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คํานํา 

 

 รายงานฉบบันี� ไดจ้ดัทําขึ�นเพื�อรายงานการดําเนินกจิการต่างๆ ของมูลนิธดิวงใจพ่อ ประจําปี 

2557 ให้อําเภอแม่สรวย และจงัหวดัเชียงราย รวมถึงหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องได้รบัทราบ โดย

กจิกรรมต่างๆ ยงัคงดําเนินต่อไปตามวตัถุประสงค์ของมูลนิธเิป็นอย่างดตี่อเนื�องจากปีที�ผ่านมา ผ่าน

โครงการต่างๆ ทั �งดา้นการศกึษาและดา้นสงัคมที�ไดนํ้าเสนอในรายงานฉบบันี�แลว้ 

 หวงัเป็นอย่างยิ�งว่า เนื�อหาต่างๆ ในรายงานฉบบันี� จะทําให้ผู้อ่านได้รู้จกัและเขา้ใจเป้าหมาย

และการทาํงานของมลูนิธดิวงใจพ่อเป็นอยา่งดยีิ�งข ึ�น 

 

     คณะผูจ้ดัทาํ 

     กุมภาพนัธ ์2558 
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ความเป็นมา 

มลูนธิดิวงใจพอ่ ไดร้บัการจดทะเบยีนจดัตั �งขึ�นอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 1 เมษายน 2551  

โดยดาํเนินงานสานต่อเจตนารมยข์องศนูยค์าทอลกิพระจติเจา้ อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ที�ได้เริ�ม

งานดา้นพฒันาการศกึษาและสงัคมกบัพี�น้องกลุ่มชาตพินัธุ์ ในเขตแม่สรวย มาตั �งแต่ปี พ.ศ. 2533 และ

ต่อมาไดร้วมถงึคนไทยพื�นราบในเขตอาํเภอแม่สรวยดว้ย  

โดยคณะกรรมการชุดแรกผูร้่วมก่อตั �งมลูนิธดิวงใจพ่อ มคีวามเหน็ร่วมกนัที�ตอ้งการต่อเนื�องงาน

ดา้นสงเคราะหแ์ละพฒันาที�ศูนย์

คาทอลิกพระจิต เจ้ าซึ� ง เ ป็น

องค์กรศาสนาได้ดําเนินงานมา

ก่อนหน้านี�   โดยให้แยกภาพ

กิจการเหล่านี�ออกจากกิจการ

ขอ ง ศูน ย์ค า ท อ ลิก ฯ  ซึ� ง จ ะ

ดําเนินงานเฉพาะด้านศาสนา

ต่อเนื�องต่อไปโดยตรง  

ทั �งนี� เนื� องจากเล็งเห็น

ว่าความชัดเจนในการก่อตั �ง

มูลนิธิดวงใจพ่อเพื�อดําเนินงาน

ดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละพฒันาสงัคมโดยตรงนี� จะส่งผลดหีลายประการ ทั �งในด้านการประสานงานกบั

องค์กรภายนอกทั �งภาครฐัและเอกชน เป็นการเปิดพื�นที�ให้คนทุกชาติ ศาสนา ที�อยากมาร่วมกัน

ช่วยเหลอืชาวบา้นไดม้าร่วมกนัอยา่งอสิระ และในทางกลบักนัยงัเป็นการช่วยให้ชาวบ้านที�เป็นครสิตชน 

ไดเ้ขา้ใจและแยกแยะระหวา่งความเชื�อในการนบัถอืศาสนา กบัความช่วยเหลอืดา้นสงเคราะหแ์ละพฒันา

อยา่งชดัเจนยิ�งขึ�น และที�สําคญัยงัเป็นการช่วยจดัระเบยีบบุคลากรที�ทํางานด้านสงเคราะห์และพฒันา

ของมลูนิธ ิใหม้แีนวทางที�ชดัเจนในการช่วยดว้ยความรกัเมตตาอยา่งเหน็คุณค่าและศกัดิ �ศร ีมากกว่าใช้

แต่ใจที�สงสาร หรอืกล่าวอกีนยัหนึ�ง เป็นการปรบัเปลี�ยนการพฒันาจากระบบอุปถมัภ ์มาเป็นการสอนให้

พึ�งตนเองอย่างมีศกัดิ�ศร ีอนัเป็นเป้าหมายสาํคญัในงานพฒันาของมลูนิธดิวงใจพ่อ 
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ด้วยเหตุนี� มูลนิธดิวงใจพ่อจึงมีรูปแบบเป็นมูลนิธทิี�มีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต์ นิกาย

โรมนัคาทอลกิ โดยมอีุดมการณ์หรอืหวัใจ อยูใ่นคาํสอนของพระเยซ ูองคศ์าสดา หรอืกล่าวไดว้า่ 

 บ่อเกดิทางเศรษฐกิจของมลูนิธ ิมาจาก “ใจ” ของคนที�อยากทาํบุญ 

 บ่อเกดิของบคุลากรของมลูนิธ ิมาจาก “ใจ” ของคนที�อยากทาํงาน อุทศิตวั 

 บ่อเกดิของงานของมลูนิธ ิมาจาก “ความรกั” ในคาํสอนของพระเยซ ู

 ดงันั �น การเกดิขึ�นของมลูนิธ ิ จงึเป็น “ผล” ของศาสนาในการช่วยสรา้งสงัคมอยา่งมั �นคงและ

ยั �งยนื และพรอ้มแสดงตวัตนอยา่งเป็นทางการ เพื�อร่วมมอืกบัภาคส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการพฒันา

คน ใหเ้ป็นมนุษยท์ี�สมบรูณ์ เพื�อก่อใหเ้กดิครอบครวั ชุมชนทอ้งถิ�น และสงัคมที�มคีวามรกัและสนัตสิุข 

 วิสยัทศัน์ 

พฒันาคน เพื�อตน ครอบครวัและสงัคมที�มคีวามรกัและสนัตสิุข 

 พนัธกิจ 

 ใหก้ารศกึษาและเดนิเคยีงขา้งเพื�อให้สามารถพึ�งตนเองได้อย่างมศีกัดิ �ศร ีโดยมรีากในศาสนา

และวฒันธรรม 

 วตัถปุระสงค ์

1. ใหก้ารอบรมดา้นศลีธรรมและจรยิธรรมเพื�อการดาํรงชวีติอยา่งมคีุณธรรม 

2. ส่งเสรมิใหเ้กดิการเคารพและตระหนกัถงึศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษยแ์ละคุ้มครองสทิธมินุษยชนใน

กลุ่มคนต่างๆ อาท ิกลุ่มสตร ีแม่ม่าย เดก็กาํพรา้ คนพกิาร ผูต้อ้งขงั และผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม 

3. ส่งเสรมิดา้นการศกึษาและพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ เยาวชน และชุมชน 

4. ส่งเสรมิและพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องชุมชนทอ้งถิ�นให้สามารถพึ�งตนเองได้อย่างย ั �งยนื ตาม

แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

5. ใหค้วามรูแ้ละความช่วยเหลอืดา้นสุขภาพอนามยัแก่แม่บา้น คนชราและผูต้ดิเชื�อโรคตดิต่อเรื�อรงั

และต่อเนื�อง 

6. ส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมและความเชื�อ 

7. ทําการศกึษาวจิยัด้านสงัคม เพื�อแสวงหาความเขา้ใจและแนวทางจดัการปญัหาสงัคมอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

8. ดาํเนินการเพื�อสาธารณประโยชน์ หรอืร่วมมอืกบัองคก์ารการกุศลอื�น ๆ เพื�อสาธารณประโยชน์ 

9. ไม่ดาํเนินการเกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง 
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รายงานการดําเนินงาน 
ประจําปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

มลูนิธิดวงใจพ่อ 
ใหก้ารศึกษาและความช่วยเหลือ  

เพื�อพฒันาคนใหส้มบรูณพ์รอ้มทั�งรา่งกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ 

โครงการด้านการศึกษา 

1. สถานสงเคราะหเ์ดก็บ้านพกัพระจิตเจ้า 

 เริ�มดาํเนินการภายใตช้ื�อ “สถานสงเคราะห์เดก็บ้านพกัพระจติเจ้า” เขา้สู่ปีที� 2  แต่เป็นงานชิ�น

แรกของศนูยค์าทอลกิพระจติเจา้ แม่สรวย ที�เริ�มตน้เมื�อ 25 ปีที�ผ่านมา 

 โดยมุ่งหมายให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื�อพฒันาให้เป็นคนที�สมบูรณ์พร้อมทั �งด้าน

ร่างกาย สตปิญัญา จติใจ และจติวญิญาณ 

      ในปีการศกึษา 2557 มนีกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 30 คน เป็นชาย 16 คน หญงิ 14 คน 

 

 

 

 

 

 เน้นใหน้กัเรยีนไดใ้ชเ้วลานอกเหนือจากไปโรงเรยีนเพื�อศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตวัเองที�บา้นพกั 
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    ควบคู่กบัรบัการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมบนพื�นฐานของครสิตศาสนธรรม 

    

     

  

     

      ร่วมกบักจิวตัรเพื�อเรยีนรูก้ารอยูร่่วมกบัผูอ้ื�น รูจ้กัเคารพระเบยีบวนิยั และทกัษะการใชช้วีติในสงัคม 

 

 นอกจากนี� ยงัมีนักเรียนระดบัประถมศกึษาในโครงการเดก็พกิาร จํานวน 6 คน และเตรยีม

ความพรอ้มเขา้โรงเรยีนในปีการศกึษาหน้า อกี 1 คน 

  

 ใหเ้ดก็มโีอกาสเรยีนร่วมกบัเดก็ปกตใินโรงเรยีนทอ้งถิ�น เพื�อฝึกทกัษะและความมั �นใจในการอยูใ่นสงัคม 
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พรอ้มกบัจดักจิกรรมเพื�อพฒันาทกัษะทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ภายในบา้นพกั 

    

 

 

 

 

      กจิกรรมกายภาพบาํบดัประจาํวนั    ทาํการบา้นและเรยีนพเิศษ 

 

               กจิกรรมนนัทนาการ     ทศันศกึษานอกสถานที� 

 

2. โครงการศนูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชน 

 งานที�มีเป้าหมายเดียวกนั ในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื�อพฒันาให้เป็นคนที�

สมบรูณ์  (บา้นพกัทั �งสองแห่งกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการขอจดทะเบยีนจดัตั �งเป็นสถานสงเคราะห์

ภายใตม้ลูนิธดิวงใจพ่ออยูใ่นปจัจุบนั) 

บ้านพกัอสัสมัชญั หมู่บ้านห้วยนํ�าเยน็ ตาํบลวาวี อาํเภอแม่สรวย  

 ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้รบัการศึกษาอบรมในท้องถิ �น ใกล้บ้าน หยั �งรากในชุมชน     

โดยเน้นเดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในหมู่บา้นใกลเ้คยีง 
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 ในปีการศกึษา 2557 มนีกัเรยีนระดบัประถมศกึษาจาํนวน 20 คน และระดบัมธัยมศกึษา 1 คน 

  

ใหก้ารศกึษาขั �นพื�นฐานควบคู่การเรยีนรูคุ้ณธรรมจรยิธรรมและระเบยีบวนิยั 

ฝึกทกัษะการอยูร่่วมกนั การรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น เพื�อเตรยีมพรอ้มสู่สงัคมในอนาคต 

 

บ้านพกันักบญุโกราโด หมู่บ้านเหมืองลึก อาํเภอแม่ลาว  

 เปิดสาํหรบัเยาวชนที �ตอ้งการศกึษาต่อเนื �องในระดบัสงูขึ�น (เน้นระดบัอาชวีะ) ใหไ้ดร้บัการศกึษา 

อบรม พรอ้มกบัเรยีนรูก้ารทาํงานในโครงการต่างๆ ของมลูนิธ ิ

 ในปีการศกึษา 2557 มนีกัเรยีนนกัศกึษาจาํนวน 17 คน แต่เนื�องจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวใหญ่

เมื�อเดอืนพฤษภาคม 2557 ส่งผลให้อาคารพกัเยาวชนชายเสยีหาย ทําให้นักศกึษาชายจํานวน 4 คน

ตอ้งไปพกัอยูท่ ี�สถานสงเคราะหเ์ดก็บา้นพกัพระจติเจา้จนถงึปจัจุบนั 
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สรา้งผูนํ้าเยาวชนที�มคีวามพรอ้มทั �งดา้นวชิาการและคุณธรรมจรยิธรรมเพื�อกลบัไปพฒันาชุมชนทอ้งถิ�น 

โดยมกีารจดักจิกรรมต่างๆ ในบา้นพกัเพื�อเรยีนรูค้วามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื�นดว้ยความเคารพ 

 

3. โครงการรถรบัส่งนักเรียน 

 ส่งเสรมิโอกาสในการศกึษาแก่เดก็นักเรยีนในท้องถิ �น ให้มโีอกาสเดนิทางไปโรงเรยีนได้อย่าง

สะดวกรวดเรว็ เพิ �มความสามารถในการเรยีนรูอ้ยา่งสดใสและสมํ �าเสมอ 

 ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนจํานวน          

317 คน จากหมู่บา้นต่างๆ ในเขตตาํบลวาว ีอาํเภอแม่

สรวย 7 หมู่บ้าน และเขตตําบลป่าแดด อําเภอแม่

สรวย 4 หมู่บ้าน เข้าร่วมในโครงการ โดยรับส่ง

นักเรียนไปเรียนที�โรงเรียนระดบัประถมและมธัยม

ต่างๆ ในทอ้งถิ�นใกลห้มู่บา้น 
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4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา 

 สนบัสนุนทุนการศกึษาแก่เยาวชนที �ตอ้งการศกึษาต่อระดบัสงูขึ�นใหม้โีอกาสไดร้บัการศกึษาเพื �อ

พฒันาตนเองและทอ้งถิ �น 

 ในปีการศกึษา 2557 มลูนิธไิด้ให้การสนับสนุนทุนการศกึษาแก่นักเรยีนเรยีนนักศกึษาจํานวน 

15 ทุน เป็นทุนแบบเตม็เวลา จํานวน 11 ทุน  และทุนการศึกษารายภาคเรียน จํานวน 4 ทุน โดย

แบ่งเป็นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4 คน ระดบั ปวช. 10 คน และระดบัปรญิญาตร ี1 คน 

      เยาวชนในโครงการทนุไดเ้รยีนรูก้ารทาํงานและร่วมแบ่งปนัในกจิกรรมโครงการต่างๆ ของมลูนิธ ิ

5. โครงการการศึกษาเพื�อชีวิตและสงัคม 

   จดัการศกึษาหลกัสตูรภาษาไทยพื�นฐานสาํหรบัผูใ้หญ่ที �ตอ้งการโอกาสในการศกึษาเพื �อพฒันาตวัเอง 

 ในปีการศกึษา 2557 ไดเ้ริ�มตน้จดัการศกึษาต่อเนื�อง โดยปรบัหลกัสตูรใหม่ใหก้ระชบัและเขม้ขน้

ขึ�น เพื�อให้สอดคล้องกบัเวลาเรยีนของผู้เรยีน ที�ส่วนใหญ่มงีานประจํา นอกจากนี�ยงัทดลองหลกัสูตร

สนทนาภาษาไทย สาํหรบัผูเ้รยีนที�ฟงัพดูภาษาไทยไม่ได ้ มนีกัศกึษาผูใ้หญ่ร่วมเรยีนรูจ้าํนวน 15 คน 

        ชาวบา้นตั �งใจเรยีนรูเ้พื�อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยใหต้วัเองเพื�อการใชช้วีติอยูใ่นสงัคมไทย 
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โครงการด้านสงัคม 

6. โครงการพฒันาชีวิตสตรีและเดก็พิการ 

งานด้านเดก็พิการ  

 ส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนผู้พิการได้รบัการฟื�นฟูพฒันาทั �งด้านร่างกาย สตปิญัญา และจติใจ

รวมถงึครอบครวัดว้ย 

 ในปี 2557 ไดต้ดิตามและใหค้วามช่วยเหลอืเดก็เยาวชนผูพ้กิารและครอบครวักลุ่มต่างๆ ดงันี�  

1. กลุ่มเดก็พกิารแขนขา จาํนวน 7 คน ได้จดัให้รบัการศกึษาขั �นพื�นฐานร่วมกบัเดก็ปกต ิโดยพกั

ประจําอยู่ภายในสถานสงเคราะห์เดก็บ้านพกัพระจติเจ้า (ดงัที�รายงานแล้วในส่วนของสถาน

สงเคราะหฯ์) 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. กลุ่มเดก็และเยาวชนพิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด และพิการทางสตปิญัญาและการสื�อสาร 

จาํนวน 8 คน ไดป้ระสานใหเ้ขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีนสําหรบัผู้พกิารเฉพาะทางในเขตพื�นที� 

และตดิตามเยี�ยมเยยีนและประเมนิพฒันาการเป็นระยะ 
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3. กลุ่มเดก็พกิารที�อยูก่บัครอบครวัในชุมชน จํานวน 8 คน ได้มกีารตดิตามเยี�ยมเยยีน ให้ความรู้

และกาํลงัใจแก่ครอบครวั พรอ้มทั �งประเมนิพฒันาการหมุนเวยีนกนัทุกวนัเสารอ์าทติย ์ 

 

นอกจากนี�ย ังมีการจัดกิจกรรมกายภาพบําบัดให้ทุก 3 เดือน ครั �งละ 3 ว ัน โดยมีนัก

กายภาพบาํบดัมาจดักจิกรรมใหท้ี�สาํนกังานโครงการฯ มลูนิธดิวงใจพ่อ 

งานด้านสุขภาพอนามยั 

       ส่งเสรมิใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลรกัษาทางดา้นร่างกาย และใหม้กีาํลงัใจในการดาํเนนิชวีติต่อไป 

 ในปี 2557 มลูนิธดิวงใจพ่อไดใ้หค้วามช่วยเหลอืดา้นสุขภาพอนามยัในลกัษณะต่างๆ ดงันี� 

 ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทั �วไปเพื�อไปรบัการรกัษาที�โรงพยาบาล 

กรณีผู้ป่วยทั �วไปที�มีฐานะยากจน มีปญัหาครอบครวั หรือเจ็บป่วยกรณีพิเศษที�ต้องรกัษา

ต่อเนื�อง ตลอดจนถึงชาวบ้านที�ไม่สามารถดําเนินเรื�องเองที�โรงพยาบาลได้ ทางมูลนิธิจะให้ความ
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ช่วยเหลอืโดยมเีจ้าหน้าที�พาไปโรงพยาบาลเพื�อช่วยประสานงาน

กบัแพทย์หรือพยาบาล รวมทั �งให้พกัรกัษาตวัต่อเนื� องที�มูลนิธ ิ

หรอืช่วยค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลหรอืในการเดนิทาง เป็น

ต้น โดยในปี 2557 ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทั �วไปในพื�นที�

ทาํงานของมลูนิธจิาํนวน 57 ราย 

 

 ให้ความช่วยเหลือในการบาํบดัยาเสพติด 

 สบืเนื�องจากที�มลูนิธไิดม้กีารรณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิในชุมชนนบัตั �งแต่ปี 2554 ทางมลูนิธจิงึได้

ให้การสนับสนุนต่อเนื� องโดยประสานงานพาพ่อบ้านผู้ติดยาเสพติดที�สมัครใจ ไปรบัการบําบัดที�

โรงพยาบาลธญัญารกัษ์ อาํเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยในปี 2557 ได้พาผู้ป่วยไปเขา้รบัการบําบดั

จาํนวน 6 คน พรอ้มทั �งมกีารรบัผูป้ว่ยบาํบดัยาเสพตดิ จาํนวน 3 คน ให้มาฟื�นฟูสุขภาพจติใจต่อเนื�องที�

มลูนิธ ิ นอกจากนี� ในปีนี�ยงัได้เริ�มมกีารประสานงานกบัโรงพยาบาลแม่สรวย เพื�อส่งผู้ป่วยเขา้ร่วมใน

โครงการบาํบดัยาเสพตดิของโรงพยาบาลดว้ย จาํนวน 7 คน 

 

 สนับสนุนนมผงให้เดก็แรกเกิดจนอายคุรบ 1 ปี 

 ทางมลูนิธไิดใ้หค้วามช่วยเหลอืทารกที�ครอบครวัมฐีานะยากจน มปีญัหา หรอืมารดาไม่สามารถ

ใหน้มบุตรได ้หรอืเดก็พกิาร เพื�อใหเ้ดก็ทารกสามารถเตบิโตและมพีฒันาการตามวยัได้ โดยในปี 2557 

ได้ให้ความช่วยเหลอืเดก็แรกเกดิที�ได้รบัผลกระทบจากปญัหาครอบครวัหย่าร้าง 1 ราย และทารกที�

มารดาตดิเชื�อ เอช ไอ ว ี1 ราย 

  

 นอกจากนี� เมื�อวนัที� 21 พฤศจกิายน 2557 ยงัได้จดักจิกรรมตรวจสุขภาพประจําปี โดยเชิญ

หน่วยแพทยเ์คลื�อนที�ของมลูนิธโิรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์มาใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคและตรวจวดัสายตา 

มผีูป้ว่ยมารบับรกิารจาํนวน 355 คน 
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งานด้านสตรี 

ช่วยเหลอืและสง่เสรมิสตร ีใหม้ศีกัดิ�ศรแีละไดร้บัการพฒันาทั �งร่างกาย จติใจ และจติวญิญาณ 

 ให้ความช่วยเหลอืเยาวสตรทีี�ถูกล่วงละเมดิทางเพศ 1 กรณี โดยรบัตวัมาพกัเพื�อฟื�นฟูสภาพ

จติใจเบื�องตน้ที�มลูนิธ ิก่อนส่งต่อใหร้บัการฟื�นฟูสภาพจติใจต่อเนื�องที�ศูนยเ์ฉพาะทาง ปจัจุบนัส่งต่อให้

พกัอยูท่ ี�ศนูยใ์หค้วามช่วยเหลอืสตรทีี�ประสบปญัหา เพื�อรบัการศกึษาต่อทั �งด้านวชิาชพีและการศกึษา

พื�นฐานแบบทางไกล เพื�อใหส้ามารถประกอบอาชพีและใชช้วีติต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

7. โครงการพฒันาสงัคมและสิทธิมนุษยชน 

               ใหค้วามรูแ้ละคาํปรกึษาแก่ชาวบา้นดา้นกฎหมายและสทิธมินุษยชน  

 ในปี 2557 เป็นช่วงเวลาที�ชาวบ้านในพื�นที�หลั �งไหลไปทํางานในประเทศอาเซยีนกนัอย่างมาก

เป็นพเิศษ โดยเฉพาะประเทศเกาหลใีตท้ี�ตอ้งการแรงงานจาํนวนมาก มูลนิธจิงึได้จดัอบรมให้ความรู้แก่

ผูนํ้าชาวบา้นเกี�ยวกบัการไปทาํงานต่างประเทศอยา่งถูกกฎหมาย พรอ้มกบัใหค้าํปรกึษาแก่แรงงานและ

ญาติพี�น้องที�มีปญัหาจากการไปทํางาน หรือเสียชีวิตในต่างแดน นอกเหนือจากกรณีปญัหาด้าน

กฎหมายอื�นๆ ในชวีติประจาํวนั เช่นอุบตัเิหตุจราจร ปญัหาครอบครวั หรอืสถานะบุคลตามกฎหมายที�มี

การปรกึษาตามปกต ิ

 

 

 

 

 

  นอกจากนี� เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน ได้ประสานงานให้คณะนักกฎหมายจากศูนยน์ิตศิาสตร ์

คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในโครงการศกึษาวจิยัและให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย

เกี�ยวกบัสทิธเิดก็และผูด้อ้ยโอกาส ลงพื�นที�หมู่บา้นหว้ยนํ�าเยน็ ตาํบลวาว ีเพื�อสาํรวจขอ้มลูปญัหาดา้นป่า

ไมแ้ละที�ดนิของชาวบา้น สาํหรบันําไปศกึษาวจิยัเพื�อหาแนวทางใหค้วามช่วยเหลอืดา้นกฎหมายต่อไป 
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8. โครงการเกษตรสวนผู้หว่าน 

 ส่งเสรมิการเกษตรปลอดสารพษิ เพื �อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นชุมชนและเป็นแหล่งผลติอาหารสาํหรบั

สถานสงเคราะห ์

 ในปี 2557 สวนผูห้วา่นยงัคงต่อเนื�องการดาํเนินการผลติพชืผลทางการเกษตรและปศุสตัว ์อาท ิ

ไขไ่ก่ เนื�อไก่ และผกั ผลไมต่้างๆ  เพื�อเป็นแหล่งอาหารปลอดสารพษิส่งใหส้ถานสงเคราะห์และบ้านพกั

ในโครงการดา้นการศกึษาของมลูนิธ ิ 

สําหรบักิจกรรมตามเป้าหมายด้านอื�นๆ ของโครงการฯ นอกเหนือจากนี� ยงัไม่ได้ดําเนินการ

เพิ�มเตมิจนถงึปจัจุบนั  เนื�องจากขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร 

 

9. โครงการทุนนํ�าใจ 

      ส่งเสรมิการเรยีนรูจ้กัแบ่งปนั เกื�อกลูกนัระหวา่งหมู่บา้นต่างๆ อยา่งเป็นรปูธรรม 

 ทุกปีในช่วงเทศกาลครสิตมาส ชาวบ้านในพื�นที�ทํางานของมูลนิธ ิจะร่วมใจกนับรจิาคขา้วสาร

หรอืเงนิสด จากแต่ละครอบครวั รวมกนัเป็นหมู่บา้น จากแต่ละหมู่บา้น 29 หมู่บ้าน มารวมกนัที�กองทุน

นํ�าใจ เพื�อนําไปแบ่งปนัช่วยเหลอืพี�น้องที�เดอืดรอ้น มปีญัหา 

   ตลอดปี 2557 ไดจ้ดัสรรทุนนํ�าใจ เพื�อช่วยเหลอืชาวบ้านที�บ้านเรอืนประสบภยัพบิตัธิรรมชาต ิ

ทั �งพาย ุดนิโคลนถล่ม และแผ่นดนิไหว จํานวน 14 ราย กรณีบ้านไฟไหม้ 1 ราย และครอบครวัที�ขาด

แคลนปจัจยัดาํรงชวีติ 1 ราย  นอกจากนี� ยงัให้ความช่วยเหลอืชาวบ้านด้านสุขภาพอนามยั และบําบดั

ยาเสพตดิ จาํนวน 73 คน ผ่านโครงการพฒันาคุณภาพชวีติสตรแีละเดก็พกิาร 

 โดยเมื�อเดอืนธนัวาคม 2557 ไดร้บัการบรจิาคสมทบเขา้กองทุนจากชาวบา้นที�ร่วมโครงการเป็น

ขา้วสาร 239 ถงั และเงนิบรจิาคจากหมู่บา้นที�ไม่ไดป้ลกูขา้ว จาํนวน 21,294 บาท 
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10. ความร่วมมือกบัมลูนิธิซิสเตอรค์ามิลเลียนอนุสรณ์ 

 พยายามที �จะเป็นทุกอย่างสําหรบัทุกคนเท่าที �สามารถ และแบ่งปนัพระพรที �พระเจ้าประทาน

ใหก้บัทุกคนที �ตอ้งการความช่วยเหลอื  

 มลูนิธดิวงใจพ่อ  ได้ร่วมมอืกบัมูลนิธซิสิเตอร์คามลิเลยีนอนุสรณ์ แม่สรวย ซึ�งดําเนินงานด้าน

การดแูลผูส้งูอาย ุและผูป้ว่ยในเขตอาํเภอแม่สรวย อย่างต่อเนื�องมาตั �งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยมเีป้าหมาย

เพื�อเยี�ยมเยยีน เป็นกาํลงัใจ และดแูลดา้นสุขภาพอนามยัใหแ้ก่ชาวบา้น ซึ�งส่วนใหญ่เป็นคนไทยพื�นราบ 

โดยจะมกีจิกรรมในการออกเยี�ยมเยยีน ทําความสะอาดร่างกาย บาดแผลและที�พกัอาศยั รวมทั �งดูแล

ดา้นโภชนาการใหแ้ก่ผูป้ว่ยและผูส้งูอายเุป็นประจําทุกวนั นอกจากนี� ยงัมทีุนการศกึษามอบให้สําหรบั

เยาวชนที�สนใจเรยีนแต่สภาพทางบา้นไม่อาํนวยดว้ย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั �งนี�มลูนิธดิวงใจพ่อไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนในโครงการดา้นการศกึษาต่างๆ และอาสาสมคัรที�

สนใจ ร่วมปฏบิตังิานกบัคณะซสิเตอร ์(นกับวชหญิงในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ) ผู้รบัผดิชอบ

อยา่งต่อเนื�อง เพื�อปลกูฝงัใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูจ้กัการมจีติอาสาในการรกัและรบัใชผู้อ้ื�น 

 

 

 


