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คํานํา 

 รายงานฉบับนี้ เปนรายงานการดําเนินงาน ของมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนปแรกท่ี
มูลนิธิเร่ิมดําเนินงานอยางเปนทางการ 

มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑  โดยดําเนินงานสานตอ
เจตนารมยในการทํางานกับพี่นองชาติพันธุและคนไทยพื้นราบในเขตแมสรวย ของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา 
ท่ีไดเร่ิมตนมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ 

 โดยมูลนิธิดวงใจพอมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม, สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในกลุมคนตางๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง ผูดอยโอกาสในสังคม, 
สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน, สงเสริมและพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของชุมชนทองถ่ินใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ให
ความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกคนชราและผูติดเชื้อโรคติดตอเร้ือรังและตอเนื่อง, 
สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติสุขของชุมชน ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ, 
ทําการศึกษาวิจัยดานสังคม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัดการปญหาสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิเปนไปไดตามวัตถุประสงค ทางคณะกรรมการมูลนิธิจึงมีมติให
จัดจางบุคลากรประจําสํานักงานมูลนิธิ ๒ ตําแหนง คือเลขานุการ และเหรัญญิก นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม
และพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามลําดับ และไดเร่ิมดําเนินงานในโครงการตางๆ ดังตอไปน้ี 

๑. โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ิน   
มีหนังสือแตงตั้งผูจัดการโครงการ ใหดําเนินโครงการนับแตวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑1 

๒. โครงการรถรับสงนักเรียน 
มีหนังสือแตงตั้งผูจัดการโครงการ ใหดําเนินโครงการนับแตวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

๓. โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
มีหนังสือแตงตั้งผูจัดการโครงการ ใหดําเนินโครงการนับแตวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

๔. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา 
มีหนังสือแตงตั้งผูจัดการโครงการ ใหดําเนินโครงการนับแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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สารบญั 

     หนา 

คํานํา             ๑ 

รายงานการดําเนินกิจกรรม          ๓ 

 โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ิน       ๓ 

 โครงการรถรับสงนักเรียน        ๔ 

 โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม       ๖ 

 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา      ๘ 

 ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ        ๑๐ 

 แผนงานปตอไป          ๑๑ 

งบการเงิน           ๑๒ 

ภาคผนวก           ๑๙ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ คร้ังท่ี ๑      ๒๐ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ คร้ังท่ี ๒      ๒๓ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ คร้ังท่ี ๓      ๒๘ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ คร้ังท่ีวิสามญั     ๓๓ 

หนังสือแตงตัง้ มูลนิธิดวงใจพอ ท่ี มพด. ๐๐๑/๒๕๕๑     ๓๖ 

 หนังสือแตงตัง้ มูลนิธิดวงใจพอ ท่ี มพด. ๐๐๖/๒๕๕๑     ๓๗ 

 รายละเอียดโครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ิน      ๓๘ 

 รายละเอียดโครงการรถรับสงนักเรียน       ๔๐ 

 รายละเอียดโครงการการศกึษาเพื่อชวีิตและสงัคม      ๔๒ 

 รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา    ๔๔ 
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รายงานการดาํเนนิกจิกรรม  

โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถิ่น2 

 จากปญหาการขาดแคลนบุคลากรครูใน
โรงเรียนทองถ่ิน อันสงผลตอคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาชีวิตของเด็กและเยาวชนบนดอย ทําใหเกิด
ความรวมมือระหวางมูลนิธิดวงใจพอและโรงเรียน
ตางๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจางครู
อัตราจาง ตามท่ีผูบริหารโรงเรียนท่ีประสงคจะขอรับ
การสนับสนุนเสนอโครงการมายังมูลนิธิ ภายใต
โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ิน ซ่ึงไดเร่ิมดําเนิน
โครงการมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 

๑. เพื่อใหโรงเรียนในทองถ่ินมีบุคลากรครูท่ีทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ ตามเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียน 

๒. เพื่อใหมีบุคลากรครูท่ีเปนกลุมชาติพันธุ ท่ีจะเขาใจวัฒนธรรมของนักเรียน และสามารถชวย
เปนคนกลางสรางความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวางครูคนไทยพื้นราบ กับผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเปนกลุมชาติพันธุได 

โดยในปการศึกษา ๒๕๕๑ ทางมูลนิธิไดใหการสนับสนุนบุคลากรครูเพื่อทําหนาท่ีสอนในโรงเรียน
ตางๆ ในเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย    
เขต ๒ จํานวน ๕ โรงเรียน รวม ๑๐ อัตรา ดังตอไปน้ี 

๑. โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น   จํานวน ๒ อัตรา 
๒. โรงเรียนบานหวยไคร  จํานวน ๒ อัตรา 
๓. โรงเรียนบานหวยมะซาง จํานวน ๒ อัตรา 
๔. โรงเรียนบานดอยชาง และหองเรียนบานใหมพัฒนา จํานวน ๓ อัตรา 
๕. โรงเรียนบานวาวี หองเรียนบานปางกลาง  จํานวน ๑ อัตรา 

จากการประเมินผลรวมกับผูบริหารโรงเรียนแตละแหงท่ีรวมโครงการ พบวาโครงการสนับสนุน
โรงเรียนทองถ่ินนี้ ไดตอบสนองตอเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียน ในการชวยแกปญหาวิกฤตของ
ความขาดแคลนครู อันสงผลใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาแกนักเรียนใหไดรับการเรียนรูตามหลักสูตร
ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนการชวยยกระดับการจัดการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนใหสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคขอท่ี ๑ ของโครงการ 

                                                            
2
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นอกจากการพัฒนาผูเรียนแลว มูลนิธิยังสงเสริมใหครูอัตราจางของโครงการ ไดมีโอกาสพัฒนา
ตัวเองเพื่อความมั่นคงในวิชาชีพ เชนการศึกษาตอเพื่อใหไดใบประกอบวิชาชีพครู หรือการสอบบรรจุเปน
ขาราชการครู เปนตน โดยในปการศึกษานี้ มีครูอัตราจาง ๓ คน ท่ีจะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู และ ๑ คน
สามารถสอบบรรจุเปนพนักงานราชการไดแลว 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากโรงเรียนไมสามารถสรรหาบุคลากรครูท่ีเปนกลุมชาติพันธุในทองถ่ินท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมไดตามวัตถุประสงคขอท่ี ๒ ของโครงการ ทําใหเปาหมายท่ีจะมีบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เขาใจวัฒนธรรมของนักเรียน และสามารถชวยเปนคนกลางสรางความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวางครูคน
ไทยพื้นราบ กับผูปกครองและนักเรียนท่ีเปนกลุมชาติพันธุใหไดนั้น จึงเปนสิ่งท่ีตองเนนยํ้ากันตอไป 
  

โครงการรถรับสงนักเรียน3 

 จากสถานการณเด็กและครอบครัว
บนพื้นท่ีสูงในเขตแมสรวย ชวง ๑๐ ปท่ีผาน
มา ท่ีพอแมนิยมสงลูกของตนไปเขาโรงเรียน
ในพื้นท่ีหางไกล เชนท่ีจังหวัดอางทอง หรือ
สิงหบุรี ซ่ึงนอกเหนือจากเหตุผลเรื่องการไม
ตองเสียคาใชจายแลว ปญหาดานคุณภาพ
ทางการศึกษาของโรงเรียนบนดอย และการ
คมนาคมท่ีหางไกลจากหมูบานถึงโรงเรียน 
ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหพอแมเลือกสง

เลือกไปเรียนไกลบาน โดยไมตระหนักถึงผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีตามมา เชนเด็กขาดความอบอุนจากครอบครัว 
การเหินหางจากรากวัฒนธรรมของตนเอง เปนตน ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนสงผลชัดเจนตอเด็กครอบครัวและ
ชุมชนเมื่อเด็กเติบโตข้ึน 

 สถานการณดังกลาว เปนปญหาเรงดวนท่ีทางมูลนิธิตระหนักและใหความสําคัญอยางมาก ซ่ึง
นอกจากจะไดพยายามแกไขปญหาผานทางโรงเรียน ดวยการดําเนินโครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ินดังที่
กลาวขางตนแลว ยังไดพยายามแกไขปญหารวมกับชุมชนทองถ่ินดวยการดําเนินโครงการรถรับสงนักเรียน
ข้ึนในหมูบานตางๆ ท่ีตั้งอยูหางไกลจากโรงเรียนในทองถ่ินมากกวา ๓ กิโลเมตรข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงค
หลักดังนี้ 

๑. ใหนักเรียนในชุมชนท่ีอยูหางไกลจากโรงเรียนสามารถเดินทางไปถึงโรงเรียนไดอยางสะดวก 
ปลอดภัย และทันเวลา 
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๒. ใหนักเรียนสามารถรับการศกึษาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ จากการลดความเหนื่อยลาในการ
เดินทางมาโรงเรียน อันเปนแรงจงูใจหนึง่ท่ีทําใหนักเรียนไมอยากมาโรงเรียน 

๓. ใหนักเรียนไดเรียนในโรงเรียนทองถ่ิน
ใกลบาน โดยผูปกครองไมตองสงลูกไป
เรียนไกลๆ 

 โดยในปการศึกษา ๒๕๕๑ นี้ มูลนิธิไดใหการ
สนับสนุนโครงการรถรับสงนักเรียนแกหมูบานตางๆ 
ในเขตตําบลปาแดด และตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 
จํานวนท้ังสิ้น ๑๐ หมูบาน รวมนักเรียน ๓๖๐ คน 
ดังนี้ 

๑. หมูบานหวยมะแกง  ตําบลปาแดด 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๒๔ คน 

๒. หมูบานหวยหญาไซ  ตําบลปาแดด 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๑๖ คน 

๓. หมูบานก่ิวจําป  ตําบลปาแดด  
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๕ คน 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยสลัก จํานวน ๑๐ คน 

๔. หมูบานแมตาชาง  ตําบลปาแดด 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๓ คน 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยหญาไซ จํานวน ๓๖ คน 

๕. หมูบานหวยข้ีเหล็กใหม  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานทุงพราว จํานวน ๗ คน 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยมะซาง จํานวน ๔๙ คน 

๖. หมูบานหวยน้ําอุน  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๔๖ คน 

๗. หมูบานหวยธาตุ  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๑๐๓ คน 

๘. หมูบานปางซาง  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๑๒ คน 
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๙. หมูบานยานํา  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น จํานวน ๒๖ คน 

๑๐. หมูบานแสนเจริญใหม  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนแมสรวยวิทยาคม จํานวน ๔ คน 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนสันกลางราษฎรพัฒนา จํานวน ๑๙ คน 

 จากการประเมินผลการดําเนินโครงการรถรับสงนักเรียนท่ีผานมา เมื่อเทียบกับคร้ังยังไมมีโครงการ
พบวา อัตรานักเรียนที่ขาดเรียนในแตละโรงเรียนลดลงอยางมาก และมีอัตรานักเรียนที่เรียนตอระดับ
มัธยมศึกษาในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอยางท่ีหมูบานหวยข้ีเหล็กใหม ตําบลวาวี กอนจะดําเนินโครงการฯ 
มีนักเรียนเพียงไมถึง ๕๐% ท่ีเดินทางจากบานไปถึงโรงเรียนในแตละวัน สวนใหญแวะไปเท่ียวเลนหรือไปไร 
และมักเรียนไมจบชั้นประถมปท่ี ๖ และไมมีใครเรียนตอระดับมัธยมตน แตเมื่อมีโครงการฯ อัตราการขาด
เรียนลดลงอยางมาก และเร่ิมมีผูสมัครเรียนตอระดับมัธยมตนเพิ่มมากข้ึน จึงนับไดวาโครงการนี้สงผลดีตอ
ตัวเด็กนักเรียนโดยตรง ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 

โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม4 

 เนื่องจากสังคมสวนรวมจะอยูดีมีสุขไดนั้น ตองเร่ิมตนจากสมาชิกในสังคมหรือชุมชนน้ันๆ กอน 
มูลนิธิดวงใจพอ จึงไดเร่ิมตนดําเนินโครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม โดยมีวิสัยทัศนในการท่ีจะพัฒนา 
“คน” เพื่อครอบครัวและชุมชนทองถ่ินท่ีมีความสุข ดวยการกําหนดพันธกิจในการเปนแหลงเรียนรูดาน
วิชาการ วิชาชีพ และ การฝกอบรม ท่ีตอบสนองตอความตองการและความจําเปนของคนท่ีอยากพัฒนา
ตนเอง ใหสามารถดํารงชีวิตในชุมชนทองถ่ินไดอยางมีความสุข 

 สําหรับการเร่ิมตนในปการศึกษาแรก
นี้ กลุมเปาหมายหลักของโครงการคือเยาวชน
และชาวบานกลุมชาติพันธุในเขตแมสรวย ท่ี
ตองการเรียนรูภาษาไทยพื้นฐานเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวันแตขาดโอกาส  เพราะตอง
ทํางานเกษตรในไรหาเลี้ยงครอบครัว  รวมท้ัง
ขาดแหลงเรียนรูในชุมชน 
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 การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ 

 ดวยเหตุนี้ มูลนิธิจึงไดจัดการเรียนการสอนภาคปกติ โดยไดจัดจางครูประจําโครงการ ๒ คน เพื่อ
รวมกับผูจัดการโครงการ โดยมีท่ีปรึกษา ซ่ึงเปนนักวิชาการจากศูนยวิจัยพหุวัฒนธรรมและนโยบาย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (The Multiculturalism and Education Policy 
Research Centre) ทดลองจัดทําหลักสูตรเรียนรูภาษาไทยแบบบูรณาการ เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนท้ัง
การฝกอานเขียนและการสื่อสารภาษาไทยพื้นฐานตามความประสงค พรอมๆ กับการเรียนรูสิ่งตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนเพื่อการปรับตัวเขาในสังคมไทย  

 โดยในปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสมัคร
เขาเรียนรูระดับพื้นฐานในภาคเรียนท่ี ๑ 
จํานวน ๑๙ คน และเพิ่มเติมในภาคเรียนท่ี 
๒ อีกจํานวน ๑๓ คน  นอกจากนี้ยังมีผูสมัคร
ระดับมัธยมตนและมัธยมปลายรวมจํานวน 
๑๐ คน อยางไรก็ตามมีผูสมัครจํานวนหนึ่ง
เลิกเรียนกลางคัน และเนื่องจากผูเรียนกลุม
ระดับมัธยมตนมีจํานวนนอยและมาเรียนไม
สม่ําเสมอ จึงไดยกเลิกกลุมระดับมัธยมตนใน
ภาคเรียนท่ี ๒ เพื่อประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบใหเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนตอไป 

 จากการประเมินผลการเรียนการสอนในปแรกนี้ พบวาผูเรียนสวนใหญสามารถเขาใจและใช
ภาษาไทยไดดีข้ึนตามระดับความรูพื้นฐาน อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตร
ดานวิชาการใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปนในชีวิตของผูเรียน โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู
ดานวิชาชีพและการฝกอบรมตางๆ ท่ียังไมสามารถจัดไดตามเปาหมายของโครงการในปการศึกษาแรกนี้ 

 การจัดการเรียนการสอนภาคปดเทอม 

 นอกจากกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนและชาวบานท่ีอยูนอกระบบการศึกษาดังท่ีกลาวมาแลว 
โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมยังครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา
ภาคบังคับดวย โดยในชวงปดเทอมกลางภาคเรียน วันท่ี ๑๓ – ๒๔ ตุลาคมท่ีผานมา มูลนิธิไดจัดทําโครงการ 
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“สอนนองปดเทอม คายเรารักธรรมชาติ”5 ข้ึน เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาวางชวงปดเทอมเรียนรูนอก
หองเรียนในเนื้อหาเชิงบูรณาการท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต 

 โดยการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ มีนักเรียนชวงชั้นท่ี ๑ (ประถม ๑-๓) จาก ๔ หมูบานในเขตตําบลวาวี 
ไดแกหมูบานหวยน้ําเย็น หมูบานหวยกลา หมูบานหวยข้ีเหล็กใหม และหมูบานปาซาง เขารวมจํานวน ๓๙ 
คน ซ่ึงนอกจากนักเรียนจะไดเพิ่มเติมความรูดานการอานเขียนภาษาไทยใหเขมขนย่ิงข้ึนแลว ยังไดรับความรู
เชิงบูรณาการเก่ียวกับธรรมชาติท่ีสวยงามและมีประโยชนตอมนุษย ท่ีจะตองชวยกันดูแลรักษาโดยไม

หลงเช่ือสิ่งภายนอกที่มาย่ัวยวนและ
ทําลายสิ่งดีงามตามธรรมชาติท่ีมีอยูใน
วัฒนธรรมชนเผาของผูเรียน และท่ี
สําคัญคายเ รียนรูค ร้ังนี้ ยังชวยให
นักเรียนไดรูจักและสรางมิตรภาพกับ
เพื่อนใหมตางโรงเรียน ตางหมูบาน 
และตางชาติพันธุอีกดวย เปนการ
สงเสริมการเรียนรู ท่ีจะอยูรวมกัน
ทามกลางความแตกตางหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม อันเปนวัตถุประสงค
ประการหนึ่งของมูลนิธิดวงใจพอ 

 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา6 

 นอกเหนือจากการพัฒนาคน โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูท่ีขาดโอกาสศึกษาในระบบ 
ดวยการจัดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ดังท่ีกลาวขางตนแลว สําหรับ
ผูเรียนท่ีตองการศึกษาตอในระบบการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน แตไมมีทุนทรัพย มูลนิธิดวงใจพอ ไดมี
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนท่ีตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน แตไมมีทุนทรัพย 
๒. สรางคนใหสามารถชวยตนเองและสังคมได 
๓. สรางผูนําท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนได 
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โดยทุนการศึกษาท่ีทางมูลนิธิใหการสนับสนุน มีท้ังแบบเต็มจํานวน และแบบจํานวนจํากัด ข้ึนอยูกับ
รูปแบบท่ีนักเรียนนักศึกษาสมัครใจเลือก  

สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๑ 
ท่ีผานมา มีนักเรียนนักศึกษาสมัคร
ขอรับการสนับสนุนจํานวนท้ังสิ้น 
๒๗ คน โดยปจจุบันกําลังศึกษาตอ
ใ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ต า ง ๆ 
ดังตอไปน้ี 

ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษ าตอนปล าย       
ท่ีโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ อําเภอ
เวียงปาเปา จํานวน ๖ คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอแมสรวย จํานวน ๕ คน 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) ท่ีโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย (K.TECH) และ 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รวมจํานวน ๙ คน 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗ คน ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๓ คน  
มหาวิทยาลัยแมโจ  ๒  คน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ วิทยาลัยแสงธรรม 

นครปฐม แหงละ ๑ คน 

นอกจากทุนการศึกษาท่ีเปนคาเลาเรียน
และคาใชจายในการศึกษาดังกลาวขางตนแลว 
มูลนิธิยังไดสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน
ยากจนท่ีประสงคขอการสนับสนุน ในรูปอุปกรณ
การเรียน และคาอาหารกลางวัน โดยในป
การศึกษา ๒๕๕๑ นี้ ได ใหการสนับสนุนใน
ลักษณะตอเนื่อง แกนักเรียนระดับมัธยมตนบน
ดอยจํานวน ๓ คน และระดับประถมจํานวน ๑ 
คน  และในโอกาสพิเศษ เชนวันเด็กแหงชาติ 
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และวันคริสตมาส เปนตน 

เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามโครงการฯ ยังกําลังศึกษาในระดับ
ตางๆ การประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายจึงตองคอยติดตามในระยะยาวตอไปวา หลังจากสําเร็จการศึกษา
ในระดับตางๆ แลว แตละคนจะสามารถพัฒนาชีวิตตนเองและกลับมามีจิตสํานึกชวยเหลือชุมชนทองถ่ินของ
ตนเองมากนอยเพียงไร อยางไรก็ตาม ในระหวางการศึกษานอกจากจะมีการประชุมพบปะในวันปฐมนิเทศน
แตละภาคเรียนแลว ยังมีกิจกรรมตอเนื่องท่ีใหนักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับทุน สมัครใจมารวมแบงปนโอกาสแก
ผูอ่ืนในชุมชน อาทิ การเปนอาสาสมัครชวยคายสอนนองปดเทอม ในโครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  
หรือการรวมเปนคณะทํางานในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจําป เปนตน 

 

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 

มูลนิธิดวงใจพอ ตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือกับองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ในชวงท่ีปผานมาจึงไดใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ดังตอไปน้ี 

สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

สําหรับการจัดประชุมสันนิบาตมูลนิธิ ภาคท่ี ๑๐ ประจําป ๒๕๕๒ ซ่ึงทางสมาคมสันนิบาตมูลนิธิ
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดมอบหมายใหจังหวัดเชียงรายเปนเจาภาพจัดข้ึนนั้น ทางมูลนิธิ
ดวงใจพอไดมีสวนรวมนับตั้งแตการประชุมเตรียมความพรอม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๕๑  พรอมกันนี้ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมตามมติท่ีประชุม และไดสง
คณะกรรมการมูลนิธิ ๓ คน เขารวมการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาค ๑๐  ท่ีจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๑ ณ โรงแรมลิตเติ้ลดักเชียงราย  

ที่ทําการปกครองอําเภอแมสรวย  

ในโอกาสท่ีสวนราชการและเอกชนในเขตอําเภอแมสรวย รวมกันจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประจําป ๒๕๕๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ และพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทางมูลนิธิดวงใจพอไดสงผูแทนเขารวมถวาย
พานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพร พรอมกันนี้ไดรวมเปนเจาภาพ พลุ และโคมลอย ในคืนพิธี ๕ ธันวา
มหาราช ตามท่ีทางอําเภอแมสรวยขอความรวมมือมายังมูลนิธิ 

 



รายงานการดําเนินกิจกรรม มลูนิธิดวงใจพอ่ ประจําปี ๒๕๕๑� หน้า�๑๑�
 

 

แผนงานในปตอไป 

 สืบเนื่องจากสภาพปญหาในชุมชนกลุมชาติพันธุ เขตอําเภอแมสรวย อันเปนกลุมเปาหมายหลักใน
การดําเนินงานของมูลนิธิดวงใจพอ ท่ีมีความหลากหลายและซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ดวยเหตุนี้นอกจาก
การเรงสรางและพัฒนา “คน” ผานโครงการตางๆ ดานการศึกษาท่ีทางมูลนิธิใหความสําคัญและดําเนินการ
อยางจริงจังในชวงท่ีผานมา ดังท่ีรายงานในขางตนแลว ทางมูลนิธิยังมีแผนการท่ีจะทํางานดานการศึกษา 
ควบคูกับงานสงเคราะหและพัฒนาสําหรับครอบครัวและชุมชนโดยตรงอีกดวย  

นอกเหนือจากโครงการการศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคม ท่ี ได เ ร่ิมตนใหการศึกษาแก
ชาวบานในชุมชนแลว ในป ๒๕๕๒ นี้ มูลนิธิจะ
ไดรับงานดาน “การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและ
เด็กพิการ” อันเปนงานท่ีศูนยคาทอลิกพระจิต
เจาไดเร่ิมเห็นปญหาและใหความชวยเหลือมา
ระยะหนึ่งแลว เนื่องจากจํานวนเด็กพิการใน
ชุมชนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในชวง ๕-๑๐ ปท่ีผานมา 
และมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใหการชวยเหลอื
สนับสนุน ท้ังในแงความรูในการเลี้ยงดูและ
พัฒนาการ  ท่ีสําคัญในแงกําลังใจและคุณคาของชีวิตท่ีไมอาจมองวา เด็กพิการเปนสิ่งไมดีท่ีไมอาจเลี้ยงดูได 
ตามความเชื่อในวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกตอไป เชนเดียวกับคุณคาของสตรีชนเผาท่ีจําเปนตองไดรับการ
สงเสริมใหตระหนักและยอมรับการอยูรวมกันมากย่ิงข้ึนในโลกปจจุบัน 

นอกจากนี้ สภาพวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมากของกลุมชาติพันธุบนดอย ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การใชสารเคมีในการเกษตร ลวนเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบตอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดลอมโดยรวมอยางมาก ดังนั้น มูลนิธิดวงใจพอจึงไดดําเนิน “โครงการเกษตรสวนผูหวาน” เพื่อเปน
แหลงสาธิตเกษตรธรรมชาติแกชาวบานท่ีสนใจ 
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