วันนี้... ของ “บดินทร์ธรณ์”

พื้นที่ราบสลับเทือกเขาทั่วเขตพื้นที่อ�ำเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกอบกับอากาศ
ทีแ่ ห้งแล้ง และขาดแหล่งน�ำ้ ท�ำการเกษตร คือ
ปัญหาหลักทีเ่ กิดขึน้ ทุกปี หากปีใดฝนดีมนี ำ�้ การ
เพาะปลูกของชาวบ้านก็จะได้ผลดีตามมา
แต่ส�ำหรับชาวบ้านที่หมู่บ้านถ�้ำเสือและ
บ้านเขาพระลาย วัน นี้ พื้น ที่สีเขียวจากต้น
ถัว่ ฝักยาวก�ำลังเจริญงอกงาม เป็นผลจากความ
ไม่ยอ่ ท้อ ไม่รอคอยเพียงฟ้าฝน ท�ำให้ชาวบ้าน
และครอบครัวของ “เท็น” หรือ “บดินทร์ธรณ์”
เด็กในความอุปการะของมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ วัย 8
ขวบ มีรอยยิม้
“นางพรรณี” แม่ของเท็นเข้าร่วมเป็น
สมาชิ ก กลุ ่ ม อาชี พ ปลู ก ถั่ ว ฝั ก ยาวที่ มู ล นิ ธิ
ศุภนิมติ ฯ สนับสนุน แม่ของเท็นได้รบั ความไว้

วางใจจากสมาชิกในกลุ่มให้เป็นประธานกลุ่ม
ทุกเช้าเด็กชายตัวเล็กจะเพียรติดตามแม่ไปเก็บ
ถัว่ ฝักยาวในไร่เป็นประจ�ำ ก่อนทีแ่ ม่จะน�ำถัว่ ที่
เก็บได้ไปรวมกันกับสมาชิกในกลุม่ เตรียมส่งต่อ
ให้พอ่ ค้าทีม่ ารับซือ้
“สนุ ก ดี ค รั บ ผมชอบมาช่ ว ยแม่ เ ก็ บ
ถัว่ ฝักยาว ได้นง่ั รถซาเล้งของลุงทีม่ าซือ้ ถัว่ ด้วย”
เด็กน้อยเล่า ก่อนทีพ่ รรณีจะเล่าเสริมว่า “ตอน
เริม่ ต้น มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ให้แนวคิดการรวมกลุม่
กันท�ำอาชีพตามทีพ่ วกเราถนัด และคิดว่าเหมาะ
สมกับพื้นที่ ที่ส�ำคัญต้องเพิ่มรายได้ พอรวม
กลุม่ ก็มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการ มีระเบียบ
กลุม่ มีการออมทรัพย์ จากนัน้ มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ
ก็สนับสนุนเมล็ดพันธุถ์ วั่ ฝักยาวให้”
ปัจจุบัน กลุ่มอาชีพปลูกถั่วฝักยาวของ

พรรณีมสี มาชิก 12 คน ทุกเดือนสมาชิกจะน�ำเงิน
มาออมทรัพย์ในกลุม่ การออมทรัพย์นจี้ ะช่วยเป็น
ทุนในการกู้ยืมเพื่อการศึกษา การลงทุนอาชีพ
ในวันข้างหน้า พวกเขาได้เริม่ เรียนรูก้ ารพึง่ พา
ตนเอง และช่วยเหลือกันและกัน
นางพรรณีบอกด้วยความภูมิใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชน
ว่า “จากเดิมครอบครัวมีรายได้จากสามีทตี่ อ้ งไป
ท�ำงานนอกพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ วันนี้ การสนับสนุนเมล็ด
พันธุถ์ วั่ ฝักยาวและการพัฒนาแนวคิดอาชีพเสริม
ท�ำให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ เพียงพอใช้จา่ ยในแต่ละวัน
อย่างไม่ขดั สน ลูกๆ ได้เรียนหนังสือ พวกเขาดีใจ
มากเลยค่ะ ในฐานะตัวแทนกลุ่ม ขอขอบคุณ
มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ผูอ้ ปุ การะ ที่ให้การสนับสนุน
พวกเรามาตลอด ขอบคุณมากค่ะ”

“ตลอดปีทผี่ า่ นมา เด็กและเยาวชนได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และ
มีทกั ษะชีวติ ทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัย เปิดโอกาสให้โรงเรียนและครูรว่ ม
ศึกษาดูงานเพือ่ น�ำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มมี าตรฐาน ส่ง
เสริมเกษตรกรให้ผลิตสารสกัดและปุย๋ ชีวภาพเพือ่ ลดต้นทุน และลด
การใช้สารเคมี สนับสนุนให้ครอบครัวรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มออม
ทรัพย์ เพือ่ มีทนุ ประกอบอาชีพในอนาคตและเกิดการช่วยเหลือพึง่ พา
กัน ดิฉนั ขอขอบคุณท่านผูอ้ ปุ การะ และผูบ้ ริจาค ทีม่ อบโอกาสให้
เด็ก ครอบครัว และชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง และส่งเสริมพวกเขาให้พงึ่ พา
ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคต”
สมศรี อุปถัมภ์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแก่งกระจาน เพชรบุรี จ�ำกัด
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแก่งกระจาน เพชรบุรี จ�ำกัด เริ่มด�ำเนินธุรกิจปีนี้เป็นปีแรก

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2551
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 5 ปี

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด

252 คน

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 9 คน
ด�ำเนินงานใน 6 ต�ำบล
ี
ร
ุ
บ
ร
ช
ได้ แ ก่ แก่ ง กระจาน
จ.เพ
สองพีน่ อ้ ง พุสวรรค์ ห้วย
น
า
ะจ
ร
ก
ง
่
ก
อ.แ
แม่เพรียง วังจันทร์ และ
ป่าเต็ง อ�ำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

252 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
60 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
252 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก และเศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 2,026 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,723 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 100 คน
ประถม 1,022 คน
ม.ต้น 580 คน
ม.ปลายและปวช. 287 คน
ปวส. 6 คน
ป.ตรี 31 คน
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ฝึกฝนวิธที ำ� ขนมเพือ่ ให้มที กั ษะ เด็ก
คน เข้าร่วม “ค่ายอดเปรี้ยว
เด็ก
ส�ำหรับท�ำขนมออกจ�ำหน่ายเป็นความรูต้ ดิ ตัว ไว้กนิ หวาน” เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารหลีกเลีย่ งการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
คน เข้าร่วมค่ายภาษาไทย
เด็ก
คน ร่วมศึกษาดูงาน เพื่อน�ำไป
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ครู
สังคม เด็กๆ สามารถน�ำความรูท้ ี่ได้ไปใช้ใน พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเรียนรูต้ อ่ ไปในอนาคต
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ครอบครัวแกนน�ำ กลุ่มอาชีพร่วมศึกษางาน
ครอบครัว ได้รบั การส่งเสริมอาชีพเสริมการ
ฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูก และน�ำมาพัฒนา เพาะเห็ด ผลผลิตที่ได้จะเป็นอาหารและน�ำออกขายเพิม่
อาชีพการเกษตรให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น
รายได้ให้ครอบครัว
ครอบครัว ร่วมอบรมสาธิตการท�ำสารสกัด
ครอบครัว เข้าร่วมอบรมสาธิตการอบใบชา
ชีวภาพ ผลิตปุย๋ จากมูลแพะ ช่วยลดต้นทุนในการเกษตร โดยใช้พชื สมุนไพร เพือ่ น�ำมาพัฒนาและปรับใช้ในการ
จากปุย๋ ทีผ่ ลิตได้เอง
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ครอบครัว ได้รบั ความรูแ้ ละฝึกฝนการท�ำอิฐ
บล็อก เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

