




ถ�อยแถลงแห�งพันธกิจ

“ปลดปล�อยเด็กจากความยากจน
ในนามพระเยซู”

ยุทธศาสตร�หลัก
“การพัฒนาเด็กแบบองค�รวมแก�เด็กท่ียากจน
ด�วยการเป�นคู�มิตรกับคริสตจักร และผ�ูสนับสนุน
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ถ�อยแถลงแห�งพันธกิจ
ยุทธศาสตร�หลัก
จุดเร่ิมต�นพันธกิจคอมแพสชั่น 
คอมแพสช่ันประเทศไทย
กลุ�มเป�าหมายของพันธกิจ
จุดมุ�งหมายของพันธกิจ
คอมแพสช่ันทําพันธกิจในเร่ืองใดบ�าง ?
 การพัฒนาเด็กแบบองค�รวม
 การเป�นปากเป�นเสียงให�กับเด็ก
การอุปการะในบริบทของคอมแพสช่ัน
เงินจากผู�อุปการะนําไปใช�ในเร่ืองใดบ�าง ?
ช�องทางในการอุปการะเด็ก
การร�วมงานกับคริสตจักรในฐานะคู�มิตร
จุดยืนของคอมแพสช่ัน
ภาคผนวก                                                                             
 • หลักข�อเช่ือของคอมแพสชั่น
 • ค�านิยมหลัก
 • รากฐานการทําพันธกิจของคอมแพสชั่น
 • พระคัมภีร�พูดถึงเด็กว�าอย�างไร ?
 • ตราสัญลักษณ�ขององค�กร 

สารบัญ
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พันธกิจของคอมแพสชั่นเริ่มตนขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใตเม่ือป พ.ศ. 2495            
จากนักประกาศพระกิตติคุณชาวอเมริกัน ชื่อ ศาสนาจารยเอฟเวอเรตต สแวนสัน 
(Rev. Everett Swanson)  ที่ไดรับเชิญไปยังเกาหลีใตเพื่อประกาศพระกิตติคุณกับ
ทหารอเมริกันในสงครามเกาหลี  ในเชาวันหนึ่งหลังจากเสร็จงาน ทานบังเอิญพบ
ภาพทีส่ดุสะเทือนใจเมือ่เหน็พนักงานเก็บขยะกําลงัเกบ็ศพเด็ก ๆ  ทีน่อนตายอยูขางถนน 
ทั้งที่เด็กบางคนเพิ่งมาขอเศษเงินจากทานเมื่อไมกี่วันที่ผานมา เมื่อกลับไปที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาทานไดแบงปนเรื่องน้ีใหกับคริสตจักรตาง ๆ ทําใหคริสตจักรหลายแหง
เกิดภาระใจและรวบรวมเงินถวายมอบใหทานเพ่ือนําไปชวยเหลือเด็กกําพราในเกาหลี 
ทานจงึกลบัไปทีเ่กาหลใีตเพือ่สรางหอพกัสาํหรบัเดก็กาํพราทีไ่ดรบัผลกระทบจากสงคราม
ครัง้นัน้ และใหการดแูลทัง้ดานโภชนาการ สขุอนามยั การศึกษา รวมทัง้ฝกอาชพี มเีดก็เกาหลี
กวา 100,000 คนที่ไดรับการชวยเหลือ กระทั่งในป พ.ศ.2511 คอมแพสช่ัน เริ่มขยาย
พันธกิจไปสูประเทศอ่ืน ๆ จนถึงปจจุบันน้ีมีเด็กยากจนจํานวนมากกวา 1.9 ลานคน
ใน 24 ประเทศท่ีไดรับการชวยเหลือและพัฒนา

สํานักงานใหญ  Compassion International ตั้งอยูที่รัฐโคโรลาโด สปริงส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

Santiago “Jimmy” Mellado,
President and CEO of Compassion International 
และ Dr. Wess Stafford, President Emeritus 
of Compassion International 

จุดเร่ิมต�น
พันธกิจคอมแพสชั่น   

ผูกอตั้งคอมแพสชั่น
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คอมแพสช่ัน
ประเทศไทย

คอมแพสช่ันเขามาในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2513 เริ่มตนทําพันธกิจผานหลายองคกร
เพื่อชวยเหลือเด็กในประเทศไทย อาทิ American Baptist Church ซึ่งทํางานกับพี่นอง
กะเหรี่ยง อาขา ลาหู,  Happy Home, สภาคริสตจักรในประเทศไทย เปนตน

ในปเดยีวกันนัน้เอง คอมแพสช่ันไดทาํพนัธกิจหอพักผานองคกรท่ีมชีือ่วา “คณะคริสตจักร
กะเหรี่ยงแบบติสทในประเทศไทย” เพือ่ชวยเหลอืในดานอาหาร การศกึษา และทีพ่กัอาศยั 
แกเดก็ชาวไทยภูเขาซ่ึงอยูในภาคเหนือ

ในป พ.ศ.2515 ไดจัดตั้งเปน “Compassion International Incorporated” จดทะเบียน   
ในสังกัดสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย 

ในป พ.ศ.2528 เร่ิมขยายงานไปตามภาคตาง ๆ ไดแก ภาคกลาง ภาคอีสาน และเหนือ
ตอนลาง โดยทําพันธกิจในรูปแบบโปรแกรมท่ีมีชื่อวา Family Helper Program 
(เปนการสงเคราะหเด็กเปนรายบุคคล), Meal  Program  (อาหารกลางวัน ชวยเหลือ
ตามศูนยอพยพ) และ School Program (ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน) 

ในป พ.ศ. 2535 ไดเปล่ียนรูปแบบของการชวยเหลือแบบสงเคราะห มาเปนรูปแบบ
การพัฒนาเด็ก โดยมีชื่อโปรแกรมวา Holistic Child Development Program หรือ 
การพัฒนาเด็กแบบองครวมซึ่งเนนการพัฒนาในทุกดานที่สําคัญไปพรอมๆ กัน ไดแก 
ดานการเรียนรู ดานสุขภาพ ดานสังคม-อารมณ และดานจิตวิญญาณ

เมือ่วันท่ี 9 พฤศจกิายน พ.ศ.2544 ไดจดทะเบียนเปน “มลูนธิ”ิ  ใชชือ่วา “มลูนธิดิรณุาทร”  
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“มูลนิธิดรุณาทร”  ไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 
พ.ศ. 2557

ปจจุบันสํานักงาน คอมแพสชั่น ประเทศไทย หรือ มูลนิธิดรุณาทร 
ตั้งอยูที่เลขที่ 57/7 ถนนทุงโฮเต็ล ซอย 3/1 ตําบลวัดเกต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000 
โทรศัพท 66 53 266 426-9 โทรสาร 66 53 240 442
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 เด็กในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน ไดแก 
 1.  เดก็ทีล่งทะเบียนเขารวมโครงการ คอื เดก็ยากจนซ่ึงจะอยูในระบบการอุปการะ
  ตลอดระยะเวลาท่ีอยูในโครงการ
 2. เด็ก “ที่ไมไดลงทะเบียนเขารวมโครงการ”  ซึ่งก็หมายถึงเด็ก ๆ ทั่วไปในสังคม  

เพื่อใหเด็กหลุดพนจากวงจรความยากจน
และดอยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ และ
เปนผูนําการเปล่ียนแปลงมาสูชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กไดรับการพัฒนาใหเติบโตขึ้น
เปนคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 
สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได ตลอดจนสามารถ
ทําประโยชนสรางการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีใหแกชุมชนและประเทศชาติ
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กลุ�มเป�าหมาย
ของพันธกิจ

จุดมุ�งหมาย
ของพันธกิจ

เราอุทิศตัวเพื่อช�วยเหลือเด็ก ไม�ว�าเด็กคนน้ัน
จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเช้ือชาติใด 
โดยไม�มีการบังคับให�เปล่ียนศาสนา
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การพัฒนาเด็กแบบองค�รวม

การเป�นปากเป�นเสียงให�กับเด็ก
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  เริ่มต้ังแตยังเปนทารกในครรภมารดา ซึ่งมีจุดประสงคสําคัญเพื่อดูแลแม
  ที่ตั้งครรภและทารกในครรภจนคลอดอยางปลอดภัยและมีสุขภาพ
  ที่แข็งแรงทั้งแมและลูก 
  
  หลงัจากน้ัน เม่ือเด็กอายุครบ 1 ขวบ เด็กจะไดเขารวมในโปรแกรมการพัฒนา
  เดก็และเยาวชน ซึง่มจีดุประสงคสาํคญัเพือ่ใหเยาวชนเหลานี ้ไดรบัโอกาส
  ในการเรียนรู  ไดรับการสงเสริมจนมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได 
  และมีความเปนอยูที่ดีในทุกดาน 

การพัฒนาเด็กแบบองค�รวม

“การพัฒนาเด็กแบบองครวมของคอมแพสชั่น” ออกแบบไวครอบคลุมต้ังแตวัยเริ่มตน   
ของชีวิต ไปจนถึงวัยรุน ดังภาพนี้

โครงการสนับสนุนพิเศษ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

เด็กเล็ก
1-5 ป

เด็กโต
5-12 ป

วัยรุน
12-22 ป

ตั้งครรภ-1ป

การพฒันาเปนกระบวนการทีใ่ชระยะยาวนาน อาจจะไมสามารถเหน็ผลไดในเวลาอนัส้ัน    
แตเมือ่เกดิผลแลว ผลนัน้จะคงอยูในชวีติของเด็กคนน้ันตลอดไป พนัธกจิของคอมแพสช่ัน 
จงึใหความสาํคญัและมุงเนนที ่“การพฒันาแบบองครวม” มากกวา “การสงเคราะหแต
เพียงอยางเดียว”
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การพัฒนาแบบองครวม คือ การพัฒนาในทุกมิติที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก 
ดานการเรียนรู ดานสุขภาพ ดานสังคม-อารมณ และดานจิตวิญญาณ เราจึงสนับสนุน
ใหคริสตจักรจัดกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาเด็ก ทั้งดานการเรียนรู ดานสุขภาพ 
ดานสังคม-อารมณ และดานจิตวิญญาณ

ทัง้นี ้การพฒันาเด็กแบบองครวมใหมปีระสทิธภิาพและเกิดผลสงูสดุนัน้จาํเปนตองคาํนงึถงึ
องคประกอบดานอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาเด็กดวย เชน ครอบครัว/ผูปกครองของเด็ก 
รวมไปถึงสภาพชุมชนและสิ่งแวดลอมที่เด็กอยูอาศัย ซึ่งส่ิงเหลานี้อาจเปนไดทั้งปจจัย      
ทีส่งเสริมหรือกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชีวติของเด็ก ดวยเหตุนีจ้งึมงีานดานอ่ืน ๆ  
ที่เราใหความสําคัญและดําเนินการอยู  เชน
 
  พันธกิจครอบครัว เนนใหความรูความเขาใจและแนวทางแกผูปกครองใน
  การดูแลลูกหลานต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยรุน 
  พันธกิจสนับสนุนพิเศษที่ชวยเหลือตามความจําเปนอื่นๆ  
  เชน งานสถานะ บคุคล งานปกปองคุมครองสทิธ ิฝกอบรบวชิาชีพ 
  จดัหามุงกนัยงุ จดัหาท่ีกรองน้ํา สรางหองน้ํา เปนตน
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การเปนปากเปนเสียงใหกับเด็ก เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหคอมแพสช่ันยืนหยัดในการทํา
พันธกิจเพื่อเด็กยากจนซึ่งเปนผูดอยโอกาสในสังคม  เนื่องจากในทุกวันนี้ยังมีเด็กจํานวน
มากทีถ่กูรดิรอนสทิธ ิ มเีดก็ทีไ่มสามารถเขาถึงหรอืรับการบรกิารทางการแพทยอยางดทีีส่ดุ 
มีเด็กท่ีขาดโอกาสในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา,อุดมศึกษาหรือสายอาชีพ  มีเด็ก
ที่ขาดโภชนาการท่ีดี มีเด็กถูกทารุณกรรม มีเด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ มีเด็กถูกลอลวง
หรือตกเปนเหย่ือการคามนุษย ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคตอการพัฒนาชีวิตของเด็กไปสู
เปาหมายสูงสุดที่เขาแตละคนสามารถจะไปถึงได     รวมทั้งสงผลกระทบตอการพัฒนา
สังคมและการพัฒนาประเทศอีกดวย

สิทธิเด็ก (Child Rights) ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนสิทธิสากล (Universal Rights) 
และเปนสทิธเิดด็ขาด (Absolute Rights) ทีต่องไดการรบัรองและคุมครอง ดวยจดุมุงหมาย
มิใชเพื่อเรียกรองสิทธิเด็ก แตเพื่อการพัฒนาเด็กทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติ
ปญญา ใหเจรญิเตบิโตรอบดานอยางเต็มศกัยภาพ และไมเลอืกปฏบิตั ิดวยการผนกึกาํลงั
รวมกันในทุกสถาบันท่ัวโลก

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กมุงคุมครองสิทธิ 4 ประการ ดังนี้
1. สิทธิในการอยูรอด
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตรอดอยูเพื่อเติบโตเปนผูใหญตอไปโดยไดรับอาหารที่มี
คุณคาและเพียงพอ มีบานอยูอาศัย และไดรับบริการสาธารณสุข รวมถึงสิทธิในการมีชื่อ
และสัญชาติ
2. สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง
สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครองจากการถูกเอาเปรียบทางเพศ การใชแรงงานที่อาจ
จะเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือ พัฒนาการของรางกาย สมองและจิตใจของเด็ก              
การแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบ  สทิธทิีจ่ะไดรบัความยตุธิรรมจากรฐัในกรณถีกูกลาวหา
และการพจิารณาคด ีและการปกปองคุมครองเดก็ทีม่ชีวีติอยูในภาวะยากลาํบาก เชน เดก็
พิการ เด็กผูลี้ภัย เด็กกําพรา เปนตน

การเป�นปากเป�นเสียงให�กับเด็ก
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3. สิทธิในการพัฒนา
สิทธิที่จะไดเลนและพักผอน สิทธิที่จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม สิทธิที่
จะไดรับสิทธิในการศึกษาทุกประเภท สิทธิที่จะคิดพัฒนาสติปญญาและนับถือศาสนา
4. สิทธิในการมีสวนรวม
สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและกลาวถึงชีวิตของตนเอง รวมท้ังโอกาสท่ีจะเขารวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของสังคม และมีสวนรวมตัดสินใจในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

สิง่ท่ีคอมแพสช่ันทําอยู�ในเร่ืองการเป�นปากเป�นเสียงให�กบัเด็ก ได�แก�
  เรียกรองและปลุกจิตสํานึกของสังคมโดยสนับสนุนใหคริสตจักรตระหนักถึง
  ความสําคัญของเด็ก
  เชิญชวนและเปดโอกาสใหคริสตจักรและชุมชนมีบทบาทในการชวยเหลือ
  เด็กมากข้ึน
  สรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 
  เพื่อชวยเหลือ และสรางโอกาสใหม ๆ ใหแกเด็ก
  ประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ
  ในการชวยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกลวงละเมิดทางเพศ 

“จงอ�าปากของเจ�าแทนคนใบ�เพื่อสิทธิ
ของทุกคนท่ีกําลังจะพินาศ จงอ�าปากของเจ�า
พิพากษาอย�างชอบธรรม จงให�ความยุติธรรม
แก�คนยากจนเข็ญใจ” สุภาษิต 31:8-9
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คําอธิบายเพ่ือชวยใหเขาใจเก่ียวกับ “การอุปการะ” ในบริบทงานของคอมแพสช่ัน มีดังนี้
• การอุปการะในบริบทของคอมแพสช่ัน มีนัยสําคัญ คือ เด็กจะไดรับรูวาตนเอง  
 ไดรับการยอมรับและเปนคนสําคัญสําหรับผูอุปการะ ซึ่งจะชวยใหเด็กตระหนักวา 
 ตนเองมีคุณคา ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาชีวิต
• เด็กหนึ่งคน สามารถมีผูอุปการะไดคนเดียว  แตผูอุปการะหน่ึงคน สามารถอุปการะ
 เด็กไดหลายคน
• คอมแพสช่ันจะสนับสนุนความสัมพันธระหวางผูอุปการะกับเด็ก โดยใหมีการ
 เขียนจดหมายติดตอกัน มีการพบปะเย่ียมเยียนเด็ก และใหมีการอธิษฐานเผ่ือเด็ก
 เปนประจํา สิ่งเหลานี้จะชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางผูอุปการะและเด็กไดอยาง
 สมํ่าเสมอ
• เงินจากผูอุปการะ หรือเงินบริจาคน้ี คอมแพสช่ันไมไดมอบใหแกเด็กหรือครอบครัว
 ของเด็กแตละคนโดยตรง เพราะการมอบเงินบริจาคใหเพียงอยางเดียว ไมใชวิธีที่จะ
 พัฒนาและชวยใหเด็กคนพบศักยภาพของตนเองได เด็กจําเปนตองไดรับโอกาสใน
 การเรียนรูและไดเขารวมกิจกรรมท่ีสามารถฝกฝนทักษะตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
• ในแตละเดือนคอมแพสช่ันจะนําเงินจากผูอุปการะหรือเงินบริจาคนี้ ไปจัดสรรใหกับ
 คริสตจักรท่ีรวมพันธกิจกับคอมแพสช่ันซ่ึงเปนผูดูแลเด็กแตละคนโดยตรง
 เพือ่ครสิตจกัรจะสามารถนําเงนิไปจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กในรปูแบบตาง ๆ ทีเ่หมาะสม
 กับบริบทและความตองการของเด็กในแตละพื้นที่อยางสมํ่าเสมอ และเปนการสราง
 โอกาสในการเรียนรูใหกับเด็กในโครงการทุกคนอยางทั่วถึง

การอุปการะในบริบท
ของคอมแพสช่ัน
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เด็กจะไมไดรับเงินโดยตรงจากผูอุปการะเปนรายเดือน (ยกเวนเงินของขวัญที่ผูอุปการะ
ใหเด็กโดยตรงเปนกรณีพิเศษ) แตคริสตจักรจะนําไปจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อให
เดก็ไดรบัการพฒันาอยางเปนระบบและตอเนือ่งยาวนานตลอดเวลาทีเ่ดก็เขารวมโครงการ 
ยกตัวอยางเชน
 • ใหโอกาสทางการเรียนรู  ตั้งแตการอานออกเขียนได  แนะแนวและสงเสริม
  ดานการศึกษาไปจนสําเรจ็เปาหมายทางการศึกษาของเด็กแตละคน รวมถึงใหเด็ก ๆ  
  ไดเรียนรูเร่ืองของพระเจาและจริยธรรมคริสเตียน
 • ใหโอกาสฝกอบรมทักษะชีวติ ฝกอาชีพตามความถนัดหรือความตองการของแตละคน
 • ดูแลเร่ืองสุขภาพ  เชน  การฉีดวัคซีน  การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวย  การทําฟน  
  กําจัดเหา ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของตนเอง
 • ชวยเหลือดานโภชนาการท่ีจําเปน เพื่อปองกันการขาดสารอาหาร 
  และกรณีขาดสารอาหาร
 • ฝกฝนวินัย ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ ผานกิจกรรมตาง ๆ ตลอดท้ังป 
  เพื่อพัฒนาดานสังคม-อารมณ 
 • ปกปองเด็กจากความรุนแรงภายในครอบครัว การคามนุษย และอันตราย
  ในรูปแบบตาง ๆ และใหการชวยเหลือกรณีประสบเหตุ
 • ชวยเหลือเด็กที่ถูกริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานใหไดรับสิทธิ์ที่พึงได (ตามอนุสญัญา
  วาดวยสิทธิเด็ก) รวมถึงการชวยเหลือใหมีสถานะบุคคลท่ีถูกกฎหมาย 

ช�องทางในการอุปการะเด็ก
การอปุการะเด็กในพนัธกิจของคอมแพสช่ัน สามารถทําผานทางเว็บไซต compassion.com
ซึง่เปนเว็บไซตทีด่าํเนินการโดยคอมแพสช่ัน อนิเตอรเนชัน่แนล (Compassion International) 
สํานักงานตั้งอยูที่รัฐโคโรลาโด สปริงส ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินจากผู�อปุการะนําไปใช�ในเร่ืองใดบ�าง ? 
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การร�วมงานกับ
คริสตจักร
ในฐานะคู�มิตร

คอมแพสช่ันเช่ือวา พระเจาทรงสถาปนาคริสตจักรไวทามกลางชุมชนเพ่ือเปนพยานถึง
การทรงเรียกของพระเจาท่ีมตีอเด็กและครอบครัวซ่ึงอาศัยอยูในชุมชนน้ัน  ครสิตจักรจึงเปน
ทีซ่ึง่จะกอใหเกดิการพัฒนาแบบองครวมในชวีติของเดก็ไดอยางครบถวน เพราะครสิตจกัร
สามารถจัดกิจกรรมดานจิตวญิญาณใหกบัเด็กได ไมวาจะเปนการสอนเร่ืองพระเจา การฝกฝน
เด็กใหมีหัวใจแหงการรับใชและมีความรักหวงใยผูอื่นในสังคม อันเปนรากฐานแหง
คุณลักษณะที่สําคัญยิ่งในตัวบุคคลที่จะนําไปสู การพัฒนาอุปนิสัยและศักยภาพ                 
ในดานอื่นๆ ตอไป

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ “คริสตจักร” ตั้งอยูในชุมชน และเด็กก็เปนผูที่อาศัยอยูใน
ชมุชน  ครสิตจกัรจงึมีความสะดวกในการพบปะเย่ียมเยยีนและดูแลเดก็ ๆ  เปนรายบุคคล  
ดวยเหตุนี้ “คริสตจักร” ที่เปนคูมิตรของคอมแพสชั่น จึงทําหนาที่เปนผูดูแลเด็กโดยตรง 
และรับผิดชอบจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาเด็ก    

คอมแพสช่ันรวมงานกับ “คริสตจักร” โดยสนับสนุน “คริสตจักร” ในดานปจจัย เครื่องมือ
และองคความรูในการพัฒนาเด็ก เพือ่สงเสริมให “ครสิตจักร” สามารถสรางสรรคกจิกรรม
การพัฒนาเด็กแบบองครวมตามบริบทของทองถ่ินใหแกเด็กแตละคนไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คอมแพสชั่นจึงแสวงหาคริสตจักรที่มีนิมิตในการทําพันธกิจเด็กเชนเดียวกัน 
เพื่อเปน “คูมิตร” รวมกันทําพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวม
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1. ทํางานรวมกับคริสตจักรทองถ่ินในฐานะคูมิตร
2. สนับสนุนคริสตจักรในการทําพันธกิจเด็ก
3. สงเสริม “ความเปนเจาของโครงการ” ของคริสตจักรทองถิ่น
4. เด็ก คือกลุมเปาหมายในการทําพันธกิจ
5. ไมเนนสงเคราะห แตจะเนนพัฒนา
6.  มุงเนนการพัฒนาเด็กแบบองครวม ไมใชการพัฒนาเฉพาะดานใดดานหนึ่ง
7. คํานึงถึงผลประโยชนที่เด็กจะไดรับเปนสําคัญ
8. ทําพันธกิจบนพ้ืนฐานดานจิตวิญญาณ โดยจะมีการนําเสนอขาวประเสริฐและ
 สอนเร่ืองพระเจาใหกบัเดก็ แตไมมกีารบังคบัใหเชือ่หรอืเปลีย่นศาสนา ฉะนัน้ครสิตจกัร
 ตองทําความเขาใจกับผูปกครองต้ังแตแรกเพื่อไมใหมีปญหาในภายหลัง
9. มุงเนนการมีสวนรวมของผูปกครอง โดยผูปกครองจะตองเขามามีสวนในการพัฒนา
 บุตรหลานของตนเอง 
10. ไมลงทะเบยีนเดก็ซํา้ซอนกบัองคกรอืน่ทีม่รีปูแบบการอปุการะเดก็ในลักษณะเดยีวกนั 
 (สําหรับเด็กที่จะเขารวมโครงการในระบบการอุปการะ)

จุดยืน
ของคอมแพสช่ัน
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ค�านิยมหลัก
คอมแพสช่ันเปนองคกรที่พระเยซูคริสตเปนศูนยกลาง มุงม่ันทํางานรวมกับคริสตจักร 
โดยยึดถือคานิยม ตอไปน้ี
  • ความสัตยซื่อ (Integrity)
  • ความเปนเลิศ (Excellence)
  • การเปนผูอารักขาที่ดี (Stewardship)
  • ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (Dignity)

หลักข�อเช่ือของคอมแพสชั่น
 
 • เราเช่ือวาพระคัมภีรไดรับการดลใจจากพระเจา ไมมีขอผิดพลาด 
  เปนพระวจนะของพระเจาที่มีสิทธิอํานาจ
 • เราเช่ือวามีพระเจาแตองคเดียว ผูทรงสภาพนิรันดรในสามพระภาค คือ 
  พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ
 • เราเช่ือในความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต การประสูติจากสาวพรหมจารี 
  ชีวิตที่ปราศจากบาป การอัศจรรยที่ทรงทํา การสิ้นพระชนมเพื่อไถบาปโดย
  พระโลหิต การฟนคืนพระชนม และการเสด็จข้ึนสูสวรรค ประทับ 
  ณ เบ้ืองขวาของพระบิดา และการเสด็จกลับมาพรอมดวยฤทธิ์อํานาจ
  และสงาราศี
 • เราเช่ือวาผูที่หลงหายและคนบาปจําเปนตองบังเกิดใหม
  โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะรอดได
 • เราเช่ือวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทําพระราชกิจในปจจุบัน 
  และการประทับของพระองคในชีวิตคริสเตียนทําใหพวกเขาสามารถมีชีวิต
  ที่ชอบธรรม
 • เราเช่ือเร่ืองการฟนจากความตายวา ผูที่ไดรับความรอดจะฟนขึ้นสูชีวิตและ
  ผูที่หลงหายจะฟนข้ึนสูความพินาศ
 • เราเช่ือในความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของผูที่เช่ือในองคพระเยซูคริสต
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      การรู�จักเด็ก  ให�ความรัก  และให�การปกป�อง  
การรูจักเด็กแตละคน การใหความรักเด็กแตละคน และการปกปองเด็กแตละคน 
เปนสิ่งสําคัญและเปนรากฐานในการทําพันธกิจของเรา และเปนจุดประสงคของ
การพัฒนาอยางครบถวน มิใชเพียงชุดกิจกรรมท่ีจะทําเพื่อเด็ก ๆ เทานั้น แตเปน
ความรับผิดชอบที่จะใหสนับสนุนใหพวกเขาเติบโตข้ึนจนมีความสามารถท่ีจะทํา
เพื่อตนเองได

   คอมแพสชั่นสนับสนุนความสัมพันธแบบรายบุคคลเพ่ือจะรูจัก
    และเขาใจในตัวเด็กและสถานการณในชีวิตของเด็กแตละคน
   ความรักของพระคริสตและแบบอยางของพระองคทําใหเราตระหนัก
    ในคณุคาของเด็ก สนใจความปรารถนาของเด็กแตละคน และรบัใชเดก็ๆ 
    อยางกระตือรอืรนตามบริบทของพวกเขา
   คอมแพสชั่นคอยระวังและปกปองเด็กจากการถูกทารุณกรรมและ
    การแสวงหาประโยชน  นอกจากน้ี ใหความชวยเหลือเด็กในสิ่งที่
    จําเปนตอการพัฒนาชีวิตของเด็กแตละคน เชน ดานโภชนาการ 
    และ วัคซีน เปนตน

การไดรูจัก  รัก และปกปองเด็กแตละคน เปนเรื่องของความสัมพันธอันเปน
จุดเนนที่สําคัญในพันธกิจนี้ และเปนรากฐานในงานของคอมแพสชั่น

พระเยซูคริสต�
เปนศูนยกลาง 

เรามีพระเยซูคริสต
เปนศูนยกลาง

ในการทําพันธกิจ

เด็ก
คือเปาหมายสําคัญ 
เรามุงเนนใหเด็ก

เปนผูรับประโยชนสูงสุด
โดยการพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล 

คริสตจักร
เปนรากฐาน  

เรารวมงานกับคริสตจักร
ในฐานะคูมิตร

ในการทําพันธกิจ

รากฐานการทําพันธกิจของคอมแพสชั่น

23แนะนํามูลนิธิดรุณาทร  คอมแพสช่ัน ประเทศไทย



การกาํเนิดของชีวติไมใชความบงัเอญิ แตเปนความตัง้ใจของพระเจาทีส่รางเราแตละคน
ขึ้นมาในครรภมารดา ดังในพระธรรมสดุดี 139: 13-16 ที่กลาววา

“เพราะพระองคทรงสรางช้ินสวนภายในขาพระองค พระองคทรงถักทอขาพระองค
เขาดวยกันในครรภมารดา ... โครงรางของขาพระองคไมไดถูกซอนไวจากพระองค 
เม่ือขาพระองคถกูสรางอยูในท่ีลบัลี ้ประดิษฐขึน้มา ณ ภายในท่ีลกึแหงโลก พระเนตร
ของพระองคเห็นขาพระองคตัง้แตยงัไมเปนรปูทรง วนัทัง้สิน้ทีก่าํหนดใหขาพระองคนัน้ 
ถูกบันทึกไวในหนังสือของพระองคตั้งแตยังไมมีวันนั้นเลย”

กระทั่งการสิ้นพระชนมขององคพระเยซูคริสตบนไมกางเขน ก็เพื่อศักดิ์ศรีและ
ความรอดของเด็กๆ เชนเดียวกับมนุษยทุกคนบนโลกนี้ ดังในพระธรรมยอหน 3:16 
กลาววา “พระเจาทรงรักโลกดังนี้ คือไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค 
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรน้ัน จะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร” 

เด็กจึงเปนบุคคลที่มีคุณคาและมีศักดิ์ศรีเชนเดียวกับมนุษยทุกคน เด็กเปนผูที่พระเจา
ทรงรัก ไมวาเขาจะมีชาติพันธุ หรือภาษาใดก็ตาม 

มีพระคริสตธรรมคัมภีรหลายตอนที่พูดเกี่ยวกับเด็กเอาไว ซึ่งทําใหเราเห็นวาพระเจา
ทรงใหความสําคัญกับเด็กอยางมาก พระเจาทรงหวงใยเด็กๆ และตองการใหเราทํา
เชนน้ันดวย พระเยซูตรัสวา “และถาใครจะยอมรับเดก็เล็ก ๆ อยางนีส้กัคนหนึง่ในนาม
ของเรา คนนัน้กย็อมรบัเราดวย” (มทัธวิ 18:5)

มีเรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีรเดิมกวา 30 เรื่องเปนพยานวาพระเจาทรงเปน
ผูปกปองเด็กกําพราและพระเจาทรงมีพระประสงคใหคนของพระองคทําเชนเดียวกัน
“จงใหความยุติธรรมแกคนออนแอและเด็กกําพรา จงปกปองสิทธิของผูทุกขยาก
และผูขัดสน”  (สดุดี 82:3)

พระคัมภีร�พูดถึงเด็กว�าอย�างไร ?
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พระเยซคูรสิตยงัยํา้ถงึความสามารถของเดก็ในการเขาใจเรือ่งฝายวญิญาณโดยตรสัวา     
“ขาแตพระบิดาผูทรงเปนองคพระผเูปนเจาแหงฟาสวรรคและโลก ขาพระองคสรรเสรญิ
พระองคที่พระองคไดทรงปดบังสิ่งเหลานี้ไวจากคนมีปญญาและคนฉลาด แตทรง
สําแดงแกพวกทารก” (มัทธิว11:25)

นอกจากนี ้เรายงัพบวาในพระครสิตธรรมคมัภรี พระเจามกัจะใชเดก็ในการทาํพนัธกจิ           
ที่ยิ่งใหญ ตัวอยางเชน มิเรียม (พี่สาวของโมเสส) ซึ่งชวยทารกนอยโมเสสและทําให          
เขากลายเปนผูนําของชนชาติอิสราเอลในเวลาตอมา ดาวิด ซึ่งเปนผูฆาโกลิแอทและ       
ตอมาไดขึน้เปนกษตัรยิของชนชาติอสิราเอล ซามเูอล ผูซึง่พระเจาทรงเรียกต้ังแตยงัเปนเดก็ 
ไมเพียงเทาน้ัน พระเยซูยังใชพันธกิจที่ทํากับเด็กเพ่ือนําผูใหญมาถึงความรอด เชน          
การรักษาบุตรสาวของไยรัส (มาระโก 5:36)  ยังมีพระคัมภีรอีกหลายตอนท่ีพูดไว           
อยางชัดเจนเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา  ที่จะใหผูใหญคอยดูแลเอาใจใสเด็กๆ
 o “จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญแลว เขาจะไมพราก
  จากทางน้ัน” สุภาษิต 22:6
 o “และทานจงสอนถอยคําเหลานั้นแกบุตรหลานของทานและจงพูดถึงถอยคํา
  เหลาน้ัน เม่ือทานน่ังอยูในบาน เดินอยูตามทาง นอนลงหรือลุกขึ้น” 
  เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7

ดวยเหตนุี ้จงึไมมเีหตุผลใดทีเ่ราจะปฏเิสธความรบัผิดชอบในการดแูลและการชวยเหลอื
เด็กๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับเด็กที่ตองเผชิญความทุกขยากลําบากในชีวิตจนไม
สามารถมีความหวังใด ๆ ในอนาคต
 
พันธกิจของคอมแพสชั่นจึงมุ งกลุ มเปาหมายไปที่เด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ยากจน 
ดอยโอกาส เพือ่จะหยิบย่ืนความหวังและโอกาสท่ีเขาควรจะไดรบัเชนเดียวกับเด็กทัว่ไป
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ตราสัญลักษณ�ขององค�กร
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   สัญลักษณนี้จะตองวางไวในมุมขวาดานบนของส่ือทุกประเภท ดังจะเห็น
   ตัวอยางจากหนาปกของหนังสือเลมนี้
  
   ความหมายของมุมสีนํ้าเงิน คือ เพื่อระลึกถึงคนยากจน โดยเฉพาะเด็กๆ 
   ที่ยากจน ดังที่พระเจาตรัสไวในพระธรรมเลวีนิติ 23:22

   “และเมื่อเจาเก็บเกี่ยวพืชผลในแผนดินของเจา หามเกี่ยวไปถึงขอบไรนาจน
   หมดเกลี้ยง และหามเก็บเมล็ดที่เกี่ยวตก จงทิ้งไวใหคนยากจนและ
   คนตางดาว  เราคือยาหเวหพระเจาของเจา”

   มุมสีนํ้าเงิน จึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญมากของตราสัญลักษณของ
   คอมแพสช่ัน  เพราะสัญลักษณนี้จะยํ้าเตือนวา เรา (คอมแพสช่ัน) 
   เปนใคร และทําอะไรในการเปนปากเปนเสียงใหกับเด็กยากจน
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