


รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำา

รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำา

นอกเหนือจากรางวัล “องค์กรสาธารณกุศลแห่งปี” 

หรือ “NGO of the Year” ที่มูลนิธิ EDF ได้รับจาก

การประกาศผลรางวัล “Thailand NGO Awards 

2012” ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ การระดมทรัพยากร รวมถึงความ

น่าเชื่อถือและโปร่งใส ในการดำาเนินงานของมูลนิธิ 

EDF แล้ว 

“รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำา” ยังถือเป็น

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุก

คนที่นี่ เนื่องจากเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ

ที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรตินิติบุคคลหรือ

องค์กร ท่ีกระทำาความดีความชอบอัน

เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นมีมติให้มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัล

กัลปพฤกษ์ทองคำา ประเภทองค์กรประจำา

ปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 

2556 ที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากประวัติ

และผลงานที่ EDF ได้ทำาการพัฒนาและ

สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านโครงการทุนการศึกษา และโครงการ

พัฒนาต่างๆ ตลอดระยะเวลา 26  ปี ที่ได้

ก่อตั้งและดำาเนินการมาจนบัดนี้



บทสรุปการระดมทรัพยากร ปีงบประมาณ 2556
(เมษายน 2556 – มีนาคม 2557)

บทสรุปการระดมทรัพยากร ปีงบประมาณ 2556

กิจกรรมในการระดมทรัพยากรถือเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีมูลนิธิ EDF ให้ความสำาคัญสูงสุด โดยในปีงบประมาณ 2556 มูลนิธิ EDF 

สามารถระดมทรัพยากรได้ทั้งสิ้น 88,242,924.86 บาท โดยเพิ่มขึ้น 18% จากปี 2555 แบ่งเป็นทุนการศึกษา 47,579,272.85 

บาท เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2555  โครงการพัฒนาต่างๆ 39,031,671.07 บาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2555  และรายได้อื่นๆ จำานวน 

1,631,980.94 บาท โดยมีสัดส่วนรายรับจากกิจกรรมรณรงค์ทุนภายในประเทศไทยเป็นจำานวนทั้งสิ้น 64,244,338.60 บาท 

คิดเป็นสัดส่วน 72.80% ของรายรับทั้งหมดในปีงบประมาณ 2556

นอกเหนือจากผู้บริจาครายเดิมที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่โครงการทุนการศึกษาและโครงการพัฒนาต่างๆ ของเรา  

แล้ว ในปีงบประมาณ 2556  มูลนิธิ EDF ยังได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้บริจาคและผู้สนับสนุนรายใหม่ทั้งราย

บุคคลและองค์กรอีกเป็นจำานวนมาก เพื่อบริหารจัดการโครงการต่างๆ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค ยกตัวอย่างเช่น มูลนิธิ 

TMB, บริษัทอัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย), บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง, บริษัท ซีเนริโอ, ธนาคาร HSBC, บริษัทเป๊บซี่-โคลา 

(ประเทศไทย) จำากัด และ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์  เป็นต้น



ข้อมูลเชิงสถิติ 

ตารางที่ 1 : 

เปรียบเทียบตัวเลขรายรับทั้งหมด ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2556

ตารางที่ 2 : 

แสดงจำานวนทุนการศึกษาแต่ละประเภท ปีการศึกษา 2556

ปีงบประมาณ 2555

รวมทั้งสิ้น

75,633,349.30
บาท

รวมทั้งสิ้น

13,861
ทุน

รวมทั้งสิ้น

88,242,924.86
บาท

ปีงบประมาณ 2556

ทุนการศึกษา 39,117,660 บาท

โครงการ 35,629,153.35 บาท

อื่นๆ  886,535.95 บาท

มัธยมต้น 11,333 ทุน

มัธยมปลายและอาชีวะ 582 ทุน

เด็กพิการ 148 ทุน

มัธยมปลาย (AWC) 519 ทุน

เด็กกำาพร้าชายแดนใต้ 819 ทุน

เด็กยากจนชาวประมง 460 ทุน

ทุนการศึกษา 47,579,272.85 บาท

โครงการ 39,031,671.07 บาท

อื่นๆ  1,631,980.94 บาท



ข้อมูลเชิงสถิติ 

ตารางที่ 3 : 

แสดงที่มาของเงินบริจาคภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2556

ตารางที่ 4 : 

แสดงจำานวนงบประมาณสนับสนุนในแต่ละประเภทโครงการ 
และจำานวนโรงเรียนที่ได้รับผลประโยชน์ ปีงบประมาณ 2556

รวมทั้งสิ้น

289 
โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น

39,031,671.07
บาท

ส่งเสริมสุขภาพ 8,585,910   บาท

เกษตรและส่งเสริมการฝึกอาชีพ 3,715,067   บาท

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 14,396,313.21 บาท

ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา 679,785.38   บาท

ความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ 11,654,595.48  บาท

ส่งเสริมสุขภาพ 103 โรงเรียน

เกษตรและส่งเสริมการฝึกอาชีพ 40 โรงเรียน

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 141 โรงเรียน

ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา 5 โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น

1,850 
ราย

บริษัทเอกชน 128 ราย

รัฐวิสาหกิจ 1 ราย

รัฐ  1 ราย

บุคคล  1,720 ราย



โครงการ

โครงการ

จังหวัด

จังหวัด

พื้นที่ดำาเนินงาน

พื้นที่ดำาเนินงาน

โครงการทุนการศึกษา : ทุนมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา

โครงการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมสุขภาพ : เท่กินผัก น่ารักกินผลไม้

โครงการด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและส่งเสริมการฝึกอาชีพ

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน : การสร้างห้องนำ้า

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน : มอบจักรยานยืมเรียน

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน : พัฒนาด้านไอซีที

โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

โครงการทุนการศึกษา : ทุนมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา

โครงการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน : English camp

โครงการนักศึกษาญี่ปุ่นฝึกสอนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

อำานาจเจริญ  บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย มุกดาหาร มหาสารคาม หนองบัวลำาภู  หนองคาย บึงกาฬ นครราชสีมา 

นครพนม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี  ยโสธร

เชียงใหม่  เชียงราย  ลำาพูน พะเยา  แพร่ อุตรดิตถ์ ลำาปาง

20 จังหวัด

จ.ร้อยเอ็ด

จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์, จ.อุบลราชธานี, 
จ.ยโสธร, จ.เลย, จ.อุดรธานี, จ.สกลนคร

จ.บุรีรัมย์, จ.มหาสารคาม, จ.สกลนคร, 
จ.อุบลราชธานี ,จ.ขอนแก่น, จ.กาฬสินธุ์, 
จ.ร้อยเอ็ด, จ.สุรินทร์, จ. ยโสธร

จ.อุบลราชธานี, จ.มหาสารคาม, จ.บุรีรัมย์

จ.หนองบัวลำาภู, จ.บึงกาฬ

จ.สกลนคร/จ.มุกดาหาร/จ.นครพนม

จ.อุดรธานี, มุกดาหาร

ร.ร.บ้านดงหลบ จ.นครราชสีมา

7 จังหวัด

จ. เชียงใหม่, จ.เชียงราย, จ.พะเยา

จ. เชียงใหม่

จ.เชียงราย

ภาคอีสาน 

ภาคเหนือ



โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

พื้นที่ดำาเนินงาน

โครงการทุนการศึกษา : ทุนมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา

โครงการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน : จักรยานยืมเรียน
และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการทุนการศึกษา : ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการนักศึกษาญี่ปุ่นฝึกสอนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

โครงการอาสาสมัครบำาเพ็ญประโยชน์

โครงการทุนการศึกษา : โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน ให้ทุนนักเรียน
ที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้

โครงการทุนการศึกษา : ทุนระดับมัธยมปลาย

โครงการเกษตรและส่งเสริมการฝึกอาชีพ/ โครงการทุนการศึกษาบูรณาการเพื่อเด็ก
โรงเรียน และชุมชน

โครงการนักศึกษาญี่ปุ่นฝึกสอนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  อยุธยา  ชัยนาท สุพรรณบุรี  นครสวรรค์  กำาแพงเพชร เพชรบูรณ์  พิจิตร อุทัยธานี

ตาก   กาญจนบุรี  เพชรบุรี

ระยอง

นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

10 จังหวัด

กรุงเทพฯ, จ.ปทุมธานี

จ.อยุธยา

จ. ตาก, จ.กาญจนบุรี, จ.เพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

จ.ระยอง

จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส

จ.นครศรีธรรมราช

จ.สงขลา

จ.นครศรีธรรมราช

ภาคกลาง

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

ภาคใต้



พื้นที่ดำาเนินงาน

  โครงการทุนการศึกษา : 

 ทุนมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา

  โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อยกระดับ  

 คุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา

 โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา

  โครงการทุนการศึกษา : 

 ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย

  โครงการนักศึกษาญี่ปุ่น

 ฝึกสอนโรงเรียนจุฬาภรณ

 ราชวิทยาลัย

  โครงการทุนการศึกษา : 

 ทนุมธัยมศกึษา-อดุมศกึษา

  โครงการส่งเสริมการศึกษา

 และพัฒนาศักยภาพด้าน  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

  โครงการทุนการศึกษา :

 ทนุมธัยมศกึษา-อดุมศกึษา

  โครงการนักศึกษาญี่ปุ่น  

 ฝึกสอนโรงเรียนจุฬาภรณ

 ราชวิทยาลัย

โครงการเด่น

โครงการเด่น

โครงการเด่น
โครงการเด่น

โครงการเด่น

  โครงการทุนการศึกษา : 

 โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน

  โครงการเกษตรและส่งเสริมการ 

 ฝึกอาชีพ/ โครงการทุนการ 

 ศกึษาบรูณาการเพือ่เดก็ โรงเรยีน  

 และชุมชน

  โครงการนักศึกษาญี่ปุ่นฝึกสอน 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย



พื้นที่ดำาเนินงาน

ภาคเหนือ 7 จังหวัด
เชียงใหม่   เชียงราย   ลำาพูน   พะเยา    แพร่   อุตรดิตถ์   ลำาปาง

ภาคอีสาน 20 จังหวัด
อำานาจเจริญ  บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย มุกดาหาร 

    มหาสารคาม  หนองบัวลำาภู  หนองคาย บึงกาฬ นครราชสีมา 

         นครพนม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี 

              อุดรธานี  ยโสธร

ภาคกลาง 10 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  อยุธยา  ชัยนาท สุพรรณบุรี  

     นครสวรรค์  กำาแพงเพชร เพชรบูรณ์  พิจิตร อุทัยธานี 

ภาคตะวันตก 3 จังหวัด
ตาก   กาญจนบุรี  เพชรบุรี

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด
ระยอง 

ภาคใต้ 5 จังหวัด
นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 46  จังหวัด



งานทุนการศึกษา

ผลงานเด่นด้านงานทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2556

 1. ขยายพ้ืนที่การให้ทุนการศึกษา

ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย รวม

ทั้งสิ้น 46 จังหวัด 

 2. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานทุนการ

ศึกษา ในทุกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ มูลนิธิ EDF 

 3. โครงการทุนการศึกษาใต้ ฟ้า

เดียวกัน เพื่อเด็กกำาพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ผู้

ปกครอง จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3  

จังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งได้รับการสนับสนุน

อย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนในสังคม ส่ง

ผลให้ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2549 จนถึง

ปัจจุบันมูลนิธิ EDF ได้มอบทุนให้แก่เด็กๆ

ที่สูญเสียไปแล้วกว่า 2,000 ทุน รวมเป็น

มูลค่าทุนการศึกษา กว่า 10 ล้านบาท

งานพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2556

 ในปีงบประมาณ 2556  มูลนิธิ EDF ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ทุกกลุ่มในสังคมผ่านโครงการ

ทุนการศึกษา รวมทั้งริเริ่มและพัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ

เด็กนักเรียน โรงเรียนและชุมชน โดยรอบ 

 โครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิ EDF ยังส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง นอกเหนือจากหลักสูตร

ในห้องเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมไปถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ในการบริหารจัดการ

โครงการและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกโครงการของมูลนิธิ EDF  สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและความต่อ

เนื่องของการดำาเนินโครงการ ทำาให้โรงเรียนเข้มแข็ง เป็นฐานในการพัฒนาและเป็นแหล่งความรู้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 นอกจากน้ีมูลนิธิ EDF ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือดำาเนินโครงการพัฒนาการศึกษา

อย่างยั่งยืน อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง เอเชีย แปซิฟิก มหาวิทยาลัยวาคายาม่า มหาวิทยาลัยโฮเซอิ    

มหาวิทยาลัยนิฮอน (College of Law) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเห็นคุณค่าของการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย ส่งผลให้

มูลนิธิ EDF มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักต่อองค์กรในต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย  

มูลนิธิ EDF สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา นักเรียน

พิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ เด็กกำาพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการใต้ฟ้า

เดียวกัน) รวมถึงเด็กนักเรียนจากครอบครัวชาวประมงในภาคใต้ 

 4. การขยายการให้ทุนการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้ง

เด็กนักเรียนทุน และผู้บริจาคทุนทั้งรายบุคคลและ

องค์กรที่สนใจ โดยในปี 2556 นี้ มีนักเรียนที่ได้รับ

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีไปแล้ว เป็นจำานวน

ทั้งสิ้น 27 คน

งานพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556
(เมษายน 2556 – มีนาคม 2557)



โครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิ EDF  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

 สนับสนุนให้ เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี  
สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา 
นำามาซ่ึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ที่ดีมากขึ้นด้วย

อาสาสมัครบำาเพ็ญประโยชน์

 ปลูกฝังจิตอาสาและค่านิยมการเสีย
สละแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส เปิดโอกาส
ให้แก่กลุ่มบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ร่วมทำา
กิจกรรมอาสาสมัครแก่โรงเรียนในชนบท 
สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความหมายทั้งผู้ให้และผู้รับ 

โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

 จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
โดยไม่จำากัดเชื้อชาติและศาสนา ในภาวะ
ที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ

โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา

 สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กลุ่ม
บุคคล นักเรียน นักศึกษา ท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ภาษา และวิถีการดำาเนิน
ชีวิต ผ่านกิจกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับ
ชาวบ้านและเด็กนักเรียนในชนบท  

โครงการเกษตรและส่งเสริมการฝึกอาชีพ

 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียน  พัฒนาทักษะการเกษตรและ
ทักษะอาชีพ สร้างสัมพันธ์อันดี สร้างราย
ได้ให้โรงเรียนและครอบครัวของนักเรียน 
โรงเรียนและชุมชนได้พ่ึงตนเองเพ่ือการ
พัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการศึกษา

และพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

 สนับสนุนการเรียนการสอนท้ังในและนอก
ห้องเรียน ปรับปรุงสถานท่ี่ี อุปกรณ์ และส่ิง
อำานวยความสะดวกพ้ืนฐาน เช่น ห้องสมุด 
ห้องนำา้ จักรยานยืมเรียน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดอบรมเพ่ือปลูกฝังค่านิยมและ
ความรู้แก่เด็กๆ โรงเรียนและชุมชน เช่น การ
จัดการด้านการเงินและการออม เป็นต้น

เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) และการเสริมสร้าง

ศักยภาพ (Capacity Building) เป็นหัวใจสำาคัญ

 โครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิ EDF สามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้



โครงการเด่น ปีงบประมาณ 2556

โครงการเท่กินผัก น่ารักกินผลไม้:

นำาร่องเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกินผัก

ผลไม้เสริมโภชนาการที่ดี

 เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนนโยบาย

และกรอบยุทธศาสตร์ของสสส.ในเร่ือง

อาหารปลอดภัยในโรงเรียน โดยได้รับ

สนับสนุนงบประมาณจากสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) จำานวน 8,585,910 บาท 

 มีเป้าหมาย 10 ปี ในการ “เพิ่มอัตรา

การบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตาม

ข้อแนะนำา (400 กรัมต่อวัน) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ในพ.ศ. 2557” โดยส่งเสริม

ให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับประทานผักผล

ไม้ที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ ปริมาณ 

400 กรัมต่อวัน เพื่อจะได้รับสารอาหาร

และวิตามินที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ทางร่างกายและสมอง ลดอัตราเสี่ยงต่อ

การเป็นโรคต่างๆ แก้ปัญหาเรื่องการรับ

ประทานผักผลไม้ของเด็กไทย ซึ่งนับวันจะ

ยิ่งเป็นปัญหาสำาคัญมากขึ้น

 เริ่มดำาเนินการเดือนพฤษภาคม 2556 

ถึงเดือนกันยายน 2557 รวมเวลา 16 เดือน 

ใน 88 โรงเรียน (ประถมขยายโอกาส) ใน 

7 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คือ จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ยโสธร 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ได้หันมา

รับประทานผักผลไม้ปลอดสารพิษ อย่าง

น้อยวันละ 400 กรัม เพิ่มมากขึ้น โดยเน้น

ในมื้อกลางวัน 

โครงการ Thai Cyber Kids: 

เปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี

ของเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่มีความสำาคัญ

อย่างยิ่ ง ในการพัฒนาด้านการศึกษา

และการเรียนรู้ของเยาวชน แต่ปัญหาที่

ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ตอนนี้ คือการ

ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในชนบทขาดแคลน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไม่สามารถเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง 

 Alcatel-Lucent (Thailand) จึงได้

ให้การสนับสนุนงบประมาณจำานวนทั้ง

สิ้น 1,044,781.60 บาท ในปี 2557 ให้แก่

โรงเรียนที่ขาดแคลนจำานวน 3 โรงเรียน ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ 

“Thai Cyber Kids” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่ง

สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ใน

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสาร พัฒนาทักษะในการใช้สื่ออย่าง

สร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมให้สามารถ

ก้าวสู่กระแสเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยี

ได้อย่างมีคุณภาพ 

 นอกจากทางโครงการจะมอบอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนแล้ว ยังจัด

อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ 

พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 

และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงาน

ให้ออกมาเป็นรูปธรรม

โครงการทุนบูรณาการ เพื่อเด็ก

โรงเรียน และชุมชน:

 มุ่ ง เน้นให้ โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาร่วมกับชุมชนโดยรอบ ความพิเศษ

ของโครงการน้ี คือ การริเร่ิมทำา Stakehold-

er Engagement เพื่อสร้างความร่วมมือ

ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน คนในชุมชน ภาครัฐ

และภาคเอกชนในพื้นที่ และกระตุ้นให้

เกิดการผนึกกำาลังสร้างสรรค์ระหว่างคนใน

ท้องถิ่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพ

ชีวิตของตนอย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชน

ของพวกเขามากที่สุด 

 ภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับคุณภาพ

การศึกษาที่ดี รวมถึงได้รับโอกาสในการ

พัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพต่างๆ 

ผ่านกิจกรรมทั้ งในและนอกหลักสูตร 

เช่น โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค

และสื่อการเรียนการสอน โครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมมโนราห์ โครงการศิลป

หัตถกรรม โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน และโครงการอื่นๆ ตามที่โรงเรียน

และชุมชนได้ร่วมกันเสนอ 

 โครงการน้ีถือเป็นโครงการแรกที่ทาง

มูลนิธิ EDF ได้ขยายความร่วมมือสู่พื้นที่

จังหวัดสงขลา โดยในข้ันต้นเร่ิมใน 3 อำาเภอ 

อันได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.สะทิงพระ และ 

อ. สิงหนคร และจะดำาเนินการต่อเนื่องใน

ปี 2557 เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชน

ไทยต่อไป
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โครงการของ PEPSICO HELPING 

HAND: ฝึกทักษะตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง

 โครงการ Helping Hand เป็นโครงการ

ที่สนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน

ในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง จำานวน 

2 โรงเรียน ซึ่งโครงการได้ถูกออกแบบให้

ครูและเด็กๆ เป็นผู้เลือกทักษะที่พวกเขา

อยากเรียนรู้ ซึ่งจะตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ 

 โดยทางบริษัท บริษัทเป๊บซี่-โคลา 

(ประเทศไทย) จำากัด ได้สนับสนุนค่าใช้

จ่ายเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 423,827 บาท 

เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และฝึกทักษะเฉพาะ

นั้นไปต่อยอดในการเรียนชั้นสูงขึ้นหรือใช้

การประกอบอาชีพในอนาคต นอกจาก

นี้ทางบริษัทยังได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร 

เพ่ือเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนให้

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนผู้ได้รับการ

สนับสนุนอีกด้วย

โครงการนักศึกษาญี่ปุ่นฝึกสอน   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย: 

นำาร่องนำานักศึกษาต่างชาติเรียนรู้

การทำางาน NGO กับการพัฒนาการ

ศึกษาในประเทศไทย

 นำาร่องให้นักศึกษาญี่ปุ่นจำานวน 4 คน 

จากมหาวิทยาลัยริทซึเมคัง เอเชีย แปซิฟิก 

ประเทศญ่ีปุ่น ได้มีโอกาสมาฝึกสอนท่ีโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำานวน 4 แห่ง ได้แก่ 

จ.มุกดาหาร จ.เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช 

และ จ.เชียงราย

 ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้การทำางานขององค์กร

พัฒนาเอกชนของประเทศไทยกับบทบาท

การพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กไทย ด้วย

เห็นว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ การ

เรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวน้ันไม่เพียง

พออีกต่อไป แต่ต้องฝึกให้นักเรียนเรียนรู้

จากการปฏิบัติด้วยตนเองนอกห้องเรียนจึง

จะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 สำาหรับในปีนี้ นักศึกษาทั้ง 4 คนได้รับ

โอกาส ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

จากการไปฝึกสอนในฐานะผู้ ช่ วยครู

ประมาณ 3 สัปดาห์ พวกเขาได้ทำากิจกรรม

ต่างๆ มากมาย อาทิ การสอนภาษาญี่ปุ่น 

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 

การทำาอาหารไทย-ญี่ปุ่น เรียนรู้ผ่านเกม 

และเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทย และอยู่ร่วมกับ

คนไทยในรูปแบบโฮมสเตย์
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รายนามผูู้้ให้การสนับสนุนหลัก
ปีงบประมาณ 2556

รายนามผู้ให้การสนับสนุนหลัก
ปีงบประมาณ 2556

   Advanced Computer Eyes Co., Ltd.

   Albert Loridan (Mr. )

   Alcatel Lucent Co., Ltd.

   American Women’s Club of Thailand

   Bangkok Mita-Kai

   Barclays Capital Securities (Thailand) Limited

   The Hongkong and Shanghai Banking Co., Ltd.

   Ohara (Thailand) Co., Ltd.

   PepsiCo Services Asia Co., Ltd.

   The Red Bull Beverage Co., Ltd.

   Seamico Securities Public Co., Ltd.

   Shinnyo-en (Thailand) Foundtion

   Siam Future Property Ltd.

   Superior Foundation

   Thai Bridgestone Co., Ltd.

   Thai Health Promotion Foundation

   Thai ORIX Leasing Co., Ltd.

   Thai Paper Co., Ltd.

   Thai Value Investor Association

   Thai Yamaha Motor Co., Ltd.

   TMB Foundation

   Tokyo Development Consultants (Thailand) Co., Ltd.

   TRD Asia Co., Ltd.

   UBS Securities (Thailand) Ltd.




