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ด้วยข่าวของคุณพ่อแพตินซึ่ ง

กำาลังรักษาอาการป่วยอยู่ในโรง

พยาบาลที่สหรัฐอเมริกา เราต่าง

ร่วมกันสวดภาวนาขอพรให้คุณ

พ่อหายดีและขณะนี้ทราบเพียง

ข่าวดีว่าอาการของท่านยังทรงอยู่ 

เท่านั้น

                    คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์ได้

ย้ายจากพัทยาไปดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการคนใหม่ที่โรงเรียนร่วมฤดี

วิเทศศึกษาในกรุงเทพฯ และพ่อก็ได้มารับหน้าที่สานต่องานต่างๆ ของ

มูลนิธิฯ แทนคุณพ่ออภิสิทธิ์ 
 

พ่อชื่อ “ภัทรพงศ์” และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในชื่อคริสเตียนว่า 

“ปีเตอร์” พ่อมองไปถึงงานใหม่ต่างๆ ที่ท้าทายและรออยู่ พร้อมทั้งโอ

กาสที่จะได้พบกับทุกท่านที่มาที่มูลนิธิฯ ของเรา
 

บาทหลวงอีกท่านที่ได้มาร่วมงานด้วยกันคือ คุณพ่อพิชาญ ใจเสรีี

หลายๆ คนคงรู้จักท่านดีเพราะว่าในอดีตท่านเคยทำางานร่วมกับคุณ

พ่อเรย์มอนด์ เบรนนันที่พัทยาเป็นเวลานานหลายปี คุณพ่อพิชาญก็ได้

กลับมาช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ ที่นี่อีกครั้ง
 

ผู้คนทั่วโลกต่างทราบข่าวสถานการณ์

ความวุ่นวายทางการเมืองที่ เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิฯ ไม่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะ

มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงกลางคืน

ที่พัทยาก็ตาม และไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์

อะไรขึ้นก็ตาม งานให้ความช่วยเหลือแก่

เด็กๆ ของเราก็ยังคงดำาเนินต่อไป และ

ก็หวังว่าจะได้รับการสนันสนุนช่วยเหลือ

พร้อมกับกำาลังใจจากการสวดภาวนาของ

ท่านด้วย

 

จดหมายข่าวฉบับที่ผ่านๆ มา มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับอาหารการกินของ

เด็กๆ มีเรื่องราวของอาสาสมัครต่างชาติที่เดินทางมาพัทยาเพื่อช่วย

เหลืองานต่างๆ และด้านการศึกษาของเด็กๆ ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของ

ผู้ให้การสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้สนับสนุนสอง

กลุ่มหลักคือ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและอีกกลุ่มหนึ่งคือ ท่าน

ผู้อ่านจดหมายของเรา 

ขอขอบคุณท่านที่ตอบรับสนับสนุนโครงการ “วันพิเศษของคุณ”  ใน 

จดหมายข่าวฉบับที่ผ่านมา เงินบริจาคที่ได้รับมาทั้งหมดได้นำาไปเป็นค่า

ใชจ้า่ยสำาหรบัการศกึษาของเดก็ๆ    ทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็พระมหาไถ ่และ

เด็กๆ ของเราก็ร่วมกันสวดอวยพรในวันสำาคัญที่ท่านได้กำาหนดวันไว้

ทำาไมจะต้องช่วยเหลือเด็กๆ ที่นี่

มีคนเคยได้ยินคุณพ่อเรย์กล่าวกับอาสาสมัครคนหนึ่งว่า “ท่านแปลก

ใจที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจและช่วยเหลือลูกๆ ของท่าน” เด็กของ

เราส่วนมากมีผู้อุปถัมภ์แล้ว และผู้อุปถัมภ์ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้พบกับ

เด็กที่ให้ความอุปถัมภ์เลยด้วย ผู้อุปถัมภ์จำานวนมากไม่เคยเดินทาง

มาพัทยาแต่ก็ส่งเงินมาช่วยเหลือและก็ยังคงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เด็กๆ มีที่พักอาศัย ได้ทานอาหารอิ่มท้อง และได้รับการศึกษา

เพื่อการก้าวสู่อนาคตที่ดี จดหมายข่าวฉบับนี้จึงเขียนเพื่อแสดงความ

ขอบคุณต่อผู้สนับสนุนของเรา
 

ผู้สนับสนุนมาจากสถานที่ต่างๆ หลากวัย และหลายเชื้อชาติ มีโรงเรียน
หลายแห่งจากทั่วโลกให้ความช่วยเหลือ และหนึ่งในนั้นคือ โรงเรียน
นานาชาติฮ่องกง ซึ่งจะพากลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษาประจำาปีที่พัทยา
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มูลนิธิคุณพ่อเรย์

          มิถุนายน 2553
จดหมายข่าว...



พร้อมทั้งทำากิจกรรมต่างๆ เป็นเวลากว่า 20 
ปีแล้ว ปีนี้เด็กทั้งโรงเรียนร่วมแรงร่วมใจกัน
ระดมเงินบริจาคได้จำานวนมากให้หมู่บ้าน
เด็กคุณพ่อเรย์เพื่อเป็นค่าก่อสร้างบ้านหนึ่ง
หลัง ค่าตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์์ พร้อม
ทั้งค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ สำาหรับบ้านหนึ่ง
หลังตลอดทั้งปี เมื่อช่วงต้นปีนี้ มีคณะ
นักเรียนเดินทางมาที่มูลนิธิฯ และได้มาเห็น
บ้านหลังที่พวกเขาบริจาคเงินสร้างและตั้ง
ชื่อว่า “บ้านแมรีโกลด์” ซึ่งจะเป็นบ้านของ
เด็กกำาพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้ งที่ ไม่ เคย
สัมผัสความอบอุ่นกับชีวิตครอบครัวมาก่อน 
 

ครูและนักเรียนจากโรงเรียนซาเคร็ตฮาร์ทใน
ลอนดอนก็มาเยี่ยมมูลนิธิฯ อย่างสม่ำาเสมอ
เป็นเวลาหลายปีแล้ว นักเรียนวัยรุ่นเหล่านี้ใช้
เวลา 2 ปีในการระดมเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำาหรับตั๋วเครื่องบินและที่พัก เงินส่วนที่เหลือ
ก็จะใช้จ่ายเพื่อประโยชน์และความบันเทิงของ
เด็กๆ ด้วยการพาไปซื้อของ ซื้อเสื้อผ้าใหม่ 
และไปเที่ยวสวนน้ำา หากว่ายังพอมีเงินเหลือ

อยู่อีกก็จะนำาเงินไปซื้อของต่างๆ ให้เด็กๆ 
ได้นำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เชิญมาพบกับเด็กๆ ... 

เรายินดีต้อนรับผู้อุปถัมภ์ที่ประสงค์มาเยี่ยม

เด็กๆ ท่านจะต้องแปลกใจมากเมื่อได้มา

พบกับเด็กวัยรุ่น ซึ่งเป็นเด็กที่ได้ให้ความ

อุปการะมาตลอดตั้งแต่ครั้งเมื่อยังเป็นเด็ก

เล็กอยู่ในวัยอนุบาล

ท่านได้รับทราบข่าวคราวของเด็กที่อยู่ใน

อุปการะจากข้อมูลที่เราส่งให้อย่างสม่ำาเสมอ

มาเป็นเวลาหลายปี ได้ทราบความเป็น

ไป ความเป็นอยู่ในการดำารงชีวิตของพวก

เขาอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเจริญเติบโต

เข้าสู่วัยรุ่น และบางท่านก็มีโอกาสเดิน

ทางมาพัทยาเพื่อพบกับเด็กๆ ด้วยตัวเอง

หลายคนตั้งคำาถามว่า การให้ความอุปถัมภ์

มีความหมายต่อเด็กอย่างไร พ่อขอบอก

เลยว่ามันเป็นสิ่งสำาคัญและมีความหมายต่อ

เด็กๆ มากทีเดียว เพราะเป็นสิ่งแสดงให้เด็ก

รู้สึกว่ามีคนเป็นห่วงเป็นใยและสนใจชีวิตความ

เป็นอยู่ของเขา ซึ่งทำาให้เขารู้สึกว่าตัวเองก็เป็น

เด็กที่มีคนรักเหมือนเด็กอื่นๆ

ผู้สนับสนุนหลายๆ ท่านตัดสินใจให้ความช่วย

เหลือทันทีเมื่อได้มาพบเห็นการทำางานของคุณ

พ่อเรย์ ซึ่งได้ทำาให้เกิดความศรัทธาและก็ช่วย

ส่งข่าวบอกต่อๆ กันไปเพื่อช่วยกันระดมเงิน

บริจาคมาสนับสนุนการดำาเนินงานของเรา เงิน

บริจาคส่วนใหญ่มาจากคนทั่วโลก และอีกส่วน

หนึ่งมาจากผู้บริจาคในพัทยา เช่น สโมสรโรตารี่ 

ต่างๆ สโมสรสตรีนานาชาติแห่งพัทยา ชมรม

คนต่างชาติแห่งพัทยา และเดอะเจสเตอร์ ฯลฯ 

รวมถึงผู้สนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามมานี้ ซึ่ง

ต่างก็ให้้การสนับสนุนและช่วยเหลือมูลนิธิคุณ

พ่อเรย์ด้วยดีตลอดมา

“เราไม่ทอดทิ้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ”



เด็กบางคนมีเงินมากแต่เด็กบางคนก็ไม่มีเงินเลย แต่ละแห่งจะนำามา

เฉลี่ยให้กับเด็กทุกคนเพื่อเป็นค่าขนมไปโรงเรียน เงินบริจาคที่ได้รับ

ส่วนหนึ่งนำาไปใช้จ่ายสำาหรับค่าอาหารของเด็กๆ ค่าเล่าเรียน ค่ารักษา

พยาบาล และเงินเดือนของบุคคลากรที่ดูแลเด็กๆ เช่น ครู แม่ครัว คน

ขับรถ นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล ฯลฯ เงินอีกส่วนหนึ่งนำาไป

ชำาระค่าไฟฟ้า น้ำาประปา ก๊าซหุงต้ม เหมือนกับบ้านครัวเรือนทั่วไป แต่

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ของมูลนิธิฯ สูงกว่าหลาย ๆ เท่า

คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธมีความเชื่อว่าการทำาบุญด้วยการให้อา หาร

จะส่งผลบุญให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน จึงมักจะมีผู้นำาข้าวสาร 

น้ำามันพืช นมและอาหาร อื่นๆ มาบริจาคให้เด็ก บางครอบครัวก็จัด

อาหารมาเลี้ยงเด็กๆ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของตนเองหรือ

สมาชิกในครอบครัว บางครอบครัวก็นำาของเล่นและตุ๊กตามาแจกให้้

ความช่วยเหลือของท่านเปลี่ยนแปลงชีวิต

เด็กๆ ได้อย่างไร
มูลนิธิฯ จะไม่สามารถดำาเนินงานต่อไปได้หากว่าไม่ได้รับการสนับสนุน

จากท่าน เงินบริจาคของท่านมีค่าความหมายมากกว่าเพียงค่าอาหาร 

เสื้อผ้า และรองเท้า สำาหรับเด็กๆ เท่านั้น

เมื่อปีพ.ศ.2549 เราพบเด็กชายคนหนึ่งอายุราวสิบเอ็ดขวบอาศัยอยู่

ตามถนนในเมืองพัทยา เพื่อนสนิทของเขาอาศัยท่อบำาบัดน้ำา

เสียที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้เป็นที่หลับนอน เขาจะม้วนตัวอยู่ในเศษ

ผ้าเก่าๆ เพื่อกันความหนาวและนอนขดตัวอยู่ข้างท่อนั้นใน

ตอนกลางคืน เมื่อได้รับการหว่านล้อมจากเจ้าหน้าที่ของมูล

นิธิฯ อยู่หลายครั้ง เขาก็ตกลงใจเข้ามาอยู่ที่บ้านแรกรับพระ

มหาไถ่ฯ ซึ่งต่อมาก็ได้แรงจูงใจในการกลับไปเรียนหนังสือต่อ

และเมื่อต้นปีนี้เขาก็จบการศึกษาระดับวิชาชีพ ขณะนี้ทำางาน

เป็นช่างไฟฟ้าฝึกหัดที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในพัทยา หากไม่

ได้รับความช่วยเหลือจากท่าน เขาก็คงยังเป็นเด็กวัยรุ่นที่อยู่

ตามถนนโดยไม่ได้รับการศึกษาและไม่มีอนาคตที่ดี

. . .มา เห็นด้ วยตา

ของท่าน
ผู้ที่มามูลนิธิฯ ส่วนมากรู้สึก

ทึ่ ง เมื่ อ ได้มา เห็นขอบข่ าย

งานในปัจจุบันของมูลนิธิคุณ

พ่อเรย์ที่พัทยา พ่อเองก็เคย

แปลกใจอยู่ว่าเมื่อตอนที่คุณ

พ่อเรย์เริ่มให้ความช่วยเหลือ

แก่เด็กๆ ในปี 2517 นั้นท่านคงไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าสิ่งที่ท่านสร้าง

ขึ้นจะเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ จากเด็กคนเดียวที่คุณพ่อเรย์

นำามาอุปการะเป็นคนแรก ขณะนี้เรามีสมาชิกกว่าแปดร้อยคน ถ้านับ

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เด็กกำาพร้า เด็กด้อยโอกาส รวมถึงหนุ่มสาวผู้

พิการกว่าห้าพันคนได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ไปแล้วซึ่งเรายัง

ยึดมั่นในคติว่า “เราไม่ทอดทิ้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ”

ในพัทยามีอาคารหลายแห่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักและสถานศึกษา

สำาหรับเด็ก สำาหรับเราแล้วการสร้างตึกขึ้นมาใหม่สักหลังหนึ่งจะทำาได้

ก็ต่อเมื่อมีการระดมเงินทุนให้ได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

และมูลนิธิฯ จะนำาเงินบริจาคนั้นมาใช้จ่ายอย่างรอบคอบโดยหาผู้รับ

เหมาก่อสร้างที่เสนอราคาที่เหมาะสมเท่านั้น

การสร้างอาคารใหม่เพื่ออำานวยความสะดวกไม่ใช่สิ่งเดียวที่ท่านจะได้

มาพบเห็นที่นี่ การดูแลของเราทำาให้เด็กๆ ที่นี่ยิ้มได้และรอยยิ้มของ

พวกเขาก็มาจากความรู้สึกที่แท้จริง เขายิ้มได้เพราะกินอิ่มมีความสุข

และรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

... เรานำาเงินบริจาคไปใช้จ่ายอย่างไร
เงินบริจาครายเดือนหรือเงินจำานวนเดียวที่ท่านบริจาคให้กับเด็กใน

อุปถัมภ์ มูลนิธิฯ  จะจัดสรรเข้างบประมาณส่วนกลางของโครงการ

หรือบ้านที่ดูแลเด็กคนนั้น หากมอบให้แก่เด็กเพียงคนเดียวนั้นอาจมี

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

            มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ขอขอบคุณกลุ่มผู้สนับสนุนจากประเทศ

เดนมาร์ก (The Dansk Pattaya Fund 

2003) ที่ให้ทุนสร้างอาคารใหม่หนึ่งหลังเพื่อ

ใช้เป็น “บ้านฝึกบิน” อยู่ที่บ้านแรกรับพระ

มหาไถ่ฯ เมื่อสร้างเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็จะย้าย

เข้าไปอยู่เป็นสมาชิกรุ่นแรกของบ้านหลังนี้

มีครอบครัวหนึ่งที่เผชิญกับปัญหาสภาพบ้าน

แตกเพราะแม่ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มี

กำาลังความสามารถในการเลี้ยงดูลูกทั้งสี่คน 

ลูกสาวคนเดียวของครอบครัวไปอาศัยอยู่กับ

ญาติที่กรุงเทพฯ ลูกชายฝาแฝดคนหนึ่งอยู่ที่

พัทยาและอีกคนหนึ่งอยู่ที่แหลมฉบังซึ่งห่าง

จากพัทยาประมาณยี่สิบกิโลเมตร ส่วนลูก 

ชายคนโตก็ไปอยู่ไกลถึงเชียงใหม่ ผู้เป็นแม่

ปารถนาอยู่ใกล้ชิดกับลูกทุกคนและต้องการ

ให้พี่น้องได้มาอยู่ด้วยกันจึงมาขอความช่วย

เหลือจากมูลนิธิฯ  วันนี้ลูกสาวของเธอได้งาน

ทำาใกล้พัทยา ลูกชายอีกสามคนได้มาอยู่ด้วย

กันที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ เมื่อถึงวันหยุดงาน

เดือนละครั้งแม่จะหอบหิ้วถุงหลายใบมีอาหาร

และขนมมาฝาก พร้อมทั้งพาลูกทั้งหมดออก

ไปเที่ยวพร้อมหน้ากัน และก็ยังมีพี่น้องอีก

หลายครอบครัวที่ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้าน

เด็กพระมหาไถ่ฯ แห่งนี้ด้วย 

เมื่อเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมปีนี้ มีนักเรียน

ใหม่อีกหกสิบคนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอาชีว

พระมหาไถ่ พัทยา การศึกษาที่นักเรียน

พิการเหล่านี้ได้รับจะเป็นก้าวแรกที่ทำาให้ชีวิต

ของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อมี

ความรู้และจบการศึกษาไปแล้ว พวกเขาก็

จะสามารถดำารงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของ

ครอบครับหรือสังคม สามารถกลับไปยังบ้าน

เกิดได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะมีความ

รู้และมีงานทำาจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ 

ขอบคุณสำาหรับความเอื้อเฟื้อของท่านที่ทำาให้

เด็กพิการเหล่านี้ได้รับความเสมอภาคเท่า

เทียม และดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความ

สุขเหมือนคนปกติทั่วไป

เมื่อตอนที่พ่อเป็นเณรและกำาลังศึกษาอยู่ที่

บ้านเณรฯ พ่อได้ยินเรื่องราวของมูลนิธิคุณ

พ่อเรย์เป็นครั้งแรกที่นั่น คุณพ่อเรย์มอนด์ 

เบรนนัน คือบาทหลวงที่พ่อรู้สึกประทับใจ

มาก เพราะชื่อเสียงและการทำางานของท่านยิ่ง

ใหญ่กว่าที่เรารู้เห็น และ

พวกเราที่ เป็นเณรด้วย

กันต่างก็ให้ความเคารพ

และศรัทธาท่านอย่างยิ่ง 

มาวันนี้พ่อมีความรู้สึก

เหมือนได้รับสิ่งพิเศษสุด

ที่มีโอกาสมาทำางานเพื่อ

สานงานต่อให้สำาเร็จตาม

ปณิธานของคุณพ่อเรย์

คุณพ่อเรย์เคยกล่าวว่า “ผู้คนบริจาคเงินให้

พ่อนำาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และพ่อก็กำาลังให้

ความช่วยเหลือคนเหล่านี้อยู่ ยิ่งได้เงินมาก

เท่าไร ก็ยิ่งช่วยพวกเขาได้มากเท่านั้น” และนี่

ก็คือสิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเด็กๆ จำานวนมาก

ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเงินบริจาคของ

ท่านที่ให้มา

พ่อหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับผู้สนับสนุนทุก

ท่านด้วยตนเองเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้

ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ของเรา ขอขอบคุณ

และขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่าน

“วันพิเศษของคุณ”
พร้อมจดหมายข่าวฉบับนี้ โครงการสนับสนุน

ทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็ก”วันพิเศษของคุณ” 

ก็ยังคงจัดทำาอยู่ หากท่านมีความประสงค์ 

จะมอบของขวัญพิเศษให้ตัวเองหรือคนที่

คุณรัก ในโอกาสพิเศษเช่น วันเกิด วันครบ 

 

รอบแต่งงาน หรือวันสำาคัญอื่นๆ เงินบริจาค

จำานวน 2,800 บาท สามารถสนันสนุนการ

ศึกษาหนึ่งวันให้แก่เด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กพระมหาไถ่ฯ วันพิเศษที่ท่านเลือกจะได้

รับการบันทึกไว้ด้วยความขอบคุณ และเด็กๆ 

จะร่วมกันสวดภาวนาขอพรให้ท่านในวัน

พิเศษนั้น
 

หากว่าท่านต้องการรับจดหมายข่าวฉบับต่อๆ 

ไปทางอีเมล์ กรุณาแจ้งให้เราทราบทางอีเมล์ที่ 
info@fr-ray.org

“เราไม่ทอดทิ้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ”


