วันนี้... ของ “สุขสันต์”

“เดิมทีครอบครัวมีอาชีพท�ำนา ท�ำไร่ และรับจ้าง
ทัว่ ไป โดยเงินจากการขายข้าวส่งให้ลกู เรียนใน
แต่ละปีไม่มคี วามแน่นอน ขึน้ อยูก่ บั สภาพดินฟ้า
อากาศ” ค�ำบอกเล่าจาก “นายส�ำรอง” พ่อของ
“สุขสันต์” เด็กในความอุปการะ
ปีนี้ สุขสันต์ อายุ 18 ปี เรียนอยูช่ นั้ ปีที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกไม่นานเขาจะเรียนจบ
ในระดับปริญญาตรีตามความตัง้ ใจ “พอลูกได้
เรียนในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จา่ ยในการเรียนก็มี
มากขึน้ รายได้จากการขายข้าวและรับจ้างทัว่ ไป
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายให้ลูกได้เรียนเท่าใดนัก
แต่เราก็พยายามอยากให้ลกู ได้เรียนสูงๆ จะได้
ไม่ลำ� บากเหมือนเรา” ผูเ้ ป็นพ่อเล่าต่อว่า “ทาง
มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน

อาชีพให้ครอบครัว ท�ำให้ผมช่วยให้ลกู เรียนต่อ
มาจนทุกวันนี”้
ครอบครัวของสุขสันต์ได้รบั การสนับสนุน
ให้มอี าชีพเสริมด้วยการเลีย้ งหมู ลูกหมู 2 ตัว
พร้อมด้วยอาหาร และการฝึกอบรมทักษะการ
เลี้ยงหมูจากปศุสัตว์อ�ำเภอ ท�ำให้การเลี้ยงหมู
เป็นไปอย่างถูกวิธี
“ประมาณ 3-4 เดือน ผมก็ขายหมูทงั้ 2
ตัว มีรายได้ 8,300 บาท เงินที่ได้ผมก็แบ่งมา
ลงทุนเลีย้ งหมูรนุ่ ที่ 2 ต่อ ผมได้ลกู หมูมาเลีย้ ง
4 ตัว บางส่วนทีเ่ หลือจากการลงทุนก็สง่ ให้ลกู
ใช้ในการเรียน” ความช�ำนาญและประสบการณ์
เพิม่ พูนขึน้ พร้อมๆ กับรายได้มมี ากขึน้
พ่อของสุขสันต์เล่าต่อว่า “ผมตั้งใจว่าจะ

เลี้ยงหมูท�ำเป็นแม่พันธุ์ ตัวที่มีลักษณะเป็นแม่
พันธุ์ไม่ดกี จ็ ะขายเป็นหมูขนุ ได้ทนุ มาซือ้ อาหาร
ให้หมู เพราะเลี้ยงหมูแม่พันธุ์จะท�ำให้ไม่ต้อง
ไปหาซือ้ ลูกหมู เนือ่ งจากลูกหมูมรี าคาแพงและ
เลีย้ งไม่ได้กำ� ไรเท่าใดนัก”
จากลูกหมู 2 ตัว เกิดการพัฒนาต่อยอด
อีกหลายเท่าต่ออนาคตของสุขสันต์ ให้กา้ วสูก่ าร
เรียนในชั้นที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุขสันต์บอก
ด้วยรอยยิม้ ว่า “ขอขอบคุณมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ที่
มอบโอกาสในการประกอบอาชีพให้ครอบครัว
ของผม ผมได้เรียนหนังสือ พ่อกับแม่กม็ คี วามรู้
เรือ่ งอาชีพ ท�ำให้วนั นีค้ วามเป็นอยูข่ องครอบครัว
ดีขนึ้ กว่าแต่กอ่ นครับ”

“ตลอดปีทผี่ า่ นมา มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ส่งเสริมให้ครอบครัวเด็กมีอาชีพ
ที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น มีแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือน ส่งเสริม
ให้เด็กมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง ช่วยให้เด็กเห็นความส�ำคัญของ
การศึกษา ตลอดจนช่วยให้ผปู้ กครองสนับสนุนเด็กให้ได้ศกึ ษาต่อใน
ระดับสูง การพัฒนาทีม่ าถึงเด็ก ครอบครัว และชุมชน อย่างต่อเนือ่ ง
นี้ มาจากโอกาสอันดีทผี่ อู้ ปุ การะและผูบ้ ริจาคมอบให้แก่พวกเขา ผม
ขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมให้เกิดการพัฒนาทีน่ ำ� สูค่ วามยัง่ ยืนนี”้
ยอดชาย แสงแก้ว
รักษาการณ์ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
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โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5
www.worldvision.or.th

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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ครอบครัวเด็ก ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริม
รายได้ในครอบครัว โดยการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู เพาะ
เห็ด เลี้ยงปลาดุก ปลานิล และเป็นแหล่งอาหารในครัว
เรือน

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2543
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 13 ปี

260

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน

คน ได้รับการฝึกฝนทักษะ
ครอบครัวเด็ก
อาชี พ จากการศึ ก ษาดู ง านแปลงเกษตรผสมผสาน
เพื่อมาพัฒนาการเกษตรของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้ แ ก่ หนองกุ ง แก้ ว
ยางหล่อ และโนนม่วง
ือง อ� ำ เภอศรี บุ ญ เรื อ ง
อ.ศรีบุญเร
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ู

ล�ำภ
จ.หนองบัว

ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,000 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 977 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 163 คน
ม.ต้น 421 คน
ม.ปลายและปวช. 352 คน
ปวส. 13 คน
ปริญญาตรี 51 คน
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เด็ก
คน ฝึกฝนทักษะการเลีย้ งไก่ การดูแลโรงเรือนเลีย้ งไก่ โดยเด็กๆ จะน�ำผลผลิต
ที่ได้ไปท�ำอาหารกลางวัน และน�ำความรู้ไปต่อยอดอาชีพในอนาคต
คน ได้รบั การสนับสนุน
เยาวชน
กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกช่วยเหลือสังคม ได้แก่
ทาสี แ ท้ ง ก์ น�้ ำโรงเรี ย น อาคารเรี ย น จั ด
หนังสือห้องสมุด ปรับปรุงสภาพพื้นที่รอบ
โรงเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

180

คน ชั้นมัธยมต้น ได้
เยาวชน
รับการพัฒนาทักษะชีวติ การดูแลและป้องกัน
ตนเองในเรื่องเพศ การป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร การใช้ถุงยางอนามัย โรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันตน
เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมติ ศรีบญ
ุ เรือง จ�ำกัด
สมาชิกสหกรณ์ฯ
ทั้งหมด

791 คน

370 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
330 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
370 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

เลี้ยงไก่ให้ชีวิต

แม่ไก่ 20 ตัว ที่ วินัย เฝ้าฟูมฟักให้อาหาร ดูแลมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ผลผลิตในวันนีส้ ร้างรอยยิม้ ให้ครอบครัว “แรกๆ
เก็บไข่ได้วันละ 7-10 ฟองครับ เอาไว้เป็นอาหารกินกัน
ในบ้าน แต่ตอนนี้ไก่ออกไข่ให้เยอะทุกวัน มีเพือ่ นบ้านมา
ซื้อไข่อยู่บ่อยๆ ขายได้วันละประมาณ 120 บาท เงินที่ได้
จากขายไข่ก็น�ำมาใช้จ่ายในบ้านครับ”

