ถ้อยแถลงจากประธานมูลนิธิฯ
“ปั้นดาว” ให้ส่องแสง
“เด็กยากไร้” เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ เพราะมูลนิธิฯ เชื่อว่าเด็กยากไร้
ควรได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามสิทธิของความเป็นเด็ก เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้พวกเขาได้รับโอกาสที่ดี ในปรับปรุงตนเองจนมีความสามารถและศักยภาพที่จะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สังคมได้อย่างยั่งยืน
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ มีบทบาทในการดูแลและพัฒนาเด็กเป็นเวลา
35 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตลอดระยะการทำงานที่ผ่าน มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามแนว
พระราชดำริขององค์อุปถัมภ์ โดยการให้การสงเคราะห์เด็กยากไร้ให้ได้รับโอกาสที่ดีแก่
อนาคตจำนวนมากมายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้พวกเขาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
มีครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ปัจจุบันมีเด็กได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ปีละมากกว่า 42,000 คน โดยใช้
งบประมาณกว่า 180 ล้านบาทต่อปี ซึ่งล้วนเป็นเงินบริจาคผ่านระบบการอุปการะเด็ก
ตลอดจนเงินบริจาคอืน่ ๆทีช่ ว่ ยให้การทำงานของมูลนิธฯิ เกิดแตกยอดขยายโครงการออกไป
ยังตัวเด็กๆ และครอบครัว ชุมชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ มุ่งมั่นให้
ความสำคัญที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ เพื่อหล่อหลอมหรือปั้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนคือ เก่ง ดี มีความสุข และได้รับการพัฒนาทั้งด้าน วิชา ความรู้ และจิตใจ
ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการงบประมาณ ตลอดจนภาคีผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทำให้การดำเนินงานในปี
ที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
		

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถ้อยแถลง

สารบัญ

ผอ.

แสงสว่างแห่งรอยยิ้ม
“เพราะเด็กนั้นงดงามเหมือนดั่งดวงดาว” ยุทธศาสตร์ห้าปีของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน

ซี.ซี.เอฟ.ฯ (กรกฎาคม 2552 – มิถุนายน 2557) จึงได้กำหนดให้เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งภารกิจและ
วิสัยทัศน์ในการทำงานของเรา เพื่อให้แสงแรกแห่ง “โอกาส” ได้ส่องถึงหัวใจของเด็กยากไร้ทั้งใน
เมืองใหญ่และในถิน่ ทุรกันดาร และช่วยทำให้ดวงดาวเหล่านัน้ สามารถเปล่งแสงส่องสว่างอย่างร่าเริง
ด้วยความงดงามเท่าเทียมกับเพื่อนๆ ที่มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมกว่าตน
รายงานฉบับนี้ คือ บทสรุปของการทำงานบนความทุม่ เทตลอดปี 2551-2552 เพือ่ ให้เด็กยากไร้
ได้รับการพัฒนาตามวัยครบถ้วนทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การพัฒนาทักษะอาชีพและการ
ดำเนินชีวิตของเยาวชน ตลอดจนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ แห่งการ
ดำเนินงานของมูลนิธิฯ มิได้จำกัดอยู่เพียงวัตถุสิ่งของที่เด็กและครอบครัวยากไร้ได้รับเท่านั้น หากแต่
เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทักษะที่เพิ่มพูนขึ้นของเด็กและเยาวชน ไม่เพียงแต่เท่านั้น จิตอาสา
เพื่อส่วนรวม ก็ยิ่งเติบโตงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ในชุมชนซี.ซี.เอฟ.ฯ ทั่วประเทศ บทเรียนจากกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ ในหลากหลายรูปแบบและสาระ ได้นำไปสู่ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทำงาน
ด้านเด็กซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดหรือขยายผลไปได้อย่างกว้างขวาง
ในรายงานที่มีรูปเล่มแปลกตาและขนาดกะทัดรัด กว่าฉบับก่อนๆ นี้ ท่านจะได้พบกับบางส่วน
ของกิจกรรมหลักและภาพของการทำงานซึ่งสะท้อนความประทับใจของผู้รับประโยชน์ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของเรา คือ โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เราจัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 55
พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2553

“แสงสว่างแห่งรอยยิ้ม” สามารถปรากฏเป็นจริงขึ้นได้ก็เพราะทุกๆ ท่านได้ร่วมกันรินน้ำใจ

ส่งมอบความเมตตาผ่านมูลนิธิฯ นำสู่เด็กยากไร้ พลังสนับสนุนจากท่านได้แต้มเติมรอยยิ้มให้แก่เด็ก
ยากไร้ทเ่ี คยมีชวี ติ อยูอ่ ย่างมืดมน ท่านได้ชว่ ยให้พวกเขาเหล่านัน้ ประสบพบพานกับแสงแรกแห่งอนาคต
ที่ดี กำลังใจจากท่านได้ส่งเสริมให้พวกเขามุมานะที่จะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคและความขาดแคลนใน
ชีวิต เพื่อเติบโตขึ้นเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างและเป็นคนดีของสังคมต่อไป ดิฉันขอขอบพระคุณผู้มี
อุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและเชื่อมั่นว่ากุศลแห่งความเสียลละนี้จะส่งผลให้ท่านและครอบครัว
ประสบความสุขความเจริญตลอดไป
ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เด็ ก และชุ ม ชนเกิ ด การ
เรี ย นรู้ แบบองค์ ร วมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยสามารถนำไปประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ
การดำเนิ นชี วิ ต ในชุ ม ชนของตนได้ อ ย่ า งเหมาะสม และมี ค วามสุ ข มู ล นิ ธิ ฯ
ได้คิดสร้างสรรค์โครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสิ่งดีงาม
ใหเ้ กิดขึน้ ในชุมชนทีเ่ ดก็ ๆ ในความอนุเคราะหอ์ าศัยอยู่ และมลู นิธฯิ หวังเปน็ อย่างยิง่ ว่า
โครงการต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก พื้ นที่ จ ะคงอยู่ แ ละสร้ า งประโยชน์ ให้ แ ก่ เด็ ก ๆ
และชุมชนตลอดไป

โรงเรียนในฝัน
เพื่อเด็กยากไร้

“การศึกษา” เปน็ กุญแจสำคัญในการแก้ปญ
ั หา

ความยากจนของเด็ก โดยมีโรงเรียนเป็นสถาบันหลัก
ที่จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเติมเต็ม
ศั ก ยภาพของเด็ ก ด้ อ ยโอกาสมู ล นิ ธิ ส งเคราะห์ เด็ ก
ยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทำ
โครงการ โรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้ขึ้น เพื่อสนับ
สนุ น ให้ โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารมี
ความพร้อมในการจัดกระบวนการเรยี นรูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ
โดยมี “คณะกรรมการประสานงานโรงเรียนในฝัน
เพื่อเด็กยากไร้” หรือ กปร. ทำหน้าที่
ประสานงานระหว่างโรงเรียนเครือข่ายให้
เปน็ แบบแผนเดยี วกัน โดยร่วมกันวางแผน
และขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการศึกษา
และพัฒนาเด็กซึ่งประกอบด้วย
o กิจกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันและปศุสัตว์
o กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
o สนับสนุนภาชนะเก็บกักน้ำ เครื่องกรองน้ำ สุขาสุขสันต์
o สนับสนุนจักรยาน เครื่องเล่นกลางแจ้ง เครื่องกีฬา เครื่องทำ
นมถั่วเหลือง อุปกรณ์การสอน
o ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียน

6

o จัดหาทุนพิเศษเพื่อปรับปรุงห้องสมุดของ 4 โรงเรียน (ในปี 2551 ได้แก่ โรงเรียน
บ้านหนองขีเ้ ห็น จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 116 จังหวัดน่าน ในปี
2552 ได้แก่ โรงเรียนสำนักตูมกา จังหวัดชัยภูมิและโรงเรียนตะโกตาเนตร จังหวัด
บุรีรัมย์) โดยร่วมมือกับ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย จัดหาคอมพิวเตอร์ และหนังสือ
ที่น่าสนใจมามอบให้กับเด็กๆ

“โครงการโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้” เป็นความร่วมมือร่วมใจ
กันของทุกฝ่ายเพือ่ ให้เด็กๆ มีความสุข ถึงแม้วา่ การดำเนินโครงการจะประสบพบเจอกับอุปสรรค
อยู่บ้าง ไม่ว่าจะด้วยเรื่องผู้ปกครองบางส่วนไม่ ให้ความร่วมมือ เกิดความผิดพลาดในการ
ประสานงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ความร่วมมือจนเกิดควาล่าช้าในการทำงาน หรือแม้
แต่กระทั่งตัวเด็กเองซึ่งพบว่าบางคนมีปัญหาเรื่องความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) บางคน
ต้องเดินเท้ามาโรงเรียนวันละกว่า 5 กิโลเมตร และปัญหาการย้ายเข้า-ออกของเด็กเพื่อติดตาม
พ่อแม่ไปทำงานต่างถิ่นอันส่งผลให้เด็กเรียนไม่ต่อเนื่อง

รศ.ดร.วรากรณ์ ประธานมูลนิธิฯ
ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร จ.บุรีรัมย์

“ห้องสมุดของโรงเรียนที่หนูชอบมากที่สุดคือ จุดบริการอินเตอร์เน็ตซึ่งหนูได้เข้าไปสืบค้น
และทำรายงานตามทีค่ รูสง่ั และยังช่วยให้หนูได้รจู้ กั โลกมากขึน้ ซึง่ เมือ่ ก่อนทำไม่ได้เพราะห้องสมุด
ของโรงเรียนเล็ก และมีบริเวณไม่เพียงพอกับนักเรียน”
เด็กหญิงจตุพร เจริญ อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น จังหวัดสระแก้ว

แต่ผลสัมฤทธิอ์ นั ดีเยีย่ มทีเ่ กิดขึน้
ในเด็กส่วนใหญ่นั่นคือ เด็กมี
คุณภาพชีวิตและมีผลการเรียน
ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่อง
มาจากการได้ไปโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและโรงเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนการสอนและสิง่ อำนวย
ความสะดวกพร้อมมากขึ้นด้วย
ความเชื่อมั่นว่ามูลนิธิฯ มีคาม
ปรารถนาดีต่อเด็กอย่างแท้จริง
ผู้บริหาร ครูของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่จึงมีความเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
โครงการนี้ให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนในฝัน”
ของทั้งนักเรียนและครู
จะเห็นได้ว่านอกจากโครงการนี้จะสร้างผลผลิตอันน่าภาคภูมิใจแล้ว การสร้างสรรค์
โครงการฯ ก็ยังตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้เด็กสามารถ
อ่านออก เขียนได้ และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีทักษะชีวิตที่ดีและเป็นผู้นำกิจกรรม
ทางสังคมอีกด้วย เด็กๆ ในโรงเรียนเหล่านี้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
ของการศึกษานั่นคือ ความยากจน ไปได้
• จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนในฝันฯ 13 โรงเรียน เด็กจำนวน 1,114 คน
• จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนในฝันฯ 16 โรงเรียน เด็กจำนวน 1,641 คน
• จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนในฝันฯ 16 โรงเรียน เด็กจำนวน 833 คน
• จังหวัดสตูล โรงเรียนในฝันฯ 17 โรงเรียน เด็กจำนวน 792 คน

เด็กๆ ในโรงเรียนเหล่านี้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
ของการศึกษานั่นคือ ความยากจนไปได้ พวกเขามี “โรงเรียนในฝัน” แล้ว

“นักเรียนในโครงการ โรงเรียนในฝันฯ นำเสนอผลงานต่อประธานมูลนิธิฯ”

“ประธานมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนในโครงการ โรงเรียนในฝันฯ
ซึ่งที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้จึงไม่สามารถทบทวนบทเรียนยามค่ำคืนได้”

การจัดสวัสดิการเด็กประจำปีงบประมาณ 2551/2552 เพื่อสนับสนุน
สวัสดิการสำหรับเด็กในโครงการ เพือ่ ให้เด็กนำไปซือ้ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน รองเท้า
กระเป๋านักเรียน ตามความเหมาะสม และความจำเป็นของเด็กแต่ละคน โดยได้ดำเนินการ
โอนเงินเข้าบัญชีเด็กแต่ละคน เพื่อให้เงินถึงตัวเด็กอย่างแท้ จริงและโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กต่อไปในอนาคต

ค่ายพัฒนา EQ ปรับตัว ปรับใจ ตามวัยอันเหมาะสม เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
เพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยการพัฒนาบุคคลให้มีอารมณ์ดีเป็น
พื้นฐานส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นได้ง่าย และเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรูผ้ า่ นกระบวนการค่ายเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื โดยมุง่ เน้นให้สมาชิก
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม (Particpatory
Learning) เปิดโอกาสให้เด็กได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกด้วยกัน

กิจกรรมเสาร์สัมพันธ์ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเด็กและเยาวชนเพื่อจัด
กิจกรรมในทุกวันเสาร์ต้นเดือน เช่นกิจกรรมการวาดภาพ และการเขียนเรียงความ
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โครงการ “เช้าอิ่มท้อง

น้องมีสุข”
โครงการนำร่องใหม่ล่าสุด
จิตรลินตี ั้งใจว่า หากมีโอกาสได้เล่าเรียนเหมือนเพื่อนๆ

คนอื่นเธอก็อยากจะเป็นครู แต่เธอไม่แน่ใจ เธอจะได้มีโอกาส
ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือไม่เพราะลำพังข้าวปลาอาหารจะกินไป
วันๆ ก็ลำบาก เธอต้องรับภาระดูแลน้องอีก 7 คน ครอบครัว
ของเธอยากจนและต้องอาศัยขอข้าวก้นบาตรจากหลวงพ่อ
ที่วันมารับประทานเป็นประจำทุกวัน
“หนูและน้องๆ ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อน
ไปโรงเรียน เพราะลุงต้องออกไปหาปลาแต่เช้ามืด
ทีเ่ ขือ่ นกว่าจะกลับมาก็ใช้เวลานาน พวกหนูรอไม่ไหว
ก็ตอ้ งไปโรงเรียนกันก่อน โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั ประทาน
ข้าวเช้า และรอจนกว่าจะถึงเวลาพักเทีย่ ง มันทรมาน
มาก ทั้งหิวทั้งปวดท้อง เหนื่อยล้าไม่มีแรง และไม่
มีกำลังใจที่จะตั้งใจฟังครูสอนหนังสือ” จิตรลินีก
ล่าวถึงสภาพชีวติ ของเธอและน้องทีต่ อ้ งทนหิวแทบ
ทุกเช้า เด็กๆ รู้ดีว่าพวกเขายากจนแค่ไหน ในเมื่อ
มีลุงเพียงคนเดียวต้องหาเลี้ยงเด็กๆ ที่กำลังจะโตอีก 7 คนพวกเขาจึงไม่สามารถแสดง
อาการน้อยใจหรือตัดพ้อในโชคชะตาของตนเองให้ลุงได้ฟัง แต่แล้วเมื่อมูลนิธิฯ ได้จัดทำ
โครงการ “อาหารเช้าเพือ่ น้อง” ขึน้ ในโรงเรียนของเธอและในโรงเรียนอืน่ ๆ เมือ่ กลางปี 2552
เธอบอกว่า ชีวิตของเธอและน้องๆเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ เหมือนมีเทวดาผู้ใจบุญช่วย
ชุบชีวิตใหม่ให้กับเขาและน้อง ทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นมาก “หนูมีสมาธิในการนั่งฟังครูสอน
หนังสือมากขึ้นและไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อน น้องสาวของหนูที่อยู่ชั้นป.1ก็เริ่มอ่านหนังสือ
ได้มากขึน้ ส่วนตัวหนูกผ็ ลการเรียนดีขนึ้ อาการปวดท้องก็หา่ งหายไปนานๆ จะปวดบ้างสักครัง้
หนูขอขอบคุณผู้มีอุปการะและท่านผู้จิตกุศลที่คอยเป็นห่วงให้ความเมตตาหนูมาตลอด”
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นีค่ อื หนึง่ ตัวอย่างจากเรือ่ งราวชีวติ จริงของ
เด็ ก หญิ ง จิ ต รลิ นี ไชยตะมาตร์ อายุ 12 ปี
โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม จังหวัดหนองบัวลำภ
เธอและน้องต้องทนหิวมาตั้งแต่เกิดด้วยข้อจำกัด
คือความยากจน ถึงแม้ว่า “อาหารเช้า” จะมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนการของเด็กในทุก
ด้านและ “อาหารเช้า” ถือเป็นมือ้ สำคัญทีร่ า่ งกาย
ต้องการมากที่สุด แต่เพราะปัญหาหลายประการ
เช่ น การขาดแคลนแหล่ ง อาหารไม่ มี เ งิ น ซื้ อ
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล การบริโภคอาหารไม่
ครบตามหลักโภชนาการ ทำให้เด็กยากจนในชนบทบางส่วน
ไม่ได้รบั ประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน ส่งผลต่อระบบสมอง
และสมาธิในการเรียนของเด็ก เด็กบางคนต้องดื่มน้ำบ่อยๆ
เพื่อประทังความหิว รอจนถึงอาหารกลางวัน
การสนั บ สนุ น อาหารเช้ า สำหรั บ เด็ ก จึ ง เป็ น โครงการ
ใหม่ล่าสุดที่มูลนิธิฯ ริเริ่มขึ้นแนวทางหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด การให้เด็กได้รับประทานอาหารก่อนไปโรงเรียน
ทำให้มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และร่วมกิจกรรม
ในโรงเรียนอย่างเต็มที่ ยังมีเด็กๆ อีกหลายคนที่ต้อง
เผชิ ญ กั บ ความหิ ว โดยไม่ มี ท างเลื อ กและหลี ก เลี่ ย ง
ไม่ได้ ซึ่งมูลนิธิฯ กำลังวางแผนขยายพื้นที่โครงการนี้ให้
ครอบคลุมและเข้าถึงเด็กในทุกจังหวัด ด้วยเชื่อว่า เมื่อ
ท้องอิม่ สมองและร่างกายของเด็กก็พร้อมทีจ่ ะเติบโตและ
ศึกษาหาความรูไ้ ด้อย่างเต็มที่ และเหมาะสมตามพัฒนการ
ในแต่ละวัยของเด็ก
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“เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะเด็กได้กินข้าวเช้า ที่บ้านแม่ไม่ค่อยมีเวลาทำให้ เพราะต้อง
ออกไปทำนาแต่เช้า กลับมาลูกก็ไปโรงเรียนแล้ว ลูกดิฉันชอบมากๆ อยากให้มีกิจกรรม
อย่างนี้ทุกวันค่ะ”
		

นางรัศมี คอกทอง
ผู้ปกครองเด็ก

“ตั้งแต่หลานได้เข้าร่วมโครงการฯ ผมและครอบครัวรู้สึกดีใจมาก เพราะหลานจะ
มาเล่าให้ฟงั อย่างมีความสุข เขาบอกว่า ทุกวันนี้ได้รบั ประทานอาหารเช้าอร่อยและอิม่ ทุกวัน
ดูเขาหน้าตาสดใสและมีความสุขมากขึ้น ผลการเรียนก็ดีขึ้นมากด้วย ผมซึ่งเป็นตาสังเกต
เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดีขึ้น จึงอยากให้ทางมูลนิธิฯ ดำเนินโครงการอาหารเช้า
ต่อไป เพราะเด็กน้อยที่ไม่ได้รบั ประทานอาหารเช้าหรือรับประทานไม่เพียงพอจะได้มอี าหาร
ดีๆ และมีประโยชน์ให้พวกเขาได้รับประทานกัน เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนหนังสือ
เก่งๆ และเป็นของดีของตากับยายสามารถเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อเขาโตขึ้นครับ”
นายโง่น ภัยระงับ
ผู้ปกครองของเด็ก

จะเห็ น ได้ ว่ า ผลลั พ ธ์ ข องโครงการนี้ น ำความสุ ข มาให้ ทุ ก คนที่
เกี่ยวข้อง อาหารเช้าจึงไม่ได้เพียงอิ่มท้องเด็กเท่านั้นหากแต่ยังส่งผล
ให้คนในครอบครัวอิ่มสุขและเบิกบานใจไปด้วยที่ลูกหลานของพวกเขามี
อิ่มใจและมีความสุข สนุกกับการศึกษา กลายเป็นวงจรแห่งความสุขที่
ส่งต่อเชื่อมโยงถึงกัน จากข้าวจานเล็กๆในยามเช้าของเด็กๆ นำไปสู่
ความสุขของคนในครอบครัวและชุมชนได้อย่างไม่น่าเชื่อ

โครงการพั
ฒ
นาทั
ก
ษะชี
ว
ต
ิ
และทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ
สำหรับเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดบุรีรัมย์
เพอื่ เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ที่ใกล้จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้และทักษะ
ในการเลือกประกอบอาชีพ มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับ
สภาองค์การพัฒนาเดก็ และเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดทำโครงการนี้ขึ้นใน 7 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้น
ทีด่ ำเนนิ งานของมูลนิธฯิ ในจังหวัดบุรรี มั ย์ในระหว่าง
สาขาศิลปกรรม – ตุ๊กตาถัก
เดือนมิถุนายน 2550 – มกราคม 2552
โครงการดั ง กล่ า วมุ่ ง เน้ น ให้ เ ยาวชนได้ พั ฒ นา “อั ต มโนทั ศ น์ ” หรื อ
ความเข้าใจตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้พวกเขารู้จักและเข้าใจตนเองในด้านลักษณะ
นิสัย ความรู้ ความสามารถ ค่านิยม ความสนใจ และความถนัดเฉพาะตัว
สามารถเข้าใจโลกของอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และนำความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย
1. การเตรียมโครงการ
2. การคัดเลือกและทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ครูแกนนำ นักเรียน
ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน
3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอิสระในท้องถิ่นและในวงกว้าง
ซึ่งได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอิสระถึง 50 อาชีพ
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4. การเตรียมหลักสูตรและฝึกอบรมครูแกนนำ เพื่อให้
ครู มี ทั ก ษะในการสอนหรื อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก
พัฒนาโลกทัศน์ในการประกอบอาชีพอิสระ ผลการฝึก
อบรมทำให้ครูสามารถนำรูปแบบการฝึกอาชีพเยาวชน
ไปใช้ปฏิบัติได้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียนกับวิทยากรในด้านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และให้คำปรึกษาด้านอาชีพอิสระแก่
เยาวชน
5. การจัดค่ายฝึกอบรมเพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูแ้ ละทักษะ สาขาคหกรรม - การทำอาหารว่าง
ที่จำเป็นในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระที่
สอดคล้องเหมาะสมกับตนเอง ผูเ้ ข้ารับการอบรมซึง่ เป็นนักเรียนมัธยมต้นจำนวน
210 คน จาก 7 โรงเรียน ได้เรียนรูข้ อ้ มูลอาชีพอิสระซึง่ แบ่งออกเป็น 5 สาขาอาชีพ
พร้อมคำอธิบายเรื่องเงินทุน อุปกรณ์ และขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียด

หัตถกรรม – ผลิตภัณฑ์จักสาน

1) งานบริการ (เช่น จัดดอกไม้สด ซ่อมนาฬิกา อัดกรอบพระ
นวดแผนไทย ฯลฯ)
2) คหกรรม (เช่น ทำขนม อาหารว่าง และอาหารไทย)
3) เกษตรกรรม (เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักสวนครัว
ฯลฯ)
4) หั ต ถกรรม (เช่ น สบู่ แ ฟนซี กระเช้ า ของขวั ญ
ผลิตภัณฑ์จักสาน ฯลฯ)
5) ศิลปกรรม (เช่น ตุ๊กตาถัก ต้นไม้ประดิษฐ์ มาลัยดินหอม
ขวดน้ำรีไซเคิล ฯลฯ)

จุดเด่นของโครงการนี้คือการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องอาชีพอิสระของเยาวชนขึ้นในระบบ
ข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่ง (ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เคยสนับสนุนไว้แล้วผ่าน “โครงการศูนย์สื่อเ
พื่อการพัฒนาเด็ก”) เพื่อให้ครูแกนนำและเยาวชนสามารถค้นคว้าได้เอง
ทีส่ ำคัญก็คอื มูลนิธฯิ ได้สนับสนุนให้มกี ารจัดพิมพ์หลักสูตร ‘ค่ายเตรียมความพร้อม
ด้านอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชน’ และ ‘คู่มือการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและ
เยาวชน’ เพื่อโรงเรียนต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย
จะเห็นได้วา่ การสร้างเด็กและเยาวชนคนหนึง่ ให้เติบโตเป็นทรัพยากรทีด่ ขี องประเทศ
ชาติต่อไปนั้น ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างและ
จะต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ร่ ว มแรงกั น ของ
ทุกฝ่าย การส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้
ทักษะในการประกอบอาชีพก่อนที่จะ
จบการศึ ก ษา จะช่ ว ยให้ เ ขาได้
ทำความรู้ จั ก ตนเอง รู้ จั ก ตลาด
แรงงานและได้เตรียมความพร้อม
ในการตัดสินใจต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการหาเลีย้ งชีพเมือ่ เขา
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

ผลสำเร็จของโครงการนี้ ไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายพัฒนา
ทักษะชีวิตและทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระสำหรับนักเรียนเท่านั้น หากแต่ครูและ
ผู้บริหารตลอดจนผู้นำชุมชนและครอบครัวของเยาวชนก็ ได้เล็งเห็นคุณค่าของโครงการ
และได้รับการพัฒนาศักยภาพจนกระทั่งสามารถเป็นแกนนำในกระบวนการต่างๆ ได้
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สุขอนามัยและโภชนาการ
สะอาด สดใส ร่างกายแข็งแรง

การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะสำหรั บ เด็ ก
ครอบครั ว และชุ ม ชน เป็ น หนึ่ ง ในแผนงานสำคั ญ ที่
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของมูลนิธสิ งเคราะห์เดก็ ยากจน
ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในการที่จะทำให้เด็ก เก่ง ดี และมีความสุข
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
มีสุขภาวะที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
โดยผ่านการจัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ
เช่น

“กิจกรรมทำนมถั่วเหลืองเปรียบเหมือนกิจกรรมที่สร้างเสริมการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและการสร้างความสามัคคี นมถั่วเหลืองที่ทุกคน
ร่วมกันทำนี้นอกจากเด็กซี.ซี.เอฟ.ฯ จะได้รับประทานแล้วยังแจกจ่ายให้กับ
เดก็ ในหมูบ่ า้ น คนชรา พระ และทหารพรานทีอ่ ยูใ่ กล้เคยี งด้วย ทุกคนได้อมิ่ ท้อง
และยังมีสุขภาพดี โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีสุขภาพดีขึ้น”
คุณพูลทรัพย์ สิงห์สถิตย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ จ.เลย

สุขาสะอาด จัดสร้างห้องสุขาที่สะอาด มั่นคงและปลอดภัยสำหรับเด็กในสถาน
ศึกษา สนับสนุนสถานศึกษาและชุมชนให้ดูแลเด็กด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน และฝึกให้เด็ก
รู้จักรักความสะอาดเพื่อการปราศจากโรค จำนวนเด็ก 6,878 คน จำนวน 42 โรงเรียน
และกองทุนห้องน้ำ 15 ชุมชน

อาหารเสริม จัดหาอาหาร
อาสาสมัครน้อย นำเด็กเข้ารับ
การอบรมความรู้ด้านสุขภาพโรคประจำถิ่น
ที่สามารถป้องกันได้ เด็กๆ สามารถจัดทำ
แผนสุขภาพชุมชน และจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ
ในชุมชนของตนได้ จำนวนเด็ก 390 คน ใน
8 ชุมชนน้ำดื่มสะอาด มีการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ำเพือ่ ให้เด็กในโรงเรียนชุมชนและศูนย์
พัฒนาเด็ก ได้ดื่มน้ำที่สะอาดและเพียงพอ
ตลอดทั้งปี จำนวนเด็ก 3,236 คน จำนวน 17
โรงเรียน
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เสริ ม ที่ มี ป ระโยชน์ เ พื่ อให้ เ ด็ ก ทั้ ง ใน
และนอกโครงการได้รบั อาหารเสริม
โปรตีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเพียงพอ
เช่ น ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งทำน้ ำ นม
ถั่วเหลืองจัดหาไข่ที่มีคุณ ภาพให้
เด็กได้รับประทานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
มี พั ฒ นาการเติ บ โตตามวั ย
จำนวนเด็ก 5,444 คน จำนวน
39 โรงเรียน
					

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้พื้นที่ห้องในศูนย์พัฒนาเด็ก
มีสภาพที่ปลอดภัย สะอาดเหมาะสมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
และจัดหาชุดของเล่นเด็กมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อใช้เป็นสื่อกระตุ้น
และส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน

จั ด อบรมผู้ ป กครองและผู้ ดู แ ลเด็ ก
เรื่องอนามัยในการเลี้ยงดูบุตร เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กให้มี
พัฒนาการด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง และมีภาวะโภชนา
การที่ดีสำหรับเด็ก

พ่เดินตามปรั
อสอน
เราทำ
ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้น้อมนำ
พระราชดำรั ส ในพระบาทสมเด็ จ
พระเจา้ อยูห่ วั เรอื่ งปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาเป็ น แนวทางในการจั ด
โครงการหลากหลายเพอื่ พัฒนาชีวติ
ความเป็นอยู่ของเด็กยากจนรวมถึง
ครอบครั ว และชุ ม ชนโดยมุ่ ง ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ออกดอก งอกผลต่อยอด
เปน็ ความสำเรจ็ ระดับชุมชน กลายเปน็
ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

โครงการ “โอ่งชีวิตพิชิตความจน” ใช้ “โอ่ง” อุปกรณ์บรรจุน้ำที่ชาวบ้าน
คุน้ เคยมาเปรียบเทียบให้เห็นการออม การใช้จา่ ย และการไหลเข้า การออกของเงินทองมุง่ เน้น
ให้สมาชิกในครอบครัวรู้รายรับรายจ่าย รู้หนี้สินและเงินออมของครอบครัว โดยฝึกอบรม
ให้จัดทำบัญชีครัวเรือนเป็น ประจำทุกวันเพื่อสามารถแยกแยะค่าใช้จ่าย อะไรจำเป็น
อะไรไม่จำเป็น เรียนรูท้ จี่ ะออมเงิน เรียนรูท้ จี่ ะอุดรูรวั่ คือลด ละ เลิก การใช้จา่ ยที่ไม่จำเป็น
เช่น หวย เหล้า เรียนรู้ที่จะหาแนวคิดในการประกอบอาชีพ และเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองได้

โครงการ “กระบอกแตก” มุง่ สร้างนิสยั การออมสำหรับเด็ก โดยสอนให้เด็กๆ
พล.ต.ท.หญิง พจนี สุนทราเกตุ กรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นกุมารแพทย์กำลังสอน
วิธีทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ปกครองที่ลูกชายพิการทางสมอง
เพราะถูกปล่อยให้ตัวร้อนจัดจนชัก
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หากระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในบริเวณบ้าน มาเจาะรูเป็นกระปุกออมสิน นำเงิน
มาหยอดทุกวันจนเต็ม พอครบกำหนดก็จะมีการนำกระบอกไม้ไผ่ที่เต็มไปด้วยเงินออมมา
ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนที่จะผ่ากระบอก นับเงินที่ออมได้และนำไปฝาก
ธนาคาร

โครงการ “คลั ง อาหารของหนู ”
มุ่ ง เน้ น ให้ เ ด็ ก และครอบครั ว รู้ จั ก ทำการเกษตรใน
บริเวณบ้าน เช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่
เลีย้ งปลา เพือ่ ให้ครอบครัวได้มอี าหารไว้บริโภคช่วยลด
รายจ่ายในบ้านตัวเอง ไม่ต้องไปจ่ายตลาดทุกวันหากมี
เหลือก็นำไปขายในหมู่บ้าน ขณะเดียวกันเด็กและ
ผูป้ กครองก็จะได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็น
การเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย

โครงการ “เพาะเห็ดในโรงเรือน”
ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มทำงานของคนทุกวัยใน
ชุมชน สร้างความสามัคคี และรู้จักพึ่งพาตนเอง
การดำเนินงานมีผลตอบรับเป็นอย่างดีเพราะเป็น
เห็ ด ที่ ป ลอดสารพิ ษ และใช้ ป ระกอบอาหารได้
หลายอย่างสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสมาชิก
ปัจจุบันกลุ่มสามารถดำเนินธุรกิจผลิตก้อนเชื้อเห็ด
ขายในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ในอนาคตจะขยายตลาดและเพิ่มจำนวนการผลิตก้อนเชื้อให้
มากขึ้นทั้งยังจะให้บริการฝึกอบรมวิธีการผลิตก้อนเชื้อและการเพาะเห็ดให้กับผู้อื่นที่สนใจ
อีกด้วย

โครงการ “ธนาคารโค” ได้รับความนิยมในชุมชน
ซี.ซี.เอฟ.ฯ หลายจังหวัด เพราะสามารถสร้างรายได้ และ
กำไรจนสามารถนำไปจัดสวัสดิการเพื่อเด็กได้ นอกจากนั้น
สมาชิกยังสามารถนำปุย๋ จากมูลวัวมาใส่ในนาข้าว หรือพืชไร่
พืชสวนที่ปลูกไว้ได้ด้วย โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมี
รองประธานกรรมการตรวจเยี่ยมธนาคารโค
ที่จังหวัดอุบลราชธานี
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การดำเนินงานในแผนงานพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูเ่ หล่านีเ้ ป็นผลผลิตแห่งความตัง้ ใจ
ดีที่จะทำให้ผู้บริจาคมั่นใจว่า เงินบริจาคจากความปรารถนาดีของท่านจะแปรเปลี่ยนเป็น
ขุมพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและชุมชนอย่างแท้จริง
“มูลนิธิฯ มีความตั้งใจ และมีความโปร่งใส ในการนำเงินที่ได้รับบริจาค
มาส่งต่อไปยังเด็กๆ และชุมชน ในรูปแบบของแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ล้ ว นก่ อ ประโยชน์ ที่ ง ดงามแก่ ตั ว เด็ ก และชุ ม ชน” นี่ คื อ คำยื น ยั น จาก
คุณดารณีย์ คำภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ที่กล่าวถึงภารกิจ และแผนการใช้เงินของมูลนิธิฯ

โครงการ
“จากใจถวายพระเทพฯ”
โครงการ “จากใจถวายพระเทพฯ” เป็นหนึ่งในโครงการพิเศษ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 55 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน
2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริด้านส่งเสริมการอ่าน
เขี ย นและใช้ ภ าษาไทยได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เด็ ก มี
จินตนาการที่สร้างสรรค์ โครงการนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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1. ความฝันของฉัน
2. ครอบครัวของฉัน
3. ครูในฝัน
4. ท้องถิ่นของเรา

จากภาพ จากซ้ายไปขวา
1. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2552
2. นายธนภน วัฒนกุล คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
4. อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

โครงการ “จากใจถวายพระเทพฯ” เปิดโอกาสให้เด็กในความดูแลของ
มูลนิธิฯ กว่า 30,000 คนจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพและข้อเขียน โดยไม่
จำกัดหัวข้อเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้เด็กๆ ได้สื่อความรู้สึกนึกคิดของตนเองผ่านผลงานใน
รูปแบบที่ตนเองสนใจและถนัด จนได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
แต่ละภาคจำนวน 300 คน เพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2552
ณ แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เด็กๆ ได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ จากวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
อาทิ อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร, อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่ร่วมใจมา
ช่วยกันเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กในครั้งนี้ ในวันสุดท้ายเด็กๆ ต่างนำประสบการณ์
เทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้จากวิทยากรมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานของ
ตนเอง ภายใต้ 8 หัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย
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5. คนดีของฉัน
6. ประชาธิปไตยในฝัน
7. เมืองไทยในอนาคต
8. โลกสีเขียว

จากภาพวาดและข้อเขียน กว่า 300 ผลงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านได้
คัดให้เหลือเพียง 55 ผลงานที่โดดเด่น เกิดเป็นดวงดาวดวงน้อยๆ 55 ดวงที่จรัสแสง
แห่งความภาคภูมิใจ ที่พวกเขาจะได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมมหิศร
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ บรรยากาศภายในงานวันนั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยความ
ตัง้ ใจและความตืน่ เต้นของเด็กทัง้ 55 คน พวกเขาคือตัวแทนแห่งผลผลิตอันดีงามของมูลนิธฯิ
ที่ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาได้มีความฝันและมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าทุกโอกาสที่ดี
ในชีวิตให้เป็นจริงให้ได้ในอนาคต
“ผมรู้สึกภูมิใจมากๆ ครับ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ดีใจจนบอกไม่ถูก
เป็นรางวัลครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับมา ยายผมเป็นคนมาบอกว่าได้รับรางวัลซึ่ง
ยายก็ภมู ใิ จในตัวผมมากๆ เหมือนกันครับ” นายสุเทพ แสงจันทร์ (มัธยมศึกษาปีที่
6 จังหวัดศรีสะเกษ) เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ ประเภทวาดภาพ ในหัวข้อ
โลกสีเขียว กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสร่วมงานในครั้งนี้
“หนูรู้สึกดีใจมาก เป็นความใฝ่ฝันในชีวิตที่จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพฯ หนูตนื่ เต้นและตัง้ ใจทำให้ด”ี เด็กหญิงน้ำฝน โพธิป์ สั สา
(ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุรินทร์) เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ
ประเภทข้อเขียน ชื่อเรื่อง “โลกน่าอยู่เพราะหมู่ต้นไม้” กล่าวถึงความ
รู้สึกที่ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วันนี้ชีวิตของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะกำลังใจจากผู้อุปการะ
และผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของเด็กๆ ในวันนั้นมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรง
คุณวุฒิในการเติมเต็มวันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโล่รางวัลจาก
ฝีมอื ของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช
2552 การอ่านบทกวี “แด่เด็กน้อยของเราทั้งโลก” โดยอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
กวีซี ไรต์ และการให้เกียรติมาร่วมงานของกรรมการตัดสินภาพวาดและข้อเขียนประจำ
โครงการฯ อาจารย์สังคม ทองมี อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ และอาจารย์ชมัยภร
แสงกระจ่าง
“ลักษณะพิเศษของค่าย ซี.ซี.เอฟ.ฯ คือเดก็ ๆ มีประสบการณ์ที่
ต่างจากเด็กทั่วไป เปรียบเหมือนกับก้อนหินที่มีเนื้อเพชรอยู่ข้างใน
เราสอนเขาเพื่อกระเทาะส่วนนอกที่แข็งกร้าวออก เพื่อนำส่วนข้างใน
มาใช้เขียนเป็นเรื่อง และเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคือ ใครที่สามารถ
ถ่ายทอดเรอื่ งราวและแสดงออกถึงเพชร (จินตนาการ) ทีอ่ ยูใ่ นตัวเอง
ออกมาจาก 8 หัวข้อได้น่าประทับใจมากที่สุด ก็จะเป็นผลงานที่ได้รับการ
คัดเลือก” อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง กล่าวถึงเด็กๆ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
“จากใจถวายพระเทพฯ”

“เมื่อคนจัดดอกไม้ ดอกไม้ก็จัดคน เมื่อเด็กแต่งรูป รูปก็จะ
แต่ ง ใจเด็ ก ” อาจารย์ เ นาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ กล่ า วถึ ง เด็ ก ๆ
ด้ ว ยภาษากวี “เมื่ อ เด็ ก ได้ แ ตะถึ ง อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก
ในส่วนลึกของจิตใจ เด็กก็จะเติบโตและพัฒนาต่อไป เหมือนเช่น
ดอกไม้ทจี่ ะเตบิ โตต่อไปเชน่ กัน หน้าทีข่ องเราคือต้องช่วยกันดูแล
เด็กๆ”
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“โครงการ “จากใจถวายพระเทพฯ” ก่อให้เกิดรอยยิ้มแห่งความ
ปลื้มปีติจากทุกภาคส่วน ที่มีต่อองค์อุปถัมภ์ ทั้งผู้ให้ ผู้รับ หรือแม้แต่
สะพานเชื่อมอย่างมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ล้วนเป็นความ
ภาคภูมิใจที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน” คุณอนงค์นาถ เรืองศรี
ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในฐานะผู้นำทีมที่ทำให้สาธารณชนได้รู้จักกับภารกิจของ
มูลนิธิฯกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการจัดงานในครั้งนี้และมุมมองที่มี
ต่อความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย
โครงการ “จากใจถวายพระเทพฯ” สำเร็จลุล่วงไปโดยมีผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมาย
ทั้งเด็กๆ เจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่ผู้อุปการะที่มาร่วมงานเพื่อให้กำลังใจแก่เด็กและสละเงิน
ส่วนหนึ่งเพื่อประมูลภาพวาดของเด็กๆ ทำให้พวกเขารู้สึกถึงคุณค่าของตนเองอย่างที่
ไม่เคยนึกมาก่อน
“ผมภูมใิ จที่ได้เข้ารอบจาก 300 เหลือ 55 คน และได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
และภาพของผมยังได้รับการประมูลไปถึงหนึ่งแสนบาท ผมดี ใจมากๆ จริงๆ
ขอขอบคุณผูป้ ระมูลทีช่ อบในภาพวาดของผม ผมรูส้ กึ ภูมใิ จมากๆ ครับ” นายมงคล
ศรีวิเศษ อายุ 16 ปี จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร กล่าวออกมา
ด้วยน้ำเสียงแห่งความสุข
คุณอุชัย วิไลเลิศโภคา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
โอเชี่ยน คอมเมิร์ช จำกัด ในฐานะผู้อุปการะที่ร่วมประมูล
ภาพวาดในครั้งนี้กล่าวว่า “การที่ผู้ใหญ่หลายคนอุปการะเด็กๆ
รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เช่น
การวาดภาพและการเขียนดังเช่นที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น ผมถือเป็น
โอกาสที่ดีมากในชีวิตของเด็กซึ่งจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต
เรียนรู้กระบวนการคิดและวัฒนธรรมต่างๆ”
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กำลังใจเล็กๆ ทีย
่ งิ่ ใหญ่
ผ่านจดหมายหนึ่งฉบับ
“จากประสบการณ์ผมคิดว่าเรื่องการอ่าน คือสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเด็ก เพราะ
จะทำให้มีพัฒนาการกว้างไกล ได้เรียนรู้จากเรื่องราวและผู้คนที่หลากหลายผ่านการอ่าน
ผมเขียนจดหมายถึงน้องๆ ทีอ่ ปุ การะอยู่ ตามความเหมาะสม อาจจะไม่บอ่ ยนักแต่ผมจะเขียน
บอกเสมอให้อดทนมีความมุ่งมั่นในชีวิต เน้นไปที่เรื่องให้กำลังใจ เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญ”

“เพราะเด็กนัน้ งดงามเหมือนดัง่ ดวงดาว” ไม่วา่ พวกเขาจะเปน็ ใคร อยูท่ ไี่ หน
เด็กๆ จะงดงามเสมออย่างเท่าเทียม หากได้รับโอกาสและความรักจากผู้ใหญ่ใจดี
ในสังคม เชื่อว่ายังมีความรู้สึกของดวงดาวเด็กดีอีกมากมายหลายคนที่อยาก
จะบอกกล่าวถึงความภาคภูมใิ จของพวกเขาในวันนี้ เพราะนีเ่ ปน็ ก้าวแรกแห่งความ
สำเร็จที่พวกเขาจะบันทึกเรื่องราวที่แสนวิเศษนี้ไว้ในความทรงจำตลอดไปกับ
โครงการ “จากใจถวายพระเทพฯ” โครงการแห่ ง ความภาคภู มิ ใจแห่ ง ปี
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โอกาสเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ส่งผลให้เด็ก
เตบิ โตเบง่ บานเปน็ พลเมอื งทีด่ ขี องสังคมได้ คุณเชอื่ หรือไม่
ว่าเงินเพียง 500 บาท ต่อเดือนอย่างต่อเนื่องสามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตและอนาคตของเด็กยากไร้คนหนึ่งได้
มีคนกลุม่ หนึง่ เชอื่ ..เพราะประสบการณ์แห่ง “การให้” ที่
สัมผัสด้วยตัวเองผ่านการเขียนจดหมายติดต่อกัน
ทำให้เห็นพัฒนาการ ของ เด็กๆ ทั้งในด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา อย่างเหมาะสมกับวัย
พวกเขาคื อ ผู้ ใหญ่ ใจดี ที่ ร่ ว มแบ่ ง ปั น โอกาสผ่ า นการอุ ป การะเด็ ก ๆ ที่ เติ บ โต
ในครอบครัวยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร
คุณสุเธียร โล้กูลประกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีดีเอ็น
จำกัด ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งซึ่งรับอุปการะเด็กผ่าน ซี.ซี.เอฟ.ฯ บอกว่า
หลังจากเขาได้รับข้อมูลเบื้องต้น เช่น ประวัติส่วนตัว ครอบครัว
การเรียน และรูปถ่ายของเด็ก เขาจึงเริ่มเขียนจดหมายไปหาเด็ก
“นอกจากจดหมายผมส่งรูปถ่ายของผมไปด้วย เราจะได้รู้จัก
หน้าตากัน ช่วงแรก รู้สึกแปลกๆ เหมือนกันกับการเขียนจดหมาย
ด้วยลายมือ ติดแสตมป์ ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ ถึงกับต้องร่างจดหมาย
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ก่อนเลยครับเพราะปกติจะใช้แต่อีเมล์ในการสื่อสาร แต่พอได้ลงมือเขียนก็เป็นกิจกรรมที่
สนุกไปอีกแบบ ส่วนเด็กที่ผมอุปการะเป็นเด็กเล็ก ยังเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งนัก แต่เขาจะ
เขียนสั้นๆ มาว่าการเรียนเป็นยังไง ทำกิจกรรมอะไรบ้าง พอก็รู้ว่าเขาชอบวาดภาพ ผมก็
ดี ใจเพราะทำงานด้านออกแบบอยู่กับศิลปะ เพราะเชื่อว่างานศิลปะ ดนตรีเป็นเรื่อง
กล่อมเกลาจิตใจเด็กให้มองโลกในแง่บวก ได้เรียนรูส้ งั คมและการใช้ชวี ติ ดังนัน้ เราจะติดต่อ
กันเป็นระยะๆ ตามโอกาส ถ้าไปพบเขาได้ก็จะไป เช่น ตอนที่มูลนิธิฯ จัดอบรมวาดภาพ
“โครงการจากใจถวายพระเทพฯ” ที่นครปฐม ผมก็แวะไปเพราะอยู่ไม่ไกลมาก ผมอยาก
ให้กำลังใจเมื่อเขาได้ทำสิ่งดี จะเขียนจดหมายถึงเขาต่อไปเรื่อยๆ”

ผู้อุปการะอีกหลายคนก็ติดต่อถึงเด็กในอุปการะ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ส่งจดหมาย
โปสการ์ด รูปถ่าย รวมไปถึงของเล่นหรือเงินของขวัญมายังมูลนิธิฯ จากนั้น เจ้าหน้าที่
ของมู ล นิ ธิ ฯ ในแต่ละพื้น ที่มีหน้าที่เป็นตัวแทนนำ ไปมอบต่ อให้ เ ด็ ก ๆ อี ก ทอดหนึ่ ง
ในทุกวันเด็กๆ ทุกคนในความอุปการะ ของผูใ้ หญ่ใจดีจะดำเนินชีวติ ตามปกติ กับครอบครัว
เพื่อนฝูง ครูบาอาจารย์ แต่เมื่อวันใด ที่พวกเขาได้รับจดหมายการติดต่อจากผู้ใหญ่ใจดี
นั่นหมายความว่า วันนั้น...หัวใจของเด็กน้อยจะเบิกบานและหัวเราะสนุกสนานพร้อมกับ
รอยยิ้ม นำพาให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างมีความสุขไปพร้อมกัน
		
คุณสวรส สุขชูช่วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่ดูแลเด็กใน จังหวัด
นราธิวาส เล่าถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเมื่อเธอทำหน้าที่นำสารจาก
ผู้อุปการะ ไปถึงเด็กๆ “เวลาเราเข้าไปถึงหมู่บ้าน เด็กๆ จะมารุมล้อมกันว่าวันนี้มี
จดหมายของใครบ้าง คนไหนได้รับจดหมายก็จะดี ใจมาก กระโดดโลดเต้น
แล้ ว ก็ อ่ า นออกเสี ย งให้ เ พื่ อ นๆ ฟั ง ด้ ว ย หรื อ เด็ ก บางคนอ่ า นไม่ ไ ด้
รุ่นพี่ก็อ่านให้ฟัง หลังจากนั้นเขาก็จะคุยกันในหมู่ เพื่อนถึงจดหมาย
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และเรื่องที่จะเขียนตอบ เช่น เล่าเรื่องโรงเรียน เรื่องเพื่อน หรือ แม้แต่เรื่องงานประเพณี
ในชุมชนทีเ่ ขาได้ไปร่วมกิจกรรมมา และจากสถานการณ์ทนี่ ราธิวาสค่อนข้างกดดัน จดหมาย
จากผู้อุปการะเขียนมาถึงเด็ก ๆ จึงเปรียบเหมือน กำลังใจอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขา”
เธอเล่าต่ออีกว่าเพียงแค่การ์ดหนึ่งใบ จดหมายสั้นๆ สักฉบับ ที่เด็กๆ ได้รับนอกจาก
สร้างความตื่นเต้นดีใจแล้ว ยังมีผลสร้างเสริมความกระตือรือล้นเรียนรู้สิ่งใหม่นั่นคือการ
เขียนจดหมายโต้ตอบกับผูม้ พี ระคุณ ซึง่ เป็นกระบวนการทีห่ ล่อหลอมให้เด็กได้เกิดพัฒนาการ
ทางด้านความคิดควบคู่ไปกับทักษะการลงมือเขียนด้วยความสนุกสนาน
จากใต้สุดของประเทศไทยที่จดหมายเดินทางไปถึง ยังมีดอยสูงแห่งแม่ฮ่องสอนอีก
แห่งหนึ่งที่เกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการได้รับจดหมายเช่นเดียวกัน เด็กที่ได้รับการ
อุปการะส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวไทยภูเขา อาศัยอยู่บนดอย เรียนหนังสืออยู่ที่ศูนย์การศึกษา
ชาวไทยภูเขาซึ่งไม่มีครูประจำเหมือนโรงเรียนทั่วไป เด็กบางคนอายุ 13-14 ปี จึงยังเขียน
หนังสือไทยไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีคุยกับเด็กว่าอยากบอกอะไรถึงผู้อุปการะ เพื่อให้
ได้แนวทางจากนั้นเด็กก็นำมาวาดเป็นรูปภาพด้วยตัวเองเป็นการสื่อสารอีกแบบหนึ่ง
คุณชุตเิ นตร อาษากิจ เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
เล่าเรื่องราวการสื่อสารระหว่างเด็กกับผู้อุปการะที่เต็มไปด้วยความ
มีนำ้ ใจถึงกันและกัน “ส่วนใหญ่เด็กเล่นอยูก่ บั ดินกับไร่กอ่ นเขียน ทำให้
จดหมายเปื้อยรอยดำ ๆ จากดิน หลายจุด ถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยก็บอก
เด็กๆ ว่า พี่มีสี กรรไกร เรามาตัดแต่งให้สวยกันมั้ยเด็กๆ ก็ตัด
กระดาษแล้วเอาข้าวทำเป็นกาว ตกแต่งใหม่ วาดรูป ระบายสี
กลายเป็นงานประดิษ ฐ์ไปเลย นอกจากจดหมายแล้วเด็กๆ
ยังคิดถึงผูอ้ ปุ การะในกรณีอนื่ ด้วย เช่น มีเด็ก ๆ ก็จะมาถามเราว่า
หนูไปแข่งกีฬาแล้วได้รางวัลมา จะส่งให้ผู้อุปการะได้มั้ย หรือ
บางครั้งก็ผู้ปกครองทอผ้าเองทำเป็นผ้าพันคอ ย่าม เสื้อผ้า และอยากส่งให้ผู้อุปการะเป็น
ของขวัญที่ช่วยเหลือครอบครัวเขา เราจะแนะนำต่อให้เด็กเขียนจดหมายส่งไปพร้อมกัน”
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พื้นที่โครงการอุปการะเด็ก 31 จังหวัด
จดหมายหนึ่งฉบับที่เขียนขึ้นด้วยความตั้งใจ ไม่ว่าจะอยู่ในมือของผู้ให้หรือ
ผู้รับ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ ผู้เกี่ยวข้องเสมอ และจะกลายเป็นกำลังใจ
เล็ก ๆ จากคนหนึ่งคนซึ่งส่งผลยิ่งใหญ่ในอีกชีวิตหนึ่งที่จะเติบโตก้าวไปสู่อนาคต
อย่างแข็งแรงและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

ภาคีของมูลนิธิฯ
โรงเรียน				
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
องค์การบริหารส่วนตำบล		

714 โรงเรียน
348 ศูนย์
253 แห่ง

สถิตติ ัวเลข
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พบทางสว่าง...
ที่ปลายอุโมงค์

นางสาวณัฐธิดา สระเมีย (เจน) อายุ 15 ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
		 ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่น้องเจนได้รับการอุปการะ
จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ เปลี่ยนแปลง
เรื่องราว ความฝันทีด่ เู หมือนว่าจะไม่มวี นั เป็นจริงได้ให้กลับ
ดูมคี วามหวังขึน้ วันนีเ้ ส้นทางแห่งความฝันเล็กๆ ของเธอเป็น
รูปเป็นร่างมากกว่าในอดีต ไม่ใช่แค่เพียงเรือ่ งของเงินทอง
เมื่อพ่อและแม่ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนแต่ก่อน และ
สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวดีข้ึน
ความสุขเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ทำให้เธอรู้ซึ้งถึงน้ำใจของผูอ้ ปุ การะทีม่ ตี อ่
ตัวเธอและครอบครัวของเธอ นัน้ เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมีความหมายต่อ
หนึ่งชีวิตมากเกินกว่าจะเอ่ยออกมาเป็นคำพูดได้
ชีวิตและความเป็นอยู่ปัจจุบัน

หลายชีวิตอาจเลือกทางเดินของตัวเองได้...
โตขึ้นจะเป็นหมอ เป็นครู เป็นพยาบาล แต่ความฝัน
ของเด็กผู้หญิงสองคนกลับแขวนอยู่บนเส้นทางที่
ไม่อาจเลือกได้ ด้วยข้อจำกัดคือ “ความยากจน”
แต่ด้วยความเป็น “เด็กดี” ของทั้งคู่ ส่งผลให้วันนี้
ได้ มี โ อกาสเดิ น ตามความฝั น ที่ ต นตั้ ง ใจไว้
รอยยิ้มเล็กๆ จึงปรากฏอยู่บนใบหน้าของพ่ อ
และแม่ เมื่อลูกสาวกำลังจะเติบโตอย่างสวยงามเกิน
กว่าทีเ่ คยคิดหวังไว้... ครอบครัวทีอ่ บอุน่ จึงเปน็ ดัง่
แรงกำลังให้เธอทั้งคู่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะคว้าเอาความ
สำเร็จในอนาคตไว้เป็นที่พึ่งเพื่อช่วยเหลือและเลี้ยงดู
ครอบครัวของตนต่อไป... เรื่องราวชีวิตการต่อสู้
กับความฝันเล็ก ๆ ของเด็กผู้หญิงสองคนบนโลก
ใบเดี ย วกั น ...กั บ แสงสว่ า งที่ ส่ อ งให้ ม องเห็ น ที่
ปลายอุโมงค์อันไกลลิบตา
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หนูอยูท่ บี่ า้ นกับพ่อ อาชีพพ่อคือ ทำนา ส่วนแม่ไปทำงานกรุงเทพฯ
นานแล้ว กีป่ กี จ็ ำไม่ได้ ตัง้ แต่หนูยงั เด็กๆ ตอนนีแ้ ม่ทำงานเป็นหมอนวด
แผนโบราณ แต่ก็กลับมาเยี่ยมหนูกับพ่อเดือนละครั้งหนูได้รับทุนของ
มูลนิธิมาตั้งแต่ 2 ขวบ นานมากแล้ว ตั้งแต่ปี 2540ไม่ทราบเหตุผลว่า
ทำไมถึงได้ทนุ แต่คดิ ว่ามูลนิธฯิ คงได้ประวัตเิ ราไปแล้วคงสงสารเพราะ
ครอบครัวยากจน พอโตขึ้นจำความได้ก็รู้ว่ามูลนิธิฯก็ช่วยให้เงินทุน
ประจำเดือน หนูเรียนไม่เสียค่าเทอม เงินทีร่ บั มาก็นำไปซือ้ อุปกรณ์การ
เรียนของใช้ส่วนตัว ชุดนักเรียน ของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
สิ่งที่ได้รับจากมูลนิธิฯ
หนูมโี อกาสได้เรียนหนังสือ คิดว่าถ้าไม่รบั ทุนหนูกค็ งไม่ได้เรียน
หนังสือมาจนถึงทุกวันนี้ (ตอนนี้น้ำตาคลอ) หนูคิดว่า ซี.ซี.เอฟ.ฯ เปิด
โลกใหม่ให้หนูมคี วามสุขได้จากการเรียน เพราะทางบ้านก็ไม่ตอ้ งลำบาก
มากขึน้ ลดค่าใช้จ่ายส่วนของการเลี้ยงดูหนูไปส่วนหนึ่งก็เหลือแต่ของ
น้องอีกคนเดียว พ่อแม่ก็เหนื่อยน้อยลง และ นอกจากได้เงินทุนแล้ว
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มูลนิธิฯ ยังให้ความรู้เพิ่มเติม ให้เรามาเข้าค่าย มีกิจกรรม ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
ได้รับประสบการณ์ มีเพื่อนเยอะขึ้น
ถึงผู้อุปการะคนสำคัญ
ดีใจที่ท่านได้ช่วยหนู ให้โอกาสกับคนที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อหนูมีชีวิตประจำวันดีขึ้น
ไม่ลำบาก ทำให้ (มีน้ำตาคลอ) ได้เรียนหนังสือ ถ้าหนูไม่ได้รับทุนอาจจะไม่ได้เรียนสูง
อย่างนี้ เพราะครอบครัวเรายากจน คงไม่มาถึงวันนี้ และท่านก็ช่วยส่งเสริมให้หนูได้เรียน
สูงๆ หนูจะตั้งใจเรียนรู้เพื่อจะมีอาชีพดีๆ ในอนาคต เพราะถ้าหนูไม่มีความรู้ก็ทำงานไม่ได้
ความใฝ่ฝันในอนาคต
ถ้ามีโอกาส โตขึน้ หนูอยากเป็นพยาบาล เผือ่ จะได้ชว่ ยดูแลพ่อแม่ เหมือนทีท่ า่ นดูแลเรา
ผลการเรียนของหนูพอใช้ได้ ได้เกรดเฉลี่ย 3.19 หนูชอบเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
ชอบวาดรูป เพราะมีความสุข และศิลปะช่วยให้เราได้ปลดปล่อยจินตนาการ หนูจะหัด
วาดภาพให้ดีมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ และรู้สึกดีใจมากที่มูลนิธิฯ จัดให้ความรู้เรื่องวาดภาพให้
กับพวกเราเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้เรียนรู้

นางสาวมินตรา วีระวัฒน์พงศธร (มิน) อายุ 18 ปี

สิ่งที่ได้รับจากมูลนิธิฯ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
หนูรสู้ กึ ว่าหนูมโี อกาสทีด่ กี ว่าคนอืน่ ๆ อีกมากมาย ซี.ซี.เอฟ.ฯ ช่วยเพิม่ เติมทักษะและ
ความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ ให้กบั หนู และยังได้ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ มากมายตัง้ แต่เด็กๆ
ถึงผู้อุปการะคนสำคัญ
ผูอ้ ปุ การะของหนูเป็นครอบครัวต่างชาติที่ใจดีมาก ๆ หนูมกั เขียนจดหมายเล่าถึงการ
ได้ไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับมูลนิธิฯ หรือเล่าถึงการเรียนและชีวิตประจำวันให้ท่านฟังหนู
ได้รับการอุปการะตั้งแต่อายุ 4 ขวบถึงวันนี้ก็ 14 ปี หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่ได้มีผู้อุปการะที่
แสนดีเช่นนี้ค่ะ ท่านบอกว่าจะอุปการะจนจบปริญญาตรี หนูจะเป็นคนดีและไม่ทำให้ท่าน
ผิดหวัง
ความใฝ่ฝันในอนาคต
ตอนนี้หนูกำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขา
วิทยาการจัดการ แผนกการบัญชี จะต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการศึกษาต่อ และที่อยู่
อาศัยก็ห่างจากสถานศึกษามากแต่หนูก็ดีใจที่ได้เรียนต่อในสาขาที่หนูชอบค่ะ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเชียงราย
ชีวิตและความเป็นอยู่ปัจจุบัน

ครอบครัวของเธอมีสมาชิกหลายคน แต่กอ็ ยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข แม้วา่
มินตราจะอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและน้องชายต่างมารดา แต่น้องมินตราก็เข้า
กับแม่เลีย้ งได้ ด้วยอุปนิสยั ทีเ่ ป็นเด็กเรียบร้อย โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผูอ้ นื่
ขยันช่วยงานทุกอย่างในบ้าน ช่วยดูแลน้อง ช่วยงานทุกอย่างที่สวนและที่ไร่
เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อ คุณแม่จึงเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัว
สภาพปัญหาของครอบครัวด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน เนื่องจาก
รายได้ส่วนใหญ่มาจากคุณพ่อที่ทำงานเพียงคนเดียว รายได้จากการทำไร่ข้าวโพดก็เป็น
รายปี รายได้ประจำก็ได้มาจากการค้าขายของชำในแต่ละวัน หัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อ
เป็นผู้รับภาระในครอบครัวทั้งหมด ครอบครัวมีทั้งคนชรา (คุณปู่ คุณย่า) เด็กเล็ก
ซึ่งคุณแม่ต้องคอยดูแล และเป็นแม่บ้าน ลูกๆ ที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาทั้ง 3 คน
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เล่าเรื่อง

ด้วยภาพ

นิตยสาร Hello! จัดกิจกรรม Beautiful is Giving เพื่อมอบรายได้ให้มูลนิธิฯ

นักเรียนมอบผลงานประดิษฐ์ของตนเองให้แก่ประธานมูลนิธิฯ

บมจ. ธนาคารกิสกรไทยมอบรายได้จากคอนเสิร์ต ‘ปันดาวคืนดิน’
ให้มูลนิธิฯ เพื่อสบทบโครงการ “จากใจถวายพระเทพฯ”
พี่ๆ 3M แบ่งปันความสุขให้น้อง ซี.ซี.เอฟ. สระแก้ว

ผู้ประมูลภาพวาดของเด็กในโครงการ “จากใจถวายพระเทพฯ”
คุณวสุ แสงสิงแก้ว (พิธีกร) คุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล
คุณนงนาท สนธิสุวรรณ
คุณธัญญา ศิริเวทิน
คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย คุณอุชัย วิไลเลิศโภคา
(จากซ้าย)

มูลนิธิ แอมเวย์ เพื่อสังคมไทยร่วมเป็นภาคีกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
สร้าง “ห้องสมุดแอมเวย์” ให้โรงเรียนในจังหวัดน่านและสระแก้ว
เด็ก ๆ พบผู้อุปการะในงาน “น้อง ซี.ซี.เอฟ. พบพี่ HSBC”
ที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารเอชเอสบีซี

คุณวสุ แสงสิงแก้ว

กรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
ปัจจุบันรับอุปการะเด็กจำนวน 3 คน

“ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะอุ ป การะน้ อ งๆผ่ า นมู ล นิ ธิ ฯ ก็ เ คย
อุปการะน้องผ่านองค์กรอืน่ มานานพอสมควรครับ จนเมือ่ 3 ปีกอ่ นได้รบั รายละเอียด
ของมูลนิธฯิ จากเพือ่ น จึงตัดสินใจอุปการะน้อง 2 คน ได้รบั จดหมายทีน่ อ้ งเขียนมา
ผมก็ตอบกลับไปเป็นระยะเท่าที่ทำได้”
“แต่ปนี มี้ โี อกาสเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้มลู นิธฯิ ได้ลงไปในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ
ไปเจอกับน้อง “น้ำฝน สายน้ำเย็น” ทีอ่ าศัยอยูก่ บั ยาย ได้ไปถึงบ้าน ถึงโรงเรียน
ถึงพืน้ ทีท่ ำการเกษตรของเขา ก็ได้เห็นความเป็นจริงของสังคมไทยอีกด้านหนึง่
คือพบว่าเมืองใหญ่กม็ าตรฐานหนึง่ แต่อกี 90% ของประเทศเราก็ยงั ทำกสิกรรม
ซึ่งความแข็งแรงทางเศรษฐกิจมันน้อย ผลที่ตามมาคือเด็กเยาวชนในพื้นที่
ทุรกันดารก็มโี อกาสน้อยตามไปด้วย ผมจึงตัดสินใจอุปการะน้องน้ำฝนอีกคนหนึง่
รวมเป็น 3 คน”
“การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้เด็ก ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึก
ไม่ ต่า งกั น เป็ น ความรู้สึก ซาบซึ้ง เป็ น ความสุ ข ในใจ เพราะเป็ น การ
ช่วยเหลือน้อง ๆ ตามกำลังเท่าทีเ่ ราทำได้ พระเยซูบอกว่า จะให้
ทองคำสูงเท่าภูเขา หรือขนมชิ้นเดียว บุญก็เท่ากัน
อยู่ที่ความตั้งใจของผู้ให้ เราอาจจะมอบให้น้อง ๆ
ได้จำนวนไม่มากเท่ากับหน่วยงานทีม่ งี บประมาณ
เฉพาะ แต่กม็ คี วามหมายยิง่ ใหญ่เมือ่ เราทำด้วย
หัวใจจริง ๆ”
การให้โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน เป็นการ
สร้างความสุขขึ้นในหัวใจของทั้งผู้ให้และผู้รับ
โดยไม่รตู้ วั สำหรับโอกาสของเด็ก ๆ ทีย่ ากจน
ในถิ่นทุรกันดาร ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงิน” เป็น
ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยเปลี่ยน
แปลงชีวติ ของเด็ก ๆ ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่น
คือ “กำลังใจ” จากคนในสังคมที่จะเป็นสิ่ง
ตอกย้ำว่าการทำความดีและการเป็นเด็กดี
นั้น ย่อมต้องได้รับสิ่งดีๆ ตอบแทน ขอ
เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจในฐานะ
ของ “ผู้ให้” เพื่อให้เด็กดีที่ยังขาดโอกาส
ทางการศึกษาอีกมากมายได้มีอนาคตที่
งดงามอย่างที่พวกเขาคิดฝันเอาไว้

ข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือเด็กยากไร้
กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
.................................................................................................................................................................................................

(ขอความกรุณากรอกชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
Name (Mr./Mrs./Miss)
...............................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...................
โทรศัพท์................................โทรสาร.....................................มือถือ................................ วัน................/............/............
E-mail address..................................................................................................................................................................
ต้องการข่าวสารทาง E-mail.... . ต้องการข่าวสารทาง SMS
ต้องการอุปการะเด็ก (กรุณาระบุ)
1 คน 2 คน 3 คน
...........คน
การบริจาคเงินสำหรับ 500 ต่อคน/ทุกเดือน 1,500 ต่อคน/ทุก 3 เดือน
3,000 ต่อคน/ทุก 6 เดือน 6,000 ต่อคน/ทุก 1 ปี
ไม่พร้อมอุปการะเด็ก
แต่ยินดีบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้.........................บาท
ข้าพเจ้าขอนำส่งเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวทาง
บัตรเครดิตธนาคาร..........................................................................................................
วีซ่า.......................................... มาสเตอร์............................. อเมริกัน เอ็กซเพรส
ไดเนอร์คลับ
อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
หมายเลขบัตร
ชื่อสมาชิกบัตร..........................................................................................................................
ลายมือชื่อตามบัตร..................................................................................................................
วันหมดอายุบัตร.......................................................................................................................
(ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารผู้ออกบัตรหักบัญชีเครดิตของข้าพเจ้า เป็นค่าอุปการะเด็กตามที่ข้าพเจ้า
ได้ระบุไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก)

โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าธนาคาร (มูลนิธิจะส่งแบบฟอร์มให้ภายหลัง)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนามสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ธ. กรุงเทพ..........................สาขาทองหล่อ..................เลขที่บัญชี 206-0-06709-3
ธ. กรุงไทย.....................สาขานานาเหนือ..................เลขที่บัญชี 000-1-19765-7
ธ. กรุงศรีอยุธยา..........สาขาสุขุมวิท 35..................เลขที่บัญชี 116-1-02597-6
ธ. กสิกรไทย..................สาขานานาเหนือ..................เลขที่บัญชี 063-2-17925-1
ธ. ทหารไทย.............................สาขาอโศก..................เลขที่บัญชี 053-2-05681-9
ธ. ไทยพาณิชย์......................สาขาลุมพินี..................เลขที่บัญชี 023-2-36703-2
สาขาที่โอน.......................................................................................วัน/เดือน/ปี ที่โอน.............................................

(กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงินพร้อมกับแบบตอบรับการบริจาคเงินกลับมาที่มูลนิธิฯ หรือ
โทรสารหมายเลข 0–2747–2620)

พับและทากาวปิดผนึกก่อนส่ง...ขอขอบคุณ
ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(ต)/3546 ปณจ.อ่อนนุช
ฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

แด่เด็กนอ้ ยผูย้ ากไร้
บริการธุรกิจตอบรับ

กรุณาส่ง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตู้ ปณ. 126 อ่อนนุช
กรุงเทพฯ
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