
ไม่กลัวน�้ำอีกแล้ว

	 เช้าวันพฤหัสบดี	ณ	ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ	 ยังคงเป็นวันที่มีเสียงอึกทึกกันเหมือนเคย	 เพราะเด็กพิเศษ

ทุก	ๆ	คนนั้นจะได้เล่นน�้ากันที่สระว่ายน�้าในช่วงเช้า	และทุก	ๆ	คน

กร็อคอยวนันีม้าตลอด	 ยกเว้นเดก็ชายคนหนึง่	 น้องคนนีเ้ป็นดาวน์

ซินโดรม	 ซึ่งเขาไม่ชอบการว่ายน�้าเลย	 เขาไม่ชอบความเปียกชื้น	

และไม่ชอบทุกคนที่

จะพาเขาไปทีส่ระว่าย

น�า้	 เขาจะตะโกน	 ส่ง

เสยีงดงั	 และร้องไห้

คร�า่ครวญ	แต่อย่างไร

กต็าม	 บรรดาคณุครู	

และ	 ผูป้กครองของ

เดก็คนนีจ้ะบงัคบัให้เขาไปทีส่ระ	เพือ่เรยีนว่ายน�า้	และลดน�า้หนกัเสยี

บ้าง	 เสยีงของเดก็ชายคนนีจ้ะได้ยนิเป็นประจ�าในทกุ	 ๆ	 วนัพฤหสัฯ	

ในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา	 จนวันหนึ่งเด็กคนนี้เริ่มรู้สึกว่าเขา

ไม่เห็นจ�าเป็นต้องกลัวสระว่ายน�้าเลย	 เพราะน�้านั้นไม่สามารถท�า

อนัตรายใด	ๆ	กบัเขาได้	และเขาเริม่ทีจ่ะรูส้กึมคีวามสขุกบัการได้พกั

ผ่อนในน�า้โดยการใช้แผ่นโฟม	 2	 ชิน้ช่วยพยงุตวั	 ตอนนีก้ลบักลาย

เป็นว่าเสยีงตะโกนนัน้ดงัออกมาจากผูเ้ป็นแม่	 เพราะกว่าจะเรยีกเขา

ขึน้จากสระน�า้	ท�าเอาแม่เหงือ่ตกทกุที

ร�ำลึก 10 ปี คุณพ่อเรย์

	 ปี	พ.ศ.	2556	นี้	 เป็นปีที่ครบรอบการจากไป	10	ปีของคุณพ่อเรย์	ส�าหรับพ่อแล้ว	 “10 ปี คุณพ่อเรย์ ยังไม่ตำย”	 เพราะจิต

วิญญาณและคุณงามความดีของท่านที่ได้สร้างไว้	 ยังคงประจักษ์ให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง	 โดยพวกเราทุกคนในมูลนิธิคุณพ่อเรย์สืบสาน

ปณิธานของท่านในการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและคนพิการ	 จ�านวนกว่า	 850	 คน	 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของหน่วย

งานด้านเด็ก	4	แห่ง	และหน่วยงานด้านคนพิการอีก	5	แห่ง	

	 ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของโครงการต่าง	ๆ	เหล่านีย่้อมเป็นทีย่นืยนัว่า	“คณุพ่อเรย์ ยงัไม่ตำย”	ท่านเป็นบคุคลทีย่ิง่ใหญ่ที่

เปี่ยมด้วยความรัก	ความเมตตา	และคิดช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลา	พ่อเชื่อว่าคุณพ่อเรย์ยังคงเฝ้าดูแลและเป็นก�าลังใจให้กับพวกเราทุก

คน	ในการส่งมอบความรักของท่านต่อเด็กและคนพิการตราบนานเท่านาน

“กำรกระท�ำที่ดีย่อมปรำกฏให้เห็นได้ชัด  กำรกระท�ำที่ไม่ดีก็ไม่อำจปิดซ่อนไว้ได้เช่นเดียวกัน” (1 ทิโมธี 5:25)

ประจ�ำเดือน มีนำคม 2556
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ดวงตำเป็นหน้ำต่ำงของหัวใจ

	 ในวนัที	่28-31	ธนัวาคม	2555	

มาเซอร์เรจนีา	ชมไพศาล	ผูอ้�านวยการ

โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ	 ระยอง	 และมลูนธิิ

คุณพ่อเรย์ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและ

จกัษแุพทย์จากอเมรกิา	 เพือ่ตรวจวดั

สายตาและบริการแว่นสายตาให้กับเด็ก

และคนพกิารในมลูนธิคิณุพ่อเรย์	อกีทัง้ผูส้งูอายแุละเดก็	ๆ	ในชมุชนเมอืงพทัยากว่า	500	

คน	ถอืเป็นของขวญัอนัมค่ีาอกีชิน้ทีบ่รรดาเดก็	ๆ	ได้รบัในโอกาสครสิต์มาสและปีใหม่

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

วันแห่งควำมส�ำเร็จ
	

	 ทกุ	 ๆ	 ปี	 ในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม

จะเป็นช่วงจบการศึกษาของนักเรียนจาก

โรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ่	 ซึง่ปีการศกึษานี้

ตรงกบัวนัที่	่8	ธนัวาคม	2555	ทีผ่่านมา	โดย

ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตร

จ�านวน	 70	 คน	 หลงัจากทีเ่รยีนและฝึกฝน

อย่างหนกัเป็นเวลา	2	ปี	วนันีถ้อืเป็นวนัแห่ง

ความส�าเรจ็	 หลาย	 ๆ	 คน	 อาจจะเป็นครัง้

แรกที่ได้ออกจากบ้านมาเผชิญสังคมเมื่ีอ	

2	 ปีก่อน	 แต่นบัจากนี	้ พวกเขาจะมคีวาม

มัน่ใจในตวัเอง	มศีกัดิศ์ร	ีมทีกัษะ	และพร้อม

ทีจ่ะท�างาน	 มรีายได้	 ช่วยเหลอืตวัเองได้	

และช่วยเหลอืครอบครวัได้	 	 นกัเรยีนทกุคน

ภาคภูมิใจในวันแห่งความส�าเร็จของพวก

เขา	 ซึง่เราเหน็ได้จากสหีน้า	 แววตา	 และ

ท่าทาง	 ในขณะทีแ่ต่ละคนได้รบัการขานชือ่

และเดินออกมารับใบประกาศนียบัตรจาก

ประธาน	 และแน่นอนว่า	 ไม่ใช่เพยีงพวกเขา

เท่านัน้ทีภ่าคภมูใิจ	พวกเราทกุ	ๆ	คนกร็ูส้กึ

ปลาบปลืม้	 และภาคภมูใิจกบัความส�าเรจ็

ของพวกเขาทกุคนเช่นกนั

กองทุนข้ำว 2555
	

		 โครงกำร “กองทนุข้ำวประจ�ำปี 2555”	

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 โดยในวัน

ที่	4	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	นายอิทธิพล	คุณ

ปลื้ม	 นายกเมืองพัทยา	 เป็นประธานแถลง

ข่าวปิดโครงการกองทุนข้าว	 พร้อมทั้งมอบ

ใบประกาศเกียรติคุณส�าหรับห้างร้านและ

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีใ่ห้การสนบัสนนุโครงการ	

ส�าหรบัปีนีไ้ด้ข้าวสารรวมจ�านวน	 13	 ตนั	

และเงินจากกล่องบริจาคช่วงรณรงค์โครงการเป็นเงินสองล้านบาท	พ่อขอขอบคุณทุก	ๆ	

ท่านทีท่�าให้บรรดาเดก็	ๆ	และคนพกิารภายใต้มลูนธิฯิ	สามารถมข้ีาวกนิตลอดทั้งปี



ต้อนรับ “ควีน แมรี่ 2” เยือนไทย

	 เพยีง	24	ชัว่โมงเท่านัน้	ทีเ่รอืส�าราญสดุ

หรสูญัชาตอิงักฤษ	 Queen Mary 2	 มาพกัจอด

ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั	 จงัหวดัชลบรุ	ี เพือ่ให้นกัท่อง

เที่ยวจากนานาประเทศได้สัมผัสกับบรรยากาศ

ของประเทศไทยของเรา	 และก่อนที	่ Queen	 Mary	 2	

จะล่องอ�าลาน่านน�า้ประเทศไทยไปยงัเกาะฮ่องกง

ต่อไป	บรษิทั CUNARD Line น�าโดย	Mr. Paul 

O’Loughlin,	 Entertainment	 Director	 และ	

Mr. Edward Moffat,	 Assistant	 Entertainment	 Director	 บนเรือ	 Queen	 Mary	 2	

ได้เตรยีมการแสดงสดุพเิศษส�าหรบัแขกบนเรอื	โดยเปิดโอกาสให้เดก็	ๆ	และนกัเรยีน

ที่ด้อยโอกาสจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์	 ได้ท�าการแสดงและประชาสัมพันธ์การท�างาน

สงัคมสงเคราะห์ของมลูนธิฯิ	ซึง่หลงัจากการแสดงจบลง	แขกผูม้เีกยีรตลิกุขึน้ปรบมอื

เสยีงดงัทัว่โรงละคร	 พร้อมส่งรอยยิม้ให้กบัเดก็นกัแสดงทกุคน	 ท�าให้เราเชือ่เหลอืเกนิว่า	

การแสดงความสามารถของเดก็	ๆ 	และนกัเรยีนพกิารของเรา	สามารถสร้างความประทบั

ใจและความทรงจ�าทีด่ต่ีอประเทศไทยให้กบัแขกผูม้าเยอืนได้อย่างภาคภมูิ

กีฬำ กีฬำ เป็นยำวิเศษ

	 เช ่นเคยเหมือน

ทุกปี	 ณ	 โรงเรียนสอน

คนตาบอดพระมหาไถ ่

พัทยาฯ	 ประมาณปลาย

เดือนมกราคม	 จะมีการ

จัดแข่งขันกีฬาสีส�าหรับ

เด็กนักเรียนตาบอดขึ้น	 เป็นบรรยากาศที่เข้มข้นและเต็มไปด้วย

การแข่งขัน	และความสนุกสานของเด็ก	ๆ	นักเรียนทุกคนจะได้มี

ส่วนร่วม	ตั้งแต่	 เป็นนักกีฑา	นักว่ายน�้า	นักปิงปอง	รวมทั้งกีฬา

ยอดฮิตอย่างโกลบอล	 และฟุตซอล	 แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกัน	 แต่

ระหว่างการแข่งขันต้องท�าให้ดีที่สุด	และส่วนที่ขาดไม่ได้เลยของ

การแข่งขันทุก	 ๆ	 ครั้งได้แก่	 กองเชียร์	 แต่ละสีจะคัดเลือกกอง

เชียร์แต่งกายด้วยสีสันสดใส	 เชียร์และแข่งขันกันอย่างเต็มที่	 แต่

เต็มเปี่ยมไปด้วยน�้าใจของนักกีฬา	

“เวียงพิงเกมส์” มหำไถ่คว้ำ 41 เหรียญทอง

	 ปิดฉากอย่างสวยงามส�าหรบั

การแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต	ิ ครัง้

ที	่31	“เวยีงพงิค์เกมส์”	15-19	มกราคม	

2556	 ทีผ่่านมา	 ได้สร้างสสีรรค์ให้กบั

คนพิการได้ออกมามีบทบาทส�าหรับ

ครัง้ใหญ่	 โดยมกีารชงิชยักนั	 482	

เหรยีญทอง	 ส�าหรบันกักฬีาจากพระ

มหาไถ่	 สามารถสร้างชือ่เสยีงให้กบั

จงัหวดัชลบรุ	ี โดยคว้าไปถงึ	41	เหรยีญทอง	50	เหรยีญเงนิ	และ	

32	 เหรียญทองแดง	 ส่งผลให้สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีครอง

เจ้าของเหรยีญทองเป็นอนัดบั	 3	 (รวมคว้ามาได้ 49 เหรยีญทอง 

54 เหรยีญเงนิ 43 เหรยีญทองแดง รวม 146 เหรยีญ)  ซึง่ท�าให้ทพั

นกักฬีาจากมหาไถ่มคีวามภมูใิจเป็นอย่างมาก	 พร้อมทัง้ยนืยนัป้ัน

นกักฬีาเพือ่สูศ้กึ	“ศรสีพุรรณบรุเีกมส์”	ในปีหน้าด้วย
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  E-mail : info@fr-ray.org       
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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

ร่วมสนับสนุนงำนของมูลนิธิฯ 

และขอรับจดหมำยข่ำวได้ที่

วำงศิลำฤกษ์อำคำรหลังแรก 

อำชีวพระมหำไถ่ หนองคำย

	 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา

คนพิการได้เปิดโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

มาร่วม	 28	 ปี	 ที่เมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	

เน้นสอนวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์หลักสูตร	 2	 ปี	 ส�าหรับคน

พิการทางการเคลื่อนไหว	 โรงเรียนได้จัด

ที่พักและอาหาร	3	มื้อ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย		

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร	 มีบริการจัดหา

งานโดยที่ผ่านมามีคนพิการไม่น้อยกว่า	

3,000	คน		มีงานท�าไปแล้ว	ซึ่งเขาเหล่านั้น

สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

โดยไม่เป็นภาระของสังคม

	 ดงันัน้มลูนธิฯิ	 ได้มโีครงการขยาย

การศึกษาส�าหรับคนพิการออกไปในพื้นที่

จงัหวดัหนองคายบนพืน้ที	่20	ไร่		ใกล้สถานี

รถไฟ	 	 ต�าบลมชียั	 	 อ�าเภอเมอืง	 	 จงัหวดั

หนองคาย	 	 ซึง่จะสามารถรองรบันกัเรยีน

คนพิการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งรวมถึงนักเรียนจาก

ประเทศเพื่อนบ้านเช่น		ลาว		พม่า		กัมพูชา		

เวียตนาม	 	 และบังกลาเทศ	 ให้ได้รับการ

ศึกษาเช่นกัน	 โดยรองรับนักเรียนสูงสุด

จ�านวน	 240	 คน	 	 นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์

ฝึกอบรมบุคลากรด้านคนพิการ	 	 รับรอง

ได้ครั้งละ	100	คน	 	และศูนย์บริการแบบ

ครบวงจรส�าหรับคนพิการต่อไป

	 ขณะนี้โครงการฯ	 ดังกล่าวอยู่ใน

ช่วงการก่อสร้างอาคารเรียนระยะที่	 1	 ได้

ตัง้งบประมาณค่าก่อสร้าง		60,500,000	บาท	

โดยมผีูใ้ห้การสนบัสนนุแล้วจ�านวนหนึ่ง		และ

ยังขาดอยู่ประมาณ	35	ล้านบาท	 	ซึ่งต้อง

ขอรับการสนับสนุนจากผู้มีน�้าใจดีทุกภาค

ส่วน	 	 เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนภายในปี	

พ.ศ.	2556	นี้

งำน “จิตอำสำปำร์ตี้ ปี 2” 	
	

	 เมือ่วนัที	่ 23	 ธนัวาคม	 2555	 ณ	

สวนอาหารเบกิไพร	 มลูนธิพิระมหาไถ่เพือ่

การพฒันาคนพกิาร	 ได้รบัโล่รางวลัอนัทรง

เกยีรตทิีไ่ด้ด�าเนนิกจิการอนัเป็นประโยชน์แก่

สงัคม	และประเทศชาต	ิโดยให้ความร่วมมือ	

ช่วยเหลือ	 สนับสนุนโครงการ	 ตลอดจน

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สทิธคิวามเสมอภาค	 และการส่งเสรมิสงัคมดี	

มอีารยสถาปัตย์	 (การออกแบบและจดัท�าสิง่

อ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ส�าหรบัคนทกุวยั	

และเพือ่คนทัง้มวล)	 ในงาน	 “จติอำสำปำร์ตี้ 

ปี 2”	ท่ามกลางแขกผูม้เีกยีรตเิข้าร่วมงานและ

แสดงความยนิดอีย่างคบัคัง่

	 หากท่านมคีวามประสงค์	 สมทบ

ทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน

อาชวีพระมหาไถ่หนองคาย	 ในการก่อสร้าง

อาคารเรยีน	 2,	 ลานอเนกประสงค์,	 และ

ระบบสาธารณูปโภคจ�าเป็นของโรงเรียน

อาชวีพระมหาไถ่หนองคาย	

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่

ผู้ประสำนงำน	:	

1.	นางสาวสัมฤทธิ์	ศิริรัมย์	โทรศัพท์	084-

599-5842		E-mail	:	siriram@mahatai.org

2.	 นางสาวดวงดาว	 ไทยค�า	 โทรศพัท์	 084-

362-3567	E-mail	:	duangdao@mahatai.org	

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”


