วันนี้... ของ “พชร”

ทีห่ มูบ่ า้ นนาหนองทุม่ “พชร” วัย 16 ปี ก�ำลัง
ช่วยแม่ให้อาหารปลาอย่างขยันขันแข็ง ปีนพี้ ชร
เรียน ปวช. ปี 1 “ชุดนักเรียน รองเท้า สมุด ค่า
เล่าเรียน ค่ารถเดินทางไปเรียนหนังสือ เป็นสิง่ ที่
มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ช่วยเหลือลูกและเด็กๆ ในชุมชน
ให้มโี อกาสได้เรียนหนังสือค่ะ” “นางวราพร” แม่
ของพชรเล่าให้ฟงั
พ่อกับแม่ของพชรท�ำการเกษตรเลีย้ งปาก
ท้อง แต่ผลผลิตก็มีไม่มากนัก เพราะการเกษตร
ทีพ่ งึ่ ฟ้าฝนเอาแน่นอนไม่ได้ เมือ่ มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ
เข้ามาจึงช่วยสร้างการพัฒนาขึน้ ในชุมชน
ปลาดุก 900 ตัวในบ่อซีเมนต์ข้างบ้านที่
มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ สนับสนุนให้เป็นอาชีพเสริมราย

ได้แก่ครอบครัว ทีพ่ ชรและแม่เริม่ เลีย้ งเมือ่ ไม่กี่
ปีนี้ วันนี้ ปลาดุกทีเ่ ลีย้ งไว้เป็นทัง้ อาหารทีเ่ ปีย่ ม
คุณค่า และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นในบ้าน
เพราะหากมีเหลือพอ เมือ่ น�ำไปขายก็จะได้เงิน
ให้แม่มีใช้จา่ ยในบ้านอย่างเพียงพอ
“ดิฉันได้รับความรู้จากการอบรมที่มูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ มาสอนให้ และน�ำมาท�ำจริงที่บ้าน
ท�ำให้ปลาทีเ่ ลีย้ งโตเร็ว บางส่วนน�ำมาท�ำอาหาร
ให้ลกู ๆ และน�ำไปขาย ได้ทนุ มาซือ้ พันธุป์ ลาดุก
ขยายต่อมาเรือ่ ยๆ จนถึงวันนี้ สามารถลดราย
จ่ายลงได้ ช่วยทีบ่ า้ นของเราได้มากเลยค่ะ” นาง
วราพรเล่าพลางให้อาหารปลาอย่างมีความสุข
การสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ครอบครัวเด็ก

ในปีนี้ ได้ขยายผลมากขึน้ ไปอีก 126 ครอบครัว
โดยมีทงั้ การเลีย้ งไก่ไข่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การ
อบรมให้ความรูก้ ารดูแลเลีย้ งสัตว์อย่างถูกวิธี ให้
แนวคิดในการออมทรัพย์กบั สหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมิตกุดจับ จ�ำกัด พัฒนาให้มีการรวมกลุ่ม
อาชีพ น�ำสูก่ ารพึง่ พาตนเองให้ได้ ก่อนเกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนขึน้ ในชุมชนของเด็กๆ ได้ตอ่ ไป
“การได้ร่วมกิจกรรมของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ไม่ ใช่แค่ได้สิ่งของสนับสนุนเท่านั้น ดิฉันและ
คนในหมูบ่ า้ นได้รบั ความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวคิดใหม่ๆ ช่วยสร้างรายได้ให้ครอบครัว
สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ขอบคุณมากค่ะที่ช่วย
หลือพวกเรา” แม่ของพชรกล่าว

“ในปีที่ผ่านมา การศึกษาได้พัฒนาให้เด็กๆ ใน 5 โรงเรียน เรียนรู้
ทักษะวิชาชีพผ่านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เด็กๆ ได้ฝึกฝนการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น น�ำความรู้ที่ได้มาลงมือปฏิบัติจริง ในด้านเศรษฐกิจ
ครอบครัวเด็กได้รบั ความรูก้ ารประกอบอาชีพเสริมและการสนับสนุน
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเด็ก มีแหล่ง
อาหารในครัวเรือนที่มีคุณค่าให้เด็กได้รับประทานสม�่ำเสมอ การ
พัฒนาที่น�ำพาการเปลี่ยนแปลงและพึ่งพาตนเอง ไม่อาจเกิดขึ้นได้
หากขาดท่านผู้อุปการะ และผู้บริจาค ที่ ให้การสนับสนุน ดิฉันขอ
ขอบคุณท่านที่ช่วยให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนได้รับโอกาสอันดี
นี้ ขอขอบคุณมากค่ะ”
กิตติกานต์ กมุลคร
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

กุดจับ

จังหวัดอุดรธานี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

กุจังหวัดดจัอุบดรธานี

19

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2542

โรงเรียน ร่วมแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่
ได้ โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาของเด็กที่ไม่สามารถอ่านหนังสือ
ได้เป็นรายบุคคล และร่วมกันแก้ไขผ่านกิจกรรมการสอนเสริม
นอกเวลาเรียนให้แก่เด็กๆ

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 14 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
อ.กุดจับ
จ.อุดรธานี
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สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกุดจับ จ�ำกัด

306วเด็คนกในความ
เป็นเด็ก/ 244 ครอบครัวเด็ก 306 ครอบครัวเด็ก
751 ครอบครั
กูย้ มื เงินทุนประกอบอาชีพ ออมทรัพย์กับสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์ฯ
ทั้งหมด
คน

อุปการะ

19
182

ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้แก่ กุดจับ ขอนยูง
สร้างก่อ และตาลเลียน
อ�ำเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี

โรงเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กๆ
คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ส่ง
เด็ก
เสริมให้เด็กเรียนรู้การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวัย

ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,204 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 969 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 3 คน
ประถม 531 คน
ม.ต้น 405 คน
ม.ปลายและปวช. 206 คน
ปวส. 25 คน
ป.ตรี 34 คน

เด็ก

319
64

คน ชัน้ ประถม 4-6 ฝึกฝนวิชาชีพด้านต่างๆ ได้แก่

เด็ก

คน ได้รับการฝึกวิชาชีพทอเสื่อกก

29 คน ได้รับการฝึกวิชาชีพการท�ำอิฐบล็อก
เด็ก 144 คน ส่งเสริมทักษะวิชาชีพการผลิตอาหารสัตว์
เด็ก 82 คน ฝึกวิชาชีพตัดผมชาย-หญิง
เด็ก

เยาวชนร่วมสร้าง พัฒนาท้องถิ่นของตน

อรอนงค์ พร้อมเพื่อนเยาวชนอีก 30 ชีวิต ฝึกฝนทักษะการ
ท�ำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
อรอนงค์ เล่าว่า “หนูกับเพื่อนๆ ร่วมกันเป็นจิตอาสาพัฒนา
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พวกเราช่วยกันพัฒนาบ้านเกิด
และเรียนรู้รักสามัคคีดูแลชุมชนของเราให้ปลอดภัยและ
น่าอยู่มากขึ้น”

136

ครอบครัวเด็ก มีแหล่งอาหารในครัวเรือน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมที่ได้รับ
การสนับสนุน ได้แก่

76 ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงไก่ไข่
50 ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนให้เพาะเห็ดนางฟ้า
76
ครอบครัว ร่วมดูงานการผลิตก้อนเชื้อเห็ด น�ำความรู้
มาปรับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

