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“หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า...” เสียงนับจ�ำนวนไก่ในเล้าของรัตนพล เด็กน้อยวัย 2 ขวบ ดังเจื้อยแจ้ว ไก่พันธุ์ไข่จ�ำนวน 7 ตัว พร้อม
ด้วยอาหารไก่ และอุปกรณ์ท�ำเล้าไก่ที่ท่านผู้อุปการะมอบให้แก่ครอบครัวเด็ก ช่วยให้ “รัตนพล” มีอาหารกินครบ 5 หมู่อย่าง
เพียงพอ จากร่างกายที่ซูบผอมก็เริ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้น
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองใหญ่และแม่กลองคี พบว่า เด็กๆ ได้กินอิ่มท้องก่อนเข้าเรียน มีสติปัญญาพร้อมส�ำหรับการ
มีเด็ก 107 คน จากเด็กจ�ำนวน 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการหรือ เรียนทั้งวัน ทั้งคุณครูและผู้ปกครองเด็กก็ได้รับความรู้จากการ
มีร่างกายที่น�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับส่วนสูงและ อบรมในเรื่องการจัดโภชนาการส�ำหรับเด็กให้เหมาะสมตามวัย
วัยของเด็ก รัตนพลเป็นหนึ่งใน 107 คนที่ประสบปัญหานั้นด้วย รวมไปถึงความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น อาทิ
เช่นกัน เพราะความยากจนของครอบครัว ดังนั้นการที่เด็กจะได้ โรงพยาบาลอ�ำเภออุ้มผาง สาธารณสุขอ�ำเภอ สถานบริการสุขภาพ
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และองค์การบริหารส่วน
รับสารอาหารที่มีคุณค่าจึงเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
“เมื่อก่อนน�้ำหนัก 7 กิโล เดี๋ยวนี้น�้ำหนัก 13 กิโลแล้ว ไก่ที่ ต�ำบล ในการดูแลติดตามประเมินผลพัฒนาการของเด็ก สนับสนุน
เลี้ยงพอให้ไข่แล้ว เราก็ท�ำอาหารให้ลูก ถ้าวันไหนไก่ออกไข่มากก็ อาหารกลางวันในโรงเรียน และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เอาไปขาย ได้เงินมาก็ซื้อผัก ซื้อเนื้อหมูมาท�ำอาหารให้ลูกได้อีก” ของเด็กๆ อีกด้วย
มื่อหล่อทู แม่ของรัตนพลบอกด้วยน�้ำเสียงดีใจ
“ขอบคุณค่ะที่ให้เราได้มีไก่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร ลูกๆ ไม่ต้อง
ความช่วยเหลือจากท่านไม่เพียงช่วยสร้างแหล่งอาหารใน อด เรามีความรู้จากมูลนิธิฯ เขามาสอนด้วย” แม่ของรัตนพล
ครัวเรือนเท่านั้น ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ก็ได้มีอาหารมื้อเช้าให้ บอกในตอนท้าย

เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาทอย่างต่อเนื่องของท่าน ได้
ช่วยนำ�การพัฒนาความอยูด่ มี สี ขุ สูต่ วั เด็กในความอุปการะ
ครอบครัวของพวกเขา ตลอดทั้งชุมชนที่เด็กในอุปการะ
ของท่านอาศัยอยู่ พวกเขาส่งคำ�ขอบคุณจากใจมาถึงท่าน
ในรายงานความก้าวหน้าปีที่ 2 ของการดำ�เนินงาน
โครงการฉบับนี้ ท่านจะได้ทราบถึงเด็กในอุปการะได้รับ
ความพร้อมในด้านการศึกษา สนุกกับการเรียนรู้ มีสขุ ภาพ
ดีทุกเทอม ได้กินอาหารคุณภาพดีขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อนำ�
พวกเขาไปถึงความสำ�เร็จตามความมุ่งหวังและปรารถนา
ของท่าน

ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านที่...
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โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อุ้มผาง
จังหวัดตาก

เติมความพร้อมในด้านการศึกษา

โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่ แ บบพึ่ ง
ตนเองและยั่ ง ยื น อุ้ ม ผาง เริ่มดำ�เนินงาน
พัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว
และชุมชนในปี พ.ศ. 2556
ใน 2 ตำ�บลของอำ�เภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ได้แก่
• ตำ�บลโมโกร
• ตำ�บลแม่จัน
โดยมีโครงการหลัก 2 ด้านคือ
• การอุปการะเด็ก
• โครงการเด็กอยู่ดีมีสุข
ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 1,000 คน

ท่านได้ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการศึกษาแก่
เด็กในความอุปการะ รวมถึงส่งเสริมสถานศึกษามี
สื่อการเรียนการสอนตามบริบท
สนั บ สนุ น สื่ อ การเรี ย นการสอนให้ คุ ณ ครู 6

โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้า
หลวง 4 แห่ง เพื่อให้มีความพร้อมด้านการสอน
และสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียน
รู้ของเด็ก ตลอดจนได้สนับสนุนให้ครูมีทักษะใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบท
ชุมชน”
การพัฒนาอาสาสมัครชุมชนรักการอ่าน19 คน
ให้ได้รับทักษะการบริหารจัดการและมีแผนในการ
ผลิตสือ่ ประเภทสือ่ 3 ภาษา ส�ำหรับพัฒนาการอ่าน
เขียนของเด็กในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมพี่สอนน้อง และเพื่อนช่วยเพื่อน
ในโรงเรียน โดยการให้ความรูก้ บั เด็กๆ247 คน
ให้ได้รับพัฒนาทักษะการอ่าน การสะกดค�ำ การ
เชื่อมค�ำ และการเขียนภาษาไทยให้ถูกวิธี เด็กๆ
สามารถน�ำไปใช้เสริมความรู้การเรียนในห้องเรียน
ได้มากขึ้น
เด็กนักเรียน ป.1 – ป.6  329 คน ได้มีอาหาร
กลางวันทีม่ คี ณ
ุ ค่าและรับประทานกันได้ทงั้ โรงเรียน
จากการสนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ ์ ผั ก คละชนิ ด ให้ กั บ
โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี ส�ำหรับเพาะปลูกใน
กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

อนามัยแม่และเด็ก

ท่านผู้อุปการะได้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมอง
ใน 1,000 วันแรกของชีวิต (เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงอายุ 2 ขวบ)
เป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโต การท�ำงานของสมองส่วนการเรียน
รู้ และความจ�ำพัฒนารวดเร็วที่สุด
• โครงการฯ ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์จ�ำนวน 72 คน ให้เข้าถึง
บริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง สนับสนุนนม วิตามิน และ
เกลือไอโอดีน ตลอดทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะ
สมระหว่างตั้งครรภ์ การดูแลครรภ์อย่างถูกวิธีจนถึงวัน
คลอด พบว่าหญิงตั้งครรภ์ 65 คน มีทารกแรกคลอดมีน�้ำ
หนักตามเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 2,700 – 3,600 กรัม
• กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการหลังคลอดเป็นการให้ความรูเ้ รือ่ งการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จ�ำนวน
64 ครอบครัวๆ ละ 14 ตัวพร้อมด้วยอาหาร เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารประเภทโปรตีน เสริมสร้างการเจริญเติบโตตามช่วง
วัยส�ำหรับเด็กและครอบครัว
• ครอบครัวเด็กในโครงการฯ จ�ำนวน 70 คน ได้รับความรู้
เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการจัดโภชนาการอาหาร
เด็กให้เหมาะสมกับวัย
สนับสนุนอาหารเช้าและนมส�ำหรับเด็กเล็กอายุ 3 – 5 ปี
292 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ซึ่งช่วยให้
เด็กมีโภชนาการทีด่ ี และมีความพร้อมส�ำหรับการเรียนในแต่ละ
วัน อบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กให้มีความ
เข้าใจเรือ่ งโภชนาการทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัย การปรุงเมนูอาหาร
ที่มีคุณค่าครบ 5 หมู่ให้เด็กรับประทานทั้งที่ศูนย์ฯ และที่บ้าน
ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนชาวไทยภูเขาแม่ฟา้ หลวง บ้านกุยต๊ะ เด็ก
นักเรียนชั้น ป.1 – ป. 6 1
 29 คน ได้มีน�้ำดื่มสะอาดส�ำหรับ
บริโภคจากเครื่องกรองน�้ำดื่ม เด็กๆ จะห่างไกลจากโรคภัยไข้
เจ็บเพราะได้บริโภคน�้ำดื่มที่สะอาด

