




 กำรส่งเสริมเดก็ยำกไร้เพื่อให้ได้รับกำรพฒันำ	และเตบิโตขึ้นเป็นผูใ้หญ่ที่มบีทบำทใน

กำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงสรรค์สังคมได้อย่ำงยั่งยืน	รวมถึงกำรปกป้องคุ้มครองตำมสิทธิควำม

เป็นเด็ก	เป็นภำรกิจหลักของมลูนิธฯิ	ที่มุง่มั่นจะด�ำเนนิกำรเพื่อขับเคล่ือนให้เกิดกำรพฒันำต่อไป

	 มูลนิธิสงเครำะห์เด็กยำกจน	 ซี.ซี.เอฟ.ฯ	 ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน

รำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	ด�ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำเด็กยำกไร้ต่อเนื่องมำเป็นปีที่	35	

เพื่อให้เดก็สำมำรถปรับปรุงตนเองและเตบิโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ที่มบีทบำทในกำรเปล่ียนแปลงสังคม

ได้อย่ำงยั่งยืน	มูลนิธิฯ	มุ่งเน้นกำรช่วยเหลือทั้งด้ำนสุขภำพอนำมัย	โภชนำกำร	กำรศึกษำ	กำร

พัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่	 และสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน	 ในปัจจุบันมีเด็กได้รับกำรดูแลปีละ	40,000	

กว่ำคน	ใน	30	จังหวัด	

	 ด้วยควำมสนับสนุนของผู้อุปกำระและผูบ้รจิำค	ในปีที่ผ่ำนมำมลูนิธิฯ	ได้ขยำยโครงกำร

ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ	เพื่อให้เดก็เข้ำถึงกำรศกึษำที่มคีณุภำพและได้เรยีนรูท้กัษะต่ำงๆ	ตำมควำม

ถนัด	เรำสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเดก็และเยำวชนเพื่อพฒันำภำวะควำมเป็นผู้น�ำ	พฒันำทกัษะ

อำชีพ	และทักษะในกำรด�ำเนินชีวิต	รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่เด็กบำงรำยที่มีชีวิตควำม

เป็นอยูขั่ดสนและต้องกำรกำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน	เช่น	เดก็ก�ำพร้ำในจังหวัดชำยแดนใต้	และ

เด็กเจ็บปวยที่มีควำมจ�ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำทันที	เพื่อให้เด็กๆ	เหล่ำนี้สำมำรถคืนสู่สภำวะ

ปกตหิรือใกล้เคยีงกับปกติมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท�ำได้	โครงกำรต่ำงๆ	เหล่ำนี้จะหล่อหลอมให้เดก็และ

เยำวชนเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม	

	 ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิฯ	 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้กำรสนับสนุนด้ำน

วชิำกำร	งบประมำณ	ตลอดจนภำคีผู้เก่ียวข้องทุกท่ำนที่มส่ีวนท�ำให้กำรด�ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ

ของมูลนิธิฯ	ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	 รศ.	ดร.วรำกรณ์	สำมโกเศศ

	 	 	 ประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิสงเครำะห์เด็กยำกจน	ซี.ซี.เอฟ.ฯ	

	 ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี

ถอยแถลง
จากประธานมูลนิธิฯ
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ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้รอดพ้นจากความยากจน

	 “แสงสว่างแห่งรอยยิ้ม”	 ประจ�ำปี	2553	 ฉบับนี้คือรำยงำนควำมเปลีย่นแปลงดีๆ	

ในชีวิตของเด็กยำกไร้ที่ท่ำนผู้มีเกียรติได้ไว้วำงใจมอบหมำยให้มูลนิธิสงเครำะห์เด็กยำกจน	

ซี.ซี.เอฟ.ฯ	ดูแลช่วยเหลือแทนท่ำน	ในเล่ม	ท่ำนจะได้พบกับขบวนพำเหรดของกำร	ส่งเสรมิเดก็และ

เยาวชนให้รอดพ้นจากความยากจน	ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือเด็กแบบบูรณำกำรทั้งในด้ำนส่งเสริม

สุขภำพกำย	ดูแลสุขภำพใจ	พัฒนำสติปัญญำและทักษะในกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	

	 ขบวนพำเหรดนีจ้ะสะท้อนให้เห็นวิธีกำรท�ำงำนเชิงลึกแบบเข้ำถึงเด็กแต่ละรำยและ

กระบวนกำรน�ำควำมช่วยเหลือที่ตรงกับปัญหำของเด็กไปมอบให้	เพื่อเด็กๆ	รอดพ้นจำกวิกฤติ

ชีวิต	ได้รับกำรศึกษำเล่ำเรียนเต็มตำมศักยภำพ	และสำมำรถพัฒนำตนเองให้หลุดพ้นจำกวังวน

ของควำมยำกจนข้นแค้นที่ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น	

	 “แสงสว่างแห่งรอยยิม้”	 เกิดขึน้ได้	 เพรำะเรำได้มอบโอกำสให้เด็กๆ	 ได้ท�ำในสิง่ที่

ตนเองชอบไปพร้อมๆ	กับกำรท�ำประโยชน์ต่อสังคมด้วย	เด็กๆ	ของมูลนิธิฯ	ทุกคนจะได้รับกำร

ปลูกฝังให้คิดเป็น	ท�ำเป็น	และให้มี	“จิตอำสำ”	ที่พร้อมจะท�ำดีเพื่อคนอื่น	

	 เรื่องรำวดีๆ	 ที่รอท่ำนผู้มีเกียรติเปิดอ่ำนอยู่นี้	 เกิดขึ้นได้ก็ด้วยพลังศรัทธำและควำม

สนับสนุนที่ทุกๆ	 ท่ำนได้มอบให้แก่เด็กยำกไร้	 ดิฉันขออนุญำตเป็นสือ่กลำงน�ำควำมในใจของ

เยำวชน	ซี.ซี.เอฟ.	คนหนึ่งมำเรียนให้ท่ำนทรำบ…	

	 “แสงสว่างจากครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. ที่ผมได้รับในครั้งนี้ เปรียบดังขุมพลังแรงใจที่ฉุด

ดงึชีวติและไฟฝนของผมให้แข็งแกร่งและหนักแน่นมากยิ่งขึ้น… ผมไม่มอีะไรให้ท่านผูใ้หญ่ใจดี

นอกจากคําว่าขอบพระคุณ และคุณงามความดีที่ผมเคยทํา และประโยชน์ที่ผมมีให้ต่อส่วนรวม 

ตลอดจนการคิดดี ประพฤติดีต่อสังคม”

	 ท่ำนผู้มเีกียรตคิะ	ท่ำนได้สร้ำงอนำคตที่สดใสให้กบัประเทศชำตแิล้วค่ะ	ขอให้กศุลแห่ง

ควำมเสียสละนี้ส่งผลให้ท่ำนและครอบครัวประสบควำมสุขควำมเจริญสืบไปค่ะ

	 ดร	กรรณชฎำ	พิริยะรังสรรค์

	 ผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิสงเครำะห์เด็กยำกจน	ซี.ซี.เอฟ.ฯ

	 ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี

ถอยแถลง
จากผู้อ�านวยการมูลนิธิฯ
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 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจส่งเสริมให้เด็ก
ยากไร้ได้รับการพัฒนา ให้มีโอกาสในการปรับปรุงตนเองเพื่อเป็นผู้ใหญ่
ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม และสร้างสรรค์สังคมที่มุ่งปกป้อง
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก ดังนั้นในรอบป พ.ศ. 2552–2553
ซึง่เป็นปที่ 35 ของมูลนิธิฯ จึงได้จัดขบวนพาเหรด 6 ประเด็นใหญ่ 
ประกอบไปด้วย เรื่องสุขภาวะ เด็กปฐมวัย โภชนาการ การศึกษา พัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยทั้งหมดนี้เป็นการท�างาน
อย่างบูรณาการ สอดคล้องต่อเนื่อง เพือ่ดูแลแสงสว่างแห่งดวงดาว
ที่ส่งแรงกระเพือ่มให้ชีวิตนับแสน ทั้งเด็กน้อย ครอบครัว และชุมชน 
สู่โอกาสใหม่ของชีวิต

ซี.ซี.เอฟ. จัด 6 ขบวนพาเหรด 
ดูแลแสงสว่างแห่งดวงดาว

ขบวนที่ 1: ส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก

	 พำเหรดขบวนแรก	มลูนิธฯิ	ให้ควำมส�ำคญักบัสุขภำวะของเดก็	โดยมเีป้ำหมำยให้

เดก็ได้รบักำรเล้ียงดอูย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมวยั	มสุีขภำพแขง็แรง	และอยู่ในส่ิงแวดล้อม

ที่ปลอดภยั	ทั้งน้ีหมำยรวมถึงสุขภำวะของ

ครอบครัวด้วย	ในขบวนงำนด้ำนสุขภำวะ	

มีกิจกรรมแบ่งออกเป็น	5	 ประเด็น	 คือ	

กำรส่งเสริมสุขภำพของเด็กแบบองค์รวม	

ทั้งด้ำนร่ำงกำย	สติปัญญำ	จิตใจ	และกำร

สัมพันธ์กับผู้อื่น	เช่น	กิจกรรมอบรม	อสม.

น้อย	 ชุมชนรักสุขภำพ	 สนับสนุนผ้ำห่ม

ต้ำนภยัหนำว	นอกจำกนี้มกีำรช่วยเหลือเดก็

ยำกไร้ที่ตกอยู่ในภำวะวิกฤติผ่ำนโครงกำร

กองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็กยำกไร้	กิจกรรม

สร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครวั	เพื่อให้เดก็ไม่ถูก

ทอดทิ้งละเลย	และได้รบักำรดแูลอย่ำงใกล้ชดิ

ประเด็นน�้ำด่ืมน�้ำใช้เพยีงพอและปลอดภัย	โดย

สนบัสนนุเครื่องกรองน�้ำและโอ่งน�้ำ	และสุดท้ำย

คือสนับสนุนให้มีห้องน�้ำถูกสุขลักษณะ	 โดย

ในหนึ่งปีที่ผ่ำนมำกำรด�ำเนินงำนด้ำนสุขภำวะ

ส่งผลให้มีเด็กและผู ้ได้รับประโยชน์รวมทั ้ง

ครอบครัวและชุมชนรวม	32,879	ชีวิต

หนึ่งปี
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ขบวนที่ 2: ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 หำกเรำเห็นควำมส�ำคัญของสุขภำวะแล้ว	 เด็กปฐมวัยก็ถือเป็นกลุ่มที่ควรได้รับ

กำรดูแลอย่ำงดีที่สุด	เพรำะนั่นหมำยถึงกำรเริ่มต้นของชีวิตใหม่

	 เด็กปฐมวัยจ�ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม	 เพื่อให้ดำวดวงน้อยเติบโต

อย่ำงมคีวำมฉลำดทำงอำรมณ์ที่สมบูรณ์	พำเหรดขบวนที่สองของมลูนิธฯิ	จึงมเีป้ำหมำยให้

เดก็แรกเกิดจนถึง	5	ปีได้รับอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร	รักษำควำมสะอำด	สร้ำงสุขนิสัย

และได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรตำมวัย	 โดยมีกิจกรรมดูแลดวงดำวเหล่ำนี	้6	 ประเด็น	

ประกอบไปด้วยกำรดูแลสุขภำพอนำมัยผ่ำน	 “หนู

สะอำด”	 ซึง่เป็นชุดเครือ่งใช้ส่วนตัว	 เช่น	

แปรงสีฟัน	ยำสีฟัน	แชมพสูระผม	สบู่	

และผ้ำเช็ดตัว	 จัดสร้ำงที่ล้ำงหน้ำ

แปรงฟัน	มอบอำหำรเสริม	และ

ของแห้ง	ตลอดจนจัดหำส่ือ	และ

อุปกรณ์	 เพื่อกระตุ้นพัฒนำกำร

เดก็ให้แก่ศนูย์พฒันำเดก็เล็ก	ซ่ึง

ถือเป็นศนูย์รวมของชุมชนในกำร

ดแูลเดก็ปฐมวยั	ในประเดน็น้ีท�ำให้

เด็กน้อยมีทั ้งที ่นอน	 เครือ่งดนตรี	

และเคร่ืองเล่นกลำงแจ้ง	น�้ำก็ถือเป็นเร่ือง

ส�ำคัญ	 มูลนิธิฯ	 จึงจัดหำน�ำ้ดื่มสะอำดส�ำหรับ

ทกุศนูย์ฯ	และให้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงบ�ำรงุ	

ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอีกด้วย	 รวมถึงจัดอบรม

ครูอนุบำล	 แกนน�ำผู้ปกครองในเรือ่งกำร

เลีย้งดูเด็ก	 ในกำรด�ำเนินงำนทั้งหมดนี้	

มีเด็กน้อยและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ได้รับ

ประโยชน์รวม	26,085	ชีวิต

ขบวนที่ 3: ส่งเสริมใหเด็กทุกวัย
ไดรับอาหารที่มีคุณค่าและพอเพียง

	 เมื่อสุขภำวะหมำยรวมถึงกำรมอีำหำร

ที่พอเพียง	และมีประโยชน์ต่อสุขภำพ	พำเหรด

ขบวนที่สำมจึงมีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมให้เด็ก

ทุกวัยได้รับอำหำรที่มีคุณค่ำและพอเพียง	 ใน

ขบวนงำนนี้มีกิจกรรมรวม	4	ประเด็น	คือ	คลัง

อำหำรในครัวเรือน	 เกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน

ในโรงเรียน	 สนับสนุนกำรผลิตอำหำรเสริมหรือ

อำหำรที่มีคุณภำพในชุมชน	อำหำรเช้ำ	และนม

ถัว่เหลืองส�ำหรับเด็ก	 ทั้งหมดนี้มูลนิธิฯ	 ได้ให้

ควำมช่วยเหลือแก่เด็ก	 ครอบครัว	 และชุมชน

รวมทั้งสิ้น	62,802	ชีวิต
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ขบวนที่ 4: ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนอายุ 6  –18 ป

	 อ ำ ห ำ ร ที ่

พอเพียงให้กำรเจริญ

เตบิโตท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับ

เด็ก	 แต ่กำรศึกษำ

เป็นเสมือนอำวุธทำง

ปัญญำที่จะน�ำพำให้

เด็กน้อยเร ียนร ู้ที ่จะ

ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม	

แ ล ะ มี ศั ก ย ภ ำ พ ที ่

พร้อมท�ำประโยชน์ให้

ประเทศชำติได ้ด ้วย	

ขบวนพำเหรดที่สีข่องมูลนิธิฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรศึกษำ	 และพัฒนำ

ทักษะของเด็กและเยำวชนอำยุ	6–18	ปี	โดยมีเป้ำหมำย	3	ระดับ	คือ	เด็ก	สถำนศึกษำ	

และชุมชน	ในส่วนของเดก็น้ันสนับสนุนให้เดก็ในวัยเรียนทกุคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

ทั้งในและนอกระบบอย่ำงเต็มที่	 และสนับสนุนงบประมำณให้เด็กมีโอกำสรวมกลุ่มเพิ่ม

ศกัยภำพผ่ำนกำรท�ำโครงกำรพฒันำชุมชนด้วยตนเอง	ด้ำนสถำนศกึษำก็ได้รับกำรส่งเสริม

ให้สำมำรถท�ำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ส�ำหรับระดับของชุมชน	สนับสนุนให้ผู้ใหญ่เกิด

ควำมตระหนักและมีบทบำทในกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของเด็ก	 กำรด�ำเนินงำนใน

พำเหรดด้ำนกำรศกึษำน้ันแบ่งออกเป็น	9	กิจกรรม	คือ	กำรสนับสนุนกำรศึกษำของเด็ก	จัด

สร้ำงและซ่อมแซมอำคำรเรียน	หอพกั	สนับสนุนส่ือกำรเรียนกำรสอนให้โรงเรียน	กิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพิ่มทกัษะให้เดก็	อบรมครูเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน	นอกจำกน้ีมกิีจกรรม

เสำร์สัมพันธ์	 สร้ำงแกนน�ำเด็กและเยำวชน	 รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสภำเด็กและเยำวชน	

ซี.ซี.เอฟ.	เพื่อเช่ือมต่อเป็นเครือข่ำยกับสภำเดก็และเยำวชนอ่ืนๆ	ทั้งน้ีในกำรท�ำงำนตลอด

หนึ่งปีที่ผ่ำนมำ	มีเด็ก	ครอบครัว	และชุมชนได้รับประโยชน์รวม	106,142	คนทั่วประเทศ

ขบวนที่ 5: การพัฒนาชีวิตความเปนอยู่สําหรับเด็กและ
ครอบครัว และพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน

	 นอกจำกเรื่องของสุขภำวะ	โภชนำกำร	และกำรศกึษำแล้ว	สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม

ส�ำหรบัเดก็ถือเป็นเรื่องส�ำคญัไม่แพ้กัน	มลูนิธฯิ	จึงจัดขบวนพำเหรดที่ห้ำ	เน้นเรื่องของกำร

พฒันำชวีติควำมเป็นอยูส่�ำหรบัเดก็และครอบครวั	และพฒันำระบบสวสัดกิำรชมุชน	โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อให้เยำวชนมีอำชีพทำงเลือกท่ีก่อให้เกิดรำยได้ให้แก่ตนเองและครอบครวั	และ

เพื่อให้ผูป้กครองสำมำรถปรบัปรงุสภำพควำมเป็นอยู่ให้ดขีึ้นได้	ส่วนในระดบัของชมุชนน้ัน
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มุ่งส่งเสริมให้เกิดระบบกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	และสำมำรถดูแลเด็กยำกไร้ได้อย่ำงยั่งยืน	

ในขบวนกำรพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่นี้	 มูลนิธิฯ	 จัดท�ำ	6	ประเด็น	 คือ	 กำรอบรมทักษะ

อำชีพส�ำหรับเยำวชน	กำรส่งเสริมกำรออม	สร้ำงวนัิยทำงกำรเงนิ	และจัดท�ำบัญชีครัวเรือน

	 นอกจำกนีย้ังสร้ำงเยำวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อปลูกฝังให้เยำวชน

รักอำชีพกำรเกษตร	และเพิ่มรำยได้ของครอบครัวในภำคเกษตร	เช่น	กำร

สนับสนุนพันธุ์วัวและหมู	กิจกรรมที่หก

คือ	 กองบุญสวัสดิกำรชุมชนเพื่อ

เด็กและครอบครัว	 เพื่อกระตุ้น

จิตอำสำของชุมชนให้ดูแลเด็กที่

ตกอยู่ในสภำวะยำกล�ำบำก	เช่น	

เป็นโรคร้ำย	หรือถูกกระท�ำควำม

รุนแรง	 เป็นต้น	 ในกำรด�ำเนิน

งำนด้ำนนีม้ีผู้ได้รับประโยชน์รวม	

35,580	ชีวิต

ขบวนที่ 6: ดูแลเด็กในสถานการณฉุกเฉิน

	 พำเหรดขบวนท้ำยสุด	จัดขึ้นเพื่อตอบรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน	แม้เป็นเรื่องที่ไม่มี

ใครอยำกให้เกิดขึ้น	 แต่ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้เสมอ	 และนับวันจะทวีควำมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	

มูลนิธิฯ	 จึงมีเป้ำหมำยช่วยเหลือเด็กและครอบครัว	 และกรรมกำรอำสำสมัครที่ท�ำงำนใน

พื้นที่เพื่อเป็นกำรให้ก�ำลังใจในกำรท�ำงำนเพื่อโครงกำร	 กิจกรรมในขบวนพำเหรดนีม้ี	3	

ประเด็น	 คือ	 กำรฝกอบรมป้องกันภัยธรรมชำติประเภทต่ำงๆ	 สนับสนุนควำมช่วยเหลือ

ส�ำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกพิบัติภัย	และสนับสนุนเงินช่วยเหลือส�ำหรับกรรมกำรที่

เจ็บปวยหรือเสียชีวิต	ล่ำสุดมูลนิธิฯ	ได้ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในภำคอีสำน	

ขบวนพำเหรดนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในภัยพิบัติรวม	500	ครอบครัว

	 วันนี้มูลนิธิฯ	ยังคงยืนหยัดเดินหน้ำสำนภำรกิจตำมวิสัยทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็ก

ยำกไร้ได้รบักำรคุม้ครองให้มพีฒันำกำรตำมวยั	และได้รบัโอกำสในกำรสร้ำงเสรมิศกัยภำพ

เพื่อให้มีคุณลักษณะที่	“เก่ง	ดี	มีควำมสุข”	โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม	และมีภำคี

เครือข่ำยที่พร้อมจับมือกันรวมพลังขับเคลือ่นงำนพัฒนำและส่งเสริมสิทธิเด็ก		ทั้งหมดนี้	

เพื่อดำวดวงน้อยจะได้ทอแสงพร้อมกันทั่วประเทศ
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ก้าวที่สองกับโครงการ
“เช้าอิ่มท้อง น้องมีสุข”
	 มูลนธิิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้จดัท�าโครงการ “เช้าอิ่ม
ท้อง น้องมีสุข” ภายใต้ขบวนพาเหรดส่งเสริมโภชนาการ เพื่อให้เด็กได้
รบัประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรยีน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
เป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารใน 27 จังหวัด 
จากโรงเรียน 45 แห่ง มีนักเรียนกว่า 6,733 คน และผู้ประกอบการ
จ�านวน 151 รายเข้าร่วมโครงการ

	 อำหำรเช้ำ	มคีวำมส�ำคญัมำกต่อกำรท�ำงำนของสมอง	และช่วยให้เดก็มสีมำธิใน

กำรเรียนรู้	 ซึ่งจะท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ	 ก่อนหน้ำที่จะเกิดโครงกำรนี้	 คุณครู

ชลีญำ	 โสภำมี	 โรงเรียนบ้ำนวังตะเฆ่	 จังหวัดชัยภูมิ	 บอกเล่ำถึงพฤติกรรมซ�้ำๆ	ของเด็ก

นักเรียนทีต่้องออกจำกห้องเรียนไปดื่มน�้ำลดอำกำรแสบท้องจำกกำรไม่ได้ทำนอำหำรเช้ำ	

แต่หลังจำกท�ำโครงกำรนี้เด็กๆ	ก็มีร่ำงกำยแข็งแรง	ไม่ต้องทนหิวและทุกข์ทรมำนจำกกำร

ปวดท้องอีกต่อไป	

	 “โครงกำรน้ีท�ำให้หนูไม่ต้องกลัวว่ำพรุง่น้ีเช้ำจะมีข้ำวกินไหม”	เป็นค�ำบอกเล่ำส้ันๆ	

ง่ำยๆ	ของน้องบีม	หรือ	ด.ญ.มำลิณี	ค�ำมุงคุณ	เด็กน้อยวัย	12	ปี	จำกจังหวัดมุกดำหำร	

เช่นกันกับ	 ด.ญ.แก้วกัลยำ	 ตำลประเสริฐ	 นักเรียนโรงเรียนบ้ำนท่ำหนองพันทำ	 จังหวัด

หนองคำย	กล่ำวว่ำ	“ข้ำวที่บ้ำนมีไม่พอ	หนูกินไม่อิ่ม	เพื่อนบำงคนยิ่งกว่ำหนู	เพรำะไม่ได้

กินข้ำว	โครงกำรน้ีท�ำให้เรำมข้ีำวกินจนอ่ิมทกุเช้ำ	และอร่อยมำกค่ะ	หนูชอบข้ำวเช้ำมำกค่ะ”

	 รำยกำรอำหำรจะเปลีย่นไปตำมเมนูที ่เด็กๆ	 เสนอ	 โดยแต่ละโรงเรียนจะมี

กำรประชุมระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิฯ	 และครูในพื้นที่เพื่อคัดสรรผู้ประกอบอำหำรและ

อำสำสมัคร	 เน้นที่คุณค่ำโภชนำกำร	 เมนูโปรดของเด็กๆ	 ได้แก่	 ไข่เจียวหมูสับ	 ไข่พะโล้	

ข้ำวมันไก่	ต้มจืด	ผัดวุ้นเส้น	พะแนงหมู	ปลำดุกแกงใส่มะเขือ	ซึ่งควำมน่ำรักเกิดขึ้นเมื่อ

เด็กๆ	 เรียกอำหำรเหล่ำนี้ลงท้ำยด้วยค�ำว่ำ	ซี.ซี.เอฟ.	 เช่น	 ไข่พะโล้	 ซี.ซี.เอฟ.	ข้ำวแกง	

ซี.ซี.เอฟ.	

โครงการเด่น 
เด็กกับประโยชนที่ ได้รับ 
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	 ปัจจุบันนี้โครงกำรนีก้�ำลังขยำยผลเป็นปีที่	2	 เพรำะส่งผลให้เด็กได้อิม่ท้องกัน

อย่ำงถ้วนหน้ำ	 ครอบครัวอิ่มเอมสุขใจและเบิกบำน	 อำหำรเช้ำที่รับประทำนในทุกๆ	 เช้ำ

ไม่ได้เป็นเพียงพลังงำนที่เติมเต็มวันต่อวันเท่ำนัน้	 แต่มีควำมหมำยถึงพลังใจที่ได้รับจำก

ผู้คนในสังคมส่งผ่ำนอำหำรทุกมื้อเช้ำ	เพื่อหวังให้เด็กๆ	ได้มีโอกำสเติบโตสมวัยอีกด้วย

ครูวาดฝน
ปนดาวดวงน้อย

		 มูลนิธิสงเคราะห์
เดก็ยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ไ ม่ เ พ ีย ง ใ ห ้ ค ว า ม
ส�าคัญกับปากท้อง 
ความ เป ็นอย ู ่ แล ะ
การศึกษาของเด็กๆ 
เท่านั้น แต่ยังเล็งเห็น
ว่าจินตนาการ ความ
คิดสร้างสรรค์ การ
ได ้รับโอกาสในการ
พัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์และสติ

ปัญญา และการได้รับการกล่อมเกลาจิตใจทางศิลปะ จะส่งผลให้เด็ก
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีจิตใจอ่อนโยน ในป 2553 จึงได้จัด
กิจกรรมค่ายศิลปะ “ครูวาดฝัน ปันดาวดวงน้อย” ขึ้นที่ศูนย์ศิลป
สิรินธร จังหวัดเลย โดยมีศิลปนระดับนานาชาติ อาจารย์สังคม ทองมี
และอาจารย์พรพรหม ตะพรหม เป็นวิทยากร เพือ่อบรมการใช้ศิลปะ

ส�าหรับพัฒนาเด็กให้กับคุณครู
จ�านวน 3 รุ่น มีครูที่เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด 192 คน จาก 
181 โรงเรียน เพราะคุณครู
แต่ละพื ้นที ่ได ้น�าทักษะที ่ได ้จาก
การอบรมกลับไปปรับการเรียน
การสอน ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้ 
และพัฒนาศิลปะในแบบฉบับของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้น
	 คุณครูศศิธร	 สมองำม	 จำก

โรงเรียนบ้ำนกุดหมำกเห็บ	จังหวัดขอนแก่น กล่ำวถึงทักษะที่ได้เรียนรู้ในกำรอบรม	3	วัน	

2	คืน	ว่ำ	“ได้รู้เทคนิคกำรวำดภำพโดยใช้สีแบบต่ำงๆ	เช่น	สีชอล์ก	สีน�้ำ	สีโปสเตอร์	จำก

เดิมที่ชอบศิลปะ	 แต่ไม่รู้จักเทคนิคที่จ�ำเป็นต่องำนศิลปะ	 มำเข้ำค่ำยนี้	 รู้สึกว่ำตนเองมี

พัฒนำกำรดีขึ้น	วำดภำพและใช้สีได้ดีขึ้นกว่ำเดิม	และจะได้น�ำเทคนิคกำรวำดภำพที่ได้รับ

ไปปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียน”

	 ค่ำย	“ครูวำดฝัน	ปันดำวดวงน้อย”	ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีศิลปะ	รวมทั้งกำรฝก

ปฏบิตัอิย่ำงเข้มข้นจรงิจังแก่คณุคร	ูทั้งกำรลำกเส้น	จุด	แสง	ใช้สี	และเทคนิคกำรใช้สีชอล์ก	

สีน�ำ้	 สีโปสเตอร์	 เนื้อหำที่อบรมท�ำให้คุณครูเห็นว่ำศิลปะของเด็กไม่ใช่เพียงกำรวำดรูป

ให้อยู่ในกรอบ	ระบำยสีไม่ให้แปดเปอนจึงถือว่ำสวยงำม	หำกแต่จินตนำกำรของเดก็ต่ำงหำก

ที่ส�ำคัญ	คุณครูได้เรียนรู้เทคนิคกำรสร้ำงศิลปะอย่ำงไร้กรอบ	 วิธีกำรให้คะแนนตัดสินกำร

วำดภำพของเด็กในแต่ละช่วงวัย	และเข้ำใจวิธีคิด	วิธีสอนงำนศิลปะเพื่อเด็กมำกขึ้น

	 นอกจำกอบรมครูแล้ว	 โครงกำรนี้ยังจัดให้เด็กๆ	อีก	400	กว่ำคน	ก็ได้เข้ำค่ำย

ศิลปะและประกวดวำดรูปด้วย

	 “มำเข้ำค่ำยศลิปะที่	ซ.ีซ.ีเอฟ.	จัดแล้วสนุก	ครทูี่สอนใจด	ีได้กินขนม	นม	ครสูอนให้

ระบำยสี	ใช้พูก่นั	ถ้ำครสูอนเหมอืนที่ค่ำย	หนูคดิว่ำกำรวำดภำพของหนคูงมอีนำคตอีกไกล”
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น.ส.ศศมิำภรณ์	เยน็ใจ	อำย	ุ15	ปี	จำกโรงเรียนบ้ำนยำงแก้ว	จังหวดัชัยภูมกิล่ำว	เช่นเดยีวกับ

ด.ช.ศุภณัฐ	ทองดี	อำยุ	9	ปี	จำกโรงเรียนบ้ำนธำตุ	จังหวัดชัยภูมิก็กล่ำวถึงแรงบันดำลใจ

ที่ได้จำกกำรเข้ำค่ำยว่ำ	 “ผมดีใจ	 ประทับใจมำกในกำรมำเข้ำค่ำยที่หอศิลปคลังจัตุรัส	

ผมตื่นเต้นมำก	มีรูปภำพสวยๆ	ผมจะตั้งใจวำดภำพ	อนำคตผมอยำกจะมีผลงำนภำพวำด

มำโชว์ที่นี่”	

	 กระบวนกำรเรียนรู้ศิลปะแบบประยุกต์นี	้ เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้อง

ทกุฝำย	ตั้งแต่ผูเ้รียน	ผู้สอน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้	สมอง	กำย	ใจ	ให้เด็ก

ได้ถ่ำยทอดควำมรู้สึกผ่ำนจินตนำกำร	มีสุนทรียภำพและควำมคิดสร้ำงสรรค์	เรียนรู้อย่ำง

มคีวำมสุขเพื่อเป็นพื้นฐำนของกำรศกึษำตลอดจนเป็นทนุชีวติของเดก็	ในอนำคตข้ำงหน้ำ

เรำอำจเห็นศิลปินน้อยๆ	ที่เกิดจำกกำรอบรมครั้งนี้ก็เป็นได้

กองทุนวัว
ทุนชีวิตสร้างฝน สานอนาคต

	 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเป็น
ต้นทางของปัญหาอ่ืนๆ ทั้งปัญหาครอบครวั

 ปัญหาเด็กติดการพนันและติดยาเสพติด มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงวางแนวทางการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงการ
ส่งเสรมิอาชีพเลี้ยงโค–กระบอื โดยจดัซ้ือววัให้ครอบครวั 
มีครอบครัวเข้าร่วม 291 ครัวเรือน จ�านวน 23 กลุ่ม 
อยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร สกลนคร 
มกุดาหาร หนองบวัล�าภู ขอนแก่น อุดรธาน ีหนองคาย น่าน 
พะเยา อุตรดิตถ์ และเลย

	 หนึง่พืน้ทีต่ัวอย่ำงที่ร่วมโครงกำรนี้	คือชำวบ้ำนหนองบัวน้อย	ต�ำบลโสกนกเต็น	

อ�ำเภอพล	 จังหวัดขอนแก่น	 ที่รวมกลุ่มกันออกแบบโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

เลี้ยงวัวขึ้นมำอย่ำงชัดเจน

	 ที่นี ่แต่ละครอบครัวจะไปซื้อวัวเพื่อน�ำมำเลีย้งในลักษณะที่แตกต่ำงกัน	 บำง

ครอบครัวซื้อพ่อพันธุ์	แม่พันธุ์คู่	แต่อีกครอบครัวอำจซื้อแม่พันธุ์กับลูกวัว	หรือซื้อแม่พันธุ์

ตัวเดียวก็ได้	 กำรจัดตั้งกองทุนเลีย้งวัวนีส้่งผลให้ปัญหำควำมยำกจนของแต่ละครอบครัว

เบำบำงลง	ชุมชนมีกิจกรรมท�ำร่วมกัน	ท�ำให้เกิดควำมสำมัคคี	มีกำรสนับสนุน	ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันมำกขึ้น	ท้ำยที่สุดเกิดสวัสดิกำรส�ำหรับเด็กยำกจนในชุมชน

	 นำงเทียน	อ�ำนำจ	และลูก	 เป็นหนึ่งตัวอย่ำงในครอบครัว	ซี.ซี.เอฟ.	 แห่งบ้ำน

หนองบวัน้อย	ที่เข้ำร่วมโครงกำรดงักล่ำว	เพื่อหวงัให้ตนเองมรีำยได้ในผืนที่ดนิท�ำกิน	ที่ดนิ

ที่เธอบอกว่ำปลูกอะไรแทบไม่ขึ้น	 เพรำะดินเค็ม	 จะท�ำนำได้บ้ำงก็เล็กน้อย	 เมื่อหมดฤดู

ท�ำนำจึงต้องออกไปรับจ้ำงท�ำงำนก่อสร้ำง	แต่รำยได้ก็ใช่ว่ำจะเพียงพอต่อรำยจ่ำย

	 นำงเทียนได้รบัทุนซ้ือววัถึงสองตัวจำกตลำดนัด	เธอว่ำ	โอกำสท�ำให้เธอและลูกยิ้ม

ได้	วัวไม่ได้เป็นเพียงควำมหวัง	แต่เป็นทรัพย์สินที่มีชีวิต	ที่ดินของเธอแม้จะไม่เหมำะกับ

กำรเพำะปลูก	แต่เพรำะเป็นพื้นท่ีรำบ	จึงเหมำะกบักำรเล้ียงววัแม่พนัธ์ุ	พ่อพนัธ์ุเป็นอย่ำงยิ่ง

และชำวบ้ำนที่นี่หลำยคนก็ยึดอำชีพนี้เป็นหลักเช่นกัน
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	 “ววัเป็นทั้งควำมหวงัและเป็นทนุส�ำรองของลูกในอนำคต”	นำงเทยีนกล่ำวว่ำ	เธอ

มักพูดเช่นนี้กับอัครพล	ลูกชำยวัย	12	ปีของเธอทุกครั้งที่สองแม่ลูกพำกันจูงวัวเข้ำคอกใน

ตอนเย็น

	 ท�ำไมววัจึงเป็นทนุของชำวบ้ำน	นำงเทยีนขยำยควำมว่ำ	กำรเล้ียงววัสำมำรถน�ำ

มูลวัวมำเป็นปุยในทุ่งนำ	เมื่อเลี้ยงจนโตเต็มวัยกระทั่งให้ก�ำเนิดลูกวัวแล้ว	เธอจะขำยวัวที่

ได้รับจำก	 ซี.ซี.เอฟ.	 เอำเงินที่ได้จำกกำรขำยไปสมทบเข้ำกองทุนกลุ่ม	 เพื่อให้ชำวบ้ำน

คนอื่นซื้อวัวต่อไป	ส่วนลูกวัวถือเป็นกรรม	สิทธิ์ของครอบครัวเธอไปโดยปริยำย

	 ทุกวันนี้นำงเทียนและน้องอัครพลมีควำมสุขที่จะเลี้ยงวัว	 และมีอำชีพตำมก�ำลัง

ที่เธอท�ำได้	 กำรสนับสนุนให้เกิดกองทุนวัวในวันนี	้ ไม่ได้เป็นเพียงแต่ฝูงวัวของครอบครัว

เดก็	ซี.ซี.เอฟ.	เท่ำน้ัน	แต่ควำมหมำยของกองทนุน้ีคอื	ทนุที่เดนิได้ของชีวติ	ที่ท�ำให้ทกุคน

รู้สึกมีควำมหวังครัง้ใหม่กับอำชีพที่ไม่ต้องเดินทำงจำกบ้ำนไปไกล	 เด็กๆ	 และครอบครัว

จะมีโอกำสในกำรสร้ำงฝัน	สำนอนำคตร่วมกันในบ้ำนของตนเอง

ก้าวสู่ชีวิตใหม่ : กองบุญ

กู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็กยากไร้

	 เด็กในสภาวะยากล�าบากเพิม่จ�านวนมากขึ้นทุกวัน ท�าให้มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้จัดตัง้ “กองบุญกู้วิกฤติเพือ่ชีวิต
เด็กยากไร้” เพือ่ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่เด็กที่มีชีวิตความเป็นอยู่
ขัดสนยากล�าบากเป็นพิเศษ ความเมตตาของผู้ใหญ่ใจดีทั่วประเทศผ่าน
กองบญุฯ ท�าให้เดก็ๆ 156 คน ใน 18 จังหวดั ได้รบัการกอบกูใ้ห้รอดพ้น
จากวิกฤติชีวิต และได้รับการฟนฟูให้มีชีวิตใหม่

	 สองพี่น้อง	ด.ญ.สุภำวรรณ	อำยุ	8	ปี	และ	ด.ญ.อำรยำ	อำยุ	13	ปี	อำศัยอยู่

กับพ่อในกระตอบขนำดเล็กที่แคบจนหำยใจไม่สะดวก	ทั้งคู่เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้ำนนำทำม	

จังหวัดมุกดำหำร	 ด.ญ.อำรยำ	 สุขภำพไม่แข็งแรง	 ตัวผอม	 ผิวซีดเหลือง	 พ่อของเด็ก

ทั้งสองมอีำชพีรบันวดแผนโบรำณที่ฝกมำจำกเรอืนจ�ำ	เมื่อครั้งต้องโทษในคดลัีกทรพัย์โดย

ไม่ได้ตั้งใจ	แต่ละเดอืนจะมรีำยได้ประมำณ	3,000–4,000	บำท	ส่วนแม่ของเดก็ๆ	เสียชวีติ

ไปเมื่อปี	พ.ศ.	2549	จำกภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด	ทุกวันเด็กทั้งสองต้องรอพ่อกลับจำก

ท�ำงำนจึงจะได้เงินซื้ออำหำรเย็นกิน	แต่หำกวันไหนพ่อไม่มีลูกค้ำมำนวดเลย	เด็กๆ	ก็ต้อง

ทนหิว

	 หลังจำกมูลนิธิฯ	รับเธอทั้งคู่เข้ำโครงกำรกองบุญฯ	จึงได้รับกำรสนับสนุนอำหำร

แห้งและอำหำรเสรมิ	ท�ำให้ปัญหำควำมอดอยำกคล่ีคลำย	วนันี้ทั้งครอบครวัย้ำยไปอยูบ้่ำน

ใหม่ที่มลูนธิฯิ	สมทบทนุกว่ำ	10,000	บำทสร้ำงให้	เดก็ทั้งคูม่สุีขภำพดขีึ้น	เธอร่ำเรงิ	แจ่มใส	

ซุกซนเป็นปกติ

	 ด.ช.สมนึก	 เป็นเด็กจังหวัด

อ�ำนำจเจริญ	เรียนอยู่ชั้น	ป.6	โรงเรียน

บ้ำนฟ้ำห่วน	 พ่อแม่ของสมนึกเป็น

ชำวนำ	 ท�ำนำทั ้งในที ่ดินของตัวเอง

และรับจ้ำงท�ำนำที่อื่นด้วย	สุขภำพของ

ทั้งคูไ่ม่แขง็แรง	หำเงนิได้มำกบ้ำง	น้อย

บ้ำง	หลำยครั้งที่เด็กน้อยต้องดิ้นรนหำ

อำหำรตำมมีตำมเกิดมำประทังชีวิตไป

วันๆ	ส่วนบ้ำนที่อยู่เป็นบ้ำนเทิดไท้องค์

รำชันที่ชำวบ้ำนช่วยกันสร้ำงให้จำกงบ

ประมำณ	50,000	บำท	ของ	อบต.ไร่ขี	

บ้ำนหลังน้อยยังไม่มีห้องครัวแยกออก

มำ	 พื้นที่ประกอบอำหำรจึงดูสกปรก

และไม่เป็นระเบียบ	เวลำฝนตก	สภำพ
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บ้ำนจะเฉอะแฉะ	มนี�้ำขังทำงเข้ำบ้ำน	สภำพควำมเป็นอยูท่ี่แร้นแค้น	ท�ำให้เด็กน้อยมีบุคลิก

ซึมเศร้ำ	ไม่กล้ำพูด	ไม่กล้ำแสดงออก

	 เมื่อปี	2553	เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิฯ	ได้รับ	ด.ช.สมนึก	เข้ำเป็นครอบครัว	ซี.ซี.เอฟ.		

ควำมสนับสนุนครัง้แรกท�ำให้บ้ำนหลังน้อยมีครัวเป็นสัดเป็นส่วน	 แถมได้เลีย้งเป็ดไว้เป็น

อำหำรในครัวเรอืน	ต่อมำครอบครัวของเขำได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรกองบุญฯ	เดก็

น้อยได้รับข้ำวสำรอำหำรแห้ง	งบประมำณขุดบ่อเล้ียงปลำ	และยงัมพีนัธุป์ลำกับอำหำรปลำ

อีกด้วย	วนัน้ีสมนึกไม่ต้องอดมื้อกินมื้ออีกต่อไป	เวลำว่ำงจำกกำรเรียนเขำยงัมโีอกำสได้เข้ำ

ร่วมกิจกรรมแกนน�ำเด็กอยู่บ่อยๆ	สิ่งที่ได้รับท�ำให้เขำกลำยเป็นเด็กร่ำเริงแจ่มใส	กล้ำพูด	

กล้ำแสดงออก	ควำมมั่นใจในตัวเองที่เพิ่มขึ้นท�ำให้สมนึกมีมนุษยสัมพันธ์	มีเพื่อนมำกขึ้น	

และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

	 เรื่องรำวของเด็กๆ	เหล่ำนี้เป็นบำงตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นว่ำ	ยังมีเด็กอีกมำก

ที่ใช้ชีวติอยูท่่ำมกลำงสภำวะวกิฤต	ิทั้งที่เจ็บปวยเร้ือรัง	พกิำร	ถูกท�ำร้ำย	

เด็กก�ำพร้ำซึง่อยู่กับตำยำยที่ถูกโรครุมเร้ำ	 เด็กที่ต้องรับภำระหำ

เลี้ยงคนในบ้ำนกระจำยอยู่ทั่วประเทศ	ปีที่ผ่ำนมำมูลนิธิฯ	จัดสรร

งบประมำณช่วยเหลือเด็กๆ	ดังนี้	ร้อยละ	44	จัดสรรเป็นข้ำวสำร

อำหำรแห้งและอำหำรเสริมส�ำหรับเด็ก	ร้อยละ	15	สนับสนุน

พันธุพื์ชและพันธ์ุสัตว์	เพื่อเป็นคลังอำหำรในครวัเรอืน	ร้อยละ

21	สมทบงบประมำณซ่อมแซมบ้ำนเด็กๆ	ร้อยละ	11	เป็น

ค่ำเดินทำงของเด็กที่อยู่ไกลโรงเรียน	 และเป็นค่ำเดินทำงไป

โรงพยำบำลของเด็กที่ปวยเรื้อรัง	ร้อยละ	6	สนับสนุนทุนสร้ำง

อำชีพใหม่ให้ครอบครัวเด็กๆ	 และร้อยละ	3	 จัดสรรเป็นอุปกรณ์

กำรเรียนของเด็ก

	 แม้วันนี้เด็กทั้ง	156	คน	จะรอดพ้นจำกสภำวะ

วิกฤติแล้ว	 แต่ยังมีเด็กอีกหลำยร้อยชีวิตทั ่ว

ประเทศที่ยังมีชีวิตที่ขัดสน	 ยำกล�ำบำกแสน

สำหัส	 พวกเขำยังเป็นเด็กน้อยที่ขำดควำม

มั่นคงและปลอดภัยเพียงพอ	มูลนิธิฯ	จึงยังต้อง

เดนิหน้ำเพื่อตำมหำผู้ใหญ่ใจดมีำช่วยกันสำนควำมฝันต่อ	ก่อกองบญุใหม่ส�ำหรบัพลิกชวีติ

ให้เด็กยำกไร้ที่ยังรอคอยควำมหวังที่จะก้ำวสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

คืนรอยยิ้ม...
แด่น้องภาคใต้
	 ความไม่สงบในสามจงัหวัดชายแดนภาค
ใต้ต่อเนื่องยาวนานมาจนเป็นปัญหาระดับชาติ
ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ 
ให้ความส�าคัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เด็กที ่ผู ้น�าครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ
หรือแม่ต ้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์
รายวัน ความสูญเสียดังกล่าวส่งผล
กระทบในระยะยาวต่อสภาพจิตใจของเด็ก
	 “น ัก เรียนหลำยคนส ูญเส ียสมำชิกใน

ครอบครวั	บำงคนเสียหวัหน้ำครอบครวั	กำรเป็นอยูล่�ำบำก

ข้ึนจำกเดิมท่ีล�ำบำกอยูแ่ล้ว	เหตุกำรณ์แห่งควำมสูญเสียเหล่ำนี้เกดิ

ขึ้นกับเด็กโดยตรง	ควำมไม่สงบในพื้นที่ท�ำให้เด็กบำงคนต้องหยุดเรียน	เก็บตัว	ไม่พูดคุย

กับใคร	ควำมร่ำเรงิในโรงเรยีนหำยไปไม่เหมอืนก่อน”	ครดูะ	ซไุบดะห์	โรงเรยีนนิคมพฒันำ	

จังหวัดนรำธิวำส	หนึ่งในครูที่ร่วมกิจกรรมกล่ำวทั้งน�้ำตำ

	 แนวคดิกำรน�ำศลิปะและกระบวนกำรจิตบ�ำบดัมำเชื่อมรวมกัน	เกดิขึ้นในรปูแบบ

ของกิจกรรมค่ำยศิลปะบ�ำบัดภำยใต้โครงกำร	 “คืนรอยยิ้มให้น้องในภำคใต้”	 ซึ่งจัดขึ้นที่

หำดทรำยแก้วรีสอร์ท	จังหวัดสงขลำ	ระยะเวลำ	5	วัน	โดยมีครูและเด็กเข้ำร่วมกิจกรรม	

68	 คน	 เพื่อช่วยให้เด็กๆ	 ได้ถ่ำยทอดควำมรู้สึกต่ำงๆ	 ผ่ำนภำพวำด	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่

สำมำรถสื่อควำมรู้สึกได้ง่ำยและลึกซึ้ง	 เด็กๆ	จะได้ระบำยควำมรู้สึกคับข้องใจออกมำ	ได้
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คลำยควำมเครียด	 ทุเลำควำมบอบช�ำ้

ภำยในจิตใจ	 นอกจำกนีศ้ิลปะยังช่วยให้

เด็กมีสุขภำพจิตที่ดี	มีอำรมณ์แจ่มใส	มี

กำรรับรู้เกีย่วกับตนเองชัดเจน	 และรู้สึก

นับถือตัวเองมำกขึน้	 เมื่อควำมเจ็บปวด

ทั้งหลำยเบำบำงลงแล้ว	 เด็กๆ	 ก็จะรู้สึก

สบำยใจ	มีก�ำลังใจที่เข้มแข็ง	พร้อมที่จะ

ต่อสู้กับควำมทุกข์และสำมำรถเอำชนะ

ปัญหำเหล่ำนัน้ได้ด้วยตนเอง	 กิจกรรม

ดงักล่ำวแบ่งเป็น	10	ฐำนกำรเรียนรู้	ดังน้ี

	 “ลงทะเบียนมือ”	 เด็กๆ	 จะได้

สัมผัสกับสีโปสเตอร์หลำกหลำยสี	 เกิด

ควำมคุ้นเคยกับสี	 และไม่กลัวเลอะกลัว

เปอน	 เป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำร

สร้ำงงำนศิลปะอย่ำงเสรี	

	 “แนะน�ำตัว”	 เด็กทุกคนจะได้

นิยำมควำมเป็นตัวเองออกมำเป็นค�ำพูด

สั้นๆ	เช่น	ผมเป็นคนง่ำยๆ	สบำยๆ	หนูเป็นคนว่ำนอนสอนง่ำย	ฯลฯ

	 “หลำกวิธี	 เรียนรู้เทคนิคกำรใช้สี”	 เด็กๆ	 สำมำรถน�ำสิง่ของที่มีอยู ่ในชีวิต

ประจ�ำวันมำประยุกต์ใช้ให้เป็นศิลปะ	เช่น	กำรพับกระดำษ	กำรระบำยสีด้วยสีผสมอำหำร	

กำรระบำยสีด้วยฟองน�้ำ	เป็นต้น

	 “เมล็ดพันธุ์แห่งจินตนำกำร”	 เด็กทุกคนต้องรวบรวมสมำธิให้มั่น	นึกถึงลักษณะ

ใบหน้ำของตนเอง	ก่อนที่จะคดัเลือกเมล็ดพนัธุพ์ชื	เช่น	ถ่ัวเขียว	ถ่ัวเหลือง	และงำ	ร้อยเรียง

เป็นใบหน้ำตนเองบนกระดำษ

	 “มอืเล่ำชีวติ”	ต่อยอดจำกกิจกรรมลงทะเบียนมือ	โดยต้ังช่ือน้ิวมือของตนเองใหม่

ไม่ให้ซ�ำ้กับคนอืน่	 เด็กๆ	 ได้ฟังไอเดียกำรตั้งชือ่ที่แปลกใหม่ของเพื่อน	 จำกนัน้จะแทน

นิว้มือแต่ละนิ้วเป็นห้ำหัวข้อ	 คือ	 ควำม

ภำคภูมิใจของฉัน	 ควำมฝัน	 ควำมสุข	

ข้อดี	 และข้อเสีย	 จำกนั ้นเด็กจะเล่ำ

เรื่องรำวของตนผ่ำนนิ้วมือทั้งห้ำ

	 “นิทำนสร้ำงจินตนำกำร”	 ผ่อนคลำย

อำรมณ์และจินตนำกำรด้วยกำรฟังเพลง

ให้เด็กได้จินตนำกำรและพำตัวเองออก

จำกโลกปัจจุบัน	คิดฝันไปกับตัวละครใน

นิทำนพร้อมบทเพลงสนกุๆ	จำกวทิยำกร

	 “ก่อกองทรำย”	เปิดโอกำสให้เดก็ได้เอำ

ตนเองสัมผัสกับผืนทรำย	และได้ทดลอง

ท�ำงำนเป็นทีม	 รวมกลุ่มกับเพื่อนตำม

ควำมสมคัรใจ	เพื่อช่วยกันคดิสร้ำงผลงำน

ริมชำยหำดออกมำตำมจินตนำกำร	

	 “ปำร์ตี ้น ิทำน”	 เด็กๆ	 ช่วยกันแต่ง

นิทำนจำกกำรผสมค�ำของแต่ละคนเป็น

เรื่องรำวร่วมกัน	ฝกควำมกล้ำแสดงออก

และฝกควำมเป็นผู้น�ำ	ได้ปลดปล่อยจินตนำกำรและฟังนิทำนจำกเพื่อนๆ	ก่อนเข้ำนอน	

	 “ปัน(ดิน)น�้ำ(มัน)เป็นตัว”	 กำรปันดินน�้ำมันจะช่วยให้เด็กได้บริหำรกล้ำมเนื้อมัด

เล็ก	ฝกกำรสร้ำง	คดิ	และเรยีบเรยีงเรื่องรำวอย่ำงอิสระ	ฝกกำรท�ำงำนและวำงแผนร่วมกนั

ภำยในทมี	

	 “Tour	Art”	 เด็กๆ	 หลับตำลง	 และลำกเส้นในหัวข้อ	 “ทะเลในควำมคิดของฉัน”	

โดยห้ำมยกมือออกจำกกระดำษ	ภำพที่ออกมำจะเป็นกำรไหลของเส้นที่ต่อเนื่อง	ลักษณะ

ของเส้นจะสำมำรถบ่งบอกถึงอำรมณ์และควำมรู้สึกของเด็กๆ	ที่ต้องกำรถ่ำยทอดได้

	 กระบวนกำรทำงศิลปะที่ไม่มีกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์มำกมำย	 ประกอบกับกำรได้
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สัมผัสธรรมชำติที่งดงำมรอบตัว	 ช่วยซ่อมแซมควำมบอบช�ำ้ที่อยู่ในใจเด็ก	 ซึง่เป็นสิง่ที่

ไม่สำมำรถพูดออกมำได้	 ควำมคิดภำยใน	 ควำมรู้สึกจำกเรื่องรำวในชีวิตที่ผ่ำนมำ	 จะถูก

ถ่ำยทอดออกมำเป็นงำนศิลปะของเด็กแต่ละคน	 “เรำจะสังเกตได้จำกกำรใช้สี	 น�้ำหนักใน

กำรลงเส้น	แม้กระทั่งสมำธิในกำรท�ำกิจกรรม	แต่เวลำเพียง	2	วัน	1	คืน	ยังไม่พอส�ำหรับ

กำรช่วยเหลือเยียวยำเด็ก	 เรำต้องท�ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนือ่งเพื่อช่วยให้เด็กก้ำวไปสู่ระดับ

ควำมคดิที่เหมำะสม”	นิภำภรณ์	แสงสว่ำง	นักจิตวทิยำ	ผู้น�ำโครงกำรศิลปะบ�ำบัดกล่ำว	เธอ

เล่ำต่อว่ำ	บุคลิกของเด็กในวันแรกของกำรท�ำกิจกรรมนั้นเงียบขรึม	แต่เมื่อได้ท�ำกิจกรรม

แล้วเด็กเริ่มสบตำ	ยิ้ม	พูดคุย	หัวเรำะมำกขึ้น

	 “อย่ำงไรก็ตำม	 สิง่ส�ำคัญคือท�ำกิจกรรมศิลปะบ�ำบัดอย่ำงต่อเนือ่ง	 อีกทั้งครูใน

พื้นที่ควรได้ร่วมท�ำกิจกรรมกับเด็ก	 เพรำะครูคือส่วนส�ำคัญที่จะร่วมถ่ำยทอดกระบวนกำร

ศิลปะบ�ำบัดในพื้นที่เพื่อเยียวยำหัวใจของเด็กน้อยเหล่ำนี้ต่อไป”	นิภำภรณ์เน้นย�้ำปิดท้ำย

“รวมพลัง เยาวชนรู้รักสามัคคี 

เพื่อเมืองไทยแข็งแรง”
	 “เด็กยากจนจะอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือ
ว่าครอบครัวของเด็กเองก็ตาม เราจึงต้องมีโครงการที่เปดพื้นที่เตรียม
ความพร้อมให้เด็กก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง” ดร.กรรณชฎา พิริยะ
รังสรรค์ ผู้อ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ กล่าวถึง
ที่มาของโครงการ “รวมพลงั เยาวชนรูร้กัสามคัค ีเพ่ือเมอืงไทยแขง็แรง” 
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ป แห่งการก่อตั้ง
มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปฏิรูปและขับเคลื่อนสังคมไทย	

	 รปูแบบของโครงกำรเป็นกำรจัดค่ำยอบรมเชงิปฏบิตักิำรให้กับเดก็	ซ.ีซ.ีเอฟ.	ทั่ว

ประเทศ	ทั้งภำคเหนือ	ภำคอีสำน	ภำคใต้	และภำคกลำงกว่ำ	500	ชีวิต	มีเนื้อหำเพิ่มพูน

ทักษะพื้นฐำนควำมเข้ำใจใน	4	มิติ	คือ	ด้ำนจริยธรรม	ด้ำนรู้รักสำมัคคี	ด้ำนประชำธิปไตย	

และด้ำนสันติวิธี	ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์	จำกคณะวิทยำกร

มืออำชีพ	ในกระบวนกำรเด็กๆ	จะได้ฝกหัดเขียนโครงกำรและน�ำไปต่อยอดท�ำกจิกรรมต่ำงๆ	

เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม	ตำมแนวคิดของโครงกำร	คือ	“จริยธรรมดี	สำมัคคีแน่น	แม่น

ประชำธิปไตย	ห่ำงไกลควำมรุนแรง”

	 “สภำพแวดล้อมไม่พร้อมจะท�ำให้เดก็ขำดควำมฉลำดทำงปัญญำและอำรมณ์	แต่

กำรริเริ่มท�ำโครงกำรด้วยตนเองถือเป็นโอกำสให้เด็กได้ฝกคิดและปฏิบัติ	 ฝกให้มองเห็น

ปัญหำของตนเองและสังคม	รู้จักวิธีกำรแก้ปัญหำ	เด็กๆ	จะต้องเผชิญกับปัญหำ	อุปสรรค	

ควำมรู้สึกท้อแท้กับกำรท�ำงำนที่ถือเป็นเรื่องยำกล�ำบำกส�ำหรับพวกเขำ	 แต่ท้ำยที่สุดแล้ว

เด็กๆ	 จะได้เรียนรู้ว่ำ	 แต่ละคนข้ำมแม่น�ำ้แห่งอุปสรรคนั้นมำได้อย่ำงไร”	 ดร.กรรณชฎำ	

อธิบำยต่อถึงควำมส�ำคัญของโครงกำรฯ

	 “แก่นของโครงกำร	คือกำรให้เด็กมีส่วนร่วมต่อ	4	ประเด็นปัญหำในสังคม”	นำย

ศรัทธำ	ปลื้มสูงเนิน	ผู้ประสำนงำนกลุ่มไม้ขีดไฟ	หรือพี่กุยของเด็กๆ	เล่ำเกี่ยวกับค่ำยซึ่ง

กลุ่มไม้ขีดไฟรับหน้ำที่ดูแลอยู่	 โดยในค่ำยจะมีกำรประเมินกำรเปลีย่นแปลงของเด็กก่อน

และหลังเข้ำร่วมกิจกรรม	ว่ำควำมคิดเด็กๆ	เปลี่ยนไปหรือไม่	“เด็กกล้ำคิด	กล้ำแสดงออก
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ไหม	หัวใจเปลี่ยนไหม	มีจิตอำสำหรืออยำกช่วยเหลือผู้อื่นมำกขึ้นหรือไม่	มองเห็นคุณค่ำ

ในตัวเอง	สังคม	หรือชุมชนยอมรับในศักยภำพของเด็กมำกขึ้นหรือไม่”

	 ผลจำกกำรเข้ำค่ำยท�ำให้ควำมคิดของเด็กๆ	 ผลิดอกออกผลเป็นอุดมกำรณ์ที่จะ

ท�ำสิ่งดีงำมเพื่อพัฒนำตนเอง	ชุมชน	และประเทศชำติด้วย

	 น.ส.มำศสุภำ	 ศรียืน	 จำกโรงเรียนค�ำเตยอุปถัมภ์	 จังหวัดนครพนม	 ริเริม่และ

เขียนโครงกำรวัยมันส์เท่ำทันสือ่ในประเด็นจริยธรรม	 บอกถึงกำรเข้ำค่ำยในครัง้นีว้่ำเป็น

ประสบกำรณ์ชีวิตที่ท�ำให้ได้พัฒนำควำมคิด	 “แม้ในบำงครัง้หนูจะรู้สึกท้อแท้ต่อกำรเขียน

โครงกำร	 แต่หลำยสิง่หลำยอย่ำงในค่ำยผลักดันให้หนูสู้ต่อไป	 สู้เพื่อตัวเอง	 สู้เพื่อสังคม	

ควำมรู้สึกนีเ้ป็นสิง่ที่ดีมำก	 กำรเขียนครัง้นีห้นูไม่รู้หรอกว่ำผลออกมำจะดีหรือไม่	 แต่หนู

รู้ว่ำวันนี้หนูภูมิใจในตัวเองค่ะ”

	 น.ส.มณรัีตน์	ทงัโส	จำกจังหวดัอุบลรำชธำนี	คดิจะพฒันำชุมชนตนเองในประเดน็

จริยธรรมผ่ำนโครงกำรสืบสำน	 สร้ำงสรรค์	 เพื่อกำรลด	 ละ	 เลิกเหล้ำและบุหรี	่ โดยเธอ

บอกว่ำ	 “เริม่ต้นขอบอกว่ำค่ำยนีท้�ำให้หนูเหนือ่ยมำกที่สุด	 แต่ควำมเหนือ่ยก็สอนให้หนู

รู้จักควำมพยำยำมที่จะท�ำสิง่ที่ใจหวังให้ดีที่สุด	 หำกโครงกำรของหนูและเพื่อนได้รับงบ

ประมำณสนับสนุน	หนูจะขอขอบพระคุณ	และจะท�ำกิจกรรมให้ดีที่สุด”	เธอทิ้งท้ำยด้วยค�ำ

ขอบพระคุณ	ซี.ซี.เอฟ.	ที่ให้โอกำสในกำรเรียนรู้ครั้งนี้กับเธอ

	 น.ส.จตพุร	เกษทองมำ	โรงเรียนท่ำล่ีวทิยำ	จังหวดัเลย	สนใจประเดน็ควำมรุนแรง

จึงริเริ่มกับเพื่อนๆ	ท�ำโครงกำรวัยใสห่ำงไกลควำมรุนแรง	เธอสำรภำพว่ำก่อนหน้ำที่จะ

มำค่ำย	เธอไม่รู้จริงๆ	ว่ำ	ค่ำยน้ีจัดข้ึนเพื่ออะไร	แต่

เม่ือมำถึงเธอได้ฝกคิด	ฝกแสดงออก	ได้เรียนรู้

กระบวนกำรท�ำโครงกำรอย่ำงละเอียด	 รวม

ไปถึงว่ำท�ำอย่ำงไรตนเองถึงจะท�ำกิจกรรม

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมได้	 “ทุก

อย่ำงในค่ำยนี	้ หนูจะน�ำไปพัฒนำงำน

ให้ดยีิ่งๆ	ข้ึนไป	เพื่อตนเองและสังคม

ส่วนรวม”	และส�ำหรับมิตรภำพที่เกิด

ข้ึนในค่ำยคร้ังน้ี	เธอบอกว่ำ	“กำรได้

เจอกัน	ทั้งเพื่อนและพี่ๆ	ที่มำอบรมควำมรู้ให้เป็นสิ่งที่ดีมำก	เพรำะนั่นหมำยถึง	เรำได้มำ

เจอคนที่ท�ำงำนบทเส้นทำงเดียวกัน	และควำมสุขของเรำ	คือควำมสุขที่ได้ท�ำประโยชน์ให้

เกิดขึ้นในสังคม	นี่แหละคือสุดยอดของชีวิต”

	 แม้วนัน้ีเรำจะยงัไม่ได้เหน็ว่ำกำรที่เคี่ยวเขญ็ให้เดก็ๆ	เขยีนและท�ำโครงกำรขึ้นมำ

เพื่อพัฒนำชุมชนตนเองนัน้ส่งแรงกระเพื่อมอะไรในสังคมบ้ำง	 เพรำะกิจกรรมเพิ่งด�ำเนิน

กำรไปได้เพยีงปีเดยีว	แต่หำกเรำเชื่อว่ำ	เมื่อเรำปลูกอะไร	กจ็ะได้ส่ิงนั้น	ควำมคดิของเดก็ๆ	

เหล่ำนี้ที่สะท้อนออกมำก็เป็นบทพิสูจน์ในขั้นต้นเช่นกันว่ำ	หำกเด็กที่อยู่ในสภำวะที่พร้อม	

สำมำรถคิดและลงมือท�ำเพื่อสังคมตนเองได้แล้ว	เรำน่ำจะได้เห็นสิ่งดีงำมปรำกฏในสังคม

ทั่วทกุหวัระแหงอย่ำงต่อเนื่อง	ด้วยกำรสนบัสนุนของผู้ใหญ่ใจดผ่ีำนมลูนิธฯิ	ขบวนกำรควำมดี

ของเดก็ๆ	ก�ำลังเริ่มแล้วในวนัน้ี	เพรำะโครงกำร	“รวมพลัง	เยำวชนรูร้กัสำมคัค	ีเพื่อเมอืงไทย

แข็งแรง”	ได้น�ำพำเด็กๆ	ลงมือท�ำแล้ว
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รายงานการเงิน
หนึ่งปีในการท�างาน 

	 	 จ�ำนวนเงิน	 ร้อยละ

เงินอุปกำระในประเทศและของขวัญเด็ก	 				197,356,425		 69

เงินอุปกำระต่ำงประเทศและของขวัญเด็ก	 					83,301,946		 29

รำยรับอื่นๆ		 							6,243,684		 2

รวมรายรับ      286,902,055 100 

โครงกำรอุปกำระเด็ก	 				207,460,086		 91

ของขวัญเด็ก	 					15,237,805		 7

โครงกำรพิเศษ	 							6,016,441		 2

รวมรำยจ่ำยโครงกำร	 				228,714,332		 92

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	 					20,888,436		 8

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด     249,602,768 100 

เด็กในความอุปการะ ณ 30 มิถุนายน 2553
40,340 คน
1.	ชำย	 18,556	 คน

2.	หญิง	 21,784	 คน

กลุ่มเป้าหมายทางอ้อมที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของมูลนิธิฯ  297,636 คน
รายงานการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2553

แบ่งตามกลุ่มอาย	ุ 	

1.	อำยุ	 0–5	ปี	 5,545	 คน

2.	อำยุ	 6–12	ปี	 24,522	 คน

3.	อำยุ	 13–18	ปี	 10,273	 คน

รายจ่ายโครงการ	
1.	สุขภำพและสุขภำวะในครอบครัวและชุมชน	 13.62%

2.	โภชนำกำรเด็ก	 15.22%

3.	พัฒนำเด็กปฐมวัย	 2.25%

4.	กำรศึกษำ	 41.85%

5.	พัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่	 5.81%

6.	ฉุกเฉิน	 0.34%

7.	พัฒนำศักยภำพผู้เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินโครงกำร	ซี.ซี.เอฟ. 	 9.85%

8.	ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม	 11.06%

รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ 100.00%
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ภาคเหนือ และภาคตะวันตก	
	 โรงเรียน	 167	 โรง

	 ศูนย์พัฒนำเด็ก	 102	 ศูนย์

	 รวม 269 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 โรงเรียน	 499	 โรง

	 ศูนย์พัฒนำเด็ก	 193	 ศูนย์

	 รวม 692 แห่ง

ภาคใต	้
	 โรงเรียน	 55	 โรง

	 ศูนย์พัฒนำเด็ก	 6	 ศูนย์

	 รวม 61 แห่ง

รวมเครือข่ายทั้งสิ้น
	 โรงเรียน	 721	 โรง

	 ศูนย์พัฒนำเด็ก	 301	 ศูนย์

	 รวม 1,022 แห่ง

พื้นที่ 31 จังหวัดและเครือข่ายหลัก
ในการท�างาน 2,044 แห่ง

เครือข่ายอื่นๆ ได้แก	่

1.	 สถำนีอนำมัย	

2.	 โรงพยำบำล	

3.	 พัฒนำสังคมจังหวัด	

4.	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	

	 5.	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

6.	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

7.	 สหกรณ์กำรเกษตร
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	 “ทุกวันนี ้ปัญหาที ่เกิดขึ ้นกับเด็กมันสลับซับซ้อนมากเกินกว่า
ครอบครัวหรือคนกลุ่มหนึ่งจะแก้ปัญหาได้ เราต้องร่วมมือกันทุกภาค
ส่วน ทุกคนเป็นผู้ร่วมสร้างสังคมแห่งการปกป้องคุ้มครองเด็ก พลัง
จากภาคีต่างๆ เป็นแรงสนับสนุนเกื้อกูลแก่กันและกัน โดยเป้าหมายสูงสุด
คอืการช่วยเหลอืเด็ก” สขุสนัต์ กณุฑียะ ผู้ประสานงานภาคอาวโุส ภาค 5 
กล่าวถงึปณธิานในการท�างานของมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ 
ซ่ึงเช่ือว่าเดก็คนหนึ่งจะเติบโตขึ้นอย่างสมบรูณ์นั้น ไม่ได้มเีพียงครอบครวั
เป็นส่วนประกอบเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสภาวะยากล�าบาก 
และครอบครัวยากจน หากคนในสังคมไม่ร่วมด้วยช่วยกัน เด็กจะหาทุน 
เริ ่มต้นจากสิ ่งใด เพือ่เติบโตไปเป็นผู้ ใหญ่ที ่แข็งแรง พร้อมที ่จะท�า 

คุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ มูลนิธิฯ จึงก�าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการรวมพลังกับผู้ใหญ่ทุกคน และส่งเสริมให้องค์กรทุกฝ่ายที่อยู่ใน
บริบทแวดล้อมของเด็กๆ จับมือกันเป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันงานพัฒนาเด็ก ดังนี้

เครือข่ายในสถานศึกษา

	 “เครือข่ำยคนในพื้นที่สำมำรถสะท้อนควำมต้องกำรของเด็กได้ถูกต้องและตรง	

เป้ำหมำย	สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเป็นสิ่งส�ำคัญ	มูลนิธิฯ	 ไม่ได้เข้ำไปเปลี่ยนแปลงเฉพำะ

สิ่งของหรือกำรให้ทรัพย์สิน	แต่เรำร่วมกันกับภำคีสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยคนใกล้ตัว

เป็นปัจจัยส�ำคญั”	ธณภทัร์	สิรวิำส	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนดงกระทงิ	จังหวดับรุรีมัย์กล่ำว	

กำรท�ำงำนของมลูนธิฯิ	ร่วมกบัโรงเรยีนในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่ส�ำคญั	4	กลุ่ม	คอื	กลุ่ม	

นักเรยีน	กลุ่มคร	ูสมำคมผู้ปกครอง	และคณะกรรมกำรโรงเรยีน	โดยกลุ่มนกัเรยีนช่วยเหลือกัน	

และกันผ่ำนกิจกรรม	 “พี่สอนน้อง”	 เพื่อเปิดช่องทำงให้เด็กๆ	 ช่วยกันเรียนรู้ทั้งในและ	

นอกห้องเรียนผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมในชุมชน	 “โรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้”	 เปิดโอกำส	

ให้ครูได้พบกันเดอืนละครั้งเพื่อแลกเปล่ียนวธิกีำรท�ำงำนและแนวทำงแก้ปัญหำงำนร่วมกัน	

ส่วนสมำคมผู้ปกครองมบีทบำทส�ำคัญยิ่งในกำรสนับสนุน	และมีส่วนร่วมให้เกดิกระบวนกำร

เรยีนรูข้องเดก็	และสุดท้ำยคณะกรรมกำรโรงเรยีนรบัผดิชอบกำรสนบัสนุนของชมุชน	เช่น	

กำรระดมทุน	กำรใช้งบประมำณ	ติดตำมกำรสอนของครู	และคิดค้นโครงกำรเสริม

เครือข่ายสถานีอนามัย

	 “มีกำรอบรมแกนน�ำในพื้นที่ท�ำกิจกรรมในหมู่บ้ำน	 เช่น	 ตรวจสุขภำพเด็กและ

ผู้สูงอำยุ	 ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องเพศและโรคเอดส์	อบรมเรื่องกำรแปรงฟัน	กำรรักษำ

สุขภำพอนำมยั	และมกีำรประกวดหนูน้อยสุขภำพด	ีซึ่งเดก็ๆ	ให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก”	

กำญจนำ	บุญรักษำ	ผู้ประสำนงำนภำคอำวุโส	ภำค	3	เล่ำว่ำ	เป้ำหมำยคือ	เด็กต้องได้รับ

กำรดูแลด้ำนโภชนำกำร	ควำมสะอำด	สุขนิสัย	และได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรตำมวัย	อีก

ทั้งให้ควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูเด็กเล็กแก่ผู้ปกครองและเจ้ำหน้ำที่โครงกำร

เครือข่าย : เพื่อเด็ก... 
เราจะไปด้วยกัน 

รวมพลัง
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เครือข่ายสหวิชาชีพ

	 เมื่อมีเด็กที่ถูกกระท�ำควำมรุนแรง	 ถูกละเมิดสิทธิ	 หรือตกอยู่ในสภำวะวิกฤติ	

มูลนิธิฯ	 จะร่วมมือในกำรช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กกับทีมสหวิชำชีพในจังหวัดต่ำงๆ	 ที่

ประกอบไปด้วยนักกฎหมำย	 นักจิตวิทยำ	 นักสังคมสงเครำะห์	 ต�ำรวจ	 แพทย์	 พยำบำล	

และตัวแทนองค์กรพัฒนำเอกชน	 เรำจะร่วมกันแก้ไขปัญหำและรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่

ต้นจนสิ้นสุดกระบวนกำรกำรช่วยเหลือเด็กหนึ่งคน	 เช่น	 กำรร่วมมือกับสมำคมฟนฟูและ

พัฒนำลุ่มแม่น�้ำสำละวิน	(ผู้พิทักษ์สิทธิเด็ก)	ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	และกำรช่วยเหลือเด็ก

ที่อยู่ในสภำวะยำกล�ำบำก	ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ	ขำดสำรอำหำร	และยังมีกำรละเมิด

สิทธิเด็ก	 ทั้งกำรล่วงละเมิดทำงเพศ	 บังคับใช้แรงงำน	 ถูกท�ำร้ำยร่ำงกำย	 ตกเป็นเหยื่อ

กำรค้ำมนุษย์	เป็นต้น

เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
และความร่วมมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ

	 กำรอบรมต้นทุนกำรผลิตแต่ละอำชีพให้ชำวบ้ำนเข้ำใจ	

กำรสอนท�ำบัญชีครัวเรือน	 ดูแลรำยรับรำยจ่ำย	 เห็นควำม

ส�ำคัญของเงินออม	 เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 เป็นควำม

ร่วมมือระหว่ำงมูลนิธิฯ	 กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใน	

18	จังหวัด	ได้แก่	ชัยภูมิ	สุรินทร์	มุกดำหำร	ยโสธร	

ศรีสะเกษ	 อ�ำนำจเจริญ	 อุบลรำชธำนี	 ขอนแก่น	

นครพนม	เลย	สกลนคร	หนองคำย	หนองบัวล�ำภู	

อุดรธำนี	 ตำก	 น่ำน	 เพชรบูรณ์	 และอุตรดิตถ์	

แบ่งเป็นกลุ่มอำชพี	9	ประเภท	ได้แก่	กลุ่มน�้ำดื่ม

กลุ่มเลีย้งโค/กระบือ	 กลุ่มผลิตข้ำวฮำง	 กลุ่ม

ออมทรพัย์	กลุ่มเพำะเหด็	กลุ่มทอผ้ำไหม/ฝ้ำย

กลุ่มผลิตปุยชีวภำพ	 กลุ่มผ้ำลำยเขียนเทียน	

และกลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพำนต์

	 ส ิง่ที ่มูลนิธิฯ	 ได้วำงแผนไว้ใน

อนำคตข้ำงหน้ำ	 คือกำรออกเดินทำงไปใน

เส้นทำงเดยีวกนักบัคนในพื้นท่ีอย่ำงเข้มแข็ง

เส้นทำงสำยน้ีเป็นเส้นทำงเพื่อกำรพฒันำ

เด็ก	ที่ทุกภำคีจะร่วมใจกันท�ำงำนด้วย

ปณธิำนเดยีวกนัว่ำ	เดก็คอืคนส�ำคญั

ที่จะเติบโตและเป็นผู้สร้ำงสรรค์

สังคมที่มีคุณภำพในวันข้ำงหน้ำ
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ไพบูลย แสงเดือน 
: จดหมายจากแสงดาวถึงผูใหญ่ใจดี

  “«Õ.«Õ.àÍ¿. ãËŒªÕÇÔµ·ÕèáÊ¹ÍºÍØ‹¹ äÁ‹·Í´·Ôé§ ¤ÍÂ´ÙáÅàÍÒã¨ãÊ‹ ¡Å‹ÍÁà¡ÅÒãËŒ
¼Áà»š¹¤¹·ÕèÊÁºÙÃ³� à»š¹¤¹ Ṍ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤Ù‹¤Ø³¸ÃÃÁ ̈ ÃÔÂ¸ÃÃÁ·Õè´Õ§ÒÁ µÅÍ´¨¹¤ÇÒÁ
¡µÑÞ�ÙÃÙŒ¤Ø³ áÊ§áÃ¡·ÕèÊ‹Í§ÊÇ‹Ò§ ¤ÍÂªÕé·Ò§áË‹§»˜ÞÞÒ ¤×ÍáÊ§ÊÇ‹Ò§¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
«Õ.«Õ.àÍ¿. ·Õè¼Áä´ŒÃÑºã¹¤ÃÑé§¹Õé à»ÃÕÂº´Ñ§¢ØÁ¾ÅÑ§áÃ§ã¨·Õè©Ø´´Ö§ªÕÇÔµáÅÐä¿½˜¹¢Í§¼ÁãËŒ
á¢ç§á¡Ã‹§áÅÐË¹Ñ¡á¹‹¹ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ÁÒ¡¤ÃÑº·‹Ò¹¼ÙŒãËÞ‹ã¨´Õ·Ø¡·‹Ò¹ ·Ñ¹·Õ·Õè
¼ÁàËç¹Ç‹Òà§Ô¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒºÑÞªÕ ¼Á´Õã¨ÁÒ¡¨¹á·º¨ÐÍ´äÇŒäÁ‹ÍÂÙ‹ ¼ÁÃÕºâ·Ãä»ºÍ¡
áÁ‹´ŒÇÂ¤ÇÒÁÍÔèÁã¨ à¾ÃÒÐ¹Õè¤×Íà§Ô¹¡ŒÍ¹ãËÞ‹ÁÒ¡ÊíÒËÃÑº¤ÃÍº¤ÃÑÇ¨¹æ ¢Í§àÃÒ áÁ‹¼Á
ãËŒ¾Ã áÅÐºÍ¡ãËŒ¼Áà»š¹¤¹´Õ µÑé§ã¨àÃÕÂ¹ à¾×èÍ¡µÑÞ�Ù µÍºá·¹¤Ø³¼ÙŒÁÕ¾ÃÐ¤Ø³”

	 ข้อควำมข้ำงต้นเป็นเนื้อควำมส่วนหนึ่งในจดหมำยของ	“ไพบูลย์	แสงเดือน”	ที่

เขียนขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำระทุกท่ำนที่กรุณำมอบทุนกำรศึกษำผ่ำนมูลนิธิสงเครำะห์

เด็กยำกจน	ซี.ซี.เอฟ.ฯ	ให้เขำได้มีโอกำสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำ

	 ไพบูลย แสงเดือน เป็นเด็กจำกจังหวัดเลย	 ที่	 ซี.ซี.เอฟ.	 ให้ทุนกำรศึกษำและ

อุปกำระมำกว่ำ	10	ปี	 เขำเติบโตมำพร้อมกับกำรได้รับกำรปลูกฝังให้เป็นแกนน�ำเยำวชน	

จัดค่ำยพัฒนำเด็กในชุมชน	 และกิจกรรมอืน่ๆ	 มำกมำยที่มูลนิธิฯ	 จัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกำส

ในกำรเรียนรู้ให้กับเด็กๆ	เช่น

คม
ความ
คิด : 
จากต้นกล้า
ก้าวสู่ไม้ ใหญ่
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ปี	พ.ศ.	2547	 เป็นแกนน�ำเยำวชนในกำรอบรมค่ำยหนอนหนังสือ	 จังหวัด

นครรำชสีมำ	และเข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

เพื่อเอำชนะยำเสพติด	 ของสถำนีต�ำรวจภูธร	 อ�ำเภอผำขำว	

จังหวัดเลย

ปี	พ.ศ.	2548	 ร่วมเสวนำปัญหำเด็กและเยำวชน	จังหวัดหนองคำย

ปี	พ.ศ.	2549	 เป็นแกนน�ำเยำวชนในค่ำยพัฒนำศักยภำพและแกนน�ำเยำวชน	

อ�ำเภอปำกชม	จังหวัดเลย

ปี	พ.ศ.	2550	 เป็นแกนน�ำเยำวชนในโครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม	ในอุทยำนแห่งชำต	ิ(ยอส.อช.)	อ�ำเภอ

ภูกระดึง	จังหวัดเลย

	 ช่วงเวลำว่ำงจำกกำรเรียน	 ไพบูลย์จะรับจ้ำงท�ำงำนทั่วไป	 และรับจ้ำงร้องเพลง

ตำมงำนต่ำงๆ	เพื่อเป็นค่ำอำหำรและค่ำเล่ำเรียน	ด้วยรู้ดีว่ำ	หำกไม่หำรำยได้เสริม	แม่จะ

ต้องล�ำบำกมำกเพรำะต้องเจียดรำยได้ที่มีอยู่ไม่มำกมำให้เขำเป็นค่ำใช้จ่ำย	ดังนั้นส�ำหรับ

เขำแล้ว	ทุนอุดมศึกษำจำก	ซี.ซี.เอฟ.	ก้อนนี้จึงเป็นยิ่งกว่ำโอกำสทำงกำรศึกษำ	เหนือสิ่ง

อื่นใดนั้น	คือไฟฝันที่ท�ำให้เขำมีพลังที่จะเดินไปสู่อนำคตที่ดีกว่ำ	เพื่อตนเองและสังคม

	 ปัจจุบนัไพบูลย์อำย	ุ20	ปี	ก�ำลังศกึษำอยูช้ั่นปีที่	2	สำขำภำษำไทย	คณะครุศำสตร์	

ที่มหำวทิยำลัยรำชภัฏเลย	เขำมผีลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก	(3.88)	เป็นนักกีฬำฟุตบอล	

เปตอง	 และตะกร้อ	 ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	 นอกจำกนีย้ังได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนผู้

ประพฤตปิฏิบัตตินมีจรรยำมำรยำทดีเยี่ยม	เมื่อปี	พ.ศ.	2550	จำกโรงเรยีนสันตวิทิยำสรรพ์	

รวมท้ังมคีวำมสำมำรถร้องเพลงลูกทุง่	ได้รับรำงวลัเหรยีญทองและรำงวลัเหรยีญเงนิในกำร

ขับร้องประสำนเสียงเพลงพระรำชนิพนธ์อีกด้วย

	 ไพบูลย์เขียนแจ้งควำมจ�ำนงในเอกสำรขอรับทนุว่ำ	หลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำ	เขำ

วำดฝันจะรับรำชกำรครู	เพื่อต่อเติมไฟฝันให้เดก็เยำวชนในรุน่ต่อๆ	ไปด้วยอุดมกำรณ์ว่ำ	จะ

เป็นครูที่บ่มเพำะเยำวชนกล้ำใหม่ให้เติบใหญ่อย่ำงมีศักยภำพ	และต้องกำรหยิบยื่นโอกำส

ดีๆ	ให้กับเด็กทุกคน	เหมือนกับที่ตนได้รับโอกำสจำก	ซี.ซี.เอฟ.	เช่นกัน

	 ช่วงท้ำยของจดหมำย	 ไพบูลย์ได้เขียนร้อยกรองเพื่ออวยพรให้แด่ผู้มีอุปกำระ

ทุกท่ำนด้วยใจจริง

¢Íº¾ÃÐ¤Ø³...¨Ò¡ã¨¨ÃÔ§...
“¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ ·Ø¹½˜¹ ·Õè·‹Ò¹µ‹Í
ª‹ÇÂ¶Ñ¡·Í ÊÒ¹ã¨ ãËŒÁÕËÇÑ§
à¾ÔèÁà»ÅÇà·ÕÂ¹ ´Ç§¹ŒÍÂ ´ŒÍÂ¾ÅÑ§
ãËŒá¨‹Á¨ŒÒ ·ŒÒËÇÑ§ ´Ñè§¹ÕÍÍ¹
¢Í¾ÃÐÈÃÕÃÑµ¹ª‹ÇÂ»¡»˜¡
ÍØŒÁªÙÃÑ¡ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÀÑÂ Ä·ÑÂ¢¨Ã
ÊØ¢ÊíÒÃÒÞ ÊÃÇÅ©íèÒ ÍíÒ¹ÇÂ¾Ã
ª×èÍ¢¨Ã ·ÑèÇºŒÒ¹ ·Ø¡·‹Ò¹à·ÍÞ...ÊÒ¸Ø”

´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾ÍÂ‹Ò§ÊÙ§
(¹ÒÂä¾ºÙÅÂ� áÊ§à´×Í¹)
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	 เด็กทุกคนล้วนมีพลังและควำมคิดสร้ำงสรรค์แฝงเร้นในตนเอง	 หำกผู้ใหญ่หนุน

หลังอย่ำงเข้ำใจและเชื่อมั่นในตัวพวกเขำ	เรำจะพบว่ำ	ควำมคิดของเด็กอำจเปลี่ยนโลกได้

ไม่ต่ำงจำกกล้ำต้นเล็กที่กลำยเป็นต้นไม้ใหญ่

	 35	ปีที่ผ่ำนมำมูลนิธิสงเครำะห์เด็กยำกจน	ซี.ซี.เอฟ.ฯ	ได้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของเด็กที่ประสบปัญหำ	 ไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรขัน้พื้นฐำนให้

สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข	 และได้เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำของเด็กหลำยแสน

คน	รวมถึงพัฒนำศักยภำพของครอบครัวและชุมชนให้สำมำรถดแูล	คุม้ครองเดก็ได้อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ	ในปี	2553	มลูนิธฯิ	มเีดก็ในอุปกำระรวม	40,340	ชีวติ	และมีผู้ได้รับประโยชน์

ทำงอ้อมจำกกิจกรรมอีก	297,636	 คน	 จำกกำรเพำะบ่มของผู้ใหญ่ใจดีผ่ำน	 ซี.ซี.เอฟ.	

วันนีจ้ ึงมีตัวอย่ำงกล้ำต้นน้อยที่ผลิใบแตกหน่อ	 ต่อยอดทำงควำมคิดและสติปัญญำ

มำฝำกกัน

	 น.ส.อภิญญำ	อำจทุมมำ	และ	น.ส.เสำวลักษณ์	มณีบู	แกนน�ำของกลุ่ม

เยำวชนในโครงกำรสภำเดก็ของ	ซ.ีซ.ีเอฟ.	อ�ำเภอนิคมน�้ำอูน	จังหวดัสกลนคร	เล่ำ

ถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มดำวกระจำย	 ว่ำเกิดขึ้นหลังกำรเข้ำร่วมอบรมค่ำยสิทธิเด็กใน

โครงกำรของ	ซ.ีซ.ีเอฟ.	เมื่อจบค่ำยจึงแตกหน่อควำมคดิมำรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นเยำวชน

ต้นกล้ำ	และสภำเดก็	แล้วต่อยอดจัดตั้งกลุ่มดำวกระจำย	เพื่อกระจำยควำมรูสู่้เยำวชน

รุน่ต่อไป	โดยมแีนวคดิส�ำคญัคอืปลูกจิตส�ำนึกให้เดก็รุน่ใหม่รกัประเทศชำต	ิรกัชมุชน

ของตนเอง	ให้ควำมช่วยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน	แล้วร่วมกันพัฒนำสังคมอย่ำง

สร้ำงสรรค์

	 กลุ่มดำวกระจำยได้ขยำยเครอืข่ำยไปในวงกว้ำงทั้งเยำวชนในต่ำงอ�ำเภอ	ต่ำง

โรงเรียน	และมีกำรประชุมงำนเพื่อขยำยฐำนควำมคิดอย่ำงสม�่ำเสมอ	แม้อีกไม่นำน

สองสำวแกนน�ำเยำวชนอย่ำง	น.ส.อภิญญำ	และ	น.ส.เสำวลักษณ์	จะก้ำวเข้ำไปสู่

รั้วมหำวทิยำลัย	แต่กล้ำต้นน้อยอย่ำงนำยไปรเวท	นำคะอินทร์	กบั	น.ส.วภิำดำ	ธรุำรตัน์

ก็ยืนยันหนักแน่นว่ำพร้อมจะสำนต่อกิจกรรม	 รวมถึงเครือข่ำยเยำวชนรุ่นน้อง

ที่เข้มแข็งก็พร้อมจะท�ำงำนสร้ำงสรรค์เพื่อเด็กและเยำวชนในสังคมต่อไป

	 น.ส.เสำวลักษณ์	กล่ำวถึงส่ิงที่ได้รบัจำกกำรร่วมโครงกำรของ	ซ.ีซ.ีเอฟ.	

รวมทั้งส่ิงที่คดิจะท�ำต่อไปในวนัข้ำงหน้ำว่ำ	‘ส่ิงที่ได้รบัคอื ภาคภมูิใจในชวีติ ที่ได้

ทําในส่ิงท่ีตนเองอยากทํา น่ันคอื การท่ีรูจั้กเปนคนให้มากกว่ารบั ส่วนส่ิงท่ีอยากทํา

ต่อไป คือ การปลูกจิตสํานึกให้กับรุ่นน้องให้มีจิตใจอาสาและเปนคนดี’ ส่วน	น.ส.อภิญญำ

กล่ำวว่ำ	‘หนูได้รับโอกาสจาก ซี.ซี.เอฟ. ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์มาก หนูดีใจและ

ภาคภมูิใจที่ได้ทาํในส่ิงที่ตวัเองรกัและเปนประโยชน์ต่อสังคม ซ.ีซ.ีเอฟ. สอนให้หนูรูจั้กกบั

คําว่า อาสาสมัคร การเสียสละ ทําให้หนูมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทํา กล้าพูด 

และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในอนาคตหนูอยากให้ทุกคนทําความดีมากๆ อยากให้คิดดี 

ทําดี พูดดี เพราะการทําความดีนั้นเปนเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทําได้’

	 เมื่อกล้ำต้นเล็กได้รับกำรดูแล	รดน�้ำ	พรวนดิน	เริ่มผลิใบ	แตกกิ่งก้ำน	ยืนหยัด

เป็นต้นไม้	ด่ังเด็กน้อยท่ีได้รบักำรเอำใจใส่	ให้กำรสนับสนุน	ด้วยสองมือและหัวใจของผูใ้หญ่	

ท�ำให้เขำเติบโตขึ้นเป็นเยำวชนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	 สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ

เยำวชนรุ่นใหม่	และท�ำงำนเพื่อพัฒนำสังคมต่อไปอย่ำงมุ่งมั่น	บทสนทนำกับกล้ำต้นน้อย

ท�ำให้เรำเชื่อว่ำพลังและควำมคิดของเด็กจะสำมำรถเปลีย่นแปลงโลกได้ไม่ต่ำงจำกผู้ใหญ่

เช่นกัน

พลงัเดก็ : บทสนทนา
จากกล้าต้นน้อย

เสียงเด็ก
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	 ตลอดทั้งปีที่ผ่ำนมำ	 มีเด็กยำกไร้นับแสนคนที่ได้รับโอกำสจำกคุณค่ำของเม็ด

เงิน	500	บำทต่อเดือนที่ผู้อุปกำระมอบให้น้องๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	ผ่ำนมูลนิธิสงเครำะห์เด็ก

ยำกจน	ซี.ซี.เอฟ.ฯ	กำรอุปกำระช่วยมอบโอกำสทำงกำรศึกษำแก่เด็กๆ	คือหนังสือที่พวก

เขำได้อ่ำน	 คือชุดนักเรียนที่สวมใส่	 คืออุปกรณ์กำรเรียนที่ทัดเทียมคนอืน่ๆ	 โอกำสนัน้

ได้เปลีย่นแปลงชีวิตและอนำคตของเด็กน้อย	 ทั้งนีเ้พรำะกำรมองเห็นควำมส�ำคัญของ	

“กำรให้”	ของผู้ใหญ่ใจดีเหล่ำนี้

	 คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี	ผู้อุปกำระเด็ก	จ�ำนวน	8	คน	ตั้งแต่ปี	2550	กล่ำวว่ำ	

“ทุกคนรู้วิธีแก้ไข	แต่ที่ส�ำคัญคือ	ลงมือท�ำ	 เพื่อน้องๆ	จะได้รับโอกำส	มีอนำคตอยู่ในมือ

ของตัวเอง	เด็กๆ	จะตั้งใจเรียน	ได้ท�ำสิ่งต่ำงๆ	เต็มที่อย่ำงไม่กังวล	ผมเห็นว่ำมูลนิธิฯ	มี

ควำมตั้งใจจริงในกำรให้โอกำสเด็กที่ด้อยโอกำสในกำรศึกษำและแก้ไขปัญหำในสังคม	โดย

เฉพำะขณะที่สภำพเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้	เรำต้องรีบช่วยเหลือเด็ก	ยังมีอีกหลำยคนที่พร้อม

ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหำ	ทั้งเจ้ำหน้ำที่ที่ดแูลเด็ก	คอยเย่ียมเยียนและรำยงำนผลกำรด�ำเนิน

งำนของมูลนิธิฯ	ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือเด็กเป็นอย่ำงดี”

	 คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ	ผู้ผลักดันให้เกิดกำรรวมตัวกันอุปกำระเด็ก	จ�ำนวน	

50	คน	ตั้งแต่ปี	2553	ทั้งในนำมบุคคล	33	คน	และในนำมบริษัท	17	องค์กร	กล่ำวว่ำ	

“มูลนิธิฯ	 เป็นสิ่งที่จับต้องได้	 ตั้งแต่ชือ่ขององค์กร	 ซึง่อยู่ในพระรำชูปถัมภ์ของสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	มคีวำมน่ำเช่ือถือ	อีกทั้งภำรกิจที่ส่งเสริมให้เดก็

และเยำวชนรอดพ้นจำกควำมยำกจน	 เช่น

กำรให้ของขวัญเป็นมุ้ง	หมู	เป็ด	ไก่	เป็นกำร

ให้แบบที่เขำสำมำรถอยู่รอดได้ด้วยตนเอง	

ในระยะยำวเมื่อเขำช่วยเหลือตนเองได้	เขำก็

จะสำมำรถช่วยเหลือผู้อืน่ได้	 กำรอุปกำระ

เด็กเป็นขั้นแรกที่ต้องท�ำ	 เด็กๆ	 ควรจะได้มี

โอกำสทำงกำรศึกษำ	 และได้รับกำรปลูกฝัง

ให้เด็กประยุกต์ใช้ธรรมะกับชีวิตตำมค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ	 เด็กอยู่คู ่คุณธรรม	

เรำมอบส่ิงดีๆ 	เหล่ำนี้กบัเดก็	ก็เป็นกำรสอนให้เดก็มอบส่ิงเหล่ำน้ีให้กบัคนอ่ืน	ทั้งเรื่องของ

ควำมรู้สึกนึกคิดและกำรกระท�ำ”

	 คุณศศยมนต ภักดิพงศพิชญะ	Head	of	Human	Resources	

บริษัท	 เบอร์ริงเกอร์	 อินเกลไฮม์	 จ�ำกัด	 ผู้สนับสนุนโครงกำรพัฒนำ

สุขภำพแม่และเด็ก	 กล่ำวว่ำ	 “เมื่อลงพื้นที่เห็นว่ำมีเด็กอีกเยอะมำกที่

ต้องกำรควำมช่วยเหลือ	อยำกเชิญชวนองค์กรอ่ืนมำช่วยเด็กผ่ำนมูลนิธิ	

ซี.ซี.เอฟ.	 เพรำะได้ประจักษ์กับตำตนเองว่ำเม็ดเงินไปถึงพื้นที่	 และ

ช่วยเหลือเปล่ียนแปลงชีวติเด็กยำกไร้ได้จรงิ”	เธอเล่ำต่ออีกว่ำประทับใจ

กำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงมำก	 เมื่อเห็นวิธีกำรท�ำงำนที่เข้ำถึง

ชุมชนแบบไม่มีข้อจ�ำกัด	 เปรียบเสมือนตนเป็นเพื่อนกับชำวบ้ำน	

แรงบันดำลใจแรกเริ่มจำกมูลนิธิฯ	 ท�ำให้เธอเกิดควำมเชื่อมั่นในควำม

เช่ียวชำญท่ีตอบโจทย์เรื่องสุขภำพของแม่และเด็ก	และในวธีิกำรท�ำงำน

ร่วมกับหน่วยงำนโรงเรียนต่ำงๆ	ในพื้นที่ห่ำงไกล	เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง

ยั่งยืนและติดตำมผลอย่ำงเป็นระบบ

	 ส�ำหรับเด็กยำกจนในถิ่นทุรกันดำร	กำรอุปกำระเดือนละ	500	บำทอย่ำงต่อเนื่อง

ที่ท่ำนแบ่งปันนั้นไม่ได้มีค่ำเป็นโอกำสทำงกำรศึกษำ	และกำรด�ำเนินชีวิตรำยวันของเด็กๆ	

เท่ำนั้น	แต่กำรให้ครั้งนี้มคีณุค่ำต่อเตมิควำมหวงัในใจ	ให้เขำกล้ำคดิ	กล้ำฝัน	กล้ำที่จะออก

ไปเผชิญกบัโลกกว้ำง	โดยไม่ต้องพะวงว่ำพรุง่น้ีจะได้เรยีนหรอืไม่	จะมีข้ำวกินหรอืเปล่ำ	และ

จะอยูก่นัอย่ำงไร	เพรำะพวกเขำสำมำรถรบัรูไ้ด้ว่ำ	ยงัมผีูใ้หญ่ใจดคีอยโอบอุ้ม	ให้ดำวน้อย	ๆ

ในสังคมเรำได้เปล่งประกำยอย่ำงที่ควรเป็น

ผู้อุปการะ : 
รินน�้าใจ ให้ดวงดาว

จากใจ
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