วันนี้... ของ “ศิริรัตน์”

“เมือ่ ตอนทีม่ ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ ยังไม่เข้ามาในชุมชน
คนที่นี่ท�ำมาหากินกันตามสถานภาพของแต่ละ
ครอบครัว เด็กๆ มีความหวังแค่เพียงให้จบชั้น
ประถม 6 ก็พอ” “มณฑิรา” แม่ของ “ศิริรัตน์”
เล่าถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอดีต
กว่า 10 ปีที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้การ
พัฒนาแก่ชาวอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ความ
เปลี่ยนแปลงน�ำมาสู่เด็ก ครอบครัวและชุมชน
“ครอบครัวของดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
ลูกๆ ได้รับการศึกษาที่ดี ปีนี้ศิริรัตน์เรียนถึงชั้น
มัธยม 3 ครอบครัวก็มีอาหารกินเพียงพอ ด้วย
การสนับสนุนให้เราเลี้ยงปลาดุกไว้เป็นอาหาร

ลดรายจ่ายในบ้านลง บางทีขายปลาดุกผันเป็น
เงินไว้ใช้จ่ายด้านอื่นๆ” แม่ของศิริรัตน์เล่าด้วย
รอยยิ้ม
นอกจากนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนให้
มีกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นในหมู่บ้าน กลุ่มเพาะเห็ด
นางฟ้า เป็นอาชีพเสริมรายได้ที่ครอบครัวเด็ก
และคนในชุมชนเลือกท�ำ ปัจจุบัน กลุ่มเพาะ
เห็ดนางฟ้าที่หมู่บ้านของศิริรัตน์มีสมาชิกถึง 10
คน ทุกคนช่วยกันลงมือลงแรงดูแลรดน�้ำ เก็บ
ผลผลิตไปขาย และมีการออมทรัพย์กันในกลุ่ม
เป็นทุนทั้งการศึกษาให้แก่เด็ก และทุนในการ
ประกอบอาชีพของครอบครัว

“เมื่อ 4 ปีก่อน ครอบครัวของดิฉันได้
รับวัวมาเลี้ยง 1 ตัว ปีนี้วัวตกลูกเพิ่มอีก 2 ตัว
ตอนนี้เรามีวัว 3 ตัวแล้วค่ะ” ความหวังเกิดขึ้น
บนใบหน้าของผู้เป็นแม่ วัวเหล่านี้เป็นเสมือน
กระปุกออมสินให้แก่ครอบครัวของศิริรัตน์ใน
อนาคต
“ดิฉันและครอบครัวดี ใจอย่างมาก พวก
เราซาบซึ้งที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ และผู้อุปการะ
ทุกท่านให้ความช่วยเหลือ มอบความหวังให้
พวกเราทุกคนรู้สึกมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ดิฉัน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนดิฉันและ
ครอบครัวมาตลอดค่ะ” แม่ของศิริรัตน์กล่าว

ในปีนี้ มีเด็กทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับ ปวส. 9 คน ปริญญาตรี 6 คน
เด็กและครอบครัวต่างก็ดีใจที่พวกเขาสามารถเรียนจบ มีโอกาสใน
การประกอบชีพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ งาน
พัฒนาสามารถผลักดันหลายภาคส่วนให้ร่วมมือกันดูแลพัฒนาเด็ก
และเยาวชนมากยิ่งขึ้น เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ผมขอขอบคุณผู้บริจาค ผู้อุปการะ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กๆ และครอบครัวยากไร้
สุรศักดิ์ พันธศรี
ผู้จัดการโครงการ

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

อุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อุจังหวับดลรั
ต
น์
ขอนแก่น
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2542
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 14 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
์
อ.อบุ ลรตั น
จ.ขอนแก่น

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้ แ ก่ ศรี สุ ข ส� ำ ราญ
นาค� ำ และบ้ า นดง
อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

307

ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมอาชีพเกษตร
แบบผสมผสาน เน้นการเพาะปลูกเพื่อการบริโ ภค
เป็นหลัก สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน หากมีเหลือ
จากบริโภคก็สามารถน�ำไปขายเพิม่ รายได้ให้ครอบครัว
โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุน พันธุ์พืชและสัตว์ให้
ครอบครัว ได้แก่

ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก
4 ด้ า น ได้ แ ก่ การ
ศึกษา การอุปการะเด็ก
สุขภาพ และเศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 855 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 307 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 161 คน
ม.ต้น 342 คน
ม.ปลายและปวช. 246 คน
ปวส. 32 คน
ปริญญาตรี 74 คน

120
355

เด็ก
คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ บทเรียนนอกห้องเรียน
1-2 เข้าร่วมค่ายจริยธรรม พัฒนาทักษะชีวติ เด็ ก หญิ ง พลอยไพลิ น พร้ อ มด้ ว ยเพื่ อ นๆ
และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม
ก�ำลังสนุกสนานกับความรูน้ อกห้องเรียนด้วย
การฝึกท�ำไข่เค็ม
คน ได้เรียนรูก้ ารฝึกอาชีพ “สนุกค่ะ คุณครูสอนแล้วก็ท�ำได้ไม่ยากเลย
เด็ก
เช่น การท�ำไข่เค็ม การท�ำขนม การปลูกผัก ที่หมู่บ้านของหนูก็มีการเลี้ยงไก่เยอะ หนูจะ
กางมุ ้ ง โดยมู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต ฯ สนั บ สนุ น เอาความรู้ที่ได้ไปช่วยแม่ท�ำไข่เค็มเก็บไว้รับ
อุปกรณ์ให้โรงเรียน เด็กๆ จึงน�ำผลผลิตบาง ประทานกันในบ้านค่ะ”
ส่วนอย่างผักสวนครัวในโรงเรียน มาปรุงเป็น
อาหารกลางวัน

151

ครอบครัว
ได้รับไก่พันธุ์ไข่

75

ครอบครัว
ได้รับพันธุ์ปลาดุก

81

ครอบครัว
ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จ�ำกัด
สมาชิกสหกรณ์ฯ
ทั้งหมด

1,400 คน

368 คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ
324 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
368 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

