วันนี้... ของ “จิราพร”

“ไม่เคยได้รู้จักค�ำว่า นาโยน” ค�ำบอกเล่าของ
”นางถนอม” แม่ของ “จิราพร” เด็กในความ
อุปการะของมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ บอกเมือ่ เริม่ ต้นบท
สนทนา
ก่อนหน้านี้ พ่อกับแม่ของจิราพรมีอาชีพ
ท�ำนา ท�ำไร่ ปลูกผัก โดยใช้สารเคมีเป็นหลัก
ในการเพาะปลูก เช่นเดียวกับชาวบ้านในย่าน
นี้ เป็นการลงทุนที่สูงและได้ผลผลิตต�่ำ อีกทั้ง
ท�ำให้สขุ ภาพไม่แข็งแรงจากความเสีย่ งของการ
ใช้สารเคมี
นางถนอมเล่าว่า “หลังจากลูกได้รับการ
อุปการะ ก็ได้รับความช่วยเหลือด้านการเรียน
สุขภาพ และเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้รับการ
อบรม ศึกษาดูงาน ประกอบอาชีพเสริม จุด

เปลี่ยนที่ชัดเจนคือ การไปศึกษาเกษตรผสม
ผสาน หรือท�ำเกษตรหลายประเภทบนพื้น ที่
เดียวกัน ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ”
นางถนอมเริ่มลงมือท�ำทันที ครอบครัว
ของเธอขุดพื้นที่ 1 ไร่ ท�ำบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยง
กบ ปลูกมะละกอ มะเขือพวง ตรงกลางปลูก
ข้าวหอมนิลโดยใช้วิธีโยนกล้า และใช้ปุ๋ยท�ำเอง
โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุม่ เกษตรอินทรียบ์ า้ น
สงเปลือยโคกสว่าง ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ท�ำนาโยน
ปลูกข้าวหอมนิลและใช้ปยุ๋ ชีวภาพทีก่ ลุม่ ผลิตขึน้
“สุขภาพดีขึ้น โรคเบาหวานที่เป็นโรค
ประจ�ำตัวมีอาการดีข้ึน จากข้าวหอมนิลที่ปลูก
ไว้กินในครอบครัว ลดการใช้สารเคมี ในพืช
ผัก และลดค่าใช้จ่าย ข้าว ปลา พืชผักที่ปลูกก็

สามารถขายได้ ท�ำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น” นางถนอมบอก
จิราพรได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่อยู่ชั้น
อนุบาล 2 ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง วันนี้เรียนถึงชั้นมัธยม 3 แล้ว เธอมีความ
หวังในอนาคต เช่นเดียวกับพ่อและแม่ก็มีความ
หวังที่จะสร้างความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น
“ขอขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยเหลือลูกของ
เรา ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ อย่างมากที่เปิด
โอกาสให้ครอบครัวได้เรียนรู้ แนวทางการท�ำ
เกษตรที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี ท�ำนาโดยไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการปักด�ำ และยังรู้จักการเก็บออม
เงินกับกลุ่มออมทรัพย์ ต้องขอขอบคุณจริงๆ ที่
ให้โอกาสดีๆ” แม่ของจิราพรกล่าวด้วยรอยยิ้ม

“ในปีที่ผ่านมา เด็กในความอุปการะสามารถสอบผ่านและเลื่อนชั้น
ได้ตามเกณฑ์ เด็กเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 22 คน การพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชน เกิดการสนับสนุนให้ครอบครัวมีอาหารบริโภค
อย่างเพียงพอ โดยสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน และพัฒนาอาชีพ
เสริมเพื่อสร้างรายได้ พัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน และกลุ่ม
ออมทรัพย์ เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ผมขอขอบคุณผู้อุปการะและผู้บริจาคทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ
ครอบครัว และชุมชนได้อยู่ดีมีสุขมากขึ้น”
นคร แก้วดวงดี
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

หล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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สหกรณ์ศุภนิมิตหล่มเก่า จ�ำกัด
สมาชิกสหกรณ์ฯ ทัง้ หมด

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2548

751

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 8 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 7 คน
อ.หล่มเก่า
์

จ.เพชรบูรณ

ด�ำเนินงานใน 6 ต�ำบล
ได้แก่ บ้านเนิน นาซ�ำ
หิ น ฮาว วั ง บาล ศิ ล า
และตาดกลอย อ�ำเภอ
ห ล ่ ม เ ก ่ า จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุ ป การะเด็ก และ
เศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,543 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,556 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 483 คน
ม.ต้น 554 คน
ม.ปลายและปวช. 392 คน
ปวส. 9 คน
ปริญญาตรี 105 คน
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170 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
100 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
170 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเลี้ยง
เด็ก
ปลา เพาะเห็ด และตัดผม ช่วยให้เด็กมีอาชีพสร้างรายได้
ให้ตนเองและครอบครัว
คน ได้รบั การพัฒนาฝึกฝนการเป็นผูน้ ำ�
เยาวชน
การท�ำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมทีเ่ ยาวชนช่วยกันวางแผน
และมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน
คน ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษา
เยาวชน
เพื่อป้องกันการน�ำมาซึ่ง HIV และการตั้งครรภ์ระหว่าง
เรียน และส่งเสริมให้เด็กด�ำเนินชีวติ อย่างเหมาะสมกับวัย
คน พัฒนาการสอนให้มปี ระสิทธิภาพขึน้ จาก
ครู
การอบรมเทคนิคการผลิตสื่อใช้สอนเด็กให้เกิดการเรียน
รู้ได้ง่าย และเหมาะสมกับวัย และร่วมกับ 10 โรงเรียน
จัดท�ำแบบฝึกนอกเวลาเรียน ให้เด็กได้ฝึกฝนการอ่าน
เขียน และคิดค�ำนวณ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น

59
93

ครอบครัวเด็ก ได้รับการอบรมอาชีพ เช่น การท�ำขนม
การท�ำน�้ำยาล้างจาน สบู่สมุนไพร ช่วยเป็นอาชีพเสริมรายได้ใน
ครอบครัว
ครอบครัวเด็ก ได้รบั การสนับสนุนพันธุส์ ตั ว์และพืช เช่น
พันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ไข่ กบ และเห็ด ช่วยให้มีแหล่งอาหารในครัว
เรือน และเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว

40

คน ได้รบั ความรูก้ ารจัดการกลุม่
สมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์
และการจัดท�ำบัญชี เพื่อพัฒนาให้กลุ่มด�ำเนินงานอย่างมีระบบ
น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นคงให้มากขึ้น

293

ครอบครัวเด็ก ที่ปลูกข้าวโพดเป็น
อาชีพหลัก ได้รับความรู้การบ�ำรุงดิน และการ
ฝึกท�ำปุย๋ ชีวภาพ เพือ่ ลดต้นทุนและปรับสภาพดิน
เสื่อมจากการใช้สารเคมีให้ฟื้นฟู ใช้ปุ๋ยให้เหมาะ
สมและถูกวิธี
นางราตรี บุญเจียง หนึ่งในครอบครัวเด็กที่
เข้าร่วมอบรมการปรับปรุงดิน เล่าว่า “เราเริ่ม
ปรับปรุงดินด้วยพืชตระกูลถั่วและใช้ปุ๋ยอินทรีย์
สุขภาพของเราก็ดีขึ้นจากการปลอดสารเคมี ใน
ไร่ ต้นทุนการเพาะปลูกลดลง รายได้ก็เพิ่มขึ้น”

