
www.fr-ray.org

บาทหลวง ภทัรพงศ์ ศรวีรกลุ    
ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

รักษาการ ผู้อ�านวยการบ้านเด็ก
พระมหาไถ่พัทยา 

ฉบบัที ่1 ปี 2558 ประจ�ำเดือน มีนำคม

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ 
ผู้อ�านวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา  ปี 2540-2545

 บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา เป็นบ้านที่ก่อตั้งมาได้ครบ 
25 ปี ในปี พ.ศ. 2558 น้ี เป็นโอกาสทบทวนความพยายาม
ซึ่งคุณพ่อเรย์ ได ้พยายามช ่วยเหลือเด็กที่ เรร ่อนอยู ่ตาม
ยถากรรมโดยไร้จุดหมาย เด็กเหล่านี้มีบ้านมีครอบครัวแต่ว่า
ขาดความสุขไม่พบความรัก จึงออกผจญภัย ด�ารงชีวิตอยู่ด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยมาก กินอยู่อย่าง อด ๆ อยาก ๆ ไม่มี
การศึกษา ไม่มีอนาคต พบแต่คนคอยเอารัดเอาเปรียบด้วย
เหตุนี้ เองพ่อเรย ์จึงก ่อตั้งบ ้านเพื่อเด็กเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อ
ปกป้องชีวิตของพวกเขา โดยมีผู้ปกครอง มีอาหารการกิน และ
ให้โอกาสทางการศึกษา จากจ�านวนที่มีไม่ถึง 20 คนในตอนแรก  
ณ ปัจจุบันนี้มีจ�านวน 150 คน ทั้งหญิงและชาย 
 ส่ิงท่ีตัวผมเองมีความภาคภูมิใจมากท่ีสุดในบรรดาเด็ก
ทั้งหลายขณะนี้คือ พวกเขารักเรียน และเวลาที่ถามเขาว่า เมื่อ
โตมาพวกเขาอยากจะเป็นอะไร แต่ละคนสามารถตอบตามความ
ฝันของตนเองได้ ซ่ึงมูลนิธิคุณพ่อเรย์จะพยายามท�าให้ความฝัน
ของพวกเขาเป็นจริง

 สารจากคุณพ่อภัทรพงศ์

  คุณพ่อเรย์ได้เขียน
ไว ้ ในจดหมายถึ งผู ้ สนับ 
สนุนงานของท่านในปี 2534 
ภายหลังจากท ่านได ้ เ ร่ิม
งานกับเด็กเร ่ร ่อนได้ไม่ถึง
ปี “ที่พัทยาสถานการณ์
ของเด็กเร่ร ่อน ไม่สู้ดีนัก 
คาดว่าน่าจะมีเด็กเร่ร่อนใน 
เมืองพัทยา 400 กว่าคน 
เด็ กบางคนหนีออกจาก
บ้าน บางคนถูกไล่ออกจาก
บ้านโดยญาติพี่น ้องที่พวก
เขาอาศัยอยู่ด้วย พวกเขา

ไม่มีเป้าหมายในชีวิต พ่อเริ่มงานนี้ด้วยความประหม่าและห่วง
กังวลหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ก็มีความมั่นใจอยู่ลึก ๆ ว่าเราต้อง
ท�าอะไรสักอย่างส�าหรับเด็ก ๆ เหล่านี้”
 น่ี คือความในใจของคุณพ ่อเรย ์ที่มีต ่อบรรดาเด็ก 
เร่ร่อนในสมยันัน้    ปัจจุบันพวกเขาไม่ใช่เด็กเร่รอนอีกต่อไป ทุก
คนอาศัยอยู ่ในบ้าน พวกเขาได้รับการดูแลอย่างดีด้วยปัจจัย 
สี่ทั้งครบ ได้รับการศึกษาตามความสามารถของพวกเขา พร้อม
ทั้งได้รับการฝึกฝนทักษะอาชีพ ปัจจบุนัมเีดก็ จ�านวน 11 คนก�าลงั
ศกึษาอยูใ่นระดบัอดุมศกึษา 7 คนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และใน
เดอืนสงิหาคมปีนี ้ จะมีเด็กโตที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอีก 
11 คน 
 พ่อขอเชิญท่านร่วมฉลอง 25 ปี บ้านเด็กพระมหาไถ่ 
พัทยาในวันที่เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. ในโอกาส
ฉลองนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษา” เพื่อ
เด็ก ๆ ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

 บ ้ าน เด็ กพระมหา ไถ ่ พั ทย า  
เราเน้นด้านการพัฒนาเด็กอย่างครบวงจร 
โดยให้ความส�าคัญด้านการศึกษามากที่สุด 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับเด็กรายบุคคล เราค�านึงถึงความเหมาะ
สมเฉพาะตัวของเด็กเป็นส�าคัญ เพราะ
เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็น
หลักส�าคัญของการให้ความช่วยเหลือ 
ดังนั้นคนที่ท�างานในบ้านแห่งน้ี จึงต้อง
คิดหาวิธีการ กระบวนการ และพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของเด็กแต่ละ
คนตลอดเวลา และที่ผ่านมาก็พบว่า การ
พัฒนาเด็กในด้านการศึกษานั้น สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม 
 การที่ เด็กได ้รับการศึกษา จะ
ท�าให้เขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่า
เทียมกับบุคคลอื่น สังคมให้การยอมรับ 
ซึ่งเด็กเองก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเอง  
สามารถยืนได้อย่างมั่นใจและมั่นคงใน
ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับบุคคลอื่นในสังคม 
เมื่อเด็กได้รับการศึกษาที่ดี  การพัฒนา
ด้านความคิด การท�างาน การใช้ชีวิตให้มี
คุณภาพก็ง่ายขึ้น อย่างน้อยที่สุดเขาก็จะมี
ความภูมิใจใน ตนเอง ที่เขาไม่ได้เป็นภาระ
ให้สังคม และเขายังสามารถช่วยเหลือ
สังคมน้ีได้

นางสาวภาวณิ ีสวุสิทุธมินตรอีาย ุ(ครตูุก๊)   

38 ปี อายุงาน 8 ปี

 ผมคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ
มากส�าหรับผม เพราะตัวผมเองไม่ได้เกิด
มาในครอบครัวท่ีสมบูรณ์พร้อม ผมจึง
ตั้งใจเรียนและฝึกฝนฝีมือให้เก่งเท่ากับ
เพื่อน ๆ หรือเก่งกว่า เพราะปัจจุบันมีแต่
การแข่งขัน ผมคิดว่าถ้าเรียนจบไป ผม
จะไปดูแลแม่และยาย ผมเลือกเรียนสาย
ออกแบบนิเทศศิลป์ เพราะผมชอบศิลปะ 
ผมเลือกสายนี้เผื่อสักวันหนึ่ง ผมอาจจะ
ได้มาสอนน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ที่บ้าน
เด็กพระมหาไถ่ พัทยา ก็ได้ ผมคิดว่าถ้า
ผมมุ่งเรียนสายนี้ ผมจะได้เจอเพื่อนที่มี
ความคิดเหมือนผม ที่ชอบในทางศิลปะ 
เพ่ือนท่ีเข้ากันได้ง่ายท่ีสุด ผมขอฝากให้
เพื่อน ๆ น้อง ๆ ให้ต้ังใจเรียนด้วยนะครับ 
เพราะถ้าไม่รู ้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็น
อย่างไร อย่างน้อยการศึกษาก็คือต้นทุน
ในการด�าเนินชีวิตครับ ผมขอขอบคุณ
ทุกคนท่ีช่วยสนับสนุนผมและ คุณแวน  
ออสเตอร์รอม ที่ส่งเสริมผมในด้านต่าง ๆ 
ผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับ

นายวีรภัทร เมทณีสดุดี (ต้นกล้า)

อายุ 19 ปี เรียนชั้น   ม.6

นางสาวพชัรพร แซ่ล ี(แอน) อาย ุ26 ปี  
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 ดิฉันคิดว ่ าการศึกษาเป ็นสิ่ ง
ส�าคัญมาก ๆ เพราะว่ายิ่งเราเรียนรู ้มาก
เท่าไหร่ เรามีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้
มากเท่านั้น อีกทั้งยังได้ใช้ความรู้ที่เรียน
มาช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย ดังค�ากล่าว
ที่ว่า “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด”

นายสามารถ สภุตะ (ครเูจมส์)

อายุ 28 ปี อายุงาน 5 ปี

 ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา 
เด็กจะมีชีวิตความเป ็นอยู ่ที่ดีขึ้นจาก 
ก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ที่บ้านแห่งนี้ เด็กจะ
ได้รับ ปัจจัย 4 และการคุ้มครองที่ดี เด็ก
ได้มีการพัฒนาด้านระเบียบวินัยในตนเอง 
บุคลิกภาพ ด้านจิตใจและอารมณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างเห็นได้ชัด เด็กมีความ
มั่นใจในตนเองและสามารถยืนอยู่ในสังคม
ได้โดยไม่มีความอาย และยังสามารถเป็น
คนดีของสังคมไม่มากก็น้อย ส่วนมากยังมี
งานท�าที่ดี มีศักยภาพในตนเอง
 การศึกษานั้นส�าคัญมากต่อเด็ก ๆ 
ความรู้ที่เด็กมีก็จะเป็นดั่งอาวุธที่จะท�าให้
เด็กนั้นสามารถน�าไปใช้ได้ในอนาคตไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดก็ตาม เด็กก็สามารถเอาตัวรอด
ได้ โดยใช้ความรู้ที่มีน�าไปท�างานหรือสร้าง
เสริมตนเองให้มีอาชีพที่ดีได้ ถึงแม้เด็ก
จะมีต้นทุนชีวิตท่ีต�่ากว่าคนอื่น แต่ก็ยัง
มีความรู้มาจากการศึกษา ก็ยังจะท�าให้
เด็กนั้นต่อยอดชีวิตตนไปได้อีกยาวนาน
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 หนึ่งพลังสร้างสรรค์สังคมต่อเพื่อนเด็กและเยาวชนไทย 
ปลายปีทีผ่่านมา 3 เยาวชนคนเก่งจากสมาชกิสภาเดก็และเยาวชน
บ้านเดก็พระมหาไถ่ พทัยา ของเราได้มโีอกาสเข้าร่วม “การประชมุ
ระดบัชาตว่ิาด้วยเรือ่งเดก็” และ “งานประกาศเจตนารมณ์ การ
สร้างสงัคมทีเ่ป็นมติรต่อเดก็” เนือ่งในโอกาส 25 ปี อนสุญัญาว่า
ด้วยสทิธเิดก็ ณ ศนูย์ประชมุสหประชาชาต ิ เพือ่ร่วมเป็นหนึง่พลงั

เยาวชนในการประกาศเจตนารมณ์
ใ น ก า ร ส ร ้ า ง สั ง ค ม ร ่ ว ม กั บ  
พลต�ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการ
พัฒนาสั งคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์  เพราะการสร้างสังคม
ที่ เป ็นมิตรต ่อเด็กถือเป ็นการ

เปลี่ยนแปลงหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ท้ังในระดับพ้ืนท่ีในรูป
แบบของเมืองท่ีเป็นมิตร
ต่อเด็กและในภาพรวม
ของประเทศในรูปแบบ
ของสังคมที่เป็นมิตรต่อ
เด็ก ท่ีส�าคัญเป็นหลัก
ประกันให้เด็กทุกคนที่อยู่
ในประเทศไทยได้รับสิทธท่ีิ
เขาพงึได้รบัตามอนสุญัญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กด้วย

 เป็นค�ากล่าวที่เป็นความจริง เมื่อเรามองดูบุคลากรของ
บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยาของเรา พวกเขาคือนักรบผู้เสียสละ
ทุ่มเทท�างานเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่
นี่ พวกเขาต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืด คนขับรถต้องขับรถรับส่งเด็กไป
โรงเรียน คุณครูต้องคอยดูแลช่วยเหลือเด็ก พยาบาลคอยดูแล
สุขภาพเด็กให้แข็งแรง คนสวนคอยดูแลปศุสัตว์ ต้นไม้ และผัก
สวนครัวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มเีจ้าหน้าทีธ่รุการดแูลเอกสารต่าง ๆ 

แม่ครัวท�าอาหารเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีอาหารอร่อยรับประทานทุก
มื้อ มีช่างที่หมั่นตรวจเช็คและซ่อมบ�ารุงสถานที่ ยานพาหนะ เจ้า
หน้าที่หลายคนอยู่กับเรามานานหลายปีแล้ว ไม่ใช่เพราะเพื่อเงิน
เดือนและผลตอบแทน แต่เพราะพวกเขาห่วงใยเด็ก ๆ เหล่านี้ 
การท�างานที่บ้านเด็กพระมหาไถ่นี้จึงเป็นอะไรมากกว่าแค่อาชีพ 
แต่มันคือการทุ่มเท เสียสละตนเอง

 บุคลากร

“ความส�าคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก” (Sam Ewing)

อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก 



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ
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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

 เ ด็ ก เ ป ็ น วั ย ที่ มี ค ว ามฝ ั น และ
จินตนาการสูงมาก เมื่อเริ่มโตขึ้น เหตุผล
จะเริ่ ม เข ้ ามามีอิทธิพลต ่อจินตนาการ 
ที่ไร้ขีดจ�ากัด ถ้าเรามีโอกาสที่จะเก็บรักษา
จินตนาการในช่วงวัยเด็กไว้ ก็จะเป็นความ
ทรงจ�าที่ดี ยิ่งผู้ใหญ่อย่างเรา เมื่อได้ชื่นชมกับ
จินตนาการของเด็ก ๆ ก็อดที่จะยิ้มและย้อน
นึกถึงเรื่องราวในอดีตของตนเมื่อวัยเยาว์
 เมื่อปลายปีที่แล้ว เด็กของเรา
โชคดีมากที่ได ้กลุ ่มศิลปินจาก “บ้าน
ศิลปินพ�านับ Thaillywood Artist  
Residency” มาจุดประกายการถ่ายทอด
ผลงานภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “ห้องนอน
ในฝัน” เพื่อน�าผลงานของเด็ก ๆ ทั่วประเทศ 

เข้าร่วมในโปรเจคของศิลปินชาวฝรั่งเศส  
 Jean - Francois Rougier ที่ตั้งใจจะ
รวบรวมภาพวาดระบายสีห้องนอนในฝัน
ของเด็ก ๆ กว่าพันคน และน�ามารวม
เป็นหน้าต ่างคอนโดสูง โปรเจคนี้มีความ
พิเศษที่การซูมขยายภาพเข้าไปในหน้าต่าง
แต่ละบาน ซึ่งมีความละเอียดสูง สามารถ
เจาะลึกในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ี
ส�าคัญในภาพวาดของเด็ก ๆ ได้อย่างคมชดั  

“ห้องนอนในฝัน” โปรเจคนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ แต่เมื่อเราได้
อธิบายวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ เข้าใจ เด็ก ๆ 
รับรู้ได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดในความ
ฝันของพวกเขา เมื่อให้ความส�าคัญกับราย
ละเอียดเล็กน้อยเหล่านั้น ย่อมหมายถึงความ
ใสใจในทุกกรณีที่เรามีต่อพวกเขา 


