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ฉบับที่ 3 ปี 2557 ประจ�ำเดือน กันยำยน

สารจากคุณพ่อภัทรพงศ์

  ประเทศไทยได้รบัค�ำเปรยีบ

เปรยว่ำเป็นอูข้่ำวอูน่�ำ้ เป็นครวั

ของโลก แต่จำกผลกำรส�ำรวจ  

พบว่ำเดก็ไทยขำดสำรอำหำร

เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 25 ขณะที ่ 7 

ปีทีผ่่ำนมำ พบเพยีงร้อยละ 10 

เท่ำนัน้ ซึง่สำเหตมุำจำกกำร

ทำนอำหำรทีไ่ม่เหมำะสม ไม่

ถกูหลกัโภชนำกำร และมำจำก

กำรทำนอำหำรไม่เพยีงพอ ใน

ภำวะเช่นนีเ้ป็นกำรบัน่ทอนพฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเดก็ ๆ ทีจ่ะ

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัข้ำงหน้ำ (อ้ำงองิจำก www.thaihealth.or.th)

 องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำต ิ (เอฟเอโอ) ได้

ก�ำหนดให้ วนัที ่16 ตลุาคม ของทกุปีเป็นวนัอาหารโลก (World Food 

Day) เพือ่ให้ประเทศสมำชกิตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของอำหำร ทัง้ใน

เรือ่งกำรผลติ คณุค่ำของอำหำรและโภชนำกำร ทีส่�ำคญัคอื ปัญหำ

กำรขำดแคลนอำหำรในเดก็และเยำวชน 

 ส�ำหรบัมลูนธิคิณุพ่อเรย์ทีก่�ำลงั

ดแูลเดก็และคนพกิำรกว่ำ 850 ชวีติ 

ทกุ ๆ ปีเฉพำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร

กำรกนิประมำณ 18 ล้ำนบำท  พ่อ

จึงถือโอกำสนี้รณรงค ์รับกำร

สนบัสนนุเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร 

เพื่อให้เด็กและคนพิกำรของมูล

นธิฯิได้รบัสำรอำหำรทีเ่พยีงพอต่อ

กำรเจรญิเตบิโตและกำรพฒันำคณุภำพชวีติ  “โครงการอาหารโลก 

2014 เลีย้งเดก็และคนพกิาร มลูนธิคิณุพ่อเรย์” ถอืเป็นปีแรกของกำร

รณรงค์รบักำรสนบัสนนุเพือ่เป็นค่ำอำหำรของเดก็และคนพกิำรในมลู

นธิฯิ 

รายละเอยีดการบรจิาค

1. โปรดแจ้งควำมจ�ำนงในใบ

แจ้งกำรบรจิำค และตดิต่อผู้

ประสำนงำนโครงกำร

2.. กำรบรจิำคเป็นเงนิ

สำมำรถออกใบเสรจ็ลด

หย่อนภำษไีด้ตำมกฎหมำย

3.  ทำงมลูนธิฯิ มยีำนพำหนะ

ไปรบัสิง่ของบรจิำคถงึทีใ่น

เขตภำคตะวนัออก-กรงุเทพและปรมิณฑล

4.  ท่ำนหรอืองค์กรสำมำรถเดนิทำงมำบรจิำคทีส่�ำนกังำนต้อนรบั    

    พร้อมท�ำกจิกรรมหรอืเยีย่มเดก็ ๆ และคนพกิำรในมลูนธิฯิ 

    ทีพ่ทัยำ

 ผูป้ระสานงานโครงการ  

 ตดิต่อ นายเกรยีงไกร มลุตรี 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

 โทร 038-716628 087, 087-8555488  

 Email grossthailand@gmail.com



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

 ให้ทกุโอกำสพเิศษของท่ำนสร้ำงควำมสขุให้กบัน้อง ๆ ด้วย

กำรเป็นเจ้ำภำพเลีย้งอำหำรเดก็ในควำมดแูลของมลูนธิคิณุพ่อเรย์ เรำ

ยนิดรีบัทกุควำมช่วยเหลอืจำกท่ำน

 สำมำรถติดต่อแจ้งควำมประสงค์ขอนัดจองเลี้ยงอำหำร

เด็ก ๆ  ของเรำได้ ที่ “ส�านักงานต้อนรับและรับบริจาค” โทรศัพท์ 

038-716628 ทุกวัน ในเวลา 8.00 - 18.00 น. หรือจองผ่าน

เว็บไซต์ http://www.fr-ray.org/th/foods.php

บคุคลดเีด่น สาขาพฒันาเยาวชน

 ขอแสดงควำมยนิดกีบั “คณุ

ศศธิร เจรญิทพั” ผูจ้ดักำรทัว่ไป

บ้ำนเดก็พระมหำไถ่ พทัยำ หรอื 

“แม่ป้อม” ของเดก็ ๆ ทีเ่ข้ำรบั

พระรำชทำน “โล่เกยีรตคิณุ” 

จำก พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้ำศรรีศัมิ ์ พระวรชำยำ โดย

เสดจ็แทนพระองค์ สมเดจ็

พระบรมโอรสำธริำชฯ สยำม

มกฎุรำชกมุำร “โล่เกยีรตคิณุ” นีใ้ห้ไว้โดยกระทรวงกำรพฒันำ

สงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ เพือ่แสดงว่ำ “เป็นบคุคลผู้

ท�าคณุประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชน สาขาพฒันาเยาวชน 

บ�าเพญ็ประโยชน์ และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเยาวชน” 

เนือ่งในวนัเยำวชนแห่งชำต ิ 20 กนัยำยน 2557 โดยคณุศศธิร 

เจรญิทพั ได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ของบคุลำกรมลูนธิคิณุพ่อเรย์ 

ตัง้แต่วนัที ่18 เมษำยน 2550 จนถงึปัจจบุนั

กฬีาสเปเชีย่ลโอลมิปิคแห่งชาต ิ57

 เดก็ ๆ จำกศนูย์พฒันำกำร

เดก็พเิศษพระมหำไถ่ เป็น

ตัวแทนจังหวัดชลบุรีเดินทำงไป

เข้ำร่วม “การแข่งขนักฬีาสเป

เชยีลโอลมิปิคแห่งชาต ิ 2557” 

ทีจ่งัหวดันครรำชสมีำ เมือ่วนั

ที ่ 18-23 สงิหำคม 2557 ณ 

สนำมกฬีำเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 

พรรษำ โดยบรรจชุนดิกฬีำ

แข่งขนัทัง้หมด  8 ชนดิกฬีำ ประกอบด้วย กรฑีำ บอชชี ่เทเบลิ

เทนนสิ ฟตุบอล ว่ำยน�ำ้ แบดมนิตนั บำสเกตบอล และครกิเกต็ 

ซึง่จะแข่งขนัทัง้ประเภทเดีย่วและทมี ทัง้ชำยและหญงิ 

 สเปเชียลโอลิมปิคเป็นโครงกำรพัฒนำสุขภำพและ

คณุภำพชวีติของผูพ้กิำรทำงสมองและปัญญำหรอืคนพเิศษ โดย

ใช้กีฬำเป็นสื่อในกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

พฒันำด้ำนจติใจและอำรมณ์ เพือ่ให้บคุคลกลุม่นีส้ำมำรถช่วยเหลอื

ตนเอง และด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนัอยูใ่นสงัคมไทยอย่ำงมคีณุค่ำ 

 เดก็พเิศษของเรำสร้ำงผลงำนได้เป็นทีน่่ำพอใจ สำมำรถ

คว้ำเหรยีญกลบัมำเป็นกอบเป็นก�ำ น่ำปลืม้ใจยิง่นกั
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ตามรอยพ่อ-เศรษฐกจิพอเพยีง

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรกำรกนิ ถอืเป็นค่ำใช้จ่ำยทีม่ำกทีส่ดุรำยกำรหนึง่ของ

มลูนธิฯิ ด้วยแนวคดิทีต้่องกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรทีต้่องจดัซือ้ และเป็นอกีวธิี

หนึง่ในกำรเสรมิสร้ำงทกัษะชวีติและทกัษะอำชพีด้ำนกำรเกษตรและควำมพอเพยีง

ให้กบับรรดำเดก็ คนพกิำรและบคุลำกรในมลูนธิ ิ จงึได้เกดิหลำยกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั

ปศสุตัว์และกำรเกษตรภำยในมลูนธิฯิ

ทอล์คโชว์สร้างแรงบนัดาลใจ

 ในโอกำส “เดอืนคณุพ่อ

เรย์” สงิหำคมทีผ่่ำนมำ เมอืง

พทัยำ ร่วมกบัโรงละครทฟิฟำนี่

พทัยำและมลูนธิคิณุพ่อเรย์ จดั

กิจกรรมเพื่อมอบประโยชน์แก่

สงัคม โดยจดั “ทอล์คโชว์ ฝัน

ให้ไกล ไปให้ถงึ...อวกาศ” โดย 

คณุมิง้ พรีดา เตชะวจิติร์ นกับนิอวกำศคนแรกของไทย ได้

ให้เกยีรตมิำร่วมพดูคยุถงึควำมฝันในวยัเยำว์ รวมถงึโอกำส

และกำรฝ่ำฝันอปุสรรคต่ำง ๆ จนได้รบัคดัเลอืกให้อวกำศ ซึง่ผู้

ทีม่ำรบัฟังได้แก่นกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษำจนถงึมธัยมศกึษำ

ในเขตจงัหวดัชลบรุ ี เดก็ๆ ได้มโีอกำสแสดงควำมสำมำรถทัง้กำร

แสดงบนเวท ี และกำรประกวดเขยีนเรยีงควำมเรือ่ง “วทิยาศาสตร์

ไทย เดก็ไทยคดิไกลถงึอวกาศ” รวมถงึนทิรรศกำรให้ควำมรูเ้รือ่ง

วทิยำศำสตร์และอวกำศจำกส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและ

ภมูสิำรสนเทศ (GISTDA) งำนนีต้้องบอกว่ำเดก็ ๆ ได้รบัประโยชน์

แบบเตม็อิม่ เพรำะนอกจำกจะได้ฟังเรือ่งรำวจำกคณุมิง้แล้ว ยงัได้

ใกล้ชดิถ่ำยรปูร่วมกบัผูส้ร้ำงแรงบนัดำลใจให้พวกเขำอกีด้วย

ศลิป์สร้างสขุ ครัง้ที ่3

 มลูนธิฯิ ขอขอบคณุสภำ

วัฒนธรรมเมืองพัทยำร่วมกับ

กลุ ่มศิลปินอิสระเมืองพัทยำ 

ที่มำสร้ำงสุขและรอยยิ้มให ้

เด็กและคนพิกำรของมูลนิธิฯ 

ผ่ำน โครงการ “ศลิป์สร้างสขุ 

ครัง้ที ่ 3” เมือ่วนัอำทติย์ที ่ 17 

สงิหำคม 2557 โดยได้รบักำร

สนบัสนนุจำก ฯพณฯ สกุมุล 

และ ฯพณฯ สนธยำ คณุปลืม้ 

 กจิกรรมด ี ๆ สร้ำงรอยยิม้และควำมสนกุสนำนให้กับ

เด็ก และคนพิกำร พร้อมกันนี้ยังสำมำรถน�ำไปต่อยอด เป็น

อำชีพได้ในอนำคตอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจำก ฯพณฯ สุกุ

มล คุณปลื้ม เป็นประธำนเปิดงำน ร่วมด้วยนำยปรเมศวร์ งำม

พิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรีเขต 7 พรรคพลังชล นำยรัตนชัย สุทธิ

เดชำนัย รองประธำนสภำเมืองพัทยำ ร่วมเป็นเกียรติด้วย



  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

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ 

และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล

ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี

รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์

รองประธานมูลนิธิฯ

ปันข้าว ปันน�า้ใจ ปีที ่2 

 คณะคร ูนกัเรยีน และผูป้กครอง 

โรงเรยีนพทัธยำอรโุณทยั น�ำโดย คณุ

ปำรชิำต ิ วริยิะชน ได้จดักจิกรรม 

“โครงการปันข้าว ปันน�า้ใจ ปีที ่2” โดย

กำรมอบน�ำ้ใจอนังดงำมให้กบัมลูนธิคิณุ

พ่อเรย์ ด้วยกำรบรจิำคข้ำวสำรจ�ำนวน 

850 กโิลกรมั ให้กบัมลูนธิคิณุพ่อเรย์ 

เพือ่สนบักำรเลีย้งดเูดก็ด้อยโอกำส และ

นกัเรยีนพกิำร กว่ำ 850 คน ให้ได้มกีำร

เจรญิเตบิโตเป็นอนำคตของชำตต่ิอไป

“S.O.S. Rice” “กองทนุข้าว” 

 

“เอส โอ เอส ไรซ์” หรอืภำษำไทยแปลว่ำ 

“กองทนุข้าว” หมำยถงึ โครงกำรรณรงค์รบั

บรจิำคข้ำวเพือ่เลีย้งดผููถ้กูทอดทิง้ ปีละครัง้

 เนือ่งด้วยทกุปีในช่วง เฉลมิ

พระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 

จะมโีครงกำรรณรงค์รบับรจิำคข้ำวเพือ่เลีย้ง

ดผููถ้กูทออดทิง้ ข้ำวเป็นอำหำรหลกัส�ำหรบั

คนไทย คนไทยมข้ีำวอดุมสมบรูณ์เพรำะอยูใ่ต้

ร่มพระบำรมขีองในหลวง พระองค์ทรงเป็นนกั

พฒันำทีอ่ทุศิชวีติเพือ่ประชำชนของพระองค์

อย่ำงแท้จรงิ ประชำชนทกุหมูเ่หล่ำจงึควรถอื

โอกำสเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยูห่วั รวมใจกนัท�ำบญุแผ่เมตตำจติ

ถวำยในหลวง และเป็นกำรท�ำบญุสร้ำงกศุล

ให้กบัตนเองด้วย 

 มลูนธิคิณุพ่อเรย์ ให้กำรดแูลเดก็

ด้อยโอกำสและนกัเรยีนพกิำร 850 คน ใน

แต่ละปี มลูนธิฯิ ต้องใช้ข้ำวสำร 75,000 

กโิลกรมั เป็นเวลากว่า 16 ปี แล้วที่ 

โครงการ “กองทนุข้าว” หรอื “SOS Rice” 

ได้ด�ำเนนิกำรมำและได้รบักำรสนบัสนนุเป็น

อย่ำงดเีสมอมำ 

 ในปีนี ้ โครงการ “กองทนุข้าว 

2014” จะเริม่ตัง้แต่ วนัที ่ 4 – 7 ธนัวาคม 

2557 โดยจะตัง้จดุรบับรจิำคตำมห้ำงสรรพ

สินคำ้ชั้นน�ำในเมืองพัทยำ อำทิ เทสโก้ 

โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร, เฟรนชิฟ, ท็อป, 

วิลลำ่มำร์เก็ต, เซ็นทรัล, ฟู๊ดแลนด์, รวม

ไปถึงตลำดนัดส�ำคัญ ๆ ต่ำง ๆ หำกท่ำน

ผ่ำนไปจับจ่ำยซื้อของยังสถำนที่ดังกล่ำว 

ท่ำนสำมำรถสนับสนุนโครงกำร “กองทุน

ข้าว 2014” ได้ทันที หรือมำบริจำค ณ 

ส�ำนักงำนต้อนรับและรับบริจำคของมูลนิธิ

คุณพ่อเรย์ ถนนสุขุมวิท ได้เช่นกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอัจจิมา ชวลิตธ�ารง

ajima@fr-ray.org โทร. 089 505 9058


