สงเสริมเด็กและเยาวชน ใหรอดพนจากความยากจน

รายงานประจําป
พ.ศ.2557-2558
ฉบั บ พิ เ ศษ

“ขอขอบคุณผูบริจาคทุกทานที่สนับสนุนใหมูลนิธิฯ
สามารถดําเนินภารกิจหลักในการสรางสรรคชีวิตที่ดีใหกับเด็กยากไร
ในทุกๆ ดาน ปจจุบันมีเด็กยากไรในความดูแลของเรากวา 58,000 คน
ใน 36 จังหวัด ความเมตตาจากทานไดชวยเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเด็กยากไรใหดีขึ้นทั้งในดานการศึกษา สุขภาพอนามัย
ชีวิตความเปนอยู เด็กๆ ไดรับการสงเสริมใหมีจินตนาการ
ความคิดสรางสรรค และภาวะผูนํา”

9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 0 2747 2600 โทรสาร 0 2747 2620
มือถือ 08 9029 2093, 06 3268 0270 – 1
เว็บไซต : www.ccfthai.or.th อีเมล : ccfthai@ccfthai.or.th

40 ป ซี.ซี.เอฟ.

ขอบคุณผูมอบชีวิตใหมใหเด็กและเยาวชน

กรรมการบริหารมูลนิธิฯ

เลาเรื่องดวยภาพ
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
จัดทํา โครงการ Workbook สนุกคิด
สนุกเขียน โดยไดเชิญมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
ออกแบบเนื้ อ หาและรู ป แบบของ
หนังสือเสริมทักษะเพื่อมอบแกเด็ก
ดอยโอกาส

ทานผูหญิงสุมาลี จาติกวนิช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

วงดนตรี ETC จัด คอนเสิรต “ชวยกันรอง เพื่อนองผูหางไกล
ครั้งที่ 2” ณ รานนั่งเลน เพื่อระดมทุนและมอบเงินรายได
401,593.89 บาท โดยไมหักคาใชจายใหกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

รศ.ดร. วรากรณ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ

ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี
รองประธานกรรมการ
ภัตตาคารอาหารญี่ปุน ฟูจิ ไดจัดเมนู “รักคําแรก” ในชวง
วันวาเลนไทน โดยทุกการสั่งเมนูนี้จะบริจาค 8 บาท ใหกับ
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. คุณวลัยรัตน อัศเวศน Purchasing Manager
Fuji Group พรอมดวยลูกคา VIP ของบริษัท ไดมอบเงิน
1,592,120 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารเชาเพื่อนอง

พล.ต.ท.หญิง พจนี สุนทรเกตุ
กรรมการ

คุณธัญญา ศิรเิ วทิน
กรรมการ

คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการและเหรัญญิก

บริษทั FedEx นําผูบ ริหารและพนักงานบริษทั กวา 100 คน จัด
กิจกรรม “FedEx Cares Week - FedEx Cares Kids 2015”
พรอมสงมอบอุปกรณสนามเด็กเลน ปรับปรุงอาคารศาลา
รวมใจ สรางโรงละครหนูนอ ยรอยฝนและจัดทําสวนผักคนเมือง
สําหรับเด็กๆ ในชุมชนทางรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
กรรมการ

คุณนาฎวิภา จินดาพร
กรรมการและเลขาธิการ

คุณสิริพร กันติรัตนาวงศ
กรรมการและเลขานุการ

บริษัท ออรกาโนโกลด อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด
มอบเงินบริจาค 120,000 บาทใหมูลนิธิฯ และไดจัดกิจกรรม
“ปนนํา้ ใจจากพี่ ออรกาโน โกลด สูน อ ง ซี.ซี.เอฟ.” ณ โรงเรียน
คลองแสนสุข (สิทธิไชยบํารุง) จ.สมุทรปราการ โดยรวมกับ
นองๆ ปลูกผัก ทาสีโตะเกาอี้นักเรียน นอกจากนี้พนักงาน
บริษทั ไดชว ยกันระดมเงินสนับสนุนโครงการอาหารเชาเพือ่ นอง
“พี่ออมใหนองอิ่ม” เปนเงิน 94,997.40 บาท

ผู  บ ริ ห ารและพนั ก งาน
บริ ษั ท McCormick
SA (Switzerland) จํากัด
ได จั ด กิ จ กรรม “น อ ง
สุ ข ภ า พ ดี กั บ พี่ ๆ
McCormick” ณ โรงเรียน
โกรกรกฟาจ.ลพบุรี โดย
นําพนักงานและผูบริหารบริษัทเขารวม โดยไดมอบถาดหลุม
สําหรับใสอาหาร ใหความรูเด็กๆ ในเรื่องความปลอดภัยใน
อาหาร ปดทายดวยการเลีย้ งอาหารกลางวันเด็กๆ และมอบเงิน
สนับสนุนโครงการอาหารเชาเพื่อนองจํานวน 352,900 บาท

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณา
พระราชทานชื่อใหมใหแกมูลนิธิวา
“มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

พ.ศ. 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสร็จพระราชดําเนินทรงเปด “อาคารหองสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียน
บานสบปน จ.นาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558

พ.ศ. 2557

ถวายรายงานผลการชวยเหลือเด็กยากไร ในโอกาส สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน
พื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม

พ.ศ.2556

จัดงาน “38 ป แหงรัก” ฉลองครบรอบ 38 ปมลู นิธฯิ วันที่ 18 กุมภาพันธ
2556 ทรงพระราชทานคําอวยพรใหแกเด็ก ซี.ซี.เอฟ. “ขอใหเด็กๆ เติบโต
เปนคนดีของครอบครัวและประเทศชาติ”

พ.ศ.2553

จัดงาน “จากใจถวายพระเทพฯ” วันที่ 18 มีนาคม 2553 ในโอกาส
55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
ฉายพระรูปรวมกับนักเรียน ซี.ซี.เอฟ. ที่ไดรับรางวัลประกวดภาพ
วาดและแตงขอเขียน

พ.ศ. 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ยมพื้นที่ดําเนินงานของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียน ตชด. บานเรดาร
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พระราชทานคําอวยพรใหแกเด็ก ซี.ซี.เอฟ. “ใหเดินทางถึงจุดหมาย”

พ.ศ. 2547

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ยมพื้นที่ดําเนินงานของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนดอยแสนใจ อ.แมสลอง
จ.เชียงราย พระราชทานภาพวาดฝพระหัตถ ในโอกาสมูลนิธฯิ ครบ 30 ป

พ.ศ. 2538

คณะกรรมการมูลนิธิฯ นําผูมีจิตศรัทธาเขาเฝาถวายเงินเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยนํ้าทวม เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2538

สาสนจากปรระธานมูลนิธิฯ

มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อใหม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ถือกําเนิดเมื่อป 2518 นับจนถึงปจจุบัน
ก็เปนเวลาครบ 40 ปพอดี วันนี้เราดูแลเด็กกวา 58,000 คน ใน 36 จังหวัดทั่วประเทศ และ
กําลังยางเขาสูปที่ 41 แหงการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ดานการพัฒนาเด็ก ซึ่งทรงหวงใยในสวัสดิภาพและการศึกษาของเด็กๆ
แมเราจะทํางานมา 40 แลว แตยังมีเด็กๆ จํานวนมากทั้งในเมืองและในชนบท
ที่ยังทุกขยากลําบาก เห็นเด็กเหลานี้ที่เกิดมา เราก็บอกไดเลยวาโอกาสในชีวิตของเขาจะเปน
อยางไรตอไป เราไดรับความกรุณาจากทานผูสนับสนุนมูลนิธิฯ ในการมอบโอกาสใหพวกเขา
เติบโตมาเปนพลังทีส่ ําคัญของชาติ ผมคิดวา คงไมมีอะไรสําคัญเทาสิ่งนี้ คือ การใหโอกาสแก

คนๆ หนึ่ง เงินที่ทานบริจาคเปนเงินที่ทําใหเด็กมีชีวิตใหม มีโอกาสที่จะกาวหนา มีชีวิตที่
ใกลเคียงกับเด็กอื่นๆ ผันเปลี่ยนไปจากชีวิตที่ลําบากและเสี่ยงตอการนําไปสูปญหาสังคมอื่นๆ
ผมจึงขอขอบคุณแทนเด็กๆ ทั้งหลายที่ทานไดใหความกรุณาครับ
ในปที่ 41 นี้ ผมขออนุญาตเรียนเรื่องสําคัญใหทานไดทราบ ดังนี้
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปมาก ปจจุบันเปนยุคแหงความเทาเทียมกัน การกลาวถึงใคร
สักคนวาเขา “ยากจน” นั้นคอนขางมีนัยยะเชิงลบ และไมสอดคลองกับยุคสมัยอีกตอไปแลว
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงไดใครครวญกันอยางละเอียด และคิดวาถึงเวลาแลวที่เราควรจะ
เปลี่ยนชื่อองคกรเสียใหม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องคอุปถัมภมูลนิธิฯ ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานชื่อมูลนิธิใหมวา “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
(Community Children Foundation Under The Royal Patronage Of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn)
ภายใตชื่อใหมของมูลนิธิฯ ซึ่งจะเริ่มใชในป 2559 เปนตนไป ผมขอเชิญชวน
ทุกๆ ทานรวมกันแผขยายการแบงปนรวมใจกันชวยเหลือเด็กๆ ใหกวางขวางออกไป ความ
เอือ้ เฟอ อาทรของทานจะสามารถชวยเหลือเด็กๆ อีกมากมายทีย่ งั มีชวี ติ ความเปนอยูท ขี่ ดั สน
และตองการโอกาสใหมๆ อยางเรงดวน เด็กๆ เลือกเกิดไมได ชะตากรรมของคนเราเลือก
ไมได แตเราสามารถเลือกที่จะใหโอกาสใหมกับเขาได
ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกๆ ทาน ที่มีจิตเมตตาใหการ
สนับสนุน จนทําใหเด็กๆ นับแสนคนตลอด 40 ปที่ผานมา ไดมีชีวิตใหมที่ดีกวาเดิม
รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถอยแถลงจาากผูอํานวยการ
เรียนทานผูมีจิตเมตตา
รายงานประจําปฉบับนี้แตกตางไปจากทุกปคะ เพราะจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 40 ปแหงการดําเนินงานของมูลนิธิฯ (พ.ศ. 2518-2558) จึงมีเรื่องราวพิเศษที่
เกี่ยวกับชีวิตใหมของเด็กและเยาวชน
ดิฉันขออนุญาตใชพื้นที่ตรงนี้เรียนใหทราบถึงงานใหญที่ผานมาคะ เมื่อเร็วๆ นี้
มูลนิธิฯ ไดจัดงาน “40 ป ซี.ซี.เอฟ. ขอบคุณผูมอบชีวิตใหมใหเด็กและเยาวชน” ที่สยาม
สมาคมฯ ถนนอโศกมนตรี โดยไดนําเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. 77 คน จาก 13 จังหวัด
มาแสดงผลงานผานนิทรรศการมีชีวิต (Live Exhibition) ผลงานตางๆ ลวนเปนการชวยเหลือ
เด็กและครอบครัว ตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชน ในดานการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มีการแสดง พอเลานิทานเงา จาก จ.อุบลราชธานี และ
จําลองการทํางานของ ศูนยเด็กปฐมวัยในชุมชน จาก จ.แพร โครงการเสริมพลังครอบครัว
แหวงกลาง (เปนปญหาลาสุดของสังคมไทยที่ใน 2.3 ลานครัวเรือน เด็กเล็กๆ ถูกทิ้งใหอยู
กับปูยาตายาย) โดยมีเด็กตัวเล็กๆ จาก จ.ตาก และ จ.มุกดาหาร มาเลาถึงความสุขในการ
เพาะเห็ดและการเลี้ยงเปดเปนแหลงอาหารและเสริมรายไดในครัวเรือน มีผูแทนชุมชน
จาก จ.นครพนม มาสาธิตการจัดกิจกรรมอาหารเชาเพื่อนอง ในดานการศึกษามีการแสดง
กลวิทยาศาสตร โดยนักเรียนในโครงการเปดโลกอัจฉริยะจาก จ.เลย และ ซุมวาดรูปเหมือน
โดยศิลปนนอยจาก จ.สระแกว ซึ่งไดรับความสนใจจากแขกในงานรวมอุดหนุนอยางอุนหนา
ฝาคั่ง สวนในดานสงเสริมอาชีพเยาวชนและครอบครัว มีการสาธิตแกะสลักสบู จาก จ.เลย
การสาธิตทอเสื่อกก จาก จ.เพชรบูรณ กลุมผาทอ จ.แพร กลุมผาลายเขียนเทียน จ.นาน
และกลุมขาวฮาง จ.สกลนคร ซึ่งเปนกลุมอาชีพที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จนเขมแข็ง
สรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกไดอยางตอเนื่อง สวนบนเวที เปนการแสดงความสามารถดาน
ตางๆ ของเด็กๆ ประกอบดวย การตีกลองสะบัดชัย ของนักเรียน ป.4-5 จาก จ.พะเยา การ
แสดงละครหุนมือ จาก จ.แพร ซึ่งเคยแสดงถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มาแลว จากนัน้ เปนการสนทนากับอดีตผูไ ดรบั ความชวยเหลือจากมูลนิธฯิ ซึง่ ในวันนี้
มีอาชีพที่มั่นคงและทําประโยชน ใหกับสังคมโดยตรง ไฮไลตของเวทีเปน การรองเพลงหมู
จากคณะนักเรียน จ.สมุทรปราการ พรอม เดี่ยวพิณ จากยุวเกษตร จ.อํานาจเจริญ ตอดวย
มินิคอนเสิรตจากศิลปนรับเชิญ พจนาถ พจนาพิทักษ กอนปดทายดวยพิธีมอบเข็มที่ระลึก
เพื่อแสดงความขอบคุณแดผูสนับสนุนมูลนิธิฯ รวมชื่นชมภาพนารักๆ จากงานและความ
ในใจของคุณพจนาถไดในหนาถัดไปนะคะ
สุดทายนี้ ดิฉันขออนุญาตเปนตัวแทนของเด็กและเจาหนาที่ ตลอดจนอาสาสมัคร
ทุกทาน กราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานที่มอบใหแกเด็กๆ และเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.
ตลอดมา
ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค
ผูอํานวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศ

“งาน 40 ป

ขอบคุณผูมอบชีวิตใหม
ใหเด็กและเยาวชน”

งาน “40 ป CCF ขอบคุณผูมอบชีวิตใหมใหเด็กและเยาวชน”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ สยามสมาคมฯ กรุงเทพฯ

8

เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จาก จ.แพร แสดง
“ละครหุนมือ” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
“นิทรรศการมีชีวิต (Live Exhibition)”
ที่นําเสนอผลงานการชวยเหลือเด็กและ
ครอบครัวยากไร ตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

การแสดงกลวิทยศาสตร จาก
โครงการเปดโลกอัจฉริยะ
โดย เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เลย

9

ซุมวาดรูปเหมือน
โดยศิลปนนอย จาก
จ.สระแกว ซึ่งชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพ
ในระดับโลกมาแลว

ทอเสื่อกก จาก
เด็ก ซี.ซี.เอฟ.
จ.เพชรบูรณ

กลุมงานสงเสริมอาชีพ
และการพึ่งพาตนเอง
มีตัวแทน เยาวชน
ตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเลา
ประสบการณการทํา
เกษตรดวยตัวเองที่
เขาภูมิใจ

10

ทานผูหญิงสุมาลี จาติกวนิช
ชมผลงานของ กลุมผาลายเขียนเทียน จ.นาน

กิจกรรมบนเวทีเปนการแสดง
ความสามารถของเด็กๆ จาก
หลายจังหวัด เริ่มตนดวย
การตีกลองสะบัดชัย จ.พะเยา

ละครหุนมือเรื่อง “เปลี่ยนฝนราย
ใหกลายเปนดี” โดย คณะละคร
ตนกลา จาก ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร

11

มินิคอนเสิรตจากศิลปนรับเชิญ พจนาถ พจนาพิทักษ
ศิลปนเจาของบทเพลงสรางสรรค ซึ่งเคยแตงเพลงใหกับมูลนิธิฯ ชื่อเพลง “ศรัทธา”

การแสดงรองเพลง “เด็กดั่งดวงดาว” โดย เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
จ.สมุทรปราการ รวมกับการเลนพิณ โดย เอกราช ซุมสิงห เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
จาก จ.อํานาจเจริญ

12

รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบของที่ระลึกใหกับผูแทนของ
Child Fund International ซึ่งเปนองคกรที่กอตั้ง ซี.ซี.เอฟ. ขึ้นในประเทศไทยเมื่อป 2500

การประมูลวาดภาพ “เด็กไทยในอนาคต” จํานวน 6 ภาพ
ซึ่งเปนภาพที่ไดรับรางวัลจากการประกวดกอนหนานี้

13

พิธีมอบเข็มที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณแดผูสนับสนุนมูลนิธิฯ

“ขอบคุณจากใจ
เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทุกคนคะ”

14

40 ป CCF ขอบคุณ
ผูมอบชีวิตใหม
ใหเด็กและเยาวชน
ณ สยามสมาคมฯ

15

“แมรอยยิ้มมิอาจกลบเสียงไฟสงคราม
แตหัวใจบริสุทธิ์…จะทําใหการประหัตประหารทั้งมวลไดอับอาย
ใจบริสุทธิ์…จะทําใหฝุนควันเมือง งดงามเหมือนสายหมอก
พวกเด็กๆ มักเปนผูครอบครองนํ้าฝนใสไวในใจ
นํ้าฝนใสที่จะมาชะลางใจปนเปอน
เมื่อเพื่อนผูใหญของพวกเขา ลืมไปวาหัวใจของตัวเอง
ก็เคยบริสุทธิ์เชนนี้มากอนเหมือนกัน
เด็กๆ เปนความหมายดั้งเดิมของคําวา
การใหอภัย ความรัก การไรความอาฆาตพยาบาทมาดราย
เด็กๆ เปนจุดกําเนิดของจักรวาลแหงจินตนาการ
เมื่อนึกถึงเด็กๆ เราจึงนึกถึงการงอกงามของดอกไม
เมื่อเห็นเด็กๆ เราจึงเห็นงานรื่นเริง
และเห็นงานวันเด็กทันที โดยไมตองรอเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม
พวกเด็กๆ ทําใหทุกวันมีความหมายและมีความหวัง”

พจนาถ พจนาพิทักษ
แตงหลังเวที งาน 40 ป CCF
22 พฤศจิกายน 2558 ณ สยามสมาคมฯ

16

สารบัญ
ภาพบรรยากาศ “งาน 40 ป ซี.ซี.เอฟ.
ขอบคุณผูมอบชีวิตใหมใหเด็กและเยาวชน”

8

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

19

โครงสรางและพื้นที่การดําเนินงานของมูลนิธิฯ

22

รายงานการเงิน

24

40 ป แหงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สรางรากฐานแหงชีวิต…เด็กปฐมวัย
เสริมพลัง…ครอบครัวแหวงกลาง
สงเสริมการศึกษา
ตอยอดความคิดสรางสรรค เสริมความฉลาดทางอารมณ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ติดอาวุธทางปญญา พึ่งพาตนเอง สรางเสริมอาชีพยั่งยืน
ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
“วาระพิเศษ” 5 โครงการพิเศษ
เด็ก ซี.ซี.เอฟ. “เกง ดี มีความสุข”
ชีวิตใหมของอดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
ภาคีความรวมมือเพื่อการพัฒนาเด็ก

26
30
43
51
58

จากใจผูอุปการะ การแบงปนที่ยิ่งใหญ

66
75
81
87
96
100
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มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อเดิม มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ)

กอตั้งขึ้นโดย Christian Children’s Fund เมื่อป 2500 และไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิไทยเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2518 ในระยะแรกมูลนิธิฯ ไดใหความชวยเหลือเด็กดานการศึกษาและ
สุขภาพอนามัยผานกรมการพัฒนาชุมชน กรมประชาสงเคราะห กรมสงเสริมสหกรณ และ
องคกรอื่นๆ หลังจากมีผลงานเปนที่ประจักษตอสาธารณชนแลว สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิฯ ไวในพระราชูปถัมภ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537
มูลนิธฯิ มีแนวทางในการชวยเหลือเด็กยากไรผา นโครงการอุปการะเด็ก ซึง่ เปนการ
นําเงินบริจาคจากสาธารณชนมาจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเด็กดอยโอกาสในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ไดมีสุขภาพแข็งแรง ไดรับการศึกษาและพัฒนาภาวะผูนํา ตลอดจนมีชีวิตความเปน
อยูที่ดีขึ้น นับแตกอตั้งมาจนปจจุบันเด็กยากไรนับแสนคนไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิฯ
ในวันนีเ้ ด็กเหลานัน้ ไดเติบโตขึน้ เปนผูใ หญทมี่ อี าชีพการงานมัน่ คง หลายคนไดเปลีย่ นบทบาท
กลายมาเปน “ผูให” กับสังคมและเด็กนองๆ รุนหลัง

วิสัยทัศน
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เปนองคกรทีร่ ะดมการมีสว นรวมของสังคม ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพื่อใหเปนคนดีมีคุณภาพ
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พันธกิจ
1. มุงมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ระดมสรรพกํ า ลั ง และทรั พ ยากร จากภาคส ว นต า งๆ ของสั ง คมอย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาประสิทธิภาพขององคกร ใหมีคุณลักษณะการเปนผูนําดานการพัฒนา
เด็กและเยาวชน

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
- พ.ศ. 2533 รางวัลหนวยงานดีเดนแหงชาติ สาขาพัฒนาสังคม
(ดานสังคมสงเคราะห) จากคณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติ
- พ.ศ. 2534 ประกาศเกียรติคุณ ใหการสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
จากกรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2536-2537 ประกาศเกียรติคุณ ผูสนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห
ดีเดน จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
- พ.ศ. 2537 ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็ก
จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Thailand NGO Awards 2012
จาก The Resource Alliance & Kenan Institute Asia
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สํานักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก (สกด.)
เปนหนวยงานใน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมอาชีพใหผูปกครองเด็กในโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ปจจุบันไดกอตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้น
48 แหงใน 565 เขตบริการ ในพืน้ ที่ 37 จังหวัด โดยจะสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ประกอบ
อาชีพใหผูปกครองเด็ก ซี.ซี.เอฟ. สามารถสรางรายไดและพึ่งตนเองอยางยั่งยืน ตลอดจน
พัฒนาขีดความสามารถใหชุมชนบริหารเงินทุนหมุนเวียน นําดอกผลของกองทุนจัดสรรเปน
สวัสดิการและพัฒนาเด็กในชุมชน
สํานักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก (สกด.) มีงบประมาณของตนเอง
ไมเกี่ยวของกับเงินบริจาคของมูลนิธิฯ
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สํานักงาน
กองทุน
ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อ
พัฒนาเด็ก
Contact Center

โครงการพัฒนาเด็ก

งานพัฒนาและฝกอบรม

งานความสัมพันธ กับผูอุปการะ

งานติดตาม และประเมินผล

โครงการพิเศษ

โครงการคืนรอยยิ้ม
ใหนองๆ ชายแดนใต

กลุมงานสื่อสารองคกร

งาน IT

งานขอมูล

งานขอมูลและธุรการ

งานทรัพยากรมนุษย

กลุมงานระดมทุน

งานบัญชีโครงการ

งานบริการผูสนับสนุน

ฝายวิชาการ
และพัฒนา

โครงการอุปการะเด็ก

กลุมงานไดเร็กเมล

งานบัญชีสํานักงาน

ฝายปฏิบัติการ

งานธุรการและจัดซื้อ

ฝายระดมทุนและ
ประชาสัมพันธ

ฝายการเงิน
และธุรการ

คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก

ฝายอํานวยการ
ฝายกํากับและ
ตรวจสอบ

ที่ปรึกษาและ
ผูช ํานาญการพิเศษ

คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

พื้นที่ดําเนินงานของ
มูลนิธิ ในป 2558

โครงการอุปการะเด็ก 38 โครงการใน 36 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ที่ดําเนินงานรวมกับ สํ านักงานโครงการพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ใน 21 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ที่ดําเนินงานรวมกับ สํานักงานโครงการกองทุน
การศึกษา รุนที่ 2 ใน 8 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ที่ดําเนินงานรวมกับ สํานักงานโครงการกองทุน
การศึกษา รุนที่ 3 ใน 11 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ที่ดําเนินงานรวมกับ สํานักงานโครงการกองทุน
การศึกษา รุนที่ 4 ใน 5 จังหวัด
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รายงานการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2558
1
2
3
4

เงินอุปการะในประเทศและของขวัญเด็ก
เงินอุปการะตางประเทศและของขวัญเด็ก
รายรับอื่น ๆ
รายรับจากการบริจาคสิ่งของ
รวมรายรับ 1+2+3+4

5 อุปการะเด็ก
6 ของขวัญเด็ก
7 โครงการพิเศษ
รวมรายจายโครงการ 5+6+7

จํานวนเงิน

เปอรเซ็นต

375,561,930
28,811,534
21,046,160
4,093,578

87.44%
6.71%
4.90%
0.95%

429,513,203

100%

275,658,854
9,525,384
14,423,385

81.56%
2.82%
4.27%

299,607,623

8 คาใชจายในการบริหาร

38,361,946

11.35%

337,969,568

100%

5.รายจายโครงการอุปการะเด็ก

จํานวนเงิน

เปอรเซ็นต

สุขภาพและสุขภาวะในครอบครัวและชุมชน
โภชนาการเด็ก
พัฒนาเด็กปฐมวัย
การศึกษา
พัฒนาชีวิตความเปนอยู
ฉุกเฉิน
พัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของ
ในการดําเนินโครงการ ซี.ซี.เอฟ
5.8 คาใชจายในการจัดกิจกรรม

35,114,975
15,554,784
3,574,344
127,739,372
11,680,576
2,119,973
1,199,523

12.74%
5.64%
1.30%
46.34%
4.24%
0.77%
0.44%

78,675,309

28.54%

275,658,854

100.00%

รวมคาใชจายทั้งหมด

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

รวมคาใชจายในโครงการ

* โครงการ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ (ปรับปรุงอาคารเรียน
และระบบนํ้าในโรงเรียน) 13,989,527 บาท เปนสวนหนึ่งของรายจายโครงการอุปการะเด็ก
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7.รายจายโครงการพิเศษ

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

จํานวนเงิน

คืนรอยยิ้มใหนองๆ ชายแดนใต
กองบุญกูวิกฤติ
กอสรางอาคารเรียน รร.บานไมกระพง งวดที่ 2
กิจกรรมพิเศษจากภาคีภาคธุรกิจ
สิ่งของบริจาคที่มอบใหเด็กและครอบครัว
รวมรายจายโครงการพิเศษ

2,991,392
2,347,762
364,000
4,626,652
4,093,578
14,423,385

เด็กในความอุปการะ ณ 30 มิถุนายน 2558
1. ชาย 30,107 คน
2. หญิง 27,950 คน

รวม 58,057 คน

แบงตามกลุมอายุ
1. เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ป
2. เด็กวัยเรียนอายุ6-12 ป
3. เด็กวัยรุนอายุ13-18 ป
4. เยาวชนอายุ19-24 ป
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5,178 คน
32,304 คน
18,953 คน
1,622 คน

40 ป แหงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
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¹

“การให” ที่ยิ่งใหญ คือ การใหและแบงปนอันนํามาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลง สราง “ชีวิตใหม” ใหกับเด็กยากไร กอเกิดพลังสรางสรรค
เพื่ออนาคตที่ดี เพื่อตนเอง ชุมชนและสังคม แนนอน…สิ่งเหลานี้จะ
ไมมที างเกิดขึน้ ได หากปราศจากทาน “ผู ให” ทีส่ นับสนุนชวยเหลือเด็กๆ
ดวยความเมตตาเสมอมา
มากกวาคําวา “ขอบคุณ” คือการไดเห็นเด็กๆ เติบโต เติมแตงแตมโลกดวยรอยยิม้
ที่สดใส สรางสรรคสังคมดวยพลังแหงความใฝฝนที่ดีงาม
เพราะเด็กๆ คือ ความหวังของวันนี้และพรุงนี้
ภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์บนเสนทางแหงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 40 ปที่ผานมาของ
มูลนิธิฯ จึงกอเกิดขึ้น เพื่อกอบกูชีวิตนอยๆ ที่ยากไร ดอยโอกาส นับหมื่นนับแสนที่เคลื่อน
ไหลไปตามวาระแหงโชคชะตา โดยไมมีผูใดสามารถหามหรือชะลอกงลอของกาลเวลาแหง
ความทุกขทนได
วันเวลาผันผานมาถึงวันนี้ วาระพิเศษ 40 ปมาเยือน เปน 40 ป แหงการสืบสาน

27

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการพัฒนาเด็ก 40 ป
แหงการสรางสังคมแหงการใหและแบงปน เพื่อมอบชีวิตใหมใหเด็กยากไรทั่วประเทศ ดวย
เจตนารมณที่มุงมั่นตั้งใจ และดวยสายธารนํ้าใจความเมตตาและปรารถนาดีจากทานผูมี
อุปการะ กอเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรมของ “ชีวิตใหมที่ดีกวา”
วันนี้มีเด็ก ซี.ซี.เอฟ. นับแสนๆ คน ที่ ไดรับการเติมเต็มรอยยิ้มไดความสุข
ทั่วประเทศ ทุกคนลวนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณธรรม มีศักยภาพ และมีความสุข ดังที่ทานจะ
ไดเห็น “ความเปลี่ยนแปลง” ในดานตางๆ ดังตอไปนี้
- สรางรากฐานแหงชีวิต…เด็กปฐมวัย
- เสริมพลัง…ครอบครัวแหวงกลาง
- สงเสริมการศึกษา
- ตอยอดความคิดสรางสรรค เสริมความฉลาดทางอารมณ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
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- ติดอาวุธทางปญญา พึ่งพาตนเอง สรางเสริมอาชีพยั่งยืน ตามหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
- โครงการพิเศษ 5 โครงการ ไดแก
1. โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558
2. โครงการคืนรอยยิ้มสู…เด็กชายแดนใต
3. โครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยเด็กและชุมชนมีสวนรวม
4. โครงการฉลาดรูเรื่องเพศ
5. โครงการ Bright Life คืนชีวิตสดใสใหนองๆ ในชุมชน
- เด็ก ซี.ซี.เอฟ. “เกง ดี มีความสุข”
- ชีวิตใหมของอดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
- ภาคีความรวมมือเพื่อเด็กยากไร
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สรางรากฐานแหงชีวิต…

เด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ขวบ เปนชวงสําคัญอยางมากตอการ
สรางรากฐานของพัฒนาการชีวิต หากไดรับการดูแลที่ถูกตองก็จะ
สงผลตอสุขภาพและบุคลิกภาพของเด็กในระยะยาว ประเทศไทยมีเด็กวัยนี้
ประมาณ 4.6 ลานคน(กระทรวงมหาดไทย 2555) แต 13.2% กลับ
ไมไดรับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมถูกทิ้งไวตามลําพัง (UNICEF 2554)
30

การดูแลสุขภาพอนามัย การเฝาระวังความปลอดภัยของเด็กเล็กๆ
เปนสิ่งที่ ไมควรละเลยหรือมองขาม รวมถึงการดูแลสภาพแวดลอม
อันเปนปจจัยพื้นฐานตางๆ รอบตัวเด็ก เนื่องจากที่พอแมผูปกครองยัง
ขาดความรูใ นการเลีย้ งดูเด็กอยางถูกตองเหมาะสมตามวัย มูลนิธฯิ จึงได
สนับสนุนการทํางานของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จัดอบรมใหความรูผ ดู แู ลเด็ก
และผูป กครอง เรือ่ งการเลีย้ งดูเด็ก สังเกตสุขภาพ การไดรบั วัคซีน อาหาร
การกินที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนใหสราง “พื้นที่” ปลอดภัยและ
สรางสรรคใหเด็กๆ ในชุมชน
ปจจุบัน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีเด็กปฐมวัยในความดูแล
5,096 คน คิดเปน 8.8%
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แนวทางของ ซี.ซี.เอฟ. ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มารดาอาสา

ศูนยเด็กปฐมวัย
ในชุมชน

สอนแมเลานิทาน

พื้นที่สรางสรรค
ในโรงเรียน

มารดาอาสา
ในพื้นที่หางไกลบริการสาธารณสุข ถิ่นทุรกันดาร พอแมตางทํามาหาเลี้ยงชีพจึง
มักจะทิง้ ภาระการเลีย้ งดูเด็กๆ ไวกบั ผูเ ฒาผูแ ก ซึง่ ขาดความรูใ นการดูแลเด็กเล็กอยางถูกตอง
เด็กๆ จึงประสบปญหาสุขภาพ พัฒนาการ เปนโรคขาดสารอาหาร นํ้าหนักไมถึงเกณฑ
เปนโรคผิวหนัง ฯลฯ
“มารดาอาสา” คือ อาสาสมัครชุมชนที่ไดรบั การฝกอบรมอยางเขมขน เพือ่ ถายทอด
วิธีเลี้ยงเด็กเล็ก เรื่องการโภชนาการ การปองกันโรค การดูแลตัวเองของแมที่ตั้งครรภ ซึ่งได
ดําเนินงานใน 7 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน ตาก นาน เชียงราย แพร อุตรดิตถ และยโสธร
มารดาอาสา 1 คน จะดูแล 5 ครอบครัว และตองลงเยีย่ มบานเด็กอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อใหความรูพอแมผูปกครอง หรือผูเลี้ยงเด็กเล็กในเรื่องสุขภาพ พัฒนาการเด็ก
ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกตองของแมกอนและหลังคลอดลูก จากนั้นจะ
ประชุมเพื่อรายงานผลตอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทุก 3 เดือน
ดาว บุญอินทร ยายของ ด.ช.กองฉัตร ไชยพรม เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.นาน อาศัยอยู
ในชุมชนเผาลัวะ ที่หางไกลจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร พื้นที่เปนภูเขาสลับซับซอน
ถนนหนทางไมคอ ยดี คนในชุมชนสวนใหญจะไมคอ ยรูห นังสือ ไมใสใจในเรือ่ งการดูแลสุขภาพ
อนามัย โดยเฉพาะกลุมหญิงตั้งครรภ
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ยายดาว รับภาระ
เลีย้ งดูนอ งกองฉัตร เนือ่ งจาก
พอแมหยารางกัน แมของ
กองฉัตรไปทํางานตางจังหวัด
สวนพอแตงงานมีครอบครัว
ใหม ไมเคยกลับมาดูแลนอง
อีกเลย ดาว ไดเขารวมกิจกรรม
มารดาอาสา เขาฝกอบรม
ได รั บ ความรู  เ กี่ ย วกั บ การ
ดาว บุญอินทร (คนซายสุด) กับเหลามารดาอาสา
ชาวลัวะ จ.นาน พรอมปฏิบัติหนาที่
เลี้ยงดูเด็กเล็กเริ่มตั้งแตอยู
ในครรภ โดยมี เ จ า หน า ที่
สาธารณสุ ข เป นวิ ท ยากร
ไดฝกปฏิบัติจริงโดยลงพื้นที่
เยี่ ย มบ า นเพื่ อ ให คํ า แนะนํ า
ตางๆ ใหคนในชุมชน ดวย
ความทีด่ าวเคยเปนหมอตําแย
ทําคลอดคนในชุมชนมากวา
10 ป ทํ า ให ค นในชุ ม ชนมี
ความไวเนื้อเชื่อใจ เวลาใคร
ตั้งครรภก็จะมาขอคําแนะนํา
มารดาอาสา มารับอุปกรณเตรียมตัวปฏิบัติหนาที่
ซึ่ ง ดาวก็ ไ ด นํ า ความรู  ที่ ไ ด
จากการอบรมไปแนะนําเหลา
คุณแมหลังคลอดบุตร ไดทาํ บันทึกขอมูลในตารางลงสมุดทุกครัง้ ไดรบั ชุดเครือ่ งมือเยีย่ มบาน
เด็ก ซึง่ จะถือเครือ่ งมือนี้ไปทุกครัง้ เมือ่ ออกไปเยีย่ มชุมชน ใครในชุมชนเจ็บไขไดปว ยก็ลว นมา
ขอความชวยเหลือ โดยเธอจะดูแลเบื้องตน กอนแนะนําใหไปพบเจาหนาที่สาธารณสุขตอไป
“มารดาอาสา นี้ดีไดนําความรูที่ไดมาใชกับคนอื่นๆ ชุดเครื่องมือแมอาสาก็จะชวย
ปฐมพยาบาลเบื้องตนไดเร็วขึ้น กอนไปหาหมอ” ยายดาวกลาว
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รูสึกดีใจมากที่ไดทําหนาที่แมอาสา ไดเขา
อบรมตั้งแตการดูแลเด็กที่อยูในทอง จนเด็กเกิดออกมา
วาควรดูแลอยางไร ทัง้ สาธิตการใหนมลูก อาการเริม่ แรก
เมื่อลูกเจ็บไขไดปวยและไดไปแนะนําบอกตอเพื่อนบาน
ในชุมชน แลวยังไดรบั ชุดเครือ่ งมือเยีย่ มบานเด็ก ซึง่ มีทงั้
ยาแกไข ปรอทวัดไข วิตามินซี ยาลางแผล ยาใสแผลสด
กรรไกรตัดเล็บ แลวยังตองกรอกแบบฟอรมรายละเอียด
ของเด็กแตละคนอีกดวย” ลําไพร พนะสัน มารดาอาสา บานตาหลวง อ.ปว จ.นาน เลา
“คุณหมอ มอบหมายหนาที่ใหดูแลสุขภาพเด็กเล็ก
ในชุมชน ผูสูงอายุ หญิงที่กําลังตั้งครรภ และหลังจาก
คลอด ยังไดชวยหมอตรวจมะเร็งเตานม การเปนมารดา
อาสาเปนหนาที่ที่เราภูมิใจ รูสึกดีใจมากๆ ที่ไดเรียนรูจาก
ซี.ซี.เอฟ. และไดนาํ มาบอกชาวบานตอ” พิสมัย อุทกวาทิน
มารดาอาสา บานกอมูเดอ อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

ศูนยเด็กปฐมวัยในชุมชน
ตนแบบศูนยเรียนรู ที่ริเริ่มโดยชุมชน ดูแลบริหารจัดการโดยอาสาสมัครชุมชน
ดําเนินกิจกรรมดวยแกนนําเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. นํารองเมื่อกันยายน 2556 ที่ ชุมชนบาน
วังเลียง อ.ลอง จ.แพร ขยายผลในป 2557-2558 มายังจังหวัดอื่นๆ
ปจจุบันมีการจัดตั้ง “ศูนยเด็กปฐมวัยในชุมชน” 5 ศูนย และจัดกิจกรรม “บานหลัง
เรียน” ใน 22 ชุมชน 5 จังหวัด ไดแก แพร อุตรดิตถ นาน พะเยา และเชียงราย เพื่อ
เปน “พื้นที่” ในการชวยกันดูแลเด็กเล็กในชุมชน แบงเบาภาระความไมพรอมในการเลี้ยงดู
บุตรหลานของครอบครัวในชนบทที่พอแมตองไปทํางานในเมือง ปลอยใหลูกอยูบาน
ทุกๆ วันตอนเย็นหลังเลิกเรียนจะมีการจัดกิจกรรม “บานหลังเรียน” โดยคนในชุมชน
จะมีสวนรวม ไมวาจะเปนพอแมผูปกครองที่ผานการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เด็กๆ และ
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แกนนําเยาวชน จะรวมกันสรางสรรคกิจกรรมตามตารางที่กําหนดไว ใหเด็กไดใชเวลาเพื่อทํา
กิจกรรมสรางสรรคอยางนอยสัปดาหละ 1 ครัง้ อาทิ เลานิทาน อานหนังสือ เลนละคร ทําขนม
สําหรับเด็ก กิจกรรมเรียนรูศิลปะ วาดเขียนเลนสี กิจกรรมประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก
นันทนาการอื่นๆ หรือกิจกรรมเยาวชนสรางสรรคตามความถนัด ซึ่งเปนการรวมกลุมของ
เยาวชนแกนนําเด็กในชุมชน ละครหุนมือ ละครเวที
กิจกรรมตางๆ หมุนเวียน ในอาคารหลังเล็กๆ ที่เด็กวิ่งเลนกันอยางปลอดภัย
โดยมีผูใหญรวมทํากิจกรรมกับเด็กๆ เปนการสานสายใยความผูกพันซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
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เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร แสดงละครหุนมือเรื่อง “เปลี่ยนฝนรายใหกลายเปนฝนดี”
ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบานสบปน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558

“ละครหุนมือ” คือ หนึ่งในกิจกรรมบานหลังเรียน ของ ศูนยเด็กปฐมวัยในชุมชน
ทีท่ กุ ๆ สัปดาห พีๆ่ เด็กโตจะแสดงใหนอ งเล็กๆ ไดดู โดยจะนํานิทานพืน้ บานสนุกๆ มีคติสอนใจ
มาดัดแปลงเปนบทละคร บางครั้งเด็กๆ ก็จะเขียนบทละครขึ้นใหมเอง เพื่อนําเสนอเรื่องราว
ที่พวกเขาอยากบอก เชน เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ด.ญ.กมลพรรณ ปงติบ๊ หรือ นองขวัญใจ อายุ 11 ป
เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร เขารวมกิจกรรมบานหลังเรียนเปน
ประจํา ขวัญใจ จะมีหนาที่ชักชวนเพื่อนๆ ใน “คณะละคร
ตนกลา” มาซอมการแสดงละครหุน มือ เพือ่ เลนใหนอ งๆ ใน
ชุมชนฟง ทุกๆ เย็นวันอังคารที่ 1 และ 2 ของเดือน ขวัญใจ
ชอบเลนละครหุนมือมาก จึงหมั่นฝกซอมอยูเสมอ และยัง
คอยสอนรุนนองๆ อีกดวย
“หนูไดเปนตัวแทนแสดงละครหุนมือถวาย สมเด็จพระเทพฯ เปนความภาคภูมิใจ
ของหนูและเพื่อนๆ นักแสดงทุกคน หนูดีใจที่สามารถสรางความสุข สนุกสนานใหกับคน
ในชุมชน ทําใหคนในครอบครัวมีความผูกพันใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น”
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พชธกร เครือคํา หรือ โดม อายุ 17 ป แกนนํา
เยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร นอกจากจะเปนหัวเรี่ยวหัวแรง
ของ “คณะละครตนกลา” ที่ทั้ง กํากับ เขียนบท และ
ซักซอมนองๆ ใหเกิดความมั่นใจแลว โดมยังนํานองๆ ทํา
กิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอยาง รวมทั้งกิจกรรมเสริมสราง
อาชีพ ไดแก การทําขนมไทยพื้นบาน สามารถนําไปขาย
ที่ตลาดนัดทุกเย็นวันอังคาร และนําเงินที่ไดมาตอยอดเปน
ตนทุนในการทําขนมครั้งตอไป
“ผมมีความภูมิใจในบทบาทหนาที่แกนนําเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ที่ทําใหเกิดกลุมเด็ก
และชุมชนที่เขมแข็ง ทําใหทุกคนมีความสามัคคี รวมมือรวมใจกัน”
กมลพร สงคราม อาสาสมัคร ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร ที่
มีสว นรวมในการกอรางสรางศูนยตงั้ แตแรกเริม่ ทัง้ ชวยติดตอ
ประสานงานชุมชน และระดมทุนรวมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
“รูสึกภูมิใจและดีใจที่เห็นเด็กๆ มีศูนยการเรียนรู
มีที่เลนที่ปลอดภัย และไดเห็นความรวมมือของคนในชุมชน
ทําใหมีกําลังใจทุมเททํางานเพื่อเด็กตอไป”

สอนแมเลานิทาน
เด็กเล็กชวงวัย 0-5 ขวบ เปนชวงชีวิตที่สมองเจริญเติบโตกวา 85% ของทั้งหมด
จึงเปนชวงวัยทีเ่ หมาะแกการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญ ญาและอารมณมากทีส่ ดุ “นิทาน”
เปนสือ่ งายๆ แตสาํ คัญมาก การเลานิทานใหเด็กฟงจะชวยกระตุน ประสาทสัมผัสตางๆ เชน หู
ตา รวมถึงสรางจินตนาการ ฝกใหเด็กมีสมาธิ และมีความสนใจจดจอกับสิ่งนั้น
กิจกรรม “สอนแมเลานิทาน” ไดเริ่มนํารองใน จ.นาน เมื่อป 2556 โดยเชิญทีม
วิทยากรที่ผานการอบรมดานการพัฒนาเด็กจากโรงพยาบาลในพื้นที่เขตบริการ และวิทยากร
เลานิทานจาก ศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว จัดการอบรมใหกบั พอแมผปู กครองเด็ก
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ในเรื่องการฝกเลานิทาน การเลนกับลูก การ
สรางสื่อกระตุนพัฒนาการของเด็ก สอน
เทคนิ ค การเล า นิ ท านแบบต า งๆ การทํ า
หนังสือนิทานขึน้ เอง ฯลฯ พอแมจะไดนาํ สือ่
ที่ทําขึ้นเองเหลานี้ไปประกอบการเลานิทาน
ใหลูกฟงที่บานอยางสนุกสนาน
คุณ สมบัติที่ดี เ ลิ ศ ของนิ ท านอีก
ประการหนึ่ง คือ สามารถสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมและความดีงาม เขาใน
เรื่องเลาสนุกๆ เมื่อไดฟงนิทานเด็กๆ ก็จะ
ถูกปลูกฝงเรื่องเหลานี้เขาไปโดยไมรูตัว

เด็กๆ สนุกกับละครเงา
เรื่องราวตามจินตนาการ

จากความสําเร็จในโครงการนํารอง
ปจจุบันมูลนิธิฯ ไดเพิ่มพื้นที่ดําเนินการเปน
56 ชุมชน 18 จังหวัด มีจาํ นวนกลุม เปาหมาย
เพิ่มเปน 1,400 คน ไออุนในออมกอดของ
คนเลานิทาน ไดโอบลอมเจาตัวเล็กซึ่งรอ
ฟงนิทานอยูอ ยางจดจอ เปนสายใยรักทีก่ าํ ลัง
ถักทออยางเงียบเชียบ ทวาทรงพลังอยาง
เหลือเชื่อ

ละครเงา บอกเลาเรื่องราวกอนนอน
ของเด็กและครอบครัว

พอวันชัย แกวหานาม วัย 50 ป จาก อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี คุณพอนักเลานิทาน “หุน เงา” โดยใชวสั ดุทหี่ า
ไดภายในบาน กับกระดาษแข็ง มาตัดเปนตัวละคร เจาะรูเปน
หูตา ใชไมไผทํากาน แสงจากไฟฉายสองใหเกิดเงา ปากเลา
นิทานสนุกๆ ใหลูกๆ ทั้ง 6 คนฟงทุกๆ คืน
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พอวันชัย เขารวมกิจกรรมสอนแมเลานิทาน เมื่อตุลาคม 2557 วิทยากรไดสอน
ทักษะในการเลานิทานหุนเงา ไดลองนําไปเลาใหลูกฟง เด็กๆ ชอบการเลานิทานแบบนี้มาก
เพราะเปนการเลนกับเงาที่มักจะเกิดภาพแปลกใหมเสมอ หลายครั้งแมกับพี่ๆ คนโต ก็จะมา
ชวยเลนใหนองตัวเล็กๆ ไดดู
“แตกอนลูกเปนเด็กวอกแวก
สมาธิสั้น อยูนิ่งๆ ไดไมนาน หงุดหงิด
อารมณเสียงาย นิสัยกาวราว พอขัดใจ
เล็กๆ นอยๆ ก็จะรองไหงอแง ตีผูใหญ
เอาแตใจตนเอง ทั้งยังพูดจาไมไพเราะ
พู ด ไมค ลอ ง แตห ลัง จากได เ ขา รว ม
อบรมแมเลานิทานที่ ซี.ซี.เอฟ. จัดขึ้น
ก็ไดลองเลานิทานใหเขาฟง เขากลายเปน
เด็กมีสมาธิมาก จดจอและตัง้ ใจฟง อาน ภาพการประกวดแมเลานิทาน : จุฑามาศ กําลัง
ใหฟงทุกวัน จนลูกอยากฟงทุกวัน ไมมี
เลานิทานใหเด็กๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฟง
ทีทาจะเบื่อ หลังๆ เวลาเราถามคําถาม
เขาสามารถตอบได ทองกลอนงายๆ ได อารมณดีขึ้น ราเริง ตอนฟงนิทานเขาจะสนใจ
ในเนื้อเรื่องและชอบรูปภาพ จดจําสัตวตางๆ ได รูวาสัตวตัวไหนชื่ออะไร บางทีก็จินตนาการ
ตัวเองเปนสัตวทชี่ อบ เปนตัวละครในนิทาน เลาเปนเรือ่ งเปนราวไดบา งตามประสา เดีย๋ วนีเ้ ขา
รูจักขอบคุณเมื่อผูใหญใหของ ขอโทษเมื่อทําผิด เกิดเปนพัฒนาการทางบวก นิทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กไดจริงๆ” จุฑามาส พนะสัน ผูปกครองเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.นาน
หนึ่งในผูรวมอบรมการสอนแมเลานิทาน

พื้นที่สรางสรรค ในโรงเรียน
“เอาละวันนี้เราจะมาประดิษฐ โคมไฟจากวัสดุเหลือใชกันนะคะ” เสียงวิทยากรพูด
ทักทายเด็กๆ ที่มาเขารวมกิจกรรมเสารสัมพันธดังขึ้น เด็กๆ ยิ้มรารับคําทักทายนั้น
กิจกรรม “พืน้ ทีส่ รางสรรคสาํ หรับเด็ก” มีเปาหมายใหเด็กๆ “เลนอยางสรางสรรค”
และใชเวลาวางอยางเปนประโยชน ไดเลนพรอมกับฝกกระบวนการเรียนรูไ ปพรอมๆ กัน ไมวา จะ
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เลานิทาน รองเพลง วาดรูป
ระบายสี ประดิษฐสิ่งของ เพื่อ
กระตุนความคิดสรางสรรคและ
ฝกการแสดงออก
เมื่อเด็กๆ ไดลงมือ
สรางหรือประดิษฐสิ่งของจน
สําเร็จดวยตนเอง เขาจะเกิด
ความภาคภู มิ ใ จและมี ค วาม
เชื่อมั่นในตัวเอง บางกิจกรรม
ตองทํางานเปนกลุม จะสอนให
พวกเขารูจ กั การทํางานรวมกับ
ผูอื่นใหเปนอีกดวย

เด็กๆ กําลังวาดรูปติดเข็มกลัดตามจินตนาการ

ปจจุบันดําเนินการใน 12 โรงเรียน 4 จังหวัด
“ชวงแรกๆ ยายพาผม
มาทํากิจกรรมเสารสัมพันธ พอ
โตขึ้นผมก็มาเอง เพราะยายตอง
เลี้ ย งน อ ง ผมชอบมาเพราะได
เรียนรูสิ่งใหมๆ ทําใหมีความคิด
สรางสรรค รูจักการทํางานเปน
ทีม และไดฝกเขียนจดหมายถึง
ผูอุปการะดวย กิจกรรมที่ผมชอบ
มาก คือ ทอดไขใสผักสามสี (การ
ทําอาหาร) กับงานศิลปะ มาแตละ
ผลงานของพวกเราครับ/คะ
ครั้งจะไดพบเพื่อนใหมๆ ไมใชแค
เพือ่ นรวมโรงเรียนเดียวกัน แตไดรจู กั เพือ่ นตางหมูบ า นดวยครับ” ด.ช.วีรภัทร โลมากาล หรือ
นัด อายุ 13 ป จ.อุบลราชธานี เลาดวยดวงตาเปนประกายสดใส ราวกับวาเขากําลังไดทําเรื่อง
สนุกๆ อยู เด็กนอยผูซึ่งอาศัยอยูกับตายาย แมและนองสาว เขาเปนเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแตอายุ
10 ป และรวมกิจกรรมเสารสัมพันธทั้งหมด 9 ครั้ง
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“ผมชอบกิ จ กรรม
เสาร สั ม พั น ธ ค รั บ เพราะว า
ไดความรูมากมายหลายอยาง
เชน การทําเทียนหอม ผมเอา
กลับมาจุดไลยุงที่บาน ไดผล
ดี ม ากครั บ ผมชอบกิจ กรรม
ทํายาม ไดเย็บยามใสของดวย
ตั ว เอง เวลาที่ มี กิ จ กรรมผม
จะชวนเพื่อนๆ เด็ก ซี.ซี.เอฟ.
เทียนหอมไลยุง
ดวยกัน ปนจักรยานมาที่ศาลา
กลางบ า น ผมว า มั น เหมื อ น
หองเรียนที่ทําใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทุกๆ ครั้ง บางกิจกรรมยังชวยใหผมไดประดิษฐคิดคนทํา
ของ แลวยังทําไปขายไดอกี ดวย ผมมีความสุขและสนุกทุกครัง้ ครับ” ด.ช.เจษฎากร คําปญญา
หรือ มอน อายุ 13 ป จ.อุบลราชธานี
มอน อยูกับตายายและนองสาว ครอบครัวมีอาชีพทํานาและรับจางทั่วไป ทุกวัน
มอนมีหนาทีเ่ ลีย้ งวัวและดูแลนอง แตกย็ งั จัดสรรเวลาใหไดไปทํากิจกรรมเสารสมั พันธไดอยาง
ไมมีปญหา มอนเขารวมกิจกรรมเสารสัมพันธทั้งหมด 6 ครั้ง

“รอยยิ้ม” ที่บงบอก “ความสุข” แทนขอบคุณจากหัวใจ ที่เด็กๆ
สงถึงผูอุปการะทุกคนที่หยิบยื่นและแบงปนใหพวกเขา
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เสริมพลัง…
ครอบครัวแหวงกลาง

“ครอบครัวแหวงกลาง” (Skip - Generation Households)
คือ ครอบครัวที่เด็กถูกทิ้งใหอยูกับปูยาตายายหรือคนนอก สาเหตุหลัก
มาจาก “ความยากจน” พอแมแยกทางกัน หรือตองออกไปทํางานที่อื่น
ไมไดอยูกันอยางพรอมหนา
ขณะนี้ในประเทศไทยมีครอบครัวแหวงกลางถึง 2.3 ลานครัวเรือน สงผลใหเด็ก
ขาดความอบอุน ขาดที่พึ่งทางใจ ตองดูแลตัวเองหรือตองเลี้ยงดูผูสูงอายุ ใชชีวิตลองผิด
ลองถูก อยูในภาวะเสี่ยงสงผลใหสุขภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดอยลง
29% ของเด็ก ซี.ซี.เอฟ. อยูในครอบครัวแหวงกลาง
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แนวทางของ ซี.ซี.เอฟ. ในการเสริมพลังครอบครัวแหวงกลาง

อาหารเชาเพื่อนอง
“นักการศึกษากลาววา โภชนาการที่ดี คือ กุญแจสูการศึกษา พวกเขากลาวเสริม
อีกวา ถาหากเด็กๆ หิว พวกเขาจะไมมีสมาธิ ถาหากเด็กๆ ขาดอาหาร สมองของพวกเขา
จะไมมกี ารพัฒนาทีด่ ี หรือไมมกี าํ ลังในการเรียนหนังสือ นักโภชนาการผูซ งึ่ ขาพเจาไดพบเมือ่
เร็วๆ นี้ กลาววา การศึกษา คือ กุญแจไขสูการทํางานของพวกเขา ถาพวกเขาไปทํางานใน
ที่ซึ่งไมมีการศึกษา พวกเขาจะทํางานดวยความยากลําบาก นักการศึกษากลาววาโภชนาการ
เปนเรื่องสําคัญ และนักโภชนาการกลาววา การศึกษาเปนเรื่องสําคัญ” พระราชดํารัส สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อป 2548 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
มูลนิธิฯ จึงริเริ่มโครงการ “อาหารเชาเพื่อนอง” ดวยแรงบันดาลใจที่ไดรับจากองค
อุปถัมภ ผูทรงเปยมดวยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาตอเด็กๆ โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแต
ป 2552 เพือ่ แกปญ หาเด็กๆ ทีต่ อ งไปโรงเรียนโดยไมไดกนิ อาหารเชา อันเนือ่ งจากความยากจน
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ตั้งแต ป 2552 - 2558
ที่มูลนิธิฯ ไดดําเนินโครงการ มีเด็ก
31,631 คน ไดรบั ประโยชน คิดเปน
มูลคา 78.5 ลานบาท เกิดความ
รวมมือกันในหลายชุมชนในหลาย
พื้นที่ บางชุมชนชวยสมทบวัตถุดิบ
บางโรงเรี ย นก็ ช  ว ยระดมความ
รวมมือของผูป กครอง ใหเด็กสมทบ
วันละ 1 บาท หรือขาวสารเดือนละ
1 กิโลกรัม

ผูปกครองเด็กมีสวนรวมวางแผน
จัดกิจกรรมและติดตามผลอยางใกลชิด

หลั ง จากเด็ ก ๆ ได กิ น อาหารมื้ อ
สําคัญนี้อยางตอเนื่อง ไดพบวาเด็กๆ ขาด
เรียนนอยลง มีสมาธิและความพรอมในการ
เรียนมากขึ้น ตลอดจนสามารถรวมกิจกรรม
อื่นๆ ของโรงเรียนได เด็กมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้น
เฉลี่ ย คนละ 2.29 กก.และมี ส  ว นสู ง เฉลี่ ย
157 ซม. ตอคน
บานหนองบัวคํา จ.นครพนม เปน
ชุมชนตัวอยางที่จัดกิจกรรมอาหารเชาเพื่อ
นอง มาแลว 2 ป โดยในปที่ 2 มีการระดม
เด็กๆ ลางภาชนะใสอาหารของตนเอง
เมื่อทานอาหารเชา
ความชวยเหลือจากผูปกครอง ใหสมทบเงิน
วันละ 1 บาท เพือ่ เพิม่ คุณภาพ ปริมาณอาหาร
และนําไปซื้อกลองขาวใหเด็กใสอาหาร เพื่อลดขยะจากโฟมและถุงพลาสติก
ด.ญ. กัญญารัตน บุตรสงกา หรือ นองขาวกลํ่า อายุ 10 ป จ.สกลนคร เดิมมี
นํา้ หนักตํา่ กวาเกณฑเพียง 22 ก.ก. สูง 123 ซ.ม. เปนเด็กเงียบซึมเศรา เก็บเนือ้ เก็บตัว อาศัย
อยูกับคุณยายและพี่นองอีก 4 คน ในกระตอบเล็กๆ ริมทุงนา ยายรับภาระเลี้ยงดูหลานทั้ง 5
เพียงลําพังดวยเบี้ยผูสูงอายุ และเก็บฟนหาของปาขายไปวันๆ วันไหนโชคดียายขายของปา
ได วันนั้นทุกคนจะไดกินไขทอด ซึ่งถือวาเปนกับขาวพิเศษสําหรับครอบครัว
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ขาวกลํา่ ไดเขารวมโครงการอาหาร
เชาเพื่อนอง ตั้งแตป 2553 จนถึงวันนี้ เธอได
รับประทานอาหารเชาจนมีนํ้าหนักเพิ่มเปน
25 กก. สูง 127 ซม. กลายเปนเด็กสดใสราเริง
ตามวัย
ทุกเชากอนไปโรงเรียน เสียงระฆัง
จากโบสถสงสัญญาณใหรูวาถึงเวลามื้อเชา
ขาวกลํ่าและนองๆ จะเดินมารับอาหารเชาที่
แมครัว และนําอาหารกลับไปกินที่บานกอนไป
โรงเรียน ขาวกลํ่า ชอบมารับเปนคนสุดทาย เพราะวาปาแมครัวจะใหกับขาวเยอะเปนพิเศษ
“ดีใจหลายไดกิ๋นเขาเซาอิ่มคูมื้อ ลางมื้อยานกับนองกะไดกิ๋นนํา” (ดีใจคะที่ไดกิน
ขาวเชาอิ่มทุกมื้อบางวันก็เอาไปแบงใหยายกับนองไดกินดวย)

กองบุญกูวิกฤติ เพื่อชีวิตเด็กยากไร
เปนโครงการที่ใหความชวยเหลือเด็กที่มีชีวิตความเปนอยูขัดสนยากลําบากเปน
พิเศษ อยูในภาวะ “วิกฤติ” ใหเด็กกลับคืนสูภาวะปกติหรือใกลเคียงกับปกติมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได
ภาวะวิกฤติที่เด็กตองเผชิญมี 3 ลักษณะ ไดแก
- เด็กที่กําลังเจ็บปวย พิการ ตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง เรงดวน
- เด็กที่มีพอแมเจ็บปวย หรืออาศัยอยูกับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได
- เด็กกําพรา ยากจนมาก
ป 2554-2558 ใหความชวยเหลือเด็ก 624 คน คิดเปนมูลคา 7.073 ลานบาท โดย
แบงความชวยเหลือเปน 5 ดาน
1. การรักษาพยาบาล เด็กที่ พิการ เจ็บปวย ไดไปพบแพทย เพื่อใหไดรับการดูแล
รักษาอยางตอเนื่อง
2. ปรับปรุง ซอมแซม หรือสรางที่อยูอาศัย เนื่องจากเด็กเจ็บปวยอีกมากยังไร
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บาน ที่อยูอาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย กันแดดกันฝนได และอีกหลายครอบครัวยังไมมีหองนํ้าที่
ถูกสุขลักษณะใช
3. ชวยเหลือชีวติ ความเปนอยูใ นการยังชีพ มอบขาวสารอาหารแหง ของใชจาํ เปน
ใหเด็กเจ็บปวยมีเรี่ยวแรงตอสูกับโรคภัย ซึ่งเปนความจําเปนและเรงดวน
4. การประกอบอาชีพ มอบทุนประกอบอาชีพ ใหครอบครัวสามารถพึ่งพาตัวเอง
ไดในระยะยาว
5. การศึกษา จัดหาอุปกรณการเรียน เพือ่ สนับสนุนใหเด็กๆ ไดศกึ ษาเลาเรียน เพือ่
ชีวิตที่สดใสอยางแทจริง
วันนี้ “สาม” ไมไดไปโรงเรียน เขา
จูงปูซึ่งตาบอดนั่งในรถเข็น ทามกลางเปลว
แดด ระยะทางกวา 15 กิโลเมตร จากบานถึง
โรงพยาบาล สําหรับ “สาม” มันไมใชเรือ่ งเหลือ
บากวาแรง เขาเข็นรถเข็นพาปูไปหาหมอเชนนี้
ทุกครัง้ ทีห่ มอนัด ถึงแมวา เขาจะอายุเพียง 11 ป
แตภาระอยางนี้ใหยา ซึง่ หูหนวกทําแทนคงไมได
เพราะทุกวันยาตองออกไปเก็บขยะเพือ่ หารายได
สําหรับเปนคาใชจายในครอบครัว
ด.ช.วีรภาพ อาศัยเมือง หรือ นองสาม อายุ 11 ป จ.สุรินทร เด็กชายตัวนอย
ผูม สี ัมมาคารวะกับผูใหญ พูดจาไพเราะ แตเงียบขรึม อาศัยอยูก ับปูท ี่ตาบอดชวยเหลือตัวเอง
ไมได และยาหูหนวก หลงๆ ลืมๆ บอยครัง้ ยามักหลงทางกลับบานไมถกู นองสามเปนเหมือน
หูตา และเปนที่พึ่งเดียวของปูกับยา เขาตองคอยดูแลปูยาจึงตองขาดเรียนบอยๆ รายไดหลัก
เพื่อประทัง 3 ชีวิต มาจากการเก็บขยะขายของยา และเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาทเทานั้น
หลังจากเขารวมโครงการกองบุญกูว กิ ฤติ เพือ่ ชีวติ เด็กยากไร ครอบครัวนองสามได
รับการชวยเหลือใหปมู คี า รถไปหาหมอที่โรงพยาบาล สวนนองสามก็มจี กั รยานปน ไปโรงเรียน
และไดรับขาวสารอาหารแหงกับของใชประจําวัน ทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
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“ถึงแมวาฉันจะเปนหัวหนาครอบครัว แตคนที่คอยดูแลครอบครัวและชวยเหลือ
ทุกอยางคือ สาม ขอขอบคุณที่ทาง ซี.ซี.เอฟ. เห็นความลําบากยากจนของครอบครัวเรา
ใหสามไดเรียนหนังสือ” คุณปูพ ดู ไปพรอมนํา้ ตาไหลออกจากดวงตาที่ไมสามารถมองอะไรเห็น
หากแตหัวใจกลับสัมผัสความอบอุนจากความเมตตาที่ไดรับอยางลึกซึ้ง
ด.ญ.เกศริ น ทร หมื่ น กู ด
หรือ นองแพน อายุ 11 ป จ.ศรีสะเกษ
อาศัยอยูกับยายทวดอายุ 78 ป เพราะ
พอแมทิ้งไปตั้งแตยังเด็ก ยายรับจาง
เหลาทางมะพร า วขายรายได เ พี ย ง
เดือนละ 100-200 บาท อาศัยอยู
ในกระต อบ หลังคามุงดวยหญาคา
ฝาบานทําดวยไมแตไมมดิ ชิด บางดาน
ไมมฝี า ไมสามารถหลบแดดหลบฝนได
และไมสามารถปองกันภัยอันตรายใดๆ ไดเลยหากมีผปู ระสงครา ย ยายทวดมีความกังวลเรือ่ ง
ความปลอดภัยและอยูอยางหวาดระแวง เพราะหลานเปนเด็กผูหญิง
มูลนิธิฯ จึงไดชวยระดมความรวมมือของชุมชน ญาติพี่นอง เพื่อนบาน ทั้งลงแรง
และสมทบเงิน ชวยกันสรางบานหลังใหมที่ปลอดภัย มั่นคง ทําใหยายและนองแพนดีใจมาก
และมีกําลังใจจะสูชีวิตตอไป

คลังอาหารในครัวเรือน
ชวยลดรายจายดานอาหาร สรางแหลงอาหารในครัวเรือนไวบริโภคเองอยางตอเนือ่ ง
ทัง้ ยังเปนการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมรวมกันระหวางเด็กกับผูป กครอง และเกิดการแลกเปลีย่ น
ผลผลิตกันระหวางเพื่อนบานในชุมชน
ตัง้ แตป 2553 - 2558 มูลนิธฯิ มอบปจจัยการผลิต อาทิ พันธุพ ชื พันธุส ตั ว เครือ่ งมือ
และอุปกรณการเกษตร ใหกับ 15,892 ครอบครัว คิดเปนมูลคา 18.6 ลานบาท
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ผลจากการดําเนินงานพบวาเด็กและครอบครัวที่เขารวมโครงการไดเรียนรูและ
มีทักษะในการทําการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถลดคาใชจายในการซื้ออาหาร และสมาชิกใน
ครอบครัวไดใชเวลาวางในการทํากิจกรรมการผลิตอาหารของครัวเรือน
ในปจจุบัน (ป 2558) มี 3,045 ครอบครัว สามารถสรางแหลงอาหารในบานได
ตอเนื่อง
ด.ช.ครรชิต ศรีสุข หรือ
นองแอม อายุ 12 ป จ.มุกดาหาร
อาศัยอยูก บั ปูว ยั 60 ป ยาวัย 55 ป
และยายทวดวัย 88 ป ในบาน
หลังเกาทรุดโทรม แมเสียชีวิต
ตั้งแตนองอายุ 3 ขวบ สวนพอ
ไมมงี านทําเปนหลักแหลง ไมเคย
สงเสียเลี้ยงดูเลย นองแอมเปน
เด็กกตัญู ชวงเรียนพักเที่ยง
และตอนเลิกเรียน จะรีบกลับมา
ดูแลยายทวดเสมอ เสารอาทิตย
น อ งแอมก็ ไ ปรั บ จ า งตั ด อ อ ย
ดายหญา แลวแตจะมีคนจาง ไมไดวิ่งเลนเหมือนเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน
นองแอม เขารวมโครงการอาหารเชาเพื่อนอง ไดกินมื้อเชาทุกวันกอนไปเรียน
บางวันก็นําอาหารที่ได กลับมาใหยายทวดรับประทานที่บานกอนไปโรงเรียนดวย
นอกจากนี้ นองแอม ยังไดรว มกิจกรรมคลังอาหารในครัวเรือน ไดเพาะเห็ด ปลูกผัก
เลี้ยงไกไวเปนอาหาร ดวยความที่มีจิตใจออนโยน มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผ บอยครั้งนองแอม
ยังนําเห็ดที่ตัวเองเพาะไปใหแมครัวทําอาหารเชาแบงปนใหเด็กคนอื่นในชุมชนดวย
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สงเสริมการศึกษา
“การศึกษา คือ กุญแจสําคัญทีจ่ ะทําใหเด็กยากไร
รอดพนจากความยากจน”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานความ
หมายของการศึกษาไววา “การศึกษาเปนเครือ่ งมืออันสําคัญ
ในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดี
มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอ มทําได
สะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว”
ตลอดการทํางานของมูลนิธิฯ ไดใหความสําคัญกับการศึกษาทั้ง
2 มิติ คือ การพัฒนาความรู และการพัฒนาบุคคลผูศึกษาเองใหมีความคิด
ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม
นอกจากการมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กยากไรทั่วประเทศ ซึ่ง
เปนการสนับสนุนการศึกษา “ในหองเรียน” แลว มูลนิธิฯ ยังทําการปรับปรุง
อาคารสถานที่ใหกับโรงเรียน อาทิ อาคารเรียน หองสมุด หองพยาบาล
โรงอาหาร หอพักนักเรียน สําหรับนักเรียนบานไกล หองสวม อางลางหนา
แปรงฟ น รวมถึ ง การมอบอุ ป กรณ การเรี ย น หนั ง สื อ สํ า หรั บ ห อ งสมุ ด
เครื่องดนตรีพื้นเมือง เครื่องดนตรีสากล เครื่องเลนกลางแจง อุปกรณกีฬา
สื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย คอมพิวเตอร โตะเกาอี้ ฯลฯ
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สําหรับกิจกรรม “นอกหองเรียน” อันจะเปนการเสริมสรางประสบการณในดานตางๆ
ใหกับเด็กนัน้ มูลนิธฯิ ไดจัดกิจกรรมคายตางๆ อาทิ คายเรียนรูส ูโลกกวาง คายพัฒนาแกนนํา
เด็กและเยาวชน คายภาษาอังกฤษ คายภาษาไทย คายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร คาย
ภาษาจีน เปนตน นอกจากนี้ยงั มี “โครงการเปดโลกอัจฉริยะ” ซึ่งมุงเนนสงเสริมนิสัยรักการ
อานใหกับเด็ก
ทุ ก กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น จะเน น การเรี ย นรู  แ ละเสริ ม สร า งประสบการณ ข องเด็ ก ที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น

เปดโลกอัจฉริยะ
เปนโครงการที่ มูลนิธฯิ ไดรเิ ริม่ เมือ่ ป 2555 ดวยความรวมมือกับ บริษทั นานมีบคุ ส
จํากัด และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องคอุปถัมภมูลนิธิ ในเรื่องการปลูกฝงนิสัยรักการอานและคนควาใหแกเด็กและเยาวชน
ดวยการสนับสนุนนักเรียนในตางจังหวัดที่ยังขาดแคลนสื่อความรูทางวิชาการในรูปแบบที่
นาสนใจ สนุกและมีเนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู
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มูลนิธฯิ ไดมอบหนังสือในหมวดสาระ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
ใหแกโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาส จํานวน 314 โรงเรียน ใน 33 จังหวัด
พรอมทั้งฝกอบรมครูและแกนนําเยาวชนใน
แตละโรงเรียนในการใชประโยชนจากหนังสือ
ใหเต็มที่ นอกจากนี้ไดจัด “ประกวดนวัตกรรม
สงเสริมการใชหนังสือเพื่อการเรียนรู” โดย
สนับสนุนใหโรงเรียนคิดคนนวัตกรรมในการ
สรางนิสัยใหนักเรียนรักการอานและคนควา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตลอด 4 ปของโครงการเปดโลก
อัจฉริยะ มูลนิธิฯ ไดสานตอขยายพื้นที่แหงการเรียนรูของเด็กๆ เปดประตูสูโลกนักอาน
ใหมากที่สุดเทาที่ทําได ปจจุบันมีเด็กๆ กวา 56,651 คน ในโรงเรียนทั้งหมด 314 แหง ได
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รับประโยชน เพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ผลงานนวัตกรรมจากเด็กนักเรียนและครู
กอเกิดแนวคิดและภูมปิ ญ ญาซึง่ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาไดอยางเปนจริง
จึงนับเปนกาวยางสําคัญตอการศึกษา ที่จะสงผลตอชีวิตนอยๆ ของเด็กๆ ที่จะเติบโตอยางมี
ความรู มีชีวติ ที่ดีขึ้น และเปนผูใหญที่มีคุณภาพของสังคมตอไป

โรงเรียนทาลี่วิทยา จ.เลย
กิจกรรมสงเสริมการอานของ โรงเรียนทาลี่ จ.เลย เปนกิจกรรมที่สนุกและมีความ
หลากหลาย เชน อบรมยุวบรรณารักษ กิจกรรมประกวดแตงนิทาน “เขียนฝนหวานเมล็ดพันธุ
แหงจินตนาการ” กิจกรรมยืมหนังสือไปอานทีบ่ า น “ดวยรักจึงพาเธอไปฟูมฟกทีบ่ า น” กิจกรรม
ผลิตหนังสือทํามือประกวด “คุณนะทํา” ซึ่งสามารถนําไปขาย หารายไดเสริม กิจกรรมยืม
หนังสือไปใหคนที่รัก (เพื่อนพี่นองพอแม) อาน “เพราะรักจึงใหอาน” เกมตางๆ อีกมาก ทําให
ใน 12 เดือนของการดําเนินโครงการ สถิติเด็กนักเรียนที่มาใชหองสมุดของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
เปน 63.21%
โรงเรียนบานบอนสหราษฎรบํารุง จ.สกลนคร
ไดรบั รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสงเสริมการอาน และเปนตนแบบโรงเรียน
สงเสริมการอาน/เขียน ระดับอําเภอ เปนเครื่องยืนยันความสําเร็จของกิจกรรมสงเสริมการ
อานของครูและนักเรียนโรงเรียนนี้ไดเปนอยางดี กิจกรรมที่โดดเดนคือเกม BINGO เพื่อเพิ่ม
ทักษะความรูดานอาเซียน วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ อีกเกมที่โดดเดนคือ เกมไมขีดไฟ
ซึ่งสอนใหเรียนรูวิชาคณิตศาสตร อยางงายๆ และสนุก
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รักการอานเถิดเจา แลว
ปญญาจะถูกเติมเต็ม หนังสือเปน
เครื่องมือเบื้องตนที่ดีที่สุดในการ
เรียนรู หนังสือในโครงการเปดโลก
อัจฉริยะ ไดชวยเปดประตูใหเด็ก
ดอยโอกาสไดเขาถึงสื่อหลักที่มี
พรอมทั้งสาระ ภาพประกอบและ
แบบฝกหัดที่ทาทาย การใหเด็กๆ
ไดอานหนังสือดีๆ ตั้งแตเยาววัย
จึงเปนเสมือนการมอบของขวัญ
ลํ้าคาอยางหาที่เปรียบไมได

กิจกรรมรักการอานในโรงเรียน
เปนกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอานหนังสือ โดยได
มอบหนังสือที่มีเนื้อหาสรางจินตนการ เสริมความรูใหกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
“โรงเรียนเรา เปนโรงเรียนขนาดเล็กไดงบประมาณสนับสนุนนอย ทําใหโอกาส
ทางการศึกษาของนักเรียนก็นอยตามมา การไดรับสนับสนุนหนังสืออานนอกเวลา ทําให
นักเรียนมีโอกาสไดสมั ผัสหนังสือภาพทีส่ วยงามตืน่ ตา อยากอาน อยากเรียนรู เราจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานควบคูไปกับงานศิลปะทุกๆ วันหลังทานอาหารกลางวัน ทําจนนักเรียนจัดการ
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ตอเองได พีๆ่ ป.5 ป.6 จะ
ไปนําหนังสือมานั่งอาน
ใหนองฟง เด็กคนไหนที่
อานไดกจ็ ะไปหยิบมาอาน
เอง อานเสร็จก็เก็บอยาง
เรียบรอย จากกิจกรรมนี้
เราไมมีเด็กที่อานเขียน
ไมออกทุกคนจะมีคะแนน
ผานเกณฑตามมาตรฐาน
กิจกรรมของ โรงเรียนบานบะปาคา
คะ” จินดาพร นารินรักษ
ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม โรงเรียนบานบะปาคา จ.สกลนคร
“หนูอานหนังสือไดแลว หนูชอบอานหนังสือใหนองๆ ฟง ตอนเย็นหลังกินขาว
หนูก็อานใหตายายฟงดวย หนูยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียน หนูชอบนิทานเรื่อง ยูฮู
มาเหมีย่ ว อยูท ี่ไหนจะ และเรือ่ ง มนตวิเศษของนางฟา หนูอยากเปนนางฟาเหมือนในนิทาน”
ด.ญ.ณัชชา มสุมนตเดโช ชั้น ป.5 โรงเรียนบนปากโปง จ.เลย

จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าสําหรับโรงเรียน
เพื่ อ ให เ ด็ ก นั ก เรี ย น
ไดมีนํ้าสะอาดใชอุปโภคบริโภค
เนื่องจากโรงเรียนในหลายพื้นที่
ยั ง ขาดแคลนแหล ง นํ้ า สะอาด
อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การสนั บ สนุ น การ
เรียนการสอนของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
“หนูรูสึกดีใจที่โรงเรียน
ของหนูมีเครื่องกรองนํ้า เวลาที่
หนูแปรงฟน ฟนหนูก็จะไมเหลือง นํ้าก็ใชดื่มได ที่สําคัญหนูไมตองกรอกนํ้าดื่มมาจากบาน
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มาดื่มที่ โรงเรียนเหมือนแตกอนแลว” ด.ญ.เพ็ญนภา
ศรีหานนท ชั้น ป.5 โรงเรียนบานขอบหวนเหียม จ.เลย
“แตกอ นผมตองกรอกนํา้ ใสขวดมากินโรงเรียน
ซึ่งหนักกระเปามาก บางครั้งนํ้าในขวดก็ทําใหหนังสือ
สมุดผมเปยก ผมขอขอบคุณ ซี.ซี.เอฟ. ที่สนับสนุน
นํ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน ผมจะเปนเด็กดีและตั้งใจเรียน
ครับ” ด.ช.ชัยณรงค ผิวยะเมือง ชั้น ป.6 โรงเรียนบาน
หนองแวง จ.สกลนคร

ปรับปรุงอาคารสถานที่ ในโรงเรียน

คุณชนินทร วีรารักษจิต ไดทําพินัยกรรมมอบเงิน 1,000,000 บาท ใหกับมูลนิธิฯ
จึงไดนําเงินไปสรางอาคารเรียน 3 หองเรียน ขนาด 6X27 เมตร
ใหกับโรงเรียนบานไมกะพง อ.อุมผาง จ.ตาก
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ตอยอดความคิดสรางสรรค

เสริมความฉลาดทางอารมณ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

“พุทธิศึกษา” หรือ ทักษะวิชาการอยางเดียว
ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จึงสงเสริม
ทั้ง “หัตถศึกษา” และ “จริยศึกษา” โดยใหเด็กๆ เรียนรู
นอกหองเรียนอยางตอเนื่อง
ที่ผานมาตลอด 40 ป เด็กและเยาวชนกวา 58,000 คน
709 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและเสริมพลังความ
คิดสรางสรรค ผานโครงการที่ชวยใหเด็กๆ เปดโลกทัศน ใหม เสริม
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ตลอดจนไดเห็นคุณคาในตัวเอง
ทั้งยังไดแสดงศักยภาพ ความสามารถตามวัยไดอยางอิสระ
*พุทธิศกึ ษา คือ การศึกษาทีเ่ นนในเรือ่ งการสอนใหเกิดความรูค วามคิดอยางมีเหตุผล
หัตถศึกษา คือ การศึกษาทีเ่ นนในเรือ่ งการลงมือปฏิบตั ิ จริยศึกษา คือ การศึกษาเกีย่ วกับความ
เจริญงอกงามในทางความประพฤติและการปฏิบัติตน เพื่อใหอยูในแนวทางของศีลธรรมและ
วัฒนธรรม
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จิตรกรนอย ซี.ซี.เอฟ.
จิรัชญา แกวกํากง หรือ นองหนิง อายุ 15 ป
จ.สระแกว
“หนูดีใจมากๆ ที่ไดเขารวมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ.
และยังไดเปนวิทยากรผูชวยคอยแนะนํานองๆ ใหฝกทักษะ
งานศิลปะ ไดพฒ
ั นาฝมอื ของตนเอง สามารถแนะนําคนอืน่ ได
ขอให ซี.ซี.เอฟ. จัดกิจกรรมศิลปะทุกปคะ”
- รางวัลที่ 1 ระดับโลก การประกวดวาดภาพสิ่งแวดลอมโลก (UNEP Global Art
and Environment Competition) ในหัวขอ “นํ้าคือชีวิต” พ.ศ. 2556
- รางวัลที่ 3 ระดับโลก การประกวดวาดภาพ รางวัลมูลนิธเิ จาฟามหิดล พ.ศ. 2556
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมศิลปสรางสรรค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ 62 พ.ศ. 2555
ที่ เ ธอภาคภู มิ ใ จ
มากที่สุดในชีวิตคือ รางวัลที่
1 ระดับโลก จากการประกวด
วาดภาพสิ่ ง แวดล อ มโลก
หั ว ข อ “นํ้ า คื อ ชี วิ ต ” ของ
UNEP (United Nations
Environment Programme)
ซึง่ เปนหนวยงานของ องคการ
สหประชาชาติ (UN) โดยผูสง
ผลงานจะต อ งมี อ ายุ 6-16
ป และในป 2556 นั้นมีผูสง
ผลงานกวา 700,000 ภาพ
จาก 190 ประเทศทั่วโลก นั่น
หมายถึงนองหนิงชนะไดที่ 1 ของโลก และเธอไดเดินทางไปรับรางวัลในวันที่ 16-21 กันยายน
2556 ที่ นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดเขารวมประชุมดานสิ่งแวดลอมโลกกับเด็กๆ
และเยาวชนจากทั่วโลก
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ด.ญ. โบโซง ผลเชวง (ชนเผาปกาเกอะญอ) อายุ 9 ป (ในปที่ไดรางวัล) จ.เชียงใหม
เกียรติบัตร BRONZE The 44th World School Children’s ART Exhibition
จัดโดย Association For Education Through ART Republic of China ประเทศไตหวัน
จากภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ชื่อ “Princess of Love”
“การวางภาพมีความโดดเดน
เรื่องราวชัดเจน ทามกลางผูคนที่กําลัง
ดําเนินกิจกรรมรอบๆ ผูวาดเลือกใช
โทนสีไดอยางลงตัว ไมฉูดฉาดจนเกิน
ไป ทําใหภาพดูมชี วี ติ ชีวาเปนอยางมาก”
(The figure and theme are rather
specific, in addition to people taking
activity around, while the author has
used colors with pastels, making it
to be a very likely picture) กรรมการ
ผูตัดสินบอกเหตุผลที่ตัดสินใหรางวัลแก
ผลงานชิ้นนี้

ด.ญ.รุง ทิวา บุญทศ อายุ
11 ป จ.สกลนคร และ ด.ช.ณัฐวุฒิ
ยื น ยง อายุ 12 ป จ.มุ ก ดาหาร
เกียรติบัตร BRONZE The 45th
World School Children’s ART
Exhibition (2557) จัดโดย Association for Education Through ART
Republic of China ผลงานทั้ง 2 ได
จัดแสดง ณ Nan-Hai Gallery of
National Taiwan Arts Education
Center กรุงไทเป ประเทศไตหวัน
ในวันที่ 10-29 กันยายน 2557
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Photo Story หนึ่งภาพเลาความในใจ สุข ยิ้ม อิ่มฝน
กลองดิจิตอลกวา 80 ตัวที่ไดรับการสนับสนุนจากผูมีอุปการะ ถูกหมุนเวียนเปลี่ยน
ผานมือนอยๆ กวา 10,000 คน เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูโลกกวางผานเทคโนโลยีไดอยางเทาทัน
และเหมาะสมกับวัย สองมือนอยบรรจงประคองจับกลองตัวจิ๋ว ครั้งแรกในชีวิตเด็กหญิงเด็ก
ชายชั้นประถมในโรงเรียนหางไกล ที่เคยพบเห็นคุนเคยกับกลองถายภาพเพียงในจอทีวี หรือ
แอบจองกลองในมือของบรรดาผูใ หญอยางอยากไดใครรู เมือ่ ใดก็ตามทีม่ อื นอยๆ เอือ้ มมือไป
แตะกลองถายภาพนั้น พลันเสียงตะโกนวากลาวเพราะกลัวกลองราคาแพงจะพัง เสียงดังของ
ผูใหญก็ทําใหหัวใจเล็กๆ สั่นไหว

แลว “โอกาส” ก็มาวางตรงหนา เด็กๆ ดวงตาเปนประกาย ดวยความตั้งใจมากที่สุด
ในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ เผื่อโอกาสดีๆ คงไดทดลองจับกลองกับเขาสักครั้งใหหนําใจ
วิธที งี่ า ยทีส่ ดุ ในการสัมผัสและรับรูถ งึ ความรูส กึ ภายในใจของเด็กๆ คือ แววตาเปย มหวัง
และสนใจของพวกเขาเมื่อเขารวม “Photo Story ภาพเลาเรื่อง” กิจกรรมสรางรอยยิ้มใหเกิด
ขึ้นกับเด็กๆ ผูดอยโอกาสทั่วประเทศ การเดินทางของกลองตัวจิ๋วเพื่อไมใหความยากจนเปน
อุปสรรคในการเขาถึงเทคโนโลยี ใหกลองถายภาพเปนดั่งใบเบิกทางของความสุข สนุกสนาน
เชื่อวาเด็กๆ เกือบทุกคนที่เขารวมกิจกรรมจํานวนกวา 10,000 คน เพิ่งไดมีโอกาสจับกลอง
ดิจิตอลเปนครั้งแรกในชีวิต
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เด็กหญิงลานนาขี้อายแหงภาคเหนือ เด็กชายแสนซนผูราเริงแหง
ทุง กุลารองไหแดนดินอีสาน เด็กเงียบขรึมภายใตดวงตาสุกใสแสนซนของเด็ก
หญิงชายมุสลิมชายแดนใต ทุกเรื่องราวทุกข สุข สนุกสนาน บอกเลาผาน
ภาพถายเหลานั้นดวยความบริสุทธิ์และตรงไปตรงมา

“หนู ไ ด เ รี ย นรู  จ าก
วิ ท ยากรมื อ อาชี พ ทางด า น
การถ า ยภาพ และการเขี ย น
หนั ง สื อ ซึ่ ง สามารถนํ า มาใช
กับการเรียนของหนูได ทีส่ ําคัญ
คือหนู ไดถายรูปจริงๆ ไดฝก
ปฏิบตั จิ ริง ทันทีที่ไดยนิ เงือ่ นไข
นี้ ห นู กั บ เพื่ อ นๆ ดี ใ จจนเก็ บ
อาการไม อ ยู  ที เ ดี ย ว มั น เป น
ภาพถายฝมือ โรส ยา
ครัง้ แรกในชีวติ ทีห่ นูไดจบั กลอง
ถายรูป แมจะเปนเพียง 2 วัน
ก็ตาม แตมันชวยเติมฝนและจินตนาการของหนูและเพื่อนๆ ไดเปนอยางดี” โรส ยา อายุ
17 ป จ.นราธิวาส
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ชื่อภาพ: ฉันเห็นชางนํ้าตาไหล
ผลงาน: โรส ยา จ.นราธิวาส
คําบรรยาย: “ชางที่เห็นในภาพ คือชางที่อยูในกะลูบี ซึ่งเปนชางที่
ชาวบานเอามาลากขอนซุง ซึ่งชางนํ้าตาไหลเพราะตองลากไม
หนักๆ แตชางตองทําในสิ่งที่ไมอยากทํา ซึ่งอาชีพของ
ชาวบานสงผลใหชา งตองเดือดรอนไปดวย แตบางครัง้
หนูเห็นชาง หนูก็มีความสุขมีรอยยิ้ม แตถาหนูเห็น
ชางมีนํ้าตาไหลออกจากตาหนูเสียใจมาก หนูอยาก
ใหทุกคนรักสัตวปาเหมือนกับหนู แลวคุณก็จะมี
ความสุขที่เห็นสัตวปามีมากในทองถิ่นของเรา”

ชื่อภาพ: อัญมณีลํ้าคา
ผลงาน: ด.ญ.กรองทอง จินดาเผาไพร จ.แมฮองสอน
คําบรรยาย: “สิง่ สิง่ นีค้ อื สิง่ ทีส่ าํ คัญกับเราและอยูค กู บั เราตลอดมา เพียงแตมนุษยไมรกั ษามันไว
สิ่งนี้คือสิ่งที่หนูชอบและรักมันมาก เราใชสิ่งนี้มาใชประโยชนหลายดาน เชน บาน เพื่อใชเปน
ทีอ่ ยูอ าศัย เมือ่ ไหรทหี่ นูอยูใกลสงิ่ นี้ หนูจะรูส กึ ผูกพันธและสดชืน่ มาก สิง่ นีค้ อื ตนไมอนั งดงาม”

64

ชื่อภาพ: ของขวัญวันพอ
ผลงาน: ด.ช.วรวุฒิ หงษภู จ.สกลนคร
คําบรรยาย: “สวัสดีครับคุณพอ ผมคิดถึงคุณพอเมื่อไหรคุณพอ
จะกลับมาจากชลบุรี ถาพอกลับมาผมอยากบอกพอวา ผมรักพอ
มากๆเลยครับ ผมถายรูปนี้มาใหดูนกตัวนี้ กําลังคิดถึงพอนกแม
นกเหมือนผมที่กําลังคิดถึงพอที่อยูชลบุรีครับ”

“ผลกระทบจากความรุนแรงทีเ่ กิดกับเด็กนักเรียนภาคใต
จํานวนมาก คือ เด็กๆ จะขาดสมาธิ ศิลปะบําบัดจึงเปนประโยชน
อยางมาก และเห็นผลสําเร็จชัดเจน เด็กๆ ก็ชอบมาก สมาธิก็ดี
ขึน้ มาก ตัง้ ใจเรียนขึน้ อีกอยางหนึง่ คือ เด็กจะมีทกั ษะทางภาษา
ไทยดีขึ้น เด็กในพื้นที่นี้ใชภาษามลายูเปนภาษาหลัก พอ
เขาไดฝกเขียนฝกพูดนําเสนอ โดยมีแรงบันดาลใจจาก
งานศิลปะที่ทํา ก็ทําใหมีทักษะตรงนี้ดีขึ้นอยางมาก”
พรวิทย เพชรสลับแกว ผูอํานวยการโรงเรียนนิคม
พัฒนา 10 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
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ติดอาวุธทางปญญา พึ่งพาตนเอง

สรางเสริมอาชีพ ยั่งยืนตามหลัก

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สถาบันครอบครัวมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการที่จะชวย
ดูแลเอาใจใสเด็กๆ แตดวยปญหาที่รุมเราในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะ
ปญหาทางดานเศรษฐกิจ สงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว
โดยตรง คาครองชีพทีน่ บั วันมีแตขยับสูงขึน้ ในขณะทีส่ นิ คาเกษตรตกตํา่
ราคาถูก นํ้ามันแพง สินคาอุปโภคบริโภค มีแนวโนมราคาสูงขึ้น การที่จะ
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เอาตัวรอดในสถานการณปจ จุบนั ไดนนั้ ครอบครัวและผูท เี่ กีย่ วของตองมี
ความตระหนักเขาใจปญหาดังกลาว มูลนิธฯิ ใหความชวยเหลือครอบครัว
เด็กในเรื่องของการพัฒนาชีวิตความเปนอยู ใหดีขึ้น โดยจะเนนใหแตละ
ครอบครัวพึ่งพาตนเอง สามารถสรางรายได ใหตนเองได ในระยะยาว
สงเสริมอาชีพ การสรางคลังอาหารในครัวเรือน ซึ่งสามารถลดรายจาย
ในครอบครัวไดอีกดวย
ดั่งปรัชญาเรียบงายที่เรามักจะไดยินบอยๆ หากแตความหมาย
ของวลีนลี้ กึ ซึง้ และแยบยลยิง่ “อยาใหปลาแกเขา แตจงสอนเขาตกปลา”
มูลนิธิฯ จึงนอมนําแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว ที่ไดพระราชทานแกพสกนิกรมาหลายปเปนแนวทาง การเดินสายกลางบนพื้นฐาน
3 หวง ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ กัน ในตัวทีด่ ี ภายใต 2 เงือ่ นไข คือ เงือ่ นไข
ความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต
ขยัน อดทน แบงปน) ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงชีวิตความเปนอยู
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ใหดี มีความสมดุลและยั่งยืน
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แนวทางของ ซี.ซี.เอฟ.

“กระบอกแตก” สรางวินัยการเงินพื้นฐาน
เปนโครงการที่ มูลนิธิฯ ไดริเริ่มเมื่อป 2553 โดยเริ่มนํารองใน จ.อุดรธานี เปน
ที่แรก โดยนํา “กระบอกไมไผ” ซึ่งหาไดงายในทองถิ่นมาทําเปน “กระปุกออมสิน” แจก
ใหเด็กๆ เก็บเงิน ฝกการออม และนัดหมายวันแกะกระปุกนับเงินออม หรือที่เรียกวา
“วันกระบอกแตก” เด็กๆ และผูปกครองจะมานับเงินรวมกัน แลวนําไปฝากธนาคาร โดยเด็ก
ที่ออมเงินไดสูงที่สุดจะไดรับรางวัล
หลังจากนั้นก็ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดตางๆ จนในป 2557 มีเด็กเขารวม 1,363 คน
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เยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธฯิ จะคัดเลือกเยาวชนทีส่ นใจเขารวมโครงการซึ่งจะตองมีอายุไมตาํ่ กวา 10 ป
เขารับการฝกอบรมเขาคายทําความเขาใจเรียนรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงทักษะ
และเทคนิคตางๆ ดานการเกษตร จากนั้นจะใหการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ พันธุพืช พันธุสัตว
ใหครอบครัวละ 2,000-3,000 บาท ครอบครัวทีร่ ว มตองมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพือ่ ทบทวน
รายรับรายจายของครัวเรือน และจะมีการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมในพืน้ ที่ มีการรายงาน
ในการประชุมเขตบริการทุก 6-7 เดือน
นอกจากเปนอาชีพเสริมแลว เด็กจะไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
รวมกับผูปกครองและเด็กเยาวชนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพจนมีความพรอมในการที่
จะเปนตนแบบที่ดีใหกับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนและสามารถนําเสนอผลงานและถายทอด
ประสบการณใหกับเยาวชนหรือสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนได
ตั้งแตป 2553 ถึงปจจุบัน มีเยาวชนตนแบบฯ เกิดขึ้น 4,368 คน ใน 23 จังหวัด

“ของขวัญเปลี่ยนชีวิต”
เงินของขวัญจากผูอุปการะเพียง 500 บาท ชวยให นองสุภาพร ไดเพิ่มทักษะ
มีอาหารกินอิ่มทองและมีรายไดเพิ่ม
ด.ญ. สุภาพร อายุ 13 ป จ.ตาก นําเงินของขวัญที่ผูอุปการะของเธอมอบใหไป
ซื้อลูกเปด 3 ตัว ในครั้งแรก และอีก 7 ตัวในครั้งที่ 2 จากนั้นเธอไดเมื่อเขารวมกิจกรรมคลัง
อาหารในครัวเรือน จึงไดรับมอบเปดอีก 2 คู รวมทั้งหมด 14 ตัว
ดวยความนารัก ใสซื่อ ไรเดียงสาของเด็กนอย ชวงแรกๆ เธอไมกลานําเปดไปขาย
ไมกลากิน เพราะมันเปน “เปด ซี.ซี.เอฟ.” เธอกลัววาหากวันใดเจาหนาที่ ซี.ซี.เอฟ. มาเยี่ยม
บาน แลวไมพบเปดเหลานั้น เธอจึงเลี้ยงเปดไปเรื่อยๆ กินแตไขเปด จนขยายพันธุออกลูก
ออกหลาน มาอีก 15 ตัว จนทุกวันนี้เธอเลี้ยงเปดมากกวา 26 ตัว
เมื่อป 2556 มีคนมาขอซื้อเปดไป 6 ตัว เธอตัดสินใจขาย ไดเงินมา 800 บาท
นี่คือเงินกอนแรกในชีวิตของเธอ ที่สรางความมั่นใจและภาคภูมิใจใหแกครอบครัว
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สุภาพร เปนเด็กขยันขันแข็ง ไมเกี่ยงตองานหนัก ทุกวันหยุดจะชวยพอแมทําไร
ลางจาน หุงขาว และทํากับขาวเตรียมไวรอพอแมกลับจากการทํางาน หลังเลิกเรียนเธอ
รับผิดชอบเลี้ยงเปดใหอาหาร
“หนูมคี วามสุขมาก เวลาเลีย้ งเปดก็เกิดความผูกพัน หนูมไี ขเปด เนือ้ เปดไวกนิ โดย
ไมตองเสียเงินซื้อ” สุภาพร พูดไปยิ้มไป และยังฝากขอบพระคุณผูมีอุปการะที่เมตตาเธอและ
ครอบครัวปดทาย
ทุกวันนี้เธอเริ่มฝกฝนทําบัญชีครัวเรือน ทําบันทึกรายรับรายจาย จากครอบครัวที่
ยากลําบาก เดี๋ยวนี้มีกินอิ่มทองและมีรายได ปญหาตางๆ ที่รุมเราจึงดูเปนเรื่องเบาบางลงไป
ดวยแรงใจที่เขมแข็ง กําลังใจเต็มเปยม เริ่มตนดวยความพอเพียง บนพื้นฐานความรูที่ไดรับ
จากกิจกรรมที่ไดเขารวมกับ ซี.ซี.เอฟ.

“ความเพียรเปลี่ยนชีวิต”
นอกจากจะเรียนเกง เกรดเฉลีย่ 4.00 แลว นองกวาง ยังมีความสนใจเรือ่ งการเกษตร
อยางมาก
ปาจรีย ดวงแกว หรือ นองกวาง อายุ 15 ป จ.บุรีรัมย อาศัยอยูกับลุงกับปา พอ
เสียชีวิต สวนแมก็ไปมีครอบครัวใหม
ในป 2556 นองกวาง รวมกิจกรรมเยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เขารับการ
อบรมที่ ศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียง พอคําเดื่อง ภาษี จ.บุรีรัมย ไดเรียนรูเรื่องการทําการ
เกษตรพอเพียง เกษตรปราณีต การเลี้ยงปลา การทําบัญชีครัวเรือน เธอไดรับลูกปลาดุก
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400 ตัว มาเลี้ยงในบอที่บาน แตเลี้ยงแลวไมโตเพราะสภาพบอไมเหมาะสม เลี้ยงลูกกบ
100 ตัว แตลูกกบก็กินกันเอง ไมประสบผลสําเร็จ
ปตอมา หลังจากการอบรมเธอเปลี่ยนจาก ปลาดุกและกบ เปนเลี้ยงไกไข 6 ตัว
ลองผิดลองถูกดวยตัวเอง เธอทดลองเลี้ยงไกดวยเศษอาหารและพืชสีเขียว เพื่อลดคาใชจาย
ในเรื่องอาหาร ผลปรากฎวาไกตายไป 2 ตัว เหลือ 4 ตัว ใหไขวันละ 3-4 ฟอง
ป 2558 เปนปที่ 3 ดวยความมุมานะไมทอ ถอย เรียนรูศ กึ ษา ดวยตัวเอง เธอสามารถ
เลี้ยงไกตอเนื่องจนใหผลผลิตที่ดีและประสบผลสําเร็จ ลดคาใชจายในครอบครัวไดจริง จนได
รับเลือกจากสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ใหเปนประธานกลุมยุวเกษตรกร อ.บานดาน
ทําหนาที่ใหคาํ ปรึกษาเรือ่ งการเกษตรในโรงเรียน 6 เรือ่ ง ไดแก การเลีย้ งปลาดุกในบอซีเมนต
การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงหมูแมพันธุ การเพาะถั่วงอก และการเพาะเห็ดนางฟา

สงเสริมกลุมอาชีพ
“จักรเปลี่ยนชีวิต”
“ผาลายเขียนเทียน” เปนภูมิปญญาของชนเผามง แตเดิมใชในการประดับตกแตง
เสื้อผาชุดประจําเผา ซึ่งมีกรรมวิธีทําที่ซับซอน ยุงยาก ใชเวลานาน ตองอาศัยทักษะความ
ชํานาญที่ถายทอดแบบรุนตอรุน
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กลุมอาชีพผาลายเขียน
เทียน บานตาหลวง อ.ปว จ.นาน
กอตัง้ เมือ่ ป 2550 หวังจะทําผาลาย
เขี ย นเที ย นเพื่ อ เป น อาชี พ เสริ ม
สรางรายได เมื่อเวนวางจากการ
ทําไร โดยไดรับการสนับสนุนจาก
ซี.ซี.เอฟ. เรื่องทุนเพื่อซื้อตัวปม
ลาย เริ่มมีการฝกอบรมทักษะการ
ยอมผาลายเขียนเทียน จากนั้นได
รับจักรเย็บผา จักรโพง ทําใหผลิต
สินคาไดรวดเร็วและมีมาตรฐาน
ป 2556 จัดตัง้ ศูนยขอ มูลความรูเ รือ่ งผาลายเขียนเทียน แสดงผลงานตัวอยางผาลาย
เขียนเทียน ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ เปนที่เรียนรูอัตลักษณและภูมิปญญา
ปจจุบันมีสมาชิกในกลุม 10 คน ทุกคนมีรายไดเสริม และมีความสุขที่ไดเปน
ผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
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“แมบานที่นี่ทําผาลายเขียนเทียนเปนเกือบทุกคน แตเราขาดอุปกรณและเงินทุน
ตองขอบคุณ ซี.ซี.เอฟ. มากๆ ที่ชวยตรงจุดนี้ มันเปนภูมิปญญาทองถิ่นของเรา ใครก็เอาไป
ไมได” จินตนา ศิลปทาว สมาชิกกลุม

การพึ่งพาตนเองได มีอาชีพ มีรายไดที่ยั่งยืน เปนรากฐานสําคัญ
ที่จะทําใหเด็กๆ เติบโตไปพรอมๆ กันไดอยางแข็งแรง ดวยการผลักดันของ
ผูสนับสนุน เปนพลังผลักดันใหเกิดความยั่งยืนในจิตใจ เปนครอบครัว
เปนชุมชนที่เปนสุขอยางพอเพียง
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“วาระพิเศษ”
5 โครงการพิเศษ
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน
2558
จัดทําขึ้นในวาระมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ
ในวันที่ 2 เมษายน 2558 มีระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ตั้งแต กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2558 มูลนิธิฯ ไดจัดสรร
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งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 43.2 ลานบาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและระบบนํ้าในโรงเรียน
98 โรง ชวยใหนกั เรียนและครูในโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร มีหอ งเรียนทีเ่ หมาะสม เพือ่ คุณภาพ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เด็กนักเรียนมีนํ้าดื่มที่สะอาดเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ
มีเด็กนักเรียนไดรับประโยชนจากโครงการ 25,938 คน

2. โครงการคืนรอยยิ้มสู…เด็กชายแดนใต
เพือ่ ใหความชวยเหลือเด็กที่ไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต จ.ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ในป 2555-2558 มูลนิธิฯ ไดมอบทุนการศึกษา
4,355,000 บาท ใหเด็ก 855 คน มอบ “ของขวัญสงความสุข” ใหเด็ก 5,010 คน จาก 37
โรงเรียน ซึง่ จัดสรรใหเหมาะสมกับวัยและความขาดแคลนของเด็ก เชน อุปกรณกฬี า จักรยาน
ชุดสงเสริมอนามัยสวนบุคคล จัด โครงการเปดโลกอัจฉริยะ มอบ “หนังสือเสริมทักษะ” ให
140 โรงเรียน เพื่อสรางนิสัยรักการอานและคนควาใหกับเด็กนักเรียน 43,272 คน
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นอกจากนี้ไดจัดกิจกรรมคายศิลปะบําบัดฟนฟูจิตใจ เพื่อใหเด็กที่ไดรับผลกระทบ
ไดบอกเลาระบายเรื่องราวความปวดราวในใจ โดยกิจกรรม Photo Story ถายภาพเลาเรื่อง
7 ครั้ง เด็กเขารวม 363 คน จาก 13 โรงเรียน และกิจกรรม ART Story ศิลปะเลาชีวิต 4 ครั้ง
เด็กเขารวม 364 คน จาก 183 โรงเรียน

3. โครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยเด็กและชุมชนมีสวนรวม
มูลนิธิฯ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเตรียม
ความพร อ มในการรั บ มื อ
กั บ ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ จึ ง
สนับสนุนชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
ภัย ใหมีความรูในการเตรียม
ความพร อ มเพื่ อ รั บ มื อ ภั ย
พิบตั ิ สรางกระบวนการเรียนรู
และจัดทําแผนปองกันและลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ นํารอง
ที่ จ.อุตรดิตถ เมื่อป 2556
ขยายผลในป 2558 มายัง
เชี ย งราย เชี ย งใหม และ
แมฮองสอน โดยแนวทางการ
ทํางานยึดหลัก Disaster Risk
Reduction (DRR) หรือ การลด
ความเสีย่ งอันเกิดจากภัยพิบตั ิ
และ Community-Based
Disaster Risk Management
(CBDRM) หรือ การจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดย
ชุมชนเปนฐาน
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แนวทางของ ซี.ซี.เอฟ. ในการรับมือภัยพิบัติ

4. โครงการฉลาดรูเรื่องเพศ
เนนการปองกันปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนอันเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ
ของเด็กในวัย 13-18 ป มีเปาหมายที่จะสอน
วัยรุนให “รู” “เขาใจ” และ “ตระหนัก” ถึง
ผลเสียอันเนื่องมาจากเพศสัมพันธ ในทุกแง
มุมของชีวิต ชี้ใหเห็นวาความผิดพลาด พลั้ง
เผลอเพียงครัง้ เดียวในชีวติ อาจจะทําใหอนาคต
ตองพังพินาศลงในทันตา ดวยการปลูกฝงและ
สอนใหวยั รุน เห็นคุณคาของการมีพฤติกรรมที่
ถูกตองดีงามตามครรลองในเรื่องเพศ รวมถึง
ทักษะการปองกันตัวเองใหปลอดภัยจากการ
มีเพศสัมพันธ โดยเริ่มนํารองที่ โรงเรียน
บานรองสาน จ.พะเยา และ โรงเรียนบาน
สบสา จ.พะเยา
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5. โครงการ Bright Life คืนชีวิตสดใสใหนองๆ ในชุมชน
มุงเนนหนุนเสริม
“ชุมชน” ใหมีความเขมแข็ง
เกิดการชวยเหลือเอื้ออาทร
กัน เด็กๆ ที่อยู ในชุมชนก็
จะได รั บ การดู แ ลให เ ติ บ โต
และมีพัฒนาการที่ดี ไดรับ
การปกป อ งคุ  ม ครองดู แ ล
ในป 2556 ได เ ริ่ ม นํ า ร อ ง
ณ บานกอมูเดอ อ.สบเมย
จ.แม ฮ  อ งสอน ให ค วาม
ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัย
ของเด็ก หนุนเสริมการทํางาน
ของชุมชน ในการปรับปรุง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรม
ผูดูแลและครูอนุบาล อบรม
มารดาอาสา ใหความรูเรื่อง
การปองกันโรคติดตอ สงเสริม
การศึกษา ก็มีการปรับปรุง
อาคารเรียนในโรงเรียน และ
ได ส ร า งระบบนํ้ า ประปาใน
โรงเรียนและชุมชนขึ้น 2 จุด
มี ถั ง รองรั บ นํ้ า ดิ บ และมี
นํา้ ดืม่ ทีผ่ า นกระบวนการกรอง
พรอมดื่ม จํานวน 3 จุด
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เด็ก ซี.ซี.เอฟ.

“เกง ดี มีความสุข”
ตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
ไดตอบสนองความปรารถนาดีของทานผูอ ปุ การะทีแ่ บงปน
และรวมบริจาคทรัพย ดวยการปลูกฝงและสรางเด็ก ใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับ
ปรับปรุง (2552-2559) ทีม่ เี จตนารมณเพือ่ มุง พัฒนาชีวติ
ใหเด็กเติบโตขึ้นเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สติปญ
 ญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
เด็ก “เกง” ของ ซี.ซี.เอฟ. หมายถึง สามารถเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมกับวัย มีสติปญญาดี แกปญหาไดอยางสรางสรรค “ดี” หมายถึง
เปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม รูจ กั แยกแยะผิดถูกชัว่ ดี มีวนิ ยั “มีความสุข” หมายถึง
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง จิตใจมั่นคง มองโลกในแงดี ปรับตัวไดยาม
เผชิญความเครียด
ความปรารถนาดีของทานผูส นับสนุน ทําใหเด็กๆ ไดผา นกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายเพือ่ พัฒนาและคนหาศักยภาพภายในตัวเอง ไดรบั การกระตุน
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หนุนเสริมความสามารถพิเศษเหลานัน้ ใหมคี วามโดดเดน เพือ่ สรางการเปลีย่ นแปลงใหเกิดขึน้
กับเด็กๆ ทุกคน ใหเขาไดเติบโตเปนเด็กที่ เกง ดี และมีความสุขอยางแทจริง

เกรด 4 เรียนดี และมีความสุข
ด.ญ.ธัญญาเรศ จงเหมือนหยก หรือ นองเคก
อายุ 9 ป ปจจุบันเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบานเวียงลอ
จ.พะเยา เปนเด็กที่มีผลการเรียนดีเลิศ ดวยความมุงมั่น
ตั้งใจศึกษาเลาเรียน หวังผลใหการศึกษาเปลี่ยนชีวิตที่ยาก
ลําบากกลายเปนชีวิตที่สดใส
พอของนองเคก ประสบอุบตั เิ หตุทาํ ใหแขนพิการ
และไมสามารถทํางานได แมเปดรานเสริมสวยเล็กๆ แตก็มี
รายไดไมแนนอน จึงตองไปรับจางทํางานทุกอยางในชุมชน
เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว
ในฐานะ “ลูก” นองเคก รูด ถี งึ ขอจํากัดในครอบครัว
เธอจึงตั้งใจเรียน มีพฤติกรรมเรียบรอย และกลาแสดงออก และมีความโดดเดนทั้งการเรียน
เปนเลิศ ไดเกรดเฉลี่ย 4.00 มาตลอด
นอกจากนั้น เธอยังชอบทํากิจกรรม บอยครั้งเธอเปนตัวแทนโรงเรียนเพื่อเขา
ประกวดแขงขันทักษะภาษาไทย ประกวดเลานิทาน ประกวดรองเพลงลูกทุง ไดรับรางวัลชนะ
เลิศอันดับ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา
“หนูจะเปนเด็กดี ตัง้ ใจเรียน และหาประสบการณจากการทํากิจกรรม เพราะถือเปน
โอกาสที่ดีสําหรับตัวเอง ขอขอบคุณทานผูมีอุปการะ และ ซี.ซี.เอฟ. ที่มีกิจกรรมดีๆ ใหหนู
และเพื่อนๆ ไดเรียนรู”

ศิลปะสรางคน สรางคุณคาชีวิต
ศักดิ์ชัย ชมชัยรัตน หรือ ศักดิ์ อายุ 17 ป จ.อุดรธานี เขาโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต
อายุ 6 ขวบ ปจจุบันเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนบานดุงวิทยา จ.อุดรธานี มีความสามารถพิเศษ
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มีพรสวรรคทางดานศิลปะ ดวยรางวัลจากการเขารวมประกวด
วาดภาพในเวทีตา งๆ เปนเครือ่ งการันตีความสามารถไดอยาง
ชัดเจน
- รางวัลชมเชย 44th และ 45th World School ChildrenArt Exhibition of the Republic of China ป 2556 และ 2557
- ชนะเลิศ ประกวดวาดภาพวันแม ระดับชั้น ม.2
- ชนะเลิศ ประกวดวาดภาพวันแม ระดับชั้น ม.1
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมไทยสีเอกรงค ระดับ
ม.ตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
- ชนะเลิศ วาดภาพตามจินตนาการ ระดับประถมศึกษา
ในการแขงขันวิชาการ กลุมโรงเรียนบานดุง 3
นอกจากนี้เขายังเปนแกนนําเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. เปน “พี่” ที่สรางแรงบันดาลใจให
กับ “นองๆ” ใหเกิดความมุงมั่นตั้งใจทําในสิ่งที่ตนรักและชอบ ผลงานความสําเร็จจากการ
ประกวดอันประจักษ มิอาจเทียบไดกับความพยายามฝกฝนอยางหนัก เพื่อสูเปาหมาย

เด็กดี มีคุณธรรม กตัญู
ชุติพันธ หอมอบ หรือ นุน อายุ 15 ป
จ.เชี ย งใหม เข า โครงการ ซี . ซี . เอฟ. ตั้ ง แต อ ายุ
8 ขวบ ปจจุบันเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนแมอายวิทยาคม
จ.เชียงใหม
นุน เปนกําพรา พอแมทงิ้ เธอไวกบั ปูย า ตัง้ แต
เธออายุได 2 เดือน ปูยาดูแลเลี้ยงดูเธอมาอยางดีที่สุด
เทาที่จะทําได ดวยรายไดจากการเก็บผักขายในตลาด
ไมเพียงพอตอปากทอง ยิ่งนับวันปูยาก็แกชราขึ้นตาม
กาลเวลา บานที่อาศัยมาตั้งแตเกิด ก็เกาทรุดโทรม
จนแทบจะอยูอ าศัยไมได แตถงึ อยางไร นุน ไมเคยใหความ
ลําบากยากจน ทําใหชีวิตของเธอไรเปาหมาย
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“หนูชวยปูยา ทํางานทุกอยางทั้งงานบานและชวยขายของในวันหยุด” เธอเลาถึง
วิถีชีวิตของเธอดวยนํ้าเสียงที่มุงมั่น
เธอชวยเหลือตัวเอง ดูแลตัวเอง เพื่อไมใหปยู าตองเหนือ่ ย เธอมีผลการเรียนดีเปน
เลิศ เปนที่รักของเพื่อนๆ ครู และคนในชุมชนตางก็ใหความเมตตา คอยชวยเหลือครอบครัว
ของเธอเสมอมา
สิ่งที่ทําใหเธอภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สุดอยางหนึ่ง ก็คือ การไดเปนสวนหนึ่ง
ของครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. การไดรับความชวยเหลืออุปการะจากผูใหญผูใจดี ความรัก ความ
ปรารถนาดีที่ผูอุปการะมอบให ทําใหเธอรูสึกอบอุนและมีกําลังใจในการมุงมั่นดํารงตนใหเปน
คนดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
“ความกตัญู คือ เครื่องหมายของคนดี” นี่คือสิ่งที่นุนใชเตือนตัวเองเสมอๆ
ในยามที่รูสึกเหนื่อยลา ทอแทเด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่ไมเคยตัดพอตอโชคชะตา วันนี้เธอยังคง
ทําตัวดีเสมอตนเสมอปลาย เปนตัวอยางที่ใหกับเพื่อนๆ นองๆ ดวยความหวังวาในอนาคต
การตอสูดิ้นรนในชีวิตจะจบลงดวยความสุขสดใส ที่มาจากสองมือของเธอเอง

แกนนําเยาวชน สรางพลังสูคนรุนใหม
ธวัชชัย สุขเจริญ หรือ เอ็กซ อายุ 17 ป
เขาโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแตอายุ 8 ขวบ ปจจุบัน
เรียนชัน้ ม.6 โรงเรียนพิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
อาศัยอยูกับพอแมและนองสาว ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกร
ตอนอายุ 13 ป เขาไดรับการคัดเลือกเปน
เยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแกนนํา
เด็กเยาวชนบานเลิงบาก ยังมีความสามารถพิเศษใน
การเลนดนตรี เปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมแขงขัน
วงโยธวาทิต จนไดรบั รางวัลเหรียญเงินจาก สมาคมวง
โยธวาทิตโลก
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เอ็กซ เปนเด็กทีก่ ลาแสดงออก และมีความสามารถพิเศษหลายดาน ในทุกกิจกรรม
ของ ซี.ซี.เอฟ. เอ็กซ จะอาสาเปนผูชวยเจาหนาที่มูลนิธิฯ ดูแลนองๆ ชวยงานทุกครั้งดวย
ความเต็มใจมาตลอด
“ผมไดฝก ฝนตนเองและไดเก็บเกีย่ วประสบการณจากการทํากิจกรรม และมีความสุข
ทุกครัง้ ที่ไดเขารวม ขอขอบคุณผูอ ปุ การะทีท่ าํ ใหผมไดมโี อกาสดีๆ เชนนี้ ผมจะชวยเหลือและ
ขับเคลื่อนสิ่งที่ไดเรียนรูใหกับนองๆ ไดมีโอกาสอยางผมบาง”

กีฬาสรางคน คนสรางชาติ
สุธิดา คําพินิจ หรือ แพรว อายุ 16 ป เขาโครงการ
ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแตอายุ 6 ขวบ ปจจุบันเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ เปนนักฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทยรุนเล็ก เมื่อป
2555
สุธดิ า เปนนักกีฬาของโรงเรียนทีม่ ที กั ษะเปนเลิศ แตเธอ
ขยันฝกซอมและมีความมุง มัน่ ตัง้ ใจแรงกลา เธอทําความฝนของเธอ
ใหเปนจริงไดดวยความอดทน ฝกฝนตนเองไปสูเปาหมาย
นักกีฬาหญิงผูม คี วามสุข จากการเลนกีฬา ซึง่ ในวันหนึง่
สิง่ ทีเ่ ธอฝกฝนอยางหนักจะเปนอาชีพทีเ่ ธอรักและสามารถหาเลีย้ ง
ครอบครัวใหอยูอยางสบายได
“ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดอายุ 13 ป โรงเรียน
บานตาเอก คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบานตาเอก ขอแสดงความยินดีกบั เด็กหญิง
สุทธิดา คําพินิจ นักเรียนชั้น ป.6 ที่ไดรับการคัดเลือกใหติดทีมชาติไทย ฟุตบอลหญิงรุน
13 ป เพือ่ แขงขันทีป่ ระเทศเวียดนาม เธอเปนแรงบันดาลใจใหพๆี่ นองๆ ในทีมฟุตบอลตาเอก
ฟุตบอลคลับอะคาเดมี่ของเรา ที่มีความฝนเหมือนเธอ จงตั้งใจซอม พัฒนาตนเอง อดทนตอ
อุปสรรคทัง้ มวล ความตัง้ ใจอดทนและความใฝฝน เทานัน้ ทีจ่ ะนําความสําเร็จมาสูเ ธอและเพือ่ น
ทุกคน ทุกคนเฝารอชื่นชมความสําเร็จและคอยเปนกําลังใจให ขอใหโชคดี” ขอความบางสวน
จากบอรด โรงเรียนตาเอก ที่กลาวชื่นชม สุธิดา เมื่อครั้งไดรับคัดเลือกติดทีมชาติไทยรุนเล็ก
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ชีวิตใหมของ
อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
เพราะตนทุนชีวติ แตละคนมีไมเทากันและชีวติ เลือกเกิดไมได จึงมี
เด็กนับแสนนับลานเกิดมาในครอบครัวที่ไมสมบูรณ บางคนเปนกําพรา
ความยากจนขนแคนปกคลุมดัง่ มานหมอกปดกัน้ ชีวติ นอยๆ จากความสุข
สมหวัง
เสนทางไปสูดวงดาวของชีวิตเด็กๆ ผูยากไรที่ขาดโอกาสใน
ทุกแงมมุ ในการดําเนินชีวติ ชางมืดมิด ไมตอ งนึกถึงการไขวควาหาอนาคต
ที่ดีหรอก เพราะเพียงขาวจะกินในแตละมื้อก็ยังหามาประทังชีวิตได
ยากเย็นแสนเข็ญ
แลววันหนึง่ ….เมือ่ มีมอื อุน ๆ เขาโอบอุม ชีวติ พยุงพวกเขาออกมาจากชีวติ แรนแคน
ใหโอกาส ใหทุนการศึกษา ใหทุนชีวิต ใหความหวัง ใหชีวิตใหม เปนแรงสงผลักดันอันทรง
พลังใหเด็กๆ วิ่งไลตามความฝนจนประสบความสําเร็จ
ตลอดระยะเวลา 40 ปทผี่ า นมา “ทาน” ไดมอบ “โอกาส” ใหเด็กยากไรนบั หมืน่ นับแสน
เปลี่ยนความทุกขและผิดหวัง เปนความฝนและแรงบันดาลใจ ดวยการศึกษาที่ดี ภูมิปญญา
ความรู ทักษะในการดํารงชีวิต ในวันนี้พวกเขาเรียนจบ ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
นี่คือบางสวน “อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ที่ประสบความสําเร็จ” ที่เปนดั่งรูปธรรมแหง
ความภาคภูมิของพวกเรา เด็กๆ เหลานี้ครั้งหนึ่งถูกเปรียบใหมีคา “ตํ่ากวากอนดิน” แตวันนี้
เขาคือหนึ่งในทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของสังคมไทย
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“ขอขอบคุณทีท่ าํ ใหหนูไดมวี นั นี้ มันคือความตัง้ ใจครัง้ แรกทีห่ นูบอกกับ
ผูอุปการะวาหนูอยากเปนพยาบาล ตอนนี้มันสําเร็จแลว หนูไดดูแลคนที่หนูรัก
และผูปวยที่มารักษามันคือความสุขของหนูคะ”

เกศริน มีมาเมิน หรือ ฝน อายุ 25 ป ภูมิลําเนา อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม อาชีพปจจุบันเปน นางพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
จากเด็กบานนอกทีเ่ รียนไมเกง พูดไมเปน ภายใตการดูแลของ
มูลนิธิฯ เธอไดฝกฝน ไดพบโลกใหม ไดเจอผูคนหลากหลาย ทําใหเธอ
กลาคิดกลาพูด มีทักษะที่ดี มีประสบการณ
- พ.ศ. 2541 ไดรับอุปการะ ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแตเรียนชั้นอนุบาล
- พ.ศ. 2552 ไดรับทุน กองทุน ซี.ซี.เอฟ. เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- พ.ศ. 2556 สําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จ.เชียงใหม
- เคยเขารวมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ. ดังนี้
• แกนนําเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.
• กิจกรรมรณรงคเลิกเหลาในชุมชน
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“สําหรับเด็กชนบท คําวาโอกาสหาไดยากพอๆ กันทุกคน เหมือนงมเข็ม
ในมหาสมุทร ชีวิตผมในวัยเด็กเติบโตมาพรอมกับความฝน ฝนที่คงเปนไปได
แคฝน ไมใชฝน ทีเ่ ปนจริง จนวันหนึง่ ผมไดรบั การชวยเหลือจาก ซี.ซี.เอฟ แสงเทียน
ก็ไดกําเนิดขึ้น ผมไดมีโอกาสทํากิจกรรมมากมาย จนสามารถพัฒนาตัวเองมา
สูจุดสูงสุดของอาชีพมัคคุเทศก ได”

ไชยปกรณ ปองญาติ

หรือ ไผ
อายุ 29 ป ภูมลิ าํ เนา อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
อาชีพปจจุบันเปน มัคคุเทศกภาษาเวียดนาม/ไทย
- พ.ศ. 2538 เริ่ ม ได รั บ ความช ว ยเหลื อ จาก
ซี.ซี.เอฟ.
- พ.ศ. 2551 เริ่ ม ทํ า งานอาชี พ มั ค คุ เ ทศก ที่
จ.อุบลราชธานี
- พ.ศ. 2552 ปริญญาตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม
- พ.ศ. 2557 ไดรับรางวัลบทความ “ความภูมิใจ
ในอาชีพมัคคุเทศก” ตีพมิ พเพือ่ เปนวิทยาทานใหกบั
ผูป ระกอบการอาชีพมัคคุเทศก ในสถาบันการศึกษา
- พ.ศ. 2558 ไดรับรางวัลกินรี มัคคุเทศกดีเดน
จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
- ป จ จุ บั น กํ า ลั ง ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิ ช าการจั ด การท อ งเที่ ย วและการโรงแรม
ม.มหาสารคาม
- เคยเขารวมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ. ดังนี้
• แกนนําเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จ.อุบลราชธานี
• กิ จ กรรมมหกรรมเด็ ก และเยาวชน เป น ตั ว แทนเด็ ก ซี . ซี . เอฟ. เล า นิ ท าน
ในงานสัปดาหหนังสือ 2548
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“ขาพเจามีความสุขทุกครัง้ ที่ไดเขียนจดหมายโตตอบกับพอแมอปุ ถัมภ
แมจะเขียนภาษาอังกฤษไมได เขียนเปนภาษาไทย โดยมีพๆี่ ซี.ซี.เอฟ. แปลใหอกี ที
ตอมาทางครูใหญบอกวาโครงการไดชวยขาพเจามาพอสมควรแลว จึงอยากจะ
ให โอกาสนีแ้ กเด็กทีย่ ากไรคนอืน่ ตอไป ขาพเจารูส กึ ประทับใจและไมคดั คานใดๆ
ขาพเจาคิดเสมอวาการให ไมมที สี่ นิ้ สุด และถามีโอกาสก็จะเปนผู ใหเหมือนอยางที่
ซี.ซี.เอฟ. ให โอกาสแกเด็กยากจนคนนี้ตอไป”

คนึง บัวเงิน อายุ 35 ป ภูมลิ าํ เนา อ.ภูซาง จ.พะเยา

อาชีพปจจุบันรับราชการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน จ.พะเยา กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2527 ไดรับอุปการะจาก ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแตอายุ 3 ขวบ
- พ.ศ. 2529 จบชั้น ป.6 โรงเรียนบานปงหลวง
เกรดเฉลี่ย 4.00 ตลอดชั้นประถมศึกษา
- พ.ศ. 2529 ไดรับทุนจากพอแมอุปถัมภชาวอเมริกัน
- พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร
ม.ราชภัฏลําปาง
- พ.ศ. 2542 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. 2558 ปริญญาโท ม.รามคําแหง
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“ซี.ซี.เอฟ. ให โอกาสและความไววางใจในตัวดิฉนั ตลอด 5 ปทผี่ า นมา
ดิฉันตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ เงินทุนที่ ไดรับมาลวนแต ใช ในการศึกษา
ทัง้ สิน้ จนจบดวยเกรดเฉลีย่ 3.41 เปนความภาคภูมิใจ ขอขอบพระคุณผู ใหญ
ที่เมตตาชวยเหลือ ดิฉันขอใหสัญญาวา ตอไปขางหนาดิฉันจะเปนผู ให เพราะ
การเปนผูรับมีความสุขมากเทาไร การเปนผู ใหมีความสุขมากกวา 2 เทา ขอ
ขอบพระคุณจากหัวใจคะ โอกาสที่ไดรบั ในวันนี้ คือความโชคดีและยิง่ ใหญทสี่ ดุ ”

ประกาย ชูรตั น อายุ 23 ป ภูมลิ าํ เนา อ.เมือง

จ.ยโสธร อาชีพปจจุบันเปน ครูอัตราจาง โรงเรียนบาน
หนองไรจันทรเกษม จ.ยโสธร
- พ.ศ. 2540 ไดรับอุปการะจาก ซี.ซี.เอฟ.เมื่ออายุ 6 ขวบ
- พ.ศ. 2551 อายุ 17 ป ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการ
เขต เปนแกนนําเยาวชน
- พ.ศ. 2552 อายุ 18 ป จบชั้น ม.6 โรงเรียนยโสธร
พิทยาสรรค
- พ.ศ. 2553 ไดรับทุนการศึกษาจาก กองทุนพิเศษเพื่อ
เยาวชนอุดมศึกษา (คุณสุเทพ บูลกุล)
- พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาคณิตศาสตร
ม.ราชภัฏรอยเอ็ด
- เคยเขารวมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ. ดังนี้
• กิจกรรมเสารสัมพันธ กิจกรรมพัฒนาชุมชน
• กิจกรรมคายแกนนําคายทักษะชีวิต
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“กอนเขามาอยู ซี.ซี.เอฟ. ลําบากมาก ครอบครัวมีอาชีพทําเกษตรผสม
ผสาน พอแมตองเลี้ยงดูลูกๆ 3 คนที่กําลังอยู ในวัยเรียน ทุกวันนี้ ในวันหยุด
จะกลับมาบานพอแม ที่ อ.นิคมคําสรอย มาชวยพอแมทํานา ทําเกษตรผสม
ผสาน ดิฉันไดทําฟารมเพาะเห็ดเล็กๆ ขึ้นในหมูบาน เวลามีงานเพาะกอนเห็ด
เขามาก็จะจางเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ในหมูบ า นมากรอกถุงเห็ด เปนการชวยสรางรายได
เล็กๆ นอยๆ ใหเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ใน บานนํ้าเที่ยงคะ”

พรพรรณ ชาธิพา อายุ 27 ป ภูมิลําเนา

อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร อาชีพปจจุบันเปน พนักงาน
การเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จ.มุกดาหาร
- พ.ศ. 2538 ไดรับอุปการะ ซี.ซี.เอฟ. เมื่ออายุ 7 ป
- พ.ศ.2547 สําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส.
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย สาขาการบัญชี
- พ.ศ. 2551 ปริญญาตรี คณะการบัญชีและ
การจัดการ ม.มหาสารคาม
- พ.ศ. 2553-2556 เจาหนาที่บัญชี
บริษัท อีเทอรนิตี้ แกรนด โลจิสติคส จํากัด
จ.สมุทรปราการ
- พ.ศ. 2556-2557 พนักงานการเงิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จ.เชียงราย
- พ.ศ. 2557 ยายกลับมาประจําที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
- เคยเขารวมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ. ดังนี้
• แกนนําเด็กในเรื่องหองสมุดเคลื่อนที่
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“ผมตองขอขอบคุณมูลนิธฯิ และผูอ ปุ การะทีช่ ว ยเหลือผมตัง้ แตเรียน
อยูอ นุบาลจนจบ ม.3 ชวงทีอ่ ยูท บี่ า นผมก็ไดชว ย ซี.ซี.เอฟ. จัดกิจกรรม พอผม
มาเรียนที่ขอนแกนก็ไมคอยไดชวย แตคุณแมผมก็ยังเปนกรรมการ ซี.ซี.เอฟ.
ชวยงานอยูจ นถึงทุกวันนี้ เพราะคุณแมและผมระลึกถึงตอนสมัยผมไดรบั โอกาส
ดีๆ จากมูลนิธิฯ เสมอ ถึงแมวาผมจะไมไดชวยโดยตรงหรือให โอกาสกับเด็ก
โดยตรง แตหากมีเวลาและโอกาสผมก็อยากชวยเด็กๆ ใหเด็กไดมีโอกาสเหมือน
ที่ผมเคยไดรับโอกาสนั้นมากอน ขอขอบพระคุณมากๆ ครับ”

อิศรา ตาทุวัน หรือ เบส อายุ 25 ป ภูมิลําเนา อ.ปราสาท จ.สุรินทร

อาชีพปจจุบันเปน Specialist Operation Planning Section บริษัท TOYOTA MOTOR ASIA
PACIFIC ENGINEEING &MANUFACTURING CO.,LTD.
- พ.ศ. 2538 ไดรับอุปการะจาก ซี.ซี.เอฟ.
- พ.ศ. 2555 ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ม.ขอนแกน
- เคยเขารวมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ. ดังนี้
• กิจกรรมคาราวานเด็กรักชุมชน เรียนรูเรื่องการทอผาไหม
• สมุนไพรในทองถิ่น
• กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุน
• กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธระหวางหมูบาน
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“ผมตองขอขอบคุณ ซี.ซี.เอฟ. ที่เปนสวนหนึ่งของการให โอกาสกับ
เด็กหลายๆ คนรวมผมดวย ซึง่ ในชีวติ จริงของเด็กบางคนอาจจะไมไดรบั โอกาส
ที่จะพัฒนาชีวิตความเปนอยู ดานการศึกษา มูลนิธิฯ อาจไม ไดชวยให ใคร
ตอใครไดมากมายสําหรับคนทีม่ พี รอมอยูแ ลว หากเปรียบเสมือนฟางเสนสุดทาย
ที่ยื่นใหเด็กบางคนที่ขาดโอกาสตางๆ ได ไขวควาเอาไวและเติบโตขึ้นมาอยางมี
ศักยภาพทัดเทียมกับเด็กทั่วไปไดจริงๆ ขอขอบคุณอีกครั้งจากใจ”

รอยโทณัฐพล ฉิมงาม อายุ 31 ป ภูมิลําเนา

อ.ปราสาท จ.สุรินทร อาชีพปจจุบันเปน ผูบังคับหมวดปนเล็ก
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 คายเจาพระยา
สุรวงศวัฒนศักดิ์ จ.อุดรธานี

- พ.ศ. 2531 ไดรับอุปการะจาก ซี.ซี.เอฟ.
เมื่ออายุ 4 ขวบ และออกจากโครงการ
อุปการะ เมื่อป 2549
- พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายสิบทหารบก รุนที่ 8
- พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 49
- สําเร็จหลักสูตรสงทางอากาศ รุนที่ 263
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนยสงครามพิเศษ
- สําเร็จหลักสูตรการรบแบบจูโจม รุนที่ 103
โรงเรียนทหารราบ ศูนยการทหารราบ
- พ.ศ. 2555 สําเร็จปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาและ
การทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ 60
- เคยเขารวมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ. ดังนี้
• กิจกรรมแกนนําเด็กและเยาวชน
• กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
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เสนทางของเด็กคนหนึ่ง
อาจจะไมได โรยดวยกลีบดอกไม
ทั้งยังเต็มไปดวยขวากหนามขวางกั้นมากมาย
แตดวยความชวยเหลือที่ไดรับและจิตใจที่มุงมั่น
พวกเขาผานมันมาได พวกเขาสามารถ
ประสบความสําเร็จได ชีวิตใหมนี้เกิดจากโอกาส
จากผู ใหญใจดีเชน “ทาน”
ผูมอบชีวิตใหมใหเด็กและเยาวชน
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ภาคีความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาเด็ก

การผนึกกําลังและรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อขับเคลื่อนงาน
พัฒนาเด็ก เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานของมูลนิธิฯ มีความ
กาวหนาอยางรวดเร็ว
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ไดรับความรวมมืออยางเต็มที่จากหนวยงาน
องคกรตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน นีค่ อื สวนหนึง่ ของมิตรภาพจาก “ภาคี
เพื่อการพัฒนาเด็ก” รวมเปนพลังสรางสรรคเพื่อเด็กยากไร ตลอด
40 ปที่ผานมา
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ภาคีระดับประเทศ
- สํานักงานโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว และ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รวมมือในการดําเนิน “โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ตั้งแตกรกฎาคม 2556 - ธันวาคม 2558 เพื่อ
ปรับปรุงอาคารเรียนและระบบนํ้าใน 98 โรงเรียน
- ศาลยุติธรรม และ 47 องคกร จัดทําบันทึกขอตกลงการบูรณาการความรวมมือ
เพือ่ คุม ครองสิทธิและสรางเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุตธิ รรม
- สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ส.อ.ด.ย.) รวมกันสํารวจความเห็นเด็กและ
เยาวชน เพื่อใชวางแผนพัฒนาเด็กระดับชาติ
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- กรมตรวจบัญชีสหกรณ สนับสนุนการอบรมและพัฒนา
ระบบบัญชีของ ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. และขับเคลื่อนโครงการเยาวชน
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคีระดับจังหวัด
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70 สํานักงาน และสถาน
ศึกษา 709 โรงเรียน รวมมือในการสงเสริมใหเด็กไดรบั การพัฒนาทักษะ
ชีวิตและงานดานวิชาการ
- คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการการชวยเหลือแรงงานหญิง
และเด็ก เพื่อขับเคลื่อนการขจัดการใชแรงงานเด็ก
- คณะอนุ กรรมการศู น ยป ฏิบัติ การเพื่ อ ป อ งกั น การกระ
ทําความรุนแรงในครอบครัว รวมวางแผน ติดตาม และใหความชวยเหลือ
- คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานเพือ่ คุม ครองและพิทกั ษ
สิทธิเด็กและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
- คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก บริหาร
กองทุนเพื่อสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติ
เด็กและครอบครัว
- องคการบริหารสวนทองถิ่น โรงพยาบาล
- สํานักงานเกษตรจังหวัด
- กองบัญชาการกองกําลังสุรนารี คายวีรวัฒนโยธิน จ.สุรนิ ทร

ภาคีภาคเอกชน
มีบริษัทฯ มูลนิธิ องคกรเอกชนตางๆ กวา 25 องคกร ที่มีจุด
มุงหมายเดียวกัน รวมเปนพันธมิตรดําเนินงานรวมกันเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของเด็กยากไร
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จากใจผูอุปการะ

การแบงปนที่ยิ่งใหญ
“รูสึกดีใจและยินดีกับวาระ
ครบ 40 ป ข องมู ล นิ ธิ ซี . ซี . เอฟ.
ตั ว ดิ ฉั น เองเริ่ ม สนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ ฯ
มาตั้ ง แต เ ดื อ นแรกที่ เ ราทํ า งานได
ประมาณสั ก 20-30 ป ที่ แ ล ว ก็
สนับสนุนมาเรือ่ ยๆ เราคงไมสามารถ
ชวยเหลือทุกคนในโลกได แตดิฉัน
เชื่อเหลือเกินวา ใครคนหนึ่งสามารถ
ชวยใครบางคนได”
ณั ฐ ธยาน ปางพุ ฒิ พ งศ
หรือ คุณดาว เจาของ Coffee Beans
By Dao อุ ป การะเด็ ก ในความ
ดูแลของมูลนิธิฯ 20 คน มาตั้งแต
ป 2555 นอกจากนี้เวลามูลนิธิฯ จัด
กิจกรรมตางๆ คุณดาวจะนําขนมจาก
รานมาฝากใหเด็กๆ รับประทานอยู
เปนประจํา
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“ผมมีความประทับใจและรูสึกชื่นชมมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. รูจักกับมูลนิธิฯ มาหลายป
เปน 10 ปขึ้นไป ที่เปนสวนเชื่อมระหวางเราไปสูเด็ก ไปสูชุมชน แลวทําใหเด็กมีโอกาส
ทําใหครอบครัวและชุมชนดีขึ้น ผมเองก็สนับสนุนมูลนิธิฯ นี้มาตลอด ผมขอชื่นชมเจาหนาที่
คนทํางานใน ซี.ซี.เอฟ. ทุกคนครับ”
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ไพบูลย สุทธิวรรณ อุปการะเด็กในความดูแลของ
มูลนิธิฯ 5 คน มาตั้งแต ป 2548
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“รู  สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. ไดดูแลอุปการะเด็กอยู
7 คน ทุกๆ ปทาง ซี.ซี.เอฟ. ก็จะสงผลการ
เรียนและรายงานชีวิตความเปนอยูของเด็กมา
ใหดู เราก็รูสึกวาดีใจที่ไดมีสวนชวยทําใหเด็กๆ
เหลานี้มีชีวิตดีขึ้น อยากจะใหมูลนิธิฯ ดําเนิน
กิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคม ชวยเหลือเด็ก
แบบนี้ตอไป แลวปนี้เปนปครบรอบ 40 ป ก็ดีใจ
ไปกับ ซี.ซี.เอฟ. ดวย ก็ขอใหมูลนิธิฯ ประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ โครงการที่ริเริ่มทํา ในสวน
ของดิฉันเองถามีโครงการดีๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา
ก็ยินดีที่จะชวยสนับสนุนตลอดไปคะ”
เพลินเนตร โลหะการ ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด บริษัท เบอรลิน ฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด อุปการะเด็กในความดูแลของ
มูลนิธิฯ 7 คน มาตั้งแต ป 2555
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“กิจกรรมของมูลนิธิฯ ไดสงเคราะหชวยเหลือ
เด็กยากจนทัว่ ประเทศ เปนจิตกุศลซึง่ ควรจะตองสนับสนุน
เปนอยางยิง่ สามารถจะชวยพลิกชีวติ ใหเด็กๆ จํานวนมาก
มีชีวิตที่ดีขึ้น มีอนาคตที่สดใส ไดเติบโตเปนผูใหญที่ดี
ของประเทศไทยเรา ในโอกาสครบรอบ 40 ปของมูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. ผมก็ขออนุโมทนาและหวังเปนอยางยิ่งวา
มูลนิธิฯ จะเจริญเติบโตรุงเรือง เปนเสาหลักของการ
ชวยเหลือสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กๆ ตลอดไปครับ”
ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ ผูจัดการทั่วไป บริษัท
ออรกาโน โกลด อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) ไดเริ่ม
บริจาคเงินใหกับมูลนิธิฯ ในนามสวนตัวมาตั้งแตป 2554
ตอมาในเดือนตุลาคม 2558 ไดชกั ชวนผูบ ริหาร
และพนักงานบริษัท ออรกาโน โกลด อินเตอรเนชั่นแนล
(ไทยแลนด) จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และ
ไดบริจาคเงิน 120,000 บาท เพื่อทําระบบนํ้าและเครื่อง
กรองนํ้า ใหกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
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ขาพเจายินดีชวยเหลือเด็กผูดอยโอกาส
กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพือ่ เด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ-นามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………….……(Mr./Mrs./Miss)………………….……………………….
ทีอ่ ยู…
 ……………………………………………………………………………………..รหัสไปรษณีย…
 ……………………..
วันเกิด………../………./……….มือถือ…………………………….โทรศัพท……………………..โทรสาร………………….
email…………………………………. Facebook…………………………………Line ID…………….………….…………..

ขาพเจายินดีอุปการะเด็ก

1 คน
2 คน
3 คน หรือ (กรุณาระบุ) ………..…คน
การบริจาคเงินสําหรับการอุปการะเด็กที่สะดวกของขาพเจา
600 บาท ตอคน/ทุกเดือน
1,800 บาท ตอคน/ทุก 3 เดือน
3,600 บาท ตอคน/ทุก 6 เดือน
7,200 บาท ตอคน/ทุกป

ขาพเจายินดีบริจาคเงินชวยเหลือเด็ก
3,000 บาท

2,000 บาท

1,000 บาท หรือ (กรุณาระบุ) ………………บาท

ขาพเจาขอนําสงเงินบริจาคจํานวนดังกลาวทาง
บัตรเครดิตธนาคาร……………………………………………………………
วีซา
มาสเตอรการด
อเมริกัน เอ็กซเพรส
วันหมดอายุบตั ร……..…………………..
หมายเลขบัตร
ชือ่ สมาชิกบัตร…………………………..……………………..ลายมือชือ่ ตามบัตร…………………………………………..
(ขาพเจายินดีใหธนาคารผูออกบัตรหักบัญชีบัตรเครดิตของขาพเจาเปนคาอุปการะเด็ก
ตามที่ขาพเจาไดระบุไวขางตนจนกวาขาพเจาจะแจงยกเลิก)
โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาผานธนาคาร (มูลนิธิฯ จะสงแบบฟอรมใหภายหลัง)
ธ.กรุงเทพ
ธ.ไทยพาณิชย
ธ.ทหารไทย
ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยา
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยในนาม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ธ.กรุงเทพ
สาขาทองหลอ
เลขที่บัญชี 206-0-06709-3
ธ.กรุงไทย
สาขานานาเหนือ
เลขที่บัญชี 000-1-19765-7
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขาสุขุมวิท 35
เลขที่บัญชี 116-1-02597-6
ธ.กสิกรไทย
สาขานานาเหนือ
เลขที่บัญชี 063-2-17925-1
ธ.ทหารไทย
สาขาอโศก
เลขที่บัญชี 053-2-05681-9
ธ.ไทยพาณิชย
สาขาลุมพินี
เลขที่บัญชี 023-2-36703-2
ธ.ธนชาต
สาขาอิมพีเรียลเวิลดสําโรง เลขที่บัญชี 049-3-00101-3 (บัญชีกระแสรายวัน)
(กรุณาแฟกซสาํ เนาใบโอนเงินพรอมกับแบบตอบรับการบริจาคเงินสงกลับมาทีม่ ลู นิธิ ซี.ซี.เอฟ. 0 2747 2620
หรือถายรูปสงมาทาง LINE : ThaiCCF , มือถือ 089-029-2093 , 063-268-0270-71)

ขอขอบคุณ!

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เปนองคกรสาธารณกุศลอยูในลําดับที่ 171
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของทานสามารถนําไปหักลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดประจําป

