อัจฉราพรกับพ่อแม่ในพิธีจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6

วันนี้... ของ “อัจฉราพร”

กว่า 3 ปีแล้ว ที่ครอบครัวของ “อัญ” หรือ
“อัจฉราพร” ได้เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ “จากหมู 2 ตัว ที่
ได้รับ ตอนนี้เราขายลูกหมูได้ 4 รุ่นแล้วค่ะ รุ่น
หนึ่งก็ได้ลูก 14 ถึง 16 ตัว” “นางจิตรลดา” แม่
ของอัญบอกด้วยรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจกับอาชีพ
เสริมที่สร้างเม็ดเงินเพิ่มขึ้นให้ครอบครัว
“ตอนนั้ น เจ้ า หน้ า ที่ มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต ฯ
สนับสนุนให้เราท�ำอาชีพที่ถนัด ครอบครัวของ
เราก็เลือกเลี้ยงหมู และได้รับการอบรมให้
ความรู้การเลี้ยงหมูก่อนที่จะได้รับมอบหมูแม่
พันธุ์มาเลี้ยง 2 ตัว เราได้พัฒนาความรู้เรื่อง
เลี้ยงหมูมาตลอด ทั้งจากปราชญ์ชาวบ้าน จาก
เกษตรอ�ำเภอคอยมาให้ค�ำแนะน�ำ จนวันนี้ เรา

ได้ลูกหมูที่ขยายพันธุ์มากขึ้น และขายไปได้ถึง
70 ตัวแล้วค่ะ”
ด้วยความขยันขันแข็งในการเฝ้าดูแล ให้
อาหาร และการใฝ่รู้ในการพัฒนาอาชีพเสริม
ของตนเองตลอดเวลา ท�ำให้หมูแม่พันธุ์เพียง
สองตัวจากจุดเริม่ ต้นนัน้ สามารถขยายพันธุม์ า
ได้หลายต่อหลายรุ่น สร้างรายได้ในครอบครัว
เพิ่มขึ้นตามมาด้วย
วันนี้ อัญก�ำลังเรียนชัน้ ปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ นอกจากปัจจัยทางการศึกษาที่ ได้รับ
ความช่วยเหลือจากมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ แล้ว เธอยัง
ได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ จากกิจกรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าย
คณิตคิดเร็วช่วยพัฒนาฝึกฝนการคิดค�ำนวณ

และกิจกรรมทัศนศึกษา ในยามที่ปิดภาคเรียน
อัญก็จะคอยช่วยดูแลให้อาหารและท�ำความ
สะอาดเล้าหมูด้วย
“ทุกวันนี้ แม้ครอบครัวจะมีรายได้จาก
การขายลูกชิ้นปิ้งเป็นอาชีพหลัก แต่การเลี้ยง
หมูก็เป็นเหมือนการออมเงินทางหนึ่ง เมื่อลูก
หมูโตพอขายได้ เราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วน
หนึ่งจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว อีกส่วนหนึ่ง
จะเก็ บ ไว้ ใ ห้ น ้ อ งอั ญ ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ เรี ย นใน
มหาวิทยาลัยค่ะ”
แม่ของอัญบอกในตอนท้ายอีกว่า “หาก
ไม่มีมูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยเหลือครอบครัวของ
เราตั้งแต่ตอนนั้น เราคงจะแย่กว่านี้แน่นอน
ขอขอบคุณมากๆ เลยค่ะ”

“ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ ได้
ท�ำงานพัฒนาร่วมกับสถานศึกษาทั้ง 11 แห่ง ให้มีความพร้อม เป็น
เครือข่ายที่ดี ในการช่วยเหลือส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กที่
มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (แอลดี) มีการแบ่งปันองค์ความรู้
ทักษะประสบการณ์ และมุ่งในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลดีต่อ
เด็ก เยาวชนในสังคม และชุมชนต่อไป”
วราภรณ์ ปวงจักรทา
ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แม่
แ
ตง
จังหวัดเชียงใหม่
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50
550

คน ได้รับการพัฒนา
แกนน�ำเยาวชน
ทั กษะผู ้ น�ำ ความรู ้ เรื่ อ งสิ ทธิ เด็ ก และร่ ว ม
สะท้อนความคิดเห็นการเป็นผู้น�ำ

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2540
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 16 ปี

คน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ช่วย
เด็ก
ให้เด็กใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ และ
ห่างไกลยาเสพติด

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
ลูกจ้างโครงการ 4 คน
อ.แม่แตง
่

จ.เชียงใหม

ด� ำ เนิ น งานใน 4 ต� ำ บล
ได้แก่ ขี้เหล็ก สบเปิง บ้าน
ช้าง และกื้ดช้าง อ�ำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก และเศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,801 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,428 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 73 คน
ประถม 830 คน
ม.ต้น 453 คน
ม.ปลายและปวช. 274 คน
ปวส. 33 คน
ปริญญาตรี 138 คน

1,727

2,350

คน ได้รับปัจจัยการศึกษา
เด็ก
ได้แก่ ค่าเทอม ค่าชุดพื้นเมือง ชุดพละ ชุดลูก
เสือ-เนตรนารี ค่าวัสดุฝึกงาน ฯลฯ ช่วยให้เด็ก
มีความพร้อมและมีโอกาสเรียนหนังสืออย่างต่อ
เนื่อง

คน ใน 11 โรงเรียน และ
เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง ได้รับสื่อการเรียน
การสอน ยารักษาโรค เครื่องนอนส�ำหรับเด็ก
เล็ก และอาหารเช้า เพื่อให้เด็กมีความพร้อมใน
การเล่าเรียน

คน ร่วมพัฒนาทักษะการอ่าน
เด็ก
เขียน และคิดค�ำนวณ

คน จาก 11 โรงเรียน ได้รว่ มฝึกฝน
ครู
ประสบการณ์ด้านวิชาการและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน

100

100
50

คน ฝึ ก ฝน
เด็ ก
ทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผัก
ในโรงเรียน

95
2,370

คน ทัศนศึกษา
เด็ก
เสริมสร้างความรูน้ อกห้องเรียน
คน ได้
เด็ก
รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส�ำคัญต่างๆ อย่างเช่น วัน
คริสต์มาส

ครอบครัวเด็ก ได้รบั สนับสนุนอาชีพเสริม และการอบรมความรู้ เช่น
การเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ เลี้ยงวัว และการเพาะเห็ด ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เสริม
และมีแหล่งอาหารที่มั่นคงในครัวเรือน
กลุ่มอาชีพ ได้รับสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

20 คน

กลุ่มอาชีพท�ำนา

15

คน ร่วมค่าย
เด็ก
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ า ง
ความตระหนั ก ในการดู แ ล
ชุมชนของตนเอง

115
3

25 คน

กลุ่มปลูกดอกดาวเรือง

30 คน

กลุ่มปลูกข้าวโพด

น�้ำใจสู่เด็กไทย

กงสุลญี่ปุ่น ประจ�ำนครเชียงใหม่ ร่วมมือกับมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ ช่วยปรับปรุงห้องเรียนพิเศษในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กที่อยู่ ในภาวะ
ความบกพร่องในการเรียนรู้ (แอลดี)

271

คน ที่อยู่ในภาวะความบกพร่อง
เด็ก
ในการเรียนรู้ (แอลดี) ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
จากการร่วมมือกับครูผสู้ อนในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนของเด็กแอลดี

40

ครอบครัวเด็ก ได้รับอุปกรณ์อาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้มั่นคง

