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จดหมายข่าวคอมแพสชั่น
มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบ
องครวมของคริสตจักรคูมิตรรวมกับคอมแพสชั่น เพื่อใหเห็นการพัฒนา, 
ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร 
และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองครวมอยางย่ังยืน
ในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแตละแหง

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

“พระพรเต็มล้น 
เพื่อชุมชนหลากหลายเชื้อชาติ”
คริสตจักรพญาไพรเล่าจอ

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
คริสตจักรพญาไพรเล่าจอ
 ฟังเรื่องราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล :
   อาจารย์อภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว
 เรื่องราวจากศิษย์เก่า :
   ดาหยีละ ลาหู่นะ  
   อาป่าเหมย อาหยิ 
 พูดคุยกับเยาวชน
   รัชนี แซเบาะกู่ 
   เริงวุฒิ แสงฟู่ 
การเสริมสร้างศักยภาพ
 Creative Media Contest  
  การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ในหัวข้อ 
  “เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

 

อาจารย์อภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว 
ศิษยาภิบาล คริสตจักรพญาไพรเล่าจอ
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คริสตจักรพญาไพรเล่าจอ
“พระพรเต็มล้น เพื่อชุมชนหลากหลายเชื้อชาติ”

คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

คริสตจักรแหงน้ีมีพ้ืนท่ีติดชายแดนเพียงคุณเดินออกจากหมูบานไปเพียงหน่ึงกิโลเมตร ก็ถึงชายแดนประเทศเพ่ือนบานแลว การกอต้ังในคร้ังแรกเปนเพียง
สถานประกาศภายใตสภาคริสตจักรในประเทศไทยเทาน้ัน และใชเวลารวม 20 ป จึงไดรับการสถาปนาเปนคริสตจักรเม่ือป ค.ศ. 2006 โดยเม่ือเร่ิมกอต้ัง
คริสตจักรพญาไพรเลาจอ มีสมาชิกเพียงแค 12 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 87 คนและมีเด็กเพียงไมกี่คน

ชุมชนของพญาไพรเลาจอน้ันมีหลากหลายชนเผา สวนใหญเปนชาวจีน มีสวนนอยท่ีเปน ลาหู อาขา ลีซู คนท่ีน่ีประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกขาวไร 
ขาวโพด และทำนา เมื่อ 20 กวาปกอนนายอำเภอไดยื่นขอสัญชาติไทยใหกับผูนำชุมชนเปนชุดแรก ซึ่งไดสัญชาติประมาณ 20 กวาคนเทานั้น ดังนั้น
คนสวนใหญจึงยังไมมีสถานะเร่ืองสัญชาติ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีลำบากมากในการติดตอราชการ หรือเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐ สภาพชุมชนเปนท่ีกันดาร
และความเปนอยูมีความลำบากมาก สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ในชุมชน

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมกับคอมแพสช่ัน

อ.อภิสิทธิ์ ปอดอแกว ศิษยาภิบาล เลาวา เมื่อป ค.ศ. 2012 เริ่มติดตอ

กับคอมแพสชั่น เพราะทางคริสตจักรมีภาระใจที่จะทำงานเกี่ยวกับเด็ก

ซ่ึงในชุมชนรอบคริสตจักรมีเด็กท่ีดอยโอกาสจำนวนมาก แมวาในเวลาน้ัน

คริสตจักรจะมีกลุมสอนรวีใหกับเด็ก ๆ อยูแลวแตก็อยากพัฒนาให

เติบโตขึ้นอีก จึงไดศึกษาวา คอมแพสชั่นก็มีนโยบายการพัฒนาเด็กแบบ

องครวม จึงไดขอความรวมมือ เพื่อใหคริสตจักรมีพลังมากขึ้นในการ

รับใชพระเจา และตัดสินใจรวมเปนคริสตจักรคูมิตรกับคอมแพสชั่น

ในตอนแรกน้ัน มีเด็กเขารวมโครงการประมาณ 150 คน และมีเจาหนาท่ี

3 คน ซ่ึงในตอนแรกน้ีมีปญหากับชุมชนมากพอสมควร เพราะคนสวนใหญ

ในชุมชนเปนคนจีน นับถือเจาแมกวนอิม เด็ก ๆ สวนใหญไมใชคริสเตียน

และผูปกครองของเด็กเหลานี้ กังวลใจวา เมื่อเด็กอยูในคริสตจักรจะตอง

เปลี่ยนไปเปนคริสเตียนดวยไหม

เมื่อเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นแลว ทางคริสตจักรก็มีกิจกรรมมากมาย 

อ.อภิสิทธ์ิ กลาววา “ไดมีการนำเด็ก ๆ มารวมกิจกรรมในโครงการวันเสาร

และวันอาทิตย ไดพัฒนาเด็กแบบองครวมท้ัง 4 ดานคือ ดานจิตวิญญาณ

ดานการเรียนรู ดานสังคมและดานสุขภาพ เด็ก ๆ ที่นี่ยังคงดอยโอกาส

อยูมาก สิทธิ์ตาง ๆ ยังขาดอยูเยอะ เพราะเด็กไรสัญชาติ ไมมีบัตร

ประจำตัวประชาชน เนื่องจากอยูติดชายแดน เมื ่อเด็กในโครงการ

เจ็บไขไดปวยจำเปนที่จะตองเขาโรงพยาบาล ทางคริสตจักรก็นำเขาไป

ที่โรงพยาบาล อยางเชน ถาเด็กมีความจำเปนตองนอนที่โรงพยาบาล

ประชานุเคราะห เมื่อพอแมของเด็กไมมีเงินบางครั้งคริสตจักรก็ออก

คาใชจายให ถาทางคริสตจักรออกเงินใหไมไหว เราก็จะคุยกับเจาหนาที่

ที่โรงพยาบาลเพื่อขอความชวยเหลือ ซึ่งนี่เปนกิจกรรมหนึ่งที่เราชวย

เด็ก ๆ ที่อยูในโครงการของเรา”

ชวงแรกเปดโครงการพัฒนาเด็กใหม ๆ มีสมาชิกคริสตจักรเพียงแค

ประมาณ 300 กวาคนเทานั้น แตในปจจุบันนี้ สมาชิกมีประมาณ 

500-600 คน โดยตัวโครงการไดสรางความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็ก

คอนขางมากในดานคุณภาพชีวิต



ผลดีท่ีได้รับจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
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อ.อภิสิทธิ์ เลาวา “ตอนนี้ทางโครงการมีเจาหนาที่และอาสาสมัคร

ประมาณ 10 คนที่มีความสามารถในการทำพันธกิจเด็กและเยาวชน

ถึงแมพวกเขาจะไมไดเรียนจบจากโรงเรียนพระคัมภีรแมแตคนเดียว 

แตทางคอมแพสชั่นไดมีกระบวนการในการอบรมในการทำงานกับเด็ก 

ทีมงานจึงไดพัฒนาศักยภาพของตัวเอง”

“และขอบคุณพระเจาที่จนถึงปจจุบัน มีครอบครัวของเด็กที่รับเชื่อผาน

ชีวิตของเด็กๆ ในโครงการประมาณ 20 ครอบครัว เน่ืองจากทางคริสตจักร

ตองเขาหาเด็ก และทำความเขาใจกับผูปกครองในการใหเด็กมารวม

กิจกรรม ผูปกครองเด็กก็จะเขามามีสวนรวมกับทางโครงการ คริสตจักร

จึงมีความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครอง และในวันเกิดของเด็ก คริสตจักรก็เขา

ไปอวยพรและอธิษฐานเผื่อเด็กที่บาน เด็กบางคนมีปญหาแตไมกลาบอก

ผูปกครอง ทางคริสตจักรก็ไดเขาไปพูดคุยและรวมกันปรึกษาหาแนวทาง

แกปญหาตาง ๆ ใหแกเด็ก และคริสตจักรจึงถือโอกาสนี้ พูดเรื่องราวของ

พระเยซู ซึ่งทำใหผูปกครองตัดสินใจรับเชื่อ”

“ในวันเสาร ที่คริสตจักรจะมีกิจกรรมตาง ๆ ตามชวงวัย สวนมากเด็ก

จะชอบกิจกรรมสันทนาการ หรือ กีฬา ซึ่งทางคริสตจักรไดรวมมือกับ

สปอรตเฟรนในดานกีฬา เด็กๆ ชอบมาก”

“ตั้งแตเริ่มเปดโครงการมา เด็กที่ลงทะเบียนตามอายุตอนนี้สวนมาก

ยังเรียนอยู บางคนเรียนระดับปริญญาตรี บางคนเมื่อเรียนจบ ม. 3 

แลวก็ไปเรียนสายอาชีพ นอกจากนั้นแลวทางคริสตจักรยังมีอีกกลุมหนึ่ง

ที่ใหลงทะเบียนเปนกลุมพิเศษ ซึ่งเปนกลุมอายุเกิน โครงการนี้อยูที่

บานใหมเพียงฟาในตอนนั้นผูบริหารมาเยี่ยม ทางคริสตจักรไดสะทอน

ปญหาในเร่ืองน้ี ทางผูบริหารก็อนุมัติใหทางคริสตจักรสามารถลงทะเบียน

เด็กอายุเกินได กลุมนี้บางคนก็เรียนจบไปแลว บางคนก็เรียนไมจบทิ้งไป

ก็มีบาง ที่สำเร็จก็มี เปนผูชวยพยาบาล 2 คนมีงานทำอยูที่เชียงราย 

อีก 1 คนจบจากสถาบันพระคริสตธรรมซึ่งปจจุบันไดมารวมรับใชมา

ชวยนำเด็กในโครงการ อยูในคริสตจักรแหงนี้ดวย”

เจาหนาที่โครงการ

ตรวจสุขภาพ

ประชุมผูปกครอง
ประชุมผูปกครอง



การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมด้วยตนเอง
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ในเรื่องของการเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจเด็กแบบองครวม
ดวยตนเองอยางยั่งยืน ทางดานบุคลากร ณ เวลานี้ทางคริสตจักรก็มีการ
สงเยาวชนไปเรียนพระคัมภีร จบมาแลว 4 คน จากศูนยพระคริสตธรรมฯ 
และบุคคลเหลานี้ก็เปนกำลังสำคัญของคริสตจักร ที่จะมาเปนผูนำ
คริสตจักรในรุนตอไป และเจาหนาที่ที่อยูที่นี่ก็ไดรับการสราง ใหเขา
ไดมีอาชีพ มีรายได เพ่ือท่ีวันขางหนาหากทางคูมิตรสนับสนุนงบประมาณ
นอยลง ก็ยังจะสามารถรับใชและทำงานพันธกิจเด็กไดตอไป ถึงแมอาจ
จะตองปรับรูปแบบก็ตาม

ดังนั้นคริสตจักรจึงมีรายไดในการยังชีพ ดวยสวนชา ตั้งแตกอนที่จะ
ดำเนินการเปดโครงการพัฒนาเด็ก ก็จะมีสวนชาของคริสตจักร 
ณ เวลานี้มีอยู 2 แปลง เก็บชาครั้งหนึ่งไดประมาณ 1,000 กวากิโล 

รายไดจากการขายชาของคริสตจักร หลังจากหักคาใชจายในโครงการชา
ท้ังหมด เงินท่ีเหลือจะเขาสูโครงการเด็ก ปหน่ึง ๆ ประมาณ 100,000 บาท
ทางคริสตจักรไดรวบรวมจนถึงตอนนี้ มีรายไดประมาณ 300,000 บาท 
โดยจะเก็บสะสมไว เพื่อที่จะเปนกองทุนในอนาคต เพื่อทางคริสตจกัร
จะไดพัฒนาส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง มีทุนสำหรับจัดกิจกรรมเด็กอยางตอเน่ือง

รายไดอีกดานหนึ่งคือ คริสตจักรไดมีการประชุมหาขอสรุปลงมติกันวา
ใหผูปกครองของเด็กสมทบทุนเปนการออมดวยความสมัครใจ ใหกับ
โครงการวันละ 1 บาท 1 ปจะไดรายได 365 บาท พ่ีนองท่ีไมใชคริสเตียน
ก็สามารถรวมสมทบไดตามอัตภาพ ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
ซึ่งทุนนี้จะมีเงินประมาณ 40,000 บาท ตอป

คายเยาวชน

ผูอุปการะมาเยี่ยม 

คายเยาวชน

คายเยาวชน
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ดานสถานท่ีทำกิจกรรมของโครงการ มีเพียงพอสำหรับเด็ก ๆ 300 กวาคน
ท่ีเขารวมกิจกรรมจริง ๆ สวนเด็กอีก 100 กวาคนเขารวมกิจกรรมโดยใช
หองเรียนท่ีแยกออกจากตัวโครงการแม ซ่ึงอยูท่ีบานใหมเพียงฟา เลาวาง 
และปูนะ 

ในสวนของความรวมมอืและเครอืขายตาง ๆ  นัน้ ทางครสิตจกัรไดรวมมอื
กับชุมชนและองคการบริหารสวนตำบล สาธารณสุข รพ.สต. โรงพยาบาล
แมฟาหลวง โรงพยาบาลตำรวจ และโรงเรียนซึ่งไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี ตัวอยางเชน คริสตจักรอยากจะจัดกิจกรรมใหความรูเร่ือง
ยาเสพติดแกเด็ก ๆ ทางโรงพยาบาลมีแผนงานในการดูแลใหความรู
โดยมีกลุมเปาหมายเดียวกัน จึงไดรวมมือกันจัดการอบรม นอกจากนั้น
คริสตจักรยังไดรับความรวมมือจากตำรวจและทหารดวย มีทหารมวลชน
สัมพันธอยูที่ตำบลเทิดไท อบรมเรื่องยาเสพติด เรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน โดยคริสตจักรเชิญเจาหนาที่ตำรวจทหารมาให

ความรูกับเด็ก ๆ เด็ก ๆ ตางก็มีความสุขเพราะชอบมากเวลาที่ได
ออกกำลังกายกับทหาร นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมพรอมสำหรับปรับ

เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม หรือการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม จะตอง
ปรับงบประมาณท่ีใชเปนเงินจำนวนมาก โดยเล่ียงหรือลดการใชกิจกรรม
เหลานี้ โดยเปลี่ยนเปนกิจกรรมที่ใชงบประมาณนอย ตัวอยางเชน 
การสงเสริมการเรียนภาษาจีน คริสตจักรมีความสามารถหรือทุนทรัพย
ไมเพียงพอ ซึ่งปจจุบันมีโครงการเหลานี้อยู แตวาในอนาคตอาจจะตอง
ยุติไป ซึ่งคริสตจักรพยายามบอกกับผูปกครองวาใหผูปกครองชวยดูแล
รับผิดชอบในสวนนี้ ซึ่งคริสตจักรไดหารือกับทางสิงคโปรที่เปนคูมิตร
คริสตจักรวาในอนาคตอาจจะมีมิชชันนารีที่จะมาอยูกับคริสตจักรแลว
ก็มาสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนใหกับเด็ก ๆ ที่ไมไดเขาโรงเรียนจีน 
ทางคริสตจักรไดมีการวางแผนไวแลว ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทและความเปนจริง

กิจกรรมปลูกปา



ด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้า 
ถึงแม้จะต้องไปอยู่ในที่ ๆ ไม่เคยไป
ไม่มีใครรู้จัก แม้จะกันดารเท่าใด 
ก็ยังไปด้วยความเชื่อในการทรงนำ
อย่างเต็มเปี่ยม
อาจารยอภิสิทธ์ิ ปอดอแกว เปนศิษยาภิบาล ท่ีคริสตจักรพญาไพรเลาจอ

มาเปนเวลา 28 ปแลว อาจารยเลายอนถึงชีวิตของทานใหฟงวา ทานไมเคย

รูจักพระเจาอยางแทจริง ทานไมไดตั้งใจที่จะรับบัพติศมาเลยดวยซ้ำ

ซึ่งตอนนั้นทานมีอายุเพียง 15 ป เมื่อทานไดไปงานฟนฟูประจำป กับ

พี่นองภาค 18 และบังเอิญวา เขาเรียกรับบัพติศมา ทานก็ไปลงชื่อไวกับ

ศิษยาภิบาล จึงไดรับบัพติศมาที่นั่นในเวลานั้น

“กลับใจจริง ๆ และตอนรับพระองคจริง ๆ เมื่อตอนอยูพระคริสตธรรมฯ
ปท่ีสอง เน่ืองจากวาชวงน้ันเปนชวงท่ีใกลจะปดเทอม ก็จะมีการนมัสการ
กลุม แลวก็มีอาจารยมาแบงปนในกลุมเพื่อใหเราทั้งหลายที่จะไปรับใช
ในตางคริสตจักรชวงปดเทอมวามีภาระใจยังไง คิดเห็นอยางไร อาจารย
ก็ไดนำพระวจนะของพระเจามาหนุนใจใหเราเรื่องความเชื่อในโรมบทที่ 
10:9”

ทานจึงคิดไดวา ชีวิตที่ผานมาไมไดตอนรับพระเยซูอยางแทจริง และ

ไมยอมรับดวยวา พระเยซูเปนเจาของชีวิตของทาน ในตอนน้ันพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ก็ดลใจทาน วาใหเปดใจตอนรับพระองค ทานจึงนั่งคุกเขาและ

รองไหในใจ และไดตอนรับองคพระเยซููคริสตตั้งแตนั้นมา
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จากใจศิษยาภิบาล
คริสตจักร

พญาไพรเล่าจอ
อาจารย์อภิสิทธิ์
ปอดอแก้ว

อาจารยไดเลาถึงเสนทางในการเปนศิษยาภิบาลวา หลังจากที่ทานจบ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แลว ทานก็ไดศึกษาตอที่ศูนยพระคริสตธรรมฯ

ที่สถาบันพระคริสตธรรมฯ ของภาค 18 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

หลังจากจบมาแลว ก็ไปอินเทิรนอยูที่คริสตจักรบานโปงพัฒนา 1 ป 

หลังจากอินเทิรนเสร็จก็มาที่คริสตจักรพญาไพรเลาจอ

ในการตัดสินใจมาเปนศิษยาภิบาลท่ีน่ี ทานไดพบกับอาจารยบุญประเสริฐ 

ที่คริสตจักรพระพรเชียงใหม และไดพบกับอาจารยที่สอนทาน ที่ศูนย

พระคริสตธรรมฯ ดวย อาจารยบุญประเสริฐถามทานวา อยากไปรับใช

ที่คริสตจักรพญาไพรไหม แตที่นั่นกันดารมากนะ ทานก็ตัดสินใจทันทีวา

ไป ท้ัง ๆ ท่ีไมเคยรูจักมากอน เพราะมีความต้ังใจท่ีจะรับใชพระเจาอยูแลว

ถึงจะกันดารก็เต็มใจไป โดยในตอนนั้น อาจารยอภิสิทธิ์อายุไดประมาณ

24 ป และกำลังจะแตงงาน

การตัดสินใจในการไปอยูที่ ๆ เราไมรูจักไมใชเรื่องงายหากไมมีความเชื่อ

ในการทรงนำขององคพระเยซูคริสต ทั้ง ๆ ที่รูวา หมูบานนี้ไมมีไฟฟา

ถนนก็ยากลำบากในการเดินทางมากโดยเฉพาะหนาฝน เพราะวาอาจารย

เองก็ไมมีรถ และจะมาที่พญาไพรไดตองอาศัยรถยนตซึ่งมีวิ่งประจำอยู 

2 คัน กับมอเตอรไซด 4 คันเทานั้น ทานไดกลาวเสริมอีกวา “ก็ยากเนาะ 

แตเพราะเราก็ตัดสินใจวาเมื่อพระองคทรงเรียกเราใหมาเปนผูรับใชของ

พระเจาเนี่ย ยังไงพระเจามีทางออกที่ดีกวา ผมก็เลยตัดสินใจมาเลยและ

ยิ่งตอนนั้นตอนที่มาครั้งแรกมาดูสถานที่เนี่ยยังไมไดแตงงานมาดูสถานที่

เสร็จมาถึงท่ีคริสตจักรท่ีน่ีก็เจอพ่ีนองส่ีหาคนก็เปนกลุมเล็ก ๆ ก็มาน่ังคุยกัน

ทายสุดพี่นองก็บอกวาอาจารยจะมาอยูจริง ๆ หรือเปลา ผมก็รับปาก

เคาวา มา”
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ผูคนที่นั่นจึงไดชวยกันสรางที่อยูไวให อาจารยรูสึกยินดีมาก และขอกลับ

ไปแตงงานกอนหลังจากนั้นก็กลับไปที่พญาไพร โดยมีภรรยามาดวย 

ทานขอบคุณพระเจาท่ีภรรยาก็ไมลังเลท่ีจะมาอยูท่ีน่ีดวยกัน จนในตอนน้ี 

อาจารยมีลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายหนึ่งคนกำลังศึกษาอยูในระดับ

อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

ในตอนที่ทานมาอยูใหม ๆ การทำมาหาเลี้ยงชีพก็ยากลำบาก เพราะวา

ทำการเกษตรดวยการปลูกชา ปลูกขาวไร ขาวโพด ดังนั้นรายไดหลัก

จึงมาจากใบชา ในสมัยนั้นชา กิโลกรัมละ 25 บาท ทุกอยางทำเองหมด

ไมมีโรงงานชา ตองค่ัวเอง นวดเอง ตากแดดเอง แลวเอาไปขาย ขายไดบาง

ไมไดบาง 

อาจารยยังไดเลาใหฟงอีกวา อาจารยมีความภูมิใจในการรับใช โดยตั้งแต

มาอยูที่คริสตจักรพญาไพร จากที่ไมมีอะไรเลย โดยสวนตัวแลวอาจารย

คิดวาตนเองยังไมมีประสบการณในการรับใชมากพอ ไมมีพี่เลี้ยงคอย

ใหคำแนะนำ อาจารยและภรรยามาอยูที่นี่โดยไมรูจักใครเลย ทุกอยาง

ตองเริ ่มใหม  อาจารยไดแตขอบคุณพระเจาที ่พระเจาสถิตอยู ดวย 

เปนเพื่อนที่ดี ที่คอยแนะนำ บางครั้งสิ่งที่อาจารยไดลงมือทำก็ไมแนใจวา 

ตัวเองจะทำไดหรือไม อาจารยขอบคุณพระเจา เพราะวาพระพรของ

พระเจาที่ให ทานไดทำในสิ่งที่ทานคิดไมถึง และทำในสิ่งที่ทำไมได  

เปนการงานและพันธกิจของพระเจา

อาจารยอภิสิทธิ์ มีสวนสำคัญเปนอยางมากในการวางแผน การแนะนำ

ใหกับทีมงานเจาหนาที่ เปนพี่เลี้ยงอยูขางหลัง อธิษฐานเผื่อทีมงาน

การอธิษฐานพึ่งพาพระเจาขอใหพระเจาทรงนำ ประทานสติปญญาและ

อธิษฐานเผ่ือโครงการพัฒนาเด็ก 

ภาระใจในการรับใชและความใฝฝนในชีวิตของอาจารยอภิสิทธิ์ คือ 

อาจารยอยากประกาศ ฟูมฟก  ดูแลสมาชิกใหเจริญเติบโตในดาน

ความเชื่อ เพื่อที่จะถวายเกียรติแดพระเจา ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดและ

อาจารยยังบอกดวยวาของประทานและพระพรที่อาจารยไดรับ คือ

การเปนผูเล้ียง ผูดูแลลูกแกะท่ีดีและการประกาศเพราะวา ในการออกไป

ประกาศ “เราก็ใชของประทานเหลานี้ ในการเขาหาผูคน แลวก็เชิญชวน

แนะนำวาพระเจาพระเยซูคริสตคือใคร ผมขอบคุณพระเจา พระเจาก็

ทำงานกับเราตามพระสัญญาของพระเจาครับ”
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ดาหยีละ ลาหูนะ มีสมาชิกในครอบครัวเจ็ดคน คือ พอ แม ทำงาน

รับจาง มีนองสามคนที่ยังเรียนหนังสืออยู  และตอนนี้ ดาหยีละ 

กำลังฝกงานในพันธกิจของคริสตจักรแหงนี้ เขาเขาโครงการตั้งแต

อายุ 14 ปแตน่ันก็อายุเกินสำหรับเขาโครงการแลว ขอบคุณพระเจา

ที่ทางโครงการมีโควตาพิเศษให ถึงแมวาอายุจะเกินแลวก็ตาม

ดาหยีละรับเชื่อตั้งแตป ค.ศ. 2004 เขาตัดสินใจรับเชื่อเพราะวา

เขาไดยินขาวประเสริฐของพระเจา กอนหนาน้ีเขาไมรูจักพระเจาเลย

การไดรับขาวประเสริฐถือเปนจุดเปล่ียนในชีวิตของเขา เม่ือรับเช่ือแลว 

ก็ดีขึ ้นทั้งกับความคิดแลวก็จิตใจของเขาก็เปลี่ยนไป โดยเขามี

ความใฝฝนวา เมื่อเรียนจบแลว จะทำงานรับใชที่คริสตจักร

เขากลาววา องคพระเยซูคริสต เปนตนแบบชีวิตของเขา เมื่อเขา

เรียนจบโรงเรียนพญาไพรช้ัน ม. 3 จึงไปเรียนตอท่ีศูนยพระคริสตธรรม 

คริสตจักรภาค 18 เปนเวลา 3 ป เรียนจบแลวก็ฝกงานตอ ซึ่งตอง

ฝกงานทั้งหมด 10 เดือน

ดาหยีละ เลาวาสิ่งที่ไดรับจากโครงการก็คือทุนการศึกษา และก็ได

เรียนพระคัมภีร เขาชอบการเรียนรูที่อยูในโครงการเปนอยางมาก 

ซึ่งปจจุบันนี้เขาทำงานรับใชที่คริสตจักรพญาไพรเลาจอ โดยสอนรวี

และสอนภาษาลาหูดวย ทั้งนี้ดาหยีละกลาววา พระพรที่เขาไดรับ

ในเวลานี้คือ คูชีวิตของเขาและการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจา

ความประทับใจ
จากศิษย์เก่า
ดาหยีละ ลาหู่นะ

เรื่องราวที่น่าจดจำ
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ความประทับใจ
จากศิษย์เก่า

 อาป่าเหมย อาหยิ

เรื่องราวที่น่าจดจำ

อาปาเหมย หรือ เหมย มีสมาชิกในครอบครัวท้ังส้ิน 8 คน มี พอ แม 

มีพี ่สาวหนึ ่งคน นองชายหนึ ่งคน นองสาวสามคน  โดยพอแม

ทำงานรับจางทั่วไป 

เหมย ไดเลาวา เธอจบมัธยมศึกษาตอนตนที่พญาไพร และไดเรียน

การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โดยไดไปอยูที่หอพัก ศูนยชีวิตใหม 

พี ่ ๆ ที ่โครงการไดใหเหมยไปอยู ท ี ่น ั ่นซึ ่งเปนโอกาสที ่ด ีมาก

ที่เหมยไดรับ เพราะที่นั่นเปนจุดเปลี่ยนชีวิตของเหมยเลยก็วาได 

“หนูไปเรียนกศน. นะ แตดีที ่ ที่นั่นเคาใหเรียนพิเศษทุกวันใหเรียน

ทั้งปฏิบัติและทฤษฎี เคาอัดใหแนนมาก ๆ ก็เลยไดทำทุกดาน ไมวา

จะเรียนของโรงเรียนพวกวิทยคณิต เคาก็แบบใหครูมาสอนที่หอเลย 

มีวาดรูป ดนตรี ตัดเย็บใหเรียนทุกดานใหเราไดคนหาดูวาเราชอบอะไร” 

ท่ีน่ันมีพ่ีเล้ียงคอยดูแลและใหคำปรึกษาเร่ืองการเรียนดวย เหมยคิดวา

ถาเหมยไมไดมาอยูที่หอพักแหงนี้ ก็คงจะอยูวาง ๆ อาจจะไปทำ

อยางอื่นไมไดเรียนหนังสือ เหมยดีใจที่อยูที ่นี ่ไดเรียนรูทุกอยาง 

ทำอาหาร ทำเคก ทำขนม โดยแลวแตวาพี่ ๆ ที่นั่นจะสอนอะไร 

เหมยเลาวา เธอชอบเรียนวาดรูปและดนตรีมากที่สุด

ในเวลาน้ี เหมยเรียนจบ กศน. แลว และไดเรียนตอในระดับอุดมศีกษา

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยทำงานดูแลผูสูงอายุ

พรอมกับเรียนไปดวย เหมยชอบเรียนรัฐศาสตรเพราะคิดวาอนาคต

อาจจะตอยอดไปไดไกล ความใฝฝนของเหมยคือจะเรียนตอใหได

ในระดับสูงเทาที่จะเปนไปได และอยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุน

เหมยรับเช่ือ ประมาณป พ.ศ. 2557 ไดเขาโครงการต้ังแตอายุ 9 ขวบ

ยังไมรูเร่ืองอะไรไปเลนสนุกสนานตามประสาเด็ก เพราะท่ีน่ันมีเพ่ือน

ในโครงการที ่เปนวัยเดียวกันจำนวนมาก เหมยยังบอกดวยวา 

“ที ่จริงโครงการใหคุณภาพชีวิตที ่ด ีขึ ้น เพราะวาเขาคอยมาดู 

คอยตามตลอดแหละวาเราเปนยังไงไปถึงไหนแลว จริง ๆ เคาคอย

ชวยเหลือตลอดเลย” นอกจากนั้นเหมยยังชอบไปคาย เธอเองรูสึก

เสียดาย ท่ีตองออกมาตอนท่ีจบมัธยมตน อาจจะเปนเพราะชวงวัยเด็ก

ไปเพื่อความสนุก แตพอโตขึ้นก็ไดรู ไดเรียนรูมากขึ้น ไดรูวาพระเจา

เปนอยางไร และความรักของพระเจาทำใหชีวิตเปลี่ยนไปอยางไร 

ไมใชแคไดความสนุกแตไดมิตรภาพดวย เหมยไดกลาวดวยวา 

เพราะวาคอมแพสชั่นทำงานกับหลายคริสตจักร เด็ก ๆ จึงไดไปเจอ

เพื่อนใหม ๆ ในคายดวย ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แตละคน

ประสบอะไรมาบาง ไดคุยแลกเปลี่ยนกันจนทุกวันนี้ 

เหมยคิดวาสิ่งที่ไดรับจากโครงการ คือครอบครัวไดรับความรอดผาน

ทางโครงการ คนแรกเลยคือคุณแมของเหมยและตอมาคือนอง ๆ 

เพราะนองทุกคนก็มีโอกาสไดเขาโครงการเชนเดียวกัน ดังนั้นเหมย

จึงมีเปาหมายอยากจะรับใช โดยเปนผูนำกิจกรรมใหเด็ก ๆ เหมือนอยาง

ที่เธอเคยไดรับ แตในเวลานี้ เหมยอยูที่เชียงราย จึงไดแตถวายทรัพย 

สิบลด เหมยไปโบสถท่ีใกลกับท่ีพักและในตัวเมือง และดวยความใกลชิด

กับแม เหมยจึงมีแมเปนตนแบบ “ท่ีจริงแมหนูเคาทำงานหนักมากนะ 

แตวาเคาไมเคยบนวาเคาเหนื่อย พอกลับมาจากที่ทำงานเคาไปไรมา

ใชไหมคะ เคาเหนื่อยแตวาเคาก็ไมเคยบอกวาเคาเหนื่อยเลย แตพอ

มาถึงเรา คิดวาเราเรียนหนักแลวทำงานก็หนัก แตแมก็ยังคอยเปน

กำลังใจตอนที่หนูเหนื่อยคะ” 

เหมยมีตนแบบท่ีดี มีโอกาสท่ีดีท่ีไดรับจากโครงการ ไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ

มากมาย สิ่งที่ดีที่สุดคือ เหมยไดรูจักพระเจาและไดรับความรอดแลว
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พูดคุยกับเยาวชน

รัชนี แซเบาะกู่ (นี)

เปลี่ยนเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นได้โดย
องค์พระเยซูคริสต์เจ้า
นองนี ขณะนี้เรียนอยูชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่โรงเรียนบานเทอดไทย
ครอบครัวของนี มีดวยกัน 4 คน คือ แม พี่สาว และนองชายอีกหนึ่งคน 
แมมีอาชีพรับจางทั่วไป ทำไร ทำสวน พี่สาวเขาไปทำงานในเมือง 
เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว

นีเปนเด็กในโครงการตั้งแตยังเล็ก ไดฟงเรื่องราวของพระเจา พระเยซู 
เปนเรื่องราวที่ดี จึงไดตัดสินใจรับเชื่อเปนคริสเตียน นีมีพี่เลี้ยงชื่อพี่ไมโล 
และมีพี่เลี้ยงอีกหลายคน 

นีเลาวา พี่เลี้ยงทุกคนในโครงการเปนแบบอยางที่ดีในการดำเนินชีวิต 
“การมีพี่เลี้ยงนั้นสำคัญกับเด็ก ๆ เพราะวาพี่เลี้ยงคอยชี้แนะคอยสั่งสอน
ใหกับเด็ก ๆ ทำใหเด็ก ๆ มีอนาคตที่ดีคะ การมีพี่เลี้ยงจึงสำคัญ” สิ่งที่
นีชอบอยางหนึ่งคือ การเขาคาย การไดไปเจอกับเพื่อน ๆ ที่โครงการอื่น 
ทำใหไดแลกเปลี่ยนความรู ไดเจอเพื่อนใหม ๆ ปละครั้ง ไดมารวมตัวกัน

จุดเปล่ียนในชีวิตของนี คือการไดเขาโครงการแลวทำให ตัวเองเปล่ียนแปลง

มีความประพฤติเปนไปในทางที่ถูกตอง เพราะนีเปนเด็กเกเร และใจรอน

ตอนนี้นีกลายเปนคนที่ใจเย็นขึ้นมาก

นีมองเห็นพระพรมากมายที่ตัวเองไดรับคือ สิ่งที่พี่ ๆ ในโครงการและ

ผูอุปการะไดชวยเหลือครอบครัวของนี ตอนที่เธอเดือดรอนตองการ

ขาวสารอาหารแหง ทางโครงการและผูอุปการะก็สงมาให และเธอเอง

ก็ไดมีโอกาสเลาเรื่องราวชีวิตใหผูอุปการะฟง นอกจากนั้นนีก็ไดรับเงิน

ชวยเหลือ เธอจึงนำเงินเหลานั้นไปจุนเจือครอบครัว

นีมีความใฝฝนวาเม่ือจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 แลวอยากไปเรียนภาษาเกาหลี 

เพื่อที่จะไปหางานทำที่ประเทศเกาหลี อยากมีเงินทุน นีอยากมีกิจการ

สวนตัวอยากมีอาชีพที่เกี่ยวกับใบชาและศิลปะวัฒนธรรม

“ตอนนีเ้รยีนอยูโรงเรยีนบานเทอดไทย ถาหนเูรยีนจบ ม.6 หนูจะไปเรยีน

ภาษาเกาหลีแลวก็จะไปต้ังหลักท่ีเกาหลี หนูอยากมีกิจการเปนของตัวเอง

คะอยากทำเกี่ยวกับชาแลวก็ศิลปวัฒนธรรมหลาย ๆ อยางของที่นี่ 

ก็เลยอยากจะสานตอ อยากจะไปต้ังหลักท่ีเกาหลีกอนคะไปหาทุนกอน”

อยางไรก็ตาม นีก็มีภาระใจที่อยากจะมารับใช โดยการสอนเรื่องราว

ของพระเจาแกเด็กเล็ก ๆ นียังทิ้งทายไวอีกวา “อยากจะขอบคุณพี่ ๆ 

โครงการที่เปดโอกาสใหหนูไดเขามาเรียนคะ แลวก็ขอบคุณที่คอย

ชวยเหลือหนูขอบคุณผูอุปการะที่คอยซัพพอรต คอยชวยเหลือหนู 

คอยใหกำลังใจ ใหคำอวยพรในวันสำคัญตาง ๆ คะ”
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พูดคุยกับเยาวชน

เริงวุฒิ แสงฟู่ (ตะตะ)

“อยากเป็นครูหรือผู้รับใช้พระเจ้า 
เพราะอยากประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้าครับ”
เด็กชายเริงวุฒิ หรือตะตะ เปนลูกคนเดียวของครอบครัว อยูกับ พอ แม 

และปู โดยครอบครัวมีอาชีพทำไรชา 

ขณะนี้ตะตะกำลังเรียนอยูชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานพญาไพร 

เด็กชายเขาโครงการตั้งแตอายุ 3 ขวบ และไดรับเชื่อผานทางครอบครัว 

ตะตะเลาวา พอแมเลาใหฟงวา ตอนตะตะอายุ 2 ขวบ เขาถูกรถชน 

แตก็ไมเปนอะไรเลย เขารูสึกอัศจรรยใจมาก ยิ่งทำใหเขาอยากติดสนิท

กับพระเจามากขึ้น

ที่โครงการ เด็กชายตะตะ มีแบบอยางคือพี่เลี้ยง จึงรูสึกวา การมีพี่เลี้ยง

มีความสำคัญตอการเติบโตฝายจิตวิญญาณและการดำเนินชีวิต สิ่งที่เขา

ไดรับจากโครงการคือ ความรูเรื่องพระเจา ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ๆ 

กับพ่ีเล้ียงในโครงการและส่ิงของตาง ๆ ท่ีเขาไดรับ นอกจากน้ัน เขาชอบ

ที่จะเรียน Super Book เรื่องราวของยอหนผูใหบัพติศมาเปนอยางมาก

ไมเพียงเทานี้ เด็กชายตะตะ ยังรองเพลงพิเศษถวายเกียรติแดพระเจา

ทุกวันอาทิตยอีกดวย ตะตะจึงคิดวาพระพรที่เขาไดรับ คือ ครอบครัว

ที่ดีของเขา เพื่อน และสติปญญาตางๆ เขามีความใฝฝนวา อยากเปนครู

หรือผูรับใชพระเจา เพราะอยากประกาศขาวประเสริฐของพระเจา

เขาฝากขอความสงทายวา 

“ผมขอขอบคุณผูอุปการะทุกทานที่ไดเมตตาใหการอุปการะเด็ก ๆ 

ในโครงการของผมครับ”



ขอบคุณพระเจาสำหรับพันธกิจออมทรัพยของกลุมสตรีคริสตจักรนากลางที่ได

ดำเนินการมาเปนเวลา 3 ปแลว มีการออมเงินจากสมาชิก การพบกลุมกัน

อยางสม่ำเสมอ และมีการปลอยกูฉุกเฉินเพ่ือชวยเหลือกัน นับวาเปนความชวยเหลือ

อีกชองทางใหกับสมาชิกท่ีรวมกันออมทรัพย ปจจุบันมีสมาชิก 41 คน

ทั้งกลุมแมบานในคริสตจักร (และผูปกครองเด็ก) 

และกลุมเยาวชน ไดมีการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ

เพื่อจำหนาย เมื่อเร็ว ๆ นี้กลุมแมบานจึงรวมกัน

พัฒนาสูตรน้ำพริกขาจนไดรสชาติอรอยและ

ถูกหลักอนามัย  โดยจัดจำหนายในชื่อ “น้ำพริก
ขาปาลาหู”  ติดตอสอบถามหรือสั ่งซื ้อไดที่ 
นายเจียรศักดิ์ จะลอ โทร.06-4897-9770

คริสตจักรปางมะหัน

คริสตจักรนากลาง

THE HIGHLIGHTS รวบรวมภาพกิจกรรมจากคริสตจักรคูมิตรตาง ๆ ใหเห็นถึงความรวมมือในการสงเสริมดานการเรียนรู การฝกอาชีพ และ

ศักยภาพ ในเด็กเยาวชนและเจาหนาที่โครงการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและสวนรวม
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เปนที่นายินดียิ่ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2566 รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคณะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย (พม.) ไดมาเยี่ยมศูนยประสานงานปกปองเด็กคลัสเตอรทาสองยาง ไดมีการพบปะพูดคุย ปรึกษา เพื่อยกระดับการปกปองเด็กในพื้นที่ 

เบื้องตนมีการแผนสรางอาสาสมัคร พมจ.ในพื้นที่

คลัสเตอร์ท่าสองยาง
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Creative Media Contest  
การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ในหัวข้อ 
“เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) จัดงาน Creative Media 

Contest เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ โรงแรม The Empress 

จังหวัดเชียงใหม เพื ่อสงเสริมใหเยาวชนพัฒนาความสามารถดาน

การผลิตสื่อวิดีโอที่สรางสรรคสังคม ในครั้งนี้จัดประกวดวิดีโอในหัวขอ

“เยาวชนกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม” เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในแคมเปญ

เยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมของมูลนิธิฯ ในปนี้ดวย

งานประกวดในครั ้งนี ้เปนความรวมมือระหวางมูลนิธิดรุณาทรและ

คริสตจักรคูมิตร 14 แหงที่เคยรวมกันจัดอบรม “มีเดียสรางสรรค” 

ใหกับเยาวชนที่สนใจไปเมื่อชวงเดือนตุลาคมปที่แลว ไดแก คริสตจักร

บานใหมสวรรค, คริสตจักรบานอรุโณทัย, คริสตจักรหวยน้ำริน, 

คริสตจักรแสงประทีป, คริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม, คริสตจักร

แหงนิมิตน้ำซุม, คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต, คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี, 

คริสตจักรหนองเขียวโบสถ 2, คริสตจักรซิโลบานจองคำและคริสตจักร

เมืองคอง โดยมีทีมวิทยากรจาก CGNTV และ Forward Love Ministry 

เปนผูใหการอบรม งานประกวดนี้จึงเปนการตอยอดกิจกรรมเพื่อให

เยาวชนไดฝกฝนในสิ่งที่ไดรับการอบรมไปแลว ซึ่งทีมมีเดียเยาวชนทั้ง

14 ทีมนี้จะตองสงผลงานผลิตวิดีโอความยาวไมเกิน 5 นาทีในหัวขอ 

“เยาวชนกับการอนุรักษสิ ่งแวดลอม” ตามความคิดสรางสรรคและ

ใหตอบวัตถุประสงคที่ตองการใหผูชมไดตระหนักถึงความสำคัญของ

สิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

งานในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากกรรมการรับเชิญ 5 ทานเปนผูรวมตัดสิน

และใหคำแนะนำแกเยาวชน ไดแก คุณจักรกฤช พานิชกุล หัวหนาฝาย

ประชาสัมพันธและเผยแพร สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16, คุณศตวรรษ

เศรษฐกร นักแสดงนักรอง โปรดิวเซอร และผูกำกับ, คุณวราวุธ อวนออน 

ชางภาพวิดีโอและผูกำกับภาพจาก Freedom Films Productions, 

คุณเมตตา ปญญาสิทธิ์ นักเขียนบทวิดีโอ หนังสั้น ภาพยนตร และ

โปรดิวเซอร จาก Freedom Films Productions รวมดวย คุณจริยา

มุงวัฒนา อดีตโปรดิวเซอร, Creative Director ที่ THE STANDARD 

ปจจุบันเปน ครีเอทีฟ นักทำคอนเทนตที่ Christlike Ministry 

โดยในชวงแรกของงาน เยาวชนไดฟงการบรรยายเรื่อง“ความฉลาดทาง

ดิจิตัล” โดยคุณคาเร็น คลองตรวจโรค  นักรอง นักแสดง และผูกอตั้ง

พันธกิจ Forward Love  เพ่ือใหเยาวชนรูขอควรระวังในการใชแพลตฟอรม

ออนไลนและคำแนะนำท่ีเปนประโยชน สำหรับพิธีกรในงานน้ี คือ คุณเจน 

เจนจิรา กันทา ผูสรางสีสันและทำใหบรรยากาศงานเปนกันเองและ

สนุกสนาน 

ผลการประกวด ทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ทีมมีเดียจากคริสตจักร

แหงนิมิตน้ำซุม ชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ทีมมีเดียจากคริสตจักรบานอรุโณทัย

ชนะเลิศอันดับ 3 ไดแก ทีมมีเดียคริสตจักรเมืองกาญจนบุรี และ

รางวัลชมเชยสองรางวัล ไดแก ทีมมีเดียคริสตจักรหวยน้ำริน และทีมมีเดีย

คริสตจักรราชกิจพระคุณ (ชมผลงานไดทางYouTubeมูลนิธิดรุณาทร)

มูลนิธิดรุณาทรคาดหวังวา เยาวชนเหลานี้จะสามารถนำความรูและ

ประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาฝมือ ใหเกิดประโยชนแกตนเองในดาน

การศึกษาและอาชีพในอนาคต รวมทั้งชวยกันผลิตผลงานที่สรางสรรค

สังคมออกมาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  
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ทีมคริสตจักรหนองเขียวโบสถ 2   ทีมคริสตจักรหวยน้ำริน   ทีมคริสตจักรราชกิจพระคุณ

ทีมคริสตจักรเมืองคอง   ทีมคริสตจักรอรุโณทัย ทีมคริสตจักรบานใหมสวรรค

  ทีม คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี ทีมคริสตจักรแสงประทีป   ทีมคริสตจักรแหงนิมิตน้ำซุม



ติดตามข่าวสารพันธกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิดรุณาทรได้ที่
เว็บไซต์ : www.compassionth.com

YouTube : มูลนิธิดรุณาทร Compassion Thailand
Line Official : @compassionth     IG : Compassion Thailand

ทีมผูจัดงาน คอมแพสชั่น

กรรมการรับเชิญ
คุณแฮรี่ วาทิตยากุล ผูอำนวยการมูลนิธิดรุณาทร 

(คอมแพสชั่น ประเทศไทย)

ทีมนมัสการ
วิทยากร DQ ความฉลาดทางดิจิตัล 

คาเร็น คลองตรวจโรค พิธีกร เจน เจนจิรา กันทา




