วันนี้... ของ “จีรวัฒน์”

กว่า 2 ปีแล้ว ที่เจ้าแพะทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์
ให้ ผ ลผลิ ต สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ค รอบครัวของ
“จี ร วั ฒ น์ ” เด็ กในความอุ ป การะของมู ล นิ ธิ
ศุภนิมิตฯ ที่ก�ำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บ้านของจีรวัฒน์ไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของ
ตนเอง พ่อกับแม่ต้องอาศัยงานรับจ้างกรีดยาง
เป็นรายได้เลีย้ งดูลกู ๆ 3 ชีวติ ในบ้าน ด้วยรายได้
เพียงเดือนละ 2,500 บาท จึงไม่เพียงพอตลอด
เดือน และเมื่อใดที่ฝนตกหนักไม่สามารถกรีด
ยางได้ หรือในฤดูการผลัดใบของยาง รายได้

ของครอบครัวก็จะขาดหายไปด้วย
“ตั้งแต่ลูกๆ ได้รับการอุปการะจากมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ช่วยให้ภาระค่า
ใช้จ่ายของครอบครัวลดลง และเราได้รับแพะ
ไว้เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม” “นางใหมมู่หน้า” แม่
ของจีรวัฒน์เล่าให้ฟัง โครงการฯ ได้มอบแม่
พันธุแ์ ละพ่อพันธุแ์ พะอย่างละ 1 ตัวให้ครอบครัว
เด็ก และให้ความรู้การเลี้ยงแพะ ไม่นาน เราก็
มีแพะเพิ่มขึ้น
วันนี้ แพะ 5 ตัวในคอก ทัง้ พ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุ์

แพะ และลูกแพะ ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
และได้ให้ผลผลิตมาหลายรุน่ แล้ว ขณะเดียวกัน
ก็ขายเป็นรายได้ให้ครอบครัว
“ตอนนี้ครอบครัวของเรามีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น สามารถส่งลูกเรียนหนังสือตามความ
ต้องการของลูกๆ ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่มอบ
สิ่งดีๆ ให้ครอบครัวเรา และพัฒนาหมู่บ้านของ
เราให้มีความสุข” แม่ของจีรวัฒน์บอกด้วยรอย
ยิ้มแสดงความขอบคุณอย่างเต็มเปี่ยม

“สิ่งที่ท�ำให้รู้สึกภูมิใจ คือ การเห็นความตั้งใจ รอยยิ้ม และผลลัพธ์
จากงานพัฒนาทีม่ ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ สนับสนุนไป ครอบครัวเด็กมีรายได้
เพิม่ ขึน้ มีเงินหมุนเวียนใช้จา่ ยเพียงพอ มีเงินออม ไม่ตอ้ งกูห้ นีย้ มื สิน
และเด็กก็มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ได้ไปโรงเรียนทุกวัน และมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมทีด่ ี ขอขอบคุณท่านผูอ้ ปุ การะและผูบ้ ริจาค ทีช่ ว่ ยเหลือให้
เด็กๆ มีรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขค่ะ”
สิริภา บัวงาม
ผู้จัดการโครงการ
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อ่าวลึก
จังหวัดกระบี่

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อ่จังหวัาวลึ
ก
ดกระบี่
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960

คน ได้รับปัจจัยการศึกษา
เด็ก
ที่จ�ำเป็น ได้แก่ เสื้อนักเรียน กระเป๋าเป้ ช่วย
ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง
และมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2549
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 7 ปี

60

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 8 คน
อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่

คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
เยาวชน
แกนน�ำเยาวชน เพือ่ เสริมสร้างความเป็นผูน้ ำ�
การแบ่งปันและการมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ของตนเอง

ด�ำเนินงานใน 6 ต�ำบล
ได้ แ ก่ อ่ า วลึ ก เหนื อ
อ่าวลึกใต้ อ่าวลึกน้อย
เขาใหญ่ คลองหิ น
และแหลมสัก อ�ำเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก
3 ด้ า น ได้ แ ก่ การ
อุปการะเด็ก การศึกษา
และเศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,653 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,555 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 796 คน
ม.ต้น 578 คน
ม.ปลายและปวช. 279 คน

135

คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะ
เด็ก
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กน�ำ
ความรู้ไปปรับใช้ส่งผลให้มีการเรียนที่ดีขึ้น

ภาษาไทยของฉัน

เด็กหญิงพาขวัญ หรือกระต่าย และเพื่อนๆ อีกกว่าร้อยคน เล่าถึง
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยว่า “สนุกค่ะ หนูได้เรียนรู้การออกเสียง
ภาษาไทยให้ชดั เจน เขียนได้ถกู ต้อง ท�ำให้หนูรกั ภาษาไทยและอยาก
จะฝึกฝนให้ถูกต้องอยู่เสมอค่ะ”
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ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมการท�ำบัญชีครัวเรือน เรียนรู้การจดบันทึก ท�ำบัญชีรับ-จ่าย และ
การออม เพื่อเก็บออมไว้ใช้เมื่อจ�ำเป็น

ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมการเลี้ยงปลา ไก่ และแพะ เป็นอาชีพเสริม ความรู้ที่ได้ช่วยส่งเสริม
ให้ครอบครัวเด็กสามารถดูแลและเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ครอบครัวเด็ก ได้รับพันธุ์สัตว์เพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม โดยแบ่งเป็น

20

19

40

คน เข้าอบรมอาชีพ โดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอก
เด็ก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภออ่าวลึก (กศน.อ่าวลึก) ให้
ความรูแ้ ก่เยาวชนทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ ให้มแี นวทางเลือกเรียน
สาขาวิชาที่ตนถนัด เพื่อเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น

ครอบครัว
กลุ่มเลี้ยงปลากะพง

ครอบครัว
กลุ่มเลี้ยงปลาเก๋าเสือ

ครอบครัว
กลุ่มเลี้ยงปลาดุก

คน จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วม
เด็ก
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดภูเก็ต โดย เด็กๆ ได้ฝึกฝนการ
จดบันทึกข้อมูล ความรู้ และฝึกการพูด การเขียน และการคิด
วิเคราะห์

20กลุ่มครอบครั
ว
เลี้ยงกบ

10กลุ่มเลีครอบครั
ว
้ยงเป็ด

ครอบครัว
กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์

360

31

11

ครอบครัว
กลุ่มเลี้ยงหอยนางรม

58กลุ่มเลีครอบครั
ว
้ยงแพะ

