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    Compassion Thailand  

         ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ: 
         086-9703637  

Kkomkai@compassion.com 
           
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

เด็กไทยรวมรองเพลงกับ Kirk Franklin นักรองรางวัลแกรมม่ี   
นักรองเยาวชนจาก Compassion International  

รวมรองเพลงซิงเกิลฮิต “Lean on Me” 

(เชียงใหม, ประเทศไทย) – 24 กันยายน 2564 – เด็กไทย 6 คนในโครงการพัฒนาเด็กของคอมแพสชั่นไดรับเลือกใหเปนสวนหน่ึงของ
คณะนักรองเยาวชนประสานเสียงจากท่ัวโลก โดยรวมรองเพลง กับ เคิรก แฟรงคลิน (Kirk Franklin)  ศิลปนนักรองเจาของรางวัล
แกรมมี่ เพ่ือบันทึกซิงเกิลเพลง“Lean on Me”อีกครัง้ ซึ่งเปนเพลงฮิตท่ีเคยเปดตัวครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1998  

ในชวงหลายเดือนท่ีผานมา แฟรงคลิน ทำงานรวมกับ “Compassion Youth Choir” เยาวชนจาก 25 ประเทศในโครงการพัฒนา
เด็กของคอมแพสชั่นผานการออดิชั่นและการฝกซอมเสมือนจริง ซึ่งประกอบดวยเยาวชนมากกวา 120 คน อายุ 11-19 ป   

“เปนเกียรติที่ไดรวมงานกับเด็ก ๆ ที่มีความสามารถและมีพรสวรรคมากมายจากทั่วโลก!” แฟรงคลิน เนนย้ำวา "ผมรูสึก
ขอบคุณทีมงาน Compassion International ทีใ่หผมมีโอกาสไดทำโปรเจกตน้ี" 

เยาวชนไทยท้ัง 6 คน ไดแก: 

• จักริน อายุ 13 ป 

• แพร อายุ 15 ป 

• รัชดา อายุ 17 ป 

• อาร อายุ 19 ป 

• เซน อายุ 17 ป 

• นนท อายุ 19 ป 
 
“ผมรูสึกขอบคุณพระเจา และรูสึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองที่เปนของประทานจากพระเจาครับ ผมชอบตอนพี่เคิรกยิ้ม 
เขาดูมีความสุขตลอดเวลา ประทับใจที่พี่เขาสอนใหเราเปนตัวของตัวเองในการทำสิ่งตาง ๆ ” - จักริน นักรองเยาวชนทีอ่ายุ
นอยที่สุดในตัวแทนจากประเทศไทย  
 
แฟรงคลินกลาววา “ไมนาเช่ือวาเพลงน้ียังคงโดนใจผูคนมากมาย ผมภาวนาใหเวอรชันน้ีมอบความหวังเล็กๆ กับผูคนทั่วโลก” 
 
รับฟงไดจากทุกชองทางที่คุณฟงเพลง และ Apple Music, iTunes Store, Spotify, amazon music, pandora 

https://kirkfranklin.lnk.to/LeanOnMeCompassion!Compassion
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ชมมิวสิควีดิโอเพลง "Lean On Me (Music Video) ft. The Compassion Youth Choir" ไดทาง YouTube 
 
Fo Yo Soul/RCA Records และแฟรงคลินจะมอบรายไดจากการขายและการสตรีมเพลงท่ีรองรวมกับนักรองเยาวชนคอมแพสชั่น 
ใหกับ Compassion International    
 
เก่ียวกับคอมแพสช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล 
Compassion International เปนองคกรพัฒนาเด็กคริสเตียนท่ีทำงานเพ่ือปลดปลอยเด็กจากความยากจนในพระนามของพระเยซู 
Compassion กอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1952 เปนพันธมิตรกับคริสตจักรทองถ่ินมากกวา 8,000 แหงใน 25 ประเทศในโครงการเพ่ือมอบ
การดูแลดานจิตวิญญาณ เศรษฐกิจ สงัคม และรางกายแกทารก เด็ก และเยาวชนกวา 2 ลานคนท่ียากจน อยูในอันดับท่ี 8 ในรายชื่อ
องคกรการกุศลชั้นนำของอเมริกาของ Forbes ในป ค.ศ. 2020 Compassion เปนสมาชิกผูกอต้ังของ Evangelical Council for 
Financial Accountability และองคกรการกุศลท่ีไดรับการรับรองจาก Better Business Bureau's Wise Giving Alliance สำหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเย่ียมชม compassion.com , Facebook, Instagram, and Twitter และคอมแพสชั่น ประเทศไทย  
compassionth.com 
 
เก่ียวกับ Fo Yo Soul/RCA Records 
Fo Yo Soul Entertainment เปนบริษัทบันเทิงท่ีใหบรกิารเต็มรูปแบบซึ่งต้ังอยูท่ีเมืองดัลลาส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กอต้ังโดยศิลปนเพลง Kirk Franklin ในป ค.ศ. 2004 Fo Yo Soul Entertainment ไดรวม Fo Yo Soul Recordings, Fo Yo 
Soul Productions และ The Franklin Imagine Group 
 
ในระหวางการประชุมผานโปรแกรมZoom กับเยาวชนจากประเทศตาง ๆ  แฟรงคลินไดสอนการรอง ตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตและ
อาชีพนักดนตรีของเขา รวมถึงยังสอนทาเตนใหอีกดวย 
 
ความรูสึกของเยาวชนหลังจากไดพบกับ เคิรก แฟรงคลิน ในการประชุมผานโปรแกรม Zoom พรอมกับเพ่ือนเยาวชนจากประเทศ
ตาง ๆ  
 
“ผมรูสึกขอบคุณพระเจา และรูสึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองที่เปนของประทานจากพระเจาครับ ผมชอบตอนพี่เคิรกยิ้ม 
เขาดูมีความสุขตลอดเวลา ประทับใจที่พี่เขาสอนใหเราเปนตัวของตัวเองในการทำสิ่งตาง ๆ ” - จักริน นักรองเยาวชนทีอ่ายุ
นอยที่สุดในตัวแทนจากประเทศไทย  
 
“หนูรูสึกต่ืนเตนมาก ๆ คะ เหมือนกับไดออกจากเซฟโซนของตัวเอง เพราะปกติหนูรองเพลงแคใหตัวเองฟงกับรองที่โบสถ มัน
เปนประสบการณที่พิเศษมากในชีวิตของหนูเลยคะ ขอบคุณคุณเคิรก และขอบคุณพระเจาที่ใหหนูไดมีโอกาสรองเพลงน้ี” - แพร 
 
“รูสึกแปลกใหมคะ สวนตัวคิดวาสิ่งน้ีเปนแผนการของพระเจา เพราะพระองครูทุกอยาง รูสึกขอบคุณโอกาสดี ๆ ที่พระองคมอบ
ใหคะ ชอบทีพ่ี่เคิรกแบงปนเรื่องราวของตัวเอง และรูสกึดีที่เราไดรวมรองเพลงกับนักรองที่พระเจาทรงหนุนกำลังของเขาคะ” - 
รัชดา 
 
“รูสึกต่ืนเตนคะ แลวก็ดีใจที่ไดเปนสวนหน่ึงของคณะนักรอง เปนประสบการณที่ดีมาก ๆ และชอบทีพ่ี่เขาเปนกันเองกับเด็ก ๆ 
คะ อยากจะขอบคุณทั้งพี่เคิรก และทีมงานทุกคนที่มอบโอกาสใหหนูไดเปนสวนหน่ึงในการรวมรับใชพระเจาในครั้งน้ี ขอบคุณ
มาก ๆ คะ” - อาร  
 
“ประทับใจกับบทเพลง รูสึกต่ืนเตนดีใจเเละมีความสุข ผมรูสึกเปนเกียรติมากที่ไดรวมพูดคุยกับศิลปนที่มีช่ือเสียง ชอบในความ
เปนกันเองของคุณเคิรกมากครับ และชอบที่เขาใชชีวิตโดยใหพระเจาทรงดูแลเเละคอยนำทางเสมอ” - เซน 

https://www.compassion.com/default.htm
https://www.facebook.com/compassionintl
https://www.instagram.com/compassion/
https://twitter.com/compassion
http://www.compassionth.com/
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“รูสึกต่ืนเตนมากเลยครับที่ไดเปนสวนหน่ึงของการรองเพลงในครั้งน้ี และดีใจที่ไดรองเพลงใหกำลังใจคนที่กำลังทอแทและสิ้น
หวังดวย พอไดเจอคุณเคิรกผานซูมแลวไดรับกำลังใจอยางมากเลยครับเพราะคุณเคิรกดูมีความสุขและยิ้มตลอดเวลาเลย” - 
นนท 
 
ปจจุบันเยาวชนทั้ง 6 คนอยูในโครงการพัฒนาเด็กองครวม ในการดูแลของคอมแพสช่ัน ประเทศไทย หรือ มูลนิธิดรุณาทร ซ่ึงมี
เด็กและเยาวชนในโครงการของประเทศไทยจำนวนกวา 50,000 คน โดยทำงานรวมกับคริสตจักรทองถ่ินในประเทศไทยกวา 
170 แหง 
### 
 

 
 
 


