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การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ

ประจ�ำเดือน มิถุนำยนฉบบัที ่2 ปี 2558

	 หนึ่งในอีกหลายโครงการของมูลนิธิคุณพ่อเรย์	 ที่ไม่ว่า
ใครแวะเวียนผ่านไป	 จะได้ยินทั้งเสียงหัวเราะ	 และเสียงร้องไห้
ของเด็ก	 ๆ	 วัย	 1	 ปี	 6	 เดือน	 ถึง	 4	 ปี	 อย่างชัดเจน	 เมื่อได้เดิน
ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร	 ก็จะได้พบกับแววตาไร้เดียงสา	 เต็มไป
ด้วยค�าถามมากมายของเด็ก	ๆ	ที่แม้ว่าบางคนจะยังพูดได้น้อย
ค�าก็ตาม	บางคนก�าลังตั้งใจเรียนอย่างมุ่งมั่น	บางคนก�าลังเล่นกับ
เพื่อน	บางคนเล่นคนเดียว	และบางคนก�าลังนั่งสลึมสลือ	ไม่มีใคร
ปฏิเสธความน่ารักของเด็ก	 ๆ	 เหล่านี้	 ดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่า
นั้นจะตกหลุมรักเด็ก	ๆ	อย่างไม่มีเหตุผล

	 หลังจากได้เล่น	 ได้พูดคุย	 ได้ถ่ายรูป	 ได้ท�ากิจกรรม
กับเด็ก	ๆ	อย่างสนุกสนาน	หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า	 เด็ก	 ๆ	
เหล่านี้มาจากไหน	ญาติพี่น้อง	 ครอบครัวเป็นใคร	ท�าอะไรกันใน
แต่ละวัน	และจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต
	 ลองเข้าไปหาค�าตอบที่น่าสนใจเหล่านี้ด้วยตัวของท่าน
เอง	 ใช้เวลาและวันว่างของท่านแบ่งปันความรัก	 ความห่วงใย	
ความเอื้ออาทร	ให้กับเด็ก	ๆ	ผู ้ที่เรามุ ่งหวังจะให้เป็นอนาคตที่
ดีของประเทศชาติต่อไป

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็พระมหาไถ่ พทัยา 

	 เมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2558	 ที่ศาลาว่าการเมือง

พัทยา	 ได้มีพิธีรับมอบเงินในโครงการ	 “Pattaya Cares for 

Nepal”	 โดยมี	 นายรณกิจ	 เอกะสิงห์	 รองนายกเมืองพัทยา

เป็นประธานการรับเงินบริจาคเพื่อส่งมอบต่อให้ตัวแทนสถาบัน	

Change	Fusion	 Institute	และ	ตัวแทนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ

เด็ก	 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งมอบความช่วยเหลือไปสู่ผู้

ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว	 โครงการพิเศษ	

“Pattaya Cares for Nepal”	 นี้เป็นความร่วมมือของเด็ก	

คนพิการ	 บุคลากรในมูลนิธิคุณพ่อเรย์	 อีกทั้งเป็นการสนับสนุน

จากนักเรียนและผู้ปกครองของ	 Ruamrudee	 International	

School,	Ekamai	 International	School	และการรณรงค์ใน

การสมทบกล่องบริจาคตามศูนย์การค้า	 และร้านค้าต่าง	 ๆ	

ยอดจากการรับบริจาคในครั้งนี้ทั้งสิ้น	336,700	บาท	

	 พ่อขอขอบคุณทุก	 ๆ	ท่านที่มีส่วนร่วมในการส่งมอบ

ความรักและความช่วยเหลือต่อเพื่อนพี่น้องร่วมโลกที่ประสบภัย

ในเนปาล	



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 ศิลปวัฒนธรรมไทย	 ไม่เป็นสอง

รองใคร	 ดังนั้น	 เราจึงพยายามฝึกหัดให้เด็กของเราแสดงศิลปะ

ประจ�าชาติอยู่เป็นประจ�า	 พร้อมทั้งหาโอกาสและเวทีให้พวกเขา

ได้น�าเสนอให้ผู้ชมทั่วไปได้รับชม	หนึ่งในนั้นคือ	การแสดงบนเรือ

ส�าราญระดับโลกจากประเทศอังกฤษ	 “เรือควีนเอลิซาเบธ”	 ซึ่ง

เดินทางรอบโลกและมาเทียบท่า	ณ	ท่าเรือแหลมฉบังเป็นเวลา	

1	วัน	 เด็กจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์	 เป็นกลุ่มเดียวจากประเทศไทยที่

ได้รับโอกาสนี้จาก	บริษัท	Cunard	Line	ให้ขึ้นไปท�าการแสดงให้

ผู้โดยสารบนเรือได้รับชม	 นับเป็นประสบการณ์ที่ดีส�าหรับเด็ก	 ๆ	

ของเรา	

	 ในปีนี้	 เด็ก	 ๆ	 จากบ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา	 เตรียมร�า

ไทยชุด	“รวมใจไทย”	เป็นการแสดงจินตลีลาผสมผสานกับการ

ร�าของทั้งสี่ภาคของประเทศไทย	 และ	 “ร�ามวยไทย”	 เป็นการ

เต้นแอโรบิคประกอบท่ามวยไทย	 ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยที

เดียว	

	 เมื่อการแสดงจบลงผู ้โดยสารต่างเดินยิ้มด้วยความ

ชื่นชมและอิ่มเอิบ	ที่ได้รับชมการแสดง	ทั้งยังมีส่วนร่วมสนับสนุน

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลืองานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์อีกด้วย	 มูลนิธิ

คุณพ่อเรย์ขอขอบคุณ	 เรือควีนเอลิซาเบธ	 ที่ได้ให้โอกาสและ

ประสบการณ์ที่ดีครั้งนี้ให้กับเด็กและนักเรียนพิการ	โอกาสหน้า

เด็ก	ๆ	จะเตรียมการแสดงแสนประทับใจไว้ให้ได้รับชมอีก

	 วันที่	21	–	28	เมษายน	2558	บ้านแรกรับและงาน
ภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่	 พัทยา	 ได้รับงบ
สนับสนุนจากเมืองพัทยา	 ใน	“โครงการด้านการพัฒนาทักษะ
ชีวิต กิจกรรมทัศนศึกษา”	 เป็นระยะเวลา	 8	 วัน	 ณ	 จังหวัด
สุโขทัย	ล�าปาง	ล�าพูน	เชียงใหม่	โครงการน้ีจัดข้ึนเพื่อ	ให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์ตรงภายนอก	 และ
การเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมใหม่	ๆ	โดยใน
วันแรกของการเดินทาง	 เด็กได้ไปเรียนรู้ศึกษาวิธีการงมหอย	
หาปลา	จากสวนลุงเป้า	 อ.ด่านลานหอย	จังหวัดสุโขทัย	หลัง
จากนั้นเด็ก	 ๆ	 ได้เดินทางไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวล้านนา	 ที่วัดพระธาตุล�าปางหลวง	 และได้พักค้างคืนท่ี		

จังหวัดล�าปาง	2	คืน	จึงเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่	
	 เด็ก	ๆ	ได้ขึ้นไปสัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของชาวกระเหรี่ยง	
บ้านขุนแม่นาย	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งหมู่บ้าน
แห่งนี้	 เป็นหมู่บ้านเล็ก	 ๆ	 ประมาณ	 20	 หลังคาเรือนอยู่ใน
หุบเขาไม่มีไฟฟ้าและเคร่ืองอ�านวยความสะดวกใช้	ชาวบ้านมี
วิถีชีวิตแบบเรียบงายและอยู่กับธรรมชาติ	
	 ขากลับพาเด็ก	 ๆ	 แวะชมทะเลสาบดอยเต่า	 และแวะ
ชมเขื่อนภูมิพล	 ซ่ึงเป็นเข่ือนท่ีมีความส�าคัญของประเทศไทย
ที่จังหวัดตาก	จากกิจกรรมคร้ังนี้เด็ก	ๆ	ได้รู้จักสถานที่ใหม่	ๆ	
และความส�าคัญของสถานที่นั้น	 ๆ	 ได้สัมผัสชีวิตแบบธรรมชาติ	
สนุกสนาน	เพลิดเพลิน	เกิดทักษะใหม่	ๆ	ในการด�าเนินชีวิต

ทัศนศึกษา

วัฒนธรรมไทยบนเรือส�าราญระดับโลก
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ฉลองครบรอบ 25 ปี บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	60	พรรษา

	 ชื่อของอาคารและก�าหนดการวันเสด็จเปิด	 ขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

	 ช่วงนี้มูลนิธิต้องจัดการอาคารให้พร้อมใช้งานส�าหรับเด็กพิเศษ	150	คน

 สิ่งที่ต้องการสนับสนุนได้แก่...

        อุปกรณ์ห้องเรียน ห้องนอน, แอร์, พัดลม 1.3 ล้านบาท 

        ปรับภูมิทัศน์, สนามกีฬา 1.2 ล้านบาท

“ช่วยกันตามก�าลัง เพื่อให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ส�าหรับเด็กพิเศษ”

ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

“ใกลจ้ะเสร็จแลว้”

  อาคารนี้จะเป็น “สีม่วง”

	 เมื่อวันที่	 9	 พฤษภาคม	 คุณพ่ออภิสิทธิ์	 กฤษราลัมณ	์	

เป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 และให้เกียรติมอบโล่

ให้กับผู้สนับสนุนการด�าเนินงานของบ้านเด็กพระมหาไถ่	พัทยา	

ในการให้ชีวิตใหม่แก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส	 ด้วยการให้ความรัก

ความอบอุ่น	ปัจจัยสี่	ทักษะชีวิต	การศึกษา	การฝึกอาชีพ	และ

คุณธรรมจริยธรรม	

	 ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในการดูแลทั้งหมด	 138	 คน	

ระดับประถมถึงมัธยมปลาย	90	คน	ระดับปวช.	และปวส.	15	คน	

ระดับอุดมศึกษา	23	คน	ฝึกอาชีพ	5	คน	ท�างาน	5	คน	เด็กที่ได้

รับทุนการศึกษาที่พักอยู่กับครอบครัว	9	คน



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ 
และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

มูลนิธิคุณพ่อเรย์
  เลขที่ 440 หมู่ 9  

ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบำงละมุง  
จังหวัดชลบุรี 20260  

  โทรศพัท์ : (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
      บัญชีกระแสรำยวัน
      เลขที่ 342-3-04125-4
  2. สำขำซีคอนสแคว์ กรุงเทพ
      บัญชีกระแสรำยวัน
      เลขที่ 232-3-02275-2
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	 เ ดื อ น มี น า ค ม	
เป ็ น เดื อนที่ น ่ าตื่ น เต ้ น
ของบรรดานักเรียนพิการ	
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่
พัทยา	 เพราะว่าพวกเขารอ
คอยเวลานี้มา	2	ปี	 เป็นวัน
ที่เขาจะได้ส�าเร็จการศึกษา	
และพร้อมจะออกไปท�างาน
	 เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีนักเรียน
จบการศึกษา	 จ�านวน	 36	 คน	 พวกเขา
ต้องทุ่มเทและพยายามมากกว่าคนปกต	ิ
2	 เท่า	 เพราะว่าพวกเขามีข้อบกพร่อง
จากร่างกายที่พิการทางการเคลื่อนไหว	
เป็นที่น่ายินดีที่ทั้ง	 36	 คนได้งานท�า	 เรา
มองเห็นรอยยิ้มและแววตาแห่งความดีใจ	

อันเปี ่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะออกไป
เผชิญโลกภายนอก	 พวกเขาจะมีอาชีพ
การงานที่มั่นคง	 มีรายได้ประจ�า	 บาง
คนอาจเป็นเจ ้าของกิจการของตัวเอง	
สามารถเลี้ยงตัวเองและดูแลครอบครัวได้
ต่อไป	 ดังค�ากล่าวที่ว่า	 “ที่มูลนิธิคุณพ่อ
เรย์ เราเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”

เรียนจบแล้ว


