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บเป็นเวลา 44 ปีแล้ว ที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นท�างาน
เพื่อมอบโอกาสและความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน 
โดยเฉพาะเด็กยากไร้ในพื้นท่ีห่างไกลของประเทศไทย ในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างรอบด้าน ทั้งการศึกษา สุขภาพอนามัย ความ
มัน่คงด้านอาหาร การพฒันาอาชพีและรายได้ของผู้ปกครองเดก็ และการพฒันา
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

ทกุๆ การท�างานของมลูนธิิศุภนมิติฯ มเีป้าหมายสูงสดุเพยีงอย่างเดยีว คอื 
การท�าให้เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสามารถมีชีวิตได้อย่างพอเพียง ด้วย
ความยั่งยืน เพราะอนาคตของเด็กๆ ก็คืออนาคตของชาติ

ส�าหรับรายงานความสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน ที่เป็นผลจากการ
แบ่งปันของท่าน ในวารสารฉบับนี้ ได้น�าเสนอเรื่องราวการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก อาทิ ดูกอึ่งโมเดล จบชั้นอนุบาลอ่านออกเขียนได ้การพัฒนาด้านการ
ศึกษาแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล ให้เด็กปฐมวัยและเด็กประถมได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการอ่านออกเขยีนได้ เพราะการอ่านออกเขยีนได้ คอืหวัใจส�าคญั
สูก่ารเรยีนในทกุๆ วิชา “น�า้” สร้างสุขและอนามยัทีดี่แก่เด็ก การสนบัสนนุเครือ่ง
สูบน�้าบาดาลให้กับโรงเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนไม่มีน�้าส�าหรับใช้
อุปโภคและบริโภค ที่ด�าเนินงานพร้อมๆ กับการส่งเสริมเรื่องการรักษาสุข
อนามยัของเดก็ๆ และ ประตสููค่วามอยูด่มีสีขุ การส่งเสรมิและพฒันาครอบครัว
ของเด็กยากไร้ให้ได้มีอาหาร มีอาชีพ และมีรายได้ เพื่อน�าความสุขอย่างยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นกับพวกเขา ความสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้นได้
ด้วยการแบ่งปันจากท่าน

ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพระพรท่านและครอบครัวครับ

สราวุธ ราชศรีเมือง
ผู้อ�านวยการ



วารสารศุภนิมิต  3

สิ่
งที่ปรากฏในรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กที่เรา
ได้รับทราบ เป็นเพียงยอดของภูเขาน�้าแข็งเท่านั้น 
การรายงานเหตุความรุนแรงต่อเด็กมีน้อยกว่าความ

เป็นจริง เพราะพวกเราต่าง ‘ละเลย’ ไม่ตระหนักถึงความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็ก

การละเลยทอดทิ้งเด็ก คือ รูปแบบความรุนแรงต่อเด็ก
อย่างหนึ่ง เพราะความสัมพันธ์ที่เลวร้ายที่สุดคือ การละเลย 
ทอดทิ้ง ไม่สนใจ ไม่ใยดีว่าอีกฝ่ายจะเป็น อยู่ หรือรู้สึก
อย่างไร เป็นรูปแบบความรุนแรงที่ส่งผลกัดกินลึกสู่จิตใจ 

ส�าหรับเด็กที่ถูกละเลยทอดทิ้ง อาจจะด้วยการละเลย

การเลี้ยงดูที่เหมาะสม ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาพ 
อาหาร อนามัย และความปลอดภัยในชีวติ ละเลยการดแูล
อบรมสัง่สอน ละเลยไม่สนใจให้ความรกัความอบอุน่ หรอืละเลย
ไม่สนใจเรื่องการเล่าเรียนของเด็กๆ การละเลยเหล่านี้ล้วน
ส่งผลในการขับและผลักเด็กสู่ความรุนแรงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความรุนแรงทางกาย อารมณ์ที่รุนแรง จิตใจที่กร้าวกระด้าง 
และสุม่เสีย่งทีจ่ะเกิดอันตรายจากความรนุแรงทางเพศต่อเดก็

วยัเด็ก เป็นช่วงวยัทีชี่วติยังมีความเปราะบาง เด็กทกุคน 
ต้องการการดูแลและใส่ใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และจาก
พวกเราทุกคน เราทุกคนต้องช่วยกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก

เด็กไทยถูกกระท�ารุนแรง
10,712 คน

(ข้อมูลเด็กที่ถูกกระท�ารุนแรงและเข้ารับความช่วยเหลือ 
ที่ “ศูนย์พ่ึงได้” กระทรวงสาธารณสุข)

เด็ก 
ถูกท�าร้ายร่างกาย

2,470 คน
เด็ก 

ถูกกระท�าทางเพศ

6,740 คน
เด็ก 

ถูกกระท�ารุนแรงอืน่ๆ

1,502 คน
ความรุนแรงต่อเด็ก
ทีไ่ม่ปรากฏรายงาน

การยุติความรุนแรงต่อเด็ก
End Violence Against Children (EVAC)

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเป็นนโยบายเร่งด่วนระดับประเทศ ซึง่มูลนิธิศุภนิมิตฯ 
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ จึงได้ด�าเนินงาน "โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก" ขึน้
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บอกเล่าผ่านเรื่อง

โดย วินัย สิทธินุกูลชัย

อ่ 
านไม่ออก เขียนไม่ได้ กลายเป็นวิกฤตที่ส่งผลต่อ
คณุภาพการศกึษาของเด็กไทยในปัจจุบนั ท่ีทุกๆ ฝ่าย
ต่างตระหนกัถงึความเร่งด่วนและร่วมกนัหาทางออก

ให้เด็กไทยรอดพ้นจากวิกฤตินี้ 
“การส่งเสริมด้านการศึกษาจะเป็นส่ิงเติมเต็มการ

เติบโตของเด็กๆ สู่อนาคต เป็นรากฐานชีวิตที่จะน�าพาชีวิต
เด็กๆ สูค่วามเป็นอยูท่ีด่แีละสามารถพึง่ตนเองได้ต่อไปอย่าง
ยั่งยืน การเริ่มต้นเรียนรู้ของเด็กที่ส�าคัญ คือ เด็กจะต้อง
สามารถอ่านออกเขียนได้ก่อน” คุณสราวุธ ราชศรีเมือง 
ผูอ้�านวยการมลูนธิศิภุนมิติแห่งประเทศไทย กล่าวถงึเป้าหมาย 
ในการด�าเนินงานส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กยากไร้

ดกูอึง่โมเดล คอือกีหนึง่สัมฤทธ์ิผลจากการด�าเนนิงาน
ส่งเสริมการศึกษา โดย โครงการพัฒนาฯ หนองฮี 
จ.ร้อยเอ็ด มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อแก้วิกฤติ
เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ด้วยความร่วมมอืกบัคร ูผู้บรหิาร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่
ด�าเนินงาน

ดูกอึ่งโมเดล
จบชั้นอนุบาล อ่านออกเขียนได้

กระบวนการสู่ดูกอึง่โมเดล
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มทักษะและเทคนิค
วิธีการสอน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และอบรมให้
ความรู้การผลิตสื่อเพื่อเพิ่มความสนใจของเด็กๆ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมง่ายๆ เช่น 
ให้เด็กๆ อ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน เด็กได้ทบทวนและ
พฒันาการเรยีน ส่วนผูป้กครองก็ได้ทราบพฒันาการการศกึษา
ของบุตรหลาน เป็นการสร้างเวลาที่มีคุณค่าส�าหรับครอบครัว

การกระตุ้นการอ่านในเด็ก ผ่าน ‘มหกรรมการอ่านออก
เขียนได้’ ให้เด็กๆ แสดงความสามารถแข่งขันการอ่าน ก่อให้
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ เป็นเวทแีลกเปลีย่น
กระบวนการเรียนการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ของครู
จากโรงเรยีนต่างๆ ในพืน้ทีด่�าเนินงาน และให้ชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานรัฐในพื้นที่ เห็นความส�าคัญของการส่งเสริมการ
อ่านออกเขียนได้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของพวกเขา

‘ดูกอึ่งโมเดล’ มุ่งเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสมองและร่างกายของเด็ก
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ครูฉัฐนันท์ ช้อยชด ครูโรงเรียนบ้านหนองไศล บอกว่า 
“หลังจากได้รับการส่งเสริมการเรียนการสอนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ 
พฒันาวธิกีารสอนร่วมกนัจนเกดิเป็น ‘ดกูอึง่โมเดล’ น�ามาใช้ในการ
สอนเด็กๆ เดก็สามารถอ่านออกเขยีนได้ เดก็สนกุสนานกบัการเรยีน 
สนใจการเรียนมากขึ้น ผลดีอีกประการที่ได้ คือ เห็นได้ชัดเจนว่า
เด็กรู้จักรับผิดชอบในงานที่ครูมอบหมายให้ท�า”

และที่ส�าคัญ การท่ีเด็กๆ อ่านหนังสือได้ น�าไปสู่การเรียนรู้
ในวิชาอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจ “ห้องหนูมี 11 คน หนูเคยสอบได้ที่ 10 
หนอู่านหนงัสอืไม่ได้เลย แต่เทอมนี ้หนสูอบได้ท่ี 5 ค่ะ” ด.ญ.ดวงฤทยั 
ชั้นประถม 1 โรงเรียนบ้านหนองไศล เล่าด้วยความภูมิใจ

ก้าวต่อไปของ ‘ดกูอึง่โมเดล’ คอืการขยายผลสร้างการเรยีนรู้ 
สู่เด็กในโรงเรียนอื่นๆ ทั้งในพื้นที่ และในจังหวัดข้างเคียง ไม่เพียง
การอ่านออกเขียนได้ แต่นั่นหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเด็กไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล •

ทบทวนการจดจ�าพยัญชนะ สระ  
พร้อมๆ กับการหัดประสมค�าอย่างง่ายๆ

สื่อการเรียนการสอนที่ครูผลิตเองด้วยวัสดุท้องถิ่น สร้างการจดจ�า 
และการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

ดูกอึง่โมเดล เรียนและสอนเด็กๆ อย่างไร?
แม้เป้าหมายที่ส�าคัญของ ‘ดูกอ่ึงโมเดล’ คือ การให้เด็กๆ จบช้ันอนุบาลอ่านออกเขียนได้ 

ทว่ากระบวนการเรียนการสอนท่ีเกิดจากการพัฒนาร่วมกันของครูจากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ 
ก็ไม่ลืมที่จะให้ความส�าคัญกับพัฒนาการด้านสมองและร่างกายของเด็กๆ ด้วย

เด็กระดับอนุบาล จะเน้นสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ผ่านการร้องเพลง การเต้นประกอบท่าทาง 
โดยใช้สื่อประกอบที่ครูพัฒนาขึ้นเอง เด็กๆ จะได้สนุกสนาน และได้พัฒนาประสาทสัมผัสการรับรู้
ในทุกๆ ด้าน การท�าบ่อยๆ ซ�้าๆ จะค่อยๆ เพิ่มการจดจ�าพยัญชนะ สระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สู่การ
เรียนรู้การประสมค�าต่อไป ควบคู่กับการฝึกระบายสี การหัดลากเส้น การวาดภาพ เพื่อฝึก
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก เตรียมความพร้อมสู่การหัดเขียนในชั้นอนุบาล 2-3

ระดับประถม 1-3 เน้นการสอนให้เด็กออกเสียงตามครูดังๆ ชัดๆ การฝึกให้เด็กสะกดในใจและ
ฝึกอ่านออกเสียงดังๆ เมื่อเด็กอ่านได้คล่องข้ึน จึงเข้าสู่การสอนให้เด็กเห็นแล้วอ่าน ค่อยๆ เพิ่ม
ความสามารถในการอ่าน จากอ่านเป็นค�าๆ อ่านค�าที่ยากขึ้น สู่การอ่านเป็นประโยค โดยมี
สื่อการเรียนการสอนที่ครูผลิตเองด้วยวัสดุท้องถิ่นใช้ประกอบการสอนเพื่อสร้างการจดจ�าและ
การเรียนรู้ที่สนุกสนาน

ด.ญ.ดวงฤทัย ชั้นประถม 1 โรงเรียนบ้านหนองไศล
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จากใจผู้ให้

นั่
นเป็นความคิดของผู้ชายผู้มีบุคลิกอบอุ่นเช่น คุณอัคคยุต บุญอินทร์ 
ผู้รู้จักคุณค่าของ ‘การให้’ ที่เริ่มต้นด้วยการสละเงินเพียงวันละ 5 บาท 
เพือ่สนับสนุน ‘โครงการอปุการะเดก็’ ของมูลนิธศิภุนิมิตแห่งประเทศไทย

“สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 2 ผมมีความคิดอยากจะท�าความดีเพื่อ
ตอบแทนสังคม บังเอิญได้รู้จัก ‘โครงการอุปการะเด็ก’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 
จากแผ่นพับที่ได้รับแจก ผมอ่านแล้วสนใจจึงใช้เวลาศึกษาและท�าความรู้จักกับ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ และโครงการต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ อยู่นานพอสมควร 
จนมั่นใจว่านี่จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผมในการท�าความดีเพื่อตอบแทน
สงัคมดัง่ทีต่ัง้ใจไว้” คณุอัคคยตุ ย้อนถงึจดุเริม่ต้นของการเป็นผูใ้ห้จากเงนิเพียง
น้อยนิด แต่สิ่งที่ได้รับคืนมานั้น ช่างมากมายมหาศาล

“ตอนน้ันผมยังไม่มีรายได้อะไรมากมาย จึงเร่ิมต้นด้วยการชวนเพื่อนๆ 
ในมหาวิทยาลัยอีก 2 คนที่มีใจอยากร่วมแบ่งปันเหมือนผมช่วยกันลงขันคนละ 

คุณค่า 
ของการให ้
ที่ยิ่งใหญ่

โดย ตรีธนา น้อยสี

กับ 'อัคคยุต บุญอินทร์'
เงนิสว่นเกินแบง่ปันใหก้บัคนทีข่าด เงนินั้นจะมคีา่ขึ้นเป็นทวคีณู
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“โครงการอปุการะเดก็ โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คือการเชื่อมโยงคนที่
อยากช่วยเหลอืเดก็ไปถงึเดก็ทีต้่องการความช่วยเหลอื ส่งผ่านความสมัพนัธ์ถึงกัน และ
น�ามาถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ความอยู่ดีมีสุข นอกจากน้ีเด็กยากไร้ก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้
อยู่คนเดียวในโลก ยังมีคนท่ีให้ก�าลังใจเขา เขาก็จะมีก�าลังใจลุกขึ้นมาสู้ จนถึง
วันหนึ่งที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ความรู้สึกนั้นก็จะถูกส่งผ่านไปสู่คนอื่นๆ 
ต่อไป ส่วนในมมุของผู้อปุการะ การอปุการะเดก็ ไม่เพยีงแค่ได้ช่วยเหลอืเดก็ยากไร้
ในความอุปการะเท่านั้น แต่พ่อแม่ ชุมชน ที่เด็กในความอุปการะอาศัยอยู่ก็จะ
ได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน ก็เป็นส่วนที่จะช่วยให้สังคมโดยรวมดีขึ้นไปด้วย”

คุณสราวุธ ราชศรีเมือง
ผู้อ�านวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

5 บาทต่อวัน รวมกันได้เดือนละ 450 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ
อุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ แล้วพอเรียนจบมีงาน มีรายได้ 
ผมก็มาเป็นผู้อุปการะเด็กอย่างเต็มตัว”

ปัจจุบันคุณอัคคยุตได้รับอุปการะเด็กจ�านวน 2 คน คือ 
น้องวีรภัทร วัย 10 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ป.3 อยู่ที่ อ.โป่งน�้าร้อน 
จ.จันทบุรี และ น้องวิชชาพร วัย 10 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ป.3 
อ.ค�าตากล้า จ.สกลนคร

ในฐานะของการเป็น‘ผู้ให้’คุณอัคคยุตบอกว่าส่ิงที่ท�าให้เขามี
ความสุขที่สุด คือการได้หยิบยื่นโอกาสให้แก่เด็กยากไร้ เพราะเจ้าตัว
เช่ือม่ันว่าเดก็ๆ ควรมีโอกาสได้เลอืกทีจ่ะท�าในสิง่ทีต่นเองรกั เมือ่เขา
ได้ท�าในส่ิงทีต่นเองรัก เขาจะท�าอย่างเต็มทีแ่ละรู้สึกภมิูใจในส่ิงทีเ่ขาท�า 
เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม

“ผมเห็นพฒันาการทีด่ขีึน้ของเดก็ๆ ทีผ่มให้ความอปุการะทัง้ด้าน
ร่างกายและจติใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็มทีกัษะความรูใ้นด้านวชิาชพี
มากขึ้นจากความช่วยเหลือของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ท�าให้เด็กและ
ครอบครัวมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสิ่งที่
ผมรับรู ้ได้ถึงการท�างานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ คือไม่ใช่เป็นการ
สงเคราะห์เดก็เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นการด�าเนนิงานทีมุ่ง่หวงัพัฒนา
ทั้งเด็ก ครอบครัวและชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ไปพร้อมๆ กันเพื่อสร้าง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คุณอัคคยุตกล่าวด้วยน�้าเสียงที่หนักแน่น

จนถึงวันนี้ เป็นเวลา 16 ปีแล้ว ที่คุณอัคคยุตได้ให้การอุปการะ
เด็กมาอย่างต่อเนื่อง บนความเชื่อที่ว่า การท�าความดีและช่วยเหลือ
สงัคมไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรทีม่ากมายเกนิตวั แต่สามารถเริม่ต้นด้วย
เงินเพียงน้อยนิดที่อาจดูน้อยค่าส�าหรับเรา แต่กลับมีค่ามากมาย
ส�าหรับคนยากไร้ในสังคม

“ผมเชือ่ว่าการให้และการแบ่งปันจะช่วยสร้างสรรค์สงัคมให้ดขีึน้
อย่างแท้จริง” คุณอัคคยุต กล่าวทิ้งท้าย •

การท�าความดีและชว่ยเหลือสงัคม
ไมจ่�าเปน็ตอ้งท�าอะไรทีม่ากมายเกนิตวั
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชน ได้รับการ
สนับสนุนทุนผ่าน โครงการอุปการะเด็ก เป็นหลัก เงินบริจาคที่ผู้อุปการะเด็กมอบเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ 
มลูนธิฯิ ไม่ได้น�าไปมอบเป็นเงนิสดให้กับเด็กในอปุการะโดยตรง แต่จะรวบรวมกับเงินบริจาคของผูอ้ปุการะ
ท่านอื่นๆ ในโครงการเดียวกันจัดสรรเพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสูงสุดกับเด็กในอุปการะ
และเด็กอื่นๆ ในพื้นที่ โดยสามารถแยกการน�าไปใช้เป็นส่วนต่างๆ ได้ 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 น�าไปใช้ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กในอุปการะ เพ่ือให้มั่นใจว่าเด็กในอุปการะ
จะได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง มีสุขอนามัยที่ดีและมีพัฒนาการที่สมวัย รวมถึงมีทักษะชีวิตและอาชีพ
ทางเลือกที่เหมาะสม ครอบครัวของเด็กได้รับการสนับสนุน สร้างความม่ันคงด้านอาหารในครอบครัว 
การฝึกอาชีพเสริมรายได้ และการให้ความรู้ด้านการดูแลเด็ก

ส่วนท่ี 2 น�าไปใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดของชุมชน เช่น สุขภาวะของแม่และโภชนาการเด็ก 
การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีน แหล่งน�า้สะอาดในโรงเรยีนและชมุชน การสร้างกลุม่อาชพี รวมถงึกลไก
การปกป้องดูแลเด็กให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยวางแผนการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน 

ส่วนที่ 3 น�าไปใช้ในการท�างานสร้างการมีส่วนร่วม ระดมทรัพยากร และสรรพก�าลังของชาวบ้าน
ในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่ท�างาน ด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม รวมถึง
กจิกรรมพฒันาขดีความสามารถทีเ่กีย่วข้องให้เข้าใจปัญหา และสามารถด�าเนนิงานได้สอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็กในความอุปการะที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

มลูนธิศิภุนมิติแห่งประเทศไทย เปิดโครงการพฒันาฯ เพือ่เด็ก ครอบครวั และชมุชน 4 โครงการ 
ในพืน้ท่ีชายแดนของจังหวดัตาก และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงยังมเีดก็ทีต้่องการความช่วยเหลอือยู่เป็นจ�านวนมาก 
และเป็นพืน้ทีท่ี่ทรพัยากรของภาครฐัยงัไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลอืได้อย่างเตม็ก�าลงั ดังนี้

เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของเด็กและความยัง่ยืนของชุมชน

4 โครงการพัฒนาใหม่
โดย สมลักษณ์ ค�าแสน

โครงการชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง
แม่ระมาด จังหวัดตาก

ด�าเนนิการทีต่�าบลแม่จะเรา ชาวบ้านส่วนใหญ่มฐีานะยากจน อาชพีหลกัคอืการปลกู
ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าว แต่ดินไม่ดี ผลผลิตไม่ได้ผล ซ�้าราคายังตกต�่า ผู้ปกครอง
เด็กต้องย้ายถิน่เพือ่หาโอกาสจากงานในเมอืง เดก็ต้องอยู่กับผูส้งูอายุซ่ึงไม่สามารถดแูล
ตามที่เด็กควรได้รับ เด็กในวัยเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ตามเกณฑ์ ขาดทักษะชีวิต
และไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพติด ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ เด็กจ�านวนมากไม่ได้เรียนต่อมัธยม และยังมี
ปัญหาอื่นๆ 

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงท�างานร่วมกับชุมชนโดยเสริมสร้างความพร้อมให้กับครูและโรงเรียนในการ
จดัการเรยีนการสอนให้เดก็นักเรยีนมทีกัษะด้านการอ่าน-เขยีนภาษาไทยตามเกณฑ์ ครอบครัวและชุมชน
ช่วยส่งเสริมการอ่าน มีกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน จัดค่ายวิชาการและทักษะชีวิต สร้างความเข้มแข็งในการ
ดูแลปกป้องเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นบ้านและชุมชนอยู่ดีมีสุขของเด็กอย่างแท้จริง

อ�าเภอแม่ระมาด

แนะน�าโครงการ
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โครงการชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง
ท่าสองยาง จังหวัดตาก

ด�าเนนิการทีต่�าบลแม่วะหลวง ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเชือ้สายกะเหรีย่ง 
ด�ารงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่ เผือก และกลอยประทังชีวิต ไม่มีรายได้ หลายครอบครัว
ทนแร้นแค้นไม่ไหวไปรับจ้างในเมือง ครอบครัวขาดแคลน ส่งผลให้เด็กเล็กมีปัญหา
ทุพโภชนาการ น�้าหนักและส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์ 

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงท�างานร่วมกับชุมชนโดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความพร้อมดูแลโภชนาการและ
สุขภาพของเด็ก อบรมให้ความรู้เร่ืองอนามัยแม่และเด็ก สนับสนุนครอบครัวด้านสุขาภิบาลและน�้าดื่ม
สะอาด สร้างความพร้อมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีของเล่นที่ปลอดภัยและสื่อการเรียนที่เหมาะสม อบรมด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัว
ให้ผู้ปกครองมีรายได้อย่างเพียงพอเลี้ยงดูเด็ก และสร้างเครือข่ายการดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชน

โครงการชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แหล่งท�าไร่ปลูกหอมแดง กระเทียม และปลูกฟักทองของคนไทยเช้ือสายไทใหญ่ 
กะเหรี่ยง และจีนในต�าบลเมืองปอน ครอบครัวส่วนใหญ่ขาดแหล่งน�้าและความรู้ในการ
ท�าเกษตร ชาวบ้านมากกว่าครึ่งว่างงาน เด็กเล็กร้อยละ 17 มีภาวะทุพโภชนาการ 
เด็กประถมร้อยละ 75 มีคะแนนการอ่านต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงท�างานร่วมกับชุมชนโดยส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลเด็ก เพิ่มทักษะความรู้ด้าน
อาชีพเพื่อมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว สนับสนุนให้โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอน อบรมครูให้ผลิตสื่อ
การอ่าน พัฒนาทักษะชีวิตท่ีจ�าเป็นแก่เด็กนักเรียน การฝึกประสบการณ์ด้านเกษตรและสหกรณ์
ในโรงเรียน ตั้งชมรมผู้ปกครองส่งเสริมเรื่องการอ่านออก-เขียนได้ เสริมสร้างให้เป็นชุมชนแห่ง
การอ่านออก-เขียนได้

โครงการชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด�าเนินการที่ต�าบลแม่สวด ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อาชีพหลักคือ
ท�าไร่ข้าว และปลกูถัว่เหลอืง หมดฝนพ่อแม่เดก็ต้องไปรบัจ้างต่างถ่ิน เดก็อยู่กับผูส้งูอายุ 
ภายในบ้านและชุมชนขาดสุขลักษณะ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปีร้อยละ 60 ไม่ได้รับวัคซีน 
เด็กเล็กร้อยละ 41.27 น�้าหนักน้อย หญิงตั้งครรภ์จ�านวนมากไม่ได้ฝากครรภ์ และยังมี
ปัญหาอื่นๆ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงท�างานร่วมกับชุมชนโดยให้ความรู้เรื่องวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สนับสนุนเด็กได้ทานอาหารครบวันละ 3 มื้อ ให้เด็กได้รับวัคซีนและน�้าดื่มสะอาด 
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตและพัฒนาการตามวัย สนับสนุนของเล่นและสื่อเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่บ้าน

อ�าเภอขุนยวม

อ�าเภอสบเมย

อ�าเภอท่าสองยาง
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เ พราะภัยแล้งที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน ไม่เพียงความร้อน แต่ยังส่งผล
ให้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับความขาดแคลนน�้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงที่ 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ด้วย
“ในฤดูแล้ง ประมาณภาคการศึกษาท่ี 2 หลังจากหมดฝนซักสองสามเดือนน่ี

น�้าที่เคยพอมีก็จะเริ่มแห้งละ แล้งหนักมากๆ ทั้งในหมู่บ้านและในโรงเรียนจะไม่มีน�้าใช้ 
แค่ล้างมือยังไม่พอด้วยซ�้า โรงเรียนต้องประกาศให้นักเรียนน�าน�้าดื่มใส่กระติกมาจาก
บ้าน เพ่ือให้มีน�้าดื่มระหว่างวัน ส่วนน�้าใช้ก็ได้ อบต. ช่วยขนน�้าเข้ามาแจกจ่ายให้
ชาวบ้านและโรงเรียนได้แบ่งใช้กัน” นายสมชาย หอมหวล ผู้อ�านวยการโรงเรียน
บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อธิบายระหว่างพาเดินชมโรงเรียน

น�า้ใจจากผูอุ้ปการะทุกท่านท่ีหยบิยืน่ให้แก่ ‘โครงการอปุการะเดก็’ มลูนธิศิภุนมิติฯ 
ได้ไหลรินสู่การด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน โดย 

“น�้า” สร้างสุข
และอนามัยที่ดีแก่เด็ก
โดย วินัย สิทธินุกูลชัย

โครงการพฒันาฯ สงัขะ ได้สนบัสนนุขุด
บ่อน�า้บาดาลให้แก่โรงเรยีนบ้านจารย์ ต้อง
เจาะลึกลงไปใต้ดินกว่า 50 เมตร พร้อม
ติดต้ังระบบปั๊มน�้าบาดาล (Submersible 
Pump) เพือ่สบูน�า้ขึน้มาส�าหรบัใช้อปุโภค
ภายในโรงเรยีน รวมถงึเผือ่แผ่ไปยังชุมชน
ทีอ่ยู่โดยรอบโรงเรยีนด้วย “ขอบคณุมาก
ครับที่สนับสนุนเรื่องน�้าบาดาลให้กับ
โรงเรียน ช่วยแก้ปัญหาน�า้ใช้ น�า้ดืม่ ให้กบั
นักเรยีนในโรงเรยีนบ้านจารย์ทีมี่อยูเ่กือบ 
500 คน และเกินคร่ึงเป็นเด็กยากไร้ทีอ่ยู่ใน
โครงการอปุการะเดก็ของมลูนธิศิภุนิมติฯ 
ขอบคุณมากครับ” ผอ.สมชาย กล่าว

ตอนนี้ เ ด็ กนั ก เรี ยนที่ โ ร ง เ รียน
บ้านจารย์มีน�้าใช้อย่างเพียงพอแล้ว “ผม
เรยีนทีโ่รงเรยีนบ้านจารย์มาต้ังแต่ประถม
ครบั เมือ่ก่อนทีโ่รงเรียนน�า้ไหลน้อย บาง
ช่วงก็ไม่มีน�้าเลยครับ เล่นพละเสร็จจะ
ล้างมือล้างหน้า ยงัไม่มนี�า้ใช้เลย เรือ่งเข้า
ห้องน�า้ไม่ต้องพดูครบั ไม่ไหวอ่ะ ไม่มนี�า้ล้าง 
ไม่มีน�้าราด กลิ่นสุดทนครับ แต่ตอนนี้
ที่โรงเรียนผมไม่มีเรื่องแบบนั้นแล้ว น�้า 
ไหลแรง มีใช้ได้ตลอดทัง้ปีเลยครบั” จิ ๊หรอื 
ชาคร นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เล่า

นอกจากมีน�้าสะอาดอย่างเพียงพอ 
นักเรียนที่โรงเรียนบ้านจารย์ยังได้รับการ
ปลูกฝังเรื่องการล้างมือ การรักษาความ
สะอาดร ่างกาย การแปรงฟัน และ
การท�าให้น�้าสะอาดเหมาะสมส�าหรับดื่ม 
เพือ่การมีสุขอนามัยทีดี่ควบคูไ่ปด้วย •

บอกเล่าผ่านเรื่อง

นายสมชาย หอมหวล 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านจารย์
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บอกเล่าผ่านเรื่อง

แ ม้บ้านของ คีน หรือ ธนวัฒน ์เด็กชายวัย 14 ปี จะมีสวนมะขามและที่นาพอได้
ท�ามาหากิน แต่ฟ้าฝนที่ไม่อาจควบคุมได้ท�าให้รายได้ของครอบครัวไม่แน่นอน 
เงินที่จะได้น�ามาใช้จ่ายในครอบครัวก็ไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้พ่อและแม่ของคีน

ต้องตัดใจไปท�างานรับจ้างต่างจังหวัด ภาระในการเลี้ยงดูคีนจึงตกอยู่ท่ีปู่และย่าอย่าง
เลีย่งไม่ได้ สามชีวติต้องเผชญิกบัความยากล�าบากในการอยูร่อดกบัจ�านวนเงนิทีพ่่อและ
แม่ส่งให้เพียงเดือนละ 1,000 บาท

การสร้างความอยู่ดีมีสุขจากโครงการพัฒนาฯ หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ ์ ของมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ ด้วยการ ‘ลดรายจ่าย’ คือประตูบานแรกที่น�าครอบครัวของคีนสู่ความพออยู่
พอกิน โดยสนับสนุนด้านการศึกษาของคีน และส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับครอบครัว 
จากไก่ไข่จ�านวน 10 ตัวที่ได้รบัมา ปู ่ย่า และคนี ช่วยกันฟูมฟักเลีย้งดจูนเติบโตและออก
ผลเป็นไข่ไก่วันละ 8–10 ฟอง เป็นแหล่งอาหารที่ปู่และย่าไม่ต้องจ่าย เหลือกินยังน�าไป
จ�าหน่ายเป็นรายรับเล็กๆ น้อยๆ ได้อีก

‘เพิ่มรายได้’ เป็นประตูบานที่สองที่คีน ปู่และย่า ได้เดินเข้าไป ปู่หนูคิด ปู่ของคีน
น�าความรู้จากการไปร่วมอบรมส่งเสริมอาชีพเรื่องเกษตรพอเพียงมาปรับใช้ ลงมือ 
“ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ทั้งข่า ตะไคร้ กล้วย และขุดบ่อเลี้ยงปลากินพืช
ที่ได้รบัพนัธุป์ลามา บนพืน้ทีว่่างในสวนมะขาม ปลกูเลีย้งไว้กนิเอง และยังเหลอืพอได้ขาย 
เกิดเป็นรายได้พอได้จุนเจือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในครอบครัว ปู่หนูคิดยังปลูกชะอม และ
ผักหวานเพิ่มอีก “ค่อยๆ ปลูกเพิ่มตามก�าลัง เอาไว้กิน เหลือก็ขาย จะได้พอมีเงินเก็บไว้
ส่งให้คีนเรียนสูงๆ”

“หลังจากเลิกเรียนหนังสือ หรือเสาร์-อาทิตย์ ผมจะเข้าไปที่สวน ช่วยปู่และย่า
ท�างาน” คีนเล่าถึงกิจวัตรประจ�าวันที่ได้ประโยชน์ทั้งการช่วยผ่อนแรงปู่และย่า และยัง
ได้สร้างการเรียนรู้เรื่องการเกษตรให้แก่เขาผ่านการปฏิบัติจริงไปในตัวด้วย “ผมเรียน
หนังสือไม่เก่งครับ เลยอาศัยฝึกตัวเองท�าการเกษตร จะได้ช่วยปู่ย่า และเพื่อเป็นอาชีพ
ในอนาคตของผมเองด้วย ผมขอขอบคุณผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากครับที่ให้
โอกาสดีนี้กับผม” คีน กล่าวระหว่างให้อาหารไก่ในเล้า •

ประตูสู่ความอยู่ดีมีสุข
โดย วินัย สิทธินุกูลชัย

คีน ปู ่และย่า กับไก่พันธุ์ไข่ทีใ่ห้ผลผลิตไข่ไก่  
8–10 ฟองต่อวัน เป็นแหล่งอาหารทีไ่ม่ต้องจ่าย

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก 
พระราชด�ารัสในหลวงรัชกาลที่ 9

คีน และย่าฮวย ก�าลังให้อาหารไก่ไข่
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บอกเล่าผ่านเรื่อง

ผ้ 
ามดัย้อม ช่ือกบ็อกอย่างไม่อ้อมค้อมว่ามกีาร
มดัผ้าแล้วน�าไปย้อมส ีเพือ่สร้างลวดลายจาก
น�า้หนักของสทีีผ้่าซมึซบัเข้าไปตามความหนกั

เบาสลบักนั ว่ากนัว่าลวดลายของผ้ามดัย้อมให้ความ
รู้สึกผ่อนคลาย ยิ่งเมื่อถูกตกแต่งอยู่บนผ้าฝ้ายซึ่งมี
คุณสมบัติใส่อุ่นเมื่ออากาศหนาว และใส่เย็นเมื่อ
อากาศร้อนด้วยแล้ว จึงเหมาะส�าหรับน�าไปตัดเย็บ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสไตล์ชิคๆ ชิลๆ ไว้สวมใส่
ในวันพักผ่อนสบายๆ ท�าผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอนอิง 
และของตกแต่งบ้านอีกจิปาถะส�าหรับมุมเอกเขนก 
ล้วนสวยงามชวนให้อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ

ด้วยเสน่ห์ของผ้ามัดย้อมที่มัดใจใครๆ ให้
หลงใหล ท�าให้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
เห็นช่องทางสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ปกครองเด็ก
ในโครงการพัฒนาชุมชนฯ อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าประมงชายฝั่งและ
รับจ้างทัว่ไป มรีายได้ที่ไม่แน่นอนและมีหนีส้นิพนัตวั 

โดยสนับสนุนการจัดตั้ง กลุ่มผ้ามัดย้อม พร้อมกับ
ให้ความรู้เบือ้งต้นการท�าผ้ามัดย้อมและพาไปศกึษา
ดูงาน รวมถึงได้ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากร
ป่าชายเลนที่ 25 (แหลมสัก กระบี่) จัดอบรม
การน�าเปลือกไม้และใบไม้จากป่าโกงกางที่มีอยู่
ในพื้นที่มาสกัดเป็นสีย้อมผ้า

กว่า 3 ปีที่กลุ่มผ้ามัดย้อมกลุ่มนี้ได้ถือก�าเนิด 
และได้พัฒนาฝีมือการท�าผ้ามัดย้อมขึ้นเป็นล�าดับ
จนผลิตภณัฑ์ได้รับการจดทะเบยีนเป็นสินค้าโอทอป
และวางจ�าหน่ายให้กับคนทั่วไป รวมทั้งได้ผลิต
ให้ฝ่ายพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 
เพื่อจัดจ�าหน่ายภายใต้ชื่อสินค้า “ณ ชุมชน” 

ท�าให้วนันีร้ายได้จากผ้ามดัย้อมทีเ่คยเป็นรายได้
เสริมกลายเป็นรายได้ประจ�าที่สมาชิกกลุ่มได้รับ
ทกุเดอืน สกัุญญา พรหมแทนสดุ ประธานกลุม่ฯ 
บอกด้วยรอยยิม้ว่า “หมดหนีแ้ล้วค่ะ ครอบครวัมเีงนิ
ใช้เพียงพอ มีเงนิเกบ็ไว้เป็นทนุการศกึษาลกูด้วย” •

มัดรอยยิม้ชมุชน
ด้วยผ้ามัดย้อม โดย ไพวรรณ เบญจกุล

มาค่ะ..มามัดรอยยิ้มให้ชุมชนและมัดความสุขให้ใจตัวเองด้วยผ้ามัดย้อม “ณ ชุมชน” กันค่ะ
สอบถามและสั่งซื้อได้ที่คุณวีนัส/คุณนภัสชญา โทร 02–022–9200 ถึง 2 มือถือ 093–930–3029
หรือติดต่อผ่าน www.facebook.com/CommunityConnext
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เคเอฟซีน�าร่องโครงการ
ครัวมาตรฐาน โรงเรียน
บ้านแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่
เคเอฟซีเล็งเห็นความส�าคัญในกระบวนการประกอบอาหาร
ในโรงครัวเพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับประทานอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจะท�าให้เด็กมี
สุขภาพอนามยัทีด่ ีเตบิโตสมวยั เป็นอนาคตทีแ่ขง็แกร่งของชาติ และ
เมือ่เรว็ๆ นี ้คณุณชิารศัมิ ์ อาญชาสทิธวิตัร ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการ
ตลาด เคเอฟซี ประเทศไทย พร้อมด้วย คุณทรงพล บุษปฤกษ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายไอที น�าทีมพนักงานจิตอาสากว่า 10 คน ส่งมอบ 
“โครงการเคเอฟซีครัวมาตรฐานและเกษตรอาหารกลางวันยั่งยืน” 
ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ในพื้นที่ด�าเนินงานโครงการพัฒนาฯ 
แม่แตง จงัหวัดเชยีงใหม่ ของมลูนธิศิภุนมิติฯ โดยม ีคณุมนต์สวรรค์ 
มุกข์มงคงค�า ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เป็นตัวแทน
รบัมอบ พร้อมด้วย คณุจิตรา  ธรรมบริสุทธ์ิ อดีตผูอ้�านวยการมลูนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คุณมงคล พุทธัง รองผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และ 
คุณพิเชษฐ กันทรส นายก อบต.กื้ดช้าง เข้าร่วมในพิธีส่งมอบที่
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่ เมื่อไม่นานมานี้

บีเอเอสเอฟ (ไทย) 
ดึงใจเด็กสนุกเรียนรู้
ด้วยกุญแจ 5 ดอก 
สู่โรงเรียนต้นแบบ BBL
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ�ากัด ได้ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วย
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ภายใต้โครงการ 
“เสริมพลังสมอง สร้างปัญญา” ด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอน
แบบ BBL-การเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ให้กบัโรงเรยีนวดัผกักาด 
ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ โป่งน�้าร้อน จ.จันทบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบ BBL ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

โดยเมือ่เรว็ๆ นี ้คุณเพทรซู อึง๊ กรรมการผูจั้ดการท่ัวไป บรษิัท 
บีเอเอสเอฟฯ พร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัคร 38 คน และ 
ดร.บรรจงเศก ทรพัย์โสภา ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและระดมทนุ 
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ลงพื้นท่ีส่งมอบโครงการฯ พร้อมท�ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดผักกาด โดยได้รับเกียรติจาก 
นายพรีณฐั รตันวรโอภาส นายอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน เป็นตวัแทนรบัมอบ

เคเอฟซี ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกัน
ส่งมอบโครงการครัวมาตรฐานฯ ให้กับคณะอาจารย์
และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

ผู้บริหารเคเอฟซี พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ 
และอาสาสมัคร โชว์ฝีมือปรุงเมนู ผัดไทหุ้มไข่ ความห่วงใย 
KFC หุ้มรัก จากพืชผักสวนครัวในโรงเรียน ให้น้องๆ 
ได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย

คุณเพทรูซ ส่งมอบโครงการฯ ให้กับโรงเรียนวัดผักกาด

ส่วนหนึ่งของเครื่องเล่นในสนามให้เด็กได้วิ่ง ปีน โหน ลอด  
และกระโดด เพ่ือพัฒนาสมองและร่างกายของเด็กๆ ให้แข็งแรง 
พร้อมส�าหรับการเรียนรู้
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มูลนิธิซิตี้ ร่วมสร้างอาชีพ
เพ่ือชีวิตที่ดีกว่าของ
เยาวชนกลุ่มเปราะบาง 
คุณสราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อ�านวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานเปิดงานปฐมนิเทศเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการเสรมิศกัยภาพเยาวชนเพือ่
เตรยีมความพร้อมสูว่ยัท�างาน ปี 2 โดยได้รบัเกยีรตจิาก คณุหัสญา หาสิตะพันธุ์ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) เป็น
ตวัแทนมลูนธิซิิตี ้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  

โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนิน
งานจากมูลนิธิซิตี้ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่ม
เปราะบาง เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การท�างานหรือการเป็น
ผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพท่ีตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน

ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน
ด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่นหัวใจกับงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อ
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง" ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เพื่อตอบแทนผู้อุปการะทุกท่านส�าหรับความไว้
วางใจอย่างต่อเนือ่งมากกว่า 15 ปีทีม่อบให้กบั โครงการอุปการะเดก็ ของมลูนธิิ
ศุภนิมิตฯ 

คุณค่าแห่งน�้าใจจากผู้อุปการะทุกท่านคือส่ิงส�าคัญที่มีส่วนช่วยเหลือ 
มอบโอกาส และท�าให้เกดิความเปลีย่นแปลงแก่ชวีติของเดก็ยากไร้จ�านวนมาก 
ไม่มีส่ิงใดจะมีคุณค่าไปมากกว่าส่ิงที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างให้แก่เด็กยากไร้
เหล่านี้อีกแล้ว
ขอบคุณจากใจ ส�าหรบัการก้าวเดนิร่วมกนัในการสร้างสรรค์ความเปลีย่นแปลง

เนเจอร์ไบโอเทค  
มอบมุง้ครอบปอ้งกนัยงุใหน้อ้ง
คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค ์ประธานกรรมการบริหาร และ นายแพทย์ด�ารงค์ 
เลาหะพรสวรรค ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จ�ากัด มอบมุ้ง
ป้องกันยุงจ�านวน 1,000 หลัง รวมมูลค่า 238,000 บาท ให้กับ คุณจิตรา 
ธรรมบริสุทธิ ์อดีตผู้อ�านวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อน�าไปมอบ
ให้กับศูนย์เด็กเล็กจ�านวน 11 แห่ง ในพื้นที่ด�าเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนฯ 
หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ภายใต้กิจกรรม “มุ้งครอบน้องป้องกันยุง” เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเด็กเล็ก เมื่อไม่นานมานี้

นายแพทย์ด�ารงค์ (ที่สองจากซ้าย) คุณจิตรา  
(ที่สามจากซ้าย) และคุณชูพงษ์ (ที่สี่จากซ้าย)

คุณหัสยา หาสิตะพันธุ์ ผู้บริหารธนาคารซิตี้แบงก์  
และคุณสราวุธ ราชศรีเมือง ถ่ายภาพร่วมกัน 
ในงานปฐมนิเทศ โครงการเสริมศักยภาพเยาวชน
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่วัยท�างาน ปีที่ 2

คุณสราวุธ ราชศรีเมือง ถ่ายภาพร่วม
กับผู้อุปการะในงาน "ขอบคุณจากใจฯ" 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560



“จันทร์ฉาย” เด็กหญิงเชื้อสายไทใหญ่ วัย 12 ปี เป็นลูกสาว
คนกลางของครอบครัว ใบหน้าของเธอหมดจด แต่ร่างกาย
ค่อนข้างผอม และนัยน์ตามีแววเศร้า...

พ่อของจันทร์ฉายเสียชีวิตตั้งแต่จันทร์ฉายมีอายุได้ 2 ขวบ 
เดก็หญงิจงึเตบิโตมากบัแม่ทีห่าเลีย้งลกูด้วยงานรบัจ้างในไร่ที่ให้
ค่าแรงเพียง 90 บาท อิ่มบ้างเป็นบางมื้อ แต่ส่วนใหญ่จะอด
มากกว่าอิ่ม การกินอยู่ที่แสนขัดสนท�าให้จันทร์ฉายร่างเล็กและ
ผอมบางกว่าเด็กวัยเดียวกัน

การต้องอดบ้างอิม่บ้างในวยัเดก็ยงัไม่เจบ็ปวดเท่ากบัความ
บอบช�้าทั้งทางกายและจิตใจท่ีจันทร์ฉายและแม่ได้รับจาก 
พ่อเลี้ยงท่ีติดสุราและท�าร้ายทุบตีทุกคนในบ้าน แม้ว่าตอนน้ี
แม่จะเลิกกับพ่อเลี้ยงไปแล้ว แต่ความบอบช�้ายังติดตรึงอยู่ใน
ความทรงจ�าของเด็กหญิง

หลังเลิกกับพ่อเลี้ยง แม่หาเลี้ยงทุกชีวิตด้วยงานก่อสร้าง 
มีงานบ้างไม่มีบ้าง จันทร์ฉายรับรู้ถึงความล�าบากของแม่ที่ต้อง
ท�างานหนักตั้งแต่เช้าจนค�่า จึงพยายามแบ่งเบาภาระของแม่ 
ทุกเช้าจะต้องตื่นขึ้นมาท�าอาหาร เก็บกวาดบ้าน ก่อนจะไป
โรงเรียน ส่วนวันหยุดก็จะไปช่วยป้าข้างบ้านเพาะถั่วงอกไปขาย 
หากวันไหนขายไม่หมดป้าก็จะแบ่งให้กลับมาแทนค่าแรง

ตอนนี้จันทร์ฉายก�าลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 และเรียนภาษาจีน
หลังโรงเรียนเลิกด้วย ความหวังและความฝันของจันทร์ฉาย
มีเพียงอย่างเดียวคือ “บ้านหนูจน หนูเลยต้องขยันมากๆ ค่ะ 
หนูอยากเป็นครูสอนภาษาจีน หนูจะเก็บเงินสร้างบ้านให้แม่”

“จันทร์ฉาย” และเด็กยากไร้อกีหลายคนก�าลงัเดนิอยูบ่นทางชวีติ
ที่รางเลือนเหมือนดวงจันทร์ในคืนอับแสง โปรดแบ่งปันส่งมอบ
ความช่วยเหลือแก่เด็กยากไร้ และเป็นแสงส่องทางชีวิตให้
พวกเขา อุปการะเด็กสักคนผ่าน “โครงการอุปการะเด็ก” ของ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย “จันทร์ฉาย” ก�าลังรอคอย
แสงสว่างจากหัวใจของท่าน

ตัด
ตา

มเ
ส้น

ปร
ะ

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  ............................................................
 (ขอความกรุณากรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

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

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

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

โทรศัพท์  .................................โทรสาร  ...................................

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

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

การจ่ายเงินส�าหรับการอุปการะเด็กของข้าพเจ้า

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

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

กรณอีปุการะเดก็มากกว่าหนึง่คน (อตัราค่าอปุการะเดก็ 600 บาทต่อคนต่อเดอืน)

กรุณาระบุ ..........................บาท ต่อ...............คน ทุก................เดือน/ปี

 ไม่พร้อมให้การอุปการะเด็ก

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

พร้อมกันนี้ได้น�าส่งเงินบริจาคจ�านวนดังกล่าว โดยทาง

 เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต

ธนาคาร .....................................¡VISA ¡MASTERCARD

หมายเลขบัตร

ในกรณีที่ข้าพเจ้าอุปการะเด็ก ข้าพเจ้ายินดีให้เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต
อย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ข้างต้น จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

บัตรหมดอายุ  /   

ชื่อเจ้าของบัตร ..........................................................................

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร ....................................................................

 โอนเงนิ เข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

¡กรุงเทพ ทองหล่อ 206-0-43600-9

¡กรุงไทย เอกมัย 053-1-10632-2

¡กสิกรไทย เอกมัย 059-2-40974-7

¡ไทยพาณิชย์ เอกมัย 078-2-00965-5

¡กรุงศรีอยุธยา สุขุมวิท 63 361-1-02033-3

¡ยูโอบี ทองหล่อ 801-1-07026-4

¡ทหารไทย เอกมัย 152-2-00300-1

โอนจากสาขา  .................................... 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

5087

“จันทร์ฉาย” แต่ไร้ซึ่งแสง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือร่วมบริจาคโดยสแกน QR code



มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

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.

เรามีนิมิตที่จะให้เด็กทุกคนมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์
เราอธิษฐานทูลขอให้ทุกดวงใจมุ่งมั่นกระท�าให้นิมิตนี้ส�าเร็จ

เราเป็นคริสตชน
เรามีภาระต่อผู้ยากไร้

เรายอมรับว่าทุกคนมีคุณค่า
เราเป็นผู้รับใช้

เราพร้อมที่จะตอบสนอง
เราเป็นเพื่อนร่วมพันธกิจ

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


