
ฉบับเดือนธันวาคม 2565

จดหมายข่าวคอมแพสชั่น
มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบ
องครวมของคริสตจักรคูมิตรรวมกับคอมแพสชั่น เพื่อใหเห็นการพัฒนา, 
ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร 
และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองครวมอยางย่ังยืน
ในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแตละแหง

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

“เป้าหมายต่อไปคือการสร้างสาวกและเสริมสร้าง
พันธกิจครอบครัว..เดินหน้าในงานรับใช้
ตามภาระใจที่มีกับเด็ก ๆ ต่อไป”
ครูศาสนา ดนพงษ์ วารีนิยม
การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
ศาลาธรรมคลองเตย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรคลองเตยพระราม 4

 ฟังเรื่องราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล :
   ครูศาสนา ดนพงษ์ วารีนิยม
 เรื่องราวจากศิษย์เก่า :
   อาจารย์เสกสรร เทพจันทร์ตา 
   คุณประสิทธิ์ แซ่ตั้ง
 พูดคุยกับเยาวชน
   นางสาวญาณพล สีใจ
   นางสาวเมธาวี เกตุแก้วมณีรัตน์  
การเสริมสร้างศักยภาพ
 อบรมผู้ปกครองเด็ก เรื่องการปกป้องเด็ก
 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำฝายชะลอน้ำ   
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ศาลาธรรมคลองเตย
โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก

คริสตจักรคลองเตยพระราม 4

คอลัมน์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

ศาสนาจารย์ สุรเชษฐ์ วรพันธนายุต

ศาสนาจารย สุรเชษฐ วรพันธนายุต หรืออาจารยชวง ประธานโครงการพันธกิจพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแบบองครวมคริสตจักรคลองเตย และผูบริหาร ตำแหนงรองผูอำนวยการ
ฝายกิจการนักเรียนประจำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เปนหนึ่งในสมาชิกที่เรียกไดวา
เปนลูกหลานของคริสตจักรคลองเตยมาต้ังแตคร้ังกอนคริสตจักรจะยายพ้ืนท่ี ไดเลาถึงประวัติ
คริสตจักรเมื่อเริ่มกอตั้งไววา

เมื่อกอนคริสตจักรคลองเตยตั้งอยูแถวพระรามสี่ เริ่มดวยสมาชิกกลุมชาวจีนที่มาปกหลัก
ใน พ.ศ.2459 โดยเปดบานเปนพื้นที่นมัสการในเวลากลางคืน มีจำนวนราว 10-20 คน 
จนกระทั่งมีคริสเตียนกลุมหนึ่งจากคริสตจักรสะพานเหลืองมารวมนมัสการและมีภาระใจ
กับการเปดศาลาธรรมจากจุดนมัสการนี้ จึงแยกตัวออกมาใน พ.ศ.2525 และสถาปนาขึ้น
เปนคริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรภาคที่ 7 สมาชิกเริ่มแรกลวนเปนชาวจีนในวัยทำงาน
การนมัสการจึงเปนภาษาจีนทั้งหมด

บริบทของชาวจีนหรือคริสตจักรจีนสวนใหญจะมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูแลว เรามีงาน
ชวยเหลือชุมชนกันตลอด จนมีโอกาสไดรูจักกับคอมแพสช่ันจากเจาหนาท่ีของมูลนิธิ ท่ีตอนน้ัน
มีสำนักงานแถวสีลมเขามาติดตอกับคริสตจักรเองโดยตรง อาจารยสุพิศ วิจักษณโยธิน ซ่ึงเปน
ศิษยาภิบาลในตอนน้ันจึงตัดสินใจรวมเปนคูมิตร เน่ืองจากทานทำงานกับชุมชนอยูแลว และ
เห็นวาเด็ก ๆ จะไดรับการสนับสนุนทางการศึกษา



ผลแห่งความสำเร็จในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
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โครงการเปนที่รู จักของชุมชนในชื่อ “ครูขางบาน” มีความโดดเดน ในเรื่องการสอนดานวิชาการและภาษาจีนที่เปนจุดแข็ง นอกจากนี้ยังมี
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ในดานกิจกรรมก็สอนดนตรี กีตาร เปยโน ทำใหไดรับการตอบรับท่ีดีจากชุมชน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาใหเด็กที่ทำให
คนในชุมชนแตละรุนมีการศึกษาที่ดีขึ้น จนมีทุนทรัพยมาชวยสนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือชุมชนของคริสตจักรตอไป

เริ่มตนเปดโครงการดวยการใหทุนเด็ก 10 ทุน จากนั้นก็คอย ๆ ขยายขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งเวลานี้ก็ผานมากวา 40 ปแลว มีเด็กในโครงการทั้งหมด ตั้งแต
เร่ิมตนโครงการจนถึงปจจุบันรวมกวา 1,700 คน หลายคนก็ประสบความสำเร็จในดานอาชีพที่แตกตางกันไป แตแมจะแยกยายกันไปเติบโตแตก็ยังคิดถึง 
ยังกลับมาทักทายและมีความผูกพันกับคริสตจักร เยาวชนที่จบจากโครงการบางคนเปนมัคนายกของคริสตจักร บางคนเปนสมาชิกเสาหลักที่ให
ความชวยเหลือกิจกรรมของคริสตจักรอยูตลอด 

ผลสำเร็จทั้งหมดนี้ทำใหชุมชนไมไดมองวาเราเปนคริสตจักรอยางเดียว เขามองวาเราเปนแบบอยางในชุมชน เปนกลุมครูที่อยูใกลบาน คอยสอน
พิเศษใหเด็ก ๆ ทุกวันเสาร จึงเปนที่ยอมรับของชุมชนเสมอมา

คริสตจักรไดยายสถานที่จากพระรามสี่ไปสุขุมวิท93 เพราะหมดสัญญาเชาพื้นที่ ปจจุบันมีเด็กที่เขารวมโครงการพัฒนาเด็กแบบองครวม 120 คน 
เจาหนาที่โครงการ 3 คน

กรรมการและเจาหนาที่ กิจกรรมวันเสาร 

กิจกรรมวันเสาร ประชุมผูปกครอง

เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็ก รวมกับประธานและกรรมการโครงการ 
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างย่ังยืน

โครงการฝกอาชีพ 

อาจารยชวงกลาวถึงการเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตัวเอง
อยางยั่งยืนของคริสตจักรคลองเตยวา คริสตจักรจะรักษาจุดยืนในการ
ทำงานกับชุมชนไวอยางท่ีเคยทำมาต้ังแตกอนเปนคูมิตร และจะเดินหนา
ทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตอไป โดยจะนำความรูในการพัฒนาเด็ก
อยางรอบดานและทักษะในการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับจากคอมแพสชั่น
มาใช ซึ่งเปนฐานที่ดีในงานดานระบบ รวมถึงงานเอกสารดวย ทักษะ
และการอบรมตาง ๆ ที่ไดรับจะนำมาปรับใชตออยางแนนอน 

ในดานการหารายไดมาสนับสนุนพันธกิจ อาจารยชวงใหความเห็นวา 
การสรางรายไดจากอาชีพหรือคาขายไมมีความคงที่ ดังนั ้นจึงมอง
เปนสวนเสริมในการหารายไดเปนครั้งคราว เชน ทำกลวยทอด หรือ
น้ำยาลางจานขายตามงานตาง ๆ แตรายไดหลักท่ีจะทำใหเกิด ความม่ันคง
คือ การหาทุนและนำมาคำนวณเพ่ือหาจุดเติมเต็มในการทำพันธกิจตอไป 
อาจตองไปดูทิศทางและรูปแบบการทำพันธกิจของผูรวมทุนใหม ๆ 
เพื่อมองหาความเปนไปได

โครงการฝกอาชีพ 

โครงการมีเดีย 

โครงการมีเดีย 

โครงการมีเดีย 
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ดานอาคารสถานท่ี ในปจจุบันมีความพรอมและเพียงพอตอความตองการ
ของเด็ก ๆ ที่เขารวมพันธกิจอยูแลว จึงยังไมมีแผนจะปรับเปลี่ยนอะไร
สวนดานกิจกรรมก็จะปรับเปลี ่ยนตามความเหมาะสมไปเรื ่อย ๆ 
เนนความหลากหลายตามการพัฒนาแบบองครวมของคอมแพสชั่น 
โดยยึดกิจกรรมฝายวิญญาณและการใชเวลาคุณภาพกับเด็ก ๆ เปนหลัก

อาจารยชวงกลาวขอบคุณคอมแพสชั่นที่รวมเปนคูมิตรและชวยสงเสริม
งานของคริสตจักรอยางดีเสมอมาจนถึงวันนี้ ลงทายดวยวา 

“ผมประทับใจในการสนับสนุนของคอมแพสชั ่นมาตลอด ไมวา
คอมแพสชั่นจะปรับเปลี่ยนพันธกิจอยางไรก็ตาม จะคอยเปนกำลังใจ
ใหกับความตั้งใจดีครับ”

กิจกรรมเยี่ยมเยี่ยนและมอบของใหเด็ก 



ศาลาธรรมคลองเตย
โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
คริสตจักรคลองเตย

พระราม 4
ครูศาสนา ดนพงษ์ 

วารีนิยม
“ผมมีภาระใจกับท้ังกับเด็กและผูอาวุโสมาต้ังแตเร่ิมรับใช เลยอธิษฐาน
ขอการทรงนำจากพระเจามาตลอด จนกระทั่งไดโอกาสนี้มา และผมก็
เชื่อวานี่เปนการทรงนำของพระองค” ครูศาสนาดนพงษ วารีนิยม 
หรือช่ือท่ีหลายคนเรียกติดปากกันวา อาจารยส่ี กลาวถึงการทำงานรวมกับ
คอมแพสชั่นตลอด 8 ป ที่ผานมา กอนจะเลาถึงเสนทางชีวิตที่เชื่อวา
ไดรับการทรงนำจากพระเจาในดานงานรับใชวา พระเจานำใหเขาเห็น
ภาพตัวเองในการทำพันธกิจกับเด็กมาต้ังแตกอนเร่ิมถวายตัวรับใชในงานน้ี

เมื่ออาจารยสี่จบการศึกษาดานพระคัมภีรจากพระคริสตธรรมกรุงเทพ
(BBS) เขาก็เร่ิมงานรับใชแรกท่ีจังหวัดนครปฐมเปนเวลา 2 ป แลวแตงงาน
กับภรรยาที่เรียนจบจากพระคริสตธรรมกรุงเทพมาดวยกัน จากนั้น
เขาตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโท จนจบการศึกษาจึงไดสมัครเขา
เปนเจาหนาที่ผู รับใชในดานการพัฒนาเด็ก โดยมาทราบในภายหลัง
วาเปนงานคูมิตรของคอมแพสชั่น องคกรที่เคยไปประชาสัมพันธถึง
การเรียกรับใชสมัยเรียนปริญญาโท ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ทำใหเขาตัดสินใจ
ไดวาจะทำงานรับใชกับเด็ก

คอมแพสชั่นสงเจาหนาที ่มาประชาสัมพันธระหวางชั ้นเรียนหนึ่งใน
พระคริสตธรรมกรุงเทพ และทำการจับฉลากเพื่อแจกซีดีเพลงที่พก
ติดตัวมาเพียง 3 อัลบั้ม ตอนนั้นเองที่อาจารยสี่ผูกำลังศึกษาปริญญาโท
ไดอธิษฐานขึ้นวา “หากพระเจาจะเรียกใช ก็ขอใหพระเจาเปดใหผมเห็น
ถึงภาระใจและเห็นบางสิ่งบางอยางที่จะนำผมไปสูงานนั้น หากพระเจา
จะนำ ก็ขอใหพระองคทำใหผมไดเรียนรู” ผลปรากฏวา เม่ืออธิษฐานเสร็จ
ฉลากก็ตกอยูที่อาจารยสี่ เขาจึงไดพบวา นอกจากเพลงเกี่ยวกับเด็กแลว 
ขางในยังมีประวัติของคอมแพสช่ันที่ทำใหเขาไดรูจักองคกรนี้มากขึ้นดวย 
กลายมาเปนที่มาของการตัดสินใจที่เชื่อวาพระเจาเรียกใชใหเขาทำงาน
กับเด็ก
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อาจารยสี่ทำงานรับใชมาตลอด 8 ป ดวยภาระใจอยากประกาศกับเด็ก
และอยากชวยเสริมสรางครอบครัวของพวกเขา แรงบันดาลใจหนึ่งที่คอย
หลอเลี้ยงจิตใจในการทำงานของเขาคือ การที่ไดมองเห็นเด็กแตละคน
เติบโตขึ้นในทางของพระเจา เพราะพวกเขามีโอกาสไดเห็นความรักของ
พระเจาผานคริสตจักรแหงนี้ พื้นที่อบอุนที่เปนเหมือนบานหลังที่สอง 
มีคนท่ีคอยเลาถึงความสุขใหฟงไดดวยใจยินดี และรวมรองไหไปกับพวกเขา
ในวันที่เสียใจ ภาพเหลานี้คือความรักของครอบครัวที่ทำใหแมหลายคน
จะเติบโตขึ้นและแยกยายออกไปอยูที ่อื ่น แตก็ยังคงติดตอกันเสมอ 
โทรศัพทถามสารทุกขสุขดิบกันบาง ซื ้อขนมกลับมาเยี ่ยมนอง ๆ 
ในโครงการบาง ภาพเด็กที่เคยเปนผูรับจนวันนี้กลายเปนผูให และ
สรางแรงใจในการทำงานใหกับอาจารยสี่อยูเสมอ

“อยางแรกเลย ผมขอบคุณพระเจาในสวนของงานรับใช ท่ีทำใหผมไดมอง
เห็นชีวิตของเด็ก ๆ แตละคนและใหโอกาสผมไดฝกเขา สอนเขา ประกาศ
กับเขา ขอบคุณภรรยาของผมที่รวมรับใชดวยกัน ทั้งดูแลงานเอกสาร 
ใหคำปรึกษากับเด็ก ๆ และนำกิจกรรมในโครงการ ขอบคุณเฮียชวง
ที่เปนแบบอยางที่ดีใหคนในคริสตจักร ขอบคุณครูเปด ครูไอซ ครูอุย
ครูอาสาและเฮียเสกที่มารวมกันรับใช ขอบคุณนอง ๆ ในโครงการที่ให
ความรวมมืออยางดี ขอบคุณพ่ีหนิง พ่ีเกด เจาหนาท่ีคูมิตรท่ีพรอมจะเปน
ท่ีปรึกษาใหเสมอ และสุดทาย ขอบคุณคอมแพสช่ันท่ีมีสวนมาก ๆ ในการ
สนับสนุนพันธกิจ เอื้อเฟอใหเด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขามีโอกาส
ทางการศึกษาและทำใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น จนกลายเปนพระพร
ใหชุมชนแหงนี้” อาจารยสี่กลาวขอบคุณถึงผูมีสวนรวมในการรับใชและ
รวมเปนแสงสวางใหชุมชนยานคลองเตย และทิ้งทายวาเปาหมายตอไป
คือการสรางสาวกและเสริมสรางพันธกิจครอบครัวที่เริ่มตนงานไปบาง
บางสวนแลว ซึ่งจะเดินหนาในงานรับใชตามภาระใจที่มีกับเด็ก ๆ ตอไป
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อาจารยเสกสรร เทพจันทรตา หรือ อาจารยเสก เปนหนึ่งใน
ศิษยเกาโครงการที่ปจจุบันทำงานรับใชเต็มเวลาใหกับคริสตจักร
คลองเตยในตำแหนงรองผูจัดการคริสตจักร และเปนผูจัดการ
พันธกิจเพ่ือชุมชนของคริสตจักรท่ีโบสถแม ซ่ึงดูแล 3 โครงการยอย
ไดแก โครงการครูขางบาน, โครงการฟุตบอล และโครงการดนตรี 
เรียกไดวาหนางานสวนใหญมีเปาหมายท่ีเด็กเปนหลัก อาจารยเสก
จึงมีภาระใจในการทำงานรับใชกับเด็กเปนพิเศษ โดยมุงม่ันถายทอด
ความสามารถและพระพรทั้งหมดที่ตนไดรับจากพระเจา ไมวา
จะผานคริสตจักร คอมแพสชั่น หรือผู อุปการะ ใหกับเด็ก ๆ
เพื่อสรางบุคลากรรุนตอไปมาทำงานรับใชในอนาคต

อาจารยเสกเกิดและเติบโตในครอบครัวคริสเตียน พื้นเพเปนคน
จังหวัดแพร จนกระทั่งอายุไดประมาณ 10 ป พอแมก็แยกทางกัน 
ทำใหเขากับนองชายตองยายตามแมมาอยูท่ีกรุงเทพฯ บริเวณแถว
พระรามสี่ จนไดเขามาเปนสมาชิกของคริสตจักรคลองเตยและ
ไดเขาโครงการคอมแพสชั่นมาตั้งแตตอนนั้น เพราะการชักชวน
ของศิษยาภิบาลท่ีเห็นวา แมของอาจารยเสก ซ่ึงเปนแมบานประจำ
คริสตจักรในเวลานั้นเปนแมเลี้ยงเดี่ยว จึงอยากชวยสนับสนุน
เรื่องทุนการศึกษา

เมื่ออายุราว 15 ป อาจารยเสกตัดสินใจรับบัพติศมาในคายอนุชน
เพ่ือประกาศตนยืนยันความเช่ือท่ีเขามีมาต้ังแตเด็ก พระเจานำทาง
ชีวิตของเขาเร่ือยมาจนไดพบกับเหตุการณท่ีเปนจุดเปล่ียนของชีวิต
ในชวงที่เรียนอยูป 4 ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อเพื่อนรวมรุน
ทยอยเรียนจบออกไป อาจารยเสกในเวลานั้นยังไมสามารถจบ
การศึกษาได เนื่องจากเขาเรียนไปพรอม ๆ กับทำงาน แตในเวลา
ถัดมาก็มีอาจารยในคริสตจักรเรียกเขาไปชวยทำงานรับใชเต็มเวลา 
แมอาจารยเสกจะทำงานรับใชประจำทุกวันเสารอาทิตยอยูแลวก็ตาม 
โอกาสคร้ังน้ีทำใหอาจารยเสกสามารถแบงเวลาไปเรียนและสอบได 
จึงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดในที ่สุด และดำเนินงาน
ในตำแหนงเจาหนาที่คริสตจักรเร่ือยมาถึงปจจุบัน

ในเสนทางชีวิตตั้งแตเด็กที่เติบโตในโบสถ จนกลับมาทำงานรับใช
เต็มเวลาท่ีโบสถ อาจารยเสกกลาววา เขามี “อาจารยชวง” เปนท้ัง
รุนพี่ที่สรางแรงบันดาลใจและเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิต
ดานงานรับใชมาเสมอ

สวนอาจารยชวงเอง ก็กลาวถึงอาจารยเสกวา “เขาเปนผลผลิต
ที่นาภูมิใจของคอมแพสชั่น เขาเรียนจนจบปริญญาโทและทำไดดี
ขนาดวามีปญหาในชีวิตมากมาย ดานพันธกิจเขาก็เปนตัวอยาง
ของความทุมเท โดยเฉพาะกับทีมฟุตบอลท่ีเขาเสียสละเวลาสวนตัว
แลวมาลงทุนลงแรงกับเด็ก ประกาศนำใหนอง ๆ ท่ีไมเคยรูจักพระเจา
บางคนถวายตัวรับใช กลายเปนบุคลากรคนสำคัญของคริสตจักร
โดยไมไดมองถึงคานิยมของสังคมขางนอกเลย” คำชื่นชมจาก
รุ นพี ่คนใกลชิดที ่คอยสังเกตอาจารยเสกมาตลอดบงบอกถึง
การเกิดผลงอกงามในชีวิตของเขาไดเปนอยางดี
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จากศิษย์เก่า
อ.เสกสรร เทพจันทร์ตา 
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จากศิษย์เก่า
คุณประสิทธ์ิ แซ่ต้ัง

“ผมไดรับการชวยเหลือทั้งที่ไมไดรองขออยู ๆ คนที่โบสถก็แบก
สังกะสีใหมเอี่ยมมาตอกใหบานผมที่สังกะสีแผนเดิมผุพังหมดแลว 
ผมไมรูดวยซ้ำวาความชวยเหลือนี้มันเกิดขึ้นไดยังไง แตทุกคนทำ
ใหฝนไมสาดเขาบานอีกแลวครับ” นายประสิทธิ์ แซตั้ง หรือ ตี๋ 
เลาถึงเรื ่องราวชวนประทับใจที่เกิดขึ้นและมองวาเปนพระพร
ที่พระเจามอบใหกับเขา

ความสัมพันธระหวางตี๋กับคริสตจักรคลองเตยเริ่มขึ้นตั้งแตเขา
ยังเด็ก ตี๋เปนหนึ่งในอดีตเด็กที่เขารวมโครงการคอมแพสชั่นที่เปน
คูมิตรกับคริสตจักรคลองเตย เขาไดรับทั้งทุนการศึกษาและเงิน
สนับสนุนคาอุปกรณการเรียน เนื่องจากที่บานประสบปญหา
ทางการเงิน ดวยความที่พอเปนผูพิการทางการไดยิน สวนแมก็
อายุมากและเจ็บปวยอยูบอยครั้ง ทำใหเขาตองเริ่มทำงานหาเงิน
เพื่อชวยเหลือครอบครัวต้ังแตยังเด็ก ตี๋เลาวา นี่เปนเหตุหนึ่งที่ทำ
ใหต๋ีเขารวมโครงการ เพราะเขาไดยินวาท่ีน่ีมีทุนให มีของสนับสนุน
ใหหลายอยาง และมีขาวใหกิน

ตี๋เลาวา มีชวงหนึ่งที่เขาหางหายจากโบสถไปพักใหญ จนกระทั่ง
เกิดเหตุการณที่เหมือนกับเปนจุดเปลี่ยนของชีวิตและนำใหเขา
กลับมาอีกคร้ัง เร่ืองราวเร่ิมข้ึนในชวงป 4 ขณะเรียนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลฯ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ชีวิตใน
เวลานั้นเรียกไดวาแทบไมมีเวลาพักผอน เขาตองต่ืน 7 โมง เชาไป
เรียนจนถึง 4 โมงเย็น และตองกลับมาทำงานตอที่ตลาดคลองเตย
จนถึงตี 2 หรือ ตี 3 เปนลูกจางขายปลา ขายกบ และขายของ
อีกหลายอยางใหเถาแก แตในเวลาถัดมาเขากลับตองตกงาน 
เม่ือไดเห็นขาวจากหนังสือพิมพหนาหน่ึงวา เถาแกผูเปนเจาของราน
ฆาตรกรรมทั้งครอบครัวและยิงตัวตาย เหตุการณนาสะเทือนใจ
ในคร้ังน้ีทำใหต๋ีไมมีงานทำ การมีเวลาวางทำใหเขามีโอกาสไดกลับ
ไปโบสถและชวยงานรับใชท่ีน่ันอีกคร้ัง หากใครตองการใหชวยอะไร
 ตี๋ก็จะเสนอตัวมอบความชวยเหลือใหอยางเต็มที่

ปจจุบันต๋ีประกอบอาชีพรับจางอิสระ เปนครูสอนพิเศษวิชาภาษาจีน
ตามโรงเรียนตาง ๆ และเปนหัวแรงหลักของครอบครัวในการหารายได 
เขาทำงานรับใชโดยเปนครูอาสาสมัครใหโครงการและชวยงานครัว
บางตามโอกาส ความใฝฝนในชีวิตของตี๋มีเพียงการดูแลแมที่กำลัง
ปวยหนักและพอซึ่งเปนผูพิการใหดีที่สุดเทาที่ตัวเขาจะสามารถ
ทำใหในฐานะลูกผูเปนหัวแรงหลักและกำลังเดียวในการหารายได
เพื่อยังชีพในครอบครัว

สุดทายน้ี เขากลาวขอบคุณถึงโครงการท่ีมอบโอกาสทางการศึกษา
และขอบคุณความชวยเหลือจากสมาชิกคริสตจักรที่คอยดูแลชีวิต
ของเขาเสมอมา
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พูดคุยกับเยาวชน

นางสาวญาณพล สีใจ
(มาย)    

แนะนำตัวเอง
หนูชื่อ ญาณพล สีใจ ชื่อเลนชื่อ มาย คะ

ตอนนี้เรียนที่ไหน
เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบางมดวิทยา แผนกศิลปภาษาจีน

แผนอนาคตหลังเรียนจบ
อยากเรียนตอปริญญาตรีคะ คิดไววาอยากเขาคณะมนุษยศาสตร 
สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความใฝ่ฝันในชีวิต
เปาหมายคือการไปเรียนตอเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนคะ 
ถามีโอกาสไดไปแลว พอกลับไทยมาก็อยากสมัครงานสายมัคคุเทศก
ตอเลย

เข้าโครงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่
ประมาณชวงประถม 3-4 เปนชวงที่อาจารยสี่เขามาพอดีคะ 
รูจักโครงการจากคุณแมของเด็กที่เปนสมาชิกในโครงการคนหนึ่งมาซื้อ
ของกับคุณพอหนู พอเขาชวนไปคุณพอก็ใหไปคะ

โครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไรบ้าง
การไดพบกับทุกคนที่โบสถคะ รูสึกดีใจที่ไดเจอกับคนที่นี่ นอกจากนี้
โครงการยังใหการสนับสนุนในทุกเร่ืองเลยดวย แลวยังมีพ่ีเล้ียงท่ีคอยดูแล
อยูตลอด
ใครเป็นพ่ีเล้ียงในโครงการ
พี่เปดคะ เปนคนใจดี ตลก คอยดูแล แนะนำ และตักเตือนหนูมาตลอด

กิจกรรมท่ีช่ืนชอบในโครงการ
กิจกรรมวันเสารที่ไดนมัสการกับนอง ๆ คะ ไดรองเพลงดวย

แบบอย่างในการดำเนินชีวิต
อาจารยบีคะ เขาจะไปทำงานรับใชท่ีออสเตรเลียส้ินเดือนน้ีหรือเดือนหนาแลว 
หนูเองก็อยากไปจีนบางเหมือนกัน

ของประทานท่ีพระเจ้ามอบให้
อยากขอบคุณที่พระเจาดูแลหนูอยางดี ขอบคุณผูอุปการะทุกคนที่คอยสง
จดหมายมาถามไถวาหนูเปนยังไงบาง รูสึกดีใจทุกครั้งที่ไดรับจดหมาย
เลยคะ
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พูดคุยกับเยาวชน

นางสาวเมธาวี เกตุแก้วมณีรัตน์
(ตาต้า)

แนะนำตัวเอง
นางสาวเมธาวี เกตุแกวมณีรัตน ชื่อเลน ตาตา คะ

ตอนนี้เรียนที่ไหน
ตอนนี้อยูป 1 คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษาเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คะ

ความใฝ่ฝันในชีวิต
พยายามตั้งเปาหมายใหสูงเขาไวคะ หนูอยากเปนนักการทูต ไดศึกษา
เรื่องราวของประเทศตาง ๆ และไดใชภาษาในการสื่อสารตลอด

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำอาชีพนี้
สวนตัวชอบดานภาษาอยูแลว รูตัววาไมถนัดดานคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตรเลย แตไปถนัดดานภาษามากกวา แลวก็คิดวาสามารถ
ทำธุรกิจกับชาวตางชาติไดดวย เลยอยากฝกการสื่อสารเพื่อคาขายกับ
ตางประเทศคะ

เข้าโครงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่
9 ขวบ ตอนนั้นคนรอบตัวเขาโครงการกันหมดทั้งญาติ ทั้งเพื่อน และ
ครอบครัวก็สนับสนุนใหลอง เพราะเห็นวาโครงการมีกิจกรรมเยอะ 
หนูเลยลองเขาดูบาง

กิจกรรมท่ีช่ืนชอบในโครงการ
ชอบการไปคายคะ ทั้งคายของเด็กโต เด็กเล็ก และคายที่ไดเจอกับ
เพื่อนใหม ๆ จากโครงการของแตละพื้นที่

โครงการเปล่ียนแปลงชีวิตของเราอย่างไรบ้าง
ที่สำคัญคือโครงการมอบทุนการศึกษาใหคะ

มองว่าโครงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวเองอย่างไร
ไดพัฒนาทักษะมากมาย ทั้งทักษะการเขาสังคม การอยูรวมกับผูอื่น 
การเปนผูนำ ทำใหมีความกลาแสดงออกมากข้ึน รวมถึงทักษะเฉพาะทาง
 เชน ทักษะทางดานดนตรี

แบบอย่างในการใช้ชีวิต
ครอบครัวกับครูที่โบสถคะ โดยเฉพาะครูหมวยที่เปนภรรยาของครูสี่ 
เราคุยกันเหมือนเพื่อนและครูคอยใหคำปรึกษาหนูเสมอเลย

จุดเปล่ียนในชีวิต
การเติบโตขึ้นในแตละปที่ทำใหไดมีโอกาสยอนมองขอดีและขอเสียของ
ตัวเอง นำแตละประสบการณที่ไดมาปรับใชและแกไขใหตัวเองเปนคน
ที่ดีขึ้นตามความคิดที่เปล่ียนไปตามอายุคะ

พระพรที่พระเจ้ามอบให้
โบสถคะ พ้ืนท่ีแหงน้ีคือบานหลังท่ีสองของหนูเลย เหมือนเติบโตมาพรอม ๆ
กับโบสถจนตอนนี้หนูอายุ 19 แลว พอยอนมองก็เห็นถึงการพัฒนาการ
ของตัวเองที่เติบโตมาอยางดีไดเพราะมีโบสถคอยชวยเปนแรงผลักดัน
ใหหนูดึงตัวเองขึ้นมาและยังมอบความสุขใหหนูเสมอ

ปัจจุบันทำงานรับใช้ด้านไหนบ้าง
เสารไหนที่หนูวางก็จะเขาไปชวยกิจกรรมในโครงการคะ นำกิจกรรมบาง
นำสันทนาการบาง แลวก็นำนมัสการใหนอง ๆ ที่มาเรียน

ภาระใจในการรับใช้
พอโตขึ้นก็เห็นนอง ๆ รุนใหมเขามาเรื่อย ๆ หนูเลยอยากชวยใหโบสถ
กลายเปนพื้นที่ที่สรางความสุขใหเด็ก ๆ ดึงดูดใหอยากมาทำกิจกรรม
วันเสาร เพื่อใหพวกเขาไดมีโอกาสพัฒนาตัวเอง ไดทำในสิ่งที่ชอบ และ
อยากเรียนรูตอไป
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นักกีฬาเยาวชน มวยไทยสมัครเลน
ขอแสดงความยินดีกับ  ชัยวัตน และ วรเทพ เยาวชนคริสตจักรผาละปใต
ควารางวัลเหรียญทองแดง ในการแขงขันมวยไทยสมัครเลน รอบคัดตัวแทน
เขต 5 ภาคเหนือ ไดไปแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติระดับประเทศตอไป
ในเดือนมีนาคม2566 ที่ จังหวัดนครสวรรค

นักกีฬาเยาวชน ยกน้ำหนัก
ขอแสดงความยินดี  โจ (เสื้อสีเหลือง) เยาวชน
คริสตจักรหวยบง ควาเหรียญทองยกน้ำหนัก 
3 เหรียญทอง ในการแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ 
รอบคัดตัวแทนเขต 5 ภาคเหนือ ไดไปแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติระดับประเทศ ในเดือน
มีนาคม 2566 ที่จังหวัดนครสวรรค 

คริสตจักรห้วยบง 

คริสตจักรผาละปิใต้ 

THE HIGHLIGHTS รวบรวมภาพกิจกรรมจากคริสตจักรคูมิตรตาง ๆ ใหเห็นถึงความรวมมือในการสงเสริมดานการเรียนรู การฝกอาชีพ และ
ศักยภาพ ในเด็กเยาวชนและเจาหนาที่โครงการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและสวนรวม



12 THE HIGHLIGHTS

อบรมผู้ปกครองเด็ก เรื่องการปกป้องเด็ก 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผูนำคริสตจักรวะโซทะ ไดจัดการอบรม
สำหรับผูปกครอง เรื่องการปกปองเด็ก การดูแล และการรับมือกรณี
เกิดเหตุ ทำใหผูปกครองเด็กใหเห็นความสำคัญในการดูแลบุตรหลาน
รวมถึงเด็ก ๆ ในหมูบาน มีผูเขารวมทั้งหมด 42 คน จาก 4 หยอมบาน
ไดแก บานใหมทอง บานแมว บานซอแอะ และบานเลอตอ 

หลังจากการอบรมนี้ทำให 1) ผูปกครองมีความรูความเขาใจในการดูแล
บุตรหลานมากขึ้น 2) ผูปกครองมีสวนรวมและใหความสำคัญกับ
การจัดกิจกรรมในโครงการมากขึ้น 3) ผูปกครองรูขั้นตอนและกระบวน

การดำเนินการเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเด็ก 4) ผูปกครองสามารถแยกแยะ
ถึงความแตกตางของการลงวิน ัยบุตรหลาน และการทารุณกรรม
5) ผู ปกครองรู และเขาใจมากขึ ้นในการจำแนกและการชวยเหลือ
กรณี เด็ กถูกทารุณกรรมทางด านจิตใจ, การทารุณกรรมทางเพศ, 
ทารุณกรรมทางรางกาย   6) พอแมผูปกครองรูและเขาใจปญหาในการ
เลี้ยงดูบุตรหลานและรูถึงแนวทางในการปกปองเด็กและสิทธิเด็กมากขึ้น

อบรมการปกปองเด็ก 
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กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำฝายชะลอน้ำ 
ในเดือนธันวาคม 2565  คริสตจักรหนองมวน อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน และคริสตจักรแมหอย อ.แมแจม จ.เชียงใหม ตางจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก
ในการดูแลสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน โดยไดประสานความรวมมือกับผูนำในชุมชน สงเสริมใหเยาวชนและผูปกครองไดมีสวนรวม รวมกับผูนำชุมชน
บานหนองมวน และผูนำชุมชนบานแมหอย ชวยกันทำฝายชะลอน้ำภายในหมูบานของตน จึงมีการสรางฝายชะลอน้ำในหลายจุด เพื่อปองกันน้ำทวม
น้ำปาไหลหลาก  

ฝายชะลอน้ำคริสตจักร






