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    คณะกรรมการไมไ่ด้รับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

   ทัง้สิน้จากการด�าเนินงานของ มพด.

ความมุง่มัน่

๑. เพ่ือให้เดก็มีพฒันาการรอบด้านตามวยั  ทัง้ทางร่ายการ สตปัิญญา จิตใจ อารมณ์และสงัคม

๒. ศกึษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบท่ีมีตอ่เดก็ด้านตา่ง ๆ ให้สงัคมรับทราบอยูเ่สมอ

๓. ริเร่ิม พฒันาและสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็ แก่ชมุชน กลุม่บคุคล และหนว่ยงานท่ี 

     เก่ียวข้อง

๔. เน้นแนวทางให้พึง่ตวัเอง และให้มีการชว่ยเหลือเดก็ท�าได้กว้างขวางมากขึน้

๕. รณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทกุคนชว่ยกนัสร้างชีวิตวยัเยาว์ ท่ีผาสกุแก่เดก็ เพ่ือการป้องกนัปัญหาใน

     ระยะยาว



๓

ถ้อยแถลง

 มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ (มพด.) เร่ิมต้นจบัปัญหาโภชนา แรงงานเดก็ และสือ่เพ่ือเดก็ จนสือ่เพ่ือเดก็

แตกแขนงเป็น   มลูนิธิสง่เสริมสื่อเดก็และเยาวชน (สสย.)  เร่ืองแรงงานเดก็กระทรวงแรงงานก็ดแูลเอาใจใส ่แต่

ยงัมีปัญหาอยูใ่นเร่ืองของแรงงานเดก็ตา่งชาติซึง่บางทีขาดโอกาสทางการศกึษา ขาดโอกาสการเข้าถงึบริการ

สขุภาพ เร่ืองนีม้ลูนิธิฯ พยายามเข้าไปให้การช่วยเหลือเฉพาะรายบ้าง แตอ่ยากขบัเคลื่อนให้เป็นนโยบายซึง่

ไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย เพราะยงัมีคนจ�านวนหนึง่ท่ีคิดวา่ต้องชว่ยเหลือเดก็ไทยเชือ้สายไทยก่อน อนัท่ีจริงเดก็ท่ีเกิดกบั

พอ่แมท่ี่เป็นคนตา่งชาต ิแตเ่กิดในดนิแดนไทยอาจถือได้วา่มีสญัชาตไิทย การเอาใจใสด่แูลเดก็ๆ ท่ีเกิดในแผน่

ดนิไทย ไมว่า่จากพอ่แมท่ี่มีเชือ้สายอะไรก็ตาม จะเป็นประโยชน์ทัง้แก่ตวัเดก็เอง แก่พอ่แม ่และแก่สงัคมไทยใน

อนาคต เพราะวา่เดก็ท่ีมีคณุภาพมีสขุภาพดี เหมือนกบัเป็นสนิทรัพย์อนัล�า้คา่ของสงัคม

 ด้านปัญหาเร่ืองโภชนาการ มลูนิธิฯ เคยท�าเร่ืองของอาหารกลางวนัส�าหรับเดก็ในชนบทท่ีอยูห่า่งไกล 

ปัญหานีไ้ด้รับการดแูลเอาใจใสจ่ากหน่วยงานราชการ รวมทัง้ราชการสว่นท้องถ่ิน จากโรงเรียน ตอนนีก้�าลงั

เสนอแนวคดิวา่ เดก็ควรมีอาหาร ๓ มือ้ ไมใ่ชเ่ฉพาะอาหารกลางวนั โดยเดก็ โรงเรียน และชมุชน มีสว่นร่วมใน

ภาคการเกษตร ท่ีจะหาอาหารให้พอเพียง และให้เดก็เยาวชน มีสว่นร่วมในการผลติอาหารดงักลา่ว ท่ีนีก้ลา่ว

โดยเฉพาะกบัเดก็ท่ีถือวา่อยูช่ายขอบ หรือท่ีอาจจะถกูมองข้ามไป ก็คือเดก็ตา่งวฒันธรรม จะเป็นเดก็ชาวเขา 

หรือเป็นเดก็จากกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนๆ  รวมทัง้เดก็ของแรงงานตา่งชาตด้ิวย ซึง่เขามีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย

 ทางมลูนิธิฯ คดิวา่ถ้าสามารถเสนอแนวคดิตอ่สงัคม เอาอาหารท่ีมีรสชาตดีิ มีคณุสมบตัทิางโภชนาการ

ท่ีดี ไม่เค็มจดั ไม่หวานจดั ไม่เผ็ดจดั มนัจะท�าให้วฒันธรรมด้านการกินของคนในสงัคม เพ่ิมพนู มากย่ิงขึน้  

เพราะฉะนัน้ถ้าเราสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนเรียนรู้จากผู้ใหญ่ จากผู้ เฒา่ผู้แก่ในชมุชน ถงึอาหารบางอยา่งซึง่

ปัจจบุนัอาจไมรู้่จกั ให้เดก็ลองท�าด ู

 ผมคิดว่าเขาอาจจะสนใจหรืออาจจะภาคภมิูใจ ถ้าสามารถปรุงอาหารท่ีมีรสต่างออกไปจากท่ีรับ

ประทานอยูท่กุวนั แตข่ณะเดียวกนัก็มีสว่นประกอบท่ีมาจากวฒันธรรมของผู้ เฒา่ผู้แก่ ของบรรพบรุุษ  จะท�าให้

ชมุชนหรือคนท่ีอยูร่อบข้างได้มาชิมอาหารคณุภาพเหลา่นีด้้วย ก็เป็นจดุเร่ิมต้นจดุหนึง่ ค�าขวญัท่ีเราใช้อาจจะ

ดแูปลกไปนิด เราใช้ค�าวา่ “เร่ืองกินเร่ืองใหญ่” แตท่ี่แฝงอยูเ่ป็นเร่ืองของวฒันธรรมและสขุโภชนาการ แตเ่ดมิเรา

ไปเน้นทางด้านลบ ทพุโภชนาการ คือโภชนาการไมเ่พียงพอ แตต่อนนีเ้ราต้องพดูในเร่ืองของการรู้จกัเลอืกอาหาร

ท่ีเราจะบริโภค ความคดิก็คือวา่สขุภาพของเราขึน้อยูก่บัอาหารท่ีเราจะบริโภค แล้วความภาคภมิูใจของเราขึน้

อยูก่บัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม รวมทัง้ความสามารถในการผลิตอาหารท่ีมีคณุคา่ทางวฒันธรรมส�าหรับกลุม่

อตัลกัษณ์กลุม่ใดกลุม่หนึง่ ก็ก�าลงัจะทดลองท�าโครงการหลายโครงการเชิงนวตกรรม

 ส�าหรับปี ๒๕๖๐ จะเหน็ได้วา่ มลูนิธิฯ เน้นในเร่ืองของการคดินวตกรรมและอาจจะคดินวตกรรมอ่ืนๆ 

มีการเคลือ่นตวัตลอดเวลา มีการท�างานกบัชมุชนกบัท้องถ่ินและขยายออกไปยงัชมุชนอ่ืนท้องถ่ินอ่ืน ดแูลเร่ือง

การสนัทนาการหรือการเลน่ของเดก็ ดแูลเร่ืองสิง่แวดล้อม ดเูร่ืองโภชนาการ เหลา่นีเ้ป็นต้น ท่ีท�าได้เชน่นีก็้เพราะ

วา่ มีผู้ มีจิตศรัทธา เห็นความส�าคญัของสขุภาพเดก็ ในหลายๆ ด้าน ด้านร่างกาย ใจ จิตวิญญาณ ก็ให้การ

สนบัสนนุมลูนิธิฯ มาด้วยดีโดยตลอด ก็อยากจะพดูแทนเดก็กลุม่เป้าหมาย ถงึค�า “ขอบคณุ” ท่ีจะฝากคืนกลบั

มาให้ผู้ มีจิตศรัทธาท่ีสนบัสนนุกิจกรรมดีๆ ส�าหรับเดก็ ขอบคณุมากครับ

รศ.ดร.โคทม อารียา

ประธานมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็
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เรื่อง กนกวรรณ โมรัฐเสถยีร  ภาพ ก�ำพล  จนัทวศูิตร

Happy life

ธรรมะจากพระไพศาล  วสิาโล  

เนื่องในวาระสวัสดปีีใหม่ คุณป้าศรสีว่าง พั่ววงค์แพทย์

“สุขใจในวัยขำลง”

      คนส่วนใหญ่มองว่าขาขึน้ด ี

แต่จริงๆ ขาลงมีอะไรดีๆ เยอะ

เช่นเร่ืองของอาจารย์ประมวล เพ็ง

จนัทร์   เม่ือสบิกวา่ปีท่ีแล้วตดัสนิใจ

ลาออกจากมหาวิทยาลยัเม่ือปี ๔๘  

เดนิเท้ากลบัสมยุ โดย ๑.จะไมพ่กเงิน 

๒.จะไม่ขอข้าวใครกิน ๓. จะไม่พกั

บ้านคนรู้จกั พดูงา่ยๆคือธดุงค์ย่ิงกวา่

พระอีก พระน่ีถงึแม้ไมมี่เงิน มีบาตร   

คนเห็นพระก็ใส่บาตรไปท่ีไหนก็

นิมนต์ให้พกั แตอ่าจารย์ประมวลน่ีไป

แบบนี ้   ขณะท่ีอาจารย์เดินผ่านไป

ดอยอินทนนท์    วันนัน้ไม่ได้กิน

อาหารอะไรเลย      ก็เหน่ือยล้า   พอดี

มีคนผ่านมาชวนขึน้รถไปจนถึงดอย

อินทนนท์  ก็คงจะได้ทานน�า้ทานอะไร     

ก็กลบัมามีก�าลงัเสร็จแล้วก็เดนิลงมา

ทางเดิมตอนเดินลงพบว่าทิวทัศน์

สวยงามมากทัง้บริเวณทางลงและ

โดยรอบ   ก็ช่ืนชมด่ืมด�่ากบัธรรมชาติ

และฉกุคิดมาวา่  เอ๊ะท�าไมขาขึน้มา

เรามองไมเ่หน็   ไมส่งัเกตก็เป็นเพราะ

ว่า  ใจมวัแต่ไปอยู่ยอดเขาอยู่ท่ีจุด

หมาย  แตพ่อขาลงใจมนัวา่ง   ไมมี่

จุดหมายท่ีจะไปให้ถึงก็เห็นทิวทศัน์

สวยงาม   อาตมากเ็ลยได้ข้อคดิว่า

จริงๆ ขาลงน่ีกมี็เสน่ห์นะ  เพราะ

ว่าบางครัง้เวลาเราขึน้น่ีเราไม่เห็น  

เพราะมุง่แตจ่ดุหมายปลายทางแตข่า

ลงน่ีเราจะได้สมัผสักบัความสวยงาม

ท่ีอยูร่อบข้างคดิถงึชีวิตคนเราหลาย

๖



ธรรมะจากพระไพศาล  วสิาโล  

เนื่องในวาระสวัสดปีีใหม่ คุณป้าศรสีว่าง พั่ววงค์แพทย์

คนชีวิตขาขึน้ก็ไม่ค่อยมีความสุข     

เพราะจดุหมายเขาอยูข้่างหน้า   แต่

คนท่ีไปถงึจดุหมายแล้วลงมาน่ีอยา่ง

พวกเราน่ีนะ อาจจะมีโอกาสได้เห็น

ความสวยงามของเส้นทางอาตมาก็

เลยคดิวา่  ขาลงน่ีมนัก็มีความสขุให้

เราได้เหน็

        

          อาตมาอา่นงานวิจยัจากนกั

วิจยัสองชิน้คนนงึช่ือแอนดรู ออสวอล

 มหาวิทยลยัวอลชิ องักฤษ เค้าศกึษา

วิจยัถามความสขุของคน    ๗๐ กวา่

ประเทศแล้วก็พบวา่คนท่ีอายชุว่งวยั

ท่ีมีความทกุข์มากท่ีสดุคือ ๔๖ ปีแล้ว    

         

          หลงัจากนัน้ก็จะคอ่ยๆ ขึน้ มี  

ความสขุมากขึน้  อีกงานหนึง่ของคสิ-

ตนั อาเทอร์สโตน  บอกวา่ถามความ

รู้สกึของคนทกุวยั   วยัท่ีมีความสขุท่ี

สดุคือ  ๑๘ ปี     หลงัจากนัน้ก็คอ่ยๆ 

ตกลงมาเครียดมากขึน้ 

             

          จนถงึสี่สบิกวา่เครียดมากท่ีสดุ 

หลงัจากนัน้ก็จะคอ่ย ๆ ขึน้ จนไปพีค

ถงึ๘๐ ปี แล้วพบวา่ ๘๐ปี มีความสขุ

มากกวา่ ๑๘ ปี  หลายคนจะพีคตอน 

๔๐กวา่แล้วก็หลงัจากนัน้ชีวิตก็จะลง

แตใ่นแงค่วามสขุท่ีมนักลบั “ตรงข้าม”

นา่คดิวา่คนแก่ท่ีอยูใ่นชว่งขาลงสขุ-

ภาพก็แยก่�าลงัวงัชาก็ลดลงเงินทองก็

น้อยลง เร่ียวแรงก็ไมค่อ่ยมี   ช่ือเสียง

ฐานะต�าแหนง่ก็ไมมี่แล้ว    มีแตอ่ดีต

แตท่�าไมมีความสขุกวา่    ก็เพราะวา่

ส�าคญัท่ีสดุคือวฒิุภาวะ คือคนท่ีอายุ

มาก  เค้าผา่นโลกมามากเพราะฉะนัน้

เจออะไรท่ีมันไม่ถูกใจท่ีผันผวน

แปรปรวนก็ไมห่วัฟัดหวัเหว่ียงกบัมนั

เค้ารู้สกึวา่มนัธรรมดารถตดิก็ธรรมดา

เจ็บป่วยก็ธรรมดา   เค้ามีความเข้าใจ

โลกมากขึน้จงึเหน็ความผนัผวนแปรปรวนความไมจี่รังยัง่ยืนน่ี        เป็นธรรมดา

อีกอยา่งเค้าเร่ิมเหน็ข้อจ�ากดัของตนเอง    บางอยา่งท่ีไมส่�าเร็จไปไมถ่งึน่ีเค้า

ก็ไมเ่ป็นไรเพราะเราก็ท�าได้แคนี่ ้ คนท่ียงัอยูใ่นชว่งหนุม่สาวน่ีอะไรไมส่�าเร็จก็

จะโกรธโมโห  ถ้าไมส่มหวงัก็มีความทกุข์ เด๋ียวนีว้ยัรุ่นนะเพ่ือนไมก่ดไลด์ก็ทกุข์

แล้วแตค่นแก่น่ีไมก่ดไลด์ก็ธรรมดา  เพราะวา่มนัเป็นโลกธรรม  คือ  คนแก่น่ี

เค้ายอมรับข้อจ�ากดัตนเองมากขึน้วา่บางทีเราก็สขุภาพไมดี่แล้ว เป็นเร่ืองของ

ใจอีกอยา่งคนแก่น่ี ค้นพบวา่  สามารถจะหาความสขุจากปัจจบุนัได้   คนหนุม่

น่ีจะไปรอความสขุข้างหน้าวา่ถ้าเกิดวา่ส�าเร็จ  ร�่ารวยก็จะมีความสขุ แตว่า่คน

แก่น่ีพบวา่ความสขุน่ีต้องหาจากปัจจบุนัเพราะวา่เวลาเหลือน้อยแล้วต้องหา

ความสขุจากปัจจบุนั  ไมต้่องไปรอความสขุข้างหน้าความสขุจากปัจจบุนัก็คือ

การท่ีได้อยูก่บัครอบครัวการท่ีได้อยูก่บัมิตรสหายได้สงัสรรค์ กบัมิตรสหายได้

ไปเท่ียวบ้าง   ได้อยูก่บัลกูหลาน  ได้อยูก่บัธรรมชาต ิ ท�าสวน  น่ีก็เป็นข้อสรุป

จากงานวิจยัวา่คนแก่ซึง่เป็นชว่งขาลงน่ี ถงึแม้วา่ก�าลงัวงัชา เงินทอง  ช่ือเสยีง  

จะลดน้อยถอยลงมนัเป็นธรรมดาโลกแตว่า่ความสขุเค้ามีมากขึน้เพราะความ

สขุมนัอยูท่ี่ใจแล้วเค้าก็รู้วา่เวลาเค้าเหลือน้อยแล้ว    เค้าต้องหาความสขุจาก

ปัจจบุนัเทา่ท่ีจะหยิบฉวยได้ความสขุคือเร่ืองใกล้ตวั

          

   

                        อาตมาคดิว่าส�าหรับคนที่คดิว่าอยู่ในช่วง

ขาลงเราจะวางใจอย่างไร ๑.พยายามมีความสุขในปัจจุบนั 

๒.เตรียมตวัส�าหรับอนาคตคนหนุ่มน่ีเค้าไม่สนใจปัจจุบนั

เค้าจะรอความสุขอนาคตพยายามสร้างอนาคตให้มันสวยสดงดงาม   

๗



ข้างหน้า    ยงัไมพ่อนะความจริงต้อง

เตรียมเร่ืองทรัพย์สมบตั ิ ด้วยจดัการ

เร่ืองทรัพย์สมบตัด้ิวยท�าอยา่งไร   จะ

ไมเ่ป็นภาระกบัคนข้างหลงั    ไมเ่ป็น

ภาระทางใจของเรา การรักษาอยา่งไร

ท่ีเราปรารถนาให้รักษา  อยา่งไรท่ีเรา

จะไมป่รารถนาให้รักษา  การเตรียม

ตวัอยา่งท่ี อาตมาพดูคือเตรียมตวัขา

ลง ถงึเวลาตายท�าไงให้เราตายอยา่ง

สงบ ไมเ่ฉพาะคนขาลงนะ  คือจะตาย

น่ีก็ต้องตายดีไมท่กุข์ทรมาน โดย

เฉพาะผู้ ท่ีขาลง ชีวิตดีอยูดี่ไมพ่อต้อง

ตายดีด้วย  อยูดี่แตต่ายไมดี่ ก็ไมค่รบ

สมบรูณ์ตายดีน่ี หมายความวา่

ภายในใจไมมี่ความหว่งกงัวลใจเป็น

กศุลอาจารย์ประมวลพดูดี  ตายดี  คือ 

เตม็ใจและพอใจท่ีจะตาย  ไมใ่ชแ่ค่

        แตอ่าตมาวา่รุ่นคนท่ีมีอายใุน

ชว่งขาลง  ไมใ่ชว่ยัท่ีจะสร้างอนาคต

แล้ว  แตเ่ป็นวยัท่ีเตรียมพร้อมส�าหรับ

อนาคต   

         

         อนาคตในท่ีนีห้มายถงึปลาย-

ทางความเจ็บ  ความป่วย ความตาย

ท่ีใกล้เข้ามาเป็นสิ่งท่ีเราต้องเตรียม

ตวัแตก็่ไมม่วัแตเ่ตรียมตวั  ขณะท่ีเรา

อยูต่อนนีก็้มีความสขุกบัปัจจบุนั

         

          อาตามาวา่ชีวิตคนเราจะมี

ความสขุในปัจจบุนัได้น่ี  อยา่งหนึง่ท่ี

ส�าคญั  คือยอมรับความจริงท่ีเกิดขึน้

โดยเฉพาะพออายมุากขึน้แล้วน่ีอะไร

ก็ไมส่ะดวกเหมือนเก่าการเดนิการกิน

การท�างานรวมทัง้บริษัทบริวาร    ถ้า

เรายอมรับความจริงได้น่ี  สิง่ท่ีเหมือน

ข้องขดัน่ีเป็นแคภ่ายนอก แตใ่จเราน่ี

ไมท่กุข์ต้องพยายามอยูก่บัปัจจบุนัให้

มาก  บางคนไปคิดอยูก่บัอดีตก็ทกุข์  

ใจมนัอยูแ่ตก่บัอดีตโดยเฉพาะอดีตท่ี

ไมส่มหวงัมีความสขุกบัทกุวนั  แตว่า่

ก็ต้องเตรียมตวั   ส�าหรับอนาคตด้วย 

เพราะอนาคตน่ีวยัขาลงน่ี  ปลายทาง

เข้ามาเร่ือย    เตรียมตวัสว่นหนึง่ต้อง

เตรียมตวัเก่ียวกบัโรคภยัไข้เจ็บเราจะ

มีเงิน    ไว้รับมือส�าหรับโรคภยัไข้เจ็บ

พร้อม ต้องเตม็ใจและพอใจด้วย    

เพราะเหน็วา่ ชีวิตท่ีผา่นมาท�าดีท่ีสดุ

แล้วใช้ชีวิตอยา่งมีคณุคา่แล้วและเรา

คิดว่าเราพร้อมจะตายแล้วเพราะว่า

มนัถงึเวลาแล้วและมนัไมมี่อะไรหว่ง

ไมมี่อะไรกงัวล 

ขอบคุณภาพจาก www.freepik.com
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ขอบคุณภาพจาก www.freepik.com

ผลกำรด�ำเนินงำน มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก (มพด.) 
ปี ๒๕๕๙ 

      การด�าเนินงานของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ในปี ๒๕๕๘  ได้ด�าเนินงานเพ่ือป้องกนั คุ้มครอง 

พฒันาเดก็ในสภาวะยากล�าบาก ผา่นโครงการตา่งๆ จ�านวนกวา่ ๑๖ โครงการ  ๖๒  พืน้ท่ี ๑๘ จงัหวดั  

โดยมุง่เน้นเพ่ือประโยชน์สงูสดุของเดก็ดงันี ้

สทิธิสวสัดกิาร

ด้านการศกึษา

สนบัสนนุทนุการศกึษา

  สวสัดิการด้านสขุภาพได้แก่

การสนบัสนนุโครงการเกษตร

เพ่ืออาหารทุกมือ้ ส่งเสริม

พฒันาทกัษะชีวิต และเข้าถึง

บริการความรู้ด้านสขุภาพ สขุ

อนามยักบักลุม่เดก็ตา่งชาติ

และเดก็กลุม่เสี่ยง

 ก า ร พัฒ น า อ ย่ า ง ร อ บ ด้ า น 

สนบัสนุนให้เกิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ 

พืน้ท่ีปลอดภยัส�าหรับเดก็ๆ สร้าง

พืน้ท่ีสขุภาวะ 

       สร้างกลไกชมุชนปกป้องเดก็ 

ส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ

แกนน�า ชมุชน ให้สามารถจดัการ

ตนเอง มีทกัษะในการดแูลเดก็ๆ 

ในชมุชนการป้องกนัปัญหาตา่งๆ    พฒันานวตักรรมและเคร่ือง

มือใหม่ๆ  สร้างนกัสื่อสารชมุชน 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

เทา่ทนัภาวะวิกฤตสิงัคม

   ป้องกนัปัญหา สง่เสริม

กระบวนการทกัษะชีวิตในกลุ่ม

เป้าหมาย ทัง้ในระบบและนอก

ระบบ

     ผลกัดนัและพฒันากลไก 

การมีสว่นร่วมผลกัดนักฎหมาย 

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็
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กลุ่มเปำ้หมำยผู้ได้รับประโยชน์

งานด้านการปกป้องคุ้มครองเดก็

งานด้านการพฒันาและสร้างนวัตกรรมส�าหรับเดก็

จาก  ๑๓  ชุมชน  ๓๘๑  ครอบครัว  ๑๕ โรงเรียน

๔  มหาวทิยาลัย   ผู้รับผลประโยชน์รวม  ๔,๗๐๔คน

กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน/คน

๒๑,๔๙๓ คน

๕๗๗

๒๑,๔๙๓ คน

หมายเหตุ

การด�าเนินงานและการสนับสนุน

ผู้ใหญ่(คน)

๒๕๗

เดก็(คน)

๔,๓๙๔ ๕๓

แรงงานเดก็ต่างชาต/ิ

เดก็กลุ่มเส่ียง
๑.อาสาสมคัร/แกนน�าเดก็เยาวชน ๖๕ 

คน

๑.กลุ่มเป้าหมายหลัก

๒.กลุ่มเป้าหมายรอง

รวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ทัง้หมด  

๒.๑ กลุม่นกัศกึษา  หนว่ยงาน อาสาสมคัรในสงัคม ขอข้อมลู  

ศกึษาดงูาน จดักิจกรรม สนบัสนนุ อปุกรณ์  กลุม่ CSR  ภาค

ประชาสงัคม  เครือขา่ย   

๑.๑ เดก็และครอบครัว

    ๑) กลุม่แกนน�าเดก็เยาวชน     จ�านวน  ๙๔๔ คน 

    ๒) กลุม่เดก็ ครอบครัว ชมุชน ท่ีได้รับประโยชน์จากการจดั

กิจกรรมตา่งๆ    จ�านวน ๑๙,๒๖๙ คน 

๑.๒  กลุม่เป้าหมายแกนน�าชมุชน ครู อาสาสมคัรชมุชน 

ภมิูปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น�าศาสนา พฒันาชมุชน อสม. 

ต�ารวจ ทหาร สาธารณสขุ  อบต.    เป็นคณะท�างานท�างาน

ร่วมกบัโครงการอยา่งตอ่เน่ือง  ๗๐๓  คน 

๒.แกนน�าชมุชนและผู้ปกครอง ๓๐  คน

๓.แกนน�าครู ๒๕ คน

๔.ทนุการศกึษา ๖๓ ทนุ

๕.การเสริมศกัยภาพพฒันาคณุภาพ

ชีวิต ๔,๒๒๔  คน

๖.การสงเคราะห์และคุ้มครอง

สวสัดภิาพ ๖ กรณี ๒๙๘ คน 
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ผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนในปี ๒๕๕๙

๑. เดก็ในภาวะยากล�าบากต้องการความช่วยเหลือ

 - เดก็ท่ีอยูท่ี่ในสภาวะยากล�าบากและสภาวะวิกฤติได้รับการชว่ยเหลือและคุ้มครอง จ�านวน ๖ กรณี 

และ ๑ โรงเรียน ใน ๕ จงัหวดั ได้แก่ จ.ราชบรีุ จ.สพุรรณบรีุ จ.เพชรบรีุ จ.แม่ฮ่องสอนและจ.สระแก้วและ

สมทุรปราการ ๓ จชต. มีเดก็ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๒๘๓ คน ผู้ใหญ่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๕ คน ได้รับ

การชว่ยเหลือและคุ้มครองให้ได้รับการเลีย้งดตูามมาตรฐานขัน้ต�่า

 - เดก็ จ�านวน ๑๓๕ คน ได้รับการสนับสนุนทนุการศกึษา สามารถเข้าถงึระบบการศกึษาอยา่ง

เทา่เทียม และได้รับการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง ได้รับการสนบัสนนุอปุกรณ์การเรียน  เดก็ต่างชาตกิลุ่มเส่ียงเข้า

สู่ระบบการศกึษา จ�านวน ๕๓ คน 

 -  เดก็นักเรียน จ�านวน ๑,๙๑๔ คน จาก ๑๑ โรงเรียนในพืน้ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.สระแก้ว 

ได้รับประทานอาหารครบทัง้ ๓ มือ้ ในปริมารที่เพยีงพอ รวมทัง้อาหารท่ีรับประทานมีความปลอดภยั มี

สารอาหาร คณุคา่ทางโภชนาการและมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย รวมทัง้มีทกัษะชีวิตตา่งๆ ท่ีเกิดจากการลงมือท�า

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารทกุมือ้แบบครบวงจร

๒.แรงงานเดก็ เดก็ต่างชาติ

 - เดก็กลุม่เสี่ยงในโรงเรียนในระบบจ�านวน ๒๔๕ คน ได้รับความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสทิธิเดก็   และ

งานอนัตรายส�าหรับ

 - เดก็ตา่งชาตแิละเดก็กลุม่เสี่ยงจ�านวน ๒๗๓ คน ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมพฒันาทกัษะ

ชีวิต   และเข้าถงึบริการความรู้ด้านสขุภาพ สขุอนามยั

              - ผู้ปกครองกลุม่เดก็ตา่งชาตกิลุม่เสี่ยงและสมาชิกชมุชนมีสว่นร่วมในการเข้าร่วมโครงการและ

ดแูลบตุรหลานให้ได้เข้ารับการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ�านวน ๕๑ คน

              -เกิดพืน้ท่ีเลน่ส�าหรับเดก็แหง่ใหมใ่นศนูย์รับฝากเลีย้งเดก็ในชมุชนตา่งชาตสิะพานปลา๒ พืน้ท่ี

(พมา่ )  โดยนายจ้าง (ส�านกังานสะพานปลา )ให้พืน้ท่ี  โดยการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรภายนอกและ

ชุมชน   เกิดพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมก�าลงัพฒันาเป็นพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรับด้านกิจกรรมในชุมชน

เปรมฤทยั (กมัพชูา )
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๓. เดก็ในภาวะวกิฤตใน ๓ จงัหวัดชายแดนภาคใต้

 - เดก็และเยาวชนในพืน้ท่ี ๓ จชต. ได้รับกระบวนการพฒันาทกัษะความรู้เร่ืองการมีสว่นร่วม ความ

เป็นพลเมือง และจิตอาสา กลุ่มเด็กจากชุมชนพืน้ท่ีเป้าหมาย ๗ ชุมชน และเยาวชนจากมหาวิทยาลยั ๔ 

มหาวิทยาลยั จ�านวน ๙๔ คนเข้าร่วมเป็นแกนน�าขบัเคลื่อนงานกลไกชมุชนปกป้องเดก็ในพืน้ท่ี 

 - กลุม่เยาวชนโคกสะตอ ขบัเคลือ่นงานพืน้ท่ีสร้างสรรค์ระดบัต�าบล  จดัมหกรรมครัง้แรกในต�าบล จาก

การสร้างการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น   มีชมุชนทกุชมุชนในต�าบล และเข้ามามีสว่นร่วมในการด�าเนินกิจกรรม 

มีผู้คนเข้าร่วมงานกวา่  ๕,๐๐๐  คน

๔.เดก็ชุมชนแออัดเมือง มีอาสาสมคัรเดก็เยาวชนเพ่ิมขึน้ ๑๐ คน รวมทัง้หมดจ�านวน ๒๐ คน จาก ๔ ชมุชน  

มีการด�าเนินการจิตอาสาช่วยงานชมุชน ท�ากิจกรรมสื่อสร้างสรรค์  สามารถตกัเตือนแนะน�าเพ่ือนท่ีมีปัญหา

เร่ืองเกม เร่ืองเพศยาเสพตดิ  ภาวะเสี่ยงตา่งๆ เร่ืองเพศ  และกลุม่เสี่ยงสิง่ท่ีไมเ่หมาะสมเข้ามาท�ากิจกรรมตอ่

เน่ืองจนมีสมาชิกเพ่ิมมากขึน้

๕.การพฒันาเดก็เยาวชนในชุมชนชนบท กลุม่เยาวชนศรีสะเกษตดิยิม้   แกนน�าเดก็เยาวชนเป็นท่ียอมรับ

ระดบัพืน้ท่ี และภาคีเครือขา่ยระดบัภาคอีสาน ชว่ยขบัเคลื่อนงานเยาวชนระดบัภาคอีสาน และกลุม่ดีจงัอีสาน

ตุ้มโฮมเกิดการรวมตวักนัของ ๕ มหาวิทยาลยัในภาคอีสาน สามารถสร้างเดก็กลุม่ใหมข่ึน้เพ่ือด�าเนินการพฒันา

ชมุชนของตนเองได้จ�านวน ๙ กลุม่   เกิดชมรมฮกับงึบรูพ์ในโรงเรียนมีสมาชิกจ�านวน ๕๐ คน  กลุม่เยาวชนท่ี

ท�างานกบัผู้ เฒา่ผู้แก่ในชมุชน  สามารถด�าเนินการในการเปิดพืน้ท่ีถนนคนเดนิเรียนรู้ศลิปวฒันธรรม และสร้าง

รายได้ให้ชมุชนได้เป็นครัง้แรกในอ�าเภอนีท่ี้มีงานท่ีดีๆสร้างการเรียนรู้ให้กบัชมุชน
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๗. เกดิพืน้ที่ต้นแบบพืน้ที่เรียนรู้ ทัง้ในชมุชน และโรงเรียนในพืน้ท่ีชมุชนเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ  ๓จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ และจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  

๖. เครือข่าย องค์กร ชุมชน 

 - ผู้บริหารโรงเรียน และคณุครูของ ๑๑ โรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีแนวคดิและทกัษะในเร่ืองการ

ดแูลและพฒันาเดก็ด้วยกิจกรรมตา่งๆท่ีหลากหลายมากขึน้

 - โรงเรียนในพืน้ท่ีสนบัสนนุให้เดก็ตา่งชาตเิข้าศกึษาในระบบ และให้การสนบัสนนุการศกึษาของเดก็

และเปิดโอกาสให้มีการจดักิจกรรมรณรงค์เผยแพร่เร่ืองสทิธิเดก็และงานอนัตราย ในโรงเรียน

 - พืน้ท่ีเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือน�าแนวทางเร่ืองกลไกชมุชนปกป้องเดก็ไปใช้ใน ๗ ชมุชน เกิด

เครือขา่ยมหาวิทยาลยั ๔ มหาวิทยาลยั และเกิดกลุม่นกัศกึษาเข้าร่วมกลุม่ธนาคารใจอาสา

 - แกนน�าชมุชน ๓๐ คนเข้าร่วมเป็นแกนน�าขบัเคลื่อนงานกลไกชมุชนปกป้องเดก็ในพืน้ท่ี 

 - เกิดเครือขา่ยองค์กรท�างานด้านเดก็เยาวชนในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (Safety Net) มีสมาชิก

เครือขา่ยเข้าร่วม ๑๕ องค์กร

 - เกิดการขยายพืน้ท่ีสร้างสรรค์ และพืน้ท่ีการท�างานใหมโ่ดยชมุชน ๑๘ พืน้ท่ี  

 - เกิดเครือขา่ยรองเมืองด้านศิลปะ ด�าเนินการส�ารวจชมุชนตรอกสลกัหิน  และสร้างสรรค์ศลิปะตาม

ความต้องการของชมุชน จดุประกายแนวคดิเร่ิมต้น   ประชมุเครือขา่ยรองเมืองเรืองยิม้ หาแนวทางการด�าเนิน

งานร่วมกนั
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“ ขอบคณุ

ท่ีให้หนมีูโอกาส

เรียนหนงัสือ มี

พืน้ท่ีเลน่ดีๆ ”



๙. สนับสนุนการด�าเนินงาน

áËÅ‹§·Ø¹·Ñé§
ã¹áÅÐµ‹Ò§
»ÃÐà·È 
71%

การบริจาค
29%

DONATE

๘. เกิดภาคีเครือข่ายผู้ร่วมสนับสนุนการด�าเนินงาน

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล สร้างการมี
ส่วนร่วมระดมทุนในโรงเรียน

ระดมอาสาสมัคร
สนับสนุนกระบวนการองค์ความรู้

บริษัทแอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส
จ�ากัด  สนับสนุนโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารทุกมื ้อจากข้อมูล
 Share Project

ระดมทุน  สนับสนุนโครงการ 
เกษตรและอาหารทุกมื ้อ
 ๕ โครงการ
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พ้ืนที่สร้ำงสรรค์
            วัฒนธรรมเด็กขำ้มชำติ

         มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ (มพด.)

ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในพืน้ท่ี      

ผู้ปกครอง    อาสาสมคัร    และเดก็ๆ   

ชมุชนสะพานปลา     สร้างพืน้ท่ีดีๆ

ส�าหรับเดก็ให้เกิดขึน้มาอีก  ๑  พืน้ท่ี  

ในชมุชนสะพานปลา  จงัหวดัสมทุร-

ปราการ   พืน้ท่ีสร้างสรรค์แหง่นีส้ร้าง

ขึน้เพ่ือให้เดก็ๆ ลกูหลานแรงงานตา่ง

ชาติท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนได้มีท่ีเลน่ ท่ี

ปลอดภยั ได้แสดงออกทางความคดิ

มีท่ีพบปะพดูคยุกนัของผู้ปกครอง จะ

เรียกว่าเป็น พืน้ที่ สุขใจ ของเด็ก 

ก็ได้
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        ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต้ นอกจากมลูนิธิฯ จะท�างานกลไกชมุชน

ปกป้องเดก็แล้ว    ยงัสง่เสริมอาชีพให้กบัเยาวชนท่ีไมไ่ด้รับการศกึษาตอ่ด้วย 

เพ่ือให้เยาวชนเหลา่นีไ้ด้ร่วมกลุม่มีกิจกรรมท่ีมีประโยชน์      และสร้างรายได้

ด้วย   อยา่งกลุม่เยาวชนคนคืนถ่ินท่ีจงัหวดันราธิวาส สนใจการเลีย้งกุ้งกราม

แดง  เยาวชนศกึษาวิธีการเลีย้ง และชว่ยกนัสร้างบอ่ส�าหรับเลีย้งกุ้งด้วยวสัดุ

ท่ีมีในชมุชน ซึง่ขณะนีไ้ด้เร่ิมทดลองเลีย้งจนแมพ่นัธุ์กุ้ งออกไข่

        ซึง่เยาวชนกลุม่นีมี้แผนจะเพ่ิมจ�านวนแมพ่นัธุ์กุ้ งและพฒันาบอ่เลีย้งกุ้ง  

แตย่งัขาดงบประมาณสนบัสนนุกิจกรรม     

เยำวชน
คนคืนถิ่น

 มนุษย์
จะได้รับควำมรู้

ตรำบนำนเท่ำนำน
 ที่เขำแสวงหำ

ควำมรู้ 
ถ้ำหำกเขำคิดวำ่
 เขำมีควำมรู้
ทุกอย่ำงแล้ว

 เขำก็กลำยเป็น
คนที่โง่เขลำ

“

“

ท่ำนนบีมูฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

๑๖



        ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต้ นอกจากมลูนิธิฯ จะท�างานกลไกชมุชน

ปกป้องเดก็แล้ว    ยงัสง่เสริมอาชีพให้กบัเยาวชนท่ีไมไ่ด้รับการศกึษาตอ่ด้วย 

เพ่ือให้เยาวชนเหลา่นีไ้ด้ร่วมกลุม่มีกิจกรรมท่ีมีประโยชน์      และสร้างรายได้

ด้วย   อยา่งกลุม่เยาวชนคนคืนถ่ินท่ีจงัหวดันราธิวาส สนใจการเลีย้งกุ้งกราม

แดง  เยาวชนศกึษาวิธีการเลีย้ง และชว่ยกนัสร้างบอ่ส�าหรับเลีย้งกุ้งด้วยวสัดุ

ท่ีมีในชมุชน ซึง่ขณะนีไ้ด้เร่ิมทดลองเลีย้งจนแมพ่นัธุ์กุ้ งออกไข่

        ซึง่เยาวชนกลุม่นีมี้แผนจะเพ่ิมจ�านวนแมพ่นัธุ์กุ้ งและพฒันาบอ่เลีย้งกุ้ง  

แตย่งัขาดงบประมาณสนบัสนนุกิจกรรม     

àÃ×èÍ§à´ç¡µŒÍ§¢ÂÒÂ
เร่ือง/ภาพ มูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็

         มพด. เดนิหน้าเพ่ิมพืน้ท่ีศลิปะเพ่ือการพฒันาชมุชนแออดัเมือง   ขยายไปยงัพืน้ท่ีในชมุ

ชนตรอกสลกัหิน  เครือขา่ยรองเมืองเรืองยิม้  หวงัเปลี่ยนจากตรอกยา่นนกัเลงเก่าหวัล�าโพงให้

กลายเป็นชมุชนศลิปะท่ีมีแตค่นมาเย่ียมเยือน   โดยกิจกรรมศลิปะนี ้ได้รับความชว่ยเหลอืจาก

เครือขา่ยนกัศกึษามหาวิทยาลยั สาขาวิชาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรมหาวิทยาลยั 

จากการน�าศลิปะลงไปในครัง้นีเ้ป็นเสมือนการเปิดใจให้คนชมุชนอยากลกุขึน้มาดแูลและพฒันา

ชมุชนตนเอง

ศิลปะจุดประกำยในใจคน
ชุมชนตรอกสลักหิน
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พี่อิ่มท้อง  น้องอิ่มด้วย

           มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก Food4good และบริษัทไทยสแตนเลสสตีล
จ�ากัด ลงพื ้นท่ีแม่ฮ่องสอนเพ่ือส�ารวจและแลกเปล่ียน เร่ืองวัตถุดิบการท�า
อาหารจากวัตถุดิบท่ีเด็กๆ  มีในโรงเรียนในโครงการ “พ่ีอ่ิมท้อง น้องอ่ิมด้วย” 
โดยมีเชฟสาธิตการท�าอาหารท่ีมีคุณค่าให้เด็กๆ  ทั ้งนี ้ บริษัทไทยสแตนเลสสตี
ลได้มอบ ภาชนะใส่อาหาร ชุดเคร่ืองครัวให้กับโรงเรียนเพ่ือเด็กๆ  ได้รับ
ประทานอาหารท่ีดี ถูกสุขลักษณะ แข็งแรง พร้อมเรียนรู้ตามวัย

๑๘
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         มาปันกับมพด. ในครั้งนี ้เราขอเปล่ียนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ส่งต่อให้
แก่ประชาชนท่ีขาดแคลน เสื ้อและชุดสีด�า   เพ่ือจะใส่ในการไว้ทุกข์พระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
          มพด.จึงน�าเสื ้อ กางเกง และกระโปรง สีด�า ขาวและสีเทา  ท่ีได้รับมาจากผู้
บริจาค ซึ่งมีอยู่ในตลาดแด่น้องเป็นจ�านวนมาก โดยมีน้องๆ จิตอาสามาช่วยกัน
คัดแยก  น�าไปแจกให้แก่ประชาชน  ณ สถานีรถไฟหัวล�าโพง และศูนย์พัฒนาเด็ก
ดวงแข  ถนนรองเมือง

       นอกจากเสื ้อผ้าแล้ว ทางมูลนิธิฯได้จัดท�า  ป้ ายเตือนภัยให้
ดูแลเด็กๆท่ีเดินทางมากราบพระบรมศพกับผู้ปกครอง  และแจก
ป้ ายห้อยคอส�าหรับเขียนช่ือ เบอร์ติดต่อและช่ือของผู้ปกครอง 
เพ่ือให้คนท่ีพบเจอเด็กผลัดหลงติดต่อกับผู้ปกครองของเด็กได้   
เน่ืองจากบริเวณสนามหลวงมีประชาชนเดินทางมาเป็นจ�านวน
มาก จึงมีโอกาสท่ีเด็กจะผลัดหลงกับผู้ปกครองหรือถูกมิจฉาชีพ
ลักพาตัวไป

๑๙



“ÁÒ»̃¹ ¡Ñº Á¾́.”

             การท�าความดีครั้งนี ้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากน้องๆจิตอาสา ท่ีมาช่วย
คัดแยกเสื ้อผ้า และยกย้าย ร่วมถึงเยาวชนชุมชนวัดดวงแข ท่ีมาช่วยกันแจกเสื ้อ ซึ่งท�าให้เกิด
ความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

๒๐



อาหารกายที่ดีต่อใจ

Inspirational article
เร่ืองไตรรงค์  บัวสุวรรณ  ภาพมูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก

          “อาหาร”ขึ ้นช่ือว่าอาหารได้ยิน
แล้วใครหลายคนคงจะหิวขึ ้นมาทันที
อาหารกินแล้วอ่ิม กินแล้วช่วยให้หาย
หิว  มีประโยชน์ต่อร่างกาย  แต่อาหาร
ในปัจจุบันหรือจะเรียกว่าอาหารใน
ยุคแอนดรอยด์  (ยุคท่ีโทรศัพท์แอน-
ดรอยด์เฟื ้องฟู)  เม่ือเรากินเข้าไปแล้ว
กลับไม่แน่ใจว่ากินแล้วจะมีประโยชน์
ต่อร่างกาย ? กินแล้วจะอ่ิม ? กินแล้ว
จะมีความสุข ? เพราะอาหารท่ีกินเข้า
ไปนั้น  เราไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่า
จะไม่มีการปนเปื ้อนของยาฆ่าแมลง

         เราไม่สามารถแน่ใจในขั้นตอน
การผลิตได้เลยว่า    ในแต่ละขั้นตอน
นั้นจะไม่มีการฉีดยาหรือสาร   เข้าไป
ในสัตว์ท่ีเรากินในผักท่ีเรารับประทาน
เราไม่แน่ใจได้เลยว่าในขั้นตอนของ

การขนส่งวัตถุดิบก่อนท่ีจะมา
ประกอบเป็นอาหารให้เรากินในร้าน
อาหารต่างๆ ไม่ได้มีการแช่สารเคมี  
เพ่ือให้เนื ้อสัตว์หรือผักเหล่านั ้นเก็บไว้
ได้นานกว่าปกติสรุปได้ว่าในยุคแอน
ดรอยด์นี ้เราไม่สามารถแน่ใจได้เลย
ว่าอาหารต่างๆท่ีเรากินเข้าไปจะดีต่อ
กายและดีต่อใจเราจริงๆ

         ท่ามกลางสถานการณ์อาหาร
ท่ีไม่ปลอดภัย หรือไม่แน่ใจว่าปลอด-
ภัยมีเด็กกลุ่มหนึ่งในโรงเรียนบนพื ้นท่ี
สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พวกเขา
แน่ใจว่าอาหารท่ีพวกเขารับประทาน
กันอยู่นั ้นมันดีต่อกายและดีต่อใจของ
เด็กๆ อย่างแน่นอน  เพราะเป็นอาหาร
ท่ีมาจากสิ่งท่ีปลูกเอง  เลี ้ยงเอง   หา
มาเองจากในชุมชน น�ามาแปรรูป น�า

มาปรุงเป็นอาหาร และรับประทาน
กัน

          โครงการนักส่ือสารอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน   
ของกลุ่มเด็กๆ  นักเรียนโรงเรียนบ้าน
แม่เงา  และโรงเรียนบ้านห้วยม่วง    
ต�าบลแม่สวด    อ�าเภอสบเมยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน    โดยการสนับสนุนของ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นโครงการ
ท่ีสนับสนุนให้เด็กๆนักเรียนได้รวม
กลุ่มกันเพ่ือศึกษาและส�ารวจโรงเรียน
ชุมชนของตนเองเพ่ือจัดท�าแผนท่ี  
“อาหารปลอดภัย”  ในโรงเรียนและ
ชุมชน     รวมทั้งจัดท�าปฏิทินอาหาร
พื ้นถ่ินทั้ง 3 ฤดู ท่ีมีอยู่ในชุมชน

๒๑



Inspirational article
เร่ืองไตรรงค์  บวัสุวรรณ  ภาพมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็

            จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์  ผู้

ปกครอง  ชาวบ้านในชมุชน  แกนน�า

ชาวบ้าน   และภมิูปัญญาชาวบ้านท่ี

เก่ียวกบัอาหาร   เพ่ือหาแหลง่อาหาร

ท่ีปลอดภยัท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน   ชมุชน

เพ่ือจะได้ชว่ยกนัอนรัุกษ์แหลง่อาหาร

ปลอดภยัเหลา่นัน้ไปพร้อมๆ  กบัการ

สร้างแหลง่อาหารท่ีปลอดภยั  โดยใช้

พืน้ท่ีของโรงเรียนในการท�าพืน้ท่ี    

โดยเดก็ๆ ชว่ยกนัปลกูพืชผกัท่ีปลอด

สารพิษ    เลีย้งสตัว์ท่ีไมมี่การฉีดสาร

กระตุ้น    การประกอบอาหารท่ีพยา-

ยามรือ้ฟืน้เมนทู้องถ่ิน ท่ีก�าลงัจะสญู

หายไป เชน่ กลุ่มเดก็นักส่ือสารอา-

หารปลอดภยัโรงเรียนบ้านแม่เงา

ที่พยายามรื ้อฟ้ืนการท�าใบยอ

ห่อหมก  อาหารพืน้ถิ่นของชุมชน

บ้านแม่เงา  ที่ใช้วัตถุดบิที่มีอยู่ใน

ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ

ร่างกาย ได้แก่  หนอ่ไม้และใบยอ

ซึง่สามารถหาได้ในชมุชน   ท่ีก�าลงัจะ

สญูหายไปกลบัมาให้เดก็ๆ  และชาว

บ้านได้รู้จกัและได้ท�ารับประทานกนั

อีกครัง้   หรือเมนนู�า้พริกกบสมนุไพร

ของกลุม่เดก็นกัสื่อสารอาหารปลอด

ภยัโรงเรียนบ้านห้วยมว่ง   ท่ีเป็นการ

แปรรูปผลผลิตกบจากโครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารทกุมือ้ท่ีเดก็ๆ เลีย้ง

เองกบัมือเข้ากบัสมนุไพรตา่งๆ    ท่ีมี

อยูใ่นชมุชนให้เป็นเมนอูาหารปลอด

ภยัท่ีทัง้เดก็ในโรงเรียนและชาวบ้าน

ในชมุชนสามารถท�ารับประทานได้

อยา่งลงตวั

           อาหารท่ีปลอดภยัก็คืออาหาร

ท่ีเรากินเข้าไปแล้วมนัดีตอ่ทัง้ร่างกาย 

และดีตอ่ทัง้หวัใจของเรา     อาหารท่ี

เดก็ๆ กลุม่นกัสือ่สารอาหารปลอดภยั

ชว่ยกนัท�านี ้  ทกุขัน้ตอนทกุกระบวน

การ    ล้วนเจือปนไปด้วยความตัง้ใจ

ของเด็กๆ ท่ีอยากจะช่วยกันสร้าง

พืน้ท่ีอาหารปลอดภัยให้เกิดขึน้ใน

โรงเรียนและชมุชนของพวกเขา   เพ่ือ

ให้เพ่ือนผ้องน้องพ่ีและคณุครูในโรง-

เรียน พอ่แมปู่่ ยา่ตายาย   พ่ีป้าน้าอา

และคนในชมุชนของพวกเขาได้มีอา-

หารท่ีปลอดภยัรับประทาน     เพราะ

ฉะนัน้อาหารตา่งๆ ถ้ามนัเกิดขึน้จาก

หัวใจท่ีปรารถนาดี ก็คืออาหารท่ี

ปลอดภยัท่ีดีต่อทัง้ร่างกายและดีต่อ

ใจเม่ือเรารับประทานเข้าไป

แผนที่อาหารปลอดภัย

            เพราะอะไรจงึเข้ามาร่วม

ขับเคล่ือนงานกับมูลนิธิเพื่อการ

พฒันาเดก็

     นายเสถียร  พันธ์งาม  

ผอ.โรงเรียนเมืองคง (คงคาวทิยา) 

การร่วมขบัเคลื่อนงานกบัมลูนิธิเพ่ือ

การพัฒนาเด็ก   มาจากการเห็น

สถานการณ์เดก็นกัเรียนในโรงเรียนมี

ปัญหาเร่ืองความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี  

รู้สึกเหมือนการศึกษาท่ีผ่านมาไม่มี

ทิศทาง  จัดท�าไปตามหน้าท่ีจึง

ตกผลกึได้วา่นา่จะเร่ิมต้นจากการให้

เดก็รู้จกัหน้าท่ีของตนเองก่อน ตัง้เป้า

ว่าจะต้องสร้างเด็กให้มีความรับผิด

ชอบรู้หน้าท่ีเร่ิมตัง้แต่มาถึงโรงเรียน

จนเลกิเรียน     เร่ิมต้นด�าเนินการโดย

ผ่านกิจกรรมโดยยงัไม่ได้บอกครูว่า

เราจะท�าอะไร    จากนัน้สร้างกลุม่ครู

ท่ีมีความเข้าใจ  สิง่ท่ีเราจะท�าเข้ามา

เป็นแกนน�า

      สิ่งท่ีเกิดขึน้และเห็นผล คือ  

กจิกรรม Friday is Fly day เกดิ

แนวคดิว่าวันศุกร์เป็นวันที่โบยบนิ

ใช้แนวคดิจากการท่ีได้ไปดงูานท่ีปีนงั 

เมืองจอร์จทาวน์ ท่ีเขาหยดุปิดเมือง

ท�ากิจกรรมกนัในวนัอาทิตย์   ปิดถนน

หลกัของเมือง  และให้ประชาชนออก

มาท�ากิจกรรมร่วมกนั   จึงได้น�ามา

ปรับใช้โดยให้วนัศกุร์เป็นวนัอิสรเสรี    

ทัง้ครูและนักเรียน บนหลกัการท่ีมี

๒๒



Inspirational article
เร่ืองดวงใจ เที่ยงดฤีทธ์ิ  ภาพมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็

งำนกับมิตรภำพ
บทสัมภำษณ์เครือข่ำยโรงเรียนที่ร่วมงำนกับมพด.

            เพราะอะไรจงึเข้ามาร่วม

ขับเคล่ือนงานกับมูลนิธิเพื่อการ

พฒันาเดก็

     นายเสถียร  พันธ์งาม  

ผอ.โรงเรียนเมืองคง (คงคาวทิยา) 

การร่วมขบัเคลื่อนงานกบัมลูนิธิเพ่ือ

การพัฒนาเด็ก   มาจากการเห็น

สถานการณ์เดก็นกัเรียนในโรงเรียนมี

ปัญหาเร่ืองความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี  

รู้สึกเหมือนการศึกษาท่ีผ่านมาไม่มี

ทิศทาง  จัดท�าไปตามหน้าท่ีจึง

ตกผลกึได้วา่นา่จะเร่ิมต้นจากการให้

เดก็รู้จกัหน้าท่ีของตนเองก่อน ตัง้เป้า

ว่าจะต้องสร้างเด็กให้มีความรับผิด

ชอบรู้หน้าท่ีเร่ิมตัง้แต่มาถึงโรงเรียน

จนเลกิเรียน     เร่ิมต้นด�าเนินการโดย

ผ่านกิจกรรมโดยยงัไม่ได้บอกครูว่า

เราจะท�าอะไร    จากนัน้สร้างกลุม่ครู

ท่ีมีความเข้าใจ  สิง่ท่ีเราจะท�าเข้ามา

เป็นแกนน�า

      สิ่งท่ีเกิดขึน้และเห็นผล คือ  

กจิกรรม Friday is Fly day เกดิ

แนวคดิว่าวันศุกร์เป็นวันที่โบยบนิ

ใช้แนวคดิจากการท่ีได้ไปดงูานท่ีปีนงั 

เมืองจอร์จทาวน์ ท่ีเขาหยดุปิดเมือง

ท�ากิจกรรมกนัในวนัอาทิตย์   ปิดถนน

หลกัของเมือง  และให้ประชาชนออก

มาท�ากิจกรรมร่วมกนั   จึงได้น�ามา

ปรับใช้โดยให้วนัศกุร์เป็นวนัอิสรเสรี    

ทัง้ครูและนักเรียน บนหลกัการท่ีมี

เป้าหมายให้อิสระครูและนักเรียน 

ร่วมกันออกแบบการแต่งกายและ

กิจกรรมกิจกรรม  โดยหลงัจากเสร็จ

กิจกรรมมีการสรุปบทเรียนท่ีได้เรียน

รู้ร่วมกัน   จากการประเมินทาง

กายภาพท่ีสมัผสัได้ ความพึงพอใจ

ของครูและนกัเรียนชดัเจนมาก เดก็มี

ความสขุมากเม่ือถงึวนัศกุร์เขาจะยิม้

แย้มแจม่ใสต่ืนเต้น    ท่ีส�าคญัเขาได้

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวาจะไป

ไหนท�ากิจกรรมอะไร   ท่ีส�าคญัตอบ

โจทย์ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

       สิง่ท่ีเหน็ด้านพฒันาของเดก็คือ

๑. เดก็กล้าออกแบบ เดก็กล้าบอกวา่

อยากเรียนอะไร  ๒. เวลาสรุปบท

เรียนเป็นการฝึกให้เดก็เกิดการสงัเกต     

เพ่ิมทักษะการเก็บจดบันทึกตาม

ความเข้าใจให้เหน็ในทกุมิต ิกระบวน

การนีค้ิดว่าเป็นกระบวนการท่ีมอง

เห็นภาพอย่างชดัเจนว่าเด็กกล้าพดู

เพราะพูดในสิ่ง ท่ีเขาเพ่ิมผ่านมา

พบเหน็มา

        แรงบนัดาลใจในการท�างานมา

จากหลายภาคส่วน   การได้เข้ามา

ท�างานกบัมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเด็ก

ท�าให้เรารู้สกึว่ามีอะไรอีกมากมายท่ี

เรายงัเข้าไปไม่ถึง  โดยเฉพาะเร่ือง

การจดัการเรียนการสอนกบันกัเรียน

โดยไมย่ดึตดิอยูก่บัห้องเรียน เราแยก

กิจรรมของโรงเรียนกบัชมุชนออกจาก

กันไม่ได้ ท�าอย่างไรท่ีเราจะเข้าไป

ท�างานกบัชมุชนแล้วเช่ือมกบัการ
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Inspirational article
เร่ืองดวงใจ เที่ยงดฤีทธ์ิ  ภาพมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็

เรียนในห้องเรียน แรงบนัดาลใจท่ีชดั

อีกประเด็นคือการท�างานของมลูนิธิ

เพ่ือการพฒันาเดก็และทีมงานทกุคน

เข้ามาท�างานให้เหน็วา่แม้มลูนิธิไมไ่ด้

อยูใ่นระบบของกระทรวงศกึษาธิการ 

แตม่องการศกึษาไกลกวา่มาก ท�าให้

รู้สึกว่าเราต่างหากท่ีจะออกแบบ

แสดงบทบาทให้มันชัด เจนของ

กระบวนการในการจัดการศึกษา 

สร้างเดก็ให้เป็นคนท่ีมีความสมบรูณ์

         วิธีสร้างพลงัให้นกัเรียนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการวางแผนคิด    

บางทีเราอาจต้องเป็นต้นคิดแต่ใน

การแตกกิจกรรมแตกมิติในการ

ปฏิบตัจิะให้ทกุคนมีสทิธิและอิสระใน

การคิดและท�า มีความสุขกับการ

ท�างานมากการท�างานสร้างแรง

บนัดาลใจโดยเฉพาะความคดิของตวั

เอง   แต่คิดว่าบางอย่างก็ต้องคอย

กระตุ้น ยดึหลกัวา่การกระตุ้นในการ

ท�างานเป็นเร่ืองใหญ่     เราจะใช้ค�า

วา่    โรงเรียนเมืองคงเป็นโรงเรียน 

Active School โรงเรียนท่ีกระตือรือร้น 

กระฉบักระเฉงวอ่งไว รับฟังทกุมิต ิครู

ก็ต้องเป็นครูท่ีกระตือรือร้น  นกัเรียน

ก็จะเป็นนกัเรียนท่ีกระตือรือร้นตาม

มา พอพูดถึงโรงเรียนตวัเองรู้สึกว่า

ภูมิใจว่าเป็นโรงเรียนท่ีท�าอะไรแตก

ต่างจากโรงเรียนอ่ืน เขารู้นึกว่าอยู่

โรงเรียนเมืองคงเป็นโรงเรียนแนว

หน้าในเชิงกระบวนการคิด เราก็

อยากจะสง่แรงกระตุ้นพวกนีเ้ข้าไป

   ...............................................            
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Inspirational article
เร่ืองดวงใจ เที่ยงดฤีทธ์ิ  ภาพมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็

      ดร.ครรชติ ไชยโพธ์ิ ผู้อ�านวยการโรงเรียน

บ้านกระเดาอุ่มแสง   เร่ิมแรกเหน็กระบวนการการ

ท�างาน กระบวนการพฒันาเดก็นกัเรียนของมลูนิธิฯ 

ท่ีมีความแตกต่างจากท่ีเราจดัการงานท่ีร่วมกนัใน

ชว่งเร่ิมต้นคืองานภมิูปัญญาผู้ เฒา่ผู้แก่   ผา่นกระ-

บวนการให้เด็กสืบค้นภมิูปัญญาแล้วน�ามาสื่อสาร

ผา่นสือ่หนงัสอืเลม่เลก็ การด�าเนินงานนีเ้ดก็ได้มีการ

ฝึกปฏิบตัิจริงได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดทกัษะทัง้

ด้านพทุธพิสยั ความรู้จิตตะ คณุธรรมจริยธรรม  

        เม่ือได้เหน็กระบวนการท�างานของมลูนิธิฯ 

จงึอยา่งร่วมงานด้วย เราไมไ่ด้มองเร่ืองงบประมาณ

เรามองเร่ืองรูปแบบการพฒันาเดก็    การเข้าถงึเดก็

และเดก็เกิดทกัษะการเรียนรู้  กระบวนการตา่งๆ ได้

เช่ือมโยงระหวา่งเดก็ โรงเรียน ชมุชน ภมิูปัญญาศลิป

วฒันธรรมท้องถ่ิน ท�าให้เดก็รู้รากเหง้าตนเอง  รู้จกั

ตนเองรู้จกัภูมิปัญญาวฒันธรรมของชุมชนตนเอง 

ท�าให้เดก็เกิดส�านกึรักบ้านเกิด

          สิง่ท่ีเกิดขึน้และเหน็ได้ชดั คือ เดก็นกัเรียนมี

ความรับผิดชอบ เอือ้อาทรซึ่งกันและกัน มีทกัษะ

อาชีพสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างดี ชุมชนกับ

โรงเรียนสามารถท�างานใช้ภมิูปัญญาร่วมกนัอย่าง

กลมกลืน จากการด�าเนินโครงการต่างๆ  ท�าให้

โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงเป็นท่ีรู้จักมากขึน้ 

นอกจากนีย้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานส�าหรับ

หนว่ยงานและบคุคลทัว่ไป

           หากเราสามารถดงึพลงัของเดก็ไมเ่ฉพาะใน

โรงเรียน แตร่วมถงึเยาวชน ผู้ใหญ่ท่ีเก่ียวข้องเข้ามา

ช่วยกันขับเคลื่อนน่าจะท�าให้สังคมไทยเราดีขึน้ 

ชมุชนก็จะเกิดความตระหนกัรักชมุชน

๒๕



Inspirational article
เร่ืองกรองแก้ว  ชัยอำคม  ภาพมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็

     พืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กตา่ง

ชาตชิมุชนสะพานปลา  ท่ีเป็นทัง้พืน้ท่ี

ท่ีปลอดภยั พืน้ท่ีเรียนรู้ พืน้ท่ีพกัผอ่น

ของเดก็ๆ แล้ว ยงัเป็นพืน้ท่ีพดูคยุของ

ผู้ปกครอง    หลงัจากท่ีพืน้ท่ีเลน่ของ

เดก็ผา่นการเลน่    และกิจกรรมสร้าง

สรรค์มาเป็นเวลานาน กวา่ ๔  ปี ยอ่ม

ต้องปรับปรุงและซ่อมแซมเป็นระยะ

ทกุครัง้ท่ีนดัหมายกนัท�าความสะอาด  

ปรับปรุงพืน้ท่ีเลน่ของเดก็ๆ  ถงึวา่เป็น

ชว่งเวลาท่ีทกุคนรอคอย  เพราะเดก็ๆ

จะดแูลพืน้ท่ีเลน่ของพวกเขา  ทกุครัง้

น้องๆ  จะมารอพ่ีขนอปุกรณ์ท่ีร่อน

ทรายพลัว่ จอบ ฯลฯ เพ่ือร่วมท�าความ

สะอาดอยา่งสนกุสนาน

        เช้าวนัอาทิตย์พวกพ่ีๆนัง่รถขน

ของและอุปกรณ์มาถึงพืน้ท่ี   มีผู้

ปกครองและเดก็ๆ มารอเราราว ๓๐ 

คนได้       ซึง่เยอะกวา่ทกุครัง้ท่ีเรานดั

ท�ากิจกรรม  ภาพท่ีเห็นเม่ือรถเลีย้ว

เข้ามาเดก็ๆ ตา่งวิ่งกรูมาชว่ยขนของ

อย่างขะมักเขม้น  สนามทรายท่ี

สะอาดจากการร่อนเศษต่างๆ ออก

แล้ว พืน้ท่ีบริเวณโดยรอบถูกกวาด

เรียบร้อย ล้อยางสีมอๆ ถกูปัดทราย

ออกเพ่ือรอสี ทาใหม่ ทุกคนต่างใจ

จดจอ่ท่ีจะปรับปรุงพืน้ท่ีเลน่

เรื่องเล่ำจำกพ้ืนที่เล็กๆ

          จากเหตกุารณ์เลก็ๆ ครัง้นี ้  ท�าให้ 

อุ๊ รู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงบาง

อย่างขึน้ในชุมชนสะพานปลา  ทุก

ครัง้เดก็ๆ  จะต้องรอให้บอกวา่จะต้อง

เตรียมอะไร   ท�าอะไรบ้าง   แตค่รัง้นี ้

เดก็ๆ  ริเร่ิมด้วยตวัเอง  ท�าให้อุ๊ รู้สกึถงึ

ความผูกพัน  ความรักท่ีมีต่อพืน้ท่ี

สร้างสรรค์ของพวกเขา   แม้จะเป็น

พืน้ท่ีธรรมดา แค่ร่มศาลา และเวิง้

สนามทรายเล็กๆ  ชิงช้าล้อยางท่ี

เหลือเพียง ๑ เส้น  แกวง่ไปมาบนก่ิง

ไม้

           จากการลงพืน้ท่ีมาตลอด ท�าให้

เห็นถึงความผูกพันของเด็กและผู้

ปกครองแล้ว ยงัมีความผกูพนัระหวา่

งอุ๊กบัทกุคน รอยยิม้ แววตา ท่ีมอง

อย่างมีความสุขทุกครัง้ท่ีได้เจอกัน  

สร้างก�าลงัใจท่ีมากล้นให้กบัอุ๊    น่ีคือ

พลงัของพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรับเดก็ๆ 

พืน้ท่ีแห่งมิตรภาพและความผูกพนั  

แม้คนในชุมชนนีจ้ะรู้ว่าอีกไม่นานก็

จะต้องย้ายออกไปด้วยเหตผุลของผู้

ให้เชา่  แตท่กุคนก็อยากจะใช้เวลาท่ี

เหลือ อยู่กับพืน้ท่ีแห่งความสขุของ

พวกเขา

      .......................................
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Inspirational article
เร่ืองกรองแก้ว  ชัยอำคม  ภาพมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็

          จากเหตกุารณ์เลก็ๆ ครัง้นี ้  ท�าให้ 

อุ๊ รู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงบาง

อย่างขึน้ในชุมชนสะพานปลา  ทุก

ครัง้เดก็ๆ  จะต้องรอให้บอกวา่จะต้อง

เตรียมอะไร   ท�าอะไรบ้าง   แตค่รัง้นี ้

เดก็ๆ  ริเร่ิมด้วยตวัเอง  ท�าให้อุ๊ รู้สกึถงึ

ความผูกพัน  ความรักท่ีมีต่อพืน้ท่ี

สร้างสรรค์ของพวกเขา   แม้จะเป็น

พืน้ท่ีธรรมดา แค่ร่มศาลา และเวิง้

สนามทรายเล็กๆ  ชิงช้าล้อยางท่ี

เหลือเพียง ๑ เส้น  แกวง่ไปมาบนก่ิง

ไม้

           จากการลงพืน้ท่ีมาตลอด ท�าให้

เห็นถึงความผูกพันของเด็กและผู้

ปกครองแล้ว ยงัมีความผกูพนัระหวา่

งอุ๊กบัทกุคน รอยยิม้ แววตา ท่ีมอง

อย่างมีความสุขทุกครัง้ท่ีได้เจอกัน  

สร้างก�าลงัใจท่ีมากล้นให้กบัอุ๊    น่ีคือ

พลงัของพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรับเดก็ๆ 

พืน้ท่ีแห่งมิตรภาพและความผูกพนั  

แม้คนในชุมชนนีจ้ะรู้ว่าอีกไม่นานก็

จะต้องย้ายออกไปด้วยเหตผุลของผู้

ให้เชา่  แตท่กุคนก็อยากจะใช้เวลาท่ี

เหลือ อยู่กับพืน้ท่ีแห่งความสขุของ

พวกเขา

      .......................................
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Share Project
เร่ือง/ภาพก�ำพล  จนัทวสูิตร  

Share Project 
โครงกำรเพ่ือกำรแบ่งปัน

     ประเทศไทยมีเดก็ด้อยโอกาสเป็นจ�านวนถงึ   ๖,๔๐๐,๐๐๐  คน   ซึง่

องค์กรท่ีท�างานด้านเดก็ตา่งมุง่เน้น    การท�างานเพ่ือชว่ยแก้ปัญหาเดก็

ด้อยโอกาส และลดจ�านวนเดก็ด้อยโอกาสในสงัคมไทยให้น้อยลง

        มพด.เป็นอีกหนึง่องค์กรท่ีไมเ่พียงแตมุ่ง่เน้นการชว่ยเหลือเพ่ือให้เดก็ด้อยโอกาสมีจ�านวนลดลง   แตเ่รายงัยดึ

หลกัการพฒันาเดก็ให้สามารถพึง่ตนเองได้ และเผยแพร่สูช่มุชนและสงัคม  ด้วยประสบการณ์ ๓๕ ปี ท่ีท�างานชว่ย

เหลือ คุ้มครองและพฒันาเดก็ให้รอดพ้นจากสภาวะยากล�าบากมาตัง้แตปี่ ๒๕๒๕ และท่ีผา่นมาองค์กรพบวา่ใน

สงัคมไทยมีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเดก็ๆ เป็นจ�านวนมาก เพ่ือคดิค้นผลกัดนัการแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน

อยา่งสร้างสรรค์และมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย

ชวนมำแบ่งปัน

 เกษตรเพื่ออาหารเดก็ทกุมือ้
สร้างแปลงเกษตรในโรงเรียนท่ีจะเป็น

แหล่งอาหารให้เด็กทัง้โรงเรียนเพ่ือแก้

ปัญหาเด็กขาดแคลนอาหารและท�าให้

เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกมือ้ท่ี

จ�าเป็นตอ่ร่างกายและสมองของเดก็ ลด

ปัญหาเดก็มีน�า้หนกัต�่ากวา่เกณฑ์

 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดใีนเดก็   

ท�าให้เกิดสุขภาวะท่ีดีแก่ เด็กใน

ชุมชนเมือง เด็กต่างจังหวดั และ

เด็กต่างชาติเพ่ือให้เกิดการพฒันา

สุขภาวะท่ีดี มีพืน้ท่ีเล่นส่งเสริม

พฒันาการท่ีปลอดภยั มีมมุสขุภาพ

ชมุชน ท�าให้เด็กมีสขุภาพท่ีดีและ

อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม

สนับสนุนการท�างานของมูล

นิธิฯ  สานตอ่ความปรารถนาดีเพ่ือ

การพฒันาเดก็ให้มีชีวิตท่ีดีขึน้อยา่ง

ยัง่ยืนกบัมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเด็ก  

เงินบริจาคของคณุสามารถช่วยให้

มูลนิธิฯท�างานช่วยเหลือเด็กด้อย

โอกาสตอ่ไปได้

ทนุเพื่อการศกึษาที่ยั่ งยืน

ท�าให้เด็กได้รับโอกาสท่ีจะได้เรียน 

ให้เดก็ท่ีมีโอกาสน้อยได้มีโอกาส มี

ความพร้อมเพ่ืออนาคตท่ีดีขึน้

เสริมพลังบวกเดก็3จงัหวัด

ชายแดนใต้ เพ่ือเดก็3จงัหวดั

ชายแดนใต้ ในการท�าสิง่ดีๆให้เกิด

ประโยชน์คืนสูช่มุชน โดยมีแนวคดิ

ในการรวมกลุม่เยาวชนจากชมุชน

ในภาคใต้เพ่ือแบง่ปันความรู้ใน

ด้านตา่งๆท่ีมีไปพฒันาชมุชนและ

เดก็  รวมถงึการลงแรงในการดแูล 

พฒันาสิง่ตา่งๆให้สงัคมดีขึน้

กรุณำส่งส�ำเนำใบโอนมำที่
มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก

โทรสำร 02-435-5281 ต่อ 102
หรือ E-mail : iamchild2004@yahoo.com
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     ประเทศไทยมีเดก็ด้อยโอกาสเป็นจ�านวนถงึ   ๖,๔๐๐,๐๐๐  คน   ซึง่

องค์กรท่ีท�างานด้านเดก็ตา่งมุง่เน้น    การท�างานเพ่ือชว่ยแก้ปัญหาเดก็

ด้อยโอกาส และลดจ�านวนเดก็ด้อยโอกาสในสงัคมไทยให้น้อยลง

        มพด.เป็นอีกหนึง่องค์กรท่ีไมเ่พียงแตมุ่ง่เน้นการชว่ยเหลือเพ่ือให้เดก็ด้อยโอกาสมีจ�านวนลดลง   แตเ่รายงัยดึ

หลกัการพฒันาเดก็ให้สามารถพึง่ตนเองได้ และเผยแพร่สูช่มุชนและสงัคม  ด้วยประสบการณ์ ๓๕ ปี ท่ีท�างานชว่ย

เหลือ คุ้มครองและพฒันาเดก็ให้รอดพ้นจากสภาวะยากล�าบากมาตัง้แตปี่ ๒๕๒๕ และท่ีผา่นมาองค์กรพบวา่ใน

สงัคมไทยมีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเดก็ๆ เป็นจ�านวนมาก เพ่ือคดิค้นผลกัดนัการแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน

อยา่งสร้างสรรค์และมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย

ทนุเพื่อการศกึษาที่ยั่ งยืน

ท�าให้เด็กได้รับโอกาสท่ีจะได้เรียน 

ให้เดก็ท่ีมีโอกาสน้อยได้มีโอกาส มี

ความพร้อมเพ่ืออนาคตท่ีดีขึน้

Share Project
เร่ือง/ภาพก�ำพล  จนัทวสูิตร

ร่วมแบ่งปัน
ให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจำกคุณจะช่วยให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สังคมดีขึ้น
เพรำะมูลนิธิฯเน้นกำรพัฒนำให้เด็กพ่ึงตนเองได้และเติบโตเป็นผู้ให้

เพียงโอนเงินสนับสนุนที่
บัญชีธนำคำรในนำม มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก

ธนำคำร สำขำ ประเภท เลขบัญชี

   กรุงไทย               สะพานขาว         ออมทรัพย์          021-0-02168-3

   กรุงเทพ               พระป่ินเกล้า        สะสมทรัพย์       162-0-23632-1

   กสกิรไทย             บางย่ีขนั             ออมทรัพย์          047-2-61241-7

   ออมสนิ                ราชด�าเนิน          เผ่ือเรียก             05-002379147-3

เกษตรเพ่ืออำหำรเด็กทุกมื้อ

ทุนเพ่ือกำรศึกษำที่ยั่งยืน

ส่งเสริมสุขภำวะที่ดีในเด็ก

สนันสนุนกำรท�ำงำน
ของมูลนิธ

เสริมพลังบวกเด็ก3จังหวัด
ชำยแดนใต้

กรุณำส่งส�ำเนำใบโอนมำที่
มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก

โทรสำร 02-435-5281 ต่อ 102
หรือ E-mail : iamchild2004@yahoo.com
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บจก.ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร      บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปเรชั่น
บริษัทไดเมนชั่น  ดาต้า (ประเทศไทย)   บมจ.ควอลิตี ้มิเนอรัล
บริษัทเอสตราโก  เมดิเคิลเน็ตเวิร์คส      บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
บริษัทกล้าก้าวอินสไปเรชั่น  จ�ากัด        บรัษัทละแมพาราวู้ดจ�ากัด
บริษัทยูเน่ียนการ์เม้นท์  จ�ากัด     บจก.อิเทอนัลโชวาไฮโพลิเบอร์
บจก.โตโยต้า  มอเตอร์  ประเทศไทย     มูลนิธิจิรกิติ
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ       คุณบรรหาร  ศิลปอาชา
ทันตแพทย์ทองเอก  นาวาเจริญ            โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คุณรุ่งระวี  กิตติสินชัยกุล      คุณจันทรา  ปิ ติพีรกุล
คุณเอกชัย  ลีลารัศมี                            คุณอรวรรณ  ตันติสุนทร
คุณวัฒนา  สิทธิสา        คุณหลา  แซ่ตั้ง
คุณวลี  ศิตลักษณ์       คุณสิตา  ศิตลักษณ์
คุณนฤมล  คงสาคร

ขอบคุณผู้สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ของมูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำเด็ก

๓๐



เจ้าของ : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)                                                                            
ท่ีปรึกษา : รศ.ดร. โคทม อารียา  รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
บรรณาธิการ : เชษฐา มั่นคง
กองบรรณาธิการ : อาทิตา รอดสมนาม, ทัตติยา ลิขิตวงษ์, สุนีย์ สารมิตร, 
ประสพสุข โบราณมูล,กนกวรรณ โมรัฐเสถียร 
ออกแบบรูปเล่ม: กมลรัตน์    อู่อรุณ   ออกแบบปก: ก�าพล  จันทวิสูตร
พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน ๒๕๖๐  จ�านวน ๓,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ท่ี :  บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จ�ากัด

บริจาคสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ ทาง  ธนาณัติ ส่ังจ่าย ปณ.บางกอกน้อย 
หรือ เช็ค ในนาม มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก หรือโอนเงิน

ธนาคาร    สาขา    ประเภท     เลขบัญชี

กรุงไทย   สะพานขาว   ออมทรัพย์               021-0-02168-3
กรุงเทพ   พระปิ่ นเกล้า   สะสมทรัพย์   162-0-23632-1
กสิกรไทย  บางยี่ขัน   ออมทรัพย์    074-2-61241-7
ออมสิน   ราชด�าเนิน   เผื่อเรียก     05-0023-7914-73

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก เป็นมูลนิธิท่ีได้รับการยกเว้นภาษี 
จากกระทรวงการคลัง ล�าดับท่ี ๑๗๙

ผู้บริจาคสามารถน�าใบเสร็จรับเงิน ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี

สถานท่ีติดต่อ : มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 

ส�านักงานป่ิ นเกล้า
๑๔๓/๑๐๙-๑๑๑ หมู่บ้านป่ิ นเกล้าพัฒนา   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๓-๖๒๙๒  โทรสาร ๐๒-๔๓๕-๕๒๘๑ ต่อ ๑๐๒

ศูนย์ดวงแข  ปทุมวัน
๓๔๔ ถนนรองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กทม.  ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๒๖๑๓-๗๙๓๒-๓

ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม 
๑๗๙ ม.๖ ถ.สุขุมวิท๑๐๗ ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๗  โทรสาร ๐-๒๗๔๙-๓๘๑๐




