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วตัถปุระสงคข์ององคก์ร

มลูนธิบิา้นจรงิใจใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กที�ถกูทอดทิXง เด็กขา้งถนนและเด็กที�ตกอยูใ่นความ

เสี�ยงในเมอืงพัทยา ดว้ยการใหท้ี�พักอาศยัที�อบอุน่และสง่เสรมิเด็กที�อยูใ่นความดแูลใหไ้ดรั้บการศกึษา

ตั Xงแตก่อ่นวัยเรยีนจนถงึระดับมหาวทิยาลัย มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจเป็นมลูนธิทิี�มคีวามศรัทธาในครสิต

ศาสนา ปัจจบุนัใหก้ารดแูลเด็กและเยาวชน 83 คนนอกเหนอืจากการใหท้นุสนับสนุนดา้นการศกึษา

ในระดับมหาวทิยาลัยอกี 4 คนที�พักอาศยัอยูน่อกบรเิวณบา้นเด็ก

มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นองคก์รสาธารณะประโยชนเ์มื�อปี พ.ศ. 2550 และ

กําลังดําเนนิการจดทะเบยีนเป็นองคก์รสาธารณะกศุลเพื�อสทิธลิดหยอ่นภาษี

กระบวนการในการประเมนิ

นายมนู เพ็ญสวา่งวัฒน ์อาสาสมคัรของสมาคมฯ ไดเ้ขา้เยี�ยมมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจเมื�อวันองัคาร

ที� 23 สงิหาคม พ.ศ. 2559 และไดพ้บกบัคณุสนัุนทา คํานันตา ประธานคณะกรรมการมลูนธิฯิ คณุ

เพยีงตา คํานอ้ย ผูก้อ่ตั Xงมลูนธิแิละผูจั้ดการทั�วไป และคณุแอนทมีงานคนหนึ�งของมลูนธิ ิ คณุเพยีงตา

ไดส้รปุความเป็นมาของมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจ

มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจไดจ้ดทะเบยีนในปี พ.ศ.2550 และไมม่กีารจัดทํารายงานประจําปีทั Xงในรปูแบบ

สื�อสิ�งพมิพห์รอืในรปูแบบไฟลด์จิติอล อยา่งไรก็ตามมลูนธิฯิ ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากชมุชนในเครอืขา่ย

ผา่นเฟสบุค๊ในสื�อสารและรายงานในทกุกจิกรรมใหก้บัผูต้ดิตาม ผูบ้รจิาคและผูใ้หก้ารสนับสนุนอยา่ง

สมํ�าเสมอ คณุเพยีงตาไดนํ้าเสนอรายงานการเงนิที�ไดรั้บการสอบบญัชปีระจําปี พ.ศ. 2558 ใหก้บั

อาสาสมคัรของสมาคมฯ

ความเป็นมา

- ในปีพ.ศ. 2525 คณุเพยีงตา คํานอ้ย นักวจัิยไดดํ้าเนนิงานวจัิยในหัวขอ้เรื�อง "โสเภณีเด็กในเมอืงพัทยา"
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โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก ศาสนากรของโบสถข์องพระเจา้ในประเทศไทย เธอไดทํ้างานอยา่งใกลช้ดิ

กบัเด็กที�ทํางานในตอนกลางคนืในเขตเมอืงพัทยา ซึ�งทําใหเ้ธอพบวา่เด็กเหลา่นัXนใชช้วีติอยา่งเสี�ยง

อนัตรายในธรุกจิคา้กามเพื�อแลกกบัเงนิจํานวนเพยีงนอ้ยนดิเพยีงอยูไ่ปวันๆ โดยมองไมเ่ห็นอนาคต

คณุเพยีงตาไดใ้ชค้วามพยายามในการที�จะจงูใจใหเ้ด็กเหลา่นัXนกลับเขา้สูร่ะบบการศกึษาและไดใ้ห ้

ศนูยพั์กฉุกเฉนิดว้ยการเชา่อาคารเพื�อใชเ้ป็นที�พักอาศยัใหก้บัเด็กโดยใชเ้งนิสว่นตัวของเธอเองรว่มกบั

เพื�อนๆ ที�มแีนวความคดิเดยีวกนั

- พ.ศ. 2542 จํานวนเด็กที�เขา้รับการชว่ยเหลอืไดเ้พิ�มขึXนทําใหค้ณุเพยีงตาจําตอ้งหาที�ใหมเ่พื�อรองรับ

การขยายตัวของเด็กที�ขอเขา้รับความชว่ยเหลอืไปยงับา้นเชา่ที�มพีืXนที�มากกวา่เดมิเพื�อใหก้ารดแูละเด็ก

 - เดอืน กนัยายนั พ.ศ. 2552 จํานวนเด็กที�อยูใ่นความดแูลเพิ�มขึXนเป็น 66 คนโดยมพีนักงาน 4 คนและ

อาสาสมคัร 6 คนใหก้ารดแูลเด็กที�พักอาศยัอยูภ่ายใตก้ารดแูละของคณุเพยีงตา

การสนับสนุนอยา่งตอ่เนื�องจากผูใ้หก้ารสนับสนุนหลักๆ จะเป็นชมุชนชาวนอรเ์วยท์ี�เป็นครสิเตยีนที�

อาศยัอยูใ่นเขตเมอืงพัทยา และดว้ยความสมัพันธท์ี�แน่นแฟ้นกบัครสิตจักรโบสถพ์ระครสิตแ์หง่ประเทศ

ไทย ไดเ้ป็นตัวเชื�อมเธอและ สภาครสิเตยีนของโลก ทําใหเ้ธอไดก้อ่ตั Xงมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจขึXน

จนสําเร็จ

มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจไดซ้ืXอที�ดนิแปลงหนึ�งเพื�อกอ่สรา้งอาคารซึ�งการกอ่สรา้งไดเ้สร็จสิXนลงราว

ปลายปี พ.ศ.2558 เด็กและเยาวชนรวมทั Xงพนักงานทั Xงหมดไดย้า้ยเขา้มาอยูใ่นอาคารดังกลา่วในตน้ปี

พ.ศ.2559 และไดทํ้าพธิเีปิดอยา่งเป็นทางการโดยมเึอกอคัรราชฑตูประเทศนอรเ์วยป์ระจําประเทศไทย

เป็นประธานพธิใีนการเปิดอาคารในเดอืนมกราคม พ.ศ.2559

ลกัษณะของโครงการและกจิกรรม

มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจมกีจิกรรมตา่งๆ ไมแ่ตกตา่งไปจากบา้นเด็กหรอืสถานรับเลีXยงเด็กกําพรา้อื�นๆ

ซึ�งกจิกรรมหลักๆ คอืการดแูลเด็กประจําวัน การจัดการเดนิทางใหก้บัเด็กในการไปกลับโรงเรยีน และ

มกีจิกรรมพเิศษทัศนศกึษาใหก้บัเด็กเป็นครั Xงๆ ไป ตลอดรวมถงึการอบรมจรยิธรรมและศลิธรรมตาม

หลักความเชื�อครสิตศาสนา ในเขตเมอืงพัทยามมีลูนธิทิี�ทํางานเกี�ยวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนอยู ่4

มลูนธิ ิอาทเิชน่ ศนูยธ์ารชวีติเพื�อเด็ก มลูนธิเิอช เอช เอ็น เพื�อเด็กไทย บา้นเด็กพัทยา และมลูนธิคิณุ

พอ่เรย ์ซึ�งมลูนธิทิี�กลา่วมาทั XงหมดนีXไดม้กีารรว่มมอืกนัในการใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กและเยาวชน

ที�ตกอยูใ่นความเสี�ยง เด็กและเยาวชนบางคนจะถกูโอนยา้ยไปยงัอกีที�หนึ�งทั XงนีXข ึXนอยูก่บับคุลกิลักษณะ

ปัญหาของเด็กและเยาวชน ปัจจบุนัมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจมเีด็กและเยาวชนที�อยูใ่นความดแูลทั XงสิXน

83 คน ซึ�งสามารถจําแนกไดต้ามรปูกราฟขา้งลา่งนีX
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การเปรยีบเทยีบชว่งอายขุองเด็กเยาวชนรวมทั Xงจําแนกตามเพศ

มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจจัดหาการศกึษาขั XนพืXนฐานใหก้บัเด็กโดยการสง่เด็กที�อยูภ่ายใตก้ารดแูลเขา้

รับการศกึษาจากโรงเรยีนภาครัฐประจําทอ้งถิ�นที�ตั Xงอยูใ่นระแวกเดยีวกนักบัมลูนธิ ิและสําหรับเยาวชน

ที�ผา่นการศกึษาขั XนพืXนฐานแลว้ มลูนธิยิงัไดจั้ดหาทนุการศกึษาเพื�อการศกึษาตอ่อกีทั Xงยงัใหค้า่ใชจ้า่ย

ใหก้บัเยาวชนที�จําตอ้งยา้ยไปอาศยัอยูน่อกบรเิวณบา้นเด็กจนกวา่เยาวชนเหลา่นัXนสําเร็จการศกึษา

หลังจากเด็กกลับจากโรงเรยีน มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจจะจด้ใหม้กีารภาวนาในหอ้งภาวนา ภายใน

อาคาร บรเิวณหลังอาคารใหมจ่ะมพีืXนที�วา่ง ผูบ้รหิารมลูนธิไิดส้รา้งโครงการการปลกูเห็ดนางฟ้าโดย

ใหเ้ด็กและเยาวชนที�พักอยูภ่ายในบา้นเด็กไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม ผลผลติที�ไดจ้ะนําไปจําหน่ายใหก้บั

ชมุชนที�ตั Xงอยูใ่นระแวกใกลเ้คยีง ซึ�งสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจไดป้ระมาณหนึ�ง

แนวความคดิของบา้นเด็กจรงิใจในการปลกูฝังอบรมสั�งสอนเด็กและเยาวชนภายใตก้ารดแูละคอืการ

` ใหเ้ด็กเผชญิกบัความยากลําบากและเรยีนรูท้ี�จะชว่ยเหลอืซึ�งกนัและกนัในสถานะการณ์ที�เกดิขึXนจรงิๆ

ภายในบา้นดว้ยการปลกูฝังวัฒนธรรมความรักซึ�งกนัและกนัตามหลักการในพระคัมภรีไ์บเบิXล

มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจ ไดเ้ป็นที�รูจั้กในหมูด่าราและผูใ้หก้ารสนับสนุน ทั Xงในไทยและในตา่งประเทศ
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โดยเฉพาะกบัชาวนอรเ์วย ์ในแตล่ะเดอืนจะมกีารจัดเลีXยงอาหารเด็กและพบปะกบัเด็กสรา้งความสนุก

สนานใหก้บัเด็ก ณ ที�บา้นเด็กจรงิใจ การมเีครอืขา่ยผูใ้หก้ารสนับสนุน ไดรั้บความชว่ยเหลอืจาก

ความสมัพันธท์ี�มั�นคงกบัสภาครสิตจักรแหง่ประเทศไทยและสภาครสิตจักรแหง่โลกรวมทั Xงระยะทาง

ของมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจที�ไมห่า่งจากกรงุเทพ และเมอืงพัทยา

ปัจจบุนัมเีด็กและเยาวชน 75 ชวีติที�อยูภ่ายใตก้ารดแูลของมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจ จํานวนพนักงาน

14 คนที�ปฏบิตังิานและถงึแมพ้นักงานแตล่ะคนมตํีาแหน่งงานที�แน่ชดัแตใ่นทางปฏบิตัพินักงานทกุคน

สามารถปฏบิตังิานแทนกนัไดใ้นทกุตําแหน่ง เพื�ออํานวยความสะดวกและจัดหาสวัสดกิารตา่งๆ ที�

เหมาะสมใหก้บัเด็กและเยาวชนภายในบา้นเด็กจรงิใจ และในขณะเดยีวกนัในปีนีXมอีาสาสมคัรจากตา่ง

ประเทศสองคนจากประเทศ คานาดา และนอรเ์วย ์เขา้รว่มปฏบิตังิานรว่มกบัมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจ

ดว้ยการชว่ยสอนภาษาองักฤษและการสอนในวชิาอื�นๆ

ความโปรง่ใสและการจดัทํารายงาน

มลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจไมม่กีารจัดทํารายงานประจําปีเพื�อเผยแพรต่อ่สาธารณะหรอืนําขึXนแสดงบน

เว็บไซตข์องตนเอง รายงานงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ณ วันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ.2558 โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตพลอากาศตร ีสกล พันธุม์ณี ทะเบยีนเลขที� 2833

ทมีงานอาสาสมคัรสมาคมฯ ไดดํ้าเนนิการแยกประเภทคา่ใชจ้า่ยตามหมายเหตปุระกอบรายงานดังกลา่ว

และไดส้อบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นของคา่ใชจ้า่ยพนักงานโดยแยกกลุม่ออกเป็นสองประเภท

ไดแ้กพ่นักงานดา้นการดําเนนิกจิกรรม และพนักงานดา้นบรหิาร ซึ�งไดรั้บความรว่มมอืเป็นอยา่งดี

จากผูบ้รหิารมลูนธิฯิ

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานของมลูนธิแิละบา้นเด็กจรงิใจ ในปี พ.ศ.2558 อยูท่ี�รอ้ยละ 9 ของ

รายไดท้ี�ไดรั้บในปีเดยีวกนั มลูนธิฯิ จําตอ้งใชจ้า่ยเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพสบืเนื�องจากการกอ่สรา้ง

บา้นเด็กและที�ทําการของมลูนธิฯิ ในขณะที�ในปี พ.ศ.2558 นัXนมลูนธิฯิ ยงัตอ้งเชา่อาคารบา้นพักเพื�อ

เป็นที�ดแูลเด็ก คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญใ่นปี พ.ศ. 2558 นัXนเป็นคา่ใชจ้า่ยที�มุง่ใชก้บัโครงการดแูลเด็กทั Xง

ในดา้นบรกิารรถรับสง่เด็กไป-กลับ ระหวา่งโรงเรยีนและบา้นเด็ก คา่อาหารและคา่ใชจ้า่ยประจําของ

บา้นเด็ก

Page 4 of 5



ภาคการเงนิ

ชื)อองคก์ร มลูนธิบิา้นจรงิใจ
สอบบญัชแีลว้ สอบบญัชแีลว้

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน พ.ศ.2558 พ.ศ.2558
บาท บาท

เงนิสดหรอืสิ�งเทยีบเทา่เงนิสด 660,100            660,100            

เงนิฝากประจําธนาคาร 1,028,847         1,028,847        

1,688,948         1,688,948        

มลูคา่ มลูคา่
สอบบญัชแีลว้ ของบรจิาค เวลา รวม

อาสาสมคัร
รายได้ พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558

เงนิบรจิาค 5,180,189         -               5,180,189        

เงนิบรจิาคเพื�อการกอ่สรา้งอาคาร 7,680,164         -               7,680,164        

ดอกเบีXยรับ 9,999                 -               9,999                

อาสาสมคัร สองทา่น 600,000            600,000            

รวม 12,870,351       -               -               13,470,351      

คา่ใชจ้า่ย
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ
พนักงานปฏบิตังิานตามโครงการ 954,000            7% 954,000            7%

คา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษาและกจิกรรม 1,376,206         11% 1,376,206        10%

คา่อาหารและเครื�องดื�ม 497,549            4% 497,549            4%

คา่ของใชใ้นบา้น 204,196            2% 204,196            2%

คา่เชา่ที�พกัสาํหรับเด็กและพนักงาน 307,000            2% 307,000            2%

คา่ไฟฟ้าและประปา 138,818            1% 138,818            1%

คา่ซอ่มแซมและบํารงุรักษา 13,694              0% 13,694              0%

คา่รักษาพยาบาล 22,286              0% 22,286              0%

คา่ชว่ยเหลอืพเิศษ/ฉุกเฉนิ 9,500                 0% 9,500                0%

คา่พาหนะเดนิทาง 421,354            3% 421,354            3%

คา่เสื�อมราคา 77,709              1% 77,709              1%

รวมคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 4,022,311         31% 4,022,311        30%

คา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารและจดัการ
เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน 894,000            7% 894,000            7%

คา่ประกนัสงัคม 80,100              1% 80,100              1%

คา่ใชจ้า่ยสาํนักงาน 48,823              0% 48,823              0%

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 36,000              0% 36,000              0%

คา่สอบบญัชี 12,000              0% 12,000              0%

คา่ตดิตอ่สื�อสาร 25,454              0% 25,454              0%

คา่ธรรมเนยีมธนาคารและอื�นๆ 1,682                 0% 1,682                0%

คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 65,800              1% 65,800              0%

รวมคา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารและจดัการ 1,163,859         9% 1,163,859        9%

รวมคา่ใชจ้า่ยท ั0งหมด 5,186,169         40% 5,186,169        39%

หกั มลูคา่เวลาของอาสาสมคัร 600,000            (600,000)          

หกั ภาษรีายได้ (999.9)               (999.9)               

สว่นเกนิ (ตดิลบ) 7,683,182         7,683,182        

% ของคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 31%

% ของคา่ใชด้า้นบรหิารและจัดการ 9%

คา่ใชจ้า่ยตอ่เด็กหนึ�งคนตอ่ปี 69,148.92        บาท
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