วันนี้... ของ “วัชราพร”

“วัชราพร” หรือ “ปาล์ม” อายุ 20 ปี เรียนอยู่
ในระดับปริญญาตรี วันนี้ เธอเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนามชุมชนของตนเองร่วมกับเพื่อนๆ
ในกลุ่มเยาวชนที่มีชื่อว่า กลุ่มแกนน�ำเยาวชน
ไผ่รวมกอ
“พ่อกับแม่หนูแยกทางกันค่ะ ต่างคนต่าง
ไปมีครอบครัวใหม่ หนูจึงต้องอยู่กับยาย หนู
เป็นเด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ตัง้ แต่ชนั้ ประถม 6 ค่ะ” ปาล์มเล่าถึงครอบครัว
ให้ฟงั พร้อมๆ กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใน
ชีวติ ของเธอว่า “หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมทีม่ ลู นิธิ
ศุภนิมติ ฯ จัดขึน้ ค่ะ ได้ไปพบปะกับเพือ่ นๆ ต่าง
โรงเรียน ตอนนั้นตื่นเต้นมาก ได้ท�ำกิจกรรม

หลายอย่าง จากทีเ่ ป็นคนขีอ้ าย ไม่มคี วามกล้า
แสดงออก เมือ่ ไปเข้าค่ายพบเพือ่ นๆ ท�ำให้หนู
ค่อยๆ กล้าทีจ่ ะแสดงออกในทางทีถ่ กู ต้อง ตอน
อยูม่ ธั ยมต้นไปร่วมค่ายจัดตัง้ แกนน�ำของมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ หนูก็คิดว่าจะได้รับเลือกเป็นแกนน�ำ
หรือเปล่า เมื่อได้ยินชื่อหนู ก็ทั้งดี ใจและตื่น
เต้นมากเลยค่ะ หลังจากได้รบั เลือกเป็นแกนน�ำ
เยาวชน หนูได้ออกค่ายฝึกทักษะความเป็นผูน้ ำ�
ท�ำให้ได้เรียนรูห้ ลายๆ เรือ่ ง มีการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์มากมาย”
กลุม่ แกนน�ำเยาวชนไผ่รวมกอ ร่วมกันออก
ค่ายอาสาปีละ 1 ครัง้ ปาล์มเล่าถึงกิจกรรมนี้
ว่า “เป็นค่ายที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนค่ะ ได้รว่ ม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมห้องสมุด
ร่วมกับเพือ่ นๆ ในกลุม่ หนูเห็นรอยยิม้ ของชาว
บ้านก็มีความสุขแล้ว ค�ำขอบคุณที่ออกมาจาก
ใจของพวกเขา ท�ำให้รู้ว่าการให้ไม่มีวันสิ้นสุด
การได้เป็นแกนน�ำเยาวชน ได้เปลีย่ นแปลงหลาย
อย่างเลยค่ะ จากนิสยั ที่ไม่กล้าแสดงออก กลาย
เป็นคนมีภาวะความเป็นผูน้ ำ� เป็นตัวอย่างทีด่ ีให้
เด็กๆ” ปาล์มบอกด้วยรอยยิม้ พร้อมค�ำขอบคุณ
ในตอนท้ายว่า
“ภูมิใจมากที่เป็นเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
และเป็นแกนน�ำเยาวชนกลุม่ ไผ่รวมกอ ขอบคุณ
มากค่ะ ที่ให้โอกาสหนูได้เรียนหนังสือมาถึงทุก
วันนี้ หนูจะตัง้ ใจและท�ำให้ดที สี่ ดุ ค่ะ”

“ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้
รับการศึกษาที่เหมาะสมตามวัย โดยการสนับสนุนปัจจัยทางการ
ศึกษา และพัฒนาครูผู้สอน เสริมสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตน และด�ำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ในขณะเดียวกันครอบครัวและชุมชนก็ได้รบั การพัฒนาส่งเสริม
ความมั่นคงด้านอาหาร จัดการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติในชุมชน
และการเพิ่มพูนรายได้จากอาชีพเสริม ดิฉันขอขอบคุณผู้บริจาค
ผู้อุปการะ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนา สร้างความอยู่ดีมีสุขให้
แก่เด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้”
ศศิธร อุดมเสียง
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

บ้านแพง
จังหวัดนครพนม

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

บ้จังหวัานแพง
ดนครพนม
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2551
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 5 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 7 คน
อ.บ้านแพง
จ.นครพนม

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้แก่ นาเข โพนทอง
และหนองแวง อ�ำเภอ
บ้ า นแพง จั ง หวั ด
นครพนม
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,577 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,218 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 16 คน
ประถม 709 คน
ม.ต้น 444 คน
ม.ปลายและปวช. 388 คน
ปวส. 13 คน
ปริญญาตรี 7 คน

53

คน ได้รับการฝึกฝนทักษะการสอนเด็กๆ
ครู
จากกิจกรรมศึกษาดูงานการดูแลเด็กปฐมวัย และ
เทคนิคการสอนระดับประถมศึกษา ช่วยเพิ่มความรู้ให้
ครูนำ� ไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนเด็กๆ ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1,043
152

คน ได้เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็ก
ผ่านหนังสือที่ห้องสมุดโรงเรียนได้รับ
คน ได้รับการเสริมทักษะวิชาชีพ เช่น
เด็ก
การกรีดยาง การประกอบคอมพิวเตอร์ และการท�ำ
กรอบรูปวิทยาศาสตร์ เป็นความรูเ้ พือ่ สามารถประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต

508

คน เข้าร่วมค่ายอบรมให้ความรู้
เยาวชน
เยาวชนต้านยาเสพติด เพือ่ ให้เยาวชนรูว้ ธิ ปี อ้ งกันตนเอง

109

ครอบครัวเด็ก ได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์
ประกอบอาชีพ ได้แก่ จักรเย็บผ้า เมล็ดพันธุ์ ช่วยเสริม
รายได้ให้ครอบครัวมากขึ้น และเป็นแหล่งอาหารใน
ครัวเรือนได้

4

กลุ่ม ได้รับการส่งเสริมองค์ความ
กลุ่มอาชีพ
รู้ต่างๆ เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การออมทรัพย์
และการเสริมสร้างศักยภาพให้กลุม่ เข้มแข็ง เสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงได้ยิ่งขึ้น

ปลูกผักสร้างอาหารเพิ่มรายได้

นางประหยัด นนทะเสน ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักไว้ปลูก
กล่าวว่า “เราช่วยกันปลูกอย่างตั้งใจ เพื่อเป็นอาหาร
ให้ลูกๆ รับประทาน ช่วยลดรายจ่าย และถ้ามีเหลือพอ
เราก็น�ำไปขายเป็นรายได้เสริมด้วยค่ะ”

