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วตัถปุระสงคข์องมลูนธิ ิ

มลูนธิสิากลเพื�อคนพกิารใหค้วามสําคัญในดา้นการฝึกอบรมอาชพีใหแ้กค่นพกิารทั�วประเทศเพื�อใหค้นพกิาร

สามารถพึ�งพาตนเองไดอ้กีทั Nงเป็นการขยายขดีความสามารถของคนพกิารซึ�งเป็นการพัฒนามมุมองของคน

ไทยพัฒนาและมคีวามเขา้ใจวา่คนพกิารไมไ่ดเ้ป็นภาระตอ่สงัคม

มลูนธิสิากลเพื�อคนพกิารกอ่ตั NงขึNนโดยทา่นศาสตราจารย ์วริยิะ นามศริพิงศพั์นธผ์ูซ้ ึ�งยงัดํารงตําแหน่งเป็น

ประธานมลูนธิธิรรมกิชนเพื�อคนตาบอดแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภอ์งคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้

อยูห่ัวในรัชกาลที�เกา้ ไดรั้บการขึNนทะเบยีนเลขที� 0460 ใหเ้ป็นองคก์รสาธารณะประโยชน ์และไดย้กระดับ

เป็นองคก์รสาธารณะกศุลเมื�อวันที� 14 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2550 เงนิบรจิาคใหก้บัมลูนธิสิากลเพื�อคนพกิารสามารถ

นําไปหักลดหยอ่นภาษีไดต้ามประกาศกระทรวงการคลังลําดับที� 628

ข ั�นตอนการจดัทํารายงานการประเมนิ

ทา่นศาสตราจารย ์วริยิะ นามศริพิงศพั์นธ ์ประธานมลูนธิฯิ ไดก้รณุาจัดสรรเวลาในการขอเขา้พบใหแ้กน่ายมนู 

เพ็ญสวา่งวัฒน ์ผูแ้ทนจากสมาคมกฟิวิ�ง แบค เพื�อการสมัภาษณ์ จัดทํารายงานการประเมนิ และจัดอนัดับ

ใหก้บัมลูนธิฯิ กวา่ 2 ชั�วโมง ในวันศกุรท์ี� 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 คณุนฤมล เจา้หนา้ที�ของมลูนธิฯิ ไดนํ้าเสนอ

รายงานการเงนิที�ไดรั้บการสอบบญัชแีลว้ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 รวมทั Nงเอกสารตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัมลูนธิฯิ

รวมทั Nงรายงานการประชมุคณะกรรมการมลูนธิปิระจําปี พ.ศ.2559 ใหก้บัผูแ้ทนสมาคมฯ ในวันดังกลา่ว

ประวตัคิวามเป็นมาของมลูนธิ ิ

ประวตัขิองผูก้อ่ต ั�ง

ในปี พ.ศ. 2510 ทา่นศาสตราจารยว์ริยิะ ไดป้ระสพอบุตัเิหตจุากการเลน่วัตถรุะเบดิโดยไมต่ั Nงใจซึ�งเป็นสาเหตุ



ทําใหต้าทั Nงสองของบอดเมื�อทา่นอาย ุ15 ปี

ทา่นไดม้โีอกาสเขา้พบ มสิเจเนวฟิ คอวฟิลด ์ผูก้อ่ตั Nงโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพและไดรั้บอนุญาตให ้

เขา้เรยีนในโรงเรยีนหลังจากที�พี�ชายของทา่นไดใ้ชค้วามพยายามอยูห่ลายครั Nงในการที�จะใหท้า่นไดเ้ขา้

เรยีนในโรงเรยีนดังกลา่วแตถ่กูปฏเิสธเรื�อยมา

ทา่นสามารถสอบผา่นการศกึษาในโรงเรยีนจนจบหลักสตูรและไดรั้บโอกาสที�ดใีนการเขา้เรยีนกบันักเรยีน

ปกตไิดท้ี�โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีลในปี พ.ศ. 2511 และโรงเรยีนอสัสมัชญัในปี พ.ศ.2513

 - พ.ศ. 2515 ทา่นเขา้รับการศกึษาในคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 - พ.ศ. 2519 ทา่นไดรั้บการคัดเลอืกจากมหาวทิยาลัยฯ ใหเ้ป็นอาจารยส์อนประจําคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย

   ธรรมศาสตร์

 - พ.ศ.2519 ถงึ 2522 ทา่นไดร้ว่มมอืกบัสมาคมคนตาบอดกรงุเทพในการสรา้งหอ้งสมดุเพื�อคนตาบอด และได ้

   มบีทบาทสําคัญในการผลักดันแกไ้ขกฏหมายที�จํากดัสทิธคินพกิาร

 - พ.ศ. 2526 ทา่นจบการศกึษาในระดับปรญิญาโท จากมหาวทิยาลัย ฮารวารด์ รัฐแมสสาชเูซต ประเทศ

   สหรัฐอเมรกิา ตั Nงแตนั่Nนมาทา่นไดร้เิริ�มกอ่ตั Nงสภาเพื�อคนพกิารทกุประเภท และไดอ้ทุศิตนเองในการทํางาน

   กบัสภาดังกลา่วจนถงึปัจจบุนั ซึ�งทา่นไดดํ้ารงตําแหน่งประธานสภาฯ 4 สมยัจนถงึปัจจบุนั

ความเป็นมาในการกอ่ต ั�งมลูนธิฯิ

ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ.2538 จนถงึ 2541 ประเทศไทยประสพปัญหาดา้นเศรษฐกจิอยา่งหนัก ทา่นศาสตราจารย์

วริยิะ ไดเ้ขยีนหนังสอื "ยิNมสู"้ ซึ�งเป็นหนังสอืที�รวบรวมคําสอนของ มสิเจนวิฟี คอวฟิลด ์ผูซ้ ึ�งเป็นแรงบนัดาล

ใจที�ทําใหท้า่นประสพความสําเร็จ จดุมุง่หมายในการเขยีนหนังสอืเลม่นีNคอืการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บั

ผูอ้า่นในการตอ่สูช้วีติดว้ยความสขุอกีทั Nงเชญิชวนผูอ้า่นใหม้สีว่นรว่มในการกอ่ตั Nงมลูนธิสิากลเพื�อคนพกิาร

ดว้ยการบรจิาคเงนิเพื�อจัดหาความชว่ยเหลอืใหแ้กค่นพกิารทกุประเภทในประเทศไทย

หนังสอืระดมทนุดังกลา่วไดรั้บความสําเร็จในการกอ่กําเนดิมลูนธิสิากลเพื�อคนพกิารไดอ้ยา่งสมบรูณ์ใน

วันที� 2 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2542 มลูนธิฯิ ไดรั้บการจดทะเบยีนโดยใชท้ี�อยูท่ี�เป็นที�พักอาศยัของทา่น ณ เลขที�

5/2 ซอยอรณุอมัรนิทร ์37 ถนนอรณุอมัรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร

Description of Activities and Programs:

รายงานสรปุคนพกิารในประเทศไทย ณ 30 กนัยายน 2560

จํานวนคนพิการทั�วประเทศ ที�ลงทะเบยีน 1,802,375          รอ้ยละ 2.72 ของประชากร
จํานวนคนพิการที�อยูใ่นวัยทํางาน (อายรุะหว่าง 15-60 ปี) 802,058            
จํานวนคนพิการที�มีงานทําแลว้ 227,924            
จํานวนคนพิการที�สามารถทํางานไดแ้ตว่่างงาน 455,990            
จํานวนคนพิการรุนแรงไม่สามารถทํางานได ้ 118,144            

ขอ้มูลจากกรมสง่เสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตคนพิการ



ขอ้มลูจากกรมสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร



จากสถติขิา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่อาชพีหลักของคนพกิารสว่นใหญอ่ยูใ่นภาคการเกษตรรอ้ยละ 78 และ

อาศยัอยูใ่นถิ�นทรุกนัดารหา่งจากตัวเมอืงทั�วประเทศ

ศนูยฝึ์กแาชพีคนพกิารอาเซยีน

ศนูยฝึ์กอาชพีคนพกิารอาเซยีนเป็นโครงการหลักของมลูนธิฯิ ตั Nงอยูท่ี�อําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ตอนเหนอืของประเทศไทย ศนูยฝึ์กอาชพีดังกลา่วมกีารฝึกอาชพี 3 หลักสตูรที�ครบวงจรและเขม้ขน้ให ้

กบัคนพกิารและครอบครัวของคนพกิารเพื�อใหค้นเหลา่นีNสามารถพึ�งพาตนเองได ้แตล่ะหลักสตูรของศนูยฯ์

ผูเ้ขา้รับการฝึกกอบรมจะตอ้งเขา้รับการฝึกอาชพีเป็นจํานวน 600 ชั�วโมงหรอื 100 วันซึ�งเนน้ไปยงัภาคทฤษฏี

93 ชั�วโมง และภาคปฏบิตั ิ507 ชั�วโมง หลักสตูรการฝึกอาชพีแตล่ะหลักสตูรไดรั้บการอนุมตัจิากกรมสง่เสรมิ

และพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงแรงงาน

หลักสตูรการฝึกอาชพีของศนูยฯ์ ยนือยูบ่นหลักการ 3 ประการดังนีN

 - ฝึกปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง

 - เรยีนรูอ้ยา่งจรงิจัง

 - มอีงคค์วามรูท้ี�ลกึและรูจ้รงิ

ศนูยฝึ์กอาชพีฯ ใหบ้รกิารคนพกิารที�อาศยัอยูใ่น 8 จังหวัดภาคเหนอืเป็นหลักอนัไดแ้ก ่จังหวัดเชยีงใหม่

เชยีงราย ลําปาง แพร ่น่าน พะเยา และแมฮ่อ่งสอน

ในปี พ.ศ.2560 ศนูยอ์าชพีฯ ไดเ้ปิดหลักสตูรอบรมอาชพี 3 หลักสตูร โดยแตล่ะหลักสตูรมหีลักการดังนีN

 - คนพกิารสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย

 - สามารถกอ่ใหเ้กดิรายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอเป็นรายวัน รายสปัดาห ์และรายเดอืน

 - ผลติผลสามารถแปรรปูเป็นผลติภณัฑใ์หมไ่ด ้

 - มคีวามตอ้งการของตลาดระยะยาว

 - วงจรในการผลติมรีะยะเวลาสั Nน ไมเ่กนิ 45 วัน

หลักสตูร จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่ใชจ่้าย
การปลกูเห็น 260 109,500
การเลีNยงจิNงหรีด 260 109,500
การปลกูผักแบบออร์กานิค 260 109,500

ศูนยฝึ์กอาชพีคนพกิารอาเซยีน

หลกัสูตรการฝึกอาชพีปี พ.ศ. 2560



ในปี พ.ศ. 2560 มลูนธิฯิ จัดใหม้กีารฝึกอาชพี ณ ศนูยฝึ์กอาชพี 2 ภาคการศกึษาและในแตล่ะหลักสตูร

สามารถรับคนพกิารเขา้รับการฝึกอาชพีได ้260 คน มลูนธิฯิ มแีผนการขยายศนูยฝึ์กอาชพีอาเซยีนให ้

สามารถรับคนพกิารเขา้รับการฝึกอาชพีใหไ้ด ้400 คนในแตล่ะหลักสตูร

ทั NงนีN ธนาคารกรงุเทพไดใ้หก้ารสนับสนุนบางสว่นในเรื�องคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมจํานวน 100 คน

เป็นประจําทกุปี

ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ
ศนูยก์ารศกึษาพเิศษมจีดุมุง่หมายในการใหก้ารศกึษาขั NนพืNนฐานและการปรับตัวใหเ้ขา้กบัสงัคมของเด็ก

พกิาร อาทเิชน่เด็กออทสิตกิ เด็กที�มสีมาธสิั Nน เพื�อใหเ้ด็กเหลา่นีNสามารถเขา้รับการศกึษาในโรงเรยีนปกติ

กบัเด็กอื�นๆ ได ้โดยความรว่มมอืกบัโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร 

จะมเีด็กพกิารประมาณ 20 คนเขา้รับการศกึษาในศนูยแ์หง่นีNตอ่วัน ซึ�งชั Nนเรยีนของเด็กจะจัดขึNนตามอายุ

ของเด็กแตล่ะคน เด็กทั Nงหมดที�เขา้รับการศกึษาจากศนูยแ์หง่นีNมาจากชมุชนในระแวกใกลเ้คยีงที�ตั Nงของ

มลูนธิฯิ โดยผูป้กครองของเด็กจะนําเด็กใหอ้ยูใ่นความดแูลของศนูยร์ะหวา่งวัน

ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจําทอ้งถิ4น
ศนูยฯ์ ดังกลา่วเป็นการตอ่ยอดจากศนูยฝึ์กอาชพีอาเซยีนซึ�งคนพกิารและผูด้แูลคนพกิารที�เขา้รับการฝึก

อาชพีจากศนูยฝึ์กอาชพีอาเซยีนจะนําองคค์วามรูจ้ากการเขา้รับการฝึกอาชพีและทักษะกลับมายงัพืNนที�

ในทอ้งถิ�นของตนเองเพื�อนําไปสอนใหก้บัคนพกิารอื�นๆ ในทอ้งที� ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจําทอ้งถิ�น

ตั Nงอยูใ่น 42 จังหวหัดทั�วประเทศ ศนูยด์ังกลา่วจะไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นสาขาของมลูนธิฯิ



โครงการ TTRS 

เป็นโครงการรว่มระหวา่งมลูนธิฯิ และสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน ์และ

กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) เพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืคนพกิารทางการไดย้นิใหส้ามารถสื�อสาร

กบัคนปกตไิดผ้า่นตูโ้ทรศพัทท์ี�ไดรั้บการออกแบบเฉพาะใหก้บัโครงการนีN ซึ�งไดรั้บการพัฒนาโดยอวยา

หนึ�งในบรษัิทเทคโนโลยซี ึ�งชาํนาญการในเรื�องการสื�อสารโดยผา่นศนูยก์ลางที�แปลภาษามอืใหเ้ป็นเสยีง

ระหวา่งผูส้ ื�อสาร  โครงการ TTRS เป็นโครงการที�อยูใ่นระหวา่งรเิริ�มและทดลองใช ้

โครงการศนูยก์ารจดัหางานใหค้นพกิาร

ศนูยก์ารจัดหางานใหค้นพกิารมจีดุมุง่หมายในการจัดหางานใหก้บัคนพกิารโดยเฉพาะกบัคนพกิารทางการ

ไดย้นิ (หหูนวก) ดว้ยความรว่มมอืกบับรษัิท คอฟฟี�  อนิเนอร ์จํากดั เพื�อฝึกหัดนักชงกาแฟ และการใหอ้งค์

ความรูใ้นเรื�องกาแฟและการทํากาแฟ

ยิNมสู ้คาเฟ่ฟ์ เป็นสว่นหนึ�งของศนูยก์ารจัดหางานฯ ซึ�งตั Nงอยูบ่นชั Nนแรกในตัวอาคารของมลูนธิฯิ นักชงกาแฟ

และพนักงานทกุคนเป็นคนพกิารทางการไดย้นิทั Nงหมด 

หอศลิป์ยิ�มสู ้
หอศลิป์ยิNมสูเ้ปิดแสดงผลงานภาพวาดสนํีNามนั สนํีNา รปูปัNน ตลอดรวมทั Nงงานศลิปะอื�นๆ ที�เป็นผลงานของ

คนพกิารเพื�อใหค้นพกิารใชเ้ป็นชอ่งทางสื�อตัวตนของตนเองผา่นงานศลิปะ หอศลิป์ยงัเป็นชอ่งทางในการ

หารายไดข้องคนพกิารในการขายงานศลิปะของตนเองผา่นหอศลิป์แหง่นีN

การจดัทํารายงานและความโปรง่ใส

มลูนธิสิากลเพื�อคนพกิารไมม่กีารจัดทํารายงานประจําปีทั Nงในรปูแบบเป็นเอกสารและโพสตล์งบนเว็บไซต์

อยา่งไรก็ตาม ในวันที�ตัวแทนสมาคมกฟิวิ�ง แบค ไดเ้ขา้พบทา่นศาสตราจารยว์ริยิะ มลูนธิฯิ ไดนํ้าเสนอ

รายงานการเงนิที�ไดรั้บการสอบบญัชแีลว้ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 พรอ้มกบัเอกสารและรายงานการประชมุ

คณะกรรมการประจําปี พ.ศ.2560 รวมทั Nงรายงานการเขา้เยี�ยมชมของ มสิเตอร ์อลีคิ ลิNม ที�เคยเขา้เยี�ยมชม

กจิการของมลูนธิฯิ ฉบบัภาษาองักฤษให ้

เมื�อพจิารณาผลการดําเนนิงานจากรายงานการเงนิในปี พ.ศ. 2560 สมาคมฯ พบวา่ คา่ใชจ้า่ยในโครงการ

ตา่งๆ ของมลูนธิฯิ อยูท่ี�รอ้ยละ 95 ในขณะที�คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและการจัดการอยูท่ี�รอ้ยละ5 ของรายได ้

ที�ไดรั้บในปีเดยีวกนัตามลําดับ ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและการจัดการที�รอ้ยละ 5 จัดวา่เป็นคา่ใชจ้า่ย

ที�ตํ�าแสดงใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพดา้นการเงนิเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัขนาดของ

ขององคก์ร

ภาคการเงนิ

องคก์รการกศุล มลูนธิสิากลเพื4อคนพกิาร
ผลการดาํเนนิงานประจําปี พ.ศ.2561

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน

เงนิสดและสิ�งเทยีบเทา่เงนิสด 50,227,561          50,227,561       

เงนิฝากธนาคาร 11,553,750          11,553,750       

ทรัพยส์นิของสาขาภายใตม้ลูนธิฯิ 177,249                177,249             

สนิทรัพยอ์ื�นๆ 9,929,314            9,929,314          

รวมทรัพยส์นิหมนุเวยีน 71,887,874          71,887,874       



รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย บาท มลูคา่ของ มลูคา่ THB

2560 บรจิาค เวลา 2560

บาท ของอาสาสมคัร บาท
รายได้
เงนิบรจิาคทั�วไป 4,130,472            4,130,472          

รายไดจ้ากสาขาของมลูนธิฯิ 366,245                366,245             

รายไดจ้ากกจิกรรมประจําปี 6,899,302            6,899,302          

รายไดจ้ากเงนิอดุหนุนมลูนธิฯิ 12,547,327          12,547,327       

เงนิบรจิาคเฉพาะเจาะจงโครงการ 54,790,783          54,790,783       

รายไดจ้ากกจิกรรมของสาขา 34,940,327          34,940,327       

เงนิบรจิาคจาก "การด์กรงุศร"ี 45,116                  45,116               

เงนิบรจิาคจาก เทสโกก้ารด์ 45,350                  45,350               

รายไดจ้ากการจัดนทิรรศการ 138,565                138,565             

รายไดจ้ากโครงการ TTRS 6,928,445            6,928,445          

รายไดจ้ากกจิกรรมอื�นๆ 53,146                  53,146               

ดอกเบีNยรับและเงนิปันผล 228,211                228,211             

รายไดอ้ื�นๆ 193,365                193,365             

รวมรายได ้ 121,306,652        121,306,652     

รายจา่ย
คา่ใชจ้า่ยโครงการ
คา่ใชจ้่ายพนักงาน 12,214,713          10% 12,214,713       10%

คา่ใชจ้่ายตามโครงการประจําปี 2,074,391            2% 2,074,391          2%

คา่ใชจ้่ายโครงการพัฒนาชวีติ 9,049,976            7% 9,049,976          7%

คา่ใชจ้่ายสาขาของมลูนธิฯิ 22,977,420          19% 22,977,420       19%

คา่ใชจ้่ายโครงการ TTRS 65,901,213          54% 65,901,213       54%

คา่ใชจ้่ายหอศลิป์ยิNมสู ้ 354,145                0% 354,145             0%

ศนูยก์ารศกึษาพเิศา 25,384                  0% 25,384               0%

คา่ใชจ้่ายการตกแตง่อาคาร 2,528,203            2% 2,528,203          2%

คา่ใชจ้่ายในการจัดหาความชว่ยเหลอื 81,660                  0% 81,660               0%

รวมคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 115,207,106        95% 115,207,106     95%

คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารจดัการ

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 3,301,621            3% 3,301,621          3%

คา่ใชจ้่ายสํานักงาน 384,718                0% 384,718             0%

คา่ใชจ้่ายสาธารณูปโภค 305,596                0% 305,596             0%

คา่สอบบัญชี 90,800                  0% 90,800               0%

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง 133,257                0% 133,257             0%

คา่ไปรษณีย์ 27,769                  0% 27,769               0%

คา่ธรรมเนยีมอื�นๆ 237,433                0% 237,433             0%

คา่ใชจ้่ายในการดแูลรักษา 90,251                  0% 90,251               0%

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ 985,290                1% 985,290             1%

คา่ใชจ้่ายกจิกรรมเพื�อสงัคม 91,897                  0% 91,897               0%

คา่เบีNยประกันทรัพยส์นิ 14,349                  0% 14,349               0%

คา่ใชจ้่ายผลติภัณฑเ์พื�อคนพกิาร 50,015                  0% 50,015               0%

คา่เชา่ 325,300                0% 325,300             0%

คา่ใชจ้่ายดอกเบีNย 8                            0% 8                         0%

คา่ใชจ้่ายพัฒนาบคุคลากรประจําปี 93,689                  0% 93,689               0%

รวมคา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารจดัการ 6,131,993            5% 6,131,993         5%

Total expenses 121,339,099        100% 121,339,099     100%

สว่นเกนิ (ตดิลบ) (32,447)                0% (32,447)              0%

รอ้ยละของคา่ใชจ้่ายดา้นบรหิารจัดการ 5% 5%


