วันนี้... ของ “ชินกฤต”

“ที่บ้านมีอาชีพรับจ้างตัดยาง ตัดปาล์ม ตาม
แต่เขาจะจ้าง บางครั้งก็ไปรับจ้างสานเข่งที่อีก
หมูบ่ า้ น รายได้ไม่แน่นอน ไม่มเี งินเก็บหรอก มี
แค่พอกินพอใช้ไปแต่ละวัน นีถ่ า้ ลูกเรียนสูงกว่านี้
ไม่รจู้ ะเอาเงินที่ไหนให้เรียน เพราะตอนนีก้ ำ� ลัง
เรียนอยู่ 3 คน” ค�ำบอกเล่าของ “นางวันเพ็ญ”
แม่ของ “ชินกฤต” เด็กในความอุปการะ ชั้น
ประถม 5 เล่าให้ฟงั
มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ช่วยเหลือในการส่งเสริม
อาชีพ โดยพาไปศึกษาดูงาน เพือ่ ให้ครอบครัว
เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจก่อนทีจ่ ะให้การสนับสนุน
ลูกพันธุส์ กุ รและอาหาร พร้อมติดตามเยีย่ มเยียน
คอยให้คำ� แนะน�ำปรึกษาอย่างสม�ำ่ เสมอ
“หมูที่ได้รบั จากมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ พีเ่ ลีย้ งจน

ขายได้แล้วนะ พีเ่ ลีย้ งเพียง 3 เดือน หมูกโ็ ตมีนำ�้
หนัก เกือบ 100 กิโล ขาย 2 ตัวได้ หมืน่ กว่าบาท
หักค่าอาหารแล้วยังมีเงินเหลือเกือบ 9,000 บาท
แบ่งฝากธนาคารให้ลกู ๆ บางส่วน และน�ำไปซ่อม
ห้องน�ำ้ ทีช่ ำ� รุดมานานแต่ไม่มเี งินซ่อม ทีเ่ หลือน�ำ
ไปซือ้ ลูกพันธุต์ วั ใหม่ พีต่ งั้ ใจจะเลีย้ งต่อไปเรือ่ ยๆ
และคิดว่าจะเพิม่ จ�ำนวนการเลีย้ งอีก เพราะจะได้
มีเงินเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลกู ในวันข้างหน้า”
แม่ของชินกฤตบอกด้วยรอยยิม้
ความรู้ที่ ได้จากการอบรมเริ่มแรก บวก
กับการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ท�ำให้ได้เทคนิค
ใหม่ๆ นางวันเพ็ญเล่าว่า การเลีย้ งหมูให้โตเร็ว
โดยให้กนิ วันละ 3 เวลา เช้า เทีย่ ง เย็น และให้
กินจนอิม่ ในแต่ละมือ้ พร้อมทัง้ ให้กนิ น�ำ้ เยอะๆ ก่อ

กองไฟไล่ยงุ ช่วงกลางคืน ปกติหมูจะกินอาหารตัว
ละ 7 กระสอบ แต่ในการเลีย้ งของเธอ ตัวหนึง่
กินเพียง 6 กระสอบเท่านัน้ และใช้เวลาเพียง 3
เดือน หมูกม็ นี ำ�้ หนักเฉลีย่ ตัวละ 100 กิโลกรัม
สามารถน�ำไปขายได้แล้ว
การฝึกฝนเรียนรู้ได้สร้างอาชีพที่มั่นคง
ให้กบั พวกเขา พร้อมความสุขทีเ่ ริม่ ก่อตัวขึน้ ใน
ครอบครัวเช่นกัน “หลังเลิกเรียน จากเดิมทีล่ กู ๆ
จะออกไปวิง่ เล่นกับเพือ่ นๆ ก็จะชวนกันมาทีค่ อก
หมูก่อน ช่วยฉีดน�้ำล้างคอกบ้าง ให้อาหารหมู
บ้าง ตอนนีน้ อกจากได้กำ� ไรเป็นตัวเงินแล้ว ยัง
ได้กำ� ไรชีวติ คือ ลูกๆ ทัง้ สองคนรักใคร่สามัคคี
กัน มีความรับผิดชอบมากขึน้ รูจ้ กั ช่วยเหลือพ่อ
แม่” นางวันเพ็ญบอกด้วยรอยยิม้

“ในปีที่ผ่านมา นอกจากการพัฒนาเด็กด้านการศึกษา และสุขภาพ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้ด�ำเนินการส่งเสริมให้ครอบครัวมีรายได้เพียง
พอต่อการด�ำรงชีพ สามารถประกอบอาชีพอย่างต่อเนือ่ ง เน้นการน�ำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาประยุกต์ใช้ การ
ท�ำบัญชีครัวเรือน และท�ำอาชีพตามความถนัดของแต่ละครอบครัว
ขอขอบคุณผู้อุปการะ และผู้บริจาคทุกท่าน ที่ได้น�ำความปรารถนา
ดีมาสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ให้พวกเขาได้มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจแล้วค่ะ”
กาญจนา มาลัย
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

กาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

กาญจนดิ
ษ
ฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2546
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 10 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 8 คน
ด�ำเนินงานใน 6 ต�ำบล
ได้แก่ กระแดะ พลาย
์ธานี
จ.สุราษฎร
วาส ตะเคียนทอง ท่า
ิษฐ์
อ.กาญจนด
ทอง ท่าทองใหม่ และท่า
อุแท อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
สุขภาพ เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,800 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,770 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 10 คน
ประถม 796 คน
ม.ต้น 636 คน
ม.ปลายและปวช. 330 คน
ปวส. 8 คน
ปริญญาตรี 20 คน

143
139
207
41

เด็ก
คน เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์
พัฒนาการคิดค�ำนวณที่สามารถน�ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน
คน ที่มีผลการเรียนอ่อนใน
เด็ก
วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ได้รับการ
สอนพิเศษ ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนดีขึ้น
คน ได้เรียนรู้สร้างเสริม
เด็ก
ประสบการณ์ชีวิตนอกสถานที่
คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
เด็ก
ภูมิปัญญา เช่น การเย็บจากที่ใช้มุงหลังคา
ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น

120

คน ร่วมเรียนรูค้ วามเข้าใจ
เด็ก
เรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับ
การดูแลปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม

157
ครอบครัวเด็ก ได้รับพันธุ์พืช 87 ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมเศรษฐกิจ
และพันธุ์สัตว์ อาทิ แพะ หมู เป็ด และ พอเพียง เช่น การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ
อุปกรณ์อาชีพ เพื่อพัฒนาให้ครอบครัวมี พัฒนาครอบครัวให้มีความรู้อาชีพมากขึ้น
อาชีพเสริมและเพิ่มรายได้

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกาญจนดิษฐ์ จ�ำกัด
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
ทั้งหมด
คน

380

256 ครอบครัวเด็ก ออมทรัพย์ดว้ ยการถือหุน้ กับสหกรณ์
341 คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ
256 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ

359

เด็ก
คน ในอนุบาลถึงประถม
3 ได้รับการดูแลสุขภาพปากและฟัน และ
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการที่เติบโตขึ้นอย่างมีสุขอนามัยที่ดี

75

คน ในมัธยมได้รับความรู้ความ
เด็ก
เข้าใจถึงผลกระทบของยาเสพติดและโรคเอดส์
เพื่อป้องกันเด็กๆ ให้รู้เท่าทันและไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

เพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได้

นางสมภักดิ์ ไชยจันทร์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มแชมพูสมุนไพร กล่าว
ว่า “กลุ่มได้รับการพัฒนาด้านการตลาด โดยช่วยส่งเสริมการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น ช่วยให้สินค้าของเรา
ขายได้เพิ่มขึ้น”
กลุ่มแชมพูสมุนไพรได้รับการพัฒนาจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ มา 3 ปีแล้ว
ปัจจุบัน ยังคงสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

