
	 มูลนิธิคุณพ่อเรย์	 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา

คนพิการ	 และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	

พัทยา	“จัดงานบุญร้อยวัน มหาไถ่รวมใจ พิธีมหาบูชามิสซา”  

พร ้ อมทั้ ง ร ่ วมปลู กต ้ น ไม ้ ถ ว าย เป ็ นพระราชกุ ศลแด ่	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาล

ที่	9	“ครบรอบ 100 วัน สู่สวรรคาลัย”	เพื่อถวายความจงรัก

ภักดีและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ

พระองค์ท่าน	ณ	 ศูนย์ประชุมมหาไถ่	 วันเสาร์ท่ี	 21	 มกราคม	

2560	ท่ีผ่านมา

	 	เวลา	13.00	น.	เริ่มด้วยพิธีมหาบูชามิสซาเพ่ือถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่	 9	 โดย	 บาทหลวง	 

ดร.พิชาญ	ใจเสรี	เป็นประธานในพิธี	พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติ

จากพลเอกพิศาล	 วัฒนวงษ์คีรี	 ท่ีปรึกษามูลนิธิพระมหาไถ่

เพื่อการพัฒนาคนพิการ	และนายนริศ	นิรามัยวงศ์	นายอ�าเภอ

ประจ�ำเดือน มีนำคมฉบบัที ่1 ปี 2560

บางละมุง	 ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสด้วย	 โดยมีคณะ

ผู้บริหาร	 บุคลากร	 และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนอาชีวพระ

มหาไถ่	 พัทยา	 รวมถึงศิษย์เก่าจ�านวนกว่า	 300	 คนเข้าร่วม

พิธีในคร้ังนี้ด้วย	 หลังจากเสร็จส้ินพิธีกรรมแล้วทางคณะผู ้

บริหารได้จัดกิจกรรม	“มหาไถ่รวมใจ	สร้างสรรค์มติใหม่	เพื่อ

ชีวิตและสังคม”	 ซ่ึงเป็นการน�าเสนอแนวคิดในหัวข้อ	“ท�าไม

มหาไถ่ต้องมีธุรกิจเพื่อสังคม”	โดยใช้เวลาอธบิายข้อมูลต่าง	ๆ	

ของแต่ละท่านประมาณ	5	นาที	จากนั้นมีกิจกรรมปลูกต้นไม้

ใหญ่ซ่ึงเป็นต้นไม้มงคลจ�านวน	 9	 ต้น	 ปลูกเพื่อเป็นการถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน	 ณ	 บริเวณสวนหย่อมหน้า

อาคารคุณพ่อเรย์

บุญร้อยวัน มหาไถ่รวมใจ ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙



	 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระ

มหาไถ่	 พัทยา	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กุมารี	 เปิดให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่	 3	ส�าหรับ

คนตาบอดที่มีอายุระหว่าง	 3	 –	 20	 ปี	

โดยใช ้การจัดการเรียนการสอนตาม 

หลักสู ตรของกระทรวงศึ กษาธิ การ	 

โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักเรียนตาบอดหรือ

อาจมีความพิการอื่นใดแทรกซ้อนด้วย	

	 โรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนเป็น

ตัวแทนเข้าร่วม	 การแข่งขันการอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ	

ครั้งที่	9	ประจ�าปี	2560	ระหว่างวันที่	21	–	22	มกราคม	2560	ที่

ผ่านมา	ณ	วิทยาลัยราชสุดาฯ	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดนครปฐม	

ในประเภทการแข่งขันอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน	 มีผู้เข้าร่วม

แข่งขันทั้งสิ้น	 19	คนจากทั่วประเทศ	ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้อง

มีทักษะการอ่านอักษรเบรลล์ที่ดี	 มีความ

อดทน	พยามยาม	และตั้งใจอย่างที่สุด	และ

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ท�าให้	 นายจักพันธ์  

กระตุดเงิน หรือน้องก็อต	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 	 ของเราได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ	1	ใช้เวลาในการอ่านอักษร

เบรลล์มาราธอนได้ยาวนานถึง	13	ชั่วโมง	

20	 นาที	 	 โดยได้รับรางวัลเป็นเงินสด

จ�านวน	 20,000	 บาท	 	 และจะได้เข้ารับ

พระราชทานโล่รางวัล	 จากสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ในล�าดับต่อไป	 นี่คืออีกผลส�าเร็จและ

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา	 

ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	ที่สามารถสร้างและพัฒนาให้คนตาบอดได้น�าศักยภาพ

ของตนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 น�ามาซ่ึงชื่อเสียงให้กับ

ตนเอง	 ครอบครัว	 โรงเรียนและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมได้เฉก

เช่นเดียวกับบุคคลปกติ

แข่งขันอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน

	 วันที่	 17	 มีนาคม	 ของทุก	 ๆ	ปีถือเป็นวันที่	 ชาวไอริช

ทั่วโลกเฉลิมฉลองวันชาติด้วยการเดินพาเหรดไปตามท้อง

ถนน	 และที่พัทยาก็เช่นกัน	 โดยเมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิคุณ

พ่อเรย์	 และกลุ่มชาวไอริชในเมืองพัทยา	 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม	 

“St. Patrick’s Day Parade 2017”	 ซึ่งจัดเป็นปีที่	 7	 และ	

ขบวนพาเหรดจะรวมตัวกันที่	 ลานจอดรถอัลคาซาร์	 เข้าซอย	

4	 และเลาะเลียบมาตามถนนเลียบชายหาดพัทยา	 จนไปสิ้น

สุดที่	 โรงเรียนเมืองพัทยา	 8	 ขบวนพาเหรดมีความยาวร่วม	 2	

กิโลเมตร	ที่จะสร้างความสนุกสนาน	ตื่นตาตื่นใจ	และเรียกความ

สนใจของ	 นักท่องเที่ยวตลอดสองข้างทาง	 ปีนี้เป็นครั้งแรกที่เรา

ได้รับความร่วมมือจากสถานทูตไอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย	 

โดย	 H.E.	 Mr.	 Brendan	 Rogers	 เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์

ประจ�าประเทศไทยและคณะจะร่วมเดินในขบวนพาเหรดด้วย

	 เมื่อก่อนคงเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหากเราจะบอกว่าคนพิการร�าไทยได้สวย

สดงดงาม	แต่เมื่อไม่นานมานี้	 น้องอุ้มบุญ	หรือนายอุ้มบุญ	หมายขาว	อายุ	 17	ปี	 ชาว

จังหวัดศรีสะเกษ	 ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่ภาควิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์	

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	พัทยา	ได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วจากคลิปการแสดงร�าไทยที่

ก�าลังโด่งดังในกระแสโชเซียลขณะนี้	โดยมียอดเข้าชมถึง	1.3	ล้านครั้ง	(ณ	วันที่	24	ก.พ.	

2560)	น้องอุ้มฝึกร�ามาตั้งแต่อายุ	10	ขวบ	 เพราะมีความชื่นชอบด้านการร�า	 เต้น	และ

การแสดง	 เมื่อมีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทางมูลนิธิฯก็ได้เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอยู่

เป็นประจ�า	 แม้ว่าจะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์	 แต่น้องอุ้มก็มีความฝันเหมือนคนทั่วไป	 

ที่อยากจะเรียนหนังสือและมีงานดี	ๆ	ท�า	เพื่อจะได้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

นางร�าชื่อ “อุ้มบุญ”



พลังงานสะอาด
	 มูลนิธิคุณพ่อเรย์	น้อมรับแนวพระราชด�าริ	เศรษฐกิจ
พอเพียง	 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
รัชกาลท่ี	9	และพยายามน�ามาสอนและปฏิบัติในเด็ก	ๆ	เรา
พยายามมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นและ
พึ่งพาตนเองได้	 มูลนิธิฯ	 มีฟาร์มออร์แกนิคเพื่อปลูกผักเอง	 มี
มะนาวกว่า	 200	ต้น	มีฟาร์มหมู	ฟาร์มไก่ไข่	 บ่อปลาและบ่อกบ
ทั้งเลี้ยงไว้ทานเองและเหลือเพื่อจ�าหน่ายเพ่ิมรายได้	 อีกทั้งมี
โรงเพาะเห็ดซึ่งเก็บเห็ดได้ทุกวัน	 ซึ่งโครงการเหล่านี้ก็ได้ช่วยให้
องค์กรของเราประหยัดได้มากพอสมควร	

	 ในที่สุดผู้สนับสนุนชาวต่างชาติของมูลนิธิฯ	รายหนึ่ง	มี
อาชีพขายเรือยอร์ช	 สัญญาว่าจะช่วยสนับสนุนงานของเราจาก
คอมมิชชั่นที่ขายเรือได้	 แต่เขาจะไม่ให้เป็นเงินสด	 ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเรา	 เขาได้สั่งซื้อ
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Panel) จ�านวน 700 
แผง จากต่างประเทศและจัดส่งมาให้มูลนิธิฯ	 ไม่เพียงเท่านั้น	 
เมื่อแผงโซลาร์เซลล์	เดินทางมาถึง	เขายังได้ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญ
ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บินตรงมาจากประเทศ
ฝร่ังเศสเพ่ือท�าการติดต้ังให้มูลนิธิฯ	 อีกด้วย	 โดยใช้ระยะเวลา
ในการติดตั้งทั้งสิ้น	7	เดือนบนดาดฟ้าอาคารของมูลนิธิฯ	จ�านวน	 
3	หลัง	แผงโซลาร์เซลล์นี้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง	25	ปี	โดย
แต่ละปีจะลดค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ	ได้ถึง	1,300,000	บาท

 เดอะสเปเชียล แบนด์	เป็นวงดนตรีสากลประยุกต์ของ

ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อฝึกทักษะทางด้านดนตรีให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ	

โดยมีคุณครูนารีนาถ	กรกฏ	หรือครูออยเป็นผู้ฝึกสอน	เดอะสเป

เชียล แบนด์	ก่อตั้งเมื่อวันที่	1	มกราคม	2560	มีสมาชิก	6	คน	

ดังนี้	 นางสาวนารีนาถ	 กรกฏ	 (กีต้าร์และผู้ฝึกสอน),	 นายธนวิต	

ทิพย์ทอง	 (โปงลาง),	 เด็กชายธนเดช	 ส�าราญบ�ารุง	 (นักร้องน�า),	 

เด็กชายธนินทร์	จันทร์อยู่	(คีย์บอร์ด),	เด็กชายระพีพัฒน์	ศิริรัตน์	

(กลอง)	 และนายศุภฤกษ์	 อะเพื่อนรัมย์	 (เบส)	 นอกจากเป็นการ

ฝึกทักษะทางด้านดนตรีแล้ว	 ยังเป็นการเสริมพัฒนาการด้าน

การแสดงออกอีกด้วย

เดอะสเปเชียล แบนด์

	 เด็ก	ๆ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พระมหาไถ่พัทยา	ก�าลังสนุก
กับการเรียนรู ้การท�าส ้มต�า

ด้วยตนเอง	 เด็กทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังครูอย่างมาก	 ท�าเองกิน
เองงานนี้ต้องบอกว่าเด็ก	ๆ	พากันแซ่บหลายเด้อ

วิชาส้มต�า

	 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ	 นางสาวปวีณา	

โคตรทารินทร์	 นักเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการ

ธุรกิจ	 ภาคภาษาอังกฤษ	 เทอม	 4	 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

พัทยา	ซึ่งได้รับ	“รางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น ประจ�าปี 2559” 

โดยจะเดินทางไปรับรางวัลในงานวันสตรีสากล	 ในวันที	่ 8	

มีนาคม	2560	นี้	

	 ก่อนหน้านี้	 นางสาวปวีณา	 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	

2015	Global	 IT	Challenge	for	Youth	with	Disabilities	 

ณ		เมืองหยางโจว	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	21-25	พฤศจิกายน	

2559	 ที่ผ่านมา	 โดยนางสาวปวีณาได้เหรียญเงินจากรายการ	

e-Design	(การออกแบบโปสเตอร์)	มาแล้ว

แสดงความยนิดี



2017-03

(091) 717 9089

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ

(038) 428 717

(038) 420 340
  หมายเลขโทรศัพท์ : 038-428 717 
  หมายเลขมือถือ    : 091-717 9089
  หมายเลขโทรสาร  : 038-420 340

    “ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์”

หรือทาง Line ID : frffoundation2016


