบครัวเด็กพิการทั้งรายเก่า
และรายใหม่เข้าร่วมจำนวน39ครอบครัว(58คน)

	 3.	อบรมพ่อแม่มือใหม่	
 เพื ่อถ่ายทอดความรู ้ขั ้นพื ้นฐานให้แก่ผู ้
ปกครองได้มีความรู้-ความเข้าใจในการดูแล การ
ฟื ้นฟู และพัฒนาเด็กพิการได้ด้วยตนเองอย่าง
มั ่นใจและสามารถนำไปฝึกปฏิบัติกับลูกได้จริง
พร ้อมท ั ้ ง เช ิญว ิทยากรท ี ่ม ีความเช ี ่ ยวชาญ
เฉพาะด้านมาให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 27 -30มีนาคม
2555ณ มูลน ิธ ิ เพ ื ่อเด ็ก
พิการมีผู้เข้าร่วมอบรม12
ครอบครัว(32คน)

 2.	 จัดระบบบริการสำหรับเด็กพิการ	
(สโมสรหอยทากปูลม)		
 ในกิจกรรมสโมสรหอยทากปูลม เป็น
กิจกรรมที ่มุ ่งเสริมความรู ้ในการฟื ้นฟูเด็กพิการ
แต่ละฐาน เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนฝึกหัดสำหรับ
ผู ้ปกครองเด็กพิการให้มีความรู ้-ความเข้าใจ ใน
กระบวนการฟื้นฟูเด็กพิการและสามารถปฏิบัติกับ
ลูกตัวเองได้ รวมทั้งผู ้ปกครองเด็กพิการเกิดการ
พัฒนากลุ่มแกนนำผู้ปกครองในการฟื้นฟูเด็กพิการ
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กสมองพิการ (CP)

 4.	อบรมเก้าอี้จากกล่องกระดาษ	
 เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
การทำเก้าอี ้กล่องกระดาษด้วยตนเอง และเด็ก
พิการได้ม ีอ ุปกรณ์เคร ื ่องช่วยฝึกการทรงตัวที ่
สามารถช่วยในการฝึกกิจวัตรประจำวันได้จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 11 - 12ตุลาคม 2555มีผู ้เข้าร่วม
อบรม10ครอบครัว (16คน) โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้โครงการการอบรม
การจัดทำเก้าอี้กล่องกระดาษ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
เด็กสมองพิการ

ส่งเสริมครอบครัวในการฟื้นฟูและพัฒนา 
เด็กพิการ 

	 1.	 จัดทำแผนการจัดการศึกษาราย
บุคคล	(IEP)	
 การจ ัดทำแผนการจ ัดการศ ึกษาราย
บุคคล (IEP)แบบบูรณาการร่วมกับทีมนักวิชาชีพ
และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆคือนักกายภาพบำบัด
จาก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์
นวดไทย เจ้าหน้าที ่ผู ้เชี ่ยวชาญการเคลื ่อนไหว
แบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรม
บำบัดโดยการประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษารายบุคคล(IEP)จำนวน
2 ครั ้ง ได้แก่ ประเมินทางด้านการศึกษา และ
ประเมินด้านร่างกายมีเด็กเข้ารับการประเมิน24
คน และจัดทำแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
(IEP)แบบบูรณาการให้กับเด็กพิการจำนวน17คน
(เด็กรายเก่า3คนเด็กรายใหม่14คน)
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 5.	 อบรมนวดไทยเพื่อ
เด็กพิการ	
 เพื่อเสริมความรู้เรื่องการ
นวดไทยเพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการใน
หลักการ/วิธีการนวดกับเด็กพิการ
และสามารถฝึกปฏิบัติได้จริงอีกทั้ง
เด็กพิการได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและ
ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจัดอบรม
ระหว่างวันที่ 24 - 28กันยายน2555มีผู้
เข้าร่วมอบรม21ครอบครัว (86คน) โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสำนักงานส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้
โครงการการอบรมนวดไทยสำหรับเด็กพิการ

 6.	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 :	 การฝึก
เคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น	(โดสะโฮ)	
 ค ่ายโดสะโฮ จัดขึ ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมโดสะโฮ โอซาก้า โซไซตี้ ร่วมกับ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ
เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และมีทักษะสามารถฝึก
การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เป็นทางเลือก
ในการฟื ้นฟูเด็กพิการได้อย่างถูกต้อง มูลนิธ ิฯ
ดำเนินการจัดค่ายโดสะโฮต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541
จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา15ปี
 ในปี2555จัดอบรม2รุ่นระหว่างวันที่3
-6สิงหาคม2555มีผู้เข้าร่วมอบรม12ครอบครัว
(47คน)และระหว่างวันที่23-28ธันวาคม2555มี
ผู้เข้าร่วมอบรม20ครอบครัว (82คน)รวมมีผู้เข้า
ร่วม32ครอบครัว(129คน)
 อีกหนึ่งความสำเร็จของค่ายโดสะโฮในปี
2555คือ งาน 1ทศวรรษ โดสะโฮประเทศไทย
เป็นการประกาศการจัดค่ายโดสะโฮครบรอบครั้งที่
20และมีวิทยากรโดสะโฮคนแรกของประเทศไทยที่
ผ่านการรับรองจากประเทศญี่ปุ่นคือนายกฤติน
สุมาลีซึ่งตลอดระยะเวลา15ปี(20ครั้ง)ที่ผ่านมา
ค่ายโดสะโฮมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน
360ครอบครัวและมีองค์กรภาคีเครือข่าย15องค์กร

	 7.	 กิจกรรมโครงการ	 :	 การจัดการ
ปัญหาอุทกภัยกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเด็ก
พิการ	
 โครงการ “การจัดการปัญหาอุทกภัย
กลุ ่มเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ มูลนิธ ิเพื ่อ
เด็กพิการ”ระหว่างวันที่ 20 -21กรกฎาคม2555
ณโรงแรมฟอรั่มพาร์คสาทรกรุงเทพฯมีผู้เข้าร่วม
63ครอบครัว (92คน) เพื่อครอบครัวเด็กพิการมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทำก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และเป็นการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้จาก
ประสบการณ์การเผชิญอุทกภัยที่ผ่านมา ในการ
ช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ โดยการจัดกระบวน-
การเรียนรู้กับครอบครัวเด็กพิการ เพื่อสร้างระบบใน
การช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการเมื ่อเกิดกรณี
อุทกภัยและเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้กระบวนการ
สำรวจข้อมูลสถานการณ์ระดับครอบครัวที ่จะ
สามารถนำมาปรับใช้ในการประเมินความพร้อม
วางแผนการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์
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 1.	การเยี่ยมบ้าน	
 เจ้าหน้าที ่ฝ่ายฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ
ลงพื ้นที ่การเยี ่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการที ่ร ับ
บริการในโครงการฯ เพื่อติดตามพัฒนาการของเด็ก
และให้ความรู ้/แนะนำวิธีการดูแลเด็ก ตลอดจน
แนะนำโปรแกรมการฟื้นฟูเด็กนอกจากความรู้/ข้อ
แนะนำที่ครอบครัวเด็กพิการจะได้รับจากเจ้าหน้าที่
แล้วการเยี่ยมบ้านยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้
แก่สมาชิกในครอบครัวเด็กพิการอีกด้วย ในปี2555
เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการทั้งสิ้น 20ครอบครัว
(เป็นครอบครัวเก่า 18ครอบครัว และครอบครัว
ใหม่2ครอบครัว)

 2.	ครอบครัวอุปถัมภ์	
 โครงการครอบครัว
อุปถัมภ์ เป็นโครงการเพื่อ
เส ร ิ มสร ้ า งการพ ัฒนา
คุณภาพชีว ิตให ้ก ับเด ็ก
พ ิการท ี ่ ม ี ฐานะยากจน
ทำให้มีอุปสรรคในการเข้าถึง
บริการต่างๆ โดยการช่วยเหลือ
อาหารนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุนการศึกษาและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีครอบครัวเข้าร่วม 13
ครอบครัว (ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อุปกรณ์การแพทย์
อาหารเสริมและการศึกษา)

ภัยพิบัติ ในระดับครัวเรือนและระดับเครือข่ายได้
อย่างทันท่วงทีสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 8.	 กิจกรรมโครงการ	 :	 นำร่องการ
จัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กพิการ	
 กิจกรรมโครงการ : นำร่องการจัดการ
ศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กพิการให้กับเด็กและ
ครอบครัวเด็กพิการจำนวน6ครอบครัวดำเนิน
งานตั้งแต่เดือนมกราคม -มิถุนายน2555 เพื่อให้
เกิดการผลักดันเชิงนโยบายในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กพิการที่สำคัญจะ
ต้องมีการจัดทำกรอบแนว ทางและรูปแบบการ
จัดการศึกษาทางเลือกโดยครอบครัวเด็กพิการเพื่อ
นำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสม
สำหรับเด็กพิการอันจะส่งผลให้เด็กพิการเข้าถึง
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใน
สังคมต่อไป

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาและ
ฟื้นฟูเด็กพิการ 
 
 การส่งเสริมนวัตกรรมเรื ่อง “ศูนย์การ
เรียนรู้เด็กพิการโดยครอบครัว”ซึ่งได้ถอดบทเรียน
การดำเนินงานศูนย์เร ียนรู ้ฟ ื ้นฟูเด ็กพิการโดย
ครอบครัว เป็น “คู่มือศูนย์เรียนรู ้ฟื ้นฟูเด็กพิการ
โดยครอบครัว” ด้วยความร่วมมือจากชมรมผู ้
ปกครองเด็กพิการและศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ
โดยครอบครัวคู่มือนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯสำหรับพ่อแม่นำไปสู่การ
ขยายผลเพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดย
ครอบครัวเป็นไปอย่างกว้างขวาง

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
 เพื่อส่งเสริมครอบครัวให้มีบทบาทหลักใน
การฟื ้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆประกอบด้วย
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 3.	กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาการ	
 ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพื่อประโยชน์
ต่อการดูแลและการฟื ้นฟูเด็กพิการให้แก่ครอบ-
ครัวเด็กพิการรายใหม่จำนวน1ครั้งหัวข้อเรื่อง
เทคนิคการฝึกพูด มีผู ้ เข ้าร ่วมอบรมทั ้งสิ ้น 10
ครอบครัว(รวม25คน)
 
 4.	กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง	
 กิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะประสบการณ์
ชีวิตให้กับเด็กและผู้ปกครองในการเตรียมความ
พร้อม เพื ่อเข้าสู ่สังคมและเรียนรู ้การใช้ชีวิตใน
สังคมได้แก่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจำนวน3
ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม45ครอบครัว (รวม105
คน)และทัศนศึกษา(ชมภาพยนตร์)จำนวน2ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม50ครอบครัว (96คน)รวมมีผู้
เข้าร่วมกิจกรรม95ครอบครัว(รวม201คน)

	 5.	ค่ายสายใยรักครอบครัวเด็กพิการ	
 กิจกรรมค่ายสายใยรักครอบครัวเด็กพิการ
จัดขึ้นเมื่อวันที่30-31สิงหาคม2555(2วัน1คืน)
มีผู้เข้าร่วม11ครอบครัว (รวม33คน)ณโรงแรม
สวนบวกหาดชะอำจ.เพชรบุรี ซึ่งค่ายครอบครัว
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กพิการและครอบครัว

เด็กพิการได้ทำกิจกรรมร่วมกันและร่วมเวทีในการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้/ปรับทัศนคติร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองรายใหม่และแกนนำผู้ปกครองรายเก่าใน
ด้านแนวคิดทัศนคติและวิธีการดูแลลูกให้ได้อย่าง
มีคุณภาพ

	 6.	 การศึกษาดูงานด้านการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ	
 การนำคณะแกนนำผู้ปกครองศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการวันที่ 21มิถุนายน
2555ณสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และสติปัญญา (บ้านเฟื ่องฟ้า) และ บ้านเทวา
จ.นนทบุรี เพื่อเรียนรู้ระบบบริการทางสังคมสำหรับ
การดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการในรูปแบบต่างๆของ
ภาครัฐและภาคเอกชนมีผู้เข้าร่วม 10ครอบครัว
(22คน)
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ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ โดยครอบครัว  
 เป ็นการส ่ง เสร ิมการม ีส ่วนร ่วมของ
ครอบครัวเด็กพิการ ในทุกกระบวนการตั้งแต่การ
เป็นแกนนำผู้ปกครองในการจัดระบบบริการฟื้นฟู
เด็กพิการได้ด้วยตนเอง ร่วมคิด/ร่วมแก้ไขปัญหา
ร่วมกันและสามารถบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันได้
ซึ่งนับว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
ครอบครัวเด็กพิการให้เกิด“พลังกลุ่มครอบครัว
เด็กพิการ” ในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟู
เด็กพิการโดยครอบครัว ภายใต้แผนงานชมรม
ผู้ปกครองเด็กพิการ
 ในปี2555มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ส่งเสริม
สนับสนุนงานเครือข่ายครอบครัว (ชมรมผู้ปกครอง
แกนนำผู ้ปกครอง) ในการร ่วมกันผลักดันและ
สนับสนุนให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกันเพื ่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ
ภายใต้ช ื ่อ “ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดย
ครอบครัว”ปัจจุบันมีศูนย์เรียนเรียนรู้ฯ จำนวน
9ศูนย์ฯ (ประกอบด้วยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯจำนวน
6ศูนย์ฯ ได้แก่ เขตพื้นที่บางแคมีนบุรีสะพานสูง
สายไหม วังทองหลางอุดมสุข และในเขตพื้นที ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน2ศูนย์ฯรวมทั้งใน
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน1ศูนย์ฯ)

สนับสนุนและร่วมมือกับภาคีในการทำงานด้าน
เด็กพิการ 
 1.	 แผนปฏิบัติการความร่วมมือกับ
องค์กรภาคีด้านเด็กพิการ	(สนับสนุนวิทยากร)	
 มีแผนปฏิบัติการความร่วมมือกับองค์กร
ภาคีด้านเด็กพิการร่วมกันในการเป็นที่ปรึกษาด้าน
วิชาการส่งเสริมองค์ความรู ้ในการจัดการอบรม
ต่างๆและมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรภาคีต่างๆ เช่นอบต.
วาวี จ.เชียงรายมูลนิธิตะวันฉาย โรงพยาบาล
เวียงแก่นจ.เชียงรายม.ราชภัฎสงขลาศูนย์การ
ศึกษาพิเศษจ.นนทบุรี จ.นครนายกจ.จันทบุรี
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและสติ
ปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) และสถานสงเคราะห์เด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ)

 2.	เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟู
และพัฒนาเด็กพิการ		
 เพื่อเป็นการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์องค์กร
และให้ความรู้ด้านการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการโดย
ครอบครัวอีกทั้งให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานศึกษาวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมอีกด้วย


รายงานการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดย
ชุมชน (CBR) 

 ปัจจัยหลักที ่สำคัญของการฟื ้นฟูและ
พัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน ยังคงเป็นสมาชิก
ในครอบครัว และการมีส่วนร่วมของชุมชนนั ้นๆ
ทั ้งนี ้การปฏิบัติจริงเพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้และมี
ประสบการณ์พร้อมที่จะขยายไปในวงกว้างต่อไปใน
อนาคตโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
งานด้านความพิการให้แก่อาสาสมัครพี่เลี้ยงครู
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อ.เมือง
อ.ท่าศาลา อ.ถ้ำพรรณรา อ.ฉวาง อ.ปากพนัง
อ.สิชลอ.ร่อนพิบูลย์อ.เฉลิมพระเกียรติและอำเภอ
นบพิตำรวม146คน
 การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการในเชิงรุก
เป็นการบริการใกล้บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
องค์กรชุมชนในพื้นที่ โดยมีคลินิกหอยทาก-ปูลม
ซึ ่งมีชื ่อเรียกกลุ่มแตกต่างกันออกไป อาทิ กลุ ่ม
ดอกรักกลุ่มต้นกล้าแห่งความหวังแต่ทั้งหมดคือ
การฟื้นฟูเด็กแบบบูรณาการใน11พื้นที่มีรูปแบบ
ทั้งระดับอำเภอระดับตำบลและในหมู่บ้านซึ่งใช้
บ้านเด็กพิการที่มีความพร้อมเป็นศูนย์ รวมทั้งสิ้น
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54อบต. เดือนละ1-2ครั้ง รวมเด็กที่มารับบริการ
จำนวน215คนโดยมีกิจกรรมคือ

- การประเมินสภาพความพิการ6 เดือน/
ครั้งพร้อมจัดทำแผนการจัดการศึกษา
รายบุคคล(IEP)

- ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการหลากหลาย
ทางเลือกอันมีกายภาพบำบัด/กิจกรรม
บำบัดโดสะโฮและการนวดไทย

- การตรวจสุขภาพให้กับเด็กปีละ1ครั้ง
(ตรวจสุขภาพปากและฟัน/อุดและถอน
ฟัน)

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครองใน
การดูแลลูกที่พิการ

- การให้ความรู้ตามสภาวะของการเกิดโรค
ตามฤดูกาล เช่น ไข้หวัด/ไข้เลือดออก
และวิธีการดูแลสุขภาพของพ่อ-แม่
ผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคเครียด/
โรคเบาหวาน/ความดัน

- การทัศนศึกษาไปยังพื้นที่ที ่เด็กพิการ
และครอบครัวยังไม่เคยได้สัมผัส เช่น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ไอซ์โดมที่มีความ

เย็นติดลบ 14 องศากระเช้าลอยฟ้า
ชมหอดูดาวชมสวนสัตว์การแสดงของ
สัตว์น้ำ เช่นแมวน้ำปลาโลมาพร้อม
กับศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์นานาชนิด
นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีกิจกรรมฝาก
ลูกพิการไว ้ก ับอาสาสมัครโดยให้ผู ้
ปกครองไปเที่ยวตามอิสระเพื่อเป็นการ
ผ่อนคลาย

- จัดให้มีกิจกรรมในงานเทศกาลสำคัญๆ
เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์
วันแม่ รวมทั้งวันสำคัญทางศาสนกิจ
ต่างๆ


 การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองเพื ่อ
เป็นการสร้างความเข้มแข็งและผลักดันให้กลุ่มคน
พิการเข้าไปจดแจ้งและเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชน2ตำบลคือกลุ่มฟื้นฟูดูแลส่งเสริมคนพิการ
และครอบครัว ต.นาเหรง และชมรมคนพิการ
ต.ปากพูน เข้าไปจดแจ้งต่อนายกเทศบาลเมือง
ปากพูนซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมเพื่อ
เสนอความต้องการของกลุ่ม
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 การจัดทำอุปกรณ์ เพื่ อฟื้ นฟูและ
พัฒนาสำหรับเด็กพิการ อาทิ จัดทำเก้าอี ้จาก
กล่องกระดาษ พนักพิงในการฝ ึกย ืน จำนวน
13คน
 
 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็กพิการ เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมกำลังใจความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและเน้นการเข้าถึงชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เป็นอีกหนึ ่งกิจกรรมที ่
สนับสนุนให้เด็กพิการได้รับคำปรึกษาและการแก้ไข
สภาพความพิการโดยพบแพทย์ เป็นระยะเพื ่อ
ประเม ินผลหลังจากการร ักษา รวมถึงอาหาร
ทางการแพทย์ปรับความสมดุลให้กับเด็กพิการที่มี
ภาวะเสี่ยง เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารและผ้า
อ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กพิการที่ไม่สามารถควบคุม
การขับถ่ายได้รวมทั้งสิ้น11คน
 
กระบวนการการทำงานในเชิงวิชาการสู่ระดับ
นโยบาย  
 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฉบับที่ 2ปี2555-2559และการประสานความร่วม
มือ (MOU)ทำงานวิจัย เรื่อง...นวัตกรรมของเล่น
เพื่อฟื้นฟูสำหรับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายSFiveinOneกับ3หน่วยงานคือมูลนิธิ

เพื่อเด็กพิการสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราชและ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชทำให้เห็นว่า
ของเล่นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถฟื้นฟูเด็กพิการได้จริง
โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ“โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู ่การประยุกต์ใช้ในการผลิตสื ่ออุปกรณ์พัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ”
 
 งานสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
โดยชุมชน ได้มีการจัดทำคู ่มือค่ายพัฒนาเด็ก
พิการเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพิการร่วม
กับเครือข่ายภาคีในชุมชนจัดนิทรรศการเผยแพร่
งานในโอกาสต่างๆ เช่นงานวันคนพิการและเผย
แพร่บทความการพัฒนาเด็กพิการลงในนิตยสาร
Real Parenting เพ ื ่อเผยแพร ่สู ่สาธารณะและ
ประชาสัมพันธ์งานผ่านรายการวิทยุ รวม 5ครั้ง
และในปี2555ที่ผ่านมายังเปิดโอกาสให้กับผู้ใหญ่
ใจดี ได้มีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก
พิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผ่านกล่องรับ
บริจาคที่วางไว้ตามสถานที่ต่างๆ
 
 งานส่ ง เสริมอาชีพคนพิการและ
ครอบครัว เพื ่อให้มีรายได้อย่างต่อเนื ่อง และ
สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้จำนวน15คน
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พัฒนาสื่อสารสังคมด้านสิทธิ โอกาส และ
การเข้าถึงบริการ 

 ในปีนี ้มีการเผยแพร่งานขององค์กรใน
เร ื ่อง การทำของเล่นเพื ่อพัฒนาเด็กพิการแก่
ศูนย์การศึกษาพิเศษต่างๆ และได้ร่วมกันอบรม
ผู ้ปกครองและบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบลจ.นครนายกจ.ปทุมธานีจ.ชลบุรี ให้สามารถ
ผลิตของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการรวมถึงการอบรม
การพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน
 จ ัดการเสวนาการป้องกันความพิการ
โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง
ของผู้ปกครองเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆแก่ผู้ที่สนใจ
และองค์กรภาคีด้วย

งานนโยบาย 
 มูลนิธิร่วมกับภาคีเครือข่ายในการผลักดัน
ประเด็นต่างๆเช่น
 - ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันนโยบาย
เงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจน (กองทุนเลี้ยง
ดูบุตร)
 - ร ่วมก ับคณะทำงานด้านเด ็กจ ัดทำ
โครงการพัฒนากลไกการบริการเพื่อคุณภาพชีวิต
เด็กละเยาวชนด้อยโอกาส (คลองเตยโมเดล) เพื่อ
เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาเด็กในชุมชนแออัด

 -ลงนามความร่วมมือ (MOU)กับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื ่องยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 - ส ่วนการประชาสัมพันธ์และสื ่อสาร
งานขององค์กรได้ถูกนำเสนอออกสื่อ เช่นรายการ
ร ักลูก เร ื ่องจร ิงผ่านจอ ชีว ิตจร ิงย ิ ่งกว่าละคร
ล้อแล่นโลกคนต้นกล้าเคียงบ่าเคียงไหล่การให้คำ
ปรึกษาเรื่องความพิการได้แก่ละครเรื่องเด็กชาย
ในเงาชุมชน3Dกองทุนสื่อสร้างสรรค์และรายการ
วิทยุเพื่อการศึกษาFM92สิ่งพิมพ์ต่างๆและทาง
www.fcdthailand.org

ระดมทุนและอาสาสมัคร 

 งานระดมทุนในปี2555ที่ผ่านมามูลนิธิ
ได้เข้าร่วมเครือข่ายงานด้านอาสาสมัคร โครงการ
ธนาคารจิตอาสาซึ่งภายใต้กิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิฯ
ได้เปิดตัวในเวทีเปิดโลกอาสาด้านเด็กด้อยโอกาส
เป็นโอกาสอันดีทำให้อาสาสมัครที่สนใจงานพัฒนา
ฟื้นฟูเด็กพิการได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นอาสา
สมัครมากขึ้นอีกทั้งได้เข้าถึงช่องทางการเป็นอาสา
สมัครได้ง่ายขึ้นwww.jitArsabank.com
 จากการมีส่วนร่วมในงานอาสาที่เป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนงานองค์กรด้านเด็กพิการ

แล้วยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่เคยเป็นอาสาสมัคร
อย่างต่อเนื่องอาทิอาสาล่ามโดสะโฮซึ่ง
ในปี2555มีอาสาล่ามหน้าใหม่ที่สนใจ
ร่วมเป็นอาสากิจกรรมนี้ เพราะไม่เพียง
แต่แปลจากญี่ปุ่นเป็นไทยอาสาล่ามยัง
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เสริมพลังศักยภาพบุคลากรขององค์การสวัสดิการ
สังคมด้านคนพิการ2.หลักสูตรการพัฒนาภาษา
อังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆสำหรับเด็ก 3. โครงการ
ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4.หลักสูตร
การจัดทำFacebookองค์กร5.หลักสูตรนพลักษณ์
6.หลักสูตรการทำงานแบบบูรณาการ7.หลักสูตร
การสื่อสารเพื่อสันติ 8. หลักสูตรสุนทรียสนทนา
9.หลักสูตรความเสมอภาคคนพิการ
 -ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ
สะดวกมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อเด็กพิการเพิ่มเติมจากอาคารเดิมเพื่อรองรับ
จำนวนเด็กพิการและครอบครัวที่มารับบริการมาก
ขึ้น เริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน2555กำหนดแล้ว
เสร็จเดือนพฤษภาคม2556
 นอกจากนี ้ทีมงานมูลนิธิฯ ซึ ่งประกอบ
ด้วยกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองเด็กพิการ
ยังได้ร ่วมกันระดมสรรพกำลัง จัดทำแผนยุทธ-
ศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ3ปี(พ.ศ.2556-2558)
เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กพิการ
และนโยบายการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐที่มีต่อ
คนพิการและองค์กรด้านคนพิการ โดยจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 20-21ตุลาคม2555ณ
พนาศรมรีสอร์ทจ.นนทบุรี




เป็นบุคคลสำคัญในการสนับสนุนการฟื ้นฟูและ
พัฒนาเด็กพิการอย่างถูกต้องและนอกจากอาสา
ล่ามยังมีอาสาอีกหลายคนที่เปลี่ยนบทบาทจาก
อาสากลับมาเป็นผู้จัดกิจกรรมและแบ่งปันโอกาส
ดีๆ ให้กับคนอื่นๆ ในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือเด็กพิการอาทิ งานออกแบบผลิตภัณฑ์
น่ารักๆแบบครอบครัวภายใต้แนวคิดGiveShare
Love ยิ ่งให้ยิ ่งได้รัก ซึ ่งมีผู ้ให้การสนับสนุนเป็น
จำนวนมาก
 และผลจากการร่วมสนับสนุนจากผู้ใหญ่
ใจดีในสังคมจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อวันที่ 8
เมษายน2555ที่ผ่านมาอาคารเพื่อเด็กพิการ ได้
เริ ่มก่อสร้างจากทุนที ่ได้รับการสนับสนุนเพื ่อให้
มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กพิการและครอบครัว
โดยบริเวณชั้นล่างจะเป็นโถงห้องอาหารและลาน
กิจกรรมในร่ม ชั ้นสองเป็นพื ้นที ่สร้างสรรค์ด้าน
เทคโนโลยีสำหรับเด็กพิการและเครือข่ายคนพิการ
รวมทั้งงานด้านพัฒนาศักยภาพครอบครัวเด็กพิการ
คนพิการให้มีความรู้ความสามารถในการนวดและ
สืบเนื่องจากการจัดปรับพื้นที่โดยรอบอาคารใหม่
มูลนิธิฯ ได้ประสานการทำงานร่วมกับAppco เพื่อ
จัดกิจกรรมเผยแพร่จำหน่ายสินค้าและนำเงินหลัง
จากหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนในการจัดทำลาน
กิจกรรมในบริเวณอาคารหลังใหม่
 นอกเหนือจากการขอการสนับสนุนทั้งทาง
ด้านงบประมาณสิ่งของและอาสาสมัครแล้วนั้น
การสนับสนุนพื้นที่ในการตั้งกล่องรับบริจาคสีแดง
ที่วางตามสถานที่ต่างๆจำนวน455แห่งก็เป็นอีก
กิจกรรมที่สำคัญ เพื่อที่จะนำทุนที่ได้ไปสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเด็กพิการและครอบครัวและยังเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้ใหญ่
ใจดี


สร้างความเข้มแข็งองค์กร 
 
 -ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพจำนวน 9หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร
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ยุทธศาสตร์ 3 ปี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำ

ในการสร้างเสริมพลังครอบครัวและชุมชนเพื่อการ

ฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี

สิทธิเท่าเทียมกัน



เป้าประสงค ์
1. เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ครอบครัวเด็กพิการและชุมชนมีความเข้มแข็งมี

พลังในการฟื้นฟูเด็กพิการ



วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนา

เด็กพิการ

2. เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน

การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ

3. เพื่อขับเคลื่อนให้เด็กพิการและครอบครัวเข้าถึง

สิทธิต่างๆอย่างเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์3ปี

มลนิธิเพื่อเด็กพิการ
4. เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความตระหนักและมี
เจตคติที่ดีต่อเด็กพิการและครอบครัว


ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 เพ ื ่อให ้ เก ิดเป ็นว ัฒนธรรมองค ์กรท ี ่
พึงประสงค์ เป็นวิธีการหนึ ่งในการปลูกฝังแนว
ประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่
ค่านิยมร่วมขององค์กรนี ้ยังก่อให้เกิดความภาค
ภูมิใจผูกพันกับองค์กรอีกทั้งทำให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังพฤติกรรมแบบใด
จากตนและประเมินตนเองได้อย่างมั่นใจว่า เมื่อ
ปฏิบัติตนตามนั้นแล้วย่อมส่งผลดีต่อผลงานของตน
และองค์กรมูลนิธิเพื ่อเด็กพิการซึ่งเป็นองค์กรที่
มุ่งช่วยเหลือเด็กพิการในสังคมมีค่านิยมองค์กรที่
สำคัญคือ“CLICK”อันประกอบไปด้วย
 C	=	Confidence		
 เชื่อมั่นในศักยภาพเด็กและครอบครัว
 L	=	Loving	Kindness		
 ความรักและเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเด็ก
พิการและครอบครัวมีความเมตตา เสียสละและ
ทุ่มเทเพื่อสังคม   

(พ.ศ.2556-2558)

เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

6. 

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
จากบทเรียนประสบการณ์ใน
งานทุกมิติขององค์กรและจัด

ระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้

5. 

พัฒนางานสื่อสารสังคม
เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้
นวัตกรรมใหม่สู่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

4. 

พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายคนพิการระดับชาติ

และนานาชาติ

3. 

สร้างเสริมครอบครัว
เด็กพิการและพัฒนาเครือข่าย
ครอบครัวในชุมชนชนบท

ให้เข้มแข็ง

2. 

สร้างเสริมครอบครัว
เด็กพิการและพัฒนาเครือข่าย
ครอบครัวในชุมชนเมือง

ให้เข้มแข็ง

1. 
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มลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 I	=	Involvement		 

 การมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก

พิการนั้นจะสำเร็จได้เป็นอย่างดีหากทุกคนให้ความ

สำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งเด็ก

พิการครอบครัว เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการมูลนิธิ

และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่น

ในการทำงานแบบภาคีหุ้นส่วน

 C	=	Commitment		  

 ปณิธานความมุ่งมั่นความทุ่มเทที่จะยก

ระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

 K	=	Keenness		  

 ความกระตือรือร้นจดจ่อ



กลุ่มเป้าหมาย 

แบบบูรณาการได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเกิดแกนนำ

เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการเพิ่มขึ้นและให้ภาคี

เครือข่ายในชุมชนเมืองมีส่วนร่วมในการทำงานด้าน

เด็กพิการร่วมกัน



วัตถุประสงค์		
1. เพื่อให้ครอบครัวเด็กพิการมีความรู้และทักษะใน

การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการด้วยตนเองได้

2. เพื่อสร้างเสริมกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ

ให้สามารถบริหารจัดการตนเอง เด็กครอบ-

ครัวและกลุ่มได้

3. เพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำกลุ่มเครือข่ายครอบ-

ครัวเด็กพิการและขยายพื้นที ่ของศูนย์เรียนรู ้

ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวให้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายหลัก	 กลุ่มเป้าหมายรอง	

-เด็กสมองพิการ(CerebralPalsy)อายุ0-18ปี

-เด็กพิการทั่วไปอายุ0-18ปี

-ครอบครัวเด็กพิการ

-ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ

-สื่อมวลชน

-หน่วยงานภาครัฐ

-ภาคีเครือข่ายด้านเด็ก

-ภาคีเครือข่ายคนพิการ

ยุทธศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (พ.ศ. 
2556 – 2558) 

 ภายใต ้สถานการณ์ด ังกล ่าวข ้างต ้น
ประกอบกับประสบการณ์และความรู ้สำคัญใน
การดำเนินงาน ได้นำไปสู่การกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานหรือยุทธศาสตร์ 3ปีของมูลนิธิเป็น 6
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมครอบครัวเด็กพิการ 
และพัฒนาเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการในชุมชน
เมืองให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์	
 เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้และครอบครัวเด็กพิการมี

ความเข้มแข็งสามารถดูแลพัฒนาฟื้นฟูเด็กพิการ

4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการฟื้นฟู

และพัฒนาเด็กพิการ



ตัวชี้วัด	(Outcome	Indicators)		
1. มีครอบครัวเด็กพิการรายใหม่ที ่มีความสนใจ

และเข้าร่วมการอบรมเสริมองค์ความรู ้ต่างๆ

อย่างมีส่วนร่วม

2. ครอบครัวเด็กพิการรายใหม่มีความรู้ทักษะใน

การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการด้วยตนเองได้

3. กลุ ่มเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สามารถ

บริหารจัดการตนเองเด็กครอบครัวและกลุ่ม

4. เกิดแกนนำกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการที่

สามารถถ่ายทอดแนวคิดวิธีการทำงานรูปแบบ

การดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว
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5. มีการขยายพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดย
ครอบครัวเพิ่มขึ้น

6. เด็กพิการรายใหม่มีภาวะความเจ็บป่วยลดลง
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

7. เด ็กพิการสามารถเข ้าถึงส ิทธิต ่างๆ ตามที ่
กฎหมายกำหนด

8. มีองค์กรภาคีเครือข่ายด้านเด็กพิการ/คนพิการ
ให้ความร่วมมือด้านการฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการ
เพิ่มขึ้น


กิจกรรมหลัก		
1. ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ (พ่อแม่มือใหม่
นวดไทยโดสะโฮอุปกรณ์เครื่องช่วยฯลฯ)

2. การจัดการองค์ความรู ้ (ถอดบทเรียน : ศูนย์
เรียนรู้ฯนวดไทย โดสะโฮอุปกรณ์เครื่องช่วย
ฯลฯ)

3. อบรมพัฒนาทักษะการบร ิหารจ ัดการ เด ็ก
ตนเองครอบครัวและกลุ่มเครือข่ายครอบครัว
เด็กพิการ (ค่ายครอบครัวกิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
กว้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานฯลฯ)

4. เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางในการสนับสนุนความ
ร่วมมือในการจัดรูปแบบบริการระหว่างเครือ
ข่ายครอบครัวเด็กพิการกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมครอบครัวเด็กพิการ
และพัฒนาเครือข่ายครอบครัวในชุมชนชนบทให้
เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์	
 เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้และครอบครัวเด็กพิการมี
ความเข้มแข็งสามารถดูแลพัฒนาฟื้นฟูเด็กพิการ
แบบบูรณาการได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเกิดแกนนำ
เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการเพิ่มขึ้นและให้ภาคี
เครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานด้านเด็ก
พิการร่วมกับงานด้านคนพิการถูกบรรจุเป็นนโยบาย
ระดับจังหวัด


วัตถุประสงค	์
1. เพื่อพัฒนาเด็กพิการครอบครัวเด็กพิการ เครือ
ข่ายครอบครัวและองค์กรชุมชนให้สามารถดูแล
คนพิการได้

2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายองค์กรในชุมชนมีความรู้
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเด็ก
พิการแบบบูรณาการ

3. เพื ่อนำนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ ่น ในการ
พัฒนาทักษะเด็กพิการได้อย่างเหมาะสม


ตัวชี้วัด	(Outcome	Indicators)	
1. เด็กพิการได้ร ับการฟื ้นฟูทางการแพทย์ การ
ศึกษาอาชีพสังคม

2. กลุ่มผู้ปกครองครูพี่เลี้ยงอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องทักษะในการพัฒนาเด็กพิการ

3. องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลมีแนวทาง
ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ศูนย์เรียนรู้เด็กพิการโดยครอบครัว/ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการและประสานทรัพยากรได้

5. เด็กพิการมีสิ่งอำนวยความสะดวก/เครื่องมือ/สื่อ
ในการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ

6. จังหวัดบรรจุนโยบายด้านคนพิการในแผนงาน

กิจกรรมหลัก	
1. ประสานความร่วมมือกับภาคีเคร ือข ่ายขับ
เคลื่อนงานการพัฒนาเด็กพิการ

2. จัดเวทีประชาคมและระดมความคิดเห็นในการ
พัฒนาเด็กพิการ

3. จัดกระบวนการให้ความรู้/ทักษะแก่กลุ่มผู้ปกครอง
ครู เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

4. จัดอบรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์บริการ
การฟื้นฟูฯ



1�      ทาก     ลม

5. วางแผนและประเมินพัฒนาการเด็กพิการและ
ครอบครัว

6. จัดหา/จัดทำและผลิตอุปกรณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

7. ร่วมถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ในการฟื้นฟูและ
พัฒนาเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช



ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความร่วมมือกับเครือ
ข่ายคนพิการระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์	
 มีเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติในประเด็นเด็กพิการ โดย

เกิดกระบวนการประสานการทำงานร่วมกันอย่าง

เป็นระบบ



วัตถุประสงค์	
1. เพื ่อสร้างหรือขยายเครือข่ายการทำงานด้าน

เด็กพิการร่วมกันทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูเด็กพิการ

ของมูลนิธิสู่ภาคีเครือข่าย



ตัวชี้วัด	(Outcome	Indicators)
1. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการมีชื่อและมีส่วนร่วมเป็นภาคี

ในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กพิการ

2. มีภาคีเครือข่ายนานาชาติด้านการฟื้นฟู และ

พัฒนาเด็กพิการ

3. เกิดเวทีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูเด็กพิการของ

มูลนิธิ



กิจกรรมหลัก	
1. ร่วมกับภาคีผลักดันกฎหมายนโยบายต่างๆ

เช่นกองทุนเลี้ยงดูบุตรพรบ.ยุติความรุนแรงใน

เด็กร่วมกับคณะทำงานด้านเด็กและคณะทำงาน

CRC (การป้องกันการค้ามนุษย์และหาประโยชน์

แก่เด็ก)

2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กพิการ

3. จัดอบรมพ่อแม่มือใหม่ การฟื้นฟูเด็กพิการให้

ภาคีเครือข่าย เช่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนางานสื่ อสารสังคม   
เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ สู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์	
 นำข้อมูลจากการดำเนินงานมาพัฒนา

สื่อเพื่อให้สังคมเข้าใจเรื่องการป้องกันความพิการ

และเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมกระบวนการฟื้นฟู

เด็กพิการโดยครอบครัวชุมชนและสังคมรวมถึง

สิทธิโอกาสและการเข้าถึงบริการของเด็กพิการแล้ว

สื่อสารต่อสังคมผ่านช่องทางที่หลากหลาย



วัตถุประสงค	์
1. เพื่อเผยแพร่และรณรงค์เรื่องการป้องกันความ

พิการ

2. เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริมและ

พิทักษ์สิทธิให้กับเด็กพิการ โดยร่วมเป็นภาคี

เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนา

ฟื้นฟูเด็กพิการและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ

4. เพื ่อเผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจ เร ื ่องสิทธิ

สวัสดิการโอกาสและการเข้าถึงบริการแก่ครอบ-

ครัวเด็กพิการในชุมชนและสังคม



ตัวชี้วัด	(Outcome	Indicators)		
1. มีสื ่อสารสังคม ด้านการป้องกันความพิการ

นวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการออกสู่

สื่อสาธารณะ

2. มีสื่อสารสังคมด้านสิทธิ โอกาสและการเข้าถึง

บริการออกสู่สื่อสาธารณะ
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กิจกรมหลัก		
1. ผลิตสื่อความรู้เรื่องนวัตกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการ

แบบบูรณาการ

2. จัดทำสื่อรณรงค์การป้องกันความพิการ

3. เผยแพร่นวัตกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการแบบบูรณา-

การตามบริบทของชุมชนผ่านสื่อต่างๆ

4. เผยแพร่ความรู้เรื่องของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ

โดยร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

จัดการประกวดของเล่นและอบรมให้ความรู้เรื่อง

การทำของเล่นให้เหมาะกับเด็กพิการ

5. ผลิตวารสารหอยทากและปูลม

6. เผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆของมูลนิธิ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
จากบทเรียน ประสบการณ์ในงานทุกมิติของ
องค์กร และจัดระบบบริหารจัดการองค์ความรู้  
เป้าประสงค์	
 เก ิดองค์ความรู ้จากบทเร ียน ประสบ-

การณ์การดำเนินงานของมูลนิธิทั้งใช้สำหรับภายใน

องค์กรและสำหรับใช้ในการสื่อสารภายนอกองค์กร



วัตถุประสงค์ที่	1	
• เพื่อรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์บทเรียนองค์

ความรู ้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที ่เก ิดจากการ

ปฏิบัติจริงและเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วน

 

ตัวชี้วัด	(Outcome	Indicators)	
1. มีบทเรียนองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่ม

ขึ้น

2. มีสื่อที่หลากหลายในการเผยแพร่ เช่นDVDCD

หนังสือรายการโทรทัศน์ฯลฯ

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่บทเรียน

องค์ความรู้



กิจกรรมหลัก	
1. รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้จากการดำเนิน

งานของทุกฝ่าย

2. ผลิตสื่อความรู้จากการดำเนินงานของทุกฝ่าย



ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
เป้าประสงค์	
 เกิดการบริหารจัดการองค์กรอย่างมือ

อาชีพและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อีกทั ้งยัง

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของเจ้าหน้าที่

ต่อองค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส

ตรวจสอบได้



วัตถุประสงค์		
 เพื่อให้มูลนิธิฯมีระบบการบริหารจัดการ

อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนมีความโปร่งใสตรวจ

สอบได้



ตัวชี้วัด	(Outcome	Indicators)	
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น

คณะกรรมการและกำหนดนโยบายขององค์กร

2. เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีทักษะความสามารถในการ

ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ถ่ายทอดบทเรียน

การบริหารจัดการแบบมืออาชีพได้



กิจกรรมหลัก	
1. พัฒนาส่งเสริมนโยบายโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเข้ามามีส่วนร่วม

2. อบรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพให้

กับเจ้าหน้าที่

3. พัฒนาระบบและรูปแบบระดมทุนอย่างสร้าง-

สรรค์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พัฒนาระเบียบการเงินและบัญชี
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คนพิการกับการเป็นสมาชิก 
องค์กรชุมชนระดับตำบล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)มีบทบาทในการ

ส่งเสริมและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบลซึ่งตาม

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพศ.2551นั้น เน้นพัฒนา

เครือข่ายขององค์กรชุมชนเพื่อความเข้มแข็งให้สามารถบริหาร

จัดการตนเองได้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน

ดำเนินการพัฒนาเด็กพิการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

จากแนวคิดของนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ประธาน

กรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่ตระหนักถึงความสำคัญของ

การพัฒนางานด้านคนพิการ ได้ให้นโยบายว่าหากต้องการ

สร้างความเข้มแข็งให้ผู ้ปกครองหรือกลุ ่มคนพิการ จะต้อง

เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนงานคนพิการในระดับต่างๆท่าน

จึงให้แนวทางในเรื ่องการนำกลุ ่มคนพิการและ/หรือกลุ ่มผู ้

ปกครองเข้าไปจดแจ้งจัดตั้ง และเข้าไปเป็นสมาชิกพร้อมกับ

กับการเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนระดับตำบล

มูลนธิเิพื่อเด็กพกิาร เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนดำเนนิการพัฒนา
เด็กพกิารโดยการมสี่วนร่วม
ของผู้ปกครองจากแนวคดิของ
นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ
ประธานกรรมการมูลนธิ เิพื่อ
เด็กพกิาร ที่ตระหนักถึงความ
สำคัญของการพัฒนางานด้าน
คนพิการ

โดย...สมัญญา  โสภาพล 
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ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานคนพิการในระดับ

ตำบลด้วย

 เมื่อต้นปีพ.ศ.2555มูลนิธิฯได้นำความคิด

ไปประสานงานเพื ่อศึกษาแนวทางกับผู ้แทนสภา

องค์กรชุมชนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช2ท่านคือ

 1.	 คุณช่วน	 ยอดวิจารณ์	 อนุกรรมการ
ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคใต้ (แต่งตั้ง

โดยคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ)

 2.	คุณบุญธรรม	เมืองสีนุ่นกรรมการขับ
เคลื่อนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ (แต่งตั้งโดยสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน)

 ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มดำเนิน

การจดแจ้งและจัดตั ้งสภาองค์การชุมชนตำบลใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และได้มีการคัดสรร

บุคลากรตามโครงสร้างพรบ.สภาองค์กรชุมชนพ.ศ.

2551มีการแต่งตั ้งคณะทำงานสภาองค์กรจังหวัด

นครศรีธรรมราชและกำหนดกติกาสภาองค์กรชุมชน

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน

ตำบลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551จนถึงวันที่ 30กันยายน

พ.ศ.2554แล้วจำนวน44แห่งอยู่ในระหว่างดำเนิน-

การ5แห่งในปี2555

 ในจำนวนที ่ม ีการจดแจ้งและจัดตั ้งสภา

องค์กรชุมชนตำบลไปแล้วยังไม่มีกลุ ่มผู ้ปกครอง

หรือคนพิการเข้าไปจดแจ้งหรือจัดตั้งในระดับตำบล

เลย ทีมงานมูลนิธ ิเพื ่อเด็กพิการในพื ้นที ่จ ังหวัด

นครศรีธรรมราชจึงได้ดำเนินการดังนี้

 1. ประสานงานกับผู้แทนสภาองค์กรชุมชน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

  1.1แนะนำองค์กร

  1.2แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและ

แนวคิดในการนำกลุ่มคนพิการเข้าไปจดแจ้ง/และจัด

ตั้งกลุ่ม

 2. ศึกษาข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรม-

ราชที่ได้มีการจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลพบ

ว่าในจำนวน44แห่งนั้นมีพื้นที่ที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนิน

งานและมีกลุ่มผู้ปกครองทำกิจกรรมการฟื้นฟูอยู่ต่อ

เนื่องคืออบต.ไชยมนตรีและเทศบาลเมืองปากพูน

อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราชรวมถึงพื้นที่ที่กำลังจะจัด

ตั้งก็พบว่ามีอบต.นาเหรงที่ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนิน

การพัฒนาเด็กพิการรวมอยู่ด้วย

 3. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/คนพิการในการ

จดแจ้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน

 4. จัดประชุมให้มีโครงสร้างและเลือกตั้ง

คณะกรรมการกลุ่ม

 5. แสดงตนและแสดงสถานภาพต่อที ่

ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล

 6. ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้ปกครอง/

ชมรมคนพิการนำเอกสารที่มีรายละเอียดตามแบบ

ฟอร์มจช.01-05และนำไปจดแจ้งต่อกำนัน/ผู้ใหญ่

บ้าน/นายกอบต.หรือนายกเทศบาลดังนี้

 แบบ	จช.01แบบคำขอจดแจ้งการจัดตั้ง
ชุมชน

 แบบ	จช.02	แบบแสดงข้อมูลชุมชนกลุ่ม
 แบบ	จช.03แบบรายงานมติของชุมชน
 แบบ	จช.04 ใบรับการจดแจ้งการจัดตั้ง
ชุมชน

 แบบ	จช.05แบบบันทึกการปรึกษาหารือ
และบัญชีรายชื่อชุมชนในระดับหมู่บ้าน

 7. นำใบจดแจ้งไปยื ่นต่อประธานสภา

องค์กรชุมชนตำบล

 8. ประธานสภาองค์กรชุมชนนำเอกสาร

กลุ่มที่เป็นสมาชิกไปยื่นต่อพอช.

 ปัจจุบันมีกลุ่มฟื้นฟูดูแลส่งเสริมคนพิการ

และครอบคร ัวตำบล นาเหรง โดย นายว ิย ุธร ์

จนดิษฐ ผู ้ปกครองเด็กพิการเป็นประธาน และ

ชมรมคนพิการตำบลปากพูนโดยนายจิตชูเมือง
ที่ได้รับการจดแจ้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเป็น

ที่เรียบร้อย

 มูลนิธิฯหวังว่าหากมีการเปิดสภาอีกใน

ครั ้งต่อไป จะมีตัวแทนคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหา

เพื่อการพัฒนาคนพิการต่อไปในอนาคต

18      ทาก     ลม
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ส่ือใจดี 

รายการDr.TV

รายการคิ

ดรอบครอบครัว

รายการTVรักลูก

รายการเรื่องจริ

งผ่านจอ
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เลา่เร่ืองด้วยภาพ 
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ประมวลภาพผู้บริจาค 

1. SOMPOJAPANFOUNDATION

2. Club21

3. DTAC 

4. บริษัทอินโนเวทีฟช้อปปิ้ง

 ออนไลน์จำกัด

5. ThailandIronManMini

 Marathon2012

6. กลุ่มคนดี 

7. คริสตจักรขอบพระคุณ

8. คุณอมรชัยขาวละออ

 และเพื่อน 

9. ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ

1.

2. 3. 4.

8.7.6.

9.

5.
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10.นศ.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

11.บริษัทAppco

12.บริษัทIPTrading

13. บริษัท เอลิแอลอินเตอร์เนชั่นแนล

(ไทยแลนด์)จํากัด

14.บริษัทไอคอนไอเดียจํากัด

15.Toyotaฉะเชิงเทรา

16.เพื่อนหอวังรุ่น11

17.รายการตลบหลังตลาด

 ช่อง7สี

18.สหกรณ์ออมทรัพย์สยาม

 เคมิคอลอินดัสตรี้จำกัด

19.สำนักงานสรรพากรพื้นที่20

10.

11. 12.

14.13.

15. 16. 17.

19.18.
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 คำว่ามิซูโฮ ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงความสดและความอุดม

สมบูรณ์ของต้นข้าวในฤดูเก็บเกี่ยวรวมถึงเป็นคำวลีที่ใช้ในบทกวี

 ธนาคารมิซูโฮฯกรุงเทพตระหนักอยู่เสมอว่าความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นธนาคารฯมี

เป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทยโดย

จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับการ

ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาส เด็กสตรีผู้สูงอายุฯลฯ

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของธนาคารและพนักงานของธนาคารโดย

ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา

 ดังนั้นเมื่อธนาคารได้รู้จักมูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ทราบถึงเป้าหมาย

และกิจกรรมของมูลนิธิฯที่ผ่านมาธนาคารจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของธนาคารเช่น

กัน

จากใจผู้มีอุปการคุณ 

ธนาคารมซิูโฮคอร์ปอเรตจำกัด เป็นบรษิัทในเครือมซิูโฮ ไฟแนนซ์เชี่ยล
กรุ๊ปของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถาบันการเงนิขนาดใหญ่ที่ให้บรกิาร
ด้านการเงนิทั่วโลก ธนาคารมซิูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพ
ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือมีพนักงานทั้งหมด350คน
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 พวกเรารู ้ส ึกย ินดีท ี ่ ได ้ร ่วม

บริจาคสิ่งของเครื ่องใช้ นมผงผ้าอ้อม

ตุ ๊กตา และอื ่นๆ เพื ่อได้ม ีส ่วนร ่วม

ช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัว และ

สน ับสน ุนมูลน ิธ ิด ้วยเช ่นก ัน ขณะ

เดียวกันก็เป็นโอกาสที่พนักงานจะได้

รู้จักมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและสามารถ

บอกต่อครอบครัวอื ่นๆที ่มีเด็กพิการ

และอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลือ

หรือกำลังใจได้ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการ

ตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี ทั ้ง

จากพนักงานคนไทย และพนักงาน

ญี่ปุ่น

 สำหรับวันที่จัดกิจกรรมพนัก-

งานที ่ไปร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเข้า

เยี่ยมชมสถานที่ฟังการบรรยายร่วม

เข้ากิจกรรมฟื ้นฟูของน้องๆทุกคนมี

ความปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือ

แบ่งปันกับมูลนิธิฯซึ่งการช่วยเหลือนั้น

จะได้ร ับการส่งต ่อให้ก ับครอบครัว

ผู้ปกครองและเด็กๆอย่างทั่วถึงและ

ได้เห ็นถ ึงความพยายามช่วยเหลือ

ตัวเองของครอบครัวและน้องๆที่มาทำ

กิจกรรมด้วยเช่นกัน

 ความสุขที่เกิดขึ ้นนี้สามารถ

สื ่อถ ึงก ันได ้โดยไม ่ข ึ ้นก ับเช ื ้อชาติ

ศาสนาหรือวัฒนธรรมใดและทางเรา

ก็ขออวยพรให้เด็กๆ และครอบครัวมี

ความสุขตลอดไป



 MizuhoCorporateBankisoneofthe
company

underMizuhoFinancialGroupinJa
pan,whichisoneof

the largest financial institutions in
 theworld, offering a

broadrangeof financialservices.W
e,MizuhoCorporateBank

BangkokBranchislocatedatNorth
SathornRoad,Silomwithabout

350staffs.ThewordofMizuho inJ
apanesemeans freshnessand

fertility of the ricepaddy inAutum
n, this is also agoodphrase

usedinJapanesepoem.

 Mizuho Corporate Bank Bangko
k Branch is always

realizingabouttheresponsibilityto
environmentandsociety,which

isonepartofthesustainabledevel
opment.Therefore,ourBankis

aimingtorunactivitieswhichareus
efulforsocietyinThailandsuch

asactivitieshelpingandsupporting
manyorganizations relating to

social support for example, disable
people, disadvantagepeople,

children,women,andolderpersons
.Theseareourbankandbank

officer’swillingnesstohelpindepen
denttopeople’snationalityand

religious.

 Therefore, itwasgreat pleasure f
or us todonatemilk

powder, diaper, and dolls etc. in
order to support the disabled

children, its families and the found
ation.At same time, this is a

goodopportunity forourbankoffic
ers toknowthe foundation for

disable children, and theofficers c
anpass this toother families

whichhasdisablechildrenandwait
ingforhelporencouragement.

Thisactivityhadbeengotpositive
feedback from theofficers for

bothThaiandJapanese.

 Inthedayofactivity,thestaffswh
oparticipatedgotan

opportunity to visit the place
of foundation, l isten to the

presentationanddoactivitieswithd
isablechildren.Allofthestaffs

felt glad and appreciated to get a
 sharing opportunitywith the

foundation.Thishelpwillbethorou
ghlypassedtofamilies,parents

and all children.We could see th
at families and childrenwho

participatedinthatdayweretryingt
heirbesttohelpthemselves.

 Happiness is for a l l people in
dependent on any

nationality, religiousor culture.W
ehope that children and their

familycontinuetobehappyinthefu
ture.





Mr. Noritaka Takahashi  
(General Manager) 
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ปูลม...ชมวิว 

26      ทาก     ลม

 เช้าตรู่วันเสาร์ที่9วันนี้ทีมสำรวจ

เราตื่นขึ ้นมาด้วยความสดชื่นแจ่มใส ได้

หลับเต็มอิ่มก็พร้อมที่จะทำงาน เราขึ้นเรือ

เฟอร์รี ่รอบเก้าโมงเช้าออกจากเกาะสมุย

ถึงฝั ่งสิบโมงสี ่ส ิบห้า เดินทางต่อไปยัง

อ.พนมที่ซึ่งเราได้นัดรวมพลกับคณะของ

พี่วนิช	ภาระกิจนายกสมาคมคนพิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งและที่หมายคือ

ช ุมชนบ้านถ้ำผ ึ ้ง แหล่งท ่องเท ี ่ยวเช ิง

อนุรักษ์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวที่เข้มแข็ง

ของชาวบ้านมากว่า 6ปี และเป็นแหล่ง

ศึกษาดูงานที่สำคัญ เนื่องจากมีระบบการ

จัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การส่งเสริมการกระจายรายได้ ภายใน

ชุมชนมีบ้านพักโฮมสเตย์ให้บริการหลาย

หลังมีป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลและแหล่งท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เมื่อไปถึงผู้ใหญ่บุญทัน	บุญชูดำ
ได้ให้การต้อนรับพวกเราณศูนย์ข้อมูลชุมชนและการท่อง

เที่ยวบ้านถ้ำผึ้งมีพื้นที่ต่างระดับในบางช่วงห้องน้ำกว้าง

พอควรหากเพิ่มทางลาดอีกสักนิดวีลแชร์ก็สบายล่ะแต่

สำหรับบ้านพักของชาวบ้าน (โฮมสเตย์)ค่อนข้างจะหาสิ่ง

อำนวยความสะดวกยากหน่อยหลังจากอิ่มอร่อยกับอาหาร

กลางวันรสชาติจัดจ้านและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำตัวเอง

กันแล้วผู้ใหญ่ก็ได้นำเราออกเดินทาง ระหว่างทางผ่านป่า

ชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์และทำแนวกันไฟเพื่อรักษา

ความปลอดภัยของหมู่บ้านแล้วจึงจะถึงบึงมหัศจรรย์น้ำ

ดันทรายดูดที่ซึ ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิ

วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระดำเนิน

ทอดพระเนตรเมื่อวันที่8เมษายน2548ซึ่งเป็นแหล่งท่อง

แหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ ซึ่ง
เกดิจากการรวมตัวที่เข้มแข็ง
ของชาวบ้านมากว่า6ปี และ
เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญ
เนื่องจากมรีะบบการจัดการ
ท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

แนะนำแหลง่ทอ่งเที่ยว
ตอนที่2ชมุชนอนรุกัษ์

คนเขม้แขง็ปา่เขม้แขง็
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เที่ยวที่สำคัญของบ้านถ้ำผึ้ง ทางเข้าเป็นหินกรวด

ลาดลงไปสู่บึงน้ำที่ดูเหมือนจะตื้นเพราะมองเห็นพื้น

ทรายด้านล่างมีสะพานไม้เป็นทางเดินอยู่เหนือบึง

สังเกตเห็นน้ำจะกระเพื่อมเบาๆเนื่องจากทรายด้าน

ล่างค่อยๆผุดขึ้นเหมือนมีแรงดันข้างใต้และจะผุด

แรงขึ้นเมื่อมีเสียงดังๆ เช่น เสียงตบมือในครั้งแรก

ที่ไปสะพานค่อนข้างผุอยู่หลายที่ เราจึงขอนั่งดู

อยู่ห่างๆ แต่ผู ้ใหญ่ก็มาเข็นพาเราให้ไปอยู่ตรงที่

ปลอดภัยของสะพานเพื่อจะได้เห็นปรากฏการณ์ใน

บึงมหัศจรรย์ชัดเจนขึ้นด้วย



 ชื่นชมกับความมหัศจรรย์และบรรยากาศ

เย็นชุ่มชื้นท่ามกลางความร่มครึ้มของต้นไม้ใหญ่

แล้วก็ต้องเคลื่อนขบวนเพื่อไปยังจุดต่อไปขากลับ

ใช้พลังงานมากกว่าขาลงเพราะต้องปีนขึ้นเนินเล่น

เอาคุณเพื่อนอาสาสองหนุ่มของเราเหงื่อกระจายก็

วีลแชร์กับกรวดนี่คู่อริกันแท้เชียวมาถึงถ้ำน้ำลอด

เมื ่อลงจากรถ ทางเดินระยะแรกเป็นสะพานปูน

เชื่อมสู่ภูเขาจากนั้นก็เป็นทางเดินธรรมชาติที่ต้อง

ปีนก้อนหินข้ามรากไม้หลบเถาวัลย์ (ธรรมชาตินี่

นะ...)จึงต้องใช้กำลังภายในกันยกใหญ่คราวนี้ได้

คุณลุงอสม.มาช่วยอีกแรงประหนึ่งหามเสลี่ยงแต่

ได้เข้าใกล้สุดก็เพียงแค่ได้ยินเสียงของน้ำที่ไหลลอด

เข้าไปในถ้ำเสียงดังก้องเหมือนน้ำตกขนาดใหญ่

ก่อนที่จะลาจากกันด้วยความประทับใจดูจากท่าที

ถึงแม้จะไม่ได้อะไรออกมาแต่ผู้ใหญ่ก็อยากให้วีล

แชร์อย่างเราได้ไปเที่ยวด้วยจริงๆนะซึ่งน่าจะเป็น

ความรู ้สึกที ่จะสามารถสร้างความเปลี ่ยนแปลง

ตามมาได้ในอนาคตและคงต้องฝากพี่วนิชด้วยอีก

แรงพร้อมทั้งนัดหมายคณะของพี่วนิชต่ออีกครั้งใน

เช้าวันจันทร์ที่พระบรมธาตุไชยาฯ

 ปิดท้ายการเดินทางในช่วงนี้ด้วยการแวะ

สำรวจปั๊มน้ำมันปตท.สังเกตได้ว่าปตท.จะมี 3

ระดับ คือ ปั ๊มเล็กไม่มีสิ ่งอำนวยความสะดวก

ปั๊มขนาดกลางมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอใช้ซึ่ง

ส่วนใหญ่รูปแบบการจัดวางผังก็จะคล้ายๆกันมี

ห้องน้ำคนพิการมีที่จอดรถคนพิการอยู่หน้าห้องน้ำ

แต่ขนาดของที่จอดรถก็จะใกล้เคียงที่จอดรถคัน

อื่นๆวีลแชร์ขึ้นลงลำบากหน่อยหรือบางทีก็กลาย

เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไปก็มีมีทางเรียบเชื่อมไป

ถึงหน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งสิ้นสุดที่บันไดหน้าทางเข้า

(ซะงั้น...)สงสัยจะเป็นรูปแบบในการสร้างของทาง

ร้านสะดวกซื้ออีกเช่นกันเพราะคล้ายกันแทบทุกที่

และปั๊มปตท.สาขาใหญ่หน่อยที่มีการจัดวางผัง

และการตกแต่งที ่สวยงามและมีสิ ่งอำนวยความ

สะดวกค่อนข้างดีถึงดีมากวีลแชร์เข้าถึงได้ทุกส่วน

บริการ...โปรดติดตามตอนต่อไปจ้า...
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อาสาสมัครใจดี 

28      ทาก     ลม

จติอาสา หรืออาสามัคร ....ในความหมาย
ของคนในสังคมต่างบรรยายความออกไป
ต่างๆนานา แต่ความหมายและความรู้สึกที่
ออกมาจากตัวจิตอาสาหรืออาสาสมัครเอง
เท่านั้นที่จะตอบได้

เรียบเรียงโดย....อภิรดี (ตุ่ม) 

 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการมีการดำเนินงานที่เน้นการทำงานร่วมกับครอบครัว เพื่อการ

ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการเป็นหลักดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะให้อาสาสมัครใจดีร่วม

เป็นส่วนหนึ่งและสำคัญเป็นอย่างมากก็จะเกี่ยวข้องกับเด็กพิการแต่เนื่องด้วยความพิการที่

หลายๆคนมองว่าเราจะสามารถมาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการเหล่านี้ได้จริงๆ

และจะทำได้หรือ?หลายๆคนต่างคิดว่า “จะต้องมาเลี้ยงเด็ก	ดูแลเด็ก	ทำกิจกรรม		
สันทนาการกับเด็ก	ฯลฯ” สิ่งที่ทุกคนคิดไว้ไม่ผิดหรอกค่ะถูกต้องแล้วแต่...หลายๆคนก็
คงไม่คิดว่าความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศของตัวเองจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการส่ง

เสริมการฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการได้...

 

วีรวรรณ  จารุโรจน์จินดา 

 ค่ายโดสะโฮ เป็นกิจกรรมที่มีขึ้น
ปีละ 2 ครั ้ง และบทบาทหน้าที ่ที ่สำคัญ

ไม่น้อยกว่าวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นก็คือ

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ ่นที ่ต้องคอยแปลทุก

ประโยคจากญี่ปุ่น เป็นไทยและจากไทย

เป็นญี่ปุ่นอีกทั้งยังต้องอยู่ร่วมกันกับครอบ-

ครัวเด็กพิการ ในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงสามทุ่มทุกคืนตลอด

ระยะเวลา5 -7วัน และอาสาสมัครใจดี

รุ ่นใหม่ในครั ้งล่าสุด เมื ่อเดือนธันวาคม

2555 ที ่ผ ่านมา ได้ถ ่ายทอดความรู ้ส ึก

สะท้อนผ่านมุมมองให้กับคนในสังคมรับรู้

ร่วมกัน.....
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ความรู้สึกแรกของการอยากเป็นอาสาสมัคร
ใจดี			
	 “เริ ่มจากการอยากมาเป็น และการสอบ-

ถามจากรุ่นพี่ที่เคยมาเป็นอาสา จังหวะเวลาที่ลงตัว  

และการนำความสามารถของตัวเองเพื่อนำมาเป็น

ประโยชน์ต่อเด็กพิการ” 



เมื่อได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอาสา
สมัครใจดีในกิจกรรมค่ายโดสะโฮ		
 “กังวลว่าจะแปลถูกมั้ย ? เราจะอยู่ร่วม

กันกับครอบครัวตลอดจนจบค่ายได้หรือเปล่า ? แต่

สุดท้ายทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่า การเรียนรู้ร่วมกัน 

ตลอดจนการปรับตัวจนเห็นคุณค่าของเด็กพิการ

คนนึง  ที ่ได้ร ับการฟื ้นฟูอย่างถูกต้อง  เห็นถึง

ธรรมชาติของเด็ก ที่ไม่ใช่เด็ก (พิการ) จนต้องการ

นิยามคำนี้ขึ้นมาใหม่ และสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ ได้เห็น

เด็กพิการมีพัฒนาการที ่ด ีข ึ ้น เห็นรอยยิ ้มของ

ครอบครัวเด็กพิการ” สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในความ

รู ้สึก ทำให้อาสาสมัครเปลี ่ยนจากการเป็นผู ้ให้

กลายเป็นผู้ที่ได้รับหมายถึงได้รับสิ่งดีๆที่เกินคำ

บรรยายนี่แหละคือความอิ่มเอมใจและภาคภูมิใจ

เป็นที่สุด



อยากบอกอะไรกับคนอื่นๆ	ในสังคม	
 “อยากให้คนอื่นๆ ในสังคมเข้าใจ และ

เป็นกำลังใจให้ก ับครอบครัวเด็กพิการ และมี

ทัศนคติใหม่ ต่อคำว่า “พิการ” เพื่อไม่ให้บั่นทอน

ศักยภาพของตัวเอง ในการกล้าทำ กล้าคิด กล้า

ตัดสินใจ และลงมือทำ โดยให้ดูจาก

ความตั้งใจของครอบครัวและเด็กพิการ 

เป็นต้นแบบที่เข้มแข็ง และสิ่งที่สำคัญคือ

การเปิดโอกาสให้กับตัวเอง เพื ่อพบสิ่ง

ใหม่ๆ  ปรับเปลี่ยนวิถีตัวเองแม้ในชั่วขณะ 

ทำให้ต ัวเองมีความอ่อนโยนมากขึ ้น  

พร้อมกับสามารถสร้างพลังความเข้มแข็ง

และเป็นกำลังให้กับครอบครัวเด็กพิการ 

เพื่อให้โอกาสเด็กพิการกลับมาใช้ชีวิตร่วม

กับคนอื่นๆ ได้ในสังคม” 



	 	 	 	 	 เด็กพิการ	ครอบครัวเด็กพิการ	
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ	
ทุกๆ	คนขอขอบคุณพี่ๆอาสาล่ามใจดี
ทั้ง3คนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู

ศักยภาพเด็กพิการ เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน ไม่เพียงแต่การเป็นอาสา

ของพี่ๆทั้ง 3คนผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่

เข้ามาร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนแม้เพียง

มาเยี่ยมชมแค่นั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้

กับเด็กๆและครอบครัวแล้วค่ะ

 พวกเราทุกคน...ขอเป็นกำลังใจ

ให้กับคนอาสาทุกคนต่อไป....

นริสสรา  เฉลิมชัยชาญ 

ธีรสักก์  ถนอมพงษ์พันธ์ 
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ขอบคุณผู้ใหญใ่จดี 

องค์กรสนับสนุนทุน 

โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะฯ

270,000.00

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ

240,400.00

คณะบุคคลคณะทำงานด้านเด็ก(โครงการ
คลองเตยโมเดล)

118,900.00

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

115,100.00

พระพรหมสุธีวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 50,000.00

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(องค์กรมหาชน)

30,000.00



รายนามผู้บริจาคและแหล่งทุนที่สนับสนุนมาก
กว่า 10,000 บาทขึ้นไป (โครงการทั่วไป) 

1 SOMPOJAPANFOUNDATION 401,700.00

2 บมจ.จีเอ็มมัลติมีเดียจำกัด 200,000.00

3 JapanNationalCouncilofSocial
Welfare

118,410.00

4 คุณอภิญญาเภตรากาศ 110,000.00

5 บจ.คลับ21(ประเทศไทย) 88,000.00

6 JFESteel(Thailand)Ltd. 50,000.00

7 คุณปรารถนามงคลกุล 50,000.00

8 บจ.เอ็กซอนพลัส(ไทยแลนด์) 50,000.00

9 รายการตลบหลังตลาดบริษัทแม็ทชิ่ง
แม็กซิไมซ์โซลูชั่นจำกัด(มหาชน)

40,000.00

10 LINETRANSPORTCO.,LTD. 40,000.00

11 คุณอังกูรโนรีมั่น 36,000.00

12 มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ

35,190.50

13 คุณปิยะนุชระเด่นอาหมัด 30,000.00

14 คุณยุพาบวรรัตนารักษ์ 30,000.00

15 คุณอรรถยาเภตรากาศ 30,000.00

16 คุณอรัญญาเภตรากาศ 30,000.00

17 คุณอุมาพรเภตรากาศ 30,000.00

18 บจ.โตโยต้าฉะเชิงเทราผู้จำหน่าย
โตโยต้า

30,000.00

19 เพื่อนหอวัง11 26,000.00

20 คุณสุวิทย์ใจป้อม 24,650.00

21 MizuhoCorporateBank,Ltd. 21,000.00

22 คุณดนัยธนิดพิศาลบุตร 20,000.00

23 คุณวริศราเด่นวรลักษณ์ 20,000.00

24 คุณสุเนตรจิระธนะวัฒน์ 20,000.00

25 คุณอุไรวรรณเหลืองธาดา 20,000.00

26 บจ.บิ๊กบลูโปรดักชั่น 20,000.00

27 บจ.โอเชี่ยนนิวไลน์ 20,000.00

28 บจ.ไอคอนไอเดีย 18,098.00

29 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามเคมีคอล
อินดัสตรี้จำกัด

16,255.00

30 คุณกวิศราโหมดขำ 15,000.00

31 คุณเกียรติพูนสมบัติเลิศ 15,000.00

32 คุณรัตนชัยไพรินทร์ 15,000.00

33 นายแพทย์ยงยุทธวงศ์ภิรมย์ศานติ์ 13,968.00

34 คุณดรุณีปริยัติดุลภาค 12,000.00

35 อาจารย์อนันต์ประภาโส
และญาติมิตร

11,920.00

36 คุณกรรณิกา-คุณสุภศักดิ์
กฤษณามระ

10,000.00

37 คุณกอบชัยซอโสตถิกุล 10,000.00

38 คุณกัลยาณีสีตสุวรรณ 10,000.00

39 คุณแกมกาญจน์สัญญลักษณ์ศิริ 10,000.00

40 คุณจันทิมาพิศิษฏพงศ์ 10,000.00

41 คุณถวัลย์ศุภพันธ์ 10,000.00

42 คุณนราพรตั้งวิรุฬห์ 10,000.00

43 คุณยุวพลชยานุภัทร์กุล 10,000.00

44 คุณรัตนานิลศิริ 10,000.00

45 คุณวิชัยตั้งเจตนาพร 10,000.00

46 คุณวิชาญวสุวานิชชาญชัย 10,000.00

47 คุณวีระวรรณศิวาโมกข์ 10,000.00
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48 คุณสมพงษ์เผอิญโชค 10,000.00

49 คุณอรุณีมหธร 10,000.00

50 คุณอัคริมจันทรประภา 10,000.00

51 คุณอัจฉราจิตตยากร 10,000.00

52 คุณอัมพรภูวเศรษฐ 10,000.00

53 ชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

10,000.00

54 บจ.เซ็นเตอร์ยูสคาร์ 10,000.00

55 บมจ.ศรีอยุธยาเจนเนอรัล
ประกันภัย

10,000.00

56 บจ.เอพียูไนเทค 10,000.00

 

รายนามผู้บริจาคและแหล่งทุนที่สนับสนุนมาก
กว่า 10,000 บาทขึ้นไป (โครงการอาคารเพื่อ
เด็กพิการและผ้าป่าอาคาร) 

1 คุณยงศักดิ์-คุณกฤษณา
คณาธนะวานิชย์

500,000.00

2 AppcoLimited 200,000.00

3 คุณอรพินท์คณาธนะวานิชย์ 200,000.00

4 อาจารย์อนันต์ประภาโส
และญาติมิตร

141,094.75

5 บจ.เอ็มเอ็มพีคอร์ปอเรชั่น 100,000.00

6 คุณไมตรีกรรณบูรพา 100,000.00

7 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ 100,000.00

8 บจ.คิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรี 100,000.00

9 บมจ.ไทยออยล์ 100,000.00

10 บจ.เอ็มเอ็มพีคอร์ปอเรชั่น 100,000.00

11 สายCBRนครศรีธรรมราช 55,517.00

12 คุณกาญจนะม่วงศิริ 50,000.00

13 คุณนุชนาถระวีแสงสูรย์ 50,000.00

14 คุณบุศนีย์แซ่เตียว 50,000.00

15 คุณปิยนุชระวีแสงสูรย์ 50,000.00

16 คุณพชรจารุทัสนางกูร 50,000.00

17 คุณสุปรีดาเกตุประจักษ์
และครอบครัว

50,000.00

18 คุณอนันต์ระวีแสงสูรย์ 50,000.00

19 คุณอุไรวรรณเหลืองธาดา 50,000.00

20 ส.อ.ชำนิ-คุณสมัญญาโสภาพล 50,000.00

21 สายคุณแม่ลุ้ยแซ่ตั้งและคณะ 44,302.50

22 บจ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณ 40,000.00

23 คุณณัฐชัยคณาธนะวานิชย์ 30,000.00

24 คุณภวิชย์พรคณาธนะวานิชย์ 30,000.00

25 คุณศุภณัฐคณาธนะวานิชย์ 30,000.00

26 คุณสุดธิดารัตนรักษ์ 30,000.00

27 บมจ.ช.การช่าง 30,000.00

28 คุณนันทาพิทักษ์สิทธิ์ 25,000.00

29 คุณประสาทสุธีวงศ์ 25,000.00

30 คุณวิกุลสุธีวงศ์ 25,000.00

31 นพ.วิชาญพิทักษ์สิทธิ์ 25,000.00

32 คุณกอบพรเลียงอุดม 20,000.00

33 คุณแก้วใจเผอิญโชค 20,000.00

34 คุณปลิวตรีวิศวเวทย์ 20,000.00

35 คุณเมธีพิทักษ์สิทธิ์ 20,000.00

36 คุณศิรินทรซอโสตถิกุล 20,000.00

37 คุณสุนทรสถาพร 20,000.00

38 บจ.บุญรอดบริวเวอรี่ 20,000.00

39 คุณสมหญิงสุนทรวงษ์ 15,000.00

40 บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 13,370.00

41 คุณดารภาเอี่ยมทศ 10,764.00

42 คุณชวนะสุนทรพิทักษ์กุล 10,000.00

43 คุณทัศนีย์โกวิทย์สมบูรณ์ 10,000.00

44 คุณวัลลีเหล่าคงธรรม 10,000.00

45 พล.ร.ต.สุรเสนตวงวรนันท์ 10,000.00

46 มูลนิธิเอสซีจี 10,000.00

  




32      ทาก     ลม

สหกรณ์ออมทรัพย ์
 
 มหาวิทยาลัยบูรพา,สหภาพแรงงานอินโด-
ไทย,พนักงานการประปานครหลวง,กองบัญชาการ
ทหารสูงสุดจำกัด,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, วชิรพยาบาล,
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,กรมการขนส่งทางบก,
กรมทางหลวง,กรมปศุสัตว์, เครือโรงพยาบาลพญาไท,
พนักงานธนาคารออมสิน,สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื ่อเกษตรกรรม, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยา-
ศาสตร์การแพทย์ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นนทบุรี จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.สุพรรณบุรี
จำกัด,สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,
องค์การเภสัชกรรม, พนักงานบริษัทขนส่ง, กรม
ควบคุมโรค, กรมราชทัณฑ์, ตำรวจน้ำ, ถิรไทย,
สยามเคมีคอลดัสตรี้,บริษัท ไทยดีคัลจำกัด,กรม
ว ิชาการเกษตร, กรมส ื ่อสารทหารอากาศ, ครู
นครปฐม, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า,ครูสมุทรสาคร,
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ครูนครนายก,ตำรวจ
ฉะเชิงเทรา,ครูฉะเชิงเทรา,การประปาส่วนภูมิภาค,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กองบัญชาการ
กองทัพไทย,บริษัททีโอที จำกัด, 17 รามอินทรา,

(สีแดง)
สถานที่วางกล่องบริจาค

การสื ่อสารแห่งประเทศไทย, กรมที่ดิน, พนักงาน
บริษัทการบินไทย, กระทรวงแรงงาน, ข้าราชการ
สำนักงานอัยการสูงสุด,กรมอู่ทหารเรือ,มหาวิทยา-
ลัยมหิดล, ตำรวจแห่งชาติ, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ีพระจอมเกล ้าธนบุร ี , มหาว ิทยาล ัย
เทคโนโลยีราชมงคล, ครูปทุมธานี, ครูกรมสามัญ
ศึกษา, โรงพยาบาลหัวเฉียว,ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี ่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด, พนักงานรถเมล์
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ,ม.หัวเฉียว เฉลิมพระ-
เกียรติ จำกัด,พนักงานโอสถสภา, เครือสมิติเวช,
พนักงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง,พนักงานบริษัทฟูจิตสึ


สถานศึกษาต่างๆ 
 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี ,
สำน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนการ
อาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุส ิต, สถาบันส ันต ิราษฎร ์บร ิหารธ ุรก ิจใน
พระอ ุปถ ัมภ ์ฯ, สถาบ ันว ิทยาศาสตร ์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา,สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา, วิทยาลัยชุมชน
สม ุทรสาคร, โครงการอาคารท ี ่พ ัก ว ิทยาเขต
สุพรรณบุร ี, โครงการจัดตั ้งวิทยาเขตสุพรรณบุร ี
ม.เกษตรศาสตร์, วิทยาลัยราชพฤกษ์, สำนักวิทย

ขอบคุณสถานท่ีวางกลอ่ง 
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ทรวิโรฒประสานมิตร,หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รามคำแหง, หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเช ีย
อาคเนย์, หอสมุดม.เทคโนโลยีมหานคร, หอสมุด
กลาง มหาวิทยามหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียนม.มหิดล,งานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ห้องสมุด
ประชาชนเฉลิมราชกุมารีอ.บางปะกง,สำนักบรรณ
สารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรมกองวิทยบริการ
ศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม,ศูนย์หนังสือ
พระจอมเกล้าธนบุรีม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางแค,หอสมุดมหาวิทยาลัยคริสเตียน,
ห้องสมุดศาลฎีกา,หอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต,ห้อง
สมุดประชาชนจ.ปทุมธานี, ศูนย์หนังสือม.เกษม
บัณฑิตวิทยาเขตพัฒนาการ,หอสมุดแห่งชาติ,ห้อง
สมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์,วิทยาเขตบางนา
ม.รามคำแหง,ศูนย์หนังสือม.เทคโนโลยีมหานคร,
หอสมุดกลางม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง,ห้องสมุดประชาชนจ.นครปฐม,
ธรรมสภาสถาบันลือธรรมและศูนย์หนังสือพระพุทธ
ศาสนา,สำนักบรรณสารม.เกษมบัณฑิตวิทยาเขต
ร่มเกล้า


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 อ.บางปะอิน, อ.นครหลวง จ.พระนคร-
ศรีอยุธยา,จ.ชลบุรี,บางแสน,ประตูน้ำพระอินทร์,
จ.สม ุทรสงคราม, อ.บางปลาม ้า, อ.องคร ักษ ์ ,
จ .นครนายก, จ .สม ุทรสาคร, ตำบลโคกขาม,
อ.บางปะกง,จ.ปทุมธานี, รังสิต,อ.ลำลูกกา, เขต3
ภาคกลางจ.นครปฐม,จ.นครปฐม
 

การประปานครหลวง/ภูมิภาค 

 สำนักงานใหญ่, สาขาสุพรรณบุรี, สาขา
บ้านนา, สาขานครนายก, สาขานนทบุร ี , สาขา
พญาไท, สาขาสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สาขา
ฉะเชิงเทรา,สาขาบางปะกง,สาขาปทุมธานี,สาขา
รังสิต, สาขาบางบัวทอง, สำนักงานประปาสาขา
ลาดพร ้ าว , สำน ักงานประปา สาขาตากส ิน ,
สามพราน,สาขามีนบุรี,สาขาสุขุมวิท


บริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตนนทบุรี เขตใต้,มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต,
สำน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎ
นครปฐม,มหาวิทยาลัยธนบุรี,ศูนย์วิทยบริการและ
หอสมุดมหาวิทยาลัยคริสเตียน,ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พุทธมณฑล,
โรงเรียนสาธิตปทุม, วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ,สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศม.เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, อาคารวิทยนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัย, สำน ักว ิทยบร ิการ
ม.ปทุมธานี, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี ่ปุ ่น, ราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, วิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศม.ราชภัฎราชนครินทร์,สำนักงานอาคาร
และภูมิทัศน์ ม.ศรีปทุม, ศูนย์การเรียนรู ้จ ังหวัด
สมุทรสาคร

สำนักหอสมุด/ห้องสมุดต่างๆ 
 
 หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา,หอสมุดแห่ง-
ชาติชลบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ห้องสมุดประชาชน จ.พระนคร-
ศรีอยุธยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วิทยาเขต
ราชวิถ ี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล,กรมปศุสัตว์,ศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการ,
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จ.สมุทรสาคร,
หอสมุดแห่งชาติจ.สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ,หอ
สมุดม.ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี,คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี,ศูนย์รังสิตม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต,กลุ่ม
แพทย์ธรรมศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต,ห้อง
สมุดประชาชนจ.นครนายก,สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชียม.มหิดล,คณะเทคนิคการแพทย์
ม.มหิดล, ศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์,หอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก,ห้องสมุด
ประชาชนจ.สมุทรสงคราม,หอสมุดกลางม.ศรีนคริน-
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โรงพยาบาล/สถานพยาบาลต่างๆ 

 บางปะอิน,ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ,คลินิกเวช-
กรรมบังอร 2, โรงพยาบาลกรุงธน 2, โรงพยาบาล
นครธน,ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าวสาขารามอินทรา
37, โรงพยาบาลศาลายา,สภาการพยาบาล,คลินิก
หมอวิทูร, เคหะรามคลินิกเวชกรรม,ศูนย์การศึกษา
เพ ื ่อส ุขภาพ เคร ือโรงพยาบาลพญาไท, ศูนย ์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),สถาบันแห่ง
ชาติเพื ่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล,
สถานีอนามัยตำบลไร่หลักทอง,คลินิคการแพทย์
อินเตอร์เมทสาขาสยามอีสเทอร์,คลินิคเวชกรรมใกล้
หมอ,ศูนย์ทันตกรรมโมเดิร์น
 
ร้านค้าสหกรณ์ / ร้านสวัสดิการ / ร้านต่างๆ 
 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้านสวัสดิการกรม
ราชทัณฑ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ร้านค้า
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ร ้ านสหกรณ์มหาว ิทยาล ัยกร ุง เทพ ว ิทยาเขต
กล้วยน้ำไท,ร้านสหกรณ์ม.เกษตรศาสตร์, ร้านThe
OrchardRestaurant, ร้านเอ็มทีดรั๊ก (สาขาศรีวรา,
ลาดพร้าว 71,ปากซอยสถานทูตลาว), ร้านวีระชัย
เภสัช,ร้านสปาบลูลากูน,ร้านอันอันมินิมาร์ท,ร้าน
อาหารศิริชัยไก่ย่าง (สาขาลาดพร้าว40สาขารัชดา
37), ร้านTheSistersBakery andRestaurant, ร้าน
ทัพฟ้ารักษาสัตว์, ร้านอาหารชมสวน, ร้านพริมโรส,
ร้านสุวารี สปา, ร้านยาเภสัชกรสาขาบางนา-ตราด
46,ร้านหลิมซาลอน,ร้านเทคแคร์สปา,ร้านTreaths,
บล.บัวหลวง จำกัด, ร้านลิลส์ ทอยส์, ร้านกาแฟ
อเมซอน, ร้าน V.SHOPมินิมาร์ทสาขาเคหะราม-
คำแหง,ร้านอาหารซ่าสูตรแม่ว่า,ร้านยาสองเภสัชกร,
ร้านเสริมสวยณัฐกร,บริษัทอายุยืนจำกัด,คลีนิค
รักษ์ฟันดอนเมือง,GreenHouseสาขาลาดพร้าว71,
ร้านกาแฟPremiumCup, ร้านซาลอนสเตชั่น, ร้าน
รีวาคอฟฟี่,ร้านต้นน้ำ,ร้านญ.กาแฟสด,ร้านไออุ่น
คอฟฟี่, AnnaHouse, ร้านสวัสดิการทหารอากาศ
ทุ่งสีกัน, ร้านกรีนฟลาวเวอร์, TheBasket London
รพ.กรุงเทพ,ร้านVacci, ร้านพิมลชัยศึกษา,ร้านเช่า
วิดีโอครอบครัวเที่ยงธรรมสาขารามคำแหง24,ร้าน
เช่าวิดีโอครอบครัวเที่ยงธรรมเสนา1, ร้านรำมะนา
คอฟฟี่,Theshirtcoffee,CoffeeTime&Carcare

หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานวิสาหกิจ/ 
รายบุคคล 


 บริษัทจ.เจริญชัยฮอนด้าคาร์ส (อยุธยา)
จำกัด, บริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส
จำกัด,บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท
ยูเนี ่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด มหาชน, บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน),ที่ทำการไปรษณีย์
ประตูน้ำพระอินทร์, ที ่ทำการไปรษณีย์นครหลวง,
สำนักงานขนส่ง จ.พระนครศรีอยุธยา, ที ่ทำการ
ไปรษณีย ์องคร ักษ์, ท ี ่ทำการไปรษณีย ์ปากพลี,
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม,ที่ทำการไปรษณีย์
อ ัมพวา, บ ้านน้ำท ิพย์ อพาร ์ทเมนท์, เทพลีลา
คอนโดทาวน์,บริษัทกันตนาแลบอราทอรี่ จำกัด,
หจก.ห้องอาหารประสบสุขในสวน,บริษัทออฟฟิช
คลับ (ไทย)จำกัดสาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าลาดพร้าว,
คุณชลสรมหผลสมพล,หจก.รวมมิตรการค้า,คุณ
สมฤกษ์ แสงเสริมทราย,บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท
จำกัด,บริษัท รอยัลดราก้อน เรสตัวรองท์ จำกัด
(ภัตตาคารมังกรหลวง),บริษัทเรดแบงค์คอคจำกัด,
บริษัทปิยธนาจำกัด,บริษัทจัดการทรัพย์สินและ
ชุมชนจำกัด (โครงการเคหะชุมชนคลองเตยแฟลต
1-10), บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาซอยสยามสแควร์,บริษัทฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์-
มาร์เก็ต จำกัด (สาขาลาดพร้าว, สาขาพัฒน์พงษ์,
สาขาหัวหมาก),บริษัท เฮลท์พลัสจำกัด, ร้านเช่า
วีดีโอF1 (สาขาตลาดสะพานสอง, โชคชัยร่วมมิตร),
บริษัททีมคลับจำกัด,สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5, ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, นิติบุคคล
อาคารชุดทวินทาวเวอร ์ , น ิต ิบ ุคคลอาคารชุดซ ี
เอ็นพี, ร้านสบายสบายหัตถเวชนวดแผนไทย,
นิติบุคคลอาคารชุดรัชดา ซิตี ้คอนโด,บริษัทบียู
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด,บริษัท อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์
จำกัด (สาขาสุขาภิบาล 3, สาขารังสิต), โรงแรม
เดอะเวสทินแกรนด์, โรงแรมรอยัล เบญจา, เดอะ
แคปปิตอลคลับ, โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์, บริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัด,บริษัทออเร็นทัลสปา
จำกัด,สถาบันอาหาร,ศูนย์อาหารราชการอาคารA,
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูบ ุคลากรอาชีวศึกษา,
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม,
นิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนธนบุรี 8, โรงเรียน
กวดวิชาชัยมงคลโรจน์,บ้านคุณนงนุช,บริษัทดีดีเค
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(ประเทศไทย)จำกัด,ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์(สาขา
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสาขาราชดำเนิน,สาขาราชบพิธ,
สาขาคุรุสภา,สาขาลาดพร้าว,สาขาท้องฟ้าจำลอง,
สาขาอิมพีเรียลเวิล์ดสำโรง, สาขาสนามกีฬาแห่ง
ชาติ),โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์สาขาฟิวเจอร์พาร์ค
ร ังส ิต, ท ี ่ทำการไปรษณีย ์พ ุทธมณฑล, บร ิษ ัท
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทยจำกัด,บริษัทเอไอเอ
ประกันภัยจำกัด,บริษัทเอเชียเสริมกิจลิซซิ่งจำกัด,
โรงแรมเดอะสยามเฮอริเทจ,บล.ซีมิโก้ จำกัด, ร้าน
เสริมสวย JUKE,บล.ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย)
จำกัด,บล.โกลเบลกจำกัด, โรงแรมโซฟิเทลสีลม
กรุงเทพ,บริษัท ไทยดันเด็นโคจำกัด,บริษัท เอส
เอช เคกรุ๊ปจำกัด,สำนักงานเคหะชุมชนบางพลี,
สำนักงานเขตลาดกระบัง, สำนักงานเคหะชุมชน
ร่มเกล้า,บริษัท เอส.พีอินเตอร์ แอร์พอร์ตจำกัด,
คลินิกก๊วนสี่ขามาหาหมอ,นิติบุคคลอาคารชุดประตู
น้ำเพรสตีจ,บริษัทอีซูซุออโต้เซ็นเตอร์จำกัดสาขา
พัฒนาการ,องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ, ร ้าน Joy Louek Club, ที ่ทำการไปรษณีย์
บางปะกง,มันตราปุระ รีสอร์ทพัทยา,นิติบุคคล
อาคารชุดโกลเด้นพัทยาคอนโดมิเนียม,บริษัท เอชจี
เอสที (ประเทศไทย)จำกัด,นิติบุคลอาคารชุดเคหะ
แหลมฉบัง 1 - 3,พ.จ.อ.พเยาว์ ธนิกุล,พ.จ.อ.วีระ
บำรุงวัด,การเคหะแห่งชาติ,นิติบุคคลอาคารชุดฝัก
ข้าวโพด,นิรันดร์ซิตี้คอนโดลาดพร้าว101,บริษัท
ฮิตาชิโกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย),
บริษัทฤทธิ์รัตนจำกัด,สมาคมกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา,
บริษัทดิเอมเมอรัลด์ 2005จำกัด,บริษัทที.เทรเชอรี่
โฮลดิ้งจำกัด,บริษัทเทรเชอร์ฮิลล์จำกัด,บริษัทโต
ไคริคะ(ไทยแลนด์)จำกัด,บจก.ไซโก้อินสทรูเม้นท์
(ประเทศไทย), ร้านสมอล์ลเวิลด์ สาขาศรีนครินทร์,
บร ิษ ัท ม ุ ่งพ ัฒนา อ ินเตอร ์แนชช ั ่นแนล จำก ัด
มหาชน, โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว, โยโซ ทราเวล,
บริษัทสหวิริยาสตีลอินดรัสตรีจำกัด,บริษัทกระจก
ไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน), Automotive Mold
Techology,DTSDeraexlmaierAutomotiveSystems
(Thailand)Co.,Ltd.,บริษัทจัดหางานพีอาร์แอนด์
บิสซิเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด,บริษัท เอกชัย สาลี่
ส ุพรรณ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์จำกัด
เซอร์วิสจำกัด,


สถานีตำรวจนครบาล/ภูธร 

 ป าก เ ก ร ็ ด , ค ั นนายาว , โ คกค ร าม ,
ห ้ วยขวาง , พหลโยธ ิ น , ด ิ นแดง , บางพล ั ด ,
บางกอกใหญ่,ธรรมศาลา,พุทธมณฑล,คูคต,นิมิต
ใหม่, บางรัก, ราชาเทวะ,ฉลองกรุง, ลาดกระบัง,
บึงกุ ่ม, บางชัน, หนองจอก, ท่าข้าม, ภาษีเจริญ,
หลักสอง,คลองตัน,มักกะสัน,ดอนเมือง


หน่วยงานราชการ 

 ที ่ว่าการอำเภอปากพลี, ที ่ว่าการอำเภอ
องครักษ์,ที ่ว่าการอำเภอบ้านนา,ที่ว่าการอำเภอ
เมืองนครนายก, พิพ ิธภ ัณฑ์สถานแห่งชาติเจ ้า
สามพระยาสำนักงานศิลปากรที่3,กรมสรรพสามิต,
สำนักงานเขตบางพลัด,สำนักงานเขตบางกอกน้อย,
สำนักงานขนส่ง จ.ส ุพรรณบุร ี , สำนักงานที ่ด ิน
จ.สุพรรณบุร ี สำนักงานขนส่ง จ.สมุทรสงคราม,
สำนักงานที ่ด ิน จ.สมุทรสาคร, สำนักงานขนส่ง
จ.สมุทรสาคร,ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่, สำนักงาน
ที่ดินจ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง, สำนักงานที่ดิน
จ ังหว ัดนนทบุร ี สาขาบางใหญ่, สำนักงานเขต
วังทองหลาง,ที ่ว่าการอำเภอลำลูกกา,สำนักงาน
ที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาลำลูกกา, สำนักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม,สำนักงานที่ดินจ.นครนายกสาขา
องครักษ์,สำนักงานที่ดินจ.ฉะเชิงเทรา,สำนักงาน
ที่ดินจ.ฉะเชิงเทราสาขาบางปะกง,สำนักงานขนส่ง
จ.ฉะเชิงเทรา, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานเขต
ธนบุรี,สำนักงานเขตภาษีเจริญ,ที่ว่าการอำเภอพุทธ-
มณฑล, ที ่ว ่าการอำเภอบางบัวทอง, สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร, กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข,สถาบันพัฒนา
ข้าราชทัณฑ์,สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมสาขา
นครชัยศรี,สำนักงานที่ดินจ.ปทุมธานีที่ว่าการอำเภอ
บางเสาธง,สำนักงานที่ดิน จ.สมุทรปราการสาขา
บางพลี,สำนักงานที่ดินจ.นครนายก,สำนักงานขนส่ง
เขตพื้นที่3,กรมอุตุนิยมวิทยา,กรมพัฒนาที่ดิน,กรม
ประมง, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,
ธนาคารออมสินสาขายุติธรรม
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 ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน	“มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”	สั่งจ่าย	ณ	ปท.ลาดพร้าว	10310	

 โอนผ่านธนาคารชื่อบัญชี	“มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”	

 ธ.กรุงเทพสาขาลาดพร้าว44สะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี203-0-18163-6

 ธ.กรุงไทยสาขาสยามแสควร์ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี052-1-16511-3

 ธ.กสิกรไทยสาขาสยามแสควร์ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี026-2-49994-4

 ธ.ธนชาตสาขาย่อยร.พ.เปาโลเมโมเรียลโชคชัย4ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี108-2-00622-2

 ธ.ยูโอบีสาขาสยามแสควร์ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี072-2-03208-3

 ธ.ออมสินสาขายุติธรรมเผื่อเรียก เลขที่บัญชี051-0901-7295-1

 ธ.ไทยพาณิชย์	สาขาสยามแสควร์ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี038-2-61551-3

 ธ.ไทยพาณิชย์	(โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ)

 สาขาสยามแสควร์ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี038-4-43150-9

 ธ.ไทยพาณิชย์	(กองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยวอุปเสโณ)

 สาขาลาดพร้าวซอย59ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี010-4-33969-4

 ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจตุจักรออมทรัพย์เลขที่บัญชี058-2-29583-0

 เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
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หากซื้อเป็น	Set		เป็นเงิน	550.-	บาท	

Size	ผู้ชาย	XXL,	L,	M		ราคาตัวละ		220.-	บาท	

วิธีการชำระเงิน	

โอนเข้าบัญชี“มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสยามสแควร์เลขที่038-2-61551-3

ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่Fax02-5399706(ค่าจัดส่งธรรมดา	40	บาท,	EMS	60	บาท)	

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่Tel02-5392916,02-5399958ต่อ12-14ฝ่ายสื่อสารและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ

Size	ผู้หญิง	XL,	L,	M,	S		ราคาตัวละ		220.-	บาท	

Size	เด็ก		L,	M,	S	ราคาตัวละ	140.-	บาท	

ผลิตภัณฑ์เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
ผลิตภัณฑ์เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ร่วมสมทบทุนกิจกรรมของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดสีดำสกรีนลายสุดเท่เนื้อนุ่มใส่

สบายSizeผู้ชายS,M,L,XLราคาตัวละ200บาท

ค่าจัดส่ง50บาท

วิธีการชำระเงิน	
สั่งซื้อเสื้อยืดพร้อมระบุขนาดและจำนวนทางhttp://www.facebook.com/NMAD.Thailandหรือ

Tel085-3379660Fax0-2539-2916,0-2539-9958ต่อ25
โอนเข้าบัญชี“เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ”ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาย่อยโชคชัย4พลาซ่าเลขที่265-204144-6



