วันนี้... ของ “นรากร”

ด้วยความขยันขันแข็งบวกกับความเอาใจใส่
จนเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อนสมาชิกในกลุ่มอาชีพ
เลีย้ งหมูหมูบ่ า้ นโคกกรวดจึงเลือก “นางสมปอง“
แม่ของ “นรากร” หรือ “ต้า” นักเรียนชั้นมัธยม
1 เป็นประธานกลุ่มฯ ด้วยความเต็มใจ
“ตอนตั้งกลุ่มเมื่อปี 2553 มูลนิธิศุภนิมิตฯ
ให้แนวคิดการรวมกลุม่ กันประกอบอาชีพเพือ่ จะ
ได้มีเงินออมและมีทุน ตอนนั้นมีสมาชิกเพียง
10 คน มีมติกลุ่มให้ออมเงินคนละ 50 บาทต่อ
เดือน ปีนี้สมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นถึง 26 คน มีการ
จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เจ็บป่วย ช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือซึ่งกันเและกันใน
หมู่บ้าน เวลาจ�ำเป็นไปหาหมอ ลูกเปิดเทอมก็
ยังกู้ฉุกเฉินได้” นางสมปองเล่า
มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนหมูรุ่นแรกเป็น
ลูกหมู 2 ตัวให้ครอบครัวของต้า ใช้เวลาเลี้ยง 4

เดือนก็สามารถน�ำหมูไปขายได้ เงินส่วนหนึง่ น�ำ
มาซื้อหมูมาเลี้ยงต่ออีก 2 ตัว หลังจากนั้นได้รับ
สนับสนุนหมูแม่พนั ธุใ์ ห้แก่ครอบครัวอีก เมือ่ หมู
ขยายพันธุแ์ ละขายได้ ครอบครัวก็จะต้องคืนทุน
ให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อน�ำไปจัดซื้อหมูแม่พันธุ์
ขยายต่อให้คนอื่นๆ ต่อไป
“ตอนแรกพวกเราไม่มีความรู้ในการเลี้ยง
หมูแม่พันธุ์เลย แต่ได้รับการแนะน�ำจากมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ เราเลี้ยงหมูหลุมเพื่อจะได้ปุ๋ยชีวภาพ
ไปใส่พืชผลการเกษตรด้วย พอขายได้ก็มีเงิน
มาเป็นทุนซื้อหัวอาหารหมู ขี้หมูที่เหลือน�ำไปใส่
ข้าวโพด อ้อย ข้าว ลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อีกหลาย
พันบาทเลย มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนในแต่ละวัน
รวมทั้งจ่ายค่าน�้ำค่าไฟด้วย” แม่ของต้าเล่าถึง
สิ่งที่พวกเขาได้รับ ก่อนจะบอกต่อด้วยแววตาที่
มีความหวังว่า “ตอนนี้ตั้งใจว่าจะท�ำเศรษฐกิจ

พอเพียงตามที่ได้ไปอบรมมา คาดว่าจะท�ำโรง
เรือนเลี้ยงหมูเพิ่ม เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยง
เป็ดเทศบาบารี่ เลี้ยงจิ้งหรีด เพาะเห็ดนางฟ้า
และปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์”
“อาชีพเสริมเหล่านี้ท�ำให้ไม่ต้องจ่ายค่า
อาหาร ช่วยลดรายจ่ายประจ�ำวันลง ขอขอบคุณ
ผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่เข้ามาช่วย
เหลือฉันและครอบครัว ท�ำให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นเป็นอย่างมากค่ะ” นางสมปองบอกด้วย
รอยยิ้ม
กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมู่บ้านโคกกรวดในวันนี้
เป็นตัวอย่างของกลุ่มอาชีพที่ ได้รับการพัฒนา
เป็นแบบอย่างให้แก่กลุ่มอาชีพอื่นๆ ในชุมชน
และเกิดการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ การพัฒนาที่
เกิดขึน้ ช่วยให้เด็กและครอบครัวเข้าสูก่ ารพึง่ พา
ตนเองได้แล้ว

“ตลอดปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กๆ
อย่างต่อเนือ่ ง เกิดอาสาสมัครในชุมชนทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาการ
อ่านของเด็ก ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนความรู้ และเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทั้งการ
ออมเงิน การกู้ยืมเงิน ในปีนี้สามารถจัดตั้งกองทุนในการประกอบ
อาชีพ 5 ชุมชน 5 กลุ่มกองทุน ดิฉันขอขอบคุณผู้บริจาค ผู้อุปการะ
เด็ก และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานพัฒนาของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่
ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กๆ และครอบครัวยากไร้ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
สรัญญา นาวงษ์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

หนองบั
ว
แดง
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

หนองบั
ว
แดง
จังหวัดชัยภูมิ

àÈÃÉ°¡Ô¨

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2551
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 5 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 5 คน
แดง

อ.หนองบัว
จ.ชัยภูมิ

ด�ำเนินงานใน 2 ต�ำบล
ได้แก่ นางแดด และวัง
ชมภู อ�ำเภอหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,201 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,061 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 11 คน
ประถม 681 คน
ม.ต้น 384 คน
ม.ปลายและปวช. 125 คน
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คน เข้าร่วมกิจกรรมพีส่ อนน้อง เด็ก
คน วัย 12-15 ปี ร่วมเรียน
เด็ก
ในชุมชน โดยมีรุ่นพี่ชั้นมัธยมมาสอนน้องๆ รูก้ ารป้องกันตนเองให้หา่ งไกลจากยาเสพติด
ให้พฒ
ั นาทักษะการอ่านเขียนทีด่ แี ละถูกต้อง และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า

40

คน ในระดับประถมศึกษา
ครู
ได้รับการอบรมเทคนิคท�ำสื่อการเรียน
การสอน เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาใน
ห้องเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น

39

คน ได้
คณะกรรมการโรงเรียน
รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมาด�ำเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้
มีคุณภาพดีขึ้น

190

ครอบครัวเด็ก ได้รับความรู้ และฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่

48เลีครอบครั
ว
31
ครอบครัว
93
ครอบครัว
18
ครอบครัว
้ยงหมู
เลี้ยงกบ
เลี้ยงปลาดุก
ตัดเย็บ

173

ครอบครัวเด็ก ได้รับความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต มีแปลงสาธิตให้ชุมชนได้เรียนรู้ และสามารถน�ำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพหลักของครอบครัว ได้แก่
ครอบครัว ปลูกอ้อย
ครอบครัว มันส�ำปะหลัง
ครอบครัว กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโน
ครอบครัว ปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์
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ครอบครัวเด็ก ได้รับการพัฒนาเรียนรู้การบ�ำรุงดินเพื่อการเพาะปลูก และการน�ำ
ปุ๋ยชีวภาพมาใช้ทดแทนสารเคมี ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพขึ้น

ปลูกผักได้ทงั้ อาหารและสร้างรายได้

นางวาสนา หนึง่ ใน 48 ครอบครัวเด็กที่ได้รบั การ
สนับสนุนพันธุ์หมูเพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม บอก
ด้วยรอยยิ้มว่า “พันธุ์หมูที่ ได้นี้ช่วยครอบครัว
ของเรามากเลยค่ะ ลูกๆ ก็ช่วยกันดูแลให้อาหาร
ครอบครัวของเรามีความสุขมากที่เฝ้าดูลูกหมู
เติบโตขึ้นอย่างมีความหวัง เพราะพวกมันเป็น
เสมือนกระปุกออมสินที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ
เราในวันข้างหน้า”

