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มูลนิธิคุณพ่อเรย์

        มิถุนายน 2555
จดหมายข่าว...

จากใจคุณพ่อภัทรพงศ์
นับตั้งแต่ต้นปี 2555 พ่อมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับบรรดาเด็กและคนพิการมากกว่าปีที่ผ่านมา ท�าให้ได้พ่อ

รู้จักเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ได้เห็นถึงความพยายามของพวกเขาแต่ละคนที่จะพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคุณธรรมต่างๆ หลายครั้งแม้พ่อจะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง แต่กลับมีความสุข

ลึกๆ ในใจ บางคืนแม้หัวถึงหมอนแล้ว ยังคิดถึงพวกเขา ว่าเด็กๆ เหล่านี้อนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร 

ท�าให้พ่อรู้ซึ้งถึงหัวอกของผู้ที่เป็นพ่อและแม่เป็นอย่างดีว่า แม้ลูกจะโตหรือมีครอบครัวแล้ว แต่ความรัก

ความห่วงใยของพ่อแม่ก็ไม่เคยเหือดแห้งไป จดหมายข่าวฉบับนี้พ่อจึงอยากให้ผู้สนับสนุนทุกท่านได้ทราบ

ถึงกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยเฉพาะ “โครงการ 1479 ปลูกพลังคนพิการ 

จากบูรพาสู่อีสาน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งพ่อได้มีโอกาสเรียนรู้ และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบรรดาลูกๆ ของ

พ่ออยู่ขณะนี้

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาที่คนไทยได้ยินและรู้จักมานาน เพราะถูกจัดขึ้นเป็นประจ�า

ทุกปี เพื่อให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดและได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยค�า

สอนทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

84 พรรษา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วยความเต็มใจของ

เด็กๆ ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ มีเด็กชายจ�านวนกว่า 10 คน ที่

ตั้งใจเข้ารับการบรรพชาที่วัดใกล้บ้าน ...เด็กคนหนึ่งบอกเหตุผลที่

เขาตัดสินใจบวชในปิดเทอมนี้กับเราว่า... เขา ”บวชให้ในหลวง” 

ยาเสพติด และเพศศึกษาใน

แง่ของการรู้จักคุณค่าของ

ตนเอง ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็น

ปัญหาที่มีความรุนแรงและ

เป ็นภัยใกล ้ตัวยิ่ งในแถบ

เมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา 

ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยความสนุก ย่อมท�าให้เด็กๆ มีความสุข และ

ยอมรับสาระส�าคัญที่ต้องน�าไปปฏิบัติในชีวิตด้วยความเต็มใจ 

อย่างเช่น กิจกรรมแรลลี่โบ๊ท ที่ต้องใช้ความสามัคคีร่วมแรง

ร่วมใจ การให้เกียรติและความเสียสละ ทั้งหลายเหล่านี้ท�าให้เกิด

ความสัมพันธ์ของค�าว่าเพื่อน แม้จะเป็นเพื่อนต่างวัย (เพราะบน

เรือหนึ่งล�าจะมีทั้งพี่โตและน้องเล็ก) แต่ก็เป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วม

สุขกันตลอดเส้นทางสายน�้าอันไหลเชี่ยว ...เชื่อเถอะว่า... วันหนึ่ง  

พวกเขาจะช่วยกันตัดสินใจและชักจูงกันไปในทางที่ดีๆ ได้เพราะ

ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน...

โบ๊ทแรลลี่ ฤดูร้อน

ท่ามกลางฤดูร้อนอันแสนจะอบอ้าวในช่วงปิดภาคเรียน  ครูเจ้า

หน้าที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดเตรียมโครงการค่ายพัก

แรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเรื่องการไม่พึ่งพา



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

คาราวานปลุกพลัง

“1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่

อีสาน” ครั้งแรกบนเส้นทางที่ยาวที่สุดใน

ประเทศไทย 1,479 กิโลเมตร กับขบวน

คาราวานคนพิการเพื่อปลุกพลังและสร้าง

แรงบันดาลใจให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สร้าง

เสริมอาชีพ และสร้างสังคมให้ทุกคนอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข

ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ภายใน

บริเวณศูนย์พระมหาไถ่ ถนนสุขุมวิท กม. 

145 พัทยากลาง เมื่อสายของวันจันทร์ที่ 7 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา  ได้มีการ

เปิดโครงการ และปล่อยตัวขบวนคาราวาน

คนพิการอย่างเป็นทางการ เพื่อมุ่งหน้าสู่

จังหวัดหนองคาย โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 49 วัน 

ผ่าน 19 จังหวัด โดยจะมีกิจกรรมรณรงค์

ทั้งสิ้น 39 จุด 

โครงการ 1479 ปลุกพลังคนพิการ จาก

บรูพาสูอ่สีาน เกดิขึน้โดยได้รบัการสนับสนุน

จาก พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ผู้ซึ่งมี

บทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา

คนพิการมากกว่า 20 ปี โดยมี พลเอกชัย

สิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วม

เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครง

การฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึง

สิทธิ ให้บริการจัดหางานให้คนพิการ ส่ง

เสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการ

เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ และ

เพื่อจัดตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ใน

จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะเป็นโรงเรียนฝึก

อาชีพให้กับคนพิการที่สามารถรองรับการ

ท�างานด ้านคนพิการในระดับภูมิภาค

อาเซียนได้อีกด้วย นอกจากนี้เรายังมี “ทูต

ปลุกพลังคนพิการ” อาทิ คุณหนุ่ม คงกะพัน 

แสงสุริยะ นักแสดง คุณเฟรช อริศรา วงษ์

ชาลี นักแสดง คุณภาณุมาศ สุขอัมพร คุณ

ดวงดาว โยธาศรี คุณปนัดดา ประสิทธิเม

กุล รวมทั้งคุณแอนดี้ เขมพิมุก และคาดว่า

จะมีเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ระหว่างทางทีค่าราวาน

ผ่านไป
 

คาราวานคนพิการออกเดินทางจาก

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัด

ชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2555 

และจะเดินทางผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 

ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น 

กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร 

อุดรธานี หนองบัวล�าภู และสิ้นสุดที่จังหวัด

หนองคายในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พร้อม

ทั้งร่วมกิจกรรม “หนองคายมาราธอนมหา

กุศล ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 

ตลอดระยะทางที่ขบวนคาราวานผ่าน และ

หยุดท�ากิจกรรมรณรงค์ ได้รับความสนใจ 

และความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุน

เป็นอย่างดี จากประชาชนทั่วไป และจากผู้

ที่พิการเอง การเดินทางไกลในครั้งนี้ อาจ

จะไม่ใช่ก้าวแรกของการเดินทางเพื่อปลุก

พลังของคนพิการ แต่เชื่อว่าจะเป็นก้าวที่

ส�าคัญก้าวหนึ่งที่จะท�าให้พลังคนพิการมา

รวมตัวกันและก่อเกิดประโยชน์ให้กับตัว

พวกเขาเองและต่อสังคมอย่างแน่นอน

ส� าหรับท ่ านที่ สนใจสามารถติดตาม

ข่าวสารได้ที่ www.mahatai1479.org และ

ที่ facebook.com/มหาไถ่ปลุกพลังคน

พิการ หรือหากประสงค์ร่วมสนับสนุน

โครงการ “1479 กิโลเมตรละ 1 บาท 

สรัางโอกาส สร้างอาชีพคนพิการ” ได้ที่ 
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ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขาบางละมุง) ชื่อบัญชี “1479 ปลุก

พลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 342-

456580-6 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงิน นอกจากนี้ยังเปิด

สายด่วน “โทรทันที 1479 ได้งาน รู้สิทธิ สู่ชีวิตที่ดีกว่า” 

ตลอด 24 ชั่วโมง

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรแก ่นักเรียนชั้น

อนุบาล 3

ปลายเดือนมีนาคมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัด

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 

จ�านวน 28 คน โดยคุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ในวันอันพิเศษนี้ผู้

ปกครองและญาติพี่น้อง ต่างมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มยินดีที่ได้เห็นลูก

หลานของพวกเขาแต่งชุดบัณฑิตน้อยน่ารัก แต่ละคนได้รับการ

พัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ จากศูนย์แห่งนี้ แต่ละ

สัปดาห์พวกเขาจะได้เรียนทั้ง ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี 

กิจกรรมเข้าจังหวะ การว่ายน�้า และภาษาอังกฤษจากอาสาสมัคร

ชาวต่างชาติ หลายคนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนชั้นประถมปีที่

หนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในพัทยา เป็นที่น่ายินดีไปกว่านั้นคือใน

ชั้นอนุบาล 3 รุ่นนี้มีนักเรียนที่เป็นฝาแฝดชายสามคน จนถึงทุกวัน

นี้พ่อยังต้องแอบกระซิบถามครูพี่เลี้ยงทุกครั้งก่อนจะเจอพวกเขา

ว่าใครคือ แฟรท โฟม ฟิวส์ 

2 รางวัลจากเวทีอักษรเบรลล์ครั้งที่ 17

เมื่อพูดถึงเวทีประกวดหรือรางวัลเกียรติคุณสมัยวัยเด็กของเรา 

เรามักจะนึกถึงและคุ้นเคยกับการประกวดคัดลายมือ การเขียน

เรียงความ การอ่านร้อยกรอง และอีกหลายต่อหลายทักษะความ

สามารถอันไร้ขีดจ�ากัดของเด็กปกติ แต่ส�าหรับกลุ่มคนพิการทาง

สายตา ทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากต่อการด�ารงชีวิต

ร่วมกันในสังคม เพียงแค่มีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันเท่านั้น ดังนั้น 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางการสื่อสาร สมาคมคน

ตาบอดแห่งประเทศไทยได้ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ปลูก

ฝังนสิยัรกัการอ่าน - เขยีนอกัษณเบรลล์ให้แก่คนพกิารทางสายตา

ตั้งแต่วัยเยาว์ โดยจัดโครงการประกวดการอ่าน - เขียน อักษร

เบรลล์ขึ้น ซึ่งในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 17 และเด็กนักเรียนจ�านวน 2 

คน จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ ของเราได้

คว้ารางวัลประเภทการอ่านอักษรเบรลล์ภาษาไทยระดับ ป.1-3 

ซึ่งได้แก่ เด็กชายสหภาพ แป้นสีทอง ได้รับรางวัลล�าดับที่ 2 และ 

เด็กชายจิราวัฒน์ พรพุฒเมธี ได้รับรางวัลล�าดับที่ 3 

ห้องเรียนธรรมชาติ

เมื่อเอ่ยถึงห้องเรียนส�าหรับ “เด็กพิเศษ” หรือ “เด็กที่มีความ

ต้องการจ�าเป็นพิเศษ” หลายๆ คนมักจะนึกถึงห้องสี่เหลี่ยมผนัง

ปูนที่แวดล้อมไปด้วยเครื่องกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย 



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

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
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มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ 

และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

และของเล่นหรือสื่อการเรียนการสอนที่

ช่วยกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆ ใน

ขณะเดียวกัน หลายๆ คนก็มีเชื่อว่า การ

ปรับเปลี่ยนบรรยากาศทางการเรียนรู้ โดย

เฉพาะการให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ 

จ ะ เป ็ นอี กหนทางหนึ่ งที่ ช ่ วยพัฒนา

พัฒนาการทางอารมณ์และสติปัญญาแก่

พวกเขา... เราก็มีความเชื่ออย่างนั้นเช่น

กัน... เช้าวนันี ้ เราใช้แปลงสวนเกษตรเป็น

ห้องเรียนธรรมชาติของเด็กๆ ที่ไม่ว่าจะ

มองไปทางไหนก็ดูโล่งสบายตา  ไม่ได้ถูก

กีดขวางด้วยสิ่งปลูกสร้าง ปูฝ้าเพดานด้วย

ท้องฟ้าอันแจ่มใส ปูพื้นด้วยไม้ผลและพืช

ผักสวนครัวที่ไว้ใช้เป็นอาหารส�าหรับทุก

คนในมูลนิธิฯ ฉาบผนังด้วยบรรดานกตัว

เล็กตัวน้อยและผีเสื้อ เด็กพิเศษของเรากว่า 

30 คน จากศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ ได้ใช้มือทั้งสองปลูกต้นไม้ 

บ้างก็ให้อาหารสัตว์ บ้างก็รดน�้าพรวนดิน 

โดยไม่กลัวความเปรอะเปรื้อน เราพบว่า

เด็กๆ ของเราพูดมากขึ้น พบแววตาที่เบิก

รับแสง พบคราบเหงื่อไคลบนรอยยิ้มที่

กว้างขึ้น... นี่แหละห้องเรียนธรรมชาติ

กลับบ้าน ...หยุดเวลาสังคมเมือง

ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ คน

ไทยส่วนมากมักจะกลับภูมิล�าเนาซึ่งถือ

โอกาสเสมือนวันรวมญาติ เด็กและเยาวชน

ของบ้านแรกรับเพื่อเด็กและเยาวชนพระ

มหาไถ่ พัทยา ก็เช่นกัน ที่ถึงแม้พวกเขาจะ

มีวัฏจักรชีวิตที่ต ่างจากแบบแผนหรือ

ระบบชีวิตของเด็กและเยาวชนทั่วไป แต่

ด้วยความตั้งใจและเพียรพยายามที่จะกลับ

มายืนอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิ ครูเจ้า

หน ้าที่ จึ งถือโอกาสของเทศกาลแห ่ง

ครอบครัวนี้ สร้างก�าลังใจให้แก่พวกเขา 

โดยการพาเด็กและเยาวชนทุกคนในความ

ดูแลกลับไปเยี่ยมบ้านที่พวกเขาจากมานาน

แสนนาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใด

ก็ตาม แต่เราเชื่อว่าพวกเขาทุกคนย่อมรัก

และคิดถึงบ้านเฉกเช่นเดียวกับเราทั้งนั้น 

อีกทั้งครอบครัวยังเป็นสถาบันที่ส�าคัญ

ที่สุดต่อการขจัดปัญหาและพัฒนาประเทศ 

การเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ ทุก

คนยังได้สัมผัสชีวิตแบบชนบท และเรียนรู้

ทักษะชีวิต บางคนรู้สึกดีใจเมื่อได้หวน

คิดถึงความสุขของตัวเองในอดีตสมัยยัง

เล็กๆ แต่เมื่อครบ 7 วันตามก�าหนดเวลา

การเดินทาง ทุกคนย่อมต้องกลับมาด�าเนิน

ชีวิตตามปกติในสังคมเมืองที่มีสิ่งรุมเร้า

มากมาย แต่เราเชื่อเหลือเกินว่า ความสุข

ครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ รอยยิ้มและคราบ

น�้าตาเมื่อพวกเขาได้โผกอดกับพ่อ แม่ พี่ 

น้อง และญาติของพวกเขา จะเป็นก�าลังใจ

อนัยิง่ใหญ่ ทีจ่ะช่วยผลกัดนัความรูส้กึนกึคดิ 

ให้พวกเขาเลือกที่จะกลับมาเดินในเส้นทาง

ที่ไม่สร้างภัยต่อสวัสดิภาพของเขาเอง... 

ลาก่อนกระท่อมปลายนา
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เรียน  ผูสนับสนุนมูลนิธิคุณพอเรย  
  

 จดหมายขาวฉบับนี้ พอมีเรื่องเลามากมายเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนของบรรดาเด็กนักเรียนและคนพิการใน

มูลนิธิฯ  

 พอตองยอมรับวาปดภาคฤดูรอนปนี้เปนชวงเวลาที่ดีที่สุดนับตั้งแตพอไดทํางานกับบรรดาเด็กๆ และคนพิการในมูลนิธิ เพราะพอไดเขารวม

กิจกรรมกับพวกเขาหลายกิจกรรม สําคัญที่สุดพอมีเวลาไดไตรตรองถึงชีวิตของตนเองเมื่อไปออกคายกับลูกๆ ของบานเด็กพระมหาไถ ที่จังหวัด

นครนายก ระหวางที่เดินเลนหลังอาหารเย็นวันหนึ่งพอถามตัวเองวา ชีวิตของเราผูใหญบางครั้งเราเครงเครียดกับชีวิตมากเกินไปหรือเปลา ทําไมเรา

ไมเลียนแบบชีวิตของเด็กๆ บางนะ ที่ไมตองหวงไมตองกังวลกับเรื่องอะไรมากมายนัก แคมีกินมีอยูแบบธรรมดาไดหยอกลอกับเพื่อนๆ  สนุกกับชีวิต

ในแตละวัน ถึงเวลานี้พอตองขอบใจบรรดาเด็กๆ ที่ใหบทเรียนอันล้ําคากับพวกเราที่เปนผูใหญ ทําใหพอไดทบทวนการดําเนินชีวิตอีกคร้ัง รูจักกับคํา

วาพอใจและจะทําอยางไรใหตนเองมีความสุขและสนุกกับการใชชีวิตในแตละวัน   

  พระเยซูเจาทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งใหมายืนอยูกลางกลุมพวกเขา  แลวตรัสวา  "เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาทานไมกลับ

เปนเหมือนเด็กเล็กๆ ทานจะเขาอาณาจักรสวรรคไมไดเลย” (มธ.18:3) 

 พอหวังเปนอยางยิ่งวาจดหมายขาวฉบับนี้จะเปนเสมือนสะพานเชื่อมใหทานไดสัมผัสกับกิจกรรมของมูลนิธิที่จัดใหกับเด็กและคนพิการกวา 

850 ชีวิตในชวงปดภาคเรียนที่ผานมา สุดทายนี้พอขอขอบคุณสําหรับความรักและความเมตตา ที่ทานมีตอพวกเราเสมอมา 
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