วันนี้... ของ “เขมิกา”

ท่ า มกลางสภาพอากาศร้ อ นระอุ ไม่ เ ป็ น ใจ
ส� ำ หรั บ การปลู ก พื ช ไร่ ยั ง ชี พ ของชาวบ้ า นที่
หมู่บ้าน ไร่ข้าวโพดที่ครอบครัวของ “เขมิกา”
หรือ “ผึง้ ” ยึดเป็นอาชีพหลัก ให้ผลผลิตแค่ตาม
ฤดูกาล หลังเก็บเกี่ยวเสร็จ พ่อและแม่จึงต้อง
อาศัยรับจ้างทั่วไปหาเลี้ยงครอบครัว และก่อน
นี้พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุ ท�ำให้ร่างกายไม่
แข็งแรง เป็นอุปสรรคต่อการท�ำไร่ข้าวโพดได้
ไม่เต็มที่
เมื่อเขมิกาเข้าเป็นเด็กในความอุปการะ
ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เธอจึงได้รับการสนับสนุน

ปัจจัยการศึกษาที่ช่วยให้มีโอกาสเรียนหนังสือ
ต่อเนื่อง ตลอดจนการมอบวัวแม่พันธุ์ 2 ตัว
และไก่พันธุ์พื้นเมืองอีก 6 ตัว ให้พ่อของผึ้งได้
เลีย้ งไว้เป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว
และเป็นคลังอาหารในครัวเรือน หลังเลิกเรียน
หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ผึ้งจะเป็นอีกเรี่ยวแรง
ที่ช่วยพ่อเลี้ยงวัว
“นายประยูร” พ่อของผึง้ บอกว่า “ผมตัง้ ใจ
แล้วว่า วัวที่ ได้รับนี้จะเลี้ยงไว้ให้เป็นทุนการ
ศึกษาของลูก ถึงแม้รายได้ของผมจะไม่มั่นคง
แต่ผมก็ม่ันใจว่าวัวที่เลี้ยงจะเป็นทุนการศึกษา

ให้กับผึ้งและพี่ชายของเธอ ผมจะตั้งใจท�ำงาน
ตอนนี้ผมยังได้ปลูกผักสวนครัว ปลูกสับปะรด
รอบบ้าน เพือ่ เป็นอาหารในครอบครัวด้วยครับ”
วั น นี้ ผึ้ ง ในวั ย 12 ปี และทุ ก คนใน
ครอบครัวเริ่มมีความหวังแล้วว่า วัวที่เลี้ยงไว้นี้
จะเป็นเสมือนเงินออม ที่จะช่วยให้วันข้างหน้า
ของพวกเขามีทุนส�ำหรับท�ำไร่ และทุนส�ำหรับ
การศึกษาของลูกๆ อย่างไม่ขาดแคลน
“ขอบคุณผู้อุปการะค่ะ ที่ช่วยเหลือพ่อแม่
และหนู หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีค่ะ” ผึ้ง
บอกด้วยรอยยิ้มดีใจ

“ความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมานี้ เราได้เห็นเด็กๆ เติบโตขึ้นอย่าง
มีคุณ ภาพ มีโอกาสเรียนต่อในชั้น ที่สูงขึ้น ครอบครัวเด็กได้รับ
การส่งเสริมอาชีพที่ช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่ม เห็นชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการดูแลเด็ก และร่วมพัฒนาชุมชน แกนน�ำเยาวชนได้
รับการพัฒนาให้มีทักษะการเป็นผู้น�ำ เด็กได้เรียนรู้สิทธิที่ตนพึงมี
และป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ชุมชนในอนาคต ผมขอขอบคุณผู้อุปการะและผู้บริจาค ที่ช่วยให้
เด็ก ครอบครัว และชุมชนแห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขครับ”
พานิช กิ่งเพชรเสรีชน
ผู้จัดการโครงการ
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ถ�้ำเวียงแก
จังหวัดน่าน

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ถ�จังหวั้ำเวีดน่ยาน งแก

1,560

เด็ก
คน ได้รับปัจจัยการศึกษา อาทิ ชุด
นักเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าเดินทาง ช่วยให้เด็ก
ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2540

90

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 16 ปี

คน ทีบ่ า้ นผาหลักเรียนรูก้ ารแยกขยะ การ
เด็ก
รักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชน และรูว้ า่ ขยะมีคา่ เปลีย่ นเป็น
เงินได้ จากการคัดแยกขยะเพือ่ น�ำไปจ�ำหน่ายเข้าโครงการ
ธนาคารขยะ ในกิจกรรมส่งเสริมการก�ำจัดขยะมูลฝอย

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
อ.สองแคว
จ.น่าน

ด� ำ เนิ น งานใน 3 ต� ำ บล
ได้ แ ก่ นาไร่ ห ลวง ยอด
และชนแดน อ�ำเภอสองแคว
จังหวัดน่าน
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คน เข้าร่วมค่ายวิชาการโอเน็ต เพื่อ
เด็ก
เสริมความรู้ใน 8 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคม ศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

ด�ำเนินโครงการหลัก 4 ด้าน
ได้ แ ก่ การศึ ก ษา การ
อุปการะเด็ก อนามัย และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,600 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,167 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 94 คน
ประถม 836 คน
ม.ต้น 358 คน
ม.ปลายและปวช. 248 คน
ปวส. 33 คน
ปริญญาตรี 31 คน
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ฝึกฝนทักษะอาชีพระหว่างเรียน
เด็ก
เด็ก

17
38

คน ฝึกฝนการคิดเลขเร็ว และทักษะ
เด็ก
คิดค�ำนวณ ในค่ายวิชาการ (จินตคณิต) ช่วยให้เด็กๆ
น�ำมาปรับใช้ในการเรียนของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทัง้ หมด

740

คน

398 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
398 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
398 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

54

ครอบครัวเด็ก ได้รับความรู้การท�ำสารชีวพันธุ์
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลง และโรคพืชในไร่
ข้าว ไร่ข้าวโพด ในกิจกรรมอบรมเกษตรทางเลือก เพื่อ
ลดต้นทุนการท�ำไร่ และการเกษตรที่ปลอดภัย

50

ครอบครัวเด็ก ได้รบั ความรูก้ ารแปรรูปผลิตภัณฑ์
เครือ่ งจักรสาน จากการอบรมท�ำไม้ไผ่ขด เพือ่ สร้างอาชีพ
เสริมจากการแปรรูปไม้ไผ่ ซึง่ เป็นวัสดุทมี่ ีในพืน้ ทีอ่ ยูม่ าก

26
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ครอบครัวเด็ก และ คนในชุมชน
คน
ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงร้านค้าในลาน
ค้าขายชุมชน เพือ่ เป็นตลาดจ�ำหน่ายสินค้าของกลุม่ อาชีพ
พืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบฟักทอง และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุมชน

คน ฝึกฝนการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
คน ฝึกฝนการเพาะเห็ดในโรงเรือน

มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ร่วมมือกับโรงเรียนในพืน้ ที่ พัฒนาทักษะวิชาชีพ
แก่เด็กๆ ด้วยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์และพืช ให้ได้เรียนรู้การ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ วิธีแก้ไขปัญหา นอกจากได้รับความรู้และ
ประสบการณ์แล้ว เด็กๆ ยังได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
และมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลผลิตซึ่งครูจัดสรรผลตอบแทน
ให้เด็กๆ

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย จ�ำกัด

เด็กชายปาฏิหาริย์ วัย 13 ปี ก�ำลังขะมักเขม้นท�ำแบบ
ทดสอบคณิตศาสตร์ในค่ายจินตคณิต บอกว่า “ผมได้
เรียนรู้ เข้าใจ ฝึกฝนตนเองให้นับเลขได้เร็วขึ้น และ
สามารถน�ำไปใช้ที่โรงเรียนครับ”

