ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2557

สารจากคุณพ่อภัทรพงศ์

เช้ามืดของวันที่ 20 กันยายน 2557 เด็ก ๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 850 คน และเจ้าหน้าที่
เกือบ 300 คน ต้องตื่นนอนแต่เช้า อาบน�้ำแต่งตัวอย่างเรียบร้อยและทยอยกันมารวมตัวกันที่สนามหน้า
โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ฯ เพื่อถ่ายรูปหมู่ที่ท่านก�ำลังถืออยู่นี้ ในรูปเด็กทุกคนก็มีใบหน้าแจ่มใส ร่าเริง
เพราะพวกเขาได้มาพบกับพี่น้องเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดระเบียบเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่
ให้เสร็จภายในเวลา 20 นาที พอถึงหกโมงตรง ทุกคนพร้อม ผู้ก�ำกับให้เสียงสัญญาณ หนึ่ง... สอง...
สาม...  แช๊ะ ! แล้วเราก็ได้รูปที่สวยงาม ท�ำเป็น ส.ค.ส. คริสต์มาสและปีใหม่ น�ำมาฝากท่าน

กอล์ฟการกุศล “Golf for Good 2014”

ครั้งแรกส�ำหรัับการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กอล์ฟ ฟอร์ กู๊ด 2014”
จัดโดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ร่วมกับสยามคันทรีคลับ พัทยา และประสานการจัดงานโดย คุณวรา
กร เตชะมนตรีกลุ เมือ่ วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา ณ สนามกอล์ฟ “สยามคันทรีคลับ
พัทยา วอเตอร์ไซด์” ประสบความส�ำเร็จด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากหลายท่าน อาทิ รอยัลค
ลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั จัดหางาน เงินและทองพัฒนา
จ�ำกัด โดยมีกว๊ นนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันทัง้ หมด 18 ก๊วนด้วยกัน การแข่งขันเริ่ม
Shotgun ในเวลา 12.00 น. และจบลงที่เวลา 16.00 น. จากนั้นมีการรับประทานอาหาร ชม
การแสดงจากเด็ก ๆ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ มายากลจากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ วีลแชร์แดนซ์จากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ โดย
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วได้รับเงินบริจาค 850,000 บาท

ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต 2014

ประสบความส�ำเร็จกับการแข่งขันที่สุดเร้าใจและเข้มข้นแบบวันเดียวจบ กับการ
แข่งขัน “ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต 2014” หรือ “Football for Future 2014” จัดโดย มูลนิธิ
คุณพ่อเรย์ และเดอะเพอร์ฟูมเฮ้าส์ ร่วมกับ เมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือ
ณ สนามฟุตบอลแพลนเน็ต ซอยสยามคันทรีคลับ พัทยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า บรรดานักเตะวัยเยาว์เริ่มทยอยมาลงทะเบียนพร้อม
รับชุดแข่งขัน การแข่งขันเริ่มขึ้นพร้อมกันทั้งสามสนาม (รุ่น 9 ปี รุ่น 11 ปี และรุ่น 13 ปี)
ในเวลา 9.00 น. การแข่งขันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงบ่าย เสียงเชียร์ของผู้ปกครองและ
เพื่อนร่วมทีม ดังสนั่นสนาม การแข่งขันจบลงในเวลา 17.00 น.
ผลการแข่งขันรุ่น 9 ปี โรงเรียนดาราสมุทร ยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นปีที่ 2 โดยมี
ทีมสบายดี เอฟซี และเอฟซี แพลนเน็ต เป็นอันดับสองและสาม รุ่น 11 ปี แชมป์ตกเป็นของ
สบายดี เอฟซี รองแชมป์ เอฟซี แพลนเน็ต และชลบุรี เอฟซี แชมป์เก่าได้อันดับสาม รุ่น 13
ปี แชมป์ตกเป็นของชลบุรี เอฟซี แชมป์เก่า อันดับสอง เอฟซี แพลนเน็ต และอันดับสาม โรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา นักกีฬาตัวน้อยเหล่านี้จะเติบโตและมีอนาคตเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
ที่มีคุณภาพต่อไป

การแข่งขันศิลปะการบังคับม้า

สืบเนื่องจากทุกวันพฤหัสต้นเดือน น้อง ๆ เด็กพิิเศษของศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ได้มีโอกาส
เข้าร่วมโครงการ “อาชาบ�ำบัด” เพื่อเสริมสร้างทักษะการทรงตัว และการกระตุ้นพัฒนาการ ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ
The Able the Disabled Foundation ได้จัดท�ำการแข่งขัน “ศิลปะการบังคับม้าส�ำหรับเด็กพิเศษ” ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้ง
ที่ 2 แล้ว โดยจัดขึ้นที่ ฮอร์สชู พอยท์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 มีการ
แข่งขันเพื่อให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตามค�ำสั่งในแต่ละสถานี เช่น ยกมือไหว้ เดินซิกแซก หยิบของ อ้อมสิ่งกีดขวาง ฯลฯ
วัตถุประสงค์ นอกจากความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาการของเด็กพิเศษ เป็นการต่อยอดจาก
โครงการอาชาบ�ำบัดอีกด้วย ทั้งนี้ ตลอดการแข่งขันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับม้าดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กที่
เข้าแข่งขันเป็นอย่างดี

ภาพความคืบหน้าโครงการสร้างศูนย์สู่ความเป็นเลิศ “ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่”
จะแล้วเสร็จ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ยังต้องการการสนับสนุนอีก 6 ล้านบาท

ฉลอง 25 ปี บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์
ปี 2558 “บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา” จะฉลองครบ
25 ปี จากแต่ก่อนที่เรียกกันติดปากว่า บ้านเด็กเร่ร่อนพระมหาไถ่  
ปัจจุบันพวกเขาไม่ใช่เด็กเร่ร่อนอีกแล้ว ทุกคนได้รับการดูแลเป็น
อย่างดีด้วยปัจจัยสี่และที่ส�ำคัญทุกคนได้ไปโรงเรียน ดังค�ำพูดของ
ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ทีว่ า่ “การศึกษาคือปัจจัยทีห่ า้ ของชีวติ ”  พวก
เราดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 10 ปี ถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด
จ�ำนวน 142 คน โดยมีข้อมูล ณ ปัจจุบัน ดังต่อไปนี  ้
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ�ำนวน 17 คนที่ได้รับทุนการ
ศึกษาจาก “Tom Vincent Foundation” เพื่อเรียนที่โรงเรียนดารา
สมุทร ศรีราชา ชลบุรี ซึ่งทุนนี้จะสนับสนุนการศึกษาของพวกเขา
จนถึงระดับปริญญาตรี
- ระดับอาชีวศึกษา 7 คน
- ระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีจ�ำนวน 11 คน
ดังนั้น ในปี 2558 จะมีเด็กโตที่จะเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย เพิ่มอีกจ�ำนวน 10 คน ในโอกาสฉลอง 25 ปีของบ้านเด็กพระมหาไถ่ พวกเราจึงได้จดั ตัง้ กองทุนเพือ่
การศึกษาส�ำหรับเด็ก ๆ ในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย เพือ่ อนาคตอันสดใสของพวกเขา

ของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่

ถ้าถามลูก ๆ ของเราว่า วันที่พวกเขามีความสุขที่สุดคือวันไหน เกือบทุกคนจะตอบว่า วันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่ “เพราะอะไร” แน่นอน พวกเขาคิดถึงของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี การอวยพรกันและกัน และความ
สนุกสนานเป็นพิเศษ ปีละครั้ง
พ่อเองก็อยากให้เด็กก�ำพร้า เด็กเร่รอ่ น เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการในการดูแลของมูลนิธฯิ 850 คน ได้รบั
ของขวัญอย่างทีพ่ วกเขาฝันไว้ หากท่านประสงค์อยากแบ่งปันความสุขกับเด็ก ๆ และคนพิการในโอกาสพิเศษนี  ้ พ่อ
อยากขอของขวัญจากท่านส�ำหรับพวกเขาแต่ละคน คนละ 500 บาท เพือ่ ...

- ใส่ซองเป็นเงินของขวัญให้คนละ 300 บาท
- จัดอาหารเลี้ยงโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท
- จัดกิจกรรมรื่นเริงด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท
ท่านสามารถแสดงเจตจ�ำนงในจ�ำนวนเด็กที่ท่านต้องการให้ของขวัญ ท่านสามารถติดต่อมาที่ เลขานุการ
โครงการ คุณลัดดา รัตนโสภา โทร. 038-716 628 ต่อ 2055 มือถือ 089-160 3824  โดยจะมีการจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลอง “วันคริสต์มาสและปีใหม่” ส�ำหรับเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในเย็นวันศุกร์ที่ 26
ธันวาคม 2557 นี้ เวลา 18.00-21.00 น. ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ สุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 145 พ่อจึงขอเรียนเชิญ
ท่านร่วมเป็นแขกพิเศษด้วยครับ  
พ่อหวังว่าท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์สามารถสร้างความสุขและ
รอยยิ้มให้แก่เด็กและคนพิการแปดร้อยห้าสิบชีวิตในเทศกาลอันพิเศษนี้ ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ท่าน
ประสพสุขสวัสดีตลอดไป

สุขสันต์คริสต์มาสและสวัสดีวันปีใหม่
ขอให้ท่านมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง
บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวงพิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

Bro. Denis Gervais
รองประธานมูลนิธิฯ

440 หมู่ 9 ถนนสุขมวิท ก.ม.145 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 038 716628 Fax 038 716629
www.fr-ray.org       Facebook: http://www.facebook.com/FatherRayFoundation

เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา
บ้านเด็กพระมหาไถ่
บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา
หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์
ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย
เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ

โปรดเปิดด้วยความระมัดระวัง ด้านในเป็นรูปภาพขนาดใหญ่

สิ่งตีพิมพ์

