
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

รายงานผลการด�าเนินงานพัฒนา
เด็ก ครอบครัว และชุมชน ประจ�าปี 2018

รอยยิ้ม
ความหวังและ



รอยยิ้ม และความหวัง 
วนัและวยัทีเ่พ่ิมขึน้ถงึ 45 ปขีอง มลูนธิศิภุนมิติแหง่ประเทศไทย 
กับการท�างานเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กเปราะบาง ยากไร้
บริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความท้าทายใหม่ๆ  ในการท�างาน
ท่ีเกิดขึน้ทกุวัน ท�าใหค้ณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการบรหิาร 
และเจ้าหน้าท่ีทุกคนในมูลนิธศิุภนิมิตฯ หวนกลับมาต้ังค�าถามกันว่า 
“รอยยิ้ม” ของเด็กๆ เพียงอย่างเดียว มคีวามหมายเท่ากับความอยู่ดี
มสีุขจริงๆ หรือ? และพวกเราก็พบค�าตอบว่า ไมใ่ช่

ความอยู่ดีมสีขุท่ีพวกเราทกุคนหวังใจใหเ้กิดขึ้นกับเด็กเปราะบาง 
ยากไรท้กุคนในประเทศไทย คือ การท่ีพวกเขาสามารถท�าให ้“ความหวัง” 
ท่ีจะมชีวิีตท่ีดีและพึง่พาตนเองได้กลายเปน็ความจรงิขึน้มา “รอยยิม้” 
ของเด็กเปราะบางยากไร้จะต้องเกิดขึ้นไปพร้อมกับ “ความหวัง”

ต้ังแต่ป ี2018 มลูนธิศิภุนมิติฯ ได้มกีารปรับยุทธศาสตร์การท�างาน
เพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กสู่ การพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม
ตามชว่งวัย โดยน�าองค์ความรูจ้าก ศภุนมิติสากล มาปรับใหเ้หมาะสม 
กับบริบทการท�างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในประเทศไทย  
มุ่งตอบสนองและส่งเสริมทุกๆ พัฒนาการของเด็ก ท้ังเด็กปฐมวัย  
เด็กในวัยเรียน และการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชน โดยให้ความ
ส�าคัญกับเด็กเปราะบางและยากไร้ในประเทศไทย

การเร่ิมต้นด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กอย่าง
เหมาะสมตามชว่งวัยในปท่ีีผา่นมาจะยังไมเ่ต็มรูปแบบ ทว่าในป ี2018 
ผลจากการท�างานด้วยความมุ่งมั่น เด็กในโครงการอุปการะเด็ก 
63,522 คนได้รบัการพฒันาคณุภาพชวิีตอยา่งเหมาะสมตามชว่งวัย 
การท�างานท่ีเข้มข้นขึ้นยังสามารถสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นให้กับ
เด็กๆ ในชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีด�าเนนิงานโครงการพฒันาฯ ของมลูนธิิ
ศุภนิมิตฯ อีกจ�านวน 155,280 คนด้วย

และหากจะนับรวมท้ังเด็ก ครอบครัว และชุมชน ท่ีได้รับการ
พฒันาคณุภาพชวิีตในด้านต่างๆ  รอยยิม้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งมคีวามหวัง 
ทวีจ�านวนเพิ่มขึ้นถึงกว่า 400,000 คน

อย่างไรก็ตาม ท้ังรอยยิ้มและความหวังของเด็กเปราะบาง ยากไร้
ในประเทศไทย จะไมส่ามารถเกิดขึน้ได้เลย หากไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ
จากผู้อุปการะและผู้บริจาคทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้อุปการะและ 
ผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูง ท่ียังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง 
รอยยิ้ม และท�าใหค้วามหวังของเด็กๆ ได้กลายเปน็จริง

ขอพระเจ้าอวยพระพร

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง
ผู้อ�านวยการ
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งบแสดงเงินบริจาคและค่าใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2018

เงินบริจาค

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในชุมชน

รายจ่ายรวม

584
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนินงาน

55%
แก้ไขปัญหา

เร่งด่วนในชุมชน*

60%
โครงการอปุการะเดก็

69%
พัฒนาการศึกษา 

และทักษะชีวิต

3%
ส่งเสริม 
สุขภาพอนามัย 
และโภชนาการ

6%
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ให้ 
ผู้ปกครองเด็ก

2%
การดูแล
ปกป้อง 
คุ้มครองเด็ก

20%
อื่นๆ**

25%
โครงการพิเศษ

1%
โครงการบรรเทาทุกข์

14%
ค่าบริหารจัดการ

82%
ในประเทศ

14%
ต่างประเทศ

4%
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก”

30%
ความจำาเป็น 
เร่งด่วนของเด็ก 
ในความอุปการะ

15%
สร้างเครือข่าย 
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วม  
และอื่นๆ

ในประเทศ  481 ล้านบาท
ต่างประเทศ  81 ล้านบาท
อื่นๆ  24 ล้านบาท
รวม  586 ล้านบาท

* การด�าเนนิงานแก้ไขปญัหาเร่งด่วนในชุมชน มุง่เนน้ปญัหาส�าคัญท่ีสง่ผลกระทบต่อเด็กในโครงการอุปการะเด็กในแต่ละ
พื้นท่ีด�าเนนิงาน โดยมเีปา้หมายใหเ้ด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อใหเ้ด็ก
เกิดการเปล่ียนแปลงชีวิตสู่ความอยู่ดีมสีุข

** กระบวนการติดตามดูแลเด็ก / ประสานความสัมพันธร์ะหว่างเด็กและผูอุ้ปการะ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ท�าการเรี่ยไร
ตามกฎหมาย มลูนธิศิภุนมิติแหง่ประเทศไทยเป็นองคก์รการกศุลล�าดับที ่59 ตามประกาศกระทรวงการคลงั 
เงินบริจาคสามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี
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ภาคเหนือ 25 โครงการ

ภาคกลาง 14 โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 โครงการ

ภาคใต้ 15 โครงการ

พ้ืนที่ดำาเนินงาน โครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุข
ของเด็ก ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
• 76 โครงการ ใน 42 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ  

(สนบัสนนุโดยผูอ้ปุการะในประเทศไทย 70 โครงการ และผูอ้ปุการะจากตา่งประเทศ 6 โครงการ)

• เด็กในความอุปการะ 63,522 คน

โครงการพิเศษอื่นๆ ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ดำาเนินงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
• โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
• โครงการมื้อเช้าเพ่ือน้องท้องอิ่ม
• โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี
• โครงการ The Heart of Giving

‘ด้วยหัวใจแห่งการให้’

• โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
• โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์
• โครงการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย
• โครงการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับ

องค์กรภาคประชาสังคม
• โครงการพัฒนาระบบสุขภาพและรูปแบบ

สาธารณสุขมูลฐาน
• โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพ่ือ 

การดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงสามปี
• โครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน

1  อมก๋อย
2  บ้านแปะ
3  แมแ่ตง
4  แมส่ลอง (ไต้หวัน)
5  แมส่รวย
6  พญาพิภักด์ิ
7  สองพี่นอ้ง
8  ตับเต่า
9  เมอืงปาน
10  ผาช้างนอ้ย
11  ถ�าเวียงแก
12  บ่อเกลือ (สิงคโปร์)
13  นานอ้ย

14  หว้ยโรง
15  ทองแสนขัน
16  ชาติตระการ
17  แมส่ะเรียง (มาเลเซีย)
18  แมล่านอ้ย
19  แมฮ่่องสอน
20  ปางมะผา้
21  สบเมย
22  ขุนยวม
23  อุ้มผาง
24  แมร่ะมาด
25  ท่าสองยาง

26  ผาขาว
27  สังคม
28  บึงโขงหลง
29  บ้านแพง
30  ดงหลวง
31  หว้านใหญ่
32  ค�าตากล้า
33  กุดจับ
34  แวงใหญ่
35  หล่มเก่า
36  หนองบัวแดง

37  เสิงสาง
38  หนองฮี
39  เสนางคนคิม
40  สิรินธร
41  ภสูิงห์
42  ศรีรัตนะ
43  ขุนหาญ
44  สังขะ
45  กาบเชิง
46  ละหานทราย
47  โนนดินแดง

48  ตาพระยา (ญี่ปุน่)
49  โคกสูง
50  อรัญประเทศ
51  แก่งหางแมว
52  มะขาม
53  โปง่น�าร้อน
54  บ่อไร่

55  บ้านไร่
56  ภเูมนทร์
57  ลานสัก
58  ทองผาภมูิ
59  สังขละบุรี
60  สวนผึ้ง
61  แก่งกระจาน

62  กะเปอร์ (มาเลเซีย)
63  ล�าเลียง
64  กาญจนดิษฐ์
65  ตะก่ัวปา่
66  ท้ายเหมอืง
67  คุระบุรี
68  เชียรใหญ่
69  หวัไทร

70  สระเพลง
71  ปากพนงัตะวันตก
72  ปากพะยูน
73  อ่าวลึก
74  สทิงพระ
75  ทุ่งหว้า (ญี่ปุน่)
76  ละงู
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ในป ี2018 ดว้ยการแบง่ปัน
จากผู้อุปการะ การอุปการะ
เดก็ 1 คน จาก “ท่าน” ช่วยให้ 
เด็กในชุมชนเดียวกันอีก 
2 คนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
ด้วยการแบ่งปันจากผู้อุปการะทุกท่านผ่าน 
‘โครงการอุปการะเด็ก’ เด็กยากไร ้63,522 คน 
ในพื้นท่ีการด�าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 
76 โครงการ ใน 42 จังหวัด ได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ชุมชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาหลักท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็น
อยูข่องเด็ก ท้ังด้านการศกึษา สขุภาพ อนามยั 
โภชนาการ การปกป้องคุ้มครองเด็กและส่ง
เสริมสิทธิเด็ก การส่งเสริมอาชีพและรายได้
ของครอบครัวเด็ก รวมถึงการให้ความช่วย
เหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ช่วยให้เด็กในชุมชน
เดียวกันอีกจ�านวน 155,280 คน ได้รับการ
พัฒนาใหม้คีุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นด้วย
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“โครงการอุปการะเด็ก”
เปลี่ยนชีวิตยากไร้ ให้เต็มเปี่ ยมด้วย ‘รอยยิ้ม’

“โครงการอุปการะเด็ก” เป็นหัวใจหลักในการท�างานของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการสร้างความ
เปล่ียนแปลงชีวิตของเด็กจากครอบครัวยากไร้สู่ความอยู่ดีมสีุข สร้างรอยยิ้มใหเ้กิดขึ้นกับเด็ก ครอบครัว และชุมชน

โครงการอุปการะเด็ก
ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร
เงินบริจาคท่ีท่านมอบให ้จ�านวน 600 บาทต่อเดือน ผา่น ‘โครงการ
อุปการะเด็ก’ มลูนธิศิภุนมิติฯ ไมไ่ด้มอบเปน็เงินสดใหกั้บเด็กโดยตรง 
แต่จะน�าไปจัดสรรรวมกับเงินบริจาคจากผู้อุปการะท่านอ่ืน เพื่อให ้
เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังทางตรงและทางอ้อมกับเด็กในอุปการะ 
ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นท่ีท่ีเด็กอาศัยอยู่ โดยมีความ 
ช่วยเหลือหลัก 3 ด้าน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สนับสนุน เด็กในอุปการะและครอบครัว เช่น
• มอบชุดนกัเรียน ชุดพละ ชุดวอร์ม รองเท้า และอุปกรณ์การเรียน
• มอบค่าเดินทางไปโรงเรียน หรือไปพบแพทย์เวลาป่วย ค่ารักษา

พยาบาล ยารักษาโรค
• จัดฝกึอบรมทักษะชีวิตและวิชาชีพช่าง งานฝมีอื ค่ายวิชาการ และ

ค่ายสิทธเิด็ก
• มอบเป็ด ไก่ ปลาดุก หมู พันธุ์ผัก แก่ครอบครัวเด็กในอุปการะ 

เพื่อใช้เปน็แหล่งอาหารครัวเรือน

ส่วนที่ 2 บรรเทาปัญหา เร่งด่วนที่สุดของชุมชน เช่น
• ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ท่ีโรงเรียนหรือศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
• สนบัสนนุการอ่านออกเขยีนได้ภาษาไทย การซอ่มสร้างอาคารเรียน 

หอ้งสมดุ และสื่อการเรียนการสอน จัดอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพ
ครูผูส้อน และผูดู้แลเด็ก

• สนบัสนนุแหล่งน�าเพื่อการอุปโภค บริโภค  ในโรงเรียนและชุมชน

ส่วนที ่3 พัฒนาศักยภาพชาวบ้านรว่มกบัหนว่ยงานในชมุชน เชน่
• จัดประชุมวางแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน สร้างความ

เข้าใจในแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• สร้างเครือข่ายการปกป้องดูแลเด็ก พร้อมจัดอบรมเรื่องสิทธิเด็ก 

และความรู้ด้านการดูแลเด็ก
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ในปี 2018 ดว้ยการแบง่ปันจากทา่นชว่ยให ้
เด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนในพ้ืนที่ 
ห่างไกลกว่า 400,000 คน ได้รับ 
ความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงพวกเขาสู่ความอยู่ดีมีสุข

‘รอยยิ้ม’
ที่เกิดขึ้นเพราะการแบ่งปันของท่าน

เด็กยากไร้ 296,268 คน ได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 
ตามชว่งวัย ท้ังด้านการศกึษา ทักษะชวิีต 
ด้านสุขภาพ โภชนาการ และสุขอนามยั
ท่ีดี รวมถึงการปกปอ้งคุ้มครองเด็ก การ
ส่งเสริมสิทธิท่ีเด็กพึงได้รับ และการ
บรรเทาทุกข์เพื่อฟ้ืนฟูครอบครัวจาก
พิบัติภัย

พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กจาก
ครอบครัวยากไร้ 46,382 คน ได้รับ 
การส่งเสริมให้มีอาชีพ มีรายได้เสริม 
เพื่อการเล้ียงดูลูกๆ และครอบครัว

ครู 7,774 คน ได้รับการส่งเสริม 
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน 
และได้รบัการสนบัสนนุส่ือการสอน เพ่ือ
น�าไปใช้ในช้ันเรียน ส่งผลให้การเรียนรู้
ของเด็กเปน็ไปอย่างมคีุณภาพ และเด็ก
สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์

ชุมชน 34,864 คน ได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะอาชีพ และได้รับการ 
ช่วยเหลือเมื่ อประสบภัยพิบัติต่างๆ 
รวมถึงไ ด้ รับการเสริมความรู้ ด้ าน 
สุขอนามัยเพื่อให้สามารถดูแลป้องกัน
ตนเองและเด็กๆ จากโรคภัยไข้เจ็บ และ
โรคระบาดตามฤดูกาล
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รอยยิม้ และความสุข  
ในครอบครัวทีพ่ออยูพ่อกนิ
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ 
แต่ชาวนาไทย ยิ่งปลูกข้าว กลับยิ่งจน 
เพราะตอ้งไปกูห้นีย้มืสนิเอาเงนิมาซือ้พันธุข์า้ว 
ซื้อปุ๋ย ซื้อยาฆ่าแมลง กลายเป็นหนี้พอกพูน 
ปลูกข้าวได้เท่าใดก็ไม่เหลือ เพราะต้องใช้หนี้ 
ที่มีทั้งต้นทั้งดอกทบทวี

เพื่อให้ครอบครัวของเด็กมีความเข้มแข็ง หาอยู่ 
หากินได้อย่างเพียงพอ สามารถดูแลเล้ียงดูลูกหลาน
ให้มีสุข โครงการอุปการะเด็ก ได้ด�าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาให้ครอบครัวยากไร้มีอาชีพและรายได้ 
ครัวเรือนอย่างเพียงพอพึ่งพาตนเองได้

“ศภุนมิติฯ พาไปอบรมเกษตรปลอดภัย การท�านา
ลดต้นทุน และยังมกีารสอนเรื่องการรวมกลุม่กันด้วย” 
บุญธิญาเล่าท่ีมาของ กลุ่มกองทุนข้าวเปลือกเหนียว
พันธ์ุดี ท่ีตนเป็นประธานกลุ่มอยู่ ปัจจุบันมีสมาชิก  
17 คน “หลังจากไปเรียน ศุภนิมิตฯ ก็ให้เมล็ดพันธุ์
ข้าวเหนียวมาปลูก ปีนั้นก็เลยลดทุนค่าเมล็ดพันธุ ์
ข้าวเหนยีวท่ีต้องจ่ายไปได้” บุญธญิาเล่าเสริม

โครงการอุปการะเด็กได้รว่มออกแบบกระบวนการ 
กับสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน “เก่ียวข้าวได้ 
สมาชิกต้องเอาส่วนหนึ่งมาเข้ากองกลาง หรือสมทบ
เป็นเงินก็ได้ กลุ่มจะได้มีทุนไปซ้ือเมล็ดพันธุ์ข้าวดีๆ 
มาให้สมาชิกปลูกในปีต่อไป” ประธานกลุ่มร่างเล็ก
อธบิาย

ด้วยการจัดการท่ีดี สามารถลดต้นทนุในการท�านา 
ข้าวพันธุ์ดีเมื่ อน�าไปจ�าหน่ายก็ได้ราคาดีกว่าก่อน 
ความพออยู่พอกินค่อยๆ งอกงามขึ้น

“หนอูยากชว่ยแมท่�านาคะ่ แตห่นตูวัเลก็ แม่
บอกว่าแค่หนูย้ิมให้แม่ตอนกลับจากนา แม่ก ็
หายเหนื่อยแล้ว” ค�าพูดน่าเอ็นดูของ ส้มโอ 
หรือ ด.ญ.มินตรา สร้างรอยยิ้มพร้อมด้วย
น�้าตาแห่งความสุขให้กับแม่ ผลที่เกิดขึ้นคือ 
เด็กหญิงตัวเล็กถูกแม่ดึงมาสวมกอดด้วย
ความรัก “น้องส้มโอ” หรือ ด.ญ.มินตรา 

เด็กในความอุปการะ
โครงการพัฒนาฯ หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
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ในปี 2018 ด้วยการแบ่งปันจากทุกท่าน ได้ช่วย
กันระบายรอยยิ้มให้กับเด็กเล็กในช่วงวัย 0–6 ป ี
กว่า 34,000 คน มีอาหารที่สะอาด ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการรับประทาน และได้รับการดูแลจาก
พ่อแม่ ผูป้กครอง และครูผู้ดแูลเดก็อยา่งเหมาะสม

ระบาย‘รอยยิ้ม’
ให้น้องเล็กก่อนวัยเรียน

เดก็เลก็ 21,145 คน ได้รบัการส่งเสรมิพฒันาการ
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม จากการส่งเสริมความรู้ 
แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และการ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเ ล็กในการเตรียม 
ความพร้อมด้านการศกึษาแก่เด็ก

เด็กเล็ก 17,763 คน ได้รับประทานอาหาร 
ท่ีมีคุณค่า ท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน จากโครงการ
แหล่งอาหารท่ีมั่นคงในครัวเรือน โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน และโครงการมื้อเช้าเพื่อนอ้งท้องอ่ิม

ครผููด้แูลเด็ก 867 คน ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ
ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
อย่างเหมาะสม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 229 แห่ง 
ได้รบัการสนบัสนนุซอ่ม สรา้ง สนามเด็กเล่น หอ้งน�า 
ปรับปรุงอาคารเรียน และสนับสนุนส่ือส่งเสริม
พฒันาการ เพ่ือเติมเต็มความพรอ้มในการสง่เสรมิ
พัฒนาการแก่เด็ก

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู 4,297 คน ได้รับ
การส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ อนามัย และ
โภชนาการแก่เด็ก

เด็ก 7,310 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน 169 แห่ง ได้รับประทานอาหาร 
มื้ อเช้าท่ีมีคุณค่าทุกวัน จากการสนับสนุนใน
โครงการมื้อเชา้เพื่อนอ้งท้องอ่ิม แก้ไขปญัหาภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก
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“ชานนท์” พัฒนาการสมวยั 
รา่งกายสมบรูณแ์ขง็แรง
‘ชานนท์’ กินอาหารมื้อเช้าของเขาอย่าง
เอร็ดอร่อย มื้อเช้าวันนี้เป็นต้มจืดฟกัเขียว
กับน่องไก่ กินกับข้าวสวยหุงสุกใหม่ เสิร์ฟ
มาในถาดหลุม ส่วนผลไม้เป็นส้มสด และ 
ปดิทา้ยดว้ยนมยเูอชทคีนละหนึง่กลอ่ง นีเ่ปน็ 
อาหารมื้อแรกของวันใหม่ส�าหรับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนในชุมชนบนยอดดอยสูงที่ 
ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการม้ือเช้า 
เพ่ือน้องท้องอิ่ม

ครูอารีย์  ของเด็กๆ ท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านยางเปา ในพื้นท่ีด�าเนินงาน โครงการพัฒนาฯ 
อมก๋อย จ.เชียงใหม ่เล่าเรื่องดีๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ี
เด็กๆ ได้รับสนบัสนนุมื้อเช้าว่า

“เมื่อก่อนเด็กๆ มาเรียน ไม่ได้กินอาหารเช้า
จากท่ีบ้าน ผู้ปกครองมีลูกหลายคน ไม่มีท้ังเงินท่ีจะ
จัดซ้ือข้าวปลาให้ลูก และต้องเร่งรีบไปท�าไร่ ตอน
นี้เด็กกินอาหารเช้าท่ีนี่ กินได้มาก โภชนาการดีขึ้น 
อย่างน้องชานนท์ เข้าเรียนตอนสองขวบ น�าหนัก
น้อย เราติดตามวัดผลพบว่า ตอนนี้น้องสี่ขวบแล้ว  
มีน�าหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น พัฒนาการดีขึ้นสมวัย 
ดีใจค่ะท่ีได้เห็นเด็กมีภาวะโภชนาการดีขึ้น ร่าเริง  
มีสมาธิพร้อมเรียนรู้และท�ากิจกรรม ท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังได้รับสนับสนุนส่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กๆ ด้วย ท้ังหนังสือนิทาน สีไม้ เคร่ืองเล่นสนาม 
เด็กๆ ได้เรียนและเล่น และมพีัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน  
ขอบคณุมากๆ อีกครั้งกับน�าใจของท่านท่ีใหค้วามสุข
แก่เด็กๆ เสมอมา ท้ังสนับสนุนงบประมาณให้เด็กๆ 
ได้มีมื้อเช้ารับประทาน และยังส่งเสริมความรู้การ 
จัดเตรยีมอาหารใหกั้บครู กับพอ่แม ่ผูป้กครอง ใหเ้หน็
ความส�าคัญของการส่งเสริมโภชนาการส�าหรับเด็ก
เล็กและเด็กปฐมวัยด้วย” ครูอารีย์ พูดพร้อมรอยยิ้ม

ชานนท์ 
เด็กในความอุปการะ

โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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ในปี 2018 ด้วยการแบ่งปันจากทุกท่าน 
เดก็ในวยั 7–12 ปกีว่า 120,000 คน ไดร้บั 
การพัฒนาด้านการศึกษาและทักษะชีวิต 
ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ 
และยังช่วยท�าให้ทุกๆ การอ่านเขียนของ
เด็กๆ เต็มไปด้วยความสุข สนุก และ 
เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ทุกการอ่านเขียน สุข สนุก

และเต็มไปด้วย’รอยยิม้’
ครอบครัวเด็ก 26,201 ครอบครัว 
ได้รับการอบรมให้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการศกึษา และมสี่วนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกๆ

ครู 5,215 คน  ได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพ เพิม่ทักษะในการจัดการเรยีน
การสอน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
ด้านการอ่านออกเขียนได้

โรงเรียน 629 แห่ง  ได้รับการ
สนับสนุนปรับปรุง ซ่อมแซม และการ
สร้างอาคารเรียน อาคารฝึกอาชีพ  
ห้องสมุด สนามเด็กเล่น ห้องน�า และ 
การสนับสนุนส่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเขยีน เพื่อใหโ้รงเรยีนมคีวามพรอ้ม
ในการเป็นสถานท่ีเรียนรู้และส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้ของเด็ก 

โรงเรยีน 32 แหง่ ได้รับการสนบัสนนุ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
เพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยในการ
เสริมโภชนาการเด็ก และเป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ
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ด.ญ.แจ่มใส
เด็กในความอุปการะ

โครงการพัฒนาฯ สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

รอยยิ้ม “แจ่มใส” 
กับรากฐานชีวิตที่มั่นคง
จากการอา่นออกเขยีนได้
“อยู่ ป.6 แล้วค่ะ สอบได้เกรด 3.79 ค่ะ หนู
ได้ไปประกวดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน รายการพินิจวรรณคดี ได้รางวัล
อันดับ 1 เหรยีญทองชนะเลศิ ระดบัเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ” 
ด.ญ.แจ่มใส ยิ้มสดใสสมช่ือขณะเล่าความ
ส�าเร็จด้านการศึกษาของตนเอง ที่แม้จะเป็น
เพียงจุดเริ่มต้น แต่ก็เป็นรากฐานที่มั่นคง 
ที่จะสามารถน�าพาเด็กหญิงสู่อนาคตที่สดใส
ได้ต่อไปอย่างแน่นอน

และเพ่ือส่งเสริมให้เด็กๆ ท่ีมีผลการเรียนดี  
มีความต้ังใจ ได้มีส่วนส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
แก่เด็กนักเรียนรุ่นน้อง โครงการอุปการะเด็ก ได้
จัดกิจกรรม ค่ายอบรมพัฒนาแกนน�าพี่สอนน้อง  
น�าเด็กๆ มาเติมทักษะการเปน็ผูน้�ารุน่เยาว์ ปูพื้นฐาน 
ด้านการสื่อสาร เพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้ช่วยเหลือ
น้องๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการ
อ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของพื้ นท่ี 
ติดขอบชายแดนท่ี อ.สังขละบุรี 

“หนูกับเพื่อน ได้ร่วมกิจกรรมสร้างกลุ่มแกนน�า
พี่สอนน้องค่ะ ได้ความรู้เรื่องการเป็นผู้น�า ได้เรียน
เรื่องการดึงดูดความสนใจของน้องๆ เวลาท่ีจะต้อง 
ไปสอนหนงัสอืเขา หลังอบรมจากค่าย หนชู่วยคณุครู
สอนภาษาไทยใหน้อ้งๆ ด้วยค่ะ สอนอ่าน สอนเขียน 
เอาสิ่งท่ีได้ไปเรียนมาจากค่ายมาใช้ค่ะ มีคุณครูคอย
ช่วยสอนพวกหนอีูกต่อหนึง่ด้วย สนกุค่ะ ได้ใชส้ิง่ท่ีเรา
เรยีนมาใหเ้ปน็ประโยชนกั์บนอ้งๆ คนอ่ืน นอ้งๆ จะได้ 
เรียนหนงัสือเก่งๆ กันค่ะ” แจ่มใสบอกความรู้สึก 

“ดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ 
สามารถช่วยให้หนูมีความกล้าแสดงออก และ
ดใีจทีห่นแูละเพ่ือนๆ ไดม้สีว่นช่วยคุณครูสอน
เพ่ือนๆ นอ้งๆ ในโรงเรยีนให้อา่นออกเขียนได”้ 
ด.ญ.แจ่มใส กล่าวในตอนท้าย
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ในปี 2018 ด้วยการแบ่งปันจากทุกท่าน 
เยาวชนอายุ 13–24 ปี กว่า 54,000 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
เสริมสรา้งภมูคิุม้กนัชีวติส�าหรับการเตบิโต
สู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

เตมิ’รอยยิม้’ เสรมิพลงั
แห่งความสร้างสรรค์ให้เยาวชน

เยาวชน 29,008 คน ได้รับอบรม
พฒันาทักษะชวิีต และได้รบัการส่งเสรมิ
ให้รวมกลุ่มเป็นแกนน�าเยาวชน เพื่อ
สร้างสรรค์กิจกรรมพฒันาชุมชนของตน

เยาวชน 5,760 คน ได้รับความรู้ 
อนามัยเจริญพันธุ์ เยาวชนสามารถ
ดูแลร่างกายตนเองได้อย่างเหมาะสม 
กั บ เ พ ศ แ ล ะ วั ย  มี ค ว า ม รู้ เ ท่ า ทั น 
ความเปล่ียนแปลงในช่วงวัยรุ่น รวมถึง
รู้จักดูแลปกปอ้งตนเองในเรื่องเพศ

เยาวชน 19,413 คน ได้รับการ 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ท้ัง 
ด้านการเกษตร การบริการ การท�า
อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยเยาวชน
สามารถเลือกฝึกทักษะอาชีพได้ตาม
ท่ีตนเองมีความสนใจ เพื่อให้สามารถ
น�าทักษะไปประกอบเป็นอาชีพเสริม 
รายได้ระหว่างเรียน และเกิดแนวทาง
ในการประกอบอาชพีหลังจบการศกึษา
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ยิ้มด้วยหัวใจพองโต 
ของเยาวชนทีเ่ปี่ ยมดว้ย
ศักยภาพ
“รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2561 คือ
ความภูมใิจสงูสดุของผมครบั ผมจะใช้ความ
สามารถของผมท�าสิ่งดีๆ ให้กับน้องๆ ต่อไป
ครับ” จิตรกร หรือ กอล์ฟ บอกเล่าความ
รู้สึกจากหัวใจกับรางวัลเด็กและเยาวชน 
ดีเด่น ประจ�าปี 2561 จากการคัดเลือกของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ความชว่ยเหลือท่ีผูอุ้ปการะได้มอบใหก้อล์ฟผา่น 
โครงการอุปการะเด็ก ต้ังแต่เขายังเปน็เด็กชายเล็กๆ 
เรียนอยู่แค่ชั้นประถม 3 ช่วยสร้างโอกาสต่างๆ ให ้
เด็กชายจากครอบครัวยากไร้คนนี้อย่างต่อเนื่อง 
และด้วยการด�าเนินงานท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เมื่อกอล์ฟ
เติบโตเข้าสู่วัยรุ่น กอล์ฟก็ได้รับการส่งเสริมและ
พฒันาทักษะชวิีต ได้มโีอกาสไปรว่มค่ายอบรมพฒันา
ทักษะแกนน�าเยาวชนต่างๆ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้
ค่อยๆ เปล่ียนแปลงกอล์ฟจากเด็กท่ีไมค่่อยพดู ขีอ้าย  
สู่ความเปน็ผูน้�า

“ชอบครับ ได้มีโอกาสท�ากิจกรรมต่างๆ ท�า
กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชนใ์หกั้บชุมชน ได้ไปช่วยพี่ๆ 
ศุภนิมิตฯ น�าเกมสันทนาการเวลามีจัดอบรมให้กับ
เด็กรุ่นน้องด้วย” กอล์ฟถ่ายทอดความรู้สึกจากการ
ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ปัจจุบัน กอล์ฟจบการศึกษาจากโรงเรียน
นายสิบทหารบกแล้ว และได้รับราชการทหาร
สมกับที่เขาตั้งใจ “ผมภูมิใจมากครับที่ได้เป็น 
เดก็โครงการอปุการะเดก็ของมลูนธิิศุภนมิติฯ 
ผมได้รับแต่สิ่งดีๆ ท�าให้ผมเป็นคนที่มีความ 
รบัผดิชอบ กลา้แสดงออก ขอบคณุผูอุ้ปการะ
และมลูนธิศุิภนมิติฯ พ้ืนทีป่ากพะยนูมากๆ ครับ” 
กอล์ฟกล่าวค�าขอบคุณส�าหรับโอกาสชีวิต 
ที่เขาได้รับตลอดมา

นายจิตรกร 
เด็กในความอุปการะ

โครงการพัฒนาฯ ปากพะยูน จ.พัทลุง
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โครงการพิเศษ
บรรเทาทุกปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
นอกเหนือจากโครงการอุปการะเด็กท่ีเป็นโครงการหลักในการท�างานเพื่อเปล่ียนแปลงชีวิตของเด็กจากครอบครัว
ยากไรสู้ค่วามอยู่ดีมสีขุแล้ว มลูนธิิศภุนมิติแหง่ประเทศไทย ยังได้ด�าเนนิงาน โครงการพเิศษอ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมใหก้าร
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ บังเกิดสัมฤทธิผ์ลอย่างเปน็รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ผา่นยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย และยังได้ด�าเนนิงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว และชุมชน ในด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อเด็กควบคู่กันไปด้วย

โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี
สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ท่ีมีความมุ่งมั่นในการเรียน
แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนต่อระดับอุดมศึกษา (ปวส. หรือ 
ปริญญาตรี) จ�านวน 179 ทุน

โครงการเติมชีวิตด้วยการให้
การสนับสนุนช่วยเหลือสิ่งของจ�าเป็นขั้นพื้นฐานจ�านวน 3,954 
รายการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน ใหเ้ด็ก ครอบครัว และ
ชุมชนยากไร้ในพื้นท่ีห่างไกล ท้ังด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัย  
และโภชนาการ และอ่ืนๆ

โครงการ The Heart of Giving
‘ด้วยหัวใจแห่งการให้’
การปลกูจิตส�านกึแหง่การใหแ้ละการแบ่งปนั และสรา้งนสิยัการออม
แก่เด็กและเยาวชน มสีถานศกึษาเข้าร่วมโครงการฯ 148 แหง่ และ
ด้วยหัวใจแห่งการให้จากการออมของนักเรียน ช่วยเหลืออุปการะ
เด็กยากไร้ได้ 317 คน และยังเกิดเปน็งบประมาณสนับสนุนโครงการ 
‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอ่ิม’ ได้จ�านวน 56,206 มื้อ

โครงการมื้อเช้าเพ่ือน้องท้องอิ่ม
เด็ก 7,310 คน ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 169 แหง่ ได้รับ
ประทานอาหารมื้อเช้าท่ีมีคุณค่าทุกวัน จากการสนับสนุน โครงการ 
มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอ่ิม แก้ไขปญัหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
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โรงเรียน 27 แห่ง ได้รับสนับสนุน 
ซอ่ม สรา้ง ปรบัปรงุอาคารเรยีน หอ้งสมดุ 
สนามเด็กเล่น ห้องน�้า หรือโรงอาหาร  
และสนบัสนนุโครงการดา้นการศกึษาอืน่ๆ
ร่วมสร้างรอยยิ้มโดย
• Club Med
• E4E (The Executives for Extraordinary)
• The Boeing Company
• The Tour of Hope
• บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท โคหเ์ลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จ�ากัด
• บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ�ากัด 

• บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะน ี(ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท ยูพีเอส ประเทศไทย จ�ากัด
• มลูนธิพิลังท่ียั่งยืน (ปตท.)
• มลูนธิซิิต้ี (Citi Foundation)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
• เทสโก้ โลตัส
• โรงเรยีนสอนภาษาส�าหรบัเด็ก Helen Doron Thailand
• หา้งหุน้ส่วนจ�ากัด ทรัพย์วาคิม

โรงเรียน 32 แห่ง ได้รับสนับสนุน 
“โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั” และ
โครงการเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพ อนามัย และ
โภชนาการส�าหรับเด็กอื่นๆ

ร่วมสร้างรอยยิ้มโดย
• บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

– World Gas
• บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัท อีซี่บาย จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จ�ากัด
• มลูนธิทีิเอ็มบี
• โรงแรมโมเวนพิค

โรงเรียน 7 แห่ง ได้รับสนับสนุนให้มี
แหลง่น�า้สะอาดเพ่ือการอุปโภค และบรโิภค
ร่วมสร้างรอยยิ้มโดย
• กลุ่มบริษัท อีซูซุ อ้ึงง่วนไต๋
• บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปโิตรเคมคิอล จ�ากัด (APC)
• บริษัท ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จ�ากัด
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โครงการพิเศษ
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และการมีสุขภาวะท่ีดี 
ของเด็ก ครอบครัว และชุมชน
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
การสร้างความตระหนกัใหกั้บเด็ก พ่อแม ่ผูป้กครอง ครู 
และชาวบ้านในชุมชน ในการดแูลปกปอ้งเด็ก สทิธขิองเด็ก 
เพื่อให้ทุกคนร่วมกันดูแลเด็ก และไม่ละเลยเมื่อพบเหตุ
การกระท�ารุนแรงต่อเด็ก 

โครงการยุติปัญหา
วัณโรคและเอดส์
ส่งเสริมความรู้เรื่องวัณโรค เอชไอวี/เอดส์ สนับสนุนให ้
กลุ่มประชากรข้ามชาติ และชุมชนยากไร้  ไ ด้ รับ 
การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ และสง่ผูป้ว่ยเข้าสูก่ารรกัษา

โครงการยับยั้ง 
การแพร่เชื้อมาลาเรีย
ให้ความรู้การป้องกันโรคมาลาเรีย ให้บริการคลินิก 
ตรวจคัดกรองมาลาเรียเคล่ือนท่ีในชุมชนยากไร้ท่ีม ี
การแพร่ระบาดของโรค และน�าส่งผู้ป่วยให้ได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 
และรูปแบบสาธารณสุขมูลฐาน
พัฒนาความรูแ้ก่กลุ่มประชากรขา้มชาติ และสนบัสนนุให้
สามารถเขา้ถึงสทิธขิัน้พื้นฐานด้านสขุภาพ โดยขบัเคล่ือน
โครงการฯ ผา่นการมสี่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมคัร

โครงการเสริมสร้างพลัง 
ความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
ภาคประชาสังคม
สร้างความตระหนักแก่ภาคประชาสังคม ประชากร 
ในพื้นท่ีแนวชายแดน และกลุ่มประชากรข้ามชาติ ให้มี
ความเข้าใจถึงความส�าคัญของสิทธขิั้นพื้นฐานของเด็ก

โครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในอาเซียน
พัฒนาและจัดท�าบทเรียนออนไลน์  ส�าหรับครูใน
สถานศกึษาท่ัวประเทศได้เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
สถานศกึษาใหเ้ปน็สถานท่ีท่ีปลอดภัยส�าหรับนกัเรียน 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายเพ่ือการดูแลและพัฒนา
เด็กแรกเกิดถึงสามปี
การส่งเสริมความรูเ้ก่ียวกับการดูแลเด็กต้ังแต่อยูใ่นครรภ์ 
มารดาจนถึง 3 ปี และการสร้างเครือข่ายการดูแลและ
พัฒนาเด็กในชุมชน เพื่ อถ่ายทอดความรู้แก่พ่อแม ่
ในชุมชนหา่งไกล

ร่วมสร้างรอยยิ้มและการมีสุขภาวะที่ดีแก่เด็ก 
ครอบครัว และชุมชน โดย
• ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• กองทุนโลก
• กระทรวงสาธารณสุข
• สหภาพยุโรป



คณะกรรมการอ�านวยการ
ดร.เกลียวทอง เหตระกูล ประธานกรรมการ
นายวีระ อรุณวัฒนาพร รองประธานกรรมการ
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย รองประธานกรรมการ
พญ.เพ็ญพันธุ ์ ภรูิปญัโญ กรรมการ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ กรรมการ
นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ
รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ รุจิระยรรยง กรรมการ
ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร กรรมการ
ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการ
ศจ.ดร.ศกึษา เทพอารีย์ กรรมการ
นายปรีชา วิชัยดิษฐ ์ กรรมการ
Mrs Teresa Ann Ferrari กรรมการ
รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานชิ กรรมการและเหรัญญิก
ดร.สราวุธ ราชศรีเมอืง กรรมการและเลขานกุาร

ที่ปรึกษามูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
นายอภิศกัด์ิ ก้องกังวาฬโชค

คณะกรรมการบริหาร
ดร.สราวุธ ราชศรีเมอืง ผูอ้�านวยการ
ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผูช้่วยผูอ้�านวยการ–สายงานการตลาดและจัดหาทุน
นางรสลิน โกแวร์ ผูช้่วยผูอ้�านวยการ–สายงานสนบัสนนุประสิทธภิาพองค์กร
Miss Meliza Aberin ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ–สายงานปฏิบติัการภาคสนามและพฒันาทรพัยากร
นายอนสุรณ์ สมศริิ ผูจั้ดการอาวุโส–กลุ่มงานกิจกรรมเพื่อสังคม
นางสาววีวา ชานวิทิตกุล ผูจั้ดการอาวุโส–ส�านกัผูอ้�านวยการ

มลูนิธิศุภนมิติแหง่ประเทศไทย เปน็องค์กรครสิเตียนเพ่ือการพฒันาและสาธารณกุศล ท่ีด�าเนนิพนัธกิจด้านต่างๆ ใน
กระบวนการพัฒนาคณุภาพชวิีตใหค้วามชว่ยเหลือผูย้ากไร้ด้อยโอกาสในสังคม และผูท่ี้ด�าเนนิชวิีตในภาวะยากล�าบาก 
โดยมุง่เนน้การพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน และผูป้ระสบภัยพิบัติต่างๆ ตอบสนองความต้องการของพี่นอ้งคนไทย  
ไมว่่าอยู่ใกล้หรือไกล ในเมอืงหรือชนบท ‘ทุกคน’ โดยไมม่กีารแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ รวมถึงศาสนา
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มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
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