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คํานํา 
  

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐ ฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราว
การเดินทางรวมกับพี่นองในพื้นที่ดําเนินงานของมูลนิธิ คือในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย ในชวงป ๒๕๕๓ ที่ผานมา ผานการเดินทางรวมกันในโครงการตางๆ ของมูลนิธิฯ ทั้ง 
๗ โครงการและอีก ๔ กิจกรรม ซึ่งดําเนินดวยกันมาอยางตอเน่ืองไมเพียงแคปที่ ๓ น้ีที่มูลนิธิ
ดวงใจพอไดรับการจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ แตนับรวมเวลา ๒๐ ปที่กิจการตางๆ 
เหลาน้ีไดดําเนินเรื่อยมานับต้ังแตเราไดเริ่มรูจักกันกับพี่นองในพื้นที่แหงน้ี ดังรายละเอียดที่เขียน
บันทึกไวในความเปนมาของมูลนิธิ ในรายงานฉบับน้ีแลว 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานคงจะไดรวมเดินทางไปกับพวกเราและรูจักกันมากยิ่งขึ้น 
ผานรายงานมูลนิธิฉบับน้ี 

 

คณะผูจัดทํา 

มีนาคม ๒๕๕๔ 
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สารบัญ 

      หนา 

คาํนาํ          ๑ 

สารบญั         ๒ 

ความเปนมา         ๓ 

รายงานผลการดาํเนินงาน มูลนธิิดวงใจพอ      ๖ 

 การดาํเนนิงานดานการศกึษา      ๗ 

  โครงการรถรับสงนักเรียน     ๗ 

  โครงการการศึกษาเพื่อชีวติและสงัคม    ๘ 

  โครงการทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา    ๑๑ 

  โครงการศนูยฝกอบรมเด็กและเยาวชน    ๑๒ 

  กิจกรรมหองสมุดโลกแหงปญญา     ๑๔ 

 การดาํเนนิงานดานสงัคม       ๑๕ 

  โครงการพฒันาชีวิตสตรีและเด็กพิการ    ๑๕ 

  โครงการเกษตรสวนผูหวาน     ๑๘ 

  โครงการพฒันาสังคมและสทิธิมนุษยชน    ๑๙ 

  กิจกรรมทุนน้ําใจ       ๒๑ 

  กิจกรรมกระปุกออมใจ      ๒๒ 

 ความรวมมอืกบัภาคสวนตางๆ      ๒๓ 

รายงานงบการเงนิ        ๒๖ 
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ความเปนมา 

มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑  

โดยดําเนินงานสานตอเจตนารมยของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ท่ีไดเร่ิม
งานดานพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพี่นองกลุมชาติพันธุ ในเขตแมสรวย มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ และ
ตอมาไดรวมถึงคนไทยพื้นราบในเขตอําเภอแมสรวยดวย  

โดยคณะกรรมการชุดแรกผูรวมกอตั้งมูลนิธิดวงใจพอ มีความเห็นรวมกันท่ีตองการตอเนื่องงาน
ดานสงเคราะหและพัฒนาท่ีศูนยคาทอลิกพระจิตเจาซ่ึงเปนองคกรศาสนาไดดําเนินงานมากอนหนานี้  โดย
ใหแยกภาพกิจการเหลานี้ออกจากกิจการของศูนยคาทอลิกฯ ซ่ึงจะดําเนินงานเฉพาะดานศาสนาตอเนื่อง
ตอไปโดยตรง 

ท้ังนี้ เนื่องจากเล็งเห็นวาความชัดเจนในการกอตั้งมูลนิธิดวงใจพอเพื่อดําเนินงานดานสังคม
สงเคราะหและพัฒนาสังคมโดยตรงน้ี จะสงผลดีหลายประการ ท้ังในดานการประสานงานกับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เปนการเปดพื้นท่ีใหคนทุกชาติ ศาสนา ท่ีอยากมารวมกันชวยเหลือชาวบาน
ไดมารวมกันอยางอิสระ และในทางกลับกันยังเปนการชวยใหชาวบานท่ีเปนคริสตชน ไดเขาใจและแยกแยะ
ระหวางความเชื่อในการนับถือศาสนา กับความชวยเหลือดานสงเคราะหและพัฒนาอยางชัดเจนย่ิงข้ึน และ
ท่ีสําคัญยังเปนการชวยจัดระเบียบบุคลากรที่ทํางานดานสงเคราะหและพัฒนาของมูลนิธิ ใหมีแนวทางท่ี
ชัดเจนในการชวยดวยความรักเมตตาอยางเห็นคุณคาและศักดิ์ศรี มากกวาใชแตใจท่ีสงสาร หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง เปนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ มาเปนการสอนใหพึ่งตนเองอยางมีศักดิ์ศรี อันเปน
เปาหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพอ 

ดวยเหตุนี้ มูลนิธิดวงใจพอ จึงมีรูปแบบเปนมูลนิธิท่ีมีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณหรือหัวใจของมูลนิธิ อยูในคําสอนของพระเยซู องคศาสดา  หรือกลาวไดวา 

 บอเกิดทางเศรษฐกจิของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทําบุญ 

 บอเกิดของบคุลากรของมูลนธิิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทํางาน อุทิศตัว 

 บอเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ในคําสอนของพระเยซู 

 ดังนัน้ การเกิดข้ึนของมลูนธิิ จึงเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสงัคมอยางมัน่คงและย่ังยืน 
และพรอมแสดงตัวตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของในการพัฒนาคน ใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน และสงัคมท่ีมคีวามรักและสนัติสุข 
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วิสัยทัศน 

พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมที่มีความรักและสันติสุข 

พันธกิจ 

ใหการศึกษาและเดินเคียงขางเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรี โดยมีรากใน
ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 

๑. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม 
๒. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนในกลุมคนตางๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง และ
ผูดอยโอกาสในสังคม 

๓. สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
๔. สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองไดอยาง

ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ใหความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบาน คนชราและผูติดเช้ือ

โรคติดตอเรื้อรังและตอเน่ือง 
๖. สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของชุมชน ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และความเช่ือ 
๗. ทําการศึกษาวิจัยดานสังคม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัดการปญหาสังคม

อยางมีประสิทธิภาพ 
๘. ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ เพื่อ

สาธารณประโยชน 
๙. ไมดําเนินการเกี่ยวของกบัการเมือง 

 

 



รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐� หนา�๕�
 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน     
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รายงานผลการดําเนินงาน มูลนิธิดวงใจพอ 
ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐ 

การดําเนินงานในภาพรวมของมูลนิธิดวงใจพอ จําแนกเปน ๒ ลักษณะ คือ 

๑. งานดานการศึกษา 
๒. งานดานสังคม : งานสงเคราะหและพัฒนา 

งานวนัเดก็ประจาํป ๒๕๕๓ 

 กิจกรรมประจําปของมูลนิธิ ท่ีเร่ิมตนเปนกิจกรรมแรกในแตละป คือ
งานวันเด็ก โดยจะเปนงานท่ีทางมูลนิธิไดเชิญเด็กๆ ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปท่ี ๖ จากทุกหมูบานในโครงการของมูลนิธิมารวมกิจกรรมและ
แบงปนความสุขกับพี่ๆ เจาหนาท่ีของมูลนิธิและทีมงานผูรวมจัด  

 

 

 

 โดยงานวันเด็กประจําป ๒๕๕๓ ไดจัดข้ึนเมื่อวันอาทิตยท่ี ๑๐ มกราคม 
ในหัวขอ “วันเด็กรูประหยัด” มีเด็กๆ มารวมงานประมาณ ๗๗๐ คน โดยในปนี้ไดรับความรวมมือจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มารวมทํากิจกรรมกับนองๆ ดวย 
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การดาํเนินงานดานการศกึษา 

 
 

   โครงการรถรบัสงนกัเรียน 

 โครงการรถรับสงนักเรียน เปนโครงการท่ีมูลนิธิดวงใจพอดําเนินการตอเนื่องมาจากที่ศูนยคาทอลิก

พระจิตเจา ไดเร่ิมตนไวนับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีเปาหมายสําคัญท่ีจะสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนกลุม
ชาติพันธุในทองถ่ิน ใหไดรับการศึกษาอยางเต็มท่ีผานการอํานวยความสะดวกดานการเดินทาง ท้ังนี้เพราะ
ในชวงท่ีเร่ิมตนโครงการน้ัน ผูปกครองสวนใหญนิยมสงลูกหลานไปเรียนในจังหวัดภาคกลาง เพื่อรับ
การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย อีกท้ังโรงเรียนในทองถ่ินหลายแหงก็อยูหางไกลจากหมูบาน นักเรียนไปเรียน
ลําบาก ทําใหขาดเรียนบอยและประสิทธิภาพการเรียนลดลงเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกล 

 ภายหลังจากการดําเนนิโครงการ พบวามีนักเรียนกลับมาเรียนในทองถ่ินมากข้ึน และอัตราการขาด
เรียนหรือไปโรงเรียนสายของนักเรียนก็ลดลงอยางมาก ทําใหมีผูปกครองนักเรียนนําบุตรหลานมาสมัครเขา
โครงการอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในการประเมินผลโครงการประจําป ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนปท่ี ๒ ท่ีโครงการ
นี้โอนยายเขามาอยูภายใตมูลนิธิดวงใจพออยางเปนทางการ ทางคณะกรรมการมูลนิธิและผูจัดการโครงการ 
ไดรวมกันทบทวนเปาหมายในภาพรวมของมูลนิธิ ท่ีตองการใหชาวบานท้ังผูใหญและเด็กไดคอยๆ เรียนรูจัก
การพึ่งตนเองอยางมีศักดิ์ศรี โดยไมปลูกฝงใหเคยชินกับระบบอุปถัมภ   

 ดวยเหตุนี้ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ ท่ีผานมา 
โครงการรถรับสงนักเรียนจึงมีขอเสนอใหผูปกครอง
นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ จะตองสมทบคาใชจาย
สําหรับการข้ึนรถรับสงนักเรียนวันละ ๑ บาทตอ
นักเรียน ๑ คน โดยหวังวาการปลูกฝงความรวมมือ
และการชวยเหลือตนเองเล็กๆ นอยๆ นี้ จะชวยให
เปาหมายในการฝกใหเกิดการพึ่งตนเองและเคารพ

ศักดิ์ศรีของตนเปนไปได พรอมกับสานตอโครงการท่ีเปนประโยชนและเปนความตองการของชาวบานและ
ชุมชนนี้ตอไปไดอยางย่ังยืน แมในอนาคตหากมูลนิธิไมไดใหการสนับสนุนเชนนี้แลว แตถาชาวบานยังมีความ
ตองการก็อาจจัดการโครงการนี้ดวยตนเองไดตอไป 
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 โดยในปการศึกษา ๒๕๕๓ มีหมูบานท่ีเขารวมโครงการจํานวนท้ังสิ้น ๑๐ หมูบาน ในเขตตําบลวาวี
และตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย โดยแตละหมูบานจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายของรถรับสงนักเรียนท่ีมี
คนขับรถเปนผูท่ีชาวบานคัดเลือกใหมารับสงบุตรหลานของตน ซ่ึงมีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๓๒๙ คน จาก ๑๐ 
หมูบาน ไปยังโรงเรียนประถมและมัธยมตางๆ ในทองถ่ินท่ีนักเรียนศึกษาอยู  

  
โครงการการศกึษาเพื่อชวีิตและสงัคม 

 
 
 
 
ภาคปกติ 

โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ไดดําเนินการตอเนื่องเปนปท่ี ๓ เพื่อสนับสนุนใหเยาวชน

และชาวบานกลุมชาติพันธุในพื้นท่ีอําเภอแมสรวย ท่ีอยูนอกระบบการศึกษาแตตองการพัฒนาตนเอง ใหมี
โอกาสและทางเลือกในการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองใหอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีในทองถ่ิน  

โดยในระยะเร่ิมดําเนินการ ๓ ปแรกนี้ ไดเนนการจัดหลักสูตรตามความตองการเรียนรูของผูเรียน
เปนหลัก และถือเปนการเรียนรูรวมกับผูเรียนซ่ึงเปนชาวบานท่ีมีวิถีชีวิตในการทําเกษตรตามฤดูกาล ไมมี
เวลาเรียนเต็มท่ีแตมีใจเต็มรอย พบวาผูเรียนสวนใหญซ่ึงเปนพอบาน ผูนําและเยาวชนกลุมชาติพันธุตองการ
ฝกฝนทักษะภาษาไทย ตั้งแตระดับฟง พูด อาน เขียน เพื่อใหสามารถใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดจริง  

ดังนั้นในระยะแรกนี้ทางโครงการจึงไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพื่อชีวิตพื้นฐานข้ึน เพื่อจัดการเรียน
การสอนในภาคปกติสัปดาหละ ๑ วันใหแกผูเรียนในแตละระดับความรูไดละจากงานประจําลงมาเรียนรู 
โดยใชเวลาเรียนอยางนอย ๔ ภาคเรียน ภายในหลักสูตรพื้นฐานนี้ ประกอบดวยรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
ซ่ึงเนนการเรียนรูทักษะการอานเขียนภาษาไทย และรายวิชาภาษาไทยเพื่อชีวิตและการส่ือสาร ซ่ึงเนนการ
เรียนรูทักษะการฟงพูดและบูรณาการความรูในการใชชีวิตในสังคมไทย โดยในชวง ๑-๒ ปแรกเปดใหมีวิชา
เลือกเปนภาษาอาขาตามความตองการของผูเรียนดวย 
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จากการประเมินผล พบวาผูเรียนท่ีมาเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีพัฒนาการในการใช
ภาษาไทยไดดีข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะคนท่ีมีพื้นฐานในการเรียนภาษาอ่ืนมาบางแลว อยางไรก็ตามมีผูเรียน
จํานวนไมนอยท่ีไมไดมาเรียนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนท่ีการเดินทางยากลําบากและมีการ
เพาะปลูก นอกจากนี้ในระยะหลังพบวา มีผูเรียนท่ีเปนแมบานสนใจมาสมัครเรียนเพิ่มมากข้ึนและสวนใหญมี
ความตั้งใจและมาเรียนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังพบวาผูเรียนมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุมาก
ข้ึน โดยในปการศึกษานี้ มีผูเรียนท้ังกลุมชาติพันธุอาขา ลีซู คะฉิ่น จีน และพมา 

ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ทางโครงการฯ ไดแกปญหาเร่ืองการเดินทางของผูเรียนดวยการเปด
หองเรียนเพิ่มข้ึนอีกแหงหนึ่ง ในหมูบานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี ซ่ึงเปนศูนยกลางของหมูบานตางๆ ในเขต
ตําบลวาวี เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเรียนในเขตตําบลวาวีใหสามารถเลือกเรียนไดใกลบานย่ิงข้ึน ไมตอง
ลงมาเรียนท่ีหองเรียนศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวยท่ีเดียวเชนท่ีผานมา จึงเปนการประหยัดเวลา
และคาใชจายในการเดินทางของผูเรียน ทําใหผูเรียนท่ีสนใจมีทางเลือกมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม ในอนาคตทางโครงการฯ มีแผนงานท่ีจะคอยๆ พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับเปาหมายและความตองการของผูเรียนมากข้ึน ท้ังดานการเรียนรูวิชาชีพท่ีเปนประโยชนใน
ทองถ่ินหรือการเพิ่มหองเรียนในหมูบานหางไกลที่มีผูเรียนสนใจ
จํานวนมาก เปนตน 

 

ภาคปดเทอม 

 ในชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคม ทางโครงการฯ ไดจัดใหมี
คายเรียนรูสําหรับเด็กประถมชวงชั้นท่ี ๑ เปนประจําทุกป เพื่อ
เสริมทักษะการอานเขียนภาษาไทยใหเด็กมีพื้นฐานท่ีดีข้ึน โดย
เนนเด็กในหมูบานท่ีการเรียนวิชาภาษาไทยออน พรอมท้ังบูรณา
การความรูดานสังคมที่เปนประโยชนและสรางทัศนคติท่ีดีแก
เด็ก โดยหลักสูตร ท่ีใชอยูปจจุบันเปนหลักสูตร “ เรารัก
ธรรมชาติ” เพื่อใหเด็กรูจักดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม การ
อยูรวมกันอยางเก้ือกูล พรอมตระหนักถึงคุณและโทษของการสิ่งใกลตัว 
ท้ังอาหาร ขนม และสิ่งเสพติด  

 สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๓ ท่ีผานมา ทางโครงการฯ ไดจัดคาย
เรารักธรรมชาติข้ึนท่ีหมูบานหวยหญาไซ ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย 
ในระหวางวันท่ี ๑๘ - ๒๙ ตุลาคม โดยมีเด็กนักเรียนระดับประถมปท่ี ๑ 
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เขารวม ๑๒ คน ประถมปท่ี ๒ เขารวม ๑๕ คน และประถมปท่ี ๓ เขารวม ๒๑ คน รวมท้ังสิ้น ๔๘ คน จาก
การประเมินผล พบวานอกจากนักเรียนท่ีมารวมคายจะไดพัฒนาทักษะดานการอานเขียนภาษาไทยไดดีข้ึน
แลว ยังไดเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการฝกการอยูรวมกัน การกลาแสดงออก 
ศิลปะ และความสนุกสนานเพลิดเพลินในชวงปดภาคเรียนไปพรอมกันดวย 

 

การอบรมพิเศษ 

๑. การอบรมเพศศึกษาเยาวชน 

ทามกลางปญหาสังคมที่รุมเราเด็กและเยาวชน
ในหมูบานบนดอย  ปญหาเร่ืองเพศเปนปญหาใหญท่ี
ทําลายอนาคตของเยาวชนจํานวนมาก ทางมูลนิธิฯ จึง
ไดจัดการอบรมพิเศษสําหรับเยาวชนระดับมัธยม ๒-๓ จากหมูบานตางๆ ในเขตแมสรวยอยางตอเนื่อง โดย
ในปนี้ไดจัดในหัวขอ “คุณคาพรหมจรรยของเยาวชนหญิงชาย” โดยไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากโรงเรียน
พระแมมารีย กรุงเทพฯ มาใหการอบรม ในระหวางวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กันยายน โดยมีเยาวชนชายหญิงเขารับ

การอบรมจํานวน ๖๐ คน 

๒. การอบรมทางเลอืกในการศึกษาตอ 
ปจจุบันเยาวชนบนดอยมีโอกาสและมีทัศนคติ

ในการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยทั้งผูปกครอง
และเยาวชนตางหันมาใหความสําคัญกับการศึกษา

ตอเนื่องอยางมาก รวมทั้งทางเลือกในการเรียนตอของเยาวชนก็มีหลากหลายขึ้นดวย ดังนั้นทางมูลนิธิจึง
เห็นความจําเปนท่ีจะใหคําแนะนําท้ังเยาวชนและผูปกครองในการเลือกศึกษาตอเพื่อใหเยาวชนสามารถกาว
ไปถึงเปาหมายในอนาคตท่ีตองการได ท้ังนี้เนื่องจากประสบการณท่ีมูลนิธิทํางานกับเยาวชนในพื้นท่ีและได
เห็นการเลือกโดยมีขอมูลไมครบถวน ทําใหเกิดปญหาการเรียนไมจบ การเปล่ียนสถานศึกษา หรือการเรียน
ไมตรงความตองการในการประกอบอาชีพ ทําใหเสียเวลา เสียเงิน และเสียกําลังใจ 

ในปการศึกษานี้ ทางมูลนิธิไดจัดอบรมทางเลือกในการเรียนตอ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และผูปกครอง ในเขตอําเภอแมสรวย ข้ึนเมื่อวันเสารท่ี ๑๖ ตุลาคม โดยไดเปดโอกาสให
รุนพี่ท่ีมีประสบการณมาแบงปนการเลือกของตนใหนองๆ ไดเรียนรูจากประสบการณตรงของรุนพี่ พรอมท้ัง
มีการแนะแนวทางเลือกศึกษาตอในสายตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีขอมูลในการพิจารณาครบถวนย่ิงข้ึน อีกท้ัง
ยังเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถมาขอรับคําปรึกษาท่ีมูลนิธิไดอยางตอเนื่อง ภายหลังจากการอบรมแลว 
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    โครงการสนบัสนนุทนุการศกึษานักเรยีนนักศกึษา 
  
 
 
 
 
 
 
 

นอกเหนือจากการใหการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกเด็กและเยาวชนทางออม ผาน
โครงการดานการศึกษาตางๆ ท่ีรายงานขางตนแลว มูลนิธิดวงใจพอ ยังไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแก
นักเรียนนักศึกษาโดยตรงมาอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนใหไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชีวิตของตน และสรางผูนําท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองตอไปในอนาคต โดยป
การศึกษา ๒๕๕๓ นี้ มูลนิธิฯ ไดสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทตางๆ ดังนี้ 

๑. ทุนการศึกษาเต็มจํานวน : ทุนการศึกษาสําหรับเยาวชน ท่ีสมัครใจรวมเรียนรูและฝกงานใน
โครงการตาง ๆ ของมูลนิธิ โดยเปนทุนท่ีรวมคาใชจายในการศึกษาทั้งหมด รวมถึงคาใชจายในการกินอยู 
ตลอดระยะเวลาของการศึกษา  จํานวน ๗ ทุน 

๒. ทุนการศึกษาสามัญ : ทุนการศึกษาท่ีจายใหตามคาใชจายจริงท่ีเก่ียวกับการศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา โดยไมรวมคาใชจายในการกินอยู  จํานวน ๒ ทุน 

๓. ทุนการศึกษาวิสามัญ : ทุนการศึกษาท่ีจายใหในจํานวนท่ีกําหนด โดยปจจุบันกําหนดใหแตละคน
เปนจํานวนภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาของการศึกษา มีจํานวน ๕ ทุน และอีก ๒ ทุนๆ ละ 
๑,๒๕๐ บาท เนื่องจากทางโรงเรียนออกคาใชจายในการศึกษาใหท้ังหมด ทางมูลนิธิจึงชวยเพียงคร่ึงหนึ่ง 

๔. ทุนการศึกษาประเภทท่ีใหคร้ังคราวตามความจําเปน : นักศึกษาผูรับทุนพยายามดูแลคาใชจาย
ของตนเอง รวมกับการรับทุน กยศ. หรือทุนอ่ืนๆ แตจะขอสนับสนุนจากมูลนิธิเปนบางคร้ังเมื่อคาใชจายไม
เพียงพอ จํานวน ๒ ทุน และมีนักเรียนอีก ๕ คนท่ีมูลนิธิชวยสนับสนุนเปนคารถรับสงไปสถานศึกษา 

โดยผูท่ีไดรับทุนการศึกษาปจจุบันกําลงัศึกษาตอในระดับการศึกษาตางๆ ดังนี ้ 
ระดับอุดมศึกษา  ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  และวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน ๔ ราย 
ระดับอาชีวศึกษา ไดแก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน

เชียงราย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สารภี จํานวน ๘ ราย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ๕ ราย 
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ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ มีนักเรียนทุนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจํานวน ๒ คน และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จํานวน ๑ คน  ระดับ ปวส. ๑ คน  ระดับ ปวช. 
๔ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒ คน  

นอกจากนี้ มูลนิธิยังใหทุนลักษณะพิเศษ สําหรับจางครูสอนพิเศษชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียนใหเด็ก
นักเรียนในหมูบาน เพื่อเสริมความรูพื้นฐานใหนักเรียน จํานวน ๑ อัตรา 
 

 โครงการศนูยฝกอบรมเดก็และเยาวชน 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน มูลนิธิดวงใจพอ ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องสืบทอด
เจตนารมยจากศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย ท่ีไดเร่ิมตนมาแลวเปนเวลา ๒๐ ป โดยมีเปาหมายเพื่อ
เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเปาหมายไดรับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ใหเปนคนท่ีสมบูรณ 
ท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยเขารับการศึกษาภาคปกติในโรงเรียนทองถ่ิน และกลับมาพัก
ประจําท่ีบานพักของศูนยฯ เพื่อรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตพื้นฐานตามแนวทางคริสต
ศาสนา ใหรูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน พรอมท้ังเรียนรูการปรับตัวในสังคม และพัฒนาความเปนผูนํา
เพื่อรับใชชวยเหลือชุมชนทองถ่ินของตน 

ปจจุบันโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน มีบานพักเด็กและเยาวชน ๓ แหง ไดแก 

๑. ศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย  ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 
๑๕๘ หมูท่ี ๑๒ ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย 
เชียงราย  รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ปการศึกษา ๒๕๕๓  มีนักเรียนท้ังสิ้น ๒๙ คน ชาย 
๑๒ คน หญิง ๑๗ คน โดยมีเจาหนาท่ีคอยดูแล
และใหการอบรมอยูประจําศูนย ๔ คน 
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๒. ศูนยคาทอลิกอัสสัมชัญ บานหวยน้ําเย็น ตั้งอยู ท่ี 

เลขที่ ๑๒๙ หมู ๑๑ บานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี อําเภอ
แมสรวย เชียงราย รับนักเรียนระดับประถมศึกษา
และเ ร่ิมเปดรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในป
การศึกษา ๒๕๕๓ นี้ โดยมีนักเรียนท้ังสิ้น ๒๗ คน 
ชาย ๑๓ คน หญิง ๑๔ คน โดยมีเจาหนาท่ีคอยดูแล
และใหการอบรมอยูประจําศูนย ๓ คน 
  

๓. ศูนยคาทอลิกนักบุญโกราโด  ตั้งอยูท่ี เลขท่ี ๑๘๔ หมู ๘ 
บานเหลาหลวง ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว เชียงราย 
รับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓ มี
นักเรียนท้ังสิ้น ๑๔ คน โดยมีเจาหนาท่ีคอยดูแลและให
การอบรมอยูประจําศูนย ๓ คน 
 
 

 
 

โดยในปการศึกษา ๒๕๕๓ ท่ีผานมา ศูนยท้ัง ๓ แหงภายใตโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนนี้ 
มีแผนท่ีจะดําเนินการเพื่อย่ืนขอจดทะเบียนเปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธิดวงใจพอ กับกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงดาน
นโยบายการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ทําใหโรงเรียนในทองถ่ินแตละแหง
ท่ีนักเรียนศึกษาอยู มีแนวโนมท่ีจะตองปรับเปลี่ยนการรับนักเรียนตามกฎหมาย ซ่ึงสงผลตอนโยบายการรับ
นักเรียนในบานพักแตละศูนยภายใตโครงการฯ ของมูลนิธิดวย ดวยเหตุนี้ทางคณะกรรมการจึงไดประชุม
หารือกันใหชะลอการขอจดทะเบียนฯ เพื่อรอความชัดเจนจากโรงเรียนทองถ่ินแตละแหงกอน โดยจะได
ดําเนินการขอจดทะเบียนเปนสถานสงเคราะหตามแผนงาน ในปการศึกษา ๒๕๕๔ ตอไป 
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 กจิกรรมหองสมดุโลกแหงปญญา 
 
  
 
 
 
 
 
 

ในการดําเนินงานดานการศึกษาของมูลนิธิ ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ไดจัดใหมีกิจกรรมพิเศษ ซ่ึงเปน
กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีรับการศึกษาอบรมอยูท่ีมูลนิธิ โดยได
ทดลองนําการศึกษาแบบ Project Base Study มาใชในกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมนี้ ซ่ึงนักเรียนได
เลือกทํา “โครงการหองสมุดโลกแหงปญญา” เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียนในโครงการศูนยฝกอบรม
เด็กและเยาวชนของมูลนิธิ 
 ในการดําเนินกิจกรรมนี้ นอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งคณะกรรมการ
หองสมุดพรอมท้ังการประชุมคณะกรรมการประจําสัปดาหแลว คณะกรรมการหองสมุดซ่ึงเปนนักเรียน
ระดับมัธยมปลายจํานวน ๖ คน ยังไดเรียนรูการวางแผนงาน การเขียนโครงการและจดหมายขอสนับสนุน
หนังสือจากผูมีอุปการะคุณ พรอมท้ังไดลงมือปฏิบัติปรับปรุงพัฒนาหองสมุดดวยตนเอง 

 

 
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดรวมแบงปนหนังสือท่ีไดรับบริจาคจากสํานักพิมพและผูมีอุปการะคุณ
บางสวนใหแกหองสมุดประชาชนอําเภอแมสรวย เพื่อใหเกิดประโยชนในวงกวางแกเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปในอําเภอแมสรวยอีกดวย นับไดวาเปนกิจกรรมท่ีนักเรียนไดเรียนรูท้ังทักษะการจัดการภายนอก และ
ปลูกฝงคุณธรรมภายในไปพรอมกันดวย 
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การดาํเนินงานดานสังคม : งานสงเคราะหและพฒันา 

 
 
 
 
 
 

 โครงการพฒันาชวีติสตรแีละเด็กพกิาร    
 

มูลนิธิดวงใจพอ ไดดําเนินโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ ตอเนื่องจากการเร่ิมตนงานดานนี้
ของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย ท่ีไดเร่ิมตนมาตั้งแตป ๒๕๓๓ เพื่อใหความชวยเหลือในดานตางๆ ท้ัง
สุขภาพอนามัยของรางกายและจิตใจ ตลอดจนถึงความรูตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิต แก
กลุมเปาหมายที่เปนสตรีและแมบาน อยางไรก็ตาม ในระยะตอมาไดตระหนักถึงสภาพปญหาของแมบานท่ีมี
รากอยูท่ีปญหาดานจิตใจ ซ่ึงเชื่อมโยงอยางแยกไมออกกับปญหาครอบครัวท้ังสามีและลูก จึงไดขยายความ
ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยและการใหคําปรึกษาไปจนถึงปญหาของพอบานและลูก โดยเฉพาะกลุมแมบาน
ท่ีมีปญหาพิเศษ เชนลูกพิการ สามีไปมีภรรยาใหม หรือสามีหรือลูกติดยาเสพติด ซ่ึงตองการกําลังใจและ
คําแนะนําอยางมาก  โดยกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ดังตอไปน้ี 

๑. เพื่อกระตุนใหแมบานตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูหญิง 
๒. เพื่อเปดโอกาสใหแมบานไดพบปะสังสรรค และรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองตางๆ ท่ีจําเปน

สําหรับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  อาทิ สุขภาพอนามัย สภาพสังคมเศรษฐกิจ และคุณคา
ศาสนาวัฒนธรรม เปนตน 

๓. เพื่อใหคําแนะนําและชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบานและผูปวยดอยโอกาส 
๔. เพื่อรวมมือกับผูปกครองในการใหความชวยเหลือเด็กพิการท่ีดอยโอกาส ซ่ึงผูปกครองไม

สามารถดูแลได ในดานการทํากิจกรรมบําบัดเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ  ในดานอาหารเสริม และใน
ดานกําลังใจ เปนตน 
 

ในป ๒๕๕๓ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 งานใหความรูแกสตรีและกลุมแมบาน 

งานแมบานประจําป  
เพื่อใหแมบานท่ีตองรับภาระหนักในงานประจําวันตลอดท้ังป ไดมีโอกาสผอนคลาย และพบปะ

สังสรรค พรอมท้ังไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทางมูลนิธิจึงไดจัดงานแมบานข้ึนเปนประจําทุกป โดยในป ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการแมบานไดตระหนักถึงปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว จึงไดรวมกันจัดงานในหัวขอ 
“สาธิตการทําน้ํายาเอนกประสงค" เพื่อใหแมบานฝกทําใชเอง ลดรายจายในครัวเรือน โดยไดเชิญวิทยากร
จากศูนยคาทอลิกพระจิตเจา มาทําการสาธิต นอกจากนี้ยังไดเชิญวิทยากรจากโครงการเกษตรสวนผูหวาน 
มาสาธิตการทําปุยหมักชีวภาพ ใหกลุมแมบานไดเรียนรูไปพรอมกันดวย 
 

แมบานกระจายกันไปตามซุมตางๆ เพ่ือเรียนรูการทํานํ้ายาเอนกประสงคและปุยชีวภาพ 

โดยปนี้ มีแมบานจากหมูบานตางๆ ในเขตอําเภอแมสรวย ๒๗ หมูบานเขารวมประมาณ ๔๐๐ คน 
ซ่ึงแตละคนตางไดรับความรู และไดพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนกันระหวางหมูบานและกลุมชาติพันธุ 

 
งานอบรมกลุมแมบานในหมูบาน 
 

ในชวงวันเสารและอาทิตย ท่ีแมบานหยุดพักจาก
งานไร เจาหนาท่ีโครงการไดเขาไปอบรมใหความรูเก่ียวกับ
คุณคาศักดิ์ศรีของสตรี และชีวิตครอบครัว ตลอดจนเยี่ยม
เยียนใหกําลังใจและรับทราบปญหาจากกลุมแมบาน โดยในป 
๒๕๕๓ ไดใหการอบรมกลุมแมบาน จํานวน ๕ หมูบาน ในเขต
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 
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 งานใหความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกสตรีและครอบครัว 

๑. กลุมผูปวยทั่วไปที่ไมสามารถชวยตัวเองได ใหความชวยเหลือเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
หรือพาไปโรงพบาบาลและติดตามผล จํานวนท้ังสิ้น ๔๖ ราย 

๒. กลุมผูปวยติดเชื้อ  ไดติดตามและใหความชวยเหลือตอเนื่อง จํานวน ๔ ราย 
๓. กลุมผูบําบัดยาเสพติด ไดพาเขารับการบําบัดฟนฟู ท่ีศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม จํานวน 

๗ รุน รวม ๑๑ คน  

 การใหความชวยเหลือสตรีกรณีพิเศษ 

เนื่องจากมีกรณีเยาวสตรีถูกลวงละเมิดทางเพศและตั้งครรภไมพึงประสงค มาขอความชวยเหลือ
จากมูลนิธิ ๒ กรณี จึงไดประสานกับหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือดานนี้โดยตรง คือท่ีมูลนิธิบานดอกไมปา 
เชียงใหม และท่ีศรีชุมพาบาลบานแหงความหวัง กรุงเทพฯ สําหรับกรณีท่ีเยาวสตรีไมตองการอยูในพื้นท่ี
เนื่องจากกลัวถูกคุกคาม ปจจุบันเยาวสตรีไดคลอดบุตรแลว แตยังเลือกรับการฝกอาชีพอยูท่ีศูนยตอไป 

 งานใหความชวยเหลือดานพัฒนาการเด็กพิการ   

 โครงการฯ ไดใหความชวยเหลือเด็กพิการท้ังในดานโภชนาการและการทํากายภาพบําบัดเพื่อเสริม
พัฒนาการมาอยางตอเนื่อง ในปนี้มีเด็กพิการท่ีไดรับความชวยเหลือจํานวน ๒๔ คน โดยแบงเปนกลุมตางๆ 
ตามความพรอมของเด็กและความสมัครใจของครอบครัว ดังนี้   

๑. เด็กพิการท่ีอยูกับครอบครัวในหมูบาน จํานวน ๑๐ คน โดยเด็กพิการกลุมนี้ทางเจาหนาท่ี
โครงการฯ จะไดไปเย่ียมเยียน แนะนําและใหกําลังใจผูปกครองท่ีหมูบานเปนระยะ นอกจากนี้ ทาง
โครงการฯ ยังไดจัดกิจกรรมกายภาพบําบัดใหทุก ๓ เดือน คร้ังละ ๑ สัปดาห โดยมีนักกายบําบัดผูเชี่ยวชาญ
มาจัดกิจกรรมให  สําหรับเด็กพิการกลุมนี้ท่ีมีอาการแทรกซอน ยังไดมีการติดตามใหความชวยเหลือตาม
อาการเปนรายกรณีดวย 

 
 
 
 
 

 
๒.เด็กพิการที่ทางมูลนิธิสงเรียนท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษ ไดแกโรงเรียนปญญานุกูลเชียงราย 

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  และโรงเรียนเทพพิทักษ จังหวัดแพร รวมจํานวน ๑๐ คน 
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๓.เด็กพิการท่ีเรียนรวมกับเด็กปกติ จํานวน ๒ คน โดยป
การศึกษา ๒๕๕๓ นี้เปนปแรกที่ทางมูลนิธิไดรับเด็กพิการท่ีอยูใน
ความดูแลมาอยางตอเนื่อง ท่ีมีความพรอมและมีอายุถึงเกณฑเพื่อ
เขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ท่ีโรงเรียนเรืองปญญา อําเภอแมสรวย 
และพักประจําอยูท่ีมูลนิธิ  โดยพบวาการเรียนรวมกับเด็กปกติ 
ชวยใหเด็กพิการกลุมนี้มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางรวดเร็ว 

๔. เด็กพิการท่ีเตรียมความพรอมโดยพักประจําอยูท่ีมูลนิธิ จํานวน ๒ คน  
 

โครงการเกษตรสวนผูหวาน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานดานเกษตรชีวภาพ ในโครงการเกษตรสวนผูหวาน เพื่อปลูกฝงทัศนคติในดานการทํา
การเกษตรแบบธรรมชาติทามกลางกระแสการเกษตรท่ีใชสารเคมีในหมูบานตางๆ ในพื้นท่ีทํางานของมูลนิธิ
ดวงใจพอ โดยเร่ิมตั้งแตคนทํางานในโครงการเกษตรฯ เด็กนักเรียนและเจาหนาท่ีในโครงการตางๆ ของ
มูลนิธิ และขยายไปจนถึงชาวบานเกษตรกรในชุมชน ไดเร่ิมตนทําเปนฟารมตัวอยางในหมูบานหวยน้ําเย็น 
ตําบลวาวี นับตั้งแตป ๒๕๔๙ เปนตนมา  

โดยในระยะแรกเปนการปรับปรุงพื้นท่ี และเร่ิมลงไมยืนตนหลากหลายชนิด พรอมท้ังสงเจาหนาท่ี
และคนทํางานในโครงการไปเรียนรูดานเกษตรชีวภาพกับหนวยงานตางๆ จากนั้นจึงคอยๆ นํามาปรับใชใน
โครงการ ท้ังการปรับปรุงดิน การทําปุย ยากําจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑทําความสะอาดจากชีวภาพ ซ่ึงเปน
ประโยชนอยางมากในกิจกรรมตางๆ ของสวนเกษตร ท่ีนอกจากมีผลไมยืนตนแลว ยังเร่ิมปลูกผัก เลี้ยงหมู 
ไก วัว โดยผลผลิตตางๆ เหลานี้จะสงไปใหบานพักท้ัง ๓ แหง ในโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนของ
มูลนิธิ เปนการประหยัดรายจายและใหเด็กเยาวชนไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาปลอดสารพิษตลอดท้ังป 
ซ่ึงโครงการฯ ไดเนนดําเนินการตามเปาหมายนี้เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน   
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 โครงการพัฒนาสงัคมและสทิธิมนษุยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานใหความรูและคาํปรกึษาดานกฎหมายแกชาวบาน 
 นอกเหนือจากงานดานตางๆ ขางตนท่ีมูลนิธิดวงใจพอ ซ่ึงอยูในพื้นท่ีเดินไปกับชาวบานเพื่อใหความ
ชวยเหลือท้ังในดานกําลังใจ ดานกายภาพ และดานความรูคําปรึกษาแลว งานดานกฎหมายเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ี
แมชาวบานจะเคยรูสึกวาเปนเร่ืองไกลตัว แตปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญและเขาไปเก่ียวของอยาง
มาก โดยพบไดวา มีชาวบานเขามาปรึกษาปญหาดานกฎหมายกับทางมูลนิธิเพิ่มมากข้ึนในแตละป 

โดยในป ๒๕๕๓ มีชาวบานมาปรึกษากฎหมายในหลายกรณี อาทิ ปญหาอุบัติเหตุจราจร ปญหา
ครอบครัว โดยเฉพาะการหยาราง ปญหาการถูกฉอโกง ปญหาทะเลาะวิวาทในหมูบาน ปญหาการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ ปญหาดานสัญชาติและสถานะบุคคล ปญหาการเดินทางออกนอกเขตพื้นท่ีของผูไมมี
สัญชาติไทย เปนตน โดยทางมูลนิธิจะมีนักกฎหมายและเจาหนาท่ีคอยใหคําปรึกษาแนะนําแกชาวบาน 

นอกจากนี้ ยังดําเนินการประสานงานใหขอมูลความรูดานกฎหมายนโยบายและสิทธิมนุษยชนแก
ชาวบานในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง อาทิ การประชาสัมพันธใหชาวบานท่ียังไมมีสัญชาติไทย ไดรับทราบถึงสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพ และการทําใบขับข่ี ท่ีทางราชการมีนโยบายเปดโอกาสใหเพิ่มเติมในป ๒๕๕๓ ท่ีผานมา 
หรือขอมูลดานการสํารวจจัดทําทะเบียนและบัตรแกบุคคลท่ีไมมีเอกสารพิสูจนตน เปนตน 
  

 งานประสานงานดานสทิธ ิ
 นอกเหนือจากการใหคําปรึกษาและใหความรูเพื่อใหชาวบานไปดําเนินการแกไขปญหาดวยตัวเอง
แลว ในกรณีท่ีเปนความเดือดรอนซ่ึงชาวบานไมอาจดําเนินการดวยตนเองได ทางมูลนิธิยังไดทําหนาท่ีชวย
ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อแกปญหาใหชาวบานดวย  
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 กรณีปญหาเกษตรกรตกหลนการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 ใ นป  ๒๕๕๓  ทาง มูลนิ ธิ ไ ด ช ว ย เป นตั ว กลาง
ประสานงานเพื่อสื่อสารความเดือดรอนของชาวบาน
เกษตรกรตําบลวาวี ไปยังสวนราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
พาณิชย ภายหลังจากท่ีมีตัวแทนเกษตรกรมาปรึกษาและ
ขอใหชวยประสานงานเพ่ือแกปญหาท่ีมีเกษตรกรตําบลวาวี
หลายหมูบานตกหลนการข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ตามนโยบายประกันรายไดเกษตรกรของรัฐบาล  

             คํารองของเกษตรกรตําบลวาวีที่ตกหลน ๑,๔๒๐ ราย 

 แมจนถึงปจจุบันจะยังไมมีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม แตปญหา
ของชาวบานกลุมนี้ก็ไดเปนท่ีรับรูถึงสวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังนักวิชาการบางสวนท่ีสนใจปญหาและ
พยายามหาทางแกไขปญหาใหชาวบานกลุมนี้อยูในปจจุบัน 

กรณีปญหาสถานะบุคคลของนักเรียน 

 ในปท่ีผานมา ทางมูลนิธิไดเขาไปชวยดําเนินการแกไขปญหาดานสถานะบุคคล สําหรับกรณีเด็ก
นักเรียนระดับมัธยมปลาย ๒ คน ท่ีมีสัญชาติไทยแตตกหลนทางทะเบียนราษฎรและมีความผิดพลาดดาน
เอกสาร ซ่ึงเยาวชนและผูปกครองไมสามารถไปดําเนินการดวยตนเองไดตามข้ันตอนปกติ โดยทางมูลนิธิได
เขาไปชวยประสานงานกับปลัดอําเภอ อําเภอแมสรวย และอําเภอแมฟาหลวง เพื่อแกไขปญหาตามข้ันตอน
ของกฎหมายจนไดสัญชาติไทยเปนท่ีเรียบรอย 
 

 งานพฒันาสงัคม 

 ประเดน็ยาเสพตดิ 

 การทํางานกับพี่นองกลุมชาติพันธุในชุมชนท่ีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดกลับมาแพรระบาด
อยางมากในปจจุบันของมูลนิธิดวงใจพอ เปนเร่ืองท่ียากมากและอาจทําใหงานพัฒนาคนท่ีทางมูลนิธิทําอยูนี้
สูญเปลาไปพรอมกับชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีถูกทําลายไปเพราะปญหานี้ ดวยเหตุนี้
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและพยายามรวมกันหาทางออกในเชิงรุก   
พรอมกับการติดตามใหความชวยเหลือประสานงานดานการบําบัดฟนฟูแกผูเสพท่ีสมัครใจเขารับการบําบัด 
ซ่ึงเปนงานท่ีทางมูลนิธิทําอยางตอเนื่องเปนปท่ี ๓ แลว 
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 โดยในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ท่ีผานมา ไดมี
การวางแผนงานระยะสั้น ในการอบรมใหความรูแกบุคลากรที่ทํางานในโครงการตางๆ ของมูลนิธิท้ังหมด 
เพื่อจะไดนําความรูท่ีไดรับจากวิทยากรไปถายทอดกับกลุมเปาหมายท่ีตนทํางานอยู ท้ังเด็ก เยาวชน และ
ชาวบานในชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยไดวางแผนเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนเชียงราย มาเปนวิทยากรใหความรู ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ พรอมกันนี้จะไดนํา
ประสบการณและคําแนะนําจากวิทยากรมาใชในการรวมกันวางแผนในระยะยาวตอไป 

 ประเด็นวัฒนธรรม 

 เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาและสงเคราะหของมูลนิธิ เปนไปอยางสอดคลองและเคารพตอคุณคา
วัฒนธรรม ทางมูลนิธิจึงใหความสําคัญกับการเรียนรูวัฒนธรรมของกลุมคนท่ีทํางานดวยมาอยางตอเนื่อง 
โดยในป ๒๕๕๓ ไดมอบหมายใหมีการศึกษารวบรวมองคความรูเชิงลึกดานวัฒนธรรมท่ีบุคลากรรุนเกา 
นับตั้งแตยังดําเนินงานภายใตศูนยคาทอลิกพระจิตเจาไดศึกษาและประยุกตใชในภาคปฏิบัติอยูแลว โดยเร่ิม
จากวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา ซ่ึงเปนกลุมชาติพันธุท่ีมูลนิธิทํางานอยูดวยกวา ๙๐%  ขณะนี้กําลัง
อยูในข้ันศึกษา รวบรวม และบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

 

 กจิกรรมทนุน้าํใจ 

 กิจกรรมทุนน้ําใจน้ี เปนกิจกรรมตอเนื่องจากป ๒๕๕๒ ท่ีทางมูลนิธิไดเร่ิมรณรงคและรวบรวม
ขาวเปลือกจากชาวบานในโครงการของมูลนิธิ ท่ีสมัครใจตองการบริจาคเพื่อเปนกองทุนไวใชชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันในยามเดือดรอนฉุกเฉิน ท้ังนี้มีเปาหมายเพื่อใหชาวบานรูจักชวยเหลือแบงปนซ่ึงกันและกัน อันเปน
การร้ือฟนคุณคาวัฒนธรรมการชวยเหลือเก้ือกูลและเปนการนําคุณธรรมจริยธรรมลงสูภาคปฏิบัติอยาง
แทจริง ทามกลางกระแสบริโภคนิยมและตัวใครตัวมันในสังคมปจจุบัน โดยมีขาวเปลือกท่ีรวบรวมไดในป
แรกท้ังสิ้นจํานวน ๗๐๘ ถัง และเงินสดจํานวน ๙,๒๔๐ บาท จากหมูบานดอยชางซ่ึงไมไดปลูกขาว 

 ภายหลังจากท่ีรวบรวมขาวเปลือกจากชาวบานในชวง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีชาวบาน
ท่ีรวมโครงการท้ังสิ้น ๒๖ หมูบาน  ทางคณะกรรมการทุน
น้ําใจไดประชุมรวมกันเพื่อวางหลักเกณฑการใหความ
ชวยเหลือ เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม ท้ังนี้นอกจากการชวยเหลือเปน
ขาวสารแลว ยังอาจแปลงขาว ไปเปนการชวยเงินหรือ

สิ่งของจําเปนแลวแตกรณีความเดือดรอนของชาวบาน 
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 โดยในป ๒๕๕๓ กองทุนน้ําใจไดใหความชวยเหลือชาวบานท่ีประสบความเดือดรอนในชีวิตในกรณี
ตางๆ ดังนี้ กรณีบานถูกไฟไหม ๓ ครอบครัว  กรณีดินถลมทับบานพังเสียหาย ๑ ครอบครัว กรณีบานถูก
พายุพัดพังเสียหาย ๑ ครอบครัว กรณีชาวบานยากจนและไมสามารถชวยตนเองได ไมมีคาเดินทางไป
โรงพยาบาล ๒ ราย ๆ ละ ๒ คร้ัง กรณีชาวบานยากจนและไมสามารถชวยตนเองได ไมมีคารักษาพยาบาล 
๒ ราย จํานวน ๑๐ คร้ัง และกรณีชวยคารักษาพยาบาลสําหรับผูไปรับการบําบัดยาเสพติด จํานวน ๘ ราย 
 นอกจากนี้ ในชวงเดือนตุลาคมที่ผานมา ท่ีชาวบานในจังหวัดตางๆ ประสบอุทกภัยอยางมากตามท่ี
เปนขาว ทางมูลนิธิยังไดมีการรณรงคพิเศษจากชาวบานในพื้นท่ี เพื่อรวบรวมเงินบริจาคชวยเหลือ
ผูประสบภัย โดยไดเงินบริจาคท้ังสิ้นจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท และไดมอบผานมิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑล
เชียงใหม เพื่อนําไปบริจาคตอไป 
  

 กจิกรรมกระปกุออมใจ 

 มูลนิธิดวงใจพอ มีแนวคิดท่ีสนับสนุนการพึ่งตนเองของชาวบานในดานตางๆ  การพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจ ในรูปของกองทุนการเงินชุมชนเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีทางมูลนิธิใหความสําคัญ แตเนื่องจากเคยมี
ประสบการณในการเร่ิมตนกองทุนรูปแบบตางๆ อาทิธนาคารขาว ธนาคารสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมูบาน
มาแลวในอดีตคร้ังยังไมไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิ จนมาถึงยุคท่ีเงินกองทุนหมูบานและอีกหลายกองทุนของ
รัฐบาลเขาไปในชุมชนอยางมาก จนหลายชุมชนประสบปญหาในการจัดการโดยเฉพาะในแงของการตระหนัก
ถึงการพึ่งตนเองของชาวบาน ทําใหมูลนิธิไดทบทวนและเห็นวาการคืนศักดิ์ศรีในการพึ่งตนเองไดพรอมท้ัง
ร้ือฟนจิตตารมณของการชวยเหลือเก้ือกูลกันของสมาชิกในชุมชน อันเปนคุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ี
ชาวบานเคยมีอยูในอดีตข้ึนใหมนั้น จําตองอาศัยเวลาและการเรียนรูอยางคอยเปนคอยไป  

 ดวยเหตุนี้ ทางมูลนิธิจึงกลับมาเร่ิมตนในจุดเล็กๆ ผานกลุม
เจาหนาท่ีท่ีทํางานในมูลนิธิ ดวยกิจกรรมกระปุกออมใจ ซ่ึงเปนรูปแบบ
การออมเงินตามหลักการของเครดิตยูเนียน  เพื่อสอนใหสมาชิกรูจัก
เก็บออมเงินของตนเปนประจํา เพื่อแบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
หมูสมาชิก โดยมีเปาหมายเพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูรูปแบบการจัดการบน
ฐานของการพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจและแบงปนกันอยางแทจริง 
จากนั้นคอยนําประสบการณท่ีไดสัมผัสจริงไปขยายตอในหมูบาน โดยมี
กลุมกระปุกออมใจนี้เปนตนแบบ 
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ความรวมมือกบัภาคสวนตางๆ 

ภาคเอกชน 

มลูนธิิซสิเตอรคามลิเลยีนอนสุรณ  

 มูลนิธิดวงใจพอ  ไดรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอร 

คามิลเลียนอนุสรณ แมสรวย ซ่ึงดําเนินงานดานการดูแล
ผูสูงอายุ และผูติดเชื้อในเขตอําเภอแมสรวย มาตั้งแตป 
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีเปาหมายเพื่อเย่ียมเยียน เปนกําลังใจ 
ดูแลดานสุขภาพอนามัยท้ังรางกายและที่พักอาศัย โดยท่ี
ผานมาจะทํางานกับกลุมคนไทยพื้นราบเปนหลัก แตในป 
๒๕๕๓ ไดขยายกลุมเปาหมายไปท่ีกลุมผูติดเชื้อท่ีเปนกลุม
ชาติพันธุในเขตตําบลวาวีดวย  

 นอกจากนี้มูลนิธิยังไดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการฯ และอาสาสมัครท่ีสนใจไดรวมปฏิบัติงาน
พรอมกับคณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก) เปนประจําดวย 

มลูนธิคิณะศรชีมุพาบาล กรงุเทพฯ 

 ประสานงานพาเยาวสตรีท่ีประสบปญหาเขารับความชวยเหลือกับมูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล ซ่ึง
ดําเนินงานใหความชวยเหลือดานนี้โดยตรง 

มลูนธิบิานดอกไมปา เชียงใหม 

 ประสานงานพาเยาวสตรีท่ีประสบปญหาเขารับความชวยเหลือกับมูลนิธิบานดอกไมปา ซ่ึง
ดําเนินงานใหความชวยเหลือดานนี้โดยตรง 

มสิซงัโรมนัคาทอลกิ สงัฆมณฑลเชียงใหม  

เจาหนาท่ีโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการรวมรับการอบรมเร่ืองการดูแลผูสูงอายุ และอบรม
เชิงปฎิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพเบื้องตน ท่ีจัดข้ึนท่ีสํานักมิสซังโรมันคาทอลิก เชียงใหม 

บรษิัทอมรนิทร พริน้ติง้ 

ขอความอนเุคราะหหนังสือจากโครงการปนความรักดวยความรู ของบริษัทอมรินทร พรินติง้ เพื่อ
นําเขาหองสมดุโลกแหงปญญา ซ่ึงเปนกิจกรรมดานการศึกษา ภายใตมูลนิธิดวงใจพอ 
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ภาควิชาการ 

นกัวชิาการดานสทิธมินษุยชน  
 ป ร ะ ส า น ง า น พ า นั ก วิ ช า ก า ร จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลงพื้นท่ีอยางไมเปนทางการ 
เพื่อศึกษาเรียนรูชุมชน และสภาพปญหาในการดําเนิน
ชีวิตของชาวบาน 

มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม 
 รวมการสัมมนาทางวิชาการ ในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปของมหาวิทยาลัยพายัพ 
เมื่อวันอังคารท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ในหัวขอ “ถอดบทเรียนการทํางานทางสังคม : กรณีปญหาสถานะ
บุคคล” และ หัวขอ “สิทธิผูปวย : คําสั่งลวงหนากอนวันผลัดใบ”  

ภาครฐั 

ที่ทาํการปกครองอําเภอแมสรวย  
 เจาหนาท่ีและเยาวชนในโครงการรวมถวายพานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย จังหวดัเชยีงราย 
ประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเชียงราย เร่ืองการทํางานของ

อาสาสมัครตางประเทศในมูลนิธิ ป ๒๕๕๓ อยางตอเนื่อง 

สาํนักงานประกนัสงัคม จงัหวดัเชยีงราย 
 เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิ เขารวมประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม ท่ีจัดโดยสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ณ หองประชุมซี แอนด ซี เวียงปาเปา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันศุกรท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สาํนักงานอยัการสงูสดุ  
ประสานงานขอความอนุเคราะหหนังสือคูมือสิทธิมนุษยชนศึกษา สําหรับประชาชน (ฉบับการตูน) 

ท่ีจัดทําและเผยแพรโดยสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน จํานวน ๕๐ เลม 
เพื่อใชในการอบรมชาวบาน  
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สถาบนัพฒันาการราชนครนิทรเชยีงใหม  
 ประสานงานขออนุเคราะหรถเข็นเด็กพิการจํานวน ๒ คัน เพื่อใชสําหรับเด็กพิการท่ีเขาเรียนรวมกับ
เด็กปกติในปการศึกษา ๒๕๕๓  

โรงเรยีนบานหวยไคร ตาํบลวาว ี
บริจาคหนังสือเรียนและคูมือครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใหแกผูอํานวยการโรงเรียน 

เพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              (นายธานินทร  อภิวงศ)        (นางสาวสรินยา กิจประยูร) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิ              เลขานุการมูลนิธิ 
              ผูรับรองรายงานมูลนิธิ                       ผูจัดทํารายงาน 
 
 
  

 


