สาส์นจากประธานมูลนิธิฯ
รายงานประจ�าปีท่ีท่านถืออยู่นี้ คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าของชีวิตเด็กยากไร้
กว่า 57,000 คน ใน 32 จังหวัดทัว่ ประเทศ ซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงมิถนุ ายน 2557
และความเปลีย่ นแปลงทีด่ ดี งั กล่าวนัน้ เกิดขึน้ ได้ดว้ ยความเมตตาจากผูอ้ ปุ การะและผูบ้ ริจาคทีส่ นับสนุน
การท�างานของมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2518 ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2558 จึงถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญเพราะจะเป็นวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการ
ท�างานของมูลนิธิฯ เป็น 40 ปีแห่งการสนองพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและการศึกษา
ของเด็กๆ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคณุ รับมูลนิธไิ ว้ในพระราชูปถัมภ์เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็น
วโรกาสมงคลยิ่งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จึงนับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดีดว้ ยการท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศล ไม่วา่ จะเป็นความดีทที่ า่ นได้รว่ มช่วยเหลือ
เด็กยากไร้ให้มีโอกาสที่ดีดังที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ หรือจะเป็นสิ่งที่เราจะได้ท�าร่วมกันท�าในปี
มหามงคลที่ก�าลังจะมาถึงก็ตาม
ตลอด 40 ปีแห่งการแบ่งปน เราได้รว่ มกันช่วยเหลือเด็กๆ ที่โชคไม่ดนี บั แสนคนให้รอดพ้น
จากความยากไร้ ฝ่าฟนอุปสรรคนานัปการจนประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม หลายคนสามารถ
ท�าความฝนให้เป็นความจริงได้ มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นสูง เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ให้
ส่งต่อความโชคดีสู่เด็กรุ่นน้องๆ ต่อไป
ความโชคดีนนั้ แบ่งปนกันได้ ผมมักจะพูดเสมอว่า แม้เด็กจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่พวกเรานัน้
สามารถช่วยให้พวกเขาเลือกทีจ่ ะเป็นได้ ผูใ้ หญ่สามารถช่วยให้เขาเลือกเดินในทางทีพ่ วกเขามีศกั ยภาพ
ไปสู่อนาคตที่ดีได้ และท่านคือส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้ทางเลือกที่จะเป็นเกิดขึ้นกับเด็กๆ ได้
ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ผมขอเป็นตัวแทนกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
ตลอดจนน้องๆ เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธฯิ อาสาสมัครเพือ่ เด็กยากไร้ ตลอดจนเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทุกๆ คน ขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน จนท�าให้การด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถ้อยแถลงจากผู้อ�านวยการ
เติมในสิ่งที่ขาด มอบโอกาสในสิ่งที่ฝัน
คือภารกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านทีไ่ ด้ชว่ ยให้อกี หนึง่ ปีแห่งการให้และแบ่งปนได้ผา่ นไปอย่างมีความหมาย
ต่อเด็กยากไร้ ความสนับสนุนของท่านได้ช่วยปดเป่าความทุกข์ระทมและเติมเต็มความหวัง ก�าลังใจ
และโอกาสที่ดีในชีวิตของเด็กๆ ซี.ซี.เอฟ.
รายงานฉบับทีท่ า่ นก�าลังถืออยูน่ ี้ จะบอกเล่าเรือ่ งราวความช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพ
อนามัย และการเพิ่มทักษะต่างๆ ที่ท่านได้มอบให้กับเด็กๆ ซี.ซี.เอฟ. 57,328 คน
สิง่ สุดพิเศษในระหว่างกรกฎาคม 2556 – มิถนุ ายน 2557 คือ การเริม่ ต้นเฉลิมฉลองวาระมหา
มงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ใน
วันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุนให้นกั เรียน 25,938 คนจาก 98 โรงเรียนนอกพืน้ ทีด่ า� เนินงาน
ของมูลนิธิฯ ได้มีสถานที่เรียนที่สวยงามสะดวกสบายและมีระบบน�้าสะอาดพร้อมใช้
รวมมีเด็กๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 83,266 คน นี่คือความมหัศจรรย์
แห่งการให้ของท่านผู้บริจาคโดยแท้
อีกวิธีหนึ่งในการเฉลิมฉลองวโรกาส 60 พรรษาองค์อุปถัมภ์ของเรา คือ การสนอง
พระราชด�าริเรือ่ งการดูแลเด็กปฐมวัย สิง่ ใหม่ทเี่ ราได้รเิ ริม่ ขึน้ ในปีทผี่ า่ นมา คือ การจัดตัง้ “ศูนย์พฒ
ั นา
และเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในชุมชน” และ “โครงการคืนชีวิตสดใสให้น้องๆ ในชุมชน” นอกจากนั้น
มูลนิธิฯ ยังได้น�าความสนพระทัยในการถ่ายภาพมาออกแบบเป็น “โครงการ Photo Story” ซึ่งฝกสอน
ให้เด็กจาก 27 จังหวัดบันทึกภาพความประทับใจและน�ามาเล่าเป็นเรื่องราวสะท้อนวิถีชุมชนจาก
มุมมองของเด็กๆ ซึ่งผู้ใหญ่มักไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัส
ในวโรกาสมหามงคลนี้ ดิฉันขอเรียนเชิญทุกๆ ท่านร่วม “ถวายพระพร 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพฯ ในดวงใจเรา” ด้วยการท�าความดีและช่วยให้ชวี ติ น้อยๆ ทีย่ ากไร้ได้เบิกบานปรีดา เพือ่ ถวาย
เป็นพระราชกุศล
ในนามของเด็กๆ ทุกคน ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้อุปการะเด็กและได้มอบ
ความเมตตาแก่เด็กยากไร้มาโดยตลอด และขอได้โปรดมั่นใจว่า มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จะพยายามปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจเรา
ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์
ผู้อ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มีสติปญญาดี แก้ปญหาได้อย่างสร้างสรรค
- ดี หมายถึง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะผิดถูกชั่วดี มีวินัย
- มีความสุข หมายถึง สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจมั่นคง มองโลกในแง่ดี
ปรับตัวได้ยามเผชิญความเครียด

มู ล นิ ธิ ส งเคราะห
เด็ ก ยากจน ซี . ซี . เอฟ.ฯ
ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ
พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้น

ภารกิจ

โดย Christian Children’s Fund
เมือ่ ปี 2500 และได้จดทะเบียนเป็น
มูลนิธิไทยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2518 ในระยะแรกมูลนิธิฯ
ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ด้ า น
การศึ ก ษาและสุ ข ภาพอนามั ย
ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กรม
ประชาสงเคราะห์ กรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ และองค์กรอืน่ ๆ หลังจากมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สาธารณชนแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุ รับมูลนิธฯิ ไว้ในพระราชูปถัมภ์เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2537
มูลนิธฯิ มีแนวทางในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ผา่ นโครงการอุปการะเด็ก ซึง่ เป็นการน�าเงินบริจาค
จากสาธารณชนมาจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เด็กด้อยโอกาสในทุกภูมภิ าคของประเทศ ได้มสี ขุ ภาพแข็งแรง
ได้รับการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น�า ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับแต่ก่อตั้งมาจนปจจุบัน
เด็กยากไร้นบั แสนคนได้รบั ความช่วยเหลือจากมูลนิธฯิ ในวันนีเ้ ด็กเหล่านัน้ ได้เติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ทมี่ อี าชีพ
การงานมั่นคง หลายคนได้เปลี่ยนบทบาทกลายมาเป็น “ผู ให” กับสังคมและเด็กน้องๆ รุ่นหลัง
เปาหมายในการดําเนินงาน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ประสบปญหาและไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐาน ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- พัฒนาศักยภาพของครอบครัวเด็กและชุมชน ให้สามารถดูแลและคุ้มครองเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนา เพื่อสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมของตนได้อย่างยั่งยืน
- สร้างสรรค์สังคมที่มุ่งปกปองคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก
เด็กยากไร้ที่เป็นกลุ่มเปาหมายของมูลนิธิฯ หมายถึง
- เด็กที่ขาดแคลนสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานในการเจริญเติบโต
- เด็กที่ถูกสังคมตีตราหรือถูกกฎหมายกีดกัน
- เด็กที่ตกอยู่ในสภาพชีวิตที่เลวร้ายและมีปญหาสลับซับซ้อน

รางวัลแหงความภาคภูมิ ใจ
- พ.ศ. 2533: รางวัลหน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านสังคมสงเคราะห์)
จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ
- พ.ศ. 2534: ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2536-2537: ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น
จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
- พ.ศ. 2537: ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาเด็ก
จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2555: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Thailand NGO Awards 2012
จาก The Resource Alliance & Kenan Institute Asia

วิสัยทัศน
- เด็กยากไร้ได้รบั การปกปองคุม้ ครองให้มพี ฒ
ั นาการตามวัยและได้รบั โอกาสในการสร้างเสริม
ศักยภาพ เพื่อให้มีคุณลักษณะที่ “เกง ดี มีความสุข”
- ครอบครัวของเด็ก ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการปกปองคุ้มครองเด็กและ
ส่งเสริมสิทธิเด็ก
- มีภาคีหลากหลายร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและส่งเสริมสิทธิเด็ก
คุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ได้แก่
- เก่ง หมายถึง สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

สํ า นั ก งานกองทุ น ซี . ซี . เอฟ.
เพื่อพัฒนาเด็ก (สกด.) เป็นหน่วยงาน
ใน มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ใน
พระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมอาชีพให้ผปู้ กครองเด็กใน
โครงการ ซี.ซี.เอฟ. มีพื้นที่ด�าเนินงาน 48 กองทุน
565 เขตบริการ ในพืน้ ที่ 37 จังหวัด โดยจะสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้
ผู้ปกครองเด็ก ซี.ซี.เอฟ. สามารถสร้างรายได้
สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้ชุมชนบริหารเงิน
ทุนหมุนเวียน น�าดอกผลของกองทุนจัดสรรเป็นสวัสดิการและการพัฒนาเด็กในชุมชน สกด. มีงบประมาณ
ของตนเอง ไม่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของมูลนิธิฯ
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ส�ำนักงาน
กองทุน
ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อ
พัฒนาเด็ก
กลุ่มงานระบบข้อมูล
กลุ่มงานบริการผู้อุปการะ

กลุ่มงานบัญชีโครงการ
กลุ่มงาน IT

กลุ่มงานระดมทุน
กลุ่มงานกล่องรับบริจาค
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มงานธุรการและจัดซื้อ

กลุ่มงาน Contact Center

กลุ่มงานบัญชีส�ำนักงาน

กลุ่มงานไดเรคเมล์

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายอ�ำนวยการ

ฝ่ายการเงินและ
ธุรการ

ฝ่ายระดมทุนและ
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร
ส�ำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

โครงสร้างองค์กร

กลุ่มงานพัฒนาและติดตามผล

กลุ่มงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฝ่ายก�ำกับและ
ตรวจสอบ

พื้นที่ด�ำเนินงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

โครงการอุปการะเด็ก 35 โครงการใน 32 จังหวัด

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ด�ำเนินงานร่วมกับ ส�ำนักงานโครงการพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใน 21 จังหวัด

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ด�ำเนินงานร่วมกับ ส�ำนักงานโครงการกองทุน
การศึกษา รุ่นที่ 2 ใน 8 จังหวัด

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ด�ำเนินงานร่วมกับ ส�ำนักงานโครงการกองทุน
การศึกษา รุ่นที่ 3 ใน 11 จังหวัด
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รายงานการเงิน

รายงานการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2557
1
2
3
4

เงินอุปการะในประเทศและของขวัญเด็ก
เงินอุปการะต่างประเทศและของขวัญเด็ก
รายรับอื่น ๆ
มูลค่าสิ่งของบริจาค
รวมรายรับ 1+2+3+4

จํานวนเงิน

เปอรเซ็นต

294,355,402
46,534,896
16,442,706
16,637,919

78.71%
12.44%
4.40%
4.45%
100%
78.32%
3.62%
8.70%

373,970,923

5 โครงการอุปการะเด็ก*
6 เงินของขวัญที่ผู้อุปการะมอบให้แก่เด็ก
7 โครงการพิเศษ

309,280,961
14,290,485
34,349,662

รวมรายจายโครงการ 5+6+7

357,921,108

8 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

36,986,662

9.37%
100%

รวมคาใชจายทั้งหมด 5+6+7+8

394,907,770

5. รายจายโครงการอุปการะเด็ก*

จํานวนเงิน

เปอรเซ็นต

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

33,371,416
26,814,659
2,412,391
145,980,614
11,412,467
1,206,196
3,896,940

10.79%
8.67%
0.78%
47.20%
3.69%
0.39%
1.26%

84,186,278

27.22%
100.00%

สุขภาพและสุขภาวะในครอบครัวและชุมชน
โภชนาการเด็ก
พัฒนาเด็กปฐมวัย
การศึกษา
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ฉุกเฉิน
พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินโครงการ ซี.ซี.เอฟ
5.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
รวมคาใชจายในโครงการ

309,280,961

7. รายจายโครงการพิเศษ

จํานวนเงิน

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

11,428,640
1,255,000
3,386,328
386,000
1,255,775
16,637,920

ของขวัญส่งความสุข (Gift Catalogue)
คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ชายแดนใต้
กองบุญกู้วิกฤติ
ก่อสร้างอาคารเรียนรร. บ้านไม้กะพง งวดที่ 1
กิจกรรมพิเศษจากภาคีภาคธุรกิจ
สิ่งของบริจาคที่มอบให้เด็กและครอบครัว
รวมรายจายโครงการพิเศษ

เด็กในความอุปการะ ณ 30 มิถุนายน 2557
1. หญิง
2. ชาย

29,586 คน
27,742 คน

รวม 57,328 คน
แบงตามกลุมอายุ
1. เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี
5,626 คน
2. เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี 32,025 คน
3. เด็กวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี 18,220 คน
4. เยาวชนอายุ 19-24 ปี
1,457 คน

* โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปรับปรุง
อาคารเรียนและระบบน�้าในโรงเรียน ) 27,637,209.80 บาท เปนส่วนหนึ่งของรายจ่ายโครงการอุปการะเด็ก
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34,349,662
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โครงการปรั บ ปรุ ง อาคาร
เรียนและระบบน�ำ้ ในโรงเรียน
ในวโรกาสที่ สมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน
2558 มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้
จัด “โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” ขึ้นโดยมีระยะเวลาด�ำเนินงานตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 เพื่อ
เชิญชวนประชาชนแสดงความจงรักภักดี และ
ท�ำความดีดว้ ยการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ถวายเป็น
พระราชกุศล ให้สมพระเกียรติและสอดคล้องกับ
พระราชหฤทัยทีท่ รงห่วงใยในสวัสดิภาพและการ
ศึกษาของเด็กยากไร้ขาดแคลน
หนึ่งในโครงการหลักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ได้ แ ก่ โครงการปรั บ ปรุ ง
อาคารเรี ย นและระบบน�้ ำ ในโรงเรี ย น ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนของทัง้ นักเรียนและครู โดย
คั ด เลื อ กโรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดาร
และนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน มูลนิธิได้
จัดสรรงบประมาณ 28,162,790.20 บาท ให้แก่
“ส�ำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ตาม
พระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

รายงานพิเศษ:

โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคารและ
ระบบน�า้ ใน 69 โรงเรียน ใน
19 จังหวัด และได้จัดสรร
งบประมาณ 15,037,209.80
บาทผ่ า น “โครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี” เพื่อปรับปรุง
29 โรงเรียนใน 21 จังหวัด
รวมเป็นงบประมาณ
ทั้ ง สิ้ น ส� า หรั บ โครงการนี้
43.2 ล้านบาท มีโรงเรียนได้รบั ความช่วยเหลือ 98 โรง และนักเรียนได้รบั ประโยชน์ 25,938 คน

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและระบบน�า้ ในโรงเรียน ด�าเนินงานรวมกับส�านักงาน
โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จ�านวน 69 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด งบประมาณรวม 28,162,790.20 บาท
รุ่นที่ 2 จ�านวน 23 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด งบประมาณ 12,600,000 บาท
1. โรงเรียนบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว
13. โรงเรียนบ้านเขาขวาง จังหวัดลพบุรี
2. โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จังหวัดสระแก้ว
14. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี
3. โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 15. โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี
4. โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี
16. โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. โรงเรียนบ้านด่านโง จังหวัดเพชรบุรี
17. โรงเรียนวัดทางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. โรงเรียนบ้านท่าตระคร้อมิตรภาพที่ 192 จังหวัดเพชรบุรี 18. โรงเรียนบ้านอ่างเสือด�า จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. โรงเรียนบ้านหนองปนแตก จังหวัดเพชรบุรี
19. โรงเรียนสียัดพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. โรงเรียนบ้านแม่คะเมย จังหวัดเพชรบุรี
20. โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว จังหวัดฉะเชิงเทรา
9. โรงเรียนวัดคอกช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
21. โรงเรียนบ้านหินตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี
10. โรงเรียนบ้านกล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี
22. โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกาญจนบุรี
11. โรงเรียนบ้านล�าโป่งเพชร จังหวัดลพบุรี
23. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ (สาขาสาละวะ/ สาขาไล่โว่
12. โรงเรียนบ้านโกรกรกฟา จังหวัดลพบุรี
สาขาเกาะสะเดิ่ง) จังหวัดกาญจนบุรี
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มูลนิธิฯ และ ส�านักงานโครงการกองทุนการศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือในการด�าเนิน
“โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี
ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา เปนประธาน

รุ่นที่ 3 จ�านวน 46 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด งบประมาณ 15,562,790.20 บาท
1. โรงเรียนบ้านดอนบาก จังหวัดอุดรธานี
2. โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม จังหวัดอุดรธานี
3. โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จังหวัดอุดรธานี
4. โรงเรียนบ้านหนองตูมดอนยาง จังหวัดอุดรธานี
5. โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จังหวัดอุดรธานี
6. โรงเรียนบ้านท่าลี่ จังหวัดอุดรธานี
7. โรงเรียนบ้านวังมน จังหวัดหนองบัวล�าภู
8. โรงเรียนบ้างดงบาก จังหวัดหนองบัวล�าภู
9. โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง จังหวัดหนองบัวล�าภู
10. โรงเรียนบ้านนาดีคา่ ยสว่างวิทยา จังหวัดหนองบัวล�าภู
11. โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ จังหวัดสกลนคร
12. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง จังหวัดสกลนคร
13. โรงเรียนบ้านโพนสวาง จังหวัดสกลนคร
14. โรงเรียนบ้านบะนกทา จังหวัดสกลนคร
15. โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม จังหวัดสกลนคร
16. โรงเรียนบ้านถ�้าเต่า จังหวัดสกลนคร
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17. โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย จังหวัดสกลนคร
18. โรงเรียนบ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
19. โรงเรียนบ้านแก้งนาง จังหวัดมุกดาหาร
20. โรงเรียนบ้านกกตูม จังหวัดมุกดาหาร
21. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 จังหวัดบุรีรัมย์
22. โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย จังหวัดบุรีรัมย์
23. โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า จังหวัดบุรีรัมย์
24. โรงเรียนบ้านล�านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
25. โรงเรียนบ้านโอนทะลัน จังหวัดสุรินทร์
26. โรงเรียนบ้านหนองคันนา จังหวัดสุรินทร์
27. โรงเรียนบ้านอ�าปล จังหวัดสุรินทร์
28. โรงเรียนบ้านโจรก จังหวัดสุรินทร์
29. โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม จังหวัดสุรินทร์
30. โรงเรียนบ้านจันลม จังหวัดศรีสะเกษ
31. โรงเรียนบ้านขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
32. โรงเรียนบ้านดอนข่า จังหวัดศรีสะเกษ

33. โรงเรียนโนนหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
34. โรงเรียนบ้านกุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
35. โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ จังหวัดอุบลราชธานี
36. โรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดอุบลราชธานี
37. โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี
38. โรงเรียนบ้านค�าบาก จังหวัดอุบลราชธานี
39. โรงเรียนคุรุชนพัฒนา จังหวัดยะลา

40. โรงเรียนบ้านบาละ จังหวัดยะลา
41. โรงเรียนบ้านบูเกะตา จังหวัดนราธิวาส
42. โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 จังหวัดนราธิวาส
43. โรงเรียนบ้านมูโนะ จังหวัดนราธิวาส
44. โรงเรียนบ้านสาเมาะ จังหวัดนราธิวาส
45. โรงเรียนบ้านวังกว้าง จังหวัดปตตานี
46. โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง จังหวัดปตตานี

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและระบบน�้าในโรงเรียน
ด�าเนินงานรวมกับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ�านวน 29 โรงเรียนใน 21 จังหวัด งบประมาณรวม 15,037,209.80 บาท
ในสังกัด ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ�านวน 19 โรงเรียน
งบประมาณ 9,987,324.80 บาท
1. โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
11. โรงเรียนอนุบาลกุสมุ าลย์ จังหวัดสกลนคร
2. โรงเรียนนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขานุโพ) จังหวัดตาก 12. โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง จังหวัดหนองบัวล�าภู
3. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ จังหวัดตาก
13. โรงเรียนวัดสระทอง จังหวัดบุรีรัมย์
4. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัดตาก
14. โรงเรียนบ้านดงนา จังหวัดอุบลราชธานี
5. โรงเรียนบ้านพะเดะ จังหวัดตาก
15. โรงเรียนบ้านโคกน้อย จังหวัดสระแก้ว
6. โรงเรียนบ้านสบปน จังหวัดน่าน
16. โรงเรียนบ้านโคกศิลา งหวัดนราธิวาส
7. โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บ�ารุง) จังหวัดแพร่
17. โรงเรียนบ้านปลักปลา จังหวัดนราธิวาส
8. โรงเรียนบ้านองหลุ จังหวัดกาญจนบุรี
18. โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
9. โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร
19. โรงเรียนบ้านป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส
10. โรงเรียนอาโอยาม่า 2 จังหวัดหนองคาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ
เข้าเฝาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและระบบน�้าในโรงเรียน

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ ได้รับการสนับสนุน

ในสังกัด โรงเรียนต�ารวจตระเวณชายแดน จ�านวน 10 โรงเรียน งบประมาณ 5,049,885 บาท
1.
2.
3.
4.
5.

ศูนย์การเรียน โรงเรียน ตชด. ทีวะเบยทะ จังหวัดตาก 6. โรงเรียน ตชด. บ้านศรีสวัสดิ์ จังหวัดยโสธร
โรงเรียน ตชด. บ�ารุงที่ 112 จังหวัดเชียงราย
7. โรงเรียน ตชด. บ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียน ตชด. ช่างกลปทุมวันฯ อนุสรณ์ 8 จังหวัดนครพนม 8. โรงเรียน ตชด. บ้านตาแตรว จังหวัดสุรนิ ทร์
โรงเรียน ตชด. บ้านหนองแคน จังหวัดเลย
9. โรงเรียน ตชด. บ้านตืองอฯ จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม จังหวัดอุดรธานี 10. โรงเรียน ตชด. บ้านปาโจแมเราะ จังหวัดยะลา
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(ภาพขวาลาง) พล.ต.ท. พญ.พจนี สุนทรเกตุ (ยืนกลาง) กรรมการมูลนิธิฯ
และ ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อ�านวยการมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ ได้รับการสนับสนุน

ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปจจุบันใช้อาคารเรียนชั่วคราวจ�านวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน 134 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
ภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีครูผู้สอน 7 คน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยีย่ มพืน้ ทีด่ า� เนินงาน ซี.ซี.เอฟ. ในจังหวัดเชียงใหม

ในปี 2555 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้สนับสนุนงบประมาณ 484,900 บาทเพื่อจัดสร้างบ้าน
พักส�าหรับนักเรียนชาวเขาบ้านไกล จ�านวน 3 หลัง ร้านค้าสหกรณ์ 1 หลังและเรือนพยาบาล
1 หลัง รวมทั้งสร้างระบบประปาน�้าสะอาด

เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�าอ�าเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
จังหวัดเชียงใหม่ และพระราชทานเข็มทีร่ ะลึกแก่ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ
มูลนิธิฯและผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนจ�านวนทั้งสิ้น 20 คน เนื่องด้วยมูลนิธิฯ เป็นหน่วยงาน
แรกๆ ที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�าอ�าเภอกัลยาณิวัฒนาตั้งแต่
เริ่มต้น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้ทุกคนในอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2556 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้มอบทุนการศึกษา 2,394,000 บาท
ให้แก่เด็กยากไร้ในจังหวัดเชียงใหม่ 2,138 คน มอบชุดส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคล 2,845 ชุด
ให้แก่เด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มูลค่า 2,106,500 บาท และได้ให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียน 13 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง โดยได้มอบเครื่องเล่นกลางแจ้ง, จักรยาน,
อุปกรณ์กีฬา, ชุดปฐมพยาบาล, สารานุกรม เป็นเงินทั้งสิ้น 980,1000 บาท

ต่อจากนั้นได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลการด�าเนินงานใน
จังหวัดเชียงใหม่ของมูลนิธิฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.วรากรณ
สามโกเศศ, ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวฒ
ั น วุฒเิ มธี, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ,
คุณธัญญา ศิริเวทิน, คุณปราโมช พสุวัต, ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค และตัวแทนเด็ก
ซี.ซี.เอฟ. เฝารับเสด็จ กราบบังคมทูลถวายรายงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�าอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ในพื้นที่กว่า
88 ไร่ ของมูลนิธโิ ครงการหลวง เพือ่ ให้เยาวชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลได้รบั โอกาสและความเสมอภาค
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มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้ด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้
ในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ในปจจุบันมีเด็กในความดูแลของ
มูลนิธิฯ จ�านวน 2,321 คน ใน 6 อ�าเภอ 13 ต�าบล 56 หมู่บ้าน และ
ร่วมมือกับโรงเรียนภาคี 44 โรงเรียน ด้วยโครงการและ
กิจกรรมช่วยเหลือเด็กๆ ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยระหว่างปี 25522557 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 26,560,864 บาท
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ขาพเจายินดีอปุ การะเด็กยากไรเพือ่ ถวายพระพร 60 พรรษา พระเทพฯ ในดวงใจเรา
กับมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ-นามสกุล (กรุณากรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

783

(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….…(Mr./Mrs./Miss)……………………………………………………
ที่อยู่…………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…
์ ………………………โทรศัพท์…….……………………………………โทรสาร……………………………..
มือถือ………………………….วันเกิด………../………./………. email :……………………………………………………..…
ต้องการอุปการะเด็ก (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
ไม่พร้อมให้การอุปการะเด็ก แต่ยินดีบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้…………………………………..บาท

เชิญรวมถวายพระพร ๖๐ พรรษา

สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจเรา
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โปรดชวยให ๖,๐๐๐ ชีวิตยากไรไดเบิกบานปรีดา
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
ไมมีการถวายพระพรใดที่จะเปยมคุณคายิ่งไปกวา
การรับอุปการะเด็กยากไรสักคน

ข้าพเจ้าขอน�าส่งเงินบริจาคจ�านวนดังกล่าวทาง
บัตรเครดิตธนาคาร……………………………………………………………
วีซ่า
มาสเตอร์การ์ด
อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………..
วันหมดอายุบตั ร……..…………………….
หมายเลขบัตร
ชือ่ สมาชิกบัตร…………………………..……………………..ลายมือชือ่ ตามบัตร…………………………………………..
(ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารผู้ออกบัตรหักบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเป็นค่าอุปการะเด็ก
ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นจนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก)

ร่วมลงนามถวายพระพร คลิก http://prathep60th.ccfthai.or.th
๖ โครงการยอยใน โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ระยะเวลาด�าเนินงานตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและระบบน�้าในโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่
ขาดแคลน ผ่านส�านักงานโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการในพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒. โครงการถวายพระพรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และภาคี จัดท�าเว็บไซต์และสื่อ
ประเภทต่างๆ เชิญชวนประชาชนและองค์กรต่างๆ เพือ่ แสดงความจงรักภักดี ผ่านสือ่ โซเชียลมีเดีย และให้มสี ว่ น
ร่วมสนับสนุนงานพัฒนาเด็กยากไร้
๓. โครงการเชิญชวนอุปการะเด็กยากไร้ ๖,๐๐๐ คน ถวายเปนพระราชกุศล เชิญชวนประชาชนร่วม
ถวายความจงรักภักดีด้วยการอุปการะเด็ก “โปรดช่วยให้ดอกไม้ ๖,๐๐๐ ดอกเบ่งบานถวายพระพร”
๔. โครงการกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เชิญชวนผูม้ จี ติ เมตตา
หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ มาร่วมก่อตั้ง กองทุนเพื่อการศึกษาเด็กยากไร้ จ�านวน ๖ ล้านบาท
๕. โครงการภาพถ่ายและภาพวาดเล่าเรื่อง “ตามรอยพระราชด�าริ” จัดฝกอบรมให้เยาวชนถ่ายทอด
ความคิดและจินตนาการผ่านภาพถ่าย ภาพวาด และข้อเขียน จากนัน้ จัดประกวดภาพถ่าย ภาพวาดผ่านสือ่ โซเชียล
มีเดีย และจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและภาพวาด
๖. โครงการจัดงานเฉลิมฉลอง “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ครบรอบ ๔๐ ปี (๒๕๑๘-๒๕๕๘)” แห่งการสนอง
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน”

โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าผ่านธนาคาร (มูลนิธิฯ จะส่งแบบฟอร์มให้ภายหลัง)
ธ.กรุงเทพ
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ทหารไทย
ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงไทย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนามมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ธ.กรุงเทพ
สาขาทองหล่อ
เลขที่บัญชี 206-0-06709-3
ธ.กรุงไทย
สาขานานาเหนือ
เลขที่บัญชี 000-1-19765-7
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขาสุขุมวิท 35
เลขที่บัญชี 116-1-02597-6
ธ.กสิกรไทย
สาขานานาเหนือ
เลขที่บัญชี 063-2-17925-1
ธ.ทหารไทย
สาขาอโศก
เลขที่บัญชี 053-2-05681-9
ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาลุมพินี
เลขที่บัญชี 023-2-36703-2
ธ.ธนชาต
สาขาอิมพีเรียลเวิด์ส�าโรง เลขที่บัญชี 049-3-00101-3 (บัญชีกระแสรายวัน)
(กรุณาแฟ็กซ์สา� เนาใบโอนเงินพร้อมกับแบบตอบรับการบริจาคเงินส่งกลับมาทีม่ ลู นิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ 0 2747 2620-1)

ขอขอบคุณ!

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลอยู่ในล�าดับที่ 171
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถน�าไปหักลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้ประจ�าปี
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“ก้าวสู 40 ป แหงการสืบสานพระราชด�าริดา้ นการพัฒนาเด็ก

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
การช่วยเหลือเด็กตลอด 40 ปีเป็นความมุ่งมั่นที่จะสนอง
พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีร่ บั สัง่
ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯว่า
“…ยังมีเด็กยากจนที่ประสบความหิวโหย โรคภัยไขเจ็บ ขาด
สารอาหาร ไมไดไปโรงเรียน ในชนบทหางไกลจํานวนมาก ถึงแมมีการ
ชวยเหลือทัง้ จากภาครัฐและเอกชนหลายองคกรไดทาํ อยู แตยงั ไมเพียงพอ
ขอใหเรารวมมือกัน เพื่อชวยเหลือเด็กใหทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น”
ในปีที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2557) เด็ก
ยากไร้ 57,328 คนในความดูแลของมูลนิธิ ใน 32 จังหวัด ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือผ่าน 6 แผนงานหลัก ได้แก่
1. พัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)
2. ส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมโภชนาการ
3. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะ
4. พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
5. บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
6. พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
แผนงานทัง้ หกได้รบั การออกแบบให้สอดคล้องกับความจ�าเป็น
ของพื้นที่และสภาพปญหาของเด็กโดยแยกเป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้

นับแตจดทะเบียนเปนมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2518 จนถึงวันนี้ เด็กยากไรนับแสนคนไดรับ
ความชวยเหลือผานระบบการอุปการะเด็ก ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมและ
โครงการตางๆ ที่บูรณาการสําหรับพัฒนาทุกดานของชีวิต ทั้งดานการ
เจริญเติบโตทางกายภาพ สุขอนามัยพื้นฐาน การสรางเสริมสติปญญา
พัฒนาทักษะในการดํารงชีวิตและอาชีพ ตลอดจนการเขาสังคม
20

ช่วงอายุ
เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี
เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี
เด็กวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี
เยาวชนอายุ 19-24 ปี
รวม

จ�านวน (คน)
5,626
32,025
18,220
1,457
57,328
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กลุมเด็กอายุ 0-5 ป:
มอบการเริ่มตนที่ดีที่สุดใหเด็กทุกคน
“เด็กมีความสําคัญในฐานะเปนอนาคต เปนความหวังของชาติ แต ในปจจุบันยังมี
เด็กไทยอีกเปนจํานวนมากทีข่ าดความสมบูรณทงั้ ทางรางกายและสมอง เพราะไมไดรบั ประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกสวน อันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัว หรือขาดความรูเรื่อง
โภชนาการ ในการพัฒนาเด็กถาไมสามารถพัฒนาปจจัยพืน้ ฐานในดานสุขภาพและอนามัยกอน
เด็กก็จะไมมีความพรอมสําหรับการพัฒนาดานอื่นๆ ไมอาจนับวาเปนอนาคตของชาติได”
พระราชด�ารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(การประชุมสัมมนา ร่วมใจ…ปกปองเด็กไทยยามวิกฤต)
ปฐมวัยหรือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ
5 ปี เป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดต่อการเติบโต
และพัฒนาการของเด็ก การดูแลสุขภาพอนามัย
รวมถึงการเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิต เพื่อ
ขจัดเงื่อนไขที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กจึงมีความส�าคัญมาก เพราะ
เด็กวัยนี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมิได้มี
พัฒนาการทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง
พัฒนาการทางอารมณ์และสติปญญา อันจะเป็น
รากฐานไปสู่การเติบใหญ่อย่างมั่นคง
รายงานจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าเด็กกว่า 200 ล้านคน ไม่สามารถ
พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเนือ่ งมาจากความต้องการของเด็กไม่ได้รบั การตอบสนองอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงให้ความส�าคัญมากต่อภารกิจ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รักษาความสะอาด สร้างสุขนิสัยและได้รับการกระตุ้นพัฒนา
การตามวัย โดยมูลนิธิฯ ได้ฝกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงครูที่ดูแลเด็กเล็ก ให้ความรู้ในการ
เลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธี ฝกสอนวิธีเล่านิทานให้เด็กๆ ฟง สนับสนุนการท�างานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ในชุมชน ทั้งในด้านการซ่อมแซมอาคารสถานที่และด้านอุปกรณ์ สื่อพัฒนา
เด็ก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมท�างานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ในพื้นที่นั้นๆ
จัดตรวจสุขภาพเด็กอย่างสม�่าเสมอ

22

CCF Child Care Center
ศูนยพัฒนาและเรียนรูส�าหรับเด็กปฐมวัยในชุมชน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงปากท้องของ
คนยากจนส่งผลให้ครอบครัวแตกแยกหรือพ่อแม่ต้องจากลูกไปท�างานต่างถิ่น การเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดถูกผลักเป็นภาระของผูส้ งู อายุซงึ่ ส่วนมากไม่มรี ายได้หลักของตนเองและสุขภาพร่างกาย
ไม่แข็งแรงอยู่แล้ว เด็กๆ จากครอบครัวยากไร้เหล่านี้จึงไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่
ส่วนใหญ่กินไม่อิ่มท้องหรือกินอาหารไม่เหมาะกับวัย ท�าให้ร่างกายแคระแกร็นหรือมีปญหา
ด้านสุขภาพ
จากบทเรียนการท�างานของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. พบว่า แม้ในชุมชนต่างๆ จะมีหน่วยงาน
ที่ท�าหน้าที่ดูแลเด็ก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.) แต่ก็ยังมีเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดหลายประการ
ในการท�าหน้าที่อันส�าคัญนี้ได้อย่างมีคุณภาพหรือครอบคลุมทั่วถึง

“ศพด. เป็นหน่วยงานรัฐ มีเวลาเปดปด เมื่อ ศพด. เลิกงาน เด็กก็ต้องกลับบ้าน
แต่หลายบ้านพ่อแม่ก็ยังไม่กลับมา มันก็เป็นช่วงเวลาที่หายไป เด็กก็ไม่มีที่ไป ไม่มีอะไรท�า
เราก็เลยชวนชุมชนคิดกันว่าเราน่าจะมีสถานที่ที่เด็กๆ จะมาท�ากิจกรรมได้” นายสรวิศ อยู่ศิลป
ผู้ประสานงานภาค เล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน
CCF Child Care Center ศูนย์พัฒนาและเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยในชุมชน
ณ บ้านวังเลียง อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่และบ้านห้วยคอม อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จึง
ถูกก่อตัง้ ขึน้ เป็นพืน้ ทีน่ า� ร่อง ด้วยเจตนาความตัง้ ใจของชุมชน โดยมีมลู นิธฯิ เป็นผูช้ ว่ ยสนับสนุน
“เพราะ ชุมชนต้องการพืน้ ทีส่ า� หรับเด็กและครอบครัวทีส่ ามารถสร้างกิจกรรมด้วยกัน
ซึ่งไม่มีเลยก่อนหน้านี้ เด็กๆ ก็ไปผิดที่ผิดทาง ชุมชนอยากจะใช้ โรงเรียน อบต. หรือ ศพด.
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ก็มีข้อจ�ากัด เราก็มาชวนชุมชนคิด
เอาอาคารร้างๆ เก่าๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน ให้ ชุ ม ชนดู แ ลบริ ห าร
จัดการ เป็นเจ้าของเอง ค่าน�้าค่าไฟก็
จ่ายเองหมด ถ้าเงินไม่พอ ชุมชนก็หา
ทางระดมทุนเอง เมือ่ ชุมชนมีสว่ นร่วม
กิจกรรมต่างๆ ก็จะถูกออกแบบขึน้ มา
เพื่ อ รั บ ใช้ ค นในชุ ม ชนเอง มั น จึ ง
มี ชี วิ ต และยั่ ง ยื น จะไม่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า ง”
นายไกรทอง เหง้ า น้ อ ย หั ว หน้ า
โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว
CCF Child Care Center ศูนย์พัฒนาและเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยในชุมชน
บ้านวังเลียง จังหวัดแพร่ เริ่มท�างานโดยมีการตัง้ คณะกรรมการหมู่บา้ นเข้าร่วมเป็นคณะท�างาน
มีกิจกรรมระดมทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์ โดยการจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ส่วนเด็กๆ ก็มีส่วนร่วมใน
การจัดหาทุนด้วย มูลนิธฯิ ได้สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ สือ่ เครือ่ งเล่นเพือ่ การ
พัฒนาเด็ก นอกจากนี้ ยังได้รับบริจาคอุปกรณ์ ของเล่น จากหน่วยงานและผู้ใหญ่ใจดีหลายคน
เช่น ได้รบั การสนับสนุนทาสีอาคารและปูพนื้ ด้วยเสือ่ น�า้ มัน จากคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัย
เทคนิคแพร่ และกลุ่มเรือนเพาะช�า จังหวัดแพร่
“มีส่วนร่วมกันทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่เลย ตั้งแต่ตอนซ่อมอาคารแล้ว เด็กๆ จะไปตามงาน
วัดท�าการแสดงฟอนร�า วางกล่องบริจาค ผ้าป่า ชาวบ้านคนไหนใครเป็นช่างปูนช่างไม้ก็มาช่วย
บางคนก็บริจาควัสดุสิ่งของมาให้ พอมาช่วงหลังก็เป็นชุมชนนี่แหละเป็นก�าลังหลักในการท�า
กิจกรรมในทุกวัน มีตารางกิจกรรมชัดเจน วันจันทรเป็นการตรวจสุขภาพ วันอังคารเป็นกิจกรรม
บ้านหลังเรียน วันพุธมีเด็กๆ แสดงละครเล่านิทาน… งานศิลปะอะไรต่างๆ ทุกคนในชุมชนก็จะรู้
กันเองว่าวันไหนจะมีกิจกรรมอะไร” นางสุพัตรา ปอมสา หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
จังหวัดแพร่ กล่าว

กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นส�าหรับเด็กและนันทนาการอื่นๆ หรือกิจกรรมที่เยาวชนคิดสร้างสรรค์
ตามความถนัดของแต่ละคน
CCF Child Care Center จะมีคณะกรรมการบริหารโครงการ ซี.ซี.เอฟ. และแกนน�า
เด็ก ซี.ซี.เอฟ. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเวลาเปิด-ปิด ศูนย์ รวมถึงการท�าความสะอาด ดูแลความ
เรียบร้อย อ�านวยความสะดวกต่างๆ
เมื่ออาคารเก่าได้รับการบูรณะด้วยเงินทุนที่เด็กๆ และชุมชนช่วยกันหา กิจกรรม
ต่างๆ จึงถูกออกแบบและด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง CCF Child Care Center
จึงเป็นมากกว่าสถานที่ส�าหรับรับฝากเด็ก ท�าหน้าที่เป็นพื้นที่รวม พื้นที่เปิดอย่างสร้างสรรค์ที่
ทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นทัง้ สถานทีด่ แู ลเด็ก เป็นทัง้ ลานศิลปะและการแสดง เป็น
ทั้งโรงหมอตรวจสุขภาพ เป็นทั้งที่ประชุมชาวบ้าน มูลนิธิฯ เองก็ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมร่วมกับ
เด็กๆ และที่ส�าคัญ คือ เป็นเกราะก�าบังเด็กและเยาวชนจากความเลวร้าย ซึ่งดูเหมือนว่าศูนย์
แห่งนี้จะท�าหน้าที่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“อนาคตเราก็อยากขยายพื้นที่ โดยใช้รูปแบบและกระบวนการแบบเดียวกัน ก็คือให้
ชุมชนเป็นหลัก ชุมชนพร้อมไหม…ต้องการไหม อยากให้มันเกิดขึ้นในหลายๆ ชุมชน หลายๆ
จังหวัด ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กอย่างเต็มที่ เป็นสถานที่ที่เด็กและชุมชนเป็นเจ้าของ
เป็นแหล่งให้ความรู้ความสนุก และผมเชื่อมั่นว่าเด็กจะได้รับการดูแลอย่างดี แล้วชุมชนก็จะ
เข้มแข็งและปกปองคุม้ ครองเด็กจากสิง่ ไม่ดไี ด้” นายสรวิศ อยูศ่ ลิ ป ผูป้ ระสานงานภาค กล่าวทิง้ ท้าย

กิจกรรมต่างๆ ในศูนย์จะใช้เวลาช่วงเย็น เวลา 15.30-17.00 น. โดยคนในชุมชน
มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ผู้ปกครองที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การเล่านิทาน
โดยแกนน�าเด็กทีผ่ า่ นกิจกรรมค่ายต่างๆ ร่วมสร้างสรรค์กจิ กรรมให้เด็กได้ใช้เวลาเพือ่ ท�ากิจกรรม
ตามตารางที่ก�าหนดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อาทิ กิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ เล่นละคร
ท�านมถัว่ เหลือง ท�าขนมส�าหรับเด็ก กิจกรรมเรียนรูศ้ ลิ ปะ วาดเขียนเล่นสี ละครหุน่ มือ ละครเวที

โครงการ Bright Life: คืนชีวิตสดใสใหนองๆ ในชุมชน
“Bright Life: คืนชีวิตสดใสให้น้องๆ ในชุมชน” เป็นโครงการที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ริเริ่ม
ขึ้นในปี 2556 เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ซึ่งเด็กๆ
ได้รับความเดือดร้อนในด้านสุขภาพอนามัยและด้านการศึกษาเล่าเรียน ในชุมชนเหล่านี้เด็กๆ
ขาดแหล่งน�้าดื่มที่สะอาดปลอดภัย พ่อแม่ขาดความรู้ด้านโภชนาการและการปองกันโรค เด็กๆ
ต้องเรียนหนังสือโดยมีอปุ กรณ์ไม่เพียงพอและขาดแคลนครู
การด�าเนินโครงการเป็นการท�างานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ โดยมีเด็กเป็น
ศูนย์กลางของความช่วยเหลือ ภายใต้หลักการที่สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
ช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน เพื่อดูแลเด็กๆ ในชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
พื้นที่น�าร่องของการด�าเนินโครงการ เริ่มต้นที่ อ�าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาสูงชัน เด็กต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งด้านสุขอนามัยและไม่ได้รับการศึกษา
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อย่างมีคุณภาพ มีเด็ก 688 คน จาก 10 หมู่บ้าน
3 ต�าบล (แม่สามแลบ, แม่คะตวน และแม่สวด)
ซึ่งก�าลังเฝารอคอยชีวิตที่สดใสกว่าเดิม
มู ล นิ ธิ ฯ ให้ ความส� า คั ญ อย่ า งมาก
กั บ กา ร เ ต รี ย ม ควา ม พ ร ้ อ ม ก ่ อ น จ ะ เ ริ่ ม
ด�าเนินการใดๆ ในชุมชน โดยเริ่มต้นจากการ
ศึกษาปญหาในพื้นที่และก�าหนดแนวทางแก้ไข
โดยกรรมการบริ ห าร พล.ต.ท. พญ.พจนี
สุนทรเกตุ กุมารแพทย์, คุณธัญญา ศิรเิ วทิน และ
ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อ�านวยการ
มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อศึกษาสภาพ
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็กและพ่อแม่ เพื่อ
สร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคีในท้องถิ่น
กระตุ้นให้พวกเขากระตือรือล้นและมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นเพียงรอรับความช่วยเหลือเพียงฝ่ายเดียว
เมื่อชุมชนมีความพร้อม มูลนิธิฯ จึงได้เริ่มด�าเนินงาน 4 กิจกรรม ที่จัดว่าเป็นความ
จ�าเป็นเร่งด่วนที่สุดส�าหรับเด็กๆ ในชุมชน ดังนี้
1. จัดสร้างระบบน�า้ ประปาสะอาด ณ บ้านกอมูเดอ ต�าบลแม่สามแลบ ซึง่ ไม่มแี หล่งน�า้
สะอาด ทีผ่ า่ นมาชาวบ้านและเด็กๆ อาศัยน�า้ จากล�าธารที่ไหลผ่าน ซึง่ ริมฝง จะเต็มไปด้วยกองขยะ
ถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลาด

2. สร้างชุมชนปลอดไข้มาลาเรีย / ไข้เลือดออก พื้นที่เปาหมาย คือ บ้านแม่ออกใต้
ต�าบลแม่ตะควน และ บ้านกอมูเดอ ต�าบลแม่สามแลบ มีคนในชุมชนรวม 307 คน โดยร่วมกับ
หน่วยงานด้านสุขภาพ และ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ 10.1.3 (แม่สามแลบ)
จัดตรวจหาเชื้อและอบรมให้ความรู้ในการปองกันตัวจากโรคต่างๆ ที่เกิดจากแมลง
3. ฝกอบรมผู้ดูแลเด็กเล็กและครูอนุบาล 28 คน จาก 13 โรงเรียน 5 ศูนย์พัฒนาเด็ก
และแกนน�าผู้ปกครอง ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านในอ�าเภอสบเมย ได้รับความรู้เรื่องพัฒนาการของ
เด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. อบรมมารดาอาสา 39 คน โดย
คัดเลือกผู้ปกครองที่มีลูกอายุไม่เกิน 3 ขวบ
และสามารถสือ่ สารภาษาไทยได้ เพือ่ น�าความรู้
ที่ได้จากวิทยากรไปถ่ายทอดต่อให้กับคนใน
ชุมชนของตนเอง มูลนิธิฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่
จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เป็น
วิทยากรอบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งการดูแลเลีย้ งดู
เด็ก การกิน การกอด การเล่น การเล่านิทานให้ลูกฟงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การปองกัน
โรคต่างๆ รวมถึงการดูแลตัวเองที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์ และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อโรคทางพันธุกรรมอีกด้วย
“ฉันมีลูก 4 คน เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 1 คน ที่ผ่านมาลูกมีปญหาสุขภาพหลายเรื่อง
เช่น มีพยาธิ ท้องเสีย มีแผลมีตุ่มตามตัว เป็นโรคไทฟอยด เพราะดื่มน�้าที่ไม่สะอาด แม้จะใช้
ผ้ากรองหรือไม่ก็ต้มแต่มันก็ไม่สะอาดอยู่ดี ตอนนี้มีน�้าสะอาดให้ลูกและเด็กๆ ดื่ม หวังว่าเด็กๆ
จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง” นางมยุรา คีรีมาศพิมาน มารดาอาสา บ้านกอมูเดอ กล่าว
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กลุมเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ป:
มอบการเรียนรูเพื่อพื้นฐานที่แข็งแกรง
“การเรียนในระดับประถมศึกษาเปนการเรียนขั้นพื้นฐานที่หากไดเรียนและจดจําไว
ไดถูกตอง แมนยําแลว ผูเรียนก็จะสามารถยึดถือเปนหลักที่จะใชไดตลอดไป”
พระราชด�ารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(วันภาษาไทยแห่งชาติ, 26 กรกฎาคม 2549)
รายงานจาก World Economic
Forum 2013-2014 ได้จดั อันดับคุณภาพการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาของประเทศไทยอยู่
อันดับที่ 86 ของโลก (จาก 144 ประเทศ) เป็น
อันดับที่ 7 ของ 10 ประเทศใน ASEAN แสดง
ให้เห็นว่าเรายังคงมีปญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไข
เด็กอายุ 6-12 ปี เป็นวัยเรียนชั้น
ประถมศึกษาซึ่งมุ่งให้เด็กมีความรู้ขั้นพื้นฐาน
สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถคิดค�านวณได้
เป็นการวางรากฐานส�าคัญทางสติปญญาให้กับ
เด็ก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึงให้ความส�าคัญมาก
ในการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาของเด็ ก ในวั ย นี้
กิจกรรมและโครงการต่างๆ มีเปาหมายให้เด็ก
วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน
อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ได้รับโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมนอกหลักสูตรด้วย
ระหว่างกรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2557 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้มอบทุนการศึกษา
ให้แก่เด็ก 37,648 คน และได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ “โรงเรียน” อีก 453 โรงเรียนด้วย
เพราะเด็กๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่เล่าเรียนและท�ากิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้าน ดังนั้น
ถ้าโรงเรียนมีความพร้อม สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เด็กๆ จะได้รับประโยชน์ เรียนรู้
และเติบโตอย่างมีคุณภาพ เด็กนักเรียนทั้งหมด 83,082 คนของโรงเรียนเหล่านี้รู้สึกซาบซึ้งใน
พระคุณของผูส้ นับสนุนมูลนิธฯิ ที่ได้ชว่ ยให้พวกเขามีการปรับปรุงอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ โตะเก้าอี้ โรงอาหาร ห้องส้วม อ่างล้างหน้าแปรงฟน และเครื่องกีฬา
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โครงการเปดโลกอัจฉริยะ ปที่ 2 สานตอนวัตกรรมแหงการเรียนรู
“การปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็ก มีความสําคัญอยางยิ่ง ทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของ
ควรจะตองชวยกันสงเสริมอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อสรางฐานการเรียนรูของเด็กให
เขมแข็ง อันจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี การศึกษาเจริญกาวหนา สามารถดํารงชีวิตในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดอยางเปนปกติสุข”
พระราชด�ารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, 25 มีนาคม 2548)
สถิ ติ ก ารอ่ า นหนั ง สื อ
ของเด็กไทยเป็นประเด็นที่น่าวิตก
เช่ น “คนไทยอ่ า นหนั ง สื อ ปี ล ะ
8 บรรทัด” สะท้อนให้เห็นถึงความ
ขาดแคลน หรื อ การไม่ ส ามารถ
เข้ า ถึ ง หนั ง สื อ ของเด็ ก ไทยด้ ว ย
ปจจัยมากมาย อาทิ ความยากจน
และมีหนังสือไม่หลากหลายเพียงพอ แม้ในยุคดิจติ อลทีม่ สี อื่ ออนไลน์เข้าถึงง่าย แต่กเ็ ต็มไปด้วย
ความบันเทิงรายวันและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมากมาย ส่วนสาระความรู้กลับมีน้อย จึงไม่น่า
แปลกใจหากเด็กไทยในชนบทที่ห่างไกลจะเข้าไม่ถึงหนังสือดีๆ
“เปดโลกอัจฉริยะ” เป็นโครงการที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้ริเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท นานมีบุคส์ จ�ากัด และ ส�านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสนองพระราชด�าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ ในเรื่องการปลูกฝงนิสัย
รักการอ่านให้แก่เด็ก ด้วยการสนับสนุนนักเรียนในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลนสื่อความรู้วิชาการ
ในรูปแบบทีน่ า่ สนใจ อ่านสนุกและมีเนือ้ หาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
เพื่อสรุปบทเรียนและแบ่งปนประสบการณ์นวัตกรรมการ
ใช้หนังสือของโรงเรียนรุ่น 1 มูลนิธิฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น
สองครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2557 มี 168 โรงเรียน
เข้าร่วมถอดบทเรียนที่นานมีบุคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ อ�าเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ส่วนครัง้ ทีส่ องได้จดั ขึน้ ทีโ่ รงเรียนแพร่ปญ ญานุกลู
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 มี 59 โรงเรียนเข้าร่วม
ประชุม
จากความส�าเร็จในปีที่ 1 มูลนิธิฯ จึงมุ่งมั่นตั้งใจสานต่อ “โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ
ปีที่ 2” เพื่อขยายพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ในโรงเรียนใหม่ๆ อีก 87 โรงเรียน (27 โรงเรียน
อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ) นอกจากนัน้
ยังสนับสนุนให้ 227 โรงเรียนของรุ่นที่ 1 ด�าเนินงานต่อไปอีกด้วย
โครงการเปิดโลกอัจฉริยะรุน่ ที่ 2 เริม่ ต้นเมือ่ วันที่ 13-14 กันยายน 2557 ด้วยการอบรม
การใช้หนังสือให้กับครูและนักเรียน ณ นานมีบุคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีครู
และนักเรียนแกนน�าจากโรงเรียนรุ่นที่ 1 ซึ่งมีนวัตกรรมเป็นที่ประจักษ์ มาเป็นวิทยากรให้คุณครู
และเด็กๆ ของรุ่นที่ 2 ได้กลับไปเริ่มต้นคิดค้นและลงมือท�ากิจกรรมในโรงเรียนของตัวเองต่อไป

กลุมเด็กวัยรุนอายุ 13-18 ป:
มอบทักษะเพื่อกลาคิดกลาท�าอยางสรางสรรค
“การศึกษา ไมไดหมายความเพียงแคทอ งจําสิง่ ตางๆ แตมคี วามหมายกวางออกไปถึง
การคนควาดวยตนเองใชสมองคิด วิเคราะหแยกแยะถึงเหตุผลของสิง่ ตางๆ ในโลกดวย ยิง่ บุคคล
เรียนรูเขาใจสิ่งตางๆ มากขึ้นเทาไร บุคคลนั้นยิ่งเปนคนที่เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดทั้งในทางโลก
และทางธรรม เปนกําลังของบานเมือง ทําใหบานเมืองเปนปรกติสุข”
พระราชด�ารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(พระราชนิพนธ์ขอ้ สอบวิชาเรียงความ ชัน้ ม.3 เรือ่ งประเทศทัง้ หลายย่อมเจริญได้ดว้ ยการศึกษา)
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เมื่อเข้าสู่ “วัยรุ่น” ช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ เด็กจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง อยาก
เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง มีพลังสร้างสรรค์ เริม่ เข้าใจตนเอง รูจ้ กั ตนเองว่าชอบอะไร มีความถนัดอะไรบ้าง
มีจดุ เด่นจุดด้อยอะไร อยากเรียนไปทางไหน อยากประกอบอาชีพใด รวมถึงเอกลักษณ์ทางเพศ
ด้วย ในขณะเดียวกันก็ติดเพื่อน อ่อนไหวไปกับกระแสรอบตัวได้ง่าย วัยรุ่นจึงเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของชีวติ หลายคนผิดพลาด เนือ่ งจากขาดทักษะและความเข้าใจในพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
ท�าให้ประสบปญหาไม่ว่าจะเป็น ปญหาท้องในขณะที่ไม่พร้อม ติดยาเสพติด รวมไปถึงการก่อ
อาชญากรรม
ดังนั้นนอกจากการเล่าเรียนศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว เด็กวัยนี้จ�าเป็นต้องเรียนรู้
“นอกห้องเรียน” เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางสติปญญาและทัศนคติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง
ต่อสิ่งเลวร้ายที่อยู่รอบๆ ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกทิศถูกทาง เห็นคุณค่าในตัวเองและก้าวไปสู่
วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ส�าหรับเด็กกลุ่มนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนค้นหาตนเอง พัฒนา
ทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมค่ายและกระบวนการต่างๆ หลากหลายวิธี ฝกฝนให้เด็กและเยาวชน
กล้าคิด กล้าแสดงออก มีทักษะพื้นฐานในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ได้ฝกฝนการท�างานเป็นทีม
มีภาวะผูน้ า� ฝกทักษะการจัดกิจกรรมจนสามารถเป็นแกนน�าจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนของ
ตนเองได้
ในปี 2556-57 มีเด็กวัยรุ่น 5,374 คนจาก 22 จังหวัดได้เข้าร่วมค่ายต่างๆ เช่น
ค่ายเมล็ดพันธุ์ใหม่ ค่ายแกนน�าเยาวชน ค่ายพัฒนาภาวะผู้น�า ค่ายสิทธิเด็ก ค่ายแกนน�าเด็ก
รู้เท่าทันสื่อ ค่ายศิลปะ ค่ายวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ส่วนหนึ่งของผลที่เกิดขึ้นคือ เด็ก ซี.ซี.เอฟ.
ได้รบั คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ได้รบั โอกาสผลิตสือ่ หนังสัน้ และได้รบั การยอมรับ
จากเพื่อนๆ และผู้ใหญ่ในชุมชนให้เป็น “แกนน�าเยาวชน”

Photo Story ถายภาพเลาเรื่อง
เปดมุมมองสะทอนวิถีชุมชน
ท่ า มกลางความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี
โลกแห่งการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ขอบเขต อินเทอร์เน็ต,
สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ดิจิตอล มากมาย ได้ช่วยย่อโลก
ใบใหญ่ให้เล็กลง ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สามารถน� า เสนอเรื่ อ งราวของตั ว เองได้ อ ย่ า ง
ง่ายดาย
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ภาพและค�าบรรยายนีม้ ที มี่ าจาก “ฐานทดลองถ่ายภาพ” ที่ให้เวลาเด็กๆ คนละ 15 นาที
ประมวลความคิดและตีความจากโจทย์ “ชุมชนของฉันในมุมที่ไม่มีใครมองเห็น” กิจกรรม
Photo Story ชุมชนอุทยั รัตน์-ร่วมมิตร ซอยประดิพทั ธ์ 15 หนึง่ ในเขตบริการของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
กรุงเทพมหานคร
“ฐานทดลองถ่ายภาพ” เป็นฐานเริ่มต้น หลังจากที่เด็กๆ ได้รับการอบรมเทคนิค
การถ่ายภาพ การท�างานของกล้องดิจิตอล ระบบโฟกัส การวางองค์ประกอบภาพ และความรู้
พื้นฐานอื่นๆ ที่จ�าเป็นในการถ่ายภาพ
ในขณะที่อุปกรณ์อันทันสมัยที่มีอยู่มากมาย กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ หรือ
สมาร์ทโฟน แม้ราคาจะมีหลายระดับ ตั้งแต่เครื่องละไม่กี่พันบาท จนถึงราคาเป็นหมื่นเป็นแสน
แต่เด็กยากไร้ที่ล�าพังจะหาเสื้อผ้าดีๆ ใส่ยังเป็นเรื่องยาก อุปกรณ์เหล่านี้จึงดูเป็นของฟุ่มเฟอย
ในชีวิตที่ไม่มีวันจะเข้าถึง

ฐานนี้จะแบ่งเด็กทั้งหมดเป็น 3 กลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มต้องตีความจากโจทย์ก�าหนด
เช่น สิ่งแวดล้อม อาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี บุคคลส�าคัญในชุมชนและศาสนา จากนั้นใช้เวลา
15 นาที ถือกล้องดิจิตอลคนละตัว เดินถ่ายภาพในชุมชนตามจินตนาการที่ตีความหมายโจทย์
ก่อนน�าเสนอแก่นความคิดเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฝีมือของตนเอง

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ร่วมกับ กลุ่ม Children Mind จึงริเริ่มท�าโครงการที่
มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ฝกทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยเรียนรู้เทคนิคและ
มุมมองในการถ่ายภาพ ผลิตสื่อเพื่อชุมชนอย่างง่ายๆ แต่สร้างสรรค์ ผ่านเรื่องราวของชุมชน
อันจะท�าให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและสร้างคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจใน
ตัวเองและชุมชนของตน
พืน้ ทีถ่ กู เปิดให้เด็กๆ ได้แสดงความรูส้ กึ มุมสะท้อนจากความคิดบริสทุ ธิแ์ ละใสสะอาด
จึงถูกบันทึกผ่าน “Photo Story ถ่ายภาพเล่าเรือ่ ง” โดยกล้องดิจติ อลทีม่ ลู นิธฯิ จัดหามาให้ใช้งาน
ภาพถ่ายของพวกเขาสามารถสื่อสารวิถีชุมชนให้คนภายนอกรับรู้ และเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในพื้นที่อย่างตรงไปตรงมา
ชื่อภาพ: คนมักง่าย
ค�าบรรยาย: “คนเราชอบมักง่ายทิ้งขยะไม่ลงถังขยะ
เราควรทิ้งขยะให้ลงถัง ชุมชนของเราจะได้สะอาด น่า
อยู่ น่าชมมากขึ้น”
เสียงสะท้อนจากเด็กคนหนึ่งที่อยากเห็น
ชุมชนสะอาด บันทึกเป็นภาพถ่ายกองขยะถุงพลาสติก
บรรจุเศษอาหาร รวมถึงเศษซากปรักหักพังน้อยใหญ่
ทีถ่ กู ทิง้ รกเต็มพืน้ ที่ ทัง้ ๆ ทีบ่ ริเวณนัน้ มีถงั ขยะร่วมสิบถัง
วางเรียงรายตลอดแนวก�าแพง
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เด็กแต่ละคนสะพายกล้องเดินสัมผัสวิถชี มุ ชนของตัวเองอย่างสนอกสนใจ เด็กคนไหน
ทีข่ อี้ ายและไม่กล้าพูด จะดูผอ่ นคลายขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เมือ่ มีพนื้ ทีเ่ ปิดให้พวกเขาได้แสดงความ
รู้สึกและตัวตนที่แท้จริง เด็กคนไหนช่างพูดช่างคุย ก็จะสนทนากับผู้อาวุโสตามทางที่เดินผ่าน
ก่อนขออนุญาตเก็บภาพด้วยกล้องดิจิตอลที่ถือในมือราวกับเป็นนักข่าว เกิดเป็นภาพประทับใจ
ระหว่างสายสัมพันธ์ของคนสองวัย
เมื่อเสร็จจากฐานทดลองถ่ายภาพ ภารกิจเล่าเรื่องจากภาพเพื่อพิสูจน์ฝีมือจะเกิดขึ้น
หลังจากเด็กๆ ลงทะเบียนน�ากล้องดิจติ อลกลับบ้าน ทุกกลุม่ ต้องถ่ายภาพจากโจทย์หลักทีก่ า� หนด
ขึ้นใหม่ แต่ละกลุ่มมีเปาหมายในการน�าภาพที่สวยที่สุดของกลุ่มมาเขียนค�าบรรยายเป็นความ
เรียงในเช้าวันรุ่งขึ้น
แล้วเด็กๆ ก็ไม่ท�าให้ผิดหวัง แต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าเรื่องและน�าเสนอมุมมองของ
ภาพถ่ายและการตีความโจทย์ของกลุ่มตนอย่างออกรสชาติ
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กระบวนการการสงเสริมกิจกรรมเยาวชนต้นแบบฯ
หลั ง ภารกิ จ ภาพถ่ า ยเล่ า เรื่ อ งของ
เด็กๆ เสร็จสิ้น ภาพทั้งหมดจะถูกจัดแสดงเป็น
นิทรรศการในพืน้ ทีอ่ กี ครัง้ นักเรียน ครู ผูป้ กครอง
และคนในชุมชนต่างได้รบั รูว้ ถิ ชี วี ติ ของชุมชน และ
รับทราบมุมมองทีห่ ลากหลายมากขึน้ เสียงสะท้อน
ของเด็กๆ อาจท�าให้ผใู้ หญ่หลายคนคิดเช่นเดียวกัน
ว่า เด็กตัวเล็กๆ ที่เห็นวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเหล่านี้ ช่างสังเกต บริสุทธิ์ และกล้าน�าเสนอ
ความคิดอย่างตรงไปตรงมาเพื่อต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในมุมมองที่พวกเขา
จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่นั่นเอง
จากนัน้ ตัวแทนเด็กในแต่ละพืน้ ทีท่ ฉี่ ายแวว สามารถถ่ายภาพ
ได้ดี เขียนเรียงความได้ดี จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม “ค่ายจุลสาร
นักสื่อสารน้อย” กิจกรรมในระดับภูมิภาค ที่จะสร้างนักสื่อสาร หรือ
นักข่าวน้อยเพือ่ ชุมชน ผูส้ ามารถจะผลิตสือ่ จุลสาร (หนังสือพิมพ์นอ้ ย)
น�าเสนอเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนได้ต่อไป
นอกจากจะเปิดจินตนาการและเผยตัวตนของเด็กๆ โดย
ไม่แบ่งชั้นว่าคนนี้เป็นเด็กเรียนเก่ง เรียนไม่เก่ง เด็กคนนี้ขี้อาย
หรือกล้าแสดงออกอย่างเท่าเทียมแล้ว ภารกิจใหญ่ที่มอบหมายให้
คนตัวเล็กๆ เป็นกระบอกเสียงแก่ชมุ ชน สร้างให้เด็กแต่ละคนเกิดความ
ภาคภูมิใจในการได้ทา� หน้าที่ การได้เป็นคนส�าคัญทีม่ คี วามสามารถ จนกระทัง่ ภารกิจส�าเร็จเป็น
ผลของงาน ความกล้าหาญในการแสดงออกเพือ่ สือ่ สารความรูส้ กึ ของตัวเองเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ นี้ จึงไม่ยากทีเ่ ด็กๆ จะเกิดเป็นความภาคภูมิใจในวิถชี มุ ชน สร้างจิตส�านึกรักบ้าน
และครอบครัว ทัง้ ยังส่งเสริมให้เกิดความมุง่ มัน่ ในการแก้ปญ หาร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปด้วย
ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้ด�าเนินโครงการ “Photo Story ถ่ายภาพเล่าเรื่อง”
ใน 27 จังหวัด มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม 1,864 คน

เยาวชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มิได้เพียงส่งเสริมให้เด็กยากจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ หรือ
ได้ฝกฝนทักษะชีวิตและสร้างภาวะผู้น�าเท่านั้น แต่ได้สนับสนุนให้เด็กและครอบครัวรู้จักพัฒนา
ชีวติ ความเป็นอยู่ให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน โดยจะเน้นปลูกฝงความรักในวิถเี กษตรแบบพอเพียงให้แก่
เยาวชนคนรุ่นใหม่

34

ปที่ 3

- มีความต่อเนื่องและเกิดการเชื่อมโยงของกิจกรรม
มีการประเมินและสรุปบทเรียน
- เยาวชนและครอบครัวริเริ่มกิจกรรม ลด ละ เลิก
สิ่งที่ไม่จ�าเป็น
- กิจกรรมทีท่ า� สามารถเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่าง
ในชุมชนได้
- เกิดแนวคิดการสร้าง เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ประกวดเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ปที่ 4
- เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบในชุมชน
- เกิดการพึ่งตนเอง มีระบบการออม หนี้สิน
ครัวเรือนลดลง
- เริ่มขยายแนวความคิด และองค์ความรู้
ที่ท�าเศรษฐกิจพอเพียง

ปที่ 1

ปที่

- อบรมศึกษาดูงาน ปลูกฝงแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมการลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน (มอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์)
- เยาวชนและครอบครัวมีแหล่งอาหาร
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกิดกิจกรรม
ร่วมกันของครอบครัว
- น�าข้อมูลจาการท�าบัญชีมาวิเคราะห์
รายรับ/รายจ่าย และหนี้สินครอบครัว

2
- ประเมินและสรุปบทเรียน โดยประสานงานกับ
หน่วยงานภาคีในระดับจังหวัด
- สนับสนุนเพิ่มเติมปจจัยการผลิตทางด้านการเกษตร
- เยาวชนและครอบครัวมีแหล่งอาหาร ส่งเสริมการลด
ค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนจากข้อมูลการท�าบัญชีครัวเรือน
- กระตุ้นให้เกิดการออมทรัพย์ระดับครัวเรือน
- ประกวดเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดฝกอบรมให้กับเด็ก 1,024 คน จาก 23 จังหวัดเพื่อสร้าง
“เยาวชนต้นแบบ” ให้มีความรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น
สนับสนุนอุปกรณ์การเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้เยาวชนน�าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวัน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
นายณัฐพล เอ็มมูล หรือ น้องแหลม อายุ 17 ปี
จากจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตัง้ แต่รนุ่ ที่ 1 น้องแหลมมีความสนใจ
การเกษตรอย่างมาก หลังการอบรม น้องแหลมได้รับ
ลูกหมู 1 ตัวและเมล็ดพันธุ์ผัก น้องแหลมดูแลเอาใจใส่
เลี้ยงดูอย่างดีโดยมียายคอยให้ความช่วยเหลือ ปลูกผัก
ไว้บริโภคในครัวเรือน สามารถเลี้ยงหมูแล้วขายไปได้
2 รุน่ แล้ว ขายหมูโตและซือ้ ลูกหมูมาเลีย้ งใหม่ แต่ละรุน่
จ�าหน่ายได้เงิน 10,000-20,000 บาทและยังสามารถ
จ�าหน่ายปุยจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงด้วย
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เข้าปีที่ 2 น้องแหลมได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการสรุปบทเรียนและเพิม่ เติม
ความรู้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�าปางและได้รับการสนับสนุน พันธุ์มะนาว
ดินปลูกส�าหรับ 5 ต้น และปลาดุก 130 ตัว น้องแหลมได้ปลูกมะนาวบริเวณบ้าน ปลาดุกเติบโต
อย่างดี สามารถน�ามาบริโภคในครัวเรือนได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

คลังอาหารในครัวเรือน
เพื่อให้ครอบครัวลดรายจ่ายด้านอาหารมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึงสนับสนุนให้เด็กๆ จาก
3,372 ครอบครัวใน 20 จังหวัดมีสวนครัวและสัตว์เลีย้ งขนาดเล็กไว้เป็นแหล่งอาหารเพือ่ บริโภค
อย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การจัดท�าบัญชีครัวเรือน การด�าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนปจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก เห็ด พันธุ์ปลา หมู
ไก่ เป็ด อุปกรณ์การเกษตร ให้กับครอบครัว เด็กๆ ที่ร่วมโครงการจึงมีอาหารไว้กินและสามารถ
น�าผลผลิตไปจ�าหน่าย เป็นรายได้เสริมอีกด้วย
เด็กหญิงพันพสา สีจันดา หรือ น้องแปง
อายุ 13 ปี อาศัยอยู่ในอ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ครอบครัวมีอาชีพท�านาและรับจ้างทั่วไป มีที่ดินท�า
กินเป็นของตัวเองเพียง 1 ไร่ 2 งาน หลังเข้าร่วม
กิ จ กรรมคลั ง อาหารในครั ว เรื อ น ครอบครั ว ของ
น้องแปงมีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ถั่วฝกยาว,
ผั ก บุ ้ ง, คะน้ า , ผักกาด, ข่า , ตะไคร้, มะเขือ,
มะเขือเทศ, มันส�าปะหลัง มะละกอ ฯลฯ เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ไว้เป็นอาหาร เลี้ยงวัวจ�านวน
2 ตัว และน�ามูลวัวมาใช้เป็นปุยส�าหรับปลูกต้นไม้ เลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ไว้ใช้บริโภค ยังมี
รายได้จากการขายผักและปลา น้องแปงจะน�าเงินมาหยอดกระปุกออมสินเพือ่ เก็บออมด้วยตัวเอง
สงเสริมกลุมอาชีพ
มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
การรวมกลุ่มสร้างรายได้และออมเงิน ช่วยสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
น�าพาไปสู่ความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองในอนาคต โดยมูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 กลุ่มพออยู่พอกิน มีจ�านวนสมาชิก 4,950 ครอบครัว (ภาคเหนือ 1,831
ครอบครัว, ภาคอีสาน 3,119 ครอบครัว)
ระดับ 2 กลุ่มเพิ่มวินัยทางการเงิน มีการท�าบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นระบบ มีจ�านวน
สมาชิก 54 กลุ่ม 1,368 ครอบครัว (ภาคเหนือ 4 กลุ่ม 101 ครอบครัว, ภาคอีสาน 50 กลุ่ม
1,267 ครอบครัว)
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ระดับ 3 กลุ่มที่ท�ากิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง มีแหล่งอาหารและ
ออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ในครอบครัว มีจ�านวนสมาชิก 26 กลุ่ม 529
ครอบครัว (ภาคเหนือ 16 กลุ่ม 248 ครอบครัว, ภาคอีสาน 10 กลุ่ม
281 ครอบครัว)
ระดับ 4 กลุ่มที่ความเข้มแข็ง มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เป็นที่
ยอมรับ มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ มีจ�านวน 8 กลุ่ม 122 ครอบครัว (ภาคเหนือ
2 กลุ่ม 35 ครอบครัว, ภาคอีสาน 6 กลุ่ม 87 ครอบครัว)
ระดับ 5 กลุ่มที่พึ่งตนเองได้และเปนแหล่งเรียนรู้ส�าหรับชุมชนอื่นๆ มี 2 กลุ่ม 30
ครอบครัว (ภาคเหนือ 1 กลุ่ม 15 ครอบครัว, ภาคอีสาน 1 กลุ่ม 15 ครอบครัว)

กระบวนการพัฒนากลุม

ระดับ 5 พึ่งตนเองและเปนแหลงเรียนรู้

- กลุ่มได้ขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
- มีความสามารถในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
- พึ่งตนเองและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ระดับ 4 กลุมเข้มแข็ง

-

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป็นที่ยอมรับ
จัดท�าบัญชีกลุ่มที่ถูกต้องมีการตรวจสอบ
สามารถปนผลก�าไรเพื่อจัดสวัสดิการเด็กในชุมชน
จัดโครงสร้างและบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบ
เตรียมการจดทะเบียนนิติบุคคล

ระดับ 3 ท�าตอเนื่องเหลือและออม

- กิจกรรมมีความต่อเนื่อง มีแหล่งอาหาร,เพิ่มรายได้,
ลดรายจ่าย, จัดท�า บ/ช ครัวเรือนน�าไปวางแผนอนาคต
- มีการออมทรัพย์รูปแบบต่างๆ ในครอบครัว
- มีโครงสร้างกลุ่มและระบบบริหารจัดการ

- การจัดการความรู้และถอดบทเรียน
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน

เหนือ 1 กลุม/15 ครอบครัว
อีสาน 1 กลุม/15 ครอบครัว

-

ประเมินความยั่งยืนกลุ่ม/พัฒนากระบวนการผลิต, ตลาด
อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
สร้างเครือข่ายการท�างานทั้งในและนอกพื้นที่ เหนือ 2 กลุม/ 35 ครอบครัว
อีสาน 6 กลุม/ 87 ครอบครัว
สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการเด็กในชุมชน

-

ส่งเสริมการจัดท�า บ/ช ครัวเรือน/กลุ่ม
สนับสนุนกิจกรรมการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม
ส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์

เหนือ 16 กลุม/ 248 ครอบครัว
อีสาน 10 กลุม/ 281 ครอบครัว

- ประชุมเพื่อประเมินและสรุปบทเรียนร่วมกัน เหนือ 4 กลุม/ 101 ครอบครัว
- ฝกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้/
- มีแหล่งอาหารในครัวเรือนและลดรายจ่าย
อีสาน 50 กลุม/ 1,267 ครอบครัว
- มีการท�า บ/ช ครัวเรือน น�าข้อมูลมาวิเคราะห์/วางแผน ประกวดต้นแบบดีเด่น
- สนับสนุนปจจัยการผลิต (พันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์,อุปกรณ์การผลิต)
- สร้างรายได้,สามารถคืนทุนตามข้อตกลง
- จัดประชุมร่วมกันเพื่อก�าหนดแนวทางการ
ระดับ 1 พออยูพอกิน
สนับสนุน
เหนือ 1,831 ครอบครัว
- มีแหล่งอาหารในครัวเรือนและลดรายจ่าย
อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน
อีสาน 3,119 ครอบครัว
- สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว
- สนับสนุนปจจัยการผลิต (พันธุ์พืช,
- มีความพร้อมในการท�ากิจกรรม
พันธุ์สัตว์,อุปกรณ์การผลิต)
ระดับ 2 เพิ่มวินัยทางการเงิน
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“กลุ่มทอผ้าไทลื้อ” บ้านสันปูเลย ต�าบลอ่างทอง
อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา เป็น 1 ใน 2 กลุ่มอาชีพใน
ระดับ 5 ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี มีสมาชิกกลุ่ม 90 คน
มีทที่ า� การ อาคารทอผ้า อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย
อุปกรณ์ ในการทอผ้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและ
จ�าหน่าย อาทิ ผ้าพื้น ผ้าถุง ผ้าคลุมเตียง เสื้อ ฯลฯ
สินค้ากลุม่ ได้รบั มาตรฐาน OTOP ระดับ 4 ดาว และมีการ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจาก ส�านักงานพัฒนาชุมชนเชียงค�า

“การศึ ก ษา
คื อ กุ ญ แจส� า คั ญ ที่ จ ะ
ท�าให้เด็กยากไร้ รอดพ้น
จากความยากจน” โดย
เฉพาะอย่างยิ่งมีโอกาส
ศึ ก ษาในระดั บ สู ง มาก
เท่าไร ยิง่ เพิม่ โอกาสการ
เริ่มต้นชีวิตใหม่

กลุม่ ทอผ้าไทลือ้ มีตลาดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง แต่วตั ถุดบิ หลักในการผลิต
ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทนั ความต้องการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้สนับสนุน “กองทุน
ส�ารองวัตถุดิบ” โดยช่วยจัดซื้อเส้นฝายในวงเงิน 39,900 บาท มีเงื่อนไขส่งคืนภายใน 1 ปี

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” แต่กลับขาดแคลน
ช่างหรือผู้ที่เรียนจบสายอาชีพ นี่จะท�าให้การเราเสียโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนั้น
ทุนการศึกษาในระดับสูง รวมถึงสายช่าง สายวิชาชีพ จึงมีความจ�าเป็นมาก เป็นโอกาสที่ดีของ
เด็กยากไร้ที่มีความตั้งใจ ใฝ่เรียน พาตัวเองและครอบครัวหลุดพ้นจากวงจรแห่งความล�าบาก
ยากไร้

“ชาวบ้านสันปูเลยมีการท�านา หลังท�านาก็จะทอผ้า เป็นภูมิปญญาท้องถิ่น บางคน
ไม่ท�านาทอผ้าอย่างเดียว จะมีรายได้ประมาณ 4,000 - 5,000 บาทต่อเดือน ถ้าท�าสม�่าเสมอ
จะเป็นรายได้ที่ดี เพราะผลิตภัณฑของกลุ่มมีคนต้องการมาก แต่ที่ผ่านมาผลิตไม่พอกับความ
ต้องการของตลาด เนื่องจากวัตถุดิบ (เส้นฝาย) ไม่พอ ต้องรอให้จ�าหน่ายสินค้าได้ก่อน จึงจะ
มีเงินไปซื้อมาผลิตต่อ ถ้าจะซื้อแบบเงินเชื่อก็จะราคาแพงท�าให้ต้นทุนสูง ดีใจมากๆ ที่มีการ
สนับสนุนงานด้านอาชีพ ต่อไปสมาชิกกลุ่มก็จะมีการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่อง ผู้บริโภคก็จะมาก
ขึ้นตามล�าดับ เป็นการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้าน” นางสมจิตร ศรีกัลยา
รองประธานกลุ่มทอผ้าไทลื้อ กล่าว

กลุมเยาวชนอายุ 19-24 ป:
มอบโอกาสใหจบการศึกษาระดับสูง เพื่ออาชีพที่มั่นคง
“เด็กทุกคนควรมีโอกาสไดเรียนใหสงู ทีส่ ดุ ตามศักยภาพ ดังนัน้ เมือ่ พบวาพืน้ ที่ใดยังมี
เด็กดอยโอกาสทางการศึกษา จะตองจัดใหมีสถานที่เรียน จัดหาหนังสือ อุปกรณการเรียนการ
สอน เครื่องนุงหม ทุนการศึกษาทั้งสําหรับเด็กที่มีความสามารถและเด็กทั่วไป”
พระราชด�ารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ณ มูลนิธิแม็กไซไซ, 30 สิงหาคม 2534)

38

การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพของตน
จึงเป็นภารกิจปลายทางที่มีความส�าคัญยิ่งของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

กองทุน ซี.ซี.เอฟ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสยามบรมราชกุมารี
ในปี 2552 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้สา� รวจพบว่ามีเยาวชนในความดูแลจ�านวนหนึง่ ทีพ่ ลาด
โอกาสในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย ไม่ใช่เพราะเรียนไม่ดี แต่เพราะขาดทุน
ทรัพย์ บางรายสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว แต่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าลงทะเบียนได้ทัน ต้องไปหากู้
นอกระบบเพือ่ ให้ได้เงินทันเวลา มูลนิธฯิ จึงได้รเิ ริม่ โครงการทุนอุดมศึกษาขึน้ เป็นการเฉพาะหน้า
โดยขอรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปและบริษัทภาคเอกชน ในแต่ละปีมีจ�านวนเยาวชนจากจังหวัด
ต่างๆ ส่งใบสมัครขอรับทุนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ บางปีได้รับเงินบริจาคน้อยก็ให้ทุนได้น้อย
มูลนิธิฯ จึงเล็งเห็นความจ�าเป็นในการก่อตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นมาเพื่อด�าเนินงานในระยะยาว
โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถเพิ่มจ�านวนทุนให้มากขึ้น พอเพียงกับความใฝ่ฝนของเยาวชนจาก
ครอบครัวที่ด้อยโอกาส
ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 มูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้ง “กองทุน ซี.ซี.
เอฟ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสยามบรมราชกุมารี” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
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เยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ผูไดรับทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการสมทบทุนสนับสนุนการศึกษา
ส�าหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาต่อในสายอาชีพหรือในระดับ
อุดมศึกษาได้อย่างต่อเนื่องจนส�าเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ในปี 2556-57 มีเยาวชนได้รับทุนจ�านวน 72 คน ในจ�านวนนี้มีเยาวชนผู้รับทุนส�าเร็จ
การศึกษาและประกอบอาชีพแล้ว 10 คน
เงื่ อ นไขหนึ่ ง
ในการรับทุนคือ เยาวชน
ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น จะต้ อ งร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
เพื่อปลูกฝงจิตอาสา เมื่อ
วั น ที่ 26-27 มิ ถุ นายน
2557 มูลนิธิฯ จึงได้จัด
“ค่ายเยาวชนอุดมศึกษา”
ให้กับผู้รับทุน 116 คน ในงานมี นางสาวอ้อมดาว ค�าควร (ปจจุบันประกอบอาชีพพยาบาล)
อดีตเยาวชนผู้รับทุนมาร่วมเล่าประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ก�าลังใจน้องๆ นอกจากนี้
ยังมีการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมี คุณรณชัย อารีรัตน์ อดีต
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารกรุงเทพ และได้เชิญ คุณอดิสัย ธรรมคุปต์ อดีต
ทูตพาณิชย์ประจ�าประเทศอังกฤษ มาบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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นายพันพิพฒ
ั น์ ทวยทน (แซก) อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ก�าลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.27
พ.ศ. 2552 ค่าย ซี.ซี.เอฟ. จากใจ…ถวายพระเทพ
55 พรรษา
พ.ศ. 2553 รางวัลรองชนะเลิศ ล�าดับที่ 9 การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2555 รางวัลชนะเลิศ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันตอบปญหาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2557 เริ่มรับทุนอุดมศึกษาจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
“ผมมีความฝนอยากเป็นเภสัช ตอนที่รู้ว่าสอบได้คณะเภสัชศาสตร มศว. ก็ดีใจแต่ก็
รูส้ กึ ดีใจไม่สดุ เพราะรูต้ วั ว่าฐานะทางบ้านยากจน ถึงสอบได้แต่กค็ งไปเรียนไม่ได้ คิดจะสละสิทธิ์
แล้วไปหาเรียนโรงเรียนนายสิบ หรือโรงเรียนไปรษณีย ซึ่งเป็นหลักสูตรปเดียว จะได้รีบออกมา
ท�างานแบ่งเบาภาระครอบครัว แต่พอรู้ว่าได้ทุนอุดมศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ตอนนั้นแหละถึงได้ดีใจ
สุดๆ แบบเต็มที่ได้ เพราะหมายความว่าผมจะได้เรียนมหาวิทยาลัย คณะเภสัชตามที่เราสอบ
ได้อย่างแท้จริง”
นางสาวรัญน์ชญา พิมานเชวง (นา) อ�าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ก�าลังศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร เกรดเฉลี่ย 3.61
ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น/ปลายจาก
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วม ASEAN Youth Forum
ณ ประเทศเมียนมาร์ ในระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2557
ซึ่ ง เป็ น การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นเรื่ อ งสิ ท ธิ เ ด็ ก และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเด็กและเยาวชนจาก 13 ประเทศ (10 ประเทศ
อาเซียน และ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน) เข้าร่วม
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พ.ศ. 2557 เป็นแกนน�าเยาวชน พี่เลี้ยงอบรมการละครให้เด็ก ซี.ซี.เอฟ. สาละวิน
พ.ศ. 2557 เริ่มรับทุนอุดมศึกษาจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
ครอบครัวมีฐานะยากจน แม่อายุมาก เป็นโรคความดันโลหิตสูงและปวดตามข้อกระดูก
ไม่สามารถท�างานหนักได้
ความฝน - อยากเป็นหมอหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จะได้กลับไปท�างานที่บ้าน
เกิดตนเอง ซึ่งยังทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ
“เลือกเรียนด้านสาธารณสุขชุมชน เพราะต้องการช่วยเหลือคนอื่น ช่วยเหลือสังคม
มันท�าให้ดิฉันมีความสุข”

สวนหนึ่งของ “บัณฑิตดี ซี.ซี.เอฟ.”
นายณัฐพล ศรีชมชื่น (ตั๋ง) อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปจจุบนั ประกอบอาชีพ เจ้าหน้าทีเ่ ขียนแบบโครงสร้าง
บริษัท CUEL จ�ากัด
ส� า เร็ จ การศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล วิ ท ยาเขตขอนแก่ น
เกรดเฉลี่ย 3.15
พ.ศ. 2538 เริ่มได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ
เป็นแกนน�าเยาวชน โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดขอนแก่น ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรในการ
จัดค่ายต่างๆ
เป็นตัวแทนเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. เข้าร่วมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2552-2553 รับทุนอุดมศึกษาจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
พ.ศ. 2556 เป็นอาจารย์แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ�ารุง ณ วิทยาลัยเทคนิค
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (5 เดือน) ลาออกเพราะแม่ป่วยต้องกลับขอนแก่นเพื่อมาดูแล
(แม่เสียชีวิตเมื่อ กุมภาพันธ์ 2557)
“ผมรูส้ กึ ซาบซึง้ ในความเมตตาของมูลนิธฯิ และผูใ้ ห้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก เพราะ
หากไม่มีทุนการศึกษานี้ ผมคงไม่มีวันนี้ ผมเคยเป็นเด็กยากจนที่มองไม่เห็นอนาคตอะไรเลย
แต่วันนี้ผมพึ่งพาตนเองได้ ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศชาติ อยู่ ในศีลธรรมและประเพณี
อันดีงาม นี่เป็นผลผลิตของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ที่ให้กับสังคม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต
หากผมมีความมั่นคงมากขึ้น ผมจะเป็นผู้ให้เหมือนกับที่ ซี.ซี.เอฟ. ให้ผมเช่นกัน”
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นางสาวภูริชญา เทพิน (น�้าตาล) อ�าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ�านาจเจริญ
ปจจุบันประกอบชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท
วินเซท อลูมิเนียม จ�ากัด
ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เป็นแกนน�าเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. เข้าร่วม กิจกรรมกับโครงการหลายกิจกรรม อาทิ
ค่ายพัฒนาเยาวชนแกนน�า, ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม, ค่ายศิลปะ, ค่ายจากใจถวาย
พระเทพฯ, กิจกรรมเสียงเด็กพลังเด็ก, กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น
พ.ศ. 2553-2556 รับทุนอุดมศึกษาจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
“ดิฉันเข้าโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต่อยู่ศูนยเด็กเล็ก เด็กตัวเล็กๆ ที่จะยิ้มแก้มปริ
เมื่อได้รับของขวัญจากผู้อุปการะชาวต่างชาติ จนอายุได้ 10 กว่าป ก็เริ่มเข้าร่วมกิจกรรม
จากเด็กขีอ้ ายได้เรียนรูก้ ารเป็นผูน้ า� เป็นวิทยากรน�าเพือ่ นๆ น้องๆ ท�ากิจกรรม จนได้รบั ต�าแหน่ง
เป็นประธานเด็กในจังหวัด จากวันนั้นถึงวันนี้ เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนั้น ได้เติบโตขึ้นมา
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มากๆ ที่ท�าให้มีวันนี้”
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จากประสบการณ์ดังกล่าว มูลนิธิฯ ได้พบปญหาว่า แม้หลาย
หน่วยงานหันมาให้ความสนใจในเรือ่ งภัยธรรมชาติ มีการส�ารวจและติดตัง้
อุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย มีศูนย์เฝาระวังและบรรเทาสาธารณภัย
มีบทเรียน ประสบการณ์และองค์ความรูม้ ากมายเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน
ทั้งในขณะเกิดเหตุและภายหลังจากภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง แต่การท�างานก็
เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�า ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง อีกทั้ง
ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมมากพอ การเยียวยาจิตใจของเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบยังเป็นเรื่องที่ถูกละเลยจากสังคม ความช่วยเหลือด้วยการ
บริจาควัตถุสิ่งของจะมาในระยะแรกๆ เป็นเพียงการแก้ปญหาเฉพาะหน้า
เท่านัน้ การเยียวยาด้านจิตใจในระยะยาวยังไม่มคี วามชัดเจน นอกจากนัน้
ชุมชนต่างๆ ยังไม่มีความพร้อมในการรับมือกับสภาวะภัยพิบัติ เมื่อเกิด
เหตุขึ้นก็จะประสบความสูญเสียอย่างมาก สาเหตุหลักเกิดจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจต่อเหตุการณ์และวิธีการรับมือกับภัยพิบัตินั้นๆ

ซี.ซี.เอฟ. ชวนเด็กและชุมชนใน

อุตรดิตถ์ เตรียมรับมือกับภัยพิบัติ
ทุกครัง้ ทีเ่ กิดภัยพิบตั ลิ ว นสงผลกระทบตอชุมชนและสังคม
ในวงกวาง ทั้งชีวิตและทรัพยสิน สรางความเสียหายอยางมากตอ
เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ประสบภัยโดยตรง
ยามใดที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ด�าเนินงาน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้ช่วยเหลือเด็กและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งมอบสิ่งของจ�าเป็นที่ขาดแคลนในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน เข้าช่วยเหลือเยียวยา
ในเรื่องที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้านเรือน มอบพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชเพื่อใช้เป็นอาหาร และเข้าช่วยเหลือ
โรงเรียน สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน เช่น การซ่อมแซมอาคารสถานที่ มอบ
อุปกรณ์การเรียนทดแทนที่เสียหาย
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ดังนั้น ในปีท่ีผ่านมามูลนิธิฯ จึงได้ยกระดับการท�างานในด้านนี้ โดยเพิ่มงานปองกันและ
วางแผนการรับมือล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหาย
“โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและ
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ” จึงเกิดขึน้ ทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ์เป็นแห่งแรกและในปีถดั ไปจะขยายผลต่อไป
ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวทางการท�างานยึดหลัก Disaster Risk Reduction (DRR) หรือ
การลดความเสี่ยงอันเกิดจากภัยพิบัติ และ Community-Based Disaster Risk
Management (CBDRM) หรือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน
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กิจกรรมหลักคือการกระตุ้นให้เด็กและผู้ใหญ่มีความเข้าใจว่าภัยพิบัติเป็นสิ่งใกล้ตัว แต่
สามารถจัดการได้ดว้ ยความร่วมมือร่วมใจกันและด้วยการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นทีจ่ ะช่วยประเมินความ
เสีย่ งและช่วยลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากภัยพิบตั ิ ใน “ค่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ”ิ มีผเู้ ข้าร่วม
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (เด็กอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 60 คน ผู้ปกครองและชาวบ้านที่เคยประสบภัยพิบัติ
60 คน) ทุกคนได้ร่วมกันจัดท�าเครื่องมือที่ชุมชนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
ปฏิทนิ ฤดูกาล (Seasonal Calendar) ตาราง
12 เดือนทีบ่ ง่ บอกวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนทีส่ มั พันธ์กบั
ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเหตุการณ์ภัย
พิบัติแต่ละประเภทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามช่วงเวลา
แผนภูมิความสัมพันธ์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์ กลุ่มคน องค์กร ในการวางแผน
จัดการภัยพิบัติในทุกขั้นตอน
สิ่งที่ท�าให้ค่ายนี้แตกต่างจากการอบรมปองกันภัยพิบัติทั่วไป
คือ การปลูกฝงพื้นฐานความคิดการพึ่งตนเองและการรักษาสภาพ
แวดล้อม รวมทั้งการแยกแยะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็นวัยเด็ก
กับผูใ้ หญ่ โดยให้ชว่ ยกันวิเคราะห์บนพืน้ ฐานทีอ่ ยูอ่ าศัยกับสถานศึกษา
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่คนแต่ละช่วงอายุต้องเผชิญ นางนิตยา
จันทร์ทาบ ผู้ปกครองเด็กซี.ซี.เอฟ.ที่มาเข้าอบรมตั้งข้อสังเกตว่า
“มีหน่วยงานต่างๆ มาอบรมให้ความรู้ แต่ไม่ได้เกิดการท�างาน
ที่ให้ชุมชนเป็นตัวตั้ง หลายหมู่บ้านก็ลืมไปแล้ว สิ่งที่มอบมาให้ เช่น เครื่องมือเตือนภัยเป็น
หวอมือหมุน ยังไม่เคยได้ใช้เลย แต่คา่ ยซี.ซี.เอฟ.นีท้ า� ให้เราได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งภัยต่างๆ มากขึน้
เครือ่ งมือทีท่ า� เช่น แผนทีส่ ามารถบอกจุดเสีย่ ง หรือกลุม่ คนทีม่ คี วามเสีย่ งคือใคร จึงเป็นประโยชน
มากและใช้งานได้จริง”
หลังจากจัดค่ายแล้ว ยังได้จัด “กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน�้าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา” โดยให้เด็กเยาวชน พร้อมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง 200 คน จาก
8 หมู่บ้าน ในต�าบลน�้าไผ่ อ�าเภอน�้าปาด ร่วมกันปลูกป่า 3,000 ต้น เพิ่มพื้นที่รับน�้าและปลูก
จิตส�านึกรักษาสิง่ แวดล้อม เด็กๆ ยังได้รว่ มกันเรียนรูป้ ญ หาภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ จากการตัดไม้ทา� ลายป่า
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“แมผมก็เปนคนดี แตทําไมแมผมตองตายดวย” ประโยคที่
เขียนดวยดินสอสะดุดตากระแทกใจคนอาน บนกระดาษ A4 สีขาวลวน
เสมือนจิตใจเด็กนอยผูเขียน บอกเลาความรูสึก ณ วินาทีที่ “ระเบิด”
พรากชีวิตแมของเขาไป พี่ๆ วิทยากรผูจัดคายศิลปะบําบัดพยายาม
ใหเขาบรรยายความรูสึกทั้งที่ดีและไมดีออกมาดวยงานศิลปะ และใน
ที่สุดเมื่อชิ้นงานของเด็กชาย ชั้น ม.2 จากจังหวัดยะลา เสร็จสมบูรณ
คนทีไ่ ดเห็นลวนยืนนิง่ มองผลงานของเขา ในอารมณแบบ…หัวเราะรา
นํา้ ตาริน เพราะนอกจากเขาวาดรูปไดสวยงาม สีสนั แจมชัดแลว ภาพ
“ลูกระเบิด TNT ยิ้ม” มันทําใหหลายคนพูดไมออกจริงๆ
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547
ยิง่ ทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ตลอดเวลานีเ้ กิดเหตุความรุนแรงมากกว่า 8,500 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ
มากกว่า 5,300 คน ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บกว่า 10,000 คน (ข้อมูลจากกองอ�านวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.) และมีเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์โดยตรง 62 คน บาดเจ็บ 374 คน
ส่วนเด็กที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมมีนับหมื่นๆ คน (ข้อมูลจาก Deep South Watch)
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มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึง
ริเริ่ม “โครงการคืนรอยยิ้ม
ให้น้องๆ ชายแดนใต้” มา
ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้ความ
ช่วยเหลือเด็กก�าพร้า เด็ก
ที่บาดเจ็บ และเด็กที่ ได้รับ
ผลกระทบทางจิ ต ใจและมี
ความล� า บากในการด� า รง
ชีวิตอันเนื่องมาจากสูญเสีย
พ่ อ แม่ ห รื อ ขาดหั ว หน้ า
ครอบครัวที่เป็นก�าลังหลักหารายได้ให้ครอบครัว รวมทั้งได้ช่วยเหลือโรงเรียนและครูในจังหวัด
ยะลากับนราธิวาสมาอย่างต่อเนื่อง

การสอนบ่อยๆ นั่นคือ “โครงการถ่ายภาพเล่าเรื่อง” ซึ่ง
ผู้บริหารโรงเรียนระบุว่าเป็นประโยชน์มาก คือ ช่วยให้เด็ก
ทั้ง 599 คน คลายเครียดด้วยการฝกถ่ายรูปตามความสนใจ
ของตนเอง ที่ส�าคัญคือ เด็กได้ฝกสะกดค�าฝกรวบรวมความ
คิดถ่ายทอดออกมาเป็นค�าบรรยายภาพของตน ซึง่ ท�าให้เด็ก
ที่อ่อนวิชาภาษาไทยเพราะครอบครัวใช้ภาษาถิ่นเป็นหลัก
หันกลับมาสนใจภาษาไทยมากขึ้น

ในปี 2556-57 มูลนิธิฯ ได้ขยายการช่วยเหลือให้
ครอบคลุ ม จั งหวัดปตตานี โดยได้ม อบทุน การศึกษาจ�านวน
2,284,000 บาทแก่เด็กก�าพร้า 379 คน ใน 189 โรงเรียน แบ่งเป็น
จังหวัดยะลา 104 โรงเรียน จังหวัดปตตานี 22 โรงเรียน และ
จังหวัดนราธิวาส 63 โรงเรียน นอกจากนั้น ได้มอบสิ่งของ
เครื่องใช้ให้แก่นักเรียน และช่วยเหลือปรับปรุงอาคารเรียน ใน
12 โรงเรียน

“ผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดกับเด็กนักเรียนจ�านวนมากคือ เด็กๆ จะขาดสมาธิ
ศิลปะบ�าบัดจึงเป็นประโยชนอย่างมากและเห็นผลส�าเร็จชัดเจน เด็กๆ ก็ชอบมาก สมาธิก็ดีขึ้น
มาก ตั้งใจเรียนขึ้นมาก อีกอย่างหนึ่งคือ เด็กจะมีทักษะทางภาษาไทยดีขึ้น เด็กในพื้นที่นี้ใช้
ภาษามลายูเป็นภาษาหลัก พอเขาได้ฝก เขียนฝกพูดน�าเสนอ โดยมีแรงบันดาลใจจากงานศิลปะที่
ท�า ก็ท�าให้มีทักษะตรงนี้ดีขึ้นอย่างมาก” นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว ผู้อ�านวยการโรงเรียนนิคม
พัฒนา 10 อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กล่าว

“โครงการคืนรอยยิ้มให้น้องๆ ชายแดนใต้” ยังได้
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อชดเชยกับสถานการณ์
ความไม่ ป ลอดภั ย ที่ มั ก ส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย นต้ อ งปิ ด การเรี ย น
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อีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิฯ จัดเพื่อเด็กภาคใต้โดยเฉพาะคือ “Art Story ศิลปะเล่าชีวิต
เด็กชายแดนใต้” ซึ่งมีกลุ่ม Children Mind เป็นวิทยากร ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความสุข คลายความเครียด เสริมภาวะทางอารมณ์ บ�าบัดความทุกข์ระทมทีค่ า้ งคาอยู่ในใจ โดย
จัดกระบวนการให้เด็กเขียนบรรยายความรูส้ กึ นึกคิดของตัวเองออกมาในลักษณะ Life Timeline
(กราฟชีวิต) และสื่อออกมาโดยใช้วิธีวาดภาพ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้ร่วมมือท�างานช่วยเหลือเด็กๆ ชายแดนใต้ร่วมกับ 200 โรงเรียน
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งสม�า่ เสมอ ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะคืนรอยยิม้
และความสุขให้แก่น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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“สุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.” เมื่อผู้อุปการะกับเด็กได้พบกัน

ท่านผู้อุปการะเหล่านี้มิได้เพียงบริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของ
เท่ า นั้ น แต่ สิ่ ง ที่ ท ่ า นมอบให้ เ ด็ ก น้ อ ยคื อ ความปรารถนาดี แ ละ
ก�าลังใจ ผลักดันและส่งเสริมให้ชีวิตน้อยๆ ด�าเนินไปสู่ปลายฝนที่ใฝ่หา
…นีค่ อื คุณค่าทีผ่ อู้ ปุ การะมอบให้กบั ชีวติ เด็กผูย้ ากไร้ทจี่ ะเปลีย่ นไปสูอ่ นาคต
ที่ดีกว่า

มีนิทานเลาขานกันวา เมื่อมีดาวตก 1 ดวง นั่นหมายถึง
มีเด็กเกิดขึ้นบนโลก 1 คน ความงดงามสดใสบริสุทธิ์ สวยงาม
ไรเดียงสาของเด็กๆ คือเหตุผลสําคัญที่นักเลานิทานเปรียบเทียบ
พวกเขากับดวงดาวทอแสงทีส่ กาวบนทองฟา และเปนแรงบันดาลใจ
ใหศิลปนประพันธเพลง “เด็กดั่งดวงดาว” …แตโลกแหงความ
เปนจริงหาไดรื่นรมยอยางในนิทานไม ชีวิตเด็กยากไรนับหมื่น
นับแสนยังผจญความลําบากอยูท กุ วินาที เปนดาวอับแสงไรโอกาส
จะเปลงประกาย และเมื่อฟาไรแสงดวงดาว ยามรัตติกาลจึงหมอง
หมน นาสะพรึงกลัว
ความหวังพลันปรากฏ เมื่อราตรีช่วงเวลามืดมิดที่สุด คือวินาทีสุดท้ายก่อนอรุณรุ่ง
จะมาเยือน ความเมตตาจากผู้อุปการะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเด็กๆ ให้ดีขึ้น เด็กๆ มีอาหารที่มี
ประโยชน์กิน ได้ทุนการศึกษา ได้เรียนหนังสือ ได้เข้าค่าย ได้ของใช้จ�าเป็นทุกปี
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เพื่อสืบสานความรักและผูกพันระหว่างผู้อุปการะและเด็กให้แนบชิดอบอุ่น มูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. จึงได้จดั กิจกรรม “สุขสันต์วนั ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.” เพือ่ ให้ผอู้ ปุ การะกับเด็กในอุปการะได้
พบปะกัน และเป็นโอกาสที่เด็กๆ ซี.ซี.เอฟ. จะได้ทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ให้กบั ตัวเอง เช่น สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา, ศูนยอนุรักษพันธุเต่าทะเล กองทัพเรือ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, เยี่ยมชม เรือรบหลวง
จักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือน�้าลึกจุกเสม็ด อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นอกจากนั้น เด็กๆ ได้ลงเล่นน�้า
ทะเล สร้างความสนุกสนานและตืน่ เต้นอย่างมาก เนือ่ งจากเด็กหลายคนได้มาเทีย่ วทะเลเป็นครัง้ แรก
“เป็นครัง้ แรกทีห่ นูได้มาพิพธิ ภัณฑสตั วนา�้ ได้เห็นซี่โครงปลาวาฬ มันใหญ่มาก หนูตนื่ เต้น
มากคะ หนูขอบคุณผูอ้ ปุ การะมากๆ คะ ทีท่ า� ให้หนูได้มโี อกาสมา ที่ไม่รงั เกียจคนจนและเมตตาหนูคะ่ ”
เด็กหญิงอาจรีย์ ไพรบูรณ์ เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จากจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว
กิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลการด�าเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
เด็กยากไร้ของมูลนิธิฯ มีการแสดงของเด็กบนเวที เช่น การแสดงพื้นบ้าน, การแสดงละครเวที และ
การร้องเพลง “เด็กดั่งดวงดาว” ซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ส�าคัญของงานที่เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทุกๆ จังหวัด
ภูมิใจน�าเสนอ จากนัน้ เด็กๆ ทุกคนได้แสดงความขอบคุณต่อผูอ้ ปุ การะและมอบ “CCF Wristband”
เป็นที่ระลึก
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“ผมไม่มีลูกและตัวเองเป็นคนบ้านนอก
เราพอมีฐานะก็อยากให้เด็กๆ มีโอกาส ปๆ หนึ่งเรา
ได้เงินเดือนขึ้นก็แบ่งมาให้น้องๆ บ้าง และผมไม่ได้
หวังอะไรจากน้องๆ ตอบแทน ถ้าน้องๆ ประสบความ
ส�าเร็จ เป็นเยาวชนทีด่ ี และมีสมั มาชีพเท่านีก้ พ็ อแล้ว”
คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล หนึ่งในผู้อุปการะทีม่ าร่วมงาน
กล่าวความรูส้ กึ โดยปจจุบนั คุณอาทิตย์ได้อปุ การะเด็ก
ซี.ซี.เอฟ. อยู่จ�านวน 11 คน
“อยากช่วยเหลือให้เด็กมีโอกาสมากขึ้น ไม่ว่าจะโอกาส
ทางการศึกษาและโอกาสต่างๆ ในชีวิต ตัวเองมีลูกสาวคนเดียว
ก็อยากจะมีลกู เยอะๆ ก็เลยรับอุปการะ 6 คน แล้วทีท่ า� ให้รสู้ กึ ดีใจ
มากกว่านั้นคือ รู้สึกชื่นชมเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาก เห็นความตั้งใจ
ดูแลเด็กอย่างดี เราก็รู้สึกอยากช่วย ช่วยอยู่ห่างๆ ให้ก�าลังใจ
ก็ดี ใจที่ ได้ช่วยให้มีคนดูแลเด็กๆ ด้อยโอกาสแทนพวกเรา”
รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ อีกหนึ่งผู้อุปการะ
กล่าวให้ก�าลังใจ
ในปีที่ผ่านมา กิจกรรม “สุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.” ได้จัดขึ้น 6 ครั้ง มีเด็กๆ
769 คน รู้สึกขอบคุณเหลือเกินที่ได้รับโอกาสมาพบกับผู้อุปการะที่กรุงเทพฯ และมาทัศนศึกษา
พวกเขาหวังว่าผู้อุปการะจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมดีๆ นี้ได้จัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้
เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมมีประสบการณ์ที่สุดประทับใจนี้ และได้พบผู้อุปการะ
ของตัวเอง ซึ่งจะสร้างขวัญก�าลังใจที่ดีให้กับเด็กๆ ได้รับรู้ถึงความเมตตากรุณาที่ผู้อุปการะมีให้

สานพลังภาคีเพื่อการ

พัฒนาเด็ก: คาราวาน

อาหารเช้าเพือ่ น้อง

อาหารเชาเปนอาหารมือ้ สําคัญทีส่ ดุ ของวัน การรับประทาน
อาหารเชาจะชวยเติมทองที่วางมาทั้งคืน ทําใหมีพลังที่จะทํางาน
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังสมองที่เกี่ยวของกับ
ความจํา การเรียนรู ความกระตือรือรน มีการศึกษาวิจยั ทีย่ นื ยันวา
เด็กนักเรียนทีไ่ มไดรบั ประทานอาหารเชากอนไปโรงเรียนจะเหนือ่ ย
เร็ว หงุดหงิดงายและจะมีปฏิกิริยาตอบโตกับสิ่งตางๆ ไดชา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นผู้ริเริ่ม “โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง” ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อ
แก้ปญหาเด็กนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไป
ท�างานก่อนสว่างไม่ได้เตรียมอาหารเช้าไว้ให้ ในขณะที่อีกหลายครอบครัวยากไร้ไม่มีเงินเพียง
พอส�าหรับอาหารมื้อส�าคัญของลูก
การผนึกก�าลังและร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน เพื่อ
ขับเคลือ่ นงานพัฒนาเด็กเป็นปจจัยส�าคัญประการหนึง่ ทีท่ า� ให้การด�าเนินงานของมูลนิธฯิ มีความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
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มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มุ่งมั่นที่จะผนึกก�ำลังกับภาคเอกชน และเชิญชวนบริษัทฯ ต่างๆ
ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ร่วมเป็นพันธมิตร ในการด�ำเนินงานร่วมกันในลักษณะ Partnership
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเด็กไทย มีองค์กรภาคธุรกิจมากมายให้ความส�ำคัญต่อการเริ่มต้น
เช้าวันใหม่ของเด็กๆ ด้วยความพร้อม ท้องอิ่มและมีพลัง อันจะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นชีวิตที่
สดใส ด้วยการเรียนรู้และเติบโตอย่างสมบูรณ์ ต่างให้การสนับสนุน “โครงการอาหารเช้าเพื่อ
น้อง” อย่างต่อเนื่อง จนในปีที่ผ่านมามูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. สามารถท�ำให้เด็กนักเรียน 6,792 คน
ใน 98 โรงเรียน 15 ชุมชน ได้กินอาหารมื้อส�ำคัญนี้
และนีค่ อื ส่วนหนึง่ ของมิตรภาพจาก “ภาคีเพือ่ การพัฒนาเด็ก” ร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์
เพื่อเด็กยากไร้ ในปีที่ผ่านมา

“เด็กๆ ด้อยโอกาสในเมืองไทยยังมีอกี มากมาย ซึง่ ขาดแคลนในหลายๆ ด้าน ทัง้ ในด้าน
การศึกษา สุขอนามัย การบริโภค ฯลฯ จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน เพื่อช่วยสนับสนุน
เด็กๆ เหล่านี้ในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ”
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากไร้ของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง มาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมสร้างความสุขทางกายให้เด็กๆ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงพร้อมจะศึกษาเล่าเรียน และสุขทางใจให้น้องๆ มีอารมณ์แจ่มใสพร้อมเรียนรู้
และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคาร ซิตแี้ บงก์ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ จ�ำนวน 267,830 บาท
จาก “Citibank Charity Campaign 2014: แบ่งปันความสุขได้ทุกวัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิญชวน
ลูกค้าของธนาคารที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ธนาคารฯ
จะบริจาคเงิน 5% ให้กับองค์กรการกุศล

“โอวัลติน” และ “7-11” ได้จัดท�ำ “โครงการสร้างสรรค์เด็กไทย ปี 2557” เพื่อ
รณรงค์ให้เด็กไทยรับประทานอาหารเช้าทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ อันจะท�ำให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรง
มีสุขภาพที่ดี โดยตลอดเดือนมกราคม 2557 ทุกๆ แก้วของโอวัลตินที่จ�ำหน่ายในร้าน 7-11
จะมีมูลค่า 1 บาท เพื่อน�ำไปร่วมสมทบเป็นผลิตภัณฑ์โอวัลตินมูลค่ารวม 1,400,000 บาท มอบ
เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง
นางสาว ภัคพรจันทร์ โพธิสมภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ โอวัลติน
เล่าถึงการเลือกสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ว่า มูลนิธฯิ มีโครงการดีๆ มากมาย
เพือ่ เด็กไทยทีด่ อ้ ยโอกาสในสังคม หนึง่ ในนัน้ คือ โครงการอาหารเช้าเพือ่ น้อง ซึง่ ทางโอวัลตินเอง
ก็ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยได้ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ทุกวัน เพื่อให้เด็กไทยสดใสแข็งแรง
เพราะอาหารเช้าเป็นมือ้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสอันดี ทีเ่ รามีสว่ นช่วยในการสนับสนุน
โครงการดังกล่าวของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อให้เด็กไทยได้อิ่มท้อง
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บริษัท McCormick SA (Switzerland) จ�ำกัด และ Simply Asia Foods, LLC
ซึง่ เป็นส�ำนักผูแ้ ทนในการจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดและส่วนผสมที่ใช้ในการ
ผลิตอาหารในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ท�ำโครงการ “Helping Our Children, We Help Our
Future” เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยมอบเงิน 155,063.73 บาท ให้กับ มูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. ด�ำเนินโครงการอาหารเช้าเพือ่ น้อง และได้จดั กิจกรรมพาผูบ้ ริหารและพนักงานร่วมท�ำ
อาหารเช้าเลี้ยงเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์) อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
จ�ำนวน 158 คน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
ขอขอบคุณภาคเอกชนทั้งสามองค์กร ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของภาคีส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานช่วยเหลือเด็กยากไร้รว่ มกัน ยังไม่นบั รวมอีกหลายสิบบริษทั ทีช่ ว่ ยอุปการะเด็ก
อีกหลายร้อยคนอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับมูลนิธิฯ อย่างสม�่ำเสมอ มูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. ยังคงเปิดกว้างและต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนเพือ่ ร่วมกันสานต่องานพัฒนา
เด็กในอีกหลายด้าน
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กกบ. กกข. อาสาสมัครเพื่อเด็กยากไร้

มาด้วยใจ…ให้ด้วยศรัทธา

เพือ่ ใหการดูแลเด็กยากไรเปนไปอยางใกลชดิ โดยคนทีอ่ ยูแ วดลอม
เด็กเอง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึงมอบความไววางใจใหแกตัวแทนครอบครัว
ซี.ซี.เอฟ. ในแตละชุมชน แบงเวลาสวนตัวมาชวยกันบริหารเงินทีผ่ อู ปุ การะ
สงมาใหเด็กและมาจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกเด็ก บุคคลเหลานี้ ไดแก คณะ
กรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. (กกบ.), คณะกรรมการ
เขตบริการ (กกข.) และ หัวหนากลุมยอย (กย.) บุคคลทั้งสามกลุมนี้เปน
อาสาสมัครที่คัดเลือกมาจากที่ประชุมผูปกครองเด็ก มีวาระการทํางาน
2 ป ติดตอกันไมเกิน 2 วาระ
ในปี 2556-57 ผู้ปิดทองหลังพระทั่วประเทศมีจ�านวนทั้งสิ้น 3,828 คนแบ่งเป็น กกบ. 259 คน
กกข. 1,379 คน และ กย. 2,190 คน การท�างานในหน้าที่ดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นงานอาสา ไม่มีเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
นายพิมูล กาญบุตร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ท่าแร่ จังหวัด
สกลนคร ซึง่ เคยเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ได้รบั การอุปการะจนผ่านพ้นความยากจน กล่าวความรูส้ กึ ถึงการเข้ามา
ท�างานอาสาว่า “หากย้อนเวลาไปเมื่อ 30 ปที่แล้ว ตัวผมเองก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเด็กๆ ซี.ซี.เอฟ.
หลายหมืน่ คนในปจจุบนั ก็คอื ยากจน ขาดความหวัง ต้องขอบคุณมูลนิธฯิ และผูอ้ ปุ การะผูส้ นับสนุนทีว่ นั นัน้
ได้ช่วยเหลือผม จากเด็กด้อยโอกาสอยู่ชายขอบของสังคม วันนี้ผมได้รับเลือกให้ท�าหน้าที่เป็นประธาน
กกบ. 2 สมัยแล้ว ถ้าท่านผู้อุปการะผมคนนั้นได้รับรู้ ผมเชื่อว่าท่านคงดีใจ แม้ผ่านไปหลายปแล้วผมก็
ไม่เคยลืมท่าน ผมเชื่อว่าเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทุกคนจะสามารถท�าได้อย่างที่ผมท�าอย่างแน่นอน มาในวันนี้ผม
จะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด แม้ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ แต่ผมเต็มใจ ผมจะตั้งใจท�างานให้สมกับความปรารถนาดี
ของผู้อุปการะทุกท่าน และที่ส�าคัญให้สมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
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