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ดว้ยการลดลงของอุณหภูมใินช่วง 2 เดือนทีผ่า่นมา (ดว้ยจงัหวดัทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหลายจงัหวดัประกาศ

เป็น "เขตภยัพิบตัฤิดูหนาว") หน่ึงในความตอ้งการทีเ่รง่ด่วนทีส่ดุ คือผา้หม่ส าหรบัโปรเจคร่วมตา่งๆของเราในชุมชนชาว Karen 

พลดัถิน่ใน แมส่อดและแมล่ะหมาด เราตอ้งขอบคุณบรรดาผูห้ญงิจากกลุ่มปกัเย็บ ของ Bedok Methodist Church ในประเทศ

สงิคโปร์ เราก็สามารถทีจ่ะซ้ือผา้หม่หนาทีม่คีณุภาพ 100 ผืน กอ่นวนัคริสต์มาสไมก่ีว่นั – ท าใหเ้ป็นของขวญัทีส่มบรูณ์แบบส าหรบั

เด็กๆทีพ่กัพิง Feed My 

Lambs ในแมส่อด : ซึง่พวก

เขาไดม้คีวามขอบคุณมากที่

จะไดเ้ขา้ไปนอนคดุคูใ้นผา้

หม่อบอุน่ใหมข่องพวกเขาใน

เวลาตอนเย็น เมือ่อณุหภมู ิ

ตกถงึ 12 องศา 

 

 

เราตอ้งขอบคุณโรงแรม Plaza Athenee a Royal Meridien ทีท่ าให้ปีน้ีเราสามารถไดม้ี

การฉลองวนัเด็กทีแ่ตกตา่งจากปีอืน่ แทนทีเ่ราจะพาเด็กดอ้ยโอกาสพวกน้ีออกไปสนุกสนาน

ช่วงเทศกาลวนัครสิต์มาสและปีใหม ่(โดยเด็กๆจะไดเ้ลน่น ้าอย่างสนุกสนานในสระวา่ยน ้า และ

หลงัจากนัน้มีอาหารค ่ารสเลศิ!) ปีน้ีนัน้เราสามารถจดัในวนัเด็กแทน ! มนัเป็นการเทีย่วพเิศษที่

เด็กๆจากบา้นพกัฉุกเฉินเฝ้ารอคอย แมว้า่อุณหภูมจิะลดลงเล็กน้อยในวนัอาทติย์ของเดือน

มกราคมน้ี อากาศเย็นก็ไมอ่าจยบัย ัง้เด็กเหลา่น้ี โดยไมล่งัเลพวกเขาไดไ้ปแตง่ตวัอย่างรวดเร็ว 

และในไมช่้าก็สาดน ้ากนัใหญใ่นสระวา่ยน ้าเด็กทีส่วยงามของโรงแรม เด็กทีโ่ตกวา่บางคนก็ได้

ออกไปกบัอาสาสมคัรของเราไปวา่ยและเลน่น ้าในช่วงลกึของสระวา่ยน ้า แมจ้ะมีความหนาวมา

ในตอนเย็น มนัก็ไมใ่ช่เรือ่งง่ายเลยในการเรียกเด็กทีก่ าลงัเลน่น ้าอย่างเพลดิเลนิเหลา่น้ีออกจาก

สระวา่ยน ้าเมือ่มนัถงึเวลาทีจ่ะไป กจิกรรมตา่งๆของเด็กๆคงท าให้พวกเขาอบอุน่พวกเขาขึน้! 

แตโ่ชคดีทีเ่ราไดใ้ช้ "ออกมาตอนน้ี หรืออดอาหารเย็น! เป็นสิง่จูวใจใหเด็กออก เราทุกคนรบัรู้

วา่ – บุฟเฟ่ต์ Raintree ไมใ่ช่สิง่ทีทุ่กคนตอ้งการทีจ่ะพลาด! เริม่แรกเราก็ไดพ้าเด็กๆเดนิทวัร์

ท ัง้บุฟเฟ่ต์ กอ่นทีจ่ะกลบัไปนั่งลงในสถานทีท่ีโ่รงแรมจดัเตรียม พรอ้มดว้ยของช่ืนชอบของเล็ก! 

มนัฝร ั่งทอดและไสก้รอกเป็นอาหารเรียกน ้าย่อย เสร็จแลว้อาสาสมคัรของเราก็ไดพ้าเด็ก ๆ ไป

เลือกอะไรก็ไดท้ีพ่วกเขาตอ้งการทีจ่ะกนิ! ไมว่า่จะอาหารจ าพวกแฮม ไสก้รอก ชีส ขนมปงั

ตา่งๆ  อาหารไทย พวกเน้ืออบ / เน้ือย่าง พาสตา้ รวมท ัง้อาหารทะเลตา่งๆ และทีน่่าประทบัใจ

คือไอศครีมทีม่ีหลายรส มูส เคก้คสัตาร์ เจลลี ่ช็อคโกแลตเคลือบผลไม ้.. เป็นตน้ ทุกคนนั้นได้

ลิม้รสความสุขอย่างเต็มทีก่บัการไดเ้ห็นและชมิอาหารตา่งๆ ปญัหาคือ การท าใหแ้น่ใจวา่พวก

เขามีพ้ืนในทอ้งมากพอส าหรบัสิง่ทีพ่วกเขาเห็น! ในช่วงทา้ยของเย็นสตา๊ฟใจดีทีใ่ห้บรกิารของ

โรงแรมก็ไดอ้อกมาสง่เด็กๆทีย่งัลอยอยู่ในโลกแหง่ความฝนักบัความทรงจ าทีห่อมหวานของ

วนัทีย่อดเยี่ยมในชีวติเล็ก ๆ น้อย ๆ ของพวกเขา! ขอขอบคุณเพื่อนๆของเราที ่Plaza 



 ครสิต์มาส คือ ความรกั – มนัมาในหลายรูปแบบ ไมว่า่ 

จะความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา การค านึงถงึคนอืน่ๆ 

และความตอ้งการของพวกเขา มนัมาจาการสละตนเอง 

และทรพัยากรเพือ่ชว่ยเหลือผูอ้ืน่ ซงึท ัง้หมดน้ี 

เราสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากเทศกาลครสิตม์าสการกุ

ศล 2014 ของ CTM เมือ่เพือ่นๆ องค์กรและบรษิทัตา่งๆ 

มารว่มกนัเพือ่สรา้งเหตุการณ์ทีน่่าตืน่เตน้เรา้ใจส าหรบัเด็ก

ๆและผูดู้แลประมาณ 80 คน จากบา้นพกัฉุกเฉิน 

บา้นเด็กออ่นรงัสติ และบา้นขอบคุณพระเจา้ 

(รว่มกบับา้นราชาวดีหญงิ) มนัเป็นพยานและแรงบนัดาลใจ 

ถงึพลงัของความรกัในการรว่มมือกนั! 

เราไดร้บัความเอื้ออาทรของบรษิทัตา่ง เชน่ MODISH 

ซง่ในชว่งสามปีทีผ่า่นมาไดช้ว่ยสนบัสนุนเรากบัการสรา้งเว

ทีมืออาชีพและฉากหลงัทีส่วยงามเสมอ; Jeffrey และทีมงาน 

ของเขาจาก Conceptual Events ซึง่ในปีน้ีไดม้าชว่ย 

ท ัง้แพคเก็จ ท ัง้ระบบแสง สี เสียง; Bouygues-Thai 

ทีเ่ป็นกระดูกสนัหลงัของระบบไฟฟ้าของเรา; 

ทีเ่ราขาดไมไ่ด ้VS Service กบัระบบสขุาเคลือ่นที ่

ทีย่อดเยีย่มและส าคญัอยา่งยิง่; Masterkool ทีช่ว่ยกบั 

พดัลมระบายความรอ้นกลางแจง้ทีม่ีประสทิธภิาพ และ U-

Rent ส าหรบัโตะ๊และเกา้อี้ทีเ่ราตอ้งการ! BANGKOK KIDS’ 

PARTY ในปีน้ีทีเ่ป็น 'พนัธมติรในการน า ความสนุก 

กบังาน โดยอุปกรณ์การเลน่ของพวกเขา Trampoline 

ปราสาทลมยกัษ์ Trikers และทีย่อดนิยม Dunk Tank! กลุม่ 

Miracle Grand Hotel พรอ้มกบักลุม่ Oishi, Chomthana, Ge-

lathai, บรษิทั แมคไทยจ ากดั,  บรษิทั มาลี, Tong Garden 

และ Plaza Athenee (Royal Meridien) กบัอาหาร 

ของวา่งและเครือ่งดืม่เพียงพอส าหรบั100 กวา่คน!  



ในขณะทีก่ลุม่/บรษิทั และเพือ่นๆรว่มงานของเราแตล่ะคนชว่ยกบัทรพัยากรทีเ่รา 

ตอ้งการส าหรบังานปาร์ตี้ มนัเป็นบรรดากลุม่วยัรุน่ และหนุ่มสาวจากโรงเรียนมธัยม 

และอาสาสมคัรผูใ้หญท่ีเ่ป็นทีน่่าทึง่และกระตือรือลน้ในการรว่มมือ ใหค้วามรกั และ 

ดูแลเด็กๆ! พวกเขาอยูต่ ั่งแตเ่ริม่ ต ัง้แตจ่ากการจบัคู ่หรือน าทมีเด็กๆส าหรบัเลน่เกมส์ 

แขง่เดนิแบบหนอนเพือ่เชา้เสน้ชยั หรืออุม้เด็กๆกบัเกมส์หนงัสือพมิพ์และเกา้อีด้นดรี 

พวกเขาท าทุกอยา่งทีจ่ าเป็น จากการเป็นสาวน้อยตกน ้าถงึการเสรฟิอาหาร หรือ 

การน าเด็กๆเมือ่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น Zumba คุณ Adeline Miu ขึน้เวทีเพือ่ใหทุ้กคน 

ดิน้กนัอยา่งสนุกสุดเหวีย่ง! เรายงัไดม้วียัรุน่เชน่ Naomi, Carrey, JJ และเพือ่น ๆ 

ขึน้มาบนเวทีเพือ่ใหค้วามบนัเทงิในขณะทีเ่ด็กก าลงัยุง่กบัการเปิดของขวญัของพวกเขา 

- จูนดว้ยความรกัผา่นซานตามาจากครอบครวัตา่งๆของ โรงเรียนประถมศกึษา 

นานาชาต ิKIS, คุณ Anna และ Jack เชน่เดียวกบัครอบครวัของ Wroebel 

ขอขอบคุณเป็นพเิศษไปยงัคูณ Tamrerk และเพือ่น ๆ ส าหรบัการแสดง 

ดอกไมไ้ฟทีส่วยงามในตอนปิดงาน – 



Log in to:   

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

 
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 และบรษิทัพนัธมติร 

ตา่งๆ 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 

Tong Garden                         Paolo Laschet      

Central Thailand Mission Central Thai-

land Mission (CTM)  

เป็นโครงการทีอ่ยูภ่ายใตมู้ลนิธ ิHaven 

ซึง่ลงทะเบียนในประเทศไทย 

(ภายใตค้ณะกรรมการสวสัดกิารของกระทรวงมห

าดไทย) 

ซึง่มีความเกีย่วขอ้งในประเทศออสเตรเลียและสห

ราชอาณาจกัร ในปจัจุบนั Haven มี 23 

พนัธมติรรว่มโครงการท ั่วประเทศใน 10 จงัหวดั 

CTH ยงัเป็นหน่ึงในโปรเจคทีข่ึน้ตรงกบั – Fam-
ily 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 

จดัสมัมนาการศกึษาและมอบอุปกรณ์การศกึษาสร้

างเครือ่งเก็บและกรองน ้าส าหรบัโรงเรียน 

และหมูบ่า้นทีด่อ้ยโอกาส 

๐  ใหค้ าปรกึษาและก าลงัใจ 

แกผู่พ้กิารหรือเป็นโรคเร้ือรงั ใกลต้าย 

ผูต้ดิเช้ือเอดส์ ผูห้ญงิและเด็กทีถ่กูทารุณกรรม 

๐ เตรียมความพรอ้มกบัเด็กที ่จะถูกน าไปเล้ียง 

เป็นเด็กบุญธรรม การบ าบดัดว้ยเสียงหวัเราะตาม 

โรงพยาบาล 

คอร์สการเพิม่ความม ั่นใจกบัผูห้ญงิทีถู่กทารุณ 

๐ ใหค้ าปรกึษาและวางแผน 

กบัอาสาสมคัรนานาชาตทิีอ่ยาก สละเวลา สว่นตวั 

ฝีมือ หรือสิง่ของ เพือ่ช่วยคนอืน่ 

๐ มอบความรกัของพระเจา้ ก าลงัใจ 

และการปลอบโยนแกผู่ท้ีต่อ้งการ 

และก าลงัแสวงหาเสน้ทางด าเนินชีวติทีม่ ี

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 

  

                                             

Check it 

out!  

ช่วงเทศกาลคริสตม์าสท่ีผา่นมาน้ีเราไดมี้ความยินดีในการท างานร่วมกบัคุณวนัชยั แม่ต๋ิม และเด็กๆท่ีมี

ความสามารถจากบา้นขอบคุณพระเจา้ เราเร่ิมดว้ยการบริจาคตุ๊กตาปูนขาวทาสี ซ่ึงใชส้ าหรับกิจกรรมท่ีบา้น

ราชาวดีส าหรับเด็กผูช้าย(บา้นเด็กก าพร้าของรัฐบาล) เด็กชายท่ีอยูอ่าศยัอยูต่ ั้งแตพ่วกเขาก าพร้าหรือถูกทอดท้ิง

เป็นเด็ก ดว้ยการท างานร่วมกนัของอาสาสมคัรกบัเด็กๆ / ผูช้าย แต่ละคนไดค้น้พบความสุขท่ีเรียบง่ายในการ

ทาสีตุ๊กกตาเหล่าน้ี ขอขอบคุณ คุณ Ornprapa  Roberts และครอบครัวส าหรับการบริจาคกล่องต่างๆของตุ๊กตา

ปูนขาวเหล่าน้ี นอกจากน้ีเรายงัไดบ้ริจาคกล่องบางส่วนไปยงัชุมชนผูล้ี้ภยัชาวปากีสถานส าหรับคริสตจกัรคริ

สมาสตข์องพวกเขา บา้นขอบคุณพระเจา้กย็งัไดน้ าเสนอการแสดงมายากลส าหรับเด็กๆชาวปากีสถานและตบ

ทา้ยดว้ยไอศครีมส าหรับทุกๆคน สุดทา้ยในเชา้วนัคริสตม์าสอีฟ เราไดร่้วมกบับา้นขอบคุณพระเจา้เพื่อแสดง

ละครสั้นเก่ียวกบัการประสูติของพระเยซู ละครใบเ้ก่ียวกบัการเติบโต และส่ิงเยา้ยวนจิตใจและในท่ีสุด การ

แสดงมายากลส าหรับเด็กประมาณ 200 กวา่คน จากโรงเรียนไทยสองภาษา มนัแสดงใหเ้ราเห็นถึงวิธีการท่ีเรา

สามารถส่งผลกระทบและเพิ่มมูลค่าใหก้บัชีวิตของคนอ่ืน ๆ เวลาเราท างานร่วมกนั 

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

