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ได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ ท่ัวโลก ด้วยการมอบความหวังให้ทุกชีวิต
ปราศจากโรค, ปราศจากการไม่รู้หนังสือ และปราศจากความยากจน

“เราเริ่มต้นจากภารกิจของพวกเราคือ การเป็นพลังแห่งความดีให้กับโลกใบน้ี โดย
ในปี พ.ศ. 2539 เราได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์กลุ่ม เอเปค และไดแ้บ่งรายไดส้ว่นหนึง่จาก
การขายผลิตภณัฑ์กลุ่ม เอเปค เพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศลหลายแห่ง ตั้งแต่
นั้นมาพวกเราก็ได้เริ่มขยายความพยายามของพวกเราที่จะน าความหวงัมาสู่เด็กๆ
ใหพ้วกเขาเติบโตขึ้นมาในสังคม ในปี พ.ศ. 2559 เราได้ฉลองครบรอบ 20 ปี แห่ง
การให้ และพวกเราก็ได้ตัง้ตารอที่จะสานต่องานของพวกเราเพื่อสรา้งอนาคตของ
เด็กๆ ให้ดีข้ึน”

มู ล นิ ธิ นู ส กิ น พ ลั ง แ ห่ ง ค ว า ม ดี

-สตีฟ ลันด์, ประธานกรรมการบริหาร



จุ ด ป ร ะ ก า ย อ น า ค ต
ด้วยการมอบโอกาสทางการศกึษา

หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา นักเรียนใน
มาลาวีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา หลายครอบครัวไม่สามารถรองรับ
เรื่องค่าใช้จ่ายได้ ส่งผลให้ 68% ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมดต้องออกจากโรงเรียน ซึ่งกองทุน
เพื่อการศึกษา The Educate the Children (ETC)
กองทุนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากมูลนิธิ
นู สกิน พลังแห่งความดี ได้ท าการมองโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ โดยในปี พ.ศ. 2559 ทาง
มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน และ
หนังสือให้กับเด็กนักเรียนจ านวน 206 ราย ซึ่งเป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ านวน 153 ราย และ
ระดับมหาวิทยาลัยอีก 53 ราย กล่าวได้ว่านับตั้งแต่
มูลนิธิ ETC เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ยอดเงิน
การบริจาคทั้งหมดสามทารถช่วยเหลือเด็กๆ ได้
เป็นจ านวนมากกว่า 800 ราย และเด็กๆ ในจ านวนนี้
มากกว่า 100 ราย สามารถประสบความส าเร็จและ
ได้รับปริญญาบัตร

กองทุนเพื่อการศกึษา Educate
The Children (ETC) ที่มาลาวี 

800+ ราย ที่ได้รับทุนนับตั้งแต่ปี 2007

ผู้รับทุน ETC ต้องการความช่วยเหลือให้กับพ่ีน้องร่วมสายเลือด 
จากข้อมูลขององค์การ ยูเนสโก, มาลาวี มีจ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ประมาณ 4.5 ล้านคน ซึ่งในจ านวน 4.5 ลา้นคน มีเพียง 1% เท่านั้น ที่ส าเร็จการศึกษา
มากกว่าระดับมัธยมศึกษา ทั้งน้ีเนือ่งจากอุสรรคที่พวกเขาต้องเผชิญ หนึ่งในอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องให้กับโรงเรียน ซึง่นี่เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ โนเอล เทมโบ, ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีพี่
น้องร่วมสายเลือด 6 คน พ่อแม่ของ โนเอล ไม่สามารถส่งเสียเขาให้ได้รับการศึกษาต่อได้ แต่ด้วย
โครงการเพื่อการศึกษา Educate the Children (ETC) ท าให้ โนเอล ได้รับทุนและส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 และปัจจุบันนี้ด้วยความที่เขานั้นส าเร็จ
การศึกษาแล้ว เขาจึงอยากจะมองสิ่งดีๆ กลับคืนสังคม และต้องการให้แน่ใจว่าน้องชาย และน้องสาว
ของเขานั้นจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ

มูลนิธิ SEACOLOGY
เมื่อ 20 ปี ที่แล้ว มูลนิธิ นู สกิน พลังแห่งความดี 
ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Seacology เพื่อปรับปรุงชีวิต
เด็กๆ และความครัวบนเกาะ และขณะเดียว กันก็ได้
ช่วยป้องกันความเสียหายของสภาพ แวดล้อมบน
เกาะ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิได้มอบทุนส่งเสริม
โครงการใหญ่ให้กับมูลนิธิ Seacology คือ 
โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ประเทศศรีลังกา 
พร้อมจัดเตรียมฝึกฝนและให้การช่วยเหลือหญิง
ชาวศรีลังกาในการเริ่มต้นธุรกิจแบบยั่งยืน เพื่อเป็น
อีกหนึ่งตัวเลือกเพื่อสร้างรายได้จากการท าลายป่า
ชายเลน นอก จากนั้นโครงการอื่นๆ ของ 
Seacology ยังประกอบไปด้วยการสร้างศูนย์
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อฝึกฝนผู้คนในหมู่บ้านให้
ได้แนวทางในการด ารงชีวิต และมีการจัดเตรียม
หลักสูตรเพื่อการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ทะเลสาบชิ
สิกา ประเทศอินเดีย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มูลนิธิ 
นู สกิน พลังแห่งความดี คือ ผู้สนับสนุนหลักของ
มูลนิธิ Seacology ซึ่งได้ช่วยเหลือองค์กรให้ส าเร็จ
ลุล่วงในโครงการต่างๆ มาแล้วมากกว่า 250
โครงการ ใน 55 ประเทศ และได้ช่วยอนุรักษ์พื้นที่
ระบบนิเวศน์ที่ถูกท าลายบนโลกใบนี้มากกว่า 1 ล้าน
เอเคอร์

2,600+ ราย ที่ได้รับการช่วยเหลือ

ห้องสมุด นู สกิน (HOPE): เกาหลี ห้องสมุด นู สกิน (SMILE): ญ่ีปุ่น
ในปี พ.ศ. 2559 ผู้แทนจ าหน่าย นู สกิน ระดับบริหาร 
ประเทศเกาหลี ได้ช่วยสร้างห้องสมุด นู สกิน (HOPE) 
จ านวน 2 แห่ง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ใน
แถบชนบทของประเทศเกาหลี โครงการห้องสมุด นู 
สกิน (HOPE) ได้ท าให้เด็กๆ ระดับประถมศึกษาหลาย
ร้อยคนได้มีโอกาสใช้ห้องสมุดที่เพียบพร้อมไปด้วย
หนังสือ เฟอร์นิเจอร์ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทั้ง
อุปกรณ์โปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ นู สกิน 
ประเทศเกาหลี ได้บริจาคหนังสือ และจัดเตรียม
หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
อ่านให้กับเด็กๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีห้องสมุด
จ านวนทั้งหมด 18 แห่ง ได้รับการปรับปรุงรูปแบบและ
รวบรวมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนเด็กๆ

18 แห่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

โรงเรียนกีฬา: เกาหลี
โรงเรียนกีฬา เป็นโครงการเพื่อสุขภาพและการศึกษาแนว
ใหม่ที่ก่อตั้งโดย นู สกิน ประเทศเกาหลี ด้วยความ
ร่วมมือกับโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเกาหลี ซึ่งท า
ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องความส าคัญของการมีสุขภาพดี 
และการออกก าลังกายให้สนุกสนานด้วยวิธีการง่ายๆ 
และในการจัดงานวัน นู สกิน เดย์ ครั้งแรกนั้น ได้มี
นักเรียนจ านวนมากกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

200+ คน ที่โครงการนี้สามารถช่วยเด็กๆ

ห้องสมุด นู สกิน (SMILE) เป็นโครงการที่สร้างขึ้น
เพื่อให้ความหวังแก่เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญ่ีปุ่น ปี 
พ.ศ. 2554 ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้วยการ
สนับสนุนทุนการศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 ห้องสมุด 
(SMILE) ได้วางแผนที่จะบริจาคหนังสือจ านวน 3,479
เล่ม ชั้นหนังสือจ านวน 15 ชั้น และชุดเครื่องเขียน
จ านวน 2,200 ชุด ให้กับโรงเรียนประถม 15 แห่ง ที่
เมืองมินามิโซมะ และในปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จากห้องสมุดเหล่านี้แล้วมากกว่า 
16,500 ราย

16,500+ ราย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
ท่ีนักเรียนได้รับผลประโยชน์จากห้องสมุด

โครงการผู้น า LEADER IN ME: ญี่ปุ่น
นู สกิน ประเทศญ่ีปุ่นได้ก่อตั้งโครงการใหม่ชื่อว่า 
“Leader in Me” หลักสูตรนี้จัดท าขึ้นบนพื้นฐาน
ของหนังสือ “7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผล
สูง: บทเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลง
บุคคล” แต่งโดย สตีเฟน อาร์ โควีย์ โดยช่วยเหลือ
โรงเรียนและสอนเด็กๆ เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเป็นผู้น า โครงการนี้เป็นการจัด
หลักสูตร 3 ปี มีนักเรียนเข้าร่วม 1,200 คน จากฌ
รงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่น

1,200 คน ที่ได้รับการเรียนการสอนด้านทักษะ
การเป็นผู้น า



มอบความหวั ง
ด้ วยสุ ขภ าพที่ ดี

มูลนิธิเพื่อเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจนแห่งเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มอบทุนสนับสนุนการ
ผ่าตัดหัวใจส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 
เมื่อปีที่แล้ว พ.ศ. 2559 มีเด็กจ านวน 1,218 คน ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจได้ขอบคุณ
มูลนิธิเพื่อเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมูลนิธิโรคหัวใจสามารถ
ที่จะด าเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยน้ าใจจากการบริจาคของเหล่าผู้แทนจ าหน่าย นู 
สกิน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือเด็กจ านวน 8,716 คน ให้ได้รับ
การผ่าตัดหัวใจ และในปลายปี พ.ศ. 2559 ผู้แทนจ าหน่ายมากกว่า 13,500 ราย ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตกลงสัญญาที่จะบริจาคเงิน 1% ของค่าคอมมิสชั่นแต่ละ
เดือนให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มูลนิธิเพื่อเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

8,700+ ราย ที่ได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อ Arrianne และ Ryan Canete ได้รับข่าวร้าย พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องท า
อย่างไรเพื่อช่วยชีวิต Faite ลูกสาวของพวกเขา เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดที่เรียกว่า โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว Faite มี
ปัญหาเรื่องการหายใจและปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ า ซึ่งส่งผลให้เธอหมด
สติ และด้วยรายได้ต่อเดือนเพียง 217 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท าให้ครอบครัว 
Canete ไม่มีทางที่จะสามารถจ่ายค่าผ่าตัดให้กับลูกสาวได้

ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีใ่ห้
Arrianne และ Ryan ได้รับเงินบริจาคที่จ าเป็นส าหรับการผ่าตัด Faite ซ่ึง
Faite ได้รับการผ่าตัดหัวใจเมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 และตั้งแต่ที่เธอได้รับการ
ผ่าตัด สุขภาพของเธอก็แข็งแรงขึ้น มีความสุขขึ้น พ่อ-แม่ของเธอรู้สึก
ซาบซึ้งใจกับทุกท่านที่ได้ช่วยให้ลูกสาวของเธอได้รับการผา่ตัด และได้ใช้ชีวิต
พร้อมความทรงจ าที่มีความหมายร่วมกันต่อไป

ช่วยชีวิต FAITE
~

~

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สนับสนุน
และช่วยเหลือเด็กที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ในแต่ละปี 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบว่ามีเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 180,000-
220,000 ราย ซึ่งผู้ป่วย 2 ใน 3 ของจ านวนนี้ไม่สามารถท าการรักษาได้ทันเวลา 
เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถจ่ายค่าผ่าตัดโรคหัวใจได้ ในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิ
ผ่าตัดหัวใจเด็ก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ช่วยให้เด็กผู้ป่วยจ านวน 
1,236 คน ให้ได้รับการผ่าตัด ท าให้เด็กๆ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมาขึ้น มี
สุขภาพที่ดีขึ้น มีพลังในการด ารงชีวิต ซึ่งต้องขอบคุณที่ได้ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ 
นอกจากนี้ มูลนิธิโรคหัวใจยังได้ท าการบ าบัดและมอบเครื่องตรวจหัวใมจมาก
กว่า 116,300 เครื่อง ในปี พ.ศ. 2559

มูลนิธิโรคหัวใจเด็ก สาธารณรัฐประชาชนจนี

5,700+ ราย ที่ได้รับการผ่าตัด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2551

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มูลนิธิ นู สกิน พลังแห่งความดี ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ
มูลนิธิสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคตุ่มน้ าพองใสในเด็ก 
(EBMRF) โดยการมอบทุนวิจัยให้กับ คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาโรคผิวหนัง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โรคตุ่มน้ าพองใสในเด็ก คือโรคทางผิวหนังที่มี
ลักษณะเป็นตุ่มพุพอง เป็นโรคที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม และ
เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเชื้อชาติ ในส่วนของการสมทบเงิน
บริจาคทางบริษัทจะบริจาคเงินจ านวน 0.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการขาย
ผลิตภัณฑ์ เอเปค กาเชี่ยล มารีน มัด 1 หลอด ให้กับมูลนิธิสนับสนุนการวิจัย
ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคตุ่มน้ าพองใสในเด็ก (EBMRF) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลนิธิ นู สกิน พลังแห่งความดี ส าหรับประเทศเกาหลี ผู้แทนจ าหน่ายได้
บริจาคเงินนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบันรวม 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ให้กับผู้ป่วยเด็กโรคตุ่มน้ าพองใส และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้บริจาคเงิน
ช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลกังนัมรวมมากกว่า 179,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

โรคตุ่มน้ าพองใสในเด็ก (EB)

มูลนิธิ นู สกิน พลังแห่งความดี และมูลนิธิ Charity Vision ร่วมกับนักตรวจปรับ
สายตาในพื้นที่จังหวัดโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย เพื่อตรวจวัดสายตาให้กับเด็กโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตั้งแต่โครงการได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 มีเด็ก
จ านวนมากกว่า 14,000 คน ได้รับการตรวจเช็คความบกพร่องของการมองเห็น 
พร้อมแจกแว่นตาหลายร้อยอันให้กับเด็กๆ

ฉันต้องการมองเห็น: โคลัมเบีย และสหรัฐอเมริกา

14,000+ ราย ที่ได้รับการตรวจเช็คสายตา

ในปี พ.ศ. 2559 โครงการอาหารเพื่อเด็ก (Food for Kids) ของ นู สกิน ประเทศ
ญ่ีปุ่น ได้บริจาคเงินทุกเดือนให้กับธนาคารอาหารแห่งญ่ีปุ่น เพื่อมอบอาหารให้กับ
เด็ก 7,000 คน ให้กับสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า 120 แห่ง ซึ่งตั้งแต่ได้เริ่มบริจาคเงินในปี 
พ.ศ. 2549 นู สกิน ประเทศญ่ีปุ่นได้บริจาคเงินแล้วมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ให้กับธนาคารอาหาร

โครงการอาหารเพือ่เด็ก: ญี่ปุ่น

7,000 คน ได้รับบริจาคอาหาร



แรงบั นดาล ใ จ
จ าก โอกาสทาง เ ศรษฐกิ จ

เอ็มมานูเอล และเอเวอเรส เอ็มเวล พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้อาหารที่
เพียงพอส าหรับลูก 2 คน แค็บสันและชิมเวมเว และหลานที่อยู่ในความดูแล 
ครอบครัวต้องเผชิญกับความหิวทุกวัน เพราะขาดการได้รับการฝึกฝน
อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชผลและที่ดินของตัวเอง

ขอขอบคุณความมีน้ าใจของผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบันพวกเขา
ได้เข้าร่วมโรงเรียนเพื่อการเกษตร (The School of Agriculture for Family 
Independence (SAFI) ครอบครัวเอ็มเวล มีความหวังว่าการเรียนที่ SAFI 
จะท าให้พวกเขาได้เรียนรู้เทคนิคการท ากสิกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขา
ปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงพอส าหรับครอบครัว และสามารถ
สร้างธุรกิจเล็กๆ ได้

ครอบครัว เอ็มเวล ท างานเพื่ออนาคตที่สดใส

ด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิ นู สกิน การเงินรายย่อย ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ครอบครัว
เกือบ 14,000 ครอบครัว ได้รับสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมเพื่อสร้างบ้านใหม่
หลังจากได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมืองเสฉวน ปี พ.ศ. 2551 
สินเชื่อเหล่านี้ได้มอบโอกาสทางการเงินเพื่อช่วยครอบครัวหลาย
ครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้ ในปี พ.ศ. 2557  นู แอคชั่น ได้ริเริ่ม
โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิประเทศจีนเพื่อบุคคลทุพพลภาพ (Project 
of Cooperation with the China Foundation for Disabled Person) 
เพื่อสนับสนุนนักลงทุนที่ทุพพลภาพ โดยมอบเงินต้นให้กับบุคคลทุพพล
ภาพส าหรับการสร้างอาชีพใหม่เพื่อช่วยเหลือและท าให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
มากกว่า 5 จังหวัด มอบความหวังใหม่ให้กับพวกเขาซึ่งโครงการได้ขยาย
ไปยังพื้นที่ทั่วประเทศจีน

นู แอคชั่น: สาธารณรัฐประชาชนจนี

14,000 ครอบครัว ได้รับทุนตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน

ในปี พ.ศ. 2556 ครอบครัวชาวมาลาวี 34 ครอบครัว ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
พึ่งพาตนเองจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อการเกษตร School of 
Agriculture for Family Independence (SAFI) ซึ่งจากหลักสูตรนี้ ในแต่ละปี
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Mtalimanja จะได้เรียนรู้เทคนิคการท าการเกษตร
ที่เหมาะสม และปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยอิสรภาพ ในปีที่ 2 ของหลักสูตรแต่ละ
ครอบครัวจะกลับมาที่พื้นที่กสิกรรมของตนเองเพื่อที่จะน าเทคนิคที่พวกเขาได้
เรียนรู้มาใช้และสอนให้กับคนอื่นๆ ในหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 ครอบครัวจ านวน 
262 ครอบครัว ได้จบหลักสูตรและแน่ใจว่าการพึ่งพาตนเองจะสามารถสืบทอด
ไปสู่คนรุ่นหลังได้

โรงเรียนเพื่อการเกษตร SCHOOL OF AGRICULTURE 
FOR FAMILY INDEPENDENCE (SAFI): มาลาวี

262 ครอบครัว ได้จบหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

ผลไม้ได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กๆ ที่ไม่แข็งแรงด้วยการให้สารอาหารและเป็นแหล่ง
รายได้ของครอบครัว ด้วยหลักสูตรเมล็ดพันธุ์แห่งควมหวัง (Seed of Hope) ท า
ให้มีการซ้ือผลไม้มากกว่า 30,000 ต้น มาปลูกในปี พ.ศ. 2559 ต้นไม้พื้นเมือง
เหล่านี้ ได้แก่ ฝรั่ง มะละกอ อโวคาโด และผลไม้อื่นๆ ซึ่งได้น ามาแจกจ่ายให้กับ 
7,500 ครัวเรือน ใน 125 ชุมชน โครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งโดยการมอบเงินสมทบ
ทุนบริจาค 0.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทุกการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เอเปค โบบับ บอดี้ 
บัทเทอร์ 1 กระปุก

เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง (SEEDS OF HOPE): มาลาวี

30,000+ ต้น ในปี พ.ศ. 2559 ที่ได้ปลูกต้นไม้

ในปี พ.ศ. 2555 นู สกิน ประเทศญ่ีปุ่น ได้เริ่มการช่วยเหลือโครงการ Children’s 
Brighter Future (CBF) ที่มาลาวี ด้วยการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนเพื่อการเกษตร (School of Agriculture for Family Independence: SAFI)
CBF ได้จัดให้มีผู้น าในการฝึกฝนการท าเกษตรกรรมระดับภูมิภาคที่พวกเขา
สามารถพาไปให้ช่วยแนะน าในชุมชนของตนเอง ซึ่งท าให้ประชาชนทั่วทั้งมาลาวีได้
เรียนรู้ทักษะในการท าเกษตรกรรมและขยายระบบการเรียนการสอนของ SAFI เมื่อ
ปลายปี 2559  มีเกษตรกรหน้าใหม่ที่จบหลักสูตรมากกว่า 1,000 คน ซึ่งถือเป็น
การสร้างอนาคตที่สดใสให้กับครอบครัวและชุมชนของพวกเขา ตั้งแต่หลักสูตรได้
ก่อตั้งขึ้นนั้นมีแกษตรกรที่ได้เข้ารับการฝึกฝนแล้วรวมทั้งสิ้น 2,604 คน

อนาคตที่สดใสของเด็ก CHILDREN’S BRIGHTER 
FUTURE: มาลาวี

2,600+ เกษตรกรที่ได้รับการฝึกฝน

สร้างความหวังท่ามกลางภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น และเอกวาดอร์
ภารกิจของนู สกิน คือการเป็นพลังแห่งความดีให้กับโลก โดยเฉพาะใน
เวลาที่เกิดภัยพิบัติ ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ท าการช่วยเหลือประเทศ
ญ่ีปุ่น และเอกวาดอร์ด้วยการมอบสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ 
และจัดเตรียมสิ่งของที่จ าเป็น

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 แผ่นดินไหวขนาดรุนแรง 2 ครั้ง ซึ่งมีขนาด 
6.2 และ 7.0 ริกเตอร์ ได้เข้าโจมตีในแถบคิวชู ประเทศญี่ปุ่น แผ่นดินไหวทั้ง
สองครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ 
อาคาร สะพาน และแลนด์มาร์กต่างๆ ได้รับความเสียหาย หลังจากนั้น 2
วัน ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ขึ้นที่เอกวาดอร์ ซึ่งถือเป็น
แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบสองทศวรรษ แผ่นดินไหวได้ท าลายอาคาร 
สร้างความเสียหายให้กับถนนและผู้คนที่อยู่ที่นั่น

เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ทันท่วงที มูลนิธิ นู สกิน พลังแห่งความดี (Nu Skin 
Force for Good Foundation) ได้บริจาคเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
เพื่อช่วยเหลือ ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดได้น าไปจัดซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ



ในปี 2559 มูลนิธิ นู สกิน พลังแห่งความดี (Nu Skin Force for Good) และผู้ร่วม
แบ่งปันทุกโครงการได้บริจาค เพื่อช่วยเหลือรวมมูลค่ากว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการเพ่ือสุขภาพ

โอกาสทางเศษรฐกิจ

การศึกษา

ภัยพิบัติ และอ่ืนๆ

(ผู้ร่วมสมทบ)



นู สกิ น
วั นพลั ง แห่ งความดี

ในปี พ.ศ. 2559 นู สกิน ฉลองครบรอบ 20 ปี การเป็นพลงัแห่ง
ความด ีในวัน Force for Good Day โดยผู้แทนจ าหน่าย 
พนักงาน และอาสาสมัครนู สกิน จาก 20 ประเทศทัว่โลกได้
รวมกนัปรบัเปลีย่นชีวติใหก้บัเดก็ๆ 

สร้างรอยยิ้มให้ทั่วโลก

เหล่าพนักงานนู สกิน ประเทศแคนาดาได้
ร่วมมือกันสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคตุ่ม
น้ าพองใสในเด็ก (Epidermolysis 
Bullosa: EB) และได้ช่วยเหลือครอบครัว
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ด้วยการจัด
งาน Good Butterfly Day ครั้งที่ 4 ที่ 
Cambridge Butterfly Conservatory

พนักงานทั้งหมดของทวีปร่วมกับ
โครงการ Miles for Smile ร่วมหาเงิน
บริจาคจากกิจกรรมการวิ่งและปั่น
จักรยานให้กับมูลนิธิ Kids Haven เพื่อ
เด็กที่ไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งเงินบริจาคที่
รวบรวมได้จะน าไปใช้เพื่อพัฒนา
โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพหลังการ
รักษาให้กับเด็กๆ

ทวีปอเมริกา
แคนาดา

โรงเรียน Pies Descalzos School 
ประเทศโคลัมเบีย นู สกิน ได้ร่วมมือกับ
มูลนิธิ Charity Vision จัดกิจกรรม
ตรวจสุขภาพดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ให้กับเด็กจ านวน 3,000 คน

ละตนิอเมรกิา

บริษัท นู สกิน และพนักงานร่วมกับ 
United Way of Utah County, องค์กร
กิจกรรมเพื่อชุมชน (Community  
Action Services) และธนาคารอาหาร 
เพื่อรวบรวมและบริจาคเงินค่าอาหาร
กลางวัน 10,000 ที่ และอุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็กที่ต้องการ 620 ชุด 
นอกจากนั้นพนักงานยังได้ตกแต่งแปลง
ดอกไม้ 20 แปลง ที่ย่านโพรโว่

สหรฐัอเมรกิา

ทวีปยุโรป
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

พนักงาน นู สกิน ได้รวบรวมเงินเพื่อ
สนับสนุนผู้ป่วยให้กับองค์กร Ups & 
Down Organization องค์กรที่ไม่หวัง
ผลก าไรเพื่อเด็กและผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรค
ไบโพลาร์และโรคซึมเศร้า

เบลเยีย่ม

พนักงาน นู สกิน ได้รวบรวมเงินเพื่อ
สนับสนุนผู้ป่วยให้กับองค์กร Ups & 
Down เหล่าพนักงานร่วมมือกับ 
Headspace ผู้ให้ค าปรึกษากับเด็กโดยที่
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมอบวันแห่งความสุข
ให้กับเด็กๆ ด้วยเกมและอาหารต่างๆ 
นอกจากนี้ พนักงานได้รวบรวมเสื้อผ้า
และของเล่นเพื่อมอบให้กับครอบครัวที่
ขาดแคลนในพื้นที่ องค์กรที่ไม่หวังผล
ก าไรเพื่อเด็กและผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรค
ไบโพลาร์และโรคซึมเศร้า

เดนมารก์

ที่บูดาเปสท์ พนักงานและผู้แทนจ าหน่าย
ได้รวบรวมเงินเพื่อจ่ายค่าอาหารให้กับ
เด็กผ่านทางมูลนิธิ Hungarian Feed 
the Children Foundation 

ฮังการี

ในฤดูใบไม้ร่วง พนักงานได้ช่วยกัน
ซ่อมแซมโรงเรียนประถมที่ช ารุดทรุด
โทรมที่แฟรงก์เฟิร์ทและท าให้เป็นที่ที่น่า
อยู่มากขึ้นส าหรับเด็กๆ

เยอรมณี

พนักงานได้จัดเตรียมอาหาร 200 ชุด 
เพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลน

อิสราเอล

พนักงานนู สกิน เนเธอร์แลนด์ได้
รวบรวมและบริจาคเสื้อผ้าและของเล่น
ให้กับมูลนิธิเด็กก าพร้า Szekelyhid
Orphanage of the Saint Francis 
Foundation และมูลนิธิ Fundata Casa 
Copilului de Tineretului Kajanto
Maria

เนเธอรแ์ลนด์

พนักงานนู สกิน รัสเซีย และผู้แทน
จ าหน่ายได้สละเวลาไปดูแลโรงเรียน
ประจ า Khotkovo เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่
ประสบความยากล าบากในการเล่าเรียน 
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ท าความ
สะอาดบริเวณรอบโรงเรียน สวน 
จัดเตรียมอาหารกลางวัน และเล่นกับ
เด็กๆ 

รัสเซยี

พนักงานในอเมริกาใต้ได้จัดเตรียมของ
เล่นเพื่อการเรียนรู้และบริจาคให้กับสถาน
รับเลี้ยงเด็ก Kids Haven เพื่อช่วยเหลือ
เด็กที่ไร้ที่อยู่อาศัย

แอฟรกิาใต้

กลุ่มเกรทเทอร์ ไชน่า

พนักงานของภูมิภาคเกรทเทอร์ ไชน่า 
ได้ร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ซึ่ง
เสื้อผ้าเหล่าน้ีจะน าไปบริจาคให้กับ
ร้านค้าการกุศลเพื่อมอบให้กับเด็กและ
ครอบครัวที่ด้อยโอกาส

จีนแผน่ดนิใหญ ่, ฮ่องกง 
และไตห้วนั

กลุ่มทวีปเอเชียเหนือ
ญี่ปุ่น
พนักงานได้จัดชุดเครื่องเขียนจ านวน 
4,400 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการ Kits for Kids บริจาคให้กับ
เด็กนักเรียนประถมศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน
ญ่ีปุ่นตะวันออก เมื่อปีพ.ศ. 2554 และ
แผ่นดินไหวคุมาโมะโตะ เมื่อปีพ.ศ. 2559

เกาหลี
นู สกิน เกาหลี ได้วาดภาพจิตรกรรม
ฝาผนังให้กับโรงเรียนประถมศึกษา ที่
ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อต่อยอดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์

ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียใต้ และ
แปซิฟิค
อินโดนเีซยี
นู สกิน อินโดนีเชีย จัดงาน “Let’s 
Learn to Play Angklung” โดยมีเด็ก
ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดจ านวน 
70  คน  เข้าร่วมงานและเรียนอังกะลุง

มาเลเซยี
นู สกิน มาเลเซีย ได้จัดงานวันแห่ง
ความสุขเพื่อเด็กด้อยโอกาส ภายใน
งานมีการสอนท าซูชิและที่คั่นหนังสือ
โอริกามิ

แปซฟิกิ
พนักงานในส่วนของส านักงานนู สกิน 
ภูมิภาคแปซิฟิก ได้อาสาไปที่มูลนิธิ
โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ องค์กรการ
กุศลเพื่อเด็กที่ต้องได้รับการรักษาโรค 
ซึ่งพนักงานได้ช่วยกันท าความสะอาด 
จัดสวน และช่วยดูแลพื้นที่

ฟิลปิปนิส์
พนักงานได้รวบรวมและบริจาค
อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการไป
โรงเรียน เช่น กล่องข้าว สมุดจด
บันทึก อุปกรณ์และที่จัดเก็บเครื่อง
เขียนและวาดภาพ ให้กับเด็กผู้ป่วย
โรคหัวใจแต่ก าเนิด

สิงคโปร์
พนักงานได้รวบรวมและบริจาคกระเป๋า
จ านวน 500 ใบ ซึ่งข้างในบรรจุของ
เล่น สติกเกอร์ โยโย่ และอื่นๆ ให้กับ
เด็กๆ ที่โรงพยาบาล KK Women’s 
and Children’s 

ประเทศไทย
นู สกิน ประเทศไทย ได้บริจาคเงินให้กับ
มูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก จ านวน 
160,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ
พนักงานได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยเด็ก
ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ โดยร่วม
กิจกรรมระบายสี ภายใต้ชื่องาน “Art 
for Heart” และมอบของเล่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ 

เวียดนาม
เด็กผู้ป่วยหัวใจจ านวน 100 คน ได้รับ
ของขวัญและอาหารเพื่อสุขภาพจาก
พนักงาน นู สกิน ประเทศเวียดนาม



วัฒนธรรมพลังแห่งความดีของพวกเราได้สรา้งความเป็นหนึ่งให้กบัครอบครวั
ผู้แทนจ าหน่ายนู สกิน ลูกค้า และพนักงาน เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการดแูลและมอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆ ทั่วโลก ซึ่งพวกเราประสบ
ความส าเร็จในการรวมเป็นหน่ึงเดียวได้ด้วยสามโครงการ ดังนี้

• มูลนิธิ นู สกิน พลังแหง่ความด ี(The Nu Skin Force for Good Foundation) เป็น
องค์กรไม่แสวงหาก าไรท่ีได้ให้การช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็กๆ ด้วยการ
ให้ความหวังที่จะท าให้ทุกชีวิตหลุดพ้นจากโรค การไม่รู้หนังสือ และความยากจน

• โครงการ Nourish the Children คือวิสาหกิจแสวงหาก าไรที่ได้จัดเตรียมมอบมื้อ
อาหารหลายล้านม้ือให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนสารอาหารทั่วโลก

• โครงการเพือ่ชมุชน  ได้จัดให้ผู้แทนจ าหน่ายแลละพนักงานให้บริการด้วยหลัก
มนุษยธรรมเพื่อผลที่ชัดเจนและคงอยู่ในระยะยาว
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“ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ Nourish the 
Children ได้ตั้งใจที่จะต่อสู้กับความหิวโหยของเด็กและช่วยเพิ่มโอกาสอนาคตให้ทุกคน
มีสุขภาพดี ในพื้นท่ีของเราเด็กๆ หลายชีวิตได้รับส่งดีๆ จากความมีน้ าใจของทุกท่าน 
ขอบคุณ นู สกิน”
- ผู้บริหารระดับสูง LUKWA-KASUNGU

Nourish the Children (NTC) คือ องค์กรแสวงหาก าไรที่ประยุกต์หลกัการทางธรุกิจ และ
แก้ไขปัญหาความอดอยากของเด็กๆ เป็นหลัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ครอบครัวนู สกิน ทัง้
ผู้แทนจ าหน่าย ลูกค้า และพนักงานได้บริจาคมื้ออาหารมากกว่า 500 ลา้นมือ้ ให้กับเด็กที่
ขาดแคลนอาหารทั่วโลก

จุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มที่ข้าวไวตามีล ข้าวที่มีสารอาหารสูง ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยนัก
โภชนาการของ นู สกิน โดยผู้แทนจ าหน่าย ลูกค้า และพนักงานของบริษัท สามารถซื้อข้าว
ไวตามีล และเลือกบริจาคเป็นอาหารให้กับองค์กรไม่แสวงหาก าไรกลุ่มอื่นที่มีจุดประสงค์
เฉพาะเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการขาดสารอาหาร และความอดอยาก



ข้ า ว ไ วตามี ล
ก าร แก้ ปัญหาร ะดั บ โ ลกที่ ยั่ ง ยื น

เด็กที่ขาดสารอาหารคือเด็กที่ขาดสารอาหารที่จ าเป็นในมื้ออาหาร ซ่ึง
ขัดขวางการเติบโตตของสมอง กระดูก และการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกัน 
อาหารที่ผู้บริจาคส่วนใหญ่มอบให้ หลักๆ มักประกอบด้วยธัญพืช เช่น 
ข้าวโพด ซึ่งอาจขาดสารอาหารที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาสุขภาพ ซึ่งใน
ส่วนของการพัฒนาข้าวไวตามีล นักโภชนาการของนู สกิน ได้
ตรวจสอบส่วนประกอบและสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่ขาดแคลน
อาหาร จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความแข็งแรงที่อุดมไปด้วยวิตามินและ
แร่ธาตุ

ข้าวไวตามีล อาหารช่วยชีวิต
โครงการ Nourish the Children ได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่
มุ่งเน้นที่จะให้การช่วยเหลือในพื้นที่ที่ขาดแคลน นอกจากนั้นการแจกจ่าย
ข้าวไวตามีล องค์กรเหล่านี้ยังได้ใช้ข้อดีของข้าวไวตามีลเพื่อให้เกิดการให้
ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในหลายประเทศ ข้าวไวตตามีลได้อยู่ใน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่สนับสนุนให้ครอบครัวส่งเด็กๆ 
มาโรงเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษา ข้าวไวตามีลได้น ามาใช้ในหลากหลาย
แนวทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดสารอาหารและถือได้ว่าเป็นมากกว่า
อาหาร เพราะข้าวไวตามีลได้น าความหวังมาให้กับเด็กๆ ทั่วโลก

ข้าวไวตามีลเป็นมากกวา่อาหาร

“ข้าวไวตามีล ได้ช่วยลดปัญหาเด็กขาดแคลนอาหารและปัญหา
การขาดสารอาหารในพื้นท่ีแห้งแล้งของโซมาเลียและโครงการ
สารอาหารในนิคารากัวได้อย่างมาก นอกจากนี้ ข้าวไวตามีลยัง
ได้น ามาผสมกับผลไม้และพืชผักท้องถ่ินเพื่อให้ได้อาหารที่สมดุล
ต่อภาวะการเติบโตของจิตใจและร่างกาย องค์ประกอบท่ีจ าเป็น
ในการเจริญเติบโตที่เหมาะสม”

-เจนนิเฟอร ์มอนซีย์
ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาความผูกพันองค์กร World Vision International

ชีวิตส่วนใหญ่ของ An Ruoya’s นั้น คุณพ่อและคุณแม่ของเธอประสบ
ปัญหาการมีรายได้แค่พอประทังชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ที่ประเทศจีน 
Ruoya’s จึงต้องอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่มีปัญหาด้านเงินอีกเช่นกัน 
น่าเศร้าทีพ่่อและแม่ของเธอซึ่งท างานหนักนั้นมีรายได้น้อยมากและคุณปู่
คุณย่าของเธอก็สุขภาพไม่แข็งแรง Ruoya’s ไม่ได้รับอาหารที่มีสารอาหาร
ที่ต้องการและมักจะต้องเผชิญภาวะหิวโหยอยู่บ่อยๆ ด้วยภาวะขาด
สารอาหาร Ruoya’s จึงตัวเล็กและผอมกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน อีกทั้งยังดู
ป่วยตลอดเวลา เวลาอยู่ที่โรงเรียนเธอมักจะตามเพื่อนไม่ค่อยทัน

เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียน Sunshine Primary School ของ Ruoya’s ได้เริ่ม
เสนอเรื่องข้าวไวตามีล เพื่อช่วยเหลือเรื่องสารอาหารให้กับ Ruoya’s และ
เด็กคนอื่นๆ ที่ต้องการ หลังจากที่ได้รับประทานข้าวไวตามีลเป็นเวลา
หลายเดือน Ruoya’s สูงขึ้น สุขภาพดีขึ้น และมีน้ ามีนวลมากขึ้น คุณครู
ของเธอบอกว่า เธอไม่ใช่แค่ดูดีขึ้น แต่เรื่องวิชาการของเธอก็ดีขึ้น และและ
เกือบได้คะแนนเต็มทุกวิชา และเมื่อเร็วๆ นี้ เธอก็ได้ที่หนึ่งททางงด้าน
วิชาการของ Zanhuang County

หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจให้กับ An Ruoya’s



พวก เ ร า ได้ มอบอาหาร
ให้ กั บ เ ด็ กทั่ ว โ ลก

ในปี พ.ศ. 2559 โครงการ นูริช เดอะ ชิลเดร้น
ไดม้อบอาหารให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนอย่างมากทั่วโลก

15 ล้านมือ้อาหาร
ในอเมริกา

34 ล้านมือ้อาหาร
ในแอฟริกา

1 ล้านมือ้อาหาร
ในประเทศตะวันออกกลาง

และพ้ืนที่ใกล้เคียง

4 ล้านมือ้อาหาร
ในเอเชีย
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