วันนี้... ของ “กนกวรรณ”

แม้พื้น ที่ส่วนใหญ่ของที่นี่ จะมีสภาพเหมาะ
แก่การเกษตร ท�ำนา ปลูกผักหรือผลไม้ แต่
ครอบครัวยากไร้และไม่มที ที่ ำ� กินอย่างครอบครัว
ของ “กนกวรรณ” หรือ “แอน” วัย 11 ปี ต้อง
อยู่ท่ามกลางความล�ำบากมาแต่เล็ก ปีนี้แอน
เรียนหนังสืออยูช่ นั้ ประถม 4 ทีบ่ า้ นของเธออยู่
ด้วยกัน 4 คน มีลงุ ป้า ยาย และแอน
“ยายจุ้ย” ยายของแอนเล่าว่า “แม่ของ
เธอเอามาให้เลี้ยงตั้งแต่แอนยังเล็กๆ ส่งเงินมา
ให้บ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่มาก” รายได้หลัก
ของบ้านจึงมาจากลุงเพียงคนเดียว ซึ่งร่างกาย
ไม่แข็งแรงเพราะขาที่ขาดพิการจากอุบัติเหตุ

รถยนต์เมื่อไม่นานมานี้ แต่ลุงก็ยังไม่ท้อ อาศัย
ขายไอศกรีมเป็นอาชีพหลักเลีย้ งครอบครัว ส่วน
ยายของแอนวัย 60 ปี มีร่างกายพิการที่ปลาย
เท้า และโรคประจ�ำตัว
แอนได้รบั การอุปการะจากมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ
ตั้งแต่อยู่ชั้นประถม 2 นอกจากปัจจัยทางการ
ศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ จัดขึ้นแล้ว ของขวัญจากผู้อุปการะที่
ส่งมาให้เธอ ก็เป็นก�ำลังใจที่สุดแสนพิเศษ
“ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ เขาช่วยบ้าน
เราด้วย ยายได้รับลูกไก่มา 100 ตัว กับอาหาร
อีก 4 กระสอบ ยายเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน มีตายไป

สัก 10 ตัว แต่ที่เหลือก็เอาไปขายทีละ 20 ตัว
ได้ประมาณ 3,500 บาท ช่วยให้ยายมีรายได้
ก�ำไรที่ ได้บางส่วนน�ำไปซื้อรถจักรยานให้แอน
1 คัน ที่เหลือไว้ใช้จ่ายในบ้าน และเป็นทุนซื้อ
ไก่มาเลี้ยงเพิ่ม” ยายเล่าอย่างดีใจ
“ตอนนี้ยายเลี้ยงเป็นรุ่น ที่ 2 แล้ว ซื้อ
ลูกไก่มาอีก 120 ตัว และจะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆ
ดีใจมากที่แอนมีผู้อุปการะคอยช่วยเหลือ และ
มีมูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยครอบครัวยาย” ยายจุ้ย
บอกด้วยรอยยิ้ม

“ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีความภูมิใจที่เด็กในความอุปการะ
ได้เรียนรู้จักการออมอย่างเกิดผล มีเด็กในความอุปการะที่จบชั้น
ประถม 6 น�ำเงินฝากออมทรัพย์ไปใช้เป็นทุนศึกษาต่อชั้นมัธยม 1
กว่า 76 คน การออมนี้ช่วยลดภาระครอบครัว และได้มีใช้จ่ายยาม
จ�ำเป็น ในส่วนครอบครัวเด็ก การร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมติ เชียรใหญ่ จ�ำกัด ทีส่ นับสนุนกลุม่ อาชีพต่างๆ ก�ำลังช่วยสร้าง
กลุ่มให้เข้มแข็งและพัฒนาอาชีพอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณผู้อุปการะ
และผู้บริจาคมากครับ ที่สร้างโอกาสอันดีและความอยู่ดีมีสุขให้แก่
เด็ก ครอบครัว และชุมชน”
จรูญ ปามุทา
ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

เชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2541

ครอบครัวเด็ก ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพื่อใช้เพาะปลูก ช่วยลดต้นทุนในการประกอบ
อาชีพท�ำนา

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 15 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
รรมราช

จ.นครศรีธ

่

อ.เชียรใหญ

ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้ แ ก่ เขาพระบาท
การะเกด แม่เจ้าอยู่หัว
และบ้ า นเนิ น อ� ำ เภอ
เชี ย รใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมการท�ำนา
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นการส่งเสริมความ
รู้ให้แก่เกษตรกรได้พัฒนาอาชีพของตนให้มี
ผลิตผลที่ดี และมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพใน
การท�ำนาครั้งต่อไป

872
82

ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ

เด็ก
คน ได้รับปัจจัยการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษา และกระเป๋า ช่วยให้มีโอกาสเรียนหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง

เด็กในความอุปการะ 1,127 คน

คน ชั้นประถม 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมพี่สอนน้อง เรียน
เด็ก
พิเศษวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยมีรนุ่ พีท่ เี่ รียนระดับอุดมศึกษา
และเป็นเด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้สอน

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,053 ครอบครัว

พี่สอนน้อง

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 331 คน
ม.ต้น 407 คน
ม.ปลายและปวช. 285 คน
ปวส. 27 คน
ปริญญาตรี 70 คน
กศน.และอาชีพระยะสัน้ 7 คน

นางสาววรรณิษา เป็นคนหนึง่ ที่ใช้เวลาว่างสอนน้องๆ เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่
เด็กๆ เล่าว่า “นี่เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่เราได้สอนน้องๆ เล่นดนตรี
สันทนาการ และสอนเสริมภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ เราได้มีส่วนเป็น
แบบอย่างให้น้องๆ เห็นความส�ำคัญของการเรียนและตั้งใจเรียนต่อใน
ชั้นสูงขึ้น”

158

คน ชั้นประถม 5-6 เรียนเสริมวิชาภาษาไทย
เด็ก
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกเวลาเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสอบ
โอเน็ต ผลจากการวัดพบว่าเด็กๆ ผ่านค่าเฉลี่ย 2.50 คิดเป็น 88.45%

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ่ จ�ำกัด
สมาชิกสหกรณ์ฯ ทัง้ หมด

1,493
1,062 11

จาก
โรงเรียน
เด็ก
ออมเงินโดยฝากไว้กับสหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมติ เชียรใหญ่ จ�ำกัด จากการรณรงค์ให้
เด็กมีการออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาใน
อนาคต

คน

738 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
257 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
285 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมิตเชียรใหญ่ จ�ำกัด สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ท�ำให้เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ สมาชิก
ร่วมจัดท�ำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้และจ�ำหน่าย กลุ่มท�ำ
นาผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว กลุม่ ออมทรัพย์ และกลุม่
รวมพลังพืชผัก

