วันนี้... ของ “มะลิวัลย์”

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั การลดค่าใช้
จ่ายในครัวเรือนเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้
ครอบครัวยากไร้สามารถอยูร่ อดได้ การสนับสนุน
อาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวเด็กใน
ความอุปการะจึงได้เริ่มขึ้น เพราะนอกจากจะ
เสริมสร้างให้เศรษฐกิจในครอบครัวมีความเข้ม
แข็งแล้ว ในบ้านยังมีแหล่งอาหารทีม่ นั่ คง สร้าง
สุขภาพทีด่ ีให้แก่เด็กๆ ตามมาด้วย
“ทุกวัน หลังจากเลิกเรียน หนูมีหน้าที่ให้
อาหารไก่ค่ะ” “มะลิวัลย์” อายุ 12 ปี เด็กใน
ความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ บอกด้วย
รอยยิ้ม

ไก่พันธุ์พื้นเมือง 50 ตัว พร้อมด้วยอาหาร
ไก่ 2 กระสอบ ซึ่งครอบครัวได้รับสนับสนุนจาก
มูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ ไก่
ทีม่ ะลิวลั ย์ดแู ลจนเติบโตนี้ เป็นทัง้ อาหารในครัว
เรือนและน�ำออกขายเป็นรายได้เสริมมาจุนเจือ
ครอบครัว อีกส่วนพ่อกับแม่จะเก็บไว้เป็นทุน
ในการซื้อไก่มาเลี้ยงในรุ่นต่อไป และเก็บออม
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของพี่สาวของ
เธอ “บังอร” อายุ 20 ปี เด็กในความอุปการะ
ช่วงนี้ ไก่ตัวเมียเริ่มที่จะไข่แล้ว พ่อของ
มะลิวลั ย์จงึ ท�ำรังไข่ แล้วคัดตัวทีส่ มบูรณ์มาเป็น
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไป พ่อของมะลิวัลย์บอกว่า

“ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารลงไป
เยอะเลยครับ เนื้อไก่ก็เป็นอาหารในครอบครัว
ได้อีก รายได้จากการขายไก่ส่วนหนึ่งก็แบ่ง
มาเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกสาวคนโต ที่ก�ำลังเรียน
หนังสืออยู่ชั้นมัธยม 6 แล้วครับ รายจ่ายของ
ลูกๆ ที่ใช้ในการเรียนก็มเี ยอะ เงินที่ได้จากการ
ขายไก่ช่วยเราได้มากเหมือนกัน”
“ขอบคุ ณ มากค่ ะ ขอบคุ ณ ผู ้ อุ ป การะ
ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ช่วยเหลือเด็กๆ ทุก
อย่างเลย ชุมชนของเราได้รับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาให้ดขี นึ้ กว่าเมือ่ ก่อนเยอะเลยค่ะ” แม่ของ
มะลิวัลย์กล่าวในตอนท้าย

“ในปีที่ผ่านมา ผลจากงานพัฒนาของโครงการ ช่วยให้เด็กๆ มีผล
การเรียนที่ดีขึ้น มีโอกาสเรียนต่อในชั้นที่สูงมากขึ้นด้วย ในส่วนของ
อาชีพเสริมรายได้ทสี่ นับสนุนให้แก่ครอบครัวเด็กนัน้ ก�ำลังจะพัฒนา
เป็นกลุ่มอาชีพเสริมประจ�ำหมู่บ้าน มีการออมทรัพย์กันในกลุ่มเพื่อ
เป็นทุนในการประกอบอาชีพและการศึกษาของบุตรหลานต่อไปใน
อนาคต ขอขอบคุณผู้อุปการะ ผู้บริจาค ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
เหลือชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ”
จันทรา กาทู
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สองพีน่ อ้ ง
จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สองพี
น
่
อ
้
ง
จังหวัดเชียงราย
เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2546

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 10 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 7 คน
อ.เชยี งของ
จ.เชียงราย

ด�ำเนินงานใน 2 ต�ำบล
ได้แก่ ริมโขง และเวียง
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
เศรษฐกิจ และสุขภาพ
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958

เด็ก
คน ได้รับปัจจัย
การศึกษาที่จ�ำเป็น ได้แก่ ค่าเล่า
เรียน ค่าเดินทาง สมุดเรียน หนังสือ
ซึ่งช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการ
ศึ ก ษาเล่ า เรี ย น รวมถึ ง การมอบ
หนังสือนอกเวลาให้เด็กๆ ใน ห้อง
สมุด 8 โรงเรียน เพือ่ ช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย

275

คน ฝึกฝนทักษะ
เด็ก
วิชาชีพการตัดผม โดยโรงเรียนได้
รับสนับสนุนอุปกรณ์ตัดผม เด็กๆ
สามารถน�ำทักษะไปประกอบอาชีพ
ในอนาคต

เด็กในความอุปการะ 1,294 คน

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 880 ครอบครัว

เด็ก
คน ร่วมเรียนรู้ความ
หมายของสิทธิเด็ก และการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของเด็ก

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 10 คน
ประถม 629 คน
ม.ต้น 435 คน
ม.ปลายและปวช. 173 คน
ปวส. 6 คน
ปริญญาตรี 41 คน

85

95

คน เรียนรู้คุณธรรม
เด็ก
จริยธรรม โดยเริ่มจากการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันในสังคม

39

คน เรียนรู้การพัฒนา
เด็ก
อาชีพ เพื่อน�ำไปปรับไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้

พัฒนาครอบครัวเด็กให้มีอาชีพเสริมตามความถนัด ซึ่งช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และสร้าง
แหล่งอาหารที่มั่นคง โดยครอบครัวเด็กได้รับสนับสนุน ดังนี้

23
ครอบครัว ได้รับอบรมการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีในการเกษตร
5 ครอบครัว ได้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
27 ครอบครัว ได้เลี้ยงหมู
19
ครอบครัว ได้ศึกษาการเกษตรและ
เศรษฐกิจพอเพียง
69
ครอบครัว ท�ำเกษตรผสมผสานและ
เกษตรทฤษฎี ใหม่ โดยโครงการสนับสนุน

นางจันทร์ฉาย โพธิ หนึง่ ในครอบครัวเด็กที่
ได้รบั ก้อนเชือ้ เห็ดขอนขาว เล่าด้วยรอยยิม้
ว่า “จะตัง้ ใจดูแลก้อนเชือ้ เห็ดนี้ให้ดี เห็ด
ขอนขาวเป็นอาหารทีด่ เี ยีย่ มของครอบครัว
พันธุ์สัตว์และพืช ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ดิฉนั หากมีเหลือก็จะขายเพือ่ เป็นรายได้
เห็ดขอนขาว พันธุ์ปลาดุก และกบ
ขอบคุณมากทีช่ ว่ ยเหลือพวกเรา”

8

โรงเรียน ได้รบั อุปกรณ์อนามัยต่างๆ เช่น
ชุดแปรงสีฟนั ยาสีฟนั ชุดยาสามัญประจ�ำบ้าน
และการปรับปรุงห้องน�้ำโรงเรียน เพื่อช่วยให้
เด็กๆ มีสุขอนามัยที่ดี ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯ ริมโขง จ�ำกัด
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
ทั้งหมด
คน

512

214 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์
214 คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ
134 ครอบครัวเด็ก กูย้ มื เงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ

4

หมู่บ้าน มีถังเก็บน�้ำไว้ใช้เพียงพอตลอด
ทั้งปีส�ำหรับการอุปโภคบริโภค

