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บา้นคามเิลี�ยนเพื�อเด็กพกิารซํ!าซอ้น ตั !งอยู่บนถนนลาดกระบัง กรุงเทพ เป็นศนูยก์ารกศุลเพื�อคนพกิารแห่งหนึ�ง

ของ มูลนธิ ิ นักบุญ คามลิสั แห่งประเทศไทย ซึ�งเป็นมูลนธิทิี�ไม่แสวงหากําไร ที�มกีจิกรรมการกศุลเพื�อเด็ก

บา้นคามเิลี�ยนไดร้เิริ�มโดยบาทหลวง จโิอวานนี� คอนทารนิ นักบวชชาวอติาเลี�ยน ที�อทุศิตนเองเพื�อทํางานการกศุล

ใหก้บัผูย้ากไรใ้นประเทศไทยตั !งแตปี่ พ.ศ.2530 โดยมุ่งเนน้ไปยังเด็กที�กําพรา้ และเด็กที�ถูกทอดทิ!งที�อยู่ใน

สภาพพกิารซํ!าซอ้นรวมถงึเด็กที�ตดิเชื!อไวรัส HIV/AIDS

บา้นคามเิลี�ยนถูกออกแบบไวเ้ป็นพเิศษเพื�อเป็นที�พักสาํหรับเด็กที�พกิารซํ!าซอ้นที�ไม่เหมอืนที�อื�นเพื�อใหเ้ด็กที�พัก

อยู่ที�บา้นไดร้ับการดแูลและการรักษาเฉพาะดา้นในสภาพแวดลอ้มที�สง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพของเด็กแตล่ะคน

โดยไม่พจิารณาวา่เด็กจะมคีวามพกิารซํ!าซอ้นมากนอ้ยเพยีงใด  เด็กพกิารจะไดร้ับการกระตุน้ทั !งดา้นความคดิและ

ทางร่างกายโดยผูด้แูลที�ปฏบิัตงิานเด็มเวลา รวมทั !งนักกายภาพบําบัดและพยาบาลที�ปฏบิัตงิานประจํา

บา้นคามเิลี�ยน เป็นหนึ�งในไม่กี�แห่งของประเทศไทยที�อทุศิตนเองใหก้บัการดแูลเด็กพกิารที�ยากไรใ้นบรรยากาศ

ที�อบอุน่แบบครอบครัว และมุ่งมั�นที�จะเป็นแม่แบบในการดแูลใหก้บัเด็กที�ออ่นแอที�มคีวามตอ้งการพเิศษ

ดว้ยการจัดการโดย มูลนธิ ิ นักบุญคามลิสั แห่งประเทศไทย เด็กจะไดร้ับการเลี!ยงดแูละสอนถงึคณุคา่ของชวีติที�อยู่

บนพื!นฐานของความเชื�อและภูมหิลงัของเด็ก เด็กทุกคนมอีสิระในอนัที�จะถ่ายทอดความรูส้กึตามความเชื�อถอืของ

ตนเอง ไม่วา่จะนับถอืศาสนาอะไร
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ความเป็นมาและความจําเป็นที�ตอ้งไดร้ับการสนับสนุน

ดว้ยการสนับสนุนจากภาครัฐที�จํากดัในการจัดการศกึษาใหก้บัเด็กพกิารในประเทศไทย 

คนที�ขาดโอกาสในการเขา้ถงึระบบการศกึษาของประเทศ ถงึแมก้ระทรวงศกึษาธกิารจะไดร้ับการผลกัดนัในการ

มเีด็กพกิารกวา่ครึ�งลา้นจัดหาบรกิารดา้นการศกึษาใหก้บัเด็กพกิารโดยเฉพาะ แตด่เูหมอืนวา่การ

ตอบสนองจากภาครัฐจะไม่ทันกบัการเพิ�มขึ!นของเด็กพกิาร  เฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

มเีด็กพกิารประมาณ 10,000 คนที�มอีายุที�ตอ้งเขา้รับการศกึษาภาคบังคบั แตม่เีพยีงแคร่อ้ยละสบิ

เท่านั!นที�สามารถเขา้สูร่ะบบการศกึษาของประเทศไทย

บา้นคามเิลี�ยนเพื�อเด็กพกิารซํ!าซอ้นไดร้ับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่มากนัก ดงันั!น บา้นคามเิลยีนจงึขึ!นอยู่กบั

การบรจิาคของผูบ้รจิาครายบุคคล และในรูปขององคก์รธุรกจิ  การเป็นอาสาสมัครใหก้บับา้นคามเิลี�ยนมใีหส้าํหรับ

ผูท้ี�มคีวามเขา้ใจในการพัฒนาชวีติของเด็กพกิารและในชมุชนของบา้นคามเิลี�ยนที�สามารถทํางานอาสาสมัครให ้

กบับา้นคามเิลี�ยนไดอ้ย่างนอ้ย 3 เดอืนตดิตอ่กนั 

http://www.camillianhomelatkrabang.org/become-a-volunteer/

ความเป็นมาของบา้นคามเิลี�ยน

บา้นคามเิลี�ยนไดร้ับการกอ่ตั !งขึ!นโดยบาทหลวง จโิอวานนี� คอนทารนิ ไดเ้ดนิทางมายังประเทศไทยเป็นครั !งแรก

ในปี พ.ศ.2528 เพื�อเริ�มโครงการการกศุล เพื�อการดแูลผูต้ดิเชื!อไวรัส HIV/AIDS ขั !นสดุทา้ยในกรุงเทพ ซึ�งในขณะนั!น

ท่านไดร้ับการตอ่ตา้นจากชมุชนในพื!นที�อย่างรุนแรง หลงัจากเกดิความรุนแรงถงึอนัตรายแกช่วีติของท่านสบืเนื�อง

จากความหวาดกลวัของชมุชนในทอ้งที�ที�มตีอ่โรคตดิเชื!อ HIV/AIDS ในขณะนั!น  บาทหลวงจโิอวานนี

จงึไดย้า้ยโครงการดงักลา่วไปยังจังหวดัระยอง ณ ที�ท่านไดเ้ริ�มโครงการศนูยเ์พื�อสงัคมคามเิลี�ยน จังหวดัระยอง

ในปี พ.ศ.2537 ดว้ยการดแูลเด็ก และผูใ้หญ่ที�ตดิเชื!อ และไดร้ับผลกระทบจากการตดิเชื!อ HIV/AIDS.

ในปี พ.ศ. 2551ท่านไดจ้ัดตั !งบา้นคามเิลี�ยนขึ!นที� ลาดกระบัง โดยมกีจิกรรมการกศุลที�มุ่งเนน้ไปยังการชว่ยเหลอื

เด็กกําพรา้และเด็กยากจนที�มคีวามพกิารซํ!าซอ้นและป่วยหนัก

ศนูยก์ารฝึกอบรมนักบุญ คามลิสั ที�ลาดกระบังไดบ้รจิาคที�ดนิรวมถงึการสนับสนุนดา้นการเงนิจากผูม้อีปุการะชว่ย

เหลอืสองท่านในการใหค้วามร่วมมอืกบัสภาชาดอติาเลี�ยน ทําใหบ้า้นคามเิลี�ยน ไดถู้กกอ่สรา้งขึ!น

ลกัษณะของกจิกรรม

การดําเนนิงานของบา้นคามเิลี�ยน ประกอบไปดว้ยกจิกรรมที�เป็นกศุลหลากหลายซึ�งเป็นประโยชนต์อ่

เด็กที�อยู่ในอปุการะของบา้นคามเิลี�ยนในดา้นการพัฒนาความสามารถของตวัเด็ก

 -การฟื� นฟูสภาพรา่งกายและกายภาพบาํบดั หมายถงึ การเพิ�มขดีความสามารถใหก้บั

สภาพของร่ายกายที�พกิารและรวมถงึการคงไวซ้ ึ�งสภาพและความสามารถที�มอียู่ผ่านขั !นตอนทางการแพทย์

โดยมจีุดมุ่งหมายเพื�อใหผู้พ้กิารไดม้กีารปรับร่างกาย ความนกึคดิ และอารมณด์ว้ยการใหค้วามชว่ยเหลอืใน

ขั !นตอนของการปรับพฤตกิรรมในสงัคม  เด็กแตล่ะคนในบา้นคามเิลี�ยน จะไดร้ับการดแูลอย่างเจาะจงรวมทั !ง
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การทํากายภาพบําบัดที�เหมาะกบัสภาพร่างกายที�พกิารของเด็กแตล่ะคน  ทั !งนี!คอรส์การฟื!นฟรู่างกายและทํา

กายภาพบําบัดนั!นจะจัดขึ!นใหต้รงกบัความตอ้งการของเด็กแตล่ะคนเป็นการเฉพาะ โดยมกีารประเมนิผลเพื�อ

การกําหนดกระบวนการฟื!นฟใูนอนาคตเป็นรายเดอืน

 - โรงเรยีนสาํหรบัเด็กตาบอด เด็กที�มปัีญหาการมองเห็ฯจะไดร้ับวธิกีารเรยีนรูแ้บบสาํรวจ ซึ�งเป็นวธิกีารที�เกยีวกบั

การรับคําสั�งผ่านการแกไ้ขปัญหาและรูปแบบในการคน้หาขอ้มูลที�ใชแ้กไ้ขปัญหามากกวา่การใชก้ารท่องจําและวธิี

การที�ปฏบิัตจินเคยชนิ

 - โครงการการศกึษานอกโรงเรยีน คามเิลี�ยนไดจ้ัดการดา้นการศกึษาใหต้รงกบัศกัยภาพของเด็กแตล่ะคนที�อยู่ใน

การอปุการะ

ดว้ยความร่วมมอืกบั สาํนักงานการศกึษานอกโรงเรยีน ลาดกระบัง ดว้ยการใชห้ลกัสตูรและนํามาทํารูปแบบใหเ้หมาะ

สมกบัเด็กพกิาร

 - ในปี พ.ศ. 2555 มเีด็กนักเรยีนจํานวน 16 คนไดล้งทะเบยีนเรยีน

 - บา้นคามเิลี�ยน จัดใหม้ ี 2 โครงการในการสอนเกี�ยวกบัสงัคมและ ทักษะ

 - เด็กจํานวน 5 คนไดจ้บการศกึษาในระดบั ประถม 6 และกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัมัธยมตอนตน้

 - การพฒันาดา้นอารมณ์และปฏภิาณไหวพรบิ สาํหรับเด็กที�มคีวามพกิารทางสมอง มคีวามผดิปกตใินการสื�อสาร

ดา้นอารมณ ์ หรอืเด็กที�เป็นดาวนซ์นิโดรม โดยทางบา้นคามเิลี�ยน จะมวีธิใีนการใชก้จิกรรมบําบัดในการชว่ยใหเ้ด็ก

เหลา่นี!มกีารพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ

 - โครงการใหค้ําปรกึษาเด็ก เป็นโครงการที�เปิดโอกาสใหเ้ด็กทุกคนไดแ้สดงออกทางความคดิ ผูด้แูลจะใหกํ้าลงั

ใจเด็กในการแสดงออกทางความคดิของเด็ก ผูด้แูลจะพบกบัผูป้กครองของเด็กเดอืนละครั !งเพื�อการพจิารณา

ความกา้วหนา้ของเด็กและผูป้กครองในการแลกเปลี�ยนขอ้มูลพฤตกิรรมของเด็กขณะที�อยู่ที�บา้น

กระบวนการประเมนิของเรา :

ทมีงานกฟิวิ�ง แบค แอสซอค ไดร้ับการแนะนําใหรู้จ้ักบา้นคามเิลี�ยนผ่านงาน คอนเสริต์โรงเรยีนกรุงเทพ ซึ�งเป็ฯ

กจิกรรมการเพิ�มทุนจัดโดย โรงเรยีนครสิโตเฟอร ์ สตเีฟ่น คุก๊ ในเดอืนกมุภาพันธ ์ พ.ศ.2557 ตอ่มาภาย

หลงัทมีงานฯ ไดม้โีอกาสเขา้เยี�ยมเด็กพกิารซํ!าซอ้นและไดใ้ชเ้วลาครึ�งวนักบัคณุทราย อาสาสมัครและ

เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธ ์ คณุ เวยีน เลยีง ณ บา้นคามเิลี�ยน ในเดอืนมนีาคม ทั !งสองท่านไดนํ้าทมีงาน

ของเราเขา้ชมในแตล่ะมุมของบา้นคามเิลี�ยน และทําใหท้มีงานไดเ้รยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกบับา้นคามเิลี�ยน

รวมทั !งไดม้โีอกาสพูดคยุกบัเด็กพกิารที�อยู่ที�บา้นคามเิลี�ยน ทั !งนี!ทมีงานของเราไดเ้ป็นเจา้ภาพเลี!ยง

อาหารกลางวนัใหก้บัเด็กและพนักงานในวนันั!นดว้ย

การเพิ�มทุน

บา้นคามเิลี�ยนโฮมจําตอ้งมกีารเพิ�มทุนเพื�อนํามาเป็นคา่ใชจ้่ายและใชใ้นการพัฒนาในอนาคตซึ�งแยกองคก์รออก

แยกจากองคก์รอื�นๆ ภายใต ้ มูลนธิ ิ นักบุญคามลิสั แห่งประเทศไทย คา่ใชจ้่ายที�สงูถงึเดอืนละ 1 ลา้นบาท ใน

ขณะเดยีวกนับา้นคามเิลี�ยนไดร้ับการอนุเคราะหเ์บื!องตน้จากผูบ้รจิาคที�เป็นรายบุคคล ซึ�งการบรจิาคที�สมํ�าเสมอ

นั!นครอบคลมุคา่ใชจ้่ายไดเ้พยีง รอ้ยละ หา้สบิเท่านั!น  ดงันั!นทั !งพนักงานประจําและอาสาสมัครของบา้น

คามเิลี�ยนจําตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ในโครงการการเพิ�มทุนในแตล่ะปี
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ผูใ้หก้ารสนับสนุนในเบื!องตน้

2555 2556

ผูใ้หก้ารสนับสนุนรายบุคคล 5,533,814      6,837,354                      

ผูใ้หก้ารสนับสนุนในรูปแบบบรษัิท 620,320          3,365,955                      

องคก์ารกศุล ทั !งในและตา่งประเทศ 4,079,184      3,319,335                      

การจัดกจิกรรมการเพิ�มทุน 1,074,778      3,148,150                      

เงนิชว่ยเหลอืจากภาครัฐ 895,730          700,000                          

เงนิชว่ยเหลอืจากองคก์รในตา่งประเทศ 5,431,838      4,959,884                      

ดอกเบี!ยเงนิฝาก 85,248            92,871                            

การรับบรจิาคเป็นสิ�งของ  - -                                   

รวม 17,720,912    22,423,549                    

การจัดทํารายงาน
บา้นคามเิลี�ยน ไดร้ับการตรวจสอบบัญชซี ึ�งจัดเตรยีมไวเ้ป็นสว่นหนึ�งของมูลนธินัิกบุญ คามลิสั แห่งประเทศไทย
ในปี 2555 งบการเงนิไดร้ับการตรวจสอบโดย คณุเสถยีร เสถยีรพาณชิ ผูต้รวจสอบบัญชไีดร้ับอนุญาตหมายเลข
2893 รายงานงบรายไดป้ระจําปีดงักลา่วไดถู้กนําเสนอในรายงานประเมนินี!ดว้ยแลว้

มลูคา่และความโปรง่ใส
ในความคดิเห็นของทมีงาน กฟิวิ�ง แบค แอสซอค. บา้นคามเิลี�ยนซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของมูลนธิ ิ นักบุญคามลิสั แห่ง

ประเทศไทย เป็นองคก์รการกศุลที�เป็นตวัอย่างที�ดใีหส้าํหรับองคก์รการกศุลอื�นๆ ในเรื�องของการจัดการ ศกัยภาพ

และการสื�อสารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี และความโปร่งใส บา้นคามเิลี�ยนมตีน้ทุนในการจัดการที�ตํ�า และคา่ใชจ้่าย

ดา้นการตลาดที�นอ้ยกวา่รอ้ยละ 8 ของรายไดท้ี�ไดร้ับ
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งบการเงนิ องคก์ร บา้นคามเิลี�ยน เพื�อเด็กพกิารซํ �าซอ้น
บาท บาท

รายรบัและรายจา่ย การอุทศิ
การตรวจสอบ การบรจิาค เวลาของ รวม

เป็นสิ�งของ อาสาสมคัร
2555 2555 2555 2555

รายรบั
เงนิบรจิาค 5,533,814     5,533,814     

การบรจิาคจากองคก์รธุรกจิ 620,320        620,320        

องคก์รการกศุลอื�นๆ 4,079,184     4,079,184     

กจิกรรมการเพิ�มทุน 1,074,778     1,074,778     

เงนิสนับสนุน 6,327,568     6,327,568     

การบรจิาคเป็ฯสิ�งของ -                 -                 

อาสาสมัคร 1,400,000                      1,400,000     

Bank interest 85,248          85,248          

รวม 17,720,912  -                   1,400,000                      19,120,912  

รายจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน

เงนิเดอืน 4,434,047     25% 4,434,047     23%

คา่อาหารประจําวัน 2,590,920     15% 2,590,920     14%

คา่รักษาทางการแพทย์ 140,856        1% 140,856        1%

อปุกรณ์การสอนและหนังสอื 268,112        2% 268,112        1%

คา่เดนิทาง 597,725        3% 597,725        3%

อื�นๆ 587,765        3% 587,765        3%

คา่บํารุงซอ่มแซมอาคาร 669,732        4% 669,732        4%

กจิกรรมทางสงัคม 921,977        5% 921,977        5%

10,211,134  58% -                   -                                   10,211,134  53%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและการตลาด

เงนิเดอืนผูจั้ดการและพนักงาน635,602        4% 635,602        3%

คา่ใชจ้า่ยดา้นธุรการ 84,764          0% 84,764          0%

คา่ใชจ้า่ยในการเพิ�มทนุ 349,281        2% 349,281        2%

คา่จัดการหลักของมลูนธิฯิ 350,000        2% 350,000        2%

1,419,647     8% -                   -                                   1,419,647     7%

หัก คา่เวลาของอาสาสมัคร -                   1,400,000                      1,400,000     

การจดัซื�อทรพัยส์นิ

อปุกรณก์ายภาพบําบัด 335,494        2% 335,494        2%

สระนํ!ากายภาพบําบัด 2,015,667     11% 2,015,667     11%
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2,351,161     13% -                   -                                   2,351,161     12%

เงนิสดสว่นเกนิคา่ใชจ้่าย 3,738,970     -                   1,400,000                      3,738,970     

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดําเนนิงาน 58% 53%

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 8% 7%

ตน้ทนุตอ่เด็กที�อาศยัที�บา้น 528,672        528,672        

ตน้ทนุตอ่เด็กรายวัน 387,693        387,693        

ตน้ทนุตอ่เด็กเฉพาะวันเสาร์ 118,306        118,306        

ตน้ทนุตอ่เด็กหนึ�งคน 181,731        181,731        

เด็กที�อยูใ่นความอปุการะ

เด็กที�อาศยัประจํา 22                  22                  

เด็กที�มาเฉพาะจันทร-์ศกุร์ 30                  30                  

เด็กที�มาเฉพาะวนัเสาร์ 12                  12                  

รวมจํานวนเด็ก 64                  -                   -                                   64                  
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