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“ตอนเช้าลูกเอาไข่มาท�ำอาหารกินก่อนไปโรงเรียน ลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก” นางมะลิ ผู้ปกครองเด็กบอกด้วยความสบายใจ
เพื่อช่วยเหลือให้ครอบครัวเด็กในความอุปการะมีรายได้เพิ่ม มีติดครัวไม่เคยขาดโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ นอกจากนี้มะลิ ยังแบ่ง
ขึ้น โครงการจึงส่งเสริมทักษะอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ มะลิ โดยเริ่ม ก�ำไรส่วนหนึ่งไปซื้อพันธุ์กบมาเลี้ยง และยังทดลองเลี้ยงหอยขม
จากรวมกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งในเริ่มแรกมีสมาชิก 7 ครอบครัว ไว้ด้วย จากนั้นเธอก็มีแผนว่าจะซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเพาะเห็ดที่
หลังจากนั้นเธอและเพื่อนบ้านคนอื่นๆ ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ บ้านอีกด้วย
“จากที่มูลนิธิฯ เข้ามาส่งเสริม ท�ำให้เรามีความคิดริเริ่มว่าจะ
ไข่ที่ จ.อุดรธานี “พอเราเริ่มเลี้ยงไก่ เราก็มีการออมเงินกันด้วยค่ะ
เดือนละ 250 บาททุกเดือน จะได้มีทุนไว้เลี้ยงไก่รุ่นต่อไป ตอนนี้ ท�ำหลายอย่าง แต่กอ่ นนัน้ เราก็ได้แต่รอรับจ้างอย่างเดียว เพราะไม่รู้
เรามีไก่เพิ่มขึ้นอีกครอบครัวละ 10 ตัว ไข่ไก่ที่ได้แต่ละวัน เราก็ได้ จะท�ำอะไร อีกอย่างทุนทีจ่ ะท�ำก็ไม่มกี นั ด้วย พอมูลนิธฯิ เข้ามาแล้ว
กินบ้างขายบ้าง พอจะท�ำให้มีรายได้ให้ลูกๆ ได้ใช้ไปโรงเรียน” ก็อุ่นใจจริงๆ ค่ะ” มะลิพูดอย่างมีความสุข
วันนี้ เด็กๆ ได้มีกินอิ่มท้อง มีสุขภาพแข็งแรง ได้เรียนหนังสือ
มะลิบอกด้วยรอยยิ้ม
ด้วยความเอาใจใส่ดูแลของคนเลี้ยงท�ำให้ไก่ทุกตัวสมบูรณ์ พ่อแม่มรี ายได้เพิม่ ขึน้ สร้างความอยูด่ มี สี ขุ ให้แก่เด็ก ครอบครัว และ
แข็งแรง ออกไข่ทุกวัน แล้วบ้านของมะลิก็มีไข่ไก่รับประทานและ ชุมชนได้ก็เพราะความเมตตาจากท่าน

เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาทอย่างต่อเนื่องของท่าน ได้
ช่วยน�ำการพัฒนาความอยูด่ มี สี ขุ สูต่ วั เด็กในความอุปการะ
ครอบครัวของพวกเขา ตลอดทั้งชุมชนที่เด็กในอุปการะ
ของท่านอาศัยอยู่ พวกเขาส่งค�ำขอบคุณจากใจมาถึงท่าน
ในรายงานความก้าวหน้าปีที่ 3 ของการด�ำเนินงาน
โครงการฉบับนี้ ท่านจะได้ทราบถึงเด็กในอุปการะได้รับ
ความพร้อมในด้านการศึกษา สนุกกับการเรียนรู้ มีสขุ ภาพ
ดีทกุ เทอม ได้กนิ อาหารคุณภาพดีขนึ้ มีสทิ ธิแ์ ละมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง ครอบครัวได้
รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อน�ำ
พวกเขาไปถึงความส�ำเร็จตามความมุ่งหวังและปรารถนา
ของท่าน

ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านที่...
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เติมความพร้อมในด้านการศึกษา

โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่ แ บบพึ่ ง
ตนเองและยั่ ง ยื น ผาขาว เริ่มด�ำเนินงาน
พัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว
และชุมชนในปี พ.ศ. 2555
ใน 3 ต�ำบลของอ�ำเภอผาขาว จังหวัดเลย ได้แก่
• ต�ำบลโนนปอแดง
• ต�ำบลบ้านเพิ่ม
• ต�ำบลผาขาว
โดยมีโครงการหลัก 4 ด้านคือ
• การศึกษา
• การอุปการะเด็ก
• สุขภาพอนามัย
• เศรษฐกิจ

ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 1,200 คน

ครอบครัวได้รบ
ั การส่งเสริมอาชีพให้มรี ายได้เพิม
่ ขึน
้

ความช่วยเหลือจากท่านได้ช่วยให้เด็กในความอุปการะได้เรียนหนังสืออย่างมีคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนคุณครู 45 คน ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับการอบรมเสริมความรู้และเทคนิคในการผลิตสื่อการสอนเด็กๆ พร้อมๆ กับคุณครูอีก 45 คนในโรงเรียนก็ได้เรียนรู้การ
ผลิตสื่อการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์และสนับสนุนอุปกรณ์ให้คุณครูสามารถผลิตสื่อมาสอนเด็กๆ ในโรงเรียนด้วย ท�ำให้เด็กใน
ความอุปการะของท่านและเพื่อนๆ อีก 1,725 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ทางด้านภาษาไทยและการคิดค�ำนวณ
คณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักการมากขึ้น
กินอาหารคุณภาพดีขน
ึ้

เด็กในความอุปการะและเพื่อนๆ 622 คน มี
อาหารทีเ่ ปีย่ มด้วยคุณค่าจากแหล่งอาหารในครัว
เรือนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนครอบครัวได้รับ
ทั้งความรู้ อีกทั้งได้มอบพันธุ์พืชและสัตว์อย่าง
เช่น ปลาดุก กบ ไก่ และเห็ด ให้แก่เด็กได้เลี้ยง
เป็นแหล่งอาหารในบ้าน เด็กๆ มีรา่ งกายแข็งแรง
จากอาหารที่เต็มไปด้วยโปรตีน
ทุกเช้า เด็กๆ 265 คน ที่ศูนย์เด็กเล็ก 7 แห่ง
จะได้รับประทานก่อนเข้าเรียน มีความพร้อมใน
การเรียนทัง้ วันเพราะอิม่ ท้องจากอาหารเช้า และ
มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย

สนุกกับการเรียนรู้

เยาวชนรุน่ พีใ่ นวัยมัธยมและพีๆ่ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 – 6 44 คน ได้เรียนรู้การ
เป็นจิตอาสาในกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิต เพื่อน�ำสู่การจัดกิจกรรมช่วยน้องๆ
ในชุมชนที่ก�ำลังเรียนอยู่ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – 4 ให้รักการอ่าน ฝึกฝน
การอ่าน เขียน และน�ำมาใช้ในการเรียน
ของน้องๆ ได้

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้พัฒนาให้แก่ครอบครัวเด็ก และชุมชนมีอาชีพเสริม โดยเริ่ม
ต้นจากการอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่ชี และปลาดุก
แก่ครอบครัวเด็ก 25 คน และได้เกิดการรวมกลุม่ กันประกอบอาชีพขึน้ มา หลัง
จากนั้นได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมพันธุ์ไก่ ปลาดุก และเห็ด ให้แก่
ครอบครัวเด็ก 73 คนที่เข้าร่วมกลุ่มอาชีพเหล่านี้ ได้เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ และมีการออมทรัพย์กันในกลุ่มเพื่อเป็นทุนขยายการประกอบอาชีพ
ต่อไปด้วย
ในการพัฒนาอาชีพหลักของครอบครัวเด็ก ท่านได้ช่วยให้ครอบครัวเด็ก
16 คนมีโอกาสไปศึกษาดูงานการจัดการแปลงอ้อยและแปลงมันส�ำปะหลัง
และได้น�ำความรู้ที่ได้รับนั้นมาท�ำแปลงสาธิตได้ 9 แปลงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้คนในชุมชน

