
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประจําป 2554 

มูลนิธิดวงใจพอ 

เลขท่ี 158 หมูท่ี 12 อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

http://www.djpthai.org 

 

รายงานมูลนิธิดวงใจพอ 



 
๒ 

 

 

 

 

 

 
มูลนิธิดวงใจพอ 

รายงานการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 
เลขท่ี ๑๕๘  หมู ๑๒ ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวดัเชียงราย ๕๗๑๘๐ 

โทรศัพท/โทรสาร : ๐๕๓-๖๕๖-๒๕๗  เวบ็ไซท http://www.djpthai.org 

 



 
๓ 

 

คํานํา 
  

เอกสารฉบับน้ี เปนรายงานประจําป ๒๕๕๔ ของมูลนิธิดวงใจพอ อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ที่ไดจัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ตลอดป ๒๕๕๔      
อันประกอบดวยการดําเนินงานดานการศึกษาและดานสังคม ผานโครงการตางๆ ๗ โครงการ
เพ่ือใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ  ที่อยูในพ้ืนที่เพ่ือที่จะรวมชีวิตแตละวันกับพ่ี
นองในพ้ืนที่ทํางานเขตแมสรวย ซึ่งถือเปนครอบครัวของมูลนิธิ  

หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับน้ีจะชวยใหผูอานไดเห็นภาพชีวิตดานตางๆ ที่บุคลากร
ทุกคนของมูลนิธิดวงใจพอไดรวมเดินทางกับพ่ีนองในเขตแมสรวยน้ีอยางเขาใจมากข้ึน 

 

คณะผูจัดทํา 

มีนาคม ๒๕๕๕ 
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สารบัญ 
      หนา 

คํานํา          ๓ 
สารบัญ         ๔ 
ความเปนมา         ๕ 
รายงานการดําเนินงาน มูลนิธิดวงใจพอ      ๗ 
 การดําเนินงานดานการศึกษา      ๘ 
  โครงการรถรับสงนักเรียน     ๘ 
  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา   ๑๐ 
  โครงการการศึกษาเพื่อชีวติและสังคม    ๑๐ 

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน    ๑๒ 
 การดําเนินงานดานสังคม       ๑๓ 
  โครงการพัฒนาชีวติสตรีและเด็กพิการ    ๑๓ 
  โครงการพัฒนาสงัคมและสิทธิมนุษยชน    ๑๕ 

โครงการเกษตรสวนผูหวาน     ๑๗ 
  กิจกรรมทุนน้ําใจ       ๑๗ 
 การพัฒนาบุคคลากรของมูลนิธ ิ      ๑๘ 
 
 ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ      ๑๙ 

รายงานงบการเงิน        ๒๑ 
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ความเปนมา 

มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑  

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

โดยคณะกรรมการชุดแรกผูรวมกอตั้งมูลนิธิดวงใจพอ มีความเห็นรวมกันท่ีตองการตอเนื่องงาน
ดานสงเคราะหและพัฒนาท่ี
ศูนยคาทอลิกพระจิตเจาซึ่ง
เ ป น อ ง ค ก ร ศ า ส น า ไ ด
ดํ า เนิ นงานมาก อนหน านี้  
โดยใหแยกภาพกิจการเหลานี้
ออกจาก กิจการของศูนย
คาทอลิกฯ ซึ่งจะดําเนินงาน
เฉพาะดานศาสนาตอเนื่อง
ตอไปโดยตรง  

ท้ั ง นี้  เ นื่ อ ง จ า ก
เล็งเห็นวาความชัดเจนในการ
กอตั้ง มูลนิ ธิดวงใจพอเพื่ อ
ดําเนินงานดานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคมโดยตรงนี้ จะสงผลดีหลายประการ ท้ังในดานการ
ประสานงานกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เปนการเปดพื้นท่ีใหคนทุกชาติ ศาสนา ท่ีอยากมารวม
กันชวยเหลือชาวบานไดมารวมกันอยางอิสระ และในทางกลับกันยังเปนการชวยใหชาวบานท่ีเปนคริสตชน 
ไดเขาใจและแยกแยะระหวางความเช่ือในการนับถือศาสนา กับความชวยเหลือดานสงเคราะหและพัฒนา
อยางชัดเจนย่ิงข้ึน และท่ีสําคัญยังเปนการชวยจัดระเบียบบุคลากรท่ีทํางานดานสงเคราะหและพัฒนาของ
มูลนิธิ ใหมีแนวทางท่ีชัดเจนในการชวยดวยความรักเมตตาอยางเห็นคุณคาและศักดิ์ศรี มากกวาใชแตใจท่ี
สงสาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ มาเปนการสอนใหพ่ึงตนเอง
อยางมีศักด์ิศร ีอันเปนเปาหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพอ 



 
๖ 

 

ดวยเหตุนี้ มูลนิธิดวงใจพอ จึงมีรูปแบบเปนมูลนิธิท่ีมีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณหรือหัวใจของมูลนิธิ อยูในคําสอนของพระเยซู องคศาสดา  หรือกลาวไดวา 

 บอเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทําบุญ 

 บอเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทํางาน อุทิศตัว 

 บอเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ในคําสอนของพระเยซ ู

 ดังนั้น การเกิดข้ึนของมูลนิธิ จึงเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสังคมอยางม่ันคงและย่ังยืน 
และพรอมแสดงตวัตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของในการพัฒนาคน ใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน และสังคมท่ีมีความรักและสันติสุข 

วิสัยทัศน 

พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมท่ีมีความรักและสันติสุข 

พันธกิจ 

ใหการศึกษาและเดินเคียงขางเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยมีรากในศาสนาและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 

๑. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม 
๒. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิมนุษยชนในกลุม

คนตางๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง และผูดอยโอกาสในสังคม 
๓. สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
๔. สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถ่ินใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ใหความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบาน คนชราและผูติดเช้ือโรคติดตอเร้ือรัง

และตอเนื่อง 
๖. สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเช่ือ 
๗. ทําการศึกษาวิจัยดานสังคม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัดการปญหาสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๘. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอ่ืน ๆ เพือ่สาธารณประโยชน 
๙. ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมือง 
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รายงานการดําเนินงาน 
ประจําป ๒๕๕๔ 
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รายงานการดําเนินงาน มูลนิธดิวงใจพอ 
ประจําป ๒๕๕๔/๒๐๑๑ 

 

การดําเนินงานดานการศึกษา 
  งานวันเด็กประจําป ๒๕๕๔ 

กิจกรรมวันเด็ก เปนกิจกรรมแรกประจําปของมูลนิธิดวงใจพอ โดยในป ๒๕๕๔  ไดจัดข้ึนเม่ือวัน
เสารท่ี ๒๒ มกราคม ในหัวขอ “วันเด็กรูแบงปน” มีเด็กช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี ๖ จาก ๒๗ หมูบานใน
เขตแมสรวยมารวมสนุกและเรียนรูในงานจํานวน ๗๑๕ คน 

 
โครงการรถรับสงนักเรียน 

 มูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินโครงการรถรับสงนักเรียนมาอยางตอเนื่อง กอนการกอตั้งเปนมูลนิธิอยาง
เปนทางการ โดยตระหนักวาการจัดการใหนักเรียนท่ีบานอยูหางไกลโรงเรียน สามารถเดินทางไปถึงโรงเรียน
ไดอยางปลอดภัย และประหยัดเวลานั้น นอกจากจะเปนการชวยใหเด็กนักเรียนสามารถเปดรับการเรียนรูท่ี
โรงเรียนอยางสดช่ืนเบิกบาน พรอมเพรียง และท่ัวถึงแลว ยังเปนการชวยใหพอแมผูปกครองไมตองสง
ลูกหลานไปอยูหอพักเพื่อเขาโรงเรียนในตางพื้นท่ีอีกดวย อันเปนการชวยลดปญหาของเด็กและเยาวชนใน
อนาคต จากการไมไดรับความอบอุนจากครอบครัวและการไมสามารถปรับตัวในทองถ่ินในระยะยาวได 
 โดยในปการศึกษา ๒๕๕๔  มูลนิธิไดจัดการใหมีรถรับสงนักเรียนในเขตตําบลวาวี และตําบลปาแดด 
อําเภอแมสรวย จํานวน ๒๙๒ คน จาก ๑๐ หมูบาน ไปยังโรงเรียนประถมและมัธยมในทองถ่ิน ดังนี้ 

๑. หมูบานหวยมะแกง  ตําบลปาแดด 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๑๔ คน 



 
๙ 

 

๒. หมูบานหวยหญาไซ  ตําบลปาแดด   
รับสงนักเรียนจํานวน ๑๕ คน  เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง และ
โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม  

๓. หมูบานก่ิวจําป  ตําบลปาแดด  
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๑๔ คน 

๔. หมูบานแมตาชาง  ตําบลปาแดด 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยหญาไซ จํานวน ๓๓ คน 

๕. หมูบานหวยข้ีเหล็กใหม  ตําบลวาวี    
รับสงนักเรียนจํานวน ๓๗ คน เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานทุงพราว  
และระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยมะซาง  

๖. หมูบานหวยน้ําอุน  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๕๘ คน 

๗. หมูบานหวยธาต ุ ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๔๘ คน 

๘. หมูบานปางซาง  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๒๐ คน 

๙. หมูบานยานํา  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น จํานวน ๒๖ คน 

๑๐. หมูบานแสนเจริญใหม  ตําบลวาวี   
รับสงนักเรียนจํานวน ๒๗ คน  เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนแมสรวยวิทยาคม  
และระดับประถมท่ีโรงเรียนสันกลางราษฎรพัฒนา  
 



 
๑๐ 

 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา 

น อ ก จ า ก ก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ด็ ก
นักเรียนในทองถ่ินในรูปแบบ
รถรับสงนักเรียนดังท่ีกลาว
มาแลว มูลนิธิดวงใจพอยังให
การสนับสนุนการศึกษาแก
เยาวชนท่ีตองการศึกษาตอ 
แตขาดแคลนทุนทรัพย ในรูป
ของทุนการศึกษาตอเนื่อง 
เพื่อใหเยาวชนท่ีตั้งใจเรียนแตไมมีทุนทรัพยไดมีโอกาสศึกษาตอระดับสูงเพื่อพัฒนาตนเอง และกลับมา
พัฒนาชุมชนของตนตอไปในอนาคต 

ในปการศึกษา ๒๕๕๔ มูลนิธิไดมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาในโครงการจํานวน ๑๑ ทุน 
เพื่อศึกษาตอระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม และ
นครปฐม โดยในปการศึกษานี้ มีนักศึกษาทุนท่ีเรียนจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  
๑ คน จบระดับปวช. จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 
จํานวน ๓ คน และจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอแมสรวย ๒ คน 

 

โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
 
ภาคปกติ 
 โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
ไดเร่ิมตนจัดการศึกษาเบ้ืองตนสําหรับผูใหญท่ี
อยูในชุมชนหมูบานท่ีตองการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเองใหอานออกเขียนไดในระดับพื้นฐาน 
รวมท้ังสามารถสื่อสารเพื่อใชชีวิตอยูในทองถ่ิน
ไดอยางดีย่ิงข้ึน โดยในป ๒๕๕๔ นี้ นับเปนปท่ี ๔ 
ท่ีไดดําเนินการ มีผูเรียนท่ีมาสมัครเรียนใหมและ
ตอเนื่องรวมท้ังสิ้น ๒๙ คน  
  



 
๑๑ 

 

โดยในปการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ นอกจากการเปดสอนท่ีศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย ซึ่งเปน
ศูนยกลาง และขยายไปท่ีหมูบานหวยน้ําเย็น สําหรับผูเรียนในเขตตําบลวาวีตั้งแตป ๒๕๕๒ แลว ในภาค

เรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ ยังไดเปดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมท่ีหมูบานหวยหญาไซ ตําบลปาแดด เพื่อ
รองรับกลุมผูเรียนจํานวน ๒๒ คน ท่ีรวมกลุมกัน
ขอใหเปดการสอนในหมูบาน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผู เ รียนซึ่ งสวนใหญ เปนแมบ าน ท่ี
ตองการเรียนแตไมสามารถเดินทางลงมาเรียนท่ี
ศูนยแมสรวยไดอยางตอเนื่อง ผูเรียนทุกคนตาง
สละเวลาทํางานสัปดาหละ ๑ วัน เพื่อมาเขาช้ัน

เรียนรวมกันในแตละกลุมอยางกระตือรือรน และมีความกาวหนาในการเรียนรูตามความตั้งใจของแตละคน 
 

ภาคปดเทอม 
สําหรับชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคมเชนทุกปท่ีผานมา มูลนิธิดวงใจไดจัดคายสอนนองปดเทอม 

เพื่อชวยเสริมความรูภาษาไทยพื้นฐานใหเด็กนักเรียนในชวงช้ันท่ี ๑ (ป.๑-ป.๓) ตามหมูบานตางๆ ในรูปแบบ
บูรณาการ หลักสูตรคายเด็กรักธรรมชาต ิ

 

 
โดยในป ๒๕๕๔ ไดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๑๗-๒๒ ตุลาคม ท่ีหมูบานหวยข้ีเหล็กใหม ตําบลวาวี      

มีนองๆ รวมเรียนรู ๔๐ คน ซึ่งไมเพียงนองๆ ท่ีไดเพิ่มเติมความรูภาษาไทยพรอมกับบูรณาการความรูวิชา
ตางๆ ในคายเด็กรักธรรมชาตินี้แลว พี่ๆ ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ท่ีอาสามาชวยแบงปนความรูใหนองๆ ก็
อ่ิมเอิบใจ ท่ีเห็นนองๆ ท่ีเรียนออน อานภาษาไทยไมคอยออก สามารถอานออกเขียนไดมากข้ึน แถมยังได
สนุกสนานรวมกับเพื่อนๆ ในชวงปดเทอมอีกดวย   



 
๑๒ 

 

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน 
 
ในปการศึกษา ๒๕๕๔ โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน ไดดําเนินกิจการใหการศึกษาอบรม

เด็กและเยาวชนท้ัง ๓ บานพัก อันไดแก บานพักศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย บานพักอัสสัมชัญ หวย
น้ําเย็น และบานพักนักบุญโกราโด หวยสาน อยางตอเนื่อง โดยมีเด็กและเยาวชนท่ีรับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนอยูประจําท่ีบานพักท้ัง ๓ ในปการศึกษานี้ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๖๔ คน 

โดยเด็กและเยาวชนท่ีสมัครเขารับการอบรมในโครงการนี้ นอกจากจะไดรับความรูทางวิชาการจาก
การศึกษาภาคปกติตามระดับแลว ยังไดรับการฝกอบรมดานวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวมจากการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน พรอมท้ังการอบรมดานศึลธรรมเพื่อเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ท้ังนี้
เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเติบโตอยางสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา จิตใจและจิตวิญญาณ อันเปนเปาหมาย
ของการดําเนินโครงการนี้ตั้งแตเร่ิมตน 

# กิจกรรมวันพอ และ กิจกรรมวันแมประจําป ซ่ึงบุคลากรของมูลนิธิ พรอมทั้งเด็กเยาวชนและผูปกครอง
นักเรียนจากบานพักทั้ง ๓ แหง รวมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และถวายราชสดุดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระราชินี กอนที่จะแสดงความกตัญูตอบิดาและมารดาของนักเรียนรวมกัน # 

 
อยางไรก็ตาม ในชวง ๒-๓ ปท่ีผานมานี้ ทางมูลนิธิกําลังศึกษาและดําเนินการเพื่อใหบานพักท้ัง ๓ 

แหงไดรับการจดทะเบียนเปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธิดวงใจพอ กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ท่ีผานมา ทางมูลนิธิได
ตอนรับคณะของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก ภายใตคณะกรรมการ
คุมครองเด็กแหงชาต ิซึ่งไดพาคณะอนุกรรมการฯ และเจาหนาท่ีจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กรุงเทพฯ และเชียงราย มาลงพื้นท่ีดูการดําเนินงานหอพักศูนยคาทอลิกพระจิตเจา ซึ่งเปนหนึ่ง
ใน ๓ บานพักภายใตโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน ท่ีทางมูลนิธิกําลังดําเนินเร่ืองจดทะเบียนเปน
สถานสงเคราะหอยูในปจจุบัน 



 
๑๓ 

 

การดําเนินงานดานสังคม 
โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ 

กิจกรรมดานสตร ี  
 เม่ือวันเสารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๔ มูลนิธิดวงใจพอไดจัดงานวันแมบาน
ประจําป โดยในปนี้จัดในหัวขอ “ศึกษา
วัฒนธรรมชนเผาอาขา-ลาหู” มีแมบานจาก
หมูบานตางๆ ๒๗ หมูบานในเขตแมสรวย 
เตรียมการแสดงวัฒนธรรมของตนเองมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในงาน พรอมท้ังนําอาหาร
มาแบงปนกันรับประทาน นับเปนงานประจําปท่ี
บรรดาแมบ านซึ่ง เหน็ดเหนื่อยจากภารกิจ
มากมายในครอบครัวตลอดท้ังป ไดมาพบปะ
สังสรรคกันระหวางหมูบาน มีกิจกรรมรวมกัน
ท้ังดานศาสนาเพื่อฟนฟูจิตใจ และกิจกรรมอ่ืนๆ
เพื่อเรียนรูและสรางความสัมพันธซึ่งกันและกัน 
  

 นอกจากนี้ เจาหนาท่ีโครงการฯ ยัง
ไดมีการเย่ียมเยียนและใหความรูแกแมบานใน
หมูบาน ในวันเสาร-อาทิตยดวย  

กิจกรรมดานเด็กพิการ 

 ใหความชวยเหลือและติดตามตอเน่ือง 
ในป ๒๕๕๔ มีเด็กและเยาวชนผูพิการในเขตแมสรวยจํานวน ๒๕ คนท่ีไดรับความชวยเหลือจาก

มูลนิธิในลักษณะตางๆ อาทิ กลุมเด็กพิการท่ีอยูกับครอบครัวในชุมชน กลุมท่ีสงเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษ
หรือพิการเฉพาะทาง ไดแกหูพิการ กลุมท่ีจัดใหเรียนรวมกับเด็กปกติ และกลุมท่ีรับการฝกอาชีพคนพิการ 
เปนตน โดยเจาหนาท่ีของโครงการจะติดตามและประเมินผลแตละกรณีอยางตอเนื่อง 

 
 



 
๑๔ 

 

 กิจกรรมกายภาพบําบัด 
สําหรับกลุมเด็กพิการท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวในหมูบานตางๆ ในเขตแมสรวย ท่ีมูลนิธิใหความ

ชวยเหลือและติดตามอยู จํานวน ๑๒ คนในปนี ้นอกเหนือจากการติดตามเย่ียมเยียนในหมูบานเพื่อใหความ
ชวยเหลือตามอาการและใหกําลังใจผูปกครองแลว ทางมูลนิธิยังไดจัดใหมีกิจกรรมกายภาพบําบัดพรอมกัน 
ทุกๆ ๓ เดือน คร้ังละ ๑ สัปดาห โดยมีนักกายภาพมาจัดกิจกรรมบําบัดให ท่ีสํานักงานโครงการฯ ภายใน
มูลนิธิ และสําหรับบางกรณีท่ีไมสามารถลงมารวมได ยังไดติดตามไปทํากายภาพใหพรอมท้ังสอนผูปกครอง
ใหฝกใหลูกในหมูบานดวย  

 
 บานพักนักเรียนท่ีเรียนรวมกับเด็กปกติ 
 ปการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ มีเด็กพิการท่ีทางมูลนิธิรับใหพักเปนนักเรียนประจําในบานพักของ

โครงการฯ เพื่อสงใหเรียนรวมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนเอกชนทองถ่ิน จํานวน ๓ คน นับเปนปท่ี ๒ ท่ีทาง
มูลนิธิไดเร่ิมตนเปดบานพักเพื่อรับเด็กพิการมาเรียนรวมในลักษณะนี้ ท้ังนี้เพื่อรองรับเด็กพิการทางรางกาย
ท่ีทางมูลนิธิไดติดตามใหความชวยเหลือตั้งแตยังเปนทารก ท่ีกําลังมีพัฒนาการและเติบโตข้ึนตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 

กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย 
 สนับสนุนนมผงใหเด็กแรกเกิดจนครบ ๑ ป 

  เพื่อใหเด็กทารกสามารถเติบโตและมีพัฒนาการ
ตามวัยได ทางมูลนิธิไดใหการชวยเหลือทารกท่ีครอบครัวมีฐานะ
ยากจน หรือมารดาไมสามารถใหนมบุตรได หรือเด็กพิการ โดย
การสนับสนุนนมผงตอเนื่อง ๑ ป โดยในปนี้ มีเด็กทารกแรกเกิด
ท่ีไดรับนมผงจํานวน ๕ คน  

 ใหความชวยเหลือผูปวยท่ัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาล 
 กรณีผูปวยท่ัวไปในพื้นท่ีทํางานของมูลนิธิท่ีมีฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว หรือเปนการ

เจ็บปวยกรณีพิเศษท่ีตองรักษาตอเนื่อง หรือท่ีชาวบานไมสามารถดําเนินเร่ืองเองได ทางมูลนิธิจะใหความ
ชวยเหลือในลักษณะตางๆ อาทิ มีเจาหนาท่ีพาไปโรงพยาบาลเพื่อประสานงานกับแพทยหรือพยาบาล  ใหพัก
รักษาตัวตอเนื่องท่ีมูลนิธิ หรือชวยคาใชจายในการรักษาพยาบาลหรือในการเดินทาง เปนตน โดยในปนี้ให
ความชวยเหลือผูปวยท่ัวไปจํานวน ๔๘ ราย 

 ติดตามชวยเหลือผูปวยติดเช้ือ 
 สําหรับผูติดเช้ือเอชไอวี ท่ีมูลนิธิไดติดตามและใหความชวยเหลือตอเนื่องในปนี้ มี ๒ ราย 
 บําบัดยาเสพติด 

  ตอเนื่องจากการรณรงคเร่ืองยาเสพติดในชุมชน ปนี้ทางมูลนิธิไดมีการประสานงานพา
พอบานผูติดยาเสพติดท่ีสมัครใจเขารับการบําบัด ไปรักษาท่ีศูนยแมริม เชียงใหม ๖ รุน รวมจํานวน ๘ คน 
 

โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน 
  

การใหความชวยเหลือดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ในป ๒๕๕๔ นี้ เปนการใหคําปรึกษาและ
ความชวยเหลือในกรณีท่ีมีชาวบานรองขอมา ท้ังในลักษณะชุมชนและตัวบุคคล ดังนี ้
  จัดทํารางสัญญาขอใชท่ีดินใหชาวบานหมูบานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี ตามท่ีกรรมการหมูบาน
ไดมาปรึกษาและขอใหชวยรางหนังสือสัญญาใชพื้นท่ีเพื่อสรางศูนยเรียนรู ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) ระดับตําบลวาวี ท่ีหมูบานหวยน้ําเย็น เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
  ประสานงานกับศูนยนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และย่ืนหนังสือขอความชวยเหลือให
ชาวบานกวา ๔๐๐ คน  กรณีปญหาการตกหลนจากการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ เม่ือวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และไดติดตามเร่ืองอยางตอเนื่อง จนกระท่ังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายประกัน
รายไดเกษตรกรหลังการเลือกตั้งป ๒๕๕๔ เปนการรับจํานําตามนโยบายของรัฐบาลใหม 



 
๑๖ 

 

  ประสานงานและวางแผนรวมกับคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อศึกษาปญหา
ท่ีดินท่ีทํากินของชาวบาน และเตรียมการลงพื้นท่ีของอาจารยและนักศึกษาเพื่อเรียนรูและรับทราบปญหา 
ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ แตเนื่องจากติดปญหาน้ําทวมใหญท่ีกรุงเทพฯ ทําใหตองเลื่อนกําหนดการ 
  ใหความรูแกชาวบานผานผูนําทางศาสนา เก่ียวกับการดําเนินการสํารวจและจัดทําบัตรประจําตัว
บุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข ๐) แกชาวบานและเด็กนักเรียน 
  ประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนดอยชาง และสํานักทะเบียนอําเภอแมสรวย กรณีนักเรียน
โรงเรียนบานดอยชาง ตําบลวาวี กวา ๑๐๐ คนจะตกสํารวจการจัดทําบัตรประจําตัวบุคคลผูไมมีสถานะทาง
ทะเบียน (บัตรเลข ๐) 

 ใหความรูและใหคําปรึกษาแกชาวบานท่ีมาปรึกษาดานกฎหมาย อาทิ กรณีปญหาดานสถานะ
บุคคลตามกฎหมาย เอกสารประจําตัว หรือการขอรับบุตรบุญธรรม เปนตน 
 

คายสิทธิมนุษยชน 

เม่ือวันท่ี ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ไดมีการจัดอบรมสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ในคาย "รวมกันอยางสันต"ิ โดย
มีเยาวชนชายหญิงจากหมูบานตางๆ ท่ีกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวช. – ปวส. เขา
รวมจํานวน ๓๙ คน  

 

ในการอบรมคร้ังนี้ ไดเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 
แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) จากกรุงเทพฯ มาใหความรูความเขาใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนแกเยาวชน
ผูเขารวม ผานกิจกรรมสนุกๆ ใหขอคิดดีๆ ไดท้ังความรู และความสนุกสนาน ประทับใจไปพรอมกัน (ติดตาม
อานรายละเอียดไดใน http://www.jpthai.org/content/view/607/42/) 

 
 



 
๑๗ 

 

โครงการเกษตรสวนผูหวาน 
 
สําหรับโครงการเกษตรสวนผูหวาน ซึ่ง

เปนการทําฟารมตัวอยางเกษตรชีวภาพ ในป 
๒๕๕๔ นี้   ยังคงดําเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่อ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรเลี้ยงบานพัก ๓ แหง 
ในโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนของ
มูลนิธิ และไดกระจายผลผลิตบางสวนขายให

ชาวบานดวย อาทิ เนื้อหมู เนื้อไกพื้นบาน รวมท้ังไขไกซึ่งไดเร่ิม
กิจกรรมการเลี้ยงไกไขเพิ่มเติมในปนี้ นอกจากนี้ในกิจกรรมโรงสี
ขาว ก็ยังคงทําการรับสีขาวสงใหบานพักและรับสีจากชาวบาน
ดวย เพื่อใหมีรําและแกลบในวงจรการเกษตรอ่ืนๆ ของโครงการ 
อาทิ ใชเปนอาหารหมู และผลิตปุยชีวภาพใสตนไมผล เปนตน 

สําหรับกิจกรรมตามเปาหมายดานอ่ืนๆ ของโครงการฯ 
นอกเหนือจากนี้ ยังไมไดดําเนินการเพิ่มเติมในปนี้ เนื่องจากขอจํากัดดานบุคคลากรของโครงการ 

 

กิจกรรมทุนนํ้าใจ 

 กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการรณรงคใหชาวบานหมูบานตางๆ ในพื้นท่ีทํางานของ
มูลนิธิรูจักชวยเหลือแบงปนซึ่งกันและกันในยามเดือดรอน โดยชาวบานจะรวมกันบริจาคขาวเปลือกปละ ๑ 

คร้ังในชวงเทศกาลคริสตมาส จํานวนตาม
ความสมัครใจ เก็บรวบรวมไว ท่ีสวนผู
หวาน (โครงการเกษตรของมูลนิธิฯ) โดย
มีคณะกรรมการ ทุนน้ํ า ใ จซึ่ ง ได ว า ง
หลักเกณฑในการบริหารจัดการใหความ
ชวยเหลือไวรวมกัน 

 ในป ๒๕๕๔ โครงการทุนน้ําใจ
ไดรับบริจาคขาวเปลือกท้ังสิ้น ๖๑๐ ถัง 
และไดจัดสรรใหความชวยเหลือชาวบานท่ี
เดือดรอนในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  



 
๑๘ 

 

ใหความชวยเหลือกรณีบานถูกไฟไหม ๓ ครอบครัว 
กรณีบ าน ถูกพา ยุพั ดพั ง เสี ยหาย ๑  ครอบค รั ว 
ชวยเหลือครอบครัวท่ีขาดแคลนเนื่องจากสามีปวย
ทํา งานไ ม ไ ด  ๑  ครอบค รั ว  ช ว ยเ หลื อ เ ป นค า
รักษาพยาบาลผูปวยในการไปรักษาท่ีโรงพยาบาล ๗ 
ราย จํ านวน  ๑๖ ค ร้ัง  และช วย เหลื อ เป นค า
รักษาพยาบาลสําหรับการไปบําบัดยาเสพติด  ๘ ราย  
 

การพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิ 
 

การมีความรูความเขาใจสถานการณในสังคมปจจุบันของบุคลากร เปนสิ่งท่ีมูลนิธิดวงใจพอให
ความสําคัญไมนอยไปกวาการมีจิตตารมณอุทิศตัวทํางานเพื่อชาวบานอยางแทจริง ดวยเหตุนี้นอกเหนือจาก
การจัดอบรม สัมมนา และภาวนาเพื่อฟนฟูจิตใจแกบุคลากรของมูลนิธิเปนประจําแลว มูลนิธิดวงใจพอยังให
ความสําคัญในการอบรมดานสังคมดวย 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของยาเสพติดอยางมากในพื้นท่ี ป ๒๕๕๔ นี้
มูลนิธิจึงไดจัดอบรมบุคลากร ในหัวขอ “การ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวทามกลาง
ปญหาการแพร ระบาดของยาเสพติด ใน
ชุมชน” ข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ โดยมี
อาจารยจํานงค ธนะสาร เจาหนาท่ีจากสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย มาเปนวิทยากร เพื่อชวยสรางความรู

ความเขาใจใหแกบุคลากรท่ีทํางานในโครงการตางๆ ของมูลนิธิ ใหสามารถนําความรูไปถายทอดในการ
ทํางานกับกลุมเปาหมายตางๆ ท่ีตนรับผิดชอบตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน    

นอกจากการจัดการอบรมบุคลากรในประเด็นสถานการณสังคมรวมกันดังเชนท่ีกลาวมาแลว มูลนิธิ
ยังใหการสนับสนุนบุคลากรท่ีทํางานในโครงการตางๆ ใหเขารับการอบรมเฉพาะท่ีเก่ียวของกับแตละ
โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการทํางาน รวมท้ังการออกไปศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูท่ีทํางานในลักษณะเดียวกันเปนระยะดวย 



 
๑๙ 

 

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
 

มูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ  

 มูลนิธิดวงใจพอ  ไดรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ แมสรวย ซึ่งดําเนินงานดานการ
ดูแลผูสูงอายุ และผูปวยในเขตอําเภอแมสรวย อยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีเปาหมายเพื่อ
เย่ียมเยียน เปนกําลังใจ ดูแลดานสุขภาพอนามัยท้ังรางกายและท่ีพักอาศัย โดยท่ีผานมาจะทํางานกับกลุม 

คนไทยพื้นราบเปนหลัก แตในป ๒๕๕๓ เปนตนมาไดขยายกลุมเปาหมายไปท่ีกลุมผูติดเช้ือท่ีเปนกลุมชาติพันธุ
ในเขตตําบลวาวีดวย  

 ท้ังนี้มูลนิธิไดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการการศึกษาฯ และอาสาสมัครท่ีสนใจ รวมปฏิบัติงาน
กับคณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) ผูรับผิดชอบเปนประจําอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

มูลนิธิกระจกเงา 

รวมโครงการเวทีสาธารณะ “ทิศทางการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” จัดโดย 
โครงการคุมครองสิทธิเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ (SCPP) และมูลนิธิกระจกเงา เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ 
โรงแรมฮอลิเดยการเดน จังหวัดเชียงใหม  



 
๒๐ 

 

มูลนิธิกระจกเงา 
รวมเวทีเสวนา เร่ือง “๒๐๑๕ ประชาคมอาเซียน : มองประเทศไทยกับความพรอมดานกฎหมาย

และนโยบายในการจัดการประชากร” เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริมกก อําเภอเมืองเชียงราย 
ท่ีจัดโดยมูลนิธิกระจกเงา 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย 
 รวมประชุมเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 รวมประชุมสัมมนาเก่ียวกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะ ท่ีจัดโดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบประเด็นการแกไขปญหาสถานะบุคคลดอยโอกาสท่ีเปน
เด็กและเยาวชนตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ระหวาง
วันท่ี ๓ -๔ มีนาคม ณ โรงแรมเวียงอินน อําเภอเมืองเชียงราย 

คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
 ตอนรับการลงพื้ น ท่ีศึกษาดู งานของ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานสถาน
รับเลี้ยงเด็ก ภายใตคณะกรรมการคุมครองเด็ก
แหงชาต ินําโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งไดนําคณะและเจาหนาท่ี
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย กรุงเทพฯ และเชียงราย ลงพื้นท่ีรับฟง
รายงานสรุป และดูการดําเนินงานของหอพักศูนย
คาทอลิกพระจิตเจา ซึ่งดําเนินงานภายใต โครงการ

ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน มูลนิธิดวงใจพอ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน และเขารวมประชุมรวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ในการประชุมท่ีจัดข้ึนตอเนื่องในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ท่ีจังหวัดเชียงราย 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมสรวย 

 มอบหนังสือบางสวนท่ีไดรับบริจาคสําหรับโครงการหองสมุดโลกแหงปญญา ใหแกหองสมุด
ประชาชนอําเภอแมสรวย เพื่อเปนประโยชนสําหรับประชาชนท่ัวไปในเขตอําเภอแมสรวย 

 


