ประจ� ำเดือน กันยายน

ฉบับที่ 3 ปี 2559

“ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่”

ชื่อภาษาอังกฤษ Redemptorist Convention Center
มีห้องประชุมใหญ่จุได้ 350 คน และมีห้องประชุมเล็ก 9 ห้อง
จุได้ 20-40 คน สามารถเปิดกั้นห้องได้ มีอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อ
จัดการประชุม และมี Wi-Fi  ทั้งภายในและภายนอกครอบคลุม
ทั่วบริเวณ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว จะแล้วเสร็จ
ในวันที่ 15 ตุลาคมที่จะถึงนี้ เพื่อจัดการประชุมใหญ่ของคณะ
พระมหาไถ่ทั่วโลก “ครั้งแรก” ในทวีปเอเซีย

การประชุ ม ใหญ่ นี้เ รี ย กว่ า “The 25th General
Chapter” ซึ่งจะจัดขึ้นทุก 6 ปี ส่วนใหญ่ในประเทศอิตาลี แต่
ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่ ง มี ที่ พักและ
ห้ อ งประชุ ม พร้ อ ม อีกทั้งมีมูลนิธิคุณพ่อเรย์ที่ก�ำลังช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาสและคนพิการ งานเพื่อผู้ถูกทอดทิ้งมากที่สุด ตาม
จิตตารมณ์ของคณะ ซึ่งสมาชิกของคณะทั่วโลกต่างทึ่งในความ
ใหญ่โต “หนึ่งเดียวในโลก”
ความส� ำ คั ญ ของการประชุ ม ใหญ่ ไ ด้ แ ก่ การก� ำ หนด
นโยบายของคณะ และการเลื อ กมหาอธิ ก ารเจ้าคณะพร้ อ ม
ที่ปรึกษา จึงถือว่าเป็นการประชุมที่ส�ำคัญระดับโลก เป็นเกียรติ
ของประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนทุกฝ่ายผู้มี
ส่วนร่วมในพันธกิจของคณะพระมหาไถ่
คุณพ่อเรย์เคยกล่าวไว้เมื่อ 30 ปีที่แล้วว่า “สักวันหนึ่ง
จะมี ก ารประชุ มใหญ่ ข องคณะที่ นี่ ” และค�ำพูดนี้ก็ก�ำลังจะ
เป็นจริงในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 25 พฤศจิกายน ปีนี้เอง จะ
มีผู้บริหารของคณะจากกรุงโรมและเจ้าคณะจาก 82 ประเทศ
จ�ำนวน 126 คน เข้าร่วมการประชุม โดยเป็นการประเดิมเริ่มให้
บริการของ “ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่”

ต้องการการสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ตั้งอยู่ในศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่ง
ศูนย์ก�ำลังปรับปรุงโครงสร้างเชิงพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริม
ให้การพัฒนาชีวิตของเด็กและคนพิการมีประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
ความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน “ตามศักยภาพที่สามารถท�ำได้”
ดังนั้น จึงขอรับการสนับสนุนสมทบในรายการที่ จ�ำ เป็ น
ตามก�ำลังความสามารถ ต่อไปนี้
1. ถนนคอนกรีต (ยาว 300 กว้าง 7 เมตร) พร้อมระบบสาธารณูปโภค     
   1,200,000 บาท
2. ระบบดับเพลิงทั่วบริเวณศูนย์ เพื่อป้องกันอัคคีภัยของผู้อาศัย
   600 ชีวิต 2,000,000 บาท
3. เปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนแอร์ในอาคารเก่าใช้งานมา 30 ปีแล้ว
   1,000,000 บาท

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในพาราลิมปิคเกมส์
การแข่งขันพาราลิมปิก 2016 ครั้งนี้ ที่ท�ำการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 8-18 กันยายน ที่นครริโอ เดจาเนโร ประเทศ
บราซิล นักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่
พัทยา จ�ำนวน 3 คน ได้ไปร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยและคว้า
เหรียญรางวัลกลับมา ได้แก่
วัชรพล วงษา

1. นายวัชรพล วงษา ได้ 2 เหรียญทอง จาก กีฬาบอคเซีย
ประเภทบุคคลผสม BC2 และ ประเภททีมผสม BC1-2
2. นายประวัติ ต๋านะ ได้ 1 เหรียญเงิน จากกรีฑา ผลัด 4x400
เมตร T53-T54
3. นายพิชญา คูรัตนศิริ ได้ 1 เหรียญทองแดง จากกรีฑา 1,500
เมตร T51-T52 ชาย
นอกจากนี้ยังมี นายณรงค์ แคสนั่น ได้อันดับ 4 จาก
ยกน�้ำหนักรุ่นไม่เกิน 59 กิโลกรัมชาย และอรวรรณ บุตรโพธิ์
ได้อันดับ 4 จากยกน�้ำหนักรุ่นไม่เกิน 73 กิโลกรัมหญิงอีกด้วย
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รั บ นั ก เรี ย นอายุ
15-40 ปี ชายหญิง กิน เรียน อยู่ฟรี ส�ำเร็จปีละ 90 คน ใน
หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ 2 ปี ทุกคนมีงานท�ำ 
มีชีวิตใหม่ นอกจากเรียนจริงจังแล้วยังสนับสนุนการกีฬาเพื่อ
ฟื้นฟูสุขภาพ และหลายคนมีความสามารถถึงระดับชาติ

มหาไถ่ คว้าอันดับสาม การเขียนโปรแกรม
น้องปิงปองคว้า 2 เหรียญลีลาศ พลศึกษาเกมส์
ควบคุมหุ่นยนต์ Engineering Challenge 2016
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ส่งนักเรียนหลักสูตร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ จ�ำนวน 3 คน คือนายฉัตรชัย
ทองประศรี นายทิวา ดอนพิมพ์พา และนายอาทร ยงกลาง เข้ า
ร่ว มการแข่ ง ขั น การเขี ยนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รายการ
“รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว : Engineering Challenge 2016”
ซึ่งจัดขึ้น โดยมหาวิ ท ยาลัยศรีปทุม บางเขน ในระหว่างวันที่
22 – 23 สิงหาคม 2559 โดยนับเป็นทีมคนพิการเพียงทีมเดียว
น้องปิงปองยืนคู่ตรงกลางรูปภาพ
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฏว่าลูกพ่อเรย์
“น้องปิงปอง” หรือ นางสาวชุติมนฑน์ พุ่มห่วง อายุ
ทีมนี้ ประสบความส�ำเร็จสามารถคว้ารางวัลที่สาม จากทีมเข้า
22 ปี เด็กในความดูแลของบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิ
ร่วมแข่งขันจ�ำนวน 125 ทีม
คุณพ่อเรย์ ก�ำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ ที่คว้า 2 เหรียญรางวัลจากกีฬาลีลาศ ได้แก่ 1 เหรียญ
ทอง และ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการ
พลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์” เกมส์
แห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 144 ปี จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่
31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งสรุปเหรียญ
รางวัลแล้วท�ำให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ใน
อันดับที่ 4 จาก 17 วิทยาเขตทั่วประเทศไทย และนับเป็นอีกหนึ่ง
ความภาคภู มิ ใจของบ้ า นเด็ ก พระมหาไถ่ พัทยา และทุกคนใน
มูลนิธิคุณพ่อเรย์

Walk Rally เรียนรู้เมืองพัทยา ของเด็กพิเศษ
เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่
ได้จัดกิจกรรม “Walk Rally เรียนรู้เมืองพัทยา” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
ทักษะต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตที่จ�ำเป็น ให้กับน้อง ๆ เด็กพิเศษ จ�ำนวน 48 คน เช่น
การขึ้น-ลงรถประจ�ำทาง, การใช้จ่ายเงิน, ซื้อของอุปโภคบริโภค, เรียนรู้สถาน
ที่ส�ำคัญ ๆ ในเมืองพัทยา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการแบ่งน้อง ๆ ออกเป็น 3
กลุ่ม แต่ละคนจะมีเงินติดตัวคนละ 200 บาท ส�ำหรับการท�ำกิจกรรม เช่น จ่าย
ค่าโดยสาร, ซื้ออาหารกลางวัน, หรือแม้แต่การติดต่อในสถานที่ราชการ กิจกรรม
ดังกล่า วนอกจากสร้ า งความสนุก สนานให้กับน้อง ๆ แล้ว และยั ง ได้ เ รี ย นรู ้
ประสบการณ์ ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ในสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข อี ก ด้ ว ย

โครงการ “ปั่น ปัน รัก 2016” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง สนับสนุนนโยบายประหยัด
พลังงาน ส่งเสริมสุขภาพทีด่ ี และลดปัญหาภาวะโลกร้อน คณะผูจ้ ดั เล็งเห็นในการมีสว่ นร่วมเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะและส่วนรวม

เชิญบริจาค 400 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสร่วมปั่นจักรยานในโครงการพิเศษนี้

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน
ชือ่ อาคาร “โชติพทิ ยเมธา”
มูลนิธิฯ ก�ำลังก่อสร้างอาคาร
4 ชั้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระ
มหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เพื่ อ เป็ น ห้ อ งสมุ ด เสี ย งและอั ก ษร
นู น ส�ำหรับคนพิการทางการมองเห็น
รวมทั้งเป็นหอพักนักเรียนหญิง โดยมี
เป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ของคนพิ ก ารทางสายตาของภาค
ตะวันออก อาคารจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2016
โดยเงิ น บริ จ าคที่ ร วบรวมสะสมกั น มา
หลายปี ซึ่งยังต้องการค่าอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนรู้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ
2016-09

(091) 717 9089
ราชกุมารี ได้พระราชทานชื่ออาคารหลัง
นี้ว่า “โชติพิทยเมธา” อันมีความหมายว่า
“อาคารที่เป็นแหล่งปัญญาและความรู้อัน
ส่องสว่าง” พร้อมทั้งพระราชทานราชานุ
ญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ประดับที่หน้าอาคารด้วย

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ
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