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1 ปี ที่ ผ ่ า นมา คนไทยเผชิ ญ กั บ วิ ป โยคครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่      
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร ถึงแม้จะ
ทุกข์กบั ความสูญเสียเพียงใด ในอีกด้าน หัวใจทุกดวงของคนไทย
กลั บ ตื้ น ตั น ด้ ว ยส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ท่ ว มท้ น         
ของพระองค์ ตลอดรัชสมัย ภาพที่คนไทยจดจ�ำได้ขึ้นใจ คือ     
ภาพที่พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปเยี่ยมราษฎรในทุก ๆ ที่    
ไม่วา่ จะใกล้ ไกล ยากล�ำบากหรืออันตรายเพียงไหน ทรงตรากตร�ำ
พระวรกายโดยมิได้ทรงคิดถึงความยากล�ำบากส่วนพระองค์   
เพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่และสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่
ทั้งหมดนี้มาจากความห่วงใยและต้องการให้พสกนิกรทุกคน       
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยืนอยู่บนพื้นฐานการพึ่งตัวเองได้
พระราชปณิธาน ดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพือ่ เด็กและเยาวชน มุง่ มัน่ ด�ำเนินตามรอยพระยุคลบาทมาเป็น
เวลากว่า 40 ปี พวกเราดั้นด้นไปทุกที่ ค้นหาเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้
ตามส่วนต่าง ๆ ของสังคม และด�ำเนินการเพื่อช่วยให้เด็ก       
ด้อยโอกาสเหล่านี้และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น ให้พวกเขาเติบโต
อย่างมีความสุขเฉกเช่นเด็กคนอื่น ๆ
ผมเชื่อว่า เด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของสังคม
และครอบครัว เป็นความหวังทีจ่ ะพลิกฟืน้ ให้ฐานะของครอบครัว
ดีขนึ้ ได้ในอนาคต เป็นความหวังทีจ่ ะเปลีย่ นให้สงั คมไทยมีความ
เจริญมั่นคงได้ เด็ก ๆ เลือกเกิดไม่ได้ ยังมีเด็กยากจนอีกจ�ำนวน
มากเกิดมาบนความยากล�ำบาก จนดูเหมือนชีวิตไร้ความหวัง
เด็ก ๆ เหล่านี้ ต้องการโอกาส โอกาสที่จะมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและโอกาสที่จะได้รับการศึกษา โอกาสที่จะมี
อนาคตที่ดีขึ้น

พวกเราทุกคนสามารถให้โอกาสกับเด็ก ๆ ได้ และ
ผมต้องขอขอบคุณทุก ๆ คน ที่ได้ช่วยสนับสนุนให้มูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ได้ท�ำงานช่วยเหลือเด็ก ๆ
มาตลอด 40 ปีทผี่ า่ นมา ผมหวังว่า เราจะร่วมเป็นส่วนหนึง่
กันต่อไปในการให้โอกาสเด็ก ๆ มีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ในส่วนมูลนิธิ
ซี . ซี . เอฟ. เพื่ อ เด็ ก และเยาวชนเอง ก็ จ ะมุ ่ ง มั่ น ท� ำ งาน       
เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน
และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า พวกเรายั ง ร� ำ ลึ ก และจดจ� ำ ใน             
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์

วรากรณ์ สามโกเศศ

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

1

ถ้อยแถลงจาก
ผู้อำ�นวยการมูลนิธิฯ

ช่วยกันเปลี่ยนอนาคตเด็กด้อยโอกาส

สารประจ�ำปีนี้ ดิฉันขอเริ่มต้นด้วยค�ำว่า ขอบคุณค่ะ
ทีแ่ ม้หวั ใจคนไทยจะโศกเศร้าเพียงใดกับการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร แต่ยงั คงมีนำ�้ จิตน�ำ้ ใจมายังมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพือ่ เด็กและ
เยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เราเดินหน้าท�ำงานช่วยเหลือเด็ก
ยากจน เด็กด้อยโอกาสต่อไป
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ก็เช่นเดียวกัน ด้วยความส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ และด้วยความจงรักภักดี ในฐานะมูลนิธทิ ี่
อยูใ่ นพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เราท�ำงานโดยยึดตามแนวพระราชด�ำริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งทรงให้ความส�ำคัญในเรื่อง
การแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ซึ่งจะเป็นความหวังช่วยครอบครัวพ้นความยากจนได้   

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เข้าไปเปลี่ยนให้
เด็ ก นั บ แสนคน มี ค วามสุ ข ในชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เรามุ ่ ง มั่ น พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กด้อยโอกาส ช่วยเหลือให้พวกเขาได้
เรียนหนังสือ เพื่อให้เขาได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

ถึงตอนนี้ หลายคนได้ก้าวพ้นความยากจนแล้วค่ะ
หลายคนมีอาชีพที่มั่นคง เป็นครู เป็นหมอ เป็นข้าราชการ เป็น
นักพัฒนาสังคม สิ่งเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความ
เอือ้ อาทรทีท่ า่ นมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา
         ในปีที่ผ่านมา เด็ก ๆ ที่ท่านเกื้อหนุนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
และก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิต
ของตนไปในทางทีด่ ขี นึ้ สิง่ ดี ๆ เหล่านีล้ ว้ นเกิดขึน้ ได้ “เพราะท่าน”
ผู้มอบโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีอนาคตที่สดใสกว่าเดิม อันจะส่งผล
ให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์
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พลิกวิกฤติชีวิต พัฒนาความเป็นอยู่
สร้างเส้นทางสู่อนาคต
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์กรเอกชนที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อเป็นอีกภาคส่วนที่ท�ำงานคู่ขนานกับ
ภาครัฐ ช่วยเหลือเด็กยากจนออกจากวิกฤติชีวิต และผลักดันให้พวกเขาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ให้เด็กจากครอบครัวแร้นแค้นเหล่านี้มีที่ยืนในสังคม เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอัน
จะเป็นกุญแจส�ำคัญให้พวกเขามีอนาคตทีด่ กี ว่าวันวาน ซี.ซี.เอฟ. ยังท�ำงานเพือ่ พัฒนาครอบครัวและชุมชนของ
เด็กด้วย เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่แข็งแรงรองรับการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ
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เกี่ยวกับมูลนิธิ

วิสัยทัศน์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์กรทีร่ ะดมการมีสว่ นร่วมของสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพือ่ ให้เป็น
คนดีมีคุณภาพ

ภารกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระดมสรรพก�าลังและทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ให้มคี ณ
ุ ลักษณะการเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ความเป็นมา
พ.ศ.

2500
มู ล นิ ธิ ฯ ถื อ ก� า เนิ ด จาก
องค์กร ซี.ซี.เอฟ. สากล
ซึ่งมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
โดยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เด็ ก ไทยผ่ า นส� า นั ก งาน
ในฮ่องกง

CCF

26 กุมภาพันธ์

2537

15 กรกฎาคม

2518

จดทะเบียนเป็น มูลนิธิ
สงเคราะห์ เ ด็ ก ยากจน
ซี.ซี.เอฟ.ฯ

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ รั บ
มู ล นิ ธิ ฯ ไว้ ใ นพระราชูปถัมภ์

30 มิถุนายน

2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระมหา
กรุ ณ าพระราชทานชื่ อ
ใหม่ ใ ห้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ว ่ า
“มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อ
เด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
5

พื้นที่ด�าเนินการ
โครงการ ซี.ซี.เอฟ. 38 โครงการ
ใน 36 จังหวัด

เชียงราย
แม่ฮ่องสอน

พะเยา

เชียงใหม่

น่าน

หนองคาย

แพร่
อุตรดิตถ์

อุดรธานี
หนองบัวล�าภู
ขอนแก่น

เลย
ตาก
เพชรบูรณ์

สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร
ยโสธร อ�านาจเจริญ

ชัยภูมิ

อุบลราชธานี

ลพบุรี

สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

ราชบุรี

บึงกาฬ

เพชรบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม

บุรีรัมย์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ

เชียงใหม่
เชียงราย
ตาก
น่าน
เพชรบูรณ์
แพร่
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
อุตรดิตถ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
มุกดาหาร
บุรีรัมย์
ยโสธร
นครพนม
เลย
ศรีสะเกษ
ท่าแร่ สกลนคร
น�้าอูน สกลนคร

สระแก้ว
สุรินทร์
หนองคาย
บึงกาฬ
หนองบัวล�าภู
อุดรธานี
บ้านดุง อุดรธานี
ห้วยหลวง อุดรธานี
อุบลราชธานี
อ�านาจเจริญ
กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ
สตูล
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
ฉะเชิงเทรา
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานโครงการพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 21 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานโครงการกองทุนการศึกษา
รุ่นที่ 2 ใน 8 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานโครงการกองทุนการศึกษา
รุ่นที่ 3 ใน 11 จังหวัด
สตูล

ปัตตานี
ยะลา

นราธิวาส

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานโครงการกองทุนการศึกษา
รุ่นที่ 4 ใน 5 จังหวัด
โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพ ส�าหรับเยาวชน (นักธุรกิจวัยทีน)
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คณะกรรมการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
คณะกรรมการบริหาร
ส�านักงานกองทุน
ซี.ซี.เอฟ. เพือ่ พัฒนาเด็ก

ฝ่ายอ�านวยการ
ฝ่ายการเงิน
งานบัญชีส�านักงาน

ส�านักงานกองทุน
ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก

ฝ่ายธุรการและทรัพยากรมนุษย์
งานธุรการ จัดซื้อ

ฝ่ายก�ากับ
และตรวจสอบ

งาน IT

งานบัญชีโครงการ

งานทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์
จัดหาผูส้ นับสนุน
รายบุคคล

จัดหาผู้สนับสนุน
ที่เป็นองค์กร/
บริษัท/มูลนิธิ

Digital Fundraising
& Communication

ฝ่ายปฏิบัติการ
งานบริการ
ผู้อุปการะ

งานบริการ
ผู้สนับสนุน

งานข้อมูล

Contact
Center

ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
งานข้อมูล
และธุรการ

งานพัฒนาและฝกอบรม

โครงการพัฒนาเด็ก
จังหวัดต่างๆ
โครงการอุปการะเด็ก
โครงการคืนรอยยิ้ม
สู่เด็กชายแดนใต้
โครงการพิเศษ

งานติดตาม
และประเมินผล

ที่ปรึกษาและผู้ช�านาญการพิเศษ
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รายงานการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2560

รายรับ 381,861,460 บาท

เงินอุปการะในประเทศและของขวัญเด็ก
เงินอุปการะต่างประเทศและของขวัญเด็ก
รายรับอื่น ๆ
รายรับจากการบริจาคสิ่งของ

76.48%

365,223,708
13,409,388
3,228,364

95.64%
3.51%
0.85%

รายจ่าย 359,493,979 บาท
2.40%
4.19%
16.93%

อุปการะเด็ก
ของขวัญเด็ก
โครงการพิเศษ
รวมรายจ่ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและระดมทุน

รายจ่ายโครงการอุปการะเด็ก 274,938,820 บาท
• สุขภาพและสุขภาวะในครอบครัวและชุมชน
• โภชนาการเด็ก
• พัฒนาเด็กปฐมวัย
• การศึกษา
• พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
• ฉุกเฉิน
• พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการ ซี.ซี.เอฟ.
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

21,127,643
12,874,275
408,904
161,324,550
6,333,745
1,042,225
8,648,373
63,179,105

298,625,821

60,868,158

7.68%
4.68%
0.15%
58.68%
2.30%
0.38%
3.15%
22.98%

รายจ่ายโครงการพิเศษ 15,054,999 บาท
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274,938,820
8,632,002
15,054,999

• คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้
• กองบุญกู้วิกฤติ เพื่อชีวิตเด็กยากไร้
• กิจกรรมพิเศษจากภาคีภาคธุรกิจ
• ของขวัญส่งความสุข
• โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพส�าหรับเยาวชน
• สิ่งของบริจาคที่มอบให้เด็กและครอบครัว

779,718
2,548,470
1,633,636
3,344,622
3,520,189
3,228,364

เด็กและเยาวชน

ที่ได้รับการอุปการะ
ณ 30 มิถุนายน 2560

แบ่งตามกลุ่มอายุ

25,765
28,639

54,404
100,147

0-5 ปี
6-12 ปี
13-18 ปี

จ�านวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ

19-24 ปี

3,104
26,776
22,084
2,440

คน
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เรื่องจากปก

“ร�ำลึกพระรำชำ”
ทุก ๆ ครั้งที่เราหันไปมองรอบ ๆ ตัว จะพบสิ่งที่เชื่อมโยงให้ระลึกถึง
ในหลวงได้เสมอ ด้วยตลอด 70 ปี 4 เดือน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์อยู่นั้น ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะการเสด็จพระราชด�าเนิน
เยี่ ย มเยี ย นประชาชนในท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของโครงการอั น เนื่ อ ง
พระราชด�าริถงึ 4,447 โครงการ ครอบคลุมกิจการทุกด้าน ทุกคนในประเทศไทย
ล้วนได้รับประโยชน์จากโครงการตามพระราชด�าริทั้งสิ้น
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โอกาสการศึกษาเด็กยากจน
สืบสานพระราชปณิธานในหลวง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีเป็นล้นพ้น เพื่อร�าลึกถึง
พระองค์และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี คนไทยทุก
คนสามารถน้อมน�าสิ่งที่พระองค์ได้สอนสั่งไว้มาปรับใช้ และใน
ส่วนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้อัญเชิญแนวทางในการท�างานของ
พระองค์มาเป็นหลักในการท�างานเพื่อสังคมของมูลนิธิ

“.....การศึ ก ษาเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ
ในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด
ความประพฤติ แ ละคุ ณ ธรรมของบุ ค คล
สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแก
เยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกัน
ทุก ๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมี
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษา
ความเจริ ญ มั่ น คงของประเทศไว และ
พัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด....”
ความตอนหนึง่ ในพระบรมราโชวาท พระราชทาน
แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลา
ดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2524
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงให้ความส�าคัญกับการให้การศึกษาเยาวชน
เป็นอย่างมาก ทรงมีพระราชด�ารัสอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้
และมีโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริดา้ นการศึกษาจ�านวน

ซี.ซี.เอฟ. เข้ากราบพระบรมศพ
วั น พุ ธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น.
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ น� า คณะ
กรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ร่ ว มในการบ� า เพ็ ญ กุ ศ ลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
โดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. โดยได้รบั พระราชทานพระราชานุญาต ให้
เป็นเจ้าภาพร่วม
มาก เพราะการให้การศึกษาแก่เยาวชน เป็นเครือ่ งมือส�าคัญใน
การ ตอสู้ กับความยากจน ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
เพราะฉะนัน้ เพือ่ สืบสานพระราชปณิธานในเรือ่ งนีแ้ ละ
ถือเป็นภารกิจโดยตรงขององค์กร ตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จึงด�าเนินการช่วยเหลือ
อย่างจริงจัง เพื่อสร้างสะพานให้เด็ก ๆ ด้อยโอกาสได้เรียน
หนังสืออย่างต่อเนื่อง
ความช่วยเหลือจากสังคม ถูกระดมและส่งต่อไปยังเด็ก
ยากจนในรูปแบบของทุนการศึกษา เพือ่ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จา่ ย
ให้แก่ครอบครัวของเด็ก ๆ ให้เด็กสามารถไปเรียนได้จริงและอยู่
ในโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องจบส�าเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตาม
ควบคูไ่ ปกับการให้การศึกษา เงินบริจาคยังถูกน�ามาจัดโครงการ
ต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาความเป็นอยูใ่ ห้เด็กยากจนและครอบครัวด้วย
เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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“ตลอดรัชสมัย สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความส�าคัญ
เป็นอันดับแรก คือ การพัฒนาความเป็นอยูข่ องประชาชน
ในทุกท้องถิน่ ตลอดเวลาทีท่ รงครองราชย์ ทรงเยีย่ มเยียน
ประชาชนท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อปรับปรุงสภาพความ
เป็ น อยู ่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แ ละสร้ า งอาชี พ ให้ มู ล นิ ธิ
ซี.ซี.เอฟ. ได้น้อมน�าแนวทางของพระองค์มาเป็นเข็มทิศ
ในการด�าเนินงาน โดยจัดท�าโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้
เด็ก ๆ และครอบครัว กินดีอยู่ดีขึ้น และเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา“ ดร กรรณชฏา พิริยะรังสรรค์ ผู้อ�านวยการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน กล่าว

ปัจจุบนั เด็กนับแสนคนได้รบั ความช่วยเหลือให้กา้ วพ้น
ความยากจน และยังมีเด็กอีกจ�านวน 58,000 คน อยูใ่ นการดูแล
ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องด�าเนินการอย่างจริงจังต่อไป
เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ของคนไทย
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ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ พึ่งตัวเอง มีภูมิคุ้มกัน
“การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตาม
ลําดับขัน้ ตองสรางพืน้ ฐาน คือ ความพอมีพอกิน
พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน
โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูก
ตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอม
พอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย
ลําดับตอไป”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม 2517

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถกล่าวอ้างได้วา่ เป็น
องค์ความรูอ้ นั ทรงคุณค่าทีท่ า� ให้คนทัง้ โลกต้องร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์ การพัฒนาแนวทางใหม่ที่ยึดความสุขของคนเป็นที่ตั้ง ยืนอยู่
บนหลักพอประมาณ พึง่ ตัวเอง และสมดุลย์กบั ธรรมชาตินี้ จะไปสูก่ ารพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเป็นทางออกให้ประเทศก�าลังพัฒนาออกจากความยากจนไปสู่
ความพอมีพอกิน ผู้คนไม่ต้องเข้าสู่สายพานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ที่อาจน�ารายได้มาให้แต่ไม่ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซี.ซี.เอฟ. น�าเงินบริจาคของท่านไป
ท�าแผนงานพัฒนาความเป็นอยู่ให้เด็กและ
ครอบครัว ครอบคลุมโครงการคลังอาหาร
ในครั ว เรื อ น โครงการเยาวชนต้ น แบบ
เศรษฐกิ จพอเพี ย งและโครงการนั กธุ รกิ จ
พอเพี ย ง ด้ วยโครงการเหล่ า นี้ ค รอบครั ว
สามารถสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาใช้บริโภค
เอง ต่ อ ยอดไปถึ ง การผลั ก ดั น ให้ เ ยาวชน
วางแผนท�าธุรกิจในภาคเกษตรเพื่อหาเลี้ยง
ตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถ
พึง่ ตัวเองอย่างยัง่ ยืน ด�ารงชีวติ ได้อย่างมัน่ คง
ปลอดภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
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เนย หรือ นฤมล สนิทเชื้อ เด็กสาววัย 15 ปี จังหวัดอ�านาจเจริญ ขายจิ้งหรีด
ได้เงินเฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท รายได้ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน เพราะครอบครัว เนย
ซึ่งยึดอาชีพท�านานั้น มีที่นาแค่ 14 ไร่ ขายข้าวได้เพียงปีละ 1 ตันเศษ ได้เงินประมาณ
หมื่นกว่าบาท เฉลี่ยแล้วเหลือเงินใช้จ่ายเดือนละไม่ถึง 1,000 บาท
“ก็ตองใชวิธีหาเก็บผัก จับปลาตามทองนาทองไรมากินเปนกับขาว แลวก็เอาไป
ขายในตลาดเพื่อมาเปนคาใชจายในบานดวย แตพอไดเขาโครงการเยาวชนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดรับพันธุไกไข ปลาดุก และกอนเชื้อเห็ด มาเพาะเลี้ยงไวเปนอาหาร
แลวพอไดเลือ่ นขัน้ เขาโครงการนักธุรกิจพอเพียง เขียนแผนธุรกิจเลีย้ งจิง้ หรีดไปเสนอ เพราะ
เห็นวา เปนแมลงทีร่ าคาดี กิโลกรัมละ 200 บาท พอแผนผานการพิจารณา ก็ไดรบั สนับสนุน
ปจจัยการผลิต”
เนย เล่าต่อว่า รายได้จากการขายจิ้งหรีดดีมาก เนย กับพ่อจะช่วยกันคั่วและ
ตระเวนขายตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เฉลีย่ แล้วได้รายได้เดือนละประมาณ 3,000 บาท เงินจ�านวนนี้
ก็จะน�าไปจ่ายเป็นค่ากับข้าว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนด้วย ปัจจุบัน
คอกจิ้งหรีดขยายเป็น 10 คอกแล้ว จากเริ่มแรกที่ 4 คอก เนย ตั้งใจจะขยายกิจการออก
ไปอีก เพื่อให้เป็นรายได้เสริมของครอบครัว แม้ว่า ในอนาคต เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว จะ
ต้องท�างานประจ�าตามสายที่เรียนมา แต่ก็ตั้งใจให้ฟาร์มจิ้งหรีดนี้เป็นอาชีพเสริมต่อไป
“อยูบานเราใชจายนอยกวาเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ อยูบานเรามีความสุขกวาดวย และ
ผมมั่นใจวา กิจการเลี้ยงไสเดือนขายที่ผมเพิ่งเริ่มตน จะทํารายไดเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได เลี้ยง
ไปไดแค 1 เดือน ก็ขายงวดแรกไปแลว” วุฒินันท สีสวย หรือ ตอ อายุ 17 ปี เริ่มธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนเมื่อ
3 เดือนที่แล้ว หลังจากแผนธุรกิจของเขาผ่านการพิจารณา จึงได้รับสนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน 4 กิโลกรัม
และบ่อซีเมนต์ส�าหรับเลี้ยงไส้เดือน 4 บ่อ ปัจจุบัน ขยายกิจการเป็น 6 บ่อแล้ว และตั้งใจจะขยายบ่ออีก
ตอ บอกว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างหาตลาด ถ้าลงตัวแล้วจะได้ลงมือขยายฟาร์มไส้เดือน ค่าตัวของไส้เดือน
ราคาดี ต้นทุนต�่า สามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุขายได้ถึงกิโลกรัม
ละ 600 บาท ไส้เดือนธรรมดากิโลกรัมละเกือบ 300 บาท
“ไสเดือนใชประโยชนไดทุกอยาง มูลไสเดือนนําไปทํา
ปุยได ผมก็เอามูลไสเดือนมาใสผักที่ปลูกไว ลดรายจายคาปุย
และผมก็จะเอารายไดขายไสเดือน ไปซือ้ ไกมาเลีย้ งดวย” ตอ เล่า
และบอกด้วยว่า ตัง้ แต่เข้าโครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอ
เพียงและนักธุรกิจพอเพียง ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ มาก ได้รบั พันธุผ์ กั
พันธุป์ ลา มาเพาะเลีย้ งไว้เป็นอาหารของครอบครัว ได้สนับสนุน
ปั จ จั ย การผลิ ต ส� า หรั บ เลี้ ย งไส้ เ ดื อ นขาย ด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ มี อ ยู ่
ทั้งหมดนี้ มั่นใจว่าจะช่วยให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างพอมีพอกิน
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อดิศักดิ์ เดชบํารุง หรือ ปอนด อายุ 16 ปี เข้าโครงการนักธุรกิจ
พอเพียงเพื่อมาท�าฟาร์มกุ้งฝอยที่วาดฝันไว้ เลี้ยงมาได้เกือบ 5 เดือน ปอนด
ได้รายได้จากการขายกุ้งฝอยที่มีอยู่ 2 บ่อ มาเจือจานค่าใช้จ่ายในครอบครัว
และเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
“ผมวางแผนวาจะขยายฟารมออกไปอีกเพื่อใหมีรายไดหมุนเวียน
มากขึ้นในอนาคต เมื่อผมตองไปเรียนมหาวิทยาลัยก็จะใหนองดูแลตอ รวมถึง
ปลาที่เลี้ยงไว และพืชผักที่ปลูกไวรอบ ๆ บาน เชน พริก พริกไทย มะละกอ
เสาวรส สตอเบอรี่ เปนการลดรายจายในครอบครัว เพิ่มรายได และยังเปน
เศรษฐกิจพอเพียงตามที่ในหลวงสอนใหเราปลูกพืช เลี้ยงสัตวไว”
สราวุฒิ สุรยิ ะ หรือ ต้า วัย 15 ปี ได้รบั คัดเลือกให้เข้าโครงการเยาวชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากได้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์แล้ว ต้า ได้โอกาสไปดูงานตามที่
ต่าง ๆ และตั้งใจเรียนรู้เพื่อน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ปรับใช้ ทั้งการปลูกพืช การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ การปรับปรุงดิน การท�าปุยอินทรีย์
ผลพวงจากการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้ ต้า รู้จักค�าว่า วินัยทางการเงิน ต้า
ท�าบัญชีครัวเรือน บันทึกทุกอย่างในกิจการไข่ไก่ ตั้งแต่จ�านวนไข่ที่ได้ในแต่ละวัน รายรับ
รายจ่ายจากการขายไข่ แม้แต่อาการเจ็บป่วยของไก่ก็จดบันทึกไว้ “ตองบันทึกครับ ถึงไดรู
วา ไกที่มีอยู 20 ตัว ออกไขวันละ 10 -17 ฟองตอวัน ราคาขาย 7 ฟอง 20 บาท ขายบาง
กินบาง เฉลี่ยแลวไดเงินสัปดาหละเกือบ 300 บาท เงินขายไดก็เอาไวซื้อหัวอาหาร จายเปน
คากับขาว และเก็บไวเปนทุนการศึกษาเผื่อในอนาคตจําเปนตองใช” น้องต้า บอก
ทุกวันนี้ หนุ่มน้อยวัย 15 ปี ยังคอยช่วยเหลือเพื่อนบ้าน น�าความรู้ที่ได้อบรมดูงาน
มาสอนคนในชุมชนต่อ เช่น การน�า EM ใส่ในน�้าเน่าเพื่อลดกลิ่น การท�าปุยอินทรีย์ การน�า
มูลหมูมาท�ากาซชีวภาพ ซึ่งเป็นไปตามเปาหมายของโครงการที่หวังให้เยาวชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและนักธุรกิจพอเพียง เป็นแกนกลางสาธิตและถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึง่ พาตัวเองตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2555

มีเยาวชนต้นแบบ 4,368 คน ใน 23 จังหวัด

ปี 2559-2560

มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจ�านวน

หรือ ร้อยละ 86.16 (จากการ
ส�ารวจ 976 คน) ยังด�าเนิน
กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เห็นผลเป็นรูปธรรม

แบ่งปันผลผลิตให้เพื่อนบ้าน

752 คน

มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและ
ออมทรัพย์ทกุ วันในรูปแบบต่าง ๆ

152 คน

น�าผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค
ไปขายสร้างรายได้

ร้อยละ 77.04
ร้อยละ 15.57

1,235 คน ใน 25 จังหวัด

เยาวชน 841 คน

648 คน

ร้อยละ 66.39

เยาวชน 95 คน
ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จนยกระดับเป็น
นักธุรกิจพอเพียงได้

นักธุรกิจพอเพียง

เรียนรู้การจัดท�าแผนธุรกิจ สามารถ
เขียนแผนธุรกิจได้
สามารถวางแผนที่เป็นระบบออมเงิน
1 ใน 4 ของรายได้
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ซี.ซี.เอฟ. สอนท�าดอกไม้จันทน์
ร่วมถวายความอาลัย
มูลนิ ธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้ร่ วมกับผู้ ประกอบการ บริ ษั ท
ห้างร้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมจิตอาสาสอนท�าดอกไม้จันทน์ชื่อว่า
“ดอกดารารัตน์” หรือ “ดอกแดฟโฟดิล” ซึ่งใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดสอนทั้งหมด 14 ครั้ง
ตามมหาวิทยาลัย บริษทั และศูนย์การค้าต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน
ได้มาท�าดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงให้ไปเผยแพร่การ
ท�าดอกไม้จันทน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

24 มี.ค.
18-23 เม.ย.
8-12 พ.ค.
19 พ.ค. -16 ก.ค.
19-23 มิ.ย.
1-7, 10, 29 มิ.ย.
29-30 ก.ค.
29 มิ.ย.-1 ก.ค.
5-7 ก.ค.
12-14 ก.ค.
19-21 ก.ค.
26-28 ก.ค.
28 ก.ค.-24 ก.ย.
29-30 ก.ค.
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ศูนย์การค้าสยามพารากอน และสยามดิสคัฟเวอรี่
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม
บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด
กรมชลประทาน
ศูนย์การค้า Seacon Square ชั้น 4 หน้า Yoyo Land
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขากัลปพฤกษ์
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาบางนา
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาพระราม 4
ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้จัดกิจกรรมพิเศษ

ซี.ซี.เอฟ.

สืบสานปณิธานพ่อหลวง
เพื่อร่วมกันแสดงซึ่งความจงรักภักดี ความอาลัยยิ่งต่อ
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพือ่ เผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้รับรู้ และเกิดแรงบันดาล
ใจในการเป็นคนดี คนเก่ง “ตามรอยพ่อหลวง” มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
ได้จัดกิจกรรมส�าคัญ คือ กิจกรรมถวายค�าปฏิญาณ “เราจะเดิน
ตามรอยพ่อ”
โดยได้จดั ท�าหน้าเว็บไซต์ให้เด็กและครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.
กรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และประชาชนทั่วไปร่วมกัน
ถวายค�าปฏิญาณ “เราจะเดินตามรอยพ่อ” ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ซึ่ ง มี ผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมถวายค� า ปฏิ ญ าณ ตั้ ง แต่ วั น ที่
13 ตุลาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2560 จ�านวน 6,747 คน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิฯ ได้น�าเด็ก
และเยาวชน 471 คน จาก จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก
ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อน ๆ จาก 36 จังหวัด เดินทางมา
กราบถวายบังคมพระบรมศพ พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ณ ลานหน้าพระบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง

รวมถึงการจัดงานครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธาน
พ่อหลวง ให้เด็ก ๆ ที่เดินทางมาทัศนศึกษาและพบผู้อุปการะ
ท�ากิจกรรมเพื่อศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แล้วถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาพวาดและค�าปฏิญาณ
และให้เด็ก ๆ 23,407 คน จาก 29 จังหวัด พร้อมใจกัน
แสดงซึ่งความจงรักภักดี โดยเขียน “ค�าปฏิญาณท�าความดีตาม
รอยพ่อ” ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาใจว่า แม้วันนี้จะไม่มี “พ่อ”
แต่ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. จะยังมุ่งมั่นท�าตาม “ค�าพ่อสอน” ให้
จริงจังกว่าเดิม
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เรื่องราวดีๆ ในปี

2559-2560

ตลอดปี 2559 ถึง 2560 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ด�าเนิน
โครงการในหลากหลายมิติ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กจากครอบครัวยากจน
รวมทั้งโครงการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ก�าลังเผชิญ
วิกฤติชวี ติ โครงการเหล่านีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานการท�างานแบบ
ภาคีเครือข่าย สร้างสายใยการท�างานระหว่าง มูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. และหน่วยงานในพืน้ ทีท่ งั้ ภาครัฐและภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กมีความ
เข้มแข็งและกระจายตัวทั่วถึง
นอกจากให้ความช่วยเหลือโดยตรงทีต่ วั เด็กแล้ว
ยังเข้าไปช่วยพัฒนาครอบครัวและชุมชนที่เด็กเป็นส่วน
หนึ่งด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง มีชวี ติ รอดพ้นจากความจน
ซ�า้ ซาก เปลีย่ นเป็นพลังช่วยเหลือครอบครัวและสังคมต่อไป
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โครงการ

1

ปี 2559-2560

2
3
4

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

• ทุนการศึกษา • ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM
• คืนรอยยิม้ ให้ภาคใต้ • นักเล่านิทาน • เสาร์สมั พันธ์

พัฒนาอาชีพ

• โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพส�าหรับเยาวชน
• เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง • นักธุรกิจพอเพียง

พัฒนาทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
• ฉลาดรู้เรื่องเพศ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

• อาหารเช้าเพื่อน้อง • คลังอาหารในครัวเรือน
• ชุดหนูสะอาด
• กองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็กยากไร้
19

คุณรู้หรือไม่ว่า
เด็กไทยอายุ 6-14 ปี (การศึกษาภาคบังคับ) ตกหล่นจากระบบการศึกษา 2 แสนคน และ
มีนักเรียนในโรงเรียนรัฐอีกจ�านวน 8,814 คน ต้องออกจากการเรียนกลางคัน สาเหตุ

สําคัญเพราะความยากจน

ข้อมูลจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ส�ารวจพบว่า ปีการศึกษา
2557 ถึง 2558 มีเด็กวัย 6-14 ปี (การศึกษาภาคบังคับ) เข้าเรียนจ�านวน 7.174 ล้านคน จากประชากรวัยนี้
7.438 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 96.5 เท่ากับมีเด็กประมาณ 2 แสนคน ตกหล่นจากระบบการศึกษา ขณะที่
ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนในสังกัด
ออกกลางคันจ�านวน 8,814 คน สาเหตุส�าคัญ เพราะความยากจน ท�าให้เด็กไม่สามารถเรียนอย่างต่อเนื่อง
จนส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ข้อมูลของ สกศ. ระบุด้วยว่า นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2546 คงอยู่
จนส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ร้อยละ 66.4
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เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ทางเดินสู่อนาคตที่ท่านสร้าง
เพื่อเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
เปาหมายแท้จริงในการท�างานของ ซี.ซี.เอฟ. คือ การผลักดันให้
เด็กเข้าสูร่ ะบบการศึกษา โดยพยายามขจัดอุปสรรค และเสริมปัจจัยทัง้ ทางตรง
ทางอ้ อ ม เพื่ อ ให้ เ ด็ ก อยู ่ ใ นระบบการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ระดั บ
ปริญญาตรี พร้อมจัดท�าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้
โรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลสามารถจัดการเรียนได้มีคุณภาพมากขึ้น
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รายงานผล

1
2

จัดสรรเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษารายปี ให้กับเด็ก
ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี รวมถึงเด็กพิเศษที่ไป
โรงเรียนไม่ได้และเด็กที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนด้วย
รวมทั้ ง หมดจ� า นวน 53,267 คนใน 34 จั ง หวั ด
คิดเป็นเงิน 146.92 ล้านบาท เป็นการบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ช่วยให้เด็กได้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี

•

•

•
•
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ร่ ว มมื อ กั บ ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาใน 6
จังหวัดและองค์กรภาคี ขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านแนวคิด STEM หรือกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) ในโรงเรียน 6
จังหวัด ได้แก่ สตูล นราธิวาส อยุธยา ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา และบุรีรัมย์
จั ด อบรมครู แ กนน� า ระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ� า นวน 163 คน จาก
โรงเรียน 62 แห่ง โดยครูแกนน�าขยายผลการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
62.90 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM จ�านวน
3,034 คน เด็กสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึน้
ครูและนักเรียนได้น�าองค์ความรู้ในการเรียนแบบ
STEM มาร่วมกันคิดค้นโครงงานที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

3
4
5

สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นพิเศษให้เด็ก 124 คน
จาก 56 โรงเรียนในภาคใต้ ตามโครงการคืนรอยยิม้
ให้ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเด็กก�าพร้า เด็กที่ได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจ และมีความยากล�าบากในการ
ด�ารงชีวิตเนื่องจากสูญเสียพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เยาวชนรับทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จ�านวน 55 คน
เป็นเงิน 1,008,000 บาท
•

•

•

6

•

•

อบรมแม่เด็ก ผู้ปกครอง ครู แกนน�าเยาวชน
ให้เป็นนักเล่านิทานตามโครงการนักเล่านิทาน
จ�านวน 491 คน
นักเล่านิทาน ร้อยละ 87.76 หรือ 426 คน
กลับไปเล่านิทานในครอบครัวหรือชุมชนอย่าง
สม�่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ร้อยละ 84.11 ให้ข้อมูลว่า เด็กตั้งใจฟัง มีสมาธิ
มากขึ้น ช่วยสร้างจินตนาการให้เด็ก
จัดกิจกรรมเสาร์สัมพันธ์ ใน 36 จังหวัด เด็กเข้า
ร่วม 54,378 คน เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์
เรียนรู้ในชุมชนหรือโรงเรียน
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กและครอบครัวได้เรียนรู้
ร่วมกัน เช่น งานศิลปะ วินยั การเงิน ทักษะอาชีพ
ปลูกฝังคุณธรรม โดยเยาวชนผ่านกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องปีละ 8 ครั้ง

คุณรู้หรือไม่ว่า
เด็กไทย (อายุตำ�่ กว่า 5 ขวบ) มีภาวะเตีย้ แคระแกร็นเรือ้ รังมาเกือบ 15 ปี ล่าสุดมีเด็กไทย
เตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 16 และมีเด็กไทยจ�ำนวนมากเป็นโรคขาดสารอาหาร
เรื้อรัง
ข้อมูลล่าสุดในปี 2559 พบว่า 1 ใน 5 ประชากรโลก
เผชิญภาวะทุพโภชนาการ เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี จ�ำนวน 42 ล้าน
คนทั่วโลก มีปัญหาผอม และ 161 ล้านคนทั่วโลก เป็นเด็ก
แคระแกร็น
ส�ำหรับประเทศไทย ข้อมูลเมื่อปี 2555 มีเด็กอายุ     
ต�่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 16 ขาดสารอาหารเรื้อรัง คือ มีภาวะเตี้ย
แคระแกร็น ส่งผลให้สมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่ จนปัจจุบัน
สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้น ตัวเลขล่าสุด ปี 2559 เด็กไทยเตี้ยและ
น�้ำหนักตัวต�่ำกว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น มีเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี      
เตีย้ กว่ามาตรฐานร้อยละ 16 มีปญ
ั หาเด็กไทยเตีย้ ติดต่อกันมา
10 ถึง 15 ปี
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พัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอบคุณที่ท่าน...ช่วยเด็กได้
กินอิ่ม นอนอุ่น
เงินบริจาคได้นา� ไปใช้ในโครงการต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาความเป็นอยูเ่ ด็ก โดยมีเปาหมาย
ให้เด็ก ๆ และสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดภาวะทุพโภชนาการ พร้อมเติม
เต็มปัจจัยทีจ่ า� เป็นในการด�ารงชีพให้กบั เด็ก ให้พวกเขาสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ ใกล้เคียง
เด็กจากครอบครัวอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน มีพื้นฐานพร้อมเพียงพอส�าหรับการเข้ารับการศึกษา

กินอิ่ม โภชนาการดี มีรายได้
“แต่กอ่ นได้กนิ แต่แกงข้าวคัว่ เอาข้าวคัว่ มาต้มกิน
กับผักหรือหน่อไม้ทหี่ ามาได้ เนือ้ สัตว์ไม่คอ่ ยได้กนิ เพราะ
มันแพง ไก่กิโลกรัมละ 140 บาท ซื้อไก่ 1 ตัว เท่ากับ
ค่าแรงท�างาน 1 วัน ไม่มปี ญ
ั ญาซือ้ แต่พอได้เข้าโครงการ ก่อสร้างรับเงินรายวัน แต่งานก็ไม่ได้มที กุ วัน รายได้จงึ ไม่พอเพียง
คลังอาหารครัวเรือน ได้ไก่ ได้ปลาให้เลีย้ ง อาหารการกิน ค่าใช้จ่าย อาศัยมีนา 3 ไร่ ปลูกข้าวไว้กิน ส่วนกับข้าวก็เก็บผัก
ก็ ดี ขึ้ น เอาไก่ ม าท� า อาหารเดื อ นละ 2 ถึ ง 3 ครั้ ง ” ขุดหน่อไม้มากินกับน�้าพริกหรือแกงข้าวคั่ว
แม่ของ ด.ช.กิตติศักดิ์ ธัญญกิจสกุล หรือ ฟลม เด็ก ซี.ซี.เอฟ.
ในอ�าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูล

ครอบครัวของฟลม เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ หรือ
กะเหรีย่ ง ตัง้ บ้านเรือนอยูบ่ นดอยสูง มีสมาชิกทัง้ หมด 6 คน หนู
น้อยเป็นคนสุดท้อง มีพี่ชาย 2 คน พ่อ แม่ และย่า แต่มีพ่อคน
เดี ย วที่ อ อกไปท� า งานหาเลี้ ย งครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งาน
24

ด้วยความขัดสน น้องฟลม จึงได้รับคัดเลือกให้เข้า
โครงการคลั ง อาหารในครั ว เรื อ น ได้ รั บ พั น ธุ ์ พื ช พั น ธุ ์ สั ต ว์
พร้อมอุปกรณ์ ไปเพาะเลี้ยงไว้เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน
เป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารของครัวเรือน และให้มั่นใจ
ได้ว่า หนูน้อยและสมาชิกคนอื่น ๆ ได้กินอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

รายงานผล

จัดโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง ให้เด็กยากจนจ�านวน 3,489 คน ใน 77 โรงเรียน
จาก 22 จังหวัดและอีก 6 ชุมชน ได้กินอาหารเช้าก่อนเข้าเรียน ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ
มีสมาธิในการเรียนมากขึน้ และเป็นการบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการในเด็กไทยด้วย
เด็กร้อยละ 77.57 มีนา�้ หนักและส่วนสูงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.78 ผลการเรียนเพิม่ ขึน้ (จาก
การเก็บข้อมูลจ�านวน 2,158 คน คิดเป็นร้อยละ 61.85 ของเด็กในโครงการทั้งหมด)
จัดท�าคลังอาหารในครัวเรือน ให้ครอบครัวแหว่งกลาง (เด็กทีอ่ าศัยอยูก่ บั ผูส้ งู อายุ)
จ�านวน 2,566 ครอบครัว ใน 28 จังหวัด โดยสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้เพาะ
เลีย้ งไว้เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ช่วยแก้ปญ
ั หาทุพโภชนาการได้อย่างยัง่ ยืน และ
ลดรายจ่ายในการซื้ออาหารด้วย
ร้อยละ 47.19 น�าผลผลิตมาท�าเป็นอาหารหลักในครอบครัว ร้อยละ 26.49 แบ่งปัน
ผลผลิตให้เพื่อนบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 14.04 น�าผลผลิตที่เหลือน�าไปขาย
สร้างรายได้ในครอบครัว ร้อยละ 45.90 มีการออมเงินอย่างสม�่าเสมอซึ่งเป็นผลจาก
ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย (จากการเก็บข้อมูล จ�านวน 1,638 ครอบครัว)
จัดสรรชุดหนูสะอาด หรือชุดอนามัยส่วนบุคคลให้เด็กจ�านวน 32,067 คน ใน 33
จังหวัด เป็นเงิน 12.4 ล้านบาท เพือ่ ให้เด็กและครอบครัวใช้สา� หรับท�าความสะอาด
ดูแลสุขภาพตัวเอง และเป็นการฝกสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้วย

แม่นอ้ งฟลม บอกว่า เริม่ แรกได้รบั พันธุไ์ ก่บา้ นมา 7 ตัว
ตอนนี้ขยายเป็น 28 ตัวแล้ว ตั้งใจจะขยายพันธุ์ให้มากขึ้นอีก
เพื่อให้มีไก่หมุนเวียนมาประกอบอาหารถี่ขึ้น

“บางครั้งก็แบ่งไก่ให้เพื่อนบ้าน หรือขายราคา
ถูกตัวละ 20 บาท 80 บาท ไม่ได้จะเอาก�าไร เป็นการ
แบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนบ้าน เราอยู่แบบพอเพียง
แม้จะมีรายได้น้อย แต่เราปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ก็ได้กิน
อะไรที่เหลือขายได้ ก็ขายไป อะไรที่แบ่งเพื่อนได้
ก็แบ่งหรือแลกกัน” แม่น้องฟลม กล่าวว่า โครงการ

คลังอาหารครัวเรือนเป็นโครงการทีด่ มี าก ช่วยลดค่าใช้จา่ ย
และท�าให้มีอาหารการกินดีขึ้น
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กองบุญกู้วิกฤติ
เพื่อชีวิตเด็กยากไร้

เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2555 จากเงินบริจาค เพื่อให้ความ             
ช่วยเหลือแก่เด็กบางรายที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากล�ำบากเป็นพิเศษและต้องการความ  
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพือ่ ให้เด็กคืนสูภ่ าวะปกติหรือใกล้เคียงภาวะปกติมากทีส่ ดุ เท่าที่
จะท�ำได้ โดยแบ่งเป็นเด็กที่เจ็บป่วยวิกฤติหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษา
อย่างเร่งด่วน และเด็กที่อยู่กับผู้ปกครองที่เจ็บป่วย หรือยากจนมาก จนไม่สามารถดูแล
เด็กได้

รายงานผล

   ช่วยเหลือเด็กที่เผชิญวิกฤติ ไว้ 208 คน เป็นเด็กที่เจ็บป่วยวิกฤติ
จ�ำนวน 67 คน และเด็กที่ผู้ปกครองเจ็บป่วย หรือ ยากจนเป็นพิเศษ จนอยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถดูแลเด็กได้ 141 คน ใน 30 จังหวัด ใช้เงินกว่า 2.49 ล้านบาท

เพื่อประคับประคองเด็กกลุ่มนี้

เด็กที่เจ็บป่วย 62 คน ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และไปโรงพยาบาลอย่างสม�่ำเสมอ
เด็กที่อยู่ในการดูแลของผู้สูงอายุ 141 คน ได้รับการสนับสนุน ซ่อมแซมปรับปรุงที่พัก
อาศัย อาหารเสริม มุ้ง ผ้าห่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

โครงการซ่อมแซมบ้านให้เด็กกองบุญ
รายงานผล

เงินบริจาคส่วนหนึ่งน�ำมาสร้างบ้านให้เด็กในโครงการ
กองบุญฯ เพราะเด็กจ�ำนวนมากมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ต้อง
อาศัยเพิงต่างบ้าน หรือสภาพบ้านทรุดโทรม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึง
ได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ช่วยซ่อมแซม หรือสร้าง
บ้านหลังใหม่ให้ เปลี่ยนที่อยู่สภาพรันทดให้เป็นบ้านที่แท้จริง
26

สร้างและซ่อมแซมบ้าน ให้
จ�ำนวน

75 หลัง ใน 22 จังหวัด

งบประมาณ 897,000 บาท          
ให้เด็ก ๆ มีที่พักสภาพเหมาะสมขึ้น

คุณรู้หรือไม่ว่า
ในปี 2558 วัยรุน่ อายุ 10-19 ปี คลอดบุตรถึง 104,289 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของจ�านวน
หญิงคลอดบุตรในปี 2558 ทั้งหมด 679,502 คน และมีเด็กอายุ 15 -19 ปี คลอดบุตร
ทั้งหมด 101,301 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 277 คน ล่าสุด พบเด็กตั้งครรภ์อายุต�่าสุดเพียง
แค่ 8 ปี อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 13-15 ปี

ปี

2558

ปี

2546

ข้อมูล ณ ปี 2558 จาก ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คุณแม่วัยเด็กเพิ่มขึ้นในทุกปี

10-14 ปี

1,791

มีเด็กอายุ
คลอด
คน
จากประชากรในวัยเดียวกัน 2.38 ล้านคน
คิดเป็นสัดส่วน 0.7 คน ต่อประชากร 1,000 คน

เพิม่ เป็น 2,988 คน หรือเฉลีย่ วันละ 8 คน
จากประชากรในวัยเดียวกัน 1.96 ล้านคน
คิดเป็นสัดส่วน 1.5 คน ต่อประชากร 1,000 คน

เฉลีย่ วันละ 277 คน คิดเป็นสัดส่วน 44.8 คน
ต่อประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน
(ประชากรวัย 15-19 ปี ทั้งหมด 2.26 ล้านคน)

อายุเฉลี่ยการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

อายุต�่าสุดที่ตั้งครรภ์
ของเด็กไทย คือ ปี อยู่ที่

8

2558
เด็กวัย 15-19 ปี คลอด 101,301 คน
ปี

13 ถึง 15 ปี
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พัฒนาทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก

โครงการฉลาดรูเ้ รือ่ งเพศ
นอกจากสนับสนุนปัจจัย 4 และการศึกษาแล้ว เงินบริจาคจากทุก ๆ ท่าน
ยังได้น�ำไปจัดโครงการเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็ก เพื่อสร้างสร้างภูมิคุ้มกันให้   
พวกเขารับมือกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาเพศสัมพันธ์
ในวัยเด็ก ซึ่งก�ำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ

28

รายงานผล

จัดโครงการฉลาดรู้เรื่องเพศในโรงเรียนต่าง ๆ โดยจัดค่ายอบรมเยาวชน
แกนน�าฉลาดรู้เรื่องเพศ จ�านวน 1,114 คน จาก 91 โรงเรียน

ใน 20 จังหวัด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ และให้
ไปจัดกิจกรรมขยายผลในโรงเรียนของตัวเอง

แกนน�า ร้อยละ 56.28 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยในเรื่องเพศ
ในระดับดีมาก แกนน�าทั้ง 1,114 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศ และ
มีการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สื่อละคร เสียง
ตามสาย การจัดนิทรรศการ หนังสือพิมพ์ก�าแพง
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ฉลาดรูเ้ รือ่ งเพศ
สร้างภูมิคุ้มกันลดอุบัติเหตุในวัยเรียน
“จากประสบการณ์ตรงที่น้องสาวหนูเกือบถูกบังคับให้
ท�าแท้งเพราะตัง้ ท้องในวัยเรียน หนูวา่ การเรียนรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา
อย่างถูกต้องมีความจ�าเป็นค่ะ ทุกวันนี้ น้องสาวหนูตอ้ งออกจาก
การเรียนมาเลีย้ งลูก ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่จบ ม.4 หมดอนาคตไปเลย ยังดี
ที่ ห นูเกลี้ยกล่อ มไม่ให้ตายายพาน้องไปท� า แท้ ง ได้ ” ลักษิกา

หรือ อ้อย อายุ 17 ปี แกนน�าฉลาดรู้เรื่องเพศของ ซี.ซี.เอฟ. กล่าว

อ้อย ได้ใช้ความรู้ที่ไปเข้าค่ายอบรมเพศศึกษาของ ซี.ซี.เอฟ. ทันที
เมือ่ กลับมาเจอเหตุการณ์นเี้ กิดขึน้ กับน้องสาว เธอใช้เทคนิคการสร้างความไว้ใจ
การชักจูงใจ เกลีย้ กล่อมให้ตายายเลิกพาน้องสาวไปท�าแท้ง อ้อย รูส้ กึ ประทับใจ
ที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กน้อยตาด�า ๆ ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกมีชีวิตอย่างเด็ก
ทั่วไป และให้โอกาสกับเด็กที่ตัดสินใจผิดพลาด เพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่และดูแล
ตนเองและคนรอบข้างอย่างมีความสุข
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จากวันนั้นมาตลอด 2 ปี อ้อยรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ไป
อบรมมาด้วยกัน 4 คน เป็นแกนน�าจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาในโรงเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อน ๆ ใน
โรงเรียนด้วย อ้อย บอกว่า ส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาจะเป็นเรื่องรัก
ในวัยเรียน ทะเลาะกัน มีมาปรึกษาปัญหาเรื่องการใช้ถุงยาง
อนามัยด้วย
นอกจากท�ากิจกรรมในโรงเรียนแล้ว อ้อยและกลุม่ เพือ่ น
ยังไปท�ากิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องใน
ชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างทัศนคติท่ี
ถูกต้องในเรื่องเพศให้กับเยาวชน “มันเป็นเรื่องจ�าเป็นมากค่ะ
เด็กบางคนยังมีความเข้าใจผิด ๆ เช่น เชือ่ ว่า การหลัง่ นอกปองกัน
การตั้งครรภ์ได้ 100% ไม่รู้จักวิธีปองกันตัวเอง และมีทัศนคติที่
เป็นลบในเรื่องการพกถุงยาง ที่ส�าคัญเราต้องการปลูกฝังเด็ก
ผูห้ ญิงให้รจู้ กั ทักษะในการปฏิเสธ การเอาตัวรอดจากสถานการณ์
เสีย่ ง ต้องไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเพียงแค่คา� พูดฝ่ายชาย
ว่า ถ้าไม่ยอมมีอะไร ก็ต้องเลิกกันเพราะถือว่าไม่รักกัน”

อ้อย ทิ้งท้ายว่า ถ้าเราให้ความรู้และสร้างทัศนคติเรื่อง
เพศที่ถูกต้องแล้ว จะช่วยลดปัญหามีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์
ในวัยเรียน ปัจจุบัน เพื่อน ๆ ในโรงเรียนเริ่มเปลี่ยนทัศนคติไป
ในทางที่ถูกต้อง ปัญหาต่าง ๆ จึงลดลงบ้าง
จิราภรณ หรือ ดาว อายุ 19 ปี เป็นแกนน�าฉลาดรู้
เรื่องเพศรุ่นที่ 1 มาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ม.3 ในปัจจุบันเรียน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ศรี ส ะเกษ คณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขา
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ดาว และเพื่อน ๆ ท�ากิจกรรมทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน เช่น การแสดงละครเงา การเดินรณรงค์
เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศ
“การให้ความรู้เรื่องนี้จ�าเป็นมากค่ะ อย่างหนูมาเรียน
มหาวิทยาลัย ต้องห่างพ่อห่างแม่มา เขาไม่รเู้ ลยว่าเราท�าอะไรบ้าง
ซึ่งถ้าเรารู้จักทักษะการปฏิเสธ การปองกันตัวเอง ไม่ไปอยู่ใน
สถานการณ์เสีย่ ง ก็จะเอาตัวรอดได้รอดพ้นในชีวติ มหาวิทยาลัย”
ดาว เล่าด้วยว่า ตอนแรก ๆ แม่เป็นห่วงไม่อยากให้เป็น
แกนน�า เพราะบางทีท�ากิจกรรมต้องกลับดึก หรือต้องไปท�าใน
วันหยุด แต่พอแม่ได้เห็นความเปลีย่ นแปลงในตัวเธอ จากเด็กไม่
กล้าแสดงออก กลายเป็นเด็กกล้าพูด กล้าท�า แม่ภูมิใจในตัวเธอ
และตัดสินใจไปเข้าค่ายอบรมเป็นแกนน�าฉลาดรู้เรื่องเพศของ
ซี.ซี.เอฟ. ในปีนี้ด้วย
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พัฒนาอาชีพ

เสริมทักษะการเงิน
ทักษะอาชีพเยาวชน
บ่มเพาะผู้ประกอบการ
สู้เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

อุณาวรรณ มัน่ ใจ รองผูอ้ า� นวยการโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม
ส� า หรั บ เด็ ก บกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บอกว่ า
กิจกรรมฝกทักษะอาชีพให้เยาวชนมีอยู่มากมาย
แต่โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพ
ส�าหรับเยาวชน ที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ด�าเนินการ
ร่วมกับ มูลนิธซิ ติ ี้ นัน้ บ่มเพาะให้เด็กทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
มีความมุ่งมั่นจริง ๆ ที่จะเปดกิจการเล็ก ๆ เลี้ยง
ตัวเองหลังส�าเร็จการศึกษาออกไป
อุณาวรรณ เล่าว่า ส�าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายแล้ว เราไม่ได้คาดหวัง
ให้ เ ขาเรี ย นสู ง ๆ เพราะเป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลยที่ เ ด็ ก
บกพร่องทางการได้ยินจะไปเป็นหมอ แต่เราต้องการ
ให้เขาส�าเร็จการศึกษาออกไปแล้วมีอาชีพเลี้ยงตัวเอง ให้อยู่
อย่างมีศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้น ก็จะมีกิจกรรมฝกอาชีพต่าง ๆ ให้
นักเรียนเป็นประจ�า ส่วนใหญ่จะเน้นให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพนัน้ ๆ
“แต่เรื่องอาชีพนั้น เป็นเรื่องของใจรัก เราสอนเขาไป ถ้าเจ้าตัว
ไม่ อ ยากท� า ก็ ไ ปบั ง คั บ ไม่ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม
กระบวนการในการฝกอบรมของโครงการส่งเสริม
ทักษะทางการเงินและอาชีพส�าหรับเยาวชน ได้สร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ มีความใฝ่ฝันที่จะมีกิจการ
ของตัวเอง ขณะเดียวกัน การสอนเรื่องการเงิน
การท�าธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจให้เด็ก ก็
ช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจว่า ตัวเขาสามารถ
เป็นผูป้ ระกอบการได้จริง ๆ”
นั ก เรี ย นทั้ ง 60 คนที่ ไ ปเข้ า ร่ ว ม
โครงการ จะแบ่งออกเป็น 3 ชมรม คือ ชมรม
เบเกอรี่ ชมรมไอศกรีม และชมรมขนมไทย
ปัจจุบัน นักเรียนได้ตั้งบริษัทจ�าลอง
ผลิตเบเกอรี่ และขนมไทยออก
มาจ�าหน่ายแล้ว ซึง่ โรงเรียน
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เป็นโรงเรียนประจ�าเอื้ออ�านวยต่อการจ�าหน่ายขนม
ทัง้ 2 ร้าน นอกจากนัน้ ยังน�ามาจ�าหน่ายในตลาดนัด
อาชี พ ของโรงเรี ย น จั ด เป็ น ประจ� า ทุ ก วั น ศุ ก ร์
สิ้ น เดื อ นซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ผู ้ ป กครองมารั บ นั ก เรี ย น
กลับบ้าน
อุณาวรรณ สังเกตว่า มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดในตัวของเด็ก ๆ มีความมุ่งมั่น ในการ
ท� า ธุ ร กิ จ อย่ า งมาก จากเมื่ อ ก่ อ นท� า แบบเล่ น ๆ
เปลี่ ย นมาเป็ น ตั้ ง ใจจริ ง เพราะเขาเริ่ ม เปลี่ ย น
ทัศนคติต ่ อ ตั ว เอง และต่ อ การประกอบอาชี พ
“การที่เขาไปฝกงานตามทีต่ า่ ง ๆ ไปรู้ ไปเห็น ท�าให้
เด็กมีแรงบันดาลใจ มี ความฝั น อย่ า งเด็ กที่ เข้ า
ชมรมเบเกอรี่ ไ ด้ ไ ปอบรมกั บ คุ ณ ดาว (ณั ฐ ธยาน์
ปางพุฒิพงศ์) ที่ร้านคอฟฟีบีนส์ บาย ดาว เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
จากการปฏิบตั จิ ริง ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทาง
ร่างกายมาก เพราะเขาจะท่องจ�าไม่เก่ง ต้องเรียนรูจ้ ากการลงมือ
ปฏิบตั ิ ทีส่ า� คัญเด็กได้เห็นร้านสวย ๆ เห็นขนมสวย ๆ มีโอกาสไป
ชิมขนมต่าง ๆ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตรงนี้เป็นการเปด
มุมมองเด็ก ท�าให้เขาเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความฝันจะมีร้าน
แบบนี้ บ ้ า ง ยิ่ ง มี ค นคอยให้ ก� า ลั ง ใจว่าเขาท�าได้ ยิ่งท�าให้เด็ก
เกิดความมุง่ มัน่ เห็นอนาคตรออยู่ เด็ก ๆ จึงเปลี่ยนแปลงตัวเอง
อุณาวรรณ กล่าวว่า เรื่องทักษะการเงินก็มีการเปลี่ยนแปลง
ปกติโรงเรียนมีการจัดตั้งธนาคารของโรงเรียน ฝกการออมของ
เด็กอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่า หลังอบรมทักษะการเงินไป เด็กเริ่มมี
การออมมากขึ้น ถึงขั้นแข่งกันออม รู้จักการแบ่งใช้เงิน ไม่ใช้จน
หมด แต่กั้นไว้เป็นเงินออม
อุณาวรรณ ทิง้ ท้ายว่า แม้ครูจะต้องเหนือ่ ยมากส�าหรับ
การให้เด็กมีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมโครงการนี้
แต่ก็คุ้มค่า เพราะโครงการนี้ ท�าให้เด็กได้ประสบการณ์ และได้
แรงบันดาลใจ ที่ส�าคัญ เป็นการบ่มเพาะให้เด็กเรียนรู้จะพึ่งพา
ตัวเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองมาก

โครงการส่งเสริมทักษะการเงินและอาชีพ
ส� า หรั บ เยาวชน รุ ่ น ที่ 1 (กรกฎาคม 2559 ธันวาคม 2560) เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. เพือ่ เด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการสนับสนุนของ
มูลนิธซิ ติ ี้ สามารถสรุปผลการด�าเนินงานระหว่าง
มกราคม - สิงหาคม 2560 ได้ ดังนี้
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โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ
ครั้ง ครั้งที่ 1,2 610 คน
ครั้งที่ 3 970 คน
ได้รับการฝก
ทักษะทางการ ครั้งที่ 4 362 คน
เงินและอาชีพ
ครั้งที่ 5 372 คน

เป็นการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการออม และ
อบรมการเป็นผูป้ ระกอบการแห่งศตวรรษที่ 21
ให้ความหมายของผู้ประกอบการ ยกตัวอย่าง
ความส�าเร็จของผู้ประกอบการ (บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด, ร้าน Coffee Beans by Dao, บาร์บีคิว
พลาซ่า Alibaba Group และ Facebook)

1. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

เรื่องการวางแผนการออม การจัดท�างบการเงิน
ส่วนตัว การจัดท�ารายรับ-รายจ่าย แหล่งที่มา
ของเงิ น ออม และเทคนิ ค การเพิ่ ม เงิ น ออม
ส�าหรับการฝกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
การเริ่มต้นและการจัดตั้งรูปแบบของธุรกิจ การเลือกธุรกิจ
การวางแผนการด�าเนินงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

5. โรงเรียนวัดไตรสามัคคี

ครั้งที่

1

ครั้งที่

2

ฝกทักษะด้านการออม หัวข้อ ออมอย่างไรให้
เงิ น งอกเงย และความคล่ อ งตั ว ทางการเงิ น
ส�าหรับการฝกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย Business Model canvas และการตลาดเชิง
สร้างสรรค์
ครั้งที่

3

2. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
3. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
4. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ครั้งที่

4

ฝกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หัวข้อ การ
จัดการความเสี่ยงทางการเงิน 4Es การตลาด
สมัยใหม่ส�าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

ครั้งที่

สรุปการออมด้วยเรื่อง ศัพท์การเงินและการ
ลงทุน ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบการ

5

พฤศจิกายน 2559 ได้จัดการแข่งขันแผนทางธุรกิจ
โดยนักเรียนจ�านวน 64 คน จาก 15 ชมรมได้นา� เสนอแผนธุรกิจ
และตอบค�าถามของคณะผู้ตัดสิน ทีมที่ชนะการแข่งขัน คือ
The P.K. Ice-cream ซึ่ ง น�า เสนอแผนธุ รกิ จผลิ ต ไอศกรี ม
รสปลาหมึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และรสชาติอร่อย
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จาก

ผู้อุปการะ

การให้ที่คุ้มค่า
คุณจุมพฏ ไพรรัตนากร หรือคุณจิมมี่ เริ่มเป็นผู้อุปการะตั้งแต่
เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ขณะที่เริ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงินของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
และต้องการเข้าใจมุมมองของผูอ้ ปุ การะ คุณจิมมีจ่ งึ ตัดสินใจขอรับอุปการะ
เด็ก 2 คน
“ผมซื้อจักรยานให้เขาด้วยนะ เพราะอยากรู้ว่าจักรยานจะถึงมือ
เด็กจริงมัย้ ตอนนัน้ ก็เริม่ เข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ ปุ การะแล้ว อย่างไรก็ตาม
ในฐานะผูต้ รวจสอบบัญชี มีโอกาสได้เห็นภาพการท�างานของ ซี.ซี.เอฟ. ต้อง
บอกว่า เทียบประสบการณ์ในการท�างานตรวจสอบบัญชีมา เงิน 100 บาท
ที่บริจาคผ่าน ซี.ซี.เอฟ. ไปถึงเด็กเยอะ ส่วนใหญ่ใช้ในการท�ากิจกรรมเพื่อ
เด็ก เพียงส่วนน้อยที่เป็นค่าบริหารจัดการ ตรงนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจ
ให้บริจาคต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว”
ปัจจุบัน คุณจิมมี่ อุปการะเด็กทั้งหมด 3 ราย และบอกว่า “รู้สึก
ดีใจและภูมิใจเล็ก ๆ ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เงินที่จ่ายไป
มันคุ้มค่ามาก เพราะสามารถท�าประโยชน์ให้เด็ก เทียบกับค่าครองชีพเรา
แล้วถือว่าเป็นเงินจ�านวนไม่เยอะแต่กลับเป็นเงินทีม่ คี า่ มากส�าหรับพวกเขา”
คุณจิมมี่ ทิ้งท้ายด้วยว่า การช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาความเป็นอยูใ่ ห้เด็ก มีความส�าคัญมาก ถ้าเราไม่ให้การศึกษา เด็กจะ
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อยู่ในวัฏจักรนี้ต่อไป ได้เรียนไม่สูงเพราะต้องออก
มาท�างานหาเงิน โอกาสเลือกงานมีนอ้ ย หนีไม่พน้
งานก่อสร้าง งานใช้แรงงาน แล้วก็จะมีลูกตั้งแต่
อายุ น ้ อ ย พอเลี้ ย งไม่ ไ หวก็ ส ่ ง ไปให้ พ ่ อ แม่ ที่
ต่างจังหวัดเลีย้ ง เป็นการเริม่ วัฏจักรดังกล่าวต่อไป
อีกรุน่ กลับกัน ถ้าเขามีโอกาสได้เรียนสูง ๆ ได้งาน
ดี ๆ ท�า จะสามารถหลุดออกจากวัฏจักรนี้ และไม่
เป็นปัญหาสังคมต่อไป

ให้โอกาสคน สร้างสังคมที่ดี
คุณมินทร อิงคธเนศ หรือ คุณแจ็ค ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท
เอสวีโอเอ จ�ากัด(มหาชน) เป็นผูอ้ ปุ การะเด็กถึง 100 คน ในจังหวัดลพบุรแี ละอยุธยา
นอกจากความเห็นใจในทุกข์ยากของเด็ก ๆ แล้ว เหตุผลที่คุณแจ็ค อุปการะเด็กไว้
จ�านวนมาก เพราะเจ้าตัวมองว่า การให้โอกาส คือ การแก้ปัญหาสังคมที่ตรงจุด
ที่สุด “ผมคิดวาเด็ก ๆ ที่เกิดมาบริสุทธิ์ทุกคน ปญหาไมได้อยูที่ตัวเขา แตที่
มีปญหา คือ สังคมมันไมเอื้อ ขาดโอกาสให้เขา ครอบครัว ปญหาสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุตาง ๆ ที่ไมพึงประสงค ทําให้เด็กเติบโตมามีปญหา เพราะฉะนั้น มี
หนวยงานอยาง ซี.ซี.เอฟ. ชวยเหลือพวกเขาก็เปนสิ่งที่ดี”
คุณแจ็ค บอกว่า จริง ๆ แล้วเรามี 2 ทางเลือก ทางที่ 1 คือ ไม่สนใจ มอง
ไม่เห็นพวกเขา แต่ผลลัพธ์นั้น สุดท้ายแล้ว สังคมจะมีปัญหามากขึ้น ส่วนอีกทาง
เลือก คือ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเขา ยื่นมือให้เขา ในที่สุดเขาจะเป็นประโยชน์
ต่อสังคม ไม่เป็นปัญหาของสังคม “ถ้าเราอยู่ดีกินดี บ้านเป็นคฤหาสน์ แต่ออก
จากบ้าน ต้องดูซ้ายดูขวา รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือ กลับกันถ้าเรา
อยู่ในสังคมที่มีคนดี ๆ อยู่ร่วมกัน เราจะรู้สึกปลอดภัย มีความสุข เพราะฉะนั้น
ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ ปัญหาจากใหญ่ก็จะเล็กลง แต่ถ้าเราไม่ช่วยเลย ก็จะ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ สุดท้ายสังคมก็จะไม่น่าอยู่”
คุณแจ็ค บอกด้วยว่า ให้ความส�าคัญกับการศึกษา เพราะการศึกษาสามารถ
พลิกชีวิตได้ “ความรู้เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ ถ้าเขามีความรู้ ไม่มีใครอยากเป็น
คนไม่ดี เป็นปัญหาสังคม ไม่มีใครอยากเกิดเป็นผู้ร้าย ขโมย ที่เป็นเพราะสังคมไม่
ให้โอกาสเขา เด็กเหมือนผ้าขาว ขึน้ อยูก่ บั เราจะวาดเป็นภาพสวยงามหรือเลวร้าย”

“หนูขอขอบพระคุณที่ท่านเมตตา
มอบไก่ อาหารไก่ เห็ด และอุปกรณ์
เพาะทานตะวันงอกให้หนูได้จดั ท�าทีบ่ า้ น
หนูและยายเก็บเห็ด ทานตะวันงอก
มาท�าอาหาร และขาย มีรายได้ และ
ฝกท�าบัญชีครัวเรือนด้วยค่ะ”
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านล�าโป่งเพชร
เงินทุนอุดหนุนจากคุณแจ็ค
ได้ช่วยให้นักเรียน
จาก 4 โรงเรียนใน จ.ลพบุร
ี ได้เข้าร่วม
ค่ายวิทยาศาสตร์
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ยิ่งให้ ยิ่งได้กลับ

คุณสมยศ วงษทองสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท
กรณิศ ก่อสร้าง จ�ากัด เป็นหนึ่งในผู้อุปการะเด็กของ ซี.ซี.เอฟ.
แต่ที่พิเศษ คุณสมยศ บริจาคทั้งปัจจัยและแรงงาน อาสาสร้าง
บ้ า นให้ เ ด็ ก ยากจนในความดู แ ลของ ซี . ซี . เอฟ. โดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่าย โดยจัดสร้างและซ่อมแซมไปแล้ว 11 หลัง ในจังหวัด
ชัยภูมิ ลพบุรีและเพชรบูรณ์ รวมมูลค่ากว่า 710,000 บาท
จุดเริ่มต้นของการมอบบ้านให้เด็กนั้น เกิดขึ้นเมื่อ คุณ
สมยศ เห็นสภาพแร้นแค้นของบ้านเด็กในเอกสารที่ ซี.ซี.เอฟ.
ส่งถึงผูอ้ ปุ การะ “บ้านเป็นสังกะสี ห้องน�า้ ไม่มี ผนังไม่มี ผมตกใจ
ว่ายังมีสภาพอย่างนีใ้ นไทยอีกหรอ เลยตัดสินใจว่าจะสร้างและ
ซ่อมแซมบ้านให้เด็กยากจนที่เขาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย”
ก่อนหน้าจะมาสร้างบ้านให้เด็กยากจนของ ซี.ซี.เอฟ.
คุณสมยศ พาทีมงานกรณิศไปช่วยซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียน
ในภูมิล�าเนาของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี รวมแล้วเกือบ 10
โรงเรียน ธุรกิจก่อสร้างเรามีคนงานจากต่างจังหวัดเยอะ ซึ่ง
ทีบ่ า้ นเกิดของเขาค่อนข้างขัดสน เราจึงอยากตอบแทน ท�าอะไร
เพือ่ พวกเขาบ้าง เพราะถ้าเราให้เขามีขวัญ ก�าลังใจทีด่ ี เขาก็จะ
ท�างานกับเราอย่างมีความสุข สบายใจว่า ลูกหลานเขาได้ไป
โรงเรียนที่ดีๆ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง
คุณสมยศ บอกว่า การให้ทเี่ กิดขึน้ นี้ เพราะอยากแชร์
ให้คนยากจนในสังคมบ้าง ธุรกิจก่อสร้างมีก�าไรพอสมควร มี
ก�าลังทรัพย์พอจะแบ่งปันได้ ก็อยากตอบแทนสังคมบ้าง ตรงนี้
เป็นนโยบายของกรรมการบริษัทด้วย อีกทั้ง การท�าบุญตรงนี้
ยังท�าให้ขวัญก�าลังใจพนักงานดีขึ้น
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ขอบคุณ

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง

ที่ช่วยให้น้องมอสมีบ้านที่แท้จริง
ประมาณ 2 ปีก่อน บ้านของน้องมอส หรือ ดช.ชานน
บุญสอน ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนา ถูกพายุฤดูร้อนฉีกทิ้ง
จนเหลือแต่ซาก ทัง้ ครอบครัวต้องขอไปพักพิงบ้านญาติชวั่ คราว
รอกู้เงินนอกระบบมาสร้างที่พักขึ้นมาอีกครั้ง
แม่ของน้องมอส บอกว่า สภาพทีพ่ กั เดิม เป็นเพิงสังกะสี
อยู่บนพื้นปูน ไม่มีไฟ ไม่มีน�้า ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง จึงโดน
พายุรื้อทิ้งจนไม่เหลือสภาพเดิม ระหว่างนั้น ทั้งครอบครัวมี พ่อ
แม่ น้องมอส น้องสาว และหลานชาย ต้องไปอาศัยบ้านญาติ
ในหมู่บ้านก่อน พอได้เงินกู้นอกระบบมา 30,000 บาท จึงกลับ
ไปปรับปรุงที่พัก
ด้วยเงินเล็กน้อย ที่พักที่สร้างขึ้นมีแค่ 1 ห้องเล็ก ๆ
ส�าหรับ 5 ชีวิต สร้างอยู่บนขอบบ่อน�้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่นาน
พื้นบ้านที่ติดกับบ่อน�้าก็ทรุดอีก บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จ�ากัด
จึงได้ประสานผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เข้ามาช่วยปรับปรุงที่พักให้
ครอบครัวน้องมอส

ทีพ่ กั ได้รบั การแปลงสภาพให้เป็นบ้านทีแ่ ท้จริง ด้วยการ
ขยายพื้ นที่ อ อกไปเป็ น 3 ห้ อ งนอน ปรั บปรุ ง ห้ อ งน�้ าให้ ถู ก
สุขลักษณะ และท�าโครงหลังคาใหม่ให้มีความแข็งแรงขึ้น
แม่น้องมอส บอกว่า ดีใจมากที่มีคนมาสร้าง

บ้านให้ บ้านหลังใหม่มีความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยขึ้น

อย่างไรก็ตาม ครอบครัวน้องมอสยังต้องแบกรับหนีส้ นิ
ที่กู้นอกระบบมา อัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 3 ต่อเดือน ทุกวัน
นี้ ครอบครัวมีรายได้เล็ก ๆ น้อยจากการรับจ้างท�างานทัว่ ไปของ
พ่อและแม่ และมีทนี่ าจ�านวนหนึง่ ไว้ปลูกข้าวกินและขาย แต่แม่
น้องมอส บอกว่า ต้องกินกันหลายปากท้อง ข้าวเหลือขายได้
ไม่เกิน 6,000 บาท ซึ่งเงินจ�านวนนี้คงเอามาส่งดอกเบี้ยเงินกู้
ไปก่อน
ขณะที่น้องมอส บอกว่า บ้านหลังใหม่นี้ เขาได้

ห้องส่วนตัวเป็นครั้งแรก เขารู้สึกดีใจมากเพราะ
ได้ มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว สามารถท� า การบ้ า น
อ่านหนังสือในห้องได้

บ้านหลังแรกของน้องมอส อาจจะไม่สวยงามเหมือน
บ้านใคร แต่พวกเขาก็ดีใจที่ได้มีบ้านที่แท้จริง และรู้สึกขอบคุณ
ในความช่วยเหลือ เพราะส�าหรับคนจนแล้ว การจะมีบา้ นสักหลัง
ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เหมือนทีแ่ ม่นอ้ งมอสต้องแบกภาระหนีส้ นิ อยูโ่ ดย
ไม่รู้ว่าเมื่อใดจะปลดแอกหนี้นี้ได้
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ข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส

กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพือ่ เด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1965

ชื่อ-นามสกุล (โปรดกรอกข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..........………….……(Mr./Mrs./Miss)…………………………………..........………….……....
ที่อยู่.................................................................................................….......................รหัสไปรษณีย์.............................................
วันเกิด.........../…......./..........มือถือ........................................โทรศัพท์........................................โทรสาร.........................................
email…............…...……………………………. Facebook……….......................…………………Line ID………..................…….......…….......

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
หมายเลขบัตร
วันหมดอายุบตั ร........………..................
ชือ่ สมาชิกบัตร......................................………………….....ลายมือชือ่ ตามบัตร............................................................
(ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารผู้ออกบัตรหักบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเป็นค่าอุปการะเด็ก
ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นจนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก)
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ธ.กรุงเทพ
สาขาทองหล่อ
เลขที่บัญชี 206-0-06709-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขาสุขุมวิท 35
เลขที่บัญชี 116-1-02597-6
ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาลุมพินี
เลขที่บัญชี 023-2-36703-2
ส่งแบบตอบรับมาที่

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
02-747-2600, 089-029-2093
ccfthai@ccfthai.or.th
www.ccfthai.or.th

facebook.com/ThaiCCF
ccf.thailand
Line ID : @ThaiCCF

ขอขอบคุณ! มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์การสาธารณกุศลอยู่ในล�าดับที่ 171

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถน�าไปหักลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้ประจ�าปี

อิ่มใจวันเกิด แบ่งปันความสุขให้เด็กยากไร้

ทุก ๆ ปี เรา ๆ ท่าน ๆ อาจฉลองวันเกิดด้วยการ รับ  แต่
วันเกิดครัง้ หน้า ลองเปลีย่ นมาฉลองวันเกิดด้วยการ ให้ กันไหม
ลดขนาดเค้กวันเกิดลงสักนิด หรือลดราคาของขวัญลง
สักหน่อย เงินส่วนที่เหลือนี้ สามารถพลิกชีวิตที่แร้นแค้นของ
ใครบางคนได้

วัวตัวละ

15,000 บาท

ลูกปลา 150 ตัว

เด็ก ๆ จ�ำนวนมากไม่เคยมีโอกาสเป่าเค้กในวันเกิด
ของตัวเอง กระทัง่ ให้ทอ้ งอิม่ ครบ 3 มือ้ ต่อวัน ยังเป็นเรือ่ งยาก
ให้ของขวัญเด็กยากไร้ในวันเกิดตัวเอง เป็นปัจจัย
ยังชีพ เช่น แม่วัว  พันธุ์ปลา ให้ผู้รับได้อิ่มท้อง ขณะที่ผู้ให้ก็
อิ่มใจ ได้อิ่ม 2 ต่อในวันเกิด แล้ววันเกิดครั้งหน้า จะมีคุณค่า
กว่าทุก ๆ วัน

มอบวัวไถ่ทุกข์ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน
วัวเปรียบเสมือนกระปุกออมสินของครอบครัวยากไร้ เพราะเลีย้ งง่าย ภายใน     
3 ปี จะตกลูก สร้างรายได้ เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาให้เด็กได้

“ขอบคุณผู้อุปการะที่มอบของขวัญให้กับผมในวันเกิดของท่าน
วัวตัวนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตของผม วันเกิดของผมคือวันธรรมดา
ทั่วไป ไม่เคยได้รับของขวัญจากพ่อแม่เหมือนเพื่อน ๆ คนอื่น ผมเคย
แอบนึกอยากจัดงานวันเกิด อยากเป่าเค้กเหมือนเพื่อนบ้าง มีขนมกิน
มีของขวัญวันเกิด มีเพื่อนมาร่วมงาน แต่คงไม่มีวันนั้น แต่ปีนี้เหมือน
มีปาฏิหาริย์ ผมได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ ผมตั้งชื่อวัวว่า น้องมะลิสุดสวย
ครับ” น้องโอ๊ต จ.สุรินทร์

500 บาท
ปล่อยปลา สร้างสุขในครัวเรือน

ปลาเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ส�ำหรับเด็กและ
ครอบครัว แถมยังช่วยเพิม่ พูนรายได้เมือ่ ขยายพันธุ์ การเลีย้ ง
ดู ให้อาหาร ท�ำความสะอาดบ่อปลา ช่วยสร้างวินยั ให้เด็กด้วย
ให้เด็กได้เรียนรู้การเกษตรอย่างง่าย ๆ

“ขอขอบคุณส�ำหรับปลาที่ท่านผู้อุปการะ
ให้มา ตอนนีป้ ลาโตแล้ว ได้เอามาท�ำกับข้าวให้ลกู กิน
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากเลย ขอบคุณ
มาก ๆ ค่ะ” ผูป้ กครอง ด.ญ.วิสดุ า พรมสี จ.หนองคาย

ปลดทุกข์

สุขภาพห่างไกลโรค
ห้ อ งน�้ ำ  ของเด็ ก ยากไร้
จ�ำนวนมาก สภาพเป็นเพียงฝากัน้ ไม่มี
หลังคา ไม่มิดชิด และไม่สะอาดถูกหลัก
อนามัย เต็มไปด้วยเชื้อโรค ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพแก่เด็กและครอบครัว

“หนูขอขอบคุณมากค่ะ ทีท่ า่ นได้ให้หอ้ งน�ำ้ ใหม่
กับหนู ห้องน�ำ้ ทีม่ อี ยูท่ รุดโทรมมากค่ะ เวลาเข้าห้องน�ำ้
ก็กลัวคนจะเห็น แต่ตอนนี้ห้องน�้ำใหม่สะอาด มิดชิด
ดีมากค่ะ หนูดีใจมาก ๆ ค่ะ” น.ส.นิชา จ.น่าน
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กิจกรรมในรอบปี

คุณดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ รองกรรมการผูจ้ ดั การ         
ผู้แทน บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด มอบ
เงินบริจาคจ�ำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน
การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาให้ กั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส        
ผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

คณะ Custodian Club คลับที่มีสมาชิกเป็นผู้บริหารของธนาคาร        
ต่าง ๆ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “น้องสุขภาพ
ดี กับพี่ ๆ Custodian Club” ณ โรงเรียนวัดสะพานคง จ.ลพบุรี          
พาน้อง ๆ กว่า 100 คน ทาสีห้องน�้ำ  ปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหาร        
กลางวันในโรงเรียน และปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ร่วมกับ มูลนิธซิ ติ ี้ (Citi Foundation) จัดการประกวด
แข่งขัน “การจัดท�ำแผนธุรกิจ โดยผู้ประกอบการน้อย ซี.ซี.เอฟ.” เพือ่
ส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพส�ำหรับเยาวชน มีผู้ประกอบการ
น้อย ซี.ซี.เอฟ. 64 คน จาก 15 ชมรมใน 5 โรงเรียน มาน�ำเสนอผลงาน
บนเวที
บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด จัดกิจกรรม Citizen        
of love : Gifts for them เชิญชวนลูกค้า สยาม
ดิสคัฟเวอรี่ เลือกซื้อของขวัญในฝันให้เด็ก ๆ ด้วยการ
บริจาคเงินสนับสนุนของขวัญในฝันให้เด็ก 250 บาท
ทางบริษัทก็จะสมทบให้อีก 250 บาท และในวันที       ่
10 มกราคม 2560 ได้ส่งมอบของขวัญและเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็ก ๆ
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บริ ษั ท ทิ ป โก้ แ อสฟั ล ท์ จ� ำ กั ด (มหาชน) โดย                    
คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร       
ภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงิน
540,000 บาท ให้กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อน�ำไป
ด�ำเนินการจัดสร้างคลังอาหารในครัวเรือนอย่างยัง่ ยืน
และเพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวเด็กด้อยโอกาส

แผนงานหลักในปีหน้า

2560-2561

โครงการ

เยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจการเงิน
• ส�านึกรักการออม
• รณรงค์ท�าบัญชีรับจ่ายและสร้างวินัยการเงิน

โครงการ

พลเมืองน้อยส�านึกดี

• จัดกิจกรรมกระตุ้นเด็กๆ ให้คิดเป็น ท�าเป็น
แก้ปัญหาได้
• ฝกฝนเด็กด้านจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง
• ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการ
โครงการ

นักธุรกิจพอเพียงและ
โครงการนักธุรกิจวัยทีน

• สร้างทักษะอาชีพแก่เยาวชนเพื่อสร้างรายได้
ระหว่างเรียน
• อบรมการเขียนแผนธุรกิจและทักษะ
ประกอบการ

ศาสตร์พระราชา
เพื่อเด็กและเยาวชน

ก้าวทันไทยแลนด์
•
•
•
•

4.0

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาในโรงเรียน
เข็มทิศชีวิตจุดประกายอาชีพในฝัน
เปดโลกอาชีพ
สื่อสารปลอดภัยในโลกดิจิทัล

โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ
• ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศใน
ครอบครัวและชุมชน
• เสริมศักยภาพแกนน�าเยาวชนรณรงค์เพศ
สัมพันธ์ปลอดภัย
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ขอบคุณผูสนับสนุนทุกทำน

ที่ชวยใหเด็ก ๆ ซี.ซี.เอฟ. ไดเดินตำมรอยพอ
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
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