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สรุปความเห็นจากการประเมิน 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมพระราชูปถัมภ  

                                          ------------------------------------------------------------------- 

วันที่ประเมิน  21 สิงหาคม 2556 

ผูประเมิน  คุณเทอรี่ เวยีร ปรญิญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร, ผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

   คุณจิระภา คงมณี ปรญิาโทสาขาบริหารธรุกจิ Butler University  

   นางสาวสมศร ีสิงหวัฒน มศ.5 
 
ประธานมูลนิธิ ศาสตราจารย วิริยะ นามศิริพงศพันธุ ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดใน

ประเทศไทย 

คุณพงษศักดิ์ เกษมสุวรรณ ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 
สาขากรุงเทพ (โรงเรียนบานเด็กรามอินทรา) 

ที่อยู 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10230 

หมายเลขโทรศัพท 02-510-3625 และ 02-510-4895 โทรสาร: 02- 943-6235 
อีเมล   cfbt_bkk@hotmail.com  
เว็บไซต   http://www.cfbt.or.th/bangkok   
Facebook https://www.facebook.com/bandekblind 

วัตถุประสงคของมูลนิธิ:  

เพ่ือใหบริการระดับมืออาชีพและการจัดการในเร่ืองความบกพรองทางสายตา และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ผูพิการทางสายตาใหดีข้ึน และชวยใหพวกเขาสามารถอยูอยางกลมกลืนในสังคม 
 

มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทยเปนมูลนิธิอยูในพระบรมพระราชูปถัมภ และจดทะเบียนข้ึนกับ
กระทรวงการคลัง และไดรับการอนุมัติเปมองคการสาธารณะกุศล ลําดับที่ 174 
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มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทยไดใหความชวยเหลือในดานการศึกษา และการฟนฟูสมรรถนะ

คนตาบอด โดยมี 8 สาขาในประเทศไทย การบริจาคเงินใหกับมูลนิธิคริสเตียนของคนตาบอดในประเทศไทย

สามารถหักลดหยอนภาษีไดจากรายไดท่ีตองเสียภาษีในประเทศไทย 

กระบวนการในการประเมินของเรา 
เราไดเยีย่มเยือนโรงเรียนบานเด็กรามอินทรา (บานเดก็ตาบอดผูพกิารซํ้าซอน) เม่ือวนัที่ 21 สิงหาคม 2556 เราได
พบปะกับฝายจัดการและฝายคณาจารย ดังน้ี 
1. คุณวินิจ มูลวิชา - รองผูอํานวยการฝายวชิาการมูลนิธธิรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  
2. คุณพรีะ พิลาฤทธิ์ – ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. คุณจันทรศิริ ทาวมณี – หัวหนาฝายประสานงาน สํานกังานอํานวยการ 
4. คุณดวงจันทร ปททุม - รองผูอํานวยการโรงเรยีน  
 

เราไดเย่ียมชมสถานท่ีรับเลี้ยงเด็ก การทํากิจกรรมตางๆ ของเด็กๆ เราพบวามูลนิธิมีรายงานงบการเงินที่ไดรับ
การตรวจสอบดวย ซ่ึงจะชวยใหเราเช่ือม่ันในเรื่องรายการกิจกรรมการกุศล และการจัดการทางการเงิน เรา
สามารถเห็นอยางชัดเจนวาโรงเรียนไดดําเนินการโดยมีการจัดการอยางมืออาชีพ ขณะท่ีเราไดเยี่ยมชนสถานที่ 
เราสามารถเขาใจถึงความอดทน และอุทิศตัวอยางขยันขันแข็งของเจาหนาที่ที่จะใหการศึกษา และชวยเหลือ
เด็กๆ ท่ีตาบอดและพิการซํ้าซอน 
 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยไดสงเสริมใหการศึกษา และการฟนฟูสมรรถนะคนตาบอด โดย
มี 8 สาขาในประเทศไทยดังน้ี 

 ป 2555  
จํานวนเดก็ จํานวนพนกังาน 

1. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแกน   
     (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาขอนแกน) 

144 35 

2. โรงเรียนบานเด็กรามอินทรา 
    (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขากรุงเทพ) 

60 40 

3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา 
    (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขานครราชสีมา) 

73 40 

4. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรอยเอ็ด 
    (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขารอยเอ็ด) 

144 36 

5. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซํ้าซอนลพบุรี 
     (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาลพบุรี) 

61 31 
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6. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ  
     (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาสงขลา) 

77  

7. โรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี 
    (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาเพชรบุรี) 

45  

8. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซํ้าซอนนครนายก 
    (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขานครนายก) 

62 34 

จํานวนเด็กท่ีตาบอดท่ีเขารวมโครงการ 666  
 

หมายเหตุ:  ขอมูลจํานวนเด็ก จากรายงานประจําป 2555 
ขอมูลจํานวนพนักงาน: จากเว็บไซตของมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแหงประเทศไทยแตละสาขา 
 

ท่ีมาของการจดัตั้งมูลนิธ ิ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย (ในพระบรมพระราชูปถัมภ) ไดกอต้ังข้ึนใน พ.ศ. 2521 โดยนาย
ประหยัด ภูหนองโอง ครูผูตาบอด โดยเริ่มแรกมีนักเรียน 13 คน ดวยการสนับสนุนของนายประหยัดเอง 
ความสําเร็จของนักเรียนทั้ง 13 คน ทําใหมูลนิธิสามารถขยายการดําเนินการไปท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย และ
ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิตอมา 
 

ในป 2552 บานเด็กตาบอดผูพิการซํ้าซอนไดเปลี่ยนเปนโรงเรียนบานเด็กรามอินทรา เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552 โดยไดรับพระกรุณาจาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด 
 

บานเด็กตาบอดผูพิการซํ้าซอน (สาขากรุงเทพ) เปนสถานท่ีศึกษาสําหรับเด็กตาบอดพิการซํ้าซอน แหงที่ 2 ของ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ในป 2528 มูลนิธิไดเริ่มดําเนินการโดยมีเด็กนักเรียนตาบอดชายและหญิง 40 คน จากศูนยการศึกษาคนตาบอด
ในจังหวัดขอนแกน พวกเขาอาสาในการเดินมาราธอน และถือแผนปายวา “เรายังคงมีความหวัง” โดยมี
จุดประสงคใหสังคมไดตระหนักถึงความสามารถของคนตาบอดในการเลาเรียนศึกษา ทํางาน และสามารถใช
ชีวิตไดตามปกติเชนเดียวเหมือนกับคนอ่ืนๆ ในสังคม พวกเขาเดินระยะทาง 450 กิโลเมตรจากขอนแกนไป
กรุงเทพฯ 
 

เพราะกิจกรรมท่ีจัดข้ึนนี้ทําให มูลนิธิไดรับการตอบสนองจากผูบริจาคหลายๆ ราย รวมทั้งสมาคมคริสเตียนเพ่ือ
คนตาบอด หรือ CBM จากประเทศเยอรมนี ซ่ึงใหความกรุณามากท่ีสุดและได บริจาคเงินเพ่ือสรางส่ิงอํานวย
ความสะดวก อาคารใหกับพนักงาน ของมูลนิธิ 
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ในป 2529 สมาคม CBM ซ้ือบานใหเด็กตาบอดและพิการซํ้าซอน โดยใหความสําคัญอันดับแรก คือการดูแล เด็ก
ตาบอดท่ีมีความพิการดานอื่นๆ ดวยซ่ึงมีจํานวนมากมายจนแออัดจากองคกรการกุศลหนวยงานของรัฐบาล  
 

ในป 2531 ไดมีการสรางบานแบบบังกะโลหลังเล็กๆ จํานวน 5 หลัง เพื่อสําหรับอาศัยอยูสําหรับครอบครัว โดย
มีเด็กจํานวน 10 คนตอบาน ตอผูดูแลบาน/ครู 1 คน โดยมีอาหาร และการรักษาทางการแพทย การฟนฟู
สมรรถนะทั้งดานรางการและจิตใจ ซ่ึงเปนเปาหมายและความตองการหลักๆ สําหรับเด็กที่อาศัยในบานโดยให
การศึกษาฝกอบรมเนนทักษะดานชีวิตประจําวัน เพ่ือใหเด็กสามารถพ่ึงตนเองใหไดมากที่สุด (ข้ึนอยูกับระดับ
สภาพปญหาของรางกายและสติปญญาของพวกเขา) และมอบโอกาสทางการศึกษา และการฝกอบรมใหกับพวก
เขา 
 

สมาคม CBM ไดใหความกรุณาสนับสนุนโครงการมานานหลายป แตตอนนี้สมาคมไดเนนออกไปชวยเหลือใน
ประเทศเพ่ือนบาน เชน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และพมา ต้ังแตป 2540 บานเด็กตาบอดผูพิการซํ้าซอนไดรับการ
สนับสนุนเต็มกําลังจากผูบริจาคในประเทศ และจากภาคเอกชน 
 
ในปจจุบัน บานเด็กตาบอดผูพิการซํ้าซอนไดดูแลเด็กจํานวน 64 คน ต้ังแตอายุ 2 – 15 ป โรงเรียนบานเด็กราม
อินทรากอต้ังข้ึนเพื่อสรางและเปนพัฒนาโอกาสใหกับผูที่ขาดแคลนทางเลือกในการดํารงอยูในสังคม  การศึกษา
ในโรงเรียนประจําสําหรับนักเรียนต้ังแตช้ันกอนระดับอนุบาลจนถึงประถม 6 อายุต้ังแต 2 – 16 ป และพวกเขา
จะไดศึกษาตอที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซํ้าซอนที่จังหวัดลพบุรีจนกวาจะสําเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมปที่ 3 เด็กตาบอดที่มีความสามารถในการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนจะมีโอกาสไดเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ของ
มูลนิธิหรือการฝกอบรมอาชีพสําหรับคนตาบอดท่ีมีความพิการซํ้าซอนในจังหวัดนครนายก 
 

กิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิท้ัง 8 สาขา 2552  
เด็กตาบอดที่ตองการดูแลและการศึกษาเปนพิเศษดังน้ี จํานวนเดก็ จํานวน

พนักงาน 
1. การใหการดูแลรักษาในการฟนฟูสมรรถนะและการพัฒนาเด็กให
สามารถชวยเหลือตัวเองไดในชีวิตประจําวัน 

473  

2. สงเสริมใหเด็กที่ตาบอดเขาถึงสังคมในความเปนจริง ดวยการให
การศึกษาโดยสงเด็กที่ตาบอดไปโรงเรียนรวมกับเด็กที่ปกติ 

225  

3. จัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตาบอดในระดับสูง 89  
4. สงเสริมใหมีการเรียนรู คําแนะนําแกครูและนักเรียน   
5. สงเสริมและปรบัปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กที่ตาบอด 596  
6. จัดใหมีสถานท่ีฟนฟูสมรรถนะใหกับเด็กตาบอดในชุมชน 333  
7. ดูแลใหการรักษาเด็กที่ตาบอดและมีความพิการซํ้าซอน 218  
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8. กอต้ังโรงเรียนเพื่อสอนวิชาวิทยาศาตรใหแกเด็กตาบอด 19  
9. โครงการในอนาคตในการสอนเด็กที่ตาบอดและหูหนวกดวย   

 

การสนับสนนุองคกรเบื้องตน 
1. การจัดเตรียมงบประมาณท่ีไดรับจากรัฐบาล (โดยนับจํานวนเดก็) 
2. การขอรับการบริจาคจากประชาชนโดยตรงมากกวารอยละ 50 ของการบริจาค 
 

โครงการจัดหาทุน ผลประโยชน และการอาสาสมัคร 
1. เงินจากการบริจาค 
2. การบริจาคสิ่งของเครื่องใชตางๆ (อาหารแหง ส่ิงของ เชน สบู แชมพู แปรงสีฟน ฯลฯ และอุปกรณืการเรียน
การสอน เชนกระดาษอักษรแบลล เทปเปลา ฯลฯ) 
3. การเลีย้งอาหารเด็กท้ัง เชา กลางวัน และเยน็ 
4. การเขารวม และมีสวนรวมในบางกิจกรรมท่ีอาสาสมัครจะสามารถชวยเหลือได 
- วันหยุดราชการ ปใหม วนัเด็ก วนัสงกราต วันลอยกระทง ฯลฯ 
- มีสวนรวมในการเขาคายเยาวชน การฟนฟู และการรกัษา 
- การเดนิทางไปเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ เชนสวนสาธารณะ ตลาดสด หางสรรพสินคา วัด และโรงเรยีน 
 

บทความท่ีลงส่ือ (ตัวอยาง):  http://web.stagram.com/location/1752957  
    http://www.cfbtbkk.blogspot.com  
 

การประเมินผลการดําเนินงานของมูลนิธธิรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  

   
                   คะแนน 
 
คาใชจายเพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร (ยิ่งนอยยิ่งดี) 
คาใชจายเพื่อประสิทธิภาพในการจัดหาทุน (ยิ่งนอยย่ิงด)ี                                                                    

 
 
 
 
 
 

 



  หนา 6

  การบรจิาค                                    มูลนธิธิรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย 
               บาท 
               2555  
รายรับ 
    การบริจาค          80,190,539 
    ผลประโชนและผลตอบแทนจากกองทุน       10,415,220 
    รายรับอ่ืนๆ             7,437,580 
    การบริจาคโดยเฉพาะคาชดเชย                                                                                                 27,277,540 
รายรับทั้งหมด                                                                                                                             125,320,880 
 
รายจาย 
    เงินเดือนและสวัสดิการ         37,745,330 
    คาจางพนักงานช่ัวคราว           2,653,780 
    คาชดเชย            1,130,524 
    คาครองชีพ           19,625,709 
    คาวัตถดุิบ                8,117,839 
    คาอุปกรณ                3,960,740 
    อ่ืนๆ                5,944,303 
    หักคาเส่ือมราคาของอุปกรณ                      23,480,494 
    รายจายทั้งหมด                     102,658,719 
ยอดเกนิดลุสุทธิ (ขาดทุน)                     22,662,161 
        
 
 

 

 


