วันนี้... ของ “อาแหลง”

ด้วยระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากตัว
อ�ำเภอถึงโรงเรียน ใช้เวลาเดินทางเกือบ 3
ชั่วโมง ยิ่งในช่วงฤดูฝนการเดินทางจะล�ำบาก
มากขึน้ หลายเท่า ความห่างไกลเป็นปัญหาหนึง่
ในการจัดหาวัตถุดิบมาประกอบอาหารให้เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน เช่น แหล่งอาหารจ�ำพวก
โปรตีน มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ เห็นถึงสภาพปัญหาการ
เข้าถึงแหล่งอาหารจ�ำพวกโปรตีนของเด็ก จึงมี
แนวทางสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันให้เด็กๆ ในโรงเรียน

“ครอบครัวของผมท�ำไร่ข้าวโพดครับ ผม
ไม่เคยมีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่มาก่อน แต่
ตอนนี้ผมสามารถน�ำความรู้เรื่องไก่ไข่ที่ได้จาก
โรงเรียน มาบอกต่อคนในครอบครัวผม จน
สามารถน�ำมาท�ำเองได้แล้วครับ” “อาแหลง”
เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เล่า
ด้วยความภาคภูมิใจ
อาแหลงเป็นหนึ่งในเด็กอีกหลายสิบคนที่
ได้รบั การอบรม และลงมือเลีย้ งไก่ไข่กบั เพือ่ นๆ
ที่โรงเรียน จากการได้รับการฝึกทักษะอาชีพ

การเกษตรจากมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ทัง้ อาแหลงและ
เพือ่ นได้รบั ความรูต้ ดิ ตัวพร้อมกับประสบการณ์
จริง จนสามารถน�ำความรู้กลับไปใช้ต่อที่บ้าน
ได้ และทุกวันนี้ ที่โรงเรียน เด็กๆ ก็มีแหล่ง
อาหารที่มีโปรตีนให้รับประทานในโครงการ
อาหารกลางวันแล้ว
อาแหลงบอกในตอนท้ายด้วยรอยยิ้มว่า
“ผมไม่เพียงแต่ได้รับความรู้นะครับ ผมยังได้
รับค่าแรงที่คุณครูแบ่งให้จากก�ำไรที่ขายไข่ไก่
ด้วยครับ”

การด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา โครงการฯ ปางมะผ้าสนับสนุนให้เด็ก
ในความอุปการะมีโอกาสเรียนรูท้ กั ษะด้านการเกษตร การเลีย้ งสัตว์
เพือ่ ช่วยให้เด็กๆ มีวตั ถุดบิ ปรุงอาหาร ได้รบั ประทานอาหารครบ 3 มือ้
เช่น กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า ที่โรงเรียนบ้านปางคามน้อย การให้
ความรูแ้ ก่ผหู้ ญิงวัยเจริญพันธุ์ เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการดูแลตนเอง
ทัง้ ก่อนและหลังตัง้ ครรภ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ใน 4 ต�ำบล การพัฒนาแหล่งน�้ำที่สะอาดให้ชุมชนไว้ใช้อุปโภคและ
บริโภค การสนับสนุนปัจจัยการเกษตรแก่ครอบครัวเด็ก เช่น การ
มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วแดง และการส่งเสริมให้ชาวบ้าน
รวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพเสริม งานพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการมุ่งให้เกิดความอยู่ดีมีสุข แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน โค
รงการฯ ปางมะผ้า ขอขอบคุณผู้อุปการะ ผู้บริจาค และทุกภาค
ส่วนที่ร่วมให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา
ธิติพงษ์ ทิพย์ปัญญา
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ปางมะผ้
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2552
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 4 ปี
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ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 5 คน
ลูกจ้างโครงการ 3 คน
อ.ปางมะผ้า
น

จ.แม่ฮ่องสอ

ด�ำเนินงานใน 2 ต�ำบล
ได้แก่ ปางมะผ้า นาปูป่ อ้ ม
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ด�ำเนินโครงการหลัก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,500 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,272 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 487 คน
ประถม 914 คน
ม.ต้น 99 คน

1,500
129

คน ได้รับ
เด็กในความอุปการะ
ปัจจัยทางการศึกษา ได้แก่ ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า
นักเรียน ชุดวอร์ม ค่ารถรับส่งเพื่อเดินทางไปเรียน
คน ทีอ่ าศัยอยู่ในหอพัก
เด็กอายุ 8-15 ปี
นักเรียนบ้านไกล ได้รับเครื่องนอนส�ำหรับใช้ใน
หอพัก อุปกรณ์การศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กมีความ
พร้อมในการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

160

คน เข้าร่วมค่าย
เด็กอายุ 9-12 ปี
คณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กที่มีผลการเรียน
อ่อน ให้เกิดความเข้าใจ และมีผลการเรียนดีขึ้น

100

คน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เยาวชน
เข้าร่วมค่ายสิทธิเด็ก เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
สิทธิที่ตนพึงมี ให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย

68

ครอบครัว
ได้รบั การสนับสนุน
อาชีพเลี้ยงปลา

32

ครอบครัว
ได้รบั การสนับสนุน
อาชีพเพาะเห็ด
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ครอบครัว
เข้ า อบรมความรู ้
และได้รบั สนับสนุน
การเลี้ยงหมูหลุม

คน ในโรงเรียนบ้าน
เด็ก
ปางคามน้อยได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพทางการเกษตร โดยการอบรม
ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะ
เห็ดนางฟ้าในโรงเรือน เด็กๆ ได้
ฝึกฝนด้วยตนเอง และน�ำผลผลิตมา
ท�ำอาหารกลางวันในโรงเรียน และ
จ�ำหน่ายในชุมชน สร้างรายได้ให้
เด็กๆ ระหว่างเรียน

11

โรงเรียน ได้รบั การพัฒนาสือ่
การเรียนการสอน
คุณครูวไิ ลลักษณ์ ฤทัยงามยิง่ หนึง่ ใน
ครูจาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม
พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน กล่าวว่า
“ความรูแ้ ละสือ่ การสอนที่ได้รบั ช่วยให้
ครูพฒ
ั นาการสอนเด็กๆ มากขึน้ เด็กๆ
เรียนรูแ้ ละเข้าใจง่ายขึน้ ส่งผลให้เด็ก
มีผลการเรียนดีขนึ้ ค่ะ”

100
407

ครอบครัวเด็ก เข้าอบรมทักษะการปรับปรุงดินส�ำหรับ
การเพาะปลูก และได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวโพด และ
ถั่วแดง
ครอบครัวเด็ก รวมกลุ่มกันด�ำเนินกิจกรรมด้านอาชีพ
ในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึง่ พาอาศัย
กันและกัน

224

คน ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรอง
เด็ก
น�้ำดื่ม ช่วยให้เด็กๆ มีน�้ำสะอาดไว้ดื่ม และสนับสนุน
ถังเก็บน�ำ้ ให้โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในพืน้ ที่
จ�ำนวน 4 แห่ง การบริโภคน�้ำดื่มที่สะอาด ช่วยลด
อัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่มาจากน�้ำที่ไม่สะอาด

16

ครอบครัวเด็ก ได้รับการเสริมความรู้เรื่อง
อนามัยแม่และหญิงวัยเจริญพันธุ์ เพื่อน�ำมาดูแล
ตนเองก่อนและหลังคลอด และดูแลสุขภาพของเด็กๆ
ในวัย 0-72 เดือน ได้อย่างเหมาะสม

99

ครอบครัวเด็ก ได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์
การสร้างและปรับปรุงห้องส้วม เพือ่ พัฒนาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ

