
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา

บ้านเด็กพระมหาไถ่
บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา
หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย

เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ
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ประจำ�เดือน ธันว�คม 2555

เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ

โปรดเปิดด้วยความระมัดระวัง ด้านในเป็นรูปภาพขนาดใหญ่
สิ่งตีพิมพ์

และรณรงค์ให้ผู้คนมามีส่วนร่วมเป็นหน่ึง

เดียวกับมูลนิธิฯ เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและคน

พิการมีการเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่ง

เป็นผลงานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายใน

มูลนิธิฯ พวกเขารู้ว่าต้องเหนื่อยกว่าปกติ 

แต่ทำาด้วยความเต็มใจและสามัคคีกัน อย่าง

น้ีคุณพ่อเรย์คงจะมองลงมาจากสวรรค์

และย้ิมด้วยความสุขใจเป็นแน่ ขอยกความ

ดีท้ังหมดให้กับบุคลากรท่ีมีคุณค่าของมูล

นิธิฯ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนมา ณ 

โอกาสน้ีด้วย

ไข่ไก่สดจากฟาร์ม (ของเราเอง) ทุกวัน    
 ขอขอบพระคุณ บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัด (มห�ชน)  (CPF) 

โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนงบ

ประมาณสำาหรับโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่  และ

บริจาคแม่ไก่พันธ์ุไข่อีกสองร้อยตัว ทำาให้เด็กๆ 

ท่ีบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มีไข่ไก่สดจาก

ฟาร์มรับประทานทุกวัน

สิงหาคม เดือนคุณพ่อเรย์ จบสิ้น

ลงอย่างสวยงาม  
 คุณพ่อเรย์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้จาก

ไปสู่สวรรค์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2003 มูล

นิธิฯ จึงรำาลึกถึงท่านทุกเดือนสิงหาคม ปีนี้ใช้

บริเวณมูลนิธิฯ ให้ชื่อโครงการว่า “รำ�ลึก 9 

ปี คุณพ่อเรย์ ก้�วต่อไป ร่วมใจสร้�งสรรค์”  

มีกิจกรรมทุกวันเสาร์ เช่น ดาราช่อง 3 ฮา

เฮ ลูกพ่อเรย์ย้ิมแฉ่ง, ลูกพ่อเรย์ ก๊อดทาเร

นท์ และ มีการถ่ายทอดสดเคเบ้ีลทีวีท้องถ่ิน

เพ่ือจับรางวัลบัตรสมนาคุณ (Lucky Draw) 

เป็นต้น ตลอดเดือนเป็นการระดมเงินบริจาค

THE BIG PICTURE DAY
 เช้ามืดของวันที่ 23 กันยายน 2555 เด็ก ๆ  ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 850 คน และเจ้าหน้าที่เกือบ 300 คน ต้องตื่น

นอนแต่เช้า อาบน้ำาแต่งตัวอย่างเรียบร้อยและทยอยกันมารวมตัวกันที่สนามหน้า โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ฯ 

เพื่อถ่ายรูปหมู่ที่ท่านกำาลังถืออยู่นี้ การถ่ายรูปหมู่นี้ทำาปีเว้นปี เพื่อใช้เงินที่ท่านบริจาคเป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ 

อย่างสูงสุด ในรูปเด็กทุกคนก็มีใบหน้าแจ่มใส ร่าเริง เพราะพวกเขาได้มาพบกับพี่น้องเป็นครอบครัวใหญ่ พอ

ถึงหกโมงตรง ทุกคนพร้อม ผู้กำากับให้เสียงสัญญาณ หนึ่ง... สอง... สาม...  แช๊ะ ! แล้วก็ได้รูปที่สวยงาม ทำาเป็น 

ส.ค.ส. คริสต์มาสและปีใหม่ นำามาฝากท่าน 

เหตุการณ์อันเป็นประวัติศาสตร์
 ในช่วง 3-4 ปีหลังนี้ มีคนพิการมา

สมัครเรียนน้อยลง ดังนั้น ลูก ๆ นักเรียนคน

พิการและบุคลากร จำานวน 80 คน จึงเข้า

ร่วมโครงการนี้มีชื่อว่า “1479 ปลุกพลัง

คนพิก�รจ�กบูรพ�สู่อีส�น” ออกเดินทาง

จากพัทยาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม มุ่งหน้า

สุดจุดหมายคือจังหวังหนองคายในวันที่ 22 

มิถุนายน รวมเวลา 49 วัน หยุดทำากิจกรรม

พบปะคนพิการและผู้ท่ีทำางานเพ่ือคนพิการ 

39 แห่ง ผ่าน 19 จังหวัด เป็นระยะทาง 1,479 

กิโลเมตร รายการทีวีรายงานเหตุการณ์นี้

อย่างสม่ำาเสมอ พวกเขา บางคนปั่นวีลแชร์ 

บางคนป่ันจักรยาน บางคนว่ิง บางคนเดิน 

ส่ิงท่ีน่าอัศจรรย์ใจท่ีสุดคือ ไม่มีใครป่วยหรือ

ประสพอุบัติเหตุเลย พวกเขาได้ปลุกพลังแก่

คนพิการกว่า 3,000 คน และอีก

หลายแสนคนท่ีได้รับข้อมูลผ่าน

ส่ือต่าง ๆ ... จะเห็นว่านักเรียนคน

พิการและบุคลากรของเรา ไม่ได้

อยู่เพ่ือตนเอง พวกเขาคิดถึงคนอ่ืน

เสมอ... น่าช่ืนใจ 

 อีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีต้อง

กล่าวถึง การต้อนรับลูก ๆ คุณพ่อ

เรย์ ท่ีในอดีตและปัจจุบันจำานวน 

6 คน ซ่ึงไปร่วมเป็นนักกีฬาทีม

ชาติไปแข่งขันพาราลิมปิกส์เกมส์ 

2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ และทำาผลงานสร้างช่ือเสียงและนำาความช่ืนชมยินดีมาสู่คนไทยทุกคน ได้ 1 เหรียญทอง

และ 2 เหรียญเงิน มูลนิธิฯ จึงจัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีเม่ือเย็นวันพุธท่ี 26 กันยายน 

2555 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

ของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่
 ถ้าถามลูก ๆ ของเราว่า วันท่ีพวกเขาจะมีความสุขท่ีสุดคือวันไหน เกือบทุกคนจะตอบ

ว่า วันคริสต์มาสและวันข้ึนปีใหม่ “เพราะอะไร” แน่นอน พวกเขาคิดถึงของขวัญเยอะ ๆ ช้ินใหญ่ 

ๆ การอวยพรกันและกัน และความสนุกสนานเป็นพิเศษ ปีละคร้ัง 

 พ่อเองก็อยากให้เด็กกำาพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการในการดูแลของมูล

นิธิฯ 850 คน ได้รับของขวัญอย่างท่ีพวกเขาฝันไว้ หากท่านประสงค์อยากแบ่งปันความสุขกับ

ผู้อ่ืนในโอกาสพิเศษน้ี  พวกเราอยากขอของขวัญจากท่านสำาหรับพวกเขาแต่ละคน เพียงคนละ 

500 บาท เพ่ือ...

 - ใส่ซองเป็นเงินของขวัญให้คนละ 300 บ�ท

 - จัดอ�ห�รเล้ียงโอก�สคริสต์ม�สและปีใหม่ด้วยงบประม�ณคนละ 100 บ�ท

 - จัดกิจกรรมร่ืนเริงด้วยงบประม�ณคนละ 100 บ�ท

 ท่านสามารถแสดงเจตจำานงในจำานวนเด็กที่ท่านต้องการให้ของขวัญ ท่านสามารถ

ติดต่อมาที่ เลขานุการโครงการ คุณลัดด� รัตนโสภ� โทร. 038-716 628 ต่อ 2055 

มือถือ 089-160 3824  โดยจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “วันคริสต์มาสและปีใหม่” 

สำาหรับเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในเย็นวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 นี้ 

เวลา 18.00-21.00 น. ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ สุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 145 พวกเราจึงขอ

เรียนเชิญท่านร่วมเป็นแขกพิเศษด้วยครับ  

 พวกเราหวังว่าท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์

สามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กและคนพิการแปดร้อยห้าสิบชีวิตในเทศกาลอัน

พิเศษนี้ ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ท่านประสพสุขสวัสดีตลอดไป

บาทหลวงภัทรพงศ์  ศรีวรกุล

ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวงพิชาญ  ใจเสรี

รองประธานมูลนิธิฯ

Bro. Denis Gervais

รองประธานมูลนิธิฯ

ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน

งาน “รำาลึก 9 ปี คุณพ่อเรย์ ก้าว

ต่อไป ร่วมใจสร้างสรรค์”

ประกาศความสำาเร็จของโครงการ 1479 

ปลุกพลังคนพิการ จากพัทยาสู่หนองคาย 

คาราวานคนพิการ 80 ชีวิต ผ่าน 19 จังหวัด

รางวัลที่ 1 รถนิสสันมาร์ช 

และรางวัลอื่น ๆ อีก 

กว่า 150 รางวัล

เด็ก ๆ และกลุ่มจิตอาสาร่วมแรง

ร่วมใจกันทาสีให้บ้านเรา

สวยงามน่าดู น่าอยูู่มากขึ้น

ลูก ๆ ของคุณพ่อเรย์ 

ท่ีบ้านเด็กพระมหาไถ่ 

ผลัดหมุนเวียนกันมาดูแล

กล้วยไม้ท่ีหลังบ้าน เป็นกิจกรรม

สร้างทักษะทางสุนทรียศาสตร์

คืนวันที่น่าจดจำา 

 มูลนิธิฯ เอาใจใส่ลูก ๆ ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ เราได้จัด

ให้เด็กออติสติกและผู้ปกครอง จากศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษของเราไป

เข้าค่าย “โครงก�รเสริมสร้�งสัมพันธภ�พและก�รทำ�ง�นเป็นทีม” ณ กองพันทหารราบ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมเสริมสร้าง

น้อง ๆ จากศูนย์พัฒนาการเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษฯ เข้าค่ายฯ

ฝึกฝนทักษะจากประสบการณ์จริง

หนูๆ ต่างรอคอยของขวัญ

คริสต์มาสและปีใหม่

จากผู้มีน้ำาใจดี

สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างลูก ๆ เด็กพิเศษกับ

คุณพ่อ – คุณแม่และคุณครูของพวกเขา    




