
 

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง  
คริสตจักรสันติพิษณุโลก  

มีจุดประสงคเพื ่อนำเสนอและแบงปนผลลัพธจากการ

ทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมของ

คริสตจักรคู ม ิตรร วมกับคอมแพสชั ่น เพื ่อให เห ็น

การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กเยาวชน

และคริสตจักร และแนวทางในการทำพันธกิจพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแบบองครวมอยางย่ังยืนในอนาคตตามบริบท

ของตนเอง    

ขอขอบคุณ คริสตจักรคูมิตร ศิษยาภิบาล เจาหนาที่โครงการ 
ศิษยเกาโครงการ และเจาหนาท่ีคอมแพสช่ัน ท่ีมีสวนแบงปน
พระพร จากพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวม 
ขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนใน Newsletter ฉบับนี้
ขอพระเจาอวยพระพรทุกทาน

จดหมายข่าวรายไตรมาส
ของคอมแพสชั�นประเทศไทย

เตรียมความพร้อมสู่ความยั�งยืน
 • คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง  

 • คริสตจักรสันติพิษณุโลก

ศิษย์เก่า

 • ธารทิพย์ชา การะเกดพยุง

 • อรพิน ปู�ดี 

 • ณัฐดาพร  แก้วกันทะ

 • อภิญญา  พรหมชาติ

คอลัมน์พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • น�ำประปาที�อีวีโจ          

 • พันธกิจครอบครัว

คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ
• การอบรมอาสาสมัครทำงานด้านสุขภาพ 
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 เตรียมความพร้อมสู่ความยั�งยืน

คริสตจักรแมลายเตียนอาง ตั้งอยูในหมูบานแมลายเตียนอาง 

ตำบลบอหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยเริ่มกอตั้งขึ้น

เมื่อป พ.ศ.2540 ดวยสมาชิก 20 คน เด็ก 6 คน ในสังกัดสหกิจ

คริสเตียนแหงประเทศไทย กลุมคนท่ีอาศัยอยูสวนใหญมีเช้ือสาย

กะเหรี่ยงและไมคุนเคยกับคริสเตียน จึงไมใหความรวมมือกับ

กิจกรรมของคริสตจักรเมื่อเริ่มตนคริสตจักรในเวลานั้น

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชุมชนนี้ เมื่อ อาจารย เสริมศักดิ์ 

การะเกดพยุง ศิษยาภิบาลรักษาการประจำคริสตจักร

แมลายเตียนอาง ไดมองเห็นปญหาของเด็กและเยาวชนท้ังปญหา

ดานคุณภาพการศึกษาทำใหเมื่อเด็ก ๆ ตองยายไปเรียนตอใน

อำเภอเมือง ก็มักจะเรียนตามเพื่อนคนอื่นไมทัน รวมถึงปญหา

เยาวชนที่ตอยตีกันเปนประจำ และปญหาเรื่องการใชยาเสพติด

ทำใหอาจารยเสริมศักดิ์ตัดสินใจรวมเปนคูมิตรกับโครงการ

คอมแพสชั่น เพื่อมีจุดมุงหมายในการเยียวยาปญหาของเด็ก

และเยาวชนที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้

ทางคริสตจักรเริ่มดำเนินการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการทำ
พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมดวยตัวเองอยาง
ยั่งยืน โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้
ด้านบุคลากร  มีเจาหนาท่ีเต็มเวลา 2 คน เรียนจบศาสนศาสตร
มาโดยตรง ทำงานในตำแหนงผูจัดการโครงการ และเจาหนาที่
บัญชีประจำโครงการ สวนอาสาสมัครมีจำนวน 8 คน ในอนาคต
คาดวาจะมีอาสาสมัครที่ไมรับคาตอบแทนมาชวยเพิ่มมากขึ้น

คริสตจักรมีการเตรียมงานพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาชีพ
เชน สงเสริมใหเรียนเสริมสวย, ทำอิฐประสาน, เลี้ยงหมู, กาแฟ
และ น้ำปน โดยคริสตจักรจะออกคาใชจายในการเรียนและ
การลงทุนให อีกทั้งยังใหการสนับสนุนดานสถานที่, อุปกรณ 
และเครื่องมือ

ด้านการยังชีพ คริสตจักรสอนใหเยาวชนไดลองทำงานตาม
ความสนใจเพื ่อชวยสรางรายไดใหเยาวชนในเวลาวางและ
ผูปกครองที่ยังวางงาน สวนรายไดที่เหลือจะถวายเขาคริสตจักร

กับการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง

เพื่อทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตอไป ซึ่งความพรอมดานการ
ยังชีพจะถูกสะสมจากการสรางรายไดใน 4 พันธกิจ ไดแก
 2.1 รานกาแฟและน้ำปน : ดำเนินการมาได 2 ป แตในชวง
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 ตองปดไปชั่วคราว 
ปจจุบันเปดขายเฉพาะเมนูน้ำปนในวันเสาร และสอนใหเด็กใน
โครงการไดเรียนรูดานอาชีพไปดวยควบคูกับการขาย เนื่องจาก
ในอนาคตอาจใหเด็กท่ีไมไดศึกษาตอมาชวยทำราน สวนเมนูกาแฟ
จะเริ่มขายและทำการสอน เมื่อสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดีขึ้น
 2.2 การเลี้ยงหมู : เริ ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 มีงบประมาณเริ่มตน 30,000 กวาบาท มีหมู 4 ตัว 
จัดทำดวยจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนรายไดใหเยาวชนที่ยังไมได
เรียนตอ มีเจาหนาท่ีและเด็กจำนวน 2-3 คนมาชวยตมขาวใหหมู
และทำความสะอาดคอกหมู โดยมีพ้ืนท่ีแบงสวนท้ังหมด 6 คอก
แยกตัวเล็กกับตัวใหญ เมื่ออายุไดประมาณ 3 เดือนกวาจะ
ประกาศขายผานทางเฟสบุก

 2.3 การทำอิฐประสาน : เริ่มผลิตมาไดไมถึงป สวนมาก
ผูผลิตจะเปนผูปกครองเด็กที่ยังวางงานอยู โดยมีผูใหญบานมา
ชวยสอนให พันธกิจน้ีไดรับงบประมาณจากโครงการในการลงทุน
เพ่ือซ้ือเหล็กมาทำช้ันวางอิฐประสาน, คริสตจักรแมลานเตียนอาง
สนับสนุนปูน ทราย และดินที่ขุดจากพื้นที ่ของคริสตจักร 
สวนองคกรพระทัยพระคริสตชวยสนับสนุนทุนในการซื ้อ
เครื่องทำอิฐประสาน ตอนนี้เริ่มมีคนจองเขามาแลว 
 2.4 รานเสริมสวย : มีจุดมุงหมายเพื่อเปดใหเยาวชนใน
โครงการที่สนใจมีโอกาสเรียนรูดานงานชางเสริมสวย โดยมี
นางสาว ธารทิพยชา การะเกดพยุง หรือ ชา ศิษยเกาโครงการ
มาเปนวิทยากร ตั้งเปนชมรมเสริมสวยสำหรับเด็กโตมาเปน
เวลา 3 ปแลว เปดสอนเฉพาะวันเสาร ครั้งละ 1 ชั่วโมง มี
เยาวชนที่ใหความสนใจและเปนสมาชิกในชมรมจำนวน 30 คน

คริสตจักรตั้งใจใหคนในชุมชนมาใชบริการรานทำผมนี้ในราคา
ที่ถูกกวารานอื่น ๆ ในชุมชน เปดเฉพาะวันเสารและอาทิตย 
ดำเนินการมาเปนเวลา 2 ปแลว 

ด้านอาคารสถานที� มีการจัดเตรียมหองเรียน หองกิจกรรม
ใหเหมาะสมและรองรับสำหรับทุกพันธกิจ ปจจุบันมีหองเรียน 
5 หองสำหรับเด็ก และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำพันธกิจ
สรางรายไดและพันธกิจดานอาชีพ มีโรงเล้ียงหมู,โรงทำอิฐประสาน 
และหองเสริมสวย   

ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ คริสตจักรไดประสานงาน
และไดรับความรวมมือจากหลายแหง อาทิ
 - “องคกรพระทัยพระคริสต” โดยท่ีมาผานมามีการสนับสนุน
ดานงบประมาณในบางกิจกรรม เชน ในการทำพันธกิจอิฐประสาน
 - รวมมือกับเทศบาลตำบล โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก
 - รวมกับสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
มีเจาหนาท่ีอนามัยมาตรวจสุขภาพประจำปใหกับเด็กและเยาวชน
ในโครงการ อบรมใหความรูเรื่องการดูแลฟน และการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19
ด้านการออกแบบกิจกรรมที�เหมาะสม เน่ืองจากความสนใจ
ของเด็กในแตละชวงวัยนั้นแตกตางกัน คริสตจักรจึงเตรียมวาง
แผนการออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กเล็ก และเด็กโต 
เนนกิจกรรมเสริม และเรียนเสริมนอกหองเรียน โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหพวกเขาคนพบความชอบของตัวเอง และการพัฒนาตนเอง
ไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต  เชน เนนสอนเด็กที่อยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป เรียนรูดานอาชีพ ท่ีผานมาไดทำ
การสอนดานการทำรานเสริมสวย, การทำกาแฟและน้ำปน, 
การเลี้ยงหมู และการทำอิฐประสาน ตามพันธกิจดานอาชีพ
ที่กลาวไปขางตน 
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 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 กระท่ังเรียกไดวา คริสตจักรกลายมาเปนศูนยรวมของคนในชุมชนเลยก็วาได หลายคนจะมาใชพ้ืนท่ี
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

ทางคริสตจักรเริ่มดำเนินการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการทำ
พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมดวยตัวเองอยาง
ยั่งยืน โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้
ด้านบุคลากร  มีเจาหนาท่ีเต็มเวลา 2 คน เรียนจบศาสนศาสตร
มาโดยตรง ทำงานในตำแหนงผูจัดการโครงการ และเจาหนาที่
บัญชีประจำโครงการ สวนอาสาสมัครมีจำนวน 8 คน ในอนาคต
คาดวาจะมีอาสาสมัครที่ไมรับคาตอบแทนมาชวยเพิ่มมากขึ้น

คริสตจักรมีการเตรียมงานพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาชีพ
เชน สงเสริมใหเรียนเสริมสวย, ทำอิฐประสาน, เลี้ยงหมู, กาแฟ
และ น้ำปน โดยคริสตจักรจะออกคาใชจายในการเรียนและ
การลงทุนให อีกทั้งยังใหการสนับสนุนดานสถานที่, อุปกรณ 
และเครื่องมือ

ด้านการยังชีพ คริสตจักรสอนใหเยาวชนไดลองทำงานตาม
ความสนใจเพื ่อชวยสรางรายไดใหเยาวชนในเวลาวางและ
ผูปกครองที่ยังวางงาน สวนรายไดที่เหลือจะถวายเขาคริสตจักร

เพื่อทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตอไป ซึ่งความพรอมดานการ
ยังชีพจะถูกสะสมจากการสรางรายไดใน 4 พันธกิจ ไดแก
 2.1 รานกาแฟและน้ำปน : ดำเนินการมาได 2 ป แตในชวง
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 ตองปดไปชั่วคราว 
ปจจุบันเปดขายเฉพาะเมนูน้ำปนในวันเสาร และสอนใหเด็กใน
โครงการไดเรียนรูดานอาชีพไปดวยควบคูกับการขาย เนื่องจาก
ในอนาคตอาจใหเด็กท่ีไมไดศึกษาตอมาชวยทำราน สวนเมนูกาแฟ
จะเริ่มขายและทำการสอน เมื่อสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดีขึ้น
 2.2 การเลี้ยงหมู : เริ ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 มีงบประมาณเริ่มตน 30,000 กวาบาท มีหมู 4 ตัว 
จัดทำดวยจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนรายไดใหเยาวชนที่ยังไมได
เรียนตอ มีเจาหนาท่ีและเด็กจำนวน 2-3 คนมาชวยตมขาวใหหมู
และทำความสะอาดคอกหมู โดยมีพ้ืนท่ีแบงสวนท้ังหมด 6 คอก
แยกตัวเล็กกับตัวใหญ เมื่ออายุไดประมาณ 3 เดือนกวาจะ
ประกาศขายผานทางเฟสบุก

 2.3 การทำอิฐประสาน : เริ่มผลิตมาไดไมถึงป สวนมาก
ผูผลิตจะเปนผูปกครองเด็กที่ยังวางงานอยู โดยมีผูใหญบานมา
ชวยสอนให พันธกิจน้ีไดรับงบประมาณจากโครงการในการลงทุน
เพ่ือซ้ือเหล็กมาทำช้ันวางอิฐประสาน, คริสตจักรแมลานเตียนอาง
สนับสนุนปูน ทราย และดินที่ขุดจากพื้นที ่ของคริสตจักร 
สวนองคกรพระทัยพระคริสตชวยสนับสนุนทุนในการซื ้อ
เครื่องทำอิฐประสาน ตอนนี้เริ่มมีคนจองเขามาแลว 
 2.4 รานเสริมสวย : มีจุดมุงหมายเพื่อเปดใหเยาวชนใน
โครงการที่สนใจมีโอกาสเรียนรูดานงานชางเสริมสวย โดยมี
นางสาว ธารทิพยชา การะเกดพยุง หรือ ชา ศิษยเกาโครงการ
มาเปนวิทยากร ตั้งเปนชมรมเสริมสวยสำหรับเด็กโตมาเปน
เวลา 3 ปแลว เปดสอนเฉพาะวันเสาร ครั้งละ 1 ชั่วโมง มี
เยาวชนที่ใหความสนใจและเปนสมาชิกในชมรมจำนวน 30 คน

คริสตจักรตั้งใจใหคนในชุมชนมาใชบริการรานทำผมนี้ในราคา
ที่ถูกกวารานอื่น ๆ ในชุมชน เปดเฉพาะวันเสารและอาทิตย 
ดำเนินการมาเปนเวลา 2 ปแลว 

ด้านอาคารสถานที� มีการจัดเตรียมหองเรียน หองกิจกรรม
ใหเหมาะสมและรองรับสำหรับทุกพันธกิจ ปจจุบันมีหองเรียน 
5 หองสำหรับเด็ก และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำพันธกิจ
สรางรายไดและพันธกิจดานอาชีพ มีโรงเล้ียงหมู,โรงทำอิฐประสาน 
และหองเสริมสวย   

ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ คริสตจักรไดประสานงาน
และไดรับความรวมมือจากหลายแหง อาทิ
 - “องคกรพระทัยพระคริสต” โดยท่ีมาผานมามีการสนับสนุน
ดานงบประมาณในบางกิจกรรม เชน ในการทำพันธกิจอิฐประสาน
 - รวมมือกับเทศบาลตำบล โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก
 - รวมกับสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
มีเจาหนาท่ีอนามัยมาตรวจสุขภาพประจำปใหกับเด็กและเยาวชน
ในโครงการ อบรมใหความรูเรื่องการดูแลฟน และการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19
ด้านการออกแบบกิจกรรมที�เหมาะสม เน่ืองจากความสนใจ
ของเด็กในแตละชวงวัยนั้นแตกตางกัน คริสตจักรจึงเตรียมวาง
แผนการออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กเล็ก และเด็กโต 
เนนกิจกรรมเสริม และเรียนเสริมนอกหองเรียน โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหพวกเขาคนพบความชอบของตัวเอง และการพัฒนาตนเอง
ไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต  เชน เนนสอนเด็กที่อยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป เรียนรูดานอาชีพ ท่ีผานมาไดทำ
การสอนดานการทำรานเสริมสวย, การทำกาแฟและน้ำปน, 
การเลี้ยงหมู และการทำอิฐประสาน ตามพันธกิจดานอาชีพ
ที่กลาวไปขางตน 
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06 THE HIGHLIGHTS

ทางคริสตจักรเริ่มดำเนินการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการทำ
พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมดวยตัวเองอยาง
ยั่งยืน โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้
ด้านบุคลากร  มีเจาหนาท่ีเต็มเวลา 2 คน เรียนจบศาสนศาสตร
มาโดยตรง ทำงานในตำแหนงผูจัดการโครงการ และเจาหนาที่
บัญชีประจำโครงการ สวนอาสาสมัครมีจำนวน 8 คน ในอนาคต
คาดวาจะมีอาสาสมัครที่ไมรับคาตอบแทนมาชวยเพิ่มมากขึ้น

คริสตจักรมีการเตรียมงานพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาชีพ
เชน สงเสริมใหเรียนเสริมสวย, ทำอิฐประสาน, เลี้ยงหมู, กาแฟ
และ น้ำปน โดยคริสตจักรจะออกคาใชจายในการเรียนและ
การลงทุนให อีกทั้งยังใหการสนับสนุนดานสถานที่, อุปกรณ 
และเครื่องมือ

ด้านการยังชีพ คริสตจักรสอนใหเยาวชนไดลองทำงานตาม
ความสนใจเพื ่อชวยสรางรายไดใหเยาวชนในเวลาวางและ
ผูปกครองที่ยังวางงาน สวนรายไดที่เหลือจะถวายเขาคริสตจักร

ผมชื่อ เสริมศักดิ์ การะเกดพยุง ปจจุบันเปนศิษยาภิบาล

รักษาการประจำคริสตจักรแมลายเตียนอาง ใชชีวิตในหมูบาน

แมลายเตียนอางรวมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน ประกอบดวย 

ภรรยา ทำงานเปนผูจัดการโครงการ, ลูกชาย 1 คน กำลังศึกษา

อยูช้ันมัธยมตน, ลูกสาว 1 คน ทำงานชวยงานเอกสารในโครงการ

และเปนวิทยากรดานรานเสริมสวยกับน้ำป นใหโครงการ, 

หลานสาว 1 คน และตัวผมเอง
 

ผมเติบโตในอำเภอ อมกอย จังหวัดเชียงใหม รับเชื่อตั้งแตป 

พ.ศ.2539 เพราะอยากตอบแทนพระคุณและความรักท่ีพระเจา

ไดมอบให จากน้ันมาความใฝฝนในชีวิตของผมคือ การเห็นพันธกิจ

ของพระเจาเกิดผลสำเร็จ และมีคนอยากรูจักพระเจามากขึ้น 

จนกระทั่งพระเจาทรงเรียกใหผมมารับใชที่นี่ในป พ.ศ. 2543 

เมื่อผูปกครองคริสตจักรคนหนึ่งขอใหผมมาชวยดูแลคริสตจักร

นี้เพราะขาดแคลนผูรับใช แมในตอนแรกผมปฏิเสธไป แตเมื่อ

ไดกลับไปอธิษฐานกับครอบครัวจึงรับคำตกลงในภายหลังและ

ทำตามน้ำพระทัยของพระเจา

ผมภูมิใจมากกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนแหงนี้ คนที่

ไมใชคริสเตียนยอมรับคริสเตียน ไมแบงแยก ไมเกลียดชังกัน 

มีคนเขามารูจักพระเจามากขึ้นเรื่อย ๆ และคริสตจักรยังกลาย

เปนท่ีพ่ึงของคนในชุมชนได จากแรกเร่ิมเรามีสมาชิกในคริสตจักร

เพียง 20 คน ตอนนี้เพิ่มเปน 150 คนแลว สวนในโครงการก็มี

เด็กคนหนึ่งตัดสินใจศึกษาตอดานพระคัมภีรดวยตัวเองและ

กลับมาถวายตัวรับใชในอีกหมูบานหนึ่งดวย

อาจารย์เสริมศักดิ� 
การะเกดพยุง

จากใจศิษยาภิบาล 

เพื่อทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตอไป ซึ่งความพรอมดานการ
ยังชีพจะถูกสะสมจากการสรางรายไดใน 4 พันธกิจ ไดแก
 2.1 รานกาแฟและน้ำปน : ดำเนินการมาได 2 ป แตในชวง
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 ตองปดไปชั่วคราว 
ปจจุบันเปดขายเฉพาะเมนูน้ำปนในวันเสาร และสอนใหเด็กใน
โครงการไดเรียนรูดานอาชีพไปดวยควบคูกับการขาย เนื่องจาก
ในอนาคตอาจใหเด็กท่ีไมไดศึกษาตอมาชวยทำราน สวนเมนูกาแฟ
จะเริ่มขายและทำการสอน เมื่อสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดีขึ้น
 2.2 การเลี้ยงหมู : เริ ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 มีงบประมาณเริ่มตน 30,000 กวาบาท มีหมู 4 ตัว 
จัดทำดวยจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนรายไดใหเยาวชนที่ยังไมได
เรียนตอ มีเจาหนาท่ีและเด็กจำนวน 2-3 คนมาชวยตมขาวใหหมู
และทำความสะอาดคอกหมู โดยมีพ้ืนท่ีแบงสวนท้ังหมด 6 คอก
แยกตัวเล็กกับตัวใหญ เมื่ออายุไดประมาณ 3 เดือนกวาจะ
ประกาศขายผานทางเฟสบุก

 2.3 การทำอิฐประสาน : เริ่มผลิตมาไดไมถึงป สวนมาก
ผูผลิตจะเปนผูปกครองเด็กที่ยังวางงานอยู โดยมีผูใหญบานมา
ชวยสอนให พันธกิจน้ีไดรับงบประมาณจากโครงการในการลงทุน
เพ่ือซ้ือเหล็กมาทำช้ันวางอิฐประสาน, คริสตจักรแมลานเตียนอาง
สนับสนุนปูน ทราย และดินที่ขุดจากพื้นที ่ของคริสตจักร 
สวนองคกรพระทัยพระคริสตชวยสนับสนุนทุนในการซื ้อ
เครื่องทำอิฐประสาน ตอนนี้เริ่มมีคนจองเขามาแลว 
 2.4 รานเสริมสวย : มีจุดมุงหมายเพื่อเปดใหเยาวชนใน
โครงการที่สนใจมีโอกาสเรียนรูดานงานชางเสริมสวย โดยมี
นางสาว ธารทิพยชา การะเกดพยุง หรือ ชา ศิษยเกาโครงการ
มาเปนวิทยากร ตั้งเปนชมรมเสริมสวยสำหรับเด็กโตมาเปน
เวลา 3 ปแลว เปดสอนเฉพาะวันเสาร ครั้งละ 1 ชั่วโมง มี
เยาวชนที่ใหความสนใจและเปนสมาชิกในชมรมจำนวน 30 คน

คริสตจักรตั้งใจใหคนในชุมชนมาใชบริการรานทำผมนี้ในราคา
ที่ถูกกวารานอื่น ๆ ในชุมชน เปดเฉพาะวันเสารและอาทิตย 
ดำเนินการมาเปนเวลา 2 ปแลว 

ด้านอาคารสถานที� มีการจัดเตรียมหองเรียน หองกิจกรรม
ใหเหมาะสมและรองรับสำหรับทุกพันธกิจ ปจจุบันมีหองเรียน 
5 หองสำหรับเด็ก และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำพันธกิจ
สรางรายไดและพันธกิจดานอาชีพ มีโรงเล้ียงหมู,โรงทำอิฐประสาน 
และหองเสริมสวย   

ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ คริสตจักรไดประสานงาน
และไดรับความรวมมือจากหลายแหง อาทิ
 - “องคกรพระทัยพระคริสต” โดยท่ีมาผานมามีการสนับสนุน
ดานงบประมาณในบางกิจกรรม เชน ในการทำพันธกิจอิฐประสาน
 - รวมมือกับเทศบาลตำบล โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก
 - รวมกับสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
มีเจาหนาท่ีอนามัยมาตรวจสุขภาพประจำปใหกับเด็กและเยาวชน
ในโครงการ อบรมใหความรูเรื่องการดูแลฟน และการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19
ด้านการออกแบบกิจกรรมที�เหมาะสม เน่ืองจากความสนใจ
ของเด็กในแตละชวงวัยนั้นแตกตางกัน คริสตจักรจึงเตรียมวาง
แผนการออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กเล็ก และเด็กโต 
เนนกิจกรรมเสริม และเรียนเสริมนอกหองเรียน โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหพวกเขาคนพบความชอบของตัวเอง และการพัฒนาตนเอง
ไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต  เชน เนนสอนเด็กที่อยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป เรียนรูดานอาชีพ ท่ีผานมาไดทำ
การสอนดานการทำรานเสริมสวย, การทำกาแฟและน้ำปน, 
การเลี้ยงหมู และการทำอิฐประสาน ตามพันธกิจดานอาชีพ
ที่กลาวไปขางตน อาจารย์เสริมศักดิ�  การะเกดพยุง และครอบครัว

ผมรูสึกวาไดรับพระพรอันยิ่งใหญเพราะพระเจามอบหมาย

ใหผมมีสวนรวมในพันธกิจของพระองค เม่ือมีโอกาสไดรับใชแลว 

ผมก็จะทำหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายดวยความพยายามอยางดีท่ีสุด 

สวนเร่ืองอนาคตผมก็ฝากไวกับพระองค เช่ือวา พระเจาจะทรงนำ

และเตรียมส่ิงดีไวใหแน ทิศทางในการรับใชของผมจะเปนอยางไร

ตอไปก็แลวแตวาพระเจาจะนำไปทางไหน
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ทางคริสตจักรเริ่มดำเนินการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการทำ
พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมดวยตัวเองอยาง
ยั่งยืน โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้
ด้านบุคลากร  มีเจาหนาท่ีเต็มเวลา 2 คน เรียนจบศาสนศาสตร
มาโดยตรง ทำงานในตำแหนงผูจัดการโครงการ และเจาหนาที่
บัญชีประจำโครงการ สวนอาสาสมัครมีจำนวน 8 คน ในอนาคต
คาดวาจะมีอาสาสมัครที่ไมรับคาตอบแทนมาชวยเพิ่มมากขึ้น

คริสตจักรมีการเตรียมงานพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาชีพ
เชน สงเสริมใหเรียนเสริมสวย, ทำอิฐประสาน, เลี้ยงหมู, กาแฟ
และ น้ำปน โดยคริสตจักรจะออกคาใชจายในการเรียนและ
การลงทุนให อีกทั้งยังใหการสนับสนุนดานสถานที่, อุปกรณ 
และเครื่องมือ

ด้านการยังชีพ คริสตจักรสอนใหเยาวชนไดลองทำงานตาม
ความสนใจเพื ่อชวยสรางรายไดใหเยาวชนในเวลาวางและ
ผูปกครองที่ยังวางงาน สวนรายไดที่เหลือจะถวายเขาคริสตจักร

ศิษย์เก่า 

ธารทิพย์ชา 
การะเกดพยุง
นางสาวธารทิพยชา การะเกดพยุง (ชา) เปนลูกสาวของ

อาจารยเสริมศักดิ์ การะเกดพยุง ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร

แมลายเตียนอาง ปจจุบันอายุได 23 ป ชวยทำงานเอกสาร

และเปนวิทยากรดานรานเสริมสวยใหโครงการ โดยชวยสอน

เยาวชนที่มีความสนใจทางดานนี้ ใหชวยทำผมในชวงปดเทอม

หรือวันหยุด

ชาอยูในครอบครัวคริสเตียนทำใหเธอไดยินไดฟงเรื่องพระเจา

มาต้ังแตเด็กและมองเห็นพอกับแมเปนตัวอยางท่ีดีในการใชชีวิต 

จึงตัดสินใจรับบับติศมาตอนศึกษาอยูชั้น ป.2-3 เพราะเห็น

ความเชื่อที่เขมแข็งของพอกับแมและอยากเปนแบบนั้นบาง 

ตอมา ชาเขาศึกษาตอระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนจอมทอง 

ซึ่งเธอเลายอนใหฟงวา ในชวงนั้นเธอเปนเด็กเกเร อยูในวัย

หัวเลี้ยวหัวตอที่ไมฟงพอแม จนกระทั่งเรียนจบมัธยมปลาย

ถึงไดกลับมาทบทวนตัวเอง โดยมีจุดเปล่ียนคือการท่ีเห็นแมรองไห

ดวยความเสียใจ จากน้ันเธอจึงอธิษฐานขอพระเจาใหชวยเปล่ียน

ตัวเองในทางที่ดีขึ้น และกลับใจมาถวายตัวในงานรับใช

ความใฝฝนของชาคือการมีรานเสริมสวย ความชื่นชอบในการ

ทำผมทำใหเธอนำความสามารถสวนนี้มารับใชดวยการชวย

คริสตจักรทำพันธกิจรานเสริมสวย ชวยดูแลเด็กในโครงการ

และออกไปประกาศรวมกับกลุมอนุชน นอกจากนี้เธอยังไดรับ

ของประทานในการเลนดนตรีและรองเพลง ซ่ึงเธอก็ไดใชในการ

นำเพลงนมัสการท่ีคริสตจักรอยางสม่ำเสมอ หลังจากน้ี เธอต้ังใจ

จะใชชีวิตเพื่อรับใชโดยมีพอกับแมเปนแบบอยางและเปาหมาย

เพื่อทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตอไป ซึ่งความพรอมดานการ
ยังชีพจะถูกสะสมจากการสรางรายไดใน 4 พันธกิจ ไดแก
 2.1 รานกาแฟและน้ำปน : ดำเนินการมาได 2 ป แตในชวง
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 ตองปดไปชั่วคราว 
ปจจุบันเปดขายเฉพาะเมนูน้ำปนในวันเสาร และสอนใหเด็กใน
โครงการไดเรียนรูดานอาชีพไปดวยควบคูกับการขาย เนื่องจาก
ในอนาคตอาจใหเด็กท่ีไมไดศึกษาตอมาชวยทำราน สวนเมนูกาแฟ
จะเริ่มขายและทำการสอน เมื่อสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดีขึ้น
 2.2 การเลี้ยงหมู : เริ ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 มีงบประมาณเริ่มตน 30,000 กวาบาท มีหมู 4 ตัว 
จัดทำดวยจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนรายไดใหเยาวชนที่ยังไมได
เรียนตอ มีเจาหนาท่ีและเด็กจำนวน 2-3 คนมาชวยตมขาวใหหมู
และทำความสะอาดคอกหมู โดยมีพ้ืนท่ีแบงสวนท้ังหมด 6 คอก
แยกตัวเล็กกับตัวใหญ เมื่ออายุไดประมาณ 3 เดือนกวาจะ
ประกาศขายผานทางเฟสบุก

 2.3 การทำอิฐประสาน : เริ่มผลิตมาไดไมถึงป สวนมาก
ผูผลิตจะเปนผูปกครองเด็กที่ยังวางงานอยู โดยมีผูใหญบานมา
ชวยสอนให พันธกิจน้ีไดรับงบประมาณจากโครงการในการลงทุน
เพ่ือซ้ือเหล็กมาทำช้ันวางอิฐประสาน, คริสตจักรแมลานเตียนอาง
สนับสนุนปูน ทราย และดินที่ขุดจากพื้นที ่ของคริสตจักร 
สวนองคกรพระทัยพระคริสตชวยสนับสนุนทุนในการซื ้อ
เครื่องทำอิฐประสาน ตอนนี้เริ่มมีคนจองเขามาแลว 
 2.4 รานเสริมสวย : มีจุดมุงหมายเพื่อเปดใหเยาวชนใน
โครงการที่สนใจมีโอกาสเรียนรูดานงานชางเสริมสวย โดยมี
นางสาว ธารทิพยชา การะเกดพยุง หรือ ชา ศิษยเกาโครงการ
มาเปนวิทยากร ตั้งเปนชมรมเสริมสวยสำหรับเด็กโตมาเปน
เวลา 3 ปแลว เปดสอนเฉพาะวันเสาร ครั้งละ 1 ชั่วโมง มี
เยาวชนที่ใหความสนใจและเปนสมาชิกในชมรมจำนวน 30 คน

คริสตจักรตั้งใจใหคนในชุมชนมาใชบริการรานทำผมนี้ในราคา
ที่ถูกกวารานอื่น ๆ ในชุมชน เปดเฉพาะวันเสารและอาทิตย 
ดำเนินการมาเปนเวลา 2 ปแลว 

ด้านอาคารสถานที� มีการจัดเตรียมหองเรียน หองกิจกรรม
ใหเหมาะสมและรองรับสำหรับทุกพันธกิจ ปจจุบันมีหองเรียน 
5 หองสำหรับเด็ก และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำพันธกิจ
สรางรายไดและพันธกิจดานอาชีพ มีโรงเล้ียงหมู,โรงทำอิฐประสาน 
และหองเสริมสวย   

ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ คริสตจักรไดประสานงาน
และไดรับความรวมมือจากหลายแหง อาทิ
 - “องคกรพระทัยพระคริสต” โดยท่ีมาผานมามีการสนับสนุน
ดานงบประมาณในบางกิจกรรม เชน ในการทำพันธกิจอิฐประสาน
 - รวมมือกับเทศบาลตำบล โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก
 - รวมกับสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
มีเจาหนาท่ีอนามัยมาตรวจสุขภาพประจำปใหกับเด็กและเยาวชน
ในโครงการ อบรมใหความรูเรื่องการดูแลฟน และการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19
ด้านการออกแบบกิจกรรมที�เหมาะสม เน่ืองจากความสนใจ
ของเด็กในแตละชวงวัยนั้นแตกตางกัน คริสตจักรจึงเตรียมวาง
แผนการออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กเล็ก และเด็กโต 
เนนกิจกรรมเสริม และเรียนเสริมนอกหองเรียน โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหพวกเขาคนพบความชอบของตัวเอง และการพัฒนาตนเอง
ไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต  เชน เนนสอนเด็กที่อยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป เรียนรูดานอาชีพ ท่ีผานมาไดทำ
การสอนดานการทำรานเสริมสวย, การทำกาแฟและน้ำปน, 
การเลี้ยงหมู และการทำอิฐประสาน ตามพันธกิจดานอาชีพ
ที่กลาวไปขางตน 
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ทางคริสตจักรเริ่มดำเนินการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการทำ
พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมดวยตัวเองอยาง
ยั่งยืน โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้
ด้านบุคลากร  มีเจาหนาท่ีเต็มเวลา 2 คน เรียนจบศาสนศาสตร
มาโดยตรง ทำงานในตำแหนงผูจัดการโครงการ และเจาหนาที่
บัญชีประจำโครงการ สวนอาสาสมัครมีจำนวน 8 คน ในอนาคต
คาดวาจะมีอาสาสมัครที่ไมรับคาตอบแทนมาชวยเพิ่มมากขึ้น

คริสตจักรมีการเตรียมงานพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาชีพ
เชน สงเสริมใหเรียนเสริมสวย, ทำอิฐประสาน, เลี้ยงหมู, กาแฟ
และ น้ำปน โดยคริสตจักรจะออกคาใชจายในการเรียนและ
การลงทุนให อีกทั้งยังใหการสนับสนุนดานสถานที่, อุปกรณ 
และเครื่องมือ

ด้านการยังชีพ คริสตจักรสอนใหเยาวชนไดลองทำงานตาม
ความสนใจเพื ่อชวยสรางรายไดใหเยาวชนในเวลาวางและ
ผูปกครองที่ยังวางงาน สวนรายไดที่เหลือจะถวายเขาคริสตจักร

อรพิน ปู�ดี 
จะมีสักกี่คนที่รูความตองการของตัวเองตั้งแตยังเด็กและมุงมั่น

จะทำตามความใฝฝนอยางถึงท่ีสุด อรพิน ปูดี หรือ ออ ศิษยเกา

ของโครงการคอมแพสชั่นคือหนึ่งในนั้น

ออเขามาเปนสมาชิกในโครงการพัฒนาเด็กแบบองครวม

ของคอมแพสชั่นเมื่อเรียนอยูราว ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ซึ่งโครงการแหงนี้เองที่ทำใหออ ไดรูจักตัวเองและมีความใฝฝน

เปนเปาหมายตั้งแตยังเด็ก เธอโตมาในครอบครัวคริสเตียน

ที่มีสมาชิก 4 คน ไดแก พอ, แม, นองชาย และตัวเธอเอง 

ทั้งครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก โดยใชพื้นที่ใน

บริเวณบานทำการเกษตร เมื่อเปนสมาชิกในคริสตจักรอยูแลว

เธอจึงไดรับการชักชวนใหเขารวมโครงการคอมแพสชั่นดวย 

ตั้งแตนั้นมาจึงไดมีโอกาสเรียนรูเรื ่องพระวจนะของพระเจา

มากขึ้น เธอไดฟงเรื่องราวในพระคัมภีร ชีวิตของสาวกแตละคน 

ไดรวมเขาคายและกิจกรรมมากมาย ทำใหเธอเกิดความตองการ

ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปนเด็กที่ดีขึ้น จนตัดสินใจรับเชื่อ

ในชวงเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3

ออเลายอนวา ความใฝฝนของเธอเริ่มขึ้นเมื่อไดยินเรื่องพระเยซู

รักษาคนตาบอดทำใหเธออยากดูแลคนปวย จึงตั้งเปาหมาย

ในชีวิตไววา อยากจะเปนพยาบาล ตอมาเธอตัดสินใจเรียนตอ

ผูชวยพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัยพายัพดวยการจัดเตรียมของพระเจา

เธอบอกวาตั้งใจจะสอบพยาบาล แตสอบไมติดเลยเลือกเรียน

ผูชวยพยาบาล เพราะเปนงานท่ีไดดูแลคนไขเหมือนกัน แตปญหา

ในตอนนั้นคือไมมีเงินคาเทอม อยางไรก็ตาม เมื่อพระเจาเปด

ทางให หนทางนั้นก็จะราบรื่น ออไดคาเทอมมาอยางพอดีและ

ทันเวลา ทำใหเธอไดเรียนตอในที่สุด

ศิษย์เก่า 

เพื่อทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตอไป ซึ่งความพรอมดานการ
ยังชีพจะถูกสะสมจากการสรางรายไดใน 4 พันธกิจ ไดแก
 2.1 รานกาแฟและน้ำปน : ดำเนินการมาได 2 ป แตในชวง
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 ตองปดไปชั่วคราว 
ปจจุบันเปดขายเฉพาะเมนูน้ำปนในวันเสาร และสอนใหเด็กใน
โครงการไดเรียนรูดานอาชีพไปดวยควบคูกับการขาย เนื่องจาก
ในอนาคตอาจใหเด็กท่ีไมไดศึกษาตอมาชวยทำราน สวนเมนูกาแฟ
จะเริ่มขายและทำการสอน เมื่อสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดีขึ้น
 2.2 การเลี้ยงหมู : เริ ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 มีงบประมาณเริ่มตน 30,000 กวาบาท มีหมู 4 ตัว 
จัดทำดวยจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนรายไดใหเยาวชนที่ยังไมได
เรียนตอ มีเจาหนาท่ีและเด็กจำนวน 2-3 คนมาชวยตมขาวใหหมู
และทำความสะอาดคอกหมู โดยมีพ้ืนท่ีแบงสวนท้ังหมด 6 คอก
แยกตัวเล็กกับตัวใหญ เมื่ออายุไดประมาณ 3 เดือนกวาจะ
ประกาศขายผานทางเฟสบุก

 2.3 การทำอิฐประสาน : เริ่มผลิตมาไดไมถึงป สวนมาก
ผูผลิตจะเปนผูปกครองเด็กที่ยังวางงานอยู โดยมีผูใหญบานมา
ชวยสอนให พันธกิจน้ีไดรับงบประมาณจากโครงการในการลงทุน
เพ่ือซ้ือเหล็กมาทำช้ันวางอิฐประสาน, คริสตจักรแมลานเตียนอาง
สนับสนุนปูน ทราย และดินที่ขุดจากพื้นที ่ของคริสตจักร 
สวนองคกรพระทัยพระคริสตชวยสนับสนุนทุนในการซื ้อ
เครื่องทำอิฐประสาน ตอนนี้เริ่มมีคนจองเขามาแลว 
 2.4 รานเสริมสวย : มีจุดมุงหมายเพื่อเปดใหเยาวชนใน
โครงการที่สนใจมีโอกาสเรียนรูดานงานชางเสริมสวย โดยมี
นางสาว ธารทิพยชา การะเกดพยุง หรือ ชา ศิษยเกาโครงการ
มาเปนวิทยากร ตั้งเปนชมรมเสริมสวยสำหรับเด็กโตมาเปน
เวลา 3 ปแลว เปดสอนเฉพาะวันเสาร ครั้งละ 1 ชั่วโมง มี
เยาวชนที่ใหความสนใจและเปนสมาชิกในชมรมจำนวน 30 คน

คริสตจักรตั้งใจใหคนในชุมชนมาใชบริการรานทำผมนี้ในราคา
ที่ถูกกวารานอื่น ๆ ในชุมชน เปดเฉพาะวันเสารและอาทิตย 
ดำเนินการมาเปนเวลา 2 ปแลว 

ด้านอาคารสถานที� มีการจัดเตรียมหองเรียน หองกิจกรรม
ใหเหมาะสมและรองรับสำหรับทุกพันธกิจ ปจจุบันมีหองเรียน 
5 หองสำหรับเด็ก และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำพันธกิจ
สรางรายไดและพันธกิจดานอาชีพ มีโรงเล้ียงหมู,โรงทำอิฐประสาน 
และหองเสริมสวย   

ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ คริสตจักรไดประสานงาน
และไดรับความรวมมือจากหลายแหง อาทิ
 - “องคกรพระทัยพระคริสต” โดยท่ีมาผานมามีการสนับสนุน
ดานงบประมาณในบางกิจกรรม เชน ในการทำพันธกิจอิฐประสาน
 - รวมมือกับเทศบาลตำบล โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก
 - รวมกับสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
มีเจาหนาท่ีอนามัยมาตรวจสุขภาพประจำปใหกับเด็กและเยาวชน
ในโครงการ อบรมใหความรูเรื่องการดูแลฟน และการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19
ด้านการออกแบบกิจกรรมที�เหมาะสม เน่ืองจากความสนใจ
ของเด็กในแตละชวงวัยนั้นแตกตางกัน คริสตจักรจึงเตรียมวาง
แผนการออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กเล็ก และเด็กโต 
เนนกิจกรรมเสริม และเรียนเสริมนอกหองเรียน โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหพวกเขาคนพบความชอบของตัวเอง และการพัฒนาตนเอง
ไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต  เชน เนนสอนเด็กที่อยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป เรียนรูดานอาชีพ ท่ีผานมาไดทำ
การสอนดานการทำรานเสริมสวย, การทำกาแฟและน้ำปน, 
การเลี้ยงหมู และการทำอิฐประสาน ตามพันธกิจดานอาชีพ
ที่กลาวไปขางตน 

ปจจุบัน อออายุ 23 ป เรียนจบผูชวยพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ

และทำงานในตำแหนงผูชวยพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอรมิค

ไดกวา 3 ปแลว และมีความสุขมากกับงานที่ไดทำในตอนนี้ 

เธอบอกวา ความฝนน้ีเปนจริงไดเพราะโครงการท่ีใหโอกาสและ

ทำใหเธอไดรูจักกับพระเจา ผูคอยดูแลชีวิตของเธออยางดีมาเสมอ 

เธอตั้งใจจะทำหนาที่ตรงนี้ใหดีที่สุดตอไปดวยการดูแลคนปวย

อยางท่ีเธออยากทำตามอยางพระเยซู ตอนน้ีเธอเขารวมนมัสการ

กับคริสตจักรธารพระพรที่อยูใกลที่ทำงาน และหากมีวันหยุด 

เธอก็จะกลับไปชวยรับใชดวยการนำนมัสการที ่คริสตจักร

แมลายเตียนอางเสมอ

สุดทาย ออ กลาวถึงอนาคตไววา หากมีโอกาสก็อยากประกาศ

ขาวประเสริฐในพื้นที่หางไกลเพราะอยากใหคนอื่น ๆ ไดรูจัก

พระเจาอยางที่เธอไดรูจักผานโครงการนี้
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 ผลจากการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
เริ่มตนดวยการเลายอนไปถึงการกอตั้ง คริสตจักรแหงนี้กอสรางขึ้นในป พ.ศ.2521 โดยมิชชันนารีชาวฟนแลนดที่เขามามีสวนในการ
ประกาศและกอต้ังมูลนิธิพระกิตติคุณสมบูรณในประเทศไทย คริสตจักรจึงจัดอยูในสังกัดสหกิจคริสเตียน ข้ึนอยูกับมูลนิธิพระกิตติคุณ
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
มีช่ือเสียงท่ีดีมากในชุมชนวาทำงานเพ่ือชวยเหลือชุมชนจริง นอกจากไดรับการยอมรับในชุมชนและองคกรทองถ่ินแลว ยังเปนท่ีสนใจ
ขององคกรนอกพื้นที่ใหมาศึกษาดูงานในการทำพันธกิจสำหรับเด็กและเยาวชนอยูบอยครั้ง 

พันธกิจในอนาคต
อาจารยกิตติมศักด์ิกลาวเสริมถึงมุมมองท่ีมีตอพันธกิจในอนาคต

ขางหนาวา ทางคริสตจักรมีแผนตั้งใจจะขยับขยายพันธกิจเด็ก

และเยาวชนที่ทำอยู ไปเปนการทำพันธกิจชุมชน โดยกำลังปู

พื้นฐานหลายอยางใหสามารถเกิดขึ้นไดในอนาคต ตามแนวคิด

การเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน 

ซึ่งมีการเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต 2 ปที่แลว เริ่มจากการที่ทีมงาน

ในโครงการทุกคนอดอาหารอธิษฐานกันเปนเวลา 40 วัน เพ่ือขอ

การทรงนำจากพระเจา ตอมาจึงสรุปแผนงานในการทำพันธกิจ

เด็กและเยาวชนที่แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
ด้านบุคลากร  อาจารยกิตติมศักดิ์ใชวิธีนั่งคุยกับทีมงานใน

โครงการทีละคนหลังจากพนชวงเวลาอดอาหารอธิษฐาน เพื่อ

ถามความเห็นสวนตัวและการยืนยันจากพระเจาท่ีมีตอการรับใช

ของแตละคน ภายหลังอาจารยไดรับการตอบรับจากสมาชิกวา

ทุกคนพรอมจะทำพันธกิจนี้ตอไป และยังขยายนิมิตไปพัฒนา

ครอบครัวและชุมชนเพิ่มเติมอีกดวย 

“คริสตจักรของเราทำงานกันเปนทีม ดังนั้นจึงเนนการทำงาน

รวมกันโดยใชหลักการ Coaching และ Motivation Gift” 

เขากลาวถึงการทำงานดวยแนวคิดสนับสนุนในการเสริมสราง

คนใหไปถึงเปาหมาย โดยใชพระพรที่แตละคนมีแตกตางกัน

ในการรับใชตามบทบาทท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทั้งกับตัวทีมงานและพันธกิจ

ด้านการยังชีพ
 - พันธกิจรานกาแฟ : กอต้ังข้ึนเม่ือ 4-5 ปกอน มีความต้ังใจ
เดิมคือการประกาศดวยการเปดรานใหคนมาดื ่มกาแฟฟรี 
พูดคุยกัน และเปดเพลงคริสเตียน ซึ่งพันธกิจนี้ไดนำคนรับเชื่อ
ในรานกาแฟมาแลวหลายคน ตอมา เห็นวา การปรับรานกาแฟ
ใหเปนธุรกิจเต็มรูปแบบจะสามารถเขามามีสวนในการชวย
สนับสนุนพันธกิจเด็กได ดังน้ันเม่ือ 2 ปท่ีแลวจึงเร่ิมทำขาย โดยนำ
รายไดท้ังหมดนำเขาพันธกิจเด็กและเยาวชน แมจะประสบปญหา
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 แตคริสตจักรก็ยังยืนหยัด
จะทำตอไป อยางนอยก็มีรายไดใหผูรับใชที่ทำงานเปนบาริสตา
และยังมีเงินหมุนเวียนในรานกาแฟไดโดยไมตองปดกิจการ อีกท้ัง
ยังสอนใหเยาวชนในโครงการไดมีโอกาสลองทำกาแฟดวย 

ปจจุบันมี 2-3 รุนแลวท่ีไดฝกฝนการทำกาแฟเปนทักษะทางอาชีพ
 - Grace Farm พันธกิจการเกษตรอยางยั่งยืน : 
คริสตจักรมองเห็นความสำคัญของการผลิตอาหารไดเอง 
เน่ืองจากคาดการณวาจะเกิดภาวะกันดารอาหารในประเทศไทย 
แตเพราะตัวคริสตจักรไมมีพ้ืนท่ีเปนของตัวเองในการทำการเกษตร 
จึงเริ ่มตนดวยการสรางเครือขายและหาคนที่มีนิมิตรวมกัน
มารวมกันทำงาน ปจจุบันมีเครือขายในจังหวัดตาง ๆ ที่สงผล
ผลิตใหคริสตจักรสันติพิษณุโลกนำมาทำการตลาดเพื่อจำหนาย
ตอหรือรับซื้อในราคาที่ไมผานพอคาคนกลางเพื่อบริโภคเอง
ภายในคริสตจักร ไดแก เครือขายจากจังหวัดเชียงรายท่ีปลูกขาว

สงมาใหในพ้ืนท่ีจำนวน 20 ไร รวมถึงลำไย ไขไก และขาวเหนียว
ปลอดสาร, เครือขายจากจังหวัดพิจิตรที่ปลูกขาวออแกนิก
ใหในพื้นที่จำนวน 100 ไร, เครือขายในจังหวัดพิษณุโลกที่ใช
พื้นที่สวนตัวของคุณแมอาจารยกิตติมศักดิ์ในการปลูกสับปะรด

โดยไมคิดคาเชา และเครือขายจากจังหวัด ท่ีมีเกษตรกรสิบกวาคน
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 
โดยนับวาเร่ิมใหความชวยเหลือเปนท่ีแรก ๆ ของจังหวัด เพราะ
มีการเตรียมพรอมมากอนแลว

 - Farm to Family สหกรณการเกษตร : เปนพันธกิจที่
วางแผนไววาจะเริ่มทำเร็ว ๆ นี้ คริสตจักรมีนิมิตในการขยายไป
พัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยการสนับสนุนใหปลูกผักในบาน
เพ่ือบริโภคเปนหลัก สวนท่ีเหลือจึงคอยนำมาขายใหกับคริสตจักร 
ซึ่งดำเนินการในรูปแบบสหกรณการเกษตร รับซื้อผลผลิตจาก
ชาวบานแลวนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแลวนำไปขายในตลาด
ท่ีคริสตจักรมีเครือขายอยู ชาวบานท่ีเปนสมาชิกในสหกรณก็จะ
ไดรับเงินปนผล นับเปนการเพิ่มรายไดในครัวเรือนและการ
ชวยเหลือชุมชนอยางยั่งยืน สวนรายไดของคริสตจักรจะนำมา
พัฒนาพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป

เครือขายหน่ึงซ่ึงนับวาเปนเครือขายหลักคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดไดตกลงรับสินคา
ออแกนิกทั้งหมดจากคริสตจักรมาตั้งขายและใหความชวยเหลือ
ในการแปรรูป โดยคริสตจักรจะเลือกผักที่มีคุณคาทางอาหาร
สูงมาแปรรูปเปนแคปซูลและทำการสกัดเอาน้ำออกจากผัก 
(Dry Freeze) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ดวยการใชหองปฏิบัติ
การที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและทำงานรวมกับสมาชิก

ในคริสตจักรทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานนี้และสามารถ

ควบคุมการผลิตแบบพรอมจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดเลย

สวนท่ีเร่ิมทำมากอนแลวเปนเวลา 3 ป คือ การสนับสนุนใหปลูก
ผักรับประทานเองในครัวเรือน คริสตจักรมีสวนชวยเหลือในการ
เตรียมดิน เมล็ดพันธุ และเนื่องจากคนในชุมชนเมืองสวนมาก
ปลูกผักเองไมเปน ปกติแลวจะซื้อบริโภคกันเสียสวนใหญ ทำให
คริสตจักรจัดทำวิดีโอสอนปลูกผักใหความรูกับคนในชุมชน 
ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค ทางคริสตจักรก็รับซ้ือและต้ังขาย
บริเวณหนาคริสตจักร ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับที่ดีในการจำหนาย
สวนท่ีกำลังจะเร่ิมทำเปนลำดับถัดไปคือ ทำการเกษตรในรูปแบบ
โรงงานที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิในบริเวณหองรับแขกของ
คริสตจักรที่มีพื้นที่ 4x4 เมตร ซึ่งเทียบเทากับการปลูกผักทั่วไป
ที่ไดพืชผลทางการเกษตรจำนวน 4 ไร และการแปรรูปผลผลิต 
แตเนื่องจากหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรปดใชงาน
ชั่วคราวเพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให
ไมสามารถเริ่มงานได แตหากสถานที่พรอมเปดใหเขาใชเมื่อไหร
ก็จะเริ่มดำเนินการทันที

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
ไดรับการยอมรับจากสถานพินิจ ฯ ในการทำงานชวยเหลือแกไข
ปญหาเด็กอยางถูกกฎหมาย เจาหนาที่ในคริสตจักรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนนักสังคมสงเคราะห โดยชวยใหคำแนะนำในการ
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงชีวิต และหางานทำ
 - ศูนยพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดเพชรบูรณ : 
ไดรับการสนับสนุนใหความรูในการปลูกพืชและมอบเมล็ดพันธุ
ใหฟรีเปนจำนวน 80 ตน สวนท่ีคริสตจักรซ้ือเพ่ิมเติมก็ไดราคา
ที่ถูกกวาทองตลาดมาก 
 - เครือขายยอยอ่ืน ๆ : เชน รานกาแฟในเชียงรายท่ีอนุญาต
ใหคริสตจักรไปศึกษาดูงานและเรียนรูการทำธุรกิจรานกาแฟ, 
รานกาแฟในกรุงเทพฯ ท่ีชวยฝกฝนทีมงานของคริสตจักร ในการ

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 และความพิเศษท่ีไมเหมือนกันจากรากฐานของพระคัมภีร 
มาพัฒนาเด็กแตละคนตามลักษณะของเขา เหมือนเปนการสราง
สาวกแบบเจาะจง ซึ่งมุงหวังผลตอบรับที่ถูกตองสำหรับเด็ก
อาจารยกิตติมศักดิ์ใหความเห็นเพิ่มเติมวา “เราจะรูจักหรือ
เขาใจเด็กคนหนึ่งไดก็ผานความสัมพันธเทานั้น การใชเวลา
กับเขา สนิทกับเขา พูดกับเขา และสำคัญที่สุดคือการฟงเขา 
สวนนี้สำคัญมากในการจะรูวาเขาเปนคนแบบไหน” เจาหนาที่
ในโครงการของคริสตจักรสันติพิษณุโลกตองผานการเรียน 
“Redemptive Gifts” อยางเขมขนกันทุกคนเพื่อจะสามารถ
นำหลักการนี้มาประยุกตใชกับเด็กแตละคนได ตองขอบคุณ
พระเจาที่เรามีบุคลากร ซึ่งก็คือพี่เดียรที่มาชวยสอนเรื่องนี้ให

 เจ้าหน้าที� คริสตจักรสันติพิษณุโลก 
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตัวเองอย่างยั�งยืน

พันธกิจในอนาคต
อาจารยกิตติมศักด์ิกลาวเสริมถึงมุมมองท่ีมีตอพันธกิจในอนาคต

ขางหนาวา ทางคริสตจักรมีแผนตั้งใจจะขยับขยายพันธกิจเด็ก

และเยาวชนที่ทำอยู ไปเปนการทำพันธกิจชุมชน โดยกำลังปู

พื้นฐานหลายอยางใหสามารถเกิดขึ้นไดในอนาคต ตามแนวคิด

การเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน 

ซึ่งมีการเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต 2 ปที่แลว เริ่มจากการที่ทีมงาน

ในโครงการทุกคนอดอาหารอธิษฐานกันเปนเวลา 40 วัน เพ่ือขอ

การทรงนำจากพระเจา ตอมาจึงสรุปแผนงานในการทำพันธกิจ

เด็กและเยาวชนที่แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
ด้านบุคลากร  อาจารยกิตติมศักดิ์ใชวิธีนั่งคุยกับทีมงานใน

โครงการทีละคนหลังจากพนชวงเวลาอดอาหารอธิษฐาน เพื่อ

ถามความเห็นสวนตัวและการยืนยันจากพระเจาท่ีมีตอการรับใช

ของแตละคน ภายหลังอาจารยไดรับการตอบรับจากสมาชิกวา

ทุกคนพรอมจะทำพันธกิจนี้ตอไป และยังขยายนิมิตไปพัฒนา

ครอบครัวและชุมชนเพิ่มเติมอีกดวย 

“คริสตจักรของเราทำงานกันเปนทีม ดังนั้นจึงเนนการทำงาน

รวมกันโดยใชหลักการ Coaching และ Motivation Gift” 

เขากลาวถึงการทำงานดวยแนวคิดสนับสนุนในการเสริมสราง

คนใหไปถึงเปาหมาย โดยใชพระพรที่แตละคนมีแตกตางกัน

ในการรับใชตามบทบาทท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทั้งกับตัวทีมงานและพันธกิจ

ด้านการยังชีพ
 - พันธกิจรานกาแฟ : กอต้ังข้ึนเม่ือ 4-5 ปกอน มีความต้ังใจ
เดิมคือการประกาศดวยการเปดรานใหคนมาดื ่มกาแฟฟรี 
พูดคุยกัน และเปดเพลงคริสเตียน ซึ่งพันธกิจนี้ไดนำคนรับเชื่อ
ในรานกาแฟมาแลวหลายคน ตอมา เห็นวา การปรับรานกาแฟ
ใหเปนธุรกิจเต็มรูปแบบจะสามารถเขามามีสวนในการชวย
สนับสนุนพันธกิจเด็กได ดังน้ันเม่ือ 2 ปท่ีแลวจึงเร่ิมทำขาย โดยนำ
รายไดท้ังหมดนำเขาพันธกิจเด็กและเยาวชน แมจะประสบปญหา
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 แตคริสตจักรก็ยังยืนหยัด
จะทำตอไป อยางนอยก็มีรายไดใหผูรับใชที่ทำงานเปนบาริสตา
และยังมีเงินหมุนเวียนในรานกาแฟไดโดยไมตองปดกิจการ อีกท้ัง
ยังสอนใหเยาวชนในโครงการไดมีโอกาสลองทำกาแฟดวย 

ปจจุบันมี 2-3 รุนแลวท่ีไดฝกฝนการทำกาแฟเปนทักษะทางอาชีพ
 - Grace Farm พันธกิจการเกษตรอยางยั่งยืน : 
คริสตจักรมองเห็นความสำคัญของการผลิตอาหารไดเอง 
เน่ืองจากคาดการณวาจะเกิดภาวะกันดารอาหารในประเทศไทย 
แตเพราะตัวคริสตจักรไมมีพ้ืนท่ีเปนของตัวเองในการทำการเกษตร 
จึงเริ ่มตนดวยการสรางเครือขายและหาคนที่มีนิมิตรวมกัน
มารวมกันทำงาน ปจจุบันมีเครือขายในจังหวัดตาง ๆ ที่สงผล
ผลิตใหคริสตจักรสันติพิษณุโลกนำมาทำการตลาดเพื่อจำหนาย
ตอหรือรับซื้อในราคาที่ไมผานพอคาคนกลางเพื่อบริโภคเอง
ภายในคริสตจักร ไดแก เครือขายจากจังหวัดเชียงรายท่ีปลูกขาว

สงมาใหในพ้ืนท่ีจำนวน 20 ไร รวมถึงลำไย ไขไก และขาวเหนียว
ปลอดสาร, เครือขายจากจังหวัดพิจิตรที่ปลูกขาวออแกนิก
ใหในพื้นที่จำนวน 100 ไร, เครือขายในจังหวัดพิษณุโลกที่ใช
พื้นที่สวนตัวของคุณแมอาจารยกิตติมศักดิ์ในการปลูกสับปะรด

โดยไมคิดคาเชา และเครือขายจากจังหวัด ท่ีมีเกษตรกรสิบกวาคน
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 
โดยนับวาเร่ิมใหความชวยเหลือเปนท่ีแรก ๆ ของจังหวัด เพราะ
มีการเตรียมพรอมมากอนแลว

 - Farm to Family สหกรณการเกษตร : เปนพันธกิจที่
วางแผนไววาจะเริ่มทำเร็ว ๆ นี้ คริสตจักรมีนิมิตในการขยายไป
พัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยการสนับสนุนใหปลูกผักในบาน
เพ่ือบริโภคเปนหลัก สวนท่ีเหลือจึงคอยนำมาขายใหกับคริสตจักร 
ซึ่งดำเนินการในรูปแบบสหกรณการเกษตร รับซื้อผลผลิตจาก
ชาวบานแลวนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแลวนำไปขายในตลาด
ท่ีคริสตจักรมีเครือขายอยู ชาวบานท่ีเปนสมาชิกในสหกรณก็จะ
ไดรับเงินปนผล นับเปนการเพิ่มรายไดในครัวเรือนและการ
ชวยเหลือชุมชนอยางยั่งยืน สวนรายไดของคริสตจักรจะนำมา
พัฒนาพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป

เครือขายหน่ึงซ่ึงนับวาเปนเครือขายหลักคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดไดตกลงรับสินคา
ออแกนิกทั้งหมดจากคริสตจักรมาตั้งขายและใหความชวยเหลือ
ในการแปรรูป โดยคริสตจักรจะเลือกผักที่มีคุณคาทางอาหาร
สูงมาแปรรูปเปนแคปซูลและทำการสกัดเอาน้ำออกจากผัก 
(Dry Freeze) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ดวยการใชหองปฏิบัติ
การที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและทำงานรวมกับสมาชิก

ในคริสตจักรทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานนี้และสามารถ

ควบคุมการผลิตแบบพรอมจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดเลย

สวนท่ีเร่ิมทำมากอนแลวเปนเวลา 3 ป คือ การสนับสนุนใหปลูก
ผักรับประทานเองในครัวเรือน คริสตจักรมีสวนชวยเหลือในการ
เตรียมดิน เมล็ดพันธุ และเนื่องจากคนในชุมชนเมืองสวนมาก
ปลูกผักเองไมเปน ปกติแลวจะซื้อบริโภคกันเสียสวนใหญ ทำให
คริสตจักรจัดทำวิดีโอสอนปลูกผักใหความรูกับคนในชุมชน 
ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค ทางคริสตจักรก็รับซ้ือและต้ังขาย
บริเวณหนาคริสตจักร ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับที่ดีในการจำหนาย
สวนท่ีกำลังจะเร่ิมทำเปนลำดับถัดไปคือ ทำการเกษตรในรูปแบบ
โรงงานที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิในบริเวณหองรับแขกของ
คริสตจักรที่มีพื้นที่ 4x4 เมตร ซึ่งเทียบเทากับการปลูกผักทั่วไป
ที่ไดพืชผลทางการเกษตรจำนวน 4 ไร และการแปรรูปผลผลิต 
แตเนื่องจากหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรปดใชงาน
ชั่วคราวเพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให
ไมสามารถเริ่มงานได แตหากสถานที่พรอมเปดใหเขาใชเมื่อไหร
ก็จะเริ่มดำเนินการทันที

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
ไดรับการยอมรับจากสถานพินิจ ฯ ในการทำงานชวยเหลือแกไข
ปญหาเด็กอยางถูกกฎหมาย เจาหนาที่ในคริสตจักรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนนักสังคมสงเคราะห โดยชวยใหคำแนะนำในการ
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงชีวิต และหางานทำ
 - ศูนยพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดเพชรบูรณ : 
ไดรับการสนับสนุนใหความรูในการปลูกพืชและมอบเมล็ดพันธุ
ใหฟรีเปนจำนวน 80 ตน สวนท่ีคริสตจักรซ้ือเพ่ิมเติมก็ไดราคา
ที่ถูกกวาทองตลาดมาก 
 - เครือขายยอยอ่ืน ๆ : เชน รานกาแฟในเชียงรายท่ีอนุญาต
ใหคริสตจักรไปศึกษาดูงานและเรียนรูการทำธุรกิจรานกาแฟ, 
รานกาแฟในกรุงเทพฯ ท่ีชวยฝกฝนทีมงานของคริสตจักร ในการ

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 และความพิเศษท่ีไมเหมือนกันจากรากฐานของพระคัมภีร 
มาพัฒนาเด็กแตละคนตามลักษณะของเขา เหมือนเปนการสราง
สาวกแบบเจาะจง ซึ่งมุงหวังผลตอบรับที่ถูกตองสำหรับเด็ก
อาจารยกิตติมศักดิ์ใหความเห็นเพิ่มเติมวา “เราจะรูจักหรือ
เขาใจเด็กคนหนึ่งไดก็ผานความสัมพันธเทานั้น การใชเวลา
กับเขา สนิทกับเขา พูดกับเขา และสำคัญที่สุดคือการฟงเขา 
สวนนี้สำคัญมากในการจะรูวาเขาเปนคนแบบไหน” เจาหนาที่
ในโครงการของคริสตจักรสันติพิษณุโลกตองผานการเรียน 
“Redemptive Gifts” อยางเขมขนกันทุกคนเพื่อจะสามารถ
นำหลักการนี้มาประยุกตใชกับเด็กแตละคนได ตองขอบคุณ
พระเจาที่เรามีบุคลากร ซึ่งก็คือพี่เดียรที่มาชวยสอนเรื่องนี้ให
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พันธกิจในอนาคต
อาจารยกิตติมศักด์ิกลาวเสริมถึงมุมมองท่ีมีตอพันธกิจในอนาคต

ขางหนาวา ทางคริสตจักรมีแผนตั้งใจจะขยับขยายพันธกิจเด็ก

และเยาวชนที่ทำอยู ไปเปนการทำพันธกิจชุมชน โดยกำลังปู

พื้นฐานหลายอยางใหสามารถเกิดขึ้นไดในอนาคต ตามแนวคิด

การเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน 

ซึ่งมีการเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต 2 ปที่แลว เริ่มจากการที่ทีมงาน

ในโครงการทุกคนอดอาหารอธิษฐานกันเปนเวลา 40 วัน เพ่ือขอ

การทรงนำจากพระเจา ตอมาจึงสรุปแผนงานในการทำพันธกิจ

เด็กและเยาวชนที่แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
ด้านบุคลากร  อาจารยกิตติมศักดิ์ใชวิธีนั่งคุยกับทีมงานใน

โครงการทีละคนหลังจากพนชวงเวลาอดอาหารอธิษฐาน เพื่อ

จังหวะของชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนเสมือนฤดูกาลทำใหเรามีโอกาสได

เห็นถึงการทรงนำของพระเจาที่เกิดขึ้นอยางพอเหมาะพอดี

ในแตละชวงเวลานี่เอง ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูจักเรา

แตละคน มากกวาที่เราแตละคนจะสามารถรูจักตัวเองไดเสียอีก 

และแนนอนวา พระองคมีแผนงานท่ีดีเตรียมพรอมไวสำหรับเราเสมอ 

ดังเชน ฤดูกาลท่ีผันเวียนเพ่ือใหเกิดการผลิดอกออกผลอยางงดงาม

ในทายที ่สุด สิ ่งนี ้ปรากฏชัดผานตัวอยางคำพยานที่มีชีวิต 

เรื่องราวของ อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง ผูดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรสันติพิษณุโลกคนปจจุบัน

อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ทั้ง

คุณพอและคุณแมเปนผูรับใช เขาตัดสินใจรับเชื่อดวยตัวเอง

เมื่ออายุได 14 ป ในชวงวัยที่เรียกไดวากำลังคนหาตัวตน เขาได

สัมผัสประสบการณพิเศษกับพระเจาระหวางการเขาคายอนุชน 

โดยรับรูถึงการทรงเรียกของพระองคเปนครั้งแรกและนั่นเอง

ถามความเห็นสวนตัวและการยืนยันจากพระเจาท่ีมีตอการรับใช

ของแตละคน ภายหลังอาจารยไดรับการตอบรับจากสมาชิกวา

ทุกคนพรอมจะทำพันธกิจนี้ตอไป และยังขยายนิมิตไปพัฒนา

ครอบครัวและชุมชนเพิ่มเติมอีกดวย 

“คริสตจักรของเราทำงานกันเปนทีม ดังนั้นจึงเนนการทำงาน

รวมกันโดยใชหลักการ Coaching และ Motivation Gift” 

เขากลาวถึงการทำงานดวยแนวคิดสนับสนุนในการเสริมสราง

คนใหไปถึงเปาหมาย โดยใชพระพรที่แตละคนมีแตกตางกัน

ในการรับใชตามบทบาทท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทั้งกับตัวทีมงานและพันธกิจ

ด้านการยังชีพ
 - พันธกิจรานกาแฟ : กอต้ังข้ึนเม่ือ 4-5 ปกอน มีความต้ังใจ
เดิมคือการประกาศดวยการเปดรานใหคนมาดื ่มกาแฟฟรี 
พูดคุยกัน และเปดเพลงคริสเตียน ซึ่งพันธกิจนี้ไดนำคนรับเชื่อ
ในรานกาแฟมาแลวหลายคน ตอมา เห็นวา การปรับรานกาแฟ
ใหเปนธุรกิจเต็มรูปแบบจะสามารถเขามามีสวนในการชวย
สนับสนุนพันธกิจเด็กได ดังน้ันเม่ือ 2 ปท่ีแลวจึงเร่ิมทำขาย โดยนำ
รายไดท้ังหมดนำเขาพันธกิจเด็กและเยาวชน แมจะประสบปญหา
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 แตคริสตจักรก็ยังยืนหยัด
จะทำตอไป อยางนอยก็มีรายไดใหผูรับใชที่ทำงานเปนบาริสตา
และยังมีเงินหมุนเวียนในรานกาแฟไดโดยไมตองปดกิจการ อีกท้ัง
ยังสอนใหเยาวชนในโครงการไดมีโอกาสลองทำกาแฟดวย 

ปจจุบันมี 2-3 รุนแลวท่ีไดฝกฝนการทำกาแฟเปนทักษะทางอาชีพ
 - Grace Farm พันธกิจการเกษตรอยางยั่งยืน : 
คริสตจักรมองเห็นความสำคัญของการผลิตอาหารไดเอง 
เน่ืองจากคาดการณวาจะเกิดภาวะกันดารอาหารในประเทศไทย 
แตเพราะตัวคริสตจักรไมมีพ้ืนท่ีเปนของตัวเองในการทำการเกษตร 
จึงเริ ่มตนดวยการสรางเครือขายและหาคนที่มีนิมิตรวมกัน
มารวมกันทำงาน ปจจุบันมีเครือขายในจังหวัดตาง ๆ ที่สงผล
ผลิตใหคริสตจักรสันติพิษณุโลกนำมาทำการตลาดเพื่อจำหนาย
ตอหรือรับซื้อในราคาที่ไมผานพอคาคนกลางเพื่อบริโภคเอง
ภายในคริสตจักร ไดแก เครือขายจากจังหวัดเชียงรายท่ีปลูกขาว

สงมาใหในพ้ืนท่ีจำนวน 20 ไร รวมถึงลำไย ไขไก และขาวเหนียว
ปลอดสาร, เครือขายจากจังหวัดพิจิตรที่ปลูกขาวออแกนิก
ใหในพื้นที่จำนวน 100 ไร, เครือขายในจังหวัดพิษณุโลกที่ใช
พื้นที่สวนตัวของคุณแมอาจารยกิตติมศักดิ์ในการปลูกสับปะรด

โดยไมคิดคาเชา และเครือขายจากจังหวัด ท่ีมีเกษตรกรสิบกวาคน
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 
โดยนับวาเร่ิมใหความชวยเหลือเปนท่ีแรก ๆ ของจังหวัด เพราะ
มีการเตรียมพรอมมากอนแลว

 - Farm to Family สหกรณการเกษตร : เปนพันธกิจที่
วางแผนไววาจะเริ่มทำเร็ว ๆ นี้ คริสตจักรมีนิมิตในการขยายไป
พัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยการสนับสนุนใหปลูกผักในบาน
เพ่ือบริโภคเปนหลัก สวนท่ีเหลือจึงคอยนำมาขายใหกับคริสตจักร 
ซึ่งดำเนินการในรูปแบบสหกรณการเกษตร รับซื้อผลผลิตจาก
ชาวบานแลวนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแลวนำไปขายในตลาด
ท่ีคริสตจักรมีเครือขายอยู ชาวบานท่ีเปนสมาชิกในสหกรณก็จะ
ไดรับเงินปนผล นับเปนการเพิ่มรายไดในครัวเรือนและการ
ชวยเหลือชุมชนอยางยั่งยืน สวนรายไดของคริสตจักรจะนำมา
พัฒนาพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป

เครือขายหน่ึงซ่ึงนับวาเปนเครือขายหลักคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดไดตกลงรับสินคา
ออแกนิกทั้งหมดจากคริสตจักรมาตั้งขายและใหความชวยเหลือ
ในการแปรรูป โดยคริสตจักรจะเลือกผักที่มีคุณคาทางอาหาร
สูงมาแปรรูปเปนแคปซูลและทำการสกัดเอาน้ำออกจากผัก 
(Dry Freeze) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ดวยการใชหองปฏิบัติ
การที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและทำงานรวมกับสมาชิก

ในคริสตจักรทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานนี้และสามารถ

ควบคุมการผลิตแบบพรอมจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดเลย

สวนท่ีเร่ิมทำมากอนแลวเปนเวลา 3 ป คือ การสนับสนุนใหปลูก
ผักรับประทานเองในครัวเรือน คริสตจักรมีสวนชวยเหลือในการ
เตรียมดิน เมล็ดพันธุ และเนื่องจากคนในชุมชนเมืองสวนมาก
ปลูกผักเองไมเปน ปกติแลวจะซื้อบริโภคกันเสียสวนใหญ ทำให
คริสตจักรจัดทำวิดีโอสอนปลูกผักใหความรูกับคนในชุมชน 
ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค ทางคริสตจักรก็รับซ้ือและต้ังขาย
บริเวณหนาคริสตจักร ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับที่ดีในการจำหนาย
สวนท่ีกำลังจะเร่ิมทำเปนลำดับถัดไปคือ ทำการเกษตรในรูปแบบ
โรงงานที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิในบริเวณหองรับแขกของ
คริสตจักรที่มีพื้นที่ 4x4 เมตร ซึ่งเทียบเทากับการปลูกผักทั่วไป
ที่ไดพืชผลทางการเกษตรจำนวน 4 ไร และการแปรรูปผลผลิต 
แตเนื่องจากหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรปดใชงาน
ชั่วคราวเพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให
ไมสามารถเริ่มงานได แตหากสถานที่พรอมเปดใหเขาใชเมื่อไหร
ก็จะเริ่มดำเนินการทันที

เปนเวลา 9 ปเต็มท่ีเขาทำงานกับคอมแพสช่ัน กอนท่ีพระเจาจะ

เรียกใหเขามารับใชในสวนงานของคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ

ดวยการเปนอาจารยในคริสตจักร ทำงานรวมกับ อาจารย 

ณัฐานุวัฒน ปยะรังสรรค จากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเขาสูชวง

เปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ ่งเปนจังหวะพอดีกับที่การทำงานใน

คอมแพสชั่นจะเปลี่ยน คริสตจักรตองเริ่มวางแผนการเตรียม

ความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน การยืนยัน

หลายรูปแบบจากพระเจาที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ทำใหคุณพอ

ของเขาเห็นวาคริสตจักรจะตองเขาสู “ฤดูกาลใหม”ในอีกไมชา 

และตัวทานไมสามารถมองเห็นฤดูกาลน้ีได จึงตัดสินใจเตรียมตัว

ถอยมาเปนที่ปรึกษาในตำแหนงศิษยาภิบาลอาวุโส แลวให

อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล

ดวยกัน

อาจารยกิตติมศักด์ิ ใชเวลาดูแลเสริมสรางคริสตจักรมาเปนเวลา

ราว 13 ป เขากลาววา “ชวงน้ันเหมือนกำลังเดินอยูในถ่ินทุรกันดาร 

ไมใชเรื่องงายเลย แตสุดทายแลวพระเจาก็นำคริสตจักรเขาสู

ฤดูกาลใหมแบบกาวกระโดด สิ่งที่เราไดเรียนรูมันเปลี่ยนเรา

อยางนาอัศจรรย เราเปลี่ยนรูปแบบการนำของคริสตจักรใหม 

นั่นจึงเปนประเด็นของฤดูกาลนี้ ที่ผมไดเขามารับใชตอ”

ปจจุบัน อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลรวมกันมา 4 ปแลว เขาทำงานรับใชตามภาระใจท่ีมี

กับการพัฒนาเด็กรวมกับภรรยาที่เปนเจาหนาที่ในโครงการ

ดวยความตั้งใจที่อยากดูแลเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไปถึง

เปาหมายที่พระเจามีในชีวิตได ผานคำหนุนใจ การรับฟง และ

การเดินเคียงขางไปกับพวกเขา ใหไดพัฒนาของประทานท่ีแตละคน

มีแตกตางกัน จนเกิดผลงอกงามในฤดูกาลหนาที่กำลังจะมาถึง

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
ไดรับการยอมรับจากสถานพินิจ ฯ ในการทำงานชวยเหลือแกไข
ปญหาเด็กอยางถูกกฎหมาย เจาหนาที่ในคริสตจักรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนนักสังคมสงเคราะห โดยชวยใหคำแนะนำในการ
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงชีวิต และหางานทำ
 - ศูนยพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดเพชรบูรณ : 
ไดรับการสนับสนุนใหความรูในการปลูกพืชและมอบเมล็ดพันธุ
ใหฟรีเปนจำนวน 80 ตน สวนท่ีคริสตจักรซ้ือเพ่ิมเติมก็ไดราคา
ที่ถูกกวาทองตลาดมาก 
 - เครือขายยอยอ่ืน ๆ : เชน รานกาแฟในเชียงรายท่ีอนุญาต
ใหคริสตจักรไปศึกษาดูงานและเรียนรูการทำธุรกิจรานกาแฟ, 
รานกาแฟในกรุงเทพฯ ท่ีชวยฝกฝนทีมงานของคริสตจักร ในการ

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 และความพิเศษท่ีไมเหมือนกันจากรากฐานของพระคัมภีร 
มาพัฒนาเด็กแตละคนตามลักษณะของเขา เหมือนเปนการสราง
สาวกแบบเจาะจง ซึ่งมุงหวังผลตอบรับที่ถูกตองสำหรับเด็ก
อาจารยกิตติมศักดิ์ใหความเห็นเพิ่มเติมวา “เราจะรูจักหรือ
เขาใจเด็กคนหนึ่งไดก็ผานความสัมพันธเทานั้น การใชเวลา
กับเขา สนิทกับเขา พูดกับเขา และสำคัญที่สุดคือการฟงเขา 
สวนนี้สำคัญมากในการจะรูวาเขาเปนคนแบบไหน” เจาหนาที่
ในโครงการของคริสตจักรสันติพิษณุโลกตองผานการเรียน 
“Redemptive Gifts” อยางเขมขนกันทุกคนเพื่อจะสามารถ
นำหลักการนี้มาประยุกตใชกับเด็กแตละคนได ตองขอบคุณ
พระเจาที่เรามีบุคลากร ซึ่งก็คือพี่เดียรที่มาชวยสอนเรื่องนี้ให

“คอมแพสชั่นมีสวนในการสงเสริมคริสตจักรอยางมากตั้งแตจุด

เริ่มตนจนถึงตอนนี้ แนนอนวาคอมแพสชั่นมีจุดสิ้นสุดในการทำ

พันธกิจ แตเราขอบคุณพระเจาที่คอมแพสชั่นเปนบันไดขั้นแรก

ใหกับเรา สวนขั้นที่สอง สาม สี่ เราจะกาวตอไปไดดวยตัวเอง” 

อาจารยกิตติมศักดิ์กลาวถึงมุมมองในการทำพันธกิจรวมกับ

โครงการ เขาอธิบายเพิ่มเติมวา ขั้นแรกเปนสวนที่สำคัญมาก 

เพราะมันยากในการเริ่มตน แตพอไดผานขั้นแรกมาแลวเราจะ

มองเห็นขั้นตอไปไดชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจาเสมอ

นอกจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สวนที่ตัว

อาจารยและคริสตจักรจะมุ งหนาขยายพันธกิจที ่แตเดิมได

แตะตองมาบางคือ “การพัฒนาชุมชน” ดวยเปาหมายสราง

ความเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟนผานนิมิตการปลดปลอย

ความยากจน 4 ดาน ไดแก ความยากจนดานวิญญาณ, 

ความยากจนดานวัตถ ุ , ความยากจนดานความสัมพันธ  

และความยากจนดานโอกาส ซ่ึงอาจารยเองเห็นวา หากอยางใด

อยางหน่ึงถึงเร่ิมตนข้ึนแลว ดานท่ีเหลือก็จะถูกพัฒนาตามไปดวย 

และทุกอยางจะสิ้นสุดลงที่การขยายอาณาจักรของพระเจา 

ตัวเขาหวังเหลือเกินวาคริสตจักรสันติพิษณุโลกจะสามารถทำให

ชุมชนแหงนี้กาวเขาสู “ฤดูกาลใหม” ที่มีพระเจาเปนผูทรงนำ
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พันธกิจในอนาคต
อาจารยกิตติมศักด์ิกลาวเสริมถึงมุมมองท่ีมีตอพันธกิจในอนาคต

ขางหนาวา ทางคริสตจักรมีแผนตั้งใจจะขยับขยายพันธกิจเด็ก

และเยาวชนที่ทำอยู ไปเปนการทำพันธกิจชุมชน โดยกำลังปู

พื้นฐานหลายอยางใหสามารถเกิดขึ้นไดในอนาคต ตามแนวคิด

การเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน 

ซึ่งมีการเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต 2 ปที่แลว เริ่มจากการที่ทีมงาน

ในโครงการทุกคนอดอาหารอธิษฐานกันเปนเวลา 40 วัน เพ่ือขอ

การทรงนำจากพระเจา ตอมาจึงสรุปแผนงานในการทำพันธกิจ

เด็กและเยาวชนที่แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
ด้านบุคลากร  อาจารยกิตติมศักดิ์ใชวิธีนั่งคุยกับทีมงานใน

โครงการทีละคนหลังจากพนชวงเวลาอดอาหารอธิษฐาน เพื่อ

จังหวะของชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนเสมือนฤดูกาลทำใหเรามีโอกาสได

เห็นถึงการทรงนำของพระเจาที่เกิดขึ้นอยางพอเหมาะพอดี

ในแตละชวงเวลานี่เอง ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูจักเรา

แตละคน มากกวาที่เราแตละคนจะสามารถรูจักตัวเองไดเสียอีก 

และแนนอนวา พระองคมีแผนงานท่ีดีเตรียมพรอมไวสำหรับเราเสมอ 

ดังเชน ฤดูกาลท่ีผันเวียนเพ่ือใหเกิดการผลิดอกออกผลอยางงดงาม

ในทายที ่สุด สิ ่งนี ้ปรากฏชัดผานตัวอยางคำพยานที่มีชีวิต 

เรื่องราวของ อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง ผูดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรสันติพิษณุโลกคนปจจุบัน

อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ทั้ง

คุณพอและคุณแมเปนผูรับใช เขาตัดสินใจรับเชื่อดวยตัวเอง

เมื่ออายุได 14 ป ในชวงวัยที่เรียกไดวากำลังคนหาตัวตน เขาได

สัมผัสประสบการณพิเศษกับพระเจาระหวางการเขาคายอนุชน 

โดยรับรูถึงการทรงเรียกของพระองคเปนครั้งแรกและนั่นเอง

ถามความเห็นสวนตัวและการยืนยันจากพระเจาท่ีมีตอการรับใช

ของแตละคน ภายหลังอาจารยไดรับการตอบรับจากสมาชิกวา

ทุกคนพรอมจะทำพันธกิจนี้ตอไป และยังขยายนิมิตไปพัฒนา

ครอบครัวและชุมชนเพิ่มเติมอีกดวย 

“คริสตจักรของเราทำงานกันเปนทีม ดังนั้นจึงเนนการทำงาน

รวมกันโดยใชหลักการ Coaching และ Motivation Gift” 

เขากลาวถึงการทำงานดวยแนวคิดสนับสนุนในการเสริมสราง

คนใหไปถึงเปาหมาย โดยใชพระพรที่แตละคนมีแตกตางกัน

ในการรับใชตามบทบาทท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทั้งกับตัวทีมงานและพันธกิจ

ด้านการยังชีพ
 - พันธกิจรานกาแฟ : กอต้ังข้ึนเม่ือ 4-5 ปกอน มีความต้ังใจ
เดิมคือการประกาศดวยการเปดรานใหคนมาดื ่มกาแฟฟรี 
พูดคุยกัน และเปดเพลงคริสเตียน ซึ่งพันธกิจนี้ไดนำคนรับเชื่อ
ในรานกาแฟมาแลวหลายคน ตอมา เห็นวา การปรับรานกาแฟ
ใหเปนธุรกิจเต็มรูปแบบจะสามารถเขามามีสวนในการชวย
สนับสนุนพันธกิจเด็กได ดังน้ันเม่ือ 2 ปท่ีแลวจึงเร่ิมทำขาย โดยนำ
รายไดท้ังหมดนำเขาพันธกิจเด็กและเยาวชน แมจะประสบปญหา
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 แตคริสตจักรก็ยังยืนหยัด
จะทำตอไป อยางนอยก็มีรายไดใหผูรับใชที่ทำงานเปนบาริสตา
และยังมีเงินหมุนเวียนในรานกาแฟไดโดยไมตองปดกิจการ อีกท้ัง
ยังสอนใหเยาวชนในโครงการไดมีโอกาสลองทำกาแฟดวย 

ปจจุบันมี 2-3 รุนแลวท่ีไดฝกฝนการทำกาแฟเปนทักษะทางอาชีพ
 - Grace Farm พันธกิจการเกษตรอยางยั่งยืน : 
คริสตจักรมองเห็นความสำคัญของการผลิตอาหารไดเอง 
เน่ืองจากคาดการณวาจะเกิดภาวะกันดารอาหารในประเทศไทย 
แตเพราะตัวคริสตจักรไมมีพ้ืนท่ีเปนของตัวเองในการทำการเกษตร 
จึงเริ ่มตนดวยการสรางเครือขายและหาคนที่มีนิมิตรวมกัน
มารวมกันทำงาน ปจจุบันมีเครือขายในจังหวัดตาง ๆ ที่สงผล
ผลิตใหคริสตจักรสันติพิษณุโลกนำมาทำการตลาดเพื่อจำหนาย
ตอหรือรับซื้อในราคาที่ไมผานพอคาคนกลางเพื่อบริโภคเอง
ภายในคริสตจักร ไดแก เครือขายจากจังหวัดเชียงรายท่ีปลูกขาว

สงมาใหในพ้ืนท่ีจำนวน 20 ไร รวมถึงลำไย ไขไก และขาวเหนียว
ปลอดสาร, เครือขายจากจังหวัดพิจิตรที่ปลูกขาวออแกนิก
ใหในพื้นที่จำนวน 100 ไร, เครือขายในจังหวัดพิษณุโลกที่ใช
พื้นที่สวนตัวของคุณแมอาจารยกิตติมศักดิ์ในการปลูกสับปะรด

โดยไมคิดคาเชา และเครือขายจากจังหวัด ท่ีมีเกษตรกรสิบกวาคน
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 
โดยนับวาเร่ิมใหความชวยเหลือเปนท่ีแรก ๆ ของจังหวัด เพราะ
มีการเตรียมพรอมมากอนแลว

 - Farm to Family สหกรณการเกษตร : เปนพันธกิจที่
วางแผนไววาจะเริ่มทำเร็ว ๆ นี้ คริสตจักรมีนิมิตในการขยายไป
พัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยการสนับสนุนใหปลูกผักในบาน
เพ่ือบริโภคเปนหลัก สวนท่ีเหลือจึงคอยนำมาขายใหกับคริสตจักร 
ซึ่งดำเนินการในรูปแบบสหกรณการเกษตร รับซื้อผลผลิตจาก
ชาวบานแลวนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแลวนำไปขายในตลาด
ท่ีคริสตจักรมีเครือขายอยู ชาวบานท่ีเปนสมาชิกในสหกรณก็จะ
ไดรับเงินปนผล นับเปนการเพิ่มรายไดในครัวเรือนและการ
ชวยเหลือชุมชนอยางยั่งยืน สวนรายไดของคริสตจักรจะนำมา
พัฒนาพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป

เครือขายหน่ึงซ่ึงนับวาเปนเครือขายหลักคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดไดตกลงรับสินคา
ออแกนิกทั้งหมดจากคริสตจักรมาตั้งขายและใหความชวยเหลือ
ในการแปรรูป โดยคริสตจักรจะเลือกผักที่มีคุณคาทางอาหาร
สูงมาแปรรูปเปนแคปซูลและทำการสกัดเอาน้ำออกจากผัก 
(Dry Freeze) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ดวยการใชหองปฏิบัติ
การที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและทำงานรวมกับสมาชิก

ในคริสตจักรทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานนี้และสามารถ

ควบคุมการผลิตแบบพรอมจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดเลย

สวนท่ีเร่ิมทำมากอนแลวเปนเวลา 3 ป คือ การสนับสนุนใหปลูก
ผักรับประทานเองในครัวเรือน คริสตจักรมีสวนชวยเหลือในการ
เตรียมดิน เมล็ดพันธุ และเนื่องจากคนในชุมชนเมืองสวนมาก
ปลูกผักเองไมเปน ปกติแลวจะซื้อบริโภคกันเสียสวนใหญ ทำให
คริสตจักรจัดทำวิดีโอสอนปลูกผักใหความรูกับคนในชุมชน 
ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค ทางคริสตจักรก็รับซ้ือและต้ังขาย
บริเวณหนาคริสตจักร ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับที่ดีในการจำหนาย
สวนท่ีกำลังจะเร่ิมทำเปนลำดับถัดไปคือ ทำการเกษตรในรูปแบบ
โรงงานที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิในบริเวณหองรับแขกของ
คริสตจักรที่มีพื้นที่ 4x4 เมตร ซึ่งเทียบเทากับการปลูกผักทั่วไป
ที่ไดพืชผลทางการเกษตรจำนวน 4 ไร และการแปรรูปผลผลิต 
แตเนื่องจากหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรปดใชงาน
ชั่วคราวเพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให
ไมสามารถเริ่มงานได แตหากสถานที่พรอมเปดใหเขาใชเมื่อไหร
ก็จะเริ่มดำเนินการทันที

เปนเวลา 9 ปเต็มท่ีเขาทำงานกับคอมแพสช่ัน กอนท่ีพระเจาจะ

เรียกใหเขามารับใชในสวนงานของคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ

ดวยการเปนอาจารยในคริสตจักร ทำงานรวมกับ อาจารย 

ณัฐานุวัฒน ปยะรังสรรค จากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเขาสูชวง

เปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ ่งเปนจังหวะพอดีกับที่การทำงานใน

คอมแพสชั่นจะเปลี่ยน คริสตจักรตองเริ่มวางแผนการเตรียม

ความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน การยืนยัน

หลายรูปแบบจากพระเจาที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ทำใหคุณพอ

ของเขาเห็นวาคริสตจักรจะตองเขาสู “ฤดูกาลใหม”ในอีกไมชา 

และตัวทานไมสามารถมองเห็นฤดูกาลน้ีได จึงตัดสินใจเตรียมตัว

ถอยมาเปนที่ปรึกษาในตำแหนงศิษยาภิบาลอาวุโส แลวให

อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล

ดวยกัน

อาจารยกิตติมศักด์ิ ใชเวลาดูแลเสริมสรางคริสตจักรมาเปนเวลา

ราว 13 ป เขากลาววา “ชวงน้ันเหมือนกำลังเดินอยูในถ่ินทุรกันดาร 

ไมใชเรื่องงายเลย แตสุดทายแลวพระเจาก็นำคริสตจักรเขาสู

ฤดูกาลใหมแบบกาวกระโดด สิ่งที่เราไดเรียนรูมันเปลี่ยนเรา

อยางนาอัศจรรย เราเปลี่ยนรูปแบบการนำของคริสตจักรใหม 

นั่นจึงเปนประเด็นของฤดูกาลนี้ ที่ผมไดเขามารับใชตอ”

ปจจุบัน อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลรวมกันมา 4 ปแลว เขาทำงานรับใชตามภาระใจท่ีมี

กับการพัฒนาเด็กรวมกับภรรยาที่เปนเจาหนาที่ในโครงการ

ดวยความตั้งใจที่อยากดูแลเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไปถึง

เปาหมายที่พระเจามีในชีวิตได ผานคำหนุนใจ การรับฟง และ

การเดินเคียงขางไปกับพวกเขา ใหไดพัฒนาของประทานท่ีแตละคน

มีแตกตางกัน จนเกิดผลงอกงามในฤดูกาลหนาที่กำลังจะมาถึง

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
ไดรับการยอมรับจากสถานพินิจ ฯ ในการทำงานชวยเหลือแกไข
ปญหาเด็กอยางถูกกฎหมาย เจาหนาที่ในคริสตจักรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนนักสังคมสงเคราะห โดยชวยใหคำแนะนำในการ
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงชีวิต และหางานทำ
 - ศูนยพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดเพชรบูรณ : 
ไดรับการสนับสนุนใหความรูในการปลูกพืชและมอบเมล็ดพันธุ
ใหฟรีเปนจำนวน 80 ตน สวนท่ีคริสตจักรซ้ือเพ่ิมเติมก็ไดราคา
ที่ถูกกวาทองตลาดมาก 
 - เครือขายยอยอ่ืน ๆ : เชน รานกาแฟในเชียงรายท่ีอนุญาต
ใหคริสตจักรไปศึกษาดูงานและเรียนรูการทำธุรกิจรานกาแฟ, 
รานกาแฟในกรุงเทพฯ ท่ีชวยฝกฝนทีมงานของคริสตจักร ในการ

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 และความพิเศษท่ีไมเหมือนกันจากรากฐานของพระคัมภีร 
มาพัฒนาเด็กแตละคนตามลักษณะของเขา เหมือนเปนการสราง
สาวกแบบเจาะจง ซึ่งมุงหวังผลตอบรับที่ถูกตองสำหรับเด็ก
อาจารยกิตติมศักดิ์ใหความเห็นเพิ่มเติมวา “เราจะรูจักหรือ
เขาใจเด็กคนหนึ่งไดก็ผานความสัมพันธเทานั้น การใชเวลา
กับเขา สนิทกับเขา พูดกับเขา และสำคัญที่สุดคือการฟงเขา 
สวนนี้สำคัญมากในการจะรูวาเขาเปนคนแบบไหน” เจาหนาที่
ในโครงการของคริสตจักรสันติพิษณุโลกตองผานการเรียน 
“Redemptive Gifts” อยางเขมขนกันทุกคนเพื่อจะสามารถ
นำหลักการนี้มาประยุกตใชกับเด็กแตละคนได ตองขอบคุณ
พระเจาที่เรามีบุคลากร ซึ่งก็คือพี่เดียรที่มาชวยสอนเรื่องนี้ให

“คอมแพสชั่นมีสวนในการสงเสริมคริสตจักรอยางมากตั้งแตจุด

เริ่มตนจนถึงตอนนี้ แนนอนวาคอมแพสชั่นมีจุดสิ้นสุดในการทำ

พันธกิจ แตเราขอบคุณพระเจาที่คอมแพสชั่นเปนบันไดขั้นแรก

ใหกับเรา สวนขั้นที่สอง สาม สี่ เราจะกาวตอไปไดดวยตัวเอง” 

อาจารยกิตติมศักดิ์กลาวถึงมุมมองในการทำพันธกิจรวมกับ

โครงการ เขาอธิบายเพิ่มเติมวา ขั้นแรกเปนสวนที่สำคัญมาก 

เพราะมันยากในการเริ่มตน แตพอไดผานขั้นแรกมาแลวเราจะ

มองเห็นขั้นตอไปไดชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจาเสมอ

นอกจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สวนที่ตัว

อาจารยและคริสตจักรจะมุ งหนาขยายพันธกิจที ่แตเดิมได

แตะตองมาบางคือ “การพัฒนาชุมชน” ดวยเปาหมายสราง

ความเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟนผานนิมิตการปลดปลอย

ความยากจน 4 ดาน ไดแก ความยากจนดานวิญญาณ, 

ความยากจนดานวัตถ ุ , ความยากจนดานความสัมพันธ  

และความยากจนดานโอกาส ซ่ึงอาจารยเองเห็นวา หากอยางใด

อยางหน่ึงถึงเร่ิมตนข้ึนแลว ดานท่ีเหลือก็จะถูกพัฒนาตามไปดวย 

และทุกอยางจะสิ้นสุดลงที่การขยายอาณาจักรของพระเจา 

ตัวเขาหวังเหลือเกินวาคริสตจักรสันติพิษณุโลกจะสามารถทำให

ชุมชนแหงนี้กาวเขาสู “ฤดูกาลใหม” ที่มีพระเจาเปนผูทรงนำ
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พันธกิจในอนาคต
อาจารยกิตติมศักด์ิกลาวเสริมถึงมุมมองท่ีมีตอพันธกิจในอนาคต

ขางหนาวา ทางคริสตจักรมีแผนตั้งใจจะขยับขยายพันธกิจเด็ก

และเยาวชนที่ทำอยู ไปเปนการทำพันธกิจชุมชน โดยกำลังปู

พื้นฐานหลายอยางใหสามารถเกิดขึ้นไดในอนาคต ตามแนวคิด

การเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน 

ซึ่งมีการเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต 2 ปที่แลว เริ่มจากการที่ทีมงาน

ในโครงการทุกคนอดอาหารอธิษฐานกันเปนเวลา 40 วัน เพ่ือขอ

การทรงนำจากพระเจา ตอมาจึงสรุปแผนงานในการทำพันธกิจ

เด็กและเยาวชนที่แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
ด้านบุคลากร  อาจารยกิตติมศักดิ์ใชวิธีนั่งคุยกับทีมงานใน

โครงการทีละคนหลังจากพนชวงเวลาอดอาหารอธิษฐาน เพื่อ

จังหวะของชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนเสมือนฤดูกาลทำใหเรามีโอกาสได

เห็นถึงการทรงนำของพระเจาที่เกิดขึ้นอยางพอเหมาะพอดี

ในแตละชวงเวลานี่เอง ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูจักเรา

แตละคน มากกวาที่เราแตละคนจะสามารถรูจักตัวเองไดเสียอีก 

และแนนอนวา พระองคมีแผนงานท่ีดีเตรียมพรอมไวสำหรับเราเสมอ 

ดังเชน ฤดูกาลท่ีผันเวียนเพ่ือใหเกิดการผลิดอกออกผลอยางงดงาม

ในทายที ่สุด สิ ่งนี ้ปรากฏชัดผานตัวอยางคำพยานที่มีชีวิต 

เรื่องราวของ อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง ผูดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรสันติพิษณุโลกคนปจจุบัน

อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ทั้ง

คุณพอและคุณแมเปนผูรับใช เขาตัดสินใจรับเชื่อดวยตัวเอง

เมื่ออายุได 14 ป ในชวงวัยที่เรียกไดวากำลังคนหาตัวตน เขาได

สัมผัสประสบการณพิเศษกับพระเจาระหวางการเขาคายอนุชน 

โดยรับรูถึงการทรงเรียกของพระองคเปนครั้งแรกและนั่นเอง

ถามความเห็นสวนตัวและการยืนยันจากพระเจาท่ีมีตอการรับใช

ของแตละคน ภายหลังอาจารยไดรับการตอบรับจากสมาชิกวา

ทุกคนพรอมจะทำพันธกิจนี้ตอไป และยังขยายนิมิตไปพัฒนา

ครอบครัวและชุมชนเพิ่มเติมอีกดวย 

“คริสตจักรของเราทำงานกันเปนทีม ดังนั้นจึงเนนการทำงาน

รวมกันโดยใชหลักการ Coaching และ Motivation Gift” 

เขากลาวถึงการทำงานดวยแนวคิดสนับสนุนในการเสริมสราง

คนใหไปถึงเปาหมาย โดยใชพระพรที่แตละคนมีแตกตางกัน

ในการรับใชตามบทบาทท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทั้งกับตัวทีมงานและพันธกิจ

ด้านการยังชีพ
 - พันธกิจรานกาแฟ : กอต้ังข้ึนเม่ือ 4-5 ปกอน มีความต้ังใจ
เดิมคือการประกาศดวยการเปดรานใหคนมาดื ่มกาแฟฟรี 
พูดคุยกัน และเปดเพลงคริสเตียน ซึ่งพันธกิจนี้ไดนำคนรับเชื่อ
ในรานกาแฟมาแลวหลายคน ตอมา เห็นวา การปรับรานกาแฟ
ใหเปนธุรกิจเต็มรูปแบบจะสามารถเขามามีสวนในการชวย
สนับสนุนพันธกิจเด็กได ดังน้ันเม่ือ 2 ปท่ีแลวจึงเร่ิมทำขาย โดยนำ
รายไดท้ังหมดนำเขาพันธกิจเด็กและเยาวชน แมจะประสบปญหา
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 แตคริสตจักรก็ยังยืนหยัด
จะทำตอไป อยางนอยก็มีรายไดใหผูรับใชที่ทำงานเปนบาริสตา
และยังมีเงินหมุนเวียนในรานกาแฟไดโดยไมตองปดกิจการ อีกท้ัง
ยังสอนใหเยาวชนในโครงการไดมีโอกาสลองทำกาแฟดวย 

ปจจุบันมี 2-3 รุนแลวท่ีไดฝกฝนการทำกาแฟเปนทักษะทางอาชีพ
 - Grace Farm พันธกิจการเกษตรอยางยั่งยืน : 
คริสตจักรมองเห็นความสำคัญของการผลิตอาหารไดเอง 
เน่ืองจากคาดการณวาจะเกิดภาวะกันดารอาหารในประเทศไทย 
แตเพราะตัวคริสตจักรไมมีพ้ืนท่ีเปนของตัวเองในการทำการเกษตร 
จึงเริ ่มตนดวยการสรางเครือขายและหาคนที่มีนิมิตรวมกัน
มารวมกันทำงาน ปจจุบันมีเครือขายในจังหวัดตาง ๆ ที่สงผล
ผลิตใหคริสตจักรสันติพิษณุโลกนำมาทำการตลาดเพื่อจำหนาย
ตอหรือรับซื้อในราคาที่ไมผานพอคาคนกลางเพื่อบริโภคเอง
ภายในคริสตจักร ไดแก เครือขายจากจังหวัดเชียงรายท่ีปลูกขาว

สงมาใหในพ้ืนท่ีจำนวน 20 ไร รวมถึงลำไย ไขไก และขาวเหนียว
ปลอดสาร, เครือขายจากจังหวัดพิจิตรที่ปลูกขาวออแกนิก
ใหในพื้นที่จำนวน 100 ไร, เครือขายในจังหวัดพิษณุโลกที่ใช
พื้นที่สวนตัวของคุณแมอาจารยกิตติมศักดิ์ในการปลูกสับปะรด

โดยไมคิดคาเชา และเครือขายจากจังหวัด ท่ีมีเกษตรกรสิบกวาคน
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 
โดยนับวาเร่ิมใหความชวยเหลือเปนท่ีแรก ๆ ของจังหวัด เพราะ
มีการเตรียมพรอมมากอนแลว

 - Farm to Family สหกรณการเกษตร : เปนพันธกิจที่
วางแผนไววาจะเริ่มทำเร็ว ๆ นี้ คริสตจักรมีนิมิตในการขยายไป
พัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยการสนับสนุนใหปลูกผักในบาน
เพ่ือบริโภคเปนหลัก สวนท่ีเหลือจึงคอยนำมาขายใหกับคริสตจักร 
ซึ่งดำเนินการในรูปแบบสหกรณการเกษตร รับซื้อผลผลิตจาก
ชาวบานแลวนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแลวนำไปขายในตลาด
ท่ีคริสตจักรมีเครือขายอยู ชาวบานท่ีเปนสมาชิกในสหกรณก็จะ
ไดรับเงินปนผล นับเปนการเพิ่มรายไดในครัวเรือนและการ
ชวยเหลือชุมชนอยางยั่งยืน สวนรายไดของคริสตจักรจะนำมา
พัฒนาพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป

เครือขายหน่ึงซ่ึงนับวาเปนเครือขายหลักคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดไดตกลงรับสินคา
ออแกนิกทั้งหมดจากคริสตจักรมาตั้งขายและใหความชวยเหลือ
ในการแปรรูป โดยคริสตจักรจะเลือกผักที่มีคุณคาทางอาหาร
สูงมาแปรรูปเปนแคปซูลและทำการสกัดเอาน้ำออกจากผัก 
(Dry Freeze) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ดวยการใชหองปฏิบัติ
การที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและทำงานรวมกับสมาชิก

ในคริสตจักรทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานนี้และสามารถ

ควบคุมการผลิตแบบพรอมจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดเลย

สวนท่ีเร่ิมทำมากอนแลวเปนเวลา 3 ป คือ การสนับสนุนใหปลูก
ผักรับประทานเองในครัวเรือน คริสตจักรมีสวนชวยเหลือในการ
เตรียมดิน เมล็ดพันธุ และเนื่องจากคนในชุมชนเมืองสวนมาก
ปลูกผักเองไมเปน ปกติแลวจะซื้อบริโภคกันเสียสวนใหญ ทำให
คริสตจักรจัดทำวิดีโอสอนปลูกผักใหความรูกับคนในชุมชน 
ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค ทางคริสตจักรก็รับซ้ือและต้ังขาย
บริเวณหนาคริสตจักร ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับที่ดีในการจำหนาย
สวนท่ีกำลังจะเร่ิมทำเปนลำดับถัดไปคือ ทำการเกษตรในรูปแบบ
โรงงานที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิในบริเวณหองรับแขกของ
คริสตจักรที่มีพื้นที่ 4x4 เมตร ซึ่งเทียบเทากับการปลูกผักทั่วไป
ที่ไดพืชผลทางการเกษตรจำนวน 4 ไร และการแปรรูปผลผลิต 
แตเนื่องจากหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรปดใชงาน
ชั่วคราวเพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให
ไมสามารถเริ่มงานได แตหากสถานที่พรอมเปดใหเขาใชเมื่อไหร
ก็จะเริ่มดำเนินการทันที

เปนเวลา 9 ปเต็มท่ีเขาทำงานกับคอมแพสช่ัน กอนท่ีพระเจาจะ

เรียกใหเขามารับใชในสวนงานของคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ

ดวยการเปนอาจารยในคริสตจักร ทำงานรวมกับ อาจารย 

ณัฐานุวัฒน ปยะรังสรรค จากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเขาสูชวง

เปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ ่งเปนจังหวะพอดีกับที่การทำงานใน

คอมแพสชั่นจะเปลี่ยน คริสตจักรตองเริ่มวางแผนการเตรียม

ความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน การยืนยัน

หลายรูปแบบจากพระเจาที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ทำใหคุณพอ

ของเขาเห็นวาคริสตจักรจะตองเขาสู “ฤดูกาลใหม”ในอีกไมชา 

และตัวทานไมสามารถมองเห็นฤดูกาลน้ีได จึงตัดสินใจเตรียมตัว

ถอยมาเปนที่ปรึกษาในตำแหนงศิษยาภิบาลอาวุโส แลวให

อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล

ดวยกัน

อาจารยกิตติมศักด์ิ ใชเวลาดูแลเสริมสรางคริสตจักรมาเปนเวลา

ราว 13 ป เขากลาววา “ชวงน้ันเหมือนกำลังเดินอยูในถ่ินทุรกันดาร 

ไมใชเรื่องงายเลย แตสุดทายแลวพระเจาก็นำคริสตจักรเขาสู

ฤดูกาลใหมแบบกาวกระโดด สิ่งที่เราไดเรียนรูมันเปลี่ยนเรา

อยางนาอัศจรรย เราเปลี่ยนรูปแบบการนำของคริสตจักรใหม 

นั่นจึงเปนประเด็นของฤดูกาลนี้ ที่ผมไดเขามารับใชตอ”

ปจจุบัน อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลรวมกันมา 4 ปแลว เขาทำงานรับใชตามภาระใจท่ีมี

กับการพัฒนาเด็กรวมกับภรรยาที่เปนเจาหนาที่ในโครงการ

ดวยความตั้งใจที่อยากดูแลเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไปถึง

เปาหมายที่พระเจามีในชีวิตได ผานคำหนุนใจ การรับฟง และ

การเดินเคียงขางไปกับพวกเขา ใหไดพัฒนาของประทานท่ีแตละคน

มีแตกตางกัน จนเกิดผลงอกงามในฤดูกาลหนาที่กำลังจะมาถึง

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
ไดรับการยอมรับจากสถานพินิจ ฯ ในการทำงานชวยเหลือแกไข
ปญหาเด็กอยางถูกกฎหมาย เจาหนาที่ในคริสตจักรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนนักสังคมสงเคราะห โดยชวยใหคำแนะนำในการ
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงชีวิต และหางานทำ
 - ศูนยพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดเพชรบูรณ : 
ไดรับการสนับสนุนใหความรูในการปลูกพืชและมอบเมล็ดพันธุ
ใหฟรีเปนจำนวน 80 ตน สวนท่ีคริสตจักรซ้ือเพ่ิมเติมก็ไดราคา
ที่ถูกกวาทองตลาดมาก 
 - เครือขายยอยอ่ืน ๆ : เชน รานกาแฟในเชียงรายท่ีอนุญาต
ใหคริสตจักรไปศึกษาดูงานและเรียนรูการทำธุรกิจรานกาแฟ, 
รานกาแฟในกรุงเทพฯ ท่ีชวยฝกฝนทีมงานของคริสตจักร ในการ

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 และความพิเศษท่ีไมเหมือนกันจากรากฐานของพระคัมภีร 
มาพัฒนาเด็กแตละคนตามลักษณะของเขา เหมือนเปนการสราง
สาวกแบบเจาะจง ซึ่งมุงหวังผลตอบรับที่ถูกตองสำหรับเด็ก
อาจารยกิตติมศักดิ์ใหความเห็นเพิ่มเติมวา “เราจะรูจักหรือ
เขาใจเด็กคนหนึ่งไดก็ผานความสัมพันธเทานั้น การใชเวลา
กับเขา สนิทกับเขา พูดกับเขา และสำคัญที่สุดคือการฟงเขา 
สวนนี้สำคัญมากในการจะรูวาเขาเปนคนแบบไหน” เจาหนาที่
ในโครงการของคริสตจักรสันติพิษณุโลกตองผานการเรียน 
“Redemptive Gifts” อยางเขมขนกันทุกคนเพื่อจะสามารถ
นำหลักการนี้มาประยุกตใชกับเด็กแตละคนได ตองขอบคุณ
พระเจาที่เรามีบุคลากร ซึ่งก็คือพี่เดียรที่มาชวยสอนเรื่องนี้ให

“คอมแพสชั่นมีสวนในการสงเสริมคริสตจักรอยางมากตั้งแตจุด

เริ่มตนจนถึงตอนนี้ แนนอนวาคอมแพสชั่นมีจุดสิ้นสุดในการทำ

พันธกิจ แตเราขอบคุณพระเจาที่คอมแพสชั่นเปนบันไดขั้นแรก

ใหกับเรา สวนขั้นที่สอง สาม สี่ เราจะกาวตอไปไดดวยตัวเอง” 

อาจารยกิตติมศักดิ์กลาวถึงมุมมองในการทำพันธกิจรวมกับ

โครงการ เขาอธิบายเพิ่มเติมวา ขั้นแรกเปนสวนที่สำคัญมาก 

เพราะมันยากในการเริ่มตน แตพอไดผานขั้นแรกมาแลวเราจะ

มองเห็นขั้นตอไปไดชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจาเสมอ

นอกจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สวนที่ตัว

อาจารยและคริสตจักรจะมุ งหนาขยายพันธกิจที ่แตเดิมได

แตะตองมาบางคือ “การพัฒนาชุมชน” ดวยเปาหมายสราง

ความเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟนผานนิมิตการปลดปลอย

ความยากจน 4 ดาน ไดแก ความยากจนดานวิญญาณ, 

ความยากจนดานวัตถ ุ , ความยากจนดานความสัมพันธ  

และความยากจนดานโอกาส ซ่ึงอาจารยเองเห็นวา หากอยางใด

อยางหน่ึงถึงเร่ิมตนข้ึนแลว ดานท่ีเหลือก็จะถูกพัฒนาตามไปดวย 

และทุกอยางจะสิ้นสุดลงที่การขยายอาณาจักรของพระเจา 

ตัวเขาหวังเหลือเกินวาคริสตจักรสันติพิษณุโลกจะสามารถทำให

ชุมชนแหงนี้กาวเขาสู “ฤดูกาลใหม” ที่มีพระเจาเปนผูทรงนำ
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พันธกิจในอนาคต
อาจารยกิตติมศักด์ิกลาวเสริมถึงมุมมองท่ีมีตอพันธกิจในอนาคต

ขางหนาวา ทางคริสตจักรมีแผนตั้งใจจะขยับขยายพันธกิจเด็ก

และเยาวชนที่ทำอยู ไปเปนการทำพันธกิจชุมชน โดยกำลังปู

พื้นฐานหลายอยางใหสามารถเกิดขึ้นไดในอนาคต ตามแนวคิด

การเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน 

ซึ่งมีการเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต 2 ปที่แลว เริ่มจากการที่ทีมงาน

ในโครงการทุกคนอดอาหารอธิษฐานกันเปนเวลา 40 วัน เพ่ือขอ

การทรงนำจากพระเจา ตอมาจึงสรุปแผนงานในการทำพันธกิจ

เด็กและเยาวชนที่แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
ด้านบุคลากร  อาจารยกิตติมศักดิ์ใชวิธีนั่งคุยกับทีมงานใน

โครงการทีละคนหลังจากพนชวงเวลาอดอาหารอธิษฐาน เพื่อ

จังหวะของชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนเสมือนฤดูกาลทำใหเรามีโอกาสได

เห็นถึงการทรงนำของพระเจาที่เกิดขึ้นอยางพอเหมาะพอดี

ในแตละชวงเวลานี่เอง ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูจักเรา

แตละคน มากกวาที่เราแตละคนจะสามารถรูจักตัวเองไดเสียอีก 

และแนนอนวา พระองคมีแผนงานท่ีดีเตรียมพรอมไวสำหรับเราเสมอ 

ดังเชน ฤดูกาลท่ีผันเวียนเพ่ือใหเกิดการผลิดอกออกผลอยางงดงาม

ในทายที ่สุด สิ ่งนี ้ปรากฏชัดผานตัวอยางคำพยานที่มีชีวิต 

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 ทั้งที่สิ ่งนี้อยูหางจากความจาก

ความคาดหมายที่จะทำงานบริษัทในดานที่เรียนจบมาของเขา

ไปมาก เขาเคยบอกกับตัวเองไววาจะไมเปนศิษยาภิบาลเด็ดขาด 

แตฤดูกาลที่เปลี่ยนผานเขามาในชีวิตก็ทำใหเขาตัดสินใจทำงาน

รับใชดวยการทรงนำของพระเจา

ศิษย์เก่า 

อาจารย์กิตติมศักดิ�  
จันทร์ทรง

จากใจศิษยาภิบาล 

ถามความเห็นสวนตัวและการยืนยันจากพระเจาท่ีมีตอการรับใช

ของแตละคน ภายหลังอาจารยไดรับการตอบรับจากสมาชิกวา

ทุกคนพรอมจะทำพันธกิจนี้ตอไป และยังขยายนิมิตไปพัฒนา

ครอบครัวและชุมชนเพิ่มเติมอีกดวย 

“คริสตจักรของเราทำงานกันเปนทีม ดังนั้นจึงเนนการทำงาน

รวมกันโดยใชหลักการ Coaching และ Motivation Gift” 

เขากลาวถึงการทำงานดวยแนวคิดสนับสนุนในการเสริมสราง

คนใหไปถึงเปาหมาย โดยใชพระพรที่แตละคนมีแตกตางกัน

ในการรับใชตามบทบาทท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทั้งกับตัวทีมงานและพันธกิจ

ด้านการยังชีพ
 - พันธกิจรานกาแฟ : กอต้ังข้ึนเม่ือ 4-5 ปกอน มีความต้ังใจ
เดิมคือการประกาศดวยการเปดรานใหคนมาดื ่มกาแฟฟรี 
พูดคุยกัน และเปดเพลงคริสเตียน ซึ่งพันธกิจนี้ไดนำคนรับเชื่อ
ในรานกาแฟมาแลวหลายคน ตอมา เห็นวา การปรับรานกาแฟ
ใหเปนธุรกิจเต็มรูปแบบจะสามารถเขามามีสวนในการชวย
สนับสนุนพันธกิจเด็กได ดังน้ันเม่ือ 2 ปท่ีแลวจึงเร่ิมทำขาย โดยนำ
รายไดท้ังหมดนำเขาพันธกิจเด็กและเยาวชน แมจะประสบปญหา
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 แตคริสตจักรก็ยังยืนหยัด
จะทำตอไป อยางนอยก็มีรายไดใหผูรับใชที่ทำงานเปนบาริสตา
และยังมีเงินหมุนเวียนในรานกาแฟไดโดยไมตองปดกิจการ อีกท้ัง
ยังสอนใหเยาวชนในโครงการไดมีโอกาสลองทำกาแฟดวย 

ปจจุบันมี 2-3 รุนแลวท่ีไดฝกฝนการทำกาแฟเปนทักษะทางอาชีพ
 - Grace Farm พันธกิจการเกษตรอยางยั่งยืน : 
คริสตจักรมองเห็นความสำคัญของการผลิตอาหารไดเอง 
เน่ืองจากคาดการณวาจะเกิดภาวะกันดารอาหารในประเทศไทย 
แตเพราะตัวคริสตจักรไมมีพ้ืนท่ีเปนของตัวเองในการทำการเกษตร 
จึงเริ ่มตนดวยการสรางเครือขายและหาคนที่มีนิมิตรวมกัน
มารวมกันทำงาน ปจจุบันมีเครือขายในจังหวัดตาง ๆ ที่สงผล
ผลิตใหคริสตจักรสันติพิษณุโลกนำมาทำการตลาดเพื่อจำหนาย
ตอหรือรับซื้อในราคาที่ไมผานพอคาคนกลางเพื่อบริโภคเอง
ภายในคริสตจักร ไดแก เครือขายจากจังหวัดเชียงรายท่ีปลูกขาว

สงมาใหในพ้ืนท่ีจำนวน 20 ไร รวมถึงลำไย ไขไก และขาวเหนียว
ปลอดสาร, เครือขายจากจังหวัดพิจิตรที่ปลูกขาวออแกนิก
ใหในพื้นที่จำนวน 100 ไร, เครือขายในจังหวัดพิษณุโลกที่ใช
พื้นที่สวนตัวของคุณแมอาจารยกิตติมศักดิ์ในการปลูกสับปะรด

โดยไมคิดคาเชา และเครือขายจากจังหวัด ท่ีมีเกษตรกรสิบกวาคน
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 
โดยนับวาเร่ิมใหความชวยเหลือเปนท่ีแรก ๆ ของจังหวัด เพราะ
มีการเตรียมพรอมมากอนแลว

 - Farm to Family สหกรณการเกษตร : เปนพันธกิจที่
วางแผนไววาจะเริ่มทำเร็ว ๆ นี้ คริสตจักรมีนิมิตในการขยายไป
พัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยการสนับสนุนใหปลูกผักในบาน
เพ่ือบริโภคเปนหลัก สวนท่ีเหลือจึงคอยนำมาขายใหกับคริสตจักร 
ซึ่งดำเนินการในรูปแบบสหกรณการเกษตร รับซื้อผลผลิตจาก
ชาวบานแลวนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแลวนำไปขายในตลาด
ท่ีคริสตจักรมีเครือขายอยู ชาวบานท่ีเปนสมาชิกในสหกรณก็จะ
ไดรับเงินปนผล นับเปนการเพิ่มรายไดในครัวเรือนและการ
ชวยเหลือชุมชนอยางยั่งยืน สวนรายไดของคริสตจักรจะนำมา
พัฒนาพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป

เครือขายหน่ึงซ่ึงนับวาเปนเครือขายหลักคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดไดตกลงรับสินคา
ออแกนิกทั้งหมดจากคริสตจักรมาตั้งขายและใหความชวยเหลือ
ในการแปรรูป โดยคริสตจักรจะเลือกผักที่มีคุณคาทางอาหาร
สูงมาแปรรูปเปนแคปซูลและทำการสกัดเอาน้ำออกจากผัก 
(Dry Freeze) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ดวยการใชหองปฏิบัติ
การที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและทำงานรวมกับสมาชิก

ในคริสตจักรทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานนี้และสามารถ

ควบคุมการผลิตแบบพรอมจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดเลย

สวนท่ีเร่ิมทำมากอนแลวเปนเวลา 3 ป คือ การสนับสนุนใหปลูก
ผักรับประทานเองในครัวเรือน คริสตจักรมีสวนชวยเหลือในการ
เตรียมดิน เมล็ดพันธุ และเนื่องจากคนในชุมชนเมืองสวนมาก
ปลูกผักเองไมเปน ปกติแลวจะซื้อบริโภคกันเสียสวนใหญ ทำให
คริสตจักรจัดทำวิดีโอสอนปลูกผักใหความรูกับคนในชุมชน 
ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค ทางคริสตจักรก็รับซ้ือและต้ังขาย
บริเวณหนาคริสตจักร ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับที่ดีในการจำหนาย
สวนท่ีกำลังจะเร่ิมทำเปนลำดับถัดไปคือ ทำการเกษตรในรูปแบบ
โรงงานที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิในบริเวณหองรับแขกของ
คริสตจักรที่มีพื้นที่ 4x4 เมตร ซึ่งเทียบเทากับการปลูกผักทั่วไป
ที่ไดพืชผลทางการเกษตรจำนวน 4 ไร และการแปรรูปผลผลิต 
แตเนื่องจากหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรปดใชงาน
ชั่วคราวเพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให
ไมสามารถเริ่มงานได แตหากสถานที่พรอมเปดใหเขาใชเมื่อไหร
ก็จะเริ่มดำเนินการทันที

“ฤดูกาลใหม่”

เปนเวลา 9 ปเต็มท่ีเขาทำงานกับคอมแพสช่ัน กอนท่ีพระเจาจะ

เรียกใหเขามารับใชในสวนงานของคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ

ดวยการเปนอาจารยในคริสตจักร ทำงานรวมกับ อาจารย 

ณัฐานุวัฒน ปยะรังสรรค จากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเขาสูชวง

เปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ ่งเปนจังหวะพอดีกับที่การทำงานใน

คอมแพสชั่นจะเปลี่ยน คริสตจักรตองเริ่มวางแผนการเตรียม

ความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน การยืนยัน

หลายรูปแบบจากพระเจาที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ทำใหคุณพอ

ของเขาเห็นวาคริสตจักรจะตองเขาสู “ฤดูกาลใหม”ในอีกไมชา 

และตัวทานไมสามารถมองเห็นฤดูกาลน้ีได จึงตัดสินใจเตรียมตัว

ถอยมาเปนที่ปรึกษาในตำแหนงศิษยาภิบาลอาวุโส แลวให

อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล

ดวยกัน

อาจารยกิตติมศักด์ิ ใชเวลาดูแลเสริมสรางคริสตจักรมาเปนเวลา

ราว 13 ป เขากลาววา “ชวงน้ันเหมือนกำลังเดินอยูในถ่ินทุรกันดาร 

ไมใชเรื่องงายเลย แตสุดทายแลวพระเจาก็นำคริสตจักรเขาสู

ฤดูกาลใหมแบบกาวกระโดด สิ่งที่เราไดเรียนรูมันเปลี่ยนเรา

อยางนาอัศจรรย เราเปลี่ยนรูปแบบการนำของคริสตจักรใหม 

นั่นจึงเปนประเด็นของฤดูกาลนี้ ที่ผมไดเขามารับใชตอ”

ปจจุบัน อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลรวมกันมา 4 ปแลว เขาทำงานรับใชตามภาระใจท่ีมี

กับการพัฒนาเด็กรวมกับภรรยาที่เปนเจาหนาที่ในโครงการ

ดวยความตั้งใจที่อยากดูแลเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไปถึง

เปาหมายที่พระเจามีในชีวิตได ผานคำหนุนใจ การรับฟง และ

การเดินเคียงขางไปกับพวกเขา ใหไดพัฒนาของประทานท่ีแตละคน

มีแตกตางกัน จนเกิดผลงอกงามในฤดูกาลหนาที่กำลังจะมาถึง

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
ไดรับการยอมรับจากสถานพินิจ ฯ ในการทำงานชวยเหลือแกไข
ปญหาเด็กอยางถูกกฎหมาย เจาหนาที่ในคริสตจักรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนนักสังคมสงเคราะห โดยชวยใหคำแนะนำในการ
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงชีวิต และหางานทำ
 - ศูนยพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดเพชรบูรณ : 
ไดรับการสนับสนุนใหความรูในการปลูกพืชและมอบเมล็ดพันธุ
ใหฟรีเปนจำนวน 80 ตน สวนท่ีคริสตจักรซ้ือเพ่ิมเติมก็ไดราคา
ที่ถูกกวาทองตลาดมาก 
 - เครือขายยอยอ่ืน ๆ : เชน รานกาแฟในเชียงรายท่ีอนุญาต
ใหคริสตจักรไปศึกษาดูงานและเรียนรูการทำธุรกิจรานกาแฟ, 
รานกาแฟในกรุงเทพฯ ท่ีชวยฝกฝนทีมงานของคริสตจักร ในการ

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 และความพิเศษท่ีไมเหมือนกันจากรากฐานของพระคัมภีร 
มาพัฒนาเด็กแตละคนตามลักษณะของเขา เหมือนเปนการสราง
สาวกแบบเจาะจง ซึ่งมุงหวังผลตอบรับที่ถูกตองสำหรับเด็ก
อาจารยกิตติมศักดิ์ใหความเห็นเพิ่มเติมวา “เราจะรูจักหรือ
เขาใจเด็กคนหนึ่งไดก็ผานความสัมพันธเทานั้น การใชเวลา
กับเขา สนิทกับเขา พูดกับเขา และสำคัญที่สุดคือการฟงเขา 
สวนนี้สำคัญมากในการจะรูวาเขาเปนคนแบบไหน” เจาหนาที่
ในโครงการของคริสตจักรสันติพิษณุโลกตองผานการเรียน 
“Redemptive Gifts” อยางเขมขนกันทุกคนเพื่อจะสามารถ
นำหลักการนี้มาประยุกตใชกับเด็กแตละคนได ตองขอบคุณ
พระเจาที่เรามีบุคลากร ซึ่งก็คือพี่เดียรที่มาชวยสอนเรื่องนี้ให

อาจารย์กิตติศักดิ�  จันทร์ทรง ศิษยาภิบาล

“คอมแพสชั่นมีสวนในการสงเสริมคริสตจักรอยางมากตั้งแตจุด

เริ่มตนจนถึงตอนนี้ แนนอนวาคอมแพสชั่นมีจุดสิ้นสุดในการทำ

พันธกิจ แตเราขอบคุณพระเจาที่คอมแพสชั่นเปนบันไดขั้นแรก

ใหกับเรา สวนขั้นที่สอง สาม สี่ เราจะกาวตอไปไดดวยตัวเอง” 

อาจารยกิตติมศักดิ์กลาวถึงมุมมองในการทำพันธกิจรวมกับ

โครงการ เขาอธิบายเพิ่มเติมวา ขั้นแรกเปนสวนที่สำคัญมาก 

เพราะมันยากในการเริ่มตน แตพอไดผานขั้นแรกมาแลวเราจะ

มองเห็นขั้นตอไปไดชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจาเสมอ

นอกจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สวนที่ตัว

อาจารยและคริสตจักรจะมุ งหนาขยายพันธกิจที ่แตเดิมได

แตะตองมาบางคือ “การพัฒนาชุมชน” ดวยเปาหมายสราง

ความเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟนผานนิมิตการปลดปลอย

ความยากจน 4 ดาน ไดแก ความยากจนดานวิญญาณ, 

ความยากจนดานวัตถ ุ , ความยากจนดานความสัมพันธ  

และความยากจนดานโอกาส ซ่ึงอาจารยเองเห็นวา หากอยางใด

อยางหน่ึงถึงเร่ิมตนข้ึนแลว ดานท่ีเหลือก็จะถูกพัฒนาตามไปดวย 

และทุกอยางจะสิ้นสุดลงที่การขยายอาณาจักรของพระเจา 

ตัวเขาหวังเหลือเกินวาคริสตจักรสันติพิษณุโลกจะสามารถทำให

ชุมชนแหงนี้กาวเขาสู “ฤดูกาลใหม” ที่มีพระเจาเปนผูทรงนำ
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จังหวะของชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนเสมือนฤดูกาลทำใหเรามีโอกาสได

เห็นถึงการทรงนำของพระเจาที่เกิดขึ้นอยางพอเหมาะพอดี

ในแตละชวงเวลานี่เอง ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูจักเรา

แตละคน มากกวาที่เราแตละคนจะสามารถรูจักตัวเองไดเสียอีก 

และแนนอนวา พระองคมีแผนงานท่ีดีเตรียมพรอมไวสำหรับเราเสมอ 

ดังเชน ฤดูกาลท่ีผันเวียนเพ่ือใหเกิดการผลิดอกออกผลอยางงดงาม

ในทายที ่สุด สิ ่งนี ้ปรากฏชัดผานตัวอยางคำพยานที่มีชีวิต 

เรื่องราวของ อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง ผูดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรสันติพิษณุโลกคนปจจุบัน

อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ทั้ง

คุณพอและคุณแมเปนผูรับใช เขาตัดสินใจรับเชื่อดวยตัวเอง

เมื่ออายุได 14 ป ในชวงวัยที่เรียกไดวากำลังคนหาตัวตน เขาได

สัมผัสประสบการณพิเศษกับพระเจาระหวางการเขาคายอนุชน 

โดยรับรูถึงการทรงเรียกของพระองคเปนครั้งแรกและนั่นเอง

เปนเวลา 9 ปเต็มท่ีเขาทำงานกับคอมแพสช่ัน กอนท่ีพระเจาจะ

เรียกใหเขามารับใชในสวนงานของคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ

ดวยการเปนอาจารยในคริสตจักร ทำงานรวมกับ อาจารย 

ณัฐานุวัฒน ปยะรังสรรค จากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเขาสูชวง

เปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ ่งเปนจังหวะพอดีกับที่การทำงานใน

คอมแพสชั่นจะเปลี่ยน คริสตจักรตองเริ่มวางแผนการเตรียม

ความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน การยืนยัน

หลายรูปแบบจากพระเจาที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ทำใหคุณพอ

ของเขาเห็นวาคริสตจักรจะตองเขาสู “ฤดูกาลใหม”ในอีกไมชา 

และตัวทานไมสามารถมองเห็นฤดูกาลน้ีได จึงตัดสินใจเตรียมตัว

ถอยมาเปนที่ปรึกษาในตำแหนงศิษยาภิบาลอาวุโส แลวให

อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล

ดวยกัน

อาจารยกิตติมศักด์ิ ใชเวลาดูแลเสริมสรางคริสตจักรมาเปนเวลา

ราว 13 ป เขากลาววา “ชวงน้ันเหมือนกำลังเดินอยูในถ่ินทุรกันดาร 

ไมใชเรื่องงายเลย แตสุดทายแลวพระเจาก็นำคริสตจักรเขาสู

ฤดูกาลใหมแบบกาวกระโดด สิ่งที่เราไดเรียนรูมันเปลี่ยนเรา

อยางนาอัศจรรย เราเปลี่ยนรูปแบบการนำของคริสตจักรใหม 

นั่นจึงเปนประเด็นของฤดูกาลนี้ ที่ผมไดเขามารับใชตอ”

ปจจุบัน อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลรวมกันมา 4 ปแลว เขาทำงานรับใชตามภาระใจท่ีมี

กับการพัฒนาเด็กรวมกับภรรยาที่เปนเจาหนาที่ในโครงการ

ดวยความตั้งใจที่อยากดูแลเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไปถึง

เปาหมายที่พระเจามีในชีวิตได ผานคำหนุนใจ การรับฟง และ

การเดินเคียงขางไปกับพวกเขา ใหไดพัฒนาของประทานท่ีแตละคน

มีแตกตางกัน จนเกิดผลงอกงามในฤดูกาลหนาที่กำลังจะมาถึง

อาจารย์ณัฐานุวัฒน์   ปิยะรังสรรค์  
ศิษยาภิบาล

“คอมแพสชั่นมีสวนในการสงเสริมคริสตจักรอยางมากตั้งแตจุด

เริ่มตนจนถึงตอนนี้ แนนอนวาคอมแพสชั่นมีจุดสิ้นสุดในการทำ

พันธกิจ แตเราขอบคุณพระเจาที่คอมแพสชั่นเปนบันไดขั้นแรก

ใหกับเรา สวนขั้นที่สอง สาม สี่ เราจะกาวตอไปไดดวยตัวเอง” 

อาจารยกิตติมศักดิ์กลาวถึงมุมมองในการทำพันธกิจรวมกับ

โครงการ เขาอธิบายเพิ่มเติมวา ขั้นแรกเปนสวนที่สำคัญมาก 

เพราะมันยากในการเริ่มตน แตพอไดผานขั้นแรกมาแลวเราจะ

มองเห็นขั้นตอไปไดชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจาเสมอ

นอกจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สวนที่ตัว

อาจารยและคริสตจักรจะมุ งหนาขยายพันธกิจที ่แตเดิมได

แตะตองมาบางคือ “การพัฒนาชุมชน” ดวยเปาหมายสราง

ความเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟนผานนิมิตการปลดปลอย

ความยากจน 4 ดาน ไดแก ความยากจนดานวิญญาณ, 

ความยากจนดานวัตถ ุ , ความยากจนดานความสัมพันธ  

และความยากจนดานโอกาส ซ่ึงอาจารยเองเห็นวา หากอยางใด

อยางหน่ึงถึงเร่ิมตนข้ึนแลว ดานท่ีเหลือก็จะถูกพัฒนาตามไปดวย 

และทุกอยางจะสิ้นสุดลงที่การขยายอาณาจักรของพระเจา 

ตัวเขาหวังเหลือเกินวาคริสตจักรสันติพิษณุโลกจะสามารถทำให

ชุมชนแหงนี้กาวเขาสู “ฤดูกาลใหม” ที่มีพระเจาเปนผูทรงนำ



โครงการคอมแพสชั่นทำใหเบลไดเรียนรู มีหลายสิ่งหลายอยาง

ที่เธอไดเรียนรูจากโครงการ ตั้งแตสมัยยังเปนเด็กในโครงการ

จนถึงตอนนี้ที่เปนเจาหนาที่ก็ยังไดเรียนรูอยูเสมอ หลัก ๆ เลย

คือการมีตนแบบชีวิต คือพี ่ ๆ ในโครงการที่ทำงานดวยกัน 

ทำใหเธอไดเรียนรูเรื่องการมีชีวิตครอบครัวและการเลี้ยงดูลูก 

ถึงแมวาแตละครอบครัวจะมีชีวิตท่ีแตกตาง แตก็มักจะแลกเปล่ียน

เพื่อใหคำปรึกษาและชวยเหลือดูแลกันเสมอ 

โครงการคอมแพสชั่นทำใหเบลพบความสุขในการรับใช เธอมี

ความสุขกับงานปจจุบันที่ไดสอนรวี ชวยจัดกิจกรรมใหเด็ก ๆ 

เรียกไดวาบรรลุจุดมุงหมายในการรับใชเลยก็วาได เพราะเธอ

พบวาตัวเองมีภาระใจในการทำงานกับเด็กมากอนแลว นอกจากน้ี 

เธอยังชวยทำส่ือการเรียนการสอนแบบคลิปวิดีโอ ซ่ึงคนรอบขาง

ตางกลาววา เปนของประทานที่เธอมีใหกับโครงการอีกดวย
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จังหวะของชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนเสมือนฤดูกาลทำใหเรามีโอกาสได

เห็นถึงการทรงนำของพระเจาที่เกิดขึ้นอยางพอเหมาะพอดี

ในแตละชวงเวลานี่เอง ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูจักเรา

แตละคน มากกวาที่เราแตละคนจะสามารถรูจักตัวเองไดเสียอีก 

และแนนอนวา พระองคมีแผนงานท่ีดีเตรียมพรอมไวสำหรับเราเสมอ 

ดังเชน ฤดูกาลท่ีผันเวียนเพ่ือใหเกิดการผลิดอกออกผลอยางงดงาม

ในทายที ่สุด สิ ่งนี ้ปรากฏชัดผานตัวอยางคำพยานที่มีชีวิต 

เรื่องราวของ อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง ผูดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรสันติพิษณุโลกคนปจจุบัน

อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ทั้ง

คุณพอและคุณแมเปนผูรับใช เขาตัดสินใจรับเชื่อดวยตัวเอง

เมื่ออายุได 14 ป ในชวงวัยที่เรียกไดวากำลังคนหาตัวตน เขาได

สัมผัสประสบการณพิเศษกับพระเจาระหวางการเขาคายอนุชน 

โดยรับรูถึงการทรงเรียกของพระองคเปนครั้งแรกและนั่นเอง

ศิษย์เก่า 

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 ่นทำใหเบลไดมีโอกาสรู จักกับพระเจา 

เธอตัดสินใจรับเช่ือตอนศึกษาอยูมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางคาย

ที่โครงการจัดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ ตอนนั้นเองที่เธอสัมผัส

ไดถึงความสุขของการนมัสการพระเจา เปนความสุขที่ไดยืน

อธิษฐานและรองเพลงพลางหวนนึกถึงเหตุการณตาง ๆ ในชีวิต

ที ่พระเจาสอน โครงการคอมแพสชั ่นทำใหเบลรู จักตัวเอง 

ตอนยังเด็กเธอไมรูวาตัวเองชอบหรือไมชอบอะไร จนกระทั่ง

พี่นก ซึ่งเปนผูจัดการในโครงการลองใหเธอฝกรองเพลง เธอยัง

จำไดจนทุกวันนี้เลยวาเพลงแรกที่ฝกชื่อ “ไมไดมอง” เพราะได

รับคำชมเชยจากพ่ีนกวารองเพลงเพราะ น่ีคือตัวอยางความสามารถ

ที่เธอคนเจอในโครงการ พื้นที่ที่ทำใหเธอไดลองและรูวาตัวเอง

เหมาะกับอะไร ถนัดอะไร และตองฝกฝนอยางไร จนไดรวม

รองเพลงในทีมนมัสการ

โครงการคอมแพสชั่นทำใหเบลไดรับชีวิตใหม เธอเลาวา ตัวเอง

เคยทำเรื่องผิดพลาดมากอนจนคอย ๆ หางจากพระเจาเพราะ

ความรูสึกบาป เธอรูดีวาทำในสิ่งที่ผิดจึงไมอยากมาโบสถดวย

ความคิดดานลบท่ีคอยบอกกับเธอวา “ท่ีน่ีคงไมตองการเราแลว”

แตพี่ ๆ ที่โครงการก็ดึงกลับมา ความจริงที่วาทุกคนรอคอยให

กลับมาเสมอ ทำใหเธอรูสึกเหมือนไดรับออมกอดทุกคร้ังท่ีเจอกัน

“ความสุขในอ้อมกอด”

เปนเวลา 9 ปเต็มท่ีเขาทำงานกับคอมแพสช่ัน กอนท่ีพระเจาจะ

เรียกใหเขามารับใชในสวนงานของคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ

ดวยการเปนอาจารยในคริสตจักร ทำงานรวมกับ อาจารย 

ณัฐานุวัฒน ปยะรังสรรค จากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเขาสูชวง

เปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ ่งเปนจังหวะพอดีกับที่การทำงานใน

คอมแพสชั่นจะเปลี่ยน คริสตจักรตองเริ่มวางแผนการเตรียม

ความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน การยืนยัน

หลายรูปแบบจากพระเจาที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ทำใหคุณพอ

ของเขาเห็นวาคริสตจักรจะตองเขาสู “ฤดูกาลใหม”ในอีกไมชา 

และตัวทานไมสามารถมองเห็นฤดูกาลน้ีได จึงตัดสินใจเตรียมตัว

ถอยมาเปนที่ปรึกษาในตำแหนงศิษยาภิบาลอาวุโส แลวให

อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล

ดวยกัน

อาจารยกิตติมศักด์ิ ใชเวลาดูแลเสริมสรางคริสตจักรมาเปนเวลา

ราว 13 ป เขากลาววา “ชวงน้ันเหมือนกำลังเดินอยูในถ่ินทุรกันดาร 

ไมใชเรื่องงายเลย แตสุดทายแลวพระเจาก็นำคริสตจักรเขาสู

ฤดูกาลใหมแบบกาวกระโดด สิ่งที่เราไดเรียนรูมันเปลี่ยนเรา

อยางนาอัศจรรย เราเปลี่ยนรูปแบบการนำของคริสตจักรใหม 

นั่นจึงเปนประเด็นของฤดูกาลนี้ ที่ผมไดเขามารับใชตอ”

ปจจุบัน อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลรวมกันมา 4 ปแลว เขาทำงานรับใชตามภาระใจท่ีมี

กับการพัฒนาเด็กรวมกับภรรยาที่เปนเจาหนาที่ในโครงการ

ดวยความตั้งใจที่อยากดูแลเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไปถึง

เปาหมายที่พระเจามีในชีวิตได ผานคำหนุนใจ การรับฟง และ

การเดินเคียงขางไปกับพวกเขา ใหไดพัฒนาของประทานท่ีแตละคน

มีแตกตางกัน จนเกิดผลงอกงามในฤดูกาลหนาที่กำลังจะมาถึง

“คอมแพสชั่นมีสวนในการสงเสริมคริสตจักรอยางมากตั้งแตจุด

เริ่มตนจนถึงตอนนี้ แนนอนวาคอมแพสชั่นมีจุดสิ้นสุดในการทำ

พันธกิจ แตเราขอบคุณพระเจาที่คอมแพสชั่นเปนบันไดขั้นแรก

ใหกับเรา สวนขั้นที่สอง สาม สี่ เราจะกาวตอไปไดดวยตัวเอง” 

อาจารยกิตติมศักดิ์กลาวถึงมุมมองในการทำพันธกิจรวมกับ

โครงการ เขาอธิบายเพิ่มเติมวา ขั้นแรกเปนสวนที่สำคัญมาก 

เพราะมันยากในการเริ่มตน แตพอไดผานขั้นแรกมาแลวเราจะ

มองเห็นขั้นตอไปไดชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจาเสมอ

นอกจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สวนที่ตัว

อาจารยและคริสตจักรจะมุ งหนาขยายพันธกิจที ่แตเดิมได

แตะตองมาบางคือ “การพัฒนาชุมชน” ดวยเปาหมายสราง

ความเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟนผานนิมิตการปลดปลอย

ความยากจน 4 ดาน ไดแก ความยากจนดานวิญญาณ, 

ความยากจนดานวัตถ ุ , ความยากจนดานความสัมพันธ  

และความยากจนดานโอกาส ซ่ึงอาจารยเองเห็นวา หากอยางใด

อยางหน่ึงถึงเร่ิมตนข้ึนแลว ดานท่ีเหลือก็จะถูกพัฒนาตามไปดวย 

และทุกอยางจะสิ้นสุดลงที่การขยายอาณาจักรของพระเจา 

ตัวเขาหวังเหลือเกินวาคริสตจักรสันติพิษณุโลกจะสามารถทำให

ชุมชนแหงนี้กาวเขาสู “ฤดูกาลใหม” ที่มีพระเจาเปนผูทรงนำ



นางสาวอภิญญา พรหมชาติ หรือ บี เปนหนึ่งในอดีตสมาชิก

โครงการคอมแพสชั่นที่เขาโครงการมาตั้งแตยังเด็ก แมของเธอ

พามาสมัครเขารวมเพื ่อเปนสมาชิกตามคำเชิญชวนของคน

ในหมูบานตอนบีอยูในวัย 5 ป แมครอบครัวจะไมไดเปนผูเชื่อ 

แตแมก็เห็นวา บีจะไดรับโอกาสและการพัฒนามากมายจาก

ที่แหงนี้

การไดยินไดฟงเร่ืองพระเจาบอยคร้ัง ทำใหเธอมีพ้ืนฐานความเช่ือ

วาพระเจามีจริง เธอตั้งใจจะรับเชื่อตั้งแตเรียนอยูประถมศึกษา

ปที่ 4 แตไมไดรับการอนุญาตจากพอแม ดวยความที่ยังเด็ก

เธอจึงตามพอแมในทางปฏิบัติ จนกระท่ังอายุได 15 ป ก็ตัดสินใจ

เลือกเสนทางของตัวเองดวยการรับเช่ือจากประสบการณสวนตัว

ที่สัมผัสไดวาพระเจาทรงอยูดวย ทางครอบครัวก็ไมคัดคาน 

เพราะเห็นวาเธอโตแลวและเปนเด็กดี ไมเคยสรางความเดือดเน้ือ

รอนใจใหพอแมเลย อีกท้ังโครงการก็คอยดูแลเธอมาตลอดใหอยู

ในรองในรอย

เรียกไดวาบีเปนเด็กติดโบสถ เธอใชเวลาสวนใหญไปกับการใชชีวิต

ในโครงการมาต้ังแตเด็ก ทำใหท่ีน่ีเปนเหมือนกรอบในการใชชีวิต

ของเธอ เปนเสนที่ฝกใหเธอไมเดินออกนอกลูนอกทางไปจาก

พระเจา มีพี่ ๆ ในโครงการเปนที่ปรึกษาใหในทุกเรื่อง อีกทั้ง

ยังไดรับโอกาสในการเรียน การฝกทักษะ ไดเรียนรูหลายสิ่ง

หลายอยาง แมกระทั่งตนแบบในการใชชีวิตเธอก็ยังเลือกรุนพี่

ในโครงการคนหนึ่งที่เธอเฝาสังเกตการใชชีวิตของเขา เธอเห็น

วาเขาเปนเด็กดี รักพระเจา เรียนเกง และเปนแบบอยางที่ดี

ใหรุนนอง ทำใหเธอมองสิ่งเหลานี้เปนความสำเร็จในการใชชีวิต

จุดเปลี ่ยนที่เกิดขึ ้นในวัยมัธยมปลายของบีคือการตัดสินใจ

เรียนตอ ระหวางที่ตองตัดสินใจเพื่อเขามหาวิทยาลัย โดยที่เธอ

ยังไมรูเลยวาตัวเองชอบอะไร สิ่งที่เธอเลือกทำคือการอธิษฐาน

กับพระเจาเพื่อขอการทรงนำใหเธอพบสิ่งที่เหมาะสม และ

พระเจาก็มอบคำตอบใหผานคำปรึกษาของรุนพี่ในโครงการ 

เธอไดรู วาตัวเองมีความสุขในการทำงานกับเด็กดอยโอกาส 
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จังหวะของชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนเสมือนฤดูกาลทำใหเรามีโอกาสได

เห็นถึงการทรงนำของพระเจาที่เกิดขึ้นอยางพอเหมาะพอดี

ในแตละชวงเวลานี่เอง ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูจักเรา

แตละคน มากกวาที่เราแตละคนจะสามารถรูจักตัวเองไดเสียอีก 

และแนนอนวา พระองคมีแผนงานท่ีดีเตรียมพรอมไวสำหรับเราเสมอ 

ดังเชน ฤดูกาลท่ีผันเวียนเพ่ือใหเกิดการผลิดอกออกผลอยางงดงาม

ในทายที ่สุด สิ ่งนี ้ปรากฏชัดผานตัวอยางคำพยานที่มีชีวิต 

เรื่องราวของ อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง ผูดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรสันติพิษณุโลกคนปจจุบัน

อาจารย กิตติมศักดิ์ จันทรทรง เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ทั้ง

คุณพอและคุณแมเปนผูรับใช เขาตัดสินใจรับเชื่อดวยตัวเอง

เมื่ออายุได 14 ป ในชวงวัยที่เรียกไดวากำลังคนหาตัวตน เขาได

สัมผัสประสบการณพิเศษกับพระเจาระหวางการเขาคายอนุชน 

โดยรับรูถึงการทรงเรียกของพระองคเปนครั้งแรกและนั่นเอง

ศิษย์เก่า 

อภิญญา  พรหมชาติ

บีจึงตัดสินใจศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร 

สาขาพัฒนาสังคม เมื่อเรียนจบปริญญาตรี บีก็ถวายตัวรับใช 

เขาทำงานเปนอาสาสมัครในโครงการคอมแพสช่ันท่ีเธอเติบโตมา 

ปจจุบันบีอายุ 29 ป ขยับมารับใชเต็มเวลาในตำแหนงครูรวี

ของโครงการ นอกจากนี้ยังรับใชในทีมนมัสการกับทีมมีเดีย 

ดำรงตำแหนงประธานอนุชน, คณะกรรมการอนุชนในพิษณุโลก 

และเปนประธานเขตในงานดานอนุชนของจังหวัดพิษณุโลก 

สำหรับเขต 6 ซ่ึงรวมหลายคริสตจักรในเครือพระกิตติคุณอีกดวย

เธอขอบคุณพระเจาเสมอที่มอบความสามารถในการตัดสินใจ

ใหเธอสามารถเลือกเสนทางของตัวเองได โดยเธอเองก็เลือก

ที่จะเดินตามน้ำพระทัยของพระองค และขอบคุณที่พระเจา

ประทานภาระใจในการทำงานกับเด็ก ทำใหเธอมีความสุข

ในการทำงานนี้ “แมจะเหน็ดเหนื่อย แตก็เปนการเหนื่อย

ที่มีความสุข” เธอกลาวถึงความใฝฝนของตัวเองเพิ่มเติมวา 

ถึงไมมีโครงการแลว เธอก็อยากใหตัวเองยังอยูที่นี่ ทำงานกับ

นอง ๆ คอยสราง คอยดูแลพวกเขาใหเปนกลุมอนุชนที่เขมแข็ง 

ดวยความคาดหวังใหอนาคตของคริสตจักรไมหมดรุนไป

“เส้นทางที�เลือกเอง”

เปนเวลา 9 ปเต็มท่ีเขาทำงานกับคอมแพสช่ัน กอนท่ีพระเจาจะ

เรียกใหเขามารับใชในสวนงานของคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ

ดวยการเปนอาจารยในคริสตจักร ทำงานรวมกับ อาจารย 

ณัฐานุวัฒน ปยะรังสรรค จากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเขาสูชวง

เปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ ่งเปนจังหวะพอดีกับที่การทำงานใน

คอมแพสชั่นจะเปลี่ยน คริสตจักรตองเริ่มวางแผนการเตรียม

ความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเองอยางยั่งยืน การยืนยัน

หลายรูปแบบจากพระเจาที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ทำใหคุณพอ

ของเขาเห็นวาคริสตจักรจะตองเขาสู “ฤดูกาลใหม”ในอีกไมชา 

และตัวทานไมสามารถมองเห็นฤดูกาลน้ีได จึงตัดสินใจเตรียมตัว

ถอยมาเปนที่ปรึกษาในตำแหนงศิษยาภิบาลอาวุโส แลวให

อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล

ดวยกัน

อาจารยกิตติมศักด์ิ ใชเวลาดูแลเสริมสรางคริสตจักรมาเปนเวลา

ราว 13 ป เขากลาววา “ชวงน้ันเหมือนกำลังเดินอยูในถ่ินทุรกันดาร 

ไมใชเรื่องงายเลย แตสุดทายแลวพระเจาก็นำคริสตจักรเขาสู

ฤดูกาลใหมแบบกาวกระโดด สิ่งที่เราไดเรียนรูมันเปลี่ยนเรา

อยางนาอัศจรรย เราเปลี่ยนรูปแบบการนำของคริสตจักรใหม 

นั่นจึงเปนประเด็นของฤดูกาลนี้ ที่ผมไดเขามารับใชตอ”

ปจจุบัน อาจารยกิตติมศักด์ิกับอาจารยณัฐานุวัฒนดำรงตำแหนง

ศิษยาภิบาลรวมกันมา 4 ปแลว เขาทำงานรับใชตามภาระใจท่ีมี

กับการพัฒนาเด็กรวมกับภรรยาที่เปนเจาหนาที่ในโครงการ

ดวยความตั้งใจที่อยากดูแลเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไปถึง

เปาหมายที่พระเจามีในชีวิตได ผานคำหนุนใจ การรับฟง และ

การเดินเคียงขางไปกับพวกเขา ใหไดพัฒนาของประทานท่ีแตละคน

มีแตกตางกัน จนเกิดผลงอกงามในฤดูกาลหนาที่กำลังจะมาถึง

“คอมแพสชั่นมีสวนในการสงเสริมคริสตจักรอยางมากตั้งแตจุด

เริ่มตนจนถึงตอนนี้ แนนอนวาคอมแพสชั่นมีจุดสิ้นสุดในการทำ

พันธกิจ แตเราขอบคุณพระเจาที่คอมแพสชั่นเปนบันไดขั้นแรก

ใหกับเรา สวนขั้นที่สอง สาม สี่ เราจะกาวตอไปไดดวยตัวเอง” 

อาจารยกิตติมศักดิ์กลาวถึงมุมมองในการทำพันธกิจรวมกับ

โครงการ เขาอธิบายเพิ่มเติมวา ขั้นแรกเปนสวนที่สำคัญมาก 

เพราะมันยากในการเริ่มตน แตพอไดผานขั้นแรกมาแลวเราจะ

มองเห็นขั้นตอไปไดชัดขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจาเสมอ

นอกจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว สวนที่ตัว

อาจารยและคริสตจักรจะมุ งหนาขยายพันธกิจที ่แตเดิมได

แตะตองมาบางคือ “การพัฒนาชุมชน” ดวยเปาหมายสราง

ความเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟนผานนิมิตการปลดปลอย

ความยากจน 4 ดาน ไดแก ความยากจนดานวิญญาณ, 

ความยากจนดานวัตถ ุ , ความยากจนดานความสัมพันธ  

และความยากจนดานโอกาส ซ่ึงอาจารยเองเห็นวา หากอยางใด

อยางหน่ึงถึงเร่ิมตนข้ึนแลว ดานท่ีเหลือก็จะถูกพัฒนาตามไปดวย 

และทุกอยางจะสิ้นสุดลงที่การขยายอาณาจักรของพระเจา 

ตัวเขาหวังเหลือเกินวาคริสตจักรสันติพิษณุโลกจะสามารถทำให

ชุมชนแหงนี้กาวเขาสู “ฤดูกาลใหม” ที่มีพระเจาเปนผูทรงนำ
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น�ำประปาที�อีวีโจ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีน�ำที�สะอาดไว้ใช้ตลอดเวลา                                                               
ไม่ว่าจะในฤดูแล้งหรือฤดูน�ำหลากที�เต็มไปด้วยดินสีแดง

โครงการพัฒนาเด็กบานอีวีโจ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

ไดทำพันธกิจรวมกับคอมแพสชั่นเปนเวลานานกวา 11 ป   

ในปจจุบันมีเด็กในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 172 คน เนื่องจาก

หมูบานต้ังอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ไมมีโครงการน้ำประปาสวนภูมิภาค  

ดังนั้นคนในชุมชนรวมถึงโครงการพัฒนาเด็กบานอีวีโจ ตองใช

น้ำจากแมน้ำ ลำธาร เพื่อใชอุปโภคและบริโภค ดวยการตอ

ทอประปาจากแหลงน้ำธรรมชาติมายังหมูบาน ซ่ึงไมไดผานการ

กรองใหสะอาด โดยแหลงน้ำธรรมชาตินั้นมักจะมีการปนเปอน

ของสารอินทรียอันเนื ่องมาจากการยอยสลายของซากพืช 

ซากสัตวตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมี สารอินทรียที่เกิดจากชุมชน

การชำระลางรางกาย การขับถาย 

ในฤดูฝนน้ำในลำธารจะขุน และเปนสีแดงจากตะกอนท่ีถูกน้ำฝน

พัดพามา เมื่อถึงฤดูรอนน้ำก็จะเหลือนอยจนแหง ไมเพียงพอ

ตอการอุปโภคและบริโภค บางครั้งทอประปาบางจุดก็เกิด

ความเสียหายจากการถูกน้ำปากัดเซาะ หรือเกิดไฟปา ทำใหชุมชน

ตองซอมแซมทอประปาภูเขาเรื่อยมา นอกจากนี้ น้ำไมสะอาด

ยังสงผลกระทบตอสุขอนามัยและสุขภาพของเด็กและคนในชุมชน

อีกดวย

คริสตจักรตระหนักถึงความสำคัญในการแกปญหาเรื่องน้ำ

ดังที ่กลาวมาแลว จึงไดเสนอแผน ของบสนับสนุนพิเศษ 

เพื ่อจัดทำระบบน้ำประปาและถังเก็บน้ำที ่เพียงพอตอการ

อุปโภคบริโภคในระยะยาว และไดรับอนุมัติงบสนับสนุนพิเศษ 

เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางคริสตจักรไดรับความรวมมือ

อันดีจากชุมชน เด็ก เยาวชนและผูปกครองในทุกขั้นตอน

ดำเนินการ ต้ังแตการสรางฐานวางถังเก็บน้ำ การเดินทอประปา 

การติดตั้งถังเก็บน้ำ โดยใชรวมกับเครื่องกรองน้ำที่ไดจัดซื้อ

ไวกอนแลว 

“จากเมื่อกอนเรามีน้ำที่ไมเพียงพอ และไมคอยสะอาดสงผลตอ

การจัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของคริสตจักร และบางครั้งก็ทำใหเกิดโรคที่เราใชน้ำ

ไมสะอาด เชน โรคทองรวง แตหลังจากที่ทางโครงการไดติดตั้ง

โครงการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ทำใหเด็กและเยาวชน

ที่มารวมกิจกรรม มีความสุขที่ไดใชน้ำไดอยางเต็มที่ และไดใช

น้ำที่สะอาดมากยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนรูจักรักษาความสะอาด

และดูแลสุขภาพอนามัย ใหปลอดภัยจากโรคที ่มาจากน้ำ 

เด็กและเยาวชนมีน้ำใชที่สะอาด เพียงพอในการจัดกิจกรรม” 

นายติ๊ตึนึ วนาอนันตโชค ศิษยาภิบาลกลาว

“หนูและเพื่อนๆ ดีใจมากที่มี โครงการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค

บริโภค เรามีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอในการจัดกิจกรรม

หนูและเพื่อน ๆ ไดใชน้ำอยางเต็มที่ รวมทั้งคริสตจักรมีน้ำดื่ม

และไดใชน้ำอยางเพียงพอและคนในชุมชนไมตองไปตักน้ำใน

ลำธารอีกตอไป ทำใหหนูไดเห็นถึงความต้ังใจของผูนำคริสตจักร

ท่ีเห็นความสำคัญในเร่ืองสุขภาพ และหนูไดเรียนรูถึงการรวมมือกัน

ของผูปกครองและเพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีไดรวมแรงรวมใจ ในการติดต้ัง

น้ำประปาในครั้งนี้ ทำใหครอบครัวของหนูมีน้ำใชที่เพียงพอ

และเปนประโยชนในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวดวยคะ” 

น.ส สุวนันท  เยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอีวีโจ

ผลสำเร็จของโครงการจัดทำระบบน้ำประปาและถังเก็บน้ำ

ในครั้งนี้ สงผลใหเด็กลงทะเบียนทั้งหมด 172 คน และคน

ในชุมชนบานอีวีโจมากกวา 100 คน มีน้ำสะอาดเพียงพอตอ

การอุปโภคบริโภค ทอประปาที่ตอไปยังบานแตละหลังชวย

อำนวยความสะดวกแกเด็กและผูปกครองเปนอยางมาก 

เด็ก ๆ ดีใจที่ไมตองเดินไกล เพื่อไปตักน้ำจากแมน้ำดวยความ

ยากลำบาก และยังรูสึกปลอดภัยท่ีมีน้ำสะอาดใชกิน ด่ืม อาบน้ำ 

ซักผา ลางจาน
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โครงการพัฒนาเด็กบานอีวีโจ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

ไดทำพันธกิจรวมกับคอมแพสชั่นเปนเวลานานกวา 11 ป   
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ดังนั้นคนในชุมชนรวมถึงโครงการพัฒนาเด็กบานอีวีโจ ตองใช

น้ำจากแมน้ำ ลำธาร เพื่อใชอุปโภคและบริโภค ดวยการตอ

ทอประปาจากแหลงน้ำธรรมชาติมายังหมูบาน ซ่ึงไมไดผานการ

กรองใหสะอาด โดยแหลงน้ำธรรมชาตินั้นมักจะมีการปนเปอน
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การติดตั้งถังเก็บน้ำ โดยใชรวมกับเครื่องกรองน้ำที่ไดจัดซื้อ

ไวกอนแลว 

“จากเมื่อกอนเรามีน้ำที่ไมเพียงพอ และไมคอยสะอาดสงผลตอ

การจัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดกิจกรรม
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โครงการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ทำใหเด็กและเยาวชน

ที่มารวมกิจกรรม มีความสุขที่ไดใชน้ำไดอยางเต็มที่ และไดใช

น้ำที่สะอาดมากยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนรูจักรักษาความสะอาด

และดูแลสุขภาพอนามัย ใหปลอดภัยจากโรคที ่มาจากน้ำ 

เด็กและเยาวชนมีน้ำใชที่สะอาด เพียงพอในการจัดกิจกรรม” 

นายติ๊ตึนึ วนาอนันตโชค ศิษยาภิบาลกลาว

“หนูและเพื่อนๆ ดีใจมากที่มี โครงการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค

บริโภค เรามีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอในการจัดกิจกรรม

หนูและเพื่อน ๆ ไดใชน้ำอยางเต็มที่ รวมทั้งคริสตจักรมีน้ำดื่ม

และไดใชน้ำอยางเพียงพอและคนในชุมชนไมตองไปตักน้ำใน

ลำธารอีกตอไป ทำใหหนูไดเห็นถึงความต้ังใจของผูนำคริสตจักร

ท่ีเห็นความสำคัญในเร่ืองสุขภาพ และหนูไดเรียนรูถึงการรวมมือกัน

ของผูปกครองและเพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีไดรวมแรงรวมใจ ในการติดต้ัง

น้ำประปาในครั้งนี้ ทำใหครอบครัวของหนูมีน้ำใชที่เพียงพอ

และเปนประโยชนในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวดวยคะ” 

น.ส สุวนันท  เยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอีวีโจ

ผลสำเร็จของโครงการจัดทำระบบน้ำประปาและถังเก็บน้ำ

ในครั้งนี้ สงผลใหเด็กลงทะเบียนทั้งหมด 172 คน และคน

ในชุมชนบานอีวีโจมากกวา 100 คน มีน้ำสะอาดเพียงพอตอ

การอุปโภคบริโภค ทอประปาที่ตอไปยังบานแตละหลังชวย

อำนวยความสะดวกแกเด็กและผูปกครองเปนอยางมาก 

เด็ก ๆ ดีใจที่ไมตองเดินไกล เพื่อไปตักน้ำจากแมน้ำดวยความ

ยากลำบาก และยังรูสึกปลอดภัยท่ีมีน้ำสะอาดใชกิน ด่ืม อาบน้ำ 

ซักผา ลางจาน



   การเลี�ยงดูบุตรหลาน 
   (เสาหลักท่ี 2 เนนความรู ทักษะ บทบาทของพอแม ผูปกครอง 
   สอนทั้งครอบครัวคริสเตียน และไมเปนคริสเตียน) 

ชวงท่ีมีคริสตจักรนำรอง ทางคอมแพสช่ันไดใชบทเรียนการเล้ียงดู
บุตรหลานของอัลฟา หลังจากนั้นไดมีการปรับหลักสูตรใหเขา
กับบริบทและยุคสมัยมากขึ้น โดยไดรวมมือกับ สสส. ในการใช
บทเรียนพอแมยุคใหม Netpama (เน็ตปามา) และบทเรียน
เรื่องภาษารัก ซึ่งทางคริสตจักรจะไดรับการถายทอดบทเรียน
เร่ืองตาง ๆ แตอาจจะนำไปใชเพียงบางเร่ืองท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของตน

นอกจากนี้คอมแพสชั่นประเทศไทยไดจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ไดแก

กิจกรรมถายรูปครอบครัว หัวขอการนมัสการพระเจาในครอบครัว 
และ กิจกรรมเขียนเรียงความเยาวชน หัวขอครอบครัวของฉัน
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พันธกิจครอบครัวเปนการทำงานรวมกันระหวางคริสตจักรและ

พอแมผูปกครองในการสงเสริมครอบครัวใหมีการใชเวลารวมกัน

เพื่อความสัมพันธที่ดีและสนับสนุนใหจิตวิญญาณของสมาชิก

ในครอบครัวเติบโตและเขมแข็ง คริสตจักรจึงตองใหการสนับสนุน

อยางมีประสิทธิภาพ และเมื ่อครอบครัวมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับรู บทบาทและ

ความรับผิดชอบของตนเอง มีความรูมีทักษะในการเสริมสราง

จิตวิญญาณของกันและกันใหเติบโตขึ้น ก็เทากับเรากำลังสราง

ผูติดตามพระเยซูคริสตไดอยางมีคุณภาพ  

คอมแพสช่ันประเทศไทย เห็นความสำคัญของพันธกิจครอบครัว 

เพราะครอบครัวเปนรากฐานสำคัญและมีอิทธิพลตอเด็กและ

เยาวชนอยางมาก ดังนั้นคอมแพสชั่นประเทศไทยจึงมุงมั่นที่จะ

สนับสนุนคริสตจักรในการสรางครอบครัวที่เขมแข็งในความเชื่อ

และสืบทอดแนวคิดและวิธีการเพื ่อเปนวัฒนธรรมอันดีงาม

ของครอบครัวและคริสตจักร โดยคอมแพสชั่นยินดีสนับสนุน

องคความรู แหลงขอมูลตาง ๆ และเครือขายที่เกี่ยวของ 

ในฉบับนี้ จึงอยากแนะนำงานพันธกิจครอบครัวที่ไดมีการ

ดำเนินงานมาตั้งแตป ค.ศ. 2015 และคำบอกเลาของพอแม 

เจาหนาที่โครงการ และเด็ก ๆ ที่ไดรับการเสริมสรางผาน

กิจกรรมของพันธกิจครอบครัว รวมทั ้งภาพบรรยากาศ

กิจกรรมตาง ๆ

คอมแพสชั่นประเทศไทยไดรับการสนับสนุนองคความรูจาก 

ศาสนาจารยมัทธิว หลิง ตั้งแตป ค.ศ.2015 โดยไดหนุนใจและ

เชิญคริสตจักรท่ีสนใจมารวมอบรม ทำใหมีคริสตจักรนำรอง 7 แหง 

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกที�มีความสำคัญ
ในการสร้างความเชื�อที�ถูกต้องให้แก่เด็กเพื�อการเติบโตฝ�ายวิญญาณอย่างมั�นคง

พันธกิจการสร้างสาวก
ในครอบครัว

นอกจากนั้นยังมีทีมเจาหนาที่คอมแพสชั่นที่มีภาระใจในพันธกิจ

ครอบครัวเขารวมดวย สองปตอมา ในป ค.ศ.2017 ศาสนาจารย

มัทธิว หลิง เขามาชวยวางแผนยุทธศาสตร และติดตามหนุนใจ

คริสตจักรนำรองทั้ง 7 แหง และคอมแพสชั่นไดรวมมือกับ

องคกรอัลฟาประเทศไทย นำหลักสูตรของอัลฟาเร ื ่อง 

“การเลี้ยงดูบุตรหลาน” ใหกับคริสตจักรทั้ง 7 แหงนำไปใช

ในปค.ศ.2019 ศาสตราจารยเบน มาชวยสอนและพัฒนาทักษะ

องคความรูเรื่องของพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว ซึ่งมี

ทีมเจาหนาที่คอมแพสชั่นเขารวมเรียนรูดวย จากการเรียนรู

เรื่องพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว ทำใหเห็นวามี 10 

เรื่องหลักที่มีความสำคัญ เรียกวา “10 เสาหลัก” ไดแก 

1) การสรางความเช่ือในครอบครัว 2) ชีวิตสมรส 3) การเล้ียงดู

บุตรหลาน 4) การเปนผูนำครอบครัว 5) เพศ 6) การดูแล

ผูสูงอายุ 7) ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 8) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรในครอบครัว 9) การทำพันธกิจเปนครอบครัว 

10) การอธิษฐานและออนวอน

โดยท้ัง 10 เร่ืองน้ีมีความจำเปนตอพันธกิจครอบครัวบนพ้ืนฐาน

พระวจนะของพระเจาที่คริสตจักรจำเปนตองเรียนรูและนำไป

ประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทของตน แตไมจำเปนตองมีครบ

ทุกเรื่อง เพียงแตเจาะจงบางเรื่องที่จำเปนตอคริสตจักรเพื่อการ

เกิดผลอยางสูงสุด และไดมีการจัดอบรมสรางความตระหนัก

เร่ืองพันธกิจครอบครัวใหกับเจาหนาท่ีคอมแพสช่ันทุกคน โดยใน

ชวงปค.ศ.2020 - 2022 ไดสรางบทเรียนตามความจำเปนของ

คริสตจักร และอบรมคริสตจักรตาง ๆ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั�นที� 1  แบ่งปันพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว
ให้กับคริสตจักร 
เปนการสรางความตระหนักและทำแบบสำรวจเร่ืองความจำเปน
ในพันธกิจครอบครัวของคริสตจักรแตละโซน เพ่ือนำไปสูบทเรียน
ครั้งตอไป อีกทั้งเปนการเชิญชวนคริสตจักรที่เห็นความสำคัญ
มารวมทำพันธกิจ ซึ่งสิ่งที่คริสตจักรที่สนใจจะตองเตรียมกอน
การอบรมครั้งตอไป คือ การสรางทีมงานพันธกิจครอบครัว
ของคริสตจักร

ขั�นที� 2 สร้างบทเรียนและเริ�มอบรมเรื�องต่าง ๆ
จากการสำรวจคริสตจักรสวนใหญใหความสำคัญกับเร่ืองการสราง
ความเชื่อในครอบครัว เปนอันดับแรก การเลี้ยงดูบุตรหลาน 
เปนอันดับสอง และเรื่องชีวิตสมรส เปนอันดับสาม ซึ่งชวงแรก
จะเนนสองเรื่องแรกกอน เจาหนาที่และทีมพันธกิจการสราง
สาวกในครอบครัวของคอมแพสชั่น จึงไดชวยกันระดมความคิด
และทำบทเรียนขึ้น

     การสร้างความเชื�อในครอบครัว 
    (เสาหลักที่ 1 เนนความเชื่อ ครอบครัวคริสเตียน)
 
มีการจัดทำบทเรียนสำหรับผูนำคริสตจักร เพ่ือนำไปสอนสมาชิก
คริสตจักร ใหสามารถที่จะนมัสการ สรางความเชื่อในครอบครัว
ของตนไดเอง และไดจัดพิมพคู มือการนมัสการพระเจาใน
ครอบครัวแบบงาย เพื ่อสมาชิกจะสามารถนำไปใชไดจริง 
โดยเน้ือหาในคูมือการนมัสการพระเจาน้ัน ไดมาจากผูนำคริสตจักร
ตาง ๆ ที่เขาอบรมในครั้งนี้ดวย

จากชวงโควิด-19 ที่ผานมา มีหลายคริสตจักรที่ปดการนมัสการ
เนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้น ทำใหหลายครอบครัวไมไดไป
นมัสการท่ีคริสตจักร การนมัสการออนไลน ก็ไมตอบโจทยท้ังหมด 
แตครอบครัวที่ไดเริ่มฝกนมัสการในครอบครัว ก็ชวยทั้งในดาน
ฝายวิญญาณและยังชวยเรื่องความสัมพันธในครอบครัวดวย 
ปจจุบันคูมือนมัสการพระเจาในครอบครัว ไดทำมาแลว 2 ป 
และมีทั้งหมด 5 ภาษา คือ ไทย กะเหรี่ยง ละวา ลาหู จีน 

    



   การเลี�ยงดูบุตรหลาน 
   (เสาหลักท่ี 2 เนนความรู ทักษะ บทบาทของพอแม ผูปกครอง 
   สอนทั้งครอบครัวคริสเตียน และไมเปนคริสเตียน) 

ชวงท่ีมีคริสตจักรนำรอง ทางคอมแพสช่ันไดใชบทเรียนการเล้ียงดู
บุตรหลานของอัลฟา หลังจากนั้นไดมีการปรับหลักสูตรใหเขา
กับบริบทและยุคสมัยมากขึ้น โดยไดรวมมือกับ สสส. ในการใช
บทเรียนพอแมยุคใหม Netpama (เน็ตปามา) และบทเรียน
เรื่องภาษารัก ซึ่งทางคริสตจักรจะไดรับการถายทอดบทเรียน
เร่ืองตาง ๆ แตอาจจะนำไปใชเพียงบางเร่ืองท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของตน

นอกจากนี้คอมแพสชั่นประเทศไทยไดจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ไดแก

กิจกรรมถายรูปครอบครัว หัวขอการนมัสการพระเจาในครอบครัว 
และ กิจกรรมเขียนเรียงความเยาวชน หัวขอครอบครัวของฉัน
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พันธกิจครอบครัวเปนการทำงานรวมกันระหวางคริสตจักรและ

พอแมผูปกครองในการสงเสริมครอบครัวใหมีการใชเวลารวมกัน

เพื่อความสัมพันธที่ดีและสนับสนุนใหจิตวิญญาณของสมาชิก

ในครอบครัวเติบโตและเขมแข็ง คริสตจักรจึงตองใหการสนับสนุน

อยางมีประสิทธิภาพ และเมื ่อครอบครัวมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับรู บทบาทและ

ความรับผิดชอบของตนเอง มีความรูมีทักษะในการเสริมสราง

จิตวิญญาณของกันและกันใหเติบโตขึ้น ก็เทากับเรากำลังสราง

ผูติดตามพระเยซูคริสตไดอยางมีคุณภาพ  

คอมแพสช่ันประเทศไทย เห็นความสำคัญของพันธกิจครอบครัว 

เพราะครอบครัวเปนรากฐานสำคัญและมีอิทธิพลตอเด็กและ

เยาวชนอยางมาก ดังนั้นคอมแพสชั่นประเทศไทยจึงมุงมั่นที่จะ

สนับสนุนคริสตจักรในการสรางครอบครัวที่เขมแข็งในความเชื่อ

และสืบทอดแนวคิดและวิธีการเพื ่อเปนวัฒนธรรมอันดีงาม

ของครอบครัวและคริสตจักร โดยคอมแพสชั่นยินดีสนับสนุน

องคความรู แหลงขอมูลตาง ๆ และเครือขายที่เกี่ยวของ 

ในฉบับนี้ จึงอยากแนะนำงานพันธกิจครอบครัวที่ไดมีการ

ดำเนินงานมาตั้งแตป ค.ศ. 2015 และคำบอกเลาของพอแม 

เจาหนาที่โครงการ และเด็ก ๆ ที่ไดรับการเสริมสรางผาน

กิจกรรมของพันธกิจครอบครัว รวมทั ้งภาพบรรยากาศ

กิจกรรมตาง ๆ

คอมแพสชั่นประเทศไทยไดรับการสนับสนุนองคความรูจาก 

ศาสนาจารยมัทธิว หลิง ตั้งแตป ค.ศ.2015 โดยไดหนุนใจและ

เชิญคริสตจักรท่ีสนใจมารวมอบรม ทำใหมีคริสตจักรนำรอง 7 แหง 

นอกจากนั้นยังมีทีมเจาหนาที่คอมแพสชั่นที่มีภาระใจในพันธกิจ

ครอบครัวเขารวมดวย สองปตอมา ในป ค.ศ.2017 ศาสนาจารย

มัทธิว หลิง เขามาชวยวางแผนยุทธศาสตร และติดตามหนุนใจ

คริสตจักรนำรองทั้ง 7 แหง และคอมแพสชั่นไดรวมมือกับ

องคกรอัลฟาประเทศไทย นำหลักสูตรของอัลฟาเร ื ่อง 

“การเลี้ยงดูบุตรหลาน” ใหกับคริสตจักรทั้ง 7 แหงนำไปใช

ในปค.ศ.2019 ศาสตราจารยเบน มาชวยสอนและพัฒนาทักษะ

องคความรูเรื่องของพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว ซึ่งมี

ทีมเจาหนาที่คอมแพสชั่นเขารวมเรียนรูดวย จากการเรียนรู

เรื่องพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว ทำใหเห็นวามี 10 

เรื่องหลักที่มีความสำคัญ เรียกวา “10 เสาหลัก” ไดแก 

1) การสรางความเช่ือในครอบครัว 2) ชีวิตสมรส 3) การเล้ียงดู

บุตรหลาน 4) การเปนผูนำครอบครัว 5) เพศ 6) การดูแล

ผูสูงอายุ 7) ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 8) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรในครอบครัว 9) การทำพันธกิจเปนครอบครัว 

10) การอธิษฐานและออนวอน

โดยท้ัง 10 เร่ืองน้ีมีความจำเปนตอพันธกิจครอบครัวบนพ้ืนฐาน

พระวจนะของพระเจาที่คริสตจักรจำเปนตองเรียนรูและนำไป

ประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทของตน แตไมจำเปนตองมีครบ

ทุกเรื่อง เพียงแตเจาะจงบางเรื่องที่จำเปนตอคริสตจักรเพื่อการ

เกิดผลอยางสูงสุด และไดมีการจัดอบรมสรางความตระหนัก

เร่ืองพันธกิจครอบครัวใหกับเจาหนาท่ีคอมแพสช่ันทุกคน โดยใน

ชวงปค.ศ.2020 - 2022 ไดสรางบทเรียนตามความจำเปนของ

คริสตจักร และอบรมคริสตจักรตาง ๆ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั�นที� 1  แบ่งปันพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว
ให้กับคริสตจักร 
เปนการสรางความตระหนักและทำแบบสำรวจเร่ืองความจำเปน
ในพันธกิจครอบครัวของคริสตจักรแตละโซน เพ่ือนำไปสูบทเรียน
ครั้งตอไป อีกทั้งเปนการเชิญชวนคริสตจักรที่เห็นความสำคัญ
มารวมทำพันธกิจ ซึ่งสิ่งที่คริสตจักรที่สนใจจะตองเตรียมกอน
การอบรมครั้งตอไป คือ การสรางทีมงานพันธกิจครอบครัว
ของคริสตจักร

ขั�นที� 2 สร้างบทเรียนและเริ�มอบรมเรื�องต่าง ๆ
จากการสำรวจคริสตจักรสวนใหญใหความสำคัญกับเร่ืองการสราง
ความเชื่อในครอบครัว เปนอันดับแรก การเลี้ยงดูบุตรหลาน 
เปนอันดับสอง และเรื่องชีวิตสมรส เปนอันดับสาม ซึ่งชวงแรก
จะเนนสองเรื่องแรกกอน เจาหนาที่และทีมพันธกิจการสราง
สาวกในครอบครัวของคอมแพสชั่น จึงไดชวยกันระดมความคิด
และทำบทเรียนขึ้น

     การสร้างความเชื�อในครอบครัว 
    (เสาหลักที่ 1 เนนความเชื่อ ครอบครัวคริสเตียน)
 
มีการจัดทำบทเรียนสำหรับผูนำคริสตจักร เพ่ือนำไปสอนสมาชิก
คริสตจักร ใหสามารถที่จะนมัสการ สรางความเชื่อในครอบครัว
ของตนไดเอง และไดจัดพิมพคู มือการนมัสการพระเจาใน
ครอบครัวแบบงาย เพื ่อสมาชิกจะสามารถนำไปใชไดจริง 
โดยเน้ือหาในคูมือการนมัสการพระเจาน้ัน ไดมาจากผูนำคริสตจักร
ตาง ๆ ที่เขาอบรมในครั้งนี้ดวย

จากชวงโควิด-19 ที่ผานมา มีหลายคริสตจักรที่ปดการนมัสการ
เนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้น ทำใหหลายครอบครัวไมไดไป
นมัสการท่ีคริสตจักร การนมัสการออนไลน ก็ไมตอบโจทยท้ังหมด 
แตครอบครัวที่ไดเริ่มฝกนมัสการในครอบครัว ก็ชวยทั้งในดาน
ฝายวิญญาณและยังชวยเรื่องความสัมพันธในครอบครัวดวย 
ปจจุบันคูมือนมัสการพระเจาในครอบครัว ไดทำมาแลว 2 ป 
และมีทั้งหมด 5 ภาษา คือ ไทย กะเหรี่ยง ละวา ลาหู จีน 
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 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

ซ่ึงกันและกันเพ่ือจะไมแสดงกิริยาแบบน้ันอีก  ท่ีสำคัญการใชเวลากับครอบครัว

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 แตจากการท่ีเขารวมกิจกรรม อาจจะเห็นวาเขาเปนคนไมกลาแสดง 

ไมออกมารวมกิจกรรมแตเขาไดนำความรูบทเรียนที่ไดรับมา นำกลับมา

ใชที่บาน ตอนนี้เขากลายเปนพอที่ใจดีมาก สามารถคุยกับลูกไดทุกเรื่อง 

ลูก ๆ ก็สามารถเขาหาพอ ปรึกษาเร่ืองราวตาง ๆ กับพอได ถาทุกคนสังเกต

อาจจะเห็นวาพอเปนคนเงียบไมแสดงออก แตในความเปนจริงครอบครัว

ของเราเห็นการเปล่ียนแปลงมาก ขอบคุณเจาหนาท่ีโครงการท่ีมีกิจกรรมดี 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

ครอบครัวที่ไดรับการอบรม นำไปใชกับครอบครัวของตนเอง

ผูสนใจสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับพันธกิจครอบครัวไดจากส่ือตาง ๆ ของเรา รวมท้ังรับฟงแนวทางเล้ียงดูลูกจาก Podcast

 และดาวนโหลดคูมือนมัสการในครอบครัวและพระคัมภีรเด็กได จากเว็บไซต www.compassionth.com  

เว็บไซต resource.compassionth.com และชองยูทูป มูลนิธิดรุณาทร Compassion Thailand

   ปัจจุบันมีคลังความรู้และเครือข่าย ได้แก่

หนังสือ
 • พระคัมภีรเด็ก ตอน พระเยซูเลี้ยงอาหารหาพันคน (ภาษาไทย)
 • คูมือนมัสการพระเจาในครอบครัว 2 เลม (2021 และ 2022)     
  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
 • วิดีโอ พันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว 2 (ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากรวมพันธกิจการสรางสาวกในครอบครัว) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • วิดีโอ Family Devotion มีทั้งหมด 30 วีดีโอ เปนภาษาไทย
 • วิดีโอเรื่อง การทำพันธกิจครอบครัวในโซนแมสะเรียง
เครือขาย
 • สสส. เน็ตปามา
 • สสส. เพื่อนครอบครัว
 • พันธกิจบานและครอบครัว สภาคริสตจักรในประเทศไทย
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