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ฉบับที่ 3 พิมพครั้งที่ 2

ประจําเดือนธันวาคม 2551

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของเด็ก ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ดวยความรําลึกถึง นายโธมัส โจเซฟ แมคนามารา
เราขอแสดงความเสียใจในการจากไปอยางไมมีวันกลับของนายโธมัส โจเซฟ
แมคนามาราเมือ
่ วันอาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน ที่ประเทศไทย หลังจากที่ตอ
 สูก
 ับ
โรคมะเร็งตอมลูกหมากมาเปนเวลานาน โธมัส โจเซฟ แมคนามารา ไดสมรสกับ
คุณเพ็ญศรี พรอมมีบุตรสาว 1 คนและบุตรชาย 2 คน ชื่อ

“ การศึกษาเปน
สมบัตอ
ิ น
ั ล้าํ คาที่
ติดตัวเราไป
ตลอดชีวต
ิ ”

เฟลอ, เคซี่ และเพียวตามลําดับ เปนเวลากวาหลายสิบปที่
โธมัสทําธุรกิจรานอาหารในจังหวัดภูเก็ต ดวยความตั้งใจ
จริงและความเปนมิตรกับทุกคน ทําใหเขาเปนทีร่ ูจักของ
คนทั่วไป ซึง่ นาทีนี้ ถึงแมเขาจะจากไปแลว แตเขาจะ
ยังคงตราตรึงอยูในหัวใจของทุกคนทีร่ ูจักเขาตลอดไป กวา 20 ปที่เขาอยูใ
 นภูเก็ต โธมัสไดกอตั้งมูลนิธิ
“ภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแกเรา” ตั้งแตป 2548 หลังจากที่เกิดเหตุการณซึนามิขน
ึ้ ในจังหวัด ดวยวัตถุประสงคที่

-โธมัส โจเซฟ

จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนจังหวัดที่เขารักมากที่สด
ุ เขาเคยกลาวไววา “การศึกษาเปนสมบัตอ
ิ ันล้ํา

มคนามารา

คาที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต”มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแกเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ๆ เห็น
ความสําคัญของการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยไดรบ
ั เงินบริจาคจากคนทั่วไปที่ยินดีจะสนับสนุน จตนารมณ

ของเขา ซึง่ ในกาลนี้ โธมัสตัง้ ใจที่จะขอบพระคุณในความชวยเหลือของพวกทานที่มีตอ
 มูลนิธิภูเก็ตมอบสิง่ ดีๆแกเรา ตราบ
สิ้นลมหายใจ ดทายของเขา

โปรแกรมเรียนพิเศษที่โรงเรียนกมาลา และสโมสรมะพราว
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา อาจารยแคโรลีน ทอยส ซึ่งกําลังเตรียมการสอนของตัวเอง
อยูในหองเรียน ไดมีนักเรียนเดินเขามาในหองเรียนเพื่อทักทาย แคโรลีนจึงเอาจิกซอว
ใหนักเรียนเหลานั้นตอเลน ตปรากฎพวกเขาไม

มูลนิธภ
ิ เู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแกเรา

ทราบวาจะเลนอยางไร แคโรลีนรูสึกสลดใจวา

ทํางานรวมกับนักการศึกษาทองถิน
่

เกมสที่ใคร ๆ ก็นาจะรูจัก แตเด็กเหลานี้กลับไม

เพือ
่ เพิม
่ โอกาสทางดานเศษฐกิจ

รูจัก เธอจึงคิดจะหาวิธท
ี ี่จะชวยพวกเขา และลัง

และเปลียนวิถช
ี ว
ี ต
ิ เยาวชน โดย

จากที่ไดมีการปรึกษาหารือกับอาจารยทานอื่นในเรื่องนี้ จึงไดเกิดโปรแกรมสอน

การมอบทุนและสนับสนุน

พิเศษใหกับนักเรียนในกมาลา สโมสรมะพราวเปนทีท
่ ี่ใหโอกาสเด็ก ๆ ไดพัฒนา

การศึกษาภาษาอังกฤษแบบฏิบต
ั ิ

ทักษะดานการเรียนรูเบื้องตน เชน ดานการเคลื่อนไหว หรือการโตตอบตอสิง่ ของ
รวมทั้งการปลูกฝงทักษะดานภาษาอังกฤษและการพัฒนาตัวเองผานการเลนควบคูกัน

การระดับคุณภาพสูง ในสอง
โรงเรียนรัฐบาลในเกาะภูเก็ต

ไปดวย โดย าษาอังกฤษสวนใหญทส
ี่ อนจะเปนการสอนพืน
้ ฐานทีน
่ ําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวัน สโมสรนี้จะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหเพื่อใหเด็ก ๆ มาพบกันกับอาจารย เพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ เชน
แกะสลัก วาดรูป และเลนเกมส เปนตน

หนา 2
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เปดตัวเวปไซดภาษาไทย
ปจจุบันนี้มูลนิธภ
ิ ูเก็ตมอบสิง่ ดีๆแกเรา ไดมีเวปไซดภาษาไทยแลว
ดวยหวังที่จะใหทุกคน ไมวาจะเปนเด็ก ๆ พอแม เพื่อนบาน ตลอดจน
เจาหนาที่ของรัฐบาลไทย ไดเขาถึงขอมูลทีพ
่ วกเรามีไดอยางทัว
่ ถึง
และเขาใจมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม ภาษาไทยจะมีปรากฏเพียงแค
หนาแรกของเวปไซดเทานั้น แตในอนาคตอันใกลนี้ เราจะทําใหทั้ง
เวปไซดเปนภาษาไทยทั้งหมด โดยตอนนี้ เราไดรบ
ั ความชวยเหลือ
จากอาสาสมัครจากกรุงเทพ ฯ คือคุณราชธิโรจน สุภาพร ในการ
แปลภาษา และกําลังหาอาสาสมัครมาชวยเราในดานภาษา และ
อัพเดทเวปไซดอีกดวย

เรายายแลว สํานักงานใหมอยูท
 ี่กมลา
ตั้งแตป 2548 เปนตนมา มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแกเราเคยมีสํานักงานอยู
ที่ บริษัทรานอาหารบานริมผา และไดรับความชวยเหลือจากเหลา
พนักงานอยางเต็มที่ แตหลังจากที่มูลนิธิของเราเติบโตขึน
้ เราเห็นวา
จําเปนตองมีสาํ นักงานเปนของตัวเอง และเนือ
่ งจากเรามีโรงเรียนใน
กมลาและคาลิม เราจึงมีความประสงคทจ
ี่ ะตัง้ สํานักงานมูลนิธอ
ิ ยูไมไกล
จากโรงเรียนเหลานั้นและสํานักงานแหงเดิมเทาใดนัก ในเดือน
มิถุนายน 2551 เราไดสถานทีต
่ ั้งสํานักงานใหมที่กมลา ซึ่งไมไกลจาก
โรงเรียนกมลาที่เราไดสงอาจารยพิเศษไปสอนเทาใดนัก หลังจากที่ตั้ง
สํานักงาน เราไดเปดรับบริจาคคอมพิวเตอร เฟอรนิเจอร และอุปกรณที่
จําเปนตาง ๆ จากผูจิตเมตตา ทานสามารถหาขอมูล มเติมไดที่เวปไซดหนารับบริจาคของเราได

ประวัตข
ิ องอาสาสมัคร : เฮเลนและนอรแมน อวกน
ิ ส
เฮเลนและนอรแมน ดอวกินสเปนคูสามีภรรยาทีท
่ ํางานกับมูลนิธิของเรามา
กวา 2 ปครึง่ แลว นอรแมนมีความสนใจดานการศึกษามาโดยตลอด และมี
โอกาสทํางานดานนี้มาเปนเวลานาน ดวยการเปนอาจารยฝกสอนในศูนย
พัฒนาวิชาการ สวนเฮเลนเอง ก็รักที่ไดทํางานในโรงเรียนคะหลิมในฐานะ
อาจารยแลกเปลี่ยน โดยเธอไดสอนภาษาอังกฤษใหกับเด็กไทยอยางเปน
กันเอง และเด็ก ๆ และอาจารยทานอื่น ๆ ก็สอนภาษาไทยใหกับเธอเปนการ
แลกเปลี่ยน เธอสอนหนังสือใหกับนักเรียนระดับประถม 2 และ 3 นอกจาก
นอรแมนเปนสมาชิกในสโมสรโรตารีแลว เขายังดํารงตําแหนงเปนทีป
่ รึกษา
ดานวิชาการใหกับคณะกรรมการ วิชาการอีกดวย

ฉบับที่ 3 พิมพครัง้ ที่ 2

หนา 3

โปรแกรมไปเที่ยวดําน้ําของนักเรียนโรงเรียนกมลา
โดยปกติแลว ตอน7 โมงเชาของทุกวันที่มีการเรียนการ
สอน นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะหในกมลา
ตองเตรียมตัวเดินทางไปโรงเรียนกันแลว แตสําหรับ
วันนี้ จะเปนวันพิเศษที่นักเรียนกวา 33 คน จะไดไปรวม
กิจกรรมดําน้ําดูปะการังอยางสนุกสนาน จากการ
สนับสนุนของบริษัท ภูเก็ตส แสกนดิเนเวียน สคูบาดู
ภูเก็ต ลอรา เกรย อาจารยอาวุโสและผูป
 ระสานงาน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ไดจด
ั โปรแกรมนี้โดยให
ผูอํานวยการฮาคาน ลารสน
ั เปนผูออกทุนสนับสนุน
รวมทั้งจัดรถรับใหแกนักเรียนผูเขารวมโปรแกรมกวา 2
คันรถจากโรงเรียนกมลา ไปสงยังทาเรือฉลอง เพื่อไป
ลงเรือดูเกาะปะการัง ในโปรแกรม เรามีอาจารยฝกดําน้าํ ผูเชี่ยวชาญ 4 คน นําโดยคุณแทด เปนผูอ
 ธิบายใหเด็ก ๆ ฟงถึง
ความปลอดภัยใตน้ําและเรือ
่ งสิ่งแวดลอมตาง ๆ เกรยซึ่งรวมกับโจนาธาน ฮิกกินส อาจารยประจํามูลนิธภ
ิ ูเก็ตของเราทานหนึ่ง
กลาววา ถึงแมเรามีวต
ั ถุประสงคทจ
ี่ ะมุง พัฒนาดานการเรียนภาษาอังกฤษเปนหลัก แตเราก็ยังใหความสําคัญเรื่องการรัก
ตัวเองและชุมชนถิ่นทีอ
่ ยูค
 วบคูก
 ันไปดวย โปรแกรมนี้จะจัดใหนักเรียนวายน้ํานานกวา 90 นาที พรอมอาหารกลางวันฟรี นั่ง
เรือรอบเกาะและไดรับแจกเสือ
้ สคูบาดู กอนจะกลับบาน นักเรียนบางคนไดทาํ การดขอบคุณใหกับเจาหนาที่สคูบาดูเปนที่
ระลึกดวย มูลนิธิภูเก็ตของเรา มีความประสงคที่จะเชื้อเชิญใหหนวยงานภาคเอกชนทองถิน
่ ที่สนใจดานการพัฒนาการศึกษา
แกเด็ก ๆ ในจังหวัด มารวมมือกับเราเพือ
่ ทําใหจังหวัดของเราดีขึ้น

ขอขอบคุณ
♦
♦

อาสาสมัครทุกทานที่รวมทําใหงาน ชิมชาประสาอาสาสมัคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ผานพนไปดวยดี
เพื่อนชาวสตันทโชวในภูเก็ตของเราทุกคน ที่ทําหนาที่แสดงโชวตอนรับนักเรียนจากโรงเรียนคา
มาลากวา 30 คน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผานมา

ประวัตน
ิ ักเรียน : นองนอต
สัมฤทธิ์ ทองเย็นเรือนหรือนองนอต อายุ 7 ป นักเรียนประถมป
ที่ 1 โรงเรียนกมาลา กลาววา ผมชอบเรียนภาษาอังกฤษมาก
เพราะสนุกและคุณครูแคโรลีนก็นารัก เขาเพิ่งเรียน
ภาษาอังกฤษไปแคหนึ่งเทอมเทานัน
้ แตไดคะแนนสอบพูดสูง
ถึง 97% นอตสามารถนับหนึ่งถึงสิบได บอกชือ
่ สีได และตอบ
คําถามเบื้องตนได นอตอาศัยอยูที่กมาลา โตขึน
้ อยากเปน
ทหาร ตอนนี้มค
ี วามสุขอยูกับครอบครัวพรอมหนา ชอบดู
การตูนและเลนฟุตบอล ยินดีดว
 ยทีน
่ อตไดคะแนนดี

คณะกรรมการผูบ
 ริหาร

ประวัติผูบริจาค : ครอบครัวเดนเคอร

ด็อกเตอร ศรียาดา ปาลิมาพันธ
(ประธาน)

เฟรออ เบอรช อัทคินสัน
(ผูกอตัง้ )

ไมเคิล ชักก
แคธี เดวีส
่ 
ปเตอร ฮามิล ตัน
เนธิ พงษ วิชต
ิ เวช การณ
อาร นอรด เวอรสเตรทท
สุทศ
ั น วร ศรี
นอรมัน ดอคินส
ไมคัล ไวนสทีน

ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ครอบครัวเดน
เคอร รวมทัง้ ลูกทั้งสอง ไดแกลด
ั วิคและ
เอสเตล จากประเทศสวีเดนไดมีโอกาสมาเทีย
่ วภูเก็ต และไดเยี่ยมเยียนโรงเรียนก
มาลาเพือ
่ บริจาคสิ่งของจําเปนตาง ๆ ใหแกนักเรียนกวา 35 ถุง ประกอบดวย

เจาหนาที่

ทอม โดเฮอรธี

(ผูอาํ นวยการ พัฒนา และ การ
บริหาร)

ซา ราห ฟอสเตอร - กล อส

(ผูปราสานงานปายการสือ
่ สาร และ
การเงิน)

เสื้อผา เกมส และของใชในหองน้ํา นอกจากนี้ ยังบริจาตสิ่งของเครือ
่ งใชอน
ื่ ๆ
ใหกับสํานักงานใหมของเราดวย เชน เครือ
่ งเคลือบ ซึง่ จําเปนอยางยิ่งในการเก็บ
รักษาเอกสารของเรา ขอขอบพระคุณครอบครัวเดนเคอรเปนอยางยิ่ง ในความ
เอื้อเฟอ
 ตอจังหวัดภูเก็ตแลนักเรียนที่นารักของพวกเรา

รับรอง อาจารย ใหม

(ผูระสานงานโครงการ)

แทมี มิกเคร
แคธริน เฮ็นเตอรสน
ั

(ครู อาวุโส และ ผู ระ สาน งาน
ภาษาอังกฤษ โปรแกรม )

ไมคัล ไวนสทีน
นอรมัน ดอคินส

อาชรี เนลสัน
ลอร รา เกรย

รับรอง คณะกรรมการผูบ
 ริหาร ใหม

แคโร ลีน ทอย ทส
(ครู ภาษาอังกฤษ)

จานาธิน ฮิกกินส
(ครู ภาษาอังกฤษ)

เรายังตองการความชวยเหลือดังตอไปนี้
ของบริจาคที่ตองการ :

อาสาสมัคร:

พัสดุงานฝมือ /ของเลน/หนังสือภาษาอังกฤษ

อาจารยผูชวยสอน

แคธริน เฮ็นเตอรสัน

อุปกรณในหองเรียนและสํานักงาน

ผูแปล

อุปกรณการเรียนและสื่อการสอน

ผูเชี่ยวชาญดานไอทีหรืคอมพิวเตอร

คง ศักดิ์ โข บุรี

อุปกรณคอมพิวเตอรตา ง ๆ

ผูออกแบบดานกราฟฟค

อุปกรณตอ
 เติมสถานที่

ชางกอสรางและชางประปา

แทมี มิกเคร

(ครู ภาษาอังกฤษ)
(ครู ภาษาอังกฤษ)

(ผู ชวย ดาน การศึกษา)
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