
ประจ�ำเดือน มิถุนำยนฉบบัที ่2 ปี 2559

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
	 ป ั จจุ บันมีหลายช ่องทาง
ส�าหรับการบริจาคเงิน	 หรือจะ
ท�าบุญให้กับองค์การสาธารณ
กุศล	ถือว่าเป็นเรื่องที่ท�าได้ไม่ยาก	
แต่การท่ีเราจะตัดสินใจว่าจะให้
กับมูลนิธิหรือองค ์การไหนนั้น
เป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลาไม่น้อย	 
ผู ้ บ ริ จ า ค มั ก จ ะ เ กิ ด ค� า ถ า ม
มากมายระหว่างก่อนตัดสินใจ	

เช่น	องค์การสาธารณกุศลที่เราจะให้นั้นมีการบริหารจัดการ
องค์กรและเงินบริจาคของเราอย่างไร	 มีความโปร่งใส	 เชื่อถือ
ได้หรือไม่	 นี่คือเหตุผลที่	 คุณ	 Terry	 Weir,	 CFO	 ของ	 Hana	 
Microelectronics	 ตัดสินใจตั้ง	 Giving	 Back	 Association	
(GBA)	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2557	เพราะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบท�าบุญ
แต่ก็มีค�าถามเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอเมื่อจะท�าบุญให้กับองค์กร 
การกุศลที่มีจ�านวนมากมายในปัจจุบัน		
	 สมาคมกิฟวิ่งแบค	 เป็นองค์การสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค	เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 ที่มีจิตอาสาและอุทิศเวลาเพื่อให้ความช่วย
เหลือแก่ผู้ต้องการสนับสนุนและผู้ต้องการบริจาค	 โดยการสืบค้น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขององค์การสาธารณกุศลต่าง	 ๆ	 เพ่ือ
อ�านวยความสะดวกในการตัดสินใจของผู้ต้องการบริจาค	พร้อม
ทั้งจัดอันดับองค์กรการกุศล	 ในด้านธรรมาภิบาล	 ด้านบริหาร

การเงิน	และด้านความโปร่งใส		สมาคมกิฟวิ่งแบค	ได้รับการจด
ทะเบียนเป็นองค์การสาธารณกุศล	 ในรูปของสมาคม	หมายเลข
จดทะเบียนที่	 5374/2557	 ลงวันที่	 22	 ธันวาคม	 พ.ศ.2554 
	 นับเป ็นที่น ่ายินดีที่มูลนิธิคุณพ่อเรย ์และอีกหลาย
องค์การสาธารณกุศลได้รับการจัดอันดับองค์การสาธารณกุศล
ดีเด่นในด้านธรรมาภิบาล	 ด้านบริหารการเงิน	 และด้านความ

โปร่งใส	มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากทางสมาคม	
กิฟวิ่งแบค	พร้อมกับเงินบริจาคจาก	Hana	Microelectronics 
เพื่อช ่วยเหลือเด็กและคนพิการในมูลนิธิฯ	 พ่อขอขอบคุณ 
สมาคมกิฟวิ่งแบค	และ	Hana	Microelectronics		ที่ได้สนับสนุน
การด�าเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลของมูลนิธิฯ	สู ่สาธารณชน	 
อันจะเป ็นประโยชน ์ส� าห รับผู ้ที่ ต ้ องการสนับสนุนงาน 
ของมูลนิธิฯ	เพ่ือเราจะได้	“เป็นแสงแห่งความหวังของเด็ก 
และคนพิการ”	ตามปณิธานของคุณพ่อเรย์	ตราบนานเท่านาน



	 ในเร็ว	 ๆ	 น้ี	 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา	

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช

กมุาร	ีจะมีอาคารหลังใหม่เพิ่มอีกหน่ึงอาคาร	คอื	อาคาร	“แว่น

แก้ว”	สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารหอพักส�าหรับนักเรียนตาบอดหญิง	 

ในปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนตาบอดประจ�าที่อยู ่ในการดูแล

จ�านวน	107	คน	แบ่งเป็น	ชาย	65	คน	หญงิ	42	คน	ซึ่งประสบ

ปัญหาหอพักไม่เพียงพอกับจ�านวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน	 ดังนัน้จงึมี

ความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีท่างโรงเรยีนต้องจดัสร้างหอพกัขึน้ใหม่เพือ่

ให้เพียงพอต่อความต้องการ	 นอกจากนี	้ อาคารแว่นแก้วยงัเป็น

อาคารห้องสมุดเสียงและห้องสมุดอักษรเบรลล์ส�าหรับนักเรียน

และคนตาบอดทีส่นใจ	รักในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้	โดยมเีป้า

หมายให้เป็นศูนย์กลางการศกึษาของคนตาบอดในภาคตะวนัออก	

โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะพฒันาให้เป็นศนูย์กลางแห่งการเรยีนรูต่้าง	ๆ	

ส�าหรบัคนตาบอดทีม่คีวามทนัสมยั	สะดวก	รวดเรว็	และประทบัใจ	

	 ชือ่อาคาร	 “แว่นแก้ว”	 นี	้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระราชทานให้	เนือ่งในโอกาสมหา

มงคล	 เฉลมิพระชนมาย	ุ60	พรรษา	อาคารนีจ้ะแล้วเสรจ็ในเดอืน

สงิหาคม	2559

อาคาร “แว่นแก้ว” 

	 ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่	 จัดพิธีไหว้

ครู	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 โดยมี	 บาทหลวง	 ดร.พิชาญ	 

ใจเสรี	 	 ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ		

เป็นประธานในพิธี	และกล่าวให้โอวาท		พร้อมด้วยคณะผู ้

บริหาร	เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู	ครูผู้มีพระคุณ

ในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้แก่

ศิษย์	 ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการ

ศึกษาใหม่	โดยมีนักเรียนเด็กพิเศษเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น	150	คน	 

ณ	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 ในช่วงเช้าของวันที่	 2	 มิถุนายน	

2559	 	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญฝากตนเป็นศิษย์

ของน้องๆเด็กพิเศษอีกด้วย	

ไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา

	 วันที่	26	พ.ค.	2559	ผม	และน้อง	ๆ	นักเรียนโรงเรียน

สอนคนตาบอดพระมหาไถ่	 พัทยาฯ	 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน	

คณะเซอร์	 ผู้บริหาร	 ครูและนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สคอน

แวนท์	เพ่ือขอบคุณและแบ่งปันข้อคิดให้กับนักเรียน	นอกจาก

นี้นักเรียนทั้ง	2	โรงเรียนยังได้มีโอกาสพูดคุย	และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กันและกัน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง นักเรียนพิการ
ทางสายตา และโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์



	 ในขณะที่ชาวไทยเราก�าลังสนุกสนานกับเทศกาล

สงกรานต์	ช่วงวันที่	14-16	เมษายน	2559	ได้เกิดเหตุการณ์แผ่น

ดินไหวรุนแรงและต่อเนื่อง	 ในพื้นท่ีบริเวณใกล้เมืองคุมาโมโตะ	

บนเกาะคิวชู	 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ ่น	 ซ่ึง

มีจุดศูนย์กลางในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู ่ถึง	 7	 แสน

คน	 ประกอบกับมีอาคารบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น	 ผลจาก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนเป็นบริเวณกว้างและรุนแรง	 เกิดอาฟเตอร์ช็อค	

(Aftershock)	 มากกว่า	 1,000	 ครั้ง	 ผู้คนได้รับบาดเจ็บกว่า	

900	คน	ต้องอพยพย้ายท่ีอยู่อีกกว่า	40,000	คน	ยอดผู้เสียชีวิต

มากกว่า	 40	 คน	 และมีแนวโน้มว่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น	

ภัยพิบัติในครั้งนี้	 สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน	 ผู้คน

รณรงค์พิเศษ “CARE for JAPAN”

	 หลาย	 ๆ	 ท่านอาจจะสงสัยว่า	 คน
ตาบอดสามารถจะท�างานอะไรได้บ้าง	 การเป็น
เจ้าหน้าท่ีคอลเซ็นเตอร์	 หรือโอเปอเรเตอร์	 จะ
เป็นเรื่องยากเกินไปส�าหรับพวกเขาหรือไม่	ค�า
ตอบคือ	 สามารถเป็นไปได้	 ศูนย์พัฒนาธุรกิจ
เพื่อสังคม	 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาการ 
คนพิการเล็งเห็นถึงความส�าคัญของความม ี
ศักยภาพของคนพิการทางสายตาในการพูด 
การใช ้คอมพิวเตอร ์และ	 การใช ้ โทรศัพท  ์
จึงได ้ริ เริ่ มโครงการ	 “การส ่ง เสริมการ
จ ้ างงานคนพิการของสถานประกอบการ
เอกชน”	 เพื่อรองรับกฎหมายการจ้างงาน 
คนพิการ	 ตามมาตรา	 33	 และ	 35	
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
พร ้อมกับได ้รับกาสนับสนุน	 จาก	 ธนาคารซิตี้ แบงก 	์ 
จ�านวน	2,628,000	บาท	เพื่อริเริ่มโครงการนี้	

เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์

ถูกฝังทั้งเป็นและสูญหายจ�านวนมาก	บ้านเรือนพังพินาศ	ถนนถูก

ตัดขาด	สถานที่ส�าคัญทางอารยธรรมถูกท�าลาย	ขาดแคลนเครื่อง

อุปโภคบริโภค	และสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	

	 มูลนิธิคุณพ่อเรย์	 ซ่ึงมีเครือข่ายติดต่อประสานงาน	

และได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง	 ๆ	 จากประเทศญี่ปุ่นอย่าง

สม�่าเสมอด้วยมิตรภาพตลอดมา	มูลนิธิฯ	จึงเห็นสมควรรณรงค์

หาทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดิน

ไหวในครั้งนี้	 จึงบังเกิดเป็นโครงการรณรงค์พิเศษ	“CARE for 

JAPAN รวมใจไทย ปันน�้าใจ ไปญี่ปุ่น”	เพื่อรวบรวมเงินบริจาค

ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้	 โดยมีก�าหนดระยะเวลา	 ตั้งแต่	

29	เมษายน	ถึง	29	พฤษภาคม	2559	ตลอดระยะเวลา	1	เดือน	

เจ้าหน้าที่	 เด็กและคนพิการในมูลนิธิฯ	 ได้ออกรณรงค์ตามห้าง

สรรพสินค้าในละแวกพัทยา	ศรีราชา	และกรุงเทพฯ	มีการแสดง

ดนตรีและจ�าหน่ายเส้ือท่ีระลึก	 สรุปยอดรวมท้ังสิ้น	 จ�านวน	

207,974.25	 บาท	 มูลนิธิฯ	 ขอขอบพระคุณทุกน�้าใจดีที่ร ่วม

สนับสนุนการแสดงพลังน�้าใจร่วมกับมูลนิธิฯ	 เพื่อช่วยเหลือ

เพื่อนชาวญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ	มาอย่างยาวนาน	โดย

เงินทั้งหมดจะถูกส่งมอบผ่านทางองค์กร	 KYOSAREN	 และ	 JDF	

ซ่ึงให้การช่วยเหลือคนพิการในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

	 ปัจจุบัน	 มีนักเรียนและศิษย์เก่าจากโรงเรียนสอนคน
ตาบอดพระมหาไถ่พัทยา	และจากเครือข่ายคนตาบอด	จ�านวน		

16	คน	ก�าลังท�าการอบรมการเป็นเจ้าหน้า
ที่คอลเซ็นเตอร์	 อยู่ที่	 เรย ์คอลเซ็นเตอร ์	
มูลนิธิพระมหาไถ ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ	 
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ทักษะด ้ านการ ให ้ บ ริ ก า รคอล
เซ็นเตอร ์ให ้ เชี่ยวชาญมากขึ้น	 นับเป็นผู ้
เข ้าอบรมรุ ่นแรก	 มีระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น	 
6	เดือน/600	ชั่วโมง	โดยรุ่นแรกนี้จะสิ้นสุดใน
วันที่	30	กรกฎาคม	2559	หลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรม	 พวกเขาจะมีงานรองรับอย่างแน่นอน
แล้ว	 ทั้งจาก	 AIS,	 Power	 Buy,	 บางจาก,	
กรุงไทยแอกซ่า,	 หรือ	 สสส.	 นอกจากนี้ยังมี
สถานประกอบการอื่น	ๆ	ก็สามารถติดต่อจ้าง
งานได้อีกด้วย	 ท่านสามารถติดต่อจ้างงาน	

หรือติดต่อเข้ารับการอบรมได้ท่ี	 ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 
อาจารย์มานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการศูนย์ฯ โทร. 08-1174-9481  
Email : manop@mahatai.org 
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อ้อมมาแบ่งปันยิ้มที่เรย์เบเกอรี่
	 วันที่	 13	 พฤษภาคม	 2559	
รายการโทรทัศน์	“ปันฝัน	ปันยิ้ม”	ของ
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 5	 ได้
มาถ่ายท�ารายการกับน้อง	 ๆ	 เด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษ	 ท่ีศูนย์พัฒนาการ

เด็กพิเศษพระมหาไถ่	 โดยมีคุณอ้อม	 
พยิดา	จุฑารัตนกุล	(อคัรเศรณ)ี	เป็นพธิกีร	
และผู้ด�าเนินรายการ	 นอกจากนี้คุณอ้อม
ยังได้เข้าไปถ่ายท�ารายการที่เรย์เบเกอรี่	
รวมท้ังท�าเค้กและขนมให้เด็ก	 ๆ	 ได้รับ
ประทานกันอีกด้วย	




