วันนี้... ของ “พัชรี”

ความแห้งแล้งเกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ในพื้นที่
อ�ำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ยามใดที่ฝน
แล้ง พ่อกับแม่ของ “พัชรี” เด็กในความอุปการะ
ก็จ�ำต้องทิ้งครอบครัวไปท�ำงานต่างถิ่น การ
ท�ำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักไม่พอจุนเจือครอบครัว
เพราะผลผลิตน้อยลง
“บัวเพียร” แม่ของพัชรีเล่าว่า “ปีไหนที่
ฝนแล้ง ก็ไม่มีข้าวกิน ต้องทิ้งลูกๆ ไว้ที่บ้าน
พ่อกับแม่ก็ต้องไปท�ำงานจังหวัดอื่น เพื่อให้
ครอบครัวอยู่รอด”
“แต่ตอนนีค้ รอบครัวเราดีขนึ้ แล้วค่ะ” นาง
บัวเพียร กล่าวด้วยรอยยิม้ ก่อนเล่าต่อว่า “เมือ่
ลูกได้รับการอุปการะจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ เรา
ก็ได้รับโอกาสจากการอบรมอาชีพเสริม ลูก

ได้รับความช่วยเหลือ เราก็ได้รับการพัฒนา
ด้วยเช่นกัน”
ครอบครัวเด็กได้รับความรู้พัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด และได้รับการสนับสนุน
ทุนเริ่มต้น รวมถึงการจัดให้มีครอบครัวสาธิต
การประกอบอาชีพ เช่น การปลูกแตงกวาน�้ำ
หยด ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงหมูชีวภาพ การ
ปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นถั่ว พริก หรือ
มะเขือ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นทั้งแหล่งอาหาร
ในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
เด็กตลอดทั้งปี
ยามว่างจากการเรียน พัชรีและน้องก็
จะช่วยพ่อแม่อีกแรง และเข้าร่วมเป็นแกนน�ำ
เยาวชนของมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ อีกด้วย พัชรีบอก

ว่า “ดีใจทีค่ รอบครัวของหนูมวี นั นีค้ ะ่ ขอบคุณ
ผู้อุปการะที่ ให้โอกาสหนู ตอนนี้หนูเรียนอยู่
มหาวิทยาลัยปีที่ 4 แล้ว หนูจะพยายามให้เต็มที่
และท�ำให้ดที สี่ ดุ เลยค่ะ”
เช่นเดียวกับแม่ของเธอ เล่าด้วยความสุข
ว่า “เมื่อก่อน ครอบครัวเราล�ำบาก ไม่มีเวลา
ได้อยู่กับลูกเลย แต่วันนี้เราไม่ต้องไปท�ำงานที่
อื่นแล้ว ได้อยู่กับลูกๆ แตงกวาน�้ำหยดที่ช่วย
ให้เรามีรายได้ไม่ต�่ำว่า 4 ถึง 5 หมื่นบาทต่อปี
ดีใจมากเลยค่ะที่ ได้รบั โอกาสนี้ จากเดิมที่ไม่มี
ความหวัง ลูกก็ไม่รู้จะได้เรียนหนังสือหรือไม่
แต่ขณะนีค้ รอบครัวดีขนึ้ มัน่ ใจว่าจะสามารถส่ง
ลูกให้ได้เรียนหนังสือจนมีความส�ำเร็จในชีวติ ได้
ขอบคุณมากเลยค่ะ”

“ในช่วงปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยพัฒนาครอบครัวเด็กให้
มีรายได้จากการท�ำอาชีพเสริม ท�ำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเก็บออมเงิน และ
สามารถรับบริการต่างๆ จากกลุ่มออมทรัพย์ทั้งการออมเงิน กู้ยืม
เงินเพื่อประกอบอาชีพ และได้รับเงินปันผล จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง
อย่างมาก ผมขอขอบคุณผู้บริจาค ผู้อุปการะเด็ก และทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมให้การพัฒนาเกิดขึ้น สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็กๆ และ
ครอบครัวที่ยากไร้””
เอนก จิณารักษ์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2543
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 13 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
จ.ร้อยเอ็ด
์

อ.ปทุมรัตน

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้ แ ก่ ดอกล�้ ำ โนน
สง่า และสระบัว อ�ำเภอ
ปทุมรัตน์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 700 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 661 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 250 คน
ม.ต้น 174 คน
ม.ปลายและปวช. 155 คน
ปวส. 9 คน
ปริญญาตรี 112 คน

467

250

เด็ก
คน ได้รบั การแนะแนวการ เด็ก
คน ได้เรียนรู้ สนุกสนาน
ศึกษา และร่วมกิจกรรมพี่สอนน้อง ซึ่งมี และเสริมสร้างพัฒนาการ ผ่านหนังสือที่ได้
เยาวชนรุ่นพี่ที่อาสามาช่วยสอนน้องๆ
รับการสนับสนุนจากห้องสมุดของโรงเรียน

69

คน ได้รับการอบรม
เด็ก
ทักษะอาชีพ เช่น ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
เสริมสวย ตัดผม เด็กๆ สามารถน�ำ
ความรูม้ าประยุกต์ใช้เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัว
เอง และเป็น ทางเลือกหนึ่งในการ
ประกอบอาชีพ

125

ครอบครัวเด็ก ได้รับการสนับสนุนทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เช่น
การปลูกแตงกวาน�้ำหยด เลี้ยงหมูชีวภาพ และเลี้ยงปลาดุก ช่วยสร้างแหล่งอาหารใน
ครัวเรือน ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิต ตลอดจนการให้ความรู้เรื่อง
การเก็บออม และการเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์ สามารถน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองต่อไป

98

กลุม่ อาชีพ ได้รบั การเสริมสร้างความรูช้ ว่ ยเพิม่ พูนทักษะในการประกอบอาชีพ
เสริม เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูชีวภาพ การปลูกแตงกวาน�้ำหยด การขายของเร่
การเพาะเห็ด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เลี้ยงหมูได้ทั้งอาหารและสร้างรายได้

ทุกวันหน้าที่ให้อาหารหมูของ เด็กหญิงคีตพัฒน์ เต็มไป
ด้วยความขยันขันแข็ง เธอเล่าด้วยรอยยิม้ ว่า “หนูจะช่วย
แม่ให้อาหารหมูบา้ ง ให้นำ�้ บ้าง หนูได้ความรูใ้ นการเลีย้ ง
หมูด้วยค่ะ แม่บอกว่าถ้าหมูโตขึ้นพอขายได้ก็จะช่วยให้
ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ”

กลุ่มออมทรัพย์

จากการสนับสนุนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ตลอดมา ท�ำให้การด�ำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี
ปัจจุบันมีสมาชิก

826

คน

มีทุนเรือนหุ้น
กว่า

2 ล้านบาท

440 คน ได้รับการเสริมสร้างทักษะการบริหาร

จัดการกลุม่ ช่วยให้กลุม่ ออมทรัพย์มกี ารปันผลธุรกิจเพิม่
ขึน้ คือ การซือ้ มาขายไป สมาชิกทุกคนออมเงินอย่างต่อ
เนื่อง และได้รับบริการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ และปีที่
ผ่านมา สมาชิกทุกคนได้รับเงินปันผล

