


๑. ศ.นพ.เสม  พริง้พว่งแก้ว      ผู้ ริเร่ิมก่อตัง้

๒. น.ส.ศรีสวา่ง  พัว่วงศ์แพทย์  

๓. รศ.ดร.โคทม  อารียา  

๔. ศ.ดร.ชยัวฒัน์              สถาอานนัท์ 

๕. น.ส.สดุา  ตวิยานนท์ 

๖. น.ส.สชุาดา  ไทยบรรเทา 

๗. พญ.นิตยา  คชภกัดี 

๘. รศ.ดร.อบุลรัตน์ ศริิยวุศกัดิ์

๙. นพ.ยงยทุธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 

๑๐. รศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศริิโชติ

๑๑. รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

๑๒. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ 

๑๓. ดร.เอือ้จิต  วิโรจน์ไตรรัตน์

๑๔. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรตย่ิิงองัศลุี 

๑๕. ผศ.อญัมณี  บรูณกานนท์

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

คณะกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
จากการด�เนินงานของ มพด.



 ในระยะเวลา ๓๖ ปี  มพด. 

ได้ท�ำงำนในกำรช่วยเหลือให้เดก็     

ที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ    ขาดสาร-

อาหาร  ให้ได้รับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์และครบมือ้ ในหลายๆ พืน้ท่ี

ท่ีขาดแคลนและหา่งไกล  

 สถำนกำรณ์ปัจจุบันได้

เปล่ียนไป พบว่ำจำกที่ ไม่มีกิน 

เปล่ียนเป็นมีกินแต่กินไม่เป็น   

(ภำวะทพุโภชนำกำรเกนิ) หรือกนิ

ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 เ ม่ือกล่าวถึงเ ร่ืองโภชนา

ศกึษา  เพ่ือการกินให้เป็น  อีกนยัหนึง่

คือการสร้างพฤติกรรมการบริโภคท่ี

ถกูต้อง เพ่ือเปลีย่นคา่นิยม  ความเช่ือ  

พฤตกิรรม  การกินท่ีไมถ่กูต้อง  ซึง่มี

ทั ง้ ในหมู่คนยากจนและคนมั่ง มี  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน

สื่อสารและคมนาคม   สง่ผลทัง้ด้าน

บวกและลบ   

 โดยด้านบวกคือเป็นเคร่ือง

มือในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีให้

ความรู้กับสงัคมในวงกว้าง  แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็มกัจะสูอิ่ทธิพลท่ีสง่ผล

ทางลบจากการโฆษณาสินค้าการ

ชกัจงูโน้มน้าวให้มีการบริโภคอาหาร 

ท่ีไม่เป็นประโยชน์ เป็นพิษภัยต่อ

สขุภาพอนามยัของเด็กและเยาวชน

โดยไม่รู้ตวั ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  

คนท�างานด้านเดก็และเยาวชน 

ค� น� 

นายเชษฐา  มัน่คง

ผู้อ�านวยการมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็

(มพด.)



พยายามคิดค้นยทุธวิธีในการท�างาน

เพ่ือให้  “กนิให้เป็น” และให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินท่ี

เหมาะสมขึน้

 โครงกำรส่ือสำรสร้ำง

สรรค์ฯ โดยใช้กระบวนกำรส่ือสำร

ส ร้ ำงสรร ค์   เพื่ อส ร้ ำงกำร

เปล่ียนแปลง  ทัง้กบัตวัเดก็  ชมุชน

และสงัคม เป็นอีกหนึง่ ท่ีเหน็ได้ชดัวา่

ท่ีคนท�างานต้องเข้าใจบริบทชุมชน 

สิง่แวดล้อมรอบข้างอยา่งดี เพ่ือจะน�า

ไปปรับใช้สอดแทรกให้เข้ากบัเนือ้หา

การเรียนรู้ได้อยา่งแท้จริง  การเตรียม

เดก็ให้มีความพร้อมในด้านตา่งๆ 

 การน�าข้อมูลข่าวสารท่ีทัน

ตอ่เหตกุารณ์ มาสอดแทรกให้เดก็ได้

รับรู้ ให้เด็กทดลองปฏิบตัิ และเปิด

โอกาสให้เดก็ได้แสดงความคดิเหน็ได้

มีสว่นร่วมอยา่งเตม็ท่ี จากนัน้คนท�า

งานมีบทบาทเสริมชว่ยและสง่เสริม

ทกัษะด้านตา่งๆ สิง่เหลา่นีล้้วนเป็น

พืน้ฐานท่ีจะน�าเดก็เข้าสูก่ระบวนการ 

ทดลองและปฏิบตัไิด้ทัง้นัน้ ไมว่า่จะ

เป็นงาน  โครงกำรนักส่ือสำรสร้ำง

สรรค์ รองเมือง...เรืองยิม้  มี

กระบวนการสื่ อสารส ร้างสรร ค์

ประเดน็  “เร่ืองกนิเร่ืองใหญ่”   สร้าง

นกัสื่อสารสร้างเพ่ือสร้างการเปลี่ยน

แปลงในชมุชนการสบืค้นเร่ืองอาหาร

และการเรียนรู้เร่ืองอาหารในพืน้ท่ี 

เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ

เดก็และเยาวชน รู้จกัคดิ รู้จกัท�าเพ่ือ

พฒันาตนเองและชมุชน และขยายไป

สูช่มุชนอ่ืนๆได้เป็นอยา่งดี

 ยังคงมุ่งมั่นคิดค้นรูปแบบ  

นวตักรรม  กิจกรรมในการพฒันาเดก็

แ ล ะ เ ย า ว ช น ต่ อ ไ ป  ถึ ง แ ม้ ว่ า

สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับเด็ก

และเยาวชนจะมีความซบัซ้อนเพ่ิมขึน้  

โอกาสนี ้ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก

(มพด.) ขอขอบคณุหนว่ยงานภาครัฐ 

เอกชน องค์ภาคีต่างๆ กลุ่มศิลปิน 

สื่ อ ม ว ล ช น  ส ถ า บัน ก า ร ศึก ษ า 

นกัศกึษาและอาสมคัรตา่งๆ ท่ีมีสว่น

ร่วมในการสงเสริมพฒันาเดก็ร่วมกนั

ด้วยดี ตลอดมา



๐๖ ๑๐

๑๔

๑๒

๑๘

ผลการด�เนินงาน

ประจ�ปี ๒๕๖๐

๓๖ ปี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

เรื่องเด็กต้องขยาย

อาหาร

กับการพัฒนาเด็ก

แบ่งปัน

สารบัญ
มพด.



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 

การสนบัสนนุโครงการเกษตรเพ่ืออาหารทกุ

มือ้ ส่งเสริมพฒันาทกัษะชีวิต และเข้าถึง

บริการความรู้ด้านสขุภาพ สขุอนามยักบั

กลุม่เดก็ตา่งชาตแิละเดก็กลุม่เสี่ยง

 สร้ำงกลไกชุมชนปกป้องเด็ก  

สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแกนน�า ชมุชน 

ให้สามารถจดัการตนเอง มีทกัษะในการดู

แลเดก็ๆ ในชมุชน การป้องกนัปัญหาตา่งๆ

 ป้องกันปัญหำ   สง่เสริมกระบวน

การทักษะชีวิตในกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ใน

ระบบและนอกระบบ 

 กำรพฒันำอย่ำงรอบด้ำน

 สนบัสนนุให้เกิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ พืน้ท่ี

ปลอดภยัส�าหรับเดก็ๆ       สร้างพืน้ท่ี

สขุภาวะ 

 พัฒนำน วัตกรรมและ

เคร่ืองมือใหม่ๆ สร้างนักสื่อสาร

ชมุชน พฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

เทา่ทนัภาวะวิกฤตสิงัคม  

 ผลักดนัและพฒันำกลไก 

การมีส่วน ร่วมผลักดันกฎหมาย 

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็

๖



.
จากการด�าเนินงานมี จ�านวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์

ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก 
จ�านวน ๔,๖๑๐   คน 

ด้านการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมส�าหรับเด็ก 
จ�านวน ๒๑,๔๙๓ คน

ผลส� เร็จของการด� เนินงาน
ในปี ๒๕๖๐๑

๒เด็กในสภาวะยากล�บากต้องการความช่วยเหลือ

แรงงานเด็ก เด็กต่างชาติ

เดก็ท่ีอยูท่ี่ในสภาวะยากล�าบากและสภาวะ  

     วิกฤติได้รับการชว่ยเหลือและคุ้มครอง 

     ได้รับการสนบัสนนุทนุการศกึษา สามารถ    

     เข้าถงึระบบการศกึษาอยา่งเทา่เทียม 

     ได้รับประทานอาหารครบทัง้ ๓ มือ้ ใน   

     ปริมาณท่ีเพียงพอ รวมทัง้อาหารท่ีรับ

     ประทานมีความปลอดภยั
เดก็ตา่งชาตแิละเดก็กลุม่เสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม  

      สง่เสริมพฒันาทกัษะชีวิต และเข้าถงึบริการ 

      ความรู้ด้านสขุภาพ สขุอนามยั ผู้ปกครอง

      และสมาชิกชมุชนมีสว่นร่วมในการเข้าร่วม

      โครงการและดแูลบตุรหลานให้ได้เข้ารับ

      การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

๗



๓
๔

๕
๖

เด็กในภาวะวิกฤตใน ๓ จังหวัดภาคใต้

เด็กชุมชนแออัดเมือง

การพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชนชนบท

เกิดพื้นที่ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้/ เผยแพร่งานนวัตกรรม

มีสว่นร่วมในการสร้างกลไกชมุชนปกป้องเดก็    

    สามารถท�าโครงการน�าร่องเพ่ือพฒันา

    พืน้ท่ีมีฐานสมาชิกธนาคารใจอาสาจาก 

    ๔ มหาวิทยาลยั  ท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมเป็น

    แกนน�าขบัเคลื่อนงานกลไกชมุชนปกป้อง 

    เดก็ในพืน้ท่ี เดก็ท่ีได้รับผลกระทบจากภยั  

    พิบตันิ�า้ทว่มในพืน้ท่ีได้รับการให้ความชว่ย 

    เหลืออปุกรณ์การเรียน และเคร่ืองใช้ท่ี 

     จ�าเป็น

สามารถเผยแพร่การท�างานต้นแบบ และเร่ิมมี  

    กลุม่แกนน�าเดก็เลก็  ท่ีถ่ายทอดกระบวนการ  

    ท่ีพฒันาสร้างคณุคา่ในตวัเอง  เรียนรู้

    ระเบียบวินยัของสงัคม

กลุม่เยาวชนนกัศกึษาในภาคอีสาน ผลกัดนั   

      โครงการให้เป็นการท�างานในรายวิชา 

      และน�าแนวคดิกระบวนการสื่อสร้างสรรค์  

      ไปท�างานขยายผลกบัโรงเรียน

- เกิดพืน้ท่ีเรียนรู้ในชมุชน และโรงเรียนในพืน้ท่ีชมุชน  

เมือง จงัหวดัศรีสะเกษ  ๓ จงัหวดัชายแดนใต้  และ

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

- เผยแพร่งานสมัมนานานาชาต ิ“สทิธิการเลน่ของ

เดก็ในภาวะวิกฤต”ิ  International Seminar on  

 Access to Play in Crisis  โดย นกัวิจยัจาก ๖ 

 ประเทศ ซึง่งานวิจยัของมลูนิธิเป็นตวัแทนของ

ประเทศไทย

๘



๗

๘
๙
เกิดภาคีเครือข่ายผู้ร่วมสนับสนุนการด�เนินงาน

การขับเคลื่อนกฎหมายนโยบายด้านเด็กและเยาวชน

เครือข่าย องค์กร ชุมชน

-เทใจดอทคอม  - ปลกุพลงัเปลี่ยนไทย

- Food 4 Good  - Hand Up

- มลูนิธิยวุรักษ์  - ธนาคารจิตอาสา

มลูนิธิฯได้เข้าร่วมขบัเคลื่อนกลไกการคุ้มครอง  

และพฒันาเดก็เยาวชนท่ีส�าคญัหลายระดบัได้แก่

- ขบัเคลื่อนพฒันานโยบายสาธารณะเร่ืองการ

พฒันาพืน้ท่ีเลน่สร้างเสริมสขุภาวะของเดก็ปฐมวยั

และวยัประถมศกึษา ในสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ

- ขบัเคลื่อนงานพฒันาเดก็ปฐมวยัในคณะกรรมการ

เดก็ปฐมวยัจงัหวดัสมทุรปราการ

- ผู้บริหารโรงเรียน และคณุครู ท่ีเข้าร่วม   

      โครงการ มีแนวคดิและทกัษะในเร่ือง

      การดแูลและพฒันาเดก็ด้วยกิจกรรมตา่งๆ

      ท่ีหลากหลายมากขึน้

- พืน้ท่ีเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการน�าแนวทาง  

       เร่ืองกลไกชมุชนปกป้องเดก็ไปใช้

- เกิดเครือขา่ยมหาวิทยาลยั ในพืน้ท่ี ๓ 

       จงัหวดัชายแดนใต้ และภาคอีสาน

- แกนน�าชมุชน เข้าร่วมเป็นแกนน�าขบัเคลื่อน

       งานกลไกชมุชนปกป้องเดก็ในพืน้ท่ี 

- เกิดเครือขา่ยองค์กรท�างานด้านเดก็เยาวชนใน 

       พืน้ท่ี๓จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (Safety Net) - 

เกิดการขยายพืน้ท่ีสร้างสรรค์ และพืน้ท่ีการ

       ท�างานใหมโ่ดยชมุชน

- เกิดเครือขา่ยรองเมืองเรืองยิม้ ด้านศลิปะเพ่ือ

       การพฒันาชมุชน

๙
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 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัย
เรียนมีองค์ประกอบส�คัญหลายประการ   
องค์ประกอบหนึ่งที่ส�คัญล�ดับต้นๆ คือ 
“อาหาร” การให้เด็กได้รับประทานอาหาร
ครบทกุมือ้อย่างเพียงพอ และต้องเป็นอาหาร
ท่ีสะอาดปลอดภัย เป็นหลักการส�คัญท่ี
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กด�เนินงานมาอย่าง
ต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี ๒๕๒๒ จากความขาดแคลน
อาหารซึ่งเป็นสถานการณ์ร่วม ณ เวลานั้น
 ผ่านมาจนปัจจบัุน ปัญหาด้านอาหาร
เปลีย่นไปตามยคุสมยัอาหารปนเป้ือนสารเคมี
จากกระบวนการผลิต    อาหารที่ปรุงแต่งสี 
รสชาติเกินมาตรฐาน  และรวมถึงการรับสื่อ
ท่ีมช่ีองทางหลากหลาย การโฆษณาขนมกรบุ
กรอบ น�้าหวานต่างๆ ปัจจุบันยังคงพบ
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) 
ในกลุ่มเด็กนักเรียน คือร่างกายได้รับสาร
อาหารไม่เพียงพอ หรือการได้รับสารอาหาร
บางชนิดมากเกินความต้องการของร่างกาย
จึงท�ให้เกิดภาวะโภชนาการต�่ากว่าเกณฑ์  
(under nutrition or nutritional de-
ficiency) และภาวะโภชนาการเกิน  (over 
nutrition) 
 การจัดการปัญหาดังกล่าว  จึงต้อง
สร้างกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั  ในทกุระดบั  
ตั้งแต่ โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  สนับสนุนให้โรงเรียน  สร้างแหล่ง
อาหารได้ด้วยตนเอง    และช่วยกันสื่อสาร

เรื่องพิษภัยจากอาหารที่ไม่ปลอดภัย ทั้ง
จากแหล่งผลิต และการเลือกซื้อวัตถุดิบที่น�
มาประกอบอาหาร    การด�เนนิงานน้ี  ด�เนนิ
งานผ่าน  โครงการเกษตรเพือ่อาหารทกุม้ือ   
 ปัจจุบันมีโรงเรียนในพื้นที่   อ�เภอ
สบเมย อ�เภอแม่สะเรียง และอ�เภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จ�นวน ๑๘  โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ มีเด็กนักเรียน จ�นวน 
๒,๔๖๒ คน ได้เข้าร่วมกระบวนการเช่น ผลิต
อาหารที่ปลอดภัย ส�รวจข้อมูลชุมชนปฏิทิน
อาหารตามฤดูกาล พื้นที่อาหารปลอดภัยใน
ชุมชน  การแปรรูปอาหาร  การร่วมรณรงค์
สือ่สารให้ชมุชนเพิม่พืน้ทีอ่าหารปลอดภยั และ
ลดการใช้สารเคมี และได้รับประทานอาหาร
ครบทั้ง ๓ มื้อ ใน ปริมาณที่ เพียงพอ
ปลอดภัยมีสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการ
และมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ด�เนนิงานมากเกนิกว่า การทีเ่ดก็มพัีฒนาการ
ตามวยั มทีกัษะชวีติ คิดเท่าทนัป้องกันตนเอง
ได้นั้นคือ ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง 
ชุมชน ที่ตระหนัก และเห็นความส�คัญในการ
ให้ความร่วมมือ  สร้างและเพิ่มพื้นที่อาหาร
ปลอดภยัในชมุชน  โรงเรยีนสร้างอาหารทาง
เลือกให ้กับเด็กๆ ผลิตอาหารที่สะอาด
ปลอดภยัสร้างรายได้จากการเกษตรและแบ่ง
ปันกลับไปยังชุมชน

.......................................

เรื่อง : กนกวรรณ  โมรัฐเสถียร

เด็ก
โลกอาหารพัฒนา

๑๒



ก�าพล  จันทวิสูตร

ผู้ปกครอง ชุมชน ตระหนัก
และเห็นความส�คัญในการ สร้างและเพิ่ม

พื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน 
โรงเรียนให้กับเด็กๆ

“ “

๑๓



เรื่องเด็ก
ต้องขยาย

 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม ๒๕๖๐ มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ (มพด.)  ได้ประชาสมัพนัธ์ระดมความชว่ย

เหลอืไปยงัเดก็ๆในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากในพืน้ท่ีประสบปัญหาน�า้ทว่มฉบัพลนั  ท�าให้อปุกรณ์

การเรียนของเดก็ๆ เสยีหาย ทางมลูนิธิจงึได้ระดมอปุกรณ์การเรียน ชดุนกัเรียน รองเท้านกัเรียน และเงินบริจาค 

จากผู้ใหญ่ใจดีสง่มอบให้แก่เดก็ๆในพืน้ท่ี ทัง้หมด ๑๔ อ�าเภอ มีเดก็ๆ ได้รับความชว่ยเหลือจ�านวนกวา่ ๑,๕๐๐ 

คน  กลุม่อาชีพเยาวชน ๑ กลุม่ในพืน้ท่ีนราธิวาส  มพด.ขอขอบคณุผู้บริจาคและผู้ มีสว่นร่วมทกุทา่น

น้� มาหนังสือไปหมด

 ในปี ๒๕๖๐ เด็กและเยาวชนในพื้นที่
การท�งานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
ต่างด�เนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของ
ตนเอง  พัฒนาเพื่อนๆ ครอบครัวและชุม-
ชนของตนเอง และน�มาสื่อสารกับสังคม
ภายนอกได้รับรู้ ทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ เหนือ ใต้ ออก ตก 
ผ่านช่องทางสื่อที่เด็กๆผลิตขึ้นมาเอง

๑๔



 จากความไมก่ล้าท่ีต้องบอกวา่พอ่แมท่�าอาชีพอะไร แตเ่ม่ือน้องๆจาก

หมูบ้่านเทิน อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ผา่นกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ ท่ี

มีกิจกรรมให้สืบค้นภมิูปัญหาในชมุชนเพ่ือน�าไปผลติสื่อดีเผยแพร่ ท�าให้เดก็ๆ

มีโอกาสได้พดูคยุแลกเปลีย่นกบัผู้ปกครองท่ีท�าอาชีพขายบะหม่ี  เดก็ๆได้รู้ถงึท่ี

มาและคณุคา่ของอาชีพนี ้ จนเกิดความภมิูใจและสืบสานภมิูปัญญาด้านการ

ท�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 ท�างานอยู่   ในการจดักิจกรรมครัง้นี ้

ประชาชนทัว่ไปได้ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วม

งานเป็นอยา่งดีมาก สง่ผลให้เกิดทนุส�าหรับสนบัสนนุ

การด�าเนินงานของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเด็ก ในการ

พฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ในสภาวะยากล�าบาก 

 ซึง่มลูนิธิฯจะจดักิจกรรม Happy Run For 

Child ครัง้ท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ.สวนหลวง ร.๙

อาหารสานสายใย

Happy Run For Child

2017
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เรื่องเด็ก
ต้องขยาย

 ปีท่ี ๒ กบัโครงการนกัสื่อสารสร้างสรรค์ ตอน เร่ืองกินเร่ืองใหญ่ 

นกัสื่อสารสร้างสรรค์รองเมืองเรืองยิม้  เลือกสื่อสารชมุชนของพวกเขาผา่น

ไข่เจียว เหตผุลท่ีไข่เจียวมีความหมายกบัเด็กๆ เพราะเป็นอาหารท่ีพวกเขา

สามารถท�ารับประทานกนัเองได้เม่ือต้องดแูลตวัเอง

 นกัสื่อสารสร้างสรรค์เด็กต่างชาติกลุ่มRays of Youth สื่อสารวิถี

วฒันธรรมบ้านเกิดผ่านอาหาร ด้วยความใจจริงและวิธีการสืบค้นภมิูปัญญา

จากอาหารท่ีดงึการมีสว่นร่วมของเด็กเยาวชนทัง้ของไทยและพม่ามาแบง่ปัน

กนัชิมอาหารท่ีเดก็ๆสบืค้น ท�าให้เกิดความเอือ้เฟือ้น�า้ใจ จากเพ่ือน จากผู้ใหญ่ 

จากร้านค้า เกิดความเอน็ด ู เป็นมิตรกนั  มิตรในความไมไ่ด้หมายถงึมิตรภาพ

ท่ีมีให้กนัเทา่นัน้ แตห่มายถงึ การให้เกียรต ิเหน็คณุคา่ และยอมรับตวัตน

ไข่เจียว  อาหารง่ายๆ 

ที่ท� ให้เข้าใจวิถีคนในเมือง

อาหารไร้พรมแดน 
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เรื่องเด็ก
ต้องขยาย

 การสบืค้นพืน้ท่ีอาหารปลอดภยัในชมุชน เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีนกัเรียน 

โรงเรียนบ้านแม่เงา และโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนในพืน้ท่ี อ.สบเมย 

จ.แมฮ่อ่งสอน ชว่ยกนัลงพืน้ท่ีค้นคว้าหาข้อมลูมาเพ่ือวางแผนเพ่ิมพืน้ท่ีอาหาร

ปลอดภยั  เดก็ๆ ได้ฝึกทกัษะการสมัภาษณ์ ท�าแผนท่ีชมุชน เรียนรู้ปฏิทินอาหาร

ตามฤดกูาล  ได้สงัเกตวา่อาหารพืน้ถ่ินใดบ้างก�าลงัลดลง และจะสญูหายไป 

และวางแผนจะท�าอยา่งไรให้กลบัคืนมา 

 เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกา 10 โรงเรียนในพืน้ท่ี ต.โคกสะตอ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ อาหารฮาลานกบัอาหาร

ตามวิถีวฒันธรรม แต่ละโรงเรียนได้จดักระบวนการให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วม

สบืค้นอาหารถ่ิน ท่ีมา การศกึษาวตัถดุบิและลงมือปรุงอาหาร โดยมีผู้ เชียวชาญ

หรือหรือครูภมิูปัญญาในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม ได้ชิมได้เรียนรู้ และได้เข้าใจ

วิถีฮาลานอยา่งถกูต้อง

นักสื่อสารอาหารปลอดภัย

อาหารฮาลานกับการพัฒนาเด็ก
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ร่วมแบ่งปัน
ให้เด็กๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากคุณจะช่วยให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สังคมดีขึ้น  
เพราะมูลนิธิฯเน้นการพัฒนาให้เด็กพึ่งตนเองได้และเติบโตเป็นผู้ให้

กรุณาส่งสำ เนาใบโอนมาที่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

โทรสาร ๐๒-๓๙๓-๓๗๑๘ 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 ๐๒-๓๙๓-๓๗๑๗
www.iamchild.org

iamchild2004@yahoo.com

ร่วมสนับสนุนโครงการที่อยากแบ่งปัน
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เจ้าของ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)                                                                            
ที่ปรึกษา : รศ.ดร. โคทม อารียา ,  รศ.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

สถานที่ติดต่อ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

ส�านักงานสันติคาม ๑๗๘ 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

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน
ทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง  สถานที่วางกล่อง

เครือข่าย แหล่งทุน และผู้สนับสนุนโครงการต่างๆ

“ “

ความสุขจากการให้

๑๙




