ฉบับที่ 3 ปี 2557 ประจ�ำเดือน กันยายน

สารจากคุณพ่อภัทรพงศ์
ประเทศไทยได้รบั ค�ำเปรียบ
เปรยว่าเป็นอูข่ า้ วอูน่ ำ�้ เป็นครัว
ของโลก แต่จากผลการส�ำรวจ
พบว่าเด็กไทยขาดสารอาหาร
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 25 ขณะที่ 7
ปีทผี่ า่ นมา พบเพียงร้อยละ 10
เท่านัน้ ซึง่ สาเหตุมาจากการ
ทานอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่
ถูกหลักโภชนาการ และมาจาก
การทานอาหารไม่เพียงพอ ใน
ภาวะเช่นนีเ้ ป็นการบัน่ ทอนพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของเด็ก ๆ ทีจ่ ะ
เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า (อ้างอิงจาก www.thaihealth.or.th)
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ได้
ก�ำหนดให้ วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันอาหารโลก (World Food
Day) เพือ่ ให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความส�ำคัญของอาหาร ทัง้ ใน
เรือ่ งการผลิต คุณค่าของอาหารและโภชนาการ ทีส่ ำ� คัญคือ ปัญหา
การขาดแคลนอาหารในเด็กและเยาวชน
ส�ำหรับมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์ทกี่ ำ� ลัง
ดูแลเด็กและคนพิการกว่า 850 ชีวติ
ทุก ๆ ปีเฉพาะค่าใช้จา่ ยด้านอาหาร
การกินประมาณ 18 ล้านบาท พ่อ
จึ ง ถื อ โอกาสนี้ ร ณรงค์ รั บ การ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จา่ ยด้านอาหาร
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และคนพิ การของมู ล
นิธฯิ ได้รบั สารอาหารทีเ่ พียงพอต่อ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาคุณภาพชีวติ “โครงการอาหารโลก
2014 เลีย้ งเด็กและคนพิการ มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์” ถือเป็นปีแรกของการ
รณรงค์รบั การสนับสนุนเพือ่ เป็นค่าอาหารของเด็กและคนพิการในมูล
นิธฯิ

รายละเอียดการบริจาค
1. โปรดแจ้งความจ�ำนงในใบ
แจ้งการบริจาค และติดต่อผู้
ประสานงานโครงการ
2.. การบริจาคเป็นเงิน
สามารถออกใบเสร็จลด
หย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย
3. ทางมูลนิธฯิ มียานพาหนะ
ไปรับสิง่ ของบริจาคถึงทีใ่ น
เขตภาคตะวันออก-กรุงเทพและปริมณฑล
4. ท่านหรือองค์กรสามารถเดินทางมาบริจาคทีส่ ำ� นักงานต้อนรับ
พร้อมท�ำกิจกรรมหรือเยีย่ มเด็ก ๆ และคนพิการในมูลนิธฯิ
ทีพ่ ทั ยา
ผูป้ ระสานงานโครงการ
ติดต่อ นายเกรียงไกร มุลตรี
ผูจ้ ดั การฝ่ายประสานงานความรับผิดชอบต่อสังคม
โทร 038-716628 087, 087-8555488
Email grossthailand@gmail.com
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บุคคลดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน
ขอแสดงความยินดีกบั “คุณ
ศศิธร เจริญทัพ” ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา หรือ
“แม่ปอ้ ม” ของเด็ก ๆ ทีเ่ ข้ารับ
พระราชทาน “โล่เกียรติคณ
ุ ”
จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายา โดย
เสด็จแทนพระองค์
สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร “โล่เกียรติคณ
ุ ” นีใ้ ห้ไว้โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เพือ่ แสดงว่า “เป็นบุคคลผู้
ท�ำคุณประโยชน์ตอ่ เด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน
บ�ำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเยาวชน”
เนือ่ งในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2557 โดยคุณศศิธร
เจริญทัพ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของบุคลากรมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 18 เมษายน 2550 จนถึงปัจจุบนั

กีฬาสเปเชีย่ ลโอลิมปิคแห่งชาติ 57

ให้ทกุ โอกาสพิเศษของท่านสร้างความสุขให้กบั น้อง ๆ ด้วย
การเป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหารเด็กในความดูแลของมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์ เรา
ยินดีรบั ทุกความช่วยเหลือจากท่าน
สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอนัดจองเลี้ยงอาหาร
เด็ก ๆ ของเราได้ ที่ “ส�ำนักงานต้อนรับและรับบริจาค” โทรศัพท์
038-716628 ทุกวัน ในเวลา 8.00 - 18.00 น. หรือจองผ่าน
เว็บไซต์ http://www.fr-ray.org/th/foods.php

เด็ก ๆ จากศูนย์พฒ
ั นาการ
เด็กพิเศษพระมหาไถ่
เป็น
ตัวแทนจังหวัดชลบุรีเดินทางไป
เข้าร่วม “การแข่งขันกีฬาสเป
เชียลโอลิมปิคแห่งชาติ 2557”
ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา เมือ่ วัน
ที่ 18-23 สิงหาคม 2557 ณ
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา โดยบรรจุชนิดกีฬา
แข่งขันทัง้ หมด 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา บอชชี่ เทเบิล
เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน�ำ้ แบดมินตัน บาสเกตบอล และคริกเก็ต
ซึง่ จะแข่งขันทัง้ ประเภทเดีย่ วและทีม ทัง้ ชายและหญิง
สเปเชี ย ลโอลิ ม ปิ ค เป็ น โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาพและ
คุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารทางสมองและปัญญาหรือคนพิเศษ โดย
ใช้กีฬาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ เพือ่ ให้บคุ คลกลุม่ นีส้ ามารถช่วยเหลือ
ตนเอง และด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันอยูใ่ นสังคมไทยอย่างมีคณ
ุ ค่า
เด็กพิเศษของเราสร้างผลงานได้เป็นทีน่ า่ พอใจ สามารถ
คว้าเหรียญกลับมาเป็นกอบเป็นก�ำ น่าปลืม้ ใจยิง่ นัก

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

ตามรอยพ่อ-เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จา่ ยด้านอาหารการกิน ถือเป็นค่าใช้จา่ ยทีม่ ากทีส่ ดุ รายการหนึง่ ของ
มูลนิธฯิ ด้วยแนวคิดทีต่ อ้ งการลดค่าใช้จา่ ยด้านอาหารทีต่ อ้ งจัดซือ้ และเป็นอีกวิธี
หนึง่ ในการเสริมสร้างทักษะชีวติ และทักษะอาชีพด้านการเกษตรและความพอเพียง
ให้กบั บรรดาเด็ก คนพิการและบุคลากรในมูลนิธิ จึงได้เกิดหลายกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
ปศุสตั ว์และการเกษตรภายในมูลนิธฯิ

ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจ
ในโอกาส “เดือนคุณพ่อ
เรย์” สิงหาคมทีผ่ า่ นมา เมือง
พัทยา ร่วมกับโรงละครทิฟฟานี่
พัทยาและมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์ จัด
กิ จ กรรมเพื่ อ มอบประโยชน์ แ ก่
สังคม โดยจัด “ทอล์คโชว์ ฝัน
ให้ไกล ไปให้ถงึ ...อวกาศ” โดย
คุณมิง้ พีรดา เตชะวิจติ ร์ นักบินอวกาศคนแรกของไทย ได้
ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยถึงความฝันในวัยเยาว์ รวมถึงโอกาส
และการฝ่าฝันอุปสรรคต่าง ๆ จนได้รบั คัดเลือกให้อวกาศ ซึง่ ผู้
ทีม่ ารับฟังได้แก่นกั เรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดชลบุรี เด็กๆ ได้มโี อกาสแสดงความสามารถทัง้ การ
แสดงบนเวที และการประกวดเขียนเรียงความเรือ่ ง “วิทยาศาสตร์
ไทย เด็กไทยคิดไกลถึงอวกาศ” รวมถึงนิทรรศการให้ความรูเ้ รือ่ ง
วิทยาศาสตร์และอวกาศจากส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (GISTDA) งานนีต้ อ้ งบอกว่าเด็ก ๆ ได้รบั ประโยชน์
แบบเต็มอิม่ เพราะนอกจากจะได้ฟงั เรือ่ งราวจากคุณมิง้ แล้ว ยังได้
ใกล้ชดิ ถ่ายรูปร่วมกับผูส้ ร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาอีกด้วย

ศิลป์สร้างสุข ครัง้ ที่ 3
มูลนิธฯิ ขอขอบคุณสภา
วัฒนธรรมเมืองพัทยาร่วมกับ
กลุ ่ ม ศิ ล ปิ น อิ ส ระเมื อ งพั ท ยา
ที่ ม าสร้ า งสุ ข และรอยยิ้ ม ให้
เด็ ก และคนพิ การของมู ล นิ ธิ ฯ
ผ่าน โครงการ “ศิลป์สร้างสุข
ครัง้ ที่ 3” เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 17
สิงหาคม 2557 โดยได้รบั การ
สนับสนุนจาก ฯพณฯ สุกมุ ล
และ ฯพณฯ สนธยา คุณปลืม้
กิจกรรมดี ๆ สร้างรอยยิม้ และความสนุกสนานให้กับ
เด็ก และคนพิการ พร้อมกันนี้ยังสามารถน�ำไปต่อยอด เป็น
อาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุกุ
มล คุณปลื้ม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายปรเมศวร์ งาม
พิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรีเขต 7 พรรคพลังชล นายรัตนชัย สุทธิ
เดชานัย รองประธานสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติด้วย
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ปันข้าว ปันน�ำ้ ใจ ปีที่ 2

คณะครู นักเรียน และผูป้ กครอง
โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย น�ำโดย คุณ
ปาริชาติ วิรยิ ะชน ได้จดั กิจกรรม
“โครงการปันข้าว ปันน�ำ้ ใจ ปีที่ 2” โดย
การมอบน�ำ้ ใจอันงดงามให้กบั มูลนิธคิ ณ
ุ
พ่อเรย์ ด้วยการบริจาคข้าวสารจ�ำนวน
850 กิโลกรัม ให้กบั มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์
เพือ่ สนับการเลีย้ งดูเด็กด้อยโอกาส และ
นักเรียนพิการ กว่า 850 คน ให้ได้มกี าร
เจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติตอ่ ไป

“S.O.S. Rice” “กองทุนข้าว”

“เอส โอ เอส ไรซ์” หรือภาษาไทยแปลว่า
“กองทุนข้าว” หมายถึง โครงการรณรงค์รบั
บริจาคข้าวเพือ่ เลีย้ งดูผถู้ กู ทอดทิง้ ปีละครัง้
เนือ่ งด้วยทุกปีในช่วง
เฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จะมีโครงการรณรงค์รบั บริจาคข้าวเพือ่ เลีย้ ง
ดูผถู้ กู ทออดทิง้ ข้าวเป็นอาหารหลักส�ำหรับ
คนไทย คนไทยมีขา้ วอุดมสมบูรณ์เพราะอยูใ่ ต้

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

ร่มพระบารมีของในหลวง พระองค์ทรงเป็นนัก
พัฒนาทีอ่ ทุ ศิ ชีวติ เพือ่ ประชาชนของพระองค์
อย่างแท้จริง ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าจึงควรถือ
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รวมใจกันท�ำบุญแผ่เมตตาจิต
ถวายในหลวง และเป็นการท�ำบุญสร้างกุศล
ให้กบั ตนเองด้วย
มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์ ให้การดูแลเด็ก
ด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ 850 คน ใน
แต่ละปี มูลนิธฯิ ต้องใช้ขา้ วสาร 75,000
กิโลกรัม เป็นเวลากว่า 16 ปี แล้วที่
โครงการ “กองทุนข้าว” หรือ “SOS Rice”
ได้ดำ� เนินการมาและได้รบั การสนับสนุนเป็น
อย่างดีเสมอมา
ในปีนี้ โครงการ “กองทุนข้าว
2014” จะเริม่ ตัง้ แต่ วันที่ 4 – 7 ธันวาคม
2557 โดยจะตัง้ จุดรับบริจาคตามห้างสรรพ
สินค้าชั้นน�ำในเมืองพัทยา อาทิ เทสโก้
โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร, เฟรนชิฟ, ท็อป,
วิลล่ามาร์เก็ต, เซ็นทรัล, ฟู๊ดแลนด์, รวม

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ

ไปถึงตลาดนัดส�ำคัญ ๆ ต่าง ๆ หากท่าน
ผ่านไปจับจ่ายซื้อของยังสถานที่ดังกล่าว
ท่านสามารถสนับสนุนโครงการ “กองทุน
ข้าว 2014” ได้ทันที หรือมาบริจาค ณ
ส�ำนักงานต้อนรับและรับบริจาคของมูลนิธิ
คุณพ่อเรย์ ถนนสุขุมวิท ได้เช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอัจจิมา ชวลิตธ�ำรง
ajima@fr-ray.org โทร. 089 505 9058

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ
และขอรับจดหมายข่าวได้ที่
มูลนิธิคุณพ่อเรย์

เลขที่ 440 หมู่ 9 ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ (038) 716-628, (038) 428-717
โทรสาร (038) 716-629
E-mail : info@fr-ray.org
Website : www.fr-ray.org
...............................................
ร่วมบริจาคได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
1. สาขาบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 342-3-04125-4
2. สาขาซีคอนสแคว์ กรุงเทพ
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 232-3-02275-2

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

