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มาร่วมกันสร้าง 

ครัวใหม่ส าหรับ 

บ้านเด็ก!   
เพือ่บริจาค ตดิต่อเราที่ 

centhai@gmail.com 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเพิม่เติมในความพยายามของเราในการปรับปรุงบ้านเด็ก! 

ภาพด้านล่างแสดงเคาน์เตอร์ครัวเก่า ตู้เก็บของ อ่างล้างมือ ... 

           

ท่ี CTM เราพยายามหาวิธีการในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูท่ั้งหมด ท าการเช่ือมโยงต่างๆท่ีเป็นไปไดใ้นการ
เพิ่มมูลค่าใหก้บัชุมชนต่างๆท่ีเราใหบ้ริการ ในไตรมาสท่ีผา่นมาเราไดมี้ส่วนร่วมกบันกัเรียนจากโรงเรียน

นานาชาติ 2 โรง – โรงเรียนนานาชาติ Harrow และโรงเรียนนานาชาติ KIS – เพื่อการปรับปรุงเปล่ียน

โฉมท่ีใหญ่ส าหรับ บา้นเด็ก ท่ีบา้นพกัฉุกเฉิน (ท่ีพกัพิงส าหรับเด็ก วยัรุ่น ผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยื่อ - การถูก
ละเมิดทางเพศ ความรุนแรง และถูกทอดท้ิง) 

ทีมจากโรงเรียน Harrow มาก่อน ในวนัแรกท่ีพวกเขามา พวกเขาสวมถุงมืออยา่งกลา้หาญ แลว้เร่ิมตน้ท า

ความสะอาดพื้นท่ีรกท่ีติดกบัศูนยเ์ด็ก ซ่ึงเตม็ไปดว้ยของหกัพงั เก่า ขยะทัว่ไป ดว้ยการท่ีบา้นเด็กมีสต๊าฟ
เพียง 2 คนและเด็ก 30 คน จึงไม่มีเวลาท าความสะอาดเป็นเวลาหลายปี แต่แรงบนัดาลใจท่ีแทจ้ริง คือไม่ก่ี
สปัดาห์หลงัจากท่ีเราท าความสะอาดน้ี มีคนเขา้ไปเยี่ยมศูนยแ์ละเห็นพื้นท่ีน้ี เขาไดเ้สนอท่ีจะท าร้ัว ใน
ขณะเดียวกนักซ่็อมแซมและทาสีร้ัวไมส้ าหรับบา้นเด็กอีกดว้ย! การกระท าดีน าไปสู่การกระท าดีอีก! 
นกัเรียนยงัไดเ้ร่ิมขดัและทาสีมา้นัง่ไมใ้หมท่ี่บา้นเด็กอีกดว้ย โรงเรียนอยา่งไม่เห็นแก่ตวัยงัไดส้ปอนเซอร์สี

ส าหรับการทาสีคานไมข้องเพดาน 
เสา ประตูและผนงัดว้ย 

โดยงานทาสีใหญ่น้ีไดด้ าเนินการโดย
ทีมงานของนกัเรียนมธัยมปลายจาก

โรงเรียนนานาชาติ KIS ท่ีไดม้าเพยีง

ไม่ก่ีสปัดาห์หลงัจากส าเร็จการศึกษา
ของพวกเขา แผนกนกัเรียนดา้นเอก

ศิลป์จาก KIS ไดร้ะดมทุนจากการ

ขายงานศิลปะของพวกเขาโดยจะ

บริจาคเป็นประจ าทุกปีกบั CTM 

ร่วมกบั Revive Ministry ในการเปิด

โรงเรียนสอนหนงัสือท่ีบา้นส าหรับเด็ก
จากชุมชนผูล้ี้ภยัชาวปากีสถาน เพื่อใหไ้ดพ้บเด็กท่ีพวกเขาไดส้นบัสนุนน้ี กลุ่มวยัรุ่นดงักล่าว
ตดัสินใจท่ีจะใชโ้ครงการทาสี และปรับปรุงบา้นเด็กน้ี ในการสร้างความผกูพนัดว้ยกนั! 

 เปิดดูหน้ากลาง  





เครือข่ายของกลุม่สามกลุม่ – มาท างานร่วมกนัด้วยความรัก! 

นกัเรียนมกัจะออกท างานด้านบริการสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเพราะความต้องการของโรงเรียน หรือเพ่ือ

เครดติส าหรับวิชาตา่งๆ หรือเพ่ือเพิ่มรายการกระท าความดีในพอร์ตโฟลโิอ หรือส าหรับการย่ืน

สมคัรเข้ามหาวิทยาลยัเป็นต้น.. แตเ่ม่ือเร็ว ๆ นีเ้ราพบสายพนัธุ์เดก็ที่หายาก – เดก็มธัยมปลาย 7 

คนจากโรงเรียนนานาชาต ิKIS ทนัทีหลงัจากจบการศกึษาของพวกเขาได้ร่วมกนัในการวางแผน

ท ากิจกรรมเพ่ือช่วยชมุชนด้อยโอกาส 2 แหง่! ด้วยค าแนะน าของเราในการทาสีและปรับปรุงบ้าน

เดก็ของบ้านพกัฉกุเฉิน วยัรุ่นเหลา่นีร้วมกนัระดมทนุเพ่ือซือ้สีและอปุกรณ์บางสว่นส าหรับงานทาสี

หนึง่วนั ซึง่ท าร่วมกบักลุม่เดก็ 8 คนจากชมุชนผู้ลีภ้ยัชาวปากีสถาน เรารู้สกึปลืม้ใจในการเหน็เดก็

ปากีสถานต่ืนเต้นกบัสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่ง ทัง้การเรียนรู้ในการช่วยผู้ อ่ืนท่ีขดัสนมากกว่าเขา ในขณะท่ีเพลดิเพลนิไปด้วย วยัรุ่นบางคนท่ีได้เอกศลิป์จาก

โรงเรียนได้รับอิสระในการทาสีเสา 8 เสา ประตแูละผนงัขนาดใหญ่ เรายงัแถมม้านัง่และโต๊ะไม้สองตวัท่ีจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง CTM ยงัได้น าช่างสองคนของ

ศนูย์เราให้ความชว่ยเหลือกบัการทาสีคานของเพดาน นีเ้ป็นความพยายามขนาดใหญ่ท่ีคนจ านวน 17 คนลงไม้ลงมือทาสีทกุมมุมองของบริเวณกิจกรรม / ที่

รับประทานอาหารของบ้านเดก็ ในช่วงบา่ยเดก็ปากีสถานได้มีการเข้าไปดแูลและเลน่กบัเดก็ ๆ ในสนามเดก็เลน่อีกด้วย ในขณะท่ีพวกเขาตอนแรกท าการผกูมดั

กบัวยัรุ่น KIS ท่ีมีอายมุากกว่า ตอนนีพ้วกเขาพบว่าเขาเองเป็นผู้อายมุากกว่าท าการผกูมดักบัเดก็อายนุ้อยกว่า มนัเป็นประสบการณ์แบบสามในหนึง่ที่ทกุคนได้ 

โดยไม่มีปัญหาใด ๆ กบัเชือ้ชาต ิศาสนาหรืออาย ุเดก็เหลา่นีแ้สดงให้เราเหน็ถึงโลกท่ีดีกว่า! ในตอนท้ายวยัรุ่นเหลา่นีย้งัได้มอบเช็ค ของขวญัด้วยรัก ซึง่จะไปยงั

โครงการของ CTM ในการท างานร่วมกบั Revive Ministry ในการเปิดโรงเรียนสอนหนงัสือท่ีบ้านส าหรับเดก็จากชมุชนผู้ลีภ้ยัชาวปากีสถาน ขอบคณุ - พวก

คณุสร้างความแตกตา่ง! 

ผนงั ประตู และคานของเพดานท่ีทาสีเสร็จสมบูรณ์            8 เสาตามเสน้ทางเดินท่ีทาสีเสร็จสมบูรณ์ 



Log in to:   

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

Email:: be_a_part@centralthailandmission.com  
            centhai@gmail.com            
HP:+66 816971409   
 SKYPE: centhaibkk      
Available on  LINE & WHATSAPP   
Skype:   centhaibkk    
  

เน่ืองจากการที่ทุกอย่างท าด้วยการอาสาสมัคร พวกเราน้ันคงจะไม่สามารถรับโปรแกรม หรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆของศูนย์ได้ 

เราจงึอยากจะขอขอบพระคณุเพือ่น และบริษทัพนัธมิตรต่างๆ ที่ได้สปอนเซอร์และสนับสนุนเราด้วยส่ิงของ การบริการ หรือทุน 

Angie Watts                           BRF Thailand                         

 Bouygues-Thai                     Hester Chew                                            

 D. Morales                            Kamthorn, Surachet, & Somsak  

Fast Cheetahs  Printing       Thai Air Asia 

 KIS International  School    Harrow International School  

Tong Garden                         Sangsook Industry Co.  

 

Central Thailand Mission 

เป็นองค์กรอาสาสมคัรท่ีไมแ่สวงหา 

ก าไร ทกุโครงการและกิจกรรมเป็นไป 

ได้ผ่านการช่วยเหลือของบริษัทหรือ 

บคุคลตา่งๆท่ีอยากช่วยกรุณา 

ตดิตอ่เราหากคณุต้องการท่ีจะเข้า 

ร่วมหรือสนบัสนนุการท างานของเรา 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

Central Thailand Mission Central Thailand Mission 
(CTM)  เป็นโครงการที่อยู่ภายใตมู้ลนิธิ Haven 
ซ่ึงลงทะเบียนในประเทศไทย 
(ภายใตค้ณะกรรมการสวสัดิการของกระทรวงมหาด 
ไทย) ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย 
และสหราชอาณาจกัร ในปัจจุบนั Haven มี 23 
พนัธมิตรร่วมโครงการทัว่ประเทศใน 10 จงัหวดั 

CTH ยงัเป็นหน่ึงในโปรเจ็คที่ข้ึนตรงกบั – Family Care 
Foundation – ซ่ึงเป็นมูลนิธิที่ ลงทะเบียนในอเมริกา tax-
exempt, non-profit, IRS-approved 501  

(c )(3) public charity. 

ตัง้ฐานในกรุงเทพเป็นเวลา 20 ปี CTM ไดพ้ยายามทีจ่ะช่วย 
ผูด้อ้ยโอกาสใน หลากหลายวิธี 

©เป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนท่ีมี ความต้องการ กบัผู้ผลติ 

บริจาค เคร่ืองอปุโภคบริโภค แก่สถานท่ี ที่ขาดแคลน 

สปอนเซอร์หรือหาสปอนเซอร์กบัโครงการต่างๆเป็น 

ต้น  

เปิดโอกาสและประสบการณ์กบัผู้ ด้อยโอกาส 

ให้ค าปรึกษาและวางแผน กบัอาสาสมคัรนานาชาติที่ 

อยาก สละเวลา สว่นตวั ฝีมือ หรือสิง่ของ 

เพื่อช่วยคนอื่น 

© มอบความรักของพระเจ้า ความแข็งแรงทาง 

จิตวิญญาณ และการปลอบใจกบัผู้ที่ต้องการ และ 

แสวงหาวัตถปุระสงค์และทิศทางที่มีความหมายกบั 

ชีวิต 

 

  

 

More pics 
and stories 

online!!   

Haven Foundation Registration 

Number  T.CM 0004/2548 

 

ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อนๆและกลุ่มต่างๆ สามารถท าให้

ห้องเก็บของเราเตม็ไปดว้ยเส้ือผา้ ของเล่น อาหารกระป๋อง แป้งท า
ขม หนงัสือ รองเทา้ ผา้ปูท่ีนอน และอุปกรณ์เคร่ืองใชอ่ื้นๆ บางคน 

เหมือนเพื่อนของเรา Carina (ดา้นล่าง) ยงักา้วไปอีกขั้น โดยการ
เก็บรวบรวมของบริจาคจากสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ ของ
เธอในช่วงสามเดือน แลว้เธอก็น ามามอบให้กบัศูนยข์องเรา.! 

โรงเรียนนานาชาติ KIS มีถงัขยะสีแดงขนาดใหญ่สองใบตั้งไวใ้น

ลอบบ้ีโรงเรียนฝ่ังประถมศึกษา ท่ีครอบครัวต่างๆจะสามารถบริจาค

ของส าหรับชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส นอกจากชุมชนต่างๆท่ีเราช่วยใน
กรุงเทพฯ ของบริจาคเป็นจ านวนมากจะยงัไปมอบกบัผูอ้พยพพลดั

ถ่ินในอ าเภอแม่สอด เม่ือเร็วๆน้ี Aaron Blue (ดา้นบนขวา) 
ผูอ้  านวยการโครงการ Charis ไดข้บัรถ 7 ชัว่โมงลงมากรุงเทพฯใน
รถกระบะของเขา ซ่ึงเราไดเ้ติมเตม็ไปดว้ยแป้งท าขนม 125 กิโลกรัม 
จกัรยาน 2 คนั เกือบ  ถุงและกล่องท่ีเตม็ไปดว้ยเส้ือผา้ ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ของเล่น รองเทา้ และหนงัสือประมาณ 25 ถุง  ของ

เหล่าน้ีจะถูกแจกจ่ายให้กบัหมู่บา้นต่างๆ บา้นพกัพิงส าหรับเด็ก ท่ีพกัพิง Feed My Lambs และชุมชนแรงงานขา้มชาติท่ีบริหาร

โดยทีมงาน Charis นอกจากน้ีเรายงัรู้สึกมีใจขอบคุณอยา่งมากส าหรับไก่ น ้ ามนั อาหารกระป๋อง และพาสตา้ท่ีไดรั้บบริจาคจาก

ผูร่้วมงานต่างๆในกรุงเทพฯ โดยของเหล่าน้ีไดน้ าไปช่วยบา้นพกัขอบคุณและโปรเจค็ต่างๆของ CTM ในกรุงเทพ 
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