วันนี้... ของ “ศกลรัตนา”

ครอบครัวของ “นายศุภชัย” พ่อของ “เด็กหญิง
ศกลรัตนา” หรือ “การ์ตนู ” วัย 9 ปี เด็กในความ
อุปการะ ในชุมชนทับยาง นายศุภชัยมีลูก 3 คน
พวกเขาท�ำเกษตรโดยปลูกผักและผลไม้ เช่น
กล้วย มะละกอ ฟักแฟง มะนาว ตะไคร้ พริก
มะเขือเปราะ เขาและภรรยาเคยใช้สารเคมีท�ำ
เกษตร จนวันหนึ่งเขาเกิดล้มป่วยเนื่องจากแพ้
สารเคมี มีอาการอาเจียน ปวดหัว และต้องไป
หาหมออยู่บ่อยครั้ง
หลังจากนั้น นายศุภชัยและภรรยาไปดู
งานด้านเกษตรธรรมชาติที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด
ขึ้น และเมื่อกลับมาพูดคุยกันแล้ว ก็เกิดแรง
บันดาลใจหันมาปลูกผักด้วยวิธธี รรมชาติ ในช่วง
แรก ผลผลิตที่ได้มจี ำ� นวนน้อยลงและรูปร่างไม่

สวยงาม แต่พวกเขาไม่ย่อท้อ ผ่านไประยะหนึ่ง
ผลผลิตเริม่ เพิม่ ขึน้ และรูปร่างสมบูรณ์ขนึ้ นาย
ศุภชัยเล่าว่ารู้สึกคุ้มค่ากับการอดทน ปัจจุบัน
ครอบครัวมีรายได้จากการขายผักวันละ 500600 บาท เพียงพอเลีย้ งดูครอบครัว และเป็นค่า
ใช้จา่ ยด้านการศึกษาของลูกๆ ปลดหนีส้ นิ ไปได้
นอกจากนี้ ทุกคนในบ้านยังมีสุขภาพที่ดี
จากการมีผักปลอดสารพิษ รับประทาน ขณะ
เดียวกัน ลูกๆ ก็ใช้เวลาว่างช่วยปลูกและเก็บผัก
ไปขายในวันหยุดและหลังเลิกเรียน ก่อนนี้เขา
และภรรยาไม่เคยยอมให้ลูกเข้ามาช่วยในสวน
ผัก เพราะเกรงจะได้รับอันตรายจากสารเคมี
ที่ใช้ สุขภาพของนายศุภชัยก็ดีขึ้น และไม่ต้อง
ไปพบหมออีกแล้ว เขายังภูมิใจที่ปลูกผักปลอด

สารพิษ ขาย เพราะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
นอกจากนี้ นายศุภชัยยังได้ถา่ ยทอดความ
รูเ้ กีย่ วกับการปลูกฝักด้วยวิธธี รรมชาติ เช่น การ
ท�ำปุ๋ยชีวภาพ ท�ำน�้ำหมักส�ำหรับใช้พ่นแมลง
วัชพืช และการเก็บผลผลิตในแปลงผักที่ถูกวิธี
ให้แก่สมาชิกคนอื่นในชุมชน เขาสนับสนุนวิธี
ท�ำการเกษตรธรรมชาติ แม้จะได้ผลผลิตน้อย
กว่าการใช้สารเคมี แต่ต้นทุนโดยรวมต�่ำกว่า
และไม่ต้องประสบปัญหาวัชพืชดื้อยา
ทัง้ นี้ นายศุภชัยและครอบครัวขอขอบคุณ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ท�ำให้ตนเอง
มีวันนี้ได้ และช่วยให้ครอบครัวเขามีความสุข
และภูมิใจกับผลที่เกิดขึ้นมากมายในครอบครัว

การด�ำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนเด็ก
ด้านการศึกษาโดยร่วมท�ำงานกับ 23 โรงเรียน พัฒนาหลักสูตร และ
สร้างเครือข่ายแกนน�ำเยาวชนในพืน้ ที่ ประสานความร่วมมือกับภาค
รัฐและเอกชน ในการปกป้องคุ้มครองเด็กที่อาศัยตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา ส่งเสริมอาชีพให้ครอบครัวเข้าถึงแหล่งอาหารที่เพียง
พอและมีประโยชน์ สนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้านมีราย
ได้ งานพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งให้เกิดความอยู่ดีมีสุข
แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ขอขอบคุณผูอ้ ปุ การะ
ผูบ้ ริจาค และทุกภาคส่วนทีร่ ว่ มให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีตลอดมา
สุนันธา ติ่งแตง
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2551
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 5 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
ลูกจ้าง 5 คน
ด�ำเนินงานใน 6 ต�ำบล
ได้แก่ ป่าไร่ เมืองไผ่
จ.สระแก้ว
ท่าข้าม คลองทับจันทร์
ผ่านศึก และคลองน�ำ้ ใส
ศ
ท
ะเ
ร
ป
ญ
ั
อ� ำ เภออรั ญ ประเทศ
อ.อร
จังหวัดสระแก้ว
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
พัฒนาสังคมตามแนว
ชายแดน และเศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 2,500 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 2,113 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 866 คน
ม.ต้น 762 คน
ม.ปลายและปวช. 713 คน
ปวส. 63 คน
ปริญญาตรี 96 คน

192
120
50
23
114
53

คน เข้าร่วมการเรียนพิเศษ วิชาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อ
เด็ก
เสริมความรู้ด้านภาษาและการคิดค�ำนวน
คน ที่มีบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน ได้รับสนับสนุนค่าเดินทาง เพื่อ
เด็ก
ช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวเด็ก
โรงเรียน ได้รับสื่อการเรียนการสอน ชุดสื่ออาเซียน เพื่อให้เด็กเรียนรู้
และเข้าใจประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน
คน เข้าร่วมค่ายศุภนิมติ คิดดี เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
เด็ก
ห่างไกลยาเสพติด และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
คน เกิดการรวมกลุ่มท�ำสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การ
เยาวชน
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

ครอบครัวเด็ก เข้า
ร่วมอบรมปรับปรุงดินก่อนการเพาะ
ปลู ก และหั น มาใช้ ก ระบวนการ
อินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน และ
ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารเคมี

64

ครอบครัวเด็ก ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
เสริม เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ หมู ปลา กบ นอกจาก
นั้น ยังมีอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร เช่น การ
ท�ำอิฐประสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่ เช่น
กล้วยฉาบ สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จ�ำกัด
สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด

202 คน

98

คน ตามแนวชายแดน ได้เรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิ
เด็ก
เด็ก เพื่อให้สามารถดูแลและป้องกันตนเองจากการ
ถูกเอาเปรียบ

1

เครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก กลุ่ม จัดตั้งขึ้นจาก
ความร่วมมือของ วัดบ้านโนนสาวเอ้ คริสตจักรสามัคคี
ไผ่ลอ้ ม คริสตจักรพระกิตติคณ
ุ สมบูรณ์ ชุมชนบ้านโนน
สาวเอ้ และโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ช่วยดูแลเด็กๆ ใน
ชุมชน

มีทุนเรือนหุ้น

422,850 บาท

89 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
54 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
26 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์
สหกรณ์ด�ำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และอีกส่วนหนึ่งน�ำมาลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรมาจ�ำหน่ายให้สมาชิกในราคาต�่ำกว่าท้องตลาด และสมาชิกจะได้รับ
เงินปันผลในแต่ละปี

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน

ซึ่งยึดหลักการใช้อินทรีย์ชีวภาพ และน�ำธรรมชาติที่อยู่รอบ
ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการอบรมให้ความรู้แก่คณะ
กรรมการกลุ่มในการบริหารจัดการ ท�ำให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้น มี
การออมเงินทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิก 520 คน มีเงินออม
407,436 บาท เกิดการช่วยเหลือสมาชิกที่ขัดสน เช่น น�ำผล
ก�ำไรที่ได้ไปช่วยซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวเด็ก และสามารถ
กู้ยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ

