


๑. ศ.นพ.เสม  พริง้พวงแก้ว       ผู้ ริเร่ิมก่อตัง้

๒. น.ส.ศรีสวา่ง  พัว่วงศ์แพทย์ ประธานกิตตมิศกัดิ์ 

๓. รศ.ดร.โคทม  อารียา  ประธานกรรมการ

๔. ศ.ดร.ชยัวฒัน์              สถาอานนัท์ รองประธานกรรมการ

๕. น.ส.สดุา  ตวิยานนท์ รองประธานกรรมการ  

     และเหรัญญิก

๖. น.ส.สชุาดา  ไทยบรรเทา กรรมการแเละเลขานกุาร  

๗. รศ. พญ.นิตยา คชภกัดี  กรรมการ

๘. รศ.ดร.อบุลรัตน์ ศริิยวุศกัดิ์ กรรมการ

๙. นพ.ยงยทุธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.ฉนัทนา หวัน่แก้ว กรรมการ

๑๑. รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร กรรมการ

๑๒. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ กรรมการ

๑๔. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรตย่ิิงองัศลุี กรรมการ 

๑๕. ผศ.อญัมณี  บรูณกานนท์ กรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

คณะกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
จากการด�เนินงานของ มพด.



 ในระยะเวลา ๓๖ ปี  มพด. ได้

ท�ำงำนในกำรช่วยเหลือให้เดก็   ที่มี

ปัญหำด้ำนสุขภำพ  ขาดสารอาหาร     

ให้ได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์

และครบมือ้ ในหลายๆ พืน้ท่ีท่ีขาดแคลน

และหา่งไกล  

 สถำนกำรณ์ ปัจ จุบัน ไ ด้

เปล่ียนไป พบว่ำจำกที่ ไ ม่ มีกิน 

เปล่ียนเป็นมีกินแต่กินไม่เป็น (ภำ-

วะทพุโภชนำกำรเกนิ) หรือกนิไม่ถูก

สุขลักษณะ 

 เม่ือกลา่วถงึเร่ืองโภชนาศกึษา  

เพ่ือการกินให้เป็น  อีกนยัหนึ่งคือการ

สร้างพฤตกิรรมการบริโภคท่ีถกูต้อง เพ่ือ

เปลี่ยนคา่นิยม  ความเช่ือ  พฤติกรรม  

การกินท่ีไม่ถูกต้อง  ซึ่งมีทัง้ในหมู่คน

ยากจนและคนมัง่มี  ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีด้านสือ่สารและคมนาคม   สง่

ผลทัง้ด้านบวกและลบ   

 โดยด้านบวกคือเป็นเคร่ืองมือ

ในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีให้ความ

รู้กับสังคมในวงกว้าง  แต่ในขณะ

เดียวกนัก็มกัจะสูอิ่ทธิพลท่ีสง่ผลทางลบ

จากการโฆษณาสินค้า  การชกัจงูโน้ม

น้าวให้มีการบริโภคอาหาร  ท่ีไม่เป็น

ประโยชน์ เป็นพิษภยัตอ่สขุภาพอนามยั

ของเดก็และเยาวชนโดยไมรู้่ตวั ผา่นสื่อ

เทคโนโลยีตา่งๆ  คนท�างานด้านเดก็และ

เยาวชน  พยายามคดิค้น   ยทุธวิธีในการ

ท�างานเพ่ือให้  “กนิให้เป็น”  และให้เกิด

ค� น� 

นายเชษฐา  มัน่คง
ผู้อ�านวยการมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็(มพด.)



การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน

ท่ีเหมาะสมขึน้

 โครงกำรส่ือสำรสร้ำง

สรรค์ฯ สนับสนุนโดย ส�ำนักงำน

กองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพ (สสส.)  โดยใช้กระบวน

กำรส่ือสำรสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำง

กำรเปล่ียนแปลง  ทัง้กบัตวัเด็ก  

ชมุชนและสงัคม เป็นอีกหนึง่ ท่ีเหน็

ได้ชัดว่าท่ีคนท�างานต้องเข้าใจ

บริบทชุมชน สิ่งแวดล้อมรอบข้าง

อย่างดี เพ่ือจะน�าไปปรับใช้สอด

แทรกให้เข้ากบัเนือ้หาการเรียนรู้ได้

อย่างแท้จริง  การเตรียมเด็กให้มี

ความพร้อมในด้านตา่งๆ 

 การน�าข้อมลูขา่วสารท่ีทนั

ต่อเหตกุารณ์ มาสอดแทรกให้เด็ก

ได้รับรู้ ให้เด็กทดลองปฏิบตัิ และ

เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคิด

เห็นได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี จาก

นัน้คนท�างานมีบทบาทเสริมช่วย

และส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ สิ่ง

เหลา่นีล้้วนเป็นพืน้ฐานท่ีจะน�าเด็ก

เข้าสู่กระบวนการ ทดลองและ

ปฏิบตัไิด้ทัง้นัน้

   โครงกำรนักส่ือสำร

สร้ำงสรรค์ รองเมือง...เรืองยิม้  

มีกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์

ประเด็น  “เร่ืองกินเร่ืองใหญ่”   

สร้างนกัสือ่สารสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง

การเปลี่ยนแปลงในชุมชนการ

สืบค้นเร่ืองอาหารและการเรียนรู้

เ ร่ืองอาหารในพืน้ ท่ี  เ พ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและ

เยาวชน รู้จกัคดิ รู้จกัท�าเพ่ือพฒันา

ตนเองและชมุชน และขยายไปสูช่มุ

ชนอ่ืนๆได้เป็นอยา่งดี

 มพด.ยงัคงมุง่มัน่คดิค้น

รูปแบบ  นวตักรรม  กิจกรรมในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป ถึง

แม้ว่าสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้

กับเด็กและเยาวชนจะมีความซับ

ซ้อนเพ่ิมขึน้  โอกาสนี ้ มลูนิธิเพ่ือ

การพฒันาเดก็(มพด.) ขอขอบคณุ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร

ภาคีต่างๆ กลุ่มศิลปิน สื่อมวลชน 

สถาบันการศึกษา นักศึกษาและ

อาสาสมัครต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมใน

การสง่เสริมพฒันาเดก็



๐๖ ๑๐

๑๔

๑๒

๑๘

การด�เนินงาน

ประจ�ปี ๒๕๖๐

๓๖ ปี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

เรื่องเด็กต้องขยาย

อาหาร

กับการพัฒนาเด็ก

แบ่งปัน
GiveGift

เมนู



ผลการด�เนินงาน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 

ปี ๒๕๖๐

.
.
.
.

.

.

.

 การด�าเนินงานของมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็ในปี ๒๕๖๐  ได้ด�าเนินงาน

เพ่ือป้องกนั คุ้มครอง พฒันาเดก็ในสภาวะยากล�าบาก ผา่นโครงการตา่งๆ จ�านวนกวา่ 

๒๑ โครงกำร  ๖๒  พืน้ที่ ๑๘ จงัหวัด  โดยมุง่เน้นเพ่ือประโยชน์สงูสดุของเดก็ดงันี ้

สิทธิสวัสดกิำร

ด้ำนกำรศกึษำ 

สนบัสนนุทนุการศกึษา 

และสง่เสริม

สทิธิทางการศกึษา

 สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ  ได้แก่ 

การสนบัสนนุโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร

ทกุมือ้กบัเดก็นกัเรียนในโรงเรียนและชมุชน 

สง่เสริมพฒันาทกัษะชีวิต และเข้าถงึบริการ

ความรู้ด้านสขุภาพ สขุอนามยักบักลุม่เดก็

ตา่งชาตแิละเดก็กลุม่เสี่ยง

 สร้ำงกลไกชุมชนปกป้องเด็ก  

สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแกนน�า ชมุชน 

ให้สามารถจดัการตนเอง  มีทกัษะในการ

ดูแลเด็กๆ ในชุมชน การป้องกันปัญหา

ตา่งๆ

 ป้องกันปัญหำ   สง่เสริมกระบวน

การทักษะชีวิตในกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ใน

ระบบและนอกระบบ 

 กำรพฒันำอย่ำงรอบด้ำน

การสง่เสริมพฒันาการตามวยัควบคู ่

กบัการพฒันาทกัษะชีวิต

สนบัสนนุให้เกิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ พืน้ท่ี

ปลอดภยัส�าหรับเดก็ๆ  สร้างพืน้ท่ีสขุ

ภาวะ 

 พัฒนำน วัตกรรมและ

เคร่ืองมือใหม่ๆ สร้างนักสื่อสาร

ชมุชน พฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

เทา่ทนัภาวะวิกฤตสิงัคม  

 ผลักดนัและพฒันำกลไก 

การมีส่วน ร่วมผลักดันกฎหมาย 

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็

๖ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก



.
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก 

จ�านวน ๔,๖๑๐   คน 
ด้านการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมส�าหรับเด็ก 

จ�านวน ๔๒,๕๘๘ คน

ผลส� เร็จของการด� เนินงาน
ในปี ๒๕๖๐๑

๒เด็กในสภาวะยากล�บากต้องการความช่วยเหลือ

แรงงานเด็ก เด็กต่างชาติ

เดก็ท่ีอยูใ่นสภาวะยากล�าบากและวิกฤติ

     ได้รับการชว่ยเหลือ คุ้มครอง  ได้รับการสนบัสนนุ  

     ทนุการศกึษา สามารถเข้าถงึระบบการศกึษา 

     อยา่งเทา่เทียมได้รับประทานอาหารครบทัง้๓มือ้

     ในปริมาณท่ีเพียงพอ รวมทัง้อาหารท่ีรับประทาน

      มีความปลอดภยั เดก็ตา่งชาตแิละเดก็กลุม่เสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม  

      สง่เสริมพฒันาทกัษะชีวิต และเข้าถงึบริการ 

      ความรู้ด้านสขุภาพ สขุอนามยั ผู้ปกครอง

      และสมาชิกชมุชนมีสว่นร่วมในการเข้าร่วม

      โครงการและดแูลบตุรหลานให้ได้เข้ารับ

      การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

๗ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก



๓
๔

๕
๖

เด็กในภาวะวิกฤตใน ๓ จังหวัดภาคใต้

เด็กชุมชนแออัดเมือง

การพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชนชนบท

เกิดพื้นที่ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้/ เผยแพร่งานนวัตกรรม

มีสว่นร่วมในการสร้างกลไกชมุชนปกป้องเดก็    

    สามารถท�าโครงการน�าร่องเพ่ือพฒันา

    พืน้ท่ีมีฐานสมาชิกธนาคารใจอาสาจาก 

    ๔ มหาวิทยาลยั  ท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมเป็น

    แกนน�าขบัเคลื่อนงานกลไกชมุชนปกป้อง 

    เดก็ในพืน้ท่ี เชน่ เดก็ท่ีได้รับผลกระทบจาก

    ภยัพิบตันิ�า้ทว่มในพืน้ท่ีได้รับการให้ความ

    ชว่ยเหลืออปุกรณ์การเรียน และเคร่ืองใช้ท่ีจ�าเป็น

สามารถเผยแพร่การท�างานต้นแบบ และเร่ิมมี  

    กลุม่แกนน�าเดก็เลก็  ท่ีถ่ายทอดกระบวนการ  

    ท่ีพฒันาสร้างคณุคา่ในตวัเอง  เรียนรู้

    ระเบียบวินยัของสงัคม

กลุม่เยาวชนนกัศกึษาในภาคอีสาน ผลกัดนั   

      โครงการให้เป็นการท�างานในรายวิชา 

      และน�าแนวคดิกระบวนการสื่อสร้างสรรค์  

      ไปท�างานขยายผลกบัโรงเรียน

  เกิดพืน้ท่ีเรียนรู้ในชมุชนและโรงเรียนในพืน้ท่ีชมุชน  

เมือง กรุงเทพมหานคร จงัหวดัศรีสะเกษ 

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน และ  ๓ จงัหวดัชายแดนใต้  

  เผยแพร่งานสมัมนานานาชาต ิ“สทิธิการเลน่ของ

เดก็ในภาวะวิกฤต”ิ  International Seminar on  

Access to Play in Crisis  โดย นกัวิจยัจาก ๖ 

ประเทศ ซึง่งานวิจยัของมลูนิธิเป็นตวัแทนของ

ประเทศไทย

๘ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก



๗

๘
๙
เกิดภาคีเครือข่ายผู้ร่วมสนับสนุนการด�เนินงาน

การขับเคลื่อนกฎหมายนโยบายด้านเด็กและเยาวชน

เครือข่าย องค์กร ชุมชน

 เทใจดอทคอม    ปลกุพลงัเปลี่ยนไทย

 Food 4 Good    Hand Up

 มลูนิธิยวุรักษ์    ธนาคารจิตอาสา

มลูนิธิฯได้เข้าร่วมขบัเคลื่อนกลไกการคุ้มครองและพฒันาเดก็

เยาวชนท่ีส�าคญัหลายระดบัได้แก่

  ขบัเคลื่อนพฒันานโยบายสาธารณะเร่ืองการพฒันาพืน้ท่ี

เลน่สร้างเสริมสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัและวยัประถมศกึษา 

ในสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิปี ๒๕๖๐

  ขบัเคลื่อนงานพฒันาเดก็ปฐมวยัในคณะกรรมการเดก็

ปฐมวยัจงัหวดัสมทุรปราการ

  ขบัเคลื่อนงานสมชัชาการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ

  ผู้บริหารโรงเรียน และคณุครู ท่ีเข้าร่วม   

      โครงการ มีแนวคดิและทกัษะในเร่ือง

      การดแูลและพฒันาเดก็ด้วยกิจกรรมตา่งๆ

      ท่ีหลากหลายมากขึน้

  พืน้ท่ีเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการน�าแนวทาง  

       เร่ืองกลไกชมุชนปกป้องเดก็ไปใช้

  เครือขา่ยมหาวิทยาลยั ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดั

        ชายแดนใต้ และภาคอีสาน

  แกนน�าชมุชน เข้าร่วมเป็นแกนน�าขบัเคลื่อน

       งานกลไกชมุชนปกป้องเดก็ในพืน้ท่ี 

  เครือขา่ยองค์กรท�างานด้านเดก็เยาวชนใน 

       พืน้ท่ี๓จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (Safety Net) 

  ขยายพืน้ท่ีสร้างสรรค์ และพืน้ท่ีการท�างานใหม่

       โดยชมุชน

  เครือขา่ยรองเมืองเรืองยิม้ ใช้ศลิปะเพ่ือการพฒันา  

       ชมุชน

๙ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
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 การส่งเสริมพัฒนาการเดก็ในวัยเรยีน
มอีงค์ประกอบส�คญัหลายประการ   องค์ประ
กอบหนึ่งที่ส�คัญล�ดับต้นๆ คือ “อาหาร” 
การให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกมื้อ
อย่างเพียงพอ และต้องเป็นอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย เป็นหลักการส�คัญที่มูลนิธิเพื่อการ
พฒันาเด็กด�เนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง  ตัง้แต่
ปี ๒๕๒๒  จากความขาดแคลนอาหารซึ่งเป็น
สถานการณ์ร่วม ณ เวลานั้น
 ผ่านมาจนปัจจุบัน ปัญหาด้านอาหาร
เปลีย่นไปตามยคุสมยั  อาหารปนเป้ือนสารเคมี
จากกระบวนการผลิต  อาหารที่ปรุงแต่งสี 
รสชาติเกินมาตรฐาน  และรวมถึงการรับสื่อที่
มีช่องทางหลากหลาย   การโฆษณาขนมกรุบ
กรอบ  น�า้หวานต่างๆ ปัจจุบันยงัคงพบปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) ในกลุ่ม
เด็กนักเรียน คือร่างกายได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอ หรือการได้รับสารอาหารบางชนิด
มากเกนิความต้องการของร่างกายจึงท�ให้เกิด
ภาวะโภชนาการต�่ากว่าเกณฑ์  (under nu-
trition or nutritional deficiency) และ
ภาวะโภชนาการเกิน  (over nutrition) 
 การจัดการปัญหาดังกล่าว   จึงต้อง
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน   ในทุกระดับ  
ตั้งแต่ โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  สนับสนุนให้โรงเรียน   สร้างแหล่ง
อาหารได้ด้วยตนเอง  และช่วยกนัสือ่สารเร่ือง
พษิภยัจากอาหารท่ีไม่ปลอดภยั ทัง้จากแหล่ง

ผลิต และการเลือกซื้อวัตถุดิบที่น�มาประกอบ
อาหาร การด�เนินงานนี้ด�เนินงานผ่าน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อ   
      ปัจจุบันมีโรงเรียนในพื้นที่อ�เภอสบเมย
อ�เภอแม่สะเรียงและอ�เภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ�นวน ๑๘ โรงเรียน  ที่เข้าร่วม
โครงการ  มีเด็กนักเรียน จ�นวน ๒,๔๖๒ คน 
ได้เข้าร่วมกระบวนการ เช่น ผลิตอาหารที่
ปลอดภัย ส�รวจข้อมูลชุมชนปฏิทินอาหาร
ตามฤดูกาล พื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน  
การแปรรูปอาหาร  การร่วมรณรงค์สื่อสารให้
ชุมชนเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัย และลดการ
ใช้สารเคมี    และได้รับประทานอาหารครบทั้ง 
๓ มื้อ ในปริมาณที่เพียงพอปลอดภัย   มีสาร
อาหารคณุค่าทางโภชนาการและมปีระโยชน์ต่อ
ร่างกาย 
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ด�เนินงานมากเกนิกว่า  การทีเ่ดก็มพีฒันาการ
ตามวัย มีทักษะชีวิต คิดเท่าทันป้องกันตนเอง
ได้นั้นคือความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง 
ชมุชน ทีต่ระหนกัและเหน็ความส�คญัในการให้
ความร ่วมมือสร ้ างและ เพิ่มพื้นที่อาหาร
ปลอดภัยในชุมชน  โรงเรียนสร้างอาหารทาง
เลอืกให้กบัเดก็ๆ ผลิตอาหารทีส่ะอาดปลอดภัย
สร้างรายได้จากการเกษตรและแบ่งปันกลับไป
ยังชุมชน
           .......................................

เรื่อง : กนกวรรณ  โมรัฐเสถียร

เด็ก
โลกอาหารพัฒนา
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ภาพ : ก�าพล  จันทวิสูตร 

ผู้ปกครอง ชุมชน ตระหนัก
และเห็นความส�คัญในการ สร้างและเพิ่ม

พื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน 
โรงเรียนให้กับเด็กๆ

“ “
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เรื่องเด็ก
ต้องขยาย

 เม่ือวนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  มลูนิธิฯ ได้ประชาสมัพนัธ์ระดมความชว่ยเหลือไปยงัเดก็ๆ ในพืน้ท่ี ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากในพืน้ท่ีประสบปัญหาน�า้ทว่มฉบัพลนั  ท�าให้อปุกรณ์การเรียนของเดก็ๆ เสีย

หาย ทางมลูนิธิจงึได้ระดมอปุกรณ์การเรียน ชดุนกัเรียน รองเท้านกัเรียน และเงินบริจาค จากผู้ใหญ่ใจดีสง่มอบ

ให้แก่เดก็ๆ ในพืน้ท่ี ทัง้หมด ๑๔ อ�าเภอ มีเดก็ ได้รับความชว่ยเหลือจ�านวนกวา่ ๑,๕๐๐ คน  กลุม่อาชีพเยาวชน 

๑ กลุม่ในพืน้ท่ีนราธิวาส  มพด.ขอขอบคณุผู้บริจาคและผู้ มีสว่นร่วมทกุทา่น

น้� มาหนังสือไปหมด

 ในปี ๒๕๖๐ เด็กและเยาวชนในพื้นที่
การท�งานของมูลนิธิฯด�เนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะของตนเอง  พัฒนาเพื่อนๆ 
ครอบครัวและชุมชนของตนเอง และน�มา
สื่อสารกับสังคมภายนอกได้รับรู้ ทั้งวิถี
ชี วิตและวัฒนธรรมอันเป ็นเอกลักษณ์ 
เหนือ ใต้ อีสาน ออก และ ตก ผ่านช่อง
ทางสื่อที่เด็กๆ ผลิตขึ้นมาเอง

๑๔ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก



 จากความไม่กล้าบอกว่าพ่อแม่ท�าอาชีพอะไร แต่เม่ือน้องๆจาก

หมู่บ้านเทิน ต.บวัน้อย อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ผ่านกระบวนการสื่อสาร

สร้างสรรค์ ท่ีมีกิจกรรมให้สืบค้นภมิูปัญหาในชมุชนเพ่ือน�าไปผลติสื่อเผยแพร่ 

ท�าให้เดก็ๆ มีโอกาสได้แลกเปลีย่นกบัผู้ปกครองท่ีท�าอาชีพขายบะหม่ี  เดก็ๆ ได้

รู้ถงึท่ีมาและคณุคา่ของอาชีพนี ้จนเกิดความภมิูใจและสบืสานภมิูปัญญาด้าน

การท�าบะหม่ีนีต้อ่ไป 

 เม่ือวนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ มลูนิธิเพ่ือ

การพฒันาเดก็ (มพด.) จดักิจกรรม Happy Run For 

Child 2017 วิ่ งอย่ำงมีควำมสุขกับเด็กๆและ

ดอกไม้ ณ.สวนหลวง ร.๙  เพ่ือน�ารายได้จากการจดั

กิจกรรมไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพืน้ท่ีหา่งไกล 

ท่ีทางมลูนิธิฯ ด�าเนินงาน   ในการจดักิจกรรมครัง้นี ้

ประชาชนทัว่ไปได้ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วม

งานเป็นอยา่งดีมาก สง่ผลให้เกิดทนุส�าหรับสนบัสนนุ

การด�าเนินงานของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเด็ก ในการ

พฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ในสภาวะยากล�าบาก 

 ซึง่มลูนิธิฯจะจดักิจกรรม Happy Run For 

Child 2018 ครัง้ท่ี ๒ ในวนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ.สวนหลวง ร.๙

อาหารสานสายใย

Happy Run For Child

2017
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เรื่องเด็ก
ต้องขยาย

 ปีท่ี ๒ กบัโครงการนกัสื่อสารสร้างสรรค์ ตอน เร่ืองกินเร่ืองใหญ่ 

กลุ่มเยาวชนรองเมืองเรืองยิม้  เลือกสื่อสารชุมชนของพวกเขาผ่านไข่เจียว 

เหตผุลท่ีไขเ่จียวมีความหมายกบัเดก็ๆ เพราะเป็นอาหารท่ีพวกเขาสามารถท�า

รับประทานกนัได้เม่ือต้องดแูลตวัเอง

 นกัสื่อสารสร้างสรรค์เด็กต่างชาติกลุ่มRays of Youth อ.แม่สอด 

จ.ตาก ได้สือ่สารวิถีวฒันธรรมบ้านเกิดผา่นอาหาร ด้วยความใจจริงและวิธีการ

สบืค้นภมิูปัญญาจากอาหารท่ีดงึการมีสว่นร่วมของเดก็เยาวชนทัง้ของไทยและ

พมา่มาแบง่ปันกนัชิมอาหารท่ีเดก็ๆสืบค้น ท�าให้เกิดความเอือ้เฟือ้น�า้ใจ จาก

เพ่ือน   ผู้ ใหญ่ และร้านค้า จงึเกิดความเอน็ด ู เป็นมิตรกนั  มิตรในความหมาย

นีไ้ม่ได้หมายถึงมิตรภาพท่ีมีให้กนัเท่านัน้ แตห่มายถึง การให้เกียรติและเห็น

คณุคา่

ไข่เจียว  อาหารง่ายๆ 

ที่ท� ให้เข้าใจวิถีคนในเมือง

อาหารไร้พรมแดน 
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เรื่องเด็ก
ต้องขยาย

 การสบืค้นพืน้ท่ีอาหารปลอดภยัในชมุชน เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีนกัเรียน 

โรงเรียนบ้านแมเ่งา และโรงเรียนบ้านห้วยมว่ง พืน้ท่ี อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน 

ชว่ยกนัลงพืน้ท่ีค้นคว้าหาข้อมลูมาเพ่ือวางแผนเพ่ิมพืน้ท่ีอาหารปลอดภยั  เดก็ๆ 

ได้ฝึกทกัษะการสมัภาษณ์ ท�าแผนท่ีชมุชน เรียนรู้ปฏิทินอาหารตามฤดกูาล  ได้

สงัเกตวา่อาหารพืน้ถ่ินใดบ้างก�าลงัลดลงและสญูหายไป เดก็ๆ จงึวางแผนจะ

ท�าอยา่งไรให้อาหารพืน้ถ่ินกลบัคืนมา 

 เด็กนกัเรียนโรงเรียนตาดีกากวา่ ๑๐ โรงเรียนในพืน้ท่ี ต.โคกสะตอ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ อาหารฮาลาลกบัอาหาร

ตามวิถีวฒันธรรม แต่ละโรงเรียนได้จดักระบวนการให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วม

สืบค้นท่ีมาของอาหารถ่ิน  จากการศกึษาวตัถดุบิและลงมือปรุงอาหาร โดยมีผู้

เช่ียวชาญหรือครูภมิูปัญญาในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม ได้ชิมได้เรียนรู้ และได้

เข้าใจวิถี ฮาลาลอยา่งถกูต้อง

นักสื่อสารอาหารปลอดภัย

อาหารฮาลาลกับการพัฒนาเด็ก

๑๗ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก



ร่วมแบ่งปัน
GiveGift

นอกจากคุณจะช่วยให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สังคมดีขึ้น  
เพราะมูลนิธิฯเน้นการพัฒนาให้เด็กพึ่งตนเองได้และเติบโตเป็นผู้ให้

กรุณาส่งสำ เนาใบโอนมาที่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๘ ต่อ ๑๑๒
หรือ E-mail : iamchild2004@yahoo.com

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลำ ดับที่ ๑๗๙
ผู้บริจาคสามารถนำ ใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำ ปีได้

เพียงโอนเงินสนับสนุนที่
บัญชีธนาคารในนาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ธนาคาร

กรุงไทย

กรุงเทพ

กสิกรไทย

สะพานขาว

พระปิ่นเกล้า

ออมทรัพย์ 021-0-02168-3

162-0-23632-1

047-2-61241-7

05-002379147-3

สะสมทรัพย์

ออมทรัพย์

เผื่อเรียก

บางยี่ขัน

ราชดำ เนินออมสิน

สาขา ประเภท เลขบัญชี

เกษตรเพื่ออาหารเด็ก
ทุกมื้อ

ทุนเพื่อการศึกษาเด็ก
ที่ยั่งยืน

เสริมพลังบวกให้เด็ก
3จังหวัดชายแดนใต้

สนับสนุนการทำ งาน
ของมูลนิธิ

สุขภาวะที่ดีของเด็ก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๗
www.iamchild.org

iamchild2004@yahoo.com

ร่วมสนับสนุนโครงการที่อยากแบ่งปัน

หรือ

๑๘ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก



เจ้าของ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)                                                                            
ที่ปรึกษา : รศ.ดร. โคทม อารียา ,  ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์

บรรณาธิการ : เชษฐา มั่นคง
กองบรรณาธิการ : ทัตติยา ลิขิตวงษ์ , กนกวรรณ โมรัฐเสถียร , อาทิตา รอดสมนาม 

, ประสพสุข โบราณมูล , สุนีย์ สารมิตร
 ออกแบบรูปเล่ม : กมลรัตน์  อู่อรุณ  , ก�าพล   จันทวิสูตร  ออกแบบปก : ก�าพล จันทวิสูตร

พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๖๑   จ�านวน ๓,๐๐๐  เล่ม
พิมพ์ที่ :  บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จ�ากัด

สนับสนุนการพิมพ์ : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สถานที่ติดต่อ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

ส�านักงาน ๑๗๙ หมู่ ๖ ซอยแบริ่ง ๒ ถนนสุขุมวิท ๑๐๗ ต�าบลส�าโรงเหนือ 

อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐  โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๗   

โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๘ ต่อ ๑๑๒ 

ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข  ปทุมวัน   ๓๔๔ ถนนรองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กทม.  ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๒๖๑๓-๗๙๓๒-๓

www.iamchild.org   E-mail : iamchild2004@yahoo.com

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน
ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง  สถานที่วางกล่อง

เครือข่าย แหล่งทุน และผู้สนับสนุนโครงการต่างๆ

“ “

ความสุขจากการให้

๑๙ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก




