
นภา อาซอ (ฟาใส) 

 

แมพิน 

 

จุงโกะ มยิาซากิ

 
วิชัย จะพะ (แหลม)

 

แมนิด 

 

ฮิโรกิ คาโต (คัตโตะ) 

 
ปะสือ จะพะ (จะสือ) 

 

 

เกง 
 

 

โทโมโกะ อิโต (ครูโทโมโกะ) 
 

 
จํานงค จนักาวี 

 

นาโบ 

 

อําพล เคาโนนกอก (แหลม)

 
อริสา ถาวร 

 

ตติยา ตรงสถติกุล (กิ๊ก) 

 

แพรวมณี เคาโนนกอก (เปร้ียว)
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อรทัย เชอมื่อ 

 

วฤษณิ์ สีดอกไม 

 

วุฒิชัย ครองสทิธิ์ (ปาน)

 
วิเชียร จะทอ 

 

รตาสิริ เดชไกรศักดิ์ (นิ้ม)

 

จินตนา รอดตะคุ (ปุย)

 

ไพศาล จองหลา 

 

เลิศจันฑา สีเหลือสวัสด์ิ (แอะ) 

 

มณีนุช อาจแกว (จอย) 

 
นิกร มีโหลง  

 

Anna Weskamm (แอนนา) 

 

รัตนาภรณ คําหวยแย (กุก)

 
จะอือ หมื่นหลา 

 

มุทิตา พานิช (มุ) 

 

หนึง่ฤทัย เอนกเวียง (เพียว)
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แสงสุรีย สันตไิทย 

 

 

 

บุษยารัตน ภิญโญยาง (วาว) 

 

กาญจนา มีโหลง

 

กัลยา แซเซิน 

 

อานนท ชาญเขวา (โอหม) 

 
 

 
ขอขอบคุณ          บานแหงความหวงั เอื้อเฟอทีพ่ักและอาหารอรอยๆ 

               อาสาสมคัรทุกคนที่รวมมือรวมแรงกนัจน บานพระพร เสร็จสมบูรณ 

 

 
27



คาใชจายในคาย 
 

รายรับ 
รับจาก C.A.N. H.E.L.P.  Thailand  292,685.00 บาท 

รับจาก มูลนิธพิูนพลัง     27,200.00 บาท 
 

รวมรายรับ    319,885.00 บาท 
 

รายจาย 
   คาวัสดุกอสรางและแรงงาน  180,000.00 บาท 

   คาอาหาร      38,100.00 บาท 

   คาที่พกั       18,550.00 บาท 

   คาเดินทางวทิยากรและผูดูแลคาย     3,100.00 บาท 

   คาเดินทางระหวางคาย     10,000.00 บาท 

   คาเดินทางนกัเรียนอีสาน       4,800.00 บาท 

   ลามภาษาญีปุ่น      20,000.00 บาท 

   คาติดตอส่ือสาร        1,000.00 บาท 

   เบ็ดเตล็ด        4,335.00 บาท 

   คาใชจายเยี่ยมหมูบาน     40,000.00 บาท 

 
รวมรายจาย    319,885.00 บาท 
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ประทับไวในความทรงจํา 
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โครงการบานพักกาสะลอง 
หมูที่ 2 ต.ปาปอง  อ.ดอยสะเก็ด   เชียงใหม  50220 

 

โครงการ บานพักกาสะลอง 

ที่ต้ัง  หมูที ่2 ต.ปาปอง  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม  50220 

หลักการและเหตุผล 

ชาวเขาในประเทศไทยมีดวยกันทั้งหมดมากกวา 10 เผา แตที่รัฐบาลยอมรับก็จะมีอยู

ดวยกนัทัง้หมด 9 ชนเผา ซึ่งกระจายอยูโดยทัว่ไป  แตสวนมากจะอยูทางภาคเหนือของประเทศ

ไทย ใน 9  เผาจะม ีกะเหรี่ยง  มง เยา ลาหู  อาขา ลีซู  ขมุ มาบลี และ ถิน่  ชาวเขาโดยสวนมากจะ

มีอาชีพทางการเกษตร โดยการทําไรเลื่อนลอย  แตในประเพณี วัฒนธรรมของเขาเองก็มกีาร

อนุรักษปาดวย ชาวเขาแตละเผาก็จะมี ภาษา วัฒนธรรมอันดีงามทีแ่ตกตางกนัออกไป สวนนอย

ของชาวเขาทีพู่ดภาษาไทยได  เด็กชาวเขาสวนมากไมไดรับการศึกษาตามที่รัฐกําหนดไว  ชาวเขา

ขาดการเอาใจใสจากภาครัฐมากพอสมควร บางสวนของชาวเขาในปจจุบันไมมีสัญชาติไทย 

ประมาณ 20 ป ที่ผานมา รัฐบาลไดมีนโยบายปดปา และไมยอมทีจ่ะใหชาวบานถากปา

เพื่อใชเปนที่ปลูกขาว ตอไป หรือแมกระทั่งที่ชาวบานเคยทํากินมากอนทางภาครัฐก็ไดยึดคืนมา

เพื่อทาํการปดปา ประกอบกับทางกระแสสังคมพืน้ราบไดคืบคลานเขาไปหาชาวเขา ทาํใหชาวเขา

ติดหนี้สินไปดวย  ดังนัน้ทําให ชาวเขาสวนหนึ่งไดอพยพลงมาในเมืองเชยีงใหมเพื่อทํามาหากนิ แต

เมื่อมาอยูในตวัเมือง ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอยางมาก เชนเรือ่งของการสื่อสาร  การถูกโกง

คาแรงงาน  การถูกตํารวจจบัเนื่องจากไมมีสัญชาติ  ปญหาดานยาเสพติด  ปญหาดานการติดเชื้อ

เอดส  เนื่องจากไมเขาใจสภาพการเปนอยูแบบสังคมในเมือง   

จากการที่มีประสบการณในการทาํงานกับชาวเขามานานพอสมควร ไดพบวาในบางพืน้ที่

หรือในชุมชนชาวเขาไมมีโรงเรียน หรือมีโรงเรียนที่ไมมีคุณภาพเลย เนื่องจากบคุลากรที่เขาไป

ทํางานไมใชเปนคนในพืน้ทีห่รือไมใชชาวเขา หรือเปนบุคคลที่ไมเขาใจในชาวเขา เพียงแตทํางาน

เพื่อไดรับคาตอบแทนเทานัน้ บางหมูบานเปนพืน้ทีท่ี่อยูหางไกลจากโรงเรียนมาก เด็กไมสามารถที่

จะไปเรียนหนงัสือได  

ไดเห็นวาการศึกษาจาํเปนมากสาํหรับเดก็ เพราะการศึกษาเปนพืน้ฐานที่สําคัญอันหนึ่ง

ของอนาคต เด็กบางหมูบานไมสามารถที่จะไปเรียนหนังสือได เพราะสาเหตุหมูบานอยูไกล

โรงเรียนเกนิไป  ผูปกครองไมเขาใจถงึความสําคัญของการศึกษา  บางครอบครัวฐานะยากจนมาก 

ซึ่งไมสามารถที่จะสงลูกไปเรียนได  และที่สําคัญไมมทีีพ่ักสําหรับเด็กในการที่จะไปเรียนหนังสือได   

ดังนัน้จึงจาํเปนอยางมากในการที่จะมีบานพกัสําหรับเด็กที่จะมาพักเพื่อเรียนหนังสอื 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อใหเด็กมีโอกาสไดรับการศึกษา และมทีี่พกัอาศัย ไดรับการดูแลเอาใจใส ไดรับ

การอบรมดานจริยธรรม การคุมครอง อยางเหมาะสม 
ความคาดหวงั 

หลังจากที่เด็กไดรับการศึกษา ไดรับการอบรมดานจริยธรรม อยางเหมาะสมแลว 

จะกลับไปชวยเหลือชุมชน สังคมของเขาตอไป 

หลักเกณฑในการรบัเด็กในบานพกักาสะลอง 

1. เด็กที่อยูในหมูบานที่ไมมีโรงเรียน  หรืออยูหางไกลจากโรงเรียน 

2. เด็กที่อยูในหมูบานที่มีโรงเรียนที่ไมมีคุณภาพ เชน บุคลากรครูที่ไมใสใจในการสอนเด็ก เชน 

ในหนึ่งเดือนมกีารสอนเพียง 5 –10 วัน เทานั้น 

3. เด็กชาวเขา ทีม่ีความตองการในการเรียนหนงัสือ 

4. เด็กจะตองมหีลักฐาน ที่อยู เอกสารยืนยัน เชนทะเบียนบาน หรือทะเบยีนชาวเขา หรืออ่ืน ๆ 

ตามความจําเปน 

5. เด็กที่มีอายุตั้งแต 6 ป ข้ึนไป  หรือที่เรียนจบระดับประถม ที่ในหมูบานไมมีโรงเรียนมธัยม

ตอเนื่อง 

6. เด็กจะตองมกีารรับรองจากชุมชน จากผูปกครอง  หรือครอบครัวของเด็กจะตองมีความ

รับผิดชอบรวมกัน 

7. ผูปกครองเด็กจะตองใหความรวมมือกับทางบานพัก ในการที่จะดูแลเด็กใหมีการพฒันาการที่

ดีรวมกัน 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานเพื่อพจิารณาในการเปดบานพักกาสะลอง 
2. คณะกรรมการชวยกนัในการวางเกณฑในการรับเด็ก 

3. ประชาสัมพันธบานพักกาสะลอง  และประสานงาน กับชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนนิงานในการเตรียมบานพกั และเปดพิจารณาในการรับเด็ก 

5. พิจารณาในการรับเด็กเขาพกัในบานพัก 

6. คณะกรรมการและเจาหนาที่เปนผูดูแลการทํางานรวมกัน 

เงื่อนไขของการอยูบานพักกาสะลอง 

1. เด็กจะตองมีความพรอมที่อยากจะเรียนหนังสืออยางแทจริง และฝกอบรมที่ทางโรงเรียนหรือ

บานพักจัดให และปฏิบัติตามระเบียบที่ทางบานพกัจัดไว 

2. ผูปกครองจะตองเขารวมประชุมกับบานพักกาสะลอง ปละ 2 คร้ัง 
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