แค็ตตาล็อก 2561

“¢Í§¢ÇÑÞÁËÑÈ¨ÃÃÂ

·Õèà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊØ¢ä´ŒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹”

«×éÍÍÍ¹äÅ¹

กลับมาอีกครั้ง á¤çµµÒÅçÍ¡Ê‹§¤ÇÒÁÊØ¢ 2561
พรอมของขวัญแสนพิเศษ 28 รายการ กำลังรอให
ทานเลือกสรรเพื่อมอบแดนอง ๆ ในครอบครัวยากไร
ไมวาจะมอบของขวัญมีชีวิต หรือ ของใชประจำวัน
ทานก็จะชวยใหเด็กทองอิ่ม กระตุนการเรียนรู เติมสุข
แตมฝน และเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ๆ ไดอยางยั่งยืน
ของขวัญทุกชิ้นไมเพียงสรางสุขแกเด็ก ๆ เทานั้น
แตยังเพิ่มคาทวีคูณใหทานนำใบเสร็จไปขอลดหยอน
ภาษีเงินไดประจำปไดอีกดวย
พลิกดานใน หรือ เลือกซื้อออนไลนไดวันนี้...

ÊÑè§«×éÍÍÍ¹äÅ¹

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
02-747-2600
089-029-2093
ccfthai@ccfthai.or.th
www.ccfthai.or.th
acebook.com/ThaiCCF
ccf.thailand
@thaiccf
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ÊÑµÇàÅÕéÂ§áÊ¹ÃÑ¡

ÊÒÃºÑÞ

Ë¹ŒÒ 3 ÊÑµÇàÅÕéÂ§áÊ¹ÃÑ¡
Ë¹ŒÒ 6 äÃ‹¹ÒáÊ¹ÊØ¢
Ë¹ŒÒ 8 àÅ‹¹Ê¹Ø¡¾ÃŒÍÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ë¹ŒÒ 10 âÃ§àÃÕÂ¹¢Í§Ë¹Ù
Ë¹ŒÒ 14 ºŒÒ¹ã¹½˜¹
Ë¹ŒÒ 16 ºÃÃà·Ò·Ø¡¢

600
ºÒ·

ไก เลี้ยงดูงาย ขยายพันธุก็งาย
ออกไขทุกวัน ทำกับขาวไดหลากหลาย
ชวยใหเด็กไดรับโปรตีนที่จำเปนตอการ
เจริญเติบโต แถมยังสามารถนำไขและไก
ไปขาย สรางรายไดเสริมอีกดวย

3

ÇÑÇ 1 µÑÇ

15,000
ºÒ·

วัว คือ “กระปุกออมสินของคนจน” เพราะ
เมื่อตกลูกออกมาก็สามารถนำไปขายได
ราคาดี หรือเก็บไวทำพันธุใหตกลูกตอไป
ไดอีกไมสิ้นสุด มูลวัว ยังนำมาทำเปน
ปุยอินทรียไวใชเอง หรือขายใหเพื่อนบานได

.......
à»š´ 2 ¤Ù‹

600
ºÒ·

ไขเปดเปนแหลงอาหารที่อุดม
ไปดวยคุณคา และขายไดราคาดี
มาชวยกันเพิ่มแหลงอาหารในบาน
ใหนอง ๆ กันเถอะ
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500
ºÒ·

ÅÙ¡»ÅÒ´Ø¡
150 µÑÇ
ทั้ง ปลาดุก และ กบ
เลี้ยงงาย โตไว
ขยายพันธุเร็ว
เลี้ยงไดทุกบาน
เพราะใชพื้นที่นอย
ถามีเหลือกิน
ก็มีคนมารับซื้อถึงบาน

ËÁÙ 1 µÑÇ

650
ºÒ·

ÅÙ¡¡º
100 µÑÇ

¾ÃŒÍÁ¹éÓËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾ 2,000

ºÒ·
ลูกหมู อูด ๆ 1 ตัว จะเพิ่มเปน
8-9 ตัวไดภายในเวลาไมนาน เพราะหมูโตเร็ว
ออกลูกดก น้ำหมักชีวภาพ ชวยกำจัดกลิ่นและ
รักษาคอกหมูใหสะอาด ยิ่งเลี้ยงมากก็ยิ่งไดมูลมา
ทำปุย หรือ หมักเปนกาซชีวภาพใชในครัวเรือน
ไดอีกทางหนึ่ง

5

700
ºÒ·

ªØ´¤ÅÑ§ÍÒËÒÃ
ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹

มาลดรายจายคาอาหาร
ใหเด็ก ๆ ดวยการมอบ
ตนกลาพืชผักสวนครัว
ซึ่งจะเติบโตแพรพันธุ
ตอไดอยางยั่งยืนกันเถอะ

1,200
ºÒ·

¡ŒÍ¹àª×éÍ
àËç´¹Ò§¿‡Ò
100 ¡ŒÍ¹

เพียงวางไวในหองมืดชื้น รดน้ำ
ใหชุม กอนเชื้อเห็ด แตละถุง
จะบานใหเก็บไดถึง 2 สัปดาห
หรือ 5 ขีดตอกอน ถาเอาไป
ขายขีดละ 8 บาท กิโลกรัม
ละ 80 บาท จะเพิ่มมูลคา
ไดหลายเทา

500
ºÒ·

»Ø‰ÂÍÔ¹·ÃÕÂ

ปุยอินทรีย หรือ ปุยชีวภาพ
จะชวยใหการเพาะปลูกพืชผัก
ทั้งที่บานและที่โรงเรียนเติบโต
ปลอดสารเคมี ทำใหดินมีคุณภาพ
สามารถทำเกษตรไดตลอดทั้งป
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äÃ‹¹ÒáÊ¹ÊØ¢
6,900
ºÒ·

à¤Ã×èÍ§¿˜¡ä¢‹

¢¹Ò´ºÃÃ¨Ø 96 ¿Í§

แมไกใชเวลา 21 วันกวาจะฟกไขเปนลูกเจี๊ยบ ถางูไมมาลักไขไปกิน
เสียกอน จากนั้นแมไกก็จะตองเลี้ยงดูลูกเจี๊ยบอีก 1 เดือนจึงจะออกไข
อีกครั้ง เครื่องฟกไข จะชวยใหแมไกออกไขไดถี่ขึ้น เพราะไมตองเสีย
เวลาฟกไข จึงชวยเพิ่มผลผลิต และชวยลดความเสี่ยงไขเนาเสียถา
แมไกฟกไมดี

à¤Ã×èÍ§Á×Í
·Ó¡ÒÃà¡ÉµÃ

1,000
ºÒ·

สงเสริมใหเด็ก ๆ ไดมีประสบการณจริง
ลงมือทำการเกษตร ลองถูกลองผิด
ดวยตัวเอง

7

2,000
ºÒ·

Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹

เชื่อหรือไมวายังมีเด็กที่ตองเดินเทา
ไปโรงเรียน ถามี จักรยาน สักคัน
เขาจะไดนอนหลับเต็มอิ่ม ไมตอง
ตื่นแตเชามืดและมาทันเวลาเขาเรียน
โดยไมเหนื่อยลาหมดแรงเสียกอน

1,500
ºÒ·

âµÐ·Ó¡ÒÃºŒÒ¹
¾ÃŒÍÁ â¤Áä¿
การใหเด็กนอนคุดคู
ทำการบานทุกวัน
เสี่ยงตอหลังโกงและ
เมื่อยลา โคมไฟ
จะชวยใหสามารถ
ทองหนังสือไดตอน
กลางคืน และดีตอ
สายตาอีกดวย

500
ºÒ·
มีเด็กมากมายที่ในชีวิตไมเคยมีของเลนสักชิ้น
ของเลนที่เหมาะสมกับวัยจะสงเสริมพัฒนาการ
ทำใหรูจักแบงปน เด็ก ๆ คงจะมีความสุขไมนอย
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สำหรับเด็กที่ขาดแคลน การไดใสชุดนักเรียนใหมไปโรงเรียน
เปนความสุขที่ลนใจ จะชวยใหไมรูสึกแตกตางจากเพื่อน ๆ
วัยเดียวกันอีกตอไป

1,000
ºÒ·

àÅ‹¹Ê¹Ø¡¾ÃŒÍÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ªØ´¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ÃÍ§à·ŒÒ
¡ÃÐà»‰Ò

.......
600
ºÒ·

ชวยใหเด็ก ๆ มีความพรอม
ในการเรียนตลอดเวลา
และมีความสุขไปกับการทำ
แบบฝกหัด

9

60,000
ºÒ·

ËŒÍ§ÊÁØ´ã¹½˜¹

“การใหความรู ชนะการใหทั้งปวง”
ชุดการตูนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรที่
ไดรับรางวัลจากตางประเทศ พรอม
ชั้นวางและสื่อวีดิทัศน เปรียบเสมือน
ขุมทรัพยทางปญญาสำหรับนักเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร ที่มีครูไมครบชั้นเรียน
เด็ก ๆ จะเพลินกับการอานและ
สนุกกับการเรียนรู

3,000
ºÒ·

.......

ÍÒËÒÃàªŒÒà¾×èÍ¹ŒÍ§
200 Á×éÍã¹ 1 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

การไมไดรับประทานอาหารในมื้อเชาจะสงผลตอ
สุขภาพของเด็กอยางมาก เพราะหลังจากนอนหลับ
มา 7-8 ชั่วโมง สมองตองการอาหารเชามากระตุน
การทำงาน หากทองวางเด็ก ๆ จะไมมีสมาธิและ
ไมสามารถเรียนรูไดดี
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âÃ§àÃÕÂ¹¢Í§Ë¹Ù
15,000
ºÒ·

Í‹Ò§ÅŒÒ§Ë¹ŒÒ
á»Ã§¿˜¹
มอบสุขอนามัยในชองปาก
และสภาพแวดลอมของ
การขับถายที่ถูกสุขลักษณะ
ใหเด็ก ๆ เปนเรื่องงาย ๆ
แตตองดำเนินการเรงดวน

15,000
ºÒ·

ËŒÍ§¹éÓ

11

“กอนหนานี้เด็ก
นักเรียนลำบากมากใน
เรื่องน้ำ โรงเรียนจะมีน้ำ
ใหนักเรียนใชเฉพาะในฤดูฝน
เทานั้น เปนน้ำจากแหลงน้ำ
ในชุมชน ซึ่งก็มีสารปนเปอน
ตะกอนฝุน จากการทำ
การเกษตรในหนาแลง เด็ก ๆ จะตองกรอกน้ำใส
ขวดจากบานนำมาโรงเรียนเอง หลังจาก ซี.ซี.เอฟ.
มอบถังเก็บน้ำขนาดใหญ และเครื่องกรองน้ำให
เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ ไดดื่มน้ำที่ผานการกรอง สะอาด
แลวก็มีใชตลอดป ขอบคุณมาก ๆ ที่ชวยบรรเทา
ความเดือดรอนของโรงเรียนที่อยูหางไกลคะ”
ชลีญา โสภามี ครูโรงเรียนบานวังตะเฆ จ.ชัยภูมิ

15,000
ºÒ·

¶Ñ§à¡çº¹éÓã¹âÃ§àÃÕÂ¹
¢¹Ò´ 1,000 ÅÔµÃ
¾ÃŒÍÁ»˜Á¹éÓ

โรงเรียนในพื้นที่หางไกล
ขาดแคลนน้ำสำหรับ
ใชอุปโภคบริโภค หากมี
ถังเก็บพรอมปมน้ำ
เด็ก ๆ จะมีน้ำสะอาดไวดื่ม
ประกอบอาหาร ซักลาง
และใชในชั่วโมงเรียนเกษตร
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à¤Ã×èÍ§¡ÃÍ§¹éÓ ËÃ×Í
µÙŒ¹éÓàÂç¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹

16,000
ºÒ·

ความสะอาดของน้ำดื่มเปนสิ่งสำคัญยิ่ง
ตอสุขอนามัยของเด็กนักเรียน ที่ไมควร
มองขาม การมี เครื่องกรองน้ำ จะชวย
ใหเด็ก ๆ ไดดื่มน้ำสะอาด และปลอดภัย
ไรสารปนเปอน

.......

13

8,500
ºÒ·

หองน้ำ หองสวม จำเปนตอชีวิตความเปนอยูมาก
แตหลายครอบครัวยังขาดแคลน เวลาจะปลดทุกข
ก็ตองเขาปา หรือทนใชหองสวมที่มีเพียงฝากั้นผุ ๆ
ไมมีหลังคา ไมมิดชิดสะดวกใจ แถมเปนแหลงรวม
เชื้อโรค

·‹Ò¹ª‹ÇÂ¾Ç¡à¢Ò»Å´·Ø¡¢¹Õéä´Œ

1,200
ºÒ·
มอบอุปกรณการทำครัวชุดสแตนเลส
เชน หมอ กระทะ ตะหลิว จาน ชาม ชอน
พรอมถังเก็บน้ำแบบมีฝาปดขนาด 10 ลิตร
จะทำใหการปรุงอาหารของครอบครัวยากไร
สะดวกและถูกสุขอนามัยมากกวาเดิม
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1,000
ºÒ·

ºŒÒ¹ã¹½˜¹

µÙŒàÊ×éÍ¼ŒÒ
¾ÅÒÊµÔ¡

ชวยฝกนิสัยรักความเปน
ระเบียบ ใหนองๆ พรอมทั้ง
ชวยใหบานหลังเล็ก ๆ
ของพวกเขามีพื้นที่
มากกวาเดิม

800
ºÒ·

ÁØŒ§¡Ñ¹ÂØ§ ¾ÃŒÍÁ
ªØ´à¤Ã×èÍ§¹Í¹ ¼ŒÒË‹Á
ยุง เปนพาหะของโรคราย
¡Ñ¹Ë¹ÒÇ
หลายชนิด อาทิ ไขมาลาเรีย
ไขเลือดออก มุงกันยุง จึงมี
ความจำเปนมาก เพื่อปองกัน
เด็ก ๆ จากโรครายเหลานี้

700
ºÒ·

ครอบครัวยากจนในพื้นที่สูง
ยังตองผิงไฟใหความอบอุนแก
รางกาย มามอบ ผาหม นุม ๆ
ใหเด็กคลายหนาว และหมใจ
ดวยความสุขกันเถอะ

15

ºÃÃà·Ò·Ø¡¢
2,500
ºÒ·
ชวยใหเด็กมีคารถ คาอาหาร ระหวาง
เดินทางไปพบแพทย และเปนคาของใช
ประจำวันเปนเวลา 3 เดือน สำหรับ
เด็กพิการหรือปวยเรื้อรัง

¢Í§¢ÇÑÞ·Õè·‹Ò¹ÁÍºãËŒ àÁ×èÍ»‚¡‹Í¹

ä´Œà»ÅÕèÂ¹ªÕÇÔµ ¹ŒÍ§à¹Â áÅŒÇ ã¹ÇÑ¹¹Õé
หลังจากเราเผยแพรเรื่องราวของ นองเนย จ.เพชรบูรณ เพียง
ไมนาน ยายของนองเนยก็จากไป แตน้ำใจของทานผูเมตตา
รวม ๆ กันเกือบ 50,000 บาท ชวยใหนองเนยยิ้มไดทั้งน้ำตา
วันนี้เธอมีอุปกรณการเรียน หนังสือ เครื่องกันหนาว และ
พันธุพืช พันธุสัตว เพื่อไวใชประกอบอาหารเลี้ยงปากทอง
นองเนย กับ หองน้ำ
โดยไมตองหวงวามื้อตอไปจะไมมีอะไรกินอีก ผูใจบุญยังมา
และบานหลังใหม
ชวยซอมบานกับหองน้ำใหเธออีกดวย
ซี.ซี.เอฟ. ไดชวยฝากงานใหแมนองเนยไปทำงานกับ กลุม
ทอเสื่อกกวังโบสถ ไดคาแรงเดือนละ 6,000 บาท แมจะไม
มากมาย แตก็ชวยใหแมไดอยูดูแลนองเนยไมตองไปทำงาน
ตางถิ่นอีก

¢Íº¤Ø³·Ø¡ æ ·‹Ò¹

¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹

ÊÃŒÒ§ÊØ¢...ãËŒà´ç¡´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ ´ŒÇÂ¢Í§¢ÇÑÞà¾×èÍªÕÇÔµ
หนา รหัสสินคา

3

6

8

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16

10

G17
G18
G19
G20
G21
G22

14

G23
G24
G25
G26
G27

16

G28

รายการ

ÊÑµÇàÅÕéÂ§áÊ¹ÃÑ¡

ไก 2 คู
วัว 1 ตัว
เปด 2 คู
ลูกปลา 150 ตัว
หมู 1 ตัว พรอมน้ำหมักชีวภาพ
ลูกกบ 100 ตัว

äÃ‹¹ÒáÊ¹ÊØ¢

ชุดคลังอาหารในครัวเรือน (พันธุพืช หรือ กลาไมผล)
ปุยอินทรีย หรือ ปุยชีวภาพ
กอนเชื้อเห็ดนางฟา 100 กอน
เครื่องฟกไข ขนาดบรรจุ 96 ฟอง
เครื่องมือทำการเกษตร

àÅ‹¹Ê¹Ø¡¾ÃŒÍÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ

รถจักรยาน
โตะทำการบาน พรอมโคมไฟ
อุปกรณสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
ชุดนักเรียน รองเทานักเรียน กระเปาหนังสือ
ชุดเครื่องเขียน

âÃ§àÃÕÂ¹¢Í§Ë¹Ù

หองสมุดในฝน
อาหารเชาเพื่อนอง 200 มื้อ (เด็ก 1 คนใน 1 ปการศึกษา)
อางลางหนาแปรงฟน
หองน้ำ
ถังเก็บน้ำในโรงเรียน ขนาด 1,000 ลิตร พรอมปมน้ำ
เครื่องกรองน้ำ หรือ ตูน้ำเย็นในโรงเรียน

ºŒÒ¹ã¹½˜¹

ซอมแซมหองน้ำ
ชุดเครื่องครัว
ตูเสื้อผาพลาสติก
ผาหมกันหนาว
มุงกันยุง พรอมชุดเครื่องนอน

ºÃÃà·Ò·Ø¡¢

คาใชจายสำหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรัง

รวม

ราคา
600
15,000
600
500
2,000
650

จำนวน

รวม

หรือถายรูปสงมาทาง EMAIL หรือ LINE ID: @thaiccf
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................
ที่อยู..................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
วันเกิด.........../.........../........... โทรศัพท.............................................
Line ID.................................... Facebook .......................................
Email................................................................................................

700
500
1,200
6,900
1,000

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

2,000
1,500
500
1,000
600
60,000
3,000
15,000
15,000
15,000
16,000

ทาง
ccfthai@ccfthai.or.th หรือ Line ID: @thaiccf)

8,500
1,200
1,000
700
800
2,500
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มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ

ชวยเหลือเด็กและครอบครัวดอยโอกาส โดยไดขอรับบริจาคจากสาธารณชน
เพื่อชวยเหลือเด็กทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแตแรกเกิดใหมีชีวิตความเปนอยู
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ตลอดจนไดรับการศึกษาตามศักยภาพของเด็ก
ตลอด 40 กวาปของการทำงานมีเด็กนับแสนคนไดรับความชวยเหลือจาก
มูลนิธิฯ จนรอดพนจากความยากจน

1. ทานผูหญิงสุมาลี จาติกวนิช
2. รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ
3. ศ. พิเศษ ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี
4. พล.ต.ท. พญ.พจนี สุนทรเกตุ
5. คุณธัญญา ศิริเวทิน
6. คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ
7. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
8. รอยตำรวจเอก นิรุธ รักษาเสรี
9. คุณปราโมช พสุวัต
10. คุณนาฏวิภา จินดาพร
11. คุณสิริพร กันติรัตนาวงศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเลขานุการ

ÁÙÅ¹Ô¸Ô «Õ.«Õ.àÍ¿. à¾×èÍà´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

ã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เปนองคกรที่ระดมการมีสวนรวม
ของสังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อใหเปน
คนดีมีคุณภาพ

µÙŒ »³. 126 Í‹Í¹¹Øª
¡ÃØ§à·¾Ï
10250

วิสัยทัศน

แทนคำขอบคุณจากเด็กยากไร้

¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ÊØ´¾ÔàÈÉ

สำหรับทานมอบใหคนที่ทานรัก
บอกใหเขารูวาทานไดมอบของขวัญที่มีคุณคา
ในนามของเขาใหแกเด็ก ใหไดรับ
การเปลี่ยนแปลงชีวิตแลว *มีจำนวนจำกัด

¢Í§¢ÇÑÞ

à´Ô¹·Ò§¶Ö§Á×Íà´ç¡ æ áÅŒÇ



¢Íº¤Ø³·Ø¡·‹Ò¹

ในปที่ผานมาของขวัญจาก “á¤çµµÒÅçÍ¡ Ê‹§¤ÇÒÁÊØ¢” 8,482 ชิ้น มูลคา 5,912,947 บาท
ไดเดินทางถึงมือเด็กและเยาวชน 3,995 ครอบครัว กับนักเรียน 631 คนจากสองโรงเรียน
ใน 25 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม พะเยา นาน เชียงราย แพร อุตรดิตถ เลย อุดรธานี
บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ ขอนแกน นครพนม สกลนคร สุรินทร
มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย และ สระแกว







¹ŒÍ§Ê¡ÒÂ ÃÍ “¢Í§¢ÇÑÞà»ÅÕèÂ¹á»Å§ªÕÇÔµ”
เด็กชายวัย 10 ขวบ จาก จ.ชัยภูมิ มีชีวิตที่ลำเค็ญเกินกวาเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง
จะสามารถผานไปไดเพียงลำพัง
พอแมแยกทางตั้งแตสกายอายุไดขวบเดียว ทิ้งใหสกายอยูกับคุณตาวัย 66 ป
ใชชีวิตอยูใน “กระตอบ” เกาผุพังกลางปาหางจากชุมชนถึง 4-5 กิโลเมตร
ไรความสะดวกทุกสิ่ง เพราะไมมีน้ำ ไมมีไฟฟา มีเพียงแสงตะเกียงและ
ความเงียบเหงายามค่ำคืน
พอไมเคยเหลียวแล แมแวะเวียนมาหาบางแตไมไดชวยสงเสียเลี้ยงดู มีก็แตคุณตา
เจ็บออด ๆ แอด ๆ ที่เลี้ยงตนเองและหลานดวยเบี้ยผูสูงอายุเดือนละ 600 บาท
เทานั้น นองสกายเองก็ปวยเปนทอปสสาวะอักเสบ แมจะรักษาตัวฟรีแตคารถไป
โรงพยาบาลบานเขวา ที่หางจากบานถึง 28 กิโลเมตรก็ทำใหเงินเก็บเพียง
นอยนิดของตาแทบไมมีเหลือ
“โตขึ้นผมอยากจะเปน ชางตัดผม เพราะเปนอาชีพที่สุจริตและ
มีรายไดดี อีกอยางผมคงเรียนไดแค ม.3 เพราะไมมีทุนเรียนตอแน ๆ”
มาชวยกันทำฝนเล็กๆ ของนองสกายใหเปนจริงกันเถอะคะ ดวยของขวัญที่
เพิ่มความสุขไดอยางยั่งยืนใน á¤çµµÒÅçÍ¡ “Ê‹§¤ÇÒÁÊØ¢” 2561 งาย ๆ
เพียงกรอกใบสั่งซื้อ หรือ สั่งซื้อออนไลนที่ www.ccfthai.or.th/gifts
หรือ โทร. 0 2747 2600

¾ºàÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§
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“สงความสุข”

ตองการ

โทร. 02-747-2600
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ccfthai@ccfthai.or.th
Line ID: @thaiccf
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มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

