รายงานประจําป
พ.ศ. 2560 - 2561

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสียงขอบคุณทานจากแดนใต
เปลี่ยนฝนรายเปนรอยยิ้ม

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
และอดีตประธานกรรมการ

พล.ต.ท.หญิง พจนี สุนทรเกตุ
กรรมการ

ร.ต.อ.นิรุธ รักษาเสรี
กรรมการ

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ

คุณธัญญา ศิริเวทิน
กรรมการ

คุณสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
รองประธานกรรมการ

คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ
กรรมการ

คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการและเหรัญญิก

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ

คุณนาฏวิภา จินดาพร
กรรมการและเลขาธิการ

คุณสิริพร กันติรัตนาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
คณะกรรมการบริหาร
ส�านักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพือ่ พัฒนาเด็ก
ส�านักงานกองทุน
ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก

ฝายระดมทุนและ
ประชาสัมพันธ์
จัดหาผู้สนับสนุน
รายบุคคล
จัดหาผู้สนับสนุน
ที่เป็นองค์กร/
บริษัท/มูลนิธิ
การตลาดออนไลน์
และการสื่อสาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

ผู้อ�านวยการ

ฝายตรวจสอบ
ภายใน

รองผู้อ�านวยการ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายบัญชี

ฝายการเงิน

ฝายธุรการและ
ทรัพยากรมนุษย์

ฝายวิชาการ
และพัฒนา

งานบริการผู้อุปการะ

งานบัญชีส�านักงาน

ควบคุมการจ่ายเงิน

งานธุรการ จัดซื้อ

งานบริการผู้สนับสนุน

งานบัญชีโครงการ

ควบคุมการรับเงิน

งานทรัพยากรมนุษย์

งานพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว

งานข้อมูล

งานสารสนเทศ

สารจากประธานมูลนิธิฯ
กว่า 2 ปี ที่ผ่านมา กับการมาถึง
ของนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 หลายๆ
ส่วนในสังคมไทยก�ำลังปรับตัวอย่างหนัก
เพือ่ ก้าวตามให้ทนั กระแสนี้ ขณะทีบ่ างส่วน
ก็มองข้ามไปถึง Thailand 5.0 แล้ว
เป้ า หมาย Thailand 4.0 คื อ
ความพยายามให้ไทยหลุดออกจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางที่ติดมาแล้วกว่า
20 ปี เปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

สินค้าโภคภัณฑ์ มาเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
อย่างไรก็ตาม ขณะทีร่ ะดับนโยบายมองไปถึงการเป็นประเทศรายได้ระดับสูง แต่ในความเป็นจริง
ประชากรจ�ำนวนมากมีชีวิตอยู่กับความขาดแคลน ตัวเลขการส�ำรวจข้อมูลนักเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ป.1-ม.3 จ�ำนวน 4,814,822 คน พบว่า มีนกั เรียนทีอ่ ยูใ่ นระดับความ
ยากจน 1,696,433 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และมีนักเรียนยากจนพิเศษ 620,937 คน คิดเป็นร้อยละ12.9
ขณะที่เราก�ำลังพูดเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ หรือ ความทันสมัย แต่เยาวชนที่เป็นอนาคต
ของชาติเกิน 2 ล้านคน ถามหาแค่โอกาสทางการศึกษา และนั่นเป็นเหตุผลในการท�ำงานของ ซี.ซี.เอฟ.
ผมต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกับ ซี.ซี.เอฟ. ช่วยเหลือเด็กๆ ตลอดมา ด้วยการสนับสนุน
ของท่านในรอบปีที่ผ่านมา สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้เด็กและเยาวชนถึง 169,274 คน
ผู้รับประโยชน์ยังรวมไปถึงโรงเรียนและชุมชนด้วย โรงเรียนในชุมชนห่างไกลหลายแห่งได้รับ
การซ่อมแซมปรับปรุง ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ชุมชนได้รับการ
อบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ รวมถึงความรู้ในการดูแลเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาได้รู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาอยู่รอดได้ในไทยแลนด์ทุกยุค
ขอบคุณครับ ที่อยู่เคียงข้างกับมูลนิธิฯ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน

วรากรณ์ สามโกเศศ

ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
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สารจากผู้อ�ำนวยการมูลนิธิฯ
รายงานประจ�ำปี พ.ศ.2560-2561
ฉบับนี้ ภูมใิ จน�ำเสนอเรือ่ งราวดีๆ ของเด็กและ
เยาวชนชายแดนใต้ที่ท่านได้เมตตาช่วยเหลือ
ค่ะ เพราะท่าน...น้องๆ ชาวใต้นับหมื่นคนจึง
มีโอกาสได้กินอิ่มท้อง และได้เรียนรู้หลาก
หลายทั้งจากการเรียนในห้อง การฝึกปฏิบัติ
จริงและทัศนศึกษา
ในเล่มยังบอกเล่าถึง “โครงการนัก
ธุรกิจพอเพียง” หรือการเตรียมเยาวชนของเรา
ให้เพียบพร้อมทั้งทักษะอาชีพ ทักษะการเงินและการประกอบการ ซึ่งเป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้
ชีวติ ในสังคมยุคนี้ ส่วน “โครงการรณรงค์ลดแม่วยั ใส” ได้ชว่ ยเพิม่ ทักษะพ่อแม่ในการพูดคุยกับลูกเรือ่ งเพศ
รวมทั้งเพิ่มทักษะชีวิตของวัยรุ่นหญิงชายในการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก
ในปีที่ผ่านมาความสนับสนุนที่ท่านมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
สามารถแผ่ขยายผลลัพธ์กว้างไกลครอบคลุมผู้รับประโยชน์กว่าสามแสนคนได้ ก็เพราะ “อาสาสมัคร
รักเด็ก” หรือผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนต่างๆ ที่สละแรงกายแรงใจเข้ามาท�ำหน้าที่ “ปิดทองหลังพระ” ไม่รับ
ค่าตอบแทนในการท�ำงานเพื่อสังคม
ขอขอบคุณพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ วงการบันเทิง ตลอดจน
สื่อมวลชน ที่ให้ความไว้วางใจแก่มูลนิธิฯ น�ำความปรารถนาดีของท่านไปมอบให้กับเด็กและเยาวชน
หากท่านมีค�ำแนะน�ำใดๆ โปรดสละเวลาติดต่อกับเราตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ

02-747-2600, 089-029-2093

facebook.com/ThaiCCF

ccfthai@ccfthai.or.th

ccf.thailand

www.ccfthai.or.th

Line ID : @ThaiCCF

กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์

ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
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สารบัญ
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พื้นที่ด�าเนินการ
รายงานการเงิน
ท�าไมเด็กๆ ต้องการท่าน

ชีวิต ใหม่
จากท่าน...สู ่ เ ด็ ก

น�้าใจจากท่ าน...สู่น้องภาคใต้

ในปี ที่ผ ่ า นมา

8

มื้อเช้ า จากท่ า น...ช่วยน้องพร้อมเรียน
ทุนจากท่ า น...ขจัดฝันร้ายน้องแดนใต้
ศาสตร์พระราชาเพื่อชีวิตที่มั่นคง
STEM ประดิษฐ์ขับเคลื่อนการเรียนรู้
STEM พาเด็กหลังห้องกลับสู่ชั้นเรียน
พาน้ อ งใต้ลัดฟาท่องกรุงเทพฯ

รณรงค์ลดแม่วัยใส...ส�าเร็จได้เพราะท่ าน
ฉลาดรู้เรื่องเพศ พลิกมุมมองเพศศึกษาผู้ปกครอง

ทักษะจากท่าน...
สร้างอนาคตใหม่ให้เยาวชน
ทักษะการเงินและทักษะอาชีพ
เปลี่ยนวิธีคิด-สร้างว่าที่ผู้ประกอบการ
โครงการนักธุรกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมทักษะการเงิน
และทักษะอาชีพ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออม
และสร้างวินัยการเงิน
นวัตกรรมจาก ซี.ซี.เอฟ.

25
26
28
30
32

23

ค� ายื น ยั น ...
จากผู้ตรวจบัญชี

เงิ น ของท่ า นถึงมือเด็กจริง

จาก
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ผู้อุปการะ

เรื่ องราวดี ๆ ในรอบป

34
38
41
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พื้นที่ด�าเนินการ

โครงการ ซี.ซี.เอฟ. 37

โครงการ
ใน 37 จังหวัด
เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

เด็กในการอุปการะ

พะเยา

เชียงใหม่

น่าน
แพร่

หนองคาย

อุตรดิตถ์
เลย
ตาก

อุดรธานี สกลนคร
หนองบัวล�าภู

สิงห์บุรี

นครพนม
มุกดาหาร

ขอนแก่น
เพชรบูรณ์

กาญจนบุรี

บึงกาฬ

ชัยภูมิ

ยโสธร อ�านาจเจริญ
อุบลราชธานี

ลพบุรี
บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา

สระแก้ว

หมายเหตุ:
1. โครงการ ซี.ซี.เอฟ. กรุงเทพ ด�าเนินการใน 2 จังหวัด กรุงเทพ
และสมุทรปราการ
2. จั ง หวั ด ยะลา ปั ต ตานี ด� า เนิ น การภายใต้ “โครงการ
คืนรอยยิ้ม...สู่เด็กชายแดนใต้” ไม่มีส�านักงานโครงการ
ซี.ซี.เอฟ.
3. C = พื้ น ที่ ด� า เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเงิ น และ
ทักษะอาชีพ

6-12 ป
13-18 ป
19-24 ป

ปัตตานี
ยะลา

23,656
26,963

0-5 ป

สมุทรปราการ *C
กรุงเทพมหานคร *C
นครปฐม *C

สตูล

50,619 คน

นราธิวาส

2,908
25,995
19,782
1,934

เด็กและเยาวชน
ได้ประโยชน์

ผู้ได้รับประโยชน์
325,300 คน
4

เกิดอาสามัคร
ในชุมชน
สมาชิก
ในครอบครัวเด็ก
คนในชุมชน
ได้ประโยชน์

133,281 คน
3,119 คน
93,996 คน
94,904 คน

รายงานการเงิน

1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
ได้รับการตรวจสอบรับรองงบจาก

บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลติ้ง จ�ากัด

รายได้

402,133,529.89 บาท

เงินอุปการะในประเทศและของขวัญเด็ก
รายรับอื่น ๆ
มูลค่าสิ่งของบริจาค

ค่าใช้จ่าย

386,680,918.71
10,592,322.74
4,860,288.44

386,734,704.26

ทุนการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ของขวัญเด็ก
โครงการกองบุญฯ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของบริจาค
รวมค่าใช้จ่ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริการและระดมทุน

บาท

147,043,600.00
137,355,377.45
7,686,870.28
3,269,215.00
17,500,386.14
4,860,288.44
317,715,737.31
69,018,966.95

5

เป า หมายการท� า งาน
ส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ให้รอดพ้นความยากจน

6

ท�าไมเด็กๆ ต้องการท่าน
สภาพปัญหา
วิกฤติเด็กยากจน
ในจ�านวนนักเรียนในสังกัด สพฐ.
จ�านวน 4,814,822 คน มีนักเรียน
ที่ อ ยู ่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม ย า ก จ น
1,696,433 คน คิดเป็นร้อยละ 35
และมี นั ก เรี ย นยากจนพิ เ ศษ
620,937 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9

วิกฤติด้าน

วิกฤติเด็กทีท
่ ้องในวัยเรียน

ค น ไ ท ย จ ด ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส
307,746 คู่ และมีผู้จดทะเบียน
หย่า 118,539 คู่ โดยในรอบ
10 ปีทผี่ า่ นมา อัตราการหย่าร้าง
มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 39

จ�านวนเด็กที่คลอดจากแม่วัยรุ่น
อายุ 10-19 ปี มีจา� นวน 666,207 คน
สูงเป็นอันดับ 2 ในภูมภิ าคอาเซียน
และยั ง ไม่ มี ตั ว เลขที่ แ น่ ชั ด ของ
จ� า นวนวั ย รุ ่ น ที่ ตั้ ง ครรภ์ ทั้ ง หมด
เนือ่ งจากส่วนหนึง่ ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ด้วยการท�าแท้ง

ครอบครัวแตกแยก

วิกฤติด้านเด็กปฐมวัย
เด็ ก ปฐมวั ย จ� า นวนมากขาดการดู แ ล
และการกระตุน้ พัฒนาการอย่างเหมาะสม
อาทิเช่น เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 15
ไม่ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ร้อยละ 59
ของเด็กอายุตา�่ กว่า 5 ปี มีหนังสือทีบ่ า้ น
ไม่ถึง 3 เล่ม และร้อยละ 34 ของพ่อได้
ท�ากิจกรรมกับลูก
วิกฤติด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ

และทักษะชีวิตส�าหรับเด็ก

การศึกษาทีเ่ น้นปริญญาบัตรมากกว่าการ
พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ท�าให้
เด็กจ�านวนมากไม่รู้จักตัวเอง ก่อให้เกิดปัญหา
การเลิกเรียนและปัญหาการลาออกจากงานในภายหลัง
จากสถิตพิ บว่า ในปี 2545 มีคนทีเ่ ข้า ป.1 ประมาณ 1 ล้านคน
ผ่านไป 10 ปี เหลือเพียง 600,000 ในปี 2555

วิกฤติด้านภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
ร้อยละ 50 ของเด็กไทยมีแนวโน้มขาดการ
รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณภาพ เด็กไทยมี
ภาวะเด็กเตี้ยแคระแกร็นสูงที่สุดร้อยละ 13
และอัตราของเด็กทีป่ ระสบภาวะทุพโภชนาการ
มากทีส่ ดุ พบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย
เด็กหลายล้านถูกคุกคามจากโทษที่
รุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กวัย 1-14 ปี จ�านวน 3 ใน 4 คน ถูกสมาชิก
ในครอบครั ว ลงโทษทางร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจ
ผู ้ ป กครองและผู ้ ดู แ ลเด็ ก เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง
เชื่อว่า การลงโทษทางกายเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อ
การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเด็ก
7

ชีวิตใหม่
จากท่าน...สู ่ เ ด็ ก
1 กรกฎาคม 2560 30 มิถุนายน 2561
เด็กและเยาวชนจ�านวนมากรอดพ้นจากวิกฤติที่เผชิญอยู่ด้วยการ
สนับสนุนจากท่านเพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่
และสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เงินบริจาค
ของท่านยังน�าไปจัดโครงการหรือกิจกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องอาชีพ
การเป็นผู้ประกอบการ วินัยการเงิน ทั้งยังมีโครงการเพื่อช่วยเหลือเยาวชน
ในภาคใต้ โดยเฉพาะโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องชายแดนใต้
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เด็กได้ประโยชน์

133,281
คน

โอกาสทางการศึกษา

พัฒนาความเป็นอยู่

• ให้ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน 50,619 คน
• ซ่อมสร้างโรงเรียน 51 แห่งใน 16 จังหวัด
• จั ด อาหารเช้ า เพื่ อ น้ อ งในโรงเรี ย น 15 แห่ ง
4 จั ง หวั ด เด็ ก ได้ ท านอาหารเช้ า 456 คน
จ�านวนเด็กในโรงเรียน 2,942 คน

• สร้างคลังอาหารให้เด็ก 11,581 คน ใน 1,136
หมู่บ้าน ครอบครัวเด็กได้ประโยชน์ 35,525 คน
• อบรมมารดาอาสา 194 คน เกิดมารดาอาสา
84 คน ช่วยดูแลเด็กเล็ก 907 คน
• อบรมผู้ปกครอง 2,189 คน จาก 254 หมู่บ้าน
ให้มีทักษะในการดูแลเด็ก
• กองบุญกูว้ กิ ฤติเด็กยากไร้ ช่วยเด็กเจ็บปวย 264 คน

โรงเรียน

700
แห่ง

ชุมชน

2,091

พัฒนาชีวิตและทักษะอาชีพ
• จัดกิจกรรมฉลาดรู้เรื่องเพศ ครอบคลุมนักเรียน
38,240 คน ใน 412 โรงเรียน
• อบรมสร้างนักเล่านิทาน เป็นครู 146 คน ผูป้ กครอง
1,831 คน และนักเล่านิทานรุ่นเยาว์ 667 คน
• จัดกิจกรรมเสาร์สัมพันธ์ สร้างทักษะต่างๆ ให้
เด็กและเยาวชน 40,495 คน
• โครงการนักธุรกิจพอเพียง ครอบคลุมเยาวชน
168 คน
• โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการเงิน
ในโรงเรียน ครอบคลุม นักเรียน 1,545 คน

แห่ง

ครู

371
คน

ช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง
• ให้ทุนแก่เด็กยากล�าบากในภาคใต้ 125 คน
• จัดอาหารเช้าเพื่อเด็กภาคใต้ใน 48 โรงเรียน
ครอบคลุมเด็ก 2,022 คน
• ศาสตร์พระราชา เด็กได้ประโยชน์กว่า 7 พันคน
• สะเต็ ม ศึ ก ษา ครอบคลุ ม โรงเรี ย น 24 แห่ ง
ในนราธิวาสและสตูล
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น�้ ำ ใจจากท่ าน

“ความหวังแห่งชีวิตน้องภาคใต้”
รอบปีทผี่ า่ นมา เด็กๆ ในภาคใต้มรี อยยิม้ และความหวังเพิม่ ขึน้ อย่างมากเพราะท่าน นีค่ อื ความ
ภูมใิ จทีอ่ ยากส่งต่อ ท่านท�ำให้เด็กๆ ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขขึน้ ท�ำให้เด็กขาดเรียนน้อยลง พัฒนา
คุณภาพชีวติ พวกเขาทัง้ ในโรงเรียนและทีบ่ า้ น ช่วยก�ำจัดอุปสรรคต่างๆ ในการไปโรงเรียน แม้กระทัง่ ช่วย
ให้พวกเขาอิม่ ท้องก่อนเข้าเรียน
10
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มื้อเช้าจากท่าน...

ช่วยน้องพร้อมเรียน
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา นักเรียนใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นับพันคนได้อิ่มท้องก่อนเข้าเรียน ซึ่งเป็น
ผลจากโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องภาคใต้ ระดมเงินบริจาค
จากทุ ก ท่ า นให้ โ รงเรี ย นจั ด เตรี ย มมื้ อ เช้ า โครงการนี้ เ รา
ด� า เนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ ว น หลั ง พบข้ อ มู ล จากยู นิ เ ซฟและ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติว่า เด็กในภาคใต้ของไทยมีภาวะ
ทุพโภชนาการ มีน�้าหนัก ความสูงต�่ากว่าเกณฑ์ และยังมี
ข้อมูลนักเรียนในภาคใต้ขาดแคลนอาหารเช้า 39,636 คน
ใน 339 โรงเรียน

นักเรียนกว่า 2,000 คน จาก
48 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยะลา
ปัตตานี นราธิวาสและสตูล
ได้ทานอาหารมื้อเช้า

ตอนนี้ผ มหายปวดท้องแล้วครับ
ด.ช.เดชภูชิต เซ่งลอยเลื่อน อายุ 9 ขวบ จ.นราธิวาส
เล่าให้ฟังว่า พ่อกับแม่ต้องออกไปกรีดยางตั้งแต่ตี 3 เขาต้อง
แต่งตัวมาโรงเรียนเอง และไม่ได้กินข้าวเช้าก่อนมาโรงเรียน
“ผมหิวครับ แต่ก็ทนเอา กินนํ้าแก้หิว บางวันก็ปวดท้อง ดีครับ
ทีโ่ รงเรียนมีขา้ วเช้าให้ได้กนิ จนอิม่ อร่อย ตอนนีผ้ มหายปวดท้อง
แล้วครับ”
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ซี.ซี.เอฟ. จัดงานระดมทุนเข้าโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องภาคใต้เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีการเสวนาเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ สมัย เลาะยา ผูอ้ า� นวยการ
โรงเรียนบ้านบาตูมติ รภาพที่ 66 จังหวัดนราธิวาส บอกว่า เคยเป็นผูอ้ า� นวยการ
ทีโ่ รงเรียนบ้านกะรูแป จังหวัดนราธิวาส เมือ่ ปี 2560 พบว่า นักเรียนร้อยละ 80
มีน�้าหนักและส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน พอย้ายมาโรงเรียนบ้านบาตู
มิตรภาพที่ 66 ก็พบว่า นักเรียนหลายคนไม่ได้ทานอาหารเช้า เด็กไม่มสี มาธิตงั้ ใจ
เรียนหนังสือเพราะท้องหิว ยิง่ เกิดเหตุความไม่สงบ คนในพืน้ ทีย่ งิ่ จนลง ผูป้ กครอง
เด็กซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยางเหลือรายได้แค่วันละ 100 กว่าบาท
ขันติพงษ์ มีชัย ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด จังหวัด
สระแก้ว ซึ่ง ซี.ชี.เอฟ. ได้เข้าไปจัดท�าโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง กล่าวว่า
ปี 2558 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในอันดับที่ 111
จากทั้งหมด 145 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว
เขต 1 แต่เมื่อมูลนิธิฯ ไปท�าโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง เด็กได้ทานอาหารอิ่ม
ก็มีสมาธิในการเรียน ร่วมกิจกรรม อัตราขาดเรียนน้อยลง จนทุกวันนี้แทบไม่มี
เด็กขาดเรียน และในปี 2559 โรงเรียนเลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับ 40 ของเขตพื้นที่
อันดับ 2 ของต�าบล ถือว่า โครงการอาหารเช้ามีผลสนับสนุนการเรียนรูข้ องเด็ก
อย่างมาก
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พวกเขาอิ่ มท้ อ งมี สมาธิเรียนมากขึ้น

ฟูรอดา สะมะแอ ครูชั้น ป.4 โรงเรียนนิคมพัฒนา 7
อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส บอกว่า นักเรียนของเธอจ�ำนวน
ไม่น้อย ซึมเศร้าและปวดท้องบ่อย ถามได้ความว่า ที่ปวดท้อง
เพราะไม่ได้ทานข้าวเช้า พ่อแม่เด็กส่วนใหญ่ยึดอาชีพรับจ้าง
กรีดยาง ต้องออกจากบ้านตัง้ แต่ตี 3 ไม่มใี ครหาข้าวเช้าให้เด็กกิน
หรือเด็กบางคนบ้านอยู่ต่างอ�ำเภอ ต้องตื่นแต่เช้ามากับรถรับส่ง
ไม่ทันได้กินข้าวเช้าก่อนมาโรงเรียน
“ตั้งแต่เด็กๆ ได้กินอาหารเช้า
ที่ โ รงเรี ย น เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลง
อย่างมาก นักเรียนดูมีความสุขและดีใจ
ที่ได้กินอาหารเช้า เมื่อท้องอิ่มส่งผลให้
เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และมี
พัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น”
“พอโรงเรียนมีอาหารเช้าให้ เด็กๆ จะมาโรงเรียนแต่เช้า
มากินอาหารเช้ากัน เราให้เด็กได้กนิ จนอิม่ เมือ่ เด็กได้ทานข้าวเช้า
ก่อนเข้าเรียน ส่งผลให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น และเข้ากับเพื่อนๆ
ได้ดขี นึ้ ด้วย ก่อนหน้านี้ เด็กบางคนจะรูส้ กึ เป็นปมด้อยทีไ่ ม่มเี งิน
มาซือ้ ข้าวซือ้ ขนม ต้องทนหิว เด็กก็จะเก็บตัว หนีหน้าไม่คอ่ ยคุย
กับเพือ่ นๆ แต่ตอนนีเ้ ขาไม่ตอ้ งอายอะไรอีกแล้ว” พยาน กลางบน
ครูประจ�ำชั้น ป.3 โรงเรียนผังปาล์ม 7 อ�ำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ครูพยาน บอกด้วยว่า โครงการอาหารเช้ามีประโยชน์
มาก เพราะเด็กส่วนใหญ่จะได้เงินเล็กน้อยจากผู้ปกครองมาซื้อ
อะไรทานในช่ ว งเช้ า ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งพอ ขณะที่ บ างคนก็ ไ ม่ ไ ด้ กิ น
อาหารเช้ามาและไม่มีเงินซื้อข้าว
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ทุนจากท่า น

ขจัดฝันร้ายน้องแดนใต้
เพือ่ เยียวยาเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากเหตุความไม่สงบ เงินบริจาคของท่านจึงถูกน�าไป
จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้เด็กก�าพร้าที่ได้ผลกระทบ
จากเหตุความไม่สงบด้วย เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ผ่านพ้น
วิกฤติไปได้โดยไม่ต้องออกจากการเรียน

ป 2560-61

มอบทุนการศึกษาให้เด็ก 255 ราย
จาก 126 โรงเรียน

ยะลา 34 ราย
ปัตตานี 100 ราย
นราธิวาส 121 ราย

1,551,000 บาท

“ตั้ ง ใจจะเก็ บ ทุ น นี้ ไ ว้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเรี ย นต่ อ ระดั บ
อุดมศึกษา อยากเรียนต่อสาขาครุศาสตรค่ะ เพราะอยากกลับมาเป็น
ครูที่บ้านเกิด แถวบ้านไม่ค่อยมีครูยอมมาอยู่ สงสารเด็ก จริงๆ แม่ก็
เคยถามว่า จะไปเป็นครูที่ จ.กําแพงเพชร บ้านเกิดของแม่ไหม ตอนที่
เพิ่งผ่านเหตุร้าย ก็ถามกันว่า เราจะย้ายเข้าไปในตัวเมืองหรือไม่ แต่
สุดท้ายแล้ว ก็ได้คําตอบว่า เราจะไม่ย้ายไปไหน เพราะบ้านเราอยู่ที่นี่
ค่ะ” บุณยอร สุขขี หรือ หวาน โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี
ทุกวันนี้ ครอบครัว หวาน ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ 3 ปีที่แล้ว กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
กราดยิงเข้ามาที่หน้าบ้านซึ่งเป็นร้านอาหาร เธอต้องสูญเสียป้าแท้ๆ ส่วนพ่อแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แม่เคลื่อนไหวไม่เหมือนเดิมอีกเพราะได้รับบาดเจ็บที่แขน ขณะที่กิจการร้านก็ซบเซาจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ “ถ้ามีความช่วยเหลือให้เด็กในพืน้ ทีจ่ ะเป็นเรือ่ งทีด่ มี าก เพราะคนในพืน้ ทีป่ ระสบปญหามาก ไม่สามารถ
ทํามาหากินได้อย่างเดิม ร้านค้าต้องปดตั้งแต่ 5 โมงเย็น ไปทํางานนอกพื้นที่ก็ไม่ได้ เพราะอันตรายที่จะเดิน
ทางตอนคํ่ามืด ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีรายได้จํากัด อยากได้ความช่วยเหลือเรื่องอุปกรณการเรียน”
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จิตรภาณี ถาวรสุข หรือ บัว จังหวัดปัตตานี เป็นอีกคนที่ได้ทุน
การศึกษา ทุกวันนี้ บัว กับพีอ่ ยูก่ บั แม่ทเี่ ป็นครูกนั แค่ 3 คน เพราะพ่อตกเป็นเหยือ่
และจากไปตัง้ แต่ปี 2550 “ถึงยังจะยอมรับไม่ได้ แต่กต็ อ้ งยอมรับและเดินหน้า
ต่อไป หนูตั้งใจจะเรียนหมอ อยากเป็นจิตแพทยมาช่วยเหลือคนที่มีปญหา
ทางสภาพจิตใจ”
บัว บอกว่า เด็กในภาคใต้ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
การเดินทางไปกลับโรงเรียนก็ไม่สะดวก ต้องรีบกลับก่อนค�่า แม้ทุกวันนี้
ทุกคนจะเคยชินเพราะเหตุการณ์เกิดบ่อย แต่เด็กๆ ก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัย
ขณะที่รายได้ผู้ปกครองก็จ�ากัดลงเพราะได้รับผลจากเหตุการณ์ โดยเฉพาะเด็กก�าพร้าอย่างเธอยิ่งได้รับ
ผลกระทบ เพราะฉะนั้นทุนการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก

น�้าใจจากท่าน...สู่น้องภาคใต้

ศาสตร์พระราชา
เพื่อชีวิตที่มั่นคง

ครูที่โรงเรียนรักไทย จังหวัดนราธิวาส เล่าว่า
ตอนนีท้ บี่ า้ นของเด็กแทบทุกคน มีแปลงเกษตรเล็กๆ ข้างบ้าน
เป็นฝีมอื ของผูป้ กครองทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากแปลงเกษตร
สาธิตในโรงเรียน จึงร่วมมือร่วมใจกันในบ้าน พลิกพื้นดิน
ว่างเปล่าให้เป็นแปลงผักไว้เก็บกิน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจาก
เงินบริจาคของทุกท่าน ที่น�ามาจัดท�าโครงการปกป้อง
คุ้มครองเด็กด้วยศาสตร์พระราชาใน 29 โรงเรียนของ
จังหวัดสตูลและนราธิวาส ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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จัดตัง้ ศูนย์เยาวชนเรียนรูศ้ าสตร์พระราชาใน 29 โรงเรียน

โดยเรียนรู้ผ่านแปลงเกษตรสาธิต นักเรียนกว่า 7,000 คน จาก 29
โรงเรียนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและได้รับประโยชน์ ขณะที่ร้อยละ
80 ของแกนน�ำสามารถท�ำเกษตรได้จริง

น�ำผลผลิตจากแปลงสาธิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียน ขายในหมู่บ้าน และขายในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เด็กกว่า 7,000 คน จาก 28 โรงเรียน ได้กนิ อาหารกลางวัน และเยาวชน
ร้อยละ 80 มีเงินออมมากขึ้น

จัดกิจกรรม Day Camp ขยายผลการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงให้
เด็กนอกพื้นที่บริการ เด็กและผู้ปกครอง 814 คน ได้รับพันธุ์ปลา
ไปเลี้ยงที่บ้านคนละ 150 ตัว
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“ ผ ล ผ ลิ ต จ า ก แ ป ล ง เ ก ษ ต ร ส า ธิ ต ข อ ง
ศาสตร พ ระราชา แบ่ ง ให้ เ ด็ ก กลั บไปบ้ า น บางส่ วน
ก็ขายราคาถูกให้กับชุมชน ชาวบ้านก็ได้ซื้อไข่ ซื้อผัก
ปลอดสารพิษไปบริโภค เป็นการช่วยชาวบ้านทางอ้อม
ลดระยะห่างของโรงเรียนกับชาวบ้านด้วย” สิทธิพร
แสงประสิทธิ ครูโรงเรียนรักไทย จังหวัดนราธิวาส
สิทธิพร บอกว่า โรงเรียนรักไทยเข้าโครงการ
ศาสตร์พระราชามาตั้งแต่ปี 2560 หลังจากนักเรียน
ไปอบรมเป็นแกนน�า “ยุวชนพอเพียง” แล้ว ได้มกี าร
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาในโรงเรียน เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรูผ้ า่ นแปลงเกษตรสาธิตซึง่ เปรียบ
เสมื อ น ภาคสนาม ของการเรี ย นรู ้ ห ลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบัน โรงเรียนรักไทย มีแปลงผัก 10
กว่าแปลง ปลา 1,000 ตัว ไก่ไข่ 120 ตัว และ
เห็ด 1,000 ก้อน ต่อยอดมาจากทีไ่ ด้รบั สนับสนุนจาก
ซี . ซี . เอฟ. จากเล็ ก ขยายเป็ น ใหญ่ เพราะชุ ม ชน
ผู้ปกครองเห็นด้วย ช่วยสนับสนุนเงิน แรง สิ่งของมา
“ช่วงเตรียมสถานที่ ครู นักเรียนก็ทําไม่ไหว ก็ได้
ผู้ปกครองมาช่วย เกิดการทํางานร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง โรงเรียน สร้างความใกล้ชิดกัน”
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โครงการนีเ้ ป็นประโยชน์กบั โครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนด้วย สิทธิพร เล่าว่า มีนักเรียน ม.1 - ม.3 จ�ำนวน
48 คน ซึง่ รัฐไม่ได้จดั สรรงบประมาณอาหารกลางวันให้ ทีผ่ า่ นมา
ครูต้องบริหารเงินอย่างหนัก เพื่อให้นักเรียนทุกคน 171 คน
ได้กินอาหารกลางวัน แต่ผลผลิตจากแปลงเกษตรสาธิตช่วย
ได้มาก และยังสามารถแบ่งผลผลิตให้เด็กกลับไปบ้าน แบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเด็ก บางส่วนก็ขายราคาถูกให้กับชุมชน
ชาวบ้าน ช่วยลดระยะห่างของโรงเรียนกับชาวบ้านด้วย
“เกิดการเปลี่ยนแปลง บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้อย่างครบวงจร ทั้งในกิจกรรมต่างๆ และการท�ำเกษตรแปลง
สาธิต เด็กได้ฝึกวินัย การรับผิดชอบ การท�ำงานเป็นทีม เกิดการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชน ท�ำให้
ชุมชนโรงเรียนใกล้ชิดกันมากขึ้น เหนืออื่นใด เด็กๆ รวมถึง
ผู้ปกครอง ได้ติดอาวุธทางปัญญา เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตโดย
พึ่งตัวเอง ประหยัด พอเพียง เด็กและครูมีการออมเงินมากขึ้น
เงินออมของครู 19 คน และนักเรียน 171 คน มีมากกว่า 100,000
บาท ในเวลาแค่ 1 ปี”
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STEM

ประดิษ ฐ์ขับ เคลื่อนการเรียนรู้
ซี.ซี.เอฟ. จัดอบรมพัฒนาครูในพืน้ ทีใ่ ห้รจู้ กั
และรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering
and Mathematics Education: STEM) รวมทั้ง
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาชิ้ น งานสะเต็ ม ของนั ก เรี ย น
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ๆ ได้ บู ร ณาการความรู ้ 4 ศาสตร์ นี้
เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก

อบรมฝกทักษะและประสบการณ์สอนใน
รูปแบบ STEM ให้ครูจ�านวน 54 คน จาก 24
โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล

จัดตั้งทีม STEM Mobile Team
จังหวัดละ 5 คน เพื่อเป็นมือโปรให้ค�าปรึกษา
แก่ครูของโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่

ชิน้ งานสะเต็มของโรงเรียนผังปาล์ม 7 ทีเ่ ข้าประกวด
ในงานประกวดโครงงานส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
ผ่านแนวคิด STEM เมือ่ 30 มิถนุ ายน 2560 จัดโดย
ซี.ซี.เอฟ. ร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล เพือ่ กระตุน้ การเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา

จัดค่าย เปดโลกเรียนรู้ STEM
ให้แกนน�านักเรียน 186 คน เพื่อกลับไป
ขยายผลที่โรงเรียน

สนับสนุนการพัฒนาโครงงาน
STEM ของแต่ละโรงเรียน เพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบการเรียนรู้ของนักเรียน

เกียรติภมู ิ นราพันธ ม.1 โรงเรียนรักไทย และเพือ่ นๆ คิดค้นเครือ่ งแยกเหรียญซึง่ ประดิษฐ์จากกล่องนมขึน้
ในช่วงกิจกรรมการเรียนการรู้ STEM สังเกตเห็นสหกรณ์มีเหรียญจ�านวนมาก จึงน�าปัญหานี้ไปเสนอในชั่วโมง
กิจกรรม STEM ได้รับค�าแนะน�าจากครูและหาข้อมูลวิธีท�าจาก YOUTUBE ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ก็ส�าเร็จ
ออกมาเป็นชิ้นงานต้นแบบ
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STEM

ดึงเด็กหลังห้องกลับสู่ห้อ งเรียน
“ซี.ซี.เอฟ. มาอบรมให้ก่อนใครตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560
สอนตั้งแต่ STEM คือ อะไร ไปถึงให้หลักสูตรคู่มือการจัดกิจกรรม
เป็นประโยชน์มากเลย และยังกลับมาอบรมให้อีกเมื่อต้นปี 2561
จริงๆ แล้ว สะเต็มศึกษาท�านานแล้วในโรงเรียนในเมือง แต่ส�าหรับ
โรงเรียนห่างไกลอย่างพวกเรา รูแ้ ต่นโยบายแต่ไม่รหู้ รอก STEM ต้องท�า
อย่างไร” สุนีย นิลวิจิตร ครูโรงเรียนรักไทย จังหวัดนราธิวาส
หลังไปอบรม สุนยี  น�าความรูท้ ไี่ ด้กลับมาขยายผล
ที่โรงเรียน ผลปรากฎว่า STEM ท�าให้นักเรียนหลังห้อง
กลับมาตั้งใจเรียน “STEM เรียนจากการลงมือปฏิบัติ
ให้ โ จทย ม าแล้ ว ให้ นั ก เรี ย นประดิ ษ ฐ ชิ้ น งานตอบโจทย
แต่ก่ อ นจะสร้ า งชิ้ นงานได้ ต้ อ งมี ก ารออกแบบชิ้ นงาน
วาดออกมาก่อน ปรากฎว่า เด็กหลังห้องทําได้กว่าเด็กเรียน
ซึ่งเราอาจมองไม่เห็นความสามารถของพวกเขาถ้าตัดสิน
แต่ ก ารเรี ย นในห้ อ ง แต่ กิ จ กรรม STEM ตอบโจทย
ความถนัดของเด็ก ให้โอกาสเด็กหลังห้องมีส่วนร่วม เด็กที่เคยมีปฏิสัมพันธไม่ดี ก็ได้โอกาสปรับตัว
เข้ากับเพื่อน เด็กที่เคยไม่ชอบวิชาเหล่านี้ ก็มีทัศนคติดีขึ้น แม้แต่เด็กพิเศษที่อ่านเขียนไม่คล่อง ยังชอบเรียน
เพราะเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่จับต้องได้ ไม่ใช่การท่องอ่าน”
เพ็ญประภา หมูดงาม ครูโรงเรียนผังปาล์ม 7
จังหวัดสตูล น�าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสร้างต้นแบบ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริงให้เด็ก
มาขยายผลท� า ชิ้ น งานกระถางจากขวดน�้ า พลาสติ ก
เพราะสังเกตเห็นว่า ที่โรงเรียนมีขวดน�้าพลาสติกเป็นขยะ
จ�านวนมาก จึงคิดว่า น่าจะน�ามาท�าเป็นกระถางต้นไม้โดย
บูรณาการให้เข้ากับสะเต็ม ตรงนีเ้ ป็นการน�าของใกล้ตวั มาเป็น
ตัวอย่างสอนเด็กให้เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาจริง
บูรณาการออกมาเป็นชิ้นงาน แต่จริงๆ แล้ว ทุกวิชาสอด
แทรกสะเต็มได้หมด เช่น กิจกรรมปลูกผัก ใช้คณิตศาสตร์
ค�านวณ ใช้วิทยาศาสตร์ใส่ปุย
20

น�้าใจจากท่าน...สู่น้องภาคใต้

พาน้ องใต้

ลัดฟาท่องกรุงเทพฯ
ด้วยการให้โอกาสจากผู้อุปการะทุกท่าน และ
ด้วยความใจดีของหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 11-12
พฤษภาคมที่ผ่านมา น้องๆ 88 คน จาก 4 จังหวัด
ภาคใต้ สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ได้เก็บ
ประสบการณ์ครัง้ แรกในชีวติ ลัดฟ้าขึน้ เครือ่ งบิน C-130
ของกองทัพอากาศ มาทริปท่องกรุง เที่ยวแหล่งเรียนรู้
ในกรุงเทพฯ เปิดประสบการณ์ใหม่ชวนตื่นตาตื่นใจ
ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เมื อ งโบราณ และศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
(ท้องฟ้าจ�าลอง) แถมท้ายด้วยการอนุเคราะห์จากระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ให้น้องสัมผัสวิถี
คนเมืองแบบแท้จริงกับการโดยสารรถไฟฟ้า
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รอบปีที่ผ่านมา

เงินบริจาคของท่าน

ได้แปรเป็นทุนการศึกษาช่วยให้เด็กได้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว
ที่ส�ำคัญ ความช่วยเหลือของท่านยังถูกน�ำมาใช้

ส�ำหรับโครงการเพื่อแก้ปัญหาสังคม

ที่เยาวชนก�ำลังเผชิญอยู่ เช่น ปัญหาแม่วัยใส ปัญหาหนี้สิน รวมถึงปัญหาอื่นๆ
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ฉลาดรู้เรื่องเพศลดเสี่ยงแม่วัยใส
เปลี่ยนมุมมองเพศศึกษาผู้ปกครอง
เพื่อแก้ปัญหา แม่วัยใส การมีเพศสัมพันธ์
ในวัยที่ไม่พร้อม มูลนิธิฯ จึงริเริ่มโครงการฉลาดรู้
เรือ่ งเพศมาตัง้ แต่ปี 2558 เพือ่ รณรงค์สร้างภูมคิ มุ้ กัน
และสร้างทัศนคติเรื่องเพศที่ถูกต้องให้กับเยาวชน
มิ เ พี ย งแค่ นั้ น ฉลาดรู ้ เ รื่ อ งเพศ ยั ง สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้ปกครอง ครู และชุมชนด้วย
พ่อแม่ปรับทัศนคติใหม่กล้าหยิบเรื่องเพศศึกษา
มาพูดคุยในครอบครัว ขณะที่หลายโรงเรียนและ
ชุมชนเห็นความส�าคัญของการสอนเพศศึกษาใน
โรงเรียน
ปี 2560-2561

จัดโครงการใน 29 จังหวัด

ครอบคลุมโรงเรียนทั้งหมด 412 แห่ง

สร้างแกนน�าฉลาดรู้เรื่องเพศ 3,186 คน
ใน 122 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การสื่อสารเรื่องเพศของกลุ่มแกนน�า 15,528 คน
จัดกิจกรรม Day camp
ให้ความรู้เพศศึกษานักเรียน 22,712 คน

อบรมการสื่อสารเรื่องเพศ
กับผู้ปกครอง 11 จังหวัด
มีผู้ปกครองเข้าอบรม 3,103 คน

จังหวัดสระแก้ว น�าแนวทางของกิจกรรมฉลาดรู้
เรื่องเพศของ ซี.ซี.เอฟ. ไปขยายผลยังโรงเรียนใน
จังหวัดจ�านวน 17 แห่ง ซึ่งรวมถึง โรงเรียนบ้าน
หนองผักแว่น ในอ�าเภอตาพระยาด้วย
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“สมัยก่อน เวลาจะสอนลูกสาวเรือ่ งการดูแลความสะอาด
ช่วงมีประจําเดือน ไม่กล้าพูดต่อหน้าสามี เพราะพอพูดเรื่องนี้
พ่อจะลุกหนีทันที แต่หลังจากอบรมความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศมา ได้เอาสิ่งที่วิทยากรสอนมาเล่า
ให้สามีฟง ว่า พ่อแม่ตอ้ งรูว้ า่ ควรจะพูดอย่างไรกับลูก เล่าเรือ่ งการ
คุมกําเนิด การสวมถุงยางอนามัย ทําให้สามีมีความเข้าใจ ไม่คิด
ว่าเป็นเรื่องน่าอาย และจะอยู่ร่วมวงพูดคุยเวลาที่คุยกับลูกๆ”
เสถียร ยะวังพล คุณแม่อายุ 48 ปี จากจังหวัดสกลนคร
เสถียร ยังใช้เทคนิคที่อบรมมาในการพูดคุยกับลูก “เวลาลูกกลับบ้านคํ่าเมื่อก่อนก็จะบ่น ลูกก็จะเถียง
เดินหนีไป แต่พอได้ไปอบรมมา ทําให้รู้ว่าต้องใจเย็น และฟงที่ลูกพูดก่อน พอเราพูดดีด้วยลูกก็จะนั่งฟง อธิบาย
ว่าไปทําอะไรมา เราก็จะค่อยๆ สอนลูก หลังจากนั้นถ้าวันไหนจะกลับบ้านคํ่าก็จะบอกแม่ก่อนว่าจะไปทําอะไร
นอกจากนั้น ยังได้แนะนําเพื่อนบ้านถึงวิธีสังเกตพฤติกรรมลูก ถ้าลูกคนไหนที่มีนิสัยชอบไปเที่ยวเตร่กลางคืนกับ
เพื่อนกับแฟน ก็ต้องบอกลูกให้รู้จักระมัดระวังตัว ให้รู้จักปองกันตนเอง รู้จักใช้ถุงยางอนามัยปองกันการตั้งท้อง
การได้ไปอบรมทําให้มีความรู้มากขึ้น มีความเข้าใจ และกล้าพูดเรื่องเพศมากขึ้น”

ขณะที่ ปยะวรรณ สายบุญ ม.3 แกนน�าฉลาดรู้เรื่องเพศ
โรงเรียนบ้านปาก้าว จังหวัดอุบลราชธานี บอกกับเราว่า มีเสียง
ตอบรับอย่างดีต่อการรณรงค์ฉลาดรู้เรื่องเพศในชุมชนบ้านเกิด
ของเธอ ปยะวรรณ ได้ขยายผลการรณรงค์ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ใน
ต�าบล และในการเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนในอ�าเภอ ก็ได้นา� ละคร
เงาไปเป็นการแสดงรอบกองไฟ เนื้อหาสะท้อนปัญหาจากการ
ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม ทักษะการปฏิเสธ ซึ่งปรากฎว่า เสียงตอบรับ
ดีมาก ทุกคนให้ความสนใจและชื่นชมที่กล้าออกมารณรงค์เรื่องนี้
ส่วนที่โรงเรียน น้องๆ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม วัยรุ่นบางคนที่
เคยไม่มาโรงเรียน ก็หันมาโรงเรียน มาร่วมกิจกรรม
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ทักษะการเงินและทักษะอาชีพ
เปลี่ยนวิธีคิด-สร้างว่าที่ผู้ประกอบการ
ปี 2560 – 2561 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการเงิน
ในมิตติ า่ งๆ ภายใต้การสนับสนุนความรูแ้ ละเงินทุนจากโครงการ
ส�าคัญ 3 โครงการซึ่ง ซี.ซี.เอฟ. ด�าเนินการได้ด้วยเงินบริจาค
ของทุกๆ ท่านและเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย
โครงการนักธุรกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมทักษะการเงินและ
อาชีพ และโครงการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยการเงิน
โครงการฯ เป็นความพยายามของ ซี.ซี.เอฟ. ที่จะสร้าง
เยาวชนรุ่นใหม่ให้มี วินัยการเงินการออม และมีกระบวนคิดวางแผน
อย่างเป็นระบบและมีทักษะอาชีพที่จ�าเป็น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็ก
และเยาวชนมีอาวุธทางปัญญาส�าหรับอนาคต
ปัจจุบัน ด้วยการสนับสนุนของท่าน เด็กมากกว่า 1,713 คน
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ เกิดนักธุรกิจรุ่นเยาว์ 168 คน
และเกิดธุรกิจหรือกลุม่ ธุรกิจของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนอีกจ�านวน
10 กลุ่ม ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้และทักษะ
รายได้ และเงินออม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของพวกเขา

กระบวนการ
การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
•
•
•
•
•
•
•

แนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
การวางแผนธุรกิจ (BMC)
ทักษะการบริหารจัดการทางเงิน
ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ (บริษัทจ�าลอง) ในโรงเรียน
การเยี่ยมบริษัท/พบผู้ประกอบการจริง
ครูพี่เลี้ยง/แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
ทุนตั้งต้นในการท�าธุรกิจ

การพัฒนาโดยชุมชนเป็นฐาน
•
•
•
•
•
•
•

แนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
การวางแผนธุรกิจ (BMC)
ทักษะการบริหารจัดการทางเงิน
ก่อตั้งธุรกิจในชุมชน (ธุรกิจหลังบ้าน)
ทุนตั้งต้นในการท�าธุรกิจ
การวิจัยตลาดและพัฒนาช่องทางธุรกิจ
ปราชญ์ชาวบ้าน/ที่ปรึกษาในชุมชน
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โครงการนักธุรกิจพอเพียง
โครงการนั ก ธุ รกิจ พอเพียง เปิดโอกาสให้
เยาวชนได้ท�าธุรกิจจริงๆ เพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน
และเป็นเวทีเรียนรูเ้ รือ่ งการท�าธุรกิจ แต่กอ่ นทีเ่ ด็กและ
เยาวชนจะได้ลงมือ มูลนิธฯิ มีกระบวนการเคีย่ วกร�าที่
เข้มข้นเพื่อให้พวกเขาเป็นมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือ
การวางแผนธุรกิจ คือ Business Model Canvas
(BMC)

ต้นปี 2561 ซี.ซี.เอฟ. ได้จัดอบรมให้กับนักธุรกิจพอเพียง เพื่ออบรมเสริมความรู้เรื่อง BMC
จากวิทยากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เยาวชนที่มาอบรมน�าความรู้ใหม่ไปทบทวนการบริหารธุรกิจของตัวเอง ปรับปรุงธุรกิจ บางคนแตกไลน์
ธุรกิจเพิ่ม บางคนตัดสินใจเปลี่ยนประเภทธุรกิจใหม่ นอกจากนั้น พวกเขายังพัฒนาเป็นแกนน�าช่วย
กระจายความรู้แก่เพื่อนๆ นักธุรกิจรุ่นเยาว์ด้วย
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มุตา พงพันธ อายุ 17 ปี นักธุรกิจน้อยเจ้าของฟาร์ม
เป็ดไข่ขนาด 17 ตัว ตัดสินใจผ่าตัดกิจการ หลังผ่านการอบรม
BMC รอบ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะได้คิดว่า ธุรกิจ
ที่ท�ามายังไม่ถูกทาง มุตา บอกว่า การท�าโมเดลธุรกิจ BMC
เราต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนทุกด้าน จุดเด่นสินค้า ต้นทุน
ก�าไร กลุ่มลูกค้า การพัฒนาสินค้า ซึ่งจากการท�าตรงนี้พบว่า
ต้นทุนของเราสูงแต่จ�าหน่ายไข่เป็ดได้ในราคาต�่า ต้องหาทาง
เพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นที่มาของการเปลี่ยนธุรกิจจากขายไข่เป็ด
เป็นท�าไข่เค็มขายแทน เติมความพิเศษให้สนิ ค้าต่างจากท้องตลาด
กลายมาเป็นไข่เค็มสมุนไพรที่ขายได้ราคากว่าไข่เค็มทั่วไป
“โครงการนักธุรกิจพอเพียง ช่วยเพิม่ รายได้ระหว่างเรียน
ช่วยพัฒนาวิธีคิดให้คิดเป็นระบบ ถ้าเป็นเมื่อก่อน อย่างมากเราก็
คิดทําแค่ ปลูกผักเล็กน้อยหลังบ้านเป็นรายได้เสริม แต่ตอนนี้ เรา
คิดเป็นระบบธุรกิจ ไม่ทาํ ตามยถากรรม ต้องมีการเขียนแผนธุรกิจ
ก่อนลงมือทํา ซึ่งจะทําให้ธุรกิจเราไปรอดและเติบโตได้”
พงษอนันต โคตรนาคํา อายุ 19 นักธุรกิจรุน่ เยาว์อกี ราย
เดินสายถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับอบรมเพิ่มเติมให้เพื่อนๆ นักธุรกิจ
พอเพียงด้วยกัน ส่วนตัวเขาเองก็กา� ลังวางแผนแตกไลน์ธรุ กิจเพิม่
เดิ ม พงษ อ นั น ต ปลู ก กล้ ว ยตั ด ใบตองขาย 2 ไร่ ตั ด ขาย
ได้สัปดาห์ละ 100 ก.ก. เป็นเงิน 10,000 บาท แหล่งรับซื้อเป็น
วิสาหกิจชุมชนค�าชะโนด จังหวัดอุดรธานี น�าไปท�าบายศรีไหว้พอ่ ปู
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ คารพนับถือของทีน่ ี่
“ที่ผ่านมา นอกจากตัดใบตองขาย ก็รับทําบายศรีตาม
สั่งด้วย ใบละประมาณ 3 พันบาท แต่นานๆ จะมีคนจ้างทําและ
ขนย้ายยาก พอดีผมไปเห็นเขานําใบต้นวาสนามามัดช่อสําหรับไหว้
พ่อปู เลยคิดว่าจะทําขายบ้าง ลงทุนปลูกต้นวาสนาเพิม่ เพือ่ ทําตรงนี้
เป็นการขยายรายได้โดยต่อยอดจากธุรกิจเดิม ทั้งนี้ โครงการ
นักธุรกิจพอเพียงเป็นโครงการที่เป็นประโยชน ช่วยให้ผมมีรายได้
เก็บไว้เรียนต่อ และยังมีเงินให้ครอบครัวเดือนละเกือบ 16,000 บาท”
27

ทักษะจากท่าน...สร้างอนาคตใหม่ให้เยาวชน

โครงการส่งเสริม
ทักษะการเงินและทักษะอาชีพ
โครงการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเงิ น และทั ก ษะอาชี พ
ด�าเนินการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีเป้าหมายคือเพื่อปลูกฝัง
วินัย การออมการเงิ นให้เ ด็ก และเยาวชน และสร้า งเวที ให้
พวกเขาเรียนรู้เรื่องการบริหารธุรกิจผ่านโมเดล บริษัทจ�าลอง
ในโรงเรี ย น โครงการด� า เนิ น การใน 17 โรงเรี ย นทั้ ง ใน
กรุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด เป็ น ประโยชน์ โ ดยตรง
กับเด็กจ�านวน 1,545 คน เกิดกลุ่มธุรกิจในโรงเรียนจ�านวน
10 กลุ่ม มีนักเรียนเป็นผู้บริหารกิจการทั้งการบริหารการเงิน
การบริหารบุคคล และการวางแผนการขาย

ผลประเมินธุรกิจ

ในรอบ 12 เดือนของ 13 โรงเรียนในต่างจังหวัด

เกิดกลุม่ ธุรกิจ 10 กลุม่ สร้างรายได้จากธุรกิจรวม 52,000 บาท จากการท�าธุรกิจ 328 ครัง้
ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด ลพบุรี
ท�าธุรกิจ 40 ครัง้ ในรอบ 12 เดือน

สร้างก�าไร 12,000 บาท

ร.ร.ทุ่งตาแก้ว ลพบุรี
3 ครั้ง 3,000 บาท

ร.ร.บ้านดงดินแดง ลพบุรี
30 ครั้ง 3,500 บาท

เกิดเงินออมจากธุรกิจ 24,500 บาท
นักเรียนที่ร่วมโครงการเกิดทักษะในการเป็นผู้ประกอบการและวินัยการเงิน
โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
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ร้านเบเกอรี่ ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด
สร้างความหวังเปลี่ยนเส้นทางอนาคต
อั้ม นักเรียนชั้น ม.2 เป็นมือ 1 ของร้านเบเกอรี่โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด เธอและเพื่อนๆ
ฝึกปรือฝีมอื ท�าขนมมาตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2560 หลังจากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพและทักษะการเงินของมูลนิธิฯ และเมื่องบประมาณจาก ซี.ซี.เอฟ. มาถึงในเดือนกันยายน ครู
และเด็กๆ เลือกซื้ออุปกรณ์ วัตถุดิบ พอเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 “โดนัทจิ๋ว” ของร้าน
เบเกอรี่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด ก็เริ่มจ�าหน่าย
เด็กๆ ช่วยกันออกแบบตกแต่งหน้าโดนัทจิ๋ว และท�าออกจ�าหน่ายเป็นประจ�าช่วงพักกลางวัน
และช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในยามบ่าย สินค้าจ�าหน่ายหมดทุกวัน ท�าให้เด็กๆ มีก�าลังใจในการ
ด�าเนินกิจการอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รบั ปันก�าไรเป็นรายได้ระหว่างเรียนแล้ว ยังได้ความรูต้ ดิ ตัว
อั้ม บอกว่า การที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ ท�าให้มีแรงบันดาลใจที่จะมีธุรกิจเล็กๆ ของตัวเองบ้าง
และมัน่ ใจว่า การได้ทดลองฝึกท�าธุรกิจจริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้ไปดูงานตามสถานประกอบการต่างๆ
จะช่วยให้ประสบความส�าเร็จได้ อั้ม มีความฝันว่า ถ้าสามารถหาทุนได้ จะมีร้านของตัวเอง ซึ่งจะช่วย
ให้ครอบครัวซึ่งมีอาชีพขายพวงมาลัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออม
และสร้างวินัยการเงิน
การปลูกฝังวินัยการเงินให้เยาวชน เป็นเรื่องที่
ซี . ซี . เอฟ. ด� า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในหลากหลาย
กิจกรรม เพื่อสร้างเยาวชนที่รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และการ
ขยายดอกผลโดยการน� า ไปใช้ ล งทุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
งอกเงยของรายได้ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออม
และสร้างวินัยการเงิน สร้างอาสาสมัครเพื่อปลุกกระแส
รณรงค์ เ รื่ อ งนี้ ใ นชุ ม ชน รวมถึ ง เด็ ก และเยาวชนของ
ซี.ซี.เอฟ. ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ก็จะได้รับการปลูกฝัง
เรื่องส�าคัญนี้ด้วย

กระบวนการ
อบรมสร้ า งส� า นึ ก รั ก การออม 4 รู ้ สู ่
ความมั่ ง คั่ ง ให้กับ อาสาสมัคร ซี.ซี .เอฟ.

ประจ�าชุมชน (80 คน) และเจ้าหน้าที่โครงการ
(138 คน) เพือ่ ให้มคี วามรู้ เข้าใจ และตระหนักในการบันทึก
รับ-จ่าย การเป็นตัวอย่างของการรูห้ า รูใ้ ช้ รูเ้ ก็บและรูข้ ยาย
ดอกผล และมี ป ระสบการณ์ น� า ไปสู ่ ก ารเผยแพร่ แ ละ
ถ่ายทอดให้กบั สมาชิกกลุม่ เป้าหมายในชุมชนได้ น�าสือ่ วีดโิ อ
4 รู้สู่ความมั่งคั่ง สอดแทรกเนื้อหาสาระ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบที่ใกล้ตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละพื้นที่
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จัดฝกอบรมเยาวชน
ต้ น แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง (2,043 คน)

และกลุ ่ ม เป้ า หมายคลั ง อาหาร
ในครัวเรือน (11,583 คน) เรื่อง
การออมทรั พ ย์ แ ละการท� า บั ญ ชี
ครัวเรือนเพื่อน�าไปสู่การวางแผน
ลดรายจ่ายของครอบครัว

จั ด ค่ า ยเยาวชน
รุน่ ใหม่ใส่ใจการเงิน

ส�าหรับเยาวชนทีไ่ ด้รบั
“ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รัชกาลที่ 9” จ�านวน 90 คน ให้
ตระหนักและสร้างวินยั ทางการเงิน
รวมถึ ง รู ้ จั ก การหารายได้ เ พิ่ ม
นอกเหนือจากการลดรายจ่าย

จั ด สรุ ป บทเรี ย น
และทบทวนความรู้

การสร้างรายได้
ระหว่างเรียน 124 คน รวมถึงสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากการใช้ Application
“พอเพียง” และการจดบันทึกรับ
จ่ า ย มี ผ ลต่ อ การสร้ า งวิ นั ย ด้ า น
การใช้เงิน และรู้จักหารายได้เสริม
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นวัตกรรมจาก ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อให้โครงการของ ซี.ซี.เอฟ. มีความทันสมัย เราจึงพยายามเติมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท�างานโดยตลอด โดยเฉพาะกับการรณรงค์เรื่องยากๆ อย่าง “วินัยการเงิน” ซี.ซี.เอฟ. ได้คิดค้นและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ใหม่ขึ้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึง เข้าใจและสนุกกับการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้

บิ ง โกกู ้ ชี พ เอกซเรย์การใช้เงิน
พั ฒ นาเกมบิ ง โก มาให้ เ ยาวชนใช้ เ กมนี้ ส� า รวจ
พฤติกรรมทางการเงินของตัวเอง รวบรวมพฤติกรรมการเงิน
ต่างๆ มาแทนตัวเลขในตารางบิงโก ขณะที่ทุกคนร่วมสนุก
จะได้สา� รวจพฤติกรรมการเงินของตัวเองไปในตัว เป็นการสร้าง
การเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อ เอาเกมมาสอนเรื่องยากๆ ทั้งนี้ ได้
ขยายผลไปแล้ว 2,257 คน พบว่า เกมง่ายๆ ช่วยให้เยาวชน
ฉุกคิดถึงการใช้เงินตัวเองและปรับปรุงการใช้เงินได้ถูกจุด
ธัญญารัตน เดชทะศร และ ภัทราพร โคตลา นักเรียน
ชั้น ม.6 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม
สองสาวได้น�าเกมบิงโกส�ารวจพฤติกรรมการเงิน ไปให้เด็กและ
ผูป้ กครองร่วมสนุกในกิจกรรมเสาร์สมั พันธ์ และน�าไปเล่นในการ
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนระดับต�าบลด้วย ทัง้ คูบ่ อกว่า ทุกคน
ต่างถูกใจกับเกมนีเ้ พราะนอกจากสนุกแล้ว ยังให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับ
การใช้เงินด้วย อย่างตัวเองก็มกี ารปรับเปลีย่ นการใช้เงินเช่นกัน
ธัญญารัตน เลิกซื้อหนังสือนิยายที่ชอบอ่านเป็นประจ�า และ
ภัทราพร เลิกซื้อขนมจุบจิบพร�่าเพรื่อ เมื่อได้ส�ารวจพฤติกรรม
การเงินของตัวเอง ท�าให้มกี ารคิดก่อนใช้จา่ ยเงิน จึงมีการเลิกใช้
จ่ายสิ่งที่ไม่จ�าเป็นโดยไม่คิดแล้ว
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แอปจดรายจ่ า ย บันทึกเพื่ออนาคต
ซี.ซี.เอฟ. น�า Application “คิดดี มีตังค์” ของ
เครือข่ายอนาคตไทย และแอป “พอเพียง” มาให้นักธุรกิจ
พอเพียงและนักเรียนทุน 90 คน น�าไปใช้ส�าหรับการบันทึก
รายรับ รายจ่าย และวางเป้าหมายในการเก็บเงิน โดยมีการ
จัดประกวดการใช้แอปด้วย มีเยาวชนเข้าประกวด 71 คน
ใช้เกณฑ์การพิจารณา 8 ข้อ ได้แก่ 1. ตรงต่อเวลา 2. ใช้
แอปอย่างสม�่าเสมอ 3. มีการหารายได้เสริมระหว่างเรียน
4. การออม 5. มีการวางแผนการใช้เงิน 6. ลงทุนของตัวเอง
เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม 7. ความสม�่าเสมอในการบันทึกรับจ่าย
ในแอป 8. ความต่อเนือ่ งของการท�าบัญชี ซึง่ มีเยาวชนทีช่ นะ
การประกวด เพราะวางแผนการเก็บเงิน และน�าแอปมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ�านวน 8 คน

พอเพียง
คิดดี
มีตังค์

สุภาวรรณ เถิงคําภู ปีที่ 3 สาขาการบัญชี
วิ ท ยาลั ย เซาธ์ อี ส บางกอก หนึ่ ง ในเยาวชนที่ ช นะ
การประกวดใช้แอปพลิเคชันทั้ง “คิดดีมีตังค์” และ
“พอเพียง” อย่างสม�า่ เสมอ เพือ่ บันทึก รายรับ รายจ่าย
และวางแผนการใช้เงิน “แอปทําให้เราวางแผนการใช้
เงินได้ดีขึ้น เรารู้ล่วงหน้าว่าต้องจ่ายอะไรเมื่อไหร่เป็น
จํานวนเท่าใด อย่างเช่น จ่ายค่าเทอมแล้วเหลือเงิน
เท่าใด จะวางแผนใช้เงินที่เหลืออย่างไร แอปพอเพียง
ยังทําให้เรารูว้ า่ ใช้เงินไปมากน้อยเรือ่ งใดบ้าง จากการใช้
ทํ า ให้ ท ราบว่ า ที่ ใ ช้ ไ ปมี เ รื่ อ งของการกิ น ที่ ม ากและ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการซื้ อ ไม่ จํ า เป็ น เช่ น กิ๊ ป ยางมั ด ผม
จึ ง พยายามปรั บ ลดลง จนทํ า ให้ มี เ งิ น เหลื อ ออมได้
เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท”
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เงิน ของท่านถึงมือเด็กจริง

ตรวจสมุดบัญชี
เด็ก 6 หมื่นคน
เช็คเงินถึงมือเด็กจริง
จุมพฏ ไพรรัตนากร หรือ จิมมี่ เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีให้ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มา 5 ปีแล้วรวมถึงปีนี้ด้วย จิมมี่
ระดมทีมงานกว่า 20 ชีวติ เริม่ กระบวนการตรวจสอบบัญชี
และการบริหารเงินของ ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่
ผ่านมา ทีมงานสแกนทุกรายละเอียด แต่ที่ให้ความส�าคัญ
อย่างมาก คือ การตรวจสอบว่า เงินจากผูอ้ ปุ การะถึงมือเด็ก
หรือไม่ “จุดทีส่ ะท้อนความโปร่งใสของการอุปการะเด็ก คือ
การตรวจสอบว่า เงินจากผูอ้ ปุ การะถูกนํามาจัดสรรเป็นทุน
การศึกษาให้เด็กหรือไม่ เพราะฉะนั้น เราจะเอาสมุดบัญชี
เงินฝากของเด็กในโครงการทุกคนประมาณ 60,000 ราย
มาไล่เปดดูว่า มีเงินเข้าบัญชีเด็กจริงหรือเปล่า ได้ครบถ้วน
หรือไม่ เราทําขนาดนี้เพราะมองว่า เรื่องเงินถึงมือเด็ก มี
ความสําคัญมาก”
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จิมมี่ กล่าวต่อว่า ไม่เพียงแต่เงิน เราให้ความส�าคัญกับสิ่งของที่ผู้อุปการะส่งให้เด็กด้วย จะมีการ
ตรวจสอบว่า ถึงมือเด็กจริงหรือไม่และถึงในเวลาเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งมูลนิธิฯ มีนโยบายให้ส่งถึงภายใน 20 วัน
เราก็จะสุ่มดูว่า ของส่งถึงเด็กครบถ้วนในเวลาที่ก�าหนดจริงไหม เด็กมีการโต้ตอบกับผู้อุปการะหรือไม่ เพื่อให้
มั่นใจว่า ของถึงมือเด็กจริงๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้มีการปรับระบบ ท�าให้การส่งของมี
ความล่าช้าบ้าง และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ปฏิบัติ
ส่วนการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบริจาคของมูลนิธฯิ นัน้ เงินบริจาคจะถูกจัดสรรไปยังโครงการ
ทั่วประเทศทั้ง 37 โครงการเพื่อด�าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนั้น จะมีการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของทั้ง 37 โครงการทุกแง่ทุกมุม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก�าหนดแผนงบประมาณของโครงการ
ต่างๆ ว่า มีการบริหารจัดการถูกต้องตามหลักการ นโยบาย เกณฑ์การปฏิบัติหรือไม่ เช่น กฎเบื้องต้นบอกว่า
ในการตัดสินใจด�าเนินการต่างๆ ต้องเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการ (กกบ.) เพราะ กกบ.
คือ ตัวแทนประชาชน ชาวบ้าน ก็จะตรวจสอบดูว่า เป็นไปตามนั้นหรือไม่ จากนั้นก็ดูด้านการเงิน การจัดท�า
นโยบายงบประมาณ การเบิกจ่าย เป็นไปตามขัน้ ตอนหรือไม่ การจัดซือ้ จัดจ้างท�าถูกต้องไหม มีการเปรียบเทียบ
ราคาก่อนหรือไม่ การลงบัญชีและการจัดท�างบการเงิน ท�าถูกต้องหรือไม่
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“ถ้าเป็นโครงการที่วงเงินเกิน 100,000 บาทจะต้องถูกตรวจสอบทุกรายการ ที่เหลือจะสุ่มขึ้นมา
ตรวจสอบประมาณ 20 รายการ ดูว่า การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
เสารสมั พันธ เป็นไปอย่างโปร่งใสไหม มีคนมาร่วมจริงหรือไม่ และในช่วงทีล่ งพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บข้อมูลเด็ก ก็จะมีการ
สุ่มสัมภาษณเด็กว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการมีการจัดหรือไม่ เป็นการรีเช็คอีกครั้ง”
จิมมี่ บอกด้วยว่า เขาและทีม กว่า 20 คน จะแยกย้ายกับลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากเด็กด้วย โดยแต่ละ
โครงการจะสุ่มสัมภาษณ์เด็ก 15 คน รวม 37 โครงการกว่า 400 คน ตรงนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากเด็ก
โดยตรง และเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่โครงการเยี่ยมบ้านเด็กไปในตัว ถ้าพบเด็กมีอะไรขาดเหลือจะแจ้งมายัง
โครงการหรือส่วนกลางให้ไปช่วยด�าเนินการ
ทั้งนี้ จากที่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมา 5 ปีแล้ว ยอมรับว่า เวลาตรวจสอบก็มีการเจอประเด็นบ้าง แต่
ในแต่ละปี ประเด็นเดิมจะลดน้อยลงเรื่อยๆ เพราะเมื่อตรวจสอบเสร็จ ผู้อ�านวยการมูลนิธิฯ จะเรียกประชุม
ทันทีเพื่อแก้ไขประเด็นเหล่านั้น โดยต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน 3 เดือน “เงินถึงมือเด็กเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบ
กับเงินที่ผู้อุปการะจ่ายไป เด็กจะได้เงินเป็นทุนการศึกษา แต่ไม่ใช่ได้เงินแล้วจบ เด็กยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
เช่น เสารสัมพันธ ซึ่งฝกเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน หรือจัดโครงการอาหารเช้าให้กับนักเรียน ตรงนี้ถือว่า
เงินกลับไปสู่เด็กค่อนข้างสูงมาก ที่สําคัญเด็กที่ทุกคนที่เข้าโครงการได้ทุนการศึกษาไม่ว่าจะมีผู้อุปการะหรือไม่
โดยเกลี่ยเงินจากผู้อุปการะไปช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีผู้อุปการะ ตรงนี้เป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็ก ให้โอกาส
ให้เด็กได้หลุดพ้นจากความจน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเด็กว่า จะเดินไปได้ไกลแค่ไหน” จิมมี่ กล่าว
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พันธกิจพลิกชีวิตเด็กด้อยโอกาส

“เจอเนสส์ คิดส์”
เด็ ก และเยาวชนในหลายโรงเรี ย น มี ชี วิ ต ในรั้ ว โรงเรี ย นที่ ดี ขึ้ น ส่ ว น
ครอบครัวเด็กอีกจ�านวนมากได้อิ่มท้องกว่าเดิม ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสนับสนุน
โครงการคลังอาหารในครัวเรือนและโครงการการปรับปรุงระบบน�้าในโรงเรียนซึ่ง
เจอเนสส์ คิดส์ สนับสนุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ด�าเนินการ
“เจอเนสส์ได้จัดตั้งมูลนิธิไม่แสวงหาผลก�าไร ภายใต้ชื่อ เจอเนสส์ คิดส์ ซึ่งมี
เป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่ การปลดเปลื้องเด็กจากความยากจน, ให้เด็กได้รับ
การศึกษาและสุขอนามัย, ยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก โดยแกนกลางของ
เป้าหมายก็เพือ่ บรรเทาปัญหาให้กบั ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ในทุกภูมภิ าค ทีผ่ า่ นมา
เราได้มอบทุนเพื่อการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ห้องน�้าและโรงอาหารของ
โรงเรียน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชให้กับเด็กๆ เพื่อสร้าง
คลังอาหารในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ หมดนี้ เป็นไปตามนโยบายและ
พันธกิจที่เราจะร่วมกันเปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ด้อยโอกาสให้ประสบความส�าเร็จและมี
อนาคตที่สดใส ภายใต้วิสัยทัศน์ ONE HEART ONE HOPE ONE MISSION” คุณลาวัณย เวทประเสริฐวงศ
ผู้จัดการทั่วไป ประจ�าประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา สะท้อนวิสัยทัศน์ของ เจอเนสส์ คิดส์ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อ
เป็นส่วนกลางการรวมตัวของนักธุรกิจเจอเนสส์กับองค์กรการกุศลเพื่อหาหนทางในการมอบคืนกลับสู่สังคม
คุณลาวัณย บอกด้วยว่า การเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆ จัดอยู่ในขั้นวิกฤติซึ่งรวมถึงโภชนาการ นั่นเป็น
สิ่งที่ท�าให้ เจอเนสส์ คิดส์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. อีกทั้ง ได้เล็งเห็นแล้วว่า เป็นมูลนิธิที่มีความน่า
เชื่อถือ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงเด็กๆ ที่ยากไร้ ขาดแคลน
และหวังให้โครงการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างทัง้ ในและนอกประเทศเพือ่ เป็นตัวกลางในการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กไทยยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก มั่นใจว่ามูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จะประสบความส�าเร็จในการเป็น
องค์กรที่สนับสนุนและช่วยเหลือสังคมและเด็กๆ ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
“การได้ตอบแทนสังคมและสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั เยาวชนเพือ่ เป็นรากฐานของการสร้างทรัพยากร
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพในอนาคต คือความภาคภูมใิ จขององคกรทัง้ เหล่าผูบ้ ริหาร พนักงาน และนักธุรกิจเจอเนสส รอย
ยิม้ ของเด็กๆ ทีพ่ บเจอเมือ่ ได้รว่ มทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นความรูส้ กึ ดีๆ ทีไ่ ด้รบั กลับมาซึง่ เป็นความสุขทีส่ ขุ ทัง้ ผูใ้ ห้
และผู้ได้รับโดยที่เราไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน”
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4 หนุ่ม ดาราใจบุญซึ่งรับอุปการะ
เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ได้มาร่วมงาน ขอบคุณผู้มอบ
ชีวิตใหม่ให้เด็กและเยาวชน ประจ�าปี 2561
เมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา และได้ขนึ้ เวที
พูดความในใจเกี่ยวกับความรู้สึกดีๆ จาก
การอุปการะเด็ก

“เราอาจจะอยู่ในจุดที่พอมี พอมีเหลือ เหลือแล้วเราน�าไปท�าอะไร ผมว่าชีวิต
คนๆ หนึ่งมันก็ส้ัน หนึ่งชีวิตเต็มไปด้วยกิจกรรม ท�างาน เที่ยว ส่วนตัวผม
หนึ่งสิ่งที่อยากท�าก่อนจะลาโลกไปคือการมีโอกาสท�าให้โลกนี้ดีขึ้น สิ่งนั้นก็คือ
การช่วยเหลือให้น้องๆ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ผมอยากจะฝากถึงน้องๆ อดีตไม่เท่ากับ
อนาคต ไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรไม่ส�าคัญ เราอาจจะเกิดมามีน้อยกว่าคนอื่น
แต่ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะเป็นเช่นนั้น พวกพี่หวังว่าวันหนึ่งน้องๆ จะเจริญ
ก้าวหน้าในชีวิตการงาน ชีวิตทั้งหมด และวันหนึ่งน้องๆ ก็จะมายืนตรงนี้แทน
พวกพี่”

พอล ภัทรพล ศิลปาจารย
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“เรารูส้ กึ ประทับใจทีไ่ ด้ทา� ดีเพือ่ สังคม สิง่ ทีผ่ มอยากจะบอกคือ ถ้าเรามีมาก เรา
ก็ให้กับสังคมในทุกรูปแบบ และอยากบอกน้องๆ ว่า เมื่อได้รับต้องรู้จักคุณค่า
คุณค่าของเงินที่เขาให้ มีความกตัญูรู้คุณ อย่าลืมในสิ่งที่ผู้อุปการะให้ ผมเชื่อ
ว่าทุกคนทีใ่ ห้ ไม่ได้หวังอะไร หวังแค่ให้นอ้ งๆ โตมาเป็นคนดีเท่านัน้ แหละครับ”

โปป ธนวรรธน วรรธนะภูติ
“จริงๆ แล้วคนเราเลือกเกิดไม่ได้ทุกคนก็รู้ ถ้าเลือกเกิดได้ทุกคนคงเลือกเกิด
ในที่ที่ดีที่สุด พร้อมที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเรามีความพร้อมในระดับหนึ่ง
อาจจะไม่ถึงที่สุดก็ได้ แต่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเรา ไม่ว่าจะมาก
หรือน้อยก็ท�าเถอะ อย่างบ้านใหม่ของน้อง เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้าเป็นของเรา
มันก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะมี แต่ส�าหรับน้องมันอาจจะไม่ได้อยู่ในความคิด
ความฝั น ว่ า ชาติ นี้ จ ะมี ก็ ไ ด้ นี่ แ หละครั บ คื อ โอกาสที่ เ ราได้ ม อบให้ เ ขาและ
ในทุกๆ เรื่อง เพราะว่าการให้เป็นการให้ขาด ให้แล้วไม่มีพันธะต่อกัน แต่ความ
กตัญูของน้องนัน่ แหละ ทีจ่ ะวนมาท�าให้นอ้ งเจริญรุง่ เรืองต่อไปในอนาคตเอง”

หมอกอง สรวิชญ สุบุญ
“ทุกครัง้ ทีไ่ ด้กลับมาร่วมท�ากิจกรรมกับ CCF มันมาจากความรูส้ กึ ข้างในเป็นตัว
ตั้งเลย ได้มีโอกาสลงพื้นที่จริง ได้พบน้องๆ ได้พบภาพความเป็นจริงของชีวิต
ทีว่ า่ ประเทศไทยของเราในเรือ่ งของรากฐานความเป็นอยูต่ า่ งๆ ยังต้องการการ
พัฒนาอีกมหาศาล เมืองไทยของเราเองยังต้องให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกันครับ
ถ้าหากว่าเรามีพอแล้วมีเกินแล้ว เราแบ่งสิง่ เหล่านัน้ กลับไป ไม่วา่ จะรูปแบบของ
อะไรก็ตามที่เราท�าได้ ความสุข ความอิ่มใจที่ได้กลับมา มันไม่สามารถวัดเป็น
มูลค่าของราคาอะไรได้ทงั้ นัน้ เลย เพราะฉะนัน้ CCF เป็นหนึง่ ในมูลนิธิ ทีผ่ มเลือก
และตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว เป็นสมาชิกเล็กๆ ต่อไปครับ”

จิ๊บ วสุ แสงสิงแกว
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เรื่องราวดี ๆ ในรอบป
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ระดมทุนเข้าโครงการอาหารเช้าเพือ่ น้อง
ภาคใต้ ผ่านกิจกรรมประกวดภาพวาดเยาวชนในหัวข้อ “สมเด็จ
พระเทพฯ กับเด็ก ซี.ซี.เอฟ.” ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดัง
คุณปวย “ชูศษิ ฐ์ วิจารณ์โจรกิจ” เป็นผูต้ ดั สินภาพ ผลงานทัง้ หมด
ได้นา� มาจัดแสดงในงานขอบคุณผูม้ อบชีวติ ใหม่ให้เด็กและเยาวชน
ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท 22 เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2561
เพื่อเปิดระดมทุนเข้าโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องภาคใต้
บริษัท ไอยราแพลนเน็ต จ�ากัด น�าคณะนักธุรกิจ
ไอยรา รวมทั้งพนักงานกว่า 100 คน ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
จั ด โครงการ “พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน เพื่ อ น้ อ ง
ผู้ยากไร้” ณ โรงเรียนดงดินแดง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 17
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ระดมเงิ น บริ จ าคให้ โ รงเรี ย นจ� า นวน
200,000 บาท พร้อมชวนน้องๆ ซ่อมแซม ทาสีโรงเรียน
ปลูกผัก จัดท�าสื่อการเรียนการสอน

บริ ษั ท เจอเนสส์ โกลบอล
(ประเทศไทย) ลงพืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านโคกภู
จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2560 ซึ่ง
ทางบริษทั ได้สนับสนุนงบประมาณพัฒนา
ระบบน�้ า สะอาด แก้ ป ั ญ หาโรงเรี ย น
ขาดแคลนน�้ า สะอาดส� า หรั บ อุ ป โภค
บริโภค จนกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอน และสุขภาพนักเรียน

บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด พาน้องๆ
โรงเรียนวัดบ้านล�า จ.สิงห์บุรี กว่า 70 คน ร่วมสนุกใน
กิจกรรม CarRally ปันน�้าใจพี่อีริคสันสู่น้อง CCF เมื่อวันที่
8 ต.ค. 2560 ผ่าน 5 ฐานกิจกรรมเรียนรู้สุดหรรษาและมี
ประโยชน์ โดยได้ร่วมกันทาสีโรงละคร ประดิษฐ์นิทาน
หุ่นมือ ระบายสีพื้นสนาม หรือทาสีพื้นที่ล้างหน้าแปรงฟัน
ของเด็กๆ ให้น่าใช้มากขึ้น
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