คํานํา
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐ ฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราว
การเดิ น ทางร ว มกับ พี่ น อ งในพื้ น ที่ ดํ า เนิ น งานของมู ล นิ ธิ คื อ ในเขตอํ า เภอแม ส รวย จั ง หวั ด
เชียงราย ในชวงป ๒๕๕๓ ที่ผานมา ผานการเดินทางรวมกันในโครงการตางๆ ของมูลนิธิฯ ทั้ง
๗ โครงการและอีก ๔ กิจกรรม ซึ่งดําเนินดวยกันมาอยางตอเนื่องไมเพียงแคปที่ ๓ นี้ที่มูลนิธิ
ดวงใจพอไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ แตนับรวมเวลา ๒๐ ปที่กิจการตางๆ
เหลานี้ไดดําเนินเรื่อยมานับตั้งแตเราไดเริ่มรูจักกันกับพี่นองในพื้นที่แหงนี้ ดังรายละเอียดที่เขียน
บันทึกไวในความเปนมาของมูลนิธิ ในรายงานฉบับนี้แลว
จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานคงจะไดรวมเดินทางไปกับพวกเราและรูจักกันมากยิ่งขึ้น
ผานรายงานมูลนิธิฉบับนี้

คณะผูจัดทํา
มีนาคม ๒๕๕๔

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๑

สารบัญ
หนา
คํานํา

๑

สารบัญ

๒

ความเปนมา

๓

รายงานผลการดําเนินงาน มูลนิธิดวงใจพอ

๖

การดําเนินงานดานการศึกษา

๗

โครงการรถรับสงนักเรียน

๗

โครงการการศึกษาเพื่อชีวติ และสังคม

๘

โครงการทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา

๑๑

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน

๑๒

กิจกรรมหองสมุดโลกแหงปญญา

๑๔

การดําเนินงานดานสังคม

๑๕

โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ

๑๕

โครงการเกษตรสวนผูหวาน

๑๘

โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน

๑๙

กิจกรรมทุนน้ําใจ

๒๑

กิจกรรมกระปุกออมใจ

๒๒

ความรวมมือกับภาคสวนตางๆ

๒๓

รายงานงบการเงิน

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

๒๖

หนา๒

ความเปนมา

มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
โดยดําเนินงานสานตอเจตนารมยของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ที่ไดเริ่ม
งานดานพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพี่นองกลุมชาติพันธุ ในเขตแมสรวย มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ และ
ตอมาไดรวมถึงคนไทยพื้นราบในเขตอําเภอแมสรวยดวย
โดยคณะกรรมการชุดแรกผูรวมกอตั้งมูลนิธิดวงใจพอ มีความเห็นรวมกันที่ตองการตอเนื่องงาน
ดานสงเคราะหและพัฒนาที่ศูนยคาทอลิกพระจิตเจาซึ่งเปนองคกรศาสนาไดดําเนินงานมากอนหนานี้ โดย
ใหแยกภาพกิจการเหลานี้ออกจากกิจการของศูนยคาทอลิกฯ ซึ่งจะดําเนินงานเฉพาะดานศาสนาตอเนื่อง
ตอไปโดยตรง
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเล็ง เห็ น ว า ความชั ด เจนในการกอ ตั้ ง มู ล นิ ธิด วงใจพ อ เพื่ อดํ าเนิ น งานด า นสัง คม
สงเคราะหและพัฒนาสังคมโดยตรงนี้ จะสงผลดีหลายประการ ทั้งในดานการประสานงานกับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เปนการเปดพื้นที่ใหคนทุกชาติ ศาสนา ที่อยากมารวมกันชวยเหลือชาวบาน
ไดมารวมกันอยางอิสระ และในทางกลับกันยังเปนการชวยใหชาวบานที่เปนคริสตชน ไดเขาใจและแยกแยะ
ระหวางความเชื่อในการนับถือศาสนา กับความชวยเหลือดานสงเคราะหและพัฒนาอยางชัดเจนยิ่งขึ้น และ
ที่สําคัญยังเปนการชวยจัดระเบียบบุคลากรที่ทํางานดานสงเคราะหและพัฒนาของมูลนิธิ ใหมีแนวทางที่
ชัดเจนในการชวยดวยความรักเมตตาอยางเห็นคุณคาและศักดิ์ศรี มากกวาใชแตใจที่สงสาร หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง เปนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ มาเปนการสอนใหพึ่งตนเองอยางมีศักดิ์ศรี อันเปน
เปาหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพอ
ด ว ยเหตุ นี้ มู ล นิ ธิ ด วงใจพ อ จึ ง มี รู ป แบบเป น มู ล นิ ธิ ที่ มี ร ากในศาสนา คื อ ศาสนาคริ ส ต นิ ก าย
โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณหรือหัวใจของมูลนิธิ อยูในคําสอนของพระเยซู องคศาสดา หรือกลาวไดวา
บอเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทําบุญ
บอเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทํางาน อุทศิ ตัว
บอเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ในคําสอนของพระเยซู
ดังนัน้ การเกิดขึ้นของมูลนิธิ จึงเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสังคมอยางมัน่ คงและยั่งยืน
และพรอมแสดงตัวตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาคน ใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถิน่ และสังคมที่มคี วามรักและสันติสุข
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๓

วิสัยทัศน
พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมที่มีความรักและสันติสุข

พันธกิจ
ใหการศึกษาและเดินเคียงขางเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยมีรากใน
ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
๑. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม
๒. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนในกลุมคนตางๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง และ
ผูดอยโอกาสในสังคม
๓. สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน
๔. สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ให ค วามรู แ ละความช ว ยเหลื อ ด า นสุ ข ภาพอนามั ย แก แ ม บ า น คนชราและผู ติ ด เชื้ อ
โรคติดตอเรื้อรังและตอเนื่อง
๖. สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของชุมชน ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความเชื่อ
๗. ทําการศึกษาวิจัยดานสังคม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัดการปญหาสังคม
อยางมีประสิทธิภาพ
๘. ดํ า เนิ น การเพื่ อ สาธารณประโยชน หรื อ ร ว มมื อ กั บ องค ก ารการกุ ศ ลอื่ น ๆ เพื่ อ
สาธารณประโยชน
๙. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๔

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ๒๕๕๓

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๕

รายงานผลการดําเนินงาน มูลนิธิดวงใจพอ
ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐
การดําเนินงานในภาพรวมของมูลนิธิดวงใจพอ จําแนกเปน ๒ ลักษณะ คือ
๑. งานดานการศึกษา
๒. งานดานสังคม : งานสงเคราะหและพัฒนา

งานวันเด็กประจําป ๒๕๕๓
กิจกรรมประจําปของมูลนิธิ ที่เริ่มตนเปนกิจกรรมแรกในแตละป คือ
งานวันเด็ก โดยจะเปนงานที่ทางมูลนิธิไดเชิญเด็กๆ ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปที่ ๖ จากทุกหมูบานในโครงการของมูลนิธิมารวมกิจกรรมและ
แบงปนความสุขกับพี่ๆ เจาหนาที่ของมูลนิธิและทีมงานผูรวมจัด

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

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๖

การดําเนินงานดานการศึกษา

โครงการรถรับสงนักเรียน
โครงการรถรับสงนักเรียน เปนโครงการที่มูลนิธิดวงใจพอดําเนินการตอเนื่องมาจากที่ศูนยคาทอลิก
พระจิตเจา ไดเริ่มตนไวนับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีเปาหมายสําคัญที่จะสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนกลุม
ชาติพันธุในทองถิ่น ใหไดรับการศึกษาอยางเต็มที่ผานการอํานวยความสะดวกดานการเดินทาง ทั้งนี้เพราะ
ในช ว งที่ เ ริ่ ม ตน โครงการนั้ น ผูป กครองส ว นใหญ นิยมสง ลูก หลานไปเรีย นในจัง หวัด ภาคกลาง เพื่ อรั บ
การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย อีกทั้งโรงเรียนในทองถิ่นหลายแหงก็อยูหางไกลจากหมูบาน นักเรียนไปเรียน
ลําบาก ทําใหขาดเรียนบอยและประสิทธิภาพการเรียนลดลงเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกล
ภายหลังจากการดําเนินโครงการ พบวามีนักเรียนกลับมาเรียนในทองถิ่นมากขึ้น และอัตราการขาด
เรียนหรือไปโรงเรียนสายของนักเรียนก็ลดลงอยางมาก ทําใหมีผูปกครองนักเรียนนําบุตรหลานมาสมัครเขา
โครงการอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในการประเมินผลโครงการประจําป ๒๕๕๒ ซึ่งเปนปที่ ๒ ที่โครงการ
นี้โอนยายเขามาอยูภายใตมูลนิธิดวงใจพออยางเปนทางการ ทางคณะกรรมการมูลนิธิและผูจัดการโครงการ
ไดรวมกันทบทวนเปาหมายในภาพรวมของมูลนิธิ ที่ตองการใหชาวบานทั้งผูใหญและเด็กไดคอยๆ เรียนรูจัก
การพึ่งตนเองอยางมีศักดิ์ศรี โดยไมปลูกฝงใหเคยชินกับระบบอุปถัมภ
ดว ยเหตุนี้ ในปการศึ ก ษา ๒๕๕๓ ที่ผา นมา
โครงการรถรับสงนักเรียนจึงมีขอเสนอใหผูปกครอง
นักเรียนที่เขารวมโครงการ จะตองสมทบคาใชจาย
สํ า หรั บ การขึ้ น รถรั บ ส ง นั ก เรี ย นวั น ละ ๑ บาทต อ
นักเรียน ๑ คน โดยหวังวาการปลูกฝงความรวมมือ
และการชวยเหลือตนเองเล็กๆ นอยๆ นี้ จะชวยให
เปาหมายในการฝกใหเกิดการพึ่งตนเองและเคารพ
ศักดิ์ศรีของตนเปนไปได พรอมกับสานตอโครงการที่เปนประโยชนและเปนความตองการของชาวบานและ
ชุมชนนี้ตอไปไดอยางยั่งยืน แมในอนาคตหากมูลนิธิไมไดใหการสนับสนุนเชนนี้แลว แตถาชาวบานยังมีความ
ตองการก็อาจจัดการโครงการนี้ดวยตนเองไดตอไป
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๗

โดยในปการศึกษา ๒๕๕๓ มีหมูบานที่เขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ หมูบาน ในเขตตําบลวาวี
และตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย โดยแตละหมูบานจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายของรถรับสงนักเรียนที่มี
คนขับรถเปนผูที่ชาวบานคัดเลือกใหมารับสงบุตรหลานของตน ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๒๙ คน จาก ๑๐
หมูบาน ไปยังโรงเรียนประถมและมัธยมตางๆ ในทองถิ่นที่นักเรียนศึกษาอยู

โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

ภาคปกติ

โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

ไดดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ ๓ เพื่อสนับสนุนใหเยาวชน

และชาวบานกลุมชาติพันธุในพื้นที่อําเภอแมสรวย ที่อยูนอกระบบการศึกษาแตตองการพัฒนาตนเอง ใหมี
โอกาสและทางเลือกในการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองใหอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีในทองถิ่น
โดยในระยะเริ่มดําเนินการ ๓ ปแรกนี้ ไดเนนการจัดหลักสูตรตามความตองการเรียนรูของผูเรียน
เปนหลัก และถือเปนการเรียนรูรวมกับผูเรียนซึ่งเปนชาวบานที่มีวิถีชีวิตในการทําเกษตรตามฤดูกาล ไมมี
เวลาเรียนเต็มที่แตมีใจเต็มรอย พบวาผูเรียนสวนใหญซึ่งเปนพอบาน ผูนําและเยาวชนกลุมชาติพันธุตองการ
ฝกฝนทักษะภาษาไทย ตั้งแตระดับฟง พูด อาน เขียน เพื่อใหสามารถใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดจริง
ดังนั้นในระยะแรกนี้ทางโครงการจึงไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพื่อชีวิตพื้นฐานขึ้น เพื่อจัดการเรียน
การสอนในภาคปกติสัปดาหละ ๑ วันใหแกผูเรียนในแตละระดับความรูไดละจากงานประจําลงมาเรียนรู
โดยใชเวลาเรียนอยางนอย ๔ ภาคเรียน ภายในหลักสูตรพื้นฐานนี้ ประกอบดวยรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ซึ่งเนนการเรียนรูทักษะการอานเขียนภาษาไทย และรายวิชาภาษาไทยเพื่อชีวิตและการสื่อสาร ซึ่งเนนการ
เรียนรูทักษะการฟงพูดและบูรณาการความรูในการใชชีวิตในสังคมไทย โดยในชวง ๑-๒ ปแรกเปดใหมีวิชา
เลือกเปนภาษาอาขาตามความตองการของผูเรียนดวย

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๘

จากการประเมินผล พบวาผูเรียนที่มาเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีพัฒนาการในการใช
ภาษาไทยไดดีขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานในการเรียนภาษาอื่นมาบางแลว อยางไรก็ตามมีผูเรียน
จํานวนไมนอยที่ไมไดมาเรียนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนที่การเดินทางยากลําบากและมีการ
เพาะปลูก นอกจากนี้ในระยะหลังพบวา มีผูเรียนที่เปนแมบานสนใจมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นและสวนใหญมี
ความตั้งใจและมาเรียนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังพบวาผูเรียนมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุมาก
ขึ้น โดยในปการศึกษานี้ มีผูเรียนทั้งกลุมชาติพันธุอาขา ลีซู คะฉิ่น จีน และพมา
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ทางโครงการฯ ไดแกปญหาเรื่องการเดินทางของผูเรียนดวยการเปด
หองเรียนเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง ในหมูบานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี ซึ่งเปนศูนยกลางของหมูบานตางๆ ในเขต
ตําบลวาวี เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเรียนในเขตตําบลวาวีใหสามารถเลือกเรียนไดใกลบานยิ่งขึ้น ไมตอง
ลงมาเรียนที่หองเรียนศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวยที่เดียวเชนที่ผานมา จึงเปนการประหยัดเวลา
และคาใชจายในการเดินทางของผูเรียน ทําใหผูเรียนที่สนใจมีทางเลือกมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ในอนาคตทางโครงการฯ มีแผนงานที่จะคอยๆ พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับเปาหมายและความตองการของผูเรียนมากขึ้น ทั้งดานการเรียนรูวิชาชีพที่เปนประโยชนใน
ท อ งถิ่ น หรื อ การเพิ่ ม ห อ งเรี ย นในหมู บ า นห า งไกลที่ มี ผู เ รี ย นสนใจ
จํานวนมาก เปนตน

ภาคปดเทอม
ในชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคม ทางโครงการฯ ไดจัดใหมี
คายเรียนรูสําหรับเด็กประถมชวงชั้นที่ ๑ เปนประจําทุกป เพื่อ
เสริมทักษะการอานเขียนภาษาไทยใหเด็กมีพื้นฐานที่ดีขึ้น โดย
เนนเด็กในหมูบานที่การเรียนวิชาภาษาไทยออน พรอมทั้งบูรณา
การความรูดานสังคมที่เปนประโยชนและสรางทัศนคติที่ดีแก
เด็ ก โดยหลั ก สู ต รที่ ใ ช อ ยู ป จ จุ บั น เป น หลั ก สู ต ร “เรารั ก
ธรรมชาติ” เพื่อใหเด็กรูจักดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม การ
อยูรวมกันอยางเกื้อกูล พรอมตระหนักถึงคุณและโทษของการสิ่งใกลตัว
ทั้งอาหาร ขนม และสิ่งเสพติด
สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๓ ที่ผานมา ทางโครงการฯ ไดจัดคาย
เรารักธรรมชาติขึ้นที่หมูบานหวยหญาไซ ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย
ในระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๙ ตุลาคม โดยมีเด็กนักเรียนระดับประถมปที่ ๑
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๙

เขารวม ๑๒ คน ประถมปที่ ๒ เขารวม ๑๕ คน และประถมปที่ ๓ เขารวม ๒๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน จาก
การประเมินผล พบวานอกจากนักเรียนที่มารวมคายจะไดพัฒนาทักษะดานการอานเขียนภาษาไทยไดดีขึ้น
แลว ยังไดเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการฝกการอยูรวมกัน การกลาแสดงออก
ศิลปะ และความสนุกสนานเพลิดเพลินในชวงปดภาคเรียนไปพรอมกันดวย

การอบรมพิเศษ
๑. การอบรมเพศศึกษาเยาวชน
ทามกลางปญหาสังคมที่รุมเราเด็กและเยาวชน
ในหมูบานบนดอย ปญหาเรื่องเพศเปนปญหาใหญที่
ทําลายอนาคตของเยาวชนจํานวนมาก ทางมูลนิธิฯ จึง
ไดจัดการอบรมพิเศษสําหรับเยาวชนระดับมัธยม ๒-๓ จากหมูบานตางๆ ในเขตแมสรวยอยางตอเนื่อง โดย
ในปนี้ไดจัดในหัวขอ “คุณคาพรหมจรรยของเยาวชนหญิงชาย” โดยไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากโรงเรียน
พระแมมารีย กรุงเทพฯ มาใหการอบรม ในระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน โดยมีเยาวชนชายหญิงเขารับ
การอบรมจํานวน ๖๐ คน

๒. การอบรมทางเลือกในการศึกษาตอ
ปจจุบันเยาวชนบนดอยมีโอกาสและมีทัศนคติ
ในการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยทั้งผูปกครอง
และเยาวชนต า งหั น มาให ค วามสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษา
ตอเนื่องอยางมาก รวมทั้งทางเลือกในการเรียนตอของเยาวชนก็มีหลากหลายขึ้นดวย ดังนั้นทางมูลนิธิจึง
เห็นความจําเปนที่จะใหคําแนะนําทั้งเยาวชนและผูปกครองในการเลือกศึกษาตอเพื่อใหเยาวชนสามารถกาว
ไปถึงเปาหมายในอนาคตที่ตองการได ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณที่มูลนิธิทํางานกับเยาวชนในพื้นที่และได
เห็นการเลือกโดยมีขอมูลไมครบถวน ทําใหเกิดปญหาการเรียนไมจบ การเปลี่ยนสถานศึกษา หรือการเรียน
ไมตรงความตองการในการประกอบอาชีพ ทําใหเสียเวลา เสียเงิน และเสียกําลังใจ
ในป ก ารศึ ก ษานี้ ทางมู ล นิ ธิ ไ ด จั ด อบรมทางเลื อ กในการเรี ย นต อ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ และผูปกครอง ในเขตอําเภอแมสรวย ขึ้นเมื่อวันเสารที่ ๑๖ ตุลาคม โดยไดเปดโอกาสให
รุนพี่ที่มีประสบการณมาแบงปนการเลือกของตนใหนองๆ ไดเรียนรูจากประสบการณตรงของรุนพี่ พรอมทั้ง
มีการแนะแนวทางเลือกศึกษาตอในสายตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีขอมูลในการพิจารณาครบถวนยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถมาขอรับคําปรึกษาที่มูลนิธิไดอยางตอเนื่อง ภายหลังจากการอบรมแลว
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐
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โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา

นอกเหนือจากการใหการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกเด็กและเยาวชนทางออม ผาน
โครงการดานการศึกษาตางๆ ที่รายงานขางตนแลว มูลนิธิดวงใจพอ ยังไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแก
นักเรียนนักศึกษาโดยตรงมาอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนใหไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชีวิ ต ของตน และสร า งผู นํ า ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาชุ ม ชนท อ งถิ่ น ของตนเองต อ ไปในอนาคต โดยป
การศึกษา ๒๕๕๓ นี้ มูลนิธิฯ ไดสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทตางๆ ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาเต็มจํานวน : ทุนการศึกษาสําหรับเยาวชน ที่สมัครใจรวมเรียนรูและฝกงานใน
โครงการตาง ๆ ของมูลนิธิ โดยเปนทุนที่รวมคาใชจายในการศึกษาทั้งหมด รวมถึงคาใชจายในการกินอยู
ตลอดระยะเวลาของการศึกษา จํานวน ๗ ทุน
๒. ทุนการศึกษาสามัญ : ทุนการศึกษาที่จายใหตามคาใชจายจริงที่เกี่ยวกับการศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา โดยไมรวมคาใชจายในการกินอยู จํานวน ๒ ทุน
๓. ทุนการศึกษาวิสามัญ : ทุนการศึกษาที่จายใหในจํานวนที่กําหนด โดยปจจุบันกําหนดใหแตละคน
เปนจํานวนภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาของการศึกษา มีจํานวน ๕ ทุน และอีก ๒ ทุนๆ ละ
๑,๒๕๐ บาท เนื่องจากทางโรงเรียนออกคาใชจายในการศึกษาใหทั้งหมด ทางมูลนิธิจึงชวยเพียงครึ่งหนึ่ง
๔. ทุนการศึกษาประเภทที่ใหครั้งคราวตามความจําเปน : นักศึกษาผูรับทุนพยายามดูแลคาใชจาย
ของตนเอง รวมกับการรับทุน กยศ. หรือทุนอื่นๆ แตจะขอสนับสนุนจากมูลนิธิเปนบางครั้งเมื่อคาใชจายไม
เพียงพอ จํานวน ๒ ทุน และมีนักเรียนอีก ๕ คนที่มูลนิธิชวยสนับสนุนเปนคารถรับสงไปสถานศึกษา
โดยผูที่ไดรับทุนการศึกษาปจจุบันกําลังศึกษาตอในระดับการศึกษาตางๆ ดังนี้
ระดับอุดมศึกษา ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน ๔ ราย
ระดับอาชีวศึกษา ไดแก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน
เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สารภี จํานวน ๘ ราย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ๕ ราย
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๑๑

ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ มีนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน

โครงการศูน ยฝกอบรมเด็กและเยาวชน มูลนิธิดวงใจพอ ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องสืบทอด
เจตนารมยจากศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย ที่ไดเริ่มตนมาแลวเปนเวลา ๒๐ ป โดยมีเปาหมายเพื่อ
เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่เปาหมายไดรับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ใหเปนคนที่สมบูรณ
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยเขารับการศึกษาภาคปกติในโรงเรียนทองถิ่น และกลับมาพัก
ประจําที่บานพักของศูนยฯ เพื่อรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตพื้นฐานตามแนวทางคริสต
ศาสนา ใหรูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น พรอมทั้งเรียนรูการปรับตัวในสังคม และพัฒนาความเปนผูนํา
เพื่อรับใชชวยเหลือชุมชนทองถิ่นของตน
ปจจุบันโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน มีบานพักเด็กและเยาวชน ๓ แหง ไดแก
๑. ศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย ตั้งอยูที่เลขที่
๑๕๘ หมู ที่ ๑๒ ตํ า บลแม ส รวย อํ า เภอแม ส รวย
เชียงราย รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ปการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๙ คน ชาย
๑๒ คน หญิง ๑๗ คน โดยมีเจาหนาที่คอยดูแล
และใหการอบรมอยูประจําศูนย ๔ คน
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๑๒

๒. ศู น ย ค าทอลิ ก อั ส สั ม ชั ญ บ า นห ว ยน้ํ า เย็ น ตั้ ง อยู ที่
เลขที่ ๑๒๙ หมู ๑๑ บานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี อําเภอ
แมส รวย เชียงราย รับ นัก เรียนระดับ ประถมศึก ษา
และเริ่ ม เป ด รั บ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ในป
การศึ ก ษา ๒๕๕๓ นี้ โดยมี นั ก เรี ย นทั้ ง สิ้ น ๒๗ คน
ชาย ๑๓ คน หญิง ๑๔ คน โดยมีเจาหนาที่คอยดูแล
และใหการอบรมอยูประจําศูนย ๓ คน
๓. ศูนยคาทอลิกนักบุญโกราโด ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๘๔ หมู ๘
บานเหลาหลวง ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว เชียงราย
รับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓ มี
นักเรียนทั้งสิ้น ๑๔ คน โดยมีเจาหนาที่คอยดูแลและให
การอบรมอยูประจําศูนย ๓ คน

โดยในปการศึกษา ๒๕๕๓ ที่ผานมา ศูนยทั้ง ๓ แหงภายใตโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนนี้
มีแผนที่จะดําเนินการเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธิดวงใจพอ กับกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงดาน
นโยบายการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ทําใหโรงเรียนในทองถิ่นแตละแหง
ที่นักเรียนศึกษาอยู มีแนวโนมที่จะตองปรับเปลี่ยนการรับนักเรียนตามกฎหมาย ซึ่งสงผลตอนโยบายการรับ
นักเรียนในบานพักแตละศูนยภายใตโครงการฯ ของมูลนิธิดวย ดวยเหตุนี้ทางคณะกรรมการจึงไดประชุม
หารือกันใหชะลอการขอจดทะเบียนฯ เพื่อรอความชัดเจนจากโรงเรียนทองถิ่นแตละแหงกอน โดยจะได
ดําเนินการขอจดทะเบียนเปนสถานสงเคราะหตามแผนงาน ในปการศึกษา ๒๕๕๔ ตอไป
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

หนา๑๓

กิจกรรมหองสมุดโลกแหงปญญา

ในการดําเนินงานดานการศึกษาของมูลนิธิ ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ไดจัดใหมีกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเปน
กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่รับการศึกษาอบรมอยูที่มูลนิธิ โดยได
ทดลองนําการศึกษาแบบ Project Base Study มาใชในกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมนี้ ซึ่งนักเรียนได
เลือกทํา “โครงการหองสมุดโลกแหงปญญา” เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียนในโครงการศูนยฝกอบรม
เด็กและเยาวชนของมูลนิธิ
ในการดําเนินกิจกรรมนี้ นอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งคณะกรรมการ
หองสมุดพรอมทั้งการประชุมคณะกรรมการประจําสัปดาหแลว คณะกรรมการหองสมุดซึ่งเปนนักเรียน
ระดับมัธยมปลายจํานวน ๖ คน ยังไดเรียนรูการวางแผนงาน การเขียนโครงการและจดหมายขอสนับสนุน
หนังสือจากผูมีอุปการะคุณ พรอมทั้งไดลงมือปฏิบัติปรับปรุงพัฒนาหองสมุดดวยตนเอง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดรวมแบงปนหนังสือที่ไดรับบริจาคจากสํานักพิมพและผูมีอุปการะคุณ
บางสวนใหแกหองสมุดประชาชนอําเภอแมสรวย เพื่อใหเกิดประโยชนในวงกวางแกเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในอําเภอแมสรวยอีกดวย นับไดวาเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดเรียนรูทั้งทักษะการจัดการภายนอก และ
ปลูกฝงคุณธรรมภายในไปพรอมกันดวย
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐
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การดําเนินงานดานสังคม : งานสงเคราะหและพัฒนา

โครงการพัฒนาชีวติ สตรีและเด็กพิการ
มูลนิธิดวงใจพอ ไดดําเนินโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ ตอเนื่องจากการเริ่มตนงานดานนี้
ของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย ที่ไดเริ่มตนมาตั้งแตป ๒๕๓๓ เพื่อใหความชวยเหลือในดานตางๆ ทั้ง
สุ ข ภาพอนามั ย ของร า งกายและจิ ต ใจ ตลอดจนถึ ง ความรู ต า งๆ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต แก
กลุมเปาหมายที่เปนสตรีและแมบาน อยางไรก็ตาม ในระยะตอมาไดตระหนักถึงสภาพปญหาของแมบานที่มี
รากอยูที่ปญหาดานจิตใจ ซึ่งเชื่อมโยงอยางแยกไมออกกับปญหาครอบครัวทั้งสามีและลูก จึงไดขยายความ
ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยและการใหคําปรึกษาไปจนถึงปญหาของพอบานและลูก โดยเฉพาะกลุมแมบาน
ที่มีปญหาพิเศษ เชนลูกพิการ สามีไปมีภรรยาใหม หรือสามีหรือลูกติดยาเสพติด ซึ่งตองการกําลังใจและ
คําแนะนําอยางมาก โดยกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ดังตอไปนี้
๑. เพื่อกระตุนใหแมบานตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูหญิง
๒. เพื่อเปดโอกาสใหแมบานไดพบปะสังสรรค และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องตางๆ ที่จําเปน
สําหรับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน อาทิ สุขภาพอนามัย สภาพสังคมเศรษฐกิจ และคุณคา
ศาสนาวัฒนธรรม เปนตน
๓. เพื่อใหคําแนะนําและชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบานและผูปวยดอยโอกาส
๔. เพื่อรวมมือกับผูปกครองในการใหความชวยเหลือเด็กพิการที่ดอยโอกาส ซึ่งผูปกครองไม
สามารถดูแลได ในดานการทํากิจกรรมบําบัดเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ ในดานอาหารเสริม และใน
ดานกําลังใจ เปนตน
ในป ๒๕๕๓ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐
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 งานใหความรูแกสตรีและกลุมแมบาน

งานแมบานประจําป
เพื่อใหแมบานที่ตองรับภาระหนักในงานประจําวันตลอดทั้งป ไดมีโอกาสผอนคลาย และพบปะ
สังสรรค พรอมทั้งไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทางมูลนิธิจึงไดจัดงานแมบานขึ้นเปนประจําทุกป โดยในป ๒๕๕๓
คณะกรรมการแมบานไดตระหนักถึง ปญ หาดานเศรษฐกิจของครอบครัว จึงไดรวมกัน จัดงานในหัวขอ
“สาธิตการทําน้ํายาเอนกประสงค" เพื่อใหแมบานฝกทําใชเอง ลดรายจายในครัวเรือน โดยไดเชิญวิทยากร
จากศูนยคาทอลิกพระจิตเจา มาทําการสาธิต นอกจากนี้ยังไดเชิญวิทยากรจากโครงการเกษตรสวนผูหวาน
มาสาธิตการทําปุยหมักชีวภาพ ใหกลุมแมบานไดเรียนรูไปพรอมกันดวย

แมบานกระจายกันไปตามซุมตางๆ เพื่อเรียนรูการทําน้ํายาเอนกประสงคและปุยชีวภาพ
โดยปนี้ มีแมบานจากหมูบานตางๆ ในเขตอําเภอแมสรวย ๒๗ หมูบานเขารวมประมาณ ๔๐๐ คน
ซึ่งแตละคนตางไดรับความรู และไดพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนกันระหวางหมูบานและกลุมชาติพันธุ

งานอบรมกลุมแมบานในหมูบาน
ในชว งวันเสารและอาทิต ย ที่แมบานหยุด พักจาก
งานไร เจาหนาที่โครงการไดเขาไปอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
คุณคาศักดิ์ศรีของสตรี และชีวิตครอบครัว ตลอดจนเยี่ยม
เยียนใหกําลังใจและรับทราบปญหาจากกลุมแมบาน โดยในป
๒๕๕๓ ไดใหการอบรมกลุมแมบาน จํานวน ๕ หมูบาน ในเขต
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐
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 งานใหความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกสตรีและครอบครัว
๑. กลุมผูปวยทั่วไปที่ไมสามารถชวยตัวเองได ใหความชวยเหลือเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล
หรือพาไปโรงพบาบาลและติดตามผล จํานวนทั้งสิ้น ๔๖ ราย
๒. กลุมผูปวยติดเชื้อ ไดติดตามและใหความชวยเหลือตอเนื่อง จํานวน ๔ ราย
๓. กลุมผูบําบัดยาเสพติด ไดพาเขารับการบําบัดฟนฟู ที่ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม จํานวน
๗ รุน รวม ๑๑ คน

 การใหความชวยเหลือสตรีกรณีพิเศษ
เนื่องจากมีกรณีเยาวสตรีถูกลวงละเมิดทางเพศและตั้งครรภไมพึงประสงค มาขอความชวยเหลือ
จากมูลนิธิ ๒ กรณี จึงไดประสานกับหนวยงานที่ใหความชวยเหลือดานนี้โดยตรง คือที่มูลนิธิบานดอกไมปา
เชียงใหม และที่ศรีชุมพาบาลบานแหงความหวัง กรุงเทพฯ สําหรับกรณีที่เยาวสตรีไมตองการอยูในพื้นที่
เนื่องจากกลัวถูกคุกคาม ปจจุบันเยาวสตรีไดคลอดบุตรแลว แตยังเลือกรับการฝกอาชีพอยูที่ศูนยตอไป

 งานใหความชวยเหลือดานพัฒนาการเด็กพิการ
โครงการฯ ไดใหความชวยเหลือเด็กพิการทั้งในดานโภชนาการและการทํากายภาพบําบัดเพื่อเสริม
พัฒนาการมาอยางตอเนื่อง ในปนี้มีเด็กพิการที่ไดรับความชวยเหลือจํานวน ๒๔ คน โดยแบงเปนกลุมตางๆ
ตามความพรอมของเด็กและความสมัครใจของครอบครัว ดังนี้
๑. เด็ ก พิ ก ารที่ อ ยู กั บ ครอบครั ว ในหมู บ า น จํ า นวน ๑๐ คน โดยเด็ ก พิก ารกลุ ม นี้ ท างเจ า หน า ที่
โครงการฯ จะไดไปเยี่ยมเยียน แนะนําและใหกําลังใจผูปกครองที่หมูบานเปนระยะ นอกจากนี้ ทาง
โครงการฯ ยังไดจัดกิจกรรมกายภาพบําบัดใหทุก ๓ เดือน ครั้งละ ๑ สัปดาห โดยมีนักกายบําบัดผูเชี่ยวชาญ
มาจัดกิจกรรมให สําหรับเด็กพิการกลุมนี้ที่มีอาการแทรกซอน ยังไดมีการติดตามใหความชวยเหลือตาม
อาการเปนรายกรณีดวย

๒.เด็ ก พิ ก ารที่ ท างมู ล นิ ธิ ส ง เรี ย นที่ โ รงเรี ย นศึ ก ษาพิ เ ศษ ได แ ก โ รงเรี ย นป ญ ญานุ กู ล เชี ย งราย
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และโรงเรียนเทพพิทกั ษ จังหวัดแพร รวมจํานวน ๑๐ คน
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐
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๓.เด็กพิการที่เรียนรวมกับเด็กปกติ จํานวน ๒ คน โดยป
การศึกษา ๒๕๕๓ นี้เปนปแรกที่ทางมูลนิธิไดรับเด็กพิการที่อยูใน
ความดูแลมาอยางตอเนื่อง ที่มีความพรอมและมีอายุถึงเกณฑเพื่อ
เขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ที่โรงเรียนเรืองปญญา อําเภอแมสรวย
และพักประจําอยูที่มูลนิธิ โดยพบวาการเรียนรวมกับเด็กปกติ
ชวยใหเด็กพิการกลุมนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางรวดเร็ว
๔. เด็กพิการที่เตรียมความพรอมโดยพักประจําอยูที่มูลนิธิ จํานวน ๒ คน

โครงการเกษตรสวนผูห วาน

การดําเนินงานดานเกษตรชีวภาพ ในโครงการเกษตรสวนผูหวาน เพื่อปลูกฝงทัศนคติในดานการทํา
การเกษตรแบบธรรมชาติทามกลางกระแสการเกษตรที่ใชสารเคมีในหมูบานตางๆ ในพื้นที่ทํางานของมูลนิธิ
ดวงใจพอ โดยเริ่มตั้งแตคนทํางานในโครงการเกษตรฯ เด็กนักเรียนและเจาหนาที่ในโครงการตางๆ ของ
มูลนิธิ และขยายไปจนถึงชาวบานเกษตรกรในชุมชน ไดเริ่มตนทําเปนฟารมตัวอยางในหมูบานหวยน้ําเย็น
ตําบลวาวี นับตั้งแตป ๒๕๔๙ เปนตนมา
โดยในระยะแรกเปนการปรับปรุงพื้นที่ และเริ่มลงไมยืนตนหลากหลายชนิด พรอมทั้งสงเจาหนาที่
และคนทํางานในโครงการไปเรียนรูดานเกษตรชีวภาพกับหนวยงานตางๆ จากนั้นจึงคอยๆ นํามาปรับใชใน
โครงการ ทั้งการปรับปรุงดิน การทําปุย ยากําจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑทําความสะอาดจากชีวภาพ ซึ่งเปน
ประโยชนอยางมากในกิจกรรมตางๆ ของสวนเกษตร ที่นอกจากมีผลไมยืนตนแลว ยังเริ่มปลูกผัก เลี้ยงหมู
ไก วัว โดยผลผลิตตางๆ เหลานี้จะสงไปใหบานพักทั้ง ๓ แหง ในโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนของ
มูลนิธิ เปนการประหยัดรายจายและใหเด็กเยาวชนไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาปลอดสารพิษตลอดทั้งป
ซึ่งโครงการฯ ไดเนนดําเนินการตามเปาหมายนี้เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
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โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน

 งานใหความรูแ ละคําปรึกษาดานกฎหมายแกชาวบาน
นอกเหนือจากงานดานตางๆ ขางตนที่มูลนิธิดวงใจพอ ซึ่งอยูในพื้นที่เดินไปกับชาวบานเพื่อใหความ
ชวยเหลือทั้งในดานกําลังใจ ดานกายภาพ และดานความรูคําปรึกษาแลว งานดานกฎหมายเปนอีกสิ่งหนึ่งที่
แมชาวบานจะเคยรูสึกวาเปนเรื่องไกลตัว แตปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญและเขาไปเกี่ยวของอยาง
มาก โดยพบไดวา มีชาวบานเขามาปรึกษาปญหาดานกฎหมายกับทางมูลนิธิเพิ่มมากขึ้นในแตละป
โดยในป ๒๕๕๓ มีชาวบานมาปรึกษากฎหมายในหลายกรณี อาทิ ปญหาอุบัติเหตุจราจร ปญหา
ครอบครัว โดยเฉพาะการหยาราง ปญหาการถูกฉอโกง ปญหาทะเลาะวิวาทในหมูบาน ปญหาการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ ปญหาดานสัญชาติและสถานะบุค คล ป ญหาการเดิ นทางออกนอกเขตพื้นที่ของผูไมมี
สัญชาติไทย เปนตน โดยทางมูลนิธิจะมีนักกฎหมายและเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาแนะนําแกชาวบาน
นอกจากนี้ ยังดําเนินการประสานงานใหขอมูลความรูดานกฎหมายนโยบายและสิทธิมนุษยชนแก
ชาวบานในพื้นที่อยางตอเนื่อง อาทิ การประชาสัมพันธใหชาวบานที่ยังไมมีสัญชาติไทย ไดรับทราบถึงสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพ และการทําใบขับขี่ ที่ทางราชการมีนโยบายเปดโอกาสใหเพิ่มเติมในป ๒๕๕๓ ที่ผานมา
หรือขอมูลดานการสํารวจจัดทําทะเบียนและบัตรแกบุคคลที่ไมมีเอกสารพิสูจนตน เปนตน
 งานประสานงานดานสิทธิ
นอกเหนือจากการใหคําปรึกษาและใหความรูเพื่อใหชาวบานไปดําเนินการแกไขปญหาดวยตัวเอง
แลว ในกรณีที่เปนความเดือดรอนซึ่งชาวบานไมอาจดําเนินการดวยตนเองได ทางมูลนิธิยังไดทําหนาที่ชวย
ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหาใหชาวบานดวย
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กรณีปญหาเกษตรกรตกหลนการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในป ๒ ๕๕๓ ทางมู ล นิ ธิ ไ ด ช ว ยเ ป น ตั วกลาง
ประสานงานเพื่ อ สื่ อ สารความเดื อ ดร อ นของชาวบ า น
เกษตรกรตําบลวาวี ไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ ทั้งสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
พาณิ ช ย ภายหลั ง จากที่ มี ตั ว แทนเกษตรกรมาปรึ ก ษาและ
ขอใหชวยประสานงานเพื่อแกปญหาที่มีเกษตรกรตําบลวาวี
หลายหมูบานตกหลนการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ตามนโยบายประกันรายไดเกษตรกรของรัฐบาล
คํารองของเกษตรกรตําบลวาวีที่ตกหลน ๑,๔๒๐ ราย

แมจนถึงปจจุบันจะยังไมมีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม แตปญหา
ของชาวบานกลุมนี้ก็ไดเปนที่รับรูถึงสวนราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งนักวิชาการบางสวนที่สนใจปญหาและ
พยายามหาทางแกไขปญหาใหชาวบานกลุมนี้อยูในปจจุบัน

กรณีปญหาสถานะบุคคลของนักเรียน
ในปที่ผานมา ทางมูลนิธิไดเขาไปชวยดําเนินการแกไขปญหาดานสถานะบุคคล สําหรับกรณีเด็ก
นักเรียนระดับมัธยมปลาย ๒ คน ที่มีสัญชาติไทยแตตกหลนทางทะเบียนราษฎรและมีความผิดพลาดดาน
เอกสาร ซึ่งเยาวชนและผูปกครองไมสามารถไปดําเนินการดวยตนเองไดตามขั้นตอนปกติ โดยทางมูลนิธิได
เขาไปชวยประสานงานกับปลัดอําเภอ อําเภอแมสรวย และอําเภอแมฟาหลวง เพื่อแกไขปญหาตามขั้นตอน
ของกฎหมายจนไดสัญชาติไทยเปนที่เรียบรอย

 งานพัฒนาสังคม

ประเด็นยาเสพติด
การทํางานกับพี่นองกลุมชาติพันธุในชุมชนที่ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดกลับมาแพรระบาด
อยางมากในปจจุบันของมูลนิธิดวงใจพอ เปนเรื่องที่ยากมากและอาจทําใหงานพัฒนาคนที่ทางมูลนิธิทําอยูนี้
สู ญ เปล า ไปพร อ มกั บ ชี วิ ต ของเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ที่ ถู ก ทํ า ลายไปเพราะป ญ หานี้ ด ว ยเหตุ นี้
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและพยายามรวมกันหาทางออกในเชิงรุก
พรอมกับการติดตามใหความชวยเหลือประสานงานดานการบําบัดฟนฟูแกผูเสพที่สมัครใจเขารับการบําบัด
ซึ่งเปนงานที่ทางมูลนิธิทําอยางตอเนื่องเปนปที่ ๓ แลว
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐
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โดยในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ที่ผานมา ไดมี
การวางแผนงานระยะสั้น ในการอบรมใหความรูแกบุคลากรที่ทํางานในโครงการตางๆ ของมูลนิธิทั้งหมด
เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับจากวิทยากรไปถายทอดกับกลุมเปาหมายที่ตนทํางานอยู ทั้งเด็ก เยาวชน และ
ชาวบานในชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไดวางแผนเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนเชียงราย มาเปนวิทยากรใหความรู ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ พรอมกันนี้จะไดนํา
ประสบการณและคําแนะนําจากวิทยากรมาใชในการรวมกันวางแผนในระยะยาวตอไป

ประเด็นวัฒนธรรม
เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาและสงเคราะหของมูลนิธิ เปนไปอยางสอดคลองและเคารพตอคุณคา
วัฒนธรรม ทางมูลนิธิจึงใหความสําคัญกับการเรียนรูวัฒนธรรมของกลุมคนที่ทํางานดวยมาอยางตอเนื่อง
โดยในป ๒๕๕๓ ไดมอบหมายใหมีการศึกษารวบรวมองคความรูเชิงลึกดานวัฒนธรรมที่บุคลากรรุนเกา
นับตั้งแตยังดําเนินงานภายใตศูนยคาทอลิกพระจิตเจาไดศึกษาและประยุกตใชในภาคปฏิบัติอยูแลว โดยเริ่ม
จากวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุที่มูลนิธิทํางานอยูดวยกวา ๙๐% ขณะนี้กําลัง
อยูในขั้นศึกษา รวบรวม และบันทึกเปนลายลักษณอักษร

กิจกรรมทุนน้าํ ใจ
กิจกรรมทุนน้ําใจนี้ เปนกิจกรรมตอเนื่องจากป ๒๕๕๒ ที่ทางมูลนิธิไดเริ่มรณรงคและรวบรวม
ขาวเปลือกจากชาวบานในโครงการของมูลนิธิ ที่สมัครใจตองการบริจาคเพื่อเปนกองทุนไวใชชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในยามเดือดรอนฉุกเฉิน ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อใหชาวบานรูจักชวยเหลือแบงปนซึ่งกันและกัน อันเปน
การรื้อฟนคุณคาวัฒนธรรมการชวยเหลือเกื้อกูลและเปนการนําคุณธรรมจริยธรรมลงสูภาคปฏิบัติอยาง
แทจริง ทามกลางกระแสบริโภคนิยมและตัวใครตัวมันในสังคมปจจุบัน โดยมีขาวเปลือกที่รวบรวมไดในป
แรกทั้งสิ้นจํานวน ๗๐๘ ถัง และเงินสดจํานวน ๙,๒๔๐ บาท จากหมูบานดอยชางซึ่งไมไดปลูกขาว
ภายหลังจากที่รวบรวมขาวเปลือกจากชาวบานในชวง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีชาวบาน
ที่รวมโครงการทั้งสิ้น ๒๖ หมูบาน ทางคณะกรรมการทุน
น้ํ า ใจได ป ระชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ วางหลั ก เกณฑ ก ารให ค วาม
ชวยเหลือ เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม ทั้งนี้นอกจากการชวยเหลือเปน
ข า วสารแล ว ยั ง อาจแปลงข า ว ไปเป น การช ว ยเงิ น หรื อ
สิ่งของจําเปนแลวแตกรณีความเดือดรอนของชาวบาน
รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐
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โดยในป ๒๕๕๓ กองทุนน้ําใจไดใหความชวยเหลือชาวบานที่ประสบความเดือดรอนในชีวิตในกรณี
ตางๆ ดังนี้ กรณีบานถูกไฟไหม ๓ ครอบครัว กรณีดินถลมทับบานพังเสียหาย ๑ ครอบครัว กรณีบานถูก
พายุพัดพังเสียหาย ๑ ครอบครัว กรณีชาวบานยากจนและไมสามารถชวยตนเองได ไมมีคาเดินทางไป
โรงพยาบาล ๒ ราย ๆ ละ ๒ ครั้ง กรณีชาวบานยากจนและไมสามารถชวยตนเองได ไมมีคารักษาพยาบาล
๒ ราย จํานวน ๑๐ ครั้ง และกรณีชวยคารักษาพยาบาลสําหรับผูไปรับการบําบัดยาเสพติด จํานวน ๘ ราย
นอกจากนี้ ในชวงเดือนตุลาคมที่ผานมา ที่ชาวบานในจังหวัดตางๆ ประสบอุทกภัยอยางมากตามที่
เป น ข า ว ทางมู ล นิ ธิ ยั ง ได มี ก ารรณรงค พิ เ ศษจากชาวบ า นในพื้ น ที่ เพื่ อ รวบรวมเงิ น บริ จ าคช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัย โดยไดเงินบริจาคทั้งสิ้นจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท และไดมอบผานมิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑล
เชียงใหม เพื่อนําไปบริจาคตอไป

กิจกรรมกระปุกออมใจ
มูลนิธิดวงใจพอ มีแนวคิดที่สนับสนุนการพึ่งตนเองของชาวบานในดานตางๆ การพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจ ในรูปของกองทุนการเงินชุมชนเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทางมูลนิธิใหความสําคัญ แตเนื่องจากเคยมี
ประสบการณในการเริ่มตนกองทุนรูปแบบตางๆ อาทิธนาคารขาว ธนาคารสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมูบาน
มาแลวในอดีตครั้งยังไมไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิ จนมาถึงยุคที่เงินกองทุนหมูบานและอีกหลายกองทุนของ
รัฐบาลเขาไปในชุมชนอยางมาก จนหลายชุมชนประสบปญหาในการจัดการโดยเฉพาะในแงของการตระหนัก
ถึงการพึ่งตนเองของชาวบาน ทําใหมูลนิธิไดทบทวนและเห็นวาการคืนศักดิ์ศรีในการพึ่งตนเองไดพรอมทั้ง
รื้อฟนจิตตารมณของการชวยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกในชุมชน อันเปนคุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรมที่
ชาวบานเคยมีอยูในอดีตขึ้นใหมนั้น จําตองอาศัยเวลาและการเรียนรูอยางคอยเปนคอยไป
ดว ยเหตุนี้ ทางมู ล นิธิ จึง กลั บ มาเริ่ม ตน ในจุ ด เล็ก ๆ ผา นกลุ ม
เจาหนาที่ที่ทํางานในมูลนิธิ ดวยกิจกรรมกระปุกออมใจ ซึ่งเปนรูปแบบ
การออมเงินตามหลักการของเครดิตยูเนียน เพื่อสอนใหสมาชิกรูจัก
เก็บออมเงินของตนเปนประจํา เพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
หมูสมาชิก โดยมีเปาหมายเพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูรูปแบบการจัดการบน
ฐานของการพึ่ ง ตนเองด า นเศรษฐกิ จ และแบ ง ป น กั น อย า งแท จ ริ ง
จากนั้นคอยนําประสบการณที่ไดสัมผัสจริงไปขยายตอในหมูบาน โดยมี
กลุมกระปุกออมใจนี้เปนตนแบบ
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ความรวมมือกับภาคสวนตางๆ
ภาคเอกชน
มูลนิธิซสิ เตอรคามิลเลียนอนุสรณ
มูลนิธิดวงใจพอ ไดรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอร
คามิลเลียนอนุสรณ แมสรวย ซึ่งดําเนินงานดานการดูแล
ผูสูงอายุ และผูติดเชื้อในเขตอําเภอแมสรวย มาตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีเปาหมายเพื่อเยี่ยมเยียน เปนกําลังใจ
ดูแลดานสุขภาพอนามัยทั้งรางกายและที่พักอาศัย โดยที่
ผานมาจะทํางานกับกลุมคนไทยพื้นราบเปนหลัก แตในป
๒๕๕๓ ไดขยายกลุมเปาหมายไปที่กลุมผูติดเชื้อที่เปนกลุม
ชาติพันธุในเขตตําบลวาวีดวย
นอกจากนี้มูลนิธิยังไดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการฯ และอาสาสมัครที่สนใจไดรวมปฏิบัติงาน
พรอมกับคณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก) เปนประจําดวย
มูลนิธคิ ณะศรีชมุ พาบาล กรุงเทพฯ
ประสานงานพาเยาวสตรีที่ประสบปญหาเขารับความชวยเหลือกับมูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล ซึ่ง
ดําเนินงานใหความชวยเหลือดานนี้โดยตรง
มูลนิธบิ านดอกไมปา เชียงใหม
ประสานงานพาเยาวสตรี ที่ ป ระสบป ญ หาเข า รั บ ความช ว ยเหลื อ กั บ มู ล นิ ธิ บ า นดอกไม ป า ซึ่ ง
ดําเนินงานใหความชวยเหลือดานนี้โดยตรง
มิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม
เจาหนาที่โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการรวมรับการอบรมเรื่องการดูแลผูสูงอายุ และอบรม
เชิงปฎิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพเบื้องตน ที่จัดขึ้นที่สํานักมิสซังโรมันคาทอลิก เชียงใหม
บริษัทอมรินทร พริน้ ติง้
ขอความอนุเคราะหหนังสือจากโครงการปนความรักดวยความรู ของบริษัทอมรินทร พรินติง้ เพื่อ
นําเขาหองสมุดโลกแหงปญญา ซึ่งเปนกิจกรรมดานการศึกษา ภายใตมูลนิธิดวงใจพอ
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ภาควิชาการ
นักวิชาการดานสิทธิมนุษยชน
ป ร ะ ส า น ง า น พ า นั ก วิ ช า ก า ร จ า ก
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่อยางไมเปนทางการ
เพื่อศึกษาเรียนรูชุมชน และสภาพปญหาในการดําเนิน
ชีวิตของชาวบาน
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม
รวมการสัมมนาทางวิชาการ ในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปของมหาวิทยาลัยพายัพ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ในหัวขอ “ถอดบทเรียนการทํางานทางสังคม : กรณีปญหาสถานะ
บุคคล” และ หัวขอ “สิทธิผูปวย : คําสั่งลวงหนากอนวันผลัดใบ”

ภาครัฐ
ที่ทาํ การปกครองอําเภอแมสรวย
เจาหนาที่และเยาวชนในโครงการรวมถวายพานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย จังหวัดเชียงราย
ประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเชียงราย เรื่องการทํางานของ
อาสาสมัครตางประเทศในมูลนิธิ ป ๒๕๕๓ อยางตอเนื่อง
สํานักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย
เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิ เขารวมประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม ที่จัดโดยสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ณ หองประชุมซี แอนด ซี เวียงปาเปา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันศุกรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
สํานักงานอัยการสูงสุด
ประสานงานขอความอนุเคราะหหนังสือคูมือสิทธิมนุษยชนศึกษา สําหรับประชาชน (ฉบับการตูน)
ที่จัดทําและเผยแพรโดยสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน จํานวน ๕๐ เลม
เพื่อใชในการอบรมชาวบาน
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สถาบันพัฒนาการราชนครินทรเชียงใหม
ประสานงานขออนุเคราะหรถเข็นเด็กพิการจํานวน ๒ คัน เพื่อใชสําหรับเด็กพิการที่เขาเรียนรวมกับ
เด็กปกติในปการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนบานหวยไคร ตําบลวาวี
บริจาคหนังสือเรียนและคูมือครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใหแกผูอํานวยการโรงเรียน
เพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

(นายธานินทร อภิวงศ)
ประธานกรรมการมูลนิธิ
ผูรับรองรายงานมูลนิธิ

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป ๒๕๕๓/๒๐๑๐

(นางสาวสรินยา กิจประยูร)
เลขานุการมูลนิธิ
ผูจัดทํารายงาน
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