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ตรวจสอบดา้นใน หน้า 2 และ 3 ส าหรบั
รูปภาพและรายงานของกจิกรรมวนัแมข่อง
เรา 

การแปลงโฉม 

ทีว่เิศษ 

สว่นทีส่ าคญัของภารกจิของ
เราคอื การเป็นสะพาน
เชือ่มโยงระหวา่งความ
ตอ้งการและทรพัยากร จาก

การต ัง้ฐานอยูใ่นกรุงเทพฯ 
ดฉินัสามารถทีจ่ะสรา้ง
เครือขา่ยกบัผู้สนบัสนุนท ัง้
จากองค์กรและบคุคลเอกชน
ตา่งๆ ทีอ่ยากช่วยเหลือ แตก็่
ไมรู่ว้า่ชุมชนเหลา่น้ีต้องการ
อะไร บนหน้าน้ีคุณจะ

สามารถเห็นถงึวธิีตา่งๆทีเ่รา
ช่วยเหลือเป็นประจ าดว้ย - 
ผกัและผลไมท้ีไ่ดร้บับรจิาค
จากตลาดขายสง่เพือ่
แจกจา่ยใหก้บับา้นพกัตา่งๆ
เช่น บา้นขอบคณุพระเจา้

และฉุกเฉินบา้น 
เช่นเดียวกบัชุมชนใกลเ้คยีง

 

ตา่งจงัหวดัเรายงัไดส้ง่
เครือ่งอปุโภคบรโิภคเช่น 
เสือ้ผา้ เครือ่งเขียน 
อปุกรณ์ทีใ่ช้ในครวัเรือน 

ของเล่น เป็นตน้ โดยไดร้บั
บรจิาคเป็นประจ าจาก
ครอบครวัตา่งๆทีส่ง่เด็กไป
เรียนโรงเรียนนานาชาต ิ
KIS เมือ่เร็ว ๆ น้ีการบนิ
นกแอร์ไดม้อบน ้าหนกั
บรรทุก 80kg กบัผู้

ประสานงานของเราทีก่ าลงั
บนิกลบัไปทีอ่ าเภอแมส่อด 
(รูปขวาแสดงเด็กๆกบั
เสือ้ผา้ใหม)่ 

เป็นประจ าเราจะยงัไดร้บับรจิาคกระสอบแป้ง ซึง่เราจะสง่ไปยงัทีพ่กั Feed my Lambs 
ในแมส่อด ทีน่ ั่นเขาจะใช้แป้งท าขนมปงั ขนมเคก้ ของหวาน และตอนน้ีเสน้กว๋ยเตีย๋ว

เช่นกนั! มนัเป็นประโยชน์กบัรา่งการกบัเด็กทีน่ ั่นจรงิๆ 



  

หน่ึงในสิง่ทีด่ีทีสุ่ดทีจ่ะเพิม่ความม ั่นใจใหต้นเองนอกจาก

การมอบความรกัและความชืน่ชม คือการใหเ้ขารูส้กึดีกบั

ตวัเอง วธีิหน่ึงทีจ่ะท าเชน่นัน้คอืการชว่ยท าใหเ้ขาดดูี! 

ดงันัน้เมือ่เร็วๆเราไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังานวนัแมป่ระจ าปี 

“การแปลงโฉมทีว่เิศษ” ทีบ่า้นพกัฉุกเฉิน (ทีพ่กัพงิส าหรบั

สตรีและเด็กทีถู่กท ารา้ย) ดว้ยความชว่ยเหลือของกลุม่

พนัธมติรและเพือ่นๆ! 

โรงเรียน Glammer Hairdressing รว่งงานพรอ้มชา่งท า

ผม 8 คน โรงเรียน Makeup Arts and Technique มา

พรอ้มศลิปินแตง่หน้า 15 คน และ Dasy Design มา

พรอ้มชา่งท าเล็บทีม่ากความสามารถ 3 คน! เรายงัตอ้ง

ขอบคุณ Avon Cosmetics ทีไ่ดม้อบกลอ่งเครือ่งส าอาง

ประกอบไปดว้ยลปิสตกิ แป้งโป๊ะหน้าและอายแชโดว์ แก่

สตรีทุกคน 

เราไดเ้ริม่กจิกรรมดว้ยความรูส้กึทีด่ีแท ้– ดว้ยความอรอ่ย

ของไอศกรีมครีมโอส าหรบัทุกคน จากนัน้อลชิา โฆษกไทย

ของเราไดพู้ดถงึความงามนัน้วา่มาจากภายใน ไมใ่ช่

กระจก!! มนัเป็นความงามภายใน สิง่ทีเ่ราคดิเกีย่วกบัตวัเอง 

สิง่ทีเ่ราพูดหรือสรุปวา่ตวัเองเป็นสามารถก าหนดวา่เราจะดู

อยา่งไร ถา้เราคดิและยอมรบัความคดิทีว่า่เราแกห่รือไมด่ี

หรือสวยพอ เราก็จะเป็นดงันัน้ – ความรูส้กึแก ่เหน่ือย ขาด

ความม ั่นใจในตนเอง "จากทีผู่ห้ญงิคดิอยา่งไรในใจ เขาก็

เป็นอยา่งนัน้ "(สภุาษิต 23: 7) อาสาสมคัร Sunny ได้

แสดงละครเวทีแสดงตามนัน้ ถงึวา่เราจะเป็นคนทีต่ืน่เชา้ขึน้

มาแลว้เริม่พูดสิง่ตา่งๆในแงล่บและปญัหาตา่งๆ หรือเขาจะ

ตืน่ขึน้มาพรอ้มกบัพูดแตส่ิง่ทีเ่ป็นแนวบวก และคาดหวงัแต่

สิง่ทีด่ีๆในวนัขา้งหน้า หวัใจทีเ่ต็มไปดว้ยความขอบคุณจะ

เปลีย่นแปลงมุมมองของชีวติของคุณคุณจะเหน็แสงแดด

ผา่นเมฆฝน! 

ในชว่งเวลาเดียวกนัน้ี อาสาสมคัรจูเลียและสตีเวน่ไดพ้าเด็ก
เล็กไปทาสีตุก๊ตาเซรามกิ สว่นหน่ึงของการรูส้กึและดูดีคือ
การออกก าลงักาย ดงันัน้ในขณะทีผู่ห้ญงิบางสว่นก าลงั
แปลงโฉม เราไดม้ีครู Zumba Fitness ชาวโมร็อกโก  
คุณ Jamal Benouhoud ขึน้เวทีและน าผูห้ญงิบางสว่น
แยกยา้ยไปตามจงัหวะของเสียงเพลงเพลง 



มนัเป็นการเตน้+ออกก าลงักาย+ความสนุกสนาน คุณ 

Jamal ก็ไดล้งจากเวทีเพือ่จดัใหบ้รรดาผูห้ญงิเตน้ 

Limbo! มาถงึตอนน้ีเรายงัไดศ้ลิปินแตง่หน้ากระโดด

เขา้รว่มสนุก! หลงัจากทีผู่ห้ญงิแตล่ะคนท าผมและ

แตง่หน้าเสร็จ เราไดมีชา่งภาพมืออาชีพมาถา่ยรูป

สว่นตวัเป็นทีร่ะลกึ 

ขอบคุณ Tamrerk Nasomyont ทีไ่ดน้ าเครือ่งพมิพ์

พเิศษเพือ่พมิพ์ภาพใบหน้าของแตล่ะคน แลว้แปะไว้

บนหนงัสือสรา้งแรงบนัดาลใจทีเ่ราไดอ้อกแบบและ

แจกใหก้บัพวกเขา มนัเป็นทีร่ะลกึทีด่ขีองวนัทีพ่วกเขา

มีโอกาสถูกนิบตัรอยา่งกบัเจา้หญงิ จากนัน้เรากไ็ด้

เชญิสาว ๆ ออกมาเลือกเส้ือผา้ทีพ่วกเขาตอ้งการจาก

การเส้ือผา้จ านวนมาก (ขอขอบคุณครอบครวั PYP 

จากโรงเรียนนานาชาต ิKIS ส าหรบัเสื้อผา้) ขอ้แมค้ือ 

ทุกคนทีไ่ดร้บัเสื้อผา้จะตอ้งออกไปเดนิแบบแสดง

เส้ือผา้ทีเ่ขาเลือก! มนัสนุกสนานไมน้่อยกบัการดู

บรรดาหญงิเดนิสา่ยเอวและอวดเส้ือผา้ทีพ่วกเขาหยบิ

ออกมา จากนัน้บรรดาผูห้ญงิทีเ่ดนิแบบยงัไดม้โีอกาส

เลือกขวญัใด ๆ จากโตะ๊ทีเ่ราจดัเรียงไว ้ไมว่า่จะเป็น

ตุก๊ตาน่ากอดหรืออุปกรณ์แฟชั่นส าหรบัความพยายาม

และความกระตือรือรน้ของพวกเขา! 

ชว่งบา่ยไดผ้า่นไปอยา่งรวดเร็ว และในทีส่ดุก็ถงึเวลา

ส าหรบัอาหารเย็น 

โรงแรม Miracle Grand ไดม้าจดัเรียงความอรอ่ย 

ไมว่า่จะเป็นอาหาร น ้าพรกิ และผลไมส้ าหรบัทุกคน 

พรอ้มดว้ยกลุม่ Oishi กบัเครือ่งหมายการคา้ ชาเขียว/

ด า เครือ่งดืม่สมุนไพร และความหลากหลายของ

อาหาร o-เบนโตะ บวกกบัน่องไกท่อดจาก โกลเดน้

ฟู้ ดส์สยาม – มากเกนิพอทีจ่ะเล้ียงอาหารผูพ้กัพงิ 

ผูดู้แลผและอาสาสมคัร มืออาชีพและผูช้ว่ยตา่งๆ ทีเ่ขา้

รว่มกจิกรรม! เด็กๆและสตรีกย็งัไดร้บัขนมถ ั่วลสิงจาก 

Tong Garden ถุงคุกก้ีจากKerry Flour Mill! 

ชา่งเป็นความพยายามและความรว่มมือกนัของเพือ่นๆ
ทีน่ าความสุขไปสูค่นจ านวนมาก! ในน้ีเราเห็นถงึ
ความงามของชีวติ เมือ่เราสามารถทีจ่ะแบง่ปนัโอกาส
ดงักลา่วรว่มกนัเพือ่ท าใหค้นอืน่มีความสุข! ขอบคุณ
ทุกคนส าหรบัการทีท่ าใหก้จิกรรมน้ีเป็นไปได!้ 



Log in to:   

www.centralthailandmission.com  
 
FACEBOOK :  
http://www.facebook.com/pages/
Central-Thailand-
Mission/192445120795905  

Email:: centhai@gmail.com               
CTM, Box 77, Sai Mai P.O, Bangkok 10220  
Bangkok 10224                    Cell:66 816971409       
Thailand                               Skype: centhaibkk    
  

เน่ืองจากการทีทุ่กอย่างท าดว้ยการอาสาสมคัร พวกเรานั้นคงจะไมส่ามารถรบัโปรแกรม 
หรือครอบคลุมคา่ใช้จา่ยตา่งๆของศุนย์ได ้เราจงึอยากจะขอขอบพระคุณเพื่อน 

และบรษิทัพนัธมติรตา่งๆ ทีไ่ดส้ปอนเซอร์และสนบัสนุนเราดว้ยสิง่ของ การบรกิารและการเงนิ  

ดงัน้ี 

Angie Watts                             Golden Foods Siam                          

 Bouygues-Thai                        Hester Chew                                            

 D. Morales                             Kamthorn, Surachet, & Somsak  

Mr Claudio. F.                        Thai Air Asia 

Khun Ann Y.                           Nok Air           

 Dr J. Lim                                 KIS International School families 

Central Thailand Mission Central Thai-

land Mission (CTM)  เป็นโครงการทีอ่ยู่

ภายใตมู้ลนิธ ิHaven ซึง่ลงทะเบียนในประเทศ

ไทย (ภายใตค้ณะกรรมการสวสัดกิารของ

กระทรวงมหาดไทย) ซึง่มีความเกีย่วขอ้งใน

ประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจกัร ใน

ปจัจุบนั Haven มี 23 พนัธมติรรว่มโครงการ

ท ั่วประเทศใน 10 จงัหวดั 

CTH ยงัเป็นหน่ึงในโปรเจคทีข่ึน้ตรงกบั – 

Family Care Foundation – ซึง่เป็นมูลนิธทิี ่
ลงทะเบียนในอเมรกิา tax-exempt, non-

profit, IRS-approved 501  

(c )(3) public charity. 

ต ัง้ฐานในกรุงเทพเป็นเวลา 20 ปี CTM 

ไดพ้ยายามทีจ่ะช่วย ผูด้อ้ยโอกาสใน 

หลากหลายวธิ ี

๐ เป็นสะพานเชื่อมโยงผูค้นทีม่ ีความตอ้งการ 

กบัผูผ้ลติ 

๐ บรจิาค เครือ่งอุปโภคบรโิภค แกส่ถานที ่

ทีข่าดแคลน 

๐ สปอนเซอร์หรือหาสปอนเซอร์ แกโ่ปรเจค 

ตา่งๆเป็นตน้ 

จดัสมัมนาการศกึษาและมอบอุปกรณ์การศกึษา

สรา้งเครือ่งเก็บและกรองน ้าส าหรบั 

โรงเรียนและหมูบ่า้นทีด่อ้ยโอกาส 

๐  ใหค้ าปรกึษาและก าลงัใจ 

แกผู่พ้กิารหรือเป็นโรคเร้ือรงั ใกลต้าย 

ผูต้ดิเช้ือเอดส์ ผูห้ญงิและเด็กทีถ่กูทารุณกรรม 

๐ เตรียมความพรอ้มกบัเด็กที ่จะถูกน าไปเล้ียง 

เป็นเด็กบุญธรรม 

การบ าบดัดว้ยเสียงหวัเราะตาม 

โรงพยาบาล 

คอร์สการเพิม่ความม ั่นใจกบัผูห้ญงิทีถู่ก 

ทารุณ 

๐ ใหค้ าปรกึษาและวางแผน 

กบัอาสาสมคัรนานาชาตทิีอ่ยาก สละเวลา 

สว่นตวั ฝีมือ หรือสิง่ของ เพือ่ช่วยคนอืน่ 

๐ มอบความรกัของพระเจา้ ก าลงัใจ 

และการปลอบโยนแกผู่ท้ีต่อ้งการ 

และก าลงัแสวงหาเสน้ทางด าเนินชีวติทีม่ี 

ความหมาย 

Central Thailand Mission 

เป็นองค์กรอาสาสมคัรทีไ่มแ่สวงหาก า

ไร 

ทุกโครงการและกจิกรรมเป็นไปได ้

ผา่นการช่วยเหลือของบรษิทัหรือ 

บุคคลตา่งๆทีอ่ยากช่วยกรุณา 

ตดิตอ่เราหากคุณตอ้งการทีจ่ะเขา้ 

รว่มหรือสนบัสนุนการท างานของเรา 

  

 

มีอีกมากมาย!!! เน่ืองจากพ้ืนทีบ่นหน้าพวกน้ีเรามจี ากดั 
เราจงึไมส่ามารถทีจ่ะน าเสนอภาพและกจิกรรมอยา่งต็มเป่ียม 
กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ และ Central Thailand Mission 
ของเราบน Facebook ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ เกีย่วกบั 
แตล่ะโครงการ 

 อูด๊!อูด๊! เราตอ้งการความ

ช่วยเหลือจากคุณ! เพียงแคห่ยอด

ความรกัและน ้าใจเล็กน้อยกบัการ

ให้ ในการรเิริม่โครงการย ั่งยืนดว้ย

ตวัเองขนาดเล็กหลายชุมชน ตาม

เนินเขาและชายแดนของเราที่

อ าเภอแมส่อด แมร่ะหมาด ยงัคง

อยู่กบัความยากจนต ัง้แตค่รอบครวั

แรกเริม่ลกหนีบา้นบองเขาในประเทศพมา่ เพื่อหลบภยับนพ้ืนดนิไทย แลว้ถา้เป็นไปไดพ้วกเขาท ามา

หากนิจากงานเยียงคนรบัใช้ 

เพื่อทีจ่ะหยุดวงจรของความยากจน เราไดเ้ริม่ตน้กบัโครงการเล็กๆในการทีจ่ะจดัหา หมูตวัผู ้2 ตวั 

และหมูตวัเมีย 8 ตวั ส าหรบัหมูบ่า้นหน่ึง ซึง่คนในหมูบ่า้นจะสามารถดูแลและขยายพนัธ์ุหมูเหลา่น้ี

เพื่อเป็นอาหารหรือคา้ขาย โดยเราตอ้งขอบคุณ คุณแอน พรอ้มท ัง้ครอบครวัของ Mr Claudio ทีท่ า

ให้มนัเป็นไปได ้ตอนน้ีโครงการก็ไดข้ยายออกไป  

บา้นพกัพงิ Feed my Lambs ซึง่ดูแลเด็กพลดัถิน่ชาว Karen 62 คน น่าจะไดร้บัประโยชน์จาก

โครงการหมน้ีู รวมท ัง้ชุมชนตามเนินเขาอีกหลายทีใ่นแมร่ะหมาด 

ในกรณีทีคุ่ณสงสยัวา่ท าไมเราถงึซ้ือหมูด าเหลา่น้ี เพราะมนัมีราคาถูกและงา่ยตอ่การดูแลกวา่หมู

ธรรมดาสีชมภู  

หากคุณตอ้งการทีจ่ะช่วยในทางใดโปรดตดิตอ่เราทีอี่เมล์: centhai@gmail.com หรือบนหน้า 

Facebook CTM ของเรา  

Check it 

out!  

http://www.facebook.com/pages/Central-Thailand-Mission/192445120795905
http://www.facebook.com/pages/Central-Thailand-Mission/192445120795905
http://www.facebook.com/pages/Central-Thailand-Mission/192445120795905

