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คํานํา 

 รายงานฉบับนี้ เปนรายงานการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๒ ของมูลนิธิดวงใจพอ  ซ่ึงกาวเขาปท่ี ๒ 
ท่ีมูลนิธิไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๒ แตนับเปนการเขาสูปท่ี 
๒๐ ท่ีกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพบในรายงานตอไปน้ีหลายโครงการ ไดดําเนินมาอยางตอเนื่องภายใตความ
รับผิดชอบของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงไดเร่ิมกอตั้งนับตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๓๓  

 โดยการดําเนินโครงการตางๆ ของมูลนิธิในป ๒๕๕๒ นี้มีท้ังโครงการท่ีตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
จํานวน ๔ โครงการ ไดแก โครงการรถรับสงนักเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ิน โครงการ
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา โดยรายละเอียดตางๆ ของ
โครงการท้ัง ๔ นี้ไดอธิบายไวอยางชัดเจนแลวในรายงานการดําเนินงานของมูลนิธิปท่ีผานมา 

นอกจากนี้ ในป ๒๕๕๒ มูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินโครงการใหม ท่ีสานตอเจตนารมณเดิม อีก ๔ 
โครงการ ไดแก โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ โครงการ
เกษตรสวนผูหวาน โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน ซ่ึงในรายงานฉบับนี้จะไดกลาวถึงโครงการ
ตางๆ ขางตนในรายละเอียดตอไป 

โดยกิจกรรมตางๆ ท้ังหมดท่ีบุคลากรของมูลนิธิดวงใจพอไดรวมใจกันทําในแตละโครงการ เปนไป
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิดวงใจพอ ท่ีกอตั้งข้ึนเพื่อใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม, สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในกลุมคนตางๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง ผูดอยโอกาสในสังคม, 
สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน, สงเสริมและพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของชุมชนทองถ่ินใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ให
ความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกคนชราและผูติดเชื้อโรคติดตอเร้ือรังและตอเนื่อง, 
สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติสุขของชุมชน ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ, 
ทําการศึกษาวิจัยดานสังคม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัดการปญหาสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

หวังเปนอยางย่ิงวา รายงานฉบับนี้คงชวยใหทานไดเห็นภาพการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิ
ดวงใจพอ ในป ๒๕๕๒ ไดเปนอยางดี 

ผูจัดทํารายงาน 
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สารบัญ 

 หนา 

 

คาํนาํ            ๑ 

รายงานการดาํเนินกจิกรรมของมลูนธิดิวงใจพอ ประจาํป พ.ศ.๒๕๕๒   ๓ 

 โครงการตอเนือ่งของมูลนธิ ิ        ๔ 

  โครงการรถรับสงนักเรียน       ๔ 
  โครงการสนบัสนุนโรงเรียนทองถ่ิน      ๕ 
  โครงการการศึกษาเพื่อชีวติและสงัคม      ๕ 
  โครงการสนบัสนุนทุนการศกึษานักเรียนนกัศึกษา     ๗ 

 โครงการใหมของมลูนธิ ิ        ๘ 

  โครงการศนูยฝกอบรมเด็กและเยาวชน      ๘ 
โครงการพฒันาคุณภาพชวีิตสตรีและเด็กพกิาร     ๑๐ 

  โครงการเกษตรสวนผูหวาน       ๑๓ 
  โครงการพฒันาสังคมและสทิธิมนุษยชน      ๑๕ 
  การชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน        ๑๖ 

 ความรวมมอืกบัหนวยงานตางๆ       ๑๗ 
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รายงานการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิดวงใจพอ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ในระหวางป พ.ศ.๒๕๕๒ มูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินกิจกรรมดานสังคมและการศึกษาอยางตอเนื่อง

จากปท่ีผานมา ๔ โครงการ นอกจากนี้มีโครงการใหมท่ีไดเร่ิมดําเนินการภายใตมูลนิธิในปนี้อีก ๔ โครงการ 
และ ๒ กิจกรรม โดยบุคลากรของมูลนิธิไดรวมกันเร่ิมตนสรางความชื่นบานตอนรับปใหม ดวยกิจกรรม
ประจําปสําหรับเด็กๆ  

งานวันเด็กแหงชาติ  

 การจัดกิจกรรมวันเด็กของมูลนิธิ
ดวงใจพอ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ จัดข้ึนเมื่อ
วันเสารท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย
คาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย ในปนี้
จัดข้ึนในหัวขอ “วันเด็กรักธรรมชาติ” เพื่อ
สอนให เด็กรักและดูแลธรรมชาติ โดย
เร่ิมตนใหเด็กๆ เรียนรูและมีสวนรวมดวย
การนํามูลวัวมาจากบานเพื่อเขางาน ซ่ึงมูล
วัวท่ีรวบรวมไดนี้ ทางมูลนิธิไดนําไปทําปุย
หมักชีวภาพตอไป โดยตลอดงานไดมีการจัดกิจกรรมเรียนรู เพื่อสรางจิตสํานึกใหเด็กรักและดูแลธรรมชาติ 
ในโซนเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยซุมเรียนรูตางๆ นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมกีฬา และโซนเวทีการ
แสดง เพื่อใหเด็กไดรวมกิจกรรมอยางหลากหลาย 

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กในปนี้ มีเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี ๖ จาก ๒๕ 
หมูบานเขารวมงาน มีจํานวนเด็กท่ีลงทะเบียนท้ังสิ้น ๖๘๖ คน ผูปกครองเด็กประมาณ ๒๐๐ คน รวมท้ัง
ทีมงานและอาสาสมัครอีกกวา ๘๐ คน ซ่ึงเด็กๆ ท่ีมารวมงานตางไดรับความรูควบคูกับความสนุกสนาน    
ท่ีสําคัญไดรับของขวัญวันเด็กดวยรอยย้ิมกันถวนหนา พลอยทําใหพี่ๆ ทีมงานสุขสดช่ืนตอนรับปใหม 

สําหรับงบประมาณและของขวัญในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ ทางมูลนิธิไดรับการสนับสนุนจากผูมีน้ําใจ
ดี ท้ังจากกรุงเทพมหานคร และจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีรายไดบางสวนจากการจัดกิจกรรมสอยดาว 
และขายอาหารเคร่ืองดื่มภายในงาน  
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โครงการตอเนื่องของมูลนธิ ิ

โครงการรถรบัสงนกัเรยีน 

โครงการรถรับสงนักเรียน เปนโครงการหนึ่งตามเปาหมายในการรวมพัฒนาการศึกษาของนักเรียน
ในทองถ่ิน ของมูลนิธิดวงใจพอ ท่ีเนนการพัฒนาคน  ซ่ึงจากการประเมินโครงการรถรับสงนักเรียน ของ

มูลนิธิดวงใจพอ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ท่ี
ผานมา พบวา อัตราการขาดเรียนและการมา
โรงเรียนสายของนักเรียนในแตละโรงเรียนท่ี
รวมโครงการลดลงอยางมาก และมีอัตรา
นักเรียนท่ีเรียนตอระดับมัธยมศึกษาในทองถ่ิน
เพิ่มมากข้ึน อันเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ดังท่ีไดกลาวไวโดยละเอียดแลว ใน
รายงานกิจกรรมของมูลนิธิเมื่อปท่ีผานมา  

 

ในป ๒๕๕๒ มูลนิธิจึงไดดําเนินโครงการนี้ตอเนื่องเพื่อรับสงนักเรียน ๑๐ หมูบาน ดังนี้ 
๑. หมูบานหวยมะแกง  ตําบลปาแดด  จํานวน ๒๑ คน 
๒. หมูบานหวยหญาไซ  ตําบลปาแดด  จํานวน ๑๙ คน 
๓. หมูบานก่ิวจําป  ตําบลปาแดด  จํานวน ๑๘ คน 
๔. หมูบานแมตาชาง  ตําบลปาแดด  จํานวน ๓๖ คน 
๕. หมูบานหวยข้ีเหล็กใหม  ตําบลวาวี  จํานวน ๖๔ คน 
๖. หมูบานหวยน้ําอุน  ตําบลวาวี  จํานวน ๔๓ คน 
๗. หมูบานหวยธาตุ  ตําบลวาวี  จํานวน ๙๖ คน 
๘. หมูบานปางซาง  ตําบลวาวี  จํานวน ๑๔ คน 
๙. หมูบานยานํา  ตําบลวาวี  จํานวน ๒๓ คน 
๑๐. หมูบานแสนเจริญใหม  ตําบลวาวี  จํานวน ๒๕ คน  

 โดยจํานวนนักเรียนท่ีทางมูลนิธิสนับสนุนในโครงการรถรับสงนักเรียนนี้ เปนจํานวนท้ังสิ้น ๓๕๙ คน 
นอกจากนี้ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ทางมูลนิธิไดเตรียมวางแผนใหความรูแกคนขับรถของโครงการ เพื่อเนน
ความปลอดภัยในการเดินทางใหนักเรียนเพิ่มมากข้ึนดวย 
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โครงการสนบัสนนุโรงเรยีนทองถิน่ 

โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ิน เปนอีกโครงการหนึ่ง ท่ีตองการตอบสนองเปาหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในทองถ่ินของมูลนิธิดวงใจพอ ผานการใหความสนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษา ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนตามความประสงคของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงความจํานงมา  

โดยในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
นี้ ทางมูลนิ ธิ ได ใหการสนับสนุน
บุคลากรครูอัตราจาง เพื่อทําหนาท่ี
สอนในโรงเรียน เขตตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เ ชี ย ง ร า ย  เ ข ต  ๒  จํ า น ว น  ๓ 
โรงเรียน รวม ๔ อัตรา ดังตอไปน้ี 

 
 

๑. โรงเรียนบานดอยชาง และหองเรียนบานใหมพัฒนา จํานวน ๒ อัตรา 
๒. โรงเรียนบานหวยไคร     จํานวน ๑ อัตรา 
๓. โรงเรียนบานวาวี หองเรียนบานปางกลาง  จํานวน ๑ อัตรา 

ท้ังนี้ทางมูลนิธิไดประสานงานกับทางผูอํานวยการอยางตอเนื่องเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
จะตองมีการมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนถึงตัวนักเรียนมากท่ีสุด 

โครงการการศึกษาเพือ่ชวีติและสังคม 

การจัดการเรยีนการสอนภาคปกต ิ

โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เปนอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิดวงใจพอ ท่ีมีเปาหมายเพื่อ
สรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตเยาวชนและกลุมชาติพันธุในพื้นท่ีซ่ึงอยูนอกระบบการศึกษา โดยใน
ป ๒๕๕๒ นี้เปนปท่ีสองท่ีดําเนินโครงการ โดยเร่ิมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาเพื่อชีวิตและ
สังคมระดับพื้นฐาน ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีทางมูลนิธิไดจัดทําข้ึนตามความตองการและความจําเปนของผูเรียน 
ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุท่ีใชชีวิตในชุมชนบนดอย บางคนอยูในประเทศไทยมานาน ฟงพูดภาษาไทยได
บาง แตอานเขียนไมได บางคนเพิ่งเขามาในประเทศไทยไมนานนัก ซ่ึงสวนใหญตองการเรียนรูภาษาไทยเพื่อ
ใชในการสื่อสาร ทางมูลนิธิจึงไดจัดทําหลักสูตรภาษาไทยแบบบูรณาการ รวมกับทักษะชีวิตดานอ่ืนๆ ท่ีเปน
ประโยชนในการใชชีวิตและปรับตัวในสังคมไทย อาทิ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย การปกครอง 
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เปนตน โดยมีนักวิชาการจากศูนยวิจัยพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนท่ีปรึกษา 

ในปการศึกษา ๒๕๕๒ ทางมูลนิธิไดขยายสถานท่ีจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอีก ๑ แหง ในหมูบาน
หวยน้ําเย็น ตําบลวาวี ซ่ึงเปนศูนยกลางของหมูบานตางๆ ในเขตตําบลวาวี เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูเรียนท่ีมีปญหาเร่ืองการเดินทาง จากเดิมท่ีเปดสอนเฉพาะท่ีศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย   
โดยปนี้มีผูสมัครเขาเรียนใหม จํานวน ๒๓ คน จาก ๗ หมูบาน เมื่อรวมกับนักศึกษาเกาอีก ๑๕ คน ทําให
ปจจุบันมีนักศึกษาในโครงการท้ังสิ้น ๓๘ คน โดยสิ้นปการศึกษานี้จะมีผูสําเร็จหลักสูตรรุนแรกจํานวน ๗ คน  

การจัดการเรียนการสอนภาคปดเทอม 

 นอกจากกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาดังท่ีกลาวขางตนแลว มูลนิธิยังได
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในระบบโรงเรียนดวยการจัดการสอนเสริมวิชาพื้นฐานแกนักเรียนใน
ระบบการศึกษาในชวงปดภาคการศึกษา  

 โดยในชวงวันท่ี ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม ทางมูลนิธิไดจัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทย ใหแกเด็ก
นักเรียนกลุมชาติพันธุลาหูจากหมูบานหวย
ข้ีเหล็กใหม ท่ีกําลังเรียนท่ีโรงเรียนบานหวย
มะซาง  ระดับประถมศึกษาป ท่ี  ๑  – ๓  
จํานวนท้ังสิ้น ๒๕ คน  การจัดการเรียนรู
เสริมพื้นฐานในคร้ังนี้ แมจะมีชวงเวลาสั้น แต
ก็มีสวนชวยใหนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ี
อ านหนั งสื อ ไม คล อง  ได มี พื้ น ฐ านวิ ช า
ภาษาไทยแข็งข้ึน และสามารถเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เมื่อเรียนรวมกับ
เพื่อนๆ ในโรงเรียนชวงเปดเทอม 

การจัดอบรมพเิศษ 

นอกจากการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ในหลักสูตรระดับพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอน
ภาคปดเทอมแลว ในปท่ีผานมานี้ ทางโครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมไดจัดการอบรมหลักสูตรพิเศษ
สําหรับเยาวชนกลุมชาติพันธุระดับมัธยมจากหมูบานตางๆ ท่ีสนใจ ในหัวขอ “วัยรุนกับความรัก” เพื่อเปน
การใหความรูและทักษะชีวิตดานความรักและการคบเพื่อนตางเพศในวัยรุน ตลอดจนถึงภัยสังคมในปจจุบัน
ท่ีเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีวัยรุนควรเรียนรู  ทามกลางสถานการณปญหาเร่ืองเพศของวัยรุนบนดอยท่ีมี
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หลากหลายรูปแบบมากข้ึน ท้ังการทองในวัยเรียน การทําแทง การถูกลอลวง ถูกขมขืน ภัยทางเพศใน
โรงเรียน เปนตน โดยมีสาเหตุจากชองวางทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปจจุบัน ท่ีนําสื่อทางเพศตางๆ 
ไปสูเด็กและเยาวชน ผานโทรทัศน อินเตอรเน็ต คลิปมือถือ โดยที่พอแมผูปกครองซ่ึงเปนคนรุนเกาตามไม
ทัน และไมสามารถใหคําแนะนําเด็กและเยาวชนไดในหลายๆ สถานการณ   

โดยการจัดอบรมแบงเปน ๒ คร้ัง คร้ังแรก
สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ในระหวางวันท่ี 
๒๖-๒๗ กันยายน มีเยาวชนเขารวมการอบรม ๔๒ 
คน  และคร้ังท่ีสองสําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป
ท่ี ๓ ในระหวางวันท่ี ๑๒-๑๓ ตุลาคม มีเยาวชนเขา
รวมการอบรม ๔๖ คน  ซ่ึงเยาวชนผู เขารวมได
ประเมินผลวาไดรับความรูหลายอยางท่ีไมเคยไดรูใน
โรงเรียน และหลายคนตั้งใจวาจะตองมีสติมากข้ึน
เมื่อจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ ภายหลังจากท่ีไดรับทราบถึงผลกระทบหลายอยางท่ีจะเกิดข้ึนตามมา  

โครงการสนบัสนนุทนุการศกึษานกัเรยีนนกัศกึษา 

การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมูลนิธิดวงใจพอทําอยู คือ การใหทุนการศึกษา
แกเยาวชนท่ีตองการศึกษาตอในระดับสูง แตขาดทุนทรัพย ซ่ึงนอกจากจะมีเปาหมายเพื่อพัฒนาปจเจก
บุคคลใหไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตของตนแลว ยังมีเปาหมายเพื่อสรางผูนําท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินของตนเอง อันเปนอีกวัตถุประสงคหนึ่งของโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา 

ในป ๒๕๕๒ มูลนิธิไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชน จํานวน ๓๗ ราย ประกอบดวย 
๑. ทุนการศึกษาเต็มจํานวน  ไดแก  ทุนการศึกษาสําหรับเยาวชน ท่ีสมัครใจรวมเรียนรูและฝกงานใน

โครงการตาง ๆ ของมูลนิธิ โดยเปนทุนท่ีรวมคาใชจายในการศึกษาทั้งหมด รวมถึงคาใชจายในการ
กินอยู ตลอดระยะเวลาของการศึกษา  จํานวน ๘ ราย 

๒. ทุนการศึกษาสามัญ  ไดแก  ทุนการศึกษาท่ีจายใหตามคาใชจายจริงท่ีเก่ียวกับการศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา โดยไมรวมคาใชจายในการกินอยู  จํานวน ๗ ราย 

๓. ทุนการศึกษาวสิามัญ ไดแก ทุนการศึกษาท่ีจายใหในจํานวนท่ีกําหนด โดยปจจุบันกําหนดใหแตละคน
เปนจํานวนภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา จาํนวน ๑๑ ราย 

๔. ท่ีเหลือเปนทุนการศึกษาพเิศษ  ซ่ึงเปนการใหทุนการศึกษาเปนคร้ังคราวตามความจําเปน 

ท้ังนี้ ในระหวางปการศึกษา ๒๕๕๒ ทางมูลนิธิไดระงับการใหทุนการศึกษาจํานวน ๒ ราย เนื่องจาก
ทําผิดสญัญารับทุน  โดยผูท่ีไดรับทุนการศกึษาปจจุบนักําลังศึกษาตอในระดับการศึกษาตางๆ ดังนี้  

ระดับอุดมศึกษา  ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๗ ราย 
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ระดับอาชีวศึกษา ไดแกวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย และโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย จํานวน ๑๔ ราย  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก โรงเรียนนุชนารถอนุสรณ และการศึกษานอกโรงเรียน ๗ ราย 
และทุนการศึกษาพิเศษ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน ๓ ราย และ

ระดับประถมศึกษา ๔ ราย 
นอกจากนี้ มูลนิธิยังใหทุนลักษณะพิเศษ สําหรับจางครูสอนพิเศษตอนเย็นใหเด็กในหมูบาน ๑ ราย 
 

โครงการใหมของมูลนธิ ิ

โครงการดานการศึกษา 

โครงการศนูยฝกอบรมเดก็และเยาวชน๑ 
โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน ไดเร่ิมดําเนินโครงการภายใตมูลนิธิดวงใจพอ อยางเปน

ทางการเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ภายหลัง
จากไดดําเนินโครงการภายใตศูนยคาทอลิกพระจิต
เจา แมสรวย มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓  โครงการนี้เปน
โครงการดานการศึกษาโครงการแรกของศูนย
คาทอลิกพระจิตเจาท่ีเร่ิมตนควบคูกับการเร่ิมกอตั้ง
ศูนย เนื่องจากคณะผูกอตั้งเล็งเห็นความสําคัญของ 
‘การพัฒนาคน’ วาจะเติบโตอยางสมบูรณได ตอง
เติบโตท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา จึงไดเปด
ศูนยฝกอบรม ท้ังเพื่อขยายโอกาสในการได รับ
การศึกษาแกเด็กและเยาวชนบนดอย ซ่ึงในขณะนั้น

การศึกษาข้ันพื้นฐานยังไมครอบคลุม โดยเฉพาะหมูบานท่ีหางไกล ใหเด็กและเยาวชนไดเขาเรียนในโรงเรียน
ท่ีมีคุณภาพ ควบคูกับการรับการอบรมเพ่ือปลูกฝงศีลธรรมจริยธรรม ตลอดจนถึงเรียนรูการดําเนินชีวิต
พื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะความรับผิดชอบตอตนเอง และ
ผูอ่ืน รวมถึงการปรับตัวเขากับสังคมไทย  

โดยในตอนเริ่มตนทางศูนยคาทอลิกพระจิตเจา ได
เปดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก
หมูบานตางๆ ในเขตอําเภอแมสรวย รุนละประมาณ ๓๐ – 

                                                            
๑
 ดูรายละเอียดโครงการใหมในภาคผนวก 
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๔๐ คน ตอมาเมื่อจํานวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับโรงเรียนระดับประถมบนดอยมีการพัฒนาและ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน เมื่อผูบริหารประเมินผลแลวเห็นวาจะเปนประโยชนสําหรับเด็กมากกวาถาใหเด็กได
เรียนในโรงเรียนทองถ่ินและอยูใกลครอบครัว จึงไดตัดสินใจเปดศูนยฝกอบรมนักเรียนระดับประถม อีก
แหงหนึ่งท่ีหมูบานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ โดยปจจุบันใชชื่อวา “ศูนย
คาทอลิกอัสสัมชัญ บานหวยน้ําเย็น”  และตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๔ ไดเปดศูนยฝกอบรมอีกแหงหนึ่งท่ีหมูบาน
เหมืองลึก ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว  ใชชื่อวา “ศูนยคาทอลิกนักบุญโกราโด บานเหมืองลึก” โดยมี

เปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน  และตั้งแตป
การศึกษา ๒๕๔๙ ศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย 
จึงได เปดรับเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนเทานั้น  

ในปการศึกษา ๒๕๕๒ แตละศูนยมีจํานวน
เด็กเยาวชนและผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

ศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย มีจํานวน
นักเรียนท้ังสิ้น ๓๒ คน เปนชาย ๑๕ คน เปนหญิง ๑๗ คน ท้ังหมดกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ี
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ อําเภอเวียงปาเปา โดยมีผูรับผิดชอบดูแลเยาวชนท้ังสิ้น ๕ คน เปนชาย ๓ คน 
หญิง ๒ คน และมีครูสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอาขา อีก ๔ คน 

ศูนยคาทอลิกอัสสัมชัญ บานหวยน้ําเย็น มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น ๒๘ คน เปนชาย ๑๖ คน เปนหญิง 
๑๒ คน ท้ังหมดกําลังศึกษาระดับประถมศึกษา ท่ีโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี โดยมีผูรับผิดชอบดูแล
เด็กท้ังสิ้น ๔ คน เปนชาย ๒ คน หญิง ๒ คน และมีครูสอนเสริมวิชาภาษาจีน และภาษาอาขา อีก ๒ คน 

ศูนยคาทอลิกนักบุญโกราโด บานเหมืองลึก มี
จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น ๒๓ คน เปนชาย ๑๒ คน เปน
หญิง ๑๑ คน ท้ังหมดกําลังศึกษาระดับประถมศึกษา ท่ี
โรงเรียนบานหวยสาน ตําบลโปงแพร โดยมีผูรับผิดชอบ
ดูแลเด็กท้ังสิ้น ๔ คน เปนชาย ๑ คน หญิง ๓ คน และ
มีครูสอนเสริมวิชาภาษาอาขา อีก ๑ คน 

 
ปจจุบันศูนยคาทอลิกท้ัง ๓ แหง อยูภายใต

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน มูลนิธิดวงใจพอ และกําลังอยูในระหวางการดําเนินการเพื่อย่ืนขอ
จดทะเบียนเปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธิดวงใจพอ กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖   
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โครงการดานสังคม 

โครงการพฒันาชวีิตสตรแีละเด็กพิการ 
จากการทํางานกับชาวบานในพื้นท่ีอําเภอแมสรวยของศูนยคาทอลิกพระจิตเจาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ 

ซ่ึงไดใหความสําคัญกับกลุมสตรีมาตั้งแตเร่ิมตน และไดดําเนินกิจกรรมใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ 
อยางตอเนื่อง ท้ังดานฝกอบรมวิชาชีพเยาวสตรี ใหความรูพื้นฐานโดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัยแกแมบาน 
และตอมาไดเห็นปญหาของแมบานท่ีมีลูกพิการดวย โดยเมื่อมูลนิธิดวงใจพอไดรับการจดทะเบียนจัดตั้ง 
โครงการดานสตรีและเด็กพิการของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา จึงไดเร่ิมเขามาดําเนินการภายใตมูลนิธิดวงใจ
พอ นับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ภายใตชื่อ “โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ”๒  โดยมี
วัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

๑. เพื่อกระตุนใหแมบานตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูหญิง 
๒. เพื่อเปดโอกาสใหแมบานไดพบปะสังสรรค และรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองตางๆ ท่ีจําเปน

สําหรับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  อาทิ สุขภาพอนามัย สภาพสังคมเศรษฐกิจ และคุณคา
ศาสนาวัฒนธรรม เปนตน 

๓. เพื่อใหคําแนะนําและชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบานและผูปวยดอยโอกาส 
๔. เพื่อรวมมือกับผูปกครองในการใหความชวยเหลือเด็กพิการท่ีดอยโอกาส ซ่ึงผูปกครองไม

สามารถดูแลได ในดานการทํากิจกรรมบําบัดเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ  ในดานอาหารเสริม และใน
ดานกําลังใจ เปนตน 

โดยในปท่ีผานมา ไดดําเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 
๑. การใหความชวยเหลอืผูปวย ที่ไมสามารถชวยเหลอืตวัเองได หรอืขาดปจจยั 

โดยในป ๒๕๕๒ ทางมูลนิธิไดใหความชวยเหลือผูปวยในกลุมอาการตางๆ ตั้งแตคลอดลูก เบาหวาน 
วัณโรค รูมาตอยด โรคผิวหนัง ปวดทอง นิ่ว ปากแหวงเพดานโหว เนื้องอก กลุมอาการทางจิต เปนตน รวม
จํานวน ๔๒ ราย โดยเจาหนาท่ีโครงการจะชวยดําเนินเร่ืองตั้งแตการประสานงาน พาสงตัวเพื่อรับการรักษา
ในสถานพยาบาลตางๆ ตามท่ีแพทยวินิจฉัย เชน โรงพยาบาลแมสรวย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาลโอเวอรบรูค เชียงราย โรงพยาบาลสวนปรุง 
เชียงใหม และโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ ท้ังนี้เพราะผูปวยสวนใหญท่ีมาติดตอขอความชวยเหลือท่ี
มูลนิธิ นอกจากขาดทุนทรัพยแลว หลายกรณีพูดภาษาไทยไมคลอง โดยเฉพาะอยางย่ิงการสื่อสารดวย
คําศัพททางการแพทยตางๆ จึงจําเปนตองมีผูชวยในการประสานงานดังกลาว 

                                                            
๒
  ดูรายละเอียดโครงการใหมในภาคผนวก 
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นอกจากนี้เจาหนาท่ีโครงการยังคอยชวยติดตามอาการอยางตอเนื่อง ตลอดจนถึงการติดตาม
ประสานงานชวยเหลือเร่ืองสิทธิและสวัสดิการตางๆ เชน การทําบัตรทอง การทําบัตรคนพิการ การขอ
ลดหยอนคารักษาพยาบาลจากเจาหนาท่ีประชาสงเคราะห เปนตน 

นอกจากกรณีผูปวยขางตนแลว มูลนิธิยังไดติดตามใหความชวยเหลืออยางตอเนื่องแกผูปวยติดเชื้อ
อีก ๙ ราย ท่ีมาขอความชวยเหลือจากทางมูลนิธิ 

๒. การใหความชวยเหลอืดานสขุภาพ และสนบัสนนุดานการศกึษาแกเดก็พิการ 
เด็กพิการ เปนกลุมเปาหมายหลักกลุมหนึ่งท่ีทางโครงการใหความชวยเหลือ โดยมีจํานวนเด็กพิการ

ท่ีอยูในความดูแลของมูลนิธิจํานวน ๒๑ คน ซ่ึงลักษณะการให
ความดูแลชวยเหลือเปนไปตามอาการและความพรอมของ
เด็กเปนหลัก โดยมีท้ังเด็กพิการท่ีอยูในหมูบานกับครอบครัว
และเจาหนาท่ีเขาไปเย่ียมเยียนติดตามอยางตอเนื่องท่ีบาน 
จํานวน ๑๐ คน เด็กพิการที่สงเขาเรียนท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษ 
จํานวน ๕ คน เด็กพิการท่ีเรียนรวมกับเด็กปกติ จํานวน ๖ คน   

ในการใหความชวยเหลือดานสุขภาพ ทางเจาหนาท่ี
โครงการจะพาไปพบแพทยเพื่อตรวจเช็คสุขภาพ ติดตาม
อาการและพัฒนาการอยางตอเนื่องทุก ๓-๖ เดือน ท่ี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ตามท่ีแพทยนัดหมาย บาง
กรณี ท่ีมีอาการแทรกซอน ทางมูลนิ ธิไดสงประเมินการ

พัฒนาการ ท่ีสถาบันพัฒนาการราชนครินทร เชียงใหม ่  

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิไดจัดกิจกรรมกายภาพบําบัดใหเด็กพิการ ๑-๓ เดือนตอคร้ังๆ ละ ๑ สัปดาห 
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาทําการกายภาพบําบัดให  ในป ๒๕๕๒ ไดจัดกิจกรรมกายภาพบําบัดรวม ๓๙ วัน   
การจัดกิจกรรมน้ีนอกจากจะเปนการฝกใหเด็กมี
พัฒนาการทางรางกายท่ีดีข้ึนแลว ยังเปนการ
ชวยในดานจิตใจแกผูปกครองท่ีพาเด็กลงมารวม 
เนื่องจากผูปกครองโดยเฉพาะมารดาท่ีเหน็ด
เหนื่อยและทอแทจากการดูแลลูกของตนเองใน
แตละหมู บ าน  จะไดมาพบปะแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ แบงปนความรูสึก และเปน
กําลังใจซ่ึงกันและกัน  โดยโครงการนี้มีเด็ก
พิการจากหมูบานตางๆ ในเขตแมสรวย ท่ีลง
มารวมกิจกรรมกายภาพบําบัดอยางตอเนื่อง จํานวน ๙ คน  
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นอกจากการใหความชวยเหลือดานสุขภาพและจิตใจแกเด็กพิการและครอบครัวแลว ทางมูลนิธิยัง
ไดใหความสําคัญกับการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาการของเด็กพิการอยางตอเนื่อง โดยปนี้ ไดสนับสนุนใหเด็ก
พิการไดเขาเรียนท่ีโรงเรียนปญญานุกูล เชียงราย และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม 

เนื่องจากโครงการนี้ตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดาน ทางมูลนิธิจึงไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร โดยไดสงเจาหนาท่ีประจําโครงการเขารับการอบรมตางๆ ตามท่ีทางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จัดข้ึน พรอมท้ังไปศึกษาดูงานกับหนวยงานท่ีจัดการดูแลคนพิการโดยเฉพาะถึง ๒ แหงในปนี้  นอกจากนี้
ทางมูลนิธิยังไดรับอาสาสมัครชาวอิตาเลียน ท่ีจบการศึกษาดานการพยาบาล และมีประสบการณทํางานกับ
สภากาชาดอิตาลี เพื่อรวมเปนอาสาสมัครประจําโครงการน้ีดวย โดยอาสาสมัครคนนี้ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหทํางานในประเทศไทยไดในตําแหนงอาสาสมัครดานการ
รักษาและกายภาพบําบัด 

๓. จดัอบรมกลุมแมบานในหมูบาน 
เพื่อเปนการเย่ียมเยียน รับฟงปญหา ใหกําลังใจ พรอมท้ังใหความรูแกแมบานในหมูบาน ทางมูลนิธิ

ไดจัดใหมีกิจกรรมอบรมกลุมแมบานในชวงวันเสารอาทิตย ท่ีแมบานพักจากงานไรอยูท่ีบาน โดยในปนี้ไดทํา
การอบรมแมบาน ๓ หมูบาน ไดแกหมูบานยานํา ตําบลวาวี  หมูบานหนองแหวง และหมูบานก่ิวจําป ตําบล
ปาแดด โดยเนื้อหาการอบรมหลักเปนเร่ือง สังคมรมเย็นเปนสุขไดดวยความเขมแข็งของครอบครัว 
นอกจากนี้ยังเปนการตอบคําถามและใหความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยข้ันพื้นฐาน ที่ชาวบานสนใจ  

๔. จดักจิกรรมวนัแมบานประจาํป 
กิจกรรมวันแมบานประจําป เปนกิจกรรมระดับเขตท่ีจัดข้ึนปละคร้ัง เพื่อใหแมบานท่ีเหน็ดเหน่ือย

จากภารกิจในครอบครัว และงานไรไดมา
พบปะสังสรรคกัน พรอมท้ังไดรวมปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อรวมกัน รวมถึงไดรับ
ความรูจากกิจกรรมสาธิตท่ีจัดในแตละป  

โดยกิจกรรมวันแมบานประจําป 
๒๕๕๒ จัดข้ึนเมื่อวันเสารท่ี ๗ กุมภาพันธ ณ 
ศูนยคาทอลิกพระจิตเจา ในหัวขอ “สืบสาน
วัฒนธรรมการเตนรําชนเผาอาขา ลาหู”  
โดยมีแมบานจากหมูบานตางๆ มารวมงาน
ประมาณ ๕๐๐ คน แตละหมูบานไดเตรียมการเตนรํา รองเพลง และวัฒนธรรมตางๆ มาแสดงเพื่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีสวยงามของเผาตนเอง ใหเพื่อนแมบานและผูรวมงานจากหมูบานตางๆ รวมชื่นชม 
เปนการรวมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีงดงามของชนเผา ใหลูกหลานไดเห็นคุณคาและรวมสืบสานตอไป 
อันเปนวัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งของมูลนิธิดวงใจพอ 
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โครงการเกษตรสวนผูหวาน๓ 

ทามกลางปญหาการใชสารเคมีอยางรุนแรงในแปลงเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ี ซ่ึงสงผลกระทบ
ท้ังตอสภาพแวดลอม ดิน และสุขภาพของเกษตรกรและครอบครัว  “โครงการเกษตรสวนผูหวาน”  จึงได
เร่ิมดําเนินการเม่ือ พ  .ศ .  ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) เปนแหลงเรียนรูดานเกษตรกรรมธรรมชาติแก
ชาวบาน  โดยการทดลองทําเปนตัวอยาง และถายทอดความรู หรือเปนท่ีปรึกษาใหแกชาวบานท่ีสนใจ และ 
(๒) เพื่อผลิตอาหารปลอดสารเคมีสําหรับศูนยอบรมเด็กและเยาวชน ๓ แหง ท่ีอยูในความดูแลของมูลนิธิ 
เปนการลดรายจายจากผลผลิตท่ีผลิตไดเอง  

โครงการเกษตรสวนผูหวาน ได เ ร่ิม
ดําเนินงานภายใตมูลนิธิดวงใจพอ เมื่อวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๕๒โดยดําเนินงานในรูปฟารมเกษตร
ชีวภาพสาธิต มีสถานท่ีตั้งอยูท่ีบานเลขท่ี ๑๒๘ 
หมูท่ี ๑๑ บานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย ปจจุบันกําลังดําเนินงาน
อยูในระยะที่ ๒ ของแผนงาน ซ่ึงวางแผนไวเปน 
๓ ระยะ ดังนี้ 

  ๑ ระยะท่ี  ลงทุน จัดเตรียมสถานท่ี และเร่ิมลงผลผลิต 
 ระยะที ๒ เร่ิมไดผลผลิตเลี้ยงบานพักเด็ก และสามารถมีรายไดเพื่อพัฒนาโครงการได 

ระยะท่ี ๓ ถายทอดความรูใหชาวบาน 
โดยการดําเนนิงานของโครงการเกษตรสวนผูหวานในปจจุบัน แบงเปน ๓ ดาน ไดแก 

๑. ดานการใหบรกิารชุมชน 
เนื่องจากทางมูลนิธิมีโรงสีขาว ไวใชสีขาวเปลือกท่ีรับซ้ือหรือรับบริจาคจากชาวบาน เพื่อใชเลี้ยงเด็ก

นักเรียนในโครงการบานพักนักเรียนท้ัง ๓ แหงของมูลนิธิ ทางมูลนิธิยังไดเปดใหบริการสีขาวแกชาวบานเพื่อ
แลกกับสวนตางๆ จากการสีขาวท่ีทางมูลนิธิตองการใชในงานเกษตรชีวภาพตางๆ อาทิ ปลายขาวไวเลี้ยงไก 
รําขาวใชเลี้ยงหมู และแกลบไวทําปุยหมักชีวภาพ 

นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังมีแนวคิดท่ีจะใหโครงการเกษตรสวนผูหวานในฐานะนิติบุคคล ดําเนินการ
ตางๆ ตามท่ีทางราชการกําหนดใหเกษตรกรตองทํา เชน การข้ึนทะเบียนเกษตรกร หรือ การข้ึนทะเบียนปศุ
สัตว เปนตน ท้ังนี้เพื่อเปนตัวอยางและไดรับความรูจากทางราชการ เพื่อมาสนับสนุนใหชาวบานไดรวมมือ
กับทางราชการตามท่ีมีชองทางชวยเหลือเกษตรกรไว เพราะที่ผานมาสวนใหญชาวบานจะไมเขาใจถึงความ
จําเปนและประโยชนของการรวมมือหรือดําเนินการตามท่ีราชการกําหนดมากนัก 
                                                            
๓
 รายละเอียดโครงการใหม ดูในภาคผนวก 
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๒. ดานเกษตรชีวภาพ   
มูลนิ ธิ ได ใ ห ก ารสนั บสนุ น

บุคลากรในโครงการ ในการเสริมสราง
แนวคิดและทักษะดานการผลิตและใช
ผลิตภัณฑชีวภาพตางๆ ในโครงการ 
โดยการสงเจาหนาท่ีและคนงานไป
เรียนรู ฝกอบรม และศึกษาดูงานในท่ี
ตางๆ ในชวงท่ีผานมา เพื่อจะไดนํามา
ปฏิบัติจริงในสวนเกษตร เปนตัวอยาง
ใหเกษตรกรในพื้นท่ีมีทางเลือกจาก
การไมใชสารเคมี  

โดยปจจุบัน มูลนิธิไดปลูกผลไมหลากหลายชนิด และพืชผักสวนครัว โดยใชผลิตภัณฑชีวภาพ
ท้ังหมดท่ีผลิตข้ึนเอง ท้ังปุยหมัก สารชีวภาพ ยาฆาแมลงชีวภาพ ตางๆ โดยผลผลิตท่ีไดนําไปใชเลี้ยง
นักเรียนในศูนยอบรม ๓ แหงของมูลนิธิ ใหไดรับประทานอาหารท่ีปลอดสารพิษตามเปาหมายของโครงการ 

๓. ดานปศุสตัว 
นอกจากนี้ มูลนิธิยังไดเลี้ยงสัตวท้ังเพื่อเปนอาหาร และเพื่อนําสิ่งตางๆ ท่ีไดมาใชหมุนเวียนครบ

วงจรในสวนเกษตร อาทิ เลี้ยงวัวเพื่อชวยกินหญา ลดรายจายคาน้ํามันตัดหญา และนํามูลวัวทําปุยหมัก 
หรือใชมูลหมู มูลไก ใสตนผลไมหรือแปลงผักได 

ปจจุบัน ท่ีสวนเกษตรมีวัวเนื้ออยู ๖ ตัว จากท่ีซ้ือมา ๔ ตัว  มีไกกระดูกดํา ๓๐๐ ตัว จากท่ีเร่ิมเลี้ยง
เพียง ๗ ตัว และมีหมูแมพันธุ ๒ ตัวท่ีซ้ือในตอนแรก ปจจุบันหลังจากท่ีผสมแลว ๒ ชุดและสงเลี้ยงเด็กแลว
บาง ขายบาง มีหมูท่ีเลี้ยงอยู ๒๓ ตัว  โดยเนื้อสัตวตางๆ ท้ังไกและหมูนี้ ทางโครงการไดจัดสงใหศูนย
อบรมตางๆ เพื่อทําอาหารเล้ียงนักเรียนแตละศูนยอยางสม่ําเสมอ 

สําหรับการดูแลเร่ืองสุขอนามัยของสัตวเลี้ยงและสถานท่ี ทางมูลนิธิไดใชผลิตภัณฑชีวภาพท่ีผลิต
ข้ึนเอง ในการดูแลทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ ไมมีกลิ่นรบกวน 

ท้ังนี้ ทางมูลนิธิไดประเมินผลโครงการในระยะท่ี ๑ และที่ ๒ ของโครงการเกษตรสวนผูหวานแลว
เห็นวา กําลังดําเนินตามเปาหมายที่วางไว ท่ีสําคัญรูปแบบการผลิตเพื่อกินใชเองในครอบครัวใหญของมูลนิธิ 
ซ่ึงแมในปนี้จะยังไมพอเลี้ยงสมาชิกศูนยอบรมเด็กเยาวชนท้ัง ๓ แหงไดตามความตองการ แตในอนาคตเมื่อ
ตนไมยืนตนตางๆ ท่ีลงไวเร่ิมออกผล และกิจการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งปศุสัตวเร่ิมขยายผล นาจะมีผลผลิต
มากพอเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว เปนการสอนการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ร้ือฟนรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานใหกลับมาตระหนักถึงหนทางอยูรอดในปจจุบันท่ี
ชาวบานกําลังมุงหนาสูวิถีชีวิตแบบทุนนิยม 
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โครงการพฒันาสังคมและสิทธมินษุยชน 

นอกเหนือจากปญหาดานการขาดโอกาสทางการศึกษา ปญหาสตรีและเด็กพิการ รวมถึงปญหา
รูปแบบการทําเกษตรท่ีเปลี่ยนไป ท่ีทําใหมูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินโครงการดานสังคมขางตนตามท่ีไดกลาว
ไปแลว เพื่อตอบสนองตอปญหาตางๆ ท่ีประชาชนในพื้นท่ีประสบ  ปญหาดานสิทธิมนุษยชนยังเปนอีกปญหา
หนึ่งท่ีสําคัญ เนื่องจากชาวบานในหมูบานตางๆ จํานวนไมนอยท่ีเดินทางเขามาอาศัยหรือทํางานในประเทศ
ไทยอยางไมถูกกฎหมาย หรือยังไมมีเอกสารประจําตัวท่ีแสดงสถานะการอยูในประเทศไทยอยางถูกตอง ทํา
ใหประสบปญหาหลายอยางในการดําเนินชีวิต เชน การเดินทาง การทํางาน การรักษาพยาบาล เปนตน  

กิจกรรมอบรมกฎหมาย 
ในปนี้ ท่ีทางราชการกระทรวงแรงงาน จัดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ทางมูลนิธิจึงไดจัด

อบรมเรื่อง “ความรูเก่ียวกับเอกสารราชการและการอยูในประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย” ใหแกชาวบานท่ี
ยังไมมีชื่อในทะเบียนราษฎรไทย ใหไดรับความรูความเขาใจและสามารถประสานงานกับทางราชการเพ่ือ
ดําเนินการแกไขปญหาของตนเองไดอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยการอบรมจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๑๘ – 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

โดยวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม จัดอบรมชาวบานเขตตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย มีชาวบานเขารวม
ประมาณ ๕๐ คน จาก ๔ หมูบาน ไดแกหมูบานแมตาชาง หมูบานแมตาแมว หมูบานหวยหญาไซ และ
หมูบานหนองแหวง 

วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม จัดอบรมชาวบานเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย มีชาวบานเขารวมประมาณ 
๑๐๐ คน จากหมูบานตางๆ  ไดแก หมูบานหวยน้ําเย็น หมูบานยานํา หมูบานแสนเจริญใหม หมูบานดอยชาง 
หมูบานหวยไคร หมูบานปางซาง หมูบานหวยน้ํากลืน หมูบานผาแดงลีซอ หมูบานใหมพัฒนา หมูบานหวย
ข้ีเหล็กใหม หมูบานแมโมงกลาง 

โดยการอบรมท้ังสองวันนี้ ทําใหชาวบานท่ีมารับ
การอบรมมีความรูความเขาใจในสถานะตามกฎหมายของ
ตนเอง และเลือกท่ีจะดําเนินการใหตนเองอยูในประเทศ
ไทยอยางถูกตองตามกฎหมายได  

กิจกรรมเรียนรูกฎจราจรและจัดทําใบขับขี่  

นอกจากนี้ ในระหวางวันท่ี ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ท่ีผานมา ทางมูลนิธิยังไดจัด “โครงการขับข่ีปลอดภัย 
หวงใยเพื่อนรวมทาง” รวมกับศูนยฝกขับข่ีปลอดภัยฮอนดา เชียงราย โดยมีเปาหมายเพื่อ (๑) ใหผูเขารวม
โครงการไดปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการเรียนรูกฎจราจรและมีใบอนุญาตขับข่ี และ (๒) เพื่อใหผูเขารวม
โครงการไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตอผูอ่ืนในการใชรถใชถนน  
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โดยการอบรมในคร้ังนี้มีเยาวชนเขารวมโครงการตามจํานวนจํากัดท้ังชายหญิงรวม ๒๐ คน  และ
เมื่อผานการอบรมตลอดหลักสูตร ทุกคนสามารถสอบผานไดรับใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตจากกรมการ
ขนสงทางบกอยางถูกตอง   

เพื่อขยายผลตอเนื่อง
จ า ก โ ค รงก า ร น้ี  ใ น ก า ร ใ ห
ชาวบานรูกฎจราจร ปฏิบัติตาม
กฎหมาย มี ใบขับ ข่ี และลด
อุบัติเหตุ ทางมูลนิธิไดเตรียม
แผนกา ร ท่ี จ ะประส านกั บ
กรมการขนสงทางบก เพื่อ
ดํา เนินโครงการนี้ตอเนื่อง
สําหรับกลุมเปาหมายใหญใน
พื้นท่ี ท่ีปจจุบันไมสามารถทํา

ใบขับข่ีได ไดแกชาวบานท่ียังไมมีบัตรประชาชน (ซ่ึงปจจุบันกฎหมายไดอนุญาตใหทําใบขับข่ีไดแลวในบาง
กลุม) และชาวบานท่ีอานเขียนภาษาไทยไมได (ซ่ึงทางมูลนิธิกําลังสงเสริมใหเรียนรูผานโครงการการศึกษา
เพื่อชีวิตและสังคม) เพื่อใหชาวบานเหลานี้ ซ่ึงมีจํานวนมากในพื้นท่ี และเปนผูท่ีขับข่ีรถจักรยานยนตใน
ชีวิตประจําวันอยูแลว ไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  

การชวยเหลือกรณีฉกุเฉนิ 

นอกจากการรวมเดินทางกับชาวบานในพื้นท่ีอยางตอเนื่องภายใตโครงการตางๆ ท่ีกลาวมาทั้งหมด
แลว ในบางกรณีท่ีชาวบานประสบความเดือนรอนฉุกเฉิน และขอความชวยเหลือมา ทางมูลนิธิก็ไดใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน  โดยในป ๒๕๕๒ ทางมูลนิธิไดใหความชวยเหลือฉุกเฉินกรณีชาวบานหมูบานหวยหญาไซ 
ถูกไฟไหมบาน โดยชวยจัดซ้ืออุปกรณของใชเคร่ืองครัว และเสื้อผา ใหแกชาวบาน 

จากความเดือดรอนเมื่อชาวบานตองประสบปญหาในชีวิต ซ่ึงหลายคร้ังไมรูจะหันหนาไปพึ่งใคร 
โดยเฉพาะกลุมชาวบานท่ียังเขาไมถึงสวัสดิการของรัฐ ทําใหทางมูลนิธิไดเร่ิมรณรงคตามหลักความเชื่อทาง
คริสตศาสนาท่ีสอนใหรักและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะคนท่ีทุกขยากเดือดรอน สงผลใหในชวง
เทศกาลคริสตมาส เดือนธันวาคม ป ๒๕๕๒ ชาวบานคริสตศาสนิกชนคาทอลิกในหมูบานตางๆ จาก ๒๓ 
หมูบาน รวมกันบริจาคขาวเปลือกครอบครัวละ ๑ ปบ รวมกันเปน “ทุนน้ําใจ” เพื่อไวใชชวยเหลือคนท่ี
เดือดรอนฉุกเฉินตลอดป ๒๕๕๓ ตอไป โดยใหมูลนิธิดวงใจพอ เปนผูดําเนินการ 
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ความรวมมอืกบัหนวยงานตางๆ 

 ในป ๒๕๕๒ มลูนิธิดวงใจพอไดมีความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

มูลนธิิคามิลเลยีนแหงประเทศไทย 
มูลนิธิดวงใจพอไดรวมมือกับมูลนิธิคามิลเลียนแหง

ประเทศไทย ซ่ึงมีคณะซิสเตอร (นักบวชหญิงของศาสนา
คาทอลิก) ท่ีทํางานใหความดูแล ชวยเหลือผูสูงอายุ และ
ผูปวยติดเชื้อ ท่ีเปนคนไทยพื้นราบในเขตอําเภอแมสรวย 
อยางตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๔๒  พรอมกันนี้ยังไดมี
นักศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน
นักศึกษารวมฝกงานในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุดวย 
โดยในป ๒๕๕๒ นี้มีนักศึกษารวมฝกงาน จํานวน ๔ คน   

สมาคมผูประกอบวิชาชีพครู 
เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ซ่ึงตรงกับวันครู 

รองประธานมูลนิธิดวงใจพอ ไดเขารับรางวัลผูใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีจัดโดย สมาคมผูประกอบ
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอแมสรวย 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันท่ี ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ รองประธานและเลขานุการมูลนิธิ ไดเขารวมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ องคกรพัฒนาเอกชนและสถานสงเคราะหเด็กภาคเหนือ  ท่ีจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงจัดโดยกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

สาํนกังานสภาความมัน่คงแหงชาต ิ
เมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ รองประธานและเลขานุการมูลนิธิ ไดเขารวมการประชุมสัมมนาเพื่อ

ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง ซ่ึงจัดโดยสํานักความมั่นคงกิจการ
ภายในประเทศ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย 

สาํนกังานประกันสังคมจงัหวัดเชยีงราย 
 เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม เหรัญญิกและเจาหนาท่ีการเงินของมูลนิธิ ไดเขารวมประชุมชี้แจงใหความรู
และสรางเครือขายนายจาง ลูกจาง ผูเก่ียวของในจังหวัด ท่ีจัดโดยสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 
ณ หองประชุมซี แอนด ซี เวียงปาเปา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
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ทีท่าํการปกครองอาํเภอแมสรวย 
มูลนิธิดวงใจพอ ไดสงตัวแทนเขารวมถวายพานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ และไดนําคณะนักเรียนและเจาหนาท่ีใน
โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน ๔๐ คน รวมขบวนแหและรวมถวายพานพุมและจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ท่ีทางอําเภอแมสรวยจัดข้ึน 

พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย จังหวดัเชยีงราย 

ในระหวางป ๒๕๕๒ รองประธานมูลนิธิไดประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดเชียงราย อยางตอเนื่อง เพื่อดําเนินเร่ืองอาสาสมัครตางประเทศ และเร่ืองเตรียมการจัดตั้งสถาน
สงเคราะห ซ่ึงทางมูลนิธิกําลังดําเนินการเพื่อนําศูนยอบรมท้ัง ๓ แหง ภายใตโครงการศูนยฝกอบรมเด็ก
และเยาวชน จัดตั้งเปนสถานสงเคราะหใหถูกตองตามกฎหมายตอไป 

 

 
(นายธานินทร  อภวิงศ) 
ประธานกรรมการมูลนิธิ 
ผูรับรองรายงานมูลนิธิ 
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