วันนี้... ของ “มนัสยา”

เป็นเวลานานแล้วที่เกษตรกรในแถบนี้ ใช้สาร
เคมี ไม่วา่ จะเป็นปุย๋ เคมีหรือยาฆ่าแมลงในการ
ท�ำนา ท�ำให้ต้นทุนในการผลิตสูง ผลผลิตที่ได้
ก็ไม่เป็นอย่างทีค่ ดิ อีกทัง้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ไม่
เพียงท�ำให้ดนิ เสือ่ มสภาพ แต่ยงั มีผลถึงสุขภาพ
ร่างกายของเกษตรกรโดยไม่ทันรู้ตัว
กว่าหนึง่ ปีมาแล้วที่ “นางศรีนวล” แม่ของ
”มนัสยา” เด็กในความอุปการะ เข้าร่วมอบรม
การท�ำปุ๋ยชีวภาพ การท�ำเกษตรผสมผสาน
และการท�ำนา “หนึ่งไร่ได้หนึ่งแสน” ที่มูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ จัดขึ้น
หลังจากอบรม ทั้งศรีนวลและครอบครัว
เด็กอุปการะรายอื่นๆ ต่างพร้อมใจกันลงมือท�ำ
เริ่มจากการท�ำนาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้

สารเคมี ท�ำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ไม่
นานพวกเขาก็ค้นพบว่า ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
สิ่งนี้ช่วยจุดประกายความหวังให้แก่ครอบครัว
อีกครัง้ จากชาวนาผูย้ ากไร้ไปสูช่ าวนาผูป้ ระสบ
ความส�ำเร็จ เพียงแค่ฤดูกาลเดียวผืนนา 1 ไร่
สามารถให้ผลตอบแทนได้ถึง 1 แสนบาท นาง
ศรีนวลบอกด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขว่า “ไม่ได้คิด
หวังว่าจะได้เงินแสนหรอกค่ะ ขอแค่ให้คนใน
ครอบครัวมีกิน และปลอดภัยจากสารพิษ เท่า
นี้ก็พอใจแล้ว”
เมื่อผืนดินปลอดจากสารเคมี รอบแปลง
นาจึงถูกดัดแปลงเป็นแหล่งอาหารชัน้ เยีย่ ม ด้วย
การเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว หากมีเหลือกิน
ก็น�ำไปขายช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ความมุ่ง

มั่นและไม่ยอมแพ้ของครอบครัวตลอดมา วัน
นี้ ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายยังชีพเพียงพอ และมี
เงินส�ำหรับค่าเล่าเรียนของลูกๆ โดยไม่ต้องไป
กู้เงินคนอื่น ที่ส�ำคัญ ประสบการณ์ที่ได้จาก
การท�ำนายังได้รบั การแบ่งปันให้ครอบครัวอืน่ ๆ
อยู่สม�่ำเสมอ
“ตอนนี้เราเลิกใช้สารเคมีแล้ว ทุกคนใน
ครอบครัวก็มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นกว่าแต่
ก่อน เรามีอาชีพที่มั่นคง มีเงินพอ ให้ลูกๆ ได้
ไปโรงเรียน ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย
ขอบคุณผู้อุปการะมากๆ จากหัวใจ ที่ช่วยให้
เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” แม่ของมนัสยาเล่า
ด้วยรอยยิม้ และความภูมใิ จกับการพัฒนาทีม่ า
สู่ชุมชนของพวกเขาแล้วในวันนี้

“ในปีทผี่ า่ นมา ครอบครัวเด็กมีแหล่งอาหารคุณภาพและปลอดภัย ไว้
ใช้บริโภคในครอบครัว ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ส่งผลให้เด็กๆ มี
ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพที่ดีตามมาด้วย ชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรูภ้ ายในกลุม่ อาชีพ เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวปลอดสารพิษได้รบั
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณท์สนิ ค้าเกษตรคุณภาพ สร้างความเชือ่
มั่นให้ผู้บริโภค และสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร สร้างราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมั่นคง ผมขอขอบคุณผู้อุปการะทุกท่านที่ช่วย
ให้เด็กๆ ได้อยู่ดีมีสุขครับ”
ธนอนันต์ ก่อนันทน์ธนัตถ์
ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ทองแสนขั
น
จังหวัดอุตรดิตถ์
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2546
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 10 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน

์

จ.อุตรดิตถ
ขัน

อ.ทองแสน

ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้แก่ ผักขวง บ่อทอง ป่า
คาย และน�ำ้ พีน้ อ�ำเภอ
ทองแสนขั น จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์
ด�ำเนินโครงการหลัก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก สุขภาพ
และเศรษฐกิจ

47

ครอบครัวเด็ก ได้รับการ
อบรมท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพ เพื่ อ น� ำ
ไปใช้ท�ำเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมีในการท�ำ
เกษตร และลดต้นทุนในการผลิต
ลงด้วย

เด็กในความอุปการะ 1,900 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,718 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 677 คน
ม.ต้น 526 คน
ม.ปลายและปวช. 528 คน
ปวส. 53 คน
ปริญญาตรี 116 คน

600

เด็ก
คน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเด็กๆ ได้รับความ
สนุกสนาน ร่วมแสดงออกตามความสามารถ ตลอดจนเรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรม ในเรื่องแบ่งปัน และการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น

47

100

ราย ได้รับการ
เกษตรกร
สนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ
ผลิ ต ข้ า วที่ มี คุ ณ ภาพจนผ่ า นการ
รับรองมาตรฐานจากภาครัฐ ส่งผล
ให้สามารถจ�ำหน่ายข้าวในราคาทีส่ งู
ขึน้ สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ให้ครอบครัว

เด็ก
คน จากโรงเรียนบ้านน�้ำพี้ ซึ่งเป็น
พืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งเป็นโรคไข้เลือดออก ได้รบั การให้
ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก เด็กๆ เรียนรู้วิธี
ป้องกัน แล้วน�ำไปใช้และบอกต่อในครอบครัว และ
ชุมชน เพือ่ ให้หา่ งไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทีอ่ นั ตรายร้าย
แรง

นายเทียนชัย ศรีพรม หนึ่งใน 47
คน ที่ ได้เข้าร่วมการอบรมการท�ำ
ปุย๋ หมักชีวภาพ เล่าถึงประสบการณ์
ในครั้งนี้ว่า “สิ่งที่ผมได้รับคือความ
รู้ที่ช่วยให้อาชีพท�ำเกษตรของผม
สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ครับ

ชุมชน ลดการแพร่กระจายของปัญหายา
เสพติดลง จากการอบรมให้ความรู้แก่เด็กๆ และ
คนในชุมชน

49
99%

ของเด็กๆ ในความอุปการะ ได้รับ
โภชนาการที่เหมาะสม และมีร่างกายแข็งแรง

