
ฉลองครบรอบ 10 ปี 
โรงเรียนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่มาลาว ี

ในปีพ.ศ. 2560 นีถื้อเป็นโอกาสครบรอบปีท่ี 10 ของโรงเรียนเพ่ือการเกษตร 
(The School of Agriculture for Family Independence: SAFI) ซึง่ตัง้อยู่ท่ี 
หมู่บ้าน Mtalimanja ซึง่ช่ือนีมี้ความหมายว่า “มือท่ีพร้อมจะให้” 
 
โรงเรียนนีก้่อตัง้ขึน้เพ่ือชว่ยเหลือครอบครัวท่ีมาลาวีให้ได้เรียนรู้เทคนิคการท าการ 
เกษตรท่ีเหมาะสม และปรับปรุงคณุภาพชีวติด้วยการพึ่งพาตนเอง ซึ่งส าหรับท่ีมาลาวี 
ปัญหาความต้องการนัน้ถือเป็นปัญหาใหญ่ เน่ืองจากมาลาวีเป็นหนึง่ในประเทศท่ียาก 
จนท่ีสดุในโลก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และด ารงชีวติในแต่ละ 
วนัด้วยเงินจ านวนน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ ผลก็คือ ในแต่ละวนัจะพบวา่ จากจ านวน 
ประชากร 3 คน จะมี 1 คน  ท่ีต้องทนทกุข์ทรมานกบัความหวิโหย 

จากการได้เล็งเหน็ความต้องการของชาวมาลาวี โครงการพลงัแห่งความดี (Nu skin Force for Good Foundation) 
ได้ร่วมกบัองค์กรไมแ่สวงหาก าไรของท้องถิ่นและกลุ่มประชาคมเพ่ือสนบัสนนุในสว่นของสถานท่ีตัง้โรงเรียนเพ่ือ 
การเกษตร (SAFI) ให้เพียงพอส าหรับการอยูอ่าศยัของเกษตรกร และครอบครัวจ านวน 30-40 คน ในปีแรกคู่สามี 
ภรรยาท่ีเข้าร่วมการเรียนการสอนด้วยกนัจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองการเกษตรแบบยัง่ยืน การปลกูต้นไม้ การเลีย้ง 
สตัว์ การท าบอ่เลีย้งปลา ขณะท่ีบตุรของพวกเขาจะได้เข้ารับการเรียนการสอนระดบัประถมศึกษา ส่วนในปีการ 
ศึกษาท่ี 2 ผู้ เรียนจะได้กลบับ้านและเรียนรู้ต่อเน่ืองผา่นระบบการเรียนการสอนแบบตอ่ขยาย พวกเขาจะได้รับการ 
พฒันาทกัษะใหม่ๆ  และถ่ายทอดหลกัการท่ีเขาได้รับรู้มาต่อผู้ อ่ืน ซึ่งรวมถึงบตุรหลานของพวกเขาเพ่ือให้แนใ่จวา่ 
อดุมการณ์ของโรงเรียนเพ่ือการพึ่งพาตนเองจะสามารถสง่ต่อถึงชนรุ่นหลงัได้ 

“โรงเรียนเพ่ือการพึง่พาตนเอง (SAFI) ได้เปล่ียนแปลงชีวติผู้คนหลายร้อย 
ครอบครัวและได้สร้างความหวงัให้เกิดขึน้ในท่ีท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน”  
แกรี การ์เรตต์ กรรมการผู้จดัการ โครงการพลงัแห่งความดี (Nu Skin Force for 
Good Foundation) กล่าว “โรงเรียนเพ่ือการพึ่งพาตนเอง (SAFI) 
ได้จดัเตรียมผู้ เรียนท่ีมคีวามรู้ ทกัษะ และความหวงั ท่ีสามารถเป็นผู้น าให้กบั 
ครอบครัวและคนในหมูบ้่านเพ่ือถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น หลายครอบครัว 
มาท่ีน่ีเพ่ือการศึกษาเลา่เรียนและออกไปสร้างอนาคตท่ีสดใส” 

ถึงวนันี ้ครอบครัวมากกว่า 260 ครอบครัว ได้รับการศึกษาเล่าเรียนท่ี 
โรงเรียนเพ่ือการพึ่งพาตนเอง (SAFI) และได้เห็นผลผลติท่ีเพิม่ขึน้ถึง 700% 
มีอาหารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพและรายได้ส าหรับครอบครัว 



นู สกิน โครงการพลังแห่งความดี  

ของขวัญท่ีแสนวิเศษ 
เม่ือ โรเซอลิน แอสซิง ถือก าเนิดลืมตาดโูลก เธอได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
วา่เป็นโรคหลอดเลือดเกิน ซึง่เป็นรูปแบบหนึ่งของโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด 
และแพทย์แนะน าวา่ให้ผ่าตดัในทนัที มอร์เจียและรูธ  แอสซิง บิดาและมารดา 
ของเธอ รู้สกึเสียใจเป็นอยา่งมากที่ไมส่ามารถให้ลกูได้รับการผ่าตดันีไ้ด้ 
แพทย์แนะน าวา่พวกเขาสามารถพาลกูกลบับ้านได้ แตต้่องได้รับการตรวจ 
เช็คสขุภาพอยา่งใกล้ชิด เม่ือเวลาผ่านไป สขุภาพของโรเซอลินได้ทรุดลง 
ครอบครัวแอสลินรู้สกึสิน้หวงัและและเสียใจอยา่งมากที่ไมส่ามารถให้โรเซอลิน 
เข้ารับการผ่าตดัได้ 

เม่ือถึงก าหนดตรวจเช็คสขุภาพของโรเซอลิน  พวกเขาได้รับค าแนะน าให้พา 
โรเซอลิน ไปยงัโรงพยาบาล Philippine General Hospital และสิ่งมหศัจรรย์ 
ก็เกิดขึน้กบัพวกเขามลูนิธิโรคหวัใจเด็กแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมลูนิธิ 
CHILD ได้ท าการสนบัสนนุการผา่ตดั ท าให้โรเซอลินได้รับการผ่าตดัและฟืน้ตวั 
ขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว หายจากภาวะโรคหวัใจที่เข้าคกุคามชีวิตของเธอ ครอบครัว 
แอสซิงรู้สกึซาบซึง้ใจเป็นอยา่งมากตอ่ผู้ที่ได้ให้การบริจาคชว่ยเหลอืตอ่มลูนิธิ 
โรคหวัใจเด็กแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

กิจกรรมไฮไลท์ 
มกราคม – มีนาคม 2560 

อาสาสมัครมากกว่า 170 ในไต้หวัน 
ได้เดนิทางไปช่วยเหลือเดก็เลก็และกลุม่เดก็ 
ท่ีมีความบกพร่องของพฒันาการในรูปแบบ 
ตา่งๆ ที่โรงเรียน Taichung Hui  Ming และ 
Kaohsiung Eden 

นู สกิน ประเทศญ่ีปุ่น 
สนบัสนนุการเปิดร้าน “Kids Café” พืน้ท่ี 
ชมุชนท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมลูนิธิเซเคนิด์- ฮาร์เวสต์ 
ท่ีได้จดัเตรียมอาหารบริการฟรีและให้การ 
สนบัสนนุการเรียนการสอนส าหรับเดก็ท่ี 
ต้องการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 

นู สกิน ประเทศเกาหลี 
ได้ท าการบริจาคข้าวกลอ่งจ านวน 6,700 กลอ่ง 
ให้กบัมลูนิธิศภุนิมิตในช่วงไตรมาสสดุท้าย 
ของปี  ซึง่ในแตล่ะเดือน ผู้แทนจ าหน่ายและ 
พนกังานของ น ูสกิน ประเทศเกาหล ี
ได้จดัท าและบริจาคข้าวกลอ่งให้กบัเดก็ท่ี 
ขาดแคลนอาหารท่ีต้องการอาหารเพ่ือสขุภาพ 



โครงการ นูริช เดอะ ชิลเดรน 

ความต้องการข้าวไวตามีลท่ีเพิ่มขึ้น 
ส าหรับเด็กผู้หิวโหยในโซมาเลีย 

สถานการณ์ความแห้งแล้งรุนแรงในทวีปแอฟริกา ท าให้ในหลายประเทศตกอยู่ 
ในภาวะข้าวยากหมากแพงและเร่ิมเข้าสูภ่าวะมหนัตภยั ซึง่ภาวะข้าวยาก 
หมากแพงครัง้แรกของโลกในรอบ 6 ปี เกิดขึน้ท่ีแอฟริกาตะวนัออก สญัญาณ 
เตือนภยัส าหรับเดก็และครอบครัวจากสถานการณ์นีไ้ด้ดงัขึน้ และความ 
ต้องการอย่างเร่งดว่นท่ีสดุคือความต้องการการบริจาคข้าวไวตามีลท่ีเพิ่มขึน้ 

โซมาเลีย หนึง่ในประเทศท่ีได้รับความเดือด 
ร้อนมากท่ีสดุจากภาวะข้าวยากหมากแพง 
ซึง่องค์การสหประชาชาตไิด้กลา่วว่าจ านวน 
ประชากรมากกว่า 40 % ต้องการความช่วย 
เหลือด้านอาหาร เดก็กว่า 360,000 คน เป็น 
โรคขาดสารอาหาร และประมาณ 70,000 คน 
ในจ านวนนี ้อยู่ในภาวะอนัตรายจากความอด 
อยาก โครงการ นริูช เดอะ ชิลเดรน ของ น ูสกิน 

จงึได้ร่วมมือกบัมลูนิธิศภุนิมิตในการจดัเตรียมข้าวไวตามีลส าหรับเดก็ที่มีความ 
ต้องการทัว่ทัง้โซมาเลีย แตอ่ย่างไรก็ตาม ก็ยงัคงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึน้ 

ส าหรับทา่นใดท่ีต้องการซือ้ข้าวไวตามีล 
และบริจาคให้เดก็ สามารถเข้าไปได้ท่ี 
nourishthechildren.com  
ขอบคณุทกุทา่นส าหรับความเอือ้เฟือ้ 
เพ่ือเดก็ท่ีเผชิญความอดยาก 

ความช่วยเหลือจากผู้แทนจ าหน่าย 
ผ่านโครงการ “นูริช เดอะ ชิลเดรน” 
ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 

ประเทศ  จ านวนมือ้อาหาร 
มาลาวี               8,838,000 
สาธารณรัฐประชาชนจีน               1,200,000 
โซมาเลีย                  720,000 
ฮอนดลูสั                  540,120 
แซมเบีย                  540,000 
เฮต ิ                  450,000 
เม็กซโิก                  360,000 
ฟิลปิปินส์                  180,000 
ไนจีเรีย                  180,000 
กวัเตมาลา                  180,000 
นิคารากวั                  180,000 
เอลซลัวาดอร์                    90,000 

รวม      13,458,000 


