วันนี้... ของ “นิติญาภรณ์”

จากภาพนาที่แห้งแล้งและปริมาณข้าวที่ขึ้นอยู่
กับสภาพดินฟ้าอากาศ วันนี้ “นิตญ
ิ าภรณ์” หรือ
“ฟิลม์ ” นักเรียนชัน้ ประถม 6 และแม่ของเธอเริม่
ยิม้ ได้ เพราะผืนนาก�ำลังได้รบั การฟืน้ ฟู
“ท�ำนาแต่ละครัง้ มีตน้ ทุนสูง เพราะต้องซือ้
ปัจจัยการผลิตทุกอย่าง ตัง้ แต่เมล็ดพันธุข์ า้ ว ปุย๋
เคมี ยาปราบศัตรูพชื ถ้าปีไหนฝนตกดี ถูกจังหวะ
การหว่าน ผลผลิตจะสูง สารเคมีที่ใช้บำ� รุงต้นข้าว
หรือก�ำจัดศัตรูพชื ท�ำให้ดนิ ทีน่ าแย่ลงทุกปี เพือ่ น
บ้านหลายคนเสียชีวิตจากสารเคมีด้วย” “นาง
สายพิณ” แม่ของฟิลม์ เล่าถึงสภาพก่อนหน้านี้
“ทุกวันนี้ สุขใจแล้วค่ะ นอกจากลูกสาวที่
มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ช่วยเรือ่ งการเรียน ครอบครัว

ของเราก็ได้รับความช่วยเหลือด้วย” แม่ของ
ฟิล์มกล่าว ครอบครัวเด็กต่างได้รับการเสริม
ความรู้ พัฒนาแนวคิดการท�ำการเกษตรด้วยวิธี
ธรรมชาติ การจัดการแปลงนา การปรับปรุงดิน
ผลิตปุย๋ ชีวภาพ ท�ำนาด้วยเครือ่ งหยอด ซึง่ เหล่า
นี้ได้เปลีย่ นวิถกี ารท�ำนาแบบเดิมๆ ไป
“ผลที่ได้ตน้ ข้าวสวยมากค่ะ ล�ำต้นแตกกอ
ดี มีชอ่ งว่างระหว่างแถว เข้าไปก�ำจัดวัชพืชง่าย
ต้นทุนการผลิตลดลงจากการประหยัดเมล็ดพันธุ์
ข้าว เดิมแบบหว่านใช้ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ แต่
แบบหยอดใช้ 12-15 กิโลกรัมต่อไร่ ปุย๋ ก็ใช้ลด
ลงมาก และเราเตรียมดินโดยใช้พืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงดิน ท�ำให้ประหยัดต้นทุนลงมากเลยค่ะ”

ฟิล์มได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
จากกิจกรรมพัฒนาการศึกษาทีม่ ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ
สนับสนุนโรงเรียนบ้านจารย์ เช่น ทักษะชีวติ สือ่
การเรียนการสอน ครอบครัวได้รบั การเสริมสร้าง
ความรู้ สนับสนุนทุนเบื้องต้นในการประกอบ
อาชีพเสริม เช่น การขายน�ำ้ เต้าหู้ ช่วยให้มรี าย
ได้เพียงพอใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน
“ตอนนี้เรามีข้าวที่ดีกิน สุขภาพแข็งแรง
ด้วยนาทีป่ ลอดสารเคมี ต้นทุนท�ำนาลดลง มีเงิน
เหลือเก็บ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ” รอยยิม้ ทีแ่ ม่
ของฟิลม์ มีในวันนี้ ไม่ตา่ งอะไรไปจากครอบครัว
เด็กในความอุปการะคนอืน่ ๆ เช่นกัน

ตลอดปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นให้ครอบครัวเด็กเรียนรู้
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ การเกษตร พร้อมกับ
การดูแลเด็กให้ได้รับการศึกษาและมีพัฒนาการที่ดีครบถ้วน การ
ดูแลสุขภาพเด็กอายุตั้งแต่ 25-72 เดือน การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ส�ำหรับเด็ก เช่น ทักษะด้านภาษา การคิดค�ำนวณ อีกทั้งสนับสนุน
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านจารย์ขึ้น โดยหวังว่า
กองทุนสวัสดิการจะมีสว่ นช่วยเหลือคนในชุมชน ขอขอบคุณผูบ้ ริจาค
ผูอ้ ปุ การะ และทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมให้การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ให้แก่เด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้เกิดขึ้นได้
วีระชัย มุกขะกัง
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สังขะ

จังหวัดสุรินทร์

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สัจังหวังดขะสุรินทร์
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2554
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 2 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 7 คน
จ.สุรินทร์
อ.สังขะ

ด�ำเนินงานใน 2 ต�ำบล
ได้แก่ สะกาด และบ้าน
จารย์ อ� ำ เภอสั ง ขะ
จังหวัดสุรินทร์
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,167 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 282 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 187 คน
ประถม 785 คน
ม.ต้น 195 คน

97

เด็ก
คน ในชั้นประถม 4-5
เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อ
เสริ ม สร้ า งแนวคิ ด การอยู ่ ร ่ ว มกั น
และการพัฒนาร่างกาย จิตใจ ป้องกัน
ตนเองจากภาวะเสี่ยงต่อการด�ำเนิน
ชีวติ

11

แห่ง ได้รับสื่อการ
โรงเรียน
เรียนการสอน เพือ่ เสริมทักษะให้เด็ก
มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย รักการ
อ่าน เสริมสร้างสมองและสติปญ
ั ญา

31

ครู/บุคลากรด้านการศึกษา
คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 แห่ง
เข้าร่วมศึกษาดูงาน ความรู้ใหม่ๆ
เพื่อน�ำมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

134

คน อบรมเสริม
เยาวชน
สร้างศักยภาพความเป็นผู้น�ำ การ
ท� ำ งานร่ ว มกั น และการสร้ า งจิ ต
อาสา เพื่อน�ำมาพัฒนาท้องถิ่นของ
ตน

155
ครอบครัวเด็ก ได้รบั ความ 136ครอบครัวเด็ก ได้รบั ความ
รู้การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รู้และฝึกทักษะอาชีพเสริมรายได้
ต่อการเพาะปลูก และการปรับปรุง
ดิ น ด้ ว ยวิ ธี ธ รรมชาติ เพื่ อ น� ำ มา 180 ครอบครัวเด็ก ได้รบั ความ
พัฒนาการเพาะปลูกของครอบครัว รู้การประกอบอาชีพทางเลือก เช่น
การเพาะเห็ดฟาง การเลีย้ งหมูชวี ภาพ

อบรมก่อนลงมือท�ำจริง

นางละม่อม พันธุด์ ี หนึง่ ในครอบครัว
เด็กที่ร่วมอบรมพัฒนาทักษะการ
เพาะเห็ดฟางแบบกองเตีย้ กล่าวว่า
“ที่บ้านตอนนี้มีเห็ดไว้ทาน และน�ำ
ส่วนหนึ่งไปขายเป็นเพิ่มรายได้ให้
ครอบครัว”

137

ครอบครัวเด็ก
คน พร้อมผู้น�ำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น ร่วมอบรมความรูโ้ ภชนาการส�ำหรับเด็ก และการดูแลสุขภาพ
เด็กให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

30
ครอบครัวเด็ก ได้รับการพัฒนาแหล่งอาหารในครัวเรือน ด้วยการ
ให้ความรู้การเลี้ยงไก่ และมอบพันธุ์ไก่ไข่และอาหารไก่ ส�ำหรับเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ ครอบครัวมีไข่ไว้ทาน หากมีเหลือพอก็จะขายสร้างรายได้เสริม
ให้ครอบครัว

63

คน ที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ คือ มีน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์ ได้
เด็ก
รับอาหารเสริมเพื่อช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีเหมาะสมกับวัย

