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โครงการสรา้งแหลง่น า้ทีส่ะอาดเพือ่เดก็ชาวเขา 
 

ทนุสนบัสนนุจาก โครงการ “ทา้ใหเ้กดิผลเพือ่วนัพรุง่นี ” หรอื “Make an Impact  on Tomorrow” (MIT)  

ไดช้ว่ยปรบัปรงุคณุภาพการจดัหาแหลง่น า้และสขุอนามยัทีด่ ีใหก้บันอ้งๆชาวเขา 

 

 

  

กรงุเทพฯ – ช่วงปี พ.ศ. 2554 คุณอภชิญา สขุไผ่ตา พนักงานของบริษทั ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จา้กัด 

อันเป็นโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม ของเฮงเค็ล ประเทศไทย 

ได้ริเริ่มให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงคณุภาพชีวติให้กับน้องๆ จาก ห้องเรียนสาขาปางทอง   

โรงเรียนบา้นแม่อมก ิ จังหวัดตาก สังกัดสา้นักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาตากเขต 2  

ส้านกังานคณะกรรมการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยไดร้ับทุนสนับสนนุจากโครงการ 

“ท้าใหเ้กิดผลเพื่อวนัพรุ่งนี ” หรือ “Make an Impact  on Tomorrow” (MIT) ของ เฮงเค็ล 

    

โรงเรียนแห่งนี มีนักเรยีนประมาณ 80 คน และครูอกี 4 คน ซึ่งไม่มีแหล่งน า้ที่สะอาดสา้หรับการบริโภค 

และขาดสุขอนามัยทีด่ ี แต่ดว้ยการสนับสนนุดังกล่าว 

ผนวกความร่วมมือภาคท้องถิ่นจากจังหวัดตากและภาคเอกชนหลายราย 

ได้ช่วยให้โครงการนี ประสบความสา้เร็จ ได้เปน็อย่างด ี 

 

คุณอภิชญา ต้องเผชญิกับอุปสรรคนานับประการกว่าที่โครงการนี จะเสร็จสมบูรณ์ไปได้ดว้ยด ี

ทั งสภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ที่ทา้ให้การเดนิทาง และ การขนส่งวสัดุสิ่งก่อสรา้งและอุปกรณ์อืน่ๆ 

ในฤดูฝน  เป็นไปดว้ยความยากล้าบาก  แต่อย่างไรกต็าม 

ในท้ายทีสุ่ดโครงการนี ก็สามารถประสบความส้าเร็จในที่สุดในเดอืนธันวาคม 2554 

ด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเทของคุณอภิชญาและทีมงาน ปัจจุบัน 

ทางโรงเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการนี เปน็อย่างด ีได้แก่ 

 

 มแีหลง่กกัเกบ็น า้เพือ่สา้รองน า้ใช ้ โดยมอบถังบรรจุน ้าขนาดใหญ่จา้นวน 5 ถัง 

พร้อมทั งระบบท่อจา่ยทีเ่ชื่อมต่อเขา้กบัแหล่งน า้จากธรรมชาติ 

ระบบส้ารองน า้นี จะช่วยกักเก็บน ้าเพื่อส้ารองไว้ใช้ในชว่งหน้าร้อน  

 มนี า้ดืม่ทีส่ะอาด โดยมอบเครื่องกรองน ้าเพื่อกรองน ้าให้สะอาดเหมาะแกก่ารดื่มกนิส้าหรับนักเรียน 

ครู รวมทั งชาวบ้านอีกราว 200 คน ที่ได้ประโยชน์จากเครื่องกรองน ้านี ด้วย 

 สิง่อา้นวยความสะดวกในดา้นสง่เสรมิสขุอนามยั โดยการสร้างห้องสุขา 4 ห้อง 

และห้องสา้หรับอาบน ้าอกี 2 ห้อง เพื่อช่วยใหเ้ด็กๆ มีสขุอนามัยที่ด ี 
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 มอบอปุกรณก์ารเรยีน ทางโครงการได้มอบกระเป๋านักเรยีนจ้านวน 80 ใบให้กับเด็กๆ  

 

 

ด้วยความสา้เร็จทีเ่กิดขึ นของโครงการ “ท้าใหเ้กิดผลเพือ่วันพรุ่งนี ” หรือ “Make an Impact  on Tomorrow” 

(MIT) ในปีแรก พร้อมกบัการสนับสนุนที่ดีจาก มร. ทัมโม แซสเซน ผู้จัดการโรงงาน บรษิ้ทยามาฮทัส ึ

(ประเทศไทย) จ้ากัด 

คุณอภิชญาได้ทา้การยื่นเสนอแผนเพื่อขอทนุในการจัดหาแหล่งน า้ดื่มสะอาดใหก้ับห้องเรียนสาขา อื่นๆ 

ที่อยู่ภายใต้การดแูลของโรงเรียนบา้นแม่อมก ิ ซึ่งในเดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา 

แผนโครงการใหมน่ี ไดร้บัการอนมุตังิบประมาณ และได้จดัหาถงับรรจนุ า้ขนาดใหญจ่า้นวน 8 ถงั 

และชดุเครือ่งกรองน า้ อกี 4 เครือ่ง  ใหแ้ก ่  4 โรงเรยีน  คอื หอ้งเรยีนสาขาบา้นอมกอทะ  

หอ้งเรยีนสาขาบา้นวะหยา่โจ  หอ้งเรยีนสาขาบา้นแมต่ะป ู และโรงเรยีนบา้นแมอ่มก ิ

 

ทันททีี่โครงการผา่นการอนมัุติ 

วัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็นต่างๆได้รับการติดตั งให้กับชุมชนและพร้อมใช้งานก่อนทีฤ่ดูฝนจะมาถึง 

คุณอภิชญาและเพื่อนรว่มงานอีก 3 คนจากบรษิ้ทยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จา้กัดได้แก ่มร. ปีเตอร ์  พฟัเล็งกา้    

คุณสเุทียน  กุดารัมย ์ และ คุณบารเมษฐ ์ ทรงเตะ๊ 

ได้ช่วยกันส่งมอบอุปกรณแ์ละสิ่งจ้าเป็นตา่งๆใหก้ับคณุครูใหญ่ของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ในเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2556 ที่ผา่นมา จากการสนับสนุนของเฮงเค็ล ทา้ให้เด็กๆจ้านวนเกือบ 1,200 คน และชาวบ้านอกีกว่า 

500 คน ได้รับประโยนชน์จากโครงการนี  

 

เกีย่วกบัเฮงเคล็ 

เฮงเค็ลดา้เนินธุรกิจทั่วโลกดว้ยการเป็นผู้น้าด้านแบรนดแ์ละเทคโนโลยีในสามกลุ่มธรุกิจ ได้แก ่

ผลิตภัณฑซ์ักลา้งและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care)  ผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม (Beauty 

Care) และเทคโนโลยกีาว (Adhesive Technologies) เฮงเค็ลก่อตั งขึ นเม่ือป ี พ.ศ. 2419 

โดยครองตา้แหน่งผู้นา้ตลาดโลกทั งในกลุ่มธุรกิจสา้หรบัผู้บริโภครายย่อย 

และกลุ่มธุรกิจภาคอตุสาหกรรมอย่างผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นทีรู่้จักกันดี อาท ิ เพอรซ์ลิ (Persil) ชวาร์สคอฟ 

(Schwarzkopf)  และล็อคไทท ์ (Loctite) เฮงเค็ลมีพนักงานราว 47,000 คนทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2555 

บริษัทฯมียอดขายอยู่ที ่ 16,510 ล้านยูโร และมีกา้ไรจากการด้าเนินงาน 2,335 ล้านยูโร 

เฮงเค็ลเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ DAX               มีสา้นกังานใหญ่อยู่ในเมืองดุสเซลดอล์ฟ 

ประเทศเยอรมน ี

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิสา้หรบัสือ่มวลชน กรณุาตดิตอ่ 

แมก็กี  แทน       อภชิญา หริญัปณุยปรดีา 

เฮงเค็ล สิงคโปร ์     วีโร่ พับลิค รเีลชั่นส ์

โทรศัพท ์    +65 6424 7045   โทรศัพท ์ 0 2684 1551-2 ต่อ 17 

โทรศัพท์มือถอื     +65 9186 3323    โทรศัพท์มือถอื  0 2684 1553 

อีเมล์                   maggie.tan@sg.henkel.com     อีเมล์   apichaya@veropr.com   
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