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Let  children give



   1.ศ.นพ.เสม  พริง้พว่งแก้ว

   2.น.ส.ศรีสวา่ง  พัว่วงศ์แพทย์  

   3.รศ.ดร.โคทม  อารียา  

   4.ศ.ดร.ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 

   5.น.ส.สดุา  ตวิยานนท์ 

   6.น.ส.สชุาดา  ไทยบรรเทา 

   7.พญ.นิตยา  คชภกัดี 

   8.รศ.ดร.อบุลรัตน์ ศริิยวุศกัดิ์ 

   9.นพ.ยงยทุธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 

   10.รศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศริิโชติ

   11.รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

   12.นพ.ประพจน์  เภตรากาศ 

   13.ดร.เอือ้จิต  วิโรจน์ไตรรัตน์

   14.ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรตย่ิิงองัศลุี 

   15.ผศ.อญัมณี  บรูณกานนท์

คณะกรรมการไมไ่ด้รับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้จากการด�าเนินงานของ มพด.

ความมุ่งม่ัน

1.เพ่ือให้เดก็ทีพฒันาการรอบด้านตามวยั  ทัง้ทางร่ายการ สตปัิญญา จิตใจ อารมณ์และสงัคม

2.ศกึษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบท่ีมีตอ่เดก็ด้านตา่ง ๆ ให้สงัคมรับทราบอยูเ่สมอ

3.ริเร่ิม พฒันาและสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็ แก่ชมุชน กลุม่บคุคล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

4.เน้นแนวทางให้พึง่ตวัเอง และให้มีการชว่ยเหลือเดก็ท�าได้กว้างขวางมากขึน้

5.รณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทกุคนชว่ยกนัสร้างชีวิตวยัเยาว์ ท่ีผาสกุแก่เดก็ เพ่ือการป้องกนัปัญหาในระยะยาว

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ (มพด.)

      มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ (มพด.)     ท�างานมา

34 ปี ช่วงท่ีผ่านมามพด.ท�างานหลายโครงการ แต่มี

โครงการหนึง่คือโครงการชมุชนและครอบครัว ซึง่เป็น

โครงการท่ีให้ชมุชนพึง่ตนเองได้มากขึน้

         ในปีท่ี 34 ของมพด. มลูนิธิฯจงึปรึกษาหารือกนั

นอกจากเราจะสง่เสริมให้เดก็มีโภชนาการท่ีดีแล้ว จะ

ต้องประเมินผลทางจิตใจด้วย   วา่กลุม่เป้าหมายรู้สกึ

อยา่งไร   มพด.จงึสอบถามโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเร่ือง

การท่ีมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็    ได้จดัให้มีการท�ากิจ

กรรมกบัอาสาสมคัร   ซึง่เป็นเยาวชนรุ่นใหมเ่ข้าไปใน

ชมุชน  ชว่ยท�ากิจกรรมหลายๆเร่ือง แตท่ี่ส�าคญัคือไป

ผกูสมัพนัธ์หรือให้น�า้ใสใจจริงแก่เด็กๆในชมุชน อนันี ้

ได้ผลหรือไม่

         ผลจากการไปสอบถามเดก็ๆ ในชมุชน     ไมว่า่

จะเป็นชมุชนดวงแข (หวัล�าโพง)  ชมุชนสนัตคิามหรือ

ชมุชนในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนและจงัหวดัศรีสะเกษ  ซึง่

มลูนิธิฯได้ด�าเนินการมายาวนานหลาย 10 ปี ซึง่อาสา

สมคัรเยาวชนเข้าไปในชมุชนเหลา่นี ้    อาจจะไปชว่ย

เสริมการท�าเกษตรหรือไปให้ความรู้ในด้านตา่งๆ   ไป

พบปะกบัเดก็ๆในพืน้ท่ี     ซึง่เราเหน็วา่    “การให้”

ลกัษณะนี ้   ทัง้ผู้ ให้และผู้ รับก็เปรียบเสมือนการให้ซึง่

กนัและกนั  สิง่ท่ีสะท้อนออกมาคือเดก็ในชมุชนเหมือน

เดก็ทกุคน คือ  ต้องการชีวิตท่ีมีอนาคตต้องการชีวิตท่ี

มีเป้าหมาย  มีโครงการของชีวิตเชน่ บางคนมีโครงการ

ท่ีจะเรียนดี  บางคนมีโครงการจะออกหาเงินชว่ยเหลอื

ครอบครัวหรือมีโครงการไปสนกุสนาน  หรือแม้กระทัง่

ไปตดิยาเสพตดิเน่ืองจากเพ่ือนชกัชวนไปก็มี แตก่ารท่ีมี

บุคคลภายนอกเข้าไปในชุมชนแล้ว เห็นความ

กระตือรือร้นของเดก็ๆ ในชมุชน  ความคดิท่ีจะชว่ยเหลอื

ก็เกิดขึน้   ทางมลูนิธิฯจงึคิดวา่บคุคลท่ีเข้าไปหรืออาสา

สมคัรท่ีเข้าไปพบเดก็ๆแล้ว  อาจจะชว่ยน�าสิง่ท่ีดีเข้าไป

แลกเปลี่ยนในชมุชน   และเป็นสว่นหนึง่ในการชว่ยสง่-

เสริมโครงการของมลูนิธิฯ     สว่นเดก็ในชมุชนเม่ือมีคน

ภายนอกเข้าไป  เดก็รู้สกึวา่บคุคลเหลา่นัน้เป็นต้นแบบ

ของสิง่ท่ีเดก็ๆ คดิจะเป็นอยา่งพ่ีอาสา  เชน่เดก็ๆอาจจะ

อยากเป็นนกัศกึษา      อาจจะอยากเป็นคนท่ีชว่ยเหลือ

สงัคมได้ ในบรรดาเด็กในชุมชน 100 คน ที่เราไป

สัมผัสด้วย   อาจจะมีเดก็และเยาวชนจ�านวนหน่ึง

ที่คดิว่า การไปเที่ยวเตร่  ไปตดิยา  ตดิเหล้า  บุหร่ี

ไม่เท่ห์   แต่สิ่งที่ท�าให้เท่ห์ คือ  การพฒันาตนเอง

จนสามารถให้คนอ่ืน เหมือนอย่างที่คนอ่ืนได้ให้สิ่ง

ดีๆ  กับเยาวชนไว้  ซึง่จะสร้างรูปแบบของ  “การให้”

การเอือ้อาทรตอ่กนั  ไปจนถงึการสร้างเยาวชนต้นแบบ

รวมทัง้ท�าให้เดก็ๆ ในชมุชนรุ่นหลงั ๆ  เลยีนแบบต้นแบบ

ของพ่ีๆในเร่ืองการให้ซึง่ไมจ่�าเป็นต้องเป็นสิง่ของ  แตท่ี่

ส�าคญัก็คือการให้น�า้ใจแก่กนั

        มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ ขอถือโอกาสนีข้อบคณุ

ทา่นผู้ มีอปุการคณุท่ีชว่ยสนบัสนนุให้การท�างานของมลู

นิธิฯ ด�าเนินตอ่เน่ือง ด้วยความกรุณา ความเข้าใจ  ก�าลงั

ใจจากทกุฝ่าย  เพ่ือเด็ก เพ่ืออนาคต เพ่ือลกูหลานของ

พวกเรา ขอบพระคณุอยา่งสงูครับ

รศ.ดร.โคทม   อารียา

ประธานมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็

ถ้อยแถลง
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ค�าน�า
สารบัญ

3 ถ้อยแถลง...........................................................รศ.ดร.โคทม    อารียา

4 ค�าน�า..................................................................เชษฐา     มัน่คง 

6 ผู้ให้ยอ่มได้รับสขุ..................................................พระไพศาล       วิสาโล

8 รายงานผลการด�าเนินงานปี 2558..........................อาทิตา     รอดสมนาม

16 จากการมอบให้ สูแ่รงบนัดาลใจของเดก็บนดอย......ไตรรงค์    บวัสวุรรณ

18 แสงแดดท่ีแผดเผา ฤาจะสู้  ไออุน่ท่ีกรุ่นใจ............... ไตรรงค์    บวัสวุรรณ

20 จะสขุแคไ่หน..ถ้าชว่ยให้เดก็มีเป้าหมายในชีวิต........เสาวรัตน์   ประดาห์

22 กระเป๋าเคลื่อนท่ีเพ่ือเดก็ตา่งชาต.ิ...........................กรองแก้ว    ชยัอาคม 

24 จากใจผู้ให้...ในฐานะอาสา ปลกุพลงั......................อาทิตา      รอดสมนาม

26 คอลมัน์เร่ืองเดก็ต้องขยาย......................................อาทิตา      รอดสมนาม

31 มาปันกบัมพด. ......................................................กมลรัตน์    อูอ่รุณ

34 Infographicให้แล้วไปไหน?....................................ก�าพล     จนัทวิสตูร

36 คอลมัน์ชวนมาท�า “แดน้่อง”....................................กมลรัตน์   อูอ่รุณ 

38 ขอบคณุผู้อปุการะคณุ.............................................สนีุย์    สารมิตร

4เพราะคณุให้ รายงานผลการด�าเนินงานปี 2559



“ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับสุข”

พระไพศาล   วิสาโล

เจ้าอาวาสวดัป่าสคุะโต

 ชีวิตมิได้อยูด้่วยการรับเข้าตวัเทา่นัน้  แตอ่ยูไ่ด้เพราะการให้ผู้ อ่ืนด้วย ต้นไม้ที่ดดูน�า้จากพืน้

ดนิอย่างเดียว แต่ไม่รู้จักคายน�า้คืนสู่โลกย่อมไม่อาจด�ารงอยู่ได้นาน  การช่วยเหลือเกือ้กลูผู้ อ่ืน

นัน้    มิใชเ่ป็นเร่ืองของการเสียสละเพียงอยา่งเดียว    หากเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเตมิเตม็ความ

เป็นมนษุย์ของตนให้สมบรูณ์   ดจุเดียวกบัต้นไม้ซึง่ถือวา่เติบใหญ่อยา่งแท้จริงตอ่เม่ือแผก่ิ่งก้านสาขา

ให้ร่มเงาและเป็นท่ีพึง่พิงของสรรพสตัว์

 คนท่ีเอาแตรั่บเข้าตวัอยา่งเดียว   ยอ่มแสดงถงึความวา่งเปลา่ภายใน   จ�าเพราะคนท่ีมี   “สาระ” 

อยูภ่ายในเทา่นัน้จงึสามารถท่ีจะให้แก่ผู้ อ่ืนได้   ย่ิงจิตใจมีความเต็มอ่ิมมากเทา่ไร   ก็สามารถแบง่ปัน

ให้ผู้คนได้มากเทา่นัน้  สาระท่ีวา่นัน้ก็คือ  ความสขุ   รวมถงึความซาบซึง้ในคณุคา่และความหมายของ

ชีวิต ซึง่ท�าให้เกิดความเตม็อ่ิมภายใน

 สาระท่ีสร้างความเตม็อ่ิมแก่ชีวิตนัน้    เกิดจากประสบการณ์ท่ีน�ามาใคร่ครวญจนตกผลกึ   อีก

ทัง้ยงัเกิดการมีปฏิสมัพนัธ์อย่างสร้างสรรค์กบัผู้ อ่ืน  และท่ีขาดไม่ได้ก็คือการฝึกฝนตนเองทัง้ในระดบั

พฤติกรรมและจิตใจ  ทัง้หมดนีส้ามารถเร่ิมต้นจากการฝึกตนให้รู้จกั “ให้”  นีคื้อเหตผุลท่ีการท�าบญุใน

พทุธศาสนาเร่ิมต้นด้วย “ทาน”

 เม่ือเราให้ เราก็เป็นฝ่ายรับด้วยในเวลาเดียวกนั หนึง่ในสิง่ท่ีเราได้รับก็คือความสขุ  แม้การให้

ของเราอาจเกิดจากการฝืนใจในทีแรก  แตร่อยยิม้และความซาบซึง้ของผู้ รับก็สามารถท�าให้เราพลอย

เป็นสขุไปกบัเขาด้วย ย่ิงการให้นัน้ท�าไปด้วยความปรารถนาดี  ความสขุและความภาคภมิูใจก็ย่ิงทบัทวี 

ด้วยเหตนีุพ้ระพทุธองค์จงึตรัสวา่ “ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับสุข”

 บทความตอนหนึง่ ในหนงัสือรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี .......... ของมลูนิธิเพ่ือการ

พฒันาเดก็ (มพด.) ซึง่พระไพศาล  วิสาโล ได้เทศนาเร่ืองการเป็นผู้ให้ท่ีท�าให้พบกบัความสขุ

“ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับสุข”
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อาทิตา  รอดสมนาม

หวัหน้ากลุม่งานสื่อสารสงัคม

 มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเด็ก (มพด.)   มีวิสยัทศัน์ในการด�าเนินงาน  คือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ

การปกป้องคุ้มครองและพฒันาเด็ก  มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กมีทกัษะชีวิตเพ่ือการด�ารงชีวิตในสภาวะวิกฤตได้ 

และชมุชน/ท้องถ่ินสามารถปกป้องคุ้มครองและพฒันาเดก็  โดยสง่เสริมการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  และสื่อสาร

เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสงัคมให้มีความรู้   ความเข้าใจและความตระหนกัในการปกป้องคุ้มครองและ

พฒันาเดก็   พร้อมทัง้ผลกัดนัให้เกิดนโยบายและกฎหมายตา่งๆ ผา่นการด�าเนินงานคุ้มครองเดก็และงานพฒันา

เดก็

            กลุ่มเป้าหมาย
 

 ผู้ ได้รับประโยชน์ในการท�างานของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ ปี ๒๕๕๘  จ�านวน ๒๕,๙๘๓ คน 

ประกอบด้วย

สรุปผลการด�าเนินงาน

มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ (มพด.) ปี ๒๕๕๘
พืน้ที่การด�าเนินงาน

      พืน้ที่การด�าเนินงานทัง้หมด ๕๖ พืน้ที่ (๒๓ โรงเรียน) ในทัง้หมด ๑๘ จงัหวัด ดงันี ้

  ภาคกลาง

      กรุงเทพมหานคร   สมทุรปราการ   สมทุรสาคร

  ภาคอีสาน

      ศรีสะเกษ สริุนทร์ ร้อยเอด็ อดุรธานี เลย อบุลราชธานี  

      มหาสารคาม กาฬสนิธุ์

  ภาคเหนือ

      ตาก   แมฮ่อ่งสอน

  ภาคใต้

      ยะลา  ปัตตานี   นราธิวาส

  ภาคตะวันออก

     สระแก้ว   ฉะเชิงเทรา

 งานคุ้มครองเด็กได้ด�าเนินการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ  เพ่ือให้เด็ก   เยาวชน   พ้นจากภาวะยาก

ล�าบาก   อีกทัง้ใช้กระบวนการการพฒันาเดก็เพ่ือเสริมสร้างภมิูคุ้มกนั   ให้เดก็มีทกัษะชีวิตสามารถเอาตวัรอด 

ในสถานการณ์วิกฤตติา่งๆ ได้โดยมุง่เน้นการเสริมสร้างพลงัให้รู้เทา่ทนัสือ่เทา่ทนัตนเองและการสร้างกลไกชมุชน

ร่วมปกป้องเดก็

 ส�าหรับสถานการณ์เดก็และชมุชนภาคใต้ภายหลงัเหตกุารณ์ความไมส่งบ        ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๗  

ในพืน้ท่ีประสบเหตกุารณ์ความไมส่งบ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ได้สง่ผลกระทบ

ตอ่เด็กและเยาวชนใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้   ก่อท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว มีเด็กก�าพร้า

กบัแม่ผู้ เลีย้งแด็กตามล�าพงั   จ�านวนมากและกลายเป็นหวัหน้าครอบครัวท�างานหาเงินเลีย้งลกูตามล�าพงั 

ประกอบกบัภาระท่ีต้องดแูลครอบครัว   ท�าให้มีเวลาและก�าลงัเลีย้งลกูไมเ่พียงพอ   สง่ผลให้เดก็ถกูปลอ่ยปละ

ละเลย  เด็กประสบปัญหาทพุโภชนาการ   ต้องออกจากโรงเรียนกลางคนั   และขาดการศกึษาหรือจบเพียง

ระดบัประถมศกึษาปีท่ี ๖   ทางด้านสขุภาพ   มีเด็กไม่ได้จดทะเบียนแรกเกิดเป็นอตัราท่ีสงูสดุในประเทศไทย 

ซึง่สง่ผลกระทบให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงบริการพืน้ฐานทางสงัคม   และการรับภมิูคุ้มกนัโรค   ทางด้านจิตใจ 

เน่ืองจากเดก็ต้องประสบภาวะสญูเสียบดิาหรือญาตพ่ีิน้องท่ีเป็นก�าลงัในการหาเลีย้งครอบครัว  อยา่งปัจจบุนั

งานคุ้มครองเด็ก

จ�านวนคนกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์

เดก็ทนุการศกึษา 

แกนน�าเดก็ด้านแรงงาน

แกนน�า/อาสาสมคัรเดก็และเยาวชน

เดก็ท่ีได้รับการสง่เสริมศกัยภาพและพฒันาคณุภาพชีวิต

เดก็ท่ีได้รับประโยชน์จากการจดักิจกรรมตา่งๆ

เดก็ท่ีได้รับการคุ้มครองสวสัดภิาพเดก็และเยาวชน

แกนน�าครู อาสาสมคัรชมุชน ภมิูปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าศาสนา อบต. 

หนว่ยงานภาครัฐท่ีเป็นคณะท�างานร่วมกบัมลูนิธิฯ อยา่งตอ่เน่ือง

เครือขา่ยขยายพืน้ท่ีสร้างสรรค์ ๑๐ เครือขา่ย ใน ๕ จงัหวดั

กลุม่นกัศกึษา อาสาสมคัร หนว่ยงานภาครัฐ กลุม่CSR และเครือขา่ย ท่ีเข้ามา

ศกึษาดงูาน จดักิจกรรมและสนบัสนนุอปุกรณ์ตา่งๆ

๒๕

๑๔

๙๒๔

๒,๗๖๖

๑๘,๙๑๕

๕๓

๕๑๑

๒๕๐

๒,๕๒๕
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ทนัดว่น   ท�าให้เด็กเกิดความสบัสน   เพราะไม่เข้าใจในสถานการณ์ ไม่มีใครให้ค�าอธิบาย   เด็กปรับตวัไม่ได้ 

เกิดความเครียด    รู้สกึไมป่ลอดภยั    มีความระแวงและไมก่ล้าสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน    และแยกตวัออก

จากชุมชนในท่ีสดุ   ทางด้านการศึกษา เด็กต้องประสบปัญหาความปลอดภยัจากการเดินทางไปและกลบั

โรงเรียน    มีเวลาเรียนไมพ่อเน่ืองจากโรงเรียนถกูปิดบอ่ย     บางรายต้องย้ายโรงเรียนเพราะพอ่แมเ่ป็นหว่งใน

ความปลอดภยัของลกู   เดก็ขาดพืน้ท่ีส�าหรับการพกัผอ่นและการเลน่  เยาวชนไมมี่ความปลอดภยัในการรวม

กลุม่   เพราะถกูเพง่เลง็จากหนว่ยงานความมัน่คงของรัฐ   ในครอบครัวท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ   เดก็ต้องท�างาน

ก่อนวยัอนัควร  โดยไปท�างานเป็นแรงงานเดก็ในประเทศมาเลเซีย

 สถานการณ์เดก็กลุม่เสีย่งและแรงงานเดก็ทัง้เดก็ไทยและเดก็ตา่ง

ชาติ      ท่ีประสบปัญหาทัง้ในเร่ือง การค้ามนษุย์  การถกูเอารัดเอาเปรียบ

ด้านแรงงาน  การถกูละเมิดสิทธิทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  เพศและศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย์   ในพืน้ท่ีการด�าเนินงานของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็พบ

แรงงานเด็กในกิจการต่อเน่ืองประมง งานบริการร้านอาหาร  งานโรงงาน

ได้แก่ โรงงานพลาสติก โรงงานขนมปัง โรงงานตะป ูตลอดจนงานอนัตราย

เชน่ งานบริการในโรงแรมมา่นรูด งานแบกหาม กรรมกรโกดงัข้าวสารเป็นต้น 

แรงงานเด็กควรได้รับการพฒันา และพกัผ่อนอย่างเพียงพอ แต่เป็นไปได้

ยากเน่ืองจากไมมี่วนัหยดุพกัผอ่นท่ีเพียงพอและแนน่อน จงึขาดโอกาสท่ีจะ

ได้เรียนหนงัสอื หรือเรียนรู้ทกัษะตา่งๆ โดยเฉพาะแรงงานเดก็ตา่งชาตท่ีิเข้า

มาท�างานอยา่งผิดกฎหมาย ภาพรวมของแรงงานตา่งชาตท่ีิได้รับอนญุาตให้ท�างานในประเทศไทยในปี ๒๕๕๗    

(มกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๗) ระบวุา่ 1   แรงงานตา่งชาติจาก  ๓ ประเทศ คือ เมียนมาร์ ลาว กมัพชูา  ท่ีได้รับ

อนญุาตให้ท�างาน  มีจ�านวนทัง้สิน้   ๑,๔๑๒,๕๗๕   คน

โดยแบง่เป็นตวัเลขจากการพิสจูน์สญัชาตเิดมิและน�าเข้าตาม MOU    ในสว่นข้อมลูรวมการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างชาติ   ณ ศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) ทัว่ประเทศนบัตัง้แต่วนัท่ี   

๒๖  มิถนุายน – ๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ สรุปมียอดรวมทัง้สิน้ ๑,๒๓๗,๓๕๐ คน แบ่งออกเป็นแรงงานต่างชาต ิ

๑,๑๖๔,๑๔๓ คน และผู้ตดิตาม ๗๓,๒๐๗ คน

 ผลการด�าเนินงาน

 ๑.     งานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดภิาพเดก็ในสภาวะยากล�าบากและสภาวะวกิฤต และ

งานทุนการศึกษา สนบัสนนุทนุการศึกษาเพ่ือเด็กในสภาวะยากล�าบาก ๙ ทนุ Small World Abu Dhabi 

สนบัสนนุทนุการศกึษาเพ่ือเดก็ตา่งชาต ิ๑๔ ทนุ สนบัสนนุด้านปัจจยั ๔ คา่รักษาพยาบาล คา่เดนิทางไปสถาน

พยาบาล   คา่เดินทางไปโรงเรียน   วสัดอุปุกรณ์การเรียน   คา่เช่าบ้าน   และอ่ืนๆท่ีจ�าเป็นเฉพาะกรณี ให้กบั

เด็กและครอบครัวท่ีอยู่ในสภาวะยากล�าบากและสภาวะวิกฤติ สงเคราะห์และช่วยเหลือ จ�านวน ๒๐ กรณี 

จ�านวน ๕๓ คน ทัง้กรณีฉกุเฉิน และกรณีตอ่เน่ือง

 ๒.  งานเครือข่ายและการผลักดนักลไกคุ้มครองเดก็ในระดบัต่างๆ  

 ร่วมผลกัดนักลไกและนโยบาย   เพ่ือการปกป้องคุ้มครองเดก็ทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัชาตใินเวที

ตา่งๆ   ได้แก่

 •การด�าเนินการด้านแนวปฏิบตักิารใช้แรงงานท่ีดี (Good Labour Practices : GLP) 

 •การสร้างและการพฒันาเครือขา่ยคุ้มครองแรงงานตา่งด้าว

 •เครือขา่ยป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์

 •การจดัท�าคูมื่อและแนวทางการปฏิบตัด้ิานแรงงานเดก็ในรูปแบบ

สหวิชาชีพ

 •การจดัท�าและวางแผนการประเมินนโยบายและแผนระดบัชาติ

เพ่ือขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้ายระหวา่ง ๒๕๕๘-๒๕๖๓

  นอกจากนีย้งัมีการสร้างกระบวนการการมีสว่นร่วมของเยาวชนในการเจรจาเพ่ือสนัติภาพ 

เสริมพลงัเด็กเยาวชนสร้างกลไกชมุชนปกป้องเด็กสร้างจิตาสา  และเกิดศนูย์ประสานงานเด็กเยาวชนใน ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตัง้อยูท่ี่ จ.ปัตตานี

 ๓.    โครงการเกษตรเพื่ออาหารเช้าและอาหารกลางวันในโรงเรียน    มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมทัง้สิน้   

๗  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าโปงกองแปเหนือ บ้านทะโลงเหนือ  บ้านแมแ่พน้อย บ้านแมเ่งา บ้านแมส่าม

แลบ  บ้านห้วยม่วง  และโรงเรียนบ้านคลองหว้า   ผลการด�าเนินงานคือ นกัเรียน จ�านวน ๘๓๖ คน จาก ๗ 

โรงเรียน มีอาหารปลอดภยัรับประทานทัง้มือ้เช้าและมือ้กลางวนั เด็กๆ มีทกัษะความรู้ในการท�าเกษตรท่ี

ปลอดภยัติดตวัไปด้วย มีทนุหมนุเวียนในการผลติอาหารปลอดภยั

 ๔.  โครงการสโมสรเพื่อนงาน  “เพื่อนถงึเพื่อน”    ด�าเนินการพฒันาศกัยภาพแกนน�าแรงานเดก็ 

และป้องกนัเดก็กลุม่เสี่ยงเข้าสูร่ะบบแรงงานด้วยการสนบัสนนุให้ได้รับการศกึษาในระบบ  ผลคือ เกิดแกนน�า 

ซึง่เป็นคณะกรรมการด�าเนินงาน สโมสรเพ่ือนงาน จ�านวน ๑๔ คน มีสมาชิกสโมสรจ�านวน ๗๔  คน สมาชิกมี

ทกัษะความรู้อนามยัการเจริญพนัธุ์ มีสว่นร่วมผลติสือ่เผยแพร่ความรู้  เดก็ตา่งชาตกิลุม่เสีย่งได้เข้าสูก่ารศกึษา

ในระบบในปีการศกึษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๑๐ ราย และส�าเร็จการศกึษาระดบัประถม ๑ราย รวมมีเดก็ท่ีได้รับการ

ศกึษาจากปีการศกึษาท่ีผา่นมาจ�านวน ๓๗ ราย  เดก็มีรถรับสง่ไปเรียนอยา่งปลอดภยั เกิดการมีสว่นร่วมของ

ผู้ปกครองจากผู้ รับเป็นผู้ให้ จากกรณีผู้ปกครองชาวกมัพชูาชว่ยกนัรวมรวมเงินเพ่ือให้เดก็ไทยในชมุชนได้มีคา่

รถเดนิทางไปเรียน

 ๕.  โครงการช่วยเหลือและพฒันาแรงงานเดก็ เดก็ต่างชาต ิและเดก็กลุ่มเส่ียง (CCI)      เดก็

กมัพชูาในชมุชนเปรมฤทยั  ได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนวดัโยธินประดิษฐ์ จ�านวน ๑๐ คน และได้ด�าเนินการจดัซือ้

อปุกรณ์การเรียนเบือ้งต้นให้กับเด็กทุกคน โดยท่ีพ่อแม่รับผิดชอบเร่ืองชุดนกัเรียน ช่วยเหลือค่าเดินทางไป

โรงเรียนของเด็กต่างชาติสญัชาติพม่า จ�านวน ๗ คน มีเด็กพม่าจบการศกึษาระดบั ป. ๖ จ�านวน ๑ คนจาก

โรงเรียนคลองแสนสขุ และก�าลงัเข้าศกึษาตอ่ท่ีโรงเรียนหาดอมราอกัษรลกัษณ์วิทยา และจดักิจกรรมรณรงค์ 

“ปิดเทอมปลอดภัย” โดยให้ความรู้กับเด็กและผู้ ปกครองในชุมชนเปรมฤทัย และชุมชนสะพานปลา 

จ.สมทุรปราการ ชมุชนบ้านเอือ้อาทร จ.สมทุรสาคร อีกด้วย 1  รายงานการศกึษาและวิเคราะห์สถานการณ์เร่ือง”การใช้แรงงานเดก็ในจงัหวดัสมทุรปราการ” โดยปิยวรรณ แก้วศรี : มลูนิธิ

เพ่ือการพฒันาเดก็(มพด.) กนัยายน ๒๕๕๗
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 งานพฒันาเดก็   
 

 การด�าเนินงานพฒันาเดก็   มียทุธศาสตร์ในการท�างานคือการพฒันากระบวนการ ๒  กลไก นโยบาย

ปกป้องและพฒันาเดก็ (นวตักรรม)   การขยายแนวคดิการท�างานเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรับเดก็กลุม่ตา่งๆ 

โดยมีเป้าหมายสงูสดุเพ่ือให้เดก็มีทกัษะชีวิตเพ่ือด�ารงชีวิตอยูใ่นสภาวะวิกฤตสิงัคม   และชมุชนสามารถปกป้อง

คุ้มครองและพฒันาเดก็ได้   ในการท�างานตลอดปี ๒๕๕๘  ยงัด�าเนินงานตอ่เน่ือง   เน้นการท�างานพฒันาพืน้ท่ี

ต้นแบบ  นวตักรรม   และการขยายผลพืน้ท่ีสร้างสรรค์  บรูณาการสร้างเครือขา่ย  โดยการสนบัสนนุและสง่เสริม

ให้กลุม่อาสาสมคัรเยาวชน  อาสาสมคัรชมุชน  ครู  เครือขา่ย  ขบัเคลื่อนและผลกัดนัประเดน็งานยกระดบัการ

ท�างานในระดบัจงัหวดั ผา่นประเดน็พืน้ท่ีสร้างสรรค์   ประกอบด้วย : พืน้ท่ีสขุภาวะ และพืน้ท่ี ๓ ดีวิถีสขุ  ด�าเนิน

การ ๕๖ พืน้ท่ี (๒๓ โรงเรียน) ใน ๑๗ จังหวดั ดงันีศ้รีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี เลย อุบลราชธานี  

มหาสารคาม กาฬสนิธุ์  

 ๑.  จากกระบวนการพืน้ที่สร้างสรรค์  ท�าให้เกิดแกนน�า เด็ก ๔๖๐ คน และเกิดกลุม่แกนน�าเด็ก

และเยาวชนใหม ่จ�านวน ๑๑ กลุม่ (ภาคอีสาน กทม. และ ๓จงัหวดั ) ท่ีมีพฒันาการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้

ในตวัเอง เกิดทกัษะชีวิตเห็นคณุคา่ในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต เห็นคณุคา่ผู้ อ่ืน มีจิตอาสาท�าเพ่ือผู้ อ่ืน และ

เห็นคณุค่าของวิถีวฒันธรรม  เกิดการสร้างพืน้ท่ีสร้างสรรค์  จดักิจกรรมสร้างสรรค์การพฒันาเด็กและชมุชน

ตนเอง และสามารถผลติสื่อถ่ายทอดการท�างานได้ตามบริบทของแตล่ะพืน้ท่ี  ดงันี ้

 กลุ่มอิงะก�าปง ( ๓ จงัหวดัชายแดนใต้ ) เป็นเยาวชนกลุ่มแรกในสามจงัหวดั      

ท่ีลกุขึน้มาชว่ยผู้ประสบภยัน�า้ทว่มด้วยตนเองในขณะท่ีตนเองก็เป็นเดก็นอกระบบ  ขีอ้าย 

พดูไมช่ดั   เขียนอา่นหนงัสอืไมค่อ่ยได้   ไมเ่คยใช้เทคโนโลยี   แตมี่จิตใจเป็นผู้ให้    นอกจาก

สามารถด�าเนินงานกิจกรรมพฒันาเด็ก  ชมุชนตนเอง   สร้างกลไกชมุชนช่วยเหลือเด็ก

และผู้สงูอายใุนชมุชนตนเองแล้ว   กลุ่มอิงะก�าปงยงัออกไปท�างานจิตอาสานอกชมุชน

สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กลุม่เด็กเยาวชนในสามจงัหวดักลุม่อ่ืนๆ  ท่ีอยากท�างาน

จิตอาสา    และเกิดกลุ่มอาสาสมคัรเยาวชนธนาคารใจอาสา   ท่ีร่วมกนัขบัเคลื่อนการ

ท�างานเร่ืองจิตอาสา   และเปิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ใหมใ่น๓ จงัหวดัชายแดนใต้

 กลุ่มเยาวชน Rays of Youth (ซึ่งมีเชือ้สายพม่า มอญ กระเหร่ียง ไทยใหญ่)    

ทัง้ ๖ ศนูย์ จากอ�าเภอแม่สอดและอ�าเภอพบพระ จ.ตาก มีพฒันาการดีอย่างต่อเน่ือง       

มีการสร้างกลุ่มถ่ายถอดรุ่นสู่รุ่น  ปัจจบุนัรุ่นท่ี๒   ในปีนีมี้การด�าเนินงานเด่นๆ  ได้ร่วม

วางแผนกบัครูและชมุชน ร่วมพฒันากิจกรรม Road Show   โดยการน�าเสนอผ่านการ

แสดงละครใบ้เท่าทนัสื่อ  เร่ือง อนัตรายของขยะ  การเกิดโรคท่ีมาจากขยะ  และวิธีการ

จดัการขยะในโรงเรียนท่ีมีระบบการรีไซเคิล   พฒันาพืน้ท่ีสร้างสรรค์การเลน่ในศนูย์การ

เรียนเดก็ข้ามชาต ิ๒ แหง่   ได้แก่ ศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาต ิAh Yon Thit  และ ศนูย์การ

เรียนเดก็ข้ามชาต ิSu Kho Thai  โดยการมีสว่นร่วมของเดก็และชมุชน

ผลการด�าเนินงาน

 ๒.  กลุม่เดก็ตา่งชาติได้รับเอกสารเร่ืองใบเกิด  ได้รับการดแูลสขุภาพท่ีดีขึน้ และได้รับการสนบัสนนุ

การศกึษา  เชน่  เดก็พมา่ท่ีชมุชนสะพานปลาได้ใบเกิด ๙๐%   จากการท�างานของมลูนิธิฯ ท�าให้ผู้ปกครองใน

พืน้ท่ีเห็นความส�าคญัในการท�าใบเกิด และการพาลกูไปฉีดวคัซีนตรงเวลามากกวา่คนไทย และผู้ปกครองเดก็

กมัพชูา ในชมุชนเปรมฤทยั เร่ิมให้ความส�าคญักบัการท�าใบเกิดของเดก็มากขึน้ และเม่ือมลูนิธิฯ สนบัสนนุเร่ือง

ทนุการศกึษาให้กบักลุม่เดก็ตา่งชาต ิท�าให้ผู้ปกครองเหน็ความส�าคญัของการศกึษา จงึชว่ยกนัออกเงินสนบัสนนุ

คา่รถเดนิทางไปเรียนของลกูหลานตนเองอีกด้วย

 ๓.  นวตักรรมการท�างานพฒันาเดก็ ได้แก่

  ๓.๑) มหกรรมรองเมือง....เรืองยิม้ ถือวา่เป็นรูปแบบนวตักรรมการเปิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ครัง้

แรกของชมุชนแออดับนถนนรองเมือง ( ข้างก�าแพงหวัล�าโพง ) ท่ีเกิดจากความร่วมเมืองของชมุชน และหนว่ย

งานทัง้ภาครัฐและเอกชน ส�านกังานเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  สร้างผลกระทบในทางท่ีดีขึน้มากมาย  ทัง้

เร่ืองจิตใจ พฤติกรรมท่ีสร้างให้สภาพแวดล้อมในชมุชนสะอาดขึน้   ความรู้สกึร่วมของชมุชนเพราะครัง้แรกท่ีมี

การจดังานย่ิงใหญ่ปิดถนน เปิดชมุชนโชว์งานศิลปะ และความเป็นอยู่ของผู้คน ท�าให้พืน้ท่ีการพนนัหายไป   

และก่อให้เกิดกลุม่แกนน�าเดก็เยาวชนเพ่ิมมากขึน้ในการท�างานเพ่ือชมุชน  สง่ผลกระทบให้เกิดการจดัมหกรรม

เพ่ือประกาศนโยบาย ๓ ดี   เพ่ือเป็นพืน้ท่ีตวัอยา่งในการท�าพืน้ท่ีสร้างสรรค์ตามบริบทของแตล่ะพืน้ท่ีให้กบัอีก 

๗๒ จงัหวดัโดยมีท่านรองนายกยงยทุธ ยทุธวงค์ เป็นประธานเปิดและเย่ียมชมชมุชนวดัดวงแข ท�าให้อีก ๓ 

ชมุชนใกล้เคียงสนใจร่วมเป็นเครือขา่ยเพ่ือพฒันาชมุชนของตนเอง

 ๓.๒)  มหกรรมดจีงัอีสานตุ้มโฮม ศรีสะเกษตดิยิม้ เป็นการขับเคล่ือนและผลักดนัเร่ือง “พืน้ที่

สร้างสรรค์”  “ ผู้สูงอายุกับการพฒันาเดก็”  ในระดบัจงัหวดั  ผา่นมหกรรมเผยแพร่ของดีชมุชน ทัง้วฒันธรรม 

อาหาร วิถีการหาอยูห่ากิน ด�าเนินการกลุม่แกนน�าเดก็และเยาวชนจาก ๒๓  พืน้ท่ี  ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้ท�าให้เกิดกลุม่

แกนน�าเด็กใหม่ขึน้หลายพืน้ท่ี   เป็นการเปิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ในตวัจงัหวดัศรีสะเกษ   เกิดเครือข่ายภาคใต้ช่ือ 

“ศรีสะเกษตดิยิม้” ขึน้ในระดบัจงัหวดัศรีสะเกษ  มีโครงสร้างกลุม่ท่ีชดัเจน มีแนวทางขบัเคลื่อนการท�างานร่วม

กนัอยา่งตอ่เน่ืองตอ่เน่ือ
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 ๓.๓)  กระบวนสือ่สารสร้างสรรค์กลุม่โรงเรียนทุง่เทินโมเดล  “บะหม่ี  ลบภาพความอายของเดก็สูก่าร

สร้างอาชีพท่ีภาคภมิูใจและเลีย้งครอบครัวได้ ”  กระบวนการท่ีค้นหาท่ีมาของบะหม่ีทัง้ในชมุชน  และจากคน

บ้านนอกสูร่ถเข็นขายบะหม่ีในกรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตพอ่แมผู่้ปกครองเดก็   กระบวนการค้นหาเส้นทางของ

เส้นบะหม่ีท่ีอยธุยา จนน�ามาสูก่ระบวนการสร้างเป็นหนงัสัน้  แตง่เพลงบะหม่ีสร้างคน เพ่ือเผยแพร่ตอ่ไป  

 ๔.  การขยายพืน้ที่สร้างสรรค์ ในโรงเรียนและชุมชน จ�านวน ๑๘ พืน้ท่ี  เกิดต้นแบบ  จ�านวน ๑  

ชุมชน  ๔ โรงเรียน  โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมกลุ่มแกนน�า  เครือข่าย ขบัเคลื่อนการท�างานในพืน้ท่ีใหม ่

ประกอบด้วย กลุม่โรงเรียนทุง่เทินโมเดล (โรงเรียนบ้านเทิน  โรงเรียนบ้านพนัร�า  โรงเรียนบ้านเปลอืย )  โรงเรียน

บงึบรูพ์  โรงเรียนอนบุาลบงึบรูพ์ โรงเรียนอนบุาลห้วยทบัทนั โรงเรียนบ้านโท๊ะ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ โรงเรียน

ในต�าบลกู่ ๓ โรงเรียน ตลาดนดัในเมืองศรีสะเกษ และวดัพระโต  จงัหวดัศรีสะเกษ  ชมุชนตรอกสลกัหิน  ชมุชน

จรัส-เมือง   ชมุชนแฟลตรถไฟ ในพืน้ท่ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  ศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาติ Ah Yon Thit  

และ ศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติ Su Kho Thai  จงัหวดัตาก  และศนูย์คาทอลิกนกับญุอนันาเพ่ือผู้อพยพย้าย

ถ่ิน  จงัหวดัสมทุรสาคร   และก�าลงัจะด�าเนินการพืน้ท่ีสร้างสรรค์ เปิดพืน้ท่ีในชมุชน ทัง้พืน้ท่ีเลน่ พืน้ท่ีเกษตร

และพืน้ท่ีส�าหรับท�ากิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทัง้ในโรงเรียนและในชุมชน   อีก ๘  พืน้ท่ี ใน ๓ จงัหวดั

ชายแดนใต้  คือ หมูบ้่านไอร์กรูแป  หมูบ้่านธรรมเจริญ  หมูบ้่านสวนพล ู หมูบ้่านไอร์จาดา  หมูบ้่านธารน�า้ทิพย์  

หมูบ้่านไอร์สาเมาะ  หมูบ้่านไอร์จือนะ  หมูบ้่านตะบงิรูโต๊ะ  จงัหวดันราธิวาส

 ๕. การขับเคล่ือนงานและการขยายผล

  ชุมชนชนบท โครงสร้างการท�างานขบัเคลือ่นศรีสะเกษตดิยิม้แบบชดัเจน 

มีสมาชิกเครือขา่ย ๑๘ กลุม่ ก�าลงัด�าเนินการพฒันาศกัยภาพแกนน�าเดก็ เยาวชน 

และสร้างกลุม่เพ่ิมในจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือเป็นพลงักระจายการท�างานจิตอาสา ขบั

เคลื่อนในระดบัจงัหวดั สูร่ะดบัภาคอีสาน ขบัเคลื่อนพืน้ท่ีสร้างสรรค์ผา่นเครือขา่ย

มีการขยายโรงเรียนเพ่ิมในจงัหวดัสริุนทร์ มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ ร้อยเอก็ และเลย   

งานผลกัดนัหลกัสตูร “ผู้สูงอายุกับการพฒันาเดก็” มีการขยายโรงเรียนเพ่ิม และ

ผลกัดนัการท�างานสูร่ะดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม ๑๐ โรงเรียน

 ชุมชนต่างชาติ เกิดแผนพฒันาเด็กต่างชาติอย่างต่อเน่ืองในโรงเรียน

อนาลยั จ.สมทุรสาคร โดยใช้กระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์พฒันาแกนน�าเด็ก 

จ�านวน ๒๐ คน จดัอบรมให้ความรู้และทกัษะการแสดงละครหน้าขาว เพ่ือสร้างแรง

บนัดาลใจให้เช่ือมัน่ กล้าคิด กล้าท�า และกล้าแสดงออกเพ่ิมมากขึน้  และชมุชน

เปรมฤทยั ชมุชนสะพานปลา จ.สมทุรปราการ มีการผลกัดนัให้เด็กได้เข้าเรียนใน

ระบบโรงเรียน ส่งเสริมกระบวนการพืน้ท่ีสร้างสรรค์และทกัษะชีวิตให้เด็ก และ

สนบัสนนุการด�าเนินงานของอาสาสมคัรสขุภาพชมุชนต่างชาติ   (ตู้ยาเพ่ือชมุชน

ตา่งชาต)ิ

 ชุมชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มเยาวชน ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส ก�าลงัพฒันาเป็นต�าบลต้นแบบ โดยมีกลุม่แกนน�าเดก็เยาวชน อิงะก�า

ปง เป็นพ่ีเลีย้งให้กลุ่มแกนน�าเด็กเยาวชนอีก ๘ หมู่บ้าน และ ๑ โรงเรียน มีคณะ

ท�างาน ๕ ประสาน  ประกอบด้วย เดก็เยาวชน โต๊ะอิหมา่ม แกนน�าชมุชน ครู อบต. 

บณัฑิตอาสา และเกิดกลุม่เยาวชนใหม ่ท่ีจะพฒันาตนเองและชมุชนของตนเอง

 ชุมชนเมือง  ขยายการท�างานร่วมกบัชมุชนรอบๆ ของชมุชนดวงแข  โดย

ใช้รองเมือง...เรืองยิม้เป็นพืน้ที่ตวัอย่าง เพื่อให้เกดิความเข้มแขง็ของชุมชน

เมืองเพ่ิมมากขึน้ เกิดความรู้สกึร่วม มีการลงพืน้ท่ีชว่ยชมุชนอ่ืนจดักิจกรรมในชมุชน 

รวมทัง้หนว่ยงานภาครัฐท่ีเข้ามามีสว่นร่วม เชน่ ส�านกังานเขตปทมุวนั สาธารณสขุ 

สถาบนัการศกึษา มีหนว่ยงาน สือ่มวลชน และนกัศกึษา เข้ามาศกึษาดงูานจ�านวน 

๒๗๖ คน และเกิดสื่อสร้างสรรค์เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้ตวัเด็ก และชมุชน เช่น 

สื่อ ๓ วยั ในรูปแบบหนงัสือการ์ตนู หนงัสัน้ และเวบ็ไซด์ของชมุชน

 ส�าหรับในการด�าเนินงานปี ๒๕๕๙ มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ (มพด.) ยงัคงท�างานกบักลุม่เป้าหมาย 

คือ เดก็ถกูทอดทิง้ในชนบท เดก็ชมุชนแออดัในเมือง แรงงานเดก็ (เดก็กลุม่เสี่ยงทัง้เดก็ไทยและตา่งชาติ) และ

เดก็ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยมีพนัธกิจในการด�าเนินงานปกป้องคุ้มครองและพฒันาเดก็ร่วมภาค

สว่นตา่งๆ  สร้างนวตักรรมและการมีสว่นร่วมเชิงรุก ผลกัดนักฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการท�างาน.
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 ถ้าเราพดูถงึเดก็ๆ บนดอย ก็จะนกึถงึภาพเดก็ตวัเลก็ๆ หน้าตามอมแมม ขีม้กูเกรอะกรัง ใสเ่สือ้ผ้าเก่าๆ 

ฐานะยากจนและด้อยโอกาส บ้านอยูบ่นดอยท่ีเป็นถ่ินทรุกนัดาร   ไมมี่ไฟฟ้าและน�า้ประปา   การเดนิทางเป็น

ไปด้วยความยากล�าบาก ซึง่เป็นภาพท่ีติดตาและติดใจอยูก่บัสงัคมไทยมานาน 

 ภาพท่ีตดิตา ก็คือ เรามกัจะเหน็ภาพเดก็ๆ เหลา่นีใ้นสือ่ตา่งๆ อยูเ่ป็นประจ�า เม่ือเหน็แล้วท�าให้เราต้อง

หยดุคดิอะไรบ้างอยา่ง สว่นภาพท่ีตดิใจ ก็คือ เม่ือเราเหน็ภาพนีแ้ล้ว  สงสารเดก็ๆ และอยากชว่ยเหลอืให้มีสภาพ

ความเป็นอยูใ่นด้านตา่งๆ ท่ีดีขึน้  อยากจะช่วยเหลือให้เขาได้มีโอกาสท่ีเทา่เทียมกบัเดก็คนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นเมือง

หลวง หรือเดก็ท่ีครอบครัวมีฐานะดี 

 หลายคนท่ีพอจะมีทนุทรัพย์ก็บริจาคเป็นเงินผา่นชอ่งทางตา่งๆ บ้างซือ้เป็นข้าวของเคร่ืองใช้ อปุกรณ์

การเรียน ข้าวสารอาหารแห้ง  เพ่ือมอบให้กบัเดก็ บางคนบริจาคหนงัสือและทนุการศกึษาให้กบัเดก็  หลายคน

บริจาคข้าวของเคร่ืองใช้  เสือ้ผ้าและหนงัสือมือสอง  ถงึสิง่ตา่งๆท่ีทกุคนมอบให้เดก็ๆเหลา่นีจ้ะแตกตา่งกนั แต่

สิง่ท่ีเหมือนกนัอยูอ่ยา่งหนึง่ก็คือ  ความปรารถนาจะท�าให้เดก็มีชีวิตดีขึน้   ท่ีส�าคญัทกุคนอยากให้เดก็ๆ  มี

ความสุข

 ส�าหรับมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็(มพด.) เงินบริจาคและสิง่ของตา่งๆท่ีได้รับเพ่ือสง่ตอ่ให้กบัเดก็น้อย

บนดอยสงูในจงัหวดัแมฮ่่องสอน ได้สร้างสิ่งส�าคญับางอยา่งขึน้มาในใจเด็กนอกเหนือจากความสขุของผู้ ท่ีได้

รับก็คือ “แรงบนัดาลใจ” 

 “แรงบนัดาลใจ” เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้หลงัจากการเป็นผู้ รับ ทัง้การได้รับสิง่ของ ได้รับหนงัสอื อปุกรณ์การ

เรียน   ทนุการศกึษา  การรับประทานอาหารครบทัง้ 3 มือ้ผา่นการเข้าร่วมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารทกุมือ้ การ

ได้รับทกัษะชีวิตแิละกระบวนการคดิผา่นโครงการพืน้ท่ีสขุภาวะและโรงเรียนสร้างสขุ   

 จนปัจจบุนัเด็กบนดอยหลายคนท่ีได้รับโอกาส เปลี่ยนตนเองเป็นผู้ ให้ สง่ตอ่ความช่วยเหลือไปสูค่น

รอบตวั ไปจนถงึสงัคมของเขา   เชน่ เดก็นกัเรียนในโรงเรียนบ้านแมเ่งา ได้รวมกลุม่กนัเป็นกลุม่วิสาหกิจโรงเรียน 

น�าเงินทนุท่ีได้รับการสนบัสนนุ มาปลกูพืชผกัและเลีย้งสตัว์ เพ่ือน�าผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารเช้า อาหาร

กลางวนั และอาหารเย็น ให้เพ่ือน พ่ีและน้องท่ีอยู่ในโรงเรียนได้รับประทานครบทัง้ 3 มือ้ เน่ืองจากท่ีโรงเรียน

บ้านแมเ่งา มีเดก็นกัเรียนท่ีต้องมาพกัค้างท่ีโรงเรียนถงึคร่ึงหนึง่ของจ�านวนนกัเรียนทัง้หมด เพราะบ้านของน้อง

อยูไ่กลจากโรงเรียนมาก

 นอกจากการน�าผลผลติท่ีได้มาแปรรูปเป็นอาหารเพ่ือรับประทานแล้ว เดก็ๆยงัชว่ยกนัแปรรูปผลผลติ

ท่ีได้เป็นขนมเพ่ือน�าไปจ�าหนา่ยให้กบัเพ่ือนรับประทานแทนขนมกรุบกรอบท่ีไมมี่ประโยชน์ อีกทัง้ยงัเอาผลผลติ

ท่ีได้ไปจ�าหน่ายให้กบัชมุชนเพ่ือน�าเงินท่ีได้มาเข้ากลุ่มสหกรณ์ เก็บไว้เป็นทนุการศึกษาส�าหรับศึกษาต่อใน

อนาคต

             สิง่ตา่งๆ ท่ีกลุม่เดก็นกัเรียนก�าลงัท�าอยูนี่ ้ล้วนเป็นสิง่ท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจในการชว่ยเหลือคนรอบ

ข้างให้มีความสขุ ให้ยิม้ได้ เพราะสิ่งท่ีให้มีความหมายมากกวา่สิ่งของ เพราะสิ่งท่ีให้มีมลูคา่มากกวา่เงินทอง    

แตคื่อ “โอกาส” ท่ีทกุคนได้มอบให้เดก็บนดอย ท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานร่วมกนั   ท่ีวา่เดก็ๆทกุคนมีศกัยภาพท่ีสามารถ

พฒันาได้   เม่ือเขาได้รับโอกาสและความเทา่เทียมเหมือนกบัเดก็ทกุคนบนโลกใบนี ้  ซึง่โอกาสท่ีเขาได้รับนีเ้อง 

เป็นแรงบนัดาลใจท่ีท�าให้เดก็อยากจะเป็นผู้สร้างและให้โอกาส  กบัคนรอบข้างเหมือนกบัสิง่ท่ีเขาท่ีได้รับมาจาก

การมอบให้ของผู้ใหญ่ทัง้หลายนัน่เอง

เร่ือง : ไตรรงค์  บวัสวุรรณ

ภาพ : ไตรรงค์  บวัสวุรรณ

จากการมอบให้ สู่แรงบนัดาลใจของเดก็บนดอย
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 บ้านคลองหว้า ต�าบลทบัพริก อ�าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสะแก้ว เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตดิ

แนวชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เน่ืองจากพืน้ท่ีไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่  และนิยมปลกูพืช

เศรษฐกิจ ซึง่เป็นพืชท่ีดดูซมึน�า้ในดินเป็นปริมาณมาก พืน้ท่ีจงึแห้งแล้ง ทรุกนัดาน    ในฤดรู้อนและฤดหูนาว

บ้านคลองหว้ามกัจะประสบปัญหาการขาดแคลนน�า้ใช้อปุโภค บริโภคและน�า้ใช้ในการเพาะปลกูอยา่งหนกั ไม่

เว้นแม้แตโ่รงเรียนบ้านคลองหว้า โรงเรียนประถมท่ีมีนกัเรียนกวา่ 200 ชีวิต  ท่ีต้องประสบปัญหา

   

 โรงเรียนบ้านคลองหว้า  มีนกัเรียนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลจนถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ�านวน 

141 คน(ข้อมลูในปีการศกึษา 2558)  สว่นใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน และเน่ืองจากสภาพภมิูประเทศและ

สภาพภมิูอากาศท่ีแห้งแล้งขาดแคลนน�า้ดงัท่ีเลา่มาแล้วข้างต้น  ท�าให้พอ่แมข่องเด็กหลายคนต้องเดินทางไป

ท�างานท่ีกรุงเทพมหานครหรือตามจงัหวดัท่ีเป็นเขตอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก   ทิง้ลกูไว้ให้ตายายหรือ

ปู่ ยา่เลีย้งด ูและเดก็หลายคน “ก�าพร้า” เพราะพอ่แมเ่ลกิรา หยา่ร้างกนัไปมีครอบครัวใหม ่ 

 การดแูลจึงไม่ทัว่ถึง ส่งผลต่อสภุาพกายและสขุภาพใจของเด็กๆ ตามมา นัน่คือเด็กได้รับประทาน

อาหารท่ีไมพ่อเพียง ไมไ่ด้รับประทานข้าวเช้าซึง่เป็นอาหารมือ้ท่ีส�าคญัมาโรงเรียน เดก็บางคนหิวข้าวจนเป็นลม

ในขณะท่ียืนเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้า  สว่นทางด้านสขุภาพใจ เดก็ท่ีไมไ่ด้อยูก่บัพอ่แม ่หรือพอ่แมห่ยา่ร้าง

กนั สง่ผลให้เดก็ขาดความอบอุน่และโหยหาความรัก 

 จากสถานการณ์และปัญหาตา่งๆเหลา่นี ้มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็(มพด.) ได้ร่วมกบัทางโรงเรียนบ้าน

คลองหว้า ในการด�าเนินการโครงการท่ีช่ือวา่โครงการโรงเรียนสร้างสขุ-โครงการเกษตรเพ่ืออาหารทกุมือ้ โดย

น�าเงินบริจาคของผู้ ใหญ่ใจดี และขอการสนบัสนนุเพ่ิมเติมจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการจดั

กิจกรรมเพ่ือสร้างความสขุให้กบัเดก็ ให้เดก็ได้เหน็คณุคา่ของตนเอง ได้รู้สกึถงึความรักความหว่งใยของคณุครู 

ของเพ่ือน ของปู่ ยา่ตายาย ของผู้ใหญ่ในชมุชน ผา่นกิจกรรมการปลกูพืชผกัสวนครัว การเลีย้งสตัว์ การแปรรูป

อาหาร การฝึกอาชีพโดยอาศยัผู้สงูอายใุนชมุชนมาเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้  ซึง่กิจกรรมต่างๆเหลา่นีล้้วนสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีให้เกิดขึน้ระหวา่งเดก็ด้วยกนั ระหวา่งเดก็กบัคณุครู และระหวา่งเดก็กบัคนในชมุชน  เพ่ือมุง่

หวงัให้เดก็รู้วา่ถงึตวัเองจะไมไ่ด้อยูก่บัพอ่แม ่แตย่งัมีคนคนรอบข้างท่ีพร้อมจะมอบความรักความหว่งใยให้กบั

พวกเขาอยูเ่สมอ และท่ีสดุเพ่ือสร้างความอบอุน่ให้เกิดขึน้ในหวัใจของเดก็ๆเหลา่นี ้ให้รู้วา่ “เขามีคุณค่าส�าหรับ

ทกุคน”

 จากการมอบให้ คนละเลก็คนละน้อย ได้สร้างให้เกิดความอบอุน่ขึน้ในหวัใจของเดก็ก�าพร้าและเดก็

ด้อยโอกาสในพืน้ท่ีทรุกนัดาร การให้เลก็ๆเหลา่นีไ้ด้สง่ผลท่ีย่ิงใหญ่ขึน้ ทา่มกลางแสงแดดของสถานการณ์หรือ

ปัญหาตา่งท่ีก�าลงัเกิดขึน้ในสงัคมปัจจบุนัท่ีแผดเผาเดก็ๆเหลา่นีอ้ยู ่การให้ของคนอีกหลายๆคนก็ก�าลงัสร้างไอ

อุ่นท่ีกรุ่นใจให้เกิดขึน้กบัเด็ก เพ่ือเป็นเกราะป้องกนัให้พวกเขาได้เติบใหญ่เพ่ือเป็นอนาคตและความหวงัของ

ชาตใินวนัข้างหน้าตอ่ไป

เร่ือง : ไตรรงค์  บวัสวุรรณ

ภาพ : สื่อสารสงัคม

แสงแดดท่ีแผดเผา 

ฤาจะสู้  ไออุน่ท่ีกรุ่นใจ

18เพราะคณุให้ รายงานผลการด�าเนินงานปี 2559 19เพราะคณุให้ รายงานผลการด�าเนินงานปี 2559



 พดูถงึการช่วยเหลือแรงงานเดก็ต่างชาต ิ  มักจะมาค�าถามกลับมาเสมอว่า “ไปช่วยท�าไมเดก็

ต่างด้าว ช่วยเดก็ในไทยก่อนดไีหม”    การช่วยเหลือเดก็แบ่งแยกไม่ได้ ว่าอยู่ชาตไิหน ประเทศอะไร 

ในสายตาฉัน  เดก็ทกุคนในโลก ล้วนเท่าเทยีมกัน เป็นเดก็ที่ควรได้รับสิทธิตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

       ได้ยนิเสียงจากเดก็ๆตะโกนเรียกว่า    “พี่ๆมาแล้ว.....เย้.....”  เดก็ๆกรูเข้ามา

 ฉนัแบก...กระเป๋าท่ีเตม็ไปด้วยอปุกรณ์ส�าหรับกิจกรรมให้ความรู้  ของเลน่ท�ามือ  อาหารวา่งของเดก็ๆ

และผ้าใบปใูห้เด็กนัง่  ถือคนละไม้คนละมือกบัเพ่ือนร่วมงาน    วนัศกุร์เป็นกิจกรรมของชมุชนเปรมฤทยัเด็ก

สว่นใหญ่เป็นชาวกมัพชูา สว่นวนัเสาร์กิจกรรมของชมุชนสะพานปลาซึง่เดก็พมา่ กระเหร่ียง    เรามกัจะนดัรวม

ตวักนัท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ท่ีพกัท่ีพอจะมีร่มเงาให้เราได้มีเวลาท�ากิจกรรม    บางครัง้เราก็อาศยับริเวณพืน้ท่ี

ภายในตกึท่ีแรงงานเชา่อาศยับ้าง   สภาพอากาศมีร้อนบ้าง  โดนฝน  เปียกบ้าง  แตอ่ปุสรรคเหลา่นีก็้ไมไ่ด้ท�าให้

ท้อถอย  เพราะเดก็ตา่งชาตท่ีิอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  ทัง้ท่ีตติามพอ่แมม่าและเกิดในประเทศไทยมีจ�านวนไม่

น้อยและมกัจะมีภาวะเสี่ยงเป็นแรงงานเด็กสงู   นอกจากนีย้งัมีปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ เช่น 

ขาดสขุอนามยัท่ีดี    ก้าวร้าว   อารมณ์แปรปรวน บางครัง้ก็ใช่ความรุนแรงกบัเพ่ือนๆ ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ อีกทัง้

ไมมี่พืน้ท่ีปลอดภยัส�าหรับเขา  คือ  เหตผุลท่ีฉนัแบกกระเป๋าท่ีมีคา่มาหาเดก็ๆ  

 เราท�ากิจกรรมให้ความรู้กบัเด็กๆเพ่ือให้เขาสามารถอยู่รอดในประเทศเราได้   จนกระทัง่สิ่งท่ีเราไป

มอบให้เด็กๆ บรรลผุล  เม่ือผู้ ใหญ่ในชมุชนเปรมฤทยัท่ีเด็กกมัพชูาอาศยั   ปันศาลาของหมู่บ้านให้  ส�าหรับ 

มพด.ท�ากิจกรรมให้ความรู้แก่เดก็ๆ ท�าให้เกิดมีพืน้ท่ีสร้างสรรค์ มมุเลน่ มมุหนงัสอืให้เดก็อา่น และมมุท�ากิจกรรม 

ทกุครัง้ท่ีมีกิจกรรมคนในชมุชนก็สนบัสนนุอาหารวา่งและอปุกรณ์เคร่ืองเขียน

 เชน่เดียวกบัชมุชนสะพานปลา เจ้าของพืน้ท่ีอนญุาต พร้อมทัง้สนบัสนนุให้มีพืน้ท่ีปลอดภยั หรือ “พืน้ท่ี

สร้างสรรค์” ส�าหรับเด็ก  ซึง่การให้ของคนหนึง่คนท�าให้เด็กๆ รู้สกึวา่เขามีคณุคา่  มีตวัตนส�าหรับคนในสงัคม   

นอกจากนีเ้ด็กๆมีพืน้ท่ีเลน่ท่ีปลอดภยั มีพืน้ท่ีให้เด็กๆได้เรียนรู้  รอยยิม้เร่ิมเปือ้นบนใบหน้าของเด็กทีละน้อย  

ความก้าวร้าวถกูแทนท่ีด้วยความร่าเริงสมวยั  เด็กๆรู้จกัรับผิดชอบช่วยเหลือพ่อแม่  เด็กๆอยู่รอดในสงัคมได้

จากการได้รับ

 จากกรณีของผู้ ใหญ่ทัง้2 คนนีแ้ละผู้ ใหญ่ในชมุชนท�าให้ฉนัคิดได้วา่ “การให้” ไมมี่ขอบเขต และยงัมี

คา่มหาศาลขนาดไหน  ส�าหรับเดก็ตวัเลก็ๆ

เร่ือง : กรองแก้ว   ชยัอาคม

ภาพ : กรองแก้ว   ชยัอาคม

...กระเป๋าเคล่ือนที่

เพื่อเดก็ต่างชาต.ิ..

21เพราะคณุให้ รายงานผลการด�าเนินงานปี 255920เพราะคณุให้ รายงานผลการด�าเนินงานปี 2559



     “เพราะที่เราอยู่ คือชุมชนแออัด  ใครๆ กเ็รียกบ้านเราว่าสลัม” 

เสียงสะท้อนของเดก็ๆในชมุชนวดัดวงแขคยุกนั เม่ือมีผู้ใหญ่ถามถงึบ้าน

 เน่ืองจากสภาพชมุชนวดัดวงแขเป็นชมุชนแออดัในเมือง ท่ีมีการไหลเวียนของคนตลอดเวลา  ชมุชน

จงึเลีย่งท่ีจะเผชิญหน้ากบัปัญหายาเสพตดิมิได้    และเพ่ือท่ีจะหารายได้มาจนุเจือครอบครัว พอ่แมต้่องออกไป

ท�างานรับจ้างหรือค้าขายตัง้แตเ่ช้าจนพลบค�่าทกุวนั   ฉะนัน้จงึไมต้่องถามถงึเวลาท่ีต้องคอยดแูล เอาใจใสล่กู

ปัญหาครอบครัวแตกแยกจงึมกัจะเป็นปัญหาท่ีควบคูก่นัไปของชมุชนแออดัเมือง  เดก็ขาดคนคอยให้ค�าปรึกษา

ให้ค�าแนะน�า เม่ือพบเจอพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมจากในชมุชนเดก็ก็ไมส่ามารถแยกแยะดี  ร้ายได้  น�าไปสูปั่ญหา

พฤตกิรรมก้าวร้าวและรุนแรง

 

 “เด็กชมุชนดวงแขโดยสว่นใหญ่จะขาดเร่ืองทกัษะชีวิตด้านการเข้าสงัคม  การปฏิบตัิตวั เร่ืองความ

มัน่คงทางจิตใจ อารมณ์ เดก็จงึมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว เรียกร้องความสนใจสงู น�าไปสูค่วามรุนแรง  นอกจากนี ้

ยงัมีพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อ เพ่ือน  และเลียนแบบพฤตกิรรมเร่ืองเพศจากพอ่แมโ่ดยมีการน�ามาใช้กบั

เพ่ือนตา่งเพศ  โดยไมรู้่วา่พฤตกิรรมเชน่นัน้ไมเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็”

   

 เพราะสิงที่ให้....สร้างคุณค่าในตวัเดก็

 ศนูย์พฒันาเดก็ดวงแข มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็(มพด.) จงึเป็นเสมือนบ้านหลงัท่ีสอง ท่ีเดก็มกัจะมา

ขลกุตวัท�ากิจกรรมพฒันาตนเองกบัเจ้าหน้าท่ีเสมอ    นอกจากนีท้างศนูย์ฯ ยงัเปิดบ้านให้บคุคลภายนอกเข้า

มาท�ากิจกรรมกบัเดก็ๆ เชน่ นกัศกึษา องค์กรและหนอ่ยงาน  ซึง่การเข้ามามีสว่นร่วม ท�าให้เดก็มีโอกาสได้สมัผสั

กบัสงัคมใหมท่ี่แตกตา่งไปจากสงัคมท่ีตนอยู ่ เดก็ได้เรียนรู้การอยูร่่วมกนัในสงัคม ได้เหน็ต้นแบบท่ีมีความตา่ง

ไปจากคนท่ีอยูใ่นชมุชนโดยรอบของเขาท่ีเขาเคยเหน็ในชีวิตประจ�าวนั 

         

 “การเข้ามาท�ากิจกรรมของนกัศกึษา นอกจากจะท�าให้เดก็ได้ความในสิง่ท่ีพ่ีมามอบให้ เดก็ยงัรู้สกึได้

รับความรัก  รู้สกึถกูเอาใจใส ่รู้สกึวา่ตวัเองมีคณุคา่ ซึง่จะเป็นหนึง่วนัท่ีเดก็มีความสขุ  และยงัท�าให้เดก็ได้เห็น

ต้นแบบท่ีดี  เขาได้รู้จกัค�าวา่นกัศกึษา และอยากจะเป็นเหมือนพ่ีๆท่ีเขายกให้เป็นต้นแบบ อยากเป็นนกัศกึษา  

อยากจะเป็นชา่งภาพ อยากเป็นครู อยากเป็นนกัร้อง ท�าให้เดก็มีเป้าหมายในชีวิต วา่ตอ่จากนีต้วัเองจะเดนิไป

ทางไหน ใช้ชีวิตอยา่ไงจงึจะเป็นไปตามสิ่งท่ีคิด   ซึง่เป็นเร่ืองท่ีดี ท่ีเด็กจะหลดุออกมาจากวงโคจรอบายมขุใน

ชมุชน  น่ีคืออานุภาพของการให้  ให้ความรู้ ให้ความรัก และให้ต้นแบบที่ดใีนชีวติเขา ”

 “ การให้ ”  ไมใ่ชเ่ร่ืองใหญ่  ไมจ่�าเป็นต้องมีเงินทองมากมาย ขอแคมี่หวัใจท่ีอยากจะให้ อยากจะแบง่

ปัน  เพียงเทา่นีค้ณุก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ รับได้  

                                      

                                                  “ลองเป็นผู้ให้กันสักครัง้  แล้วคุณจะมีความสุข”

เร่ือง : เสาวรัตน์   ประดาห์

ภาพ : สื่อสารสงัคม

...จะสุขแค่ไหน

ถ้าช่วยให้เด็ก

มีเป้าหมายในชีวิต...
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จากใจผู้ให้... 

ในฐานะอาสา  ปลุกพลัง

อาทิตา   รอดสมนาม

หวัหน้ากลุม่งานสื่อสารสงัคม

   “เพราะเราเช่ือว่าทุกคนมีพืน้ฐานแห่งการให้ และใจอาสา”    ซึง่เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีมลูนิธิเพ่ือ

การพฒันาเดก็ (มพด.)  ได้ท�างานร่วมกบัคนในชมุชนและสงัคม ท่ีมีใจอาสามาตลอด 34 ปี   ในชว่งปีท่ีผา่นมา 

มพด.ร่วมกบัเทใจดอทคอม  ซึง่มีแนวคิดท่ีจะระดมความร่วมมือจากทกุภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

เปลี่ยนแปลงสงัคมไทยได้   ผ่านกิจกรรม “ปลกุพลงัเปลี่ยนไทย” เพ่ือระดมทนุทรัพย์ส�าหรับสร้างโรงเลีย้งไก่ 

เรือนเพาะเหด็ บอ่ปลา แปลงผกั เมลด็พนัธุ์ผกั  และก�าลงักายจากภาคประชาสงัคมเข้ามาสนบัสนนุ “โครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารทกุมือ้”  ให้กบัโรงเรียน 4 แหง่ ใน อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งจงึเป็นโรงเรียน

แรกท่ีเราท�ากิจกรรมด้วย  ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีมีเด็กพกัค้าง 46 คน  และต้องได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์

ครบทัง้ 3 มือ้

 มพด.มีอาสาสมคัรร่วมสร้าง “แหลง่ผลติอาหารให้เดก็”  จ�านวน 9 คน เป็นเวลา 3 วนั โดยมีแกนน�า

เด็กนกัเรียน   คณุครูและผู้ปกครองเข้ามาร่วมกนัสร้างให้ส�าเร็จลลุ่วง เพ่ือให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์   ความประทบัใจของพ่ีๆอาสาเกิดขึน้จากการอยูร่่วมกนั สร้างพืน้ท่ีด้วยกนั  ความประทบัใจจากการ

ได้ให้  เราจงึน�าความประทบัใจนัน้มาแบง่ปัน

 ได้ร่วมท�ากิจกรรมและพบปะ

เพ่ือนใหม ่ รวมถงึน้องๆ โรงเรียนบ้านห้วย

กุ้ง มอบสิง่อ�านวยความสะดวกให้น้องๆ 

เพ่ือท่ีจะพฒันาโรงเรียนและพฒันาตวัเอง

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้และวางต้นแบบ

อยูอ่ยา่งพอเพียงตามพระราชด�าริ และ

เพ่ือให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ งเป็นต้นแบบ

ของโรงเรียนน�าร่องในการพฒันาโรงเรียน

อ่ืนๆ ในชนบทตอ่ไป

นายธีธัช กล่อมสุวรรณ   ( ภมี )

 ผมหวงัว่าจะใช้เวลาท่ีโดดเรียน

มาให้มีคณุคา่มากท่ีสดุ จริงๆ แล้วก่อนมา

ไม่ได้คาดหวงัอะไรครับ เหน่ือยสอบกลาง

ภาคเลยหาเวลาหนีมาท�ากิจกรรมท่ีตวัเอง

ชอบ ส่วนตวัผมผ่านงานอาสามามาก ทัง้

เป็นผู้สมคัรและผู้จดั รู้สึกดีใจท่ีได้เจออีก

มลูนิธิท่ีมีวิสยัทศัน์ดีและหวงัว่าผมจะเป็น

สว่นหนึ่งท่ีช่วยให้น้องๆ ทานข้าวได้ครบ 3 

มือ้ เหมือนท่ีตัง้เป้าไว้

 เราอาสาสมคัรและน้องๆ คณุครู

ไม่ก่ีคน แต่เราสามารถท�าเล้าไก่ โรงเพาะ

เห็ด แปลงผักสวนครัว และบ่อปลาเสร็จ

ครบถ้วน ภายใน 3 วนั  อยากให้น้องๆ ได้

ใช้ประโยชน์สงูสดุกบัสิง่ท่ีสร้าง ได้มีอาหาร

ทานครบ 3 มือ้และอาจมีรายได้ จากการ

เลีย้งปลาและแปลงเกษตร     และได้พบ

เพ่ือนใหม่คนท่ีมีความคิดจิตอาสาเหมือน

กนั

นายเจตน์  เพช็รพราว  ( หยก )

กุลธิดา สันตวิรคุปต์  ( แก้ม )

 นอกจากอาสาสมคัรจะได้รับความสนกุสนานในการท�ากิจกรรม ได้ลงพืน้ท่ีจริงบนดอย

ท่ีสวยงามแล้ว   ยงัได้แลกเปลี่ยนเร่ืองการเอาตวัรอดและทกัษะชีวิตของเดก็เม่ือต้องอาศยัอยูบ่น

ดอย  อาสาฯได้เหน็ศกัยภาพของเดก็ท่ีท�าได้หลายอยา่งเหมือนเดก็ทัว่ไป   เพียงแตเ่ขาขาดโอกาส

ท่ีรอคอยการเตมิเตม็
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...เร่ืองราวเลก็ๆ ของเดก็ตวัน้อย

ท่ีอยากบอกเลา่ให้คณุฟัง...

เร่ืองเดก็

ต้องขยาย

เร่ืองเดก็ต้องขยาย

 ศนูย์ประสานงานศรีสะเกษมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ภาคอีสานร่วมกบัภาคีเครือขา่ย   จดังานมหกรรม

ศรีสะเกษตดิยิม้ ปี2    ถนนสายวัฒนธรรมล�าน�า้มูล ตอน บอกฮักราษีฯ   ได้รับเกียรตจิาก  ดร.มรุะธาที  

รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษเป็นประธานเปิดงานครัง้นี ้ ซึง่ภายในงานมีกิจกรรมท่ีสะท้อน

วฒันธรรม  ภมิูปัญญา วิถีชีวิตล�าน�า้มลู ของชาวราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ เช่นเดียวกบัการแสดงบนเวที   ท่ี

เป็นการแสดงจากกลุม่ชนเผา่ อยา่งการแสดงมโหรีขะแมร์   ร�ามะหวด ของต�าบลภฝู้าย บายศรีสูข่วญัชาวกยู     

สร้างความประทบัใจให้กบัผู้ ร่วมงานท่ีได้สมัผสักบัวฒันธรรมท่ีตนรู้จกัมาตัง้แตต่อนเดก็ๆ และเดก็ เยาวชนก็ได้

เรียนรู้รากเหง้าของตนผา่นกิจกรรม   การจดัมหกรรมครัง้นี ้ เป็นการเปิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ให้เดก็และเยาวชนได้

มีพืน้ท่ี  เรียนรู้ภมิูปัญญา  วิถีวฒันธรรมและท�าให้พืน้ท่ีแหลง่นีเ้ป็นแหลง่เรียนรู้และสถานท่ีทอ่งเท่ียวเชิงวิถีชีวิต 

วฒันธรรมล�าน�า้มลูพร้อมทัง้เป็นพืน้ท่ีในการเผยแพร่แนวคดิและสื่อสารเร่ืองพืน้ท่ี3ดีวิถีพลเมืองด้วย

 ศูนย์ประสานงานศรีสะเกษร่วมเครือข่ายจดัมหกรรมศรีสะเกษตดิยิม้  

ตอนบอกฮักราษีฯ
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เร่ืองเดก็ต้องขยาย

 แกนน�าเยาวชนกลุม่อิงะก�าปง แกน

น�าในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส   ซึง่เป็นพืน้ท่ีการ

ท�างานของ มพด. เดินขบวนเทิดพระเกียรต ิ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ  ร่วมกบัเหลา่

กาชาดจงัหวดันราธิวาส  ซึง่การได้ออกมาร่วม

กิจกรรมกบัคนตา่งพืน้ท่ี   ตา่งสงัคมครัง้นีเ้ป็น

ครัง้แรกของเยาวชน  ท�าให้เยาวชนรู้สกึภมิูใจ

ท่ีได้แสดงออกในสิง่ดีๆ  เพ่ือประเทศชาต ิร่วม

กบัคนอ่ืนๆ

อิงะก�าปง  ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 กลุ่ม

ธนาคารใจอาสาร่วมกบัมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ 

(มพด.)   จดับู๊ทในงานรณรงค์สิทธิเด็กปัตตานี   

ในงานมีการให้ความรู้เร่ืองสทิธิพืน้ฐานท่ีเดก็ควร

ได้รับและการตอบค�าถามพร้อมให้ของรางวลัเป็น

ท่ีระลกึ

 กลุ่มธนาคารใจอาสาจดั

กจิกรรมให้เดก็ 3 จงัหวัดชายแดนใต้

 บริษัท ทีค แคปปิตอล คอร์เปอเรชัน่ จ�ากดั บริจาครองเท้า

ผ้าใบส�าหรับเด็ก และรองเท้าผ้าใบส�าหรับผู้ ใหญ่ ให้มลูนิธิเพ่ือการ

พฒันาเด็ก น�าไปมอบให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง แกนน�าชมุชนและ

อาสาสมัครของ มูลนิธิฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ ยะลา 

นราธิวาส สมทุรปราการ  และยงัสอ่ตอ่ไปยงักลุม่อ่ืนๆ อีก เช่น ซ.โซ่

อาสา อาสามคัรเพาะรัก เพ่ือน�าไปแจกจ่ายให้เด็กท่ีร่วมกิจกรรมตอ่

ไปอีกด้วย

บริจาครองเท้ากีฬาส�าหรับเดก็

เร่ืองเดก็ต้องขยาย

 ผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ

 

 จากการท�างานของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเด็ก ในเร่ืองพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก การเล่นเพ่ือการ

พฒันาเดก็ และสื่อสารสร้างสรรค์ มาเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่เดก็ เยาวชน และสงัคม จนเกิด

เป็นพืน้ท่ีต้นแบบ ท่ีองค์กรและหน่วยงานภายนอกท่ีท�างานด้านเด็ก สามารถมาศกึษาดงูานและน�าไปขยาย

แนวคิดในพืน้ท่ีของหนว่ยงานตนเอง ท�าให้มลูนิธิฯ ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติผู้ท�าคณุประโยชน์ด้านนนัทนาการ 

จากกรมพลศกึษา

          มอบเงบิสนับสนุน มพด.เพื่อช่วยเหลือเดก็

 บริษัทเอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชัน่จ�ากดั(มหาชน) 

จดัโครงการ “รักพอ่สไตล์เกมเมอร์” ปีท่ี 10   มอบรายได้ 

จ�านวน 100,000 บาท    ให้แก่มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็

 เพ่ือน�าไปท�ากิจกรรมพฒันาและช่วยเหลือเด็ก

ด้อยโอกาสผา่นโครงการตา่งๆ   ของมลูนิธิฯ   น�าโดยคณุ

เลศิชายกนัภยั กรรมการผู้จดัการบริษัทและทีมงานของ

บริษัท เดนิทางมามอบด้วยตนเอง และ รศ.ดร.โคทม 

อารียา ประธานมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ เป็นผู้ รับมอบ
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เร่ืองเดก็ต้องขยาย

 รองนายกฯ ร่วมเปิดงานรองเมืองเรืองยิม้ ครัง้ที่ 3

 เม่ือวนัท่ีศกุร์ท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2559   มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็(มพด.) จดังานมหกรรมรองเมือง

เรืองยิม้ ครัง้ที่ 2  ตอน “ปทมุวันปันยิม้”  บริเวณถนนรองเมือง หน้าศนูย์พฒันาเดก็ดวงแข    โดยได้รับเกียรติ

จาก  ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสงัคม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานนีเ้กิดจากการ

ท�างานเพ่ือพฒันาชมุชนตนเองของเดก็ เยาวชน ชาวชมุชนวดัดวงแขและชมุชนใกล้เคียง ท่ีน�าไปสูก่ารเกิดพืน้ท่ี

ดี สื่อดี ภมิูดี ในพืน้ท่ีต่างๆ เพ่ิมมากขึน้ เพ่ือลดปัญหาในชมุชนและน�าไปสู่การพฒันาชมุชนท่ียัง่ยืนมากขึน้  

พร้อมรับข้อเรียกร้องจากเดก็ และเยาวชนท่ีต้องการให้รัฐบาลสนบัสนนุให้เกิดต้นแบบพืน้ท่ีสร้างสรรค์   เมือง 

3 ดี คือ สื่อดี พืน้ท่ีดี และภมิูดี เพ่ือเป็นกลไกให้เยาวชนมีพืน้ท่ีเชิงบวก ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้ทกัษะ

ชีวิตและพฒันาจิตส�านกึพลเมือง

 ห้องสมุดนีเวีย

 

 บริษัท Beiersdorf  เป็นผู้ผลติและจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์นีเวีย ได้จดักิจกรรมปรับปรุงห้องสมดุ ของศนูย์

พฒันาเดก็ดวงแข (หวัล�าโพง) ของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ ให้สวยงาม และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มาใช้ทัง้

เด็กและคนในชมุชน พร้อมทัง้มอบหนงัสือและสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส�าหรับเด็ก โดยมีคณุวชัรัช ศิลป์ชีวะ

กิจจา ผู้อ�านวยการฝ่ายการขาย มาเป็นเกียตริในการสง่มอบห้องสมดุ และเปิดให้บริการอีกเม่ือเดือนธนัวาคม 
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การบริจาคเงนิ

 มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็  เป็นมลูนิธิท่ีได้รับการยกเว้นภาษี จากกระทรวงการ

คลงั ล�าดบัท่ี 179   หากคณุบริจาคชว่ยเหลือเดก็ คณุสามารถน�าใบเสร็จรับเงินไปลด

หยอ่นภาษีได้

คุณสามารถบริจาคเงนิเพื่อช่วยเหลือเดก็ได้ 4  ช่องทางดงันี ้

1.การโอนเงนิผ่านธนาคาร   ช่ือบญัชี “มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็”

 +  กรุงไทย      สาขาสะพานขาว      ประเภทออมทรัพย์           เลขบญัชี   021-0-02168-3

              +  กรุงเทพ      สาขาพระป่ินเกล้า    ประเภทสะสมทรัพย์         เลขบญัชี   162-0-23632-1

              +  กสกิรไทย   สาขาบางย่ีขนั          ประเภทออมทรัพย์           เลขบญัชี   047-2-61241-7

              +  ออมสนิ      สาขาราชด�าเนิน       ประเภทเผ่ือเรียก              เลขบญัชี   05-002379147-3 

2.โอนเงนิผ่านบริการเวบ็ไซต์ Paysbuy โดยสามารถเลือกหกัได้จากบตัรเครดติโดยตรง หรือหกัจาก

บญัชีในเวบ็ไซต์ Paysbuy ก็ได้

3.ธนาณัต ิในนาม “ มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็”    สัง่จา่ย ปณ. บางกอกน้อย

4.เชค็ ส่ังจ่ายในนาม “มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็”

   พร้อมระบุกจิกรรมที่ต้องการสนับสนุน  

1. พืน้ที่สร้างสรรค์ส�าหรับเดก็            2. เกษตรเพื่ออาหารทกุมือ้          

3. ช่วยเหลือแรงงานเดก็                   4. ทนุการศกึษาเพื่อเดก็ด้อยโอกาส        

5. การผลิตส่ือเพื่อเดก็                6. สร้างอาคาร “แด่น้อง”
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การบริจาคสิ่งของ

ในกรณีโอนเงินผา่นธนาคารและโอนเงินผา่นบริการ  Paysbuy  ผู้บริจาค

กรุณาสง่แฟกซ์ใบโอนเงินหรือภาพถ่ายท่ีชดัเจน 

พร้อมระบช่ืุอและท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จรับเงิน มาท่ี  

 

มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ 143/109-111 หมู่บ้านป่ินเกล้าพฒันา 

แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700

 โทรสาร. 02-435-5281 ต่อ 102  อีเมลล์ : iamchild2004@yahoo.com

โทร.02-433-6292 , 098-994-3128  Line ID:iamchildfcd

เพ่ือน�าใบเสร็จรับเงินไปลดหยอ่นภาษีได้   โดยเงินท่ีทา่นบริจาค มลูนิธิฯ  

จะน�าไปด�าเนินกิจกรรมตามท่ีทา่นได้ระบไุว้

คุณสามารถบริจาคได้ 2 ส่วน 

สว่นท่ี 1  

 

 คณุสามารถบริจาคสิ่งของท่ี

เหมาะสมส�าหรับเด็กได้ทัง้มือ 1 และ

มือสอง  ซึง่ทางมลูนิธิจะคดัแยกตาม

ความเหมาะสมและสง่ให้แก่เดก็ๆ  ใน

พืน้ท่ี

สว่นท่ี 2  

 

 หากสิ่งของท่ีคุณบริจาคไม่

สามารถน�าไปให้เดก็ใช้ได้  มลูนิธิ ฯ จะ

น�าของเหลา่นัน้ เข้าระบบ “ตลาดแด่

น้อง”  ซึง่เป็นตลาดขายสนิค้ามือสอง  

เพ่ือน�ารายได้ไปด�าเนินงานพฒันาและ

ช่วยเหลือเด็ก   หรือคณุสามารถแจ้ง

วตัถปุระสงค์ในการบริจาคสิ่งของเข้า

ตลาดแดน้่อง ได้โดยตรง  

สนับสนุนการด�าเนินงาน

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ...............................................................................

ท่ีอยู ่.................................................................................................................

โทรศพัท์ ............................... โทรสาร .............................. มือถือ ...................... 

Email Address ……..…………………...…..……...........................................…

ยินดีสนบัสนนุ      1. พืน้ที่สร้างสรรค์ส�าหรับเดก็ จ�านวน.........................บาท               

                      2. เกษตรเพื่ออาหารทกุมือ้     จ�านวน.........................บาท          

      3. ช่วยเหลือแรงงานเดก็         จ�านวน.........................บาท               

              4. ทนุการศกึษาเพื่อเดก็ด้อยโอกาส   จ�านวน...............บาท          

                      5. การผลิตส่ือเพื่อเดก็         จ�านวน.........................บาท            

                      6. สร้างอาคาร “แด่น้อง”         จ�านวน.........................บาท     

 พร้อมกนันีไ้ด้น�าสง่เงินสนบัสนนุ  จ�านวน ................................... บาท  

ทาง :

         เช็ค สัง่จา่ย มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็

         โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในนาม มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็
    กรุงไทย      สาขาสะพานขาว      ประเภทออมทรัพย์           เลขบญัชี   021-0-02168-3

              กรุงเทพ      สาขาพระป่ินเกล้า    ประเภทสะสมทรัพย์         เลขบญัชี   162-0-23632-1

              กสกิรไทย   สาขาบางย่ีขนั          ประเภทออมทรัพย์           เลขบญัชี   047-2-61241-7

              ออมสนิ      สาขาราชด�าเนิน       ประเภทเผ่ือเรียก              เลขบญัชี   05-002379147-3

 กรุณาสง่ส�าเนาใบโอนเงินไปยงัโทรสาร 0-2435-5281 ตอ่102 หรือสง่แนบมาทาง

ไปรษณีย์ เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงิน

 มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็เป็นองค์กรสาธารณกศุลล�าดบัท่ี 179 

เงินบริจาคของทา่นสามารถน�าไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินได้ประจ�าปีตามท่ีกฎหมายก�าหนด
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ให้แล้ว        ไปไหน?

5 บาท 
จะถูกน�าไปใช้ บริหารศูนย์การเรียนรู้

ของมูลนิธิฯ ทั้ง 5 ศูนย์

ท�าให้เด็กมีที่เล่น เรียนรู้ จัดกิจกรรม

10 บาท  ให้.......

ให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก

เกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อ

สร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก

2.5 บาท
เพื่อการรณรงค์ เผยแพร่ 
ให้เกิดการปกป้อง คุ้มครอง
เด็ก ในวงกว้าง

                                                            

                  2.5 บาท
               ใช้ในการค้นคว้า
       ข้อมูลและจัดการความรู้
เรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก
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“อาคารแด่น้อง”
สามารถช่วยเหลือเด็กได้

30,000 คน / ปี 

 มาช่วยกันสร้างอาคารแด่น้องให้ส�าเร็จเพื่อเด็กๆอีกหลายคน
ได้มีโอกาสในชีวิตที่ดี

ชวนคุณ

ขอเชิญร่วมสมทบทนุสร้าง “อาคารแดน้่อง” 

ณ ศนูย์พฒันาเดก็สนัติคาม มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็

ซ.สขุมุวิท 107  จ.สมทุรปราการ

 อาคารแดน้่อง เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 366 ตารางเมตร เช่ือม

ตอ่กบับ้านไม้เดมิท่ีมีอยู ่ประกอบด้วย ห้องกิจกรรม ห้องสื่อสร้างสรรค์ ห้อง

สมดุ ห้องอเนกประสงค์ ห้องโภชนาการ ห้องพกัเดก็ และมีลานกิจกรรม

สร้างสรรค์ส�าหรับเดก็

สมทบทนุได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย 

ช่ือบญัชี “มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็”  

สาขาบางยี่ขัน  ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่ 047-2-43499-5 

มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ (มพด.)

143/109-111 หมูบ้่านป่ินเกล้าพฒันา ถนนบรมราชชนนี  

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

www.iamchild.org  โทรศพัท์ 0-2433-6292 

โทรสาร 0-2435-5281 ตอ่ 102 E-mail: iamchild2004@yahoo.com

*ใบเสร็จรับเงิน สามารถน�าไปลดหยอ่นภาษีได้
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เจ้าของ : มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ (มพด.)

ที่ปรึกษา : รศ.ดร. โคทม อารียา  รศ.ดร.ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์

บรรณาธิการ : เชษฐา มัน่คง

กองบรรณาธิการ : อาทิตา รอดสมนาม, ทตัตยิา ลขิิตวงษ์, สนีุย์ สารมิตร, ประสพสขุ โบราณมลู, 

กนกวรรณ โมรัฐเสถียร, กมลรัตน์  อูอ่รุณ,

ออกแบบรูปเล่ม: กมลรัตน์    อูอ่รุณ

พมิพ์ครัง้แรก : พฤษภาคม 2559  จ�านวน 2,000 เลม่

พมิพ์ที่ :  บริษัท ออฟเซท็ พลสั จ�ากดั

 บริจาคสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ ทาง  ธนาณัต ิส่ังจ่าย ปณ.บางกอกน้อย หรือ 

เช็ค ในนาม มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ หรือโอนเงนิ

ธนาคาร     สาขา   ประเภท   เลขบญัชี

กรุงไทย  สะพานขาว  ออมทรัพย์   021-0-02168-3

กรุงเทพ  พระป่ินเกล้า  สะสมทรัพย์   162-0-23632-1

กสิกรไทย บางยี่ขัน   ออมทรัพย์   074-2-61241-7

ออมสิน  ราชด�าเนิน  เผ่ือเรียก   05-0023-7914-73

มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี จากกระทรวงการคลัง ล�าดบัที่ ๑๗๙

ผู้บริจาคสามารถน�าใบเสร็จรับเงนิ ไปหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้ประจ�าปี

สถานที่ตดิต่อ : มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ 

ศูนย์ดวงแข  ปทมุวัน

344 ถนนรองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทมุวนั กทม.  10300

โทรศพัท์/โทรสาร  0-2613-7932-3

ศูนย์พฒันาเดก็สันตคิาม 

179 ม.1 ซ.สนัติคาม1 ถ.สขุมุวิท107 ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง 

จ.สมทุรปราการ 10270

โทรศพัท์ 0-2393-3717 โทรสาร 

ขอบคุณผู้สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็

บริษัท เอก็คูไ่ลน์ประเทศไทย จ�ากดั     บริษัท สปาโนเวเตอร์ จ�ากดั    บริษัท อินพบัลชิช่ิง จ�ากดั     

บ.ม.จ.เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชัน่       มลูนิธิ ดร.ก�าจดั-ปราณี  มงคลกลุ      มลูนิธิบ้านสทุธาวาศ    

มลูนิธิอ�าพนัธ์ยทุธ์    มลูนิธิจิรกิติ        โครงการพฒันาระบบและกลไกการบริการ        โครงการ 

เทใจดอทคอม        เดอะคลาเวียร์สตดูโิอ        คณุโคทม  อารียา        คณุวรวรรณ  วงศ์พนัเลศิ    

คณุเอกชยั  ลีลารัศมี      คณุจกัร  นพวงศ์ ณ อยธุยา      คณุเข็มพร  วิรุณราพนัธ์      คณุบษุกร  

แสงสขุเอ่ียม       คณุนิรมิต  ทรรทรานนท์       คณุกาญจนะ  มว่งศริิ       คณุกสุมุา  อตยิทุสกลุ    

คณุวราภรณ์  ออ่นอ�าไพ      กลุม่ศษิย์เก่า ม.๓/๗ โรงเรียนพรหมานสุรณ์        โครงการนาน�า้ใจ

คณุธ�ารง  ธนาพรพนูพงษ์        โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ         นายสรุนาท  นาคสเินหผล

นายก�าพล  ยานะ         คณุวรรธน์  สขุจยั        บริษัท  คงัเซน-เดนโก  อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 

ดญ.ธญัมน – ดญ.ธชันก  เรืองญาณ         คณุสภุาพร  พฒันาศริิ          น.ส.ณภทัร  แป้นออ่น

ดญ.พิมลดา ,ดช.ดลุพาน ,ดญ.อลสิา ,ดญ.อาระยา         ส�านกังานประกนัสงัคมเขตพืน้ท่ี ๑

คณุนชุนารถ  วิทยานนัท์        ส�านกังานประกนัสงัคมเขตพืน้ท่ี ๑          บริษัท  ทีค  แคปปิตอล  

คอร์เปอเรชัน่         มลูนิธิกสกิรไทย       คณุวรงค์พร  อศัวรุ่งนิรันดร์        คณุปริูดา  ปานมารศรี       

                  และผู้ร่วมสนับสนุน  สมทบทนุผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้องทกุท่าน
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“ ให้เด็กได้ให้ ”


