วันนี้... ของ “กนกวรรณ”

ภาพ “นางสมพิณ” ขะมักเขม้นให้อาหารไก่
และเก็บไข่ เป็นที่ชินตาของเพื่อนบ้านอยู่ทุก
วัน “วันนี้เก็บไข่ประมาณ 70 ฟองแล้ว” นาง
สมพิณย่าของ “กนกวรรณ” วัย 9 ปี ก�ำลังเรียน
ชั้นประถม 3 เด็กในความอุปการะของมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ กล่าวด้วยรอยยิ้ม
การพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว
เด็กในความอุปการะทีอ่ ยู่ในภาวะยากล�ำบากมี
มาอย่างต่อเนือ่ ง ครอบครัวของกนกวรรณนัน้
นอกจากได้รบั ความรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้านที่ีให้
ค�ำแนะน�ำเรือ่ งการเลีย้ งไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอ
เพียง และการเลี้ยงไก่แบบประหยัดต้นทุนใน
เริม่ แรกแล้ว การสนับสนุนพันธุ์ไก่พร้อมอาหาร
ก็มตี ามมาด้วย

“ตอนนั้นเราได้รับความช่วยเหลือจาก
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งน�ำลูกพันธุ์ไก่ไข่มาให้ 100
ตัว พร้อมอาหารไก่และอุปกรณ์การเลี้ยงไก่
ความรู้ที่ได้รับใช้ประโยชน์ได้มากมาย” นาง
สมพิณเล่าถึงจุดเริ่มต้น “เขาบอกว่าการเลี้ยง
ไก่ต้องอาศัยการเอาใจใส่ เพื่อให้ไก่แข็งแรง
และโตตามระยะเวลา ทุกคนในครอบครัว
เลยได้ช่วยเหลือกัน ความสามัคคี ในบ้านก็
เกิดขึ้นอย่างไม่ทันรู้ตัวเลย” ทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ที่ ได้รับก็ถูกถ่ายทอดให้คนใน
ครอบครัว และแบ่งปันไปยังเพื่อนบ้านอีกด้วย
นางสมพิณเล่าถึงประสบการณ์เลี้ยงไก่
ว่า พอครบ 5 เดือน ไก่ก็เริ่มออกไข่ ตอนนี้
ทุกวันจะเก็บไข่ได้ประมาณ 70-90 ฟอง ส่วน

หนึง่ เก็บไว้กนิ บ้าง เด็กๆ มีแหล่งอาหารโปรตีน
เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง อีกส่วนน�ำไปขาย
มีเงินใช้จ่ายในบ้านแต่ละวันอย่างพออยู่พอกิน
“ดีใจมาก ตัง้ ใจไว้วา่ จะเลีย้ งให้ไก่โต แข็ง
แรงและให้รอดทุกตัว ทุกคนในบ้านจะได้มีไข่
ไก่ไว้กิน หากมีเหลือจากกินแล้วจะเอาไว้ขาย
เดี๋ยวนี้ ได้กินไข่ทุกวัน และก็ได้ขายไข่ไก่ทุก
วันด้วย เพื่อนบ้านก็จะรู้แหล่งแล้ว เวลาจะซื้อ
ไข่ไก่ก็จะมาหาที่บ้าน ก็ได้สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนบ้านไปด้วย” นางสมพิณบอกด้วย
รอยยิ้มที่มั่นใจ ก่อนบอกขอบคุณในตอนท้าย
ว่า “ขอบคุณมากค่ะ ถ้าไม่ได้ผู้อุปการะที่มา
ช่วยเหลือลูกๆ แล้ว เราคงไม่ได้มีอาชีพที่ช่วย
ให้มชี วี ติ ทีพ่ อเพียงจนทุกวันนี้ ขอบคุณมากค่ะ”

“มูลนิธิศุภนิมิตฯ ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเด็ก
และมีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอ รวมถึงการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพ
เพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเด็กได้ส่งเสริมการเรียน
และพัฒนาทักษะชีวติ ด้านการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ในการ
พัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า มีอนาคตที่ดี และให้ความรู้การประกอบ
อาชีพเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้จริง อีกทั้งพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ขอขอบคุณผู้อุปการะ ผู้บริจาคมากครับที่ช่วยให้เด็ก
ครอบครัว และชุมชนอยู่ดีมีสุขครับ”
เอกชัย เอียดถนอม
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สระเพลง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สระเพลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เด็ก
คน ในวัย 6-11 ปี ร่วม
เรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
โดยมีรุ่นพี่ซึ่งเป็นเด็กในความอุปการะ
เป็นผู้สอนน้องๆ

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2541
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 15 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
ลูกจ้าง 2 คน
ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
รรมราช ได้แก่ สวนหลวง ดอนตรอ
จ.นครศรีธ
เชียรเขา และทางพูน
ะเกียรติ
อ.เฉลิมพร
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,129 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,064 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 110 คน
ม.ต้น 520 คน
ม.ปลายและปวช. 340 คน
ปวส. 33 คน
ปริญญาตรี 126 คน
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คน ในวัย 12-15 ปี ชั้น
เด็ก
มัธยมต้น ร่วมเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค�ำนวณ
คน จาก 3 โรงเรียน
เยาวชน
ร่วมพัฒนาทักษะวิชาชีพ การท�ำผ้าบาติก
เด็กๆ ฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงน�ำผล
งานออกแสดงและขาย

เรียนรู้ฝึกฝนงานอาชีพ
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เด็ก
คน ร่วมศึกษาดูงานอาชีพต่างๆ เพือ่ เรียนรูแ้ นวทางเตรียมศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพที่ตนสนใจในอนาคต
น.ส.ณิชานันท์ เล่าว่า “หนูได้เรียนรู้อาชีพการท�ำผลิตภัณฑ์จักสานค่ะ หนูคิดว่าจะใช้เป็น
อาชีพเสริมในยามปิดเทอม เพื่อให้มีรายได้ค่ะ”

249

คน ในวัย 12-18 ปี ร่วมพัฒนาทักษะการคิดและตัดสินใจ เด็กๆ วิเคราะห์
เยาวชน
ปัญหาในสังคม เช่น ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสมกับวัย และปัญหาครอบครัว
แตกแยก เพื่อช่วยให้รู้วิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

128

คน ซึ่งเป็นแกนน�ำจาก 4 โรงเรียน ร่วมค่ายพัฒนาภาวะผู้น�ำ เพื่อน�ำมา
เยาวชน
พัฒนาตนเองและชุมชน

106
ครอบครัวเด็ก ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ อาทิ ปุ๋ย การศึกษาดูงาน อีกทั้งการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ การออมทรัพย์ โดยมีการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลูก
พืชระยะสั้น 2 กลุ่ม กลุ่มเกษตรผสมผสาน 2
กลุ่ม กลุ่มตัดเย็บ 1 กลุ่ม กลุ่มเพาะเห็ดฟาง
จากทลายปาล์ม 1 กลุ่ม กลุ่มท�ำนา 1 กลุ่ม
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า 1 กลุ่ม

28
ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมการเลี้ยง
เป็ดไข่และไก่ไข่ และได้รับพันธุ์เป็ดไข่และ
ไก่ไข่ เพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ผลผลิตที่ได้
นอกจากไว้ขายแล้ว ยังเป็นอาหารทีช่ ว่ ยเสริม
สร้างสุขภาพที่ดีแก่เด็ก

