






 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20ป ี ของการก่อตั้งและ

ดำาเนนิงานชว่ยเหลอืเดก็พกิาร มาตัง้แตป่พี.ศ. 2542 WAFCAT 

ไดจ้ดันทิรรศการ “20 กา้วสูอ่นาคต” ขึน้ระหวา่งวนัที ่10-15

ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนิทรรศการครั้งนี้

ประกอบไปด้วย 

 (1) บอรด์ยกยอ่งบคุคลสำาคญั3 ทา่นของ WAFCAT คอื

อาจารย์ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ซึ่งเป็นประธานคนแรก (พ.ศ.

2542-2552) นายอิซาโอะ มาซาโอก้า เลขาธิการคนแรก 

(พ.ศ.2542-2552) และนายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ประธาน

มูลนิธิฯคนปัจจุบัน (พ.ศ.2553-ปัจจุบัน) 

 (2) บอร์ดเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม

 (3) บอร์ดสรุปบทเรียนความสำาเร็จ “จากการทำางาน

ระดับพื้นที่..สู่การสร้างเครือข่าย และผลักดันสู่นโยบาย” 

  (4)  ผลงานภาพวาดจำานวน 38 ชิน้ จากเดก็นกัเรยีนทนุ

พิการ 18 คนที่นั่งเก้าอี้ล้อเข็น เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ 

และความฝันของพวกเขา

 โดยมพีธิเีปดิงานนทิรรศการเมือ่วนัที ่10  ธนัวาคม  2562

และงานฉลองครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ซึ่ง

มูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับแขกและผู้เข้าร่วมงาน ที่มาจาก

องคก์รเครอืขา่ย ทัง้ทีเ่ปน็หนว่ยงานภาครฐั เอกชน และองคก์ร

ไม่แสวงหากำาไร รวมกว่า 200 คน ที่มาร่วมแสดงความยินดี

และให้กำาลังใจWAFCAT ในการมุ่งมั่นดำาเนินงานเพื่อ

ช่วยเหลือเด็กพิการในประเทศไทยต่อไป
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 In the occasion of WAFCAT’s 20th Year Anniversary in the fiscal year 2019, WAFCAT 

had the exhibition “20th to the Future” from 10-15 December 2019 at the Hall (1st Floor) 

of Bangkok Art and Culture Centre. The exhibition consisted of (1)  Memorial board to 

honor  3 key persons of WAFCAT; Mr. Narong Patibatsorakit, the first chairman of WAFCAT 

(1999-2009), Mr. Isao Masaoka, the first secretary-general of WAFCAT (1999-2009) and 

Mr. Suporntum Mongkolsawadi, the current chairman of WAFCAT (2010-present), 

(2) Main projects and activities of WAFCAT, (3) Lessons learned in the past 20 years 

and (4) Thirty-eight pictures drawn by 18 wheelchair students  under the theme 

of their lives, environment and future dreams. The opening ceremony was held 

on 10 December 2019 and the cerebration day was on 14 December 2019. More 

than 200 guests and participants from both government and non-government

partners, including non-profit organizations joined these events and 

motivated WAFCAT to continue working for children with disabilities in Thailand. 
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ตัวแทนนักเรียนกำาลังอธิบายความหมายภาพวาดของตนเองต่อแขกผู้มีเกียรติ

A representative student was explaining the meaning of her drawing 

picture to the guests. 
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ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงาน

นิทรรศการและขอบคุณแขกผู้มี

เกียรติและผู้เข้าร่วมงานทุกคน

WAFCAT’s chairman  gave an 

opening speech and expressed 

his appreciation to all honored 

guests and participants.



ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

ร่วมบนเวทีประกาศทิศทาง

การทำางานในอนาคต 

“ขยายผล คิดค้นต้นแบบ 

สร้างความยั่งยืน และมิตรภาพ” 

       The 5 representatives of 

     WAFCAT’sBoard of Directors 

presented on stage and  announced 

      WAFCAT’s Future Direction 

 “Magnify an Outcome, Invented 

 a Prototype, Build Sustainability     

              and Friendship”

ตัวแทน27 ภาคีเครือข่าย ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก WAFCAT ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

Memorial photo with all 27 partners who got a certificate of appreciation from WAFCAT
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 เมื่ อ เด็กพิการ ได้รับ เก้ าอี้ ล้อ เข็นที่

เหมาะสม ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพและการ

ดำารงชีวิตของพวกเขา WAFCAT จึงมีความ

ตั้งใจ และมุ่งมั่นในการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น 

โ ด ย นำ า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ห า เ ก้ า อี้ ล้ อ เข็ น

ในพื้ นที่ ที่ มีทรัพยากรจำ ากัด  ขององค์การ

อนามัยโลก มาปรับใช้ในกิจกรรมการให้บริการ

เก้าอี้ล้อเข็น ประกอบกับแรงสนับสนุนของ

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร และ

ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทำาให้ WAFCAT สามารถ

ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ก้ า อี้ ล้ อ เ ข็ น  แ ก่ เ ด็ ก พิ ก า ร

ในประเทศไทยในปี 2562 ได้ถึง 157 คัน

ดังรายละเอียดในกราฟ

 Using an appropriate wheelchair can 

help children with disabilities to become 

healthy and improve the quality of daily 

living.  For this reason, WAFCAT has been 

applying ‘WHO Guideline on Wheelchair 

Service Provision in the Less Resource 

Setting Areas’ to improve the wheelchair 

provision process. With the warm coop-

eration of the board of directors, staffs, 

volunteers and partners, we provided 157

units of wheelchairs to children in 

Thailand in FY 2019 as shown in the graph.
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เด็กหญิงพรนิภา สุดาชม (อายุ 12 ปี) มีภาวะ

สมองพิการ รับมอบวอล์กเกอร์ เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม 2562 

เนื่องจากน้องกำาลังเริ่มฝึกเดิน WAFCAT จึง

ได้มอบวอล์กเกอร์แบบอยู่ด้านหลัง เพื่อให้

น้องไปรับบริการกายภาพฟื้นฟู  ที่ศูนย์การ

ศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดอำานาจเจริญ เป็น

ป ร ะ จำ า  โ ด ย ค รู ผู้ ดู แ ล พ ย า ย า ม ใ ห้ น้ อ ง

ใช้ ว อ ล์ ก เ กอ ร์ ใ นทุ ก กิ จ ก ร รมจนปั จ จุ บั น

น้องใช้วอล์กเกอร์์ได้ดีขึ้น สามารถทรงตัวได้

มากขึ้น

เด็กหญิงปริสรา เอกพงศ์ (อายุ 7 ปี) มีภาวะ

สมองพิการ รับมอบเก้าอี้ล้อเข็น วันที่ 31 

พฤษภาคม 2562 

น้องอาศัยอยู่กับตาและยาย พร้อมพี่ชายสองคน

ที่จั งหวัดอุบลราชธานี  รายได้ดำารงชีพของ

ครอบครัวมาจากเบี้ยยังชีพคนชรา และคนพิการ 

และตารับจ้างขับรถสามล้อสกายแล็บเป็นรายได้

เสริม น้องไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยตัวเอง ต้อง

อาศัยการอุ้มของตายายหรือพี่ชาย น้องใช้เก้าอี้

ล้อเข็นเพื่อช่วยนั่งทานอาหาร จึงทานได้มากขึ้น

Pornnipa Sudachom (12 years old), cerebral 

palsy, received a walker  on May30, 2019 

Pornnipa just started her walking practice, so 

WAFCAT supported her a posterior walker. 

She regularly goes to Special Education Center 

of Amnatcharoen to get physical rehabilita-

tion from Monday to Thursday. Her teacher 

practices her to use a walker in every activity, 

She always brings this walker to use at the 

center, but at home she uses another walker 

hand-made by her parents. Now, she is  able 

to control a walker more stable than before.

Parissara Aekakapong (7 years old), cerebral 

palsy, received a wheelchair support on 

May31, 2019 Parissara lives with her grand-

parents and two elder brothers The month-

ly income of this family comes only from 

the government allowances for the elderly 

and persons with disabilities. Now she also 

practices eating while sitting in wheelchair, 

so she eats more than before. She tries to 

use her hands to catch something more. As 

a result of development of daily activities,

that show her some positive changes.
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นายนนทณฐั คำาดบีญุ (อาย ุ15ป)ี อ. เมอืง จ.อดุรธาน ีปรบัปรงุ

พื้นและทางเข้า-ออก หน้าบ้าน และพื้นปูน หน้าห้องน้ำ� 
นนทณัฐพูดกับเราว่า“ผมไปเข้าห้องน้ำ�ได้โดยไม่เจ็บขา

เหมือนแต่ก่อนแล้วครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ”

 “Home” is a place where children with disabilities lives almost 24 hours a day. But 

if home is not accessible for their wheelchair to move around by themselves, they may not 

be able to live independently. Therefore, WAFCAT promotes barrier-free modification at 

their family home. In FY 2019, we found 3 wheelchair clients who are living in a poor family.

They cannot afford necessary materials to modify their houses. So, WAFCAT supported

them a small fund to buy materials. We also asked for collaboration from their family 

members,community members, and provincial Special Education Center to support labor 

force to carry out construction work. the target 3 children with disabilities have a better 

quality of life. They became able to move a wheelchair more freely and go out of the house more 

often. The total expense for this project was 40,500 THB.

นางสาวขนิษฐา  บุญ เกิ ด (อายุ 17ปี )  อ .หนองหาน 

จ.อุดรธานี ปรับปรุงทางเข้า-ออกบ้าน เปลี่ยนประตูเข้า

ออกตัวบ้ านให้กว้ างมากขึ้น  และเปลี่ ยนบานหน้าต่ าง

พร้อมติดตั้งราวจับพร้อมฝักบัวอาบน้ำ�ใหม่ในห้องน้ำ� 

เด็กชายพงศกร โพธิสนธิ์ (อายุ12ปี) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

จัดหาเตียงนอนไม้ไผ่ 2 ชุด เพื่อไม่ให้เด็กนอนกับพื้น เวลายายอุ้ม

จะได้ไม่ต้องก้มให้ปวดหลัง ป้องกันอันตรายทั้งตัวเด็กและคนดูแล

Mr. Nonthanut Kamdeeboon (15 years old) Muang, 

Udon Thani : Supported a paved entrance of the house 

and paved floor in front of the toilet inside the house.

and  He  says ,  “ I  can  use  the  to i l e t  ve ry 

comfortably. Thank you very much!” 

Ms. Khanittha Boonkird (17 years old) Nonghan, 

Udon Thani: Supported a paved entrance of the house, 

wider the entrance door, installed a new window in the 

living room, and a hand-rail and shower in the toilet.

Pongsakorn Photison (12 years old), Dech U-dom, Ubon 

Ratchathani : Provided two bamboo beds to prevent him 

from lying down on the floor and prevent his grand-

mother from bending her back to hold him every time.
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ผมเป็นคนจังหวัดนครพนม ผมเรียนจบ ม.3 

เมื่อปี 2561 แต่หาที่เรียนต่อไม่ได้ เลยต้องหยุดเรียน1 ปี 

ขอบคุณ WAFCAT ที่ช่วยเหลือจนผมได้มาเรียนปวช. 1 

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย 

และด้วยภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำาให้เข็นวีลแชร์เองไม่ได้ 

WAFCAT ได้มอบวีลแชร์ไฟฟ้าให้กับผม ทำาให้สามารถ

ใช้ชีวิตในวิทยาลัยที่กว้างใหญ่นี้ได้อย่างอิสระ 

ผมขอขอบคุณมาก ๆ ครับ และผมจะตั้งใจเรียน

ให้ประสบความสำาเร็จและมีงานทำาครับ
    หนูเป็นนักเรียนทุน WAFCAT มาตั้งแต่

 ชั้นอนุบาลค่ะ จนตอนนี้อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียน

  วีระวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ WAFCAT เปลี่ยน

  วีลแชร์ให้หลายคันแล้ว เพราะตัวใหญ่ขึ้น 

 พอมาเรียนที่โรงเรียนต้องใช้ระบบเดินเรียนตาม     

  อาคารที่มีหลายชั้น WAFCAT ก็มาติดตาม   

    มอบวีลแชร์ที่คล่องตัวในการเข็นมากขึ้น 

 ช่วยทำาทางลาดเชื่อมเข้าตัวอาคาร ทางไปโรง 

   อาหาร ทำาให้หนูพึ่งพาตนเอง และเรียนกับ

       เพื่อนได้อย่างมีความสุขค่ะ ขอบคุณค่ะ

  I stopped studying about 1 year after graduated 

from junior high school because I couldn’t find 

any school in Nakhonpanom which accepted me. 

But then, WAFCAT helped me to study vocational 

course 1 at Nongkhai Redemptorist Technological 

College and gave me a new electric wheelchair    

           because I suffer from severe muscular 

                weakness and I couldn’t commute 

              manual wheelchair by myself.

      Thanks to WAFCAT, my new life here  

      has become. I will keep studying 

 hard until I finish my education 

 and get a job in the future. 

         Thank you.

I have been WAFCAT’s grantee student since I was 

in the kindergarten.  Now, I am studying in the 16th 

grade (M.4) at Veerawatyothin School in Surin province.

I can’t remember how many wheelchairs I got from 

WAFCAT as I grew-up every year. Veerawatyothin 

School is a very big school, and there are many 

classrooms in different buildings. I always have to 

move from one classroom to another by wheelchair. 

So, WAFCAT provided me with a new active wheel-

chair, so that I can move more freely. WAFCAT also 

installed ramps at the entrance of every building, 

including a canteen in the school for my wheelchair. 

So, I can study and move independently even in the 

big school. I am very happy. Thank you so much.
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คุณบูรณาศิลป์  หาญเจริญอัศวสุข รหัสสมาชิก WF/A046 

ผมได้ร่วมงานคาราวานมนุษย์ล้อครั้งแรก ที่จังหวัดพะเยา

เมื่อปี 2547 ตอนนั้นคนไปน้อยมาก เพราะเป็นงานซ่อม

เก้าอี้ล้อเข็น อาสาสมัครส่วนใหญ่บอกว่าซ่อมไม่เป็น คิดว่า

คงช่วยอะไรไม่ได้มาก แต่ WAFCAT ก็จัดกิจกรรมมาเรื่อย ๆ 

มีทั้งอาสาสมัครคนเดิมและคนใหม่ไปร่วม ทุกคนช่วยสอน

งาน และแบ่งหน้าที่กันทำา เช่น ผู้ชายทำาหน้าที่ซ่อม ผู้หญิง

ทำาหน้าที่ตัดเย็บเบาะ ล้างขัดสนิม พ่นสีรถใหม่ แล้วงานก็

สำาเร็จ ทำาให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มที่ เห็นรถเข็นจากสภาพที่

คุณพนารัตน์ รักษ์วราภรณ์ รหัสสมาชิก WF/A 710

ดิฉัน ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ ประจำาปี 2563 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้

ร่วมมอบความสุข ความสนุกสนาน ผ่านการเล่นเกม 

และแจกของรางวัลให้กับน้อง ๆ ซึ่งมีทั้งเด็กพิการ

และเด็กทั่วไป รวมถึงผู้ปกครองและคนชราในชุมชน

ด้วยกว่า 200 คน ดิฉันรู้สึกสุขใจมากค่ะ อยากให้จัด

อีกทุก ๆ ปี นะคะ 

ไม่น่าซ่อมได้กลับมาเหมือนใหม่และใช้งานได้อีกครั้ง ปัจจุบันเลยมีอาสาสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมมากขึ้น เพราะลักษณะของกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อคนพิการจริง ๆ เพราะพวกเขา

ไม่รู้จะไปซ่อมรถเข็นที่ไหนเวลามันชำารุด

Mr. Buranasilp Hancharoen-assawasuk Membership Code: WF/A046

I joined the first caravan in Payao in year 2004. There were a few numbers of participants 

at the first time because most of them said they don’t know how to fix wheelchair so they 

afraid that they couldn’t help much. WAFCAT has been organizing it, several volunteers 

take turn to join. Some new and repeat persons. They taught each other and assigned 

appropriate jobs such as males fix wheelchairs, while females saw the seats, polish, clean 

and spray new color of wheelchairs. So, they were very glad to see the very broken wheel-

chairs became new and could be used once again. Now, there are more participants and 

I thought it is very good activity since it is helpful to people with disabilities because they 

don’t know where to fix when it broken. 

Mrs. Panarat Rakwaraporn Memership Code WF/A710

I joined the national children day 2020 activity There were almost 200 people 

included parents and elderly people in the community. I was so happy and 

would like WAFCAT to continue organize it every year. 
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26-27 สิงหาคม 2562 โครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัยวากา

ยาม่า นำานักศึกษามหาวิทยาลัยวากายาม่า 8 คน มาศึกษาดูงาน 

ด้านการช่วยเหลือพัฒนาเด็กพิการ ผ่านกิจกรรมบริการจัดหา

เก้าอี้ล้อเข็นของ WAFCAT โดยได้เข้าเยี่ยมศูนย์บริการเก้าอี้ล้อ

เข็นประจำาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมส่งมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็ก

พิการ และออกเยี่ยมบ้านของเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ

และสระบุรี 

29 มกราคม- 2 กมุภาพนัธ ์2563 วาฟกา้ เฟรนดช์ปิทวัรค์รัง้

ที่ 19 ศูนย์วาฟก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้นำาอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 

11 คน เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมของ 

WAFCAT และได้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็นฟรีแก่

คนพิการที่จังหวัดสุรินทร์

WAFCA Japan brought 11 members to Thailand for visiting WAFCAT’s activity sites and 

joining free wheelchair maintenance program  in Surin province. 

August 26-27, 2019 : there were 8 Japanese students from Wakayama University visited 

WAFCAT to learn about helping and development of children with disabilities in Thailand. 

They visited the wheelchair service center of Samutprakan, experienced the wheelchair service 

provision (fitting), and visited homes of children with disabilities in Samutprkan and Saraburi. 



WAFCAT จัดกิจกรรมค่ายวีลแชร์แดนซ์ ครั้งที่ 3 ขึ้นเมื่อวัน

ที่ 24-25 กันยายน 2562 โดยร่วมมือกับโรงเรียนเฉลียวภาว

-ณานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) และชมรมศูนย์เตรียมความ

พร้อมทักษะการดำารงชีวิตเด็กพิการ ที่นำาเด็กพิการและผู้

ปกครองจำานวน 19 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม

ครั้งนี้ นอกจากจะเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับผู้ปกครอง 

ในการใช้วีลแชร์แดนซ์บำาบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพของลูก ๆ  

แลว้ยงัมเีปา้หมายใหเ้ดก็พกิาร และผูป้กครองใชก้ารแสดงวลี

แชรแ์ดนซ ์ในโอกาสเขา้รว่มกจิกรรมทางสงัคมตา่ง ๆ  รวมถงึ

งานฉลองครบรอบ 20ปี ของ WAFCAT ด้วย 

ดร.เคียวโกะ เทราดะ ผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น กล่าวว่า 

รู้สึกดีใจที่ผู้ปกครอง ครู และเด็ก ๆ ชื่นชอบกิจกรรม 

และเห็นว่าวีลแชร์แดนซ์  เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา

ดังนั้น ท่านยินดีที่จะมาช่วยฝึกสอนในโอกาสต่อ ๆ ไปอีก

อย่างแน่นอน 

WAFCAT held the 3rd camp of wheel-

chair dance from 24-25 September 2019 

with the cooperation of Chaliew Pavana 

Memorial School and The Center of 

Preparing and Daily Living Club brought 

19 families of children and parents to 

join the camp. The purpose of this camp 

was not only physical rehabilitation of 

children but also using a wheelchair to 

enjoy social activities, including WAF-

CAT’s 20th Year Anniversary event in 

December 2019.

 

Dr. Kyoko Terada, the Japanese lectur-

er of wheelchair dance said she was 

happy to see that parents, children 

and teachers liked wheelchair dance 

very much and acknowledged that it 

would be helpful to them. She would 

continue supporting this activity again .
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WAFCAT ได้จัดงานงานเดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อเพื่อนมนุษย์

ล้อ ครั้งที่1 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การ

ศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์

ของการจัดงานนี้ นอกจากเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลอง

ครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 

2542 แล้วยังเป็นการระดมทุนสร้างสนามเด็กเล่น ให้

เด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำา

จังหวัดสมุทรปราการด้วย ซึ่ งมีนักวิ่ งและประชาชน

ทั่วไปเข้าร่วมกว่า 1,200 คน และเกิดรายได้หลังหักค่า

ใช้จ่ายทั้งสิ้น 160,838 บาท ซึ่งWAFCAT ได้มอบให้

กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อนำาไปสร้างสนามเด็กเล่นตามวัตถุประสงค์แล้ว

WAFCAT held the charity event 

of Mini Marathon 2019 on 29 Sep-

tember 2019 at Special Education 

Center of Samutprakan.  It hap-

pened to be a memorial event to 

celebrate the 20th Year Anniver-

sary of WAFCAT (established on 3 

September 1999).  It also aimed 

to raise funding for building a 

new playground for children with 

disabilities who come to Special 

Education Center of Samutprakan. 

There were about 1,200 runners 

and supporters who participated 

in this event, and the net prof-

it reached  160,838 THB. It was 

already donated to Special Edu-

cation Center of Samutprakan to 

build the playground as planned. 
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จากบทเรียนการทำางาน ด้านการให้บริการ

เ ก้ า อี้ ล้ อ เข็ น แก่ เ ด็ กพิ ก า ร ในประ เทศ ไทย

มากว่า  20ปี  WAFCATได้ดำ า เนินการจัดตั้ ง

ศู น ย์ บ ริ ก า ร เ ก้ า อี้ ล้ อ เ ข็ น ป ร ะ จำ า จั ง ห วั ด

สมุทรปราการขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ ให้บริการ

เก้าอี้ล้อเข็น ตามแนวทางการให้บริการเก้าอี้

ล้ อ เ ข็ น ใ น พื้ น ที่ ที่ มี ท รั พ ย า ก ร จำ า กั ด ข อ ง

อ งค์ ก า รอนามั ย โ ลก ( 2553 )  ซึ่ ง ป ระกอบ

ด้วย 8 ขั ้นตอน ดังภาพ 

ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ห่ ง นี้  ตั้ ง อ ยู่ ใ น บ ริ เ ว ณ ศู น ย์

การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดสมุทรปราการ 

โดย  WAFCAT  และศู นย์ ก ารศึ กษาพิ เ ศษ

ประจำาจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโครงการ

เมื่อเดือนมีนาคม 2562 และได้มีพิธีเปิดศูนย์

บริการแห่งนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  19

กันยายน 2562 

Based on 20 years of experience in 

providing wheelchairs to children with 

disabilities in Thailand, WAFCAT estab-

lished the “Wheelchair Service Center 

of Samutprakan.” This aims to be the 

model service station that provides 

wheelchairs according to the 8 steps of 

WHO Guidelines on Wheelchair Service 

Provision in the Less Resource Settings 

Area (2007) as shown in the picture

This center is in the Special Education 

Center (SEC) of Samutprakarn. WAFCAT 

signed MOU with the Samutprakan SEC 

in March 2019 and had the official open-

ing ceremony in September 19, 2019. 



กิจกรรมระดมทุนหลักของ WAFCAT ได้แก่ การ

จำาหน่ายสินค้าการกุศล การขอรับบริจาคผ่าน

กองทุนเพื่อนมนุษย์ล้อ และวางกล่องรับบริจาค 

โดยมีรายได้จากเงินบริจาคทั้งหมด 378,578 บาท

ซึ่งถูกนำาไปจัดซื้อเก้าอี้ล้อเข็น และดำาเนินการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ จึงขอ

ขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

1.สินค้าการกุศล มีทั้งสินค้าโลโก WAFCAT และ

งานฝีมือผู้พิการ ได้รับเงินบริจาครวม 139,240 บาท

ได้รับอนุญาตให้ไปออกบูทสินค้าการกุศล ดังนี้

     - บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (โรงงาน

       สำาโรง โรงงานบางปะกง โรงงานเวลโกร์ว)

     - บริษัทสยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 

       และบริษัทสยามเคียวซันเด็นโซ่ จำากัด

     - คอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี วงคาโยคอรัส

     - งานเลี ้ยงส่งท้ายปีเก่า 2562 ของบริษัท

       เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (โรงงานสำาโรง)

T h e r e  w e r e  3  m a i n  f u n d - r a i s i n g 

a c t i v i t i e s  :  C h a r i t y  G o o d s ,  W h e e l -

cha i r  F r iends  Fund (membersh ip )  and 

Donation Box. The total amount of do-

nations collected was 378,578 Baht, and 

a l l  donat ions  were  used to  purchase

w h e e l c h a i r s  a n d  o r g a n i z e  s u p p o r t 

act iv it ies for  chi ldren with disabil i t ies

in Thailand. Thank you for all support.

1.We have various Charity Goods such as prod-

ucts with WAFCAT logo and hand-made products 

by people with disabilities. The total donation 

amount was 139,240 Baht. We also appreciate

all companies and event organizers that 

allowed us to set-up charity booth 

   - DENSO (Thailand) Co.,Ltd. (Samrong plant,

     Bangpakon plant, Wellgrow plant).

   - Siam DENSO Manufacturing Co., Ltd. & Siam   

     Kyosan DENSO Co., Ltd.

   - The 20th Year Anniversary Concert of Kayou 

     Chorus Group

   - End Year 2019 Party of DENSO (Thailand)  

     Co., Ltd. (Samrong plant)
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2.กล่องรับบริจาค ทั้งหมด 35 กล่อง 

ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 122,198 บาท

ร้านอาหารสีฟ้า 11 สาขา 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด 

บริษัทมิตซุย ซูมิโตโมะ อินชัวรันซ์ จำากัด 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

บริษัท สาธรฮอนด้าคาร์ส์ จำากัด  

บริษัท ธนบุรีฮอนด้าคาร์ส์ จำากัด 

บริษัท สุวรรณภูมิฮอนด้า ออโตโมบิล จำากัด 

บริษัท เด็นโซ่ประเทศไทย จำากัด

บริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนลเอชีย จำากัด

บริษัทเด็นโซ่เซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัทสยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

บริษัทไดนามิค คูลลิ่ง ซัพพลาย จำากัด 

บริษัท ทีวีซีคาร์แคร์ จำากัด 

บริษัท อมรวัฒนาโสภณ จำากัด

See Fah Restaurant 11 branches 

SCG Co., Ltd.

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำากัด (มหาชน). 

Thai Nakarin Hospital

Sathorn Honda Car

Thonburi Honda Car

Suvannaphumi Honda Automobile.

DENSO Thailand Co., Ltd 

DENSO International Asia Co., Ltd.

DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd.

Siam DENSO Manufacturing C., Ltd.

Dinamic Cooling Supplies Co.,Ltd

TVC Car Care Co., Ltd. 

Amorn Wattana Sophon Co., Ltd.

AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Thirty-five (35) donation boxes were set up at all places 

below. The total amount of donations was 122,198 Baht. 

3.กองทุนเพื่อนมนุษย์ล้อ โดยมีทั้งสมาชิกใหม่และ

ต่ออายุสมาชิก รวมกันทั้งหมด 219 คน รวมได้

รับเงินบริจาคทั้งจากสมาชิก และผู้บริจาค รวม 

117,140 บาท โดยมูลนิธิฯ ได้ส่งจดหมายข่าว

กิจกรรมให้กับสมาชิกอย่างสม่ำ�เสมอ และสมาชิก

ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโอกาสต่าง ๆ เช่น 

จิตอาสาซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น และจิตอาสาวันเด็ก 

ด้วย

3.Wheelchair Friends Fund: In FY2019, 219 new 

and renew members supported WAFCAT as 

‘Wheelchair Friends’. The total donation amount 

from all members to this fund was 117,140 Baht. 

All the donating funds was used to organize volun-

teer activities. In return, WAFCAT  sent our monthly 

E-newsletters and activity reports to them. Some 

members also joined our volunteer programs.
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จากตน้ฉบบัเพลง “ไปกบัวลีแชร”์ ในภาษาญีปุ่น่ ทีแ่ตง่

และเรียบเรียงโดย คุณยาสุโนริ มัทซึชิตะ หนึ่งใน

คณะกรรมการศูนย์วาฟก้า ญี่ปุ่น  แล้วถูกเรียบเรียง

เนื้อหาใหม่ในภาษาไทย โดย “พี่เบิ้ล” คุณกฤษณ

พล ภัทรธิตินันท์ อาสาสมัครของ WAFCAT และ

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเรียบเรียงทำานอง พร้อม

บนัทกึเสยีงรอ้งของ พีเ่บิล้ โดยมพีีอ่อ้ ผูจ้ดัการเครอืขา่ย

ศิลปะดนตรีคนพิการเป็นผู้ร้องประสานเสียง จากนั้น

WAFCAT ได้ชวน นักเรียนทุนของ WAFCAT 21 

คน ร่วมถ่ายทำามิวสิควีดีโอเพลง “ก้าวแรกของฉัน” 

เพื่อเป็นมิวสิควีดีโอเพลงแห่งกำาลังใจแก่ทุกคน โดย

ท่านสามารถติดตามชมได้ในยูทูปของ WAFCAT

แสกนเพื่อฟัง และดูมิวสิควีดิโอ

เพลง “ก้าวเเรกของฉัน”

From the original song in Japanese titled “Go 

Forward with My Wheelchair,” which was 

written by Mr. Yasunori Matsushita, one of the 

WAFCA’s Board of Directors.  It was also written

in Thai by Mr. Kritsanapon Pattarathitinan 

(P’Ble), who is one of our volunteers. Then, 

the Network of Music and Arts of Persons with 

Disabilities (NMAD) helped for music composi-

tion and sound record of P’Ble, as the singer 

and P’ Or (NMAD’s manager) as the chorus. 

After that WAFCAT invited 21 grantee students 

to join the music video recording with P’ Ble 

playing the guitar. This song was created to 

motivate everyone who challenge to get over 

their difficulties in life. Scan here for watch !
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แสกนเพื่อฟัง และดูมิวสิควีดิโอ

เพลง “ก้าวเเรกของฉัน”

Scan here for watch !
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