วันนี้... ของ “วรัชยา”

สภาพบ้านหลังเล็กๆ พอได้พักพิง รอบบ้านพอมีพื้นที่ปลูกผักได้
บ้าง เลีย้ งปลาในบ่อเล็กๆ และเพราะไม่มที ที่ ำ� กิน พ่อกับแม่ของ
“วรัชยา” หรือ “นีร” จึงท�ำได้เพียงการรับจ้างกรีดยาง และรับ
เหมาก่อสร้างเล็กๆ น้อย หาเงินเลี้ยง 4 ชีวิตในครอบครัว ถึง
แม้จะยากล�ำบาก แต่ด้วยความขยันหมั่นเพียรของทุกคน การ
พัฒนาที่มุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุขจึงได้เริ่มขึ้น
“นีรลูกคนเล็กมีโรคประจ�ำตัวคือหอบหืดกับภูมแิ พ้คะ่ ต้อง
ไปหาหมออยูบ่ อ่ ยๆ บางเดือนไม่ตำ�่ กว่า 5 ครัง้ สุขภาพของลูกไม่
ค่อยแข็งแรง ไม่นานมานีก้ เ็ ป็นต่อมทอนซิลอักเสบต้องผ่าตัดและ
รักษาอยู่ 6 เดือน ก็ได้มูลนิธิศุภนิมิตฯ นี่แหละค่ะ ช่วยเรื่องค่า
รักษาพยาบาล แบ่งเบาภาระของครอบครัวได้มาก เพราะล�ำพัง
รายได้คงจะช่วยลูกได้ไม่มากนัก ตอนนี้ลูกแข็งแรงขึ้นเยอะค่ะ”
“นางเอ็นดู“ แม่ของนีรบอกด้วยรอยยิ้ม
ปีนี้ “วศินี” หรือ “มีน” ลูกสาวคนโตวัย 12 ปี เรียนชั้น
ประถม 6 และเป็นแกนน�ำเยาวชน จิตอาสาช่วยเหลืองานของ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ อีกด้วย ส่วนนีร เรียนชั้นประถม 1
“ลูกๆ ทั้งสองคนได้รับความเมตตาจากผู้อุปการะมาก
ค่ะ ทั้งช่วยให้ได้เรียนหนังสือ ได้ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
ไปเข้าค่ายทัศนศึกษา ช่วยสอนพิเศษให้เรียนดีขึ้น มีทั้งพันธุ์
ผัก พันธุ์ปลา ที่ ให้เราเลี้ยงไว้เป็นอาหารไม่ขาดแคลน ไม่เพียง
เท่านั้น ยังช่วยให้ดิฉันมีอาชีพเสริมรายได้จากจักรเย็บผ้าและ
อุปกรณ์ตัดเย็บด้วยค่ะ”
กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน ต�ำบลน�้ำจืด ที่นางเอ็นดูและเพื่อน
สมาชิกในหมูบ่ า้ นร่วมกันจัดตัง้ ถูกพัฒนาขึน้ โดยเริม่ จากการให้
แนวคิดจัดการกลุม่ อบรมให้ความรูพ้ ฒ
ั นาอาชีพ จนวันนีส้ ามารถ
พัฒนาฝีมือตัดเย็บและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้มากขึ้น

“ครอบครัวของดิฉันมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทุกคนมีความสุข และยินดีทุก
ครั้งที่จะร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดิฉันรู้สึกผูกพันเสมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน บางครัง้ ดิฉนั ยังท�ำอาหารมาร่วมรับประทานด้วยกัน หรือเวลาว่างจาก
งานที่บ้าน ก็จะมาช่วยงานที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เพราะ
อยากตอบแทนคืนบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�ำ” แววตาของ
นางเอ็นดูฉายความสุขออกมาอย่างชัดเจน
“ดิฉันขอขอบคุณผู้อุปการะจากใจ และขอเป็นตัวแทนครอบครัวเด็ก
ในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ อวยพรให้ผู้อุปการะทุกท่านมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง และมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการนะคะ ขอบคุณ
มากๆ เลยค่ะ”

“ในปีทผี่ า่ นมา มีเด็กเจ็บป่วยต้องได้รบั การรักษาเร่งด่วนถึง 5 คน ทัง้
ค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การสนับสนุน
นั้น ท�ำให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ส่วนของครอบครัว
เด็กและชุมชนก็ด�ำเนินการให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และการบริหาร
จัดการกลุ่ม พร้อมๆ ไปกับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผู้อุปการะ และผู้บริจาค ที่ ให้การ
ช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว ให้เกิดผลส�ำเร็จ ซึ่งช่วยให้การท�ำงานมี
คุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเด็ก และครอบครัว อย่างยั่งยืนค่ะ”
สุนีย์ แซ่เหลือ
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จ�ำกัด

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2543

13

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 13 ปี

โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรม
แข่งขันและพัฒนาวิชาการส�ำหรับเด็ก
เช่นคัดลายมือ วาดภาพ เขียนเรียง
ความ ค�ำขวัญ แข่งขันจรวดขวดน�้ำ
และเข้าฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 5 คน
อ.กระบุรี
จ.ระนอง

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้แก่ ล�ำเลียง บางใหญ่
และน�้ ำ จื ด อ� ำ เภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ

46
120
16
12
50
8

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทัง้ หมด

826

คน

เด็ก
คน ที่มีบ้านห่างไกลโรงเรียนเกินกว่า 3
กิโลเมตร ได้รับสนับสนุนค่าเดินทาง
คน ร่วมทัศนศึกษาในระดับประถม เพื่อ
เด็ก
เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กๆ

เด็กในความอุปการะ 1,102 คน

ครอบครัวเด็ก เข้าร่วมค่ายครอบครัว เพื่อสร้าง
เสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 800 ครอบครัว

โรงเรียน ได้รับสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
ช่วยให้มีสื่อสอนเด็กอย่างมีคุณภาพ

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ

คน เข้าร่วมค่ายให้ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา
เยาวชน
การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรกับเยาวชน

ประถม 202 คน
ม.ต้น 420 คน
ม.ปลายและปวช. 388 คน
ปวส. 22 คน
ปริญญาตรี 70 คน

20 คน
420 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
215 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
315 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

ในปี 2556 สหกรณ์ฯ ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือทุนการศึกษาให้เด็ก

โรงเรียน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษา โดย
ออมผ่านสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต กระบุรี จ�ำกัด สร้าง
เครือข่ายพัฒนาที่จะสอนการออมให้แก่เด็กๆ
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ผักเหลียงยังชีพ

ครอบครัวเด็ก ได้รับพันธุ์พืช ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ด “ผักเหลียง” ผักพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่ง นางสุนีย์ หนึ่งใน
นางฟ้า และพันธุผ์ กั เหลียง ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เสริม ครอบครัวเด็ก เลือกปลูกผักเป็นอาชีพเสริม บอกว่า “ผัก
และมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น
เหลียงปลูกใช้เป็นอาหารในครอบครัว และแบ่งไว้ขายด้วย
ช่วยให้เรามีรายได้ มีเงินเหลือพอให้ลูกไปเรียนหนังสือ”
กลุ่มอาชีพ ได้รับการเสริมความรู้ เทคนิค และ
กระบวนการบริหารจัดการกลุม่ ได้แก่ กลุม่ ปุย๋ หมักชีวภาพ นางเอ็นดู หนึ่งในครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมการกรีดยาง
กลุ่มผูกไม้กวาด กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มปลูกพืช ท�ำแผ่นยาง เพื่อให้ครอบครัวพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
เครื่องแกง กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า และกลุ่มหัตถกรรม
เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

