วันนี้... ของ “ร้านค้าสีขาว”

“ร้านค้าสีขาว คือ ร้านทีป่ ลอดอบายมุขทุกอย่าง
ตอนนี้เรามีสมาชิก 65 คน ที่รวมกลุ่มกันเปิด
ร้านค้าชุมชนเป็นอาชีพเสริมให้ครอบครัวเด็ก”
“นางยุวธิดา ชัยนนท์” ประธานกลุ่มร้านค้า
สีขาวบ้านใหม่ ต�ำบลดงหลวง เล่าถึงความเป็น
มา ก่อนจะบอกต่อว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามา
ช่วยเหลือเด็กๆ และพัฒนาชุมชนโดยพาชาว
บ้านเข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม มี
การประชุมสมาชิก เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
พัฒนากลุ่ม และขยายสมาชิกให้เพิ่มขึ้น”
ด้วยความเข้มแข็งของกลุม่ จากจุดเริม่ ต้น

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ที่มีสมาชิก 30 คน วันนี้เพิ่ม
เป็น 65 คน เป็นครอบครัวเด็ก 55 ครอบครัว
และผูส้ นใจอีก 10 ครอบครัว กลุม่ มีการบริหาร
จัดการที่ดี ท�ำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ
1,000–1,500 บาทต่อวัน มีเงินหมุนเวียนใน
ร้านค้าถึงกว่าสามแสนบาทต่อปี มีการปันผล
ก�ำไรให้สมาชิก และจัดสรรให้มีธุรกิจสินเชื่อ
ส�ำหรับสมาชิกด้วย
“จากวันที่เริ่มต้นมีความกังวลตลอดเวลา
กลัวว่าจะท�ำไม่สำ� เร็จ จึงแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ร่วมกัน ท�ำให้เห็นความเข้มแข็งของกรรมการ

ร้านค้า และสมาชิกทุกคนที่ได้เป็นก�ำลังหนุน
ซึง่ กันและกัน“ ประธานกลุม่ บอกด้วยรอยยิม้
“เรามีแผนงานต่อไปว่า อยากขยายธุรกิจ
ร้านค้าโดยลงปั๊มน�้ำมันหลอด อยากเป็นส่วนที่
รองรับผลิตภัณฑ์จากชุมชน และจัดจ�ำหน่าย
ถึงแม้ขณะนี้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่เราก็จะตั้งใจ
ท�ำให้เกิดผลให้ได้ ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ที่ ให้โอกาสเด็กๆ ในชุมชนของเรา และสอน
ให้พวกเราเรียนรู้การท�ำงานร่วมกัน ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลและมีความสามัคคีในการพัฒนาชุมชน”
นางยุวธิดา กล่าวในตอนท้าย

“ในช่วงปีที่ผ่านมา การพัฒนาด้านการศึกษาช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ
ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง แกนน�ำเยาวชนได้รับการพัฒนาการ
เป็นผู้น�ำ สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มก�ำลังความสามารถผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การสนับสนุน อีกทั้งครอบครัว
เด็ก ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชน รายได้
ครอบครัวเด็กเพิม่ ขึน้ จากการพัฒนาคุณภาพดินในการเพาะปลูกพืช
ผลทางการเกษตร มีการส่งเสริมความรูแ้ ก่กลุม่ อาชีพ พัฒนาแนวคิด
ความเป็นเจ้าของกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้เกิดการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณผู้บริจาค ผู้อุปการะเด็ก และทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมให้การพัฒนาก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต”
เฉลิมพล วังทะพันธ์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2547
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 9 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
อ.ดงหลวง

จ.มุกดาหาร

ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้แก่ ดงหลวง หนอง
แคน พังแดง และกกตูม
อ�ำเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,504 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,596 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 23 คน
ประถม 528 คน
ม.ต้น 601 คน
ม.ปลายและปวช. 308 คน
ปวส. 18 คน
ปริญญาตรี 26 คน

232

คน ได้ รั บ การ
เด็ ก
สนับสนุนปัจจัยการศึกษา ได้แก่ ค่า
เดินทางไปเรียน ค่าเล่าเรียน ช่วยให้มี
โอกาสเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง มี
ความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

180

คน ได้รับการสอน
เด็ก
เสริมจากเยาวชนแกนน�ำที่มีจิตอาสา
ร่วมกันสอนหนังสือให้น้องๆ ระดับชั้น
ประถม เด็กๆ ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ส่วน
เยาวชนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น�ำ กล้า
คิด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

428

คน ชั้นประถม 4-6
เด็ก
ได้รบั ความรูว้ ชิ าภาษาไทย คณิตศาสตร์
และอาชีพ จากสือ่ การเรียนการสอนที่
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยสนับสนุน เสริม
ทักษะการอ่าน เขียน และคิดค�ำนวณ
ของเด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

354

คน เสริมทักษะวิชาชีพ ได้แก่ การเลี้ยง
เด็ก
ไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลาดุก เด็กๆ ได้รับความรู้และทักษะ
อาชีพการเกษตร ผลผลิตก็น�ำมาเป็นอาหารกลางวันใน
โรงเรียน

“ไก่” เพื่ออาหารกลางวัน

เด็กชายรุ่งตะวัน เด็กชายสุรศักดิ์ เด็กชายชาคริต และ
เพื่อนๆ เด็กชายวัย 12 ปี ก�ำลังสนุกสนานกับการเก็บไข่ไก่
ที่ช่วยกันเลี้ยงในโรงเรียนบ้านมะนาว “วันนี้พวกเราเก็บไข่
ได้ตั้ง 90 ฟองครับ ไข่ที่ได้คุณครูจะท�ำอาหารกลางวันให้
พวกเรา พอเก็บได้ก็ลงบัญชี ส่วนหนึ่งน�ำไปขายเป็นทุนไว้
ซื้ออาหารกับซื้อพันธุ์ไก่มาเลี้ยงรุ่นต่อไปครับ”

125

ครอบครัวเด็ก การพัฒนาอาชีพเสริมให้ครอบครัวเด็ก สร้างแหล่งอาหารเพิ่มพูนขึ้นในครัวเรือน พัฒนา
ฝีมือ และเสริมสร้างความรู้ เพื่อช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ในที่สุด โดยมีการพัฒนาอาชีพ ดังนี้

160
ครอบครัว
สนับสนุนให้เลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่

49

40
ครอบครัว
พัฒนาฝีมือในการ
ทอผ้าห่มสี่เขา

63
ครอบครัว
ร่วมอบรมความรู้

การเพาะเห็ดขอนขาว

73
ครอบครัว
พัฒนากลุ่มอาชีพ
เย็บเสื้อพื้นบ้าน

ครอบครัวเด็ก พัฒนาการปลูกมันส�ำปะหลัง โดยน�ำความรูเ้ รือ่ งการปรับปรุงดินด้วยพืชสด ซึง่ เป็นการใช้ชวี ภาพ
บ�ำบัดก่อนการเพาะปลูกมาใช้ในแปลงเกษตรของครอบครัว ช่วยให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังมีจำ� นวนมากขึน้ สร้างรายได้ให้
แก่ครอบครัวเด็กเพิม่ ขึน้ และยังเป็นแปลงสาธิตให้แก่ชมุ ชนได้เรียนรูก้ ารพัฒนาอาชีพของตนเองให้มคี ณ
ุ ภาพขึน้ อีกด้วย

