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จดหมายข่าวรายไตรมาส
ของคอมแพสชั�นประเทศไทย

มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอและแบงปนผลลัพธ จากการ
ทำพั น ธกิ จ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแบบองค ร วมของ
คริ ส ตจั ก รคู  ม ิ ต รร ว มกั บ คอมแพสชั ่ น เพื ่ อ ให เ ห็ น
การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กเยาวชน
และคริสตจักร และแนวทางในการทำพันธกิจพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแบบองครวมอยางยัง่ ยืนในอนาคตตามบริบท
ของตนเอง

เตรียมความพร้อมสูค
่ วามยัง
� ยืน

•
•

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง
คริสตจักรสันติพิษณุโลก

ศิษย์เก่า

•
•
•
•

คริสตจักรสันติพิษณุโลก

ธารทิพย์ชา การะเกดพยุง
อรพิน ปู�ดี
ณัฐดาพร แก้วกันทะ
อภิญญา พรหมชาติ

คอลัมน์พัฒนาคุณภาพชีวิต

•
•

น�ำประปาที�อีวีโจ
พันธกิจครอบครัว

คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ

•

การอบรมอาสาสมัครทำงานด้านสุขภาพ

ขอขอบคุณ คริสตจักรคูมิตร ศิษยาภิบาล เจาหนาที่โครงการ
ศิษยเกาโครงการ และเจาหนาทีค่ อมแพสชัน่ ทีม่ สี ว นแบงปน
พระพร จากพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวม
ขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนใน Newsletter ฉบับนี้
ขอพระเจาอวยพระพรทุกทาน

เตรียมความพร้อมสูค
่ วามยัง
� ยืน

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง
กับการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

คริสตจักรแมลายเตียนอาง ตั้งอยูในหมูบานแมลายเตียนอาง
ตำบลบอหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยเริ่มกอตั้งขึ้น
เมื่อป พ.ศ.2540 ดวยสมาชิก 20 คน เด็ก 6 คน ในสังกัดสหกิจ
คริสเตียนแหงประเทศไทย กลุม คนทีอ่ าศัยอยูส ว นใหญมเี ชือ้ สาย
กะเหรี่ยงและไมคุนเคยกับคริสเตียน จึงไมใหความรวมมือกับ
กิจกรรมของคริสตจักรเมื่อเริ่มตนคริสตจักรในเวลานั้น
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชุมชนนี้ เมื่อ อาจารย เสริมศักดิ์
การะเกดพยุง ศิษยาภิบาลรักษาการประจำคริสตจักร
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แมลายเตียนอาง ไดมองเห็นปญหาของเด็กและเยาวชนทัง้ ปญหา
ดานคุณภาพการศึกษาทำใหเมื่อเด็ก ๆ ตองยายไปเรียนตอใน
อำเภอเมือง ก็มักจะเรียนตามเพื่อนคนอื่นไมทัน รวมถึงปญหา
เยาวชนที่ตอยตีกันเปนประจำ และปญหาเรื่องการใชยาเสพติด
ทำใหอาจารยเสริมศักดิ์ตัดสินใจรวมเปนคูมิตรกับโครงการ
คอมแพสชั่น เพื่อมีจุดมุงหมายในการเยียวยาปญหาของเด็ก
และเยาวชนที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้

ผลจากการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
แรกเริ่มมีเด็กลงทะเบียนกับโครงการ 92 คน เจาหนาที่ 4 คน อาสาสมัครและวิทยากรรวมกัน 7 คน สวนทาทีของคนในชุมชนก็ยัง
ไมใหการยอมรับและตอตาน บางคนไมสนับสนุนใหลูกเขารวมกิจกรรมเลย แตเมื่อเวลาผานไป ทาทีของคนในชุมชนก็เปลี่ยนไปดวย
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเด็กแตละคนที่เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนเรื่องมารยาทที่ดีขึ้นมาก เรื่องปญหาการเรียนที่มี
นอยลง และปญหายาเสพติดที่เบาบางลง ผลสำเร็จเหลานี้ทำใหโครงการและ คริสตจักรกลายเปนที่ยอมรับ เพราะพวกเขาเห็นวา
เราสามารถดูแลเด็ก ๆ ไดอยางดี กระทัง่ เรียกไดวา คริสตจักรกลายมาเปนศูนยรวมของคนในชุมชนเลยก็วา ได หลายคนจะมาใชพน้ื ที่
ของคริสตจักรในการทำกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมของชมรมกีฬาเสมอ
ที่โครงการแหงนี้มีกิจกรรมมากมาย ทั้งเลนดนตรี ทำอาหาร การสอนวิชาชีพตาง ๆ โดยเฉพาะชมรมกีฬาที่เปนที่ชื่นชอบของกลุม
เด็กผูชาย เมื่อไดใชเวลากับกิจกรรมตาง ๆ ทำใหปญหายาเสพติดคลี่คลายลงไดมาก กลุมเยาวชนมักจะมาใชเวลาที่โครงการกัน
เกือบทุกเย็น อีกทั้งยังมีการจัดคายตาง ๆ เชน คายเด็ก, คายอนุชน, คายรักแทรอได และคายครอบครัว เพื่อใหพวกเขาไดรับการ
พัฒนาในแตละดานและเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพ
ปจจุบันมีเด็กในโครงการ 230 คน จบไปแลวประมาณ 50 คน เยาวชนที่จบไปประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งผูชวยพยาบาล,
ชางยนต, ครูพละ, ครูประถม, ชวยงานที่โครงการ 2 คน สวนที่เหลือคือทำงานอิสระและรับจางทั่วไป ซึ่งศิษยเกาเหลานี้ก็มักจะกลับ
มาชวยสอนดนตรีหรือสอนงานดานวิชาชีพใหกับรุนนองอยูเสมอ
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ƫǣǓǥǅǓˤǒǑƮǙǣǑǎǓ˔ǠǑǨǉƫǣǓǇǤǎˏǉǈƫˢƲǄ˔ǙǒǅˏǙǥǠƱǠǒˑǣƱǒˏƱ
˒ ǒ˨ǉ
ìćÜÙøĉÿêÝĆÖøđøĉęöéĈđîĉîÖćøÝĆéđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöđóČęĂÖćøìĈ
óĆîíÖĉÝóĆçîćđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĒïïĂÜÙŤøüöéšü÷êĆüđĂÜĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷Čîǰēé÷ĒïŠÜđðŨîéšćîêŠćÜǰėǰéĆÜîĊĚ
Ǆ˔ǣǉǊ˱ƮǖǣƫǓ öĊđÝšćĀîšćìĊđę êĘöđüúćǰǰÙîǰđøĊ÷îÝïýćÿîýćÿêøŤ
öćēé÷êøÜǰ ìĈÜćîĔîêĈĒĀîŠÜñĎšÝĆéÖćøēÙøÜÖćøǰ ĒúąđÝšćĀîšćìĊę
ïĆâßĊðøąÝĈēÙøÜÖćøǰÿŠüîĂćÿćÿöĆÙøöĊÝĈîüîǰǰÙîǰĔîĂîćÙê
ÙćéüŠćÝąöĊĂćÿćÿöĆÙøìĊęĕöŠøĆïÙŠćêĂïĒìîöćßŠü÷đóĉęööćÖ×ċĚî
ÙøĉÿêÝĆÖøöĊÖćøđêøĊ÷öÜćîóĆçîćïčÙúćÖøĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊó
đßŠîǰÿŠÜđÿøĉöĔĀšđøĊ÷îđÿøĉöÿü÷ ǰìĈĂĉåðøąÿćî ǰđúĊĚ÷ÜĀöĎ ǰÖćĒô
Ēúąǰ îĚĈðŦũîǰ ēé÷ÙøĉÿêÝĆÖøÝąĂĂÖÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøđøĊ÷îĒúą
ÖćøúÜìčîĔĀšǰ ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîéšćîÿëćîìĊę ǰ ĂčðÖøèŤǰ
ĒúąđÙøČęĂÜöČĂ
ÙøĉÿêÝĆÖøÿĂîĔĀšđ÷ćüßîĕéšúĂÜìĈÜćîêćö
ÙüćöÿîĔÝđóČ ę Ă ßŠ ü ÷ÿøš ć Üøć÷ĕéš Ĕ Āš đ ÷ćüßîĔîđüúćüŠ ć ÜĒúą
ñĎšðÖÙøĂÜìĊę÷ĆÜüŠćÜÜćîǰÿŠüîøć÷ĕéšìĊęđĀúČĂÝąëüć÷đ×šćÙøĉÿêÝĆÖø

Ǆ˔ǣǉƫǣǓǒˏƱƴˤǎ

đóČęĂìĈóĆîíÖĉÝđéĘÖĒúąđ÷ćüßîêŠĂĕðǰàċęÜÙüćöóøšĂöéšćîÖćø
÷ĆÜßĊóÝąëĎÖÿąÿöÝćÖÖćøÿøšćÜøć÷ĕéšĔîǰǰóĆîíÖĉÝǰĕéšĒÖŠ
ǰ ǰøšćîÖćĒôĒúąîĚĈðŦîũ ǰǰéĈđîĉîÖćøöćĕéšǰǰðŘǰĒêŠĔîßŠüÜ
ÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜđßČĚĂĕüøĆÿēÙüĉéǰ ǰ êšĂÜðŗéĕðßĆęüÙøćüǰ
ðŦÝÝčïĆîđðŗé×ć÷đÞóćąđöîĎîĚĈðŦũîĔîüĆîđÿćøŤǰ ĒúąÿĂîĔĀšđéĘÖĔî
ēÙøÜÖćøĕéšđøĊ÷îøĎšéšćîĂćßĊóĕðéšü÷ÙüïÙĎŠÖĆïÖćø×ć÷ǰđîČęĂÜÝćÖ
ĔîĂîćÙêĂćÝĔĀšđéĘÖìĊĕę öŠĕéšýÖċ þćêŠĂöćßŠü÷ìĈøšćîǰ ÿŠüîđöîĎÖćĒô
Ýąđøĉęö×ć÷ĒúąìĈÖćøÿĂîǰ đöČęĂÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé
×ĂÜđßČĚĂĕüøĆÿēÙüĉéǰǰéĊ×ċĚî
ǰ ǰ ÖćøđúĊĚ÷ÜĀöĎǰ ǰ đøĉęöéĈđîĉîÖćøĔîđéČĂîÖøÖãćÙöǰ
óýǰǰöĊÜïðøąöćèđøĉęöêšîǰ ǰÖüŠćïćìǰöĊĀöĎǰ ǰêĆüǰ
ÝĆéìĈéšü÷ÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂÿîĆïÿîčîøć÷ĕéšĔĀšđ÷ćüßîìĊę÷ĆÜĕöŠĕéš
đøĊ÷îêŠĂǰöĊđÝšćĀîšćìĊĒę úąđéĘÖÝĈîüîǰǰÙîöćßŠü÷êšö×šćüĔĀšĀöĎ
ĒúąìĈÙüćöÿąĂćéÙĂÖĀöĎǰ ēé÷öĊóîĚČ ìĊĒę ïŠÜÿŠüîìĆÜĚ ĀöéǰǰÙĂÖ
Ē÷ÖêĆüđúĘÖÖĆïêĆüĔĀâŠǰ đöČęĂĂć÷čĕéšðøąöćèǰ ǰ đéČĂîÖüŠćÝą
ðøąÖćý×ć÷ñŠćîìćÜđôÿïčŢÖ

ɑǥƲ˔ǣǝǉ˔ǣǇˤ˒ǦǖǢǠǣǜǣǜǑˏƮǓɑ
ƮǓˢǜǅƲˏƫǓǦǑˑǖǣǒǥǅˤǒǉǠǣƱ
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ǰ ÖćøìĈĂĉåðøąÿćîǰ ǰ đøĉęöñúĉêöćĕéšĕöŠëċÜðŘǰ ÿŠüîöćÖ
ñĎšñúĉêÝąđðŨîñĎšðÖÙøĂÜđéĘÖìĊę÷ĆÜüŠćÜÜćîĂ÷ĎŠǰ ēé÷öĊñĎšĔĀâŠïšćîöć
ßŠü÷ÿĂîĔĀšǰ óĆîíÖĉÝîĊĕĚ éšøïĆ ÜïðøąöćèÝćÖēÙøÜÖćøĔîÖćøúÜìčî
đóČĂę àČĂĚ đĀúĘÖöćìĈßĆîĚ üćÜĂĉåðøąÿćî ǰÙøĉÿêÝĆÖøĒöŠúćîđêĊ÷îĂćÜ
ÿîĆïÿîčîðĎîǰ ìøć÷ǰ ĒúąéĉîìĊę×čéÝćÖóČĚîìĊę×ĂÜÙøĉÿêÝĆÖøǰ
ÿŠ ü îĂÜÙŤ Ö øóøąìĆ ÷ óøąÙøĉ ÿ êŤ ß Š ü ÷ÿîĆ ï ÿîč î ìč î ĔîÖćøàČ Ě Ă
đÙøČęĂÜìĈĂĉåðøąÿćîǰêĂîîĊĚđøĉęööĊÙîÝĂÜđ×šćöćĒúšüǰ
ǰ ǰøšćîđÿøĉöÿü÷ǰǰöĊÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂđðŗéĔĀšđ÷ćüßîĔî
ēÙøÜÖćøìĊęÿîĔÝöĊēĂÖćÿđøĊ÷îøĎšéšćîÜćîßŠćÜđÿøĉöÿü÷ǰ ēé÷öĊ
îćÜÿćüǰíćøìĉó÷ŤßćǰÖćøąđÖéó÷čÜǰĀøČĂǰßćǰýĉþ÷ŤđÖŠćēÙøÜÖćø
öćđðŨîüĉì÷ćÖøǰ êĆĚÜđðŨîßöøöđÿøĉöÿü÷ÿĈĀøĆïđéĘÖēêöćđðŨî
đüúćǰ ǰ ðŘĒúšüǰ đðŗéÿĂîđÞóćąüĆîđÿćøŤǰ ÙøĆĚÜúąǰ ǰ ßĆęüēöÜǰ öĊ
đ÷ćüßîìĊęĔĀšÙüćöÿîĔÝĒúąđðŨîÿöćßĉÖĔîßöøöÝĈîüîǰǰÙî
ÙøĉÿêÝĆÖøêĆĚÜĔÝĔĀšÙîĔîßčößîöćĔßšïøĉÖćøøšćîìĈñöîĊĚĔîøćÙć
ìĊęëĎÖÖüŠćøšćîĂČęîǰėǰĔîßčößîǰđðŗéđÞóćąüĆîđÿćøŤĒúąĂćìĉê÷Ťǰ
éĈđîĉîÖćøöćđðŨîđüúćǰǰðŘĒúšüǰ
öĊÖćøÝĆéđêøĊ÷öĀšĂÜđøĊ÷îǰ ĀšĂÜÖĉÝÖøøö
ĔĀšđĀöćąÿöĒúąøĂÜøĆïÿĈĀøĆïìčÖóĆîíÖĉÝǰðŦÝÝčïĆîöĊĀšĂÜđøĊ÷îǰ
ǰ ĀšĂÜÿĈĀøĆïđéĘÖǰ ĒúąöĊóČĚîìĊęđóĊ÷ÜóĂÿĈĀøĆïÖćøìĈóĆîíÖĉÝ
ÿøšćÜøć÷ĕéšĒúąóĆîíÖĉÝéšćîĂćßĊóǰöĊēøÜđúĊ÷Ě ÜĀöĎ ēøÜìĈĂĉåðøąÿćîǰ
ĒúąĀšĂÜđÿøĉöÿü÷ǰǰǰ
Ǆ˔ǣǉǠǣƮǣǓǜǆǣǉǇˤ˒

Ǆ˔ǣǉǥƮǓ˨ǠƬˑǣǒǦǖǢƮǙǣǑǓˑǙǑǑ˨Ǡ ÙøĉÿêÝĆÖøĕéšðøąÿćîÜćî

ĒúąĕéšøĆïÙüćöøŠüööČĂÝćÖĀúć÷ĒĀŠÜǰĂćìĉ
ǰ ǰĶĂÜÙŤÖøóøąìĆ÷óøąÙøĉÿêŤķǰēé÷ìĊöę ćñŠćîöćöĊÖćøÿîĆïÿîčî
éšćîÜïðøąöćèĔîïćÜÖĉÝÖøøöǰđßŠîǰĔîÖćøìĈóĆîíÖĉÝĂĉåðøąÿćî
ǰ ǰøŠüööČĂÖĆïđìýïćúêĈïúǰēé÷ĕéšøïĆ ÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćè
ÿĈĀøĆïÝĆéÖĉÝÖøøöêŠćÜǰėǰđßŠîǰÖĉÝÖøøöüĆîđéĘÖ
ǰ ǰøŠüöÖĆïÿëćîĊĂîćöĆ÷ǰĀøČĂēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĈïúǰ
öĊđÝšćĀîšćìĊĂę îćöĆ÷öćêøüÝÿč×õćóðøąÝĈðŘĔĀšÖïĆ đéĘÖĒúąđ÷ćüßî
ĔîēÙøÜÖćøǰ ĂïøöĔĀšÙüćöøĎšđøČęĂÜÖćøéĎĒúôŦîǰ ĒúąÖćøðŜĂÜÖĆî
ÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜēøÙēÙüĉéǰ
Ǆ˔ǣǉƫǣǓǠǠƫǦǊǊƫˢƲƫǓǓǑǇˤǥ˒ ǝǑǣǢǜǑ đîČĂę ÜÝćÖÙüćöÿîĔÝ
×ĂÜđéĘÖĔîĒêŠúąßŠüÜüĆ÷îĆĚîĒêÖêŠćÜÖĆîǰ ÙøĉÿêÝĆÖøÝċÜđêøĊ÷öüćÜ
ĒñîÖćøĂĂÖĒïïÖĉÝÖøøöĔĀšđĀöćąÿöÖĆïđéĘÖđúĘÖǰĒúąđéĘÖēêǰ
đîšîÖĉÝÖøøöđÿøĉöǰĒúąđøĊ÷îđÿøĉöîĂÖĀšĂÜđøĊ÷îǰēé÷öĊÝéč öčÜŠ Āöć÷
đóČĂę ĔĀšóüÖđ×ćÙšîóïÙüćößĂï×ĂÜêĆüđĂÜǰĒúąÖćøóĆçîćêîđĂÜ
ĕðÿĎŠÖćøðøąÖĂïĂćßĊóĔîĂîćÙêǰǰđßŠîǰđîšîÿĂîđéĘÖìĊęĂ÷ĎŠĔî
øąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîêšî×ċîĚ ĕðǰ đøĊ÷îøĎéš ćš îĂćßĊóǰ ìĊñę ćŠ îöćĕéšìĈ
ÖćøÿĂîéšćîÖćøìĈøšćîđÿøĉöÿü÷ ǰ ÖćøìĈÖćĒôĒúąîĚĈðŦũî ǰ
ÖćøđúĊĚ÷ÜĀöĎǰ ĒúąÖćøìĈĂĉåðøąÿćîǰ êćöóĆîíÖĉÝéšćîĂćßĊó
ìĊęÖúŠćüĕð×šćÜêšîǰ
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จากใจศิษยาภิบาล

อาจารย์เสริมศักดิ�
การะเกดพยุง
ผมชื่อ เสริมศักดิ์ การะเกดพยุง ปจจุบันเปนศิษยาภิบาล
รักษาการประจำคริสตจักรแมลายเตียนอาง ใชชีวิตในหมูบาน
แมลายเตียนอางรวมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน ประกอบดวย
ภรรยา ทำงานเปนผูจ ดั การโครงการ, ลูกชาย 1 คน กำลังศึกษา
อยูช น้ั มัธยมตน, ลูกสาว 1 คน ทำงานชวยงานเอกสารในโครงการ
และเป น วิ ท ยากรด า นร า นเสริ ม สวยกั บ น้ ำ ป  น ให โ ครงการ,
หลานสาว 1 คน และตัวผมเอง
ผมเติบโตในอำเภอ อมกอย จังหวัดเชียงใหม รับเชื่อตั้งแตป
พ.ศ.2539 เพราะอยากตอบแทนพระคุณและความรักทีพ่ ระเจา
ไดมอบให จากนัน้ มาความใฝฝน ในชีวติ ของผมคือ การเห็นพันธกิจ
ของพระเจาเกิดผลสำเร็จ และมีคนอยากรูจักพระเจามากขึ้น
จนกระทั่งพระเจาทรงเรียกใหผมมารับใชที่นี่ในป พ.ศ. 2543
เมื่อผูปกครองคริสตจักรคนหนึ่งขอใหผมมาชวยดูแลคริสตจักร
นี้เพราะขาดแคลนผูรับใช แมในตอนแรกผมปฏิเสธไป แตเมื่อ
ไดกลับไปอธิษฐานกับครอบครัวจึงรับคำตกลงในภายหลังและ
ทำตามน้ำพระทัยของพระเจา
ผมภูมิใจมากกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนแหงนี้ คนที่
ไมใชคริสเตียนยอมรับคริสเตียน ไมแบงแยก ไมเกลียดชังกัน
มีคนเขามารูจักพระเจามากขึ้นเรื่อย ๆ และคริสตจักรยังกลาย
เปนทีพ่ ง่ึ ของคนในชุมชนได จากแรกเริม่ เรามีสมาชิกในคริสตจักร
เพียง 20 คน ตอนนี้เพิ่มเปน 150 คนแลว สวนในโครงการก็มี
เด็กคนหนึ่งตัดสินใจศึกษาตอดานพระคัมภีรดวยตัวเองและ
กลับมาถวายตัวรับใชในอีกหมูบานหนึ่งดวย
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อาจารย์เสริมศักดิ� การะเกดพยุง และครอบครัว

ผมรูสึกวาไดรับพระพรอันยิ่งใหญเพราะพระเจามอบหมาย
ใหผมมีสว นรวมในพันธกิจของพระองค เมือ่ มีโอกาสไดรบั ใชแลว
ผมก็จะทำหนาที่ ทีไ่ ดรบั มอบหมายดวยความพยายามอยางดีทส่ี ดุ
สวนเรือ่ งอนาคตผมก็ฝากไวกบั พระองค เชือ่ วา พระเจาจะทรงนำ
และเตรียมสิง่ ดีไวใหแน ทิศทางในการรับใชของผมจะเปนอยางไร
ตอไปก็แลวแตวาพระเจาจะนำไปทางไหน

ศิษย์เก่า

ธารทิพย์ชา
การะเกดพยุง
นางสาวธารทิพยชา การะเกดพยุง (ชา) เปนลูกสาวของ
อาจารยเสริมศักดิ์ การะเกดพยุง ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร
แมลายเตียนอาง ปจจุบันอายุได 23 ป ชวยทำงานเอกสาร
และเปนวิทยากรดานรานเสริมสวยใหโครงการ โดยชวยสอน
เยาวชนที่มีความสนใจทางดานนี้ ใหชวยทำผมในชวงปดเทอม
หรือวันหยุด
ชาอยูในครอบครัวคริสเตียนทำใหเธอไดยินไดฟงเรื่องพระเจา
มาตัง้ แตเด็กและมองเห็นพอกับแมเปนตัวอยางทีด่ ใี นการใชชวี ติ
จึงตัดสินใจรับบับติศมาตอนศึกษาอยูชั้น ป.2-3 เพราะเห็น
ความเชื่อที่เขมแข็งของพอกับแมและอยากเปนแบบนั้นบาง
ตอมา ชาเขาศึกษาตอระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนจอมทอง
ซึ่งเธอเลายอนใหฟงวา ในชวงนั้นเธอเปนเด็กเกเร อยูในวัย
หัวเลี้ยวหัวตอที่ไมฟงพอแม จนกระทั่งเรียนจบมัธยมปลาย
ถึงไดกลับมาทบทวนตัวเอง โดยมีจดุ เปลีย่ นคือการทีเ่ ห็นแมรอ งไห
ดวยความเสียใจ จากนัน้ เธอจึงอธิษฐานขอพระเจาใหชว ยเปลีย่ น
ตัวเองในทางที่ดีขึ้น และกลับใจมาถวายตัวในงานรับใช
ความใฝฝนของชาคือการมีรานเสริมสวย ความชื่นชอบในการ
ทำผมทำใหเธอนำความสามารถสวนนี้มารับใชดวยการชวย
คริสตจักรทำพันธกิจรานเสริมสวย ชวยดูแลเด็กในโครงการ
และออกไปประกาศรวมกับกลุมอนุชน นอกจากนี้เธอยังไดรับ
ของประทานในการเลนดนตรีและรองเพลง ซึง่ เธอก็ไดใชในการ
นำเพลงนมัสการทีค่ ริสตจักรอยางสม่ำเสมอ หลังจากนี้ เธอตัง้ ใจ
จะใชชีวิตเพื่อรับใชโดยมีพอกับแมเปนแบบอยางและเปาหมาย
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ศิษย์เก่า

อรพิน ปู�ดี
จะมีสักกี่คนที่รูความตองการของตัวเองตั้งแตยังเด็กและมุงมั่น
จะทำตามความใฝฝน อยางถึงทีส่ ดุ อรพิน ปูด ี หรือ ออ ศิษยเกา
ของโครงการคอมแพสชั่นคือหนึ่งในนั้น
ออเข า มาเป น สมาชิ ก ในโครงการพั ฒ นาเด็ ก แบบองค ร วม
ของคอมแพสชั่นเมื่อเรียนอยูราว ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ซึ่งโครงการแหงนี้เองที่ทำใหออ ไดรูจักตัวเองและมีความใฝฝน
เปนเปาหมายตั้งแตยังเด็ก เธอโตมาในครอบครัวคริสเตียน
ที่มีสมาชิก 4 คน ไดแก พอ, แม, นองชาย และตัวเธอเอง
ทั้งครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก โดยใชพื้นที่ใน
บริเวณบานทำการเกษตร เมื่อเปนสมาชิกในคริสตจักรอยูแลว
เธอจึงไดรับการชักชวนใหเขารวมโครงการคอมแพสชั่นดวย
ตั้งแตนั้นมาจึงไดมีโอกาสเรียนรูเรื่องพระวจนะของพระเจา
มากขึ้น เธอไดฟงเรื่องราวในพระคัมภีร ชีวิตของสาวกแตละคน
ไดรว มเขาคายและกิจกรรมมากมาย ทำใหเธอเกิดความตองการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปนเด็กที่ดีขึ้น จนตัดสินใจรับเชื่อ
ในชวงเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
ออเลายอนวา ความใฝฝนของเธอเริ่มขึ้นเมื่อไดยินเรื่องพระเยซู
รักษาคนตาบอดทำใหเธออยากดูแลคนปวย จึงตั้งเปาหมาย
ในชีวิตไววา อยากจะเปนพยาบาล ตอมาเธอตัดสินใจเรียนตอ
ผูช ว ยพยาบาลทีม่ หาวิทยาลัยพายัพดวยการจัดเตรียมของพระเจา
เธอบอกวาตั้งใจจะสอบพยาบาล แตสอบไมติดเลยเลือกเรียน
ผูช ว ยพยาบาล เพราะเปนงานทีไ่ ดดแู ลคนไขเหมือนกัน แตปญ
 หา
ในตอนนั้นคือไมมีเงินคาเทอม อยางไรก็ตาม เมื่อพระเจาเปด
ทางให หนทางนั้นก็จะราบรื่น ออไดคาเทอมมาอยางพอดีและ
ทันเวลา ทำใหเธอไดเรียนตอในที่สุด
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ปจจุบนั อออายุ 23 ป เรียนจบผูช ว ยพยาบาลทีม่ หาวิทยาลัยพายัพ
และทำงานในตำแหนงผูช ว ยพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอรมคิ
ไดกวา 3 ปแลว และมีความสุขมากกับงานที่ไดทำในตอนนี้
เธอบอกวา ความฝนนีเ้ ปนจริงไดเพราะโครงการทีใ่ หโอกาสและ
ทำใหเธอไดรจู กั กับพระเจา ผูค อยดูแลชีวติ ของเธออยางดีมาเสมอ
เธอตั้งใจจะทำหนาที่ตรงนี้ใหดีที่สุดตอไปดวยการดูแลคนปวย
อยางทีเ่ ธออยากทำตามอยางพระเยซู ตอนนีเ้ ธอเขารวมนมัสการ
กับคริสตจักรธารพระพรที่อยูใกลที่ทำงาน และหากมีวันหยุด
เธอก็ จ ะกลั บ ไปช ว ยรั บ ใช ด  ว ยการนำนมั ส การที ่ ค ริ ส ตจั ก ร
แมลายเตียนอางเสมอ
สุดทาย ออ กลาวถึงอนาคตไววา หากมีโอกาสก็อยากประกาศ
ขาวประเสริฐในพื้นที่หางไกลเพราะอยากใหคนอื่น ๆ ไดรูจัก
พระเจาอยางที่เธอไดรูจักผานโครงการนี้

ɑǥǅǓˤǒǑƮǙǣǑǎǓ˔ǠǑǜ˳Ʈ
ˑ ǙǣǑǒˏƱ
˒ ǒ˨ǉ

ƮǓˢǜǅƲˏƫǓǜˏǉǅˢǎˢǛǃ˱ǧǖƫ
ƫˏǊƫǣǓǇǤǎˏǉǈƫˢƲǎˏǂǉǣǥǄ˟ƫǦǖǢǥǒǣǙƴǉǦǊǊǠƱƮ˜ǓǙǑ
ÙøĉÿêÝĆÖøÿĆîêĉóþĉ èčēúÖêĆÜĚ Ă÷ĎĔŠ îĂĈđõĂđöČĂÜ×ĂÜÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖ
đøĊ÷ÖĕéšüćŠ đðŨîĔÝÖúćÜ×ĂÜđöČĂÜđú÷ÖĘüćŠ ĕéšǰđóøćąĔÖúšüìĉ ÷ćúĆ÷ÙøĎ
Ēúąüĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüąǰĂĊÖìĆÜĚ Ă÷ĎÖŠ Üęċ ÖúćÜøąĀüŠćÜßčößîðøąßćĂčìýĉ
ÖĆïßčößîóøąúČĂǰàċÜę đðŨîßčößî×îćéĔĀâŠìÿęĊ éč ĔîÝĆÜĀüĆéöĊïćš îđøČĂî
ĒúąñĎšĂćýĆ÷Ă÷ĎŠđðŨîÝĈîüîöćÖ

ÙøĉÿêÝĆÖøÿĆîêĉóĉþèčēúÖöĊýĉþ÷ćõĉïćúìĊęøŠ üöéĈøÜêĈĒĀîŠÜ
ĔîðŦÝÝčïĆîìĆĚÜĀöéǰ ǰ Ùîǰ ĕéšĒÖŠǰ ĂćÝćø÷ŤđÖþöǰ ÝĆîìøŤìøÜǰ
ýĉþ÷ćõĉïćúĂćüčēÿ ǰĂćÝćø÷ŤÖćïÙĈǰÝĆîìøŤìøÜǰýĉþ÷ćõĉïćúĂćüčēÿ ǰ
ĂćÝćø÷ŤèĆåćîčüĆçîŤǰ ðŗ÷ąøĆÜÿøøÙŤǰ ĒúąĂćÝćø÷ŤÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ
ÝĆîìøŤìøÜǰ ñĎšÝąöćđúŠćëċÜđøČęĂÜøćüÙüćöđðŨîöć×ĂÜÙøĉÿêÝĆÖø
ĔĀšđøćĕéšĂŠćîÖĆîǰèǰìĊęîĊĚ
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ผลจากการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
เริ่มตนดวยการเลายอนไปถึงการกอตั้ง คริสตจักรแหงนี้กอสรางขึ้นในป พ.ศ.2521 โดยมิชชันนารีชาวฟนแลนดที่เขามามีสวนในการ
ประกาศและกอตัง้ มูลนิธพิ ระกิตติคณ
ุ สมบูรณในประเทศไทย คริสตจักรจึงจัดอยูใ นสังกัดสหกิจคริสเตียน ขึน้ อยูก บั มูลนิธพิ ระกิตติคณ
ุ
สมบูรณในประเทศไทยโดยตรง แรกเริ่มมีสมาชิกประมาณ 10 คน บริบทของชุมชนในสมัยนั้นยังแทบจะไมมีคริสเตียนเลย ผูคนยัง
ไมไดรับขาวประเสริฐ ยากจนทั้งฝายวิญญาณและความเปนอยู สภาพบานเรือนเปนชุมชนแออัด มีจำนวนเด็กมาก บริเวณขางทาง
เปนปารกราง สวนบริเวณอาคารคริสตจักรแตเดิมเปนทุงนา
หลังจากกอตั้งมาไดประมาณ 10 ป คุณพอของอาจารยกิตติมศักดิ์ก็เขามาดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล ตอมาคุณแมของอาจารย
มองเห็นความยากจนของเด็ก ๆ ในชุมชนที่ไมไดไปโรงเรียนเพราะไมมีเงิน จึงเริ่มตนจากการนำหนังสือและรูปภาพไปนั่งคุยกับเด็ก
และสอนพวกเขา คุณแมของอาจารยเห็นวา เด็ก ๆ เหลานี้ตองการการสนับสนุน ซึ่งกอนยายมารับใชที่คริสตจักรสันติพิษณุโลก
ไดรับใชกับคริสตจักรที่บางระกำและรวมเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นมากอน เมื่อยายมารับใชที่นี่จึงตัดสินใจเขารวมเปนคูมิตรกับ
คอมแพสชั่นอีกครั้ง
เมื่อเริ่มเปดโครงการพัฒนาเด็กแบบองครวมกับคอมแพสชั่น มีเจาหนาที่ 3 คน และเด็กในโครงการประมาณ 100 คน โดยตัว
อาจารยกิตติมศักดิ์ก็เคยเปนอดีตเด็กในโครงการในรุนนั้น ในเวลานั้นคอมแพสชั่นมีนโยบายชวยเหลือครอบครัวผูรับใช อีกทั้งชุมชน
ก็ใหการตอบรับอยางดี เพราะมีเรื่องการสนับสนุนทุนและชวยเหลือดานการศึกษาที่เยาวชนในชุมชนตองการความชวยเหลือเปน
อยางมาก ทำใหมีผูคนในหมูบานและเจาหนาที่ของหนวยงานราชการมารวมพิธีเปดโครงการอยางอุนหนาฝาคั่ง ปจจุบันมีเจาหนาที่
3 คน อาสาสมัครเต็มเวลาอีก 3 คน และเด็กในโครงการจำนวน 198 คน หากรวมศิษยเกาที่จบออกไปแลวจะนับไดพันกวาคน
ตามรหัสเด็กในโครงการ ซึ่งเยาวชนที่จบออกไปแลวบางสวนก็ถวายตัวรับใชเต็มเวลา บางสวนก็กลับมารวมรับใชบางเปนครั้งคราว
แมเด็ก ๆ หลายคนจะจบจากโครงการไปแลว ผูปกครองรุนเกาก็ยังใหการสนับสนุนกิจกรรมของคริสตจักรอยูเสมอ นับวาคริสตจักร
มีชอ่ื เสียงทีด่ มี ากในชุมชนวาทำงานเพือ่ ชวยเหลือชุมชนจริง นอกจากไดรบั การยอมรับในชุมชนและองคกรทองถิน่ แลว ยังเปนทีส่ นใจ
ขององคกรนอกพื้นที่ใหมาศึกษาดูงานในการทำพันธกิจสำหรับเด็กและเยาวชนอยูบอยครั้ง

เจ้าหน้าที� คริสตจักรสันติพิษณุโลก
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตัวเองอย่างยัง
� ยืน
พันธกิจในอนาคต

อาจารยกติ ติมศักดิก์ ลาวเสริมถึงมุมมองทีม่ ตี อ พันธกิจในอนาคต
ขางหนาวา ทางคริสตจักรมีแผนตั้งใจจะขยับขยายพันธกิจเด็ก
และเยาวชนที่ทำอยู ไปเปนการทำพันธกิจชุมชน โดยกำลังปู
พื้นฐานหลายอยางใหสามารถเกิดขึ้นไดในอนาคต ตามแนวคิด
การเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน
ซึ่งมีการเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต 2 ปที่แลว เริ่มจากการที่ทีมงาน
ในโครงการทุกคนอดอาหารอธิษฐานกันเปนเวลา 40 วัน เพือ่ ขอ
การทรงนำจากพระเจา ตอมาจึงสรุปแผนงานในการทำพันธกิจ
เด็กและเยาวชนที่แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
ด้านบุคลากร อาจารยกิตติมศักดิ์ใชวิธีนั่งคุยกับทีมงานใน
โครงการทีละคนหลังจากพนชวงเวลาอดอาหารอธิษฐาน เพื่อ

ถามความเห็นสวนตัวและการยืนยันจากพระเจาทีม่ ตี อ การรับใช
ของแตละคน ภายหลังอาจารยไดรับการตอบรับจากสมาชิกวา
ทุกคนพรอมจะทำพันธกิจนี้ตอไป และยังขยายนิมิตไปพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนเพิ่มเติมอีกดวย
“คริสตจักรของเราทำงานกันเปนทีม ดังนั้นจึงเนนการทำงาน
รวมกันโดยใชหลักการ Coaching และ Motivation Gift”
เขากลาวถึงการทำงานดวยแนวคิดสนับสนุนในการเสริมสราง
คนใหไปถึงเปาหมาย โดยใชพระพรที่แตละคนมีแตกตางกัน
ในการรับใชตามบทบาททีแ่ ตกตางกันเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด
ทั้งกับตัวทีมงานและพันธกิจ
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ด้านการยังชีพ

- พันธกิจรานกาแฟ : กอตัง้ ขึน้ เมือ่ 4-5 ปกอ น มีความตัง้ ใจ
เดิ ม คื อ การประกาศด ว ยการเป ด ร า นให ค นมาดื ่ ม กาแฟฟรี
พูดคุยกัน และเปดเพลงคริสเตียน ซึ่งพันธกิจนี้ไดนำคนรับเชื่อ
ในรานกาแฟมาแลวหลายคน ตอมา เห็นวา การปรับรานกาแฟ
ใหเปนธุรกิจเต็มรูปแบบจะสามารถเขามามีสวนในการชวย
สนับสนุนพันธกิจเด็กได ดังนัน้ เมือ่ 2 ปทแ่ี ลวจึงเริม่ ทำขาย โดยนำ
รายไดทง้ั หมดนำเขาพันธกิจเด็กและเยาวชน แมจะประสบปญหา
การแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 แตคริสตจักรก็ยงั ยืนหยัด
จะทำตอไป อยางนอยก็มีรายไดใหผูรับใชที่ทำงานเปนบาริสตา
และยังมีเงินหมุนเวียนในรานกาแฟไดโดยไมตอ งปดกิจการ อีกทัง้
ยั ง สอนให เ ยาวชนในโครงการได ม ี โ อกาสลองทำกาแฟด ว ย
ปจจุบนั มี 2-3 รุน แลวทีไ่ ดฝก ฝนการทำกาแฟเปนทักษะทางอาชีพ
- Grace Farm พันธกิจการเกษตรอยางยั่งยืน :
คริ ส ตจั ก รมองเห็ น ความสำคั ญ ของการผลิ ต อาหารได เ อง
เนือ่ งจากคาดการณวา จะเกิดภาวะกันดารอาหารในประเทศไทย
แตเพราะตัวคริสตจักรไมมพี น้ื ทีเ่ ปนของตัวเองในการทำการเกษตร
จึงเริ่มตนดวยการสรางเครือขายและหาคนที่มีนิมิตรวมกัน
มารวมกันทำงาน ปจจุบันมีเครือขายในจังหวัดตาง ๆ ที่สงผล
ผลิตใหคริสตจักรสันติพิษณุโลกนำมาทำการตลาดเพื่อจำหนาย
ตอหรือรับซื้อในราคาที่ไมผานพอคาคนกลางเพื่อบริโภคเอง
ภายในคริสตจักร ไดแก เครือขายจากจังหวัดเชียงรายทีป่ ลูกขาว
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สงมาใหในพืน้ ทีจ่ ำนวน 20 ไร รวมถึงลำไย ไขไก และขาวเหนียว
ปลอดสาร, เครือขายจากจังหวัดพิจิตรที่ปลูกขาวออแกนิก
ใหในพื้นที่จำนวน 100 ไร, เครือขายในจังหวัดพิษณุโลกที่ใช
พื้นที่สวนตัวของคุณแมอาจารยกิตติมศักดิ์ในการปลูกสับปะรด
โดยไมคดิ คาเชา และเครือขายจากจังหวัด ทีม่ เี กษตรกรสิบกวาคน
ตกลงปลูกพืชการเกษตรใหคริสตจักรในจำนวน 300 กวาไร
ซึ่งเปนพื้นที่ที่อาจารยเคยไปสรางผูนำรุนใหมชาวปาเกอญอ
บนชุมชนในพื้นที่ราบสูง และสรางความเปลี่ยนแปลงให จากที่
แตเดิมแถวนั้นปลูกขาวโพดและทำไรเลื่อนลอยก็หันมาปลูก
พืชเศรษฐกิจ เชน อะโวคาโดหรือแมคคาเดเมียแทน จนทำให
โครงการหลวงสนใจและติดตอใหมารวมงานดวย นี่คืองาน
สวนหนึ่งที่คริสตจักรทำบนดอย
ทุกปคริสตจักรจะไดรับขาวจำนวน 4-5 ตันเพื่อใหพี่นองใน
คริสตจักรและเด็กในโครงการใชบริโภค เปนการลดคาใชจาย
และเตรียมพรอมรับมือการกันดารอาหาร อีกทั้งในชวงการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผานมาทำใหคนในชุมชน
ประสบปญหาขาดแคลนรายได เมื่อไมมีงบประมาณที่ไหนมา
ชวยเหลือ คริสตจักรจึงทำการแจกจายขาวในยุงฉางใหชาวบาน
โดยนับวาเริม่ ใหความชวยเหลือเปนทีแ่ รก ๆ ของจังหวัด เพราะ
มีการเตรียมพรอมมากอนแลว

- Farm to Family สหกรณการเกษตร : เปนพันธกิจที่
วางแผนไววาจะเริ่มทำเร็ว ๆ นี้ คริสตจักรมีนิมิตในการขยายไป
พัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยการสนับสนุนใหปลูกผักในบาน
เพือ่ บริโภคเปนหลัก สวนทีเ่ หลือจึงคอยนำมาขายใหกบั คริสตจักร
ซึ่งดำเนินการในรูปแบบสหกรณการเกษตร รับซื้อผลผลิตจาก
ชาวบานแลวนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแลวนำไปขายในตลาด
ทีค่ ริสตจักรมีเครือขายอยู ชาวบานทีเ่ ปนสมาชิกในสหกรณกจ็ ะ
ไดรับเงินปนผล นับเปนการเพิ่มรายไดในครัวเรือนและการ
ชวยเหลือชุมชนอยางยั่งยืน สวนรายไดของคริสตจักรจะนำมา
พัฒนาพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป
เครือขายหนึง่ ซึง่ นับวาเปนเครือขายหลักคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดไดตกลงรับสินคา
ออแกนิกทั้งหมดจากคริสตจักรมาตั้งขายและใหความชวยเหลือ
ในการแปรรูป โดยคริสตจักรจะเลือกผักที่มีคุณคาทางอาหาร
สูงมาแปรรูปเปนแคปซูลและทำการสกัดเอาน้ำออกจากผัก
(Dry Freeze) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ดวยการใชหองปฏิบัติ
การที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและทำงานรวมกับสมาชิก

ในคริสตจักรทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานนี้และสามารถ
ควบคุมการผลิตแบบพรอมจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดเลย
สวนทีเ่ ริม่ ทำมากอนแลวเปนเวลา 3 ป คือ การสนับสนุนใหปลูก
ผักรับประทานเองในครัวเรือน คริสตจักรมีสว นชวยเหลือในการ
เตรียมดิน เมล็ดพันธุ และเนื่องจากคนในชุมชนเมืองสวนมาก
ปลูกผักเองไมเปน ปกติแลวจะซื้อบริโภคกันเสียสวนใหญ ทำให
คริสตจักรจัดทำวิดีโอสอนปลูกผักใหความรูกับคนในชุมชน
ผลผลิตทีเ่ หลือจากการบริโภค ทางคริสตจักรก็รบั ซือ้ และตัง้ ขาย
บริเวณหนาคริสตจักร ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับที่ดีในการจำหนาย
สวนทีก่ ำลังจะเริม่ ทำเปนลำดับถัดไปคือ ทำการเกษตรในรูปแบบ
โรงงานที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิในบริเวณหองรับแขกของ
คริสตจักรที่มีพื้นที่ 4x4 เมตร ซึ่งเทียบเทากับการปลูกผักทั่วไป
ที่ไดพืชผลทางการเกษตรจำนวน 4 ไร และการแปรรูปผลผลิต
แตเนื่องจากหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรปดใชงาน
ชั่วคราวเพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให
ไมสามารถเริ่มงานได แตหากสถานที่พรอมเปดใหเขาใชเมื่อไหร
ก็จะเริ่มดำเนินการทันที
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ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประจำจังหวัด (พมจ.) : คริสตจักรใกลชิดกับชุมชนมาก จึงได
รับการยอมรับจาก พมจ. ใหมีอำนาจในการเขาไปชวยเหลือ
ชุมชน โดยไดอบรมเจาหนาที่ทุกคนในโครงการ ใหมีตำแหนง
เปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประจำ
หมูบาน (อพม.) ทำใหสามารถลงชุมชนเพื่อชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนไดอยางถูกกฎหมาย และเสนอขอ งบประมาณสำหรับ
ครอบครัวที่ตองการความชวยเหลือได
ปที่ผานมาเจาหนาที่ของโครงการใหความชวยเหลือไป 200
ครอบครัว แตละครอบครัวไดรับการชวยเหลือจาก พมจ. เปน
จำนวน 2,000 บาท
- สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน : คริสตจักร
ไดรบั การยอมรับจากสถานพินจิ ฯ ในการทำงานชวยเหลือแกไข
ปญหาเด็กอยางถูกกฎหมาย เจาหนาที่ในคริสตจักรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนนักสังคมสงเคราะห โดยชวยใหคำแนะนำในการ
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงชีวิต และหางานทำ
- ศูนยพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดเพชรบูรณ :
ไดรับการสนับสนุนใหความรูในการปลูกพืชและมอบเมล็ดพันธุ
ใหฟรีเปนจำนวน 80 ตน สวนทีค่ ริสตจักรซือ้ เพิม่ เติมก็ไดราคา
ที่ถูกกวาทองตลาดมาก
- เครือขายยอยอืน่ ๆ : เชน รานกาแฟในเชียงรายทีอ่ นุญาต
ใหคริสตจักรไปศึกษาดูงานและเรียนรูการทำธุรกิจรานกาแฟ,
รานกาแฟในกรุงเทพฯ ทีช่ ว ยฝกฝนทีมงานของคริสตจักร ในการ
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เปนบาริสตา และเปนตนแบบทางดานธุรกิจ, คนทำเบเกอรี่
ชาวออสเตรเลียที่มาชวยสอนการทำและมอบสูตรเบเกอรี่ให
คริสตจักร, พี่เดียรที่สอนเรื่อง “Redemptive Gifts” ใหกับ
กลุมผูนำคริสเตียน เปนบทเรียนที่เขาไดรับลิขสิทธิ์ในการสอน
มาโดยตรง
ด้านการปรับเปลี�ยนรูปแบบกิจกรรม
หรือการออกแบบกิจกรรมที�เหมาะสม

เมื่อกอนคริสตจักรอาศัยหลักสูตรของคอมแพสชั่นที่เปลี่ยนไป
เรื่อย ๆ ตามสถานการณและนิมิตของผูกำหนดเรื่องหลักสูตร
แตปจจุบันเราพัฒนาและเสริมสรางเด็กตามลักษณะของแตละ
คนที่แตกตางกัน จากแนวคิดที่คลายกับพหุปญญา เรียกวา
“Redemptive Gifts” โดยนำบททดสอบของ Arthur Burk
มาจากคอมแพสชั่นที่เกี่ยวของกับลักษณะนิสัย, บุคลิกภาพ,
คุณคา และความพิเศษทีไ่ มเหมือนกันจากรากฐานของพระคัมภีร
มาพัฒนาเด็กแตละคนตามลักษณะของเขา เหมือนเปนการสราง
สาวกแบบเจาะจง ซึ่งมุงหวังผลตอบรับที่ถูกตองสำหรับเด็ก
อาจารยกิตติมศักดิ์ใหความเห็นเพิ่มเติมวา “เราจะรูจักหรือ
เขาใจเด็กคนหนึ่งไดก็ผานความสัมพันธเทานั้น การใชเวลา
กับเขา สนิทกับเขา พูดกับเขา และสำคัญที่สุดคือการฟงเขา
สวนนี้สำคัญมากในการจะรูวาเขาเปนคนแบบไหน” เจาหนาที่
ในโครงการของคริสตจักรสันติพิษณุโลกตองผานการเรียน
“Redemptive Gifts” อยางเขมขนกันทุกคนเพื่อจะสามารถ
นำหลักการนี้มาประยุกตใชกับเด็กแตละคนได ตองขอบคุณ
พระเจาที่เรามีบุคลากร ซึ่งก็คือพี่เดียรที่มาชวยสอนเรื่องนี้ให

จากใจศิ
ศิษษย์ยาภิ
เก่า บาล

“ฤดูกาลใหม่”
อาจารย์กิตติมศักดิ�
จันทร์ทรง
จังหวะของชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนเสมือนฤดูกาลทำใหเรามีโอกาสได
เห็นถึงการทรงนำของพระเจาที่เกิดขึ้นอยางพอเหมาะพอดี
ในแตละชวงเวลานี่เอง ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูจักเรา
แตละคน มากกวาที่เราแตละคนจะสามารถรูจักตัวเองไดเสียอีก
และแนนอนวา พระองคมแี ผนงานทีด่ เี ตรียมพรอมไวสำหรับเราเสมอ
ดังเชน ฤดูกาลทีผ่ นั เวียนเพือ่ ใหเกิดการผลิดอกออกผลอยางงดงาม
ในทา ยที ่ สุ ด สิ ่ ง นี ้ ป รากฏชัดผานตัวอยางคำพยานที ่ ม ี ช ี วิ ต
เรื่องราวของ อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง ผูดำรงตำแหนง
ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรสันติพิษณุโลกคนปจจุบัน
อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ทั้ง
คุณพอและคุณแมเปนผูรับใช เขาตัดสินใจรับเชื่อดวยตัวเอง
เมื่ออายุได 14 ป ในชวงวัยที่เรียกไดวากำลังคนหาตัวตน เขาได
สัมผัสประสบการณพิเศษกับพระเจาระหวางการเขาคายอนุชน
โดยรับรูถึงการทรงเรียกของพระองคเปนครั้งแรกและนั่นเอง
ที่ทำใหเขาตัดสินใจนำพาชีวิตของตัวเองเขาสู “ฤดูกาลใหม”
ดวยการตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในชีวิต กอนจะตั้งมั่นเดิน
ในทางของพระองค
เมื่ออายุได 22 ป อาจารยกิตติมศักดิ์จบปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร เอกพืชศาสตร แลวเริ่มเขา
ทำงานกับคอมแพสชั่นในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน
แบบองครวมของคริสตจักร ทั้งที่สิ่งนี้อยูหางจากความจาก
ความคาดหมายที่จะทำงานบริษัทในดานที่เรียนจบมาของเขา
ไปมาก เขาเคยบอกกับตัวเองไววา จะไมเปนศิษยาภิบาลเด็ดขาด
แตฤดูกาลที่เปลี่ยนผานเขามาในชีวิตก็ทำใหเขาตัดสินใจทำงาน
รับใชดวยการทรงนำของพระเจา

อาจารย์กิตติศักดิ� จันทร์ทรง ศิษยาภิบาล

เปนเวลา 9 ปเต็มทีเ่ ขาทำงานกับคอมแพสชัน่ กอนทีพ่ ระเจาจะ
เรียกใหเขามารับใชในสวนงานของคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ
ดวยการเปนอาจารยในคริสตจักร ทำงานรวมกับ อาจารย
ณัฐานุวัฒน ปยะรังสรรค จากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเขาสูชวง
เปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งเปนจังหวะพอดีกับที่การทำงานใน
คอมแพสชั่นจะเปลี่ยน คริสตจักรตองเริ่มวางแผนการเตรียม
ความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน การยืนยัน
หลายรูปแบบจากพระเจาที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ทำใหคุณพอ
ของเขาเห็นวาคริสตจักรจะตองเขาสู “ฤดูกาลใหม”ในอีกไมชา
และตัวทานไมสามารถมองเห็นฤดูกาลนีไ้ ด จึงตัดสินใจเตรียมตัว
ถอยมาเปนที่ปรึกษาในตำแหนงศิษยาภิบาลอาวุโส แลวให
อาจารยกติ ติมศักดิก์ บั อาจารยณฐั านุวฒ
ั นดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล
ดวยกัน
อาจารยกติ ติมศักดิ์ ใชเวลาดูแลเสริมสรางคริสตจักรมาเปนเวลา
ราว 13 ป เขากลาววา “ชวงนัน้ เหมือนกำลังเดินอยูใ นถิน่ ทุรกันดาร
ไมใชเรื่องงายเลย แตสุดทายแลวพระเจาก็นำคริสตจักรเขาสู
ฤดูกาลใหมแบบกาวกระโดด สิ่งที่เราไดเรียนรูมันเปลี่ยนเรา
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อยางนาอัศจรรย เราเปลี่ยนรูปแบบการนำของคริสตจักรใหม
นั่นจึงเปนประเด็นของฤดูกาลนี้ ที่ผมไดเขามารับใชตอ”
ปจจุบนั อาจารยกติ ติมศักดิก์ บั อาจารยณฐั านุวฒ
ั นดำรงตำแหนง
ศิษยาภิบาลรวมกันมา 4 ปแลว เขาทำงานรับใชตามภาระใจทีม่ ี
กับการพัฒนาเด็กรวมกับภรรยาที่เปนเจาหนาที่ในโครงการ
ดวยความตั้งใจที่อยากดูแลเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไปถึง
เปาหมายที่พระเจามีในชีวิตได ผานคำหนุนใจ การรับฟง และ
การเดินเคียงขางไปกับพวกเขา ใหไดพฒ
ั นาของประทานทีแ่ ตละคน
มีแตกตางกัน จนเกิดผลงอกงามในฤดูกาลหนาที่กำลังจะมาถึง

อาจารย์ณัฐานุวัฒน์ ปิยะรังสรรค์
ศิษยาภิบาล
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“คอมแพสชั่นมีสวนในการสงเสริมคริสตจักรอยางมากตั้งแตจุด
เริ่มตนจนถึงตอนนี้ แนนอนวาคอมแพสชั่นมีจุดสิ้นสุดในการทำ
พันธกิจ แตเราขอบคุณพระเจาที่คอมแพสชั่นเปนบันไดขั้นแรก
ใหกับเรา สวนขั้นที่สอง สาม สี่ เราจะกาวตอไปไดดวยตัวเอง”
อาจารยกิตติมศักดิ์กลาวถึงมุมมองในการทำพันธกิจรวมกับ
โครงการ เขาอธิบายเพิ่มเติมวา ขั้นแรกเปนสวนที่สำคัญมาก
เพราะมันยากในการเริ่มตน แตพอไดผานขั้นแรกมาแลวเราจะ
มองเห็นขั้นตอไปไดชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจาเสมอ
นอกจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สวนที่ตัว
อาจารยและคริสตจักรจะมุงหนาขยายพันธกิจที่แตเดิมได
แตะตองมาบางคือ “การพัฒนาชุมชน” ดวยเปาหมายสราง
ความเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟนผานนิมิตการปลดปลอย
ความยากจน 4 ดาน ไดแก ความยากจนดานวิญญาณ,
ความยากจนด า นวั ต ถุ , ความยากจนด า นความสั ม พั น ธ
และความยากจนดานโอกาส ซึง่ อาจารยเองเห็นวา หากอยางใด
อยางหนึง่ ถึงเริม่ ตนขึน้ แลว ดานทีเ่ หลือก็จะถูกพัฒนาตามไปดวย
และทุกอยางจะสิ้นสุดลงที่การขยายอาณาจักรของพระเจา
ตัวเขาหวังเหลือเกินวาคริสตจักรสันติพษิ ณุโลกจะสามารถทำให
ชุมชนแหงนี้กาวเขาสู “ฤดูกาลใหม” ที่มีพระเจาเปนผูทรงนำ

ศิษย์เก่า

“ความสุขในอ้อมกอด”

ณัฐดาพร แก้วกันทะ

นางสาวณัฐดาพร แกวกันทะ หรือ เบล ปจจุบันอายุ 31 ป
ทำงานเปนอาสาสมัครในโครงการ ใชชีวิตอยางมีความสุขรวม
กับครอบครัวที่ประกอบดวยสามีและลูกชายวัย 1 ป เธอเปน
ศิษยเกาที่เขารวมโครงการตั้งแตอายุได 2 ป จากการที่ผูจัดการ
โครงการชักชวนแมของเธอใหมารวมนมัสการที่คริสตจักรใน
วันอาทิตย และในเวลาตอมา โครงการแหงนี้เองที่มอบโอกาส
สรางความสุขใหกับชีวิตของเธออยางมาก เหมือนวาออมกอด
ของพระเจามาในรูปแบบของพี่ ๆ ที่คอยดูแลเธอเสมอ และ
ของเด็ก ๆ ที่เธอเองมีภาระใจในการดูแลอยู
โครงการคอมแพสชั ่ น ทำให เ บลได ม ี โ อกาสรู  จ ั ก กั บ พระเจ า
เธอตัดสินใจรับเชือ่ ตอนศึกษาอยูม ธั ยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางคาย
ที่โครงการจัดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ ตอนนั้นเองที่เธอสัมผัส
ไดถึงความสุขของการนมัสการพระเจา เปนความสุขที่ไดยืน
อธิษฐานและรองเพลงพลางหวนนึกถึงเหตุการณตาง ๆ ในชีวิต
ที่พระเจ า สอน โครงการคอมแพสชั่นทำใหเ บลรูจัก ตั วเอง
ตอนยังเด็กเธอไมรูวาตัวเองชอบหรือไมชอบอะไร จนกระทั่ง
พี่นก ซึ่งเปนผูจัดการในโครงการลองใหเธอฝกรองเพลง เธอยัง
จำไดจนทุกวันนี้เลยวาเพลงแรกที่ฝกชื่อ “ไมไดมอง” เพราะได
รับคำชมเชยจากพีน่ กวารองเพลงเพราะ นีค่ อื ตัวอยางความสามารถ
ที่เธอคนเจอในโครงการ พื้นที่ที่ทำใหเธอไดลองและรูวาตัวเอง
เหมาะกับอะไร ถนัดอะไร และตองฝกฝนอยางไร จนไดรวม
รองเพลงในทีมนมัสการ
โครงการคอมแพสชั่นทำใหเบลไดรับชีวิตใหม เธอเลาวา ตัวเอง
เคยทำเรื่องผิดพลาดมากอนจนคอย ๆ หางจากพระเจาเพราะ
ความรูสึกบาป เธอรูดีวาทำในสิ่งที่ผิดจึงไมอยากมาโบสถดวย
ความคิดดานลบทีค่ อยบอกกับเธอวา “ทีน่ ค่ี งไมตอ งการเราแลว”
แตพี่ ๆ ที่โครงการก็ดึงกลับมา ความจริงที่วาทุกคนรอคอยให
กลับมาเสมอ ทำใหเธอรูส กึ เหมือนไดรบั ออมกอดทุกครัง้ ทีเ่ จอกัน

โครงการคอมแพสชั่นทำใหเบลไดเรียนรู มีหลายสิ่งหลายอยาง
ที่เธอไดเรียนรูจากโครงการ ตั้งแตสมัยยังเปนเด็กในโครงการ
จนถึงตอนนี้ที่เปนเจาหนาที่ก็ยังไดเรียนรูอยูเสมอ หลัก ๆ เลย
คือการมีตนแบบชีวิต คือพี่ ๆ ในโครงการที่ทำงานดวยกัน
ทำใหเธอไดเรียนรูเรื่องการมีชีวิตครอบครัวและการเลี้ยงดูลูก
ถึงแมวา แตละครอบครัวจะมีชวี ติ ทีแ่ ตกตาง แตกม็ กั จะแลกเปลีย่ น
เพื่อใหคำปรึกษาและชวยเหลือดูแลกันเสมอ
โครงการคอมแพสชั่นทำใหเบลพบความสุขในการรับใช เธอมี
ความสุขกับงานปจจุบันที่ไดสอนรวี ชวยจัดกิจกรรมใหเด็ก ๆ
เรียกไดวาบรรลุจุดมุงหมายในการรับใชเลยก็วาได เพราะเธอ
พบวาตัวเองมีภาระใจในการทำงานกับเด็กมากอนแลว นอกจากนี้
เธอยังชวยทำสือ่ การเรียนการสอนแบบคลิปวิดโี อ ซึง่ คนรอบขาง
ตางกลาววา เปนของประทานที่เธอมีใหกับโครงการอีกดวย
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ศิษย์เก่า

“เส้นทางที�เลือกเอง”
อภิญญา พรหมชาติ

นางสาวอภิญญา พรหมชาติ หรือ บี เปนหนึ่งในอดีตสมาชิก
โครงการคอมแพสชั่นที่เขาโครงการมาตั้งแตยังเด็ก แมของเธอ
พามาสมัครเขารวมเพื่อเปนสมาชิกตามคำเชิญชวนของคน
ในหมูบานตอนบีอยูในวัย 5 ป แมครอบครัวจะไมไดเปนผูเชื่อ
แตแมก็เห็นวา บีจะไดรับโอกาสและการพัฒนามากมายจาก
ที่แหงนี้
การไดยนิ ไดฟง เรือ่ งพระเจาบอยครัง้ ทำใหเธอมีพน้ื ฐานความเชือ่
วาพระเจามีจริง เธอตั้งใจจะรับเชื่อตั้งแตเรียนอยูประถมศึกษา
ปที่ 4 แตไมไดรับการอนุญาตจากพอแม ดวยความที่ยังเด็ก
เธอจึงตามพอแมในทางปฏิบตั ิ จนกระทัง่ อายุได 15 ป ก็ตดั สินใจ
เลือกเสนทางของตัวเองดวยการรับเชือ่ จากประสบการณสว นตัว
ที่สัมผัสไดวาพระเจาทรงอยูดวย ทางครอบครัวก็ไมคัดคาน
เพราะเห็นวาเธอโตแลวและเปนเด็กดี ไมเคยสรางความเดือดเนือ้
รอนใจใหพอ แมเลย อีกทัง้ โครงการก็คอยดูแลเธอมาตลอดใหอยู
ในรองในรอย
เรียกไดวา บีเปนเด็กติดโบสถ เธอใชเวลาสวนใหญไปกับการใชชวี ติ
ในโครงการมาตัง้ แตเด็ก ทำใหทน่ี เ่ี ปนเหมือนกรอบในการใชชวี ติ
ของเธอ เปนเสนที่ฝกใหเธอไมเดินออกนอกลูนอกทางไปจาก
พระเจา มีพี่ ๆ ในโครงการเปนที่ปรึกษาใหในทุกเรื่อง อีกทั้ง
ยังไดรับโอกาสในการเรียน การฝกทักษะ ไดเรียนรูหลายสิ่ง
หลายอยาง แมกระทั่งตนแบบในการใชชีวิตเธอก็ยังเลือกรุนพี่
ในโครงการคนหนึ่งที่เธอเฝาสังเกตการใชชีวิตของเขา เธอเห็น
วาเขาเปนเด็กดี รักพระเจา เรียนเกง และเปนแบบอยางที่ดี
ใหรุนนอง ทำใหเธอมองสิ่งเหลานี้เปนความสำเร็จในการใชชีวิต
จุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในวัยมัธยมปลายของบีคือการตัดสินใจ
เรียนตอ ระหวางที่ตองตัดสินใจเพื่อเขามหาวิทยาลัย โดยที่เธอ
ยังไมรูเลยวาตัวเองชอบอะไร สิ่งที่เธอเลือกทำคือการอธิษฐาน
กับพระเจาเพื่อขอการทรงนำใหเธอพบสิ่งที่เหมาะสม และ
พระเจาก็มอบคำตอบใหผานคำปรึกษาของรุนพี่ในโครงการ
เธอไดรูวาตัวเองมีความสุขในการทำงานกับเด็กดอยโอกาส
18
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บีจงึ ตัดสินใจศึกษาตอทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร
สาขาพัฒนาสังคม เมื่อเรียนจบปริญญาตรี บีก็ถวายตัวรับใช
เขาทำงานเปนอาสาสมัครในโครงการคอมแพสชัน่ ทีเ่ ธอเติบโตมา
ปจจุบันบีอายุ 29 ป ขยับมารับใชเต็มเวลาในตำแหนงครูรวี
ของโครงการ นอกจากนี้ยังรับใชในทีมนมัสการกับทีมมีเดีย
ดำรงตำแหนงประธานอนุชน, คณะกรรมการอนุชนในพิษณุโลก
และเปนประธานเขตในงานดานอนุชนของจังหวัดพิษณุโลก
สำหรับเขต 6 ซึง่ รวมหลายคริสตจักรในเครือพระกิตติคณ
ุ อีกดวย
เธอขอบคุณพระเจาเสมอที่มอบความสามารถในการตัดสินใจ
ใหเธอสามารถเลือกเสนทางของตัวเองได โดยเธอเองก็เลือก
ที่จะเดินตามน้ำพระทัยของพระองค และขอบคุณที่พระเจา
ประทานภาระใจในการทำงานกับเด็ก ทำใหเธอมีความสุข
ในการทำงานนี้ “แมจะเหน็ดเหนื่อย แตก็เปนการเหนื่อย
ที่มีความสุข” เธอกลาวถึงความใฝฝนของตัวเองเพิ่มเติมวา
ถึงไมมีโครงการแลว เธอก็อยากใหตัวเองยังอยูที่นี่ ทำงานกับ
นอง ๆ คอยสราง คอยดูแลพวกเขาใหเปนกลุมอนุชนที่เขมแข็ง
ดวยความคาดหวังใหอนาคตของคริสตจักรไมหมดรุนไป

พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

น�ำประปาที�อีวีโจ

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีน�ำทีส
� ะอาดไว้ใช้ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะในฤดูแล้งหรือฤดูน�ำหลากที�เต็มไปด้วยดินสีแดง
โครงการพัฒนาเด็กบานอีวีโจ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
ไดทำพันธกิจรวมกับคอมแพสชั่นเปนเวลานานกวา 11 ป
ในปจจุบันมีเด็กในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 172 คน เนื่องจาก
หมูบ า นตัง้ อยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกล ไมมโี ครงการน้ำประปาสวนภูมภิ าค
ดังนั้นคนในชุมชนรวมถึงโครงการพัฒนาเด็กบานอีวีโจ ตองใช
น้ำจากแมน้ำ ลำธาร เพื่อใชอุปโภคและบริโภค ดวยการตอ
ทอประปาจากแหลงน้ำธรรมชาติมายังหมูบ า น ซึง่ ไมไดผา นการ
กรองใหสะอาด โดยแหลงน้ำธรรมชาตินั้นมักจะมีการปนเปอน
ของสารอิ น ทรี ย  อ ั น เนื ่ อ งมาจากการย อ ยสลายของซากพื ช
ซากสัตวตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมี สารอินทรียที่เกิดจากชุมชน
การชำระลางรางกาย การขับถาย
ในฤดูฝนน้ำในลำธารจะขุน และเปนสีแดงจากตะกอนทีถ่ กู น้ำฝน
พัดพามา เมื่อถึงฤดูรอนน้ำก็จะเหลือนอยจนแหง ไมเพียงพอ
ตอการอุปโภคและบริโภค บางครั้งทอประปาบางจุดก็เกิด

ความเสียหายจากการถูกน้ำปากัดเซาะ หรือเกิดไฟปา ทำใหชมุ ชน
ตองซอมแซมทอประปาภูเขาเรื่อยมา นอกจากนี้ น้ำไมสะอาด
ยังสงผลกระทบตอสุขอนามัยและสุขภาพของเด็กและคนในชุมชน
อีกดวย
คริสตจักรตระหนักถึงความสำคัญในการแกปญหาเรื่องน้ำ
ดั ง ที ่ ก ล า วมาแล ว จึ ง ได เ สนอแผน ของบสนั บ สนุ น พิ เ ศษ
เพื่อจัด ทำระบบน้ำประปาและถัง เก็บน้ ำที่เพี ยงพอต อการ
อุปโภคบริโภคในระยะยาว และไดรับอนุมัติงบสนับสนุนพิเศษ
เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางคริสตจักรไดรบั ความรวมมือ
อันดีจากชุมชน เด็ก เยาวชนและผูปกครองในทุกขั้นตอน
ดำเนินการ ตัง้ แตการสรางฐานวางถังเก็บน้ำ การเดินทอประปา
การติดตั้งถังเก็บน้ำ โดยใชรวมกับเครื่องกรองน้ำที่ไดจัดซื้อ
ไวกอนแลว
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“จากเมื่อกอนเรามีน้ำที่ไมเพียงพอ และไมคอยสะอาดสงผลตอ
การจัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของคริสตจักร และบางครั้งก็ทำใหเกิดโรคที่เราใชน้ำ
ไมสะอาด เชน โรคทองรวง แตหลังจากที่ทางโครงการไดติดตั้ง
โครงการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ทำใหเด็กและเยาวชน
ที่มารวมกิจกรรม มีความสุขที่ไดใชน้ำไดอยางเต็มที่ และไดใช
น้ำที่สะอาดมากยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนรูจักรักษาความสะอาด
และดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ให ป ลอดภั ย จากโรคที ่ ม าจากน้ ำ
เด็กและเยาวชนมีน้ำใชที่สะอาด เพียงพอในการจัดกิจกรรม”
นายติ๊ตึนึ วนาอนันตโชค ศิษยาภิบาลกลาว
“หนูและเพื่อนๆ ดีใจมากที่มี โครงการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค
บริโภค เรามีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอในการจัดกิจกรรม
หนูและเพื่อน ๆ ไดใชน้ำอยางเต็มที่ รวมทั้งคริสตจักรมีน้ำดื่ม
และไดใชน้ำอยางเพียงพอและคนในชุมชนไมตองไปตักน้ำใน
ลำธารอีกตอไป ทำใหหนูไดเห็นถึงความตัง้ ใจของผูน ำคริสตจักร
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ทีเ่ ห็นความสำคัญในเรือ่ งสุขภาพ และหนูไดเรียนรูถ งึ การรวมมือกัน
ของผูป กครองและเพือ่ น ๆ ทุกคนทีไ่ ดรว มแรงรวมใจ ในการติดตัง้
น้ำประปาในครั้งนี้ ทำใหครอบครัวของหนูมีน้ำใชที่เพียงพอ
และเปนประโยชนในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวดวยคะ”
น.ส สุวนันท เยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอีวโี จ
ผลสำเร็จของโครงการจัดทำระบบน้ำประปาและถังเก็บน้ำ
ในครั้งนี้ สงผลใหเด็กลงทะเบียนทั้งหมด 172 คน และคน
ในชุมชนบานอีวีโจมากกวา 100 คน มีน้ำสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค ทอประปาที่ตอไปยังบานแตละหลังชวย
อำนวยความสะดวกแกเด็กและผูปกครองเปนอยางมาก
เด็ก ๆ ดีใจที่ไมตองเดินไกล เพื่อไปตักน้ำจากแมน้ำดวยความ
ยากลำบาก และยังรูส กึ ปลอดภัยทีม่ นี ำ้ สะอาดใชกนิ ดืม่ อาบน้ำ
ซักผา ลางจาน

พันธกิจการสร้างสาวก
ในครอบครัว
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกทีม
� ค
ี วามสำคัญ
ในการสร้างความเชือ
� ทีถ
� ก
ู ต้องให้แก่เด็กเพือ
� การเติบโตฝ�ายวิญญาณอย่างมัน
� คง
พันธกิจครอบครัวเปนการทำงานรวมกันระหวางคริสตจักรและ
พอแมผปู กครองในการสงเสริมครอบครัวใหมกี ารใชเวลารวมกัน
เพื่อความสัมพันธที่ดีและสนับสนุนใหจิตวิญญาณของสมาชิก
ในครอบครัวเติบโตและเขมแข็ง คริสตจักรจึงตองใหการสนับสนุน
อยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อครอบครัวมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับรูบทบาทและ
ความรับผิดชอบของตนเอง มีความรูมีทักษะในการเสริมสราง
จิตวิญญาณของกันและกันใหเติบโตขึ้น ก็เทากับเรากำลังสราง
ผูติดตามพระเยซูคริสตไดอยางมีคุณภาพ
คอมแพสชัน่ ประเทศไทย เห็นความสำคัญของพันธกิจครอบครัว
เพราะครอบครัวเปนรากฐานสำคัญและมีอิทธิพลตอเด็กและ
เยาวชนอยางมาก ดังนั้นคอมแพสชั่นประเทศไทยจึงมุงมั่นที่จะ
สนับสนุนคริสตจักรในการสรางครอบครัวที่เขมแข็งในความเชื่อ
และสืบทอดแนวคิดและวิธีการเพื่อเปนวัฒนธรรมอันดีงาม
ของครอบครัวและคริสตจักร โดยคอมแพสชั่นยินดีสนับสนุน
องคความรู แหลงขอมูลตาง ๆ และเครือขายที่เกี่ยวของ
ในฉบับนี้ จึงอยากแนะนำงานพันธกิจครอบครัวที่ไดมีการ
ดำเนินงานมาตั้งแตป ค.ศ. 2015 และคำบอกเลาของพอแม
เจาหนาที่โครงการ และเด็ก ๆ ที่ไดรับการเสริมสรางผาน
กิ จ กรรมของพั น ธกิ จ ครอบครั ว รวมทั ้ ง ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมตาง ๆ
คอมแพสชั่นประเทศไทยไดรับการสนับสนุนองคความรูจาก
ศาสนาจารยมัทธิว หลิง ตั้งแตป ค.ศ.2015 โดยไดหนุนใจและ
เชิญคริสตจักรทีส่ นใจมารวมอบรม ทำใหมคี ริสตจักรนำรอง 7 แหง

นอกจากนั้นยังมีทีมเจาหนาที่คอมแพสชั่นที่มีภาระใจในพันธกิจ
ครอบครัวเขารวมดวย สองปตอ มา ในป ค.ศ.2017 ศาสนาจารย
มัทธิว หลิง เขามาชวยวางแผนยุทธศาสตร และติดตามหนุนใจ
คริสตจักรนำรองทั้ง 7 แหง และคอมแพสชั่นไดรวมมือกับ
องค ก รอั ล ฟ า ประเทศไทย นำหลั ก สู ต รของอั ล ฟ า เรื ่ อ ง
“การเลี้ยงดูบุตรหลาน” ใหกับคริสตจักรทั้ง 7 แหงนำไปใช
ในปค.ศ.2019 ศาสตราจารยเบน มาชวยสอนและพัฒนาทักษะ
องคความรูเรื่องของพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว ซึ่งมี
ทีมเจาหนาที่คอมแพสชั่นเขารวมเรียนรูดวย จากการเรียนรู
เรื่องพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว ทำใหเห็นวามี 10
เรื่องหลักที่มีความสำคัญ เรียกวา “10 เสาหลัก” ไดแก
1) การสรางความเชือ่ ในครอบครัว 2) ชีวติ สมรส 3) การเลีย้ งดู
บุตรหลาน 4) การเปนผูนำครอบครัว 5) เพศ 6) การดูแล
ผูสูงอายุ 7) ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 8) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรในครอบครัว 9) การทำพันธกิจเปนครอบครัว
10) การอธิษฐานและออนวอน
โดยทัง้ 10 เรือ่ งนีม้ คี วามจำเปนตอพันธกิจครอบครัวบนพืน้ ฐาน
พระวจนะของพระเจาที่คริสตจักรจำเปนตองเรียนรูและนำไป
ประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทของตน แตไมจำเปนตองมีครบ
ทุกเรื่อง เพียงแตเจาะจงบางเรื่องที่จำเปนตอคริสตจักรเพื่อการ
เกิดผลอยางสูงสุด และไดมีการจัดอบรมสรางความตระหนัก
เรือ่ งพันธกิจครอบครัวใหกบั เจาหนาทีค่ อมแพสชัน่ ทุกคน โดยใน
ชวงปค.ศ.2020 - 2022 ไดสรางบทเรียนตามความจำเปนของ
คริสตจักร และอบรมคริสตจักรตาง ๆ ตามขั้นตอนดังนี้
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ขัน
� ที� 1 แบ่งปันพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว
ให้กับคริสตจักร

เปนการสรางความตระหนักและทำแบบสำรวจเรือ่ งความจำเปน
ในพันธกิจครอบครัวของคริสตจักรแตละโซน เพือ่ นำไปสูบ ทเรียน
ครั้งตอไป อีกทั้งเปนการเชิญชวนคริสตจักรที่เห็นความสำคัญ
มารวมทำพันธกิจ ซึ่งสิ่งที่คริสตจักรที่สนใจจะตองเตรียมกอน
การอบรมครั้งตอไป คือ การสรางทีมงานพันธกิจครอบครัว
ของคริสตจักร
ขัน
� ที� 2 สร้างบทเรียนและเริม
� อบรมเรือ
� งต่าง ๆ

จากการสำรวจคริสตจักรสวนใหญใหความสำคัญกับเรือ่ งการสราง
ความเชื่อในครอบครัว เปนอันดับแรก การเลี้ยงดูบุตรหลาน
เปนอันดับสอง และเรื่องชีวิตสมรส เปนอันดับสาม ซึ่งชวงแรก
จะเนนสองเรื่องแรกกอน เจาหนาที่และทีมพันธกิจการสราง
สาวกในครอบครัวของคอมแพสชั่น จึงไดชวยกันระดมความคิด
และทำบทเรียนขึ้น
การสร้างความเชื�อในครอบครัว

(เสาหลักที่ 1 เนนความเชื่อ ครอบครัวคริสเตียน)
มีการจัดทำบทเรียนสำหรับผูน ำคริสตจักร เพือ่ นำไปสอนสมาชิก
คริสตจักร ใหสามารถที่จะนมัสการ สรางความเชื่อในครอบครัว
ของตนได เอง และได จัดพิมพคูมือการนมัสการพระเจ า ใน
ครอบครั ว แบบง า ย เพื่อสมาชิก จะสามารถนำไปใช ไ ด จริ ง
โดยเนือ้ หาในคูม อื การนมัสการพระเจานัน้ ไดมาจากผูน ำคริสตจักร
ตาง ๆ ที่เขาอบรมในครั้งนี้ดวย
จากชวงโควิด-19 ที่ผานมา มีหลายคริสตจักรที่ปดการนมัสการ
เนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้น ทำใหหลายครอบครัวไมไดไป
นมัสการทีค่ ริสตจักร การนมัสการออนไลน ก็ไมตอบโจทยทง้ั หมด
แตครอบครัวที่ไดเริ่มฝกนมัสการในครอบครัว ก็ชวยทั้งในดาน
ฝายวิญญาณและยังชวยเรื่องความสัมพันธในครอบครัวดวย
ปจจุบันคูมือนมัสการพระเจาในครอบครัว ไดทำมาแลว 2 ป
และมีทั้งหมด 5 ภาษา คือ ไทย กะเหรี่ยง ละวา ลาหู จีน
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การเลี�ยงดูบุตรหลาน

(เสาหลักที่ 2 เนนความรู ทักษะ บทบาทของพอแม ผูป กครอง
สอนทั้งครอบครัวคริสเตียน และไมเปนคริสเตียน)
ชวงทีม่ คี ริสตจักรนำรอง ทางคอมแพสชัน่ ไดใชบทเรียนการเลีย้ งดู
บุตรหลานของอัลฟา หลังจากนั้นไดมีการปรับหลักสูตรใหเขา
กับบริบทและยุคสมัยมากขึ้น โดยไดรวมมือกับ สสส. ในการใช
บทเรียนพอแมยุคใหม Netpama (เน็ตปามา) และบทเรียน
เรื่องภาษารัก ซึ่งทางคริสตจักรจะไดรับการถายทอดบทเรียน
เรือ่ งตาง ๆ แตอาจจะนำไปใชเพียงบางเรือ่ งทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของตน
นอกจากนี้คอมแพสชั่นประเทศไทยไดจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ไดแก
กิจกรรมถายรูปครอบครัว หัวขอการนมัสการพระเจาในครอบครัว
และ กิจกรรมเขียนเรียงความเยาวชน หัวขอครอบครัวของฉัน

ผลจากการทำพันธกิจครอบครัวในคริสตจักร

•
•
•
•

170 คริสตจักรที่ผานการแบงปนนิมิตพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว
90 คริสตจักรที่ทำพันธกิจครอบครัวอยางตอเนื่อง
600 ครอบครัวที่มีการนมัสการพระเจาและเขากลุมเรียนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลาน
2,500 คน (สมาชิกครอบครัว) และเด็กมากกวา 600 คนที่ไดรับการเสริมสราง ไดรับความรัก การเอาใจใสจากพอแม
ที่ผานการอบรม
“ขอบคุณพระเจา ที่มีพันธกิจครอบครัว เสริมสรางคนในครอบครัว
ทำใหผูใหญและเด็ก ๆ ไดใกลชิดพระเจา วันนี้กอนที่ลูกทั้งสองคน
จะไปโรงเรียนไดนำลูก ๆ ทองคำอธิฐานพระเยซูคะ”
คุณแดง ลุงจอง คริสตจักพระสิริฝาง

“ไดเรียนรูเกี่ยวกับบทเรียนอัลฟา เน็ตปามา เปนบทเรียนที่มีประโยชนมาก
ครอบครัวของเราไดใชสิ่งที่ไดรับมา ใชในครอบครัว ไมวาจะเปนการเขาใจ
พฤติกรรมของลูก การเลี้ยงดูบุตร จากที่เคยเปนพอแม ที่มักแสดงออกถึง
พฤติกรรม อารมณที่ไมคอยดีตอลูก ตอนนี้เราพอแมเริ่มปรับเปลี่ยนและเตือน
ซึง่ กันและกันเพือ่ จะไมแสดงกิรยิ าแบบนัน้ อีก ทีส่ ำคัญการใชเวลากับครอบครัว
การสรางความสัมพันธกับครอบครัว เปนสิ่งที่ครอบครัวตองมี ซึ่งครอบครัว
ของเราก็กลับมาใช พยายามสรางความสัมพันธ พาลูกรวมกิจกรรมตาง ๆ
ไมวาจะเปนการทำสวนทำไร หรือการออกกำลังกายการมีสวนในกิจกรรม
ที่บาน มีการนมัสการพระเจาในครอบครัวไดมีสวนใหลูกไดอานพระคัมภีร
และแบงปนสิ่งที่ไดรับและสิ่งที่ครอบครัวเราชื่นใจ ลูกทั้งสองรักการไปโบสถ
ชวนพอแมไปนมัสการทั้งวันอาทิตยและคืนวันพุธ”
“อยากขอบคุณอาจารยเจาหนาที่คอมแพสชั่นที่เห็นความสำคัญของพันธกิจ
ครอบครัวและมีกิจกรรมดี ๆ บทเรียนดี ๆ สำหรับครอบครัวเด็ก เพราะดิฉัน
เชื่อวาคริสตจักรจะมั่นคงและเข็มแข็งตองเริ่มจากสถาบันครอบครัวกอน”
นางศรินยา ไกวัลวิมลสิริ เจาหนาที่ผูดูแลพันธกิจครอบครัว คริสตจักรสัมพันธบานละอูบ
“พอกับแมใหเวลากับเรามากขึ้น ไดพาผมกับนองไปที่ทำงาน และไปออกกำลังกายบาง วันจันทรพวกเราไดนมัสการพระเจา
ในครอบครัว ไดฝกอานพระคัมภีรทั้งภาษาละเวือะ ภาษาไทย นอกจากนั้น ผมกับนองและเพื่อน ๆ ไดเรียนเรื่องราวชีวิตของ
พระเยซูดวยครับ และแมไดฝกใหผมมีสวนรวมในงานบานดวยครับ”
นองกีรติ ไกวัลวิมลสิริ (ลูกชาย)
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“จากการที่ไดเขารวมกิจกรรม ครอบครัวของเราไดรับการเปลี่ยนแปลง
ไดพอที่ใจดีกลับคืนมา เมื่อกอน คุณพอ (สามี) เปนคนอารมณรอนไมคอย
เขาใจลูก แตจากการทีเ่ ขารวมกิจกรรม อาจจะเห็นวาเขาเปนคนไมกลาแสดง
ไมออกมารวมกิจกรรมแตเขาไดนำความรูบทเรียนที่ไดรับมา นำกลับมา
ใชที่บาน ตอนนี้เขากลายเปนพอที่ใจดีมาก สามารถคุยกับลูกไดทุกเรื่อง
ลูก ๆ ก็สามารถเขาหาพอ ปรึกษาเรือ่ งราวตาง ๆ กับพอได ถาทุกคนสังเกต
อาจจะเห็นวาพอเปนคนเงียบไมแสดงออก แตในความเปนจริงครอบครัว
ของเราเห็นการเปลีย่ นแปลงมาก ขอบคุณเจาหนาทีโ่ ครงการทีม่ กี จิ กรรมดี ๆ
แบบนี้ ขอพระเจาอวยพรทุกคน”
นางวรรณดา พรมเมือง สมาชิกคริสตจักรสัมพันธบานละอูบ
“หลังจากที่คุณพอกับคุณแม ไดเขารวมกิจกรรม เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของคุณพอคุณแม ทานรับฟงเรามากยิ่งขึ้น ใชเหตุผลกับเรามากขึ้น
ใชอารมณกับเรานอยลง ใหโอกาสกับลูกในการตัดสินใจเลือกดวยตนเอง
ทานจะคอยใหคำแนะนำ”
สุวินิตยา เยาวชนในโครงการ

“แมแสดงความรัก กอดผมมากขึ้น ผมไมคอยกลัวแมเหมือนเมื่อกอน
เพราะแมพูดเสียงดีขึ้น แมมีเวลาสอนการบานใหผมมากขึ้นกวาเดิม
และแมดุผมนอยลง ผมมีความมั่นใจและกลาแสดงออกมากขึ้น”
ด.ช.อาทิตย เยาวชนในโครงการ (พี่คนโตสุด)
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อบรมใหกับคริสตจักรตางๆ

ทีมผูนำพันธกิจครอบครัวนำเรื่องของพันธกิจครอบครัว
มาแบงปนกับผูนำและสมาชิกคริสตจักร

ทีมผูนำพันธกิจครอบครัว
เริ่มนมัสการพระเจาในครอบครัวของตัวเองกอน
ทีมผูนำพันธกิจครอบครัว สอนวิธีการนมัสการในครอบครัว
ใหกับผูปกครองของเด็ก ๆ และทีมพันธกิจครอบครัว
เขาไปสอนพอแมถึงภาษารัก (การเลี้ยงดูลูก) ที่บาน

ปัจจุบันมีคลังความรู้และเครือข่าย ได้แก่

หนังสือ

• พระคัมภีรเด็ก ตอน พระเยซูเลี้ยงอาหารหาพันคน (ภาษาไทย)
• คูมือนมัสการพระเจาในครอบครัว 2 เลม (2021 และ 2022)

ครอบครัวที่ไดรับการอบรม นำไปใชกับครอบครัวของตนเอง

มี 5 ภาษา คือ ภาษาไทย กะเหรี่ยง ละวา ลาหู จีน
Podcast
พอดแคสท “โตไปกับลูก” มีทั้งหมด 10 ตอน
วิดีโอ
วิดีโอ แนะนำพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว 1 (มีเรื่อง 10 เสา) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Sub Title) และภาษาพมา
วิดโี อ พันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว 2 (สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากรวมพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วิดีโอ Family Devotion มีทั้งหมด 30 วีดีโอ เปนภาษาไทย
วิดีโอเรื่อง การทำพันธกิจครอบครัวในโซนแมสะเรียง
เครือขาย
สสส. เน็ตปามา
สสส. เพื่อนครอบครัว
พันธกิจบานและครอบครัว สภาคริสตจักรในประเทศไทย

•
•
•
•
•
•
•
•

ผูส นใจสามารถเรียนรูเ พิม่ เติมเกีย่ วกับพันธกิจครอบครัวไดจากสือ่ ตาง ๆ ของเรา รวมทัง้ รับฟงแนวทางเลีย้ งดูลกู จาก Podcast
และดาวนโหลดคูมือนมัสการในครอบครัวและพระคัมภีรเด็กได จากเว็บไซต www.compassionth.com
เว็บไซต resource.compassionth.com และชองยูทูป มูลนิธิดรุณาทร Compassion Thailand
THE HIGHLIGHTS

25

ĕöŠüŠćÝąđðŨîĔîđøČęĂÜǰ Öćøðåöó÷ćïćúǰ ÖćøüĉîĉÝÞĆ÷ēøÙđïČĚĂÜêšî
ĒúąÖćøøĆÖþćēøÙđïČĚĂÜêšîǰ
ǰ
õć÷ĔêšÖćøêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñú×ĂÜñĎðš øąÿćîÙøĉÿêÝĆÖøÙĎöŠ êĉ ø
ÙčèĂćìĉê÷Ťǰ ÖĆîđÝŢąǰ Ēúąǰ đÝšćĀîšćìĊęòřÖĂïøöðøąÝĈóČĚîìĊęǰ
ÙčèóĆçîćǰ ÿčüĉîĆ÷ÖĉÝǰ ĒúąìĊöñĎšđßĊę÷üßćâéšćîÿč×õćóǰ ðŦÝÝčïĆî
đøćöĊǰ ĶïčÙúćÖøéšćîÖćøóĆçîćÿč×õćóķǰìĊęÿĈđøĘÝĀúĆÖÿĎêø
ÖćøĂïøöÙøĆĚÜîĊĚǰ ÝĈîüîǰ ǰ Ùîǰ óüÖđ×ćđĀúŠćîĆĚîÖúĆïĕðĔî

óČîĚ ìĊǰę ǰöĊĒñîÜćîĒúąÖĈúĆÜìĈÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîćéšćîÿč×õćó
ĂîćöĆ÷ĔĀšđéĘÖǰėǰĒúąÙøĂïÙøĆüǰǰÿŠÜđÿøĉöđøČęĂÜēõßîćÖćøìĊęéĔĊ Āš
ĒÖŠđéĘÖėǰøüöìĆÜĚ ÿćöćøëĔĀšÖćøßŠü÷đĀúČĂđéĘÖǰėǰĒúąÙîĔîßčößî
ĔîéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĕéšǰ ĒúąÖćøóĆçîćđĀúŠćîĊĚÖĈúĆÜóć
đéĘÖĒúąđ÷ćüßîĕðÿĎŠđðŜćĀöć÷ìĊęüćÜĕüšÙČĂǰ Ķđ÷ćüßîìčÖÙîöĊ
ÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠìĊęéĊìĆĚÜéšćîøŠćÜÖć÷ǰ ÝĉêĔÝǰ ĒúąóüÖđ×ćìčÖÙî
ĕéšøĎšÝĆÖóøąđ÷àĎÙøĉÿêŤĒúąđðŨîÿćüÖ×ĂÜóøąĂÜÙŤķǰǰǰ

ɑɑɑɑ
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