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I. ใครคือครอบครัวบ้านสานรัก 

 ประวัต ิ

โครงการบ้านสานรักเป็นองคก์ารท่ีไม่แสวงผลก าไร 

และด าเนินงานอยูภ่ายนอกโครงสร้างการเมืองและศาสนา ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 

ประเทศไทย โครงการไดก้็ตั้งข้ึนเม่ือปี 2003 โดย คุณ พิมพรรณ์ แกว้ศรีนวล(จิต) 

คุณจิตไดอุ้ทิศเวลาส่วนใหญ่ของตวัเองท างานเพื่อสังคมเพื่อท่ีจะพฒันาความเป็นอยูข่องเด็กยากจนและชุมช

นในชนบท ในชว่งแรกท่ีเร่ิมโครงการนัน้ได้รับความร่วมมือกบั SEPOM 

เป็นองค์กรท่ีท าเก่ียวกบัการค้ามนษุย์ของผู้หญิงไทยท่ีต้องไปท างานในญ่ีปุ่ นและกลบัมาท่ีประเทไไทยโดย

พวกเขาสว่นใหญ่นัน้มีลกูและไมส่ามารถเลีย้งดไูด้เน่ืองจากได้ถกูกดข่ีได้รับควา

มทกุข์ทรมานมาก่อนหน้านีแ้ละมีสภาพยากจนมากหรือมีความผิดปกตทิางจิต

และได้ให้ลกูไว้กบัองค์กรท่ีสามารถให้ชีวิตท่ีดีกว่าส าหรับเดก็ๆเหลา่นัน้ 

เดก็ๆกลุม่แรกท่ีเข้ามาอาไยัในบ้านสานรักนัน้เป็นเดก็ลกูคร่ึงไทย-

ญ่ีปุ่ นและชมุชนอาขา่ท่ีมีถานะยากจนเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ในชว่งแรกนัน้ทางโครงการได้สร้างห้องพกัท่ีท าจากไม้ไผ่เพ่ือเป็นท่ีอยูส่ าหรับเด็

กๆ ตอ่มาในปี2007องค์กร Roscoe Project 

ได้หาเงินบริจาคจากเอกชนเพ่ือสร้างห้องนอนห้องน า้และห้องครัวท่ีดีกวา่เดมิขึ ้

นมาใหมส่ าหรับเดก็ๆ 

 

 สถานการณ์ของบ้านสานรักในขณะนี ้

ปัจจบุนับ้านสานรักได้อปุการะเดก็ทัง้หมด 23 คนอายรุะหวา่ง 9 ถึง 17 

ปีสว่นใหญ่เป็นเด็กอาขา่และเดก็ลกูคร่ึงไทยญ่ีปุ่ น ชนเผา่ลีซู เดก็พืน้ราบ 
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ท่ีโครงการบ้านสานรักได้อปุการะเน่ืองจากปัญหาตา่งๆ เชน่การถกูทารุณกรรม ความยากจน 

หรือผู้ปกครองไมมี่ความสามารถท่ีจะเลีย้งดไูด้นอกจากเด็กทัง้หมด 23 คนนัน้ยงัมีเดก็อีก 3 

คนท่ีไมไ่ด้อยูท่ี่บ้านสานรักเน่ืองจากต้องไปไกึษาตอ่ในตา่งจงัหวดั 

แตท่างคณุจิตยงัได้ดแูลตดิตามและให้ทนุการไกึษาแก่เด็ก 

 

หลงัจากท่ีได้ท างานท่ีโรงเรียนหมูบ้่านเดก็-

มลูนิธิเดก็ท่ีจงัหวดักาญจนบรีุคณุจิตได้มีความคิดท่ีจะท าโครงการของตวัเองในบ้านเกิดของตวัเองในช่ือโค

รงการบ้านสานรัก 

เดก็ด้อยโอกาสและเด็กก าพร้าท่ีมาอยูท่ี่น่ีนัน้ส่วนใหญ่เป็นเดก็ท่ีไมมี่พอ่หรือแมเ่ลีย้งดแูละมาจากครอบครัว

ท่ียากจนบางครอบครับนัน้พ่อแมไ่มส่ามารถเลีย้งดไูด้เน่ืองจากแมเ่ดก็ได้รับผลกระทบจากการเข้าสูก่ระบว

นการค้ามนษุย์และบางครอบครัวพ่อแมน่ัน้มีปัญหาจากการติดเหล้าและติดยาเสพติด 

 ข้อมลูเก่ียวกบัเดก็ในบ้านสานรัก 

 ชาย 14 คน หญิง 9คน 

 อายนุ้อยกวา่ 10 ขวบ 6 คน 

 อายรุะหวา่ง 11-14 ปี 7 คน 

 อายมุากวา่ 15 ปี 10 คน 
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 (ข้อมลูจากเดือนมีนาคม 2015) 

 

เดก็ทัง้ 23คนท่ีได้อาไยัอยู่ในบ้านสานรักนัน้ได้เรียนท่ีโรงเรียนตา่งกนั 3 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านทา่มะโอ 

โรงเรียนแมล่าววิทยาคมและโรงเรียนเทไบาล1ป่าก่อด า) 

เดก็ๆทานอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนและกลบัมาท่ีบ้านสานรักเวลา 4 

โมงเย็นหลงัจากกลบัมาแล้วเดก็จะได้ท ากิจกรรมตา่งๆท าการบ้าน ซกัผ้าและพกัผอ่น 

อาหารเช้าและอาหารเย็นเด็กๆได้สลบักนัท าตามเวรของตวัเอง 

อนัท่ีจริงแล้วบ้านสานรักได้จ้างคนมาชว่ยคณุจิตดแูลสิ่งตา่งๆแตใ่นขณะนีน้ัน้ขาดงบประมาณในการจ้างพี่เ

ลีย้งได้นัน่หมายถึงคณุจิตต้องชว่ยเดก็ๆท าการบ้าน ดแูลความเป็นอยูแ่ละดแูลความสะอาด ฯลฯ 

และเดก็ท่ีโตกวา่ได้ชว่ยดแูลน้องๆ 

ความชว่ยเหลืออยา่งเดียวท่ีได้รับนัน้มาจากอาสาสมคัรท่ีมาชว่ยสอนภาษาองักฤษหรือภาษาจีน 

  

ต้องขอบคณุความชว่ยเหลือจากองค์กรตา่งๆท่ีสนบัสนนุเชน่ White Bird, Nousol และ South East 

Asia Children’s Foundation , foundation for children และผู้ ท่ีมาบริจาคโดยตรง  

 

Male 
64%

Female
36%

Gender

10 years 
or less
27%

Between 
11 and 14 
years old

32%

Older 
than 15 

years old
41%

Ages
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เงินส ารองส าหรับคา่อาหาร คา่เทอม คา่รักษาพยาบาล ฯลฯ 

ส าหรับเดก็ๆนัน้บางครัง้ไมพ่อในบางเดือนและในบางครัง้คณุจิตได้ใช้เงินของตวัเองส าหรับสิ่งเหลา่นัน้ 

บ้านสานรักยงัมีกิจกรรมให้เดก็ๆได้ท างานฝีมือเป็นอีกชอ่งทางหน่ีงในการหารายได้มาเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆใ

นบ้านสานรักโดยการขายผลิตภณัฑ์ตา่งๆจากฝีมือของเด็กๆเชน่ โปสการ์ด เสือ้ยืด ถงุผ้า 

โดยใช้เทคนิคการท าบาติก 

หลงัจากท าผลงานเสร็จแล้วพวกเราได้ขายผลงานไลิปะของเดก็ๆในงานตา่งๆและยงัขายผลงานของเดก็ๆ

ทางเฟสบุ๊คด้วยและเรายงัได้น าภาพวาดของเดก็ๆไปขายในเมืองเชียงราย(ดผูลงานของเดก็ๆได้ในรูปด้าน

ลา่ง) 

และอีกกิจกรรมหนึง่ท่ีพวกเราท าเป็นประจ าทกุปีคือการเลีย้งกบและเลีย้งปลาดกุเพ่ือรับประทานและขายใ

ห้คนในหมู่บ้านเพ่ือหารายได้เล็กน้อยมาเป็นคา่อาหารและของใช้จ าเป็นส าหรับเดก็ 

สว่นถดัไปจะเป็นการแจกแจงรายรับรายจา่ยขัน้ต ่าของบ้านสานรักตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2013 ถึง 

เดือนมีนาคม 2014 

 

 

 

Income Country 
Total 

Amount  

Foundation  for Children Thailand 

413.524  
(Bath) 

Asia Children Foundation USA 

White Bird Project Japan 

Private donations   

Batik sales   

Fish and frogs sales   

Expenses Amount (Bath) 

Food 145.554 

School Materials 67.681 

Office Materials 76.808 

Education 17.87 

Electricity 18.748 

Phone bills 17.879 

Health 450 

Salary (Jit) 58.000 

Others 11.928 

Total 414.918  
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II. การชีแ้จงจุดประสงค์ของโครงการ 

ความคดิท่ีจะมีโครงการสนบัสนนุนัน้เกิดจากความไมแ่น่นอนของเไรษฐกิจและเป็นการรับประกนัว่าจะมีทุ

นในการพฒันาความเป็นอยู่ของเดก็ในโครงการในปัจจบุนัและเป็นทนุในการไกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ซึง่เป็

นเร่ืองยากของเด็กๆเหลา่นีท่ี้จะได้รับทนุในการไกึษาตอ่ในระดบัสงูขึน้ไปเหมือนกบัเด็กทัว่ไปและคา่ใช้จา่ย

สว่นนีจ้ะเพิ่มขึน้อีกเน่ืองจากเดก็บางคนจะต้องเล่ือนชัน้ไปเรียนในระดบัมธัยมปลายหรือระดบั ปวช 

.เทียบเท่าภายใน 2 ปี 

จดุประสงค์ในการสนบัสนนุโครงการมีดงันี ้

 เป็นคา่ใช้จา่ยส าหรับคา่อาหาร คา่น า้คา่ไฟ และ การท ากิจกรรมตา่งๆ 

 เป็นทนุส าหรับการจ้างพี่เลีย้งเดก็ 

 เป็นเงินออมในการไกึษาตอ่ของเดก็ท่ีต้องการเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ 

อนัท่ีจริงนัน้งบประมาณท่ีใช้เป็นคา่เทอม คา่อาหารนัน้ คณุพิมพรรณ์  แก้วไรีนวล 

ได้หามาจากผู้ ท่ีต้องการสนบัสนนุด้วยตวัเองและความต้องการของเด็กนัน้แตกตา่งกนัไปซึง่ต้องใช้งบประม

าณมากและเกินกวา่ท่ีคณุพิมพรรณ์  แก้วไรีนวล จะหาผู้สนบัสนนุด้วยตวัเองได้ทัง้หมด 

 

ด้วยเงินบริจาคของโครงการนีเ้ดก็ในโครงการบ้านสานรักจะได้รับความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 

ยกระดบัการไกึษาของเดก็ๆท่ีเรียกท่ีน่ีวา่บ้านของพวกเขา ทางเราจะสง่ข้อมลูผลการไกึษา กิจกรรมตา่งๆ 

และพฒันาการด้านตา่งๆของเดก็ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 
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III. จุดประสงค์ของการใช้เงนิบริจาค 

จดุประสงค์ของเงินบริจาคนัน้เพ่ือน าไปจา่ยคา่เทอมคา่รถโดยสารไปยงัโรงเรียนและยงัรวมไปถึงการท ากิจ

กรรมตา่งๆของเดก็ๆเชน่ไปว่ายน า้ ดหูนงั หรือกิจกรรมสนัทนาการอ่ืนๆ เงินบริจาค 600 

บาทตอ่เดือนนัน้เพียงพอท่ีจะแบง่เป็นเงินออมเพ่ือการไกึษาในอนาคตและท าให้ความเป็นอยูใ่นปัจจบุนัขอ

งเดก็ทัง้หมด 23 คนดีขึน้ 

รูปแบบในการบริจาคตอ่เดือนมีดงันี ้

 สนับสนุน 40% : 300 บาท เงินในสว่นนีจ้ะให้เป็นคา่อาหาร 

คา่อปุกรณ์การเรียนและคา่น า้คา่ไฟส าหรับบ้านสานรัก 

 สนับสนุน 60% : 450 บาท เงินในสว่นนีจ้ะให้เป็นคา่อาหาร คา่อปุกรณ์การเรียน 

คา่น า้คา่ไฟและน าไปเป็นเงินเดือนของพี่เลีย้งท่ีจะมาชว่ยดแูลเด็กๆ 

 สนับสนุน 100% : 600 บาท เงินในสว่นนีจ้ะให้เป็นคา่อาหาร คา่อปุกรณ์การเรียน 

คา่น า้คา่ไฟ และน าไปเป็นเงินเดือนของพี่เลีย้งท่ีจะมาชว่ยดแูลเดก็ๆ 

สว่นท่ีเหลือนัน้จะเก็บไว้เป็นทนุการไกึษาของเดก็ในอนาคต 

 

 

IV. ลายละเอียดเก่ียวกับการสนับสนุนและความรับผิดชอบในการสนับส

นุน 

การสนบัสนนุโครงการนัน้เราจะสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริจาคและเดก็โดยการสง่ข้อมลูตา่งๆของเด็กร

วมไปถึงชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจบุนัให้กบัผู้สนบัสนนุ 

ในการสร้างความสมัพนัธ์นัน้เราจะสง่รายงานของเดก็ไปยงัผู้สนบัสนนุทกุ 6 

เดือนจะท าให้ผู้สนบัสนนุได้ทราบถึงกิจกรรมตา่งๆและพฒันาการของเดก็และผู้สนบัสนนุนัน้ยงัได้รับรู้ขา่วส
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ารตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในบ้านสานรักอีกด้วย 

ทางเรานัน้ยงัยินดีท่ีจะต้อนรับผู้สนบัสนนุท่ีจะมาเย่ียมเยือนเด็กๆและเป็นส่วนหนึง่ในกิจกรรมตา่งๆของทาง

เราและอีกช่องทางในการติดตอ่และรับทราบข้อมลูตา่งๆนัน้คืออีเมล์หรือ Social networks 

(Facebook) เป็นชอ่งทางท่ีสะดวกรวดเร็วท่ีจะทราบถึงกิจกรรมตา่งๆ 

ทา่นสามารถดภูาพกิจกรรมตา่งๆ 

หรือขา่วสารของทางเราทางเรานัน้ยินดีท่ีจะให้ผู้สนบัสนนุรู้จกัเราเป็นอยา่งดี 

ทัง้นีท้างเราจะรับผิดชอบในการสง่รายงานตา่งๆไปยงัผู้สนบัสนนุทกุๆ 6 เดือนดงันี  ้

 ผลการเรียน 

 รายงานความก้าวหน้าของเดก็ 

 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากเงินสนบัสนนุ 

 จดหมาย หรือ ผลงานของเด็กส าหรับเทไกาลปีใหม่ 

เพ่ือนท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวบ้านสานรักและเป็นผู้สนบัสนนุเดก็ๆได้โดยการเข้ามาบริจาคโดยตรง

หรือติดตอ่คณุ พิมพรรณ์  แก้วไรีนวล (จิต) ทางชอ่งทางการติดตอ่ดงันี ้

 153 หมู ่5 ต.ป่าก่อด า  อ.แมล่าว จ.เชียงราย 57250 

 โทร: 053-778343 /081-952-8865 

 อีเมล์: jitbaansaanrak@hotmail.com / info@baansaanrak.org 

 Facebook : Baan Saan Rak 
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และส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิของทางบ้านสานรักสามารถเข้าไปดไูด้ท่ีเวบไซต์  

www.baansaanrak.org 

ชอ่งทางในการบริจาคและหมายเลขบญัชี 

Paypal: 

info@baansaanrak.org  

บัญชีธนาคาร: 

ธนาคารกสิกรไทย   สาขาเชียงราย 

ช่ือบญัชี โครงการบ้านสานรัก   เลขท่ีบญัชี 154-2-90996-6 
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V. ขอบคุณ 

บ้านสานรักขอขอบคณุองค์กรตา่งๆท่ีได้ให้ค าแนะน าและให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองงบประมาณส าหรับกิจก

รรมและพฒันาการตา่งๆของเดก็ 

 Zangr Project 

 มลูนิธิไนูย์รวมมิตรเพื่อเดก็ 

 Nousol, socieducativ Association: http://nousol.org/ 

 Roscoe Project for 

Thailand:  http://roscoethaiprojects.multiply.com/ 

 สโมสรโรตาร่ี แมจ่นั  

 Together we can change the world. SE Asia Children’s 

Foundation: http://www.twcctw.org 

 White Bird Project 

 Foundation for Children 

 Child’s dream Foundation 

 Amicus  Foundation 

และขอขอบคณุอาสาสมคัรทกุทา่นท่ีมาจากประเทไตา่งๆท่ีมาชว่ยแบง่บนัความรู้ชว่ยสอนภาษาและแบง่ปั
นความรักให้กบัเด็กเหลา่นี ้ 
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VI. ภาพกจิกรรมต่างๆของบ้านสานรัก (2014-2015) 

  

Sal 
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