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CENTRAL THAILAND MISSION 

ประสบการณในการพบปะเยี่ยมเยียนหลาย เรามาลองจินตนาการดูชิวาการท่ีจะดํารงซีวิตไดดวย ขาวสารจํานวน  5 กิโลกรัม,ปลา ,และนํ้ามันจํานวน 1 ลิตร ตอเดือนน้ัน แลวก็ดํารงรซีวิตอยูเซนเดิมเดือนแลวเดือนเลา? น่ีคือการพวกเขาท่ีอาศัยอยูในแคมปผูล้ีภัยไดรับเพอท่ีจะไดประทังซีวิตรอดในแตละเดือน  เราไดยินเก่ียวกับการท่ีผูคนในประเทศพ่ือนบานเชน พมาท่ีถูกขมเหงรังแก และตองล้ีภัยจากบานชองจากเง้ือมมือจากรัฐบาล  รวมท้ังถูกทํารายรางกายจากทหารของเขาเอง  แตบัดน้ีพวกเราท้ังหลายก็ไดหลุดพนจากและปลอดภัยใน ศูนยผูล้ีภัย ซ่ึงมีจํานวนคราวๆประมาณ 162,000 คน ของศูนยผูล้ีภัยแมลา จํานวน  9 แหง ท่ี อาศัยอยูเขตชายแดน ของประเทศไทย  และมีแค50,000 คนเทาน้ันท่ีลงทะเบียนเพ่ือขอการอนุเคราะหชวยเหลือในแตละเดือน  และจํานวนท่ีเหลือมากกวาหลายหม่ืนคนท่ียังไมมีว่ีแววท่ีจะไดรับการหยิบย่ืน  ซ่ึงผูล้ีภัยสวนมากเปนชาวเขาเผากระเหรี่ยง  ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเปนชาวนา ปลูกขาว,ผัก,หรือเล้ียงหมู,เล้ียงไก และเล้ียงปลาเพ่ือประทังชีพ แตตองล้ีภัยเพ่ือเอาชีวิตรอดจากบานชองท่ีถูกไหมเกรียมเปนเผาผง หรือครอบครัว

อันเปนท่ีรักถูกสังหาร ขมขืนหรือแมกระท้ังถูกจับกุมไปต้ังแตเยาววัยเพ่ือถูกบังคับใหฝกเปนทหาร หรือ เชลย  พวกเขาตองหลบหนีออกจากบานของเขาเอง และตอนน้ีไมทราบวาจะตองอาศัยอยูท่ีน้ีซ่ึงพวกเขาไมรูวาจะอีกนานเทาไหร  ถึงแมวาพวกเขาจะอยูในท่ีปลอดภัยหลังจากการโจมตีของทหารพมา และตองอาศัยอยูในศูนยผูล้ีภัย ท่ีไมไดอํานวยความสะดวกสบายรวมท้ังแออัด เพราะจํานวนผูล้ีภัยท่ีเพ่ืมข้ึนในแตละวัน  ความอัดอ้ันพอกพูนข้ึน เพราะไมสามารถขยับเขย้ือนท่ีจะออกไปหางานทําอยางถูกตองตามกฦหมาย  ชีวิตน้ีจะเปนเชนไรหนอ? ผูคนจะรับมือกับมันอยางไร? น้ีเปนคําถามหน่ึงท่ีพวกเขาคนหน่ึงในจํานวนผูล้ีภัยไดมีคําถาม  เม่ือเอ็มนักศึกษาจากประเทศ นิคารากัว ซ่ึงเปนอาสาสมัครคนหน่ึงไดมาหาเราเพ่ือบงบอกเก่ียวกับความปรารถนาท่ีเขามีคือการท่ืจะตองการท่ีจะทํางานเพ่ือชวยเหลือผูคนท่ีศูนยอพยพผูล้ีภัยแตไมใชไปชวยเหลือพวกเขาเทาน้ันแตตองการท่ีจะเขาไปอยูอาศัยในแคมปกับพวกเขา ไปมีประสบการณและเปนสวนหน่ึงเย่ียงพวกเขาเปน  เพ่ือสัมผัสถึงความรูสึกเจ็บปวด ความตองการรวมท้ังความหิวโหยท่ีพวกเขามี เพ่ือท่ีเขาจะไดเรียนรูท่ีจะมีความสงสารและเขาใจผูอ่ืนมากข้ึน ยังไงก็ตามในงานชวยเหลือชองเราตอผูล้ีภัยน้ัน เราเพียงเปนแคสวนหน่ึงท่ีคอยชวยเหลือจากขางนอกคาย เน่ืองจากเหตุผลทางกฎหมายท่ีหาม

 

กระทอมที่มีหลังต

กระทอมตางๆ ที่แมลา ซึ่งเปนที่พักอาศัยของ

ผูล้ีภัยออกมารับอาหารประจําเดือนของ

นํ้าท่ีทุกคนตองขนสง
จากท่ีตางๆ 
เพ่ือหุงตม 



ตองขอขอบคุณผูรวมงานท่ีคอยหวงใย เราจึงมีวันท่ียอดเย่ียมรวมกับสตรีและมารดาท่ีบานฉุกเฉิน ท่ีดอนเมืองพรอมความบันเทิง การละเลนสนุกสนาน ของสมนาคุณและของขวัญ ป และท่ีแนนอน ขนมขบเค้ียว อาหารท่ีเอร็ดอรอย และเคร่ืองด่ืม   KPN Music Academy เปดรายการกับคุณนก ผูรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันขับรองป 2009 ของ KPN เธอชนะใจผูชมอยางงดงามดวยเสนหและความขบขันของเธอ เธอถึงกับใหสตรีทุกคนลุกข้ึนยีนและเตนรําไปกับเสยีงเพลง   

ซาย ไมเคิล พอตส นักมายากลชาวอเมริกัน ทําใหผูชมตกตะลึงดวยมายากลตางๆ นานา 
บน: Ms Intrakul ผูจัดการโรงแรมมิราเคิลแกรนด แจกของกํานัลสําหรับทารกแรกเกิดพรอมกับคุกก้ี ซันน่ีแจกจายแปงเด็กและโลช่ันจาก PZ Cussons ของกํานัลเคร่ืองสําอางจาก International Beauty 
Products เคร่ืองประดับแฟช่ันจาก Hanako 
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For More information on our projects: Log on to: 
 http://www.familycare.org/network/central-thailand-
mission/ 

ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับของวางอันเอร็ดอรอย  ไอศกรีมครีมโอจาก Chomthana Co. ; ซีเรีบล Koko Krunch  กาแฟและเครื่องดื่มช็อคโกแลตจากเนสเลประเทศไทย  เคกบราวนี่จาก Secret Recipe แพ็กเกจคุกกี้จากโรงแรมมิราเคิลแกรนด 

ผูตกแตงผมจาก Cut & Curl Academy , นักทาเล็บแจ็คกี้จาก AJ ’ s True 



Angie Watt 

Bouygues-Thai 

Fast Cheetahs (S’pore) - printing needs 

Golden Foods Siam  

H. Chew 

Kerry Flour Mills 

Orchid Diamond Polishing Works 

Patum Rice Mill & Granary  

Mah Boonkrong Dairy Goats Co.  

G. Wong & Manica-Thai 

Kamthorn, Surachet & Somsak 

Toshiba Storage Device  (Thailand) Co. 

Tong Garden  

ตอจากหนา 1 
 

 

 

 

 

แตเหตุการณเหลาน้ีไมไดหยุดย้ังเขาหรือแตเหตุการณเหลาน้ีไมไดหยุดย้ังเขาหรือแตเหตุการณเหลาน้ีไมไดหยุดย้ังเขาหรือแตเหตุการณเหลาน้ีไมไดหยุดย้ังเขาหรือกําลังใจท่ีเขามีท่ีจะมอบให ท่ีจะเพ่ิมคุณคากําลังใจท่ีเขามีท่ีจะมอบให ท่ีจะเพ่ิมคุณคากําลังใจท่ีเขามีท่ีจะมอบให ท่ีจะเพ่ิมคุณคากําลังใจท่ีเขามีท่ีจะมอบให ท่ีจะเพ่ิมคุณคาใหแกชีวิตของลูกศิษยท่ีเขาจะตองสอน เขาใหแกชีวิตของลูกศิษยท่ีเขาจะตองสอน เขาใหแกชีวิตของลูกศิษยท่ีเขาจะตองสอน เขาใหแกชีวิตของลูกศิษยท่ีเขาจะตองสอน เขามุงหวังท่ีจะมอบทุกอยางท่ีเขามี แลวพวกเขามุงหวังท่ีจะมอบทุกอยางท่ีเขามี แลวพวกเขามุงหวังท่ีจะมอบทุกอยางท่ีเขามี แลวพวกเขามุงหวังท่ีจะมอบทุกอยางท่ีเขามี แลวพวกเขาตองการใหสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะท่ีเปนตองการใหสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะท่ีเปนตองการใหสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะท่ีเปนตองการใหสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะท่ีเปนชาวนิคารากัว เขารูสึกวาภาษาอังกฤษเปนชาวนิคารากัว เขารูสึกวาภาษาอังกฤษเปนชาวนิคารากัว เขารูสึกวาภาษาอังกฤษเปนชาวนิคารากัว เขารูสึกวาภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีเขาสอนไมไดนัก แตเขาเร่ิมตนเลยภาษาท่ีเขาสอนไมไดนัก แตเขาเร่ิมตนเลยภาษาท่ีเขาสอนไมไดนัก แตเขาเร่ิมตนเลยภาษาท่ีเขาสอนไมไดนัก แตเขาเร่ิมตนเลยและทําใหดีท่ีสุด พวกเขาพบวาเขาเปนนักและทําใหดีท่ีสุด พวกเขาพบวาเขาเปนนักและทําใหดีท่ีสุด พวกเขาพบวาเขาเปนนักและทําใหดีท่ีสุด พวกเขาพบวาเขาเปนนักเตนรําสเปนระดับหน่ึง เขาจึงลงเอยดวยการเตนรําสเปนระดับหน่ึง เขาจึงลงเอยดวยการเตนรําสเปนระดับหน่ึง เขาจึงลงเอยดวยการเตนรําสเปนระดับหน่ึง เขาจึงลงเอยดวยการสอนนักเรียนนอกเวลาใหเตนรําวอลซ ซัลซาสอนนักเรียนนอกเวลาใหเตนรําวอลซ ซัลซาสอนนักเรียนนอกเวลาใหเตนรําวอลซ ซัลซาสอนนักเรียนนอกเวลาใหเตนรําวอลซ ซัลซาและสมัยใหม พรอมเวลาพอดีเพ่ือการแสดงและสมัยใหม พรอมเวลาพอดีเพ่ือการแสดงและสมัยใหม พรอมเวลาพอดีเพ่ือการแสดงและสมัยใหม พรอมเวลาพอดีเพ่ือการแสดงความสามารถท่ีคายในเวลาตอมา นักเรียนความสามารถท่ีคายในเวลาตอมา นักเรียนความสามารถท่ีคายในเวลาตอมา นักเรียนความสามารถท่ีคายในเวลาตอมา นักเรียนมัธยมปลายตางก็ดึงดูดไปกับความมัธยมปลายตางก็ดึงดูดไปกับความมัธยมปลายตางก็ดึงดูดไปกับความมัธยมปลายตางก็ดึงดูดไปกับความกระตือรือรน จิตใจท่ีมองโลกในแงบวก และกระตือรือรน จิตใจท่ีมองโลกในแงบวก และกระตือรือรน จิตใจท่ีมองโลกในแงบวก และกระตือรือรน จิตใจท่ีมองโลกในแงบวก และความสุขของชายผูน้ี ในเวลาเดียวกัน เอ็มความสุขของชายผูน้ี ในเวลาเดียวกัน เอ็มความสุขของชายผูน้ี ในเวลาเดียวกัน เอ็มความสุขของชายผูน้ี ในเวลาเดียวกัน เอ็มตองปดบังความเจ็บปวดเม่ือไดยินเร่ืองเลาตองปดบังความเจ็บปวดเม่ือไดยินเร่ืองเลาตองปดบังความเจ็บปวดเม่ือไดยินเร่ืองเลาตองปดบังความเจ็บปวดเม่ือไดยินเร่ืองเลาของนักเรียนวาไดเห็นครอบครัวของตนถูกยิง ของนักเรียนวาไดเห็นครอบครัวของตนถูกยิง ของนักเรียนวาไดเห็นครอบครัวของตนถูกยิง ของนักเรียนวาไดเห็นครอบครัวของตนถูกยิง ผูท่ีตองการศึกษาตอไปแตไมมีโอกาส หรือผูผูท่ีตองการศึกษาตอไปแตไมมีโอกาส หรือผูผูท่ีตองการศึกษาตอไปแตไมมีโอกาส หรือผูผูท่ีตองการศึกษาตอไปแตไมมีโอกาส หรือผูท่ีอาศัยอยูท่ีคายน้ันมา ท่ีอาศัยอยูท่ีคายน้ันมา ท่ีอาศัยอยูท่ีคายน้ันมา ท่ีอาศัยอยูท่ีคายน้ันมา 20 ปแลว ทุกคนตางมีปแลว ทุกคนตางมีปแลว ทุกคนตางมีปแลว ทุกคนตางมีเร่ืองเลาของตน ถึงพวกเขาจะแบงปนเร่ืองเร่ืองเลาของตน ถึงพวกเขาจะแบงปนเร่ืองเร่ืองเลาของตน ถึงพวกเขาจะแบงปนเร่ืองเร่ืองเลาของตน ถึงพวกเขาจะแบงปนเร่ืองเลาของตนอยางเฉยเมย เขายังเล็งเห็นความเลาของตนอยางเฉยเมย เขายังเล็งเห็นความเลาของตนอยางเฉยเมย เขายังเล็งเห็นความเลาของตนอยางเฉยเมย เขายังเล็งเห็นความเจ็บปวดของเขาได เม่ือเขาเดินทางกลับ เขาเจ็บปวดของเขาได เม่ือเขาเดินทางกลับ เขาเจ็บปวดของเขาได เม่ือเขาเดินทางกลับ เขาเจ็บปวดของเขาได เม่ือเขาเดินทางกลับ เขาเขยีนในความเห็นวา เขยีนในความเห็นวา เขยีนในความเห็นวา เขยีนในความเห็นวา “ผมรูสึกขอบคุณพระผมรูสึกขอบคุณพระผมรูสึกขอบคุณพระผมรูสึกขอบคุณพระเจามาก เพราะผมเปนอิสระ ผมมีความเปนอยูเจามาก เพราะผมเปนอิสระ ผมมีความเปนอยูเจามาก เพราะผมเปนอิสระ ผมมีความเปนอยูเจามาก เพราะผมเปนอิสระ ผมมีความเปนอยูท่ีดีเชนบาน เตียง นํ้า อาหารและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีท่ีดีเชนบาน เตียง นํ้า อาหารและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีท่ีดีเชนบาน เตียง นํ้า อาหารและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีท่ีดีเชนบาน เตียง นํ้า อาหารและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีผูอ่ืนไมมี ผมมีโอกาสท่ีจะศึกษาตอในระดับผูอ่ืนไมมี ผมมีโอกาสท่ีจะศึกษาตอในระดับผูอ่ืนไมมี ผมมีโอกาสท่ีจะศึกษาตอในระดับผูอ่ืนไมมี ผมมีโอกาสท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในเม่ือผูอ่ืนไมมีปริญญาตรี ปริญญาโท ในเม่ือผูอ่ืนไมมีปริญญาตรี ปริญญาโท ในเม่ือผูอ่ืนไมมีปริญญาตรี ปริญญาโท ในเม่ือผูอ่ืนไมมีโอกาสเชนน้ี ผมจึงตองแบงปนส่ิงอวยพรของโอกาสเชนน้ี ผมจึงตองแบงปนส่ิงอวยพรของโอกาสเชนน้ี ผมจึงตองแบงปนส่ิงอวยพรของโอกาสเชนน้ี ผมจึงตองแบงปนส่ิงอวยพรของ

เลนโดยมเีพียงจินจนาการ 

การชวยเหลือผูอื่นรวมถึงการดูแลครอบ
ครัวของเราและอาสาสมัครของเราจําเป

คริสตมาสและวันขึ้นปใหมก็ยางเขาใกลทุกที เราจะงวนกับโครงการหลากหลายรวมถึงการจัดหาเครื่องนุงหมโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเกิดอากาศหนาวเย็นในชวงเดือนธันวาคมและมกราคม ในทุกๆ ป เหลาผูพักอาศัยในหมูบานก็จะเรียกขอเครื่องนุงหม เครื่องดื่มอุนๆ และผาหม เรามุงหวังที่จะจัดหาเครื่องใชรวมถึงไปเยี่ยมเยียนมูลนิธิสตรี (ที่จัดขึ้นเพื่อชวยเหลือสตรีและเด็กที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย) รวมถึงบานสายรุง (ซึ่งดูแลผูทุพพลภาพและมีคริสเตียนอาสาสมัครกลุมเล็กๆ ที่ทุมเทและมุงที่จะชวยเด็กที่พิการทางสมองหรือทางกายที่เปนเด็กกําพราหรือทอดทิ้ง ใหคนพบความกาวหนาและความพึ่งตัวเองในชีวิต จากนั้นก็ยังมี

 CONTACT US: 
 Email: centhai@gmail.com          
Cell: 081-6971409 
Tel/fax: 02-5109079 


