วันนี้... ของ “จัสมิน”

กว่า 2 ปีแล้ว ที่ “วิชาแพะ” ได้รบั การพัฒนาและ
ท�ำให้รายได้ของชาวหมู่บ้านบางกรักในเพิ่มขึ้น
ครอบครัวของ “จัสมิน” และ “จัลวาอ์” เด็กใน
ความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นหนึ่งใน
สมาชิกของกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกรักใน 01
ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
มาได้อย่างต่อเนื่อง
“นางจันทร์ทพิ ย์” แม่ของจัสมินและจัลวาอ์
หรือที่สมาชิกในกลุ่มเลี้ยงแพะเรียกกันติดปาก
ว่า “ก๊ะแดง” เธอเล่าให้ฟังถึงที่มาเมื่อเริ่มต้น
กลุม่ นีว้ า่ “เมือ่ มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ เข้ามาสร้างความ
เข้าใจ และอบรมให้ความรู้เรื่องการประกอบ
อาชีพเสริมที่ปฏิบัติได้จริง เลยชวนเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะมาร่วม
ประชุมด้วยกัน เราเห็นตรงกันว่าการเลี้ยงแพะ
น่าจะเป็นสิ่งที่ถนัด”

ก๊ะแดงเล่าต่อว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ พา
กลุ่มสมาชิกไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มแพะ จังหวัด
ราชบุรี หลังจากอบรมแล้ว ก็ส่งมอบพันธุ์แพะ
ให้สมาชิกกลุ่มครอบครัวละ 1 ตัว”
จากเริ่มแรกกลุ่มเลี้ยงแพะมีสมาชิก 15
คน ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้นอีก 14 ครอบครัว ได้
รับการสนับสนุนแพะพันธุ์ซาแนน และมีอบรม
หลักการเลีย้ งแพะทีถ่ กู วิธี รวมถึงการดูแลรักษา
โรคแพะ พร้อมทัง้ มีอาสาสมัครปศุสตั ว์คอยดูแล
รักษาโรคให้แพะของสมาชิกกลุ่ม นี่เองเป็นจุด
เริ่มเรื่องการช่วยเหลือกันและกันในการพัฒนา
อาชีพในชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง สร้างความ
รักสามัคคีขึ้นในชุมชน
และไม่นาน ในกลุม่ ก็เริม่ มีการพัฒนาสาย
พันธุ์แพะ แปรรูปผลผลิตจากนมแพะ ซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดมุสลิมในพื้นที่

“จากวันนัน้ ทีเ่ ราไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการเลีย้ ง
แพะเลย พอถึงวันนีก้ ไ็ ม่ได้คดิ ว่ารูอ้ ะไรมากกว่า
คนอืน่ เพียงแต่พวกเราใส่ใจ และท�ำความเข้าใจ
กับวิธกี าร รวมทัง้ เก็บเกีย่ วปัญหา อุปสรรคทีพ่ บ
มาเป็นประสบการณ์และบทเรียนเพือ่ พัฒนาให้
ดีขนึ้ ” ก๊ะแดงบอกด้วยรอยยิม้ พร้อมค�ำขอบคุณ
ในตอนท้าย “ขอบคุณผูอ้ ปุ การะ ขอบคุณมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ ที่ช่วยเริ่มต้นสิ่งดีที่ยั่งยืนให้ พวกเรา
คิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราท�ำไม่ใช่เป็นเพียงอาชีพ
แต่คือขุมทรัพย์แหล่งความรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้น”
ความรู้พร้อมกับการสะสมประสบการณ์
ที่กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกรักในเรียกกันเล่นๆ
ว่าวิชาแพะนี้ ก�ำลังจะสร้างความอยู่ดีมีสุขมาสู่
ครอบครัว ชุมชนของพวกเขา และเด็กๆ น�ำไปสู่
การพัฒนาทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

“ในปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชนอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กๆ ในวัย 6-11 ปี มีทักษะการอ่าน เขียน
คิดค�ำนวณดีขึ้น ครอบครัวและชุมชนมีส่วนสนับสนุนและใส่ ใจ
ดูแลคุณภาพชีวิตเด็กมากขึ้น พวกเขามีความมั่นคงของรายได้ใน
การเลี้ยงดูครอบครัว จากการสนับสนุนอาชีพเสริมและพัฒนาการ
ท�ำงานในรูปแบบเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ขอขอบคุณท่านผู้อุปการะ
ผู้บริจาคที่ช่วยให้พวกเขาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมา
อย่างต่อเนื่อง”
นิจิตรา วรรณจันทร์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2551
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 5 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 7 คน
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา

ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้แก่ คึกคัก บางม่วง
บางนายสี และโคก
เคียน อ�ำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 2,400 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,083 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 72 คน
ประถม 735 คน
ม.ต้น 1,123 คน
ม.ปลายและปวช. 452 คน
ปวส. 6 คน
ป.ตรี 12 คน
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1,400

คน ได้รับปัจจัยการศึกษา ได้แก่
เด็ก
กระเป๋าเป้นักเรียน ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าเทอม ช่วยให้
ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการ
เล่าเรียน

190

คน ร่วมเรียนรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ
เด็ก
เด็ก การป้องกันตนเองจากภาวะเสีย่ งต่อสารเสพติด และ
การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร เพือ่ ปกป้องคุม้ ครองเด็ก
จากภาวะเสี่ยง และส่งเสริมให้เด็กมีความรู้เท่าทันกับ
ปัญหาสังคม

30

คน เข้าอบรมเรือ่ งการผลิตสือ่ การเรียนการ
ครู
สอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ มีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ เทคนิคการสอน เพื่อให้ครูน�ำไปใช้ในการการสอนเด็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

68

คน ร่วมค่ายภาษาไทย ฝึกฝนทักษะการ
เด็ก
เขียน อ่าน และพูดอย่างถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยอย่างเข้าใจและถูกวิธี
การพูดหรืออ่านภาษาไทยอย่างถูกต้อง เป็นอีกหนึง่ ปัญหา
ของเด็กวัยประถม
เด็กชายสถาพร เด็กในความอุปการะวัย 11 ปี และเพือ่ นๆ
ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างเข้าใจ เขา
บอกว่า “ค่ายครัง้ นีส้ นุกมากครับ ผมได้ฝกึ อ่าน ฝึกเขียน
และสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันด้วยครับ”

48

ครอบครัวเด็ก ได้รับปัจจัยในการประกอบ
อาชีพเลี้ยงแพะ เช่น เวชภัณฑ์ดูแลรักษาโรคแพะ
อุปกรณ์การผลิตน�้ำหมักชีวภาพ และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ให้กลุ่มเลี้ยงแพะ

50

ครอบครัวเด็ก ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ โดย
สนับสนุนพันธุ์สัตว์ เช่น แพะ เป็ดเทศ และปลากระ
พงแดง เพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม รวมทั้งพัฒนาให้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อช่วยเหลือกันและสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

เสริมฐานชุมชนสร้างเครือข่ายอาชีพ

มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ร่วมพัฒนากับผูน้ ำ� ชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็งในอนาคต ด้วยการวางรากฐานที่มั่นคง โดย
เริ่มจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมแนวคิดจากชุมชน
และสะท้อนผลการท�ำงาน เพื่อสร้างเครือข่ายอาชีพให้เกิด
ขึ้นในชุมชน

