


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.





หอยทากปูลม ฉบับที่ 75 เข้าสู่ปี 2557 ท่ามกลาง
ความสับสน วุ่นวายทางการเมือง ที่ไม่หยุดนิ่ง ประชาชน
จำนวนมากออกมาเรียกร้องการปฏิรูปประเทศไทย มูลนิธิ
เพื่อเด็กพิการก็ไม่หยุดนิ่งที่จะปฏิรูปและพัฒนาองค์กร ซึ่ง  
ในปี 2556 มูลนิธิฯ ได้รับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการ  ระดับดีมาก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทของมูลนิธิในการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน โดยจะไม่
หยุดนิ่งในการพัฒนาองค์กรอันมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุด และ 
“เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในงาน
ด้านป้องกันความพิการ คุ้มครองสิทธิ และพัฒนาเด็กพิการ 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม” ตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิ 

ด้านการดำเนินงาน ยังได้ร่วมกับคณะทำงาน
วาระทางสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่าย
คณะทำงานด้านเด็ก ผลักดันประเด็น “เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูบุตร” ให้เป็นสวัสดิการทางสังคม การขยาย
เครือข่ายฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 
นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรที่
ทำงานด้านคนพิการจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบหน่วยร่วม
จัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการเสนอ สปสช. เพื ่อ
ศึกษาแนวทาง พัฒนารูปแบบ และเป็นต้นแบบ สำหรับ
ขยายระบบหน่วยร่วมบริการสุขภาพสำหรับเด็กพิการ และ
คนพิการในระดับประเทศต่อไป 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุก
ภาคส่วน เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะดีๆ 
ให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด หวังว่าเนื้อหา
สาระในจุลสารหอยทากปูลมฉบับนี ้ จะให้ประโยชน์ต่อ  
ผู้อ่านทุกท่าน...พบกันใหม่ฉบับต่อไปครับ... 

 
ด้วยความขอบคุณ 
กองบรรณาธิการ 

 
ด้วยความขอบคุณ

กองบรรณาธิการ : วัฒนา นราพล, ชัยภัทร สมจิตรพรหม, สมัญญา โสภาพล, อภิรดี วานิชกร, สุชญา เฑียรแสงทอง, สุริยา   
  สมสีลา, ดาวดล รัมมะพล, มานิดา โศภิษฐพงศ์, ดลฤดี โพธิอ่อน, จินตนา วอนเพียร  
พิสูจน์อักษร : วัฒนา นราพล, อภิรดี วานิชกร, สมัญญา โสภาพล 
เจ้าของ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ซอยลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  โทร. 0-2539-2916, 0-2539-9958 โทรสาร 0-2539-9706  
Website : www.fcdthailand.org, www.มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ.com Email: fcdthailand@yahoo.com,  
  Facebook : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) 
ออกแบบ : บริษัท สร้างสื่อ จำกัด 
พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี 
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ร้อยละของรายรับ ปี 2556 
ร้อยละของรายจ่าย ปี 2556 

เด็กพิการและครอบครัว	 167		คน

บุคคลทั่วไป	 	 100		คน

กรุงเทพฯ

นครศรีธรร
มราช

เด็กพิการและครอบครัว	 492		คน

บุคคลทั่วไป	 	 421		คน

จำนวนผู้รับบริการ 

ดอกเบี้ยรับ
3%

กองทุน
5%
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เงินบริจาคทั่วไป
36%

โครงการ
56%

ค่าใช้จ่ายบริหาร
21%อาคารเพื่อเด็กพิการ

32%

งานฟื้นฟูเด็กพิการ
18%

งานสื่อสารและแบ่งปัน
10%

งานสร้างเครือข่าย
3%งานฟื้นฟูเด็กพิการ

โดยชุมชน (CBR) 12%

ค่ายห้วยน้ำใส 4%
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	 ารส่งเสริมครอบครัว	 เครือข่าย		
	 องค์กรชุมชน	 ในการฟืนฟูและ
พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ	และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
 
 1. จัดทำแผนการจัดการศึกษารายบุคคล 
(IEP) แบบบูรณาการ  
 ร่วมกับทีมนักวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ คือ นักกายภาพบำบัด คือ นักกายภาพ-
บำบัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

ก

อาจารย์นวดไทย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการเคลื่อนไหว
แบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรม
บำบัด โดยการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
เด็กพิการก่อนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาราย
บุคคล (IEP) พื้นที่กรุงเทพฯ 1 ครั้ง จำนวน 46 คน 
จ.นครศรีธรรมราช 2 ครั้ง จำนวน 82 คน รวมเด็ก
พิการ 2 พื้นที่ 128 คน 
  
 2. จัดระบบบริการสำหรับเด็กพิการ  
  ก ิจกรรม “สโมสรหอยทากปูลม” ใน
กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเสริมความรู้ในการฟื้นฟู
เด ็กพ ิการ  เปร ียบเสม ือน  
เป็นโรงเรียนฝึกหัดสำหรับผู ้
ปกครองเด็กพิการให้มีความรู้-
ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ฟื้นฟูเด็กพิการ และสามารถ
ปฏิบัติกับลูกตัวเองได้ รวมทั้ง

เกิดการพัฒนาเป็นกลุ่มแกนนำผู้ปกครองในการ
ฟื้นฟูเด็กพิการ ตลอดจนเป็นแหล่งเสริมเรียนรู้ด้าน
เด็กสมองพิการ (CP) โดยจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ - 
อังคาร ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ผ่านกิจกรรมฐาน
ต่างๆ ได้แก่ กายภาพ-บำบัด โดสะโฮ กิจกรรม
บำบัด และนวดไทย ซึ่งในปี 2556 มีกิจกรรมสโมสร
หอยทากปูลม จำนวน 83 ครั ้ง มีครอบครัวเด็ก
พิการทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้าร่วม จำนวน 35 
ครอบครัว (60 คน) 
  สำหรับพื ้นที ่ จ.นครศรีธรรมราช ใช้ชื ่อ

เรียกกิจกรรมนี้ว่า “คลินิกหอยทากปูลม” เป็นการ
จัดบริการโดยภาคีเครือข่ายเพื่อให้กับเด็กพิการได้
รับบริการใกล้บ้าน จำนวน 13 พื้นที่ (69 อบต.) 
พื้นที่ละ 1 - 2 ครั้ง/เดือน รวมทั้งสิ้น 156 ครั้ง/ปี มี
เด็กพิการและครอบครัวมารับบริการ จำนวน 246 
ครอบครัว โดยมีหน่วยงานหลักในพื ้นที ่ ได้แก่   
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ผู้ปกครอง และ
อาสาสมัคร มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม โดยมี
รูปแบบกิจกรรม ดังนี้ 

3      ทาก     ลม



4       ทาก     ลม

 - กลุ่มสัมพันธ์/ สันทนาการ/ ออกกำลังกาย 
 - แบ่งฐานเพื ่อดำเนินการฟื ้นฟูศักยภาพ  
  รายบุคคล 
 - การให้ความรู้ต่างๆ ด้านสุขภาพ เช่น การ  
  ป้องกันไข้เลือดออก การดูแลเด็กเมื่อมีไข้-  
  ชัก การใช้ยา สุขภาพปากและฟัน เป็นต้น 
 
 3. อบรมพ่อแม่มือใหม่ 
  เพื ่อถ ่ายทอดความรู ้ข ั ้นพื ้นฐานให้แก่  
ผู้ปกครองได้มีความรู้-ความเข้าใจในการดูแล การ
ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กพิการได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ
และสามารถนำไปฝึกปฏิบัติกับลูกได้จริง พร้อมทั้ง
เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้
ความรู้กับผู้ปกครอง จัดอบรม 2 รุ่น ณ มูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการ ระหว่างวันที่ 18 - 21 มี.ค. 56 และระหว่าง
วันที่ 15 - 18 ก.ค. 56 มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 31 
ครอบครัว (73 คน) โดยได้ร ับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการอบรมเพื ่อส่งเสริม
ทักษะพ่อแม่มือใหม่ในการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการ
โดยครอบคร ัว ในพื ้นท ี ่ จ.นครศร ีธรรมราช ม ี
ครอบครัวเด็กพิการเข้าร่วม 6 ครอบครัว โดยได้
ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดฯ เรื่องกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ และการ
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่  
 
 4. อบรมเก้าอี้จากกล่องกระดาษ 
  เพื่อให้ผู ้ปกครองได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
การทำเก้าอี้กล่องกระดาษด้วยตนเอง และเด็กพิการ
ได้มีอุปกรณ์เครื ่องช่วยฝึกการทรงตัวที ่สามารถ  

ช่วยในการฝึกกิจวัตรประจำวันได้ จัดอบรม 1 รุ่น 
ระหว่างวันที่ 5 - 6 ก.ย. 56 มีผู ้เข้าร่วมอบรม 10 
ครอบครัว (18 คน) ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสร ิมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการ อบรม
การจัดทำเก้าอี้กล่องกระดาษเพื่อการฟื้นฟูเด็กสมอง
พิการ  
 

 5. อบรมนวดไทยเพื่อเด็กพิการ 
  เพื่อเสริมความรู้เรื่องการนวดไทยเพื่อการ
ฟื้นฟูเด็กพิการ ในหลักการ/วิธีการนวดกับเด็กพิการ 
และสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง อีกทั ้งเด็กพิการได้  
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ 
ในพื ้นที ่กรุงเทพฯ จัดอบรม 2 รุ ่น ณ มูลนิธิเพื ่อ  
เด็กพิการ รุ่น 1 อบรมนวดไทยพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 
10 - 14 มิ.ย. 56 และ รุ่น 2 อบรมนวดน้ำมัน-นวด
ประคบ ระหว่างวันที่ 3 - 6 ก.ค. 56 มีผู้เข้าร่วมอบรม
รวมทั ้งสิ ้น 41 ครอบครัว (86 คน) โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสร ิมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการ อบรม
การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการ  
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  และใน จ.นครศรีธรรมราช จัดอบรม 1 ครั้ง 
ให้ก ับผู ้ปกครองเด็กพิการ และแกนนำผู ้ปกครอง 
ระหว่างวันที่ 23 - 25 เม.ย. 56 ณ คีรีวง รีสอร์ท มี  
ผู ้เข้าร่วมอบรมทั ้งสิ ้น 16 ครอบครัว (43 คน) โดย  
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรี-  
ธรรมราช 
  

ถูกต้อง มูลนิธิฯ  ดำเนินการจัดค่ายโดสะโฮต่อ
เนื่องตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะ
เวลา 16 ปี 
  ในปี 2556 พื้นที่กรุงเทพฯ ได้จัดอบรม 2 
รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 6 ส.ค. 56 มีผู้เข้าร่วม
อบรม 12 ครอบครัว (59 คน) นับเป็นครั้งที่ 21 ใน
ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสร ิมและพัฒนาคุณภาพชีว ิต  
คนพิการ ภายใต้โครงการ อบรมการฝึกการ
เคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) เพื่อฟื้นฟูสมรรถ-
ภาพเด็กพิการด้วยตนเอง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 
- 29 ธ.ค. 56 นับเป็นครั้งที่ 22 ในประเทศไทย มีผู้
เข้าร่วมอบรม 20 ครอบครัว (77 คน) และในพื้นที่ 
จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดอบรม 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 
20 - 22 ก.พ. 56 มีผู้ปกครองเด็กพิการและพี่เลี้ยง
เข้าอบรม จำนวน 20 ครอบครัว (56 คน) ณ ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้  6. อบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝกึ

การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) 
  ค่ายโดสะโฮ จัดขึ้นโดยความ
ร่วมมือระหว่าง สมาคมโดสะโฮ โอซาก้า 
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และชมรม  
ผู ้ปกครองเด็กพิการ เพื ่อให้ผู ้ปกครอง  
มีความรู ้และมีทักษะสามารถฝึกการ
เคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เป็น
ทางเลือกในการฟื้นฟูเด็กพิการได้อย่าง

จ.นครศรีธรรมราช โดยได้
ร ับการสนับสนุนงบประ-
มาณจากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม 
( กสส . ) ก ร ะท รว งกา ร
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
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 าร เสริมสร้ างความเข้มแข็งของ	
	 ครอบครัว
 
 เพื่อส่งเสริมครอบครัวให้มีบทบาทหลักใน
การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบด้วย 
 
 1. การเยี่ยมบ้าน 
  เจ้าหน้าที ่ฝ่ายฟื ้นฟูศักยภาพเด็กพิการ
ลงพื ้นที ่ เย ี ่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื ้นที ่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล เพื่อติดตามพัฒนาการของเด็ก 
และให้ความรู ้ /แนะนำวิธีการดูแลเด็ก ตลอดจน
แนะนำโปรแกรมการฟื้นฟูเด็กพิการ นอกจากความ
รู้/ข้อแนะนำที่ครอบครัวเด็กพิการจะได้รับจากเจ้า
หน้าที ่แล้ว การเยี ่ยมบ้าน ยังเป็นการเสริมสร้าง
กำลังใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวคนพิการอีกด้วย 
ในปี 2556 เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการทั้งสิ้น 13 
ครอบครัว (เป็นครอบครัวเก่า 10 ครอบครัว และ
ครอบครัวใหม่ 3 ครอบครัว)  

  2. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์  
 เป็นโครงการเพื ่อเสริมสร้างการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับเด็กพิการที่มีฐานะยากจน ทำให้
มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการต่างๆ โดยการช่วย
เหลืออาหาร นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทุนการศึกษา 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีครอบครัวที ่ให้ความ  
ช่วยเหลือในปี 2556 ทั้งสิ้น 11 ครอบครัว (ผ้าอ้อม
สำเร ็จรูป 6 คน อุปกรณ์การแพทย์ 1 คน และ  
การศึกษา 4 คน) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช รวม 13 
ครอบครัว (ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 6 คน อุปกรณ์การ
แพทย์และอาหารทางการแพทย์ 7 คน) 
 

  ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามพัฒนาการ และให้คำแนะนำต่างๆ รวมทั้ง
การวางแผน ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้
ถูกสุขลักษณะอย่างเหมาะสม รวมจำนวนครอบครัว
เด็กพิการทั้งสิ ้น 82 ครอบครัว (ครอบครัวเก่า 49 
ครอบครัว ครอบครัวใหม่ 33 ครอบครัว) 
  

ก	
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 3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
 เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลและการฟื้นฟูเด็ก
พิการให้แก่ครอบครัวเด็กพิการรายใหม่ จำนวน 1 
ครั้ง หัวข้อเรื่อง : “การเล่น” ที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สำหรับ 
เด็กสมองพิการ (Children with Cerebral Palsy like to 
play too) โดย คุณฑมลา บุญกาญจน์ (ครูการศึกษา
พิเศษ) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 56 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 
15 ครอบครัว (35 คน) 
 
 4. กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
 เป็นกิจกรรมที ่ช ่วยเสริมทักษะประสบ-
การณ์ชีวิตให้กับเด็กและผู้ปกครองในการเตรียม
ความพร้อม เพื่อเข้าสู่สังคม และเรียนรู้การใช้ชีวิต
ในสังคม ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จำนวน 3 ครั้ง 
รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 45 ครอบครัว (105 คน) 
 

 5. ค่ายสายใยรักครอบครัวเด็กพิการ  
 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 - 31 ก.ค. 56 (2 วัน 1 
คืน) มีผู้เข้าร่วม 16 ครอบครัว (36 คน) ณ โรงแรมดี-
เฮ้าส์ ลาดพร้าว ซึ่งค่ายครอบครัวเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน และร่วมเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ปรับทัศนคติร่วมกันระหว่างผู้ปกครองรายใหม่ และ
แกนนำผู้ปกครองรายเก่า ในด้านแนวคิด ทัศนคติ 
และวิธีการดูแลลูกให้ได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนได้
ศึกษาดูงาน ณ บ้านเทวา จ.นนทบุรี โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อ  
ส่งเสริมทักษะพ่อแม่มือใหม่ในการดูแลและฟื้นฟู  
เด็กพิการโดยครอบครัว  
 
 6. อบรมกลุ่มแกนนำครอบครัวเด็กพิการ 
 เป็นการอบรมพัฒนาต่อยอดความรู ้จาก
การอบรมพ่อแม่มือใหม่ เพื่อพัฒนาให้ผู้ปกครองเด็ก
พิการ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่เข้มข้นมากขึ้น จน
สามารถเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 

โครงการแนะแนวอาชีพให้คนพิการ	
และผู้ดูแลคนพิการ	เปนโครงการที่มี
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดอบรมเสริม	
ความรู้	ทักษะในการประกอบอาชีพ	
ให้กับผู้ปกครอง-ผู้ดูแลเด็กพิการ		
ให้สามารถประกอบอาชีพได้	

ด้วยตนเอง	ควบคู่ไปกับการดูแล	
บุตร/หลาน	
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ให้กับครอบครัวเด็กพิการรายใหม่ๆ ได้ต่อไป จัด
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค. 56 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 
ครอบครัว (15 คน) โดยได้ร ับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการอบรมเพื ่อส่งเสริม
ทักษะพ่อแม่มือใหม่ในการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการ
โดยครอบครัว 
 
 7. โครงการแนะแนว/ส่งเสริมอาชีพให้
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  
 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรม
เสริมความรู ้ ทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู ้
ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ให้สามารถประกอบอาชีพ
ได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการดูแลบุตร/หลาน จัด
อบรม จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ค. 56 

อบรมอาชีพการทำโดนัทจิ๋ว และน้ำสลัด-สเต๊กโดย
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากสำนักงาน
จัดหางาน เขตพื้นที่ 9 กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน กรุงเทพฯ และในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 
ได้สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้พิการและครอบครัว 
(ศศอ.) โดยให้มีการจัดทำของชำร่วย ของที่ระลึก 
ดอกมะลิวันแม่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้คนพิการ
และครอบครัวมีงานทำอย่างต่อเนื่อง มีรายได้คนละ 
3,000 - 5,000 บาท/เดือน และยังเป็นการสร้าง
เสริมสุขภาพจิตที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที ่ดีให้กับ
สมาชิกในกลุ่มคนพิการ 
 
 8. โครงการอบรมวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย (ประเภทการนวดไทย)  
  เป็นการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการที่ไม่มี
อาชีพและไม่มีรายได้ ให้สามารถมีความรู ้ความ
สามารถในการประกอบอาช ีพแพทย ์แผนไทย 
ประเภทการนวดไทย ซ ึ ่งการศ ึกษาอบรมตาม
หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์  
แผนไทย ประเภทการนวดไทย (500 ชั่วโมง) ตาม
มาตรฐานหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และตาม
หลักสูตรแพทย์แผนไทย เมื ่อผู ้ปกครองเด็กพิการ
สามารถอบรมสำเร ็จตามหลักสูตรผู ้ช ่วยแพทย์  
แผนไทยและแพทย์แผนไทยแล้วนั้น จนพัฒนาเป็น  
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ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ส่ง  
ผลให้ผู้ปกครองเด็กพิการสามารถนำวิชาความรู้ไป
ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย 
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
ในการดูแลเด็กพิการได้อย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่าง
เดือน ก.ค. - ธ.ค. 56 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  
9 คน (ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 4 คน และ  
ผู้ปกครองเด็กพิการ 5 คน)  
 
 ารส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ฟืนฟู	
	 เด็กพิการโดยครอบครัว  
 
 เป ็นการส ่ง เสร ิมการม ีส ่วนร ่วมของ
ครอบครัวเด็กพิการ ในทุกกระบวนการตั้งแต่การ
เป็นแกนนำผู้ปกครองในการจัดระบบบริการฟื้นฟู
เด็กพิการได้ด้วยตนเอง ร่วมคิด/ร่วมแก้ไขปัญหา 
และสามารถบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันได้ ซึ่งนับว่า
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับกลุ่มครอบครัว
เด็กพิการให้เกิด “พลังกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ” ใน
การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฟื ้นฟูเด็กพิการโดย
ครอบครัว  ภายใต้แผนงานชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ 
  ในปี 2556 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ส่งเสริม
สนับสนุนงานเครือข่ายครอบครัว (ชมรมผู้ปกครอง 
แกนนำผู้ปกครอง) โดยการเป็นที่ปรึกษา/พี่เลี ้ยง

สนับสนุนทางด้านวิชาการ (เทคนิค ทักษะการฟื้นฟู
เด็กพิการ) และการประสานความร่วมมือกับศูนย์
เร ียนรู ้ฟื ้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว  และชมรม  
ผู้ปกครองเด็กพิการ 
  ปัจจุบันมีศูนย์เร ียนรู ้ฯ จำนวน 11 ศูนย์ 
ประกอบด้วย ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 6 ศูนย์ 
ได้แก่ เขตพื้นที่บางแค มีนบุรี สะพานสูง สายไหม 
วังทองหลาง อุดมสุข และในเขตพื้นที่ จ.นครศรี-  
ธรรมราช จำนวน 2 ศูนย์ จ.เชียงราย จำนวน 1 ศูนย์ 
จ.ชลบุรี (พัทยา) จำนวน 1 ศูนย์ และใน จ.นคร-
ราชสีมา จำนวน 1 ศูนย์  
 

ก	
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	 ารสนับสนุนและร่วมมือกับภาคีในการทำงานด้านเด็กพิการ
  
ก	

 1. โครงการพลังอาสาสมัคร 
สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์  
 มีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มูลนิธ ิส ุขภาพไทย สหทัยมูลนิธ ิ 
เครือข่ายพุทธิกา และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบกลไกอาสา
สมัครเพื่อที่จะร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้
แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ ทั้ง 4 แห่ง  

  โดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้รับการ
แต่งตั ้งจาก อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นคณะกรรมการ
และคณะทำงานในโครงการฯ ภายใต้พื ้นที ่
ทำงานในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและสติปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) อ.ปาก-
เกร็ด จ.นนทบุรี โดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้
มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษา และจัดการ

อบรมเพื่อเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถของอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ ใน  
การดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
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 2. แผนปฏิบัติการความร่วมมือกับองค์กรภาคี
ด้านเด็กพิการ (สนับสนุนวิทยากร) 
  มีแผนปฏิบัติการความร่วมมือกับองค์กรภาคีด้านเด็ก
พิการร่วมกัน ในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ส่งเสริมองค์
ความรู้ในการจัดการอบรมต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็ก
พิการร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรภาคีต่างๆ เช่น ศูนย์
การศึกษาพิเศษ (จ.นนทบุรี จ.นครนายก จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี) 
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและสติปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) 
และสถานสงเคราะห์เด ็กพิการและทุพพลภาพปากเกร ็ด  
(บ้านนนทภูมิ)  
 

 3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้าน
การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ  
  เพ ื ่อเป ็นการเผยแพร่ /ประชา-
สัมพันธ์องค์กร และให้ความรู้ด้านการ
ดูแลและฟื ้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว   
อีกทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานศึกษาวิจัย และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคมอีกด้วย 
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 ารสร้างความเข้มแข็ง	 ยกระดับ	
	 การฟืนฟูและพัฒนาเด็กพิการ	และ
ขยายเครือข่ายให้เกิดความตระหนักรู้และ
สนับสนุนให้มีศูนย์บริการฟืนฟูในชุมชน
  
 โครงการการพัฒนาเครือข่ายเพื ่อการมี
ส ่วนร ่วมในการพัฒนาคนพิการในช ุมชน ม ี 6   
แผนงาน โดยได ้ เสนอโครงการฯ ผ ่านจ ังหว ัด
นครศรีธรรมราช และได้ร ับงบประมาณจากเงิน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 
2556 เป็นเงิน 108,750 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สรุปความสำเร็จ ได้ดังนี้ 
 

ก	

 ภาคีเครือข่าย 
 - มีส่วนร่วมในการคิดและร่วมดำเนินงาน  
  การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ 
 - มีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการ  
  การดำเนินงาน 
 - หน่วยงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำ  
  แผนสนับสนุนและพัฒนาเด็กพิการ 
 

 เด็กพิการ 
 - เก ิดศูนย์การเร ียนรู ้ เพ ิ ่ม  2  ศูนย์  ท ี ่  
  เทศบาลตำบลชะอวด อ.ชะอวด และที่  
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน  
  สามตำบล อ.จุฬาภรณ์  
 - เด็กพิการรายใหม่ จำนวน 18 คน ได้  
  รับการฟื ้นฟูอย่างต่อเนื ่อง และมีการ  
  พบกลุ่มเพื่อทำการฟื้นฟู-แลกเปลี่ยนฯ   
  เดือนละครั้ง 
 
 ครอบครัว 
 มีความรู้ ความเข้าใจและมีความเข้มแข็ง
สามารถดูแลลูกได้ 
 

	 ารสร้างเสริมนวัตกรรมและการ	
	 พัฒนาอุปกรณ์ให้ เปนเครื่องมือ
สำหรับพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ	
 
 1. การจัดหาสื่อทางการศึกษาให้กับเด็ก
แต่ละรายซึ่งเป็นบทบาทศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกสื่อที่
เหมาะสม ทำให้เด็กพิการทุกคนมีสื่อในการพัฒนา

ก	
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	 อสารและแบ่งปน	
	 เพื่อเด็กพิการ
 
 งานสื่อสารและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการยังคง
เน้นการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานอาสาสมัคร ยังคง
เป็นงานที่คนในสังคมให้ความสนใจ ตลอดทั้งปีมี
อาสาสมัครจำนวน 91 คน ที่เข้ามาช่วยงานต่างๆ เช่น 
ยกของ ออกแบบห้องสมุด ออกแบบสวนสุขภาพ 
พิมพ์งาน แพ๊คพัสดุ ดูแลเด็กพิการ ล่ามแปลภาษา 
ฯลฯ โดยความสนับสนุนจากธนาคารจิตอาสา และ
เครือข่ายจิตอาสา 

สื่	

 งาน CSR (Corporate Social Responsibility) 
ของภาคเอกชน/ธุรกิจ ในปีนี้ มีรายใหม่ๆ ที่เข้ามา
ช่วยในลักษณะเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และกิจกรรม
เพื ่อเสริมศักยภาพเด็กพิการและครอบครัว  เช่น 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันได้ 
 2. ชุดฝึกทักษะเฉพาะ (S Five in One) จาก
การที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มูลนิธิเพื ่อเด็กพิการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ทำ MOU ร่วมกันเมื ่อ  
ปี 2554 นั ้น ในปีนี ้ มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ผลิตอุปกรณ์ให้กับเด็กพิการอีก 6 
คน ซึ่งคณะทำงานได้ติดตามและจัดปรับอุปกรณ์ให้
กับเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง 

APPCO  เพื่อสร้างอาคาร I-CAP เพื่อสร้างสวนสุขภาพ 
กลุ่มเทใจ เพื่อโครงการ Food4Good บมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี เพื่อการฟื้นฟูศักยภาพ DPEX เพื่อการ
ฟื ้นฟูโดสะโฮ Hanes Brand เพื ่อสนับสนุนเสื ้อ 
กิจกรรมให้กับเด็กพิการ และอีกหลายๆ องค์กรที่  
ไม่ได้กล่าวถึง 
 นอกเหนือจากงานที่กล่าวมานั้น กิจกรรม
งานแบ่งปันที่ยังทำให้ผู้ใหญ่ใจดีในสังคมอยู่ใกล้ชิด
กับเด็กพิการมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ งานกล่องบริจาค 
ซึ่งปี 2556 นี ้มีวางทั้งสิ้นจำนวน 438 แห่ง ในพื้นที่
กรุงเทพฯ เขตปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถให้การสนับสนุน
พื้นที่ดังกล่าวได้โดยตรงที่มูลนิธิฯ เท่านั้น 

 สำหรับงานสื่อสารในปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่
เป็นงานประสานเครือข่ายสื ่อรณรงค์เพื ่อให้เกิด  
สิ่งอำนวยความสะดวก โดยร่วมกับกลุ่ม Wheel go 
Round กทม. กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
Microsoft และร่วมเป็นส่วนหนึ ่งของงานรณรงค์
จัดการภัยพิบัติและลดความเสี่ยงระดับสากล ใน
ด้านของสื่อสารมวลชนได้นำเสนองานเน้นคุณค่า
ความดีของบุคคล อาสาสมัคร องค์กรที่ทำงานด้าน
เด็กพิการมากว่า 30 ปี ผ่านรายการต่างๆ เช่น 
รายการโทรทัศน์ บันทึกคนดี มงคลแผ่นดิน รายการ
วิทยุเก็บเล็กผสมน้อย  ทุกวัยสมายคลับ  
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กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั ่นคงของ
มนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556  เป็นระยะ
เวลา 3 ปี โดยได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและ
ประสบการณ์จากบุคลากรที่เชี ่ยวชาญของมูลนิธิ
พัฒนาคนพิการไทยเป็นอย่างดียิ่ง 
 

เส		 ริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร	
	 อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
 
การพัฒนาบุคลากร  
 - การอบรม ศึกษา ดูงาน จำนวน 13 
หลักสูตร ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษเบื ้องต้น, 
กระบวนการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาสู่การเป็น
วิทยากรกระบวนการ, นพลักษณ์ขั้นต้น, งานอาสา
สมัครมูลนิธิพุทธฉือจี ้, การนวดไทย 500 ชั ่วโมง,  
การสื ่อสารเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง, กระบวนการ  
จิตอาสา, เสริมสร้างทักษะการดำเนินการประชุม
และสรุปบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม, โครงการผู้นำเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, ทักษะการคิดและการ
จับประเด็น, การใช้งานเว็บไซต์, ซาเทียร์, สัมมนา
พัฒนาทีมงานผู้นำมูลนิธิฯ 
 - กิจกรรมสภาน้ำหวาน 2 ครั ้ง ได้แก่ 
ห ัวข ้อการสน ับสน ุนองค ์กรพ ัฒนาช ุมชน โดย  
คุณวิชัย นะสุวรรโณ จากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน, หัวข้อการสนับสนุนของภาครัฐต่อคนพิการ
และองค์กรด้านคนพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลาง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
 

การพัฒนาระบบการทำงานและการเพิ่มประ-
สิทธิภาพการทำงาน 
 - มูลนิธิเพื ่อเด็กพิการ ได้รับการรับรอง  
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จาก

 
นงานสร้างเครือข่าย

 
 
 งานสร้างเครือข่าย เป็นฝ่ายงานใหม่ในปีนี้ 
การทำงานพัฒนาและฟื ้นฟูเด็กพิการไม่สามารถ  
ทำแต่เพียงองค์กรเดียวได้ ต้องประสานงานสร้าง
เครือข่ายกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกัน
เพื ่อประโยชน์สูงสุด ในปีที ่ผ่านมามูลนิธิเพื ่อเด็ก
พิการได้เซ็นสัญญาการทำงานร่วมกับมูลนิธิศูนย์
มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) และศูนย์  
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
ในการให้ความรู้เรื ่องการใช้รถเข็นให้เหมาะกับเด็ก
พิการ การสร้างกำลังใจในครอบครัวเด็กพิการ ใน
จังหวัดต่างๆ โดยได้ดำเนินการอบรมใน 15 จังหวัด 
มีครอบครัวเด็กพิการเข้าร่วม 300 ครอบครัว เด็ก
พิการแต่ละคนจะได้อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับเด็ก
พิการและได้เรียนรู้เรื ่องการใช้อุปกรณ์เครื ่องช่วย
ประเภทต่างๆ การจัดเครื ่องช่วยให้เหมาะกับเด็ก
พิการแต่ละคน เช่น เก้าอี้ล้อเข็น เครื่องฝึกเดิน ซึ่ง
เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการรวมถึงครูศูนย์การ
ศึกษาพิเศษในแต่ละจังหวัดก็ได้เรียนรู ้การจัดปรับ
อุปกรณ์เครื่องช่วยให้เหมาะสำหรับเด็กพิการร่วมกันไป 

แผ	
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 จากองค์ความรู ้และประสบการณ์ของ
มูลนิธิเพื ่อเด็กพิการเรื ่องการฟื ้นฟูเด็กพิการโดย
ชุมชน มูลนิธิได้ขยายงานไปในจังหวัดต่างๆ และใน
ปีนี ้มูลนิธิได้ลงนามทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษา
พิเศษเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร จ.นครนายก เพื่อร่วมกัน
ฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟู
เด็กพิการโดยชุมชน โดยสามารถเปิดทำการได้ 2 
แห่ง คือ ศูนย์ อบต.พระอาจารย์ และ อบต. ป่าขะ 
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งสอง อบต. 
โดยที่ อบต.พระอาจารย์ มีผู้ปกครองมารวมกลุ่มกัน 
12 ครอบครัว อบต.ป่าขะ 10 ครอบครัว โดยจัดกิจกรรม
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีศูนย์การศึกษาพิเศษ และเจ้า
หน้าที่ของมูลนิธิเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ
เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนสามารถ
ดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการได้ด้วยตัวเอง 
 งานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการฟื้นฟูและ
พัฒนาเด็กพิการคือ งานด้านนโยบาย มูลนิธิเพื่อเด็ก
พิการร่วมกับสถาบันทางสังคมจุฬาลงกรณ์ ยูนิเซฟ 
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิดวงประทีป สหทัย  
มูลนิธิ ศูนย์เมอร์ซี่ ในการผลักดันเชิงนโยบายเรื่อง
เงินอุดหนุนสำหรับเด็ก เพราะเล็งเห็นว่าเด็กแรกเกิด

ถึง 6 ปี มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เด็ก
สมบูรณ์ตามวัยทั้งเด็กพิการและเด็กไม่พิการ โดย
เครือข่ายนี้จะประชุม วิจัย หาข้อคิดเห็น บทสรุป ถึง
ความสำคัญของเงินอุดหนุนสำหรับเด็กวัยนี้ เพื่อ
เสนอเป็นนโยบายแก่รัฐบาลนำไปประกาศใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่เด็กๆ ทุกคน 
 ร่วมกับคณะทำงานด้านเด็กร่วมกันทำ
โครงการ คลองเตยโมเดล เป ็นต ้นแบบในการ  
ทำงานฟื้นฟูครอบครัวด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย 
เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานกับชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
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 การที่ได้มีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่ชนบท ห่างไกลจากเมืองหลวง ใน
แต่ละจังหวัดของประเทศไทย ทำให้ได้เห็นความแตกต่างทั้งทางด้านความเป็นอยู่ 
การใช้ชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรม ของคนในถิ่นนั้น 
 เด็กพิการมีอยู่ทั่วไปในทุกที่ทุกแห่งของประเทศไทย ที่อยู่ใกล้เมืองใกล้
ความเจริญเข้าถึงบริการของรัฐได้ก็จะมีความเป็นอยู่ การฟื้นฟูที่ดี เด็กมีโอกาสที่
จะได้รับการพัฒนาฟื้นฟูอย่างเต็มตามศักยภาพ ต่างกับเด็กที่อยู่ท้องที่ห่างไกล ห่าง
ไกลความเจริญ ห่างไกลจากสิทธิการบริการของรัฐก็จะได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาที่
น้อยมาก เด็กๆ และผู้ปกครองก็เพียงแต่รอหน่วยงานของรัฐเข้ามาให้บริการซึ่งก็
นานๆ ครั้ง ความเชื่อและทัศนคติก็ยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กพิการ 
 เมื ่อผมได้มีโอกาสเดินทางไปพบเจอเด็กพิการที ่อยู ่ห่างไกลก็พบว่า   
“ยิ่งไกล ยิ่งโก่ง” ไม่ใช่ยิ่งไกลยิ่งโก่งค่าตัวนะครับ หรือยิ่งไกลยิ่งโดนโก่งค่ารถ แต่
มันคือ เด็กสมองพิการยิ่งอยู่ห่างไกลความเจริญเท่าไหร่ กระดูกสันหลังของเด็กสมอง
พิการเหล่านั้นก็ผิดรูปโก่งงอเหมือนคันธนูมากเท่านั้น 

เรียบเรียงโดย...ครูอั๋น คนต้นฝัน 
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 ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั ้น คำตอบที ่พบก็ค ือ 
ครอบครัวเด็กสมองพิการที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีโอกาสได้
นำเด็กสมองพิการมารับการรักษา ฟื้นฟู พัฒนาให้มีอาการดีขึ้น 
หากแต่จะปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรม ปล่อยให้นอนอยู่กับบ้าน
ไปเรื่อยๆ กระดูกสันหลังของเด็กสมองพิการก็ผิดรูปโก่งไปเรื่อยๆ ซึ่งบางราย
เป็นมากจนไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิม 
 หน่วยงานภาครัฐไปไหนล่ะ โรงพยาบาล อบต. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่ได้  
เข้ามาช่วยเหลือดูแลเลยหรือ  มาครับแต่มาเป็นครั้งคราว  คุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่
ห่างออกไป 200 กิโลเมตร จะให้มาบ่อยๆ ก็ไม่ไหว อบต. ก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นฟูหรือพัฒนายังไง 
โรงพยาบาลก็ออกหน่วยเดือนละครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ไม่ทั่วถึง ปัญหาและข้อจำกัดมีมากมาย
ที่จะปิดกั้นการดูแลและฟื้นฟูเด็กสมองพิการ 
 แล้วจะทำยังไงกันดีให้เด็กสมองพิการได้รับการพัฒนาฟื้นฟูได้อย่างเต็มศักยภาพ 
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมมีความเห็นว่า ควรจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม
มือกันทำงานอย่างจริงจัง แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่างๆ ที่หน่วยงานถนัด   
ปลูกฝังทัศนคติแก่ผู้ปกครองเด็กพิการ คนในชุมชน ให้มีทัศนคติที่ดีต่อเด็กพิการและให้
มั่นใจว่าเด็กพิการพัฒนาได้ ลงมือทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ไม่ทอดทิ้ง และประสานงานกัน
อย่างมีระบบ ผมคิดว่าเพียงเท่านี้คำว่า “ยิ่งไกล ยิ่งโก่ง” ก็จะหมดไปจากสังคมไทยครับ 
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 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) 
หรือ Network of Music and Arts of Persons 
with Disabilities (NMAD) ก่อตั ้งอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 โดยการรวมตัว

ของคนพิการที่รักดนตรี มีความสามารถด้านดนตรี

และเคยเป ็นต ัวแทนประเทศไทยเข ้าร ่วมงาน 

“มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก” 
หรือ “วาตาโบชิ” (Asia-Pacific Wataboshi Music 

Festival) ซึ่งได้รับการดูแลและสนับสนุนจากมูลนิธิ

เพื ่อเด็กพิการ ด้วยความมุ่งหมายของ ศดพ. ที ่

ต้องการเป็นเสมือนพื้นที่เล็กๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและ

พัฒนาคนพิการและไม่พิการที่มีใจรักและทำงานใน

ด้านดนตรี ได้มีโอกาส มีตัวตน มีส่วนร่วมในสังคม 

และที่สำคัญ ต้องการที่จะผลักดันให้คนพิการที่มี

ความสามารถด้านดนตรีสามารถประกอบอาชีพ มี

รายได้ เพื ่อดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวได้ รวมทั้งนำความสามารถด้านดนตรี

กลับมาเป็นพลังสร้างสรรค์ความสุขและเป็นแรง

บันดาลใจในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป

อีกด้วย  

 ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ศดพ. ได้ทำ

โครงการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 

ตลอดจนนำเสนอความสามารถด้านดนตรีของคน

พิการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานเทศกาลดนตรี

สีสันโลก ปี 2549 งานเทศกาลศิลปะดนตรีเปลี่ยน

ชีว ิต ปี 2551 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในชุมชนด้วยศิลปะดนตรีโดยคนพิการ ปี 2551 

โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านดนตรีของ
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ติดต่อ/ติดตามผลงานของเครือข่ายศิลปะ 
ดนตรีคนพิการ (ศดพ.) ได้ที่  

www.facebook.com/NMAD.thailand  

ศิลปินคนพิการ ปี 2553-2555 และผลิตผลงานเพลง

เป็นซีดีอัลบั้ม ล่าสุดคือชุด Human Station รวมทั้ง

นำทีมดนตรีเข้าร่วมกิจกรรม/งานแสดงด้านศิลปะ

และดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น งาน

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม งานมหกรรม

ดนตรีวาตาโบชิ  ที ่จัดขึ ้นภายในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิกทุก 2 ปี ซึ่งในปี 2555 ศดพ. ร่วมกับมูลนิธิ

เพื่อเด็กพิการ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมดนตรี

วาตาโบชิ ครั้งที่ 11 ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร  

 ปัจจุบ ัน ศดพ. ยังคงก้าวต่อไปอย่าง  

มุ่งมั่นกับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี โดย

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการต่อยอดให้กับ

คนรักดนตรีรุ ่นแรกจากโครงการพัฒนาความเป็น

มืออาชีพฯ และคนรักดนตรีน้องใหม่ไฟแรง ด้วย

การพัฒนาทักษะความสามารถด้านดนตรีของ  

คนพิการให้มีโอกาสก้าวไปสู่การทำงานดนตรีอย่าง

มืออาชีพ โดยกระบวนการฝึกอบรม การทำเวิร์คช้อป

ฝึกทำงานเพลงในสตูดิโอ รวมทั้งการผลิตผลงาน

เพลงที่มีคุณภาพเทียบเคียงตลาดเพลงกระแสหลัก 

ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากเหล่านักดนตรี  

ตัวจริง ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในแวดวง

ดนตรีอย่างหลากหลาย นอกจากนั ้นแล้ว ศดพ.   

ยังมีห้องบันทึกเสียงเล็กๆ เพื่อรับงานและให้การ

สนับสนุนผู้ที่มีงานเพลงแต่ขาดโอกาสในการผลิต

ให้ได้เข้ามาทำเป็นเดโม สนับสนุนการทำวงดนตรี

ของน้องๆ คนพิการ หรือพัฒนาน้องๆ ให้เป็นผู้ที่

ถ่ายทอดความรู้สู ่ผู ้อื ่น โดยใช้ความสามารถด้าน

ดนตรีให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้

หรือช่วยสร้างสรรค์ความสุขให้กับสังคม ด้วยหวังว่า  

ผู้ที่เดินผ่านเข้ามาเมื่อจากไปแล้ว จะมีความรู้และ

ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์

ในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตนเองและสังคมได้ไม่มาก

ก็น้อย 

 อีกไม่นาน! ผลงานเพลงคุณภาพจาก  

คนรักดนตรีกลุ่มเล็กๆ นี้ ก็จะได้ออกมาโลดแล่น  

แต่งแต้มสีสันให้กับสังคมกันอีกครั ้งเพื ่อส่งต่อ  

ความฝันและแรงพลังให้กับทุกคน และเมื่อถึงตอนนั้น

ชีวิตบางคนอาจเปลี่ยนไป...เพราะดนตรี 

 ในระหว่างนี้ หากท่านใดสนใจรับซีดีเพลง 

Human Station อัลบั้มแรกไปฟังเพลินๆ ก็ลองพิมพ์

ข้อความให้กำลังใจ พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ ส่ง SMS มา

ที่ 08-5337-9660 ข้อความไหนโดนใจ อัลบั้ม Human 

Station ส่งถึงบ้านทันที หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 

2557 
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1. Appco Limited (thailand)  

2. Love a lot 

3. คุณแก้ว และเพื่อนๆ  

4. Innovation consuling  

 services Co., Ltd. 

5. บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี 

 จำกัด (มหาชน) 

6. คุณกิตติยา ฟ่องจำปา  

7. คุณณัฐมน กุหลาบทิพย์  

 และเพื่อนๆ 

8. Hanes Brand  

1.

2. 3. 4.

8.

5 .

6. 7.
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9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 พนักงาน ธนชาต จำกัด 

10.  คุณวิทยา วสุไกรไพศาล 

11. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

  (มหาชน) 

12. นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

13. นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14. นักศึกษามหาวิทยาลัย 

 รัตนบัณฑิต 

15. ICON IDEA CO., LTD. 

16. Chocolate ville 

9.

10. 11.

13.12.

14.

15. 16.
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17. บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ  

 เน็ทเวิร์ค จำกัด  

18. บริษัท วนวิทย์แมนูแฟคเจอริ่ง 

 จำกัด 

19. บริษัท แพลนเนท พีแอนด์เอส  

 จำกัด  

20. คุณบุษ ตัวแทนเพื่อนๆ จากนิด้า  

21. ร้านอาหารบลูเฮาท์ 

22. โรงแรมพูลแมนกรุงเทพ จี  

23. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

24. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

 บดินทรเดชา 

17.

18. 19. 20.

23.

21. 22.

24.
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 ฉบับนี ้ ได้มีโอกาสเข้าพบผู ้บริหาร

ใจดีท่านนึง ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ

เพื่อเด็กพิการมากว่า 3 ปี โดยการพบกันครั้งนี้ 

ทำให้เกิดความประหลาดใจและประทับใจในขณะ

เดียวกัน  เนื่องจากท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อ  

7 ปีที่ผ่านมาที่ท่านได้เคยร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

ทำให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีบรรยากาศเป็นกันเอง

มากขึ้น และทำให้เข้าใจว่ายังมีผู้ใหญ่ใจดีในภาคธุรกิจ

ที่พยายามสร้างสรรค์กิจกรรม และใส่ใจในงานพัฒนา

ชุมชน สังคม รวมถึงบุคลากรในองค์กรมากมายได้ถึง  

เพียงนี้ 

  คุณหม่อม (ผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์) ผู้จัดการ

ทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สายกิจการ

สาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI ได้กล่าวถึงเนื้องาน

ของ SSI ให้ฟัง  

  SSI เป็นผู ้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที ่สุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่น  

รีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ ่งเน้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้

เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน 

การขนส่ง และการก่อสร้าง บริษัทมีการลงทุน 100% ในบริษัท   

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด (SSI UK) มีโรงงานเอสเอสไอ  

ทีไซด์ซึ ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที ่  

ทันสมัยในเขต Teesside ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ 

ในการผลิตเหล็กแท่งแบนคุณภาพสูง

เพื ่อส่งให้กับเอสเอสไอ รวมทั ้ง

จำหน่ายให้กับโรงงานผลิตเหล็ก

ชนิดม้วนต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ 

บริษัทมีการร่วมลงทุนในโครงการ

เรียบเรียงโดย... อภิรดี วานิชกร (ตุ่ม) 

คุณผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ 
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ต่อเนื่องปลายน้ำที่สำคัญประกอบด้วยบริษัท เหล็ก

แผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด 

(TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี

ทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที ่ส ุดของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

 เอสเอสไอ (SSI) เล็งเห็นความสำคัญของ

ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ 

จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนมาโดย

ตลอด คือ การศึกษา สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

สุขภาพ ศิลปะ วัฒนธรรม ต่อมาระยะหลังจึงเริ่ม

ทำงานจิตอาสามากขึ้น ภายในการดำเนินงานตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้  

  “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก 

และบริการที ่ม ีมูลค่าเพิ ่มกับลูกค้า สร้างกำไร

สม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

ยั่งยืน” 

  ทั ้งแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื ่อ

สังคมนั ้น บริษัทเน้นเรื ่องความยั ่งยืน สามารถ  

ต่อยอด และพัฒนาต่อได้ 

 

ทำไมจึงหันมาช่วยคนพิการ เป็นเพราะงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม่...??? 
  แนวคิดนี้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ที่เราผลิต นั่นก็คือเหล็ก ที่มีความแข็งแรง แข็งแกร่ง 

จึงได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมกับผู้มี  

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเน้นความยั่งยืนและความ

แข็งแกร่ง เช่น ผู้ค้า ชุมชน พนักงาน เช่นเดียวกับ

ภาคสังคม เราจะทำอย่างไรให้แข็งแกร่ง จึงเป็น

ที่มาให้เข้าไปช่วยกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส เช่น คน

พิการ เด็กกำพร้า ผู้ประสบอุทกภัย ฯลฯ  

  โดยกิจกรรมที ่ทำมาช่วงแรกเน้นเร ื ่อง  

ส่งเสริมพัฒนาการ โครงการ “ศิลป์สานฝันปัน
น้ำใจ” คล้ายๆ กับศิลปะบำบัด กลุ่มเป้าหมายเป็น

เด็กในสถานสงเคราะห์ และโครงการที่ทำร่วมกับ

มูลนิธิราชประชา โรงเรียนราชประชาสมาสัย เด็ก

ประสบอุทกภัย เด็กกำพร้า เด็กติดเชื ้อ ภายใต้

โครงการ  “การเรียนรู้แปลงเกษตรผักปลอด  
สารพิษ” ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็น

อย่างมากเนื่องจากเป็นทั้งวัตถุดิบในการทำอาหาร 

และเป็นรายได้เข้าโรงเรียน 

  ต่อมาจึงเริ ่มคิดกิจกรรมที่มีผลต่อสังคม  

วงกว้าง เพื่อให้ได้ทุนในการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ   

โดยเริ่มครั้งแรกภายใต้ชื่อว่า “เอสเอสไอ คนเหล็ก 

มินิมาราธอน” ซึ่งจัดปีแรกประสบความสำเร็จมาก 

และได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในอุตสาห-

กรรมเหล็กในปีต่อๆ มา อย่างดียิ่ง โดยปัจจุบันใช้  

ชื่อว่า “ฅนเหล็ก มินิ มาราธอน”  
 

ภาคธุรกิจมองอย่างไรกับคนพิการในสังคม 
โดยส่วนตัวและองค์กร 
 คนพิการไม่ใช่คนด้อยความสามารถ คน

พิการมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์

ต่อสังคม ซึ ่งมีหลายๆ คน เป็นตัวอย่างและแรง

บันดาลใจให้กับคนอื่น และสามารถประสบความ

สำเร็จในชีว ิตได้ สำหรับที ่เอสเอสไอเนื ่องด้วย

ภาคสังคม เราจะทำอย่างไรให้แข็งแกร่ง 
จึง เป็นที่มาให้ เข้า ไปช่วยกลุ่มคนที่  
ด้อยโอกาส เช่น คนพิการ เด็กกำพร้า   
ผู้ประสบอุทกภัย ฯลฯ  

26      ทาก     ลม



2�      ทาก     ลม

ลักษณะงานทำให้เรารับผู้พิการทำงานได้จำกัด 

อย่างไรก็ตามเราได้ช่วยเหลือผ่านการสมทบ

กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 

ถ้าเสกได้ จะทำอะไรก่อนเป็นอันดับ
แรกในการช่วยเหลือคนพิการ...??? 
 ถึงแม้ว ่าจะมีผู ้ใหญ่ใจดีช ่วย

สนับสนุนในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ   

ดังนั้น ควรจะมีพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงออก และ

สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้มีสิทธิเท่าเทียมกับคน

ทั่วไป และใช้บริการสาธารณะได้ สิ่งเหล่านี้จะจรรโลงสังคม

ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้อะไรเป็นบทเรียน และมีรูป
แบบที่จะเชิญชวนคนอื่นอย่างไร 
  รู ้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ ่งของการให้ (ไม่ใช่เป็นการ

ทำบุญ) คนที่ให้จะได้รับความสุข...ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมี

ความสุข “ไม่มีอะไรดีไปกว่าที่เราได้แบ่งปัน” ซึ่งเรามีหลากหลาย

รูปแบบ หรือวิธีการใหม่ๆ ที่พวกเราทุกคนทำได้ สำหรับที่ SSI เรา  

มีโครงการอาสาที่ทุกคนมีส่วนร่วม “ร้อยความดี พันดวงใจ SSI 
อาสา” ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เราสามารถทำครบร้อยความดี 

และทุกครั ้งจะมีการรายงานว่าแต่ละพื้นที ่เราทำอะไรร่วมกับชุมชนที่  

พนักงานอาศัยอยู่ และยังมีคณะทำงานจริยธรรมที่มีทุนสนับสนุนกิจกรรม

อาสาให้กับพนักงานที่เสนอโครงการมาทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

  หลังจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ ทำให้ตัวเอง ภายใต้องค์กรมองเห็น

ภาพคนที่ทำงานภาคธุรกิจได้แจ่มชัดขึ้น...โดยเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีล-  

อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI ..มูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอชื่นชม และเป็น

กำลังใจให้กับคนทำงานทุกคน รวมถึงผู้บริหารใจดีที่มองเห็นความสำคัญของ  

ภาคสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม...หากภาคธุรกิจจับมือกับภาคสังคม  

เช่นนี้ต่อไป หากคนอาสามีจิตอาสามากขึ้น คนที่อยู่ในสภาวะยาก

ลำบากคงน้อยลงตามไปด้วย ทุกๆ คนในสังคมจะมีความสุข

มากขึ้นไปกว่านี้... 

 ขอขอบคุณค่ะ 
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เรียบเรียงโดย....อภิรดี วานิชกร (ตุ่ม) 

 ตลอดปี 2556 ที ่ผ่านมา งานอาสาสมัครของมูลนิธิเพื ่อเด็กพิการ ดูจะคึกคักเป็นพิเศษ  

เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้เข้าไปเป็นสมาชิกของธนาคารจิตอาสา จึงทำให้มีผู้ที่สนใจงานอาสา สมัครเข้าระบบ 

www.jitarsabank.com/ ตลอดการรับอาสาสมัครใจดีหลายคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมูลนิธิ  

เพื่อเด็กพิการมากถึง 91 คน โดยมีช่องทางหลักที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารจิตอาสา ถึงแม้ว่างาน

อาสาส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานด้านอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กพิการโดยตรง แต่มูลนิธิฯ 

ก็ขอขอบคุณอาสาใจดีทุกๆ คน ตลอดปี 2556 และหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ อีกต่อๆ ไป 

 จนเมื่อปลายปี 2556 มูลนิธิฯ จัดค่ายโดสะโฮ (ฟื้นฟูเด็กพิการ) มีอาสาหน้าใหม่ใจดีที่จะมา  

ช่วยดูแลเด็กพิการถึง 3 คน มาจากแดนไกลภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช และจากกรุงเทพฯ ฉบับนี้เลย  

ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ได้มาทำงานกับเด็กพิการในครั้งนี้ 

 

อาสาที่สมัครผ่านธนาคารจิตอาสา
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ทำไมถึงอยากมาทำงานอาสาด้านนี้
 

พี่โม วราวุธ วัฒนพานิช (คนที่ 1 จากซ้ายมือ)

 ผมทำงานด้านอาสามากว่า 10 ปีแล้ว 

ช่วยทั ้งในประเทศ ต่างประเทศ และคิดว่าสิ ่งที ่  

ทำเป็นประโยชน์กับคนอื่นและสังคม  ส่วนตัวผม  

ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ได้เพื่อนใหม่ ได้ประสบ-

การณ์ใหม่  ผมคิดว่าหากสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ 

งานอาสาอะไรผมก็ทำ ทำแล้วมีความสุข ผมทำ... 

ความสุขคือ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับงานอาสาของผม 

 

พี่อารี จันทร์พุ่ม (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) 

 ก่อนที่พี ่จะทำงานด้านนี้  เวลาอยู่บ้าน

ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆ แถวบ้าน เช่น คนแก่ คนป่วย 

ก็จะชอบพาไปโรงพยาบาลแทนลูก หลาน และ  

อยู่มา มีเพื่อนชวนไปอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ 

ก็ตอบตกลงว่าไป แต่พอรู้ว่าไม่มีค่าตอบแทนเพื่อน

เลยไม่ไป แต่เรากลับไปโดยที่ไม่คิด พอได้เข้าอบรม

ก็คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดเมื่อได้มาพบคนพิการ ปัจจุบัน

ระยะเวลาผ่านมา 7 ปี งานอาสาไม่มีค่าตอบแทน 

มีแต่ค่ารถเวลาลงพื้นที่จาก อบต.  ซึ ่งที ่ผ่านมา  

บางครั้งพี่ก็ออกเอง แรงบันดาลใจได้มาจากเห็น  

คนอื่นมีความสุข และพี่มีความสบายใจที่ได้ช่วย 

 

พี่พิธา แสงมณ ี(คนที่ 1 จากขวามือ) 

 โดยส่วนตัวพี ่ทำงานด้านอาสาอยู ่แล้ว  

คือ ได้เป็นประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน โดย

มีแรงบันดาลใจคือ อยากให้ทุกคนในสังคมมีความสุข  

และทำให้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ไม่เห็นแก่ตัว 

เสียสละ ทุ่มเทกับเด็กพวกนี้มากขึ้น จิตใจอ่อนโยน 

คิดบวกตลอด และที่สำคัญมีความสุขมากกับการ

ได้ช่วยเหลือผู ้อื ่น โดยเฉพาะการช่วยเด็กพิการ  

เพราะเราคิดว่าเค้าก็เป็นคนๆ หนึ่ง ไม่ควรรังเกียจ 

ควรส่งเสริมพ่อแม่เพื ่อให้พ่อแม่ได้ฟื ้นฟูดูแลลูก  

ของเขาได้ เพื่อให้เด็กพิการเหล่านั้นสามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป ...นั่นแหละคือ

สิ่งที่ทุกคนควรทำ 

 

 

พี่โม

พี่อารี

พี่พิธา
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รายนามผู้บริจาคและแหล่งทุนที่สนับสนุน 
10,000 บาท ขึ้นไป (กองทุนเพื่อเด็กพิการ
ในอุปถัมภส์มเด็จพุฒาจารย)์ 

กระทรวงมหาดไทย 50,000.00 

  

รายนามองคก์รสนับสนุนทุน 

1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

469,851.00  

2 คณะบุคคลคณะทำงานด้านเด็ก 
(โครงการคลองเตยโมเดล) 

120,300.00  

3 สำนักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

108,750.00  

4 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

30,000.00  

 

รายนามผู้บริจาคและแหล่งทุนที่สนับสนุน
มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป (โครงการ
ทั่วไป) 

1 บริษัท คอคคิวเมนท์ พาร์เซล  
เอ็กซ์เพลส จำกัด 

106,500.00  

2 คุณเทพอาจ กวินอนันต์ 100,000.00  

3 คุณภรณี ชัยกิตติศิลป์ 100,000.00  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี 64,000.00  

5 คุณพชร จารุทัสนางกูร 59,032.00  

6 คุณสมชาย รุ่งศิลป์ 56,900.00  

7 คุณพีรันธร วีระภรณ์พิมล 53,000.00  

8 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน)  

50,500.00 

9 คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 50,000.00  

10 คุณวิมาลา ศิริพงษ์ 35,000.00  

11 CLIFFORD CHANCE (Thailand) 
Limited 

30,000.00  

12 PAORD NOODLE 30,000.00  

13 คุณยุพา บวรรัตนารักษ์ 30,000.00  

14 พลเรือตรี สุรเสน ตวงวรนันท์ 25,000.00  

15 บริษัท ริชชี่ โฮลดิ้ง อัลลายแอนซ์ 
จำกัด 

23,000.00  

16 คุณลาวัลย์ พันธุ์อร่าม 22,500.00  

17 คุณบัณฑูร ล่ำซำ 20,000.00  

18 คุณรุทร นพคุณ 20,000.00  

19 คุณอุไรวรรณ เหลืองธาดา 20,000.00  

20 บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำกัด 

20,000.00  

21 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 
(มหาชน) 

20,000.00  

22 PLANET T AND S CO., LTD. 17,615.00  

23 สโมสรไลออนส์ศรีนคร 17,000.00  

24 บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด 16,934.00  

25 Leejunki Thai Family 15,000.00  

26 คุณเกรียงสิทธิ์ คุณเดชานนท์ 15,000.00  

27 คุณบุษซะเร๊าะ เสนาจิตร 14,160.00  

28 คุณบาห์รัทบูซัน กวาตรา 13,000.00  

29 บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด 13,000.00  

30 คุณกิตตยา ผ่องจำปา 12,960.00  

31 บริษัท อโนชา คลีนนิ่ง จำกัด 12,500.00  

32 คุณจักรพล ศรีวิชชุพงษ์ 12,000.00  

33 คุณดรุณี ปริยัติดุลภาค 12,000.00  

34 คุณพ่อบุงเม้ง แซ่ตั้ง และครอบครัว
ศรีวิชชุพงษ์ 

12,000.00  

35 คุณศรชัย จารุพัชนี 11,000.00  

36 คุณสุนัย ถาวรธวัช 11,000.00  

37 คุณนวลละออ พนมยงค์ 10,700.00  

38 บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 10,567.25  

39 Bass clef 10,500.00  

40 คุณฐิติรัตน์ ศรีสว่าง 10,500.00  

41 คุณเอกพงษ์ สุวัฒน์วิริยะพงา 10,205.00  
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42 BANGKOK STEEL INDUSTRIES 
PUBLIC CO., LTD. 

10,000.00  

43 คุณเกียรติ พูนสมบัติเลิศ 10,000.00  

44 คุณเจียรนัย บุญประสง 10,000.00  

45 คุณแก้วใจ เผอิญโชค 10,000.00  

46 คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 10,000.00  

47 คุณกรรณิกา - คุณสุภศักดิ์  
กฤษณามระ 

10,000.00  

48 คุณกัญญลักษณ์ จิระพจชพร -  10,000.00 

 คุณสมพจน์ กยาวัฒนกิจ และ
ครอบครัว 

 

49 คุณจักรพันธ์ ตรีวัฒนาวงศ์ 10,000.00  

50 คุณจันทิมา พิศิษฏพงศ์ 10,000.00  

51 คุณฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ ครอบครัวและ
ทีมงาน 

10,000.00  

52 คุณถวัลย์ ศุภพันธ์ 10,000.00  

53 คุณนันทวัน ศุภะจินดา 10,000.00  

54 คุณพนมพร ฐิติปุญญา 10,000.00  

55 คุณรัตนชัย ไพรินทร์ 10,000.00  

56 คุณวริศรา เด่นวรลักษณ์ 10,000.00  

57 คุณสว่าง ทั่งวัฒโนทัย 10,000.00  

58 คุณสินธุ เวศย์วรุตม์ 10,000.00  

59 คุณสิริภัทร ยงพิพพัฒน์วงศ์ 10,000.00  

60 คุณอัคริม จันทรประภา 10,000.00  

61 คุณอัจฉรา จิตตยากร 10,000.00  

62 คุณอัมพร ภูวเศรษฐ 10,000.00  

63 คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล 10,000.00  

64 บริษัท จิมมี่เดอะโค้ช จำกัด 10,000.00  

65 บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด 10,000.00  

66 บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด 10,000.00  

67 บริษัท สแนปเปอร์ จำกัด 10,000.00  

68 พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ 10,000.00  

69 มูลนิธิสุทธิ ณ นคร “เพื่อสงเคราะห์
คนพิการและเด็กยากจน” 

10,000.00  

70 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

10,000.00  

รายนามผู้บริจาคและแหล่งทุนที่สนับสนุน
มากกว่า	 10,000	บาท	ขึ้นไป	(โครงการ
อาคารเพื่อเด็กพิการ)

1 Appco Limited (Thailand) 3,000,000.00  

2 คุณคิดคูณ  โคมินทร์ 200,000.00  

3 คุณลักษณา  เจียกเจิม 50,000.00  

4 ด.ช. ศุภดิษฐ์  จันทร์ศรีชวาลา 40,000.00  

5 ด.ช. ภากร  จันทร์ศรีชวาลา 40,000.00  

6 ด.ช. จรัญ  จันทร์ศรีชวาลา 40,000.00  

7 คุณอนีตา  ศรีสกุลชวาลา 40,000.00  

8 คุณราชา  จันทร์ศรีชวาลา 40,000.00  

9 คุณวีรพล  ตันปิชาติ 30,000.00  

10 คุณวิกสิต  โพธิ์ถาวร 10,000.00  

11 คุณวีระวรรณ  ศิวาโมกข์ 10,000.00  

12 คุณแกมกาญจน์  สัญญลักษณ์ศิริ 10,000.00  
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สาขา จ.พระนครศรีอยุธยา สาขา จ.สุพรรณบุรี,   
การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่, การประปา
นครหลวง สาขาบางเขน สาขาตากสิน สาขาลาดพร้าว 
สาขาพระโขนง สาขามีนบุรี สาขาพญาไท สาขา
นนทบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา จ.นครนายก 
สาขา อ.องครักษ์ สาขา อ.บ้านนา สาขา จ.สมุทรสาคร 
สาขา ต.โคกขาม สาขา จ.สม ุทรสงคราม สาขา 
อ.อัมพวา สาขา จ.ปทุมธานี สาขารังสิต สาขา 
จ.ชลบุร ี สาขาเมืองพัทยา สาขาบางแสน สาขา 
จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาประตูน้ำพระอินทร์ สาขา 
อ.บางปะอิน สาขา อ.นครหลวง สาขา อ.ลำลูกกา 
สาขา อ.บางปลาม้า สาขา จ.นครปฐม สาขาเขต 3 
ภาคกลาง จ.นครปฐม, ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาประตู
น้ำพระอินทร์ สาขาบางปะกง สาขาพุทธมณฑล 
สาขาอัมพวา สาขานครหลวง สาขานครศรีธรรมราช 
สาขาศาลามีช ัย สาขาท่าวัง สาขาหัวอิฐ สาขา
พรหมคีรี สาขาชะอวด สาขาบางขัน สาขาทุ ่งสง 
สาขาบ้านพูน สาขาสิชล สาขาขนอม สาขาท่าศาลา 
สาขาทานพอ สาขาทุ่งใหญ่ สาขาเขามหาชัย สาขา  
เสาเภา สาขาลานสกา สาขาหัวไทร สาขาเชียรใหญ่ 
สาขาปากพนัง สาขาบางจาก สาขาพิปูน สาขา  
ชะเมา สาขาจันดี สาขาร่อนพิบูลย์ สาขาไม้หลา สาขา
กระบี ่ สาขาอ่าวลึก สาขาคลองท่อม สาขาเหนือ

   โรงพยาบาล/คลินิก/ร้านขายยา 
 โรงพยาบาลศูนย ์มะเร ็งกร ุงเทพ, โรง-
พยาบาลนครธน, โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ ในเครือเจริญ
แพทย์พัฒนา, โรงพยาบาลศาลายา, โรงพยาบาล
บางปะอิน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไร่หลัก
ทอง, คลินิคแพทย์โครงการ 3, คลินิคหมอวิฑูร, เคหะ
รามสัตวแพทย์, คลินิคเวชกรรมใกล้หมอ, คลินิคการ
แพทย์อินเตอร์เมท สาขาสยามอีสเทอร์น, เคหะราม
คลินิกเวชกรรม, คลินิครักษ์ฟัน ดอนเมือง, ทันตกรรม
ปากและฟัน (Oral & Dental Center), ศูนย์ทันตกรรม
โมเดิร์น, บริษัท อายุยืน จำกัด, ร้านยาสองเภสัชกร, 
ร้านยาเภสัชกร สาขาบางนา-ตราด 46, ร้านทัพฟ้า
รักษาสัตว์, ร้านวีระชัยเภสัช, ร้านกนกฟาร์มาเชน 
สาขาศรีวรา สาขาปากซอยสถานทูตลาว สาขา
ลาดพร้าว 71 
 
   รัฐวิสาหกิจ  
 สำนักงานการเคหะแห่งชาติ, สำนักงาน
เคหะชุมชนร่มเกล้า, สำนักงานเคหะชุมชนบางพลี, 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต สาขาธัญบุรี 
สาขาบางบัวทอง สาขาบ้านนา สาขาบางปะกง 
สาขา จ.นครนายก สาขา จ.สมุทรสาคร สาขา 
จ.สมุทรสงคราม สาขา จ.ปทุมธานี สาขา จ.ฉะเชิงเทรา 

ขอบคุณสถานท่ีวางกลอ่ง 
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คลอง สาขาพังงา สาขาทับปุด สาขาตะกั ่วท ุ ่ง 
ท้ายเหมือง สาขาตะกั่วป่า สาขากะปง สาขาระนอง 
สาขาปากน้ำระนอง สาขาชุมพร อ.เมือง สาขา
ปากน้ำชุมพร สาขาชุมพร ต.ขุนกระทิง สาขาท่าแซะ 
สาขาทุ ่งคา สาขาสวี สาขาทุ ่งตะโก สาขาละแม 
สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ สาขาไชยา สาขา
ท่าฉาง สาขาขุนทะเล สาขากาญจนดิษฐ์ สาขาภูเก็ต 
สาขารัษฎา สาขากะรน สาขาราไวย์ สาขาราไวย์ 201 
สาขาเกาะแก้ว 
 
   หนว่ยงานเอกชน 
 โรงแรมรอแยล เบญจา, โรงแรมเดอะ  
เวสทิน แกรนด์, โรงแรมบ้านฉาง แกรนด์ โฮเทล, 
บจ.เอส.พี อินเตอร์ แอร์พอร์ต, โรงแรมเดอะ สยาม 
เฮอริเทจ, Pullman Hotel and Resort (บจ.ร ิชช ี ่   
โฮลติ ้งอัลลแวนซ์), มันตราปุระ ร ีสอร์ท พัทยา, 
นิติบุคคลอาคารชุดจอมเทียน พลาซ่า คอนโดเทล, 
นิติบุคคล อาคารชุดโกลเด้นพัทยา คอนโดมิเนียม, 
น ิต ิบ ุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนแหลมฉบัง 1-3, 
นิติบุคคลอาคารชุดประตูน้ำเพรสตีจ, นิติบุคคล
อาคารช ุดทว ิน ทาวเวอร ์ , น ิต ิบ ุคคลอาคารช ุด   
ซี เอ็น พี, นิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนธนบุรี 8, 
นิติบุคคลอาคารชุดฝักข้าวโพด, นิติบุคคลอาคารชุด
รัชดา ซิตี้ คอนโด, นิติบุคคลอาคารชุดนิรันดร์ ซิตี้ 
ลาดพร้าว 101, นิติบุคคลหมู่บ้านนันทวัน วัชรพล,   
หสม.ยานาดิน 02, เทพลีลา คอนโดทาวน์, บ้าน  
น ้ำท ิพย ์ อพาร ์ทเมนท ์ , DD Residence, เดอะ
แคปปิตอล คลับ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, 
บมจ.กระจกไทยอาซาฮี , บมจ.เซ ็นทร ัลพัฒนา, 
บมจ.ไพลินบุ๊คเน็ต, บจ.บียู เอ็นเตอร์ไพลส์, บจ.ฤทธิ์
รัตน, บจ.จัดการทรัพย์สินและชุมชน โครงการเคหะ
ชุมชนคลองเตย (แฟลต 1-10), บจ.เอส.เอช.เค กรุ๊ป 
(นิสสัน), บจ.อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์  สาขาพัฒนาการ,  
บจ.จ.เจริญชัย ฮอนด้าคาร์ส์ (อยุธยา), บจ.โค้วยู่ฮะ  
อีซูซุเซลล์ สาขาพหลโยธิน, บจ.อีซูซุ ออโต้ เซ็นเตอร์ 
สาขาสุขาภิบาล 3 สำนักงานใหญ่, บจ.เทรเชอร์ ฮิลล์, 
บจ.โตไค ร ิคะ (ไทยแลนด์ ) , Automotive Mold 
Technology, DTS Deraeximaier Automotive Systems 
(Thailand) Co., Ltd., บจ.ที.เทรเชอรี่ โฮลดิ้ง, บจ.ดิ เอม
เมอรัลด์ 2005, บจ.เอชจีเอสที (ประเทศไทย), บจ.เอคโค่ 
(ประเทศไทย), บจ.อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศ
ไทย), บจ.ไวล์ด แอท ฮาร์ท, บจ.มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป, 

บจ.บางซื ่อโรงสีไฟเจ ียเม ้ง, บจ.ล ีโอเทคโนโลยี   
แอนด์ มาร์เกตติ้ง, บจ.อุตสาหกรรมนครภัณฑ์ (คณะ
บุคคลก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น), บจ.ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ 
(ประเทศไทย), บจ.ด ีด ี เค (ประเทศไทย), บจก. 
เรคแบงค์คอค, บจก.อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย,   
บจก.มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล, บจ.ไทย คันเด็นโค, 
บจ.สหวิริยาสตีล อินดรัสตรี, บจ.เอกชัยสาลี่ สุพรรณ, 
บจ.จัดหางาน พีอาร์ แอนด์ บิสซิเนสแมเนจเม้นท์, 
บจ.บอดี้เชฟ คอเปอร์เรชั่นกรุ๊ป, บจ.กันตนา แลบอรา
ทอรี่, บจ.เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์, บจ.ดอคคิวเมนท์ พาร์
เซล เอ็กซ์เพรส, บลจ.ซีแอลเอส เอ (ประเทศไทย), 
บลจ.โกลเบล็ก, บลจ.บัวหลวง, บลจ.เอเชียเสริมกิจ 
ลิซซิ่ง, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, ธนาคารออมสิน 
สาขายุติธรรม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขานางเลิ้ง, บริษัท NST Traveller 
 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน, กรม
ว ิชาการเกษตร, กรมที ่ด ิน, กรมปศุส ัตว ์ , กรม
ราชทัณฑ์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมการ
ขนส่งทางบก, กรมควบคุมโรค, กรมสื ่อสารทหาร
อากาศ, กรมอู่ทหารเรือ, กองบัญชาการกองทัพไทย, 
กองบัญชาการทหารสูงสุด, ตำรวจแห่งชาติ, 17 
รามอินทรา, ตำรวจน้ำ, ตำรวจฉะเชิงเทรา, พนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ, พนักงานบริษัทการบินไทย, การประปาส่วน
ภูมิภาค, พนักงานการประปานครหลวง, การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย, พนักงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บริษัท  
ทีโอที, สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย, สหภาพแรงงานอินโดไทย, บริษัท ไทยดีคัล, 
สยามเคมีคอลดัสตรี้, ถิรไทย, ข้าราชการสำนักงาน
อัยการสูงสุด, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 
ธนาคารเพื ่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร,   
พนักงานบริษัทขนส่ง, พนักงานธนาคารออมสิน, 
พนักงานโอสถสภา, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, เครือ
โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลหัวเฉียว, เครือ
สมิติเวช, วชิรพยาบาล, องค์การเภสัชกรรม, พนักงาน 
บริษ ัท ฟูจ ิตสึ เจเนอรัล, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครนายก, ครูสมุทรสงคราม, ครูสมุทรสาคร, ครู
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ระยอง, ครูฉะเชิงเทรา, ครูสุพรรณบุรี, ครูนครปฐม,  
ครูปทุมธานี, ครูนนทบุร ี , ครูกรมสามัญศึกษา, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.มหิดล, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี , มศว. (ม.บูรพา), 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัย
รามคำแหง จำกัด 
 
   สถาบัน/สถานศึกษา  
 ม.ศรีปทุม, ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี, 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ม.ธนบุรี, 
วิทยาลัยราชพฤกษ์, วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร, 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, โรงเรียน
ดนตรีบ้านเก่งขิม, โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์ สาขา
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, โรงเรียนสาธิตปทุม, โรงเรียน
กวดวิชาชัยมงคลโรจน์, โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
สวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต, โรงเรียนครูธัญ (บริษัท 
ธัญวัจน์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด), โรงเรียนอนุบาล
ทับแก้ว, สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 
สถาบ ันว ิทยาศาสตร ์ทางทะเล ม.บูรพา, ศูนย ์
เทคโนโลยีทางการศึกษา, ศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ 
เครือโรงพยาบาลพญาไท, ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธมณฑล, 
อาคารวิทยนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาคารศ
ศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการอาคารที ่พัก 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
 
   ศูนย์หนังสือ/สำนักหอสมุด/ห้องสมุด 
 ศูนย์หนังสือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี วิทยาเขตบางมด, ศูนย์หนังสือ ม.เกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตพัฒนาการ, ศูนย์หนังสือ ม.เทคโนโลยี
มหานคร, ห้องสมุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ห้องสมุด
ศาลฎีกา, ห้องสมุดกรมปศุสัตว์, ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์, 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ห้องสมุด ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลธ ัญบุร ี , ห ้องสม ุดคณะแพทยศาสตร ์
พระมงกุฎเกล้า, ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์, ห้องสมุด
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล, ห้องสมุดสถาบัน
พ ัฒนาส ุขภาพอาเซ ียน  ม.มห ิดล,  ห ้องสม ุด
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล, 
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ม.รามคำแหง, ห้องสมุด
วิทยาเขตราชวิถี ม.มหิดล, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศาลยุติธรรม กองวิทยบริการศาลยุติธรรม, หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์, สำนักหอสมุด ม.ศิลปากร, 
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จ.สมุทรสาคร, ห้อง
สมุดประชาชน จ.สมุทรสงคราม จ.นครนายก จ.ปทุมธานี 
จ.นครปฐม จ.พระนครศรีอยุธยา, หอสมุดแห่งชาต ิ 
ท ่าวาสุกร ี , หอสมุดแห่งชาติจ ังหว ัดสุพรรณบุร ี 
เฉลิมพระเกียรติ, หอสมุดแห่งชาติชลบุรี, สำนักหอ
สมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.บูรพา 
ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ม.รามคำแหง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 
วิทยาเขตบางมด ม.เกริก ม.เอเชียอาคเนย์ สำนักหอ
สมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยี
มหานคร, สำนักหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศ 
ม.รังสิต, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ม.ปทุมธานี ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.ราชภัฏนครปฐม ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ศูนย์
วิทยบริการและหอสมุด ม.คริสเตียน, ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, สำนักบรรณสาร ม.เกษม
บัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, สำนักบรรณสารการ
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, อุทยาน
การเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร  
 
   หนว่ยงานราชการ 
 สำน ักงานองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  
ละหาร, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป ่าและพันธุ ์พ ืช, กรมประมง, กรมพัฒนาที ่ด ิน, 
สถาบันอาหาร, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, องค์การพิพิธภัณฑ์
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วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข, สภาการพยาบาล, สำนักงาน
ที ่ด ิน จ.นครปฐม สาขานครช ัยศร ี จ.สม ุทรสาคร 
จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง จ.นครนายก 
จ.นนทบุร ี สาขาบางบ ัวทอง จ.นนทบุร ี สาขา
บางใหญ่ จ.ปทุมธานี สาขาลำลูกกา จ.สมุทรสาคร 
จ.ส ุพรรณบุร ี , สำน ักงานเขตภาษีเจร ิญ ธนบุร ี 
บางกอกน้อย บางพลัด ลาดกระบัง ว ังทองหลาง 
จ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี, ท ี ่ว ่าการอำเภอ
ปากพลี อ.องครักษ์, พุทธมณฑล บางใหญ่ ลำลูกกา 
บางบัวทอง บางเสาธง, สำนักงานขนส่ง พื ้นที ่ 3, 
สำน ักงานขนส ่ง จ.ชลบ ุร ี สาขา อ.บางละม ุง   
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม 
จ .ส ุพรรณบ ุ ร ี , สำน ักงานสรรพสาม ิต พ ื ้ นท ี ่
กรุงเทพมหานคร 5, สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุต ิธรรม, สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ 5, พื้นที่ 6, พื้นที่ 7, พื้นที่ 8), 
อบต.บ้านกรุงหยัน 
 
   ห้าง/ร้าน/รายบุคคล 
 บจ.แกรนด ์ โฮมมาร ์ท, บจ.ฟู ้ดแลนด ์ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลาดพร้าว สาขาพัฒน์พงศ์ 
สาขาหัวหมาก, บจ.ออฟฟิช คลับ (ไทย) สาขา
ลาดพร้าว, ศูนย์อาหารราชการ อาคาร A (บจ.สุรีย์พร 
เมเนจเมนท์), ร้านเช่าวิดีโอ F1 สาขาโชคชัยร่วมมิตร 
สาขาลาดพร้าว 47, ร้านเช่าวิดีโอ ครอบครัวเที่ยง
ธรรม สาขาราม 24 สาขาเสนานิคม 1, Mintra 
Massage & Spa , ร ้ านสบาย สบาย ห ัตถเวช   
นวดแผนไทย, กันตพร เฮิร์บ, ร.ต.พเยาว์ ธนิกกุล 
(ร้านค้าสวัสดิการสนามบินอู่ตะเภา), ร้านสวัสดิการ
กรมราชทัณฑ์, ร้านค้าสหกรณ์ ม.บูรพา, ม.สุโขทัย
ธรรมาธ ิราช, ม. เกษตรศาสตร ์ , ม. เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ม.กรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท, 
ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาราชดำเนิน สาขา
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สาขาลาดพร้าว สาขาท้องฟ้าจำลอง 
สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ สาขาราชบพิธ สาขา
อิมพีเรียล สำโรง, ร้านอาหารศิริชัยไก่ย่างซอยรัชดา 
37 ลาดพร้าว 40, ห้องอาหารประสบสุขในสวน,  
ร ้านอาหารซ ่าสูตรแม ่ว ่า (ค ุณกำภู ห ุตะส ังกาศ),  
The Orchard Restaurant, ร ้านต้นน้ำ, บจ.ไดโซ   

ซังเกียว (ประเทศไทย) สาขาสยามสแควร์ ซ.3, ร้าน
อาหารชมสวน, ภัตตาคารมังกรหลวง (บจ.รอยัล   
ดราก้อน เรสตัวรองท์), ร้านอาหารเจ (คุณเขมรัตน์ 
นิติธรรมสกุล), ร้าน Com center แฟชั่นไอซ์แลนด์ ชั้น 
3, ร้านพรรณวดี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ร้านลิลส์ ทอยส์, 
ร้านพิมลชัยศึกษากรณ์, ร้านสมอล์ลเวิลด์ สาขา
ศรีนครินทร์, ร้านอัน อัน มินิมาร์ท, ร้าน V.SHOP มินิ
มาร์ท สาขาเคหะรามคำแหง, ร้านอาร์ แอนด์ เอส มินิ
มาร์ท, ร้านกมลา ดีไซน์บายอภิรดี, ร้านพริมโรส, ร้าน
ซาลอน สเตชั ่น, ร้านเสริมสวย JUKE, ร้านหลิม-  
ซาลอน, ร้านเสริมสวยณัฐกร, ร้านเทคแคร์ สปา, ร้าน 
Treaths, กรีนฟลาวเวอร์, ธรรมสภา สถาบันลือธรรม
และศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา, ร้านสวน สยาม, 
ร้านกาแฟ Coffee Station, ร้านกาแฟ Sweety Conner 
@ Bangsaen, ร้านกาแฟลูกหว้า, Apple Coffee, เดอ 
ป่ามะพร้าว (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลดา การ์เดนท์ วิทย์ 
แอนด์ เซอร์วิส), ร้านหนมตุน, ร้านกาแฟ (สยามวี
เทค), Coffee Ville, Coffee F, ราย๊อง คอฟฟี่, จิ๊จ๊ะ 
คอฟฟี ่ , Koff & Quilt, ญ. กาแฟสด, ร ้านกาแฟ   
คุณเอมนิกา โรจนัย, ร้านกาแฟ บริษัท โพร์ไฟล์ เอส 
เอ็นจิเนียร์ จำกัด, Coffee Time & Car care, รำมะนา 
คอฟฟ ี ่ , บ ้ านไอต ิม , The S i s te rs Bake ry and 
Restaurant, May Coffee, รีวาคอฟฟี่, ไออุ่นคอฟฟี่, 
The Shirt Coffee (คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล), 
Green House สาขาลาดพร้าว 71, ร้านกาแฟไหม 
(คุณอัครเดช วงษ์มา), Coffman Coffee (คุณอาณัต   
อาวัชชะกร), คุณจันทร์งาม มั ่นคง, สนามฟุตซอล   
(คุณณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์), Blue House (คุณชญานันท์   
ภูริภัทรวโรดม), ร้าน 12 นักษัตร, กลุ ่มมัดย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านคีรีวง, ศูนย์กิฟฟารีน นครศรี, ศูนย์  
สินค้าโอท็อป บ้านคีรีวง, บ้านคุณธีระธร กลับวงศา, 
บ้านคุณเรณู แก่นบุญ, โรงพิมพ์รัตนโสภณ, หจก.  
เอกธำรงค์ จีแคช 
 
   สถานีตำรวจ 
 สถาน ีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ ่ 
บางพลัด คันนายาว หลักสอง ธรรมศาลา มักกะสัน 
คลองตัน พหลโยธิน ห้วยขวาง บึงกุ ่ม หนองจอก 
ฉลองกรุง ลาดกระบัง โคกคราม นิมิตรใหม่ บางรัก 
ภาษีเจริญ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล คูคต 
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ชื่อ...................................................................นามสกุล.....................................................อายุ.......................ปี 

ที่อยู่..................................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์...........................................มือถือ.................................. 

E-mail ................................................................................................................................................................. 

 ต้องการรับจุลสารหอยทากปูลม 

 ต้องการแนะนำบุคคลอื่น 

 1. ชื่อ...............................................................ที่อยู่............................................................................. 

 2. ชื่อ...............................................................ที่อยู่............................................................................. 

 3. ชื่อ...............................................................ที่อยู่............................................................................. 

 ไม่ต้องการรับ 

แบบตอบรับบริจาค
ข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือเด็กพิการกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

ชื่อ............................................................นามสกุล......................................................วันเกิด........./........./........ 

ที่อยู่.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 

โทรศัพท์..........................................................มือถือ............................................E-mail..................................... 

ยินดีบริจาคโดย
 เงินสด 
 เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” 
 ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” สั่งจ่าย ณ ปท.ลาดพร้าว 10310 
 โอนผ่านธนาคารชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” 
 ธ.กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44 สะสมทรัพย์  เลขที่บัญชี 203-0-18163-6 

 ธ.กรุงไทย  สาขาสยามสแควร์ ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 052-1-16511-3 

 ธ.กสิกรไทย  สาขาสยามสแควร์ ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 026-2-49994-4 

 ธ.ธนชาต สาขาย่อย ร.พ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 108-2-00622-2 

 ธ.ยูโอบี  สาขาสยามสแควร์  ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 772-1-60008-8 

 ธ.ออมสิน  สาขายุติธรรม  เผื่อเรียก   เลขที่บัญชี 051-0901-7295-1 

 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์  ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 038-2-61551-3 

 ธ.ไทยพาณิชย์ (โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ)   

       สาขาสยามสแควร์  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 038-4-43150-9 

 ธ.ไทยพาณิชย์ (กองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)) 

       สาขาลาดพร้าวซอย 59  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010-4-33969-4 

 ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุจักร ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 058-2-29583-0 

 เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ทุกสาขาทั่วประเทศ 

**ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักภาษีเงินได้ของผู้บริจาคได้** 








