วันนี้... ของ “วรวรรณ”

กว่า 2 ปีแล้วที่ครอบครัวของ “วรวรรณ” หรือ
“เปล” เด็กในความอุปการะของมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ
ขยันหมัน่ เพียรเลีย้ งไก่พนั ธุค์ อล่อน เป็นไก่พนั ธุ์
พื้นเมืองซึ่งชาวบ้านแถบนี้นิยมเลี้ยง จากไก่เริ่ม
แรก 15 ตัว ซึ่งได้รับจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อ
พัฒนาให้ครอบครัวมีอาชีพเสริม ถึงวันนี้ พวก
เขาสามารถขยายพันธุ์ไก่เพิม่ ขึน้ และพัฒนาการ
เลี้ยงไก่ให้มีผลผลิตที่ดีมากขึ้น
“นายมนูญ” พ่อของเปลเล่าว่า “ตอนนี้
เรามีตู้ฟักไข่เพื่อเพาะพันธุ์ไก่เพิ่มขึ้น มีแม่พันธุ์
อีก 20 ตัว และมีไก่ขนุ อีก 50 ตัว เมือ่ มูลนิธศิ ภุ
นิมติ ฯ เห็นว่าเราตั้งใจจริง จึงสนับสนุนพันธุ์ไก่
ไข่ให้ และเราก็ลงทุนสมทบเพิม่ ด้วยเลยได้พนั ธุ์

ไก่ไข่มาอีก 52 ตัว จากรายได้ที่เราขายไก่และ
ไข่ไปในแต่ละรุ่น ตอนนี้ เรามีทั้งไก่เพิ่มขึ้น ตู้
ฟักไข่เพิ่มขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนหนึ่งจะ
เก็บไว้ใช้จา่ ยในบ้าน อีกส่วนก็มาท�ำทุนต่อครับ”
พ่อของเปลบอกด้วยรอยยิ้ม
รอบๆ บ้านไม่เพียงแต่เลี้ยงไก่ พ่อกับแม่
ยังขยันขันแข็งปลูกผักไว้ขายและเป็นอาหารใน
บ้านด้วย หน้าที่ช่วยเหลือพ่อแม่ของเปลมีทั้งให้
อาหารไก่และรดน�้ำผักในแต่ละวัน ปีนี้น้องเปล
เรียนอยู่ชั้นประถม 5 เธอได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยทางการศึกษาตลอดมา และครอบครัว
ของเธอได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงทาง
แหล่งอาหารและรายได้

“ตอนนี้ ครอบครัวของเรามีรายได้เพิ่ม
ขึ้นจากการขายไก่กับไข่ไก่เฉลี่ยเดือนละ 5,000
บาท” พ่อของเปลบอกด้วยรอยยิ้ม ทุกวันนี้ ที่
บ้านของเขายังเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนที่จะ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงไก่และการฟัก
ไก่พันธุ์คอล่อนของต�ำบลอีกด้วย
“นางวรรณา” แม่ของเปล กล่าวเพิ่มว่า
“ปลื้มใจมากค่ะ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาช่วย
เหลือ ท�ำให้เกิดอาชีพใหม่ในครอบครัว มีทั้ง
รายได้เพิม่ ขึน้ เป็นแบบอย่างให้ครอบครัวอืน่ ที่
ส�ำคัญ ดิฉนั ยังได้รบั การพัฒนาตนเองในด้านผูน้ ำ�
และเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ผู้อื่นอีกด้วยค่ะ”

“ในปีนี้ การพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดให้มีการอบรมความรู้และ
พัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมตามวัยของเด็กๆ ส่วนของครอบครัว
ได้สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม และพัฒนากระบวนการกลุ่ม
ให้เกิดผล มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาชีพในชุมชน และมอบ
อุปกรณ์ เช่น พันธุ์เป็ด ไก่ หมู ฯลฯ ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้
เสริม และมีอาหารเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด หรือ
ผักสวนครัว เด็กและทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีตามมาด้วย
ผมขอขอบคุณผู้อุปการะ และผู้บริจาคมากครับ ที่ ให้ความไว้วางใจ
มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ และช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากไร้ให้ได้รบั การ
พัฒนาอย่างอยู่ดีมีสุขครับ”
นตวัจน์ คงจันทร์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปากพะยูน จ�ำกัด

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2545

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด

1,036

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 11 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
จ.พัทลุง
อ.ปากพะยูน

ด�ำเนินงานใน 7 ต�ำบล
ได้แก่ ปากพะยูน ฝาลี
ดอนประดู่ ดอนทราย
เกาะนางค�ำ เกาะหมาก
และหารเทา อ� ำ เภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,475 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,285 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 1 คน
ประถม 231 คน
ม.ต้น 605 คน
ม.ปลายและปวช. 458 คน
ปวส. 19 คน
ปริญญาตรี 161 คน

1,714

เด็ก
คน ได้รับปัจจัยการศึกษา ได้แก่
กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเล่าเรียน
ช่วยให้ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อม
ในการศึกษาเล่าเรียน

คน

350 คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ
190 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
350 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

925

คน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การ
เด็ก
อบรมเกีย่ วกับภัยพิบตั ิ เพือ่ เตรียมความพร้อมรับมือเมือ่
เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายเพศศึกษา
และการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

เรียนรู้ฝึกฝนงานอาชีพ

เนตรดาว หรือ น้องดาว พร้อมเพื่อนๆ ที่เข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ เล่าว่า “สนุกมากเลยค่ะ หนูได้ฝึก
การเขียนโครงการวิทยาศาสตร์ และได้แสดงผล
งานของตัวเองด้วยค่ะ”

51

คน ชั้นประถมที่ผลการเรียนอ่อน
เด็ก
ได้รับการสอนเสริมวิชาภาษาไทย พัฒนาให้เด็ก
อ่านออก เขียนได้ และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

150
105

ครอบครัวเด็ก อบรมอาชีพเสริมต่างๆ รวมถึงการ
รวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น

ครอบครัวเด็ก ได้รับอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสริม
ได้แก่ ปลูกผักแบบผสมผสาน ปลูกข้าว เลี้ยงนกกระทา เป็ดเทศ
หมู ปลากระพง และไก่พื้นเมือง ในเวลาต่อมา 125 ครอบครัว มี
อาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ และสร้างแหล่งอาหารที่ม่ันคง
ขึ้นในครัวเรือน

กลุ่มอาชีพพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

“อรุณี พิทักษ์” ประธานกลุ่มอาชีพเลี้ยงเป็ดเทศบ้าน
คลองเรือ เล่าถึงความส�ำเร็จของกลุ่มว่า “กว่า 3 ปี
ที่กลุ่มพัฒนาขึ้น วันนี้เรามีสมาชิก 36 ครอบครัวแล้ว
ค่ะ กลุ่มของเรามีกฎระเบียบและการออมทรัพย์ ราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงเป็ด ไม่เพียงเป็นค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว เรายังเหลือเก็บให้ลูกๆ ได้เรียนหนังสือ
ด้วยค่ะ”

