วันนี้... ของ “สกุลรัตน์”

หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลในกลางขุนเขา อาจเป็น
อุปสรรคทีท่ ำ� ให้ “สกุลรัตน์” ไม่ได้เล่าเรียนมาก
ไปกว่าชั้นประถมศึกษา “ถ้าไม่มีวันที่ผู้อุปการะ
ยื่นมือมาช่วย หนูคงมาไม่ถึงวันนี้” สกุลรัตน์
บอกด้วยน�้ำเสียงมีความสุข
แม้พ่อแม่ท�ำไร่และออกไปรับจ้างอย่าง
ขยันขันแข็ง แต่ครอบครัวของเธอก็ยังหนี ไม่
พ้นความยากจน ความหวังในการเรียนหนังสือ
ต่อของเธอเกือบดับวูบ
“หนู ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากมู ล นิ ธิ
ศุภนิมิตฯ ที่ช่วยเรื่องการเรียนมาตลอดค่ะ”
สกุลรัตน์เล่าต่อ

เธอเข้ามาเป็นเด็กในความอุปการะของ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และได้รับปัจจัยด้านการศึกษา ทั้งเสื้อผ้าชุด
นักเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไปโรงเรียน
จนช่วยให้เธอมีโอกาสเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนครอบครัวเธอก็ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
เรื่องการเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริม ซึ่งช่วยให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น
วันนี้ สกุลรัตน์ อายุ 23 ปี เรียนจบใน
ระดับปริญญาตรีแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นและ
มุมานะ เธอได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง จาก
คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ความรูจ้ ากการศึกษาเล่าเรียน
ได้ช่วยให้เธอมีอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
และจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
บ้านเกิดของเธอต่อไป
“หนู ข อบคุ ณ ผู ้ อุ ป การะที่ ช ่ ว ยเหลื อ หนู
ให้เรียนจนจบปริญญาตรี ถ้าไม่ได้รับการช่วย
เหลือ ไม่รู้วันนี้จะได้เรียนถึงไหน หนูตั้งใจจะ
กลับมาเป็นครูสอนหนังสือให้เด็กๆ ในหมู่บ้าน
ดูแลพ่อแม่และส่งน้องชายคือ สกล อายุ 11 ปี
ก�ำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ได้เรียนจน
จบปริญญาตรีเหมือนกัน เพือ่ จะกลับมาช่วยกัน
พัฒนาชุมชนของเราต่อไป”

“ในปีนี้ เด็ก ครอบครัว และชุมชน ได้รับการเสริมสร้างพัฒนา
จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจในครอบครัวมี
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เด็กมีสุขภาพดี มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งคือ มีเด็กในโครงการ
เรียนจนจบระดับปริญญาตรีถึง 6 คน ซึ่งเราหวังว่าพวกเขาจะมี
โอกาสกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดีขึ้น”
ทิวากรณ์ หอมนาน
ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แม่จังฮหวัดอ่ แม่งสอน
ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แม่
ฮ
อ
่
งสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2541

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 15 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 5 คน
อ�ำเภอเมือง
น
จ.แม่ฮ่องสอ
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625

คน ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้น
เด็ก
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับปัจจัย
การศึกษา ได้แก่ ค่าเทอม กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาให้แก่เด็กได้เรียนหนังสืออย่างต่อ
เนือ่ ง ในปีทผี่ า่ นมา มีเด็กเรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ 204 คน และอุดมศึกษา 4 คน

30

ด� ำ เนิ น งานใน 4 ต� ำ บล
ได้แก่ ห้วยปูลิง ห้วยโป่ง
ผาบ่อง และปางหมู อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คน ได้รับการฝึกฝนทักษะ
เด็ก
อาชีพช่างเชื่อมเบื้องต้น เป็นพื้นฐานให้เด็ก
ในอนาคต

ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ

คน ได้รับการ
แกนน�ำเยาวชน
พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำในการประชุม
วางแผนงาน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง

60

17
17

โรงเรียน ได้รับหนังสือห้องสมุด
โรงเรียน ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่าน ค้นคว้า
และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เด็ก

102

ครอบครัวเด็ก ได้รับการสนับสนุนอาชีพเสริมตามความถนัด เพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้นให้ครอบครัว ได้แก่

61 ครอบครัว เลี้ยงวัว
10 ครอบครัว เลี้ยงปลา

โรงเรียน ได้รับสื่อการเรียนการ
สอน ที่ช่วยพัฒนาการอ่าน เขียน และ
ค�ำนวณให้เด็กมีประสิทธิภาพขึ้น

เด็กในความอุปการะ 1,800 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,522 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 576 คน
ม.ต้น 635 คน
ม.ปลายและปวช. 456 คน
ปวส. 42 คน
ปริญญาตรี 91 คน

221

คน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต จากค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้าง
เยาวชน
จิตส�ำนึกให้เยาวชนรักบ้านเกิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป

73

ครอบครัวเด็ก ได้รับการเสริม
ทั ก ษะความรู ้ ก ารเลี้ ย งวั ว และหมู เพื่ อ
น�ำไปประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3

9 ครอบครัว เลี้ยงหมู
22 ครอบครัว เพาะเห็ด

กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการศึกษาเด็กนักเรียนศุภนิมิตต�ำบล
ห้วยโป่ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษา
เด็กนักเรียนศุภนิมิตต�ำบลห้วยปูลิง และ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาเด็กนักเรียน
ศุภนิมิตต�ำบลผาบ่อง ได้รับการพัฒนา
แนวคิดการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการ
กลุ่ม และการอบรมศึกษาดูงาน
ปัจจุบัน มีสมาชิก 251 คน ในกลุ่มมี
การออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่
เด็กในอนาคต

134

ครอบครัวเด็ก มีนำ�้ สะอาดส�ำหรับ
อุปโภคบริโ ภคจากถังเก็บน�้ำขนาด 3,000
ลิตร ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมระบบประปา
และสร้างฝายกักเก็บน�้ำ ช่วยให้เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี และมีน�้ำใช้ตลอดปี
นายทนง บัณฑิตเทอดสกุล
หนึ่ ง ในครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ
อุปกรณ์สร้างฝายกักเก็บน�้ำ
กล่าวว่า “ฝายเก็บน�้ำที่ชาว
บ้านร่วมกันสร้าง จะช่วยให้มี
น�้ำใช้ตลอดปี ที่ส�ำคัญยังช่วย
รักษาป่าและสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ต่อไป”

63

คน ได้รับความ
เด็ก
รู้เรื่องการป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติ ด และโรคติ ด ต่ อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้
แก่เด็ก

