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เด็ก
คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับถังเก็บน�้ำ

250

ครอบครัวเด็ก และชุมชน มีสุขอนามัยที่ดีจากเครื่อง
กรองน�้ำที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนไว้ส�ำหรับบริโภค

วันนี้... ของ “คณิตา”

“สมัยก่อนครอบครัวของดิฉันยากจนมาก เคยคิดว่าจะได้เรียนแค่
มัธยมปลายเท่านั้น” “คณิตา” เล่าถึงอดีตให้ฟัง เธอรู้ว่าครอบครัว
คงไม่สามารถส่งให้เรียนถึงชั้นปริญญาตรี
แต่เมือ่ คณิตา เข้าเป็นเด็กในความอุปการะของมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ
เธอก็ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการศึกษาต่างๆ ที่จ�ำเป็น เช่น ชุด
นักเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเดินทางไปเรียน ค่าเทอม ครอบครัว
ของเธอก็ได้รับสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงหมู ปลา กบ และปลูกไผ่
ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น และเธอเริ่มเห็นหนทางที่จะศึกษา
ต่อในชั้นที่สูงขึ้น
คณิตาได้รับการอุปการะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จนจบ
ชั้นปริญญาตรี วันนี้ เธอมีหน้าที่การงานที่ดี และมีรายได้สามารถ
จุนเจือครอบครัวอีกแรง คณิตาเล่าด้วยใบหน้าอิ่มเอิบว่า “ตอนนี้
ครอบครัวของเรามีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะ ขอขอบคุณผู้อุปการะมากๆ ที่ช่วยให้หนู
เดินทางมาถึงความฝันและประสบความส�ำเร็จทัง้ ชีวติ การเรียน และ
การท�ำงานค่ะ”

“ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ช่วยให้ครอบครัวเด็กมี
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ไว้บริโภค และมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิต
มีครอบครัวเด็กปลูกผักปลอดสารพิษ หลายครอบครัวมีรายได้สง่ ลูก
ให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงมีครอบครัวต้นแบบขึ้นในชุมชน
ให้ได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติ เยาวชนเข้าร่วมอบรมเป็นแกนน�ำ
เยาวชนอาสาด้านคุณธรรม จริยธรรม เผยแพร่ความรูป้ ระสบการณ์
ให้เพื่อนๆ น้องๆ ในโรงเรียน ขอขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยให้เด็กๆ
ครอบครัว และชุมชน ได้รับการพัฒนาและอยู่ดีมีสุขมากขึ้นค่ะ”
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

พญาพิภกั ดิ์
จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2539
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 17 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ด�ำเนินงานในต�ำบลปอ
อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย
ด�ำเนินโครงการหลัก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก สุขภาพ
และเศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,375 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,091 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 463 คน
ม.ต้น 455 คน
ม.ปลายและปวช. 251 คน
ปวส. 21 คน
ปริญญาตรี 90 คน
อื่นๆ 95 คน
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คน ได้รับปัจจัยการศึกษา ได้แก่ ค่าเทอม ค่าหอพัก อุปกรณ์การเรียน ชุด
เด็ก
วอร์ม เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการเรียน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เด็กเล็ก
เด็ก

คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับที่นอน

คน ได้ฝึกฝนอาชีพเกษตร เช่น การท�ำปุย๋ หมักชีวภาพ และท�ำสารขับไล่แมลง

เสริมทักษะชีวิต
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เด็ก
คน ร่วมกิจกรรมสอนเสริมความรูภ้ าษาไทย
และคณิตศาสตร์ เพิ่มทักษะการอ่าน เขียน และการคิด
ค�ำนวณ
คน ร่วมกิจกรรมความรูเ้ รือ่ งสิทธิเด็ก
เยาวชน
การห่างไกลยาเสพติด และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

30

ครอบครัวเด็ก
ได้รบั การพัฒนาการสร้าง
แหล่งอาหารทีม่ นั่ คงในครัว
เรือน ด้วยการเลี้ยงสัตว์
ปลูกผัก ส�ำหรับบริโภค
ช่ ว ยให้ เ ด็ ก มี อ าหารรั บ
ประทานครบทุกมือ้

30

ครอบครัวเด็ก
ได้รับความรู้ในการดูแล
จัดการดิน ลดการใช้ปุ๋ย
เคมี เพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนในการเพาะปลูก

85

ครอบครัวเด็ก
ได้ รั บ ความรู ้ ก ารจั ด ตั้ ง
กลุม่ อาชีพปลูกไม้ผล เช่น
โกโก้ อะโวคาโด้ และ
กาแฟ สร้างกลุ่มย่อยใน
ชุมชนช่วยเหลือกัน

120

ครอบครัวเด็ก
มีอาชีพเสริมรายได้ เช่น
การเลีย้ งหมู ปลา ไก่ กบ
และปลูกผัก โดยใช้พื้นที่
อยู ่ อ าศั ย ของตนเองให้
เกิดประโยชน์ สร้างแหล่ง
อาหารในบ้านและมีเหลือ
ไว้ขาย

ต้นแบบความพอเพียง

“นอกจากลูกของผมได้รบั การสนับสนุนเรือ่ งการเล่าเรียน
แล้ว ตัวผมเองก็ได้รับทุนท�ำอาชีพเสริม ในวันนี้ รอบ
บ้านผม มีผักปลูกไว้ เลี้ยงสัตว์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ครอบครัวต้นแบบให้คนในชุมชนได้มาศึกษาชีวิตแบบพอ
เพียงด้วยครับ” นายเหนี่ยม แผ่นอิน บอกถึงความส�ำเร็จ
ที่ครอบครัวได้รับ

