วันนี้... ของ “นทีธร”

สภาพครอบครัวในพื้นที่ส่วนใหญ่ มีเด็กที่ถูก
ทอดทิ้งให้ต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งแก่
ชราและไม่มีรายได้ เนื่องจากบางครอบครัว
พ่อแม่เด็กแยกทางกัน หรือพ่อแม่ตอ้ งไปท�ำงาน
ต่างถิ่น ท�ำให้เด็กๆ ขาดการดูแลเอาใจใส่ทั้ง
เรื่องการอ่านเขียน เรียนหนังสือ การด�ำเนิน
ชีวิต มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ
เป็นอย่างมาก
ไม่ตา่ งอะไรไปจากชีวติ ของ “นทีธร” หรือ
”แม็ค” เด็กในความอุปการะวัย 10 ปี เรียนอยู่
ชั้นประถม 4 แม็คอาศัยอยู่กับปู่ ย่า และน้า
สาว โดยเรียกปู่และย่าว่า “พ่อแม่” ถึงแม้จะรู้
เสมอว่าปู่กับย่านั้นไม่ใช่พ่อแม่จริง พ่อแม่ทอด
ทิ้งเขาไปตั้งแต่อายุเพียงแค่ 1 เดือน ท�ำให้เด็ก
มีปมด้อย ย่าบอกว่าแม็คเป็นเด็กเงียบ ไม่รา่ เริง

เหมือนเด็กคนอืน่ ๆ ชอบเก็บตัว และไม่คอ่ ยกล้า
แสดงออกเลย
แม็ ค ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากมู ล นิ ธิ
ศุภนิมิตฯ และผู้อุปการะจะเขียนจดหมายและ
ส่งของขวัญเป็นก�ำลังใจมาหาเขาบ่อยๆ ใน
นามว่า “แม่อ้อย” เรื่องราวของครอบครัวแม่
อ้อยจะถูกเล่าผ่านจดหมายให้น้องแม็คได้อ่าน
เสมอ ท�ำให้เขาสัมผัสได้ถึงความรักอย่างเต็ม
เปีย่ มของแม่ออ้ ยทีร่ กั เขาเสมือนลูกชายอีกหนึง่
คนในครอบครัว
ความช่ ว ยเหลื อ และน�้ ำ ใจไมตรี จ ากผู ้
อุปการะ ช่วยให้น้องแม็คได้รับอุปกรณ์ ปัจจัย
ในการเล่าเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
สิทธิเด็ก ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตที่จัดขึ้น ส่วนย่า
ของน้องแม็คได้เข้าร่วมอบรมความรู้การใช้ปุ๋ย

ชีวภาพในการเพาะปลูก พร้อมกับการสนับสนุน
พั น ธุ ์ ผั ก ส� ำ หรั บ ปลู ก ในแปลงผั กโดยใช้ ปุ ๋ ย
ชีวภาพ ย่าเล่าว่า “แม็คมีความกล้าแสดงออก
มากขึน้ ร่าเริง ไม่เก็บตัวเหมือนแต่กอ่ น” เพราะ
การได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ
สุขผ่านกิจกรรมค่ายหรือการพัฒนาทักษะชีวิต
ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดขึ้น คุณภาพชีวิตของแม็ค
เริ่มพัฒนาขึ้น
จากการ “ให้” ที่เต็มไปด้วยความเอื้อ
อาทรจากผู ้ อุ ป การะ พร้ อ มกั บ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ได้ช่วยพัฒนาเด็กและครอบครัว
มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ เด็กชายตัวเล็กๆ คน
หนึ่งมีรอยยิ้มขึ้น น้องแม็คพูดถึงผู้อุปการะให้
ฟังด้วยสีหน้ามีความสุขว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ผมมี
แม่เหมือนกับเพื่อนๆ และเห็นคุณค่าของผม”

“ในปีนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ริเริ่มงานพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมประชุม
เสวนาครูและตัวแทนของชุมชน การพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์
แนวคิดและการร่วมแก้ไขปัญหาของเด็กโดยชุมชนมีสว่ นร่วม ส่งผล
ให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงการพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัวเด็ก เช่น การลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้สารชีวภาพเพิ่มขึ้น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง เป็นต้น
การพัฒนาเริ่มจากการให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนได้เรียนรู้การ
พึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนเพื่อจะน�ำความอย่างยั่งยืนมาสู่พวกเขาใน
อนาคต ผมขอขอบคุณผูอ้ ปุ การะ และผูบ้ ริจาค ทีม่ อบโอกาสให้พวก
เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
จรูญ ปามุทา
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

หัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

หัจังหวัวไทร
ดนครศรีธรรมราช
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2555
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ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 1 ปี

ครอบครัวเด็ก เข้าอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี เพื่อน�ำมาพัฒนาอาชีพ เพิ่ม
ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีส�ำหรับการเพาะ
ปลูกรุ่นต่อไป

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้แก่ ทรายขาว เขา
ช
า
ร
ม
พั งไกร หั วไทร และ
ร
ร
จ.นครศรีธ
บ้านราม อ�ำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร
อ.หัวไท
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 800 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 748 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 61 คน
ประถม 739 คน

800

เด็ก
คน ได้รบั ปัจจัยการศึกษา
ได้แก่ กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียน
ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การเรียน ช่วยให้ได้เรียนหนังสืออย่างต่อ
เนื่อง และมีความพร้อมในการศึกษา

90

คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะ
เด็ก
ชีวิต เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการการ
แสดงออกทีเ่ หมาะสมกับวัย มีความเป็นผูน้ ำ�
และการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม

57

คน ชั้นประถม 3 ที่มีผลการ
เด็ก
เรียนอ่อน เข้าร่วมเรียนพิเศษวิชาภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กได้พฒ
ั นาความ
รู้ด้านการอ่าน เขียน คิดค�ำนวณ ส่งผลให้
เด็กมีผลการเรียนดีขึ้น

34

19

ครู

โรงเรียน ร่วมพัฒนาศักยภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
• การฝึกอบรมเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และการผลิตสือ่
การสอนวิชาภาษาไทยในเด็กประถม 1-3
• ประชุมเสวนาครูเพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของเด็กให้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาสื่อภาษาไทยง่ายนิดเดียว

ครูธัญญชนก ฤทธิมาศ พร้อมด้วยเพื่อนครูจากอีก 19 โรงเรียน เข้า
ร่วมอบรมการผลิตสือ่ การสอนภาษาไทย เล่าว่า “ได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติม
ที่สามารถน�ำไปสอนเด็กๆ ให้เรียนรู้อย่างเข้าใจมากขึ้นค่ะ”

ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพใน
นาข้าวและแปลงผัก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอด
สารพิษ

118

ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมการเลี้ยงปลาดุก
เป็นอาชีพเสริม และการปลูกพืชปลอดสารเคมี ซึ่งช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต

