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“หนูช่วยให้อาหารปลากับอาหารไก่ค่ะ” เสียงตอบรับที่ “สุพัตรา” บอกเมื่อถูกถามถึงหน้าที่ช่วยพ่อแม่ในงานบ้าน
ปลาดุกที่ถูกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ และในสระน�้ำที่ขุดไว้ส�ำหรับ เพื่อจะมีน�้ำใช้ในยามที่ขาดแคลน ดีมากเลยครับ” กิ่งเพชร พ่อของ
ท�ำการเกษตร พร้อมกับไก่พนั ธุไ์ ข่อกี 8 ตัว ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก สุพัตราบอกด้วยความภูมิใจ
ผู้อุปการะ ในกิจกรรมที่พัฒนาให้ครอบครัวเด็กมีอาชีพเสริมรายได้
ปลาและไก่เป็นอาชีพที่เสริมรายได้ให้ครอบครัว และเป็น
ซึ่งมูลนิธิฯ น�ำไปสู่ครอบครัวเด็กในความอุปการะนั้น
แหล่งอาหารในครัวเรือนอย่างมีคุณค่าทางอาหาร และมีทุนเพื่อใช้
“พี่ชายของหนูตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วค่ะ พัฒนาอาชีพพร้อมกับเงินออมจากการเป็นสมาชิกเลี้ยงไก่ไข่และ
ส่วนหนูก�ำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” สุพัตราเล่าให้ฟัง ทั้ง เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมติ มหาสารคาม จ�ำกัด ทีม่ ลู นิธฯิ
สองคนเป็นเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ ความช่วยเหลือใน พัฒนาให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน
“ขอบคุณครับ 10 ปีที่ผ่านมา ความช่วยเหลือจากผู้อุปการะ
ด้านปัจจัยทางการศึกษา ช่วยให้พวกเขาได้เรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น
“ก่อนทีจ่ ะลงมือเลีย้ งปลาเลีย้ งไก่ มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ได้พาผมกับ มาถึงลูก ถึงครอบครัวของผมไม่เคยขาด เราได้เรียนในสิ่งใหม่ๆ
เพือ่ นบ้านไปดูศกึ ษาดูงานและอบรมทัง้ ในเรือ่ งการปรับปรุงดินทีใ่ ช้ ครอบครัวของผมมีความสุข ขอบคุณมากๆ เลยครับ” พ่อของ
เพาะปลูก การประกอบอาชีพเสริม และการเกษตรทฤษฎีใหม่ ความ สุพัตราบอกด้วยแววตาเปี่ยมความสุข
รูท้ กุ อย่างทีไ่ ด้รบั มาผมก็นำ� กลับมาใช้ทบี่ า้ น ได้ขดุ สระน�ำ้ ไว้ในไร่นา

เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาทอย่างต่อเนื่องของท่าน ได้
ช่วยน�ำการพัฒนาความอยูด่ มี สี ขุ สูต่ วั เด็กในความอุปการะ
ครอบครัวของพวกเขา ตลอดทัง้ ชุมชนทีเ่ ด็กอาศัยอยู่ พวก
เขาจึงส่งค�ำขอบคุณจากใจมาถึงท่าน
ในรายงานความก้าวหน้าปีที่ 15 ของการด�ำเนิน
งานโครงการฉบับนี้ ยังคงมุ่งให้เด็กในความอุปการะ 900
คน ได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปพร้ อ มกั บ มี
ทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานและทักษะชีวิตเชิงประยุกต์ มีความ
พร้อมส�ำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ขณะเดียวกัน
ครอบครัวของเขาได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้เพิ่ม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการรวม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการประกอบอาชีพ และจัดตั้งสหกรณ์
การเกษตรศุภนิมิตมหาสารคาม เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุน
และเป็นองค์กรที่คนในชุมชนสามารถพึ่งพาได้ในอนาคต
ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ น�ำพวกเขาไปถึงความส�ำเร็จตามความมุง่ หวัง
และปรารถนาของท่าน

ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านที่...
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สนุกกับการเรียนรู้

โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่ แ บบพึ่ ง
ตนเองและยั่งยืน นาสีนวล เริ่มดำ�เนินงาน
พัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว
และชุมชนในปี พ.ศ. 2543
ใน 5 ตำ�บลของอำ�เภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ได้แก่
• ตำ�บลนาสีนวล
• ตำ�บลภารแอ่น
• ตำ�บลลานสะแก
• ตำ�บลหนองบัว
• ตำ�บลเม็กดำ�
โดยมีโครงการหลัก 3 ด้านคือ
• การศึกษา
• การอุปการะเด็ก
• เศรษฐกิจ
ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 900 คน

กินอาหารคุณภาพดีขน
้ึ

เด็กในความอุปการะ 1
 42 ครอบครัว ได้รับการส่งเสริม
ให้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในครอบครัว แม่ไก่ 8 ตัวพร้อมด้วยอาหาร
ไก่ ได้ส่งมอบถึงครอบครัวเด็กได้เลี้ยงดู ไข่ไก่จะเป็นอาหารที่
เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ไม่เพียงการพัฒนาด้านคุณภาพ มีคุณค่าทางโปรตีนส�ำหรับร่างกายทุกคนในบ้าน เด็กๆ ได้รับ
การศึกษาเท่านั้น เด็กๆ ในความอุปการะจ�ำนวน 37 คน ยังได้รับการ ประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน และสร้างแหล่งอาหารที่
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เสริมสร้างภาวะผู้น�ำและจิตอาสา
มัน่ คงในครัวเรือน หากมีเหลือพอไข่ไก่กส็ ามารถจ�ำหน่ายได้อกี
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
เด็กนักเรียนระดับชั้นป. 1 – ม. 6 จ�ำนวน 400 คน ได้เรียนรู้ทักษะ
ในการด�ำเนินชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น และทักษะชีวติ เชิงประยุกต์ เป็น
มีสท
ิ ธิแ์ ละมีสว
่ นร่วมในการป้องกันตนเอง
แนวทางส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตในวัยผู้ใหญ่
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในช่วงอายุ 12 – 18 ปี ให้ได้รับการ โครงการฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กในความ
เรียนรู้และมีความพร้อมส�ำหรับโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยเด็ก อุปการะ 1
 38 คน ให้มีศักยภาพและพร้อมในการดูแล
และเยาวชนได้ฝกึ ทักษะการเลีย้ งไก่ไข่ เพาะเห็ด ท�ำขนม และงานฝีมอื ปกป้องคุ้มเด็กในครอบครัว รวมถึงเด็กๆ ในชุมชนของตนเอง
หัตถกรรม รวมจ�ำนวน 573 คน
ให้ห่างไกลจากภัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
เยาวชนในต�ำบลนาสีนวล และต�ำบลเม็กด�ำ 154 คน ต่างได้
สนุกสนานเรียนรู้ในการท�ำงานกลุ่มร่วมกัน การพัฒนาให้เยาวชนรวม
กลุ่มกันประกอบอาชีพเสริมรายได้ และสนับสนุนอุปกรณ์การท�ำขนม
ทองม้วน ท�ำให้เด็กๆ มีรายได้ในระหว่างเรียน และเกิดการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ เด็กๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจ�ำหน่าย

ครอบครัวได้รบ
ั การส่งเสริมอาชีพให้มรี ายได้เพิม
่ ขึน
้

ท่านได้ช่วยให้ครอบครัวเด็กมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุนทุนในการ
ประกอบอาชีพให้ครอบครัวที่ขาดแคลน 171 ครอบครัว และให้ความรู้
ทักษะในการประกอบอาชีพเสริมแก่ 203 ครอบครัว พัฒนาการสร้างเครือ
ข่ายของกลุ่มอาชีพหลักและอาชีพเสริม จ�ำนวน 29 กลุ่มในชุมชน เพื่อร่วมกัน
พัฒนากลุ่มของตนเองให้เข้มแข็ง มีความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเกิด
การพึ่งพาอาศัยกันในการประกอบอาชีพ

