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คอลมัน์พิเศษเรื่องการบริจาค 
    ทีW่AFCAนัน้เรามรูีปแบบใหเ้ลอืกในการบรจิาคหลากหลาย
รูปแบบ และในครัง้นี้คุณMinami Ijuซึ่งเป็นผูส้นับสนุนอย่างเป็น
ทางการ จะมาพูดคุยเกี่ยวกบัรูปแบบในการบรจิาคสองรูปแบบตาม
รายละเอยีดดา้นล่าง  
 

กองทุนสนับสนุนการศกึษาส าหรบัเดก็พกิารมไีว้ส าหรบัช่วยเหลือเดก็พกิารที่ต้องเดนิทาง

ไปโรงเรยีนไม่ว่าเดก็ๆจะมคีวามพกิารอย่างไร เดก็ๆก็ยงัคงต้องเตบิโตต่อไปในสงัคมและ

สมควรที่จะได้รบัความรู้และการพฒันาทางปัญญาเพราะฉะนัน้“การศกึษา”จงึเป็นเรื่องที่

ขาดไมไ่ด้ เพื่อที่เดก็ๆจะได้ยนืไดด้้วยล าแขง้ของตวัเองอย่างมคีวามมัน่ใจและเคารพใน

ตนเอง 

การบรจิาคสามารถท าได้โดยบรจิาคครัง้ละ5000เยนและระบุว่าเป็นการบรจิาคเพื่อ

สนับสนุนทางการศกึษาหลงัจากนัน้ทางองค์กรก็จะน าไปจดัสรรทัง้ในเรื่องของรายละเอยีด

ในการใช้เงนิและจ านวนเงนิให้เหมาะสมกบัความต้องการของนักเรยีนทุนการศกึษา1คน  

 

กองทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรบัเดก็พิการ 

การบริจาคท่ีไม่ถึง100เยน จ านวนเดก็พกิารโดยเฉพาะเดก็ที่มคีวามพกิารรุนแรงได้ยื่นขอรบัความช่วยเหลือ

ในการจดัหารถเขน็ผู้พกิารเพิม่ขึ้นทุกปี แต่กองทุนและจ านวนบุคลากรกลบัไม่

เพยีงพอท าให้ตอนนี้จ านวนรถเขน็ที่สามารถจดัหาได้สวนทางกบัความต้องการ

ของเดก็พกิาร 

การบริจาคที่ไม่ถึง100เยนเป็นรูปแบบในการบริจาคใหม่ส าหรับช่วยเหลือใน

โครงการรถเข็นผู้พิการของWAFCA โดยการตัดเงินจ านวนต ่ากว่า100เยนออก

จากเงินเดือนของพนักง่านบริษัทDensoเป็นประจ าทุกเดือนก่อนเบกิจ่ายให้

พนักงานการท าเช่นนี้จงึเป็นการไม่รบกวนผู้บรจิาคมากจนเกนิไป อกีทัง้ยงัมุ่งหวงั

ต่อไปว่าการบรจิาคในรูปแบบนี้จะสนับสนุนความเป็นอยู่ของเดก็พกิารที่ใช้รถเขน็

ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมอืของผู้คนจ านวนมากเท่าที่จะมากได้ 
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คุณMinami Ijuจะพาไปคุยกบัเจา้หน้าทีข่อง 
WAFCAเกี่ยวกบัการบรจิาคในรูปแบบต่างๆในหน้าถดัไป 
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Iju：กองทุนสนับสนุนการศกึษาส าหรบัเดก็พกิารมจุีดเริม่ต้นอย่างไร และเริม่ต้นมาตัง้แต่ตอนไหนคะ 

Kumazawa：กองทุนสนับสนุนการศกึษาส าหรบัเดก็พกิารมเีริม่ขึ้นในปีค.ศ.2003 

แต่ในความเป็นจรงิแล้วเราเริม่สนับสนุนในเรื่องของรถเขน็ผู้พกิารในประเทศไทยมาอย่างจรงิจงัตัง้แต่ปีค.ศ.2000เพื่อช่วยเหลอืให้เดก็พกิารสามารถไป

โรงเรยีนได้แต่หลงัจากเริม่ต้นโครงการไปได้ไม่นานเราก็รู้ได้ทนัทวี่าการให้ความช่วยเหลอืแค่รถเขน็ผู้พกิารนัน้มนัไม่สามารถแก้ไขปัญหาการน าเดก็พกิาร

เขา้สู่ระบบการศึกษาได้ทนัทแีละกองทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรบัเดก็พกิารได้ก่อตัง้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขา้งต้นในเบื้องต้นเราเริม่จดัท าโครงการในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนหลงัจากนัน้จงึขยายความช่วยเหลอืออกไปทลีะน้อยจนปัจจุบนัโครงการให้ความช่วยเหลอืทัว่ประเทศไทย และยงั

ขยายไปยงัเขตยนูนานประเทศจนีและเมอืงจาการ์ตาประเทศอนิโตนีเซีย 

Iju ：พอเริม่ขยายโครงการ เท่ากบัว่าโอกาสทางการศกึษาของเดก็พกิารก็เพิม่ตามไปด้วยอย่างนัน้ใช่
ไหมคะ ได้ยนิมาวา่คุณKumazawaรบัผดิชอบเกี่ยวกบัโครงการนี้ที่ขณะอยู่ที่ประเทศไทยมาโดย
ตลอด จงึอยากจะถามว่ามเีดก็คนไหนไหมคะ ที่คุณได้มโีอกาสพบเจอแล้วรู้สึกประทบัใจเป็นอย่างมาก  
 
Kumazawa ：จรงิๆแล้วก็มอียู่หลายคนเลยนะคะ แต่ฉันจ าเรื่องของน้องสรินิดาได้ค่อนขา้ง
ชดัเจน เธอเป็นเดก็ที่ฉันเจอตอนที่พึ่งเขา้มาร่วมงานกบัWAFCAที่ประเทศไทย สรินิดามภีาวะสมอง
พกิารตัง้แต่ก าเนิดท าให้มคีวามพกิารทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายหลายอย่าง เธอเขา้เรยีนที่โรงเรยีน
ประถมใกล้บ้าน แต่ทว่าที่โรงเรยีนนัน้ไม่มคีรูที่มคีวามรู้เฉพาะเกี่ยวกบัเดก็พกิาร ท าให้เธอไม่สามารถ
ตดิตามเนื้อหาในชัน้เรยีนได้มากนัก และในการที่จะเรยีนต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นได้นัน้ เธอ
จะต้องก้าวขา้มปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงนิ หรอืความสามารถในการศึกษา ท าให้สุดท้าย
แล้วเธอล้มเลกิความตัง้ใจที่จะเรยีนต่อ และทางเราก็ต้องหยุดการให้สนับสนุนทางการศกึษาเธอลง 
 
 

Iju：เป็นเรื่องราวท่ีน่าประทบัใจมากเลยค่ะ  
กองทุนสนับสนุนการศกึษาส าหรบัเดก็พกิารถอืว่ามี
ประวตัิศาสตร์มายาวนานทเีดยีวเลยนะคะ 
ไม่ทราบว่าใครบ้างทีเ่ป็นผูส้นับสนุนโครงการนี้คะ 
  
Kumazawa ：ฉันเขา้ใจว่ามผีู้คนจ านวนมากที่ให้ความส าคญั
กบัครอบครวัของตวัเองและอยากจะมอบความรูส้กึแบบเดยีวกนันี้
ให้กบัเด็กพกิารที่อยู่ในต่างประเทศ ฉันคิดว่ามีผู้คนจ านวน
มากท่ีมีความรู้สึกแบบเดียวกนัแม้ว่าจะอยู่คน
ละประเทศหรือเป็นผู้พิการหรือไม่กต็าม คน
เหล่านัน้ล้วนอยากจะสนับสนุนเดก็ๆท่ีมีความ
พยายามอย่างย่ิงยวดท่ีจะก้าวข้ามอุปสรรคและ
ท าความฝันของตนเองให้เป็นจริง 
 
 
 

กองทุนสนับสนุนการศกึษาส าหรบัเดก็พกิาร
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการMinami Iju×ผูอ้ านวยการYukiko Kumazawa 

ฉันเองก็รู้สกึเสยีใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยเหลอืเธอที่ต้องอยู่กบับ้านทุกวนัโดยที่มแีม่ของเธอดูแลหลงัจากนัน้มาโดยตลอด สถานการณ์ของ
การศกึษาส าหรบัเดก็พกิารในประเทศไทยนัน้ได้พฒันาขึ้นมากในระยะเวลา10ปีมานี้ และWAFCAเองกไ็ม่ได้สนับสนุนโครงการนี้เป็นจ านวนเงนิตามแต่จะ
ก าหนดไว้ล่วงหน้า แต่เรามรีูปแบบในการสนับสนุนเดก็แต่ละคนอย่างยดืหยุ่นและอยู่เคยีงขา้งเป็นเด็กทุกคนเป็นคนๆไป ในตอนนี้ฉันรู้สกึเสยีดายที่ถ้าเป็น
ตอนนี้แล้วล่ะก็ฉันอาจจะช่วยเหลอืเธอได้มากกว่านี้ อย่างไรก็ตามจากประสบการณน์ี้ฉันกไ็ด้เรยีนรู้และน ามาปรบัปรุงกจิกรรมของโครงการ ฉันรู้สกึขอบคุณสิ
รนิดาเสมอโดยเฉพาะตอนที่เธอพดูว่าเธอมคีวามสุขมากเมื่อได้ไปโรงเรยีนเมื่อตอนอยู่ชัน้ประถม 
 

หลงัจากได้บริจาคแล้ว ฉัน
คิดว่าน่ีเป็นโครงการท่ีฉัน
รบัรู้มากท่ีสุดว่าใครท าอะไร
ท่ีไหนอย่างไร และนัน่ท าให้
ฉันคิดว่าน่ีการท่ีผู้บริจาคได้
สมัผสัถึงระดบัท่ีเงินบริจาค
ของพวกเขาได้สร้าง
ประโยชน์ไปเท่าใดมนัท าให้
โครงการน้ีมึความน่าสนใจ
มาก 

Wish list▶ 

Donation▼ 
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Iju：เนื่องจากฉันได้ยนิเกี่ยวกบั “การบริจาคที่ไม่ถึง100เยน” ท่ีWAFCAเร่ิมต้นในปีนี ้และฉันเองก็เป็นพนักงานบริษัท
Densoคนหนึ่ง แต่ทว่าฉันยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี ้ในวันนีฉ้ันอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนีใ้ห้มากขึน้ และท า
ความเข้าใจ กอ่นอื่นฉันอยากทราบว่าโครงการนีมี้ระบบอย่างไรในการรับเงินบริจาคค่ะ 
 
Minagawa ：กอ่นอื่นDensoWellซึ่งเป็นผู้จดัการเกี่ยวกบัเงนิเดอืนของพนักงานทุกคนจะแจง้ให้ทราบเกี่ยวกบัการ
บรจิาคแก่ผู้ที่ลงชื่อสนับสนุนทุกท่าน อย่างเช่นว่า เงนิส าหรบับรจิาคของเดอืนตุลาคอื99เยน และเงนิ99เยนนัน้จะถูกหกั
ออกจากเงนิเดอืนในเดอืนถดัไป และเงนินัน้ก็จะถูกโอนมายงัWAFCA ส่วนผู้ที่ลงชื่อสนับสนุน ก็จะถูกหกัเงนิในเดอืน
ถดัไปออกไป99เยน 
 
 

หลงัจากท่ีฉันได้คุยกบัคุณแล้ว ฉันกต็ัดสินใจ
เข้าร่วม “การบริจาคที่ไม่ถึง100เยน” และฉันคดิว่าฉันก็
อยากเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการนี้ให้คนใกล้ตวัได้ทราบด้วย 
หลงัจากนี้เรามาช่วยประชาสมัพนัธ์ไปด้วยกนันะคะ 

Iju：เป็นเช่นนี้เองนะคะ ไม่ทราบว่าปีนี้ตัง้เป้าในการบรจิาคที่เท่าไหร่คะ 
Minagawa ：  ส าหรบัปีนี้เราก าลงัประชาสมัพนัธ์อย่างหนักเพื่อที่จะให้มผีู้ลงชื่อ
บรจิาคถงึ1,000คน และเมื่อคดิว่าหนึ่งคนสามารถบรจิาคได้ต ่าสดุคอื0เยนไปจนถึง99
เยน และเมื่อคดิแบบเฉลี่ยคอื50เยน ใน1ปีถ้ามผีู้บรจิาค1,000คน เราก็จะมยีอดเงนิ
บรจิาคสุทธคิอื500,000เยน และเงนินี้สามารถน าไปซื้อรถเขน็ผู้พกิารได้ถึง15คนั เรา
คดิว่าแม้เราจะรบกวนพนกังานแต่ละคนเพยีงแค่เล็กน้อย แต่สิง่เล็กน้อยเหล่านัน้สามารถ
กลายเป็นพลงัที่ยิง่ใหญ่ได ้
 
 
 
 

Minagawa：พอได้ฟังความเหน็ของคุณแล้วก็ดใีจมากเลยค่ะ ถ้าคุณเขา้ร่วม“การบริจาคที่ไม่ถึง100เยน” เรากจ็ะจดัสง่จุลสารชื่อ “Hotto News” 
ให้ทุกเดอืน และถ้าคุณอ่านจุลสารแล้ว คุณก็จะรู้จกักจิกรรมของWAFCAมากขึน้ และเราก็จะรูส้กึยนิดมีากถ้าคุณจะสนใจจะมสี่วนร่วมในกจิกรรมอื่นๆ
ของWAFCAต่อไป 
 
Iju ：เราคดิว่ามนัจะเป็นเรื่องที่ดมีากที่ผู้บรจิาคของเราจะรูส้กึภูมใิตที่ “ได้ท าประโยชนใ์ห้สงัคม” และนี่ยงัเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ค่อยได้มโีอกาสเขา้ร่วม
กจิกรรมที่สามารถตอบแทนสงัคมกส็ามารถเขา้ร่วมได้ง่ายขึ้น 
 
 
 
 

Iju ：ซื้อได้ถึง15คนัเลยเหรอคะ ถอืว่าเป็นจ านวนที่มากเลยทเีดยีวนะคะ ฉันคดิว่าในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการบรจิาคเท่านัน้ที่ส าคญัแต่วธิกีารบรจิาคที่
สามารถท าได้ง่ายกส็ าคญัไมน่้อยไปกว่ากนั เมื่อก่อนนัน้ผูค้นจ านวนมากสามารถบรจิาคเงนิจ านวนเล็กน้อยโดยการหย่อนลงกล่องบรจิาคที่ตัง้อยู่ขา้ง
แคชเชยีร์ แต่กล่องเหล่านี้ก็เริม่หายไปเรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ “การบริจาคที่ไม่ถึง100เยน” สามารถเขา้มาทดแทนตรงนี้ได้ นอกจากนี้ช่วงนี้หลายๆคนก็
อาจจะไม่ได้ออกจากบ้านมากนกั ถ้าเราสามารถว่าบรจิาคได้เพยีงแค่การลงทะเบยีนโดยที่เราไม่ต้องท าเอง นีก่็น่าจะเป็นอกีไอเดยีที่ดมีากเช่นกนั 
  
 
 

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการMinami Iju ×เจ้าหน้าท่ีRie 

Minagawa

การบริจาคท่ีไม่ถึง100เยน

▼Donation 
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Wheelchair and Friendship center of Asia (WAFCA） 

TEL : 0566-23-5822  FAX : 0566-23-5827  URL  : http://wafca.jp 

 

▼แจง้เปล่ียนอีเมล์ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นตน้ไป▼ 

 

（เก่า）wafca@jp.denso.com → （ใหม）่contact@wafca.jp 

ผูผ้ลติ 

3．กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างอาสาสมัคร 

 

4 

 

นักศกึษาฝึกงานของWAFCAได้ร่วมกนัจดักจิกรรม
ออนไลน์ในวนัเสาร์ที่4กนัยายน ในวนังานมผีูส้นับสนุนเขา้ร่วม
20คน และถอืเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้พจิารณาเกี่ยวกบั
สถานการณ์ในปัจจุบนั และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัผู้
พกิารในเอเชยี และยงัได้ดูวดิโีอวถิชีวีติของเดก็พกิารในไทย
และอนิโดนีเซยีใน1วนั 
มากไปกว่านัน้ ค่าเขา้ร่วมงานในครัง้น้ียงัสามารถน าไป
สนับสนุนรถเขน็ผูพ้กิาร1คนัให้ก้บเดก็ในอนิโดนีเซยีได้ 
 

 

กิจกรรมออนไลน์ “ตามดชีูวิตผู้ใช้รถเขน็ผู้พิการหน่ึงวนั มาคยุกนัเรื่องเดก็พิการใน

เอเชีย” 

 

 

 

ในวนัศุกร์ที1่ตุลาคม ไดม้กีารจดักจิกรรมแลกเปลี่ยนสานสมัพนัธ์
ระหว่างอาสาสมคัรเป็นครัง้แรก ปกตแิล้วอาสาสมคัรแต่ละคนก็
อุทศิเวลาเพื่อเดก็พกิารทัว่เอเชยีจากทีต่่างๆกนั แต่ภายในงานทัง้
อาสาสมคัรและนักศกึษาฝึกงานไดม้โีอกาสแนะน าตวัและเล่นเกม
จติวทิยา ท าใหบ้รรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ช่วง
พูดคุยกย็งัเตม็ไปดว้ยความประทบัใจจากการไดฟั้งเรื่องราวต่างๆ 
เราขอขอบคุณนักศกึษาฝึกงานคุณUenoและคุณYoshikawa
เป็นอย่างมากทีช่่วยกนัจดักจิกรรมนี้ข ึน้มา 

 
 

 

อายุ9ขวบรบัมอบรถเข็นผู้พิการ 

 


