วันนี้... ของ “ปาลินี”

“ทั้งเลี้ยงวัว ปลาดุก ปลูกผักสวนครัว สร้าง
ความพอเพียงให้บ้านเรา ตอนนี้ครอบครัวของ
ดิฉันลืมตาอ้าปากอยู่กันได้อย่างมีความสุขมาก
ขึ้นกว่าก่อนแล้วค่ะ” ยายของ “ปาลินี” บอก
พร้อมรอยยิ้ม
หลายปีมาแล้วที่ “ปัดถา” ยายของปาลินี
เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต้อง
เลีย้ งดูหลาน ด้วยความยากจนขาดแคลน ทัง้ พ่อ
และแม่ของปาลินตี อ้ งออกไปใช้แรงงานต่างถิน่
หารายได้มาจุนเจือครอบครัว ส่วนตาและยายมี
งานรับจ้างบ้าง หาของป่าไปขายบ้าง เลี้ยงดู 4
ชีวิตในครอบครัวอย่างอดมื้อกินมื้อ

ปาลินี วัย 13 ปี ในวันนี้ ก�ำลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเธอได้รับการอุปการะ
ตั้งแต่อยู่ชั้น ป.3 จากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ท�ำให้มี
โอกาสเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ยายของเธอ
เข้าร่วมอบรมกลุม่ อาชีพ ได้รบั อุปกรณ์เพาะเห็ด
นางฟ้า จนทุกวันนี้ ยายปัดถาเป็นประธานกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ดบ้านแม่จั๊วะ ซึ่งมีสมาชิก 8 คน
และสมาชิกรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มีรายได้
มัน่ คง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ผสู้ นใจ
อาชีพเพาะเห็ด ยายปัดถาเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ด
ลมในขอนไม้ เลีย้ งวัว ปลาดุก ไก่พนื้ เมือง เลีย้ ง
กบในบ่อซีเมนต์ และปลูกผักสวนครัว

ทุกคนในบ้านช่วยกันดูแลเลีย้ งสัตว์ รดน�ำ้
ผัก สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ทั้งดอกเห็ด
และก้อนเชือ้ เห็ดหากมีผลผลิตมากพอก็สามารถ
จ�ำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ อีกทั้งมีเงินออมกับ
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนควรฯ ส�ำหรับ
อนาคตของเด็กๆ
“ตอนนี้ครอบครัวของดิฉันดีขึ้นแล้วค่ะ มี
เงินให้หลานไปโรงเรียนโดยไม่ต้องหยิบยืมคน
อื่น ครอบครัวมีอาหารกินไม่ขาดแคลน เราได้
ท�ำงานต่างๆ ร่วมกัน มีความสุขมากกว่าแต่กอ่ น
ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอบคุณผู้อุปการะที่
ช่วยเหลือเด็กๆ ค่ะ” ยายของปาลินีกล่าว

“โครงการฯ ผาช้างน้อย ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง สร้างโอกาสให้
เด็กๆ ในชุมชน ได้มีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวเด็ก
ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ โดยการส่งเสริมเป็นรายครอบครัว และเน้น
ให้เกิดการรวมกลุ่มโดยร่วมพัฒนากับสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต
ขุนควรผาช้างน้อย จ�ำกัด ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ เพื่อ
น�ำไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งเด็ก ครอบครัว และชุมชนในอนาคต
ผมขอขอบคุณผู้อุปการะทุกท่านที่ ให้การอุปการะเด็กๆ สนับสนุน
ช่วยเหลือ และมอบโอกาสอันดีเหล่านี้มาโดยตลอด”
เกษม กันชัย
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ผาช้างน้อย
จังหวัดพะเยา

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ผาช้
า
งน้
อ
ย
จังหวัดพะเยา
เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2539

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 17 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 8 คน

จ.พะเยา

อ.ปง

ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้ แ ก่ ผาช้ า งน้ อ ย
ขุนควร ควร และปง
อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา
ด�ำเนินโครงการหลัก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก สุขภาพ
และเศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 2,046 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,696 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 19 คน
ประถม 601 คน
ม.ต้น 614 คน
ม.ปลายและปวช. 522 คน
ปวส. 55 คน
ปริญญาตรี 235 คน
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1,283

คน ได้รับปัจจัยการ
เด็ก
ศึกษา ได้แก่ รองเท้านักเรียน ค่าหอพัก ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ทางการเรียน ชุดนักเรียน ช่วย
ให้เด็กมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
และสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

85
222

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนควรผาช้างน้อย จ�ำกัด
สมาชิกสหกรณ์ฯ ทัง้ หมด

983

บาท คือกองทุน
การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก

640 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
491 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
640 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

คน ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
เด็ก
และปริญญาตรี
คน ได้รับการสอนเสริม
เด็ก
จากค่ายวิชาการ ช่วยให้อ่านออกเขียนได้ คิด
ค�ำนวณเลขคล่องขึ้น และภาษาอังกฤษ มี
เกณฑ์พัฒนาที่ดีขึ้น

98
740
1,124
248

คน

50,000

คน ได้ฝึกท�ำน�้ำหมักชีวภาพ
เด็ก
สร้างวิชาชีพน�ำไปต่อยอดในอนาคตได้
คน ได้ร่วมทัศนศึกษานอก
เด็ก
สถานที่ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนอก
ห้องเรียน
คน ร่วมกิจกรรมสืบสาน
เด็ก
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในงานประเพณี
ปีใหม่ม้ง
คน ร่ ว มค่ า ยส่ ง เสริ ม
เด็ ก
คุณธรรมจริยธรรม อบรมความรู้ให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด ด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่าง
มีคุณภาพและปลอดภัย

139
69
238
2

340

อาสาสมัคร
คน ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการ
พัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และสร้างเครือข่าย
อนามั ยในโรงเรี ย น (อย.น้ อ ย) ซึ่ ง มู ล นิ ธิ
ศุภนิมิตฯ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
ท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อช่วยดูแลสุขภาพและเผย
แพร่ข่าวสารด้านอนามัยในชุมชน

ครอบครัวเด็ก ได้รับการขุดสระน�้ำ 20 แห่ง ปรับปรุงระบบประปาภูเขา และ
แหล่งน�้ำในชุมชน เพื่อให้มีน�้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ครอบครัวเด็ก สนับสนุนทุนและปัจจัยอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงวัว ปลา และกบ

ครอบครัวเด็ก เข้าอบรมในศูนย์สาธิตการเลีย้ งปลาในบ่อ กบในกระชัง เลีย้ ง
หมูลอยฟ้า ไก่พันธุ์ไข่ และการปลูกพืชเศรษฐกิจ

กลุ่มอาชีพ ได้รับการสนับสนุนการเพาะเห็ด ได้แก่ กลุ่มบ้านแม่จั๊วะ และ กลุ่มบ้าน
ห้วยสิงห์

20

ครอบครัวเด็ก ได้รบั ความรูด้ า้ นการผลิตอิฐ
ประสาน เพิ่มการสร้างอาชีพให้ครอบครัวเด็ก

