วันนี้... ของ “ศศินี”

สภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบชายฝัง่ ทะเล ชาว
บ้านยึดอาชีพประมงเป็นหลัก แต่นั่นก็ไม่ช่วย
ให้มีงานท�ำหรือมีรายได้ตลอดทั้งปี เพราะยาม
มรสุม ครอบครัวเด็กมักขาดรายได้หลักไปด้วย
เช่นกัน อาศัยท�ำงานรับจ้างต่างๆ แต่ก็ไม่มีงาน
ให้ท�ำทุกวัน
ก่อนหน้านี้ที่บ้านของ “ศศินี” หรือ “กินา“
เด็กในความอุปการะของมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ วัย 16
ปี แม่เลีย้ งลูกตามล�ำพังตัง้ แต่เธอมีอายุ 4 เดือน
นั้น ท�ำงานรับจ้างในร้านขายของ ติดตาต้นยาง
และเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพเสริมรายได้
เลี้ยงครอบครัว แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิพัด
ถล่มหมู่บ้านชายฝั่งทะเล ความเสียหายเกิดขึ้น

ในพริบตา ปลาในกระชังที่เลี้ยงไว้เสียหายหมด
ท�ำให้ขาดรายได้
เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวของกินาเริ่มมีความเป็นอยู่ดีขึ้นตาม
ล�ำดับ กินาได้รับปัจจัยการศึกษาต่างๆ และแม่
ของเธอได้รับการพัฒนาอาชีพ “ที่ผ่านมา เรา
ร่วมอบรมพัฒนาความรูก้ ารท�ำอาชีพเสริม และ
ได้เพาะเห็ดนางฟ้า ตอนนี้มีเห็ดกินกันในบ้าน
และน�ำไปขาย มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 8001,000 บาท” “นางสิริพร” เล่าต่อว่า “เราได้
เรียนรู้การเก็บออมเพื่อน�ำไปต่อยอดอาชีพสิ่งที่
เราท�ำให้ประสบความส�ำเร็จมากขึ้นด้วย”
ทุ ก วั น นี้ นางสิ ริ พ รอาศั ย การตั ด เย็ บ

เสื้ อ ผ้ า และท� ำ ผ้ า บาติ ก เป็ น รายได้ ห ลั ก ของ
ครอบครัว และเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริม เธอ
น�ำประสบการณ์ที่ ได้ แบ่งปันให้คนในชุมชน
ในหมู่บ้านของเธอมีการรวมกลุ่มอาชีพเพาะ
เห็ดนางฟ้าขึ้น โดยเธอรับหน้าที่ประธานกลุ่ม
มีสมาชิกอยู่ 18 คน อีกทั้งเกิดการออมทรัพย์
ที่ช่วยพัฒนาอาชีพเสริมของกลุ่มให้มั่นคง เพื่อ
เป็นทุนในอาชีพ และออมไว้ส�ำหรับการศึกษา
ของลูกในอนาคต
“ขอบคุณผูอ้ ปุ การะมากๆ ค่ะ ทีช่ ว่ ยให้ลกู
ได้เรียนหนังสือ และทุกคนมีรายได้จากอาชีพ
เสริมที่ช่วยกัน ท�ำและช่วยกัน พัฒนาให้ดีขึ้น”
นางสิริพรกล่าวพร้อมสีหน้ายิ้มแย้ม

“ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณผู้อุปการะเป็นอย่างยิ่ง
เพราะความช่วยเหลือจากท่าน ช่วยพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่อง เด็กๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
ของพวกเขา การน�ำความรู้จากการอบรมอาชีพถูกน�ำไปต่อยอดใน
แต่ละครอบครัว และชุมชนของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มเรียนรู้
ในการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองก่อนน�ำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป”
วนิดา ส�ำเนียง
ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ท้จังหวัายเหมื
อ
ง
ดพังงา
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2551
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 5 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 3 คน
ลูกจ้าง 2 คน
จ.พังงา
ง

อ.ท้ายเหมือ

ด�ำเนินงานใน 4 ต�ำบล
ได้แก่ ท้ายเหมือง นา
เตย ทุ่งมะพร้าว และล�ำ
แก่น อ�ำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา
ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุ ป การะเด็ ก และ
เศรษฐกิจ

เด็กในความอุปการะ 1,700 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,391 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 73 คน
ประถม 936 คน
ม.ต้น 490 คน
ม.ปลายและปวช. 194 คน
ปวส. 1 คน
ปริญญาตรี 6 คน

1,629

คน ได้รับ
เด็ก
ปัจจัยการศึกษา ได้แก่ กระเป๋า
นักเรียน ค่าเดินทางแก่เด็กมัธยม
ทีบ่ า้ นอยูไ่ กลจากโรงเรียน เพือ่ ช่วย
ให้เด็กได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนือ่ ง
และมีความพร้อมในการศึกษาเล่า
เรียน

148

คน อายุ 12-18
เยาวชน
ปี ร่วมทัศนศึกษาเพือ่ เลือกสาขาวิชา
ที่ตนถนัดและส่งเสริมให้เด็กๆ เห็น
ความส�ำคัญในการศึกษาต่อในชัน้ ที่
สูงขึ้น

66
46
46

ครอบครัวเด็ก ฝึกอบรมทักษะอาชีพเสริม เพือ่
ช่วยเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
ครอบครัวเด็ก ได้รบั ปัจจัยการประกอบอาชีพ
เสริม ได้แก่ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา เพื่อเพิ่มราย
ได้และมีเหลือเก็บส�ำหรับการศึกษาของเด็กในอนาคต

ทัศนศึกษาต่อยอดการเรียนรู้

รัฐพล เด็กในความอุปการะ วัย 17 ปี ชั้นมัธยม 5 กล่าวว่า “ผมได้เห็นสาขา
ต่างๆ ที่จะเรียนต่อ สร้างความมั่นใจในการเลือกเรียนต่อมากขึ้น”

136
89

คน อายุ 6-11 ปี ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผ่าน
เด็ก
ค่ายพัฒนาทักษะด้านความคิด ทักษะการเป็นผู้น�ำ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
คน ในวัย 6-11 ปี ร่วมค่ายเสริมทักษะวิชาการ ด้านการอ่าน
เด็ก
เขียน และคิดค�ำนวน

ครอบครัวเด็ก เข้าร่วมอบรมการท�ำบัญชีครัว
เรือน เพื่อเป็นประโยชน์ส�ำหรับการใช้จ่าย และการ
ศึกษาของเด็กในอนาคต

4

กลุ่ม ได้รับการพัฒนาอาชีพโดยการ
กลุ่มอาชีพ
เสริมทักษะการจัดท�ำบัญชีออมทรัพย์กลุ่มอาชีพ เพื่อ
ช่วยจัดเก็บข้อมูลด้านบัญชีอย่างถูกต้องและมีระบบ

