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 รายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิดวงใจพ�อ ประจําป� 2560 ฉบับนี้ ไดEจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกและ

รายงานการดําเนินงานในโครงการต�าง ๆ ตลอดป� 2560 ของมูลนิธิฯ เพ่ือใหEหน�วยงานท่ีเก่ียวขEองไดEรับทราบ  

 โดยในป� 2560 นี้ นอกจากมูลนิธิฯ จะยังคงดําเนินโครงการต�าง ๆ ท้ังในดEานการศึกษา สงเคราะห/

และพัฒนา ตามวัตถุประสงค/ของมูลนิธิฯ อย�างต�อเนื่องจากป�ท่ีผ�านมาแลEว ยังเปPนช�วงท่ีคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

กําลังทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานในช�วง 10 ป�ภายหลังจากเริ่มก�อต้ังมูลนิธิ เพ่ือปรับเปลี่ยน

โครงสรEางและการดําเนินโครงการต�าง ๆ ของมูลนิธิฯ ใหEสอดคลEองกับสถานการณ/ต�าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ท้ังนี้เพ่ือใหEเกิดความชัดเจนในการทํางานอย�างเปPนเอกภาพ และใหEเปPนไปตามเปRาหมายของมูลนิธิฯ มากท่ีสุด 

 รูปธรรมหนึ่งท่ีพบไดEจากการเปลี่ยนแปลงในป�นี้ คือ การต้ังสาขาจังหวัดแพร� โดยมูลนิธิดวงใจพ�อ 

ไดEรับการอนุญาตใหEเปTดสาขาจังหวัดแพร�อย�างเปPนทางการ เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคมท่ีผ�านมา ท้ังนี้มูลนิธิดวงใจ

พ�อ สาขาจังหวัดแพร� จะต�อเนื่องการดําเนินงานของศูนย/ยอแซฟบรรเทา ซ่ึงเปPนศูนย/ใหEความช�วยเหลือและ

พัฒนาผูEพิการในเขตภาคเหนือตอนบนมานับต้ังแต� ป� พ.ศ. 2538 อย�างไรก็ตามการดําเนินกิจการต�าง ๆ ของ

สาขาจังหวัดแพร� จะเริ่มดําเนินงานภายใตEมูลนิธิดวงใจพ�อ นับต้ังแต�ป� พ.ศ. 2561 เปPนตEนไป 

 หวังเปPนอย�างยิ่งว�า ท�านผูEอ�านจะไดEรูEจักและเขEาใจเปRาหมาย รวมถึงกิจการต�าง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพ�อ

อย�างดียิ่งข้ึน จากรายงานฉบับนี้  

 

     คณะผูEจัดทํา 

      กุมภาพันธ/ 2561 
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รายงานงบการเงิน  มูลนิธิดวงใจพอ      26 

ภาคผนวก 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิดวงใจพ�อ ครั้งท่ี 1/2560 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี วิสามัญ 1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี วิสามัญ 2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี วิสามัญ 3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี วิสามัญ 4 

������$��� 

มูลนิธิดวงใจพ�อ ไดEรับการจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนอย�างเปPนทางการเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551  

โดยดําเนินงานสานต�อเจตนารมย/ของศูนย/คาทอลิกพระจิตเจEา อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย ท่ีไดEเริ่มงาน

ดEานพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพ่ีนEองกลุ�มชาติพันธุ/ ในเขตแม�สรวย มาต้ังแต�ป� พ.ศ. 2533 และต�อมาไดE

รวมถึงคนไทยพ้ืนราบในเขตอําเภอแม�สรวยดEวย  

โดยคณะกรรมการชุดแรกผูEร�วมก�อต้ังมูลนิธิดวงใจพ�อ มีความเห็นร�วมกันท่ีตEองการต�อเนื่องงานดEาน

สง เคราะห/ และ พัฒนา ท่ี ศูนย/

คาทอลิกพระจิตเจEาซ่ึงเปPนองค/กร

ศาสนาไดEดําเนินงานมาก�อนหนEานี้  

โดยใหEแยกภาพกิจการเหล�านี้ออก

จากกิจการของศูนย/คาทอลิกฯ ซ่ึง

จะดําเนินงานเฉพาะดEานศาสนา

ต�อเนื่องต�อไปโดยตรง  

ท้ังนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว�า

ความชัดเจนในการก�อต้ังมูลนิธิ

ดวงใจพ�อเพ่ือดําเนินงานดEานสังคม

สงเคราะห/และพัฒนาสังคมโดยตรงนี้ จะส�งผลดีหลายประการ ท้ังในดEานการประสานงานกับองค/กรภายนอก

ท้ังภาครัฐและเอกชน เปPนการเปTดพ้ืนท่ีใหEคนทุกชาติ ศาสนา ท่ีอยากมาร�วมกันช�วยเหลือชาวบEานไดEมาร�วมกัน
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อย�างอิสระ และในทางกลับกันยังเปPนการช�วยใหEชาวบEานท่ีเปPนคริสตชน ไดEเขEาใจและแยกแยะระหว�างความ

เชื่อในการนับถือศาสนา กับความช�วยเหลือดEานสงเคราะห/และพัฒนาอย�างชัดเจนยิ่งข้ึน และท่ีสําคัญยังเปPน

การช�วยจัดระเบียบบุคลากรท่ีทํางานดEานสงเคราะห/และพัฒนาของมูลนิธิ ใหEมีแนวทางท่ีชัดเจนในการช�วยดEวย

ความรักเมตตาอย�างเห็นคุณค�าและศักด์ิศรี มากกว�าใชEแต�ใจท่ีสงสาร หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง เปPนการปรับเปลี่ยน

การพัฒนาจากระบบอุปถัมภ/ มาเปPนการสอนใหEพ่ึงตนเองอยางมีศักดิ์ศรี อันเปPนเปRาหมายสําคัญในงานพัฒนา

ของมูลนิธิดวงใจพ�อ 

ดEวยเหตุนี้  มูลนิธิดวงใจพ�อจึงมีรูปแบบเปPนมูลนิธิ ท่ี มีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต/ นิกาย

โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณ/หรือหัวใจ อยู�ในคําสอนของพระเยซู องค/ศาสดา หรือกล�าวไดEว�า 

 บ�อเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทําบุญ 

 บ�อเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทํางาน อุทิศตัว 

 บ�อเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ท่ีอยู�ในคําสอนของพระเยซู 

 ดังนั้น การเกิดข้ึนของมูลนิธิ จึงเปPน “ผล” ของศาสนาในการช�วยสรEางสังคมอย�างม่ันคงและยั่งยืน 

และพรEอมแสดงตัวตนอย�างเปPนทางการ เพ่ือร�วมมือกับภาคส�วนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวขEองในการพัฒนาคน ใหEเปPน

มนุษย/ท่ีสมบูรณ/ เพ่ือก�อใหEเกิดครอบครัว ชุมชนทEองถ่ิน และสังคมท่ีมีความรักและสันติสุข 

 วิสัยทัศน� 

พัฒนาคน เพ่ือตน ครอบครัวและสังคมท่ีมีความรักและสันติสุข 

 พันธกิจ 

 ใหEการศึกษาและเดินเคียงขEางเพ่ือใหEสามารถพ่ึงตนเองไดEอย�างมีศักด์ิศรี โดยมีรากในศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 วัตถุประสงค� 

1. ใหEการอบรมดEานศีลธรรมและจริยธรรมเพ่ือการดํารงชีวิตอย�างมีคุณธรรม 

2. ส�งเสริมใหEเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักด์ิศรีความเปPนมนุษย/และคุEมครองสิทธิมนุษยชนในกลุ�ม

คนต�าง ๆ อาทิ กลุ�มสตรี แม�ม�าย เด็กกําพรEา คนพิการ ผูEตEองขัง และผูEดEอยโอกาสในสังคม 

3. ส�งเสริมดEานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูEของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
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4. ส�งเสริมและพัฒนาชีวิตความเปPนอยู�ของชุมชนทEองถ่ินใหEสามารถพ่ึงตนเองไดEอย�างยั่งยืน ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ใหEความรูEและความช�วยเหลือดEานสุขภาพอนามัยแก�แม�บEาน คนชราและผูEติดเชื้อโรคติดต�อเรื้อรังและ

ต�อเนื่อง 

6. ส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ท�ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

7. ทําการศึกษาวิจัยดEานสังคม เพ่ือแสวงหาความเขEาใจและแนวทางจัดการป]ญหาสังคมอย�างมี

ประสิทธิภาพ 

8. ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน/ หรือร�วมมือกับองค/การการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน/ 

9. ไม�ดําเนินการเก่ียวขEองกับการเมือง 

 

 

    ความหมายตราสัญลักษณ�ของมูลนิธิดวงใจพ�อ หมายถึง 

    “ความรักซ่ึงได$ย�อยสลาย เกิดใหม�เป'นต$นกล$าท่ีพร$อมจะเติบโต” 
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มูลนิธิดวงใจพอ 

ให)การศึกษาและความชวยเหลือ  

เพ่ือพัฒนาคนให)สมบูรณ�พร)อมทั้งรางกาย สติป=ญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ 

กิจกรรมด)านการศึกษา 

1. สถานสงเคราะห�เด็กบ)านพักพระจิตเจ)า 
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 “สถานสงเคราะห/เด็กบEานพักพระจิตเจEา”  ไดEรับการอนุญาตจากผูEว�าราชการจังหวัดเชียงราย ใหEต้ัง

เปPนสถานสงเคราะห/ภายใตEมูลนิธิดวงใจพ�ออย�างเปPนทางการ เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากไดE

ดําเนินการใหEการสงเคราะห/และพัฒนาดEานการศึกษาแก�เด็กและเยาวชนกลุ�มชาติพันธุ/ในเขตอําเภอแม�สรวย 

จังหวัดเชียงราย มาอย�างต�อเนื่องนับต้ังแต�ป� พ.ศ. 2533 

วัตถุประสงค�ของสถานสงเคราะห�เด็กบ)านพักพระจิตเจ)า 

1. รับอุปการะเด็กชายและหญิง อายุระหว�าง 5 – 18 ป� ท่ีพึงไดEรับการสงเคราะห/ ในเขตอําเภอแม�สรวย 

และใกลEเคียง  

2. จัดใหEเด็กในความอุปการะไดEรับการดูแลตามมาตรฐานการใหEบริการสวัสดิการสังคม เพ่ือพัฒนาใหEเด็ก

มีความเจริญเติบโตท้ังทางดEานร�างกาย จิตใจอารมณ/ สังคม และสติป]ญญา ไดEแก� 

2.1 บริการดEานการเลี้ยงดูทางกายภาพ โดยการจัดท่ีพัก อาหาร เครื่องนุ�งห�ม และของใชEท่ีจําเปPน

ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสุขภาพอนามัยเปPนสําคัญ 

2.2 บริการดEานการรักษาพยาบาล และอนามัย ตรวจสุขภาพ ใหEภูมิคุEมกันโรค ใหEการรักษาพยาบาล

เบ้ืองตEน และการจัดส�งเขEารับการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีความรุนแรง 

2.3 บริการดEานการศึกษา ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยการจัดการใหEเด็กในสถานสงเคราะห/

ท้ังหมดเขEาเรียนในสถานศึกษาท่ีไดEมาตรฐานภายนอกสถานสงเคราะห/ แบบเชEาไปเย็นกลับ 

ต้ังแต�ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตามความเหมาะสม

ตามศักยภาพของเด็กแต�ละคน รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรูEและทักษะในการดําเนินชีวิต

ดEานต�าง ๆ ในช�วงเวลาท่ีอยู�ในสถานสงเคราะห/ 

2.4 ใหEการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต/นิกายโรมันคาทอลิก 
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2.5 บริการดEานสังคมสงเคราะห/ มีการสอบประวัติและการจัดทําประวัติเด็ก แกEไขป]ญหาพฤติกรรม

ของเด็ก ป]ญหาดEานการปรับตัวเขEากับบุคลอ่ืน ป]ญหาจิตใจและอารมณ/ เปPนตEน 

3. เยี่ยมบEานเด็กในการอุปการะ เพ่ือสรEางความสัมพันธ/และทําความรูEจักครอบครัวของเด็ก อันจะทําใหE

เขEาใจตัวตนของเด็กและช�วยส�งเสริมในการเติบโตของเด็กมากยิ่งข้ึน  

 ภายในสถานสงเคราะห/เด็กบEานพักพระจิตเจEา  ประกอบดEวย 2 แผนก คือแผนกเด็กมัธยมและแผนก

เด็กพิเศษ ซ่ึงท้ัง 2 แผนกมีรายละเอียดของกิจกรรมและการอบรมแตกต�างกัน ดังนี้ 

 

แผนกเด็กมัธยม 

ในป�การศึกษา 2560 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนรวม 22 คน เปPนชาย 9 คน หญิง 13 คน 

แบ�งเปPนระดับชั้น มัธยมศึกษาป�ท่ี 1  จํานวน 10 คน  

   มัธยมศึกษาป�ท่ี 2  จํานวน 4 คน  

   มัธยมศึกษาป�ท่ี 3  จํานวน 8 คน 

โดยท้ังหมดเขEาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนท่ีโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ/ อําเภอเวียงป̀าเปRา 

กิจกรรมภายในแผนกมัธยม 

1. กิจกรรมด)านการศึกษา พัฒนาสติป=ญญา 
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ในช�วงเวลาท่ีเด็กไม�ไดEไปโรงเรียน สถานสงเคราะห/ไดEจัดเวลาใหEเด็กไดEทําการบEาน ทบทวนบทเรียน 

และเรียนรูEดEวยตนเอง จากการคEนควEาทางอินเทอร/เน็ตและหEองสมุดภายในสถานสงเคราะห/ นอกจากนี้ยังจัด

ใหEมีครูสอนพิเศษในวิชาหลัก และวิชาท่ีเด็กเรียนอ�อน อาทิ คณิตศาสตร/ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปPนตEน 

 

2. กิจกรรมด)านศาสนาและจริยธรรม พัฒนาจิตวิญญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถานสงเคราะห/เด็กบEานพักพระจิตเจEา เนEนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บนพ้ืนฐานความเชื่อและ

พิธีกรรมทางคริสต/ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก โดยทุกสัปดาห/ ในวันอาทิตย/จะไดEมีการประกอบพิธีกรรม

ร�วมกันท่ีโบสถ/ รวมท้ังมีการภาวนา และอบรมศีลธรรมประจําวัน และในโอกาสพิเศษต�าง ๆ   

 

3. กิจกรรมงานบ)าน   
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 การอยู�ร�วมกันเปPนครอบครัว เปPนพ้ืนฐานการใชEชีวิตอยู�ร�วมกันภายในสถานสงเคราะห/ฯ ดังนั้นการ

ช�วยกันดูแลรักษาสถานท่ี หรือการทํางานบEานต�าง ๆ ร�วมกันของสมาชิกในบEาน เปPนการเรียนรูEท่ีสําคัญท่ี

นอกจากจะช�วยใหEเด็กรูEจักหนEาท่ี ความรับผิดชอบต�อตนเองและต�อส�วนรวม มีน้ําใจและมีระเบียบวินัยแลEว ยัง

ช�วยฝXกฝนทักษะชีวิตพ้ืนฐานใหEแก�เด็กอีกดEวย เช�น การทําอาหารและถนอมอาหาร หรือการทําเกษตรอินทรีย/ 

เปPนตEน 

 

4. กิจกรรมนันทนาการและกีฬา  

 

สถานสงเคราะห/ฯ ใหEความสําคัญเก่ียวกับสุขภาวะองค/รวมของเด็ก นอกจากใหEรับประทานอาหารท่ีมี

คุณค�าต�อร�างกาย ยังเนEนการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใหEเด็กเรียนรูEจักความสมดุลในการใชE

ชีวิตต้ังแต�ยังเปPนเด็ก เพ่ือเปPนพ้ืนฐานในการรูEจักดูแลร�างกายของตนเองอย�างดีต�อไปในอนาคต 

 

3.5 กิจกรรมรวมกับชุมชนและสังคม 
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 ความรับผิดชอบต�อสังคมและการมีจิตอาสา เปPนสิ่งท่ีสถานสงเคราะห/ฯ พยายามปลูกฝ]งใหEเด็กไดE

เขEาใจ ผ�านกิจกรรมเพ่ือสังคมต�างๆ ท้ังการมีส�วนร�วมในงานพัฒนาชุมชน หรือในกิจกรรมพิเศษท่ีทางมูลนิธิไดE

จัดข้ึน อาทิ เปPนอาสาสมัครล�ามแปลภาษา ช�วยคุณหมอสื่อสารกับผูEป̀วยท่ีมารับการรักษาในโอกาสมูลนิธิ

โรงพยาบาลเซนต/หลุยส/จัดหน�วยแพทย/เคลื่อนท่ีมาใหEบริการแก�ชาวบEานในเขตอําเภอแม�สรวย เปPนตEน 

 

3.6 กิจกรรมทัศนศึกษา 

   ในช�วงก�อนปTดภาคการศึกษาของทุกป� สถานสงเคราะห/จะจัดใหEเด็กไดEไปทัศนศึกษาเรียนรูEร�วมกัน 

โดยในป� 2560 นี้ ไดEจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม โดยไปเรียนรูEชีวประวัติของสมเด็จย�า และในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ี

พระตําหนักดอยตุง 

 

3.7 กิจกรรมอบรมพิเศษ เสริมสร)างภูมิคุ)มกันและทักษะชีวิต 
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นอกเหนือจากการอบรมปกติตามตารางเวลาโดยเจEาหนEาท่ีประจําสถานสงเคราะห/เองแลEว ในบาง

โอกาสยังไดEเชิญวิทยากรผูEเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหEการอบรม และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กในประเด็น

เฉพาะต�าง ๆ อาทิ การรูEจักตนเอง ป]ญหาสังคมป]จจุบัน หรือการสื่อสารอย�างสันติ เปPนตEน 

แผนกเด็กพิเศษ 

  กลุ�มเปRาหมายหลักอีกกลุ�มหนึ่งท่ีสถานสงเคราะห/เด็กบEานพักพระจิตเจEา ใหEการอุปการะคือกลุ�มเด็ก

พิเศษ ผูEพิการทางร�างกาย โดยจัดใหEไดEรับการศึกษาภาคบังคับดEวยการเขEาเรียนร�วมกับเด็กปกติ ท่ีโรงเรียน

เซนต/มารีอา แม�สรวย เพ่ือการเรียนรูEและส�งเสริมศักยภาพและความม่ันใจของเด็กในการใชEชีวิตอยู�ในสังคม 

โดย

มูลนิธิไดEเริ่มตEนโครงการนี้นับต้ังแต�ป�การศึกษา 2553 เปPนตEนมา 
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ในป�การศึกษา 2560 สถานสงเคราะห/ฯ ใหEการอุปการะเด็กพิเศษ จํานวน 10 คน โดยท้ังหมดเขEา

เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตEน ท่ีโรงเรียนเซนต/มารีอา แม�สรวย 

กิจกรรมภายในแผนกเด็กพิเศษ 

 กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจัดข้ึนภายในสถานสงเคราะห/ จะเปPนไปในแนวทางเดียวกันท้ัง 2 แผนก ท้ังนี้เพ่ือ

ส�งเสริมใหEเด็กเกิดการพัฒนาอย�างเปPนองค/รวม ท้ังดEานร�างกาย จิตใจอารมณ/ สังคม และสติป]ญญา แต�จะ

แตกต�างกันบEางสําหรับแผนกเด็กพิเศษ ท่ีจะตEองเนEนพัฒนาการดEานร�างกาย โดยการทํากายภาพบําบัดเปPน

ประจําทุกวัน และมีการประเมินพัฒนาการอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง นอกจากนี้ ในดEานพัฒนาการดEานจิตใจ

อารมณ/ และสังคม ก็เปPนเรื่องท่ีละเอียดอ�อนท่ีสถานสงเคราะห/ใหEความสําคัญอย�างมาก โดยจะเนEนใหEเด็กไดE

เรียนรูEวิธีการดูแลสุขภาวะทุกดEานของตนเองอย�างเปPนองค/รวม เพ่ือใหEสามารถดูแลตัวเองไดEต�อไปในอนาคต 

1. กิจกรรมด)านการศึกษา พัฒนาสติป=ญญา 

 

 



16 รายงานการดําเนินงานมลูนิธิดวงใจพ�อ ประจําป� พ.ศ. 2560 
 

 นอกเหนือจากเวลาเรียนรูEท่ีโรงเรียนแลEว ทางสถานสงเคราะห/ไดEจัดการเรียนรูEเพ่ิมเติมใหEเด็กพิเศษ ท้ัง

ในดEานวิชาการ เช�นวิชาคณิตศาสตร/ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวิชาหัตถกรรม และกิจกรรมรักการอ�าน 

หรือกิจกรรมเสริมทักษะต�างๆ  ในช�วงเวลาท่ีพักอยู�ท่ีสถานสงเคราะห/ 

2. กิจกรรมด)านศาสนาและจริยธรรม พัฒนาจิตวิญญาณ 
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 การปลูกฝ]งใหEเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศาสนาเปPนหลักยึดเหนี่ยวดEานจิตใจ เปPนสิ่งสําคัญท่ี

สถานสงเคราะห/เนEนในการอบรมและจัดกิจกรรมรูปแบบต�าง ๆ ท้ังโดยการภาวนา ทําสมาธิ และการร�วม

พิธีกรรมทางคริสต/ศาสนา 

3. กิจกรรมกายภาพบําบัด เพ่ือพัฒนาการของรางกาย   
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 กิจกรรมกายภาพบําบัด เปPนกิจวัตรประจําวันในแผนกเด็กพิเศษ ท่ีนอกจากจะมีนักกายภาพบําบัด

หรือเจEาหนEาท่ีผูEดูแลคอยช�วยทําใหEเปPนประจําแลEว ยังเนEนใหEเด็กไดEเรียนรูEวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหEสามารถปฏิบัติ

เองไดEเม่ืออยู�ท่ีบEานดEวย โดยจะมีการบันทึกพัฒนาการอย�างต�อเนื่องและมีการประเมินจากแพทย/เปPนระยะ 

4. กิจกรรมนันทนาการและกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพ่ือสุขภาวะองค/รวมของเด็ก ทางสถานสงเคราะห/ไดEใหEความสําคัญกับการผ�อนคลายท้ังร�างกาย 

จิตใจและอารมณ/ โดยเนEนกิจกรรมนันทนาการและกีฬาอย�างสอดคลEองในกิจวัตรประจําวัน 

  

5. กิจกรรมทัศนศึกษา 
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 เปPนประจําทุกป�ก�อนปTดภาคการศึกษา ทางสถานสงเคราะห/จะจัดใหEเด็กภายในสถานสงเคราะห/ไดEมี

กิจกรรมไปทัศนศึกษาร�วมกัน แต�เนื่องจากป�นี้มีผูEสนับสนุนทุนใหEเด็กพิเศษไดEไปสัมผัสทะเล แผนกเด็กพิเศษจึง

ไดEจัดใหEเด็กพิเศษไดEไปทัศนศึกษาท่ีฐานทัพเรือนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 20 – 23 มีนาคม ท่ีผ�านมา 

 

6. กิจกรรมอบรมพิเศษ เสริมสร)างภูมิคุ)มกันและทักษะชีวิต 
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นอกเหนือจากการอบรมเด็กดEานต�าง ๆ ในชีวิตประจําวันปกติท่ีอยู�ร�วมกันเหมือนสมาชิกในครอบครัว

เดียวกันแลEว ในบางโอกาสยังไดEมีการเชิญผูEเชี่ยวชาญพิเศษมาใหEความรูEหรือจัดกระบวนการเรียนรูEต�าง ๆ ท่ี

จําเปPนในการใชEชีวิตใหEเด็กดEวย เช�น การรูEจักและเห็นคุณค�าในตัวเอง การอยู�ร�วมกับผูEอ่ืน การสื่อสารอย�างสันติ 

หรือภัยในสังคม เปPนตEน 

 

2. โครงการศูนย�ฝEกอบรมเด็กและเยาวชน 

 นอกเหนือจากสถานสงเคราะห/เด็กบEานพักพระจิตเจEา แม�สรวย ท่ีกล�าวมาแลEวขEางตEน มูลนิธิดวงใจพ�อ

ยังมีบEานพักอีก 2 แห�ง ท่ีกําลังอยู�ระหว�างการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดต้ังเปPนสถานสงเคราะห/ภายใตEมูลนิธิ

อยู�ในป]จจุบัน โดยเปPนงานท่ีมีเปRาหมายเดียวกัน ในการใหEการศึกษาแก�เด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาใหEเปPน

มนุษย/ท่ีสมบูรณ/พรEอมท้ังดEานร�างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

2.1  บ)านพักอัสสมัชัญ หมูบ)านห)วยนํ้าเย็น ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย  

 ให$เด็กและเยาวชนได$มีโอกาสได$รับการศึกษาอบรมในท$องถ่ิน ใกล$บ$าน หยั่งรากในชุมชน  โดยเน$น

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในหมู�บ$านห�างไกล 

 

ในป�การศึกษา 2560 บEานพักรับนักเรียนจากหมู�บEาน

ห� างไกลในเขตตําบลวาวี  จํ านวนท้ังสิ้ น  27 คน แบ� ง เปPน

ระดับประถมศึกษาจํานวน 24 คน และระดับมัธยมศึกษา 3 คน 



21 รายงานการดําเนินงานมลูนิธิดวงใจพ�อ ประจําป� พ.ศ. 2560 
 

ท้ังนี้เปPนชาย 20 คน และหญิง 7 คน  โดยท้ังหมดเขEารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีโรงเรียนบEานหEวยน้ําเย็น ตําบล

วาวี  อําเภอแม�สรวย 

 

 

นอกจากการใหEการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควบคู�กับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอันเปPนแนวทางหลักแลEว 

ภายในบEานพักยังมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย เพ่ือการเรียนรูEระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต�อ

ตนเองและผูEอ่ืน รวมถึงทักษะชีวิตต�าง ๆ  โดยมีทีมงานผูEรับผิดชอบหลักประจําบEานพัก 3 คน และอาสาสมัคร

ท่ีไปช�วยการอบรมดEานต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง   

 

2.2  บ)านพักนักบุญโกราโด หมูบ)านเหมืองลึก อําเภอแมลาว  

เป3ดสําหรับเยาวชนท่ีต$องการศึกษาต�อเนื่องในระดับสูงข้ึน ท้ังในระดับอาชีวศึกษา  หรือระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ให$ได$รับการศึกษา อบรม พร$อมกับเรียนรู$การทํางานในโครงการต�าง ๆ ของมูลนิธิฯ 

เพ่ือพัฒนาให$เป'นเยาวชนท่ีมีความรู$ คู�คุณธรรม และมีความเป'นผู$นําท่ีมีจิตอาสาในการรับใช$ท$องถ่ินและสังคม 

ในป�การศึกษา 2560 มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาอาชีวศึกษา  รวม 9 คน 

เปPนชาย 1 คน หญิง 8 คน แบ�งเปPนระดับชั้น ดังนี้ 

 มัธยมศึกษาป�ท่ี 5  จํานวน   1  คน  

  ปวช ป�ท่ี1    จํานวน   4  คน  

  ปวช ป�ท่ี2     จํานวน   3  คน 
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  ปวช ป�ท่ี3    จํานวน  1 คน 

โดยเขEาเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ ดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย  ไทย - เยอรมัน 4 คน, 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย 4 คน และโรงเรียนแม�ลาววิทยาคม 1 คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมต�าง ๆ ในบEานพักเพ่ือการเรียนรูEอย�างบูรณาการและเติบโตในทุกมิติของชีวิต 
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กิจกรรมฝXกงานร�วมกับโครงการต�าง ๆ ของมูลนิธิฯ เพ่ือเรียนรูE  ฝXกความเปPนผูEนําและปลูกฝ]งจิตอาสา 

3. โครงการรถรับสงนักเรียน 

 ส�งเสริมโอกาสในการศึกษาแก�เด็กนักเรียนในท$องถ่ิน ให$มีโอกาสเดินทางไปโรงเรียนได$อย�างสะดวก

รวดเร็ว เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู$อย�างสดใสและสมํ่าเสมอ 

 จากป]ญหาเด็กนักเรียนขาดเรียน ไปโรงเรียนสาย และเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจนส�งผลต�อการ

เรียนรูE ตลอดจนถึงการท่ีพ�อแม�ตEองส�งลูกไปพักอยู�ประจําท่ีวัดหรือหอพักต�าง ๆ ห�างไกลทEองถ่ิน เพ่ือใหEลูกไดEมี

โอกาสในการศึกษา อันเปPนสถานการณ/ในพ้ืนท่ีอําเภอแม�สรวยเม่ือ 10 กว�าป�ก�อน มูลนิธิดวงใจพ�อจึงไดEเริ่มตEน

โครงการรถรับส�งนักเรียนเพ่ือแกEไขป]ญหาดังกล�าว และไดEดําเนินการใหEการช�วยเหลือเด็กนักเรียนในทEองถ่ิน

อย�างต�อเนื่อง  โดยในป�การศึกษา 2560 นี้ มีนักเรียนเขEาร�วมโครงการจํานวน 275 คน จาก 10 หมู�บEาน 

แบ�งเปPนหมู�บEาน ในเขตตําบลวาวี อําเภอแม�สรวย 7 หมู�บEาน และเขตตําบลป̀าแดด อําเภอแม�สรวย 3 หมู�บEาน 

โดยแต�ละหมู�บEานจะมีรถรับส�งนักเรียนคอยรับส�งนักเรียนจากหมู�บEานของตนเองไปเรียนท่ีโรงเรียน

ระดับประถมและมัธยมต�าง ๆ ในทEองถ่ิน 

4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา 

สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู$ของเด็กและเยาวชนในท$องถ่ิน 

 นับต้ังแต�ป�การศึกษา 2559  มูลนิธิดวงใจพ�อไดE

ยกเลิกการสนับสนุนทุนการศึกษารายบุคคล คงเหลือเพียง

การใหEทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชน ในรูปแบบการ

จัดการสอนพิเศษในหมู�บEาน โดยอาสาสมัครชาวบEานใน

ชุมชนเอง ในป� 2560 ไดEดําเนินการอย�างต�อเนื่องท่ีหมู�บEาน

หEวยไครE ตําบลวาวี ท้ังนี้เพ่ือใหEเด็กนักเรียนท่ีเรียนหนังสือ

ในโรงเรียนภาคปกติ ไดEทบทวนบทเรียน ทําการบEาน และ

เรียนเสริมเพ่ือการเรียนรูE ท่ี ดี ข้ึน รวมท้ังรับการอบรม

จริยธรรมเปPนประจําทุกวันหลังโรงเรียนเลิก   

5. โครงการการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 

จัดการศึกษาทางเลือกสําหรับชาวบ$านในชุมชนท่ีต$องการโอกาสในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวเอง 
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 ในป�การศึกษา 2560  โครงการการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ยังอยู�ในช�วงพักการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบเดิม เพ่ือทบทวน ประเมินผลและพัฒนาโครงการใหEมีแนวทางท่ีสอดคลEองกับเปRาหมายของโครงการ

และเกิดประโยชน/ตามความตEองการและความจําเปPนในการเรียนรูEของชาวบEานและชุมชนในป]จจุบันใหEมาก

ท่ีสุด 

 โดยในช�วงป�ท่ีผ�านมา ผูEรับผิดชอบโครงการไดEไปเขEาร�วมประชุมและร�วมกิจกรรมต�าง ๆ กับเครือข�าย

การศึกษาทางเลือกจังหวัดเชียงราย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูEรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีสอดคลEองกับ

กลุ�มเปRาหมายเฉพาะตามกฎหมายท่ีเปTดกวEางสําหรับมูลนิธิในป]จจุบัน ท้ังนี้ไดEเรียนรูEถึงแนวทางการจัด

การศึกษาทางเลือกท่ีหลากหลายจากภาคส�วนต�าง ๆ ท่ีมีประสบการณ/ในการจัดการศึกษาทางเลือกในจังหวัด

เชียงรายมาอย�างยาวนาน  โดยขณะนี้ผูEรับผิดชอบกําลังรวบรวมขEอมูล ประสบการณ/ และแนวทางตาม

กฎหมาย เพ่ือหารือกับคณะกรรมการดEานการศึกษาของมูลนิธิใหEเกิดความชัดเจนในรูปแบบการจัดการศึกษา

ทางเลือกสําหรับเด็ก เยาวชน และชุมชนในพ้ืนท่ีการทํางานของมูลนิธิต�อไป 

กิจกรรมด)านสงเคราะห�และพัฒนา 

6. โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ 

o งานด)านเด็กพิการ  

 ส�งเสริมให$เด็กและเยาวชนผู$พิการได$รับการฟ<=นฟูพัฒนาท้ังด$านร�างกาย สติป>ญญา และจิตใจรวมถึง

ครอบครัวด$วย 

 ในป� 2560 มูลนิธิไดEติดตามและใหEความช�วยเหลือเด็กเยาวชนผูEพิการและครอบครัวกลุ�มต�าง ๆ ดังนี้  

1. กลุ�มเด็กพิการแขนขา จํานวน 10 คน ไดEจัดใหEรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานร�วมกับเด็กปกติ โดยพักประจํา

อยู�ภายในสถานสงเคราะห/เด็กบEานพักพระจิต

เจEา (ดังท่ีรายงานแลEวในส�วนของสถาน

สงเคราะห/ฯ) 

2. กลุ�ม เ ด็กพิการ ท่ีอยู� กับครอบครัวในชุมชน 

จํานวน 4 คน ไดEมีการติดตามเยี่ยมเยียน ทํา

กายภาพบําบัด ใหEความรูEและใหEกําลังใจแก�

ครอบครัว พรEอมท้ังประเมินพัฒนาการอย�าง

ต�อเนื่อง 
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เจ$าหน$าท่ีโครงการพร$อมด$วยนักกายภาพบําบัดข้ึนไปทํากายภาพบําบัดให$เด็กพิการในหมู�บ$าน 

3. กลุ�มเด็กและเยาวชนผูEพิการดEานต�าง ๆ ท่ีทางมูลนิธิไดEประสานใหEเขEารับการศึกษาในโรงเรียนสําหรับผูE

พิการเฉพาะทางตามลักษณะความบกพร�องในเขตพ้ืนท่ี และติดตามเยี่ยมเยียนและประเมิน

พัฒนาการเปPนระยะ แบ�งเปPน  

3.1 เด็กและเยาวชนท่ีบกพร�องทางสติป]ญญาหรือการเรียนรูE จํานวน 3 คน ซ่ึงไดEส�งเขEารับการศึกษา

ท่ีโรงเรียนป]ญญานุกูล เชียงราย 

3.2 เด็กและเยาวชนท่ีบกพร�องทางการไดEยิน หูหนวกและเปPนใบE จํานวน 2 คน ป]จจุบันกําลังรับ

การศึกษาท่ีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม� 

3.3 เด็กและเยาวชนท่ีบกพร�องทางสายตา จํานวน 1 คน ป]จจุบันอยู�กับครอบครัวท่ีหมู�บEาน 

 

o งานด)านสุขภาพอนามัย 

       ส�งเสริมให$ผู$ป@วยได$รับการดูแลรักษาทางด$านร�างกาย และให$มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต�อไป 

 ในป� 2560 มูลนิธิดวงใจพ�อไดEใหEความช�วยเหลือดEานสุขภาพอนามัยในลักษณะต�าง ๆ ดังนี้ 

″ ให)ความชวยเหลือผู)ปFวยท่ัวไปเพ่ือไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

กรณีผูEป̀วยท่ัวไปท่ีมีฐานะยากจน หรือเจ็บป̀วยกรณีพิเศษท่ีตEองรักษาต�อเนื่อง ตลอดจนถึงชาวบEานท่ี

ไม�สามารถดําเนินเรื่องเองท่ีโรงพยาบาลไดE ทางมูลนิธิจะใหEความช�วยเหลือโดยมีเจEาหนEาท่ีพาไปโรงพยาบาล

เพ่ือช�วยประสานงานกับแพทย/หรือพยาบาล รวมท้ังใหEพักรักษาตัวต�อเนื่องท่ีมูลนิธิ ตามความจําเปPน โดยในป� 

2560 ไดEใหEความช�วยเหลือผูEป`วยท่ัวไปในพ้ืนท่ีทํางานของมูลนิธิจํานวน 5 ราย 

 

″ ให)ความชวยเหลือในการบําบัดยาเสพติด 

 สืบเนื่องจากท่ีมูลนิธิไดEมีการรณรงค/ต�อตEานยาเสพติดในชุมชนนับต้ังแต�ป� 2554  ทางมูลนิธิจึงไดEใหE

การสนับสนุนต�อเนื่องโดยประสานงานพาพ�อบEานผูEติดยาเสพติดท่ีสมัครใจ ไปรับการบําบัดท่ีโรงพยาบาล

ธัญญารักษ/ อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� เปPนประจําทุกป� โดยในป� 2560 ไดEพาผูEป̀วยไปเขEารับการบําบัด

จํานวน 4 คน พรEอมท้ังมีการรับผูEป`วยบําบัดยาเสพติด จํานวน 2 คน ใหEมาฟghนฟูสุขภาพจิตใจต�อเนื่องท่ีมูลนิธิ   

  

″  การสนับสนุนนมผงให)เด็กแรกเกิด 
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 ในป� 2560 ทางมูลนิธิไดEใหEการสนับสนุนนมผงแก�เด็กแรกเกิดท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน หรือมารดามี

ป]ญหาดEานสุขภาพ จํานวน 6 คน โดยใหEการสนับสนุนต�อเนื่องตามความตEองการแต�ไม�เกินอายุ 1 ป�  

 

o งานด)านสตรี 

ช�วยเหลือและส�งเสริมสตรี ให$มีศักด์ิศรีและได$รับการพัฒนาท้ังร�างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

″  การชวยเหลือฉุกเฉิน 

 มูลนิธิไดEใหEความช�วยเหลือและติดตามสตรีท่ีประสบความเดือดรEอนฉุกเฉิน อาทิ ต้ังครรภ/ในวัยเรียน 

หรือถูกล�วงละเมิดทางเพศ  มาอย�างต�อเนื่อง  โดยการประสานงานและส�งต�อใหEอยู�ในความดูแลของศูนย/ต�าง ๆ 

ท่ีทํางานโดยตรงกับป]ญหา  ในป� 2560 ท่ีผ�านมา ไดEติดตามกรณีเด็กหญิงท่ีส�งไปท่ีมูลนิธิดอกไมEป̀า เชียงใหม� 

ต้ังแต�ป� 2558 ซ่ึงป]จจุบันทางมูลนิธิดอกไมEป̀าไดEใหEการดูแล และฟghนฟูสุขภาพจิตใจ รวมท้ังส�งเสริมเรื่องการ

ดูแลสุขภาพแม�และเด็กอย�างต�อเนื่อง 

″  การจัดงานแมบ)านประจําปI 

 มูลนิธิไดEจัดงานแม�บEานประจําป� 2560 ข้ึน เม่ือวันเสาร/ท่ี 11 กุมภาพันธ/ 25560 เพ่ือเปPนการเรียนรูE

ร�วมกันและพบปะประจําป�ของแม�บEานจากหมู�บEานต�าง ๆ ในพ้ืนท่ีการทํางานของมูลนิธิ โดยในป�นี้ไดEจัดข้ึนใน

หัวขEอ “คุณค�าและศักด์ิศรีของชีวิตมนุษย/”  

 

7. โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน 

               ให$ความรู$และคําปรึกษาแก�ชาวบ$านด$านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

 ตลอดป� 2560 มูลนิธิดวงใจพ�อ ยังคงใหEความช�วยเหลือในดEานกฎหมายแก�ชาวบEานท่ีประสบป]ญหา 

ในลักษณะการใหEคําปรึกษาแก�ผูEรEองอย�างต�อเนื่องเช�นท่ีผ�านมา  แต�ดEวยขEอจํากัดของจํานวนบุคลากรและการ
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ปรับเปลี่ยนโครงสรEางของมูลนิธิดวงใจพ�อ ดังท่ีไดEกล�าวไวEในคํานําของรายงานฉบับนี้แลEว มูลนิธิอาจมีความ

จําเปPนตEองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินโครงการนี้  อย�างไรก็ตามขEอสรุปท่ีชัดเจนจะไดEมีการบันทึกใน

รายงานการดําเนินงานมูลนิธิ ฉบับป�หนEาต�อไป 

  

8. ความรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอร�คามิลเลียนอนุสรณ� 

 พยายามท่ีจะเป'นทุกอย�างสําหรับทุกคนเท�าท่ีสามารถ และแบ�งป>นพระพรท่ีพระเจ$าประทานให$กับทุก

คนท่ีต$องการความช�วยเหลือ  

 มูลนิธิดวงใจพ�อ  ไดEร�วมมือกับมูลนิธิซิสเตอร/คามิลเลียนอนุสรณ/ แม�สรวย ซ่ึงดําเนินงานดEานการดูแล

ผูEสูงอายุ และผูEป̀วยในเขตอําเภอแม�สรวย อย�างต�อเนื่องมาต้ังแต�ป� พ.ศ. 2542 โดยมีเปRาหมายเพ่ือเยี่ยมเยียน 

เปPนกําลังใจ และดูแลดEานสุขภาพอนามัยใหEแก�ชาวบEาน ซ่ึงส�วนใหญ�เปPนคนไทยพ้ืนราบ โดยจะมีกิจกรรมใน

การออกเยี่ยมเยียน ทําความสะอาดร�างกาย บาดแผลและท่ีพักอาศัย รวมท้ังดูแลดEานโภชนาการใหEแก�ผูEป̀วย

และผูEสูงอายุเปPนประจําทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษามอบใหEสําหรับเยาวชนท่ีสนใจเรียนแต�สภาพทาง

บEานไม�อํานวยดEวย 

   ท้ังนี้มูลนิธิดวงใจพ�อไดEเปTดโอกาสใหEเยาวชนในโครงการดEานการศึกษาต�าง ๆ และอาสาสมัครท่ีสนใจ 

ร�วมปฏิบัติงานกับคณะซิสเตอร/ (นักบวชหญิงในศาสนาคริสต/นิกายโรมันคาทอลิก) ผูEรับผิดชอบอย�างต�อเนื่อง 

เพ่ือปลูกฝ]งใหEเยาวชนไดEเรียนรูEจักการมีจิตอาสาในการรักและรับใชEผูEอ่ืน  



28 รายงานการดําเนินงานมลูนิธิดวงใจพ�อ ประจําป� พ.ศ. 2560 
 

 

กิจกรรมพิเศษ 

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนชวงปKดภาคเรียน 

 ในช�วงปTดเทอม มูลนิธิดวงใจพ�อไดEจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหEแก�เด็กและเยาวชนจากหมู�บEาน

ต�าง ๆ 29 หมู�บEานในเขตแม�สรวย เพ่ือใหEไดEเรียนรูEและนําไปแบ�งป]นกับครอบครัวและคนรอบขEางของตนต�อไป  

โดยในป� 2560 นี้ ไดEแบ�งการอบรมเปPน 3 ค�ายกิจกรรมสําหรับนักเรียน 3 ระดับ  ดังนี้ 

1. ค�ายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาป�ท่ี 4 – 6  จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 28 - 31 มีนาคม  

มีนักเรียนเขEาร�วมกิจกรรมท้ังสิ้น 140 คน 

 

  

 

 

 

 

 

2. ค�ายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 – 3   จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 4 – 7 เมษายน     

มีเยาวชนเขEาร�วมกิจกรรมท้ังสิ้น 98 คน 

   

 

 

 

3. ค�ายเยาวชนระดับมัธยมปลาย ชื่อค�าย “ LOVE  WITHOUT LIMITS  ความรักไรEขีดจํากัด” จัดข้ึน

ระหว�างวันท่ี 17 – 20 ตุลาคม โดยมีเยาวชนอายุระหว�าง 15 – 20 ป� เขEาร�วมจํานวน 49 คน 
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