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เล่าเรื่องด้วยภาพ

19 พฤศจิกายน 2559 
บริษทั ควิบอีี ประกนัภัย 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) จัดกิจกรรม 
“พี่ QBE สร้ำงฝัน  
ปันสุข น้อง ซี.ซี.เอฟ. 
ปี 4” ณ โรงเรยีนพทิยา
ลงกรณ์พทิยาคม QBE 

น�าผู้บริหารและพนักงาน 19 คน ร่วมกิจกรรมฝึกท�าอาหาร  
เบเกอรีแ่ละไอศกรมีกบัน้อง 98 คน และมอบอปุกรณ์เครือ่งครวั ตูแ้ช่
ไอศกรีมให้กับโรงเรียน

29 มิถุนายน 2559 ธนำคำร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดย 
คุณสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้จัดการ
อาวุโสธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี 
มอบเงินบริจาค 272,500 บาท 
ซ่ึงสมาชิกบัตรมี จิตศรัทธา 
ร่วมกันน�าคะแนนสะสมเปลีย่น
เป็นเงินบริจาค เพื่อมอบชีวิต
ใหม่ให้กับเด็กด้อยโอกาส

12 พฤษภาคม 2559 บรษิทั เจนเนอรำลี ่ ประกนัชวีติและประกนั
ภยั (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) โดย คุณพัชรินทร์ ตันชัยเอกกุล  
รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร มอบเงิน 100,000 บาท 
ที่ได้จากโครงการ วนัละเหรยีญ...เปลีย่นอนำคตน้อง ซึง่ได้เชญิชวน
พนักงานบริษัทร่วมออมเงิน ในกระปุกออมสินท่ีท�าจากขวดน�้า
พลาสตกิใช้แล้ว เพือ่เป็นทนุการศึกษาและเตมิเตม็อนาคตทีส่ดใสให้
เดก็ๆ ในวาระครบรอบ 13 ปี การด�าเนินงานของบรษัิทในประเทศไทย

10 ตุลาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวง
ศกึษาธกิาร มลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. จดัพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง โครงกำร 
ส่งเสริมทักษะทำงกำรเงินและอำชีพส�ำหรับเยำวชน กับ 5 โรงเรียน  
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ท่ีปรึกษารัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานกิตตมิศกัดิแ์ละสกัขพียาน 
โครงการนี้เป็นความรว่มมอืระหว่าง มลูนธิิ ซ.ีซ.ีเอฟ. กบั มลูนธิซิติี้  
(Citi Foundation) ผนึกก�าลังร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ผลิตผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจน้อย เพื่อให้เด็กๆ ด้อยโอกาส
สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ และบริหารเงินเป็น

13 ตลุาคม 2559 บรษิทั 
Enjoy & The Progress 
 Co.,Ltd (Thailand) 
จัดกิจกรรม “พี่ E&T 
อำสำเติมฝัน แบ่งปัน
น้อง ซี.ซี.เอฟ.” น�า 
ผู้บริหารและพนักงาน 
ให้ความรู้และสอนการ
ใช้คอมพิวเตอร์กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น จ.สระแก้ว อีกทั้ง
มอบทุนการศกึษา คอมพิวเตอร์ ถงัเก็บน�า้ และเลีย้งอาหารกลางวัน
น้องๆ อีกด้วย

26 พฤศจิกายน  2559 ธนำคำรฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (HSBC) จัดกิจกรรม “พี่ๆ เอชเอสบีซี พบน้อง 
ซี.ซี.เอฟ.” พาน้องๆ จาก โรงเรียนคลองแสนสุข และ โรงเรียน
วัดด่านส�าโรง รวม 86 คน ไปเดินป่าชายเลนศึกษาธรรมชาติและ
ศึกษาวิธีการรักษาสภาพป่าชายเลน ณ โครงการศึกษาวิจัยและ
พฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัด
เพชรบุรี โดยมีพี่ เอชเอสบีซี คอยดูแลน้องๆ ตลอดกิจกรรม



สาส์นจากประธานมูลนิธิฯ

 ตลอด 41 ปีของการท�างานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็ก

และเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เราน้อมน�า

พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ มาเป็นทั้งแนวทางและแรงบันดาลใจ

ในการท�างานโครงการต่างๆ อย่างตั้งใจเต็มที่ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่พระองค์ท่านได้ทรง

แสดงให้คนไทยเห็นเป็นตัวอย่างของการทุ่มเทพระองค์ในการทรงงานอย่างมุ่งมั่น

 คนไทยเกอืบทัง้ประเทศเกิดและเตบิโตในรชัสมัยของในหลวงรชักาลที ่9 การสวรรคต

ของพระองค์นอกจากน�ามาซ่ึงความโศกเศร้าอย่างยิ่งแก่พสกนิกร เสมือนว่าส่วนหน่ึงของชีวิต

ของตนเองหายไปด้วย แต่ผมเชื่อว่าการแสดงความอาลัยและจงรักภักดีอย่างแท้จริง ก็คือการ

ยดึพระองค์ท่านเป็นแรงบนัดาลใจ ลงมือปฏบิตัเิพือ่ช่วยกนัสร้างสงัคมเราให้ดขีึน้กว่าเดิมให้จงได้ 

ท�าหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุด ซึ่งหน้าที่พวกเราชาว ซี.ซี.เอฟ. ก็คือการมุ่งมั่นช่วยเหลือ

สร้างสรรค์โอกาสในชีวิตที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวที่ด้อยโอกาสนั้นเอง

 ความเปลีย่นแปลงทีด่ทีีเ่กดิขึน้กบัชีวติเดก็ๆ ในรอบปีทีผ่่านมามอียู่ในรายงานประจ�าปี 

ที่ท่านถืออยู่นี้ ผลงานท่ีเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้วย

ความเมตตามาจากทุกท่านที่กรุณาอุปการะ สนับสนุนมูลนิธิฯ มาโดยตลอด ผมขอขอบคุณ

แทนเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทุกคน

 เด็กเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถสร้างโอกาสให้พวกเขาเลือกที่จะเป็นอย่างที่เขา

อยากจะเป็นได้ และในโอกาสแห่งความโศกเศร้านี้ อีกแง่หนึ่งเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อน�ามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าทั้งต่อตนเองและสังคม ซึ่งจะเป็นการแสดงความ

จงรักภักดีอย่างแท้จริง

 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

 ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ภารกิจที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
ถ้อยแถลงจากผู้อ�านวยการมูลนิธิฯ

 ตลอดเวลาทีผ่่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้น้อมน�าพระราชด�ารขิอง พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะใน

การเลี้ยงชีพ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ ดังที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

 ในวาระแห่งความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ของชาต ิเมือ่วนัที ่13 ตลุาคม 2559 มูลนธิฯิ ได้จดักจิกรรม

พิเศษ “ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง” ขึ้นในทุกพื้นที่ด�าเนินงาน เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัว 

ของเขา ได้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 

แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดและค�าปฏิญาณที่เปรียบเสมือนสัญญาใจว่า แม้วันนี้ไม่มี “พ่อ” แต่

ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. จะยังมุ่งมั่นท�าตาม “ค�าพ่อสอน” ให้จริงจังกว่าเดิม นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยังได้

รณรงค์ให้สาธารณชนได้ถวายความอาลัยและต้ังปณิธานสืบสานพระราชด�าริผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ 

และในวนัที ่22 พฤศจกิายน 2559 มลูนธิฯิ ได้น�าเด็กและเยาวชน 471 คน จาก จ.เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

ตาก ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อนๆ จาก 36 จังหวัด เดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพพร้อมทั้ง

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ลานหน้าพระบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง 

  แสงแดดแผดเผายามเที่ยงในวันนั้น มิได้ลดทอนแรงศรัทธาและความจงรักภักดีของเด็กๆ 

และ ทีมงาน ซี.ซี.เอฟ. ทุกคน

  รายงานฉบับนี้คือประจักษ์พยานของผลการท�างาน “ตามรอยพ่อหลวง” ที่เกิดขึ้นระหว่าง 

1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559 ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ “ท่าน” เป็นพลังและ 

แรงบนัดาลใจอนัส�าคัญยิง่ ทีช่่วยให้พวกเราสามารถทุม่เทก�าลังกายใจ แปรเปล่ียนความเมตตาปรารถนา

ดีที่ “ท่าน” มอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส เป็นโครงการหลากหลายที่ครอบคลุมการช่วยเหลือเด็กทั้งด้าน

ร่างกาย สตปัิญญา จติใจ และอารมณ์ เพือ่เด็กๆ ได้มชีวีติความเป็นอยูท่ีดี่ข้ึนและมอีนาคตทีส่ดใสกว่าเดมิ 

 ในนามของเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ทุกๆ คน ดิฉันขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา

กรุณาของท่าน พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจเรา

 

 ด้วยความนับถือ

 ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์

 ผู้อ�านวยการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ น�าผู้แทน 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ทูลเกล้าฯ ถวายสื่อเสริมทักษะ

“สนุกคิด สนุกเขียน” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โครงการสืบสานปณิธานพ่อหลวง 18

ฉลาดรู้เรื่องเพศ 30

รายงานผลการด�าเนินงาน ปี 2558-2559 36

รายงานพิเศษ: คณะกรรมการมูลนิธิฯ 42

ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาเด็กและเยาวชนใน จ.เลย และเพชรบูรณ์

จากใจผู้อุปการะ ด้วยรักและความปรารถนาดี 46



 13 ตุลาคม 2559 วันแห่งการสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์
ชาติไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่
สวรรคาลัย

 ด้วยความจงรักภักดี ความอาลัยย่ิง และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์

ท่านให้กับเด็กและเยาวชนได้รับรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นคนดี คนเก่ง “ตามรอยพ่อ

หลวง”

เดก็ ซ.ีซี.เอฟ. ตัง้ปณธิาน “เราจะเดินตามรอยพ่อ”

รายงานพิเศษ:
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 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงจัดกิจกรรมพิเศษ  

“ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง” ใน 29 จังหวัด ให้เด็ก 23,407 คน ได้

เรียนรู้ ศึกษา พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 

ผ่านการดูสารคดี จากนั้น เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทุกคนต่างพร้อมใจกันแสดงออก

ซึ่งความจงรักภักดี โดยเขียน “ค�าปฏิญาณท�าความดีตามรอยพ่อ”  

ตามความตั้งใจและก�าลังความสามารถของแต่ละคน

เดก็ ซ.ีซี.เอฟ. ตัง้ปณิธาน “เราจะเดนิตามรอยพ่อ”
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กิจกรรมถวายค�าปฏิญาณ “เราจะเดินตามรอยพ่อ” โรงเรียนรักไทย อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
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กิจกรรมถวายค�าปฏิญาณ “เราจะเดินตามรอยพ่อ” โรงเรียนรักไทย อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

 นอกจากนี ้ มลูนธิ ิ ซ.ีซ.ีเอฟ.  

ได ้จัดท�าหน ้าเว็บไซต ์ ให ้ เด็กและ

ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. กรรมการชุมชน 

เจ ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ และประชาชน

ทั่วไปร่วมกันถวายค�าปฏิญาณ “เรา

จะเดินตามรอยพ่อ” ผ่านทางหน้า

เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ http://www.

ccfthai.or.th/wb โดยมีผู ้สนใจร่วม

กจิกรรมถวายค�าปฏิญาณ ระหว่างวันที่  

13 ตุลาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 

2560 รวม 100 วัน จ�านวน 6,747 คน

7





วิสัยทัศน์

 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์กรท่ีระดมการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

ภารกิจ

  มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  ระดมสรรพก�าลงัและทรัพยากร จากภาคส่วนต่างๆ ของสงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพ

  พฒันาประสทิธภิาพขององค์กร ให้มคีณุลักษณะการเป็นผูน้�าด้านการพฒันาเด็ก

และเยาวชน

ความเป็นมา

  พ.ศ. 2500 มูลนิธิฯ ถือก�าเนิดจากองค์กร ซี.ซี.เอฟ. สากล ซึ่งมีส�านักงานใหญ่

อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้ความช่วยเหลือเด็กไทยผ่านส�านักงานในฮ่องกง 

  15 กรกฎาคม 2518 จดทะเบียนเป็น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.  

ในประเทศไทย

  26 กุมภาพันธ์ 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์

  30 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

มีพระมหากรุณาพระราชทานชื่อใหม่ให้แก่มูลนิธิว่า “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

9



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

  พ.ศ. 2559 ได้ระดับ “5 ดาว” การจัดอนัดบัองค์กรสาธารณกศุล (ด้านประสิทธภิาพ

ด้านการเงินและธรรมาภิบาล) โดย Giving Back Association

  พ.ศ. 2558 รางวลัชนะเลศิอนัดบัหนึง่ (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) Thailand NGO 

Awards 2015 จาก The Resource Alliance

  พ.ศ. 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) Thailand 

NGO Awards 2012 จาก The Resource Alliance

  พ.ศ. 2537 ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาเด็ก จากกรมการ

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  พ.ศ. 2536-2537 ประกาศเกยีรตคิณุ ผูส้นบัสนนุงานกรมประชาสงเคราะห์ดเีด่น 

จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)

  พ.ศ. 2534 ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม 

จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย

  พ.ศ. 2533 รางวลัหน่วยงานดเีด่นแห่งชาต ิสาขาพฒันาสงัคม (ด้านสงัคมสงเคราะห์) 

จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ

ผู้อ�านวยการมูลนิธิฯ รับเกียรติบัตรองค์กรสาธารณกุศล ระดับ 5 ดาว  
ด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และประสิทธิภาพด้านการเงิน จาก Giving Back  

Association โดย Mr.Terrence Philip Weir ผู้ก่อตั้ง Giving Back Association  
และ มรว. ปรีดียาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ประจ�าปี พ.ศ. 2558 (Thailand NGO Awards 2015) ซึ่งจัดโดย  

The Resource Alliance ร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

ส�านักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก (สกด.)

 เป ็นหน่วยงาน

ใน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัด

ต้ังขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

อาชีพให้ผู ้ปกครองเด็กใน

โครงการ ซี.ซี.เอฟ. มีพื้นที่

ด�าเนินงาน 48 กองทุน 

565 เขตบริการ ในพื้นที่ 37 

จงัหวดั โดยจะสนบัสนนุเงนิ

ทุนหมุนเวียนส่งเสริมการ

ประกอบอาชพีให้ผูป้กครอง

เด็ก ซี.ซี.เอฟ. สามารถสร้างรายได้สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา

ขดีความสามารถให้ชมุชนบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน น�าดอกผลของกองทนุจัดสรรเป็นสวัสดกิาร

และการพัฒนาเด็กในชุมชน 

 ส�านักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก (สกด.) มีงบประมาณของตนเอง  

ไม่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของมูลนิธิฯ
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โครงการอุปการะเด็ก 38 โครงการใน 36 จังหวัด

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงานร่วมกับ

ส�านักงานโครงการพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ใน 21 จังหวัด

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงานร่วมกับ

ส�านักงานกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ใน 8 จังหวัด

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงานร่วมกับ

ส�านักงานกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ใน 11 จังหวัด

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงานร่วมกับ

ส�านักงานกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ใน 5 จังหวัด

โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพส�าหรับเยาวชน 

(โครงการล่าสุดในปี 2559)

พื้นที่ด�าเนินงานของ

มูลนิธิ ในปี 2559
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 รายการ จ�านวนเงิน  เปอร์เซ็นต์

1 เงินอุปการะในประเทศและของขวัญเด็ก 387,093,745 88.66%

2 เงินอุปการะต่างประเทศและของขวัญเด็ก 23,857,200 5.46%

3 รายรับอื่นๆ 13,833,121 3.17%

4 รายรับจากการบริจาคสิ่งของ 11,801,975 2.70%

 รวมรายรับ 1+2+3+4 436,586,041 100%

5 โครงการอุปการะเด็ก 252,967,063 71.00%

6 ของขวัญเด็ก 9,314,176 2.61%

7 โครงการพิเศษ 26,548,936 7.45%

 รวมรายจ่ายโครงการ 5+6+7 288,830,175  

8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและระดมทุน 67,439,187 18.93%

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 356,269,362 100%

   

 5. รายจ่ายโครงการอุปการะเด็ก จ�านวนเงิน  เปอร์เซ็นต์

5.1 สุขภาพและสุขภาวะในครอบครัวและชุมชน 30,800,799 12.18%

5.2 โภชนาการเด็ก 17,600,457 6.96%

5.3 พัฒนาเด็กปฐมวัย 4,400,114 1.74%

5.4 การศึกษา 145,203,764 57.40%

5.5 พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ 8,800,228 3.48%

5.6 ฉุกเฉิน 2,200,057 0.87%

5.7 พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนิน 11,000,285  4.35%

 โครงการซี.ซี.เอฟ 

5.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 32,961,359 13.03%

 รวมค่าใช้จ่ายอุปการะเด็กโครงการ 252,967,063 100%

รายงานการเงิน
1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559
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 7. รายจ่ายโครงการพิเศษ จ�านวนเงิน  เปอร์เซ็นต์

7.1 คืนรอยยิ้มสู่เด็กชายแดนใต้ 1,107,769 4.17%

7.2 กองบุญกู้วิกฤติฯ 3,502,790 13.19%

7.3 กิจกรรมพิเศษจากภาคีภาคธุรกิจ 1,458,877 5.50%

7.4 ของขวัญส่งความสุข 8,631,380 32.51%

7.5 โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและ 46,145 0.17%

 อาชีพส�าหรับเยาวชน  

7.6 สิ่งของบริจาคที่มอบให้เด็กและครอบครัว 11,801,975 44.45%

 รวมรายจ่ายโครงการพิเศษ 26,548,936 100%

แบ่งตามกลุ่มอายุ

1. เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี 11,578 คน

2. เด็กวัยเรียนอายุ6-12 ปี 62,265 คน

3. เด็กวัยรุ่นอายุ13-18 ปี 22,475 คน

4. เยาวชนอายุ19-24 ปี 1,588 คน

รวม 97,906 คน

รายจ่าย

5. โครงการอุปการะเด็ก 252,967,063 บาท (71.00%)

6. ของขวัญเด็ก 9,314,176 บาท (2.61%)

7. โครงการพิเศษ 26,548,936 บาท (7.45%)

8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและระดมทุน 67,439,187 บาท (18.93%)

รายรับ

1. เงินอุปการะในประเทศและของขวัญเด็ก 387,093,745 บาท 

(88.66%)

2. เงินอุปการะต่างประเทศและของขวัญเด็ก 23,857,200 บาท 

(5.46%)

3. รายรับอื่นๆ 13,833,121 บาท (3.17%)

4. รายรับจากการบริจาคสิ่งของ 11,801,975 บาท (2.70%)

จ�านวนเด็กและเยาวชนในความอุปการะ

ณ 30 มิถุนายน 2559

1. ชาย 46,497 คน

2. หญิง 51,409 คน

รวม 97,906 คน
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สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมลูนธิฯิ น�าผูแ้ทน  

บรษิทั ฟจู ิซีรอ็กซ์  (ประเทศไทย)  จ�ากดั ทลูเกล้าฯ ถวายสือ่เสรมิทกัษะ 

“สนกุคิด สนกุเขยีน” ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558

รายงานพิเศษ:



 4 สิงหาคม 2559 รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ 
ประธานกรรมการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน  
ในพระราชปูถัมภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม 
ราชกมุาร ีน�าคณะกรรมการมูลนธิฯิ ผูแ้ทน บรษิทั ฟจู ิซรีอ็กซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด น�าโดย มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน
บริษัทฯ และผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ 25 คน เข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาท สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสื่อเสริมทักษะ “สนุกคิด สนุกเขียน” 
จ�านวน 60,000 เล่ม ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
2 เมษายน 2558

 มูลนิธิฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ให้เป็นผู้จัดท�าเนื้อหาและออกแบบสื่อเสริมทักษะ “สนุกคิด สนุกเขียน” 

ซึ่งมีเนื้อหาส�าหรับนักเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 ประกอบด้วยเกมภาพและปริศนา

ค�าทาย ใช้ทบทวนเรื่องพยัญชนะ ค�าศัพท์ (ไทย อังกฤษ) ตัวเลข รูปทรง เวลา 

และการค�านวณ พร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ชีวิตพอเพียง และสิ่ง

แวดล้อม เพื่อจูงใจให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 

 เนื้อหาของสื่อเสริมทักษะได้รับค�าชมเชยจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ ์

(ประเทศไทย) จ�ากัด ว่าสวยงามและมีสาระประโยชน์ตรงกับวัตถุประสงค์ของ

บริษัทที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาของเด็กเล็กเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของชีวิต 

 ทัง้นี ้มูลนธิฯิ ได้น�าส่ือเสรมิทกัษะดงักล่าวไปส่งมอบแก่โรงเรยีนต่างๆ 

ดังนี้ 

  โรงเรียนในพื้นที่ด�าเนินงานของมูลนิธิฯ

  โรงเรียนใน “โครงการของส�านักงานโครงการกองทุนการ

ศึกษา ส�านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ตามพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว” 

  โรงเรียนใน “โครงการพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี” และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมลูนธิฯิ น�าผูแ้ทน  

บรษิทั ฟจู ิซีรอ็กซ์  (ประเทศไทย)  จ�ากดั ทลูเกล้าฯ ถวายสือ่เสรมิทกัษะ 

“สนกุคิด สนกุเขยีน” ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558
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 เป้าหมายส�าคัญในการท�างานของมูลนิธิฯ ตลอด 41 ปีที่ผ่านมา 
คือ การให้เด็กและครอบครัวสามารถ “พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” แต่
จะท�าเช่นนั้นได้เด็กๆ ต้องมี “รากฐานชีวิต” ที่มั่นคง มูลนิธิฯ ได้น้อมน�า
พระราชปณธิานของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
มาเป็นหลกัในการท�างานซึง่เน้นการพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” การรู้จักพอ ในขณะเดียวกันก ็
เอื้ออาทรและแบ่งปันให้แก่เพื่อนมนุษย์และสังคม

โครงการสืบสาน
ปณิธานพ่อหลวง
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(ซ้าย) ด.ช.อดิศักด์ิ เดชบ�ารุง จ.เพชรบูรณ์ น�าเสนอแผนธุรกิจเล้ียงกุ้งฝอยเพื่อจ�าหน่าย  

สร้างรายได้ระหว่างเรียน (บนซ้าย) ด.ช.สราวุฒิ สุริยะ จ.เพชรบูรณ์ ผลิตน�้าหมักชีวภาพ 

ใช้เอง เพื่อดับกลิ่นจากฟาร์มหมูของครอบครัว (บนขวา) ด.ญ. ฐิติญา หารันดา จ.เลย อธิบาย

ความส�าคัญของการท�าบัญชีครัวเรือน โดยใช้หลักการ “โอ่งชีวิต” เป็นตัวอย่างของการควบคุม

รายจ่ายให้สมดุลกับรายรับ

สร้างอาชีพ พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

	 “เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต	 รากฐานความม่ันคงของ
แผ่นดิน	 เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง	สิ่งก่อสร้าง
จะมัน่คงได้กอ็ยู่ทีเ่สาเข็ม	แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเขม็และลืมเสาเขม็เสยีด้วยซ�า้ไป”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

วารสารชัยพัฒนา สิงหาคม ๒๕๔๒

เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 ปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพยีง” ของในหลวงรชักาลที ่9 ทีพ่ระราชทานแก่พสกนกิร คอื 

การเดินสายกลางบนพื้นฐานของ “3 ห่วง” คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่

ดี และภายใต้ “2 เงื่อนไข” คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม 
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(ซือ่สตัย์ สจุรติ ขยัน อดทน แบ่งปัน) อนัจะน�าไปสูช่วีติทีด่ ีมคีวามสขุใจ มีเศรษฐกจิท่ีพอประมาณ  

มสีงัคมทีแ่บ่งปัน มีสิง่แวดล้อมทีส่มดลุ และมีความยัง่ยนื คอื แรงบนัดาลใจอนัยิง่ใหญ่ เป็นทีม่า

ของโครงการ “เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มูลนิธิฯ ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

ปี 2555 ให้เดก็และครอบครวั ซี.ซี.เอฟ. ด�าเนนิชวิีตด้วยวิถพีอเพยีง อย่างมเีหตผุล พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนมีความรู้คู่คุณธรรม

 ส่วนเยาวชนท่ีผ่านการเรยีนรู้ท้ังทฤษฎแีละปฏิบตัจินช�านาญ จะได้รบัการยกระดับขึน้

เป็น “นักธุรกจิพอเพยีง” พฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ ท�าแผนธรุกจิ มทีกัษะทางการเงนิ 

การตลาด สามารถสร้างรายได้เสริม และถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆ หรือคนในชุมชน

 ในปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการ 2,557 คน ใน 25 จังหวัด ดังนี้
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กระบวนการการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบฯ

- อบรมศึกษาดูงาน ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มอบวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ ไปให้ทดลองสร้างแหล่งอาหารที่บ้านอย่างจริงจัง
- เยาวชนและครอบครัวมีแหล่งอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

เกิดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
- ท�าบัญชีครัวเรือน น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ รายรับ/รายจ่าย และ 

หนี้สินครอบครัว

- ประเมินและสรุปบทเรียน โดยประสานงานกับหน่วยงานภาค ี
ในระดับจังหวัด

- สนับสนุนเพิ่มเติมปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตร
- เยาวชนและครอบครัวมีแหล่งอาหาร ส่งเสริมการลดค่าใช้จ่าย 

ในครัวเรือนจากข้อมูลการท�าบัญชีครัวเรือน
- กระตุ้นให้เกิดการออมทรัพย์ระดับครัวเรือน
- ประกวดเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

- มีความต่อเนื่องและเกิดการเชื่อมโยงกิจกรรม มีการประเมินและ
สรุปบทเรียน

- เยาวชนและครอบครัวริเริ่มกิจกรรม ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่จ�าเป็น
- กิจกรรมที่ท�าสามารถเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างในชุมชนได้
- เกดิแนวคดิการสร้างเครอืข่ายเยาวชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง
- ประกวดเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

- เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบในชุมชน
- เกิดการพึ่งตนเอง มีระบบการออม หนี้สินครัวเรือนลดลง
- เริ่มขยายแนวความคิด และองค์ความรู้ที่ท�าเศรษฐกิจพอเพียง

- ยกระดับเป็น “นักธุรกจิพอเพยีง” หรอื “ผูป้ระกอบการเศรษฐกจิ
พอเพียง” มีความรู้ ช�านาญด้านเกษตรเฉพาะด้านขั้นสูงขึ้น 
สามารถพัฒนากิจการเกษตรของครอบครัวอย่างจริงจัง ให้เกิด
รายได้เสริม

- ศึกษาดูงานด้านเกษตร แปรรูป การตลาด และการเงินที่เข้มข้น
- ถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิต บัญชีครัวเรือน ปุ๋ยชีวภาพ และ

คุณธรรมจริยธรรม ให้กับชุมชน
- เขียน “แผนธุรกิจ” ที่ตัวเองสนใจจะท�าเสนอต่อมูลนิธิฯ เพื่อให้

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

985 คน

481 คน

465 คน

368 คน

258 คน

รวม 2,557 คน

ปีที่ 4

2558

ปีที่ 1

2555

ปีที่ 2

2556

ปีที่ 3

2557

ปีที่ 5

2559
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สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

 ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพ 102 กลุ่ม ใน 24 จังหวัด มีสมาชิกกลุ่มรวม 2,310 คน ประกอบ

ด้วยกลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว กลุ่มเลี้ยงกระบือ กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มทอผ้า เป็นต้น

กลุ่มเลี้ยงวัว บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุบลราชธานี

 มูลนิธิฯ ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันจัดตั้ง กลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว บ้านโนนสมบูรณ์ 

อ.นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี ชาวบ้านมีอาชพีหลัก คอื ท�านา ต้องฝากอนาคตที่ไม่แน่ไม่นอนไว้

กบัสภาพดนิฟ้าอากาศ ซ�า้ร้ายทีผ่่านมากป็ระสบปัญหาด้านผลผลิตแทบทกุปี ผลทีเ่กดิกบัสมาชิก 

สามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นาข้าว โดยน�ามูลวัวไปท�าปุ๋ยหมักใส่แทน ยังท�าให้เกิด

ความสมัพนัธ์ทีด่แีละเกดิความสามัคคกีนั ทกุคนมคีวามตระหนกัรบัผดิชอบต่อระเบยีบข้อตกลง

การผ่อนช�าระคืนเงิน จนสามารถเพิ่มสมาชิกจาก 15 คนเป็น 17 คน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

และเงินออมให้กับครอบครัวน�ามาใช้เมื่อจ�าเป็น

 “ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ไม่ได้รับวัวมาเลี้ยงคงต้องเสียใจมากแน่ๆ ตอนนั้นไม่รู้ว่า

จะหาเงินมาซื้อวัวมาเลี้ยงได้จากไหน ดีใจมาก ครบก�าหนดคืนเงินเมื่อไหร่จะให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างด ีถ้าจ่ายหนีห้มดแล้ว กอ็ยากจะซือ้ววัมาเล้ียงเพิม่ เพราะรูแ้ล้วว่าการเล้ียงวัวเป็นการ

สร้างรายได้ ตอนนี้นอกจากได้วัวกลุ่มแล้ว ยังมีวัวเพิ่มอีก 1 ตัวที่ญาติให้มาเลี้ยงเพื่อแบ่งลูกกัน 

ถ้าน้องดอกอ้อ (ชื่อวัว) คลอดแล้ว ก็จะได้วัวเพิ่มเป็น 4 ตัว” นางโฉมยง บุญสุทัศน์ อายุ 61 ปี
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ตามรอยพ่อ...อย่างพอเพียง

 “คนเราถ้าพอในความต้องการ	 ก็มีความโลภน้อย	 เมื่อมีความโลภน้อย	 ก็
เบียดเบียนคนอืน่น้อย	ถ้ามคีวามคิดอนันี	้มคีวามคดิว่า	ท�าอะไรต้องพอเพียง	หมายความว่า	
พอประมาณ	ซื่อตรง	ไม่โลภมาก	คนเราก็อยู่เป็นสุข”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล

เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

 ผลจากการปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ด้วยความเพยีร ตามแนวพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 

ส่งผลโดยตรงต่อเด็กและครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. นั่นคือ มีชีวิตที่ “เป็นสุข” ดัง 5 ตัวอย่างของ  

“ผู้ปฏิบัติตามรอยพ่อ” ดังต่อไปนี้

เพียง...พึ่งพาตนเอง ก็สุขพอ...อย่างยั่งยืน

1. วิรวรรณ วงศ์เชิดศักดิ์ (ดาดา) อายุ 15 ปี จ.แม่ฮ่องสอน 

 เธอได้รับลูกหมูมา 1 ตัว

จาก ซี.ซี.เอฟ. เธอเลี้ยงดูจนมันเติบโต

แข็งแรงกลายเป็น “แม่หมู” ออกลูกมา  

4 ตัว ก็เอาขายไปเป็นรายได้ ตอนนี้

ก�าลังรอผสมพันธุ์รอบที่ 2 พืชที่ปลูก

ไว้หลังบ้านก็โตวันโตคืน มะนาว 3 ต้น 

ส้มโอ 2 ต้น ผักหวาน 3 ต้น ผักสวน

ครัวอีกหลายชนิด ส่วนไก่ก็ขยายพันธุ์

ตอนน้ีมี 15 ตัว เอาไว้กินทั้งไข่และ 

เนื้อไก่ ทุกอย่างมีที่บ้านไม่ต้องเสียเงิน

ซื้อของกินเลย
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 “เลี้ยงหมูด�าไม่ยากเหมือนการเลี้ยงหมูขาวค่ะ หมูด�ากินง่ายอยู่ง่าย ทุกเย็นแค่ไปตัด

ต้นกล้วยมาต้มให้เป็นอาหาร ถ้าช่วงหน้าฝน ก็จะไปเก็บต้นปอนป่า ต้นบุกป่า ผักในหนองน�้า 

บางครั้งก็เก็บฟักทองที่ปลูกไว้หลังบ้าน มาต้มให้หมู การเลี้ยงหมูนี่เป็นการฝึกตัวเอง ฝึกความ

รับผิดชอบ เพราะหมูมันจะกินอาหารเป็นเวลา วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้ากับเย็น พอถึงเวลาอาหาร 

หมูก็จะร้องเพราะความหิว เราก็ต้องรู้หน้าที่ นอกจากฝึกนิสัยแล้วยังเพิ่มรายได้ด้วย ลูกหมูตัว

หนึ่งขายได้ 1,500-2,000 บาท ท�าให้หนูมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะ” ดาดา เล่าด้วยรอยยิ้ม 

และแววตามุ่งมั่น

 ปีนี้ ดาดา ก�าลัง ได้เข้าร่วมยกระดับตัวเองเป็นนักธุรกิจพอเพียง แผนธุรกิจของเธอ 

เธอเลือกที่จะท�าในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด คือ การเลี้ยงและเพาะพันธุ์หมูขาย

 “ก็ต้องท�าอีกหลายอย่างค่ะ เตรียมคอกที่เป็นพ้ืนปูน จะได้ท�าความสะอาดง่าย กั้น

คอกด้วยไม้ มุงหลงัคาหญ้าคา ลกูหมูทีห่ย่านมแล้วต้องให้อาหารเสรมิ ผสมด้วยข้าวหรอืร�าอ่อน  

เมือ่ลกูหมูโตขึน้จะเปลีย่นเป็นอาหารทีห่าได้ท้องถิน่ เพือ่ลดต้นทนุ เช่น ผกัต่างๆ ต้นกล้วย ต้อง

ใช้เวลาเลี้ยง 5-6 เดือน ถึงจะขายเป็นหมูขุน ตัวหนึ่ง 80-100 กิโล ราคาตัวละ 5,000-6,000 

บาท ตัวไหนลักษณะดีๆ ก็เลี้ยงต่อไว้เป็นแม่พันธุ์ เลี้ยงอีก 3 เดือน จึงจะผสมพันธุ์ได้ หมูตั้ง

ท้อง 4 เดือน คลอดลูก 1 คอก ประมาณ 8-10 ตัว แล้วเลี้ยงลูกหมูต่อ 45 วัน จนหย่านม  

ก็จะขายลูกหมูได้ตัวละ 1,500 บาท ก็จะได้ 2,000-15,000 บาท ต่อ 1 คอก มูลหมูก็ขายได้ค่ะ 

กระสอบละ 20 บาท เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้” ดาดา น�าเสนอแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ

2. จันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา (แบ-แบ) อายุ 15 ปี จ.ตาก

 เด็กแกนน�าชนเผ่ากะเหรีย่งที่

เมื่อ 2 ปีก่อนเธอได้รับเงินของขวัญจาก

ผู้อุปการะ 500 บาท

 “หนูเอาเงินไปซ้ือเป็ดคู่หน่ึง

ค่ะ ตัวผู้กับตัวเมียเพื่อน�ามาผสมพันธุ์ 

ถ้าเราเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นไม่กี่วันก็จะ

ใช้หมด แต่ถ้าเราเลี้ยงเป็ดก็จะได้มีไข่

กิน หนูได้ไปอบรมโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงของ ซี.ซี.เอฟ. มาค่ะ เขาสอน

วิธีการเลี้ยงเป็ด แล้วก็การใช้ชีวิตอย่าง

ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟื่อย”
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 แบ-แบ (ภาษากะเหรี่ยง แปลว่า เป็ด) ตั้งใจดูแลเลี้ยงเป็ดเป็นอย่างดี เพราะที่บ้าน

ไม่มีบ่อน�้าเธอจึงเอากะละมังเก่าๆ ที่มีรูรั่วมาซ่อมแบบง่ายๆ ใส่น�้าเอาไว้ให้เป็ดว่ายน�้าเล่น  

แล้วปล่อยให้เป็ดหาอาหารตามธรรมชาติ ด้วยความช่างสังเกตและชอบเรียนรู้ แบ-แบ จึงรู้ว่า

เป็ดชอบกินหอยเชอรี่ รวมทั้งผักเขียวและเศษอาหาร 

 “เป็ดนี่เราอย่าไปขังมันเยอะ เพราะจะท�าให้มันเครียด แล้วมันก็จะไม่ออกไข่ เราต้อง

ปล่อยให้มันเป็นอิสระ หนูมีลูกเป็ดพิการตัวหนึ่ง ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้ว หนูเลยแยกมา

ขังไว้กรงเดียวไม่ให้ตัวอื่นจิก แล้วคอยเอาข้าวโพดในไร่มาให้มันทุกวัน กินข้าวโพดแล้วไข่จะ

มีสีแดงสดกว่าปกติค่ะ พอ 2-3 วันต่อมาลูกเป็ดมันก็เดินได้ สงสัยว่าน่าจะเพราะพันธุกรรมค่ะ 

เพราะเป็ดผสมพนัธ์ุกนัเองเลยไม่ค่อยแขง็แรง หนขูยายพนัธุ์ได้ 20 กว่าตวัแล้วน�าไปขายไปบ้าง  

ตอนนี้เหลือ 10 กว่าตัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อไข่ไก่วันละ 10 บาท 20 บาท ซึ่งน�าเงินใน

ส่วนนี้ไปออมเก็บไว้จะดีกว่า ไว้ใช้ในยามจ�าเป็น ฉุกเฉินจริงๆ เช่น ไม่สบาย เกิดอุบัติเหตุ หรือ

จ่ายค่ารถรับส่งนักเรียน” แบ-แบ เล่า 

 ปัจจุบัน แบ-แบ ศึกษาอยู่ ชั้น ม.3 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ตอนนี้เหลือเป็ด 

12 ตัว มีเป็ดที่ แบ-แบ รักมากตัวหนึ่งชื่อ “แอ๊ะโด้” (ภาษากะเหรี่ยง แปลว่า รักมาก) เธอจะ

คุยกับมันทุกเช้าก่อนไปโรงเรียน

 “ตัวนี้ไม่ขายเป็นอันขาดค่ะ” เธอบอกเสียงดัง หน้าตาจริงจัง

3. ธีระพงศ์ พยัศฆวงศ์ (ธี) อายุ 14 ปี จ.พะเยา

 เด็กชายตัวเล็กๆ ที่อาศัยกับ

ปู่ย่ามาตั้งแต่เล็ก หลังจากพ่อแม่แยก

ทางกัน พ่อไปท�างานที่กรุงเทพฯ นานๆ 

จะกลับมาสักครั้ง ปู่กับย่าสอนให้ธีรู้จัก

ช่วยเหลือตัวเอง ปลูกฝังให้เป็นคนขยัน 

ชอบเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ ธ ีเตบิโตในบ้านหลงั

เล็กๆ ที่อยู่ติดทุ่งนา ธีชอบจับปลา หา

ผกั ในทุง่นาเป็นประจ�า นัน่เป็นส่วนหน่ึง

ท่ีท�าให้ธีชอบงานเกษตรมาตั้งแต่ไหน

แต่ไร อยู่ที่โรงเรียนก็จะช่วยงานเกษตร
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ของโรงเรยีนเสมอ ในปี 2558 เมือ่โอกาสมาถงึ ธี จึงไม่ลังเลท่ีจะเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

 หลังอบรม ดูงาน มูลนิธิฯ ก็ได้มอบ พันธุ์พืช ลูกปลา ลูกกบ ให้ธีกลับไปท�าที่บ้าน

อย่างที่ตั้งใจ เขาคอยดูแลและติดตามการเจริญเติบโตของกบอย่างตั้งใจ

 “ฤดูหนาวท้ังกบและปลามันจะกินอาหารได้น้อยลง โดยเฉพาะกบจะเริ่มเข้าป๊อด 

(จ�าศีล) มันจะมุดหรือขดตัวในหลุมเล็กๆ สีผิวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มๆ ผมสนุกและมี

ความสขุทกุครัง้ที่ได้เฝ้ามองชวีติของพวกมนัครบั ผมชอบท�าเกษตร อยากเรยีนรูเ้ยอะๆ ให้เป็น

อาชพีท่ีเลีย้งครอบครวัได้ เศรษฐกจิพอเพยีงไม่ใช่แค่เรือ่งท�าการเกษตรเพยีงอย่างเดยีว แต่รวมถงึ

การใช้ชีวิตประจ�าวัน ทุกๆ วันเราต้องอยู่อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้ อยู่กับสิ่งที่เรามีรอบๆ ตัวเรา 

ที่ส�าคัญผมรักค�าสอนของในหลวงที่สอนให้รู้จักความพอเพียง”

4. คุณานนท์ เอลู (นนท์) อายุ 16 ปี จ.เชียงใหม่

 เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่ 

คณุานนท์ เดก็ชายชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง  

รูปร่างอ้วนท้วม ผิวเข้ม พูดภาษาไทย 

ไม่ค่อยชัด ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เขาได้ไป 

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง

การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช เพาะเห็ด ท�าปุ๋ย 

ชวีภาพ เกษตรตามแนวพระราชด�าร ิท�าให้ 

เขาเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้

งานด้านการเกษตร 

 “ผมอยากมีทุกอย่างในสวนของผม ทั้งข้าวในท้องนา พืชผักต่างๆ หมู ไก่ วัว ผมจะ

ตั้งใจและจะท�าให้ผืนนาหลังบ้านผมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และคนอื่นๆ ด้วย”

 เมื่อปีท่ีผ่านมาน�้าส�าหรับปลูกข้าวไม่เพียงพอ เขาจึงหันมาใช้พื้นที่ที่เคยท�านา  

บางส่วนมาปลูกผักที่ใช้น�้าน้อยแทน เขาซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ทั้งผักบุ้ง ผักกาด ถั่ว และอีกหลายๆ 

อย่างมาปลูกเอง จนเกือบจะเต็มพื้นที่นา
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 “ผมชอบงานเกษตร ชอบเลี้ยงสัตว์ ในหมู่บ้านของผมมีแต่วัวพื้นเมือง ตัวเล็ก  

ขายไม่ค่อยมีราคา วัวลูกผสมตัวใหญ่มันจะสามารถเลี้ยงที่บนพื้นที่สูงได้ ผมอยากได้พันธุ์วัว

มาขยายพันธุ์เลี้ยงให้คนในหมู่บ้านเห็น” คุณานนท์ กล่าวด้วยความมุ่งหวังจะน�าความรู้มา 

เผยแพร่ต่อในหมู่บ้านของเขา

5. ชลิดา มหาหิง (แฟม) อายุ 16 ปี จ.หนองบัวล�าภู

 แฟม เป็นเยาวชนต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต ่ป ี 2556 

กิจกรรมที่เธอประทับใจท่ีสุดก็คือการ

เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องการด�าเนิน

วิถีชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ  

มภีมูคิุม้กนัตลอดจนมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 

จากน้ันเธอเลอืกทีจ่ะทดลองเลีย้งปลาดกุ 

ลองผิดลองถูกเป็นเวลา 2 ปี ก็ประสบ

ผลส�าเร็จปลาดุกโต สมบูรณ์ ได้กิน  

ได้ขาย ได้รายได้เสริม พอปี 2558  

ก็อยากทดลองเลี้ยงไก่พันธุ ์พื้นเมือง 

เพิ่มดูบ้าง 

 เธอมักจะเล่าให้เพือ่นๆ พี่ๆ  ฟังเสมอ ถงึค�าท่ีแม่เคยสอน “ถ้าเรามีผัก มปีลา มอีาหาร 

ไว้ในรัว้บ้าน ในยามท่ีเราต้องการกนิเม่ือไหร่เราก็สามารถเกบ็กินได้ ไม่ต้องซือ้หา แถมปลอดภัย

จากสารพิษ ลดรายจ่ายในบ้านด้วย จงอย่าขี้เกียจที่จะท�ากินเอง” 

 ความฝันของแฟม อยากเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พนัธุ์ไข่ ไม่ว่าความฝันนีจ้ะไกลเกนิจรงิหรอื

ไม่ แต่เธอก็มีความสุขที่จะฝันและลงมือท�ามัน เพราะเธอเชื่อว่ามันจะเป็นความจริงได้ หากเธอ

มี “ความเพียร” ไม่ย่อท้อ ดังค�าสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9
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สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย

 “ในสมยัปัจจบุนั	อาชพีเพาะปลูกนีม้คีวามส�าคญัมาก	เพราะการเพาะปลูกนีเ้ป็น
จดุเริม่ต้นของชวีติมนษุย์	ถ้าเราไม่มกีารเพาะปลูก	กจ็ะไม่มีวตัถดุบิทีจ่ะมาเป็นอาหาร	หรอื
เป็นเครื่องนุ่งห่ม	หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง	ฉะนั้นต้องท�าการกสิกรรม”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

พระราชทานแก่ผู้น�าสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ณ ศาลาดุสิดาลัย 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑

 ในปี 2558 - 2559 มูลนิธิฯ 

ได ้สนับสนุนป ัจจัยการผลิตเพื่อลด 

รายจ่ายด้านอาหาร อาทิ พันธุ์พืช พันธุ์

สัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 

ให้แก่ 4,231 ครอบครัวใน 25 จังหวัด

 ผลจากการด�าเนินงานท�าให้

เด็กและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมี

แหล่งอาหารส�าหรับบริโภคในครัวเรือน 

ทั้งยังเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย  

จากนั้นทุกๆ ปีแต่ละครอบครัวจะคืนทุนเป็นจ�านวน 25% ของมูลค่าของที่ได้รับแก่มูลนิธิฯ  

เพื่อน�ากลับมาหมุนเวียนให้กับครอบครัวที่ยังขาดแคลนอื่นๆ ต่อไป
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มาบ้านฉันต้องอิ่ม

 “อยากกินอะไรก็ปลูกเอา 

เลี้ยงเอา คนในบ้านก็ไม่ล�าบาก แขกไป

ใครมาก็ไม่อายเขา” เสียงตอบรับภาษา

ถิ่นส�าเนียงหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จาก 

ยายพริก และ ตาอนิ ขวญัดก สองตายาย

ของ พิชชาภา แอดแฮด หรือ โลตัส  

อายุ 15 ปี เอ่ยตอบ

 ครอบครัวโลตัส ได้รับพันธุ์

ปลาดุกและพันธุ์ผัก จาก ซี.ซี.เอฟ.  

ท้ัง 3 ได้ช่วยกันดแูลเลีย้งปลา คอยสลบักนั

ให้อาหารปลา ถ่ายเทน�้า น�าพันธุ์พืชผัก

ชนิดต่างๆ มาปลูก สลับกับผักพื้นเมือง 

เช่น ข่า ตะไคร้ ใบชะพลู ใบกะเพรา ใบ

โหรพา ต้นหอม ผักชี ทั้งๆ ที่ก่อนหน้า

นี้ โลตัส ไม่เคยคิดมาก่อนว่าพื้นที่ว่างๆ 

ในบ้านจะเป็นประโยชน์ได้ 

 “อยูบ้่านเฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไร เวลาหลานไปโรงเรยีนก็ได้ปลาในบ่อทีเ่ล้ียงไว้ ท�ากบัข้าว

ให้หลานกนิตอนเช้า สลบักบัผดัผกั ต�าน�า้พรกิ ท�ากบัข้าวไม่ซ�า้กนัในแต่ละมือ้ กนิถกูปากคนแก่

อย่างเราๆ ถ้ามีแขกมาเยี่ยมบ้านก็ไม่ต้องไปซื้อหาให้ล�าบาก ถ้าจะไปหากินตามล�าห้วยล�าธาร 

หรอืตามทุง่นากล็�าบาก เพราะไม่ได้มีความอดุมสมบรูณ์อย่างแต่เก่าก่อน ตวัเองสองตายายกแ็ก่

แล้วหูตาฝ้าฟาง ไปหากินอย่างนั้นเจ็บป่วยมาก็ล�าบากต้องมาดูแลกันอีก”  ตายายแข่งกันเล่า

 ทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยม น้องโลตัส ตา ยาย ก็จะชวนให้กินข้าวเย็นด้วยกัน “มาบ้านฉัน

ต้องอิ่ม ไม่กินไม่ได้ เพราะไม่ได้มาทุกวัน” ตายายทั้งสองบอกเสียงหนักแน่น

 มือ้นัน้กท็�าให้เจ้าหน้าที ่“อิม่” อร่อยในฝีมอืกบัข้าวพืน้บ้าน ผลผลิตจากสวนท้ายบ้าน 

แต่ที่ส�าคัญกว่าคือ “อิ่มใจ” ที่ครอบครัวโลตัสดูแลซึ่งกันและกัน พึ่งพาตัวเองได้อย่างมีความ

สุขใจ
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ทีมแกนน�าฉลาดรู้เรื่องเพศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จ.เลย



	 “ขณะนี้รู้สึกกันทั่วไปว่า	 มีปัญหาเยาวชนในบ้านเมืองมาก
ข้ึน	 เน่ืองจากเหตุหลายกระแส	 ความจริง	 เยาวชนมิได้ต้องการที่จะ
ท�าตัวให้ยุ่งยากแต่อย่างใด	 แต่โดยเหตุที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ดูแล 
เท่าที่ควรและขาดที่พ่ึง	 ขาดผู้ที่จะให้ความรู้ให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง 
เหมาะสม	เขาจึงต้องกลายไปเป็นบุคคลที่เป็นปัญหาแก่สังคม”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

 การต้ังครรภ์ในวยัรุน่ เป็นปัญหาทีส่�าคญัในประเทศไทย สถติิการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี สูงที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับที่สองของ

โลก (WHO, 2013) ในปี 2556 พบว่า 16.8% ของการคลอดบุตรทั้งหมดมา

จากวัยรุ่นอายุไทยต�่ากว่า 20 ปี หรือประมาณ 125,371 คน (ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) หรือเฉลี่ย 343 

รายต่อวัน แม่ที่อายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง 12 ปีเท่าน้ัน วัยรุ่นเหล่าน้ีได้

รับความยากล�าบากจากการตั้งครรภ์แทนท่ีจะได้ใช้เวลาไปศึกษาเล่าเรียน

เพื่อสร้างอนาคต ผลที่ตามมาได้แก่ การท�าแท้ง การเป็นแม่เล้ียงเดี่ยว  

การไม่จบการศึกษาท�าให้ต้องทนท�างานที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้เลย  

ทีเ่ลวร้ายทีส่ดุคอื สภาพการณ์ “เดก็เล้ียงดเูดก็” และเดก็ทีเ่ตบิโตโดยไม่มพ่ีอ

 เพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงเกิดแผนงาน “ฉลาดรู้เรื่องเพศ” โดยเน้นที่

จะส่งเสริมให้ “เด็กวัยรุ่น” เป็นแกนน�าหลักที่จะแก้ปัญหามากกว่าที่จะเป็น 

ฉลาดรู้เรื่องเพศ
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ส่วนหน่ึงของปัญหา ด้วยประสบการณ์

ท�างานด้านเด็กกว่า 40 ปีของมูลนิธิฯ 

ชี้ให้เห็นว่า เด็กวัยรุ่นจะมีอิทธิพลสูง

ในการจูงใจเพื่อนๆ ด้วยกันมากกว่า

ผู้ใหญ่ จนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม

ในระยะยาวของวัยรุ ่นเอง การยก

ระดับบทบาทของเด็กวัยรุ ่นให้เป็น

แกนน�าเยาวชนในการขับเคลื่อนงาน

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงเป็น

เป้าหมายหลกัของการด�าเนินงาน ใน

ปี 2558 - 2559 มีเด็ก 4,704 คน พ่อแม่ผู้ปกครอง 722 คน ครู 219 คน ใน 22 จังหวัด เข้า

ร่วมรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชน

โปสเตอร์และค�าขวัญที่ชนะเลิศในการรณรงค์ป้องกัน 
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จ.เลย)
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 เด็กและเยาวชน 

ได้เข้าค่ายแกนน�าฉลาดรู ้

ได้รับการอบรมความรูเ้รือ่ง

สุขภาวะทางเพศในวัยรุ ่น 

การฝึกทักษะที่จ�าเป็น อาทิ 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะ

ปฏิเสธ และการผลิตสื่อ 

ส่วนผู้ปกครองและคุณครู

ได้เข้าร่วมอบรม ความรู้ 

ความเข้าใจเรือ่งเพศในวยัรุ่น 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ

เรื่องเพศในวัยรุ่น การสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น 

 กิจกรรมต่างๆ เน้นสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ให้เกิด

ความเข้าใจและเปิดใจกับวัยรุ่น สามารถให้ค�าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้ จากนั้นเด็กๆ ได้น�า

ความรู้มาจัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารเรื่องเพศในโรงเรียนและในชุมชนของตนเอง ซึ่งมีรูปแบบที่ 

หลากหลาย เช่น ส่ือวิทยุ หนังสือพิมพ์ คลิปวิดีโอ กิจกรรมสาระบันเทิง เช่น ละครหุ่นมือ

บทบาทสมมตุ ิและการละเล่นต่างๆ โดยมีผู้บรหิารโรงเรยีน ครแูกนน�า แกนน�าชุมชน ผูป้กครอง  

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ให้การสนับสนุน 
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ใช้ “ละครเงา” เล่าปัญหาเรื่องเพศ

 “ละครเงา” สือ่ที ่กลุม่แกนน�า

เยาวชนบ้านโนนสว่าง จ.อุบลราชธานี 

เลือกที่จะใช้สื่อสารเรื่องเพศ โดย

สมาชิกจะช่วยกันคิดบทละครท่ีมี 

เ ร่ืองราวเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง

ในเรื่องเพศในวัยรุ ่น และผลเสียที ่

เกิดข้ึนตามมา หลังจากฝึกซ้อมบท

ละครจนมัน่ใจแล้ว กจ็ะประชาสมัพนัธ์

เสียงตามสาย แจกแผ่นพับเชิญชวน

ให้เด็กวัยรุ ่นและคนในชุมชน ไปดู

ละครที่ศาลากลางหมู่บ้าน

 “การเข้า ค่ายแกนน�าฉลาด

รูเ้รือ่งเพศ ท�าให้ได้รบัความรูใ้หม่ๆ ที่

ไม่เคยรู้มาก่อน เราได้ปรึกษากันว่า

จะท�าอย่างไรท่ีจะท�าให้เพื่อนๆ และ

น้องๆ ที่ไม่ได้ไปค่ายด้วยมีความรู้

ในเร่ืองเพศ ก็เลยชวนกันท�าละคร

บอกเล่าเรื่องราว คิดว่ารูปแบบละคร  

น่าจะเป็นอะไรทีน่่าสนใจส�าหรบัเดก็ๆ 

และคิดว่าละครเงาเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

เพราะต้องเล่นในที่มืด มีความลึกลับ

ท�าให้ผูช้มเกดิจนิตนาการ ผลตอบรบั

พบว่า เด็กๆ พ่อแม่ผู้ปกครองชื่นชอบมาก ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน มีแต่คนมาถามว่า

เมือ่ไหร่จะเล่นละครกนัอกี ท�าให้เราม่ันใจว่าสือ่ละครเงานีแ่หละทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวดีๆ  เพือ่ลด

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้” จิราภรณ์ บุสรินทร์ หรือ ดาว วัย 19 ปี แกนน�าเยาวชนบ้าน

โนนสว่าง จ.อุบลราชธานี กล่าวด้วยความมั่นใจ

 นอกจากละครเงา แกนน�าเยาวชนบ้านโนนสว่าง ยังจัดกิจกรรม “กล่องปริศนาตอบ

ค�าถาม” ในโรงเรียน โดยจะน�ากล่องไปวางที่หน้าห้องเรียนทุกชั้น และให้เด็กนักเรียนเขียน
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ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือ

เรื่องอื่นๆ หยอดลงในกล่อง 

ได้โดยไม่ต้องใส่ชื่อ แกนน�าจะ

น�าค�าถามไปค้นหาค�าตอบจาก

ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือ

สอบถามครู แล้วน�ามาตอบ

ที่หน้าเสาธงทุกๆ เช้า ท�าให้

นักเรียนในโรงเรียนได้ความรู้ 

มีความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา

มากขึ้น

ครูแกนน�าฉลาดรู้

 โรงเรียนบ้านม่วง

วิทยา อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

ส่งตัวแทนคุณคร ู2 คน มาเข้า 

อบรม ครแูกนน�าฉลาดรู้ จากนัน้

ได้น�าความรู้และทักษะที่ได้รับ

ไปปรับใช้ในโรงเรียน โดยให้

ความส�าคัญเรื่องการป้องกัน

ไม่ให้เดก็ท้องในวยัเรยีน ครจูะ

ตดิตามให้ค�าแนะน�าปรกึษากบั

เด็กเป็นรายบุคคลสม�่าเสมอ 

โรงเรียนได้ปรับกระบวนการ

เรียนการสอน เพิ่มเรื่องเพศ

และการป้องกันไม่ให้ท้องในวัยเรียนในเนื้อหาหลักสูตร ที่ใช้สอนในชั้นเรียน 

 ผลทีเ่กดิขึน้ ท�าให้นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง ได้รบัการดแูลช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ 

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา ได้รับรางวัล “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ�าปี 2559 ประเภท

สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับดีเด่น” จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
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ปี 2558-2559

รายงานผลการด�าเนินงาน



    สร้างรากฐานชีวิตเด็กปฐมวัย

 ปัจจบัุนมีเดก็ปฐมวัยในความดแูลของ มลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. 11,578 คน

ศูนย์การเรียนรู้เด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน 

 อาคารหลังเล็กๆ กลางหมู่บ้าน ที่เป็นจุดรวมตัวของคนใน

ชุมชนทุกเพศทุกวัย ทุกสัปดาห์ตอนเย็นๆ เด็กและผู้ปกครองจะมาท�า 

กิจกรรมสนุกๆ ได้ความรู้ ได้เกิดขึ้นแล้วใน 35 หมู่บ้าน ใน 5 จังหวัด 

ครอบคลุม 994 ครอบครัว มีเด็กได้รับประโยชน์ 2,404 คน

ปี 2558-2559

รายงานผลการด�าเนินงาน
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อบรมนักเล่านิทาน

 ผู้ปกครองเด็ก 725 คน 

และครู 36 คน ใน 12 จังหวัด ได้

รับการอบรมเทคนิคการเล่านิทาน 

การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน 

จนสามารถน�าไปใช้จริงที่บ้านและ

โรงเรียน ท�าให้มีเด็กได้รับประโยชน์ 

2,617 คน นักเล่านิทานหลายคน

ประยุกต์เอานิทานพื้นบ้าน นิทาน

ธรรมะ ที่มีคติสอนใจมาเล่าให้ลูก

ฟัง บางคนก็ประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นมือ 

ใช้ประกอบการเล่านิทาน ท�าให้เด็กๆ ตั้งใจฟังมากขึ้น สานความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว

เสริมพลังครอบครัวแหว่งกลาง

 ปัจจุบันมีเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 16,513 คน ที่อยู่ใน “ครอบครัวแหว่งกลาง” ซึ่งหมายถึง 

ครอบครัวที่เด็กถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายหรือคนนอก ไม่ได้อยู่พร้อมหน้า พ่อ-แม่-ลูก ท�าให้

เด็กขาดความอบอุ่น ขาดที่พึ่งทางใจ และอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ มีพัฒนาการล่าช้า  

รวมถึงการใช้ชีวิตลองผิดลองถูกโดยล�าพัง โอกาสในการเล่าเรียนในระดับสูงขึ้นไปก็จะลดลง
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 มูลนิธิฯ จึงเสริมพลังเด็กในครอบครัวแหว่งกลาง ดังนี้

อาหารเช้าเพื่อน้อง ให้ท้องอิ่มก่อนไปโรงเรียน

 ในปี 2558 - 2559 มี

เด็ก 7,780 คน ใน 28 จังหวัด ได้ 

รับประทานอาหารม้ือส�าคัญนี้ก่อน

เรียนหนังสือ โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วม

ด�าเนินการผ่าน 144 โรงเรียน 33 

ชุมชน ในการจัดหาวัตถุดิบและ

ประกอบอาหาร 

 แต่ละโรงเรยีนยงัสามารถ

บริหารจัดการให ้ เด็กทุกคนใน

โรงเรียนได้รับประทานอาหารเช้า 

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. หรือไม่ก็ตาม จากข้อมูลการชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูงเด็ก ก่อน/หลัง

เข้าร่วมโครงการพบว่า 80% ของเด็กที่เข้าโครงการมีน�้าหนักและส่วนสูงได้เกณฑ์สมวัย

กองบุญกู้วิกฤติ เพื่อชีวิตเด็กยากไร้

 ในปี 2558-2559 มูลนิธิฯ 

ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะ

วิกฤติ ซึ่งได้แก่ เด็กพิการ เจ็บป่วย

รุนแรง เด็กก�าพร้าต้องอาศัยอยู่กับ

พ่อแม่เจ็บป่วย ผู ้สูงอายุ หรือมี

ฐานะยากจนมากเป็นพิเศษ 268 คน 

ใน 32 จังหวัด ตามลักษณะปัญหา

ของแต่ละราย เด็กทุกคนได้รับมอบ

ข้าวสารอาหารแห้ง อาหารเสริม 

และของใช้จ�าเป็น เด็กเจ็บป่วย 67 

คน ได้รับค่ารถไปหาหมอ ได้รับการรักษาต่อเนื่อง เด็ก 121 คน ได้ซ่อมแซมบ้าน มีห้องน�้าที่

สะอาดถูกสุขลักษณะใช้ เด็ก 89 คน ได้รับอุปกรณ์การเรียนและมีค่ารถไปโรงเรียน
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 นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ  

ที่ก�าลังตกทุกข์ได้ยาก เช่น บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จ�ากัด ได้ลงมือปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน

และห้องน�้าให้กับเด็ก 3 คนใน จ.ชัยภูมิ เป็นมูลค่า 197,850 บาท และเด็ก 5 คนใน จ.ลพบุรี 

เป็นมูลค่า 261,310 บาท บริษัท เอบีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์  

โอวัลติน ให้เด็กทุกคนได้กินโอวัลตินแสนอร่อยและเปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

คืนรอยยิ้มสู่เด็กชายแดนใต้

 ในปี 2558-2559 ได้ช่วยเหลือเด็กใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มอบรอยยิ้มกลับคืน

สู่ใบหน้าเด็กๆ ใน จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ซึง่อยู่ในภาวะเครยีด หวาดกลวั โศกเศร้าจากความ

สูญเสีย อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ดังนี้

 1. มอบ ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน 

142 คน จาก 67 โรงเรียน มูลค่ารวม 1,974,000 

บาท
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 2. จัดกิจกรรม เปิดโลก

อัจฉริยะ จัดฝึกอบรมครู 98 คน 

นักเรียนแกนน�า 196 คน จาก 98 

โรงเรียน เรื่องการใช้สื่อหนังสือเพื่อ

สร้างนสิยัให้นกัเรยีนรกัการอ่านและ

ค้นคว้า โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนตามแนวคิด “สะเต็มศึกษา”  

ในโรงเรียน ท�าให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 21,636 คน

 3. ฝึกอบรม ศลิปะบ�าบดั ให้กบัคร ู111 คน จาก 111 โรงเรยีน ท�าให้มเีดก็ได้รบัประโยชน์  

34,299 คน

 **สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ทั้ง 4 ด้าน 

วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ คณิตศาสตร์ 

(Mathematics)
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รายงานพิเศษ:

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ติดตามความก้าวหน้า
งานพัฒนาเด็กและเยาวชน ใน จ.เลย และ เพชรบูรณ์
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 วันที่  3-5 พฤศจิกายน 2559 คณะ
กรรมการมลูนธิฯิ น�าโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
ประธานกรรมการ ศ.พเิศษ ดร.ยวัุฒน์ วฒุเิมธี รองประธาน 
กรรมการ พล.ต.ท.หญงิ พจน ีสนุทรเกต ุคณุธญัญา  
ศิริเวทิน คุณนิรุธ รักษาเสรี กรรมการ คุณสุรนันท์ 
ศุภวรรณกิจ ผู้แทน ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ  
ณ อยุธยา และ ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค ์ 
ผู้อ�านวยการมูลนิธิฯ เดินทางลงพื้นท่ี จ.เลย และ 
จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน
ของมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมการท�างานของเจ้าหน้าที่ภาค
สนาม กรรมการชุมชนต่างๆ และเป็นโอกาสสอบถาม
สารทุกข์สุกดิบของเด็กๆ ซี.ซี.เอฟ. ตลอดจนชาวบ้าน
ในชุมชนอีกด้วย

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ติดตามความก้าวหน้า
งานพัฒนาเด็กและเยาวชน ใน จ.เลย และ เพชรบูรณ์
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 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมบ้านเด็ก

และโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนสันติพิทยาสรรพ์ 

จ.เลย ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ “วันฉลาดรู้เรื่องเพศ” 

โดยมีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ อีก 4 โรงเรียนมา

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการต่างๆ อาทิ 

โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ โครงการ Photo Story 

 จากนั้นได้เดินทางไปที่ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 

จ.เลย เยี่ยมชม “ห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุาร”ี โดยมเีดก็นกัเรยีนน�าเสนอผลงานจากโครงการ

เปิดโลกอัจฉริยะ เยี่ยมชมผลงานกลุ่มอาชีพที่น�าผล

งานมาแสดง เช่น กลุ่มอาชีพใบตองบ้านสงาว กลุ่ม

อาชีพเลี้ยงวัว อ.ท่าลี่ 

 จากนั้นเดินทางไป ศูนย์พัฒนาเด็กและ

ครอบครวั ซี.ซี.เอฟ. วงัโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 

ซึ่งเป็นอาคารที่ชุมชนมอบให้มูลนิธิฯ ไว้ใช้ประโยชน์ 

ได้จัดนิทรรศการ “ศาลาพอเพียง” โดยมี 8 โรงเรียน

มาร่วมแสดงผลงานต่างๆ เช่น เยาวชนต้นแบบ

เศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมฝึกทกัษะอาชีพในโรงเรยีน 

ค่ายศลิปะ การแกะสลักผกัผลไม้ กลุ่มทอเส่ือกก ซึง่มี

ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ไป

เยี่ยมบ้าน เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 6 คน 

และได้มอบของกินของใช้จ�าเป็นให้กับเด็ก ซี.ซี.เอฟ.  

อีกด้วย

 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เร่ิมด�าเนินงานให้ความ

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสใน จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์ 

มาตั้งแต่ ปี 2526 ปัจจุบันในพื้นที่ท�างานครอบคลุม  

6 อ�าเภอใน จ.เลย มีเด็กในความดูแล 2,586 คน 

และ 2 อ�าเภอใน จ.เพชรบูรณ์ มีเด็กในความดูแล 

2,015 คน
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ด้วยรักและปรารถนาดี

จากใจผู้อุปการะ

นิลวดี โอถาวร
“การให้ทีย่ัง่ยนืคอื ให้การศกึษา”

 คุณนิลวดี โอถาวร กรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น-เทค แมชชีน จ�ากัด 

เริ่มเป็นผู้อุปการะเด็กตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันมี

เด็กอุปการะ 13 คนในนามส่วนตัว นอกจากนี้ 

ยังอุปการะเด็กในนาม บริษัท ไทย เอ็น-เทค 

แมชชีน จ�ากัด อีก 100 คน ด้วยมุ่งหวัง

ตอบแทนสังคม

 “ความรู้สึกแรกที่ได้เป็นผู้อุปการะ

เด็ก รู้สึกสุขใจ เป็นเรื่องดีๆ ที่เราควรต้องท�า 

เดิมทีดิฉันอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. มานานแล้วค่ะ เห็นว่าทางมูลนิธิฯ มีการรายงานถึงความก้าวหน้าของ

เด็กต่อเนื่องสม�่าเสมอ ท�าให้รู้ว่ามูลนิธิฯ ท�างานจริงจัง และท�าได้ดี พอตอนนี้เราเติบโตมากขึ้นจึงอยาก

อุปการะมากขึ้น อยากอุปการะในนามบริษัทด้วยค่ะ อยากตอบแทนสังคม ช่วยพัฒนาเด็กซึ่งจะเป็นก�าลัง

ส�าคัญของประเทศชาติค่ะ” คุณนิลวดี กล่าว

 “การให้การศึกษาเป็นการให้ในระยะยาว เหมือนที่เขาว่ากันว่า สอนคนตกปลาดีกว่าหาปลา

ให้เขา เพราะการให้ปลาเขา เขากินได้ครั้งเดียว แต่ให้การศึกษาเป็นการให้ระยะยาว ท�าให้เขาจะไม่เป็น

ภาระของสังคม”

 ความเมตตาจาก คุณนิลวดี ได้แบ่งปัน มอบโอกาสให้เด็กๆ ได้มีชีวิตใหม่ ได้ทุนการศึกษา  

มีอาหารที่มีประโยชน์กิน และได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

 “ดิฉันชอบมากที่เด็กๆ เขียนจดหมายมาเล่าว่า เขาพยายามเป็นเด็กดีนะ ช่วยเหลืองานบ้าน 

พ่อแม่ ที่ประทับใจสุด คือ เด็กคนหนึ่งเขียนมาว่า หลังเลิกเรียนก็จะรีบกลับบ้านมาท�าการบ้าน เพราะ

ตอนกลางคืนเขาจะต้องมาช่วยเหลือพ่อแม่จับกบ ชีวิตพวกเขาไม่เหมือนเรา ชีวิตคนเราได้มาไม่เท่ากัน  

เรามโีอกาสทีด่กีว่าคนอืน่เรากแ็บ่งปันให้คนอืน่ เดก็บางคนเราอปุการะจนเขาเรยีนจบมหาวทิยาลัย อนาคต

เขาอาจจะได้มาเป็นผู้แบ่งปันเหมือนเราบ้าง” คุณนิลวดี กล่าวทิ้งท้าย
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มูลนิธิซิตี้
“สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ใช้จ่ายเป็น”

 มูลนิธิซิ ต้ี มี เป ้าหมายเพ่ือ 

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อ

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู ้มีรายได้

น้อยในชุมชนทั่วโลก ด้วยการเพ่ิมโอกาส

การเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง การสร้าง

อาชีพส�าหรับเยาวชน รวมถึงสร้างสภาพ

เศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น

 ในปี 2559 มูลนิธิซิตี้ ได้ร่วม

กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน 

จดัท�าโครงการ “ส่งเสริมทกัษะทางการเงนิ

และอาชพีส�าหรับเยาวชน” สร้างทางเลอืก

ในการประกอบอาชีพให้เด็กและเยาวชน 

ให้มีความรู้และได้รับการกระตุ้นในการท�า

ธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนมีทักษะ

การบริหารการเงิน การออม ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสมัยใหม่

 คุณหัสญา หาสิตะพันธุ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย 

เล่าถึงที่มาที่ไปของความร่วมมือว่า “ซิตี้ ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสน�างบประมาณ

สนบัสนนุจากมูลนิธซิต้ีิมาส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาศกัยภาพแก่เยาวชนในประเทศไทย เพือ่เป็นการปทูาง

สูก่ารสร้างรายได้ให้กบัเยาวชนตลอดจนครอบครวั ซึง่สอดคล้องกบัปณธิานของมลูนธิซิติีร้วมถงึซติีท้ัว่โลก

ที่มุ่งด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทั้งในระดับบุคคล ตลอดจนชุมชนและสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสริมความรู้และทกัษะให้กบัเยาวชนรุน่ใหม่นับเป็นหนึง่ในแผนยทุธศาสตร์หลกั

เพื่อการพัฒนาของมูลนิธิซิตี้อีกด้วย” 

 “ส�าหรบัการพัฒนาทกัษะแก่นกัเรยีนมธัยมในโครงการทีม่ลูนธิซิติีด้�าเนนิการผ่าน มลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. 

เพื่อเด็กและเยาวชน จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการเสริมทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

แก่เยาวชน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

จะพลิกโฉมการงานและอาชีพในอนาคต ดังนั้น ทักษะการค�านวณ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาตลอดจน

การสือ่สารและการเป็นผูป้ระกอบการทีเ่ยาวชนได้ฝึกฝนในโครงการนีจ้ะเป็นพืน้ฐานส�าคญัต่อความส�าเรจ็

ของเยาวชนเหล่านี้ในอนาคต” คุณหัสญา หาสิตะพันธุ์ กล่าวทิ้งท้าย
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 ข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส
 กบัมลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. เพ่ือเดก็และเยาวชน ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 ข้าพเจ้ายินดีอุปการะเด็ก  1 คน  2 คน  3 คน หรือ (กรุณาระบุ) ………..…คน 

 การบริจาคเงินส�าหรับการอุปการะเด็กที่สะดวกของข้าพเจ้า

  600 บาท ต่อคน/ทุกเดือน   1,800 บาท ต่อคน/ทุก 3 เดือน

  3,600 บาท ต่อคน/ทุก 6 เดือน  7,200 บาท ต่อคน/ทุกปี

 ข้าพเจ้ายินดีบริจาคเงินช่วยเหลือเด็ก 

  3,000 บาท  2,000 บาท  1,000 บาท หรือ (กรุณาระบุ) ………………บาท

ข้าพเจ้าขอน�าส่งเงินบริจาคจ�านวนดังกล่าวทาง

 บัตรเครดิตธนาคาร……………………………………………………………

  วีซ่า   มาสเตอร์การ์ด   อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

หมายเลขบตัร      วนัหมดอายุบตัร……..…………………..

ช่ือสมาชกิบัตร…………………………..……………………..ลายมอืชือ่ตามบตัร…………………………………………..

(ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารผู้ออกบัตรหักบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเป็นค่าอุปการะเด็ก

ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นจนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก)

 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าผ่านธนาคาร (มูลนิธิฯ จะส่งแบบฟอร์มให้ภายหลัง)

  ธ.กรุงเทพ  ธ.ไทยพาณิชย์  ธ.ทหารไทย

  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.กรุงศรีอยุธยา 

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

  ธ.กรุงเทพ สาขาทองหล่อ 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.ไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี เลขที่บัญชี 023-2-36703-2

  ธ.ธนชาต สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ส�าโรง เลขที่บัญชี 049-3-00101-3 (บัญชีกระแสรายวัน)

(กรณุาแฟ็กซ์ส�าเนาใบโอนเงนิพร้อมกบัแบบตอบรบัการบริจาคเงนิส่งกลบัมาท่ีมลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. 0 2747 2620)

หรอืถ่ายรปูส่งมาทาง Line : ThaiCCF, มอืถอื 089-029-2093, 063-268-0270-1

ชื่อ-นามสกุล (โปรดกรอกข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)

(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………….……(Mr./Mrs./Miss)………………….……………………….

ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………..

วนัเกดิ………../………./……….มอืถอื…………………………….โทรศพัท์……………………..โทรสาร………………….

email…………………………………. Facebook…………………………………Line ID…………….………….…………..

ขอขอบคุณ!  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์การสาธารณกุศลอยู่ในล�าดับที่ 171 
ตามประกาศกระทรวงการคลงั เงนิบรจิาคของท่านสามารถน�าไปหกัลดหย่อนในการค�านวณภาษเีงนิได้ประจ�าปี



คณะกรรมการมูลนิธิฯ 

คุณธัญญา ศิริเวทิน
กรรมการ

พล.ต.ท.หญิง พจนี สุนทรเกตุ
กรรมการ

คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการและเหรัญญิก

คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ
กรรมการ

 ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ

คุณนาฎวิภา จินดาพร
กรรมการและเลขาธิการ

คุณสิริพร กันติรัตนาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
ประธานกรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
รองประธานกรรมการ

เล่าเรื่องด้วยภาพ

19 พฤศจิกายน 2559 
บริษทั ควิบอีี ประกนัภัย 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) จัดกิจกรรม 
“พี่ QBE สร้ำงฝัน  
ปันสุข น้อง ซี.ซี.เอฟ. 
ปี 4” ณ โรงเรยีนพทิยา
ลงกรณ์พทิยาคม QBE 

น�าผู้บริหารและพนักงาน 19 คน ร่วมกิจกรรมฝึกท�าอาหาร  
เบเกอรีแ่ละไอศกรมีกบัน้อง 98 คน และมอบอปุกรณ์เครือ่งครวั ตูแ้ช่
ไอศกรีมให้กับโรงเรียน

29 มิถุนายน 2559 ธนำคำร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดย 
คุณสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้จัดการ
อาวุโสธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี 
มอบเงินบริจาค 272,500 บาท 
ซ่ึงสมาชิกบัตรมี จิตศรัทธา 
ร่วมกันน�าคะแนนสะสมเปลีย่น
เป็นเงินบริจาค เพื่อมอบชีวิต
ใหม่ให้กับเด็กด้อยโอกาส

12 พฤษภาคม 2559 บรษิทั เจนเนอรำลี ่ ประกนัชวีติและประกนั
ภยั (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) โดย คุณพัชรินทร์ ตันชัยเอกกุล  
รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร มอบเงิน 100,000 บาท 
ที่ได้จากโครงการ วนัละเหรยีญ...เปลีย่นอนำคตน้อง ซึง่ได้เชญิชวน
พนักงานบริษัทร่วมออมเงิน ในกระปุกออมสินท่ีท�าจากขวดน�้า
พลาสตกิใช้แล้ว เพือ่เป็นทนุการศึกษาและเตมิเตม็อนาคตทีส่ดใสให้
เดก็ๆ ในวาระครบรอบ 13 ปี การด�าเนินงานของบรษัิทในประเทศไทย

10 ตุลาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวง
ศกึษาธกิาร มลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ. จดัพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง โครงกำร 
ส่งเสริมทักษะทำงกำรเงินและอำชีพส�ำหรับเยำวชน กับ 5 โรงเรียน  
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ท่ีปรึกษารัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานกิตตมิศกัดิแ์ละสกัขพียาน 
โครงการนี้เป็นความรว่มมอืระหว่าง มลูนธิิ ซ.ีซ.ีเอฟ. กบั มลูนธิซิติี้  
(Citi Foundation) ผนึกก�าลังร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ผลิตผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจน้อย เพื่อให้เด็กๆ ด้อยโอกาส
สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ และบริหารเงินเป็น

13 ตลุาคม 2559 บรษิทั 
Enjoy & The Progress 
 Co.,Ltd (Thailand) 
จัดกิจกรรม “พี่ E&T 
อำสำเติมฝัน แบ่งปัน
น้อง ซี.ซี.เอฟ.” น�า 
ผู้บริหารและพนักงาน 
ให้ความรู้และสอนการ
ใช้คอมพิวเตอร์กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น จ.สระแก้ว อีกทั้ง
มอบทุนการศกึษา คอมพิวเตอร์ ถงัเก็บน�า้ และเลีย้งอาหารกลางวัน
น้องๆ อีกด้วย

26 พฤศจิกายน  2559 ธนำคำรฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (HSBC) จัดกิจกรรม “พี่ๆ เอชเอสบีซี พบน้อง 
ซี.ซี.เอฟ.” พาน้องๆ จาก โรงเรียนคลองแสนสุข และ โรงเรียน
วัดด่านส�าโรง รวม 86 คน ไปเดินป่าชายเลนศึกษาธรรมชาติและ
ศึกษาวิธีการรักษาสภาพป่าชายเลน ณ โครงการศึกษาวิจัยและ
พฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัด
เพชรบุรี โดยมีพี่ เอชเอสบีซี คอยดูแลน้องๆ ตลอดกิจกรรม



แม้วันนี้ไม่มี “พ่อ”

แต่เราจะยังมุ่งมั่นท�าตาม “ค�าพ่อสอน” ให้จริงจังกว่าเดิม 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

สมดังพระราชปณิธาน

กรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ เด็กและครอบครัว
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

รายงานประจ�าป ี

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0 2747 2600 โทรสาร 0 2747 2620
เว็บไซต์ www.ccfthai.or.th อีเมล : ccfthai@ccfthai.or.th

กิจกรรมถวายค�าปฏิญาณ “เราจะเดินตามรอยพ่อ”

 โรงเรียนรักไทย อ.สุคิริน จ.นราธิวาส


