
ปีนี้ก็กำ�ลังจะผ่�นไปอีกปีแล้ว และเทศก�ลคริสต์ม�สก็กำ�ลังจะเริ่มต้นขึ้น

แม้ว่�คนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศ�สนิกชนและไม่เฉลิมฉลองเทศก�ลนี้ดัง

ที่ทำ�กันในซีกโลกตะวันตก แต่เร�ก็ควรจะให้เด็ก ๆ ได้ทร�บว่�เทศก�ล

คริสต์ม�สมีคว�มหม�ยและคว�มเป็นม�อย่�ง

ไร ที่พัทย�นี่ บรรด�ร้�นค้� โรงเรียน และ

สถ�นประกอบก�รต่�ง ๆ ส่วนม�กก็ยังคงเปิด

ดำ�เนินก�รต�มปกติ วันคริสต์ม�สปีนี้ตรงกับ

วันศุกร์ ซึ่งก็แน่นอนว่�เด็ก ๆ ของเร�ที่กำ�ลัง

ศึกษ�อยู่ในระดับวิทย�ลัยและมห�วิทย�ลัย

ไม่ส�ม�รถหยุดเรียนในวันดังกล่�วนี้ได้ ส่วน

โรงเรียนของเร�ทั้งสองแห่งคือ โรงเรียนสอน

คนต�บอด พระมห�ไถ่ และโรงเรียนอ�ชีวพระ

มห�ไถ่ พัทย� ต่�งก็จะปิดเรียนในวันนั้นและ

เร�ก็ได้รับอนุญ�ตเป็นกรณีพิเศษจ�กโรงเรียน

ในท้องถิ่นให้เด็กของเร�ได้หยุดเรียนสำ�หรับ

วันพิเศษนี้ ต�มประเพณีแล้ว ในวันที่ 24 

ธันว�คมซึ่งเป็นวันคริสต์ม�สอีฟ เด็ก ๆ จ�กบ้�นเด็กพระมห�ไถ่และหมู่

บ้�นเด็กคุณพ่อเรย์ จะพ�กันออกไปร้องเพลงคริสต์ม�สอวยพรให้แก่

บรรด�แขกของโรงแรมต่�ง ๆ ในเมืองพัทย� ซึ่งเพลงที่ต้องร้องทั้งหมด

เป็นเพลงภ�ษ�อังกฤษ ดังนั้นจึงจำ�เป็นม�กที่เด็ก ๆ จะต้องใช้เวล�ม�ก

เพื่อทำ�ก�รฝึกซ้อมเป็นเวล�หล�ยสัปด�ห์ และเนื่องจ�กพัทย�เป็นแหล่ง

ที่พักของนักท่องเที่ยว ดังนั้นร้�นค้�และบ�ร์ทั่วไปต่�งก็เฉลิมฉลอง

เทศก�ลคริสต์ม�สด้วยก�รให้พนักง�นแต่งตัวด้วยชุดซ�นต้� และเสียง

เพลงคริสต์ม�สก็จะถูกเปิดดังผ่�นเครื่องกระจ�ยเสียงตลอดเวล� ส่วน

บริเวณถนนส�ยช�ยห�ดของเมืองพัทย�ก็จะมีสภ�พและบรรย�ก�ศคล้�ย

กับถนนส�ยย�วในเมืองล�ส เวกัส

ในวันคริสต์ม�สที่บ้�นเด็กพระมห�ไถ่และหมู่บ้�นเด็กคุณพ่อเรย์จะมีเรื่อง

ตื่นเต้นสำ�หรับเด็ก ๆ ทั้งนี้เพร�ะทุกคนต่�งก็รู้ดีว่� ช่วงระหว่�งวัน หรือ

ตอนเย็น ๆ จะมีซ�นต้�แวะเข้�ม�ที่บ้�น ซึ่งเด็ก ๆ จะรวมตัวเป็นกลุ่ม

และฝึกซ้อมร้องเพลงสั้น ๆ พร้อมทั้งซ้อมก�รเต้นที่จะต้องใช้แสดงในง�น

ป�ร์ตี้คืนนั้น และถ้�ปีนี้เหมือนเช่นปีที่ผ่�นม� เด็กผู้หญิงก็จะใช้เวล�ส่วน

ใหญ่ของวันหมดไปกับก�รเลือกชุดที่สวยที่สุดและช่วยทำ�ผมให้กันและกัน

เตรียมสำ�หรับง�นป�ร์ตี้ ส่วนเด็กผู้ช�ยก็จะวิ่งเข้�วิ่งออกระหว่�งท�งไปห้อง

ครัว และต่�งก็พย�ย�มค�ดเด�กันว่�ใครจะเป็นคนสวมชุดซ�นต้�ในปีนี้ี้

 

ปีพ.ศ.2552 นับว่�เป็นช่วงเวล�ที่ย�กลำ�บ�ก เพร�ะวิกฤตก�รณ์ท�งก�รเงิน

ทั่วโลกทำ�ให้เร�ต้องเพิ่มคว�มระมัดระวังในก�รใช้จ่�ยเงินที่ท่�นได้กรุณ�

บริจ�คให้แก่เร� ปีนี้เร�ได้ตัดค่�ใช้จ่�ยหล�ย ๆ อย่�งออกไป และนี่ก็อ�จ

จะเป็นปีที่สองแล้วที่เร�จะไม่ส�ม�รถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักง�นได้

เลย แม้ว่�จะเป็นจำ�นวนเงินเพียงเล็กน้อยที่

แต่ละคนสมควรจะได้รับก็ต�ม แต่เร�ก็ยังพอมี

เงินเหลือบ้�งเพื่อใช้ในก�รซื้อของขวัญคริสต์ม�ส

ให้แก่เด็ก ๆ ของเร� เร�ทุกคนต่�งก็ทำ�ง�นกัน

อย่�งหนักและก็พย�ย�มที่จะพัฒน� และห�ช่อง

ท�งในก�รระดมทุนและเพิ่มพูนร�ยได้ทั้งจ�กใน

ประเทศและต่�งประเทศ ถึงแม้ว่�เร�จะต้องใช้

จ่�ยอย่�งประหยัด แต่เร�ก็พย�ย�มอย่�งยิ่งที่จะ

ให้เด็ก ๆ ได้เฉลิมฉลองเทศก�ลคริสต์ม�สและ

ปีใหม่ที่ทุกคนต่�งรอคอย เช่นเดียวกันกับพ่อแม่

ของเด็ก ๆ ทั่วโลก ไม่ว่�สถ�นก�รณ์ท�งก�รเงินของ

เร�จะบีบคั้นแค่ไหน เร�จะพย�ย�มจัดง�นป�ร์ตี้

ให้กับเด็ก ๆ เพื่อทุกคนจะได้จดจำ�และระลึกถึง

เสมอ และเร�ก็หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ท่�นคงจะช่วยเร�ได้้ 

ในปี พ.ศ. 2552 นี้ เร�ได้ให้ก�รดูแลและคุ้มครองเด็กเล็ก เด็กด้อยโอก�ส  

และนักเรียนพิก�รเพิ่มม�กขึ้น ที่หมู่บ้�นเด็กคุณพ่อเรย์เร�ส�ม�รถว�งแผน

ก�รดูแลเด็กได้ดีขึ้นและม�กยิ่งขึ้น เร�มีทีมง�นใหม่ที่บ้�นแรกรับและง�น

ภ�คสน�มเพื่อเด็กและเย�วชนพระมห�ไถ่ พัทย� ที่ส�ม�รถเข้�ไปช่วย

เด็ก ๆ ที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือได้ม�กขึ้น และโรงเรียนอ�ชีวพระมห�ไถ่ 

พัทย� ก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 เทียบจ�กจำ�นวนนักเรียนเมื่อปี 

พ.ศ. 2542
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มูลนิธิคุณพ่อเรย์

พฤศจิกายน 2552

ข่าวสารจาก... คุณพ่อแพติน

จดหมายข่าว...

การเฉลิมฉลองคริสต์มาส

เหล่าคนเลี้ยงแกะเข้ามาที่บ้านเด็กพระมหาไถ่

ผู้ช่วยตัวน้อยของซานตาครอส



เมื่อเดือนกันย�ยนที่ผ่�นม� เร�ได้มีก�รฉลองวัน

คล้�ยวันเกิดพิเศษสองวันด้วยกัน เนื่องจ�กเร�มี

เด็กและคนพิก�รหนุ่มส�วอยู่ในคว�มดูแลจำ�นวน

ถึง 850 คน ดังนั้นจึงมีวันครบรอบวันเกิดทุกวัน 

แต่สำ�หรับในครั้งนี้ไม่ใช่ก�รฉลองวันเกิดของคน 

แต่เป็นก�รฉลองครบรอบหนึ่งปีของหมู่บ้�นเด็ก

คุณพ่อเรย์และศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก พระมห�ไถ่ 

พัทย� ซึ่งทั้งสองโครงก�รนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง

คว�มสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่แล้ว

เมื่อหมู่บ้�นเด็กคุณพ่อเรย์เปิดทำ�ก�ร เพียงระยะ

เวล�ไม่น�นเร�ก็สังเกตเห็นว่�มีปัญห�บ�งประ 

ก�รเกิดขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อเด็ก ๆ ต้อง

ม�พบกับสภ�พแวดล้อมใหม่และครอบครัวใหม่ 

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2551 หนึ่งสัปด�ห์หลัง

จ�กที่บ้�นหลังแรกเปิด เร�ได้พ�สม�ชิกทั้งหมด

ในบ้�นไปรับประท�นอ�ห�รเย็นร่วมกันนอกบ้�น 

ซึ่งเร�พบว่�เด็กๆ ทำ�ตัวไม่ถูก เค้�ไม่รู้จักกันและ

กัน แต่ละคนไม่ทร�บว่�ตนเองจะยืนอยู่ตรงส่วน

ไหนของบ้�น พวกเข�ไม่แน่ใจในรูปแบบคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งคุณแม่ประจำ�บ้�นและตัวของเข�

เอง แต่ภ�ยในไม่กี่สัปด�ห์หลังจ�กนั้น เร�ก็เริ่ม

เห็นก�รเปลี่ยนแปลงในท�งที่ดีขึ้น ท่�นน่�จะได้มี

โอก�สม�เห็นครอบครัวของเร�ในตอนนี้ ซึ่งเป็น

ครอบครัวในแบบที่ควรจะเป็น เมื่อพี่คนโตช่วย

ดูแลน้องที่เล็กกว่� และคอยปกป้องน้องใน

ขณะที่น้องเล็กก็พย�ย�มเลียนแบบพี่ ๆ แล้วก็

ยังมี “คุณแม่” ซึ่งคอยดูแลทุก 

ๆ คนด้วยคว�มรัก ซึ่งบ้�นทั้ง

สี่หลังแรกนี้ถือเป็นคว�มสำ�เร็จ

ของโครงก�รเร� และเมื่อเดือน

กันย�ยนที่ผ่�นม� เร�ได้เริ่ม

ก่อสร้�งอ�ค�รอีก 6 หลัง ซึ่ง

ค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในต้น

ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งจะเป็นเวล�

ที่เหม�ะสมที่เร�จะได้ต้อนรับ

เด็ก ๆ เข้�ม�สู่บ้�นแห่งคว�ม

รักของเร�ได้เพิ่มม�กขึ้น เพื่อเป็นก�รเฉลิม

ฉลองครบ 1 ปี ของหมู่บ้�นเด็กคุณพ่อเรย์ 

เร�ได้นิมนต์พระสงฆ์จำ�นวน 9 รูปเพื่อม�รับ

บิณฑบ�ตจ�กเด็ก ๆ และท่�นก็ยังได้ให้ศีลให้

พรแก่เด็ก ๆ ทุกคนที่อยู่ในบ้�นของเร�ด้วย

คว�มสำ�เร็จอีกหนึ่งโครงก�รก็คือ ศูนย์พัฒน�เด็ก

เล็กพระมห�ไถ่ พัทย� คล้�ย ๆ กับที่หมู่บ้�นเด็ก

คุณพ่อเรย์ โครงก�รนี้ก็ประสบปัญห�บ�งประก�ร

เช่นกัน ในระยะ 2-3 สัปด�ห์แรก หลังจ�กที่เร�

ได้เปิดศูนย์ฯ สิ่งที่พวกเร�ได้ยินก็คือเสียงร้องไห้

และกรีดร้องของเด็ก ๆ เพร�ะเด็กเล็ก ๆ เหล่�นี้

ไม่เคยถูกปล่อยไว้ในสถ�นที่ที่ไม่คุ้นเคยตลอดทั้ง

วันร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ อีกเกือบ 120 คน ทุกคน

ต่�งก็ร้องอย�กกลับบ้�นไปห�ครอบครัวของตนเอง 

คุณครูทั้งหล�ยต่�งก็ต้องทำ�ง�นกันอย่�งหนักเพื่อ

ให้เด็ก ๆ รู้สึกผ่อนคล�ย และเดี๋ยวนี้เด็ก ๆ ต่�ง

ก็ร่ำ�ร้องอย�กให้ถึงเช้�วันใหม่เร็ว ๆ และเมื่อรถมอ

เตอร์ไซค์ม�ถึงหน้�ประตูศูนย์ฯ ขณะที่ยังไม่ทันจะ

จอดสนิท เด็ก ๆ ก็พ�กันกระโดดลงจ�กท้�ยรถ

และรีบกุลีกุจอวิ่งเข้�ห้องเรียน หล�ย ๆ คนลืมแม้

กระทั่งยกมือไหว้ล�คุณพ่อคุณแม่ที่ม�ส่ง เมื่อได้

ม�ที่นี่พวกเข�ได้ทำ�คว�มรู้จักกับเพื่อนใหม่ เด็ก ๆ 

ต่�งก็ได้เรียนรู้ก�รมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และพวก

เข�ก็ได้ศึกษ�เล่�เรียน แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือพ่อ

แม่ทุกคนต่�งก็ตระหนักและมั่นใจได้ว่�ลูกหล�น

ของตนเองได้อยู่ในสถ�นที่ที่ปลอดภัย ในขณะที่

ตนเองต้องออกไปทำ�ง�นในแต่ละวัน
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วันเกิดพิเศษทั้งสองวัน...

...สำาหรับครอบครัวของ

     หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์....
ใส่บาตรและรับศีลรับพร

ครอบครัวอันแสนสุข ณ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์์ 

...และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของเรา

...เก็บตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของศุนย์ฯ



ปีนี้เร�ได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กหล�ย ๆ คน และพ่อก็อย�กจะเล่�เรื่องเกี่ยว

กับเด็กตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่ชื่อชัยให้ฟัง ชีวิตของชัยอ�ศัยอยู่อย่�งย�ก

ลำ�บ�กกับพ่อและน้องช�ยในชุมชนแออัด แม่ของชัยข�ยย�เสพติดและ

ปัจจุบันก็อยู่ในคุก หัวหน้�แก๊งข�ยย�ในชุมชนที่ครอบครัวของชัยอ�ศัยอยู่

ใช้ชัยเป็นตัวล่อในก�รส่งย� โดยให้ชัยนั่งซ้อนท้�ยมอเตอร์ไซค์เพื่อส่งย�

ให้กับพวกติดย�ในเมืองพัทย� และในกระเป๋�เสื้อผ้�ของชัยก็เต็มไปด้วย

เฮโรอีน กัญช� และย�ไอซ์  ตำ�รวจมักจะมองข้�มเด็กช�ยอ�ยุเพียง 6 ขวบ 

เพร�ะปกติแล้วจะคอยระวังแต่พวกผู้ใหญ่ เมื่อเร�เข้�ไปเยี่ยมเยียนใน

พื้นที่ชุมชนแออัด และเชิญชวนให้ผู้ปกครองส่งลูกม�เรียนกับเร� พ่อของ

ชัยเป็นคนแรกที่สมัครให้ลูกช�ยเข้�เรียนเพร�ะเข�ทร�บดีว่�ลูกช�ยของเข�

กำ�ลังตกอยู่ในอันตร�ย แต่ด้วยแรงกดดันต่�ง ๆ จ�กแก๊งนี้ พ่อของชัยก็

ไม่ส�ม�รถปกป้องลูกช�ยตนเองได้

เร�รับชัยเข้�ม�เรียนกับเร� และนี่เป็นเหตุที่ทำ�ให้้แก๊งข�ยย�สูญเสียร�ยได้ 

พวกเข�จึงคอยกดดันให้พ่อของชัยพ�ชัยออกไปจ�กศูนย์ของเร� เร�ให้คำ�

ปรึกษ�และแนะนำ�ว่�ชัยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้�ม�อยู่ที่บ้�นเด็กพระมห�ไถ่ของ

เร� และในไม่ช้�ชัยก็เข้�ม�อยู่ที่บ้�น แต่หลังจ�กนั้นไม่น�นก็เกิดเหตุก�รณ์

น่�สลดขึ้น เมื่อเร�ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่�พ่อของชัยประสบอุบัติเหตุอย่�ง

มีเงื่อนงำ�และได้รับบ�ดเจ็บส�หัสอยู่ที่โรงพย�บ�ล พวกเร�รีบพ�ชัยและ

น้องช�ยของเข�ไปยังห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน และเข้�ไปทันได้บอกล�พ่อก่อน

ที่พ่อจะจ�กไปอย่�งไม่มีวันกลับ ชัยกลับม�ยังบ้�นเด็กพระมห�ไถ่พร้อม

ด้วยน้องช�ย เข�ทั้งสองปรับตัวเข้�กับสภ�พแวดล้อมต่�ง ๆ ได้ดี และ

เมื่อเดือนพฤษภ�คมที่ผ่�นม� ชัยเริ่มเข้�เรียนชั้น ป.1 คุณครูของชัยทั้ง

ที่บ้�นและที่โรงเรียนต่�งก็กล่�วชมว่� ชัยเป็นเด็กฉล�ด พวกเร�คงได้แต่

จินตน�ก�รว่�ชีวิตของชัยจะเป็นอย่�งไรถ้�เข�ยังคงอยู่ในชุมชนแออัดแห่ง

นั้น ช่�งโชคดีเหลือเกินที่เข�ไม่ต้องกลับไปที่นั่นอีกแล้ว

 

ในแต่ละปี ก�รแข่งขันพัทย�ม�ร�ธอนจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎ�คม โดยเริ่ม

แข่งเวล�ตีสี่ครึ่ง ซึ่งเป็นเวล�ที่ท้องฟ้�ยังมืดและก่อนที่พระอ�ทิตย์จะขึ้น

ซึ่งจะทำ�ให้ร้อนม�ก สำ�หรับปีนี้ผู้เข้�แข่งขันจ�กมูลนิธิคุณพ่อเรย์มีม�กกว่�

ทุกปีที่ผ่�นม� นักเรียนพิก�รที่นั่งวีลแชร์เข้�แข่งขันประเภทฟูลม�ร�ธอน

และนักเรียน 7 คนจ�กโรงเรียนสอนคนต�บอด พระมห�ไถ่ เข้�แข่งขันใน

ประเภทฮ�ล์ฟม�ร�ธอน นักเรียนต�บอดที่เข้�แข่งขันส่วนม�กจะมองเห็น

เลือนร�ง ถึงแม้ว่�พวกเข�จะมองเห็นได้บ�งส่วนแต่ก็ไม่ส�ม�รถเข้�เรียน

ในโรงเรียนปกติได้ มีนักเรียนหนึ่งคนที่ต�บอดสนิท แต่เธอก็ยังวิ่งแข่งขัน

ตลอดระยะท�ง 21 กิโลเมตรโดยมีคุณครูวิ่งไปด้วยข้�ง ๆ และคอยบอก

ท�งให้กับเธอ ไม่มีสิ่งใดที่หนุ่มส�วเหล่�นี้จะทำ�ไม่ได้ เมื่อไรก็ต�มที่พวก

เข�ตั้งใจที่จะทำ�ให้สำ�เร็จ 

นักเรียนที่โรงเรียนอ�ชีวพระมห�ไถ่ พัทย� มักจะทำ�ให้เร�ทึ่งอยู่เสมอ ๆ 

มีนักเรียนช�ยคนหนึ่งเรียนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ เข�บอกกับครูอ�ส�

สมัครของเข�ว่� เมื่อเร็ว ๆ นี้เข�เพิ่งจะได้รับเหรียญทองจ�กก�รแข่งขัน

ว่�ยน้ำ�ระดับช�ติในท่�กบ ท่�ผีเสื้อ และท่�ฟรีสไตล์ สำ�หรับผู้คนทั่วไปเห็น

เป็นเรื่องที่ไม่น่�แปลกใจ เพร�ะมีก�รแข่งขันว่�ยน้ำ�และก็มีผู้ชนะเลิศก�ร

แข่งขันทุกวันอยู่แล้ว แต่สำ�หรับผู้ช�ยคนนี้ เข�เกิดม�ไม่มีแขนทั้งสองข้�ง 

นักวิ่งมาราธอนที่เราภาคภูมิใจ

นักวิ่งตาบอดเรื่องเศร้าแต่ก็จบลงด้วยความสุข

เด็กนักเรียนชั้น ป.1 จากบ้านเด็กพระมหาไถ่

ชายหนุ่มผู้น่าทึ่ง

ความสามารถที่น่าทึ่ง

www.fr-ray.org
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บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำากัด 

1. สาขาบางละมุง ชลบุรี 

กระแสรายวัน  342-3-04125-4

2. สาขาสีคอนสแควร์ กรุงเทพ

กระแสรายวัน  232-3-02275-2

กระแสรายวัน  342-3-04125-4

            มูลนิธิคุณพ่อเรย์

พวกเร�หล�ย ๆ คนอ�จจะสงสัยว่�เข�จะว่�ย

กรรเชียงและเคลื่อนที่ไปได้อย่�งไรโดยปร�ศ

จ�กแขน แต่เข�บอกพวกเร�ว่�ง่�ยม�ก โดยเข�

ใช้ข�ในก�รเคลื่อนไหว ทุก ๆ ท่วงท่�ในก�รว่�ย

จะใช้ก�รเคลื่อนไหวของข�ในลักษณะที่แตกต่�ง

กัน และก�รมีกำ�ลังข�ที่แข็งแรงก็หม�ยคว�มว่�

เข�ส�ม�รถว่�ยน้ำ�ได้เหมือนปล� นอกจ�กนี้เข�

ยังเล่นฟุตบอลด้วย และพ่อขอบอกไว้ก่อนว่� 

คุณคงไม่อย�กโดนลูกบอลที่เข�เตะม�หรอกนะ

ยิ่งกว่�นั้นด้วยกำ�ลังข�ที่แข็งแรงและคว�มยืด

หยุ่นของกล้�มเนื้อเข�ยังเป็นนักกีฬ�ตะกร้อทีม

โรงเรียนด้วย 

ข่�วใหญ่อีกข่�วหนึ่งที่สื่อในประเทศนำ�เสนอใน

ปีนี้คงจะหนีไม่พ้น ข่�วของเด็กช�ยวัย 12 ขวบ

ที่ชนะก�รแข่งขันพับเครื่องบินกระด�ษ ซึ่งเด็ก

ช�ยคนนี้มีเทคนิคและศิลปะในก�รพับกระด�ษ

แบบญี่ปุ่นและส�ม�รถร่อนให้เครื่องบินกระด�ษ

ลอยอยู่ในอ�ก�ศได้น�นกว่� 12 วิน�ที และเรื่อง

นี้เองก็ทำ�ให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยหันม�ฝึกพับและ

ฝึกร่อนเครื่องบินกระด�ษกันอย่�งถ้วนหน้� เด็ก

ช�ยคนหนึ่งของเร�คิดว่�เข�ก็ส�ม�รถพับเครื่อง

บินกระด�ษได้เหมือนกัน แต่กระด�ษที่เข�พอจะ

ห�ได้ในตอนนั้นเป็นเพียงแค่กระด�ษชำ�ระหนึ่ง

ชิ้น เข�พย�ย�มตั้งใจพับต�มแบบที่พี่ ๆ กำ�ลัง

พับอยู่ เมื่อเสร็จแล้วก็วิ่งไปรอบ ๆ เพื่อโชว์ผล

ง�นของตัวเองที่เข�คิดว่�มันเป็นสุดยอดเครื่อง

บินไอพ่นรุ่นล่�สุด แต่ในส�ยต�ของทุกคนแล้ว

www.fr-ray.org

มันก็เป็นเพียงแค่กระด�ษที่ม้วน ๆ ชิ้นหนึ่งเท่�

นั้น เด็กช�ยยืนอยู่กับเด็กคนอื่น ๆ และขณะ

เดียวกันก็ศึกษ�วิธีร่อนเครื่องบินกระด�ษของ

คนอื่นในกลุ่ม ทันใดนั้นเข�ก็เรียกทุกคนให้หัน

ม�เพื่อดูก�รร่อนเครื่องบินของเข� และแทนที่

เครื่องบินจะเหิรขึ้นฟ้� มันกลับพุ่งตรงดิ่งลงแอ่ง

น้ำ�เล็ก ๆ ข้�งหน้� เข�พย�ย�มหยิบมันขึ้นม�

ด้วยคว�มระมัดระวัง แต่กระด�ษนั้นก็ได้เปื่อย

ยุ่ยติดนิ้วมือของเข�หมดแล้ว ชั่วขณะนั้นเองเข�

ก็ตระหนักได้ว่�เข�ไม่มีท�งเอ�เครื่องบินกระด�ษ

ของเข�กลับม�ได้อีกแล้ว และสิ่งที่เข�ทำ�ได้ตอน

นั้นก็คือกลอกต�ไปม� ยักไหล่ และก็วิ่งไปห�

กระด�ษชิ้นใหม่ที่ดีกว่�เดิม 

เร�ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหล�ย ๆ คนใน

ประเทศไทย และพวกเร�ต่�งก็ทำ�ง�นกันอย่�ง

หนักกว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งทุกวันนี้ มี

ทั้งเรื่องจริงของชีวิต เรื่องตลกขบขัน เรื่องเศร้�

ระคนทุกข์ที่ทำ�ให้เร�เข้�ใจคว�มเป็นจริงว่�ทำ�ไม

เร�ต้องม�ทำ�ง�นนี้ อย่�งไรก็แล้วแต่ เร�ย่อมไม่

ส�ม�รถทำ�ง�นนี้ได้เพียงลำ�พัง พวกเร�อ�จจะอยู่

ที่นี่ ที่ประเทศไทย ทำ�ง�นนี้ทุกวัน แต่พวกท่�น

คือผู้สนับสนุนหลักและเป็นกำ�ลังสำ�คัญของเร�ผู้

ซึ่งทำ�ให้ง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนของ

เร�ยังคงดำ�เนินต่อไปได้ด้วยดี

คริสต์ม�สที่จะถึงนี้ พวกเร�จะตกแต่งต้นคริสต์ 

ม�ส ประดับไฟต�มสถ�นที่ต่�ง ๆ พร้อมด้วย

ถ้ำ�พระกุม�ร ต�มบ้�นและโรงเรียน ที่เด็ก ๆ 

และนักเรียนพิก�รทั้ง 850 คนของเร�อ�ศัยอยู่ 

เหมือนเช่นบ้�นหล�ย ๆ หลังทั่วโลก

ท่�นจะกรุณ�ช่วยทำ�ให้วันคริสต์ม�สนี้เป็นวันที่

พิเศษยิ่งสำ�หรับเด็ก ๆ ด้วยก�รช่วยบริจ�คเงิน

สนันสนุนเพื่อซื้อของขวัญคริสต์ม�สให้กับเด็ก ๆ

บินยังไม่สูงพอ

เปลี่ยนแปลงชีวิต

ทุกคนได้หรือไม่? เงินบริจ�คของท่�นจะทำ�ให้

เร�ส�ม�รถ “เติมน้ำ�ต�ลไอซ์ซิ่งบนหน้�ขนมเค้ก

ได้” ดังนั้น ในน�มของเด็ก ๆ ทุกคน พวกเร�

คงจะได้เฉลิมฉลองเทศก�ลคริสต์ม�สนี้ ซึ่งเป็น

เทศก�ลแห่งคว�มรื่นเริงอย่�งที่ทั้งพวกเร�และ

ท่�นต่�งก็ต้องก�รจะให้เป็นเทศก�ลแห่งคว�มสุข

พ่อ ในน�มของเด็ก ๆ และทุกคนที่พัทย� พวก

เร�ขออวยพรให้ท่�นมีคว�มสุขในเทศก�ลคริสต์ 

ม�สนี้ ขอให้ทุกท่�นมีสุขภ�พแข็งแรงและเจริญ

รุ่งเรืองตลอดปี พ.ศ. 2553

ขอพระเจ้�ทรงอวยพระพร

ยังเป็นแชมป์ร่อนเครื่องบินกระดาษไม่ได้

เทวทูตคริสต์มาสมาถึงแล้ว

ตะกร้อ - กีฬาประจำาชาติ

ซานตาครอสจะให้ของขวัญอะไรแก่เด็ก ๆ


