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“ผมไม่ เคยคิดว่ าผมเป็ นผอ.นะ ผมคิดว่ าผมเป็ นขอทาน ขอเค้ าหมดล่ ะ
ครั บ ทําเรื$ องขอไปเรื$ อยๆ ทัง% อาคาร ห้ องสมุด ปนู กระเบือ% ง คิดว่ าเราทําเพือ$
เด็กนักเรี ยน”
ว่ าทีร$ ้ อยตรี สมจิตร รอดเรื อง
ผ้ ูอํานวยการโรงเรี ยนบ้ านนาฟองแดง
ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรบนถนนสายนครไทย-นา
เมือง จากอ.นครไทย จ.พิษณุโลก พาเราเข้ าสูเ่ ส้ นทางทีได้ รับ
การยืนยันว่า ช่วงฤดูฝนถนนมีสภาพค่อนข้ างแย่ ดินจะไหล
ถล่มลงมา และมีนํ 3าท่วม เป็ นเส้ นทางคดเคี 3ยวขึ 3นเขา และโค้
หักศอกอีกกว่า 20 กิโลเมตร จึงถึงบ้ านนาฟองแดง ซึงเป็ น
ทีตังของโรงเรี
3
ยนบ้ านนาฟองแดง หนึงในโรงเรี ยนทีได้ รับทุนใน
โครงการ “Drinking Water for School Children” จากมูลนิธิ
เพือชีวิตทีดีกว่า
โรงเรี ยนบ้ านนาฟองแดง เป็ นโรงเรี ยนทีห่างไกลและ
ตังอยู
3 ่บนพื 3นทีภูเขาสูง อยู่หา่ งจากจ.พิษณุโลกเป็ นระยะทาง
140 กิโลเมตร อยูไ่ กลจากอ.นครไทย 40 กิโลเมตร ตังอยู
3 ่ในต.
นครชุม
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เปิ ดสอนตังแต่
3 ระดับชัน3
อนุบาล – ชันประถมศึ
3
กษาปี ที 6 มีนกั เรี ยนรวม 73 คน ครูและ
เจ้ าหน้ าที 7 คน
“นํ 3า” เป็ นปั ญหาหลักของโรงเรี ยน เนืองจากโรงเรี ยนยังไม่มีเครื องกรองนํ 3าและถังเก็บนํ 3าที
คุณภาพให้ นกั เรี ยนดืม
ปกติเด็กนักเรี ยนจะดืมนํ 3าจากภูเขาโดยไม่ผา่ นการกลันกรองแต่อย่างใด
เวลาฝนตกนํ 3าจะขุน่ และออกเป็ นสีนํ 3าตา ล บางครัง3 เวลาเปิ ดนํ 3าทีไหลมาจากภูเขาจะพบตัวทาก
เลือดไหลมากับนํ 3าด้ วย นอกจากนี 3 ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็ นช่วงทีนํ
ภูเขาไม่ไหล ทําให้ เด็กนัดเรี ยนขาดแคลนนํ 3าอุปโภคบริโภคเป็ นอย่างยิง
“นํ 3าเป็ นปั ญหาหลัก ทีนีกินนํ 3าภูเข า ใช้ วิธีขดุ บ่ อ เด็กๆเอานํ 3ามาจากบ้ าน ก็เป็ นํน3 าฝนไม่
การต้ มหรอก” ว่าทีร้ อยตรี สมจิตร รอดเรื อง ผู้อํานวยการโรงเรี ยนบ้ านนาฟองแดงกล่าว
“ก็บอกเด็กนักเรี ยนนะว่าถ้ าฝนตกใหม่ๆ นํ 3าขุ่นก็อย่ากิน แต่เด็กๆก็กิน ไม่ร้ ูจะทํายังไง ไม่ม
นํ 3ากิน ก็บอกให้ ต้มอยู่ แต่เราก็ไม่ได้ ไปอยูท่ ีบ้ านเด็ก เด็กทุกคนจะมีกระติกส่วนตัว กินนํ 3าทีเอาม
จากบ้ าน ทีบ้ านก็คงไม่ได้ ต้มหรอก ถ้ าเห็นว่าใสๆ น่าจะกินได้ ก็กินเลย”
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ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีถงั เก็บนํ 3าแต่รัว เนืองจากอายุการใช้ งานทียาวนาน ทางโรงเรี ยนจึ
วางแผนจะซื 3อถังเก็บนํ 3าขนาดความจุ 1,500 ลิตรจํานวน 2 ถัง แล้ วต่อเข้ ากับเครื องกรองนํ 3าเพือให
เด็กนักเรี ยนได้ ดืมนํ 3าสะอาดถูกสุขลักษณะ
“เด็กก็คดิ ว่านํ 3าสะอาดหมดล่ะครับ ตอนแรกก็มีเครื องกรองนํ า3 แต่มนั เสียไปเมือ 2 ปี ทีแล้ ว
คือเปิ ดมาแล้ วนํ 3ามันขุ่น ก็ไม่มีตงั ค์ซื 3อใหม่”
เนืองจากเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก การบริหารจัดการงบประมาณทีมีอยูน่ ้ อยจึงค่อนข้ างทํา
ได้ ยาก
“โรงเรี ยนขนาดเล็กก็อย่างนี 3แหละ
เค้ าไม่คอ่ ยสนใจ
โรงเรี ยนเล็ก เด็กก็น้อย เค้ าไม่คอ่ ยให้ ความสําคัญ คิดว่าลงทุนไป
ก็ไม่ค้ มุ ” ผอ.สมจิตรกล่าวเชิงตัดพ้ อ
ผอ.สมจิตรเล่าว่าด้ วยงบประมาณทีมีอยูจ่ ํากัดทําให้ การ
พัฒนาโรงเรี ยนต้ องได้ รับการช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก โดย
ผอ.เป็ นผู้ดําเนินการจัดทําโครงการขอสนับสนุนทุนทรัพย์หรื อ
สิงของจากในชุมชนหรื อองค์กรอืนๆ เช่น หลอดไฟ ปูน วัสดุ
ก่อสร้ าง เป็ นต้ น
“ผมไม่เคยคิดว่าผมเป็ นผอ.นะ ผมคิดว่าผมเป็ นขอทาน ขอเค้ าหมดล่ะครับ ทําเรื องขอไป
เรื อยๆ ทังอาคาร
3
ห้ องสมุด ปูน กระเบื 3อง คิดว่าเราทําเพือเด็กนักรี ยน ขอเองหมด ผ้ าป่ าบ้ าง เรี ยไร
ชาวบ้ านบ้ าง” ผอ.สมจิตรกล่าวทิ 3งท้ าย
หวังเป็ นอย่างยิงว่าความมุง่ มันตังใจของผู
3
้ อํานวยการหนุ่มจะได้ รับการสนับสนุนอย่างดี
จากทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาทางด้ านการศึกษา วิชาความรู้ หรื อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็ นอยู่ ทังนี
3 3ก็เพือประโยชน์ของเยาวชนลูกหลานไทยเรานันเอง

2/2

