ประจ� ำเดือน มีนาคม

ฉบับที่ 1 ปี 2561

ขอขอบคุณของขวัญคริสต์มาส
คริสต์มาสและปีใหม่เพิง่ ผ่านไป ความสุขของลูก ๆ ในมูลนิธฯิ
ทัง้ เด็กและคนพิการ 850 คน ยังอยูใ่ นความประทับใจของพ่อ พวกเขา
ได้รบั ประทานอาหารพิเศษร่วมกัน และแต่ละคนได้รบั ของขวัญชิน้ ใหญ่
ห่อไว้อย่างสวยงามคนละหนึง่ ชิน้ พ่อได้พดู บนเวทีวา่ “งานประจ�ำปีวนั
นี้ เกิดขึน้ ได้ เพราะมีผสู้ นับสนุน ซึง่ อยากจะเห็นชีวติ ของลูกทุกคน
พัฒนาและเจริญรุง่ เรือง” โอกาสนี้ พ่อขอพรจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ โปรดดลบันดาลให้ทา่ นและครอบครัวประสบ
ความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาพสมบูรณ์ คิดหวังสิง่ ใด ขอให้สมหวังตลอดปี 2561 นีเ้ ทอญ

โครงการ Microsoft YouthSpark

บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้สนับสนุน
โครงการ “Microsoft YouthSpark” ภายใต้ชอื่ แคมเปญ “Enabling opportunity for Thai disabilities through Digital
Skills” แก่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นปีที่ 2
โครงการนี้ ได้เปิดโอกาสให้คณะท�ำงานประกอบด้วย
อาจารย์และนักเรียนคนพิการ
ได้ออกไปท�ำกิจกรรมสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่คนพิการ อยากเป็นนักคอมพิวเตอร์ ในหลาย
พืน้ ที่ ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย ขอนแก่น ศรีสะเกษ นนทบุรี
และจังหวัดชลบุรี คณะท�ำงานได้ลงพืน้ ทีถ่ งึ 16 ครัง้ เข้าถึงคน
พิการเป็นจ�ำนวน 1,014 คน และในจ�ำนวนนีส้ มัครเข้ามาเรียนกับ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ�ำนวนกว่า 100 คน
นอกจากได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการมีทักษะความ
รูด้ า้ นคอมพิวเตอร์และไอทีแล้ว ยังเป็นโอกาสให้คณะท�ำงานได้มี
ประสบการณ์ตรงกับสังคม เพราะชีวติ จริงไม่ใช่อยูใ่ นห้องเรียน

หรือโรงเรียนเท่านัน้ กิจกรรมนีจ้ งึ เป็นวิถจี ติ อาสายกจิตใจของคน
ให้สงู ขึน้ โดย “การเห็นคุณค่าของตนเองและท�ำเพือ่ คนอืน่ ”
ล่าสุดมีการเปิดตัว “โครงการ YouthSpark” แคมเปญ
“Enabling opportunity for Thai disabilities through
Digital Skills” เมือ่ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ า่ นมา ณ
ศูนย์ประชุมมหาไถ่พทั ยา

เรย์มอนด์ ออร์แกนิค ฟาร์ม

“เรย์มอนด์ ออร์แกนิค ฟาร์ม” (Raymond Organic
Farm) ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรอินทรีย์ 4.0 เป็นฟาร์มทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การดูแลของมูลนิธฯิ เพือ่ ส่งผลผลิตทีป่ ลอดภัยไร้สารเคมีให้เด็ก
คนพิการ และบุคลากร ได้รบั ประทาน และยังตัง้ เป้าหมายเป็น
ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรอินทรี 4.0 ส�ำหรับชุมชนอีกด้วย

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
จากโรงเรี ย นอาชี ว พระมหาไถ่
พัทยา ซึ่งอยู่ในชมรมเกษตรมา
ช่วยกันท�ำงานในฟาร์ม เพื่อออก
ก�ำลังกาย ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ และ
ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก รู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
อาหารและการทุ่มเทของมูลนิธิฯ
เพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้มีที่อยู่
ที่กิน ที่เรียน

ศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

ฟาร์มแห่งนี้ได้เริ่มเมื่อ 3 ปีที่แล้ว บนพื้นที่ 12 ไร่ครึ่ง ซึ่ง
มีโรงเรือนรับจากผู้หมดสัญญาเช่า แต่พื้นดินไม่สมบูรณ์นัก บัดนี้
ได้ปรับปรุงดินให้ดีขึ้นและจะสมบูรณ์ขึ้นตามล�ำดับ มีน�้ำบาดาล
พร้อมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงหวังได้ว่า จะสามารถสร้างผลิตผลได้มาก
ขึ้นตามล�ำดับ ถ้ามีมากเกินพอบริโภคก็จะจัดการแปรรูปเพื่อ
จ�ำหน่าย เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง น�ำรายได้มาสนับ
สนุนการพัฒนาชีวิตของเด็กและคนพิการในมูลนิธิฯ

บริษทั อุตสาหกรรมท่อน�ำ้ ไทย จ�ำกัด สนับสนุนสร้าง
“อาคาร ท่อน�ำ้ ไทย 53 ปี” แก่วทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่
หนองคาย เพือ่ สร้างเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีอปุ กรณ์เพือ่ คนพิการ”
หรือ “MTC” ซึง่ จะเป็นศูนย์ทมี่ บี คุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญพร้อม
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ครบครัน ส�ำหรับการผลิตอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วกับ
คนพิการโดยตรง เช่น รถ
นัง่ หรือรถวีลแชร์ และ
อีกมากมายที่เกี่ยวกับผู้
พิการ อุปกรณ์ทางศูนย์
ผลิตจะมีราคาที่ถูกกว่า
ท้องตลาดทัว่ ไป
ขณะนี้ได้เปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับช่างและเครื่องจักร
เพื่อพัฒนาไปสู่ หลักสูตรซ่อมวีลแชร์ (ระยะสั้น) ในปี 2562 ต่อ
ไป ศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรและผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป

นักเรียนตาบอดเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตกรรมระดับชาติ

จากผลการแข่งขันท�ำให้เห็นถึงศักยภาพในตัวเด็กนักเรียน
ตาบอดของเราเป็นอย่างดี ทัง้ นี้ โรงเรียนสอนคนตาบอดจะมีกำ� หนด
เปิด “อาคารโชติพทิ ยเมธา” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จเปิดอาคารระหว่างวันที่ 14-15
เมือ่ วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ า่ นมา โรงเรียนสอน มิถนุ ายน 2561 อาคารใหม่นจี้ ะเป็นห้องสมุดอักษรเบรลล์ ห้องสมุด
คนตาบอดพระมหาไถ่พทั ยา เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม เสียง (และหอพักหญิง) ทัง้ หมดนี้ เพือ่ ยกระดับของโรงเรียนให้เป็น
นักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 67 ประจ�ำปีการศึกษา 2560 จัดโดย ศูนย์กลางการศึกษาของคนตาบอด ในภาคตะวันออกต่อไป
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ.ปทุมธานี ซึง่ นักเรียนตาบอด
ของเราได้สร้างผลงานอย่างน่าชืน่ ชม
มวยไทยบ�ำบัด
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1) หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ
ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ได้รบั รางวัลเหรียญทอง
2) หมวดศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครือ่ งประกอบเพลง
กลุม่ 8 คน ได้เหรียญทอง
3) หมวดสุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้น
แอโรบิค กลุ่ม 8 คน ได้เหรียญทอง
4) หมวดศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ได้รับเหรียญทอง
5) หมวดคณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวติ
ประจ�ำวัน ได้รับเหรียญทองเช่นกัน
6) หมวดภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ได้รับ
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณครู Alfred
เหรียญทอง
ผู้ช�ำนาญศิลปะมวยไทยเพื่อป้องกันตัว
ได้มาสอนและอบรม
7) หมวดภาษาไทย การแข่งขันอ่านท�ำนองเสนาะ ได้
ศิลปะมวยไทยให้กับลูก ๆ ใน “โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์”
รับเหรียญทอง
เด็กพิเศษต่างรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือล้นที่ได้เรียนมวยไทย
8) หมวดภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
เนือ่ งจากเป็นครัง้ แรก พ่อจึง
(Impromptu Speech) ได้รบั เหรียญทองเช่นกัน
อยูก่ บั เขาตลอดการฝึกสองยก ๆ ละ
45 นาที พ่อเองอดชืน่ ชมไม่ได้ทไี่ ด้
เห็นว่าพวกเขาฝึกอย่างตัง้ ใจ และท�ำได้
ดี พัฒนาได้รวดเร็ว โดยเฉพาะเรือ่ ง
จังหวะและการทรงตัว พ่อเองมีความ
รู้สึกว่ามวยไทยน่าจะเป็นอีกหนึ่งการ
บ�ำบัดทีน่ า่ สนใจส�ำหรับเด็กพิเศษ

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน QR Code
มูลนิธฯิ ได้ “เพิม่ ” ช่องทางการบริจาค
ส�ำหรับผูใ้ ช้บริการโมบายแบงก์กงิ้
(Mobile Banking) หรือ
การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
เพียงท่านสแกน QR Code บัญชีธนาคาร
ของ “มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์” แล้วท�ำตามขัน้ ตอน
จากนัน้ ส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่
เพือ่ ส่งใบเสร็จและจดหมายขอบคุณ
กลับมายังท่าน

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ

(038) 428 717
(091) 717 9089
(038) 420 340

