
ในจดหมายข่าวล่าสุด ฉบับ “ช่วยเลี้ยงดูครอบครัวของเรา” ซึ่งส่งไปให้แก่

ท่านเพื่อขอความช่วยเหลือให้การเลี้ยงดูเด็กๆ ของเรา มีผู้อ่านหลายท่าน

ได้กรุณาให้การตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งขอได้รับความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ด้วย สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ ขอให้ชื่อว่า “มาใช้เวลากับครอบครัวของ 

เรา” แต่มิได้มีความหมายว่าจะขอให้ท่านแบ่งปันอาหาร หรือเสื้อผ้า หรือ

สิ่งของต่างๆ แต่หมายถึงการแบ่งปันเวลาและความสามารถของท่านให้กับ

เด็กๆ และนักเรียนซึ่งเราให้การสนับสนุนดูแลพร้อมทั้งให้การศึกษา บุคคล

เหล่านี้ที่เรากล่าวถึงก็คืออาสาสมัครซึ่งใช้เวลาของเขาอย่างขะมักเขม้นเพื่อ

ช่วยงานของเรา อาสาสมัครเหล่านี้มาจากทุกมุมโลก เพื่อจะมาแบ่งปันเวลา 

ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ การได้มาช่วยงานที่นี่ช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น 

สำหรับอาสาสมัคร และสำหรับหลายๆ ท่าน เปรียบเสมือน การเปลี่ยนชีวิต

เลยทีเดียว พวกเขาต่างก็กล่าวว่าจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาด

 

ความช่วยเหลือจากอาสาสมัครมีค่าส่วนหนึ่งของมูลนิธิคุณพ่อเรย์และ 

เมื่อเร็วๆ นี้เเราได้ต้อนรับอาสาสมัครจากทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศ ทั้ง

อาสาสมัครหนุ่มสาวตลอดจนผู้สูงอายุ ต่างก็มาด้วยเหตุผลหนึ่งเดียวในใจ 

ของพวกเขานั่นก็คือต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์  

จากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา ทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย บรรดา 

อาสาสมัครทุกวัยต่างก็สละเวลาของเขาโดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อจะช่วย

เหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าพวกเขา  หลายคนที่อายุยังน้อยสละเวลาว่างหรือวัน

หยุดจากการเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัย หรือบางคนก็อยู่ในช่วง

เปลี่ยนงาน ในเวลาเดียวกัน เรารับอาสาสมัครท่านหนึ่งเป็นคุณยายที่มา

จากแคนาดา ท่านมีอายุมากกว่า 80 ปี เมื่อวันที่เดินทางมาถึงที่นี่

 

อาสาสมัครคนแรกที่เราอยากแนะนำให้รู้จัก

เป็นสุภาพสตรีคนไทย ชื่อคุณศรีอุดม ท่าน 

ผู้นี้ได้ทำงานกับมูลนิธิเป็นเวลากว่า 16 ปี 

หลังจากที่ได้ผ่านงานมาจากการบินไทย 

ความสามารถของท่านที่ท่านนำมาแบ่งปัน

ให้แก่เราก็คือความสามารถในการพูดภาษา 

ไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส นอกจากนี้ท่าน

ยังมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณี 

อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรที่ท่านมี 

ต่อบรรดานักเรียนพิการ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ห้องทำงานเล็ก ๆ 

ของท่านจะเต็มไปด้วยห่อของขวัญที่ท่านได้กรุณาเตรียมไว้สำหรับบรรดา

นักเรียนในเทศกาลนี้  ตอนแรกท่านก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานให้สัปดาห์ 

ละหนึ่งวัน แล้วก็เพิ่มเป็นสัปดาห์ละสองวัน จนกระทั่งกลายเป็นอาสา

สมัครเต็มเวลา ลองมาอ่านกันดูว่าท่านกล่าวไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็น

อาสาสมัครซึ่งได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของท่าน  “ดิฉันได้มีโอกาสรู้จักคุณพ่อเรย์ 

และดิฉันก็มีความรู้สึกอยากจะช่วยงานและแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ตราบเท่าที่

มีชีวิตดิฉันก็จะคงช่วยงานของท่าน” ในแต่ละปีการศึกษาใหม่ ท่านก็ได้มี

โอกาสพบนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจะสัมภาษณ์และเขียนประวัติของแต่

ละคน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนใน

ระหว่างที่เขาศึกษาอยู่กับเรา และเป็นการช่วยให้หาผู้อุปถัมภ์แก่บรรดานัก

เรียนเหล่านี้ด้วย คุณศรีอุดม ได้กรุณาแนะนำและชักชวนบรรดาเพื่อน

และผู้ที่ท่านคุ้นเคยจากสโมสรสตรีนานาชาติแห่งพัทยา (the Pattaya In-

ternational Ladies Club) เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร 

ช่วยงานในการเขียนและติดตามประวัติของนักเรียนแต่ละคน

เมื่อมาถึงสำนักงานต้อนรับแห่งใหม่

ของเรา บุคคลคนแรกที่ผู้มาเยี่ยม

เยือนจะได้พบก็คืออาสาสมัครเก่าแก่ 

ของเราอีกท่านหนึ่ง ท่านผู้นี้มีชื่อว่า 

คุณออดรีย์ วิลเลียมส์ บทบาทของ

ท่านก็คือให้การต้อนรับ และพยายาม 

ที่จะทำให้ทุกท่านเหล่านั้นมีความรู้สึก 

ว่าที่นี่คือบ้านอีกแห่งหนึ่งของท่าน  

แต่ทั้งหลายทั้งปวงคุณออดรีย์มีความ  

สามารถมากกว่าที่ได้กล่าวมา 
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ครูอาสาสมัคร เมื่อเดือน มิถุนายน 2552 

จากซ้ายไปขวา  เบน หลุยส์ เทอรี เอียน รุ่งนภา ลิซ พาเมล่า และริชาร์ด

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

มาใช้เวลากับครอบครัวของเรา
มิถุนายน 2552

อาสาสมัครเก่าแก่ข่าวจาก... คุณพ่อแพติน

อาสาสมัครของเรา

จดหมายข่าว...



เป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่คุณออดรีย์สละเวลาและ

อุทิศตนของท่านให้แก่งานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 

และก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีและสนิทสนมของคุณ 

พ่อเรย์ในช่วงระยะปีหลังๆ ของคุณพ่อเรย์ บุตร 

สาวของท่านคนหนึ่งเคยมาเป็นอาสาสมัครที่นี่ 

และคุณออดรีย์ก็ตัดสินใจสละชีวิตที่สุขสบาย

จากบ้านของท่านในประเทศอังกฤษเพื่อเดินทาง

มาที่พัทยาเพื่อดูว่ามีอะไรที่สามารถช่วยได้ด้วย

และหลังจากนั้นท่านก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อ 

ปัจจุบันนี้คุณออดรีย์ใช้เวลาส่วนมากอยู่และช่วย

งานที่พัทยา 

คุณรุ่งนภาเป็นสุภาพสตรีไทยซึ่งสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ ท่านผู้นี้หาเวลามาแบ่งปันความรู้ความ

สามารถของท่านโดยการสอนภาษาอังกฤษให้ 

กับนักเรียนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 

ของเรา ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษและความ

สามารถด้านการพูดภาษานี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ 

นักเรียนในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์และเมื่อนักเรียน 

เหล่านี้ต้องการออกไปหางานทำต่อ เราก็คงไม่ 

สามารถที่จะจ้างครูสำหรับการนี้ได้

อาสาสมัครส่วนมากของเรามาจากต่างประเทศ 

บางท่านก็รู้จักโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หลาย 

ท่านก็ติดต่อแสดงความจำนงหลังจากที่ได้ทราบ 

ข่าวจากบรรดาเพื่อนๆ ที่เคยมาเป็นอาสาสมัคร 

และได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่แสนวิเศษ 

คุณโรสแมรี จากไอร์แลนด์เหนือยึดอาชีพเป็น

ครูสอนหนังสือมากว่า 40 ปี และเมื่อท่านเกษียณ

ท่านก็มีความรู้สึกว่า “ต้องการตอบแทน” แล้ว

ท่านก็แสดงความจำนงขอมาเป็นอาสาสมัครทำ

งานอยู่กับเรา ท่านกล่าวว่า “ถึงแม้ว่าดิฉันจะรัก 

อาชีพของดิฉันในฐานะที่เป็นครูตลอดมาจนถึง

เวลาเกษียณ แต่ดิฉันก็ไม่อยากจะทำงานใน

แบบเดิมๆ นั้นต่อไปแล้ว” อย่างไรก็ตาม เมื่อ

เราพยายามชักชวนให้ท่านเห็นว่าทักษะและ

ความรู้ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งต่อ

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา คุณโรสแมรี

กล่าวว่า “ดิฉันได้ระลึกว่า “งานครั้งนี้” ไม่ใช่

เรื่องเกี่ยวกับตัวดิฉันคนเดียว ดิฉันมีทักษะ 

ที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการสำหรับโรงเรียน

อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ดังนั้น นอกเหนือ 

ไปจากการให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ

ของมูลนิธิฯ การสอนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

การเกษียณของดิฉันด้วย”  เมื่อถึงเวลาที่ท่าน

จะต้องจากเราไป และในขณะที่เรากำลังกล่าว 

คำร่ำลา เราก็ได้มีโอกาสกล่าวคำขอบคุณถึง

งานที่ท่านทำเพื่อช่วยเรา และเมื่อเราถาม 

คุณโรสแมรีว่า “คุณคิดว่าจะกลับมาที่นี่อีกไหม”

นัยน์ตาของท่านก็คลอไปด้วยน้ำตาที่เปี่ยมไปด้วย

ความทรงจำถึงนักเรียนของท่าน และท่านได้กล่าว

ตอบว่า “แน่ละ ฉันจะต้องกลับมา”

เรื่องของคุณโรสแมรีก็คล้ายกับเรื่องของหลายๆ

คนที่มาเป็นอาสาสมัคร เมื่อมาถึงใหม่ๆ ต่างก็เป็น

กังวลว่าจะเข้ามาช่วยงานในด้านไหนได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อแต่ละท่านไม่มีความรู้เรื่องภาษาไทย

เลย แต่ความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ก็เกิด

ขึ้นกับอาสาสมัครแต่ละท่าน หลังจากที่ได้มาใช้

เวลาอยู่กับเรา ร่วมแบ่งปันความรู้ความสามารถ

กับเด็กๆ และนักเรียนของเรา ทุกท่านต่างก็รู้สึกว่า

เป็นการยากลำบากที่จะต้องจากพวกเราไป 

และอยากจะกลับมาอีก แต่สำหรับเราแล้ว เราไม่

สามารถที่จะตีราคาต่อสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งแต่ละท่าน

ได้แบ่งปันให้กับคนในครอบครัวของเรา

ในแต่ละปี เราส่งเด็กๆ ในช่วงวัยรุ่นของเรา 2-3

คน ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย เราขอ 

ขอบคุณความอนุเคราะห์ของสโมสรโรตารีแห่ง

พัทยา และออสเตรเลีย สโมสรสุภาพสตรีนานา 

ชาติ แห่งพัทยา และการบินไทย ก่อนที่เด็กๆ 

เหล่านี้จะออกเดินทาง พวกเขาจำเป็นต้องมีความ

รู้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ

ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ จะมีอะไร

ดีไปกว่าการที่อาสาสมัครชาวออสเตรเลีย มาให้ 

คำแนะนำ และสอนพวกเขา คุณเอลีเซีย และ 

คุณเบน ไม่เพียงแต่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น 

แต่ท่านทั้งสองต่างก็ใช้ความพยายามในการเตรียม

ความพร้อมให้เด็กๆ ได้รู้จักคุ้นเคยกับขนบธรรม 

เนียมประเพณีตลอดไปจนถึงวิถีชีวิตของที่นั่น ซึ่ง 

แตกต่างไปจากประเทศไทย
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คุณโรสแมรีและลูกศิษย์

อาสาสมัครชาวออสเตรเลีย เอลีเซีย

คุณรุ่งนภาและลูกศิษย์ 

จากออสเตรเลีย...

พวกเขามาจากทั่วโลก...



 

ทุกๆ ปี คุณจอยจากประเทศอังกฤษจะมาที่นี่เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ 

เป็นอาสาสมัครช่วยงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คุณจอยมีเหตุผลพิเศษในการมาแบ่งปันความรักแก่บรรดานักเรียนของ 

เราในครั้งนี้ คุณจอยมีสายตาที่มองเห็นเลือนลาง และมีประสบการณ์ 

ตลอดชีวิตของท่านในการช่วยเหลือคนตาบอด เมื่อท่านอยู่กับเรา ท่านก็ 

พักอยู่ที่โรงเรียน เช่นเดียวกับบรรดานักเรียนทั้งหลาย เป็นที่น่าประทับใจ

ขณะที่เฝ้าดูท่านผู้นี้ทำงานกับเด็กนักเรียนของเราสองคน ผู้ไม่เพียงแต่

ตาบอดเท่านั้นแต่ยังหูหนวกด้วย การใช้การสัมผัสเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะ

สื่อสาร มือของคุณจอยจะจับกับมือของเด็กเพื่อสัมผัสรูปร่างสิ่งของ เช่น

กล้วย จากนั้นก็ออกแบบภาษามือหรือภาษาสัญลักษณ์และก็สื่อออกมา

เป็นตัวอักษรเพื่อจะสะกดชื่อของสิ่งของแต่ละสิ่ง  ดังนั้นต้องใช้ความ

สามารถหลายๆ ด้าน ในการที่จะแบ่งปันความรักให้แก่กัน

คุณนอร่าและคุณไบรอัน จากฮาร์เทิ่ลพูล Hartlepool ประเทศอังกฤษ 

และ คุณเดวิดจากสกอตแลนด์ ต่างก็เป็นอาสาสมัครขาประจำของเราซึ่ง 

มาปีละ 2-3 ครั้ง และครั้งละหลายสัปดาห์ เพื่อมาอยู่กับเด็กๆ ของเรา 

คุณไบรอัน เป็นช่างก่อสร้าง และเมื่อหลายปีก่อน ท่านก็ได้เข้ามาช่วยงาน

หลายโครงการ ท่านเคยสร้างห้องน้ำให้แก่บ้านแรกรับและงานภาคสนาม

เพื่อเด็กและเยาวชน และก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบระบายน้ำซึ่งช่วย

ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณตึกที่ทำการในขณะฝนตกหนัก ช่วย 

ประหยัดค่าซ่อมแซมจำนวนมากในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากน้ำท่วม 

คุณไบรอัน ได้แสดงผลงานอันน่าอัศจรรย์ในการเปลี่ยนเพิงพักที่มีแต่

พื้นดิน ไม่มีประตู ฝาผนังหรือกำแพงกั้นจากพายุฝน ให้กลายเป็นที่พัก

อาศัยที่สมบูรณ์โดยการก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกสำหรับคุณแม่และลูก ๆ 

ทั้งสามของเธอ

เดวิดและอาสาสมัคร 3 คน ออกไปตามถนนสายต่างๆ ในเมืองพัทยา 

ตามร้านค้า ภัตตาคาร และสถานเริงรมย์ เพื่อป่าวประกาศให้ผู้คนได้ทราบ

ถึงการทำงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และเพื่อขออนุญาตจากสถานที่เหล่านี้
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หลุยส์จากประเทศอังกฤษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ในการวางกล่องรับบริจาคเงิน เพื่อให้งานของมูลนิธิฯได้ดำเนินต่อไป ไม่ใช่ 

ว่าทุกคนจะอยากทำงานอย่างนี้  แต่การที่เรานำกล่องรับบริจาคเงินไปวาง 

ทำให้เราได้รับเงินเข้ามาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เราตั้งความหวังไว้ว่าจะมี

นักระดมทุนมืออาชีพมาขอเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรของเรา เพื่อช่วยให้

เราได้มีโอกาสขยายงานด้านการระดมทุนเพิ่มขึ้นไปอีก 

โยโกะเป็นอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 

เธอผู้นี้ได้ใช้ความสามารถในการ

เป็นนักกายภาพบำบัด ณ ศูนย์ฟื้นฟู 

สำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ  มีเด็กหลายคนเป็นโรค 

ออทิสติกและดาวน์ซินโดรม  โยโกะ 

เรียนรู้ภาษาไทยได้เพียงพอสำหรับ

การสื่อสารกับพ่อแม่ของเด็กเพื่อที่จะ

อธิบายให้ทราบถึงการรักษาและ

ปฏิบัติที่จำเป็นต่อเด็กเหล่านี้ 

ครั้งแรกในการดูแลเด็กเหล่านี้คือ

ต้องให้การดูแลและพยาบาลเพื่อทำให้เขาสามารถเรียนรู้ถึงทักษะใหม่ ๆ  

กิจกรรมพื้นฐานต่างๆ  เช่น การนั่ง การเดิน การเรียนรู้ถึงการใช้ช้อนใน

การรับประทาน สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาและความอดทนในการสอน 

เด็กพิเศษเหล่านี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กๆ 

ได้เรียนรู้จากอาสาสมัครของเราถึงวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องในการดู

แลเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ความรู้และเทคนิคที่อาสาสมัครสอน

ให้แก่ผู้ปกครองเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้สามารถ

รับมือกับสถานการณ์อันยากลำบากที่จะเกิดขึ้นที่บ้าน สำหรับเด็กที่มีความ

พิการในระดับสูงกว่านี้ การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานซึ่งเราต่างก็เห็นว่าเป็น

เรื่องธรรมดานั้น แต่สำหรับพวกเขาแล้วนับว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูงเลย

ทีเดียว

ไบรอันเริ่มต้นงานสร้างที่พักอาศัยในบริเวณสลัม

โยโกะ (ขวา ) พร้อมกับนักเรียนพิการ

และทุกๆ ที่ในระหว่างนี้

...สู่ประเทศอังกฤษ



440 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท กม. 145 

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี 20260  ประเทศไทย

โทร. +66-38-716628

แฟกซ์ +66-38-716629

info@fr-ray.org

www.fr-ray.org

            มูลนิธิคุณพ่อเรย์
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คุณเจนจากเดนมาร์กกับเพื่อนตัวน้อย 

ณ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

บิลลี่ หรือบุคคลที่เราเรียกกันว่า ค็อกนี่ บิล 

(Cockney Bill) เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกับคุณ

พ่อเรย์ และเป็นอาสาสมัครที่ค่อนข้างแปลก

ประหลาดในแบบฉบับของตัวเอง เขามักจะตระ

เวนไปในย่านที่อันตราย และเสี่ยงภัยเข้าไปช่วย

เด็กๆ ที่กำลังถูกข่มเหงรังแก

อาสาสมัครสละเวลา
ของท่าน...

คุณซอนย่าชาวดัตช์ ซึ่งใช้ทักษะของท่านช่วยในเรื่องโภชนาการเด็ก

พิธีกรในงาน - ค็อกนี่ บิล

เขาผู้นี้ช่วยเหลือเด็กๆ อย่างกล้าหาญ และนำ 

พวกเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อ

เรย์อย่างปลอดภัย บิลลี่ยังคงช่วยงานของเราอยู่

โดยคอยกระตุ้นเตือนภัยและระแวดระวังรวม

ถึงจัดการประมูลขายของเพื่อช่วยในการระดม

ทุนซึ่งมีความจำเป็นมาก

ซอนย่าเป็นคนล่าสุดในบรรดาอาสาสมัครทั้งห้า

คนจากฮอลแลนด์ ซึ่งเรียนทางด้านโภชนาการ 

พวกเขาอาสาที่จะเรียนรู้คุณค่าของโภชนาการ

ของอาหารทั้งหลายในประเทศไทย และให้คำ

แนะนำเพื่อมั่นใจว่าเด็กๆ ของเราได้รับประทาน 

อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

บรรดาอาสาสมัครแต่ละท่านไม่เคยคิดว่าตัวเอง 

เป็นฮีโร่ พวกเขาเหล่านี้ต่างก็มาตามเสียงเพรียก

อันลึกลับเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นๆ และสละเวลา

ในชีวิตมาแบ่งปันให้กับเด็กๆ  ผู้ด้อยโอกาส 

พวกเขาไม่ต้องการค่าตอบแทน รางวัลของพวก 

เขามาจากสิ่งที่เราอยากจะเรียกกันว่า ความอิ่ม

เอม หรือการได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าแก่

ผู้ด้อยโอกาส เกือบทุกคนก่อนที่จะออกเดินทาง 

จากเราไป เล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนเมื่อ 

ได้มาอยู่กับเราและจะไม่มีวันลืม พวกเขาต่างก็รู้

สึกว่าตนเองดีขึ้นเนื่องมาจากการได้ช่วยงานอัน 

มีคุณค่าที่นี่ และเราทุกคนที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ 

ต่างก็ยินดีและชื่นชมกับความรู้ความสามารถ

ที่ทุกคนนำมาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่เด็กๆ ของ 

เพื่อแบ่งปันทักษะ

เพื่อช่วยเด็กๆ ของเรา

เรา แต่ละท่านต่างก็มีความสามารถกันไปใน

หลายๆ ด้าน แต่ทุกท่านต่างก็มีอย่างหนึ่งที่

เหมือนกัน คือความปรารถนาอันแน่วแน่ ในการ

ที่จะช่วยผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ที่ถูก

ทอดทิ้ง หรือความรักที่มีต่อคนพิการผู้ซึ่งแม้ว่า 

ได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากคนอื่น 

พวกเขาก็สามารถจะดำเนินชีวิตใหม่ได้อย่างงอก

งามและเกิดผล

เรามีความยินดีและพร้อมจะรับทราบจากผู้ที่

ประสงค์มาร่วมงานกับเราในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

เรามีงานหลายด้านจะนำเสนอและเราต้องการ

ผู้ที่มีความรู้และทักษะในทุกรูปแบบ และไม่ว่า

ท่านจะเป็นใครก็ตามที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาทำ 

ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน นี่คือสิ่งที่เราต้องการ

มากในขณะนี้  ถ้าท่านสนใจในงานอาสาสมัคร 

กรุณาติดต่อ volunteer@fr-ray.org

เราทราบว่าบางท่านอาจจะไม่สามารถเดินทาง

มาประเทศไทยและสละเวลาให้เราได้ แต่มี

ความประสงค์จะสนับสนุนงานของเรา ท่าน 

สามารถช่วยได้ด้วยการให้การอุปถัมภ์เด็กๆ 

และนักเรียน โดยการบริจาคเงินหรือกระตุ้นให้

ทุกคนได้ตระหนักและรับทราบถึงการดำเนินงาน

ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

แล้วท่านล่ะ?


