วันนี้... ของ “ฮุดนา”

ถึงแม้เป็นครอบครัวทีย่ ากไร้ แต่เมือ่ ลูกต้องทน
ทุกข์เพราะความเจ็บป่วย พวกเขาก็พยายาม
อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้ลกู ได้รบั การรักษา แต่กท็ ำ� ได้
เพียงระยะเวลาหนึง่ เท่านัน้ เพราะการต้องรักษา
อย่างต่อเนือ่ งเป็นไปได้ยากส�ำหรับครอบครัวซึง่
หาเช้ากินค�ำ่
“ฮุดนา” หรือ “นา” วัย 13 ปี เรียนอยู่
ชัน้ มัธยม 1 มีอาการเจ็บป่วยจากเนือ้ งอกมาแต่
ก�ำเนิด กว่าจะได้รบั การรักษาจากหมอซึง่ วินจิ ฉัย
ว่า เธอเป็นโรคกระดูกงอกทับเส้นประสาท เมือ่
อายุ 3 ขวบ หลังผ่าตัดและรักษาตัวอยูน่ านแรมปี
ระยะแรกพ่อกับแม่พานาไปพบหมอเป็นครัง้ คราว
ตามทีน่ ดั ไว้ แต่ความขัดสนทัง้ ค่าเดินทางและค่า
รักษา อาชีพของพ่อซึง่ อาศัยงานรับจ้างก่อสร้าง
รายได้วนั ละ 300 บาท ก็พอได้เลีย้ งปากท้อง 6

ชีวติ ในบ้านเท่านัน้ และงานว่าจ้างใช่วา่ จะมีให้ทำ�
ทุกวัน ครอบครัวจึงต้องตัดสินใจหยุดการรักษา
เหตุนี้เองจึงท�ำให้สภาพร่างกายของเธอไม่แข็ง
แรง มีผลกระทบถึงการเล่าเรียนทีเ่ ธอต้องหยุด
บ่อยครัง้ เพราะอาการจากร่างกายเธอนัน่ เอง
“ล�ำบากมากเลยค่ะ สงสารลูกก็สงสาร แต่
ไม่รจู้ ะท�ำยังไงในตอนนัน้ ทุกข์กนั มาอยูน่ าน พอ
มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ เข้ามาช่วยเหลือ นาก็ได้ไปหา
หมออีกครัง้ ช่วยให้ลกู แข็งแรงขึน้ ตอนนีเ้ ขาไม่
ต้องหยุดเรียนบ่อยๆ อีกแล้วล่ะค่ะ” “นางซากีนะ”
แม่ของนาเล่าให้ฟงั
นอกจากการช่วยเหลือให้เด็กได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนือ่ งแล้ว พ่อของนายัง
ได้รบั การช่วยเหลือด้านอาชีพ จากการสนับสนุน
อุปกรณ์ก่อสร้าง บวกกับความขยันท�ำให้เขา

สามารถรับเหมาก่อสร้างในชุมชนได้เพิ่มขึ้น
เช่น งานปูกระเบื้อง งานต่อเติมบ้าน ช่วยให้
ครอบครัวมีรายได้เพิม่ ขึน้ ตามมา ทุกวันนีพ้ อ่ กับ
แม่สามารถพาน้องนาไปหาหมอได้สม�ำ่ เสมอจน
มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น ยามว่างพ่อก็สามารถ
ต่อเติมซ่อมแซมบ้านของตนเองได้ ส่วนแม่ของ
ฮุดนาก็ได้รบั การฝึกอบรมอาชีพเสริม และได้รบั
พันธุเ์ ป็ด เพือ่ มาเลีย้ งไว้เป็นอาหารในครอบครัว
ท�ำให้สามารถลดรายจ่ายลง และต่อยอดสร้าง
รายได้เพิม่ ขึน้ จากการขายไข่เป็ดด้วย
วันนี้ รอยยิม้ ทีเ่ กิดจากความอยูด่ มี สี ขุ ของ
ครอบครัวเกิดขึน้ แล้ว พร้อมกับค�ำขอบคุณจาก
ผูเ้ ป็นแม่วา่ “ขอบคุณผูอ้ ปุ การะมากเลยค่ะ ที่ได้
ให้ชวี ติ ทีม่ คี วามสุขกับลูกและครอบครัวของเรา
ขอบคุณมากค่ะ”

“ในปีที่ผ่านมา ความส�ำเร็จในการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน
เกิดขึน้ หลายด้าน เช่น การเสริมทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ให้
เด็ก มีการสอนเสริมโดยใช้หลักสูตรคลินิกภาษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
ได้รับรางวัลงาน KM Event ระดับภาคใต้ ปี 2556 เรื่อง Reading
for life เด็กๆ มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น อ่านออก เขียนได้
อย่างถูกต้อง ครอบครัวเกิดการพัฒนา มีการจัดการอาชีพ อบรมฝึก
ทักษะ และศึกษาดูงาน ลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากอาชีพ
เสริม และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ผมขอ
ขอบคุณผู้อุปการะและผู้บริจาค ที่ช่วยพัฒนาให้เด็กและครอบครัว
ยากไร้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ”
นราวุฒิ จีนด้วง
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

คุระบุรี
จังหวัดพังงา

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

คุจังหวัรดะบุพังงารี
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2551

1,600

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 5 ปี

คน ได้รบั ปัจจัย
เด็ก
การศึกษา ได้แก่ กระเป๋านักเรียน
ที่นอนส�ำหรับเด็กอนุบาล และค่าเดิน
ทางส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ ต ้ อ งไปเรี ย นนอก
พื้น ที่ ช่วยให้เรียนหนังสืออย่างต่อ
เนื่อง และมีความพร้อมในการศึกษา

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 7 คน
อ.คุระบุรี
จ.พังงา

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้ แ ก่ คุ ร ะ แม่ นาง
ขาว และบางวัน อ�ำเภอ
คุระบุรี จังหวัดพังงา

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,313 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 56 คน
ประถม 1,011 คน
ม.ต้น 534 คน
ม.ปลายและปวช. 99 คน

ครอบครัวเด็ก ได้รับความรู้การถักหมวกไหม
พรม ช่วยให้มีรายได้ในครอบครัว

161

ครอบครัวเด็ก ซึ่งเป็นสมาชิกและกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ ได้รับการส่งเสริมการออมทรัพย์ ผ่าน
การอบรมและการศึกษาดูงาน แล้วน�ำมาพัฒนากลุ่มใน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น

ครอบครัวเด็ก ได้รับความรู้ในการพัฒนา
อาชีพ ได้แก่ การกรีดยาง การท�ำหมวกยางใช้ในหน้าฝน
การท�ำเกษตรผสมผสาน การลดต้นทุนการผลิตในสวน
ปาล์มน�้ำมัน และการท�ำสวนเกษตร

ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,700 คน

130

187

คน ในช่วงวัย
เยาวชน
12-18 ปี ได้ รั บ การสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์คณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีด่ ี
งามในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

250

256

คน อายุ 6-11 ปี
เด็ก
ส่งเสริมเรื่องการอ่านออกเขียนได้
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ในค่าย
พัฒนาทักษะภาษาไทย

287

คนอายุ 6-11 ปี
เด็ก
คน วัย 12-18 ปี ฝึกฝนวิธีคิดค�ำนวนคณิตศาสตร์ ใน
เด็ก
ร่วมอบรมการคิดวิเคราะห์และการ ค่ายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
ตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับวัย

23

คน เข้าร่วมอบรมการ
ครู
สอนวิชาภาษาไทย เพือ่ น�ำมาพัฒนาสือ่
การเรียนการสอนในห้องเรียน

ครอบครัวเด็ก ได้รับปัจจัยประกอบอาชีพ
เสริม ได้แก่ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และอุปกรณ์ประกอบ
อาชีพ ได้แก่

41 ครอบครัว
พันธุ์แพะ

50
39

40 ครอบครัว
เมล็ดพันธุ์ผัก

อวนปูลดต้นทุนอาชีพ

45 ครอบครัว
อุปกรณ์ประมง

35 ครอบครัว
พันธุ์ไก่

มนฑิตา แม่ของ เด็กหญิงศิริโสภา หนึ่งในกว่า 40
ครอบครัว บอกว่า “อวนปูทมี่ ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ ให้มา ท�ำให้
เรามีรายได้มากขึ้น มีเงินพอใช้จ่ายในบ้าน ลดภาระ
ต้นทุน และมีให้ลูกๆ ได้เรียนหนังสือ”

