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จดหมายข่าวคอมแพสชั่น
มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบ
องครวมของคริสตจักรคูมิตรรวมกับคอมแพสช่ัน เพื่อใหเห็นการพัฒนา, 
ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร 
และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองครวมอยางย่ังยืน
ในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแตละแหง

ขอขอบคุณ คริสตจักรคูมิตร ศิษยาภิบาล และเจาหนาท่ีโครงการ 
ศิษยเกาโครงการ เยาวชนในโครงการ เจาหนาที่คอมแพสชั่น และผูที่มี
สวนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจาอวยพระพรทุกทาน

“สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดและดีใจที่สุดก็คือ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำ 
ท้ังฝ่ายชุมชน ฝ่ายภาครัฐและฝ่ายจิตวิญญาณท่ีกลับมาช่วยพัฒนางาน
ของคริสตจักรให้เข้มแข็งและเจริญข้ึน” 
ศจ.สุรชัย เสดวงชัย 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสังขละบุรี 

คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
คริสตจักรสังขละบุรี 
 ฟังเรื่องราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล :
   ศจ.สุรชัย เสดวงชัย 
 เรื่องราวจากศิษย์เก่า :
   นายกิตติศักดิ์ ควงสุวรรณ 
   อาจารย์สมชาย หิรัญยะกุล 
 พูดคุยกับเยาวชน
   นางสาวศศิธร กิตติวิริยะ, นางสาวพลอย 
คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ
 การอบรมอาสาสมัครทำงานด้านสุขภาพ
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THE HIGHLIGHTS ฉบับนี้ นำเรื่องราวการทำพันธกิจของคริสตจักร

สังขละบุรี ซึ่งเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่น และคำบอกเลาจากศิษยาภิบาล  

รวมทั้งศิษยเกาและเยาวชนในโครงการ เพื่อเปนภาพสะทอนใหเห็น

ความเปนไปและการเกิดผลในพันธกิจ โดย ศาสนาจารยสุรชัย เสดวงชัย

เปนผูใหสัมภาษณ ไดเลาเร่ืองราวตอไปน้ี 

คริสตจักรสังขละบุรีอยูในชนบทหางไกลจากตัวเมือง การสัญจรไปมา

ในสมัยกอนคอนขางลำบาก ตองใชเรือเพื่อเดินทางเขาเมืองและใชเวลา

ถึง 2 วัน ดวยเรือหางยาว ประชากรในชุมชนสวนมากมีเช้ือชาติกะเหร่ียง

กับมอญ มีชาวไทยเปนสวนนอย จึงใชภาษากะเหรี่ยง มอญ และพมา

รวมกับภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาหลักในการสื่อสารดวย สวนความเชื่อ

ดั้งเดิมนั้นไมมีใครรูจักพระเจาหรือเปนคริสเตียนมากอนเลย

คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีคริสตจักรสังขละบุรี
เม่ือชุมชนหางไกลความเจริญ ทำใหเด็กมีโอกาสทางการศึกษาคอนขางนอย

ครูไสยคำ ซึ่งเปนคุณปาของศาสนาจารยสุรชัย เสดวงชัย ที่เดินเรื่อง

ต้ังโรงเรียนในแผนงานของ “พันธกิจสามขา” ไดเห็นโอกาสในการพัฒนา

เด็กและเยาวชนจากคอมแพสช่ันทางภาคเหนือ ในเชียงใหมและเชียงราย

อยูกอนแลว จึงติดตอประสานงานเพ่ือขอความชวยเหลือ โดยมีเปาหมาย

ในการรวมมือกันดูแลเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา หลังจากไดพูดคุย

ทำความเขาใจในนิมิตเปาหมายตลอดจนแนวทางในการทำพันธกิจ

พัฒนาเด็กแบบองครวมที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง และ

เห็นวานิมิตเปาหมายตรงกัน ในท่ีสุดคริสตจักรสังขละบุรีและคอมแพสช่ัน

จึงไดเริ่มทำงานรวมกันในแบบคูมิตรนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา

คริสตจักรสังขละบุรี ตั้งอยูในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เกิดขึ้นจากการรวมตัวของมิชชันนารี 2 คณะใหญ ที่รวมตัวกันแลว ใชชื่อวา T.B.M.F. 

(Thailand Baptist Missionary Fellowship) โดยมีอาจารย Paul Doc เปนมิชชันนารีผูรับผิดชอบงานดานศาสนกิจในอำเภอสังขละบุรีรวมกับคณะ

American Baptist ท่ีไดเขามาทำพันธกิจกับประเทศไทยในเวลาไลเล่ียกัน ในชวงประมาณป พ.ศ. 2501-2503 T.M.B.F. ไดเขามาสราง“พันธกิจสามขา” 

ประกอบดวย โรงพยาบาล หอพัก และโรงเรียน ในจังหวัดสังขละบุรี ทำใหมีการรวมตัวกันของมิชชันนารีผูเขาทำงานในโรงพยาบาล คณะครูคริสเตียน 

ผูแทนจากคริสตจักรภาค 10 และทางพมาอีก 2-3 ครอบครัว รวมประมาณ 10-20 คน ไดมารวมกันเพื่อเริ่มนมัสการพระเจาจนถึงป พ.ศ.2518

ก็ไดรับการสถาปนาเปนคริสตจักร นามวา “คริสตจักรสังขละบุรี” อยูภายใตสังกัดสภาคริสตจักร ภาคท่ี 16

คริสตจักรสังขละบุรี 



ผลแห่งความสำเร็จในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
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เริ ่มตนมีจำนวนเด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กแบบองครวม

ประมาณ 100 คน มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาแบบองครวมเกิดขึ้น

ในพันธกิจโรงเรียนและหอพัก รวมทั้งในรวีวารศึกษา  เชน การศึกษา

ดูงานของเจาหนาท่ี, การจัดคายเด็กและเยาวชน, การอบรมเปดวิสัยทัศน

ใหเด็ก ๆ , กีฬา, การฝกอาชีพ,  กิจกรรมจิตอาสา ไดแก การดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมดวยการปลูกตนไมและสรางฝายชะลอน้ำ   

นอกจากพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว โครงการยังมีสวนชวยเหลือชุมชน

ดวยการใหความรูกับผูปกครองของเด็กในดานวิชาชีพ ทั้งการทำปศุสัตว

และการเกษตร โดยมีเจาหนาที่โครงการเปนวิทยากรและดำเนินงาน

จนถึงปจจุบัน คริสตจักรสังขละบุรีเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นมากวา 

50 ปแลว มีเด็กเยาวชนในโครงการ 400 คน ชวงสิบปแรกมีการทำ

โครงการหอพักดวย แบงไดเปน หอพักประถม หอพักมัธยม และหอพัก

โรงเรียน ศิษยเกาที่จบจากโครงการไปแลวประกอบอาชีพหลากหลายท้ัง

ขาราชการ, คาขาย, หมอ, พยาบาล, ศิษยาภิบาล, ผูประกาศขาวประเสริฐ

ฯลฯ โดยมีคนที่เรียนตอพระคริสตธรรมดวยการสนับสนุนจากโครงการ

ไมต่ำกวา 15 คน ซึ่งทั้งหมดมีสวนรวมในการรับใชในคริสตจักรท้ังสิ้น
 

ผลแหงความสำเร็จที่เห็นจากชีวิตของเยาวชนที่เติบโตขึ้น เด็ก ๆ ไดรับ

การศึกษา และสามารถเรียนตอในสายอาชีพที่สนใจ มีอาชีพการงานท่ีดี 

เล้ียงดูตนเองและครอบครัวได รวมท้ังการเปนผูมีบทบาททางสังคมตาม

สายอาชีพของแตละคน ชุมชนเห็นส่ิงที่คริสตจักรทำมาโดยตลอดต้ังแต

เริ่มแรกวาโครงการน้ีใหโอกาสทางการศึกษาและการเนนเรื่องการพัฒนา

เด็กแบบองครวมซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการวางรากฐานของชีวิต เมื่อเห็น

ความสำเร ็จของเด็ก ๆ ที ่ป จจุบ ันหลายคนกลับมาทำงานชุมชน 

สงผลใหโครงการเปนที่รูจักดีในชุมชนและมีชื่อเสียงที่ดีเสมอมา ปจจุบัน

โครงการคอมแพสช่ันนับเปนโครงการแรกและโครงการเดียวท่ียังยืนหยัด

อยูจนทุกวันน้ี แมอนาคตจะเกิดการเปล่ียนแปลงแตถึงอยางไร คริสตจักร

ก็จะดำเนินการสานตอโครงการพัฒนาเด็กแบบองครวมน้ีตอไปอยางแนนอน

คณะสตรี
กลุมรวีวารคริสตจักร

เจาหนาท่ีโครงการสาขากาลิลี

กีฬาวันระลึกเยาวชน

เจาหนาท่ีอบรมการปกปองเด็ก
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตัวเองอย่างย่ังยืน
ศาสนาจารยสุรชัย เสดวงชัย กลาวถึงการเตรียมความพรอมในการทำ

พันธกิจดวยตนเองอยางยั่งยืนไววา คริสตจักรมีการคุยเรื่องการเตรียม

บุคลากรเพ่ือรับงานตอจากคอมแพสช่ัน โดยประสานระหวางคริสตจักร

กับผูปกครองเด็ก ซ่ึงเราไดมีการคุยกันถึงโครงการเสริมสรางพัฒนาอาชีพ

ใหกับผูปกครอง ปจจุบันเร่ิมตนมา 2-3 ปแลว ผูปกครองหลายครอบครัว

ใหการสนับสนุนและความรวมมือเปนอยางดี มีอาชีพเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ 

อีกสวนหน่ึงก็ทำการเพาะปลูก

ในสวนการยังชีพ มีการวางแผนโดยแบงเปน 3 แนวทาง ดังนี้

 1. จัดต้ังกองทุนพัฒนาเด็ก 

 2. เปดรับการสมทบทุนจากผูปกครองเด็ก

 3. จัดสรรสวนแบงจากงบประมาณคริสตจักร

เจาหนาที่โครงการจะทำการสงจดหมายติดตอกับศิษยเกาที่จบจาก

โครงการและอยูในวัยทำงานเพื่อขอความสมัครใจสำหรับคนที่มีภาระใจ

ในการถวายเพ่ือสนับสนุนกองทุนพัฒนาเด็ก รวมถึงนำรายได 10% จาก

พันธกิจการทำอาหารแปรรูปของคริสตจักรที่ผานการแบงมาแลวอีก

สามสวนมาสมทบในสวนน้ีดวย

ศาสนาจารยสุรชัย ใหการสัมภาษณเพ่ิมเติมถึงพันธกิจอาหารแปรรูปน้ีวา 

มีการใชโมเดลชุมชนโดยนำอาหารพื้นบานมาแปรรูปแลวบรรจุลงกลอง

ผูดูแลคือสมาชิกในคริสตจักรจำนวนประมาณ 4-5 ครอบครัว ท่ีรวมตัวกันมา 

ทั้งยังเชิญนักโภชนาการมาใหความรูเพื่อจะสามารถพัฒนาเปนวิทยากร

ไดตอไปดวย เร่ิมพันธกิจมาไดเปนเวลาเกือบ 2 ปแลว นับวาไปไดดีทีเดียว

เพราะเปนที่รูจักในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับประเทศเลย

ทีเดียว ตอนนี้กำลังอยูระหวางดำเนินการจด อย. หากไดรับใบอนุญาต

จะเพิ่มผลผลิตและตอยอดเปนทางเลือกใหกับผูปกครองที่ตองการจะทำ

เปนอาชีพดวย สวนรายได 10% ของพันธกิจน้ีจะถูกแบงเขากองทุนพัฒนา

เด็กอยางท่ีกลาวไปขางตน นอกจากน้ียังแบงเปนกองทุนโครงการผลิตภัณฑ

และสนับสนุนการเผยแพรคริสตจักรดวย

โครงการสงเสริมอาชีพผูปกครอง

กลุมKaren food 
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สวนดานอาคารสถานที่ก็มีแผนจะสรางอาคารถาวร เนื่องจากปจจุบัน

ใชอาคารไมถาวรเปนสำนักงานคอมแพสช่ันในการทำงาน ทานอาหารและ

เรียนพระคัมภีร สวนการทำกิจกรรมจะใชตัวโบสถและอาคารเอนกประสงค 

เปนอยางนี้มา 20 กวาปแลว จึงเห็นสมควรจะสรางอาคารที่ถาวรและ

สวยงามขึ้น

ดานเครือขายและความรวมมือ เราก็มีเครือขายที่ทำงานดวยกันมานาน

อยาง One Sky ที่รวมประสานงานในเร่ืองสิทธิเด็ก, องคกรโคเออรที่มี

สวนในโครงการพัฒนาอาชีพ, ทหารกองพล 9 ท่ีสนใจโครงการคอมแพสช่ัน

เพราะเห็นคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน ทำใหสรางโรงอบเพ่ือผลิต

อาหารแปรรูปให รวมถึงมอบอุปกรณที่จำเปนใหดวย, หนวยงานสภา

คริสตจักรแหงประเทศไทยที่ใหการชวยเหลือดานสิทธิบัตร, หนวยงาน

ภาครัฐระดับอำเภอท่ีชวยเหลือเด็กและพอแมท่ียังไมมีสถานะทางกฎหมาย

อยางถูกตอง

สวนดานกิจกรรม จากการประชุมวางแผนกันแลวคงตองยอมรับวา 

เราไมมีกำลังในการทำพันธกิจเทากับตอนที ่คอมแพสชั ่นยังใหการ

ชวยเหลืออยู จึงมองวาจะปรับเนนเปนการเสริมองคความรูแทน และ

มีทุนสำหรับสนับสนุนคาใชจายเล็กนอย อยางคารถไปโรงเรียน สวนคน

ที่ตองการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาสนับสนุนเปน

รายบุคคลไปตามกำลังและความสามารถ

สุดทายน้ี ศาสนาจารยสุรชัย ท้ิงทายไววา ตนรูสึกใจหายท่ีตองทำพันธกิจ

ดวยตัวคริสตจักรเองโดยไมมีคอมแพสช่ัน เพราะทำงานรวมกันนานเปน

เวลาหลายสิบป และจะพึงระลึกถึงความรูสึกภาคภูมิใจในการเปนคูมิตร

และมีโอกาสไดรวมทำพันธกจินี้ 

สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดและดีใจที่สุดก็คือการพัฒนาเยาวชนใหเปนผูนำ 

ทั้งฝายชุมชน ฝายภาครัฐ และฝายจิตวิญญาณที่กลับมาชวยพัฒนางาน

ของคริสตจักรใหเขมแข็งและเจริญข้ึน ผลของโครงการน้ีเปนความภาคภูมิใจ

อยางแทจริง

จากคำบอกเลาสรุปการทำพันธกิจท่ีศาสนาจารยสุรชัยไดเลาใหฟง ทำให

เห็นภาพคริสตจักรที่เปนแสงสวางในชุมชน เกิดผลดีสูชีวิตของเด็ก ๆ

มากมาย กอนจากกันในฉบับนี้ THE HIGHLIGHTS มีคำสัมภาษณจาก

ประสบการณชีวิตและความทรงจำของทั้งศิษยาภิบาล ศิษยเกา และ

เยาวชน ที่ไดรวมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมมาฝาก

เชนเคย หวังวาจะเปนที่หนุนใจและเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตแตละทาน

จากการทรงนำของพระเจา

การปลูกตนไมรวมกับภาคและชุมชน

กีฬาวันระลึกเยาวชน

การปลูกตนไมรวมกับภาคและชุมชน



จากใจศิษยาภิบาล
ประจำคริสตจักร
สังขละบุรี 

ศจ.สุรชัย เสดวงชัย 

“การที่ไดมีสวนรวมในพันธกิจของพระเจาในคริสตจักรก็ดี ในภาคก็ดี 

ในสภาก็ดีผมเห็นวามันเปนพระคุณของพระเจาท่ีพระเจาไดมอบหมายให 

พระเจาเปดโอกาสใหผมรับใชในคริสตจักรจนไดกาวเขาสูวัยเกษียณ

รูสึกเปนเกียรติมาก ๆ ครับ” ศาสนาจารยสรุชัย เสดวงชัย ศิษยาภิบาล

ประจำคริสตจักรสังขละบุรี กลาวถึงการทำงานใน 34 ปที่ผานมา

นอกจากตำแหนงศิษยาภิบาลแลว ศาสนาจารยสุรชัยยังรับใชเปนกรรมการ

ดำเนินงานประจำภาคคริสตจักร และเปนกรรมการมูลนิธิในสภาคริสตจักร 

อาจกลาวไดวา เสนทางการรับใชของศาสนาจารยสุรชัยเริ่มขึ้นตั้งแต

แรงบันดาลใจที่ไดมองเห็นคุณพอ ซึ่งทำงานเปนผูรับใชเต็มเวลาดวยการ

ดำรงตำแหนงศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร ศาสนาจารยสุรชัยมักจะ

ตามคุณพอไปโบสถเสมอทุกวันอาทิตย ทำใหไดมีโอกาสฟงทานเทศนา

อยูเสมอ อีกทั้งประทับใจในความทุมเทที่ทานเดินทางบุกเบิกคริสตจักร

ในอำเภอแมสรวย เพราะสมัยนั้นผู รับใชมีจำนวนนอย พอไดเห็น

ความเสียสละและการทุมความตั้งใจยิ่งยวดใหกับงานรับใชมาโดยตลอด

อยางนี้ อาจารยจึงตั้งมั่นจะเดินตามรอยทานในการเปนผูรับใช ภาพที่

อยูในใจ ในความคิดคำนึง และในความรูสึกคอยหลอหลอมใหเติบโตดวย

ความมุงมั่นที่จะรับใชพระเจา

ศาสนาจารยสุรชัยรับบัพติศมาเมื่ออายุได 14 ป ครั้งยังเปนอนุชน 

และพยายามมีสวนในงานรับใชอยูเสมอ สมัยเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียน

เชียงรายวิทยาคม อาจารยก็ไดเปนหนึ่งในกรรมการคณะศิษยพระคริสต 

กอนจะตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรม

กรุงเทพฯ ดวยความตั้งใจวา จะเปนผูประกาศหรือศิษยาภิบาลใน

อนาคตขางหนา เขาเดินทางกลับไปสังขละบุรีทันทีที่จบการศึกษาในป 

พ.ศ.2526 และเริ่มงานในตำแหนงอนุศาสกในโรงพยาบาลคริสเตียน

แมน้ำแควนอย โดยการชักชวนของคุณหมอผูอำนวยการในเวลาน้ันเปน

เวลาหนึ่งป กอนจะยายไปดูแลหอพักปฐมคริสเตียนแทนพอบานเกา

ที่ลาออกเปนเวลาอีก 3 ป

ตอมา กรรมการคริสเตียนมิชชั่นแมน้ำแควนอยขอใหศาสนาจารยสุรชัย

ไปเปนศิษยาภิบาลประจำการที่คริสตจักรสังขละบุรี เมื่อเขาตอบตกลง

จึงไดเริ่มงานรับใชที่คริสตจักรแหงนี้คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2531 

เปนวันแรก และอยูในตำแหนงนี้เรื่อยมาจนปจจุบนั

เสนทางการรับใชพระเจาไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ ตลอดเวลา 34 ป

ท่ีดำรงตำแหนงศิษยาภิบาลเขาตองพบกับปญหามากมาย ท้ังในครอบครัว

และในคริสตจักร แตถึงอยางนั้น สิ่งเหลานี้ไมไดกลายเปนกำแพงที่

ขัดขวางไมใหรับใช กลับเปนเหมือนบันไดในการกาวขามผานปญหา

ไปขางหนาเสียมากกวา ศาสนาจารยสุรชัยตั้งใจอยางยิ่งที่จะรับใชตอไป

ตามตะลันตท่ีตัวเองมีโดยไมคิดถึงเร่ืองอ่ืน โดยเปาหมายสำคัญคือภาระใจ

ที่อยากใหคนไทย 40 ลานคนไดมีโอกาสรูจักกับพระเจาและยอมรับ

พระองคเขามาในชีวิต

ส่ิงท่ีศาสนาจารยสุรชัยเห็นวาเปนสวนสำคัญลำดับตน ๆ ในการขับเคล่ือน

คริสตจักรคือ อนุชนรุนถัดไป ดังน้ันการทำงานกับคอมแพสช่ันจะชวยให

คริสตจักรสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพราะเด็ก ๆ จำเปนจะตองไดรับการดูแลอยางถูกตองทั้งดานรางกาย

และจิตใจ เรื่องนี้ตองขอบคุณพระเจาจริง ๆ ที่มีครูรวีถวายตัวมาชวย

ดูแลอนุชนทุกสัปดาหเพื ่อร วมสรางใหพวกเขาไดเด ินในทางของ

พระเจาไดอยางเขมแข็งไมว าตอไปอนุชนจะตองยายไปศึกษาตอ

หรือทำงานที่ไหน หากไดรับการสรางในทางของพระเจาแลวพวกเขา

จะคอยสนับสนุนพันธกิจของพระเจาอยูเสมอไมวาจะดวยทางไหนก็ตาม
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ชวงเวลาตลอดระยะในการรับใช ศาสนาจารยสุรชัยกลาววา เขารูสึกขอบคุณพระเจาสำหรับพระพรในการรับใชอยูเสมอ ขอบคุณบรรดาพ่ีนองสมาชิก

ในคริสตจักร กลุมอนุชน คณะสตรี และผูปกครองทุกทานท่ีชวยกันทุมตะลันตท้ังหมดท่ีมีเพ่ือรับผิดชอบพันธกิจของพระเจาเปนพิเศษกับคุณพอของอาจารย

สมชายผูมีความทุมเทในการประกาศและเปนกำลังสำคัญย่ิงในการบุกเบิกกอต้ังคริสตจักร จากตอนแรกท่ีศาสนาจารยสุรชัยเพ่ิงเขารับตำแหนงศิษยาภิบาล 

ในคริสตจักรสังขละบุรีมีสมาชิกสมบูรณทั้งสิ้น 46 คน 

แตหลังจากนั้นจนถึงบัดนี้มีสมาชิกพันกวาคน โดยนับรวมที่ยายไปตางประเทศบานเกิดแลวสวนหนึ่งดวยอีกทั้งสมาชิกสวนหนึ่งที่ยายไปอยูในคาย

ผูอพยพก็กลายเปนแสงสวางในคาย ประกาศขาวประเสริฐจนนำคนกวา 300 คนรับเชื่อในศูนยอพยพ จากผลสำเร็จนี้และอีกหลายเหตุการณที่สมาชิก

ของคริสตจักรไดรับใชดวยการประกาศในพื้นที่อื่น ๆ แตไมสามารถนำมากลาวถึงไดครบ จะเห็นไดวา พระพรจากพระเจาถูกแบงปนไปเรื่อย ๆ และ

สมาชิกของคริสตจักรสังขละบุรีนี้เติบโตในความเช่ืออยางเขมแข็งทีเดียว

ศาสนาจารยสุรชัยกลาวทิ้งทายวา ตนรูสึกภาคภูมิใจและเปนเกียรติอยางมากที่ไดมีโอกาสมีสวนรวมในวัตถุประสงคเดียวของพระเจา นั่นคือ
ชีวิตนิรันดรสำหรับมนุษยทุกชนชาติ ทุกเผาพันธุ โดยไดเปนฟนเฟองหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนการของพระองค หากไมไดอยูตรงนี้ก็ไมอาจ
รูไดเลยวาชีวิตจะเปนอยางไร จึงไดแตขอบคุณในพระคุณท่ีพระเจามอบแผนงานน้ีไวใหกับเขา ในสวนของตนก็จะพยายามทำหนาท่ีใหดีท่ีสุดตอไป
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ศจ.สุรชัย เสดวงชัย  และภรรยา



เรื่องราวท่ีน่าจดจำ

จากศิษย์เก่า
นายกิตติศักด์ิ ควงสุวรรณ

(เทพ)
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สวัสดีครับ ผมชื่อกิตติศักดิ์ ควงสุวรรณ ชื่อเลนช่ือ เทพ ปจจุบัน
อายุ 27 ป ทำงานรับใชที่คริสตจักรสังขละบุรีเต็มตัวโดยการดูแล
กลุมอนุชนเปนหลัก ผมเติบโตมาในครอบครัวขนาดกลาง มีพี่นอง
ทั้งหมด 4 คน ตัวผมเปนคนท่ี 3 พี่นองทั้งหมดแยกออกไปอยูกับ
ครอบครัวของตัวเองแลว มีเพียงผมท่ียังโสดอยูจึงอาศัยอยูกับพอแม
ในบานเกิด อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผมเขาเรียนโรงเรียนสหคริสเตียนต้ังแตช้ันประถม 1 ซ่ึงเปนเวลาเดียว
กันกับที่เขารวมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวม
ของคอมแพสช่ัน ทำใหมีพ้ืนฐานความรูความเขาใจเก่ียวกับพระคัมภีร
มาบาง ประกอบกับไดเขารวมกิจกรรมและเขาคายกับเพื่อน ๆ 
อนุชนหลายคนจนเกิดความรูสึกวา อยากจะเติบโตขึ้น ในทาง
ของพระเจาและมีโอกาสติดสนิทกับพระองคมากกวานี้ เปนที่มา
ของการตัดสินใจติดตามพระเจาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 
ที่ประเทศพมาในหมูบานบานเกิดของแม จากนั้นไมนานพี่นอง
ในครอบครัวเดียวกันก็รับเชื่อตามกันมาจนเปนคริสเตียนครบ
ทั้ง 4 คน

พอถึงชั ้นมัธยมตน ผมก็ยายไปเรียนที่เทศบาลอำเภอสังขละ
ไดเรียนอยูที่เดิมจนกระทั่งจบการศึกษาช้ันมัธยม 6 แลวตัดสินใจ
เลือกเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยดวยความใฝฝนอยากทำงาน
รับใชพระเจา เร่ิมแรกไปสอบท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ แตไมผาน
รอบสัมภาษณ จึงลองไปสมัครดวยตัวเองท่ีพระคริสตธรรมแมสอด
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ขอสอบท้ังหมดเปนภาษาอังกฤษทำให
ความหวังของผมในตอนนั้นคอนขางริบหรี่ ดวยความไมมั่นใจใน
ทักษะทางภาษาของตนเอง ทวา พระเจาก็เปดทางใหอยางนาอัศจรรย 
เพราะทางพระคริสธรรมตอบรับทุกคนท่ีเขาสอบในรอบนั้น

ผมจบจากโครงการคอมแพสช่ันเม่ืออายุ 22 ป ใกลเคียงกับครบรอบ
เวลา 4 ปที่ผมเรียนพระคริสตธรรมที่แมสอดจนจบ พอดีกับที่มี
โอกาสไดไปรวมรับใชกับพี่นองกะเหรี่ยงที่รัฐกะเหรี่ยงเปนเวลา
หนึ่งปเต็ม ไดเปนทั้งครูสอนภาษาและเปนพี่เลี้ยงดูแลหอพักจน
ครบกำหนดเวลาที ่ตองกลับบาน แตตองพบกับสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางไมคาดคิด จึงไมสามารถ
เดินทางกลับบานที่สังขละบุรีได ผมจึงใชชวงเวลานั้นรวมรับใช
กับพี่นองที่แมอุสุ จังหวัดตาก เปนเวลา 5 เดือน กอนจะเดินทาง
กลับสังขละบุรีและทำงานรับใชใหคริสตจักรดวยการดูแลอนุชน
เรื่อยมาจนปจจุบัน

ในชวงแรกที่ผมกลับมาบานก็มีระยะวางงานอยูสั้น ๆ ทั้งที่ไมมี
รายรับเขามาเลยแตก็ยังตัดสินใจถวายตัวในงานรับใช สวนนี้เอง
ท่ีพระพรของพระเจาปรากฏชัดในชีวิตของผม เม่ือพระองคสำแดง
วางานน้ีไมสูญเปลา คริสตจักรจัดหาเงินถวายแตละเดือนใหอยาง
ตอเนื่องจนตอนนี้็นับเปนเวลาปกวาแลว พระเจาคอยเลี้ยงดูผม
อยางดี ในดานครอบครัวก็เชนกัน ถึงผมจะยังไมมีภรรยาหรือ
ท่ีเรียกกันวาคูชีวิต แตผมก็มีท้ังพ่ีเขย นองเขย พ่ีสะใภ และหลาน ๆ
 อีก 5 คน รายลอมอยางอบอุน

การที่ผมกลายเปนตัวผมไดในวันนี้ก็เพราะโครงการคอมแพสชั่น
ที่ทำใหผมเติบโตขึ้นจากการใหโอกาสไดเจอผูคนที่หลากหลาย 
ผานกิจกรรมและคายตาง ๆ จึงไดมองเห็นปญหาที่แตกตางดวย
มุมมองท่ีแตกตางและเปดกวาง ซ่ึงพระเจาก็หนุนใจใหผมมีใจกรุณา
พยายามยอมรับฟงผู อื ่นและพยายามเขาใจในปญหาของผูอื ่น
ทั้งยังพรอมจะใหความชวยเหลือเทาที่จะสามารถชวยได แมจะ
เปนเร่ืองเล็กนอยก็ตาม ประสบการณท่ีไดพบเจอขณะอยูในโครงการ
ทำใหผมมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาตัวบุคคล เปนที่มาของ
การอยากทำงานรับใช อยางงานที่ทำทุกวันนี้ก็คือการทำงานกับ
เยาวชนและชวยพัฒนาเยาวชน จบจากโครงการไปแลวก็ยังได
กลับมาทำงานในคริสตจักร ผมรูสึกเหมือนที่นี่เปนครอบครัวท่ียัง
คอยสอนการใชชีวิตอยูเสมอ ไมไดสอนเพียงบทเรียนที่อยู ใน
หองเรียนเทาน้ัน

ความใฝฝนในชีวิตของผมคือการไดทำงานกับเยาวชนตอไป
เรียกไดวาเปนภาระใจที่เกิดจากความผูกพันกับคนกลุมนี้ไปแลว 
ถึงแมบริบทแวดลอมของเยาวชนแตละรุนจะแตกตางกัน แตผม
ก็พยายามดูแล คอยชวยเหลือและใหคำแนะนำอยางดีที่สุดเทาท่ี
จะทำได โดยมีเปาหมายอยากใหพวกเขาไดเติบโตขึ้นมาเปนแรง
กำลังท่ีจะชวยรับใชตอไป เปาประสงคคือการสรางผูนำจากรุนสูรุน 
ส่ิงท่ีอยากทำใหเกิดเร็ว ๆ น้ีคือ การสรางทีมนมัสการใหเปนทีมประจำ

ผมอยากฝากขอบคุณโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชนรวมไปกับ
คริสตจักรและชุมชน สิ่งเหลานี้เห็นไดชัดจากชีวิตของศิษยเกา
แตละรุนที่เปนพระพรใหกับสังคม ผมไดเห็นบรรดาบุคคลท่ีเคย
ไดรับความชวยเหลือจากการพัฒนาของโครงการมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนมาก ขอพระเจาอวยพรเจาหนาที่ทุกคนและโครงการนี้
ใหเติบโตเพื่อทำงานถวายเกียรติแดพระเจาตอไป



เรื่องราวที่น่าจดจำ

จากศิษย์เก่า
อาจารย์สมชาย หิรัญยะกุล

แมจะเกิดและโตในครอบครัวคริสเตียน และมีโอกาสไดเรียนรู
เรื ่องราวของพระเจามาบาง แตกลับไมเกิดผลดานความเชื ่อ
จนกระท่ังจุดเปล่ียนในชีวิตของผมเกิดข้ึนเม่ือตัดสินใจรับบัพติศมา
ในชวงมัธยมตนดวยการทรงนำและการดูแลของพระเจาในบทบาท
การเปนกรรมการอนุชนระดับภาค นับเปนประสบการณครั้งแรก
ที่ผมสัมผัสไดอยางชัดเจนวา “พระเจาใชผมในการทำงานรับใช” 
การงานทั้งสิ้นเกิดผลและมีเสียงสะทอนที่ดีโดยที่ตัวผมเองไมได
พยายามนำเสนออะไรเลย จึงเขาใจในทันทีวานี่คือการทรงนำ

ความทรงจำแรกเขาโครงการคอนขางเลือนลาง ผมจำไมไดแนชัด
วาเขามาเปนสมาชิกของคอมแพสชั่นตั้งแตเมื่อไหร จำไดเพียงวา
เขารวมโครงการตั้งแตเขาเรียนที่โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาแลว
และตั ้งแตอยู ชั ้นประถม 5 ก็ตองเขียนจดหมายเพื ่อขอบคุณ
ผูอุปถัมภทุก ๆ ป ความประทับใจในการอยูโครงการตอนนั้นคือ 
มีโอกาสไดใชคอมพิวเตอรในสมัยแรก ๆ หลังเปล่ียนจากยุคพิมพดีด
มาเปนเครื่องจอคอมพิวเตอรโคง ๆ และมีเมาสลูกกลิ้ง ซึ่งสวนนี้
เองท่ีทำใหผมไดคนพบความถนัดของตัวเองดวย น่ันคือความสามารถ
ในดานไอที

ชวงเวลาในโครงการดำเนินไปเรื่อย ๆ จนผมในวัยมัธยมปลาย
ตองตัดสินใจเลือกเสนทางชีวิตของตัวเอง เพื่อน ๆ หลายคน
ชักชวนผมใหไปเรียนพระคัมภีรดวยกัน แตตอนนั้นในหัวไมมี
ความคิดที่จะทำงานรับใชอยูเลย มีแตการเรียนเพื่อจะทำงาน
เลี้ยงครอบครัว จึงตัดสินใจยายไปอยูกรุงเทพฯ ทำใหผมไดพบ
เรื่องราวท่ีเปนจุดเปล่ียนของชีวิตผานการตีสอนของพระเจา

เวลา 2 ปแรก ผมสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเปน
ลักษณะของการเรียนไปดวยและทำงานไปดวย เริ่มแรกทำงาน
เปนพนักงานโรงแรม ตอมาก็ยายไปเปนพนักงานในรานสะดวกซ้ือ
แหงหนึ่ง พอเขาป 2 ก็เริ่มจัดการเวลาไมไดเพราะงานที่ทำอยู
ไมสามารถลาหยุดไดเลย จึงเลือกพักการเรียนแลวทำงาน ตอนน้ัน
ชีวิตเหมือนอยูในเหวลึก ผมอยูในสังคมกินดื่มตามเพื่อนรวมงาน
คนอื่น ๆ อยางเลี่ยงไมได และแทบจะไมไดไปโบสถเลย ใชชีวิต
อยางน้ีจนเกือบเขาปท่ีสิบก็ยังไมไดกลับไปเรียนตอเสียที  จนกระท่ัง
เกิดปญหาในที่ทำงานจนทำใหผมตองออกจากงาน

ทามกลางความเควงควางอยางกะทันหัน ผมตัดสินใจกลับไปท่ีบาน
เพื่อตั้งหลักและพักผอนกอนจะเริ่มหางานใหม แตพระเจาก็ปด

ประตูเสียทุกทาง เพราะในเวลาตอมา ผมไมสามารถหางานไดเลย 
ชีวิตเหมือนอยูในชวงเฝาเงียบที่มีโอกาสไดทบทวนหลายสิ่งหลาย
อยางจนไดเห็นวา นี่อาจเปนจุดเปลี่ยนของชีวิตที่พระเจาเรียกใช 
จึงตัดสินใจไปเรียนตอท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ (BIT) ในโครงการ
ภาคท่ี 7 เปนเวลาครบ 4 ป เม่ือเรียนจบก็ออกไปทำงานรับใชใน
คริสตจักรทับสะแก ซึ่งเปนคริสตจักรจีนในโครงการภาคท่ี 8 เปน
เวลาอีก 1 ป กอนจะยายมาทำงานท่ีสำนักงานคริสตจักรในภาค 16 
ดวยตำแหนงผูชวยผูประสานงานจนทุกวันนี้

ปจจุบันผมอายุ 34 ป สถานภาพสมรสและมีลูก 1 คน นอกจาก
งานรับใชท่ีเปนงานหลักแลว ผมก็มีโอกาสไดรวมรับใชกับคริสตจักร
สังขละบุรีในฐานะผูรวมงานกับอาจารยยอหนและอาจารยสุรชัยดวย 
แมจะจบจากโครงการมาแลว แตก็ยังไดกลับไปเปนพี่เลี้ยงและ
ชวยรับใชกับรุนนองในโครงการอยูเสมอ ใชดวยของประทานที่
ตัวเองมี นั่นคือ การเลนดนตรีนมัสการ และความรูความสามาร
ถดานไอที ไมวาจะเปนการถายภาพ ถายวิดีโอ ทำเฟสบุกเพจ
ใหคริสตจักร และอำนวยความสะดวกในดานเทคโนโลยี เชน 
ถายทอดสดนมัสการ และการประชุมออนไลน ซึ่งไดใชประโยชน
อยางมากในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

มีหลายคนที่ผมมองเห็นเปนตนแบบในการรับใชและตามอยาง
พวกเขา ท้ังอาจารยยอหนผูเปนศิษยเกาโครงการท่ีมีความสามารถ
ในการรับใชและศักยภาพความเปนผูนำ ท้ังพอของผมเองท่ีทำงาน
เปนผูประกาศอยูตามจุดประกาศตาง ๆ โดยบุกเบิกคริสตจักร
และรวมสรางใหชุมชนพระคริสตเติบโตอยางแข็งแรง และเพื่อน
รวมโครงการหรือพี่ ๆ คนอื่นที่จบจากโครงการมาแลวตัดสินใจ
ทำงานรับใชพระเจา จนนำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการตัดสินใจไป
ศึกษาพระคัมภีรท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ กระท่ังนำผมมาสูจุดน้ี 

ผมรูสึกขอบคุณโครงการและคริสตจักรที่คอยใหการสนับสนุน
มาเสมอ ผมยังตั้งใจจะดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป
แนนอน โดยจะชวยเหลือในดานการสงเสริมอาชีพและสงเสริม
การศึกษา ในสวนคริสตจักรผมต้ังใจจะมีสวนในงานรับใชตอไป 
โดยมีเปาหมายใหคริสตจักรเติบโตข้ึน และสามารถเปดคริสตจักร
ใหม ซึ่งเปนคริสตจักรไทยได เพราะในชุมชนภาคที่ 16 นี้ 
มีสมาชิกเปนพ่ีนองกะเหร่ียงเสียสวนใหญ จึงอยากประกาศขาว
ประเสริฐใหคนไทยไดมากกวาน้ี
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พูดคุยกับเยาวชน

นางสาวศศิธร กิตติวิริยะ 
(เบลส)

แนะนำตัว
หนูชื่อศศิธร กิตติวิริยะ ชื่อเลนชื่อเบลส อายุ 22 ป 

ทำงานอยูที่คริสตจักรพาน จังหวัดเชียงราย

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรีจากสถาบันคริสตศาสนศาสตรกรุงเทพฯ (BIT)

สมาชิกในครอบครัว
มีคุณพอ คุณแม หนู และนองชาย รวมท้ังหมด 4 คน ปจจุบันนองชาย

ศึกษาอยูมัธยม 6 สวนคุณพอคุณแมเปนอาจารยสอนพระคริสตธรรม

เก็ธเซมาเน ที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

เข้าโครงการต้ังแต่เมื่อไหร่
แรกเขาอายุ 9 ขวบคะ มีพี่เจาหนาที่ชวนมาเขาโครงการ ซึ่งเราก็อยาก

ไปรวมกิจกรรมดวยอยูแลว เพราะเห็นเพื่อน ๆ หลายคนมีความสัมพันธ

ท่ีดีตอกัน มีกิจกรรมดนตรี มีสอนพระคัมภีร และอีกหลายอยางท่ีนาสนใจ 

เลยตัดสินใจเขารวมคะ พ่ีเล้ียงในโครงการคืออาจารยโยฮัน ดำรงพนาวัลย 

(อาจารยยอหน) คะ

เรื่องราวการรับเช่ือ
ตัดสินใจรับเช่ือตอนอายุ 15 ป เพราะอยากติดตามพระเจา อยากทำงาน

รับใชพระเจาคะ

โครงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวเองอย่างไร
ชวยพัฒนาทั้ง 3 ดานคะ ดานแรกคือจิตวิญญาณ ไดเรียนรูการเฝาเดี่ยว 

การอธิษฐาน การอานพระคัมภีร และไดเรียนรูเรื่องราวของพระเจา

มากขึ้น ดานที่สองคือดานดนตรี  โครงการเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดเรียนรู

ฝกฝนทักษะดานดนตรีเสมอ ไมวาจะเปนกีตาร เปยโน รองเพลงนมัสการ

โดยไดนำนมัสการจริง ๆ ดวย สวนดานสุดทายคือทักษะทางสังคม 

เด็กในโครงการจะมีโอกาสสรางความสัมพันธกับผูคน ไดเรียนรูและ

แบงปนประสบการณ มีการแลกเปล่ียนความคิดกันเสมอ ซึ่งทำใหเราได

เปดกวางจากมุมมองที่แตกตาง และสามารถปรับตัวอยูกับผูอื่นได

ของประทานท่ีมี
คิดวาเปนทักษะทางดนตรีคะ ทั้งกีตาร เปยโน

ปัจจุบันทำงานรับใช้ด้านไหนบ้าง
สรางพันธกิจดนตรีที่คริสตจักรพานคะ สอนเด็ก ๆ ที่สนใจใหเรียนรูดาน

ดนตรีทุกวันเสาร และเปดโอกาสใหพวกเขาไดใชของประทานเพ่ือทำงาน

รับใชดานดนตรีในการนมัสการวันอาทิตยดวยกัน นอกจากน้ีก็พูดหนุนใจ

ในรวีผูใหญในชวงเชาวันอาทิตย สวนชวงบายก็สอนรวีเด็ก ๆ ใหพวกเขา

ไดเรียนรูเรื่องพระเจาผานพระคัมภีรมากขึ้น

ภาระใจในการรับใช้
ถายังมีโอกาสไดรับใชที ่นี ่ตอก็อยากดูแลเกี ่ยวกับพันธกิจดนตรีของ

คริสตจักรเต็มตัว อยากสรางนอง ๆ ที่สนใจใหพัฒนาความสามารถและ

พรอมใชของประทานของตัวเองในการนมัสการ เพิ่มเติมคืออยากดูแล

เกี่ยวกับดานคริสเตียนศึกษาดวย อยากประกาศเรื่องราวของพระเจา

ผานการสอนพระคัมภีรคะ

แบบอย่างในการดำเนินชีวิต
คุณพอคุณแมคะ หนูเห็นคนในครอบครัวเปนแบบอยาง ทั้งในการรับใช

พระเจา การเปนผูนำ และการเลี้ยงดูครอบครัวคะ

ความใฝ่ฝันในอนาคต
อยากเรียนพระคัมภีรคะ พอตอนนี้ไดเรียนแลวก็อยากเปนศิษยาภิบาล

ในดานคริสเตียนศึกษา รูสึกมีความสุขที่มีโอกาสไดชวยคริสตจักรใน

หลายดานเปนพิเศษในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

ไมวาจะเปนการนมัสการออนไลน เชิญชวนพี่นองเขากลุม และหนุนใจ

ดวยพระคัมภีร เพราะพี่นองบางคนอยูหางไกล ไมสามารถเดินทางมา

คริสตจักรได หรือบางคนเปนผูพิการ ไมมีคนเดินทางมาสง รวมถึง

ผูสูงอายุบางทานที่ไมถนัดการใชเทคโนโลยีก็มีโอกาสไดชวยในสวนนี้ 

ขอบคุณพระเจาท่ีไดรับใชคะ
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พูดคุยกับเยาวชน

นางสาวพลอย

แนะนำตัว
สวัสดีคะ ชื่อพลอยนะคะ 

ประวัติการศึกษา
ปจจุบันเรียนอยูป 2 คณะสังคมศาสตร 

สาขาสังคมสงเคราะหจากมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยคะ

สมาชิกในครอบครัว
มีสมาชิกในครอบครัวท้ังหมด 6 คน คุณพอ, คุณแม, พ่ีชาย, นองชาย 2 คน 

และหนูเอง พอทำงานรับจางทั่วไป แมวางงาน สวนนองชาย 2 คนและ

หนูกำลังเรียนอยู 

เข้าโครงการตั้งแต่เมื่อไหร่
เขาโครงการตอนอายุประมาณ 6-7 ขวบ ตอนท่ียายไปอยูโรงเรียนสหคริสเตียน

ดวยการชักชวนของลุง คือ ศาสนาจารยน้ำทอง ใจเดียว ที่ยายมาอยู

หวยมาลัยอำเภอสังขละบุรี เปนความรูสึกเหมือนไดไปเลนกับเพื่อน ๆ 

ในวันเสาร ไดเรียนรวี รองเพลง และฟงเรื่องราวของพระเจา

เรื่องราวการรับเช่ือ
หนูเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียน คุณพอเปนคริสเตียนมากอน แลวคุณแม

ก็มาเปลี่ยนทีหลัง  หนูเลยไดยินไดฟงเรื่องของพระเจามาเรื่อย ๆ และ

เห็นตัวอยางจากคนรอบขางจนกลายเปนความเชื่อที่สัมผัสไดเองดวยใจ 

เหมือนกับวาพระเจาอยูดวยเสมอและพระองคคอยตอบรับคำอธิษฐาน  
สุดทายจึงตัดสินใจรับเช่ือตอนอายุ 13-14 ป

กิจกรรมในโครงการท่ีรู้สึกประทับใจ
การไปคายคะ ไดเจอเพื่อน ๆ และทำความรูจักกับคนใหม ๆ และฟง

ประสบการณที่แตละคนมีกับพระเจา

คิดว่าตัวเองได้รับอะไรจากโครงการบ้าง
เรื่องทุนการศึกษาเปนเรื่องใหญมากสำหรับหนูคะ นอกจากน้ันก็เรียกวา 

ไดรับการดูแลในทุกเรื ่องของชีวิตเลยคะ ไดรับคำปรึกษาจากพี่ ๆ 

ในโครงการที่ดูแลอยางใกลชิดใหเราอยูในทางของพระเจา 

แบบอย่างในการดำเนินชีวิต
คุณลุงคะ ศาสนาจารยน้ำทอง ใจเดียว เปนตนแบบในการใชชีวิตของหนู 

เพราะสามารถปรับตัวเขาหาทุกคนไดอยางดี และนาเคารพ แตขณะเดียวกัน

ก็ไมถือตัวแมจะอยูในตำแหนงที่สูงกวา ประทับใจในความถอมใจคะ

ความใฝ่ฝันในอนาคต
อยากเปนนักสังคมสงเคราะหคะ อยากทำงานชวยเหลือผูดอยโอกาส 

อยางประเทศพมาที่เกิดวิกฤตการเมืองก็อยากชวยเหลือและประกาศ

ขาวประเสริฐใหพวกเขาไดพบความรอดดวย

แรงบันดาลใจของความฝันนี้
เกิดจากการที่ไดรับความชวยเหลือมาตั้งแตเด็ก หนึ่งคือคุณลุงที่ชักชวน

ใหยายมาเรียนโรงเรียนสหกิจคริสเตียน สองคือการไดรับความชวยเหลือ

จากทุนคอมแพสช่ัน จนถึงเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังชวยเหลือดานเงินทุนอยู 

จึงอยากสงตอความชวยเหลือไปเรื ่อย ๆ คะ หากเทียบกับประเทศ

เพ่ือนบานใกล ๆ แบบพมาก็ยังรูสึกวาตัวเองตัวเองโชคดีท่ีมีโอกาสไดเรียน

หนังสือ สวนการใชชีวิตก็ลำบาก สวนมากตองยายเขามาทำงานในประเทศไทย

โดยถูกนายจางเอาเปรียบ หนูเลยอยากทำงานเพื่อชวยเหลือใหพวกเขา

ไดรับโอกาสทางการศึกษาคะ

ภาระใจในการรับใช้
อยากกลับไปชวยดูแลนอง ๆ ที่คริสตจักร เพราะหากเขาโตขึ้นก็อาจมี

แรงบันดาลใจในการชวยเหลือรุนนองตอไปอีก โดยเฉพาะการนมัสการคะ 

อยากใชของประทานในการชวยสรางทีมนมัสการดวย

สิ่งที่อยากฝากถึงโครงการ
ขอบคุณท่ีดูแลหนูมาจนโตนะคะ ทั้งพี่ ๆ ในโครงการท่ีคอยสอนใหเติบโต

มาอยางดี และผูอุปการะที่ใหโอกาสทางการศึกษา หนูอยากใหนอง ๆ 

รุนตอไปไดรับการดูแลอยางที่หนูไดดวย จึงตั้งใจจะใหความชวยเหลือ

ตอไปเทาที่จะชวยไดคะ
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