
บัณฑิตรุ่นแรกของบ้านเด็กพระมหาไถ่ ได้งานทำา ...

 

 

                                   เดือนธันวาคม 2553

                         เรื่องราวของปีที่ผ่านมา:

ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ เราต่างก็ภาคภูมิใจกับเด็กๆ ทุกคนที่นี่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกับสมาชิกสองคนของเด็กรุ่นแรกๆ ที่ได้มาอยู่ที่บ้านฯ  เมื่อช่วงต้น

ปีที่ผ่านมา “เจมส์” และ “เซียะ” ได้เรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่ง

นับว่าเป็นเด็กกลุ่มแรกสุดที่สามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรีี

เจมส์มาอยู่ที่นี่เมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเมื่อตอนอายุเพียงสิบสามปี ก่อนหน้า

นั้นเจมส์ไม่มีความหวังที่จะได้เข้าโรงเรียน แต่เมื่อมาอยู่กับเราที่บ้าน

เด็กพระมหาไถ่ เขามีโอกาสได้เรียนต่ออีกครั้ง โดยพยายามเรียนจนจบ

มัธยมปลายและเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในคณะบริหารธุรกิจสาขาการ

จัดการอุตสาหกรรม หลังจบการศึกษาเจมส์ได้ทำางานเป็นครูที่บ้านเด็กฯ 

และด้วยว่าเขาเป็นเด็กรุ่นอาวุโสในบ้านฯ เขาจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่

น้องๆ ตลอดมา พร้อมทั้งได้รับความนับถือจากเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

ความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณพ่อแพทตินูเหมือน
ไม่มีอไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาท่าน
มีโอกาสอยู่กับพี่น้องของท่านมากขึ้น นอกเหนือจากการพัก
รักษาตัวอยู่ที่ศูนย์สุขภาพของคณะที่เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่ 
อเมริกา หน้าตาของท่านบ่งบอกถึงความสงบนิ่งภายในใจ ช่วง
ปลาย เดือนตุลาคมพวกเราบางคนได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมและ
ให้กำาลังใจท่าน หลายคนอยากให้ท่านแข็งแรงมากขึ้นเพื่อจะได้
กลับมาฉลองคริสต์มาสและปีใหม่กับพวกเรา พ่อมั่นใจว่าหาก
คุณพ่อแพทตินได้กลับมา ท่านจะทำาให้บรรยากาศในมูลนิธิฯ 
ของเรากลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง  พวกเราต่างร่วมใจกันสวด
ภาวนาเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพของคุณพ่อ 
ละขับบทเพลงตามที่ต่างๆ ในยามค่ำาคืนของวันคริสต์มาสและปี

ใหม่ พวกเรามั่นใจว่าบรรดาเด็กๆ จะมุ่งมั่นและพยายามทำาให้ดี

ที่สุดเหมือนที่เคยแสดงกันเป็นประจำาทุกปี
 

พ่อขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้

ความช่วยเหลือบรรดาเด็กๆ และ

นักเรียนของมูลนิธิคุณพ่อ เรย์  

ตลอดปีที่ผ่านมาพวกเราไม่เคย

ลืมบุญคุณอันยิ่ งใหญ่ของท่ าน 

พวกเราวอนขอพระเป็นเจ้าและสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพระพร

ให้ท่านพบแต่ความสุขและความ

เจริญตลอดไป

ข่าวสารจากคุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล



 

’เซียะ’ เป็นพี่คนโตในจำานวน

เด็กสามคนที่ เข้ามาอยู่ที่บ้าน

เด็กพระมหาไถ่ฯ เมื่อปี พ.ศ. 

2545 เธอเป็นเด็กขยันและ

ตั้งใจเรียนจนจบมหาวิทยาลัย

ในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี 

ขณะนี้เธอทำางานอยู่แผนกการ

เงินที่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งในท้องถิ่น ช่วงเวลาอยู่ที่บ้านฯ เธอมักใช้

เวลาส่วนใหญ่กับการเรียนและให้คำาแนะนำาแก่น้องๆ ที่ประสบปัญหาอย่าง

เข้าอกเข้าใจ เซียะมีน้องสาวเรียนด้านกฏหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพและน้องชายอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีเช่นกัน

มีเด็กอีกคนหนึ่งจากบ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนฯ ที่

ทำาให้เราภาคภูมิใจในตัวเขามากทีเดียว  สี่ปีที่แล้วนักสังคมสงเคราะห์ของ

เราได้พบเด็กชายคนหนึ่งชื่อ ‘เก่ง’ ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ตามถนนทั่วไปในพัทยา เจ้า

หน้าที่พยายามหว่านล้อมให้เก่งมาอยู่กับเรา ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเลิกใช้

ชีวิตเร่ร่อนที่ต้องอาศัยนอนตามหน้าร้านขายของทุกคืน เมื่อมาอยู่ในบ้านฯ 

เก่งสมัครใจขอไปโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไปเพื่อศึกษาต่อ เขาได้เรียนใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกเรียนต่อในวิทยาลัยจนจบการศึกษาเมื่อเดือน

มีนาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เขาทำางานเป็นช่างไฟฟ้าฝึกหัดที่โรงแรมใหญ่แห่ง

หนึ่งในเมืองพัทยา

ท่านคงจะจำาเด็กชายตัวเล็กๆ ที่เราเรียกเขาว่า ’คอนโด’ จากเรื่องราวใน

จดหมายข่าวฉบับก่อนๆ ได้ เมื่อก่อนนี้คอนโดอยู่กับพ่อซึ่งมีอาชีพเก็บของ

เก่าขายและดื่มสุราตลอดเวลา คอนโดถูกเลี้ยงและโตขึ้นในสภาพแวดล้อม

ที่แย่ เราได้รับเขามาอยู่ในความดูแลหลังจากที่เขาถูกพ่อโยนใส่เข้าไปใน

กองไฟ ช่วงแรกๆ ที่มาอยู่กับเรา เขาอยู่ในสภาพหวาดกลัวคนรอบข้างจึง

เก็บตัวไม่ค่อยพูดจากับใครเลย

คอนโดอยู่ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว เขาอาศัยอยู่ใน

บ้านร่วมกับพี่ๆ น้องๆ ชายหญิงอีกเจ็ดคนและนอนห้องเดียวกันกับเพื่อน

สนิทที่ชื่อ ‘โทนี่’ ทั้งคู่อยู่เคียงข้างกันตลอดเวลา เล่นกันบ้าง ทะเลาะกัน

บ้าง และก็ช่วยกันดูแลน้องๆ ที่เล็กกว่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งคู่

เรียนจบอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และก็เข้าเรียนต่อชั้นประถมหนึ่ง

ในโรงเรียนรัฐบาล ทุกเช้าเวลาหกโมงครึ่ง รถบัสรับเด็กๆ ไปส่งโรงเรียน

และจะกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านตอนเย็นเวลาสี่โมงครึ่ง  เด็กทุกคนจะ

ทำาการบ้านให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ช่วยกันทำางานบ้าน กินข้าวมื้อเย็น และ

ก็เตรียมตัวเข้านอน 

ปัจจุบันคอนโดเป็นเด็กมีความสุข และการใช้ชีวิตที่หมู่บ้านเด็กฯ ก็ได้ทำาให้

เขาลืมเรื่องไม่ดีต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

คริ สต์ ม าสครั้ งแรกและครั้ งสุ ดท้ า ย

ภาพถ่ายประจำาปีของเด็กๆ นักเรียนและบุคลากรในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ปี พ.ศ. 2553



เมื่อเร็วๆ นี้ พ่อได้ยินเรื่องการฉลองเทศกาลคริสต์มาสครั้งหนึ่งที่บ้านแรกรับฯ พ่อถือโอกาสนี้เล่าแบ่งปันให้ท่านได้ทราบด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง

สองสามวันก่อนถึงวันคริสต์มาส ผู้หวังดีท่านหนึ่งได้พาเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาที่บ้านฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ เด็กคนนี้มีอายุเพียงสิบสองปีและเป็น

ชาวพม่าซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย เขาพูดภาษาไทยได้เพียงเล็กน้อย เรื่องน่าเศร้าก็คือ เขาถูกหลอกให้เดินทางออก

จากประเทศพม่ามาที่พัทยา โดยอ้างว่าเขาจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ชีวิตหาเป็นเช่นนั้นไม่ เขาต้องพบกับโชคร้ายทันทีที่เดินทางมาถึง

พัทยา เขาถูกกักขังให้อยู่แต่ในห้องและถูกทำาร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้ขายบริการทางเพศ พร้อมทั้งถูกข่มขู่ต่างๆ นานา หลายสัปดาห์ต่อมา เขาถูก

เด็กอันธพาลที่โตกว่าบังคับให้ทำาสิ่งต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย โชคดีที่มีผู้หวังดีท่านนี้พาเขาหลบหนีออกมาและมาขอความช่วยเหลือจากเรา วันที่เขามา

ที่บ้านเป็นวันที่เด็กๆ ของเรากำาลังตกแต่งต้นคริสต์มาสเทียมสูงประมาณสามเมตร เขามองดูด้วยความแปลกใจที่เห็นเด็กๆ กว่าสามสิบคนตกแต่ง

ต้นคริสต์มาสเสร็จสมบูรณ์เพียงเวลาไม่กี่นาที เขาอุทานออกมาว่า เขาไม่เข้าใจเลยว่าทำาไมเอาต้นไม้พลาสติกมาไว้ในห้องอาหาร ในเมื่อมีต้นไม้จริง

มากมายอยู่ภายในบริเวณบ้าน อาจเป็นเพราะเขานับถือศาสนาฮินดู เขาจึงไม่เคยสัมผัสกับการฉลองเทศกาลคริสต์มาส แต่ในคืนก่อนวันฉลอง

คริสต์มาสเขาได้ร่วมกับเพื่อนเด็กคนอื่นๆ ของบ้าน ออกไปขับบทเพลงคริสต์มาสเป็นภาษาอังกฤษที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา 

เช้าวันคริสต์มาสหลังจากตื่นขึ้นมาตอนเช้า เขาเห็นเพื่อนๆ กำาลังช่วยกันทำาความสะอาดบ้าน เก็บปัดกวาดเศษขยะและใบไม้ แต่ละคนช่วยกัน

เตรียมสถานที่สำาหรับโอกาสพิเศษสุดของวัน งานฉลองคริสต์มาสในปีนั้นมีชาวต่างชาติใจบุญคู่หนึ่งสนับสนุนทุนเพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ

ของขวัญ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีความสุขและความสนุกสนาน พวกเด็กๆ จะไม่มีวันลืมความสุขที่พวกเขาได้รับในวันพิเศษนี้เลย

ในช่วงบ่ายของวันคริสต์มาส ซานตาคลอสปรากฏมาพร้อมกับถุงของขวัญใหญ่หลายใบ เด็กน้อยคนนี้ตกใจมากเพราะเขาเคยเห็นแต่ซานตาคลอส

ในรูปภาพ เขาเพิ่งได้เห็นตัวจริงเป็นครั้งแรก เมื่อเขาถูกเรียกชื่อ เขารู้สึกตื่นเต้น อีกทั้งประหม่าที่จะต้องเดินเข้าไปหาชายแก่อ้วนลงพุงในชุดสีแดง 

ไว้หนวดเครา และพูดภาษาอังกฤษ เมื่อเขาได้รับของขวัญจากซานตาคลอส เขาไม่ได้รีบแกะกล่องออกมาดูเหมือนเด็กคนอื่นๆ แต่กลับนั่งมอง

กล่องที่ห่อกระดาษสีสวยและผูกโบว์ใหญ่นั้นอยู่นานทีเดียว

หลังจากที่เขาได้อยู่ในความดูแลของเราเป็นเวลาหลายเดือน เราจำาเป็น

ต้องส่งเขากลับไปอยู่กับพี่สาวของเขาที่อำาเภอแม่สอด เขาไม่อยากกลับ

ไป แต่เราคิดว่ามันอันตรายเกินกว่าที่เขาจะอยู่ในเมืองพัทยาต่อไป 

เพราะพวกคนร้ายในท้องถิ่นรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่และต้องการเอาตัวเขากลับ

ไป ซึ่งเราไม่สามารถปล่อยให้เขาต้องเผชิญกับอันตรายจากพวกนี้ได้ 

ในที่สุดเขาก็ต้องจากเราไป มันเป็นวันที่น่าเศร้าใจมากและทุกคนมีแต่

น้ำาตา เขาปีนขึ้นท้ายรถกระบะแล้วพนมมือทั้งสองขึ้นมา ’ไหว้’ ทุกคน 

ขณะที่รถกำาลังจะเคลื่อนออกไป เขากระโดดลงจากรถแล้ววิ่งเข้าไป

ในสำานักงาน และแกะรูปใบหนึ่งที่ติดบนผนังกำาแพงของสำานักงานไป

ด้วย  รูปนั้นเป็นภาพถ่ายวันคริสต์มาสที่มีเขาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งก็

แน่นอนว่าเขาคงจะไม่มีวันลืมความหมายของวันคริสต์มาสในปีต่อๆ 

ไป  ทุกๆ ปี เรามักจะเจอเรื่องเศร้าต่างๆ มากมายเกี่ยวกับเด็กๆ แต่การให้ความช่วยเหลือต่อพวกเขาก็ไม่เคยหยุด และหลายๆ ครั้งเรื่องเศร้าเหล่า

นี้ก็ไม่ได้จบลงด้วยความสุขเสมอไป

คริสต์มาสครั้งแรกและครั้งสุดท้าย 



ปีนี้ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้จัดตารางให้นักเรียนได้พบกับจักษุแพทย์ตลอดทั้งปี เด็ก

พิการทางสายตาหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คนได้รับการตรวจดวงตาจาก

โรงพยาบาลในพัทยา นักเรียนหลายคนได้รับการหยอดตา

เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดวงตา นักเรียนบางคนได้รับแว่นตา

เพื่อสวมปกป้องดวงตาจากอุบัติเหตุ และบางคนได้รับแว่น

กันแดดเพื่อปกป้องสายตาจากแสงอาทิตย์ เด็กหลายคนได้รับ

การรักษาด้วยการลอกต้อกระจก หลังการผ่าตัดระยะหนึ่งก็

จะมองเห็นได้ดีขึ้น มีบางคนที่แพทย์ไม่สามารถให้การรักษาได้ 

แต่ก็จะได้รับความช่วยเหลืออื่นที่ให้ความสะดวกสบายในชีวิต

ประจำาวันมากขึ้น พ่อขอขอบคุณผู้มีน้ำาใจดีทุกๆ ท่านที่บริจาค

เงินเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการตรวจรักษาดวงตาของเด็กๆ เหล่า

นี้

เด็กนักเรียนตาบอดรับการตรวจรักษาดวงตา
ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม จะได้รับของ

ขวัญเนื่องในเทศกาลอันพิเศษนี้ พ่อหวังว่าท่าน

จะช่วยสนับสนุนให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์สามารถสร้าง

ความสุขให้แก่เด็กๆ และนักเรียนจำานวนกว่าแปด

ร้อยห้าสิบชีวิตในวันพิเศษนี้ 

ท้ายนี้พ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความ

เจริญรุ่งเรือง ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2554

เวลานี้บรรดาเด็กๆ และ

ทุกคนในมูลนิธิคุณพ่อ

เรย์ ต่างเตรียมตัวฉลอง

วันคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

                เราไม่ทอดทิ้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  

อีเมล์: info@fr-ray.org   เว็บไซต์: www.fr-ray.org

440 หมู่ 9 ถ. สุขุมวิท กม. 145

ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20260


