มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอขอบคุณผูบริจาคทุกทานที่สนับสนุนใหมูลนิธิสามารถดําเนินภารกิจหลัก
ในการสรางสรรคชีวิตที่ดีใหกับเด็กยากไรในทุกๆ ดาน ปจจุบันมีเด็กยากไร
อยูในความดูแลของเรากวา 50,000 คนใน 31 จังหวัด ความเมตตาจาก
ผูอุปการะและผูบริจาคไดชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กยากไร
ใหมีคุณภาพขึ้น ทั้งในดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเปนอยู
และไดรับการสงเสริมใหมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และภาวะผูนํา
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โทรศัพท 0 2747 2600 โทรสาร 0 2747 2620
เว็บไซต www.ccfthai.or.th อีเมล : ccfthai@ccfthai.or.th
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กรรมการบรหิารมลูนธิฯิ

ทานผหูญงิสมุาลี จาตกิวนชิ
ประธานกรรมการกติตมิศกัด์ิ

รศ. ดร.วรากรณ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ

ศ.(พเิศษ) ดร.ยวุฒ
ั น วฒ
ุ เิมธี
รองประธานกรรมการ

เ ล า เ ร่ื อ ง ด้ ว ย ภ า พ
วันท่ี 25 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น.
มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “ขอบคุณผูนํา
ความเปลย่ีนแปลงทด่ีมีาสชูวีติเดก็ยากไร”

ดร. คณ
ุ หญงิกลัยา โสภณพนชิ
รองประธานกรรมการ
เมอ่ืวนัท่ี 26-28 ตลุาคม 2555 มลูนธิสิงเคราะห
เดก็ยากจน ซ.ี ซ.ี เอฟ.ฯ ในพระราชปูถมัภสมเดจ็
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
รวมกบั เอสพลานาด งามวงศวาน-แคราย และ
บรษิทั ไอ.ซ.ี ซ.ี อนิเตอรเนชน่ัแนล จาํกดั รวมกนั
จดังาน “ปนนา้ํใจ ใหนองผยูากไร”

พล.ต.อ. ดรณ
ุ โสตถพินัธุ
กรรมการ

ดร.คณ
ุ หญงิกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา
กรรมการ

พล.ต.ท.หญงิ พจนี สนุทรเกตุ
กรรมการ

คณ
ุ ทพิวภิา สวุรรณรฐั
กรรมการ

คณ
ุ ธญ
ั ญา ศริเิวทนิ
กรรมการ

คณ
ุ ปราโมช พสวุตั
กรรมการและเหรญ
ั ญกิ

เมอ่ืวนัท่ี 6 ตลุาคม 2555 ธนาคาร ฮองกง
และเซย่ีงไฮ แบงกง้ิคอรปอเรชน่ั จาํกดั
ไดจดักจิกรรม “124 ป HSBC จากพ่ี
สูนอง” โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจั ด สร า งห อ งสมุ ด โรงเรี ย น
บ า นนาอิ น ทร แ ต ง อํ า เภอบ า นเขว า
จงัหวดัชยัภมูิ

วันท่ี 4-7 ตุลาคม 2555 รวมออกบูธ
ประชาสั ม พั น ธ โ ครงการอุ ป การะเด็ ก
ในงาน แกรมม่ี วนัเดอรแลนด ณ อมิแพค็
อารนีา เมอืงทองธานี

ธนาคารซติแ้ีบงก ประเทศไทย จาํกดั มอบเงนิบรจิาค
สนับสนุนโครงการ “อาหารเชาเพ่ือนอง” ภายใต
โครงการ “Everyday Day Happiness”
คณ
ุ นาฎวภิา จนิดาพร
กรรมการและเลขาธกิาร

คณ
ุ สริพิร กนัตริตันาวงศ
กรรมการและเลขานกุาร

รวมออกบูธ เชิญชวนผูมีจิตเมตตาทําความดี
ถวายพอหลวงดวยการรับอุปการะเด็กยากไร
ในงาน “ไอ.ซ.ี ซ.ี แฟร ครง้ัท่ี 13” ในวนัท่ี 1-2
ธันวาคม 2555 ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร
เนชน่ัแนล จาํกดั (มหาชน)

สาสนจาก ประธานมูลนธิฯิ
มีคํากลาวในโลกตะวันตกบอกวา “ทุกคร้ังท่ีมีเด็กเกิดข้ึนมาในโลก ไมวาพอแม
จะเปนใคร และไมวาจะอยภูายใตสง่ิแวดลอมใดๆ กแ็ลวแต นน่ัหมายถงึศกัยภาพของมนษุยชาติ
ไดเกิดข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง” แตประเด็นก็คือ เราไมสามารถรูไดวา ศักยภาพท่ีเกิดข้ึนน้ันเปน
ศักยภาพในดานบวกหรือดานลบ ทุกคนเลือกเกิดไมได คนท่ีเกิดในสภาพแวดลอมท่ีไมดีก็มี
แนวโนมทศ่ีกัยภาพนน้ัจะเปนไปในทางลบ สวนคนท่ีโชคดเีกดิในสภาพแวดลอมทด่ีกีม็แีนวโนม
ทศ่ีกัยภาพนน้ัจะเปนไปในทางบวก ทางทด่ีี
ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีของพวกเราท่ีจะตองชวยกันสรางความม่ันใจวา แนวโนมของ
ศกัยภาพในตวัเดก็ไทยทเ่ีกดิขน้ึมาทกุคนนน้ั ไมวาจะเกดิในสง่ิแวดลอมแบบใด อยางนอยจะตอง
เปนไปเพอ่ืมชีวีติทเ่ีปนประโยชนตอสงัคม คนดเีพยีงหนง่ึคนสรางสรรคสงัคมไดมากมาย และ
คนไมดเีพยีงหนง่ึคนกส็ามารถทาํลายสงัคมไดมากมายเชนกนั
ผมคิดวา “เด็กไมใชอนาคต แตเด็กคือปจจุบัน” ถาเราชวยกันดู “ปจจุบัน” ใหดี
เรากจ็ะมีพอแมทด่ีี พลเมอืงทด่ีีในอนาคตขางหนา
มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเปนภารกิจสําคัญขององคกรในการสรางสรรคชีวิตท่ีดีให
กบัเดก็ยากไรในทกุๆ ดาน ซง่ึ “ปจจบุนั” ทอ่ียูในความดแูลของเราในขณะนม้ีกีวา 50,000 คน
ใน 31 จงัหวดั ดวยความเมตตาจากผอูปุการะและผบูรจิาค มลูนธิฯิ สามารถดาํเนนิโครงการ
และกจิกรรมมากมายในการชวยเหลอืเดก็ๆ ในครอบครวัยากไรใหไดรบัโอกาสมชีวีติทด่ีขีน้ึ ไมวา
จะเปนดานการศกึษา พฒ
ั นาชวีติความเปนอยู การสรางความเปนผนูาํ สรางความคดิสรางสรรค
และจนิตนาการ จนเดก็ยากไรเหลานน้ัสามารถยนืไดดวยตวัเองและกาวไปสรางสรรคสงัคมทด่ีี
ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหการสนับสนุนใน
ทกุๆ ดาน ทง้ัดานวชิาการ งบประมาณ ตลอดจนกาํลงัใจในการทาํงานของนองๆ เจาหนาทม่ีลูนธิฯิ
ทกุๆ คน จนทาํใหการดาํเนนิงานในปทผ่ีานมาสาํเรจ็ลลุวงไปดวยดี
รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ
ประธานกรรมการบรหิารมลูนธิสิงเคราะหเดก็ยากจน ซ.ีซ.ีเอฟ.ฯ
ในพระราชปูถัมภสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์
ผู้อ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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12

รายงานฉบับที่ท่านถืออยู่นี้คือประจักษ์พยานของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของ
เด็กยากไร้ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยความเมตตาและปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ในปที่
ผ่านมาเด็กๆ 51,986 คน ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการดูแลสุขภาพ
อนามัย มีอาหารเสริมและการรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย รวมทัง้ ได้รบั โอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี อาชีพ และภาวะผู้น�า ไม่เพียงแต่เด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ เท่านั้นที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ แต่อานิสงส์ของกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่ได้รายงานไว้ในหน้าถัดไปนี้ ยังส่งผลให้ 384
โรงเรียนและ 43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการปรับปรุงอาคารสถานที่และมีอุปกรณ์การเรียนการสอน
ทีค่ รบถ้วนขึน้ กว่าเดิม พีน่ อ้ งและครอบครัวของเด็กๆ เหล่านี้ รวมทัง้ ชุมชนทีพ่ วกเขาอาศัยอยูต่ า่ งก็ได้รบั
ความช่วยเหลือให้มีแหล่งอาหารในครัวเรือน มีอาชีพเสริม และมีความรู้ใหม่ๆ ที่เปนประโยชน์ต่อการ
ท�ามาหากิน เช่น การท�าบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการ และการรวมกลุ่มการผลิต เปนต้น รวมทั้งสิ้น
มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถึง 349,869 คนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ความเปลี่ยนแปลงดีๆ ในชีวิตของเด็กยากไร้เหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยความเสียสละทุ่มกายเทใจ
ของอาสาสมัครรักเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเปนผู้ท�างาน “ปดทองหลังพระ” โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กของมูลนิธิฯ ที่ประจ�าอยู่ในพื้นที่และส�านักงานกรุงเทพฯ
กว่าครึง่ ศตวรรษของการท�างานจนถึงวันนี้ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ยังคงศรัทธา
และเชือ่ มัน่ ในเส้นทางเดินทีม่ งุ่ เกือ้ หนุนเด็กยากไร้ให้ “เกง ดี มีความสุข” เพือ่ เปนอนาคตของสังคมไทย
ต่อไป แม้จะมีอุปสรรคขวากหนามรายล้อมระหว่างทาง แต่ก�าลังใจและแรงสนับสนุนจากทุกๆ ท่าน
ก็ท�าให้พวกเราผ่านมาได้อย่างมั่นใจและสง่างาม
ใบหน้าเปอ นยิม้ ของเด็กๆ คือรางวัลทีย่ งิ่ ใหญ่สา� หรับชาว ซี.ซี.เอฟ. มากกว่าทรัพย์สนิ เงินทอง
อันเปนของนอกกาย เพราะหลายๆ ครั้งของชีวิต ความสุขที่แท้จริงไม่สามารถซื้อหาได้ แม้ว่าเราจะมี
เงินมากมายสักเท่าไรก็ตาม หากแต่ความสุขอันเกิดจากใจที่ปติเพราะเห็นชีวิตน้อยๆ ได้เติบโต เรียนรู้
สร้างสรรค์ และรอดพ้นจากชีวิตที่อับเฉาจนความสุขนั้นเปล่งประกายกลายเปนรอยยิ้มเล็กๆ บนใบหน้า
เด็กเปนสิ่งที่มิอาจประเมินราคาได้ด้วยค่าเงินใดๆ
หากปราศจากความเมตตาอาทรจากท่านผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ เด็กๆ ก็คงไม่มีโอกาสจะมีชีวิต
ทีด่ ขี นึ้ ค�าขอบคุณอาจจะน้อยเกินไปด้วยซ�า้ หากเทียบกับคุณค่าของการแบ่งปนทีย่ งิ่ ใหญ่ทที่ า� ให้เยาวชน
ของชาติมคี วามเปนอยูท่ ดี่ ขี นึ้ อย่างเปนรูปธรรม ซึง่ นัน่ หมายถึงอนาคตทีส่ ดใสของสังคมไทยทีเ่ ราทุกคน
ปรารถนา ในนามของเด็กๆ ทุกคน ขอแสดงความนับถือและขอบคุณอย่างสุดซึ้งแก่ผู้อุปการะและ
ผู้สนับสนุนงานของมูลนิธิฯ ทุกท่าน
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จำกใจ
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ภารกจิ
- สงเสริมเด็กยากไรใหไดรับการพัฒนา เพ่ือสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตข้ึน
เปนผใูหญทม่ีบีทบาทในการเปลย่ีนแปลงสงัคมของตนไดอยางยง่ัยนื
- สรางสรรคสงัคมทม่ีงุปกปองคมุครองและสงเสรมิสทิธเิดก็

เกย่ีวกบัมลูนธิฯิ
มลูนธิสิงเคราะหเดก็ยากจน ซ.ี ซ.ี เอฟ.ฯ กอตง้ัขน้ึโดย Christian Children’s Fund
จากสหรฐัอเมรกิา ซง่ึเรม่ิงานชวยเหลอืเดก็ในประเทศไทยตง้ัแตป 2500 และไดจดทะเบยีนเปน
มลูนธิเิมอ่ืวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
มูลนิธิฯ มีแนวทางในการชวยเหลือเด็กยากไรผานระบบอุปการะเด็ก โดยไดรับเงิน
บรจิาคทง้ัจากชาวไทยและชาวตางประเทศมาสนบัสนนุเดก็ดอยโอกาสในทกุภมูภิาคของประเทศ
ใหมสีุขภาพอนามยัแขง็แรง มกีารศกึษาและมชีวีติความเปนอยทูด่ีขีน้ึ
เมอ่ืวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงมพีระมหากรณ
ุ าธคิณ
ุ รบัมลูนธิฯิ ไวในพระราชปูถมัภ
นับเปนเวลากวาคร่ึงศตวรรษแหงการทํางาน เด็กยากไรนับแสนคนไดรับความ
ชวยเหลอืจากมลูนธิฯิ ในวนันเ้ีดก็เหลานน้ัไดเตบิโตขน้ึเปนผใูหญทม่ีอีาชพีการงานมน่ัคง หลายคน
ไดกลายมาเปน “ผใูห”

เปาหมายในการดา�เนนิงาน
- พฒ
ั นาคณ
ุ ภาพชวีติของเดก็ทป่ีระสบปญหาท่ีไมไดรบัการตอบสนองความตองการ
ขน้ัพน้ืฐาน ใหสามารถดาํรงชวีติไดอยางมคีวามสขุ
- เพม่ิโอกาสทางการศกึษาของเดก็ ทง้ัในระบบและนอกระบบโรงเรยีน
- พฒ
ั นาศกัยภาพของครอบครวัเดก็และชมุชนใหสามารถดแูลและคมุครองเดก็อยางมี
ประสทิธภิาพ

รางวลัแหงความภาคภมูใิจ

- เดก็ยากไรไดรบัการปกปองคมุครองใหมพีฒ
ั นาการตามวยัและไดรบัโอกาสในการ
สรางเสรมิศกัยภาพ เพอ่ืใหมคีณ
ุ ลกัษณะท่ี “เกง ดี มคีวามสขุ”
- ครอบครวัของเดก็ ชมุชน และองคกรในทองถน่ิมสีวนรวมในการปกปองคมุครอง
เดก็และสงเสรมิสทิธเิดก็
- มภีาคหีลากหลายรวมกนัขบัเคลอ่ืนงานพฒ
ั นาเดก็และสงเสรมิสทิธเิดก็

- พ.ศ. 2533 รางวลัหนวยงานดเีดนแหงชาติ สาขาพฒ
ั นาสงัคม (ดานสงัคมสงเคราะห)
จากคณะกรรมการเอกลกัษณแหงชาติ
- พ.ศ. 2534 ประกาศเกียรติคุณ ใหการสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
จากกรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2536-2537 ประกาศเกยีรตคิณ
ุ ผสูนบัสนนุงานกรมประชาสงเคราะหดเีดน
จากนายกรฐัมนตรี (นายชวน หลกีภยั)
- พ.ศ. 2537 ประกาศเกยีรตคิณ
ุ สนบัสนนุการดาํเนนิงานพฒ
ั นาเดก็ จากกรมการ
พฒ
ั นาชมุชน กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2555 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนง่ึ Thailand NGO Awards 2012 จาก
The Resource Alliance & Kenan Institute Asia
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กลุ่มงานบัญชีส�ำนักงาน
กลุ่มงานบัญชีโครงการ
กลุ่มงาน IT
กลุ่มงานธุรการและจัดซื้อ

กลุ่มงานไดเรคเมล์
กลุ่มงานระดมทุน
กลุ่มงานกล่องรับบริจาค
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายการเงินและ
ธุรการ

ฝ่ายระดมทุนและ
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานบริการผู้อุปการะ

กลุ่มงานระบบข้อมูล

กลุ่มงาน Contact Center

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายอ�ำนวยการ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

โครงสร้างองค์กร

กลุ่มงานพัฒนาและติดตามผล

กลุ่มงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฝ่ายก�ำกับและ
ตรวจสอบ

พื้นที่ด�ำเนินงาน

รายงานการเงนิ

แบงตามกลมุอายุ
1. อายุ 0–5 ป
2. อายุ 6–14 ป
3. อายุ 15–24 ป

รายงานการเงนิ ณ 30 มถินุายน 2555
จาํนวนเงนิ
เงนิอปุการะในประเทศและของขวญัเดก็
เงนิอปุการะตางประเทศและของขวญัเดก็
รายรบัอน่ืๆ

261,675,716
73,988,324
13,248,843

รวมรายรบั

348,912,883

อุปการะเด็ก
ของขวัญเด็ก
โครงการพิเศษ
รวมรายจายโครงการ
คาใชจายในการบริหาร

223,308,697
8,715,325
13,519,075
245,543,097
30,293,490

รวมคาใชจายทั้งหมด

275,836,587

เปอรเซน็ต
75%
21%
4%

81%
3%
5%
89%
11%

6,204 คน
38,584 คน
7,198 คน

รายจายโครงการ
1. สขุภาพและสขุภาวะในครอบครวัและชมุชน
2. โภชนาการเดก็
3. พฒ
ั นาเดก็ปฐมวยั
4. การศกึษา
5. พฒ
ั นาชวีติความเปนอยู
6. ฉกุเฉนิ
7. พฒ
ั นาศกัยภาพผเูกย่ีวของในการดาํเนนิโครงการ ซ.ี ซ.ี เอฟ.
8. คาใชจายในการจดักจิกรรม

รวมคาใชจายในโครงการ

100.00%

เดก็ในความอปุการะ ณ 30 มถินุายน 2555
ชาย
หญงิ

25,279 คน
26,707 คน

รวม

51,986 คน
8

16.00%
7.11%
5.42%
41.46%
1.09%
4.24%
4.85%
19.83%
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1. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน สนับสนุนเด็กให้ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพทั้งในและนอกระบบอย่างเต็มที่ พัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชน
โดยสนับสนุนงบประมาณให้เด็กมีโอกาสรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพผ่านการท�าโครงการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง

หนึ่งป

กับชีวิต ที่เปลี่ยนแปลง
ผลกำรด�ำเนินงำนชวยเหลือเด็กยำกไร้ระหวำง
1 กรกฎำคม 2554 - 30 มิถุนำยน 2555
ในรอบ 1 ปทผี่ า นมา เด็กๆ จาก 50,000 ครอบครัวดอยโอกาส
ทีอ่ าศัยอยูใ น 35 พืน้ ทีด่ าํ เนินงานของมูลนิธฯิ ไดรบั การชวยเหลือที่
บูรณาการทัง้ ในดานรางกาย สติปญ
 ญา การเรียนรู และดานสังคม
ผาน 6 แผนงานหลัก ไดแก
10

2. พัฒนาชีวิตความเปนอยู ให้เด็กและครอบครัวมีชีวิตความเปนอยู่ดีขึ้น
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน ให้เยาวชนมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แก่ตนเอง
เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เด็กและเยาวชน
3. บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

4. สุขภาวะเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
5. การดูแลเด็กปฐมวัย มีเปาหมายให้เด็กแรกเกิดจนถึงเด็กอายุ 5 ป ได้รับอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รักษาความสะอาด สร้างสุขนิสัย และได้รับการกระตุ้นพัฒนา
การตามวัย
6. โภชนาการ เพื่อให้เด็กทุกวัยได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอ
งานเหล่านี้ประกอบด้วยโครงการใหญ่และกิจกรรมใหญ่น้อยมากมาย ซึ่งล้วน
แล้วแต่มุ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยู่ของเด็กยากไร้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
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สงเสริมกำรศึกษำและพัฒนำเยำวชน
จะเห็นว่าการศึกษามีความหมายใน 2 มิติ คือ มิติแรกเปนการพัฒนาความรู้ และ
มิติที่สองเปนการพัฒนาบุคคลผู้ศึกษาเองให้มีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงให้ความส�าคัญกับการศึกษาทั้ง 2 มิติ โดยสะท้อนผ่าน
กิจกรรมในโครงการต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการไปในป พ.ศ. 2555
นอกจากการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ทั่วประเทศ ซึ่งเปนการสนับสนุน
การศึกษา “ในห้องเรียน” แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้จัดสรรงบประมาณ 16.181 ล้านบาทเพื่อเพิ่ม
โอกาสและคุณภาพการศึกษาของเด็กใน 384 โรงเรียนและ 43 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยได้ทา� การ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์การสอนต่างๆ ได้แก่ อาคารเรียน 5 โรงเรียน, หองสมุด
11 โรงเรียน, หองพยาบาล 9 โรงเรียน, โรงอาหาร 17 โรงเรียน, หอพักนักเรียน 2 โรงเรียน,
หองสวม 48 โรงเรียน, อางลางหนาแปรงฟน 54 โรงเรียน รวมไปถึงการมอบอุปกรณ์การเรียน
ดนตรี กีฬาให้กับโรงเรียน ได้แก่ หนังสือสําหรับหองสมุด 121 โรงเรียน, เครื่องดนตรีพื้นเมือง
25 ชุด, เครื่องดนตรีสากล 9 ชุด, เครื่องเลนกลางแจง 85 ชุด, อุปกรณกีฬา 65 ชุด, สื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 114 ชุด, คอมพิวเตอร 54 ชุดสําหรับ 46 โรงเรียน, โตะเกาอี้นักเรียน 141 ชุด
มีเด็กที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 71,232 คนในโรงเรียน และอีก 1,929 คนใน ศพด.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
ความหมายของการศึกษาไววา “การศึกษาเปน
เครือ่ งมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด
ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม
ของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําได
สะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว”
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ส�าหรับกิจกรรม “นอกห้องเรียน” อันจะเปนการเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้
กับเด็ก โดยในปทผี่ า่ นมามูลนิธฯิ ได้จดั ค่ายถึง 17 ประเภทให้แก่เด็กๆ ได้แก่ คายเรียนรูส โู ลกกวาง,
คายพัฒนาแกนนําเด็กและเยาวชน, คายภาษาอังกฤษ, คายภาษาไทย, คายคณิตศาสตร,
คายวิทยาศาสตร, คายภาษาจีน, คายคุณธรรมจริยธรรม, คายพัฒนาทักษะชีวิต, คายอนามัย
เจริญพันธุ, คายศิลปะ, คายครอบครัวอบอุน, คายสิ่งแวดลอม, คายตอตานยาเสพติด,
คายสิทธิเด็ก, คายดีเจนอย และ คายปองกันภัยความไมสงบ รวมทุกๆ กิจกรรมทีจ่ ดั เปนจ�านวนถึง
150 ค่าย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปนจ�านวนทั้งสิ้นกว่า 80,000 คน
ทุกกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นนี้จะมีเนื้อหาที่เน้นส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์
ในด้านต่างๆ และมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น เปนการสนับสนุนให้เด็ก
“คิดเอง ท�าเอง” เพื่อให้เด็กได้ฝกฝนและพัฒนาศักยภาพในตัวเอง ที่จะต้องรู้จักปรับตัวในการ
ร่วมงานกับผูอ้ นื่ เรียนรูก้ ารวางตัวในสถานการณ์ตา่ งๆ เปดมุมมองต่อโลกและสังคมผ่านเนือ้ หา
ของกิจกรรมที่หลากหลาย

โครงการครูวาดฝนปนดาวดวงนอย
ในปนี้ “โครงการครูวาดฝนปน ดาวดวงน้อย” ยังคงด�าเนินการต่อเปนปที่ 3 ตามค�าเรียกร้อง
ของครูและนักเรียน โดยได้จัดการฝกอบรมการสร้างงานศิลปะขั้นพื้นฐานให้กับครู ซึ่งส่วนใหญ่
ไม่มพี นื้ ฐานด้านนีแ้ ต่จา� เปนต้องสอนวิชาศิลปะ โดยมีศลิ ปนมืออาชีพ คือ ทีมอาจารย์เฉลิมศักดิ์
ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูแดง) และทีมครูไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูเบิ้ม) มาเปนวิทยากรให้
มีครูจ�านวน 515 คนจาก 418 โรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรม
ท�าให้ครูมีความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนวิชาศิลปะในโรงเรียนได้ดีขึ้น
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ผลงานหลั ก ของโครงการนี้ คื อ
การจั ด ประกวดวาดภาพของเด็ ก และ
เยาวชนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ
7 รอบ (เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554)

โครงการรวมพลังเยาวชนรูรักสามัคคี…
เพื่อเมืองไทยแข็งแรง
โครงการ “รวมพลังเยาวชนรูร กั สามัคคี
…เพื่อเมืองไทยแข็งแรง” ได้ถือก�าเนิดขึ้นใน
วาระเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ป แห่งการก่อตั้ง
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ เมื่อป
พ.ศ. 2553 มีเปาหมายหลักเพื่อส่งเสริมเยาวชน
ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปและเปนก�าลัง
ส�าคัญหนึง่ ในการช่วยกันขับเคลือ่ นสังคม โดยการ
ให้เยาวชนรวมกลุ่มกันน�าเสนอโครงการที่อยาก
จะท�าเพื่อแก้ปญหาในชุมชนของเขาเอง ภายใต้
4 หัวข้อ ได้แก่ ด้านจริยธรรม, รู้รักสามัคคี,
ประชาธิปไตย และสันติวิธี ด้วยแนวคิดหลักของ
โครงการ คือ “จริยธรรมดี สามัคคีแน่น แม่น
ประชาธิปไตย ห่างไกลความรุนแรง”
มาวันนี้ ป พ.ศ. 2555 กว่า 3 ปผ่านไป
ไวดัง่ สายลมพัดผ่าน แต่ความต่อเนือ่ งของกิจกรรม
ในโครงการรวมพลังเยาวชนรู้รักสามัคคี…เพื่อ
เมืองไทยแข็งแรง ยังคงด�าเนินต่อไปอย่างแข็งขัน
จากรุ่นสู่รุ่น จากน้องกลายเปนพี่ จากผู้เข้าร่วม
กลายเปนพีเ่ ลีย้ ง จากพีเ่ ลีย้ งกลายเปนคณะท�างาน
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เด็ ก ๆ หลายคนเข้ า มาร่ ว มในโครงการ
ด้วยความ “ไมกลา” ไม่กล้าในทุกเรื่อง ไม่กล้าพูด
ไม่กล้าท�า ไม่กล้าคิด ความยากไร้และสภาวะที่
จนตรอกผลักให้อนาคตของชาติเข้าสู่มุมอับของชีวิต
กระทั่งไม่รู้ว่าตัวเขาเองนั้นมีคุณค่ามากมายเพียงใด
แต่เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ของโครงการ ค่อยๆ
เรียนรู้ ค่อยๆ ฝก ค่อยๆ ได้รับโอกาส เด็กเหล่านั้นจึง
เติบโตทั้งวัยและความคิดได้อย่างน่าอัศจรรย์
“ในหมูบานเราขยะมันเยอะและไมมีที่ทิ้ง
ขยะเปนหลักเปนแหลง ชาวบานนึกจะทิ้งตรงไหนก็
ทิง้ เลย เราก็เลยทํากิจกรรมพานองๆ ไปเก็บขยะ แยก
ขยะ ขยะบางอยางก็นาํ ไปขายแลวนําเงินมาซือ้ ถังขยะ
ไมกวาดมาใชกัน” น้องแจค เยาวชนเผ่ากะเหรี่ยง
จากกลุ่มคนดีศรีสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล่าว่า
เขาท�ากิจกรรมสร้างสรรค์อย่างไร
“สําหรับหนูนะ โครงการนี้ทําใหหนูกลา
แสดงออกมากยิ่ ง ขึ้ น กล า พู ด กล า ทํ า กล า คิ ด
มีความเปนผูนํามากขึ้น แกปญหาเฉพาะหนาได ภาคภูมิใจคะที่ไดมายืนตรงจุดนี้” น้องแอม
กลุ่มเยาวชนละอ่อนเมืองตาก จังหวัดตาก กล่าวถึงความรู้สึก
ในปงบประมาณ 2554/55 มีโครงการที่เข้าร่วมจ�านวน 20 โครงการ มีกลุ่มเยาวชนที่
ด�าเนินการอยู่ทั้งหมด 45 กลุ่ม มีแกนน�าเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น 220 คน มีเด็กและเยาวชนที่
เปนผู้รับผลประโยชน์ทางตรงจ�านวน 1,125 คน มีผู้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจ�านวน 9,800 คน
เกิดโครงการที่สร้างสรรค์โดยเยาวชน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเขาและลงมือปฏิบัติด้วย
ตัวเอง จ�านวน 45 โครงการ
บทบาทของมูลนิธิฯ ที่ได้ด�าเนินการไป คือ การมอบทุนให้แก่แกนน�าเยาวชนเพื่อ
ด�าเนินกิจกรรม และการหนุนเสริมทักษะต่างๆ ที่เยาวชนจะน�าไปใช้ท�าโครงการ และเรียนรู้
บทเรียน เช่น ค่ายพัฒนาโครงงานส�าหรับเยาวชน, ค่ายส�าหรับแกนน�าเยาวชน ที่เพิ่มทักษะ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านผลิตสือ่ ด้านถ่ายท�า ด้านการพูด ด้านท�าละคร, การสรุปบทเรียนการด�าเนินงาน
โดยมี “กลุ่มไม้ขีดไฟ” ผู้เชี่ยวชาญในการท�ากระบวนการเรียนรู้เปนวิทยากรตลอดทั้งโครงการ
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นอกจากจะท�าให้เยาวชนได้รบั ความรู้ ทักษะ
ด้านการเขียนโครงการ ด้านการวางแผน การขับเคลือ่ น
กิจกรรม การแก้ปญหาเฉพาะหน้าแล้ว สิ่งที่เยาวชน
ได้รับจากโครงการนี้ คือ บทเรียนชีวิต เพราะการให้
เยาวชนริเริ่มท�าโครงการด้วยตัวเองสามารถฝกฝน
บ่มเพาะความคิดอ่าน วุฒภิ าวะ ฝกให้มองเห็นปญหา
ของสังคม สามารถเผชิญหน้ากับมันอย่างมีปญญา
เพือ่ ค้นหาสาเหตุและแก้ไขมัน อุปสรรคในการท�างาน
ความรูส้ กึ ท้อแท้ เหนือ่ ยล้า การสร้างก�าลังใจให้ตนเอง
หรือคนรอบข้าง การท�างานร่วมกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้
ล้วนผสมปนเปในช่วงระหว่างการท�ากิจกรรม ท้ายทีส่ ดุ
เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่ไร้ขวากหนามนั้นไม่มี
แต่เราจะจัดการกับมันอย่างไรต่างหาก
และเมื่อถึงวันนั้น… วันที่เขาจะเติบโตเปน
ผู้ใหญ่ที่สร้างสรรค์ออกไปช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้
ดีงาม ลองคิดดูสิว่าโลกและชีวิตจะงดงามขึ้นเพียงใด
เราลองมาดูเรื่องราวของโครงการนี้ผ่านผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการ

กลุมไมขีดไฟ: ผูจุดประกายฝนแกเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
เส้นทางที่มืดมิดที่ไม่ว่าจะน�าทางไปสู่สิ่งใด นักเดินทางมือใหม่ย่อมตระหนก ผวา
หวาดหวั่น เมื่อก้าวย่างแต่ละก้าวที่ย�่าเดินไม่สามารถค�านวณทิศทางท่ามกลางความมืดนั้นได้
จะหยุดไปเฉยๆ ก็ไม่ได้ แต่หากยังคงรัน้ ฝนเดินไปก็เสีย่ งทีจ่ ะหลงทิศผิดทาง หวนกลับมาได้ยาก
ยิง่ ดังนัน้ …ไฟส่องทางย่อมเปนที่โหยหาของนักเดินทางทุกผูค้ น เส้นทางเดินชีวติ ก็เช่นเดียวกัน
ยิง่ ส�าหรับเด็กเยาวชนยิง่ ส�าคัญ การเรียนรูค้ วามเปลีย่ นแปลงของโลกและของตัวเองเพือ่ ก�าหนด
ก้าวย่างทางเดินให้ชีวิต ย่อมมิใช่ของง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กยากไร้
เพียงแค่ไฟดวงเล็กๆ ก็จะสว่างเจิดจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ท่ามกลางความมืดสนิท
กลุม่ นักกิจกรรมเล็กๆ ทีเ่ ปย มไปด้วยศรัทธา พลีกายทอดหัวใจท�าหน้าทีเ่ ปน “ไฟส่องทาง” ดังว่า
ดูพวกเขาจะเข้าใจถึงหัวอกนักเดินทางในยามค�่าเปนอย่างดี จึงเรียกตัวเองว่า “กลุ่มไม้ขีดไฟ”
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นับ 10 ปที่กลุ่มไม้ขีดไฟ
ร่ ว มงานกั บ มู ล นิ ธิ ส งเคราะห์ เ ด็ ก
ยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ เนิน่ นานและลึกซึง้
มากพอที่ เ ราจะน� า บทเรี ย นและ
ประสบการณ์ ข อง 3 สมาชิ ก กลุ ่ ม
ไม้ขดี ไฟมาศึกษาเรียนรูก้ นั วงสนทนา
เล็กๆ ในค�า่ คืนของ “ค่ายวิทยากรน้อย”
จั ง หวั ด นครนายก (ส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงการรวมพลังเยาวชนรู้รักสามัคคี
…เพื่อเมืองไทยแข็งแรง) หลังจากภารกิจการท�ากระบวนการในค่าย - ค่ายเยาวชนที่ดูจะเปน
“บ้าน” หลังที่สองของกลุ่มไม้ขีดไฟ บ่อยครั้งที่พวกเขาอยู่ค่ายมากกว่าอยู่บ้าน
“เริม่ ต้นเรารูจ้ กั ซี.ซี.เอฟ. ตัง้ แต่เมือ่ ป 2545 ในช่วงทีเ่ ปนรอยต่อของ ซี.ซี.เอฟ. ในเชิง
การเปลี่ยนผ่านวิธีคิดจนเปลี่ยนวิธีการท�างาน ซี.ซี.เอฟ. เริ่มรู้สึกว่าการสงเคราะห์มันไม่ยั่งยืน
เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์ด้วยทุนการศึกษา ด้วยเสื้อผ้า กระเปานักเรียน วันหนึ่งมันก็หมดไป
แต่จะท�าอย่างไรจะติดตั้งวัคซีน ติดตั้งอาวุธให้กับเด็กเหล่านี้ ถึงไม่มีทุนชีวิตก็ไปต่อได้ ซึ่งอันนี้
มันตรงกับความเชือ่ และวิธคี ดิ การท�างานของกลุม่ ไม้ขดี ไฟ” สุมณฑา ปลืม้ สูงเนิน หนึง่ ในแกนน�า
กลุ่มกล่าวให้ฟง
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพเด็กให้เขาเติบโตอย่างสร้างสรรค์ รูเ้ ท่าทันสังคม น�ามาซึง่
“โครงการรวมพลังเยาวชนรู้รักสามัคคี…เพื่อเมืองไทยแข็งแรง” โดยให้เด็กเสนอโครงการที่
จะแก้ปญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นของเขาเอง โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนงบประมาณและจัด
กระบวนการต่างๆ พัฒนาศักยภาพของเด็ก ซึง่ งานนีแ้ น่นอนว่า “กลุม่ ไม้ขดี ไฟ” เปนก�าลังส�าคัญ
ในการท�ากระบวนการ
“เราท�าในมิติของการพัฒนาศักยภาพเด็กให้ออกไปมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อสร้าง
คุณค่าให้เกิดขึ้นภายใน ไม่ใช่แค่เด็กที่รับโอกาสจากสังคมอย่างเดียว แต่ว่าในด้านของการรับ
เขาต้องลุกขึ้นมาพัฒนาศักยภาพตัวเองในการที่จะเปนผู้ให้ให้น้องรุ่นต่อไป ให้เผยแพร่ไปสู่
ชุมชนและสังคมต่อไป โครงการนีน้ อ้ งๆ เขาจะได้เรียนรูม้ ติ เิ รือ่ งของการรูร้ กั สามัคคี แล้วผลักดัน
ออกมาเปนโครงการ เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนในชุมชน ให้ความรู้กับเพื่อน กับคนในชุมชน
เพือ่ ให้เข้าใจเรือ่ งความสามัคคี เรือ่ งความรุนแรง เรือ่ งประชาธิปไตย ซึง่ Output ไม่ใช่แค่ชมุ ชน
พัฒนานะ แต่เด็กๆ ก็จะได้พัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้ประเด็นต่างๆ แล้วก็การท�างานอย่างมี
ส่วนร่วม

18

วันนี้เข้าปที่ 3 แล้ว เด็กสามารถน�าเสนอความคิดได้
กล้าพูดต่อสาธารณะ ปแรกๆ เขาไม่กล้าแสดงออกเลย เหมือนถูก
กดทับด้วยความยากจนว่าตัวเองเปนเด็กยากจน เปนเด็กที่ได้รับ
ความช่วยเหลือมาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าเราท�างานโครงการนี้
3 ป เราพบว่าเด็กมี Self Esteem (ความตระหนักถึงคุณค่า
ในตนเอง) มากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้น
เห็นคุณค่าในตัวเองต่อชุมชน สังคมมากขึ้น ซึ่งเรา
เห็นเปนภาพรวมไม่ใช่แค่ในบางมิติ ข้อสังเกตในการ
ท�างานพัฒนาเด็กมันมีจังหวะก้าวของมันอยู่ 1. เรื่อง
ของการช่วยเหลือฟนฟู 2. การพัฒนาศักยภาพเด็กให้
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ล้วก็เติบโตไป 3. เปนคนทีพ่ ร้อมทีจ่ ะมี
ส่วนร่วมทางสังคม พร้อมทีจ่ ะเปนผูใ้ หญ่ทจี่ ะช่วยกันรับผิดชอบ
ช่วยกันพัฒนาสังคมได้ การที่เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก
มากขึ้นเปนปรากฏการณ์ที่แตะต้องได้ แต่สิ่งที่เราท�าข้างใน
คือ ความภูมิใจในตัวเอง เราสร้างทักษะให้เขา ให้เขาเชื่อมั่น
ในตัวเอง การพูดได้นี่เปนแค่ยอดภูเขาน�้าแข็งเท่านั้นเอง”
ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน แกนน�ากลุ่มอีกคนเล่าอย่างภาคภูมิใจ
“ความส�าเร็จของ ‘โครงการรวมพลังเยาวชนรู้รัก
สามัคคี…เพื่อเมืองไทยแข็งแรง’ มาจาก 2 ส่วน โครงการ
รวมพลังเยาวชนรู้รักฯ 3 ปนี่มันถูกวางจังหวะอย่างต่อเนื่องและ
เอาจริงกับมัน ในแต่ละปๆ มันมีเวทีให้เด็กได้มีกิจกรรมท�าอยู่ตลอดเวลา เด็กได้ใช้แนวคิดที่เรา
ให้ท�า ท�าซ�้าๆ ท�าบ่อยๆ 3 ป มันมีไม่ได้มากนักที่มีโครงการท�าได้แบบนี้ เจอเราก็บ่อย ที่ไม่เจอ
อีกล่ะ เด็กไปมีชั่วโมงบินของตัวเองอีกล่ะ ซ�้าๆ บ่อยๆ มันเข้าไปข้างในได้เร็วกว่า คิดว่านี่
เปนปจจัยหนึ่ง นั่นคือผลจากการท�างานอย่างต่อเนื่องของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. นั่นเอง” สุมณฑา
ปลื้มสูงเนิน กล่าวเสริม
“ในแง่ของการพัฒนาเด็กนี่ น่าชืน่ ชมทีเดียวที่ ซี.ซี.เอฟ. ยังคงมุง่ มัน่ ช่วยเหลือน้องๆ
ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่ว่าในมิติหนึ่งที่สังคมมันก�าลังจะเปลี่ยนไป การศึกษาในโรงเรียน
มันอาจจะยังไม่ใช่คา� ตอบของเด็กในสังคมนี้ และสิง่ ที่ ซี.ซี.เอฟ. มีศกั ยภาพทีจ่ ะท�าได้กค็ อื การเสริม
กิจกรรมเข้าไปในโรงเรียน เสริมกิจกรรมให้ทั่วถึงเด็กหลายๆ หมื่นคน ท�ายังไงให้เขาได้เรียนรู้
พัฒนาให้พร้อม พร้อมส�าหรับสังคมนีท้ กี่ า� ลังจะเปดตัวเอง ก�าลังจะมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
อันใกล้นี้” ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน กล่าวทิ้งท้าย
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มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุนวัว กองทุน
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนให้ชุมชน โดยจะจัดการฝกอบรมทักษะต่างๆ ให้ชุมชนดูแลบริหาร
จัดการกันเอง มูลนิธิฯ เปนเพียงผู้สนับสนุนและคอยเปนที่ปรึกษาให้เท่านั้น
นับเปนการพัฒนาชุมชน พัฒนาชีวิตความเปนอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยแท้

โครงการเยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนำชีวิตควำมเปนอยู
“อยาใหปลาแกเขา แตจงสอนเขาตกปลา” ปรัชญาเรียบงาย
ที่เรามักจะไดยินบอยๆ หากแตความหมายของวลีนี้ลึกซึ้งและ
แยบยลยิง่ มูลนิธสิ งเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงมิไดใหความ
ชวยเหลือเด็กยากไรในมิติของการสงเคราะหเพียงอยางเดียว
แตยงั ชวยเหลือเด็กและครอบครัวเด็กในเรือ่ งของการพัฒนาชีวติ
ความเปนอยูใหดีขึ้น โดยจะเนนใหแตละครอบครัวสามารถสราง
รายไดใหตนเองไดในระยะยาว สงเสริมอาชีพ การสรางคลังอาหาร
ในครัวเรือน ซึ่งสามารถลดรายจายในครอบครัวไดอีกดวย

ในปที่ผ่านมาครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการคลังอาหารใน
ครัวเรือน จัดสรรงบประมาณและพันธุส์ ตั ว์เลีย้ งต่างๆ ให้แต่ละครอบครัว อันสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ปกครองเปนอย่างมาก ไม่ว่าจะเปนการเลี้ยงปลา ไก่ เปด หมู กบ ปลูกพืชผักสวนครัว
เพาะเห็ด แล้วแต่สภาพพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน
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เปาหมายของมูลนิธิฯ ที่ต้องการให้
เด็ก “เก่ง ดี มีความสุข” สถาบันครอบครัวมี
ส่วนส�าคัญเปนอย่างมากในการที่จะช่วยดูแล
เอาใจใส่ แต่ด้วยปญหาที่รุมเร้าในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะปญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเด็ ก และครอบครั ว โดยตรง
สินค้าเกษตรตกต�่า ราคาถูก น�้ามันแพง สินค้า
อุปโภคบริโภคมีแนวโน้มราคาสูงขึน้ การทีจ่ ะเอา
ตัวรอดในสถานการณ์ปจจุบันได้นั้น ครอบครัว
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องต้องมีความตระหนักเข้าใจปญหา
ดังกล่าว น�าไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของตนเอง
แนวนโยบายเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ได้พระราชทาน
แก่พสกนิกรมาหลายป เปนการเดินสายกลางบน
พืน้ ฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน
ในตัวที่ดี ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไข
คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปน) ซึ่งจะน�าไปสู่การปรับปรุงชีวิตความเปนอยู่
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้ดี มีความสมดุลและยั่งยืน
ดังนัน้ มูลนิธฯิ จึงริเริม่ “โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ขึน้ โดยคัดเลือก
เยาวชนทีส่ นใจเข้าร่วมซึง่ จะต้องมีอายุไม่ตา�่ กว่า 10 ป เข้ารับการฝกอบรมเข้าค่ายท�าความเข้าใจ
เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงทักษะและเทคนิคต่างๆ ด้านการเกษตร จากนั้น
มูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้ครอบครัวละ 2,000-3,000 บาท
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ครอบครัวทีร่ ว่ มต้องมีการจัดท�าบัญชีครัวเรือน เพือ่ ทบทวนรายรับรายจ่ายของครัวเรือน และจะ
มีการติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมในพืน้ ที่ มีการรายงานในการประชุมเขตบริการทุก 6-7 เดือน

ตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทีม่ กี ารด�าเนินชีวติ ด้วยวิถพี อเพียงและสามารถร่วมถ่ายทอด
น�าเสนอผลงานของตน มีดังนี้

นอกจากเปนอาชีพเสริมแล้ว เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม
ร่วมกับผู้ปกครอง และเด็กเยาวชนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพจนมีความพร้อมในการที่จะเปน
ต้นแบบที่ดีให้กับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน และสามารถน�าเสนอผลงานและถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กับเยาวชนหรือสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนได้

เด็ ก หญิ ง วรนิ ษ ฐา ลิ้ ม ฮวบ อายุ 13 ป ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนค�าเขื่อนแก้วชินูปถัมภ์ อ�าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร หลังจากที่ได้รับการฝกอบรมที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
กว้างแล้ว ได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรและพันธุพ์ ชื
พันธุส์ ตั ว์ ซึง่ ได้ผลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่าง
สม�า่ เสมอ เพือ่ ให้ทราบว่ามีคา่ ใช้จา่ ยและรายรับในครอบครัว
เปนอย่างไร เพื่อน�าไปสู่การลดรายจ่ายของครอบครัว มีการ
ออมทรัพย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 โดยการน�าไปฝากไว้
ที่ธนาคารโรงเรียน มีเงินออมแล้วจ�านวน 130 บาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น
ที่จัดในเขตบริการบึงแก 1 ซึ่งได้รับความรู้และมีการรักใคร่กันในครอบครัว

ขณะนี้มีโครงการเยาวชนต้นแบบด�าเนินการอยู่ใน 16 พื้นที่ และได้สร้างเยาวชน
ต้นแบบขึ้น 539 คน
ล�าดับที่ พื้นที่โครงการ/จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ยโสธร
มุกดาหาร
หนองบัวล�าภู
สุรินทร์
สกลนคร (ท่าแร่)
สกลนคร (น�้าอูน)
นครพนม
เลย
ขอนแก่น
สระแก้ว
เวียงคุก
อุดรธานี
น่าน
เชียงราย
รวม
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จ�านวนเยาวชน
ต้นแบบ (คน)
24
26
40
30
60
39
52
65
60
37
5
40
5
6
30
20
539

สิง่ ทีว่ รนิษฐาได้เรียนรูจ้ ากการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ
รู้จักอดออม มีความอดทน ได้ทราบและลงมือปฏิบัติการลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครอบครัว
เลี้ยงไก่ เปด กบ ปลาดุก ใช้บริโภคได้ไม่ต้องซื้อกิน การปลูกผักสวนครัวและผักในครอบครัว
เพือ่ การใช้บริโภคในครอบครัว เหลือก็สามารถแบ่งปนให้กบั เพือ่ นบ้าน พร้อมกับมีการจ�าหน่าย
เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้ดว้ ย ผักทีป่ ลูกเจริญงอกงามดีและปลอดสารเคมี ส�าหรับการ
ปลูกผักมีการดูแลรดน�้า ใส่ปุย ก�าจัดศัตรูพืชโดยการไม่ใช้สารเคมี พรวนดินให้กับต้นไม้ที่ปลูก
เด็กชายตรีทศยุทธ ค�างาม (นองแสนแสบ) อายุ
14 ป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ�าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ได้รับการฝก
อบรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สิ่งที่ได้
เรียนรูค้ อื หลักการเลีย้ งปลา การปลูกผัก และการท�าปุย ชีวภาพ
การลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยการท�าน�้ายาล้างจาน จากนั้น
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรและพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
น้องแสนแสบได้น�าอีเอ็มมาใช้ในการเลี้ยงปลา หยดละลายน�้า 2-3 ฝาเทลงอ่างปลา
จะช่วยท�าให้ลดกลิ่นเหม็นในอ่างเลี้ยงปลาได้
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จากการจัดท�าบัญชีครัวเรือนที่มีการบันทึกเปนประจ�า เขาได้เห็นว่ารายจ่ายมากกว่า
รายรับ เพราะในครอบครัวมีสมาชิก 6 คน และ 2 คนก�าลังอยู่ในวัยเรียนชั้น ม.3 และ ม.5
ท�าให้ต้องใช้จ่ายมาก เขาจึงพยายามแบ่งเบาภาระด้วยการหยอดกระปุกออมสินวันละ 1 บาท
ผ่านมา 6 เดือน ได้เงิน 210 บาท
สิ่งที่แสนแสบได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การเลี้ยงปลาในอ่างที่ถูกวิธีจนประสบผลส�าเร็จ ปลาโตเร็ว ไม่เปนโรค การเลี้ยงเปดและไก่
ทีส่ ามารถเก็บไข่มาบริโภคในครอบครัว และน�าไปขายเพือ่ น�าเงินไปเปนค่าใช้จา่ ยด้านการเรียน

โครงการกลุมเลี้ยงวัวเงินลาน อ�าเภอทาลี่ จังหวัดเลย
การด�าเนินงานของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
แม้จะมีเปาหมายหลัก คือ การช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีชีวิตความ
เปนอยู่ดีขึ้น แต่ในความเปนจริงแล้วถ้าครอบครัวของเด็กยังคงมี
ฐานะยากจน พ่อแม่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถจะเลี้ยงดู
เอาใจใส่เด็กอย่างเหมาะสม จนท�าให้ความช่วยเหลือที่มูลนิธิฯ
ด�าเนินการไปอาจจะสูญเปล่า ดังนั้นจึงจ�าเปนที่มูลนิธิฯ จะต้องมี
ภารกิจในการสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวของเด็กด้วย
“กองทุนวัว” เปนตัวอย่างหนึ่งของการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งท�าให้เกิดการรวมกลุ่มและเกิดดอกผล
ทางการเงิน มีการจัดสรรสวัสดิการให้กบั ในพืน้ ที่ โดยจะให้ครอบครัว
ที่ ส มั ค รเป น สมาชิ ก กลุ ่ ม กู ้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ พั น ธุ ์ วั ว มาเลี้ ย ง
ครอบครัวละ 13,000 บาท แล้วครอบครัวสมาชิกผ่อนช�าระคืน
กองทุนเปนเวลา 4 ป ปละ 3,000 บาท 3 ป และปสดุ ท้าย 4,000 บาท
พร้อมสมทบดอกผลครอบครัวละ 500 บาทต่อป (ปละ 3,500 บาท
ปสุดท้าย 4,500 บาท)
ในปที่ผ่านมา “กองทุนวัว” ในอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ซึ่งมี 3 เขตบริการ ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงวัวเขตบริการหนองบง, ท่าลี่
และบ้านเมี่ยง มีสมาชิกรวมกัน 61 ครอบครัว มีมูลค่าเงินสะสม
ในกองทุนกว่า 1 ล้านบาท เปนกองทุนหมุนเวียนส�าหรับชุมชน
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ซึง่ มีคณะกรรมการทีช่ มุ ชนตัง้ ขึน้ มาดูแลบริหารจัดการกันเอง โดยมีมลู นิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี.เอฟ.ฯ เปนส่วนสนับสนุน เสริมเติมความรู้ เช่น บัญชี, ทักษะการบริหารจัดการด้านต่างๆ
เปนต้น นับเปนตัวอย่างของความส�าเร็จที่โดดเด่นอย่างมาก
“น่าจะเปนเพราะความเอาใจใส่ คือเรามีเจ้าหน้าทีท่ ที่ า� งานอย่างจริงจังใกล้ชดิ กับชุมชน
เกาะติดในระดับพื้นที่มาเปนระยะเวลายาวนานเปน 10-20 ป อีกอย่างผู้น�าชาวบ้านที่นี่ค่อนข้าง
เข้มแข็ง เช่น ครู, ผูใ้ หญ่บา้ น คือ เขาเปนคนในพืน้ ที่ การมีสว่ นร่วมกับชุมชนเกิดได้งา่ ย แล้วก็ให้
ความร่วมมือกับ ซี.ซี.เอฟ. เปนอย่างดี” พรเทพ รัตนเรืองศรี ผูป้ ระสานงานภาคอาวุโส ผูร้ บั ผิดชอบ
หลักในโครงการนี้เล่าให้ฟงถึงปจจัยความส�าเร็จ
“เขตพืน้ ทีท่ า่ ลีเ่ ปนพืน้ ทีต่ ดิ ชายแดนลาว 10-20 ก้าวก็ถงึ ฝง ลาวแล้ว ซึง่ ก็เปนทัง้ แหล่ง
ท่องเทีย่ วและพืน้ ทีเ่ สีย่ ง เนือ่ งจากมีการค้าขายยาเสพติดและมีแหล่งบันเทิงเริงรมย์ เด็กก็อยู่ใน
ภาวะเสีย่ ง แต่เด็กของเราไม่ไปข้องแวะกับสิง่ เหล่านีเ้ ลย ทีเ่ ปนรูปธรรมเพราะครอบครัวเขาดูแลได้”
วินิตย์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าโครงการเลย กล่าวถึงผลของโครงการที่ส่งผลต่อเด็กๆ
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บรรเทำทุกข์ฉุกเฉิน
ชีวิตใหมหลังน�้ำทวม

ด้วยของขวัญสงควำมสุข

วิกฤติมหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ตอเนือ่ งถึงป 2555
ทําใหหลายจังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและอีสานซึง่ มีพนื้ ทีส่ ว นใหญ
เปนไรนาไดรบั ความเสียหายจํานวนมาก ครอบครัวทีม่ รี ายไดหลัก
จากการทํานาหรือทําไรเพียงปละครัง้ ตองประสบปญหาอยางหนัก
เพราะไมสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตไดทนั ทําใหครอบครัวทีย่ ากจน
อยูแลวตองสิ้นเนื้อประดาตัว

หลังจากมอบสิ่งของซึ่งเปนการช่วยเหลือ
เฉพาะหน้า มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับอาสาสมัคร องค์กรภาคี
เครือข่าย เข้าท�าการฟนฟูชีวิตความเปนอยู่หลังวิกฤติ
น�้าท่วมพ้นผ่านให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย 1,475
ครอบครัวใน 9 จังหวัด (อุดรธานี, ยโสธร, สุรนิ ทร์, บุรรี มั ย์,
หนองบัวล�าภู, ศรีสะเกษ, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์ และ
กรุงเทพมหานคร) ด้วยการฟนฟูอาชีพท�ากิน โดยมอบ
พันธุข์ า้ วและข้าวโพดคุณภาพดี ปุย อินทรียแ์ ละหมูดอยด�า
ทีเ่ ลีย้ งง่าย ลูกดก ซึง่ เปนประสงค์ของผูป้ ระสบภัยที่ได้รบั
จากการส�ารวจ ท�าให้การช่วยเหลือตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริง อันจะช่วยสร้างรายได้ทดแทนให้กับผู้ที่ไร่นา
ถูกน�้าท่วมเสียหาย ดุจ “ของขวัญส่งความสุข” ชิ้นส�าคัญ
ที่จะน�าพาความสุขที่ยั่งยืนมาสู่ชีวิตพวกเขา

มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงได้ดา� เนินการส�ารวจความเสียหายในพืน้ ที่
ท�างานทัง้ หมดของมูลนิธฯิ ระดมความช่วยเหลือในทุกรูปแบบไปยังกว่า 2,500 ครอบครัวทีโ่ ชคร้าย
ทัง้ ข้าวสารอาหารแห้ง ชุดเครือ่ งครัว ผ้าห่ม มุง้ เสือ้ ผ้า น�า้ ดืม่ และของใช้จา� เปน สร้างขวัญก�าลังใจ
ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยให้ยืนหยัดต่อสู้กับวิกฤติที่พวกเขาไม่ทันคาดคิด

เมื่อสายน�้าผ่านพ้น นอกจากความเสียหายของ
ไร่นาบ้านเรือนแล้ว หลายโรงเรียนก็ได้รบั ความเสียหายด้วย เด็กๆ ต้องหยุดเรียนเนือ่ งจากอาคาร
เรียนเสียหาย บางวันเด็กๆ ก็จะมาช่วยกันท�าความสะอาด เก็บกวาดซากปรักหักพัง ขยะต่างๆ
ในโรงเรียน มูลนิธฯิ จึงได้มอบทุนเพือ่ ซ่อมแซมอาคารเรียน สนามเด็กเล็กของโรงเรียนในอ�าเภอ
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น�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องเขียน ชุดกีฬา ให้เด็กจ�านวนกว่า 700 คน
นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกับภาคเอกชนมอบทุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเทา
จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนวัดนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อซ่อมแซมอาคารและบริเวณ
โรงเรียน
ของขวัญส่งความสุขเพือ่ ชีวติ ใหม่ทสี่ ดใส วันนีเ้ ด็กๆ และครอบครัวทีป่ ระสบภัยยิม้ ได้
เพราะเมตตาจิตและก�าลังใจที่ผู้ใจบุญมอบให้ ช่วยฟนฟูร่างกายและจิตใจพวกเขาให้กลับคืน
สู่ความเข้มแข็ง

บรรเทำทุ
ก
ข์
ฉ
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ุ
เฉิ
น
ที่ปลำยด้ำมขวำน…สถำนกำรณ์ยังไมเปลี่ยน
“พอหนูถูกยิงเสียชีวิต ยาของหนูเปนโรคประสาท
ภาระจึงตกอยูที่แม แมตองหาเลี้ยงหนูและนอง ตองหาเงิน
รักษายาดวย หากไมมีทุนนี้หนูก็ไมรูจะไดเรียนหรือเปลา…”
ด.ญ.มัทนา จะแน (28 มิถุนายน พ.ศ. 2555)

สถานการณ ค วามไม ส งบใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ
ของจั ง หวั ด สงขลา นั บ ตั้ ง แต
เหตุการณคนรายบุกปลนปนจาก
กองพันพัฒนาที่ 4 คายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่
4 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนปฐมบท
ของความรุ น แรงรอบใหม ใ นดิ น แดน
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ปลายสุดดามขวาน มาถึงวันนี้กวา 8 ป ที่ผานมามีเหตุรุนแรงกวา
หมืน่ ครัง้ เฉลีย่ วันละ 2.7 เหตุการณ ระเบิดมากกวา 2 พันลูก ยอดตาย
ทะลุ 5 พันศพ เด็กกําพรา 9,000-10,000 คน แมรัฐไดใช
งบประมาณไปแลวกวา 1.61 แสนลานบาท แตเหตุการณหาได
ทุเลาไม ยังคงเกิดเหตุความรุนแรงอยางตอเนื่อง
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ เริ่มต้นท�างานในพื้นที่นี้ตั้งแต่ป พ.ศ. 2535
โดยได้ให้ความช่วยเหลือเด็กยากไรัในพื้นที่จังหวัดยะลา (4 ต�าบลในอ�าเภอสุคิริน) และจังหวัด
นราธิวาส ภายหลังจากเหตุการณ์รุนแรงเริ่มจะระอุขึ้นอีกครั้ง มูลนิธิฯ จึงให้ความช่วยเหลือ
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องเปนเวลา 4 ป มีเด็กใน
การดูแลของมูลนิธิฯ ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
ชวยใหพอแม ผูปกครอง หรือคุณครู ไดรับการฝกอบรมเรื่องการใหความชวยเหลือ
เด็กเพื่อรับมือกับปญหาที่มาจากความบอบช�้าทางอารมณ์ เพราะเด็กก�าพร้าส่วนใหญ่จะได้รับ
แต่การแจกสิ่งของ แต่ไม่ได้รับความรัก ความอบอุ่น หรือการดูแลที่ต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจ
การฝกอบรมให้กับผู้ปกครองจึงเปนสิ่งส�าคัญที่จะหนุนเสริมให้การดูแลเด็กที่บอบช�้ากลับเข้าสู่
ภาวะปกติ เพื่อเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้
ชวยใหเด็กไดรับอาหารเสริม อาหารแหง ชุดยารักษาโรค และของใชจ�าเปน พื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปนพื้นที่ที่เศรษฐกิจไม่ดี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ยิ่งใน
ครอบครัวที่สูญเสียพ่อหรือแม่ซึ่งเปนก�าลังหลักในการท�ามาหากินด้วยแล้ว เด็กๆ จะมีความ
ล�าบากอย่างมาก
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มอบอุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรูส า� หรับเด็ก เพือ่ บรรเทาปญหาในยามที่ไม่สามารถ
ไปเรียนได้ตามปกติ ในพืน้ ทีท่ รุ กันดารและเสีย่ งภัยเช่นนีท้ า� ให้การชะงักงันเรือ่ งการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเกิดขึน้ บ่อยครัง้ หลายครัง้ ต้องปดโรงเรียนเนือ่ งจากครูไม่สามารถเดินทางมาสอนได้
แม้จะมีเจ้าหน้าทีท่ หารต�ารวจคอยรักษาความปลอดภัยอยูก่ ต็ าม และการหยุดเรียนเปนเวลานาน
ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะในห้วงเวลาเช่นนี้จึงเปน
สิ่งส�าคัญ

รุนแรง ซี.ซี.เอฟ. จึงริเริ่มกิจกรรมพิเศษในพื้นที่นี้ ก็คือโครงการคืนรอยยิ้มใหนอง มีการให
ทุนการศึกษาเด็กกําพรา แลวก็มีคายศิลปะบําบัดจิตใจ เพราะเด็กหลายๆ คนมีความเครียด
สูงมาก บางคนพอแมถูกยิงถูกเผา เขาทั้งเครียดทั้งกลัว กิจกรรมในลักษณะนี้จึงจําเปนมาก”
สวรส สุขชูช่วย หัวหน้าโครงการจังหวัดนราธิวาส ผู้รับผิดชอบงานพื้นที่นี้เล่าให้เราฟง

ใหเด็กไดเขารวมคายสันทนาการ เพือ่ ช่วยฟน ฟูจติ ใจให้กลับสูภ่ าวะปกติ เด็กส่วนใหญ่
ไม่เคยเดินทางออกนอกพื้นที่ ไม่มีประสบการณ์หรือได้ใช้ชีวติ ที่แตกต่างจากหมูบ่ า้ นของตัวเอง
การได้เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ เรียนรูแ้ ละได้รบั ประสบการณ์นอกสถานทีเ่ ปนสิง่ ทีท่ า� ให้เด็กๆ มีความ
สุขและเปนประโยชน์อย่างมากมาย
ใหทนุ การศึกษาส�าหรับเด็กก�าพรา เพือ่ ให้เด็กสามารถศึกษาได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยท�างาน
ร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด มีคุณครูเปนก�าลังส�าคัญ คอยประสานงานและดูแลจัดการทุน
การศึกษา เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ
เสียหาย

ใหทุนชวยเหลือพิเศษ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือน อาคารเรียนที่ได้รับความ

“เราเองหยุดความรุนแรงไมได แตถาเราไม ใหความชวยเหลือเด็กหรือชาวบานที่
ลําบาก พวกเขาก็จะยิง่ ทุกขยากไปกันใหญ โดยเฉพาะเด็กทีก่ าํ พราสูญเสียพอแมจากสถานการณ
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ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ คนในเมืองอย่างเราๆ คงเข้าใจสภาวะเช่นนีไ้ ด้ยาก ลองจินตนาการ
ดูว่ารอบตัวเราในทุกๆ นาทีสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงได้ตลอด ต้องตื่นกลัว สะดุ้ง
ระแวดระวังทุกวินาที ลองคิดดูว่าเราจะรู้สึกอย่างไร จะเครียดแค่ไหน นั่นเปนสภาวะที่เด็กและ
ชาวบ้านต้องเผชิญ
“ในพื้นที่พิเศษแบบ 3 จังหวัดชายแดนมันมีขอจํากัด
เยอะ ความเชือ่ ศาสนา การเดินทาง ความปลอดภัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรุนแรงตางๆ มันมากมาย รถถังเต็มไปหมด
ดานทหารก็เยอะแยะ อยางเราไม ใชคนในพื้นที่ลงไปก็ยัง
หวาดหวั่น คือเราไมรูเลยวาจะเกิดอะไรขึ้นในตอนไหน แตถา
เราไมไป ไมทาํ งาน แลวเด็กๆ จะทํายังไงละ เพราะนีค่ อื สิง่ ทีเ่ รา
พอจะทําเพื่อชวยเหลือได ถามวาอยากใหชวยเหลืออะไรบาง
มันก็มีหลายอยาง แตจริงๆ สิ่งที่พวกเราตองการก็คือ กําลังใจ
และความเขาใจมากกวา” วิไล อินทร์มา ผู้ประสานงานอาวุโส
ที่รับผิดชอบงานพื้นที่นี้เล่าให้เราฟง
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โภชนำกำร สุขภำวะ และกำรดูแลเด็กปฐมวัย
ปนเี้ ปนปที่ 3 ของโครงการทีม่ ลู นิธฯิ ได้ดา� เนินการให้เปนไปตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยร่วมมือกับโรงเรียนหรือชุมชนเปน
ผู้ดูแลซื้ออาหารสดและเครื่องปรุงมาเตรียมไว้ แล้วมอบหมายให้ครู
หรือนักเรียนท�า หรือจ้างแม่ครัวมาท�า และไม่ว่าจะเปนเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
หรือไม่ใช่เด็ก ซี.ซี.เอฟ. แต่ถ้าเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ช่วยเหลืออยู่ ก็จะ
ได้รับประทานอาหารเช้าที่ท�าขึ้นเช่นกัน
“มีทงั้ เด็กอนุบาล ป.1 ป.2 คือเขามาบอกครูวา มีอาการปวดทอง
เพราะตรงนีเ้ ราถึงถามเด็ก ก็ไดความวาเด็กไมไดทานขาวมา สวนบางคน
ที่โตขึน้ มาหนอย เขาก็จะมาขอยาธาตุนาํ้ แดงเพราะปวดทองเหมือนกัน
สวนใหญเปนเพราะพอแมตองรีบไปทํางานแตเชาเลยไมไดเตรียมไว
พืน้ ทีต่ รงนีอ้ าชีพหลักคือเก็บเห็ดซึง่ ตองออกเชากลับมืด” นางลัดดาวรรณ์
ศิริชาติ คุณครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง อ�าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เล่าถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ

เช้ำอิ่มท้อง น้องมีสุข ปที่ 3
“โครงการอาหารเชาเพื่อนอง” เริ่มดําเนินการเมื่อป 2552
เพื่อแกปญหาเด็กๆ ที่ตองไปโรงเรียนโดยไมไดกินอาหารเชา
เนือ่ งจากพอแมตอ งออกไปทํางานกอนสวาง ไมไดเตรียมอาหารเชา
ไวให เด็กบางรายพอแมทิ้งเงินไวให แตเด็กนําไปซื้อขนมกินเลน
แทนทีจ่ ะซือ้ อาหารหลัก บางครอบครัวเด็กขาดแคลนแหลงอาหาร
ไมมีเงินซื้อ ผูปกครองไมมีเวลาดูแล
การบริโภคอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการจะส่งผลต่อระบบสมองและสมาธิ
ในการเรียนของเด็ก เด็กบางคนต้องดืม่ น�า้ ให้มากและบ่อยๆ เพือ่ ประทังความหิว รอจนถึงอาหาร
กลางวัน การสนับสนุนอาหารเช้าส�าหรับเด็กจึงเปนแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยแก้ไขปญหาได้ตรงจุด
เมื่อเด็กได้รับประทานอาหารก่อนไปโรงเรียน จะท�าให้มีความพร้อมในการเรียนหนังสือและ
ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอย่างเต็มที่
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“เมื่อตอนดิฉันมารับตําแหนงที่นี่เมื่อป พ.ศ. 2552 พบวาเด็กๆ มีปญหาในดาน
โภชนาการ นํ้าหนักสวนสูงตํ่ากวาเกณฑ ตัวเล็กแคระแกร็น แตหลังจากไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการอาหารเชาจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จนมาสิ้นปการศึกษา เราชั่งนํ้าหนักวัด
สวนสูงก็พบวาเด็กทีม่ นี าํ้ หนักสวนสูงตํา่ กวาเกณฑมจี าํ นวนนอยลง นักเรียนมีสขุ ภาพแข็งแรงขึน้
มีสุขภาพจิตดี แจมใส กลาแสดงออกมากขึ้นกวาเดิม และที่สําคัญก็คือผูปกครองมีความ
พึงพอใจ เนือ่ งจากชาวบานทีน่ มี่ ฐี านะยากจน การไดรบั ความชวยเหลือตรงนีก้ ผ็ อ นภาระไปไดมาก
พอชาวบานชุมชนเห็นตรงนีก้ เ็ กิดความเชือ่ มัน่ ในโรงเรียน จากป พ.ศ. 2552 โรงเรียนมีนกั เรียน
49 คน มาปนี้ พ.ศ. 2554 โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 77 คน นี่เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาชุมชน
ไวใจในระบบดูแลของโรงเรียนในการดูแลลูกหลานของเขา เพราะเรามีงบประมาณสนับสนุน
ลดภาระของผูป กครองได” นางจันทพร หอมจันทร์ ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ อ�าเภอ
น�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเปนหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวอย่างตั้งใจ
ผลความส�าเร็จทีไ่ ด้รบั ก็คอื หลังจากเด็กๆ จากครอบครัวทีย่ ากจนได้เข้าร่วมโครงการ คือ
ได้รับประทานอาหารเช้าอย่างเพียงพอและเปนประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว พวกเขาก็กลายเปน
นักเรียนที่มีสมาธิและความพร้อมในการเรียนมากขึ้น ตลอดจนสามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ
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ของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ดีทางด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ
ของเด็ก นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กมีการขาดเรียนลดน้อยลง ตั้งใจเรียนมากขึ้น
เฉพาะในปการศึกษา 2555 มูลนิธฯิ ได้ดา� เนินโครงการอาหารเช้าเพือ่ น้องใน 25 พืน้ ที่
มีเด็กได้รับประโยชน์จ�านวน 5,496 คน โดยด�าเนินการร่วมกับ 98 โรงเรียน และ 80 ชุมชน
ล�าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
แพร่
เพชรบูรณ์
ชัยภูมิ
บ้านดุง
อุดรธานี
อุดรคาทอลิก
หนองคาย
เวียงคุก
ขอนแก่น
เลย
หนองบัวล�าภู
ท่าแร่
สกลนคร
มุกดาหาร
นครพนม
สระแก้ว
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ยโสธร
อ�านาจเจริญ
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นราธิวาส
รวม
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จ�านวนเด็ก (คน)
243
210
171
100
214
229
201
314
243
100
155
384
251
150
270
377
230
324
110
453
218
100
102
215
132
5,496

“โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง” ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อาหารเช้าสามารถท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ในการเรียนของเด็กยากไร้ได้
การดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมสงเสริมสุขอนามัยในปที่ผานมา
มีเด็กอายุต�่ากว่า 5 ป และเด็กที่ขาดสารอาหารได้รับความช่วยเหลือในรูปข้าวสาร
อาหารแห้ง และของใช้จ�าเปนรวมทั้งสิ้น 6,167 ราย
มูลนิธฯิ ได้จดั ฝกอบรมเรือ่ งการเลีย้ งดูเด็กเล็กให้แก่ผปู้ กครอง ครูอนุบาล และผูด้ แู ล
เด็กจ�านวน 2,853 ราย
มูลนิธฯิ จัดสรรงบประมาณเพือ่ ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ขึ้นจ�านวน 5 แห่ง
รวมทัง้ ได้มอบสือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยจ�านวน 114 ชุด
ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
มีโรงเรียนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 48 แห่ง
ได้รับงบประมาณอุดหนุนเพื่อปรับปรุงห้องน�้า
ห้องส้วมส�าหรับนักเรียน
มูลนิธฯิ ได้จดั สร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟนให้แก่โรงเรียน 54 แห่ง และได้มอบถังเก็บน�า้
20 ชุด เครื่องกรองน�้า 35 ชุด เครื่องเล่นกลางแจ้ง 85 ชุด ให้แก่โรงเรียนต่างๆ
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ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

เด็ก “เกง ดี มีควำมสุข”
ประจ�ำป 2554/55

มูลนิธิฯ จึงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถ
ปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเปนผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมของตนได้อย่าง
ยั่งยืน และสร้างสรรค์สังคมที่มุ่งปกปองคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กด้วยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเด็ก ไม่ว่าจะเปนพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ในป 2554/55 จากเด็กจ�านวน 76 คนที่ได้รับคัดเลือกมา นี่คือบางส่วนของเด็ก “เก่ง
ดี มีความสุข” ในด้านต่างๆ

ดานเรียนดี: เด็กชายกิตติศักดิ์ ขันแกว

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานโคกสงา จังหวัดเพชรบูรณ์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมน�าเสนอ
(Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต ป 2554

ดานภาษาไทย: นางสาวสุภาภรณ์ สังข์ทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนขามแกนนคร จังหวัดขอนแกน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ “งานฉลอง
พุทธชยันตี 2,600 ป แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมละครประวัตศิ าสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6

ดานวิทยาศาสตร: เด็กหญิงวไลณัฐ ขัติเวียง
มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ มีเปาหมายสูงสุด
ของการทํางาน คือการใหเด็กยากไร “เกง ดี มีความสุข” อันมี
ความหมายวา “เกง” คือการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับวัย สติ
ปญญาดี แกปญ
 หาได “ดี” คือเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม มีวนิ ยั และ “มี
ความสุข” คือสุขภาพดี จิตใจมัน่ คง ปรับตัวไดดใี นทุกสถานการณ
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

รางวั ล เกี ย รติ บั ต รระดั บ เหรี ย ญเงิ น อั จ ฉริ ย ภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ป 2554
รางวัลชนะเลิศที่ 6 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
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ดานศิลปวัฒนธรรม: นางสาวอารียา โพนิเบเอ

ผู้ปควำมเสี
ดทองหลั
ง
พระ
ยสละไมเคยเปลี่ยนแปลง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
นักร้องน�าวงดนตรีชนเผ่า
ชนะการแข่งขันร้องเพลง To Be Number One

ดานคุณธรรม จริยธรรม: เด็กหญิงณัฐนันท์ โสทองเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ์

แกนน�าเยาวชนร่วมท�ากิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
โดยรวมกลุม่ เด็กในเขตบริการ ซี.ซี.เอฟ. ท�าความสะอาดวัด และร่วมเปน
กรรมการวัด งานประเพณีบุญบั้งไฟประจ�าป

ดานกีฬา: เด็กหญิงอนุธิดา มะลาศรี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาหลวง จังหวัดขอนแกน
นักฟุตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย
เหรียญทองแดง การแข่งขันฟุตบอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ป
รางวัลผูท้ า� ประตูยอดเยีย่ ม รายการ “พิเทโอ ซัมเมอร์ เกมส์” ป 2555
ณ ประเทศสวีเดน

ดานกิจกรรม: นางสาววิยะดา แซโซง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมัธยมบานกลาง จังหวัดนาน
แกนน�าเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
มากทีส่ ดุ คือ 23 ครัง้ สามารถจัดกิจกรรมและเชิญชวนผูอ้ นื่ เข้าร่วม
กิจกรรมได้ประสบผลส�าเร็จ
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การทํางานของมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
มุงเนนพัฒนาเด็กและเยาวชนจากครอบครัวที่ดอยโอกาสใหมี
ชีวติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ มีสขุ ภาพแข็งแรง และไดรบั การเรียนรูใ น
ทุกๆ ดาน เพือ่ เติบโตขึน้ เปนกําลังสําคัญในอนาคตตอการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนของชุมชนของเขาเองและรวมถึงตอสังคมไทยในภาพรวม
เป า หมายที่ ท ้ า ทายเช่ น นี้ จึ ง จ� า เป น อย่ า งยิ่ ง ที่
บุคลากรของมูลนิธฯิ เจ้าหน้าทีใ่ นทุกพืน้ ที่ ผูม้ สี ว่ นร่วมในการ
ผลักดันการท�างานให้เกิดดอกออกผล ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ การให้ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่มีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนการท�างาน เพราะคนในชุมชนจะรู้และเข้าใจ
ปญหาของชุมชนตัวเองได้ดที สี่ ดุ นอกจากนัน้ การเข้ามาหรือ
จากไปขององค์กรสนับสนุนชั่วคราวอื่นๆ ก็จะมิได้สะเทือน
ต่องานพัฒนาเด็กในชุมชนของเขาเลย
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นี่เองเปนที่มาของ “ตัวแทน” ชาวบ้าน
จากชุมชนที่ท�าหน้าที่ “คณะกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. (กกบ.)”, “คณะ
กรรมการเขตบริการ (กกข.)” และ “หัวหน้ากลุ่ม
ย่อย (กย.)” ซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกกันในที่
ประชุมผู้ปกครองเด็กและคณะกรรมการแต่ละชุด
มีวาระ 2 ป ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ โดยมีหน้าที่
ในการร่วมปฏิบัติการในโครงการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะดูแล
บริหารจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ การคัดเลือก
เด็กเพื่อรับการอุปการะ การประสานงานกับมูลนิธิฯ
การเงิน การบัญชี ฯลฯ โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี.เอฟ.ฯ จะเปนผู้สนับสนุนให้ค�าปรึกษา จัดฝกอบรม
ความรู้ต่างๆ ที่จ�าเปน
การท�างานในหน้าทีด่ งั กล่าวนีล้ ว้ นเปนงานอาสา ไม่มคี า่ ตอบแทนหรือ
เงินเดือนสักบาทเดียว
“ผมดีใจที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กที่ดอยโอกาส เด็กที่ถูกทอดทิ้ง พอแม
หยาราง เมื่อเห็นรอยยิ้มของพวกเขาเราก็มีความสุข และเหนือสิ่งอื่นใดคือเปนความ
ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตในการทํางานเพื่อถวายองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี องคอุปถัมภของมูลนิธิฯ ซึ่งไมอาจจะเทียบกับสิ่งตอบแทนใดๆ ได”
นายทวี พันธ์บุตร จากจังหวัดมุกดาหาร กล่าวด้วยความตื้นตัน
ในปทผี่ า่ นมามูลนิธฯิ ได้จดั โครงการ “รวมพล คนรักเด็ก” ซึง่ เปนการพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่กรรมการโครงการและกรรมการเขตบริการจ�านวน 217 คนจากทัว่ ประเทศ โดยมีเนือ้ หา
ในการฝกอบรมคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการเสียสละเพื่อเด็ก รวมถึงทักษะด้านงาน
บัญชี, ความหมายของงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ, งานโครงการและงานบริหาร
การติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆ
การอบรมได้ท�าให้คณะกรรมการอาสาสมัครเหล่านี้มีความเข้าใจในบทบาทของ
ตนชัดเจนขึ้น เข้าใจในวัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติ และเนื้อหาของกิจกรรมที่มูลนิธิฯ
ท�า จนสามารถน�าไปปฏิบตั ไิ ด้จริงในการท�างาน และเกิดขวัญ ก�าลังใจ ความภาคภูมิใจ
ในการท�างานร่วมกับมูลนิธิฯ เพิ่มพลังจิตอาสาในตัวเอง
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“ดิฉันเปนเด็กกําพราและยากจนมากๆ ทั้งดิฉัน
และสามีไมรูหนังสือ เขียนอานไมไดเลย ไมอยากใหลูกของ
ตัวเองและเด็กๆ ในชุมชนตองเปนแบบเรา พอลูกดิฉันได
เปนเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ดิฉันจึงยินดีมาก พยายามชวยเจาหนาที่
ทุกอยางเทาที่ทําได ตอมาพอที่ประชุมเลือกดิฉันเปน กย.
ตอนนั้นไมอยากเปนเลยเพราะตัวเองไมมีความรู กลัวจะ
ทําไมได มาถึงวันนี้ภูมิใจมากๆ มีความสุข รูสึกผูกพันกับ
โครงการเสมือนเปนครอบครัว เจาหนาที่ใหสิ่งดีๆ กับเรา
มากมาย วันนี้ดิฉันไดรับเลือกเปน กกบ. ไดพัฒนาตัวเอง
เรียนตอ กศน. จนจบ ม.6 สวนลูกปจจุบันอายุ 23 ป
ไดรบั ทุนศึกษาตอในระดับปริญญาตรีดว ย ดีใจมากๆ ขอบคุณ
ซี.ซี.เอฟ. จริงๆ” นางประมูล ลุนค�าโต กรรมการชุมชนจาก
จังหวัดอุบลราชธานี ยืนยันให้ฟง พร้อมย�า้ ว่า “ความฝนเปนจริง
ได้ถ้าลงมือท�า”
ดังนั้นหากจะกล่าวว่าพวกเขาเหล่านี้เปนผู้อยู่
เบือ้ งหลังการพัฒนาชีวติ เด็กยากไร้ เปน “ผูป้ ด ทองหลังพระ”
ก็คงมิใช่ค�ากล่าวเกินจริง ด้วยงานอาสาสมัครไร้ค่าตอบแทน
ที่ต้องรับผิดชอบ ชีวิตน้อยๆ ของเด็กในชุมชนเปนภารกิจที่
ยิ่งใหญ่อย่างมาก กรรมการบางคนก็เคยเปนเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
มาก่อนจึงมีความเข้าใจเปนอย่างดี เบื้องหลังรอยยิ้มที่สดใส
และวันดีๆ ในชีวติ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับลูกหลาน เปนแรงบันดาลใจ
ส�าคัญที่ท�าให้พวกเขาปฏิบัติงานด้วยความสุขและเสียสละ
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
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ที่

จำกใจผู้ ให้ถึงผู้รับ
งานสงเคราะหและพัฒนาเด็กและเยาวชนทีม่ ลู นิธสิ งเคราะห
เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ถือเปนภารกิจหลักของการปฏิบตั งิ านนัน้
จะไมสามารถดําเนินการไดเลยหากขาดผูสนับสนุนที่เปดหัวใจ
มีสว นรวมในการดูแลชีวติ ของเด็กนอยรวมชาติ เมือ่ ธารนํา้ ใจจาก
ทานผูอ ปุ การะหยิบยืน่ ให ก็เปรียบดุจสายนํา้ ฝนทีห่ ลัง่ ลงบนผืนดิน
อันแหงผาก รอยยิม้ เปอ นความสุขของเด็กๆ ก็ปรากฏเปนประจักษ
พยานของความอัศจรรยแหงนํ้าใจจากผูอุปการะ
การอุปการะเด็ก 1 คนด้วยจ�านวนเงินวันละ 17 บาท หรือ 500 บาทต่อเดือน อาจจะ
ไม่มากมายส�าหรับบางคน แต่จ�านวนเด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ ปละกว่า 50,000 คน
ย่อมเปนงานที่ไม่ง่ายเลยที่จะระดมความช่วยเหลือมาสู่พวกเขา
ดังนั้นทุกๆ ความช่วยเหลือ เงินทุกบาททุกสตางค์ จึงมีคุณค่ามากมายสุดประเมิน

“สาเหตุหลักเลยที่ทําใหเราไวใจมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ก็คือ
พระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป น องค อุ ป ถั ม ภ ข องมู ล นิ ธิ ฯ เราจึ ง เชื่ อ มั่ น อย า งมากว า
ความชวยเหลือจะถูกสงไปถึงตัวเด็กจริงๆ ซึง่ เราก็ไดเห็นหลักฐานนัน้
จริงๆ เมือ่ เราไดรบั จดหมายตางๆ จากเด็กๆ ทีเ่ ขียนมาถึง เวลาเราสง
ของขวัญอะไรไปใหเด็ก เขาก็จะถายรูปสงกลับมาใหเห็นวาเด็กไดรบั
ของขวัญของเราจริงๆ เราก็รูสึกดีใจที่ไดเปนสวนหนึ่งกับมูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. แลวเจาหนาทีก่ ท็ าํ งานตอเนือ่ ง โทรมาแจงขาว สงขาวตลอด
ตอนนี้ก็อยากจะตอยอดวา ถาเด็กคนไหนเรียนดีและเขาอยากเรียน
เราก็จะสงเสียใหไดเรียนปริญญาเลย” คุณชุณหภากาญจน์ อุตุพล
กล่าวทางโทรศัพท์ที่แม้ไม่เห็นแววตา แต่น�้าเสียงที่เปยมด้วยความปติ
สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน

นอกจากผู้อุปการะในนามบุคคลแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้รับความร่วมมือร่วมใจกับบริษัท
ห้างร้าน องค์กรภาคเอกชนต่างๆ ในการอุปการะเด็กอีกด้วย
บริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จ�ากัด ที่ท�าธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ใน
เอเชีย เปนหนึง่ ในองค์กรธุรกิจเอกชนที่ได้รบั อุปการะเด็ก 25 คน และบริษทั ยังสนับสนุนกิจกรรม
“จิตรกรน้อย เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา” โดยประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาใน Facebook และกด
คลิก Like/Share รูปในหลวงที่เด็กๆ วาด ทุกๆ 1 คลิก บริษัทจะบริจาค 10 บาทให้กับมูลนิธิฯ
“มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ทํางานจริงจัง จะเห็นไดวา มีผรู ว มสนับสนุนมากมาย และทุกทานเปน
บุคคลหรือองคกรที่มีความนาเชื่อ บริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท จํากัด ก็เปนสวนหนึ่ง เรารวมงาน
กันมาหลายป พนักงานบริษัทกวารอยชีวิตในสํานักงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต เวลาไดจดหมาย
จากเด็กๆ ก็มีความรูสึกรวม จะชวยกันหาของขวัญหรือสิ่งของตางๆ สงใหนองๆ มีความยินดี
ที่จะชวยเหลือเด็กๆ และทางบริษัทเองก็ยินดีจะชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของมูลนิธิฯ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานทีเ่ ราถนัด ก็คอื การสือ่ สารการตลาด” คุณเกรซ เจ้าหน้าทีฝ่ า ยการตลาด
กล่าวในนามของบริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จ�ากัด

คุณชุณหภากาญจน์ อุตุพล เจ้าของธุรกิจสถาบันพัฒนาเด็กเล็กคิโด้ สาขาเจริญกรุง
ผู้ซึ่งอุปการะเด็กจ�านวน 3 คน มาตั้งแต่ป 2548 และยังเปนกระบอกเสียงให้กับมูลนิธิฯ
ช่วยบอกต่อเชิญชวนญาติๆ พี่น้องที่ท�าธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ คนรู้จัก คนข้างบ้าน ให้มา
ช่วยกันอุปการะเด็กรวมกันถึง 100 คน

ถ้าจะมีค�าค�าใดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกขอบคุณจากก้นบึ้งหัวใจ ก็ขอใช้
ค�าค�านั้นในจ�านวนร้อยจ�านวนล้านทวีคูณส่งมอบถึงท่านผู้อุปการะ เพราะเมื่อสายลมแห่งความ
ช่วยเหลือของท่านโบกโชยมาถึงเด็กยากไร้ ความเปลี่ยนแปลงดีๆ ก็ก่อก�าเนิดขึ้น บางทีค�า
ขอบคุณอาจจะน้อยเกินไปหากเทียบกับคุณค่าของการแบ่งปนทีย่ งิ่ ใหญ่ทที่ า� ให้เด็กและเยาวชน
มีความเปนอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเปนรูปธรรม ซึ่งนั่นหมายถึง อนาคตที่สดใสของสังคมไทยที่เรา
ทุกคนปรารถนา
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