
ฉบับเดือนกันยายน 2565

“อยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้น
ในอำเภออมก๋อยทุกหมู่บ้าน”
ศจ.ลอยพอ สุริยบุปผา 
ประธานโครงการและศิษยาภิบาลคริสตจักรสบอมแฮด
 คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
   ฟังเรื่องราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล :
   ศจ.ลอยพอ สุริยบุปผา 
   เรื่องราวที่น่าจดจำจากศิษย์เก่า :
   ชฎารักษ์ บัณฑิตมหาศาล, เกียรติศักดิ์ ค้ำจุนสวรรค์  
   พูดคุยกับเยาวชน
   อภิชยา สุแฮ,  สุรเดช รุ่งโรจน์ประชาชื่น
 คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ
   การศึกษาดี กีฬาเด่น
   ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ
   อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา
   อบรมการปกป้องเด็กและสิทธิเด็ก

จดหมายข่าวคอมแพสชั่น
มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอและแบงปนผลลัพธจากการทำพันธกิจ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมของคริสตจักรคูมิตรรวมกับ
คอมแพสชั ่น เพื ่อใหเห็นการพัฒนาและความเปลี ่ยนแปลง
ในชีวิตของเด็ก เยาวชน และคริสตจักร และแนวทางในการพัฒนา
พันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองครวมอยางยั่งยืนในอนาคตตาม
บริบทของตนเอง

ขอขอบคุณ คริสตจักรคูมิตร ศิษยาภิบาล และเจาหนาท่ีโครงการ 
ศิษยเกาโครงการ เยาวชนในโครงการ เจาหนาที่คอมแพสชั่น 
และผูที่มีสวนเกี่ยวของใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจาอวย
พระพรทุกทาน



คริสตจักรสบอมแฮด ตั้งอยูในหมูบานสบอมแฮด ตำบลอมกอย อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยตั้งอยูหางจากตัวอำเภอระยะ 2 กิโลเมตร 
ไดรับการกอตั้งขึ้นเปนคริสตจักรเมื่อป พ.ศ.2534 อยูในสังกัดสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย 

คริสตจักรแหงนี้ไดนำความเปลี่ยนแปลงมาสูชุมชนเล็ก ๆ แหงนี้ ทำใหเด็กๆไดรับการพัฒนาทั้งความเปนอยูดานสุขภาพรางกายและจิตวิญญาณ   
ที่สำคัญคือ คนในชุมชนไดรูจักพระเจาจากการรับฟงขาวประเสริฐ โดยมีคอมแพสชั่นรวมรับใชเคียงขางคริสตจักรในการพัฒนาชีวิตของเด็ก
และเยาวชนใหเติบโตขึ้นพรอมกับการคนพบศักยภาพในตนเอง
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เปนเวลาถึง 16 ปแลวที่คริสตจักรสบอมแฮดไดรวมเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นเพื่อทำพันธกิจ
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวม The Highlights  ไดพูดคุยกับ คุณสายสิริ บัณฑิตมหาศาล 
หรือ “พี่สาย” ผูจัดการโครงการ  ซึ่งไดเขามาทำงานในหนาที่นี้เมื่อคริสตจักรเขาสูปที่สองของ
การทำโครงการพัฒนาเด็กฯ รวมกับคอมแพสชั่น 

พี่สายเลายอนใหฟงถึงชวงเวลากอนคริสตจักรจะกอตั้งวา หมูบานสบอมแฮดเคยเปนชุมชนขนาดเลก็
มีประชากรนอยจนไมสามารถต้ังเปนหมูบานเองได ในตอนน้ันไมมีคริสเตียนเลย คนในหมูบานมีความเช่ือวา
มีผีอาศัยอยูดวย มีคนพบเห็นวิญญาณตามตนไมใหญในพื้นที่จนสรางความหวาดกลัวแกคนในชุมชน

แตความเปล่ียนแปลงไดเกิดข้ึนเม่ือมีนักศึกษาจากคริสตธรรมพะเยามาฝกงานและประกาศในชุมชนกอน
จะนำสมาชิกจาก 2 ครอบครัว จำนวน 7 คนรับเชื่อ ในที่สุดจึงกอตั้งเปน
คริสตจักร มีศาสนจารยลอยพอ สุริยบุปผา เปนศิษยาภิบาล มีคนในชุมชน
มารับเชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีผูคนยายถิ่นฐานเขามาอาศัยในชุมชน 
เมื่อจำนวนประชากรในหมูบานเพิ่มขึ้นมากจึงสามารถเปดเปนหมูบานเองได ผู้จัดการโครงการ

สายสิริ บัณฑิตมหาศาล (พี่สาย)

คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีคริสตจักรสบอมแฮด



 ผลจากการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

THE HIGHLIGHTS   03

ในเวลาน้ัน ศจ.ลอยพอ ไดมองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็ก 

เน่ืองจากในชุมชนมีเด็กจำนวนมาก ถาไดรวมมือกับคอมแพสช่ัน

ก็จะสามารถชวยเหลือเด็กไดมากขึ้น หลังจากเสนอขอเปด

โครงการกับคอมแพสชั่น ก็ไดเริ่มทำงานรวมกันในฐานะคูมิตร

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  เมื่อเริ่มเปดโครงการมีเด็ก

ลงทะเบียนจำนวน 96 คน มาจากในหมูบานและบริเวณใกลเคียง 

มเีจาหนาที่จำนวน 4 คน 

ในชวงแรกคนในชุมชนและผูปกครองหลายคนเปนหวงเรื่อง

ความปลอดภัยของบุตรหลาน แตหลังจากที่เห็นผลที่เกิดขึ้น

กับเด็กและเยาวชนในโครงการที่ไดรับโอกาสทางการศึกษา 

ไดทำกิจกรรมพัฒนาทักษะหลากหลาย และไดฝกฝนงาน

ดานอาชีพทำใหมีผู ปกครองมาติดตอขอใหลูกหลานเขารวม

ในโครงการบาง ปจจุบันมีเด็กและเยาวชนเขารวมในโครงการ

จำนวนมากถึง 582 คน มีเจาหนาที่เพิ่มเปน 9 คน ชวยกันดูแล

เด็ก ๆ และดำเนินงานโครงการ 

“จากเด็ก 96 คน สู่ 582 คน คริสตจักรเติบโต หมู่บ้านเข้มแข็ง”
กลาวไดวาคอมแพสชั่นเปนสวนสำคัญในการทำงานเคียงขาง

คริสตจักรที ่ใหการชวยเหลือเด็กและครอบครัวในชุมชน

มาโดยตลอด พัฒนาทั้งชุมชนและชวยใหคริสตจักรแหงนี้

เติบโตขึ้นไปพรอม ๆ กัน

ปจจุบันหมูบานสบอมแฮดมีประชากรประมาณ 180 หลังคาเรือน

โดยสวนมากเปนคริสเตียนซึ่งมีจำนวน 80% ของประชากรใน

หมูบาน คริสตจักรสบอมแฮดมีสมาชิก 820 คน การเติบโตของ

คริสตจักรสรางความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานความเชื่อและ

วิถีชีวิต คนในชุมชนไมพบเห็นผีในชุมชนอีก มีความตระหนัก

คิดดานศีลธรรม ทำมาหากินสุจริตและรู จ ักการแบงปน 

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผใหแกกันจากที่เคยตางคนตางอยู อีกทั้ง

ยังรูจักเก็บออมเพื่อลูกหลาน การกินอยูถูกสุขอนามัยมากขึ้น 

รักษาความสะอาดมากขึ้นในบริเวณที่พักอาศัย ซึ่งพี่สายเชื่อวา 

เปนการทำงานของพระเจา เม่ือทุกคนแสวงหาพระเจา ท้ังสมาชิก

และศิษยาภิบาล มีการอธิษฐานอดอาหาร การประกาศ และ

ดำเนินชีวิตที่สำแดงความรักของพระเจา  

รับบัพติศมา คายเยาวชน

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตัวเองอย่างย่ังยืน
พ่ีสายกลาวถึงการเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเอง

อยางยั่งยืนวา จะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานในหลายดาน

ใหเขากับสถานการณ เชนปรับเพิ่มอาสาสมัครใหมากขึ้นแทนที่

ตำแหนงเจาหนาที่ประจำโครงการ และในปนี้คริสตจักรไดเริ่ม

แผนงานชวยเหลือดูแลบุคลากรดวยการพยายามสงเสริมให

เจาหนาที่โครงการปจจุบันทั้ง 9 คน  มีอาชีพหลักเลี้ยงดูตนเอง

และครอบครัวได เชน เลี้ยงหมู เลี้ยงไก 

ดานกิจกรรมการเรียนรูจะยังคงมีการเรียนการสอนรวีวารศึกษา

ตามชวงวัยและมีกลุมอนุชนตอไปตามตารางเวลาของคริสตจักร

ในวันอาทิตย แตลดการทำกิจกรรมหรือชมรมในวันเสาร รวมถึง

กิจกรรมคายที่ใชงบประมาณจำนวนมากลง เนนรูปแบบการทำ

พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีสงเสริมความรูและทักษะอาชีพ

มากขึ้น สนับสนุนทุนการศึกษาตามกำลังและสานตอการทำ

พันธกิจสงเสริมอาชีพใหเยาวชน เน่ืองจากมีอุปกรณและวิทยากร

พรอมอยูแลว 

กิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” อบรมเยาวชน

ฝกทำขนม
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การเตรียมงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ และเปนทุน

การศึกษา ทำใหจำเปนตองมีการสงเสริมอาชีพมากขึ้น มีทั้ง

รานเสริมสวย รานอาหาร และสตูดิโอถายภาพ ทั้งหมดเปน

กิจการขนาดเล็กในชุมชนซึ่งอยูในชวงเริ่มตนดำเนินงานโดยมี

เจาหนาที่โครงการและอาสาสมคัรชวยกันดูแล 

พี่สายทิ้งทายวา สิ่งสำคัญที่เดนชัดของคริสตจักรสบอมแฮด 

คือการมีความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันและการไววางใจในพระเจา 

ศิษยาภิบาลและสมาชิกมีนิมิตเปาหมายเดียวกันในการประกาศ

และสรางสาวก  

และเชนเคย กอนจบบทความคอลัมนนี้ THE HIGHTLIGHTS 

มีคำสัมภาษณของศิษยาภิบาล ศจ.ลอยพอ สุร ิยบุปผา 

ศิษยเกาสองทานคือ ชฎารักษ บัณฑิตมหาศาล และเกียรติศักดิ์ 

ค้ำจุนสวรรค รวมท้ังเยาวชนในโครงการ สุรเดช รุงโรจนประชาช่ืน 

และอภิชยา สุแฮ  มาเลาสูกันฟง ขอขอบคุณทุกทานที่รวม

แบงปนประสบการณที ่ไดรับในพันธกิจการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแบบองครวมกับคอมแพสชั่น

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ

ชมรมกีฬา
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จากใจศิษยาภิบาล
ประจำคริสตจักร
สบอมแฮด

ศจ.ลอยพอ สุริยบุปผา 

ศาสนาจารยลอยพอ สุริยบุปผา เลาถึงการทำพันธกิจพัฒนา

เด็กและเยาวชนที่รวมเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นมากวา 16 ป 

ดวยความปลื้มปติวา ตนรูสึกขอบคุณทีมงานของคอมแพสชั่น

ทุกทาน ทั้งผูใหญที่มีภาระใจในการทำพันธกิจกับเด็ก ๆ และ

สมาชิกผู ร วมรับใชในคริสตจักรสบอมแฮด และรวมสราง

ความเปลี ่ยนแปลงมากมายใหเกิดขึ ้นกับคริสตจักรแหงนี ้ 

เริ ่มตั ้งแต 40 ปที ่แลว ในหมูบานสบอมแฮดที่มีผู เชื ่อเพียง 

2 ครอบครัว กระทั่งกอตั ้งคริสตจักรและเดินหนาประกาศ

จนตอนนี้คนเกือบทั้งหมูบานกวารอยครอบครัวกลายมาเปน

ผูเชื ่อแลว ศานาจารยลอยพอขอบคุณที่คอมแพสชั่นเขามา

เปนกำลังเสริมในการทำพันธกิจ และเปนเหตุใหเด็กหลายคน

ไดพบกับพระเจา ทำใหครอบครัวของเด็กเหลาน้ันไดรูจักพระเจา

ผานพันธกิจนี้ไปดวย

ศาสนจารยลอยพอมีเปาหมายในการรับใชที่อยากเห็นการฟนฟู

เกิดขึ้นในอำเภออมกอยทุกหมูบาน โดยตั้งใจจะประกาศให

ทุกครัวเรือนมีโอกาสไดรูจักกับพระเจาและตัดสินใจติดตาม

พระองค แมในตอนนี้จะยังทำไมสำเร็จ แตจะเดินไปจนกวา

จะถึงเปาหมายอยางไมยอทอ

ศจ.ลอยพอ สุริยบุปผา และภรรยา

“การทำเพื่อองคพระผูเปนเจา แมแตน้ำแกวเดียว พระองค
จะขาดบำเหน็จก็หาไม ดังนั้น พี่นองผูรับใชทุกทานจะขาด
พระพรก็หามิได เพราะทานเปนกำลังใหเด็กมากมายและ
ครอบครัวของพวกเขาไดรับความรอด พวกทานจะเปนผูม่ังค่ัง
ในสวรรคตลอดไป” ศาสนาจารยลอยพอกลาวปดทาย
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จากศิษย์เก่า
ชฎารักษ์ บัณฑิตมหาศาล 

(โบ)

ชฎารักษ บัณฑิตมหาศาล หรือ โบ ศิษยเกาในโครงการ 

เลาถึงประสบการณระหวางอยูในโครงการ ที่ทำใหเธอ

ยังรูสึกขอบคุณพระเจาอยูเสมอจนทุกวันนี้ 

พอและแมของโบเปนสมาชิกประจำคริสตจักรสบอมแฮด

อยูกอนแลว จนกระทั่งโบอายุได 6 ปก็ไดเขารวมเปน

สวนหนึ่งในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักร 

แมจะเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนโบเลาวา เธอเคยเปน

คนไมคอยกลา ขี้กลัว การทำกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ

ไดชวยใหเธอพัฒนาตัวเองเปนเด็กที่มีความกลามากขึ้น 

กลารับใชพระเจา กลาทำในสิ่งที่ตัวเองคิดวาเปนไปไมได 

และกลาที่จะมีความใฝฝนในชีวิต 

โบตัดสินใจเลือกเสนทางของตัวเองดวยการติดตามพระเจา

ตอนอายุได 15 ป ดวยความเชื่อวาพระเจารัก และการ

ติดตามพระองคจะทำใหเธอไดรับความรอด  ประกอบกับ

การเห็นพอแมของตัวเองเปนตนแบบในการใชชีวิตเพื่อ

รับใชพระเจาไดทำใหเธอใฝฝนอยากเปนตัวแทนของ

พระเจาเหมือนกับแสงที่สองสวางใหสังคมดวยการเปน

ตำรวจท่ีคอยใหความชวยเหลือและมีหนาท่ีรับใชประชาชน

ใหไดรับความยุติธรรม ตามอยางแมท่ีทำงานรับใชกับเด็ก ๆ 

เปนเจาหนาท่ีของโครงการในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน 

และพอที่ทำงานดานสิ่งแวดลอมดวยการเปนเจาพนักงาน

ตรวจปาในกรมปาไม 

โบทำตามความใฝฝนดวยการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขานิติศาสตร ปจจุบันเธออายุครบ 24 ป จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีแลว และกำลังทำงานในตำแหนงผูชวย

นิติกรประจำองคการบริหารสวนตำบลอมกอย ซ่ึงงานท่ีทำ

เปนงานดานกฎหมายเสียสวนใหญ ไมวาจะเปนการรับ

ผูมาบำเพ็ญประโยชน, จัดทำเอกสารตาง ๆ , งานเอกสาร

ราชการตาง ๆ รวมถึงการประเมินความโปรงใสของ

หนวยงาน นับวาเปนงานที่ไดรับใชประชาชนอยางที่เธอ

อยากทำ โดยระหวางนี้ โบก็เดินเขาใกลความฝนเขาไป

อีกกาว เมื่อเธอสมัครเปนพนักงานสอบสวน และกำลัง

เตรียมสอบตำรวจในอีกไมนาน สวนในดานงานรับใชกับ

คริสตจักร โบมีหนาท่ีสอนรวีใหกับเด็ก ๆ , ดูแลกลุมอนุชน 

และเปนผูชวยในการนมัสการอยูเสมอ นอกจากนี้เธอยัง

มีเปาหมายในการรับใชเปนพิเศษกับกลุมเด็กดอยโอกาส

และผูสูงอายุที่ขาดคนดูแลอีกดวย

โบกลาวเพิ่มเติมวา เธอรูสึกขอบคุณโครงการมากจริง ๆ 

ที่เปนสวนหนึ่งในการเดินตามความฝนของเธอ ทั้งเปน

จุดเริ่มตนในการมอบความกลาหาญ การเติบโตขึ้นในทาง

ของพระเจา และการชวยเหลือดานทุนการศึกษา ทำให

เธอไดเปนตัวเองอยางทุกวันนี้
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จากศิษย์เก่า
เกียรติศักดิ์ ค้ำจุนสวรรค์ 

(โก้)

“ผมเช่ือวา ผมเขาโครงการน้ีมาไดดวยพระคุณของพระเจา 

ที่ผูใหญใจดีมอบโอกาสใหทั้งเด็กที่เปนคริสเตียนและไมใช

คริสเตียน ในดานการศึกษา การดูแลรางกาย จิตใจ และ

ดานสังคม ทำใหเด็กเหลานั้นไดรับการเติมเต็มในหลาย ๆ 

อยาง” 

เกียรติศักดิ์ ค้ำจุนสวรรค หรือ โก อดีตเยาวชนรุนแรก

ในโครงการเลายอนถึงชีวิตในโครงการที่เริ่มตนชวงอายุ

ประมาณ 8 ป เขาเปนคนหน่ึงท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีไมใช

คริสเตียน แตมีโอกาสไดรูจักพระเจาผานโครงการและ

เติบโตขึ้นในความเชื่อจนกระทั่งปจจุบัน

โกเลาวา เปนเพราะความรักของพระเจา พระองคไดสัมผัส

จิตใจและทำใหเขาเติบโตข้ึนในความเช่ือ โดยเฉพาะในชวง

จุดเปลี่ยนผานของชีวิตที่กำลังจะสอบเขามหาวิทยาลัย 

ระหวางอาศัยอยูกับนาท่ีเปนคริสเตียน เขาไดรับการหนุนใจ

ใหเชื่อในพระคุณของพระเจาวาตัวเองจะไดรับความรอด

100% จากที่เคยไมมั่นใจเนื่องจากความบาปของตัวเอง 

แตความซาบซึ้งในความรักทำใหโกตัดสินใจรับเชื่ออยาง

จริงจัง และมองยอนถึงพระคุณมากมายท่ีพระเจามอบใหเขา 

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการที่ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของโครงการ

และไดรับการพัฒนาแบบองครวมตั้งแตยังเด็ก

ไมวาการไดรับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และไดรับ

การสนับสนุนทุนการศึกษา ไดรับเส้ือผาและอาหารการกิน

ที่ดี ทำใหมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีขึ้น ไดมีโอกาสรูจัก

พระเจาและเติบโตในทางของพระองค  ไดรูจักเพื่อน ๆ 

ในหมูบาน และไดไปเขาคายทำใหมีสังคมที่กวางขึ ้น 

ไดรูจักพ่ีนองจากคริสตจักรอ่ืน ๆ จึงไดรับการพัฒนาทักษะ

ทางสังคมอยูตลอด

โกบอกวาพระเจ ามอบของประทานใหเขามากมาย 

การนมัสการ การพูด การหนุนใจ และความชอบในการ

อยูกับเด็ก ๆ เขาจึงใชของประทานเหลานี้ในการรับใช

พระเจา เขาไดเปนประธานชมรมคริสเตียนในชวงเรียน

มหาวิทยาลัยและออกประกาศสรางสาวก โกในตอนนี้

อาย ุ 23 ป จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ปจจุบันทำงานในบริษัท

โฮมสุขภัณฑ สาขาจังหวัดเชียงใหม ตำแหนงพนักงานบัญชี 

แผนกงบประมาณและสินทรัพย ปจจุบันเขาไดชวย

สนับสนุนทุนการศึกษาของนอง ๆ ในโครงการ เพื่อสงตอ

โอกาสอยางที่ตัวเองเคยไดรับมากอน



THE HIGHLIGHTS   09

พูดคุยกับเยาวชน

อภิชยา สุแฮ (กีกี้)

แนะนำตัว
ชื่อกีกี้นะคะ อภิชยา สุแฮ ตอนนี้อายุ 20 ป คะ กำลังศึกษา
อยูชั้นปที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและนิเทศศาสตร สาขานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยพายัพคะ จบมัธยมจากโรงเรียนอมกอยวิทยาคมคะ

ได้รับอะไรจากการเข้าร่วมโครงการ
โครงการชวยพัฒนาทั้งดานรางกายและจิตใจควบคูกันคะ รางกาย
ก็เรื่องสุขภาพ คอยดูแลอาหารการกิน สวนดานจิตใจก็เปนอาหาร
ฝายวิญญาณเสริมใหเรามีพื้นฐานของคริสเตียนที่ดี

นอกจากนี้ยังไดพัฒนาทักษะอีกหลายอยาง ซึ่งเรื่องนี้เห็นผลมาก
ตอนเขามหาวิทยาลัยคะ เหมือนกับไดเปรียบท่ีมีโอกาสไดทำกิจกรรม
หลากหลายในโครงการมากอน ท้ังรองเพลง เลนกีตาร และเปนพิธีกร 
ทำใหอาจารยและเพื่อน ๆ มองเห็นศักยภาพของเรา สวนทักษะ
ทางสังคมก็ดีตามไปดวย เราเขากับคนอื่นไดงาย เปนคริสเตียน
ที่มองทุกอยางสวยงาม

การพัฒนาเหล่านี้ส่งผลสำคัญต่อชีวิต
อย่างไรบ้าง
ถาหนูไมไดอยูในโครงการก็จะไมไดรับการอบรมหรือสั่งสอนในทาง
ของพระเจา มุมมองจะตางไปจากปจจุบัน ไมเหมือนกับที่มีคนคอย
อบรมเรา รูสึกดีที่ไดอยูในโครงการตั้งแตเด็ก ทำใหวิถีชีวิตแบบนี้
กลายเปนความเคยชินของเรา

รับเชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ และเพราะอะไรถึง
ตัดสินใจรับเชื่อ
ตอน ม.1 คะ ไดยินเรื่องพระเจามาตั้งแตเด็กเพราะครอบครัวเปน
คริสเตียนอยูแลว และโครงการกส็อนมาตลอด

ต้นแบบในการใช้ชีวิต
อาจารยลอยพอ สุริยบุปผาคะ เห็นอาจารยมาตั้งแตเด็ก เขาคอย
ดูแลสมาชิกในคริสตจักรตั้งแตรุนพอแมแลว หนูมองเปนตนแบบ
เพราะเขาเปนคนท่ีมีทัศนติดีมากในหลาย ๆ เร่ือง และคอยสนับสนุน
หนูทั้งคำพูดและการกระทำเลย

จุดเปลี่ยนในชีวิต
เมื่อกอนเคยคิดวาตองใชชีวิตในเสนทางที่มั่นคงตามอยางคนอื่น ๆ 
แตพอเกิดจุดเปล่ียนท่ีทำใหไดพ่ึงพาพระเจามากข้ึน เลยรูวาพระเจา
ใหโอกาสในการตัดสินใจ เราสามารถเลือกทางไหนก็ได ที่พระองค
อนุญาต และเปนทางที่ตัวเราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นดวย

ความใฝ่ฝันในอนาคต
ใจหนึ่งก็อยากเรียนตอ อีกใจหนึ่งก็อยากทำงานดานสื่อสารมวลชน
ใหองคกรกะเหร่ียงดวยคะ ต้ังใจไววาในอนาคตอยากทำงานเก่ียวกับ
การพูด เพราะเปนของประทานที่พระเจามอบให

รู้ตัวเมื่อไหร่ว่ามีของประทานในด้านนี้
ต้ังแตเด็กเปนคนชอบพูดคุยคะ แลวก็ชอบรองเพลงดวย พอเราชอบ
และทำไดดีก็เลยรูวานี่คือทางที่ใช

โครงการมีส่วนช่วยสนับสนุนของประทานนี้
อย่างไรบ้าง
ทางโครงการสนับสนุนมาตลอดเลย ไดฝกทักษะการรองเพลง
ทุกวันเสารที่ตองรองนมัสการ และมีโอกาสไดขึ้นเวทีประกวดดวย 
โครงการไมไดสงเสริมแคการพูดกับรองเพลงนะคะ คนอื่นที่ถนัด
ในดานอื่นโครงการก็สนับสนุนเหมือนกัน เชน วาดภาพ ทำอาหาร 
ทางโครงการใหการสนับสนุนดีมากเลย

กิจกรรมที่ชื่นชอบในโครงการ
กิจกรรมที่ไดไปทำรวมกับนอง ๆ บนดอย และการทำคายคะ

ตอนนี้มีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าในด้านใดบ้าง
ดานการนมัสการคะ รองเพลง นอกจากน้ีก็เปนพ่ีเล้ียงในคายอาสาตาง ๆ 

มีภาระใจในการรับใช้ด้านใดเป็นพิเศษ
ไมมีคะ สามารถรับใชอะไรก็ไดทั้งนั้น เพราะเราอยูในมหาวิทยาลัย
คริสเตียน เลยไดทำกิจกรรมรวมกับคริสเตียนดวยกันบอย พอเห็น
ทุกคนชวยเหลือกันก็ทำใหอยากรับใชตามไปดวย

สิ่งที่อยากพูดถึงโครงการ
อยากบอกวาโครงการเปนที่ที่ดีมากคะ สนับสนุนเราทั้งทางรางกาย
และจิตใจมาตลอดเลย
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สุรเดช รุ่งโรจน์ประชาชื่น
              (เดช)

แนะนำตัว
ชื่อ สุรเดช รุงโรจนประชาชื่น ชื่อเลน เดช อายุ 21 ป กำลังเรียน

อยูที่วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร สาขาพยาบาลครับ

เข้าโครงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่
นาจะ 4-5 ขวบ ตอนน้ันทางเจาหนาท่ีมาแนะนำโครงการกับผูปกครอง

รับเชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ 
ประมาณอายุ 10-11 ป เพราะมีประสบการณสวนตัวกับพระเจา 

ไดเห็นการอัศจรรยในกรณีเล็ก ๆ อยางเชน เหตุการณที่รองเทาผม

ขาดตอนกำลังจะไปคายรวมกับโครงการอื่น ตอนนั้นผมขอเงินแม

เพื่อซื้อรองเทาใหม แตแมก็ไมมีเงินจะให ผมเลยอธิษฐานขอกับ

พระเจา แลววันถัดมาพระเจาก็จัดเตรียมเงินกอนนั้นผานแมมา

ใหผม จากที่ไมมีเลยก็หามาไดพอดี

เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
เหตุการณในครอบครัวครับ พอแมของผมไมใชคริสเตียนและ

ใชยาเสพติดในครอบครัว จนกระทั่งโครงการเขามาชวยเหลือทำให

ชีวิตผมไดพบกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ โครงการพาเราออกจากสภาพ

แวดลอมของครอบครัวที่ใชยาเสพติด ชวยดึงออกมาจากจุดนั้น 

ทำใหจิตใจและความคิดของเราเปลี่ยนไป จากที่เคยมียาเสพติด

เปนสิ่งที่นำชีวิต โครงการมอบความกลาใหผมเดินออกมาและ

สามารถกาวตอไปได

โครงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวเองอย่างไร
ชวยพัฒนาทั้งพรแสวงและพรสวรรค ดึงทักษะที่ชื่นชอบและทักษะ

ที่ทำไดดีของเราออกมาพัฒนาตอ

อะไรคือทักษะที่ชื่นชอบและทำได้ดี
ทักษะดานมีเดียและเสริมสวยครับ

กิจกรรมที่ชื่นชอบในโครงการ
กิจกรรมสงเสริมอาชีพในงานเสริมสวยและงานจิตอาสา 

ปัจจุบันมีส่วนช่วยงานรับใช้พระเจ้า
ในด้านไหนบ้าง 
ตัดตอวิดีโอ ควบคุม โปรเจคเตอร และฉายสไลดใหคริสตจักร

เวลานมัสการ

ความใฝ่ฝันในอนาคต
เรียนจบแลวยายกลับไปในตัวอำเภอเพื่อเปดคลีนิก อยากนำทักษะ

การพยาบาลที่เรียนมาไปรับใชดวยการเยี่ยมเยียนพี่นองและดูแล

รักษาคนที ่ป วย และในอนาคตอยากรวมทีมเปนของตัวเอง

เพื ่อเขาไปดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานในพื้นที ่ที ่เขาถึงยาก 

คนที่ยากจนกวาเราและตองการความชวยเหลือ โดยจะใชโอกาสนี้

ในการประกาศเรื่องราวของพระเจาไปดวย

สิ่งที่อยากพูดถึงโครงการ
บอกเลยวา ถาไมมีโครงการผมก็ไมรูเลยวาชีวิตตอนนี้จะเปนยังไง 

ผมอาจจะเปนขี ้ยาตามครอบครัวไปแลวดวยสภาพแวดลอม 

แตสิ่งนั้นก็ไมเกิดขึ้นเพราะโครงการใหที่อยูผม ชวยใหเด็กคนนี้

ไดเติบโต ไดมีโอกาสเรียนหนังสือ กลาพูดเลยวาโครงการนี้มีสวน

ในชีวิตผมมาก และทำใหผมกลายเปนอยางทุกวันนี้ได
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