น้องมายด์ แกนน�ำเยาวชนคนเก่ง

ถ้าจะให้ฉายาเธอว่า “เล็กพริกขี้หนู” คงไม่ผิด เพราะในวัยเพียง 12 ปีน้องมายด์เป็นแกนน�ำเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพที่มีความ
รอบรู้ทุกกระบวนการด�ำเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติต�ำบลคลองทับจันทร์ จนได้รับการสนับสนุนอย่าง
ท่วมท้นจากสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถึง 111 คนให้เธอเป็นวิทยากรของกลุ่ม
ก่อนจะมาเป็นแกนน�ำเยาวชนคนเก่ง น้องมายด์เป็นเด็ก ต�ำบลคลองทับจันทร์ได้เติบโตขึ้นจนเป็นที่สนใจของกลุ่มเกษตร
หญิงอายุ 7 ขวบทีต่ ดิ ตามแม่ซงึ่ เป็นรองประธานกลุม่ อาชีพเกษตร อื่นๆ ท�ำให้มีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ และความเก่ง
พัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติ
เกินตัวของน้องมายด์มีหรือ
ต� ำ บลคลองทั บ จั น ทร์ ไ ป
ที่ผู้ใหญ่จะมองข้าม เธอได้
เข้าฟังการอบรมบ้าง ไป
รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น วิ ท ยากร
ศึกษาดูงานบ้าง และร่วม
บรรยายการท�ำงานของกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ ที่โครงการ
ให้กับผู้มาเยี่ยมชม
พั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่
“เดิมหนูจะเป็นคนที่ไม่
แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
กล้าแสดงออก และไม่กล้า
อรั ญ ประเทศจั ด ขึ้ น เพื่ อ
พูดต่อหน้าคนเยอะๆ แต่หลัง
พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
จากได้รบั โอกาสเป็นวิทยากร
และในระยะเวลา 4 ปีของ
เยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
การเป็นผู้ติดตามตัวน้อย
ให้กับทางกลุ่ม หนูก็มีความ
น้องมายด์ซึมซับทุกอย่าง
กล้าทีจ่ ะพูด” น้องมายด์บอก
ที่ผู้ใหญ่เรียนรู้ เธอได้น�ำ
แล้วน้องมายด์กไ็ ด้แสดง
มาปฏิบัติด้วยการช่วยแม่
ความสามารถทีพ่ สิ จู น์ให้เห็น
ดูแลหมูหลุม ปลาดุก กบ และแม่วัว ท�ำให้เธอมีความเข้าใจและ ว่าการตัดสินใจของผู้ใหญ่ครั้งนี้ถูกต้อง คณะกรรมการกลุ่มจึงได้
เห็นประโยชน์ของการท�ำเกษตรธรรมชาติจนกลายเป็นความชอบ มอบหมายความรับผิดชอบให้เธอมากขึ้น ด้วยการให้เข้ามามีส่วน
ในทีส่ ดุ เธอได้ตดั สินใจสมัครเป็นสมาชิกกลุม่ อาชีพเกษตรพัฒนาสู่ ร่วมในการวางแผนงานกลุ่ม พร้อมกับให้เธอและสมาชิกเยาวชน
เกษตรธรรมชาติต�ำบลคลองทับจันทร์เมื่ออายุ 11 ปี พร้อมกับเอา คนอื่นๆ ร่วมกันบริหารเงินออมด้วย เพื่อฝึกความเป็นผู้น�ำ ความ
เงินค่าขนมส่วนหนึ่งเข้าสะสมเป็นเงินออมกับกลุ่ม
เสียสละ ความซื่อสัตย์
เมือ่ กลุม่ อาชีพเกษตรพัฒนาสูเ่ กษตรธรรมชาติตำ� บลคลองทับ
วันนี้น้องมายด์ยิ้มอย่างภูมิใจและบอกว่า “ถ้าวันนั้นแม่ของ
จันทร์ได้จัดตั้งแกนน�ำเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพขึ้น เพื่อให้เกิด หนูไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม หนูก็คงไม่มีโอกาสแบบนี้ เรา
การสานต่อเจตนารมณ์ น้องมายด์ได้ชักชวนเพื่อนๆ ให้มาเข้าร่วม คงจะอยู่แบบตัวใครตัวมัน ใครมีหน้าที่อะไรก็ท�ำของตัวเองไป คง
การด�ำเนินงานของกลุม่ อาชีพเกษตรพัฒนาสูเ่ กษตรธรรมชาติ ไม่รู้จักค�ำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือความรักความสามัคคี”

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพืน
้ ที่
แบบพึง
่ ตนเองและยัง
่ ยืน

อรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

การสนับสนุนของท่านเป็นตัวจักรส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การด�ำเนิน
งานของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพืน้ ทีแ่ บบพึง่ ตนเองและ
ยั่งยืนอรัญประเทศสัมฤทธิ์ผลอย่างต่อเนื่องตลอดมา น�ำ
ความอยู่ดีมีสุขไปสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชน พวกเขาจึง
ขอส่งค�ำขอบคุณส�ำหรับความเอือ้ อาทรของท่านมา ณ ทีน่ ี้
การด�ำเนินงานของโครงการได้ก้าวล่วงปีที่ 7 และ
ยังคงมุ่งให้เด็กในความอุปการะของท่านและเด็กอื่นๆ
กว่า 2,500 คนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะชีวิต ขณะเดียวกันให้
ครอบครัวของเขาได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้เพิม่ รวมถึงส่งเสริมให้สหกรณ์ศภุ นิมติ
อรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จ�ำกัด สามารถด�ำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่คนในชุมชนพึ่งพาได้ใน
อนาคต ดังมีรายละเอียดในรายงานความก้าวหน้าฉบับนี้

ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5
www.worldvision.or.th | info@worldvision.or.th

ของท่านในพื้นที่การด�ำเนินงานของ
โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

เติมความพร้อมในด้านการศึกษา

ครอบครัวมีรายได้เพิม
่ ขึน
้

เด็ก 277 คน ที่มีผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ให้ได้รับการ
สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สัปดาห์ละ 3
ชัว่ โมง และสนับสนุนค่ารถให้กบั เด็กทีต่ อ้ งเดินทางไปเรียน
ไกล ท�ำให้เด็กมีก�ำลังใจที่ไปเรียนอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดค�ำนวณ
ให้กับ 23 โรงเรียน ช่วยให้เด็กได้รับการเสริมสร้างสติ
ปัญญาและมีทักษะด้านคิดค�ำนวณดีขึ้น
สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเด็ก 181 คน เรื่อง
การเลีย้ งดูบตุ รหลานให้เหมาะสมตามช่วงอายุ ตลอดจนให้
เห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองให้การ
ส่งเสริมการเรียนต่อของเด็ก
โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่ แ บบพึ่ ง
ตนเองและยัง่ ยืน อรัญประเทศ เริม่ ดำ�เนินงาน
พัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว
และชุมชนในปี พ.ศ. 2550
ใน 6 ตำ�บลของอำ�เภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ได้แก่
• ต�ำบลป่าไร่
• ต�ำบลท่าข้าม
• ต�ำบลคลองน�้ำใส
• ต�ำบลผ่านศึก
• ต�ำบลคลองทับจันทร์
• ต�ำบลเมือไผ่
โดยมีโครงการหลัก 3 ด้านคือ
• การอุปการะเด็ก
• พัฒนาการศึกษา
• พัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 2,500 คน

รูส
้ ท
ิ ธิและมีทก
ั ษะในการป้องกันตนเอง

ผูป้ กครองเด็กและคนในชุมชน 60 คน มีความรูแ้ ละมีทกั ษะการ
ปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่งผลให้เกิดการท�ำงาน
เป็นเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา
เด็กและเยาวชน 147 คน ได้รับการอบรมความรู้เรื่องสิทธิเด็ก
และการปกป้องคุม้ ครองเด็ก และอีก 152 คนได้รบั การอบรมเรือ่ ง
การดูแลสุขอนามัยและการป้องกันโรค รวมถึงได้รับการตรวจ
สุขภาพ ท�ำให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและได้เรียน
รู้วิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
มีความรูค
้ วบคูค
่ ณ
ุ ธรรม

เด็กและเยาวชน 9
 0 คน มีโอกาสเข้า “ค่ายศุภนิมิตคิดดี (ภาวะผู้น�ำ)” ท�ำให้เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังค่า
นิยมที่ถูกต้อง ให้เป็นคนมีทัศนะคติที่ดีสามารถจัดการอารมณ์แก้ไขปัญหาเชิงบวก และเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ซึ่งเยาวชน 60 คนในกลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเครือข่ายแกนน�ำ
เยาวชนเพื่อท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุอันจะท�ำให้เด็กได้ระลึกถึงผู้สูงอายุที่บ้าน
และในชุมชนของตัวเอง

ท่านได้ชว่ ยให้ครอบครัวของเด็กในความอุปการะ
และครอบครัวอืน่ ๆ ในชุมชนทีป่ ระกอบอาชีพท�ำ
นาจ�ำนวนกว่า 300 ครอบครัว ได้รับการอบรม
การคัดเลือกพันธุข์ า้ วและกระบวนการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงได้เพิ่มความรู้ด้าน
การปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น�้ำหมัก
ชีวภาพ และการปลูกพืชหมุนเวียน ท�ำให้สามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ปุย๋ เคมี พร้อมกันนีไ้ ด้มกี าร
จัดท�ำแปลงสาธิตการท�ำเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ขึ้น 19 แปลงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชน
และท่านยังได้ช่วยให้อีก 229 ครอบครัว มีโอกาสศึกษาดูงานการเลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยง
ไก่ไข่ เพื่อเป็นอาชีพเสริมหลังจากจบฤดูกาลท�ำนา ท�ำให้ครอบครัวไม่เพียงแต่มีแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ
บริโภค แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้สัปดาห์ละ 250 – 300 บาท
รวมถึงครอบครัวเด็กในความอุปการะและครอบครัวอื่นๆ จ�ำนวน 173 ครอบครัว ได้รับการพัฒนา
ทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พืชสมุนไพร งานฝีมือและหัตถกรรม ท�ำให้สามารถผลิตสินค้า
จ�ำหน่ายในชุมชน และท�ำเป็นอาหารว่างส�ำหรับการประชุมของหน่วยงานต่างๆ
การสนับสนุนของท่านได้ทำ� ให้มกี ารรวมกลุม่ อาชีพ 4 กลุม่ คือ กลุม่ อาชีพเกษตรพัฒนาสูธ่ รรมชาติ กลุม่
ผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพต�ำบลคลองน�้ำใส กลุ่มชาวนาต้นแบบนาข้าวอินทรีย์ และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าต�ำบล
ผ่านศึก ซึง่ กลุม่ อาชีพเหล่านีไ้ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพจนสามารถด�ำเนินงานและบริหารจัดการกลุม่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่ธรรมชาติสามารถจัดตั้งแกนน�ำเยาวชนเครือข่ายกลุ่ม
อาชีพ เพื่อให้เกิดการสานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มซึ่งยึดปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนีก้ ลุม่ อาชีพทัง้ 4 กลุม่ ยังได้สร้างเครือข่ายกลุม่ อาชีพเพือ่ ช่วยกันพัฒนาศักยภาพและแลกเปลีย่ น
สินค้าในกลุม่ เครือข่ายใน 6 ต�ำบล ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เสริมจากการกระจายสินค้า ซึง่ สามารถแก้ปญ
ั หา
หนี้นอกระบบของสมาชิกได้ถึงร้อยละ 60
สหกรณ์ทพ
ี่ ง
ึ่ พาของคนในชุมชนในอนาคต

การสนับสนุนของท่านท�ำให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จ�ำกัด เติบโต
กว่าเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวคือ มีจ�ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 202 คนเป็น 278 คน ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก
677,660 บาทเป็น 864,810 บาท ท�ำให้สหกรณ์สามารถขยายการบริการให้แก่สมาชิกทั้งในด้านเงินกู้เพื่อ
น�ำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ การออมทรัพย์ การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรให้สมาชิกในราคาต�่ำกว่าท้อง
ตลาด และการปันผลก�ำไรแก่สมาชิก

