วันนี้... ของ “เด็กๆ ที่บ้านลุมพุกคลองแก้ว” กับโครงการฯ มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม
“ก่อนหน้ามูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาสนับสนุน
ปัญหาที่พบคือเด็กๆ ไม่มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ ไม่อยากมาเรียน เด็กส่วนใหญ่อาศัย
อยู่กับตายาย และมักไม่ได้ทานอาหารเช้าก่อน
มาเรียน โดยทานเพียงขนมหรือลูกอม เพราะ
ตายายไม่ค่อยมีเวลาหรือใส่ใจเรื่องอาหารเช้า
บางครอบครัว ผู้ปกครองก็ไม่ ให้ความส�ำคัญ
กับอาหารเช้าด้วย” “คุณครูนวพร วงษ์ขนั ธ์” ครู
ประจ�ำศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านลุมพุกคลองแก้ว
เล่าให้ฟังถึงสภาพปัญหา
โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ที่มูลนิธิ
ศุ ภ นิ มิ ต ฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น จึ ง เริ่ ม ขึ้ น ที่ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก 10 แห่ง ในพื้นที่ต�ำบลห้วยติ๊กชู
ต�ำบลโคกตาล และต�ำบลตะเคียนราม อ�ำเภอ
ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้นจากการอบรม
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้ใน

การจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมตามวัยของ
เด็ก สนับสนุนอุปกรณ์และทุนท�ำอาหารเช้าให้
เด็กๆ รวมถึงเสริมสร้างและปรับเปลีย่ นทัศนคติ
พฤติกรรมของผู้ปกครองเด็ก ชุมชน ส่วนงาน
ในท้องถิ่นให้เห็นความส�ำคัญในการจัดอาหาร
เช้าให้เด็กๆ
“เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากค่ะ เมื่อ
เด็กได้รับประทานอาหารเช้าเป็นประจ�ำ เพราะ
เด็กๆ มีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้น อยาก
มาเรียน มีสมาธิในการท�ำกิจกรรมทีค่ ณ
ุ ครูสอน
อารมณ์แจ่มใสพร้อมที่จะเรียนรู้ มีน�้ำหนักส่วน
สูงเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และได้รบั สารอาหารเหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ”
“เด็กๆ ได้รับประทานอาหารเช้าพร้อม
กับเพื่อน บางคนก็จะทานผักแข่งกัน นอกจาก

นี้ ดิฉันยังใช้เ มนูอาหารเช้าในแต่ละวัน สอน
เด็กในชั้นเรียน ท�ำให้เด็กมีความสุขกับการได้
ฟังและตอบค�ำถาม ช่วยให้เด็กได้คิด เมื่อเด็ก
กลับไปถึงบ้านก็จะเล่าให้พ่อแม่ฟัง พวกเขา
ก็จะรู้ถึงคุณค่าของอาหารเช้ามากยิ่งขึ้น” ครู
นวพรเล่าด้วยความดี ใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
ในวัน นี้ เด็กๆ นอกจากจะท้องอิ่มจาก
อาหารมื้อเช้าแล้ว พวกเขายังมีสุขภาพแข็งแรง
น�้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น ร่างกายมีการเจริญ
เติบโตเหมาะสมกับวัย ภาวะโภชนาการที่ดีท�ำ
ให้เด็กๆ มีสมาธิในการเรียน ให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมที่ครูสอนตลอดทั้งวัน สร้างทัศนคติ
ที่ดี ให้แก่ครอบครัวเด็กในการใส่ ใจและดูแล
เด็กได้มากขึ้น

ในปีทผี่ า่ นมา มูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ ด�ำเนินงานพัฒนาเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชน โดยครอบครัวได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งโภชนาการเด็ก
ที่ถูกต้องมากขึ้นถึงร้อยละ 44 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พืน้ ทีม่ แี หล่งอาหารเพียงพอส�ำหรับเด็กนักเรียน ส่งผลให้เด็กๆ ได้รบั
อาหารที่มีประโยชน์ และได้เรียนรู้เรื่องโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ
ถึงร้อยละ 97 ผมขอขอขอบคุณผูอ้ ปุ การะที่ให้โอกาสเด็กๆ และช่วย
สนับสนุนให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณมากครับ”
บังคม พุทธานะสอน
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ภูจังหวัสดงิ ศรีห์สะเกษ

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2555
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 1 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 3 คน
ด� ำ เนิ น งานใน 2 ต� ำ บล
ได้แก่ ห้วยติ๊กชู และโคก
จ.ศรีสะเกษ
ตาล อ�ำเภอภูสิงห์ จังหวัด
์
ห
อ.ภูสิง
ศรีสะเกษ
ด�ำเนินโครงการหลัก 2 ด้าน
ได้แก่ การอุปการะเด็ก และ
สุขภาพ
เด็กในความอุปการะ 1,200 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,000 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 52 คน
อนุบาล 257 คน
ประถม 870 คน
ม.ต้น 21 คน

ฝึกฝนเรียนรู้นอกห้องเรียน

นายสง่า อาจอินทร์ ครูจากโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง เล่า
ถึงความช่วยเหลือของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ช่วยพัฒนาการศึกษา
ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนว่า “โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในเรื่อง
กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยง
ปลา การเพาะเห็ด ซึ่งเป็นความรู้นอกห้องเรียน ช่วยเสริมทักษะ
ด้านการเกษตรให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติจริง และสามารถน�ำ
ความรูไ้ ปสูค่ รอบครัวของตนเองได้ อีกทัง้ ยังจะได้ทานอาหารกลาง
วันจากผลิตผลที่ตนเองท�ำด้วย”
นอกจากนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้สนับสนุนปัจจัยอื่นๆ ภายใน
โรงเรียน ได้แก่ ถังน�ำ้ ส�ำหรับใช้กกั เก็บน�ำ้ อุปกรณ์กฬี าและหนังสือ
ห้องสมุด ช่วยให้โรงเรียนมีความพร้อมในการให้การศึกษากับเด็ก
นักเรียน
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ครอบครัวเด็ก
คน ได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
ครอบครัว
โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โภชนาการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยของเด็ก ความรู้ที่ได้รับจะช่วย ได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
พัฒนาให้เด็กได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสม และถูกหลักโภชนาการ วัยของเด็ก ความรู้ที่ได้รับจะช่วยพัฒนาให้เด็กได้รับสารอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ
นายประสิทธ์ กล่าวว่า “วันนี้ ผมรู้แล้วว่าการท�ำอาหารให้ลูกๆ กิน มี
ความส�ำคัญอย่างไร เด็กๆ จะมีร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย และยังส่ง เด็กหญิงมะลิวรรณ เล่าว่า “เรามีไข่ไว้ท�ำอาหารกินกันในโรงเรียน ทั้ง
ผลไปถึงความพร้อมเรื่องการศึกษาด้วย”
อาหารเช้าและอาหารกลางวัน และมีเหลือพอไว้ขายด้วย”

