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จดหมายข่าวคอมแพสชั่น
มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบ
องครวมของคริสตจักรคูมิตรรวมกับคอมแพสชั่น เพื่อใหเห็นการพัฒนา, 
ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร 
และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองครวมอยางย่ังยืน
ในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแตละแหง

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

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเป็นคู่มิตรกับ
คอมแพสชั่นตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
ศาสนาจารย์ ชาตรี แดนพงพี
ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วย

พงพ
องเจ็ดหน่วย

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วย
ฟังเรื่องราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล :
  ศาสนาจารย์ ชาตรี แดนพงพี
เรื่องราวจากศิษย์เก่า :
  อาจารย์เนรมิต เต่อคีซะ
  นายวิศรุต กาบคำ
  นางสาวธนภรณ์ ดีโชคชัย 
  นางสาวศรัญญา พาซู
การเสริมสร้างศักยภาพ : กิจกรรมในโครงการ
  คริสตจักรหนองม่วน
  คริสตจักรทุ่งจำเริง
  คริสตจักรแม่เอาะ
  คริสตจักรผาละปิใต้
  คริสตจักรวะโซะทะ คริสตจักรมอโก๊ะใหม่ 
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คริสตจักร
บ้านหนองเจ็ดหน่วย 

คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเป็นคู่มิตรกับคอมแพสชั่นตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

นิมิต เป้าหมาย หลักของคริสตจักร 
คริสตจักรมีความมุงมั่นพัฒนาเด็กเยาวชนใหเติบโตขึ้นดวยสติปญญา ดำเนินชีวิตตามแบบอยางพระเยซูคริสตและสรางสมาชิกคริสตจักร
ใหเติบโตโดยพระวจนะของพระเจาและประกาศขาวประเสริฐใหแกผูที่ยังไมรับเชื่อทั้งในชุมชนและนอกชุมชน สรางสาวกในกลุมเด็ก เยาวชน
อยางตอเน่ืองโดยผานโปรแกรมพัฒนาเด็กแบบองครวม สมาชิกมีความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน  สามัคคีธรรมนมัสการพระเจาถวายตัวรวมรับใช
ในพันธกิจของคริสตจักร สงทีมออกไปประกาศพระกิตติคุณในพื้นที่ที่ยังไมมีผูเชื่อ นำผูเช่ือใหมติดตามพระเยซูคริสต
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คณะธรรมกิจคริสตจักร เจาหนาที่โครงการ

คริสตจักรบานหนองเจ็ดหนวย ต้ังอยูในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดภาค 19 สภาคริสตจักรในประเทศไทย กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1941
ในเวลาน้ันมีสมาชิก 54 คน 7 ครอบครัว ในอดีตน้ันทุกครอบครัวมีฐานะ
ยากจน ประกอบอาชีพทำไร ทำนา ไมไดเรียนหนังสือ เม่ือเจ็บปวยมักจะ
ใชสมุนไพรรักษา แตไมรูวิธีรักษาสุขภาพที่ถูกตอง มีการเสียชีวิตดวย
โรคตาง ๆ เชน ไขมาลาเรีย ทองรวง โรคขาดสารอาหาร ไขเลือดออก 

เด็กเยาวชนในพื้นที่ไมไดเรียนหนังสือเนื่องจากความยากจน ขาดทักษะ
ในการดำรงชีวิต และไมมีเปาหมายที่ชัดเจนในชีวิต ผูนำคริสตจักร
เล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว ดังน้ัน ในป ค.ศ. 2004 ผูนำคริสตจักรจึงตกลง
เปนคูมิตรกับมูลนิธิดรุณาทร หรือ คอมแพสชั่น ประเทศไทย เพื่อให
การชวยเหลือและสนับสนุนการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
โดยมีเด็กลงทะเบียนครั้งแรก 104 คน ปจจุบันมีเด็กลงทะเบียนใน
โครงการมากกวา 350 คน 

ความเป็นมาและการเป็นคู่มิตรกับคอมแพสชั่น
ผลจากการเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นทำใหเด็กและเยาวชนไดรับโอกาส
ในการพัฒนาแบบองครวมจากโปรแกรมที ่คริสตจักรไดทำรวมกับ
คอมแพสชั่น ทั้งในดานการเรียนรู ดานสังคม-อารมณ ดานสุขภาพ และ
ดานจริยธรรม นอกจากนี้ยังทำใหครอบครัวเด็กรวมทั้งสมาชิกคริสตจักร
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลบุตรหลาน ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะอาชีพ 
และสงเสริมการใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และอยูอยางมีสติ สงเสริมใหลูกหลานวางเปาหมายชีวิตที่ชัดเจนและ
สามารถที่จะดูแลตนเองได ในดานความเชื่อคริสตจักรไดปลูกฝงให
สมาชิกคริสตจักรมุงมั่นอธิษฐานเพื่อใหเห็นความยิ่งใหญของพระเจา
และมีใจเอื้อเฟอชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกขยาก และรูจักการ
ปองกันตนเองจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ และดูแลปกปองเด็กเยาวชน
ในพื้นที่ใหหางไกลจากยาเสพติดและใชเวลาวางใหเปนประโยชน

จากการเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นทำใหผูนำและบุคลากรของคริสตจักร 
ตลอดจนสมาชิกคริสตจักรไดเปดมุมมองใหม ๆ ในการทำพันธกิจ ไดเรียนรู
และเขาใจถึงความสำคัญของการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
องคกรตาง ๆ ในการสนับสนุนการทำพันธกิจของคริสตจักรโดยเฉพาะ
การทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวม และบุคลากรของคริสตจักร
ไดคนพบศักยภาพของตนเองที่จะรับใชในงานพันธกิจของคริสตจักร
ไดอยางเกิดผล ท้ังยังไดพัฒนาแนวคิดใหม ๆ และลงมือปฏิบัติปรับแผนงาน
การทำพันธกิจอยางมีระบบตามบริบทและฐานทรัพยากรที่คริสตจักร
มีอยูแลวในพื้นที่ 

บุคลากรของคริสตจักรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะความสามารถเฉพาะดาน
เชน การทำบัญชี การวางแผนงบประมาณประจำป การพัฒนาโปรแกรม
หลักสูตรพัฒนาเด็กแตละชวงวัย และมีการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรมใหเด็กเยาวชนในคริสตจักรซึ่งในปจจุบันมีเด็กประมาณ
รอยละ 80 ท่ีไดคนพบของประทานของตนเองตามท่ีพระเจาทรงประทานให 

ผลของการเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่น ในสวนของครอบครัวเด็ก และ
สมาชิกคริสตจักรไดรับประโยชน เชน มีน้ำด่ืมน้ำใชท่ีสะอาดและเพียงพอ
ในชุมชนจากโครงการสนับสนุนพิเศษ และทางโครงการไดมีการพัฒนา
สงเสริมในดานทักษะอาชีพใหเด็กและครอบครัวตามบริบท เชน 

การเกิดผล
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การเล้ียงหมูพ้ืนบาน การทอผาฝมือพ้ืนบาน กลุมเด็กเยาวชนมีการทำขนม
จำหนาย และการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเยาวชนไดตระหนักในการทำ
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพึ่งพาตนเองดานอาหาร

ปจจุบันคริสตจักรไดจัดกิจกรรม ตลาดนัดทุกวันศุกรในชุมชนใชชื่อวา
“โชลาแซ เสียงจากใบสน” เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและครอบครัวไดนำ
ผลผลิตทางการเกษตร งานฝมือ ภูมิปญญาในการบริการ มาจำหนาย
และใหบริการ เพ่ือสรางรายไดและลดคาใชจายในครัวเรือน ตลาดนัดชุมชน

ทุกวันศุกรเปนอีกเวทีหนึ่งที่เด็กเยาวชนในพื้นที่โซนมูเสคีไดมีโอกาส
มาทำกิจกรรมรวมกัน เชน มีการจัดการแสดงสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ของชนเผากะเหรี่ยง การแสดงดนตรี ขับรองเพลง เปนเหตุใหไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งจากผูเขาชมเปนกองทุนใหกลุมอนุชน
เยาวชนในคริสตจักรไดใชจายเมื ่อออกไปประกาศพระกิตติคุณตาม
จุดประกาศตาง ๆ สงผลใหเด็กเยาวชนไดมีโอกาสออกไปเปนพยานรับใช
รวมกับคริสตจักรดวย





06 THE HIGHLIGHTS



คริสตจักรไดใหความสำคัญกับการดูแลติดตามเด็กท่ีออกไปเรียนนอกพ้ืนท่ี
จึงไดมีการสรางพี่เลี้ยงเด็กเพื่อดูแลติดตามเด็กเยาวชนที่ลงไปเรียนใน
ตัวเมืองเชียงใหมโดยไดมีการพัฒนาโปรแกรมเยาวชนในจุดสงตอเด็กเยาวชน
ที่หมวดคริสตจักรบานหนองเจ็ดหนวยที่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม

3. พัฒนาจุดส่งต่อและระบบดูแลติดตาม
เด็กเยาวชน 

จากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกและโรคอุบัติใหมที่เกิดขึ้นในปจจุบันทาง
คริสตจักรไดมองเห็นความสำคัญในการพึ่งพาตนเองจากฐานทรัพยากร
ท่ีตนเองมีอยูแลวในชุมชนโดยการปรับแนวคิด Mindset ปรับแนวปฎิบัติ 
ใหเด็กและผูปกครองและสมาชิกคริสตจักรไดเรียนรูใหคุณคากับฐาน
ทรัพยากรที่ตนเองมีอยูแลวในชุมชนทางโครงการไดเริ่มจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการมาหลายปแลวเพื่อสรางการมีสวนรวมและพึ่งพาตนเองจากฐา
นทรัพยากรที่มีอยูแลว ในชุมชนและลดการพึ่งพาจากขางนอกโดยการ
สรางความรวมมือกับครอบครัวเด็ก ๆ และเจาหนาที่ บุคลากร โดยมี
การจัดสรรงบประมาณของคริสตจักร/โครงการและการระดมทุนและ
การสมทบจากผูปกครองเด็กพัฒนาทักษะอาชีพโดยไดแบงสาระการเรียนรู
ตามฐานทรัพยากรและของประทานความสนใจ ของเด็กแตละคน เชน 
การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก ทำขนม ทอผาปกผา น้ำดื่มสะอาด ตัดผม และ
ศูนยเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

4. บูรณาการปรับรูปแบบโปรแกรมพัฒนา
เด็กแบบองค์รวม โดยปรับแนวคิด แนวปฏิบัติ 
คืนสู่รากเหง้า ให้คุณค่ากับฐานทรัพยากร
ในชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและ
ครอบครัวได้พึ ่งพาตนเองอย่างยั ่งยืน
ในอนาคต

การเรียนทำขนม 
การเรียนทำขนมเราจะเร่ิมเดือน กรกฎาคม ค.ศ.2015เร่ิมจากงบประมาณ
สนับสนุน15,000 บาท ตอนแรกจะมีปญหาในการจัดหาตลาดและ
มีการลองผิดลองถูกประมาณ 1 ปแลวจึงประชุมรวมกับเจาหนาที ่
คณะกรรมการเริ่มเขามาปที่ 2 ไดมีการจัดระบบใหม โดยมีการคัดเลือก
คณะกรรมสำหรับเด็ก 1 ชุด ที่สนใจจะทำกิจกรรมเรียนทำขนม  ซึ่งมี
สมาชิกเขามา 15 คน และไดมีการวางแผนเกี่ยวการหาอาชีพนี้ใหกับเด็ก
โดยเราจะจัดทำทุกวันเสารและจะมีการขายใหกับชุมชนในหมูบาน 
โดยมีบัญชีรายรับรายจายในระยะ 6 ป  มานี้เด็กสามารถที่จะทำเอง
และทำเปนอาชีพได
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เสริมทักษะการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากวิกฤตสถานการณโควิด-19 ในชวงที่ผานมาทางคริสตจักรไดมองเห็น
ความสำคัญในการพึ ่งพาตนเองดานอาหารและสรางความมั ่นคง
ดานอาหาร  โดยมีแนวคิดในการสรางคลังอาหารสำรองไวในชุมชน 
โดยไดใชพื้นที่ของคริสตจักรสวนหนึ่งสำหรับโครงการนำรองจัดกิจกรรม
ปลูกพืชเลี้ยงสัตวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหเด็ก
และครอบครัวเรียนรู การพึ่งพาตนเองดานอาหารโดยบริโภคอาหาร
ที่ปลอดสารพิษที่ผลิตเองในครัวเรือนและเปนการเสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารใหเด็กและครอบครัวในอนาคตตอไป ปจจุบันเด็กและ
ครอบครัวที่สนใจในดานการเกษตรไดลงมือทำอยางเกิดผล และมีการ
นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนออกไปจำหนายในชวง
ตลาดนัดชุมชนเย็นวันศุกรสรางรายไดเสริมใหเด็กและครอบครัวในชวง
ปดเทอมและหลังเลิกเรียน

กิจกรรมการการเลี้ยงหมู/เลี้ยงไก่
เปนกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไดสงเสริมใหกับผูปกครองและเด็ก ๆ 
เปนกิจกรรมที่เด็กและผูปกครองสนใจเปนพิเศษและสรางรายไดใหเด็ก
และผูปกครองเปนอยางดี

กิจกรรมการทอผ้าพื้นบ้าน
ในชุมชนมีผูรูที่มีภูมิปญญาในการทอผาพื้นบาน ทางโครงการจึงไดปรับ
เปนหลักสูตรทองถิ่นจัดเปนกิจกรรรมที่ไดทำมาตลอดและไดพัฒนา
ทักษะพื้นฐานใหเด็กที่สนใจเขามาเรียนรูเปนการสรางความตระหนัก
ใหคุณคากับการพึ่งพาวัฒนธรรมชนเผาของตัวเองและใชเสื้อผาที่เปน
เอกลักษณของตนเอง เราเร่ิมกิจกรรมต้ังเด็กอายุ 7 ขวบข้ึนไป  การเรียนรู
ทอผาปกเปนการเรียนรูที่ยากพอสมควรและตองใชเวลานานในการสอน 
แตมีครอบครัวหลายครอบครัวเปนจิตอาสาที่จะสอนลูก ๆ ตอนนี้มีเด็ก
หลายคนที่ทำเปนอาชีพ ขายไดและสามารถรับออเดอรจากผูใหญได 
ซึ่งเปนการสรางรายไดใหเด็ก แบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัวเด็ก  
สวนหนึ่งเปนเสริมสรางใหเด็กรูจักการพึ่งพาตนเองจากฐานทรัพยากร
ที่ตนเองมีอยูอยางยั่งยืนในอนาคตตอไปดวย

กิจกรรมช่างตัดผม
กิจกรรมชางตัดผม โครงการไดริเร่ิมมาประมาณ 4 ปแลว ตอนน้ีเด็กท่ีสนใจ
อาชีพนี้ ไดมีการเรียนรูจนสามารถที่จะทำเปนอาชีพได สรางรายได
ใหกับตัวเอง แบงเบาภาระครอบครัวไดแลว ซึ่งเด็กที่สนใจจะอยูในชวง
อายุ 12-15 ปจำนวน 20 คน
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กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์
กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงคทางโครงการไดเริ ่มทำเมื ่อป 2019 
ไดมีการเชิญวิทยากรมาสอนเด็ก  ทำน้ำยาลางจาน, น้ำยาปรับผานุม, 
น้ำยาถูพ้ืน ซ่ึงเปนการเสริมทักษะอาชีพใหกับเด็กท่ีมีความสนใจอีกทางหน่ึง 
และเด็กสามารถท่ีจะทำเองท่ีบานได ชวยประหยัดคาใชจายใหกับครอบครัว
และสรางรายไดใหกับเด็ก จากการรับออเดอรจากรานคาในชุมชนทุก ๆ 
เดือน

5. พัฒนากองทุนและเงินถวายในคริสตจักร
เพื่อสนับสนุนการทำพันธกิจของคริสตจักร
ในอนาคต
จากการปรับรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหเด็กและครอบครัว
ที่ไดทำมาเปนเวลา 5 ปแลว แมวาในชวง 1-2 ปแรกอาจจะไมเปนไป
ตามที่ตั้งเปาไว แตก็มีความกาวหนา เมื่อมาถึงปที่ 3-5 เด็กสามารถที่จะ
ทำเองและสรางอาชีพใหกับตัวเองไดและแบงปนรายไดถวายคืนเขา
กองทุนของคริสตจักร เด็กและผูปกครองจึงมีการถวายสิบลดเพิ่มขึ้น
มาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันเรามีสิบลดเพิ่มขึ้นและมีสมาชิกถวายเงินเขา
คริสตจักรมากข้ีน สวนหน่ึงไดมีการบริหารจัดการกองทุนภายในคริสตจักร 
ภายใน 5 ปท่ีผานมามีเงินท่ีจะบริหารตอยอดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
3 แสนบาท และมีกลุมออมทรัพยของเด็กและผูปกครองซึ่งปจจุบันนี้
มีสมาชิกในกลุมออมทรัพยประมาณ 400 คน แลวมีเงินหมุนเวียน
ในกลุมประมาณ 1 ลานบาท

 



ชีวิตวัยเด็กในโครงการ
“ชีวิตวัยเด็กกับการอยูในโครงการ ก็ไดเรียนรูเรื ่องราวมากมาย
ทั้งเรื่องราวของพระเจา เรื่องราวในพระคัมภีร เรื่องการฝกตัวเอง
ในดานตาง ๆ เชน ดนตรี กีฬา การทำอาหาร การทำขนม และ
การทำงานฝมือ  ผมสนใจที่จะเรียนดนตรีมากเปนพิเศษจึงไดเปน
นักดนตรีของคริสตจักรและมีโอกาสไดไปแขงขันในระดับตาง ๆ 
ซึ่งเปนประสบการณที่ดีมาก ที่สำคัญคือ ทุก ๆ อาทิตยจะเรียน
และไดรับฟงเรื่องราวของพระเจาในพระคัมภีร และไดเขารวมทีม
นมัสการ นำเพลงนมัสการพระเจาที่โบสถทุกอาทิตย และถึงแมวา
ตัวเองจะเปนคริสเตียนมาตั้งแตเกิดก็ตาม แตก็ยังไมเขาใจเรื่องราว
นี้มากนัก อาจเปนเพราะยังเด็กอยูและไมคอยสนใจอะไรมาก ทำให
ตัวเองใชชีวิตแบบเด็กธรรมดาทั่วไป

ตัดสินใจเรียนตอ
เมื่อทราบจากเจาหนาที่โครงการ วาจะมีการจัดคายเกี่ยว กับ
สื่อมีเดีย การถายภาพ การถายวิดีโอ การตัดตอ ซึ่งกอนหนานั้น
ผมเองก็มีความสนใจ คายครั้งนี้จัดขึ้นโดยโครงการ ผมไดมีโอกาส
ไปเขาคายเก็บเกี่ยวประสบการณ และไดเปลี่ยนแปลงชีวิตผม ทำให
ผมไดเริ่มตนทางสื่อ ดิจิทัลมีเดียอยางเต็มตัว และนำไปสูการเลือก
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยของผม ผมไดเลือกเรียนทางสาขาวิชา
นิเทศศาสตร ปจจุบันไดกลับมาเปดรานสตูดิโอท่ีอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ซึ่งเปนบานเกิดของผมเอง รับถายภาพงานตาง ๆ และทำเกี่ยวกับ
ส่ือวิดีโอ รวมถึงการรับซอมโทรศัพท ซอมคอมพิวเตอร และไดทำงาน
รับใชรวมกับอนุชนในคริสตจักรดวยครับ

การพัฒนาเด็กแบบองครวมที่หลอหลอมชีวิต
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในโครงการและ
ในคริสตจักร ที่ทำใหเด็กไดเติบโตในทางของพระเจา และทำใหเห็น
ถึงการเติบโตขึ้นในชีวิตของผมเอง ผมไดเห็นถึงพระคุณความรักของ
พระเจาผานทางสมาชิกคริสตจักรและไดรับประสบการณการรับใช
พระเจาในคริสตจักรตาง ๆ ที่ผมไดเขาไปฝกและทำใหผมเติบโตขึ้น 
ถาพระเจาไมไดวางแผนชีวิตของขาพเจาผมไว ผมก็ไมรู ชีวิตนี ้
จะเปนอยางไร”
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เมื่อยอนกลับไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ ทำใหผมเชื่อวาทุกอยาง
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ท้ังเร่ืองท่ีเปนสุขและทุกขเปนแผนการท่ีพระเจาทรง
จัดเตรียมทุกอยางและเชื่อวาพระเจาไดวางแผนทุกอยางเอาไวแลว 
และตั้งแตไดเขามาอยูในโครงการ ผมไดเรียนรู และเติบโตฝาย
จิตวิญญาณมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดที่ทำใหผมเติบโตขึ้นมา นั้นก็
คือ สังคมคริสเตียนท่ีมีเพ่ือน พ่ี นอง อาจารย และเจาหนาท่ีโครงการ
ที่ดูแลเด็ก ๆ ทั้งคอยดูแลตักเตือนชี้แนะอยูตลอด จนทำใหผมผาน
ชวงเวลาที่ยากลำบากมาได 

ผมเชื่อและมั่นใจวา พระเจาจะคอยชวยเหลือและคอยดูแลผมและ
ทุกคนในครอบครัวรวมถึงทุกคนที่ทำหนาที่ในโครงการตลอดไป

ศิษย์เก่า
นายวิศรุต กาบคำ

(แบงค์)
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ชีวิตวัยเด็กในโครงการ
เดียรเกิดในครอบครัวท่ีเปนคริสเตียนก็จริง แตยังไมเขาใจความหมาย
ของความรักที่แทจริงของพระเจา ตั้งแตจำความไดก็เปนเด็กที่อยู
ในโครงการ ทุก ๆ วันเสารก็จะไดไปเขารวมกิจกรรมและไดเรียนรู
เรื่องราวของพระเจา แตละอาทิตยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายแบบ
ที่ไมซ้ำกัน เชน เรียนรูพระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซู 
ทุก ๆ เดือนก็จะมีการแขงขันประกวดทองพระคัมภีร และไดเรียนรู
เกี่ยวกับอาชีพเสริมสรางรายได ไมวาจะเปนการทำอาหาร ทำขนม 
เย็บผา ทอผา การจักสาน และงานฝมือตาง ๆ เปนการเสริมสราง
หารายไดระหวางเรียน 

แตชวงเริ่มวัยรุน เปนเด็กคนหนึ่งที่มปีญหาดานอารมณ เปนคนที่
ใจรอน ขี้โมโหงาย เวลาใครทำอะไรแลวไมพอใจก็จะทำลายขาวของ 
รูสึกวาตอนนั้นเปนเด็กคนหนึ่งที่ไมคอยมีความสุขเลยแตซอนความรู
สึกนี้ไวจนเกิดเปนปมในใจ จนกระทั่งวันหนึ่งไดเขาใจถึงความรัก
ของพระเจาที่แทจริงที่มีตอเดียร แมเปนคนที่ไมนารักแตพระเจา
ก็ไมเคยทอดทิ้ง วันนั ้นก็ไดรับเชื ่อและไดปลดปลอยความทุกข 
ความคิดลบตาง ๆ ออกไปหมด ตั้งแตวันนั้นชีวิตก็เริ ่มเปลี่ยน 
พระเจาทำใหเดียรเปนคนที่ใจเย็นขึ้น เห็นอกเห็นใจผูอื่นมากขึ้น 
ขอบคุณพระเจามากที ่ร ักและเติมเต็มพระพรอยางเหลือลนให  
ไดเรียนรูและไดเติบโตกับพระเจาในทุก ๆ วัน 

ตัดสินใจเรียนตอ
ตั้งใจไวอยูแลววาจะเรียนตอ ดวยความที่เปนคนชอบภาษาอังกฤษ
และอยากศึกษาตอท่ีคณะวิทยาลัยนานาชาติ คาเทอมก็แพงพอสมควร
สำหรับครอบครัวเดียร เนื่องดวยพอแมก็ไมไดมีเงินเดือนและตอง
สงลูกเรียนอีก 3 คน เลยปรึกษากับแมวาจะเรียนตอคณะนี้ดีไหม
แตแมพรอมสนับสนุนเราเต็มที่ ยังจำคำพูดของแมวันนั้นไดเสมอวา 
“แคเราเชื่อในพระเจา ทุกอยางก็เปนไปได” 

ทายท่ีสุดแลวเดียรก็ไดสอบและเขาศึกษาตอท่ีคณะวิทยาลัยนานาชาติ 
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

ขอบคุณพระเจาตลอดระยะเวลา 4 ปในรั้วมหาวิทยาลัย ที่อดทน
และพยายามเรียนจนจบ ระหวางเรียนก็มีอุปสรรคปญหามากมาย 
แตก็ผานไปไดเพราะพระเจาทรงอยูเคียงขาง และมีครอบครัว เพ่ือน ๆ 
ที่คอยชวยเหลืออยูเสมอ

ปจจุบันไดทำงานที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ตำแหนง ธุรการและ
พัสดุกลุม ฝายบริหารบุคลาการ ไดทำเอกสารตาง ๆ ไดดูแลชวยเหลือ
และคอยใหคำปรึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีปญหาในแตละเร่ืองจริง ๆ แลว
ไดวางแผนชีวิตไวอีกอยาง แตไดงานนี้คงเปนแผนการที่พระเจา
จัดเตรียมให อนาคตอาจศึกษาตอหากเปนน้ำพระทัยของพระเจา

การพัฒนาเด็กแบบองครวมที่หลอหลอมชีวิต
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในโครงการและ
ในคริสตจักรมากมาย ที่ทำใหเด็กไดเติบโตในทางของพระเจา 
ในการเติบโตของแตละคน และแตละชวงวัยน้ัน ทำใหเห็นถึงการเติบโต
ขึ้นในชีวิตของเดียรเอง “เดียรไดเห็นถึงพระคุณและความรักของ
พระเจาผานทางสมาชิกคริสตจักรและไดรับประสบการณการรับใช
พระเจาในคริสตจักรที่ขาพเจาอยู ไดออกไปมิชชั่นทริปตาง ๆ ทำให
เดียรไดเติบโตไปกับพระเจามากขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่ไดไปแตละที่ 
เพราะแตละไดที่ก็ไดรับประสบการณและพระพรที่ตางกัน

เมื่อยอนกลับไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ ทำใหเดียรเชื่อวาทุกอยาง
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เปนแผนการท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมไวใหและเช่ือวา
พระเจาไดวางแผนทุกอยางเอาไวแลว เราสามารถวางแผนชีวิตเราได 
แตคนที่จะทำใหมันสำเร็จคือพระเจา พระองคมักจะใหสิ่งที่เกิน
คาดหมายและดีกวาอยูเสมอ ตั้งแตไดเขามาอยูในโครงการ ขาพเจา
ไดเรียนรูและเติบโตฝายจิตวิญญาณมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดที่ทำ
ใหขาพเจาเติบโตข้ึนมา น้ันก็คือ สังคมคริสเตียนท่ีมีเพ่ือน ๆ อาจารย
และเจาหนาที่โครงการที่ดูแลเด็ก ๆ ทั้งคอยตักเตือนชี้แนะอยูตลอด 
จนทำใหเดียรผานชวงเวลาที่ยากลำบากตาง ๆ มาได

จากเด็กที่อารมณรอน โมโหงาย กลายเปนที่ปรึกษาและรับฟงผูอื่น 
จากที่เปนคนไมมั่นใจในตัวเอง ก็มีความกลาแสดงออกและมั่นใจ
ในตัวเอง และในตอนนี้ก็ไดเห็นถึงการเติบโตของนอง ๆ ที่โครงการ 
ที่กำลังเติบโตเหมือนอยางที่ขาพเจาเคยเปน และถามีโอกาสเดียร
ก็อยากรับใชหรือรวมพันธกิจกับโครงการและคริสตจักรเชนกัน 
จากท่ีชีวิตของขาพเจาประสบและพบเจอมา ขาพเจาเช่ือและม่ันใจวา 
พระเจาจะคอยชวยเหลือและคอยดูแลขาพเจาและทุกคนเสมอ

ศิษย์เก่า
นางสาวธนภรณ์ ดีโชคชัย 

(เดียร์)
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ชีวิตวัยเด็กในโครงการ
ในชวงระยะเวลาที่ไดเขารวมกิจกรรมกับโครงการนั้น ก็ไดเรียนรู
เรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องราวของพระเจาในพระคัมภีร เรื่องการฝก
ตัวเองในดานตาง ๆ เชน การทำอาหาร การทำขนม การทอผา 
เย็บผา และการทำงานฝมือตาง ๆ ถึงแมวาตัวเองจะเปนคริสเตียน
มาตั้งแตเกิดก็ตาม แตก็ยังไมเขาใจเรื่องราวนี้มากนัก อาจเปนเพราะ
ยังเด็กอยูและไมคอยสนใจอะไรมาก ทำใหตัวเองใชชีวิตแบบเด็ก
ธรรมดาทั่วไป

แตเมื่อโตขึ้นและไดพบเจอกับเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
น่ันก็คือ แมปวย และรักษายังไงก็ไมหายแลว ทำใหเห็นถึงคนมากมาย
ที่เขามาใหกำลังใจและไดเขามาอธิษฐานเผื่อการปวยของแม ทำให
เขาใจอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับพระเจา หลายครั้งไดเห็นถึงพระคุณ
ความรักของพระเจาท่ีมีตอแมและครอบครัว เห็นวาเม่ืออธิษฐานแลว
อาการปวยของแมดีขึ้น และเห็นวามีคนมากมายเขามาชวยเหลือ
ในดานตาง ๆ ทำใหขาพเจารูจักคำวาอธิษฐานมากขึ้น และไดรูจัก
กับพระเจามากขึ้น หลังจากนั้นไมกี่ป แมของขาพเจาก็ไดเสียชีวิต
แตในความเสียใจก็ยังมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้น และเหตุการณนี้เอง
ก็ทำใหขาพเจารูจักกับพระเจามากขึ้นและยอมติดตามพระเจา

ตัดสินใจเรียนตอ
ดวยความที่หลังจากที่แมเสียชีวิตลง พอติดเหลา ไมทำงาน ทำให
ขาพเจาเองไดรับโอกาสไดเขาไปอยูหอของมูลนิธิหน่ึง ทำใหไดเรียนรู
เรื่องราวของพระเจามากขึ้นกวาเดิม ไดใชเวลากับพระเจามากขึ้น 
ทำใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น แตแลวเหตุการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น
อีกคร้ัง น้ันก็คือ พอไดเขาไปยุงกับยาเสพติด และไดถูกจับ ชวงเวลาน้ัน
ขาพเจารูสึกเสียใจและไดต้ังคำถามกับพระเจามากมาย แตเม่ือขาพเจา
ไดยินคำพูดหนึ่งของพี่ผูรับใชพระเจาที่บอกวา “ทุกอยางที่เกิดขึ้น
กับชีวิตของเราไมใชเรื่องบังเอิญ แตเปนแผนการของพระเจาที่มีตอ
ชีวิตของเรา เพื่อทดสอบความอดทนและความเชื่อของเราที่มีตอ
พระเจา” ทำใหขาพเจาเขาใจพระเจามากขึ้น
 

ทายท่ีสุดแลว ขาพเจาจึงตัดสินใจสอบเขาและไดเรียนจนจบการศึกษา
จากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
คณะคริสตศาสนศาสตร 

งานในปจจุบัน
ปจจุบันขาพเจาไดกลับมารับใชที่มูลนิธิชวยไทย ตำแหนงเจาหนาที่
ดูแลเด็ก ทั้งรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณของเด็ก เพราะมูลนิธินี้
เปนมูลนิธิท่ีคอยชวยเหลือเด็กท่ีอยูในกลุมเส่ียง และใหเด็กปลอดภัย
จากการลวงประเวณี เพราะเด็กแตละคนที่มาอยูที่นี่ ลวนเปนเด็ก
ที่มีครอบครัวที่ไมสมบูรณ และเคยถูกทำรายรางกายภายนอกและ
จิตใจ ทำใหขาพเจาตัดสินใจมาทำงานที่นี้เพื่อใหเด็กรูจักกับพระเจา
มากขึ้นและเดินในทางของพระเจา และทำใหเด็กไดรับรูถึงการดูแล
เอาใจใส และทำใหเด็กไดรับความรัก ถึงแมจะไมใชคนในครอบครัว
จริง ๆ แตเราก็อยูดวยกันเหมือนครอบครัว ท่ีคอยชวยเหลือในทุกดาน

ศิษย์เก่า

นางสาวศรัญญา พาซู
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“คริสตจักรบานหนองเจ็ดหนวยขอบคุณพระเจาที่ทรงนำคริสตจักร
มา 80 กวาป ขยายและเติบโตมาตลอดเวลาคริสตจักรแมไดประกาศ
และเลี้ยงดูฟูมฟกคริสตจักรสมาชิก 4 ภาคสมาชิก ไดแก ภาคมูเสคี 
ภาคศิโยน ภาคปาย และภาคแมฮองสอน นับวาเปนพระพรใหกับ
สังคมคอมแพสชั่นไดเขามามีสวนรวมรับใชกับคริสตจักร 20 กวาป 
รวมกันหาแนวทางทำพันธกิจ วางแผนรวมกับผูนำ นำวิสัยทัศน
ของคริสตจักรและคอมแพสชั่นเปนแนวทางการพัฒนาลูกหลาน
ตลอดจนคนรอบขาง จึงมีความเห็นวาการพัฒนาเด็กแบบองครวม
ที่ยั่งยืนคือ การปลูกฝงใหลูกหลานใหมีจริยธรรมและรูจักอัตลักษณ
ของตนเอง รักษาประเพณีของตนเองและการแสดงการละเลนตาง ๆ 
เรียนรูวิถีชีวิตทองถิ่นและมีทักษะในการหาเลี้ยงชีพ เรื่องเหลานี้
ทางคริสตจักรมีการวางแผนจัดคายอบรมเด็กโครงการปละครั้ง 
ดานสุขภาพโครงการไดเนนการฝกฝนใหเด็กพัฒนาทักษะกีฬา
พื้นบานและกีฬาสากล เด็กเยาวชนของคริสตจักรไดไปแขงขัน
กีฬาในหลายที ่และไดร ับรางว ัลชนะเลิศหลายครั ้งถ ือได ว า
เปนอีกหนึ่งตัวชี้วัดในการพัฒนาเด็กเยาวชนดานสุขภาพรางกาย 

ศจ.ชาตรี แดนพงพี
ศิษยาภิบาลคริสตจักร
บ้านหนองเจ็ดหน่วย

ขอบคุณพระเจาสำหรับโครงการสนับสนุนพิเศษที่ไดมีสวนสนับสนุน
สรางสนามหญาเทียมใหกับเด็กเยาวชนและผูปกครองออกกำลังกาย
และเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะในชวงท่ีผานมาเราประสบปญหา
เกี่ยวกับสถานการณโควิด-19 ไมสามารถที่จะจัดกิจกรรมใหเด็กได
ตามปกติทางโครงการไดมีการปรับแผนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
แจกจายชวยเหลือเด็กและครอบครัวที่ไดรับผลกระทบในชุมชน 
อยากจะขอขอบคุณ ผูอุปการะทุกทานในตางประเทศท่ีไดมีสวนรวม
ในการรับใชพระเจา ดวยกันกับคริสตจักรและคอมแพสชั่น และในป
ที่ผานมาเราไดงบประมาณสนับสนุนพิเศษ CIV พัฒนาระบบน้ำดื่ม
สะอาดในชุมชนตลอดจนไดรับการสนับสนุนพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหกับเด็ก ๆ และผูปกครอง 

การเปนคูมิตรกับคอมแพสช่ันสงผลใหมีการพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ี
ของคริสตจักรไดรับการอบรมเสริมสรางทักษะความรูในงานพันธกิจ
เด็กและพัฒนาทักษะตนเองดานอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองและรับใช
คริสตจักรอยางยั่งยืนซึ่งเปนประโยชนอยางมากและคริสตจักรไดมี
โอกาสที่จะสรางบุคลากรและคนรุนใหมรวมรับใชออกไปประกาศ
ในที่ตาง ๆ 

สุดทายน้ีขาพเจา ศาสนาจารย ชาตรี แดนพงพี ศิษยาภิบาลคริสตจักร
บานหนองเจ็ดหนวย ขอขอบคุณ บุคลากรจากมูลนิธิดรุณาทร และ
ผูอุปะการะทุกทานที่มีสวนถวายงบประมาณรวมรับใชกับคริสตจักร  
เพื่อเปนการถวายเกียรติแดพระเจารวมกันรับใชอยางยั่งยืนและ
เกิดผลมากมายตลอดไป  ขอพระเจาทรงนำในการรับใชตอไป”

จากใจศิษยาภิบาล 
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