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จ.แพร่ แหล่งผลิตผ้าม่อฮ่อมที่มีชื่อเสียงของประเทศ และผ้าหม้อฮ่อมนี่เองที่ก�ำลังสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวเด็ก
ที่หมู่บ้านไผ่โทน เสียงจักรเย็บผ้าก�ำลังท�ำงานอย่างเต็มก�ำลัง การอบรมให้ความรู้ทักษะการเย็บกระเป๋าผ้าด้นที่โครงการจัดขึ้น
ครอบครัวของน้องยีนส์ เลือกการเย็บผ้าม่อฮ่อมเป็นอาชีพเสริม เพือ่ ให้ครอบครัวเด็กท�ำเป็นอาชีพเสริม และการสนับสนุนอุปกรณ์
หลังการเก็บเกีย่ วพืขผลทางการเกษตรซึง่ เป็นอาชีพหลัก การเย็บผ้า เครื่องมือในการประกอบอาชีพ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
“ช่วยได้มากเลยค่ะ ช่วยให้ครอบครัวของเรามีอาชีพเสริม
นี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำให้กับครอบครัวมากขึ้น
นางพิชชากร แม่ของน้องยีนส์ ซึง่ เป็นเด็กในความอุปการะของ ที่ท�ำได้ตลอดทั้งปี มีรายได้ไม่ขาดแคลน พอมีเงินให้ลูกๆ ได้ไป
มูลนิธิฯ เล่าว่า “แรกๆ อาศัยเรียนเย็บผ้าจากเพื่อนบ้านค่ะ ส่วน โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณท่านผูอ้ ปุ การะทีท่ า่ นไม่ได้ชว่ ยแค่
จักรเย็บผ้าก็อาศัยเช่ายืมจาก อบต. พอได้เงินมาจากเย็บผ้าถึงจะ ลูกของเราเท่านั้น ท่านยังช่วยให้พ่อแม่อย่างเราได้ดูแลลูกได้อย่าง
เต็มที่ด้วยค่ะ” พิชชากร บอกด้วยความตื้นตันใจ
หักมาจ่ายค่าเช่า”
ความอยู่ดีมีสุขที่ท่านหยิบยื่นให้แก่เด็กๆ ที่นี่ ก�ำลังช่วยให้
ความช่วยเหลือจากท่าน ไม่เพียงช่วยให้โอกาสทางการศึกษา
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กๆ เท่านั้น สิ่งที่ท่านมอบให้ยังได้ ครอบครัวของพวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ช่วยไปถึงครอบครัวเด็ก และชุมชนด้วย แม่ของน้องยีนส์ ได้เข้าร่วม

เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาทอย่างต่อเนื่องของท่าน ได้
ช่วยน�ำการพัฒนาความอยูด่ มี สี ขุ สูต่ วั เด็กในความอุปการะ
ครอบครัวของพวกเขา ตลอดทั้งชุมชนที่เด็กในอุปการะ
ของท่านอาศัยอยู่ พวกเขาส่งค�ำขอบคุณจากใจมาถึงท่าน
ในรายงานความก้าวหน้าปีที่ 14 ของการด�ำเนินงาน
โครงการฉบับนี้ ท่านจะได้ทราบถึงเด็กในอุปการะได้รับ
ความพร้อมในด้านการศึกษา สนุกกับการเรียนรู้ มีสขุ ภาพ
ดีทกุ เทอม ได้กนิ อาหารคุณภาพดีขนึ้ มีสทิ ธิแ์ ละมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง ครอบครัวได้
รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อน�ำ
พวกเขาไปถึงความส�ำเร็จตามความมุ่งหวังและปรารถนา
ของท่าน

ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านที่...
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เติมความพร้อมในด้านการศึกษา

โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่ แ บบพึ่ ง
ตนเองและยั่งยืน ห้วยโรง เริ่มด�ำเนินงาน
พัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว
และชุมชนในปี พ.ศ. 2544

ท่านได้ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการศึกษาแก่เด็กในความ
อุปการะ เติมความพร้อมให้พวกเขาได้เรียนอย่างต่อเนือ่ ง และ
มีโอกาสเรียนต่อในชัน้ เรียนทีส่ งู ขึน้ เด็กในความอุปการะ 857
คน ได้รับค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าพาหนะเดินทางมาโรงเรียน
ส�ำหรับเด็กที่บ้านห่างไกล และปัจจัยการศึกษาอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการเล่าเรียน
ขณะเดียวกัน เด็กๆ ทีเ่ รียนอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษา 54 คน
ได้เข้าร่วมค่ายติวเตอร์ภาษาไทย ที่โครงการได้จัดขึ้นเพื่อให้
เด็กได้ฝึกฝนพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยให้อ่านออก เขียน
ได้อย่างช�ำนาญมากขึน้ และจะท�ำให้ผลการเรียนของพวกเขา
ดีขึ้นตามมาด้วย
สนุกกับการเรียนรู้ มีสท
ิ ธิแ์ ละมีสว
่ นร่วมป้องกันตนเอง

ใน 3 ต�ำบลของอ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ได้แก่
• ต�ำบลห้วยโรง
• ต�ำบลไผ่โรง
• ต�ำบลบ้านเวียง
โดยมีโครงการหลัก 3 ด้านคือ
• การศึกษา
• การอุปการะเด็ก
• เศรษฐกิจ

ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 1,100 คน

ครอบครัวได้รบ
ั การส่งเสริมอาชีพให้มรี ายได้เพิม
่ ขึน
้

กินอาหารคุณภาพดีขน
ึ้ มีสข
ุ ภาพดีทก
ุ เทอม

ค�ำนึงเรื่องสุขภาพของเด็กในโครงการให้ได้กินอาหารที่มี
คุณภาพ จึงมีการส่งเสริมการลดใช้สารเคมี และสนับสนุนปุ๋ย
อินทรีย์ส�ำหรับท�ำเกษตร
ครอบครัวเด็ก 73 ครอบครัว ซึ่งไม่มีพื้นที่เพาะปลูกท�ำนา
ข้าว ได้รับการสนับสนุนข้าวเหนียวส�ำหรับบริโภค เด็กไม่ต้อง
เข้านอนทั้งท้องหิว ช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายให้แก่
ครอบครัวเด็กที่ยากไร้ได้
เด็กๆ ช่วงอายุ 6 – 11 ปี ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและร่วมกิจกรรมที่ก่อ
ให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็น ส่วนเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี
จ�ำนวน 55 คน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเชิงประยุกต์ และมีความพร้อมด้าน
โอกาสประกอบอาชีพ

ครอบครัวเด็ก 132 คน ได้รับการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ
เสริม สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ในการประกอบ
อาชีพเย็บผ้าม่อฮ่อมเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในครอบครัว
นอกจากนี้เด็ก 92 คน ยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการ
ประกอบอาชีพตามความสนใจ ลดการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และมีรายได้เสริมความเป็นอยู่ในบ้านให้ดีขึ้น

