
	 ก้าวสู่ปีที่	9	ของศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ	่

ปีที่เด็กบกพร่องทางสติปัญญา	 ออทิสติกและการเรียนรู้	 อายุ	

3-30	ปี	จ�านวน	135	คน	ก�าลังได้รับความเอาใจใส่ใกล้ชิด	เปี่ยม

ด้วยความสุขและความหวังที่จะอยู ่ในสังคมพร้อมอาชีพที่มี

ศักดิ์ศรี	 และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม	

ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จเปิด

ป้าย	 “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”	 อาคาร	 4	 ชั้น	 สีม่วงงามเด่น

เป็นสง่า		โอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ	60	พรรษา

	 เช้าวันพฤหัสบดีท่ี	 28	 มกราคม	 พ.ศ.	 2559	 เวลา	

9.00-9.45	น.	ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่า	สมเด็จพระเทพฯ	ได้

ทรงเสด็จมามูลนิธิคุณพ่อเรย์เป็นครั้งท่ี	 4	 (สองครั้งท่ีโรงเรียน

สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา	 โอกาสเปิดป้ายอาคารเรียน

พร้อมห้องประชุมเม่ือวันท่ี	17	มิถุนายน	พ.ศ.	2536	และ	เปิด

ป้ายอาคารฝึกอาชีพ	“มหาจักรีสิรินธร”	เมื่อวันท่ี	23	เมษายน	

พ.ศ.	 2556	 และอีกหนึ่งครั้งท่ีโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา	 

โอกาสเปิดป้ายอาคารเรียน	“วัฒนาทร”	เมื่อวันท่ี	15	กุมภาพันธ์	 

พ.ศ.	2550)	

ประจ�ำเดือน มีนำคมฉบบัที ่1 ปี 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

	 อยากจะบอกว่า	เป็นเกียรติที่ได้เดินสนทนากับสมเด็จ

พระเทพฯ	 พระองค์ทรงเป็นกันเองและคุยสนุก	 ตอนหนึ่ง

พระองค์ได้ตรัสว่า	 “รู้จักมูลนิธิคุณพ่อเรย์ดี	 และดีใจที่มีผู ้ต่อ

งานของคุณพ่อ”	ผมจึงได้โอกาสเรียนทูลว่า	 “เวลานี้มูลนิธิคุณ

พ่อเรย์ดูแลเด็กและคนพิการ	 850	 คน	 เป็นงานใหญ่ซึ่งคุณพ่อ

เองหาเงินไม่เก่งเหมือนคุณพ่อเรย์	 อยากขอบารมีของพระองค์

โดยรับเข้าในพระราชูปถัมภ์”	 สมเด็จพระเทพฯ	 ทรงยิ้มแล้ว

ตรัสว่า	“เป็นก�าลังใจให้เสมอ”...	ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

อาคารศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ 4 ชั้น 
เปิดพฤหัสบดี 28 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.



โรงเรียนสอนอาชีพเบเกอรี่ส�าหรับคนพิการ

	 “ความแตกต่างของคน”	 มิสามารถกีดกันความสามารถ
ในการแบ่งปันแต่กลับเป็นส่วนเติมเต็มอีกครึ่งของใครบางคน	 
มีน้อยคนที่จะรู้และเข้าใจว่า	 เด็ก	 ๆ	 ที่มีความต้องการพิเศษ	 
ท�าอะไรได้มากมายหลายอย่าง	แม้แต่การท�าขนมหรือเบเกอรี่	
 โรงเรียนสอนอาชีพเบเกอรี่ส�าหรับคนพิการ (Ray 
Bakery School)	 ภายใต้ชื่อร้าน	 “Half n’ half Bakery” 
ร้านเบเกอรี่และรับจัดอาหารว่าง	 (Bakery	 &	 Catering)	 ที่ไม่
เพียงสร้างรายได้	 สร้างโอกาสการมีงานท�าให้กับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษ	เช่น	ผู้บกพร่องทางสติปัญญา	ออทิสติกและ
คนพิการกลุ่มอื่น	ๆ	 เพื่อให้บุคคเหล่านี้	 ได้มีโอกาสเปลี่ยนตนเอง	
จาก	“ภาระ”	สู่	“พลัง”	ของครอบครัวและชุมชน	สามารถด�ารง
ชีวิตในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	 ภายใต้แนวคิดการฝึกอาชีพให้กับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ	 เพื่อให้เขามีอาชีพ	 และรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว	
ในแต่ละวันพวกเขาจะได้รับการฝึกฝนวิชาการท�าขนม	 ไม่เพียง
โอกาสที่จะได้ร่วมท�างานใน	 Ray	 Bakery	 School	 เท่านั้น	 
ผลประกอบการของร้านยังน�าไปมาช่วยงานช่วยเหลือคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสอื่น	 ๆ	 ตามหลักแนวคิดกิจการเพื่อสังคม	 ของ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ	 และตามจิตตารมย์
คุณพ่อเรย์ผู้ล่วงลับที่ริเริ่มงานได้วางรากฐานเอาไว้	 ปกติแล้วการ
จ้างงานส�าหรับคนพิการถือว่า	 มีโอกาสในการมีงานท�าน้อยมาก	
ฉะนั้น	อาจกล่าวได้ว่า	ร้าน	“Half	n’	half	Bakery”	จึงเป็นอีก
หนึ่งต้นแบบเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถออกมามีอาชีพ	 มีรายได้	
ลดภาระของครอบครัวและมีชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมต่อไป	

มูลนิธิฯ ต้องการหอประชุม เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและผู้พิการ เริ่มก่อสร้าง ธันวาคม 2558 เสร็จ สิงหาคม 2559 

มีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ

เด็กพิเศษฝึกอาชีพที่ เรย์เบเกอร์รี่สคูล



	 ดังที่เคยมีคนกล่าวไว้ว่า	 “การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริม
ให้บุคคลนั้นประสบความส�าเร็จในด้านต่าง	 ๆ”	 มูลนิธิคุณพ่อ
เรย์ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกาย	 ซึ่งในเดือน
มกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมาน้ันถือว่าเป็นเดือนแห่ง
กีฬาของมูลนิธิฯ	เลยก็ว่าได้	
	 โดยในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา	 นักเรียนและบุคคลากร
ของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ	่พทัยา	และโรงเรยีนสอนคนตาบอด
พระมหาไถ่พัทยาฯ	 จ�านวน	 85	 คน	 ได้เป็นตวัแทนนกักฬีาของ
สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัชลบรุ	ี ในการร่วมแข่งขันกฬีาคนพกิารแห่ง
ชาตคิรัง้ที	่34	ณ	จ.นครสวรรค์	ภายใต้ชือ่	“ปากน�า้โพเกมส์”	โดย
การแข่งขนัครัง้นีม้ขีึน้ในระหว่างวนัที	่ 13-17	มกราคม	2559	โดย
ม	ี พล.อ.ธนะศกัดิ	์ ปฏิมาประกร	 รองนายกรฐัมนตร	ี เป็นประธาน

การจัดการแข่งขัน	 ส่วนกฬีาทีไ่ด้บรรจใุนการแข่งขนัครัง้นีม้ทีัง้สิน้	
18	ชนดิ	และทพันกักฬีาจากสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัชลบรุสีามารถ
ท�าได้ทัง้สิน้	39	เหรยีญทอง	38	เหรยีญเงนิ	แล	37	เหรยีญทองแดง	
รวม	114	เหรยีญ
	 ในวนัที	่ 13	 กมุภาพนัธ์	 มลูนธิฯิ	 ได้จดักจิกรรมกฬีาสใีห้
กบับคุคลากร	ตัง้แต่เวลา	8.30น.	–	14.30	น.	โดยแบ่งบุคคลากรอ
อกเป็น	4	สี	มพ่ีอ	(บาทหลวงภัทรพงศ์	ศรวีรกลุ)	เป็นประธานพิธี
เปิดการแข่งขนั	 และภราดาวทิยา	 รุง่โรจน์เกษตร	 เป็นประธานพธิี
ปิดการแข่งขนั	 ซึ่งนอกจากความสนุกสนานแล้ว	 พ่อเองยงัได้
เหน็ถงึความรกั	 สมคัรสมาน	 กลมเกลียว	 และน�า้ใจนกักฬีาระหว่า

งบคุคลากรของมลูนธิฯิ	 ซึ่งสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เป็นจุดประสงค์และ 
คุณค่าที่แท้จริงของกิจกรรมในครั้งนี้
	 และในช่วงระหว่างวันที่	15	–	19	กุมภาพันธ์	โรงเรียน
สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา	 ในพระราชูปถัมภ	์ สมเดจ็พระ
เทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีได้จัดกิจกรรมกีฬาประจ�า

ปีขึ้นส�าหรับนักเรียน	ซึ่งมีการแข่งขันกรีฑา	การแข่งขันโกลบอล
และกีฬาพื้นบ้าน	ซึ่งปีนี้พิธีเปิดมี	นายชูชีพ	สายสวัสดิ์	ประธาน
กรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ	
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน	 และ	 พ่อ	 (บาทหลวงภัทรพงศ์	 
ศรีวรกุล)	เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน

กีฬาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	 ส่วนในวันที่	 17	 มนีาคม	 ของทกุ	 ๆ	 ปี	 ถือเป็นวันที่
ชาวไอริชทั่วโลกเฉลิมฉลองด้วยการเดินพาเหรดไปตามท้อง
ถนน	 และที่พัทยาก็เช่นกัน	 โดยเมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิคุณ
พ่อเรย์	 และกลุ่มชาวไอริชในเมืองพัทยา	 ได้ร่วมกนัจดักจิกรรม	 
“St. Patrick’s Day Parade 2016”	 ซึง่จดัเป็นปีท่ี	 6	 และ
ขบวนพาเหรดจะรวมตวักนัที	่ ลานจอดรถอลัคาซาร์	 เข้าซอย	 4	
และเลาะเลียบมาตามถนนเลียบชายหาดพัทยา	จนไปสิน้สดุที่
โรงเรยีนเมอืงพทัยา	8	ขบวนพาเหรดมคีวามยาวร่วม	2	กิโลเมตร	
ทีจ่ะสร้างความสนกุสนาน	ตืน่ตาตืน่ใจ	และเรียกความสนใจของ
นกัท่องเทีย่วตลอดสองข้างทาง	ผู้ร่วมขบวนทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติจะประดับประดารถและแต่งกายในโทนสีเขียวอันเป็น
สัญลักษณ์ของงาน	พ่อขอถือโอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบมา	ณ	ที่นี้ด้วย

นักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขัน ปากน�า้โพเกมส์ จ.นครสวรรค์

บรรยากาศงานกีฬาสีพนักงานประจ�าปี

บรรดากองเชียร์กีฬาสีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ

 มูลนิธิฯ ริเริ่ม เซนต์แพทริคพาเหรด



บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ

2016-03

ต้อนรับสมาชิกใหม่
	 พ่อขอถอืโอกาสนีแ้นะน�าสมาชกิ
ใ หม ่ ข อ งคณะกร รมก า รมู ลนิ ธิ ม า	
ณ	 ทีน่ีด้้วย	 ท่านแรก	 บาทหลวงวบิลูย์  
ลมิปนวฒุ	ิ (ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน)	 และภราดาวทิยา รุง่โรจน์
เกษตร	(รองประธานคณะกรรมการหน่วย
งานด้านเดก็)

	 สุดท ้ายนี้พ ่อขอเป ็นตัวแทน 
มลูนิธฯิ	ขอบคุณส�าหรับของขวัญต่าง	ๆ	
ทีท่กุ	ๆ 	ท่านได้น�ามามอบให้กบัเดก็	ๆ 	และ 
ผู้พิการเหล่านี้	และขอบคุณทุก	ๆ	ท่าน
ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับเด็ก	ๆ	
และผูพ้กิาร	รวมถงึบคุคลากรในมลูนธิฯิ

มูลนิธิคุณพ่อเรย

บาทหลวงวบิลูย์	ลมิปนวฒุิ ภราดาวทิยา	รุง่โรจน์เกษตร	


