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วตัถปุระสงคข์ององคก์ารสาธารณะกศุล

เป้าหมายของมลูนธิชิว่ยคนปัญญาออ่น ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภเ์พื�อการฟืVนฟบํูาบดัทั Vงร่างกาย จติใจ สตปัิญญา
และสงัคม เพื�อใหผู้ป่้วยที�มภีาวะปัญญาออ่นไดม้ชีวีติอยา่งปกตสิขุในประเทศไทยเพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ
ตาม พระราชบญัญัตปิระกนัสงัคมแหง่ชาต ิในอนัที�จะใหก้ารสนับสนุนและใหส้วสัดกิารแกผู่ท้ ี�มคีวามพกิารซึ�งครอบคลมุถงึ
ผูป่้วยปัญญาออ่นดว้ย ซึ�งเป้าหมายหลกัของมลูนธิชิว่ยคนปัญญาออ่น ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภม์รีายละเอยีดดงันีV
1. เพื�อสง่เสรมิการจัดฝึกอบรม ใหก้ารศกึษาและสวสัดกิารในหลากหลายรูปแบบแกบ่คุคลปัญญาออ่น
2. เพื�อศกึษาและเปรยีบเทยีบการรับรูข้องความบกพร่องทางสตปัิญญาเพื�อวตัถปุระสงคท์างการแพทย ์การป้องกนั ฟืVนฟู
การบําบดั สถานะทางสงัคม และสวสัดกิารสงัคม
3. เพื�อสนับสนุน ความร่วมมอื และการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั Vงในประเทศและตา่งประเทศ
เพื�อเป็นการสง่เสรมิการตระหนักรับรูข้องภาวะปัญญาออ่น
4. เพื�อความร่วมมอืกบัองคก์รสาธารณะกศุลอื�นๆ เพื�อสาธารณะประโยชนื
วสิยัทศัน์

คนพกิารทางสตปัิญญาทกุระดบั ไดรั้บบรกิารฟืVนฟสูมรรถภาพใหส้ามารถดํารงชวีติในสงัคม ไดอ้ยา่งเต็มตามศกัยภาพ
ไดเ้ต็มอยา่งเทา่เทยีมกนั
พนัธกจิ

1. สง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารทางสตปัิญญา ใหช้ว่ยเหลอืตนเองได ้
2. สนับสนุน การเรยีนรู ้การศกึษา วจัิย ทางดา้นคนพกิารทางสตปัิญญา
3. สรา้งเครอืขา่ย การใหบ้รกิารคนพกิารทางสตปัิญญา

ความเป็นมาและความตอ้งการการสนบัสนนุขององคก์รสาธารณะกศุล

มลูนธิชิว่ยคนปัญญาออ่นแหง่ประเทศไทย ในพระบรมชนูิปถัมภเ์ป็นมลูนธิสิาํหรับชว่ยคนปัญญาออ่น
แหง่แรกในประเทศไทยกอ่ตั VงขึVนในปี พ.ศ.2505 โดยกลุม่ผูม้จีติใจเมตตานําโดยพระองคเ์จา้เปรม
ปรุฉัตร เพื�อใหก้ารสนับสนุนเด็กปัญญาดว้ยการนําเขา้ไปสูใ่นระบบการสนับสนุนและสง่เสรมิของภาครัฐผา่น
โรงพยาบาลคนปัญญาออ่น ภายใตก้รมการแพทย ์กระทรวงสาธารณะสขุ 
กลุม่ผูม้จีติใจเมตตาดงักลา่วไดก้อ่ตั Vงมลูนธิซิ ึ�งไดรั้บพระราชนูิปถัมภ ์จากสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีารถ

ปัจจบุนั มลูนธิไิดใ้หค้วามชว่ยเหลอืและใหก้ารศกึษาทั Vงเด็กและผูใ้หญท่ี�อยูภ่าวะปัญญาออ่น ภายใตศ้นูยป์ฏบิตั ิ
8 แหง่ของมลูนธิ ิหนึ�งในนัVนเป็นโรงเรยีนและที�เหลอืเป็นศนูยบ์รกิารชมุชน เพื�อใหค้วามชว่ยเหลอื และฟืVนฟคูนปัญญาออ่น
ในรูปแบบของ การบรกิารเวชภัณฑย์า การใหก้ารศกึษา การฝึกอบรมวชิาชพี การฝึกอบรมทกัษะและการสนับสนุนทาง
สงัคมในหลากหลายระดบั  คนปัญญาออ่นที�อยูภ่ายใตก้ารอปุถัมภข์องมลูนธิมิ ี488 คน ซึ�งสามารถจําแนกรายละเอยีดไดด้งันีV
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     วยักอ่นเขา้เรยีน อายรุะหวา่ง 3-12 ปี 300 คน
     วยัโรงเรยีน อายรุะหวา่ง 6-18 ปี 138 คน
     ผูใ้หญว่ยั 18 ปีขึVนไป 50 คน

เด็กและผูใ้หญท่ี�อยูภ่าวะปัญญาออ่นเหลา่นีVอาศยัอยูภ่ายใตศ้นูยท์ี�กระจายอยูใ่นกรุงเทพและตา่งจังหวดัของมลูนธิฯิ
มรีายละเอยีดดงันีV
1. โรงเรยีนปญัญาวฒุกิร เป็นโรงเรยีนพเิศษสาํหรับเด็กที�มภีาวะปัญญาออ่นปานกลางรวมทั Vงเด็กออทสิซึ�ม

และเด็กที�มปัีญหาดา้นอารมณ์และพฤตกิรรม โรงเรยีนดําเนนิการสอนตั Vงแตอ่นุบาลถงึประถมปีที� 6  กระทรวงศกึษาธกิาร
ไดจั้ดสรรงบประมาณชว่ยเหลอืใหก้บัโรงเรยีน 18,000 บาทตอ่นักเรยีนหนึ�งคนตอ่ปี โรงเรยีนตั Vงอยูท่ี� ซอยเทศบาลนมิติร
7 ใกลต้ลาดบองมาเช ่ลาดยาว จตจัุกร กรุงเทพ  โรงเรยีนปัญญาวฺฒกิร มเีจา้หนา้ที�รวมทั VงสิVน 53 คน ซี�งประกอบไปดว้ย
บคุคลากรดงัตอ่ไปนีV

ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1 คน
ครูขา้ราชการ 9 คน
ลกูจา้ง 35 คน

และมเีด็กนักเรยีนภาวะปัญญาออ่นดงันีV
ชาย หญงิ รวม

นักเรยีน 116 62 178
นักเรยีนฝึกงาน 28 20 48
รวม 144 82 226

หมายเหต ุ: นักเรยีนฝึกงานจะไดรั้บฝึกงานในโรงงานภายในโรงเรยีนเพื�อฝึกทกัษะและไดรั้บมอบหมายใหช้ว่ยงาน
ของโรงเรยีนในดา้นธรุการ ผูช้ว่ยพ่อครัว พนักงานทําความสะอาด ตลอดรวมถงึเป็นพี�เลีVยงใหก้บัเด็กของโรงเรยีน

2. ศนูยก์ารเรยีนรูพ้เิศษประภาคารปญัญา เป็นศนูยค์ลา้ยกบัโรงเรยีนโดยมุง่เนน้ไปยังการใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กที�มคีวาม
พกิารซํVาซอ้นและปัญญาออ่นเพื�อการพัฒนาขั VนพืVนฐานใหม้ทีกัษะในการชว่ยเหลอืตนเองเพื�อเป็นการลดภาระผูป้กครอง
ปัจจบุนัศนูยด์งักลา่วมพีนักงานทั VงสิVน 22 คน และนักเรยีนตามรายละเอยีดดงันีV

ชาย หญงิ รวม

นักเรยีน 44 12 56

3. ศนูยฝึ์กอาชพีปญัญาคาร ใหก้ารฝึกอบรมวชิาชพีเพื�อประกอบอาชพีที�บา้น การเกษตร หัตถกรรมสาํหรับบคุคล
ปัญญาออ่นที�เป็นวยัรุ่นหรอืผูใ้หญ ่มเีจา้หนา้ที� 33 คน และนักเรยีนดงัตอ่ไปนีV

ชาย หญงิ รวม

นักเรยีน 36 29 65

4.ศนูยพ์ฒันาเด็กพเิศษชุมชนคลองเตย 

มเีจา้หนา้ที�ประจําศนูยท์ั VงสิVน 8 คน และนักเรยีนดงันีV
ชาย หญงิ รวม

นักเรยีน 20 15 35

5. ศนูยพ์ฒันาเด็กพเิศษทุง่สองหอ้ง

มพีนักงาน 13 คน และนักเรยีนดงันีV
ชาย หญงิ รวม

นักเรยีน 56 9 65

ศนูยพั์ฒนาเด็กพเิศษชมุชนคลองเตยและทุง่สองหอ้งเป็นศนูยท์ี�ใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กปัญญาออ่นที�อาศยัอยูใ่นชมุชนแออดั
ความชว่ยเหลอืดงักลา่วไดแ้ก ่การกระตุน้พัฒนาการของเด็กทารก การฟืVนฟสูมรรถภาพทางอารมณ์และพฤตกิรรมรวมทั Vง
ใหค้ําแนะนําตอ่ผูป้กครองของเด็ก ในแตล่ะศนูยใ์หก้ารดแูลเด็กปัญญาออ่นซึ�งทั Vงหมดมาจากครอบครัวที�ยากจน

6. ศนูยส์งเคราะหป์ระจําจังหวดัในแตละภมูภิาครายละเอยีดดงันีV
 - ศนูยส์งเคราะหบ์คุคลปัญญาออ่นภาคเหนอื จังหวดัเชยีงใหม่
 - ศนูยส์งเคราะหบ์คุคลปัญญาออ่นตะวนัออกเฉยีงเหนอื จังหวดัอดุรธานี
 - ศนูยส์งเราะหบ์คุคลปัญญาออ่นภาคใต ้จังหวดัสงขลา
ทั Vงสามศนูยด์งักลา่วใหค้วามชว่ยเหลอืทางการแพทย ์การศกึษา การฝึกอบรมวชิาชพีและสวสัดกิารสงัคม
ดําเนนิงานภายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงศกึษาธกิาร มพีนักงานรวมทั VงสิVน 25 คนและนักเรยีนในความดแูลดงันีV
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จงัหวดั ชาย หญงิ รวม
เชยีงใหม่ 17 8 25
อดุรธานี 13 3 16
สงขลา 0 0 0

30 11 41

ศนูยส์งเคราะหท์ั Vงสามแหง่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนที�อยูใ่นถิ�นทรุกนัดารที�องคค์วามรูแ้ละการศกึษารวมทั Vงความใจ
ในเรื�องปัญญาออ่นเขา้ไปไมถ่งึ โดยใหค้วามชว่ยเหลอืในหลากหลายรูปแบบ อาทเิชน่ การป้องกนั การกระตุน้พัฒนาการ
ของเด็กปัญญาออ่น ทั VงนีVไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืมาแลว้เฉลี�ย 2000 รายตอ่ปี
อาสาสมคัร อาสาสมัครคอืความจําเป็นสาํหรับองคก์รการกศุลทกุแหง่ มลูนธิฯิ มกีารจัดฝึกอบรมอาสาสมัครของมลูนธิฯิ
ซึ�งการจัดฝึกอบรมสามารถจําแนกไดด้งันีV
 - อาสาสมคัรตามโครงการพระราชดําร ิเป็นการจัดฝึกอบรมเพื�อใหค้วามรูแ้กอ่าสาสมัครที�ไดรั้บการคดัเลอืกในเรื�อง
ภาวะปัญญาออ่น การป้องกนัเผื�อนําไปเผยแพร่ตอ่สาธารณะชนเพื�อลดอตัราการเพิ�มขึVนของเด็กปัญญาออ่น มอีาสาสมัคร
กวา่ 2000 คน ไดเ้ขา้รับการอบรมตามโครงการนีV
 - อาสาสมคัรเครอืขา่ยภาครฐั มลูนธิฯิ ดําเนนิการเปิดฝึกอบรมโดยใชเ้ครอืขา่ยภาครัฐในการสรรหาอาสาสมัครใหเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม อาสาสมัครกลุม่นีVจะเขา้ถงึชมุชนของตนเองและใหค้วามชว่ยเหลอืและเผยแพร่ความรูเ้กี�ยวกบัภาวะปํญญาออ่น
ตลอดรวมถงึการป้องกนัไดอ้ยา่งเป็นอยา่งด ีมอีาสาสมัครที�เขา้รับการอบรมจากโครงการนีVกวา่ 20,000 คน ทั�วประเทศ
นอกเหนอืไปจากอาสาสมัครที�ชว่ยมลูนธิฯิ จัดหาทนุ
กจิกรรมการระดมทนุ

จากการสมัภาษณ์ที�ไดจ้ากการเขา้พบทา่นผูอํ้านวยสาํนักงานของมลูนธิฯิ ครั VงนีVทําใหท้มีงานทราบวา่มลูนธิชิว่ยคนปัญญา
ออ่นแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์มกีารจัดกจิกรรมการเพิ�มทนุหลกัๆ สองครัVงตอ่ปีตามรายละเอยีดดงันีV
 - ทกุเดอืนกรกฏาคม ของทกุปี ซึ�งเป็นเดอืนของวนัเมตตาคนปัญญาออ่น และเป็นเดอืนที�กอ่ตั Vงมลูนธิฯิ
 - โอกาสขึVนปีใหม ่
ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมการระดมทนุในแตล่ะโอกาสจะใชเ้วลาราว 10 วนัดว้ยวธิใีหอ้าสาสมัครถอืกลอ่งรับบรจิาค
ไปตามแหลง่ชมุชนตา่งๆ อาทเิชน่ หา้งสรรพสนิคา้ ซปุเปอรม์ารเ์กต แหลง่ทอ่งเที�ยวเป็นตน้ มอีาสาสมัครนักเรยีนราว
250 คน จะถอืกลอ่งรับบรจิาคในนามของมลูนธิทิั�วกรุงเทพและในเขตปรมิณฑล มลูนธิฯิ สามารถระดมทนุจากกจิกรรม
ดงักลา่วได ้ประมาณ 6 ลา้นบาทตอ่ปี นอกเหนอืไปจากผูบ้รจิาคที�มจีติศรัทธาเขา้มาบรจิาคโดยตรงกบัมลูนธิฯิ เป็นราย
เดอืน เฉลี�ยเดอืนละประมาณ 3 แสนบาท แตอ่ยา่งไรก็ตาม มลูนธิฯิ ยังไมม่ผีูใ้หก้ารสนับสนุนอยา่งตอ่เนื�อง

การจดัทํารายงาน

รายงานการเงนิสาํหรับปี พ.ศ.2556 ของมลูนธิชิว่ยคนปัญญาออ่นแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถัมภไ์ดรั้บการตรวจ
สอบโดยคณุศลิปชยั รักษาพล ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 2954 ของ ธานา ซ.ีพ.ีเอ ทรัพยส์นิหมนุเวยีนและรายงาน
รายไดถ้กูนําเสนอในขณะดําเนนิการสมัภาษณ์ ทั VงนีV มลูนธิฯิ ไมไ่ดม้กีารจัดทํารายงานประจําปี เพื�อเผยแพร่กจิกรรม
ตอ่สาธารณะชน แตอ่ยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการของมลูนธิฯิ มกีารเรยีกประชมุประจําปีอยูต่ลอดเวลา ทั Vงยังไดจั้ดทํา
รายงานการประชมุสามัญประจําปีไวเ้พื�อการเผยแพร่ตอ่ผูท้ี�สนใจ

กระบวนการประเมนิ
นายมนู เพ็ญสวา่งวฒัน ์ทมีงานกฟิวิ�งแบค ไดเ้ขา้เยี�ยมและสมัภาษณ์สาํนักงานกลางของมลูนธิฯิ ในวนัศกุรท์ี� 12 ธันวาคม
พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. และไดส้มัภาษณ์ตอ่คณุเชดิ ถรีเกยีรตคิณุ ผูอํ้านวยการสาํนักงาน ในระหวา่งการสมัภาษณ์
คณุหญงิอรุณี ปรวิตัธิรรม ไดเ้ขา้เยี�ยมสาํนักงาน  คณุเชดิ ถรีเกยีรตคิณุ เคยปฏบิตังิานดา้นสงัคมสงเคราะห ์และไดทํ้างาน
กบัมลูนธิฯิ มากวา่ 30 ปี จากการสมัภาษณ์ ทําใหท้มีงานไดรั้บองคค์วามรูใ้นเรื�องวธิกีารจําแนกคนปัญญาออ่นดว้ยการใช ้
แบบทดสอบศกัยภาพทางสตปัิญญารายบคุคล เป็นเครื�องมอืคดักรองและประเมนิระดบัของสตปัิญญา (ไอ.ควิ) ร่วมไปกบั
วธิกีารประเมนิทกัษะของผูถ้กูประเมนิ ระดบัของคะแนนที�ไดจ้ะเป็นตวับง่บอกถงึระดบัของสตปัิญญาตามรายละเอยีดดงันีV

ระดบั ไอ.ควิ
ไอ.ควิ มากกวา่  80    ฉลาดปกติ บคุคลทั�วไป
ไอ.ควิ 70-80 ปัญญาทบึ กึ�งปัญญาออ่น
ไอ.ควิ  50 ถงึ 69 ปัญญาออ่น มคีวามสามารถในการเรยีนรูผ้า่นการสอน
ไอ.ควิ  35 ถงึ 49 บกพร่องทางสมองปานกลาง สามารถรับการฝึกทกัษะบางอยา่งได ้
ไอ.ควิ. 25 ถงึ 34 บกพร่องทางสมองรุนแรง สามารถชว่ยเหลอืตนเองไดใ้นระดบัหนึ�งผา่นการฝึก
I.Q. <25 บกพร่องโดยสิVนเชงิ พกิารซํVาซอ้น

ศกัยภาพ ความสามารถ
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สาเหตขุองปญัญาออ่น

1. การตดิเชืVอในสมอง เซลส์มองตายซึ�งสง่ผลตอ่ระบบประสาท อาทเิชน่ภาวะครรภเ์ป็นพษิ มารดาตดิยาเสพตดิ 
รับยาหรอืพษิในระหวา่งการตั Vงครรภ ์การเกดิของเด็กที�ผดิปกต ิขาดสารไอโอดนิ ขาดธาตเหล็ก 
เด็กไดรั้บสารตะกั�วหรอืปรอท เป็นตน้
2. พันธกุรรม อาทเิชน่ ความผดิปกตขิองโครโมโซมของเด็ก การเจ็บป่วยของมารดาในระหวา่งตั Vงครรภ ์การเจ็บป่วย
ของเด็กในระหวา่งคลอด คลอดผดิปกต ิการเจ็บป่วยของเด็กหลงัการคลอดเป็นตน้
3. สาเหตบุางอยา่งสามารถป้องกนัไดแ้ละ บางอยา่งไมส่ามารถป้องกนัได ้ปัจจบุนั มลูนธิมิเีจา้หนา้ที�ปฏบิตังิานอยู่
ทั VงสิVน 157 คน เป็นพนักงาน ครู ผูด้แูลเด็ก ที�ปฏบิตังิานที�ศนูยแ์ละโรงเรยีนของมลูนธิทิั Vง 8 แหง่ พนักงานประจํา
สาํนักงานกลางในกรุงเทพ 15 คน 

คณุคา่และความโปรง่ใส
มลูนธิชิว่ยคนปัญญาออ่นแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ไดม้กีารใชป้ระโยชนจ์ากทนุที�หาไดจ้ากสนับสนุน
และบรจิาคจากหลายแหลง่ทนุซึ�งรวมทั Vงเงนิชว่ยเหลอืที�ไดรั้บจากภาครัฐและจากกจิกรรมระดมทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารจัดการสาํหรับปี พ.ศ.2556 อยูท่ี� รอ้ยละ 19 ของรายไดท้ี�ไดรั้บซึ�งเมื�อพจิารณาแลว้
เป็นคา่ใชจ้า่ยที�สมเหตผุลสาํหรับมลูนธิฯิ และการดําเนนิงานของโรงเรยีน และศนูยพั์ฒนาของมลูนธิฯิ
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องคก์รการกศุล มลูนธิชิว่ยคนปญัญาออ่น ประเทศไทย 
การเงนิ ในพระบรมราชนิปูถมัภ์

บาท ตรวจสอบแลว้ รวม
บาท บาท
2556 2556

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสด 39,066,492       39,066,492      

เงนิลงทนุชั�วคราว 40,324,347       40,324,347      

ลกูหนีVอื�นๆ 3,847,195         3,847,195         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Vน 527,072            527,072            

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 83,765,105       83,765,105      

รายรบัและคา่ใชจ้า่ย มูลคา่ มูลคา่

ตรวจสอบแลว้ การบรจิาค เวลา Total

บาท อาสาสมคัร
2556 2556 2556 2556

รายได้
เงนิบรจิาค 16,787,889       16,787,889      

รายไดจ้ากการจัดหาทนุ 26,405,221       26,405,221      

วันเมตตาปัญญาออ่น 5,883,233         5,883,233         

กลอ่งตั Vงบรจิาค 532,920            532,920            

เงนิบํารงุการศกึษา 2,669,340         2,669,340         

เงนิสนับสนุนจากภาครัฐ 3,232,176         3,232,176         

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 2,233,575         2,233,575         

ดอบเบีVยรับ 1,377,261         1,377,261         

มลูคา่เวลาของอาสาสมัคร -           240,000                240,000            

รวม 59,121,615       -                240,000                59,361,615      

คา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน
เงนิเดอืน คา่ลว่งเวลา และประกันสงัคม 21,994,041    37% 21,994,041   37%

คา่ยานพาหนะ 1,356,045      2% 1,356,045      2%

เครื�องเขยีน อปุกรณ์การสอน 89,734           0% 89,734           0%

คา่อาหารกลางวัน 1,693,324      3% 1,693,324      3%

คา่ใชจ้่ายฝ่ายสงัคมสงเคราะหภ์มูภิาค 312,270         1% 312,270         1%

คา่เสื�อมราคาอาคาร 2,124,293      4% 2,124,293      4%

25,445,414    43% -                -                     25,445,414   43%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ

เงนิเดอืนพนักงาน 2,300,612      4% 2,300,612      4%

คา่ใชจ้่ายสํานักงาน 6,164,372      10% 6,164,372      10%

เงนิสนับสนุนองคก์ารกศุลอื�นๆ 754,959         1% 754,959         1%

คา่ใชจ้่ายในกจิกรรมระดมทนุ 1,883,875      3% 1,883,875      3%

11,103,819    19% -                -                     11,103,819   19%

รวมคา่ใชจ้่าย 36,549,232    36,549,232   

หักดว้ยมลูคา่เวลาของอาสาสมัคร -                240,000            240,000         

สว่นเกนิเงนิสด 22,572,382    -                -                     22,572,382   

จํานวนคนปัญญาออ่นที�อยูภ่ายใตก้ารดแูลของมลูนธิฯิ 488 คน

รอ้ยละของคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน 43% 43%

รอ้ยละของคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการ 19% 19%

ตน้ทนุตอ่เด็กหนึ�งคน 74,896         74,896           
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