วันนี้... ของ “มงคล”

ความยากจนทีร่ มุ เร้า ค่าแรงจากงานรับจ้างทัว่ ไป
เช่น เก็บล�ำใย ไม่ทำ� ให้มรี ายได้เพียงพอ “ในฤดู
เก็บล�ำใย จะมีพอ่ ค้ามาจ้างให้ไปช่วยเก็บ รายได้
ก็ดแี ค่ชว่ งนี”้ “นายสม” พ่อของ “มงคล” หรือ
“ปาย” เล่าถึงสภาพครอบครัว
การพัฒนาเพือ่ ส่งเสริมให้ครอบครัวเด็กมี
รายได้เพียงพอส�ำหรับใช้จา่ ยในครัวเรือนได้เริม่
ขึน้ “นอกจากครอบครัวยากจน โครงการคัดเลือก
ครอบครัวทีส่ นใจเลีย้ งและดูแลปลาดุกและหมูที่
โครงการสนับสนุนอย่างจริงจัง” ได้รบั การบอก
เล่าจากนายเกรียงศักดิ์ ถาอ้าย ผูจ้ ดั การโครงการ
กว่า 3 ปีแล้วที่ ปายช่วยพ่อแม่ดแู ลให้อาหาร

ปลาในบ่อ และหมูแม่พนั ธุท์ ี่ได้รบั มอบจากมูลนิธิ
ศุภนิมติ ฯ เพือ่ เลีย้ งไว้เป็นอาชีพเสริม แม้มหี น้าที่
เรียนหนังสือ แต่ปายก็ชอบช่วยเหลืองานทุกอย่าง
ในบ้านทีท่ ำ� ได้ ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียน ปายต้อง
ให้อาหารปลาทัง้ 2 บ่อ
พันธุป์ ลาดุก 500 ตัว และหมูแม่พนั ธุ์ 1
ตัว ทีเ่ ลีย้ งอยูห่ ลังบ้านนัน้ เติบโตเต็มที่ ปลาดุก
สามารถเป็นอาหารแก่ครอบครัว นายสมเล่าถึง
ผลพลอยได้จากการเลีย้ งปลาว่า “ดีกบั ครอบครัว
มากเลยครับ เพราะไม่ตอ้ งไปหาซือ้ กิน ลดราย
จ่ายได้มาก อีกทัง้ ยังแบ่งบางส่วนไว้ขายให้เพือ่ น
บ้านมีเงินมาเป็นทุนได้อกี ”

ส�ำหรับหมูแม่พนั ธุ์ ตัง้ แต่เริม่ เลีย้ งเมือ่ 3 ปี
ทีแ่ ล้ว วันนี้ เจ้าหมูตวั อวบอ้วนออกลูกมาหลาย
คอกได้ถงึ 39 ตัวแล้ว นายสมบอกว่า “เลีย้ งหมูก็
เหมือนเป็นกระปุกออมสิน เลีย้ งไปนานๆ ก็มเี งิน
เพิม่ และเลีย้ งไม่ยาก ผมก็พอมีความรูอ้ ยูบ่ า้ ง”
การเลี้ยงหมูจึงเป็นความหวังที่ช่วยครอบครัวมี
ค่าใช้จา่ ยให้ปายไปโรงเรียน
ทัง้ ปลาดุกและหมูแม่พนั ธุ์ สร้างรายได้เพิม่
ขึน้ ให้ครอบครัว มีคลังอาหารในบ้าน “หากไม่มี
ผูอ้ ปุ การะ ไม่มมี ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ ให้ปลาดุกและหมู
มา ครอบครัวของเราคงล�ำบากกว่านีแ้ น่” นายสม
บอกในตอนท้าย

“ในปีที่ผ่านมา การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่โครงการให้ความช่วย
เหลือ ได้พัฒนาทักษะด้านการศึกษาให้เด็ก และช่วยเหลือพัฒนา
อาชีพให้ครอบครัวเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนพัฒนาอาชีพ
นั้น มีครอบครัวเด็กเข้าร่วมเป็นสมาชิกและออมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 30-40 ครอบครัว โดยกองทุนนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือ
ครอบครัวยากไร้ในอนาคต ผมขอขอขอบคุณผู้อุปการะที่ ให้โอกาส
กับเด็กๆ และช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มที่
ขอขอบคุณมากครับ”
เกรียงศักดิ์ ถาอ้าย
ผู้จัดการโครงการ
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

บ้านแปะ
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

บ้จังหวัานแปะ
ดเชียงใหม่

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2539
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 17 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
่

จ.เชียงใหม
อ.จอมทอง

ด�ำเนินงานใน 2 ต�ำบล
ได้แก่ แม่สอย และบ้าน
แปะ อ� ำ เภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
ด�ำเนินโครงการหลัก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก สุขภาพ
และเศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,588 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,401 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 533 คน
ม.ต้น 504 คน
ม.ปลายและปวช. 367 คน
ปวส. 37 คน
ปริญญาตรี 94 คน
กศน. 53 คน
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1,396

คน ได้รับ
เด็ก
ปัจจัยการศึกษา ได้แก่ กระเป๋า
นักเรียน ชุดนักเรียน ค่าเล่าเรียน
และค่าเดินทาง ช่วยให้เด็กมีความ
พร้อมในการเรียนหนังสือทุกคน

119

9

คน จบการศึกษาภาค โรงเรียน แห่ง ได้รับสื่อพัฒนาการเรียน
เด็ก
บังคับและเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น
การสอน ที่ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการอ่าน
เขียนให้ดีขึ้น

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

50

ครอบครัวเด็ก ได้รับสารเร่งล�ำใย ช่วยลดต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัวเด็ก

7

5

ครอบครัวเด็ก และโรงเรียน แห่ง ได้
รับเครื่องกรองน�้ำ และถังพักน�้ำ ส�ำหรับกักเก็บ
น�้ำไว้ใช้ในการอุปโภค มีน�้ำสะอาดบริโภค ช่วย
ให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดี

225

เด็ก
คน เข้าร่วมค่าย
พัฒนาทักษะคณิตคิดเร็ว และภาษา
ไทย ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู ้
พั ฒ นาการอ่ า น เขี ย น และคิ ด
ค�ำนวณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

91

20

คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะ แกนน�ำเยาวชน
คน เข้าร่วมการส่ง
เด็ก
ชีวิต เรียนรู้เข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก ช่วยพัฒนา เสริมทักษะอาชีพ โดยการร่วมประชุม ระดม
ความคิดและการตัดสินใจ วุฒิภาวะทาง ความคิด แนะแนวทาง และเตรียมความพร้อม
อารมณ์ และการสื่อสารที่ดี

21

ครอบครัวเด็ก ได้ร่วมศึกษางานกองทุนพัฒนาอาชีพ
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในอาชีพ

120

ครอบครัวเด็ก ได้รับพันธุ์ปลาดุก
เลี้ยงในบ่อพลาสติก และก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเป็น
แหล่งอาหารในบ้าน ช่วยให้ครอบครัวมีอาหาร
เพียงพอให้เด็กรับประทาน เสริมสร้างร่างกายให้
แข็งแร็ง หากมีผลผลิตเหลือก็ไปขายสร้างรายได้

