วันนี้... ของ “ศุภณัฐ”

กว่าขวบปีแล้วทีค่ รอบครัวของ “ศุภณัฐ” มีอาหาร
เปีย่ มคุณค่ารับประทานไม่ขาดแคลน ทัง้ ปลา ผัก
ขนุน มะม่วง ลองกอง รวมถึงเห็ดนางฟ้า ทุก
คนในบ้านมีรอยยิม้ อย่างมีความสุข
“แต่ก่อนนี้ รายได้หลักอย่างเดียวคือการ
ท�ำนา ถ้าปีไหนฝนดีนำ�้ ดีกไ็ ด้ผลผลิตมาก แต่ก็
ขึน้ อยูก่ บั ราคารับซือ้ ข้าวเปลือกอีก ถ้าปีไหนฝน
ไม่ดนี ำ�้ ไม่เพียงพอ ก็ได้ผลผลิตข้าวน้อย และยิง่
ราคารับซือ้ ข้าวเปลือกตกต�ำ่ ยิง่ ซ�ำ้ เติมเกษตรกร
อย่างพวกเราให้ยากจนลงไปอีก เพราะหนีส้ นิ จาก
ค่าปุย๋ ค่ายา ค่าแรงงาน ทีต่ อ้ งจ่าย รายได้เสริมก็
ไม่มจี ากทางไหนเข้ามาช่วย” “นายหอม” พ่อของ
ศุภณัฐเล่าถึงชีวติ ความเป็นอยูก่ อ่ นหน้านี้

มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ร่วมพัฒนากับชุมชน องค์กร
ท้องถิน่ น�ำความรูแ้ ละแนวคิดพัฒนาความเป็นอยู่
อย่างพอเพียงมาสูช่ มุ ชน ด้วยการสนับสนุนให้มี
แหล่งเรียนรูเ้ กษตรผสมผสาน ไม่วา่ จะเป็นการ
สนับสนุนพันธุป์ ลาดุก พร้อมหัวอาหารปลา ก้อน
เชือ้ เห็ดนางฟ้า พันธุไ์ ม้ผล และเมล็ดพันธุผ์ กั เป็น
ทุนเริม่ ต้นให้ครอบครัว ช่วยให้ครอบครัวมีแหล่ง
อาหารไว้รับประทาน หากมีเหลือก็น�ำออกไป
ขายสร้างรายได้เสริม และได้เรียนรูก้ ารท�ำบัญชี
รายรับรายจ่ายในครอบครัวด้วย
ปีนี้ ศุภณัฐเรียนอยูช่ นั้ มัธยม 1 แล้ว เขา
เป็นอีกเรีย่ วแรงทีช่ ว่ ยพ่อและแม่ดแู ลรดน�ำ้ ผัก ให้
อาหารปลาเป็นประจ�ำ “ผมอยากเป็นเกษตรกร

เหมือนพ่อครับ เพราะเป็นอาชีพอิสระและมีความ
สุขได้อยูก่ บั ครอบครัว ไม่ตอ้ งออกไปท�ำงานไกล
บ้าน” ศุภณัฐเล่า
“ผมฝันเอาไว้ว่า สักวันหนึ่งจะมีฟาร์มไก่
ไข่ให้ได้ เพือ่ เป็นอาชีพเสริมและเป็นแหล่งเรียน
รูใ้ นชุมชน” พ่อของศุภณัฐบอกด้วยสีหน้าเปีย่ ม
สุขกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับครอบครัวใน
วันนี้ “ผมขอบคุณท่านผูอ้ ปุ การะทีช่ ว่ ยเหลือลูก
ของผมให้ได้เรียนหนังสือในชัน้ สูงๆ ผมอยากให้
เขาได้เรียนหนังสือจบชั้นที่สูงที่สุดเท่าที่เขาจะ
ท�ำได้ เพือ่ จะได้ไม่ลำ� บากเหมือนรุน่ พ่อรุน่ แม่ วัน
นีค้ รอบครัวของผมเริม่ ลืมตาอ้าปากได้แล้ว ผมจะ
ช่วยกันพัฒนาชุมชนของเราให้ดขี นึ้ ”

ผมขอขอบคุณผู้อุปการะและผู้บริจาค ที่ช่วยเหลือเด็กๆ ให้ได้เรียน
หนังสืออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนครอบครัวเด็กได้รับการสนับสนุน
อาชีพเสริมรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลา ปลูก
ผัก ช่วยให้ครอบครัวเด็กมีแนวคิดการท�ำเกษตรแบบยัง่ ยืน เกิดแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนขึ้น เพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะ เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพในโรงเรียน ทุก
คนได้ลงมือท�ำการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยตนเอง สามารถน�ำกลับไป
ท�ำที่บ้านได้ ครอบครัว และชุมชนให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการอยู่ดีมีสุขของเด็กมากขึ้น
พัฒธพงค์ ไกยสิทธิ์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ค�ำตากล้า
จังหวัดสกลนคร

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ค�จังหวัำตากล้
า
ดสกลนคร
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2543
ในปี 2551 ด�ำเนินงานครบ 5 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 8 คน
อ.ค�ำตากล้า
จ.สกลนคร

ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้แก่ นาแต้ หนองบัว
สิม แพด และค�ำตากล้า
อ� ำ เ ภ อ ค� ำ ต า ก ล ้ า
จังหวัดสกลนคร
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก
ด้านการศึกษา

506

ของขวัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในปีทผี่ า่ นมา เด็กๆ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ การส่งเสริมครอบครัวให้มรี ายได้เสริม และการพัฒนาสุขอนามัยทีด่ จี ากของ
ขวัญที่ผู้บริจาคมอบให้และน�ำสู่การช่วยเหลือเด็กๆ ดังนี้

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 11 คน
ประถม 784 คน
ม.ต้น 517 คน
ม.ปลายและปวช. 187 คน
ปริญญาตรี 1 คน

203
18

คน เข้าร่วมอบรมจริยธรรม คุณธรรม
เด็ก
เพือ่ พัฒนาวุฒภิ าวะทางอารมณ์และจิตใจ ให้เด็กๆ เติบโต
ขึ้นอย่างมีคุณธรรมที่ดีงาม

เด็กในความอุปการะ 1,500 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,280 ครอบครัว

เด็ก
คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ส่ง
เสริมให้เด็กๆ เรียนการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงต่างๆ

48
ครอบครัว
13
ครอบครัว
ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว
ได้รับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

เพื่อเป็นอาชีพเสริม

10
โรงเรียน
ได้รับเครื่องกรองน�้ำดื่ม ช่วยให้เด็กๆ
ในโรงเรียนมีน�้ำสะอาดดื่ม

10
ครอบครัว
ได้รับแม่พันธุ์วัว

เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม

45ได้รับครอบครั
ว
ผ้าห่ม
ไว้ใช้ในครอบครัว

300
ครอบครัว
ได้รับแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟัน เสริม

สร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง

คน ร่วมอบรมอาสาสมัครส่งเสริม
อาสาสมัคร
การอ่าน เพื่อน�ำทักษะที่ได้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่ง
เสริ ม การอ่ า นให้ เ ด็ ก และเยาวชนในชุ ม ชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

548

คน เรียนรูก้ ารพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง
เด็ก
และการมี จิ ต อาสาด้ ว ยการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ในชุมชน

เห็ดนางฟ้าสร้างรายได้

เด็กๆ ก�ำลังขะมักเขม้นฝึกฝนการท�ำก้อนเชื้อเห็ด ความ
รูน้ อกห้องเรียนที่ เด็กชายธนาวุฒิ ได้รบั ในวันนี้ ช่วยสร้าง
เสริมประสบการณ์ชวี ติ อย่างมากมาย ธนาวุฒิ เล่าว่า “พอ
คุณครูสอนผมกับเพือ่ นๆ ผมถึงได้รวู้ า่ การท�ำก้อนเชือ้ เห็ด
ท�ำได้ไม่ยากเลยครับ สนุกและได้ความรู้ด้วย ผมคิดว่า
สามารถน�ำไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้ครับ”

119

คน ร่วมฝึกฝนทักษะอาชีพการเพาะ
เด็ก
เห็ดนางฟ้า ตัง้ แต่เริม่ ท�ำก้อนเชือ้ เห็ด จนสามารถเก็บเห็ด
ขาย ความรู้ที่เด็กๆ ได้รับสามารถน�ำไปพัฒนาเป็นอาชีพ
ในครอบครัวได้ในอนาคต

