
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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ดักาํจ ยทไศทเะรป กงบแี้ติซราคานธ คาจิรบนิงเบอม 
สนับสนุนโครงการ  ”งอนอ่ืพเาชเราหาอ“ ภายใต
โครงการ “Everyday Day Happiness”

 .น 00.41 าลวเ 5552 มคาหงิส 52 ่ีทนัว
มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “ขอบคุณผูนํา

”รไกายก็ดเติวีชูสามีด่ีทงลปแนย่ีลปเมาวค

5552 มคาลุต 82-62 ี่ทนัวอ่ืมเ  หะารคเงสิธินลูม
จ็ดเมสภมัถปูชาระรพนใ ฯ.ฟอเ.ีซ.ีซ นจกายก็ดเ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 บักมวร ยารคแ-นาวศงวมาง ดานาลพสอเ  และ 

ดักาํจ ลนแนั่ชนเรอตเนิอ .ีซ.ีซ.อไ ทัษิรบ นักมวร 
นางดัจ  ”รไกายูผงอนหใ จใา้ํนนป“

5552 มคาลุต 6 ี่ทนัวอื่มเ  งกงอฮ ราคานธ
ดักาํจ น่ัชรเอปรอคง้ิกงบแ ฮไงย่ีซเะลแ  

 มรรกจิกดัจดไ ่ีพกาจ CBSH ป 421“
สูนอง” โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดสร  างห องสมุดโรงเรียน
บานนาอินทรแตง อําเภอบานเขวา 

ิมูภยัชดัวหงัจ

ธูบกออมวร 5552 มคาลุต 7-4 ่ีทนัว
ประชาสัมพันธโครงการอุปการะเด็ก

ค็พแมิอ ณ  ดนลแรอดเนัว ี่มมรกแ นางนใ
ีนาธงอทงอืมเ านีราอ

รวมออกบูธ เชิญชวนผูมีจิตเมตตาทําความดี
 รไกายก็ดเะรากปุอบัรรากยวดงวลหอพยาวถ

ในงาน ”31 ่ีทง้ัรค รฟแ.ีซ.ีซ.อไ“  2-1 ่ีทนัวนใ 
ธันวาคม 2555 ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร

)นชาหม( ดักาํจ ลนแน่ัชนเ

พาภยวดงอ่ืรเาลเ ้



 มีคํากลาวในโลกตะวันตกบอกวา มแอพาวมไ กลโนใามน้ึขดิกเก็ดเีม่ีทง้ัรคกุท“

ิตาชยษุนมงอขพาภยกัศงึถยามหนั่น ตแวลแ็ก ๆดใมอลดวแงิ่สตใยาภูยอะจาวมไะลแ รคในปเะจ

 ”ง่ึนหง้ัรคกีอามน้ึขดิกเดไ นปเน้ันน้ึขดิกเ่ีทพาภยกัศ าวดไูรถรามาสมไารเ อืค็กน็ดเะรปตแ

ีม็กีดมไ่ีทมอลดวแพาภสนใดิกเ่ีทนค ดไมไดิกเกอืลเนคกุท บลนาดอืรหกวบนาดนใพาภยกัศ

มนโวนแีม็กีดี่ทมอลดวแพาภสนใดิกเีดคชโ่ีทนคนวส บลงาทนใปไนปเะจนั้นพาภยกัศี่ทมนโวนแ

ีด่ีทงาท กวบงาทนใปไนปเะจน้ันพาภยกัศ่ีท

 งอขมนโวนแ าวจใน่ัมมาวคงารสนักยวชงอตะจ่ีทารเกวพงอข่ีทานหนปเงึจ น้ันงัด

งอตะจยอนงายอ ดใบบแมอลดวแงิ่สนใดิกเะจาวมไ นั้นนคกุทามนึ้ขดิกเี่ทยทไก็ดเวัตนใพาภยกัศ

ะลแ ยามกามดไมคงัสครรสงารสนคง่ึนหงยีพเีดนค มคงัสอตนชยโะรปนปเ่ีทติวีชีมอ่ืพเปไนปเ

นักนชเยามกามดไมคงัสยาลาํทถรามาส็กนคง่ึนหงยีพเีดมไนค

 ผมคิดวา “เด็กไมใชอนาคต แตเด็กคือปจจุบัน” ถาเราชวยกันดู “ปจจุบัน”  ีดหใ

านหงาขตคานอนใีด่ีทงอืมเลพ ีด่ีทมแอพีมะจ็การเ

 มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน-

หใีด่ีทติวีชครรสงารสรากนใรกคงองอขญัคาํสจิกราภนปเอืถ ีรามุกชารมรบมายส ฯาดุสชาร

นค 000,05 าวกีม้ีนะณขนใารเงอขลแูดมาวคนใูยอ่ีท ”นับุจจป“ ง่ึซ นาด ๆกุทนใรไกายก็ดเบัก

รากงรคโนินเาํดถรามาส ฯิธินลูม คาจิรบูผะลแะรากปุอูผกาจาตตมเมาวคยวด ดัวหงัจ 13 นใ

าวมไ นึ้ขีดี่ทติวีชีมสากอโบัรดไหใรไกายวัรคบอรคนใ ๆก็ดเอืลหเยวชรากนใยามกามมรรกจิกะลแ

ครรสงารสดิคมาวคงารส าํนูผนปเมาวคงารสราก  ูยอนปเมาวคติวีชานฒัพ าษกึศรากนาดนปเะจ

ีด่ีทมคงัสครรสงารสปไวากะลแงอเวัตยวดดไนืยถรามาสน้ันาลหเรไกายก็ดเนจ รากานตนิจะลแ

 นในุนสบันสรากหใ่ีทนาทกุทณุคบอขอข ฯิธินลูมราหิรบรากมรรกนาธะรปะนาฐนใ

ฯิธินลูมี่ทานหาจเ ๆงอนงอขนางาํทรากนใจใงัลาํกนจดอลต ณามะรปบง รากาชิวนาดงั้ท นาด ๆกุท

ีดยวดปไงวลุลจ็รเาํสามนาผ่ีทปนในางนินเาํดรากหใาํทนจ นค ๆกุท

 ศศเกโมาส ณรการว.รรศ.ด

 ฯ.ฟอเ.ีซ.ีซ นจกายก็ดเหะารคเงสิธินลูมราหิรบรากมรรกนาธะรป

 ีรามุกชารมรบมายส ฯาดุสชารนตัรพทเะรพจ็ดเมสภมัถปูชาระรพนใ

ฯิธินลูมนาธะรป กาจนสาส



หนึ่งปกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ถอยแถลงจากผูอํานวยการมูลนิธิฯ

 รายงานฉบับที่ท่านถืออยู่นี้คือประจักษ์พยานของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของ
เด็กยากไร้ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ด้วยความเมตตาและปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ในปที่
ผ่านมาเด็กๆ 51,986 คน ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการดูแลสุขภาพ
อนามยั มอีาหารเสรมิและการรกัษาพยาบาลยามเจ็บปวย รวมทัง้ได้รับโอกาสในการพฒันาศกัยภาพด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี อาชีพ และภาวะผู้น�า ไม่เพียงแต่เด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ เท่านั้นที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ แต่อานิสงส์ของกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่ได้รายงานไว้ในหน้าถัดไปนี้ ยังส่งผลให้ 384 
โรงเรียนและ 43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการปรับปรุงอาคารสถานที่และมีอุปกรณ์การเรียนการสอน
ทีค่รบถ้วนข้ึนกว่าเดมิ พีน้่องและครอบครวัของเดก็ๆ เหล่านี ้รวมทัง้ชมุชนทีพ่วกเขาอาศยัอยูต่่างก็ได้รบั
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
 กว่าครึง่ศตวรรษของการท�างานจนถงึวนันี ้มูลนิธสิงเคราะห์เดก็ยากจน ซ.ีซ.ีเอฟ.ฯ ยังคงศรัทธา
และเชือ่มัน่ในเส้นทางเดนิทีมุ่ง่เกือ้หนนุเดก็ยากไร้ให้ “เกง ดี มคีวามสุข” เพือ่เปนอนาคตของสังคมไทย
ต่อไป แม้จะมีอุปสรรคขวากหนามรายล้อมระหว่างทาง แต่ก�าลังใจและแรงสนับสนุนจากทุกๆ ท่าน
ก็ท�าให้พวกเราผ่านมาได้อย่างมั่นใจและสง่างาม
 ใบหน้าเปอนยิม้ของเดก็ๆ คอืรางวลัทีย่ิง่ใหญ่ส�าหรับชาว ซ.ีซ.ีเอฟ. มากกว่าทรัพย์สินเงินทอง
อันเปนของนอกกาย เพราะหลายๆ ครั้งของชีวิต ความสุขที่แท้จริงไม่สามารถซื้อหาได้ แม้ว่าเราจะมี
เงินมากมายสักเท่าไรก็ตาม หากแต่ความสุขอันเกิดจากใจที่ปติเพราะเห็นชีวิตน้อยๆ ได้เติบโต เรียนรู้ 
สร้างสรรค์ และรอดพ้นจากชีวิตที่อับเฉาจนความสุขนั้นเปล่งประกายกลายเปนรอยยิ้มเล็กๆ บนใบหน้า
เด็กเปนสิ่งที่มิอาจประเมินราคาได้ด้วยค่าเงินใดๆ
 หากปราศจากความเมตตาอาทรจากท่านผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ เด็กๆ ก็คงไม่มีโอกาสจะมีชีวิต
ทีดี่ขึน้ ค�าขอบคุณอาจจะน้อยเกนิไปด้วยซ�า้หากเทยีบกบัคณุค่าของการแบ่งปนทีย่ิง่ใหญ่ทีท่�าให้เยาวชน
ของชาตมิคีวามเปนอยูท่ีด่ขีึน้อย่างเปนรปูธรรม ซึง่นัน่หมายถงึอนาคตทีส่ดใสของสังคมไทยทีเ่ราทกุคน
ปรารถนา ในนามของเด็กๆ ทุกคน ขอแสดงความนับถือและขอบคุณอย่างสุดซึ้งแก่ผู้อุปการะและ
ผู้สนับสนุนงานของมูลนิธิฯ ทุกท่าน

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

สารบัญ

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

04
หนึ่งป

กับชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง

10

สงเสริม
กำรศึกษำและ

พัฒนำเยำวชน

12

พัฒนำ
ชีวิต

ควำมเปนอยู 

20

บรรเทำทุกข์
ฉุกเฉิน

26

จำกใจ
ผู้ ให้ถึงผู้รับ

42

ผู้ปดทองหลังพระ 
ควำมเสียสละ

ไมเคยเปลี่ยนแปลง

39ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

เด็ก “เกง ดี 
มีควำมสุข”

36

โภชนำกำร 
สุขภำวะ และ

กำรดูแลเด็กปฐมวัย

32



4 5

ฯิธินลูมบักวย่ีกเ
  dnuF s’nerdlihC naitsirhC ยดโน้ึขง้ัตอก ฯ.ฟอเ.ีซ.ีซ นจกายก็ดเหะารคเงสิธินลูม

นปเนยีบเะทดจดไะลแ 0052 ปตแง้ัตยทไศทเะรปนใก็ดเอืลหเยวชนางม่ิรเง่ึซ ากิรมเอฐัรหสกาจ

 8152 .ศ.พ มคาฎกรก 51 ่ีทนัวอ่ืมเิธินลูม

 มูลนิธิฯ มีแนวทางในการชวยเหลือเด็กยากไรผานระบบอุปการะเด็ก โดยไดรับเงิน

ศทเะรปงอขคาภิมูภกุทนใสากอโยอดก็ดเนุนสบันสามศทเะรปงาตวาชะลแยทไวาชกาจงั้ทคาจิรบ

น้ึขีด่ีทูยอนปเมาวคติวีชีมะลแาษกึศรากีม งรแง็ขแยัมานอพาภขุสีมหใ

 -ชารมรบมายส ฯาดุสชารนตัรพทเะรพจ็ดเมส 7352 .ศ.พ ธนัพาภมุก 62 ี่ทนัวอ่ืมเ

ภมัถปูชาระรพนใวไ ฯิธินลูมบัรณุคิธาณุรกาหมะรพีมงรท ีรามุก

 มาวคบัรดไนคนสแบันรไกายก็ดเ นางาํทรากงหแษรรวตศง่ึรคาวกาลวเนปเบัน

นคยาลห งคนั่มนางรากพีชาอีมี่ทญหใูผนปเนึ้ขตโบิตเดไนั้นาลหเก็ดเี้นนัวนใ ฯิธินลูมกาจอืลหเยวช

”หใูผ“ นปเามยาลกดไ

นศัทยัสิว

 รากนใสากอโบัรดไะลแยัวมาตรากานฒัพีมหใงอรคมุคงอปกปรากบัรดไรไกายก็ดเ -

”ขุสมาวคีม ีด งกเ“ ่ีทะณษกัลณุคีมหใอ่ืพเ พาภยกัศมิรสเงารส

งอรคมุคงอปกปรากนใมวรนวสีมน่ิถงอทนใรกคงอะลแ นชมุช ก็ดเงอขวัรคบอรค - 

ก็ดเิธทิสมิรสเงสะลแก็ดเ

ก็ดเิธทิสมิรสเงสะลแก็ดเานฒัพนางนอ่ืลคเบัขนักมวรยาลหกาลหีคาภีม - 

จิกราภ

 น้ึขตโบิตเะลแงอเนตงุรปบัรปถรามาสอ่ืพเ านฒัพรากบัรดไหใรไกายก็ดเมิรสเงส -

นืยง่ัยงายอดไนตงอขมคงัสงลปแนย่ีลปเรากนใทาบทบีม่ีทญหใูผนปเ

ก็ดเิธทิสมิรสเงสะลแงอรคมุคงอปกปงุม่ีทมคงัสครรสงารส - 

นางนินเา�ดรากนใยามหาปเ

 รากงอตมาวคงอนสบอตรากบัรดไมไ่ีทาหญปบสะรป่ีทก็ดเงอขติวีชพาภณุคานฒัพ -

ขุสมาวคีมงายอดไติวีชงราํดถรามาสหใ นาฐน้ืพน้ัข

นยีรเงรโบบะรกอนะลแบบะรนใง้ัท ก็ดเงอขาษกึศรากงาทสากอโม่ิพเ - 

ีมงายอก็ดเงอรคมุคะลแลแูดถรามาสหในชมุชะลแก็ดเวัรคบอรคงอขพาภยกัศานฒัพ - 

พาภิธทิสะรป

จใิมูภคาภมาวคงหแลัวงาร

  )หะารคเงสมคงัสนาด( มคงัสานฒัพาขาส ิตาชงหแนดเีดนางยวนหลัวงาร 3352 .ศ.พ -

ิตาชงหแณษกัลกอเรากมรรกะณคกาจ

 - พ.ศ. 2534 ประกาศเกียรติคุณ ใหการสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม 

ยทไดาหมงวรทะรก หะารคเงสาชะรปมรกกาจ

 นดเีดหะารคเงสาชะรปมรกนางนุนสบันสูผ ณุคิตรยีกเศากะรป 7352-6352 .ศ.พ - 

)ยัภกีลห นวชยาน( ีรตนมฐัรกยานกาจ

รากมรกกาจ ก็ดเานฒัพนางนินเาํดรากนุนสบันส ณุคิตรยีกเศากะรป 7352 .ศ.พ - 

ยทไดาหมงวรทะรก นชมุชานฒัพ

 กาจ 2102 sdrawA OGN dnaliahT ง่ึนหบัดนัอศิลเะนชงอรลัวงาร 5552 .ศ.พ - 

The Resource Alliance & Kenan Institute Asia
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นิงเรากนางยาร

  ตน็ซเรอปเ นิงเนวนาํจ

%57  617,576,162      ก็ดเญัวขงอขะลแศทเะรปนใะรากปุอนิงเ

%12   423,889,37       ก็ดเญัวขงอขะลแศทเะรปงาตะรากปุอนิงเ

  ๆน่ือบัรยาร       13,248,843   4%

  บัรยารมวร    348,912,883  

5552 นยานุถิม 03 ณ นิงเรากนางยาร

ุยาอมุลกมาตงบแ   

นค 402,6 ป 5–0 ุยาอ .1

นค 485,83 ป 41–6 ุยาอ .2

นค 891,7 ป 42–51 ุยาอ .3

5552 นยานุถิม 03 ณ ะรากปุอมาวคนใก็ดเ   

ชาย   25,279 คน

  งิญห  26,707 คน

รวม 51,986  คน

รากงรคโยาจยาร  

 นชมุชะลแวัรคบอรคนใะวาภขุสะลแพาภขุส .1 16.00%

 ก็ดเรากานชภโ .2 7.11%

 ยัวมฐปก็ดเานฒัพ .3 5.42%

 าษกึศราก .4 41.46%

 ูยอนปเมาวคติวีชานฒัพ .5 1.09%

 นิฉเกุฉ .6 4.24%

 .ฟอเ.ีซ.ีซ รากงรคโนินเาํดรากนใงอขวย่ีกเูผพาภยกัศานฒัพ .7 4.85%

 มรรกจิกดัจรากนใยาจชใาค .8 19.83%

 รากงรคโนใยาจชใาคมวร 100.00%

อุปการะเด็ก      223,308,697    81%

ของขวัญเด็ก        8,715,325    3%

โครงการพิเศษ       13,519,075    5%

รวมรายจายโครงการ      245,543,097    89%

คาใชจายในการบริหาร       30,293,490   11%

รวมคาใชจายทั้งหมด     275,836,587  
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 ในรอบ 1 ปท่ีผานมา เด็กๆ จาก 50,000 ครอบครัวดอยโอกาส
ทีอ่าศัยอยูใน 35 พืน้ทีด่าํเนนิงานของมลูนธิฯิ ไดรบัการชวยเหลอืที่
บรูณาการท้ังในดานรางกาย สติปญญา การเรียนรู และดานสงัคม
ผาน 6 แผนงานหลัก ไดแก 

 1. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน สนับสนุนเด็กให้ได้รับการศึกษา

ที่มีคุณภาพทั้งในและนอกระบบอย่างเต็มที่ พัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชน 

โดยสนับสนุนงบประมาณให้เด็กมีโอกาสรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพผ่านการท�าโครงการ

พัฒนาชุมชนของตนเอง

 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

ผลกำรด�ำเนินงำนชวยเหลือเด็กยำกไร้ระหวำง
1 กรกฎำคม 2554 - 30 มิถุนำยน 2555

ที่เปลี่ยนแปลงกับชีวิต
หนึ่งป
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
ความหมายของการศึกษาไววา “การศึกษาเปน
เครือ่งมอือนัสาํคญัในการพฒันาความรู ความคดิ
ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม
ของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําได
สะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว”

 จะเห็นว่าการศึกษามีความหมายใน 2 มิติ คือ มิติแรกเปนการพัฒนาความรู้ และ

มิติที่สองเปนการพัฒนาบุคคลผู้ศึกษาเองให้มีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม มูลนิธิ

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงให้ความส�าคัญกับการศึกษาท้ัง 2 มิติ โดยสะท้อนผ่าน

กิจกรรมในโครงการต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการไปในป พ.ศ. 2555

 นอกจากการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ทั่วประเทศ ซึ่งเปนการสนับสนุน

การศึกษา “ในห้องเรียน” แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้จัดสรรงบประมาณ 16.181 ล้านบาทเพื่อเพิ่ม

โอกาสและคณุภาพการศกึษาของเดก็ใน 384 โรงเรยีนและ 43 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ โดยได้ท�าการ

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.

สงเสริมกำรศึกษำและพัฒนำเยำวชน
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 ส�าหรบักจิกรรม “นอกห้องเรยีน” อนัจะเปนการเสรมิสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้

กับเด็ก โดยในปทีผ่่านมามูลนธิฯิ ได้จดัค่ายถงึ 17 ประเภทให้แก่เดก็ๆ ได้แก่ คายเรยีนรูสูโลกกวาง,

คายพัฒนาแกนนําเด็กและเยาวชน, คายภาษาอังกฤษ, คายภาษาไทย, คายคณิตศาสตร, 

คายวิทยาศาสตร, คายภาษาจีน, คายคุณธรรมจริยธรรม, คายพัฒนาทักษะชีวิต, คายอนามัย

เจริญพันธุ, คายศิลปะ, คายครอบครัวอบอุน, คายสิ่งแวดลอม, คายตอตานยาเสพติด, 

คายสทิธิเดก็, คายดเีจนอย และ คายปองกนัภยัความไมสงบ รวมทกุๆ กจิกรรมทีจ่ดัเปนจ�านวนถงึ 

150 ค่าย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปนจ�านวนทั้งสิ้นกว่า 80,000 คน

 ทุกกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นนี้จะมีเนื้อหาที่เน้นส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์

ในด้านต่างๆ และมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น เปนการสนับสนุนให้เด็ก 

“คิดเอง ท�าเอง” เพื่อให้เด็กได้ฝกฝนและพัฒนาศักยภาพในตัวเอง ที่จะต้องรู้จักปรับตัวในการ

ร่วมงานกับผู้อืน่ เรยีนรูก้ารวางตวัในสถานการณ์ต่างๆ เปดมมุมองต่อโลกและสังคมผ่านเนือ้หา

ของกิจกรรมที่หลากหลาย

 ผลงานหลักของโครงการนี้คือ

การจัดประกวดวาดภาพของเด็กและ

เยาวชนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 

7 รอบ (เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554) 

โครงการรวมพลังเยาวชนรูรักสามัคคี…
เพื่อเมืองไทยแข็งแรง

โครงการครูวาดฝนปนดาวดวงนอย

 ในปนี ้“โครงการครวูาดฝนปนดาวดวงน้อย” ยงัคงด�าเนนิการต่อเปนปที ่3 ตามค�าเรยีกร้อง

ของครูและนักเรียน โดยได้จัดการฝกอบรมการสร้างงานศิลปะขั้นพื้นฐานให้กับครู ซึ่งส่วนใหญ่

ไม่มพ้ืีนฐานด้านนีแ้ต่จ�าเปนต้องสอนวชิาศลิปะ โดยมศีลิปนมอือาชีพ คอื ทมีอาจารย์เฉลิมศกัดิ์

ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูแดง) และทีมครูไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูเบิ้ม) มาเปนวิทยากรให้

มีครูจ�านวน 515 คนจาก 418 โรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรม 

ท�าให้ครูมีความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน

การสอนวิชาศิลปะในโรงเรียนได้ดีขึ้น 

 โครงการ “รวมพลงัเยาวชนรูรกัสามคัคี

…เพื่อเมืองไทยแข็งแรง” ได้ถือก�าเนิดขึ้นใน

วาระเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ป แห่งการก่อต้ัง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ เม่ือป 

พ.ศ. 2553 มีเปาหมายหลักเพื่อส่งเสริมเยาวชน

ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปและเปนก�าลัง

ส�าคญัหนึง่ในการช่วยกนัขบัเคลือ่นสงัคม 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

ไวด่ังสายลมพดัผ่าน แต่ความต่อเนือ่งของกิจกรรม

ในโครงการรวมพลังเยาวชนรู้รักสามัคคี…เพื่อ

เมอืงไทยแขง็แรง ยงัคงด�าเนนิต่อไปอย่างแขง็ขนั 

จากรุ่นสู่รุ่น จากน้องกลายเปนพี่ จากผู้เข้าร่วม

กลายเปนพีเ่ลีย้ง จากพีเ่ลีย้งกลายเปนคณะท�างาน
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 เด็กๆ หลายคนเข้ามาร่วมในโครงการ

ด้วยความ “ไมกลา” ไม่กล้าในทุกเรื่อง ไม่กล้าพูด 

ไม่กล้าท�า ไม่กล้าคิด ความยากไร้และสภาวะที่

จนตรอกผลักให้อนาคตของชาติเข้าสู่มุมอับของชีวิต 

กระทั่งไม่รู้ว่าตัวเขาเองนั้นมีคุณค่ามากมายเพียงใด 

แต่เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ของโครงการ ค่อยๆ 

เรียนรู้ ค่อยๆ ฝก ค่อยๆ ได้รับโอกาส เด็กเหล่านั้นจึง

เติบโตทั้งวัยและความคิดได้อย่างน่าอัศจรรย์

 “ในหมูบานเราขยะมันเยอะและไมมีที่ทิ้ง

ขยะเปนหลักเปนแหลง ชาวบานนึกจะทิ้งตรงไหนก็

ทิง้เลย เรากเ็ลยทํากจิกรรมพานองๆ ไปเกบ็ขยะ แยก

ขยะ ขยะบางอยางกน็าํไปขายแลวนาํเงนิมาซือ้ถังขยะ 

ไมกวาดมาใชกัน” น้องแจค เยาวชนเผ่ากะเหรี่ยง 

จากกลุ่มคนดีศรีสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล่าว่า

เขาท�ากิจกรรมสร้างสรรค์อย่างไร

 “สําหรับหนูนะ โครงการนี้ทําใหหนูกลา

แสดงออกมากยิ่งขึ้น กลาพูด กลาทํา กลาคิด 

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 ด้านผลติสือ่ ด้านถ่ายท�า ด้านการพดู ด้านท�าละคร, การสรปุบทเรยีนการด�าเนนิงาน 

โดยมี “กลุ่มไม้ขีดไฟ” ผู้เชี่ยวชาญในการท�ากระบวนการเรียนรู้เปนวิทยากรตลอดทั้งโครงการ

 นอกจากจะท�าให้เยาวชนได้รบัความรู ้ทกัษะ

ด้านการเขยีนโครงการ ด้านการวางแผน การขบัเคลือ่น

กิจกรรม การแก้ปญหาเฉพาะหน้าแล้ว สิ่งที่เยาวชน

ได้รับจากโครงการนี้ คือ บทเรียนชีวิต เพราะการให้

เยาวชนริเริ่มท�าโครงการด้วยตัวเองสามารถฝกฝน

บ่มเพาะความคดิอ่าน วฒุภิาวะ ฝกให้มองเหน็ปญหา

ของสังคม สามารถเผชิญหน้ากับมันอย่างมีปญญา

เพือ่ค้นหาสาเหตแุละแก้ไขมนั อปุสรรคในการท�างาน 

ความรูส้กึท้อแท้ เหนือ่ยล้า การสร้างก�าลงัใจให้ตนเอง

หรือคนรอบข้าง การท�างานร่วมกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้

ล้วนผสมปนเปในช่วงระหว่างการท�ากจิกรรม ท้ายทีส่ดุ

เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่ไร้ขวากหนามนั้นไม่มี 

แต่เราจะจัดการกับมันอย่างไรต่างหาก

 และเมื่อถึงวันนั้น… วันที่เขาจะเติบโตเปน

ผู้ใหญ่ท่ีสร้างสรรค์ออกไปช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้

ดีงาม ลองคิดดูสิว่าโลกและชีวิตจะงดงามขึ้นเพียงใด

 เราลองมาดูเรื่องราวของโครงการนี้ผ่านผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการ

 

กลุมไมขีดไฟ: ผูจุดประกายฝนแกเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 

 เส้นทางที่มืดมิดที่ไม่ว่าจะน�าทางไปสู่สิ่งใด นักเดินทางมือใหม่ย่อมตระหนก ผวา

หวาดหวั่น เม่ือก้าวย่างแต่ละก้าวท่ีย�่าเดินไม่สามารถค�านวณทิศทางท่ามกลางความมืดนั้นได้ 

จะหยดุไปเฉยๆ ก็ไม่ได้ แต่หากยงัคงรัน้ฝนเดนิไปกเ็สีย่งทีจ่ะหลงทศิผดิทาง หวนกลบัมาได้ยาก

ยิง่ ดงันัน้…ไฟส่องทางย่อมเปนที่โหยหาของนกัเดนิทางทกุผูค้น เส้นทางเดนิชวีติก็เช่นเดยีวกัน 

ยิง่ส�าหรบัเดก็เยาวชนยิง่ส�าคญั การเรยีนรูค้วามเปลีย่นแปลงของโลกและของตวัเองเพือ่ก�าหนด

ก้าวย่างทางเดินให้ชีวิต ย่อมมิใช่ของง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กยากไร้

 เพียงแค่ไฟดวงเล็กๆ ก็จะสว่างเจิดจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ท่ามกลางความมืดสนิท 

กลุม่นกักจิกรรมเลก็ๆ ทีเ่ปยมไปด้วยศรทัธา พลกีายทอดหวัใจท�าหน้าทีเ่ปน “ไฟส่องทาง” ดงัว่า 

ดูพวกเขาจะเข้าใจถึงหัวอกนักเดินทางในยามค�่าเปนอย่างดี จึงเรียกตัวเองว่า “กลุ่มไม้ขีดไฟ”
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 นับ 10 ปที่กลุ่มไม้ขีดไฟ

ร ่วมงานกับมูลนิธิสงเคราะห ์ เด็ก

ยากจน ซ.ีซ.ีเอฟ.ฯ เนิน่นานและลกึซึง้

มากพอที่ เ ราจะน� าบทเรี ยนและ

ประสบการณ์ของ 3 สมาชิกกลุ ่ม

ไม้ขดีไฟมาศกึษาเรยีนรูก้นั วงสนทนา

เลก็ๆ ในค�า่คนืของ “ค่ายวทิยากรน้อย”

จังหวัดนครนายก (ส ่วนหน่ึงของ

โครงการรวมพลังเยาวชนรู้รักสามัคคี

…เพื่อเมืองไทยแข็งแรง) หลังจากภารกิจการท�ากระบวนการในค่าย - ค่ายเยาวชนที่ดูจะเปน 

“บ้าน” หลังที่สองของกลุ่มไม้ขีดไฟ บ่อยครั้งที่พวกเขาอยู่ค่ายมากกว่าอยู่บ้าน

 “เริม่ต้นเรารูจ้กั ซ.ีซ.ีเอฟ. ตัง้แต่เมือ่ป 2545 ในช่วงทีเ่ปนรอยต่อของ ซี.ซี.เอฟ. ในเชิง

การเปลี่ยนผ่านวิธีคิดจนเปลี่ยนวิธีการท�างาน ซี.ซี.เอฟ. เริ่มรู้สึกว่าการสงเคราะห์มันไม่ยั่งยืน 

เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์ด้วยทุนการศึกษา ด้วยเสื้อผ้า กระเปานักเรียน วันหนึ่งมันก็หมดไป 

แต่จะท�าอย่างไรจะติดตั้งวัคซีน ติดตั้งอาวุธให้กับเด็กเหล่านี้ ถึงไม่มีทุนชีวิตก็ไปต่อได้ ซึ่งอันนี้

มนัตรงกบัความเชือ่และวธิคีดิการท�างานของกลุม่ไม้ขีดไฟ” สุมณฑา ปล้ืมสูงเนิน หนึง่ในแกนน�า

กลุ่มกล่าวให้ฟง

 แนวคดิการพฒันาศกัยภาพเดก็ให้เขาเตบิโตอย่างสร้างสรรค์ รูเ้ท่าทนัสังคม น�ามาซึง่

“โครงการรวมพลังเยาวชนรู้รักสามัคคี…เพื่อเมืองไทยแข็งแรง” โดยให้เด็กเสนอโครงการที่

จะแก้ปญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นของเขาเอง โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนงบประมาณและจัด

กระบวนการต่างๆ พฒันาศกัยภาพของเดก็ ซ่ึงงานนีแ้น่นอนว่า “กลุ่มไม้ขีดไฟ” เปนก�าลังส�าคญั

ในการท�ากระบวนการ

 “เราท�าในมิติของการพัฒนาศักยภาพเด็กให้ออกไปมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อสร้าง

คุณค่าให้เกิดขึ้นภายใน ไม่ใช่แค่เด็กที่รับโอกาสจากสังคมอย่างเดียว แต่ว่าในด้านของการรับ 

เขาต้องลุกขึ้นมาพัฒนาศักยภาพตัวเองในการที่จะเปนผู้ให้ให้น้องรุ่นต่อไป ให้เผยแพร่ไปสู่

ชมุชนและสงัคมต่อไป โครงการนีน้้องๆ เขาจะได้เรยีนรูม้ติเิรือ่งของการรูร้กัสามคัค ีแล้วผลักดนั

ออกมาเปนโครงการ เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนในชุมชน ให้ความรู้กับเพื่อน กับคนในชุมชน

เพ่ือให้เข้าใจเรือ่งความสามัคค ีเรือ่งความรนุแรง เรือ่งประชาธปิไตย ซึง่ Output ไม่ใช่แค่ชุมชน

พัฒนานะ แต่เด็กๆ ก็จะได้พัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้ประเด็นต่างๆ แล้วก็การท�างานอย่างมี

ส่วนร่วม

 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

พร้อมทีจ่ะเรยีนรูแ้ล้วกเ็ตบิโตไป 3. เปนคนทีพ่ร้อมทีจ่ะมี

ส่วนร่วมทางสงัคม พร้อมทีจ่ะเปนผูใ้หญ่ทีจ่ะช่วยกนัรบัผดิชอบ 

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

 “ในแง่ของการพฒันาเดก็นี ่น่าชืน่ชมทเีดยีวที ่ซ.ีซ.ีเอฟ. ยงัคงมุง่มัน่ช่วยเหลอืน้องๆ 

ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่ว่าในมิติหนึ่งที่สังคมมันก�าลังจะเปลี่ยนไป การศึกษาในโรงเรียน

มนัอาจจะยงัไม่ใช่ค�าตอบของเดก็ในสงัคมนี ้และสิง่ที ่ซ.ีซ.ีเอฟ. มศีกัยภาพทีจ่ะท�าได้กค็อื การเสรมิ

กิจกรรมเข้าไปในโรงเรียน เสริมกิจกรรมให้ทั่วถึงเด็กหลายๆ หมื่นคน ท�ายังไงให้เขาได้เรียนรู้ 

พฒันาให้พร้อม พร้อมส�าหรบัสงัคมนีท้ีก่�าลงัจะเปดตวัเอง ก�าลงัจะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต

อันใกล้นี้” ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน กล่าวทิ้งท้าย
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 มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุนวัว กองทุน

เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนให้ชุมชน โดยจะจัดการฝกอบรมทักษะต่างๆ ให้ชุมชนดูแลบริหาร

จัดการกันเอง มูลนิธิฯ เปนเพียงผู้สนับสนุนและคอยเปนที่ปรึกษาให้เท่านั้น

 นับเปนการพัฒนาชุมชน พัฒนาชีวิตความเปนอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยแท้

โครงการเยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 เปาหมายของมูลนิธิฯ ที่ต้องการให้

เด็ก “เก่ง ดี มีความสุข” สถาบันครอบครัวมี

ส่วนส�าคัญเปนอย่างมากในการที่จะช่วยดูแล

เอาใจใส่ แต่ด้วยปญหาที่รุมเร้าในหลายๆ ด้าน 

โดยเฉพาะปญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวโดยตรง 

สินค้าเกษตรตกต�่า ราคาถูก น�้ามันแพง สินค้า

อปุโภคบรโิภคมแีนวโน้มราคาสงูขึน้ การทีจ่ะเอา

ตัวรอดในสถานการณ์ปจจุบันได้นั้น ครอบครัว

และผูท้ีเ่ก่ียวข้องต้องมคีวามตระหนกัเข้าใจปญหา

ดงักล่าว น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นวถีิชวีติของตนเอง

 แนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวท่ีได้พระราชทาน

แก่พสกนิกรมาหลายป เปนการเดินสายกลางบน

พืน้ฐานของความพอประมาณ มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั

ในตัวที่ดี ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไข

คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปน) ซึ่งจะน�าไปสู่การปรับปรุงชีวิตความเปนอยู่ 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้ดี มีความสมดุลและยั่งยืน

 ดงันัน้มลูนธิฯิ จงึรเิริม่ “โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง” ขึน้โดยคดัเลอืก

เยาวชนทีส่นใจเข้าร่วมซึง่จะต้องมอีายไุม่ต�า่กว่า 10 ป เข้ารบัการฝกอบรมเข้าค่ายท�าความเข้าใจ

เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงทักษะและเทคนิคต่างๆ ด้านการเกษตร จากนั้น

มูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้ครอบครัวละ 2,000-3,000 บาท 

 “อยาใหปลาแกเขา แตจงสอนเขาตกปลา” ปรชัญาเรยีบงาย
ที่เรามักจะไดยินบอยๆ หากแตความหมายของวลีนี้ลึกซึ้งและ
แยบยลยิง่ มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซ.ีซ.ีเอฟ.ฯ จงึมไิดใหความ
ชวยเหลือเด็กยากไรในมิติของการสงเคราะหเพียงอยางเดียว 
แตยงัชวยเหลอืเด็กและครอบครวัเดก็ในเรือ่งของการพฒันาชวีติ
ความเปนอยูใหดีขึ้น โดยจะเนนใหแตละครอบครัวสามารถสราง
รายไดใหตนเองไดในระยะยาว สงเสรมิอาชพี การสรางคลงัอาหาร
ในครัวเรือน ซึ่งสามารถลดรายจายในครอบครัวไดอีกดวย

 ในปที่ผ่านมาครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการคลังอาหารใน

ครัวเรือน จดัสรรงบประมาณและพนัธุส์ตัว์เลีย้งต่างๆ ให้แต่ละครอบครวั อนัสร้างความพงึพอใจ

ให้กับผู้ปกครองเปนอย่างมาก ไม่ว่าจะเปนการเลี้ยงปลา ไก่ เปด หมู กบ ปลูกพืชผักสวนครัว 

เพาะเห็ด แล้วแต่สภาพพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน

พัฒนำชีวิตควำมเปนอยู
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ครอบครัวท่ีร่วมต้องมีการจดัท�าบัญชคีรวัเรอืน เพือ่ทบทวนรายรบัรายจ่ายของครวัเรอืน และจะ

มกีารติดตามผลการด�าเนนิกจิกรรมในพืน้ที ่มกีารรายงานในการประชุมเขตบรกิารทกุ 6-7 เดอืน

 นอกจากเปนอาชีพเสริมแล้ว เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม

ร่วมกับผู้ปกครอง และเด็กเยาวชนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพจนมีความพร้อมในการที่จะเปน

ต้นแบบที่ดีให้กับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน และสามารถน�าเสนอผลงานและถ่ายทอดประสบการณ์

ให้กับเยาวชนหรือสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนได้

 ขณะนี้มีโครงการเยาวชนต้นแบบด�าเนินการอยู่ใน 16 พื้นที่ และได้สร้างเยาวชน

ต้นแบบขึ้น 539 คน

ล�าดับที่ พื้นที่โครงการ/จังหวัด
จ�านวนเยาวชน
ต้นแบบ (คน)

1 อุบลราชธานี 24

2 ศรีสะเกษ 26

3 ยโสธร 40

4 มุกดาหาร 30

5 หนองบัวล�าภู 60

6 สุรินทร์ 39

7 สกลนคร (ท่าแร่) 52

8 สกลนคร (น�้าอูน) 65

9 นครพนม 60

10 เลย 37

11 ขอนแก่น 5

12 สระแก้ว 40

13 เวียงคุก 5

14 อุดรธานี 6

15 น่าน 30

16 เชียงราย 20

รวม 539

 ตวัอย่างเยาวชนต้นแบบทีม่กีารด�าเนนิชวีติด้วยวถิพีอเพยีงและสามารถร่วมถ่ายทอด

น�าเสนอผลงานของตน มีดังนี้

 เด็กหญิงวรนิษฐา ลิ้มฮวบ อายุ 13 ป ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนค�าเขื่อนแก้วชินูปถัมภ์ อ�าเภอ

มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร หลังจากท่ีได้รับการฝกอบรมท่ี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก

กว้างแล้ว ได้รบัการสนบัสนนุอปุกรณ์การเกษตรและพนัธุพ์ชื 

พนัธุส์ตัว์ ซึง่ได้ผลดงัต่อไปนี ้มีการบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนอย่าง

สม�า่เสมอ เพือ่ให้ทราบว่ามค่ีาใช้จ่ายและรายรบัในครอบครวั

เปนอย่างไร เพื่อน�าไปสู่การลดรายจ่ายของครอบครัว มีการ

ออมทรัพย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 โดยการน�าไปฝากไว้

ท่ีธนาคารโรงเรียน มีเงินออมแล้วจ�านวน 130 บาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น

ที่จัดในเขตบริการบึงแก 1 ซึ่งได้รับความรู้และมีการรักใคร่กันในครอบครัว

 สิง่ทีว่รนษิฐาได้เรยีนรูจ้ากการเข้าร่วมกจิกรรมเยาวชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 

รู้จักอดออม มีความอดทน ได้ทราบและลงมือปฏิบัติการลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครอบครัว 

เลี้ยงไก่ เปด กบ ปลาดุก ใช้บริโภคได้ไม่ต้องซื้อกิน การปลูกผักสวนครัวและผักในครอบครัว

เพือ่การใช้บรโิภคในครอบครวั เหลอืกส็ามารถแบ่งปนให้กบัเพือ่นบ้าน พร้อมกบัมกีารจ�าหน่าย

เพือ่สร้างรายได้ให้กบัครอบครวัได้ด้วย ผกัทีป่ลกูเจรญิงอกงามดแีละปลอดสารเคม ีส�าหรบัการ

ปลูกผักมีการดูแลรดน�้า ใส่ปุย ก�าจัดศัตรูพืชโดยการไม่ใช้สารเคมี พรวนดินให้กับต้นไม้ที่ปลูก

   เด็กชายตรีทศยุทธ ค�างาม (นองแสนแสบ) อายุ 

14 ป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ�าเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากท่ีได้รับการฝก

อบรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สิ่งที่ได้

เรยีนรูค้อื หลกัการเลีย้งปลา การปลกูผกั และการท�าปุยชวีภาพ 

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

ทีส่ามารถเกบ็ไข่มาบรโิภคในครอบครวั และน�าไปขายเพือ่น�าเงนิไปเปนค่าใช้จ่ายด้านการเรยีน

โครงการกลุมเลี้ยงวัวเงินลาน อ�าเภอทาลี่ จังหวัดเลย

ซึง่มคีณะกรรมการทีช่มุชนตัง้ขึน้มาดแูลบรหิารจดัการกนัเอง โดยมมีลูนธิสิงเคราะห์เดก็ยากจน 

ซี.ซี.เอฟ.ฯ เปนส่วนสนับสนุน เสริมเติมความรู้ เช่น บัญชี, ทักษะการบริหารจัดการด้านต่างๆ 

เปนต้น นับเปนตัวอย่างของความส�าเร็จที่โดดเด่นอย่างมาก

 “น่าจะเปนเพราะความเอาใจใส่ คอืเรามเีจ้าหน้าทีท่ีท่�างานอย่างจรงิจงัใกล้ชดิกบัชมุชน

เกาะติดในระดับพื้นที่มาเปนระยะเวลายาวนานเปน 10-20 ป อีกอย่างผู้น�าชาวบ้านที่นี่ค่อนข้าง

เข้มแขง็ เช่น คร,ู ผูใ้หญ่บ้าน คอื เขาเปนคนในพืน้ที ่การมส่ีวนร่วมกับชมุชนเกิดได้ง่าย แล้วก็ให้

ความร่วมมอืกบั ซ.ีซ.ีเอฟ. เปนอย่างด”ี พรเทพ รตันเรอืงศร ีผูป้ระสานงานภาคอาวโุส ผูร้บัผดิชอบ

หลักในโครงการนี้เล่าให้ฟงถึงปจจัยความส�าเร็จ

 “เขตพืน้ทีท่่าลีเ่ปนพืน้ทีต่ดิชายแดนลาว 10-20 ก้าวก็ถึงฝงลาวแล้ว ซึง่ก็เปนทัง้แหล่ง

ท่องเทีย่วและพืน้ทีเ่สีย่ง เนือ่งจากมกีารค้าขายยาเสพตดิและมแีหล่งบนัเทงิเรงิรมย์ เดก็กอ็ยู่ใน

ภาวะเสีย่ง แต่เดก็ของเราไม่ไปข้องแวะกบัสิง่เหล่านีเ้ลย ทีเ่ปนรปูธรรมเพราะครอบครวัเขาดแูลได้”

วินิตย์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าโครงการเลย กล่าวถึงผลของโครงการที่ส่งผลต่อเด็กๆ

 การด�าเนนิงานของมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ยากจน ซ.ีซ.ีเอฟ.ฯ

แม้จะมีเปาหมายหลัก คือ การช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีชีวิตความ

เปนอยู่ดีขึ้น แต่ในความเปนจริงแล้วถ้าครอบครัวของเด็กยังคงมี

ฐานะยากจน พ่อแม่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถจะเลี้ยงดู

เอาใจใส่เด็กอย่างเหมาะสม จนท�าให้ความช่วยเหลือที่มูลนิธิฯ 

ด�าเนินการไปอาจจะสูญเปล่า ดังนั้นจึงจ�าเปนที่มูลนิธิฯ จะต้องมี

ภารกิจในการสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวของเด็กด้วย

 “กองทุนวัว” เปนตัวอย่างหนึ่งของการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งท�าให้เกิดการรวมกลุ่มและเกิดดอกผล

ทางการเงนิ มีการจดัสรรสวสัดกิารให้กบัในพืน้ที ่โดยจะให้ครอบครวั

ที่สมัครเป นสมาชิกกลุ ่มกู ้ยืมเงินเพื่อซื้อพันธุ ์ วัวมาเลี้ยง 

ครอบครัวละ 13,000 บาท แล้วครอบครัวสมาชิกผ่อนช�าระคืน

กองทนุเปนเวลา 4 ป ปละ 3,000 บาท 3 ป และปสดุท้าย 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 



26 27

 วกิฤตมิหาอทุกภยัในชวงปลายป 2554 ตอเนือ่งถงึป 2555 
ทาํใหหลายจงัหวดัในพืน้ทีภ่าคเหนอืและอสีานซึง่มพีืน้ทีส่วนใหญ
เปนไรนาไดรบัความเสยีหายจาํนวนมาก ครอบครวัทีม่รีายไดหลกั
จากการทาํนาหรอืทาํไรเพยีงปละคร้ังตองประสบปญหาอยางหนกั
เพราะไมสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดทนั ทาํใหครอบครัวทีย่ากจน
อยูแลวตองสิ้นเนื้อประดาตัว

 มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงได้ด�าเนนิการส�ารวจความเสียหายในพืน้ที่

ท�างานทัง้หมดของมูลนิธิฯ ระดมความช่วยเหลอืในทกุรปูแบบไปยงักว่า 2,500 ครอบครวัทีโ่ชคร้าย

ทัง้ข้าวสารอาหารแห้ง ชดุเครือ่งครวั ผ้าห่ม มุง้ เสือ้ผ้า น�า้ดืม่และของใช้จ�าเปน สร้างขวญัก�าลงัใจ

ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยให้ยืนหยัดต่อสู้กับวิกฤติที่พวกเขาไม่ทันคาดคิด

 หลังจากมอบสิ่งของซึ่งเปนการช่วยเหลือ

เฉพาะหน้า มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับอาสาสมัคร องค์กรภาคี

เครือข่าย เข้าท�าการฟนฟูชีวิตความเปนอยู่หลังวิกฤติ

น�้าท่วมพ้นผ่านให้กับครอบครัวผู ้ประสบภัย 1,475 

ครอบครวัใน  9 จงัหวดั (อดุรธาน,ี ยโสธร, สรุนิทร์, บรุรีมัย์, 

หนองบัวล�าภู, ศรีสะเกษ, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์ และ

กรุงเทพมหานคร) ด้วยการฟนฟูอาชีพท�ากิน โดยมอบ

พนัธุข้์าวและข้าวโพดคณุภาพด ีปุยอนิทรย์ีและหมดูอยด�า

ทีเ่ลีย้งง่าย ลกูดก ซึง่เปนประสงค์ของผูป้ระสบภยัที่ได้รบั

จากการส�ารวจ ท�าให้การช่วยเหลอืตรงตามความต้องการ

ที่แท้จริง อันจะช่วยสร้างรายได้ทดแทนให้กับผู้ที่ไร่นา

ถูกน�้าท่วมเสียหาย ดุจ “ของขวัญส่งความสุข” ชิ้นส�าคัญ

ที่จะน�าพาความสุขที่ยั่งยืนมาสู่ชีวิตพวกเขา

 เมื่อสายน�้าผ่านพ้น นอกจากความเสียหายของ

ไร่นาบ้านเรอืนแล้ว หลายโรงเรยีนก็ได้รบัความเสยีหายด้วย เดก็ๆ ต้องหยดุเรยีนเนือ่งจากอาคาร

เรียนเสียหาย บางวันเด็กๆ ก็จะมาช่วยกันท�าความสะอาด เก็บกวาดซากปรักหักพัง ขยะต่างๆ 

ในโรงเรยีน มูลนธิฯิ จงึได้มอบทนุเพือ่ซ่อมแซมอาคารเรยีน สนามเดก็เลก็ของโรงเรยีนในอ�าเภอ

บรรเทำทุกข์ฉุกเฉิน
ชีวิตใหมหลังน�้ำทวม
ด้วยของขวัญสงควำมสุข
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น�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องเขียน ชุดกีฬา ให้เด็กจ�านวนกว่า 700 คน 

 นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกับภาคเอกชนมอบทุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเทา 

จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนวัดนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อซ่อมแซมอาคารและบริเวณ

โรงเรียน

 ของขวญัส่งความสขุเพือ่ชวีติใหม่ทีส่ดใส วันนีเ้ดก็ๆ และครอบครวัทีป่ระสบภยัยิม้ได้

เพราะเมตตาจิตและก�าลังใจที่ผู้ใจบุญมอบให้ ช่วยฟนฟูร่างกายและจิตใจพวกเขาให้กลับคืน

สู่ความเข้มแข็ง

ปลายสุดดามขวาน มาถึงวันนี้กวา 8 ป ที่ผานมามีเหตุรุนแรงกวา
หมืน่ครัง้ เฉลีย่วนัละ 2.7 เหตกุารณ   ระเบดิมากกวา 2 พนัลกู 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�าคัญท่ีจะหนุนเสริมให้การดูแลเด็กท่ีบอบช�้ากลับเข้าสู่

ภาวะปกติ เพื่อเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้

 ชวยใหเด็กไดรับอาหารเสริม อาหารแหง ชุดยารักษาโรค และของใชจ�าเปน พื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปนพื้นที่ที่เศรษฐกิจไม่ดี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ยิ่งใน

ครอบครัวท่ีสูญเสียพ่อหรือแม่ซึ่งเปนก�าลังหลักในการท�ามาหากินด้วยแล้ว เด็กๆ จะมีความ

ล�าบากอย่างมาก

บรรเทำทุกข์ฉุกเฉิน
ที่ปลำยด้ำมขวำน…สถำนกำรณ์ยังไมเปลี่ยน

 “พอหนูถูกยิงเสียชีวิต ยาของหนูเปนโรคประสาท 

ภาระจึงตกอยูที่แม แมตองหาเลี้ยงหนูและนอง ตองหาเงิน

รักษายาดวย หากไมมีทุนนี้หนูก็ไมรูจะไดเรียนหรือเปลา…” 

 ด.ญ.มัทนา จะแน (28 มิถุนายน พ.ศ. 2555)

 สถานการณ ความไม สงบใน 
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต และ 4 อาํเภอ
ของจั งหวั ดสงขลา  นั บตั้ ง แต 
เหตุการณคนรายบุกปลนปนจาก
กองพันพัฒนาที่ 4 คายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร อําเภอเจาะ-
ไอรอง จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันที่ 
4 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนปฐมบท
ของความรุนแรงรอบใหมในดินแดน
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 มอบอปุกรณ์เสรมิทักษะการเรยีนรูส�าหรบัเดก็ เพือ่บรรเทาปญหาในยามที่ไม่สามารถ

ไปเรยีนได้ตามปกต ิในพืน้ทีท่รุกนัดารและเสีย่งภยัเช่นนีท้�าให้การชะงกังนัเรือ่งการเรยีนการสอน

ในโรงเรียนเกิดขึน้บ่อยครัง้ หลายครัง้ต้องปดโรงเรยีนเนือ่งจากครูไม่สามารถเดนิทางมาสอนได้ 

แม้จะมเีจ้าหน้าทีท่หารต�ารวจคอยรกัษาความปลอดภัยอยูก่ต็าม และการหยดุเรยีนเปนเวลานาน

ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะในห้วงเวลาเช่นนี้จึงเปน

สิ่งส�าคัญ

รุนแรง ซี.ซี.เอฟ. จึงริเริ่มกิจกรรมพิเศษในพื้นท่ีนี้ ก็คือโครงการคืนรอยยิ้มใหนอง มีการให

ทุนการศึกษาเด็กกําพรา แลวก็มีคายศิลปะบําบัดจิตใจ เพราะเด็กหลายๆ คนมีความเครียด

สูงมาก บางคนพอแมถูกยิงถูกเผา เขาท้ังเครียดท้ังกลัว กิจกรรมในลักษณะนี้จึงจําเปนมาก” 

สวรส สุขชูช่วย หัวหน้าโครงการจังหวัดนราธิวาส ผู้รับผิดชอบงานพื้นที่นี้เล่าให้เราฟง

 ความรนุแรงท่ีเกิดขึน้ คนในเมืองอย่างเราๆ คงเข้าใจสภาวะเช่นนีไ้ด้ยาก ลองจินตนาการ

ดูว่ารอบตัวเราในทุกๆ นาทีสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงได้ตลอด ต้องตื่นกลัว สะดุ้ง 

ระแวดระวังทุกวินาที ลองคิดดูว่าเราจะรู้สึกอย่างไร จะเครียดแค่ไหน นั่นเปนสภาวะที่เด็กและ

ชาวบ้านต้องเผชิญ

 “ในพื้นที่พิเศษแบบ 3 จังหวัดชายแดนมันมีขอจํากัด

เยอะ ความเชือ่ ศาสนา การเดนิทาง ความปลอดภยั โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความรุนแรงตางๆ มันมากมาย รถถังเต็มไปหมด 

ดานทหารก็เยอะแยะ อยางเราไมใชคนในพื้นที่ลงไปก็ยัง

หวาดหวั่น คือเราไมรูเลยวาจะเกิดอะไรขึ้นในตอนไหน แตถา

เราไมไป ไมทาํงาน แลวเดก็ๆ จะทาํยงัไงละ เพราะนีค่อืสิง่ทีเ่รา

พอจะทําเพื่อชวยเหลือได ถามวาอยากใหชวยเหลืออะไรบาง 

มันก็มีหลายอยาง แตจริงๆ สิ่งที่พวกเราตองการก็คือ กําลังใจ

และความเขาใจมากกวา” วิไล อินทร์มา ผู้ประสานงานอาวุโส

ที่รับผิดชอบงานพื้นที่นี้เล่าให้เราฟง

 ใหเดก็ไดเขารวมคายสนัทนาการ เพือ่ช่วยฟนฟูจิตใจให้กลับสู่ภาวะปกต ิเดก็ส่วนใหญ่

ไมเ่คยเดนิทางออกนอกพื้นที ่ไม่มีประสบการณ์หรอืได้ใช้ชีวติที่แตกตา่งจากหมูบ่า้นของตวัเอง 

การได้เข้าร่วมกจิกรรมเพือ่เรยีนรูแ้ละได้รบัประสบการณ์นอกสถานทีเ่ปนส่ิงทีท่�าให้เดก็ๆ มคีวาม

สุขและเปนประโยชน์อย่างมากมาย

 ใหทุนการศกึษาส�าหรบัเดก็ก�าพรา เพือ่ให้เดก็สามารถศกึษาได้อย่างต่อเนือ่ง โดยท�างาน

ร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด มีคุณครูเปนก�าลังส�าคัญ คอยประสานงานและดูแลจัดการทุน

การศึกษา เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ

 ใหทุนชวยเหลือพิเศษ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือน อาคารเรียนที่ได้รับความ

เสียหาย

 “เราเองหยุดความรุนแรงไมได แตถาเราไมใหความชวยเหลือเด็กหรือชาวบานที่

ลาํบาก พวกเขากจ็ะยิง่ทกุขยากไปกนัใหญ โดยเฉพาะเดก็ทีก่าํพราสูญเสียพอแมจากสถานการณ
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 “โครงการอาหารเชาเพื่อนอง” เริ่มดําเนินการเมื่อป 2552 
เพื่อแกปญหาเด็กๆ ท่ีตองไปโรงเรียนโดยไมไดกินอาหารเชา 
เนือ่งจากพอแมตองออกไปทาํงานกอนสวาง ไมไดเตรยีมอาหารเชา
ไวให เด็กบางรายพอแมทิ้งเงินไวให แตเด็กนําไปซ้ือขนมกินเลน
แทนทีจ่ะซือ้อาหารหลัก บางครอบครวัเดก็ขาดแคลนแหลงอาหาร 
ไมมีเงินซื้อ ผูปกครองไมมีเวลาดูแล

 การบริโภคอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการจะส่งผลต่อระบบสมองและสมาธิ

ในการเรยีนของเดก็ เดก็บางคนต้องดืม่น�า้ให้มากและบ่อยๆ เพือ่ประทงัความหวิ รอจนถงึอาหาร

กลางวนั การสนบัสนนุอาหารเช้าส�าหรบัเดก็จงึเปนแนวทางหนึง่ทีจ่ะช่วยแก้ไขปญหาได้ตรงจุด

เมื่อเด็กได้รับประทานอาหารก่อนไปโรงเรียน จะท�าให้มีความพร้อมในการเรียนหนังสือและ

ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

 ปนีเ้ปนปที ่3 ของโครงการทีม่ลูนธิฯิ ได้ด�าเนนิการให้เปนไปตาม

ความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี โดยร่วมมือกับโรงเรียนหรือชุมชนเปน

ผู้ดูแลซื้ออาหารสดและเครื่องปรุงมาเตรียมไว้ แล้วมอบหมายให้ครู

หรือนักเรียนท�า หรือจ้างแม่ครัวมาท�า และไม่ว่าจะเปนเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 

หรือไม่ใช่เด็ก ซี.ซี.เอฟ. แต่ถ้าเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ช่วยเหลืออยู่ ก็จะ

ได้รับประทานอาหารเช้าที่ท�าขึ้นเช่นกัน

 “มทีัง้เดก็อนบุาล ป.1 ป.2 คอืเขามาบอกครวูามอีาการปวดทอง

เพราะตรงนีเ้ราถงึถามเดก็ ก็ไดความวาเดก็ไมไดทานขาวมา สวนบางคน

ที่โตขึน้มาหนอย เขากจ็ะมาขอยาธาตนุํา้แดงเพราะปวดทองเหมอืนกนั

สวนใหญเปนเพราะพอแมตองรีบไปทํางานแตเชาเลยไมไดเตรียมไว

 พืน้ทีต่รงนีอ้าชพีหลกัคอืเกบ็เหด็ซึง่ตองออกเชากลบัมดื”  นางลดัดาวรรณ์

 ศิริชาติ คุณครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง อ�าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เล่าถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ

 “เมื่อตอนดิฉันมารับตําแหนงที่นี่เมื่อป พ.ศ. 2552 พบวาเด็กๆ มีปญหาในดาน

โภชนาการ นํ้าหนักสวนสูงตํ่ากวาเกณฑ ตัวเล็กแคระแกร็น แตหลังจากไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากโครงการอาหารเชาจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จนมาสิ้นปการศึกษา เราชั่งนํ้าหนักวัด

สวนสงูกพ็บวาเดก็ทีม่นีํา้หนกัสวนสงูตํา่กวาเกณฑมจีาํนวนนอยลง นกัเรยีนมสีขุภาพแขง็แรงขึน้

มีสุขภาพจิตดี แจมใส กลาแสดงออกมากขึ้นกวาเดิม และที่สําคัญก็คือผูปกครองมีความ

พงึพอใจ เนือ่งจากชาวบานท่ีนีมี่ฐานะยากจน การไดรบัความชวยเหลอืตรงนีก็้ผอนภาระไปไดมาก

พอชาวบานชมุชนเหน็ตรงนีก้เ็กดิความเชือ่มัน่ในโรงเรยีน จากป พ.ศ. 2552 โรงเรยีนมนีกัเรยีน 

49 คน มาปนี้ พ.ศ. 2554 โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 77 คน นี่เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาชุมชน

ไวใจในระบบดูแลของโรงเรียนในการดูแลลูกหลานของเขา เพราะเรามีงบประมาณสนับสนุน 

ลดภาระของผูปกครองได” นางจนัทพร หอมจนัทร์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยหนิลบั อ�าเภอ

น�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเปนหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวอย่างตั้งใจ

 ผลความส�าเรจ็ท่ีได้รบัก็คือ หลงัจากเด็กๆ จากครอบครวัท่ียากจนได้เข้าร่วมโครงการ คือ

ได้รับประทานอาหารเช้าอย่างเพียงพอและเปนประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว พวกเขาก็กลายเปน

นักเรียนท่ีมีสมาธิและความพร้อมในการเรียนมากขึ้น ตลอดจนสามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ 

โภชนำกำร สุขภำวะ และกำรดูแลเด็กปฐมวัย

เช้ำอิ่มท้อง น้องมีสุข ปที่ 3
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ของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ดีทางด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ

ของเด็ก นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กมีการขาดเรียนลดน้อยลง ตั้งใจเรียนมากขึ้น 

 เฉพาะในปการศึกษา 2555 มูลนิธิฯ ได้ด�าเนนิโครงการอาหารเช้าเพือ่น้องใน 25 พืน้ที่ 

มีเด็กได้รับประโยชน์จ�านวน 5,496 คน โดยด�าเนินการร่วมกับ 98 โรงเรียน และ 80 ชุมชน

ล�าดับ จังหวัด จ�านวนเด็ก (คน)

1 แม่ฮ่องสอน 243

2 เชียงราย 210

3 แพร่ 171

4 เพชรบูรณ์ 100

5 ชัยภูมิ 214

6 บ้านดุง 229

7 อุดรธานี 201

8 อุดรคาทอลิก 314

9 หนองคาย 243

10 เวียงคุก 100

11 ขอนแก่น 155

12 เลย 384

13 หนองบัวล�าภู 251

14 ท่าแร่ 150

15 สกลนคร 270

16 มุกดาหาร 377

17 นครพนม 230

18 สระแก้ว 324

19 สุรินทร์ 110

20 บุรีรัมย์ 453

21 ยโสธร 218

22 อ�านาจเจริญ 100

23 อุบลราชธานี 102

24 ศรีสะเกษ 215

25 นราธิวาส 132

รวม 5,496

 “โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง” ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อาหารเช้าสามารถท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ในการเรียนของเด็กยากไร้ได้

การดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมสงเสริมสุขอนามัยในปที่ผานมา

 มีเด็กอายุต�่ากว่า 5 ป และเด็กที่ขาดสารอาหารได้รับความช่วยเหลือในรูปข้าวสาร

อาหารแห้ง และของใช้จ�าเปนรวมทั้งสิ้น 6,167 ราย 

 มลูนธิฯิ ได้จดัฝกอบรมเรือ่งการเลีย้งดเูดก็เลก็ให้แก่ผูป้กครอง ครอูนบุาล และผูด้แูล

เด็กจ�านวน 2,853 ราย 

 มลูนธิฯิ จดัสรรงบประมาณเพือ่ปรบัปรงุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ขึ้นจ�านวน 5 แห่ง 

รวมทัง้ได้มอบสือ่พฒันาเดก็ปฐมวยัจ�านวน 114 ชดุ

ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

 มโีรงเรยีนและศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 48 แห่ง

ได้รับงบประมาณอุดหนุนเพื่อปรับปรุงห้องน�้า

ห้องส้วมส�าหรับนักเรียน 

 มลูนธิฯิ ได้จดัสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟนให้แก่โรงเรยีน 54 แห่ง และได้มอบถงัเกบ็น�า้

20 ชุด เครื่องกรองน�้า 35 ชุด เครื่องเล่นกลางแจ้ง 85 ชุด ให้แก่โรงเรียนต่างๆ
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 มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ มีเปาหมายสูงสุด
ของการทํางาน คือการใหเด็กยากไร “เกง ดี มีความสุข” อันมี
ความหมายวา “เกง” คือการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับวัย สติ
ปญญาด ีแกปญหาได “ด”ี คอืเปนคนด ีมคีณุธรรม มวีนิยั และ “มี
ความสขุ” คอืสขุภาพดี จิตใจม่ันคง ปรับตวัไดดใีนทกุสถานการณ

 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

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนักล่าวสนุทรพจน์ “งานฉลอง

พุทธชยันตี 2,600 ป แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

 รางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองชนะเลศิ กิจกรรมละครประวตัศิาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6

ดานวิทยาศาสตร: เด็กหญิงวไลณัฐ ขัติเวียง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน อัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ป 2554

 รางวลัชนะเลศิที ่6 การอ่านเชงิวเิคราะห์ ระดบัประถมศกึษา

ตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
เด็ก “เกง ดี มีควำมสุข” 

ประจ�ำป 2554/55
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ดานศิลปวัฒนธรรม: นางสาวอารียา โพนิเบเอ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม

 นักร้องน�าวงดนตรีชนเผ่า

 ชนะการแข่งขันร้องเพลง To Be Number One

ดานคณุธรรม จริยธรรม: เดก็หญงิณฐันนัท์ โสทองเมอืง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ์

 แกนน�าเยาวชนร่วมท�ากิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

โดยรวมกลุม่เดก็ในเขตบรกิาร ซ.ีซ.ีเอฟ. ท�าความสะอาดวดั และร่วมเปน

กรรมการวัด งานประเพณีบุญบั้งไฟประจ�าป

ดานกีฬา: เด็กหญิงอนุธิดา มะลาศรี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาหลวง จังหวัดขอนแกน

 นักฟุตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย

 เหรียญทองแดง การแข่งขันฟุตบอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ป

 รางวลัผู้ท�าประตูยอดเยีย่ม รายการ “พเิทโอ ซมัเมอร์ เกมส์” ป 2555 

ณ ประเทศสวีเดน

ดานกิจกรรม: นางสาววิยะดา แซโซง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมัธยมบานกลาง จังหวัดนาน

 แกนน�าเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

มากทีส่ดุ คอื 23 ครัง้ สามารถจดักจิกรรมและเชญิชวนผูอ้ืน่เข้าร่วม

กิจกรรมได้ประสบผลส�าเร็จ

 การทํางานของมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ 
มุงเนนพัฒนาเด็กและเยาวชนจากครอบครัวที่ดอยโอกาสใหมี
ชีวิตความเปนอยูท่ีดข้ึีน มีสุขภาพแข็งแรง และไดรบัการเรยีนรูใน
ทุกๆ ดาน เพือ่เตบิโตข้ึนเปนกาํลงัสาํคัญในอนาคตตอการพฒันา
ท่ีย่ังยืนของชุมชนของเขาเองและรวมถงึตอสังคมไทยในภาพรวม

 เปาหมายที่ท้าทายเช่นนี้จึงจ�าเปนอย่างยิ่งที่

บคุลากรของมลูนธิฯิ เจ้าหน้าทีใ่นทกุพืน้ที ่ผูม้ส่ีวนร่วมในการ

ผลักดันการท�างานให้เกิดดอกออกผล ต้องมุ ่งมั่นตั้งใจ 

ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ การให้ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่มีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอนการท�างาน เพราะคนในชุมชนจะรู้และเข้าใจ

ปญหาของชมุชนตวัเองได้ดทีีส่ดุ นอกจากนัน้การเข้ามาหรอื

จากไปขององค์กรสนับสนุนชั่วคราวอื่นๆ ก็จะมิได้สะเทือน

ต่องานพัฒนาเด็กในชุมชนของเขาเลย

ผู้ปดทองหลังพระ
ควำมเสียสละไมเคยเปลี่ยนแปลง
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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�างานในหน้าทีด่งักล่าวนีล้้วนเปนงานอาสา ไม่มค่ีาตอบแทนหรอื

เงินเดือนสักบาทเดียว

 “ผมดีใจที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กที่ดอยโอกาส เด็กที่ถูกทอดทิ้ง พอแม

หยาราง เมื่อเห็นรอยยิ้มของพวกเขาเราก็มีความสุข และเหนือสิ่งอื่นใดคือเปนความ

ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตในการทํางานเพื่อถวายองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี องคอุปถัมภของมูลนิธิฯ ซึ่งไมอาจจะเทียบกับสิ่งตอบแทนใดๆ ได” 

นายทวี พันธ์บุตร จากจังหวัดมุกดาหาร กล่าวด้วยความตื้นตัน

 ในปท่ีผ่านมามูลนิธิฯ ได้จดัโครงการ “รวมพล คนรกัเดก็” ซึง่เปนการพฒันาศกัยภาพ

ให้แก่กรรมการโครงการและกรรมการเขตบรกิารจ�านวน 217 คนจากทัว่ประเทศ โดยมเีนือ้หา

ในการฝกอบรมคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการเสียสละเพื่อเด็ก รวมถึงทักษะด้านงาน

บัญชี, ความหมายของงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ, งานโครงการและงานบริหาร 

การติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆ

 การอบรมได้ท�าให้คณะกรรมการอาสาสมัครเหล่านี้มีความเข้าใจในบทบาทของ

ตนชัดเจนขึ้น เข้าใจในวัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติ และเนื้อหาของกิจกรรมที่มูลนิธิฯ 

ท�า จนสามารถน�าไปปฏบัิตไิด้จรงิในการท�างาน และเกดิขวัญ ก�าลังใจ ความภาคภูมิใจ

ในการท�างานร่วมกับมูลนิธิฯ เพิ่มพลังจิตอาสาในตัวเอง

 “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 

ไดรบัทนุศกึษาตอในระดบัปรญิญาตรดีวย ดีใจมากๆ ขอบคณุ 

ซี.ซี.เอฟ. จริงๆ” นางประมูล ลุนค�าโต กรรมการชุมชนจาก

จงัหวดัอบุลราชธาน ียนืยนัให้ฟงพร้อมย�า้ว่า “ความฝนเปนจรงิ

ได้ถ้าลงมือท�า”

 ดังนั้นหากจะกล่าวว่าพวกเขาเหล่านี้เปนผู ้อยู ่

เบือ้งหลงัการพฒันาชวีติเดก็ยากไร้ เปน “ผูป้ดทองหลงัพระ” 

ก็คงมิใช่ค�ากล่าวเกินจริง ด้วยงานอาสาสมัครไร้ค่าตอบแทน

ที่ต้องรับผิดชอบ ชีวิตน้อยๆ ของเด็กในชุมชนเปนภารกิจที่

ยิ่งใหญ่อย่างมาก กรรมการบางคนก็เคยเปนเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 

มาก่อนจึงมีความเข้าใจเปนอย่างดี เบื้องหลังรอยยิ้มที่สดใส

และวนัดีๆ  ในชวีติทีจ่ะเกดิขึน้กบัลกูหลาน เปนแรงบนัดาลใจ

ส�าคัญที่ท�าให้พวกเขาปฏิบัติงานด้วยความสุขและเสียสละ

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
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 งานสงเคราะหและพฒันาเดก็และเยาวชนทีม่ลูนธิสิงเคราะห
เดก็ยากจน ซ.ีซ.ีเอฟ.ฯ ถอืเปนภารกจิหลกัของการปฏบิตังิานนัน้
จะไมสามารถดําเนินการไดเลยหากขาดผูสนับสนุนที่เปดหัวใจ
มสีวนรวมในการดแูลชวีติของเดก็นอยรวมชาต ิเมือ่ธารนํา้ใจจาก
ทานผูอปุการะหยบิยืน่ให กเ็ปรยีบดจุสายนํา้ฝนทีห่ลัง่ลงบนผนืดนิ
อันแหงผาก รอยยิม้เปอนความสขุของเดก็ๆ กป็รากฏเปนประจกัษ
พยานของความอัศจรรยแหงนํ้าใจจากผูอุปการะ

 การอุปการะเด็ก 1 คนด้วยจ�านวนเงินวันละ 17 บาท หรือ 500 บาทต่อเดือน อาจจะ

ไม่มากมายส�าหรับบางคน แต่จ�านวนเด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ ปละกว่า 50,000 คน 

ย่อมเปนงานที่ไม่ง่ายเลยที่จะระดมความช่วยเหลือมาสู่พวกเขา

 ดังนั้นทุกๆ ความช่วยเหลือ เงินทุกบาททุกสตางค์ จึงมีคุณค่ามากมายสุดประเมิน

 คุณชุณหภากาญจน์ อุตุพล เจ้าของธุรกิจสถาบันพัฒนาเด็กเล็กคิโด้ สาขาเจริญกรุง 

ผู้ซึ่งอุปการะเด็กจ�านวน 3 คน มาตั้งแต่ป 2548 และยังเปนกระบอกเสียงให้กับมูลนิธิฯ 

ช่วยบอกต่อเชิญชวนญาติๆ พี่น้องที่ท�าธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ คนรู้จัก คนข้างบ้าน ให้มา

ช่วยกันอุปการะเด็กรวมกันถึง 100 คน

   “สาเหตุหลักเลยท่ีทําใหเราไวใจมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ก็คือ 

พระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ ทรงเปนองคอุปถัมภของมูลนิธิฯ เราจึงเชื่อมั่นอยางมากวา

ความชวยเหลอืจะถูกสงไปถึงตวัเดก็จรงิๆ ซึง่เราก็ไดเหน็หลกัฐานนัน้

จรงิๆ เม่ือเราไดรบัจดหมายตางๆ จากเดก็ๆ ทีเ่ขยีนมาถึง เวลาเราสง

ของขวญัอะไรไปใหเดก็ เขากจ็ะถายรปูสงกลบัมาใหเหน็วาเดก็ไดรบั

ของขวัญของเราจริงๆ เราก็รูสึกดีใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงกับมูลนิธิ 

ซ.ีซ.ีเอฟ. แลวเจาหนาทีก่ท็าํงานตอเนือ่ง โทรมาแจงขาว สงขาวตลอด 

ตอนนี้ก็อยากจะตอยอดวา ถาเด็กคนไหนเรียนดีและเขาอยากเรียน

เราก็จะสงเสียใหไดเรียนปริญญาเลย” คุณชุณหภากาญจน์ อุตุพล 

กล่าวทางโทรศัพท์ที่แม้ไม่เห็นแววตา แต่น�้าเสียงที่เปยมด้วยความปติ

สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน

 นอกจากผู้อุปการะในนามบุคคลแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้รับความร่วมมือร่วมใจกับบริษัท 

ห้างร้าน องค์กรภาคเอกชนต่างๆ ในการอุปการะเด็กอีกด้วย

 บริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จ�ากัด ท่ีท�าธุรกิจการท่องเท่ียวในรูปแบบออนไลน์ใน

เอเชยี เปนหนึง่ในองค์กรธรุกิจเอกชนที่ได้รบัอปุการะเดก็ 25 คน และบรษิทัยงัสนบัสนนุกิจกรรม 

“จิตรกรน้อย เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา” โดยประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาใน Facebook และกด

คลิก Like/Share รูปในหลวงที่เด็กๆ วาด ทุกๆ 1 คลิก บริษัทจะบริจาค 10 บาทให้กับมูลนิธิฯ

 “มลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. ทาํงานจรงิจงั จะเห็นไดวามผีูรวมสนบัสนนุมากมาย และทกุทานเปน

บุคคลหรือองคกรที่มีความนาเชื่อ บริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท จํากัด ก็เปนสวนหนึ่ง เรารวมงาน

กันมาหลายป พนักงานบริษัทกวารอยชีวิตในสํานักงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต เวลาไดจดหมาย

จากเด็กๆ ก็มีความรูสึกรวม จะชวยกันหาของขวัญหรือสิ่งของตางๆ สงใหนองๆ มีความยินดี

ที่จะชวยเหลือเด็กๆ และทางบริษัทเองก็ยินดีจะชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของมูลนิธิฯ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานทีเ่ราถนดั กค็อื การสือ่สารการตลาด” คณุเกรซ เจ้าหน้าทีฝ่ายการตลาด

กล่าวในนามของบริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จ�ากัด 

 ถ้าจะมีค�าค�าใดท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกขอบคุณจากก้นบึ้งหัวใจ ก็ขอใช้

ค�าค�านั้นในจ�านวนร้อยจ�านวนล้านทวีคูณส่งมอบถึงท่านผู้อุปการะ เพราะเมื่อสายลมแห่งความ

ช่วยเหลือของท่านโบกโชยมาถึงเด็กยากไร้ ความเปลี่ยนแปลงดีๆ ก็ก่อก�าเนิดขึ้น บางทีค�า

ขอบคณุอาจจะน้อยเกนิไปหากเทยีบกบัคณุค่าของการแบ่งปนทีย่ิง่ใหญ่ทีท่�าให้เดก็และเยาวชน

มีความเปนอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเปนรูปธรรม ซึ่งนั่นหมายถึง อนาคตที่สดใสของสังคมไทยที่เรา

ทุกคนปรารถนา

จำกใจผู้ ใหถ้ึงผู้รับ
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