
 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่จะชวย

ใหเด็กและเยาวชนรอดพนความยากจน ระยะ

เวลาการเดินทางที่ยาวนานถึง 36 ปในภารกิจ

พฒันาคณุภาพชวีติเดก็ยากไรน้ัน นับเปนความภาคภมิูใจอันยิง่ใหญ

ที่มูลนิธิฯ ไดทําหนาที่สะพานเชื่อมพลังแหง “การให” ของ

ผูอุปการะและผูบริจาคทุกทาน ไปยังเด็กๆ ที่ยากไรดอยโอกาส

ในวันขางหนาเด็กๆ เหลานี้จักไดเติบโตอยางแข็งแรง เปนบุคลากร

ที่เปยมดวยคุณภาพของสังคม ความสําเร็จในชีวิตของอดีตผูที่เคย

ไดรับอุปการะจากมูลนิธิฯ นั้น เปนบทพิสูจนวาเงินบริจาคของ

ทานไดถูกสงตรงถึงเด็กๆ ทุกคนอยางเปนรูปธรรมแลว อนาคต

อันงดงามและความสําเร็จในหนาที่การงานที่พวกเขาไดรับในวันนี้

เปนสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจะมอบแดผู อุปการะทุกทานแทน

คําขอบคุณ
         

 รศ. ดร.วรากรณ สามโกเศศ

 ประธานมูลนิธิฯ

 วกิฤตินํ้าทวมครั้งใหญในป 2554 สราง

ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินของผูคนและ

ประเทศชาตเิหลอืทีจ่ะประเมนิได มลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. 

มไิดนิง่นอนใจและไดนาํความชวยเหลือทัง้เฉพาะหนา เรงดวน และ

ฟนฟูภายหลังนํ้าลด ใหแกเด็กและครอบครัวผูประสบภัยในหลาย

พืน้ที ่การเยยีวยาไดชวยใหผูประสบภยัสามารถกลบัมามรีอยยิม้และ

ใชชวีติตอไปไดอยางเขมแขง็อกีครัง้ ไมเพยีงเทานัน้ เดก็ๆ ในอปุการะ

ของมูลนิธิฯ ยังไดเรียนรูจักการ “ให” ดวยการรวมแรงรวมใจกอตั้ง

โครงการ “หนูสู Flood” เดินสายมอบกําลังใจแกผูประสบภัย

ในชุมชนและตามศูนยพักพิงตางๆ 

 แมในทุกพื้นที่การใหความชวยเหลือเต็มไปดวยความยาก

ลําบาก แตก็สราง “ความสุขใจ” เพราะเราไดเห็นรอยยิ้มของเด็ก

ยากไร และผูประสบภัยเต็มไปดวยความหวังที่จะสูตอไป…
        

 ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค

 ผูอํานวยการ

ขาพเจายินดีชวยเหลือเด็กยากไร
กับมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. 02 747 2600 เว็บไซต www.ccfthai.or.th

ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

...................................................................................................................................................

(ขอความกรุณากรอกชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

Name (Mr./Mrs./Miss)

...................................................................................................................................................  

ที่อยู ................................................................................................รหัสไปรษณีย.................

โทรศัพท.......................โทรสาร.......................มือถือ.......................วันเกิด......./......./ .....

E-mail address ..................................................................................................................

 ตองการขาวสารทาง E-mail   ตองการขาวสารทาง SMS

 ตองการอุปการะเด็ก (กรุณาระบุ)

 1 คน  2 คน  3 คน  ...........คน

การบริจาคเงินสําหรับการอุปการะเด็กที่สะดวกของขาพเจา

 500 บาท ตอคน/ทุกเดือน    1,500 บาท ตอคน/ทุก 3 เดือน 

 3,000 บาท ตอ คน/ทุก 6 เดือน    6,000 บาท ตอคน/ทุก 1 ป

 ไมพรอมอุปการะเด็ก

แตยินดีบริจาคเพื่อชวยเหลือเด็กยากไร ..................................................................บาท

ขาพเจาขอนําสงเงินบริจาคจํานวนดังกลาวทาง

 บัตรเครดิตธนาคาร  

 วีซา  มาสเตอร  อเมริกัน เอ็กซเพรส

 ไดเนอรสคลับ  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................

หมายเลขบัตร  -  -  - 

ชื่อสมาชิกบัตร .......................................................................................................................

ลายมือชื่อตามบัตร ...............................................................................................................

วันหมดอายุบัตร ....................................................................................................................

(ขาพเจายนิดใีหธนาคารผูออกบัตรหักบัญชเีครดติของขาพเจา เปนคาอุปการะเดก็ตามทีข่าพเจา
ไดระบุไวอยางตอเนื่องจนกวาขาพเจาจะแจงยกเลิก)

 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจา

(มูลนิธิฯ จะสงแบบฟอรมใหภายหลัง)

 ธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารกรุงไทย

 ธนาคารทหารไทย   ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารกสิกรไทย

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยในนามมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

 ธ. กรุงเทพ สาขาทองหลอ 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. ไทยพาณิชย สาขาลุมพินี เลขที่บัญชี 023-2-36703-2

 สาขาที่โอน ................................................... วัน/เดือน/ป ที่โอน ...............................  

(กรณุาแนบสาํเนาใบโอนเงินพรอมกบัแบบตอบรบัการบรจิาคเงินกลบัมาท่ีมูลนธิฯิ หรอื
โทรสารหมายเลข 02 747 2620)

อดีตเด็ก จาก 36 ปแหงการทํางาน
นางสาวทิพวรรณ ดวงราษี (แอปเปล)
 พยาบาลสาวผูใจดี แหงโรงพยาบาลปยะเวช กรุงเทพมหานคร เบื้องหลังแหงรอยยิ้มในวันนี้ เมื่อวัน

วานเธอคือเด็กในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแตอายุ 5 ป แอปเปลไดมีโอกาสเขารวม

โครงการพัฒนาศักยภาพและไดรับความชวยเหลือ อาหารกลางวัน เสื้อผา เครื่องนุงหม อุปกรณการเรียนและ

ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี จาก ซี.ซี.เอฟ. มาโดยตลอด

 “รูสึกดีใจและขอขอบพระคุณผูอุปการะที่ใหโอกาส ทําใหประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ ยังนึกถึงเสมอ

และอยากมีโอกาสสักครั้งเพื่อไปกราบขอบคุณทาน”

 “มลูนธิฯิ เปดโอกาสใหเราไดชวยเหลอืเพือ่นมนษุยทีด่อยกวาเรา ไดมโีอกาสทางการศกึษาและมชีวีติท่ีดีขึน้” 

จากอดีตเด็กที่ไดรับอุปการะจากมูลนิธิฯ วันนี้นอกจากเธอจะดูแลรักษาผูปวยแลว เธอยังสงมอบโอกาสที่เธอ

เคยไดรับ โดยการเปน ผูให รับอุปการะดูแลเด็กหน่ึงคน ซึ่งเปนหนทางของการชวยเหลือที่เธอประจักษถึง

ผลลัพธแหงความสําเร็จแลวดวยตัวเธอเอง

 นายประกาศิต อรามศรี (อุม)
 วศิวกรหนุมอนาคตไกล “ถือวาผมเปนเด็กที่โชคดีมากที่ไดรับการชวยเหลือจากโครงการพัฒนาเด็ก 

ซี.ซี.เอฟ. เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กหลายคนที่ยังขาดโอกาส เพราะที่ผานมามูลนิธิฯ หยิบยื่นประสบการณ

ที่ผมไมสามารถหาไดดวยตนเอง ทั้งยังไดพบเจอเพื่อนใหมๆ ไดทํากิจกรรมรวมกัน”

 อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จากอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กลาวดวยความภาคภูมิใจ เขาเขารวม

โครงการฯ ตั้งแตอายุได 7 ป จากความชวยเหลือในวันนั้นทําใหวันนี้เขาเติบโตเปนวิศวกรไดอยางที่เคยคิด

ฝนไว ประสบการณที่ผานมาจากการเขารวมคายเรียนรูตางๆ ที่ ซี.ซี.เอฟ. จัดขึ้น ทําใหเขาเขาใจตนเองและ

สังคมรอบตัวมากยิ่งขึ้น ในบางกิจกรรมสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวันไดอยางเปนรูปธรรม

 “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น ทําใหผมไดขอคิดในเร่ืองการพึ่งพาตนเองแบบพออยู

พอกิน ขยันขันแข็ง ซึ่งปจจุบันผมไดนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวัน หากถาผมสามารถชวยเหลือมูลนิธิฯ เพื่อเปนการตอบแทนได ผมพรอม

และยินดีชวยอยางเต็มที่” 

 หลังจากจบในระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสานไดไมนาน เขาเขาทํางานเปนวิศวกรรมภาคสนาม บริษัท Pacific Rim Rich Group 

ผลสําเร็จ คือความภาคภูมิใจ
3 เยาวสตรีดีเดนประจําป 2554
 นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง อายุ 24 ป จังหวัดสกลนคร เขา

โครงการ ซี.ซี.เอฟ. เมื่อ พ.ศ. 2540 ในปนี้เธอไดรับคัดเลือกเปนเยาวสตรีดีเดน

จากประสบการณการเขารวมโครงการตางๆ ของมูลนิธิฯ ทําใหเธอไดเรียนรู

และเพิ่มเติมทักษะในดานตางๆ เปนแกนนําเยาวชนที่มีความเปนผูนํา กลาคิด 

กลาแสดงออก และนาํความรูที่ไดมาประยกุตใชจนเกดิประโยชนทัง้ตอตวัเองและ

ผูอืน่ ปจจบุนัเธอเรยีนจบระดบัปรญิญาตร ีเกยีรตนิยิมอนัดบั 1 และรบัราชการครู

อยูที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 “รูสกึดีใจและรูสกึเปนเกยีรตอิยางมาก ที่ไดรบัคดัเลอืกเปนเยาวสตรดีเีดน 

ดิฉนัจะปฏบิติัตัวเปนแบบอยางทีดี่ของเด็กนกัเรยีน เพราะถาครเูปนตัวอยางทีดี่ 

เด็กๆ ก็จะทําตามแบบอยาง ทั้งการพูดจา การเสียสละ การแตงกาย”

 นางสาวประภัสสร รอดประสิทธิ์ อายุ 22 ป จังหวัดสกลนคร เขาโครงการ ซี.ซี.เอฟ. เมื่อ พ.ศ. 2537 ขณะนี้กําลังศึกษาชั้นปที่ 4

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เธอกลาววา ซี.ซี.เอฟ. ทําใหชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ดีขึ้น ไดรับการชวยเหลือในเร่ืองอุปกรณการเรียนและทุนการศึกษา ทําใหเธอเปลี่ยนจากเด็กขี้อาย ไมกลาแสดงออก กลายมาเปนแกนนํา

เยาวชนไดก็ดวยการเขารวมกิจกรรมมากมายที่ ซี.ซี.เอฟ. ไดจัดขึ้น

 “การไดรบัรางวลัในครัง้นี ้เปนรางวลัทีห่นกูบัแมภาคภมูิใจมาก ขอบคุณมลูนธิฯิ สาํหรบัประสบการณตางๆ ที่ไดรบัจากการเขารวมกจิกรรม

 ทําใหหนูไดรับคัดเลือก”

 นางสาววนิดา สุระเสน อายุ 23 ป จังหวัดศรีสะเกษ เขารวมโครงการ ซี.ซี.เอฟ. พ.ศ. 2539 เธอกลาววา เพราะที่บานมีฐานะ

ยากจนมาก การที่จะไดมีโอกาสเรียนสูงๆ จึงเปนความฝนที่ไมนาจะเปนจริง แตวันนี้ ซี.ซี.เอฟ. ชวยทําใหเธอไดมีโอกาสเรียนหนังสือ รูจักการ

เปนผูให กลาแสดงออก รูจักการปรับตัวและไดทํางานที่ดี ปจจุบันเธอทํางานเปนเจาหนาที่โครงการของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดศรีสะเกษ

 “รูสกึดีใจมากที่ไดรบัการเลอืกเพือ่รบัรางวลัเยาวสตรดีีเดนในปนี ้ถาไมไดเขารวมโครงการคงไมมโีอกาสไดรบัรางวลันี ้ซ.ีซ.ีเอฟ. สอนใหหนู

รูจักเสียสละ ชวยเหลือสังคม หนูจะแนะนํานองๆ ใหชวยเหลือสังคมดวยเชนกันคะ”

 คนเกง 
 “โอกาสนั้นหาไมยากแตไมงายเชนกัน ฉะนั้นเมื่อโอกาสมาถึงควรจะควาไวเพื่อทําโอกาสนั้นใหดีที่สุด และคุมคา

กับการที่ไดความันมา” นางสาวประภัสสร รอดประสิทธิ์ กลาวถึงความรูสึกเมื่อไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ

จากสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ใหเปนตัวแทนเยาวชนไทยรวมกับเพื่อนอีก 6 คน เขารวมโครงการ ASEAN Future-Oriented Cooperation

Project : Youth Exchange Program ณ ประเทศเกาหลี ในวันท่ี 8-14 พฤศจิกายน 2554 จัดขึ้นโดย

Nation Council of Youth Organizations in Korea เธอกลาวเสริมวา นี่เปนอีกหนึ่ง

โอกาสดีๆ ที่ไดรบัจากมลูนธิฯิ ทาํใหเธอไดพบกบัประสบการณใหม ไดเรยีนรูและทาํกจิกรรม

รวมกบัเพือ่นๆ ทีม่าจากตางชาติ ตางภาษา ตางวฒันธรรม และทีส่าํคัญคือ มติรภาพ ความรกั

ความผูกพันที่ทุกคนมีใหแกกัน 

 “ทองถิ่นของเรา” เปนหัวขอที่เด็กหญิงสุพัตรา เมืองแทน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนิคมนํ้าอูน

เจริญวิทยา เลือกใชสําหรับวาดภาพเพื่อสงประกวดที่ประเทศไตหวัน เธอกลาววา อยากใหทุกคนไดรูวาใน

ทองถิ่นหรือชุมชนของเธอมีความเปนอยูที่เรียบงาย มีวัฒนธรรมที่ดีงาม และอยูในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและอยูรวมกันอยางมีความสุข

 “ทุกครั้งที่ไดดูภาพของตัวเอง หนูรูสึกมีความสุข ขอขอบคุณ ซี.ซี.เอฟ. ที่เปดโอกาสใหหนูไดทําใหพอแม

ภูมิใจในตัวหนูคะ”

“ปุม” เดก็หญงิผูเกดิมาทามกลางความยากจน เธอขาด

พอแมผูใหกําเนิด แตยังโชคดีที่มีปาเปนตัวแทน

แหงความรักและความอบอุนทางใจ ถงึแมจะอดมือ้กนิมือ้ในบางวนั

แตเธอก็ไมเคยปริปากบน ดวยปาตองรับภาระเลี้ยงดูเธอกับพี่ๆ 

อีกสองคนและลูกของปาเอง ตากับยายแกชราหูตาฝาฟาง บางวัน

แรงงานเล็กๆ ของเด็กวัย 5 ปอยางปุม ก็พอชวยแบงเบาภาระของ

ลุงและปา เธอจําคําพูดของปาไดขึ้นใจ

 “ความอายไมไดชวยใหครอบครัวเราอิ่มทอง” สองมือ

ของปุมจึงไมรีรอชวยปาเก็บมะเขือเทศที่ปลูกไวสําหรับขาย ถึงจะ

ไดเพียงแคผลออนลูกเล็กๆ แตก็ยังพอแปรเปน

คากับขาวสําหรับครอบครัวได

 รวมสัมผัสความรูสึกและเปนสวนหนึ่ง

ของการ “ให” ที่ยั่งยืน กับโครงการอุปการะ

เด็กของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือวันนี้…

ใหเขาเตบิโตไดอยางมคีวามสขุเตม็เปยม

ไปดวยความหวังและความแข็งแกรงใน

การนาํพาชวีติใหรอดพนจากความยากจน

ดวยเงนิบรจิาคของทานเพียงวนัละ 17 บาท

(หรือ 500 บาทตอเดือน)

 “ผมไดมีประสบการณ ในการ

อปุการะเดก็ยากไร ผานมลูนธิ ิซ.ีซี.เอฟ.

และพบวากาํลงัทรพัยกาํลงัศรทัธาจาก

ผูมีจิตกุศลนั้น ไดเดินทางผานมูลนิธิฯ

ไปสูชวีติประจาํวนัของเดก็ยากไรไดจรงิ

ครบั รวมเปนสวนหนึง่ในการสนบัสนนุ

ใหเด็กยากไรในสังคมของเราเปนคนดี

มคีวามสขุ และรอดพนจากความยากจน

สักคนนะครับ”

 เติมเต็ม เติมใจ
ใหผูประสบภัยนํ้าทวม
 รางของเดก็นอยวยัหาขวบหายไปกบันํา้อยางไรรองรอย เดก็ชายยิง่ศกัดิ ์(นองเกา) 

เดก็ในความดแูลของมูลนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. เพิง่ผานวันเกดิครบรอบ 5 ปดวยความสขุไดไมนาน 

ชดุนกัเรยีนใหม จกัรยาน และทนุการศกึษาคงไมมคีวามหมาย เมือ่ไรรางของเจาของตวันอย

เมื่อกระแสนํ้าปาเชี่ยวกรากจากภูเขาพัดพาดินโคลน กอนหินและตนไมใหญเขาถาโถมบานของเขา และ 3 หมูบานในอําเภอนํ้าปาด จังหวัด

อุตรดิตถ นําความสูญเสียใหแกครอบครัวอยางประเมินคาไมได “โครงการบรรเทาทุกขฉุกเฉิน” เปนอีกหนึ่งภารกิจเรงดวนที่มูลนิธิฯ 

เขาใหความชวยเหลือเด็กยากไรนอกเหนือไปจากการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 “เด็กและครอบครัวที่มีฐานะยากจน” คือกลุมเปาหมายหลักที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ใหความชวยเหลือในทันที เมื่อเกิดวิกฤตินํ้าทวม

ครัง้ใหญทีก่นิพืน้ทีค่วามเสยีหายมากกวา 27 จงัหวัด มลูนธิฯิ ไมไดนิง่นอนใจไดลงพืน้ทีเ่พือ่ใหความชวยเหลอืเดก็และครอบครวัสมาชกิ เริม่จาก

จงัหวดัแมฮองสอน อตุรดติถ กรงุเทพฯ ศรสีะเกษและอกีหลายจงัหวดัในภาคอสีาน ดวยหวงัวา ขาวสารอาหารแหงจะพอชวยบรรเทาความทกุขยาก

ใหคลีค่ลาย รวมทัง้ชดุนกัเรยีนและอปุกรณการเรยีนใหมเพือ่สรางขวญัและกาํลงัใจใหกบัเดก็ๆ หลงัจากทีบ่านพกัอาศยั อาหาร อาชพีไดจมหายไปกบั

สายนํ้า 

 “นํา้ทวมครัง้นีท้าํใหครอบครวัเดอืดรอนมาก นํา้ทวมวนัแรกตกใจมาก ทกุคนตางหนเีอาตวัรอด ถนนขาดไปไหนไมได ไมมงีานทาํ ไมมเีงนิ

ไมมขีาวกนิ บางวนัตองอดขาว ลกูๆ ตกใจกลวัทีน่ํา้ทวมและดนิถลม ไมกลานอนทีบ่านกลวัดนิตกใส จงึตองไปนอนบานญาต ิไปโรงเรยีนก็ไปไมได

ถนนขาด และไมมจีติใจทีจ่ะเรยีนหนงัสอื โรงเรยีนตองปดเรยีน 1 อาทติย ดีใจมากทีม่ลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. มาแจกขาวสารและปลากระปองไดรบัแจก

มาแลว 2 ชุดใกลหมดแลว ชุดนี้คงกินไดอีกประมาณ 8 วัน ขอบคุณมากๆ ที่ชวยเหลือ” คําบอกเลาของ นางแพซอ วรมงคลศรี แมของ

เด็กหญิงพิจิตรา อายุ 14 ป โรงเรียนบานหวยโผ ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

 “มลูนธิฯิ จะเนนใหความชวยเหลอืกลุมผูประสบภยัทีเ่ปนเดก็และครอบครวัทีม่ฐีานะยากจนเปนหลกั เพราะพวกเขาเหลานีม้คีวามเปนอยู

ที่แรนแคนและขาดโอกาสทางการศึกษาอยูแลว เมื่อตองประสบภัยพิบัติยิ่งทําใหความทุกขยากเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งที่พักอาศัย อาหาร อาชีพ

ที่ตองทํามาหาเลี้ยงครอบครัวหายไปกับสายนํ้า หลังนํ้าลดมูลนิธิฯ ยังใหความชวยเหลือฟนฟู เพื่อใหพวกเขาสามารถกลับมาใชชีวิตตอไปได 

รวมทั้งยังจะชวยเตรียมความพรอมใหพวกเขาสามารถรับมือภัยพิบัติในอนาคตตอไป” ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค กลาว

 
 

หนูสู Flood
 มลูนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ไดจัดตั้งโครงการเฉพาะกิจ “หนูสู Flood”  
ขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม โดยการรวมกลุมกันจัด

กิจกรรมมอบความสุขแบบงายๆ ใหแกผูประสบภัย ใน 3 ชุมชนของกรุงเทพฯ ที่ถูกนํ้าทวม

เสียหายหนัก ผานกิจกรรม

 · การแจกถุงยังชีพใหแก 300 ครอบครัว ในชุมชนสายอักษร ชุมชนโพธิ์ทอง ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์

 · การสรางรอยยิ้มใหกับผูประสบภัยนํ้าทวมตามศูนยพักพิงตางๆ อาทิ ศูนยพักพิงโรงเรียนแยมจาด ศูนยพักพิงโรงเรียนวิชูทิศน 

โดยการเลนละครหุน การเลนเกม และอื่นๆ อีกมากมาย

 · การฟนฟูผูประสบภัยหลังนํ้าทวม โดยมอบอุปกรณทําความสะอาด ซอมแซมบาน เครื่องใชประจําวัน อาทิ ที่นอน มุง ไมกวาด 

แปรงถูพื้น ตูใสเสื้อผา และนํ้ายาทําความสะอาดตางๆ เพื่อเปนกําลังใจใหกับผูประสบภัย 

 “ดใีจมากทีม่กีจิกรรมนีเ้กดิขึน้ เพราะถงึแมตอนนีน้ํา้จะลดระดบัลง แตสภาพนํา้กส็กปรกมาก เขาตองอยูกบันํา้ตรงนัน้ทกุวัน ถาเปนเรา เรากค็ง

มีความทกุขเหมือนกนั เวลาทีเ่ราไปทาํกจิกรรม ณ ศนูยพกัพงิ ถงึแมเขาจะมีอาหารกนิ มีทีพ่กั แตทกุคนกค็งเปนหวงบานของตนเองและอยากอยูทีบ่าน

ตัวเองมากกวา ซึ่งยังไมรูวาระดับนํ้าจะลดลงเมื่อไหร ซึ่งนาสงสารมาก ขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่จัดกิจกรรมตางๆ ใหหนูไดมีสวนชวยเหลือผูอื่น” 

เด็กหญิงหทัยชนก บัวงาม (นองกบ) อายุ 14 ป ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ถอยแถลงจากประธานมูลนิธิฯ ถอยแถลงจากผูอํานวยการมูลนิธิฯ

จิ๊บ (วสุ แสงสิงแกว)

หนึ่งในผูอุปการะเด็ก

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. 



“เยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
 “กินทุกอยางที่ปลูกหรือมี และใหปลูกทุกส่ิงที่เรากิน” 
คือหลักการสําคัญของทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนแนวความ

คิด และสราง “เยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดขึ้นใน 13 จังหวัด 

อาทิ หนองคาย ชัยภูมิ มุกดาหาร ฯลฯ  กวา 427 ครอบครัวที่เขารวม

สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดการจัดสรางแหลง

อาหารในครัวเรือนอยางเปนรูปธรรม โดยการเชื่อมโยงหลักการเรียนรูทั้ง 4

ใหออกมาในรูปแบบของการฝกปฏิบัติจริง

1. ขบวนการจัดปรับแนวความคิด เร่ิมจากตัวเองและสมาชิกในครอบครัว

ทีต่องมกีารปรบัเปลีย่นวธิคีดิและการปฏบิตัเิพือ่ใหสามารถทีจ่ะนาํไปสูการ ลด 

ละ เลิก ในดานสิ่งที่ฟุมเฟอยหรือแมแตอบายมุขที่เกิดขึ้นในภาวะแวดลอม 

2. การทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหทราบวารายรับ/รายจายในครอบครัวเปนอยางไร และกระตุนใหลดการใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนลง 

3. ความรูเบื้องตนการผลิตดานการเกษตร ทั้งดานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว

4. การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริงที่บาน เชน กิจกรรมการเลี้ยงกบ, การเลี้ยงปลา, การทําปุยชีวภาพ, การปลูกพืชผักสวนครัว, การลด

รายจายในครัวเรือนโดยการผลิตนํ้ายาลางจาน เปนตน 

กลุม “เยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” จากหมูบานสามขา
 “โครงการนี้ชวยใหทุกคนไดเรียนรูเรื่องความพอประมาณ และรูจักอดออม ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน วันเสาร
อาทิตยเราจะมารวมตัวกันทํากิจกรรมรวมกันโดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ไดอบรมเรื่องการทําบัญชี และสนับสนุนพันธุสัตวเลี้ยงตางๆ 
นอกจากนี้ยังสงไปอบรมความรูเรื่องการทําการเกษตร การขุดหลุม การปลูกผัก การเลี้ยงปลา” เด็กชายศักดิ์ณรงค อายุ 12 ป ชั้น 

ป. 6 ตัวแทนกลุมเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร กลาวถึงประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ สิ่งที่พวกเขาทําอยูคือการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยง

ไก เลี้ยงหมู และเลี้ยงกระบือ ในขณะนี้ไดขายกบไปแลว 1 ครั้ง และเงินที่ไดจากการขาย นํามาหมุนเวียนเปนตนทุนในการเลี้ยงกบตอไป โดย

สมาชิกในกลุมทั้ง 5 คนจะทําตามบทบาทหนาที่ที่ไดตกลงและแบงเวรกันไวภายในกลุมดวยความรับผิดชอบและสามัคคี

 “การมารวมกลุมเยาวชนตนแบบทําใหไดเรียนรูทักษะดานความพอเพียง ไดรูจักอดออม รูจักพึ่งตนเอง และชวยเหลือ
ตนเองได โดยการปลูกผักกินเอง ฝกใหมีเหตุผลและสอนใหหยอดกระปุก อดออมเงิน ซึ่งขอคิดนี้ไดจากการเขาคาย ซี.ซี.เอฟ.” 
เด็กหญิงอาทิตยา ชั้น ป. 6 หนึ่งในสมาชิกกลุมกลาวถึงความรูสึกที่ไดรวมทํางานกับเพื่อนๆ

 เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา  มูลนิธิ 

ซี.ซี.เอฟ. จัดกิจกรรมใหเด็กในความอุปการะวาดภาพ

ประกวด ในโครงการ “วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ”  โดย

มีจํานวนเด็กท่ีเขาประกวด 3,000 คน จาก 30 จังหวัด 

ทั่วประเทศ

HSBC
 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ฉลองครบรอบ 124 ป ใน พ.ศ.

2554 ดวยการอุปการะเด็กยากไรในความดูแลของมูลนิธิฯ จํานวน 124 คน ขณะนี้พนักงานของ

ธนาคารกําลังไดวางแผนจะไปทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารอีกดวย 

Loxley
 ในวาระครบรอบ 72 ป บรษิทั ลอ็กซเลย จาํกดั (มหาชน) ไดจดักจิกรรมตอบแทนสงัคม โดยให

พนักงานรวมกันประดิษฐสมุดทํามือและทําโรงละครหุน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อมอบให

กบัมลูนธิฯิ ใชจดักจิกรรมสนกุๆ สาํหรบัเดก็เลก็ พรอมกนันีย้งัไดบรจิาคเงนิสมทบอกี 198,000 บาท

   

งาน “ขอบคุณผูนําความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสูเด็กยากไร”
 เมือ่วนัที ่4 มถินุายน 2554 มลูนธิฯิ ไดจดังานนีข้ึน้ทีศ่นูยสงเสรมิวฒันธรรมแหงจฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลยั เพือ่แสดงความขอบคณุผูสนบัสนนุมลูนธิฯิ ภายในงานยงัไดจดัพธิมีอบทนุการศกึษา

แกเด็กท่ีสูญเสียผูปกครองจากภัยความรุนแรงในภาคใต รวมถึงรางวัลจิตรกรนอย และรางวัล

เยาวชนรูรกัสามคัคเีพือ่เมอืงไทยแขง็แรง เพือ่เปนขวญัและกาํลงัใจใหกบัเดก็ยากไรในความดแูล

ของมูลนิธิฯ

โรงเรียนนานาชาติคอรคอรเดียน  
 คณุวรรณี เจยีรวนนท รอสส และนกัเรยีนโรงเรยีนนานาชาตคิอรคอรเดยีน รวมกบัมลูนธิฯิ

บรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข เพื่อสงมอบใหกับผูประสบภัยจังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันท่ี 19-30 

กันยายน 2554 

“แค็ตตาล็อกสงความสุข”
 เด็กชายอนนท (นองเตา) อายุ 9 ป จากอําเภอทาแร จังหวัดสกลนคร กลาววา “ตอนที่ได

รับชุดหนูสะอาด ผมดีใจมากเลยครับ” ชุดหนูสะอาดไมเพียงใหนองเตาใชเทานั้น ยายและตายังไดใช

อีกดวย อีกทั้งถุงยังสามารถนํามาใสอุปกรณใหเตาไปโรงเรียนไดอีกดวย ชวยแบงเบาภาระใหยายที่จะ

ตองหาเงินมาซื้อสิ่งเหลานี้ “ทั้งสบู ยาสีฟน แชมพู แปงและแปรงสีฟน ใชไดนานมาก ใชตั้ง 2 เดือน

แลวยังไมหมดเลยครับ”

 

 นายประทีป มากมูล ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขี้เห็น จังหวัดสระแกว ไดรับของขวัญ

สงความสุขเปนแมพันธุไกไข เมล็ดพันธุผัก สื่อการเรียนการสอน ชุดพัฒนาการเด็ก ชุดปฐมพยาบาล

เครื่องกรองนํ้า ในสวนของแมพันธุไกนั้น ไดมาทั้งหมด 40 ตัว ซึ่งโรงเรียนนํามาเลี้ยงและทําให

เปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนการงานพื้นฐานอาชีพ นอกจากคุณครูและเด็กไดเรียนรูวิธีการเลี้ยงไกแลว ไขไกยังนํามาเปนอาหารกลางวันใหเด็กๆ 

อกีดวย “ขอขอบคณุมลูนธิฯิ เปนอยางสงูทีด่แูลโรงเรยีนดวยดเีสมอมา ความชวยเหลอืของ ซ.ีซ.ีเอฟ. ชวยใหเดก็ๆ ไดรบัประโยชนหลายๆ อยาง

 ขอบคุณแทนเด็กๆ ทุกคน”

 นางทวิาวรรณ แพงพฒุ จากโรงเรยีนบานโคกพัฒนา ตาํบลนาสะเมง็ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เลาวาไดรบัการสนบัสนนุเปน

เครือ่งกรองนํา้ อุปกรณสงเสรมิทกัษะทางการศกึษา ชดุปฐมพยาบาล เครือ่งเดก็เลน และหองนํา้สาํหรบัเดก็ “ศนูยพฒันาเดก็เลก็บานโคกพฒันา

ขอขอบคุณผูบริจาค ที่ชวยบริจาคของขวัญ เหลานี้ไดชวยเหลือเด็กๆ ในศูนยเปนอยางมาก จากที่เคยดื่มนํ้าที่ไมสะอาดก็ไดดื่มนํ้าที่สะอาด และ

ยังไดรับการพัฒนาทักษะทางรางกายจากเครื่องเลนทําใหเด็กไดยืดกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกายอีกดวย”

รายงานการเงิน มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ มุงมั่นและ

ทุมเทในการดแูลและพัฒนาเดก็มาเปนเวลากวา 36 ป ทัง้ในดาน

การศกึษา สขุอนามัย การพฒันาทกัษะอาชพี และการดาํเนนิชวีติ

ใหพวกเขาเติบโตเปนคนเกง คนดี และมีความสุข เราได

นําความชวยเหลือไปสูเด็กยากไรในอุปการะปละ 5 หม่ืนคน 

ในทุกภูมิภาคของประเทศ ผานโครงการและกิจกรรมตางๆ 

มากมาย อาทิ โครงการโรงเรียนในฝนเพื่อเด็กยากไร ซ่ึงชวย

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็ก โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

และทางเลือกในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โครงการสงเสริมสุขอนามัย และโภชนาการ ฯลฯ โดย

มภีาคหีลากหลายรวมขบัเคลือ่น และพฒันาเดก็ใหเตบิโตขึน้เปน

ผูใหญทีมี่บทบาทในการเปลีย่นแปลงสงัคมของตนไดอยางยัง่ยนื

รายงานประจาํป
พ . ศ . 2 5 5 3 - 2 5 5 4

 36 ป แหงการสงเสริมเด็กยากไร
ใหรอดพนจากความยากจน

“เยาวชนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง”

หนูสู Flood

คนเกง  

 จํานวนเงิน (บาท) รอยละ

เงินอุปการะในประเทศ 264,774,381 81

และของขวัญเด็ก 

เงินอุปการะตางประเทศ 55,588,505 17

และของขวัญเด็ก 

รายรับอื่นๆ 7,005,825 2

รวมรายรับ 327,368,711

เด็กในความอุปการะ ณ 30 มิถุนายน 2554 45,103 คน

ชาย  22,457 คน

หญิง  22,646 คน

แบงตามอายุ 0-5 ป 7,462 คน

 6-12 ป 30,679 คน

 13-24 ป 6,962 คน

รายจายโครงการ

สุขภาพและสุขภาวะในครอบครัวและชุมชน 18.36%

โภชนาการเด็ก  12.04%

พัฒนาเด็กปฐมวัย  6.57%

การศึกษา  42.42%

พัฒนาชีวิตความเปนอยู  2.10%

ฉุกเฉิน  0.61%

พัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ  7.15%

คาใชจายในการจัดกิจกรรม  10.75%

รวมคาใชจายในโครงการ  100.00%

ผูรับผลประโยชนทางออมจากกิจกรรมของมูลนิธิฯ 297,636 คน

เทิดพระเกยีรติ
84 พรรษา

อุปการะเด็ก 184,333,882 78

ของขวัญเด็ก 10,106,022 4

โครงการพิเศษ 12,367,641 5

รวมรายจายโครงการ* 206,807,545 88

คาใชจายในการบริหาร 29,201,279 12

รวมคาใชจายทั้งหมด 236,008,824

*หมายเหตุ ยังไมรวมคาใชจายในโครงการตอเนื่อง

ณ 30 มิถุนายน 2554
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