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มูลนิธิคุณพ่อเรย์

           ธันวาคม 2554
จดหมายข่าว...

เรื่องเล่า..  และข่าวสารจากคุณพ่อภัทรพงศ์
วันแห่งความสุขและการแบ่งปันความรักโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ก�าลังจะมาถึง พ่อขอถือโอกาส

นี้ ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ด้วยน�้าใจที่ดีเสมอมา

ในปีนี้ สิ่งที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่งของเราก็คือ การได้รับเกียรติต้อนรับแขกผู้มาเยือนมูลนิธิฯเป็นจ�านวน

มาก และมีหลายคนเป็นผู้ที่อุปถัมภ์เด็กของมูลนิธิฯ หลายปี แต่เพิ่งมีโอกาสมาเยี่ยมเด็กๆ ที่พวกเขา

อุปถัมภ์เป็นครั้งแรก

น่ายินดียิ่งที่แขกผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นคณะจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในประเทศและทั่วโลกต่างก็เสียสละเวลาอันมีค่าเยี่ยมชมและให้ความช่วยเหลือโครงการ

ต่างๆ ของเรา 

ส�าหรับผู้ให้การสนับสนุนจากต่างประเทศ หลายคนวางแผนที่จะมาเยี่ยมพวกเราในโอกาสฉลอง

คริสต์มาสและปีใหม่ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ดังนั้นพวกเราซึ่ง

เป็นครอบครัวใหญ่จึงได้เตรียมตัวต้อนรับด้วยการซ้อมเพลงคริสต์มาสและปีใหม่กันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่จะได้อวยพรและแบ่งปัน

ความสุขด้วยบทเพลงคริสต์มาสและปีใหม่ให้แก่ทุกๆ ท่านที่มาพักผ่อนที่พัทยาและแวะเยี่ยมพวกเราที่มูลนิธิฯ

อะไรที่เราท�าได้ ...  

เด็กพิการทางสายตาก็สามารถท�าได้ด้วย

เด็กที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา หลายคนพอมอง

เห็นได้เลือนลางและพวกเขาไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนส�าหรับคน

สายตาปกติได้ เด็กนักเรียนกลุ่มนี้มักจะชอบลองท�าสิ่งใหม่ๆ ที่คน

สายตาปกติเขาท�ากัน...

บ่ายวันเสาร์วันหนึ่ง มีคณะนักเรียนจากวิทยาลัยการถ่ายภาพมา

เยี่ยมที่โรงเรียน พวกเขามาพร้อมด้วยกระเป๋าใบโตที่ใส่กล้องถ่าย

รูประบบดิจิตอลหลายกล้อง พวกเขามาเพื่อสอนเด็กๆ เหล่านี้ถึง

วิธีการถ่ายรูปอย่างมีคุณภาพ

เด็กๆ เหล่านี้ต่างตื่นเต้นเมื่อได้เรียนเกี่ยวกับการท�างานของกล้อง

แต่ละกล้อง และปุ่มแต่ละปุ่มที่ใช้ในการถ่ายภาพ 

ส�าหรับพ่อเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก ขณะเฝ้าดูวิธีการเรียนรู้ของเด็กๆ 

เหล่านี้ เมื่อได้จัดหานายแบบและนางแบบให้เด็กนักเรียนซ้อมถ่าย

รูป ผู้ฝึกหัดจะเดินไปที่คนกลุ่มนี้

แล้วนับจ�านวนคน ตากล้องมือ

ใหม่จะยืนข้างหน้าคนที่อยู ่ตรง

กลางของกลุ่มแล้วเดินถอยหลัง 

หากรูปหมู่ที่มี 2-3 คน พวกเขา

จะถอยหลังมา 3 ก้าว ส�าหรับรูป

หมู่ที่กลุ่มใหญ่ขึ้น พวกเขาจะนับ

จ�านวนคนแล้วถอยหลังมา

ให้เท่ากับจ�านวนคนที่นับได้

ขณะที่พวกเขาก้าวถอยหลัง

มา จะต้องจ�าด้วยว่า

คนกลางนั้นสูงเท่าไร แล้วก็

บอกให ้คนกลางพูดอะไร

ก็ได้ หลังจากนั้นก็ปรับมุม

กล้องแล้วนับ หนึ่ง...สอง...

สาม...คลิก!!!

ถึงแม ้ว ่าเด็กหลายคนไม ่

สามารถมองเห็นภาพที่ตัว

เองถ่ายได้ แต่ผู้สอนก็จะอธิบายภาพถ่ายของพวกเขาให้พวกเขา

ฟัง หากมุมกล้องไม่ถูกต้อง หัวคนหายไป หรือเอียงซ้าย-ขวามาก

ไป พวกเขาก็จะพยายามลองถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง

หลังจากได้ฝึกฝนฝีมือการถ่ายภาพจนช�านาญ พวกเขาได้มี

โอกาสโชว์ฝีมือการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพใน “วันสายตาโลก” 

เมื่อต้นเดือนตุลาคม จัดโดยมูลนิธิฯ ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช 

ในวันนั้นมีกิจกรรมมากมาย แต่ไฮไลต์ของงานอยู่ที่นักเรียนจาก

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาได้เดินแบบกับบรรดา

นางแบบชั้นน�าของไทย และพวกเขาได้รับเกียรติโชว์ฝีมือถ่ายภาพ

บรรดาแขกวีไอพีของมูลนิธิฯ พ่อเชื่อว่าเด็กๆ เหล่านี้จะไม่มีวันลืม

ประสบการณ์ในวันนั้นเลยตลอดชีวิต



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

ที่พักพิงฉุกเฉิน

เกือบ 10 ปีที่แล้ว “บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและ

เยาวชนพระมหาไถ่” ได้เปิดรับเด็กเร่ร่อนและเด็กที่ถูกทอดทิ้งซึ่ง

เด็กๆ เหล่านี้ต่างก็มองหาความช่วยเหลือจากที่ต่างๆ  เด็กหลาย

คนได้เข้ามาอาศัยอยู่กับเราที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ หรือหมู่บ้านเด็ก

คุณพ่อเรย์  ส�าหรับเยาวชนหลายคนได้เล่าเรียนกระทั่งจบการ

ศึกษา ได้งานที่ดีท�า และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

เมื่อไม่นานมานี้ “บ้านแรกรับฯ” ได้กลายเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินแก่

หญิง 2 คนที่อยู่ในสภาพยากล�าบาก  คนหนึ่งอายุ 23 ปี มาหาเรา

ในเย็นวันหนึ่งพร้อมกับลูกน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่ เธอขอที่จะให้ลูกน้อย

ได้พักอยู่กับเรา เนื่องจากเธอไม่มีเงิน เธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นใด

นอกจากการขายบริการเพื่อเลี้ยงชีพ หลังจากได้พูดคุยกันพวก

เรายินดีให้ลูกน้อยของเธอพักอยู่กับเรา

เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มที่จะเกิดความรักความผูกพันกับลูกน้อย

และมองอนาคตของเธอกับลูกมากยิ่งขึ้น เธอต้องการที่จะสมัคร

เข้าท�างานที่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งฝึกงานเพื่อเป็นแม่

ครัว เธอตั้งใจที่จะสร้างชีวิตใหม่และพยายามเก็บสะสมเงินเพื่อ

สร้างบ้านให้ตัวเองและลูกต่อไป

ในช่วงเวลาเดียวกัน มีหญิงสูงอายุคนหนึ่งมาที่ “บ้านแรกรับฯ” 

เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและ

ไม่มีใครดูแลเธอ  เธอไม่มีครอบครัว ไม่มีเพื่อน และไม่มีเงินที่จะน�า

มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ดังนั้นเราจึงช่วยท�าให้เธอ

สบายใจโดยรับประกันว่าเธอจะมีอาหารรับประทานและจะได้รับ

การดูแล  เธอจึงตัดสินใจที่จะอยู่กับเรา  เด็กๆ ที่ “บ้านแรกรับฯ” 

เมื่อกลับจากโรงเรียนก็มักจะพากันแวะเยี่ยมเธอที่ห้องพัก เด็กๆ 

ทุกคนจะยกมือไหว้และทักทายด้วยไมตรี ทุกครั้งเธอจะยิ้มรับ

พร้อมกับถามเด็กๆ ว่า วันนี้เป็นยังไงบ้าง เรียนหนักไหม ชอบครู

ไหม... เราไม่อาจรู้ได้ว่าหญิงคนนี้จะอยู่กับเราได้อีกนานสักเท่าไร 

แต่บัดนี้เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราไปแล้ว...  

เธอคือ “คุณยาย” ของเด็กๆ ที่ไม่มียายที่แท้จริงของตัวเอง

อุทกภัย 2554
วันหนึ่งเมื่อต้นเดือนกันยายน ฝนตกติดต่อกันตลอด 24 ชั่วโมง 

ท�าให้น�้าท่วมพัทยาสูงถึง

หนึ่งเมตร บ้านเรือนเกิด

ความเสียหาย รถยนต์ รถ

มอเตอร์ไซค์ถูกทิ้ง และยิ่ง

กว่านั้น ผู้คนต่างอกสั่น

ขวัญแขวนเมื่อได้ข่าวว่า

จระเข ้หลายตัวได ้หลุด

ออกมาจากฟาร ์มใกล ้

บ้าน  โชคดีที่ไม่นานน�้า

สามารถระบายลงสู่ทะเล

ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไร

ก็ตามหลายแห่งในประเทศไม่ได้โชคดีอย่างนี้

มหันตภัยน�้าท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกลายเป็นข่าวใหญ่ของ

สื่อต่างประเทศทั่วโลก ภัยครั้งนี้ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่

หลวง บ้านถูกน�้าพัดพา ไร่นาได้รับความเสียหาย และผู้คนบาด

เจ็บล้มตายหลายร้อยคน  

ขณะที่น�้าท่วมถึงเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ ได้มีการประกาศให้

ผู้คนอพยพออกจากที่พัก... แต่ประชาชนจ�านวนมากไม่มีที่จะไป...

ระหว่างนั้น เราได้ทราบข่าวว่า ศูนย์เด็กก�าพร้าสองสามแห่งที่ตั้ง

อยู่ชานเมืองของกรุงเทพฯ ก�าลังจะถูกน�้าท่วม เราจึงเสนอความ

ช่วยเหลือแก่เด็ก 57 คน ให้พักที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา และ

เด็กๆ อีก 14 คน พักอยู่ที่บ้านแรกรับฯ ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เด็กๆ 

เหล่านี้เดินทางมาพร้อมด้วยของติดตัวเล็กๆ น้อยๆ และดูท่าทาง

ยังมีความตื่นตระหนกอยู่ไม่น้อย  แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา พวกเขาดู

สงบมากขึ้นและพยายามปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ สังเกต

เห็นได้ชัดว่า เด็กแต่ละคนต่างช่วยเหลือกันและกัน พวกเขาเข้ากัน

ได้ดีทีเดียว เด็กหลายคนเริ่มติดใจที่พักพิงแห่งใหม่เนื่องจากมี

เพื่อนเล่นมากมาย มีต้นไม้ให้ปีนป่าย และได้ทานอาหารอร่อยร่วม

กับเพื่อนใหม่จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์

ในช่วงเวลาเดียวกัน เราได้ยินข่าวอีกว่า บ้านหลายหลังของผู้

พิการมีความเสี่ยงที่น�้าจะท่วม บ้านเหล่านี้เป็นบ้านชั้นเดียวและผู้

พิการเหล่านี้ก็ไม่มีความสามารถที่จะปีนขึ้นบันไดหนีน�้าได้ ดังนั้น

เราจึงได้ช่วยเหลือโดยให้มาพักพิงที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

พัทยา  และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ รวมผู้พิการและ
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ครอบครัวร้อยกว่าชีวิต ผู้พักพิง

เหล่านี้ไม่รู้หรอกว่าน�้าจะลดเมื่อไร 

แต่ที่พวกเขารู ้แน่นอนว่าทางมูล

นิธิฯ และผู้สนับสนุนศูนย์พักพิง

พระมหาไถ่ได้ให้ความเอาใจใส่

ดูแลพวกเขาระหว่างที่พักพิงอยู่กับ

พวกเรา เพื่อว่าเมื่อน�้าลดแล้ว พวก

เขาจะสามารถกลับบ้านเพื่อเริ่มต้น

ชีวิตตามปกติอีกครั้ง

วันหยุด...แต่ไม่ใช่ส�าหรับทุกคน

ตลอดเดือนตุลาคม เด็กๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ต่างปิดภาคเรียน  

ยกเว้นเด็กกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ในหลักสูตร

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พวกเขาใช้เวลา 3 ภาคเรียนหรือ 18 เดือน

ในห้องเรียน โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ท�าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย

หาย ส�าหรับภาคเรียนที่ 4 นักเรียนต้องออกไปฝึกงานตามสถาน

ประกอบการต่างๆ นักเรียนหลายคนได้ฝึกงานที่ศูนย์ซ่อมของ

แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน ที่ศูนย์ซ่อมของ

โรงเรียนพวกเขาจะได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น “ผู้จัดการ” 

ของศูนย์ซ่อม ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ ท�าการตลาด ป้อน

งานให้ศูนย์ซ่อม เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ความมั่นใจ

แก่ลูกค้าว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นที่ผ่านศูนย์ซ่อมจะได้รับการดูแล

และสามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิม นักเรียนหลายคนบอกกับพ่อว่า 

ก่อนที่พวกเขาจะมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ แม้แต่จะเปลี่ยนปลั๊กไฟ

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังท�าไม่เป็น แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปีพวกเขา

สามารถซ่อมบ�ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทได้ รู้จักการบริหาร

จัดการ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่ผู้อื่นได้ด้วย

รอยยิ้มพิมพ์ใจ

ปีที่แล้วเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อชีวิตของเด็ก ๆ และ

คนพิการของมูลนิธิฯ  ขณะที่เด็กส่วนใหญ่ด�าเนินชีวิตไปได้ด้วยดี 

แต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังใหม่ต่อที่นี่และต้องการเวลาในการปรับ

ตัว...  นอกจากนี้เรายังได้ยินเรื่องน่าสลดใจเกี่ยวกับเด็กที่ไร้เดียง

สาอยู่เป็นระยะๆ ดังเช่นเรื่องของเด็กชายอายุ 3 ขวบคนหนึ่ง ซึ่ง

อาศัยอยู่กับย่าและได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ภายหลัง

จากที่เขาได้ให้ปากค�าต่อต�ารวจว่า ย่าได้เสียชีวิตด้วยน�้ามือของ

พ่อของเขาเอง ความจริงข้อหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ เด็กๆ 

แต่ละคนที่มาอยู่กับมูลนิธิฯ ต่างมีประสบการณ์อันปวดร้าวและ

ยากที่จะลืมแตกต่างกันไป

พ่อรู้สึกเศร้าใจมากเมื่อได้เห็นแววตาแห่งความเศร้าบนใบหน้า

ของเด็กๆ ผู้ไร้เดียงสา เราทุกคนพยายามที่จะท�าให้พวกเขารู้ว่า 

พวกเขาได้อยู่ในที่ปลอดภัย พวกเขาจะได้รับความรักและต้อง

เรียนรู้ระเบียบวินัยในตนเอง และเมื่อนั้นแหละ... ท่านก็จะได้รับ 

“รอยยิ้มพิมพ์ใจ” เป็นรางวัลจากพวกเขา... เราไม่เพียงแต่จะให้ที่

อยู่อาศัยเท่านั้น เรายังให้การศึกษา และการเยียวยารักษาเมื่อ
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ร่วมบริจำคได้ที่
ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

1. สำขำบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

บัญชีกระแสรำยวันเลขที่  342-3-04125-4

2. สำขำซีคอนสแคว์ กรุงเทพ

บัญชีกระแสรำยวันเลขที่ 232-3-02275-2

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ 

และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

เด็กๆ เจ็บป่วยอีกด้วย  และด้วยความช่วย

เหลือสนับสนุนจากท่าน เราจึงจะสามารถ

คืนความเป็นเด็กให้แก่พวกเขาเหล่านั้นได้

ทันข่าว...

จากจดหมายข่าวฉบับเดือนเมษายนที่ผ่าน

มา ท่านคงได้ทราบเรื่องราวของเด็กสาว

คนหนึ่งที่ปัจจุบันก�าลังเรียนอยู่ที่โรงเรียน

อาชีวะพระมหาไถ่ เธอมีเนื้องอกก้อนใหญ่

บนใบหน้ามาแต่ก�าเนิด แต่เธอก็ไม่ได้ปล่อย

ให้ความพิการฉุดชีวิตของเธอไว้  เธอยัง

พัฒนาตนเองด้วยการเรียนต่อในระบบการ

ศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เธอได้ไปหา

หมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 

เพื่อท�าสแกน MRI  ผลตรวจแจ้งว่า ไม่มี

เส้นเลือดแดงใหญ่ที่เนื้องอกก้อนนี้  อย่างไร

ก็ตามช่วงปลายปีนี้เธอต้องไปหาหมอเพื่อ

ตรวจอีกครั้ง เนื่องจากหมอมีความเห็นว่า

จะต้องตัดเนื้องอกนี้ออกให้มากที่สุดเท่าที่

จะมากได้ เราไม่รู้หรอกว่า หมอจะตัดเนื้อ

ออกเท่าไร... แต่พวกเราก�าลังสวดภาวนา

เพื่อให้เธอได้ประสบความส�าเร็จในการ

รักษาครั้งนี้

ของขวัญวันคริสต์มาส

และปีใหม่

วันแห่งความสุขและการแบ่งปันความรัก

โอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ก�าลังจะมา

ถึง พ่อมั่นใจว่าท่านก�าลังคิดพิจารณาว่า 

จะแบ่งปันความสุขและความรักแก่เด็กที่

อาจจะไม่มีใครคิดถึงพวกเขา พ่อขอเสนอ

ให้ท่านพิจารณาเด็กๆ และคนพิการใน

มูลนิธิคุณพ่อเรย์   เพราะพ่ออยากให้เด็ก

ก�าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาสและเด็ก

พิการในการดูแลกว่า 850 คน ได้รับของ

ขวัญเหมือนๆ กันทุกคน  จึงขอ “ของขวัญ

จากท่านส�าหรับพวกเขาเพียงคนละ 500 

บาท” เพื่อ...

- เงินของขวัญใส่ซองให้คนละ 300 บาท

- จัดงานเลี้ยงโอกาสคริสต์มาสและ

   ปีใหม่ด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท

- จัดกิจกรรมรื่นเริง

   ด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท

ท่านสามารถแสดงเจตจ�านงค์ในจ�านวน

เด็กที่ท่านต้องการให้ของขวัญ ท่าน

สามารถติดต่อมาที่เลขานุการโครงการ 

คุณลัดดา รัตนโสภา โทร. 038-716628 

ต่อ 2055 มือถือ 089-1603824

เย็นวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 

18.00-21.00 น. จะเป็นวันฉลองคริสต์มาส

และปีใหม่ส�าหรับเด็กและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่

อยู่ภายใต้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ณ ศูนย์คณะ

พระมหาไถ่ ถ.สุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 145 

ขอเรียนเชิญท่านเป็นแขกพิเศษด้วยครับ

พ่อหวังว่าท่านจะช่วยสนับสนุนให้มูลนิธิ

คุณพ่อเรย์สามารถสร้างความสุขให้แก่เด็ก

และคนพิการกว่า 850 ชีวิตในวันพิเศษนี้ 

ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ท่าน

ประสพสุขสวัสดีตลอดไป 


