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คณะกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
จากการดำ�เนินงานของ มพด.

คำ�นำ�
นายเชษฐา มัน่ คง

ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ในระยะเวลา ๓๖ ปี มพด. ได้
ท�ำงานในการช่ วยเหลือให้ เด็ก ที่มี
ปั ญหาด้ านสุขภาพ ขาดสารอาหาร
ให้ ได้ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และครบมื ้อ ในหลายๆ พื ้นทีท่ ขี่ าดแคลน
และห่างไกล
สถานการณ์ ปั จจุ บั น ได้
เปลี่ ยนไป พบว่ าจากที่ ไม่ มี กิ น
เปลี่ยนเป็ นมีกินแต่ กินไม่ เป็ น (ภาวะทุพโภชนาการเกิน) หรือกินไม่ ถกู
สุขลักษณะ
เมื่อกล่าวถึงเรื่ องโภชนาศึกษา
เพื่อการกินให้ เป็ น อีกนัยหนึ่งคือการ
สร้ างพฤติกรรมการบริโภคทีถ่ กู ต้ อง เพือ่
เปลี่ยนค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม

การกินที่ไม่ถูกต้ อง ซึ่งมีทัง้ ในหมู่คน
ยากจนและคนมัง่ มี ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีด้านสือ่ สารและคมนาคม ส่ง
ผลทังด้
้ านบวกและลบ
โดยด้ านบวกคือเป็ นเครื่ องมือ
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ให้ ความ
รู้ กั บ สั ง คมในวงกว้ าง แต่ ใ นขณะ
เดียวกันก็มกั จะสูอ่ ทิ ธิพลทีส่ ง่ ผลทางลบ
จากการโฆษณาสินค้ า การชักจูงโน้ ม
น้ าวให้ มีการบริ โภคอาหาร ที่ไม่เป็ น
ประโยชน์ เป็ นพิษภัยต่อสุขภาพอนามัย
ของเด็กและเยาวชนโดยไม่ร้ ูตวั ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีตา่ งๆ คนท�ำงานด้ านเด็กและ
เยาวชน พยายามคิดค้ น ยุทธวิธีในการ
ท�ำงานเพือ่ ให้ “กินให้ เป็ น” และให้ เกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน
ที่เหมาะสมขึ ้น
โครงการสื่ อ สารสร้ าง
สรรค์ ฯ สนับสนุนโดย ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยใช้ กระบวน
การสื่อสารสร้ างสรรค์ เพื่อสร้ าง
การเปลี่ยนแปลง ทังกั
้ บตัวเด็ก
ชุมชนและสังคม เป็ นอีกหนึง่ ที่เห็น
ได้ ชั ด ว่ า ที่ ค นท� ำ งานต้ องเข้ าใจ
บริ บทชุมชน สิ่งแวดล้ อมรอบข้ าง
อย่า งดี เพื่ อ จะน� ำ ไปปรั บ ใช้ ส อด
แทรกให้ เข้ ากับเนื ้อหาการเรี ยนรู้ได้
อย่างแท้ จริ ง การเตรี ยมเด็กให้ มี
ความพร้ อมในด้ านต่างๆ
การน�ำข้ อมูลข่าวสารที่ทนั
ต่อเหตุการณ์ มาสอดแทรกให้ เด็ก
ได้ รับรู้ ให้ เด็กทดลองปฏิบตั ิ และ
เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงความคิด
เห็นได้ มีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ จาก
นัน้ คนท� ำงานมี บทบาทเสริ มช่วย
และส่ง เสริ ม ทัก ษะด้ า นต่า งๆ สิ่ง
เหล่านี ้ล้ วนเป็ นพื ้นฐานที่จะน�ำเด็ก
เข้ าสู่ ก ระบวนการ ทดลองและ
ปฏิบตั ไิ ด้ ทงนั
ั ้ น้

โครงการนั ก สื่ อ สาร
สร้ างสรรค์ รองเมือง...เรื องยิม้
มี ก ระบวนการสื่ อ สารสร้ างสรรค์
ประเด็ น “เรื่ องกิ น เรื่ องใหญ่ ”
สร้ างนักสือ่ สารสร้ างสรรค์เพื่อสร้ าง
การเปลี่ ย นแปลงในชุ ม ชนการ
สืบค้ นเรื่ องอาหารและการเรี ยนรู้
เรื่ องอาหารในพื น้ ที่ เพื่ อ สร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ กับเด็กและ
เยาวชน รู้จกั คิด รู้จกั ท�ำเพื่อพัฒนา
ตนเองและชุมชน และขยายไปสูช่ มุ
ชนอื่นๆได้ เป็ นอย่างดี
มพด.ยังคงมุง่ มัน่ คิดค้ น
รูปแบบ นวัตกรรม กิจกรรมในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป ถึง
แม้ ว่าสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
กับเด็กและเยาวชนจะมีความซับ
ซ้ อนเพิ่มขึ ้น โอกาสนี ้ มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาเด็ก(มพด.) ขอขอบคุณ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
ภาคีต่างๆ กลุ่มศิลปิ น สื่อมวลชน
สถาบันการศึกษา นักศึกษาและ
อาสาสมัครต่างๆ ที่มีส่วนร่ วมใน
การส่งเสริ มพัฒนาเด็ก

เมนู

๐๖
การดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี ๒๕๖๐

๑๐

๓๖ ปี
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

๑๒
๑๔
เรื่องเด็กต้องขยาย

อาหาร
กับการพัฒนาเด็ก

๑๘

แบ่งปัน
GiveGift

๖ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

.

การด�ำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กในปี ๒๕๖๐ ได้ ด�ำเนินงาน
เพือ่ ป้องกัน คุ้มครอง พัฒนาเด็กในสภาวะยากล�ำบาก ผ่านโครงการต่างๆ จ�ำนวนกว่า
๒๑ โครงการ ๖๒ พืน้ ที่ ๑๘ จังหวัด โดยมุง่ เน้ นเพื่อประโยชน์สงู สุดของเด็กดังนี ้

ผลการดำ�เนินงาน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ปี ๒๕๖๐

.
.
.

สวัสดิการด้ านสุ ขภาพ ได้ แก่
การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
ทุกมื ้อกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน
ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวติ และเข้ าถึงบริการ
ความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัยกับกลุม่ เด็ก
ต่างชาติและเด็กกลุม่ เสี่ยง
สร้ างกลไกชุ ม ชนปกป้ องเด็ก
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ ชุมชน
ให้ สามารถจัดการตนเอง มีทกั ษะในการ
ดูแ ลเด็ก ๆ ในชุม ชน การป้ องกัน ปั ญ หา
ต่างๆ
ป้องกันปั ญหา ส่งเสริ มกระบวน
การทัก ษะชี วิ ต ในกลุ่ม เป้ าหมาย ทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบ

.
.
.

สิทธิสวัสดิการ
ด้ านการศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษา
และส่งเสริ ม
สิทธิทางการศึกษา

การพัฒนาอย่ างรอบด้ าน
การส่งเสริ มพัฒนาการตามวัยควบคู่
กับการพัฒนาทักษะชีวิต
สนับสนุนให้ เกิดพื ้นที่สร้ างสรรค์ พื ้นที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็กๆ สร้ างพื ้นที่สขุ
ภาวะ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เครื่ องมื อ ใหม่ ๆ สร้ างนัก สื่ อ สาร
ชุมชน พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้เพื่อ
เท่าทันภาวะวิกฤติสงั คม
ผลักดันและพัฒนากลไก
การมี ส่ ว นร่ วมผลั ก ดั น กฎหมาย
นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก

๗ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก
จ�ำนวน ๔,๖๑๐ คน
ด้านการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมส�ำหรับเด็ก
จ�ำนวน ๔๒,๕๘๘ คน

๑

เด็กในสภาวะยากลำ�บากต้องการความช่วยเหลือ
เด็กที่อยูใ่ นสภาวะยากล�ำบากและวิกฤติ
ได้ รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง ได้ รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา สามารถเข้ าถึงระบบการศึกษา
อย่างเท่าเทียมได้ รับประทานอาหารครบทัง๓มื
้ ้อ
ในปริ มาณที่เพียงพอ รวมทังอาหารที
้
่รับประทาน
มีความปลอดภัย

ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
ในปี ๒๕๖๐

๒

แรงงานเด็ก เด็กต่างชาติ
เด็กต่างชาติและเด็กกลุม่ เสี่ยงเข้ าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริ มพัฒนาทักษะชีวิต และเข้ าถึงบริ การ
ความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัย ผู้ปกครอง
และสมาชิกชุมชนมีสว่ นร่วมในการเข้ าร่วม
โครงการและดูแลบุตรหลานให้ ได้ เข้ ารับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

๘ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

๓

เด็กในภาวะวิกฤตใน ๓ จังหวัดภาคใต้
มีสว่ นร่วมในการสร้ างกลไกชุมชนปกป้องเด็ก
สามารถท�ำโครงการน�ำร่องเพื่อพัฒนา
พื ้นที่มีฐานสมาชิกธนาคารใจอาสาจาก
๔ มหาวิทยาลัย ที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมเป็ น
แกนน�ำขับเคลื่อนงานกลไกชุมชนปกป้อง
เด็กในพื ้นที่ เช่น เด็กที่ได้ รับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั นิ � ้ำท่วมในพื ้นที่ได้ รับการให้ ความ
ช่วยเหลืออุปกรณ์การเรี ยน และเครื่ องใช้ ที่จ�ำเป็ น

๔

เด็กชุมชนแออัดเมือง

สามารถเผยแพร่การท�ำงานต้ นแบบ และเริ่ มมี
กลุม่ แกนน�ำเด็กเล็ก ที่ถ่ายทอดกระบวนการ
ที่พฒ
ั นาสร้ างคุณค่าในตัวเอง เรี ยนรู้
ระเบียบวินยั ของสังคม

๕

การพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชนชนบท

กลุม่ เยาวชนนักศึกษาในภาคอีสาน ผลักดัน
โครงการให้ เป็ นการท�ำงานในรายวิชา
และน�ำแนวคิดกระบวนการสื่อสร้ างสรรค์
ไปท�ำงานขยายผลกับโรงเรี ยน

๖

เกิดพื้นที่ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้/ เผยแพร่งานนวัตกรรม
เกิดพื ้นที่เรี ยนรู้ในชุมชนและโรงเรี ยนในพื ้นที่ชมุ ชน
เมือง กรุงเทพมหานคร จังหวัดศรี สะเกษ
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
เผยแพร่งานสัมมนานานาชาติ “สิทธิการเล่นของ
เด็กในภาวะวิกฤติ” International Seminar on
Access to Play in Crisis โดย นักวิจยั จาก ๖
ประเทศ ซึง่ งานวิจยั ของมูลนิธิเป็ นตัวแทนของ
ประเทศไทย

๗

๙ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

เครือข่าย องค์กร ชุมชน
ผู้บริ หารโรงเรี ยน และคุณครู ที่เข้ าร่วม
โครงการ มีแนวคิดและทักษะในเรื่ อง
การดูแลและพัฒนาเด็กด้ วยกิจกรรมต่างๆ
ที่หลากหลายมากขึ ้น
พื ้นที่เป้าหมายที่เข้ าร่วมโครงการน�ำแนวทาง
เรื่ องกลไกชุมชนปกป้องเด็กไปใช้
เครื อข่ายมหาวิทยาลัย ในพื ้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ และภาคอีสาน
แกนน�ำชุมชน เข้ าร่วมเป็ นแกนน�ำขับเคลื่อน
งานกลไกชุมชนปกป้องเด็กในพื ้นที่
เครื อข่ายองค์กรท�ำงานด้ านเด็กเยาวชนใน
พื ้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Safety Net)
ขยายพื ้นที่สร้ างสรรค์ และพื ้นที่การท�ำงานใหม่
โดยชุมชน
เครื อข่ายรองเมืองเรื องยิ ้ม ใช้ ศลิ ปะเพื่อการพัฒนา
ชุมชน

๘

การขับเคลื่อนกฎหมายนโยบายด้านเด็กและเยาวชน
มูลนิธิฯได้ เข้ าร่วมขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก
เยาวชนที่ส�ำคัญหลายระดับได้ แก่
ขับเคลื่อนพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่ องการพัฒนาพื ้นที่
เล่นสร้ างเสริ มสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในคณะกรรมการเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดสมุทรปราการ
ขับเคลื่อนงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

เกิดภาคีเครือข่ายผู้ร่วมสนับสนุนการดำ�เนินงาน
เทใจดอทคอม 		
Food 4 Good 		
มูลนิธิยวุ รักษ์ 		

๙

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
Hand Up
ธนาคารจิตอาสา

๑๐ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

๑๑ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

๑๒ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

เด็
ก
อาหารพัฒนา
โลก

เรื่อง : กนกวรรณ โมรัฐเสถียร

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัยเรียน
มีองค์ประกอบสำ�คัญหลายประการ องค์ประ
กอบหนึ่งที่สำ�คัญลำ�ดับต้นๆ คือ “อาหาร”
การให้ เ ด็ ก ได้ รั บ ประทานอาหารครบทุ ก มื้ อ
อย่างเพียงพอ และต้องเป็นอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย เป็นหลักการสำ�คัญที่มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาเด็กดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่
ปี ๒๕๒๒ จากความขาดแคลนอาหารซึ่งเป็น
สถานการณ์ร่วม ณ เวลานั้น
ผ่านมาจนปัจจุบัน ปัญหาด้านอาหาร
เปลีย่ นไปตามยุคสมัย อาหารปนเปือ้ นสารเคมี
จากกระบวนการผลิต อาหารที่ปรุงแต่งสี
รสชาติเกินมาตรฐาน และรวมถึงการรับสื่อที่
มีช่องทางหลากหลาย การโฆษณาขนมกรุบ
กรอบ น�ำ้ หวานต่างๆ ปัจจุบนั ยังคงพบปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) ในกลุ่ม
เด็กนักเรียน คือร่างกายได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอ หรือการได้รับสารอาหารบางชนิด
มากเกินความต้องการของร่างกายจึงทำ�ให้เกิด
ภาวะโภชนาการต�่ำกว่าเกณฑ์ (under nutrition or nutritional deficiency) และ
ภาวะโภชนาการเกิน (over nutrition)
การจัดการปัญหาดังกล่าว จึงต้อง
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในทุกระดับ
ตั้งแต่ โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน สนับสนุนให้โรงเรียน สร้างแหล่ง
อาหารได้ดว้ ยตนเอง และช่วยกันสือ่ สารเรือ่ ง
พิษภัยจากอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย ทัง้ จากแหล่ง

ผลิต และการเลือกซื้อวัตถุดิบที่นำ�มาประกอบ
อาหาร การดำ�เนิ น งานนี้ ดำ�เนิ น งานผ่ า น
โครงการเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อ
ปัจจุบันมีโรงเรียนในพื้นที่อำ�เภอสบเมย
อำ�เภอแม่สะเรียงและอำ�เภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จำ�นวน ๑๘ โรงเรียน ที่เข้าร่วม
โครงการ มีเด็กนักเรียน จำ�นวน ๒,๔๖๒ คน
ได้เข้าร่วมกระบวนการ เช่น ผลิตอาหารที่
ปลอดภัย สำ�รวจข้อมูลชุมชนปฏิทินอาหาร
ตามฤดูกาล พื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน
การแปรรูปอาหาร การร่วมรณรงค์สื่อสารให้
ชุมชนเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัย และลดการ
ใช้สารเคมี และได้รับประทานอาหารครบทั้ง
๓ มื้อ ในปริมาณที่เพียงพอปลอดภัย มีสาร
อาหารคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ตอ่
ร่างกาย
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ดำ�เนินงานมากเกินกว่า การทีเ่ ด็กมีพฒ
ั นาการ
ตามวัย มีทักษะชีวิต คิดเท่าทันป้องกันตนเอง
ได้นั้นคือความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง
ชุมชน ทีต่ ระหนักและเห็นความสำ�คัญในการให้
ความร่ ว มมื อ สร้ า งและเพิ่ ม พื้ น ที่ อ าหาร
ปลอดภัยในชุมชน โรงเรียนสร้างอาหารทาง
เลือกให้กบั เด็กๆ ผลิตอาหารทีส่ ะอาดปลอดภัย
สร้างรายได้จากการเกษตรและแบ่งปันกลับไป
ยังชุมชน
.......................................

๑๓ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

“

ผู้ปกครอง ชุมชน ตระหนัก
และเห็นความสำ�คัญในการ สร้างและเพิ่ม
พื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน
โรงเรียนให้กับเด็กๆ

“
ภาพ : ก�ำพล จันทวิสูตร

๑๔ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

เรื่องเด็ก
ต้องขยาย

ในปี ๒๕๖๐ เด็กและเยาวชนในพื้นที่
การทำ�งานของมูลนิธิฯดำ�เนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะของตนเอง พัฒนาเพื่อนๆ
ครอบครัวและชุมชนของตนเอง และนำ�มา
สื่อสารกับสังคมภายนอกได้รับรู้ ทั้งวิถี
ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์
เหนือ ใต้ อีสาน ออก และ ตก ผ่านช่อง
ทางสื่อที่เด็กๆ ผลิตขึ้นมาเอง

น้ำ�มาหนังส

ือไปหมด

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ มูลนิธิฯ ได้ ประชาสัมพันธ์ระดมความช่วยเหลือไปยังเด็กๆ ในพื ้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากในพื ้นที่ประสบปั ญหาน� ้ำท่วมฉับพลัน ท�ำให้ อปุ กรณ์การเรี ยนของเด็กๆ เสีย
หาย ทางมูลนิธิจงึ ได้ ระดมอุปกรณ์การเรี ยน ชุดนักเรี ยน รองเท้ านักเรี ยน และเงินบริ จาค จากผู้ใหญ่ใจดีสง่ มอบ
ให้ แก่เด็กๆ ในพื ้นที่ ทังหมด
้
๑๔ อ�ำเภอ มีเด็ก ได้ รับความช่วยเหลือจ�ำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน กลุม่ อาชีพเยาวชน
๑ กลุม่ ในพื ้นที่นราธิวาส มพด.ขอขอบคุณผู้บริ จาคและผู้มีสว่ นร่วมทุกท่าน

๑๕ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

Happy Run For Child
2017

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดกิจกรรม Happy Run For
Child 2017 วิ่ง อย่ า งมี ค วามสุ ข กั บ เด็ก ๆและ
ดอกไม้ ณ.สวนหลวง ร.๙ เพื่อน�ำรายได้ จากการจัด
กิจกรรมไปช่วยเหลือเด็กด้ อยโอกาสในพื ้นที่หา่ งไกล
ที่ทางมูลนิธิฯ ด�ำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้
ประชาชนทัว่ ไปได้ ให้ ความสนใจและตอบรับเข้ าร่วม
งานเป็ นอย่างดีมาก ส่งผลให้ เกิดทุนส�ำหรับสนับสนุน
การด�ำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสภาวะยากล�ำบาก
ซึง่ มูลนิธิฯจะจัดกิจกรรม Happy Run For
Child 2018 ครัง้ ที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ.สวนหลวง ร.๙

อาหารสานสายใย

จากความไม่กล้ าบอกว่าพ่อแม่ท�ำอาชี พอะไร แต่เมื่ อน้ องๆจาก
หมู่บ้านเทิน ต.บัวน้ อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรี สะเกษ ผ่านกระบวนการสื่อสาร
สร้ างสรรค์ ที่มีกิจกรรมให้ สืบค้ นภูมิปัญหาในชุมชนเพื่อน�ำไปผลิตสื่อเผยแพร่
ท�ำให้ เด็กๆ มีโอกาสได้ แลกเปลีย่ นกับผู้ปกครองที่ทำ� อาชีพขายบะหมี่ เด็กๆ ได้
รู้ถงึ ที่มาและคุณค่าของอาชีพนี ้จนเกิดความภูมใิ จและสืบสานภูมปิ ั ญญาด้ าน
การท�ำบะหมี่นี ้ต่อไป

๑๖ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ไข่เจียว อาหารง่ายๆ
เมือง
ที่ทำ�ให้เข้าใจวิถีคนใน

ปี ที่ ๒ กับโครงการนักสื่อสารสร้ างสรรค์ ตอน เรื่ องกินเรื่ องใหญ่
กลุ่มเยาวชนรองเมืองเรื องยิ ้ม เลือกสื่อสารชุมชนของพวกเขาผ่านไข่เจียว
เหตุผลที่ไข่เจียวมีความหมายกับเด็กๆ เพราะเป็ นอาหารที่พวกเขาสามารถท�ำ
รับประทานกันได้ เมื่อต้ องดูแลตัวเอง

อาหารไร้พรมแดน

นักสื่อสารสร้ างสรรค์เด็กต่างชาติกลุ่มRays of Youth อ.แม่สอด
จ.ตาก ได้ สอื่ สารวิถีวฒ
ั นธรรมบ้ านเกิดผ่านอาหาร ด้ วยความใจจริงและวิธีการ
สืบค้ นภูมปิ ั ญญาจากอาหารทีด่ งึ การมีสว่ นร่วมของเด็กเยาวชนทังของไทยและ
้
พม่ามาแบ่งปั นกันชิมอาหารที่เด็กๆสืบค้ น ท�ำให้ เกิดความเอื ้อเฟื อ้ น� ้ำใจ จาก
เพื่อน ผู้ใหญ่ และร้ านค้ า จึงเกิดความเอ็นดู เป็ นมิตรกัน มิตรในความหมาย
นี ้ไม่ได้ หมายถึงมิตรภาพที่มีให้ กนั เท่านัน้ แต่หมายถึง การให้ เกียรติและเห็น
คุณค่า

เรื่อง

ต้องข

งเด็ก
ขยาย

๑๗ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

นักสื่อสารอาหารปลอดภัย

การสืบค้ นพื ้นทีอ่ าหารปลอดภัยในชุมชน เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานทีน่ กั เรียน
โรงเรี ยนบ้ านแม่เงา และโรงเรี ยนบ้ านห้ วยม่วง พื ้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน
ช่วยกันลงพื ้นทีค่ ้ นคว้ าหาข้ อมูลมาเพือ่ วางแผนเพิม่ พื ้นทีอ่ าหารปลอดภัย เด็กๆ
ได้ ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ ท�ำแผนที่ชมุ ชน เรี ยนรู้ปฏิทนิ อาหารตามฤดูกาล ได้
สังเกตว่าอาหารพื ้นถิ่นใดบ้ างก�ำลังลดลงและสูญหายไป เด็กๆ จึงวางแผนจะ
ท�ำอย่างไรให้ อาหารพื ้นถิ่นกลับคืนมา

อาหารฮาลาลกับการพัฒนาเด็ก

เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนตาดีกากว่า ๑๐ โรงเรี ยนในพื ้นที่ ต.โคกสะตอ
อ.รื อเสาะ จ.นราธิวาส ได้ เข้ าร่วมกระบวนการเรี ยนรู้ อาหารฮาลาลกับอาหาร
ตามวิถีวฒ
ั นธรรม แต่ละโรงเรี ยนได้ จดั กระบวนการให้ นกั เรี ยนได้ มีส่วนร่ วม
สืบค้ นที่มาของอาหารถิ่น จากการศึกษาวัตถุดบิ และลงมือปรุงอาหาร โดยมีผ้ ู
เชี่ยวชาญหรื อครูภมู ิปัญญาในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วม ได้ ชิมได้ เรี ยนรู้ และได้
เข้ าใจวิถี ฮาลาลอย่างถูกต้ อง

๑๘ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ร่วมแบ่งปัน
GiveGift

นอกจากคุณจะช่วยให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สังคมดีขึ้น
เพราะมูลนิธิฯเน้นการพัฒนาให้เด็กพึ่งตนเองได้และเติบโตเป็นผู้ให้
ร่วมสนับสนุนโครงการที่อยากแบ่งปัน

เกษตรเพื่ออาหารเด็ก
ทุกมื้อ

ทุนเพื่อการศึกษาเด็ก
ที่ยั่งยืน

เพียงโอนเงินสนับสนุนที่
บัญชีธนาคารในนาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ธนาคาร

สาขา

ประเภท

เลขบัญชี

กรุงไทย

สะพานขาว

ออมทรัพย์

021-0-02168-3

กรุงเทพ

พระปิ่นเกล้า

สะสมทรัพย์

162-0-23632-1

กสิกรไทย

บางยี่ขัน

ออมทรัพย์

047-2-61241-7

ออมสิน

ราชดำ�เนิน

เผื่อเรียก

05-002379147-3

เสริมพลังบวกให้เด็ก
3จังหวัดชายแดนใต้

สุขภาวะที่ดีของเด็ก

สนับสนุนการทำ�งาน
ของมูลนิธิ

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

หรือ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลำ�ดับที่ ๑๗๙
ผู้บริจาคสามารถนำ�ใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำ�ปีได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๗

www.iamchild.org

iamchild2004@yahoo.com
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๑๙ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน
ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง สถานที่วางกล่อง
เครือข่าย แหล่งทุน และผู้สนับสนุนโครงการต่างๆ
ความสุขจากการให้

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�ำพล จันทวิสูตร ออกแบบปก : ก�ำพล จันทวิสูตร
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จ�ำกัด
สนับสนุนการพิมพ์ : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถานที่ติดต่อ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ส�ำนักงาน ๑๗๙ หมู่ ๖ ซอยแบริ่ง ๒ ถนนสุขุมวิท ๑๐๗ ต�ำบลส�ำโรงเหนือ
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๗
โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๘ ต่อ ๑๑๒
ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข ปทุมวัน ๓๔๔ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๐๐
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