วันนี้... ของ “วีรกุล”

ก่อนนี้ การปลูกมันส�ำปะหลังเป็นอาชีพหลัก
เพียงอย่างเดียวที่พ่อแม่ของ “วีรกุล” เด็กใน
ความอุปการะวัย 15 ปี หาเลีย้ งครอบครัวมา
ตั้งแต่เขายังเล็ก รายได้แต่ละปีมีแค่ให้พออยู่
พอกินส�ำหรับ 4 ชีวติ ในบ้านเท่านัน้ “หากลูกโต
ขึ้นต้องเรียนหนังสือในชั้นที่สูงขึ้น ก็ยังไม่รู้จะ
ท�ำอย่างไร” นีค่ อื ความคิดที่ “นางวิภา” แม่ของ
วีรกุลนึกถึงเสมอ
“เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาช่วยให้ลูกๆ
ได้เรียนหนังสือ ก็ลดภาระค่าใช้จา่ ยเรือ่ งค่าเล่า
เรียนของลูกลงได้บา้ ง” แม่ของวีรกุลเล่า
กว่า 10 ปีที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาช่วย
เหลื อเด็ ก ครอบครั ว และชุมชนในอ�ำเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การเปลี่ยนแปลงน�ำ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ครอบครัวเด็กมาตาม
ล�ำดับ อาชีพเสริมรายได้แก่ครอบครัวเด็ก เป็น
หนึง่ ในการพัฒนาทีม่ งุ่ ให้ครอบครัวเด็กสามารถ
พึง่ พาตนเองได้
“ความช่วยเหลือเริ่มจากการช่วยลูกของ
ฉัน ต่อมาเขาก็ช่วยเหลือครอบครัวให้มีอาชีพ
เสริม เพือ่ ทีจ่ ะมีรายได้เพิม่ ขึน้ และพอใช้จา่ ย
ในครอบครัว ตอนนั้นฉันคิดจะเลี้ยงควายแม่
พันธุ์ เพราะเมื่อมันโตแล้วก็จะน�ำไปผสมพันธุ์
ให้ออกลูกมาขาย นัน่ คือความตัง้ ใจตอนนัน้ ”
มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต ฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น
ทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับซื้อลูกควาย อีกส่วนหนึ่ง

ครอบครัวเด็กก็มสี ว่ นสมทบด้วย
วันนี้ จากลูกควายหนึง่ ตัว ได้สร้างอาชีพ
เพิม่ ขึน้ ให้แม่ของวีรกุลอีกหนึง่ อาชีพ “เมือ่ ควาย
โตก็ขายไป ได้เงินมาเป็นทุนซือ้ ตัวใหม่ อีกส่วน
ผันมาเป็นทุนซื้ออุปกรณ์ขายไก่ย่าง” แม่ของ
วีรกุลเล่าถึงความขยันต่อยอดจากอาชีพเสริมที่
ได้รบั สนับสนุน เพิม่ เป็นอีกอาชีพทีช่ ว่ ยเพิม่ ราย
ได้ให้ครอบครัวมากขึน้
“ตอนนีค้ วายออกลูกให้เราเพิม่ ขึน้ อีก 1 ตัว
แล้วครับ” วีรกุลหันมาบอกด้วยรอยยิม้ ก่อนที่
แม่ของเขาจะเสริมด้วยค�ำขอบคุณว่า “ขอบคุณ
มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ขอบคุณผูอ้ ปุ การะมาก ทีช่ ว่ ย
เหลือครอบครัวมาตลอด ขอบคุณจากใจเลยค่ะ”

ในปีทผี่ า่ นมา เด็ก ครอบครัว และชุมชน มีการพัฒนาการศึกษา การ
เพิม่ พูนความรูบ้ ริหารจัดการกลุม่ อาชีพต่างๆ อีกทัง้ ยังเกิดแหล่งเรียน
รูข้ นึ้ 1 แห่งในชุมชน ทีช่ ว่ ยให้การประกอบอาชีพของคนในชุมชนและ
ครอบครัวเด็กพัฒนามากขึ้น กลุ่มอาชีพเริ่มเรียนรู้การออมทรัพย์
และการเสาะหาทุนเพือ่ ช่วยขยายกลุม่ อาชีพให้พฒ
ั นาเพิม่ ขึน้ ผมขอ
ขอบคุณผูอ้ ปุ การะและผูบ้ ริจาคมากๆ ครับ ที่ให้โอกาสกับเด็กๆ และ
ช่วยสนับสนุนชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณมากครับ
สมชาย สนิทใจรักษ์
ผูจ้ ดั การโครงการ
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

พนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

พนั
ส
นิ
ค
ม
จังหวัดชลบุรี

àÈÃÉ°¡Ô¨

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

150

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2541

คน เข้าร่วมค่ายศุภนิมติ คิดดี เรียน
เด็ก
รู้สิทธิเด็กขั้นพื้นฐานที่ตนพึงมี การอยู่ร่วมกันใน
สังคม และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 15 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 5 คน
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี

เรียนรูส้ ทิ ธิเด็ก เรียนรูส้ ทิ ธิของตนเอง

เด็กหญิงสุพตั รา พร้อมเพือ่ นอีกหลายสิบชีวติ ทีร่ ว่ ม
กิจกรรมค่ายศุภนิมมิ ติ คิดดี เล่าว่า “หนูกบั เพือ่ นๆ ได้
รู้เรื่องสิทธิของเด็กๆ ว่ามีอะไรบ้าง ได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมของพีๆ่ หนูจะน�ำสิง่ นี้ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ต่อไปค่ะ”

ด�ำเนินงานใน 2 ต�ำบล
ได้แก่ หัวถนน และสระ
สีเ่ หลีย่ ม อ�ำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก และเศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 995 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 965 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 28 คน
ประถม 455 คน
ม.ต้น 257 คน
ม.ปลายและปวช. 202 คน
ปวส. 18 คน
ป.ตรี 35 คน
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คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
โรงเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อ
ครู
ทันสมัย ช่วยพัฒนาการสอนให้เด็กๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น
ช่วยให้การเรียนการสอนเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กลุม่ อาชีพ เข้าอบรมเทคนิคการบริหารเงินออม ส่งผลให้
กลุ่มเกิดการพัฒนาในการออมเงินให้มีอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มอาชีพ อบรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยให้กลุ่ม
อาชีพเกิดการพัฒนา เรียนรู้ บริหารจัดการกลุ่มให้มีทุน
สนับสนุนเพียงพอและพึ่งพาตนเองได้

