วันนี้... ของ “อรัญ”

ผูค้ นในอ�ำเภอปทุมราช จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ใช้
ชีวติ บนพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง ผลผลิตจากการท�ำนาสร้าง
รายได้ไม่เพียงพอให้เลี้ยงปากท้อง ความยาก
ล�ำบากในการประกอบอาชีพจึงสร้างความขัดสน
ให้แก่ครอบครัว
“หนู เ กื อ บหมดหวั ง ที่ จ ะได้ เ รี ย นต่ อ ถึ ง
มหาวิทยาลัย แต่เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาที่
หมูบ่ า้ น หนูกไ็ ด้เป็นเด็กในความอุปการะรุน่ แรกๆ
ตอนนัน้ เรียนอยูช่ นั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 หนูได้รบั
การดูแลช่วยเหลือมาตลอด โดยเฉพาะเรือ่ งเรียน
หนังสือ หนูมชี ดุ นักเรียนใหม่ใส่ มีกระเป๋าหนังสือ
และรองเท้านักเรียน รวมถึงหนังสือ สมุดและ
อุปกรณ์การเรียน และได้ไปทัศนศึกษาเรียนรูแ้ ละ
เปิดประสบการณ์มากมายค่ะ” รอยยิม้ ปรากฎบน
ใบหน้าทันทีเมือ่ “อรัญ” เด็กในความอุปการะ วัย
22 ปี เล่าถึงความช่วยเหลือทีม่ าถึงเธอในวัยเด็ก

อรัญเติบโตขึน้ อย่างมีความหวัง วันนี้ เธอ
ก�ำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 3 คณะ
ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี ความช่วยเหลือมีมาถึงเธอ
อย่างต่อเนือ่ ง เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้กา้ วสู่
ฝัง่ ฝันตามทีเ่ ธอคาดหวังไว้
งานพัฒนาที่น�ำการเปลี่ยนแปลงมาสู่เด็ก
ครอบครัวของอรัญยังได้รบั การพัฒนาให้มคี วาม
เข้มแข็ง เพือ่ ทีจ่ ะพึง่ พาตนเองได้ อรัญเล่าต่อว่า
“พ่อกับแม่เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ เช่น การท�ำ
ข้าวกล้อง ข้าวเม่า การเพาะปลูกข้าว เลีย้ งปลา
เพาะเห็ด และอีกมากมาย ตอนนีพ้ อ่ กับแม่เป็น
สมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านโคกพระ ที่กลุ่มได้
รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สนิ ค้าโอท็อป 5 ดาว
ด้วยค่ะ”
จากกลุม่ เล็กๆ ทีม่ ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ สนับสนุน

ได้พฒ
ั นาขึน้ เรือ่ ยมา จนกลายเป็นกลุม่ ข้าวกล้อง
ที่มีชื่อเสียง สามารถผลิตจ�ำหน่ายตามที่ตลาด
ต้องการ ท�ำให้ครอบครัวของเด็กและสมาชิก
กลุ่มมีรายได้จากอาชีพเสริม และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้อง
“โอกาสที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้เรื่องการ
ศึกษา ช่วยลดค่าใช้จา่ ยของพ่อแม่ลงอย่างมาก
ค่ะ หากไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ ครอบครัวคง
ล�ำบากมาก พ่อต้องท�ำงานหนักขึ้น ถ้าหาเงิน
ไม่ทนั ก็ตอ้ งหยิบยืมเป็นหนีเ้ ขา” อรัญเล่าถึงสิง่
ทีเ่ ธอได้รบั ก่อนบอกด้วยรอยยิม้ ว่า
“ขอขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณผูอ้ ปุ การะ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ ให้โอกาสดีๆ ให้อนาคตหนู
และครอบครัว หนูจะตัง้ ใจเรียน เป็นเด็กดี จะไม่
ท�ำให้ผดิ หวัง และจะท�ำให้ดที สี่ ดุ ให้สมกับโอกาส
ดีๆ ที่ได้รบั ตลอดมา”

“ในปีทผี่ า่ นมา นอกจากการพัฒนาการศึกษาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และ
มีโอกาสเรียนในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ แล้ว มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ได้สง่ เสริมครอบครัว
เด็กและชุมชนให้เกิดกลุ่มอาชีพเสริมนอกฤดูเก็บเกี่ยว การศึกษาดู
งานเทคนิคแปรรูปผลิตภัณฑ์ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั กลุม่ ที่
ประสบความส�ำเร็จ และการอบรมให้ความรูจ้ ากวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพื่อรักษาสถานภาพของกลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลสูเ่ ด็กๆ ได้อยูด่ มี สี ขุ มากขึน้ ขอขอบคุณ
ผูอ้ ปุ การะเด็กและผูบ้ ริจาคทุกท่านทีช่ ว่ ยเหลือให้เด็กๆ เติบโตขึน้ อย่าง
มีความสุข เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ คี ะ่ ”
ปราณีย์ ศิรินัย
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ปทุมราช
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2542
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 14 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
ิญ
จ.อ�ำนาจเจร
งศา
อ.ปทุมราชว

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้แก่ หนองข่า ค�ำโพน
และ นาป่าแซง อ�ำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ

5

แห่ง ได้รับอุปกรณ์ผลิตสื่อ
โรงเรียน
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถอ่าน
เขียนภาษาไทยและคิดค�ำนวณได้ดีขึ้น

80

คน ชั้นมัธยมต้น เข้าร่วม
เยาวชน
ค่ายทักษะชีวติ เพือ่ เรียนรูพ้ ฤติกรรมเสีย่ งใน
หมูเ่ ยาวชน และการปกป้องตนเองให้หา่ งไกล
จากโรคเอดส์และยาเสพติด

ครอบครัวเด็ก ได้รับการอบรมความรู้การเตรียมดินก่อนการปลูกข้าว การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การปรับปรุงดิน ให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้น

25

คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก
สมาชิกกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก
การสาธิตการทอเสื่อกกมัดหมี่ เพื่อน�ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้หลากหลายขึ้น

เด็กในความอุปการะ 800 คน

45

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 727 ครอบครัว

คน เข้าร่วมอบรมความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อน�ำมา
สมาชิกกลุ่มเย็บผ้า
พัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของกลุ่มมากขึ้น

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 115 คน
ม.ต้น 304 คน
ม.ปลายและปวช. 307 คน
ปวส. 15 คน
ป.ตรี 59 คน

90

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากองทุนการศึกษา
13 ทุน ใน 13 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการ
ศึกษาของเด็กยากจน ในชัน้ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรี ช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสืออย่าง
ต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น

120 2

คน จาก โรงเรียน ชั้น
เด็ก
มัธยมต้น ร่วมฝึกฝนทักษะการท�ำขนมโดนัท
ทอด ขนมครองแครง และขนมดอกจอก ช่วย
ให้เด็กได้รับความรู้ที่สามารถน�ำไปประกอบ
อาชีพได้

ความรู้เสริมเพิ่มมูลค่าสินค้า

นางบัวลอง แสนโท หนึ่งในสมาชิกกลุ่มอาชีพเย็บผ้า บอกถึงสิ่งที่ได้รับจากการอบรมว่า “เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เรียนรู้
การพัฒนาฝีมือให้สามารถผลิตงานได้หลายรูปแบบ วิทยากรแนะน�ำเทคนิคใหม่ๆ ให้ กลุ่มของเราจะน�ำความรู้ที่ได้มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากเลยค่ะ ที่ช่วยให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนา
อาชีพของเรา”

