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คอลัมน์พิเศษเรื่องการบริจาค
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R e p o r t

ทีW
่ AFCAนัน้ เรามีรูปแบบให้เลือกในการบริจาคหลากหลาย
รูปแบบ และในครัง้ นี้คุณMinami Ijuซึ่งเป็ นผูส้ นับสนุนอย่างเป็ น
ทางการ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบในการบริจาคสองรูปแบบตาม
รายละเอียดด้านล่าง

กองทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กพิ การ
กองทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กพิการมีไว้สาหรับช่วยเหลือเด็กพิการที่ต้องเดินทาง
ไปโรงเรียนไม่ว่าเด็กๆจะมีความพิการอย่างไร

เด็กๆก็ยงั คงต้องเติบโตต่อไปในสังคมและ

สมควรที่จะได้รบั ความรู้และการพัฒนาทางปัญญาเพราะฉะนัน้ “การศึกษา”จึงเป็ นเรื่องที่
ขาดไม่ได้

เพื่อที่เด็กๆจะได้ยนื ได้ด้วยลาแข้งของตัวเองอย่างมีความมั ่นใจและเคารพใน

ตนเอง
การบริจาคสามารถทาได้โดยบริจาคครัง้ ละ5000เยนและระบุว่าเป็ นการบริจาคเพื่อ
สนับสนุนทางการศึกษาหลังจากนัน้ ทางองค์กรก็จะนาไปจัดสรรทัง้ ในเรื่องของรายละเอียด
ในการใช้เงินและจานวนเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนทุนการศึกษา1คน

การบริ จาคที่ไม่ถึง100เยน

จานวนเด็กพิการโดยเฉพาะเด็กที่มคี วามพิการรุนแรงได้ย่นื ขอรับความช่วยเหลือ
ในการจัดหารถเข็นผู้พกิ ารเพิม่ ขึ้นทุกปี

แต่กองทุนและจานวนบุคลากรกลับไม่

เพียงพอทาให้ตอนนี้จานวนรถเข็นที่สามารถจัดหาได้สวนทางกับความต้องการ
ของเด็กพิการ
การบริจาคที่ไม่ถึง100เยนเป็ นรูปแบบในการบริจาคใหม่สาหรับช่วยเหลือใน
โครงการรถเข็นผู้พิการของWAFCA โดยการตัดเงินจานวนต่ากว่า100เยนออก
จากเงินเดือนของพนักง่านบริษัทDensoเป็ นประจาทุกเดือนก่อนเบิกจ่ายให้
พนักงานการทาเช่นนี้จงึ เป็ นการไม่รบกวนผู้บริจาคมากจนเกินไป อีกทัง้ ยังมุ่งหวัง
ต่อไปว่าการบริจาคในรูปแบบนี้จะสนับสนุนความเป็ นอยู่ของเด็กพิการที่ใช้รถเข็น
ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของผู้คนจานวนมากเท่าที่จะมากได้
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คุณMinami Ijuจะพาไปคุยกับเจ้าหน้าทีข่ อง
WAFCAเกี่ยวกับการบริจาคในรูปแบบต่างๆในหน้าถัดไป
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กองทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ผู้สนับสนุนอย่างเป็ นทางการMinami Iju×ผูอ้ านวยการYukiko Kumazawa
Iju：กองทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กพิการมีจุดเริม่ ต้นอย่างไร และเริม่ ต้นมาตัง้ แต่ตอนไหนคะ
Kumazawa：กองทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กพิการมีเริม่ ขึ้นในปี ค.ศ.2003

แต่ในความเป็ นจริงแล้วเราเริม่ สนับสนุนในเรื่องของรถเข็นผู้พกิ ารในประเทศไทยมาอย่างจริงจังตัง้ แต่ปีค .ศ.2000เพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการสามารถไป
โรงเรียนได้แต่หลังจากเริม่ ต้นโครงการไปได้ไม่นานเราก็รู้ได้ทนั ทีว่าการให้ความช่วยเหลือแค่รถเข็นผู้พกิ ารนัน้ มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาการนาเด็กพิการ
เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทนั ทีและกองทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กพิการได้ก่อตัง้ ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้างต้นในเบื้องต้นเราเริม่ จัดทาโครงการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนหลังจากนัน้ จึงขยายความช่วยเหลือออกไปทีละน้อยจนปัจจุบนั โครงการให้ความช่วยเหลือทัว่ ประเทศไทย และยัง
ขยายไปยังเขตยูนนานประเทศจีนและเมืองจาการ์ตาประเทศอินโตนีเซีย

Iju ：พอเริม่ ขยายโครงการ

เท่ากับว่าโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการก็เพิม่ ตามไปด้วยอย่างนัน้ ใช่
ไหมคะ
ได้ยนิ มาว่าคุณKumazawaรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการนี้ท่ขี ณะอยู่ท่ปี ระเทศไทยมาโดย
ตลอด จึงอยากจะถามว่ามีเด็กคนไหนไหมคะ ที่คุณได้มโี อกาสพบเจอแล้วรู้สึกประทับใจเป็ นอย่างมาก

Kumazawa ：จริงๆแล้วก็มอี ยู่หลายคนเลยนะคะ

แต่ฉันจาเรื่องของน้องสิรนิ ดาได้ค่อนข้าง
ชัดเจน เธอเป็ นเด็กที่ฉันเจอตอนที่พ่งึ เข้ามาร่วมงานกับ WAFCAที่ประเทศไทย สิรนิ ดามีภาวะสมอง
พิการตัง้ แต่กาเนิดทาให้มคี วามพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายหลายอย่าง เธอเข้าเรียนที่โรงเรียน
ประถมใกล้บ้าน แต่ทว่าที่โรงเรียนนัน้ ไม่มคี รูท่มี คี วามรู้เฉพาะเกี่ยวกับเด็กพิการ ทาให้เธอไม่สามารถ
ติดตามเนื้อหาในชัน้ เรียนได้มากนัก และในการที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้นนั ้ เธอ
จะต้องก้าวข้ามปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของเงิน หรือความสามารถในการศึกษา ทาให้สุดท้าย
แล้วเธอล้มเลิกความตัง้ ใจที่จะเรียนต่อ และทางเราก็ต้องหยุดการให้สนับสนุนทางการศึกษาเธอลง

ฉันเองก็รู้สกึ เสียใจเป็ นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือเธอที่ต้องอยู่กบั บ้านทุกวันโดยที่มแี ม่ของเธอดูแลหลังจากนัน้ มาโดยตลอด
สถานการณ์ของ
การศึกษาสาหรับเด็กพิการในประเทศไทยนัน้ ได้พฒ
ั นาขึ้นมากในระยะเวลา10ปี มานี้ และWAFCAเองก็ไม่ได้สนับสนุนโครงการนี้เป็ นจานวนเงินตามแต่จะ
กาหนดไว้ล่วงหน้า แต่เรามีรูปแบบในการสนับสนุนเด็กแต่ละคนอย่างยืดหยุ่นและอยู่เคียงข้างเป็ นเด็กทุกคนเป็ นคนๆไป ในตอนนี้ฉันรู้สกึ เสียดายที่ถ้าเป็ น
ตอนนี้แล้วล่ะก็ฉันอาจจะช่วยเหลือเธอได้มากกว่านี้ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์นี้ฉันก็ได้เรียนรู้และนามาปรับปรุงกิจกรรมของโครงการ ฉันรู้สกึ ขอบคุณสิ
รินดาเสมอโดยเฉพาะตอนที่เธอพูดว่าเธอมีความสุขมากเมื่อได้ไปโรงเรียนเมื่อตอนอยู่ชนั ้ ประถม

Iju：เป็ นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากเลยค่ะ

กองทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กพิการถือว่ามี
ประวัติศาสตร์มายาวนานทีเดียวเลยนะคะ
ไม่ทราบว่าใครบ้างทีเ่ ป็ นผูส้ นับสนุนโครงการนี้คะ

หลังจากได้บริจาคแล้ว ฉัน
คิดว่านี่ เป็ นโครงการที่ฉัน
รับรู้มากที่สุดว่าใครทาอะไร
ที่ไหนอย่างไร และนัน่ ทาให้
ฉันคิดว่านี่ การที่ผ้บู ริจาคได้
สัมผัสถึงระดับที่เงินบริจาค
ของพวกเขาได้สร้าง
ประโยชน์ไปเท่าใดมันทาให้
โครงการนี้ มึความน่ าสนใจ
มาก

Kumazawa ：ฉันเข้าใจว่ามีผู้คนจานวนมากที่ให้ความสาคัญ
กับครอบครัวของตัวเองและอยากจะมอบความรูส้ กึ แบบเดียวกันนี้
ให้กบั เด็กพิการที่อยู่ในต่างประเทศ ฉันคิ ดว่ามีผ้ค
ู นจานวน

มากที่มีความรู้สึกแบบเดียวกันแม้ว่าจะอยู่คน
ละประเทศหรือเป็ นผู้พิการหรือไม่กต็ าม คน
เหล่านัน้ ล้วนอยากจะสนับสนุนเด็กๆที่มีความ
พยายามอย่างยิ่ งยวดที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและ
ทาความฝันของตนเองให้เป็ นจริง

Donation▼

Wish list▶
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การบริจาคที่ไม่ ถึง100เยน

ผู้สนับสนุนอย่างเป็ นทางการMinami

Iju

×เจ้าหน้ าทีR
่ ie

Minagawa
Iju：เนื่องจากฉันได้ยนิ เกี่ยวกับ “การบริจาคที่ไม่ถึง100เยน” ที่WAFCAเริ่มต้ นในปี นี ้ และฉันเองก็เป็ นพนักงานบริษัท
Densoคนหนึ่ง แต่ทว่าฉันยังไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการนี ้ ในวันนีฉ้ ันอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนีใ้ ห้ มากขึน้ และทา
ความเข้ าใจ ก่อนอื่นฉันอยากทราบว่าโครงการนีม้ ีระบบอย่างไรในการรับเงินบริจาคค่ะ

Minagawa ：ก่อนอื่นDensoWellซึ่งเป็ นผู้จดั การเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานทุกคนจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการ

บริจาคแก่ผู้ท่ลี งชื่อสนับสนุนทุกท่าน อย่างเช่นว่า เงินสาหรับบริจาคของเดือนตุลาคือ99เยน และเงิน99เยนนัน้ จะถูกหัก
ออกจากเงินเดือนในเดือนถัดไป และเงินนัน้ ก็จะถูกโอนมายังWAFCA ส่วนผู้ท่ลี งชื่อสนับสนุน ก็จะถูกหักเงินในเดือน
ถัดไปออกไป99เยน

Iju：เป็ นเช่นนี้เองนะคะ ไม่ทราบว่าปี นี้ตงั ้ เป้ าในการบริจาคที่เท่าไหร่คะ
Minagawa ： สาหรับปีนี้เรากาลังประชาสัมพันธ์อย่างหนักเพื่อที่จะให้มผี ู้ลงชื่อ

บริจาคถึง1,000คน และเมื่อคิดว่าหนึ่งคนสามารถบริจาคได้ต่าสุดคือ 0เยนไปจนถึง99
เยน และเมื่อคิดแบบเฉลี่ยคือ50เยน ใน1ปี ถ้ามีผู้บริจาค1,000คน เราก็จะมียอดเงิน
บริจาคสุทธิคอื 500,000เยน และเงินนี้สามารถนาไปซื้อรถเข็นผู้พกิ ารได้ถึง15คัน เรา
คิดว่าแม้เราจะรบกวนพนักงานแต่ละคนเพียงแค่เล็กน้อย แต่สงิ่ เล็กน้อยเหล่านัน้ สามารถ
กลายเป็ นพลังที่ยงิ่ ใหญ่ได้

Iju ：ซื้อได้ถึง15คันเลยเหรอคะ ถือว่าเป็ นจานวนที่มากเลยทีเดียวนะคะ ฉันคิดว่าในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการบริจาคเท่านัน้ ที่สาคัญแต่วธิ กี ารบริจาคที่
สามารถทาได้ง่ายก็สาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
เมื่อก่อนนัน้ ผูค้ นจานวนมากสามารถบริจาคเงินจานวนเล็กน้อยโดยการหย่อนลงกล่องบริจาคที่ตงั ้ อยู่ขา้ ง
แคชเชียร์ แต่กล่องเหล่านี้ก็เริม่ หายไปเรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ “การบริจาคที่ไม่ถึง100เยน” สามารถเข้ามาทดแทนตรงนี้ได้ นอกจากนี้ช่วงนี้หลายๆคนก็
อาจจะไม่ได้ออกจากบ้านมากนัก ถ้าเราสามารถว่าบริจาคได้เพียงแค่การลงทะเบียนโดยที่เราไม่ต้องทาเอง นีก่ ็น่าจะเป็ นอีกไอเดียที่ดมี ากเช่นกัน

Minagawa：พอได้ฟังความเห็นของคุณแล้วก็ดใี จมากเลยค่ะ ถ้าคุณเข้าร่วม“การบริจาคที่ไม่ถึง100เยน” เราก็จะจัดส่งจุลสารชื่อ “Hotto News”
ให้ทุกเดือน และถ้าคุณอ่านจุลสารแล้ว คุณก็จะรู้จกั กิจกรรมของWAFCAมากขึน้ และเราก็จะรูส้ กึ ยินดีมากถ้าคุณจะสนใจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ
ของWAFCAต่อไป
Iju ：เราคิดว่ามันจะเป็ นเรื่องที่ดมี ากที่ผู้บริจาคของเราจะรูส้ กึ ภูมใิ ตที่ “ได้ทาประโยชน์ให้สงั คม” และนี่ยงั เปิ ดโอกาสให้คนที่ไม่ค่อยได้มโี อกาสเข้าร่วม
กิจกรรมที่สามารถตอบแทนสังคมก็สามารถเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น

▼Donation

หลังจากที่ฉันได้คุยกับคุณแล้ว ฉันก็ตัดสิ นใจ
เข้าร่วม “การบริจาคที่ไม่ถึง100เยน” และฉันคิดว่าฉันก็
อยากเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการนี้ให้คนใกล้ตวั ได้ทราบด้วย
หลังจากนี้เรามาช่วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยกันนะคะ
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กิจกรรมออนไลน์ “ตามดูชีวิตผู้ใช้รถเข็นผู้พิการหนึ่ งวัน มาคุยกันเรื่องเด็กพิ การใน

２．

เอเชีย”

นักศึกษาฝึกงานของWAFCAได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ออนไลน์ในวันเสาร์ท่4ี กันยายน ในวันงานมีผสู้ นับสนุนเข้าร่วม
20คน
และถือเป็ นโอกาสที่ทุกคนจะได้พจิ ารณาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้
พิการในเอเชีย และยังได้ดูวดิ โี อวิถชี วี ติ ของเด็กพิการในไทย
และอินโดนีเซียใน1วัน
มากไปกว่านัน้
ค่าเข้าร่วมงานในครังนี
้ ้ยงั สามารถนาไป
สนับสนุนรถเข็นผูพ้ กิ าร1คันให้ก้บเด็กในอินโดนีเซียได้

อายุ9ขวบรับมอบรถเข็นผู้พิการ

3．กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างอาสาสมัคร
ในวันศุกร์ท1ี่ ตุลาคม ได้มกี ารจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์
ระหว่างอาสาสมัครเป็ นครัง้ แรก ปกติแล้วอาสาสมัครแต่ละคนก็
อุทศิ เวลาเพื่อเด็กพิการทัวเอเชี
่ ยจากทีต่ ่างๆกัน แต่ภายในงานทัง้
อาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงานได้มโี อกาสแนะนาตัวและเล่นเกม
จิตวิทยา ทาให้บรรยากาศเป็ นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ช่วง
พูดคุยก็ยงั เต็มไปด้วยความประทับใจจากการได้ฟังเรื่องราวต่างๆ
เราขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงานคุณUenoและคุณYoshikawa
เป็ นอย่างมากทีช่ ่วยกันจัดกิจกรรมนี้ขน้ึ มา

Wheelchair and Friendship center of Asia (WAFCA）
TEL : 0566-23-5822 FAX : 0566-23-5827 URL : http://wafca.jp

ผูผ้ ลิต

▼แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ต้งั แต่เดือนตุลาคมเป็ นต้นไป▼
（เก่า）wafca@jp.denso.com → （ใหม่）contact@wafca.jp
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