วันนี้... ของ “กุลรัตน์”

“กุลรัตน์” เด็กในอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ซึง่ ก�ำลังเรียนอยูช่ นั้ ประถม 5 ในหมูบ่ า้ นบ้านแม่
กลองคี เล่าว่า “เมื่อก่อนน�้ำดื่มในโรงเรียนไม่
ค่อยสะอาดค่ะ มีแต่ตะกอนเพราะเป็นน�ำ้ ประปา
ที่มาจากภูเขา ที่บ้านก็ใช้กันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า
ตอนนั้นหนูคิดว่าคงจะไม่เป็นไร แต่ช่วงหน้าฝน
น�้ำที่โรงเรียนจะขุ่นมาก และมีกลิ่นเหม็นด้วย
ต้องรอให้ตกตะกอนแล้วต้องน�ำไปต้ม หนูกับ
เพื่อนๆ ถึงจะดื่มกันได้ บางครั้งก็ดื่มไม่ได้เลย
เพราะมีสารอย่างอื่นปะปนมาด้วย”
เช่นเดียวกับ “ดาบต�ำรวจ เด่น โพธิ์นอก”
คุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้ ได้กล่าวว่า “ก่อนหน้า

นี้ไม่มีเครื่องกรองน�้ำ โรงเรียนต้องต่อท่อน�้ำมา
จากภูเขาแล้วเก็บน�ำ้ ไว้ในถังกักเก็บน�ำ้ เพือ่ ให้ตก
ตะกอน เมือ่ น�ำ้ ใสจึงปล่อยเข้าถังกักเก็บน�ำ้ แล้ว
ปล่อยไปตามท่อน�ำ้ ดืม่ หรือตักใส่อา่ งน�ำ้ ไอโอดีน
เด็กก็จะดื่มกันได้ แต่ในฤดูฝนจะล�ำบาก เพราะ
น�้ำมีแต่ตะกอนไม่ปลอดภัยจากโรคต่างๆ ที่มา
กับน�้ำ ต้องน�ำมาต้มยุ่งยากหลายขั้นตอนกว่า
เด็กๆ จะได้ดื่มน�้ำกัน”
ด้วยความใส่ใจถึงการแก้ปัญหาความเจ็บ
ป่วยที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆ จึงมีการติดตั้งเครื่อง
กรองน�้ ำ สะอาดขึ้ น ในโรงเรี ย นของกุ ล รั ต น์
“เดีย๋ วนีท้ โี่ รงเรียนมีนำ�้ ทีส่ ะอาดแล้วค่ะ ครูบอก

ว่าถ้าเราดื่มน�้ำไม่สะอาดก็อาจจะป่วยเป็นโรค
ได้ แต่เดี๋ยวนี้หนูและเพื่อนๆ ปลอดภัยแล้วค่ะ”
กุลรัตน์บอกด้วยน�้ำเสียงดีใจ เช่นเดียวกับดาบ
ต�ำรวจ เด่น ที่ขอเป็นตัวแทนครูและนักเรียนใน
โรงเรียน “ขอบคุณมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ และผูบ้ ริจาค
ที่ช่วยเหลือให้เด็กๆ ในโรงเรียนมีน�้ำสะอาดดื่ม
และเพียงพอต่อความต้องการ”
วันนี้ เด็กๆ 1,667 คน มีน�้ำดื่มสะอาดไว้
บริโภค ด้วยการสนับสนุนเครื่องกรองน�้ำ 11
เครื่อง ให้แก่สถานศึกษา 11 แห่ง เพื่อสุขภาพ
ของเด็กที่ไม่ตอ้ งเสีย่ งจากการดืม่ น�ำ้ ที่ไม่สะอาด

“ในปีที่ผ่านมา ความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสา
สมัครร่วมพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
ยากไร้ หญิงมีครรภ์และเด็กๆ แรกเกิดได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี
เด็กๆ ในโรงเรียนมีน�้ำดื่มสะอาดปลอดภัย โดยเฉพาะเด็ก 22 คน
ที่ยากจนในหอพักของโรงเรียน ได้รับการช่วยเหลือให้มีอาหาร
รับประทานครบ 3 มื้อ และส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนให้สามารถ
พัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง ขอขอบคุณผูอ้ ปุ การะและผูบ้ ริจาคทุกท่าน
มากครับ ที่วันนี้ได้สร้างโอกาสให้เด็กยากไร้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น”
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2554

70

ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 2 ปี

ครูและผู้ดูแลเด็ก
คน จากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับความรู้การดูแลเด็ก และโภชนาการ
ส�ำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ
ส�ำหรับดูแลเด็กให้มีสุขภาพดี แข็งแรง

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
จ.ตาก
อ.อุ้มผาง

ด�ำเนินงานในต�ำบลโมโกร
อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

พัฒนาเด็กตั้งแต่ในครรภ์

50

หญิงตั้งครรภ์ที่มีลูกคนแรก
คน ได้เรียน
รู้การเลี้ยงดูลูกจากแม่ที่มีประสบการณ์ และส่ง
เสริมให้เกิดเครือข่ายแม่ช่วยแม่ในชุมชน

ด�ำเนินโครงการหลัก 3 ด้าน
ได้แก่ การศึกษา การอุปการะ
เด็ก และสุขภาพ
เด็กในความอุปการะ 550 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 550 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ก่อนวัยเรียน 98 คน
อนุบาล 173 คน
ประถม 279 คน

2

โรงเรียน แห่ง ได้รับสื่อการเรียนการสอน ช่วยให้ครู
มีสอื่ ใช้สอนเด็กอย่างเข้าใจเกีย่ วกับการอ่านและเขียนภาษา
ไทยมากขึ้น

9

คน ร่วมเสวนาและเสริมสร้างพัฒนาเทคนิค ที่
ครู
ช่วยให้การสอนเด็กในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2

ชุมชน ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาการอ่านจากแหล่ง
เรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านของเด็กและชุมชน กิจกรรมพี่
ช่วยสอนน้อง และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเกี่ยว
กับการอ่าน เขียน เพื่อให้อาสาสมัครช่วยพัฒนาคนใน
ชุมชน

53

คน ได้รับความรู้เรื่อง
หญิงตั้งครรภ์
โภชนาการของเด็กวัย 0-5 ปี เพื่อให้สามารถดูแล
ครรภ์ ติดตามพัฒนาการเด็กในครรภ์ และพาเด็ก
ไปรับวัคซีนอย่างถูกต้อง

20

คน ได้รับความรู้ในการดูและ
อาสาสมัคร
แม่ตั้งครรภ์และเด็ก โดยการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก ติดตามพัฒนาการของเด็ก และให้ค�ำ
แนะน�ำแก่หญิงตั้งครรภ์ในชุมชนได้อย่างเกิดผล

100

คน ในวัย 0- 5 ปี ที่น�้ำหนักต�่ำ
เด็ก
กว่าเกณฑ์ ได้รับการส่งเสริมโภชนาการ เช่น การ
สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก เพื่อให้มีแหล่งอาหารบริโภค
ในครัวเรือน

