วันนี้... ของ “ปนัดดา”

การท�ำนาเป็นอาชีพหลักของชาวอ�ำเภอสิรนิ ธร
จังหวัดอุบลราชธานี การท�ำนาที่ต้องพึ่งดินฟ้า
อากาศและมีตน้ ทุนสูง ผลผลิตที่ได้ไม่แน่นอน
ท�ำให้รายได้ของครอบครัวไม่มนั่ คง
“ปนัดดา” หรือ “เมย์” เข้าร่วมเป็นเด็ก
ในความอุปการะ จนวันนี้ในวัย 15 ปี เธอเรียน
หนังสือถึงชั้น มัธยม 4 ครอบครัวของเมย์ที่
พึง่ พาการท�ำนาเลีย้ งปากท้องก็ได้รบั การพัฒนา
ไปด้วย
“ก่อนหน้านี้เราหาทางออกไม่ได้เลยว่า
ถ้าลูกเรียนจบมัธยม 3 แล้วจะหาเงินที่ไหนมา
ใช้จา่ ยให้ลกู เรียนหนังสือ เพราะถ้าเรียนสูงขึน้
ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นด้วย ล�ำพังเงินจากท�ำนาหรือ

ออกไปรับจ้างบ้าง ก็พอใช้จา่ ยให้อยูก่ นิ กันในแต่
ละวัน” “นายสุนยั ” เล่าให้ฟงั
เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนครอบครัว
เด็กให้มีอาชีพเสริม ด้วยการพัฒนากองทุนวัว
ขึน้ ในชุมชน โดยสมาชิกกองทุนและครอบครัว
ของเมย์ได้รบั วัว 1 ตัว วัวนีเ้ ปรียบเสมือนเป็น
กระปุกออมสินในบ้าน เมื่อเลี้ยงจนสามารถ
ขยายพันธุ์ได้แล้ว ก็สามารถก่อเกิดรายได้ให้
ครอบครัว
ปีทผี่ า่ นมา วัวของครอบครัวเมย์ตกลูก 1
ตัว เงินจากการขายวัวสามารถน�ำมาผันเป็นทุน
การศึกษาให้เมย์เรียนต่อชัน้ ทีส่ งู ขึน้ “พอแม่ววั
ตกลูกแล้วปีนี้ ปีหน้ากะว่าจะได้ลกู วัวเพิม่ ขึน้ อีก

กว่าเมย์จะจบมัธยม 6 ก็คงจะได้ลกู วัวเพิม่ ขึน้ อีก
3-4 ตัว พอค่าใช้จา่ ยให้ลกู เรียนต่อ” พ่อของเมย์
บอกด้วยแววตาเปีย่ มความหวัง
ไม่เพียงลูกวัวของกลุม่ กองทุนวัวจะขยาย
พันธุ์ และสามารถส่งต่อลูกวัวให้สมาชิกคนอืน่ ๆ
ในกองทุนได้เลี้ยง และเพิ่มพูนสมาชิกมากขึ้น
มูลสัตว์จากวัวยังเป็นผลพลอยได้ทสี่ ามารถน�ำไป
ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพชั้นเยี่ยมส�ำหรับการเกษตร
ของชุมชน
“ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้หนูได้รบั โอกาสทีด่ ี
นี้ หนูไม่คดิ ว่าจะได้เรียนหนังสือในชัน้ สูงๆ แต่
เพราะวัวที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบให้ จะช่วยให้
หนูเรียนต่อไปได้” เมย์กล่าวขอบคุณด้วยรอยยิม้

“ปีทผี่ า่ นมา เกิดการพัฒนาทัง้ ด้านการศึกษา สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชน การสร้างกลุ่มแกนน�ำเยาวชนให้
ขับเคลื่อน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองมาก
ขึน้ โครงการ “เติมชีวติ ด้วยการให้” ซึง่ ได้รบั บริจาคจากผูม้ จี ติ เมตตา
ได้เสริมให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กมีมากขึ้น เช่น การสนับสนุน
เครื่องกรองน�้ำ แปรงสีฟัน และที่นอนส�ำหรับเด็กในโรงเรียน การ
สนับสนุนพันธุ์กบ วัวแม่พันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิต
และสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ขอขอบคุณผู้บริจาค ผู้อุปการะ
เด็ก และทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การพัฒนาสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่
เด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้”
รพินท์นิภา ทองย้อย
ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สิรนิ ธร

จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สิจังหวัรดินอุบธร
ลราชธานี
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2554
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 2 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 8 คน
นี
.อุบลราชธา

จ
อ.สิรินธร

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้แก่ ค�ำเขื่อนแก้ว นิคม
ล�ำโดมน้อย และช่องเม็ก
อ� ำ เภอสิ ริ น ธร จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,500 คน

59
ครอบครัวเด็ก ที่มีอาชีพ
ท�ำนา ได้รับการอบรมการคัดเลือก
255
เด็ก 328 คน ชั้นประถม 5 – มัธยม 3 เข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อ
เรียนรู้ในการดูแลตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ฝึกฝนภาวะผู้น�ำ การอยู่ร่วม

เด็ก
คน ชั้นประถม 4-6 และมัธยม 1-3 ฝึกฝนการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ เพื่อน�ำไข่มาเป็นอาหารกลางวัน และเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงไก่

กัน การเสียสละ และการท�ำงานเป็นทีม

จากกลุ่มอาชีพ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยให้การท�ำนาได้ โครงการฯ ได้พัฒนาและสนับสนุน
ให้เกิดกลุม่ อาชีพต่างๆ ได้แก่
เกิดผลผลิตทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ
• กลุม่ กองทุนไม้กวาด 4 กลุม่
มีสมาชิก 66 ครอบครัว
ครอบครัวเด็ก อบรมความรู้
การปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก • กลุม่ เลีย้ งหมู 9 กลุม่
การสาธิตท�ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อช่วย • กองทุนแม่ววั 13 กลุม่
มีสมาชิก 132 ครอบครัว
ครอบครัวเด็กลดการใช้ปยุ๋ เคมีทำ� ให้
• กองทุนและธนาคารข้าว 8 กลุม่
ดินมีสภาพดีขึ้น

คน ได้รับการ
หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวที่มีเด็กอายุ 6-24 เดือน
สนับสนุนแหล่งอาหารในครัวเรือน ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้
อาหารเสริมแก่เด็ก การเตรียมอาหารเด็กที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่

80
ครอบครัวเด็ก เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุม่ ใช้เครือ่ งสูบน�ำ้ และท่อส่งน�ำ้ ได้
รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบส่งน�้ำเพื่อให้มีน�้ำใช้ใน

120
ครอบครัวเด็ก ได้รบั สนับสนุนไก่พนั ธุ์ไข่ พร้อมอาหารไก่ เพือ่ เลีย้ ง
เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน เด็กๆ จะได้ทานไข่ไก่เสริมสร้างสุขภาพ และมี

83

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,379 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 171 คน
ประถม 972 คน
ม.ต้น 262 คน
ม.ปลายและปวช. 2 คน
ปฐมวัย (ศพด.) 93 คน

88

คน ร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ท�ำความสะอาดด่าน
เยาวชน
พรมแดนช่องเม็ก เพือ่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการดูแลชุมชนของตนเอง

225

คน ร่วมอบรมความรู้การดูแลหญิง
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
ตัง้ ครรภ์ในชุมชน การสนับสนุนให้หญิงตัง้ ครรภ์เข้ารับบริการฝากครรภ์ และ
ดูแลครรภ์ได้ถูกต้อง

การเกษตรอย่างเพียงพอ

72

โครงการมือ้ เช้าเพือ่ น้องท้องอิม่

445

เด็ก
คน ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก 8 แห่ง ได้รบั อาหารเช้าทีม่ ปี ระโยชน์
ช่วยให้เด็กสามารถเรียนหนังสืออย่างมี
สมาธิตลอดทั้งวัน เด็กๆ ได้รับสาร
อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ มี
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงเหมาะสมกับวัย และ
ผู้ปกครองเห็นความส�ำคัญและใส่ ใจ
เรือ่ งอาหารเช้าส�ำหรับเด็กมากขึน้

เหลือไว้จ�ำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว

