
	 คริสต์มาสและปีใหม่เพ่ิงผ่านไป	 ความสขุของลกู	 ๆ	 ในมลูนธิฯิ	

ทัง้เดก็และคนพิการ	850	คน	ยงัอยูใ่นความประทบัใจของพ่อ	พวกเขา

ได้รบัประทานอาหารพเิศษร่วมกนั	 และแต่ละคนได้รับของขวญัชิน้ใหญ่

ห่อไว้อย่างสวยงามคนละหน่ึงชิน้	พ่อได้พดูบนเวทว่ีา	“งานประจ�าปีวนั

นี ้ เกิดขึน้ได้ เพราะมผีูส้นับสนนุ ซึง่อยากจะเห็นชวีติของลูกทกุคน

พฒันาและเจรญิรุ่งเรอืง” โอกาสนี	้พ่อขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์โปรดดลบนัดาลให้ท่านและครอบครวัประสบ

ความสขุ	ความเจรญิ	มสุีขภาพสมบูรณ์	คดิหวงัสิง่ใด	ขอให้สมหวงัตลอดปี	2561	น้ีเทอญ	

ประจ�ำเดือน มีนำคมฉบบัที ่1 ปี 2561

ขอขอบคุณของขวัญคริสต์มาส

โครงการ Microsoft YouthSpark

	 บรษัิท	 ไมโครซอฟท์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ได้สนับสนนุ

โครงการ “Microsoft YouthSpark” ภายใต้ชือ่แคมเปญ “En-

abling opportunity for Thai disabilities through Digital 

Skills”	แก่โรงเรยีนอาชีวพระมหาไถ่	พทัยา	เป็นปีท่ี	2	

	 โครงการนี	้ ได้เปิดโอกาสให้คณะท�างานประกอบด้วย

อาจารย์และนกัเรยีนคนพกิาร	 ได้ออกไปท�ากิจกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจให้แก่คนพกิาร	 อยากเป็นนกัคอมพวิเตอร์	 ในหลาย

พืน้ที	่ ได้แก่	 เชยีงใหม่	 หนองคาย	 ขอนแก่น	 ศรสีะเกษ	 นนทบรีุ	

และจงัหวดัชลบุร	ี คณะท�างานได้ลงพืน้ทีถ่งึ	 16	 ครัง้	 เข้าถึงคน

พกิารเป็นจ�านวน	1,014	คน	และในจ�านวนนีส้มัครเข้ามาเรยีนกบั

โรงเรียนอาชวีพระมหาไถ่	พทัยา	จ�านวนกว่า	100	คน

	 นอกจากได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการมีทักษะความ

รูด้้านคอมพวิเตอร์และไอทแีล้ว	 ยงัเป็นโอกาสให้คณะท�างานได้มี

ประสบการณ์ตรงกบัสงัคม	 เพราะชวีติจรงิไม่ใช่อยูใ่นห้องเรียน

หรอืโรงเรยีนเท่านัน้	 กจิกรรมนีจ้งึเป็นวถิจิีตอาสายกจิตใจของคน

ให้สงูขึน้โดย	“การเหน็คุณค่าของตนเองและท�าเพือ่คนอ่ืน”

	 ล่าสดุมกีารเปิดตวั	“โครงการ YouthSpark” แคมเปญ 

“Enabling opportunity for Thai disabilities through 

Digital Skills”	 เมือ่วันศกุร์ท่ี	23	กมุภาพนัธ์	2561	 ท่ีผ่านมา	ณ	

ศนูย์ประชมุมหาไถ่พทัยา



เรย์มอนด์ ออร์แกนิค ฟาร์ม

 “เรย์มอนด์ ออร์แกนิค ฟาร์ม” (Raymond Organic 

Farm) ศนูย์การเรยีนรูเ้กษตรอนิทรีย์ 4.0	 เป็นฟาร์มทีอ่ยูภ่ายใต้

การดแูลของมลูนธิฯิ	 เพือ่ส่งผลผลติทีป่ลอดภยัไร้สารเคมใีห้เด็ก	

คนพกิาร	 และบคุลากร	 ได้รบัประทาน	 และยงัตัง้เป้าหมายเป็น

ศนูย์การเรยีนรูเ้กษตรอนิทร	ี4.0	ส�าหรบัชมุชนอกีด้วย	

	 ปัจจุบัน	 ฟาร์มมีผลิตผลจากพืชผัก	 ได้แก่	 เห็ด	 พริก	

กระเพรา	 โหระพา	 มะเขือเทศ	 กุ้ยช่าย	 เป็นต้น	 ผลิตผลจาก

ไม้ผล	 ได้แก่	 กล้วย	 ฝรั่ง	 มะละกอ	 ไผ่หวาน	มะม่วง	 ขนุน	 ชมพู่	

เป็นต้น	 ผลิตผลจากการเลี้ยงสัตว์	 ได้แก่	 หมู	 โค	 เป็ด	 ไก่	 กบ	

ไส้เดือน	จิ้งหรีด	เป็นต้น	

	 ทุกวันเสาร์จะมีนักเรียน

จากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ	่

พัทยา	 ซึ่งอยู่ในชมรมเกษตรมา

ช่วยกันท�างานในฟาร์ม	 เพื่อออก

ก�าลังกาย	 ฟ้ืนฟูสุขภาพ	 และ

ปลูกจิตส�านึก รู ้ ถึ งคุณค ่าของ

อาหารและการทุ่มเทของมูลนิธิฯ	

เพ่ือช่วยเหลือพวกเขาให้มีที่อยู	่

ที่กิน	ที่เรียน	

	 บรษัิท	 อตุสาหกรรมท่อน�า้ไทย	 จ�ากัด	 สนบัสนนุสร้าง	

“อาคาร ท่อน�า้ไทย 53 ปี” แก่วทิยาลยัเทคโนโลยพีระมหาไถ่

หนองคาย	เพือ่สร้างเป็น “ศนูย์เทคโนโลยีอปุกรณ์เพือ่คนพกิาร” 

หรอื “MTC” ซ่ึงจะเป็นศนูย์ทีม่บีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญพร้อม

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ครบครนั	 ส�าหรับการผลติอปุกรณ์ท่ีเกีย่วกับ

คนพกิารโดยตรง	เช่น	รถ

นัง่หรอืรถวลีแชร์	 และ

อีกมากมายที่เก่ียวกับผู้

พกิาร	 อปุกรณ์ทางศนูย์

ผลิตจะมีราคาที่ถูกกว่า

ท้องตลาดทัว่ไป

	 ขณะนี้ได้เปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับช่างและเครื่องจักร	

เพื่อพัฒนาไปสู่	หลักสูตรซ่อมวีลแชร์ (ระยะสั้น)	ในปี	2562	ต่อ

ไป	ศูนย์ฯ	แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรและผู้เรียนให้

มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

	 ฟาร์มแห่งนี้ได้เริ่มเมื่อ	3	ปีที่แล้ว	บนพื้นที่	12	ไร่ครึ่ง	ซึ่ง

มีโรงเรือนรับจากผู้หมดสัญญาเช่า	แต่พื้นดินไม่สมบูรณ์นัก	บัดนี้

ได้ปรับปรุงดินให้ดีขึ้นและจะสมบูรณ์ขึ้นตามล�าดับ	 มีน�้าบาดาล

พร้อมอยู่แล้ว	 ดังนั้นจึงหวังได้ว่า	 จะสามารถสร้างผลิตผลได้มาก

ข้ึนตามล�าดับ	 ถ้ามีมากเกินพอบริโภคก็จะจัดการแปรรูปเพื่อ

จ�าหน่าย	 เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง	 น�ารายได้มาสนับ

สนุนการพัฒนาชีวิตของเด็กและคนพิการในมูลนิธิฯ



	 เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	2561	ที่ผ่านมา คุณครู Alfred 

ผู้ช�านาญศิลปะมวยไทยเพื่อป้องกันตัว	 ได้มาสอนและอบรม

ศิลปะมวยไทยให้กับลูก	 ๆ	 ใน	 “โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” 

เด็กพิเศษต่างรู้สึกต่ืนเต้นและกระตือรือล้นที่ได้เรียนมวยไทย	

	 เนือ่งจากเป็นคร้ังแรก	 พ่อจงึ

อยูก่บัเขาตลอดการฝึกสองยก	 ๆ	 ละ	

45	 นาท	ี พ่อเองอดชืน่ชมไม่ได้ท่ีได้

เหน็ว่าพวกเขาฝึกอย่างต้ังใจ	 และท�าได้

ด	ี พฒันาได้รวดเร็ว	 โดยเฉพาะเรือ่ง

จงัหวะและการทรงตวั	 พ่อเองมีความ

รู้สึกว่ามวยไทยน่าจะเป็นอีกหน่ึงการ

บ�าบดัท่ีน่าสนใจส�าหรับเดก็พเิศษ

	 เมือ่วนัที	่11-13	กมุภาพนัธ์	2561	ท่ีผ่านมา	โรงเรียนสอน

คนตาบอดพระมหาไถ่พทัยา	 เข้าร่วมแข่งขัน	 งานศลิปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัชาติ ครัง้ที ่ 67 ประจ�าปีการศกึษา 2560 จัดโดย	

ส�านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ	 จ.ปทุมธานี	 ซึง่นักเรยีนตาบอด

ของเราได้สร้างผลงานอย่างน่าช่ืนชม	

	 ผลการแข่งขนัเป็นดงันี้	

	 1)	 หมวดสงัคมศกึษา	 ศาสนาและวฒันธรรม	 การ

ประกวดมารยาทงามอย่างไทย	ได้รับรางวลัเหรยีญทอง	

	 2)	หมวดศลิปะ	การแข่งขนัเต้นหางเครือ่งประกอบเพลง	

กลุม่	8	คน	ได้เหรยีญทอง	

	 3)	 หมวดสขุศกึษา	 และพลศกึษา	 การแข่งขันการเต้น

แอโรบิค	กลุ่ม	8	คน	ได้เหรียญทอง	

	 4)	 หมวดศิลปะ	 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	

ได้รับเหรียญทอง	

	 5)	 หมวดคณติศาสตร์	 การแข่งขนัศาสตร์คณติในชีวติ

ประจ�าวัน	ได้รับเหรียญทองเช่นกัน	

	 6)	หมวดภาษาไทย	การแข่งขันเขียนเรียงความ	ได้รับ

เหรียญทอง	

	 7)	หมวดภาษาไทย	การแข่งขันอ่านท�านองเสนาะ	ได้

รับเหรียญทอง

	 8)	 หมวดภาษาต่างประเทศ	 การแข่งขันพดูภาษาองักฤษ	

(Impromptu	Speech)	ได้รบัเหรยีญทองเช่นกนั	

นักเรียนตาบอดเข้าร่วมแข่งขัน

ศิลปหัตกรรมระดับชาติ

มวยไทยบ�าบัด

	 จากผลการแข่งขันท�าให้เหน็ถึงศกัยภาพในตัวเดก็นกัเรยีน

ตาบอดของเราเป็นอย่างดี	 ทัง้นี	้ โรงเรียนสอนคนตาบอดจะมีก�าหนด

เปิด	 “อาคารโชติพทิยเมธา”	 โดยสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ี ทรงรบัเชญิเสด็จเปิดอาคารระหว่างวนัที	่ 14-15	

มถินุายน	2561	อาคารใหม่นีจ้ะเป็นห้องสมดุอกัษรเบรลล	์ห้องสมุด

เสียง	 (และหอพักหญิง)	 ทัง้หมดนี	้ เพือ่ยกระดับของโรงเรียนให้เป็น

ศนูย์กลางการศกึษาของคนตาบอด ในภาคตะวนัออกต่อไป



บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ

(091) 717 9089
(038) 428 717

(038) 420 340

มลูนธิิฯ	ได้	“เพิม่”	ช่องทางการบรจิาค

ส�าหรับผูใ้ช้บรกิารโมบายแบงก์กิง้

	(Mobile	Banking)	หรอื

การบริการธรุกรรมการเงนิผ่านโทรศพัท์มือถอื

เพยีงท่านสแกน QR Code บญัชธีนาคาร

ของ “มลูนิธคุิณพ่อเรย์” แล้วท�าตามขัน้ตอน

จากนัน้ส่งหลกัฐานการโอนเงนิให้เจ้าหน้าที่

เพ่ือส่งใบเสร็จและจดหมายขอบคณุ

กลบัมายงัท่าน

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน QR Code




