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 6 เล่นปนเรียน 
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ด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความเปราะบางยากไร้ คือหัวใจหลักในการท�างาน
ของมูลนิธศุิภนิมิตแหง่ประเทศไทย ความเปราะบางท่ีเกิดจากความขดัสน 
สง่ผลสูก่ารด้อยโอกาส และเป็นผลพวงสูอ่นาคตท่ีปราศจากความม่ันคง
ของเด็กๆ เม่ือพวกเขาเติบใหญ ่
เพื่อให้การเติบโตของเด็กๆ เป็นการเติบโตอยา่งมีคุณภาพ และเป็นการ

ก้าวเดินสูก่ารพ่ึงพาตนเองได้ มูลนิธศุิภนิมิตฯ จึงมุง่เน้นด�าเนินงานเพื่อเติมเต็ม
ทุกช่วงวัยของพวกเขาให้ได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น การดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการให้กับเด็กเล็กในช่วงวัย 0-6 ปี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมอนามัย 
แม่และเด็ก ให้พ่อแม่และทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับเด็กมีส่วนในการดูแล 
เอาใจใส่เด็กเล็กๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย 
พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพัฒนาด้านการ 
อ่านออกเขียนได้ ส�าหรับเด็กวัย 7-12 ปี เพื่อให้เด็กมีความพร้อมส�าหรับ 
เรียนรู้ในวิชาต่างๆ อย่างมีความเข้าใจ ส่วนในวัยรุ่นซึ่งเป็นอีกช่วงหัวเล้ียว
หัวต่อของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กในความอุปการะวัย  
13-18 และ 19-24 ปี จะให้น�าหนักส�าคัญท่ี การพัฒนาทักษะชีวิต  
ทักษะอาชีพ การพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก เพื่ อให้วัยรุ่นมี 
ความเข้มแข็งท้ังกายและใจ พร้อมท่ีจะก้าวสูวั่ยผู้ใหญอ่ยา่งมีคุณภาพต่อไป 

ความอยู่ดีมีสุขของเด็กๆ ท่ีเกิดจากการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็ก
อยา่งเหมาะสมตามชว่งวัยได้ถูกน�ามาบอกเล่าสู่ทุกท่านแล้วในวารสารฉบับน้ี 
แนน่อนครับ ความอยูดี่มีสขุของเด็กๆ เหล่าน้ีเกิดขึน้ได้ด้วยการแบง่ปันจากท่าน

ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านและครอบครัวครับ

 ดร. สราวุธ ราชศรีเมือง
 ผู้อ�านวยการ

บรรณาธิการบรหิาร: วินัย สิทธนุิกูลชัย 
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วีวา ชานวิทิตกุล

กองบรรณาธิการ: สมลักษณ์ ค�าแสน ไพวรรณ เบญจกุล  
พิพัฒน์ เสรีชุษณะ สุทธสิิทธิ ์ขันตยาภรณ์ อรดา วัชรานานันท์

ศลิปกรรม: ชัชชัย คงเกษม

วารสารศุภนิมิต  มี วัต ถุประสงค์ เพื่ อประชาสัมพันธ ์
ความก้าวหน้าในการด�าเนินพันธกิจของมูลนิธิศุภนิมิตฯ  
และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้อุปการะ ผู้บริจาค  
คริสตจักร องค์กรร่วมพันธกิจท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีมี 
ภาระร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตลอดจนเป็นสาร 
เชิญชวนผู้บริจาคและผู้สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในพันธกิจ 
ด้านต่างๆ ของมูลนิธศุิภนิมิตฯ
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ยตุกิารละเลยทอดทิง้เดก็ ยุตคิวามรนุแรงทางดา้นรา่งกายและจิตใจตอ่เดก็ภายในครอบครวั
เราทกุคนตอ้งชว่ยกนัยตุคิวามรนุแรงตอ่เดก็

ส่งเสริมความรู้สิทธิของเด็ก การปกป้องคุ้มครองเด็ก แก่ทุกคน 

ท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก และการท�างานรว่มกับภาครฐัท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กอยา่งจริงจัง

รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบต่อเด็กท่ีจะเกิดขึ้นจากการ

ใช้ความรุนแรง รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธปีฏิบัติ

ในการหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ควบคู่กับการเปล่ียน 

วิธีคิดในการดูแลเล้ียงดู และการส่ังสอนเด็กด้วยการลงโทษหรือ 
การใช้ความรุนแรง

การสง่เสริมความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการดูแลเด็กอยา่งเหมาะสมตามชว่งวัย และการให้ความรูเ้ก่ียวกับสิทธท่ีิเด็กพึงได้รบัให้แก่พอ่แม ่ผู้ปกครอง 

ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ความผูกพันและความเข้าใจกันในครอบครัวจะเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญ 

ในการลดการกระท�าท่ีอาจก่อให้เกิดความรุนแรงต่อเด็ก

การแก้ไขปัญหาด้านอาชีพและรายได้ของครอบครัว เพื่อลดความ

ขัดสน ความขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการด�ารงชีวิต ซึ่งเป็น

สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 

ประสานความร่วมมือจากทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและครอบครัว

ของเด็ก และด�าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุหลักท่ีท�าให้เกิด 

การกระท�ารุนแรงต่อเด็ก

ส่งเสริมด้านการศึกษาและทักษะชีวิตให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กยากไร้ 

และเด็กทุกคนมีโอกาสด้านการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและเท่าเทียม 

การศึกษาจะเป็นต้นทุนชีวิตท่ีส�าคัญในการพัฒนาความอยู่ดีมีสุข

แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน และเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญท่ีจะชว่ย

ลดปัญหาการกระท�ารุนแรงต่อเด็ก

การสนับสนุนให้บ้าน โรงเรียน และทุกพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก  

เป็นพื้นท่ีปลอดภัยส�าหรับเด็ก และการรณรงค์เพื่ อให้ทุกคน 

ไม่ละเลยเม่ือพบกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก โดยเฉพาะ 

ความรุนแรงต่อเด็กท่ีเกิดขึน้ในครอบครัว ท่ีเราทุกคนมักจะมองขา้ม

หรือเข้าใจว่าเป็นการดูแลและสั่งสอนลูกหลาน

ารยุติความรุนแรงต่อเด็กไม่อาจบรรลุผลส�าเร็จได้ด้วยการด�าเนินงานโดยใครคนใดคนหน่ึง โครงการยุติความรุนแรง 
ต่อเด็ก โดย มูลนิธิศุภนิมิตแหง่ประเทศไทย ได้ก�าหนดกรอบแผนการด�าเนินงาน ประสานความรว่มมือและรณรงค์เพื่อให้
ทกุภาคสว่นท้ังหน่วยงานภาครฐั องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้น�าชุมชน คณาจารย ์ทกุคนในชุมชน พอ่แมแ่ละผู้ปกครอง 

รวมถึงตัวเด็กเอง ในการรว่มกันสร้าง ระบบการปกปอ้งคุ้มครองเด็ก เพื่อเป็นเครื่องมือในการยุติความรุนแรงต่อเด็กอยา่งยั่งยืน

การควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม

การสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

การส่งเสริมอาชีพและความมั่นคง
ให้แก่ครอบครัว

การตอบสนองและสนับสนุนแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว

การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะชีวิต
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โดย สมลักษณ ์ค�าแสน

อ้
อย คุณแม่วัย 34 ปี อุ้ม น้องใบบุญ ลูกสาวบุญธรรม 
อายุ 17 เดือนไว้ในอ้อมอกด้วยความรัก ขณะป้อนนม 
ให้แก่เด็กน้อย “อ้อยมีลูกเองไม่ได้ค่ะ สุขภาพไม่แข็งแรง 

น้องใบบุญเป็นลกูบุญธรรม อ้อยกับสามีรบัมาเล้ียงต้ังแต่น้องอายุ 
ได้ 19 วันค่ะ เป็นความฝันของอ้อยท่ีอยากมีลูก รักมาก ถึงอ้อย
ไม่เคยเล้ียงลูก ก็ทุ่มเทท�าอยา่งดีท่ีสุดค่ะ” อ้อย เล่าอยา่งภูมิใจ

น้องใบบุญของแม่อ้อย

น้องใบบุญในอ้อมกอดอุ่นของแม่อ้อย

ด้วยความท่ีไม่เคยมีความรู้เรื่องการเล้ียงลูกมาก่อนเลย  
อ้อยและสามีจึงไม่รั้งรอท่ีจะพาตนเองเข้าไปเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมในการเล้ียงดูเด็กอย่างเหมาะสมกับ โครงการเสรมิ
สร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่ อการดูแลและพัฒนาการเด็ก 
แรกเกิดถึงสามปี (Go Baby Go Parenting Program) ท่ี  
มลูนิธิศภุนิมติแหง่ประเทศไทย ได้ด�าเนินการในพื้นท่ี โครงการ 

บอกเล่าผ่านเรื่อง
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พัฒนาฯ เมืองปาน จ.ล�าปาง โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพประจ�าต�าบลบ้านต้นงุ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�าต�าบลบา้นขาม และเครอืขา่ยด้านสขุภาพและการสง่เสริม
พฒันาการเด็กในพ้ืนท่ี อ.เมืองปาน โดยได้รบังบประมาณสนับสนุน 
จาก กระทรวงสาธารณสุข เน้นการอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครองเด็กในชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.)  เพื่อการ
ส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดถึงสามปีมีพัฒนาการตามช่วงวัย 
ผา่นการดแูลจากผู้ปกครอง เครอืขา่ยชุมชน โรงพยาบาลสง่เสรมิ 
สุขภาพประจ�าต�าบล (รพ.สต.) และองค์กรศาสนา โดยส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองเด็กจัดบ้านและส่ิงแวดล้อมท่ีดีเชิงบวก เพื่อช่วย
สนับสนุนการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กในชว่ง 1,000 วัน
แรกของชวิีต เป็นการน�า หลักสตูรการเลี้ยงดูเด็กแบบองค์รวม 
5 ด้าน ได้แก่ 1) การดูแลด้านโภชนาการ 2)  การตอบสนองต่อ
การเล้ียงดู 3) การดูแลด้านสุขภาพ 4) การเรียนรู้เบื้องต้น และ 
5) ความม่ันคงและความปลอดภัย  เรียกว่าเป็นท้ังการสร้าง 
ความรู้ เสริมทักษะและเทคนิคในการเล้ียงดูเด็ก ช่วยให้พ่อแม่  
ผู้ดูแลเด็กเขา้ใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเจรญิเติบโตของเด็ก 
สุขภาพ โภชนาการ การป้องกันรักษา การปกป้องคุ้มครองเด็ก 
และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ พ่อ แม่ มีส่วนสนับสนุนและร่วมกันดูแล
เล้ียงดูลูกน้อยไปด้วยกัน 

“หลักสูตรน้ีถูกพัฒนาขึ้นมาโดยองค์กรศุภนิมิตสากล  
เน้นด้านสขุภาพและโภชนาการ ด้านพัฒนาการเด็ก และด้านการ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยจะให้ความส�าคัญกับพฒันาการของเด็ก
ในชว่ง 1,000 วันแรกของชวิีต ซึ่งเป็นห้วงเวลาท่ีเด็กมีพฒันาการ
อยา่งรวดเร็วท่ีสดุ” นางศริยุิภา เลาหภิญโญจันทรา ผู้เชีย่วชาญ
ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก อธบิาย

อ้อยให้ความสนใจมากและไปเข้าอบรมกับโครงการ 
ตลอดหลักสูตรโดยไม่เคยขาดสักครั้ง “ก่อนเข้าโปรแกรม 

แม่อ้อย น้องใบบุญ และหนังสือนิทาน วิธีการง่ายๆ ที่ได้ทั้งความรัก  
เกิดทั้งความผูกพัน พร้อมกับส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยการอ่านนิทาน 
ให้ลูกฟงั และเล่นของเล่นกับลูก

แม่อ้อย พ่อป๋อง และน้องใบบุญ

การเล้ียงดูเด็กฯ อ้อยไม่รู้ว่าเล้ียงลูกอย่างไรให้ถูกวิธี แต่พอ 
เข้าร่วมโปรแกรมฯ แต่ละคร้ังได้น�าความรู้มาปรับปรุงการเล้ียง
น้องใบบุญตามท่ีเรียนมา อ้อยกลับมาสังเกตดูว่าลูกอายุเท่าน้ี  
วัยน้ีเราควรพูดจากับลูกดีๆ ไม่พูดรุนแรง ถึงลูกจะยังเล็กมาก  
แต่เขาก็สามารถจดจ�าสิง่ต่างๆ ได้ ถ้าเราป้อนแต่ส่ิงดีๆ ให้ เค้าจะ
จดจ�า เส้นใยสมองลูกจะทึบๆ ถ้าเราดุด่าหรือป้อนสิ่งไม่ดี  
เส้นใยสมองจะถูกตัดๆ ไป อ้อยใจเย็นมากขึ้น แรกๆ สอนอะไร
เค้าก็ไม่ค่อยฟัง อ้อยท�าเป็นภาพตัวอยา่งให้ดู เชน่ บอกว่า สวัสดี
ตากับยาย เจอใคร ให้หนูยกมือไหว้สวัสดีอยา่งง้ีนะ เค้าก็ท�าตาม 
เราต้องท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง” อ้อยยกตัวอย่างการเล้ียงดูเพื่อ 
ส่งเสริมพัฒนาการให้กับน้องใบบุญ ท่ีเธอน�าเอาสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
มาปรับใช้

ท้ังอ้อยและสามีให้เวลาในการเล้ียงดนู้องใบบุญอยา่งเต็มท่ี  
“ส�าหรับเด็กเค้าไม่ได้ต้องการข้าวของอะไรมากเลยค่ะ ส่ิงท่ีเด็ก
ต้องการท่ีสุดคือความรกัจากพอ่แม ่อ้อยกับแฟนจะกอดลูกบอ่ยๆ 
เล่นกับลูก แฟนอ้อยเค้าชอบท�าของเล่นให้ลูก ส่วนอ้อยจะอ่าน
นิทานให้เค้าฟัง ค่อยๆ พูด ค่อยๆ สอนให้เขาเริ่มเข้าใจสิ่งท่ี 
ถกูผิดต้ังแต่ยงัเล็กๆ ฝึกและสง่เสรมิพฒันาการให้เค้า เตรยีมเค้า
ให้พร้อมส�าหรับการเติบโตต่อไปอย่างมีความพร้อมสมวัยค่ะ 
ขอบคุณมูลนิธศุิภนิมิตฯ ท่ีให้ความรู้กับอ้อยและคุณแม่ คุณพ่อ
ท้ังหลาย เราได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณใ์นการ
เล้ียงดูลูก เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ”



บอกเล่าผ่านเรื่อง
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สิ่
งส�าคัญท่ีจะชว่ยพัฒนาสมองและการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่
การเรียนอยา่งเดียวเท่าน้ัน แต่คือ ‘การเล่น’ ในฐานะของ
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล ครูสุพรรณ หินกอง บอกว่า “เพราะ

ชีวิตของเด็กไม่มีอะไรมาก เม่ือถามพวกเขาว่าวันน้ีจะท�าอะไร 
อย่างแรกเลยท่ีเด็กจะตอบก็คืออยากเล่น แต่จะเล่นแบบไหน 
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนต้องจัดเตรียมพื้นท่ีให้
พวกเขา ซ่ึงหลังจากได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากมูลนิธศุิภนิมิต 
แห่งประเทศไทย ท�าให้โรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้น” 

การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยน้ัน  
มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ธรรมชาติของเด็กในวัย 3-6 ปี เป็นช่วงวัยท่ีมีความสนใจท่ีจะ
เรียนรู้และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ซึ่งเด็ก 
สามารถเรียนรู้ได้จากการเล่น มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้ด�าเนินงาน

เล่นปนเรียน 
กระตุ้นการ
เรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย

สนามเด็กเล่นแนวธรรมชาติช่วยสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการรากฐานการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก 
ทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)

โดย พิพัฒน์ เสรีชุษณะ
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ความสนใจของเด็กๆ และการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนส�าหรับ 
เด็กปฐมวัย ตลอดจนสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ท่ีบ้าน เชน่ หนังสือ
นิทาน สมุดวาดภาพ และดินสอส ีเพื่อให้ผู้ปกครองได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกับบุตรหลาน และได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ
แสดงออกถึงความรักไปพร้อมๆ กัน

ครูสุธารตัน์ ไชยโชติ ครูปฐมวัย โรงเรยีนบ้านดอนกลอย
วิทยาคาร เล่าว่า “พื้นท่ีของโรงเรยีนและชุมชนสว่นใหญเ่ป็นป่า 
พอเราน�าสนามเด็กเล่นแนวธรรมชาติเข้ามา เด็กๆ ก็จะคุ้นเคย 
รู้จักรักต้นไม้ และรักธรรมชาติท่ีตนเองมี เคร่ืองเล่นต่างๆ  
อยา่งม้ากระดก กระดานล่ืน นอกจากได้เล่นอยา่งสนุกสนานแล้ว 
เด็กๆ ยังได้เรียนรู้สัมผัสว่าเครื่องเล่นอยา่งเน้ือไม้ พลาสติก หรือ
เหล็กต่างกันอย่างไร และได้บริหารกล้ามเน้ือท้ังมัดเล็กและ 
มัดใหญจ่ากการปีนป่ายห้อยโหนผ่านเครื่องเล่นต่างๆ ท�าให้เด็ก
สนุกกับการเรียนและสนใจการเรียนมากขึ้น”

และสิ่งส�าคัญท่ีสุด คือ การท่ีได้เห็นเด็กๆ มีความสุข ได้เรียน 
ได้เล่นสนุกตามวัย “หนูชอบห้องเรยีนของหนูและสนามเด็กเล่นค่ะ 
หนูกับเพ่ือนๆ ชอบเล่นบ้านสไลด์เดอร์ ชิงช้า และม้ากระดก  
เล่นทุกวันเลย หนูอยากมาโรงเรียนทุกวันค่ะ” ด.ญ.ปริม่ประภา 
ชั้นอนุบาล 3 บอกด้วยความภูมิใจ

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ภายใต้ 
‘โครงการรากฐานการเรยีนรู้’ จัดอบรมสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
ในโรงเรยีนให้กับครู และพาไปศึกษาดงูานเพื่อจุดประกายความคิด 
ในการออกแบบและวิธกีารจัดสรา้ง ‘สนามเด็กเล่นแนวธรรมชาติ’ 
จนเกิดเป็นพ้ืนท่ีเล่นเพ่ือเรยีนรูใ้ห้กับศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 11 แห่ง 
และโรงเรยีน 13 แหง่ ในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาฯ หนองฮี จ.รอ้ยเอ็ด 
และโครงการพัฒนาฯ เสนางคนิคม จ.อ�านาจเจริญ 

สนามเด็กเล่นแนวธรรมชาติเป็นการผสมผสานระหว่าง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับนวัตกรรมทางการศึกษา ผา่นการมีสว่นรว่ม
ของคนในชุมชนในการวางแผน ออกแบบ แบ่งปันทรัพยากร 
ท้ังงบประมาณ วัสด ุอุปกรณ ์และแรงงานจากชาวบา้น “พวกเรา
พอว่างจากงานท่ีไรน่าก็มาชว่ยกันครับ เอาความรู้ประสบการณ์ 
จากท้องไรท้่องนาท่ีมี อยา่งการสรา้งเถียงนา การผูกเชอืกถักเชอืก 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ บางคนมีไม้ก็เอาไม้มาให้ ดีใจหลายๆ ท่ีได้
ท�าสนามเด็กเล่นให้กับลูกหลานของเราได้เล่นครับ” ลงุบุญเสรมิ 
พลแมน หน่ึงในคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนจากชาวบ้าน
บอกด้วยความภูมิใจ 

โดยแนวคิดในการสรา้งสนามเด็กเล่นค�านึงถึงปัจจัยท่ีส�าคัญ 
4 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความสนุกสนาน 
และการดูแลรักษา โดยมีเป้าหมายคือช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ต่างๆ แก่เด็กๆ ท่ีเป็นลูกๆ หลานๆ ของทุกคนในชุมชน  
ท้ังพัฒนาการทางด้านการเคล่ือนไหวของร่างกาย พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ และพัฒนาการด้านพฤติกรรมทางสังคม การเล่น 
ในรูปแบบต่างๆ อยา่งอิสระยงัเป็นการสง่เสริมการใชจิ้นตนาการ 
ท�าให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนและรักสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกเหนือจากสนามเด็กเล่น มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้อบรม
แกนน�าครูให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กเบื้องต้น เพิ่มพูนทักษะ
และเทคนิควิธีการสอน ให้ความรู้ในการผลิตสื่ อเพื่ อเพิ่ม 

พัฒนาบุคลากรครูเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัย

ฝึกการอ่านและการคิด พร้อมๆ กับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ผ่านสื่อการเรียนการสอนง่ายๆ ในชั้นเรียน  



8 วารสารศุภนิมิต

หลังจากท่ี โครงการพัฒนาฯ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในพื้นท่ี 
ได้รว่มกันเติมเต็มการเรยีนรู้ให้แก่เด็กนักเรยีนซึ่งสว่นใหญเ่ป็นลูกหลาน

แรงงานภาคการเกษตร มาตลอดปีการศึกษา ได้เวลาอวดความสามารถในการ 
อ่านเขียน และทักษะอาชีพของเด็กๆ กันแล้ว ในงาน เปดิบ้านนักอ่าน’62 จัดขึ้น 
ท่ี โรงเรยีนบา้นโนนเหมา่ โดยได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญใ่นจังหวัดมารว่มช่ืนชม
ผลงาน ไม่ว่าจะเป็น นายสมเกียรติ ศรษีะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
และ นายสาคร เถินมงคล นายอ�าเภอหนองบัวแดง และ นายธนชน มุทาพร  
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

“มีหนังสือท�ามือค่ะ เป็นนิทานหัดอ่านส�าหรับน้องๆ ประถม 1-2 บัตรค�า  
แผน่ป้ายสระ พยัญชนะก็มีค่ะ พวกน้ีเอาไว้ใชเ้รยีนเรื่องการผสมค�า” นักเรยีนจาก
โรงเรียนบ้านห้วยหัน อวดผลงานจากน�าพักน�าแรงของตนท่ีได้ช่วยครูท�าสื่อ 
การเรียนการสอนด้วยความภูมิใจ 

ท่ีเต็นท์นิทรรศการ โรงเรยีนบ้านโนนเหม่า เสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน 
ดังแว่วมา “เล่นบิงโกครับ เป็นบิงโกค�าควบกล�า บิงโกภาษาอังกฤษก็มีนะครับ  
เป็นภาษาอังกฤษชื่อสัตว์ ชื่ออาชพี ชว่ยให้พวกผมจ�าค�าศัพท์ได้ครบั” ด.ช.พนมกร
เด็กในความอุปการะของมูลนิธศุิภนิมิตฯ เล่าท่ีมาของเสียงหัวเราะให้ฟัง

โดย วินัย สิทธนุิกูลชัย

ให้ลูกรักเรียนเขียนอ่าน 
เชี่ยวชาญการอาชีพ 
ตามวิถีชุมชน คนหนองบัวแดง 

นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยหัน อวดผลงานจาก
น�้าพักน�้าแรงของตนที่ได้ช่วยครูท�าส่ือการเรียน 
การสอนด้วยความภูมิใจ

ด.ช.พนมกร เดก็ในความอปุการะของมลูนธิศิภุนมิติฯ  
กับเกมบิงโกค�าควบกล�้า และบิงโกภาษาอังกฤษ
แสนสนุก

บอกเล่าผ่านเรื่อง
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นอกจากความรู้และการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาท่ีได้รับการเติมเต็มแล้ว ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพของเด็กๆ ก็มีมาอวดประชันกันด้วย เช่นท่ีเต็นท์
นิทรรศการ โรงเรยีนบ้านโนนศรสีง่า

“ท�าพรมเช็ดเท้าค่ะ เอาเศษผ้ามาผูกกับแกนเชือกให้แน่น 
ท�าเสร็จก็เอาไปขาย ผืนละ 60 บาท เงินท่ีได้ก็เอาไปรวมเป็น 
รายได้ของกลุ่ม เอาไว้ซื้อเศษผ้ามาท�าต่อ แล้วก็แบง่เป็นค่าขนม
ให้พวกหนูด้วย” ด.ญ.จิรชัญา เด็กในความอุปการะของมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ ยิ้มฟันขาวเล่าให้ฟัง

นักเรียนอีกกลุ่มหน่ึงก�าลังน่ังอวดฝีมือการท�าไม้กวาด 
ดอกหญ้า ด.ช.วายุ เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ  

ด.ญ.จริชัญา เดก็ในความอปุการะของมลูนธิศิภุนมิติฯ ยิม้ฟนัขาวเลา่ทกัษะ
อาชีพการท�าพรมเช็ดเท้า

ด.ช.วายุ เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ กับทักษะอาชีพการท�า
ไม้กวาดดอกหญ้า

ด.ญ.ดาวเฮอืง และ ด.ญ.สายรุง้ ฝาแฝดหญิง เด็กในความอุปการะของ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ล้อมวงฟงัปราชญ์ชุมชนสาธิตการท�าน�้าหมักชีวภาพ

ถูกเพื่อนๆ ดันหลังให้เป็นตัวแทนเล่าเรื่อง “น้าๆ ชาวบ้าน 
จากชุมชนใกล้ๆ โรงเรียนมาสอนให้ครับ เราต้องแบ่งช่อ 
ดอกไม้กวาดให้พอดี เอามาเย็บมัดให้แน่นติดกับด้ามไม้ไผ่  
เข็มยาวๆ น่ันแหละครับ ท่ิมมือผมไปหลายรอบแล้ว (หัวเราะ) 
มันยากตรงท่ีต้องเย็บให้แน่น แล้วยังต้องเย็บให้สวยด้วย  
หัดท�าอยู่ 2 อาทิตย์ครับกว่าจะท�าเป็น ถ้าอันท่ีดีๆ สวยๆ  
ก็ขายได้ด้ามละ 40-50 บาทครับ” 

อีกหน่ึงความรู้ท่ีเป็นท้ังทักษะอาชีพ และเป็นการพัฒนา
อาชีพด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช ้
สารเคมี เพื่ อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนได้น�าไปปรับใช้  
“น�าหมักชีวภาพ ก็คือปุ๋ยน�าจุลินทรีย์ ได้จากการหมักเศษพืช  
เศษอาหาร กับกากน�าตาล จุลินทรีย์จะย่อยสลายเศษต่างๆ  
ให้กลายเป็นปุ๋ยน�าเข้มข้น เวลาใช้ก็เอาไปผสมกับน�าให้เจือจาง 
ใชบ้�ารุงพชื เรง่การเติบโต และยงัชว่ยไล่แมลงด้วย” เสียงปราชญ์
ชุมชนสาธติการท�าน�าหมักชวีภาพท่ีเต็นท์ โรงเรยีนบา้นห้วยกุ่ม 
โดยมี ด.ญ.ดาวเฮือง และ ด.ญ.สายรุง้ ฝาแฝดหญงิ เด็กในความ
อุปการะของมูลนิธศุิภนิมิตฯ ล้อมวงฟังอยา่งต้ังใจ 

ท้ังทักษะการอ่านออกเขียนได้ และทักษะอาชีพของ 
เด็กนักเรียนท่ีได้น�ามาอวดประชันกันภายในงาน เปิดบ้าน 
นักอ่าน’62 น้ี คือส่วนหน่ึงของการด�าเนินงาน โครงการ 
อุปการะเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย โดย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีการผนึกก�าลังกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
เป้าหมายคือเพื่อให้เด็กและเยาวชนในโครงการอุปการะเด็ก  
และเพื่อนๆ นักเรียนอ่ืนๆ ในชุมชนได้รับการศึกษา ได้รับการ 
เติมเต็มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ พัฒนาต้นทุนชีวิตเพ่ือ 
จะได้เติบโตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เด็กๆ จะได้มีช่องทาง 
ในการประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมช่วยลดภาระของพ่อแม่ 
หรือหากไม่ได้ศึกษาต่อ เด็กๆ จะได้มีวิชาชีพติดตัวส�าหรับ 
ท�ามาหากินได้ต่อไป
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ผมอยูกั่บแม่และน้องสาวอีก 2 คน 
กับปู่และย่าด้วยครับ” เพชร  
เด็กชายวัย 10 ปี เด็กในความ

อุปการะ โครงการพัฒนาฯ ทุ่งหว้า 
จ.สตูล เล่าเรื่องราวของเขาในการอบรม 
ค่ายครอบครวั ท่ีจัดขึน้โดย มลูนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย “บ้านครับ ผมอยาก 
มีบ้าน” เพชรอวดภาพท่ีเขาลงมือวาด
ตามโจทย์ ‘ภาพความฝันของเด็กๆ’ ท่ี
วิทยากรในค่ายให้ท�า ภาพวาดของเพชร
มีพอ่ แม่ ตัวเขา น้องๆ และบ้าน แต่พอ
วิทยากรถามว่าท�าไม เด็กชายเงียบแทน
การตอบค�าถาม

สิง่ท่ีเกิดข้ึนในค่ายครอบครวัครั้งน้ัน
สะกิดความรู้สึกของ ป้าเยาว์ จินตนา  
เสง้ชาตร ีอาสาสมัครโครงการอุปการะเด็ก 
โครงการพัฒนาฯ ทุ่งหว้า เป็นอย่างมาก 
ป้าเยาว์ และเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิศุภนิมิตฯ  
จึงพากันไปเยี่ยมบ้านของน้องเพชร และ
พบว่า

อุ๊ แม่ของเพชร เป็นแม่เล้ียงเด่ียว 
เน่ืองจากพ่อท้ิงครอบครัวไป แม่อุ๊เล้ียงดู

บ้านแห่งความฝัน
ที่เป็นจริง
โดย ไพวรรณ เบญจกุล

ฝนตกจะดึกด่ืนแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นแล้ว
พากันมารวมอยู่ท่ีมุมสุดของบ้าน ตรงท่ี
หลังคาสังกะสีไม่มีรู เพื่อไม่ให้เปียกฝน” 
แม่อุ๊เล่า

เพราะบา้นควรเป็นท่ีพักพงิท่ีปลอดภัย 
ส�าหรบัเด็ก โครงการพฒันาฯ ทุ่งหว้า จึงได้ 
จัดสรรงบประมาณปรับปรุงบ้านให้กับ
ครอบครัวของน้องเพชร โดยมีป้าเยาว์
อาสาชว่ยในการประสานงานให้ชาวบา้น
ในชุมชนมารว่มกันลงแรงด้วย

“ป้าเยาว์มาบอกข่าวค่ะ ดีใจมากๆ 
รบีบอกลูกว่ารูม้ั้ยเขาก�าลังจะสรา้งบา้นให้  
ยิง่วันท่ีเห็นรถมาสง่วัสดกุ่อสรา้ง  ดีใจสดุๆ 
กันท้ังแม่ท้ังลกู” แมอุ๊่พูดด้วยรอยยิม้และ
น�าตาคลอด้วยความต้ืนตัน

“ดีใจมากครับ” เพชรตอบสั้นๆ 
พร้อมรอยยิ้มท่ีมุมปาก

“เราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเอง   
ได้บ้านท่ีแขง็แรงดีใจมากๆ ค่ะ” อุ๊พดูแล้ว
เอ้ือมมือไปโอบไหล่ลูกชาย

บอกเล่าผ่านเรื่อง

ลูก 3 คนรวมท้ังปู่และย่า ด้วยค่าจ้าง 
รายวันๆ ละ 300 บาทจากการรับจ้าง 
ท�าความสะอาดรสีอรท์ใกล้บ้าน แม้ภาระ 
บางส่วนของเธอจะได้รับการแบ่งเบา 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านศึกษาของลูกๆ 
จากการแบ่งปันท่ีมีผู้อุปการะมอบให้ 
กับเพชร และพลอย น้องสาวอีกคนหน่ึง
ของเพชรผ่าน โครงการอุปการะเด็ก ของ
มูลนิธศุิภนิมิตฯ แต่บอ่ยคร้ังท่ีอุ๊ต้องตกอยู่
ในภาวะชักหน้าไมถึ่งหลัง สว่นบา้นท่ีท้ังหมด 
อาศัยน้ัน ฝาบ้านท่ีแข็งแรงมีเพียงด้าน
เดียว อีก 3 ด้านเป็นไม้ไผ่สานเก่าๆ พอ 
กันแดด แต่ไม่สามารถก้ันลมฝนท่ีตกชุก
ตามสภาพอากาศของภาคใต้ได้ “เวลาท่ี

“
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โดย พิพัฒน์ เสรีชุษณะ

พราะเรามีโอกาสมากกว่าคนอ่ืน 
และพอจะช่วยเหลือได้ก็อยากจะ
แบ่งปัน เพื่อพวกเขาจะได้มีอนาคต

ท่ีสว่างสดใสในวันข้างหน้า” คือความคิด
ท่ีส่องประกายแห่งความหวังมาถึง 
เด็กยากไร้ บนเส้นทางการเป็นผู้ให้ของ 
คุณประทีป กรรณสูต อดีตพนักงาน 
การไฟฟ้านครหลวง ผ่าน ‘โครงการ
อุปการะเด็ก’ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

ถึงแม้จะเติบโตใช้ชีวิตอยู่ในเมือง
ใหญ ่แต่ก็เข้าใจดีถึงความขาดแคลนด้อย
โอกาสท้ังในด้านวัตถ ุและจิตใจ โดยเฉพาะ 
ความด้อยโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ 
ในพื้นท่ีห่างไกล เม่ือมีโอกาสและชีวิต 
การงานม่ันคง คุณประทีปจึงคิดอยูเ่สมอ
ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมอบโอกาสให้
เด็กยากไร้เหล่าน้ีได้หลุดพ้นจากความ
ยากจนและมีอนาคตท่ีดีเชน่กัน

เม่ือคิดถึงการเป็นผู้อุปการะเด็กของ
มูลนิธศุิภนิมิตฯ คณุประทีปรูส้กึว่าตนเอง
ไมไ่ด้เป็นเพยีงผู้ให้เท่าน้ัน แต่ยงัเป็นผู้รบั

จากใจผู้ให้

ดั่งประทีปส่องทาง
ให้เด็กยากไร้

ด้วย โดยเฉพาะเปน็ผู้รบัความสุขความ
อ่ิมเอมใจจากการท�าดแีละชว่ยเหลือเด็ก
ยากไรใ้ห้มชีวิีตทีด่ขีึ้น

“หลายปีท่ีผ่านมาผมได้มีโอกาสลง 
พื้นท่ีท�ากิจกรรมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ 
อยู่บ่อยครั้ง หลายพ้ืนท่ีท่ีไปอยู่ห่างไกล
และเดินทางล�าบากมาก เห็นถึงความ 
มุ่งม่ันต้ังใจของเจ้าหน้าท่ีในการท�างาน
ชว่ยเหลือพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน 
เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ซึง่มูลนิธศุิภนิมิตฯ ไมใ่ชแ่ค่เอาสิง่ของไปให้ 
แต่สอนให้พวกเขารูจั้กบรหิารจัดการเพื่อ
ความย่ังยืน แม้กระท่ังไปท�ากิจกรรมท่ี
โรงเรียน มีครูมาเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นเด็ก
ท่ีได้รบัความชว่ยเหลือจากมูลนิธศุิภนิมิตฯ 
และปัจจุบันกลับมาสอนท่ีบ้านเกิดของ 
ตัวเอง พอได้ยนิเราก็รู้สึกภูมิใจ หรือล่าสุด
ผมไปเล่นโบว์ล่ิง ก็มีพนักงานเขา้มาทักทาย 
เพราะเห็นโลโก้ของมูลนิธศุิภนิมิตฯ ท่ีอยู่
บนเสื้อ จึงเป็นสิ่งท่ียืนยันได้ว่า มูลนิธ ิ
ศุภนิมิตฯ เป็นท่ีรู้จักและท�างานเพ่ือเด็ก 
ครอบครัว และชุมชนอยู่ในพ้ืนท่ีจริงๆ” 

คุณประทีปกล่าวด้วยความชื่นชม 
จนถึงวันน้ีเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ท่ี

คุณประทีปให้การอุปการะเด็กกับมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ มาอยา่งต่อเน่ือง เป็นด่ังแสงสว่าง 
สอ่งน�าทางให้เด็กยากไรส้ามารถเดินไปถึง
ปลายอุโมงค์ได้ส�าเร็จแล้วจ�านวน 1 คน 
และปัจจุบันยังมีเด็กในความอุปการะ
จ�านวน 3 คน คือน้องกัลยา อายุ 10 ขวบ 
จากโครงการพฒันาฯ แมส่รวย จ.เชยีงราย 
น้องกิตติชัย อายุ 16 ปี จากโครงการ 
พฒันาฯ ภูเมนทร ์จ.อุทัยธานี และน้องวิษณุ 
อายุ 17 ปี  จากโครงการพัฒนาฯ สังขะ 
จ.สุรินทร์ ท่ีได้รับความเมตตาเชน่กัน 

“รู้สึกปล้ืมใจท่ีได้เห็นเด็กสามารถ
เรยีนจบ มีงานท�า ดแูลตัวเองและครอบครัว 
ได้ ส�าหรับน้องๆ ท้ังสามคนผมก็อยากให้
เขาได้เรียนสูงๆ จะได้กลับไปพฒันาชุมชน 
ของตัวเองต่อไป” คุณประทีปกล่าวท้ิงท้าย 
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ให้กลุม่ในการผลิตกระเป๋าผ้าได้ค่ะ ตอนน้ี 
กลุ่มฯ มีความแข็งแรงขึ้นมากแล้วค่ะ  
ถ้าไมมี่ความชว่ยเหลือจากศุภนิมิตฯ กลุม่
ก็คงไม่มีวันน้ี” 

“สิ่งท่ีเราท�าเป็นสิ่งท่ีดี ท่ีสุดแล้ว  
เราชอบ มีความสขุ เราพยายามหาคุณภาพ 
ท่ีดีท่ีสุด” นงคราญบอกหลักยึดท่ีท�า 
ต่อเน่ืองมาจนตอนน้ีเข้าสู่ปีท่ี 25 แล้ว 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าได้รับการ
พฒันาท้ังการออกแบบและการตัดเยบ็ด้วย 
ฝีมือประณตีจนได้รับการจดทะเบียนเป็น
สินค้าโอทอปการันตีคุณภาพ ท้ังถุงย่าม
นกฮูก กระเป๋าเป้แบบต่างๆ โดยมูลนิธ ิ
ศุภนิมิตฯ ยังคงให้ความชว่ยเหลือด้านการ
จัดจ�าหนา่ยด้วยการน�ากระเป๋าผ้าของกลุม่ 
ไปชว่ยจ�าหนา่ยภายใต้ชื่อสนิค้า อยูด่มีสีขุ

“สมาชิกตอนน้ีก็มีรายได้คนละ 
หกพันถึงหน่ึงหม่ืนบาทต่อเดือน รายได้ท่ี
เพิม่ขึ้นน�าไปใชจ่้ายเล้ียงดคูรอบครวั ชว่ย
ปลดหน้ีสิน สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง
และมีความสุข ถ้าไมไ่ด้รบัความชว่ยเหลือ

กระเป๋าผ้าสร้างสุขปลดหนี้ 
โดย สมลักษณ์ ค�ำแสน

บอกเล่าผ่านเรื่อง

นงคราญ ธมิะโน ประธานกลุ่มตดัเย็บบา้นทุง่เหล่า

บรรยากาศการท�างานของสมาชิก

ส่วนหนึ่งของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านทุ่งเหล่า 

จากศุภนิมิตฯ คงไม่มีวันยืนหยัดได้อย่าง
วันน้ี” นงคราญ ในฐานะประธานกลุ่มฯ 
ยิม้แยม้พดูต่อว่า “น้องหญงิลกูสาวคนโต
ได้รับความช่วยเหลือต้ังแต่เรียน ป.5  
ตอนน้ีเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ขอบคณุ
ผู้อุปการะและศุภนิมิตฯ มากค่ะ”

นงคราญ วัย 53 ปี เล่าจุดเริ่มต้น
ในธุรกิจตัดเย็บกระเป๋าผ้าของ
กลุ่มว่า “เริ่มต้นจากมูลนิธ ิ

ศุภนิมิตฯ มาสนับสนุนด้านอาชีพให้กับ 
ผู้ปกครองเด็กในโครงการอุปการะเด็กท่ี
หมู่บา้นทุง่เหล่า (พื้นท่ีด�าเนินงานโครงการ 
พัฒนาฯ แม่ออน จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน 
ปิดโครงการแล้ว) จนเกิดการต่อยอด
เป็นกลุ่มตัดเย็บขึ้นมา” 

เริม่แรกต้ังกลุม่มีสมาชิกเจ็ดคน สว่น
ใหญป่ระกอบอาชพีปลกูขา้วโพดปีละครัง้ 
และรับจ้างท่ัวไป รายได้น้อย หน้ีสินมาก 
“เริม่ต้นสมาชิกไม่มีจักรเยบ็อุตสาหกรรม  
ศุภนิมิตฯ ก็สนับสนุนจักรเย็บผ้ามา 4 หลัง 
มียอดสัง่ผลิตเขา้มาเยอะข้ึน แม่บา้นท่ีว่าง
งานก็สนใจมาดู มาหัดตัดเย็บ” นงคราญ
เล่าต่อ

การผลิตท่ีเพิ่มปริมาณมากท�าให้
ต้องลงทุนหมุนเวียนเพ่ิม “ก็ได้มูลนิธ ิ
ศุภนิมิตฯ ช่วยอีกในรูปแบบของเงินยืม
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพิ่มสภาพคล่อง 

มาช่วยกันอุดหนุน
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป้  
“อยู่ดีมีสุข”  เพื่ อ
แบ่งปันน�าใจให้กับ
ครอบครัวเด็กใน
ชุมชน  สอบถาม
และส่ังซื้ อไ ด้ ท่ี  
คณุเทว ีชยัวิเศษ 
โทร.02-022-9200 ถึง 2 
มือถือ 088 551 5700  
หรอืติดต่อผา่น และสัง่ซื้อออนไลน์

ได้ท่ี https://www.
facebook.com/
WellBeing.WVFT 
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The Heart of Giving
หัวใจแห่งการให้
อบอุ่นด้วยบรรยากาศแห่งความรักและการแบ่งปัน กับกิจกรรมแทนค�า
ขอบคุณ พร้อมการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์และนักเรียนจาก
โรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีได้เข้าร่วมโครงการ  
“The Heart of Giving- หัวใจแหง่การให้” มูลนิธศุิภนิมิตแห่งประเทศไทย 
ท่ีด�าเนินงานต่อเน่ือง 11 ปีแล้ว โดยรว่มกับสถาบนัการศึกษาต่างๆ ปลูกฝังนิสัย 
แห่งการออมให้กับเด็กนักเรียน พร้อมบ่มเพาะหัวใจแห่งการให้ การแบ่งปัน 
และจิตใจแห่งการท�าความดีให้เติบโตขึ้นในหัวใจของเด็กไทย

โครงการ The Heart of Giving ปีท่ี 11 (ปีการศึกษา 2561) มีโรงเรียน 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมโครงการฯ รวมท้ังสิ้น 81 โรงเรียน  
การแบง่ปันจากคณาจารย์และนักเรยีนทุกคนเกิดเป็นพลังแหง่การให้ท่ียิง่ใหญ ่
ชว่ยให้เด็กจากครอบครัวยากไรจ้�านวน 286 คน ได้รบัการพัฒนาคุณภาพชวิีต
จาก ‘โครงการอุปการะเด็ก’ และยังสามารถน�าไปเป็นค่าอาหารเช้าใน 
‘โครงการม้ือเช้าเพื่อน้องท้องอ่ิม’ มากถึง 34,288 ม้ือ

กิจกรรม

คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านนโยบายและแผน ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานในการ 
มอบโล่ และ ดร.สราวธุ ราชศรเีมอืง (ขวาสดุ) ผูอ้�านวยการ
มลูนธิศิภุนมิติฯ มอบเกยีรตบิตัรแทนค�าขอบคุณคณาจารย์
และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม โครงการ The Heart of Giving - 
หัวใจแห่งการให้ ปีการศึกษา 2561 

อาคารฝึกอาชีพศุภนิมิต
ช่วยเด็กยากไร้ให้เลี้ยงตนเอง
เพราะน�าใจท่ีได้รับมอบจากผู้อุปการะ และผู้บริจาค ท่ีสง่ผ่าน
มายงัมูลนิธศุิภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่อเกิดเป็น อาคารฝกึอาชพี 
ศุภนิมิต โรงเรยีนบ้านหม่องก๊ัวะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ไม่เพียง
อาคารสถานท่ีท่ีพร้อมส�าหรับการเรียนรู้และฝึกฝนอาชีพ
เท่าน้ัน แต่ยังครบบริบูรณ์ด้วยเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ี
จ�าเป็นส�าหรบัการฝึกฝนและลงมือปฏิบติัให้เกิดความเชีย่วชาญ 

หลังจากสง่มอบอาคารฝึกอาชพีศุภนิมิตอยา่งเป็นทางการ
ไปเม่ือเร็วๆ น้ี ท้ังครูและปราชญ์ชาวบ้านต่างพร้อมใจกัน
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาชีพสู่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ 
ทอผ้าชาวเขา การท�าน�ายาล้างจาน งานประดิษฐข์องขวัญของ
ช�ารว่ย รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วย เพื่อเปิด
โอกาสชีวิต สร้างโอกาสด้านอาชีพ เติมเต็มท้ังความรู้ พัฒนา
ทักษะฝีมือ และสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่เด็กจากครอบครัว
ยากไร้ให้ได้มีหนทางท�ากิน เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

บ้านหลังที่ 2 
ของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านบัวโคก จ.บึงกาฬ
โรงเรียนคือบ้านหลังท่ี 2 ของเด็กๆ คงจะไม่ดีแน่หากเด็กๆ  
โดยเฉพาะเด็กเล็กในชั้นอนุบาล จะต้องอาศัยอยู่ในบ้าน  
(อาคารเรียน) ท่ีเก่าและเสื่อมโทรมจนแทบพัง เพราะถูกใช้งาน
อยา่งยาวนานกว่า 45 ปี

เพื่อให้เด็กนักเรียน โรงเรยีนบ้านบัวโคก ในพื้นท่ีด�าเนิน
งาน โครงการพัฒนาฯ บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ได้มีบ้านแห่งการ 
เรียนรู้ท่ีปลอดภัย เหมาะสมต่อการเติมพัฒนาการการเรียนรู ้
ของเด็กๆ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้ด�าเนินการสร้างอาคารเรียน 
หลังใหมใ่ห้เป็นบา้นหลังท่ี 2 แสนสวยมอบแก่เด็กๆ ท้ังน้ี โดยได้
รับการแบ่งปันจากผู้อุปการะ และผู้บรจิาค รว่มกันเนรมิตบา้น
หลังน้ีจนส�าเร็จ และได้มีการสง่มอบ ‘อาคารศุภนิมติมังคลปทมุ’ 
ให้กับครูและนักเรียนส�าหรับการใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
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ฟื้ นชีวิต
ให้พ่ีน้องชาวใต้จาก วาตภัย ‘ปาบึก’

10,000 ครอบครัว  
ใน 6 พ้ืนที่ด�าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับผลกระทบ
• 1,100 ครอบครวั  โครงการพัฒนาฯ กาญจนดิษฐ ์อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สุราษฎรธ์านี
• 740 ครอบครวั  โครงการพัฒนาฯ เชยีรใหญ ่อ.เชยีรใหญ ่จ.นครศรธีรรมราช
• 1,134 ครอบครวั  โครงการพัฒนาฯ หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรธีรรมราช
• 767 ครอบครวั  โครงการพัฒนาฯ สระเพลง อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.นครศรธีรรมราช
• 499 ครอบครวั โครงการพัฒนาฯ ปากพนังตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช
• 423 ครอบครวั  โครงการพัฒนาฯ สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
• 5,337 ครอบครวั  เด็กและครอบครวัอ่ืนๆ ทีอ่ยูใ่นพื้นทีด่�าเนินงานโครงการพัฒนาฯ 

เด็ก 3,140 คน ได้รับความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์และฟื้ นฟูความเป็นอยู่
เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 1,626 คน 
เด็กอ่ืนๆ ในชุมชนทีไ่ด้รบัความเดือดรอ้น 1,514 คน

วาตภัย ‘ปาบึก’ พายุโซนร้อนท่ีรุนแรงมากท่ีสุดในช่วงหลายสิบปี ท่ีได้เคล่ือนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
เม่ือวันท่ี 3-6 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดน�าท่วมฉับพลัน และสร้างความเสียหายแก่ 
บา้นเรอืน สถานศึกษา รวมถึงพื้นท่ีทางการเกษตรของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า 18 จังหวัดในพื้นท่ีภาคใต้และภาคกลางตอนล่างได้รับความเสียหาย 
ประชาชนกว่า 696,189 คน 212,784 ครอบครัว ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในครั้งน้ี  
ท้ังน้ี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงท่ีสุด

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• แจกจ่ายถุงยังชีพ 479 ชุด 
• แจกจ่ายอุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาดบ้าน 620 ชุด
• แจกจ่ายชุดเครื่องนอนส�าหรับครอบครัว 2,000 ชุด 
• ซ่อมแซมบ้านของเด็กในความอุปการะท่ีได้รับความเสียหาย 
 อยา่งหนัก จ�านวน 8 หลัง
• ซ่อมสร้างห้องน�าให้บ้านของเด็กในความอุปการะท่ีเสียหาย 
 จนไม่สามารถใช้การได้ จ�านวน 9 หลัง
• แจกจ่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การศึกษา 1,099 ชุด 
• โรงเรียน 18 แห่งได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์ เคร่ืองเล่นสนาม  
 และอุปกรณ์การเรียนการสอน
• ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และโรงอาหารให้กับโรงเรียน 
 บ้านเกาะนางโดย จ.นครศรีธรรมราช

2,830 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์และฟื้ นฟูความเป็นอยู่ 
ครอบครวัของเด็กในความอุปการะของ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ 1,436 ครอบครวั 
ครอบครวัของเด็กอ่ืนๆ ในชุมชนทีไ่ด้รบั
ความเดือดรอ้น 1,398 ครอบครวั

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ด�ำเนินงำนให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ฉุกเฉิน รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อเน่ืองในกำรฟื้ นฟู
ควำมเป็นอยูข่องเด็ก ครอบครวั ชุมชน ทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำย ใหฟ้ื้ นคืนและสำมำรถด�ำเนินชวิีตได้ รวมถึงเพื่อกำรฟื้ นฟู
โรงเรยีนให้มีสภำพพรอ้มส�ำหรบักำรจัดกำรเรยีนกำรสอน โดยเฉพำะในจังหวัดนครศรธีรรมรำชซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รบั 
ควำมเสยีหำยอยำ่งหนัก



แม้ยังเล็กเกินจะคิดไกล
แต่ก็ตั้งใจอยากเรียนหนังสือให้สูง

น้องจาย หรือเด็กชายภูษิต เด็กชายชาวเขาเผ่าไทยใหญ ่ 
อายุ  11 ปี รูปรา่งผอมบาง ตัวเล็กกว่าวัย เรียนหนังสืออยูช่ั้น
ประถม 1 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ต�าบลปางมะผ้า แม่น้องจาย
เสยีชีวิตตอนน้องอายุได้เพยีง 1 ขวบ พอ่น้องจายไมส่ามารถดแูล 
ลกูเล็กได้ ตายายจึงได้รบัน้องจายมาเป็นลกูของตัวเองต้ังแต่น้ัน 

ด้วยความยากจน ท้ังไม่มีท่ีท�ากินและท่ีอยู่ เพื่อนบ้าน
เมตตาให้มาอาศัยคอกวัวเก่าท้ายหมู่บ้านปลูกเป็นเพิงเล็กๆ  
ท่ีบ้านน้องจายไม่มีท้ังไฟฟ้า น�าประปา และห้องน�า ตายาย 
หลาน ต้องอาศัยทุ่งข้างบ้านเป็นท่ีปลดทุกข์กันตามมีตามเกิด 
กลางคืนมีเพียงเทียนเล่มใหญ่ช่วยให้แสงสว่าง ทุกวันหยุด  
น้องจายจะรับหน้าท่ีเดินเท้าข้ึนทางชันไปแบกน�า 3 แกลลอน
จากแท็งก์ของหมู่บ้านเอามาเก็บไว้ใช้

เพราะบ้านอยู่ไกล ท�าให้น้องจายต้องย้ายไปอยู่หอพัก 
เด็กบ้านไกลของโรงเรียนในช่วงวันธรรมดาเพื่อเรียนหนังสือ  
ในวันจันทร์น้องจายจะต่ืนแต่เช้า เดินเท้าเกือบ 6 กิโลเมตร 
ตัดทางขรุขระภายในหมู่บ้าน ลัดเลาะไปตามขอบถนนจนถึง
โรงเรียน 

“ผมชอบไปโรงเรยีนครบั”  และถึงแม้จะยังเล็กเกินกว่า
จะตอบค�าถามได้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร น้องจายก็ยังบอกได้
ว่าอยากเรียนหนังสือไปเรื่อยๆ เพราะชอบเรียนมาก

น้องจายเป็นหน่ึงในเด็กยากไรก้ว่า 5,000 คนที่มูลนิธิฯ  
ได้พิจารณาท�าประวัติเข้ามาเพ่ือรับความช่วยเหลือจาก
โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศภุนิมติฯ ขอเชิญชวนท่านชว่ยกัน 
สนับสนุนให้เด็กธรรมดาเหล่านี้ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ี 
มีโอกาสได้เรียนหนังสือ เพิ่มโอกาสให้พวกเขาเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ด้วยเงินบริจาคอย่างต่อเน่ือง 
เพยีงวันละ 20 บาท หรอื เดือนละ 600 บาท ในการสนับสนุน
โครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิต

ตัด
ตำ

มเ
ส้น

ปร
ะ

ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)  ............................................................
 (ขอควำมกรุณำกรอกข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ)

Name (Mr/ Mrs/ Miss)  ..........................................................
 (block Letter)

ที่อยู่  .......................................................................................

..........................รหัสไปรษณีย์  ................ วันเกิด ......./......./.......

โทรศัพท์  .................................โทรสำร  ...................................

มือถือ  .....................................E-mail  ....................................

 ต้องการอุปการะเด็ก (กรุณำระบุ) ¡1 ¡2 ¡3 ¡.........คน

กำรจ่ำยเงินส�ำหรับกำรอุปกำระเด็กของข้ำพเจ้ำ

¡ 600 บำท/คน/ทุกเดือน ¡ 1,800 บำท/คน/ทุก 3 เดือน

¡ 3,600 บำท/คน/ทุก 6 เดือน ¡ 7,200 บำท/คน/ทุกปี

กรณอีปุกำระเดก็มำกกว่ำหนึง่คน (อตัรำค่ำอปุกำระเดก็ 600 บำทต่อคนต่อเดอืน)

กรุณำระบุ ..........................บำท ต่อ...............คน ทุก................เดือน/ปี

 ไม่พร้อมให้กำรอุปกำระเด็ก

แต่ยินดีบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้  ........................... บาท

พร้อมกันนี้ได้น�ำส่งเงินบริจำคจ�ำนวนดังกล่ำว โดยทำง

 เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต

ธนำคำร .....................................¡VISA ¡MASTERCARD

หมำยเลขบัตร

ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำอุปกำระเด็ก ข้ำพเจ้ำยินดีให้เรียกเก็บเงินจำกบัญชีบัตรเครดิต
อย่ำงต่อเนื่องตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

บัตรหมดอำยุ  /   

ชื่อเจ้ำของบัตร ..........................................................................

ลำยมือชื่อผู้ถือบัตร ....................................................................

 โอนเงนิ เข้ำบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ธนำคำร สำขำ เลขที่บัญชี

¡กรุงเทพ ทองหล่อ 206-0-43600-9

¡กรุงไทย เอกมัย 053-1-10632-2

¡กสิกรไทย เอกมัย 059-2-40974-7

¡ไทยพำณิชย์ เอกมัย 078-2-00965-5

¡กรุงศรีอยุธยำ สุขุมวิท 63 361-1-02033-3

¡ยูโอบี ทองหล่อ 801-1-07026-4

¡ทหำรไทย เอกมัย 152-2-00300-1

โอนจำกสำขำ  .................................... วันที่โอน  ......................................

ขอขอบคุณ เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งเอกสารส�าเนาใบโอนเงิน 
พร้อมแบบตอบรับบริจาคมาที่มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ หรือถ่ายภาพส่งมายัง 
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หรือทางอีเมล info@worldvision.or.th เพื่อทางมูลนิธิฯ สามารถออก 
ใบเสร็จรับเงินบริจาคและจัดสรรเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ให้ท่านได้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ท�าการเรี่ยไรตามกฎหมาย 
ระบุโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

โดยมูลนิธิฯ เป็นองค์กรการกุศล ล�าดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เงินบริจาคสามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี

ข้าพเจ้ายินดีร่วมแบ่งปันน�้าใจ
สู่เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

5341

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือร่วมบริจาคโดยสแกน QR code



มูลนิธิศุภนิมิตแหง่ประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธศุิภนิมิตแห่งประเทศไทย

809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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our vision for every child, life in all its fullness:
our prayer for every heart, the will to make it so.

เรำมนิีมิตทีจ่ะใหเ้ด็กทกุคนมชีวิีตทีค่รบบรบูิรณ์
เรำอธิษฐำนทลูขอใหท้กุดวงใจมุ่งมั่นกระท�ำใหนิ้มิตนีส้�ำเรจ็

เราเป็นคริสตชน
เรามีภาระต่อผู้ยากไร้

เรายอมรับว่าทุกคนมีคุณค่า
เราเป็นผู้รับใช้

เราพร้อมท่ีจะตอบสนอง
เราเป็นเพื่อนรว่มพันธกิจ

www.worldvision.or.th info@worldvision.or.th


