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ดฉัินขอใชโ้อกาสนี�ขอบคณุเจา้หนา้ที�มูลนธิฯิและผูร้ว่มงาน
องค์กรภาคีและแหล่งทนุทั�งหลายที�ไดพ้ยายามปรบัการทํางาน
เพื�อที�จะใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมคีณุภาพใหด้ทีี�สดุเท่าที�จะทําไดใ้นชว่ง
สภาวการณที์�ยากลําบากในป�นี�  แมว้า่ป�นี�ชอ่งวา่งของการให้
บรกิารทางสงัคมไดข้ยายกวา้งขึ�น แต่ก็ทําใหเ้ราไดม้โีอกาส
ทํางานรว่มกันมากขึ�น ซึ�งหวงัวา่มนัจะชว่ยสรา้งความเขา้ใจ
ระหวา่งกันในการมุง่มั�นเพื�อที�จะใหบ้รกิารไดอ้ยา่งครอบคลมุและ
เป�นธรรม

ในป�นี�เจา้หน้าที�ของเราไดช้ว่ยเหลืองานของสาธารณสขุจงัหวดัตากและโรงพยาบาลแมส่อดในการให้
วคัซนีป�องกันโรคโควดิ๑๙ แก่ประชากรต่างชาติจาํนวน ๑,๖๗๓ คน และชว่ยสนับสนนุแมต่าวคลินกิใน
การรบัเป�นโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลแมส่อด รวมทั�งใชเ้ป�นสถานที�กักตัวในชุมชน (CI) ของ
ผูติ้ดเชื�อโควดิ๑๙

ขอขอบพระคณุแหล่งทนุที�ใหก้ารสนบัสนนุในชว่งหนึ�งป�ที�ผา่นมา เจา้หน้าที�ของเรารกัษาสมดลุชวีติ
ทั�งในเรื�องสว่นตัวและการทํางานไดอ้ยา่งดีจนทําใหง้านของเราเป�นไปตามพนัธกิจ  ขอขอบพระคณุ
คณะกรรมการมูลนิธทิกุท่านที�ไดใ้หคํ้าแนะนําและใหก้ารสนับสนุนดว้ยดเีสมอมา  ขอบคณุองค์กรภาคี
และเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในพื�นที�ที�รว่มเป�นพนัธมติรในการทํางานไปสูจุ่ดหมายเดยีวกัน

ท้ายนี�ดฉัินขอขอบคณุเจา้หน้าที�ของมูลนธิทีิ�อุทิศตนในการทํางานและคนทางบา้นของทกุคนที�คอย
สนับสนุนและใหกํ้าลังใจ ทกุคนภมูใิจที�มโีอกาสไดทํ้าใหช้วีติของผูค้นเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดขีึ�น
ดฉัินเขา้ใจถึงความทุ่มเทของทกุคนรวมทั�งผูที้�อยูเ่บื�องหลังพวกเขาที�คอยเป�นลมใต้ป�กพยุงใหพ้วก
เขาไดป้ระสบความสาํเรจ็ทั�งในชวีติสว่นตัวและในหน้าที�การงาน

ดว้ยความนบัถือ 

นางสาว ป�ทธนิ ีสวนประเสรฐิ
ผูอํ้านวยการมูลนธิสิวุรรณนมิติ

สารจากผูอํ้านวยการ



การทํางานรว่มกัน: เราสนบัสนนุการทํางานรว่มกันเชงิกลยุทธเ์พื�อนาํเสนอทางออกที�ดทีี�สดุและ
เสรมิสรา้งโครงสรา้งชุมชนของเรา                                                                                                    
ความหลากหลาย: เรามุง่มั�นที�จะสรา้งความมั�นใจในสถานที�ทํางานที�ครอบคลมุและสง่เสรมิความ
หลากหลาย และเขา้ใจถึงความสาํคัญของการไมจ่าํกัดความสามารถของแต่ละบุคคลและชว่ยให้
ทกุคนบรรลศัุกยภาพสงูสดุของตนเอง
ความเท่าเทียม: เรานาํวฒันธรรมแหง่โอกาส ความเคารพ และการยอมรบัที�เท่าเทียมกัน เรา
ยอมรบัในสิ�งที�มคีวามคลมุเครอืและความซบัซอ้น และมุง่เนน้การสนบัสนนุบุคลากรโดยขจดัความ
อคติที�ไมรู่ตั้วและสง่เสรมิความซื�อสตัยส์จุรติในทกุ ๆ ดา้น
ผลกระทบ: เราสรา้งความแตกต่าง และมุง่เนน้ผลลัพธที์�สาํคัญต่อผูน้าํ องค์กร เครอืขา่ย และ
ชุมชนที�ไมแ่สวงหาผลกําไร
การเรยีนรู:้ เราเชื�อวา่การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�องเป�นสิ�งจาํเป�นสาํหรบัการปรบัตัว นวตักรรม ความ
ยดืหยุน่ และความสมัพนัธกั์น
การบรกิาร: เราจดัลําดบัความสาํคัญในการทํางานไดอ้ยา่งดเีพื�อมอบประสบการณที์�ดใีหกั้บบุคคล
ที�เราใหบ้รกิาร

ค่านิยมหลักของเรา

ภาพรวมองค์กร

เรามองเหน็ถึงแบบอยา่งที�ดขีองชุมชน
ชายแดนที�มชีวีติอยูอ่ยา่งสงบสขุและมี

คณุภาพชวีติที�ดี

วสิยัทัศน์
เราจดัขึ�นเพื�อสนบัสนนุความสามารถในการ
ปฏิบติังานและจดัโครงการของพนัธมติรของ
เราและเพื�อสง่เสรมิการเขา้ถึงบรกิารที�รฐัจดัหา
ใหส้าํหรบับุคคลที�ทกุขย์ากที�อาศัยอยูต่ามแนว

ชายแดนไทย – เมยีนมา

ภารกิจ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 50% ของคณะกรรมการของเราและ
78% ของพนักงานของเราเป�น ผู้หญิง



6%
ค่าใช้จ่ายการดาํเนินงานและการ

ระดมทุน

จาํนวนและสถิติทางการเงินของป� 2564

94%
ใช้จ่ายกิจกรรมโครงการ

ทกุคนสมควรได้รบัโอกาสที�จะเป�นตัวเองในเวอรช์ั�นที�ดีที�สดุ
เนื�องจากเป�นธรรมชาติของคณุที�จะทําให้ชวีติของใครบางคนดีขึ�น 

เราจงึสามารถสรา้งโอกาสเหล่านี�รว่มกันได้



โครงการสทิธอินามยัเจรญิพนัธุแ์ละสขุภาพ
ทางเพศในป�นี� มวียัรุน่และเยาวชนเขา้ถึง

บรกิารเป�นจาํนวนรวม 5,351 คน
โครงการสทิธอินามยัเจรญิพนัธุแ์ละสขุภาพ
ทางเพศในป�นี� มพีอ่แมผู่ป้กครอง เขา้ถึง

บรกิาร จาํนวนรวม 3,260 คน  

เราตระหนักถึงความสาํคัญ
ของการสรา้งสภาพ

แวดล้อมที�เอื�อให้คนหนุม่
สาวได้รูจ้กัและเขา้ถึง

สขุภาพทางเพศและสทิธิ
การเจรญิพนัธุข์องพวกเขา

มผีูไ้ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 จากจดัสรรนี� รวม
1.693 คน การสง่ต่อผูติ้ดเชื�อโควดิ-19 ต่างชาติจากโรง

พยาบาลแมส่อดมายงัแมต่าวคลินกิ ทั�งสิ�น
214 รายในป�นี�

97% ของผูที้�ไดร้บัการอบรมรูส้กึมคีวามมั�นใจที�
จะพูดเรื�องเพศกับเพื�อนหรอืกับครอบครวัรวม
ทั�งการขอความชว่ยเหลือจากเจา้หน้าที�ที�ให้

บรกิารดา้นสขุภาพ

เจา้หนา้ที�อนามยัและพยาบาลผา่ตัด จาํนวล 27 
 รายจากแมต่าวคลินกิและองค์กรภาคีเขา้อบรม

นติิวทิยาศาสตร ์
 

การอบรมเรื�องเพศวถีิศึกษาใหเ้เก่เยาวชน เเละวยัรุน่

กิจกรรมด้านสขุภาพอนามยัและ
สาธารณสขุชายแดน



การประชุมระหวา่ง คณะกรรมการควบคมุโรคติดต่อจวัหวดัตาก รว่มกับเเมต่าวคลินกิเเละมูลนิธสิวุรรณนิมติ
เพื�อการจดัตั�ง สถานที�การกักตัวผูติ้ดโควดิ-19 ณเเมต่าวคลินิด

ชว่ยโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลใหว้คัซนีป�องกันโควดิ-19 แก่ผูอ้พยพ 2,000 คน 
ณ โรงเรยีนวงัตะเคียน

การรณรงค์ จดัวนัเอดล์โลก ณเเมต่าวคลินกิ 



คดคีวามผดิเกี�ยวกับดา้นรา่งกาย
34.9%

คดล่ีวงละเมดิทางเพศ
19%

อื�นๆ
12.7%

พรบ.จราจรทางบก
7.9%

การฉ้อโกง
7.9%

คดีเกี�ยวกับครอบครวั
6.3%

คดีฆาตกรรม
4.8%

คดกีารทําอนาจารเกี�ยวกับเพศ
3.2%

คดีความผดิพรบ.คอมพวิเตอร์
1.6%

การบุกรกุบา้น
1.6%

34% ของผูไ้ดร้บับรกิารเป�นเดก็
 (อายุตํ�ากวา่ 18 ป�)

 

 
ผูที้�ไดร้บับรกิาร ดา้นการใหคํ้าปรกึษาดา้น

กฎหมาย  มจีาํนวน 64 คน
 

ผูที้�เขา้สูก่ระบวนการยุติธรรมของไทย
 มจีาํนวน 45 คน

84% ของจาํนวนรวมผูที้�ไดร้บัความ
ชว่ยเหลือโดยเขา้สูก่ระบวนการ

ยุติธรรมป�ดคดสีาํเรจ็

เดก็ 2  ใน 8 สามารถเขา้ถึงบา้นพกั
ฉกุเฉินของรฐั

 
เคส 1 ใน 6 ไดร้บัเงินชดเชย
ผูเ้สยีหายในคดอีาญา

 

43 % ของคด ีก่อเหตโุดย
คนแปลกหนา้

 

20% ของคด ีก่อเหตโุดย
คนในครอบครวั

 

การให้ความชว่ยเหลือด้านกฎหมายแก่
ประชากรกลุ่มเปราะบาง ผูด้้อยโอกาส



การรว่มมอืกับ บา้นพกัเดก็และครอบครวั พฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษยจ์งัหวดัตาก และทีมสหวชิาชพีคุ้มครอง
เด็กในการหาขอ้เท็จจรงิและความเสี�ยงเพื�อการคุ้มครองเด็ก

ติดตามเคสและประเมนิความต้องการจาํเป�นในชุมชน
 

เจา้หนา้ที�ใหค้วามชว่ยเหลือด้านกฎหมายและทนายความเขา้พบผูใ้หญบ่า้นเพื�อชว่ยเหลือกรณีกระทําความ
รนุแรงต่อเดก็



การศึกษาเพื�อเด็กพลัดถิ�นด้อยโอกาส
มูลนิธริว่มกับมูลนิธ ิCotton on Foundation และองค์กร Safe Child Thailand ใหก้าร
สนับสนุนการดาํเนินการของศูนยก์ารเรยีนเดก็ขา้มชาติและหอพกัของศูนยก์ารเรยีนฯใน
พื�นที�อําเภอแมส่อดในชว่งสถานการณโ์ควดิ-๑๙ จาํนวน ๓ ศูนยก์ารเรยีนฯ มจีาํนวน
นักเรยีนทั�งสามศูนยฯ์รวม ๑,๐๓๐ คน 

 

มูลนิธสิวุรรณนมิติรว่มกับมูลนิธ ิCotton on Foundation ในการใหท้นุการศึกษาแก่
นักเรยีนพลัดถิ�นและดอ้ยโอกาส ไดเ้ขา้เรยีนหรอืเรยีนต่อในระดบัอุดมศึกษารวมทั�ง
จาํนวน ๖๗ คน

 



ผูส้าํเรจ็การอบรมทักษะการตัดเยบ็
ระดับพื�นฐานและระดบัอุตสาหกรรม

จาํนวน 28 คน 

35% ไดง้านในโรงงานตัดเยบ็หลังจาก
จบหลักสตูร

 เยาวชนพลัดถิ�น 70 คนไดร้บัการอบรม
การพฒันาบุคลิกภาพ

 

การฝ�กอบรมเยบ็ผา้ในระดบัพื�นฐาน
 

7 Staffs are certified NLP
practitioners

 แกนนําเยาวชน 7 คนผา่นการ
ฝ�กใหเ้ป�นผูใ้หก้ารอบรมดา้น
การพฒันาบุคลิกภาพแก่

เยาวชนรุน่น้อง
 

"ผมได้เรยีนรูม้ากมายจากการ
เขยีนบนัทึกหรอืคิดเพื�อสะท้อนสิ�ง
ที�เกิดขึ�นแต่หละวนักับผม.ผม

ทบทวนในสิ�งที�ผมกําลังทําอยู ่สิ�งที�
ต้องทําเละนสิยัไมดี่ที�ผมควร

เปลี�ยน ผมเรยีนรูเ้กี�ยวกับตัวเอง
มากขึ�นกวา่เดิม"

 
หละหละทนู

“หัวขอ้ที�ผมชอบที�สดุคือ ค้นพบ
วตัถปุระสงค์และเป�าหมายสมารท์
หัวขอ้พวกนี�ทําให้ผมกลับไป

ทบทวนสิ�งที�ผมต้องทําเพื�อจะถึง
เป�าหมายที�ผมตั�งไว ้และทําให้ผม
ค้นหาแนวทางที�จะพฒันาตัวเอง”

 
ซอเเจลี่เซ

 

การเสรมิสรา้งอํานาจและสรา้งอาชพี
สาํหรบัเยาวชนพลัดถิ�นขา้มชาติ



การปกป�องคุ้มครองและสรา้งอํานาจให้
เด็กและสตรี

มเีด็กพลัดถิ�น 20 คนไดร้บัความ
ชว่ยเหลือคุ้มครองในการสง่ต่อ

ขา้มกลับไปฝ�� งพมา่
 

ผูด้แูลเคส 38 คนจากองค์กร
ชุมชนและประชาสงัคมต่าง ๆ
ไดร้บัการอบรมเบื�องต้นเรื�อง
การใหคํ้าปรกึษาแบบกระตุ้น

แรงใจ
 

เดก็ ๘๐ คนไดร้บัการอบรมเรื�อง
การสมัผสัที�ปลอดภัย

 

คนในชุมชน 50 คนไดร้บัขอ้มูลเพื�อสรา้ง
ความตระหนกัในเรื�องความรนุแรงบนฐาน
ทางเพศสภาพผา่นกิจกรรมการแสดง

ภาพละครเงา
 

พอ่แมผู่ป้กครอง 85 คนไดร้บัความ
รูเ้รื�องสทิธเิดก็และการสรา้งวนัิย

เชงิบวก
 

อาสาสมคัรชุมชน 28 คนไดร้บั
ประโยชนจ์ากการอบรมเรื�อง

ความรูเ้รื�องความรนุแรงบนฐาน
ทางเพศสภาพและความรนุแรง

ในครอบครวั
 

ผูห้ญงิ 56 คนที�ถกูทํารา้ยโดยคนใน
ครอบครวัเขา้ถึงความชว่ยเหลือทาง

จติสงัคมผา่นเครอืขา่ย
 

ผูพ้ลัดถิ�น 99 คนไดร้บั
บรกิารใหคํ้าปรกึษาดา้น
บรกิารสงัคมจติวทิยาและ

สขุภาพจติ
 

การแสดงภาพละครเงาเพื�อสรา้งความตระหนักในเรื�องความรนุแรงบนฐานทางเพศสภาพ



การทบทวนเเนวปฎิบติัพื�อสรา้งเสรมิกลไกการใหค้วามคุ้มครองและชว่ยเหลือเดก็และผูห้ญิงพลัดถิ�นขา้มชาติ

การอบรมดา้นการสนบัสนุนทางจติใจและจติสงัคม  ใหกั้บเจา้หนา้ที�องค์กร และอาสาสมคัรชุมชนที�ใหค้วามชว่ย
เหลือเคส และการใหบ้รกิารดา้นการสนบัสนุนทางจติและจติสงัคมใหกั้บคนในชุมชน

 

การพูดคยุสนทนาในครอบครวัและชุมชนเพื�อการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมที�ทําใหส้ขุภาวะและความเป�นอยูใ่นชุมชนดขีึ�น



การให้ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม

เดก็ผูห้นีภัยพลัดถิ�น 4,650 คนไดร้บัชุด
เครื�องใชส้ว่นตัว 

 

 ผูป้กครองและผูด้แูลเดก็พลัดถิ�น 3,526๖
คน ไดร้บัขอ้มูลดา้นการคุ้มครองเดก็และ
ความรูเ้รื�องความเสี�ยงต่อกับระเบดิ

 

ผูพ้ลัดถิ�น หนีภัย 297 คนเขา้ถึงการให้
ความชว่ยเหลือทางจติสงัคมและสขุภาพ

จติ
 

การสูร้บและความขดัแยง้ในประเทศเมยีนมาสง่ผลให้มผีูพ้ลัดถิ�นหนีภัย
ทั�งภายในประเทศและขา้มแดนมาประเทศไทย

 

 ผูพ้ลัดถิ�น หนภัีย 12,641จากรฐัฉา และ
รฐักะยาไดร้บัการสนบัสนุนดา้นอาหาร

 



อบรมเจา้หน้าที�เรื�องการลดความเสี�ยงต่อการทจุรติและคอรร์บัชั�นในองค์กร

เจา้หนา้ที� 7 คนผา่นการการอบรมดา้น Neuro Linguistic
 

ทบทวนและฟ�� นความจาํใหเ้จา้หน้าที�ในนโยบายการป�องกันการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมดิทางเพศ
โดยเจา้หน้าที�ต่อผูร้บัผลประโยชน์ และนโยบายทรพัยากรบุคคล

การพฒันาองค์กร



https://suwannimit.org/

สามารถติดตามเราได้ที�

Suwannimit Foundation

+66 055-030-425 702 หมู.่1 ตําบล.ท่าสายลวด อ.เเมส่อด

Suwannimit Foundation

เรากําลังเดินหนา้ทําขอ้ตกลงนโยบายกับรฐับาลท้องถิ�นและระบบยุติธรรม นอกจากนี�เรายงัจะ
สนบัสนนุพนัธมติรของเราในการบูรณาการการศึกษาเรื�องเพศศึกษาที�ครอบคลมุในศูนยก์าร
เรยีนรูผู้อ้พยพที�ไดร้บัการคัดเลือกในจงัหวดัตากของประเทศไทยและพื�นที�ที�ควบคมุชนชาติใน
เมยีนมาร ์ ด้วยความขดัแยง้อยา่งต่อเนื�องในเมยีนมา เราจะยงัคงจดัหาอุปกรณบ์รรเทาทกุข์
บรกิารคุ้มครองเดก็ และ นํ�า/สขุาภิบาล/อนามยั (WASH) ในพื�นที�ที�ไดร้บัผลกระทบจากความขดั
แยง้

การวางแผนในอนาคต

https://suwannimit.org/
https://www.facebook.com/SuwannimitFoundation
https://www.youtube.com/channel/UC9mEtVktfoFZdAOaM7M4M3g/videos

