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“We want to assist the sick with the 

same love that a mother has for her 

only sick child.” 

 

Saint Camillus de Lellis 
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Annual  Report  2013  

1. Our Background 

1.1. Who We Are   

When more than 400 years ago, Camillus de Lellis formed a community of brothers to serve the sick out of love, he was 

living out his charism – his gift of the Spirit for the good of God’s people. Camillus took this special gift and nourished it 

with sacrifice, vision and charity. Its success led to the charism being developed into a passionate Catholic force – the 

Camillian charism – one that has, and continues to, touch the lives of millions. 

It has been just over 60 years since the first three missionaries of the Camillian Order arrived in Thailand in 1952 with this 

same mission – to provide services to the poor, sick and elderly, through the support of God, and a sense of love and         

compassion. 

Move forward 20 years and in 1973 Saint Camillus Foundation of Thailand was established. Run by the Camillian monastic 

order, the charity‟s objectives are to promote and support the activities of its 10 centers that continue to serve its Order       

mission. The Camillian Social Center Chiangrai is one of these. 

Our center‟s mission also began in 1973. It was at this time that victims of leprosy began migrating from Laos and China to 

what is now known as the village Ban Sriwichian in the Chiang Rai province. With so many sick, missionaries of the Camillian 

Order began caring, nursing and providing spiritual guidance to these patients – and with so many other villagers poor, elderly 

and in need, this then expanded to developing the entire community. As well as health care; drinking water, farmland, a     

community church and kindergarten were also established – and 40 years on, our center is now situated in the heart of this 

village and our support remains strong. 

In 1992, the Camillian Social Center Chiangrai officially became registered and as the years have progressed, our initial  sup-

port for the victims of leprosy and the Sriwichian community has broadened. Our original work highlighted just how many disad-

vantaged remote communities and children there are in need around North Thailand and through our dedication to the Order, 

we have expanded our support to include the children of leprosy patients and hill tribe children that are poor, orphaned or living 

with physical and learning difficulties. 

Our aim is to ensure that all hill tribe children throughout North Thailand and their communities are given the opportunity to 

build a better life. Our hope is that one day, all disadvantaged children and the hill tribe communities we serve will have free 

access to social care, health care and education, regardless of wealth, nationality and religion. 
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1.2. General Information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organization:   Camillian Social Center Chiangrai 

Address:   101 Moo 8 Thasut Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province 57100 THAILAND  

Email:   ratchanai1975@gmail.com, camillian-ning@hotmail.com, info@camillianchiangrai.org    

Website:    www.camillianchiangrai.org 

Facebook:   http://www.facebook.com/CamillianSocialCenterChiangrai  

You Tube:   http://www.youtube.com/user/camilliancei/videos 

Management:    1. Father Ratchanai Oomnok  Superior / Director 

   2. Brother Giovanni Dalla Rizza  Consultant 

   3. Father Armando Te Nuzzo  Parish priest of the St. Camillus Church 

   4. Father Kriengkrai Sukjit   Deputy director / Treasurer 

   5. Father Ekachai Pholwarin  Chaplain  

Number of personnel:  40   

Report duration:  1 January 2013 - 31 December 2013 

Report published:  March 2014 
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2. Our Approach 

 Our vision 
 
Our vision is that one day, all disadvantaged children and the hill tribe communities we serve will 

have free access to social care, health care and education, regardless of wealth, nationality and 

religion. Here at the Camillian Social Center Chiangrai, our aim is to ensure that all hill tribe chil-

dren throughout North Thailand – whether poor, orphaned or living with physical or learning diffi-

culties – and their communities are given the opportunity to build a better life. 

 

Our objectives 
 
 To help poor and orphaned hill tribe children gain access to social care, health care and education 

 To provide education, physical care and rehabilitation for hill tribe children living with learning or physical difficulties 

 To guide all people in how to become a positive member of society and live a moral, ethical and spiritual life 

 To encourage the communities we support to work together, share knowledge and help others 

 

Our strategy 
 
We are currently working to our three year plan (2010 – 2013). Our strategy is to focus on developing and promoting our    

organization, facilities and staff ability to ensure the children and communities we support receive a better quality of life and 

care through our Order mission. 

 

Our projects 
 
Having assessed where we can help over the years, we now have a total of eight projects we manage that support our aim: 

 Home for Disadvantaged Children – Helping and supporting vulnerable hill tribe children in North Thailand 

 Higher education scholarships – Supporting the center’s older hill tribe children into higher education 

 Home of Charity – On-site care, rehabilitation and education for children with physical and learning difficulties 

 Collaboration with the Pistorio Foundation – Helping underprivileged children across Chiang Rai access education 

 Helping and supporting the Sriwichian community – Caring, supporting and developing our local hill tribe community 

 The health check program – Providing remote villages with the opportunity for better health       

 Health care assistance to Laotians – Giving basic social care and health care support to the people of Laos 

 Camillian Formation House Chiangrai – Supporting boys who study our Order at Camillian Formation House  
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The Home for Disadvantaged Children began 

in 1992 as a small home in Sriwichian village, 

housing just 30 students. Today there are 

over 200 hill tribe children from Akha, Hmong, 

Karen, Lisu, Yao, and Lahu tribes staying at 

the Camillian Social Center Chiangrai. The  

children attend grades one to six at the local 

school, Mae Khao Tom Tha Sut School, and 

the center staff, Sisters and Fathers work 

hard to ensure that the children are cared for 

physically, emotionally and spiritually. 
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3. 2013 Project Review 

 

Project objectives: 

1. To help vulnerable hill tribe    

children improve their quality of 

life by providing accommodation, 

food and health care 

2. To provide vulnerable hill tribe 

children with access to education 

 

Target: 

 Poor hill tribe children aged    

between grade one and six in 

North Thailand 

 In particular, vulnerable hill tribe 

children who have poor          

education, a lack of opportunities 

or their parents are divorced or 

have drug issues 

 

Project duration: 

 1993 – present. Project ongoing. 

 

Project owners: 

1. Father Ratchanai Oomnok  

2. Brother Giovanni Dalla Rizza 

3. Father Kriengkrai Sukjit  

 

Project operations: 

1. Sister Pauline D‟Souza  

 

Administrative staff: 

1. Mr. Surapong Ammarit  

2. Ms. Khwanjai Luangpan 

 

Fundraising staff: 

1.   Mrs. Wathini Ngamsaeng 

3.1. Project 1: Home for Disadvantaged Children 
Helping and supporting vulnerable hill tribe children in North Thailand  

Focus for 2013 
To continue to improve the standard of living available to the children at the center, 

with particular focus on flood prevention of the sports field and better equipping the 

study room. 

Application process and current status 
Application process 

The first stage is for heads of hill tribe villages or children‟s relatives to contact us with 

potential children in need. We will then carry out an assessment on each child and their 

situation. Acceptance is prioritized by the most vulnerable children. 

Current status 

In 2013 we provided 

housing and support to 

218 children and the 

center received a further 

140 applicants. At  pre-

sent, the center can only 

accommodate a small 

number of new vulnera-

ble hill tribe children 

based on a one out, one 

in process. 

 

 

Home for Disadvantaged Children Status 2013 

Level Male Female TOTAL 

Kinder. 2 2 1 3 

Grade 1 22 16 38 

Grade 2 20 20 40 

Grade 3 18 13 31 

Grade 4 25 20 45 

Grade 5 11 17 28 

Grade 6 12 19 31 

High School 1 1 2 

TOTAL 111 107 218 
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Child care staff: 

1. Sr. Darunee Charoenkul 

2. Sr. Ladda Sa-ngakiripattana 

3. Mr. Bancha Kasempoolsuk 

4. Mr. Adu Mayer  

5. Miss Duangjai Ayi  

6. Miss Jintana Worbu 

7. Mr. Ekachai  Saelee 

 

Drivers and caretakers:  

1. Mr. Sridej Luesuwan 

2. Mr. Dok-kham O-kadmangmee  

3. Mr. Sakda Sriphaiboonporn 

 

Chefs: 

1. Mrs. Mhupia Chermueku 

2. Mrs. Naphoe Ja-uae 

 

Housekeeping: 

1. Mrs. Kula Jamu 

2. Mrs. Somkit Luesuwan 

 

Grounds staff: 

1. Mr. Onn Chaiyawong 

2. Mr. Che-dong A-jor 

3. Mr. Lorhu Mayer 

4. Mr. Innkham Khakkanha 

Project approach 

 

We use a holistic approach to care for the children – focusing on physical, mental,  

social and spiritual support. 

Physical support  

Regular exercise is vital for our children‟s physical and 

mental health. As such, we have a fun sports and fitness 

schedule that encourages every child to exercise. During 

the week, sports and fitness classes take place every 

evening after school and include football, volleyball and 

badminton. On weekends, children are divided into 

groups and compete in various sports with the winning 

team celebrated at the end of the semester.  

In addition, all children are provided with regular health checks and a minimum of three 

nutritious meals a day, ensuring there is a good combination of carbohydrates, protein, 

healthy fats and vitamins to keep them healthy. For minor ailments, we have a Sister 

on-site with a background in nursing and for more serious illnesses, our children are 

taken to the local hospital to be examined and treated. 

 

 

Mental support 

 

Our children are guided by the Fathers and Sisters of 

the center on how to live a moral, ethical and fulfilling 

life. 

 

 

Social support 

 

We provide clean, comfort-

able and well-equipped   boarding for the children. We 

have four main buildings which include a girls‟ dormitory, 

a boys‟ dormitory, a school house, and a dining/event 

area. Opportunities are provided for the children to take 

part in activities,         festivities and games together. 

 

 

 

Spiritual support 

 

In addition to helping the children to live a moral, ethical 

and fulfilling life, the center also teaches children about 

living life through religion. 
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Summary of 2013 

 
2013 was a positive year for the Home for Disadvantaged Children. We had a total of 

218 children we supported (111 male, 107 female), and at the end of the 2012-2013 

academic year as the grade six children left our center, we were able to help 43 new 

children. Key results for 2013 include: - 

 Children supported at local schools (Grade 1 to 6)  218 

 Children supported into higher education (Grade 7+)  31 (12 male, 19 female) 

 New children       47 (30 male, 17 female) 

 Number of children as of December 31, 2013   214 

 

Priorities for 2014 
 

Improving the standard of living available to the children at the center will continue to 

be a key focus for 2013.  For example, through generous donations we were able to 

build a study room for the children which all currently use to complete various tasks 

such as revision and homework. However, although we have a great space, we still 

require desks and chairs to fill the room so that the children are fully equipped with 

complete facilities. Sourcing funding to enable this is one of our key focuses for 2013.  

Home for Disadvantaged Children’s 2013 Schedule 
Date Activity 

1 January New Year‟s Day activities 

12 January Children‟s Day activities 

2 February Children‟s health check 

4 February Activities to celebrate Saint Camillus 

11 March Children return home 

16 May First semester begins 

14 July Celebrate life of Saint Camillus * Parent meetings 

21-22 July Center Sports Competition 

12 August Center/Villagers Sports Day * National Mother's Day 

24-28 September Final exams (first semester) 

10-30 October Children return home 

1 November Second semester begins 

12 November Celebrate birthday of the center‟s Director, Fr. Ratchanai 
Oomnok  

21 November Children‟s health check 

5 December Center/Villagers Sports Day * National Father‟s Day 

10-15 December Christmas carol singing to villagers 

23  December Children‟s Christmas nativity play 

24  December Christmas Eve Mass * Children‟s games and entertain-
ment 

25 December Christmas Day 

28  December Thank you party for employees 

Our center’s talented children 
make up 80% of the local school’s, 

Mae Khao Tom Tha Sut, marching 
band. 

Mae Khao Tom Tha Sut School’s 
football team is also made up   

entirely of our skilled boys from 
the center. 
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Through our Home for Disadvantaged      

Children we provide accommodation and 

support for hill tribe children aged between 

grades one and six. Once our children      

become too old to live at the center, our 

scholarship program ensures each child has 

the opportunity to continue studying in higher 

education (usually at boarding school). We do 

this by helping them choose the right school 

for them, providing all additional school fees 

(outside Government contributions), living 

expenses and counsel when required. 
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Project objectives: 

1. To enable grade six children living 

at the center to study in higher 

education  

2. To fully support children in higher 

education under the center‟s care 

with the housing, clothing, food 

and equipment required to help 

build a brighter future 

 

Target: 

 Hill tribe children (including Akha, 

Hmong, Karen and Lahu) living at 

the  center who have completed 

grade six in their local school 

 

Project duration: 

 1993 – present. Project ongoing. 

 

Project owners: 

1. Father Ratchanai Oomnok 

2. Brother Giovanni Dalla Rizza 

3. Father Kriengkrai Sukjit 

 

Administrative staff: 

1. Mr. Surapong Ammarit 

2. Miss Kwanjai Luangpan 

3.2. Project 2: Higher Education Scholarships 
Supporting the center’s older hill tribe children into higher education  

Focus for 2013 
Successfully completing higher education is a key way our hill tribe children can go on 

to build a better life. It means that when they go out into the world of work, they will be 

as educated as other applicants. However, it is not always easy for our children to stay 

in higher education due to the family responsibilities that can come from being a hill 

tribe child. Our focus for 2013 has been to reduce the number of children we see leave 

higher education before completion and encourage them to finish their studies. 

Current status 
*Exception – not based at a boarding school, children study remotely 

Number of higher education students supported in 2013 

 Boarding School Number  

1 Nuchanart Anusorn, Chiang Rai 36 

2 Silravee School Chiang Dao, Chiang Mai 35 

3 Princess Ubolrat School Chiang Dao, Chiang Mai 39 

4 Chiangkham Wittayakhom School, Phayao 6 

5 Sahasart School, Chiang Rai 38 

6 Chalermprakiet 48 Pansa School, Lampoon 25 

7 Camillian Formation House, Chiang Rai 7 

8 Siam School of Conservator, Chiang Rai 6 

9 Viroon Business Administration and Technological College 37 

10 Non-Formal Education* 43 

 TOTAL 272 
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Project approach 

 

1. Approximately half way through the academic year, Director, Brother Giovanni Dal-

la Rizza, talks with our grade six children living at the center about the various high-

er education schools available to them and discusses their preferred choices. 

2. Staff at the center will prepare each child‟s application document. Upon being    

accepted, Brother Giovanni Dalla Rizza or a member of the staff will go with each of 

our children to enroll and settle them into their new residence. 

3. Brother Giovanni Dalla Rizza or members of staff will join our children on the first 

day of semester, Orientation Day, to support them in this new stage. 

4. Ongoing support is always available and Brother Giovanni Dalla Rizza and      

members of the staff take many opportunities to visit our children and provide    

support and guidance whenever needed.   

 

Summary of 2013 
 

2013 has been a successful year for our scholarship program. Not only have we     

increased the number of students on our scholarship program from 218 in the last 2012

-2013 academic year (119 male, 99 female) to 272 in the current academic year (129 

male, 143 female); we helped some of our existing students who considered leaving 

their studies to remain in education. 

 

Priorities for 2014 

 
Our focus in 2014 remains on guiding our children who are considering leaving higher 

education early and their hill tribe families on why it is important to stay. We will      

continue to do this by listening, advising and finding solutions that will satisfy all people 

concerned. In addition, the children regularly tell us how beneficial it is for them when 

we are able to visit them at the new school and residence, see their progress and 

where required, offer guidance and support. Our aim is to increase the number and 

frequency of visits we are able to make. 

A strong focus for us in 2014 will also be to increase the number of donors we have for 

this project. It costs only 300 US Dollars (USD) to sponsor a child for a year – that is 

300 USD that will change a child‟s life. 

Through generous donations we 
were able to sponsor Miss Naree 

Aryi throughout her higher       
education. Once she successfully 
completed grade 12, Naree went 

on to study tourism at vocational 
level and in 2012, is now at the 

beginning of an excellent career 

at Doi Tung, one of the most   
famous tourist destinations in the 
Chiang Rai province, working in the  

Mae Fah Luang garden. 

Wutthipong has such great poten-
tial as a talented musician. When 

he completed grade six in 2010, 
the head teacher approached us 

and asked us to continue sponsor-

ing Wutthipong locally by letting 
him remain in higher education at 

the local school and live at the 

center. Two years on and as he 
grows into a delightful young man, 
he continues to flourish both at 

school and at the center. 
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Project objectives: 

1. To provide children with          

disabilities in North Thailand with 

free health care and physical  

rehabilitation 

2. To ensure children with disabilities 

have equal access to a good   

education 

3. To train and empower children 

with disabilities to become self-

reliant in the future 

 

Target: 

 Poor local and hill tribe children 
with physical or learning         
difficulties  

 

Project duration: 

 2009 – present. Project ongoing. 

 

Project owners: 

1. Father Ratchanai Oomnok 

2. Brother Giovanni Dalla Rizza 

3. Father Kriengkrai Sukjit 

 

Project operations: 

1. Sister Walaiporn Rakying-ngam  

2. Mr. Jirasak Phongkasem 

 

Nurse: 

1. Sister Pauline D‟Souza  

 

Chef: 

1. Mrs. Chanhorm Phrompan 

2. Miss Bunchong Hmerlae 

 

3.3. Project 3: Home of Charity 
On-site care, rehabilitation and education for children with physical and 

learning difficulties 

Focus for 2013 
 

1. To continue to complement the physical and psychological care of our children with 

moral and spiritual guidance 

2. To increase the visibility of our children in the local communities 

3. To increase our classroom space and teaching facilities through new buildings and 

equipment, which will increase the study time in the weekly schedules  

4. To improve our children‟s dental care and increase the number of dental check-ups 

our children receive each year – many of our children experience dental problems 

5. To purchase bracing and walking aids for the children requiring them 

  

Current status 

 
Now in its fourth year, the Home of Charity helps 27 children to build a better life – 24 

live on-site during school term and three are day care attendees. There continues to be  

a constant demand from families and communities in the province who know of       

disadvantaged hill tribe children with learning or physical difficulties who could benefit 

from joining the center.  

 

 

The Home of Charity was officially inaugurat-

ed on November 15, 2009 and provides  free 

on-site care, rehabilitation and  education for 

children with physical and learning difficulties. 

Our aim is to provide our children with an 

opportunity for future independence. The 

majority of our residents are hill tribe children 

from Northern Thailand. Most are from the 

Akha tribe, others are from Karen, Yao, 

Hmong and Lahu. Many children come from 

poor and broken families. 
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Child care staff: 

1. Mr. Asawin Lauya 

2. Miss Patcharee Bialae 

3. Miss Nawanan Mherlae 

4. Mrs. Sunantha Saenkaewkad 

5. Miss Wasana Wichathayanon 

6. Miss Abia Ani 

7. Mr. Chanchai Kasemteerayan 

8. Miss Supatra Phichidpaisan 

 

Housekeeping: 

1. Mrs. Ador Ajor  

2. Mrs. Amue Ajor 

Project approach 

 

Health care and rehabilitation 

Health care and physical rehabilitation is the main focus 

of the Home of Charity and the needs of our children are 

varied. Each child has neurological complications and 

many of our children„s medical difficulties are from birth or 

in their early years. Children may be born at home with 

their mothers not receiving any pre or postnatal care; 

others have long-term side effects from illnesses that 

occur in early childhood. 

Each child has a tailored physical therapy program which often includes the use of our 

new aquatic therapy pool and all staff have been trained to conduct each child‟s meth-

od of care. Most of our children have trouble ambulating, so the Home of Charity re-

quires sufficient staff members in order to help our children achieve their goals. At pre-

sent, each staff member is responsible for a maximum of three children. It is incredibly 

rewarding for staff to see how many months of repetitive stimulation  improves the chil-

dren‟s physical ability. 

 

Skills development 

In addition to the physical therapy program, we provide a well-rounded program to 

stimulate and educate the    children. Although the Home 

of Charity is not a school, it does follow a general teach-

ing curriculum that has been tailored to suit the children‟s 

abilities. 

The Home of Charity relies on the enthusiasm, expertise 

and education of its volunteers and care providers to 

teach the children and share knowledge. In addition to 

teaching Thai, English,  mathematics, computing and social studies, our children take 

part in a number of  activities designed to challenge them to think and play construc-

tively using cognitive and physical skills. Research shows that all of our children are 

happy and enjoy  following the schedule. 

Four of our children attend local schools and receive physiotherapy at the Home of 

Charity once a week. On alternative days, these children also have swimming practice 

and an additional computer class. 

 

 

 

When Mibia joined us in May 2012 
aged 5 she was a very unhappy 

little girl. Always crying and    
unable to walk only crawl, it has 
taken months of therapy to see 

her happy and smiling again. With 
the help of her walker, she is now 
able to stand and walk on her own.   
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Facilities 

Currently, the Home of Charity has three spacious    

buildings set up to accommodate, rehabilitate and teach 

children with disabilities. The main building includes a 

computer room, classrooms, medical room, kitchen,   

dining room and two dormitories for the children. The 

second building has two floors and includes the library, 

sensory room and private study rooms on the first floor 

and guest accommodation on the top floor. The lower 

floor in the third building includes the physiotherapy and art rooms; the floor above is 

the accommodation and facilities for our volunteers and staff. We also have an aquatic 

therapy pool for physical therapy, which the children enjoy immensely. 

The Home of Charity has a van which was kindly donated so that it can be used for 

general support, the children‟s field trips and to transport our older children with      

disabilities to their local school. 

 

Employee and volunteer support 

The Home of Charity provides support for children with 

learning or physical difficulties that primarily have       

developmental delays. There are 10 skilled care        

providers working directly with our 27 children that take 

part in their everyday care, educational programs and 

exercise programs.  

We also welcome the support of enthusiastic, energetic 

and talented volunteers.     Volunteers help with hands-on teaching, care-giving and 

general management. At any one time we can accommodate a maximum of four volun-

teers, most stay for a        minimum of one month. In 2013, the Home of Charity was 

fortunate to receive support from a wide range of skilled volunteers, from English and 

art teachers to physical,   behavioral and occupational therapists – all of whom were 

able to share their       knowledge. As such, the benefits we receive from having volun-

teers can be seen not only in their short-term impact, but also the long-term value they 

add.   

We also encourage visitors to the Home of Charity and Camillian Social Center. It   

provides a great opportunity for all of our children to meet and interact with others. 

Less than one year on and we have  
seen great progress. He is a de-

lightful boy - and more excitedly, 

we watched with his parents as he 
took his first three unaided steps. 

Unable to walk, and with          
incredible difficulty in  extending 

his arms and using his hands, we 
prepared a tailored diet and phys-

ical therapy plan for Pasut.  

Pasut joined the Home of Charity 
in July 2012. When we first met 

him, aged just 4 years old, Pasut 
was an incredibly unhappy,       
unhealthy, small little boy. 
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Summary of 2013 

 
In just four years the Home of Charity has been able to progress in every aspect due to 

generous support. Facilities, equipment and staff training have enabled us to see real 

results in the development of our children. 2013 was a successful year. As well as im-

provements to the children‟s dental care and better schooling facilities secured by a 

new building built through generous donation, we also saw significant physical and 

mental improvements in many of our children. There were challenges in attending to all 

of the center‟s needs, but the invested time and commitment was rewarded by our  

children‟s smiling faces. 

 

Priorities for 2014 

 
There is widespread demand for other hill tribe children with learning or physical     

difficulties to attend the Home of Charity. A key priority for us in the near future is to 

become a center for learning and development, one that has the ability to support more 

day care attendants in their physical rehabilitation and education. Additional focus  

areas for 2014 include: - 

1. To continue to complement the physical and psychological care of our children with 

moral and spiritual guidance 

2. To secure a disability van which, through easier transportation, will enable us to 

raise awareness, encourage interaction and increase visibility of our children within 

local communities 

3. To provide a more structured teaching curriculum for our children, one that is    

tailored and flexible enough to meet their varying educational abilities and         

disabilities. Volunteers also provide a key way of improving the children‟s          

experiences and education and we hope to secure more skilled volunteers 

4. To continue purchasing bracing and walking aids for our children that require them 

Justin joined us at the end of 
2011 having been diagnosed with 

developmental delays. Aged 10 and 
healthy, for an unidentified     

reason Justin did not speak. Over 

a year later and although he is 
still quiet and says little, he now 
speaks and is doing well in class.  

A year later and we are so proud 
of her progress. As well as      

delighting us everyday with her 
smile, she is now able to hold   

herself upright better, keep her 

head held high and her speech is 
improving.  

As a small baby, Guitar had inter-

nal seizures that left her unable 

to walk, unable to speak clearly 
and her muscles weak. When she 

joined us in 2012, aged 4, as a 

wheelchair bound day care at-
tendee, she needed full time sup-

port.  
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The Pistorio Foundation is dedicated to    

improving the living conditions of              

underprivileged children in developing    

countries, by supporting their long-term     

education up to professional school and by 

building and improving school infrastructure. 

Since 2006, the Camillian Social Center 

Chiangrai has been collaborating with the 

Pistorio Foundation to provide scholarships 

for underprivileged children in the Chiang Rai 

and Chiang Mai provinces.   

Cami l l ian Socia l  Center  Chiangrai  
Annual  Report  2013  

 

 

Project objectives: 

1. To help underprivileged children 

access education - “On the way to 

school. On the way to life.” 

2. To provide remote villages with 

schools, enabling local children to 

access education and stay with 

their families 

3. To help remote community      

villages have a better quality of 

life 

 

Target: 

 Underprivileged children  

 Underprivileged children in      

villages from Chiang Rai and 

Chiang Mai provinces to assess 

education needs 

 

Project duration: 

 2006 – present. Project ongoing. 

 

Project owners: 

1. Pistorio Foundation 

2. Ms. Elena Pistorio 

3. Father Rachanai Oomnok 

4. Brother Giovanni Dalla Rizza 

 

Project operations: 

1. Miss Watcharee Kittisirimongkhon 

2. Mr. Somboon Kittisirimongkhon 

3. Mr. Tawat Bekaku 

3.4. Project 4: Pistorio Foundation Partnership 
Helping underprivileged children across Chiang Rai access education 

Focus for 2013 
 

Our focus for 2013 was to increase 

the number of children in remote 

villages we were able to help.  

In addition, we wanted to improve 

the school infrastructure and       

facilities available to these children 

and the villages we supported.  

 

Current status 

 
In 2013 we supported 18 villages 

and a total of 1,992 students in the 

Chiang Rai and Chiang Mai        

provinces in collaboration with the 

Pistorio Foundation. This includes 

children at primary school, high 

school and vocational level.  

 
 

Students and villages supported in 

2013 

 Village Number  

1 Ban Mhai Pattana 196 

2 Ban Bor Thong 21 

3 Ban Huay Kuk 152 

4 Ban Huay Sut 112 

5 Ban Barha 101 

6 Ban Makhampom 139 

7 Ban Pakia 120 

8 Ban Phataek 55 

9 Ban Sriwichian 135 

10 Ban Phanaseri 292 

11 Ban Doi Ngam 98 

12 Huay Nan Khun Dorm 36 

13 Tha Kor School Dorm 38 

14 Ban Huay Charoen 83 

15 Ban Kaset Doi Chang 109 

16 Ban Maeprabangkerd 116 

17 Ban Pha Daeng (Pamiang) 68 

18 Ban Mae Pon 139 

 TOTAL 1,992 
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 Project approach 

1. Identifying possible children in need of educational support begins with the Camilli-

an Social Center Chiangrai and our director, Brother Giovanni Dalla Rizza. Our 

knowledge and relationships with many of the remote hill tribe villages in the 

Chiang Rai and Chiang Mai provinces means we are often able to identify or are 

made aware of those possibly in need. 

2. An assessment is then carried out on the child and their situation in collaboration 

with the Pistorio Foundation. 

3. Once a child‟s case has been accepted, the Pistorio Foundation will provide the 

majority of the scholarship funding for that child each academic year, approximately 

6,500 Thai Baht (220 USD).  Any additional costs will be covered by the Camillian 

Social Center Chiangrai – such as additional school supplies, food, uniform and 

where required, accommodation. 

 

Summary of 2013 
 

In 2012, the Camillian Social Center Chiangrai, in collaboration with the Pistorio Foun-

dation, was able to support 2,087 children from 19 remote villages across the Chiang 

Rai and Chiang Mai provinces with scholarship support. In 2013, we supported the 

same 18 villages and a total of 1,992 students.  

In addition, we have also helped to develop and sustain many of the hill tribe          

communities these schools are in. This has been achieved by identifying what facilities 

and infrastructure are in need and essential, such as fresh water systems and school 

buildings, and providing funding, resource and job opportunities for the villagers to   

develop these. 

Priorities for 2014 

 
Increasing the number of primary school, high school and vocational level children we 

are able to help through scholarship support and improved infrastructure remains a key 

priority in 2014. 

In addition, we will be reviewing how the Camillian Social Center Chiangrai and Pistorio 

Foundation partnership is managed and where possible, identify and act upon areas 

for operational improvement. 

Two of the students we sponsored 
throughout their education came 

back to work for the Pistorio 
Foundation in 2012 once qualified. 
Mr. Somboon Kittisirimongknon, 

pictured here alongside the   Ca-
millian Social Center’s former di-

rector, Brother Giovanni Dalla 

Rizza, is one of these students 
and is already making a great 

mark across our organizations. 
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The Sriwichian village is where the Camillian 

Social Center Chiangrai’s work first began. It 

started in 1973, before the center was   offi-

cially established, when missionaries started 

to nurse and support those that were suffer-

ing with leprosy. This then expanded to help-

ing the children of our patients with their 

health and education, to where we are today 

–   helping the poor, elderly and sick, provid-

ing moral and religious guidance and helping 

everyone in the community build a better life. 
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Project objectives: 

1. To help those in the community 

who are poor, elderly, sick or  

affected by the leprosy disease   

2. To provide the community with 

moral, ethical and religious     

guidance 

 

Target: 

 Leprosy patients and the elderly 

 Sriwichian villagers (includes local 

Akha and Shan Tai hill tribes) 

 

Project duration: 

 1992 – present. Project ongoing. 

 

Project owners: 

1. Father Rachanai Oomnok 

2. Father Armando Te Nuzzo 

3. Father Ekkachai Pholwarin 

3.5. Project 5: Helping the Sriwichian Community  
Caring, supporting and developing our local hill tribe community 

Focus for 2013 
 

This is our longest 

standing project and the 

focus for 2013 remained 

similar to before. Our 

aim was to continue to 

help the poor, sick and 

elderly; to provide    spir-

itual, moral and   ethical 

guidance; and to bring 

the community together, 

encouraging all to help 

others in need. 

 

Current status 
 

Over the years we have 

helped to develop the 

community. As well as 

health care; drinking 

water, farmland, a com-

munity church, and child 

and education  support 

have also been estab-

lished. We also hold 

many events each year. 

Local activities in 2012 

Date Activities 

1 January New Year Mass 

4 February Annual Saint Camillus Church celebration 
* Mass  

11 February International Patients Day – Sacramental 
anointing ceremony for elderly patients 

13 April Sriwichian Elderly Day * Ceremony to pay 
homage to the elderly 

14 July Celebrate life of Saint Camillus * Mass * 
Exhibition on Saint Camillus 

12 August Center/Villagers Sports Day * National 
Mother's Day * The Blessing Ceremony 

25-27        
October 

Teenage camp 

1-2               
November 

Catholic students from the Chiang Mai and 
Chiang Rai communities take part and 
compete in sports 

5 December Center/Villagers Sports Day * National 
Father‟s Day * The Blessing Ceremony 

24 December Christmas Eve Mass * Hill tribe            
performances * Community games 

31 December New Year‟s Eve * Sports Day * Mass  

Please note: Every Sunday the center visits the elderly 
and the sick 
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 Project approach 
 

Our Fathers often conduct home visits to the villagers – in particular the poor, sick or 

elderly. When a villager is ill, nurse Sister Pauline D‟Souza is called to provide an   

examination. If we cannot treat them at the center, we will transport patients to the local 

hospital.  

In addition, we hold regular joint sports days with the villagers to keep the community 

together and provide spiritual education, regular service and guidance at the             

community church. 

 

Summary of 2013 

 
Our support for the community that first established us remains strong. This year we 

continued to see the appreciation of our care through the local financial donations    

received at the church and the generous presents and donations brought for our     

children – both those with learning or physical difficulties at our Home of Charity and 

underprivileged children at our Home for Disadvantaged Children. 

 

Priorities for 2014 

 
We currently support most aspects of the community including health care, education, 

farmland and religious guidance. However, a key focus for us in 2013 will be to guide 

the community on how they can become more independent.  

As well as greater independence, we will be encouraging more of the villagers to work 

together, share knowledge and help others – in particular those in need. One of the 

ways we do this is through generous rice donations. We ask that those that have rice 

fields – often on farmland provided by the center – provide rice to those that are in 

need, such as the sick, poor and elderly.  

 
 

A leprosy survivor was so sick one 
day, Father made a visit. He saw 

that he could hardly breathe and 
straight away called an ambulance. 
Our quick response saved his life. 

Our joint Camillian community 
sports day with the Sriwichian 

village held in 2013, saw great 
performances from our children. 
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The Saint Camillus Foundation of Thailand, 

through its Camillian Social Center Chiangrai 

and Camillian Hospital in Bangkok, work in 

collaboration with the Pistorio Foundation to 

address health and medical issues in remote 

hill tribe communities with a commitment to 

promote and instill better health. 
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Project objectives: 

1. To provide poor children in remote 

areas with access to health 

checks 

2. To ensure people who live in  

remote communities remain 

healthy 

 

Target: 

 The students supported by the 

Pistorio Foundation (more than 

2,000 people) 

 People that live in more than 30 

remote villages 

 

Project duration: 

 2004 – present. Project ongoing. 

Visits take place 1-2 times a year.  

 

Project owners: 

1. Father Rachanai Oomnok 

2. Brother Giovanni Dalla Rizza 

3. Father Kriengkrai Sukjit 

3.6. Project 6: The Health Check Program  
Providing remote villages with the opportunity for better health 

Focus for 2013 

 
In 2012 we were able to carry out two medical excursion conducting 2,006 health 

checks in remote hill tribe schools and villages. Although this was valuable to these 

communities, we believe that health check is vital and important for them. Our focus for 

2013 was to increase the number of excursions we could conduct. 

Current status 

 
We concluded 2013 having successfully completed two medical excursions and 2,152 

health checks – 1,366 on the first excursion and 786 on the second. 

2013 Health Check Visits 

Date Location 

Excursion 1 

2 February Mae Khaotom Thasut School, Camillian Social Center Chiangrai 

3 February Team 1 - Ban Barha, Ban Makhampom, Ban Pakia, Ban Doi 
Ngam and Ban Phanaseri 

Team 2 - Doi Chang School and Ban Mhaipattana School 

4 February The Sriwichian Community 

5 February Mae Pon Village, Chom Thong District, Chiang Mai Province 

Excursion 2 

20 November Doi Chang School and Ban Mhaipattana School 

21 November Camillian Social Center Chiangrai  

22 November  Huay Kuk Border Patrol Police School at Wiang Kaen 
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 Project approach 
 

1. Director, Father Rachanai Oomnok and Brother Giovanni Dalla Rizza, acts as a 

liaison between the three organizations – Camillian Social Center Chiangrai, Ca-

millian Hospital and Pistorio Foundation – and the doctors and nurses to find the 

most suitable times to conduct medical checks in the villages and schools. 

2. Camillian Hospital will provide equipment, medicine and medical staff e.g. doctors 

and nurses. 

3. Having arranged the time and location, Camillian Social Center Chiangrai will  in-

form the schools or villages so they can prepare. 

4. Teams will be divided into two groups and each medical excursion, which will cover 

a large number of villages and schools, will take three days. 

 

Summary of 2013 
 

2013 was a good year for this project. In addition to increasing the number of medical 

excursions we were able to conduct, we saw some real impact in our work with the 

lives we helped save. 

 

Priorities for 2014 

 
Our aim for 2014 is to maintain momentum and keep the number of medical excursions 

we are able to conduct at a minimum of two to all of the same villages, plus potentially 

more. In order to make this happen we require continued collaboration and funding 

from all three organizations.  

 
 

At one of our health checks in 
2012, a small 7 year old boy start-

ed having seizures. Our medical 
team quickly assisted. The doctor 

who witnessed the fits wrote a 

report and sent the child to hospi-
tal for tests. The results con-

firmed that the child had  epilep-

sy. That child is now receiving 
regular treatment from the hospi-

tal. Without these   medical 

checks it may never have been 
diagnosed. 
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Camillian Social Center Chiangrai’s social 

care and health care assistance began more 

than 30 years ago in Laos. Our main aim was 

to provide services for the sick, poor and   

sufferers of leprosy; and to help give a voice 

to the church in the region. Supported by the 

Vatican through the Nuncio for Thailand, the 

Camillian Order was assigned to coordinate 

the project through our Director, Brother   

Giovanni Della Rizza and the project was      

officially inaugurated in 1993. 
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Project objectives: 

1. To help those affected by the  

Leprosy disease, the sick and the 

poor in most need in Laos 

 

Target: 

 Survivors of Leprosy and the sick 

 The poor or underprivileged who 

are in most need 

 

Project duration: 

 1993 – present. Project ongoing 

 

Project operations: 

1. Brother Giovanni Dalla Rizza 

3.7. Project 7: Health care assistance to Laotians 
Giving basic social care and health care support to the people of Laos 

Focus for 2013 
 

In addition to continuing to support our existing projects, our focus for 2013 was to help 

develop two new opportunities for assistance: 

1. Provide tailored schooling for children with hearing impairments 

This project began five years ago when we built a specialist primary school for 40   

children with hearing impairments to ensure they were given equal access to educa-

tion. A focus now is to develop similar tailored services for secondary school children. 

2. Build a vocational center for young hill tribe women  

Our aim is to develop young hill tribe women‟s skills and ability to generate their own 

income. A training center was built in 2012 to help achieve this, which will be officially 

inaugurated in September 2013. The women are aged 17-18 years and are taught 

skills such as sewing and dress making. Products are sold at markets and the women 

provide the primary school for children with impaired hearing with discounted supplies.  

 

Current status 
 

Our mission continues as we assist by visiting and supporting the sick and survivors of 

leprosy; and help to build supporting infrastructure for these communities. We are also 

currently exploring the best approach for providing tailored schooling for secondary 

children with hearing impairments. Our preference is to integrate these children into 

existing schools in the local communities and provide a teaching assistant with sign 

language expertise to join the classes. 

In 2012, we helped the village 
begin their journey to hope and 

independence again. Through   
generous donations, we were able 

to spend 11,000 USD installing a 

clean water system and electricity 
supply in the village. 

Huae Chiot village was a poor,  
remote hill tribe community in 

need. With no clean water, no 
electricity and no sustainable way 

of farming or generating an     

income, many people were sick and 
in need of help. 
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 Project approach 
 

The Camillian Social Center Chiangrai helps the survivors of leprosy, sick and the poor 

by supporting five main projects in Laos. Many of these are managed in collaboration 

with the region‟s Ministry of Health or Ministry of Education. All take place in the North 

of Laos, in or close to Luang Prabang, the former capital. The projects are: 

1. Healthcare clinic construction project 

2. Buying medical materials and equipments project 

3. Drinkable (clean) water project 

4. Three high schools construction project 

5. Helping leprosy patients project 

 

Summary of 2013 
 

2013 was a good year for this project. Leprosy is no longer a prominent disease in 

Laos so in 2013 there were no new cases for us to assist. However, the survivors of 

leprosy – those that were infected, are now deformed and continue to struggle – we 

continued to support.  

As well as continuing to develop communities through our traditional methods, such as 

the clean water project at Huae Chiot village, we were also able to help in new areas, 

such as the vocational center for young women – providing invaluable support to    

disadvantaged hill tribe communities.  

 

Priorities for 2014 
 

Our focus is to continue supporting all of our existing projects in 2014. In particular, we 

will: - 

1. Assess, agree and implement the best course of action for providing tailored 

schooling for secondary school children with hearing impairments 

2. Continue to invest in the training of hill tribe teachers at our three training centers, 

with support from the Ministry of Education  

3. Secure donations that will enable us to continue to develop Huae Chiot village 

through a farming project, enabling the community to have a central source of   

sustainable food and income   

 

Working with the Ministry of  
Education, we built three teacher 

training centers to help provide 

our villagers with a good education 
and career opportunities. 

We have built many community 
clinics and provide scholarships 

for nurses to ensure that hill 
tribe communities, the poor and 

sick can access basic health care. 

Working with the Ministry of 
Health, we built 10 schools in hill 

tribe villages affected with     
leprosy to ensure that those   

impacted access a good education. 
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Camillian Formation House Chiangrai is   

under the care of Camillian Social Center 

Chiangrai and was officially opened in 2005. 

Its purpose is to educate, teach and train 

Catholic teenage boys in North Thailand, 

studying between grade seven to grade 12, 

who are interested in the Camillian Order 

mission and potentially becoming a priest. 
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Project objectives: 

1. To educate, teach and train   

teenage boys interested in the 

Camillian Order mission and   

potentially becoming a priest  

2. To encourage teenage boys to 

understand, appreciate and adopt 

the core purpose of Saint        

Camillus‟ mission – to serve the 

sick and poor  

 

Target: 

1. Teenage boys in Mae Hong Son, 

Chiang Rai and Chiang Mai   

provinces 

 

Project duration:  

1. 2006 – present. Project ongoing. 

 

Project owners: 

1. Father Rachanai Oomnok 

2. Father Armando Te Nuzzo 

3. Father Ekachai Pholwarin 

4. Father Kriengkrai Sukjit 

 

3.8. Project 8: Camillian Formation House 
Supporting boys who study our Order at Camillian Formation House 

Focus for 2013 
 

It has been more than 400 years since Camillus de Lellis formed a community of  

brothers to serve the sick out of love. Today, his work and the Camillian charism     

remains strong. Our focus for 2013 has been to continue to support and inspire those 

teenage boys who wish to learn, understand and practice the Camillian Order mission 

and encourage those who aspire to join the priesthood to continue to the next stage of 

studies.  

 

Current status 

 
At present we have 34 seminarians (six Akha and 28 Karen hill tribe boys) in residence 

studying the Camillian Order. The academic year concludes at the end of March 2013 

and although it is often difficult to determine until graduation, as of February 2013, we 

currently have two teenage boys interested in furthering their studies into priesthood 

upon graduation. 

The boys receive thorough training including teachings on the basis of humanity,    

Catholicism and the Camillian charism and Order mission. They have the opportunity 

to choose what path is right for them and their future. 

Camillian Formation House Chiangrai is separate to the Formation House in the Srira-

cha Chonburi province, which is also under the care of the Saint Camillus   Foundation 

of Thailand. 
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 Project approach 
 

All of our teenagers attend local schools in the province and reside at the Camillian 

Social Center Chiangrai. Here we ensure the seminarians have the opportunity to com-

plete school homework, learn and practice our Order and enjoy recreation time. We do 

this through a before and after school schedule and weekend activities.  

Our schedule includes prayer time and religious studies, where the seminarians      

receive thorough teaching and training on the study of humanity, Catholicism and the 

Order mission; some weekend assistance at the Home of Charity where our children 

have learning or physical difficulties; and taking part in a range of sports activities such 

as football and basketball.  

At any time and at any grade, the seminarians have the opportunity to choose what 

path is right for them, their future and whether to continue studying our Order mission. 

 

Summary of 2013 
 

Although we have seen a slight decline in the number of teenagers at Camillian      

Formation House Chiangrai this academic year (2012-2013) – last year we had a total 

of 38 seminarians – the quality and ability of our 34 seminarians remains high. There is 

a continual enthusiasm to learn and take part in the Camillian Order mission, a passion 

that we nurture and encourage.  

The impact of our work is not only highlighted in the religious attributes that teenagers 

develop, but also in their social attitudes and behaviors. Generally, the boys are better 

inclined to be more compassionate, organized and orderly.   

 

Priorities for 2014 
 

Our Order mission is to follow the Camillian charism – to provide services to the poor, 

sick and elderly, through the support of God, and a sense of love and compassion. Our 

34 seminarians at the Camillian Formation House Chiangrai are eager to do this and 

have the ability to do so. However, we need to focus 2014 on increasing their self-

confidence and trust in their capability. 

 

 
 

After just one semester, the  
parents reported a positive 

change in Ritthiporn. Enthusiastic, 
independent and proactive, he was 
more organized, managed himself 

to more of a schedule and was far 
more helpful around the home 

Ritthiporn joined Camillian       
Formation House as a grade seven   

seminarian at the start of the 
2012 academic year. Disorganized   
and disengaged, his parents did 

not know what more they could do 
to help him.  
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4. 2013 Celebrations Across the Center 

 Many events and celebrations took place for the children during 2013. Below are some of the highlights.  

Celebrating the Camillian children on Children’s Day (January) 

Thailand‟s National Children‟s Day fell on Saturday 13th January in 2013. The center and its 

children came together to have fun and create awareness about our children‟s significant role 

towards the development of the country. Lots of games, food and festivities were enjoyed by all. 

 

                                                                                                                      

Celebrating parents with our Community Sports Day (August 

and December) 

To coincide with Thailand‟s National Mother‟s Day in August and National Father‟s Day in     

December, the Camillian Social Center Chiangrai and our local Sriwichian village came  together 

to hold two community sports days. Football, volleyball and a wide range of other activities took 

place and festivities included many games for the children who were not able to compete.                                                                                                                                                               

Going to the Chiangrai United FC Stadium (August) 

The special needs children at the Home Of Charity had opportunity to watch the competition 

between Chiangrai United FC and Muangthong United FC on the 21 August 2013. The children 

were so excited and happy to see the real competition at the real stadium and to meet many 

people. 

 

                                                                                                                    

Fundraising at Chiang Rai’s Walking Street Market (November) 

Hill tribe children and staff from our centre came together and wore their traditional clothes to 

promote and fundraise for the Camillian Social Center Chiangrai at the Chiang Rai Walking 

Street Market. The aim was to raise awareness of our center and the work we do, promote our 

music concert that was taking place in January 2013 and raise money. 

Loy Krathong Festival Celebration (November) 

Everyone at the center celebrated Thailand‟s traditional Loy Krathong Festival in November. 

Often translated to „Floating Crown‟ or „Floating Decoration‟, the festival takes place in the 

twelfth month of the Thai Lunar Calendar. On the day, all of our staff and children followed     

tradition and made floating decorations and in the evening - the night of the full moon - we all 

launched our krathongs on the center‟s pond, making a wish as we did so. 
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 2013 Outgoings Total (Thai Baht)  

1 Home of Disadvantaged Children expenses 9,886,671.00 

2 Higher Education Scholarships expenses 2,400,000.00 

3 Supporting the Sriwichian Community expenses 324,323.00 

4 Health Check Program expenses 140,142.00 

5 Home of Charity expenses 911,759.00 

6 Collaboration with the Pistorio Foundation expenses 10,770,276.00 

7 Camillian Formation House expenses 3,544,502.00 

8 Construction projects 2,543,949.00 

 TOTAL 30,521,622.00 THB 

Balance 31 December 2013 Total (Thai Baht)  

- Cash 2,146,904.00 

- Saving Deposits in TMB Bank Public Company Limited No. 634-2-07883-6 144,075.00 

- Saving Deposits in Bank of Ayudhya No. 303-1-09535-3, 303-1-26549-4 5,948,856.03 

- Saving Deposits in Krung Thai Bank No. 842-0-13541-0 14,498.00 

- Saving Deposits in Bangkok Bank No. 511-7-08258-5, 511-7-08792-3 127,240.00 

TOTAL BALANCE 8,381,573.03 
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5. Accounting and Financial Auditing 2013 

2013 financial summary is reported as follows:  

 2013 Income Total (Thai Baht)  

1 From inside Thailand (donation and fundraising  activities) 4,867,825.18 

2 From outside Thailand 13,991,337.03 

3 From collaboration with the Pistorio Foundation 11,895,400.00 

 TOTAL 30,754,562,21 THB 
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6. 2013 Conclusion 

 2013 was a successful year for the Camillian Social Centre Chiangrai. One where the  Ca-

millian charism, our Order mission and our ability to provide services to the poor, sick and el-

derly, through the support of God, and a sense of love and compassion remained strong.  

 

In total – and only through generous support and donations – in 2013 we were able to help 

more than 4,000 people directly and hundreds more indirectly. 

 

We can always improve and in 2014 there are some areas both as an organisation and on 

each individual project that we would like to develop, from the general management of our 

projects to providing better facilities whether for our children with physical and learning       

difficulties, our disadvantaged children or for the communities we so eagerly help. 

 

Our strategy for 2014 will remain the same. We will continue focusing on developing and        

promoting our organization, facilities and staff ability to ensure the children and communities 

we support receive a better quality of life and care through our Order mission. In addition, our      

current three year plan will conclude in 2014 and a key priority next year will be to define our 

new strategy, objectives and approach for our next three year plan. 

 

Every year we are able to help thousands of hill tribe children throughout North Thailand – 

whether poor, orphaned or living with physical or learning difficulties – and their communities 

to build a better life. We cannot stress enough how it is only through the generous support of 

our donors, both individuals and organizations, that we are able to achieve this. We would like 

to  express our deepest gratitude and hope that support remains strong for 2014 and the    

following years. 

 

Our vision is that one day, all disadvantaged children and the hill tribe communities we serve 

will have free access to social care, health care and education; regardless of wealth,          

nationality and religion.  
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“ เราจะรับใช้ผู้ปุวยด้วยความรักดุจมารดาท่ีมีต่อ

บุตรคนเดียวท่ีก าลังเจ็บปุวย และพร้อมท่ีจะรับใช้ 

ผู้ปุวยแม้ต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวติ ”  

 

นกับญุคามลิโล เด แลลลสิ 
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1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1. เราคอืใคร  

เมื่อกว่า 400 ปมีาแล้ว นักบุญคามิลโลได้กอ่ตั้งกลุ่มทีจ่ะช่วยเหลือผู้ปวุยทีถู่กทอดทิ้ง นักบุญคามลิโลมคีวามตอ้งการอยา่งแรง

กล้าที่จะชว่ยเหลือคนทุกคนทีต่้องการความชว่ยเหลือ นักบญุคามิลโลได้ยดึถือพรพิเศษนีด้้วยการเสียสละ มีใจกุศลและสงสาร 

สิ่งเหล่านีน้ าไปสู่การพัฒนาเปน็จิตตารมณท์ี่ยิง่ใหญท่ี่ไดช้่วยเหลือผู้คนนบัลา้นคนในปัจจุบนั 

นับเปน็เวลากวา่ 60 ปี ที่ธรรมทูตนักบวชคามลิเลียนสามท่านแรก ได้เดินทางมาในประเทศไทยเมื่อปี 2495 เพื่อท างานตามจิต-

ตารมณ์ของท่านนักบญุคามิลโลคอื ให้การดูแลผู้ยากจน ผู้ปวุย ผู้สูงอายุ ผ่านทางพระพรของพระเป็นเจา้ด้วยความรักและความ

เมตตา 

เมื่อปี 2516 คณะนักบวชคามลิเลียนได้จดัตั้งมูลนิธินักบญุคามิลโลแหง่ประเทศไทยขึ้นเพือ่วัตถปุระสงคท์ี่จะส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมกุศลของทั้ง 10 ศูนย์ ทีไ่ด้ด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ  คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ เชียงรายเป็น

หนึ่งในจ านวนสิบศนูย์ในประเทศไทย 

ภารกจิของศูนย์เราได้เริ่มเมือ่ปี 2516 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปวุยโรคเรื้อนเริ่มอพยพจากประเทศลาว จีน พมา่เข้ามายังประเทศ

ไทย และมาอาศัยอยูท่ี่บริเวณที่ตอ่มาเรารู้จักในชือ่หมู่บา้นศรีวิเชียรในจงัหวัดเชียงราย ดว้ยจ านวนผูปุ้วยเพิ่มมากข้ึน นักบวช

คามิลเลียนได้ถกูขอให้มาให้การดูแล รักษา และใหค้ าแนะน าทางจิตวญิญาณแก่ผู้ปุวยเหลา่นี้ และดว้ยความยากจนของ

ชาวบ้าน มีผู้สูงอายุ สิ่งเหลา่นีไ้ด้เป็นเหตุให้มกีารปรบัปรุงพฒันาชุมชน ซึง่รวมทั้งการดูแลสุขภาพ จดัท าโครงการน้ าสะอาด 

จัดหาที่ท ากิน สร้างวัดและศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ในชุมชน และในอีก 40 ปตีอ่มา ศนูย์ของเราเปรียบเสมือนเป็นศนูย์กลางของ

ชุมชนและการช่วยเหลือสนบัสนุนยงัคงด าเนนิต่อไปอย่างแข็งขัน 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2535 จากกิจการเริ่มแรกที่ให้การชว่ยเหลือผูป้วุย

โรคเรื้อนทีห่มู่บา้นศรีวิเชียรนั้นได้ขยายกว้างออกไปโดยไดต้ระหนักถึงชุมชนด้อยโอกาสทีอ่ยู่ห่างไกลและเด็ก ๆ ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือในภาคเหนอืของประเทศไทย เราจึงได้ขยายความช่วยเหลือมาสู่ลูกหลานของผูปุ้วยโรคเรือ้น เด็กชาวเขาที่

ยากจน ก าพรา้ หรือ พิการ และมีปญัหาทางการเรียนรู ้

จุดมุ่งหมายของเราคือท าให้มัน่ใจวา่เด็กชาวเขาและชุมชนของพวกเขาจะได้รบัโอกาสในการสรา้งชีวิตทีด่ีขึ้น เราหวงัเปน็

อย่างยิ่งวา่สักวนัหนึ่ง เด็กยากไร้ดอ้ยโอกาสและชุมชนชาวเขาที่เราให้การช่วยเหลือจะสามารถเข้าถึงการบริการพื้นฐานทาง

สังคม ทางการแพทย์ และการศึกษา โดยไมค่ านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาตแิละศาสนาอย่างเท่าเทียม  
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1.2. ขอ้มูลทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่องคก์ร :   คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย 

ทีอ่ยู ่:    101 หมู่ 8 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

อเีมล :   ratchanai1975@gmail.com, camillian-ning@hotmail.com, info@camillianchiangrai.org    

เวป็ไซด ์:    www.camillianchiangrai.org 

เฟซบุค๊ :   http://www.facebook.com/CamillianSocialCenterChiangrai  

ยทูปู :    http://www.youtube.com/user/camilliancei/videos 

คณะผูบ้รหิาร :    1. บาทหลวงรชันัย ออ้มนอก  ผู้อ านวยการ / อธิการ 

   2. ภราดาโจวานนี ดัลลา ริซซา่  ที่ปรึกษา 

    3. บาทหลวงอาร์มันโด เต นุสโซ  สมาชิก (เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล) 

   4. บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต  รองผู้อ านวยการ / เหรัญญิก  

   5. บาทหลวงเอกชัย  ผลวารินทร ์  จิตตาภิบาล  

จ านวนพนกังาน :  40   

ระยะเวลาของรายงาน :  1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 

รายงานตพีมิพเ์มือ่ :  มีนาคม 2557 
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2. แนวทางการด าเนินงานของเรา 

วสิยัทศันข์องเรา  

 
สิ่งที่เราอยากเห็นคอืสักวนัหนึง่เด็กผู้ด้อยโอกาสทัง้หมดและชุมชนชาวเขาต่าง ๆ ที่เราไดใ้ห้ความชว่ยเหลือจะเข้าถึงการบริการ

ทางการแพทย์ สวัสดิการทางสงัคม และการศกึษาโดยไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จา่ย ทั้งนี้โดยไมค่ านึงถึงฐานะ สญัชาติและศาสนา ที่คา

มิลเลียน โซเชยีล เซนเตอร์ เชียงรายนี้เรามุง่เน้นที่ช่วยเด็ก ๆ ชาวเขาทั่วภาคเหนอื ไม่วา่จะจน ก าพร้า พิการด้านกายภาพหรือ

มีปัญหาด้านการเรียนรู้ และทกุ ๆ คนที่หมูบ่้านของพวกเขาจะไดร้บัโอกาสที่จะท าให้ชวีิตของพวกเขาดขีึ้น 

 

เปาูหมายของเรา 

 
 เพื่ออปุการะ ชว่ยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาก าพร้า ยากจน ให้ได้รบัการศึกษา 

 เพื่ออปุการะ ชว่ยเหลือเด็กพิการชาวเขา ไดร้บัการฟื้นฟทูางด้านกายภาพ และศึกษา 

 เพื่ออบรมเด็ก เยาวชน บคุคลทั่วไป ให้มคีุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม  

 เพื่อปลูกฝงัชุมชนให้มีจติอาสา แบ่งปันความรักซึ่งกันและกนั  

 

ยทุธศาสตรข์องเรา 

 
เราก าลังด าเนินงานตามแผนงานสามปีของเรา (2553 -2556) ยุทธศาสตร์ของเราคือมุ่งเน้นพัฒนาและประชาสัมพนัธ์องคก์ร สิ่ง

อ านวยความสะดวกพื้นฐานของศูนย์ และศักยภาพของพนักงานเพื่อใหม้ั่นใจได้วา่เด็ก ๆ และชุมชนที่เราให้ความชว่ยเหลือจะ

ได้รบัการดูแลอย่างดีและมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ตามจดุมุ่งหวงัของคณะของเรา 

 

โครงการของเรา 

 
จากที่เราได้ด าเนินงานมาหลายปี จวบจนปจัจบุันเรามีทัง้หมด 8 โครงการ ทีด่ าเนินงานสนองจุดมุง่หมายของเรา 

 สงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา (เด็กศึกษาระหวา่งชั้น ป.1 - ป.6 โดยพักในศนูย์)  

 สงเคราะห์ทนุการศึกษาแก่เด็กชาวไทยภูเขาให้ศึกษาในระดบัทีสู่งขึน้  (ม.1 ข้ึนไปและพักนอกศนูย์) 

 บ้านเก้ือกูล - ให้การดูแล บ าบดั ฟื้นฟูและการศึกษาแก่เด็กทีพ่ิการทางกายภาพและมปีัญหาทางการเรียนรู้ 

 ร่วมมอืกับ Pistorio Foundation - ให้ทุนการศกึษาและชว่ยเหลือชุมชน  

 ช่วยเหลือชุมชน หมู่บ้านศรีวิเชียร - ดูแล สนับสนนุ และพฒันาชุมชนชาวเขาในท้องถิ่น 

 โครงการตรวจสุขภาพ - ให้โอกาสในการมีสขุภาพที่ดีขึน้แก่ชุมชนที่อยู่หา่งไกลความเจรญิ       

 ให้ความชว่ยเหลือดา้นสงัคมสงเคราะห์และสขุภาพอนามัยแก่ประชาชนลาว 

 บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย 
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บ้านสงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขาเริ่มข้ึนเมื่อปี 2535 

โดยเป็นสถานที่เล็ก ๆ ในหมู่บ้านศรีวิเชียร ให้ท่ีพัก

พิงแก่เด็กนักเรียน 30 คน ปัจจุบันมีนักเรียน

ชาวเขากว่า 200 คน โดยเป็นชาวเขาเผ่า อาข่า ม้ง 

ปากะญอ ลีซอ เย้า และ ลาหู่ พักพิงอยู่ท่ีคามิล- 

เลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย เด็ก ๆ เหล่านี้

เป็นเด็กท่ีเรียนอยู่ระหว่างชั้นประถมปีท่ี 1 ถึงชั้น

ประถมปีท่ี 6 ที่โรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่ีนี่ทั้ง

พนักงานของศูนย์ ซิสเตอร์ และคุณพ่อทุก ๆ ท่าน

ต่างท างานกันอย่างหนักเพื่อท่ีจะมั่นใจว่าเด็ก ๆ 

ได้รับการดูแลท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ และจิต

วิญญาณ 
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3. ภาพรวมของแต่ละโครงการในปี 2556 

 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

1. เพ่ือช่วยเหลือ เด็กก าพร้า ยากไร้ ให้

ได้รับชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นโดย

ให้ท่ีพัก อาหาร และการดูแลสุขภาพ

อนามัย 

2. เพ่ือช่วยเหลือเด็กๆชาวไทยภูเขาให้

ได้รับการศึกษา 

เปาูหมาย : 

 เด็กยากจนชาวเขาเรียนระหว่างชั้น 

ป.1 และ ป. 6 ในภาคเหนือของไทย 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กชาวไทยภูเขา

กลุ่มเส่ียง รวมถึงขาดโอกาสทาง

การศึกษา พ่อแม่หย่าร้าง หรือปัญหา

เก่ียวกับยาเสพติด 

ระยะเวลาด าเนนิการ : 

 โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2536 จนถึง

ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

ผู้รบัผดิชอบ : 

1. บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก 

2. ภราดาโจวานนี ดัลลา ริซซ่า 

3. บาทหลวงเกรียงไกร  สุขจิต  

ผู้ปฏบิตังิาน : 

1. ซิสเตอร์เปาลิน  ดิโซซา 

เจา้หน้าที่ธรุการ : 

1. นายสุรพงษ์   อมฤกตย์ 

2. นางสาวขวัญใจ  หลวงปัน 

เจา้หน้าที่ระดมทนุ : 

1. นางสาววาธินี  งามแสง 

3.1. โครงการ 1. สงเคราะห์เดก็ชาวไทยภูเขา 
ชว่ยเหลอืและสนบัสนนุเดก็ชาวไทยภเูขาทีม่คีวามเสีย่ง 

สิ่งที่มุง่เน้นในปี 2556 

ด าเนินการตอ่เนื่องเพ่ือพฒันามาตรฐานความเป็นอยู่ของเด็กในศูนย์ โดยเฉพาะอย่าง-

ยิ่งปอูงกันน้ าทว่มสนามฟุตบอลและการมีห้องท าการบา้นและทบทวนบทเรียนที่มี

อุปกรณค์รบครนั  

ขัน้ตอนการรบัเดก็และสถานะปจัจบุนั  

ขัน้ตอนการรบัเดก็ 

พ่อหลวงของหมู่บ้าน หรือ 

ญาติของเด็กๆ มาสมคัร 

โดยมีพอ่หลวงรับรอง 

หลังจากที่มาสมัครแลว้ 

ทางศูนยจ์ะเป็นผู้รับ

ตรวจสอบและพิจารณาอีก

ครัง้หนึง่ เพื่อชว่ยเหลือ

เด็กๆที่ต้องการความ

ช่วยเหลือมากที่สุด 

สถานะปจัจบุนั 

ในปี 2556 เราให้การ

สงเคราะห์และสนับสนุนเด็ก 218 คน และได้มีเด็กมาสมัครเพิ่ม 140 คน โดยที่ศูนย์จะสามารถรับ

เด็กด้อยโอกาสได้เท่าไหร่ก็ข้ึนอยู่กับจ านวนเด็กท่ีจบออกไป 

ศนูยส์งเคราะหเ์ดก็ชาวไทยภเูขาป ี2556 

ชัน้ ชาย หญงิ จ านวน 

อนุบาล 2 2 11 3 

ป. 1 22 16 38 

ป. 2 20 20 40 

ป. 3 18 13 31 

ป. 4 25 20 45 

ป. 5 11 17 28 

ป. 6 12 19 31 

มัธยม 1 - 1 

รวม 111 107 218 
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เจา้หน้าทีด่แูลเดก็ : 

1.ซิสเตอร์ดรุณี  เจริญกุล 

2.ซิสเตอร์ลัดดา สง่าคีรีพัฒนา 

3.นายบัญชา  เกษมพูนสุข 

4.นายอาดู  มาเยอะ 

5.นางสาวดวงใจ  อาหยิ 

6.นางสาวจินตนา  วอบือ 

7.นายเอกชัย แซ่ลี 

 

พนกังานขบัรถ - ชา่งทัว่ไป :  

1.นายศรีเดช  ลือสุวรรณ์ 

2.นายดอกค า  โอกาสมั่งมี 

3.นายศักดิ์ดา ศรีไพรบูลพร 

 

แมค่รวั : 

1.นางมูเปีย  เชอมือกู่ 

2. นางนาเผอะ จะอื่อ 

 

แมบ่้าน : 

1.นางกุลา  จามู 

2.นางสมคิด  ลือสุวรรณ์ 

 

ดแูลสวน - ท าความสะอาด : 

1. นายอ่อน  ชัยวงศ์ 

2. นายเชดอง  อาจอ 

3. นายหล่อฮู่  มาเยอะ 

4. นายอิ่นค า  คักกันหา 

การด าเนนิการ 

ทางศูนย์ใช้หลกัการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Approach) กล่าวคือ กาย ใจ สังคม และ

จิตวิญญาณ 

ดา้นรา่งกาย 

ศูนย์ไดส้่งเสริมให้เด็กๆ ทุกคนได้ออกก าลังกาย เพื่อ

สุขภาพที่ดี ศูนย์จัดตารางเวลาเพื่อออกก าลงักายทุกเย็น

หลังเลิกเรียน ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบ์อล ตระกร้อ วิ่ง 

และนอกจากนัน้ ทุกวันอาทิตย์มีกิจกรรมกีฬาสีระหวา่ง

ภาคเรียน แบ่งเป็นกลุ่มๆ และยงัมีกีฬาพืน้บา้นตามโอกาส

ต่าง ๆ 

นอกจากนี้ เด็กๆ ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ทุกปี หากเด็กไม่สบาย จะมีซิสเตอร์ซึง่

เป็นพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หรอืหากอาการหนักก็จะส่งโรงพยาบาลเพื่อรบัการ

ตรวจและรักษาต่อไป   

 

ดา้นจติใจ 

 

เด็ก ๆได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จากคุณพอ่  

ซิสเตอร์ และเจา้หน้าที่อยา่งดี   

 

 

ดา้นสงัคม 

 

ทางศูนย์ แยกตกึชาย ตึกหญิง สถานทีส่ะดวกสบายพรอ้ม

อุปกรณ์ สะอาด และความเปน็อยู่มคีวามพรอ้ม นอกจากนี้

เด็ก ๆ ยังได้รับโอกาสให้ท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น การ

แสดงในงานเทศกาลต่าง ๆ และ เล่นเกมส์ต่าง ๆ 

 

 

 

ดา้นจติวญิญาณ 

 

ศูนย์ไดจ้ัด อบรม สั่งสอน คุณธรรม  จริยธรรม มีหลัก

ศาสนาเป็นหลกัยึดเหนี่ยวจิตใจ 
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สรุปส าหรับปี 2556 

ปี 2556 เป็นปทีี่ดีส าหรบัศนูยส์งเคราะห์เด็กชาวเขา เรามีเด็กที่อปุการะ 218 คน (ชาย 

111 คน และหญิง 107 คน) และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2554-2555 เมื่อเด็กชัน้ประถม 

ศึกษาปทีี่ 6 จากศูนย์เราไป เราสามารถชว่ยเด็กใหม่ 47 คน ผลลัพธ์ที่ส าคญัส าหรับปี 

2556 คือ 

 เด็กที่อยู่ในศูนย์ (ป.1 - ป.6)    218 

 เด็กที่ได้รับการอุปการะให้เรียนต่อ (ชั้น ม.1 ขึ้นไป)   31 (12 ชาย, 19 หญิง) 

 เด็กใหม่       47 (30 ชาย, 17 หญิง) 

 จ านวนเด็กท่ีอยู่ในศูนย์ ณ เมื่อ 31 ธันวาคม 2556   214 
 
 

ความคาดหวงัส าหรับปี 2557 

พัฒนามาตรฐานความเปน็อยูข่องเด็กในศูนย์จะยังคงเป็นหนึ่งในเปูาหมายหลักส าหรบัปี 

2557 เช่นเดมิ ด้วยการบริจาคจากผู้ใจบุญท าให้เราสามารถสร้างอาคารเรียนส าหรับ

เด็ก ๆซึ่งตอนนีเ้ราใชป้ระโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ทบทวนบทเรียนและท าการบา้น แต่

ห้องท าการบ้านก็ยังไม่มีโต๊ะและเก้าอีใ้ห้เด็ก ๆ นั่งท าการบ้าน การหาเงนิสนับสนุนให้

เรามีโตะ๊และเก้าอี้ให้เด็ก ๆ จึงเป็นเปาูหมายหลักอย่างหนึ่งของเราส าหรบัปี 2557 

ตารางกจิกรรมของศนูยส์งเคราะหเ์ดก็ชาวไทยภเูขาป ี2556 

วันที ่ กิจกรรม 

1 มกราคม กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  

12 มกราคม กิจกรรมวันเด็ก 

2 กุมภาพันธ์ รับการตรวจสุขภาพ  

4 กุมภาพันธ์ กิจกรรมฉลองวัดนักบุญคามิลโล  

11 มีนาคม เด็ก ๆ กลับบ้าน 

16 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนท่ี 1 

14 กรกฎาคม ฉลองนักบุญคามิลโล * ประชุมผู้ปกครอง  

21-22 กรกฎาคม กีฬาสีภายในศูนย์  

12 สิงหาคม พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ * แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  

24-28 กันยายน สอบปลายภาค 

10-30 ตุลาคม เด็ก ๆ กลับบ้าน 

1 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียนท่ี 2 

12 พฤศจิกายน ฉลองวันเกิดคุณพ่อรัชนัย 

21 พฤศจิกายน รับการตรวจสุขภาพ  

5 ธันวาคม พิธีถวายพระพรในหลวง * แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  

10-15 ธันวาคม ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส  

23 ธันวาคม แสดงละครคริสต์มาส  

24 ธันวาคม วันคริสต์มาส -กิจกรรมบันเทิง ปิงโก ตักไข่ ปาเปูา ปากระป๋อง ฯลฯ  

25 ธันวาคม วันคริสต์มาส  

28  ธันวาคม งานสังสรรค์พนักงาน 

สมาชิกเกือบทุกคนในวงดุริยางค์ของ

โรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุดเป็นเด็กที่อยู่ใน

ศูนย์ของเรา 

ทีมฟุตบอลของโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด

เป็นเด็กที่อยู่ในศูนย์ของเราทั้งหมด 
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ทางศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา เราได้ให้ท่ีพักและ

อุปการะเด็กชาวเขาท่ีเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 ถึง

ประถมศึกษา 6 เม่ือเด็ก ๆ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว

โครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษาได้ให้โอกาสท่ีเด็กแต่ละ

คนจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นจริง (โดยส่วนใหญ่จะ

เรียนที่โรงเรียนกินนอน) เราจะช่วยให้เด็ก ๆ เลือก

โรงเรียนที่เหมาะสมส าหรับพวกเขา จากนั้นจะช่วย

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท่ีเพ่ิมเติมต่าง ๆ (นอกเหนือจากท่ี

รัฐบาลสนับสนุน) ค่าครองชีพและให้ค าปรึกษาเมื่อเด็ก

ต้องการ 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

1. เพ่ือสงเคราะห์ อุปการะนักเรียนจบ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับ

การศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชัน้

มัธยมศึกษา 

2. เพ่ือเด็กท่ีอยู่ในความอุปการะของศูนย์

จะได้มีที่พัก มีโรงเรียน สามารถ

พัฒนาชีวิตเพ่ืออนาคตข้างหน้าต่อไป  

 

กลุม่เปาูหมาย : 

 นักเรียนท่ีจบจากศูนย์ระดับชั้น 

ประถม 6 ( ชนเผ่า อาข่า ม้ง ปกา-

เกอะญอ ลาหู่) จ านวน 269 คน 

 

ระยะเวลาด าเนนิการ : 

 เริ่มปี 2536 จนถึงปัจจุบัน และต่อเนื่อง

ไปในอนาคต 

 

ผู้รบัผดิชอบ : 

1. บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก 

2. ภราดาโจวานนี ดัลลา ริซซ่า 

3. บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต 

 

ผู้ปฏบิตังิาน : 

1. นายสุรพงษ์  อมฤกตย์ 

2. นางสาวขวัญใจ  หลวงปัน 

3.2. โครงการ 2. สงเคราะหท์ุนการศกึษา เดก็ชาวไทยภูเขา  (พกันอกศนูย)์ 

สิ่งมุ่งเน้นในป ี2556 

การส าเรจ็การศึกษาในระดับที่สูงขึน้ของเดก็ ๆ ชาวเขาของเรา เป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้าง

ชีวิตให้ดี มนัหมายความว่าเมือ่พวกเขาออกไปสู่โลกของการท างาน พวกเขาจะมวีุฒิ

ทางการศึกษาเท่า ๆ กับผู้สมคัรทา่นอื่น ๆ  แต่มันไม่ใช่เรื่องงา่ยเสมอไปส าหรับเด็ก ๆ 

ของเราทีจ่ะเรียนต่อไปในระดบัทีสู่งขึน้เนื่องจากภาระความส านึกรบัผิดชอบตอ่พ่อแม่ 

ญาติ พี่นอ้ง ที่อยากช่วยงานทางบา้น สิง่มุ่งหวังส าหรบัปี 2556 คอืการลดจ านวนเด็กที่

ออกจากระบบการศึกษากลางคนัก่อนที่จะจบและให้ก าลงัใจพวกเขาให้เรียนจนจบ 

จ านวนนักเรียนที่ได้รบัทนุสนบัสนนุในปี 2556 

 โรงเรยีน จ านวน 

1 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ จ.เชียงราย 36 

2 โรงเรียนศีลรวี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 35 

3 โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 39 

4 โรงเรียนเชียงค า อ.เชียงค า จ. พะเยา 6 

5 โรงเรียนสหศาสตร์ จ.เชียงราย 38 

6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติล าพูน จ.ล าพูน 25 

7 บ้านเณรคามิเลียน จ.เชียงราย 7 

8 โรงเรียนสยามบริบาล จ. เชียงราย 6 

9 วิทยาลัยเทคโนโลนีวิรุณบริหารธุรกิจ 37 

10 กศน.- โรงเรียนตามหมู่บ้าน 43 

 รวมทัง้สิน้ 272 
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การด าเนินการ 

 

1. ผู้อ านวยการภราดาโจวานนี ดัลลา รซิซา่ แนะน าสถานที่และโรงเรียนกับเด็กชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 6 และสอบถามความสมัครใจของเด็ก ๆ นักเรียน 

2. เจ้าหน้าที่ของศนูย์เตรียมเอกสารต่างๆ ของนกัเรียน ผู้อ านวยการหรอืเจ้าหน้าที่

พร้อมกับเด็กไปสมคัรเรียนเพือ่เข้าเรียนและอยู่หอพักที่นัน้ 

3. เมื่อถึงวนัปฐมนเิทศหรอืวนัเปดิเรียน ผู้อ านวยการจะไปส่งนักเรียนหรอืเจ้าหน้าทีไ่ป

ส่งถึงโรงเรียนเพื่อให้มคีวามพร้อมด้านต่างๆ ในการไปตอ่โรงเรียนแห่งใหม ่

4. ทุกเทอม หรอืทกุครั้งที่มโีอกาส ผู้อ านวยการหรือเจา้หน้าที่จะไปเยี่ยม เพื่อดวูา่เด็ก

ต้องการความชว่ยเหลือดา้นใดบ้าง  

 

สรุปส าหรับปี 2556 

 

ปี 2556 เป็นปทีี่ประสบผลส าเร็จส าหรบัโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษา ไมเ่พียงแต่

จ านวนนักเรียนที่ได้รบัทนุการศึกษาเพิ่มข้ึนจาก 218 คน (119 ชาย และ 99 หญิง) ใน

ปีการศึกษา 2554-2555  เปน็ 272 คน (129 ชาย และ 143 หญิง) ในปีการศึกษา

ปัจจบุัน เรายังได้ช่วยนักเรียนทุนปัจจบุันที่มคีวามคิดจะไม่เรยีนต่อให้เรียนต่อได้ 

 

ความคาดหวงัส าหรับปี 2557 

 

สิ่งมุ่งเนน้ของเรายังคงเป็นการช่วยแนะน าเดก็ ๆ ของราที่มคีวามคดิจะออกจากโรงเรียน

กลางคนัโดยไม่เรียนตอ่  ให้เห็นความส าคญัของการศึกษา เราจะช่วยเด็ก ๆ โดยการรบั

ฟัง ให้ค าปรึกษา และชว่ยหาทางแก้ปญัหาที่จะท าใหทุ้ก ๆ ฝุายที่เกี่ยวขอ้งพอใจ 

นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังชอบให้เราไปเย่ียมที่โรงเรียนใหม่ หรอื หอพักใหม่ของพวกเขา ไป

ดูความก้าวหนา้และสถานที่ทีต่้องการ ใหค้ าแนะน าและสนบัสนนุ  จุดมุ่งหมายของเรา

คือการเพิ่มจ านวนครัง้ในการไปเยี่ยมเด็ก ๆ เท่าที่เราสามารถท าได้ 

สิ่งมุ่งเนน้มากทีสุ่ดในปี 2557 คือจะพยายามเพิ่มจ านวนผูบ้รจิาคส าหรบัโครงการนี้ 

จ านวนเงินแค่ 9,000 บาทส าหรับอปุการะเดก็หนึ่งคนตอ่หนึง่ปี สามารถเปลีย่นชีวิตเด็ก

ได้ 

ด้วยเพราะการบริจาคของผู้ใจบุญเราจึง

สามารถให้ทุนการศึกษาแก่คุณนารี อา

หยิ จนจบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา

ด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันคุณนารี

ท างานที่ฝุายประชาสัมพันธ์ของพระราช

ต าหนักดอยตุง 

วุฒิพงษ์เป็นเด็กที่มีความสามารถด้าน

ดนตรีอย่างมาก เมื่อเขาจบประถมหกเมื่อ

ปี 2553 ครูใหญ่ได้ขอให้ทางศูนย์ฯให้

วุฒิพงษ์อยู่ที่ศูนย์ต่อเพื่อจะได้เรียนที่

โรงเรียนเดิมเพื่อท าประโยชน์ด้านดนตรี

ให้กับโรงเรียน จนบัดน้ีสองปีมาแล้วเขา

โตเป็นเด็กหนุ่มท่ีสดใสและเป็นหน้าเป็น

ตาของทั้งโรงเรียนและศูนย์ของเรา 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ: : 

1. เพ่ืออุปการะเด็กพิการชาวไทยภูเขา 

ให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และ

ฟื้นฟูทางด้านกายภาพ 

2. เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่าง

เท่าเทียม 

3. เพ่ือฝึกให้เด็กพิการชาวไทยภูเขา

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 

กลุม่เปาูหมาย : 

 เด็กยากจนที่มีความพิการทางกาย

และมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 

ระยะเวลาด าเนนิการ : 

 โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึง

ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 

ผู้รบัผดิชอบ : 

1. บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก 

2. ภราดาโจวานนี ดัลลา  ริซซ่า 

3. บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต 

 

ผู้ปฏบิตังิาน : 

1.ซิสเตอร์ วไลพร  รักย่ิงงาม 

2.นายจิรศักดิ์  ผ่องเกษม 

พยาบาล : 

1. ซิสเตอร์เปาลิน  ดิ  โซซ่า 

แมค่รวั : 

1. นางจันทร์หอม  พรมปั๋น   

2. นางสาวบุญชง เหม่อแล 

3.3. โครงการ 3. บา้นเกือ้กลู 

ให้การดแูล บ าบดั ฟืน้ฟแูละการศกึษาแกเ่ดก็ทีพ่ิการทางกายภาพและมปีญัหาทางการเรียนรู้ 

สิ่งมุ่งเน้นในป ี2556 

 

1. ดูแลฟื้นฟทูางรา่งกายอย่างต่อเนื่องและเติมเตม็ทางจิตใจด้วยการสอนศลีธรรมและ

ชี้แนะทางจิตวญิญาณ 

2. ให้ชุมชมได้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรคีวามเปน็มนุษย์ของเด็ก ๆ ของพวกเรา 

3. เพิ่มห้องเรยีนและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในอาคารเรียนหลังใหม่ 

4. ดูแลสุขภาพปากและฟันให้กบัเด็ก ๆ และจะเพิ่มจ านวนการไปพบทนัตแพทย์  

5.   จัดหาปลอกขา และอปุกรณ์ช่วยเดินส าหรับเด็กที่ตอ้งการ 

  

สถานะปจัจบุนั 

 

ปัจจบุันนี้เป็นขวบปทีี่สี่แล้วของบ้านเก้ือกูล บา้นเก้ือกูลชว่ยเด็ก 27 คน (24 คนพักที่

บ้านเก้ือกูลระหว่างช่วงเวลาภาคเรียน อีก 3 คนเดินทางมาตอนเช้าและกลบับ้านตอน

เย็น) ให้มีชีวติที่ดีขึ้น ยงัคงมคีวามตอ้งการอย่างมากจากครอบครัวและชุมชนชาวไทย

ภูเขาทีม่ีเด็กพิการทางกายภาพและมปีัญหาทางการเรียนรู้ตอ้งการมารับการดูแล ฟื้นฟู 

และการศึกษาที่บา้นเก้ือกูล 

 

บ้านเกื้อกูลได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2552 ให้บริการดูแล ฟื้นฟู และ

การศึกษาฟรี แก่เด็กพิการทางกายภาพและเด็กท่ีมี

ปัญหาในด้านการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของเราคือ ใน

อนาคตเด็ก ๆ ของเราจะพ่ึงพา ช่วยเหลือตัวเองได้ 

เด็กส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในบ้านเกื้อกูลเป็นชาวเขาของ

ภาคเหนือประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นอาข่า เด็ก

หลาย ๆ คนมาจากครอบครัวท่ียากจนและแตกแยก 
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เจา้หน้าทีด่แูลเดก็ : 

1.นายอัศวิน  เล่ายะ 

2.นางสาวพัชรี  เบียแล 

3.นางสาวนวนันท์  เม่อแล 

4.นางสุนันทา  แสนแก้วกาศ 

5.นางสาววาสนา  วิชาทยานนท์ 

6.นางสาวอาเบี่ย  อาน ี

7.นายชาญชัย เกษมธีรญาณ 

8.นางสาวสุพัตรา พิชิตไพรสัณฑ์ 

 

แมบ่้าน : 

1. นางอาเดอะ  อาจอ 

2. นางอามือ  อาจ่อ 

การด าเนนิการ 

การดแูลสขุภาพและการฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

การดูแลสุขภาพและการฟื้นฟทูางกายภาพคอืสิ่งทีบ่้าน

เก้ือกูลมุ่งเน้นเป็นหลักและความต้องการของเด็ก ๆ ก็

ต่างกันไป เด็กบางคนมีภาวะแทรกซอ้นทางระบบประสาท 

และอาการของหลาย ๆ คนที่เป็นนัน้เกิดขึ้นจากตอนคลอด

หรือเมือ่ครั้งยงัเด็ก  เด็กอาจจะคลอดที่บา้นโดยไม่ได้รบั

การฝากครรภ์และไม่ได้รบัการดูแลหลังคลอด ปัจจัยอื่น ๆ 

อาจเกิดจากผลข้างเคียงจากอาการเจบ็ไข้ในช่วงระยะ 

แรก ๆ ของชีวติ 

เด็กแต่ละคนจะมีวิธีการท ากายภาพบ าบัดที่เหมาะส าหรบัตนเอง ซึง่มักจะรวมถึงการใช้

สระว่ายน้ า ผู้ให้การดูแลได้รบัการฝึกวิธีการดูแลเด็กแต่ละคน เด็กส่วนใหญ่ของเรามี

ปัญหาด้านการเคลื่อนที่ ดงันัน้บ้านเก้ือกูลต้องการผู้ดูแลที่เพยีงพอเพือ่ที่ช่วยเด็กในด้าน

ต่าง ๆ ปัจจบุันผู้ให้การดูแลแต่ละท่านดูแลรบัผิดชอบเด็กมากที่สุด 3 คน มันเป็นรางวัลที่

ยิ่งใหญ่ส าหรบัผู้ให้การดูแลที่เห็นพัฒนาการทางกายภาพของเด็ก ๆ ที่พวกเขาได้ช่วย

ท ากายภาพซ้ าแล้วซ้ าเลา่เป็นเวลาหลายเดือน 

การพฒันาทกัษะ 

นอกเหนอืจากโปรแกรมกายภาพบ าบดัแล้ว เราจัดโปรแกรมกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ 

ของเราอยา่งตอ่เนื่อง ถึงแม้วา่บ้านเก้ือกูลจะยงัไม่ใช่

โรงเรียน แต่เราก็มีการเรียนการสอนที่ใช้หลกัสูตร

แกนกลางปรบัให้เหมาะกบัความสามารถของเด็กของเรา 

การเรียนการสอนที่บา้นเก้ือกลูนั้นพึง่ความกระตอืรือร้น 

ความช านาญและความรู้จากอาสาสมคัรและผูใ้ห้การดูแล

ให้สอนเด็ก ๆ และแบง่ปันความรู้ นอกจากการสอน

ภาษาไทย อังกฤษ เลขคณิต คอมพวิเตอร์ และสังคมแลว้ 

เด็ก ๆ ของเรายงัได้รว่มในกิจกรรมหลากหลายที่จัดให้เด็ก ๆ คิดและเล่นอย่าง

สร้างสรรค์โดยการใชท้ักษะทางการเรียนรู้และทางกายภาพ ผลการส ารวจแสดงให้เห็น

ว่าเด็ก ๆ ของพวกเรามคีวามสขุและสนุกกับตารางเวลาที่เราจัดให้ 

เด็กห้าคนของบ้านเก้ือกูลเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลและรบักายภาพบ าบัดทีบ่้านเกื้อกูล

สัปดาห์ละครั้ง ในวันอื่น ๆ เด็กพวกนี้ยังได้วา่ยน้ าและเรียนคอมพวิเตอร์อีกดว้ย 

 

 

 

เม่ือครั้งท่ีมีเบียมาอยู่ท่ีบ้านเกื้อกูลเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2555 ขณะมีอายุได้ 5 ขวบ เธอ

เป็นเด็กตัวเล็กท่ีดูไม่มีความสุข ร้องไห้บ่อย 

ไม่สามารถเดินได้ คลานได้อย่างเดียว 

หลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการฟ้ืนฟูบ าบัด

เราก็ได้เห็นมีเบียมีความสุข มีรอยยิ้ม และ

ด้วยอุปกรณ์ช่วยเดินมีเบียสามารถยืนและเดิน

ด้วยตัวเองได้ 
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สิง่อ านวยความสะดวก 

ปัจจบุันบ้านเก้ือกูลมีสามอาคารหลักเพื่อใช้เปน็ที่พัก ฟื้นฟู 

และสอนเด็กพกิาร อาคารหลกัประกอบดว้ย ห้อง

คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องพยาบาล ครวั หอ้งอาหารและ

สองหอ้งนอนโถงใหญ่ส าหรบัเด็ก อาคารที่สองมสีองชั้น 

ชั้นแรกประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องการเรียนรูโ้ดย

ประสาทสมัผัส และห้องเรียนยอ่ยส าหรบัการสอนรายบคุคล ชั้นสองมีหอ้งพกัขนาด

ใหญ่สองหอ้งส าหรบัแขก ชั้นล่างในอาคารหลังทีส่ามประกอบด้วยห้องกายภาพ และ 

ห้องศิลปะ ชั้นบนเป็นที่พักและมุมพักผ่อนของอาสาสมคัรและพนักงาน เรายงัมีสระว่าย

น้ าบ าบดัซึง่เด็ก ๆ ชอบมาก 

บ้านเก้ือกูลไดร้บัการบริจาครถตู้ ซึ่งเราใชป้ระโยชน์ได้อยา่งมาก เช่น จ่ายตลาด พา

เด็กไปโรงพยาบาล พาเด็ก ๆ ไปนอกสถานที ่รับ-ส่งเด็กโตไป-กลับโรงเรียน 

พนกังานและอาสาสมคัร 

บ้านเก้ือกูลใหก้ารดูแลเด็กที่มปีัญหาในการเรียนรู้และ

พิการทางกายภาพ ซึง่สว่นใหญ่จะมีการพฒันาการที่

ล่าช้า เรามีผู้ให้การดูแลที่มคีวามช านาญ 8 คนดูแลเด็ก ๆ 

27 คนของเรา ซึ่งจะมีสว่นส าคัญในการดูแลทุก ๆ อย่าง 

เช่นในกิจกรรมการเรียนการสอนและในการท า

กายภาพบ าบัด 

เราไดร้ับการชว่ยเหลือจากอาสาสมคัรที่มคีวามกระตือรือร้น และความสามารถ 

อาสาสมคัรไดช้่วยในการสอน ดูแล และทั่ว ๆ ไป เรามีห้องส าหรบัอาสาสมคัร 4 ท่าน 

ซึ่งสว่นใหญ่จะอยู่อยา่งต่ าหนึง่เดือน ในปี 2556 บ้านเกื้อกูลโชคดีที่ได้รบัการชว่ยเหลือ

จากอาสาสมัครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในดา้นต่าง ๆ เช่น ครูสอนภาษาองักฤษและศิลปะ นัก

กายภาพบ าบัด  นักพฤติกรรมบ าบัด นักกิจกรรมบ าบดั ซึ่งทั้งหมดสามารถทีจ่ะแบ่งปัน

ความรูค้วามช านาญ ประโยชน์ทีบ่้านเก้ือกูลได้รบัจากการมอีาสาสมคัรสามารถมองเห็น

ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเวลาท่ีอาสาสมัครอยู่กับเราเท่าน้ันแต่ความรู้ความช านาญท่ี

อาสาสมคัรแบ่งปันให้ยงัคงอยูแ่ละใช้เพือ่ชว่ยเด็กของเราไดต้่อ ๆ ไป 

เราอยากเชิญชวนใหทุ้ก ๆ ท่าน มาเยี่ยมเยียนบ้านเก้ือกูลและคามิลเลียน โซเชียล เซน-

เตอร์ เชียงราย ซึ่งจะเปน็การสร้างโอกาสอนัยิง่ใหญ่ให้เด็ก ๆ ของเราได้พบและมปีฎิ-

สัมพันธ์กับผูอ้ื่น ยังไม่ถึงหนึ่งปีดี เราก็ได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงในตัวพศุตม์ เขาเปลี่ยนเป็นเด็ก

ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส ด้วยความดีใจ เราและ

พ่อแม่ของพศุตม์ได้เห็นพศุตม์ก้าวเดินสาม

ก้าวด้วยตัวเอง 

ไม่สามารถเดินได้ ไม่สามารถใช้แขน

และมือได้ เราได้จัดโปรแกรมกายบริหาร

ทางกายภาพและโภชนาการที่เหมาะสม 

 

พศุตม์มาอยู่บ้านเกื้อกูลเมื่อเดือน

กรกฏาคม 2555 อายุ 4 ขวบ พศุตม์ดู

เป็นเด็กที่ไม่ร่าเริง สุขภาพไม่ดีตัวเล็ก 
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สรุปส าหรับปี 2556 

 

แค่เวลาสี่ปบี้านเก่้ือกูลได้ก้าวหน้าไปในทุก ๆ ด้าน ก็เนื่องมาจากการได้รบัการสนบัสนุน

จากทุก ๆ ท่าน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ และการฝึกอบรมพนักงานได้ท าให้เราเห็น

ผลลัพธ์จรงิในพัฒนาการของเด็ก ๆ ของเรา ปี 2556 จึงเป็นปีทีป่ระสบผลส าเร็จอย่าง

แท้จรงิ การมสีขุภาพปากและฟันทีด่ีขึ้นของเด็ก ๆ มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการ

สอนครบครนัในอาคารหลงัใหม่ที่สร้างจากเงินบริจาคของผู้ใจบญุ เรายังได้เห็นการมี

พัฒนาการทางร่างกายและจติใจของเด็กหลาย ๆ คน มันเป็นความทา้ทายที่เราพยายาม

ท าหลาย ๆ อย่าง แต่เวลาของการลงทุน ลงแรง และใจ ไดร้บัการตอบแทนด้วยรอยยิ้ม

บนใบหนา้ของเด็ก ๆ ของเรา 

ความคาดหวงัส าหรับปี 2557 

 

ยังมีเด็กชาวเขาอีกมากที่มคีวามพิการทางกายและมปีัญหาทางการเรียนรู้ตอ้งการมาอยู่

ที่บา้นเก้ือกูล สิง่มุ่งหวังส าหรบัเราในอนาคตอนัใกล้คอืการเปน็ศูนย์การเรียนรู้ และศนูย์

พัฒนาฟืน้ฟทูางกายภาพ โดยบ้านเก้ือกูลจะรบัเด็กที่มาตอนเช้าและกลบับ้านตอนเย็น

ให้ได้รบัการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางกายและการเรียนรู้  ความคาดหวังเพิ่มเตมิส าหรบั 

2557 มีดงันี ้

1. ดูแลฟื้นฟทูางรา่งกายอย่างต่อเนื่องและเติมเตม็ทางจิตใจด้วยการสอนศลีธรรมและ

ชี้แนะทางจิตวญิญาณ 

2. การมีรถตูส้ าหรบัเด็กพิการโดยเฉพาะ ซึง่จะท าให้การพาเด็ก ๆ ไปที่ต่าง ๆ ท าได้

ง่ายขึ้นและจะให้ชุมชมได้เห็นคุณค่าและศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของเด็ก ๆ ของ

พวกเรา 

3. จัดหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคนและยืดหยุ่นเพือ่ให้เหมาะกับความ 

สามารถและลักษณะทางกายภาพของเด็ก อาสาสมคัรสามารถช่วยให้เด็กมี

พัฒนาการดว้ย เราหวังว่าเราจะมีอาสาสมคัรทีม่ีความช านาญ 

4. จัดหาปลอกขา และอปุกรณ์ช่วยเดินส าหรับเดก็ที่ต้องการ 

จัสตินมาอยู่บ้านเกื้อกูลเมื่อปลายปี 2554 

ด้วยอาการของการมีพัฒนาการที่ล่าช้า 

อายุ 10 ขวบ สุขภาพดี แต่ไม่พูด กว่า

เกือบปีให้หลัง ถึงแม้จัสตินยังเป็นเด็ก

เงียบ พูดน้อย แต่จัสตินเริ่มพูดและเรียนรู้

ในห้องเรียนได้ดีขึ้น 

เกือบหนึ่งปีและท าให้เราภูมิใจใน

พัฒนาการของกีตาร์ กีตาร์ยิ้มบ่อยครั้ง 

ประคองตัวให้ตั้งตรง บังคับหัวให้ตั้งตรง 

และพูดได้ดีขึ้น 

เมื่อครั้งยังเป็นทารก กีตาร์ได้เกิดอาการ

ชักภายในและมีผลท าให้ไม่สามารถเดิน 

ไม่สามารถพูดได้ชัดและมีอาการ

กล้ามเน้ืออ่อน เมื่อกีตาร์มาอยู่บ้านเกื้อกูล

เมื่อปี 2555 ตอนอายุ 4 ขวบ เธอต้องการ

การดูแลทุกอย่าง  
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มูลนิธิพิสโตริโอได้มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในประเทศ

ก าลังพัฒนา โดยการสนับสนนุทุนการศึกษา

ระยะยาวจนจบระดบัอาชวีศึกษา และโดยการ

พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของโรงเรียน คามิ

ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ได้

ร่วมมอืกับพิสโตริโอในการท ากิจกรรมให้

ทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆ ด้อยโอกาสในจงัหวดั

เชียงรายและเชียงใหม ่
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

1. เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทาง

การศึกษา ให้ได้รับการศึกษา ดัง 

สโลแกน “On the way to 

school ,On the way to life” 

2. เพ่ือช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร 

ให้มีโรงเรียนที่หมู่บ้านของตนเองหรือ

ใกล้หมู่บ้าน เพ่ือให้เด็กๆจะได้อยู่กับ

ครอบครัว 

3.   เพ่ือช่วยเหลือชุมชน หมู่บ้านถิ่น 

ทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 

กลุม่เปาูหมาย : 

 เด็กยากไร้ด้อยโอกาส 

 เพ่ือช่วยเหลือเด็กยากไร้ในเชียงราย 

และเชียงใหม่ ให้ได้รับการศึกษา 

 

ระยะเวลาด าเนนิงาน : 

 โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึง

ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 

ผู้รบัผดิชอบ : 

1. มูลนิธิ พิสโตรีโอ 

2. คุณเอเลนา พิสโตรีโอ 

3. บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก 

4. ภราดาโจวานนี ดัลลา ริซซ่า 

 

ผู้ปฏบิตังิาน : 

1. นางสาววัชรี  กิตติศิริมงคล 

2. นายสมบูรณ์  กิตติศิริมงคล 

3. นายธวัช  เบกากู่ 

3.4. โครงการที ่4. รว่มมอืกบั Pistorio Foundation  

ให้ทนุการศกึษาและชว่ยเหลอืชุมชน  

สิง่มุง่เนน้ในป ี2556 

 

สิ่งที่เรามุง่เน้นในปี 2556 คือพยายาม

ช่วยเหลือทนุการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่อยู่

ห่างไกลให้มากข้ึน นอกจากนั้นเรา

ต้องการที่จะพฒันา ปรบัปรุงโครงสรา้ง

พื้นฐานของโรงเรียนและอปุกรณ์การ

เรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ และหมู่บ้านที่

เราให้การช่วยเหลืออยู ่

 

สถานะปจัจบุนั 

 

 ในปี 2556 ด้วยความรว่มมอืกับมุลนิธ ิ

พิสโตริโอเราได้ช่วยเหลอืให้

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 18 หมู่บ้าน

เป็นจ านวน 1,992 คน ให้ศึกษาใน

ระดบัประถม มธัยมและอาชวีศกึษาใน

จังหวดัเชียงรายและเชียงใหม ่ 

 
 

หมู่บา้นทีเ่ดก็ ๆ ไดร้บัทนุการศกึษา 2555 

 
หมูบ่า้น จ านวน 

1 บ้านใหม่พัฒนา 196 

2 บ้านบ่อทอง 21 

3 บ้านห้วยกุ๊ก 152 

4 บ้านห้วยสุด 112 

5 บ้านบาหลา 101 

6 บ้านมะขามปูอม 139 

7 บ้านปุาเกี๊ยะ 120 

8 บ้านผาแตก 55 

9 บ้านศรีวิเชียร 135 

10 บ้านพนาเสรี 292 

11 บ้านดอยงาม 98 

12 ห้วยน้ าขุ่น 36 

13 หอพักท่าก๊อ  38 

14 บ้านห้วยเจริญ 83 

15 บ้านเกษตรดอยช้าง 109 

16 บ้านแม่พระบังเกิด 116 

17 บ้านผาแดง (ปุาเม่ียง) 58 

18 บ้านแม่ปอน 131 

 รวมทัง้สิน้ 1,992 
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การด าเนินการ 

1. หาเด็กนักเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือด้านการศึกษามากที่สุดโดยจาก

ผู้อ านวยการคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ที่เปน็ผู้ที่ถูกรู้จักอย่างดีใน

หมู่บ้านชาวเขาที่ห่างไกลในจงัหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ เด็กที่ตอ้งการความ

ช่วยเหลือในดา้นทุนการศึกษาจึงถูกเสนอมา 

2. กระบวนการประเมินจะด าเนินการโดยเริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวว่ามคีวาม

ต้องการความชว่ยเหลือมากน้อยแค่ไหน 

3. เมื่อเด็กได้รบัการพิจารณารับเข้าโครงการแลว้ มูลนิธิพิสโตรโิอจะให้การสนบัสนนุ

ทางการเงนิปีการศึกษาละ 6,500 บาท คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทางคามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ เชียงรายจะสนบัสนนุให้ อาทิ คา่อปุกรณ์การเรียน เครือ่งแบบ และค่า

หอพักส าหรบันกัเรียนที่ตอ้งการ 

 

สรุปส าหรับปี 2556 

 

ในปี 2555 คามิลเลียน โซเชยีล เซนเตอร์ เชียงราย ทีร่่วมมือกับมลูนิธิพิสโตริโอ 

สามารถให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก 2,087 คนจาก 19 หมู่บา้นที่หา่งไกลใน

จังหวดัเชียงรายและเชียงใหม ่ ในปี 2556 เรายังคงให้การสนับสนุนแก่ เด็กของ 18 

หมู่บ้านเดิมโดยมีจ านวนเด็กทั้งสิ้น 1,992 คน  

นอกจากนั้น เรายังไดช้่วยเหลอืในด้านการพฒันาอย่างมั่นคงแก่ชุมชนชาวเขาที่

โรงเรียนตัง้อยู่ โดยการพจิารณาขึ้นอยู่กับสิง่ไหนมีความต้องการและส าคญัที่สดุ เช่น

โครงการน้ าสะอาดและสร้างอาคารเรียน โดยให้การสนบัสนนุทางการเงิน พร้อมกับ

สร้างงานแก่ชุมชน 

 

ความคาดหวงัส าหรับปี 2557 

 

การเพิ่มความชว่ยเหลือแก่นักเรียนระดบัประถม มัธยมและอาชีวศึกษาผา่นทางการ

สนับสนุนโดยให้ทุนการศึกษาและพัฒนาปรบัปรงุโครงสรา้งพ้ืนฐานจะยงัคงเป็นเปูา

หลักในปี 2557 

นอกจากนี้เราจะทบทวนการท างานร่วมกันของคามลิเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

และมูลนิธิพสิโตริโอ ให้มีการพัฒนาปรบัปรงุการท างานเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่

ต้องการความชว่ยเหลือได้มากยิ่ง ๆ ข้ึน 

จากนักเรียนที่เราได้ให้การสนับสนุน

ทุนการศึกษาน้ัน มีสองคนที่เรียนจบแล้ว

กลับมาท างานให้กับมูลนิธิพิสโตริโอ 

หนึ่งคนคือ คุณสมบูรณ์ กิติสิริมงคล ซึ่ง

ได้ถ่ายรูปคู่กับผู้อ านวยการคามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายคนก่อน 

ภราดาโจวานนี ดัลลา ริซซา คุณสมบูรณ์

เป็นหน่ึงในหลาย ๆ คนที่ได้สร้างความ

ภาคภูมิใจให้กับองค์กรของเรา 
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หมู่บ้านศรีวิเชียรเป็นที่แรกที่คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ เชียงรายเริ่มท างาน โดยเริ่มต้น

เมื่อ 2516 ก่อนที่ศูนย์ฯ จะเปิดอย่างเป็นทางการ 

เมื่อมิชชันนารีเริ่มมาให้การดูแลและช่วยเหลือผู้

ที่ทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อน จากนั้นได้ขยาย

ความช่วยเหลือมาสู่การช่วยเหลือลูกหลานของ

ผู้ปุวยให้ได้รับการศึกษาจวบจนถึงวันนี้ การ

ช่วยเหลือคนยากจน ผู้สูงอายุและผู้ปุวย ให้การ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อช่วยให้ทุก ๆ คนใน

ชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

1. เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเร้ือน ผู้สูงอายุ 

และผู้ยากไร้ เจ็บปุวย 

2. เพ่ืออภิบาลชาวบ้านศรีวิเชียร ที่นับถือ

ศาสนาคริสต์ 

 

กลุม่เปาหมาย : 

 ผู้ปุวยโรคเรื้อน ผู้สูงอายุ  

 ชาวบ้านศรีวิเชียร  ประกอบไปด้วย 

ครอบครัวคนเมือง ชนเผ่าอาข่า ไท

ใหญ่ ไทลื้อ 

 

ระยะเวลาด าเนนิงาน : 

 โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2535 จนถึง

ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 

ผู้รบัผดิชอบ : 

1. บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก 

2. บาทหลวงอาร์มันโด เต นุสโซ 

3. บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ 

3.5. โครงการที ่5. ชว่ยเหลอืชมุชน หมูบ่า้นศรวีิเชยีร  

ดูแล สนบัสนนุ และพัฒนาชมุชนชาวเขาในทอ้งถิน่ 

สิ่งมุ่งเน้นในป ี2556 

 

ความมุ่งหวังของเราคือการ

ช่วยเหลือต่อเนือ่งแก่คน

ยากจน คนปวุย ผู้สูงอายุ 

ควบคู่ไปกบัการสอน

คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือทีจ่ะ

ท าใหชุ้มชมมคีวามรัก มี

ความสามคัคี ชว่ยเหลือซึ่ง

กันและกันได ้

 

สถานะปจัจปุนั 

 

หลาย ๆ ปีมาแล้วที่เราได้

ช่วยให้ชมุชนพัฒนา โดย

การช่วยเหลอืทางด้าน

สุขภาพอนามัย โครงการ

น้ าดื่ม ที่ท ากนิ โบสถ์ของ

หมู่บ้าน และทนุการศึกษา

ให้แก่บุตรหลาน เรายังได้จัดกิจกรรมอีกหลาย ๆ อย่างในแต่ละปี 

กจิกรรมในป ี2555 

วนั กจิกรรม 

 1  มกราคม  พิธีทางศาสนาขอพรพระ * มพีิธมีิสซา 

 4  มกราคม พิธฉีลองวัดนกับญุคามิลโล * มีพิธมีิสซา และงาน

ฉลอง 

11 กุมภาพนัธ์  วันผู้ปุวยสากล 

13 เมษายน  วันผู้สงอายุหมู่บ้านศรีวเิชียร 

14 กรกฎาคม  ฉลองนักบญุคามลิโล * กิจกรรมทางศาสนา 

12 สิงหาคม  กิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ * มีพิธถีวายพระพร 

 25-27 

ตุลาคม  

ค่ายเยาวชน 

1-2 

พฤศจิกายน  

กิจกรรมนกัศกึษาคาทอลิก จ.เชียงใหม่  

จ.เชียงรายและชุมชน 

5 ธันวาคม  กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ *มีพิธถีวายพระพร 

24 ธันวาคม  ฉลองวันคริสตม์าส *พิธกีรรมทางศาสนา *การ

แสดงละครศักดิสทิธิ์ *การแสดงของชนเผ่าต่างๆ *

บิงโก *สอยดาว *ประกวดถ้ า 

31 ธันวาคม  วันสิ้นปี * แข่งขนักีฬา 

*พิธีกรรมทางศาสนาขอบคุณพระ 

หมายเหต ุ ทุกๆวนัอาทิตย์ จะมีการเย่ียม ผู้สูงอายุ และผู้ปุวย 
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การด าเนินการ 

 

คุณพอ่ (บาทหลวง) ของเราไปเยี่ยมบา้นโดยเฉพาะคนยากจน คนปุวย และผู้สูงอายุ

บ่อย ๆ เมื่อชาวบ้านปวุย ซิสเตอร์เปาลีนจะเปน็ผู้วินจิฉัยเบือ้งต้น ถ้าเกินก าลังของเราที่

จะเยียวยา เราจะน าคนไข้สง่โรงพยาบาล 

เรายังจดักิจกรรมแข่งขันกีฬากับสมาชิกชุมชนเพื่อสร้างความสามคัคีกบัชุมชนและได้

ให้การศึกษาทางจิตวิญญาณ ค าแนะน า ที่วดัของชมุชน 

 

สรุปของป ี2556 

 

การสนบัสนุนของเราตอ่ชุมชนแรกที่จัดตั้งขึน้ยังคงแข็งขันตอ่เนื่อง ปนีี้เรายงัคงเห็น

ความประทบัใจในการชว่ยเหลอืของเราผา่นทางการบริจาคเงนิของชุมชนทีไ่ด้รบัทีว่ัด 

ของขวัญและการบริจาคต่าง ๆ ที่น ามามอบใหเ้ด็ก ๆ ของเรา ทั้งเด็กที่พิการทาง

กายภาพและมปีัญหาในการเรียนรูท้ีบ่้านเก้ือกูลและทีศู่นย์สงเคราะหช์าวเขาของเรา 

 

ความคาดหวงัส าหรับปี 2557 

 

ปัจจบุันเราไห้การชว่ยเหลือชุมชนในหลาย ๆ ด้าน ซึง่รวมถึงการดูแลสุขภาพ 

การศึกษา ที่ท ากิน และค าแนะน าทางศาสนา อย่างไรก็ตามเราสิง่ที่เราจะมุ่งเน้นในปี 

2557 คือการชว่ยให้ชุมชนชว่ยเหลือพึ่งพาตวัเองได ้

เมื่อชุมชนสามารถอยู่ได้ดว้ยตัวเองแล้ว เราจะสนับสนุนใหห้มู่บ้านอืน่ ๆ ท างานร่วมกัน 

แบ่งปันความรูแ้ละชว่ยเหลือซึง่กันและกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ชุมชนทีต่้องการมากที่สุด 

วิธีการอย่างหนึง่ที่เราท าคอืการบริจาคข้าว เราขอให้ผูท้ี่มีไรน่า เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิต

แล้วแบง่ข้าวให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ปุวย ผู้ยากจน และผูสู้งอายุ  

 
 

ผู้ปุวยโรคเรื้อนเกิดอาการหายใจล าบาก

ขณะท่ีคุณพ่อไปเยี่ยมบ้านเขาพอดี คุณพ่อจึง

เรียกรถพยาบาลมารับตัวไปโรงพยาบาล เรา

ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ 

กิจกรรมวันแข่งกีฬาร่วมกันระหว่าง

ศูนย์ฯ กับหมู่บ้านศรีวิเชียรที่จัดขึ้นในปี 

2556 ได้มีการแสดงของเด็ก ๆ ของเรา

ร่วมด้วย 
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มูลนิธินักบญุคามิลโลแหง่ประเทศไทย โดยคา

มิลเลียน โซเชยีล เซนเตอร์ เชียงราย และ 

โรงพยาบาลคามิลเลียนที่กรุงเทพ รว่มมอืกับ

มูลนิธิพิสโตริโอ จัดหนว่ยแพทย์เคลือ่นที่เพือ่ 

ให้บริการแก่ชมุชนชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

1. เพ่ือให้เด็กยากไร้ บ้านอยู่ถ่ิน

ทุรกันดาร ให้ได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 

2.   เพ่ือให้ชุมชน ท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ได้รับการตรวจสุขภาพ 

 

กลุม่เปาูหมาย : 

 เด็กๆนักเรียนท่ีอยู่ในความอุปการะ

ของมูลนิธิฯ กว่า 2 พันคน  

 ชุมชนกว่า 30 หมู่บ้านที่อยู่ถ่ิน

ทุรกันดาร 

 

ระยะเวลาด าเนนิโครงการ : 

 โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2535 จนถึง

ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 

ผู้รบัผดิชอบอบ : 

1. บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก 

2. ภราดาโจวันนี ดัลลา ริซซา 

3. บาทหลวงเกรียงไกร  สุขจิต  

3.6. โครงการที ่6. โครงการตรวจสขุภาพ 

 ใหโ้อกาสในการมสีขุภาพทีด่ขีึน้แกช่มุชนทีอ่ยูห่า่งไกลความเจรญิ 

 

สิ่งมุ่งเน้นในป ี2556 

ในปี 2555 เราสามารถจัดหนว่ยแพทย์เคลือ่นที่สองครั้งและได้ให้บริการแก่นักเรียนและ

ชาวบ้านในพืน้ที่ห่างไกลรวม 2,006 คน ถึงแม้ว่าจะเปน็สิ่งทีม่ีคุณค่ามากมายต่อชุมชน

ต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่เราเชื่อว่าการให้บริการหนว่ยแพทย์เคลือ่นที่ยงัคงมคีวามส าคญัและ

จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัพวกเขา 

สถานะปจัจบุนั 

สรุปได้วา่ปี 2556 ประสบผลส าเร็จอย่างดีด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลือ่นที่ 2 ครัง้

ให้บริการแก่  2,152 คน ครั้งแรก 1,366 คน ครั้งที่สอง 786 คน 

หนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่

วนัที ่ สถานที ่

ครัง้ที ่1 

2 กุมภาพันธ์ โรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด และศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์  

3 กุมภาพันธ์ หน่วยท่ี 1 *บ้านบาหลา บ้านมะขามปูอม บ้านปุาเกี๊ยะ บ้านดอยงาม *บ้าน

พนาเสรี    หน่วยท่ี 2 *โรงเรียนบ้านดอยช้าง โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 

4 กุมภาพันธ์ หมู่บ้านศรีวิเชียร 

5 กุมภาพันธ์ หมู่บ้านแม่ปอน  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

ครัง้ที ่2 

20 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านเกษตรดอยช้าง  และ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 

21 พฤศจิกายน ศูนย์สงเคราะห์เด็กคามิลเลียน และเด็กพิเศษ 

22 พฤศจิกายน โรงเรียนต ารวจชายแดน ห้วยกุ๊ก เวียงแก่น 
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การด าเนินการ 

 

1. ผู้อ านวยการ เป็นผูป้ระสานงาน ระหว่าง 3 องค์กร คอื โรงพยาบาลคามิลเลยีน 

กรุงเทพฯ องคก์ร Pistorio Foundation และศูนย์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

เชียงราย เพือ่นดัแนะเรือ่งเวลา 

2. โรงพยาบาล คามิลเลียน จะเตรียมบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่มา พร้อม

ทั้งน ายามาด้วย  

3. ศูนย์คามิลเลียน เป็นผู้นดัแนะเรื่องเวลาและสถานที่ เพ่ือแจ้งไปยังโรงเรียนหรือ

หมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพรอ้ม 

4. เมื่อก าหนดวันออกหน่อยตรวจสุขภาพมาถงึ ทีมงานก็จะจัดกลุ่มเป็น 2 กลุม่ เพื่อไป

ยังเปูาหมายตามที่นดัไว้ โดยแต่ละครัง้ใช้เวลาออกหน่วย 3 วัน 

 

สรุปส าหรับปี 2556 

 

ปี 2556 เป็นปทีี่ดีและประสบผลส าเร็จส าหรบัโครงการนี้ นอกจากไดต้รวจสุขภาพ

ให้กับนักเรียนและชาวบ้านไดม้ากขึ้นแล้ว เรายังสามารถเหน็ผลที่เกิดข้ึนจากงานของ

เราจากชวีิตที่เราไดช้่วยไว ้

 

ความคาดหวงัส าหรับปี 2557 

 

ความคาดหวังของเราในปี 2557 คอืการคงจ านวนครัง้ของการออกหนว่ยแพทย์

เคลื่อนทีค่อื สองครั้งส าหรบัหมูบ่้านเดมิหรอือาจจะเพิ่มขึน้ การยังคงด าเนินการได้ตามที่

กล่าวมาขา้งตน้นั้น ต้องอาศัยความรว่มมอืและการสนบัสนุนทางการเงินจากสามองค์กร

หลักเดิมที่จะท าให้เกิดขึ้นได ้

 
 

ครั้งหนึ่งระหว่างการออกหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ในปี 2556 เด็กชายวัย 7 ขวบ

ได้เกิดอาการชัก ทีมแพทย์ของเราได้

ช่วยอย่างทันท่วงที หมอที่ได้เห็นอาการ

ที่เกิดขึ้นได้เขียนรายงานและส่งตัวเด็ก

ไปโรงพยาบาลเพื่อท าการตรวจรักษา

ต่อไป ผลจากการตรวจของโรงพยาบาล

ระบุว่าเด็กเป็นโรคลมบ้าหมู และปัจจุบัน

น้ีเด็กได้รับการดูแลและรักษาจาก

โรงพยาบาล ถ้าไม่มีหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่แล้วเด็กชายคนน้ีอาจจะไม่ได้รับ

การตรวจรักษาเลย 
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การให้การดูแลด้านสังคมสงเคราะห์และสุขภาพแก่

ประชาชนลาวได้เร่ิมมากว่า 30 ปีมาแล้ว เปูาหมาย

หลักคือให้บริการดูแลคนปุวย คนยากจนและผู้

ทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อน พร้อมกับช่วยเป็นสารท่ี

จะส่งไปถึงวัดต่าง ๆ ในท้องถิ่น โครงการนี้ได้รับ

การสนับสนุนโดยสันตะส านัก โดยผ่านทางเอกอัคร

สมณฑูตวาติกันประจ าประเทศไทยซึ่งมีคณะ

นักบวชคามิลเลียนประเทศไทย โดยภราดา โจ

วานนี ดัลลา ริซซ่า อดีตผู้อ านวยการศูนย์ ฯ เป็นผู้

ประสานงานโครงการต่าง ๆ โครงการนี้ได้เริ่มขึ้น

อย่างเป็นทางการเม่ือปี 2536 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

1. เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเร้ือนประเทศ

ลาว  และคนยากไร้ 

กลุม่เปาูหมาย : 

 ผู้รอดชีวิตจากโรคเร้ือนและคนปุวย 

 คนยากจนหรือด้อยโอกาสท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือมากท่ีสุด 

ระยะเวลาด าเนนิงาน : 

 โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2536 จนถึง

ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 

 ผู้ปฏบิตังิาน : 

1. ภราดาโจวันนี  ดลัลา  ริซซ่า 

3.7. โครงการที ่7. ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสังคมสงเคราะหแ์ละสขุภาพ

อนามยัแกป่ระชาชนลาว 

สิ่งมุ่งเน้นในป ี2556 

นอกเหนอืจากการคงความสนบัสนนุในโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ส าหรบัป ี2556 เรา

มุ่งทีจ่ะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ส าหรับการชว่ยเหลือ 

1. ให้การศึกษาที่เหมาะส าหรบัเดก็ที่มีความบกพร่องการได้ยิน  

โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อห้าปทีี่แล้วเมื่อเราไดส้รา้งโรงเรียนประถมส าหรบัเด็กที่มปีัญหา

ทางการได้ยิน 40 คน เพือ่ทีจ่ะให้พวกเขาไดร้ับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับผูอ้ื่น 

สิ่งทีมุ่่งตอนนี้คอืการมโีรงเรียนมัธยมให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้ 

2.  สร้างศนูย์ฝกึอาชีพส าหรบัหญิงวยัรุ่นชาวเขา 

จุดมุ่งหมายของเราคือได้พัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือจะหารายไดด้ว้ยตัวเองของ

วัยรุ่นหญิงชาวเขา ศูนย์ฝึกไดส้ร้างขึ้นเมือ่ปี 2555 และจะมพีิธีเปิดอยา่งเปน็ทางการใน

เดือนกันยายน 2556 เด็กวัยรุน่หญิงอายรุะหว่าง 17-18 ปี เรียนการเย็บและตัดเย็บ

เสื้อผ้า ผลผลิตได้ขายในตลาดและสว่นหนึ่งได้ขายให้กับเดก็ประถมที่มปีญัหาทางการ

ได้ยินในราคาพิเศษ 

 

สถานะปจัจบุนั 

ภารกจิในการช่วยเหลือของเรา รวมถึงการเยี่ยมและสนับสนุนผู้ปวุย ผู้ทุกข์ทรมานจาก

โรคเรื้อน และชว่ยสรา้งสิง่ปลูกสร้างที่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของชมุชน เรายังได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการมีโรงเรียนมธัยมที่จัดการเรยีนการสอนส าหรับเด็กที่มี

ปัญหาทางการได้ยิน เราอยากเห็นเด็ก ๆ เหล่านี้ได้เรียนรว่มกับเด็กอืน่ ๆ ในโรงเรียน

ปกติทีม่ีการชว่ยเหลือด้านการสอนด้วยการใช้ภาษาสญัลักษณ์ 

 
ในปี 2555 เราได้ช่วยชาวบ้านให้เริ่มมี

ความหวังและลุกขึ้นสู้อีกครั้ง จากการ

บริจาคของผู้ใจบุญ เราสามารถมีเงิน

ประมาณ 330,000 บาทเพื่อสร้างระบบ

น้ าสะอาดและระบบไฟฟูาให้กับหมู่บ้าน 

หมู่บ้านหนึ่งยากจนมาก หมู่บ้านชาวเขา

อยู่ห่างไกล ไม่มีน้ าสะอาด ไม่มีไฟฟูา ไม่

มีช่องทางการท าเกษตรที่ยั่งยืน และไม่มี

ช่องทางการมีรายได้ หลาย ๆ คนปุวย

และต้องการความช่วยเหลือ 
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การด าเนินการ 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ชว่ยเหลือผูปุ่วยโรคเรื้่อน คนเจบ็ไขแ้ละผู้

ยากไร้ โดยผ่านทาง 5 โครงการหลักในประเทศลาว การด าเนินการหลาย ๆ อย่างได้

ร่วมมอืกับกระทรวงสาธารณสุขหรอืกระทรวงศึกษาธิการของลาว ทุกโครงการอยู่ใน

พื้นที่ภาคเหนอืของลาว ในเมอืงหลวงพระบางหรอืบริเวณใกล้เคียง 

1 โครงการกอ่สร้างคลนิิก  

2  โครงการซื้อวัสดุ/อปุกรณ์/เครือ่งมือทางการแพทย์   

3  โครงการ น้ าดื่มสะอาด ที่หมู่บ้านห้วยก่ิง 

4  โครงการกอ่สร้างโรงเรียนมธัยม 3 แห่ง 

5  โครงการช่วยเหลือ ผู้ปวุยโรคเรือ้น  

 

สรุปส าหรับปี 2556 

เป็นปทีี่ดีของโครงการนี้ โรคเรื้อนไม่ได้เป็นปญัหาส าหรบัคนลาวแลว้และในปี 2556 ไม่

มีผู้เป็นโรคเรื้อนใหม่เกิดขึ้น แต่ส าหรบัผูท้ี่เปน็และหายแล้ว ร่องรอยของโรคยังคงทิ้งไว้

ซึ่งเรายังคงตอ้งให้การช่วยเหลือตอ่ไป 

เช่นเดียวกับคงการพัฒนาชุมชนเช่น โครงการน้ าสะอาดที่หมู่บ้านหนึ่ง และเราสามารถ

ช่วยหมูบ่้านอื่น ๆ ในแนวเดียวกันเช่น ศูนย์ฝกึอาชีพส าหรบัผู้หญิง  

 

ความคาดหวงัส าหรับปี 2557 

 

เราจะเน้นการคงความสนับสนนุโครงการของเราที่มอียู่แลว้ในปี 2557  

1. ด าเนินการหาหลักสูตรที่ดทีี่สุดและเหมาะกับเด็กที่มปีัญหาทางการได้ยินเพือ่ใช้ใน

โรงเรียนมัธยมของพวกเขา 

2. คงความส าคญัในการฝึกครูชาวเขาในศูนย์ฝกึสามแห่งของเรา ด้วยการสนบัสนนุ

ของกระทรวงศกึษาธิการ 

3. พยายามรักษายอดบรจิาคทีจ่ะท าให้เราสามารถคงการช่วยเหลือหมูบ่้าน โดยผ่าน

ทางโครงการเพาะปลูก ท าใหชุ้มชุนมีแหลง่อาหารและรายได้ที่มัน่คง 

 

ในการท างานร่วมกับกระทรวง 

ศึกษาธิการ เราได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมครู

ขึ้น 3 แห่ง เพื่อที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้มี

การศึกษาท่ีดีและมีโอกาสทางอาชีพ

เพิ่มขึ้น 

เราได้สร้างคลินิกให้กับชุมชนหลาย ๆ 

แห่งและให้ทุนส าหรับพยาบาลทั้งน้ี

เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนชาวเขา คนยากไร้ 

คนปุวย สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

ขั้นพื้นฐานได้ 

ท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เรา

ได้สร้างโรงเรียน 10 แห่ง ในหมู่บ้าน

ชาวเขาท่ีมีการระบาดของโรคเรื้อน ทั้งน้ี

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ติดเชื้อได้รับการศึกษา

ที่ดี 
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บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย เป็นหนึง่ใน

กิจการของคามลิเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

เชียงราย และเปิดด าเนินการอย่างเปน็

ทางการเมือ่ปี 2548 ด้วยความมุ่งหมายที่จะ

ให้เป็นที่อบรม ฝึกฝนแก่เยาวชนชายคาทอลกิ 

โดยเฉพาะในเขตพื้นทีภ่าคเหนือ (เฉพาะผู้ที่

เรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1 - มัธยมศึกษา

ปีที่ 6) ที่มคีวามสนใจในจิตตารมณ์และพันธ

กิจของคณะ  

. 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

1. อบรมผู้สนใจในการเป็นนักบวชคามิล- 

เลียน  ให้เขาเข้าใจถึงกระแสเรียกท่ี

แท้จริงของตนเอง 

2. เรียนรู้จิตตารมณ์ การรับใช้ผู้ปุวย

ยากไร้ ตามจิตตารมย์ของท่านนักบุญ

คามิลโล 

 

กลุม่เปาูหมาย : 

 ผู้สนใจเป็นนักบวชคามิลเลียน จาก

จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

เชียงราย 

 

ระยะเวลาด าเนนิโครงการ :  

1. โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึง

ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 

 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ : 

1. บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก 

2.   บาทหลวงอาร์มันโด เต นุสโซ่ 

3.   บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ 

4.   บาทหลวงเกรียงไกร  สุขจิต 

 

3.8. โครงการที ่ 8.   บา้นเณรคามลิเลยีน เชยีงราย 

สิ่งมุ่งเน้นในป ี2556 

 

ผ่านมากวา่ 400 ปีแล้วที่นักบญุคามิลโล เด แลลิสได้กอ่ตั้งกลุ่มของพ่ีนอ้งชายเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้วุยที่ถูกทอดทิ้ง ถึงวันนีง้านและคณะของเขายังด ารงอยูอ่ย่างแข็งขัน สิ่ง

มุ่งเน้นในปี 2556 ของเราคือคงการสนบัสนนุและบันดาลใจให้กับเด็กหนุม่ทีป่รารถนา

จะเข้าใจ เรียนรู้และฝึกปฏบิัตติามพันธกิจของคณะคามิลเลียน และให้ก าลงัใจผู้ที่

ปรารถนาจะกา้วต่อไปบนวิถีทางของการเป็นนักบวช 

 

สถานะปจัจบุนั 

 

บ้านเณรนี้ได้แยกออกมาจากบ้านเณรคามิลเลียน  ศรีราชา  ชลบุรี  เพื่อใหเ้ป็นบา้นที่

ให้การฝึกฝน อบรมแก่เยาวชนชายคาทอลิกเฉพาะในเขตภาคเหนือที่มคีวามสนใจใน

กระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะหรอืมคีวามตั้งใจทีจ่ะเปน็นักบวชคามิลเลียนใน

อนาคต จะไดม้โีอกาสเข้าสัมผสั ฝึกฝนแสวงหาพัฒนากระแสเรียกของตน  

โดยจะได้ รบัการฝึกฝนอบรมในสิ่งจ าเปน็ต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์  

และคริสตชนตามจิตตารมณ์ของคณะ(ประกาศพระวาจา รบัใช้ผู้ปวุย)  บา้นเณรเล็ก

แห่งนี้เปิดรบั เยาวชนที่ก าลังศกึษาในระดบัชัน้ มัธยม 1 ถึง 6    ปัจจุบันมีสามเณร

จ านวน  34  คน 
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การด าเนินงาน 

 

เณรทุกคนเรียนที่โรงเรียนในจังหวดัเชียงรายและพักอาศัยที่คามิลเลียน โซเชียล เซน-

เตอร์ เชียงราย ที่นี่เรามั่นใจว่าเณรมีโอกาสทีจ่ะท าการบา้น เรียนรู้ และฝึกฝนปฏิบตัิ

ตามจิตตารมณข์องคณะ และยงัมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ  

ตารางเวลาประกอบไปดว้ย เวลาสวดภาวนา ศึกษา ฝึกฝน สามเณรไดร้ับสิ่งต่าง ๆ โดย

ผ่านทางการสอนเก่ียวกับความเป็นมนุษย์ ความเป็นคาทอลิก และพันธกิจของคณะ 

ในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์พวกเขาได้มาชว่ยเด็ก ๆ พิการที่บา้นเก้ือกูล อีกทัง้ยังจดัให้มี

การเล่นกีฬาในแต่ละวนัดว้ย 

สามเณรมโีอกาสที่จะเลอืกทางเดินของตัวเองได้ตลอดเวลา วา่ทางเดินไหนเหมาะสมกับ

ชีวิตของตวัเอง 

 

สรุปปี 2556 

 

ถึงแม้ว่าเราได้เห็นจ านวนที่ลดลงเล็กน้อยของเณรทีบ่้านเณรคามิลเลียน เชียงรายในปี

การศึกษานี้ (2555-2556) ปีก่อนหนา้เรามีเณร 38 คน แต่ยังคงมคีวามกระตอืรอืรน้

อย่างต่อเนือ่งในการเรียนรู้และมีสว่นรว่มในการปฏบิัติตามพันธกิจของคณะนัน่คอืการมี

ความรัก เมตตา และสงสารทีจ่ะมอบให้ผู้อืน่ 

ผลของโครงการนี้ไม่ได้เป็นไปแค่ในรูปแบบของเด็กวัยรุ่นไดร้ับการพัฒนาทางศาสนา

เท่านั้น แต่ยังอยู่ในทศันคติทางสังคมและพฤติกรรมของพวกเขา โดยทั่วไปแล้วเด็กมี

แนวโนม้ทีจ่ะเปน็คนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นและมีระเบียบวินัยในตัวเอง 

 

ความคาดหวงัส าหรับปี 2557 

 

พันธกิจของคณะของเราคอืการด าเนินรอยตามจิตตารมณ์ของท่านนักบญุคามิลโล 

เพื่อให้การดูแลผู้ยากจน ผู้ปวุย ผู้สูงอายุ โดยผ่านทางพระพรของพระเปน็เจ้าด้วยความ

รักและความเมตตา เณร 34 คนทีบ่้านเณรคามิลเลียน เชียงราย นี้ก็มีความมุง่มั่นที่จะ

ด าเนินรอยตาม แต่ในปี 2557 เราต้องการเน้นไปที่การมคีวามเชื่อมั่นในตวัเองและเชือ่

ในความสามารถของตวัเองมากข้ึน 

 

 
 

หนึ่งเทอมผ่านไป หลังจากกลับไปบ้าน

ช่วงปิดเทอม พ่อแม่ได้แจ้งให้ทางบ้าน

เณรทราบว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีกับตัวฤทธิพร ฤทธิพรมีความ

กระตือรือร้น มีความเป็นระเบียบ ปฏิบัติ

ตนตามตารางเวลาและช่วยงานต่าง ๆ ที่

บ้าน 

ฤทธิพรเข้าบ้านเณรเมื่อมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษา 2555 เขาไม่มี

ระเบียบวินัย เฉื่อยชา พ่อแม่ไม่รู้จะท า

อย่างไรเพื่อช่วยให้ปรับปรุงตัว 
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4. กิจกรรมที่น่าประทับใจในปี 2556 

 มกีจิกรรมมากมายทีไ่ดจดัขึน้ภายในป ี2556 ดา้นลา่งนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมตา่ง ๆ  

เฉลมิฉลองกจิกรรมวนัเดก็  

วันเด็กของปี 2556 ตรงกับวันที่ 14 มกราคม ศูนย์และเด็ก ๆ ภายในศูนย์ไดม้ีกิจกรรมสนุก ๆ 

ร่วมกันและยงัได้มีกิจกรรมทีท่ าให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความส าคัญของพวกเขาที่จะเปน็ผู้มสี่วน

ช่วยพัฒนาชมุชน สังคม และประเทศ  

 

                                                                                                                      

กจิกรรมวนัแม ่วนัพอ่แหง่ชาตแิละการแขง่ขนักฬีากบัเยาวชนของชมุชน 

เราเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาตใินเดือนสิงหาคม และวันพ่อแห่งชาติในเดอืนธนัวาคม คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย และชาวบ้านศรวีเิชียรมีกิจกรรมแข่งกีฬารว่มกนัเช่น ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล และยังมีการจดัเกมส์ให้เด็ก ๆ เล่นด้วย 

เดก็ ๆ ไปดฟูตุบอลทีส่นามของทมีเชยีงรายยไูนเตด็ 

เด็กพิเศษทีบ่้านเกื้อกูลไดร้ับความอนุเคราะหใ์ห้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเชียงราย

ยูไนเต็ดกับเมอืงทองยูไนเต็ดในวันพุธที่ 21 สงิหาคม 2556  

                                                                                                                     

กจิกรรมประชาสมัพนัธแ์ละระดมทนุทีต่ลาดถนนคนเดนิในตวัเมอืงเชยีงราย  

เด็ก ๆ ชาวเขาและพนักงานศนูย์ของเราไปรว่มประชาสมัพนัธ์ศูนย์และระดมทนุที่ตลาดถนนคน

เดินในตวัเมืองเชียงราย จุดมุง่หมายเพื่อประชาสัมพันธศ์ูนย์ฯ และ งานที่เราท าให้เป็นที่รู้จกัมาก

ขึ้น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคอนเสริ์ตการกศุลของเราที่จะจดัขึ้นในเดอืนพฤศจิกายน 2557 อีกทัง้

ต้องการระดมทนุด้วย 

กจิกรรมฉลองเทศกาลวนัลอยกระทง 

ทุกคนทีศู่นย์ฯ ร่วมกันฉลองเทศกาลวนัลอยกระทงพรอ้มกันกับคนไทยทัง้ประเทศในเดอืน

พฤศจิกายน พนักงานได้ประดษิฐ์กระทงตามแบบโบราณคอืท าจากต้นกลว้ย ประดบัดว้ยใบตอง 

ดอกไม้ เทียนไข และธูป เพื่อประกวด และสดุท้ายลอยที่สระน้ าในศูนย์ของเรา 
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5. รายงานการเงินประจ าปี 2556 

A รายรบัในประเทศ  (จากรฐับาล) จ านวน (บาท) 

1 โรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด (งบจากรัฐบาลนักเรียนกินนอน) 898,350.00 

B รายรบัจากกจิกรรมระดมทนุ จ านวน (บาท) 

1 จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล 200,000.00 

C รายรบัในประเทศ  (จากบคุคลและองคก์รทัว่ไป) จ านวน (บาท) 

1 เงินบริจาคทั่วไป  ผู้ไมป่ระสงค์ออกนาม + กล่องบริจาค + ออกบูทประชาสัมพันธ์ 183,685.78 

2 นพ.เสถียรวิทย์  เรา้เสถียร และ พญ. พรพิรณุ  วฒันะ 1,000.00 

3 คุณนารรีัตน ์สว่างศร ี 1,000.00 

4 คุณชลาทิศ ตันตวิุฒ ิ 5,000.00 

5 คุณกรรณิการ ์  วงศ์ศิริวฒันา 1,000.00 

6 คุณนงนุช   วงศ์ศิริวฒันา 1,000.00 

7 คุณอุษณยี์    วงศ์ศิริวฒันา 1,000.00 

8 คุณชาลี    อรุณจติต ์ 200.00 

9 คุณดารณุ ี   อ้ายหลวง 1,000.00 

10 คุณอชิส ์   เสรีรณฤทธิ์และครอบครัว 2,000.00 

11 คุณแสงหลา้ ปิ่นแกว้ 1,250.00 

12 คุณพัชรินทร ์   นิลโสภณ 20,000.00 

13 คุณยูเลยีน่า    พงศ์ธนสาร 10,000.00 

14 คุณผ่องพรรณ - คณุสเุมธ    รวมธรรม 2,000.00 

15 คุณมิตติ    ตยิะไพรชั   5,000.00 

16 คุณบุญปั๋น    หมื่นชยักุล 3,000.00 

17 คุณจันทรเพ็ญ    มีเพ็ชร 5,500.00 

18 โรงแรม The Mantrini Boutique Resort 4,000.00 

19 คุณนิรมติร ์  มโนมัยวบิูรณ ์และครอบครวั    3,000.00 

20 คุณลูเซีย 2,000.00 

21 คุณพ่อเรนาโต  อาเตรสซี ่ 3,000.00 

22 คุณพ่อสัมพันธ์  วาปโีส 5.000.00 

23 คุณพ่อวิโรจน์  นันทจนิดา 2,000.00 

24 คุณสุวิมล  วรสิทธ์ิ 12,000.00 
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25 โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย (แผนกประถม) 2,000.00 

26 คุณสุกิจ  กิตติบุญญานนท์ 220.00 

27 คุณเบญจวรรณ  รชัดานุรักษ ์ 7,000.00 

28 คุณสุวิมล  บุญฤทธิฤทัยกลุ 1,000.00 

29 คุณสุธี - คุณมณรีัตน ์ วิสุทธริงค์กลู 2,000.00 

30 คุณสุวิมล  วรสิทธ์ิ 4,000.00 

31 คุณอรสชุา  หฤทยั 10,000.00 

32 คุณเสาวลักษณ์    แซโ่ง้ว 1,000.00 

33 หจก. จินดาบริการ  (พี.ดี.ทัวร์) 20,000.00 

34 สถานอบรมคริสเตยีนแบ็บติสต ์พัทยา 10,000.00 

35 คุณยอดยิ่ง    เจียรวฑุฒ ิ 500.00 

36 คุณชฤูทธิ์ - ลัดดาวัลย ์   บุญฤทธิฤ์ทัยกุล 5,000.00 

37 คุณวชัร ี   ศริินรกลุ 2,000.00 

38 คุณจ าเนียร  เจริญทรพัย์ 1,000.00 

39 คุณสมชาย  เทวทีิวารกัษ ์ 5,000.00 

40 คุณรตันวรรณ  อานามนารถ 2,000.00 

41 คุณระวีวรรณ   สุพรรณพยัคฆ ์ 2,193.00 

42 คุณเพ็ญศรี    สังขรตัน์ (พร้อมคณะ) 75,000.00 

43 คุณนันทิยา   วจิิตรประไพ 2,000.00 

44 คุณกัญญิกา   สงูสว่าง 5,600.00 

45 คุณนิมิตร - คณุขวัญฤทัย    ฤทธิปัญญา 1,000.00 

46 คุณพงษ์นรินทร์    อตุมะรังส ี 500.00 

47 คุณพัฒนณ์พงษ์    ผลด ี 1,000.00 

48 คุณสุขุม    ยงวานิชจติ 10,000.00 

49 คุณเพชร    ยงวานิชจติ 10,000.00 

50 คุณลกัษณ ์   ยงวานิชจิต 10,000.00 

51 คุณพลอย    ยงวานิชจิต 10,000.00 

52 คุณสุนันทา    อินทร์อาษา 1,040.00 

53 คุณสุวิทย์    แสวงทอง 10,000.00 

54 คุณ Tabitha McCool 14,500.00 
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55 คุณ  Cady  Graves 9,000.00 

56 คุณ  Pellegrini Chiara 11,343.00 

57 คุณพัชรี นาคทองดง 1,000.00 

58 คุณวรพรรณ    นันทวงศ์ 3,000.00 

59 คุณ Mike 69,200.00 

60 คุณระวีวรรณ    สันตโิรจน์ประไพ 6,000.00 

61 คุณกัญจนา    เจียไพบูลย ์ 30,000.00 

62 คุณซุ้นโหย้ง    แซ่หลมิ 1,100.00 

63 คุณยอดยิ่ง    เจียรวฑุฒ ิ 500.00 

64 คุณเพชร    ยงวานิชจติ 10,0000.00 

65 คุณลกัษณ ์   ยงวานิชจิต 10,000.00 

66 บริษัทโตโยต้าเชยีงราย สาขาบ้านดู ่ 2,320.00 

67 คุณศิรริัตน ์  ช านะ 500.00 

68 คุณดารากร  โชตกิีรตเิวช 6,000.00 

69 คุณนวลฉว ี  คู่วริัตน ์ 5,000.00 

70 คุณ Rina and Urs Bohner Perolini 2,000.00 

71 คุณดวงจันทร ์  ไชยมงคล 1,554.50 

72 บริษัททวีีบูรพา จ ากัด 5,000.00 

73 คุณพรมสขู   สินเจริญกุล 5,000.00 

74 คุณพูนสูข   เชิดเกียรติก าชัย 5,000.00 

75 คุณเกรยีงไกร  ใจมภิกัดิ ์ 3,000.00 

76 โรงเรยีนนฤมลทิน ธนบุร ี 5,000.00 

77 โรงเพยาบาลเซนหลุยส์ 5,000.00 

78 คุณยงยทุธ    โลกสภุาการณ์ 8,000.00 

79 คุณเจมส์มี่และคณะ 2,000.00 

80 บริษัทไพโอเนียร์ แอรค์าร์โก้ จ ากัด 36,000.00 

81 คุณอุดม    ชัยชนะพานิช 12,240.00 

82 คุณชนิดา    พฤกษาชลวิทย ์ 875.00 

83 Ms. Patricia K.H. SWANSOM 25,000.00 

84 คุณทวีป    กิจนติยช์ีว ์ 20,000.00 
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85 คุณดารณุ ี   อ้ายหลวง 2,000.00 

86 คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร ์ลาดกระบัง 12,000.00 

87 ฝุายงานอภิบาล โรงพยาบาลคามิลเลียนฯ 2,396.50 

88 Mr. Gianni  Santavicca 3,000.00 

89 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 50,000.00 

90 บริษัท สยามซิมโบลิค จ ากัด 50,000.00 

91 บริษัทโมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 10,000.00 

92 คุณธงไชย  แมคอินไตย ์ 10,000.00 

93 คุณมีเรยี เบนเนเดดตี ้ 10,000.00 

94 คุณสะอิ้ง    เล็กประเสริฐ 14,000.00 

95 คุณโผย่    สมบรูณ์เจริญชัย 4,000.00 

96 คุณอมรรัตน ์   วิทยพมูิ 10,000.00 

97 คุณยืนยง    โศภิษฐ์พงศธร 100,000.00 

98 จากผู้ไมป่ระสงค์ออกนามทั้งนิติบุคคล และบุคคล 2,691,257.40 

 
รวมทัง้สิน้ (ภายในประเทศ) 4,867,825.18 

   

D รายรบัจากตา่งประเทศ จ านวน (บาท) 

1 FONDAZIONE PRO. SA 2,386,511.95 

2 PELLEGRINI CHIARA VIA NAZIONALE 402,856.04 

3 OPERA DIOC.PER LA PAST.MISSIONARIA 286,027.41 

4 BLINDENAPOSTOLAT SUEDTIROL 174,257.81 

5 I NOSTRI AMICI LEBBROSI VIA TREPPO 1 8,712,869.50 

6 Sponsor A Child Project, Italy 2,028,814.32 

 รวมรายรบัจากตา่งประเทศทัง้สิน้ 13,991,337.03 

   

E รายรบัจากตา่งประเทศ จ านวน (บาท) 

 โครงการ Pistorio Foundation 11,895,400.00 

 
รวมรายรบัโครงการ Pistorio Foundation ทัง้สิน้ 11,895,400.00 
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รายจา่ย (ตามโครงการ) จ านวน (บาท) 

1 สงเคราะห์เด็กไทยภูเขา(ในศูนย์) 9,886,671.00 

2 สงเคราะห์ทุนการศึกษาเด็กชาวไทยภูเขา(นอกศูนย์) 2,400,000.00 

3 ช่วยเหลือชุมชน หมู่บ้านศรีวิเชียร 324,323.00 

4 โครงการตรวจสุขภาพ 140,142.00 

5 บ้านเกื้อกูล 911,759.00 

6 ร่วมมือกับ Pistorio Foundation 10,770,276.00 

7 บ้านเณรคามิลเลียน 3,544,502.00 

8 ก่อสร้าง  2,543,949.00 

 
รวมรายจา่ยทัง้สิน้ 30,521,622.00 

จ านวน (บาท) ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

- เงินสด 2,146,904.00 

- เงินฝากออมทรัพย์ ทหารไทย เลขที่  634-2-07883-6 144,075.00 

- เงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 303-1-09535-3, 303-1-26549-4 5,948,856.03 

- เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่  842-0-13541-0 14,498.00 

- เงินฝากออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่  511-7-08258-5, 511-7-08792-3 127,240.00 

คงเหลอืสทุธ ิ 8,381,573.03 
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สรุปรายงานการเงนิป ี2556 ดงันี ้:  

 
รายรบั จ านวน (บาท) 

1 ในประเทศ 4,867,825.18 

2 ต่างประเทศ 13,991,337.03 

3 โครงการ Pistorio Foundation 11,895,400.00 

 
รวมรายรบัทัง้สิน้ 30,754,562.21 
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6. สรุปผลการด าเนินงาน 2556 

  

ปี 2556 เป็นอีกหนึ่งปีที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายประสบผลส าเร็จอย่างงดงามตามจิตตารมณ์ของ

คณะนักบวชคามิลเลียน เราสามารถให้การช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ปุวยและผู้สูงอายุ ผ่านทางพระพรและการช่วย- 

เหลือของพระเป็นเจ้าด้วยความรักและความเมตตา 

ในภาพรวม ด้วยเพียงการช่วยเหลือและการบริจาคของผู้ใจบุญ ในปี 2556 เราสามารถให้การช่วยเหลือโดย 

ตรงแก่คนที่ต้องการกว่า 4,000 คน และอีกหลายร้อยคนที่ได้รับความช่วยเหลือทางอ้อม 

ในปี 2557 เราตั้งใจว่าจะปรับปรุงพัฒนาองค์กรและแต่ละโครงการของเรา ในเรื่องการจัดการ การบริหารเพื่อ 

ที่จะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานให้พร้อมไม่ว่าเพื่อส าหรับให้เด็ก ๆ พิการและเด็กที่มี

ปัญหาทาง การเรียนรู้ เด็กยากไร้ด้อยโอกาส หรือชุมชนต่าง ๆ เป็นความตั้งใจจริง ๆ ของเรา 

กลยุทธ์ของเราส าหรับปี 2557 จะยังคงเหมือนเดิม เราจะยังคงเน้นไปที่มุ่งเน้นพัฒนาและประชาสัมพันธ์องค์กร 

สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานของศูนย์ และศักยภาพของพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ และชุมชนที่เราให้

ความช่วยเหลือจะได้รับการดูแลอย่างดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามจุดมุ่งหวังของคณะของเรา เราก าลัง

ด าเนินงานตามแผนสามปีของเราและปีน้ีเป็นปีสุดท้ายของแผน ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญในการก าหนด

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงานส าหรับแผนสามปีอันใหม่ต่อไป 

เราสามารถช่วยเด็กชาวเขาทั่วภาคเหนือของไทยได้หลายพันคนในแต่ละปี ไม่ว่าจะจน ก าพร้า พิการด้าน

กายภาพหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ และทุก ๆ คนที่หมู่บ้านของพวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะท าให้ชีวิตของพวก

เขาดีขึ้น เราไม่อยากเชื่อว่าด้วยเพราะการสนับสนุนและการบริจาคของผู้ใจบุญของเรา ทั้งจากบุคคลและ

องค์กรต่าง ๆ จะสามารถท าให้งานช่วยเหลือของเราสัมฤทธิ์ผล เราปรารถนาที่จะแสดงความขอบคุณอย่างสุด

หัวใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงได้รับการสนับสนุนต่อในปี 2557 และรวมถึงในปีต่อ ๆ ไป 

ส่ิงท่ีเราอยากเห็นคือสักวันหน่ึงเด็กผู้ด้อยโอกาสท้ังหมดและชุมชนชาวเขาต่าง ๆ ท่ีเราได้ให้ความช่วยเหลือจะ

สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ สวัสดิการทางสังคม และการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่

ต้องค านึงถึงฐานะ สัญชาติและศาสนา  
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