มูลนิธิคุณพ่อเรย์
จดหมายข่าว...

พฤศจิกายน 2552

ข่าวสารจาก... คุณพ่อแพติน

ปีพ.ศ.2552 นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำ�บาก เพราะวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ปีนี้ก็กำ�ลังจะผ่านไปอีกปีแล้ว และเทศกาลคริสต์มาสก็กำ�ลังจะเริ่มต้นขึ้น ทั่วโลกทำ�ให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินที่ท่านได้กรุณา
แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนและไม่เฉลิมฉลองเทศกาลนี้ดัง บริจาคให้แก่เรา ปีนี้เราได้ตัดค่าใช้จ่ายหลาย ๆ อย่างออกไป และนี่ก็อาจ
ที่ทำ�กันในซีกโลกตะวันตก แต่เราก็ควรจะให้เด็ก ๆ ได้ทราบว่าเทศกาล
จะเป็นปีที่สองแล้วที่เราจะไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้
คริสต์มาสมีความหมายและความเป็นมาอย่าง
เลย แม้ว่าจะเป็นจำ�นวนเงินเพียงเล็กน้อยที่
ไร ที่พัทยานี่ บรรดาร้านค้า โรงเรียน และ
แต่ละคนสมควรจะได้รับก็ตาม แต่เราก็ยังพอมี
สถานประกอบการต่าง ๆ ส่วนมากก็ยังคงเปิด
เงินเหลือบ้างเพื่อใช้ในการซื้อของขวัญคริสต์มาส
ดำ�เนินการตามปกติ วันคริสต์มาสปีนี้ตรงกับ
ให้แก่เด็ก ๆ ของเรา เราทุกคนต่างก็ทำ�งานกัน
วันศุกร์ ซึ่งก็แน่นอนว่าเด็ก ๆ ของเราที่กำ�ลัง
อย่างหนักและก็พยายามที่จะพัฒนา และหาช่อง
ศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ทางในการระดมทุนและเพิ่มพูนรายได้ทั้งจากใน
ไม่สามารถหยุดเรียนในวันดังกล่าวนี้ได้ ส่วน
ประเทศและต่างประเทศ ถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้
โรงเรียนของเราทั้งสองแห่งคือ โรงเรียนสอน
จ่ายอย่างประหยัด แต่เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะ
คนตาบอด พระมหาไถ่ และโรงเรียนอาชีวพระ
ให้เด็ก ๆ ได้เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและ
มหาไถ่ พัทยา ต่างก็จะปิดเรียนในวันนั้นและ
ปีใหม่ที่ทุกคนต่างรอคอย เช่นเดียวกันกับพ่อแม่
เราก็ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากโรงเรียน
ของเด็ก ๆ ทั่วโลก ไม่วา่ สถานการณ์ทางการเงินของ
ในท้องถิ่นให้เด็กของเราได้หยุดเรียนสำ�หรับ
เราจะบีบคั้นแค่ไหน เราจะพยายามจัดงานปาร์ตี้
วันพิเศษนี้ ตามประเพณีแล้ว ในวันที่ 24
ให้กับเด็ก ๆ เพื่อทุกคนจะได้จดจำ�และระลึกถึง
ผู้ช่วยตัวน้อยของซานตาครอส
ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสอีฟ เด็ก ๆ จากบ้านเด็กพระมหาไถ่และหมู่ เสมอ และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะช่วยเราได้้
บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ จะพากันออกไปร้องเพลงคริสต์มาสอวยพรให้แก่
ในปี พ.ศ. 2552 นี้ เราได้ให้การดูแลและคุ้มครองเด็กเล็ก เด็กด้อยโอกาส
บรรดาแขกของโรงแรมต่าง ๆ ในเมืองพัทยา ซึ่งเพลงที่ต้องร้องทั้งหมด
และนักเรียนพิการเพิ่มมากขึ้น ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์เราสามารถวางแผน
เป็นเพลงภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงจำ�เป็นมากที่เด็ก ๆ จะต้องใช้เวลามาก
การดูแลเด็กได้ดีขึ้นและมากยิ่งขึ้น เรามีทีมงานใหม่ที่บ้านแรกรับและงาน
เพื่อทำ�การฝึกซ้อมเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และเนื่องจากพัทยาเป็นแหล่ง
ภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ พัทยา ที่สามารถเข้าไปช่วย
ที่พักของนักท่องเที่ยว ดังนั้นร้านค้าและบาร์ทั่วไปต่างก็เฉลิมฉลอง
เด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือได้มากขึ้น และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่
เทศกาลคริสต์มาสด้วยการให้พนักงานแต่งตัวด้วยชุดซานต้า และเสียง
พัทยา ก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 เทียบจากจำ�นวนนักเรียนเมื่อปี
เพลงคริสต์มาสก็จะถูกเปิดดังผ่านเครื่องกระจายเสียงตลอดเวลา ส่วน
พ.ศ. 2542
บริเวณถนนสายชายหาดของเมืองพัทยาก็จะมีสภาพและบรรยากาศคล้าย
กับถนนสายยาวในเมืองลาส เวกัส

การเฉลิมฉลองคริสต์มาส

ในวันคริสต์มาสที่บ้านเด็กพระมหาไถ่และหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์จะมีเรื่อง
ตื่นเต้นสำ�หรับเด็ก ๆ ทั้งนี้เพราะทุกคนต่างก็รู้ดีว่า ช่วงระหว่างวัน หรือ
ตอนเย็น ๆ จะมีซานต้าแวะเข้ามาที่บ้าน ซึ่งเด็ก ๆ จะรวมตัวเป็นกลุ่ม
และฝึกซ้อมร้องเพลงสั้น ๆ พร้อมทั้งซ้อมการเต้นที่จะต้องใช้แสดงในงาน
ปาร์ตี้คืนนั้น และถ้าปีนี้เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา เด็กผู้หญิงก็จะใช้เวลาส่วน
ใหญ่ของวันหมดไปกับการเลือกชุดที่สวยที่สุดและช่วยทำ�ผมให้กันและกัน
เตรียมสำ�หรับงานปาร์ตี้ ส่วนเด็กผู้ชายก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างทางไปห้อง
ครัว และต่างก็พยายามคาดเดากันว่าใครจะเป็นคนสวมชุดซานต้าในปีนี้
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เหล่าคนเลี้ยงแกะเข้ามาที่บ้านเด็กพระมหาไถ่

...และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเรา

วันเกิดพิเศษทั้งสองวัน...
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เราได้มีการฉลองวัน
คล้ายวันเกิดพิเศษสองวันด้วยกัน เนื่องจากเรามี
เด็กและคนพิการหนุ่มสาวอยู่ในความดูแลจำ�นวน
ถึง 850 คน ดังนั้นจึงมีวันครบรอบวันเกิดทุกวัน
แต่สำ�หรับในครั้งนี้ไม่ใช่การฉลองวันเกิดของคน
แต่เป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีของหมู่บ้านเด็ก
คุณพ่อเรย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระมหาไถ่
พัทยา ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่แล้ว

...สำ�หรับครอบครัวของ
หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์....
เมื่อหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์เปิดทำ�การ เพียงระยะ
เวลาไม่นานเราก็สังเกตเห็นว่ามีปัญหาบางประ
การเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็ก ๆ ต้อง
มาพบกับสภาพแวดล้อมใหม่และครอบครัวใหม่
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2551 หนึ่งสัปดาห์หลัง
จากที่บ้านหลังแรกเปิด เราได้พาสมาชิกทั้งหมด
ในบ้านไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกันนอกบ้าน
ซึ่งเราพบว่าเด็กๆ ทำ�ตัวไม่ถูก เค้าไม่รู้จักกันและ
กัน แต่ละคนไม่ทราบว่าตนเองจะยืนอยู่ตรงส่วน
ไหนของบ้าน พวกเขาไม่แน่ใจในรูปแบบความ
สัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ประจำ�บ้านและตัวของเขา
เอง แต่ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น เราก็เริ่ม
เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ท่านน่าจะได้มี
โอกาสมาเห็นครอบครัวของเราในตอนนี้ ซึ่งเป็น
ครอบครัวในแบบที่ควรจะเป็น เมื่อพี่คนโตช่วย

ใส่บาตรและรับศีลรับพร

ดูแลน้องที่เล็กกว่า และคอยปกป้องน้องใน
ขณะที่น้องเล็กก็พยายามเลียนแบบพี่ ๆ แล้วก็
ยังมี “คุณแม่” ซึ่งคอยดูแลทุก
ๆ คนด้วยความรัก ซึ่งบ้านทั้ง
สี่หลังแรกนี้ถือเป็นความสำ�เร็จ
ของโครงการเรา และเมื่อเดือน
กันยายนที่ผ่านมา เราได้เริ่ม
ก่อสร้างอาคารอีก 6 หลัง ซึ่ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้น
ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งจะเป็นเวลา
ที่เหมาะสมที่เราจะได้ต้อนรับ
เด็ก ๆ เข้ามาสู่บ้านแห่งความ
รักของเราได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองครบ 1 ปี ของหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์
เราได้นิมนต์พระสงฆ์จำ�นวน 9 รูปเพื่อมารับ
บิณฑบาตจากเด็ก ๆ และท่านก็ยังได้ให้ศีลให้
พรแก่เด็ก ๆ ทุกคนที่อยู่ในบ้านของเราด้วย

ครอบครัวอันแสนสุข ณ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์์
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ความสำ�เร็จอีกหนึ่งโครงการก็คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพระมหาไถ่ พัทยา คล้าย ๆ กับที่หมู่บ้านเด็ก
คุณพ่อเรย์ โครงการนี้ก็ประสบปัญหาบางประการ
เช่นกัน ในระยะ 2-3 สัปดาห์แรก หลังจากที่เรา
ได้เปิดศูนย์ฯ สิ่งที่พวกเราได้ยินก็คือเสียงร้องไห้
และกรีดร้องของเด็ก ๆ เพราะเด็กเล็ก ๆ เหล่านี้
ไม่เคยถูกปล่อยไว้ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยตลอดทั้ง
วันร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ อีกเกือบ 120 คน ทุกคน
ต่างก็ร้องอยากกลับบ้านไปหาครอบครัวของตนเอง
คุณครูทั้งหลายต่างก็ต้องทำ�งานกันอย่างหนักเพื่อ
ให้เด็ก ๆ รู้สึกผ่อนคลาย และเดี๋ยวนี้เด็ก ๆ ต่าง

...เก็บตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของศุนย์ฯ

ก็ร่ำ�ร้องอยากให้ถึงเช้าวันใหม่เร็ว ๆ และเมื่อรถมอ
เตอร์ไซค์มาถึงหน้าประตูศูนย์ฯ ขณะที่ยังไม่ทันจะ
จอดสนิท เด็ก ๆ ก็พากันกระโดดลงจากท้ายรถ
และรีบกุลีกุจอวิ่งเข้าห้องเรียน หลาย ๆ คนลืมแม้
กระทั่งยกมือไหว้ลาคุณพ่อคุณแม่ที่มาส่ง เมื่อได้
มาที่นี่พวกเขาได้ทำ�ความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เด็ก ๆ
ต่างก็ได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และพวก
เขาก็ได้ศึกษาเล่าเรียน แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือพ่อ
แม่ทุกคนต่างก็ตระหนักและมั่นใจได้ว่าลูกหลาน
ของตนเองได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ในขณะที่
ตนเองต้องออกไปทำ�งานในแต่ละวัน

เรื่องเศร้าแต่ก็จบลงด้วยความสุข

นักวิ่งตาบอด

ปีนี้เราได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กหลาย ๆ คน และพ่อก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยว
กับเด็กตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่ชื่อชัยให้ฟัง ชีวิตของชัยอาศัยอยู่อย่างยาก
ลำ�บากกับพ่อและน้องชายในชุมชนแออัด แม่ของชัยขายยาเสพติดและ
ปัจจุบันก็อยู่ในคุก หัวหน้าแก๊งขายยาในชุมชนที่ครอบครัวของชัยอาศัยอยู่
ใช้ชัยเป็นตัวล่อในการส่งยา โดยให้ชัยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อส่งยา
ให้กับพวกติดยาในเมืองพัทยา และในกระเป๋าเสื้อผ้าของชัยก็เต็มไปด้วย
เฮโรอีน กัญชา และยาไอซ์ ตำ�รวจมักจะมองข้ามเด็กชายอายุเพียง 6 ขวบ
เพราะปกติแล้วจะคอยระวังแต่พวกผู้ใหญ่ เมื่อเราเข้าไปเยี่ยมเยียนใน
พื้นที่ชุมชนแออัด และเชิญชวนให้ผู้ปกครองส่งลูกมาเรียนกับเรา พ่อของ
ชัยเป็นคนแรกที่สมัครให้ลูกชายเข้าเรียนเพราะเขาทราบดีว่าลูกชายของเขา
กำ�ลังตกอยู่ในอันตราย แต่ด้วยแรงกดดันต่าง ๆ จากแก๊งนี้ พ่อของชัยก็
ไม่สามารถปกป้องลูกชายตนเองได้

เด็กนักเรียนชั้น ป.1 จากบ้านเด็กพระมหาไถ่

เรารับชัยเข้ามาเรียนกับเรา และนี่เป็นเหตุที่ทำ�ให้้แก๊งขายยาสูญเสียรายได้
พวกเขาจึงคอยกดดันให้พ่อของชัยพาชัยออกไปจากศูนย์ของเรา เราให้คำ�
ปรึกษาและแนะนำ�ว่าชัยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้ามาอยู่ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ของ
เรา และในไม่ช้าชัยก็เข้ามาอยู่ที่บ้าน แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์
น่าสลดขึ้น เมื่อเราได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าพ่อของชัยประสบอุบัติเหตุอย่าง
มีเงื่อนงำ�และได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล พวกเรารีบพาชัยและ
น้องชายของเขาไปยังห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน และเข้าไปทันได้บอกลาพ่อก่อน
ที่พ่อจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ชัยกลับมายังบ้านเด็กพระมหาไถ่พร้อม
ด้วยน้องชาย เขาทั้งสองปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี และ
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ชัยเริ่มเข้าเรียนชั้น ป.1 คุณครูของชัยทั้ง
ที่บ้านและที่โรงเรียนต่างก็กล่าวชมว่า ชัยเป็นเด็กฉลาด พวกเราคงได้แต่
จินตนาการว่าชีวิตของชัยจะเป็นอย่างไรถ้าเขายังคงอยู่ในชุมชนแออัดแห่ง
นั้น ช่างโชคดีเหลือเกินที่เขาไม่ต้องกลับไปที่นั่นอีกแล้ว

นักวิ่งมาราธอนที่เราภาคภูมิใจ

ในแต่ละปี การแข่งขันพัทยามาราธอนจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยเริ่ม
แข่งเวลาตีสี่ครึ่ง ซึ่งเป็นเวลาที่ท้องฟ้ายังมืดและก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น
ซึ่งจะทำ�ให้ร้อนมาก สำ�หรับปีนี้ผู้เข้าแข่งขันจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์มีมากกว่า
ทุกปีที่ผ่านมา นักเรียนพิการที่นั่งวีลแชร์เข้าแข่งขันประเภทฟูลมาราธอน
และนักเรียน 7 คนจากโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่ เข้าแข่งขันใน
ประเภทฮาล์ฟมาราธอน นักเรียนตาบอดที่เข้าแข่งขันส่วนมากจะมองเห็น
เลือนราง ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมองเห็นได้บางส่วนแต่ก็ไม่สามารถเข้าเรียน
ในโรงเรียนปกติได้ มีนักเรียนหนึ่งคนที่ตาบอดสนิท แต่เธอก็ยังวิ่งแข่งขัน
ตลอดระยะทาง 21 กิโลเมตรโดยมีคุณครูวิ่งไปด้วยข้าง ๆ และคอยบอก
ทางให้กับเธอ ไม่มีสิ่งใดที่หนุ่มสาวเหล่านี้จะทำ�ไม่ได้ เมื่อไรก็ตามที่พวก
เขาตั้งใจที่จะทำ�ให้สำ�เร็จ

ชายหนุ่มผู้น่าทึ่ง

นักเรียนที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา มักจะทำ�ให้เราทึ่งอยู่เสมอ ๆ
มีนักเรียนชายคนหนึ่งเรียนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ เขาบอกกับครูอาสา
สมัครของเขาว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาเพิ่งจะได้รับเหรียญทองจากการแข่งขัน
ว่ายน้ำ�ระดับชาติในท่ากบ ท่าผีเสื้อ และท่าฟรีสไตล์ สำ�หรับผู้คนทั่วไปเห็น
เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจ เพราะมีการแข่งขันว่ายน้ำ�และก็มีผู้ชนะเลิศการ
แข่งขันทุกวันอยู่แล้ว แต่สำ�หรับผู้ชายคนนี้ เขาเกิดมาไม่มีแขนทั้งสองข้าง

ความสามารถที่น่าทึ่ง
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พวกเราหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าเขาจะว่าย
กรรเชียงและเคลื่อนที่ไปได้อย่างไรโดยปราศ
จากแขน แต่เขาบอกพวกเราว่าง่ายมาก โดยเขา
ใช้ขาในการเคลื่อนไหว ทุก ๆ ท่วงท่าในการว่าย
จะใช้การเคลื่อนไหวของขาในลักษณะที่แตกต่าง
กัน และการมีกำ�ลังขาที่แข็งแรงก็หมายความว่า
เขาสามารถว่ายน้ำ�ได้เหมือนปลา นอกจากนี้เขา
ยังเล่นฟุตบอลด้วย และพ่อขอบอกไว้ก่อนว่า
คุณคงไม่อยากโดนลูกบอลที่เขาเตะมาหรอกนะ
ยิ่งกว่านั้นด้วยกำ�ลังขาที่แข็งแรงและความยืด
หยุ่นของกล้ามเนื้อเขายังเป็นนักกีฬาตะกร้อทีม
โรงเรียนด้วย

มันก็เป็นเพียงแค่กระดาษที่ม้วน ๆ ชิ้นหนึ่งเท่า
นั้น เด็กชายยืนอยู่กับเด็กคนอื่น ๆ และขณะ
เดียวกันก็ศึกษาวิธีร่อนเครื่องบินกระดาษของ
คนอื่นในกลุ่ม ทันใดนั้นเขาก็เรียกทุกคนให้หัน
มาเพื่อดูการร่อนเครื่องบินของเขา และแทนที่
เครื่องบินจะเหิรขึ้นฟ้า มันกลับพุ่งตรงดิ่งลงแอ่ง
น้ำ�เล็ก ๆ ข้างหน้า เขาพยายามหยิบมันขึ้นมา
ด้วยความระมัดระวัง แต่กระดาษนั้นก็ได้เปื่อย
ยุ่ยติดนิ้วมือของเขาหมดแล้ว ชั่วขณะนั้นเองเขา
ก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่มีทางเอาเครื่องบินกระดาษ
เทวทูตคริสต์มาสมาถึงแล้ว
ของเขากลับมาได้อีกแล้ว และสิ่งที่เขาทำ�ได้ตอน
นั้นก็คือกลอกตาไปมา ยักไหล่ และก็วิ่งไปหา
ทุกคนได้หรือไม่? เงินบริจาคของท่านจะทำ�ให้
กระดาษชิ้นใหม่ที่ดีกว่าเดิม
เราสามารถ “เติมน้ำ�ตาลไอซ์ซิ่งบนหน้าขนมเค้ก
ได้” ดังนั้น ในนามของเด็ก ๆ ทุกคน พวกเรา
คงจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนี้ ซึ่งเป็น
เทศกาลแห่งความรื่นเริงอย่างที่ทั้งพวกเราและ
ท่านต่างก็ต้องการจะให้เป็นเทศกาลแห่งความสุข

ยังเป็นแชมป์ร่อนเครื่องบินกระดาษไม่ได้

เปลี่ยนแปลงชีวิต
ตะกร้อ - กีฬาประจำ�ชาติ

บินยังไม่สูงพอ
ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่สื่อในประเทศนำ�เสนอใน
ปีนี้คงจะหนีไม่พ้น ข่าวของเด็กชายวัย 12 ขวบ
ที่ชนะการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ ซึ่งเด็ก
ชายคนนี้มีเทคนิคและศิลปะในการพับกระดาษ
แบบญี่ปุ่นและสามารถร่อนให้เครื่องบินกระดาษ
ลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่า 12 วินาที และเรื่อง
นี้เองก็ทำ�ให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยหันมาฝึกพับและ
ฝึกร่อนเครื่องบินกระดาษกันอย่างถ้วนหน้า เด็ก
ชายคนหนึ่งของเราคิดว่าเขาก็สามารถพับเครื่อง
บินกระดาษได้เหมือนกัน แต่กระดาษที่เขาพอจะ
หาได้ในตอนนั้นเป็นเพียงแค่กระดาษชำ�ระหนึ่ง
ชิ้น เขาพยายามตั้งใจพับตามแบบที่พี่ ๆ กำ�ลัง
พับอยู่ เมื่อเสร็จแล้วก็วิ่งไปรอบ ๆ เพื่อโชว์ผล
งานของตัวเองที่เขาคิดว่ามันเป็นสุดยอดเครื่อง
บินไอพ่นรุ่นล่าสุด แต่ในสายตาของทุกคนแล้ว

เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหลาย ๆ คนใน
ประเทศไทย และพวกเราต่างก็ทำ�งานกันอย่าง
หนักกว่าจะประสบความสำ�เร็จอย่างทุกวันนี้ มี
ทั้งเรื่องจริงของชีวิต เรื่องตลกขบขัน เรื่องเศร้า
ระคนทุกข์ที่ทำ�ให้เราเข้าใจความเป็นจริงว่าทำ�ไม
เราต้องมาทำ�งานนี้ อย่างไรก็แล้วแต่ เราย่อมไม่
สามารถทำ�งานนี้ได้เพียงลำ�พัง พวกเราอาจจะอยู่
ที่นี่ ที่ประเทศไทย ทำ�งานนี้ทุกวัน แต่พวกท่าน
คือผู้สนับสนุนหลักและเป็นกำ�ลังสำ�คัญของเราผู้
ซึ่งทำ�ให้งานด้านการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนของ
เรายังคงดำ�เนินต่อไปได้ด้วยดี
คริสต์มาสที่จะถึงนี้ พวกเราจะตกแต่งต้นคริสต์
มาส ประดับไฟตามสถานที่ต่าง ๆ พร้อมด้วย
ถ้ำ�พระกุมาร ตามบ้านและโรงเรียน ที่เด็ก ๆ
และนักเรียนพิการทั้ง 850 คนของเราอาศัยอยู่
เหมือนเช่นบ้านหลาย ๆ หลังทั่วโลก
ท่านจะกรุณาช่วยทำ�ให้วันคริสต์มาสนี้เป็นวันที่
พิเศษยิ่งสำ�หรับเด็ก ๆ ด้วยการช่วยบริจาคเงิน
สนันสนุนเพื่อซื้อของขวัญคริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ
www.fr-ray.org

ซานตาครอสจะให้ของขวัญอะไรแก่เด็ก ๆ

พ่อ ในนามของเด็ก ๆ และทุกคนที่พัทยา พวก
เราขออวยพรให้ท่านมีความสุขในเทศกาลคริสต์
มาสนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญ
รุ่งเรืองตลอดปี พ.ศ. 2553
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

440 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท กม. 145
ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20260 ประเทศไทย
โทร. +66-38-716628, 428717
แฟกซ์ +66-38-716629
info@fr-ray.org
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