วันนี้... ของ “ชาวบ้านหินแหลม”
สภาพพื้นที่ของอ�ำเภอทองผาภูมิที่อยู่ห่างไกล
ครอบครัวส่วนใหญ่มฐี านะทีย่ ากจน โอกาสการ
เข้าถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ มีนอ้ ย จนกระทัง่
มูลนิธิศุภนิมิตฯ เริ่มด�ำเนินงานพัฒนาในพื้นที่
กว่า 2 ปีแล้ว ที่กลุ่มท�ำอาหารบ้านหิน
แหลมจัดตั้งขึ้น พร้อมกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ อีก
3 กลุ่ม กลุ่มท�ำขนมท่าขนุน กลุ่มเพาะเห็ด
นางฟ้าบ้านประจ�ำไม้ และกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพต�ำบลหินดาด ซึง่ มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ให้การ
สนั บ สนุ น เพื่ อให้ ค รอบครั ว เด็ ก และชุ ม ชนมี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้เกิดขึ้น
“นางศิริรัตน์ ถิ่นธารใสเย็น” ประธาน
กลุ่มท�ำอาหารบ้านหินแหลม เล่าว่า “ก่อนหน้า

นีอ้ าศัยรายได้จากอาชีพหลักการเกษตรเท่านัน้
พอมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ เข้ามาพัฒนาช่วยเหลือเด็กๆ
และคนในหมู่บ้าน เราได้รับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพท�ำ
อาหารนี้ขึ้น”
เริม่ แรก กลุม่ มีสมาชิก 11 คน และได้เพิม่
ขึน้ เป็น 31 คนในปัจจุบนั “จากที่ไม่มคี วามรูก้ นั
เลย ทางกลุม่ ก็ได้รบั การอบรมในเรือ่ งการออม
เงิน การบริหารจัดการกลุม่ อาชีพให้อยูไ่ ด้อย่าง
ต่อเนือ่ ง” นางศิรริ ตั น์เล่าให้ฟงั ก่อนบอกต่อว่า
“ดีใจมากเลยค่ะ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้า
มาช่วย เพราะไม่เพียงช่วยลูกหลานเท่านั้น
แต่ยังช่วยครอบครัวเราให้มีอาชีพและมีรายได้

เพิ่มขึ้น ตอนนี้กลุ่มเรามีการออมเงินทุกเดือน
มีการประชุมปรึกษากันทุกๆ ครั้งที่มีการรับ
งานท�ำอาหาร ทั้งจากบุคคลภายนอก และใน
พื้นที่ สมาชิกกลุ่มเริ่มมีรายได้เสริมจากการ
ท�ำอาหารมากขึ้น ขอบคุณมากๆ คะที่ช่วยให้
พวกเรามีวันนี้”
การพัฒนากลุ่มอาชีพ ยังท�ำให้เกิดการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนอีกด้วย เมื่อกลุ่ม
ได้รับการพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็
ยังผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้ม
แข็งขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน

“ในปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ท�ำงานร่วมกับชุมชน อสม. โรงเรียน
และสาธารณสุข ในการพัฒนาด้านต่างๆ สนับสนุนโรงเรียนในการ
พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพและรายได้ให้
เด็กและเยาวชน สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพแก่ครอบครัวเด็กเพือ่
เป็นอาชีพที่เสริม เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมและมีจิตอาสาในการ
เฝ้าระวังป้องกันโรค โดยการร่วมเป็น อสม.น้อย อีกทั้งการพัฒนา
แหล่งน�้ำในพื้นที่ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและ
การบริหารจัดการน�ำ้ ร่วมกับตัวแทนจากชุมชน ขอขอบคุณผูอ้ ปุ การะ
ผู้บริจาคที่ช่วยให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน ได้รับโอกาสที่ดีซึ่งช่วย
ให้พวกเขาสามารถอยู่ดีมีสุขได้ในอนาคตครับ”
วงศ์เวช วัฒกีเจริญ
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ทองผาภู
ม
ิ
จังหวัดกาญจนบุรี
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2554
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 2 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 11 คน
ูมิ

อ.ทองผาภ

ุรี

จ.กาญจนบ

ด�ำเนินงานใน 7 ต�ำบล
ได้แก่ ห้วยเขย่ง ท่าขนุน
หินดาด ลิ่นถิ่น ปิล๊อก
สหกรณ์นิคม และชะแล
อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,500 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 870 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 23 คน
ประถม 1,092 คน
ม.ต้น 385 คน

135

1,108

เด็ก
คน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษาที่จ�ำเป็น
ได้แก่ จัดท�ำสื่อการเรียนการสอนขึ้นในโรงเรียน ได้รับมอบสื่อระดับชั้น
อนุบาลและชั้นประถม หนังสือเข้าห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียน ช่วยให้
เด็กมีความพร้อมที่จะเล่าเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง

15
47
98

11

แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่ง ได้รับสื่อ
โรงเรียน
การเรียนการสอน ช่วยพัฒนาการสอนเด็กให้มีประสิทธิภาพขึ้น
คน ได้รบั พัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การท�ำไม้กวาดทางมะพร้าว
เด็ก
พวงกุญแจ ท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ การท�ำอาหาร และการท�ำเหรียญที่ระลึก
คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
เยาวชน
ที่ดีในการด�ำเนินชีวิต บทบาทการเป็นผู้น�ำ และการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ พัฒนาอาชีพให้ครอบครัวและชุมชนของเด็ก ผ่านการ
อบรมให้ความรู้ การเสริมสร้างแนวคิดจัดตั้งกลุ่ม การออมเงิน สนับสนุน
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และการศึกษาดูงาน ยังผลให้เกิดการจัดตั้ง 4 กลุ่ม
อาชีพขึ้น ได้แก่

4
1
164

177
256
2

กลุ่มอาชีพ เกิดขึ้น ได้แก่ กลุ่ม
ครั ว เรื อ น มี ก าร
รับท�ำอาหาร กลุ่มรับท�ำขนม กลุ่ม ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพดิ นให้ เหมาะสม
เลี้ยงไก่ไข่ และกลุ่มท�ำปุ๋ยอินทรีย์ กับการเพาะปลูก
เครื อ ข่ า ยอาชี พ ได้ รั บ การ เกษตรกร
พัฒนาขึ้น
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

คน มี

ครัวเรือน ได้รับการ
กลุ่มอาชีพ ได้รวบรวมผลผลิต
อบรมอาชี พ และสามารถน� ำ ไป จ�ำหน่ายผ่านเครือข่าย
ปฏิบัติได้

ครอบครัว ได้รับการ
พัฒนาแหล่งน�้ำ เช่น ประปาภูเขา
ระบบส่ ง น�้ ำ ช่ ว ยให้ ชุ ม ชนมี น�้ ำ
สะอาดไว้ใช้เพียงพอส�ำหรับการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน

67

คน เข้าร่วมกลุ่ม
เด็ก
เฝ้าระวังป้องกันโรค ได้รับความ
รู้ในการเฝ้าระวังโรคระบาด และ
โรคติดต่อในโรงเรียนและชุมชน
รณรงค์ เ ผยแพร่ ข ่ า วสาร และ
สร้างจิตอาสาแก่เด็กๆ ในการร่วม
ครอบครัวเด็ก เข้าอบรม เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขน้อย
การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่าง (อสม.น้อย)
ถูกวิธี ช่วยให้ชมุ ชนตระหนักในพิษ
ภัยของสารเคมี และได้รับความ อสม.น้อย
เด็กหญิงสุชาดา เล่าว่า “หนูได้รบั
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
ความรู้เรื่องการป้องกันโรคต่างๆ
คน ได้รับ จากการอบรมทีม่ ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ จัด
อาสาสมัคร
การพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข ขึ้น พวกเราเดินรณรงค์ให้คนใน
และเสริ ม สร้ า งความรู ้ ใ นการ หมูบ่ า้ นช่วยกันป้องกัน และก�ำจัด
พัฒนาสุขอนามัยในชุมชน เพื่อ แหล่งเพาะพันธุ์พาหะน�ำโรคต่างๆ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กันด้วย หนูดีใจที่ได้เป็น อสม.น้อย
ช่วยเหลือหมูบ่ า้ นของเราค่ะ”
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