วันนี้... ของ “วีระยุทธ”

เป็นเวลาหลายปีแล้ว ที่ “วีระยุทธ” หรือ “ตุ้ย”
เด็กชายตัวเล็ก ร่างกายผอมแห้ง แคระแกรน
น�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเด็กชายวัย
6 ขวบ สาเหตุจากความยากจนของครอบครัว
เพราะรายได้ของครอบครัวที่หาได้ในแต่ละวัน
มีน้อยนิด ท�ำให้พวกเขาไม่อาจหาอาหารที่มีประโยชน์ให้เด็กๆ
ตุ้ยได้รับการเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็กจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นอนุบาล เมื่อโอกาสทางการศึกษามาถึง การพัฒนาสู่
ครอบครัวเด็กก็ตามมา “นายบุญชู” พ่อของตุ้ยเล่าให้ฟังว่า “ก่อนมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ เข้ามา ครอบครัวเราไม่มีแหล่งอาหารในครัวเรือน ต้องเสีย
เงินซื้อกับข้าวประจ�ำ บางทีจะซื้อไข่ให้ลูกกินก็ยังไม่พอ เพราะมีเงินน้อย
ลูกชายก็ผอมลงจนหมอบอกว่า เขามีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี
พอมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ เข้ามาทีห่ มูบ่ า้ น ก็มกี ารส่งเสริมให้สร้างแหล่งอาหาร
ในครัวเรือน สนับสนุนให้เลี้ยงไก่ไข่ ครอบครัวของเราได้รับไก่พันธุ์ไข่ 5
ตัว และไก่ไข่พันธุ์ผสม อายุ 1 เดือน ส�ำหรับขยายพันธุ์อีก 10 ตัว พร้อม
อาหารและอุปกรณ์ส�ำหรับท�ำโรงเรือนบางส่วน”
“ไม่เพียงแค่ให้ไก่ มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ยังพาชาวบ้านไปอบรมและดูงาน

เรื่องการเลี้ยงไก่ ที่คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เราฟังวิทยากร
บรรยายเรื่องการเลี้ยงไก่ เช่น การให้
วัคซีน การให้อาหาร การสร้างโรงเรือน
การขยายพันธุ์ไก่” พ่อของตุ้ยเล่าถึง
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนา ก่อนที่จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นด้วยแววตามีความสุขว่า “ตอนนี้ที่บ้านมีไข่ไก่กินทุกวัน ไม่ต้อง
กังวลว่าจะมีอาหารให้ลูกกินไม่เพียงพอ ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนกับข้าวลง
บางวันแทบไม่ต้องซื้อกับข้าวเลย บางวันเราท�ำไข่เจียว ไข่ตุ๋น ก็พอกิน
กันในครอบครัว และยังมีประโยชน์อีกด้วย”
ไก่ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อการขยายพันธุ์ ตอนนี้โตใกล้จะให้ไข่
แล้ว หากรุ่นนี้ออกไข่มาก็จะมีไข่มากพอที่จะน�ำไปขายเพิ่มรายได้ นาย
บุญชูเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของลูกว่า “ลูกชายมีรูปร่างสมส่วนขึ้น ไม่
ผอมเหมือนแต่ก่อน ชั่งน�้ำหนักล่าสุดได้ 18 กิโลกรัม มีน�้ำหนักอยู่ตาม
เกณฑ์แล้ว ดีใจมากเลยครับ ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และผู้อุปการะ
มากๆ ที่ช่วยสนับสนุนครอบครัวเรามีแหล่งอาหารในบ้าน ลูกมีสุขภาพดี
น�้ำหนักเพิ่มขึ้น ทุกคนในบ้านมีอาหารกินอย่างเพียงพอ”

“ในปีทผี่ า่ นมา เด็กๆ มีภาวะโภชนาการดีขนึ้ การสนับสนุนให้มแี หล่ง
อาหารในครัวเรือน การอบรมให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองและครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ส่งผลให้เด็กมีน้�ำหนักเพิ่มขึ้น สุขภาพร่างกายแข็ง
แรงเหมาะสมกับวัย ด้านการเรียนเด็กๆ ได้รบั การส่งเสริมทักษะวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นร้อยละ 87 ของ
เด็กวัย 7-9 ปี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลวิชาภาษาไทย และ
อีกร้อยละ 92 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลวิชาคณิตศาสตร์ ผม
ขอขอบคุณผูบ้ ริจาค ผูอ้ ปุ การะเด็ก และทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมให้เด็กๆ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ”
ไตรเมท ด�ำรงพนาวัลย์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ผาขาว
จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ผาขาว
จังหวัดเลย
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2555
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 1 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน

จ.เลย
อ.ผาขาว

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้แก่ โนนปอแดง บ้าน
เพิ่ม และผาขาว อ�ำเภอ
ผาขาว จังหวัดเลย
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
สุขภาพ

400

เด็ก
คน ได้รับพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และคิด
ค�ำนวณ ส่งผลให้เด็กอ่านเขียนหนังสือได้ดีขึ้น เขียนค�ำศัพท์ถูกต้อง ฝึกฝน
เรียนรูจ้ นเด็กๆ มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบวัดผลวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

399

เด็ก
คน ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ได้รบั การสนับสนุนอาหารมือ้ เช้า
ช่วยให้เด็กมีน�้ำหนักเพิ่มขึ้น ปลอดจากภาวะการขาดสารอาหาร มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและมีความพร้อมในการเรียนหนังสือ

158

ครอบครัวเด็ก ได้รับการส่งเสริมให้มีแหล่งอาหารใน
ครัวเรือน โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงไก่
ไข่ไก่เป็นอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายเด็กและครอบครัว สามารถ
น�ำออกจ�ำหน่ายในชุมชน เป็นรายได้เสริมของครอบครัวด้วย

เด็กในความอุปการะ 1,100 คน

อาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 862 ครอบครัว

ครูและผู้ดูแลเด็ก
ชุมชน ได้
รับการอบรมความรู้การท�ำอาหารที่มี
คุณค่า พัฒนารายการอาหารประจ�ำวัน
ในศู น ย์ ฯ ทั้ ง อาหารเช้ า และอาหาร
กลางวัน โดยมีนักโภชนาการช่วยให้
ค�ำปรึกษา เกิดการขยายผลเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้และวิธีการท�ำอาหาร
ให้ผปู้ กครองเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตามมา

45

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อายุยงั ไม่ถงึ เกณฑ์ 14 คน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 182 คน
อนุบาล 318 คน
ประถม 584 คน
พิการ 2 คน (ไม่ได้เรียน)

27

คน ระดับชั้นประถมต้น เข้าร่วมศึกษาดูงานเทคนิคการสอน
ครู
ภาษาไทย และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตสื่อ เพื่อช่วยพัฒนาการ
สอนเด็กให้สนุกกับการเรียน และจดจ�ำการอ่าน เขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง

นางดาหวัน กรรณลา ครูผู้ดูแลเด็ก
บอกว่ า “ตั้ ง แต่ เ ด็ กได้ รั บ ประทาน
อาหารเช้า ผลทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ เด็กๆ
ขาดเรียนน้อยลง มีสมาธิในการเรียน
และท�ำกิจกรรมต่างๆ เกิดการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองเด็กและผู้น�ำชุมชน
ให้เห็นความส�ำคัญอาหารเช้าของเด็ก
จนมีการร่วมกับผู้ปกครองสมทบทุน
อาหารเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ชุมชน”

