มูลนิธิคุณพ่อเรย์
จดหมายข่าว...

เรื่องเล่า ... และข่าวสารจากคุณพ่อภัทรพงศ์

ร�ำลึก 9 ปีคุณพ่อเรย์ ก้าวต่อไป ร่วมใจสร้างสรรค์
“คุณพ่อเรย์” ได้จากพวกเราไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2546
นับเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พวกเราจัด
งานร�ำลึกถึงท่านทุกปีอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกๆ ของคุณพ่อเรย์ ทั้งเด็ก คนพิการ และบุคลากร ได้มี
โอกาสร่วมร�ำลึกและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณพ่อ พร้อมทั้ง
เป็นวันที่พวกเราทุกคนแสดงพลังแห่งความรักและความสามัคคี
เพื่อให้โลกรู้ว่างานและโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความรักและ
ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อเรย์นั้น จะต้องได้รับการสานต่อ
และสืบทอดการด�ำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
ให้สมดัง
ปณิธานของคุณพ่อเรย์ที่มุ่งหวังให้มนุษย์ทุกคนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
พร้อมทั้งสามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีอนาคตที่ดีและ
ยั่งยืนตลอดไป

กันยายน 2555

ความรับผิดชอบดูแลของหน่วยงานด้านเด็ก 4 แห่ง และหน่วย
งานด้านคนพิการ 5 แห่ง รวมทั้งหมด 9 แห่ง คือ
• บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา
• บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่
พัทยา
• หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา
• โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
• โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
• ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
• มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
• โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่กล่าวมานี้
ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า “คุณพ่อเรย์” เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และ
เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา คิดช่วยเหลือคนอื่น
ตลอดเวลา พ่อเชื่อว่า คุณพ่อเรย์ยังคงเฝ้าดูแลและเป็นก�ำลังใจให้
กับพวกเราทุกคนในการส่งมอบความรักของท่านต่อเด็กและคน
พิการตราบนานเท่านาน

นับแต่โครงการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มใน
พัทยาเมื่อกว่า 40 ปีมาแล้ว มูลนิธิคุณพ่อเรย์ก็ยังคงด�ำเนิน
งานในการสืบทอดจิตตารมณ์ของท่านต่อมาโดยตลอด อีกทั้ง พ่อขอขอบคุณในน�้ำใจและความมีไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่
ได้ มี ก ารขยายขอบเขตงานที่ ก ว้ า งมากขึ้ น เพื่ อ ครอบคลุ ม กลุ ่ ม ได้ชว่ ยกันท�ำให้พธิ เี ปิดงาน “ร�ำลึก 9 ปี คุณพ่อเรย์ ก้าวต่อไป
เป้าหมายอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันมูลนิธิคุณสพ่อเรย์ให้ความช่วย ร่วมใจสร้างสรรค์” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี
เหลือเด็กด้อยโอกาสและคนพิการ จ�ำนวนกว่า 850 คน ซึ่งอยู่ใน
www.fr-ray.org

โครงการฝึกอาชีพเพื่อผู้พิการทางสายตา

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการอุปถัมภ์ของโรงเรียนคาดหวังว่า
จากผลส�ำเร็จของโครงการนี้จะสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนสอน
คนตาบอด(สายอาชีพ)พระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (The Pattaya Redemptorist Vocational School for the Blind) ต่อไป

เกษตรกรน้อย

ในปีนี้ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบ
รอบ 25 ปี ของโรงเรียน นับตั้งแต่วันแรกของการเปิดการเรียน
การสอนของโรงเรียน เด็กนักเรียนแต่ละคนได้รับการอบรมเลี้ยงดู
การฟื้นฟูสมรรถภาพ เรียนรู้ทักษะชีวิต ด้วยความช่วยเหลือจากผู้
มีพระคุณหลายๆ ท่าน ในปีการศึกษา 2555 ทางโรงเรียนได้
ด�ำเนินการจัดตั้ง “โครงการการศึกษาและอาชีพคนตาบอดพระ
มหาไถ่ พัทยา” ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
งานสายอาชีพให้กับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนและคนตาบอด
อื่นๆ พร้อมทั้งประสานงานกับการว่าจ้างแรงงาน จนถึงเข้า
ประกอบอาชีพได้อย่างถาวร

นี่คือความรู้สึกของลูกพ่อเรย์คนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านแรกรับและ
งานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ พัทยา “พวกเรา
ดีใจที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ แม้ว่าบ้านของพวกเราจะตั้งอยู่กลาง
เมืองพัทยาที่ดูเหมือนทันสมัย แต่พวกเราก็ยังได้เรียนรู้งานเกษตร
และปลูกพืชผักสวนครัวกับพี่ๆ น้องๆ และพ่อแม่ของพวกเราที่
บ้านแรกรับฯ ผักทุกอย่างของพวกเราปลอดสารพิษ ทั้งยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของบ้าน หากมีผักบางอย่างมากพอ พวกเรายังแบ่งปัน
ให้กับศูนย์อื่นๆ ด้วย และที่ส�ำคัญกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พวก
เราได้ท�ำตามแนวพระราชด�ำริของพ่อหลวงอันเป็นที่รักของพวก
เรา นั่นคือ “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” นับว่าเป็นประสบการณ์ที่
ล�้ำค่ามากที่พวกเราได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง”

หมู เห็ด เป็ด ไก่...ลูกพ่อเรย์ พอเพียง

ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 18 คน แบ่งตามความ
สามารถออกเป็น 2 กลุ่ม โดยจัดงานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. ส่งเสริมนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อตามโครงการการศึกษานอก
โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เปิดสอนและอบรมสายอาชีพเฉพาะกิจ เช่น ฝึกอาชีพวิชานวด
แผนโบราณ คอมพิวเตอร์ งานประดิษฐ์ ทักษะการสร้างความ
คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ทักษะการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (ADL) การขับร้องดนตรี ฯลฯ

ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียน เด็กๆ และครูชมรมเกษตรทฤษฎีใหม่ จะ
พากันไปรดน�้ำเห็ดภูฐาน ให้อาหารไก่ เป็ด และหมู ที่พวกเขาเลี้ยง
ไว้ เป็นหนึ่งในกิจวัตรประจ�ำวันที่พวกเขารู้สึกพอใจและมีความสุข
เด็กๆ ได้บอกกับเราว่าเป็ดที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนมกราคม มัน
ก�ำลังจะออกไข่แล้ว และเขายังบอกให้เพื่อนๆ และครูเจ้าหน้าที่
อดทนรอไข่เป็ดสักหน่อย บางคนก็เริ่มที่จะคิดเมนูรายการอาหาร
เกี่ยวกับไข่เป็ดและเห็ดที่ผลิดอกออกผลในทุกๆ วัน ความหวังที่จะ
ได้ชื่นชมกับผลงานที่พวกเขาได้ตั้งใจท�ำ ล้วนเป็นความหวังที่น่า
ศรัทธายิ่ง เพราะมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และอยู่บนความเป็นจริง เรา
ทุกคนต่างตั้งตารอคอยวันที่เราจะได้กินไข่เป็ดต้มพร้อมกันทั้ง
บ้าน... โตไวๆ นะ เป็ดจ๋า

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

แนวคิดเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมตั้งแต่ก่อนกรุงเทพมหานครจะครบ
200 ปีซะอีก หลักฐานที่เห็นอยู่ก็คือ “ศูนย์พระมหาไถ่ พัทยา” ที่
เป็นศูนย์ประชุมสัมมนาและห้องพักที่คุณพ่อเรย์ได้หวังไว้ว่าราย
ได้ที่ได้จากศูนย์นี้จะน�ำมาเลี้ยงผู้ด้อยโอกาสและคนพิการที่พ่อ
ดูแลอยู่ แต่เราไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคม จนกระทั่งเราได้เริ่ม
สนใจเรื่องนี้เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา เราถึงได้ถึงบางอ้อว่า ธุรกิจ
เพื่อสังคมที่คุณพ่อคิดและท�ำไว้นั้นมันมีมาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

พักแรมเพื่อฝึกทักษะชีวิต
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมของบรรดา
เด็กๆ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ช่างเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า
มากส�ำหรับพวกเขา ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
คุ้มครองเด็ก จึงได้เกิดโครงการ “ค่ายพักแรมเพื่อฝึกทักษะการ
ใช้ชีวิตที่ดี” เพียงช่วงข้ามวันเด็กๆ ได้เปลี่ยนลานใต้ทุนตึกและ
สนามหญ้าหน้าบ้านเป็นค่ายพักแรม เด็กๆ สนุกกับการจัดเตรียม
เต้นท์ที่พัก และช่วยจัดฐานเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 6 ฐาน เพื่อ
เป็นการทบทวนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดย
กลุม่ อาสาสมัครชาวต่างชาติของมูลนิธฯิ นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตด้านการประกอบอาหาร เด็กได้เรียนรู้การ
วางแผนก่อนการไปซื้อของที่ตลาด การเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อปรุง
อาหาร เด็กๆ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของความสามัคคี ช่วยกันจัด
เตรี ย มอาหารและทานอาหารที่ ป รุ ง ด้ ว ยฝี มื อ ของพวกเขาเอง
เด็กๆ หลายคนได้เรียนรู้แล้วว่าอาหารที่แม่ครัวปรุงให้พวกเขา
ทานแต่ละวันนั่น กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

มีอะไรบ้างที่เราท�ำเป็นธุรกิจเพื่อสังคม สิ่งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว
คือธุรกิจด้านไอที เราท�ำงานด้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม
รับสอนและรับงานด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว
เหมือนกัน เราหวังว่าเราจะท�ำเพื่อให้แผนกคอมพิวเตอร์มีรายได้
มาสนับสนุนการท�ำงานของโรงเรียน แต่ก็ไม่มากมายเพียงพอ แต่
ก็พอมีบ้างเป็นกอบเป็นก�ำ ท�ำบ้างเลิกบ้าง ไม่แน่นอน เพราะงาน
สอนก็เยอะพอสมควร ส่วนศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมานานพอๆ
กับนักเรียนหลักสูตรอีเล็กทรอนิกส์เลย เท่านั้นยังไม่พอ เรามี
ตลาดกลางสินค้าคนพิการที่เป็นผลงานของคนพิการที่มีงานด้าน
การฝีมือต่างๆ เช่น เย็บปักถักร้อย ลวดดัด เป่าแก้ว ร้อยลูกปัด

หลายๆ อย่างที่คนพิการท�ำได้ แต่ไม่มีช่องทางที่จะน�ำไปขาย เรา
เห็นว่าเราเป็นองค์กรที่มีคนมาเยี่ยมชมอยู่บ่อยๆ น่าจะมีคนสนใจ
สินค้าเหล่านี้ เราจึงเปิดขึ้นเพื่อหวังจะขายให้กับแขกที่มาเยี่ยมชม
และแขกที่มาพักที่ศูนย์พระมหาไถ่พัทยา เพื่อซื้อไปฝากคนที่บ้านที่
อยู่ในต่างประเทศ ที่หวังว่าจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างจริงจัง
ส�ำหรับผมนั้นคือคอลเซนเตอร์ซึ่งคนพิการนั้นมีความสามารถใน
การพูด มีภาษาอังกฤษบ้าง และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี แต่มีความ
ยากล�ำบากที่จะเดินทางไปท�ำงานไกลๆ อาศัยอยู่ใกล้ๆ องค์กร
ของเรา โดยมีเราเป็นศูนย์คอลเซนเตอร์รับงานต่างๆ และให้ศิษย์
เก่าที่จบจากมหาไถ่ หรือคนพิการทั่วๆ ไปได้มีอาชีพ ปัจจุบันเปิด
มามีคนท�ำงานอยู่ 10 คน คือรับงานจากคอลเซนเตอร์ของเอไอ
ธุรกิจเพื่อสังคมแบบมหาไถ่สไตล์
เอส และศูนย์รถยนต์เชฟโรเลต แต่เราตั้งเป้าไว้ว่าศูนย์คอล
ค�ำว่าธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศอาจจะมีมานาน แต่ในเมือง เซนเตอร์นี้จะมีพนักงานประมาณ 200 คน และรับงานจากหลายๆ
ไทยเพิ่งเริ่มต้น แต่มีการท�ำมานานแล้ว เชื่อหรือไม่ว่า คุณพ่อเรย์มี บริษัทและหลายๆ ธุรกิจ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคน
www.fr-ray.org

พิการ และน�ำรายได้ที่เหลือมาสนับสนุน
การท�ำงานของมูลนิธิของเรา ยังไม่หมดนะ
ครับ ยังมีธุรกิจเพื่อสังคมอีก 2 ธุรกิจที่เรา
ได้ท�ำแล้ว และก�ำลังพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น
เรื่อยๆ คือ เฟรนด์คาเฟ่ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
กาแฟ และเบเกอรี่ เดิมนั้นเราหวังว่าจะให้
คนพิการด้านออทิสติคท�ำธุรกิจทางด้านนี้
แต่เด็กๆ ของเรายังไม่พร้อมที่จะท�ำ เพราะ
ยังอายุน้อยและเรียนหนังสืออยู่ ก็มีคน
พิการกลุ่มอื่นๆ ท�ำอยู่เช่น คนพิการอ่อน
แรง คนพิการหูหนวก แต่การท�ำธุรกิจก็
ต้องค่อยเป็นค่อยไป กลุม่ ลูกค้าคือพนักงาน
ในองค์กรของเรา ทั้งศูนย์พระมหาไถ่
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยาและ
กลุ่มภายนอกเช่น โรงงานบ้าง โรงแรม
บ้าง และบริษัทห้างร้านบางที่ๆ รู้ข่าว
เรื่องเฟรนด์คาเฟ่ของเรา แต่เราหวังว่า
เราจะสามารถส่ ง ให้ กั บ โรงแรมที่ ไ ม่ มี
ครัวเบเกอรีเ่ ป็นของตนเอง และพยายามจะ
พัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมให้
ได้ เพือ่ ให้เวลาทีใ่ ครมาเทีย่ วพัทยาจะต้อง
แวะมาชิมคุกกีข้ องเรา
และส�ำหรับธุรกิจสุดท้ายที่เราท�ำนะตอนนี้
คือ ฟาเธอร์เรย์กรีน (ขยะรีไซเคิ้ลเพื่อคน
พิการ) ท�ำไมถึงต้องเป็นขยะ เพราะคน
พิการเปรียบแล้วก็คล้ายๆ ขยะนะ เมื่อใคร
พิการก็จะถูกมองว่าไร้คุณค่า
ไม่มี
ประโยชน์ต่างผลักไสไล่ส่ง ไม่ให้อยู่กับ
ครอบครัวของตนเองซึ่งเปรียบเหมือนขยะ
ถ้าใครมีขยะก็อยากจะเอาไปทิ้งซะให้ไกลๆ
จากตัวเองหรือจากบ้านเรือนของตัวเอง

เหมือนเปรียบดังเช่นคนพิการ แต่ขยะนั้น
หากเรามาคัดแยก เราสามารถน�ำมารีไซ
เคิ้ล หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังเช่นคน
พิการ หากเราให้ความรู้เขา ให้อาชีพ ส่ง
เสริมให้เขามีงานท�ำ ก็จะท�ำให้เขามีคุณค่า
มีความสามารถเช่นกัน เหมือนกับขยะที่น�ำ
กลับมาใช้ใหม่นั้นเอง

ส�ำคัญๆ ของคนเรา
ทั้งหมดนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น และอีกก้าวหนึ่ง
ของการท� ำ ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมของเราชาว
พระมหาไถ่นั่นเอง หากใครมีความสนใจที่
จะสนับสนับธุรกิจทั้ง 6 อย่างของเรา ก็นับ
ว่าเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานท�ำ
และส่งเสริมให้องค์กรการกุศลที่ต้องพึ่ง
เงินบริจาคเพียงอย่างเดียว ได้สามารถหา
รายได้มาสนับสนุนกิจการของตนเองโดย
ไม่ต้องพึ่งเงินบริจาคได้อีกด้วย ดังแนวคิด
ที่ว่า “เป็นองค์กรที่สร้างงาน สร้างอาชีพ
ส�ำหรับคนพิการและพึ่งพาตนเองได้โดยรับ
เงินบริจาคให้น้อยที่สุด”

ส�ำหรับธุรกิจขยะนั้นเรารับซื้อบ้าง รับ
บริจาคบ้าง จากบริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้ง
ในชลบุรี และกรุงเทพปริมณฑล นับว่าเป็น
ธุรกิจที่น่าจะมีความเป็นไปได้สูง เพราะ
ขยะไม่เน่า ไม่เสีย เหมือนกับสินค้าอื่นๆ
เก็บไว้ได้นานเท่านาน หากราคาไม่ดียังไม่
ขายก็ได้ แต่หากราคาดี เราค่อยขายก็ดี
ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ
เราก�ำลังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใน
และขอรับจดหมายข่าวได้ที่
เครือเซ็นทรัล รีเทล สนับสนุนให้เปิดธุรกิจ
มูลนิธิคุณพ่อเรย์
ขยะรีไซเคิ้ล และรับสินค้าจากเราไปขาย
ด้วย เช่น กระดาษฝอยที่อยู่ในตะกร้าของ เลขที่ 440 หมู่ 9 ต�ำบลหนองปรือ
ขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล 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”

