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วัตถุประสงคของมูลนิธ:ิ
เพื่อใหบริการระดับมืออาชีพและการจัดการในเรื่องความบกพรองทางสายตา และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ผูพิการทางสายตาใหดีขึ้น และชวยใหพวกเขาสามารถอยูอยางกลมกลืนในสังคม
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยเปนมูลนิธิอยูในพระบรมพระราชูปถัมภ และจดทะเบียนขึ้นกับ
กระทรวงการคลัง และไดรับการอนุมัติเปมองคการสาธารณะกุศล ลําดับที่ 174
หนา 1

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยไดใหความชวยเหลือในดานการศึกษา และการฟนฟูสมรรถนะ
คนตาบอด โดยมี 8 สาขาในประเทศไทย การบริจาคเงินใหกับมูลนิธิคริสเตียนของคนตาบอดในประเทศไทย
สามารถหักลดหยอนภาษีไดจากรายไดที่ตองเสียภาษีในประเทศไทย
กระบวนการในการประเมินของเรา
เราไดเยีย่ มเยือนโรงเรียนบานเด็กรามอินทรา (บานเด็กตาบอดผูพกิ ารซ้ําซอน) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เราได
พบปะกับฝายจัดการและฝายคณาจารย ดังนี้
1. คุณวินจิ มูลวิชา - รองผูอํานวยการฝายวิชาการมูลนิธธิ รรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
2. คุณพีระ พิลาฤทธิ์ – ผูจดั การฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คุณจันทรศริ ิ ทาวมณี – หัวหนาฝายประสานงาน สํานักงานอํานวยการ
4. คุณดวงจันทร ปททุม - รองผูอํานวยการโรงเรียน
เราไดเยี่ยมชมสถานที่รับเลี้ยงเด็ก การทํากิจกรรมตางๆ ของเด็กๆ เราพบวามูลนิธิมีรายงานงบการเงินที่ไดรับ
การตรวจสอบดวย ซึ่งจะชวยใหเราเชื่อมั่นในเรื่องรายการกิจกรรมการกุศล และการจัดการทางการเงิน เรา
สามารถเห็นอยางชัดเจนวาโรงเรียนไดดําเนินการโดยมีการจัดการอยางมืออาชีพ ขณะที่เราไดเยี่ยมชนสถานที่
เราสามารถเขาใจถึงความอดทน และอุทิศตัวอยางขยันขันแข็งของเจาหนาที่ที่จะใหการศึกษา และชวยเหลือ
เด็กๆ ที่ตาบอดและพิการซ้ําซอน
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยไดสงเสริมใหการศึกษา และการฟนฟูสมรรถนะคนตาบอด โดย
มี 8 สาขาในประเทศไทยดังนี้
ป 2555
จํานวนเด็ก จํานวนพนักงาน
1. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแกน
144
35
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาขอนแกน)
2. โรงเรียนบานเด็กรามอินทรา
60
40
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขากรุงเทพ)
3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา
73
40
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขานครราชสีมา)
144
36
4. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรอยเอ็ด
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขารอยเอ็ด)
5. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ําซอนลพบุรี
61
31
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาลพบุรี)
หนา 2

6. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาสงขลา)
7. โรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาเพชรบุรี)
8. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ําซอนนครนายก
(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขานครนายก)
จํานวนเด็กที่ตาบอดที่เขารวมโครงการ

77
45
62

34

666

หมายเหตุ: ขอมูลจํานวนเด็ก จากรายงานประจําป 2555
ขอมูลจํานวนพนักงาน: จากเว็บไซตของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยแตละสาขา
ที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย (ในพระบรมพระราชูปถัมภ) ไดกอตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2521 โดยนาย
ประหยั ด ภู หนองโอง ครู ผูตาบอด โดยเริ่ มแรกมี นัก เรี ย น 13 คน ดว ยการสนับสนุ นของนายประหยั ดเอง
ความสําเร็จของนักเรียนทั้ง 13 คน ทําใหมูลนิธิสามารถขยายการดําเนินการไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และ
ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิตอมา
ในป 2552 บานเด็กตาบอดผูพิการซ้ําซอนไดเปลี่ยนเปนโรงเรียนบานเด็กรามอินทรา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 โดยไดรับพระกรุณาจาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด
บานเด็กตาบอดผูพิการซ้ําซอน (สาขากรุงเทพ) เปนสถานที่ศึกษาสําหรับเด็กตาบอดพิการซ้ําซอน แหงที่ 2 ของ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ในป 2528 มูลนิธิไดเริ่มดําเนินการโดยมีเด็กนักเรียนตาบอดชายและหญิง 40 คน จากศูนยการศึกษาคนตาบอด
ในจั ง หวั ด ขอนแก น พวกเขาอาสาในการเดิ น มาราธอน และถื อ แผ นป ายว า “เรายั ง คงมี ค วามหวั ง ” โดยมี
จุดประสงคใหสังคมไดตระหนักถึงความสามารถของคนตาบอดในการเลาเรียนศึกษา ทํางาน และสามารถใช
ชีวิตไดตามปกติเชนเดียวเหมือนกับคนอื่นๆ ในสังคม พวกเขาเดินระยะทาง 450 กิโลเมตรจากขอนแกนไป
กรุงเทพฯ
เพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ทําให มูลนิธิไดรับการตอบสนองจากผูบริจาคหลายๆ ราย รวมทั้งสมาคมคริสเตียนเพื่อ
คนตาบอด หรือ CBM จากประเทศเยอรมนี ซึ่งใหความกรุณามากที่สุดและได บริจาคเงินเพื่อสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวก อาคารใหกับพนักงาน ของมูลนิธิ
หนา 3

ในป 2529 สมาคม CBM ซื้อบานใหเด็กตาบอดและพิการซ้ําซอน โดยใหความสําคัญอันดับแรก คือการดูแล เด็ก
ตาบอดที่มีความพิการดานอื่นๆ ดวยซึ่งมีจํานวนมากมายจนแออัดจากองคกรการกุศลหนวยงานของรัฐบาล
ในป 2531 ไดมีการสรางบานแบบบังกะโลหลังเล็กๆ จํานวน 5 หลัง เพื่อสําหรับอาศัยอยูสําหรับครอบครัว โดย
มี เด็ ก จํ า นวน 10 คนต อบ า น ต อผู ดู แ ลบ า น/ครู 1 คน โดยมี อาหาร และการรั ก ษาทางการแพทย การฟ น ฟู
สมรรถนะทั้งดานรางการและจิตใจ ซึ่งเปนเปาหมายและความตองการหลักๆ สําหรับเด็กที่อาศัยในบานโดยให
การศึกษาฝกอบรมเนนทักษะดานชีวิตประจําวัน เพื่อใหเด็กสามารถพึ่งตนเองใหไดมากที่สุด (ขึ้นอยูกับระดับ
สภาพปญหาของรางกายและสติปญญาของพวกเขา) และมอบโอกาสทางการศึกษา และการฝกอบรมใหกับพวก
เขา
สมาคม CBM ไดใหความกรุณาสนับสนุนโครงการมานานหลายป แตตอนนี้สมาคมไดเนนออกไปชวยเหลือใน
ประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และพมา ตั้งแตป 2540 บานเด็กตาบอดผูพิการซ้ําซอนไดรับการ
สนับสนุนเต็มกําลังจากผูบริจาคในประเทศ และจากภาคเอกชน
ในปจจุบัน บานเด็กตาบอดผูพิการซ้ําซอนไดดูแลเด็กจํานวน 64 คน ตั้งแตอายุ 2 – 15 ป โรงเรียนบานเด็กราม
อินทรากอตั้งขึ้นเพื่อสรางและเปนพัฒนาโอกาสใหกับผูที่ขาดแคลนทางเลือกในการดํารงอยูในสังคม การศึกษา
ในโรงเรียนประจําสําหรับนักเรียนตั้งแตชั้นกอนระดับอนุบาลจนถึงประถม 6 อายุตั้งแต 2 – 16 ป และพวกเขา
จะไดศึกษาตอที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ําซอนที่จังหวัดลพบุรีจนกวาจะสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมปที่ 3 เด็กตาบอดที่มีความสามารถในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจะมีโอกาสไดเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ของ
มูลนิธิหรือการฝกอบรมอาชีพสําหรับคนตาบอดที่มีความพิการซ้ําซอนในจังหวัดนครนายก
กิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิทั้ง 8 สาขา
เด็กตาบอดที่ตองการดูแลและการศึกษาเปนพิเศษดังนี้

2552
จํานวนเด็ก

1. การใหการดูแลรักษาในการฟนฟูสมรรถนะและการพัฒนาเด็กให
สามารถชวยเหลือตัวเองไดในชีวิตประจําวัน
2. สงเสริมใหเด็กที่ตาบอดเขาถึงสังคมในความเปนจริง ดวยการให
การศึกษาโดยสงเด็กที่ตาบอดไปโรงเรียนรวมกับเด็กที่ปกติ
3. จัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตาบอดในระดับสูง
4. สงเสริมใหมีการเรียนรู คําแนะนําแกครูและนักเรียน
5. สงเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กที่ตาบอด
6. จัดใหมีสถานที่ฟนฟูสมรรถนะใหกับเด็กตาบอดในชุมชน
7. ดูแลใหการรักษาเด็กที่ตาบอดและมีความพิการซ้ําซอน
หนา 4

473
225
89
596
333
218

จํานวน
พนักงาน

8. กอตั้งโรงเรียนเพื่อสอนวิชาวิทยาศาตรใหแกเด็กตาบอด
9. โครงการในอนาคตในการสอนเด็กที่ตาบอดและหูหนวกดวย

19

การสนับสนุนองคกรเบื้องตน
1. การจัดเตรียมงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล (โดยนับจํานวนเด็ก)
2. การขอรับการบริจาคจากประชาชนโดยตรงมากกวารอยละ 50 ของการบริจาค
โครงการจัดหาทุน ผลประโยชน และการอาสาสมัคร
1. เงินจากการบริจาค
2. การบริจาคสิ่งของเครื่องใชตางๆ (อาหารแหง สิ่งของ เชน สบู แชมพู แปรงสีฟน ฯลฯ และอุปกรณืการเรียน
การสอน เชนกระดาษอักษรแบลล เทปเปลา ฯลฯ)
3. การเลีย้ งอาหารเด็กทั้ง เชา กลางวัน และเย็น
4. การเขารวม และมีสวนรวมในบางกิจกรรมที่อาสาสมัครจะสามารถชวยเหลือได
- วันหยุดราชการ ปใหม วันเด็ก วันสงกราต วันลอยกระทง ฯลฯ
- มีสวนรวมในการเขาคายเยาวชน การฟน ฟู และการรักษา
- การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ เชนสวนสาธารณะ ตลาดสด หางสรรพสินคา วัด และโรงเรียน
บทความที่ลงสื่อ (ตัวอยาง):

http://web.stagram.com/location/1752957
http://www.cfbtbkk.blogspot.com

การประเมินผลการดําเนินงานของมูลนิธธิ รรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
คะแนน
คาใชจายเพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร (ยิ่งนอยยิ่งดี)
คาใชจายเพื่อประสิทธิภาพในการจัดหาทุน (ยิ่งนอยยิ่งดี)

หนา 5

การบริจาค

มูลนิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย
บาท
2555

รายรับ
การบริจาค
ผลประโชนและผลตอบแทนจากกองทุน
รายรับอื่นๆ
การบริจาคโดยเฉพาะคาชดเชย
รายรับทั้งหมด

80,190,539
10,415,220
7,437,580
27,277,540
125,320,880

รายจาย
เงินเดือนและสวัสดิการ
คาจางพนักงานชั่วคราว
คาชดเชย
คาครองชีพ
คาวัตถุดิบ
คาอุปกรณ
อื่นๆ
หักคาเสื่อมราคาของอุปกรณ
รายจายทั้งหมด
ยอดเกินดุลสุทธิ (ขาดทุน)

37,745,330
2,653,780
1,130,524
19,625,709
8,117,839
3,960,740
5,944,303
23,480,494
102,658,719
22,662,161

หนา 6

