วันนี้... ของ “ฐานิดา”

หากปี ใดฝนไม่ตกตามฤดูกาล ความเป็นอยู่
ของชาวบ้านในอ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ที่ต้องอาศัยน�้ำจากธรรมชาติ
ในการท�ำอาชีพเกษตร ก็เกิดผลกระทบท�ำให้
ผลผลิตลดน้อยลง ครอบครัวของ “ฐานิดา” เด็ก
ในความอุปการะ ทีม่ อี าชีพท�ำนา เป็นรายได้หลัก
อย่างเดียว ก็เผชิญกับการขาดรายได้เช่นกัน
“นางกัณหา” แม่ของฐานิดา เล่าถึงความ
ล�ำบากทีผ่ า่ นมาว่า “หลังหมดหน้านา เราต้องไป
ท�ำงานต่างถิน่ เพือ่ หาเงินมาเลีย้ งลูก บางปีสามี
ไปคนเดียว บางปีกไ็ ปด้วยกันทัง้ คู่ ต้องฝากลูก
ไว้กบั ยาย ท�ำให้ไม่มเี วลาดูแลลูกเลย”
“แต่ขณะนี้ เราได้รับเห็ดขอนที่มูลนิธิ

ศุภนิมติ ฯ สนับสนุน ครอบครัวมีรายได้เพิม่ ขึน้ ”
ใบหน้าของกัณหาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม “มูลนิธิ
ศุภนิมติ ฯ ช่วยให้ลกู ได้เรียนหนังสือ ส่วนพ่อแม่
ก็ได้ความรูจ้ ากการอบรมเพาะเห็ดขอน พวกเรา
ฝึกฝน และท�ำเป็นอาชีพเสริม เดีย๋ วนีม้ รี ายได้
อย่างต่อเนือ่ งตลอดปีแล้ว”
นอกจากนี้ มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ช่วยพัฒนาให้
เกิดการรวมกลุ่มเพาะเห็ดขึ้นในหมู่บ้าน มีการ
ออมทรัพย์ในกลุม่ และถ่ายทอดความรูใ้ ห้ชมุ ชน
และต�ำบลใกล้เคียง ตลอดจนการช่วยพัฒนา
แหล่งน�ำ้ โดยการขุดสระน�ำ้ เพือ่ การเกษตร ช่วยให้
ครอบครัวมีนำ�้ ไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี รอบๆ
สระก็ปลูกผักสวนครัวอย่าง พริก ตะไคร้ มะเขือ

กล้วย และเลีย้ งปลาไว้เป็นแหล่งอาหาร ส่วนหนึง่
ก็สามารถน�ำมาขายสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ อีกทาง
กัณหาเล่าต่อว่า “ครอบครัวเรามีชวี ติ ความ
เป็นอยูด่ ขี นึ้ เรามีเงินฝากเพือ่ การเรียนของลูกใน
อนาคต มีเงินหุน้ ออมในสหกรณ์” วันนี้ ฐานิดา
ก�ำลังเรียนอยูช่ นั้ มัธยม 3 แล้ว
“ดี ใจมากค่ะ ที่ความช่วยเหลือมาถึงลูก
และครอบครัว แม้จะไม่ร�่ำรวย แต่ก็ได้อยู่กัน
พร้อมหน้าพร้อมตา และยังสามารถช่วยเหลือ
เพือ่ นบ้าน ทุกวันนีพ้ วกเรามีความสุขมาก และ
มั่นใจว่าจะดูแลลูกๆ ให้ได้รับการศึกษาตามที่
เขาใฝ่ฝนั ไว้ ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้เรามีวนั นี”้
นางกัณหาบอกด้วยรอยยิ้ม

“การพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชนในปีทผี่ า่ นมานัน้ ได้สนับสนุน
ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาอาชีพของครอบครัว และศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพให้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนทุน และให้ความรู้
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเสริม นอกจากนี้ ยังร่วมท�ำงานกับสหกรณ์
การเกษตรศุภนิมติ มหาสารคามจ�ำกัด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ให้เข้มแข็ง พร้อมกับสร้างโอกาสที่ดีแก่เด็กทั้งด้านการศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างให้เยาวชนมีความแข็งแกร่ง
ในการพัฒนาชุมชน ขอขอบคุณผู้อุปการะ ผู้บริจาคที่ช่วยให้การ
พัฒนามาถึงวันนี้ และเด็กๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
เอนก จิณารักษ์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

นาสีนวล
จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาชุมชน
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นาสี
น
วล
จังหวัดมหาสารคาม

àÈÃÉ°¡Ô¨

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตมหาสารคาม จ�ำกัด

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2543

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทัง้ หมด

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 13 ปี

1,549

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
าม

จ.มหาสารค

ิพิสัย

อ.พยัคฆภูม

ด�ำเนินงานใน 5 ต�ำบล
ได้แก่ หนองบัว เม็กด�ำ
ลานสะแก นาสี น วล
และภารแอ่ น อ� ำ เภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

คน

914 คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ
725 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
914 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

ด�ำเนินโครงการหลัก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การอุปการะเด็ก และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 898 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 865 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ประถม 306 คน
ม.ต้น 329 คน
ม.ปลายและปวช. 189 คน
ปวส. 8 คน
ปริญญาตรี 66 คน

312

เยาวชน
คน พร้อมครอบครัว
และคนในชุมชน ร่วมเดินรณรงค์ปอ้ งกันโรค
ไข้เลือดออก และเฝ้าระวังยุงลายซึ่งเป็น
พาหะน�ำโรคในชุมชน

50

คน พัฒนาศักยภาพความ
เยาวชน
เป็นผูน้ ำ� โดยเข้าร่วมอบรมความรูก้ ารท�ำงาน
เป็นทีม การวางแผนงาน และทักษะการเป็น
แกนน�ำ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง

325
145

ครอบครัวเด็ก ได้รับการอบรมความรู้การ เลี้ยงวัวสร้างอาชีพ
จัดการน�้ำ และสนับสนุนพื้นที่กักเก็บน�้ำ เพื่อให้มีน�้ำไว้ใช้ เสริมรายได้
นางประยุร โสภี ได้รับการ
เพียงพอในการเกษตร
สนับสนุนพันธุ์วัว 1 ตัว เล่าว่า
ครอบครัวเด็ก ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริม “ตอนนี้วัวเริ่มขยายพันธุ์แล้ว
โดยการสนับสนุนทุนและพันธุ์สัตว์ เช่น ปลา กบ หมู วัว วัวเหล่านี้จะช่วยเป็น ทุนการ
ให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีแหล่งอาหารในชีวิต ศึกษาให้ลูกๆ ในวันข้างหน้า”
ประจ�ำวัน

