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ด้วยความเคารพรักและอาลัย

จดหมายข่าวฉบับที่แล้ว พ่อได้เล่าให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับสุขภาพ

และภาวะการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคมะเร็งในสมองของคุณ

พ่อแพติน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณพ่อได้พยายามต่อสู้ด้วยความ

เข้มแข็งกับโรคร้ายนี้มาโดยตลอด แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจ เนื่องจาก

คุณพ่อแพตินได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา  

พวกเราทุกคนที่พัทยาต่างก็อาลัยถึงคุณพ่อแพติน พลังและการสนับสนุนของท่านได้ท�าให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์สามารถก้าวข้ามผ่านเวลาที่มีทั้งดี

และร้ายมาได้ พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พ่อและคณะท�างานที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่คุณพ่อแพตินได้วางตัวไว้จะน�าพาให้งานต่างๆ ด�าเนินได้

ด้วยดีต่อไป และพ่อเชื่อมั่นว่าเราสามารถคงไว้ซึ่งการดูแลที่มีมาตรฐานตามความประสงค์ของคุณพ่อแพตินที่ได้ตั้งไว้อย่างแน่นอน
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กีฬาสี... ปีละครั้ง  
เมื่อเดือนที่ผ่านมา พ่อได้รับเชิญให้ไปชมการแข่งขันกีฬาสีประจ�าปี

ของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา และพ่อมีความประทับ

ใจกับการแข่งขันกีฬาว่ายน�้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากพ่อได้เห็นเด็กๆ 

กระโดดลงน�้า จากนั้นพวกเขาก็จะคอยฟังและท�าตามค�าสั่งของคุณครู 

ซึ่งเด็กที่เข้าแข่งขันต่างก็ว่ายน�้าเป็นระยะทางหลายต่อหลายรอบในสระ

ว่ายน�้าของโรงเรียน

“กีฬา” เป็นกิจกรรมประจ�าวันที่มีความส�าคัญกับนักเรียนที่มีความ

พิการทางสายตาเป็นอย่างมาก และด้วยสระว่ายน�้าแห่งนี้ได้ถูกใช้เพื่อ

การฝึกฝนอยู่อย่างสม�่าเสมอนี้เอง จึงท�าให้นักเรียนของเราหลายคน

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทยไปเข้าร่วม

แข่งขันในระดับนานาชาติมาแล้ว

นอกจากการว่ายน�้าจะให้ความ

สนุกสนานและช่วยให้เด็กๆ มี

สุขภาพที่ดีแล้ว วันหนึ่งทักษะที่

ได้รับการฝึกฝนนี้อาจสามารถ

ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ก็ได้ และ

นี่ก็คือสิ่งที่พ่ออยากจะแบ่งปัน

ให้ทุกคนได้ทราบในจดหมาย

ข่าวฉบับนี้

สุขภาพนั้น... สำาคัญไฉน
สุขภาพอนามัยของเด็กและนักเรียนทุกคนที่อยู ่ในการดูแลของมูล

นิธิฯ เป็นสิ่งที่พ่อให้ความส�าคัญมาก เพราะโดยส่วนตัวพ่อเองแล้ว พ่อ

มีความเชื่อว่าถ้าทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ก็จะท�าให้สามารถ

เรียนหนังสือ มีความคิด ความอ่าน และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่

ดีในวันข้างหน้าได้

เด็กทุกคนในโครงการบ้านเด็ก

พระมหาไถ่ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อ

เรย์ รวมถึงบ้านแรกรับและงาน

ภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชน

พระมหาไถ่ พัทยา จะถูกส่งตัวไป

ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลภายใน 

2-3 วันนับแต่วันที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของเรา

เราจ�าเป็นต้องมีความมั่นใจว่าเด็กทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดีเหมาะสม

ตามช่วงวัย แม้ว่าเด็กชาย-หญิงที่อายุ 13-14 ปี ดูภายนอกอาจเหมือน

ว่าเป็นเด็กที่แข็งแรง แต่เราก็ยังต้องการที่จะทราบถึงสุขภาพภายใน

ด้วยเช่นกัน เนื่องจากบางครั้งเราไม่อาจรู้ได้ว่าเด็กแต่ละคนมาจากที่ใด 

มีชีวิตและความเป็นอยู่เช่นไรมาก่อน เคยกระท�าหรือถูกกระท�าอะไร

กับร่างกายของตนเองหรือไม่

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

           เมษายน 2554
จดหมายข่าว...



แม้ว่าโรงพยาบาลที่พ่อกล่าวถึงนี้อาจจะดูแพง

ส�าหรับคนทั่วไป แต่ส�าหรับมูลนิธิฯ แล้ว พ่อ

ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ให้บริการแก่

เด็กๆ ในราคาที่พิเศษจริงๆ ซึ่งในแต่ละปีเรา

มีเด็กที่ต้องตรวจสุขภาพที่นี่ประมาณ 200 คน

และในการตรวจแต่ละครั้งได้รวมถึงการตรวจ

สุขภาพภายในช่องปากด้วย เพราะเด็กบางคน

ไม่เคยแปรงฟัน และไม่เคยถูกสอนให้รู้จักวิธี

แปรงฟันที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เรามักพบว่า

เด็กที่มาอยู่กับเราใหม่ๆ ล้วนฟันหรอ...ด้วย

กันแทบทั้งนั้น

เขาคือหนึ่งในล้าน ...

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้รับหนุ่มน้อยคน

หนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อปี 2548 ในขณะนั้น

เขามีอายุแค่ 7 ขวบ และเจ้าหน้าที่ของเราพบ

ว่าเด็กคนนี้มีความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนัง 

ซึ่งจะท�าให้เด็กมีปัญหาในการใช้ชีวิตอย่าง

แน่นอนหากไม่รีบหาทางรักษา 

ผิวหนังของเขาหลุดลอกและมีฝีอยู่หลายแห่ง 

นอกจากนั้นแล้วยังส่งกลิ่นจนกระทั่งไม่มี

ใครกล้าอยู่ใกล้ เขาต้องรับประทานอาหาร

ตามล�าพัง และนอนในหอพักซึ่งอยู่อีกฟาก

หนึ่งเพื่อให้ห่างจากเด็กคนอื่นๆ แม้กระทั่ง

ครูที่โรงเรียนก็รู้สึกล�าบากใจที่จะให้เขาอยู่ใน

ห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ

เขาถูกน�าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่น 

ซึ่งได้แนะน�าให้ไปรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ที่กรุงเทพฯ ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้

ว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไร จากนั้นเขาถูกส่งตัว

ไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จากการ

ตรวจอย่างละเอียดพบว่าเขาป่วยด้วยโรคที่

พบยากมากในคนทั่วไปซึ่งจะพบเพียงหนึ่ง

ในหลายๆ ล้านคนก็ว่าได้ 

แพทย์แนะน�าให้ใช้สเตอรอยด์ในการรักษา 

ซึ่งผลข้างเคียงของสเตอรอยด์ที่น�ามาใช้

กับเด็กอาจท�าให้ภาวะการเจริญเติบโตหยุด

ชะงักได้เพราะเขายังเด็กเกินไปที่จะใช้ยา

ชนิดนี้ อย่างไรก็ตาม มีอีกหนึ่งทางเลือกคือ

เราต้องพยายามดูแลรักษาผิวหนังของเขาให้

สะอาดและชุ่มชื้นอยู่เสมอเพื่อป้องกันการ

มีแผลติดเชื้อซึ่งจะช่วยลดการระคายเคือง

และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วย

หนุ่มน้อยคนนี้ต้องมาที่คลินิกวันละสองครั้ง 

เพื่อให้พยาบาลช�าระล้างร่างกายของเขาด้วย

น�้าสะอาดและสบู่ป้องกันแบคทีเรีย เมื่อเช็ด

ตัวให้แห้งก็จะทาครีมเพื่อให้ผิวหนังของเขา

ชุ่มชื้น เป็นที่น่าดีใจเพราะหลังจากนั้นไม่

นานผิวของเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและ

ไม่มีกลิ่นอีกต่อไป เขาเริ่มมีเพื่อนเข้ามาเล่น

ด้วย สามารถร่วมรับประทานอาหารกับคน

อื่นๆ ได้ ที่ส�าคัญเขาได้กลับไปเรียนหนังสือ

ตามปกติและได้รับเลือกให้เข้าร่วมในทีม

ฟุตบอลของบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา อีก

ด้วย

เราหวังว่าเมื่อเขาโตขึ้น ความผิดปกตินี้อาจ

ได้รับการเยียวยาด้วยตัวของมันเอง ซึ่งหาก

ไม่เป็นดังที่หวัง เราก็อาจจะหันมาใช้สเต

อรอยด์เพื่อช่วยควบคุมและรักษาให้โรคนี้

อยู่ในระดับที่หนุ่มน้อยสามารถใช้ชีวิตเฉก

เช่นคนอื่นๆ ได้

ดวงตาสดใส... 

            กับแว่นตาสวยๆ

เมื่อไม่นานมานี้ เราสังเกตพบว่ามีเด็กหลายคน

ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มักขยิบและหรี่

ตาเมื่อต้องนั่งท�างานหน้าคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง

ยังมีอาการปวดศีรษะกันอยู่บ่อยๆ เมื่อเป็นเช่น

นี้เราจึงติดต่อให้ร้านแว่นตาและช่างผู้มีความ

ช�านาญมาตรวจวัดสายตาให้กับเด็กๆ เด็กคน

ใดที่ตรวจแล้วพบว่าต้องใช้แว่นสายตาก็จะพา

กันเลือกกรอบแว่นตากันอย่างสนุกสนาน ทุก

วันนี้เรารู ้สึกดีใจมากที่ไม่พบการขยิบตาและ

การปวดศรีษะของเด็กๆ อีกต่อไป

หยอดวัคซีนให้หนูๆ
มีหนูน้อยหลายคนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระ

มหาไถ่ มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและปัญหาทาง

ด้านการแพทย์ แม้ว่าเด็กๆ เหล่านี้จะต้องกลับ

ไปอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ที่บ้านในตอนเย็น

หลังเลิกเรียน แต่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ยัง

คงให้ความใส่ใจและดูแลในเรื่องสุขภาพของ

เด็กเหล่านี้ต่อไป

เราทราบดีว่ามีเด็กหลายคนไม่ได้รับประทาน

อะไรเลยในตอนเช้าเพราะครอบครัวไม่มีอาหาร

เตรียมไว้ให้ ดังนั้น ในทุกเช้าของวันใหม่ทาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดข้าวต้มหรือก๋วยเตี๋ยว

น�้าไว้ให้เด็กๆ ได้รับประทานก่อนเริ่มชั้นเรียน

เสมอ

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”



พ่อครัว... หัวป่า
พ่อจ�าได้ว่าเคยเล่าถึงข้าวปลาอาหารที่เด็กๆ ของเรารับประทาน และ

จ�านวนข้าวสารที่เราต้องซื้อถึงปีละ 75,000 กิโลกรัม หากคิดเป็นมูลค่า

เงินก็เกือบสามล้านบาททีเดียว แม้จะเป็นรายจ่ายที่สูง แต่คุณภาพของ

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีส�าหรับเด็กๆ และนักเรียนคือสิ่งที่

เราให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ เสมอ 

ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา เด็กหนุ่มรุ่นกระทงกลุ่มหนึ่งก�าลังเรียน

ท�าอาหารอย่างตั้งใจ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้วิธีการท�าอาหารให้อร่อย

เท่านั้น แต่ต้องได้คุณประโยชน์ที่ครบถ้วนด้วย หนุ่มๆ กลุ่มนี้จะต้อง

ไปจ่ายตลาด เสาะหาและเลือกซื้ออาหารสด รวมถึงต่อรองราคา ฉะนั้น

ไม่ว่าหน้าตาและรสชาดจะออกมาอย่างไร อย่างน้อยพวกเขาก็มีโอกาส

ได้ทานอาหารฝีมือของตนเอง เมื่อดูจากรูปภาพแล้ว พ่อเห็นแววพ่อ

ครัวหัวป่าอยู่หลายคน

ตกใจหมดเลย...

เรื่องราวนี้เกิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กล่าวคือ มีอาสาสมัครของเราอยู่คน

หนึ่ง เธอมีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนพิการ วันหนึ่งเธอ

เดินเข้าไปในห้องเรียนเพื่อท�าการสอนตามปกติ เธอรู้สึกตกใจมากที่

สังเกตเห็นทุกคนในห้องเรียนสวมหน้ากากผ้า เธอจึงถามขึ้นว่า ท�าไม

ถึงสวมหน้ากาก ? นักเรียนน้องใหม่ก็ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไร เพราะ

ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยจะแข็งแรง ส่วนคุณครูก็สื่อสารภาษาไทยได้
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หลังรับประทานอาหารกลางวันที่แสนอร่อยและถูกหลักโภชนาการ 

เด็กๆ จะต้องอาบน�้าเพื่อให้คุณครูและพี่เลี้ยงได้ตรวจดูตามร่างกายว่า

มีบาดแผล มีการถลอก ฟกช�้าด�าเขียวหรือมีการอักเสบและติดเชื้อที่

ใดบ้างหรือไม่  พยาบาลของเราจะคอยดูแลสุขภาพของเด็กๆ พร้อม

ทั้งท�าการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ลุกๆ นั่งๆ... กันทำาไม ?
สายๆ วันหนึ่งที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้มีการสัมภาษณ์

รวมถึงประเมินสภาพความพิการของนักเรียนเพื่อดูว่ามีความพร้อม

ที่จะเข้าฝึกอาชีพกับเรามากน้อยเพียงใด ?  เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า

มีนักเรียนหลายคนต้องนั่งอยู่บนรถเข็นเพราะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติ 

เหตุจนบางคนเป็นแผลกดทับอย่างรุนแรงบริเวณหลังและสะโพก

เมื่อเร็วๆ นี้ พยาบาลของเราได้ให้ความรู้กับนักเรียนและอธิบายถึง

ความส�าคัญของการออกก�าลังกายประมาณวันละ 20 นาทีเพื่อให้เลือด

ได้หมุนเวียน ซึ่งการท�าเช่นนี้จะช่วยในเรื่องของแผลกดทับและอาการ

ปวดบริเวณหลังได้ จากนั้นคุณพยาบาลได้ถามนักเรียนหญิงคนหนึ่ง

ว่าเธอได้ออกก�าลังหรือขยับร่างกายหรือไม่ ?  ค�าตอบที่ได้ก็คือ

“พวกเราเป็นอัมพาต ไม่มีการหมุนเวียนของเลือดหรอกค่ะ” !!! คุณ

พยาบาลของเราก็ถึงบางอ้อ..และเข้าใจทันทีว่าคงมีหลายคนที่เข้าใจ

ผิดๆ แบบนี้เป็นแน่แท้ โดยคิดว่าเลือดจะไม่หมุนเวียนในบริเวณที่เป็น

อัมพาตหรือบริเวณที่เส้นประสาทถูกท�าลาย คุณพยาบาลจึงท�าความ

เข้าใจใหม่ว่าการออกก�าลังกายเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญเพราะจะเป็น

ส่วนช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น หากเราไม่หมั่นขยับตัว เลือด

จะไม่ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ รวมถึงส่วนที่เสียหาย จากนั้นผิวหนังก็

จะเริ่มแตกเป็นแผล ภาวะแผลกดทับก็จะตามมา เมื่อได้ยินดังนั้นสาว

น้อยคนนี้พร้อมเพื่อนๆ ของเธอก็ถึงกับร้อง..อ๋อ..กันเลยทีเดียว

อาสาสมัครหน้าใหม่ๆ มักชอบถามว่า ท�าไมนักเรียนถึงผุดลุกผุดนั่งใน

ชั้นเรียนกันตลอดเวลา ซึ่งค�าถามนี้มีค�าตอบเรียบร้อยแล้ว พ่อต้องขอ

ขอบใจคุณพยาบาลท่านนี้จริงๆ



มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวิตคนเราไม่ได้โรย

ด้วยกลีบกุหลาบจริงๆ หลังจากจบการศึกษา

แล้ว เธอมีความตั้งใจที่จะท�างานเพื่อหาเงิน

มาช่วยเหลือครอบครัว แต่ไม่มีใครรับเธอเข้า

ท�างาน ในที่สุดความพยายามของเธอก็เป็น

ผล เธอหางานท�าได้แล้วในต�าแหน่งพนักงาน

ท�าความสะอาด แต่โชคก็ไม่เข้าข้างไปเสีย

ทั้งหมด เธอถูกโอนย้ายให้ไปท�างานเป็นช่าง

ทาสีซึ่งเป็นงานหนักมาก แต่งานหนักไม่ใช่

อุปสรรคส�าหรับผู้หญิงคนนี้ เธอเดินหน้าขอ

ท�าบัตรประจ�าตัวคนพิการ แม้จะถูกปฏิเสธ

ครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเจ้าหน้าที่ให้ความเห็น

ว่าเธอไม่พิการ แต่อย่างที่โบราณว่าไว้ ความ

พยายามอยู่ที่ไหนความส�าเร็จย่อมอยู่ที่นั่น 

เธอคว้าบัตรประจ�าตัวคนพิการมาครองได้

เป็นผลส�าเร็จ จากนั้นมุ่งหน้ามาสมัครเรียน

กับโรงเรียนของเรา และขณะนี้เธอเข้าเรียน

ในสาขาวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่ง

เธอท�าได้ดีมากทีเดียว ผู้คนที่เคยได้พูดคุย

กับเธอจะสัมผัสได้ถึงความเป็นคนมุ ่งมั่น

ตั้งใจและความเป็นมิตรที่น่ารัก นี่เองท�าให้ผู้

หญิงคนนี้เป็นที่รู้จักทั่วทั้งโรงเรียน จากการ

สอบถามเพิ่มเติมท�าให้เราทราบว่า เธอเคย

ได้รับการผ่าตัดที่ใบหน้าเมื่อแปดปีก่อน ไม่

นานนักก็มีเนื้องอกอีกครั้งและขนาดก็โต

ขึ้นเรื่อยๆ หากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจจะเป็น

อันตรายถึงชีวิตได้

เราไม่สามารถปล่อยให้นักเรียนคนนี้ผจญกับ

ความทุกข์เพียงล�าพังได้อีกต่อไป ดังนั้นคณะ

ผู้บริหารโดยซิสเตอร์ภาวิณีได้ท�าทุกวิถีทาง 

ให้เธอได้รับการตรวจและรักษาอย่างดีที่สุด 

ซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เธอจะเข้ารับ

การตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง โดย

วิธีการฉีดสีเข้าไปยังหลอดเลือดด�า

เพื่อค้นหาว่าเนื้องอกชนิดนี้มีผล

ต่ออวัยวะส่วนอื่นหรือไม่ หากผล

การวิเคราะห์เป็นไปในทางที่ดีและ

สามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย 

แพทย์ก็จะด�าเนินการผ่าตัดใน

ทันที และเมื่อการรักษาสิ้นสุดลง

เธอก็จะกลับมาเรียนต่อจนส�าเร็จ

ไม่กี่ค�า (พอๆ กันทั้งครูทั้งลูกศิษย์) ในที่สุด

นักเรียนก็ตอบว่า “พวกเราเป็นไข้หวัดใหญ่

สายพันธ์ใหม่ครับ” ซึ่งในขณะนั้นโรคนี้ก�าลัง

ระบาดอยู่พอดี เพียงแค่ได้ยินค�าตอบ คุณครู

ก็ตกใจหนักขึ้นไปอีก ขืนยังอยู่ในห้องเห็นจะ

ต้องติดเชื้อด้วยเป็นแน่แท้ จึงวิ่งหน้าตาตื่น

มาที่ส�านักงานของโรงเรียน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้

ทราบว่ามีนักเรียนติดเชื้อก็วิ่งสี่คูณร้อยไปที่

ห้องเรียน ในที่สุดก็พบว่าเป็นคนละเรื่อง...

เดียวกัน เพราะที่นักเรียนทั้งหลายใส่หน้ากาก

ผ้า ก็เพียงเพื่อต้องการป้องกันตนเองให้ห่าง

ไกลจากไข้หวัดใหญ่ก็เท่านั้น

เพื่อให้เกิดความสบายใจด้วยกันทุกฝ่าย 

ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีคณะแพทย์และ

พยาบาลจากโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียง

มาท�าการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่

ตลอดจนอาสาสมัครทุกคน ปรากฏว่าไม่พบ

เชื้อที่ว่านี้แต่อย่างใด แต่ทุกคนก็ได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันกันถ้วนหน้า หากในปีหน้ายังมี

การระบาดอยู่ พ่อคิดว่าพวกเขาคงต้องฉีดยา

นี้ต่อไป เพื่อป้องกันอาการ..ตกใจ

หญิงเก่ง หัวใจแกร่ง...
 

ป ีนี้มีน ้องผู ้หญิงคนหนึ่งมาสมัครเรียนที่

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เธอผู้นี้มี

เนื้องอกบนใบหน้าซึ่งเป็นมาตั้งแต่ก�าเนิด 

ขนาดของเนื้องอกใหญ่มากจนปกคลุมบริเวณ

ใบหน้าและดวงตาข้างซ้ายไปจนหมด เธอเล่า

ให้ฟังว่า เธอถูกให้ออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ

ได้ 12 ปีเพียงแค่คุณครูไม่ต้องการให้เธออยู่

ที่นั่น แต่เธอผู้นี้หาได้ย่อท้อไม่ เธอยังคงมุ่ง 

มั่น ในการศึกษาหาความรู้ เธอเลือกที่จะเรียน

กศน.จนในที่สุดก็ส�าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

เพื่อที่จะได้ท�างานอย่างที่ฝันและตั้งใจไว้เสียที…… 

“ฟ้าหลังฝนมักสดใสและสวยงามเสมอ”

เรื่องเล่า..และข่าวสารที่พ่อน�ามาแบ่งปันให้ทุก

คนได้อ่านในวันนี้ คงแสดงให้เห็นว่ามูลนิธิ

คุณพ่อเรย์มีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือ

ผู้ที่ประสบความยากล�าบาก และจะยังคง

พัฒนาคุณภาพงานของเราต่อไป พ่อทราบดี

ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ต้องใช้เงิน

ทุนที่สูงมาก แต่ก็เชื่อว่าจะมีคนคอยสนับสนุน

งานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ โดยหวังว่าท่านจะเป็นหนึ่ง

ในนั้น  จนกว่าจะพบกันใหม่ในฉบับหน้า

คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล

ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ และขอรับ

จดหมายข่าวได้ที่

เลขที่ 440 หมู่ 9  ต�ำบลหนองปรือ 

อ�ำเภอบำงละมุง  จังหวัดชลบุรี  20260  

โทรศัพท์ (038) 716-628, (038) 428-717

โทรสำร (038) 716-629

E-mail : info@fr-ray.org       

Website : www.fr-ray.org
                     ...............................................

ร่วมบริจำคได้ที่
ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

1. สำขำบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

บัญชีกระแสรำยวันเลขที่  342-3-04125-4

2. สำขำซีคอนสแคว์ กรุงเทพ

บัญชีกระแสรำยวันเลขที่ 232-3-02275-2

            มูลนิธิคุณพ่อเรย์

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”


