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คํานํา
เอกสารฉบั บนี้ เป นรายงานประจํ าป ๒๕๕๔ ของมูล นิ ธิด วงใจพ อ อํ าเภอแม สรวย
จัง หวั ด เชีย งราย ที่ ไ ด จั ด ทํา ขึ้ น เพื่ อสรุ ป ผลการดํ า เนิน กิ จ กรรมด า นต างๆ ตลอดป ๒๕๕๔
อันประกอบดวยการดําเนินงานดานการศึกษาและดานสังคม ผานโครงการตางๆ ๗ โครงการ
เพื่อใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ ที่อยูในพื้นที่เพื่อที่จะรวมชีวิตแตละวันกับพี่
นองในพื้นที่ทํางานเขตแมสรวย ซึ่งถือเปนครอบครัวของมูลนิธิ
หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะชวยใหผูอานไดเห็นภาพชีวิตดานตางๆ ที่บุคลากร
ทุกคนของมูลนิธิดวงใจพอไดรวมเดินทางกับพี่นองในเขตแมสรวยนี้อยางเขาใจมากขึ้น

คณะผูจัดทํา
มีนาคม ๒๕๕๕
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รายงานการดําเนินงาน มูลนิธิดวงใจพอ
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การดําเนินงานดานการศึกษา
โครงการรถรับสงนักเรียน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา
โครงการการศึกษาเพื่อชีวติ และสังคม
โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน
การดําเนินงานดานสังคม
โครงการพัฒนาชีวติ สตรีและเด็กพิการ
โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
โครงการเกษตรสวนผูหวาน
กิจกรรมทุนน้ําใจ
การพัฒนาบุคคลากรของมูลนิธิ
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ความเปนมา
มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
โดยดําเนินงานสานตอเจตนารมยของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ที่ไดเริ่ม
งานดานพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพี่นองกลุมชาติพันธุ ในเขตแมส รวย มาตั้ง แตป พ.ศ.๒๕๓๓ และ
ตอมาไดรวมถึงคนไทยพื้นราบในเขตอําเภอแมสรวยดวย
โดยคณะกรรมการชุดแรกผูรวมกอตั้งมูลนิธิดวงใจพอ มีความเห็นรวมกันที่ตองการตอเนื่องงาน
ดานสงเคราะหและพัฒนาที่
ศูนย ค าทอลิก พระจิต เจาซึ่ ง
เ ป น อ ง ค ก ร ศ า ส น า ไ ด
ดํ า เนิ นงาน มาก อ นหน า นี้
โดยใหแยกภาพกิจการเหลานี้
ออกจากกิ จ การของศู น ย
คาทอลิกฯ ซึ่ง จะดําเนินงาน
เฉพาะด า นศาสนาต อ เนื่ อ ง
ตอไปโดยตรง
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ ง จ า ก
เล็งเห็นวาความชัดเจนในการ
ก อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ ด วงใจพ อ เพื่ อ
ดําเนินงานดานสัง คมสงเคราะห และพัฒนาสั ง คมโดยตรงนี้ จะสง ผลดีหลายประการ ทั้ง ในดานการ
ประสานงานกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เปนการเปดพื้นที่ใหคนทุกชาติ ศาสนา ที่อยากมารวม
กันชวยเหลือชาวบานไดมารวมกันอยางอิสระ และในทางกลับกันยังเปนการชวยใหชาวบานที่เปนคริสตชน
ไดเขาใจและแยกแยะระหวางความเชื่อในการนับถือศาสนา กับความชวยเหลือดานสงเคราะหและพัฒนา
อยางชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สําคัญยังเปนการชวยจัดระเบียบบุคลากรที่ทํางานดานสงเคราะหและพัฒนาของ
มูลนิธิ ใหมีแนวทางที่ชัดเจนในการชวยดวยความรักเมตตาอยางเห็นคุณคาและศักดิ์ศรี มากกวาใชแตใจที่
สงสาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ มาเปนการสอนใหพึ่งตนเอง
อยางมีศักดิ์ศรี อันเปนเปาหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพอ

๕

ดว ยเหตุ นี้ มูล นิ ธิด วงใจพ อ จึ ง มี รูปแบบเปน มูล นิธิที่ มีร ากในศาสนา คือศาสนาคริส ต นิ กาย
โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณหรือหัวใจของมูลนิธิ อยูในคําสอนของพระเยซู องคศาสดา หรือกลาวไดวา
บอเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทําบุญ
บอเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทํางาน อุทิศตัว
บอเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ในคําสอนของพระเยซู
ดังนั้น การเกิดขึ้นของมูลนิธิ จึงเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสังคมอยางมั่นคงและยั่งยืน
และพรอมแสดงตัวตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาคน ใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถิ่น และสังคมที่มีความรักและสันติสุข

วิสัยทัศน
พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมที่มีความรักและสันติสุข

พันธกิจ
ใหการศึกษาและเดินเคียงขางเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยมีรากในศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
๑. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม
๒. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิมนุษยชนในกลุม
คนตางๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง และผูดอยโอกาสในสังคม
๓. สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน
๔. สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ใหความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบาน คนชราและผูติดเชื้อโรคติดตอเรื้อรัง
และตอเนื่อง
๖. สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
๗. ทําการศึกษาวิจัยดานสัง คม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัด การปญ หาสัง คมอยางมี
ประสิทธิภาพ
๘. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ เพือ่ สาธารณประโยชน
๙. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง
๖

รายงานการดําเนินงาน
ประจําป ๒๕๕๔

๗

รายงานการดําเนินงาน มูลนิธดิ วงใจพอ
ประจําป ๒๕๕๔/๒๐๑๑
การดําเนินงานดานการศึกษา
งานวันเด็กประจําป ๒๕๕๔
กิจกรรมวันเด็ก เปนกิจกรรมแรกประจําปของมูลนิธิดวงใจพอ โดยในป ๒๕๕๔ ไดจัดขึ้นเมื่อวัน
เสารที่ ๒๒ มกราคม ในหัวขอ “วันเด็กรูแบงปน” มีเด็กชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ ๖ จาก ๒๗ หมูบานใน
เขตแมสรวยมารวมสนุกและเรียนรูในงานจํานวน ๗๑๕ คน

โครงการรถรับสงนักเรียน
มูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินโครงการรถรับสงนักเรียนมาอยางตอเนื่อง กอนการกอตั้งเปนมูลนิธิอยาง
เปนทางการ โดยตระหนักวาการจัดการใหนักเรียนทีบ่ านอยูหางไกลโรงเรียน สามารถเดินทางไปถึงโรงเรียน
ไดอยางปลอดภัย และประหยัดเวลานั้น นอกจากจะเปนการชวยใหเด็กนักเรียนสามารถเปดรับการเรียนรูที่
โรงเรียนอยางสดชื่นเบิกบาน พรอมเพรียง และทั่ว ถึงแลว ยังเปนการชวยใหพอแมผูปกครองไมตองสง
ลูกหลานไปอยูหอพักเพื่อเขาโรงเรียนในตางพื้นที่อีกดวย อันเปนการชวยลดปญหาของเด็กและเยาวชนใน
อนาคต จากการไมไดรับความอบอุนจากครอบครัวและการไมสามารถปรับตัวในทองถิ่นในระยะยาวได
โดยในปการศึกษา ๒๕๕๔ มูลนิธิไดจัดการใหมีรถรับสงนักเรียนในเขตตําบลวาวี และตําบลปาแดด
อําเภอแมสรวย จํานวน ๒๙๒ คน จาก ๑๐ หมูบาน ไปยังโรงเรียนประถมและมัธยมในทองถิ่น ดังนี้
๑. หมูบานหวยมะแกง ตําบลปาแดด
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๑๔ คน
๘

๒. หมูบานหวยหญาไซ ตําบลปาแดด
รับสงนักเรียนจํานวน ๑๕ คน เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนชุมชนบานโปง และ
โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม
๓. หมูบานกิ่วจําป ตําบลปาแดด
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๑๔ คน
๔. หมูบานแมตาชาง ตําบลปาแดด
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมที่โรงเรียนบานหวยหญาไซ จํานวน ๓๓ คน
๕. หมูบานหวยขี้เหล็กใหม ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนจํานวน ๓๗ คน เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนบานทุงพราว
และระดับประถมที่โรงเรียนบานหวยมะซาง
๖. หมูบานหวยน้ําอุน ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนที่โรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๕๘ คน
๗. หมูบานหวยธาตุ ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนที่โรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๔๘ คน
๘. หมูบานปางซาง ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนที่โรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๒๐ คน
๙. หมูบานยานํา ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนที่โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น จํานวน ๒๖ คน
๑๐. หมูบานแสนเจริญใหม ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนจํานวน ๒๗ คน เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม
และระดับประถมที่โรงเรียนสันกลางราษฎรพัฒนา

๙

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา
นอกจากการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ด็ ก
นักเรียนในทองถิ่นในรูปแบบ
รถรั บ ส ง นั ก เรี ย นดั ง ที่ ก ล า ว
มาแลว มูลนิธิดวงใจพอยังให
การสนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก
เยาวชนที่ ต อ งการศึ ก ษาต อ
แตขาดแคลนทุนทรัพย ในรูป
ของทุ น การศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง
เพื่อใหเยาวชนที่ตั้งใจเรียนแตไ มมีทุนทรัพยไ ดมีโอกาสศึกษาตอระดับสูง เพื่อพัฒนาตนเอง และกลับมา
พัฒนาชุมชนของตนตอไปในอนาคต
ในปการศึกษา ๒๕๕๔ มูลนิธิไดมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาในโครงการจํานวน ๑๑ ทุน
เพื่อศึกษาตอระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และ
นครปฐม โดยในปการศึกษานี้ มีนักศึกษาทุนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
๑ คน จบระดับปวช. จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
จํานวน ๓ คน และจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอแมสรวย ๒ คน

โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
ภาคปกติ
โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
ไดเริ่มตนจัด การศึกษาเบื้องตนสําหรับผูใ หญที่
อยูในชุมชนหมูบานที่ตองการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเองให อ า นออกเขี ย นได ใ นระดั บ พื้ น ฐาน
รวมทั้งสามารถสื่อสารเพื่อใชชีวิต อยูในทองถิ่น
ไดอยางดียิ่งขึ้น โดยในป ๒๕๕๔ นี้ นับเปนปที่ ๔
ที่ไดดําเนินการ มีผูเรียนที่มาสมัครเรียนใหมและ
ตอเนื่องรวมทั้งสิ้น ๒๙ คน
๑๐

โดยในปการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ นอกจากการเปดสอนที่ศูนยค าทอลิกพระจิต เจา แมสรวย ซึ่ง เปน
ศูนยกลาง และขยายไปที่หมูบานหว ยน้ําเย็น สําหรับผูเรียนในเขตตําบลวาวี ตั้งแตป ๒๕๕๒ แลว ในภาค
เรี ย นที่ ๒/๒๕๕๔ ยั ง ไดเ ป ด การเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมที่หมูบานหวยหญาไซ ตําบลปาแดด เพื่อ
รองรับกลุมผูเรียนจํานวน ๒๒ คน ที่รวมกลุมกัน
ขอให เป ด การสอนในหมูบ าน เพื่อ อํ านวยความ
สะดวกแก ผู เ รี ย นซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น แม บ า น ที่
ตองการเรียนแตไ มสามารถเดินทางลงมาเรียนที่
ศูนยแมส รวยไดอยางตอเนื่อง ผูเรียนทุกคนตาง
สละเวลาทํางานสัปดาหล ะ ๑ วัน เพื่อมาเขาชั้น
เรียนรวมกันในแตละกลุมอยางกระตือรือรน และมีความกาวหนาในการเรียนรูตามความตั้งใจของแตละคน
ภาคปดเทอม
สําหรับชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคมเชนทุกปที่ผานมา มูลนิธิดวงใจไดจัดคายสอนนองปดเทอม
เพื่อชวยเสริมความรูภาษาไทยพื้นฐานใหเด็กนักเรียนในชวงชั้นที่ ๑ (ป.๑-ป.๓) ตามหมูบานตางๆ ในรูปแบบ
บูรณาการ หลักสูตรคายเด็กรักธรรมชาติ

โดยในป ๒๕๕๔ ไดจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๑๗-๒๒ ตุลาคม ที่หมูบานหว ยขี้เหล็กใหม ตําบลวาวี
มีนองๆ รวมเรียนรู ๔๐ คน ซึ่งไมเพียงนองๆ ที่ไดเพิ่มเติมความรูภาษาไทยพรอมกับบูรณาการความรูวิชา
ตางๆ ในคายเด็กรักธรรมชาตินี้แลว พี่ๆ ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ที่อาสามาชวยแบงปนความรูใหนองๆ ก็
อิ่มเอิบใจ ที่เห็นนองๆ ที่เรียนออน อานภาษาไทยไมคอยออก สามารถอานออกเขียนไดมากขึ้น แถมยังได
สนุกสนานรวมกับเพื่อนๆ ในชวงปดเทอมอีกดวย
๑๑

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน
ในปการศึกษา ๒๕๕๔ โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน ไดดําเนินกิจการใหการศึกษาอบรม
เด็กและเยาวชนทั้ง ๓ บานพัก อันไดแก บานพักศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย บานพักอัสสัมชัญ หวย
น้ําเย็น และบานพักนักบุญโกราโด หวยสาน อยางตอเนื่อง โดยมีเด็กและเยาวชนที่รับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนอยูประจําที่บานพักทั้ง ๓ ในปการศึกษานี้ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๖๔ คน
โดยเด็กและเยาวชนที่สมัครเขารับการอบรมในโครงการนี้ นอกจากจะไดรับความรูทางวิชาการจาก
การศึกษาภาคปกติต ามระดับแลว ยัง ไดรับการฝกอบรมดานวินัยและความรับผิด ชอบตอตนเองและ
สวนรวมจากการใชชีวิต รว มกับผูอื่น พรอมทั้งการอบรมดานศึลธรรมเพื่อเปนหลักยึด เหนี่ ยวจิตใจ ทั้ง นี้
เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเติบโตอยางสมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจและจิตวิญญาณ อันเปนเปาหมาย
ของการดําเนินโครงการนี้ตั้งแตเริ่มตน

# กิจ กรรมวันพอ และ กิจ กรรมวันแม ประจํ าป ซึ่ง บุค ลากรของมูล นิธิ พรอมทั้ งเด็ก เยาวชนและผูปกครอง
นักเรียนจากบานพักทั้ง ๓ แหง รวมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และถวายราชสดุดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระราชินี กอนที่จะแสดงความกตัญูตอบิดาและมารดาของนักเรียนรวมกัน #

อยางไรก็ตาม ในชวง ๒-๓ ปที่ผานมานี้ ทางมูลนิธิกําลังศึกษาและดําเนินการเพื่อใหบานพักทั้ง ๓
แหงไดรับการจดทะเบียนเปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธิดวงใจพอ กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ที่ผานมา ทางมูลนิธิได
ตอนรับคณะของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก ภายใตคณะกรรมการ
คุมครองเด็กแหงชาติ ซึ่งไดพาคณะอนุกรรมการฯ และเจาหนาที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กรุงเทพฯ และเชียงราย มาลงพื้นที่ดูการดําเนินงานหอพักศูนยคาทอลิกพระจิตเจา ซึ่งเปนหนึ่ง
ใน ๓ บานพักภายใตโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน ที่ทางมูลนิธิกําลังดําเนินเรื่องจดทะเบียนเปน
สถานสงเคราะหอยูในปจจุบัน
๑๒

การดําเนินงานดานสังคม
โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ
กิจกรรมดานสตรี
 เมื่ อ วั น เสาร ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ
๒๕๕๔ มูล นิธิด วงใจพอ ไดจัด งานวันแมบาน
ประจํ า ป โดยในป นี้ จั ด ในหั ว ข อ “ศึ ก ษา
วัฒนธรรมชนเผาอาขา -ลาหู ” มีแมบานจาก
หมู บา นตา งๆ ๒๗ หมูบ า นในเขตแม ส รวย
เตรี ย มการแสดงวั ฒ นธรรมของตนเองมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในงาน พรอมทั้งนําอาหาร
มาแบงปนกันรับประทาน นับเปนงานประจําปที่
บรรดาแม บ า นซึ่ ง เหน็ ด เหนื่ อ ยจากภารกิ จ
มากมายในครอบครัว ตลอดทั้งป ไดมาพบปะ
สังสรรคกันระหวางหมูบาน มีกิจกรรมรวมกัน
ทั้งดานศาสนาเพื่อฟนฟูจิตใจ และกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อเรียนรูและสรางความสัมพันธซึ่งกันและกัน
 นอกจากนี้

เจาหนาที่โครงการฯ ยัง
ไดมีการเยี่ยมเยียนและใหค วามรูแกแมบานใน
หมูบาน ในวันเสาร-อาทิตยดวย
กิจกรรมดานเด็กพิการ
 ใหความชวยเหลือและติดตามตอเนื่อง

ในป ๒๕๕๔ มีเด็ก และเยาวชนผูพิการในเขตแมสรวยจํานวน ๒๕ คนที่ไ ดรับความชวยเหลือจาก
มูลนิธิในลักษณะตางๆ อาทิ กลุมเด็กพิการที่อยูกับครอบครัวในชุมชน กลุมที่สงเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษ
หรือพิการเฉพาะทาง ไดแกหูพิการ กลุมที่จัดใหเรียนรวมกับเด็กปกติ และกลุมที่รับการฝกอาชีพคนพิการ
เปนตน โดยเจาหนาทีข่ องโครงการจะติดตามและประเมินผลแตละกรณีอยางตอเนื่อง

๑๓

กิจกรรมกายภาพบําบัด
สําหรับกลุมเด็กพิการที่อาศัยอยูกับครอบครัวในหมูบานตางๆ ในเขตแมสรวย ที่มูล นิธิใหความ
ชวยเหลือและติดตามอยู จํานวน ๑๒ คนในปนี้ นอกเหนือจากการติดตามเยี่ยมเยียนในหมูบานเพื่อใหความ
ชวยเหลือตามอาการและใหกําลังใจผูปกครองแลว ทางมูลนิธยิ ังไดจัดใหมีกิจกรรมกายภาพบําบัดพรอมกัน
ทุกๆ ๓ เดือน ครั้งละ ๑ สัปดาห โดยมีนักกายภาพมาจัดกิจกรรมบําบัดให ที่สํานักงานโครงการฯ ภายใน
มูลนิธิ และสําหรับบางกรณีทไี่ มสามารถลงมารวมได ยังไดติดตามไปทํากายภาพใหพรอมทั้งสอนผูปกครอง
ใหฝกใหลูกในหมูบานดวย


บานพักนักเรียนที่เรียนรวมกับเด็กปกติ
ปการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ มีเด็กพิการที่ทางมูลนิธิรับใหพักเปนนักเรียนประจําในบานพักของ
โครงการฯ เพื่อสงใหเรียนรวมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนเอกชนทองถิ่น จํานวน ๓ คน นับเปนปที่ ๒ ที่ทาง
มูลนิธิไดเริ่มตนเปดบานพักเพื่อรับเด็กพิการมาเรียนรวมในลักษณะนี้ ทั้งนี้เพื่อรองรับเด็กพิการทางรางกาย
ที่ทางมูลนิธิไดติดตามใหความชวยเหลือตั้งแตยังเปนทารก ที่กําลังมีพัฒนาการและเติบโตขึ้นตามวัย


๑๔

กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย
 สนับสนุนนมผงใหเด็กแรกเกิดจนครบ ๑ ป
เพื่อใหเด็กทารกสามารถเติบโตและมีพัฒนาการ
ตามวัยได ทางมูลนิธิไดใหการชวยเหลือทารกที่ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน หรือมารดาไมสามารถใหนมบุตรได หรือเด็กพิการ โดย
การสนับสนุนนมผงตอเนื่อง ๑ ป โดยในปนี้ มีเด็กทารกแรกเกิด
ที่ไดรับนมผงจํานวน ๕ คน
 ใหความชวยเหลือผูปวยทั่วไปรักษาที่โรงพยาบาล
กรณีผูปวยทั่วไปในพื้นที่ทํางานของมูลนิธิที่มีฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว หรือเปนการ
เจ็บปวยกรณีพิเศษที่ตองรักษาตอเนื่อง หรือที่ชาวบานไมสามารถดําเนินเรื่องเองได ทางมูลนิธิจะใหความ
ชวยเหลือในลักษณะตางๆ อาทิ มีเจาหนาที่พาไปโรงพยาบาลเพื่อประสานงานกับแพทยหรือพยาบาล ใหพัก
รักษาตัวตอเนื่องที่มูลนิธิ หรือชวยคาใชจายในการรักษาพยาบาลหรือในการเดินทาง เปนตน โดยในปนี้ให
ความชวยเหลือผูปวยทั่วไปจํานวน ๔๘ ราย
 ติดตามชวยเหลือผูปวยติดเชื้อ
สําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี ที่มูลนิธิไดติดตามและใหความชวยเหลือตอเนื่องในปนี้ มี ๒ ราย
 บําบัดยาเสพติด
ตอเนื่องจากการรณรงคเรื่องยาเสพติด ในชุมชน ปนี้ทางมูล นิธิไดมีการประสานงานพา
พอบานผูติดยาเสพติดที่สมัครใจเขารับการบําบัด ไปรักษาที่ศูนยแมริม เชียงใหม ๖ รุน รวมจํานวน ๘ คน

โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
การใหค วามชวยเหลือดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ในป ๒๕๕๔ นี้ เปนการใหคําปรึกษาและ
ความชวยเหลือในกรณีทมี่ ีชาวบานรองขอมา ทั้งในลักษณะชุมชนและตัวบุคคล ดังนี้
 จัด ทําร างสัญญาขอใช ที่ดิ นให ชาวบา นหมู บา นหว ยน้ํ าเย็ น ตําบลวาวี ตามที่ก รรมการหมู บา น
ไดมาปรึกษาและขอใหชวยรางหนังสือสัญญาใชพื้นที่เพื่อสรางศูนยเรียนรู ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
(กศน.) ระดับตําบลวาวี ที่หมูบานหวยน้ําเย็น เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
 ประสานงานกับศูนยนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และยื่นหนังสือขอความชวยเหลือให
ชาวบานกวา ๔๐๐ คน กรณีปญหาการตกหลนจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ เมื่อวันที่
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และไดติด ตามเรื่องอยางตอเนื่อง จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายประกัน
รายไดเกษตรกรหลังการเลือกตั้งป ๒๕๕๔ เปนการรับจํานําตามนโยบายของรัฐบาลใหม
๑๕

ประสานงานและวางแผนรวมกับคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อศึกษาปญหา
ที่ดินที่ทํากินของชาวบาน และเตรียมการลงพื้นที่ของอาจารยและนักศึกษาเพื่อเรียนรูและรับทราบปญหา
ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ แตเนื่องจากติดปญหาน้ําทวมใหญที่กรุงเทพฯ ทําใหตองเลื่อนกําหนดการ
 ใหความรูแกชาวบานผานผูนําทางศาสนา เกี่ยวกับการดําเนินการสํารวจและจัดทําบัตรประจําตัว
บุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข ๐) แกชาวบานและเด็กนักเรียน
 ประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนดอยชาง และสํานักทะเบียนอําเภอแมสรวย กรณีนักเรียน
โรงเรียนบานดอยชาง ตําบลวาวี กวา ๑๐๐ คนจะตกสํารวจการจัดทําบัตรประจําตัวบุคคลผูไมมีสถานะทาง
ทะเบียน (บัตรเลข ๐)
 ใหความรูและใหคําปรึกษาแกชาวบานที่มาปรึกษาดานกฎหมาย อาทิ กรณีปญหาดานสถานะ
บุคคลตามกฎหมาย เอกสารประจําตัว หรือการขอรับบุตรบุญธรรม เปนตน


คายสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ไดมีการจัดอบรมสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ในคาย "รวมกันอยางสันติ" โดย
มีเยาวชนชายหญิงจากหมูบานตางๆ ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวช. – ปวส. เขา
รวมจํานวน ๓๙ คน

ในการอบรมครั้งนี้ ไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) จากกรุง เทพฯ มาใหค วามรูค วามเขาใจเรื่องสิทธิมนุษ ยชนแก เยาวชน
ผูเขารวม ผานกิจกรรมสนุกๆ ใหขอคิดดีๆ ไดทั้งความรู และความสนุกสนาน ประทับใจไปพรอมกัน (ติดตาม
อานรายละเอียดไดใน http://www.jpthai.org/content/view/607/42/)

๑๖

โครงการเกษตรสวนผูหวาน
สําหรับโครงการเกษตรสวนผู หวาน ซึ่ ง
เป น การทํ า ฟาร ม ตั ว อย า งเกษตรชี ว ภาพ ในป
๒๕๕๔ นี้ ยัง คงดําเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่อ
ผลิต ผลผลิตทางการเกษตรเลี้ยงบานพัก ๓ แหง
ในโครงการศูน ยฝ กอบรมเด็ กและเยาวชนของ
มูล นิธิ และได กระจายผลผลิต บางสว นขายให
ชาวบานดว ย อาทิ เนื้อหมู เนื้อไกพื้นบาน รวมทั้งไขไ กซึ่งไดเริ่ม
กิจกรรมการเลี้ยงไกไขเพิ่มเติมในปนี้ นอกจากนี้ในกิจกรรมโรงสี
ขาว ก็ยัง คงทําการรับสีขาวสงให บานพักและรับสีจากชาวบาน
ดวย เพื่อใหมีรําและแกลบในวงจรการเกษตรอื่นๆ ของโครงการ
อาทิ ใชเปนอาหารหมู และผลิตปุยชีวภาพใสตนไมผล เปนตน
สําหรับกิจกรรมตามเปาหมายดานอื่นๆ ของโครงการฯ
นอกเหนือจากนี้ ยังไมไดดําเนินการเพิ่มเติมในปนี้ เนื่องจากขอจํากัดดานบุคคลากรของโครงการ

กิจกรรมทุนน้ําใจ
กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการรณรงคใหชาวบานหมูบานตางๆ ในพื้นที่ทํางานของ
มูลนิธิรูจักชวยเหลือแบงปนซึ่งกันและกันในยามเดือดรอน โดยชาวบานจะรวมกันบริจาคขาวเปลือกปละ ๑
ครั้งในชวงเทศกาลคริสตมาส จํานวนตาม
ความสมั ค รใจ เก็ บ รวบรวมไว ที่ ส วนผู
หวาน (โครงการเกษตรของมูลนิธิฯ) โดย
มี ค ณ ะกร รมการ ทุ น น้ํ า ใ จซึ่ งได วาง
หลักเกณฑใ นการบริหารจัดการใหค วาม
ชวยเหลือไวรวมกัน
ในป ๒๕๕๔ โครงการทุ น น้ํ า ใจ
ไดรั บบริจาคขาวเปลือกทั้ง สิ้น ๖๑๐ ถั ง
และไดจัดสรรใหความชวยเหลือชาวบานที่
เดือดรอนในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้
๑๗

ให ค วามช ว ยเหลื อกรณีบ านถู กไฟไหม ๓ ครอบครั ว
กรณี บ า นถู ก พายุ พั ด พั ง เสี ย หาย ๑ ครอบครั ว
ชว ยเหลื อครอบครั ว ที่ ขาดแคลนเนื่ องจากสามีป ว ย
ทํ า งานไ ม ไ ด ๑ คร อบ ครั ว ช ว ยเ หลื อเ ป น ค า
รักษาพยาบาลผูปวยในการไปรักษาที่โ รงพยาบาล ๗
ราย จํ านวน ๑๖ ค รั้ ง แ ละช ว ยเหลื อ เป น ค า
รักษาพยาบาลสําหรับการไปบําบัดยาเสพติด ๘ ราย

การพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิ
การมีค วามรูค วามเขาใจสถานการณในสังคมปจจุบันของบุคลากร เปนสิ่ง ที่มูล นิธิด วงใจพอให
ความสําคัญไมนอยไปกวาการมีจิตตารมณอุทิศตัวทํางานเพื่อชาวบานอยางแทจริง ดวยเหตุนี้นอกเหนือจาก
การจัดอบรม สัมมนา และภาวนาเพื่อฟนฟูจิตใจแกบุคลากรของมูลนิธิเปนประจําแลว มูลนิธิดวงใจพอยังให
ความสําคัญในการอบรมดานสังคมดวย
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของยาเสพติด อยางมากในพื้ นที่ ป ๒๕๕๔ นี้
มูลนิธิจึง ไดจัดอบรมบุค ลากร ในหัว ขอ “การ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวทามกลาง
ป ญ หาการแพร ร ะบาดของยาเสพติ ด ใน
ชุมชน” ขึ้ นเมื่ อวั นที่ ๒๑ กุม ภาพันธ โดยมี
อาจารยจํานงค ธนะสาร เจาหนาที่จากสถาน
พิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด
เชียงราย มาเปนวิทยากร เพื่อชวยสรางความรู
ความเขาใจใหแกบุคลากรที่ทํางานในโครงการตางๆ ของมูล นิธิ ใหส ามารถนําความรูไปถายทอดในการ
ทํางานกับกลุมเปาหมายตางๆ ที่ตนรับผิดชอบตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากการจัดการอบรมบุคลากรในประเด็นสถานการณสังคมรวมกันดังเชนทีก่ ลาวมาแลว มูลนิธิ
ยัง ใหการสนับสนุนบุค ลากรที่ทํางานในโครงการตางๆ ใหเขารับการอบรมเฉพาะที่เกี่ยวของกับแตล ะ
โครงการ เพื่อเพิ่ม พูนความรูและทัก ษะในการทํ างาน รวมทั้ง การออกไปศึก ษาดูง านที่เ กี่ยวของเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูที่ทํางานในลักษณะเดียวกันเปนระยะดวย
๑๘

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
มูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ
มูลนิธิดวงใจพอ ไดรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ แมสรวย ซึ่งดําเนินงานดานการ
ดูแลผูสูงอายุ และผูปวยในเขตอําเภอแมสรวย อยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีเปาหมายเพื่อ
เยี่ยมเยียน เปนกําลังใจ ดูแลดานสุขภาพอนามัยทั้งรางกายและที่พักอาศัย โดยที่ผานมาจะทํางานกับกลุม

คนไทยพื้นราบเปนหลัก แตในป ๒๕๕๓ เปนตนมาไดขยายกลุมเปาหมายไปที่กลุมผูติดเชื้อที่เปนกลุมชาติพันธุ
ในเขตตําบลวาวีดวย
ทั้งนี้มูลนิธไิ ดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการการศึกษาฯ และอาสาสมัครที่สนใจ รวมปฏิบัติงาน
กับคณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) ผูรับผิดชอบเปนประจําอยางตอเนื่อง

มูลนิธิกระจกเงา
รว มโครงการเวทีส าธารณะ “ทิ ศ ทางการจัด การปญ หาสถานะและสิ ทธิ ของบุค คล” จั ด โดย
โครงการคุมครองสิทธิเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ (SCPP) และมูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ
โรงแรมฮอลิเดยการเดน จังหวัดเชียงใหม
๑๙

มูลนิธิกระจกเงา
รวมเวทีเสวนา เรื่อง “๒๐๑๕ ประชาคมอาเซียน : มองประเทศไทยกับความพรอมดานกฎหมาย
และนโยบายในการจัดการประชากร” เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริมกก อําเภอเมืองเชียงราย
ที่จัดโดยมูลนิธิกระจกเงา
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย
รวมประชุมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน ซึ่ ง จัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รว มประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรการจัดการปญ หาสถานะ ที่จัด โดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบประเด็นการแกไขปญหาสถานะบุคคลดอยโอกาสที่เปน
เด็กและเยาวชนตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ระหวาง
วันที่ ๓ -๔ มีนาคม ณ โรงแรมเวียงอินน อําเภอเมืองเชียงราย
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
ต อ นรั บ การลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาดู ง านของ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานสถาน
รับเลี้ยงเด็ก ภายใตคณะกรรมการคุมครองเด็ก
แหงชาติ นําโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่ง ไดนําคณะและเจาหนา ที่
จากกระทรวงพัฒนาสัง คมและความมั่น คงของ
มนุษย กรุง เทพฯ และเชียงราย ลงพื้นที่รับฟง
รายงานสรุป และดูการดําเนินงานของหอพักศูนย
คาทอลิกพระจิตเจา ซึ่งดําเนินงานภายใต โครงการ
ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน มูลนิธิดวงใจพอ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน และเขารวมประชุมรวมกับหนวยงาน
อื่นๆ ในการประชุมที่จัดขึ้นตอเนื่องในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่จังหวัดเชียงราย
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมสรวย
มอบหนัง สือบางสว นที่ไ ดรับบริ จาคสําหรับโครงการหองสมุด โลกแหง ปญ ญา ใหแกหองสมุ ด
ประชาชนอําเภอแมสรวย เพื่อเปนประโยชนสําหรับประชาชนทั่วไปในเขตอําเภอแมสรวย


๒๐

