วันนี้... ของ “สุวรรณา”

“ครอบครัวของเราล�ำบาก ต้องเลีย้ งทัง้ ลูกและ
หลาน ล�ำพังรายได้จากงานรับจ้างกรีดยางพารา
ช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะเราต้องเลีย้ งปากท้อง
ตัง้ 8 ชีวติ ในบ้าน รายได้มแี ค่พอให้ใช้ผา่ นไปได้
ในแต่ละวัน” “นางพยอม” แม่ของ “สุวรรณา”
เด็กในความอุปการะ เล่าให้ฟงั ถึงอดีต
“แต่ตอนนี้ ครอบครัวเราเริม่ ดีขนึ้ เด็กๆ ได้
รับการช่วยเหลือจากมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ให้ได้เรียน
หนังสือ ที่บ้านก็ได้หมูมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม”
รอยยิม้ เริม่ ปรากฏบนใบหน้าของนางพยอม
นอกจากปัจจัยทางการศึกษา ครอบครัว
ของเธอยังได้รบั การพัฒนาด้านอาชีพ นางพยอม
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุม่ อาชีพเลีย้ งหมู หมู่

10 ต�ำบลสองพีน่ อ้ ง และได้รบั หมู 2 ตัวมาเลีย้ ง
จนขณะนี้ คอกหมูในบ้านของนางพยอมมีลกู หมู
12 ตัว ทีเ่ ป็นของเพือ่ นสมาชิกในกลุม่ และของ
นางพยอมทีม่ าเลีย้ งรวมกัน
“พอขายหมูรนุ่ แรกไป ก�ำไรที่ได้ชว่ ยให้มี
ค่าใช้จา่ ยในครอบครัวเพิม่ ขึน้ ส่วนหนึง่ ก็เก็บเป็น
ทุนเลี้ยงรุ่นต่อไป เราเลี้ยงกันมาหลายรุ่นแล้ว
เด็กๆ ก็จะมาช่วยดูแลในเวลาที่ ไม่ได้ไปเรียน
หนังสือ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ก็มาคอยติดตามผล
และมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ�ำเภอมาให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้อง” นางพยอม
เล่าถึงผลงานจากน�้ำพักน�้ำแรงของตนเองและ
สมาชิกกลุม่

ด้วยความขยันหมั่นเพียร ท�ำให้หมูของ
กลุ่มได้ขึ้นทะเบียนของปศุสัตว์อ�ำเภอ ในการ
รับรองคุณภาพเลีย้ งสุกรแบบปลอดสารเร่งเนือ้
แดง ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิต เกิดรายได้ที่ดี
ตามมาด้วย
“จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ เพราะช่วยให้
เรามีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ขอขอบคุณ
ผูอ้ ปุ การะ และมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ทีช่ ว่ ยลูกหลาน
ของเราให้ได้รบั โอกาสในการเรียนหนังสือ ช่วย
สนับสนุนให้ครอบครัวมีรายได้เพิม่ ขึน้ ขอบคุณ
ที่ท่านเห็นความส�ำคัญของเด็กและครอบครัว”
นางพยอมบอกด้วยรอยยิม้ ทีเ่ ต็มไปด้วยความสุข

“ความภูมใิ จจากงานพัฒนาในปีทผี่ า่ นมาคือ ความร่วมมือของคนใน
ชุมชนทีช่ ว่ ยกันพัฒนาแหล่งน�ำ้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ด้านการศึกษา
ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กอย่างถูก
ต้อง ทัง้ เรือ่ งโภชนาการและสุขภาพอนามัย ช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการที่
เหมาะสมตามวัย รวมถึงเยาวชนในพืน้ ที่ได้พฒ
ั นาศักยภาพในกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์หลายด้าน ซึง่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกการพัฒนาท้องถิน่ ของ
ตนเองให้แก่เด็กๆ ผมขอขอบคุณผูอ้ ปุ การะและผูบ้ ริจาคทีช่ ว่ ยให้วนั นี้
ของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแก่งหางแมวได้รบั การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ”
อาทิตย์ ดอนขันธ์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5
www.worldvision.or.th

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แก่งจังหางแมว
หวัดจันทบุรี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แก่
ง
หางแมว
จังหวัดจันทบุรี

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

443
443
43

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 11 คน
ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้ แ ก่ แก่ ง หางแมว
ขุนซ่อง และสามพี่น้อง
อ� ำ เภอแก่ ง หางแมว
จังหวัดจันทบุรี

เด็กในความอุปการะ 2,200 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,908 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 31 คน
ประถม 1,072 คน
ม.ต้น 634 คน
ม.ปลายและปวช. 346 คน
ปวส. 16 คน
ปริญญาตรี 101 คน

อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขชุมชน ได้
รั บ อบรมความรู ้ ด ้ า น
สาธารณสุข เพือ่ ช่วยเป็น
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพ
อนามัยให้ครอบครัว

443

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด
คน
ครอบครัวเด็ก ออมทรัพย์ดว้ ยการถือหุน้ กับสหกรณ์
คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ
ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 10 ปี

ด�ำเนินโครงการหลัก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก สุขภาพ
และเศรษฐกิจ

60

สหกรณ์การเกษตรสามขุนแก่ง ศุภนิมติ จ�ำกัด

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2546

มว
อ.แก่งหางแ
จ.จันทบุรี
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150

ครอบครัวเด็ก ที่มีหญิงตั้งครรภ์
และแม่เด็กวัย 0-5 ปี ได้รบั อบรมความรูก้ าร
ดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ และดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็กวัย 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย

1,500

เยาวชน
คน ได้รบั การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนคนกีฬาคัพ

4

133

โรงเรียน ได้รบั สือ่ การเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาการเรียนการ
สอน และเตรียมความพร้อมแก่เด็กๆ ในการสอบโอเน็ต

ครอบครัว มีน�้ำสะอาดส�ำหรับ
อุปโภคบริโภคจากเครื่องกรองน�้ำประปาที่
ได้รับการสนับสนุน

55

คน ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครู
และครูที่สอนชั้นอนุบาล ได้รับการอบรมเรื่องการผลิตสื่อการเรียน
การสอน

230

คน เข้าร่วมค่ายทักษะชีวิต กิจกรรม
แกนน�ำเยาวชน
จิตอาสาและพัฒนาชุมชน ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
และเรียนรู้การอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

พัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการยังชีพ

389
ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่
การกรีดยางพารา การน�ำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ การเกษตรในวิถี
ธรรมชาติ และการรวมกลุ่มอาชีพ

26
กลุ่มอาชีพ ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่องช่วย
สร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงและจ�ำหน่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

2

โรงเรียน
แห่ง ได้รับการพัฒนาแหล่ง
น�้ำด้วยการขุดลอกสระน�้ำในโรงเรียน นาย
สมชาย โพยม ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนบ้าน
วังอีแอ่น กล่าวว่า “สระน�้ำที่ขุดลอกนี้ได้ใช้
ประโยชน์ท้ังในโรงเรียน รวมถึงครอบครัว
และชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง”

นายพูล ศรีสวัสดิ์ เล่าว่า “ก่อนนี้ ที่บ้าน
ต้องซื้อน�้ำไว้บริโภค บ้างก็ใช้น�้ำจาก อบต.
บรรทุกน�ำ้ เข้าไปให้ บ้างก็ตอ้ งใช้นำ�้ จากสระ
เล็กๆ ในบ้าน ท�ำให้เกิดอาการคันจากการ
แพ้น�้ำ และปัญหาสุขภาพอื่นๆ เมื่อมูลนิธิ
ศุภนิมติ ฯ ขุดเจาะบ่อน�ำ้ ตืน้ ให้ หลายครอบครัว
ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อน�้ำ และยังมี
ครอบครัว ได้รับการพัฒนาแหล่งน�้ำ สุขภาพทีด่ มี นี ำ�้ สะอาดไว้ใช้กนั มากขึน้ ”
ในครัวเรือนโดยขุดเจาะบ่อน�้ำตื้น

23

