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จดหมายข่าวคอมแพสชั่น
มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบ
องครวมของคริสตจักรคูมิตรรวมกับคอมแพสชั่น เพื่อใหเห็นการพัฒนา, 
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และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองครวมอยางย่ังยืน
ในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแตละแหง
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สวนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจาอวยพระพรทุกทาน

“ถ้าคริสตจักรเติบโต คริสตจักรก็จะ
สามารถเป็นพรให้กับคนอื่นได้”

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
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คริสตจักรกิ่วลึก
ความเป็นมา การเป็นคู่มิตร

คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

วัฒนธรรมความเช่ือแรกเร่ิมของชาวกะเหร่ียงโปท่ีน่ี คือการนับถือผีปูยา เล้ียงผีบรรพบุรุษ เม่ือมีการเจ็บปวย หรือกระท่ังตัวเองเดินสะดุดหกลมก็จะบอก
วาผีทำ ตองไปขอความชวยเหลือจากผูท่ีต้ังตนวาเปนหัวหนาหมอผี ใหรักษาหรือแนะนำแนวทางในการขอโทษหรือบูชาผี นอกจากน้ันยังมีการตอตาน
คริสตจักรจากคนในชุมชน เชน ถาบานไหนมีคนมารับเช่ือ บานน้ันก็โดนเอาฟนปาใสบาน หรือเอาหนังสต๊ิกมายิงหลังคาบาน ดังน้ันในการท่ีจะใหคน
ในชุมชนหันมาเช่ือความจริง เช่ือพระเจา เปนเร่ืองท่ีทาทายอยางมากเลยทีเดียว อีกท้ังยังมีผูท่ีมีอิทธิพลทางความคิดอยางคนเกาคนแกช้ีนำคนในชุมชน
ไปในแนวทางอ่ืน และความทาทายอีกประการหน่ึงคือเร่ืองยาเสพติด ในอดีตท่ีน่ีมีผูคายาเสพติดอยูในชุมชนเปนจำนวนมากอีกดวย 

การจัดตั้งคริสตจักรในตอนแรกไดมีผูรับใชพระเจาซึ่งเปนผูปกครองจาก
คริสตจักรแม เขามาใหความรูบางแตก็ไมไดมาอยูประจำที่นี่ เพียงมานำ
นมัสการในวันเสาร-อาทิตย ดังนั้น อ.นิรันดร กระดังงาพยุง ศิษยาภิบาล
คนปจจุบันจึงไปเรียนพระคัมภีร และกลับมาเปนศิษยาภิบาลที ่น ี ่ 
คริสตจักรกิ่วลึก อยูที่บานพุย อ.ฮอด จ.เชียงใหม เริ่มแรกของการเปน
คริสตจักรมีสมาชิกเพียง 50-60 คนเทานั้น ซึ่งสวนใหญจะเปนคนแก
ที่ไดรับบาดเจ็บ และคนปวย 

ดูเหมือนจะเปนเรื่องที่เปนไปไมไดในการที่จะใหคนในชุมชนหันมาหา
พระเจา เพราะมีคริสเตียนเพียงสวนนอยเทานั้น แตดวยความเชื่อตอ
พระเจาท่ีหนักแนนม่ันคง ศบ. นิรันดรไดรวบรวมสมาชิกอดอาหารอธิษฐาน
ถึงเที่ยงคืนหลังจากนั้นปรากฏวาคนที่สงลูกไปบวชและตัวลูกชายเอง
ก็หันมาหาพระเจา คนท่ีเคยไปวัด คนท่ีเคยตอตานคริสตจักร คนท่ีนับถือผี 
คนที่เปนหมอผี คนที่คายาเสพติดก็หันมาหาพระเจา คริสตจักรจึงมี
การฟนฟู มีคนรับเช่ือเพ่ิมมากข้ึน จาก 50 กวาคน เปน 540 คนในปจจุบัน 
ซ่ึงในชุมชนน้ีมีอยูประมาณ 1,000 คน หรือประมาณ 200-300 หลังคาเรือน
ศบ. นิรันดร กลาววา นี่เปนคนจำนวนหนึ่งเทานั้นที่หันมาเชื่อพระเจา 
เราก็ยังตองทำตอไปอีกโดยทุก ๆ ปจะมีคนรับเชื่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

นายศรีวิชัย ปู่เชอ ผู้จัดการโครงการ
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คริสตจักรก่ิวลึกแหงน้ี สังกัดสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย ในเวลาน้ัน 
ศบ. นิรันดรไดเห็นตัวอยางโครงการ การพัฒนาเด็กแบบองครวมจาก
คอมแพสช่ันท่ีรวมมือกับคริสตจักรแมลายเหนือ และไดเห็นวาเด็ก ๆ ท่ีน่ัน
ไดรับการพัฒนาจริง ๆ และเด็กท่ีน่ีในวันเสารก็อยูบานเฉย ๆ ไมไดทำอะไร
จึงมีแนวคิดน้ีเกิดขึ้น อยากใหเด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงไดมีการประชุม
กับสมาชิกคริสตจักรในเรื่องขอความรวมมือจากคอมแพสชั่นเพื่อใหเด็ก
ไดรับการพัฒนาแบบองครวม ดังนั้นคริสตจักรกิ่วลึกจึงไดเปนคริสตจักร
คูมิตรกับคอมแพสชั่นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2009

ตอนแรกเริ่ม มีเด็กเขารวมโครงการ 90 คน และมีเจาหนาที่ 3 คน
ทางคริสตจักรคัดเลือกเด็กจากฐานะทางครอบครัวที่ยากจน เมื่อเด็ก
คนอื่น ๆ เห็นเพื่อนเขารวมโครงการ ก็เขามารวมกิจกรรมในวันเสารดวย
เด็กแตละคนไดรับการพัฒนา ไดรับความชวยเหลือจากผู อุปการะ 
ผูปกครองของเด็กจึงไดเห็นความสำคัญ และอยากใหลูก ๆ เขามารวม
กิจกรรมดวย

เมื่อคริสตจักรเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นแลว คริสตจักรไดขับเคลื่อน
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยูในการทำพันธกิจเด็กและเยาวชน
โดยเร่ิมมีกิจกรรมวันเสาร เชน มีการเรียนการสอน มีการนมัสการพระเจา
การสามัคคีธรรมในโบสถ ในวันเสารต้ังแตเกาโมงเปนตนไป จะมีการเรียน
ในวิชาที่เปนหลักสูตรของคอมแพสชั่น และมีคายเด็ก คายเยาวชน 
คายสรางสาวก นอกจากน้ันยังไดสงเสริมอาชีพ โดยใชช่ือวากิจกรรมชมรม
มีเรื่องของรานกาแฟ, ตัดผม และทำขนม นอกจากนี้ยังสอนใหเด็ก ๆ 
ปลูกผักปลอดสารพิษดวย ไดทำการสอนปลูกผักในวันเสาร ในวันจันทร
- ศุกร เด็ก ๆ ก็จะไปรดน้ำผักหลังเลิกเรียนคริสตจักรไดมีการอบรมและ
จัดสรรคนทำงานพันธกิจเด็กและเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
มีเจาหนาที่ 2 คน คือเจาหนาที่บัญชี, ผูจัดการ และมีครูอาสาเขามาเปน
วิทยากรรวมดวย 

ชมรมดนตรี

ชมรมดนตรี

ชมรมทำขนม

ชมรมผักปลอดสารพิษ
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วิสัยทัศนที่มุงเนนการสรางสาวกและการสรางผูนำเยาวชนคริสเตียน
เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน กลุมเปาหมายของคริสตจักรคือเด็กที่
ยากจนและเด็กที่มาพักในหอพักของโรงเรียนทองถิ่นใกลคริสตจักร 
ปจจุบันมีเด็กอายุ 3 ถึง 18 ป  ที่ลงทะเบียนแลว 203 คน และยังมีเด็ก
ไมลงทะเบียนอีกมากมายท่ีไดรับพระพรจากพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวม
แหงนี้

เด็ก ๆ ไดรับการเปล่ียนแปลงเปนอยางมากหลังจากท่ีคริสตจักรเปนคูมิตร
กับคอมแพสชั่นแลว เด็ก ๆ ซึมซับความจริงตามพระคัมภีร นอกจากนั้น
เด็กหลายคนรวมอุทิศตัวรับใชดวย ตอนนี้เด็ก ๆ ไมทิ้งเวลาไปเฉย ๆ 
ในวันเสาร แตเด็กมีความกระตือรือรนที่จะมารวมนมัสการ มาเรียน 
มาเขาคาย รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โบสถ 

เด็ก ๆ เยาวชนที่จบไปก็มีหลายรุน จบไปแลวประมาณ 50 กวาคน 
สวนใหญจบ ม.3, ม.6 ออกมาชวยพอแมทำงาน และหางานทำ รับจาง
ทั่วไป หรือออกไปชวยทำสวน และมี 2 คน ที่จบปริญญาตรีเมื่อปที่แลว
และในปนี้ก็จะมีอีก 5 คนที่กำลังจะจบปริญญาตรี สวนเยาวชนที่เรียน
จบมหาวิทยาลัยแลวก็จะไปทำงานในเมือง สวนมากเด็ก ๆ ที่จบออกไป
แลวก็ยังคงกลับมาในชวงวันหยุดยาว เพื่อมาชวยงานในโครงการ

พอแมผูปกครองของเด็กก็มารับเช่ือดวย ซ่ึงผูปกครองไดเล็งเห็นความสำคัญ
ของโอกาสที่ลูก ๆ ไดรับเพื่อจะไดรับการพัฒนาไปในทางที่ดี จึงให
ความรวมมือสนับสนุนทางคริสตจักรเปนอยางดีเยี่ยม สนับสนุนใหลูก
เขารวมกิจกรรมทุกครั้ง เพราะลูก ๆ ของเขาจะไดรับความปลอดภัย
มากกวาการออกไปทำไรทำสวนกับพอแม เพราะเขาไมมีเวลาดูแล
พอแมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูก ๆ ของเขาไปในทางที่ดี 
ไมวาจะทางดานวิชาการหรือทางดานกีฬา 
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ทั้งผูปกครองและชุมชนก็ใหความรวมมือกับทางโครงการเปนอยางดี 
เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กแบบองครวม อยางเชนท่ีผานมามีการ
สรางหองเรียน ผูปกครองก็มาชวยคนละไมคนละมือ มากออิฐฉาบปูน 
หากขาดอะไรผูปกครองก็จะชวยหามาให ความสำเร็จท่ีเห็นเปนรูปธรรม
ก็คือการสรางอาคารเรียนนี้เอง เพราะไดงบประมาณสนับสนุนพิเศษ
สำหรับการกอสรางคร่ึงหน่ึงและจากทางคริสตจักรเองอีกคร่ึงหน่ึง ซ่ึงเปน
เงินถวายจากพี่นอง ประโยชนที่ไดรับ คือ ชุมชนสามารถใชพื้นที่นี้ได 
และเทศบาลก็มาขอใชพื้นที่เชนกัน

ยอนไปในป พ.ศ. 2553 คริสตจักรไดสรางหองเรียนสำหรับเด็ก ๆ 
ดวยโครงสรางไมไผ และไม ซึ่งมีอายุการใชงานเพียงไมกี่ปและผุพังไป 
หลังจากนั้นมีทีมอาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพมาชวย
ปรับปรุงหองเรียน แตดวยงบประมาณที่จำกัด ทำใหสามารถกอผนัง
ไดเพียงคร่ึงลางของกำแพงแตละดาน เวลาผานไปหองเรียนก็ทรุดโทรมลง
หลังคาเริ่มมีรอยรั่ว คานไมบางจุดเริ่มหัก ราว ไมปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ 

อีกท้ังหองเรียนต้ังอยูบนเนินเขา เม่ือถึงฤดูฝน พ้ืนดินบริเวณทางเดินข้ึนไป
ยังหองเรียนลื่นมาก เกิดอุบัติเหตุไดงาย รวมทั้งหองน้ำก็ไมเพียงพอ
ที่จะรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น 

ผูนำคริสตจักร กรรมการคริสตจักร และกรรมการโครงการตระหนักถึง
ปญหาเรื่องหองเรียนและหองน้ำ ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาเด็ก
เพื่อใหบรรลุเปาหมายอันพึงประสงค คือการสรางสาวกและการสราง
ผูนำเยาวชนคริสเตียนเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน จึงไดหารือกับ
ผู ประสานงานคอมแพสชั ่นเพื ่อเสนอแผนของบประมาณพิเศษเพื ่อ
ปรับปรุงหองเรียนและสรางหองน้ำในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
ขอบคุณพระเจาที่โครงการปรับปรุงหองเรียนและสรางหองน้ำนี้ไดรับ
งบประมาณพิเศษจากผูถวายในเดือนกรกฎาคม  ดวยความรวมมือและ
การสวนรวมในการถวายแรงกายและกำลังทรัพยสมทบบางสวนจาก
ผูปกครองเด็ก และสมาชิกคริสตจักร ทำใหหองเรียนและหองน้ำสรางเสร็จ
สมบูรณภายในระยะเวลาเพียงไมกี่เดือนนับจากวันที่ไดรับงบประมาณ
 

เด็ก ๆ มาใชหองเรียน ทางเดินข้ึนไปหองเรียน

จุดชมวิว

หองเรียนเดิมที่ทรุดโทรม

หองเรียนและหองน้ำใหม
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ปจจุบันคริสตจักรก่ิวลึกมีหองเรียน 6 หอง และหองน้ำรวมท้ังหมด 8 หอง
แยกสำหรับเด็กชาย 4 หองและสำหรับเด็กหญิง 4 หอง ทางเดินขึ้นไป
ยังหองเรียนก็มีการปรับปรุงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยเวลาเดิน
เมื่อมีสถานที่เพียงพอ เหมาะสม ทางโครงการสามารถออกแบบและ
จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน เชน กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ทำอาหาร 
ทำขนม กิจกรรมดนตรี ฯลฯ เพื่อตอบสนองความสนใจของเด็ก ๆ ดวย
เชนเดียวกัน 

นอกจากกิจกรรมโครงการทุกวันเสารอาทิตยแลว ทางคริสตจักรยังสามารถ
ใชหองเรียนสำหรับกลุมอธิษฐานตางๆ ท้ังกลุมอนุชน กลุมสตรี กลุมบุรุษ 
และกลุมเด็กรวี เมื่อมีแขกเดินทางมาจากตางพื้นที่ คริสตจักรสามารถใช
หองเรียนเปนท่ีพักรับรอง ในวันท่ีไมมีกิจกรรมเด็ก หองน้ำท่ีสะดวกสบาย

ชวยใหเด็ก ๆ ไมตองเดินไกลเมื่อมีความจำเปนตองใชหองน้ำ พวกเขา
รูสึกปลอดภัยในการใชหองน้ำ และยังเรียนรูท่ีจะชวยกันรักษาความสะอาด
หองน้ำเปนอยางดี

โครงการปรับปรุงหองเรียนและสรางหองน้ำนี้ สงผลใหคริสตจักรเปน
ที่รูจักจากหนวยงานภาครัฐและในชุมชนมากขึ้น ที่ผานมามีการประสาน
จากทางโรงเรียนทองถ่ิน อบต. และหนวยงานสาธารณสุขในการใชสถานท่ี
หองเรียนและหองน้ำเพ่ือจัดกิจกรรมทางสังคม จัดประชุม หรือสัมมนาตาง ๆ 
เนื่องจากหองเรียนตั้งอยูบนเนินเขา มีจุดท่ีมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงาม
เปนท่ีนาดึงดูดความสนใจของแขกผูมาเยือนมากมาย ทำใหคริสตจักรก่ิวลึก
เปนศูนยรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชนอีกแหงหนึ่งเลยก็วาได 
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างย่ังยืน
ดานบุคลากร คริสตจักรมีการอบรมในการทำพันธกิจเด็กและเยาวชน
ทางคริสตจักรไดเตรียมอาสาสมัคร 4-5 คน ซ่ึงให ความรวมมือเปนอยางดี 
ดานการยังชีพของคริสตจักร มีชองทางเดียวคือสิบลดจากผูปกครอง
ของเด็ก ซึ่งจะนำสวนหนึ่งมาใชในงานพันธกิจเด็ก
ดานอาคารสถานท่ี มีความพรอมเปนอยางมาก ท้ังจำนวนหองเรียนและ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปน ปจจุบันคริสตจักรกิ่วลึกเปนศูนยรวม
ในการจัดกิจกรรมของชุมชน

ดานเครือขายและความรวมมือ คริสตจักรมีเครือขายไดรับความรวมมือ
จากองคกรกระเหรี่ยงเพื่อพระคริสต ซึ่งเปนองคกรของกระเหรี่ยงที่นี่
อยูแลว ในเร่ืองของเด็กก็จะมีการจัดคายเด็ก คายรวี คายเยาวชน คายสตรี 
คายบุรุษ สวนในดานการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ตอไปจะตองปรับ
ใหเหมาะสม คาดวานาจะลดช่ัวโมงของกิจกรรมวันเสารลง หรืออาจจะ
มีกิจกรรมสัปดาหเวนสัปดาหแลวแตปจจัยหลาย ๆ อยาง ซึ่งตองดู
สถานการณในวันขางหนา
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นางสาวอุพาพร ไวนุ  หรือ  อิ้ด  ก็เปนอีกคนหนึ่งที่ไดรับการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแตไดมารูจักกับพระเจา ไดเขา
โครงการตั้งแตเล็ก ๆ โดยที่พอแมพามา โดยพอ แม พี่สาวและ
พี่เขยของเธอ ตางก็ทำสวนเปนอาชีพหลัก 

อิ้ดไดเรียนหนังสือจนจบชั้น ม.3 และไปเรียนตอ กศน. จนจบชั้น
ม. 6 ปจจุบันเธอทำอาชีพรับจางในสวนลำไย ไปอยูที่โกดังลำไย 

ในวัยเด็ก อ้ิดมีผูจัดการโครงการ อ.ศรีวิชัยเปนพ่ีเล้ียง เธอประทับใจ
วิธีการสอนและการเลาเรื ่องราวของพระเจาจากอาจารยศรีวิชัย
และเธอเองก็รับเชื่อแลว สิ่งที่เกิดขึ้นใหเห็นการเปลี่ยนแปลง คือ
ไดเห็นความรักของพระเจา และรูจักพระเจามากข้ึน เธอมีความใฝฝน
วา สักวันหนึ่งเธออยากจะเปนผูนำในการรับใช ในสวนของการนำ
นมัสการ เพราะเธอกลาแสดงออกมากขึ้นหลังจากที่ไดเขาโครงการ 

เธอชอบเลนดนตรีและขณะนี้เธอกำลังหัดเลนเบส ดังนั้นในปจจุบัน
เธอยังคงรับใชพระเจาในสวนของการนมัสการวันอาทิตย และ
เธอกลาววาอยากจะเห็นนอง ๆ ขึ ้นมาเปนผู นำนมัสการบาง
อิ้ดกลาววาสิ่งที่เปนพระพรที่เธอไดรับคือ สันติสุข ความกลาในการ
แสดงออกในทางที่ถูกตองและการไดรับการหนุนใจจากศิษยาภิบาล
ทุกครั้ง 

อิ้ดฝากบอกกับทางโครงการวา “ขอบคุณผูอุปการะที่ชวยสงเรียน
ชวยสนับสนุนคะ ทั้งในสวนของอุปกรณ และก็สิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ คะ และก็ขอบคุณโครงการดวยคะ”

จากเยาวชนผู้นำ 
อิ ้ด และ เกง ตางเขารวมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แบบองครวมตั้งแตยังเล็ก จนถึงตอนนี้ ทั้งคู เรียนจบ ม.6 แลว 
ทั้งสองเลาใหฟงถึงสิ่งที่เธอไดรับจากโครงการ  

เยาวชนผู้นำ
นางสาวอุพาพร ไวนุ

(อิ้ด)
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จากเยาวชนผู้นำ 

เกง มาจากครอบครัวที่มีพอ แมทำสวน มีพี่ชาย 2 คน และตัวเธอ
เปนคนสุดทอง เกงเลาวาไดเขาโครงการตั้งแตอายุ 7 ขวบโดยมี
เจาหนาที่โครงการมาชักชวนและพอแมก็อนุญาต นองเกงเวลานี้
อายุ 18 ปแลว เรียนจบ ม.3 จากโรงเรียนบานพุยและเรียนตอ กศน. 
จนจบ ม.6 ตอนนี้เกงทำงานรับจางเก็บพริก เกงมีความใฝฝนอยาก
จะเปนเจาของธุรกิจสวนตัว อยากเปดรานขายของ

เกงประทับใจในวัยเด็กเพราะไดรับอะไรมากมายจากโครงการ ไมวา
จะเปนของขวัญวันเกิด ความรูตาง ๆ ที่ไดรับ ไดรูจักพระคัมภีรและ
ท่ีสำคัญไดรูจักพระเยซู เกงประทับใจในการสอนพระคัมภีรมากท่ีสุด 
แมวาตอนนี้เกงยังไมรับเชื่อพระเจา แตจุดเปลี่ยนในจิตใจที่สำคัญ
คือเพ่ือนช่ือดรีม ดรีมเปนแบบอยางในดานการเรียน มีความขยันและ
ดรีมรูจักพระเยซู เกงบอกวา เห็นดรีมมีสันติสุขและมีความช่ืนชมยินดี 
ดังนั้นสิ่งที่เกงอยากจะทำคือเมื่อเห็นเพื่อน ๆ ไดไปนมัสการ เกงก็
อยากไป ไดเห็นเพื่อน ๆ รองเพลงนมัสการก็อยากรอง อยากไป
สรรเสริญพระเจาแตตอนนี้ยังไมมีโอกาสเพราะพอแมยังไมอนุญาต 

อยางไรก็ตาม เกงมีทัศนคติที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีสุขภาพจิตที่ดี
เขมแข็ง เม่ือเกงมีเวลาเกงจะมาชวยดูแลเด็ก ๆ แตก็อยากสอนนอง ๆ
ดวย เกงกลาววา ที่ผานมาโครงการใหอะไรมากมายแกเธอ เธอจึง
อยากชวยนอง ๆ ตอไป

เยาวชนผู้นำ
น.ส.ณัฐนิชา เขาไกรลาศ

(เก่ง)
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แองจ้ี หรือ น.ส.วันใส สายชลค้ำจุน ครอบครัวของแองจ้ีมีดวยกัน 4 คน
คือพอ แม พี่สาวและตัวเธอเอง ทุกคนทำอาชีพรับจางทั่วไป แองจี้เรียน
จบ ม. 3 ที่โรงเรียนและมาเรียนตอ กศน. จนจบชั้น ม.6 และในเวลานี้
เธอก็ทำงานแลวโดยมีอาชีพรับจาง

แองจี้ไดรบการสนับสนุนจากพอแมใหเขาโครงการตั้งแตอายุ 5 ขวบ
จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งไดเติบโตเปนสาวกขององคพระเยซูคริสต ไดทำ
สิ่งที่ยิ่งใหญคือ ออกไปประกาศพระกิตติคุณของพระเจา ในตอนแรก
ที่ออกไปประกาศแองจี้ไมไดรูสึกอะไร พอเมื่ออายุ 13-14 ป  แองจี้ได
ออกไปประกาศอีก แองจี้รูสึกวา “เหมือนหนูไดไปมอบความสุขใหกับ
คนอื่น ๆ และพระเยซูไดมอบความสุขใหกับเรา พระเยซูอวยพรเรา” 
แองจี้เลาวา เธอมีพระเยซูเปนแบบอยางในชีวิต เปาหมายในชีวิตของ
แองจี้คือการไดออกไปประกาศอีก เพราะตั้งแตออกจากโครงการมา
แองจี้ไมไดออกไปประกาศอีกเลย โครงการไดใหอะไรกับแองจี้มากมาย
ไมวาจะเปนทางดานวิชาการ และการงานอาชีพ ในวัยเด็กก็ไดทำกิจกรรม
หลาย ๆ อยางเพิ่มจากการเรียนวันปกติ วันเสารที่เขาโครงการจึงเปน
วันท่ีสนุกสนานสำหรับเธอ เพราะแองจ้ีบอกวา เธอชอบเลนเกมท่ีโครงการ
จัดขึ้นในวันเสาร อยางไรก็ตามแมวาแองจี้จะทำงานแลวแตแองจี้ก็ยัง
มีเปาหมายที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนประโยชนตอ
การทำงานและการหางานอื่นเพิ่มเติมนอกจากการรับจางทั่วไป แองจี้
สามารถเลี้ยงครอบครัวและตัวเองได

เมื่อมีวันหยุดยาวจากการทำงาน แองจี้ก็จะมาชวยรับใชที่โบสถ เชน
เก็บกวาดทำความสะอาด ชวยทำกิจกรรมตาง ๆ ของโบสถ 

แองจี้ยังทิ ้งทายไวดวยวา “ตองขอบคุณโครงการและผูอุปการะคะ 
ที่ชวยใหหนูไดเรียนรูเกี ่ยวกับตัวเองมากขึ้น เพราะวาถาเรียนอยูใน
โรงเรียนเฉย ๆ ก็คงอยูแตในกรอบ แตวาพอมาเรียนท่ีน่ีก็ไดออกนอกกรอบ
มากขึ้น ไดมาเรียนเรื่องกีฬา ดนตรี และก็ไดมารูจักกับพระเจามากขึ้น 
เพราะวาถาเฉพาะแควันอาทิตยมันก็จะไมไดเจาะจงคะ แตวาถาเรา
เรียนวันเสารดวย ศิษยาภิบาลก็จะมีบทเรียนที ่เจาะจงมากขึ ้นคะ 
ตองขอบคุณผูอุปการะดวยคะที่เอ็นดแูลวก็หวงใยสงเรียนคะ”

จากใจศิษย์เก่า
น.ส.วันใส สายชลค้ำจุ่น

(แองจี้)

ความประทับใจ
จากศิษย์เก่า
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น.ส. ธัญญารัตน หรือแคร ขณะนี้อายุ 20 ป เรียนจบชั้น ม.6 เธออยู
ในวัยทำงานแลว ซึ่งตอนนี้ทำงานเปนแมบานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนพอ แม พี่สาวและพี่เขยทำสวนทำนา 

แครเขาโครงการต้ังแตเด็ก ๆ เม่ือเรียนอยูช้ันอนุบาล พอแมพาเขาโครงการ
ทั้ง ๆ ที่ทานทั้งสองไมไดเปนคริสเตียน แครรับเชื่อเพราะเพื่อนมาชวน
แตเธอก็บอกวารูสึกดีกับการรับเชื่อ หลังจากนั้นชีวิตของแครก็เปลี่ยนไป
จุดเปลี่ยนในชีวิตของแคร คือการไดเขาโครงการ และไดเรียนดนตรี 
สิ ่งที ่แครไดรับจากโครงการคือการเปนคนที่กลาแสดงออกมากขึ ้น 
ไดรวมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ไดเลนดนตรีที่เธอชอบทั้งเบสและคียบอรด
แบบอยางท่ีดีในชีวิตของแครคือพ่ีกอย ไมวาจะเปนทางดานการดำเนินชีวิต
หรือวิธีการในการสอนใหกับคนอื่น ๆ 

ในปจจุบัน แครยังคงมีสวนรวมรับใชพระเจาในวันเสาร มานำนมัสการ
ชวยเลนดนตรีและสอนดนตรีใหกับนอง ๆ แครมีเปาหมายที่อยากจะให
นอง ๆ ไดฝกฝนตนเอง ไดรับพระพรมากมายเหมือนเธอ

แครบอกวากอนจะมารับเชื่อเปนคนที่ไมเอาไหนมาก ๆ แตในวันนี้แคร
เปลี่ยนไปแลว แครไดฝกฝนตนเองเปนคนใหม แครคิดวานี่คือพระพร
ที่เธอไดรับ แครมีทัศนคติตอตนเองในเชิงบวก ขอบคุณพระเจาจริงๆ

จากใจศิษย์เก่า
น.ส.ธัญญารัตน์  ศรีสุข 

(แคร์)

ความประทับใจ
จากศิษย์เก่า
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“พระพรสำหรับผู้รับใช้พระเจ้า
ที่ชัดเจนคือการเกิดผลครับ
ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ”
ศิษยาภิบาล นิรันดร กระดังงาพยุง พื้นเพเดิม เปนคนอมกอย แตงงาน
มีครอบครัว มีลูก 2 คน ลูกสาวคนโตปจจุบันเรียนพยาบาลอยูป 4 และ
ลูกชายคนเล็กเรียนชั้น ม.4 ซึ่งลูก ๆ ของทานก็เปนเด็กในโครงการดวย
เชนกัน ในตอนท่ีทานเปนอนุชนก็ไดถวายตัวรับใชและไดไปเรียนพระคัมภีร
ท่ีแมสะเรียง 1 ป แลวกลับมารับใชระยะหน่ึง แตทานยังคิดวาส่ิงท่ีไปเรียน
มายังไมเพียงพอ ควรตองเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้นจึงกลับไปเรียนที่
พระคริสตธรรมอมกอย เปนเวลา 4 ป

ทานเปนคนรุนใหมท่ีมีเปาหมาย อยากจะเปนศิษยาภิบาลดูแลคน ทำงาน
ในชุมชน อยากเปนอาจารยสอน และเทศนา ทานจึงไปศึกษาตอที่ BBS
(กรุงเทพ) เปนเวลา 4 ป และกลับมารับใชที่นี่เปนเวลา 22 ปแลว 
การไดไปเรียนเพิ่มเติมทำใหรูสึกวา ไดพัฒนาตนเองในระดับหนึ่ง แตวา
ในการใชชีวิตนั้น มีความแตกตางกันระหวางกรุงเทพกับที่นี ่จึงตอง
มีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของสังคม คือมีความเขาใจปญหาตาง ๆ 
ในพันธกิจเด็กและเยาวชนตามความเปนจริงในบริบท  

ทานเปนศิษยาภิบาลเต็มเวลา ไมมีธุรกิจ ไมมีอาชีพอื่นเสริม เปนผูรับใช
ที่ยืนหยัดรับใชอยางเต็มที่ คือถวายเวลาทั้งหมดเพื่อรับใชในคริสตจักร
ถาไมมีเทศนา ก็เตรียมสอน ออกเยี่ยมเยียนพี่นอง หรือตกแตงสถานที่ 
ทานเช่ือวาน่ีคือพระพรจากพระเจา การท่ีไดรับใชท่ีน่ีก็ดวยพระคุณพระเจา 
พระองคทรงเติมเต็มในสวนที่ขาดผานมาทางพี่นองรวมความเชื่อ แมจะ
ไมมีทรัพยสินมากมายแตลูกสาวของทานก็สามารถเขาเรียนพยาบาลได 

จากใจศิษยาภิบาล
คริสตจักรกิ่วลึก
นายนิรันดร์ 
กระดังงาพยุง

ทานเช่ือวาน่ีคือส่ิงท่ีพระเจาไดทำใหทาน พระองคทรงสัตยซ่ือ “เพราะวา
ผมไมรูวาชีวิตของผมจะยาวมากนอยขนาดไหน แตวาที่เรามีชีวิตอยู
ขณะน้ีเปาหมายของผม ก็อยากจะสรางคริสตจักรใหเติบโตมากขึ้นที่สุด
ถาคริสตจักรเติบโตคริสตจักรก็จะสามารถเปนพรใหกบัคนอื่นได”

“เพราะวาพระพรสำหรับผูรับใชพระเจาที่ชัดเจนคือการเกิดผลครับ
ไมใชวัตถุส่ิงของ เงินน้ีไมมีวันพอสำหรับเราอยูแลว เพราะวาไมวาจะมาก
จะนอยขนาดไหนมันไมใชหลักสำคัญ แตวาท่ีสำคัญคือพ่ีนองรูจักพระเจา 
เขาก็สามารถเติบโตในทางของพระเจาและน่ีคือพระพรและเปนเปาหมาย
ที่ผมอยากจะทำครับ”และนี่คือความตั้งใจในการรับใชของ ศ.บ. นิรันดร
โดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการ 
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ประการแรก คือ การสรางสาวก หากวันใดที่ทานไมสามารถรับใชตอไป
ไมวาจะดวยเรื่องอะไรก็ตามที่นี่จะตองมีคนสานตองานพันธกิจตอไป 
ประการที่สอง คือ ทานดูแลเจาหนาที่ดานตาง ๆ ของคริสตจักร ไมวา
จะเปนดานอนุชน บุรุษหรือสตรี การกระจายหนาท่ีใหแตละคนทำหนาท่ี
ในสวนนั้นใหดีที ่สุด ถึงแมวาจะไมมีเงินเดือนเปนอาสาสมัครก็ตาม 
เมื่อเปนงานของเราจึงตองทำอยางเต็มที่
ประการสุดทาย คือ การฝกเด็กอนุชน การใหความรูแกอนุชนในเรื่อง
การสรางครอบครัว ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญมาก ตองใชพระคำของพระเจา
ปูพื้นฐานใหกับเขา ไมใชอารมณนำในการเลือกคูครอง นอกจากนั้น 
ทานจะพาเด็ก ๆ ออกคายบาง มีสันทนาการบาง ใหเด็กมีความกลา
ในการแสดงออกอยางถูกตอง ไมวาจะการเปนผูนำ หรือการรองเพลง
และการรับใชในดานอื่น ๆ

ศ.บ.นิรันดรไดกลาววา การไดรวมโครงการกับคอมแพสชั่นนั้นเกิดผล
มากมาย คริสตจักรเปนสถานที่ใหเด็ก ๆ ไดมาอยู มาเลน มาเรียนอยาง
ปลอดภัยในขณะที่พอแมของเด็กไปทำไร ทำสวน เพราะพอแมไมมีเวลา
ดูแลอาจเกิดอันตรายขึ้นไดงาย เมื่อเด็กไดเขาโครงการอยูที่นี่ เด็กก็มี
ความผูกพันตอคริสตจักร แมวาเด็กบางคนไมใชคริสเตียน คริสตจักร
ไมใชเปนของใครคนใดคนหนึ่งแตเปนของชุมชน เด็กที่จบออกไปแลว
ก็กลับมาเยี่ยมเยียน หรือสงคำอวยพรมาใหในวันเกิด หรือในบางครั้ง
ที่ตองการใหเด็กที่จบไปแลวใหชวยอะไรบาง เด็กก็เต็มใจชวย นี่คือการ
เกิดผลตอเด็กอยางเห็นไดชัด 

อีกสวนคือ ชุมชนที่นี่รักคริสตจักร คริสตจักรไดรับการยอมรับมากขึ้น 
ไมวาจะเปนคริสเตียนหรือไมใชคริสเตียนก็ตาม ดังนั้นเมื่อขอแรงจาก
ชุมชนในเรื ่องใดอยางการสรางอาคาร ชุมชนก็จะเขามาชวยเหลือ 
ใครถนัดอะไรก็ทำสิ ่งนั ้น บางคนกออิฐไมไดก็ใหบริการในเรื ่องอื ่น 
บางคนเก็บมะเขือเทศมาฝาก เก็บพริกมาฝากเปนตะกราก็มี

ศ.บ.นิรันดรยังกลาวทิ้งทายไวดวยวา “ผมคิดวาโครงการจำเปนสำหรับ
คริสตจักร เพราะวาโครงการเปนตัวเสริมคริสตจักรที่สามารถประกาศ
ขาวประเสริฐตอไปไดอีก เนื่องจากสถานการณในชุมชนตอนนี้เปลี่ยนไป
นะครับ บางทีพี่นองตองดิ้นรนไปหางานทำในเมือง ปลอยลูกไว ถาไมมี
คริสตจักรสอนความจริงใหกับเด็กและอนุชน เขาก็จะไมมีเปาหมาย 
บางคนวันเสารมาต้ังแตเชามาเรียนพระคัมภีร บางทีเขาก็มาเรียนดนตรีดวย
มาใชโบสถเปนสถานที่อันดับหนึ่งครับ คิดวาเปนสิ่งที่สำคัญตอชุมชน
มาก ๆ ”
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การพัฒนาอนุชนของเขตเบธเลเฮ็ม เม่ือเยาวชนเขามาเรียน/เขามาทำงาน
ในเมืองเชียงใหม มีคริสตจักรที ่ไดเตรียมไวเพื ่อรองรับพัฒนาดูแล
เยาวชนท่ีเขามาเรียนในเมืองเชียงใหม ท้ังผูประสานงานอนุชน/เจาหนาท่ี 
ไดมีการติดตาม เยี ่ยมเยียน/หนุนใจ/สอนพระคัมภีร /ใหคำปรึกษา 
แกนอง ๆ ท่ีเขามาเรียนในเมืองเชียงใหม เพ่ือเสริมสรางเยาวชนใหเขมแข็ง
ในความเชื่อและในการดำเนินชีวิต

อนุชนเขตเบธเลเฮ็ม

คริสตจักรกับการจัดการพื้นที่เขตหามลา เพิ่มพื้นที่อยูอาศัยสัตวปา
คริสตจักรซิแบรไดจัดกิจกรรมฟนฟู อนุรักษสัตวบก ในพื้นที่ราว 
1,000 กวาไร ผลจากการดำเนินการอนุรักษเขตพื้นที่หามลาสงผล
ใหสัตวปากลับขยายพันธุ มีจำนวนประชากรเกง หมูปา เพ่ิมจำนวนมาก 
ซึ่งคริสตจักรไดดำเนินการมาแลว 5 ป และทุก ๆ ป ทางคริสตจักร
จะจัดการนมัสการพระเจา ปกปองสัตวปา 

คริสตจักรซิแบร



เวทีคนเก่งคลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย ครั้งที่ 8  
วันที่ 20-22 มกราคม 2023 ณ คริสตจักรห้วยน้ำขาว
เวทีคนเกงคลัสเตอรฮอด-อมกอย ครั้งที่ 8 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2023 ณ คริสตจักรหวยน้ำขาว เพื่อสรางพื้นที่ในการแสดงออก
ซึ่งความสามารถสำหรับเด็กและเยาวชนที่ไดรับการเรียนรูและฝกฝนมาตลอดป โดยมีเด็กและเยาวชน เขารวม 495 คน จาก 12 คริสตจักรที่เขารวม
ไดแก คริสตจักรหวยน้ำขาว คริสตจักรซิแบร คริสตจักรสบอมแฮด คริสตจักรอูตูม คริสตจักรหวยโคง คริสตจักรทุงจำเริง คริสตจักรเตียนอาง
คริสตจักรแมลายตองเตา คริสตจักรแมลายเหนือ คริสตจักรกิ่วลึก คริสตจักรเมืองฮอด คริสตจักรวะโซะทะ โดยเยาวชนไดแสดงความสามารถตาม
ของประทานและตามความสนใจที่ไดรับการพัฒนาจากคริสตจักร  นอกจากนี้ มีรายการแขงขันฟุตบอลเยาวชนคลัสเตอรอมกอย ซ่ึงเปนไฮไลทสำคัญ
ของงาน มีเยาวชนเขารวม 280 คนจาก 7 คริสตจักร ไดแก คริสตจักรหวยน้ำขาว คริสตจักรซิแบร คริสตจักรวะโซะทะ คริสตจักรทีเกะคี คริสตจักรทุงจำเริง 
คริสตจักรอูตูม และคริสตจักรสบอมแฮด เพื่อพัฒนาทักษะในกีฬาฟุตบอล สงเสริมน้ำใจนักกีฬา มีความรัก ความอดทนและการใหอภัย

ขอบคุณเจาหนาที่องคการบริหารตำบลมอนจองที่ชวยอำนวยความสะดวกในการพนน้ำเพื่อลดฝุนในการแขงขัน  
ขอบคุณผูนำหมูบานที่อนุญาตใหใชสถานที่สนามหมูบาน  ขอบคุณฟาสปอรตรวมใจที่สนับสนุนสปอนเซอรใหกับนักกีฬา  
ขอบคุณเจาหนาที่ และคณะกรรมการทุกทานที่มีสวนในการจัดงานครั้งนี้
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