มูลนิธิเพือชีวิตทีดีกว่า (The Betterment of Life Foundation)

“ขอขอบคุณทางมลนิ
ู ธิเป็ นอย่ างมากทีใ" ห้ ทนุ สนับสนุนเรื" องนํ#าดืม" สะอาด
ทางโรงเรี ยนตั#งใจจะติดตัง# เครื" องกรองนํ#าและทําจุดดืม" นํ#า 10 จุด กระจายไปทัว"
โรงเรี ยนจะได้ สะดวกในการใช้ งาน”
ผอ.ดาวิทย์ พุทธิไสย โรงเรี ยนชุมชนบ่ อแสนพันมิตรภาพที2" 11
โรงเรี ยนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที211 เป็ นโรงเรี ยนในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตังอยู
, ใ่ นพื ,นที ต.อุม่ จาน อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร มี
หมูบ่ ้ านในเขตบริการ 6 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านบ่อพังแคน หมูท่ ี 2, 15 และบ้ านแสนพัน หมูท่ ี 6, 11,
14 และ 17 บนพื ,นที 75 ไร่ทําให้ โรงเรี ยนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที211 มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
2 ใน อ.กุสมุ าลย์ เปิ ดสอนตังแต่
, ระดับชันเด็
, กวัยเตาะแตะ – ชันประถมศึ
,
กษาปี ที 6 มีนกั เรี ยนรวม
554 คน ครูและเจ้ าหน้ าที 33 คน

นอกจากความรู้ในเชิงวิชาการแล้ ว โรงเรี ยนยังให้ ความรู้ด้านอาชีพแก่นกั เรี ยนด้ วย ได้ แก่
โครงงานฝึ กอาชีพนักเรี ยนชุมชน โดยทําเครื องประดับ ของประดับจากกะลามะพร้ าว นอกจากนี ,ยัง
มีโครงการอาหารกลางวันซึงเป็ นโครงการพระราชดําริ ได้ แก่ การเลี ,ยงปลา ซึงในโรงเรี ยนมีบอ่ เลี ,ยง
ปลาจํานวน 3 บ่อ เลี ,ยงปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลานิล ปลายีสก ปลาดุก ปลานวลจันทร์ เป็ น
ต้ น โดยมีเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
,
กษาปี ที 5 และ 6 คอยดูแลรับผิดชอบในการเลี ,ยง จับ และขาย
ให้ ลกู ค้ าซึงก็คือสหกรณ์ของโรงเรี ยน
เพือนํามาประกอบเป็ นอาหารกลางวันให้ แก่เด็กนักเรี ยน
นันเอง
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“เวลาสูบล้ างบ่อ เด็กๆจะสนุกมาก ขนาดผอ.ยังอยากลงไปจับปลากับพวกเด็กๆ เลย”
นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผู้อํานวยการโรงเรี ยนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที211 เล่าให้ เราฟั งด้ วย
ใบหน้ าระบายยิ ,ม
สําหรับอาหารกลางวัน จะมีคณ
ุ ครูคอยควบคุมรายการอาหารเพือให้ แน่ใจว่า เด็กนักเรี ยน
จะได้ ทานอาหารทีมีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการและสารอาหารอย่างครบถ้ วน
“เวลาจับปลา ต้ องไปดูเมนูทีโรงอาหาร ผักก็เหมือนกัน จะตัดผักก็ต้องดูรายการอาหารที
คุณครูกําหนดไว้ ให้ ด้วย”
นอกจากเด็กๆ จะได้ ฝึกทักษะและเรี ยนรู้การบริหารจัดการบ่อเลี ,ยงปลาของโรงเรี ยนแล้ ว
ยังมีโครงการเลี ,ยงไก่ และปลูกผัก ซึงเป็ นรายได้ ให้ เด็กๆด้ วยเช่นกัน
แม้ จะเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ แต่ก็ยงั ประสบปั ญหางบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้ เกิด
ปั ญหาคุณภาพของนํ ,าซึงไม่สะอาดพอทีจะดืมได้ เด็กนักเรี ยนต้ องดืมนํ ,าบาดาลจากก๊ อกนํ ,าทีมีอยู
โรงเรี ยนหรื อนํานํ ,าดืมมาจากบ้ าน
“ตอนนี ,มีแท๊ งค์ใส่นํ ,าทีสู
จากบาดาล แล้ วปล่อยมาทีก๊ อกนํ ,
ให้ เด็กดืมจากก๊ อกโดยตรงช่วงแรกๆ
สัก 3 ปี ทีแล้ วทีผมเพิงมาเป็ นผอ.ทีนี
เด็กๆกินนํ ,าจากบ่อเลี ,ยงปลานะ เชื
มัย, ส่วนมากเด็กจะถือนํ ,าเป็ นขวด
มาจากบ้ าน เพราะพ่อแม่เป็ นห่วง
ไม่อยากให้ กินนํ ,าในบ่อ..ก็มนั ไม่นา่ กินน่ะนะ” ผอ.ดาวิทย์กล่าว “นํ ,าบาดาล โทษของมันก็คือนานวั
เข้ า มันจะจับเป็ นก้ อน เป็ นนิวในไต แต่ในแง่เชื ,อโรค มันจะไม่มีเชื ,อโรค”
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“ขอขอบคุณทางมูลนิธิเป็ นอย่างมากทีให้ ทนุ สนับสนุนเรื องนํ ,าดืมสะอาด ทางโรงเรี ยนตังใ,
จะติดตังเครื
, องกรองนํ ,าและทําจุดดืมนํ ,า 10 จุด กระจายไปทัวโรงเรี ยนจะได้ สะดวกในการใช้ งาน”
ผอ.ดาวิทย์ อธิบายพร้ อมพาไปดูโรงเรี ยนโดยรอบ
นอกจากปั ญหาด้ านนํ ,าดืมแล้ ว โรงเรี ยนยังขาดแคลนงบประมาณสําหรับการสร้ างอาคา
เรี ยนหลังใหม่เพือทดแทนอาคารไม้ หลังเดิมทีมีอายุ 32 ปี ซึงปั จจุบนั อยูใ่ นสภาพชํารุด ใช้ เป็ น
ห้ องเรี ยนของเด็กประถมศึกษาปี ที 1 และ 2
“อาคารหลังนี ,ตอนนี ,ห้ ามใช้ เครื องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดเพือ
ป้องกันอันตราย จะบูรณะซ่อมแซมก็ไม่ค้ มุ แล้ ว ต้ องสร้ าง
หลังใหม่เลย” ผอ.ดาวิทย์กล่าว
นอกจากนี , โรงเรี ยนยังมีความต้ องการในส่วนของ
เครื องคอมพิวเตอร์ ทีปั จจุบนั มีเครื องคอมพิวเตอร์ รุ่นเก่า
สําหรับใช้ งาน 4 เครื อง แต่ยงั ไม่มีสําหรับสอนให้ แก่เด็ก
นักเรี ยนเลยสักเครื อง
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