วันนี้... ของ “ดาริน”

“ดาริน” เป็นเด็กหญิงในความอุปการะวัย 18 ปี ครอบครัวเธอมี
ฐานะยากจน หาเช้ากินค�่ำ พ่อแม่ต้องท�ำงานรับจ้างเพื่อให้มีเงิน
มาใช้จ่ายในครอบครัวแต่ก็ไม่เพียงพอ เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้
สนับสนุนครอบครัวยากจนให้มีอาชีพ ครอบครัวดารินได้รับแม่
พันธุห์ มูดำ� และแม่พนั ธุว์ วั หลังจากนัน้ ทุกวัน ดารินจะเป็นเรีย่ วแรง
หนึ่งในบ้านที่ช่วยพ่อให้อาหารหมูที่เลี้ยงไว้
จากหมูและวัวอย่างละ 1 ตัว ได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นจนมีลูก
หมูและลูกวัวมาหลายรุ่น รอยยิ้มเริ่มเพิ่มขึ้นในครอบครัว “ทุก
วันนี้ ผมได้ขยายพันธุ์วัวจนสามารถส่งลูกให้ได้เรียนหนังสือจบ
ชั้นมัธยม 3 แล้ว อยากให้ลูกได้เรียนต่ออีก” พ่อของดารินบอก
ด้วยความภาคภูมิใจ

เงินที่ได้จากการขายหมูและวัวที่ขยายพันธุ์นั้น นอกจากจะ
ช่วยเสริมค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน ยังช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาล
ให้ลูกๆ ในยามเจ็บป่วยได้อีกด้วย พ่อของดารินเล่าเพิ่มอีกว่า
“ผมดีใจมาก เมือ่ ก่อนผมท�ำนาต้องจ้างเขามาไถนา แต่ตอน
นีผ้ มใช้เงินที่ได้จากการขายหมูขายวัวและท�ำงานรับจ้าง เก็บหอม
รอมริบจนซือ้ รถไถนาเป็นของตนเอง” หลังท�ำนาของตนเสร็จแล้ว
พ่อของดารินยังสามารถน�ำรถไถนาออกไปรับจ้างได้เงินมาจุนเจือ
ครอบครัวเพิ่มขึ้นอีก
“ผมและครอบครัวขอขอบคุณผู้อุปการะมากครับ ที่ได้ช่วย
ให้ผมมีอาชีพทีด่ ี ถ้าไม่ได้ทา่ น ไม่ได้มลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ ผมคงไม่เป็น
เหมือนทุกวันนี้ครับ”

“การด�ำเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมา เด็กๆ ได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ทั้งการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และการ
จัดท�ำบัญชีเบื้องต้น จากกิจกรรมที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุน ช่วย
ให้โรงเรียนมีการหมุนเวียนการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่วน
ครอบครัวเด็กก็มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และส่งเสริม
การท�ำงานร่วมกันในชุมชน ขอขอบคุณผู้อุปการะ ผู้บริจาค และ
องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ที่ช่วยให้เราได้พัฒนาเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชนมาได้อย่างต่อเนื่องครับ”
บดินทร์ ชัยธิ
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แม่สรวย
จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แม่
ส
รวย
จังหวัดเชียงราย

àÈÃÉ°¡Ô¨

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

1,238

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 15 ปี

เด็ก
คน แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษา 698 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 325 คน
มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา 215 คน ได้รับปัจจัยและอุปกรณ์การศึกษาเล่าเรียน
ได้แก่ ทุนการศึกษา กระเป๋านักเรียน เพื่อช่วยให้เด็กๆ มีความพร้อมในการเรียน

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน

ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2541

จ.เชียงราย
อ.แม่สรวย

ด�ำเนินงานในต�ำบลวาวี
อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
สุขภาพ และเศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,300 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 816 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 32 คน
ประถม 696 คน
ม.ต้น 299 คน
ม.ปลายและปวช. 203 คน
ปวส. 24 คน
ปริญญาตรี 46 คน

เป็นความรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กๆ

354

คน
เด็ก
เข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

100

คน
เด็ก
เข้าค่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
การปลูกป่า และ
ดูแลแหล่งน�้ำ

80

คน
เด็ก
เข้าค่ายป้องกันยา
เสพติด

96

คน
เด็ก
เข้าค่าคณิตศาสตร์
ฝึกทักษะในการคิด
ค�ำนวณ

ฝึกฝนวิชาชีพให้เด็ก

เด็กๆ ได้รับความรู้ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ สร้างรายได้

25 คน ฝึกฝนงานฝีมือการ

เด็ก
ปักผ้า

52

คน ฝึกทักษะวนเกษตร
เด็ก
ในโรงเรียน

94

คน ฝึกเลี้ยงไก่สามสาย
เด็ก
พันธุ์ในโรงเรียน

64
ครอบครัวเด็ก ได้รบั การพัฒนาทักษะและความรูเ้ พือ่ ประกอบ
อาชีพ เช่น การเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ การเลีย้ งหมู (พันธุเ์ หมยซาน) การปลูก
ข้าวโพด และการผสมอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน

104 ครอบครัวเด็ก ได้รับสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ได้แก่
31 ครอบครัว
10 ครอบครัว
14 ครอบครัว
เลี้ยงหมู
ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
7 ครอบครัว
42 ครอบครัว
เครื่องผสมอาหารสัตว์
ปลูกชาพันธุ์พื้นเมือง

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จ�ำกัด
สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด

649 คน

100 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์
389 คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ
150 ครอบครัวเด็ก กูย้ มื เงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
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ครอบครัวเด็ก ได้รบั อุปกรณ์สร้างทีก่ กั
เก็บน�้ำ และท่อส่งน�้ำ ช่วยให้ครอบครัวเด็กมีน�้ำ
ใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
ครอบครัวเด็ก ได้รับอุปกรณ์ส�ำหรับ
สร้างห้องน�้ำที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขอนามัยที่
ดีของครอบครัวและชุมชน

เด็กๆ ได้รับการรักษาโรคทันเวลา

นางสาววรรณิดา เด็กในอุปการะวัย 18 ปี ป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่
ต้นขา
“มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยค่าเดินทางไปหาหมอ หนูจึงได้รับการ
รักษา จนตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ” นางสาววรรณิดา เล่าด้วยรอยยิ้ม
นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือเด็กในความอุปการะอีก 4 คน คือ
เด็กชายวิจิตร ป่วยเป็นวัณโรค เด็กชายสุรสิทธิ์ เด็กชายพัชรพล
และเด็กชายนที ประสบอุบัติเหตุ ให้ได้รับการรักษาและความช่วย
เหลือเรื่องค่าเดินทางเพื่อไปรับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง จนมี
สุขภาพแข็งแรง

