วันนี้... ของ “เสาวนีย์”

ท่ามกลางภูเขาสูงที่โอบล้อมหมู่บ้าน ท�ำให้การสัญจรไปมาของ
อ�ำเภออมก๋อย มีความยากล�ำบาก ยิ่งในฤดูฝน การเดินทางยิ่ง
มีอุปสรรคมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ เมื่อ “เสาวนีย์” เรียนอยู่ชั้นประถม โรงเรียน
ของเธออยู่ใกล้บ้าน จึงเดินทางสะดวก แต่เมื่อเธอขึ้นชั้นมัธยม
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนกว่า 25 กิโลเมตร ซึ่งมีโรงเรียน
มัธยมเพียงแห่งเดียวในอ�ำเภอ และเป็นความหวังที่เด็กๆ อย่าง
เสาวนีย์ ใฝ่ฝันอยากจะเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องง่าย
ส�ำหรับครอบครัวที่ยากจนของเธอ
“ถ้าหนูเรียนชัน้ มัธยม พ่อแม่กต็ อ้ งล�ำบากมากขึน้ หนูคดิ ว่า
จะไปอยู่หอพักใกล้โรงเรียนหรือในโรงเรียน แต่พ่อแม่ก็ไม่ยอม
เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย และพ่อแม่อยากให้เธอเลี้ยง

น้องสาวที่ยังเล็กอยู่”
ความจ�ำกัดของครอบครัวท�ำให้เสาวนีย์เริ่มหมดหวังที่จะ
ได้เรียนต่อ แต่เมื่อเธอได้รับการสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษา
รวมทั้งค่ารถรับส่งในการเดินทางมาโรงเรียน ท�ำให้ความหวังที่
จะได้เรียนต่อเกิดขึ้น
“ทุกวันนีห้ นูได้เรียนหนังสือต่อแล้วค่ะ ทุกเย็นเมือ่ กลับบ้าน
หนูก็มีเวลาช่วยงานบ้าน เลี้ยงน้องให้แม่ วันหยุดหนูก็ไปช่วยพ่อ
ท�ำงานในไร่” เธอเล่าด้วยรอยยิ้มเพิ่มอีกว่า
“หนูได้รับโอกาสที่ดีแล้ว หนูจะเรียนต่อให้สูงขึ้นกว่านี้ ถ้า
เป็นไปได้อยากให้จบปริญญาตรี หนูอยากเป็นครู และกลับมา
พัฒนาการศึกษาในชุมชนของหนูเอง หนูขอขอบคุณผู้อุปการะที่
ท�ำให้หนูได้เรียนหนังสือต่อค่ะ”

“ความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านมา คือ เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง
จากการได้รับโภชนาการที่ดี ถึงแม้สภาพความเป็นอยู่เต็มไปด้วย
ความยากล�ำบาก แต่เด็กๆ ก็ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พวก
เขาเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง ครอบครัวเด็ก และชุมชนก็มีส่วนร่วม
ในการดูแลปกป้องเด็กให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ขอขอบคุณ
ผู้อุปการะที่ช่วยให้เด็กๆ ได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขา
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”
อิสระ บุญสม
ผู้จัดการโครงการ
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อมก๋
อ
ย
จังหวัดเชียงใหม่
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2549
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 7 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 5 คน
ลูกจ้างโครงการ 4 คน
ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
่ ได้แก่ อมก๋อย ยางเปียง
จ.เชียงใหม
และสบโขง อ� ำ เภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อ.อมก๋อย
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,819 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,363 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 94 คน
ประถม 982 คน
ม.ต้น 459 คน
ม.ปลายและปวช. 241 คน
ปวส. 4 คน
ปริญญาตรี 39 คน

410
61
3,103

เด็ก
คน อายุ 12-18 ปี และเด็ก 39 คน ซึ่งก�ำลังเรียนอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา ได้รับปัจจัยการศึกษา ได้แก่ ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าหอพัก
และค่าเดินทาง ช่วยให้เด็กเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง
คน ในชั้นประถม 5-6 ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดค�ำนวณ
เด็ก
ในค่ายคณิตศาสตร์
คน ได้รบั หนังสือและสือ่ การเรียนการสอนในห้องสมุด
เด็ก
28 โรงเรียน ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้และรักการอ่าน สนุกสนานกับการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

663

คน ฝึกฝนทักษะการ
เด็ก
เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุก โดยลงมือปฏิบัติ
จริง รวมทัง้ เรียนรูก้ ารบริหารจัดการกลุม่
วิธแี ก้ไขปัญหา ความรูท้ ี่ได้รบั สามารถน�ำ
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�ำ
วัน

134

ครอบครัวเด็ก ได้รบั การ
สนับสนุนการเลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมือง
เมล็ดพันธุ์ผัก การเลี้ยงปลาดุก ช่วย
ให้ครอบครัวเด็กมีความมั่นคงด้าน
อาหาร และมีรายได้เสริม

3

ชุมชน ร่วมจัดตั้งกองทุนอาหาร
(ข้าวเปลือก) โดยมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ร่วม
มือกับคริสตจักรในพืน้ ที่ เพือ่ ให้ชมุ ชน
มีข้าวบริโภคตลอดทั้งปี

65

ครอบครัวเด็ก ได้รับการ
สนับสนุนอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยง
หมู วัวแม่พนั ธุ์ และควาย ซึง่ การเลีย้ ง
สัตว์จะสร้างรายได้ในระยะยาว

ศูนย์การเรียนรู้ศุภนิมิตอมก๋อย

เป็นแหล่งเรียนรูก้ ารประกอบอาชีพของชุมชน สาธิตอาชีพต่างๆ ได้แก่ การ
เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ฯลฯ ที่ผ่านมา มีผู้เข้ามาใช้
บริการ 141 คน

108

เด็ก
คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ได้รับสนับสนุนอาหาร
มื้อเช้าแก่เด็ก เพื่อช่วยให้เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตได้เหมาะสมกับวัย

51

คน ได้รับความรู้เรื่อง
ผู้ปกครองเด็ก และครูในศูนย์เด็กเล็ก
พัฒนาการของเด็ก วัย 3-5 ปี การจัดอาหารเสริมให้เด็ก เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ ด้านโภชนาการเด็ก และดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย

63

คน เข้าร่วมอบรมเรื่องวัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนวัย 13-15 ปี
เด็ก
การป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ และส่งเสริมเครือข่ายปกป้องและคุ้มครอง
เยาวชนตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร โดยมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ร่วมกับโรงพยาบาลอมก๋อย

172

ครอบครัว ได้รบั เครือ่ งกรอง
น�้ ำ และกั ก เก็ บ น�้ ำ เพื่ อให้ ชุ ม ชนมี น�้ ำ
สะอาด ปลอดภัยเหมาะแก่การอุปโภค
และบริโภค

95

ครอบครั ว ได้ รั บ อุ ป กรณ์
ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน�้ำ เพื่อให้มี
ห้องน�้ำที่ถูกสุขลักษณะ

