วันนี้... ของ “ศิริลักษ์”

พ่อแม่ของ “ศิริลักษ์” เด็กในความ
อุปการะที่เรียนอยู่ชั้นประถม 4 อาศัย
งานรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัว “พอมี
คนมาว่าจ้าง เช่น ตัดแต่งกิ่งล�ำไย เก็บ
มะละกอ ตัดหญ้า เป็นต้น ถึงได้เงินมา
วันละ 150-300 บาท ขึน้ อยูก่ บั งาน แต่งานไม่มี
ทุกวัน หากวันไหนฝนตกก็ไปท�ำไม่ได้ บางวันก็
ไม่มีงานท�ำ เงินที่ได้ต้องแบ่ง 2 ส่วน ไว้ใช้จ่าย
ค่ากับข้าว และเก็บไว้ให้ลกู สามคนเป็นค่าเทอม
ค่าขนม จะใช้ค�ำว่าหาเช้ากินค�่ำก็ได้ค่ะ เงินเก็บ
ของเราก็ไม่ม”ี “นางสมคิด” แม่ของศิรลิ กั ษ์เล่า
ถึงสภาพครอบครัวก่อนหน้านี้
เมื่อศิริลักษ์ได้รับการอุปการะจากมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ ครอบครัวของเธอก็ได้รับการพัฒนา
แม่ของศิริลักษ์มีโอกาสไปศึกษาอบรมความรู้
อาชีพเสริม “เราได้รับการสนับสนุนก้อนเชื้อ
เห็ดนางฟ้า 1,015 ก้อน และได้เป็นครอบครัว
ต้นแบบกลุม่ อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าด้วย ตอนนัน้
ดิฉันคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวก็
รับไว้ก่อน เพราะรายได้ไม่แน่นอน ท�ำให้ต้อง
ดิ้นรนให้ถึงที่สุด แต่ไม่คิดว่าการได้รับโอกาส

ครั้งนั้น จะท�ำให้มีเงินเก็บจากการขายดอกเห็ด
นางฟ้าในหมู่บ้านถึงเดือนละ 4,000 บาท รวม
กัน 4 เดือน ดิฉันมีเงินเก็บ 16,000 บาท รู้สึก
ดี ใจมากที่สามารถเก็บเงินก้อนไว้เป็น ทุนใน
ครอบครัวได้”
จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น พวกเขาได้น�ำส่วน
หนึ่งมาซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพิ่ม 1,200 ก้อน
และท�ำโรงเรือนเพาะเห็ดอย่างง่ายๆ รายได้ก็มี
เพิ่มขึ้นตามมา และเริ่มมีรถส่งผักเข้ามาติดต่อ
ขอซื้อผลผลิตถึงในหมู่บ้าน
“ดิฉันมีโอกาสไปเรียนรู้การท�ำก้อนเชื้อ
เห็ดนางฟ้าที่สวนเห็ดจันทบุรี และกลับมาทด
ลองท�ำ มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนอุปกรณ์ท�ำ
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าให้กลุ่ม ครั้งแรกที่เพื่อนๆ
ในหมู่บ้านทดลองท�ำ รู้สึกตื่นเต้นมาก กังวลว่า
จะท�ำไม่ส�ำเร็จ ทุกคนนั่งเฝ้าห้องนึ่งเพื่อรอดูผล

งานร่วมกัน ดิฉนั อาสา
เป็นมือหยอดก้อนเชื้อ
เห็ดนางฟ้าเอง 1,050
ก้อน ผ่านไป 25 วัน
เชื้อเห็ดนางฟ้าเดินลง
เกือบเต็มก้อน ดิฉันรู้ทันทีว่าต่อไปนี้เราไม่ต้อง
ไปซื้อก้อนเห็ดนางฟ้าจากที่อื่นแล้ว” นางสมคิด
บอกด้วยรอยยิ้ม
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่ช่วยกันท�ำครั้งแรก
เธอน�ำกลับไปเพาะเลี้ยงที่บ้าน ความภาคภูมิใจ
ที่เธอและกลุ่มอาชีพท�ำมากับมือก�ำลังเกิดผล
เธอจึงน�ำประสบการณ์ที่ ได้รับไปถ่ายทอดต่อ
ในฐานะวิทยากรประจ�ำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
บ้านป่าวิไลอย่างตั้งใจ
“ดิ ฉั น และครอบครั ว ขอขอบคุ ณ มู ล นิ ธิ
ศุภนิมิตฯ ขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยเหลือลูกๆ
ของเรา อีกทั้งมอบโอกาสให้ครอบครัวดิฉัน
และเพื่อนๆ ในชุมชน ดิฉันตั้งใจจะอาสาเป็น
วิทยากรคอยช่วยเหลือและแนะน�ำสมาชิกใน
กลุ่มและผู้สนใจเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เพื่อ
ตอบแทนโอกาสที่ได้รับ” แม่ของศิริลักษ์กล่าว

ในปีที่ผ่านมา เด็กๆ จบการศึกษาภาคบังคับและเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น ในขณะที่ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม เด็กๆ
ได้เรียนรู้สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน พัฒนาจริยธรรม การอยู่ร่วมกับสังคม
ในด้านเศรษฐกิจ กลุ่มมันส�ำปะหลัง และกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าได้
น�ำความรู้ที่ได้รับจากการดูงานมาต่อยอดลงมือท�ำ ท�ำให้ครอบครัว
มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ได้ให้การดูแลสุขอนามัยเด็กๆ และ
ครอบครัว โดยมีเป้าหมายว่า “คนในชุมชนมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ” โดยการ
พัฒนาบุคลากรในกลุ่มของ อสม. ให้มีความรู้การดูแลสุขภาพ อีก
ทั้งเฝ้าระวังโรคติดต่อจากแรงงานย้ายถิ่น ผมขอขอบคุณผู้อุปการะ
มากครับ ที่ให้โอกาสเด็กๆ และช่วยสนับสนุนชุมชนให้เกิดการพัฒนา
อย่างเต็มที่
แสงสุรีย์ ทองปลิว
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

โป่งน�ำ้ ร้อน
จังหวัดจันทบุรี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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จังหวัดจันทบุรี
เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2554

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 2 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 10 คน
น

อ.โป่งน�้ำร้อ
จ.จันทบุรี

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้แก่ เทพนิมติ คลองใหญ่
และหนองตาคง อ�ำเภอ
โป่งน�ำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี
ด�ำเนินโครงการหลัก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก สุขภาพ
และเศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,505 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,244 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 36 คน
ประถม 1,081 คน
ม.ต้น 386 คน
ม.ปลายและปวช. 2 คน
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แห่ง ได้รับสนับสนุนสื่อการเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การสอน เช่น หนังสือนิทาน สื่อภาพและเสียง สัตว์ป่าจ�ำลอง
ฯลฯ ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก

125

คน เรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การให้อาหาร
เด็ก
การบริหารจัดการผลผลิต จากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
นักเรียน โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างโรง
เลี้ยงไก่ และพันธุ์ไก่ไข่ให้โรงเรียน

92
226
140

คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ
เยาวชน
เยาวชน เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้น�ำ การท�ำงานร่วมกันเป็น
ทีม
คน เข้าร่วมค่ายคุณธรรมจริยธรรม พัฒนา
เด็ก
ทักษะการด�ำเนินชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้
เหมาะสมกับวัย
คน เรียนรู้เรื่องสิทธิเด็ก เสริมสร้างความ
เด็ก
เข้าใจในสิทธิที่ตนเองพึงมี และด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
ของตนเอง

ร่วมพัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ร่วมพัฒนาครูให้เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

32
28
86

ครู
คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนในโรงเรียน
ครู

คน เพิม่ ทักษะจากการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ

ครู
คน ในระดับอนุบาลและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบรม
การท�ำสื่อการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

พัฒนาศักยภาพแกนน�ำ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
ครอบครัวเด็กได้รับการเสริมทักษะพัฒนาอาชีพให้
มีประสิทธิภาพผ่านการดูงานอาชีพด้านต่างๆ ได้แก่

36
36
36
48
98

คน ศึกษาดูงานการปรับปรุงดิน

ครอบครัวเด็ก ศึกษาดูงานการจัดการกลุ่ม
เครือข่ายอาชีพ การออมทรัพย์และสหกรณ์
ครอบครัวเด็ก ดูงานอาชีพท�ำน�้ำยาสมุนไพร
ได้รับความรู้การสาธิตท�ำสบู่เหลว
ครอบครัวเด็ก ดูงานอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า ได้
รับความรู้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด

ครอบครัวเด็ก อบรมการจัดการดิน การปลูก
พืชหมุนเวียน การคัดเลือกพันธุม์ นั ส�ำปะหลัง และการ
วางแผนการผลิต

50
180
40

คน เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องโภชนาการที่ถูก
สุขลักษณะ

คน ได้รับความรู้เฝ้าระวังโรคติดต่อจาก
แรงงานย้ายถิ่นที่มาท�ำงานในไทย
ครอบครัวเด็ก ซึง่ ก�ำลังตัง้ ครรภ์และเป็นผูด้ แู ล
เด็ก ได้รบั การอบรมให้ความรูก้ ารดูแลครรภ์ และการ
จัดโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะแก่เด็ก

30

คน ได้รบั การสนับสนุน
แกนน�ำแรงงานย้ายถิน่
สื่อภาษาไทยและกัมพูชาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อ
ใช้ในการแนะน�ำ เผยแพร่ให้แก่แรงงานต่างถิ่นได้มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรค
ติดต่อ

