วันนี้... ของ “ศิริรัตน์”

อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เต็มไปด้วย
ภูเขาจึงมีพนื้ ทีร่ าบส�ำหรับท�ำกินน้อย ครอบครัว
ของ “ศิรริ ตั น์” เด็กในความอุปการะของมูลนิธิ
ศุภนิมติ ฯ อาศัยอยูท่ นี่ ี่ เธอเรียนอยูช่ นั้ ประถม
5 มีพ่อหาเลี้ยงครอบครัวจากงานรับจ้างเพียง
อย่างเดียว รายได้จงึ ไม่เพียงพอเลีย้ งครอบครัว
“เมือ่ สองปีกอ่ น มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ เข้ามา
อบรมการถักไหมพรม และสนับสนุนไหมพรม
50 ม้วนพร้อมอุปกรณ์ถกั ไหมพรม ดิฉนั มีความ
รู้เรื่องถักไหมพรมอยู่บ้าง แต่ก็ได้ต่อยอดให้
สามารถท�ำเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครอบครัว
ได้” “นางรัตติกาล” แม่ของศิริรัตน์เท้าความ
ถึงรายได้เสริมทีเ่ พิม่ ขึน้
แรกๆ เสื้อไหมพรมที่แม่ของศิริรัตน์ถัก

เพือ่ น�ำไปขาย ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้เสือ้ ไหม
พรมหนึง่ ตัว จึงท�ำให้มเี งินรายได้ไม่มากเท่าใด
นัก ความท้อใจได้เริม่ ขึน้ แต่เมือ่ ได้รบั ก�ำลังใจ
จากเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ และจากผูอ้ ปุ การะ
ทีช่ ว่ ยเหลือลูกของเธอ ท�ำให้เธอมีกำ� ลังใจเรียน
รูท้ กั ษะลายต่างๆ จากเพือ่ นในกลุม่
“กลุ่มของเราเริ่มมีลูกค้าหลากหลายขึ้น
ส่งผลให้มีคนสั่งซื้อเข้ามาเยอะขึ้น มีรายได้
เพิ่มขึ้น พวกเราเริ่มเก็บออมเงินในกลุ่ม และ
ดิฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้ให้
ครอบครัวบ้าง เลยตัง้ เป้าว่า ต้องถักเสือ้ ให้ได้
มากกว่า 3 ตัวต่อเดือน เพราะถ้าได้ 3 ตัว ก็จะ
มีรายได้เพิม่ ขึน้ 1,500 บาทต่อเดือน เพือ่ นๆ ใน
กลุ่มก็เริ่มมีรายได้จากการถักเสื้อเพิ่มขึ้นด้วย”

แม่ของศิรริ ตั น์เล่าถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
เงินที่ได้เพิ่มขึ้นนี้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในบ้าน อย่างค่าน�ำ้ ค่าไฟ ค่ารถนักเรียนให้ลกู
ไปโรงเรียน ครอบครัวของเด็กในความอุปการะ
เรียนรูจ้ กั การเก็บออมในกลุม่ ออมทรัพย์
“วันนี้ดิฉันมีเงินออมเพิ่มขึ้น ครอบครัว
เรามีความสุขขึ้นมากกว่าแต่ก่อน จากที่ต้อง
เป็นหนีน้ อกระบบ ตอนนีเ้ ราไม่เป็นหนีแ้ ล้ว อีก
ทั้งยังช่วยสามีหารายได้เพิ่มขึ้น และสามารถ
ถักเสื้อได้มากกว่า 3 ตัวต่อเดือน ดิฉันต้อง
ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่เข้ามาช่วยเหลือให้
ลูกได้เรียนหนังสือ ครอบครัวของดิฉนั มีรายได้
เพิม่ ขึน้ ขอบคุณมากค่ะ” แม่ของศิรริ ตั น์บอก
ด้วยรอยยิม้

“ปีที่ผ่านมา เด็กๆ ได้รับโอกาสอันดีจากผู้อุปการะที่ช่วยสนับสนุน
โอกาสด้านการศึกษา โดยร่วมกับโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ และ
ส่งเสริมเด็กในความอุปการะให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
สามารถเรียนจบตามภาคบังคับ อัตราการป่วยของโรคระบาดอย่าง
โรคไข้เลือดออก และโรคมาเลเรียในชุมชนลดลง ครอบครัวเด็ก
มีรายได้เพิม่ ขึน้ เกิดกลุม่ ออมทรัพย์ในพืน้ ที่ 8 กลุม่ ช่วยให้ครอบครัว
เด็กมีเงินออมส�ำหรับอนาคต ผมขอขอบคุณผูอ้ ปุ การะ และผูบ้ ริจาค
ทีช่ ว่ ยเหลือเด็กๆ ในโครงการได้เรียนรูก้ ารพึง่ พาตนเอง และเริม่ มี
รอยยิ้มที่เปี่ยมสุขแล้วครับ”
ไกรศร ถึงจอหอ
ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

สัจังหวังดขละบุ
ร
ี
กาญจนบุรี
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2548
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 8 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
ี
อ.สังขละบุร
ุรี

จ.กาญจนบ

ด�ำเนินงานใน 2 ต�ำบล
ได้แก่ หนองลู และไล่โว่
อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ
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เด็ก
คน ได้รบั สนับสนุน เด็ก
คน เข้าร่วมค่าย
ค่าเดินทางไปโรงเรียน แบ่งเบาภาระ ภาษาไทย เพื่อเสริมทักษะความรู้ให้
ให้ครอบครัวยากไร้ และสร้างโอกาส เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
ให้เด็กเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง

84

เด็กในความอุปการะ 1,900 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,407 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 20 คน
ประถม 830 คน
ม.ต้น 673 คน
ม.ปลายและปวช. 320 คน
ปวส. 7 คน
ป.ตรี 50 คน

45
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ครู
คน เข้าร่วมอบรมผลิต ครู
คน เข้าร่วมอบรม
สือ่ การเรียนการสอน ช่วยพัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก เพื่อเสริมสร้างความ
เรียนการสอนเด็กให้มีประสิทธิภาพ เข้าใจในการสอนเด็กเพิ่มขึ้น
มากยิ่งขึ้น

64

เด็ก
คน ร่วมอบรมเยาวชน
ปลอดภัยห่างไกลโรคเอดส์ ช่วยให้เด็กๆ
เรียนรูก้ ารป้องกันตนเอง และระมัดระวัง
ในการด�ำเนินชีวิต

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
คน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมั ค ร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแกนน� ำ ดู แ ล
สุขภาพคนในชุมชน

ครอบครัวเด็ก ในหมู่บ้านห้วย
กบ เข้าถึงแหล่งน�้ำสะอาดส�ำหรับการ
อุปโภคบริโภค ลดปัญหาการขาดแคลน
น�้ำในหน้าแล้ง และมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารจัดการน�้ำให้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

คน เข้า
ครอบครัวเด็ก
ร่วมการอบรมป้องกันโรคติดต่อ และ
โรคระบาดในชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักในการร่วมกัน ป้องกันโรคไข้
เลือดออก และโรคมาลาเรีย ซึ่งมักจะ
แพร่ระบาดในพื้นที่
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ครอบครัวเด็ก ได้
รั บ สนั บ สนุ น อาชี พ เสริ ม เช่ น
การเลี้ยงไก่ไข่ ช่วยให้มีแหล่ง
อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับเด็กและ
ทุกคนในครอบครัว และสามารถ
น�ำไปขายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

66

คน เข้า
ครอบครัวเด็ก
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
จากการอบรมความเข้าใจในการ
ออม เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ เด็กๆ
ในอนาคต

