วันนี้... ของ “รัตนพล”

ความเป็นอยู่ของชุมชนที่แห้งแล้ง ล�ำน�้ำที่แห้ง
ขอดเป็นผลมาจากป่าที่ถูกท�ำลาย การเกษตร
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวเด็กในพื้น ที่
แถบนี้ มีผลผลิตไม่คอ่ ยดีนกั เช่นเดียวกับบ้าน
ของ “รัตนพล” พ่อแม่ของเขาเป็นเกษตรกรปลูก
ข้าวเหนียว ซึง่ มีพอกินในครอบครัวเท่านัน้ ผืน
ดินซึง่ อยู่ในทีด่ อน สามารถเพาะปลูกพืชได้เพียง
มันส�ำปะหลัง เพราะทนแล้งได้ดี พ่อและแม่ของ
รัตนพลต้องดิน้ รนต่อสูเ้ ท่าทีแ่ รงมี แต่ความช่วย
เหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้น�ำความเปลี่ยน
แปลงมาสูค่ รอบครัวนี้
รัตนพลเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รบั
การสนับสนุนปัจจัยการศึกษา และครอบครัว
ของเขาได้รับควายแม่พันธุ์ 1 ตัว เพื่อเลี้ยง

เป็นอาชีพเสริม ทุกวันโดยเฉพาะช่วงปิดเทอม
สามพีน่ อ้ งจะผลัดเปลีย่ นเวรกันท�ำหน้าทีพ่ าควาย
ไปกินหญ้าอย่างสม�ำ่ เสมอ และช่วยกันเก็บมูล
ควายมาเป็นปุย๋ ในทุง่ นา รัตนพลมีพสี่ าว 2 คน
คือ “รัตนาพา” เรียนปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 4 และ
“นริศรา” เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นเด็กใน
ความอุปการะ ด้วยความขยันขันแข็งของทุกคน
วันนีจ้ ากควาย 1 ตัว ได้ขยายพันธุเ์ พิม่ ขึน้ ถึง 14
ตัวแล้ว รายได้จากการขายควาย ช่วยแบ่งเบา
ภาระให้ครอบครัวในยามเปิดภาคเรียน และเป็น
ทุนในการท�ำไร่มนั ส�ำปะหลัง ซึง่ เป็นอาชีพหลัก
“เราคิดว่าจะยังไม่ขายควายจนกว่าจ�ำเป็น
จริงๆ เพราะเราพอมีรายได้จากการรับจ้างเก็บ
มันบ้าง ปลูกมันบ้าง ส่วนอาหารการกินในบ้าน

ก็ไม่คอ่ ยได้ซอื้ เท่าไหร่ เพราะปลูกผักและเลีย้ ง
ปลาดุกไว้เป็นอาหาร เงินมันหายาก อะไรพอ
ประหยัดได้เราก็ทำ� อย่างน้อยก็เพือ่ ลูกทุกคน”
“นางอินตอง” แม่ของรัตนพลเล่าให้ฟัง เธอ
มัน่ ใจว่าลูกทัง้ สามคนจะเรียนจบปริญญาตรีได้
เพราะมีควายอีกนับสิบตัวทีพ่ ร้อมจะขยายพันธุ์
เพิม่ ปัจจุบนั ครอบครัวมีเงินเก็บในรูปของสัตว์
เศรษฐกิจ ทีพ่ ร้อมจะให้เก็บเกีย่ วได้อย่างต่อเนือ่ ง
และเพียงพอต่อการเลีย้ งดูทกุ คน
นางอินตองบอกตอนท้ายว่า “เราท�ำทุก
อย่างเพือ่ ลูกๆ อยากให้เขาประสบความส�ำเร็จ
ขอบคุณผูอ้ ปุ การะมากค่ะทีช่ ว่ ยเหลือลูกของเรา
ช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าหลาย
ปีทผี่ า่ นมา”

“ในปีที่ผ่านมา ครอบครัวของเด็กในความอุปการะมีความเป็นอยู่
ที่มั่นคงขึ้น ทั้งด้านอาหาร และการใช้จ่ายเรื่องการเรียนของบุตร
หลาน อาชีพเสริมที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุน ยังช่วยสร้างความรัก
ความห่วงใย และความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว หลาย
ครอบครัวจัดแบ่งหน้าที่ช่วยกันดูแลงานต่างๆ ซึ่งสะท้อนภาพความ
อบอุ่นในครัวเรือน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการยอมรับจากองค์กร
ร่วมพันธกิจต่างๆ ในอ�ำเภอชาติตระการ การเห็นความส�ำคัญของ
การศึกษาเด็ก ความร่วมมือในด้านต่างๆ มีมากขึ้นกว่าทุกปี ชุมชน
ตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมดูแลเด็กมากขึน้ ”
ไพศาล กิตติคุณ
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ชาติ
ต
ระการ
จังหวัดพิษณุโลก

1,743

คน ได้รบั ปัจจัยการ
เด็ก
ศึกษา ได้แก่ ชุดนักเรียน รองเท้า ชุดลูกเสือ
ชุดยุวกาชาติ ค่าหอพัก ค่าหนังสือเรียน ค่า
รถไปเรียน ช่วยให้เด็กๆ มีความพร้อมศึกษา
เล่าเรียน และได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2549
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 7 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 7 คน
ด�ำเนินงานใน 6 ต�ำบล
ได้แก่ ป่าแดง ชาติตระการ
ร
า
สวนเมี่ ย ง บ้านดง บ่อ
อ.ชาติตระก
ภาค และท่าสะแก อ�ำเภอ
จ.พิษณุโลก
ชาติ ต ระการ จั ง หวั ด
พิษณุโลก
ด�ำเนินโครงการหลัก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก สุขภาพ
และเศรษฐกิจ

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 746 คน
ม.ต้น 702 คน
ม.ปลายและปวช. 484 คน
ปวส. 12 คน
ปริญญาตรี 56 คน
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เด็ กในอุ ป การะ
คน ที่ มี สุ ข ภาพ
เจ็บป่วยเรื้อรัง ได้รับการรักษา ให้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น สามารถไปโรงเรียน และช่วย
แบ่งเบาภาระครอบครัวได้

29

โรงเรียน ได้รับสื่อการเรียนการ
สอนทีช่ ว่ ยพัฒนาการอ่าน เขียน และค�ำนวณ
ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะให้เด็กและเยาวชน

270

เยาวชน
คน ได้รับการพัฒนา
ทั ก ษะชี วิ ต จากค่ า ยอบรมแนะแนวการ
ด�ำเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับวัย และการพัฒนา
จริยธรรม

เด็กในความอุปการะ 2,000 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,749 ครอบครัว
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148

คน ได้รับการฝึกทักษะการ
เด็ก
เพาะเห็ดในโรงเรือน นายรณรงค์ ไชยวุฒิ
เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา เล่าว่า “เด็กๆ ได้
ประสบการณ์วิชาชีพ และมีอาหารกลางวัน
ไว้รับประทาน”

178

ครอบครัวเด็ก ได้รับทุนการอบรมให้ความรู้ และอุปกรณ์ประกอบอาชีพ
เสริมรายได้ตามความถนัดของตนเอง เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว และเพาะเห็ด

8

“เห็ด” เพื่ออาหารกลางวัน

เด็กหญิงอารยา หรือ น�ำ้ หนาว วัย 12 ปี เรียน
อยูช่ นั้ ประถมศึกษาปีที่ 5 รูส้ กึ สนุกทุกครัง้ เมือ่
ได้ทำ� อาหารจากเห็ด ทัง้ ล้าง หัน่ และปรุงเป็น
อาหารกลางวันให้เพือ่ นๆ โดยมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ
“หนู ไ ด้ ค วามรู ้ ทั้ ง การเพาะเห็ ด และ
การน�ำเห็ดมาท�ำอาหาร ช่วยให้เรามีอาหารที่
อร่อยและมีประโยชน์ดว้ ยค่ะ” น�ำ้ หนาวเล่า

20

แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนได้รับการ
พัฒนา และจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
ด้านการเกษตร เช่น การคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์ การเรียนรู้เรื่องโรคในข้าวโพด และ
ได้ส่งเสริมการสร้างปราชญ์ชาวบ้านด้าน
การเกษตรขึ้น 20 คน เพื่อพัฒนาให้เป็น
อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านต่อไป

กลุ่มอาชีพ ได้รับการศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร เพื่อ
พัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและบริหาร
อย่างมีระบบ ได้แก่
1. กลุ่มพัฒนาอาชีพต�ำบลบ่อภาค 1
2. กลุ่มพัฒนาอาชีพต�ำบลบ่อภาค 2
3. กลุ่มพัฒนาอาชีพต�ำบลสวนเมี่ยง
4. กลุ่มพัฒนาอาชีพต�ำบลบ้านดง 1
5. กลุ่มพัฒนาอาชีพต�ำบลบ้านดง 2
6. กลุ่มพัฒนาอาชีพต�ำบลท่าสะแก
7. กลุ่มพัฒนาอาชีพต�ำบลชาติตระการ
8. กลุม่ พัฒนาอาชีพบ้านนาน้อย, นาจาน

นาวสาวจิรัชยา หรือ ฝัน วัย 16 ปี ป่วยเป็น
โรครูมาตอยด์ จากการเยีย่ มเด็กของเจ้าหน้าที่
มูลนิธิศุภนิมิต ท�ำให้ฝันได้รับการรักษาอย่าง
ทันเวลา
“สงสารลูก แต่เราก็ดูแลลูกได้เท่าที่มี
ก�ำลัง มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยให้ลูกเข้ารับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งค่าเดินทาง ค่ารักษา
พยาบาล ถ้าไม่ได้มลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ ลูกก็คงไม่มี
ร่างกายที่แข็งแรงเช่นวันนี้” นางอรนุชแม่ของ
เด็กเล่า

