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วิิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ก่อให้้เกิดผลกระทบต่อเด็ก
ในทุกๆ มิิติท่�เก่�ยวิกับโอกาสในการพัฒนาคุุณภาพช่ีวิิตของพวิกเขา ทั�งด้าน
คุวิามิเป็็นอย่่ สุขภาพ อนามิัยและโภชีนาการ การศึึกษา ทั�งห้มิดจะสร้าง
แผลเป็็นให้้กับพัฒนาการของเด็ก ทั�งทางร่างกาย สติป็ัญญาและการร่้คิุด 
รวิมิถึึงด้านจิตใจด้วิย 

คุวิามิตระห้นักถึึงผลกระทบต่อเด็กท่�ส่งผลรุนแรง เป็็นแรงขับให้้
เราทุกคุนในมิ่ลนิธิิศึุภนิมิิตแห้่งป็ระเทศึไทยทว่ิคุวิามิมิุ่งมิั�นดำาเนินพันธิกิจ
เพ่�อคุวิามิอย่่ด่มิ่สุขของเด็กทุกคุนให้้บรรลุผล และเพ่�อให้้สอดรับการคุวิามิ
เป็ล่�ยนแป็ลงจากวิิกฤตท่�เกิดขึ�น มิ่ลนิธิิศึุภนิมิิตฯ ได้มิ่การป็รับเป็ล่�ยนกำาห้นด
ยุทธิศึาสตร์การดำาเนินพันธิกิจระห้ว่ิาง ป็ี 2021-2023 โดยมิ่เป็้าห้มิาย  
“ตอบสนองและช่่วยเหลือเด็็กท่ี่�อย่่ในภาวะเปราะบางให้มี่คุุณภาพช่่วิตท่ี่�ด่็ขึ้้�น 
3 ล้านคุน ภายในปี 2023” มิุง่เนน้การจัดห้าทุนบริจาคุอย่างมิคุุ่ณภาพ พัฒนา
คุวิามิเป็็นเลิศึด้านการป็ฏิิบัติการ บุคุลากร การเร่ยนร่้ และการเติบโตใน 
ห้นา้ท่�การงาน พร้อมิทุ่มิเทและสานต่อพันธิกิจเพ่�อเด็กทุกคุนอย่่ด่มิสุ่ข

พร้อมิกันน่� มิล่นธิิศิึภุนมิิติฯ ยงัได้ป็รบัการบริห้ารงานและการป็ฏิิบติัห้นา้ท่� 
รวิมิถึึงการกำากับด่แลกิจการท่�ด่ มิ่ธิรรมิาภิบาลและจริยธิรรมิ เป็็นกลไกสร้าง
คุวิามิเข้มิแข็งจากภายในสำาห้รับการก้าวิต่อไป็อย่างยั�งย่น เพ่�อให้้การดำาเนิน
พันธิกิจบรรลุส่่วิิสัยทัศึน์ “เรามี่นิมิีตท่ี่�จะให้เด็็กทีุ่กคุนมี่ช่่วิตท่ี่�คุรบบริบ่รณ์  
เราอธิษิฐานและที่่ลขึ้อใหท้ีุ่กด็วงใจมีุง่มี่�นกระที่ำานิมีิตน่�ใหส้ำาเร็จ”

นายวีีระ  อรุณวัีฒนาพร
ป็ระธิานกรรมิการอำานวิยการ

สารจาก
ประธานกรรมการอำำานวยการ



รายงานประจำำาปี 2021 3

ในทุกวิิกฤต ไมิ่ว่ิาจะเป็็นวิิกฤตเศึรษฐกิจ สงคุรามิ ภัยธิรรมิชีาติ ห้ร่อแมิ้แต่
ภัยคุุกคุามิด้านสุขภาพดังเชี่นท่�เรากำาลังป็ระสบอย่่ ผ่้ท่�ได้รับผลกระทบ 
อย่างมิากก็คุ่อเด็ก ซึึ่�งผลกระทบยิ�งรุนแรงเป็็นเท่าทว่ิสำาห้รับเด็กท่�อย่่ในภาวิะ
เป็ราะบางยากไร้

ภายใต้การการสนับสนุนจากผ่้อุป็การะ ผ่้บริจาคุ และคุวิามิร่วิมิมิ่อจาก
เคุร่อข่ายทั�งภาคุรัฐ เอกชีน องค์ุกรภาคุป็ระชีาสังคุมิ ผ่้นำาชุีมิชีน และผ่้นำา
คุวิามิเช่ี�อต่างๆ ในชุีมิชีน ในป็ี 2021 มิ่ลนิธิิศึุภนิมิิตฯ ได้ดำาเนินพันธิกิจตามิ
แผนยุทธิศึาสตร์ ได้แก่ เด็กป็ฐมิวัิยได้รับการด่แลและเตร่ยมิคุวิามิพร้อมิด้าน
การศึกึษา ทั�งเด็กห้ญิงและเด็กชีายได้รับการป็กป็อ้งคุุ้มิคุรอง เด็กและเยาวิชีน
ได้พัฒนาทักษะชี่วิิตและต้นทุนชี่วิิตท่�ด่ เด็กมิ่คุวิามิสัมิพันธิ์ท่�ด่กับคุรอบคุรัวิ
และชุีมิชีน คุรอบคุรัวิเป็ราะบางได้รับการเสริมิสร้างพลังร้่รับป็รับตัวิ ให้้มิ่
คุวิามิเป็็นอย่่ท่�ด่ขึ�น โดยบ่รณาการงานตอบสนองการระบาดของ COVID-19 
ซึ่ึ�งได้ส่งผลให้ผ้่เ้ป็ราะบางยากไร้กว่ิา 415,000 คุน ในจำานวินน่�เป็น็เด็กจำานวิน 
143,000 คุนได้รับการสนบัสนนุ ช่ีวิยเห้ล่อในการพัฒนาคุุณภาพช่ีวิิต 

ผมิขอเป็็นตัวิแทนเด็กทุกคุน ขอบพระคุุณท่านผ่้อุป็การะและผ่้บริจาคุ 
ท่�ได้ไว้ิใจ และกรุณามิอบนำาใจสนับสนุนอย่างต่อเน่� อง นำาใจจากท่านมิ่
คุวิามิห้มิายท่�ยิ�งให้ญ่มิากคุรับ ผมิและท่มิงานทุกคุนจะย่นห้ยัดทำางาน 
อย่างต่อเน่� อง เพ่� อเด็กยากไร้และเป็ราะบางได้รับโอกาสในการพัฒนา 
คุุณภาพชี่วิิต เพ่�อการก้าวิเดินส่่การมิช่่ีวิิตท่�คุรบบริบ่รณ์ ขอขอบพระคุุณคุรับ

ดร.สราวุีธ  ราชศรีเมืือง
ผ่อ้ำานวิยการ

สารจาก
ผู้อำำานวยการ
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ในปีี 2021 นับเปี็นอีีกหน่�งปีีที่ี�เราทีุ่กคนต่่างต่้อีงเผชิิญกับสถานการณ์์ที่ี�ยากลำำาบากจากการระบาดขอีง COVID-19 ด้วยการสนับสนุนจากที่่าน 

ผู้้�เปราะบางยากไร�กว่่า 415,000 คน และเด็็กกว่่า 143,000 คน 
ได็�รับการสนับสนุนและช่่ว่ยเหลือจำากมู้ลนิธิิศุุภนิมูิตฯ
ผ่านการดำาเนินงาน “โครงการอีุปีการะเด็ก” งานรณ์รงค์เพ่ื่�อีความยุต่ิธรรมในสังคม 
งานต่อีบสนอีงบรรเที่าทีุ่กข์ฉุุกเฉุิน แลำะ “โครงการพัื่ฒนาอี่�นๆ” 

เด็็กในคว่ามูอุปการะ 43,000 คน
ได้รับความชิ่วยเหลำ่อีโดยต่รงเปี็นพิื่เศษ 
เพ่ื่�อีสนับสนุนการศ่กษา แลำะส่งเสริมความอีย่่ดีมีสุข

ประช่ากรต่างช่าติ 82,000 คน
ได้รับความร่้ ส่งเสริมสิที่ธิ การศ่กษา แลำะสนับสนุน 
การเข้าถ่งบริการด้านสุขภาพื่ โดยเฉุพื่าะที่ี�เกี�ยวข้อีงกับ 
โรคต่ิดต่่อีร้ายแรง เชิ่น เอีชิไอีวี/เอีดส์ วัณ์โรค  
การปี้อีงกัน COVID-19

เด็็กและผู้้�ปกครอง 
1,879 ครอบครัว่
ได้รับการส่งเสริมิให้้มิ่
อาชี่พ มิร่ายได้เสริมิ

เด็็กและผู้้�ปกครอง 
13,000 คน
ได้รับป็ระโยชีน์จากโคุรงการพัฒนา
เด็กป็ฐมิวัิย ส่งเสริมิพัฒนาการของเด็ก 
วัิย 0–6 ป็ี

เด็็กและเยาว่ช่นกว่่า 
7,000 คน
มิ่ส่วินร่วิมิและได้รับป็ระโยชีน์จาก 
งานส่งเสริมิสิทธิิ  และการป็กป็้อง
คุุ้มิคุรองเด็ก

เยาว่ช่น 10,565 คน
ได้รับการสนับสนุนจากห้ลากห้ลาย
กิจกรรมิ ผ่านโคุรงการ
พฒันาทักษะชีวิ่ิตเยาวิชีน

เด็็กและกลุ่มูเปราะบางยากไร� 282,000 คน
ได้รับความชิ่วยเหลำ่อีผ่านงานต่อีบสนอีงแลำะ 
บรรเที่าทีุ่กข์จากภัยพิื่บัต่ิ แลำะการต่อีบสนอีงต่่อีวิกฤต่
การระบาดขอีง COVID-19

เด็็ก 7.8 ล�านคน
ได้รับการสนับสนุนให้เต่ิบโต่อีย่างมีคุณ์ภาพื่  
จากการรณ์รงค์เพ่ื่�อีความยุต่ิธรรมในสังคม  
ขับเคลำ่�อีนนโยบายการด่แลำ ส่งเสริมสิที่ธิ 
แลำะพัื่ฒนาการขอีงเด็ก
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เด็็กในคว่ามูอุปการะ 43,159 คน

แผู้นที่่�พืื้�นที่่�ด็ำาเนินงาน
โครงการอุปการะเด็็ก 41 จังหวััด ได้แก่
1. แพร่
2. เชี่ยงให้มิ่
3. ลำาป็าง
4. แมิฮ่่่องสอน
5. ตาก
6. เชี่ยงราย
7. พะเยา
8. นา่น
9. อุตรดิตถ์ึ
10. พิษณุโลก
11. จันทบุร่

12. ตราด
13. สระแก้วิ
14. เพชีรบุร่
15. ราชีบุร่
16. กาญจนบุร่
17. อุทัยธิาน่
18. เลย
19. เพชีรบ่รณ์
20. ห้นองคุาย
21. ชีัยภม่ิิ
22. ขอนแก่น

23. อุดรธิาน่
24. บึงกาฬ
25. ร้อยเอ็ด
26. นคุรราชีส่มิา
27. นคุรพนมิ
28. สกลนคุร
29. มิกุดาห้าร
30. อำานาจเจริญ
31. อุบลราชีธิาน่
32. ศึร่สะเกษ
33. สุรินทร์

34. บุร่รัมิย์
35. ระนอง
36. สุราษฎร์ธิาน่
37. กระบ่�
38. พังงา
39. นคุรศึร่ธิรรมิราชี
40. พัทลุง
41. สงขลา

โครงการเพืื้�อการพัื้ฒนาอื�นๆ 13 จังหวััด ได้แก่
1. เชี่ยงราย
2. แมิฮ่่่องสอน
3. ตาก
4. กาญจนบุร่

5. นคุรป็ฐมิ
6. นนทบุร่
7. ป็ทุมิธิาน่
8. กรุงเทพฯ

9. สมิทุรป็ราการ
10. สระแก้วิ
11. ระนอง
12. สุราษฎร์ธิาน่

13. ภเ่ก็ต

เด็กปฐมวััย 0-6 ปี
1,921 คน

เด็กประถม 7-12 ปี
16,665 คน

เยาวัชน 13-18 ปี
19,758 คน

เยาวัชนอายุมากกวั่า 18 ปี
4,815 คน
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ด็้แลเตร่ยมูพื้ร�อมู
‘น�องน�อยและเด็็กว่ัยเริ�มูเร่ยนร้�’
EARLY CHILDHOOD Development

การดำาเนินงานเพ่�อส่งเสริมิพัฒนาการของเด็กวัิย 0–6 ป็ี ให้้เด็กได้รับการด่แลและเตร่ยมิคุวิามิพร้อมิ 
ด้านการศึกึษา จากพ่อแมิ ่ผ่ป้็กคุรอง ผ่ด้่แลเด็ก คุร่ และชุีมิชีน ทั�งน่� พัฒนาการต่างๆ ของเด็กในวัิย 0–6 ป็ ี 
ทั�งทางด้านร่างกาย สติป็ัญญาและการร่้คิุด อารมิณ์ และสังคุมิ มิ่การพัฒนาและเติบโตอย่างรวิดเร็วิท่�สุด 
พัฒนาการของเด็กในวัิยน่�จะกลายเป็น็รากฐานและต้นทุนชี่วิิตของคุนเราเมิ่�อเติบโตเป็น็ผ่ใ้ห้ญ่

โครงการพััฒนาเพั่�อการส่ง่เส่รมิพััฒนาการเด็็กวััย 0–6 ปีี

•  โครงการเสริมืสร้างทัักษะการเลีี้�ยงดูเด็กแรกเกิดถึึงสามืปีี (Go Baby Go: Parenting Programme) 
•  โครงการรากฐานแห่ง่การเรียนรู้สำาห่รับเด็กปีฐมืวัีย (Learning roots Plus) 
•  โครงการมืื�อเช้าเพื�อน้องท้ัองอิ�มื

เสริมูรัก ลด็รุนแรง 
ปล้กต�นทีุ่นช่่ว่ิตให�ล้กน�อย
“เมิ่�อก่อนตอนท่�ล่กด่�อห้น่ก็จะต่ จะตะคุอกดังๆ แต่
ห้ลังจากไป็อบรมิการเล่�ยงด่เด็กแรกเกิดถึึงสามิปี็ ห้น่
นำามิาป็รับใช้ี บอกเห้ตุผลล่กด้วิยคุำาง่ายๆ ห้น่จัดบ้าน 
เก็บของมิ่คุมิให้้พ้นจากมิ่อล่ก ป็้องกันอันตรายและ 
บ้านยังสะอาดเป็็นระเบ่ยบด้วิย ห้น่เป็ล่�ยนการให้้ล่ก
เล่นมิ่อถ่ึอเป็็นการอ่านนิทานและเล่นเกมิการเร่ยนร้่
กับล่ก สอนเร่�องส่ เร่�องชี่�อสัตว์ิ ตอนน่�ล่กไมิด่่�อ ร่้จักฟััง 
ร่าเริง คุรอบคุรัวิเรามิคุ่วิามิสุขมิากคุ่ะ”

เพ็ญ แมืข่องน้องเอเจ 
จ.ตาก

เด็ก็และผู้้�ปกครอง 
กว่่า 8,800 คน
ได้รับการสนบัสนนุจาก 
โคุรงการมิ่�อเชี้าเพ่�อนอ้งท้องอิ�มิ

เด็็กและผู้้�ปกครอง 
13,300 คน
ได้รับป็ระโยชีนจ์าก
โคุรงการพัฒนาเด็กป็ฐมิวัิย
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เสริมูทีุ่นช่่ว่ิต ‘เด็็กและเยาว่ช่น’
YOUTH Development

เตรย่มิพร้อมิเด็กและเยาวิชีนให้เ้ติบโตส่่การเป็น็ผ่ใ้ห้ญ่ท่�มิคุ่ณุภาพ “เก่ง ด่ ใฝ่เ่รย่นร่ ้
มิจิ่ตอาสา มิทั่กษะชี่วิิต-ทักษะอาชี่พ และมิคุ่วิามิสุข” 

•  โครงการพัฒนาต้้นทัุนชีวิีต้เยาวีชนเชิงบวีก  (Positive Youth Development 
Plus) พัฒนาทักษะอย่างรอบด้านเพ่�อเสริมิทุนช่ีวิิตของเด็กและเยาวิชีน 
รวิมิถึึงการสร้างคุวิามิตระห้นกัแก่พ่อแมิ ่ผ่ป้็กคุรอง ในการใชี้คุวิามิรักด่แลล่กๆ 
ในวัิยห้วัิเล่�ยวิห้วัิต่อของชี่วิิต

•  โครงการส่งน้องจบ  ปี.ต้รี  เสริมิโอกาสให้้แก่เด็กและเยาวิชีนท่�ใฝ่่เร่ยนร้่
แต่ขาดต้นทุน ให้ไ้ด้รบัโอกาสในการศึกึษาในระดับป็รญิญาตร ่ห้รอ่ในสายอาชีพ่ 
เพ่�อโอกาสการมิทุ่นชี่วิิตท่�ด่ขึ�น 

เยาว่ช่น 54 คน 
สำาเร็จการศึกึษาระดับป็ริญญาตร่ และเยาวิชีน 104 คุน 
ได้รับทุน โคุรงการส่งนอ้งจบ ป็.ตร่

ที่ักษะอาช่่พื้ ทีุ่นช่่ว่ิตเยาว่ช่นในว่ิกฤต 
COVID-19
“คุ่าใช้ีจ่ายของท่�บ้านยังเท่าเดิมิ แต่รายรับจากการขายขนมิของแมิ่ลดลงคุ่ะ 
บางวัินแมิ่ขายของไม่ิได้เลยเพราะคุนกลัวิติดโรคุท่�กำาลังระบาดรุนแรง ไม่ิกล้ามิา
ซ่ึ่�อของ ห้น่ขอขอบคุุณผ่้อุป็การะและมิ่ลนิธิิศึุภนิมิิตฯ มิากเลยคุ่ะท่�ได้สนับสนุน
การอบรมิทักษะอาช่ีพให้้ห้น่ และยังช่ีวิยสนับสนุนอุป็กรณ์ป็ระกอบอาช่ีพ 
ตอนน่�ห้นม่ิร่ายได้เสริมิจากการทำาเคุร่�องด่�มิ ชีา กาแฟั ขายคุ่ะ ทำาให้พ้อมิร่ายได้เพิ�มิ 
ชี่วิยแบ่งเบาภาระของแมิไ่ด้คุ่ะ”

รวิีนันท์ั เด็กในการอุป็การะ 
จ.นคุรศึร่ธิรรมิราชี

เยาว่ช่น 10,565 คน
ได้รับการสนบัสนนุจากห้ลากห้ลาย 
กิจกรรมิพัฒนาชี่วิิตเยาวิชีน
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สร�างสุข ‘ครอบครัว่’
พื้ออย้่พื้อกิน
LIVELIHOODS Development

อาชีพ่และรายได้ท่�ไมิเ่พย่งพอ นบัเป็น็อ่กรากของคุวิามิยากจน ซึ่ึ�งจะนำาไป็ส่ป่็ญัห้า
ต่างๆ ภายในคุรอบคุรัวิได้ ซึ่ำาเติมิด้วิยการระบาดของ COVID-19 ท่�ส่งผลกระทบ
ทำาให้ร้ายได้ลด ห้ร่อต้องตกอย่่ในภาวิะว่ิางงาน 

มิ่ลนิธิิศึุภนิมิิตฯ ได้มิุ่งมิั�นสนับสนุนให้้ทุกคุรอบคุรัวิเด็กสามิารถึพึ�งพาตนเองได้ 
ผ่านโคุรงการส่งเสริมิพัฒนาอาช่ีพ สนับสนุนการฝ่ึกอบรมิและปั็จจัย 
ป็ระกอบอาช่ีพ เพ่�อให้้คุรอบคุรัวิของเด็กมิ่งาน มิ่รายได้คุรัวิเร่อนอย่างเพ่ยงพอ 
อันจะนำาไป็ส่่คุวิามิอิ�มิสุขของเด็กไป็พร้อมิกันด้วิย

อิ�มูไข่ อร่อยผู้ักสด็ๆ  
สุขที่่�พื้ออย้่พื้อกิน แมู�ในว่ิกฤตโคว่ิด็-19
“พอ่ห้นเ่คุยถึก่ไฟัดด่จนแขนขาอ่อนแรง ทำางานไมิไ่ด้ แมิท่ำางานโรงนำาแขง็ พ่�ชีายอย่่
โรงงานแก๊สแต่ต้องว่ิางงานเพราะโคุวิิด-19 เห้ล่อรายได้จากแมิคุ่นเด่ยวิ แต่บ้านห้น่
ก็ไมิเ่คุยอดคุ่ะ บ้านห้นม่ิไ่ก่ ไก่ออกไข่มิาทำากับข้าวิทุกวัิน แมิ ่พ่อ และพ่�ชีาย ชี่วิยกัน 
ป็ล่กผกัด้วิยคุ่ะ ทั�งไก่ อาห้ารไก่ พันธิุผ์กั ปุ็�ย พ่�ๆ ศึภุนมิิติฯ เอามิาให้ทั้�งห้มิดเลยคุ่ะ 
พ่�ๆ บอกว่ิาถ้ึาเราเล่�ยงห้ร่อป็ล่กผักเอง เราจะมิ่อาห้ารท่�บ้าน แมิ้ว่ิารายได้จะลดลง 
ผกัท่�เห้ล่อเรายังเอาไป็ขายเป็น็เงินได้ด้วิย”

น้องเอมื เด็กในการอุป็การะ 
จ.นคุรศึร่ธิรรมิราชี

พ่ื้อแมู่ ผู้้�ปกครองของเด็็ก
1,879 ครอบครัว่
ได้รับการส่งเสริมิให้ม้ิอ่าชี่พ มิร่ายได้เสริมิ 
และสนบัสนนุป็จัจัยป็ระกอบอาชี่พ
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‘ปกปกัษ์คุ�มูครอง’ ที่กุกายใจำเด็ก็ๆ ทุี่กคน
CHILD PROTECTION

เด็กและเยาวิชีนทุกคุนคุวิรได้รับสิทธิิพ่�นฐาน และได้รับการเอาใจใส่ด่แลอย่างเห้มิาะสมิ 
มิ่คุวิามิสุขในสภาพแวิดล้อมิท่�ป็ลอดภัย โดยทุกคุนทั�งพ่อแมิ่ คุร่ และทุกคุนในชุีมิชีน มิ่ห้น้าท่� 
ร่วิมิกันป็กป็อ้งคุุ้มิคุรองเด็ก

•  โครงการปีกปี้องคุ้มืครองเด็ก (Child Protection) การส่งเสริมิคุวิามิร่้เร่�องสิทธิเิด็ก สร้างคุวิามิ
ตระห้นกัและคุวิามิร่้ เพ่�อให้ทุ้กคุนร่วิมิกันด่แลป็กป็อ้งเด็ก

•  โครงการยุติ้ควีามืรุนแรงต่้อเด็ก (End Violence Against Children: EVAC) สนบัสนนุให้เ้ด็ก
สามิารถึป็กป็อ้งตัวิเองจากคุวิามิรุนแรง เสริมิสร้างกลไกการป็กป็อ้งคุุ้มิคุรองเด็กในชุีมิชีน

•  โครงการครอบครัวีสุขสันต์้  (Celebrating  Families)  เสริมิพลังของคุรอบคุรัวิ บนพ่�นฐาน
คุรอบคุรัวิท่�มิคุ่วิามิสุข ลดป็ญัห้าการใชี้คุวิามิรุนแรงต่างๆ ในคุรอบคุรัวิ

•  โครงการสารธารแห่่งควีามืห่วัีง  (Channel of Hope) สร้างเสริมิให้้เด็กตระห้นักและร้่คุ่าของ
ตนเองและผ่อ่้�น มิคุ่วิามิห้วัิงและเป็า้ห้มิายในชี่วิิต

เด็็กและเยาว่ช่นกว่่า 7,000 คน
ได้รับการส่งเสริมิสิทธิิ และการป็กป็้องคุุ้มิคุรองเด็ก  
ส่งเสริมิให้ต้ระห้นกัถึึงคุุณคุ่าของตนเอง

เปราะบางเหมูือนล้กโป่ง 
ทีุ่กคนต�องร่ว่มูกันปกป้องเด็็ก
“ล่กโป็ง่เป็ร่ยบเห้มิอ่นเด็กและเยาวิชีนท่�เป็ราะบาง การเล่�ยงด่จาก
คุรอบคุรัวิท่�ใช้ีคุวิามิรุนแรงต่างๆ ทั�งทางร่างกายและจิตใจ การ
ละเลยและทอดทิ�ง ทำาให้้เด็กเติบโตโดยไม่ิมิ่คุุณภาพ มิ่พฤติกรรมิ
ไมิด่่ การเข่ยนคุวิามิฝ่นัของเด็กลงบนล่กโป็ง่ เราต้องระวัิงไมิเ่ข่ยน
แรงเกินไป็จนทำาให้้ล่กโป็่งแตก ทำาให้้พวิกเราเข้าใจถึึงการไมิ่ใชี้
คุวิามิรุนแรง เด็กจะไป็ถึึงฝ่ันในอนาคุตได้ ชุีมิชีนมิ่ส่วินร่วิมิคุรับ 
ชุีมิชีนต้องด่ สามิัคุคุ่ ไมิ่มิ่ยาเสพติด และไมิ่มิ่คุวิามิรุนแรง ชุีมิชีน
ต้องร่วิมิมิอ่กันป็กป็อ้งเด็กทุกคุน” 

ตั้วีแทันเยาวีชนกลีุ้่มื “ฮ๊๊อยย๊ะ” จ.เชี่ยงให้มิ่
การอบรมิสร้างภม่ิคิุุ้มิกันชี่วิิต  

ป็อ้งกันการใชี้คุวิามิรุนแรงในเด็กและเยาวิชีน

พ่ื้อแมู่ ผู้้�ปกครองเด็็ก 1,168 คน
ได้รับสนบัสนนุและส่งเสริมิคุวิามิร่้การพัฒนาเด็กทั�งด้านร่างกายและจิตใจ
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บรรเที่าทีุ่กข์จำากพิื้บัติภัย
ให�ฟื้้� นฟ้ื้ได็�และอย้่ด็่
HUMANITARIAN  
AND EMERGENCY AFFAIRS

มิ่ลนิธิิศึุภนิมิิตฯ ได้ให้้การช่ีวิยเห้ล่อบรรเทาทุกข์แก่ผ่้ป็ระสบภัย ทั�งภัยอันเกิดจาก
ธิรรมิชีาติ ห้ร่อภัยจากการกระทำาของมินุษย์ รวิมิถึึงการบรรเทาทุกข์จากวิิกฤต 
โรคุระบาด COVID-19 ด้วิย โดยให้คุ้วิามิชี่วิยเห้ล่อแก่ผ่ป้็ระสบภัยทั�งในเบ่�องต้นและ
ภายห้ลังจากเห้ตุการณ์ตามิคุวิามิเห้มิาะสมิ เพ่�อฟั้� นฟั่ชี่วิิตเด็ก คุรอบคุรัวิ และชุีมิชีน  
ส่่ภาวิะป็กติ

•  โครงการบรรเทัาทัุกข์จากภััยพิบัติ้ ชี่วิยเห้ล่อเร่งด่วินในภาวิะภัยพิบัติ เชี่น นำาท่วิมิ 
ดินถึล่มิ เป็น็ต้น

•  โครงการจัดทัำาแนวีทัางการจัดการภััยพิบัติ้ในสถึานศึกษา เป็็นส่วินห้นึ�งของ
การดำาเนินงานโคุรงการโรงเร่ยนป็ลอดภัยในอาเซึ่่ยน พัฒนาศึักยภาพให้้กับ
บุคุลากรทางการศึึกษา เด็ก ผ่้ป็กคุรอง และชุีมิชีน สนับสนุนให้้มิ่คุวิามิพร้อมิเพ่�อ
ลดคุวิามิเส่�ยงทั�งต่อชี่วิิต ทรัพย์สิน เมิ่�อเกิดภัยพิบัติ

•  การต้อบสนองแลี้ะฟื้้� นฟูื้เพื�อช่วียเห่ลืี้อผูู้้ได้รับผู้ลี้กระทับจาก COVID-19 ส่�อสาร
คุวิามิเส่�ยงของโรคุ สนับสนุนป็ัจจัยป็้องกัน อาห้ารและปั็จจัยยังช่ีพ และการฟ้ั� นฟั่
ชี่วิิตและคุวิามิเป็น็อย่่ผ่ท่้�ได้รับผลกระทบ 

เด็็กและกลุ่มูเปราะบางยากไร� 
282,000 คน
ได้รับคุวิามิช่ีวิยเห้ล่อผ่านงานตอบสนองและฟ้ั� นฟั่ 
เพ่�อชี่วิยเห้ล่อผ่ไ้ด้รับผลกระทบจาก COVID-19
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สง่เสรมิูสทิี่ธิิ� ปกป้องคุ�มูครอง  
สร�างสุขภาว่ะ การศึุกษา แรงงานต่างช่าติ
Protecting the rights, Health and Education 
in Migrant Workers

ป็ระเทศึไทยมิป่็ระชีากรต่างชีาติ รวิมิถึึงผ่ติ้ดตามิและคุรอบคุรวัิกว่ิา 5 ล้านคุน ขอ้จำากัดต่างๆ ทั�งภาษา การศึกึษา 
ขอ้กำาห้นดต่างๆ และกฎห้มิาย ทำาให้ป้็ระชีากรต่างชีาติจำานวินมิากไม่ิได้รบัห้รอ่เข้าไมิถึ่ึงสทิธิขิั�นพ่�นฐานและบริการ
ด้านสุขภาพ การระบาดของโคุวิิด-19 ยิ�งซึ่ำาเติมิให้ป้็ระชีากรต่างชีาติตกอย่่ในสถึานะเป็ราะบางมิากยิ�งขึ�น

ด้วิยการสนบัสนนุจากแห้ล่งทุนทั�งในป็ระเทศึและต่างป็ระเทศึ มิล่นธิิศิึภุนมิิติฯ ได้ดำาเนนิงานสนบัสนนุให้ป้็ระชีากร
ต่างชีาติได้รับการคุุ้มิคุรองสิทธิิ�และมิ่คุุณภาพชี่วิิตท่�ด่ขึ�น เป็็นไป็ตามิห้ลักสิทธิิมินุษยชีน ต่อต้านการคุ้ามินุษย์ 
ส่งเสริมิการศึกึษา รวิมิถึึงการดำาเนนิงานด้านการส่งเสริมิสุขภาวิะ การเข้าถึึงบริการด้านสุขภาพ คุวิบคุุมิ ป็อ้งกัน 
และแก้ไขป็ญัห้าโรคุติดต่อสำาคัุญท่�ส่งผลกระทบต่อเด็ก คุรอบคุรัวิ และชุีมิชีน เชี่น เอชีไอว่ิ/เอดส์ วัิณโรคุ เป็น็ต้น

•  โครงการปีกปี้องคุ้มืครองแลี้ะสง่เสริมืสิทัธิเด็กแรงงานต่้างชาติ้
•  โครงการต่้อต้้านการค้ามืนุษย์ 
•  โครงการยุติ้ปีัญห่าวัีณโรคแลี้ะเอดส์
•  โครงการกำาจัดเชื�อวัีณโรคทีั�ดื�อยาในกลีุ้่มืปีระชากรต่้างชาติ้ 
•  โครงการกำาจัดเชื�อมืาลี้าเรียทีั�ดื�อยาในปีระเทัศลีุ้่มืแมืน่ำาโขง
•  การป้ีองกันแลี้ะลี้ดการแพร่ระบาด COVID-19 ในปีระชากรต่้างชาติ้ คุรอบคุลมุิการดำาเนนิงานตั�งแต่การส่�อสาร

คุวิามิเส่�ยงและการป็้องกันโคุวิิด-19 สนับสนุนการจัดการด่แลผ่้ป็่วิย ตรวิจคุ้นห้าผ่้ป็่วิยเชีิงรุกในชุีมิชีนและ 
พ่�นท่�เส่�ยง สนบัสนนุการดำาเนนิงานสถึานท่�กักกันของภาคุรัฐและชุีมิชีน ตลอดจนการฟั้� นฟั่ผ่ไ้ด้รับผลกระทบ

ประช่ากรต่างช่าติ 
82,000 คน
ได้รับการป็กป็้องคุุ้มิคุรอง ส่งเสริมิคุวิามิร่้
และสนับสนุนการเข้าถึึงสิทธิิขั�นพ่� นฐาน 
การบริการด้านสุขภาพ

ประช่ากรต่างช่าติ 
25,042 คน
ได้รับส่งเสริมิคุวิามิร่้การป้็องกันตนเองเพ่�อ
ป็้องกันเอชีไอว่ิ/เอดส์ วัิณโรคุ และมิาลาเร่ย 
สามิารถึเข้าถึึงบริการด้านสุขภาพ
และการด่แลรักษาตนเองตามิ 
สิทธิขิั�นพ่�นฐาน
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รณรงค์ส่งเสริมูเพืื้�อเด็็กทีุ่กคนอย้่ด็่มู่สุข
ADVOCACY

เด็็กกว่่า 7.8 ล�านคน
ได้รับการสนบัสนนุให้เ้ติบโตส่่คุวิามิอย่่ด่มิสุ่ขอย่างมิคุุ่ณภาพ

•  ผู้ลัี้กดันการบงัคับใชก้ฎห่มืายเพื�อการพฒันาสทิัธทีิั�จะได้รบัการรบัรองควีามืเปีน็บุคคลี้ต้ามืกฎห่มืายให่แ้ก่เด็ก โดยเฉพาะ
เด็กไร้สัญชีาติในพ่�นท่�จังห้วัิดตากและเชี่ยงให้มิ่

พระราชีบัญญัติการทะเบ่ยนราษฎร 
พ.ศึ.2534

•  การขับเคลืี้�อนงานปี้องกันแลี้ะแก้ไขปัีญห่าการค้ามืนุษย์ โดยร่วิมิกับห้น่วิยงานภาคุรัฐและเอกชีน 24 แห้่ง จัดตั�ง  
“ศูนย์ปีฏิิบัติ้การปี้องกันแลี้ะปีราบปีรามืการค้ามืนุษย์” ใน 4 ตำาบลพ่�นท่�จังห้วัิดเชี่ยงราย

พระราชีบัญญัติป็อ้งกันและ 
ป็ราบป็รามิการคุ้ามินษุย์ พ.ศึ.2551

• ร่วิมิสนับสนุนการดำาเนินงานของกองทุนเพ่�อคุวิามิเสมิอภาคุทางการศึึกษา พัฒนาต้นแบบการคุุ้มิคุรองทางสังคุมิในระบบ 
การศึกึษา ในป็ระเด็นคุวิามิมิั�นคุงด้านอาห้ารให้กั้บเด็กนกัเรย่นยากจนและยากจนพเิศึษ ในบรบิทภาคุเห้นอ่ นำารอ่งในโรงเรย่น
พ่�นท่�จังห้วัิดแมิฮ่่่องสอน

คุวิามิมิั�นคุงด้านอาห้ารในเด็กนกัเรย่น
ยากจน และยากจนพิเศึษ

•  การจัดทัำาข้อต้กลี้งควีามืร่วีมืมืือระห่ว่ีางภัาครัฐแลี้ะภัาคเอกชน  จัดตั้�งคณะทัำางานขับเคลืี้�อนการส่งเสริมืแลี้ะปีกป้ีอง
คุ้มืครองเด็กในการใช้สื�อออนไลี้น์  เพ่�อบรรลุยุทธิศึาสตร์ส่งเสริมิและป็กป็อ้งคุุ้มิคุรองเด็กและเยาวิชีนในการใช้ีส่�อออนไลน ์
พ.ศึ. 2560-2564

ยุทธิศึาสตร์ชีาติ พ.ศึ. 2561-2580 
ตามิรัฐธิรรมินญ่แห้ง่ราชีอาณาจักร
ไทย พ.ศึ.2560

•  การสนับสนุนแลี้ะจัดตั้�งเครือขา่ยการปีกปี้องคุ้มืครองเด็ก อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ึ พระราชีบญัญติัคุุม้ิคุรองเด็ก พ.ศึ.2546

•  การรณรงค์แลี้ะสร้างควีามืต้ระห่นักเกี�ยวีกับปีระโยชน์ของสนามืเด็กเล่ี้นต่้อพัฒนาการของเด็ก  โดยการผลักดันนโยบาย
การส่งเสริมิงบป็ระมิาณสำาห้รับอุป็กรณ์การก่ฬาขององค์ุการบริห้ารส่วินตำาบลห้นองล่ อ.สังขละบุร่ จ.กาญจนบุร่

ข้อบัญญัติสนามิเด็กเล่นสร้างป็ญัญา 
(สนามิเด็กเล่นตามิแนวิธิรรมิชีาติ)

•  การรณรงค์แลี้ะผู้ลัี้กดันให่เ้กิดการปีรับปีรุง แลี้ะพฒันาสนามืกีฬาชุมืชน เพ่�อให้เ้ด็ก เยาวิชีน และทกุคุนในชุีมิชีน ท่� อ.กดุจับ 
จ.อุดรธิาน ่สามิารถึใชี้ป็ระโยชีนไ์ด้อย่างเห้มิาะสมิและเพ่ยงพอ

แผนนโยบายการพัฒนา
สาธิารณ่ป็โภคุและโคุรงสร้างพ่�นฐาน
ของท้องถิึ�น

ในป็ ี2021 มิล่นธิิศิึภุนมิิติฯ มิก่ารดำาเนนิงานด้านการรณรงค์ุเพ่�อ
คุวิามิยุติธิรรมิในสงัคุมิ ขบัเคุล่�อนให้ภ้าคุรฐัและห้นว่ิยงานเอกชีน
ต่างๆ มิก่ารเป็ล่�ยนแป็ลงเชีิงนโยบายด้านการด่แล ส่งเสริมิสิทธิ ิ
และพัฒนาการของเด็กและเยาวิชีน เพ่�อเด็กทุกคุนอย่่ด่มิสุ่ข
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งบแสด็งเงินบริจำาค
และค่าใช่�จำ่ายเพืื้�อการด็ำาเนินงานประจำำาปี 2021
เงินบริจำาค

72%
298 ล้้านบาท
โครงการอุปการะเด็ก

14%
61 ล้้านบาท
โครงการ 
เพ่ื่�อการพัื่ฒนาอ่�นๆ

1%
3 ล้้านบาท
โครงการบรรเทาทุกข์์

13%
54 ล้้านบาท
ค่าบริหารจัดการ

416
ลำ้านบาที่

80 ล้้านบาท
สนับสนุนเด็กในอุปการะ 

และครอบครัวั

มิ่ลนิธิิศึุภนิมิิตแห้่งป็ระเทศึไทย ได้รับอนุญาตจากกรมิการ
ป็กคุรอง กระทรวิงมิห้าดไทย ให้ท้ำาการเร่�ยไรตามิกฎห้มิาย โดย
เป็น็องค์ุกรการกุศึลลำาดับท่� 59 ตามิป็ระกาศึกระทรวิงการคุลัง 
เงินบริจาคุสามิารถึนำาไป็ห้กัลดห้ย่อนภาษ่เงินได้ป็ระจำาป็ี

* การบรรเทัาปีัญห่าเร่งด่วีนทีั�สุดของชุมืชน มิุ่งเน้นป็ัญห้าสำาคัุญท่�ส่งผลกระทบต่อเด็กในโคุรงการ
อุป็การะเด็ก เป็น็โคุรงการท่�ก่อให้เ้กิดป็ระโยชีนทั์�งสำาห้รบัเด็กในคุวิามิอุป็การะ และยงัมิส่ว่ินในการ
สนบัสนนุให้เ้ด็กอ่�นๆ ในชุีมิชีนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุุณภาพชี่วิิตท่�ด่ขึ�นด้วิย

ค่าใช่�จำ่ายเพืื้�อการด็ำาเนินงาน
ในป็ ี2021 มิล่นธิิศิึภุนมิิติแห้ง่ป็ระเทศึไทย มิคุ่่าใชี้จ่ายในการดำาเนนิงานเพ่�อพัฒนาเด็ก คุรอบคุรัวิ และชุีมิชีนยากไร้ จำานวิน 416 ล้านบาท

รายล้ะเอีียดค่่าใช้้จ่่ายเพ่ื่�อีการดำาเนินงาน “โค่รงการอีุปการะเด็ก”

33 ล้้านบาท
การตอบสนองและ
ฟื้้�นฟูื้เพ่ื่�อช่วัยเหล่อ 
ผูู้้ได้รับผู้ลกระทบจาก 
COVID-19 และอ่�นๆ

ในป็ี 2021 มิ่ลนิธิิศึุภนิมิิตแห้่งป็ระเทศึไทย ได้รับบริจาคุทั�งจากในป็ระเทศึ
และต่างป็ระเทศึ เพ่�อสนบัสนนุ “โคุรงการอุป็การะเด็ก” 334 ล้านบาท และ
เพ่�อสนบัสนนุ “โคุรงการอ่�นๆ” 110 ล้านบาท

ในประเทศ 396 ล้้านบาท
89% 11%

ต่่างประเทศ 48 ล้้านบาท
รวม
444 ล้้านบาท

11 ล้้านบาท
พัื่ฒนาศัักยภาพื่ชาวับ้าน
ร่วัมกับหน่วัยงานในชุมชน

207 ล้้านบาท
บรรเทาปัญหาเร่งด่วันท่�สุด

ข์องชุมชน*

88 ล้้านบาท
การศัึกษา 

และทักษะช่วัิต

42 ล้้านบาท
การปกป้อง
คุ้มครอง 

และติดตาม
พัื่ฒนาการเด็ก

37 ล้้านบาท
การพัื่ฒนา
ครอบครัวั 
การส่งเสริม

อาช่พื่

7 ล้้านบาท
การพัื่ฒนา

สุข์ภาพื่ อนามัย
และโภชนาการ



กอีงทุนโล้ก
สำำานักงานบริการ
โค่รงการแห่่ง
สำห่ประช้าช้าต่ิ
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ขอบคุณทีุ่กการสนับสนุนเพืื้�อคว่ามูอย้่ด็่มู่สุขของเด็็ก



คณ์ะกรรมการอีำานวยการ
นายว่ิระ อรุณวัิฒนาพร ป็ระธิาน
ศึจ.ดร.ศึกึษา เทพอาร่ย์ รองป็ระธิานกรรมิการ
ดร.พุทธิชีาติ ชุีณสาคุร รองป็ระธิานกรรมิการ
รศึ.ดร.วิราภรณ์ ธิาระวิานชิี กรรมิการ
ผศึ.ดร.สุลักษมิณ์ ภัทรธิรรมิมิาศึ กรรมิการ
นายมินตร่ ศึรไพศึาล กรรมิการ
รศึ.ดร.ธิรรมิศึกัดิ� รุจิระยรรยง กรรมิการ
นางเทเรซึ่่า แอน เฟัอร์ราร่� กรรมิการ
นายป็ร่ชีา วิิชีัยดิษฐ ์ กรรมิการ
ดร.ผสุด่ ตามิไท กรรมิการ
ดร.กิติพงค์ุ พร้อมิวิงค์ุ กรรมิการ
นางสาวิดรณภา สุกกร่ กรรมิการ
นางสาวิลานทิพย์ ทวิาทศึนิ กรรมิการ
รศึ.ดร.บุญชีัย ห้งส์จารุ กรรมิการและเห้รัญญิก
ดร.สราวุิธิ ราชีศึร่เมิอ่ง กรรมิการและเลขานุการ

คณ์ะกรรมการบริหาร 
ดร.สราวุิธิ ราชีศึร่เมิอ่ง ผ่อ้ำานวิยการ
นายเจฟั บรันท์  ท่�ป็รึกษาด้านการพัฒนา และป็รับเป็ล่�ยนองค์ุกร
นางรสลิน โกแวิร์ ผ่อ้ำานวิยการกลุ่มิงานพันธิกิจภาคุสนามิ
 และระบบงานสนบัสนนุองค์ุกร
นางฟัรานเซึ่ส โก๊ะห้ ์ ผ่อ้ำานวิยการกลุ่มิงานระดมิทุน
นายอานนท์ สวินศึร่ ผ่จั้ดการฝ่า่ยพัฒนาบุคุลากร และวัิฒนธิรรมิองค์ุกร
นายบุญเกิด อินชี้อย ผ่จั้ดการฝ่า่ยการเงิน และจัดซึ่่�อ
ดร.พ่ร เดชีวิิลัย ผ่จั้ดการฝ่า่ยเทคุโนโลย่สารสนเทศึ
นายอลอนโซึ่ ล่ ผ่จั้ดการฝ่า่ยคุุณภาพการดำาเนนิพันธิกิจภาคุสนามิ
นางสาวิแวิร์ซึ่ายส์ อห้นัทริก ผ่จั้ดการฝ่า่ยระดมิทุนภาคุเอกชีน และผ่บ้ริจาคุรายให้ญ่
นายฮ่าร์ล่�ย์ แฮ่มิมิลิตัน ผ่จั้ดการฝ่า่ยจัดห้าและบริห้ารกองทุน
นางสาวิลิเด่ย ลิมิ คิุน ยุน ผ่จั้ดการฝ่า่ยจัดห้าทุน
 และการสร้างคุวิามิผก่พันผ่อุ้ป็การะ ผ่บ้ริจาคุ
นางสาวิฟัลอเลนซึ่์ จอย มิาร่โย ผ่จั้ดการฝ่า่ยการสรา้งภาพลักษณอ์งค์ุกร และการส่�อสารองค์ุกร  
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มืูลี้นิธิศุภันิมืิต้แห่ง่ปีระเทัศไทัย เป็น็องค์ุกรคุริสเต่ยนเพ่�อการพัฒนาและสาธิารณกุศึล มิุง่ให้คุ้วิามิชี่วิยเห้ล่อเด็กเป็ราะบางยากไร้ คุรอบคุรัวิ และชุีมิชีน 
ให้ไ้ด้มิช่ี่วิิตท่�คุรบบริบ่รณ์ โดยการแก้ไขป็ญัห้าท่�เป็น็รากของคุวิามิยากจน และการส่งเสริมิคุวิามิยุติธิรรมิ

มิล่นธิิศิึภุนมิิติแห้ง่ป็ระเทศึไทย จดทะเบย่นเป็น็มิล่นธิิใินป็ระเทศึไทยตั�งแต่ป็ ี1974 ป็จัจุบนัมิพ่่�นท่�ดำาเนนิงานใน 41 จังห้วัิดในทกุภม่ิภิาคุของป็ระเทศึไทย 
ให้คุ้วิามิชี่วิยเห้ล่อเด็กเป็ราะบางยากไร้กว่ิา 43,000 คุน ผา่นการดำาเนนิงานโคุรงการอุป็การะเด็ก

มิล่นธิิศิึภุนมิิติแห้ง่ป็ระเทศึไทย เป็น็สว่ินห้นึ�งของ World Vision ซึ่ึ�งเป็น็องค์ุกรเพ่�อการพฒันาและสาธิารณกศุึลระดับนานาชีาติ ดำาเนนิพันธิกิจในกว่ิา 100 
ป็ระเทศึทั�วิโลก ให้คุ้วิามิช่ีวิยเห้ล่อและพัฒนาคุณุภาพช่ีวิิตเด็กและป็ระชีากรกลุม่ิเป็ราะบางท่�สดุ โดยไม่ิมิก่ารแบ่งแยกศึาสนา เชี่�อชีาติ ชีาติพนัธิุ ์และเพศึ

เพ่ื่�อควัามหวััง ควัามสุข์ และควัามยุติธรรมข์องเด็กทุกคน
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