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สันติสุขที่เราให้แก่ท่านนั้น
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้…

(ยอห์น14: 27)

My peace I give you. 
I do not give to you 
as the world gives…

( John14:27)
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บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk
แท้จริงแล้ว “เสียงสันติ” จะก�าเนิดขึ้นไม่ได้เลย...
     ...ถ้าเป็นความคิดหรือการกระท�าของมนุษย์
แท้จริงแล้ว “เสียงสันติ” จะไม่สามารถอยู่ได้กระทั่งทุกวันนี้...
     ...ถ้าเป็นความต้องการของมนุษย์

ในโอกาสเฉลมิฉลองงานขอบคุณพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงน�าพา

เสยีงสนัตกิระทัง่วนันีค้รบรอบ 50 ปี ขอบคณุพระเจ้า ในทกุๆ กรณี

ที่พระองค์ทรงรับรองงานของพระองค์อย่างดีเลิศ จากจุดเริ่มต้น

ด้วยความเชือ่ แล้วด�าเนนิด้วยความเชือ่โดยมพีระองค์เป็นท่ีปรกึษา

และทรงน�า พระองค์ทรงกระท�าให้พนัธกิจ เสยีงสนัตปิรากฏเป็นจรงิ 

เป็นประโยชน์ต่อแวดวงครสิตชนและสาธารณชนท่ัวไป อกีท้ังท�าให้

ชื่อเสียงภาพพจน์ของเสียงสันติเป็นท่ียอมรับในวงกว้างมากยิ่งๆ 

ขึ้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน 

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสอง 

ประเภทสื่อวิทยุ ประจ�าปี 2014 และ ปี2015 ในโครงการประกวด

ส่ือประชาสมัพนัธ์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนษุย์ กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เสียงสันติ รับใช้พระเจ้าโดยมีนิมิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา 50 ปี โดยร่วมนมิติกับพีน้่องในการทีจ่ะประกาศพระนามของ

พระองค์ผ่านสือ่สารมวลชนในรปูแบบต่างๆ เพือ่ให้สือ่ต่างๆ ทีเ่สียง

สนัตผิลติออกมานัน้ ได้ใช้เป็นเครือ่งมอืให้กับครสิตจักรท้องถิน่ใน

การประกาศพระกิตติคุณขององค์ พระเยซูคริสต์ และในที่สุดผู้คน

มากมายจะต้อนรบัพระองค์เป็นพระผูช่้วยให้รอด ขอบคุณพระเจ้า

ที่พระองค์ให้พวกเรารับผิดชอบงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์      

แท้จริงแล้ว “เสียงสันติ” จะก�าเนิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเป็นความ

คิดหรือการกระท�าของมนุษย์....แท้จริงแล้ว “เสียงสันติ” จะไม่

สามารถอยู่ได้กระทั่งทุกวันนี้ ถ้าเป็นความต้องการของมนุษย์ ถึง

วนันีแ้ล้วเสยีงสนัตมิคุีณค่าของความเป็นสือ่อยูใ่นตวัเอง เป็นสือ่ที่

ก�าเนดิขึน้และด�ารงอยูโ่ดยพระเจ้าและเพือ่พระเจ้า เสยีงสนัตยิงัคง

มุ่งมั่นกระท�าพันธกิจด้านสื่อ โดยมี เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการ

ประกาศของคริสตจักรและองค์กร หน่วยงานคริสเตียนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ท้ังนีเ้พือ่เป็นสือ่ท่ีจะช่วยในการน�าคนกลบั

ใจต้อนรบัพระเยซคูรสิต์   เพือ่เป็นสือ่สอน  หนนุใจและพฒันาชวีติ

จติวญิญาณของพีน้่องครสิเตยีน  เพือ่เป็นสือ่ในการน�าค�าสอนของ

พระเยซูคริสต์สู่พี่น้องสมาชิกเพื่อการเจริญเติบโตของคริสตจักร 

เพื่อเป็นส่ือช่วยในด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้อง

ครสิเตยีนและคนทัว่ไปให้ดีขึน้ เพือ่เป็นสือ่ทีส่่งความรกัและสันตสุิข

จากพระเยซคูรสิต์สู่พีน้่องทกุคน และเพือ่เป็นสือ่ท่ีช่วยในการเสรมิ

สร้างพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ

หนังสือครบรอบ 50 ปี เล่มนี้ นอกจากจะบอกเล่าเรื่องราว 

ประวัติความเป็นมาของเสียงสันติตลอด 50ปีแห่งพระคุณและ

พระพร ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิกโก    

โซการ์ด มิชชันนารีและนักการสื่อสารชาวเดนมาร์กแล้ว ยังบรรจุ

เรื่องราว ประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิตกับพระเจ้าของ 50 ผู้น�า

ครสิตชนทัง้ทีเ่ป็นคนไทยและต่างชาต ิ ทกุท่านล้วนแต่มกีารด�าเนนิ

ชวีติทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานพนัธกิจ ของพระเจ้า สังคมและประเทศ

ชาติในต่างสาขาอาชีพ  

ในการจดัเรยีงล�าดับผูน้�าในหนงัสอืนัน้ เพือ่เป็นการให้เกียรติ

ผูน้�าสงูสดุของแต่ละคณะ จงึจดัล�าดับประธานสหกิจครสิเตยีนแห่ง

ประเทศไทย ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยและประธาน

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยไว้ในช่วงต้น และหลังจาก

นั้นจะจัดเรียงตาม พยัญชนะเป็นเกณฑ์โดยมิได้ค�านึงถึงคุณวุฒิ 

วัยวุฒิหรือสถานภาพทางหน้าที่การงานและสังคม  ประโยชน์ของ

หนังสือเล่มนี้ขอถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ส�าหรับข้อ           

ผิดพลาด บกพร่องในด้านข้อมูลและอื่นๆ ขอน้อมรับและกราบ

ขออภยัไว ้ณ ทีน่ี้ด้วย ขอพระพรอันดเีลิศจากองค์พระผู้เป็นเจา้จง

หลัง่ไหลเทลงมาเหนอืชวีติทกุท่าน  ขอพระคุณและพระพรจากองค์

พระผูเ้ป็นเจ้าไม่เพยีงด�ารงอยูกั่บเสยีงสันตติลอดเวลา 50 ปีเท่านัน้

แต่จะด�ารงอยู่ตลอดไป

                                          

ดร.จริยา ศรมยุรา

บรรณาธิการและผู้อ�านวยการ 

สื่อมวลชนเสียงสันติ
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สาส์นจากประธาน
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

(ศาสนาจารย์ ดร.วีรชัย โกแวร์)
ประธาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

“ของประทานของพระองค์กค็อื ให้บางคนเป็นอคัรทตู บางคนเป็น

ผูเ้ผยพระวจนะ บางคนเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสรฐิ บางคนเป็นศษิยาภบิาล 

และอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้าง

พระกายของพระคริสต์ให้จ�าเริญขึ้น”

เอเฟซัส 4 : 11-12

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับองค์การเสียงสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง            

ทีพ่ระเจ้าได้สถาปนาไว้ เป็นพนัธกิจทีเ่กิดผล ในการน�าข่าวประเสรฐิขององค์

พระเยซูคริสต์ ไปสู่มวลชนคนไทยทั่วประเทศด้วยสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ใบปลิว 

และสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นอุปกรณ์ในการน�าข่าวดีไปถึงผู้คน

มากมาย

50 ป ีแห ่ งพระคุณและพระพร ในนามของสหกิจคริส เตียน                             

แห่งประเทศไทย ขอร่วมขอบพระคุณพระเจ้า และแสดงความยินดีในการ

เฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี ของเสียงสนัต ิขอพระเจ้าทรงโปรดอ�านวยพระพร 

ให้พันธกิจที่องค์การได้ท�าอยู่ ก้าวต่อไปอย่างเกิดผล และเป็นที่ถวายเกียรติ

พระเจ้าทุกประการ
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สาส์นจากประธาน
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

(ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์)
ประธาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

“แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็น

ชนชาตบิรสิทุธิ ์เป็นประชากรอนัเป็นกรรมสทิธิข์องพระเจ้า เพือ่ให้พวกท่าน

ประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจาก

ความมืดเข้าไปสู ่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” 1 เปโตร 2:9 

ขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับส่ือมวลชนเสียงสันติ ที่ร ่วมกันประกาศ             

พระเกียรติคุณของพระเจ้า ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ในฐานะ

ประชากรของพระเจ้า ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร ผ่านสื่อต่างๆ เพราะความ

เชือ่เกิดขึน้ได้กเ็พราะการได้ยนิ และการได้ยนิเกดิขึน้ได้ก็เพราะการประกาศ

พระคริสต์

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สื่อมวลชนเสียงสันติ ขอแสดงความยินดีมายัง

คณะกรรมการสื่อมวลชนเสียงสันติและบุคลากรทุกท่าน ขอขอบพระคุณ

พระเจ้าร่วมกับพีน้่องทุกท่าน ทีพ่ระองค์ทรงน�าและอวยพระพรในการด�าเนนิ

พนัธกจิตลอดระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา ท�าให้ท่านได้เหน็ถงึความยิง่ใหญ่ของ

พระเจ้า แน่นอนว่าพระองค์จะทรงน�าในปีต่อๆ ไป เพราะการดีที่พระองค์ได้

ทรงเริ่มต้นไว้ พระองค์จะทรงกระท�าให้ส�าเร็จดังพระธรรมฟีลิปปี 1:6 

“ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่า พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรง

ท�าให้ส�าเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์”

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ส่ิงทีไ่ด้ป่าวประกาศออกไป เพือ่ถวายพระ

เกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านสื่อมวลชนเสียงสันตินั้น ได้เป็นเสียงแห่ง

พระพร และเสยีงแห่งสันต ิเพือ่น�าพระพรและสนัตสุิขแห่งองค์พระเยซคูรสิต์

ไปสู่ชุมชน และผู้คนมากมาย ร่วมกันขยายแผ่นดินของพระเจ้าสืบไป
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สาส์นจากประธาน
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

(ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์)
ประธาน สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
ประธาน มูลนิธิคริสตจักรแบ๊บติสต์

ในนามของพีน้่องแบ๊บตสิต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสังกัดของสหครสิตจกัร 

แบ๊บติสต์ในประเทศไทย และมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ผมขอส่งสาส์น

แสดงความยินดีมายังพี่น้องชาว “เสียงสันติ” ที่ได้ร่วมกันรับใช้พระเจ้ามา

อย่างสตัย์ชือ่ และเกิดผลมาอย่างยาวนานจนถงึบดันี ้รวมเวลาได้ 50 ปีแล้ว

ตราบใดทีค่นไทยและคนในโลกยงัจ�าเป็นต้องได้รบัฟังข่าวประเสรฐิแห่ง

ความรอดของพระครสิต์พนัธกจิของเสยีงสันตก็ิยงัคงจ�าเป็นต้องด�ารงอยูต่่อไป

ขอให้พี่น้องทุกท่านใน “เสียงสันติ” และผู้สนับสนุนพันธกิจของเสียง

สันตทิกุท่าน จะกระตอืรอืร้น แขง็ขนัในการปรนนบิตัริบัใช้พระเจ้าและชมุชน

ด้วยความคดิและวธิกีารทีส่ร้างสรรค์ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ๆ ขึน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในการน�าชาวไทยและคนทัง้โลกให้ได้รูจ้กักับความรกัและความรอด

ที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ของเรา

ขอให้พี่น้องทั้งหลายมั่นใจในพระด�ารัสของพระเยซู ที่ว่า...

“บคุคลผูใ้ดสร้างสนัต ิผู้นั้นเป็นสขุ เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรยีกเขา

ว่าเป็นบุตร” (มัทธิว 5:9)

ด้วยเหตุนี้ขอให้ท่านท้ังหลายมุ่งสร้างสันติต่อไป และหว่านอย่างสันติ 

โดยไม่หยดุยัง้ เพราะท่านจะได้เก่ียวเกบ็ผลแห่งความชืน่ชมยนิดีในภายหน้า

อย่างแน่นอน

ผูส้ร้างสันตสุิข หว่านอย่างสันติ จงึได้เกีย่วความชอบธรรม” (ยากอบ 3:18)

และท้ายนี้ขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้แก่ผู้ร่วมพันธกิจนี้ และทรง

อวยพรให้กิจการของ “เสียงสันติ” เจริญรุ่งเรืองทวีคูณสืบๆ ไป

“ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข ทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่

ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกทาง ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าด�ารงอยู่กับท่าน 

ทุกคนเถิด” (2 เธสะโลนิกา 3:16)

ด้วยใจรักผูกพันฉันพี่น้อง
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สาส์นจากประธาน
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

Message from
Mission Covenant Church of Denmark
CONGRATULATIONS FROM DENMARK

(John Nielsen)
President

From the Danish Covenant Church we send our heartfelt 
congratulations to Voice of Peace at its 50th anniversary.

It has been our pleasure to follow the mission of Voice of 
Peach through all these 50 years, and we are thankful to God 
for what He has been doing in Thailand through this media 
ministry. Thousands of people have been reached with the 
gospel of Jesus Christ, and people’s lives have been changed 
and filled with peace, future and hope. Voice of Peace has been, 
and still is, a tool that is used in the harvest of our Lord. We 
believe it will also be so in the future.

When God is at work, He also works through people. 
Therefore, we are thankful to all, who have been involved in 
Voice of Peace in all its history.

At this time of anniversary we want to thank Dr. Jariya 
Sornmayura and all the members of Voice of Peace staff. We 
thank God that He has called each one of you to be partners in 
His mission. May He give you strength and all that you need in 
your daily life and ministry. May the Lord of the harvest inspire 
you and lead you in all you are doing to reach people in Thailand 
with the good news about the Prince of Peace.

Looking back on what God has done through these past 50 
years, I want to remind you of God’s word that gives hope for 
the future.

“Jesus Christ is the same yesterday and today and forever” 
(Hebrews13:8)

Greetings with love
on behalf of 
Mission Covenant Church of Denmark
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สาส์นจากประธาน
สหกิจคริสเตียน
แห่งประเทศไทย 
เขตภาคเหนือ

(ศาสนาจารย์ ดร.บัวขาบ รองหานาม)
ประธานกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สื่อมวลชนเสียงสันติ ดิฉันในนามของ

คณะกรรมการด�าเนินงานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ 

และอดีตผู้อ�านวยการของเสียงสันติเป็นเวลาถึง 12 ปี ขอแสดงความยินดี

เป็นอย่างยิง่กบัคณะกรรมการและพนกังานเสยีงสันตทิกุท่านท่ีได้ทุม่เทอทิุศ

ชีวิตให้กับงานของเสียงสันติทั้งในอดีตและปัจจุบัน

การท่ีเสียงสันติด�าเนินงานด้านส่ือมวลชนในการประกาศพระกิตติคุณ

มาเป็นเวลาถึง 50 ปี แสดงว่าได้ยืนหยัดผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมาย 

เพื่อน�าคนไทยทุกภาคทั่วประเทศให้รู้จักกับพระเจ้า และได้รับความรอดพ้น

จากอ�านาจของบาป ท�าให้มชีวีติใหม่ในองค์พระเยซคูรสิต์ และเพือ่ “พภิพจะ

เตม็ไปด้วยความรูใ้นเรือ่งพระสิรขิองพระเจ้าดุจน�า้ท่ีเตม็ทะเล” ฮาบากุก 2:14

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเขตภาค

เหนือทุกคน รวมทั้ง คณะที่ปรึกษาทุกท่าน ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน

พระพรนานาประการที่พระองค์ทรงเตรียมไว้แล้วในสวรรค์สถานส�าหรับ

สื่อมวลชนเสียงสันติ จงเกิดขึ้นและเป็นจริงทุกประการในเวลาของพระองค์ 

เพือ่ว่าพระเกียรตแิละพระสริจิะเป็นของพระเจ้าของเราสบืๆไปเป็นนจินรินัดร

ขอแสดงความนับถือในพระคริสต์
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สาส์นจากประธาน
สหกิจคริสเตียน
แห่งประเทศไทย 
เขตภาคเหนือ

สาส์นจากประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการ 
สื่อมวลชนเสียงสันติ

(ศาสนาจารย์ ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ)
ประธาน คณะกรรมการอ�านวยการสื่อมวลชนเสียงสันติ

ในนามของคณะกรรมการอ�านวยการและพนักงานส่ือมวลชนเสียงสันติ กระผมขอ
ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าส�าหรับพระพรมากมายที่พระองค์ประทานลงมาเหนือองค์การ
เสยีงสนัตอิย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา 50 ปี การเฉลมิฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ในครัง้นีจ้งึ
เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับความสัตย์ซื่อและพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีมีต่อ
องค์การและพนัธกิจของเสยีงสนัต ินบัได้ว่าเป็น 50 ปี แห่งพระคุณทีเ่สยีงสนัตไิด้รบัใช้พระเจ้า
โดยการน�าพระกิตตคิณุขององค์พระเยซคูรสิต์ผ่านสือ่ต่างๆ ท้ังรายการวทิย ุโทรทัศน์ สือ่สิง่
พมิพ์ สือ่ออนไลน์ และบทเรยีนพระครสิธรรมคัมภร์ีทางไปรษณย์ี

เป้าหมายหลักของเสียงสันติคือการพัฒนาจิตวิญญาณของพี่น้องในองค์พระเยซู
คริสต์โดยการส่งค�าสอน ค�าหนุนใจ ค�าเทศนา เสียงเพลงและดนตรี ผ่านสื่อแห่งความรัก
และความหวังไปยังพี่น้องเหล่านั้น และการน�าพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ไปยังบรรดาคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับการพัฒนา การเจริญ
เติบโตของเสียงสันติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล พวกเราเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงน�าพากิจการของเสียงสันติให้ขยายกว้างไกลและด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านส�าหรับการร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเราในโอกาสครบ
รอบ 50 ปี ของเสียงสันติด้วยความชื่นชมยินดี ขอบพระคุณส�าหรับค�าอธิษฐานและการให้
ความร่วมมอืสนบัสนนุทีดี่ตลอดมา ขอองค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงโปรดอ�านวยพระพรแด่ท่านและ

ครอบครวัของท่าน ให้จ�าเรญิขึน้ ในพระคุณและความรกัของพระองค์ยิง่ๆ ขึน้ไป

On behalf of the Voice of Peace Board of Directors and staff, I would like 
to thank the Lord for His abundant blessings on Voice of Peace for these past 
50 years. This Anniversary Celebration is, therefore, a celebration of God’s grace 
upon the ministry. For 50 years, Voice of Peace has been communicating the 
Gospel through various media such as radio and television programs, printed 
media, social media, and Bible correspondence. 

The aim of  Voice of Peace has been the spiritual development of brothers 
and sisters in Christ by sending love, hope and encouragement, as well as 
bringing the Gospel to thouse who do not yet know Jesus. We thank God for 
guiding the development of Voice of Peace in an effective and fruitful way, 
and we believe that God will continue to lead and guide us in the future.

Thank you for joining Voice of Peace 50th Anniversary Thanksgiving 
Celebration with your joyful hearts. Thank you for your prayers and your 
support. May the Lord richly bless you and your family and may His grace and 
love be with you always.
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เสียงสันติกับพันธกิจด้านสื่อ

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.วิกโก โซการ์ด
ผู้ก่อตั้ง สื่อมวลชนเสียงสันติ

Special Interview: Prof. Dr.Viggo Sogaard, 
the Founder of Voice of Peace, Chiang Mai, Thailand

Testimonials of 50 Years of God’s Grace to Voice of Peace  

God has answered prayers of the committed 
Danish missionary, Prof. Dr. Viggo Sogaard  regarding 
Voice of Peace from the very beginning until present. 
Voice of Peace has been a testimony to God for 50 
years. God’s involvement in the Voice of Peace actually 
started many years before that time, as He was 
preparing the people that formed the Voice of Peace 
initial staff. It was a group of people dedicated to 
bringing the Gospel in all its fullness to Thai people. 

พระเจ้าทรงตอบค�าอธิษฐานของคริสเตียนชาวเดนมาร์กผู้รัก

พระเจ้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่า ศาสตราจารย์ ดร. วิกโก โซการ์ด เกี่ยวกับ

งานพันธกิจส่ือมวลชนเสียงสันติตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งวันนี้         

เสียงสันตปิระกาศข่าวประเสรฐิของพระเจ้ากระท่ังวนันี ้ 50 ปีแห่งการ

รบัใช้ ดร.วิกโก เชื่อว่าความจริงแล้วพระเจ้าทรงมีแผนงานที่ดี มีการ 

เตรยีมสิง่ต่างๆ ให้กบัเสยีงสนัตใินก่อนหน้านัน้ พระองค์ได้จดัเตรยีม

ผูร่้วมงานให้เป็นระยะๆ ซึง่ล้วนแต่เป็นผูท้ีถ่วายตวัในการรบัใช้ โดยมี

เป้าหมายเดียวกนัคือการน�าพระกิตตคุิณของพระเยซคูรสิต์มาสูค่นไทย 
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เสียงสันติ: ในฐานะท่ีดร.วกิโก เป็นผูก่้อตัง้เสียงสนัตติัง้แต่เริม่แรก อยากให้พดูถงึชวีติก่อนท่ีจะเป็นมชิชนันารด้ีวยค่ะ

ดร.วิกโก: ผมเป็นคนเดนมาร์ก เกิดในครอบครัวใหญ่ พ่อเป็นชาวนา เมื่อพูดถึงการศึกษาของผมในช่วงเริ่มต้น    

ผมมาจากโรงเรียนเล็กๆ มีแค่นักเรียน 14 คน เพราะเราอยู่ในชนบท และในตอนนั้นก็ไม่มีใครที่เรียนต่อหรืออาจจะมีก็

ไม่กี่คน ชีวิตในชนบทจะมีการเยี่ยมเยียนกันตามบ้านในตอนเย็นและแต่ละบ้านก็จะอยู่ไกลกัน คืนวันหนึ่งครูก็มาเยี่ยม

ที่บ้านผม เขาแนะน�าว่าผมควรจะเรียนต่อเพื่ออนาคตท่ีดีและขอให้พ่อแม่ผมส่งผมไปเรียนต่อในระดับมัธยมและ             

นีเ่ป็นการเริม่ต้นชวีติของผมอกีขัน้ตอนหนึง่ เมือ่ผมเรยีนจบมธัยมผมตดัสินใจทีจ่ะเรยีนต่อแต่พ่อแม่ไม่มเีงนิส่งให้เรยีน

ต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นผมจึงสมัครเรียนที่วิทยาลัยทหารเรือ

ตอนที่เริ่มเป็นทหารเรือนั้นผมอายุ 17 ปี แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเรือธรรมดา ผมเข้าเรียนในวิทยาลัยวิทยุเพื่อจะศึกษา 

เมื่อจบแล้วผมก็ท�างานบนเรือระยะหนึ่ง ต่อมาก็ไปท�างานในสถานีวิทยุเพื่อช่วยเครื่องบินและทางเรือที่ผ่านมหาสมุทร

แอตแลนติก ผมอยู่ที่แอตแลนติกเหนือ ผมท�างานอยู่ที่เกาะฟาโร (Faroe Islands) อยู่ที่นั่น 1 ปีกว่า หลังจากที่จบจาก

การเรียน ผมก็ตกลงท�างานกับทางเรือ และท�างานอยู่ประมาณ 3 ปีกว่า  

เสียงสันติ: อยากให้ช่วยแบ่งปันนิมิตที่ได้รับจากพระเจ้าในการเป็นมิชชันนารีในเมืองไทยค่ะ

ดร.วิกโก: ช่วงที่ผมท�างานเป็นทหารเรือ ผมได้อ่านหนังสือหลายเล่มและได้รับนิมิตหลายอย่าง เช้าวันหนึ่งขณะที่

อยู ่ ท่ีบ ้าน ผมได้อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่า          

ถ้าพระเจ้าให้ผมเป็นมิชชันนารีก็จะเป็น และถ้า

พระองค์ให้รูแ้น่นอนผมสามารถเป็นมชิชนันารไีด้

ตลอดชีวิต ตอนนั้นผมอายุ 20 ปี หลังจากที่ผม

อธิษฐานประมาณ 2 ชม. ก็มีบุรุษไปรษณีย์มา    

และให้หนังสือเก่ียวกับวัยรุ่น เป็นของอนุชนที่       

ครสิตจกัร เมือ่ผมรบั ผมกเ็หน็หน้าสดุท้ายปกหลงั

ว่าไม่มี รูปหรือข้อความใดเลย นอกจากข้อพระ

คัมภร์ีจากพระธรรม อสิยาห์ 6:8 ว่า ข้าพ เจ้าได้ ยนิ

พระ สุร เสียงขององค์ เจ้า นายตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใด

ไป และผู้ใดจะไปแทนเรา” และอิสยาห์ก็ตอบว่า 

“ข้าพระองค์อยูน่ี ่พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์

ไปเถิด” นี่เป็นส่ิงที่แปลกมาก เมื่อเพิ่งอธิษฐานขอและบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียกแน่นอนจะรับเลย เรียกว่านี่

เป็นค�าตอบจากพระเจ้าเลยส�าหรับผม และผมก็อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่า ตกลงผมจะเป็นมิชชันนารีตลอดชีวิตเลย 

ไม่เปลี่ยน

ตั้งแต่นั้นมาผมก็ยังท�างานเป็นทหารเรือท�างานเก่ียวกับวิทยุอีก 1 ปี แต่ภายใน 1 เดือนหลังจากท่ีผมอธิษฐานผมก็    

ติดต่อกับคริสตจักรที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ว่าเมื่อจบงานการเป็นทหารเรือแล้ว ผมจะไปเรียนพระคัมภีร์ เพื่อจะเตรียมตัว

เป็นมิชชันนารี ต่อมาผมก็เตรียมตัวด้วยการช่วยงานคริสตจักรประมาณ 1 ปี และศึกษาศาสนศาสตร์ ท่ีโรงเรียน         

พระคัมภีร์ ที่ กลาสโก้ ประเทศสก็อตแลนด์ ซึ่งคนส่วนมากจะมาเรียนที่นั่นกันเพื่อเตรียมตัวเป็นมิชชันนารี ผมเรียนอยู่

ทีน่ัน่ 1 ปี ต่อมาผมก็สมคัรท่ีมหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษด้วย หมายความว่า ผมศกึษาอยู ่2 ท่ีในเวลาเดียวกัน        

คือ ศึกษาที่โรงเรียนพระคัมภีร์เพื่อเป็นมิชชันนารี และศึกษาศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยลอนดอน ผมเรียนที่

มหาวิทยาลัยลอนดอนอยู่ 3 ปี ก็จบซึ่งปกติหลักสูตรจะเรียนกัน 4 ปี หลังจากเรียนจบที่ลอนดอนผมก็แต่งงาน กับเคธี่ 

โซการ์ด และใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กประมาณ 3 เดือนกว่าแล้วผมและภรรยาจึงค่อยมาประเทศไทย

ความจริงแล้วผมรู้แต่ว่าผมต้องเป็นมิชชันนารี แต่ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหน ผมรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นที่ๆ พระเจ้าเรียก

ผมมา มีหลายที่ๆ ขอให้ผมไป ผมรู้สึกว่าไม่มีสันติสุขในเรื่องนี้ ผมจึงไม่ได้ไป ผมมีสันติสุขเมื่อคิดว่าจะมารับใช้พระเจ้า

ที่ประเทศไทย ผมมาเมื่อปี 1963 ตอนนี้ก็ 52 ปีแล้ว

ดร.วิกโก โซการ์ด ช่วงเป็นทหารเรือ ท�างานด้านการสื่อสารวิทยุ
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เสียงสันติ: เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว  มีการเตรียมตัวในการด�าเนินชีวิตและรับใช้พระเจ้าอย่างไรคะ 

ดร.วิกโก: ตอนนั้นไม่รู้แน่นอนจะท�าอะไรและท�าอย่างไร แต่รู้แน่นอนว่าเราจะต้องท�าอะไรที่เกี่ยวกับวิทยุ เมื่อเรา

มาประเทศไทยเรามาที่จังหวัดตาก หลังจากมาที่

จังหวัดตากได้ 2 วัน ก็ได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อ 

อาจารย์สนิท คงทน เขาเคยเป็นพระสงฆ์ที่วัดแต่

ออก (สึก) มาหลายเดือนแล้ว และเขาได้ไปเรียน

พระคัมภีร์ 3 เดือนเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้ว 

อันท่ีจริงก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจเพราะอาจารย์สนิท

พดูภาษาองักฤษสกัค�าก็ไม่ได้เลย แต่เขาก็เป็นคน

สอนภาษาไทยให้ผม และมผีูห้ญงิอกีคนหนึง่ก็ช่วย

สอนด้วย ในตอนต้นเรากต้็องพยายามเข้าใจกันนะ     

พดูตามเขา เรยีนภาษาไทยอยูกั่บเขา อาจารย์สนทิ 

ก็สอนอยู่ตลอดเวลา

เสียงสันติ: อยากให้เล่าถึงการเริ่มต้นของ เสียงสันติว่าเป็นมาอย่างไรคะ 

ดร.วิกโก: ในช่วงที่อยู่ที่จังหวัดตากและเรียน

ภาษาไทยกับอาจารย์สนิท ซึ่งตอนนั้นผมอยู ่

ประเทศไทยประมาณปีครึ่ง และผมก็พอจะเข้าใจ

ภาษาไทยบ้างแล้ว ผมก็คุยกับอาจารย์สนิทมา

ตลอดว่าเราจะใช้วิทยุเพื่อเป็นส่ือในการประกาศ 

และต่อมาในปี 1965 เราก็เริม่ท�าวทิยเุสยีงสนัตซิึง่ 

ตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยได้ 2 ปีแล้ว และต่อมา

อาจารย์สนิทก็เป็นนักจัดรายการ ออกอากาศ     

นบัว่าเขาเป็นพนกังานคนแรกของเสยีงสันตเิลยนะ

ตอนนัน้มคีรสิเตยีนน้อยมากในประเทศไทย ถ้าเรา

คิดถึงโปรเตสแตนท์ก็มีประมาณ 3 หมื่นกว่าคน

ทั่วประเทศไทย แต่เมื่อเราจะท�าวิทยุ เราจะต้อง  

มีคน ต้องมีคนที่สามารถที่จะพูด ต้องมีนักร้อง ต้องมีคนที่จะช่วยทุกอย่าง ที่จริงเราไม่มีพนักงาน เริ่มต้นเสียงสันติไม่มี

เงิน ไม่มีอะไรสักอย่างเลย แล้วเราจะท�าอย่างไร และอีกอย่างมีคริสเตียนน้อยในประเทศไทย ถ้าจะบันทึกค�าพยาน 

บันทึกค�าเทศนา สอนคนก็ไม่เป็นที่นิยม คิดไม่ออกว่าจะท�าอย่างไร  เราก็เลยมีความคิดว่าก่อนอื่นเราต้องมีสตูดิโอ      

และจะหาสถานท่ีอะไรเป็นสตูดิโอ ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับการทรงน�าให้เราตัดสินใจซื้อรถโฟล์คตู้แล้วมาออกแบบให้

เป็นสตดิูโอ ห้องบนัทกึเสยีง เราก็ท�ากันเองใส่เครือ่งอะไรลงไปให้ท�างานได้ ขอบคุณส�าหรบัผูถ้วายจากเดนมาร์กในการ

ซือ้รถนัน้ แล้วเราเริม่ท�ารายการวทิยทุีจ่งัหวดัตากและเริม่ออกอากาศโดยสถานวีทิยแุห่งแรกท่ีเราใช้ เป็นสถานทีีจ่งัหวดั

นครสวรรค์ เราผลิตรายการเอง ท�าเพลง ท�าค�าพยาน ท�าการสอนเอง

เสียงสันติ:  ชื่อ “เสียงสันติ” มีความเป็นมาอย่างไรและใครเป็นผู้ตั้งชื่อคะ

ดร.วิกโก: เราใช้ชื่อ เสียงสันติ ตั้งแต่เริ่มเลยที่จังหวัดตาก ที่มาของชื่อ เสียงสันติ    

ชือ่นีถ้กูเสนอโดยอาจารย์สนทิ คงทน ซึง่เป็นพนกังานคนแรกของเสยีงสนัต ิค�าว่า “สนัต”ิ 

มคีวามหมายทีล่กึซึง้ในพระวจนะ พระเยซทูรงมนีามว่า องค์สนัตริาช สนัต ิคอื ความเป็น

น�้าหนึ่งใจเดียวกันในทุกส่วนของชีวิต ทั้งฝ่ายวิญญาณ สังคม และร่างกาย พระกิตติคุณ

เป็นข้อความแห่งสันติสุข และเสียงสันติได้รับพระพรที่มีชื่อนี้ ชื่อ เสียงสันติในภาษาไทย 

รถตู้โฟล์คถูกดัดแปลงเป็นสตูดิโอ ห้องบันทึกเสียง
แห่งแรกของเสียงสันติ 

ดร.วิกโก-คุณเคธี่ โซการ์ด และลูกชายคนโตคุณคิม
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มีความหมายที่เข้มแข็งกว่าชื่อ เสียงสันติในภาษา

อังกฤษ มันพูดถึงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันใน

ทุกเรื่องในชีวิต และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

ในพระเจ้า ดังนั้นเสียงสันติจึงเป็นพยานเรื่องการ

ทรงน�าของพระเจ้า ท่ีพระองค์ทรงจดัเตรยีมพนัธกิจ 

ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะให้ผู ้คนได้มีประสบการณ์ถึง

สนัตสิขุนัน้ เราประสบการณ์ว่า เมือ่เราตดิตามการ

ทรงน�าของพระเจ้า และสัตย์ซื่อต่อเป้าหมายของ

เสียงสันติ พระเจ้าจะประทานทุกส่ิงท่ีเราต้องการ 

พระวจนะได้บนัทึกค�าตรสัท่ีวเิศษของพระเยซ ู“ความ

สขุมแีก่ผูท้ีส่ร้างสนัต”ิ

เสียงสันติ: คิดอย่างไรคะจึงย้าย เสียงสันติ จากจังหวัดตากมาตั้งส�านักงานที่จังหวัดเชียงใหม่

ดร.วิกโก: เมือ่เราศกึษา เราก็รูว่้าครสิเตยีนใน

ประเทศไทยมีมากอยู ่ที่ เชียงใหม่ ที่จังหวัด

เชยีงใหม่กม็โีรงเรยีนพระคมัภร์ี อย่างนัน้ถ้าเราจะ

หาคนที่จะช่วยพูด  ช่วยเทศนาในการออกอากาศ

รายการวิทยุ เราก็ควรจะมาอยู่ที่เชียงใหม่ ก่อนที่

เราจะย้ายมาเชียงใหม่เราก็มีการบันทึกค�าพูด     

ค�าสอน โดยอาจารย์สมัย แผ่นชัยภูมิ ซึ่งตอนนั้น

เขาเป็นนักเทศน์ นักประกาศท่ีโรงพยาบาล       

แมคคอร์มิค เชียงใหม่ และเขาก็เป็นพ่อของ  

ดร.สมพันธ์ วงศ์ดี ซึ่งปัจจุบันเป็น อธิการบดี           

ท่ีมหาวิทยาลัยพายัพและก็เป็นกรรมการให้     

เสยีงสนัตด้ิวย  มหีลายคนท่ีเข้ามาช่วยและมส่ีวนร่วมในช่วงนัน้ ผมจ�าได้ว่า อาจารย์สขุ พงษ์น้อย กเ็ป็นคนหนึง่ท่ีเทศนา

และออกรายการให้เรา  

มีอีกคนหนึ่งท่ีส�าคัญมากในช่วงเวลานั้นเขาชื่อว่า 

อาจารย์ทรงสรรค์ ประสพสิน เขาเป็นนกัแสดงลเิก 

เขาเป็นคนที่เคยเขียนเพลง เขาเพิ่งเป็นคริสเตียน 

เมื่อเขาเป ็นคริสเตียน เขาก็เริ่มเขียนเพลง

ครสิเตยีน  อนัทีจ่รงิเพลงท้ังหมดในประเทศไทยท่ี

เป็นของครสิเตยีนในตอนนัน้ก็เป็นเพลงท่ีแปลจาก

ภาษาอังกฤษ และคนท่ีแปลก็เป็นคนต่างชาติ 

หมายความว่าบางครัง้เขาก็แปลไม่ถกูเท่าไหร่ และ

ท�านองนั้นก็จะเป็นท�านองไทย แต่เมื่อทรงสรรค์

เป็นคริสเตียนแล้วเขาก็มีความสามารถท่ีจะเขียน

เพลงได้ เขาก็เขียนเพลงที่ใช้ท�านองไทย และเขา

ก็ร้องเพลงและเล่นระนาด

เมื่อเราเริ่มเสียงสันติ อาจารย์ ทรงสรรค์ ก็เขียนเพลง ในตอนนั้นเราก็มีหนังสือเล่มเล็กผลิตออกมาโดย OMF เป็น        

ผู้พิมพ์ มี 36 เพลงเป็นของทรงสรรค์ และเสียงสันติก็เป็นผู้บันทึกทั้งหมดและใช้เพลงเหล่านั้นในรายการวิทยุ และนี่ก็

เป็นสิ่งที่แปลกส�าหรับผู้คนที่เป็นคริสเตียน คริสเตียนไม่เข้าใจว่าท�าไมเราไม่ใช้เพลงท�านองต่างประเทศที่มีอยู่แล้วแต่

เราใช้เพลงท�านองไทย และเมือ่เราออกอากาศ รายการวทิย ุมผีูค้นมากมายเขยีนจดหมายมายงัเสยีงสนัต ิส่วนมากเขา

เขียนมาเพราะว่าเราใช้เพลงไทยที่เป็นเพลงของทรงสรรค์แต่งและฟังแล้วเพราะ พวกเขาชอบกันมากเลย 

อาจารย์ทรงสรรค์ ประสพสิน 

อาจารย์สนิท คงทน พนักงานคนแรกของเสียงสันติ

อาจารย์ สมัย แผ่นชัยภูมิ บิดาดร.สมพันธ์ วงษ์ดี 
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ช่วงนั้น เสียงสันติ ออกอากาศรายการหนึ่งที่เราเริ่มท�าเป็นรายการ ค�าพยาน เราเรียกชื่อรายการว่า “เขาคือใคร” โดย

เราได้ความคิดมาจากการที่ มีคนมาเยี่ยมเสียงสันติ  แล้วก็มีการพูดคุยแบ่งปันเรื่องพระเจ้า ในบางครั้งก็มีคริสเตียนที่

ไหนๆ มาบันทึกค�าพยานของเขาเราก็ใช้ออกอากาศ ในการประกาศได้  เพราะค�าพยานเป็นสิ่งที่ดีมากในรายการวิทยุ

เสียงสันติ: พระเจ้าทรงน�าอย่างไรให้เสียงสันติมาตั้งส�านักงานที่เชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้คะ 

ดร.วิกโก: เมือ่เรารูแ้ล้วว่าเราจะต้องย้ายเสยีงสนัตมิาทีเ่ชยีงใหม่ อนัท่ีจรงิ

เราคิดถึงหลายที่ คิดถึงกรุงเทพฯ ด้วย แต่สุดท้ายตัดสินใจว่าเป็นเชียงใหม่  

น่าจะดีทีสุ่ด เพราะว่าทีเ่ชยีงใหม่มคีรสิเตยีนท่ีจะช่วยท�างานได้ นกัร้องกม็แีละ

นักเทศน์ก็มี แต่เรายังไม่รู้ว่าจะมีส�านักงานตรงไหนของเชียงใหม่ แล้วผมก็

ตัดสินใจกลับไปเดนมาร์กเพื่อหาเงินทุนมาสร้างส�านักงานและสตูดิโอ 

ผมมเีพือ่นคนหนึง่ เขาช่วยมากเลยนะในเรือ่งการหาสถานที ่จ�าได้ว่าตอนนัน้

เขากม็าบนัทึกเสยีงทีต่าก เขาเป็นเพือ่นท่ีดี และเขาแนะน�าสถานที่ๆ  จะสร้าง

ส�านกังานเสียงสันต ิทีเ่ชยีงใหม่ และเขาก็เขยีนจดหมายไปบอกผมท่ีเดนมาร์ก

ว่ามี 3 ที่ๆจะสร้างได้ เมื่อผมมาเชียงใหม่ ก็ต้องไปดูสามที่นั้น ที่หนึ่ง ดูแล้ว

ไม่เหมาะเลย ทีส่อง ราคาแพงมากเกินไป และท่ี 3 กไ็ม่ได้เช่นกนั ในการสร้าง

สตูดิโอ เราตกลงจะสร้างเสียงสันติภายใน 1 เดือน แต่ไม่มีที่ให้สร้าง เราจะ

ท�าอย่างไร  

ก็มีวันหนึ่งเป็นวันพฤหัสบดี ตอนเช้าผมมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อจะเปิด

บัญชี และนี่เป็นจุดน่าสนใจเลยนะ คือว่าเมื่อผมเดินเข้ามาในธนาคารไทย

พาณชิย์ มาท่ีโต๊ะเพือ่จะเปิดบญัช ีก็มชีายคนหนึง่นัง่อยูท่ี่ข้างหลงั เขาเดินมาหาผมและคยุกับผมเป็นภาษาองักฤษเลยนะ 

เขาถามผมว่าคณุมาท�าอะไรทีเ่ชยีงใหม่ ผมบอกว่า ผมมาเพือ่จะสร้างครสิเตยีนสตดิูโอทีเ่ชยีงใหม่ เขาบอกว่า น่าสนใจมาก 

เขาชื่อครูสันต์ ขันแก้วและเขาก็เป็นคริสเตียน เขาก็ถามผมนะว่า คุณมีท่ีๆ จะสร้างหรือยัง ผมบอกว่าเรายังไม่มี          

เขาบอกว่าแปลกนะจะสร้างแต่ไม่มทีี ่และเขาบอกผมว่าเขารูท้ี่ๆ  จะสร้างได้ และเรานดักนัเช้าวนัเสาร์ ทีจ่รงิครสัูนต์ ขนั

แก้ว ก็อาศัยอยู่ที่หนองประทีป ติดกับเสียงสันติปัจจุบัน และในวันเสาร์เมื่อเราจะถึงบ้านเขาๆ พาผมไปดูที่หนึ่งซึ่งก็ไม่

ดีเท่าไหร่นะ และก็พาผมไปอีกที่หนึ่งซึ่งก็แพงไปและก็ใช้ไม่ได้ 

สุดท้ายเขาก็พาผมมาที่เสียงสันติที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นสวน เมื่อเรามาถึงที่นี่ ที่เสียงสันติปัจจุบัน เขาก็พูดกับ

ผมว่า สถานท่ีนี้คงไม่ดี แต่ผมก็บอกเขาไปว่ามันเหมาะสมท่ีสุดเลยล่ะ มันเหมาะเลยนะ และนี่สิ่งที่แปลกคือว่านี่เป็น

ที่ดินของครูสันต์ และเมื่อเราตกลงเริ่มสร้าง ครูสันต์ ขันแก้ว ก็บอกผมว่า เมื่อก่อนเขาบอกกับพระเจ้าว่า เขาอยากจะ

ใช้สถานท่ีนี ้หรอืทีดิ่นท่ีนีเ้พือ่การประกาศพระกิตตคุิณในประเทศไทย และวนันัน้วนัทีผ่มเข้ามาทีธ่นาคารไทยพาณชิย์

เพื่อเปิดบัญชี และเราไม่รู้จักกันเลยนะ ผมไม่เคยพบครูสันต์ ครูสันต์ก็ไม่เคยพบผม เราไม่รู้จักกัน แต่เขาบอกว่า

เมื่อเขาเห็นผมเข้าธนาคารพระเจ้าพูดกับเขาในใจว่า คนนี้ต้องการที่ดิน และนี่เป็นสิ่งที่แปลก และนี่เป็นเหตุให้

วันนั้นเขาเดินเข้ามาคุยกับผม เพราะว่าเขาจะเช็คดูว่ามันจริงๆ ไหม ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เตรียมไว้ เมื่อเสียงสันติ

สร้างตึก ที่นี่ เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเตรียมคนไว้ และสถานที่ไว้ล่วงหน้าหลายปี เพื่อเราจะสร้างที่นี่ 

บางส่วนของจดหมายที่ผู้ฟังเขียนมาที่เสียงสันติ ผู้ฟังรายการวิทยุ

ครูสันต์ ขันแก้ว ผู้ถวายที่ดินในการ
สร้างส�านักงานที่เชียงใหม่ 
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เสียงสันติ: ช่วยเล่าเกีย่วกบัการสร้างส�านกังาน /ห้องสตูดโิอ แห่งแรกทีเ่ชียงใหม่ว่าเป็นมาอย่างไรคะ และ

ใช้เงินทุนจากไหน 

ดร.วิกโก: เมือ่เรารูว่้าเราต้องสร้างสตดิูโอบนทีดิ่นท่ีครสัูนต์ถวายให้ ผมและครอบครวัจงึกลบัไปเดนมาร์กในปี 1967 

เพื่อหาเงินเพื่อจะน�ามาสร้างส�านักงานที่เชียงใหม่ โดยมีคนช่วยรับผิดชอบงานเสียงสันติในระยะเวลานั้น เราเริ่มสร้าง

ส�านกังานเสยีงสนัตทิีเ่ชยีงใหม่ในปี1968 และเพยีงไม่ก่ีเดือนก็เสรจ็และเริม่เปิดด�าเนนิงานในปี1969 ไม่นานงานก็ขยาย

เพิ่มขึ้นและมีคนท�างานหลายคนท�าให้สถานที่ไม่พอ  ต่อมาเราก็สร้างอีกตึกหนึ่ง

เราก็เริ่มขยายงาน อาจารย์สนิท ที่เคยอยู่ที่ตากด้วยกันก็ย้ายมาเชียงใหม่ด้วย อีกคนหนึ่งชื่อคุณโพธิโยน ก็มาช่วยเป็น

ช่างเทคนิคในห้องบันทึกเสียง ภรรยาของคุณโพธิโยน ชื่อ วันค�า ก็ช่วยงานด้วยและก็มีคนอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

คุณพ่อของคุณเคธี โซการ์ด  (ภรรยา ดร.วิกโก) 
มาเมืองไทยเพื่อช่วยสร้างส�านักงาน-

ห้องบันทึกเสียงที่เชียงใหม่ 

ส�านักงาน-ห้องบันทึกเสียง เสียงสันติ อาคารแรกที่เชียงใหม่ 

อาจารย์โพธิโยน ช่างเทคนิคคนหนึ่งของเสียงสันติ 

เสียงสันติ: พันธกิจเสียงสันติขับเคลื่อนและก้าวหน้าไปอย่างไรคะหลังจากที่มีส�านักงานและสตูดิโอที่

เชียงใหม่ 

ดร.วิกโก: เราร่วมมอืกับหลายที ่เสียงสันตก็ิร่วมมอืกบั ครสิตจกัร ร่วมมอืกบัมชิชัน่ต่างๆ เมือ่ร่วมมอือย่างนีค้รสิตจกัร 

ทางเดนมาร์กก็สนับสนุนอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรเงินก็ไม่พอ เราต้องอธิษฐานกันตลอดเวลา 
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มส่ิีงหนึง่ทีท่�าให้ชือ่เสยีงของ เสยีงสันต ิVoice of Peace เป็น

ทีรู่จ้กัของคนทัว่โลกซึง่เป็นในช่วงปี 1968-1969 ก็คอืเรารูว่้า

มคีรสิเตยีนจ�านวนมากทีอ่่านหนงัสอืไม่ค่อยได้ จะศึกษาพระ

คมัภร์ีก็คงยาก เราจงึท�าการบนัทึกเทปทีม่กีารสอนพระคมัภร์ี

และเตรียมไว้ และในปีนั้นเอง 1968-1969 บริษัทฟิลิป ก็ได้

ออกเครื่องเล่นเทปคาสเซทมา ท�าให้เสียงสันติมีโอกาสเริ่ม

ใช้ทันทีเลย ตอนแรกเราเริ่มซื้อเครื่องเล่นคาสเซทมาใช้ใน

การผลิตเทป ในช่วงแรกเราซื้อมา 12 เครื่อง สร้างความตื่น

เต้นแก่ผู้คนมากเนื่องจากเป็นของใหม่ และภายใน 3 เดือน

เราก็ซื้อมา 30 เครื่อง และภายใน 1 ปี เราซื้อมา 300 เครื่อง 

ซึ่งมีคนมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็มาขอซื้อเครื่องเล่นคาสเซทเหล่านี้จากเรา เราท�าเทปคาสเซทนับ

เป็นแสนเทปผลิตออกมา แล้วเราก็เริ่มมีค�าถามว่า  ถ้าเราต้องผลิตเทปออกมามากมายเช่นนี้  เราจะท�าอย่างไรเพราะ

เครือ่งทีใ่ช้บนัทึกไม่สามารถรองรบังานการผลติได้มากๆ ต้องใช้ระยะเวลามากๆ เลย  เราต้องใช้เครือ่งทีม่คีวามเรว็กว่า

เครื่องที่เรามีอยู่ แต่เราไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องนั้น  

วันหนึ่งก็มีคนถวายเงินพอท่ีจะซื้อได้ ซึ่งเราต้องซื้อจาก

อเมรกิา แต่เวลานัน้เองรฐับาลไทยกม็กีารปรบัเปลีย่นเรือ่ง

อัตราการจ่ายภาษี จึงท�าให้เรามีเงินไม่พอ เราขาดอยู่

ประมาณ 3 หมืน่บาท เราไม่รูจ้ะท�าอย่างไร เพือ่นร่วมงาน

ผมคนหนึง่ท่ีเสียงสันตกิเ็ข้ามาหาผมในส�านกังานและถาม

ผมว่า คุณจะซื้อเครื่องนั้นได้เมื่อไหร่เพราะว่าเราต้องการ

เร็วๆ นะ ผมบอกไปว่าผมไม่รู้และไม่มีใครบอกว่าเมื่อไร 

นอกจากจะมีผู้ถวายเงิน ถ้าพระเจ้าจะให้เรามี เราจะรับ

เงนิถวายนัน้ภายใน 1 อาทติย์ก็ได้ แต่แล้วพระเจ้าก็ท�าการ

อัศจรรย์ หลังจากนั้น 6 วันต่อมาผมได้รับข่าวจากธนาคาร

บอกว่า ในบัญชีของเรามีเงินเข้าประมาณ 3 หมื่นบาทจาก

สวิสเซอร์แลนด์ แต่เราไม่รู้จักใครท่ีสวิสเซอร์แลนด์เลย ผมก็เลยพูดว่านี่คงเป็นเงินท่ีจะใช้ในการซื้อเครื่องก๊อปปี้         

คลาสเซทรุ่นใหม่ที่มีความเร็ว 

ผมค่อยๆ คิดแล้วก็จ�าได้ว่าผมเคยเขียนเรื่องหนึ่งตีพิมพ์

ในหนังสือท่ีประเทศอังกฤษ และก็มีคนเคยอ่านเรื่องนี้ท่ี

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเขาแปลเรื่องของผมเป็น

ภาษาสวิ ส เซอร ์ แลนด ์ และตีพิ มพ ์ ในหนั งสื อ ท่ี

สวิสเซอร์แลนด์ มีผู ้หญิงคนหนึ่งที่สวิสเซอร์แลนด์        

เขาอ่านเรื่องของผมแล้วเขารู้สึกว่าพระเจ้าพูดกับเขาให้

ช่วยเสียงสันติ และเขาก็ส่งเงินมา และนี่ก็หมายความว่า

สิง่ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้พระเจ้าก็จดัเตรยีมไว้ล่วงหน้าเลยนะ  

ผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อในงาน ท�าในสิ่งท่ี

ดร.วิกโก และอาจารย์สนิท ปรึกษาหารือเรื่องสคริปท์
รายการวิทยุ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับการหนุนใจด้วยการฟัง
รายการวิทยุผ่านเทปคาสเซท 

สื่อเทปคาสเซทบันทึกค�าสอน  ช่วยพัฒนาชีวิต 
จิตวิญญาณคริสเตียนในการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน  

ดร.วิกโก โซการ์ด ผู้อ�านวยการคนแรกของเสียงสันติ 

เรียนพระคัมภีร์ผ่านทางเทปคาสเซท 
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พระเจ้าให้เราท�า พระองค์ก็จะให้ในสิ่งท่ีเราต้องการ 

เสยีงสนัตไิม่เคยมเีงนิเยอะ ไม่ค่อยมนีะ แต่ตลอดเวลา

ที่เราอธิษฐาน พระเจ้าก็ทรงให้

เมื่อเรามาเชียงใหม่ตอนแรกนะมีกรรมการท่ีปรึกษา

บ้าง แต่เมื่อเสียงสันติมีอายุ 10 ปี ก็ตั้งเป็นองค์การ

เอกชนเองนะ และมีกรรมการ ครูสันต์ ขันแก้ว คนที่

ถวายท่ีดินให้สร้างเสียงสันติ ก็เป็นประธานของ           

เสียงสันติจนถึงปี 1979 เขาก็เสียชีวิต 

เสียงสันติในช่วงต้นที่ผ่านมา ก็มีสตูดิโอ 2 ห้องและก็

มีหลายคนที่เป็นผู้น�า เป็นผู้อ�านวยการ กระทั่งวันนี้ 

50 ปีถ้าจ�าไม่ผิดน่าจะมีผู้อ�านวยการ 9 คนแล้วมีทั้ง

ต่างชาติและก็คนไทย บางคนก็อยู่ช่วงเวลาสั้น บางคนก็อยู่ช่วงระยะเวลายาว 

เสียงสันติ: เสียงสันติ พัฒนาและเติบโตกระทั่งปีที่ 50 ซึ่งต้องผ่านปัญหา อุปสรรคมากมาย ดร. วิกโก มี

ประสบการณ์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังบ้างคะเกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้า 

ดร.วิกโก: มีมากมายแต่ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่ง ก็คือ ช่วงที่เสียงสันติ จะสร้างอาคารใหม่อีกหลังหนึ่ง และกรรมการ

ของเสียงสันติก็ตกลงประมาณ ปี 2001-2002 ในช่วงนั้น ดร.บัวขาบ            

รองหานามเป็นผู้อ�านวยการ เราก็ใช้เวลาในการหาทุน เรามีการติดต่อกับ

มูลนิธิที่สหรัฐอเมริกา  ติดต่อกับผู้ถวายที่เดนมาร์ก  ผู้ถวายในประเทศไทย  

คริสตจักร และทั่วไป เพราะว่าต้องหาเงินไม่ใช่น้อยในการสร้าง ที่ส�าคัญเรา

ต้องมเีงนิพอก่อนทีจ่ะเริม่สร้าง สดุท้ายเราก็มคีนทีส่ญัญาจะช่วยและตกึใหญ่

นี้ก็เสร็จในปี 2005 เมื่อครบรอบ 40 ปี ของเสียงสันติซึ่งเราก็จัดงานเปิด

อาคารนีใ้นเวลานัน้เองคอื ปี 2005 ก่อนนัน้เราก็มอีาคารแรกอยูก่่อนแล้วเป็น

ห้องสตดิูโอซึง่เรากอ็ยูย่งัใช้อยู ่ อาคารแรกกจ็ะเป็นอาคารเชือ่มต่อกบัอาคารใหม่ 

ไม่ได้แยกกันเลย แต่ว่าภายในปีนั้นเอง ก็เกิดมีอุบัติภัยใหญ่คือ มีน�้าท่วม   

ทั่วเชียงใหม่เลย และน�า้ก็ท่วมเข้าที่เสียงสันติหมดท�าให้เสียงสันติท่ีอาคาร

เก่าก็เตม็ไปด้วยน�า้หมดเลยนะ แต่อาคารใหม่กสู็งกว่าน�า้ไม่เข้าเรายงัคงใช้ได้   

แต่อาคารใหม่ก็ยังไม่เสร็จทีเดียวนะแต่ก็ใช้ได้ หลังจากนั้นเราก็ซ่อมแซม  

สร้างอาคารเก่านั้นเสร็จเรียบร้อย แต่ว่าน�้าเข้าในอาคารนั้น ท�าให้ฝาผนัง    

ท่ีเราท�าไว้อย่างดีส�าหรับห้องบันทึกเสียง เพื่อป้องกันเสียงจากข้างนอก 

หลายอย่างเสียหายและแก้ไขซ่อมแซมไม่ได้ จึงจ�าเป็นต้องรื้อเลย นี่ไม่ใช่สนุกเพราะว่าเราเพิ่งจ่ายค่าสร้างอาคารใหม่

ไปประมาณ 18 ล้านบาทรวมการก่อสร้างรวมเทคนิคทุกอย่าง แต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะ  เป็นสิ่งที่น่าแปลกอีก เพราะวัน

ที่เราเปิดฉลองครบรอบ 40 ปีของเสียงสันติเราก็มีเงินทั้งหมดเลยจากคนถวายในหลายๆทางด้วยกัน เราไม่ได้เป็นหนี้ 

เพราะถ้าเป็นหนี้ เราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย

ผมอยากจะเล่าถึงเรื่องนี้ว่า มีมูลนิธิท่ีสหรัฐซึ่งผม

ไม่เคยไปที่นั่น ไม่เคยรู้จักเขา แต่เมื่อเราสร้าง

อาคารใหม่นี้ ผมก็ได้ไปพบเขา ซึ่งในช่วงนั้นผม 

ไปสหรัฐปีละ 3-4 ครั้ง เพื่อสอนที่ฟูลเลอร์ มีครั้ง

หนึ่งท่ีผมแวะไปท่ีมูลนิธินั้นเพื่อจะขอบคุณเขา      

ที่เขาเคยถวายเงินสนับสนุนเสียงสันติท่ีผ่านมา  

และครั้งนี้ผมก็ส ่งจดหมายให้เขาด้วยว ่าเรา

ต้องการ 1 แสนกบั 5 หมืน่ดอลล่าร์ทีจ่ะสร้างอาคาร

เนือ่งจากตกึเสยีหายโดยน�า้ท่วม ผมก็ไปทีน่ัน่เพือ่

จะแนะน�าเรื่องนี้แต่เขาไม่สนใจเรื่องการสร้างตึก

ใหม่นี้เลย เขาอยากจะฟังเรื่องเสียงสันติว่าเป็น

เครื่องผลิตเทปคาสเซทที่มีความเร็วสูง ผลิตเทปได้มาก
ซื้อจากอเมริกา โดยผู้ถวายทรัพย์จากสวิสเซอร์แลนด์ 

ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม 
อดีตผู้อ�านวยการคนหนึ่งของเสียงสันติ

น�้าท่วมเชียงใหม่ ท�าให้สตูดิโอเสียงสันติได้รับความเสียหายมาก
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อย่างไร ใครเป็นผู้น�า  และใครเป็นกรรมการ แต่สิ่ง

ที่เขาสนใจมากก็คือการที่เราเริ่มจากรถโฟล์คตู้ 

โดยใช้เป ็นห้องบันทึกเสียงและเด๋ียวนี้ ก็เป ็น

องค์การใหญ่แล้ว เขาก็สนใจในเรื่องนี้จริงๆ  

สุดท้ายหัวหน้าเขาก็บอกว่า ขอโทษเขามีประชุม

ต้องไปแล้ว ผมบอกว่าแต่เรายังไม่ได้พูดถึงการ

ก่อสร้างใหม่นะ เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขียนไว้ก็

พอแล้ว เมื่อผมออกจากท่ีนั่นนะผมก็คิดอยู่ว่าจะ

เป็นอย่างไร เขาเคยให้เรา 5 หมืน่ดอลลาร์ทีผ่่านมา 

แล้วเขาจะให้เราอกีหรอืเปล่า  ผมก็คิดอยู ่ว่าถ้าเขา

ให้แค่ 5 พันดอลลาร์ก็คงจะดีนะ  แต่เขาไม่ได้ตอบ

อะไรเลย แต่ให้เรารอ 2 เดือน สุดท้ายเราได้รับค�า

ตอบโดยเขาบอกว่าเขาประชุมกรรมการแล้วตกลง

จะให้ครึ่งหนึ่งของงบที่ขอไปคือ 75,000 ดอลลาร์ เขาจะให้เลยส�าหรับสร้างตึกห้องบันทึกเสียงที่เสียหายจากน�้าท่วม   

แล้วเราก็เริ่มสร้างกันเลย  

ตลอดเวลาเราเหน็ว่ามคีนถวายถ้าเราสตัย์ซือ่กับงานซึง่ตามประสบการณ์ก็เป็นอย่างนีแ้ล้วพระเจ้าก็จะให้ แต่ถ้าเราลมื

เป้าหมายของเรา ผมก็เชือ่ว่าพระเจ้าไม่ให้เงนิ แต่ถ้าเราแน่นอนในการประกาศพระกติตคิณุให้มคีนรูจ้กัพระเจ้า พระเจ้า

ก็จะให้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอน  ผมเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเสียงสันติตลอดเวลานะ 

เสียงสันติ: ในฐานะผูก่้อตัง้และผูร้ะดมทนุให้เสียงสันติ  มีความคาดหวังและพอใจมากน้อยแค่ไหนกบัการ

พัฒนาเสียงสันติ

ดร.วิกโก: ผมคาดหวังอย่างเดียวคือ อยากจะรับใช้พระเจ้า ผมไม่เคยคิดว่าเสียงสันติจะมาได้ถึงขนาดนี้นะ ก็ต้อง

ขอบคุณผูน้�า ผูอ้�านวยการ กรรมการและก็พนกังานทกุคนทีช่่วยกันจนมาได้ถงึวนันี ้ส�าหรบัผมแล้วก็คิดแค่ว่าจะเริม่ท�า 

คิดแค่เลก็น้อยไม่ได้ คิดใหญ่นะ แต่เราก็พยายามท�าในสิง่ทีเ่รารูส้กึว่าพระเจ้าน�าเรามาให้ท�า หลายครัง้เราก็ไม่เคยเตรยีม

การไว้แต่เป็นโอกาสมาให้เรา และมีคนมาถามขอให้ช่วยท�าอันนี้เราก็ท�าให้ หรือมีโครงงานเข้ามาเราก็ท�า คิดแต่เพียง

ว่าเป็นสิ่งส�าคัญก็ท�าอยู่ ไม่ใช่คิดในสิ่งที่เป็นขนาดนี้นะ แต่พระเจ้าก็ให้เราอย่างดีด้วยนะ เราก็คิดอยู่ไม่ใช่แค่อธิษฐาน

อย่างเดียวนะ  การหาเงนิก็เป็นเรือ่งใหญ่นะก็ใช้เวลามากด้วย  แต่ระยะเวลาทีผ่่านมาก็ท�าให้เสยีงสันตไิด้มชีือ่เสยีงด้วย        

มีหลายประสบการณ์แต่ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง

อาคารส�านักงานและอาคารห้องบันทึกเสียง  เสียงสันติปัจจุบัน 

ผป.มานิตย์ จันทร์หอม ผู้ดูแลรับผิดชอบอาคาร สถานที่
ของเสียงสันติ ตรวจเช็คความเสียหาย 
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เสียงสันติออกอากาศรายการวิทยุท่ีอิสานออก

หลายสถานที่  ก็มีคนหนึ่งที่เรือนจ�าที่อุดรธานีเขา

ได้ฟังรายการแล้วกม็หีลายอย่างเกิดขึน้ในชวีติเขา  

เขาชื่อสมหวัง กองแก้ว เมื่อเขาฟังรายการวิทยุ 

เขาก็รับเชื่อ และเมื่อรับเชื่อแล้วเขาก็เรียนพระ

คมัภร์ีทางไปรษณย์ีกบัเสยีงสนัต ิแล้วได้ตดิต่อกับ

เรามาเรื่อยเลย ภายในไม่นานก็มีนักโทษเยอะท่ี

เรยีนพระคัมภร์ีกับเราและก้าวหน้าเรว็ซึง่เด๋ียวนีก็้

อาจจะมปีระมาณพนักว่าคนทีร่บับพัตศิมา        ใน

เรอืนจ�านัน้และหลายพนัคนท่ีเรยีนพระคัมภร์ีทาง

ไปรษณีย์จากเสียงสันติก็เป็นค�าพยานท่ีดี เมื่อ

สมหวังออกจากเรือนจ�าแล้วเขาก็รับผิดชอบรบั

หน้าทีผู่น้�าโครงการพนัธกิจเรอืนจ�าเสียงสันตเิลย 

เขาเข้าไปสอนพระคัมภีร์ที่เรือนจ�าและหนุนใจนักโทษ เป็นสถานท่ีๆ ได้รับพระพร

มากทุกเดือนมีคนรับเชื่อใน พระเยซูในเรือนจ�านั้นเองเพราะงานของเขา และเสียง

สันติช่วยพวกเขาให้ได้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ ที่ผ่านมาปีที่แล้วนักโทษ ผู้ต้อง

ขงัครสิเตยีนกลุม่หนึง่ได้เขยีนเพลงเอง ร้องเอง ประกอบเอง และส่งให้ทางเสียงสนัติ 

ท�าเป็นซดีีเป็นเพลงครสิเตยีน  ชือ่แสงสว่างจากพระเจ้า เราผลติซดีี 1,000 แผ่น เพือ่

มอบให้กับครสิตจกัรและองค์กรครสิเตยีนเพือ่การประกาศ พวกเขาก็ดีใจมากนะและ

ขอบคุณเสียงสันติที่ให้โอกาส  รับใช้พระเจ้า ได้หนุนใจผู้คนด้วยเสียงเพลง 

มคีรัง้หนึง่ผมไปเรอืนจ�าก็พบกับหวัหน้าผูต้้องขงัทีเ่ป็นครสิเตยีน  เราก็เดินเยีย่มเยยีน

ผู้ต้องขังภายในเรือนจ�า เขาบอกว่าก็ยากหน่อยท่ีไม่มีคริสตจักรท่ีพวกคริสเตียน     

จะมารวมกัน

หลายร้อยคน 

เขาเสนอที่จะสร้างท่ีหนึ่งในบริเวณเรือนจ�า แต่ก็

ต้องขออนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ�าก่อน ซึ่งก็

ต้องใช้เวลานะ และเดี๋ยวนี้ที่เรือนจ�าที่อุดรธานีก็มี

สถานทีน่มสัการพระเจ้าหรอืครสิตจกัรอยูท่ี่นัน่ด้วย 

โดยมีป้ายเขียนว่า “อาคารเสียงสันติ” หัวหน้าใน

เรือนจ�าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีท่ีเสียงสันติมีส่วนได้ช่วย

พวกผูต้้องขงัให้เรยีนพระคมัภร์ีท้ังๆทีพ่วกเขาส่วน

ใหญ่ก็ไม่ได้เชือ่ในพระเจ้านะ นีเ่ป็นเรือ่งทีแ่ปลกนะ

และเป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าด้วย

เสียงสันติ: ทราบว่า พีน้่องชาวเดนมาร์กให้การสนบัสนนุเสียงสันตมิาต้ังแต่เริม่แรก อยากทราบความรูสึ้ก

ของพวกเขาที่มีต่อเสียงสันติค่ะ 

ดร.วิกโก: เมื่อเรามาประเทศไทยเป็นมิชชันนารีเขาก็เป็นผู้สนับสนุนตั้งแต่ตอนนั้นและเราเริ่มเสียงสันติเขาก็เป็น 

ผูท้ีช่่วย เขาก็ช่วยเสยีงสนัตติลอดเวลา 50 ปีนี ้ ทีผ่่านมาเรากไ็ด้มกีารฉลองครบรอบ 50 ปีเสยีงสนัตกัินไปแล้วทีเ่ดนมาร์ก 

เราจัดกันวันที่ 22 กรกฏาคม 2015 ซึ่งดร.จริยา ผู้อ�านวยการก็ไปร่วมด้วย ส�าหรับงานฉลองที่เชียงใหม่ก็มีบางคนจาก

เดนมาร์กทีส่นบัสนนุเสยีงสนัตมิาตลอดพวกเขาก็จะมาฉลอง 50 ปีทีเ่ชยีงใหม่ด้วย หลายคนรูจ้กัเราก่อนทีจ่ะมาเริม่งาน

ทีเ่สียงสนัต ิและพวกเขาก็อธษิฐานเผือ่เราทกุวนัตลอด 50 ปี ก็มบีางคนเขากร็ูส้กึว่าเสยีงสนัตก็ิเป็นงานทีเ่ขาก็ขอบคณุ

พระเจ้าเขาก็ตื่นเต้นที่เสียงสันติยังอยู่ 50 ปีอย่างนี้เขาก็มีความยินดีอธิษฐานเผื่อและทุกเดือนก็ส่งข่าวออกไป

ประชาสัมพันธ์งานของเสียงสันติให้คนอธิษฐานเผื่อ ก็มีหลายคนจากเสียงสันติที่เคยมาเยี่ยมที่เดนมาร์ก คนแรกก็มี

อาจารย์สนิท แล้วก็อาจารย์ทรงสรรค์ หลังจากนั้นก็มีหลายคนมาประชุมประจ�าปี เช่น ดร.บัวขาบ ที่เคยเป็นผู้อ�านวย

การเสียงสันติ ก็ไปคิดว่าไปประมาณ 2 ครั้ง ดร.จริยา ผู้อ�านวยการปัจจุบัน ก็ไป 3 ครั้งแล้วเพื่อจะแนะน�าให้เขารู้จัก

งานของเรามากขึ้น และเพื่อในการหาทุนด้วย

สถานที่นมัสการพระเจ้า  ศึกษาพระคัมภีร์
ของผู้ต้องขังคริสเตียน ในเรือนจ�าอุดรธานี

ซีดี “แสงสว่างจากพระเจ้า” 
โดยผู้ต้องขังคริสเตียน 

ขอบคุณผู้ถวายจากเดนมาร์ก
ส�าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์

สถานที่นมัสการพระเจ้า  ศึกษาพระคัมภีร์ของ
ผู้ต้องขังคริสเตียนในเรือนจ�าอุดรธานี
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ส่วนหนึ่งของครอบครัวโซการ์ดที่ให้การสนับสนุน
เสียงสันติตลอดมา  แอนเนท ลูกสาวดร.วิกโก-เคธี 

กับ ดาเนียล ลูกชายของแอนเนท) 

ดร.จรยิา ศรมยรุา ผูอ้�านวยการเสยีงสนัตร่ิวมฉลอง 50 ปี 
ที่เดนมาร์ก (ถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนท่านหนึ่ง 

คุณโรแลนด์ ปีเดอเซน) 

พี่น้องชาวเดนมาร์ก เชิดชูเกียรติครอบครัวโซการ์ด ใน
การเริ่มการดีเสียงสันติในประเทศไทย 

บรรยากาศในงานฉลองครบรอบ 50 ปี ที่เดนมาร์ก 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2015

เฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้า ครบรอบ 50 ปี เสียงสันติที่เดนมาร์ก 

เสียงสันติ: มองอนาคตเสียงสันติไว้อย่างไรคะ

ดร.วิกโก: อนาคตเราก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะ ก็เช่ือว่าถ้าเสียงสันติ ยังเป็นส่ือในการประกาศพระกิตติคุณใน

ประเทศไทย มีนิมิต เป้าหมายที่อยู่ในการทรงน�าของพระเจ้า พระเจ้าก็จะช่วย ก็มีหลายๆ คนที่พูดกับผมว่าเขาแปลก

ใจนะที่เสียงสันติสามารถเปลี่ยนหรือใช้วิธีใหม่ สื่อใหม่ได้อยู่เรื่อยๆ ตอนแรกใช้วิทยุ ใช้โทรทัศน์ ใช้คาสเซท ใช้ซีดี และ

เด๋ียวนี้ก็ใช้เมก้าว้อยส์ ใช้โซเชียลมีเดีย เป็นส่ือ เขาบอกว่าแปลกใจท่ีเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ ผมบอกว่าไม่แปลก   

ถ้าเราโฟกัสถ้าเรามุ่งเน้นถึงการประกาศเราก็หาทางตลอดเวลา ทางไหนที่เหมาะที่ดี เราพร้อมที่จะเปลี่ยนเมื่อทาง

เทคนิค เทคโนโลยีเปลี่ยน เราก็เปลี่ยนอยู่นะ เพราะว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่ห้องบันทึกเสียง เป้าหมายของเราไม่ใช่ที่

จะมีเครื่องดี เป้าหมายไม่ใช่มีกล้องดี เป้าหมายคือว่า ให้คนในประเทศไทยรับเชื่อในพระเยซูและถ้าเราสัตย์ซื่อ

ในเรือ่งนีท้างเสียงสันตจิะมีอนาคต ไม่ทราบว่าเสยีงสันตจิะเป็น 100 ปี หรอืกีปี่ผมไม่รู ้แต่ว่าผมจะไม่อยูต่อนนัน้แน่นอน
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นะ แต่เดี๋ยวนี้ก็ถึง 50 ปีแล้ว ขอบคุณนะเราก็จะคิดว่า 50 ปีแล้วเราก็พอแล้วไม่ได้ ไม่ใช่ พระเจ้ายังมีงาน ที่จะให้ท�า แต่

ถ้าเราสัตย์ซื่อในเรื่องนี้พระเจ้าก็จะช่วย ผมเชื่ออย่างนั้น งานเสียงสันติในอนาคตจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่รู้เพราะว่า

เทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ นะ การใช้มือถือ หรือการใช้มีเดีย สื่อต่างๆ ก็จะมีอยู่ แต่สื่อก็จะเปลี่ยนบ่อยนะและเรา

ก็ต้องมีความพร้อมที่จะใช้เครื่องมือที่พระเจ้าให้เราใช้ได้

เสียงสันติ: คิดว่าเสียงสันติควรจะพัฒนาในส่วนไหนบ้าง และอย่างไรเพื่อการรับใช้พระเจ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ดร.วิกโก: ก็ต้องพฒันาทุกอย่างนะท้ังด้านพนกังาน ด้านอปุกรณ์ต่างๆให้ทนัสมยัและใช้การได้อยูต่ลอดเวลา: ส�าหรบั

ด้านพนักงาน คนท่ีท�างานเสียงสันติก็ต้องศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยเลยนะ ให้เป็นคนท่ีสามารถท่ีจะท�าได้ ถ้าเราหยุด

เรียน เราก็ล้าสมัยแล้วเราก็ต้องเรียนใหม่เรื่อยๆ เลยนะเราต้องใช้ Internet ต้องใช้ IT มีมือถือเราก็ต้องคิดว่าท�าอย่างไร

ให้เขาศึกษาเรื่องของพระเจ้าทางมือถือด้วย ทางวิทยุด้วย ทางโทรทัศน์คิดว่าเราจะต้องใช้สื่อทุกอย่างที่ต้องการ และ

เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผมไม่ทราบว่าจะมีอะไรใหม่บ้าง แต่ส่ิงที่เรามีอยู่เราจะต้องใช้ วิทยุก็ ยังอยู่ 

โทรทศัน์ก็ยงัอยูน่ะ แต่ทางโทรทศัน์และวทิยกุไ็ม่เหมอืนเดมิมสีถานเีกิดขึน้เยอะ แต่ก่อนก็มไีม่ก่ีสถาน ีเราก็มวีทิยชุมุชน

ซึ่งก็ต้องท�าและพัฒนาให้มีผู้ฟังมากๆ ท�าอย่างไรที่จะผลิตรายการดีๆที่เขาชอบฟัง รายการวิทยุเสียงสันติออก online 

ทีท่�าอยู ่ก็ส�าคัญนะแต่ต้องมกีารพฒันาอยูเ่รือ่ยๆ เพราะเราเป็นสือ่นะ ท่ีน่ายนิดีอกีก็คือ เสยีงสันตเิราตอนนีม้สีือ่สิง่พมิพ์ 

หนังสือต่างๆ ผลิตออกมาหลายอย่าง 

เสียงสันติ: มีโครงการอะไรบ้างคะในปีนี้และปีหน้าที่ยังต้องการการสนับสนุนในด้านเงินทุน

ดร.วิกโก: โครงการที่ส�าคัญที่สุดในช่วงปีนี้และต่อไปก็มีอยู่ 2 โครงการเป็นโครงการที่ใหญ่คือ โครงการพระธรรม

สุภาษิต (Proverbs Project) และโครงการประกาศผ่านเครื่องเมก้าว้อยส์ (MegaVoice Project) 

โครงการพระธรรมสุภาษิต ซึ่งมี Theme ว่า 

Voice of Wisdom  หรอื เสยีงแห่งปัญญา เป็น

โครงการท่ีเราจะประกาศพระคุณ ความรัก

ของพระองค์ โดยเฉพาะพระคุณทางด้านสติ

ปัญญา ให้แก่เยาวชนไทย นักเรียน นิสิต 

นกัศกึษาท่ียงัไม่รูจ้กัพระเจ้า ด้วยการผลติสือ่

ในรปูแบบต่างๆ เช่น สือ่หนงัสอื บทเรยีนพระ

คัมภีร์ทางไปรษณีย์  รายการวิทยุ-โทรทัศน์  สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งจะเป็นสื่อค�า

สอน หนุนใจในการด�าเนินชีวิตแต่ละวัน โดยข้อคิดจะน�ามาจากพระคัมภีร์   

ตอนนี้ เสยีงสันติกก็�าลังท�ารายการทวีี รายการวิทยุ 

หนงัสอื และก็บทเรยีนทางไปรษณย์ี รวมถงึสือ่อืน่ๆ 

อกี ความประสงค์ทีผ่มอยากจะเหน็คอืว่า ให้รายการ

ของเราสามารถตดิต่อ เข้าถงึกับคนท่ีดู คนท่ีฟัง คน

ทีอ่่านจรงิๆ ผมอยากให้เรานกึถงึค�าพยาน ให้นกึถงึ

ค�าสอนดีๆ ไม่ใช่เป็นเทศนาเท่านั้นแต่เป็นส่ิงท่ี

แนะน�าให้คนรู้จักกับพระเจ้า ก็รู้สึกว่าเป็นโครงการ

ที่มีโอกาสมาก ต้องก้าวหน้าต้องขยายออก ต้องท�า

รายการที่เหมาะที่ดี ต้องติดต่อกับนักศึกษา และสิ่ง

ท่ีท้าทาย ของเสียงสันติคือว่าเราต้องติดต่อกับ            

ครสิตจกัรให้เราท�างานร่วมกบัครสิตจกัรได้นะ อนันี้

เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก หรือ ไม่ใช่เฉพาะคริสตจักร ก็เป็นองค์การที่ท�างานกับนักศึกษา ท�างานกับวัยรุ่นให้เขาร่วมมือกับ

เสียงสันติ องค์การหรือคริสตจักรที่มีงานเกี่ยวกับนักศึกษาเราต้องหาทางให้เขามาร่วมมือกับเรา และนี่เป็นสิ่งท่ีเราก็

ต้องเน้นในอนาคตด้วย

ถ่ายท�ารายการโทรทัศน์  โครงการพระธรรมสุภาษิต 
“เสียงแห่งปัญญา”
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และอีกโครงการหนึ่งที่ส�าคัญก็คือโครงการเมก้าว้อยส์  

เสยีงสนัตมิโีครงการมากมายในการช่วยพฒันาคณุภาพชวีติ

ของคนไทยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการผลิต 

ความรู้ ค�าสั่งสอน ข้อคิด หลักการในการด�าเนินชีวิต ในการ

ใช้สื่อต่างๆเช่นสื่อวิทยุ โทรทัศน์  ซีดี ดีวีดี ขอบคุณพระเจ้า

ที่ผมมีโอกาสติดต่อกับองค์กรคริสเตียนแห่งหนึ่งในต่าง

ประเทศ เขาท�าการประกาศโดยใช้เครื่องเมก้าว้อยส์ ซึ่งเราก็

มนีมิติและเป้าหมายเดียวกันคือประกาศกับคนมากมายทีไ่ม่รู้

หนังสือ  อ่านไม่ออก แต่ฟังเข้าใจได้ดี เขาก็บริจาคเครื่อง เม

ก้าว้อยส์ (MegaVoice) ให้เราเป็นระยะๆ ต้องขอขอบคุณผู้

ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ๆมีส่วนเก่ียวข้อง

ทุกคนทีช่่วยในการ ด�าเนนิเรือ่งเอกสารต่างๆ ขอบคณุพระเจ้า

ที่ประธานเสียงสันติของเรา ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ ก็เป็นผู้ช่วย

ด�าเนินเรื่องให้อย่างดีเหมือนกัน เมก้าว้อยส์เป็นเครื่องที่ใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช ้เป ็นประโยชน์ช ่วยเหลือ                

ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์“เสียงแห่งปัญญา” Producer รายการ 
“เสียงแห่งปัญญา”

เด็กกะเหรี่ยงพม่าก�าลังฟังค�าสอน 
จากเครื่องเมก้าว้อยส์ 

ขอบคุณพี่น้องชาวเดนมาร์กที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ โครงการ พระธรรมสุภาษิต 
ด้วยการสวมเสื้อ  Voice of Wisdom “เสียงแห่งปัญญา”

ส่วนหนึ่งของการถ่ายท�า
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คนยากจนด้านการศกึษาให้มกีารด�าเนนิชวีติทีดี่ขึน้ โดยเสียงสันติ

จะท�าการใส่ค�าสอน ค�าเทศนาลงไปในเครื่องนั้น เพื่อแจกจ่ายให้พี่

น้องได้ฟังพระค�าของพระเจ้ากัน   

ทั้งสองโครงการนี้ก็มีผู้ช่วยถวายทรัพย์ในการด�าเนินการผลิตบ้าง 

หากพี่น้องท่านใดมีภาระใจในการประกาศกับสองโครงการนี้ หรือ

กับพนัธกิจด้านอืน่ๆ ของเสยีงสันต ิ กต็ดิต่อมาได้เพือ่รบัใช้ร่วมกัน 

เสียงสันติ: มีข้อคิด หลักในการรับใช้พระเจ้าอย่างไรคะ

ดร.วิกโก: เมื่อพระเจ้าเรียกผมเป็นมิชชันนารี ผมก็สัญญาตลอดชีวิตและไม่เคยคิดที่จะล้มเลิกเลย  ผมจึงอยากรับ

ใช้งานพระเจ้าตลอดไปและจะช่วยจนกระทัง่พระเจ้าไม่ให้ผมมกี�าลงั ถ้าผมช่วยได้ผมยนิดีช่วย ผมไม่ใช่เป็นผูร้บัผดิชอบ 

แต่เป็นเพียงที่ปรึกษาท่ีเสียงสันติ ก็มีหลายอย่างท่ีผมอาจจะไม่เข้าใจเพราะเวลามันเปลี่ยนไป หลายอย่างก็เปลี่ยน       

ผมไม่ใช่เป็นคนหนุ่ม ไม่ใช่วัยรุ่น พวกเค้าอาจจะมีความคิดที่ต่างกันไปจากผม แต่ก็ต้องให้เขาท�า เป็นผู้ช่วยในเรื่อง

นั้นๆด้วย มีบางอย่างที่ผมท�าได้ บางอย่างก็อาจจะไม่ได้ แต่หวังว่าทุกคนที่มาท�างานเสียงสันติไม่ได้มาท�างานเพื่อจะ

ได้เงินเดือน เขามาท�างานเพื่อประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทย ให้คนไทยรับสันติสุขจากพระเจ้าให้ชื่อเสียงสันติ

เป็นสถานที่ๆสามารถส่งข่าวสาร ท�าให้คนเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง  

เด็กๆให้ความสนใจกับพระค�าพระเจ้า ผ่านสื่อ เมก้าว้อยส์กันมาก

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับเครื่องเมก้าว้อยส์

เครื่องเมก้าว้อยส์ Audio Player
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พนักงานและนักศึกษาฝึกงานเสียงสันติ

เสียงสันติ: อยากให้หนุนใจคริสตชนในการรับใช้งานพระเจ้าค่ะ

ดร.วิกโก: ถ้างานรับใช้หรือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตเรา เราก็จะมีชีวิตที่ดี ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เรา

จะไม่มปัีญหาแต่เราจะเป็นชวีติท่ีพระเจ้าใช้ ถ้าเราคิดถงึเงนิ แล้วคดิว่าเงนิเป็นสิง่ทีส่�าคัญในชวีติของเราๆ จะไม่ก้าวหน้า 

แต่ในงานของพระเจ้า ถ้าเราคิดถึงโลกนี้เราไม่ได้เป็นคนรวย ผมก็ไม่ได้เป็นคนรวยเก่ียวกับวัตถุหรือเงิน ถ้าเรามีพร   

ที่จะใช้เราจะมีความสุขมากกว่า ถ้าเราคิดถึงว่าเราต้องเป็นคนรวย เราจะเป็นผู้ใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้เลย  

อยากจะให้เราวางใจในพระเจ้าและ พยายามท�างานให้ดีที่สุด หมายความว่ารายการของเรา ของเสียงสันติควรจะเป็น

รายการท่ีดีท่ีสดุในประเทศไทยของครสิเตยีนเลยนะไม่ว่าจะท�าออกมาในรปูแบบของส่ืออะไรก็ตาม  เราจะพยายามก้าว

ให้เป็นมืออาชีพให้มากที่สุด แต่เวลาเดียวกันก็ไม่ลืมเป้าหมายคือการน�าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สู่ชาวไทย 

ส�าหรับพนักงานเสียงสันติแล้ว  ถ้าจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีก็จะต้องวางใจในพระเจ้า ต้องตื่นตัวตลอดเวลาในการรับใช้           

งานของเสียงสันติ ต้องการคนที่มีของประทานหลายอย่าง แต่เราไม่มีใครที่มีของประทานที่ท�าได้ทุกอย่าง บางคนเก่ง

ในทางเทคนิค บางคนเก่งในการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่เราจะร่วมมือกันได้ ผมเห็นของประทานของเพื่อนร่วมงาน 

และเราเห็นว่าเขามีของประทานในเรื่องนี้  ก็มอบหมายงานให้เขาช่วยกันท�าเพื่องานจะได้ก้าวหน้า ถ้าเราคิดว่าเราจะ

ท�าเองทกุอย่างเราก็ไม่ฉลาด เพราะว่าเราไม่อาจท�าได้ทุกเรือ่ง เราอาจจะมกีารศึกษาสูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราท�า

ทุกอย่างได้ พระเจ้าให้พวกเขามีของประทานบางอย่าง พระเจ้าก็ให้ผมมีของประทานในบางด้าน ส่ิงที่ผมท�าได้ผม    

ต้องท�า แต่ส่ิงทีผ่มท�าไม่ได้ ผมให้เพือ่นร่วมงานท�า สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในงานของเสียงสนัตก็ิคอืการท�างานร่วมกันได้ดีและ

ช่วยกันได้ เพื่อให้งานของเราก้าวหน้า 

สุดท้ายนี้มีส่ิงหนึ่งซึ่งผมจะไม่ลืมท่ีจะพูดเลยก็คือขอขอบคุณทุกคนที่อธิษฐานเผื่อเสียงสันติมาตลอด 50 ปี ขอบคุณ 

ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการเสียงสันติ และกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนางานของพระเจ้า

ให้เกิดผลยิ่งๆ ขึ้น ขอบคุณผู้อ�านวยการ ผู้น�าเสียงสันติทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส�าหรับการให้ความร่วมมือรับใช้

ในงานเสียงสันติ ขอบคุณอาจารย์วิรัช โกยดุลย์ ในการเป็นผู้อ�านวยการเสียงสันติในช่วงเวลาหนึ่ง ขอบคุณผู้น�าคริสต

จกัร องค์กรต่างๆ พีน้่องท้ังหลายทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ ทีใ่ห้ความร่วมมอืและสนบัสนนุเสยีงสนัตเิป็นอย่าง

ดีในโครงการงานพนัธกิจต่างๆ ขอบคณุส�าหรบัการเป็น partnership ผูม้ส่ีวนร่วมในโครงการต่างๆ ให้ด�าเนนิและบรรลุ

เป้าหมาย ส�าเรจ็ตามทีว่างไว้ ขอบคณุพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงเริม่การดีตัง้แต่เริม่แรกกระทัง่วนันีแ้ละตลอดไป ขอพระเจ้า

ทรงอวยพรทุกคนครับ
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คณะกรรมการอ�านวยการ เสียงสันติ โดยมี ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ-ประธาน (คนที่2 จากขวา), 
นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล-รองประธาน( ที่ 5จากขวา), ศจ.ซันนี่  แดนพงพี-เลขานุการ (ที่1 จากซ้าย), 

ศ.ดร.วิกโก โซการ์ด-กรรมการ (ที่1 จากขวา),  ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี-กรรมการ (ที่3 จากขวา), 
ศจ.อลัน ยูแบงค์-กรรมการ (ที่6 จาก ขวา), ศจ.ปีเตอร์  กู๊ทส์ (ไม่อยู่ในภาพ), 

ดร.จริยา ศรมยุรา ผู้อ�านวยการ (ที่4 จากขวา)

“เสียงสันติ…สื่อแห่งสันติสุข”

Dr. Saw Alwyn
Academic Dean

Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ!

On Behalf of the KKBC and the KKBBSC and the Karen people along the Thai-Burma 
border, I want those concerns at the Voice of Peace to know that we appreciate your 
work, that your tireless service for the Lord is reflected in all you do. So we pray that you 
will know how special you are to us and that you will carry on the work of God, serving 
in His love. We just want you to know how much we appreciate the Voice of Peace, for 
helping us, supporting us and being with us in our time of need.

Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the LORD your 
God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Deuteronomy 31:6

In His Service

Congratulations from
KAWTHOOLEI KAREN BAPTIST BIBLE SCHOOL & COLLEGE
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“เสียงสันติ…สื่อแห่งสันติสุข”
“Voice of Peace…Media for Peace” 

2015-2020

พระเจ้าทรงเป็นนักการสื่อสารโดยธรรมชาติ ในช่วงเวลา

ของการทรงสร้าง พระองค์ทรงเผยพระวาทะและสิง่ต่างๆ ได้เกิด

ขึ้น ในฐานะนักส่ือสารคริสตชนเราต้องเรียนรู้ถึงวิธีการส่ือสาร

เก่ียวกบัแนวความคดิขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าผูท้รงพระชนม์อยูว่่า

พระองค์ มพีระประสงค์อะไรเพือ่คนทัง้ปวงในโลกนี ้ การประกาศ

ข่าวประเสรฐิเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในการน�าพระกิตตคุิณของ

พระเยซคูรสิต์ไปยงัผูท่ี้ยงัไม่เคยได้ยนิเรือ่งราวของพระองค์หรอื

ได้ยินแล้วแต่ยังไม่ได้กลับใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้

ช่วยให้รอดในชวีติ ซึง่เหน็ได้ชดัเจนว่าการประกาศนัน้เกีย่วข้อง

กับการติดต่อสื่อสาร

พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นการบอก การเล่าเรื่องของการ

สื่อสารของพระเจ้าต่อมวลมนุษยชาติ คริสตชนเราเชื่อและ

ตระหนกัว่า    พระวจนะขององค์พระเยซคูรสิต์จะต้องถกูประกาศ

ไปยงัผูค้นในโลกนี ้ สือ่จงึนบัว่าเป็นเครือ่งมอืท่ีส�าคญัมากในการ

ประกาศ  ดังนั้นผู้ท�าสื่อคริสตชนจะต้องท�างานพันธกิจด้านส่ือ

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพของงานพันธกิจด้านส่ือ   

คริสตชนอาจจะต้องพิจารณาใน 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านพระ

ประสงค์ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า ด้านผลจากการท�างานของคนท�า

สื่อ และด้านผลตอบรับ - ผลสะท้อนจากผู้รับสื่อ การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นและท้าทายส�าหรับคนท�าสื่อ มีค�า

กล่าวที่ว่า “งานพันธกิจด้านสื่อนั้นเป็นงานทางด้านจิตวิญญาณ

(Christian Communication as a Spiritual Work)” นั่น

หมายความว่า คนท�าสือ่ครสิตชนนัน้จ�าเป็นต้องอธษิฐานเพือ่ให้

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงน�า นั่นหมายถึงพระคริสต์นั้นอยู่

ในเราและท�างานผ่านเรา พระครสิต์ไม่เพยีงแต่ใช้เราและพดูผ่าน

เราในฐานะทีเ่ราเป็นทูตของพระองค์ (2 โครนิธ์ 5:20) แต่พระองค์

ยังทรงท�างานผ่านเราในด้านของการพัฒนา การวางแผนและ

การด�าเนินการต่างๆ อีกด้วย 

โดย ดร.จรยิา ศรมยุรา   Dr.Jariya Sornmayura

ในฐานะที่เราถวายตัวรับใช้งานพันธกิจของพระเจ้าโดยมี     

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงน�า เปรียบได้ว่าเราเป็นทูตของ       

พระคริสต ์ เสียงสันติท�าพันธกิจด ้านส่ือในการประกาศ                

พระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์สู่ชาวโลกกระทั่งวันนี้ครบ

รอบ 50 ปี มีผู้คนจ�านวนมากมายได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นและได้

อ่านเรื่องราวของพระองค์ผ่านสื่อต่างๆที่เสียงสันติผลิตออกมา 

ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับการอวยพรและมี

ประสบการณ์ เจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณผ่านสื่อวิทยุ              

สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์  เครื่องเมก้าว้อยส์ และสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ และผูค้นอกีจ�านวนมากมายซึง่ในท่ีสดุได้กลบัใจ

ต้อนรับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผลมาจากส่ือของเสียงสันติที่ออก

อากาศและแพร่ออกไป บทเรยีนพระคัมภร์ีทางไปรษณย์ีเป็นอกี

ส่ือหนึง่ทีเ่สียงสันตดิ�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตลอด 50 ปี โดยพระคุณ 

และความรักของพระเจ้าท่ีแตะต้องสัมผัสจิตใจของผู้เรียนบท

เรียนโดยเฉพาะผู้ต้องขังท่ีอยู่ในเรือนจ�า เรื่องราวของพระเยซู

คริสต์ท�าให้พวกเขาเหล่านั้นกลับใจรับเชื่อในพระองค์ในที่สุด 
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Dr. Saw Alwyn
Academic Dean
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นิมิตของเสียงสันต ิ
(Voice of Peace’s Vision)

นิมิตของเสียงสันติยังคงเหมือนเดิม คือการประกาศ         

พระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ     

เพื่อให้ผู ้คนมากมายทั้งคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้มี

ประสบการณ์ สัมผสัถงึความรกัและสนัตสิขุทีม่าจากพระเจ้าจาก

การได้ดู ได้ฟัง ได้ยิน ได้อ่านผ่านสื่อที่เราผลิตออกมา ไม่ว่าจะ

เป็นสื่อโทรทัศน์ วีดิโอ วิทยุ หนังสือ เพลง ดนตรี    

พันธกิจและเป้าหมายของเสียงสันติ 
(Voice of Peace’s Mission and Goals)

 งานพันธกิจของเสียงสันติมุ่งเน้นด้านการผลิตสื่อเป็น

ส�าคญั  โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ความร่วมมอืและให้การสนบัสนนุ

การประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ของคริสตจักร 

องค์กร หน่วยงานครสิเตยีนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สือ่ 

เป็นเครือ่งมอื เสียงสันตพิร้อมและยนิดีท่ีจะเป็นส่ือทีใ่ห้ความร่วมมอื 

และสนบัสนนุการประกาศของครสิตจักร องค์กรครสิเตยีนต่างๆ

อย่างเกิดผลและมปีระสทิธภิาพ  เพือ่ให้เสยีงสนัตไิด้บรรลถุงึเป้า

หมายที่วางไว้ เสียงสันติจะต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆให้มี

ความเข้มแขง็และเกิดผลมากยิง่ขึน้ ซึง่การพฒันานัน้  จะพฒันา

ในด้านหลกัๆ เช่นด้านจรยิธรรม วฒันธรรมและชวีติ จติวญิญาณ

ของผู้รับใช้เสียงสันติ 

การพัฒนาด้านความเชื่อ เราเชื่อว่าเสียงสันติถือก�าเนิด

ขึ้นมาจากการทรงน�าของพระเจ้าผู้สร้างโลก เราทุกคนที่เสียง

สันติก็ต้องยึดมั่น เชื่อในพระค�าของพระองค์และด�าเนินชีวิต      

ในทางของพระองค์ไม่ว่าจะเรื่องของความรัก การให้อภัยซึ่งกัน

และกัน เรื่องของความรอดและการมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ 

การพัฒนาด้านศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ เสยีงสนัติ

เชื่อว่า พระเจ้าสร้างพวกเรา ให้เราเกิดมาในโลกนี้ด้วยความ         

เท่าเทยีมกนั และการท่ีเรารอดนั้นเราก็รอดโดยพระคุณ ไม่ใช่

ด้วยการกระท�า หรือความดีของเราเลย เราทุกคนที่รับใช้ที่เสียง

สนัตต้ิองตระหนกัถงึส่ิงนี ้พระเจ้าสร้างเราแต่ละคนตามพระฉายา
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“สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้…” (ยอห์น 14:27)
”My peace I give you. I do not give to you as the world gives…" (John 14:27)

ของพระองค์และแต่ละคนก็แตกต่างกัน มีอัตลักษณ์ มีของ

ประทานทีแ่ตกต่างกันในการรบัใช้  ท้ังนีเ้พือ่ให้เราเป็นเครือ่งมอื

ในการเสริมสร้างพัฒนาสังคมร่วมกัน

การพัฒนาด้านการถวายตัวและภาระใจในการรับใช้   

เสยีงสันต ิเชือ่ว่ามนษุย์ทกุคนต้องการและอยูใ่นกระบวนการของ

การเจรญิเตบิโต พฒันาตนเองให้ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่าย

ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ พนักงานเสียงสันติจะต้องมี

จิตส�านึกอยู่ตลอดเวลาว่าการเป็นพนักงานที่เสียงสันติไม่ใช่    

การมาท�างานเหมอืนบรษิทั องค์กรทัว่ไปของภาครฐัและเอกชน 

แต่เป็นการมารับใช้พระเจ้า เมื่อเราตระหนักได้ถึงเรื่องนี้ 

พนกังานเสยีงสนัตจิะไม่กระวนกระวายว่าจะอยูอ่ย่างไร อนาคต

จะเป็นอย่างไร เชือ่ว่า ถ้ารบัใช้พระองค์ด้วยชวีติและจติวญิญาณ 

ไม่ค�านึงถึงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือส่วนตัวที่มากเกินไป พระองค์

จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆ ท้ังปวงให้เรา พระพรมากมายจะเทลงมา

เหนือชีวิตเรา บางครั้งพระพรนั้นไม่ได้มาในรูปแบบของ

ทรพัย์สนิ เงนิทอง แต่เป็นสนัตสิขุทีเ่งนิก็ไม่สามารถซือ้ได้ ตลอด

เวลา 50 ปีของเสียงสันติ ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับการดูแลเลี้ยง

ดูทุกชวีติ เสยีงสนัตมิเีงนิเดือน ค่าครองชพี สวสัดิการ เงนิสะสม              

เงินประกันชีวิตและเงินพิเศษอื่นๆมากมายให้แก่พนักงาน 

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรบัการเริม่ต้นท่ีดีของผูน้�า ผูบ้รหิารเสยีงสนัติ

การพัฒนาด้านความสัตย์ซื่อ สมาชิกของเสียงสันติ     

ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอ�านวยการ ผู้อ�านวยการ        

ผูบ้รหิารและพนกังาน จะต้องมคีวามมุง่มัน่และยดึถอืความสัตย์

ซื่อ ไม่มีการประนีประนอมกับความบาปผิด เราอยู่ร่วมกันด้วย                

การเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 

ไว้วางใจแก่ผูท้ีส่นบัสนนุ ผูถ้วาย ตลอดจนครสิตจกัร สงัคม และ

สาธารณชน

การพัฒนาด้านพันธมิตร ผู ้ร ่วมรับใช้ เสียงสันติ 

ตระหนักถึงการร่วมรับใช้กับคริสตจักร องค์กรคริสเตียน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

 การพัฒนาด้านการใช้สื่อ เสียงสันติตระหนักถึงการใช้

สือ่ในรปูแบบต่างๆ  รวมถงึการส่งข้อความข่าวสารต่างๆเพือ่ให้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

การพัฒนาด้านคณุภาพ เสียงสันตติระหนกัถงึการพฒันา

ศกัยภาพของบคุลากร และการพฒันาเครือ่งมอือปุกรณ์อยูเ่สมอ   

เพือ่พร้อมในการท�างานและผลติงานท่ีมคีณุภาพให้กับครสิตจกัร

และสังคม  อกีทัง้เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง การพฒันาของสือ่ 

เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

เสียงสันติ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในนิมิตและ

พันธกิจด้วยการอธิษฐาน ถวายทรัพย์และการสนับสนุนด้วยดี

เสมอมา ขอฝากเสียงสันติไว้ในค�าอธิษฐานของท่านตลอดไป  

เพื่อให้เสียงสันติด�ารงอยู่เป็นส่ือแห่งสันติสุขส่ือท่ีส่งความสุข 

ความหวัง ก�าลังใจให้แก่พี่น้อง หวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า

เสียงสันติจะเป็นเป็นสื่อคริสตชนที่เกิดผลมากยิ่งๆ ขึ้นและเป็น

ประโยชน์แก่คริสตจักร องค์กรคริสตชนและสาธารณชนท่ัวไป

ตราบเท่านานแสนนาน 
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จากใจ....คณะกรรมการอ�านวยการเสียงสันติ
ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ 

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

ศจ.ซันนี่ แดนพงพี

ศจ.อลัน ยูแบงค์ 

ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี

ศ.ดร.วิกโก โซการ์ด

ศจ.ปีเตอร์ กู๊ทส์

ประธาน คณะกรรมการอ�านวยการเสียงสันติ

รองประธาน คณะกรรมการอ�านวยการเสียงสันติ

เลขานุการ คณะกรรมการอ�านวยการเสียงสันติ

กรรมการ เสียงสันติ

กรรมการ เสียงสันติ

กรรมการ เสียงสันติ

กรรมการ เสียงสันติ 

“ผมคิดว่างานประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าในประเทศไทยท�าโดยองค์กรต่างๆมากมายนะครับ ทั้งเป็นองค์กรทางด้านสื่ออย่าง    
เสียงสันติ แล้วก็องค์กรอื่นๆ คริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ เราร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกัน ต่างคนต่างก็ท�าในคนละด้าน แต่ว่าเป้าหมาย               
อนัเดียวกันนะครบั เป้าหมายกค็อืการน�าพระกิตตคุิณของพระเยซคูรสิต์มาถงึคนไทยเพราะฉะนัน้ในโอกาสนี ้ผมก็อยากจะขอเชญิชวน
ทุกท่านท่ีรูจั้กเสียงสันตใิห้เข้ามาร่วมมอื สนบัสนนุแล้วก็ร่วมรบัใช้พระเจ้าด้วยกันนะครบั เพือ่ว่าเราจะเป็นพระพรซึง่กันและกัน”

“ในประเทศไทยนีม้หีน่วยงานครสิเตยีนทีอ่อกมารบัใช้พระเจ้าเก่ียวกับทางส่ือไม่มากและเสียงสันตก็ิเป็นหน่วยงานหนึง่ด้านสือ่ท่ียนืหยดั
ถงึ 50 ปี ผมอยากขอเชญิพีน้่องช่วยกันสนบัสนนุเพือ่ให้ส่ือมวลชนเสียงสันตสิามารถรบัใช้พระเจ้าต่อไป ก�าลงัส�าคัญก็คอืพีน้่องครสิเตยีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทย คริสตจักรไทยที่สามารถสนับสนุนโดยการมาดูงาน โดยการถวายทรัพย์ และที่ส�าคัญที่สุดคืออธิษฐานเผื่อ
ให้งานสามารถด�าเนินได้ต่อไป อธิษฐานเผื่อกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทเวลา ทุ่มเทสติปัญญาแล้วก็ทุ่มเทความรักความห่วงใย
ผ่านสื่อต่างๆ ที่เสียงสันติได้ผลิตออกมาครับ”

“มีเรื่องท่ีต้องขอบคุณพระเจ้ามากมายนะครับ เสียงสันติที่จริงผมก็ได้เป็นกรรมการหลายปีเหมือนกัน ได้เห็นการเจริญเติบโตของ       
เสียงสนัต ิไม่ว่าจะเป็นอาคาร บคุลากรท่ีมคีวามสามารถทีจ่ะน�าเสยีงสนัตใิห้ก้าวไปอกีระดับหนึง่ ต้องขอบคณุพระเจ้าท่ีพระเจ้าประทาน
อาคารที่ดี บุคลากร ผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบ ถึงวันนี้ ผมคิดว่าทุกอย่างเป็นน�้าพระทัยของพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า ที่ให้การสนับสนุน
ไม่ว่าจะเป็นการเงิน บุคลากร และสถานที่”

“เสียงสันติท�าให้คนมากมายได้รู้จักความรักของพระเจ้า ช่วยเปลี่ยนแปลงและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคมให้ดีด้วย เพราะความรกัของพระเจ้าผ่านเสยีงสนัต ิ ผ่านสือ่ทีผ่ลติออกมา เมือ่เราสมัผสัพระเจ้า สันตแิท้เกิดขึน้ เสียงสนัต ิเกิดขึ้น
เพราะความเชื่อ อยู่ได้เพราะความเชื่อและการสนับสนุนของคริสเตียนต่างๆหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยนี้ เราจะรับก�าลังใจ
จากคนที่อยู่ในประเทศ ช่วยถวาย ช่วยร่วมกันท�า พวกเราเองอาจจะเข้าไปไม่ถึงผู้คนมากมาย แต่เสียงสันติโดยสื่อต่างๆเข้ามาในบ้าน 
เข้ามาในรถ เข้าไปถึงใจพวกเขา”

“ดิฉนัอยากจะเชญิชวนท่านให้อธษิฐานเผือ่งานของเสยีงสนัตใิห้มากขึน้นะคะ และอยากจะเชญิชวนทกุท่านได้มส่ีวนร่วมในการถวายเพือ่
งานพนัธกจิของเสียงสนัตนิะคะ การถวายกม็หีลายรปูแบบนะคะถ้าท่านมเีวลาท่านกถ็วายเวลาของท่านได้นะคะในการมาร่วมจดัรายการ
หรือว่ามาร่วมพันธกิจในการแจกใบปลิวหรือว่าอย่างอื่นได้นะคะ ส�าหรับท่านท่ีไม่มีเวลานะคะท่านก็สามารถจะถวายในรูปของเงินได้      
นะคะเพือ่เราจะได้มเีงนิท�าพนัธกิจ เสียงสนัตไิม่ได้รบัการสนบัสนนุจากท่ีไหนนะคะเราต้องอาศยัความเชือ่ ความศรทัธาโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่แรงสนบัสนนุ จากพีน้่องท่ีจะท�าให้เสียงสนัตยิงัคงงานท่ีมคีณุภาพได้ต่อไปนะคะ ซึง่ดิฉนัคิดว่างานของเสยีงสนัตเิป็นพระพรส�าหรบั 
ทุกคนแล้วเป็นการท�าตามพระค�าของพระเยซนูะคะท่ีบอกว่าให้ประกาศสัง่สอนคนทกุชาตใิห้เป็นสาวก สิง่นีเ้ป็นส่ิงท่ีเสยีงสนัตกิ�าลงัท�าอยูค่่ะ”

“ส่ิงท่ีท้าทายของเสียงสันติคือว่าให้เราท�างานร่วมกับคริสตจักรให้ได้นะ อันนี้เป็นส่ิงที่ส�าคัญมาก หรือ ไม่ใช่เฉพาะคริสตจักร ก็เป็น
องค์การคริสเตียนต่างๆ เช่น เมื่อเราออกอากาศรายการวิทยุ ถ้าคนที่ฟังเป็นนักศึกษา เราก็ต้องร่วมมือกับองค์การหรือคริสตจักรที่มี
งานเกี่ยวกับนักศึกษา  นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเน้นในอนาคตนี้”

“คนจ�านวนมากมายเปิดใจท่ีจะรับฟังพระวจนะของพระเจ้า ท�าอย่างไรที่สื่อเสียงสันติจะสามารถส่งสารเข้าไปสัมผัสถึงการด�าเนินชีวิต
ของพวกเขาในวันต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสถึงความโศกเศร้า ความเจ็บปวด ความหวัง ความฝันก็ตาม เราต้องการที่จะเห็นชีวิต  
จิตวิญญาณของผู้คนเปลี่ยนแปลงด้วยความรักของพระเจ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นพระพรสู่ผู้อื่น”
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จากใจ...ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชนเสียงสันติ

“ชีวิตกับการทรงเรียกในพันธกิจด้านสื่อ”
ดร.จริยา ศรมยุรา

ชีวิต การศึกษา ประสบการณ์การท�างาน และการต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต
ข้าพเจ้าเป็นคนกรุงเทพฯโดยก�าเนิด เกิดเมื่อวันท่ี 22 

กรกฎาคม 1957  ภมูลิ�าเนาเดิมอยูท่ี่ถนนราชด�าเนนิกลางตัง้แต่

สมัยคณุยายและคุณแม่ยังมี

ชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเติบโตมา

จากการเลี้ยงดูของคุณแม่ท่ี

ต้องดูแลเลี้ยงลูกท้ังหมดคน

เดียวถึง 6 คน เนื่องจากคุณ

พ่อแยกไปมีครอบครัวใหม่

เ มื่ อ ข ้ า พ เ จ ้ า ยั ง เ ล็ ก ๆ   

ข้าพเจ้ามพีีส่าว 2 คน ตวัเอง

เป็นคนที่3  มีน้องสาว 1 คน

และน้องชาย 2 คน คุณแม่

ต้องท�างานหนักมากต้อง

ค้าขายเพือ่ให้ลกูทกุคนได้เรยีนหนงัสอื ซีง่ข้าพเจ้าและพี่ๆ  ก็ช่วย

คุณแม่มาตลอดในขณะท่ีเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นมัธยม ตอนนั้น

เรียนอยู่ที่โรงเรียนศึกษานารีจ�าได้ว่าพี่ๆ และข้าพเจ้าต้องตื่น

ประมาณตีสี่ เพื่อช่วยคุณแม่ พอประมาณเจ็ดโมงเช้าก็ต้องรีบ

ไปโรงเรียนเป็นประจ�าเช่นนี้จนคุณแม่สามารถสร้างตัวได้และ

สถานภาพความเป็นอยู่ก็ค่อยๆดีขึ้นๆ คุณแม่ของข้าพเจ้าเป็น

คนท่ีเข้มแข็ง อดทนมากและเป็นชาวพุทธท่ีด�าเนินชีวิตอย่าง

เคร่งครัดในทางของพุทธศาสนา ท่านจะสวดมนต์ก่อนนอน      

ทุกคืน ตักบาตรทุกเช้า และไปวัดฟังธรรมอยู่สม�่าเสมอซึ่ง        

ทุกครั้งที่ท่านไปท่านก็จะพาข้าพเจ้าไปด้วย ท่านไม่ด่ืมเหล้า     

ไม่สบูบหุรี ่ไม่เคยน�าตวัเองไปสู่อบายมขุใดๆ เลยแม้แต่ครัง้เดียว 

ท่านคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ไม่เป็นภาระกับ

สังคม ทางเดียวที่ท่านท�าได้คือให้การศึกษาแก่ลูกๆ  

หลังจากท่ีข้าพเจ้าเรียนจบปริญญาตรีด้านกฎหมายแล้ว    

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ข้าพเจ้าไม่ได้ท�างานด้านกฎหมาย

แต่กลับสนใจงานด้านสื่อมวลชนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะงาน

หนังสือพิมพ์ ข้าพเจ้ามีโอกาสท�างานธนาคารเนื่องจากพี่สาว  

ทั้งสองคนท�างานธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารไทยพาณิชย์  

แต่ข้าพเจ้าเลือกและตัดสินใจเริ่มงานหนังสือพิมพ์ท่ีแรกคือ        

ที่เดอะเนชั่น ซึ่งตอนนั้นส�านักงานอยู ่ท่ีสุขุมวิท และต่อมา

ข้าพเจ้าก็มาท�าทีห่นงัสือพมิพ์มาตภุมูริายวนัเป็นพนกังานแผนก

โฆษณา ช่วงท่ีคุณแม่ข้าพเจ้าเสียชีวิตข้าพเจ้าอายุได้ 25 ปี

ท�างานเป็นผูจ้ดัการแผนกโฆษณาอยูท่ีห่นงัสอืพมิพ์ฉบบัหนึง่ใน

เครือข่าวสดและเดลินิวส์ ชีวิตที่ผ่านมาพูดได้ว่าข้าพเจ้าไม่เคย

รูจ้กัใครเลยท่ีเป็นครสิเตยีนหรอืคนทีเ่ชือ่ในพระเจ้า จ�าได้ว่าสมยั

เด็กๆ จะพบและเห็นฝรั่ง คนต่างชาติเดินไปมาบนถนนสาย

ราชด�าเนินกลาง ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความรักและความเมตตา

ที่พวกเขามีต่อข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ท�าให้ประทับใจมาก และรู้

อย่างเดียวว่าพวกเขานับถือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ และจากนั้น

ข้าพเจ้าก็ไม่ได้พบใครอีกเลยท่ีเป็นคริสเตียน ต่อมาข้าพเจ้าก็ 

มาเป็นผู้จัดการแผนกโฆษณาที่ค่ายมีเดียโฟกัส และก็ที่ค่าย

สยามสปอร์ต พับบลิชิ่ง จนกระทั่งในปี 1988 ข้าพเจ้าได้ย้ายไป

ท�างานที่หนังสือพิมพ์อินไซด์ทีวี (ปิดกิจการแล้ว) เป็นผู้จัดการ

แผนกโฆษณาและการตลาด ข้าพเจ้าทราบว่ามีส�านักงานหนึ่ง

ก�าลังย้ายเข้ามาในตึกฝั่งตรงข้าม  จึงเข้าไปดูและพูดคุยด้วยจึง

รู้ว่าเป็นโบสถ์ ต่อมาข้าพเจ้าก็กลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้

เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

หลังจากท่ีข้าพเจ้าด�าเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ช่วงที่

ท�างานนั้น ข้าพเจ้าก็เรียนปริญญาโท (MBA) ด้านบริหารธุรกิจ 

(การตลาด) ไปด้วยท่ีมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ ชวีติท่ีคลกุคลี

กับวงการส่ือโดยเฉพาะประสบการณ์จากหนังสือพิมพ์และ

นิตยสาร ไม่ว่าจะท�ากับค่ายใหญ่หรือเล็ก มันมีองค์ประกอบ

มากมาย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าทุกเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชวีติเรานัน้มผีู้

ก�าหนด ไม่มเีหตกุารณ์ใดท่ีเกิดขึน้โดยบงัเอญิอย่างแน่นอนและ

โดยการทรงน�าของพระเจ้า ในปี 1989 ข้าพเจ้าได้ตดัสนิใจอ�าลา

วงการส่ือไปช่วงหนึง่ ตลอดระยะเวลาเกอืบ 4 ปี ของการใช้ชวีติ

ท่ีประเทศอังกฤษข้าพเจ้าได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆเช่น

เรียนคอร์สสั้นๆด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ City of London 

College ที่ลอนดอนและหาประสบการณ์ชีวิตด้วยการเป็นอาสา

สมัครเต็มเวลาด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับองค์กร Oxford 

Cyrenian  Community ที่เมืองOxford  ด้วยการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตพวกที่ติดเหล้า เมายา ไร้ที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้า

จ�าเป็นต้องย้ายท่ีอยู่บ่อยครั้ง จึงท�าให้ต้องเปลี่ยนโบสถ์บ่อย    

เช่นกัน ในสภาวการณ์เช่นนัน้ข้าพเจ้าไม่อาจเลอืกได้ขอเพยีงเป็น

โบสถ์ทีเ่ชือ่ในองค์พระเยซคูรสิต์และพระเจ้าองค์เดียวกันกพ็อแล้ว
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ชีวิตกับการรับใช้และการทรงเรียก
“จงขอแล้วจะได้” ในปี 1992 ขณะที่อยู่ประเทศอังกฤษ  

ข้าพเจ้าอธิษฐานขอการทรงน�าจากพระเจ้าว่า ถ้าต้องกลับมา

เมืองไทย ขอให้ได้รับใช้พระเจ้าด้านสื่อและพระเจ้าได้ตอบค�า

อธษิฐานของข้าพเจ้า เมือ่ข้าพเจ้ากลบัมาเมอืงไทยก็มโีอกาสได้

มีส่วนร่วมท�าและพัฒนาสื่อคริสตชน “หนังสือพิมพ์ไทยมิชชั่น”  

กระท่ังปี1997ประเทศไทยพบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งมีผล 

กระทบการด�าเนินงานพันธกิจหนังสือพิมพ์ ท�าให้ปัจจุบันไม่ได้

ด�าเนินการแล้ว พระเจ้าทรงมีแผนงานท่ีดีกับชีวิตของข้าพเจ้า 

พระองค์ทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของข้าพเจ้าจากบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)

กรุงเทพฯ และโดยพระคุณของพระเจ้าในขณะเดียวกันข้าพเจ้า

ก็ได้ทุนศกึษาปรญิญาโทด้านปรชัญาและศาสนา ทีม่หาวทิยาลยั

อัสสัมชัญ 

ข้าพเจ้ามีความสุขกับชีวิตการเป็นอาจารย์และตั้งใจว่าที่นี่

จะเป็นท่ีท�างานสุดท้าย แต่พระเจ้ายงัทรงกระท�าการอศัจรรย์ใน

ชีวิตของข้าพเจ้าอีก คือในปี 2001 ข้าพเจ้าได้รับการทรงเรียก

จากพระเจ ้าให้ไปศึกษาศาสนศาสตร์ระดับปริญญาโทที่

สหรัฐอเมริกาโดยได้รับทุนจาก International Theological 

Seminary (ITS) และช่วงท่ีศึกษาอยู่นั้นก็รับใช้ท่ี Crystal 

Cathedral พระเจ้าทรงเป็นผูเ้ลีย้งทีดี่ในชวีติข้าพเจ้าอย่างแท้จรงิ   

พระองค์ทรงประทานพระพรมากมายให้แก่ชีวิตข้าพเจ้าโดย

เฉพาะพระพรด้านการศึกษา ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นข้าพเจ้า

ก็ได้รับทุนอีกเช่นกันในการศึกษาปริญญาเอกด้านปรัชญาและ

ศาสนาทีม่หาวทิยาลยัอสัสัมชญัโดยทางต่างประเทศเป็นผูม้อบให้   

หลังจากจบการศึกษาศาสนศาสตร์ท่ีอเมริกาในปี 2003 

และปริญญาเอก ด้านปรัชญาและศาสนาท่ีมหาวิทยาลัย             

อัสสัมชัญในปี 2005 ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา

ที่ไม่ใช่ศิษยาภิบาล ไม่ใช่ผู้รับใช้ในคริสตจักร ขอรับใช้พระเจ้า

ด้านสื่อสารมวลชน แต่ก็รู้ว่าเวลานั้นยังมาไม่ถึง จึงกลับไปสอน

ทีม่หาวทิยาลยัอสัสัมชญัเช่นเดิมในปี 2006  เวลาผ่านไปข้าพเจ้า

ก็ไม่เคยได้ยินเสียงเรียกจากพระเจ้าอีกเลยและข้าพเจ้าก็บอก

กับตัวเองเช่นเคยว่าท่ีนี่จะเป็นที่ท�างานท่ีสุดท้ายกระทั่ง    

เกษียณอายุ 

การตอบรับการทรงเรียกให้รับใช้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติ

ในช่วงที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ข้าพเจ้า

ก็รับใช้พระเจ้าที่เสียงสันติอยู่ด้วยการเป็นกรรมการคนหนึ่ง 

ท�าให้มีภาระใจยิ่งๆขึ้นในพันธกิจด้านสื่อ และแล้ว “เวลา”นั้น      

ก็มาถงึในชวีติของข้าพเจ้าอกีครัง้หนึง่ คอืในช่วงต้นปี 2012 เมือ่

พระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าอย่างชัดเจนให้รับใช้เต็มเวลาที่

สื่อมวลชนเสียงสันติ จังหวัดเชียงใหม่ ข้าพเจ้าละเลยต่อเสียง

เรยีกนัน้แต่กลบัมคีวามสขุกับชวีติการสอนในรัว้มหาวทิยาลยัที่

มีแต่ความสวยงาม หรูหรา เต็มไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ   

ข้าพเจ้ายังคงปฏิเสธการทรงเรียกของพระองค์เป็นระยะๆ    

ข้าพเจ้ามีแต่ค�าถามให้กับตัวเองตลอดเวลา เพราะข้าพเจ้าไม่มี

เพื่อน ไม่มีใครท่ีรู้จักเลยท่ีเชียงใหม่ ต้องไปเริ่มใหม่ทุกอย่าง  

ข้าพเจ้าบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่า  “เป็นไปไม่ได้” 

 แต่ทกุส่ิงทุกอย่างเป็นไปได้ส�าหรบัพระเจ้าถ้าพระองค์ทรง

เรียกและเลือกผู้ใดให้มาท�างานเพื่อพระองค์ ต่อมาชีวิตของ

ข้าพเจ้าในรัว้มหาวทิยาลยัเริม่ขาดสันตสุิขในใจ ข้าพเจ้าเริม่กลบั

มาคดิถงึความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีมกัีบพระเจ้ามากขึน้ พระเจ้าทรง

ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าลืมไปแล้วหรือถึงสัญญาที่ให้ไว้กับ

พระองค์ว่าจะขอรับใช้พระองค์ด้านสื่อและเสียงสันติเป็นโอกาส

ส�าหรับชีวิตที่เหลือ” ถึงกระนั้นก็ตามข้าพเจ้าก็ยังคงไม่เดินตาม

น�้าพระทัยพระเจ้า กระท่ังวันหนึ่งพระวจนะของพระองค์ใน    

พระธรรมฟิลปิปี 3:12-14 ได้สัมผสัและแตะต้องจติใจของข้าพเจ้า

อย่างเหลือล้น ท�าให้ข้าพเจ้ายอมจ�านนต่อพระองค์ 

“...ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้า 

ท�าอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไป

หาสิง่ทีอ่ยูข้่างหน้า ข้าพเจ้าก�าลงับากบัน่มุง่ไปสูห่ลกัชยั เพือ่จะ

ได้รบัรางวลั ซึง่ในพระเยซคูรสิต์พระเจ้าได้ทรงเรยีกจากเบือ้งบน 

ให้เราไปรับ” 

“เจ้าลืมไปแล้วหรือถึงสัญญา
ที่ให้ไว้กับพระองค์ว่า  

จะขอรับใช้พระองค์ด้านสื่อและเสียงสันติ
เป็นโอกาสส�าหรับชีวิตที่เหลือ”

พระคุณของพระเจ้ามมีากมายต่อชวีติข้าพเจ้า พระองค์ทรง

ประทานความเข้าใจท่ียิ่งใหญ่ให้กับข้าพเจ้าในขณะนั้นว่า          

สิ่งต ่างๆที่ข ้าพเจ้าได้รับนั้นเป็นรางวัลที่โลกให้ วันหนึ่ง              
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สิ่งเหล่านั้นจะเสื่อมสลายหายไปได้ ลาภ ยศ สรรเสริญ ล้วน

มาจากมนษุย์ทัง้สิน้ ท�าไมข้าพเจ้าไม่มารบัรางวลัซึง่พระเยซู

ครสิต์เตรยีมไว้และรอให้ข้าพเจ้าไปรบั ซึง่เป็นรางวลันรินัดร์

ไม่มีวันที่จะสูญสิ้นไป พระองค์ทรงประทานความเข้าใจ       

ให้แก่ข้าพเจ้าอีกว่า ส่ิงท่ีข้าพเจ้ารอคอยมานานแสนนาน     

ทีจ่ะรบัใช้พระองค์ไม่ใช่ในครสิตจกัรหรอืไม่เป็นศษิยาภบิาล  

แต่ขอเป็นผูร้บัใช้  ผูป้ระกาศพระกติตคุิณของพระเยซคูรสิต์

ด้านสื่อได้มาถึงแล้วและท�าไมข้าพเจ้าไม่ฉวยไว้ พระองค์

ทรงประทานโอกาสให้แก่อาจารย์แล้ว   

หลงัจากนัน้ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจเดินตามน�า้พระทัยของ

พระเจ้า มุง่สู่ชวีติทีร่บัการเปลีย่นแปลง พฒันา ยอมท่ีจะแบก

กางเขนแห่งความทุกข์ยากที่จะต้องเผชิญ ซึ่งเป็นการแบก

กางเขนที่มีเป้าหมายที่มุ ่งไปอย่างชัดเจนมิใช่เพื่อความ   

หมดหวัง แต่เพื่อความหวังใจที่จะมุ่งกระท�าพันธกิจด้านสื่อ

ให้ส�าเรจ็ตามพระประสงค์ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าในทุกๆ วนั 

ในโอกาสเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าท่ีพระองค์ทรง

น�าพาเสยีงสนัตกิระทัง่วนันีค้รบรอบ 50 ปี  ข้าพเจ้าขอบคณุ

พระเจ้าในทกุๆ สถานการณ์ของการก้าวเดิน ขบัเคลือ่นงาน

ที่เสียงสันติ เหนือส่ิงอื่นใดข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีเสมอ

เมื่อได้กระท�าตามนิมิตที่ได้รับจากพระเจ้าโดยร่วมนิมิตกับ

พี่น้องในการที่จะประกาศพระนามของพระองค์ในด้านสื่อ 

ในรูปแบบต่างๆ ข้าพเจ้าบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าข้าพเจ้า

ไม่ใช่ผู ้น�าคริสเตียนท่ีมีชื่อเสียง พี่น้องคริสเตียนท่ัวไป     

แทบจะไม่รู้จักข้าพเจ้าเลย และนี่คือความชื่นชมยินดีและ

สันติสุขที่พระเจ้าได้วางข้าพเจ้าไว้ในต�าแหน่งที่เป็นอยู่ 

ขอบคุณพระเจ้าที่ให้รับผิดชอบงานที่ยิ่งใหญ่ จะขอสัตย์ซื่อ

และรับใช้พระองค์ตลอดไปจนกว่าพระองค์จะให้หยุดหรือ  

ขับเคลื่อนข้าพเจ้าไปในทางที่พระองค์จะทรงน�าต่อไป

ข้าพเจ้าไม่สามารถรบัใช้พระเจ้าท่ีเสียงสนัตมิาถงึวนันี้

ได้ถ้าปราศจากผูค้นมากมายท่ีให้ความร่วมมอืและสนบัสนนุ  

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม และ       

ศจ.วิรัช โกยดุลย์ อดีตผู้อ�านวยการเสียงสันติท่ีให้โอกาส

ข้าพเจ้าได้มารบัใช้พระเจ้าทีเ่สียงสันต ิขอบคณุ ศ.ดร.วกิโก 

โซการ์ด ส�าหรับการหนุนใจ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาที่ดี     

ตลอดมา ขอบคณุ ศจ.ดร.ปรชีา เจง็เจริญ ประธานและคณะ

กรรมการอ�านวยการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงานพันธกิจ

เสียงสันติด้วยดีตลอดมา ขอบคุณเพื่อนร่วมงานเสียงสันติ

ทุกคนท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีมีโอกาสได้รับใช้ร่วมกัน        

ได้นบัพระพรร่วมกัน ขอบคุณ ผูน้�าครสิตจกัร องค์กร หน่วยงาน 

ทัง้ทางภาครฐั เอกชนและพีน้่องครสิเตยีนทัง้ในประเทศไทย  

เดนมาร์กและประเทศอื่นๆ ท่ีอธิษฐานเผื่อเสียงสันติและ

ให้การสนับสนุนเสียงสันติมาตลอด 50 ปี ขอพระคุณและ

ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงด�ารงอยู่กับทุกท่าน

ดร.จริยา ศรมยุรา
Dr.Jariya Sornmayura 

วัน เดือน ปี เกิด
22  กรกฎาคม 1957

สมาชิกคริสตจักร
Chiang Mai Community Church (CMCC)

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ

ปริญญาตรี: กฏหมาย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กรุงเทพฯ 
ปริญญาโท:-การบริหาร การตลาด ( M.B.A)  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 
-ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 

-ศาสนศาสตร์ International Theological Seminary (ITS), 
แคลิฟฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก: ปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 
(Academic Excellence) 

ประกาศนียบัตร: ธุรกิจระหว่างประเทศ  City of London College 
(Polytechnic), ลอนดอน ประเทศอังกฤษและอื่นๆ 

ประสบการณ์การท�างาน
-พนักงาน/ ผู้จัดการ/ผู้อ�านวยการ/กรรมการผู้จัดการ /บรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับ ปี 1979-1989, 1992-1998

-นักสังคมสงเคราะห์  Oxford Cyrenian Community, 
Oxford, U.K ปี  1990-1992

-รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป / อาจารย์ประจ�า/ กรรมการวิชาการ 
อื่นๆ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 1998-2001, 2006-2012

ท�าพันธกิจด้านสื่อหนังสือพิมพ์ที่สหรัฐอเมริกา/ เลขานุการ ประธาน 
International Theological Seminary( ITS) 

และรับใช้ที่ Crystal Cathedral, U.S.A  ปี 2001- 2003

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชนเสียงสันติ

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
มีวาระส�าหรับทุกสิ่ง  ด�าเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม  

ยุติธรรมและซื่อสัตย์  คิดเสมอว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
  "เราท�าสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะท�าได้นั้นเป็นประโยชน์ เราท�าสิ่ง

สารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะท�าให้เจริญขึ้น อย่าให้ผู้ใดเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น" (1โครินธ์10:23-24)

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
Be Thou My Vision, Give Thanks

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
พัฒนาพันธกิจด้านสื่อในประเทศไทยให้เกิดผลและมีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
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จากใจ...
ผู้รับใช้เสียงสันติ

นับตั้งแต่วันท่ีข้าพเจ้าย่างก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าที่เสียงสันติจนถึงบัดนี้  มีพระพรมากมายที่ข้าพเจ้าได้รับ  จึงขอโมทนา
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้โอกาสและเลือกข้าพเจ้าให้เป็นภาชนะที่ใช้การได้ของพระองค์ โดยพระเจ้า พระองค์ได้
เปลี่ยนแปลงจิตใจท่ีหยิ่งผยองเอาแต่ใจตัวเองของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นคนมีความอดทนและถ่อมใจลงเพื่อจะปรนนิบัติ 
รับใช้พระองค์ และ ณ ที่นี่ ข้าพเจ้าได้รับการขัดเกลา ฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริมให้ไปอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อที่จะสามารถรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลในหลายๆ ด้าน    
ข้าพเจ้าขอขอบคุณศาสตราจารย์  ดร.วกิโก โซการ์ด  คณะกรรมการและผูอ้�านวยการทกุๆ ท่าน ท่ีอบรมส่ังสอน เป็นทีป่รกึษา
ในการปฏบิตังิาน ข้าพเจ้าจะรบัใช้พระเจ้าอย่างสุดความสามารถและเป็นแบบอย่างทีดี่ให้แก่เจ้าหน้าทีรุ่น่น้องๆและผูอ้ืน่ตลอดไป   

หลงัจากท่ีล้มลกุคลกุคลานกับการบรหิารบรษิทัของตวัเองสองบรษิทัและพยายามด้ินรนหางานพเิศษท�าเพือ่ยงัชพีและจดัการ 
หนีส้นิท่ีมมีากมายจนหมดแรง หมดก�าลงั ในการสูกั้บชวีติ  ขอบคุณพระเจ้า วนัหนึง่มเีพือ่นแนะน�าให้อ่านพระคัมภร์ีและอธิษฐาน
กับพระเจ้า หลงัจากวนันัน้ทุกอย่างก็ดีขึน้ จติใจมคีวามสงบ มสัีนตสุิขทีม่าจากพระเจ้า จนไม่ก่ีเดือนผ่านไป ผมก็ได้ยนิเสยีงเรยีก
จากพระเจ้าให้มารบัใช้ท่ีเสยีงสนัตแิห่งนี ้  ขอบคุณพระเจ้า ถงึแม้ว่าทุกวนันีห้นีส้นิยงัมอียู ่แต่ด้วยพระคุณ ความรกัของพระเจ้า 
ท�าให้ผมสามารถด�ารงชวีติและรบัใช้พระองค์ด้วยสันตสุิขท่ีมาจากพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าส�าหรบัพระวจนะของพระองค์ ใน
สุภาษิต 3 : 5-7 “จงวาง ใจในพระ เจ้าด้วยสุด ใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบ รู้ของตน เอง จงยอม รับรู้พระ องค์ในทุกทาง
ของเจ้า และพระ องค์จะทรงกระ ท�าให้วถิขีองเจ้าราบ รืน่ อย่าคิดว่าตนฉลาด จงย�า เกรงพระ เจ้า และหนัจากความชัว่ ร้าย”

เมือ่ข้าพเจ้าได้มองย้อนกลบัไปเมือ่ 8 ปีก่อน ก็เกิดค�าถามขึน้ว่า เรามาอยูท่ีเ่สียงสันตนิีไ่ด้อย่างไร? อะไรท�าให้เรามาอยูท่ี่นี?่     
ตอนนัน้ค�าถามเหล่านีย้งัไม่มคี�าตอบ แต่วนันี ้ข้าพเจ้าสามารถตอบได้หมดทุกข้อ ข้าพเจ้าชอบการจดัรายการวทิยมุาก แอบฝึกฝน
และหาโอกาสจดัรายการเสียงตามสายในมหาวทิยาลยับ่อยๆ ข้าพเจ้ามโีอกาสเข้าท�างาน Part-Time ในสถานวีทิยชุมุชนแห่งหนึง่ 
พอมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต เจ้าของสถานีเริ่มแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว เริ่มปรับลดดีเจประจ�าสถานีลง ข้าพเจ้าตกงานอยู่            
8 เดือน แต่พระเจ้าก็ได้เปิดโอกาสให้ได้รูจ้กัเสยีงสันต ิ และข้าพเจ้าได้มโีอกาสเข้ามาสมคัรงาน ตอนแรกยงัไม่รูด้้วยซ�า้ว่าเสียง
สันตทิ�าอะไร อยูท่ี่ไหน รูเ้พยีงแค่ว่าเขาต้องการนกัจดัรายการ แต่เมือ่ได้มโีอกาสเข้ามาท�างานท่ีเสยีงสนัต ิถงึได้เข้าใจว่าท�าไม
พระเจ้าถงึน�าข้าพเจ้ามาท่ีเสยีงสันต ิ ประสบการณ์ทีไ่ด้เรยีนรูม้า ไม่ใช่เหตบุงัเอญิทีเ่กิดขึน้ แต่เป็นการจดัเตรยีมของพระเจ้า 
เป็นการขัดเกลาของประทานของพระเจ้าท่ีพระองค์ใส่ไว้ในชีวิตของข้าพเจ้า นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ข้าพเจ้าก็เริ่มรับใช้ที่             
เสียงสันต ิโดยใช้ของประทานท่ีพระเจ้าประทานให้ เริม่ตัง้แต่การจดัรายการ การออกแบบ, งานด้านระบบ IT, งานพธิกีร และ   
งานอ่ืนๆ ข้าพเจ้าเชือ่ว่างานของพระเจ้ายงัไม่หยดุอยูแ่ค่นี ้เสียงสันตมิงีานอกีมากมายท่ียงัไม่ได้ท�า มดีวงวญิญาณอกีมากมายท่ี
ยงัไม่ได้ยนิเรือ่งราวข่าวประเสรฐิขององค์พระเยซคูรสิต์ เพราะเหตนุี ้ ข้าพเจ้าจงึอยากรบัใช้พระเจ้าทีน่ีต่่อไป เพือ่ข่าวประเสรฐิ
ของพระเจ้าจะแพร่ออกไป ให้พีน้่องในประเทศไทย ได้ยนิและได้ฟังข่าวประเสรฐิขององค์พระเยซคูรสิต์เจ้า

ผู้ปกครอง ธีรศานต์ สาคร หัวหน้าแผนกผลิตสื่อวีดิทัศน์

คุณโปษ์ เมศิยาดล หัวหน้าแผนกดนตรี

คุณนนทัช ใจจิต หัวหน้าแผนกผลิตสื่อวิทยุและไอที

วัน เดือน ปี เกิด: 6 กรกฎาคม 1963 อายุ 52 ปี รับใช้ที่เสียงสันติ:  20 ปี
ปริญญาตรี: ปรัชญา-ศาสนา คณะศาสนศาสตร์ ปรัชญา-ศาสนา มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท: นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัน เดือน ปี เกิด: 22 สิงหาคม 1970 อายุ 45 ปี รับใช้ที่เสียงสันติ  2 ปี
ปริญญาตรี: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

วัน เดือน ปี เกิด: 6  สิงหาคม 1984 อายุ 31 ปี รับใช้ที่เสียงสันติ 8 ปี            
ปริญญาตรี: คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
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จากใจ...
ผู้รับใช้เสียงสันติ

ข้าพเจ้ามโีอกาสร่วมรบัใช้พระเจ้าทีเ่สียงสันต ิตัง้แต่วนัที ่19 พฤษภาคม 2014 ก่อนหน้านัน้เคยเป็นนกัศกึษาฝึกงานที ่ เสยีงสนัติ 
ได้มโีอกาสจดัรายการวทิยแุละได้มโีอกาสร่วมร้องเพลงในอลับัม้เพลงชวีติครสิเตยีนและเพลงไทยนมสัการ ปัจจบุนัข้าพเจ้ารบัใช้
พระเจ้าโดยการจดัรายการวทิยแุละรบัผดิชอบงานส�านกังานและสนบัสนนุงานพนัธกิจ ข้าพเจ้าขอบคณุพระเจ้าทีใ่ห้โอกาสในการ
ท�าพนัธกิจทีเ่สียงสันต ิ ซึง่ข้าพเจ้ามคีวามปรารถนาอยากให้ทกุคนรูจ้กักับพระเจ้าและรบัเชือ่ในพระเยซคูรสิต์ ต้องการให้ข่าว
ประเสรฐิขยายออกไปให้มากท่ีสุด

ขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรบั 50 ปีเสยีงสนัตท่ีิพระองค์ทรงน�ามาโดยตลอด ข้าพเจ้าขอบคณุพระเจ้าในการทรงเลอืกและเรยีก
ข้าพเจ้าเข้ามามส่ีวนในพนัธกิจการรบัใช้พระองค์ เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 1982 มาถงึเวลานี ้เข้าสูปี่ที ่34 แล้ว ข้าพเจ้าได้เหน็
ความยิง่ใหญ่ของพระองค์ผ่านส่ือวทิยเุป็นหลกั นัน่คือผูท่ี้ยนิได้ฟังข่าวประเสรฐิผ่านรายการวทิย ุได้เปิดใจต้อนรบัพระเยซคูรสิต์
เข้ามาในชวีติ หลายต่อหลายครัง้เมือ่ผูค้นได้ยนิข่าวประเสรฐิแต่ไม่กล้าตดัสินใจก็เขยีนจดหมายเข้ามาถาม ในท่ีสุดเป็นเรือ่ง
อัศจรรย์ผูค้นเหล่านัน้ได้ตดัสินใจรบัความรอดผ่านรายการวทิยขุองเสยีงสนัต ิ ชวีติของข้าพเจ้าและครอบครวัก็ได้พระพรเป็น    
อนัมากผ่านมาทางเสยีงสนัตถ้ิาจะนบัทลีะอนั คงจะนบัไม่ไหว ข้าพเจ้าเชือ่แน่ว่าเสยีงสันตจิะก้าวต่อไปในการทรงน�าขององค์    
พระผูเ้ป็นเจ้า เพือ่จะประกาศพระนามขององค์พระเยซคูรสิต์ให้ปวงชนชาวไทยได้พบทางแห่งความรอดในพระองค์ต่อไป

พระคุณของพระเจ้ามต่ีอข้าพเจ้ามากมายตลอดชีวติท่ีท�างานทีเ่สยีงสนัต ิ ซึง่ในการท�างานและการรบัใช้พระเจ้า ข้าพเจ้า
ได้พึง่พาพระองค์ตลอดมา แต่ท่ีประทบัใจมากก็คือ ได้อธษิฐานให้พระเจ้าประทานสตปัิญญาในการท�างาน  ข้าพเจ้ายอมให้พระเจ้า
ใช้สตปัิญญาท่ีข้าพเจ้ามอียูเ่พยีงเลก็น้อยนี ้ให้เกิดประโยชน์ในงานของพระองค์ทีย่ิง่ใหญ่ต่อไป ถ้าพระเจ้ายงัต้องการใช้ชวีติของ
ข้าพเจ้าอยู ่ (หลงัเกษยีณ) ข้าพเจ้ายนิดี แล้วแต่พระองค์จะใช้ และข้าพเจ้าจะไว้วางใจในพระองค์ให้พระองค์ทรงน�าตลอดไป    
ข้าพเจ้าขอบคณุพระเจ้ามากมาย 

ขอบคุณส�าหรบัแผนการท่ีดีในชวีติของข้าพเจ้า การท�างานด้านสือ่มวลชนถอืเป็นความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า เสียงสันตเิป็นองค์กร
ท่ีพระเจ้าทรงเจมิอย่างมากมาย และให้เกิดผลเกินขนาดตลอด 50 ปีนี ้ เสียงสันตสิามารถตอบโจทย์ในชวีติของผมได้อย่างมากมาย
นัน่คือ ความตัง้ใจอยากรบัใช้พระเจ้า และใช้ของประทานให้เกิดผลในงานของพระองค์ให้มากทีสุ่ด และตอนนีก็้เป็นจรงิแล้ว ฯลฯ 
ข้าพเจ้า สัญญาว่าจะรบัใช้พระเจ้าท่ีสือ่มวลชนเสียงสันต ิโดยใช้ความสามารถท่ีมอียูใ่ห้มากท่ีสดุ พฒันาตนเอง เพือ่ถวาย เกียรติ
แด่พระเจ้า จนกว่าพระองค์จะมพีระประสงค์อืน่ๆ ในชีวติ

อาจารย์ รุ่งฟ้า อาสานนท์ หัวหน้าแผนกสนับสนุนงานพันธกิจ

ผู้ปกครอง มานิตย์  จันทร์หอม หัวหน้าแผนกเทคนิคและอาคารสถานที่

มัคนายก บุญจิรา นันป้อ แผนกบัญชี-การเงิน

คุณนิรันดร์ จันทจร แผนกผลิตสื่อ

วัน เดือน ปี เกิด: 16  พฤษภาคม  1972  อายุ 43 ปี  รับใช้ที่เสียงสันติ:  1 ปี 4 เดือน    
ปริญญาตรี: คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี (B.A. -B.Th ปรัชญา-ศาสนา และศาสนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่

วัน เดือน ปี เกิด: 9 มิถุนายน 1959 อายุ  56 ปี รับใช้ที่เสียงสันติ: 34 ปี           
ปริญญาตรี: คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วัน เดือน ปี เกิด: 26  พฤศจิกายน 1954 อายุ 61 ปี  รับใช้ที่เสียงสันติ: 36 ปี
ปริญญาตรี: ม.ศ. 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

วัน เดือน ปี เกิด: 30 เมษายน 1991 อายุ 24 ปี รับใช้ที่เสียงสันติ 1 ปี 8 เดือน
ปริญญาตรี: นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
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ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายที่ได้กลับมาฟังรายการเสียงสันติอีกครั้ง ฟังเมื่อไหร่ก็ได้

รับก�าลังใจและหนุนใจ จากค�าเทศนาทุกๆ ครั้งเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ กับรายการ   

เสียงสันติ ขอพระเจ้าทรงน�าผู้จัดรายการและทีมงานทุกคน ขอให้รายการออกอากาศ

ตลอดไปและให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์อย่างมากมายและเป็นพระพรตลอดไปค่ะ  

สวสัดีค่ะ ไม่ได้เขยีนจดหมายถงึรายการเสยีงสนัตเิสยีนานเลยนะคะ 

แต่ก็ได้รับหนังสือจากรายการเสียงสันติอยู่เสมอ ขอบคุณพระเจ้า

ส�าหรับรายการดีๆ ขอรายการของเสียงสันติท่ีจะเป็นพระพร        

เป็นก�าลังใจให้แก่พี่น้องที่ได้ยินได้ฟังตลอดไปค่ะ 

ดิฉันได้รับฟังรายการ ของสื่อมวลชนเสียงสันติจากสถานีวิทยุ   

สราญรมย์ ดิฉันสนใจแผ่น CD เนื่องในวันคริสต์มาสและปฎิทิน 

ที่ทางรายการแจก จึงเขียนไปรษณียบัตรมาขอค่ะ ขอขอบคุณไว้

ล่วงหน้านะคะ 

ถึงรายการเสียงสันติที่เคารพครับ ผมพงศกร เทพไฝ ได้ฟัง

รายการวิทยุของเสียงสันติทุกคืนครับผม ได้รับแรงบันดาล

ใจจากรายการนี้เป็นอย่างมาก ผมมีความประสงค์ อยากจะ

ได้หนังสือ ร้อยเรื่องราว.... ร้อยข้อคิดเตือนใจ แค่ได้ยินชื่อ

หนังสือนี้แล้ว ท�าให้ผมอยากจะอ่าน มีความกระหายหา

พระพรฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างมาก ขอความรักจากพระเจ้า

ประทานพระพรของพระองค์ผ่านมายังรายการนี้ด้วยครับ 

ก่อนทีผ่มจะต้อนรบัพระเยซคูรสิต์นัน้ ผมได้หลงผดิมากมาย    
ผมเริ่มคิดมาก มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น ผมมีค�าถาม
มากมายเก่ียวกับชีวิตของตนเอง ผมสับสนมืดมนไปหมด 
แต่แล้วพระเจ้าก็ทรงตอบค�าถามของผมด้วยเสียงเพลง   
เสียงร้องเพลงของ พี่น้องผู้ต้องขังกับทีมงานอาจารย์ของ     
คริสตจักรที่มาเยี่ยมและหนุนใจพี่น ้องผู ้ต ้องขังที่ เป ็น
ครสิเตยีน ผมได้ยนิเนือ้เพลงร้องว่า “จงแสวงหาแผ่นดินของ
พระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์
จะทรงเพิม่เตมิสิง่ท่ีทัง้ปวงให้” ขอบคณุพระเจ้าครบั ผมตาม
เสียงนั้นไปและผมเห็นทุกคนท่ีร้องเพลงมีความสุขมากๆ 
เหมือนกับพวกเขาไม่ได้อยู่ในกรอบก�าแพงสูงๆ เลย ตั้งแต่
นั้นมาผมตั้งใจและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้
ช ่วยให้รอดของผม ท�าให้ผมมีความสุข ชื่นชมยินดี                       
และอธิษฐานเสมอ 

ขอพระพรสันตสุิขความชืน่ชมยนิดีจากพระบดิาและพระเยซคูรสิต์เจ้า 

จงด�ารงอยู่กับท่านทั้งหลาย สวัสดีพี่น้องคณะผู้รับใช้ใน เสียงสันติ 

ทุกๆ ท่าน ข้าพเจ้าขอพระพรจากพระเจ้าจงมีแด่ท่านทั้งหลาย 

ขอบคุณมากที่คณะท่านมาเยือนพวกเราที่นี่ ขอบคุณในความรัก

ของพระองค์ คณะของท่านได้ท�าให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี        

มีความสุข มีความเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อ เพราะพระองค์ได้แสดง

ความรักของพระองค์ผ่านการท�างานของคณะท่าน และพี่น้อง       

ทุกคนท่ีนี่ก็ชื่นชมยินดีเป ็นอย่างมาก ข ้าพเจ ้าไม ่มีอะไรที่                     

จะตอบแทนน�า้ใจของท่าน สิง่เดียวทีข้่าพเจ้าท�าได้ก็คอื ค�าอธิษฐาน

ในทกุอาทติย์ทีพ่วกเราร่วมนมสัการพระเจ้าในวนัสะบาโต พวกเรา

อธิษฐานเผื่อท่านเสมอ 

คณุวิภาดา สกุณานเิวศน์ (จงัหวัด เชยีงใหม่)

คณุนติยา ภูร่ะย้า (จงัหวัดชยันาท)

คณุสมฤทยั พงษ์สายนัต์ (จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์)

คณุพงศกร เทพไฝ (จังหวดัเชียงใหม่)

คณุจะสริ ิน้อยติ  (จังหวดัเชียงใหม่) 

คณุเอกราช สมบตุร (จงัหวัดอดุรธาน)ี

จากใจ...
ผู้ฟังรายการวิทยุและผู้เรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์
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ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
กว่าจะเป็น...ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ศาสนาจารย์ ดร.วีรชัย โกแวร์ เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชีวิต      
เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ครสิตชนเสมอมา ท่านเริม่รบัใช้พระเจ้าต้ังแต่

วัยหนุ่มผ่านอุปสรรคมากมาย ภายใต้การทรงน�าของพระเจ้า ท่าน  
 ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นศาสนาจารย์ผู้มีช่ือเสียง กระทั่งปัจจุบันเป็นประธาน     

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย นับเป็นต�าแหน่งอันทรงเกียรติอย่างย่ิง ตลอดระยะเวลาการรับใช้อัน
ยาวนาน ท่านเป็นที่ยอมรับในการอุทิศตัว ทุ่มเท เสียสละและอดทนในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างไม่รู้
จักเหน็ดเหนื่อย พระเจ้าได้ทรงกระท�าการผ่านชีวิตของท่าน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมาย           
ในการรับใช้พระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ

ที่เจ็บป่วยที่อยู่ห่างไกลแพทย์และโรงพยาบาล มีบ้านพระพรร่มเย็น 

เป็นบ้านเลี้ยงเด็กก�าพร้าท่ีพ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ มีโครงการ

เอเดนซึ่งเป็นโครงการท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือความ

ยากจนของเกษตรกรในชนบท ท่านเชื่อมั่นว่าพันธกิจเหล่านี้เกิดขึ้น

โดยพระเจ้าเพื่อพระเจ้า มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ก่อตั้ง มีพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เป็นผู้น�า และสมาชิกทุกคนเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้า

ดร.วีรชัย เป็นนักเทศน์ นักประกาศ โดยเฉพาะท่านเป็นนัก

เทศน์ฟื้นฟูที่เกิดผลมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากผล

ของการท�างานท่ีสตัย์ซือ่ เสยีสละและทุม่เท ตลอดชวีติการ รบัใช้ของ

ท่าน ในท่ีสุดท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศาสนาจารย์ ท่านได้รับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิด้านศาสนศาสตร์ จาก Kingsway 

Christian College and Theological Seminary ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกพี่น้องคริสตชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอีกด้วย

ตลอดชวีติการรบัใช้พระเจ้า ท่านมนีมิติและภาระใจคือ “การได้

เหน็พีน้่องคนไทยทุกคนได้รบัพระพร และความรกัของพระเจ้าอย่าง     

เตม็ล้นทางพระเยซคูรสิต์” ด้วยภาระใจนีเ้องทีเ่ป็นแรงผลกัดันให้ท่าน

ทุ่มเทอุทิศตัวในการรับใช้พระเจ้ามาตราบเท่าทุกวันนี้เพราะเป็น

ความสุขของท่าน  

ดร.วรีชยั โกแวร์ เกิดทีบ้่านหวัหนิ ต�าบลนครชมุ อ�าเภอบ้านโป่ง 

จงัหวดัราชบรุ ี  ชวีติครอบครวัในวยัเด็กของท่านได้รบัการเลีย้งดูจาก

คณุปูแ่ละคุณย่าซึง่ทัง้คูเ่ป็นครสิเตยีนท่ีเข้มแขง็ เนือ่งจากคณุพ่อเป็น

คนด่ืมเหล้าจัด ไม่สนใจดูแลคุณแม่และได้แยกทางกันตอนท่านอายุ

เพียงขวบเศษๆ แม้ท่านจะอยู่ในความอุปการะของคุณปู่ คุณย่าซึ่งมี

ชีวิตที่อยู่ภายใต้การทรงน�าของพระเจ้าก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถท�าให้

ท่านกลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริง จน

กระทั่งได้พบกับอาจารย์สมาน วรรณเกียรติ และอาจารย์ไชยยงค์ 

วฒันจนัทร์ ทีท่�าให้ท่านได้พบจดุเปลีย่นแปลง ครัง้ส�าคัญท่ีสดุในชวีติ  

เมือ่ท่านได้รบัพระวญิญาณบรสิทุธิซ์ึง่น�าท่านไปสูก่ารอทุศิชวีติในทาง

ธรรมและมีไฟในการรับใช้พระเจ้า

นับตั้งแต่ ดร.วีรชัย เริ่มรับใช้พระเจ้า ท่านประสบอุปสรรค

มากมายตั้งแต่การขาดคุณพ่อ คุณแม่ ขาดผู้เลี้ยงดูทางฝ่ายจิต

วญิญาณ ขาดประสบการณ์ และขาดโอกาสในการท่ีจะศึกษา เงนิทอง

ไม่ค่อยมี เพื่อนฝูงก็ยังน้อย การท�างานกับมิชชั่นก็ยังไม่ค่อยราบรื่น

นัก แต่ว่าอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้ท�าให้ชีวิตท่านที่ต้องเดินกับพระเจ้า

ต้องสะดุด ล้มลง ตรงกันข้าม ท่านสามารถพลิกผันอุปสรรคเหล่านั้น

กลายเป็นบันไดสู่ความส�าเร็จในการรับใช้พระเจ้า ด้วยการต่อสู้ มุ่ง

มั่นเป็นเวลาหลายปี ท่านได้ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจในการรับใช้

พระเจ้าอย่างไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อย ท่านได้บุกเบิกคริสตจักร

หลายแห่ง บุกเบิกคริสตจักรร่มเย็นตั้งแต่เริ่มนับศูนย์จนกลับกลาย

เป็นท่อพระพรอันเหลือล้นแก่ผู้คนมากมาย ทั้งพันธกิจในการขยาย

คริสตจักร งานสังคมบริการโดยก่อตั้งมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา 

เพื่อเป็นองค์การช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสท้ังฝ่าย

ร่างกายและจิตวิญญาณ ปรับปรุงมาตรฐานชีวิต และยกระดับความ

เป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น มีรถคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อบริการคน

“นิมิตและภาระใจคือ การได้เห็น
พี่น้องคนไทยทุกคนได้รับพระพร 

และความรักของพระเจ้าอย่างเต็มล้น
ทางพระเยซูคริสต์”
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ดร.วรีชยั โกแวร์ เป็นผูน้�าครสิตชนท่านหนึง่ทีม่ชีวีติทีน่่า

ยกย่อง เป็นบุคคลที่มีนิมิต ทุ่มเทและมีความปรารถนาที่จะรับ

ใช้พระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ ท่านสามารถพัฒนาความรู้ความ

สามารถจนกระท่ังสามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกระดับ ทุกอาชีพ 

ไม่ว่าจะเป็น นกัธรุกิจ คร ูข้าราชการบคุคลทีม่กีารศึกษาสูงหรอื

คนธรรมดาๆ ข้างถนน ท่านเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น�าที่ดีโดยมี       

พระวญิญาณบรสุิทธิเ์ป็นผูท้รงน�า ขอสันตสิขุจากองค์พระผูเ้ป็นเจ้า 

ทรงสถิตอยู่กบัท่านตลอดไป และขอให้ชีวิตของท่านจงเกดิผล

ยิ่งขึ้นเป็นพระพรต่อผู้คนมากมายที่ได้สัมผัสชีวิตของท่าน

ศาสนาจารย์ ดร.วีรชัย โกแวร์   
Rev.Dr.Wirachai Kowae

วัน เดือน ปี เกิด
28 มกราคม 1941 อายุ 74 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับคุณชวนพิศ โกแวร์

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรร่มเย็น กรุงเทพฯ

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนบ�ารุงวิทยา นครปฐม

ปริญญาตรี: Bible Institute of Malaysia (BIM)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์: ด้านศาสนศาสตร์ 

จาก Kingsway Christian College and Theological Seminary 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรร่มเย็น กรุงเทพฯ

ผู้ก่อตั้ง คณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
ผู้ก่อตั้ง องค์การพันธกิจสัมพันธ์เมตตา

รองประธาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ประธาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ท่านคิดว่าอะไรมีค่ามากที่สุดส�าหรับท่าน

และท่านพร้อมที่จะอุทิศชีวิต ทุ่มเทก�าลังกาย 
ก�าลังใจและเวลาให้ ถ้าท่านพบว่ามันคืออะไร 

สิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ควรท�า

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
กาลาเทีย 6:7-10 “ผู้ใดหว่านอะไรลง จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น...
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการท�าดี เพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว

เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส
ให้เราท�าดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้าฯ

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
การได้เห็นพี่น้องคนไทยได้รับพระพร

ความรักของพระเจ้าอย่างเต็มล้นทางพระเยซูคริสต์
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ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์
กว่าจะถึงวันนี้...ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ผู้สืบทอดเจตนารมณ์
ของการเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งจากบิดามารดา ผู้เป็นที่รักและ
สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ามาตลอด ท่านเป็นผู ้ที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วย             

ค ว า ม ความเช่ือ ความหวังและความรกัในองค์พระเยซคูรสิต์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย        
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคริสตชนทั่วไปในการรับใช้พระเจ้า ด้วยใจที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าอย่าง              
ต่อเนื่อง  และด้วยใจที่ส�านึกในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อท่านและครอบครัว พระเจ้าทรงประทานหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานพันธกิจให้ท่านมากมาย กว่าจะถึงวันนี้...กับต�าแหน่งประธานสภาคริสตจักร   
ในประเทศไทย ท่านขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี นับเป็นอีกหนึ่งของความช่ืนชมยินดีในการรับใช้พระเจ้า
ของท่าน ไม่มีส่ิงใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในโลกใบนี้และนี่คือ...แผนการของพระเจ้าและการทรงน�าของ
พระองค์ในชวีติของ ศาสนาจารย์ ดร.ทวศีกัดิ ์ มหชวโรจน์  ผูท้ีพ่ระเจ้าได้ทรงเตรยีมท่านในการบรหิารพัฒนา
สภาคริสตจักร เพื่อการขยายพันธกิจของพระเจ้าให้ก้าวไกลและเกิดผลมากยิ่งขึ้น

ครอบครัวและด้านธุรกิจเกี่ยวกับการจ�าหน่ายเครื่องจักรต่างๆ เช่น  

เครื่องซักผ้า  เครื่องอบผ้า และเครื่องรีดผ้าขนาดใหญ่ พระเจ้าทรง

ประทานสตปัิญญาให้ท่านในการท�าธรุกจิเพือ่น�าผลท่ีได้ไปสนบัสนนุ

งานพนัธกิจของพระองค์  ท่านเป็นผูห้นึง่ทีสั่ตย์ซือ่เรือ่งการถวายและมี

หวัใจของการให้อย่างแท้จรงิ  เพือ่สนบัสนนุงานพนัธกิจในรปูแบบต่างๆ

พระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้ายังคงหลั่งไหลสู่ชีวิตของผู้เชื่อ 

ศาสนาจารย์ ดร.ทวศีกัด์ิ  ในฐานะท่ีท่านเป็นนกัธรุกจิ  ท่านได้รบัเชญิ

ไปเทศนาแบ่งปันพระค�าพระเจ้าเดือนละกว่าสิบครั้ง ท่านเดินทาง

ประกาศข่าวประเสรฐิหนนุใจครสิเตยีนในสถานท่ีต่างๆ ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ อาทิ ประเทศจนี  ฮ่องกง มาเลเซยี ไต้หวนั  สิงคโปร์  

ออสเตรเลยี เกาหล ีและสหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่16  พฤษภาคม  2009  

ท่านได้รับเกียรติรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักด์ิด้าน      

ศาสนศาสตร์ (Doctor of Divinity) จาก Central Baptist Theological 

Seminary, Shawnee Kansas, U.S.A. นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2013 ท่านยังได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์จาก 

Journey Community Church ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้จัดพิธี

ขอบคุณพระเจ้า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2013 ณ หอธรรม โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียน นับได้ว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดต่อชีวิตการรับใช้   

ของท่าน ซึ่งน�าความชื่นชมยินดีสู่ครอบครัวและผู้คนมากมายที่รัก

เคารพนับถือท่าน    

ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า

มากมาย ท�าให้ท่านเห็นถึงพระคุณและความรักที่พระองค์ทรง

ประทานให้แก่ท่าน ท่านมีข้อคิดค�าหนุนใจแก่พี่น้องคริสตชนว่า       

ศาสนาจารย์ ดร.ทวศัีกด์ิ มหชวโรจน์ เกดิในครอบครวัครสิเตยีน

ที่ประเทศจีน โดยมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นคริสเตียนท่ีมีความเชื่อ       

ที่เข้มแข็ง พระเจ้าทรงประทานโอกาสในการรับใช้ให้ท่านอย่าง

มากมายหลายด้านเริม่ตัง้แต่การเข้ากลุม่อนชุนและร่วมรบัใช้กับคณะ

นักร้องของคริสตจักรไมตรีจิต ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ท่านเป็นสมาชิก   

อยู่ ด้วยความมุ่งมั่นในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า พระองค์ทรงให้

ท่านมโีอกาสร่วมรบัใช้ในต�าแหน่งท่ีส�าคญัต่างๆ ในครสิตจกัร ในภาค

และในสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ชวีติการรบัใช้พระเจ้าในส่วนของการเป็นเหรญัญกิ สภาครสิตจกัร 

ในประเทศไทยนั้น ท่านเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนงานของ          

สภาคริสตจักรในประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ กองการศึกษา     

ท่านก็ได้มส่ีวนร่วมสนบัสนนุการตัง้กองทนุรวมพลงัส�าหรบัช่วยเหลอื

โรงเรียนเล็กๆ ที่มีปัญหาด้านการเงิน

ครสิตชนเราเชือ่ว่า  ถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้ว  

พระองค์จะเพิ่มเติมส่ิงท้ังปวงให้ พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของ                

ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ อย่างต่อเนื่องและในทุกด้านรวมถึงด้าน

“พระเจ้าประทานพระคุณ
และความรักให้แก่เราทุกคน

ฉะนั้นเราต้องรับใช้งานของพระองค์
ให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอ�านวย”
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กว่าจะถึงวันนี้...ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

“ให้เราคิดถึงงานของพระเจ้ามากขึ้น  ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุก

คนไม่ใช่เฉพาะศิษยาภิบาลหรือผู้น�าเท่านั้น  ไม่ว่าเราจะอยู่ใน

สถานภาพใดหรอืสถานการณ์ใด เรากส็ามารถรบัใช้พระเจ้าได้  

พระเจ้าประทานพระคุณและความรกัให้แก่เราทุกคน ฉะนัน้เรา

ต้องรับใช้งานของพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอ�านวย”

ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  
มหชวโรจน์

Rev.Dr.Thawesak Mahachavroj
วัน เดือน ปี เกิด

15 มกราคม 1944 อายุ 71 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส มีบุตรชายหญิง 3  คน 

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรไมตรีจิต ภาคที่ 12 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนซือลิบจิงกวง, ดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปริญญาเอก: ศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
Central  Baptist Theological Seminary, Kansas City, U.S.A.

ประสบการณ์การท�างาน
 ธุรกิจส่วนตัว

มัคนายก คริสตจักรไมตรีจิต ทั้งหมดรวม 35 ปี
ประธาน คริสตจักรไมตรีจิต 18 ปี

ประธาน คริสตจักรภาค 12 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 25 ปี
ประธาน พระคริสตธรรมเบ็ธเอล
ประธาน พระคริสตธรรมกรุงเทพ

ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ประธานกรรมการ ประกาศแบ๊บติสท์คนจีนทั่วโลก

กรรมการ พระคริสตธรรมฟิลิปปินส์
กรรมการ พระคริสตธรรม International Theological Seminary, 

Los Angeles, U.S.A.

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ประธาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประธาน บริษัทฯของกลุ่ม บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัล ซัพพลาย จ�ากัด

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
พระเจ้าให้พระพรแก่เรา เราก็ควรน�าเอาพระพรแบ่งปันให้กับผู้อื่น

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ส�าหรับข้าพเจ้าและครอบครัว เราจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า 

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
His eye is on sparrow

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
อยากเห็นจ�านวนคริสเตียนเพิ่มขึ้น, คริสตจักรเข้มแข็ง,

โรงเรียนพระคริสตธรรมได้เสริมสร้างผู้รับใช้จ�านวนมากให้เพียงพอ
กับความต้องการในการหว่าน รดน�้าและเก็บเกี่ยว



50 ปี เสียงสันติ  Voice of Peace 50th Anniversary 44 |

ข้าพระองค์ไม่ทำาให้พระองค์ผิดหวัง

ผมเกิดมา ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ในครอบครัวที่เช่ืออะไร
กไ็ด้ ยกเว้นพระเยซ ูทีบ้่านผมรบัจ้างท�ารปูเคารพทกุชนดิ ชีวิตของ
ผมจงึรายล้อมด้วยแหล่งพนนั อบายมุข แหล่งยาเสพติดและแหล่ง   

เริงรมย์ทางโลกีย์ควบคู่ไปกับวัดวาอารามมากมาย

แต่พระเจ้าทรงเมตตาน�าฝ่าฟันออกมาได้อย่างเหลอืเชือ่ พร้อมกับทัง้

ทรงคืนศักดิ์ศรีและเกียรติให้มาอย่างเกินความคาดคิด

พระเจ้าทรงน�าให้ผมรับใช้พระองค์ตั้งแต่ก ่อนท่ีผมเป็น

คริสเตียน พระเจ้าทรงใช้ให้ผมน�าหลายคนมารู้จักกับพระเจ้าทั้งๆ ที่

ตัวเองยังไม่กลับใจใหม่ ผมจึงตัดสินใจรับใช้พระองค์แบบเต็มเวลา  

ในทันทีท่ีจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 ปีครึ่ง 

เกียรตนิยิมอนัดับ 2) โดยไม่มอีะไรเป็นข้อต่อรองเพือ่เป็นหลกัประกนั

ส�าหรับอนาคตเลย แต่พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดู จนได้ภรรยาและมีธิดา 2 

คน จนบัดนี้หนึ่งในสองบุตรสาวก็มีครอบครัวและได้เป็นแม่คนแล้ว!

ขอบคุณพระเจ้าท่ีทรงน�าผมในด้านพันธกิจรับใช้ในองค์กร

คริสเตียนที่ใกล้ล่มสลาย แต่ทรงใช้ผมและทีมงานได้ จนบัดนี้องค์กร

เตบิใหญ่แขง็แกร่งและพร้อมส่งมอบให้กับคนรุน่ใหม่ทีจ่ะรบัไปบรหิาร

จัดการต่อ 

คริสตจักรแห่งแรกท่ีพระเจ้าทรงน�าให้ผมตั้งขึ้น (ร่วมกับทีม) 

บดันีอ้ายกุย่็างเข้าปีที ่32 และยงัมอีกีหลายๆ ครสิตจกัรทีผ่มเองก็ได้

มีส่วนร่วมตั้ง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ยิ่งเข้าสู่ปัจฉิมวัย ผมก็ยิ่งมี

พันธกิจท้าทายใหม่ๆ เข้ามาเสนอตลอดเวลา ทั้งในแวดวงศาสนา, 

ราชการ แวดวงสื่อ บันเทิง และแวดวงการศึกษา ฯลฯ

“หากวันนี้ พระคริสต์จะทรงกลับมาหรือรับผมกลับไปบ้าน        

ในสวรรค์  ผมก็คงจะรู้สึกลังเล คงเป็นเหมือนกับ อ.เปาโล ที่กล่าวว่า                 

“ข้าพ เจ้าล�า บากใจระหว่างสองฝ่ายนี ้คอืว่า ข้าพ เจ้ามคีวามปรารถ นา

จะจากไปเพื่ออยู่กับพระ คริสต์ ซึ่งประ เสริฐกว่ามากนัก แต่การ           

ทีย่งัอยูใ่นร่าง กายนีก็้จ�า เป็นมากกว่าส�าหรบัพวก ท่าน”  (ฟิลปิปี 1:23-

24) ดังนั้น คงต้องแล้วแต่พระเจ้าว่า จะให้ผมอยู่ต่อไปในโลกหรือจะ

รับกลับไปอยู่ในสวรรค์? แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ผมตั้งสัตย์ปฏิบัติไว้ในใจ

ของผมว่า ผมจะไม่ท�าตวัของผมให้พระองค์ทรงผดิหวงัเป็นเด็ดขาด!. 

นี่คือค�าสัญญา”

เขียนโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ในวัยเด็กและวัยรุ่น ผมชอบริลองสิ่งชั่วร้ายมาหลากหลาย จน

กระทั่งมาพบกับพระเยซูคริสต์ ด้วยวิธีเปิดเผยพิเศษ (เป็นนิมิต โดย

ไม่มผีูใ้ดน�าให้รบัเชือ่องค์พระเยซคูรสิต์เป็นส่วนตวั แต่ได้สัมผสัความ

รักของพระเจ้าผ่านพี่น้องคริสเตียนกลุ่มหนึ่งท่ีอดทนอดกลั้นต่อผม

มากตลอดเวลา 3 ปีท่ีคลกุคลอียูด้่วยกนั จงึอธษิฐานต้อนรบัพระครสิต์

เข้าในชีวิตเป็นส่วนตัว) 

ต่อมาผมได้ประกาศตัวรับเชื่ออย่างเป็นทางการในวันท่ี 24 

ธันวาคม 2515 (1972) และได้มีประสบการณ์กับการยอมจ�านนต่อ

พระเจ้าแบบสิ้นเชิงอีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 (1973)

ผมขอบคณุพระเจ้าที่ทรงประทานโอกาสให้ผมได้ร่วมรับใช้กบั

บรรดาผูใ้หญ่ในวงการครสิเตยีนทีล่่วงหลบัไปแล้วมาตัง้แต่สมยัทีผ่ม

ยังอายุน้อย ๆ อาทิ ศจ.ทองค�า พันธุพงศ์, ศจ.บุญครอง ปิฏกานนท์, 

ศจ.จรญั รตันบตุร, ศจ.วเิชยีร วฒักีเจรญิ, ศจ.จรุนิทร์ ตกแต่ง, ศจ.ทรงเดช 

กุสาวดี และอีกหลายๆ ปูชนียบุคคล ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้

พระเจ้าทรงเปิดโอกาสในการรับใช้ให้กับผมอย่างหลากหลาย

ซึ่งครอบคลุมแทบทุกพันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นการน�ากิจกรรม การสอน                 

การเทศนา การเป็นผู้น�า บริหาร และการจัดการทั้งภายในและภาย

นอกคริสตจักร ผมเผชิญกับวิกฤติในชีวิตมามากหลาย แต่ก็ผ่านพ้น

มาได้ด้วยพระคุณ ผมเคยถูกกดลงต�่า ถูกปั่นจนป่วน ถูกดูถูก   ถูก

ต�าหนิ  ถูกกล่าวหาด้วยนานาข้อกล่าวหา และถูกโจมตีทุกรูปแบบ 

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

“ข้าพเจ้าล�าบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้
คือว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะ

จากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ 
ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก

แต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ 
ก็จ�าเป็นมากกว่าส�าหรับพวกท่าน”



50 ท�ำเนียบค�ำพยำนชีวิต  50 Testimonies of Christian Leaders | 45

ศาสนาจารย์ธงชัย 
ประดับชนานุรัตน์       

Rev.Thongchai Pradabchananurat

วัน เดือน ปี เกิด
16 ตุลาคม 2497 อายุ 60 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส 

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรนิมิตใหม่, คริสตจักรแห่งความสุข, 

คริสตจักรแห่งความรัก คณะแบ๊บติสต์

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์

ปริญญาตรี: รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: การศึกษา/ศาสนา Southwestern Baptist Theological 

Seminary, Texas, U.S.A

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้อ�านวยการ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ ,

ตั้งแต่ปี 1979-ปัจจุบัน

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
 ผู้อ�านวยการ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์  

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
“เรามีชีวิตอยู่เพียงแค่ครั้งเดียว 

แต่หากเรามีชีวิตอย่างถูกต้องครั้งเดียวก็พอแล้ว”    

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“ฉะนั้นเราตั้งเป้าว่า จะอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดี 

เราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย” (2 โครินธ์ 5:9)

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
“แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” 

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
“ช่วยคนให้รอดมากที่สุด และสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระคริสต์” 

(ให้มากที่สุดเท่าที่ท�าได้โดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์)



50 ปี เสียงสันติ  Voice of Peace 50th Anniversary 46 |

นพ.เกรียงศักดิ์ 
วรรธนาศิรกุล
หมดทั้งชีวิต...เพื่อแผ่นดินของพระคริสต์

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล นายแพทย์ผู ้มีจิตใจดุจ                 
นายแพทย์ลกูาทีไ่ม่เพยีงแต่รกัษาคนเจบ็ป่วยทางฝ่ายร่างกายเท่านัน้แต่ยังมีภาระใจ 

ในการรบัใช้พระเจ้า ทุม่เทเวลาให้กบัพันธกจิของพระองค์ เพือ่ว่าแผ่นดนิของพระครสิต์จะเปลีย่นแปลงชีวิต
ของชุมชนทียั่งไม่รูจ้กัพระเจ้า ให้สามารถพลกิฟ้ืนเป็นชุมชนของพระเจ้าอย่างแท้จรงิ

ความเครียดเมื่อเขาเปิดใจออกให้พระวจนะของพระเจ้าครอบครอง

ชีวิต

ท่านมีเป้าหมายอยากจะเห็นคน 10% ในจังหวัดเชียงใหม่       

มาเชือ่วางใจในพระเยซคูรสิต์ แต่สิง่นีไ้ม่ได้ง่ายเลย พระเจ้าก็ได้ตอบ                       

ค�าอธษิฐานของท่านโดยให้ท่านท�า 2 สิง่ คอื หนึง่ อธษิฐานทูลขอการ

ช่วยเหลือจากพระเจ้า สอง การจับมือกับคริสตจักรต่างๆ ในจังหวัด

เชียงใหม่ให้นิมิตนี้ส�าเร็จ

ดังนั้นท่านจึงก่อตั้งกลุ่มอวยพรประเทศไทย (เชียงใหม่) ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ คือ รวบรวมธรรมมิกชนของพระเจ้าให้มาอธิษฐาน

วิงวอนร่วมกันส�าหรับเมืองในระดับผู้น�า  ทุกเดือนก็จะมีศิษยาภิบาล

มาอธิษฐานร่วมกัน และในแต่ละปีก็ได้มีการประสานงานให้พี่น้อง

คริสเตียนทั้งจังหวัดมานมัสการ อธิษฐานวิงวอนและอวยพร         

เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละครั้งมีพี่น้องมานมัสการ 3,000-4,000 คน ซึ่ง

จัดมาได้ถึง 11 ปีแล้ว

เมือ่ท่านมองกลบัมาท่ีครสิตจกัร ท่านเหน็ส่ิงหนึง่คือท่านมคีวาม

ปรารถนาท่ีจะเห็นทุกคนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เติบโต   

ทางด้านจติวญิญาณ ซึง่การศกึษาพระวจนะของพระเจ้าเป็นเครือ่งมอื 

อันส�าคัญยิ่ง  ท่านให้ความเห็นว่า ปัญหาของเราคนไทยก็คือไม่ชอบ

อ่านไม่ยอมศึกษาพระคัมภีร์ มาคริสตจักรก็เพียงมานมัสการแล้ว      

ก็กลับซึ่งยังไม่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินชีวิตคริสเตียน ท่าน

พยายามอย่างยิง่ทีจ่ะเสรมิสร้างในส่วนนีใ้ห้เข้มแขง็ในครสิตจกัร ท่าน

ต้องการท่ีจะเห็นบรรยากาศท่ีคริสเตียนเรามีความหิวกระหายใน    

นายแพทย์เกรยีงศกัดิ ์เกิดทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ แม้ว่าท่านจะเกิด

ในครอบครวัครสิเตยีนก็ตาม แต่ท่านได้ตดัสนิใจรบัพระเยซคูรสิต์เป็น

พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเรียนอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นท่านได้พบกับนายแพทย์ Theo Welch มิชชัน

นารคีณะโอเอม็เอฟและอาจารย์ศลัยแพทย์ ได้มาพดูคุยกบันกัศึกษา

เก่ียวกับเรือ่งของพระเจ้า โดยเฉพาะการบงัเกิดใหม่ในพระครสิต์ และ

การด�าเนินชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท�าให้นายแพทย์

เกรียงศักดิ์ แสวงหาการทรงน�าและน�้าพระทัยจากพระเจ้า ท่านมีใจ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าในการรบัใช้พระเจ้าทัง้ในฐานะแพทย์ทางฝ่าย

ร่างกายและแพทย์ทางฝ่ายจิตวิญญาณ

หลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้ไปใช้ทุนรัฐบาลที่            

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่เป็นเวลา 

2 ปี จากนั้นได้ศึกษาต่อทางด้านกุมารเวชกรรมท่ีภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาล

มหาราชนครเชยีงใหม่) และด้วยจติวญิญาณของผูร้บัใช้พระเจ้า ท่าน

ได้ทุ่มเทชวีติของท่านในการกระท�าพนัธกิจของพระเจ้า  ท่านได้ร่วม

รบัใช้ในครสิตจกัรความหวงัเชยีงใหม่ในฐานะผูช่้วยศษิยาภบิาลเป็น

เวลา 6 ปี จากนั้นพระเจ้าได้ทรงน�าให้บุกเบิกคริสตจักรใหม่ คือ         

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ รับหน้าท่ีเป็นศิษยาภิบาลโดยไม่รับ      

เงินเดือนในการรับใช้พระเจ้า ท่านได้รับประสบการณ์จากพระเจ้า

มากมาย อาทเิช่น มปีระสบการณ์เก่ียวกับการรกัษาโรคทีคุ่ณแม่ป่วย

เป็นโรคไขข้ออักเสบ [Rheumatoid Arthritis] และพระเจ้าทรงรักษา

ให้หายสนทิถงึปัจจบุนัเป็นเวลา 30 กว่าปี โดยไม่มอีาการปวดข้อหรอื

ข้อถกูท�าลายเลย นอกจากนีแ้ล้วท่านยงัมปีระสบการณ์ทีพ่ระเจ้าทรง

รักษาโรคต่างๆ ของพี่น้องสมาชิกคริสตจักรที่หายจากโรคไซนัส

อกัเสบ ถงุน�า้ทีล่กูอณัฑะ [Hydrocele] หายโดยไม่ต้องผ่าตดั หหูนวก

ที่กลับได้ยิน โรคกรดไหลย้อน [Esophageal Reflux] ที่พระเจ้าทรง

ปลดปล่อยให้พ้นพนัธนาการของวญิญาณชัว่และท�าให้อาการของโรค

หาย ประสบการณ์ท่ีพี่น ้องรับการปลดปล่อยจากความกดดัน 

“ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
รักษาโรคที่คุณแม่ป่วย
เป็นโรคไขข้ออักเสบ

พระเจ้าทรงรักษาให้หายสนิท”
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นพ.เกรียงศักดิ์ 
วรรธนาศิรกุล

พระวจนะของพระเจ้า ท่านพยายามสร้างบรรยากาศ ให้สมาชกิ

มีความรักท่ีจะศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าโดยการสร้าง

สาวก ท่านได้จัดท�าหนังสือเฝ้าเด่ียว ชื่อว่าหนังสือ QT เพื่อ

ต้องการให้สมาชกิและพีน้่องครสิเตยีนท่ัวไปใช้เวลาส่วนตวักับ

พระเจ้าทุกวัน ติดสนิทกับพระเจ้า ได้สัมผัสฤทธิ์เดชของ

พระเจ้าในชีวิตแต่ละคน

ชีวิตการรับใช ้พระเจ ้าของนายแพทย์เกรียงศักด์ิ            

วรรธนาศริกุล ท่านได้ใช้ความสามารถทีพ่ระเจ้าประทานให้แก่

ท่านในวชิาแพทย์เพือ่รกัษาผูค้นทีเ่จบ็ป่วยทางร่างกาย และได้

ใช้ของประทานทีพ่ระเจ้าประทานให้ เป็นสทิธพิเิศษในการเป็น

ผูอ้ภบิาลเลีย้งดูจติวญิญาณของผูค้นท้ังในครสิตจกัรและสงัคม

ทีอ่ยูร่อบข้างให้สามารถพลกิฟ้ืนชวีติตนเองสูก่ารเป็นประชากร

ของพระเจ้าอย่างแท้จริง นับเป็นแบบอย่างของผู้น�าคริสตชน 

ทีส่�าคญัท่านหนึง่ในประเทศไทย ขอองค์พระเยซคูรสิต์เจ้าทรง

บันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ ให้ความมุ่งมั่น ตั้งใจดี         

ทุกประการและกิจการงานแห่งความเชื่อทุกอย่างของท่าน

ส�าเร็จ เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์

นายแพทย์ เกรียงศักดิ์
วรรธนาศิรกุล 

Kriengsak Wattanasirakul M.D.
วัน เดือน ปี เกิด

1 สิงหาคม 1955 อายุ 60 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับ ทพญ.สิรีนุช (ทะพิงค์แก) วรรธนาศิรกุล

 บุตร 3 คน

สมาชิกคริสตจักร
ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

อุดมศึกษา: 1974-1979 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1979-1980 แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ปี

1980-1982 ใช้ทุนรัฐบาล ที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 
จังหวัดเชียงใหม่ 2 ปี

1982-1985 เรียนต่อทางด้านกุมารเวชกรรมที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่)

ประสบการณ์การท�างาน
เริ่มต้นจากการร่วมรับใช้กับพี่น้องคริสเตียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในขณะที่เรียนที่มหาวิทยาลัย จนจบการเป็นแพทย์ฝึกหัดที่นั่น                                         
รับใช้ในคริสตจักรเป็นมัคนายกของคริสตจักรจีน 

ภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
รองประธาน, เหรัญญิก และกรรมการประสานงาน

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ 
ประธานกรรมการ ประสานงานสหกิจคริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

 แพทย์ประจ�า เกรียงศักดิ์การแพทย์
รองประธานคณะกรรมการอ�านวยการ  สื่อมวลชนเสียงสันติ

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ชีวิตนี้มีเพื่อพระเจ้าและโดยพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
กิจการ 20:24 “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่า

และประเสริฐส�าหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้า
ขอท�าหน้าที่ให้ส�าเร็จก็แล้วกัน และท�าการปรนนิบัติที่ได้รับ

มอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ
ซึ่งส�าแดงพระคุณของพระเจ้านั้น”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
หมดทั้งชีวิต With All I Am

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
อยากจะเห็นคน 10% ในจังหวัดเชียงใหม่มาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
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ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 ศาสนาจารย์เกียรติ ลักษณะสกุลชัย จากชีวิตที่มีตัวเองเป็น
ศนูย์กลาง ขาดสันติสุขในใจ ในทีสุ่ดเม่ือได้พบกบัสันติสุขทีแ่ท้จรงิ

ในพระเจ้า มีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และทรงน�า
หน้าในทุกวิถีแห่งการก้าวเดินของชีวิต ท่านก้าวสู่การเป็นผู ้น�าที่มีบทบาท               

ในแวดวงคริสตชนท่านหนึ่ง ท่านเป็นทั้งนักเทศน์และเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนพระคริสตธรรม 

ลงหน้าธรรมาสน์ ร้องห่มร้องไห้เป็นชั่วโมงๆ และคืนนั้นภรรยา        

ศษิยาภบิาลก็ชวนไปงานฤทธิเ์ดชอสีานท่ีขอนแก่น ท่านก็ไปร่วมท้ังๆ  

ทีไ่ม่รูอ้ะไรแต่ขณะทีเ่ขาร้องเพลงนมสัการพระเจ้า ท่านก็ร้องไห้อย่าง

เดียว หลังจากการเทศนาเสร็จ นักเทศน์ได้เชิญชวนให้ออกมาข้าง

หน้าเพื่อถวายตัว ท่านก็ออกไปท้ังๆ ท่ีร้องไห้อยู่ ขณะที่อาจารย์

อธิษฐานเผื่อ ท่านก็พูดออกมาเป็นภาษาแปลกๆ ซึ่งท่านคิดว่าเป็น

วิญญาณชั่วท่ีเคยอยู่ในตัวท่านได้กลับมาเข้าร่างอีกครั้ง เพราะตอน

ที่ท่านเป็นร่างทรงก็พูดอะไรแปลกๆ ออกมาเช่นกัน ท่านจึงพูดออก

มาว่า “ไม่เอาแล้ว พอแล้ว ผมจะสรรเสริญพระเจ้า” วินาทีนั้นท่านได้

หลุดพ้นจากการถูกจองจ�าในวิญญาณชั่ว กลับมาเป็นไทในพระเจ้า

อีกครั้ง

จากค�่าคืนนั้น ชีวิตของท่านก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีความ

กระตือรือร้นในพันธกิจของพระเจ้า มุ่งมั่นศึกษาในพระวจนะของ

พระเจ้า พร้อมกับช่วยภรรยาท�าร้านอาหาร เมือ่ทุกวถิทีางของมนษุย์

อยู่ในน�้าพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว พระองค์ก็ทรงน�าและ 

อวยพระพรในชวีติ ภรรยาของท่านได้ประจกัษ์ในความรกัของพระเจ้า

ผ่านทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน จากท่ีไม่เคยเห็นด้วยกับ    

เรื่องราวของพระเจ้าก็ตัดสินใจมารับเชื่อในพระเจ้า

พระประสงค์ของพระเจ้าไม่หยุดยั้งเพียงเท่านั้น ท่านได้พบกับ

มชิชนันารเีกาหล ีซึง่หนนุใจให้ท่านไปเรยีนพระครสิตธรรม ท่านกลบั

มาบ้านเพื่อปรึกษากับภรรยา ปรากฏว่าเมื่อภรรยาของท่านได้ฟัง    

ก็ขายทกุสิง่ทกุอย่างและไปเรยีนทีพ่ระครสิตธรรมพะเยาท้ังครอบครวั 

หลังจากจบพระคริสตธรรมก็ไปบุกเบิกตั้งศูนย์บ�าบัดยาเสพติดที่   

บ้านนิมิตใหม่ อ�าเภอดอยสะเก็ด หลังจากนั้นก็รับใช้ในคริสตจักรมา

ตลอด มีชีวิตรับใช้ในคริสตจักรร่วมกับคริสตจักรพระพร คริสตจักร

พนัธกิจ และหลงัจากนัน้พระเจ้าทรงเรยีกให้บกุเบกิตัง้ครสิตจกัรนคร

เชียงใหม่

ท่านกล่าวว่า “ในชวีติของการรบัใช้พระเจ้า มนัไม่ได้เป็นเหมอืน

ท่ีเราคิด มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มันเป็นการแบกกางเขน       

ของตนทุกวันตามพระองค์ไป ในวิกฤติมีโอกาสเสมอ ในปัญหาก็มี

ปัญญาเมื่อเราพึ่งพาในพระเจ้าตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาท่ีรับใช้

ศาสนาจารย์เกียรติ ลักษณะสกุลชัย มีถิ่นก�าเนิดในจังหวัด

ขอนแก่น ท่านมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะ ท่านเรียนหนังสือ

เก่งและได้ท่ี 1 มาโดยตลอด แต่เมื่อเติบโตขึ้นเป็นวัยหนุ่ม มีนิสัย

ก้าวร้าว รักความสนุกสนาน ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตวัยรุ่น   

ท่านได้รู้จักกับพระเจ้าครั้งแรก โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ        

มิชชันนารีชาวฮ่องกงในเรื่องของความเชื่อ ในที่สุดท่านไม่สามารถ

ตอบโต้ความเป็นจริงของพระเจ้าได้ ท่านจึงตัดสินใจยอมรับเอา      

พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและด�าเนินชีวิตคริสเตียนท่ีดี     

คนหนึง่ แต่แล้วชวีติของท่านได้ปรบัเปลีย่นไป ด้วยเหตทุีพ่่ายแพ้แก่

การทดลอง  เนือ่งจากสงัคมทีอ่ยูร่อบข้าง คนในครอบครวัและภรรยา

สุดท่ีรักของท่านไม่เห็นด้วยกับการเป็นคริสเตียน พยายามต่อต้าน

และขัดขวางทุกวิถีทาง ท่านจึงละทิ้งทางของพระเจ้าหันกลับในทาง

ของพุทธศาสนาเหมือนเดิม ด้วยการนั่งวิปัสนากรรมฐาน ถือศีล      

กินเจ ในเวลานั้นท่านเชื่อว่า นี่แหละคือทางแห่งความรอดเป็นทางที่

ถกูต้องท่ีสุดแล้ว การปฏบิตัธิรรมของท่าน ท�าให้จติใจเข้มแขง็ มสีมาธิ

แกร่งกล้า ถึงขั้นชาญสมาบัติต่างๆ ท่านเห็นทุกอย่างล้วนแล้วแต่

อนจิจงัทุกขงัอนตัตา ไม่มอีะไรเป็นสิง่ทีน่่ายดึถอื ทุกสรรพสิง่ เป็นสิง่

ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน

ท่านเริม่เชือ่มัน่ในตวัเองว่าเป็นผูแ้กร่งกล้า สามารถหลดุพ้นจาก

ทุกสิ่งได้ด้วยตนเอง และสามารถท�าให้ผู ้อื่นหลุดพ้นได้เช่นกัน        

โดยการเป็นร่างทรง เสาะแสวงหาเครื่องราง ของขลัง เวทมนต์คาถา

และมุ่งมั่นสู่ทางแห่งไสยศาสตร์ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ

พระเจ้า พระองค์ไม่ประสงค์ให้บุตรของพระองค์หลงไปจากทางของ

พระองค์และพระองค์ทรงรอคอยการกลบัมาอยูเ่สมอ เสมอืนผูเ้ป็นพ่อ

ทีร่อคอยการกลบัมาของบตุรน้อยหลงหาย พร้อมทีจ่ะอภยัความผดิบาป

และแล้ววนัหนึง่ ท่านกลบัไปหาคุณแม่ซึง่เป็นครสิเตยีนทีย่งัคง

มคีวามเชือ่มัน่คงในพระเจ้าอยูเ่สมอ คณุแม่ได้อธษิฐานเผือ่ท่านตลอด

เวลาที่ท่านหลงไปจากทางของพระเจ้า คุณแม่บอกกับท่านว่า        

“เราเชื่อพระเจ้า พระเจ้าของเรายังทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้ารักเรา 

พระเจ้าดูแลเราอยู”่ เวลานัน้ท่านสบัสนมาก มุง่หน้าออกจากบ้านโดย

ไร้ทิศทางจนมาถงึหน้าโบสถ์แห่งหนึง่ ท่านเดินเข้าไปในโบสถ์คกุเข่า
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พระเจ้ายี่สิบกว่าปีนี้ ท่านมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้า อดอาหาร 

อธษิฐาน 30 วนั, 40 วนั, 20 วนั, 7 วนั เป็นประจ�า  เพือ่แสวงหา

น�้าพระทัยของพระเจ้า  ขอพึ่งพาพระเจ้าในการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคต่างๆ เพราะท่านท�างานหลายด้าน ท่านมักจะเจอ

ปัญหาต้องให้คิดมากมายอยู่ตลอดเวลา ท่านขอบคุณพระเจ้า

เสมอที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่   

กับท่านและช่วยท่าน ซึง่พระเจ้าได้กระท�าตามทีพ่ระองค์สัญญาเสมอ

หากเปรยีบชวีติเหมอืนการเดินทาง ซึง่ต้องประสบพบพา

กับส่ิงต่างๆ มากมาย ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านความทกุข์ ความสขุ 

ความผดิหวงั ความสมหวงั แต่หากนกัเดินทางไม่มเีขม็ทศิท่ีใช้

ในการเดินทาง อาจท�าให้หลุดจากเส้นทางอันเป็นเป้าหมาย 

เสมอืนกับชวีติของศาสนาจารย์เกียรต ิทีเ่ริม่เดินทางโดยไร้เขม็

ทิศในตอนแรก แต่เมื่อมีองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเข็มทิศ ใน

ชีวิต ท�าให้ชีวิตมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ซึ่ง ศาสนาจารย์เกียรติ 

ลักษณะสกุลชัย ก็ยอมรับในเส้นทางนี้โดยความเชื่อมั่นและ   

ไว้วางใจอย่างสุดจิตสุดใจ  และบัดนี้ชีวิตของท่านได้ถูกบันทึก

ไว้ในท�าเนียบค�าพยานชีวิตของผู้น�าคริสตชน

ศาสนาจารย์เกียรติ 
ลักษณะสกุลชัย 

Rev.Kiat Luksanasakulchai

วัน เดือน ปี เกิด
9 เมษายน 1958 อายุ 57 ปี 

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรนครเชียงใหม่ สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

การศึกษา
ประกาศนียบัตร: พระคริสตธรรมพะเยา

ปริญญาตรี: ศาสนศาสตร์ พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ
ปริญญาโท: ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี  

มหาวิทยาลัยพายัพ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาล คริสตจักรนครเชียงใหม่,

 ประธานกรรมการ มูลนิธิเมตตาประชาชาติ,
ประธานคณะกรรมการ 

เพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร จังหวัดเชียงใหม่,
 ประธานคณะกรรมการ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ, 

ประธานบริหาร สถาบันพระคริสตธรรม IGO, 
อาจารย์สอน พระคริสตธรรมไทย เชียงใหม่

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
มีชีวิตอยู่โดยพระคุณ ท�าทุกอย่างเพราะความรักของพระเจ้า 

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า  

ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่าน
 แด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่

พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิต 
ของท่านทั้งหลาย” โรม 12:1

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระคุณพระเจ้า 

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ขอให้มีชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

“ในชีวิตของการรับใช้พระเจ้า...
ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ 
มันเป็นการแบกกางเขน

ของตนทุกวันตามพระองค์ไป 
ในวิกฤติ มีโอกาสเสมอ
ในปัญหา ก็มีปัญญา”
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ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
กับชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้าง

หลายส่ิงหลายอย่าง...ในสายตาของมนษุย์ดเูหมือนว่า จะเป็นไป
ไม่ได้ แต่ในพระเจ้าแล้วทุกอย่างเป็นไปได้เสมอส�าหรับผู้เชื่อและ

วางใจในพระองค ์ชวีติของศาสนาจารย์ คมัภรี ์ รองหานาม กอ่นที่
พระองค์จะทรงเรยีกให้รบัใช้ในงานของพระองค์นัน้ ท่านตระหนกัและยอมรบัว่า

ท่านเป็นคนทีไ่ม่มีความสามารถหรอืไม่มีของประทานใดๆ ทีโ่ดดเด่นเลย แม้กระทัง่การเรยีน ท่านกส็อบได้ ทีสุ่ด
ท้ายเสมอ ขอบคณุพระเจ้าส�าหรบัชีวิตของท่านทีเ่ป็นตัวอย่างทีด่ใีห้แก่ยุวชนหรอืพ่ีน้อง ได้เห็นประสบการณ์
การอศัจรรย์ของพระเจ้าอย่างชีวติของท่าน จากความรูสึ้กนกึคดิของตัวเองทีว่่า ตัวเองเป็นคนทีเ่กดิผลน้อย ใช้
การได้น้อย กลบักลายเป็นคนทีพ่ระเจ้าทรงใช้ในกจิการงานมากขึน้ และมีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบสูงย่ิงขึน้ ซึง่
น�าความปลืม้ปิติและความช่ืนชมยินดใีห้กบัครอบครวัและผูค้นทีรู่จ้กัท่านอกีด้วย โดยเฉพาะน�าความปลาบปลืม้
ใจให้กบั ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม คณุแม่ซึง่เป็นผูน้�าครสิตชนหญงิทีท่รงเกยีรติท่านหน่ึง 

ต่อมาพระเจ้าทรงเรียกและน�าท่านให้กลับประเทศไทย ท่าน  

ได้ตัดสินใจ สละความสะดวกสบาย และเงินเดือนที่สูงในการรับใช้   

ที่นั่น เพื่อกลับมาประเทศไทยอย่างไม่ลังเล แม้ว่าพี่น้องของท่านจะ         

ต่อต้านและไม่เห็นด้วย ต่างคนต่างบอกว่า แล้วจะเอาอะไรกิน แต่

ท่านรู้ว่าพระองค์มีเป้าหมายในการตรัสสั่งและมีแผนการที่ประเสริฐ

ส�าหรับท่าน ต่อมาสิ่งเหล่านั้นก็เป็นจริงตามน�้าพระทัยของพระองค์ 

ท่านได้เริ่มต้นคริสตจักรที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ คริสตจักรพระผู้สร้าง 

โดยเริ่มต้นด้วยการล้อมวงอธิษฐาน 4 คน ในทุกๆ วัน มีภาระใจและ

นิมิตร่วมกันท่ีว่า “ร้อยคริสตจักรเพื่อคริสตจักรท่ีหลายร้อย” และ

พระองค์ก็ได้ขยายเขตแดนผ่านค�าอธิษฐานและความเป็นน�้าหนึ่งใจ

เดยีวกันนัน้อย่างสตัย์ซือ่และเกิดผล ปัจจบุนัได้ตัง้เป็นองค์กรครสิตจกัร 

พระผูส้รา้ง ภายใตส้หกจิคริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยมีครสิตจักร

ในเครือ 20 แห่ง และในขณะเดียวกันพระเจ้าทรงใช้ท่านให้ท�างาน

ใหญ่ไม่ใช่จ�ากดัเพยีงแค่ผูค้นในครสิตจกัรหรอืคนในเชยีงใหม่เท่านัน้ 

ปัจจุบันท่านได้รับใช้ร่วมกับ TWR-THAILAND ในต�าแหน่ง     

ผูอ้�านวยการ ซึง่เป็นพนัธกจิท่ีประกาศพระกิตตคิณุผ่านทางสือ่ไปทัว่

ประเทศไทยและประเทศลาว รวมทัง้คนไทยในต่างประเทศด้วย ท่าน

มีความเชื่อที่เข้มแข็งและเชื่อว่าพระองค์จะไม่ละท้ิงประชาชาติของ

พระองค์ และจะน�าความรอดมายงัผูท่ี้พระองค์ทรงสร้างขึน้ด้วยความรกั

ท่านได้เล่าว่า ในขณะที่เครื่องบินก�าลังลงจะถึงปลายทาง 

พระเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า “เราจะให้เจ้าส�าเร็จ” เมื่อท่านเริ่มเรียนที่

ประเทศสิงคโปร์มีอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะด้านภาษา คะแนน

สอบออกมาก็ไม่ผ่าน ทางสถาบันจะให้ออก ในขณะนั้นท่านนึกถึง  

ค�าตรสัของพระเจ้า ท่านถามพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์บอก

ว่าจะท�าให้ผมส�าเร็จการศึกษาที่นี่ไม่ใช่หรือ? ขอพระองค์ประทาน     

สติปัญญาแก่ผมด้วย” จากนั้นท่านจึงเข้าพบกับผู้อ�านวยการสถาบัน

และบอกถึงเหตุผลของการมาที่นี่ และขอเวลาอีก 3 เดือน ถ้าผลการ

เรียนยังไม่ผ่านจะลาออกเอง   

ไม่มอีะไรท่ียากเกินไปส�าหรบัพระเจ้า อศัจรรย์ได้เกิดขึน้กบัชวีติ

ของท่าน พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ช่วยให้ท่านเรียนจนจบปริญญาโท โดย

เทอมสอง คะแนนได้เกรด A สองตัว และ B หนึ่งตัว ท�าให้ทุกคน

ประหลาดใจกับสิง่ทีพ่ระเจ้าทรงกระท�า จนกระท่ังส�าเรจ็การศกึษาใน

ระดับปริญญาโท และในช่วงระหว่างการศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์นั้น 

ท่านได้บุกเบิกคริสตจักรไทยร่วมกับศิษยาภิบาลคริสตจักร City 

Fellowship และพระเจ้าทรงอวยพรท่านผ่านทางการรับใช้ท่ีนั่น   

อย่างมาก พระเจ้าให้ท่านจ�าเริญและเข้มแข็งขึ้นในความเช่ือ ผ่าน

สถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญ และพระองค์ทรงอยู่ด้วย พระองค์เปลี่ยน

สิ่งร้ายให้กลายเป็นพร แต่กว่าจะผ่านสิ่งเหล่านั้นท่านต้องพึ่งพาและ

ใกล้ชิดพระเจ้าอย่างมาก และสุดท้ายพระองค์ทรงให้ท่านผ่าน

อุปสรรคต่างๆ ได้และมีชัยชนะร่วมกันกับพระคริสต์ พระเจ้าได้ทรง

เตรียมท่านไว้ เพื่อเรียกให้รับใช้ในงานที่ใหญ่และมากขึ้น 

“อยากเห็นเมืองไทย
มีคริสตจักรทุกหมู่บ้าน”
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ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
ศาสนาจารย์คัมภีร์ รองหานาม 

Rev.Kumpee Ronghanam

วัน เดือน ปี เกิด
11 ตุลาคม 1975 อายุ 40 ปี 

สถานภาพครอบครัว 
สมรส 

สมาชิกคริสตจักร
ศิษยาภิบาล คริสตจักรพระผู้สร้าง 

สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา อุดมศึกษา 

ปริญญาตรี: สถาบันพระคริสตธรรมคริสเตียนสัมพันธ์ 
สาขา ศาสนศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ปริญญาโท: สถาบันพระคริสตธรรมทรีนิตี้ สิงคโปร์ 
สาขา มิชชั่น  ประเทศสิงคโปร์

ประสบการณ์การท�างาน
บุกเบิกคริสตจักรไทยในประเทศสิงคโปร์ 

ร่วมกับคริสตจักร City Fellowship 
บุกเบิกคริสตจักรในจังหวัดชลบุรี และเชียงใหม่ 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการ องค์กรสื่อแห่งความหวังประเทศไทย 

กรรมการอ�านวยการ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ท�าทุกนาทีให้มีความหมาย  

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้

เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตาย
จะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้” 

มัทธิว 16:18 

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระเจ้าเป็นความรัก 

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
 อยากจะเห็นเมืองไทยมีคริสตจักรทุกหมู่บ้าน 
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ศจ.ซันนี่ แดนพงพี
ชีวิตที่เต็มล้นด้วยสันติสุขและพระพรจากพระเจ้า

ศาสนาจารย์ซันนี่ แดนพงพี เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง เกิดมาใน
ครอบครวัผูร้บัใช้พระเจ้า ทีทุ่ม่เททกุส่ิงทกุอย่างในชีวิตเพ่ือพันธกจิ 
ของพระเจ้าอย่างแท้จรงิ พระเจ้าผูเ้ป็นพระเจ้าแห่งพระพรได้อวยพร

ครอบครวัของท่านอย่างมากมาย ท�าให้พ่ีน้องทกุคนในครอบครวัมีความเชือ่ ใน
พระเจ้าและรบัใช้พระองค์ตามของประทานและแบบอย่างทีด่ทีีไ่ด้รบัจากคณุพ่อคณุแม่ของท่าน

รับใช้พระเจ้าของท่านว่า หลังจากจบการศึกษาแล้วได้มารับใช้

พระเจ้าในต�าแหน่งผูช่้วยเลขาธกิารครสิตจกัรกะเหรีย่ง จากนัน้ได้ไป

ศกึษาต่อทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัจากจบการศึกษาได้กลบัมาเป็น

อาจารย์สอนและเป็นผูจ้ดัการโรงเรยีนพระครสิตธรรมสโิลอมั จากนัน้

ได้ก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งเลขาธิการคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ 

กระท่ังวันนี้ท่านได้ มอบหมายงานให้กับผู้น�า เลขาธิการฯ คนใหม่

และด�าเนินชีวิตในการทรงน�าของพระเจ้าต่อไป

ชีวิตกับการรับใช้พระเจ้าของท่าน  พระเจ้าประทานสันติสุขให้

เสมอแม้จะมีปัญหามากมายแต่โดยก�าลังและการช่วยกู้ท่ีมาจาก

พระเจ้าอย่างแท้จริง  ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ผ่านไปด้วยดีตลอดมา  การ

ท�างานในคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยก�าลังการ

ทรงน�าและการอวยพรของพระเจ้า แม้ค่าตอบแทนจะน้อยเมื่อเทียบ

กับองค์กรอ่ืนๆ แต่พระเจ้าไม่เคยทอดท้ิงผู้ท่ีแสวงหาแผ่นดินของ

พระเจ้าก่อน ซึ่งท่านได้สัมผัสกับความจริงเช่นนี้ พระเจ้าได้ทรงเพิ่ม

เตมิสิง่ทัง้ปวงให้ตามพระวจนะของพระองค์ ในชวีติของท่าน ท่านเคย

เผชิญกับความขัดสน ความกระวนกระวาย แต่พระเจ้าช่วยทันเสมอ 

พระเจ้าส่งความช่วยเหลอืผ่านผูค้นทีรู่จ้กัอย่างน่าอศัจรรย์ ท�าให้ท่าน

สามารถฟันฝ่าชวีติผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยพระคณุของพระเจ้าจนถงึ

ปัจจุบันโดยมีพระคัมภีร์ที่ยึดถือเป็นหลักคือ “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้

โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก�าลังข้าพเจ้า  ฟิลิปปี 4:13” 

ศาสนาจารย์ซนันี ่ แดนพงพ ีได้ก�าชบัหนนุจติชใูจครสิตชนและ

ผูร้บัใช้คนรุน่ใหม่ว่า  ในการรบัใช้พระเจ้านัน้เราต้องเชือ่และไว้วางใจ

ในพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ  มีใจบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์ของพระองค์

และมองผู้ร่วมงานหรือผู้รับใช้ในสายตาที่เต็มไปด้วยความรัก และ

ชีวิตท่ีเป็นพระพรของศาสนาจารย์ซันนี่ เริ่มจากการที่พระเจ้า

ทรงเรียกคุณพ่อของท่านให้ไปรับใช้พระองค์ท่ามกลางพี่น้องชนเผ่า

ในหมู่บ้านหนองเจ็ดหน่วย  ต�าบลบ้านจันทร์  อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา  

จงัหวดัเชยีงใหม่  ซึง่ชวีติผูร้บัใช้บนดอยในขณะนัน้ เตม็ไปด้วยความ

ยากล�าบาก  ต้องดูแลชวีติฝ่ายจติวญิญาณของสมาชกิพร้อมประกอบ

อาชีพของตนเองเพราะไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน  มีเพียงข้าวปี 

(ข้าวที่สมาชิกน�ามาตอบแทนผู้รับใช้) แต่ก็ไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงดู

ครอบครวัท่ีมลีกูถงึ 10 คน ดังนัน้คุณพ่อคุณแม่ของท่านจงึต้องท�านา  

ท�าสวนเพื่อจุนเจือครอบครัวไปพร้อมกับการอภิบาล   

หากย้อนกลับไปดูเส้นทางเดินชีวิตของศาสนาจารย์ซันนี่      

แดนพงพี พบว่าเส้นทางนั้นแม้ไม่ถูกโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบก็ตาม 

แต่ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่ถูกฝังแน่นในจิตใจ  พระเจ้าได้ตระ

เตรียมเจียรไนและขัดเกลาชีวิตของท่านผ่านกระบวนการของ

พระองค์ เริ่มตั้งแต่การย่างก้าวออกจากหมู่บ้านหนองเจ็ดหน่วย      

อันเป็นบ้านเกิดของท่าน สู่ป่าสนอันเยือกเย็นที่เรียงรายเป็นป่าทึบ  

ยามเมือ่สายลมท่ีพริว้พดัผ่านกระทบกบัใบสน  ได้ส่งส�าเนยีงบรรเลง

เสยีงอย่างเพราะพริง้ จนสดุท่ีจะหกัห้ามใจของท่านเหลยีวกลบัไปมอง

ยงัเบือ้งหลงัด้วยความอาลยัทีต้่องจากไกลจากความรกั ความห่วงใย 

ของผูค้นในหมูบ้่าน แต่กระนัน้ก็ตามด้วยใจมุง่มัน่ตามพระบญัชาของ

พระเจ้า แม้ต้องเดินเท้าขึ้นภูเขา ผ่านล�าธาร ข้ามล�าห้วย รอนแรม

ท่ามกลางป่าเขาพนาไพรเป็นเวลาถงึ 3 วนั 3 คืน จนในทีส่ดุการเดินทาง 

นั้นมาสิ้นสุดที่ตัวเมืองเชียงใหม่

ท่านเริม่การศกึษาท่ีโรงเรยีนประทปีดรณุศึกษา จากนัน้ได้ย้าย

ไปเรยีนท่ีโรงเรยีนผดุงศลิป์วทิยาจนจบมธัยมศึกษาตอนต้น ไปเรยีนต่อ 

มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จากนั้น

เข้าศกึษาทีว่ทิยาลยัพระครสิตธรรมแมคกิลวาร ี มหาวทิยาลยัพายพั

เชยีงใหม่จนส�าเรจ็ศาสนศาสตร์มหาบณัฑติในปี ค.ศ. 1978 ท่านบอก

ว่าแม้ยากจนและเรยีนไม่เก่งก็ตาม แต่ถ้าผูใ้ดยอมให้พระเจ้าใช้ ก็ย่อม

ท�าทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอ

ศาสนาจารย์ซันนี่ แดนพงพี อดีตเลขาธิการคณะคริสตจักร     

กะเหรีย่งแบ๊บตสิต์ในประเทศไทย  ท่านได้เล่าประสบการณ์ชวีติการ

“มีใจบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์
ของพระองค์และมองผู้ร่วมงาน
หรือผู้รับใช้ในสายตาที่เต็มไปด้วย

ความรักและความเข้าใจ”
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ความเข้าใจ เมื่อนั้นการรับใช้พระเจ้าของเราจะเต็มล้นด้วย

สันติสุขและพระพรจากพระเจ้า

พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่  พระองค์ผู้เต็มด้วยพระสิริและสง่าราศี

พระองค์ไม่เคยมองข้ามผูใ้ดเลย แม้ว่าผูน้ัน้จะเป็นคนเลก็น้อ ย

หรือต�่าต้อยเพียงใด  พระองค์จะทรงเลือกให้เกิดผลในพันธกิจ

ของพระองค์  เพยีงแต่ผูน้ัน้ยอมถ่อมใจลงต่อพระพกัตร์พระองค์  

ดุจดังชีวิตของ ศาสนาจารย์ซันนี่ แดนพงพี ผู้มาจากขุนเขา   

ถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ แต่พระองค์ทรงเลือกท่าน    

ให้เป็นภาชนะของพระองค์ ใช้ชีวิตของท่านเป็นที่เกิดผล       

มากมายในคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์และแก่ทุกคนที่ได้

สัมผัสชีวิตของท่าน 

ศาสนาจารย์ ซันนี่ แดนพงพี  
Rev.Sunny  Danpongpee

วัน เดือน ปี เกิด
21 ตุลาคม 1950 อายุ 65 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส มีบุตร 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

สมาชิกคริสตจักร
หนองเจ็ดหน่วย กะเหรี่ยงแบ๊บติสต์

การศึกษา
มัธยมศึกษา: ม.ศ.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาปรัชญาศาสนา
ปริญญาโท: มหาวิทยาลัยพายัพ ศาสนศาสตร์บัณฑิต

ประกาศนียบัตรและอื่นๆ: Eastern Baptist Seminary (1 year), 
West Hill  College,Selly Oak,UK. 

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้จัดการ สถาบันพระคริสต์ธรรมกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์สิโลอัม TKBC,

เลขาธิการ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์  ในประเทศไทย,

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
เกษียณอายุ  ถวายตัว เป็นอาจารย์พิเศษพระคริสตธรรมสิโลอัม

ผู้จัดการ มูลนิธิกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์เพื่อการพัฒนาและบริการ

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
มีชีวิตแบบพอเพียง อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ฟิลิปปี 4:13 “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์

ผู้ทรงเสริมก�าลังข้าพเจ้า” 

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
“Please take my hand” and “Let me walk with you”

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ท�าทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลในพันธกิจของพระเจ้า
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ผป.ถนอม ปินตา
อยู่ด้วยพระคุณ

ผูป้กครองถนอม ปินตา เกดิทีอ่�าเภอสันตสุิข ต�าบลดูพ่งษ์  อ�าเภอ
เมืองเดมิ  จงัหวัดน่าน ท่านมีพ่ีน้อง 3 คน ชาย 1 คนและหญงิ 2 คน 

เป็นสมาชิกครสิตจกัรสืบพระพร ครสิตจกัรภาคที ่1 สภาครสิตจกัรใน
ประเทศไทย สมรสกบัคณุรจุริา ปินตา มีบุตรชาย 1 คน คอืนายเถกงิศกัดิ ์ ปินตา 

ท�างานทีโ่รงเรยีน ปรนิส์รอยแยลส์วิทยาลยั

งานต่างๆ  กจ็ะราบรืน่และอย่ามองปัญหาเป็นเรือ่งใหญ่ทีแ่ก้ไขไม่ได้ 

และท่านยึดหลักว่า มีปัญหาอย่าท้อแท้หนทางแก้มีเสมอ 

พระคุณพระเจ้ามีมากมายในชีวิตของท่าน พระเจ้ายังทรง

กระท�าการอัศจรรย์โดยการรักษาโรคกระเพาะอาหารขั้นรุนแรงมี

เลือดไหลในกระเพาะอาหาร พระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐรักษา

ให้ท่านหายเป็นปกติและเช่นกันบุตรชายของท่าน เมื่อเกิดมามี

สขุภาพไม่สมบรูณ์แต่ปัจจบุนัหายป่วยและมสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง

ดี สามารถเรียนจบปริญญาตรีและท�างานได้เหมือนคนทั่วไป  

ทุกประสบการณ์ท่ีพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้น ผู้ปกครอง 

ถนอม  ปินตา  ส�านกึเสมอว่าเป็นพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า

ซึ่งท่านไม่สมควรได้รับเลย ดังพระธรรมยอห์น 1:16 กล่าวไว้ว่า     

“และเราท้ังหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณ

ซ้อนพระคุณ”

ท่านส�านึกในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรเสมอมา  

จากอดีตจนถงึปัจจบุนัท่ีพระเจ้าทรงมพีระประสงค์ทีดี่ส�าหรบัท่านและ

ครอบครัว พระเจ้าได้ทรงเรียกและเลือกท่านให้เป็น “บุตร” และ    

“เป็นผู้รับใช้พระองค์” จากเด็กที่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัดห่างไกล

ความเจริญ การเป็นอยู่ล�าบากยากจน แต่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา   

ในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งในตอนนั้นน้อยคนที่ได้รับโอกาสอย่างท่าน  

ประวัติการศึกษาของท่านนั้นท่านได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษา

ต่อชั้นมัธยม ท่านเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสืบนทีธรรม 

โดยได้รับทุนของสถาบันแมคเคนซึ่งท่านเป็นนักเรียนประจ�าอยู่

หอพกัของโรงเรยีนและพระเจ้ากท็รงน�าให้ท่านได้ศกึษาต่อทีโ่รงเรยีน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยได้รับทุนเตรียมนักเรียนศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยพระคริสตธรรม ส�าหรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ท่านต้อง

ท�างานหารายได้พิเศษเพื่อดูแลตนเอง ในระหว่างเรียนต้องฝ่าฟัน

อุปสรรคปัญหามากมาย ไม่มีเวลาท�ากิจกรรม ไม่มีโอกาสได้เรียน

พิเศษ แต่ด้วยพระคุณและการช่วยเหลือจากพระเจ้าจึงผ่านอุปสรรค

ปัญหาต่างๆ มาได้

พระเจ้ายิง่ใหญ่ในชวีติของท่านเสมอ ท่านด�าเนนิชวีติด้วยความ

ถ่อมใจและความย�าเกรงพระเจ้า พระองค์ทรงอวยพระพรและยกชู

ท่านได้มีหน้าที่การงานที่ดีและเหมาะสม ท่านมีประสบการณ์กับ

พระเจ้าเรือ่งการท�างานแต่ละแห่ง ได้เรยีนรูพ้บปะผูค้น เรยีนรูอ้ปุนสิยั

และส่ิงท่ีเขาต้องการและเรียนรู้เทคนิคการท�างานมากมาย ปัญหา

ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ท่ีงานแต่อยู่ที่คนท�างาน สิ่งส�าคัญที่สุดคือต้องมี

ความรกัในงานท่ีท�าและผูร่้วมงาน ท่านมคีตว่ิา “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” 

“มีปัญหาอย่าท้อแท้  
หนทางแก้มีเสมอ”
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ผป.ถนอม ปินตา
ผู้ปกครองถนอม ปินตา 

Elder Thanom Pinta

วัน เดือน ปี เกิด
30 พฤษภาคม 1952 อายุ 63 ปี  

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับ นางรุจิรา ปินตา มีบุตรชาย 1 คน  

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรสืบพระพร คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสืบนทีธรรม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ปริญญาตรี: สาชาวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (ศศ.บ.) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณ์การท�างาน
 ค.ศ. 1977-1985 กองคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย
 ค.ศ. 1985-1987 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บี.กริมแอนด์โก
ค.ศ. 1988-1995 สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่

 ค.ศ. 1995  จนถึงปัจจุบัน  ส�านักงานพันธกิจการศึกษา 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานพันธกิจการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
 “ท�างานรับใช้เต็มศักยภาพ ตามตะลันต์ที่ได้รับ” 

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
 “อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน

 แต่ท่านจงเป็นแบบอย่างในการพูด   ความประพฤติ ในความรัก 
ความเชื่อและความบริสุทธิ์” (1 ทิโมธี 4:12) 

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
 “พระพรดั่งสายฝน” 

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
 “เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า เสริมสร้างความเชื่อ 

สู่ชีวิตที่บริบูรณ์ในพระคริสต์”
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ผป.ธีรพงศ์ ฉิมะวงษ์
เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่เกิดผล

ผู้ปกครองธีรพงศ์ ฉิมะวงษ์ เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเช่ือ            
ทีต่กลงในดนิด ีท�าให้หย่ังรากก่อฐานจนเกดิผลเป็นร้อยเท่า หกสิบ
เท่า สามสิบเท่า ดุจในพระวจนะธรรมของพระเจ้า (มัทธิว 13:23) 

   ด้วยความต้ังใจรบัเอาพระวจนะธรรมทีถ่กูปลกูฝังและบ่มเพาะมาตัง้แต่เดก็
จนกลับกลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อหยั่งลึกในชีวิตคริสเตียนและเกิดผลอย่างทวีคูณในพันธกิจของพระเจ้า

ยาเป็นอย่างมากโดยให้เงินเดือนเป็นหมื่น ส่วนผู้ท่ีจบปริญญาตรี

ทั่วไปจะได้รับเงินเดือนเพียง 900 บาท ซึ่งบริษัทท่ีท่านสมัครงาน   

ได้รบัท่านทันที แต่แล้วเหตกุารณ์ทีส่ร้างความล�าบากใจและเป็นเรือ่ง

ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในการตดัสนิใจก็บงัเกิดขึน้แก่ท่าน เมือ่คุณหมอพพิฒัน์ 

ได้มาตามท่านท่ีกรุงเทพฯ เพื่อขอให้กลับไปท�างานท่ีโรงพยาบาล   

โอเวอร์บรู๊ค จังหวัดเชียงราย โดยจะได้รับเงินเดือน 1,500 บาท มัน

เป็นการทดลองทีห่นกัหน่วงและแสนสาหัสในชวีติของท่านว่าจะเลอืก

เงินพัน หรือเงินหมื่น  ในที่สุดท่านได้ปฏิเสธบริษัทที่กรุงเทพฯ และ

ตัดสินใจกลับมาท�างานท่ีเชียงรายเพราะท่านเชื่อและแน่ใจว่านี่คือ   

น�้าพระทัยของพระเจ้าและพระองค์ทรงมีแผนการท่ีดีให้กับมนุษย์   

ทุกคนที่รัก และเชื่อวางใจในพระองค์  ท่านระลึกเสมอว่าท่านเป็น  

คนหนึง่ท่ีอยูใ่ต้ร่มพระคุณขององค์พระผูเ้ป็นเจ้ามาโดยตลอด พระเจ้า

จะไม่ทอดทิ้งท่านอย่างแน่นอน

ผูป้กครองธรีพงศ์  ได้เริม่งานท่ีโรงพยาบาลโอเวอร์บรูค๊ จงัหวดั

เชียงรายในต�าแหน่งเภสัชกร ต่อมาได้ย้ายมาเป็นเภสัชกรที่             

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท ด้านการบริหารโรงพยาบาล ที่ Trinity University 

San Antonio Texas, U.S.A. เมื่อส�าเร็จการศึกษาได้กลับมาเป็น      

ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิคและได้ก้าวสู่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ใหญ่ของโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาการรับใช้พระเจ้าในโรง

พยาบาลแมคคอร์มิค ท่านได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เจ้าหน้าท่ีโรง

พยาบาล  เป็นผูบ้รหิารทีด่�าเนนิชวีติครสิเตยีนตามแบบอย่างขององค์

พระเยซคูรสิต์อย่างแท้จรงิ ซึง่ท่านเป็นท่ีเคารพและได้รบัการยกย่อง

จากพนักงานทุกระดับชั้น แม้ว ่าปัจจุบันท่านจะเกษียณอายุ             

การท�างานแล้วก็ตาม ท่านได้ใช้เวลาบั้นปลายชีวิตของท่านอย่างดี

ที่สุด ด้วยการออกเยี่ยมเยียนคริสตจักรในชนบท ให้การช่วยเหลือ

สนับสนุนทั้งค�าอธิษฐาน ก�าลังกาย และก�าลังทรัพย์

ผู้ปกครองธีรพงศ์ ได้เป็นพยานด้วยความมั่นใจว่าพระสัญญา

ของพระเจ้านัน้เป็นจรงิในชวีติของท่าน  ตลอดชัว่อายขุองท่านตัง้แต่

ผู้ปกครองธีรพงศ์  ฉิมะวงษ์  เกิดในครอบครัวคริสเตียนตั้งแต่

สมยัคุณปูค่ณุย่า  โดยเฉพาะคุณย่าเป็นครสิเตยีนรุน่แรกๆ ในจงัหวดั

ล�าปาง ส่วนคุณปู่นั้นมาจากประเทศจีน เมื่อได้แต่งงานอยู่กินกับ

คุณย่าท่านเห็นถึงวิถีชีวิตของคริสเตียนที่ได้ส�าแดงความรักของ  

พระเจ้า ท่านจึงกลับใจรับเชื่อ นับได้ว่าเป็นคริสเตียนรุ่นแรก ต่อมา

เป็นรุน่คณุพ่อของท่านซึง่เกิดมาจากครอบครวัครสิเตยีน ส่วนคุณแม่

เป็นลกูครึง่ไทยพม่า ซึง่ขณะนัน้คณุตาได้มาท�าไม้ทีจ่งัหวดัล�าปางพบ

กับคุณยายที่มาจากเมืองตองอู ประเทศพม่าและได้แต่งงานกัน      

คุณแม่ได้รับเชื่อพระเจ้า หลังจากแต่งงานกับคุณพ่อแล้ว คุณแม่ของ

ท่านได้ด�าเนินชีวิตคริสเตียนและรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มก�าลังความ

สามารถ คุณแม่ได้สอนรวีวารศึกษาตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจนกระท่ัง

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ จากความใกล้ชดิกับคณุแม่ ท�าให้ท่านได้รบัการบ่ม

เพาะชีวิตคริสเตียน ได้รับพระคุณของพระเจ้าและหลั่งไหลเป็น

พระพรไปสู่ผู้อื่น

 ผูป้กครองธรีพงศ์ ได้รบัใช้พระเจ้าตัง้แต่เรยีนอยูท่ีโ่รงเรยีน

เชียงรายวิทยาคม โดยเป็นผู้น�าอนุชน เป็นประธานเอฟ โอ ซี หลัง

จากเรยีนจบ ชัน้ ม. 6 (ม.3 ในปัจจบุนั)  ได้เรยีนต่อ  ม.7-8 ท่ีโรงเรยีน

เตรียมจุฬา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนจากสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทยจนกระท่ังเรียนจบปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อส�าเร็จการศึกษาก็ได้มาสมัครงานท่ี

กรงุเทพฯ เพราะขณะนัน้ ผูท่ี้จบเภสัชศาสตร์เป็นท่ีต้องการของบรษิทั

“การรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านนั้น
ไม่ใช่เป็นการส�าแดง
ออกมาเพียงค�าพูด

แต่ต้องออกมาเป็นการกระท�าด้วย”
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เด็กมาจวบจนอายุเจ็ดสิบกว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูท่านอย่าง     

ไม่ขัดสนและมีเพียงพอท่ีจะแบ่งปันเป็นพระพรให้แก่ผู ้อื่น      

ซึ่งท่านถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญของชีวิตคริสเตียน พระเยซูคริสต์

ได้สอนให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ และด้วยส้ินสุดความ

คิดของเรา และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ดังนั้นการรัก

พระเจ้าและรักเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่เป็นการส�าแดงออกมาเพียง

ค�าพดูแต่ต้องออกมาเป็นการกระท�าด้วย ท่านกล่าวส่งท้ายด้วย

จิตใจ และหน้าตาที่เปี่ยมสุขว่า ท่านมีความสุข และมีความ

ชื่นชมยินดีที่ได้ส�าแดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้แก่    

ผู้ที่อยู่รอบข้างหรือผู้คนที่ได้สัมผัสกับชีวิตของท่าน

 ชวีติของผูป้กครองธรีพงศ์ ฉมิะวงษ์ ได้เลอืกเดินและ

ท�าในสิ่งที่เป็นน�้าพระทัยของพระเจ้า  แทนที่จะเลือกเอาความ

อ่ิมเอมท่ีโลกมอบให้ด้วยความเย้ายวนใจ ท่านได้เรียนรู้ว่า   

จากช่วงชีวิตท่ีท่านได้เดินอยู่ในมรรคา และอยู่ในเวลาของ   

พระครสิต์นัน้  เป็นชวีติท่ีเป่ียมล้นด้วยสันตสิขุ ความเปรมปรด์ิี  

ขอให้ชีวิตของท่านจงเกิดผลทวีคูณต่อคริสตชนและชาวโลก 

ต่อไป

ผู้ปกครองธีรพงศ์ ฉิมะวงษ์  
Elder Teerapong Chimawong

วัน เดือน ปี เกิด
 25 เมษายน 1942 อายุ 73 ปี

สถานภาพครอบครัว 
โสด

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่  Presbyterian

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ถึง ม. 6

(ม.7-8 ร.ร เตรียมจุฬา) กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพฯ

ปริญญาโท: การบริหารโรงพยาบาล, Trinity University 
San Antonio Texas, U.S.A.

ประสบการณ์การท�างาน
เภสัชกร โรงพยาบาล Overbrook เชียงราย
เภสัชกร โรงพยาบาล McCormick เชียงใหม่
ผู้จัดการ โรงพยาบาล McCormick เชียงใหม่ 

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาล McCormick เชียงใหม่ 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
เกษียณอายุการท�างาน

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ท�าดีที่สุดในวันนี้  เพราะไม่ทราบว่าเราจะมีชีวิตในวันพรุ่งนี้หรือไม่

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”  

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
“กิจการพระเจ้า”

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ติดตามพระเจ้าไปตลอดชีวิต
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อ.นคร เวชสุภาพร
มอบถวายชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า

อาจารย์นคร  เวชสุภาพร ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร              
อภิสุทธิสถาน อดีตผู้ก่อต้ังและหัวหน้าวงดนตรีแกรนด์เอ็กซ์           
วงดนตรขีวัญใจวยัรุน่ชัน้น�าระดบัแนวหน้าของประเทศเม่ือ 40 กว่า

ปีทีแ่ล้ว ด้วยการมองโลกทีมี่ความคดิแบบสร้างสรรค์ของอาจารย์นคร เวชสุภาพร 
ท�าให้วงแกรนด์เอ็กซ์ เป็นไอดอลและวงดนตรีชั้นน�าของเมืองไทยในยุคนั้น  แต่...ท�าไม? อาจารย์นคร          
จึงละทิ้ง แสงสีเสียงและความรุ่งเรืองของชื่อเสียงมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้า 

อาจารย์นครได้พร�า่พดูกบัพระเยซอูยูอ่ย่างนีป้ระมาณ 7 คนื จน

กระทั่งคืนที่ 8 พระเจ้า พระเยซูคริสต์ได้ท�าการอัศจรรย์ในชีวิตของ

ท่าน อาจารย์ได้เล่าเหตุการณ์คืนนั้นให้ฟังว่า “ผมจ�าได้ว่า ตอนนั้น

ก�าลงัป่วยมาก ไม่มแีรง นอนอยูบ่นเตยีง ตาก็เหลอืบไปเหน็พระคมัภร์ี

ที่เพื่อนเคยให้มา ซึ่งวางอยู่ที่ข้างหัวเตียงมาตั้งนาน แต่ไม่เคยเปิด

อ่าน คืนนั้นก็เลยอธิษฐานแล้วก็ลองสุ่มเปิดพระคัมภีร์ ก็ปรากฏว่า 

เปิดไปเจอที่พระธรรมลูกา บทที่ 15 ที่พระเยซูกล่าวถึง ความรักของ

พระเจ้าทีม่ต่ีอบตุรท่ีหลงหายไป และพระองค์ก็เฝ้าตามหาจนเมือ่พบ

แล้ว กจ็ะดีใจมาก ความรูสึ้กของผมตอนนัน้ คือ รูสึ้กว่า เราคอืลกูของ

พระเจ้าที่หลงหายไป  แล้วพระเจ้าก็เฝ้าติดตามหาเราจนเจอ  จิตใจ

ข้างใน มนัรูส้กึตืน้ตนั อิม่เอบิ อย่างบอกไม่ถกู  คดิแล้วก็พดูซ�า้ๆ  กับ

ตวัเองอยูท่ัง้คนืว่า เราเป็นลกูของพระเจ้าจรงิๆ พระเจ้าเรยีกเรากลบั

มาหาพระองค์แล้ว จนกระทั่งหลับไป”

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับการทรงเลือกและเรียกอาจารย์นครให้

เป็นลูกของพระองค์ หลังจากที่อาจารย์ได้มีประสบการณ์สัมผัสถึง

พระคุณและความรักของพระเจ้าแล้ว อาจารย์ก็ตื่นขึ้นมาด้วยความ

รู้สึกปิติยินดีเต็มล้นด้วยสันติสุขซึ่งความรู้สึกนี้ก็ยังอยู่  แต่สิ่งที่ยังอยู่

ภายใต้จติส�านกึของอาจารย์ก็คอื ท่านมัน่ใจว่า  ท่านเป็นของพระเจ้า 

เป็นลกูของพระเจ้าแล้ว และนบัจากคนืนัน้เป็นต้นมา ท่านกเ็ริม่ศกึษา

เรือ่งราวของพระเยซอูย่างเอาจรงิเอาจงั ภาระปัญหาหลายๆ อย่างก็

เริม่คลีค่ลายและทกุอย่างในชวีติก็เริม่ดีขึน้เรือ่ยๆ จนกระทัง่พระองค์

ชีวิตในช่วงวัยเด็กของอาจารย์นคร  ท่านเป็นเด็กที่ไม่ค่อย    

แข็งแรงต้องอยู่กับความเจ็บป่วย ป่วยหนักถึงขั้นเกือบเสียชีวิต          

ก็ว่าได้ ต่อมาตอนอายุประมาณ 12-13 ปี  อาจารย์ก็เริ่มมีความคิด

ตามธรรมเนยีมความเชือ่เดิมๆ ว่าอาจารย์คงท�าบาป ท�าเวรท�ากรรม

มาเยอะ ถงึต้องมาทนทกุข์กับความเจบ็ป่วยขนาดนี ้อาจารย์จ�าได้ว่า 

บางวันระหว่างทางที่ไปโรงเรียนตอนเช้าอาจารย์ต้องเดินผ่านสวนก็

จะเอาสตางค์ขว้างออกไป เพราะคิดเองว่าเป็นการชดใช้หนีบ้าปเวรกรรม

พอโตขึ้นมาช่วงหนุ่มๆ อาจารย์ก็เริ่มหันมาสนใจ และศึกษา

เรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งอ่านหนังสือทั้งปฏิบัติธรรม ที่ไหนใครแนะน�า

ว่ามีอะไรดี อาจารย์ก็ไปหมดทุกที่ วิธีไหนที่บอกว่าอาจารย์สามารถ

ชดใช้หนี้บาปเวรกรรมได้ อาจารย์ก็ท�าหมดเช่นกัน  แม้กระทั่งช่วงที่

เป็นนกัดนตรก็ียงัคงตดิตามแสวงหามาตลอดเพราะในใจของอาจารย์

คิดและรู้อยู่ตลอดเวลาว่า มีเวรมีกรรมที่ต้องชดใช้จริงๆ

เมื่ออาจารย์มีครอบครัว ลูกชาย 2 คน ตอนเล็กๆ ก็ไม่แข็งแรง

เหมือนกัน มีอาการภูมิแพ้ ต้องไปหาหมอ ต้องทานยาอยู่เป็นประจ�า  

ประกอบกับในช่วงเวลานัน้ท้ังพ่อและแม่ของอาจารย์ก็ป่วยด้วยเช่นกัน  

จนท�าให้อาจารย์รู้สึกว่า เป็นภาระที่หนักมาก ไม่รู้จะท�าอย่างไร เป็น

อะไรที่ทุกข์ใจมากในเวลานั้น  

อาจารย์เริม่รูสึ้กท้อแท้กับชวีติและการแสวงหา ต่อมาในคืนหนึง่

อาจารย์นครก็เริ่มคิดได้ว่า เคยมีเพื่อนมาคุยเรื่องพระเยซูให้ฟังว่า 

พระองค์สามารถช่วยไถ่บาปให้มนุษย์ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์        

ไม่เคยสนใจฟัง และไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องนี้ได้เพราะรู้สึก    

เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผล แต่แล้วในคืนนั้นอาจารย์นครซึ่งอยู่ในสภาพ

เหมอืนคนทีไ่ม่มทีางออก  ขาดทีพ่ึง่พงิ  แต่มบีางสิง่บางอย่างท่ีท�าให้

ท่านรูสึ้กอยากสัมผสั อยากรูจ้กัและอยากคุย นัน่คอืองค์พระเยซคูรสิต์  

คนืนัน้จงึเป็นครัง้แรกท่ีอาจารย์เริม่อธษิฐาน บอกกับพระองค์ด้วยค�า

พูดง่ายๆ ว่า “พระเยซู ถ้าพระองค์มีชีวิตอยู่จริงๆ ก็ขอทรงส�าแดงให้

ข้าพระองค์ได้เห็น ได้รู้จักด้วย แล้วข้าพระองค์จะติดตามพระองค์”  

“ผมและครอบครัว 
ขออยู่เพื่อรับใช้พระเจ้า 

และขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
ไว้กับพระองค์”
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ทรงเรียกท่านให้มารับใช้เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรอภิสุทธิ

สถาน  ทกุวนันี ้ ท่านบอกกับพระเจ้าอยูเ่สมอว่า...ชวีตินี.้..ท่าน

และครอบครัว ขออยู่เพื่อรับใช้พระองค์และขอฝากทุกสิ่งทุก

อย่างในชีวิตไว้ท่ีพระองค์เพราะไม่มีสิ่งใดที่มีค่านอกจาก

พระองค์

อาจารย์นคร เวชสุภาพร     
Nakorn Wechsupaporn

วัน เดือน ปี เกิด
8 ตุลาคม 1951 อายุ 64 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส มีบุตรชาย 2 คน 

สมาชิกคริสตจักร
 คริสตจักรอภิสุทธิสถาน (Holy of Holies) สังกัดสหกิจคริสเตียนฯ

การศึกษา
มัธยมศึกษา: ปวช. (ภาษาเยอรมัน) 
วิทยาลัยบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าวงดนตรี แกรนด์เอ็กซ์

ที่ปรึกษาบริษัท ทีวีไดเร็ค จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรอภิสุทธิสถาน (Holy of Holies)

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
จริงใจกับพระเจ้า และท�าทุกอย่างให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ยอห์น 4:24 “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์

ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระคริสต์น�าหน้า

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
น�าพาผู้คนมาเชื่อพระเจ้า ด้วยสุดก�าลังความสามารถ
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ศจ.ดร.นรนิตย์ จินดาขันธ์
อาสาสมัครรับใช้พระเจ้า  เพราะสำานึกในพระคุณ

ศาสนาจารย์ ดร.นรนติย์  จนิดาขนัธ์  ผูร้บัใช้พระเจ้าผูป้ระกาศ
ข่าวประเสริฐจิตอาสา (Volunteer Pastor) ผู้มีชีวิตที่เต็มล้นด้วย

พระพรแห่งการดูแลประชากรของพระเจ้าโดยใช้พระวจนะของ
พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้    

ท่านเป็นผูท้ีมี่หวัใจของผูเ้ลีย้งและเป็นศษิยาภิบาลอาสาสมัคร โดยไม่ได้รบัค่าตอบแทนในรปูแบบเงนิเดอืน 
ท่านรับใช้ตามการทรงน�าขององค์พระผู้เป็นเจ้า  โดยไม่ค�านึงถึงคณะนิกายหรือสังกัดใดๆ

เป็นพระคุณซ้อนพระคุณที่พระเจ้าโปรดประทานให้ท่าน         

เมือ่ส�าเรจ็การศกึษา ความตัง้ใจของท่านนัน้ ท่านตัง้ใจจะสอนหนงัสอื 

แต่พระเจ้าทรงเรยีกท่านตรงกันข้ามคอืให้ท่านเป็นผูอ้ภบิาล ในความคิด 

ของท่าน พระเจ้าทรงตอบค�าอธษิฐาน  ซึง่ท�าให้ท่านประหลาดใจมาก  

เพราะพระเจ้ามพีระประสงค์ทีดี่ส�าหรบัท่าน ท่านไม่รูว่้าจะเริม่ต้นชวีติ

การรบัใช้อย่างไร จากการทีจ่ากบ้านเกิดเมอืงนอนไปสิบกว่าปีโดยที่

ไม่ได้กลับเลย (หลายคนพูดว่า “ต่อชีวิตไม่ถูก”) ท่านไม่มีเพื่อนผู้รับ

ใช้ในเมอืงไทย เพราะไม่ได้จบโรงเรยีนพระคมัภร์ีทีเ่มอืงไทย ท่านจงึ

ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับใครๆ เลย 

ท่านเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.2003  

ท่านอธษิฐานขอพระเจ้าว่า ขอท�างานในหน้าท่ีผูร้บัใช้ ผูป้ระกาศข่าว

ประเสริฐอิสระ พระเจ้าได้ทรงน�าให้ท่านรับใช้ที่คริสตจักรลี้พึ่งธรรม   

บ้านชีวิตใหม่ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน ซึ่งเป็นคริสตจักรชนบทและ   

ห่างไกลจากกรงุเทพ  พระเจ้าหนนุใจท่านว่า “นีค่อืสถาบนัฝึกฝนชวีติ

การรับใช้ของเจ้า” คริสตจักรลี้พึ่งธรรม เขต 12  สังกัดภาคที่ 1 ของ               

สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยส่วนตัวแล้วท่านไม่ได้ยึดติดคณะ

นิกาย ท่านยึดหลักในพระคัมภีร์ที่บอกไว้ว่า “อย่าถือพวกถือคณะ   

แต่จงเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน” พระเจ้าฝึกชีวิตท่านให้เป็นผู้อภิบาล 

ระยะเวลาเกือบ 7 ปี โดยที่ไม่มีค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และเรียก

ตวัเองว่า “Volunteer Pastor” หรอื ศิษยาภบิาลอาสาเพราะมจีติอาสา

ที่จะมารับใช้ตามการทรงน�า นอกจากนั้นท่านยังได้รับพระคุณจาก

พระเจ้าให้เดินทางกลับไปรับใช้พระเจ้าร่วมกับคริสตจักรไทยใน

สหรฐัอเมรกิาช่วงหนึง่และท�าหน้าทีศ่ษิยาภบิาลครสิตจกัรในกรงุเทพ 

และต่างจงัหวดัคอื  ทีค่รสิตจกัร พระกิตตคิณุประทาย อ�าเภอประทาย   

จังหวัดนครราชสีมาในปี ค.ศ.2009-2010, ศิษยาภิบาล คริสตจักร   

ศาสนาจารย์ ดร.นรนติย์  จนิดาขนัธ์  มาจากครอบครวัทีไ่ม่เชือ่

ในพระเจ้า ครอบครวัแตกแยก พ่อแม่หย่าร้างขณะทีอ่ายไุด้ 6 ปี ท่าน

มีพี่น้อง 3 คน ท่านเป็นคนสุดท้องและเป็นต้นตระกูลแห่งความเชื่อ 

เพราะการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงท่านนั้นเรียบง่าย ขณะที่เป็น

วัยรุ่น อายุ 16 ปี พระเจ้าไม่ได้ส�าแดงอิทธิฤทธิ์หรือการอัศจรรย์ใดๆ 

แก่ท่าน แต่พระองค์ชีใ้ห้ท่านดูพฤตกิรรมการแสดงออกของครสิเตยีน

ผู้เชื่อในพระเจ้า พระคัมภีร์ข้อแรกที่จ�าได้ ท่องได้และมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าของท่าน คือ ยอห์น 3:16 “เพราะว่าเจ้า

ทรงรกัโลก จนได้ทรงประทานพระบตุรองค์เดียวของพระองค์ เพือ่ทุก

คนทีว่างใจในพระบตุรนัน้ จะไม่พนิาศแต่มชีวีตินรินัดร์” จากข้อพระ

คัมภีร์นี้ท�าให้ท่านคิดว่า “นั่นก็แสดงว่าพระเจ้าก็ต้องรักท่านด้วย” 

ท่านได้ศึกษาระดับปรญิญาตรทีี ่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขา

รฐัศาสตร์ ด้าน “ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ”  ความใฝ่ฝันของท่าน  

ณ เวลานั้นคือปรารถนาเป็นนักการฑูต และพระเจ้าก็ทรงตอบ          

ค�าอธิษฐานของท่านจริงๆ คือ การได้เป็นฑูตของพระเจ้าท่ียิ่งใหญ่

กว่าทีข่อจากพระองค์ หลงัจากจบการศกึษาระดับปรญิญาตรท่ีานได้

ท�าพนัธกิจรบัใช้พระเจ้าในหน่วยงาน และในองค์การครสิเตยีน ได้แก่ 

องค์การประกาศข่าวประเสริฐ FEBC, องค์การคริสเตียนสงเคราะห์

ผูล้ีภ้ยัสากล International Christian Aid (ICA), กองครสิเตยีนศกึษา 

ในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย (CCT) ,The Lutheran Missouri 

Synod-World Mission in Thailand 

โดยพระคุณอันมากล้นจากพระเจ้าท่านได้รับโอกาสให้ไปใช้

ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับทนุการศึกษาให้ศึกษาในสถาบนั

ศาสนศาสตร์ชัน้สงู ในระดับปรญิญาโท ที่ Andersonville Baptist 

Theological Seminary สาขา Master of Ministry (M.Min), ศึกษาที่ 

Concordia University สาขา Master of Theology (Th.M.) และ

ปริญญาเอกที่ Andersonville Baptist Theological Seminary สาขา 

Doctor of Theology (Th.D.) นอกจากนี้แล้วท่านยังได้รับ

ประกาศนียบัตรท่ี Association Free Lutheran Bible School 

(AFLBS) อีกด้วย

“ขอท�างานในหน้าที่ผู้รับใช้ผู้ประกาศ
ข่าวประเสริฐอิสระ”
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ศจ.ดร.นรนิตย์ จินดาขันธ์

ศิโยนกรุงเทพ (The Zion of Bangkok Church)  ในปี ค.ศ.

2010-2011, และตั้งแต่ปี ค.ศ.2014 กระทั่งปัจจุบัน ท่านเป็นผู้

ประกาศอิสระ 

ศาสนาจารย์ ดร.นรนิตย์ จินดาขันธ์ มีความมุ่งมั่นท่ีจะ

กระท�าตามน�้าพระทัยของพระเจ้าในการเลี้ยงดูสมาชิกเป็น

อย่างดี เพื่อให้ประชากรของพระเจ้าจ�าเริญขึ้นในทางของ

พระองค์โดยไม่หวังสินจ้างรางวัลใดๆ ท่านด�าเนินตาม          

พระบัญชาของพระองค์ด้วยใจส�านึกในพระคุณเสมอ ดังท่ี    

พระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสสั่งว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลาย        

จงออกไปสัง่สอนชนทกุชาต ิให้เป็นสาวกของเรา ให้รบับพัตศิมา 

ในพระนามแห่งพระบดิา พระบตุรและพระวญิญาณบรสุิทธิส์อน

เขาให้ถอืรกัษาส่ิงสารพดัซึง่เราได้สัง่พวกเจ้าไว้  นีแ่หละเราจะ

อยูกั่บเจ้าทัง้หลายเสมอไปจนกว่าจะส้ินยคุ”  (มทัธวิ 28:19-20)   

ศาสนาจารย์ ดร.นรนิตย์  
จินดาขันธ์    

Rev.Dr.Norrahnit Chindakan
วัน เดือน ปี เกิด

9 เมษายน 1964 อายุ 51 ปี  

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับ คุณนภาพร จินดาขันธ์ 

สมาชิกคริสตจักร
Trinity Lutheran Church, Iowa, U.S.A.

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขารัฐศาสตร์ 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปริญญาโท: Andersonville Baptist Theological Seminary
 สาขา Master of Ministry (M.Min),U.S.A. 

Concordia University สาขา Master of Theology (Th.M.),U.S.A.
     ปริญญาเอก: Andersonville  Baptist Theological Seminary 

สาขา Doctor of Theology (Th.D.),U.S.A.
      ประกาศนียบัตร: Association Free Lutheran 

Bible School (AFLBS)

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ (FEBC) 

องค์การคริสเตียนสงเคราะห์ผู้ลี้ภัยสากล 
International Christian Aid (ICA)

กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT)
The Lutheran Missouri Synod-World Mission in Thailand

ศิษยาภิบาล คริสตจักร(อาสาสมัคร) คริสตจักรลี้พึ่งธรรม อ.ลี้ จ.ล�าพูน 
ศิษยาภิบาล The First Presbyterian Thai Fellowship Church, 

Houston, TX, U.S.A. 
ศิษยาภิบาล คริสตจักรพระกิตติคุณประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

ศิษยาภิบาล คริสตจักรศิโยนกรุงเทพ 
(The Zion of Bangkok Church) 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้ประกาศอิสระ 

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ความเป็นผู้น�าคือการมีโอกาสได้รับใช้ผู้อื่น 

มิใช่เสียงแตรที่ป่าวประกาศความส�าเร็จของตัวเอง
 (Leadership is an opportunity to serve. 

It is not a trumpet call to self-importance)     

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
 "ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้ 

เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพเจ้า"
 (How can I repay the Lord for all his goodness to me?) 

(Psalm/สดุดี 116:12)      

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
 "Father knows best (Lenny Leblanc)     

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
"ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มก�าลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด 

ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว”
“I have fought the good fight, I have finished the race, 

I have kept the faith" (2 Timothy 4:7 / 2 ทิโมธี  4:7) 
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ศจ.นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน
กับความสำาเร็จของชีวิตการรับใช้

ศาสนาจารย์นิรุทธิ ์จันทร์ก้อน  หนึง่ในผู้น�าคริสตชนที่ประสบ
ความส�าเรจ็กบัชีวิตการรบัใช้พระเจ้า ด้วยการทุม่เทชีวิตและจติใจ  

และด้วยการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัวและในคริสตจักร    
ซึง่ช่วยส่งเสรมิขบัเคลือ่นงานพนัธกจิของพระเจ้า  ไม่ว่าจะเป็นครสิตจกัร  มูลนธิิ  

และสาธารณกศุลอืน่ๆ  ท�าให้เห็นถงึการเจรญิเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง  เรยีกได้ว่าท่านมีหวัใจของ
ผู้รับใช้อย่างแท้จริง

ช่วงท่ี 1 ในช่วงอายุ 17-30 ปี รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร         

พระกิตติคุณสมบูรณ์ 4 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ 

และเลย โดยมีคริสตจักรหล่มสัก อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

เป็นคริสตจักรแรกที่ได้ร่วมก่อตั้งและร่วมรับใช้กับคณะมิชชันนารี

ช่วงที่ 2 ในช่วงอายุ 31-50 ปี เริ่มรับใช้พระเจ้าในกรุงเทพฯ   

เริม่ต้นด้วยการเป็นศษิยาภบิาลครสิตจกัรพระกติตคุิณสมบรูณ์ธนบรุี 

ซึง่ร่วมรบัใช้กบั อาจารย์ราสซนิา  มชิชนันารชีาวฟินแลนด์ หลงัจากนัน้ 

ก็เปิดคริสตจักรสยามและคริสตจักรใจสมาน ตามล�าดับ     

ช่วงเวลาของการรบัใช้ในฐานะศษิยาภบิาลคนแรกของ ครสิตจกัร 

ใจสมาน มีหลายเหตุการณ์ที่กลายเป็นต�านานของคริสตจักร อาทิ 

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ในพิธีเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 30 

เมษายน ค.ศ.1979, การประกาศข่าวประเสรฐิผ่านรายการทีวสีวรรค์

ในบ้าน ทางช่อง 3 และช่อง 9 เป็นเวลา 10 กว่าปี, การประกาศข่าว

ประเสริฐครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ “งานสิ้นกระแสกรรม”

ช่วงที่ 3 ในช่วงอายุ 51 ปี จนถึงปัจจุบัน  ท่านรับใช้พระเจ้าใน

องค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต ในปี ค.ศ.1990 ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ ได้รับ

เกียรติจาก ศจ.ดร.เดวิด  ยองกีโช  โดยเชิญให้เทศนาในคริสตจักร

พระกิตติคุณสมบูรณ์โยอิโด ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคริสตจักรที่

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก อกีทัง้ยงัได้รบัการหนนุใจและท้าทายให้ตัง้ครสิตจกัร 

ซึ่งตรงกับนิมิตท่ีท่านได้รับจากพระเจ้า  เมื่อกลับมาประเทศไทย      

จึงบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ ขึ้น และปัจจุบันองค์กร

คริสตจักรร่วมนิมิต  มีคริสตจักรและพันธกิจทั่วประเทศ  จ�านวน 21 

แห่ง และยังคงมีแผนการในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าต่อไป

อย่างไม่สิ้นสุด

ด้านครอบครวั  ศาสนาจารย์นริทุธิ ์ สมรสกับ ศาสนาจารย์สมบตัิ  

จนัทร์ก้อน และมบีตุร 3 คน คอื อาจารย์สรินิทรา ศรป้ีอ, ศาสนาจารย์ 

หัทยา  สถาปนาสกุล และศาสนาจารย์สราวุธ  จันทร์ก้อน ตลอดการ

ศาสนาจารย์นิรุทธิ์  จันทร์ก้อน เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 

1940 ท่านเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดมาในส่ิงแวดล้อมของการ

ค้าขายโดยคุณพ่อเตก็สง ซึง่เป็นนายกสมาคมจนีในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ต่อมาชีวิตของท่านได้พลิกผันเนื่องจากครอบครัวประสบปัญหา

เศรษฐกิจอย่างหนัก จนท�าให้ท่านไม่มีความสุข ขาดสันติสุขในการ

ด�าเนินชีวิต ท่านเริ่มแสวงหาค�าตอบ ทางหลุดพ้นจากปัญหาและ

ความอยุติธรรมของชีวิต

ชีวิตในวัยเด็กของท่านก่อนที่จะมารู ้จักและรับเชื่อในองค์      

พระเยซูคริสต์นั้น ท่านต่อต้านเรื่องราวของพระเจ้ามาก จนกระท่ัง

เมื่อท่านอายุได้ 17 ปี ท่านมีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวของพระเยซู

คริสต์จากการประกาศข่าวประเสริฐของคริสเตียนกลุ่มหนึ่งและ        

ในท่ีสุดท่านได้ตัดสินใจรับเชื่อและให้พระองค์เป็นผู้ทรงน�าชีวิตของ

ท่านต่อไป โดยมีอาจารย์เอริส  เปกโตเน่น  มิชชันนารีชาวฟินแลนด์

เป็นคุณพ่อฝ่ายจิตวิญญาณ ดูแลเลี้ยงดูท่านให้เติบโตในความเชื่อ  

เหตุผลที่ท�าให้ท่านรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เพราะว่าท่านประทับใจ

ในข้อพระคัมภร์ีข้อหนึง่ทีว่่า “ค�านีเ้ป็นค�าจรงิและสมควรทีค่นทัง้ปวง

จะรบัไว้  คือว่าพระเยซคูรสิต์ได้เสด็จลงมาในโลก  เพือ่จะได้ทรงช่วย

คนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้น ข้าพเจ้าเป็นตัวเอก”

ศาสนาจารย์นริทุธิ ์ ได้รบัการเปลีย่นแปลงในชวีติซึง่ท่านสมัผสั

ได้ทันทีที่ท่านรับเชื่อ ท่านมีความสุขและมีสันติสุขที่ไม่สามารถจะ

อธิบายได้นับจากวันท่ีท่านรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ในปี ค.ศ. 1957  

จนถงึวนันีท่้านยงัมคีวามมุง่มัน่  ปรนนบิตัริบัใช้งานของพระเจ้าอย่าง

สดุก�าลงัและความสามารถ  ซึง่เป็นแบบอย่างของผูน้�าทีดี่ท่านหนึง่ที่

คริสตชนรุ่นหลังจะได้ด�าเนินตามรอยของท่านต่อไป พระเจ้าทรง

อวยพรท่านมากมายในงานรับใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ        

ซึ่งอาจจะสรุปชีวิตกับการรับใช้ของท่าน เป็น 3 ช่วงใหญ่ดังนี้

“เริ่มต้นอย่างไรไม่ส�าคัญ
เท่ากับจบอย่างไร”
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รับใช้ของท่านไม่เพียงสร้างคริสตจักรเท่านั้น แต่ท่านยังสร้าง

ทุกคนในครอบครัวให้ปรนนิบัติพระองค์ด้วยเช่นกัน 

ไม่เพยีงการรบัใช้พระเจ้าด้านการก่อตัง้ครสิตจกัรเท่านัน้ 

แต่ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ ยังได้รับใช้พระเจ้าผ่านการช่วยเหลือ

สังคมผ่าน “มูลนิธิหทัยทิพย์” ซึ่งเป็นมูลนิธิการกุศลตั้งขึ้นเพื่อ

ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส โดยมีโรงเรียนฤทัยทิพย์  

ตัง้อยูท่ี่ อ�าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบรูณ์ เป็นโรงเรยีนการกุศล

ในโครงการ พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาผ่านคริสตจักรอีกด้วย  

ชีวิตการรับใช้พระเจ้าของศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน

นั้นท่านยึดหลักคิดท่ีว่า “เริ่มต้นอย่างไรไม่ส�าคัญเท่ากับจบ

อย่างไร” ปัจจุบันนี้ท่านและครอบครัวร่วมกันรับใช้อย่างเต็ม

ก�าลัง เพื่อให้คนไทยได้รับความรอดมากที่สุดตามนิมิตที่

พระเจ้าประทานให้แก่ท่าน  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทาน

พระพรอันดีเลิศแก่ท่านและครอบครัว เพื่อท่านและสมาชิกใน

ครอบครวัท่านจะได้เป็นท่อพระพรส่งความรกั ความหวงัให้แก่

พี่น้องต่อไป

ศาสนาจารย์ นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน   
Rev.Nirut Chandkorn

วัน เดือน ปี เกิด
7 มกราคม 1940 อายุ 75  ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
ศิษยาภิบาล คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ  
สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี: สถาบัน Singapore Bible College ประเทศสิงคโปร์

ประสบการณ์การท�างาน
ด้านศาสนา

อดีตกรรมการอ�านวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย
อดีตประธานสื่อสารมวลชน “ทางชีวิต”

อดีตประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเพนเทคอสต์
เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรใจสมาน เมื่อปี 1972 

เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ก่อตั้งและด�ารงต�าแหน่งประธาน 

 องค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต ซึ่งมีเครือข่ายงานทั่วประเทศ 21 แห่ง
เป็นนักเทศนาฟื้นฟูทั่วประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ

ด้านสังคมและการกุศล
เป็นวิทยากรพิเศษ 

ให้ค�าสอนและค�าปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตและจิตวิญญาณ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพระกิตติคุณสมบูรณ์

เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิหทัยทิพย์ 
เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทัยทิพย์ 

และอื่นๆ อีกมากมาย

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ประธาน องค์กรร่วมนิมิตและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
เริ่มต้นอย่างไรไม่ส�าคัญเท่าจบอย่างไร

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
กาลาเทีย 2:20 “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว 

ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป 
แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ...”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระเยซูเป็นที่รักของข้า

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
10 % ของคนไทย ต้องได้รับความรอด
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ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
ผู้รับใช้สตรีที่เกิดมา   เพื่อใช้เสียงรับใช้พระเจ้าโดยแท้จริง

ศาสนาจารย์ ดร.บัวขาบ รองหานาม เป็นหนึ่งในผู้รับใช้สตรี
ในยุคสมัยนี ้ทีเ่กดิมาเพือ่ใช้เสียงรบัใช้พระเจ้าโดยแท้จรงิ นบัต้ังแต่
ท่านได้ตดัสินใจเช่ือพระเจ้า ท่านกใ็ช้เสียงของท่านไปประกาศเป็น

พยาน จนกระทั่งส�าเร็จการศึกษาช้ันสูงตามความต้องการ ท่านก็ใช้เสียง   
รับใช้พระเจ้าโดย เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐทางวิทยุกระจายเสียงและเป็นนักเทศน์ เป็นล่ามแปลค�า
เทศนา ตลอดจนเป็นพธิกีรหรอืผูด้�าเนนิรายการวิทยุ  โทรทศัน์ งานฟ้ืนฟคูรัง้ส�าคญัๆ อยูเ่สมอ ท่านใช้เสียง
พูดเป็นพิธีกรได้อย่างประทับใจผู้ชมมาก

โทรทัศน์คริสเตียน (Christian Broadcasting Association of 

Australia) ด้วย เพือ่จะถวายตวัรบัใช้พระเจ้าตามเสยีงเรยีก และท่าน

ได้มุ่งรับใช้ทางด้านสื่อมวลชน

ศาสนาจารย์บัวขาบ กลับมาประเทศไทย และมารับใช้พระเจ้า

ทีอ่งค์การประกาศข่าวประเสรฐิ FEBC  หรอื Far East Broadcasting  

Company ในกรุงเทพเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไป

เรยีนต่อทางด้านวทิยแุละโทรทศัน์ทีป่ระเทศไต้หวนั ในหลกัสตูรระยะ

สั้นและได้ไปดูงานด้านสื่อมวลชนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ถึงแม้ท่านได้

ลาออก จากการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ�าองค์การประกาศข่าวประเสริฐ 

FEBC  แต่ท่านยงัมาช่วยรบัใช้พระเจ้าในบางเวลา  เป็นผูจ้ดัรายการ

ประกาศข่าวประเสริฐ ทางวิทยุกระจายเสียงหลายรายการ อาทิเช่น 

บทเพลงแห่งความหวัง เพื่อนนักเรียน เพื่อนคุณหนู เรื่องจริงท่ีมี

อานุภาพเปลี่ยนชีวิต ฯลฯ โดยเฉพาะรายการ “อีสานบ้านเฮา”        

ท่านใช้ส�าเนียงภาษาท้องถิ่นที่เกิดของท่านคือภาษาอีสาน เพื่อให้พี่

น้องชาวภาคอีสานและข้ามไปยังประเทศลาวสามารถฟังส�าเนียง

ภาษาของตนได้เข้าใจและซาบซึ้งใจ ในข่าวประเสริฐได้ดี

นอกจากเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้ว ท่านยังเป็นคนแรกท่ีได้ 

จดัรายการโทรทศัน์ครสิเตยีนชนดิออกรายการสด ท่านเป็นคนเขยีน

สคริปท์ เป็นผู้ก�ากับและเป็นพิธีกรเองท�าต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี        

จนได้รับรางวัลสร้างสรรค์สังคมดีเด่นซึ่งท�าให้ภาคภูมิใจมาก

ตลอดเวลาที ่ศาสนาจารย์บวัขาบพกัอาศัยอยูใ่นกรงุเทพฯ ท่าน

เป็นสมาชกิครสิตจกัรมหาพร ครสิตจกัรใจสมาน และครสิตจกัรร่มเยน็ 

และเป็นผูร้บัใช้เตม็เวลาทีค่รสิตจกัรร่มเยน็เป็นเวลา 4 ปี เริม่ต้นด�ารง

ต�าแหน่งผู้ประกาศ  ครูศาสนา  อนุศาสนาจารย์  และต�าแหน่งสูงสุด

ทีไ่ด้รบัจากการสถาปนาของคณะครสิเตยีนสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย

คือ  ศาสนาจารย์  นับว่า ศาสนาจารย์บัวขาบ เป็นศาสนาจารย์ที่เป็น

สตรีคนแรกในคริสตจักรร่มเย็นและใน    คณะคริสเตียนสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย ต่อมา ศาสนาจารย์บัวขาบและครอบครัวได้ไปรับใช้

พระเจ้าที่ คริสตจักรสดุดีเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้น ได้ท�างานเต็ม

ศจ.ดร.บวัขาบ  เกดิท่ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม คณุพ่อเป็น

ครูประชาบาล คุณแม่เป็นชาวสวน ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด         

5 คน ศาสนาจารย์บัวขาบ เป็นลูกคนที่ 3 เมื่อเรียนจบชั้นประถม     

ปีที่ 7 แล้ว คุณแม่ต้องการให้ออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยงาน        

ทางบ้านอย่างเต็มที่ ท่านตั้งใจอยากจะเรียนเป็นครูเหมือนคุณพ่อ 

ท่านต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ดังนั้นเมื่อคุณแม่ไม่ส่งเรียนต่อ

ท่านจึงผิดหวังมากและคิดอยู่ในใจว่าจะฆ่าตัวตาย พอดีในช่วงนั้น   

พี่ชายก็มาชวนท่านไปเรียนภาษาอังกฤษกับมิชชันนารีท่ีอยู ่ที่            

คริสตจักรไม่ไกลจากบ้านมากนัก มิชชันนารีคนนี้ได้สอดแทรก       

เล่าเรือ่งพระเจ้า ในบทเรยีนภาษาองักฤษด้วย  ท่านจงึได้เรยีนรูเ้รือ่ง

พระเจ้าและได้อธิษฐานอ้อนวอนให้พระองค์ช่วยให้ได้เรียนต่อ    

พระเจ้าก็ตอบค�าอธิษฐาน  ศาสนาจารย์บัวขาบจึงสามารถเรียนต่อ

ในชั้นมัธยมศึกษาและเข ้า ศึกษาต ่อจนจบวิทยาลัยเทคนิค

นครราชสีมา ในสาขาบัญชี แต่ว่าท่านไม่ได้ใช้วิชาการบัญชีนี้           

ไปประกอบอาชีพเลยนับตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงบัดนี้  

ศาสนาจารย์บัวขาบ ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า      

อยูเ่สมอ แม้ว่าจะไปนมสัการพระเจ้าทีค่รสิตจกัร ทกุวนัอาทติย์เป็นเวลา 

ถงึ 3 ปีก็ตาม แต่ท่านก็ยงัไม่รูจ้กักับพระเจ้าเป็นการส่วนตวั จนกระท่ัง 

คืนหนึ่งมีการฟื้นฟูที่คริสตจักร ศาสนาจารย์สุข  พงศ์น้อย เทศนาว่า 

ทกุคนทีจ่ะเข้าถงึพระเจ้าได้ต้องยอมรบัว่าตนเป็นคนบาปและยอมรบั

ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าท่ีเสด็จมาสิ้นพระชนม์เพื่อรับโทษบาป

แทนเราแล้ว และพร้อมท่ีจะต้อนรบัพระองค์เข้ามาเป็นเจ้าของชวีติตน 

ศาสนาจารย์บวัขาบ จงึตดัสนิใจรบัเชือ่พระเยซคูรสิต์เจ้าตัง้แต่คืนนัน้มา

หลงัจากทีท่่านส�าเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัเทคนคิ สาขาบญัชี

แล้ว ท่านจึงตัดสินใจถวายตัวรับใช้พระเจ้าและเดินทางไปศึกษาต่อ

วิทยาลัยพระคริสตธรรมที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง 

นอกจากเรียนพระคริสตธรรมแล้ว ท่านยังได้เรียนจบหลักสูตรการ

บริหารองค์กรในการประกาศกับเด็กของ C.E.F (Child Evangelism 

Fellowship) และเรียนการประกาศทางสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุ
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เวลาเป็นรองเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทย โดย

ท�างานด้านบริหารจนถึงประมาณปลายปี 1993 จึงได้ตัดสินใจ

ลาออกมาเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญา

โททีส่งิคโปร ์และปริญญาเอกทีส่หรัฐอเมริกา ตอ่จากนั้นกเ็ปน็

ผู้อ�านวยการสื่อมวลชนเสียงสันติ 12 ปี จนเกษียณ ปัจจุบัน

ท่านด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการองค์การประกาศข่าวประเสริฐ

แก่ทุกบ้าน เป็นประธานมูลนิธิสู ่ชีวิตที่ดีกว่าและประธาน

กรรมการ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ 

เมื่อรับใช้ด้วยความถ่อมใจและสัตย์ซื่อในการรับใช้ตาม

ของประทานท่ีมีอยู่ คนเขายอมรับได้ อุปสรรคปัญหาก็กลาย

เป็นอปุกรณ์ในการรบัใช้ ท่านมกัจะมองปัญหาเปรยีบเทียบกับ

พระเจ้าเสมอจึงไม่ค่อยจะรู้สึกกังวลใจกับปัญหามากนัก แต่ได้

สนใจพระเจ้ามากกว่าปัญหา ท่านมีคติประจ�าใจที่ว่า  “พระเจ้า  

พระองค์เป็นพระเจ้าเท่ียงแท้องค์เดียวในชีวิต ข้าพระองค์ขอ

เป็นทาสรับใช้พระเจ้าและพร้อมที่จะเป็นไปตามน�้าพระทัย    

ทุกอย่าง ผู้อื่นนั้นดีกว่าตัวเราและเราจะท�าให้ดีท่ีสุดเท่าท่ี        

จะท�าได้เพือ่ถวายเกียรตแิด่พระเจ้า”  ส่วนเป้าหมายในอนาคต

ต่อการรบัใช้พระเจ้า ศาสนาจารย์บวัขาบ  ตัง้ใจว่าจะทุม่เทชวีติ

เพื่อการประกาศ และฟื ้นฟูในประเทศไทยจนตลอดชีวิต          

ถึงแม้ว่าศาสนาจารย์บัวขาบไม่ได้เรียนจบวิชาครูแล้วมาเป็น

ครูสอนนักเรียนตามโรงเรียนทั่วไป แต่ท่านก็ได้ใช้เสียงในการ

รับใช้พระเจ้ามากท่ีสุดตามของประทานท่ีพระเจ้าทรงให้ท่าน

มาจะเรยีกว่า ท่านเป็นครสูอนพระคมัภร์ีแก่พีน้่องลกูหลานครสิตชน 

ก็ย่อมได้

ศาสนาจารย์ ดร.บัวขาบ
รองหานาม  

Rev.Dr. Buakab  Ronghanam

“จะทุ่มเทชีวิต เพื่อการประกาศ
 และฟื้นฟูในประเทศไทย

จนตลอดชีวิต”

วัน เดือน ปี เกิด
6 มกราคม 1950 อายุ 65 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรสมีบุตร 2 คน

สมาชิกคริสตจักร
พระผู้สร้างเชียงใหม่ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนรัตโนภาส นครราชสีมา 

ปริญญาตรี: พระคริสตธรรมซิดนีย์ ออสเตรเลียและฟีสต์ ฟิลิปปินส์
ปริญญาโท: ธีโอโลจิคอล เซ็นเตอร์ ฟอร์ เอเชีย ประเทศสิงคโปร์

ปริญญาเอก: ฟูลเลอร์ ธีโอโลจิคอล เสมินารี สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

สาขาการตลาดและการบัญชี 

ประสบการณ์การท�างาน
รับใช้พระเจ้าองค์การประกาศข่าวประเสริฐ FEBC

นักจัดรายการ พิธีกร
รับใช้พระเจ้าคริสตจักรร่มเย็นและสดุดี

รองเลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ผู้อ�านวยการเสียงสันติ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ประธาน มูลนิธิชีวิตที่ดีกว่า

 ผู้อ�านวยการ องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน (อปท.)
ประธาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ 

ประธานสตรี สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
กรรมการด�าเนินงาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
“คนอื่นดีกว่าตัวเรา แต่พระเจ้านั้นส�าคัญที่สุด”

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ลูกา 1:37 “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่พระเจ้าทรงกระท�าไม่ได้”
วิวรณ์ 2:10 “แต่เจ้าจงมีใจมั่นคง อยู่ตราบเท่าวันตาย”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
“ไม่มีอะไรที่ยากส�าหรับพระเจ้า”

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
อุทิศชีวิตที่มีอยู่ท�าหน้าที่ (พันธกิจ) ที่ได้รับหมายนั้น ให้เป็น

ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และน�าสันติสุขสู่ประชากรของพระองค์
คือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 

(กิจการ 20:24)
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อ.บุญเกียรติ นิลมาลย์  
พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ

อาจารย ์ บุญเกียรติ นิลมาลย ์  อดีตอาจารย ์ใหญ่และ                                  
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตียนวิทยาลยั ผูท้ีเ่ต็มเป่ียมด้วย          

ความรกัของพระเจ้า ท่านเป็นทีร่กัของคณุครแูละลกูศษิย์ เป็นคณุ
พ่อ ทีท่กุคนรกัและนบัถอืจนถงึทกุวันนี ้ทกุวนิาทใีนการด�าเนนิชีวิตตัง้แต่รบัเช่ือ

พระเจ้า ท่านไม่เคยลืมพระคุณของพระเจ้าเลย 

เช่าบ้านอยู่เอง ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1963 มีเหตุการณ์ที่ระลึกถึง

พระคุณของพระเจ้าและการทรงช่วยท่ีพระองค์ช่วยทันเวลาเสมอ 

ท่านไม่เคยลมืเลย  เช้าวนัหนึง่ก่อนท่านจะออกไปท�างาน ภรรยาบอก

ว่า “วันนี้อย่าลืมซื้อนมให้ลูกนะ” ลูกด่ืมนมผง ราคากระป๋องละ 90 

บาท ท่านรับปากภรรยาว่าได้ ทั้งๆ ที่ท่านมีเงินติดตัวเพียง 20 บาท 

เป็นค่ารถประจ�าทาง ตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าแผนกมัธยม ไม่กล้า

ยืมเงินเพื่อนเพราะกลัวเสียหน้า  รู้สึกเป็นทุกข์และล�าบากใจมาก 

ในเวลาต่อมาประมาณ 10 โมงเช้า  อาจารย์อารีย์ เสมประสาท 

ผู้จัดการโรงเรียน ได้มาหาและบอกว่า “เอาไปเงินของเธอ” ท่านรีบ

ลุกขึ้นถามว่า “เงินอะไรครับ”  อาจารย์อารีย์บอกว่า “ศิษย์เก่าที่ปักษ์

ใต้ส่งมาให้ สมัยเขาเรียนอยู่ BCC เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนพิเศษ

คณิตศาสตร์ เธอสอนให้ฟรี เวลานี้เขาเรียนจบ ท�างานแล้ว จึงส่งเงิน

มาให้” ท่านขอบคุณและรับซองเมื่อเปิดซองดู มีเงินอยู่ 3,000 บาท 

ซึง่มากกว่าท่ีต้องการ พระเจ้าทรงช่วยทนัเวลาเสมอ ในพระธรรมสดุดี 

46:1 ทีก่ล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นทีล่ีภ้ยั และเป็นก�าลงัของข้าพระองค์

ทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากล�าบาก”   

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านได้ประสบกับเหตุการณ์และผู้คน

มากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่าน  ทุกคนจะได้รับความรักและความ

เมตตาจากท่านเท่าเทียมกัน ท่านได้ตัง้ใจอบรมสัง่สอนลกูศษิย์ให้เป็น

คนดีและท�าประโยชน์เพือ่สงัคมโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลกั

ในการด�าเนินชีวิต ปัจจุบันท่านอายุ 81 ปี ท่านด�าเนินชีวิตอย่างมีสติ 

เป็นพระพรส�าหรบัทกุคนท่ีได้รูจ้กัแม้ว่าคณุแม่ประไพรตัน์ภรรยาท่าน

ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว ท่านและลูกหลานก็ยังด�าเนินชีวิตเป็น

แบบอย่างที่ดีและพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอย่างสุดความสามารถเสมอ  

อาจารย์บุญเกียรติ เกิดในครอบครัวยากจนที่ อ.ปะนาเระ 

จ.ปัตตานี ท่านเป็นเด็กวัดตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เมื่ออยู่วัดก็ได้เรียน     

การเขียนอ่านกับพระสงฆ์ เมื่ออายุ 10 ขวบ ครูใหญ่โรงเรียนวัด       

ได้ชวนให้ไปเรยีนในห้องเรยีนกับนกัเรยีนคนอืน่ ท่ีโรงเรยีนมชีัน้เรยีน

ประถมศึกษาปีที่ 1-4 อาจารย์บุญเกียรติ เรียนหนังสือเก่งจึงเรียน ป.

1-2 ภายใน 1 ปี และ ป.3-4 ภายใน 1 ปี และท่านได้ย้ายไปเรียน ม.

1-3 ท่ีโรงเรยีนใน อ.สายบรุแีละ ม.4-6 ในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตานี  

เมื่อปี ค.ศ.1951 ขณะที่ท่านเรียนชั้นม.6 ก็ได้รับทุนฟุลไบรท์ จาก

สหรัฐอเมริกา เป็นทุนเดียวในจังหวัดปัตตานี โดยได้มาเรียนท่ี

โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั (BCC) จบ ม.7-8 ในปี ค.ศ.1953    

ท่านได้รู้จักพระเจ้าและรู้ว่าเป็นแผนการของพระองค์ ที่เมตตา

ท่าน ท่านรับเชื่อและรับบัพติสมา ในปี ค.ศ.1953 และได้รับทุนเรียน

ต่อเพื่อรับประกาศนียบัตรครูมัธยม (ป.ม.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี, ในปี 

ค.ศ.1958 ได้รับทุนจากสหรัฐอเมริกาไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ 2 ปี           

ได้ปริญญาตรี BS.(in Ed) ในปี ค.ศ. 1960, และท่านกลับมาสอนที่

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอีกและปี ค.ศ.1966 ก็ได้รับทุน

จากสหรัฐอเมริกาอีกครั้งให้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา เป็นทุน 2 ปี แต่

ท่านเรียนจบในปีเดียวและกลับมาสอนท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยาลัยจนเกษียณอายุในปี ค.ศ. 1999

อาจารย์บุญเกียรติ นิลมาลย์ แต่งงานกับคุณประไพรัตน์           

สาระโกเศศ ครูโรงเรียนผดุงดรุณีในปี 1962 ในขณะนั้นท่านและ

ภรรยาได้รับเงินเดือนรวมกันแล้วไม่ถึง 2,000 บาท มีลูก 1 คน         

“พระเจ้าทรงช่วยทันเวลาเสมอ”
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อาจารย์บุญเกียรติ นิลมาลย์    
Boonkiat Nilamann

วัน เดือน ปี เกิด
3 พฤศจิกายน 1933 อายุ 81 ปี 

สถานภาพครอบครัว 
หม้าย

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ สังกัด ภาคที่ 6   

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี   

 และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี: BS (in Ed) Silliman University, Philippines.

ปริญญาโท: MS (in ED) Nebraska University at Kearney, U.S.A.
ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรครูมัธยม

ประสบการณ์การท�างาน
ค.ศ. 1957 เป็นครูคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  

ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ค.ศ. 1969 เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ค.ศ. 1979 เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ค.ศ.1992 เป็นผู้อ�านวยการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  

ถึงปี 1999 เกษียณอายุ 
ค.ศ. 1992-1999 ประธาน กองสวัสดิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

และ กรรมการ กองการศึกษาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
เกษียณอายุการท�างาน ใช้เวลาแต่งกาพย์ยานี 11 สรรเสริญพระเจ้า  

สามารถเปิดดูข้อมูลได้ที่ youtube  
โดยชื่อ อาจารย์บุญเกียรติ  นิลมาลย์

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ใช้ 4 ส ได้แก่  สติ, เสียสละ, สังเกตและสรรเสริญพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ฟิลิปปี 4:13 “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้  

โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก�าลังข้าพเจ้า”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
 พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
 ช่วยผู้อื่นสุดก�าลังความสามารถ
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ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น
ชีวิตเพื่อพระคริสต์

ศาสนาจารย์ ดร.บุญรตัน์ บัวเย็น ผูร้บัใช้ทีด่�าเนนิชวิีตตามรอย
เท้าของผู้เป็นบิดา เป็นลูกไม้ที่ยอมหล่นใต้ต้นไม้ดังสุภาษิตไทยที่
ว่า ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น ท่านเป็นศาสนาจารย์คนแรกของ

    สภาคริสตจักรในประเทศไทยที่มีบิดาเป็นศาสนาจารย์ เป็นมิชชันนารี คนไทย
คนแรกที่ถูกส่งไป ท�างานพันธกิจในรัฐซาราวัคประเทศมาเลเซีย ท่ามกลางชนเผ่ามนุษย์ล่าหัวคน ท่านได้
รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสภาคริสตจักร 2 สมัย รับเลือกเป็นประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 3 สมัย
และเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ 2 ปี ประสบการณ์การรับใช้พระเจ้าต่างๆ เหล่านี้ของท่านเปรียบดัง
เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีของต้นไม้ฉันใด ชีวิตของท่านก็เกิดผลที่ดีเป็นพระพรต่อผู้คนมากมายฉันนั้น

ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ นับได้ว่าเป็นมิชชันนารีคนแรกของ

สภาครสิตจกัรในประเทศไทยทีถ่กูส่งไปท�างานในรฐัซาราวคั ประเทศ

มาเลเซีย (ค.ศ.1964-1967) ท่านเป็นพยานว่าประสบการณ์สามปี  

ในการเป็นมิชชันนารีนับเป็นพื้นฐานในการรับใช้ตลอดเวลา ท่านได้

ยอมเป็นผูบ้กุเบกิ ยอมไปในแผ่นดินท่ีท่านไม่รูจ้กัเลย ท่านได้ท�างาน

กับพวกที่ล่าหัวมนุษย์ 

พระธรรมฟิลิปปี 1:21 “เพราะว่าส�าหรับข้าพเจ้านั้น การมี     

ชวีติอยูก่เ็พือ่พระครสิต์และการตายก็ได้ก�าไร” ศาสนาจารย์  ดร.บญุรตัน์ 

บัวเย็น อดีตประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอฝากไว้เป็นคติ

ประจ�าใจในการรบัใช้ของครสิตชนทกุคนรวมถงึผูท้ีไ่ด้ถวายตวัถวาย

ชีวิตในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ตลอดชีวิตการรับใช้พระเจ้า      

ของท่าน  ท่านกล่าวเสมอว่า  การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ การตาย

ก็ได้ก�าไรเพราะท่านเองได้รับการสร้าง ได้รับแรงบันดาลใจจาก         

ผู้รับใช้มากมายทั้งครูบาอาจารย์ ดังนั้นตลอดการรับใช้ ท่านเชื่อว่า

พระคุณพระเจ้ามีมากมาย ส�าหรับเราต้องอุทิศตนเองในการรับใช้

จนกว่าดินจะกลบหน้า

ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ เป็นบุตรของศาสนาจารย์บุญมา       

บัวเย็น  ศิษยาภิบาลคริสตจักรศรีบานเย็น บ้านทุ่งเย็น ต�าบลแม่ลาว 

อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดเชียงราย ท่านได้เรียนหนังสือในหมู่บ้าน        

จบชั้นประถม 4 คุณพ่อของท่านส่งท่านไปเรียนท่ีฟาร์มสัมพันธกิจ  

ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งระยะทางห่างจากบ้านมากกว่า 100 กิโลเมตร 

คงจะไมม่เีดก็ทีไ่หนทีจ่ะยินยอมจากบา้นไปเรยีนหนงัสือไกลเชน่นั้น 

โดยขี่เกวียนไปหรือบางครั้งต้องเดินด้วยเท้าเปล่าถึงสามวันสองคืน

ซึ่งก็นับว่าล�าบากมาก แต่ท่านก็ยอมทั้งๆ ท่ียังไม่รู ้ว ่านั่นคือ               

น�้าพระทัยของพระเจ้าที่ได้ทรงโปรดเลือกท่านให้เป็นผู้รับใช้ของ

พระองค์ ท่านได้มาพักอาศัยอยู่กับญาติท่ีบ้านฟาร์ม แต่เพราะเป็น

เด็กตัวเล็กจึงถูกข่มเหงต่างๆ นานา บ่อยครั้งที่ถามตนเองว่าท�าไม

ชีวิตจึงต้องล�าบากเช่นนั้น ต่อมาท่านได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียน

เชยีงรายวทิยาคมจนจบชัน้มธัยมปีท่ี 6 โดยได้รบัทุนและอยูใ่นหอพกั

ของโรงเรียนในฐานะนักเรียนทุนที่ต้องท�างานให้โรงเรียน ท่านเป็น

เด็กทีช่อบเล่นกีฬาแต่กไ็ด้แต่ดูเขาเล่นเพราะต้องรดน�า้ต้นไม้ท�าความ

สะอาดบริเวณโรงเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน

หลังจากจบชั้น ม.6 ท่านได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัย      

พระคริสตธรรมแมคกิลวารีให้มาเรียนท่ีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์

วิทยาลัย ในชั้น ม.7-ม.8 ซึ่งเรียกว่าทุนเตรียมศาสนศาสตร์  กล่าวได้

ว่าท่านเป็นนกัเรยีนทนุท่ีส่งมาเรยีน วนัแรกท่ีท่านก้าวไปในรัว้มะขาม

เทศอันงดงามนั้นก็นึกดีใจและชื่นชมที่ได้มาจนถึงที่นี่

ท่านขอบพระคุณพระเจ้าเสมอในขณะท่ีเรียน แม้จะเป็นความ

ทุกข์ยากแต่ความทุกข์ยากนั้นท�าให้เกิดความอดทน ความอดทน

ท�าให้เกิดประสบการณ์ และประสบการณ์ท�าให้เกิดความหวังใจ       

ต่อมาท่านมีโอกาสไปเรียนที่มหาวิทยาลัย  Claremont, CA, U.S.A. 

จนได้รับปริญญาเอก

“ความทุกข์ยากนั้น
ท�าให้เกิดความอดทน

ความอดทนท�าให้เกิดประสบการณ์ 
และประสบการณ์ 

ท�าให้เกิดความหวังใจ”
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ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ 
บัวเย็น   

Rev.Dr. Boonrat Buajen
วัน เดือน ปี เกิด

4  เมษายน 1940 อายุ 75  ปี

สถานภาพครอบครัว 
 สมรสกับอาจารย์จารุวรรณ (เดชะวรรณ) บัวเย็น
มีบุตร 2 คน คุณรุจน์  บัวเย็น และ ผป.รวี  บัวเย็น

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ปริญญาตรี: ศาสนศาสตร์ พระคริสตธรรมแมคกิลวารี

มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท: คริสเตียนศึกษาผู้ใหญ่

 Trinity Theological College  ประเทศสิงคโปร์
SekolahTinggi Theological จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

ปริญญาเอก: บริหารคริสตจักร School of Theology 
at Clatemont, CA. U.S.A.

ประสบการณ์การท�างาน
มิชชันนารี รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย,
 ศิษยาภิบาล คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ, 
ผู้อ�านวยการ ศูนย์ศึกษาคริสเตียนบริการ, 
อาจารย์สอนในพระคริสตธรรมแมคกิลวารี, 

คณบดี คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ, 
รองอธิการบดี ฝ่ายศาสนศึกษาและเสริมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ,

 เลขาธิการ สภาคริสตจักร 2 สมัย,
 ประธาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย 2 สมัย, 

นายก สภามหาวิทยาลัยพายัพ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ที่ปรึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย   

กรรมการอ�านวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
กรรมการอ�านวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

กรรมการ ศาสนศาสตร์ศึกษา สภาคริสตจักรฯ

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ความทุกข์ยากนั้นท�าให้เกิดความอดทน  

ความอดทนท�าให้เกิดประสบการณ์
 และประสบการณ์ท�าให้เกิดความหวังใจ

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“แต่โดยพระ คุณของพระ เจ้า ข้าพ เจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ 

และพระ คุณของพระ องค์
ที่ประ ทานแก่ข้าพ เจ้านั้น ก็ไม่ไร้ประ โยชน์ ตรง กันข้าม 

ข้าพ เจ้าตราก ตร�ามาก กว่าพวก เขาทั้ง หมด
 ไม่ ใช่ตัวข้าพ เจ้าเองเป็นคนท�า แต่เป็นพระ คุณของพระ เจ้าซึ่งอยู่กับ

ข้าพ เจ้าที่ท�า” (1 โครินธ์ 15:10) 
“เพราะว่าส�าหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ 

และการตายก็ได้ก�าไร” (ฟิลิปปี 1:21)

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
องค์พระเยซูข้าฯ สัญญา

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
อุทิศชีวิตที่มีอยู่ท�าหน้าที่ (พันธกิจ) ที่ได้รับหมายนั้น 

ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและน�าสันติสุขสู่ประชากรของพระองค์ 
คือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 

(กิจการ 20:24)
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ศจ.ผศ.ดร.ประดิษฐ์ 
เถกิงรังสฤษดิ์
ชีวิตตามน้ำาพระทัยของพระเจ้า

ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดษิฐ์ เถกงิรงัสฤษดิ ์ตอบรบัการทรงเรยีก 
 ของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ มุ่งม่ันในการท�าพันธกจิด้วยความเช่ือและส�านกึใน        
พระเมตตาคุณของพระองค์เสมอ  ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ท่านได้ถวายตัวปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า          
ท่านได้ทูลขอสติปัญญาและแสวงหาการทรงน�าจากพระเจ้าในการท�างานและด�าเนินชีวิตเสมอ  

สมบรูณ์ขึน้อย่างประหลาด นีเ่ป็นการอศัจรรย์ท่ีท�าให้คุณแม่ของท่าน

กลับใจยอมรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็น

คริสเตียน พร้อมๆกับลูกๆทุกคนก็ยอมรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วย 

ท่านขอบพระคุณพระเจ้าทีคุ่ณแม่มชีวีตินบัตัง้แต่การรกัษาโรคให้หาย    

มาได้อีกเกือบยี่สิบปี

หลงัจากทีคุ่ณแม่ของท่านเสยีชวีติไปได้หลายปี พีน้่องของท่าน

ล้มเลกิในการไปนมสัการพระเจ้า ท้ังนีอ้าจเนือ่งจากระบบการฟมูฟัก

เลี้ยงดูสมาชิกของคริสตจักรในชนบทเวลานั้นยังไม่เข้มแข็งมากพอ 

เป็นเหตุให้คุณพ่อและพี่น้องของท่านละท้ิงความเชื่อ เหลือแต่ท่าน

เพียงคนเดียวที่ยังคงยืนหยัดในการติดตามพระเจ้าต่อไป ท่านจึงได้

ตัดสินใจไปศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยคิดแต่เพียง

ว่าจะตอบสนองพระคุณความรักของพระเจ้าท่ีช่วยชีวิตของคุณแม่

เท่านั้น ท้ังๆ ท่ีคุณแม่น่าจะเสียชีวิตเพราะโรคร้ายไปแล้ว อาจารย์

ประดิษฐ์ได้รบับพัตศิมาจากศาสนาจารย์สขุ พงษ์น้อย ในขณะทีเ่รยีน

อยู่ชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนประจ�าจังหวัด หลังจากนั้นจึงตัดสินใจ

ออกจากบ้านไปเรียนต่อที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมเชียงใหม่           

โดยส�านึกอยู่เสมอว่า เมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาประทานชีวิต 

ท่านต้องทุม่เทและอทุศิทัง้ชวีติในการรบัใช้พระเจ้าด้วยความสตัย์ซือ่

และถวายพระเกียรติแด่พระองค์

เมื่อส�าเร็จการศึกษาจากคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีพร้อม

ปริญญาทางปรัชญาและศาสนาแล้ว ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น

อนุศาสกประจ�ามหาวิทยาลัยพายัพและเป็นอาจารย์ประจ�าคณะ 

ศาสนศาสตร์แมคกิลวารีด้วย หลังจากนั้นจึงไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว ได้กลับ

ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและ

ของประทานที่พระเจ้าประทานให้ในการรับใช้ให้เกิดผลท้ังด้าน

วชิาการ ครสิตศาสนศกึษา การบรหิารกจิการอดุมศกึษาและการสร้าง

เครอืข่ายในสังคมวงกว้าง ประสบการณ์และผลงานเหล่านีเ้หน็ผลเป็น

ที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างคริสตจักรให้มี   

สง่าราศี อีกท้ังเป็นก�าลังส�าคัญผลักดันและเชื่อมโยงเครือข่ายความ

ร่วมมือทั้งในกลุ่มคริสตชนและสังคมวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกชน  

อีกทั้งเป็นผู้น�าทางความคิดและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีส�าคัญคือมีจุดยืนทางความ

เชื่อและการรับใช้พระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง

ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เป็นชาวจังหวัดตรังโดยก�าเนิด 

รู้จักพระเจ้าเพราะคุณแม่รับเชื่อในพระเจ้าก่อน กล่าวคือคุณแม่ของ

ท่านป่วยหนกัด้วยวณัโรคขัน้ร้ายแรงและเป็นขัน้สดุท้ายและได้รบัการ

รักษาให้หายด้วยฤทธิ์อ�านาจมหัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์โดย

ศาสนาจารย์ ที แอล ออสบอน นักประกาศฟื้นฟูจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มาเทศนาฟื้นฟูครั้งใหญ่พร้อมกับรักษาโรคท่ี      

คริสตจักรเมืองตรังพอดี โดยมี ศาสนาจารย์สุข พงษ์น้อย เป็นล่าม

แปล ในเวลานัน้คณุแม่ป่วยหนกัและไม่มคีวามหวงัว่าจะมชีวีติต่อไป 

ท่านไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์ และไม่เคยคาดหวังว่าจะหาย

จากโรคร้ายได้ เพราะโรคร้ายได้กัดกินปอดจนกระทั่งไอออกมาเป็น

เลือด และแพทย์ได้ลงความเห็นว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินสอง

เดือนเท่านัน้ ท�าให้ทุกคนสิน้หวงั และยอมรบัส่ิงทีจ่ะเกิดขึน้ด้วยความ

เศร้าโศกเสยีใจ อย่างไรก็ตามจากเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ทีค่รสิตจกัรตรงั

ในวนันัน้ท�าให้อาจารย์ประดิษฐ์ได้เหน็การอศัจรรย์เกิดขึน้กับคณุแม่

ของท่าน โดยหลังจากที่ศาสนาจารย์ออสบอนเทศนาเสร็จแล้ว ก็ลง

จากธรรมมาสน์ มาพบกับผู้เจ็บป่วยมากมายสารพัดโรคที่นอนรอ

ความหวังเต็มสนามหลังโบสถ์ คุณแม่ก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้เจ็บป่วย

เหล่านั้นที่ได้รับการวางมือรักษาโรคจากศาสนาจารย์ออสบอน       

หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นไม่นาน ครอบครัวอาจารย์ได้พาคุณแม่

ไปพบแพทย์พร้อมกับเอ็กซ์เรย์ปอดอีกครั้ง ปรากฏว่าปอดของคุณ

แม่ที่เคยถูกกัดกินจากโรคร้ายจนเสียหายเกือบหมดกลับมีสภาพ

“ทุกวันนี้คริสเตียนให้ความส�าคัญ
ต่อลาภยศและผลประโยชน์มากเกินไป
จนท�าให้คริสตจักรต้องเสื่อมถอย

และไม่มีสง่าราศี”
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มาสอนในคณะศาสนศาสตร์โดยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

ศาสนศาสตร์และหัวหน้าวิชาปรัชญาและศาสนา ท่านได้เดินทาง

ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง  ในระดับปริญญาเอกด้าน

พระคัมภีร์ศึกษาท่ีประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 6 ปี โดยท�า

วิทยานิพนธ์ด้านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นวิชาเอก      

เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้ว ได้กลบัมาสอน ในคณะศาสนศาสตร์และ

ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูบ้รหิารในระดับต่างๆ  นบัตัง้แต่ผูช่้วยคณบดี 

คณะศาสนศาสตร์ คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ     

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในที่สุดได้รับแต่งตั้งเป็น

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 

จนส้ินสุดวาระในปี พ.ศ.2012 นับเป็นอธิการบดีคนแรกท่ีเป็น  

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้และเป็นศาสนาจารย์ด้วย

ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ 
เถกิงรังสฤษดิ์   

Rev.Asst.Prof.Dr.Pradit 
Takerngrangsarit

วัน เดือน ปี เกิด
15 มิถุนายน 1950 อายุ 65 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับ นางศุกร์สิริ มีบุตร 2 คน นางบูรยา และ นายชาคริต

สมาชิกคริสตจักร
 คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ 

การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ปริญญาตรี: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

 มหาวิทยาลัยพายัพ (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
ปริญญาโท: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Div) 

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(S.T.M) 

Christian Theologoical Seminary ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก: เทวศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

(D. Theol.) Melbourne College of Divinity 
ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การท�างาน
อนุศาสก มหาวิทยาลัยพายัพ, คณบดี คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ

นายกสโมสร โรตารีเชียงใหม่ ภาค 3360, 
ประธานมูลนิธิโรตารี ภาค 3360 โรตารีสากล

กรรมการบริหารสมาคม สถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนแห่งเอเชีย (ACUCA)
ประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

 กรรมการบริหารในคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ) 
กระทรวงศึกษาธิการ

 นายกสมาคม  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กรรมการ ตีความธรรมนูญสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ประธานกรรมการอ�านวยการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

 และกองทุนการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ) กระทรวงการคลัง 
ประธานมูลนิธิสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย 

ที่ปรึกษา กรรมการศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
กรรมการ พันธกิจการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

หัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
“ด�าเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ”

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“เราร�าลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออก

เป็นการกระท�าความรักที่ท่านเต็มใจท�างานหนัก
และความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวัง                        

ในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” (1 เธสะโลนิกา 1:3)

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
“โอ เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้า”

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
“ตอบสนองการทรงเรียกด้วยความยินดี”
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ศจ.ประทาน สาคร
64 ปีชีวิตกับงานพันธกิจ

ศาสนาจารย์ประทาน  สาคร  อีกหนึ่งผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชีวิตที่
เป็นพระพรและเกิดผลย่ิงใหญ่กับงานพันธกิจของพระเจ้า ที่ผ่าน
มาแม้ท่านจะเกษียณอายุในสถาบันพระคริสตธรรมตามก�าหนด
วาระแล้ว แต่ท่านไม่เกษียณความสามารถในการรบัใช้พระเจ้า  แม้

ท่านมีอายุถึง 86 ปี แต่ท่านยังคงรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในฐานะศิษยาภิบาล
อาวุโสทั้งๆที่ลูกๆขอร้องให้ท่านพักผ่อน ท่านมักจะกล่าวว่าชีวิตการรับใช้ทุกวันนี้ยังน้อยกว่าพระคุณของ
พระเจ้าทีไ่ด้มอบให้แก่ท่าน  ดงันัน้ท่านจะหยุดรบัใช้พระเจ้าในโลกนีก้ต่็อเมือ่พระเจ้าทรงรบัท่านให้ไปอยู่กบั
พระองค์เท่านัน้และท่านนีค้อื ศาสนาจารย์ประทาน  สาคร กบัประสบการณ์การรบัใช้พระเจ้าตลอด 64 ปี

ผาปนูในประเทศพม่า ท้ังๆ ทีม่เีงนิเพยีง 5 บาททีคุ่ณแม่ของท่านเก็บ

สะสมไว้ตลอดทัง้ชวีติกับเส้ือผ้า 2 ชดุ จนภรรยาของอาจารย์ท่ีปรกึษา

ของท่านเอ่ยว่า “นี่หรือผู้ที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้า” แต่อาจารย์ที่

ปรกึษาของท่านได้กล่าวหนนุใจว่า “พระเจ้าทรงเลอืกไว้แล้ว พระองค์

จะทรงให้เกิดผลท่ามกลางชนเผ่ากะเหรี่ยงในประเทศไทย เราจะ

ให้การสนับสนุนเขาเอง”

ในการศกึษาท่านต้องใช้ความมานะ อดทนอดกลัน้ มากกว่าคน

อื่นเป็นทวีคูณ เพราะท่านไม่เคยมีพื้นฐานในการเขียน การอ่านเลย 

แต ่ด ้วยการทรงน�าของพระเจ ้าผ ่านทางการช ่วยเหลือของ                  

ครูบาอาจารย์และเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ท�าให้ท่านส�าเร็จการศึกษา

เหมอืนกับคนอืน่ๆ หลงัจากจบการศกึษาท่ีพระครสิตธรรมผาปนู ท่าน

ได้มารบัใช้พระเจ้าในชมุชนกะเหรีย่งบ้านแม่กองคาอนัเป็นดินแดนท่ี

ท่านได้ก�าเนดิมา และพระมหากรณุาธคุิณทีม่ต่ีอชวีติของท่านยิง่ใหญ่

กว่านั้น พระองค์ทรงจัดเตรียมชีวิตที่ดีกว่าให้กับท่าน โดยให้โอกาส

ในการไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ความสามารถในการรับใช้พระเจ้าท่ี

พระคริสตธรรมอินเส่ง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า แต่พระเจ้าทรง

ทดสอบท่านว่าจะสามารถเป็นภาชนะทีเ่ป็นท่ีถวายเกียรตแิด่พระองค์

หรือเปล่า โดยให้ท่านเรียนรู้ถึงน�้าพระทัยของพระองค์ โดยที่ท่าน

ต้องหาค่าเล่าเรียนเอง ด้วยความมุ่งมานะและปณิธานอันเต็มเปี่ยม

ในการน�าพระกิตติคุณสู่ชนเผ่าในประเทศไทย ท่านได้ย�่าเท้าจาก

แม่สะเรยีงผ่านภเูขาลกูแล้วลกูเล่าท่ัวทัง้เชยีงใหม่และแม่ฮ่องสอนเพือ่

น�าเอาเลอืดผาไปขายเป็นทุนในการศกึษาเล่าเรยีนเสมอืนดังการเล่า

เรยีนนัน้ไม่ใช่ได้มาเปล่าแต่เป็นการลงทนุด้วยน�า้พกัน�า้แรงท่ีพระเจ้า

เสริมสร้างเพื่อท่ีจะแข็งแกร่งในการรับใช้พันธกิจของพระเจ้าโดยมี

พระองค์เป็นผูท้รงน�าในทุกวถิทีาง แม้จะเหนือ่ยยากล�าบาก แต่หยาด

เหงื่อก็ผลิบานออกมาเป็นปัญญา

พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ พระองค์ได้เลือกสรรผู้รับ

ใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงน�าพาชีวิตของผู้เชื่อเหล่านั้น  ตาม

กระบวนการของพระองค์ อาจารย์ประทาน  สาคร ได้กลับมารับใช้

ศาสนาจารย์ประทาน สาคร ผู้ฝ่าฟันชีวิตอันแสนรันทดจาก

ชายแดนไทย-พม่า ตดิขอบแม่น�า้สาละวนิ แม่น�า้สายส�าคัญของอษุาคเนย์ 

ทีเ่ป็นถิน่ฐานของชาตพินัธุห์ลากหลายเผ่าพนัธุ ์มาเป็นผูร้บัใช้พระเจ้า

ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์

เจ้าท่ามกลางพีน้่องชนเผ่ากะเหรีย่ง  ทุกย่างก้าวท่ีก้าวเดิน อาจกล่าว

ได้ว่าแทบไม่มภีเูขาลกูไหนบนเทือกเขาถนนธงชยัทีไ่ม่เคยสมัผสักับ

พื้นเท้าของศาสนาจารย์ประทาน สาคร ในการเดินทางประกาศ     

พระกิตติคุณน�าดวงจิตวิญญาณของผู้คนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า

 ศาสนาจารย์ประทาน สาคร เกดิทีบ้่านแม่กองคา ต�าบลแม่ยวม  

อ�าเภอแม่สะเรยีง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เมือ่ลมืตามองดูโลกคณุแม่ของ

ท่านได้ตั้งชื่อเป็นภาษากะเหรี่ยงอย่างเพราะพริ้งว่า “เหล่ทู” ซึ่งมี

ความหมายในภาษาไทยว่า “ราชรถทองค�า” ดูเหมือนว่าเป็นชื่อของ

ผูม้ฐีานนัดรศกัด์ิอนัสูงส่งแต่ในชวีติจรงิแล้วตรงกันข้ามราวฟ้ากับดิน 

ชีวิตในวัยเด็กของท่านมีเพียงข้าวที่เสริมสร้างให้ร่างกายเติบโต เสื้อ

ตัวเดียวที่ต้องใส่จนขาดวิ่นจึงจะมีเสื้อใหม่ให้นุ่งห่ม โรงเรียนหรือคือ

ขุนเขาวนาลี ท่ีเสริมสร้างปัญญาให้คิดด�ารงชีพ แต่พระผู้สร้างมิได้

ปล่อยทิง้ เมือ่ท่านเตบิโตขึน้พระองค์ทรงมแีผนการทีดี่เลศิเหนอืความ

คิดในจินตนาการของมนุษย์ พระองค์ทรงเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ฝ่ายร่างกายน�าพาท่านสู่ป่าเขาดงดิบ เป็นควาญช้างในป่าดงเสริม

สร้างความมานะอดทนและภูมิปัญญาเพื่อพันธกิจการเลี้ยงดูจิต

วญิญาณประชากรของพระองค์ ดุจดังสายน�า้สาละวนิท่ีหล่อเลีย้งชวีติ

ผู้คนมาแสนนาน

ด้านจติวญิญาณ พระเจ้าได้หล่อหลอมชวีติท่าน แม้พ่อของท่าน

เป็น “ฮีโข่” ผู้ด�าเนินชีวิตสืบทอดความเชื่อตามบรรพบุรุษของชนเผ่า 

(Animism) แต่พระเจ้าผู้มีฤทธิ์อ�านาจเหนือส่ิงอื่นใด พระองค์ทรง

ส�าแดงความรกัทีย่ิง่ใหญ่เหนอือ�านาจท้ังปวงผ่านทางคุณแม่ของท่าน

ที่ได้รับพระคุณอันล�้าเลิศของพระเจ้า ท�าให้ท่านได้รับชีวิตใหม่ท่ีไม่

อาจสามารถจะเปรียบเทียบได้ในสายตาของมนุษย์ ท่านได้ตัดสินใจ

ถวายตัวเพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าโดยเข้าศึกษาที่พระคริสตธรรม



50 ท�ำเนียบค�ำพยำนชีวิต  50 Testimonies of Christian Leaders | 73

ศาสนาจารย์ประทาน สาคร   
Rev.Pratan  Sakorn

“ไม่มีสมบัติอื่นใด นอกจากพระค�า
ของพระเจ้าที่อยากจะมอบให้ทุกคน”

วัน เดือน ปี เกิด
4  เมษายน 1940

มรณกรรม 3 กันยายน 2015 อายุ 86 ปี

สถานภาพครอบครัว 
  สมรสกับอาจารย์โรจนา สาคร (เสียชีวิตแล้ว) มีบุตร 4 คน

คือ ผป.ธีรศานต์ สาคร,นายพรพิเศษ สาคร (เสียชีวิตแล้ว), ว่าที่ ร้อยตรี 
อภิรักษ์ สาคร,นางอสุนี วนาภิวัฒน์

สมาชิกคริสตจักร
ธารน�้าทิพย์ ภาค 19  สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ -พระคริสตธรรมผาปูน ประเทศพม่า

ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์-พระคริสตธรรมอินเส่ง 
ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้อภิบาลชุมชนคริสเตียนแม่กองคา,ผู้อภิบาลคริสตจักรบ้านบนนา,

หัวหน้าผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์,อาจารย์สอนในพระคริสตธรรมสิโลอัม,

ศิษยาภิบาลคริสตจักรธารน�้าทิพย์,
ผู้จัดการพระคริสตธรรมสิโลอัม,ประธาน คริสตจักรภาคเชียงใหม่, 
ประธาน คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 2 สมัย, 

อาจารย์ใหญ่ พระคริสตธรรมเก็ธเซมาเน ภาค 16 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรที่ 1 แม่สอด  สังกัดภาค 19 
สภาคริสตจักรในประเทศไทยและสุดท้ายก่อนท่านจะมรณกรรม 

ท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิสันต์ ขันธ์แก้ว

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ให้ความรักดุจพี่น้องร่วมสายโลหิต 

ที่รักกันผูกพันกันไว้ในแผ่นดินของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ 

เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย 
เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” อิสยาห์ 40:31

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
ผู้วางใจพระเจ้ามีรากฐานอันมั่นคง

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
น�าดวงจิตวิญญาณของมนุษย์ถวายแด่พระเจ้า

พระเจ้าท่ามกลางพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงในประเทศไทย เดินเท้าข้าม

ภเูขาจากวนัเป็นเดอืน จากเดือนเป็นปีเพือ่บกุเบกิครสิตจกัรเยีย่มเยยีน

สมาชกิ และเสรมิสร้างก�าลงัใจ หนนุจติชใูจให้กบัผูป้ระกาศข่าวประเสรฐิ

ของคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแห่งประเทศไทย มีผู้คนมากมายที่ได้เห็น

ถึงพระคุณความรักของพระเจ้าผ่านทางท่าน จนกระท่ังท่านมารับ

ต�าแหน่งเป็นอาจารย์สอนในพระคริสตธรรมสิโลอัมตั้งแต่ก่อก�าเนิดขึ้น

มานับเป็นเวลากว่า 35 ปีจนเกษียณอายุ ท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้

กับลูกศิษย์ ท่ีมีความรักความผูกพันดุจด่ังครอบครัวเดียวกัน ท่านได้

เป็นพี่ชายท่ีแสนดีให้กับลูกศิษย์รุ่นแรกๆ เป็นคุณลุงท่ีให้ความเมตตา

แก่ลกูศษิย์ในรุน่ท่ีสิบขึน้ไป และเป็นคุณปูคุ่ณตาให้กับลกูศษิย์ในรุน่ก่อน

ที่ท่านจะเกษียณ ท่านมีลูกศิษย์มากกว่า 30 รุ่น

นอกจากการเป็นอาจารย์แล้ว ท่านได้รบัเลอืกให้เป็นประธานคณะ

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 2 สมัย ท่านได้ร่วมก่อตั้ง

แผนกต่างๆ ในคณะครสิตจกัรกะเหรีย่งแบ๊บตสิต์ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ 

การใช้สือ่ในการประกาศ การศกึษา สาธารณสขุและการประกอบอาชพี      

การเป็นผู้รับใช้ท่ีสัตย์ซื่อ มุ่งมั่นทุ่มเทในพันธกิจของพระเจ้า วิทยาลัย

พระคริสตธรรมอินเส่ง ประเทศพม่า จึงมอบเกียรติบัตรอันทรงคุณค่า

ให้แก่ท่านในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ในปี ค.ศ. 2009

ในประสบการณ์การรับใช้พระเจ้าตลอด 64 ปี ซึ่งสิ่งที่ท่านอยาก

กล่าวแก่คริสตชนผู้รับใช้พระเจ้าว่า ท่านไม่มีสมบัติอื่นใดนอกจาก      

พระค�าของพระเจ้าที่อยากจะมอบให้ทุกคน ให้ความรักดุจพี่น้องร่วม

สายโลหิต ท่ีรักกันผูกพันกันไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งที่ดียิ่งกว่า       

เงินและทอง คือ “พระเยซูคริสต์” องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิต 

ผูท้รงเป็นเจ้าของสรรพสิง่ พระเยซคูรสิต์เป็นกุญแจของทุกสิง่มพีระองค์

เรามีทุกส่ิง นี่คือสัจธรรมความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู ้และรับไว้         

พระครสิต์เป็นผูท้รงคณุค่าท่ีสดุท่ีมนษุย์ทุกคนจ�าเป็นต้องรบัไว้เป็นองค์

พระผู้เป็นเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน ชื่อ “เหล่ทู”ในวันนี้ได้

กลบักลายเป็นความชืน่ชมยนิดีและภาคภมูใิจให้แก่ท่านอย่างเตม็เป่ียม 

เพราะท่านได้เป็น “ราชรถทองค�า” ที่น�าพาจิตวิญญาณของผู้คนไปสู่

แผ่นดินของพระเจ้าแล้วอย่างมากมาย

บัดนี้...ชีวิตของท่านศาสนาจารย์ประทาน สาคร ชีวิตของผู้ที่เรา

เคารพรัก ชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของคริสตชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า เราเชื่อ

และมั่นใจว่า ชีวิตของท่านคือชีวิตที่พร้อมส�าหรับแผ่นดินสวรรค์จริงๆ 

และท่านจะอยู่ที่นั่นชั่วนิจนิรันดร
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อ.ประทีป ดี
จากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสู่ผู้รับใช้พระเจ้า

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่คนหนุ่มสาว
จ�านวนมากปรารถนาอยากจะไขว่คว้ามา เช่น อาจารย์ประทีป ดี 
ที่มุ่งมั่นสู่ความตั้งใจจนไขว่คว้าเอามาได้  ซึ่งน�าความชื่นชมยินดี 

ความภาคภมิูใจไว้ให้กบัตนเองและครอบครวั พนกังานต้อนรบับนเครือ่งบินแม้
จะเป็นอาชีพทีส่ามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ของตนเองให้ม่ันคงได้ แต่ในทีสุ่ดอาจารย์ประทปีกตั็ดสินใจ
ละทิ้งความมั่นคงนั้น มุ่งสู่การเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

น�้าพระทัยของพระเจ้าได้ ส�าหรับอาจารย์ประทีปแล้วถือได้ว่าท่าน

เป็นผูน้�าคนหนึง่ท่ีได้รบัการยอมรบันบัถอืของบรรดาครสิตชน ชนเผ่า

กะเหรี่ยงและคริสตชนทั่วไป

ในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นจะต้องมีท้ังสุขและทุกข์       

มีปัญหา อุปสรรคบ้าง กว่าที่อาจารย์ประทีป จะมาถึงวันนี้ วันที่ท่าน

ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นและมากขึ้นนั้น ท่านต้องพบกับ

อุปสรรคปัญหานานัปการ เช่น ผู้น�าท่ัวไปท่ีรับใช้พระเจ้า ท่านมี      

เป้าหมายในการรบัใช้ทีม่ัน่คงและมุง่มัน่ในการประกาศข่าวประเสรฐิ

ขององค์พระเยซูคริสต์ เพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์ให้มากเท่า

ทีจ่ะมากได้ เพือ่ผูค้นมากมายจะได้รูจ้กัพระนามของพระเจ้า และกลบั

ใจมาเป็นลูกของพระองค์ในท่ีสุด ไม่มีผู้รับใช้คนใดในประวัติศาสตร์

คริสตจักรท่ีไม่เผชิญกับอุปสรรคปัญหาในการเป็นผู้ประกาศข่าวดี 

อาจารย์ประทีป ก็เป็นผู ้หนึ่งท่ีเคยตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น         

แต่ด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของท่านท่ีมอบถวายให้กับพระเจ้าแต่

เพยีงผูเ้ดียวท่านจงึร้องทูลขอพระเจ้า ตดิสนทิกับพระองค์ในทุกๆ วนั 

ซึ่งเป็นส่ิงท่ีอาจารย์ประทีปท�ามาตลอดและขาดไม่ได้นั่นคือการ        

ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า และส่ิงนี้ท่ีช่วยให้ท่านมีชัยชนะเหนือ

อุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้เสมอ

อาจารย์ประทปีได้ฝากข้อคิดในการด�าเนนิชวีติไว้ว่า “พระวจนะ

ทีอ่ยูใ่นจติใจของเราและพระวญิญาณบรสุิทธิท่ี์เป็นพลงัในการด�าเนนิ

ชีวิตคือส่ิงท่ีคริสเตียนทุกคนขาดไม่ได้ โดยเฉพาะผู้รับใช้พระเจ้า  

อาจารย์ประทปี  ดี เกิดในครอบครวัครสิเตยีนทีอ่บอุน่ มคีณุพ่อ

เป็นผูร้บัใช้พระเจ้าทีม่ภีาระใจในการประกาศข่าวประเสรฐิในหมูบ้่าน

ชนเผ่าปวาเก่อญอท่ีอยูห่่างไกล โดยเฉพาะในหมูบ้่านทีข่่าวประเสรฐิ

ยงัไปไม่ถงึ ส่วนคณุแม่เป็นแม่บ้านท่ีสมบรูณ์แบบในการดูแลสามแีละ

ลูกๆ ท้ังห้าคน ค�าอธิษฐานของคุณแม่ช่วยหนุนเสริมพันธกิจรับใช้

พระเจ้าของคุณพ่อและช่วยให้ครอบครัวของอาจารย์ประทีปผ่าน

อปุสรรคและมรสมุชวีติได้เสมอมา  ดังนัน้ท้ังคณุพ่อและคุณแม่จงึเป็น

แบบอย่างและแรงบันดาลใจให้อาจารย์เจริญรอยตามท่านท้ังสองมา

สูเ่ส้นทางการรบัใช้พระเจ้าเตม็เวลา ซึง่อาจารย์ประทปีพร้อมเป็นส่วน

หนึ่งในการท�าให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าส�าเร็จตามพระสัญญา

ของพระองค์ (มัทธิว 24:14)

การเป็นลูกของผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการรับใช้

พระเจ้าย่อมแตกต่างจากการท�างานทางฝ่ายโลก ซึง่ล้วนแต่เป็นการ

แสวงหาผลประโยชน์เพือ่สร้างความมัน่คงในชวีติ  ซึง่การเสยีสละคือ

คุณสมบัติท่ีส�าคัญของครอบครัวผู้รับใช้ ดังนั้นแม้ว่าอาจารย์จะมี

โอกาสสร้างความมัน่คงให้กับฐานะตวัเองและครอบครวัด้วยการเป็น

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ตาม แต่อาจารย์ประทีปเชื่อว่าความ

มั่นคงในแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นส่ิงท่ีส�าคัญกว่า ท่านจึงอ�าลาชีวิตท่ี  

สวยหรบูนเครือ่งบนิทีใ่ครๆ ปรารถนาอยากจะได้ มาสู่การเป็นผูร้บัใช้ 

พระเจ้าเต็มเวลา

ปัจจุบันอาจารย์ประทีปรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในต�าแหน่ง

เลขาธิการ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย นับได้

ว่าท่านเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งให้เป็นผู้น�าในช่วง

เวลาของอายุท่ียังไม่มากนัก เพียง 42 ปี ท้ังนี้การยอมรับนับถือ      

ใครคนใดคนหนึ่งในสังคม ชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย

นักส�าหรับเรามนุษย์ที่เป็นคนบาป เพราะเราอาจจะมีความคิดเห็นที่

ไม่เหน็ด้วย ความคิดท่ีไม่ยอมรบัในคนๆ นัน้ แต่เมือ่พระเจ้าทรงเลอืก

และเรียกใครให้รับผิดชอบท�างานให้พระองค์แล้วก็ไม่มีใครขัดขวาง

“พระวจนะที่อยู่ในจิตใจของเรา
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพลัง

ในการด�าเนินชีวิต 
คือสิ่งที่คริสเตียนทุกคนขาดไม่ได้”
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หากเราขาดพระวจนะและพระวญิญาณของพระเจ้าแล้ว แม้เรา

จะสามารถท�ากิจการทีย่ิง่ใหญ่สกัเพยีงใดกต็าม การนัน้ก็ไม่ได้

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู ้ยิ่งใหญ่สูงสุดอย่างแท้จริง” นี่คือ         

อีกตวัอย่างหนึง่ของชวีติผูร้บัใช้พระเจ้าทีด่�าเนนิชวีติเพือ่ถวาย

เกียรติแด่พระองค์ นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ยุวชนคนรุ่นหลัง   

ที่เจริญรอยตามเพื่อแผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้าจะได้

แพร่กระจายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ประทีป ดี   
Prateep Deeวัน เดือน ปี เกิด

11 ตุลาคม 1972 อายุ 43  ปี 

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
 คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ เชียงใหม่ สังกัดภาค 19 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
อนุบาลถึงมัธยมต้น: โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

มัธยมศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 
ปริญญาตรี: มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน  มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Master of Art in Christian Ministry (M.A.C.M.),

Karen Baptist Theological Seminary (K.B.T.S.) Yangon.
ประกาศนียบัตร: บทเรียน 8 ชั้น (ประทีปของไทย), 

การสร้างคริสตจักร (Tim Bunn)

ประสบการณ์การท�างาน
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน (Administrator) 

Aid Medical International 1997
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

บริษัทการบินไทย มหาชนจ�ากัด (1997-2010)
ครูฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

บริษัทการบินไทย มหาชนจ�ากัด (2002-2006)
ประธานคณะอนุชนคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 

(1998-2002)
รักษาการ ผู้อ�านวยการฝ่ายการประกาศ 

คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ( 2013-2015)
(1 พฤษภาคม 2013 - 31 พฤษภาคม 2015)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
เลขาธิการ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
 ฟิลิปปี 1:12

“ดู ก่อนพี่ น้องทั้ง หลาย ข้าพ เจ้าปรารถ นาให้ท่านทราบว่า 
การทั้ง ปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพ เจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้

ข่าว ประ เสริฐแผ่ แพร่กว้างออกไป”
 ยอห์น 3:30

“พระ องค์ต้องทรงยิ่ง ใหญ่ขึ้น แต่ข้าพ เจ้าต้องด้อยลง”  
มัทธิว  28:19-20

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้ง หลายจงออกไปสั่ง สอนชนทุกชาติ 
ให้เป็นสา วกของเรา ให้รับบัพ ติศ มา ในพระ นามแห่งพระ บิดา 

พระ บุตรและพระ วิญ ญาณบริ สุทธิ์  
สอนเขาให้ถือรัก ษาสิ่งสาร พัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้

 นี่ แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้ง หลายเสมอไป จน กว่าจะสิ้นยุค”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
This is little light of mine (I’m gonna let it shine)

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะถึงทุกครอบครัว

ในประเทศไทยและขยายไปทั่วโลก
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อ.ประวัติ สุพรรณ
ชีวิตใหม่ในอัศจรรย์ของพระเจ้า

อาจารย์ประวัติ สุพรรณ เกิดในครอบครัวคริสเตียน โดยที่    
คณุพ่อคณุแม่ของท่านรบัเช่ือพระเยซคูรสิต์ก่อนท่านเกดิ ประมาณ     
2 ปี และน�าท่านมอบถวายแด่พระเจ้า ท่านจึงถูกอบรมเลี้ยงดู           

ในสภาพแวดล้อมที่เป็นคริสเตียน ถูกสอนให้ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุข ต่างๆ ในขณะทีก่�าลงัเรยีนหนังสือ คณุพ่อคณุแม่กยิ็นดแีละสนบัสนุนให้ไปร่วมค่ายอบรม
พระคมัภีร์ ทัง้ค่ายเดก็รวีวารศกึษาและค่ายอนชุน ท่านมีความสามารถในการน�าร้องเพลง น�านมัสการและ
สอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้แก่เด็กๆ ในคริสตจักร 

และได้เปิดใจต้อนรบัเอาพระองค์เข้ามาในชวีติของเราเอง พร้อมมอบ

ถวายชวีติท่ีจะตดิตามพระองค์ตลอดไป วนันัน้เป็นวนัทีท่่านได้เข้าใจ

ฐานะใหมข่องตัวเองคอืได้เปน็บุตรของพระเจา้ และได้ตั้งใจถวายตัว

เพือ่ตอบสนองพระคุณของพระองค์อย่างแท้จรงิ และเป็นผูร้บัใช้ของ

พระองค์ตลอดไปจนกว่าจะส้ินลมหายใจ เมื่อท่านมั่นใจในการ        

ทรงเรยีกของพระเจ้าให้เป็นผูร้บัใช้พระองค์ ท่านจงึได้ตัง้ใจเรยีนและ   

รับใช้อย่างเต็มก�าลัง 

หลังส�าเร็จการศึกษาท่ีพระคริสตธรรมพะเยา ท่านได้มีโอกาส

ร่วมรับใช้กับอนุชนภาค 15 ด้วยความร้อนรนในพระเจ้าตลอดระยะ

เวลา 1 ปีเต็ม ท่านตระหนักว่าความรู้และประสบการณ์ของท่าน      

ยังไม่เพียงพอ ท่านจึงเข้าศึกษาต่อที่ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสน

ศาสตร์ (BIT) อกี 2 ปี หลงัจากนัน้กไ็ด้บกุเบกิตัง้ครสิตจกัรใหม่ท่ีถนน

แจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่านได้ใช้ความรู้ความ

สามารถที่ได้เรียนมาเพื่อท�าพันธกิจของพระเจ้าอย่างเต็มก�าลังและ

หวงัใจเป็นอย่างยิง่ว่าจะเกดิผลมากมายเพือ่ถวายเกยีรตแิด่พระองค์ 

แต่ยิ่งท�าก็ยิ่งเหนื่อยและล้า แม้พระเจ้าจะทรงประทานคู่พระพร        

คือ คุณรวิวรรณ สุพรรณ มาร่วมงานด้วยแต่ยังอยู่ในสภาพเดิมๆ  

จนกระท่ังวันหนึ่งท่านได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอดอาหาร

อธิษฐานอย่างจริงจังและขอการเสริมก�าลังเรี่ยวแรงจากพระองค์    

ท่านอธิษฐานอดอาหารตั้งแต่เวลาเช้าถึงบ่าย ในขณะท่ีท่านก�าลัง  

ปล�า้สูก้บัความหิวและขอค�าตอบจากพระเจ้า ทนัใดนัน้นยัน์ตาท่านก็

มืดไป มองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่สีด�ามืดไปหมด ขากรรไกรแข็ง  ลิ้น

เริ่มสั่นรัวเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากคอ ท�าให้ท่านต้อง

เปล่งเสียงร้องดังมากและร้องไห้ประมาณ 15 นาที  ท่านไม่สามารถ

อธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับท่านได้ แต่ส่ิงหนึ่งท่ีท่านสามารถ

บรรยายได้คอื ภายในจติใจท่านเกิดสนัตสิขุและมคีวามสขุมาก ภาระ

ความเหน็ดเหนื่อยได้หลุดไป จิตใจภายในสรรเสริญพระเจ้า ยกย่อง

พระเจ้า ความทุกข์ต่างๆ ถูกยกออกไปมีแต่ความชื่นชมยินดี             

หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาท่านจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้า

สอบคัดเลอืกเพือ่จะเข้าไปศกึษาในโรงเรยีนพระครสิตธรรมพะเยาแต่

ไม่เข้าใจถึงการถวายตัวรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริง เพียงแต่ต้องการ

อยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนพระคริสตธรรมเท่านั้น เมื่อท่านไป

สมคัรจงึถกูปฏเิสธรบัเป็นนกัศกึษาด้วยเหตผุลทีว่่าอายตุ�า่กว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ท่านจึงต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ท�างานและเก็บเงินไว้

เป็นทุนการศึกษา แต่ชีวิตในกรุงเทพฯ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ท่าน   

พ่ายแพ้ต่อการทดลองตลอดระยะเวลา 1 ปี

 

เมือ่ถงึช่วงเวลาท่ีโรงเรยีนพระครสิตธรรมเปิดรบัสมคัรนกัศึกษา

ใหม่ ท่านจึงกลับมาสมัครเรียนอีกครั้งและท่านได้เป็นนักศึกษา                  

พระครสิตธรรมดังท่ีตัง้ใจไว้ แต่กย็งัไม่เข้าใจเรือ่งชวีติการบงัเกิดใหม่

และเรือ่งการถวายตวัรบัใช้พระเจ้าอย่างแท้จรงิ จนกระท่ังวนัหนึง่ท่าน

ได้ฟังค�าเทศนาเนื่องในโอกาสวันพ่อ ผู้เทศนาได้เทศนาในเรื่อง        

ค�าอธิษฐานที่พระเยซูได้ตรัสสอน “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์   

ทั้งหลาย...” ผู้เทศนาได้กล่าวว่า “เราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์

เราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาได้เพราะเรามีความสัมพันธ์กับ

พระองค์เหมอืนพ่อกับลกู” ผูเ้ทศนาถามว่า “เราสามารถเรยีกพระเจ้าว่า

พระบดิาได้หรอืไม่? เรามคีวามสมัพนัธ์เช่นนัน้กับพระองค์หรอืไม่?”

 เวลานั้นดูเหมือนถ้อยค�านี้เป็นส่ิงที่พระเจ้าก�าลังตรัสกับท่าน

โดยเฉพาะ ท้ังๆที่ท่านได้ยินถ้อยค�านี้ไม่รู ้กี่ครั้งต่อก่ีครั้งมาแล้ว      

การที่เราจะกล้าเรียกพระเจ้าว่า พ่อหรือพระบิดา ไม่ได้เกิดจากการ

ตามพ่อแม่มาโบสถ์ แต่เกดิจากการทีเ่ราได้เชือ่วางใจในพระเยซคูรสิต์

“แม้ว่ายังมีปัญหามีความ
ทุกข์ยากล�าบาก แต่ก็มีความสุข
และชื่นชมยินดีที่ได้รับใช้พระองค์”
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ในพระองค์ และนี่ เป ็นประสบการณ์ในการเต็มล้นด้วย           

พระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งแรกของท่าน  ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ท่านมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยจริงๆ

 พระเจ้าได้ทรงกระท�าการอัศจรรย์และการช่วยเหลือใน

งานรบัใช้ทีอ่าจารย์ประวตักิระท�า แม้ว่าท่านยงัมปัีญหามคีวาม

ทุกข์ยากล�าบาก แต่ท่านก็มีความสุขและชื่นชมยินดีที่ได้รับใช้

พระองค์ เพราะมั่นใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู ่ในท่านทุกท่ี         

ทกุเวลา ขอบพระคณุองค์พระผูเ้ป็นเจ้าทีท่รงให้โอกาสท่านและ

ครอบครัวได้ท�างานรับใช้ในพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

อาจารย์ประวัติ สุพรรณ   
Prawat Supan

วัน เดือน ปี เกิด
22  สิงหาคม ค.ศ 1969 อายุ 46 ปี 

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
 คริสตจักรพะเยา สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ จังหวัดพะเยา

ปริญญาตรี: ศาสนศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประกาศนียบัตร: วิทยาลัยพระคริสตธรรมพะเยา จังหวัดพะเยา

ประสบการณ์การท�างาน
 ผู้ประสานงานอนุชน ภาค 15 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

บุกเบิก ก่อตั้ง และเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรแจ้งกิตติคุณ ภาค 7 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

มิชชันนารี คริสตจักรสะพานเหลือง ภาค 7 สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ประจ�าอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพะเยา จังหวัดพะเยา ภาค 15 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
อยู่เพื่อพระคริสต์

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ยอห์น12 : 24-26

“เราบอกความ จริงแก่ท่านว่า 
ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตก ลงไปในดินและเปื่อย เน่าไป 
ก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อย เน่าไปแล้ว 

ก็จะงอก ขึ้นเกิดผลมาก
 ผู้ ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิต และผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ 

ก็จะธ�า รงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์  ถ้าผู้ ใดจะรับ ใช้เรา 
ผู้ นั้นก็ต้องตามเรามา และเราอยู่ที่ ไหน

ผู้รับ ใช้ของเราจะอยู่ที่ นั่นด้วย ถ้าผู้ ใดรับ ใช้เรา 
พระ บิดาก็จะทรงประ ทานเกียรติแก่ผู้ นั้น”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ท�าพันธกิจเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
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ศจ.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย
ขอทำาหน้าที่ให้สำาเร็จ

มีหลายส่ิงมากมายเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการเดินทาง  
ในชีวิตแห่งการรับใช้ของศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ ปั ้นสวย           

แต่ท่านกยั็งคงมีความเช่ือทีเ่ข้มแขง็และม่ันใจว่าทัง้หมดเป็นเพราะ
พระเจ้าเป็นผูก้�าหนดแผนการของพระองค์เองทีจ่ะให้เกดิขึน้  หาใช่ความบังเอญิ

หรอืความด ีและความสามารถของตนเองไม่ แต่เป็นน�า้พระทยัและพระประสงค์ของพระเจ้าทีมี่ต่อท่านอย่าง
แท้จริง ดังที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสกับท่านว่า “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นส่ิงมีค่าและ
ประเสริฐส�าหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอท�าหน้าที่ให้ส�าเร็จก็แล้วกัน และท�าการปรนนิบัติที่   
ได้รบัมอบหมายจากพระเยซเูจ้า  คอืทีจ่ะเป็นพยานถงึข่าวประเสรฐิซึง่ส�าแดงพระคณุของพระเจ้านัน้”  กจิการ 20:24 

ไปเรยีนต่อ และแล้วเมือ่ท่านได้อธษิฐานกับพระเจ้าถงึเป้าหมายชวีติ

ในอนาคต วนัหนึง่ ศจ.สุพรรณ ดวงเนตร ได้แนะน�าหนนุใจให้ไปเรยีน

พระคริสตธรรมซึ่งในเวลานั้นท่านไม่มีความปรารถนาเลยที่จะไป

เรยีน  หนึง่คอืได้เหน็ชวีติผูร้บัใช้ของพระเจ้ามคีวามล�าบากมาก และ

สองจะเอาทุนทรัพย์ท่ีไหนไปเสียค่าเล่าเรียน แต่ส่ิงหนึ่งที่ท�าให้เกิด

การตัดสินใจไปเรียนก็คือการแสดงลิเกของวิทยาลัยพายัพที่เคยมา

แสดงที่โรงเรียนวิชานารี เรื่อง “สาวน้อยส�านึกบาป” ซึ่งท่านได้เห็น

การแสดงของนักศึกษาพระคริสตธรรมในเวลานั้น เกิดความประทับ

ใจและอยากจะเป็นเหมือนนักศึกษาเหล่านั้น สุดท้ายก็ได้ตัดสินใจ

เขียนใบสมัคร และสอบเข้าเรียนคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี  

มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาปรัชญาและศาสนาควบศาสนศาสตร์          

ผลปรากฏว่าสอบได้ และเมือ่ครสิตจกัรทราบว่าสอบได้ คณะธรรมกิจ

คริสตจักรก็ได้ให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการกินอยู่และทาง  

พระครสิตธรรมตลอดจนสภาครสิตจกัรในประเทศไทย, คณะมาบรเูกอร์

มชิชัน่และมชิชนันารเีกาหลก็ีได้ช่วยสนบัสนนุการศึกษาจนส�าเรจ็การ

ศกึษา

ศจ.ประสาทพงษ์ พยายามศึกษาแสวงหาความรูค้วามเข้าใจใน

พระวจนะของพระเจ้า แต่ก็พบปัญหาทั้งมีความจ�ากัดในหลายด้าน  

ตลอดจนทั้งรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป  จึงเกิดค�าถาม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความมั่นใจในพระเจ้า ความมั่นใจในการท�างานเมื่อส�าเร็จ          

การศึกษาออกไป และในท่ีสุดท่านก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

หนึ่งในชีวิต ท่ีพระเจ้าได้ทรงเป็นผู้ท�าให้ท่านต้องถ่อมใจและยอม

จ�านนต่อพระองค์ เมื่อส�าเร็จการศึกษาท่านได้ไปรับใช้พระเจ้าเป็น   

ผู ้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักรท่ีหนึ่งล�าปาง เป็นผู้ร่วมพันธกิจท่ี           

คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เป็นศิษยาภิบาลบุกเบิกคริสตจักรใหม่ใน

กรงุเทพ  คอืครสิตจกัรพรไพบลูย์  เป็นศษิยาภบิาลทีค่รสิตจกัรศรทัธา

ธรรม รบัใช้ในครสิตจกัรภาคที ่1 เชยีงใหม่ และต่อมาได้ออกจากการ

เป็นศิษยาภิบาล มาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการในองค์กร 

Compassion lnternational ในท่ีสุดพระเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นศิษ

ศาสนาจารย์ ประสาทพงษ์ ป้ันสวย  เกิดในครอบครวัครสิเตยีน

ซึ่งมีคุณปู่เป็นผู้ปกครองและผู้ประกาศข่าวประเสริฐในคริสตจักร   

ภาคที่ 3 ล�าปาง ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในคริสตจักรที่หนึ่ง

ล�าปาง ในช่วงท่ีท่านยังเด็ก ครูและอาจารย์ล้วนเป็นผู้มีพระคุณแก่

ชีวิตของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์วิริยะพูล วิริยะ ผู้จัดการ    

และครูใหญ่โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี จังหวัดล�าปาง ท่านเจริญ

เตบิโตขึน้จากการเป็นเด็กรว ี เป็นอนชุนของครสิตจกัร ท�าให้รากฐาน

ความรูค่้านยิมแบบครสิเตยีนทีท่่านได้ซมึซบัมานัน้ถอืว่ามค่ีาอย่างยิง่ 

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ท่านยังขาดประสบการณ์การรู้จักพระเยซูคริสต์

เป็นการส่วนตวั  ซึง่ไม่มใีครอาจให้ได้ ฉะนัน้การด�าเนนิชวีติครสิเตยีน

ในช่วงนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น

 กระทัง่เมือ่อาย ุ17 ปี ท่านได้มาต้อนรบัพระเยซคูรสิต์ด้วยปาก

ของท่านเอง โดยการไปเข้าค่ายอบรมคริสเตียนท่ีพันธกิจห้องยา

คริสเตียน อ.เชียงค�า จ.พะเยา ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ส�าคัญแห่งชีวิต   

ท่านเผชิญกับความจริงว่าท่านเป็นคนบาปด�าเนินชีวิตในบาปต้อง

กลบัใจใหม่เข้าหาองค์พระเยซคูรสิต์เพือ่รบัชวีติใหม่ จากวนันัน้จนถงึ

วนันี ้ท�าให้ท่านมคีวามมัน่ใจในความรอดในพระเยซคูรสิต์ และได้รบั

การดูแลจาก ศจ.สุพรรณ ดวงเนตร ศิษยาภิบาลคริสตจักรท่ีหนึ่ง

ล�าปาง และจากมิชชันนารีเกาหลีคณะ KIM มี ศจ.ดร.สุกิจ ยูน,    

ศจ.ดร.โยฮัน คิม และ ศจ.เป่ียม ยงั จากมชิชนันารคีณะมาบรเูกอร์มชิชัน่ 

ม ีศจ.บรดัโฮม เฟอร์, ศจ.ฮอลส์, ศจ.ฮารัล คารลห์ ได้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง

ฝ่ายวิญญาณ

เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเวลานั้นคุณพ่อของท่าน

เสียชีวิต ครอบครัวก็มีรายได้น้อย ท่านคิดว่าจะเอาเงินทุนท่ีไหน     

“เดินกับพระคริสต์
และรับใช้พระองค์

มีทั้งน้�าตาและเสียงหัวเราะ”
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ยาภบิาลครสิตจกัรท่ีสอง สามย่าน กรงุเทพฯ และรบัใช้พระเจ้าใน

ครสิตจกัรภาคท่ี 6 กรงุเทพ พระองค์ประทานโอกาส อนัดีในการ

ศกึษา เพิม่พนูความรู ้ เพือ่เป็นการเสรมิสร้างการปรนนบิตัริบัใช้

พระเจ้า ท่านได้มโีอกาสกลบัไปเรยีนต่อท่ีพระครสิตธรรมแมคกิล

วาร ีและเรยีนรูด้้านการพฒันาเด็กแบบ องค์รวมทีพ่ระครสิตธรรม

แบ๊บตสิท์ มาเลเซยี และปัจจบุนัก็ได้รบัโอกาสท่ีจะเรยีนรูด้้านพนัธ

กิจอภบิาลเพือ่ท่านจะสามารถอภบิาลประชากรของพระเจ้า เป็นศษิ

ยาภิบาลอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท่านได้

เรยีนเรือ่งหนึง่จากพระเจ้าคือรูส้กึภมูใิจทีไ่ด้ปรนนบิตัริบัใช้ในฐานะ

ศษิยาภบิาล ซึง่ในอดีตเป็นภาพท่ีน่ากลวั และไม่ปรารถนาทีจ่ะเป็น 

แต่ในที่สุดท่านได้สัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าที่พระองค์

ทรงมแีผนการอนัด ีในการทรงเรยีกทรงเลอืก และในการทรงน�าท่าน

จากวนันัน้ถงึวนันี ้รวมระยะเวลาทีร่บัเชือ่และรบัใช้ครบ  28  

ปี (2015) ชวีติท่านทีเ่ดินกับพระครสิต์ และรบัใช้พระองค์ดูเหมอืน

อาจจะอยูบ่นเส้นทางนีม้ทีัง้สงูชนั ทางขรขุระ ทางแคบ  ทางเปลีย่ว 

ทางลื่น และทางเรียบ เจอกับขวากหนาม ทางกันดารและทางตัน  

มันมีทั้งน�้าตาและเสียงหัวเราะ เผชิญกับผู้เห็นด้วยและคัดค้าน   

ทั้งค�าชมและค�าสบประมาท เจอทั้งความหวานและขมขื่น เผชิญ

กับความขัดสน ขาดเพื่อน และบางครั้งเกือบเอาชีวิตไม่รอด         

แต่ส่ิงเหล่านีท้ั้งหมดพระเจ้าได้ให้บทเรยีนในการสอนท่านให้เป็น

ผู้รับใช้ของพระองค์ที่พระองค์สามารถใช้การได้

ศจ.ประสาทพงษ์ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ยืนหยัดรับใช้และ

เดินมาถึงวันนี้ นอกจากพระเจ้าแล้วมีพ่อแม่ของภรรยา, คุณแม่, 

ภรรยาและลูกๆ เป็นก�าลังใจนอกจากนี้ผู้ใหญ่ที่รักพระเจ้า หลาย

คน พีน้่องครสิเตยีนทีย่งัเหน็คุณค่าการรบัใช้พระเจ้าของครอบครวั

ของท่านท้ังอดีตและปัจจุบันให้การสนับสนุนให้ก�าลังใจร่วมหุ้น

ส่วนการรับใช้พระเจ้ากับท่าน

ศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ 
ปั้นสวย  

Rev.Prasartpong Pansuay

วัน เดือน ปี เกิด
19 กรกฎาคม 1964 อายุ  51 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส  กับ  นางอรพิณ  ปั้นสวย  มีบุตร 2 คน 

ชื่อ นายพันธกร  ปั้นสวย และ
นางสาวดวงดารา  ปั้นสวย

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรที่สอง  สามย่าน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี จ.ล�าปาง 

ปริญญาตรี: สาขาวิชา ปรัชญา-ศาสนา (BA) 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  

สาขาศาสนศาสตร์ (B.Th) คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี  ม.พายัพ
ปริญญาโท: ศาสนศาสตร์ (M Div) 

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
สาขาการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 

(MA) Malaysia Baptist Theology Seminary
ปริญญาเอก: (D.Min) Candidate ที่ 

lnternational  Theological  Seminary (U.S.A.)

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักรที่หนึ่ง ล�าปาง, 
ผู้ร่วมพันธกิจ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่,

ศิษยาภิบาล คริสตจักรพรไพบูลย์ ,ศิษยาภิบาล คริสตจักรศรัทธาธรรม, 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการ มูลนิธิดรุณาทร ,
กรรมการด�าเนินงาน คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่, 

ประธานกรรมการ เขตอภิบาลที่ 6 คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ 
เลขานุการ ชมรมศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 
กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรแตสแตนท์ในประเทศไทย 

และอื่นๆอีกมากมาย

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ประธาน  คณะธรรมกิจและศิษยาภิบาล คริสตจักรที่สองสามย่าน 

สังกัดคริสตจักรภาคที่ 6 กรุงเทพ-พิษณุโลก, 
กรรมการโครงการ เรารักเด็กไทย, 

กรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน, 
กรรมการคณะนักร้องประสานเสียงคริสตชน, 

ที่ปรึกษาคณะนักร้อง In one Accord

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
“ขอท�าหน้าที่ให้ส�าเร็จ”

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
กิจการ 20: 24 “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่า 
และประเสริฐส�าหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอท�าหน้าที่

ให้ส�าเร็จก็แล้วกัน และท�าการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจาก
พระเยซูเจ้า  คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งส�าแดงพระคุณ

 ของพระเจ้านั้น”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
“อยู่เพื่อพระคริสต์  ชีวิตถวายพระองค์”

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
มีความประสงค์ที่จะท�าหน้าที่ๆ พระเจ้ามอบหมายให้ส�าเร็จ
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ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ
ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ศาสนาจารย์ ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ เกิดเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม          
ค.ศ.1947 ส�าเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)              

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และนติศิาสตร์บณัฑติจากมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ และในระหว่าง ปี ค.ศ.1971-1973 ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศ

สหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อปริญญาโททางการเมืองการปกครองที่ Middle Tennessee State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมารับราชการที่ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติใน ปี ค.ศ. 1974

ปัจจุบัน แม้ว่า ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ จะเกษียณอายุในชีวิต

ราชการแล้วก็ตาม  แต่ท่านก็ปรนนิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าดัง    

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้าของท่านว่า “ขอพระองค์ทรงช่วย

ข้าพเจ้าท�าวนันีใ้ห้ดีท่ีสุดเพือ่ถวายพระเกียรตแิด่พระองค์” ดังนัน้ท่าน

จึงใช้เวลาในชีวิตของท่านส่วนใหญ่ท�างานในคริสตจักรและในหน่วย

งานต่างๆ ของคริสเตียนเช่นเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสันติสุขราช

มรรคา  เป็นประธานกรรมการอ�านวยการ  ส่ือมวลชนเสยีงสนัต ิ เป็น

ประธานกรรมการองค์การประกาศข่าวประเสรฐิแก่ทกุบ้าน  เป็นรอง

ประธานมูลนิธิอิฐผล เป็นอาจารย์สถาบันพระคริสตธรรมไทย 

เชยีงใหม่ เป็นต้น ส่วนงานวชิาการอืน่ๆ ท่านก็ยงัปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ�า

โดยเป็นอาจารย์สอนในโครงการปรญิญาเอก สาขาการบรหิารพฒันา

ทีม่หาวทิยาลยันอร์ท-เชยีงใหม่  และได้กลบัเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�า

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2012 เป็นต้นมา สิ่งต่างๆ ที่ท่านได้รับใช้พระเจ้าเป็น

ท่ีประจักษ์อย่างเห็นได้ชัดว่าท่านได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่

พระเจ้าอย่างแท้จริง  นับได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างให้แก่คริสตชนใน

วันนี้และรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ศจ.ดร.ปรชีา รบัเชือ่ในองค์พระเยซคูรสิต์เมือ่วนัที ่22  ธนัวาคม 

ค.ศ.1979 หลังจากนั้นได้โอนย้ายมารับราชการที่มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และในระหว่างปี ค.ศ.1982-1988 ได้เดินทางไปศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์            

ที่ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างที่ศึกษา

ปริญญาเอกที่ Syracuse University ศจ.ดร.ปรีชาเป็นสมาชิก              

คริสตจักร lnternational Assembly ซึ่งเป็นคริสตจักรในกลุ ่ม 

Evangelical และได้เข้าอบรมในหลกัสตูรการสร้างสาวก (Discipleship 

Training Program) ของครสิตจกัรเป็นเวลา 6 ปี ในปี ค.ศ. 1988 ทาง

ครสิตจกัรได้ท�าพธิสีถาปนาและวางมอืเพือ่ส่งท่านมารบัใช้พระเจ้าใน

ประเทศไทย  ขณะเดียวกันก็เป็นอาจารย์สอนในระดับปรญิญาตรแีละ

ปริญญาโทที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ไปด้วย จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ระดับ 8 เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007

ศจ.ดร.ปรีชา เริ่มรับใช้พระเจ้าในต�าแหน่งผู้ปกครองคริสตจักร

ไทยลานนาระหว่างปี ค.ศ. 1988-2000 เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร

ไทยลานนาระหว่างปี ค.ศ. 2001-2002 และได้ออกมาบุกเบิกตั้ง       

คริสตจักรสันติสุขราชมรรคาในปี ค.ศ. 2002 และเป็นศิษยาภิบาล   

ครสิตจกัรสนัตสิขุราชมรรคาเรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั   ศจ.ดร.ปรชีา เคย

ด�ารงต�าแหน่งรองประธานคณะกรรมการประสานงาน สหกิจ

ครสิเตยีนแห่งประเทศไทย ภาคเหนอืในช่วงปี ค.ศ. 2008-2010 และ

ได้รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสหกิจครสิเตยีนแห่งประเทศไทย

ระหว่างปี 2010-2012  ศจ.ดร.ปรีชา ได้รับการสถาปนาเป็น

ศาสนาจารย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2010  

ศจ.ดร.ปรชีา สมรสกับ ศจ.ดร.อญัชล ี เจง็เจรญิ  อดีตรองคณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทั้งสองท่านได้ร่วมรับใช้

พระเจ้าด้วยกันมาโดยตลอดและมีบุตรชาย-หญิงรวม 2 คน คือ 

พญ.อัจฉรียา (เจ็งเจริญ) วิวัฒน์วงศ์วนาและ นพ.อภิวัฒน์  เจ็งเจริญ 

มีหลานชาย 1 คน คือ ด.ช.อัธย์  วิวัฒน์วงศ์วนา  

“ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพเจ้า
ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด”
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ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ
ศาสนาจารย์ ดร.ปรีชา 

เจ็งเจริญ    
Rev.Dr.Preecha Jengjalearn

วัน เดือน ปี เกิด
19 พฤษภาคม 1947 อายุ 68 ปี  

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับ ศจ.ดร.อัญชลี  เจ็งเจริญ  

สมาชิกคริสตจักร
สันติสุขราชมรรคา องค์กรคริสตจักรสันติสุขชาวไทย

สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนชยานุกิจวิทยา จังหวัดชัยนาท

ปริญญาตรี: รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท: M.A.(Government) 

Middle Tennessee State University, 
Murfreesboro, Tennessee, U.S.A.,

M.P.A. (Master of Public Administration, 
Syracuse University, Syracuse, New York, U.S.A.
ปริญญาเอก: Ph.D.(Social Science - Development 

Planning),Syracuse University, Syracuse, 
New York, U.S.A.

ประสบการณ์การท�างาน
นักวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1974-1980

อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1980-2007

ศิษยาภิบาล คริสตจักรไทยลานนา จังหวัดเชียงใหม่ 2001-2002
รองประธาน สหกิจคริสเตียน (ภาคเหนือ) 2002-2008

ประธาน สหกิจคริสเตียน (ภาคเหนือ) 2008-2010
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว  

จังหวัดเชียงใหม่ 2010-2011 
ประธาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 2010-2012

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาล คริสตจักรสันติสุขราชมรรคา  

ประธาน คณะกรรมการอ�านวยการ องค์การเสียงสันติ  
ประธาน องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน

รองประธาน มูลนิธิอิฐผล 
อาจารย์ สถาบันพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่

อาจารย์ โครงการปริญญาเอกสาขาการบริหารการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อาจารย์ประจ�า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(อัตราจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ)

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี”     

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
โรม 12:21 “อย่าให้ความชั่วชนะเราได้  แต่จงชนะความชั่วดัวยความดี”    

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
Amazing Grace    

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
“ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพเจ้า

ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์”
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ศจ.พรพัก จวนชัยภูมิ
ชีวิตตามน้ำาพระทัยของพระเจ้า

ศาสนาจารย์พรพัก จวนชัยภูมิ รับบัพติศมา และประกาศ  
ความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 1979 

ที่ศูนย์อพยพจังหวดัหนองคาย ซึ่งขณะนัน้ท่านมีอาย ุ23 ปี และหลัง
จากนั้นไม่กี่เดือน ท่านได้ตัดสินใจเข้าศึกษาที่พระคริสตธรรมแมคกิลวารี 

มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
ในเวลาต่อมาท่านจบการศึกษาปริญญาโทศาสนศาสตร์ (M.Div.) ท่านได้รับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาล

ที่คริสตจักรสืบนทีธรรม สังกัดภาคที่ 1 เชียงใหม่ ท่านได้แต่งงานในปี 1990 และมีบุตรชาย ในปี 1998 ซึง่
ท่านเช่ือว่าเป็นของประทานจากพระเจ้า เนือ่งจากในปี 1997 ท่านได้ไปศกึษาระยะส้ันทีป่ระเทศเกาหลแีละได้
อธษิฐานขอบุตรจากพระเจ้ากบัเพือ่นผูร้บัใช้พระเจ้าทีน่ัน่และในทีสุ่ดพระเจ้ากท็รงตอบค�าอธษิฐานของท่าน

เราอาจจะพูดได้ว่าไม่มีความเจ็บปวด  ความเสียใจใดที่เกิดขึ้น

กับผู้เป็นพ่อแม่ได้เท่ากับความเจ็บปวดของการสูญเสียลูกอันเป็น

ทีร่กัไป แม้ว่าท่านจะเข้าใจถงึธรรมชาตขิองชวีติมนษุย์ได้ดี เข้าใจถงึ

การจากไปของชีวิตก็ตาม แต่ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ก็ยังคงอยู่ใน

ความคิดและจิตใจของท่าน  ในฐานะผู้รับใช้  ท่านต้องอดทนต่อสู้กับ

ความรู้สึกเจ็บปวด  ความขมขื่นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ท่านรู้ดีว่า

แผนการของพระเจ้าส�าหรับแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั แตก่น็ึกไมถ่ึงเลย

ว่าลูกจะมีระยะเวลาที่อยู่ในโลกเพียงเท่านี้  

และในที่สุด ด้วยความเชื่อและความวางใจในพระสัญญาของ

พระเจ้าท�าให้ท่านเกดิความหวงัใจและความอดทนทีจ่ะด�าเนนิชวีติใน

การรบัใช้พระเจ้าให้ดีท่ีสดุ ความหวงัใจในองค์พระผูเ้ป็นเจ้าท�าให้ท่าน

สามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้  เพื่อท่ีจะเป็นพยานถึงความ    

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตลอดไป

ศาสนาจารย์พรพัก เชื่อว่าลูกของท่านได้อยู่กับพระเจ้าผู้ทรง

พระชนม์อยู่เป็นนิตย์และความเชื่อนี้ท�าให้ท่านเกิดสันติสุขในใจ      

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงท�าให้ท่านได้เรียนรู้น�้าพระทัยของพระเจ้า

ในการด�าเนนิชวีติชดัเจนมากยิง่ขึน้   ท่านได้ฝากข้อคิดไว้ว่า แม้ความ

ต้องการและแผนการของมนษุย์อาจจะมมีากมาย แต่พระประสงค์ของ

พระองค์ไม่มีใครสามารถหยั่งรู้ได้ ขอเพียงแต่ให้เราก้าวเดินไปด้วย

ความมั่นใจ และไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์ ให้ชีวิตเป็นท่อ

พระพรของพระเจ้าเหมือนอับราฮัมบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา

ศาสนาจารย์พรพัก  ด�าเนินชีวิตที่อยู่ในการทรงน�าของพระเจ้า

และตามน�้าพระทัยของพระองค์เสมอมาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆ    

เกิดขึ้นในชีวิต เหตุการณ์หนึ่งท่ีท�าให้ท่านได้เรียนรู้น�้าพระทัยของ

พระเจ้ามากขึ้นก็คือ ท่านจ�าได้ว่าเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2012 

ซึ่งเป ็นวันหยุดชดเชยวันแม่ ลูกชายของท่านขออนุญาตไป                

ปั่นจักรยานท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงเวลา

ประมาณ 9.00 น. ก็มโีทรศพัท์ถงึท่านบอกว่าลกูของท่านเกิดอบุตัเิหตุ

รถจักรยานล้มและตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสันทราย ท่านกับภรรยา

รบีไปทีโ่รงพยาบาลสันทราย และน�าลกูมาท่ีโรงพยาบาลแมคคอร์มคิ  

ซึ่งหมอได้ท�าการผ่าตัดช่วยชีวิตลูกของท่านถึง 2 ครั้งเป็นเวลา

ประมาณ 5-7 ชั่วโมง ต้องเติมเลือดประมาณ 50 ถุง เนื่องจาก          

เสียเลอืดมากเพราะเลอืดไหลไม่หยดุ  สดุท้ายลกูชายสดุทีร่กัของท่าน

ก็เสียชีวิตในเย็นวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2012 รวมอายุได้เพียง 13 

ปี 11 เดือน

“แม้ความต้องการและแผนการ
ของมนุษย์อาจจะมีมากมาย

แต่พระประสงค์ของพระองค์ไม่มีใคร
สามารถหยั่งรู้ได้”
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ศาสนาจารย์พรพัก จวนชัยภูมิ   
Rev.Pornpak Juanchaiyaphum

วัน เดือน ปี เกิด
2 กรกฎาคม 1958 อายุ 57 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรสืบนทีธรรม  สังกัดภาค 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ปริญญาตรี: ปรัชญา-ศาสนา คณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท: ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสตธรรม

แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

ประสบการณ์การท�างาน
ศิษยาภิบาล  คริสตจักรสืบนทีธรรมและคริสตจักรเบธเลเฮ็ม เชียงใหม่

หน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย
หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

หน่วยงานประทีปของไทย

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการ หน่วยงานประทีปของไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
อดทนและก้าวไปด้วยความเชื่อและย�าเกรงพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
 2 โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระ คริสต์

ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว 
สิ่งสาร พัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่ แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
สาธุ สาธุ สาธุ พระเป็นเจ้าทรงเดชา

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
มุ่งมั่นท�างานรับใช้ให้บรรลุเป้าหมาย
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ศจ.พิชาญ ชัยธิ
อุทิศถวายตัวเพื่อปรนนิบัติคริสตจักรของพระองค์

ศาสนาจารย์พิชาญ ชัยธ ิศษิยาภิบาลผูมี้ความมุ่งมัน่ในการท�า
พันธกิจตามการทรงเรียกและทรงเลือกของพระเจ้า โดยมี               
เป้าหมายเพ่ือการเจริญเติบโตของคริสตจักรและน�าคริสตจักรให้

เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 

โดยมีผู้รับใช้พระเจ้าจากคริสตจักรท่ีหนึ่งเชียงใหม่และผู้ปกครอง 

ตลอดจนนักดนตรีมาร่วมรับใช้ในแต่ละอาทิตย์อย่างเต็มก�าลังตาม

ของประทานแห่งการรับใช้ และในปี ค.ศ.1992 คริสตจักรท่ีหนึ่ง 

เชยีงใหม่ได้มอบหมายให้ครศูาสนาพชิาญ ชยัธ ิ(ต�าแหน่งในขณะนัน้)

มาเป็นผู้อภิบาลชุมชนคริสเตียนแห่งนี้  จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้ง

เป็น “หมวดครสิเตยีนธรรมประทปี” (ฟอง-ซาว แสงสวุรรณ อนสุรณ์) 

ในปี ค.ศ. 1994 มีสมาชิก 122 คน และในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการ

สถาปนาเป็น “คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง-ซาว แสงสุวรรณ 

อนุสรณ์) และทางคริสตจักรได้เชิญท่านมาเป็นศิษยาภิบาล  ซึ่งท่าน

ได้ดูแลอภิบาลคริสตจักรแห่งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   

(ค.ศ.2015) และมีวาระการเป็นศิษยาภิบาลถึงปี ค.ศ. 2019 โดยมี 

นโยบายการอภิบาลคริสตจักรคือ มุ่งสู่คริสตจักรท่ีเติบโต เข้มแข็ง 

และเกิดผลอนัเป็นการถวายพระเกียรตแิด่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ปัจจบุนั

มสีมาชกิครสิตจกัรทัง้หมด 618 คน มศีาสนาจารย์ 3 คน ศษิยาภบิาล 

2 คน ครศูาสนา 2 คน ผูป้กครอง 34 คน และมบีคุลากรเตม็เวลา 4 คน

ศจ.พิชาญ อุทิศชีวิตเพื่อการเลี้ยงดูคริสตจักรอย่างทุ่มเท       

เสียสละและอดทนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้เติบโต

เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อการรับใช้ต่อไปในอนาคต ท่านมี

ครอบครัวที่คอยสนับสนุนอยู ่เบื้องหลังโดยเฉพาะคู ่พระพร คือ         

คุณสุภาพร ชัยธิ และบุตรทั้งสอง คือ เด็กชายเปี่ยมคุณ (โอเบ) ชัยธิ 

และเด็กหญงิเป่ียมพร (โอปอ) ชยัธ ินบัได้ว่าเป็นครอบครวัท่ีเป็นแบบ

อย่างแห่งการรับใช้พระเจ้าและคริสตจักรของพระองค์

ศจ.พชิาญ มปีระสบการณ์มากมายในการด�าเนนิชวีติภายใต้ร่ม

พระคณุและความรกัของพระเจ้า ท่านได้รบัการช่วยเหลอืจากพระองค์

ในอบุตัเิหตทุางรถยนต์ส่วนตวั รถมอเตอร์ไซค์ และรถทวัร์(รถโดยสาร

ประจ�าทาง) แต่ท่านกข็อบคุณพระเจ้าในสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ทีพ่ระองค์

ศาสนาจารย์พิชาญ ชัยธิ เป็นบุตรของ ผู้ปกครอง อินทร-       

นางมอญ ชยัธ ิเกิดทีบ้่านทุง่เยน็ ต�าบลแม่ลาว อ�าเภอเชยีงค�า จงัหวดั

พะเยา เป็นหมู ่บ ้านเล็กๆในชนบท และมีคริสตจักรตั้งชื่อว ่า                

“คริสตจักรศรีบานเย็น” สังกัดภาคที่ 15 พะเยา สังกัดสภาคริสตจักร

ในประเทศไทย ชุมชนคริสเตียนแห่งนี้ได้เป็นพระพรอย่างมากมาย

แก่สภาคริสตจักรในประเทศไทย ด้วยเหตุว่า เยาวชนของคริสตจักร

แห่งนีใ้นแต่ละรุน่แต่ละสมยัได้อทุศิถวายตวัเพือ่จะเป็นผูร้บัใช้พระเจ้า

และคริสตจักรของพระองค์ และหนึ่งในเยาวชนของคริสตจักร            

ศรีบานเย็น ก็คือ ศจ.พิชาญ ชัยธิ ผู้ซึ่งได้รับการบ่มเพาะจากครูรวี

วารศึกษาให้เตบิโตในความเชือ่ศรทัธาในพระเยซคูรสิต์ตัง้แต่เยาว์วยั   

จนกระทั่งเป็นคนหนุ่มท่ีด�าเนินชีวิตอยู ่ในทางของพระเจ้าเสมอ      

ด้วยพระคุณแห่งการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าผ่านครอบครัว “ชัยธิ” 

โดยบิดาของท่านได้มอบถวายบุตรแด่พระเจ้าเพื่อจะเป็นผู้รับใช้       

ในอนาคต จงึสนบัสนนุให้มาศกึษาเล่าเรยีนทีว่ทิยาลยัพระครสิตธรรม 

แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ค.ศ. 1984 

และส�าเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี BA-B.Th (ปรัชญา-

ศาสนา และศาสนศาสตร์) และระดับปรญิญาโท ศาสนศาสตร์(M.Div)

ศจ.พิชาญ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการรับใช้พันธกิจ                

ครสิตจกัร ณ ครสิตจกัรทีห่นึง่เชยีงใหม่ โดยม ีศจ.ภกัดี วฒันะจนัทรกุล 

เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสและ ศจ.วิชา นทีคุณธรรม เป็นศิษยาภิบาล   

ผูช่้วยฝ่ายเยีย่มเยยีนและตดิตามสมาชกิ  ซึง่ท่านท้ังสองได้มส่ีวนช่วย

ขัดเกลาและเสริมสร้างการเป็นผู้น�าของ ศจ.พิชาญให้มีศักยภาพใน

การเป็นผูร้บัใช้ทีดี่ต่อไป ในเวลาต่อมา คณะธรรมกิจครสิตจกัรท่ีหนึง่     

ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเติบโตและขยายคริสตจักรลูก จึงเห็น

สมควรให้ชุมชนคริสเตียนหนองประทีปได้รับการพัฒนาเป็น               

คริสตจักร ด้วยเหตุผลที่มีผู้เชื่อศรัทธาเข้มแข็งและมีความเป็นผู้น�า

ฝ่ายจิตวิญญาณมากมายหลายคนที่จะสามารถน�าสมาชิกคริสตจักร

ที่หนึ่งเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตอภิบาลแห่งนี้ได้ จึงได้รวบรวมพี่น้อง

คริสเตียนเหล่านั้นมานมัสการพระเจ้าร่วมกัน

ในปี ค.ศ.1990 ได้มีการเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าที่ชุมชน

คริสเตียนหนองประทีป ซึ่งครอบครัวตระกูล “แสงสุวรรณ” ได้มอบ

ที่ดินพร้อมอาคารที่เรียกว่า “ศาลาฟองซาว” ให้เป็นสถานที่นมัสการ

“ด�าเนินชีวิตที่เหลืออยู่
ซึ่งพระเจ้าประทานให้นี้ 

อย่างภาคภูมิใจและชื่นชมยินดี”
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ศาสนาจารย์พิชาญ ชัยธิ    
Rev.Pichan Chaiti

วัน เดือน ปี เกิด
2 กรกฎาคม 1964 อายุ 51 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับคุณสุภาพร(ปันสีทอง) ชัยธิ

มีบุตร 2 คน ดช.เปี่ยมคุณ (โอเบ) ชัยธิ 
และดญ.เปี่ยมพร (โอปอ) ชัยธิ

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรธรรมประทีป สังกัดภาคที่ 1 เชียงใหม่ 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม จ.พะเยา

ปริญญาตรี: B.A.- B.Th. วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

ปริญญาโท: M.Div วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

ปริญญาเอก: ก�าลังศึกษาด้านการอภิบาลศิษย์ 
D.Min (Doctor of  Ministry) 

ที่ Wyclif University & Theological Seminary, U.S.A. (สาขา Thailand) 

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้รับใช้ร่วมพันธกิจ  คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ (1998-1991) 

ผู้อภิบาล ศาลาธรรมฟอง-ซาว แสงสุวรรณ (1992-1993) 
ศิษยาภิบาล คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง-ซาว แสงสุวรรณอนุสรณ์) 

(1995-2015)
 กรรมการด�าเนินงาน คริสตจักรภาคที่หนึ่ง 

รองประธาน ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (2001-2002)
ประธานคณะศิษยาภิบาลภาคที่ 1

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่

 (ฟอง-ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์ สมัยที่ 6 (2015-2019)

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ทุกสิ่งเป็นไปได้ โดยการเชื่อวางใจในพระเจ้าสูงสุด

และทุกสิ่งที่ท�าในชีวิตประจ�าวัน พระเจ้าได้รับเกียรติ
และรับการยกย่องสรรเสริญอยู่เสมอ

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง
คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ 

ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเรา” 
 โรม 8:28,31

“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก�าลังข้าพเจ้า” ฟิลิปปี 4:13

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
หากท่านยอมให้พระเจ้าทรงช่วย

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
อุทิศถวายตัวแด่พระเจ้าและท�าหน้าที่ๆได้รับมอบหมายนั้น อย่างเต็มก�าลัง

และพร้อมท�าหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีตามพระประสงค์

ทรงน�าท่านให้ผ่านพ้นวกิฤตนิัน้มาจนถงึปัจจบุนั ตลอดเวลาทีร่บั

ใช้พระเจ้ามากกว่าสองทศวรรษ ท่านได้รบัการพฒันาในการรบั

ใช้อยูเ่สมอ และได้มโีอกาสไปศึกษาดูงานและพนัธกิจครสิตจกัร

ในต่างประเทศ คอื สหรฐัอเมรกิา 2 ครัง้ (ปี 1997และปี2002), 

ประเทศอยีปิต์ ประเทศจอร์แดน ประเทศอสิราเอลในปี 2011, 

ประเทศอินโดนเีซยี 1 ครัง้ ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้ 5 ครัง้ 

และประเทศ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สิง่ท่ีสร้าง

ความภาคภมูใิจในชวีติของท่านก ็ คือ การท�างานรบัใช้ท่ีครสิต

จกัรธรรมประทีปนี ้แห่งเดียวมาโดยตลอดและอกีส่ิงหนึง่ก็คือ ได้

รบัการหยดุพกัในปีสะบาโตเมือ่รบัใช้ครบเจด็ปี ซึง่อกีไม่นานคริ

สตจกัรแห่งนีจ้ะครบรอบ 3 ปีสะบาโตคอืปีแห่งการครบรอบการ

สถาปนา 21 ปี ในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.2016

ท้ายนีศ้าสนาจารย์พชิาญ  ชัยธ ิได้ฝากข้อพระคัมภร์ีท่ีหนนุ

ใจท่านในการรบัใช้องค์พระผูเ้ป็นเจ้าด้วยความสตัย์ซือ่ มาตลอด 

ดังท่ีกล่าวว่า “เหตฉุะนัน้ พีน้่องท่ีรกัของข้าพเจ้า ท่านจงตัง้มัน่คง

อยู ่อย่าหวัน่ไหว จงปฏบิตังิานขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าให้บรบิรูณ์

อยูท่กุเวลา ท่านทัง้หลายพงึรูว่้าโดยองค์พระผูเ้ป็นเจ้าการของ

ท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามไิด้” (1 โครนิธ์ 15:58) ขอพระเจ้าทรง

อวยพระพรท่าน ครอบครวัท่านและการรบัใช้ของท่านตลอดไป
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ผป.รจนา ประพันธ์วงศ์
กว่าจะมาเป็นเจ้าของโรงพิมพ์

ผู้ปกครองรจนา ประพันธ์วงศ์ ผู้ถือคติที่ว่าการรับใช้เป็นงาน
ส�าคัญที่ท�าให้พระเจ้าทรงพอพระทัย ท�าให้เรารู้ส�านึกในพระคุณ
ความรักของพระองค์ตลอดเวลา  ผป.รจนาเชื่อว่าการถ่อมใจและ

           มีความพร้อมที่จะรับใช้ในงานพันธกิจจะท�าให้งานทุกอย่างเกิดผลดีมากมาย
และพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองเราในทุกย่างก้าวของชีวิต

มีค�าถามอยู่ตลอดเวลาว่า “พระเจ้าอยู่ที่ไหน พระองค์ต้องการให้ข้า

พระองค์ท�าอะไรและเมื่อไหร่จะได้รับค�าตอบ” ขอบคุณพระเจ้า       

พระวจนะของพระเจ้าเป็นค�าตอบ เช่นความเชื่อของนางซาราห์ ดัง

นั้นนางจึงตั้งครรภ์ และมีบุตรเมื่อชรามากแล้ว และอีกตัวอย่างหนึ่ง

คือ ความเชือ่ของชนชาตอิสิราเอล ดังนัน้พวกเขาจงึเดินข้ามทะเลแดง

ได้เหมือนกับเดินบนดินแห้ง

การอธิษฐานคือหัวใจในการด�าเนินชีวิตของ ผป.รจนา ทั้งการ

รับใช้ ชีวิตครอบครัว และการท�าธุรกิจ พระเจ้าช่วยท่านได้ทันเวลา

ทุกครั้ง  ส่ิงท่ีท่านกลัวท่ีสุดคือ การวางแผนล่วงหน้าซึ่งไม่ใช่การ      

จดัเตรยีมของพระเจ้า ทุกครัง้ก่อนจะท�าอะไรท่านจะทลูขอต่อพระเจ้า

โดยยึดตามข้อพระคัมภีร์จากพระธรรม ยากอบ 4:13-15 ที่กล่าวว่า 

“ดูเถิด ท่านที่พูดว่า วันนี้หรือพรุ่งนี้ เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้น 

และจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่ง และจะค้าขายได้ก�าไร แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของ

พรุ่งนี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่

เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป แทนที่จะพูดเช่นนั้น ท่านท้ังหลายควรจะ 

พูดว่า “ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยู่และจะกระท�า

สิ่งนี้ หรือสิ่งนั้น” ดังนั้น ผป.รจนา จึงวางใจ และมีความอดทนต่อ    

ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมส่ิงท่ีดีไว้

ให้เสมอ

เรื่องราวชีวิตของ ผป.รจนา มิใช่เรื่องของการบังเอิญเลย          

แต่เป็นแผนการของพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงวางไว้ส�าหรบัชวีติของท่าน   

ผป.รจนา มาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ไม่เคยรู้จักพระเจ้า

มาก่อน  แต่ด้วยชีวิตที่พระเจ้าทรงเลือกจึงได้มาพบกับ ผป.อนุพงศ์ 

ประพนัธ์วงศ์ ซึง่เป็นครสิเตยีนทีร่กัพระเจ้าและเข้มแขง็ในการด�าเนนิ

ชีวิตในทางของพระองค์ ในท่ีสุดท้ังสองได้แต่งงานกันโดยผ่านการ

อบรมจาก ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน ศิษยาภิบาล คริสตจักรที่หนึ่ง 

เชยีงใหม่และใช้ชวีติด้วยกันกระท่ังมบีตุร 2 คน คนโตเป็นผูห้ญงิและ

คนเล็กเป็นผู้ชาย

ผป.รจนา มีหน้าที่การงานส่วนใหญ่จะอยู่นอกวงการคริสเตียน 

แต่พระเจ้าได้เตรียมชีวิตของท่านไว้เพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระองค์  

พระองค์ทรงจัดเตรียมการทุกอย่างให้ ทรงประทานต�าแหน่งหน้าที่

การงานท่ีดี ให้ได้เป็นเจ้าของกิจการโรงพิมพ์ทั้งๆ ที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน   กับภาระใจและความมุง่มัน่เพือ่จะได้มส่ีวนรบั

ใช้พระเจ้าในด้านการพมิพ์ สือ่สิง่พมิพ์  ผป.รจนา ยดึหลกัการด�ารงชวีติ 

ด้วยความเชือ่ตามพระธรรม ฮบีร ู11:1 ทีว่่า “ความเชือ่คอืความแน่ใจ

ในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง”

ชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เกิดจนได้รู้จักกับ

พระเจ้าและรับใช้พระองค์ในพันธกิจหลายด้าน ผป.รจนา ล้วนแต่มี

ค�าถาม มีปัญหามากมาย แต่ท�าไมท่านถึงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้

เพราะท่านมีความเชื่อและไว้วางใจในการจัดเตรียมขององค์พระผู้ 

เป็นเจ้า ท่านเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์ว่าจะไม่ทอดท้ิงผู้ท่ี

ย�าเกรงพระเจ้า และเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเหมือนด่ัง       

ฮับราอัมที่เชื่อและวางใจในพระเจ้า

จากเหตกุารณ์ต่างๆทีผ่่านมาในชวีติการท�าธรุกิจและการรบัใช้ 

ท่านมคีวามเชือ่ว่า ทุกสิง่ทีท่่านได้ท�าล้วนแต่อยูใ่นการจดัเตรยีมและ

ในแผนการของพระเจ้าทั้งส้ิน บางครั้งต้องด้ินรนต่อสู้ด้วยน�้าตา         

“จงวางใจในพระเจ้า
และกระท�าความดี” 

Trust in the Lord
And do good
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ผู้ปกครองรจนา ประพันธ์วงศ์    
Elder Rojana Praphanwong

วัน เดือน ปี เกิด
23 ธันวาคม 1952 อายุ 63 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
 คริสตจักรธรรมประทีป สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนมัธยมสันก�าแพง

ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาบริหารงานบุคคล           
ประกาศนียบัตร: หลักสูตรการควบคุม

และตรวจสอบบัญชีภายใน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรีนฮิล เชียงใหม่
ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมศิรินาถการ์เดน เชียงใหม่

หัวหน้าฝ่ายบัญชี โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่าและโรงแรมเชียงใหม่ภูค�า
รักษาการเลขาธิการ สมาคม YWCA Chiang Mai 

(สมาคมเยาวนารีคริสเตียน เชียงใหม่)
เลขานุการ คณะธรรมกิจคริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่

กรรมการอ�านวยการสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ฯลฯ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
เจ้าของกิจการ หจก.โรงพิมพ์จตุพรเชียงใหม่

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
คิดก่อนพูด

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ยากอบ 4:13-17

“นี่ แน่ะท่านที่พูดว่า “วัน นี้หรือพรุ่ง นี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้น 
และจะอยู่ที่ นั่นปีหนึ่ง และจะค้า ขายได้ก�า ไร” แต่ว่าท่านไม่รู้ เรื่อง

ของพรุ่ง นี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่น ใดเล่า 
ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรา กฎอยู่เพียงชั่ว ครู่แล้วก็หายไป 

แทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้ง หลายควรจะพูดว่า 
“ถ้าองค์พระ ผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยู่ 

และจะกระ ท�าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น” 
ตามความจริงท่านทั้ง หลายโอ้ อวดด้วยความทะนงตน 

การโอ้ อวดทุกอย่างเช่นนี้เป็นความชั่ว 
เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความ ดีและไม่ได้กระ ท�า คนนั้นจึงมีบาป” 

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
รับใช้อย่างเต็มก�าลังและความสามารถที่พระเจ้าประทานให้
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ศจ.รูดี้ มานาเล็ค
กับชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขและสันติสุข

ศาสนาจารย์รูดี้ มานาเล็ค อีกหนึ่งผู้รับใช้งานพันธกิจของ
พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาลที่มีชีวิตการรับใช้ตามน�้าพระทัยของ

พระเจ ้าอย ่างแท ้จริง  นับเป ็นส่ิงที่ ย่ิงใหญ่ที่ สุดในชีวิตของ 
ศาสนาจารย์รูดี้ที่ต้องถ่อมใจน้อมรับด้วยจิตวิญญาณเพราะไม่มีส่ิงใดเลย                 

ที่จะเติมเต็มชีวิตท่านมากที่สุดเท่าการถวายตัวรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ต่อมาท่านได้ท�างานทีส่�านกังานของรฐับาล แม้ว่าท่านจะได้รบั

เงินเดือนน้อยแต่ท่านก็อยู่ที่นั่นเพื่อประกาศพระกิตติคุณตามบัญชา

ของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า ท่านได้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้า  

ที่ให้ท่านท�างานที่นั่น ท่านเริ่มแบ่งปันพระกิตติคุณแก่เพื่อนร่วมงาน  

ในช่วงพกัอาหารว่างและอาหารกลางวนั พระเจ้าทรงใช้ท่านและเพือ่น

คริสเตียนอ่ืนๆ ให้น�าคนมาหาพระเจ้า ในท่ีสุดคริสตจักรก็เกิดขึ้น    

ในส�านักงานของท่านโดยมีท่านเป็นศิษยาภิบาล

พระเจ้าทรงแสนดีและเปี ่ยมด้วยสติปัญญาเพราะพระองค์      

ทรงอยู่กับท่านตลอดระยะเวลา 5 ปีแห่งการท�างานเป็นข้าราชการ  

และเป็นศิษยาภิบาล ต่อมาพระเจ้าก็ทรงเรียกท่านให้มารับใช้             

ทีป่ระเทศไทย และเป็นมชิชนันารโีดยมนีมิติเพือ่ฝึกฝนและเสรมิก�าลงั

แก่สมาชิกและผู้น�าคริสเตียน ขอบคุณพระเจ้า นับจากเวลาท่ีท่าน      

มาประเทศไทย ใน ค.ศ.1982 ท่านได้อบรมพี่น้องคริสเตียนมากมาย

ซึง่ปัจจบุนันีก้�าลงัรบัใช้พระเจ้าในสถานทีแ่ละในงานพนัธกจิต่างๆ สิง่

เหล่านีไ้ด้น�าความสขุมาสูท่่านมากขึน้ เพราะท่านรูว่้าท่านก�าลงัรบัใช้

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะ ดังนั้นงานท่ี

ท่านท�าเพือ่พระองค์จะไม่มวีนัสญูเปล่าอย่างแน่นอน (1โครนิธ์ 15:57-

58)

ขณะทีท่่านรบัใช้พระเจ้าในประเทศไทย  ท่านและผูอ้�านวยการ

จากฟิลปิปินส์ได้มโีอกาสเดนิทางไปประเทศต่างๆ เช่น พม่า กัมพชูา 

เนปาล อินเดีย เพื่อจะสัมมนาอบรมศิษยาภิบาลและผู้รับใช้พระเจ้า  

จนกระท่ังวนัหนึง่ท่านได้ล้มป่วยท่ีประเทศอนิเดียในเดือนพฤษภาคม 

2002 เมื่อท่านกลับมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ท่านถูกน�า

ตัวส่งโรงพยาบาล หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 

7 วัน ทุกคนรวมถึงหมอท่ีดูแลรักษาท่านคิดว่าท่านต้องเสียชีวิต 

เนื่องจากท่านเป็นโรคตับอ่อนและโรคนั้นได้ส่งผลกระทบต่ออวัยวะ

ภายในอืน่ๆ ด้วย ในสถานการณ์เช่นนัน้ท่านรูสึ้กสิน้หวงั และร่างกาย

ก็เจ็บปวดตลอด 24 ชั่วโมง

อัศจรรย์ท่ีมาจากพระเจ้าได้เกิดขึ้นกับท่านเมื่อเช้าวันที่ 8         

ในโรงพยาบาล พระเจ้าตรัสกับท่านว่า “พระองค์จะทรงรักษาท่าน   

ศาสนาจารย์รด้ีู   มานาเลค็ เป็นชาวฟิลปิปินส์มาจากครอบครวั

ที่มีพี่น้อง 8 คน ท่านเป็นคนที่ 4 พ่อแม่เป็นชาวนา ก่อนที่จะเป็น

ครสิเตยีน ท่านอยากจะเป็นนกัการเงนิทีป่ระสบความส�าเรจ็และมรีายได้ 

มากเพื่อช่วยเหลือครอบครัว เพราะพ่อของท่านเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ

ท่านอยู่ชั้น ม.3 ดังนั้นท่านจึงพยายามเรียนให้จบด้วยเป้าหมายนี้    

ในชีวิต หลังจากท่ีเรียนจบใน ค.ศ. 1976 ท่านสมัครเข้าชั้นเรียน

ทบทวนพเิศษเพือ่เตรยีมสอบเป็นนกัการบญัชขีองรฐับาล ในช่วงเวลา

นัน้เองอาจารย์ท่านหนึง่ของศาสนาจารย์รด้ีูซึง่เป็นครสิเตยีนทีร้่อนรน

ในการประกาศ ได้ใช้เวลา 5 นาที สุดท้ายของชั่วโมงเรียนในการ  

แบ่งปันเรือ่งราวของพระเยซคูรสิต์ให้กับเพือ่นๆ ในชัน้เรยีนของท่าน

ในตอนแรกท่านไม่สนใจในสิ่งท่ีอาจารย์แบ่งปัน แต่วันหนึ่ง

พระเจ ้าทรงท�างานสัมผัสแตะต้องหัวใจของท่านและเปิดตา                

ฝ่ายวิญญาณให้เห็นว่าความชอบธรรมของท่านเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว   

ในสายตาพระเจ้า (อิสยาห์ 64:6) นอกจากนั้นแล้วท่านตระหนักด้วย

ว่าท่านเป็นคนบาปและต้องการพระผูช่้วยให้รอด (โรม 3:23) สดุท้าย

ท่านตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและท่าน

กลายเป็นคนใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) ตั้งแต่นั้นมาท่านเป็นคริสเตียน   

ทีอ่ทุศิตนและมชีวีติทีเ่ป่ียมล้นไปด้วยความสขุและสนัตสุิขซึง่ท่านไม่

เคยมมีาก่อน จากประสบการณ์นีป้ระกอบกับการท่ีท่านอ่านพระวจนะ

ของพระเจ้าทุกวัน พระเจ้าได้เปลี่ยนความคิดของท่าน  พระเจ้าบอก

ให้ท่านสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ ไม่ใช่ในโลก (มัทธิว 6:19-20) 

พระองค์ตรัสกับท่านว่า “เมื่อท่านแสวงหาอาณาจักรและความชอบ

ธรรมของพระองค์ก่อน พระองค์ก็จะเป็นผู้ท่ีประทานทุกสิ่งท่ีท่าน

ต้องการ” (มัทธิว 6:33) 

“การรับใช้พระองค์และ 
การท�าตามน้�าพระทัยสมบูรณ์

ของพระองค์
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะท�าได้”
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ให้หายขาด”  วนัต่อมาคณุหมอรูสึ้กประหลาดใจเมือ่เหน็ว่าท่าน

ดีขึน้และสองวนัต่อมาท่านก็กลบับ้านได้ พระเจ้าทรงรกัษาท่าน

และทรงฟื้นฟูสุขภาพของท่าน ( มาลาคี 4:2) ใน ค.ศ. 2005 

โดยพระคุณของพระเจ้า  พระองค์ทรงเรยีกท่านให้เป็นศิษยาภบิาล 

ของครสิตจกัรไทยลานนา จงัหวดัเชยีงใหม่ และพระองค์ทรงอวยพร 

คริสตจักรนี้อย่างมากมาย

ศาสนาจารย์รูด้ี มานาเล็ค ได้กระท�าตามน�้าทัยของ

พระเจ้า แสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใด ท�าให้ชีวิต

ของท่านได้เกิดผลในพระราชกิจของพระเจ้าตลอดจนเกิดผล

ในประเทศไทย  ท่านได้สร้างผูร้บัใช้มากมายทัง้ในประเทศไทย

และหลายคนได้กลับมาท�างานยังท้องถิ่นของตน ท�าให้พี่น้อง

ชนเผ่าได้ยนิถงึพระกิตตคุิณของพระเยซคูรสิต์อย่างกว้างขวาง  

ในชวีติของท่าน พระเจ้าได้เพิม่เตมิความสมบรูณ์ทัง้ปวงให้แล้ว  

ท่านระลกึอยูเ่สมอว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผูแ้สนดีและพระองค์

ทรงสตัย์ซือ่จรงิ ๆ   การรบัใช้พระองค์และการท�าน�า้ตามพระทยั

สมบูรณ์ของพระองค์เป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดที่ท่านจะท�าได้       

และเป็นสิ่งที่เติมเต็มท่านได้มากที่สุด (ฟิลิปปี 1:21)

ศาสนาจารย์ รูดี้ มานาเล็ค   
Rev.Rudy Manalec

วัน เดือน ปี เกิด
23 พฤษภาคม 1954 อายุ 61 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับนางมายางค์

มีบุตร 2 คน ชื่อ แมรี่ คริสเตียนและดานิเอล 

สมาชิกคริสตจักร
ศิษยาภิบาล  คริสตจักรไทยลานนา เชียงใหม่ 

การศึกษา
มัธยมศึกษา: Santa Rita College ประเทศฟิลิปปินส์

ปริญญาตรี: BSC-Major in Accounting, ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประกาศนียบัตรอื่นๆ: Haggai Institute Leadership Conference, 

School of the Prophets

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้ตรวจสอบบัญชี ด้านระบบประกันสังคม

ศิษยาภิบาล ที่ Jesus and Rivers of Living Waters International 
ผู้ปกครอง Jesus is Alive Community

มิชชันนารี 1982 ถึงปัจจุบัน

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรไทยลานนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้อ�านวยการ Christ to Thailand Mission Training Center 

in Chiang Mai 
กรรมการ กลุ่มอวยพรเชียงใหม่

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมและยุติธรรมเสมอ

(God is righteous and just in all His ways)

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์      
 จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33)

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
 He is Lord

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
สร้างคนงาน (สาวก) ที่จะรับใช้พระเจ้า

และออกไปสู่ชนชาติต่างๆ เพื่อพระคริสต์ 
เห็นคริสตจักรเติบโตและเป็นพระพรสู่คริสตจักรอื่นๆ

 และสู่ชนชาติต่างๆ ทั่วโลก
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ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม
กับภาระใจด้านการศึกษา

ดร.วรนุช  ตรีวิจิตรเกษม เป็นคริสเตียนที่พระเจ้าทรงเลือก   
ให้รู ้จักองค์พระเยซูคริสต์ต้ังแต่เล็ก ผ่านทางคุณแม่ซึ่งได้รับ         
การรักษาโรคโดยการต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วย         

ให้รอด  ทกุคนในครอบครวัจงึมีโอกาสไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าและเรยีนรวีวาร
ศึกษา รวมทั้งสามัคคีธรรมในกลุ่มยุวชนและอนุชนของคริสตจักรสะพานเหลือง ท�าให้จิตวิญญาณเติบโต
และเข้มแขง็ขึน้ ท่านมีโอกาสฝึกฝนทกัษะชีวิตและความเป็นผูน้�า ทัง้ได้รบัการศกึษาจากโรงเรยีนเซนต์โยเซฟ
คอนแวนต์ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมการศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากมาย  เฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหาจากผูป้กครองและครทูีไ่ม่เข้าใจและไม่ยอมรบัการเปลีย่นแปลง  

ขอบคุณพระเจ้าท่ีผูบ้รหิารให้ก�าลงัใจสนบัสนนุจนประสบความส�าเรจ็

และเกิดผลดีจนถึงทุกวันนี้

ต่อมาทางโรงเรียนได้ให้ทุนการศึกษาท่านต่อปริญญาเอก    

ด้านบริหารการศึกษา ณ ILLINOIS STATE UNIVERSITY, U.S.A.  

และกลับมาท�างานในต�าแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบริหารและ

วชิาการจนกระท่ังได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็น  อาจารย์ใหญ่และผูอ้�านวยการ 

ส่งผลให้ได้เรียนรู้การบริหารงานและพัฒนางานด้านธุรการ อาคาร

สถานท่ีและงานวิชาการ รวมท้ังพัฒนาการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษและภาษาจีน โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

(English lmmersion Program - EIP) และโครงการพัฒนาศักยภาพ

ทางภาษาอังกฤษ (lntensive English Program-IEP) การสร้าง    

เครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในต่างประเทศ (Sister Schools) 

เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู ้และประสบการณ์ของครูและ

นกัเรยีน โครงการความสามารถพเิศษ ทัง้ด้านวชิาการ กิจกรรมดนตรี  

กีฬาว่ายน�้า บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ฯลฯ

ต่อมาทางครอบครัวของท่านประสบปัญหาทางการค้า  คุณพ่อ

ถูกฟ้องล้มละลาย ท�าให้ต้องออกจากโรงเรียนไปท�างานเป็น Bus 

Monitor ซึ่งอยู่ประจ�ารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนนานาชาติทั้งเช้า    

และบ่าย มโีอกาสเรยีนรูฝึ้กฝนการพดูภาษาองักฤษ เอาใจใส่ดแูลเด็ก

นกัเรยีนทุกคนระหว่างทางจากบ้านไปถงึโรงเรยีน  และจากโรงเรยีน

ไปถงึบ้าน พระเจ้าทรงตระเตรยีมให้ได้เรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์ชวีติ

ที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษากวดวิชาภาคค�่าจนสอบเทียบ

มัธยมปลายได้และสอบเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านการ

ศกึษาบณัฑติจนจบปรญิญาตร ี วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ ระดับ

มัธยมศึกษา 

หลังจากนั้น  พระเจ้าทรงน�าให้สมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากนั้น 3 ปี

ต่อมา ก็ได้รบัทุนการศกึษา  PEO  lnternational  Peace  Scholarship  

จาก U.S.A. เพื่อศึกษาปริญญาโท  ด้าน Elementary  Education ณ 

BOISE STATE UNIVERSITY, IDAHO, U.S.A. ในเวลานั้น           

ทางโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยัไม่มเีงนิสนบัสนนุใดๆ แม้แต่

เงนิเดือนหรอืสวสัดิการ  แต่พระเจ้ากใ็ห้การดูแลเลีย้งดูอย่างดีจงึไม่มี

ภาระผกูพนัในการชดใช้ทนุ  อย่างไรก็ตามในฐานะครสิเตยีนและด้วย

ภาระใจท่ีมีต่อการรับใช้ในโรงเรียนคริสเตียน จึงได้กลับมาสอนท่ี

โรงเรียนเดิม โดยได้รับมอบหมายให้สอนและพัฒนาการสอนภาษา

อังกฤษระดับประถมศึกษา ท้ังมีโอกาสเป็นเลขานุการกรรมการ

บรหิารภายใน ท�าให้ได้เรยีนรูก้ารบนัทกึรายงานการประชมุ  และการ

บริหารงานด้วย

สองปีต่อมา พระเจ้าทรงเปิดทางให้ท่านไปศึกษาฝึกงานด้าน

การสอนภาษาองักฤษที ่Carleton University, Ottawa, Canada  เป็น

เวลา 1 ปี ด้วยทุนการศึกษาจากสมาคมครูโรงเรียนราษฏร์และ 

Canadian Teachers’Federation  เมือ่กลบัมาอกีครัง้หนึง่และท�างาน

ต่อท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จึงมีโอกาสปฏิรูป                 

ปรบัเปลีย่น  พฒันาการเรยีนการสอนและการวดัผลประเมนิผลระดับ

“เพราะเรารู้แผนงาน
ที่เรามีไว้ส�าหรับเจ้า 

 เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ
เพื่อจะให้อนาคต

และความหวังใจแก่เจ้า”
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โดยพระคุณ  ความรักของพระเจ้าและความร่วมมือของ

บุคลากรทุกฝ่ายในการท�างานเป็นทีมตลอดจนมีส่วนร่วม       

ในการวางแผนตัดสินใจและบริหารงานร่วมกันจึงมีผลท�าให้

โรงเรยีนได้รบัรางวลัมากมายในระดับชาตแิละนานาชาตเิป็นที่

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งถ้าจะมองย้อนกลับไปก็ได้เห็นพระ

ประสงค์และแผนการของพระเจ้าในชีวิตของท่านอย่างชดัเจน 

พระเจ้าตรสัว่า “เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีว้ส�าหรบัเจ้า  เป็น

แผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคต

และความหวังใจแก่เจ้า” เยเรมีย์ 29:11

ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม  
Dr.Woranoot Triwichitkasem

วัน เดือน ปี เกิด
23 พฤศจิกายน 1950 อายุ 64 ปี

สถานภาพครอบครัว 
โสด

สมาชิกคริสตจักร
มัคนายก คณะธรรมกิจคริสตจักรสะพานเหลือง

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ปริญญาตรี: การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท: M.A. Boise State University, U.S.A.

ปริญญาเอก: Ph.D. Illinois State University U.S.A. 

ประสบการณ์การท�างาน
ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เลขานุการกรรมการบริหารภายใน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน

สมาคมครูโรงเรียนราษฏร์แห่งประเทศไทย 
ตัวแทนสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ร่วมงานพิธีเปิดคริสตจักรบ้านโยน (เชียงรุ่ง) 
ณ เมอืงสบิสองปันนา (XISHU,BANNA) ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี

มัคนายก คริสตจักรสะพานหลือง
กรรมการอ�านวยการ โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล 

 กรรมการอ�านวยการ โรงเรียนสหบ�ารุง ฯลฯ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ท�างานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและพัฒนาโรงเรียน

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก�าลังข้าพเจ้า ฟิลิปปี 4:13

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า, Jesus is All the World to Me  

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
พัฒนาโรงเรียนเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
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อ.วาณี บัวผัน   
จากชีวิตครูในโรงเรียน เป็นชีวิตครูในคริสตจักร

อาจารย์วาณี บัวผัน ภูมิล�าเนาเกิดที่ จังหวัดสุโขทัย เดิม
ครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ ท่านเชื่อฟังบิดามารดา ท่านเป็นคน
ทีต้ั่งใจเรยีนมาโดยตลอด หลงัจากจบปรญิญาตร ีจากมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขนแล้ว ท่านก็สอบบรรจุรับราชการครูได้ที่
โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ (ชาย) ซึ่งท่านภาคภูมิใจมาก

อยูน่ี ่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถดิ” ต่อมาอาจารย์วาณไีด้รบัการทรงเรยีก

จากพระเจ้าให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตร M.Div. ที่สถาบัน

บัณฑิตคริสตศาสนศาสตร์เมืองไทย กรุงเทพมหานคร ช่วงนั้น 

อาจารย์เวียงชัย ท�างานที่ World Vision  ต่อมาอาจารย์วาณีได้จบ

การศึกษาในปี ค.ศ.1989 และรับใช้พระเจ้าด้วยการบุกเบิก                 

คริสตจักรเมืองไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เริ่มพันธกิจงานรับใช้

ในปี ค.ศ.1990 และเริ่มต้นเช่าตึก 1 ห้องด้านหลังมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

โดยพระคุณพระเจ้าที่หลั่งไหลและเทลงมาเหนือชีวิตของ

อาจารย์วาณอีย่างมากมาย พระองค์ทรงอวยพระพรอาจารย์วาณด้ีวย

การให้สมาชิกผู้เชื่อท่ีรักในพระเจ้าได้ร่วมกันถวายทรัพย์จนกระทั่ง  

คริสตจักรเมืองไทย เชียงใหม่ มีสถานท่ีนมัสการพระเจ้าเป็นของ

ตนเอง และสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างอัศจรรย์  

ในการรบัใช้พระเจ้า อาจารย์วาณ ีและอาจารย์เวยีงชยั ตระหนกั

เสมอว่าเราต้องสัตย์ซื่อ ในทุกทางท่ีรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียก

ของพระองค์ ท่านขอบคุณพระเจ้า ทีไ่ด้มส่ีวนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ท่านมีภาระใจมากในการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกของคริสตจักรให้

ออกไปรับใช้พระเจ้า ซึ่งท่านตระหนักและคิดอยู่เสมอว่าเพราะ

พระคุณของพระเจ้าได้ท�างาน    ผ่านชวีติครอบครวัของท่านและท่าน

คิดว่าจะรับใช้พระเจ้าต่อไปโดยไม่มีเกษียณอายุ จนกว่าพระเยซูจะ

กลับมารับท่าน 

ข้อคดิท่ีท่านได้ให้ไว้กับครสิตจกัรเมอืงไทย เชยีงใหม่ คือ “พระ

วจนะเข้มข้น เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” ท่านมีภาระใจส่วนตัวที่

ต้องการท�าให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้คือ จงออกไปสร้างสาวก...ด้วย

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

ขอองค์พระผูเ้ป็นเจ้าอนัประเสรฐิทรงน�าชวีติของท่านให้จ�าเรญิ

มากยิ่งขึ้น ขอพระองค์ทรงประทานสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์          

เพื่อท่านจะได้รับใช้พระองค์ตราบนานแสนนาน

ช่วงทีเ่ป็นครทู่านเริม่มคี�าถามกบัตวัเองว่าความสขุแท้อยูท่ีไ่หน 

และเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เพื่อนได้เล่าเรื่องพระเจ้า      

ให้ท่านฟังและท่านลองศึกษาดู  สุดท้ายจงึตดัสนิใจต้อนรบัพระครสิต์ 

เมื่อ 14 มีนาคม ค.ศ.1981 ท่านได้รับค�าตอบตามที่ค้นหาและคิดอยู่

เสมอว่าอยากรับใช้พระเจ้าแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะรับใช้อย่างไร     

ต่อมาได้สมรสกับ อาจารย์เวียงชัย บัวผัน  ซึ่งในการสมรสนั้นท่าน

เดินตามพระวจนะของพระเจ้าใน 1 ซามูเอล 16:7 ที่ว่า “อย่ามองดูที่

รปูร่างภายนอกหรอืท่ีความสงูแห่งร่างกายของเขา  ด้วยเราไม่ยอมรบั

เขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมอืนกับทีม่นษุย์ดู มนษุย์ดูท่ีรปู

ร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” ท่านมีบุตรชาย 1 คน 

ชื่อ นายชีวิน บัวผัน ปัจจุบันท�างานที่ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นับว่าเป็นพระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อวยพรให้ลูกชายสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้ท�างานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์วาณีและอาจารย์เวียงชัย มีภาระใจต้องการรับใช้

พระเจ้า เมือ่ ดร.นนัทชยัและดร.อบุลวรรณ มชีธูน ได้หนนุใจเชญิชวน

ให้ถวายตัวรับใช้เต็มเวลาในช่วงนั้น ท่านก็ยังท�าหน้าท่ีเป็นแม่พิมพ์

ของชาติอยู ่ที่โรงเรียน เศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ (ชาย) เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ท่านจึงได้อธิษฐานใคร่ครวญขอการทรงน�าจาก

พระเจ้า สุดท้ายท่านได้รับค�าตอบและลาออกจากราชการครู ในปี 

ค.ศ.1986  พระองค์ทรงน�าท่านโดยผ่าน พระวจนะใน อิสยาห์ 6:8  ที่

กล่าวว่า และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่า “เรา

จะใช้ผูใ้ดไป? และผูใ้ดจะไปแทนเรา” แล้วข้าพเจ้าทลูว่า “ข้าพระองค์

“ข้าพระองค์อยู่นี่
ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด”
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อาจารย์วาณี บัวผัน      
Wanee Buapan

วัน เดือน ปี เกิด
28 กันยายน 1955 อายุ 60 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรเมืองไทยเชียงใหม่ องค์กรคริสตจักรเมืองไทย                   

ภายใต้ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียน เมืองเชลียง อ�าเภอศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตบางเขน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ปริญญาโท: M.Div. จากสถาบันบัณฑิตคริสตศาสนศาสตร์เมืองไทย 

กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การท�างาน
ปี ค.ศ. 1978-1986 รับราชการครูต�าแหน่งอาจารย์ 1 

โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ (ชาย) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปี ค.ศ.1986-1989 ลาออกจากครูตามการทรงเรียกและเข้าศึกษาต่อ 

M.Div. ที่สถาบันบัณฑิตคริสตศาสนศาสตร์เมืองไทย กรุงเทพมหานคร 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
 ศิษยาภิบาล คริสตจักรเมืองไทยเชียงใหม่  

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
 รักพระเยซูคริสต์ ท�าทุกอย่างเห็นแก่พระนามพระองค์

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
1 เธสะโลนิกา 5:18 “จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละ

เป็นน�้าพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย” 
 และ โรม 8:28 “เรารู้ว่า พระ เจ้าทรง ช่วยคนที่รักพระ องค์ให้เกิดผล

อันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้ง ปวง ที่พระ องค์ได้ทรงเรียก
ตามพระ ประ สงค์ของพระ องค์”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
ซ่อนข้าไว้

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
สร้างสาวก
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ศจ.วิชา นทีคุณธรรม
ศิษยาภิบาล...ผู้ทุ่มเทในงานพันธกิจเยี่ยมเยียน

การเป็นศิษยาภิบาลต่างกับการประกอบอาชีพอื่นๆ เพราะ   
ศิษยาภิบาลที่แท้จริง มิได้เป็นผู ้ก�าหนดหรือเลือกหน้าที่ด้วย            
ตัวเขาเอง หากแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลือก พระองค์ทรงเลือกและ

มอบหน้าที่ให้ และผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกนั้นยินดีรับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
พระเจ้าด้วยความเตม็ใจ ดงัเช่น ศาสนาจารย์วิชา  นทคีณุธรรม ซึง่ได้รบัการทรงเลอืกและรบัหน้าทีน้ี่ต้ังแต่
จบจากโรงเรียนพระคริสตธรรมจนกระทั่งปัจจุบัน 

ที่โบสถ์ และนอกจากนี้แล้ว ท่านยังรับใช้พระเจ้าด้วยการร่วมเป็น

คณะนกัร้องคณะหนึง่ของครสิตจกัร ร้องเพลงสรรเสรญิพระเจ้าในการ

นมัสการ 1 ครั้งทุกๆ เดือนและในโอกาสงานพิเศษอื่นๆ อีกด้วย

เวลาเกือบ 3 ปี ท่ีท่านได้รับใช้พระเจ้าในหน้าท่ีศิษยาภิบาล

เยี่ยมเยียนท่ีคริสตจักรที่หนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ท ่านได ้รับ

ประสบการณ์ ค�าแนะน�า และการสนับสนุนจากคณะธรรมกิจ                

ผู้ปกครองคริสตจักร มัคนายกและผู้ใหญ่ท้ังหลายในแวดวงต่างๆ      

ซึ่งท�าให้ท่านได้เรียนรู้จักตนเอง รู้จักบทบาทและหน้าที่ของผู้เลี้ยง

และผูอ้ภบิาลมากขึน้ ในเวลาต่อมา พระเจ้าทรงน�าท่านให้ก่อตัง้กลุม่

อาสาสมคัรท�าพนัธกิจครสิตจกัรขึน้  ซึง่สมาชกิส่วนมากเป็นผูอ้าวโุส

ท่ีเกษียณอายุแล้ว แต่ยังมีสุขภาพแข็งแรงท่ีจะท�าประโยชน์ให้แก่     

คริสตจักรและสังคม นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสมาชิกของคริสตจักร       

ใกล้เคียงมาร่วมท�างานด้วยเพราะประทับใจท่ีท่านและสมาชิกได้

กระท�าสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์

ตั้งแต่ปี 1986 จนถึงปัจจุบัน 29 ปีแล้ว คณะอาสาสมัครก็ยังคง

ท�างานพันธกิจคริสตจักรอย่างเข้มแข็ง ในการน�าคนมาหาพระเจ้า  

จากการเป็นพยานและการแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตของ 

ศาสนาจารย์วิชา นทีคุณธรรม ศิษยาภิบาลเยี่ยมเยียน ท�าให้ท่าน

สามารถมองเห็นตนเองมากยิ่งขึ้นและเห็นความต้องการของผู้อื่น 

ตลอดจนความรักของพระเจ้าท่ีมีต่อท่านและผู้อื่น ขอการอุทิศชีวิต

เพื่อพระเจ้าในการท�าพันธกิจของท่าน จงส่งผลให้ชีวิตของท่าน      

เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขตลอดไป

ศาสนาจารย์วิชา นทีคุณธรรม รับใช้พระเจ้าในต�าแหน่ง          

ศิษยาภิบาลเยี่ยมเยียน (The Visitor Pastor) ท่ีคริสตจักรท่ีหนึ่ง 

เชียงใหม่ เมื่อ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 เนื่องจาก ศาสนาจารย์      

ภักดี วัฒนะจันทรกูล ซึ่งขณะนั้นเป็นศิษยาภิบาลท�างานคนเดียว     

มีงานพันธกิจมากมาย จนท�าให้ท่านไม่มีเวลาเยี่ยมเยียนสมาชิก      

ซึ่งมีมากกว่า 500 ครอบครัว จากจ�านวนสมาชิก 2,000 กว่าคน   

ศาสนาจารย์วชิา นทีคณุธรรม ขอบคุณพระเจ้าทีพ่ระองค์เรยีกให้ท่าน

มาท�างานพันธกิจในส่วนนี้  

ย้อนอดีตไปสมยัเมือ่ท่านเป็นนกัศึกษาศาสนศาสตร์ทีว่ทิยาลยั

พระคริสตธรรมแมคกิลวารี ท่านตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้ประกาศ      

เผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่านเลือกเรียนวิชาการ

ประกาศเผยแพร่ เป ็นวิชาหลัก และเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง               

การประกาศจากพระกิตติคุณในหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต        

เมือ่จบการศึกษา ท่านได้ไปท�างานเป็นผูป้ระกาศทีอ่�าเภอแม่สะเรยีง 

ท�างานอยู่ 3 ปี มีผู้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ 2 คน

เมื่อท่านมารับใช้งานพันธกิจของพระเจ้าด้านเยี่ยมเยียน 

พระเจ้าทรงน�าและสอนท่าน ให้เห็นความส�าคัญของการเป็นผู้เลี้ยง

และผู้อภิบาลในการเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยตามบ้านและโรงพยาบาล 

ผู้อาวุโส ผู้พิการ ผู้ต้องขังในเรือนจ�า โดยเฉพาะผู้ต้องขังชายท่ี     

เรือนจ�ากลางจังหวัดเชียงใหม่และผู้ต้องขังหญิงท่ีทัณฑสถานหญิง 

ท่านได้ดูแลตดิตามสมาชกิทีห่ลงหาย ตดิตามดูแลนกัเรยีน นกัศกึษา

คริสเตียนจากต่างอ�าเภอและต่างจังหวัดที่มาศึกษาในวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ท่านท�าพันธกิจกับผู ้ยากไร้           

เป็นก�าลังช่วยงานศพของพี่น้องต่างชาติและชนเผ่าท่ีอาศัยอยู ่         

บนภูเขาและมาเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลในเชียงใหม่ แต่ไม่สามารถ   

น�าศพกลับไปท�าพิธีที่หมู่บ้านได้ ท่านช่วยเป็นเจ้าภาพจัดงานศพ     

“เชื่อในการทรงเรียกของพระเจ้า
 และขอรับใช้พระองค์ตลอดชีวิต”
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ศาสนาจารย์วิชา นทีคุณธรรม   
Rev.Wicha Nathikuntham

วัน เดือน ปี เกิด
18 มกราคม 1941 อายุ 74 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
 คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่    

ปริญญาตรี: สาขาจิตวิทยา (B.Sc.)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ปริญญาโท: ศาสนศาสตร์(M.Div.) 

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ                           
M.A.T.S. McCormick Theological Seminary  ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตร: Certificate of Graduate School รุ่นที่ 37 
จาก Ecumenical Institute Bossey ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Clinical Pastoral Training จากวิทยาลัยพระคริสตธรรม 
ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ประสบการณ์การท�างาน
บุกเบิกการประกาศที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อนุศาสก โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด จ.ล�าปาง

อนุศาสกโรงเรียนวิชชานารี จ.ล�าปาง
ศิษยาภิบาลเยี่ยมเยียน คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

ศิษยาภิบาล คริสตจักรสันติสุข เชียงใหม่

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาล คริสตจักรสันติสุข เชียงใหม่

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
เชื่อในการทรงเรียกของพระเจ้าและขอรับใช้พระองค์ตลอดชีวิต

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
มาระโก 8:34-38 “ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง

และรับกางเขนของตนแบก และตามเรามา 
เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต

 แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา และข่าวประเสริฐ 
ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด...”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
เพลงไทยนมัสการ บทที่ 170 ติดตามพระเจ้า

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
คิด พูด และกระท�าด้วยความย�าเกรงเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
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ศบ.ดร.วีรพล ประวัง 
ผู้ถือคติ ...อย่ากลัวใคร และอย่าให้ใครกลัวเรา

ความส�าเรจ็ของบุคคลเคยีงคูก่บัความส�าเรจ็ของหน้าทีก่ารงาน
ทีร่บัผดิชอบจนเป็นทีย่อมรบัของผูค้นในวงการ ดเูหมือนว่าจะไม่ใช่

เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นกับใคร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแวดวงคริสตชน    
คนทีร่กั เช่ือและวางใจในองค์พระผูเ้ป็นเจ้า ซึง่ต้องอาศยัองค์ประกอบมากมาย ใน

การด�าเนนิชีวิตของการเป็นผูน้�า ดร.วีรพล ประวัง หนึง่ในผูน้�าครสิตชนทีด่�าเนนิชีวิตภายใต้การทรงเรยีกของ
พระเจ้า กว่าท่านจะมีวันนี้ ...วันที่งานพันธกิจของพระเจ้าเกิดผลมากมาย ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย                         
แต่ครอบคลมุไปถงึประเทศเพ่ือนบ้านในหลายๆ ประเทศ ท่านต้องผ่านปัญหาอปุสรรคมากมาย แต่พระเจ้า
ทรงสถติอยู่กบัท่านเสมอ เพราะท่านได้มอบกายถวายชีวิตและจติวิญญาณ รบัใช้พระเจ้าผูเ้ป็นหนึง่เดยีว 

ประสบการณ์ในการรบัใช้พระเจ้านัน้  ท่านมัน่ใจว่า พระเจ้าทรง

เป็นพระผูเ้ลีย้งทีดี่  ท่านจงึไม่ขดัสนสิง่ใดเลย   ชวีติการรบัใช้พระเจ้า

ของท่านนั้นขึ้นตรงต่อพระเจ้า ท่านไม่มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนจาก

มนุษย์คนใด มีเพียงค่าตอบแทน รางวัลที่รับจากองค์พระเยซูคริสต์

เท่านั้น พระเจ้าทรงน�าให้ท่านบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร ท่านเป็น        

ศิษยาภิบาลท�างานเต็มเวลา ไม่เคยรับเงินเดือน แต่พระเจ้าทรงช่วย

และอวยพระพรเสมอ ท่านมคีวามเชือ่ทีเ่ข้มแขง็ว่า พระเจ้าทรงท�า ได้

ทกุสิง่ ไม่มอีะไรยากส�าหรบัพระองค์ ขอเพยีงเราเชือ่วางใจในพระองค์ 

“ข้าพเจ้าสามารถเผชิญทุกส่ิงได้ โดยพระองค์ผู ้ทรงเสริมก�าลัง

ข้าพเจ้า”  

ดร.วีรพล ประวัง รับใช้พระเจ้าในงานพันธกิจมากมาย อาทิ 

พันธกิจท่ีท�ากับหน่วยงานราชการต่างๆ พันธกิจท่ีต้องประกาศ      

แผ่นดินของพระเจ้าในเขตประเทศเพื่อนบ้าน พันธกิจที่ต้องท�า      

ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 19 ประเทศ       

พันธกิจคริสตจักรท่ีตั้งอยู่ในเมือง ต้องท�าหน้าท่ีประกาศฯ เลี้ยงดู

สมาชิก สร้างสาวกของพระคริสต์ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่

โดยพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์ พันธกิจต่างๆ ก็สามารถขับ

เคลื่อนต่อไปได้เรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอุปสรรค ขวากหนามที่ขวางกั้น 

ดร.วีรพล ประวัง มาจากครอบครัวที่ ไม ่ ใช ่คริสเตียน                        

แต่ครอบครวัของท่านเป็นครอบครวัทีเ่คร่งในศาสนามาก ซึง่ต่างจาก

ความเชื่อของคริสเตียนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

สูงสุดพระองค์เดียว ท่านมีโอกาสได้รู้เรื่องราวของพระเจ้าและได้

สมัผสัถงึความรกัของพระองค์ตัง้แต่เด็ก อาย ุ13 ปี ต่อมาได้ตดัสนิใจ 

ต้อนรบัพระเยซคูรสิต์เข้ามาในชวีติ ท่านเป็นคนเดียวและเป็นคนแรก

ในครอบครัวที่ได้เชื่อพระเจ้า ซึ่งครอบครัวของท่านก็ไม่ได้ต่อต้าน   

แต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้สนับสนุน   

โดยการทรงน�าของพระเจ้า พระองค์มีแผนงานที่ดีส�าหรับ       

คนที่รักพระองค์เสมอ เมื่อท่านเรียนจบชั้นมัธยม ท่านจึงตัดสินใจ

เรียนพระคัมภีร์ ที่กรุงเทพมหานครในช่วง ปี 1979-1982 เพื่อท่าน

จะได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้า ท่านมีความมั่นใจในการทรงเรียกจาก

พระเจ้าและมั่นใจในการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า  ท่านมอบชีวิตให้ 

อยู ่ในการทรงน�าของพระองค์ ไม่ว่าท่านจะมีปัญหา จะอยู ่ใน

สถานการณ์ท่ียากล�าบากเพียงใด ส�าหรับท่านแล้วพระเจ้าทรงดูแล

ปกป้องคุ้มครองรักษาท่านมาตลอด  

 ท่านระลึกอยู่เสมอว่า พระเมตตา พระคุณจากพระเจ้าเกิดขึ้น

ในชีวิตท่าน พระสัญญาของพระเจ้าเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของท่าน 

นับตั้งแต่วันแรกท่ีได้ยินความจริงของพระเจ้า จนถึงวันนี้ท่านพูด    

ได้ว่า “ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าฯ ได้รู้จักพระองค์” ชีวิตท่านเป็นสมบัติ

ของพระองค์ เป็นทาสทีจ่ะถวายการรบัใช้พระองค์ ตามความสามารถ 

ตะลันต์ และของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ทรงเจิมไว้ในชีวิต

ของท่านจนกว่าชีวิตสิ้นสุดลง  

“ขอบคุณพระเจ้า 
ที่ทรงเรียกและเลือก 

และทรงสถิตกับข้าพระองค์”
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ศบ.ดร.วีรพล ประวัง 

ไม่ว่าจะจากซาตานวญิญาณชัว่หรอืจากมนษุย์  พระเจ้าไม่เคย

ทอดท้ิงท่าน  พระเจ้าไม่เคยให้ท่านรู้สึกโดดเด่ียว พระเนตร

ของพระองค์ทรงเฝ้ามอง พระหตัถ์ของพระองค์ คอยปกป้องช่วย

กู้ท่านอยูเ่สมอ 

ตลอดเวลาที่ดร.วีรพล ประวัง ด�าเนินชีวิตกับพระเจ้า  

ท่านเชือ่ในพระองค์ มอบถวายชวีติรบัใช้พระองค์   ท่านไม่เคย

เสียใจหรือแม้แต่ผิดหวัง ท่านมีแต่จะบอกกับตัวเองเสมอว่า 

“ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกและเลือก และทรงสถิตกับ             

ข้าพระองค์”

ศบ.ดร.วีรพล ประวัง 
Paster Dr.Weerapon Prawang

วัน เดือน ปี เกิด
18  มิถุนายน 1962 อายุ 53 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรนานาชาติล้านนา สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: เชียงค�าวิทยาคม

ปริญญาตรี: Theology, Bangkok Bible College & Seminary 
ปริญญาโท: Philosophy in Theology, Canterbury University, UK.

ปริญญาเอก: Management, University of Southampton, UK. 
ประกาศนียบัตร: School of Christ, U.S.A.

ประสบการณ์การท�างาน
บุกเบิกก่อตั้ง คริสตจักรสรรเสริญบางแสน จ.ชลบุรี                                                                                                                            

คริสตจักรร่วมนิมิตร่มพระคุณ จ.ร้อยเอ็ด
คริสตจักรร่วมนิมิตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

คริสตจักรร่วมนิมิต ภูหลวง จ.เลย
คริสตจักรร่วมนิมิตจันทบุรี อ.เมือง จันทบุรี
คริสตจักรร่วมนิมิตเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

คริสตจักรเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 ศูนย์ข่าวประเสริฐนานาชาติ จ.เชียงใหม่ 
คริสตจักรนานาชาติล้านนา จ.เชียงใหม่ 

มูลนิธิสายรุ้ง จ.เชียงใหม่
 ประธาน ฝ่ายเผยแพร่ คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรนานาชาติล้านนา จ.เชียงใหม่ 

ประธาน ฝ่ายเอกสัมพันธ์ คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่
ประธาน มูลนิธิสายรุ้ง

เลขานุการ ชมรมจิตอาสา ราชประชาสมาสัยในราชูปถัมภ์
มูลนิธิราชประชาสมาสัย

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอลชัดดาย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
อย่ากลัวใคร และอย่าให้ใครกลัวเรา

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“แต่ข้าพ เจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพ เจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประ เสริฐ

ส�า หรับตัวข้าพ เจ้า แต่ในชีวิตของข้าพ เจ้าขอท�าหน้า ที่ให้ส�า เร็จก็แล้วกัน
 และท�าการปรน นิบัติที่ได้รับมอบ หมายจากพระ เยซู เจ้า คือที่จะเป็น

พยานถึงข่าวประ เสริฐ ซึ่งส�า แดงพระ คุณของพระ เจ้านั้น” กิจการ 20:24  

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
ความต้องการของข้า   

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ยึดมั่นในน�้าพระทัย พระประสงค์ ในแผนการของพระเจ้า  
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อ.ศิรินารถ ถาวรรัตน์
ทำาให้ดีที่สุดในทุกสิ่ง เพื่อขยายแผ่นดินพระเจ้า

อาจารย ์ศิรินารถ ถาวรรัตน ์  มิชชันนารีคนไทยจาก
สหรฐัอเมรกิา  องค์กร International Mission Network (IMN 501c3)
ในเครือ Covenant Church, Carrollton, Texas ซึ่งมีคริสตจักรใน

เครือกว่า 30 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ส่งมิชชันนารีกว่า 40 คน ออกประจ�า 40 
ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติเดียวกันกับประเทศที่ได้รับมอบหมาย 

ตอน เป็นรายการสอนจรยิธรรมครสิเตยีนและสอนภาษาองักฤษ และ

ยังผลิตรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ Sweet FM 89.5 ซึ่งมีผู้ฟังทั่ว

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชื่อรายการ “เติมพลังใจให้กับคุณ” ซึ่งเป็น

รายการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์โดยตรง          

ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา Prime Time 17.00-18.00 น. สามารถ

ฟัง Online ได้ทาง www.sweet895.com จะเห็นได้ว่าในการผลิตสื่อ

ท้ังทีวีและวิทยุนั้น อาจารย์ เป็นท้ังผู้เขียนบท ผู้ก�ากับ และเป็น

วิทยากรเองอีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว อาจารย์ยังเทศนา สอนในคริสตจักรต่างๆ เช่น 

คริสตจักรร่มเย็น (Romyen International Church) คริสตจักรพลัง

รกั และ ครสิตจกัรสานฝัน ทัง้ยงัเป็นวทิยากรค่ายสอน Course พเิศษ

ต่างๆ วิชาท่ีท่านสอนอยู่ประจ�า คือ Biblical Counselling, The 

Ministry of the Holy Spirit, 7 Characteristics of Man or People 

Management by Characteristics, Teaching Under Anointing, 

English Bible Study and etc.

 อาจารย์ศรินิารถ ด�าเนนิชวีติทีอ่ยูภ่ายใต้การทรงน�าของพระเจ้า 

ซึ่งชีวิตที่เกิดผลของท่านไม่เพียงแต่เป็นพระพรส่งต่อยังลูกๆ          

ย้อนอดีตไปเมื่อ 26 ปีที่แล้ว อาจารย์ศิรินารถ ได้ตัดสินใจรับ

องค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่ีคริสตจักรแห่งหนึ่งใน    

เมืองไทย ด้วยเหตุผลท่ีว่าอาจารย์ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า 

ได้เหน็การอศัจรรย์ทีพ่ระองค์ทรงเป็นผูร้กัษาลกูชายของท่านให้หาย

จากโรคทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังซึ่งได้ป่วยติดต่อกันมาถึง 8 ปี

ตั้งแต่เกิด อาจารย์ศิรินารถเล่าว่า การเป็นแม่เลี้ยงเด่ียว มีลูกชาย

เล็กๆ 2 คน คนหนึ่งอายุ 6 ขวบ และอีกคนหนึ่ง 8 ขวบ ในตอนนั้น 

ซึง่ป่วยเรือ้รงัอยูต่ลอดเวลานัน้เป็นเวลาและสถานการณ์ทีค่่อนข้างจะ

ล�าบาก เพราะต้องพาลูกไปพบหมอสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อมาเมื่อ         

พระเยซไูด้รกัษาลกูทัง้สองของท่านให้หายขาด ท่านก็ได้รบัพระองค์

เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และตั้งแต่นั้นมาท่านมอบชีวิตให้พระองค์เป็น

ผูดู้แล ท่านได้ไปนมสัการทีค่รสิตจกัรใจสมานเป็นเวลา 6 ปี หลงัจาก

นั้นได้พาลูกชายทั้งสองซึ่งเกิดที่สหรัฐอเมริกากลับไปศึกษาต่อยัง

สหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง และครั้งนี้ท่านและลูกกลับไปอยู่ที่อเมริกา

นานถึง 12 ปี

ทางด ้านการศึกษา อาจารย ์ ศิรินารถ จบปริญญาตรี                       

จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วชิาเอกภาษาองักฤษ

และในเวลาต่อมาได้ศกึษาต่อจนจบปรญิญาโททางศาสนศาสตร์ภาค

ปฏิบัติที่ Regent University, School of Divinity, Virginia Beach, 

VA. U.S.A. 

กับชีวิตในการรับใช้พระเจ้า ท่านรับใช้พระเจ้าท่ี Covenant 

Church, Carrollton, Texas, U.S.A. และในปี 2001 ท่านได้รับนิมิต

จากพระเจ้าให้กลบัเมอืงไทยเพือ่ท�าพนัธกิจทางด้านประกาศผ่านสือ่

และเมื่อถึงเวลาที่พร้อมทุกอย่างท่านก็เดินทางมาเป็นมิชชันนารี        

ที่ประเทศไทยทันทีในปี 2006   

โดยการทรงน�าของพระเจ้า อาจารย์ศิรินารถ ได้รับมอบหมาย

จาก Covenant Church, Carrollton ให้มาประจ�าอยู่ที่ประเทศไทย 

ท�างานพันธกิจด้านมีเดีย Media Ministry in Thailand ตามนิมิตที่

พระเจ้ามอบให้กับอาจารย์ โดยการผลิตรายการทีวี “English คิดดี” 

ทาง ททบ.5 (2007-2013) www.oahtv.com ผลิตมาแล้ว 400 กว่า

“เติมพลังใจให้กับคุณ” 
ทาง FM 89.5

เป็นรายการวิทยุ ประกาศเรื่องราว
ความรักของพระเยซูคริสต์

อย่างชัดเจน
ทุกเย็นวันเสาร์ 

เวลา 17:00-18:00 น.
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ของท่านแต่ยงัเป็นท่อพระพรส่งไปยงัผูค้นอกีมากมายผ่านทาง

รายการทวีแีละสือ่ต่างๆทีท่่านรบัผดิชอบอกีด้วย ท่านได้พดูถงึ

ลูกชายของท่านด้วยความชื่นชมยินดีว่า “ลูกชายคนโตชื่อ      

ศริเิดช (Peter) ถาวรรตัน์ อาย ุ33 ปี จบปรญิญาโท M. Divinity 

ที่ Oral Roberts University, Oklahoma, U.S.A รับใช้พระเจ้า

ที่ที่คริสตจักร Asbury Church ที่เมือง Tulsa, Oklahoma 

อเมริกา มีครอบครัวแล้ว มีลูกสองคน ส่วนลูกชายคนเล็กของ

ท่านชื่อ ศุภศิริ (Patrick) ถาวรรัตน์ อายุ 30 ปี จบปริญญาตรี 

ด้าน Film and TV Production จาก Southern Methodist 

University (SMU), Dallas, Texas, U.S.A ปัจจุบันอยู่ที่เมือง

ไทย สมรสแล้ว ได้เป็นเป็นพิธีกรคู่กับดิฉันในรายการทีวี 

English คิดด ีทาง ททบ.5 ทกุเช้าวนัเสาร์ เวลา 8.20 น. และก็ 

เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษด้วย”

แผนการของพระเจ้าในอนาคตส�าหรบัอาจารย์ศรินิารถใน

การผลิตส่ือ เพื่อการประกาศยังมีอีกมากมายที่จะออกมาสู่

สายตาประชาชนชาวไทย  ท้ังหมดนีอ้าจารย์ศิรนิารถ อยากจะ

บอกว่าพนัธกิจท่ีท่านท�าอยูน่ีพ้ระเจ้าทรงเป็นผูก้ระท�าให้เกิดขึน้

อาจารย์ศิรินารถ ถาวรรัตน์   
Sirinart Thavonrat

วัน เดือน ปี เกิด
15 เมษายน 1954 อายุ 61 ปี

การศึกษา
ปริญญาตรี: คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท: Regent University, School of Divinity,

 Major in Practical Theology, Virginia Beach, VA. U.S.A.

ประสบการณ์การท�างาน
รับใช้พระเจ้าที่ Covenant Church, Carrollton, Texas, U.S.A.

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
2003 - ปัจจบุนั Missionary of International Mission Network (IMN), U.S.A. 

c/o Covenant Church, Carrollton, U.S.A
2007 - 2013 อาจารย์ พิธีกรรายการทีวี English  คิดดี 

สนับสนุนโดย ปตท.สผ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
2007-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท อโดไนมีเดีย จ�ากัด ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
E-mail: serina07@gmail.com  
Line: oah15 Skype: Oah2009

2008 - ปัจจุบัน ผู้ด�าเนินรายการวิทยุคริสเตียน 
รายการ “เติมพลังใจให้กับคุณ” 

ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล Sweet FM 89.5 

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ท�าให้ดีที่สุดในทุกสิ่ง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป

แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า 
ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าด�าเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ 

ข้าพเจ้าด�าเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า
ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้สละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” 

กาลาเทีย 2:20

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ประชาชนในโลกได้รับความรอดให้มากที่สุด 

เพื่อน�้าพระทัยพระเจ้าส�าเร็จบนโลกนี้ในการสร้างอาณาจักรของพระองค์
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ผป.ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ...ชีวิตตามน้ำาพระทัย

ผู้ปกครอง ผศ.ดร.สมพันธ์ กับความภาคภูมิใจสองสิ่งในชีวิต    
คอืการได้เป็นครสิเตียน  เป็นลกูของพระเจ้าและการทีไ่ด้เกดิมาเป็น

คนเชยีงใหม่ ท่านเกดิมาในครอบครวัทีเ่ป็นครสิเตียนต้ังแต่บรรพบรุษุ 
หมู่บ้านของคณุพ่อคณุแม่ของท่านคอืบ้านแพะป่าคาและบ้านป่าป้องใต้ร้อง อ�าเภอ

ดอยสะเก็ด เป็นหมู่บ้านที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่ ในหมู่บ้านมีเพียงโบสถ์คริสต์เท่านั้น                        
ไม่มีศาสนสถานของศาสนาอื่นเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านจึงเกิดมาท่ามกลางบรรยากาศของชาวคริสต์            
คุณพ่อของท่านท�างานเป็นผู้ประกาศของโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต้ังแต่ลูกๆ ยังเล็ก จากนั้นครอบครัว              
ของท่านจงึย้ายมาอยู่ในเมือง

ได้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าสาขาวชิาดุรยิศลิป์ นบัเป็นคนไทยคนแรกที่

ด�ารงต�าแหน่งนี้ได้ ในปี ค.ศ.1998 ท่านได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญา

เอกสาขาวิชาการบริหารอุดมศึกษา เมื่อจบแล้วได้ท�างานในฝ่าย

วิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

จนมาถึงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพายัพในปัจจุบัน

ชีวิตของท่านเป็นชีวิตท่ีพระเจ้าทรงก�าหนดไว้ให้ท�าพันธกิจ

ต่างๆ ซึ่งท่านยินดีและเต็มใจรับใช้ไม่ว่าจะท�างานในหน้าที่ใด 

นอกจากงานหลักท่ีมหาวิทยาลัยพายัพแล้ว ท่านยังเป็นผู้ปกครอง   

คริสตจักรธรรมประทีป เป็นประธานฝ่ายดนตรี เป็นผู้อ�านวยเพลง

คณะนกัร้องประสานเสยีง 3 คณะ เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ของครสิตจกัร 

ท�างานรับใช้ในคริสตจักรร่วมกับสามีของท่านคือ ผู้ปกครองสมพงษ์ 

วงษ์ดี อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ ท่านขอบคุณพระเจ้าท่ีมีโอกาสได้      

รับใช้ในการเป็นกรรมการอ�านวยการของเสียงสันติท่ีคุณพ่อเคย       

ร่วมงานอย่างใกล้ชิดในอดีต และเป็นกรรมการอ�านวยการของ        

โรงพยาบาลแมคคอร์มคิซึง่เป็นสถาบนัท่ีคณุพ่อของท่านท�างานเป็น

เวลายาวนานอีกด้วย

และนี่คือผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าอีกท่านหนึ่ง ซึ่งบ�าเหน็จรางวัล

แห่งความรับผิดชอบ ความสัตย์ซื่อและมงกุฎแห่งชัยชนะที่พระเจ้า

ทรงเตรียมไว้ได้วางอยู่เบื้องหน้าของท่านแล้ว

ในเวลานั้นครอบครัวของท่านมี 7 คน คุณพ่อก�าหนดให้มีการ

นมสัการพระเจ้าในครอบครวัทกุคืนเวลา 2 ทุ่มตรง เมือ่ลกูๆ โตพอที่

จะอ่านหนังสือได้ ทุกคนต้องผลัดกันน�าการนมัสการครอบครัวเวียน

กันครบสัปดาห์พอดี นอกจากการนมสัการแล้ว ยงัมกีารซ้อมร้องเพลง

ประสานเสียง ครอบครัวของท่านสามารถร้องประสานเสียงได้ท้ัง 4 

เสียงตั้งแต่ยังเล็ก ท่านจึงรักการนมัสการพระเจ้าและการร้องเพลง

ประสานเสยีงมาจนถงึทกุวนันี ้คณุพ่อของท่านสามารถเล่นสะล้อ  ซงึ

และแอ็คคอร์เดียนได้ด้วยตนเอง ส่วนคุณแม่ชอบการร้องเพลงเป็น

ชีวิตจิตใจ

เมื่อท่านอายุ 10 ขวบ คุณพ่อของท่านไปขอมิชชันนารี           

ชาวอเมริกันสอนเปียโนให้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เล่นเปียโนในการ

นมัสการพระเจ้าในโบสถ์ได้ เมื่ออายุ 14 ปี ท่านเป็นนักออร์แกนเล่น

ประจ�าที่คริสตจักรห้วยแก้วเป็นเวลาหลายปี เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่านเลือกเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นค่านิยม

ในขณะนั้นว่าถ้าใครเรียนเก่งต้องเรียนสายวิทย์ฯ แต่เมื่อเรียนจบชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย ท่านตดัสนิใจว่าจะเรยีนดนตรทีีม่หาวทิยาลยั

พายัพท่ามกลางการคัดค้านของหลายคน เพราะในเวลานั้นสังคม   

ยงัมองว่าอาชพีนกัดนตรเีป็นอาชพีเต้นกินร�ากนิ แต่ท่านมเีป้าหมาย

ว่าจะเป็นครสูอนดนตร ีเมือ่ปรกึษาคณุพ่อคุณแม่กไ็ด้รบัการสนบัสนนุ 

เตม็ที ่ท้ังๆ ท่ีก่อนหน้านัน้คุณพ่อแนะน�าให้เรยีนแพทย์หรอืพยาบาล 

ในขณะทีท่่านเป็นนกัศกึษาอาจารย์ท่ีสอนเปียโนก็ให้ท่านเล่นเปียโน

ประจ�าที่คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

เมื่อเรียนจบ มหาวิทยาลัยพายัพได้ส่งท่านไปเรียนต่อปริญญา

โทท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเรียนส�าเร็จใน ปี ค.ศ.1981      

ท่านได้กลบัมาสอนท่ีสาขาวชิาดุรยิศลิป์ มหาวทิยาลยัพายพัและเมือ่

หวัหน้าสาขาวชิาคือ อาจารย์แคโรลนี คิงศ์ฮลิล์ ย้ายท่ีท�างาน ท่านจงึ

“ชีวิตตามน้�าพระทัย
ยินดีและเต็มใจรับใช้พระเจ้า

ไม่ว่าจะท�างานในหน้าที่ใดก็ตาม”
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ผู้ปกครอง 
ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ด ี

Elder Asst.Prof.Dr.Sompan Wongdee

วัน เดือน ปี เกิด
18 กุมภาพันธ์ 1957 อายุ 58  ปี 

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับ ผป.ผศ.สมพงษ์ วงษ์ดี (ไม่มีบุตร)

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักร ธรรมประทีป เพรสไบทีเรียน 

สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ปริญญาตรี: สาขาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท: Kearney State College (Music Education), U.S.A

ปริญญาเอก: การบริหารอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร: ปกศ. นักบริหารมหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
อาจารย์ประจ�า ภาควิชาดุริยศิลป์, 

หัวหน้าภาควิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 
ผู้ปกครอง คริสตจักรธรรมประทีป/ ประธานฝ่ายดนตรี 

กรรมการอ�านวยการ เสียงสันติ/ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยพายัพ

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดด้วยเต็มก�าลัง

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งสารพัดทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33)

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ยินดีและเต็มใจรับใช้พระเจ้า ไม่ว่าจะท�างานในหน้าที่ใดก็ตาม
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อ.สัญญา ลดาพงษ์พัฒนา
ข้าพระองค์อยู่นี่ ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด

อาจารย์สัญญา ลดาพงษ์พัฒนา เกิดมาในครอบครัวที่รัก
พระเจ้าทัง้คณุพ่อและคณุแม่เป็นผูร้บัใช้พระเจ้าทีร้่อนรน  มีภาระใจ 

ในการประกาศกบัพีน้่องชาวไทย  ท่านทัง้สองด�าเนนิชีวติทีเ่ป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับลูกหลาน สมาชิกคริสตจักร และบุคคลทั่วไป เมื่อสมัยที่อาจารย์

สัญญายังเป็นเด็กอยู่นั้นคุณพ่อซึ่งก็คือ อาจารย์จิว เอลีชา และคุณแม่ได้สอนให้ลูกๆทุกคนเอาจริงเอาจัง
กบัพระวจนะของพระเจ้าเพราะเช่ือว่าส่ิงนีจ้ะเป็นรากฐานทีส่�าคญัส�าหรบัชีวิตครสิเตียน โดยพระคณุพระเจ้า 
ชีวิตครสิเตียนของอาจารย์สัญญา  จงึถกูหล่อหลอมและป้ันให้เป็นคนทีเ่กดิผลและใช้การได้โดยมีจดุเริม่ต้น
จากครอบครัว  

ส�าหรับการจัดค่ายฟื้นฟูในปีนั้น หลังจากนั้นเองพระเจ้าก็ได้ทรง

อวยพรและจดัเตรยีมส่ิงต่างๆ จนท�าให้อาจารย์มโีอกาสเรยีนจนจบ และ

ได้มโีอกาสรบัใช้ตามของประทานการทรงเรยีกมาจนกระท่ังทกุวนันี้

อาจารย์สัญญา  มปีระสบการณ์มากมายกับพระเจ้าตลอดระยะ

เวลาท่ีผ่านมา อาจารย์ได้เรียนรู้บทเรียนที่ส�าคัญหลายประการ ซึ่ง

อาจารย์ได้สรุปและแบ่งปันว่า พระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นจริง

เสมอ ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ในการศึกษาจากพระวจนะของพระเจ้าให้

เข้าใจ ในเรื่องของครอบครัวก็ส�าคัญ ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส�าคัญ

ทีส่ดุในการปลกูฝังค่านยิม แนวคิด ลกัษณะนสิยั ฯลฯ ซึง่จะมอีทิธพิล

อย่างมากตลอดชีวิตของเด็กคนนั้น ดังนั้นการรับใช้พระเจ้าที่ดีท่ีสุด

ของเราทุกคนคือการเริ่มต้นที่ครอบครัวของเราเป็นอันดับแรก  

อาจารย์เชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการส�าหรับชีวิตของเราทุกคน แม้

กระทั่งบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจในแผนการนั้น  ในการด�าเนินชีวิต

ในทางของพระเจ้า เป็นเรื่องปกติของคริสเตียนท่ีจะเผชิญกับความ

ทุกข์และความล�าบาก แต่ในท้ายท่ีสุดแล้วจะเป็นพรส�าหรับเราเอง 

และจะท�าให้ตัวเราเองติดสนิทกับพระองค์มากขึ้นและมากขึ้น การที่

เราต้องด�าเนนิชวีติให้เป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้านัน้ เราจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มีความชัดเจนกับการทรงเรียก ซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน แต่เรา

จะต้องมุ่งมั่นและกระท�าทุกสิ่งให้สมกับการทรงเรียกนั้น และสุดท้าย

อาจารย์ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าการรบัใช้พระเจ้านัน้ อปุสรรคท่ีส�าคญัท่ีสุดก็คือ 

ชีวิตภายในครอบครัวของอาจารย์สัญญา จะมีการนมัสการ

พระเจ้าและศึกษาพระคัมภีร์กันทุกคืนโดยให้ลูกๆ มีโอกาสสลับ       

สับเปลี่ยนในการเป็นผู้แบ่งปัน ถึงแม้ว่าในเวลานั้นครอบครัวของ

อาจารย์จะไม่ได้ร�า่รวยหรอืมคีวามมัน่คงในหน้าท่ีการงาน  แต่พระเจ้า

ก็ทรงเลี้ยงดูโดยไม่เคยขัดสนเลย ท้ังคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้รับใช้

อิสระท่ีไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน แต่ต้องท�างานหนักเพื่อ

เลี้ยงตัวเองและครอบครัวซึ่งมีลูกๆ 5 คน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ      

ในการเดินทางไปประกาศและรบัใช้พระเจ้าในท่ีๆ ไม่มคีรสิตจกัร หรอื

ในหมูบ้่านทีย่งัไม่เคยได้ยนิพระกิตตคุิณมาก่อน  ท�าให้ครอบครวัของ

อาจารย์อยูโ่ดยความเชือ่  หลายๆ ครัง้ทีต้่องประสบกับสภาวะทีเ่รยีก

ว่า “หาเช้ากินค�า่” จากประสบการณ์ดังกล่าวนบัว่าเป็นการหล่อหลอม

ชวีติของอาจารย์และพีน้่องทกุคนให้ตดิสนทิกับพระเจ้าและพึง่พาใน

พระองค์มากยิ่งขึ้น

พระวจนะของพระเจ้ามีความหมายและเป็นพระสัญญาท่ี       

เป็นจริงในชีวิตของอาจารย์ ตั้งแต่เล็กๆ อาจารย์เชื่ออยู่เสมอว่า เมื่อ

คณุพ่อ คุณแม่และคณุยายซึง่รกัพระเจ้าและรบัใช้พระองค์อย่างสตัย์

ซื่อตลอดชีวิตของท่าน ลูกหลานก็จะได้รับพระพรจากผลท่ีดีจาก

บรรพบุรุษและก็เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตของอาจารย์เอง เพื่อให้

พระพรนีจ้ะได้ตกทอดไปยงัลกูหลานต่อๆ ไป  อาจารย์สญัญาขอบคณุ

พระเจ้าทีต่ลอดระยะเวลาในวยัเด็กของอาจารย์นัน้มตีวัอย่างท่ีดีจาก

ชีวิตของคุณพ่อและคุณแม่ท่ีหล่อหลอมวิธีคิด การด�าเนินชีวิต 

ลักษณะนิสัยและความเป็นตัวตนของอาจารย์ในทุกวันนี้  

ในปี 1986 เมื่อพระเจ้าได้รับคุณพ่อไป อาจารย์จึงได้ตัดสินใจ

ที่จะรับใช้พระองค์ โดยได้รับการท้าทายจากพระธรรมอิสยาห์ 6:8 

“และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่า เราจะใช้ผู้ใด

ไปและผูใ้ดจะไปแทนพวกเรา แล้วข้าพเจ้าทลูว่า ข้าพระองค์อยูน่ี ่ขอ

ทรงใช้ข้าพระองค์เถิด” ซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกับท่ีคุณพ่อได้เตรียมไว้

“พระเจ้ามีแผนการส�าหรับ
ชีวิตของเราทุกคน
แม้กระทั่งบางครั้ง

เราอาจไม่เข้าใจในแผนการนั้น”



50 ท�ำเนียบค�ำพยำนชีวิต  50 Testimonies of Christian Leaders | 103

“ตวัเราเอง” ที่ไม่ยอมกับพระเจ้าอย่างแท้จริง

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับการรับใช้ท่ีสัตย์ซื่อของอาจารย์

สัญญา ลดาพงษ์พัฒนา ผู ้รับใช้ท่ีถูกหล่อหลอมชีวิตและ           

จิตวิญญาณจากครอบครัวผู้รับใช้ท่ีเป็นลูกขององค์พระคริสต์

อย่างแท้จริง ขอบคุณส�าหรับการตอบรับพระสุรเสียงขององค์        

พระผูเ้ป็นเจ้าซึง่ตรสัว่า “เราจะใช้ผูใ้ดไป และผูใ้ดจะไปแทนเรา” 

อาจารย์สัญญา ทูลตอบพระองค์อย่างไม่ลังเลเลยว่า “ข้า

พระองค์อยู ่นี่พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด” ขอ             

จิตวิญญาณของท่านซึ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งการรับใช้จงส่งผล

ดีต่อท่านและการรับใช้ของท่านตลอดไป

อาจารย์สัญญา ลดาพงษ์พัฒนา
Sanya Ladaphongpattana

วัน เดือน ปี เกิด
5 ตุลาคม 1966 อายุ 49  ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรปราจีนบุรี 

สังกัด องค์การสัจธรรมแห่งพระเยซูคริสต์   
 ภายใต้ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียน ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี: นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน                                                                      

ปริญญาโท: อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพมหานคร               

 ประกาศนียบัตร: Diploma in Community Development, 
Coady Institute, 

St.Franxis Xavia University, Nova Scotia, Canada.
Certificate of specialization in Church Management,

 Westhill College, University of Birmingham, UK.
 Certificate of specialization in Mission Study, 

Selly Oak Colleges, University of Birmingham, UK.
Certificate of specialization in Development Study, 
Selly Oak Colleges, University of Birmingham UK.

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้อ�านวยการ องค์การสัจธรรมแห่งพระเยซูคริสต์

 เลขาธิการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการ องค์การ Compassion จังหวัดเชียงใหม่

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
อิสยาห์ 6:8 “และข้าพ เจ้าได้ ยินพระ สุร เสียงขององค์ เจ้า นายตรัสว่า

 เราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ ใดจะไปแทนพวก เรา 
แล้วข้าพ เจ้าทูลว่า ข้า พระ องค์อยู่นี่ ขอทรงใช้ข้า พระ องค์เถิด” 

และ มีคาห์ 6:8  “มนุษย์เอ๋ย  พระ องค์ทรงส�าแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี  
 และพระ ยาห์ เวห์ทรงประ สงค์อะไรจากเจ้า 

นอก จากให้ท�าความยุติ ธรรมและ
ให้รักความเมตตาและให้ด�า เนินชีวิตไปกับพระ เจ้าของเจ้า

ด้วยความถ่อม ใจ”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
ไม้กางเขนโบราณ และ แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไป

อย่างนั้นในแผ่นดินโลก....
และการอวยพรเหนือประเทศไทย” (เศคาริยาห์ 8:3-7)



50 ปี เสียงสันติ  Voice of Peace 50th Anniversary 104 |

ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
ชีวิตอยู่ด้วยพระพรและการทรงนำา

ดร.สิรินันท ์  ศรีวีระสกุล เป ็นผู ้ที่ เ ช่ือและไว ้วางใจใน                              
องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง ท่านได้ด�าเนินชีวิตตามแบบอย่าง
ครสิเตียนทีด่ ีท�าให้ชีวิตของท่านส่องประกายแสงดจุเพชรเม็ดงาม

          ที่โดดเด่นขึ้นมาในวงการการศึกษา จากชีวิตการท�างานที่เริ่มจากครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมต้นของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นหัวหน้าหมวดวิชาภาษา
อังกฤษ ระดับมัธยมต้น เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการเรื่อยมา จนกระทั่งก้าวสู่ต�าแหน่งที่
สูงสุด ในโรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั ต�าแหน่งผูอ้�านวยการในปัจจบัุน และนีค่อืพนัธสัญญาทีพ่ระเจ้า
ทรงประทานให้แก่ท่าน

ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ มีพระพรหลั่งไหลมาจากคน 

รอบข้าง มีค�าหนุนใจจากคนท่ีรักและเมตตาต่อครอบครัวของท่าน

และด้วยแรงอธษิฐานจากหลายคน จากสภาพทีแ่น่นิง่ หมดความหวงั

มีแต่ลมหายใจและเสียงเต้นของหัวใจ ผู้คนมากมายได้รวมพลัง

อธิษฐานอ้อนวอนขอพระเจ้านับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละวัน พวกเขา     

เชื่อว่าพระองค์จะตอบค�าอธิษฐาน 

 ท่านระลึกถึงพระธรรม 2 โครินธ์ 12:9 ที่ว่า “การที่มีคุณของ

เราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์

ขึน้เตม็ขนาดท่ีนัน่” ท่ามกลางใจจดใจจ่อรอดูอาการของน้องสาว ท่าน

ได้สมัผสัความยิง่ใหญ่ และความอศัจรรย์ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าจรงิๆ 

เมื่อเจ็ดวันผ่านไป น้องของท่านได้ลืมตาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่า

น้องสาวของท่านจะยังไม่จากท่านไปไหน ถึงแม้จะไม่ใช่คนเดิมท่ี

สามารถพดูจา เดินไปไหนมาไหน กนิอาหารหรอืช่วยตวัเองได้เหมอืน

เมื่อก่อน แต่ยังมีชีวิตให้ท่านได้เห็น ได้สัมผัสและได้ดูแลรักษา

ดร.สิรินันท์ ขอบพระคุณพระเจ้าในความเมตตาของพระองค์ 

พระองค์ยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์เป็นสิ่ง น่าอัศจรรย์เสมอ    

ณ วันนี้ถึงแม้ว่าน้องสาวของท่านจะอยู่กับท่านในสภาพผู้ป่วย แต่

ท่านกช็ืน่ชมยนิดีท่ีเหน็น้องสาวของท่านและเชือ่ว่าองค์พระผูเ้ป็นเจ้า

จะโอบอุ้มคุ้มครองน้องสาวของท่านให้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์

ตลอดไป

 “อย่าทุกข์ร้อนในสิง่ใดๆ เลย แต่จงทูลเรือ่งความปรารถนาของ

ท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการ

ขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครอง

ดร. สิรินันท ์  มีประสบการณ์ ชีวิตในความยิ่ งใหญ ่ของ                     

องค์พระผูเ้ป็นเจ้ามากมายและส�านกึอยูเ่สมอว่าชวีติของท่านวนันีคื้อ

พระพรและการทรงน�าของพระองค์ทั้งสิ้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มีสิ่ง

เดียวเท่านั้น คือเชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์

ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเราและพระปัญญาของพระองค์ล�้าลึกเกินกว่าท่ี

มนษุย์จะเข้าใจได้ ดังพระวจนะของพระเยซคูรสิต์ทีต่รสัแก่เหล่าสาวก

ว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือก�าลังที่จะท�าได้ แต่ไม่เหลือก�าลังของพระเจ้า 

เพราะว่าพระเจ้าทรงกระท�าให้ส�าเร็จทุกสิ่ง” (มาระโก 10:27) ข้อ     

พระคัมภีร์ดังกล่าวสร้างความมั่นใจให้กับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล    

ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรายิ่งใหญ่ และฤทธานุภาพของพระองค์

เกรียงไกรไม่มีสิ่งใดเทียบได้ 

ดร.สรินินัท์ มน้ีองสาวเพยีงคนเดียว ตลอดเวลาทีผ่่านมาทัง้สอง

รักและมีความสนิทสนมกันมาก มีสิ่งที่ชอบเหมือนๆ กัน มีความคิด 

ความเชื่อ ทัศนคติและรสนิยมคล้ายๆ กัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ี         

ทัง้สองคนจะปรกึษากันอยูเ่สมอและแนะน�าสิง่ดีๆ ให้กันและกนั น้อง

สาวท่านเป็นคนอารมณ์ดี ชอบพูด ชอบเล่าเรื่อง ยิ่งเป็นเรื่องตลก

ขบขันก็พูดบ่อยๆ กลายเป็นเรื่องหัวเราะเกือบทุกครั้งที่เจอหน้ากัน 

น้องสาวของท่านเป็นคนมนี�า้ใจดูแลห่วงใยพีเ่สมอืนเขาเป็นพีเ่สยีเอง 

แต่น้องสาวของท่านมสุีขภาพไม่ค่อยแขง็แรง เนือ่งจากเป็นโรคหวัใจ

เต้นผิดจังหวะหรือ Atrial Fibrillation : AF 

ท่านจ�าได้แม่นย�าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม    

ปี 1979 เมื่อน้องสาวต้องเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลและเกิด

เหตกุารณ์ไม่คาดฝันเมือ่เขาเสยีเลอืดเป็นจ�านวนมากและชอ็คไปเป็น

เวลานาน กว่าแพทย์จะช่วยชีวิตให้กลับคืนมาได้ก็ใช้เวลาเกินกว่า

ยี่สิบห้านาที สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของท่านก็คือร่างกายที่ซีดเผือด 

ไม่สามารถตอบสนองหรอืสือ่สารได้เหมอืนคนปกต ิท่านเข้าใจลกึซึง้

ถงึค�าว่า “หวัใจสลาย” ความคิดเริม่สบัสนและสงสยัว่าท�าไมพระเจ้าไม่ช่วย 

น้องสาว ท�าไมพระเจ้าอนญุาตให้เกิดเหตกุารณ์นีกั้บคนท่ีรกัพระองค์?

“ความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเรา
ก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น”
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จติใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซคูรสิต์” (ฟีลปิปี 4:6-7) 

ไม่เพียงแต่ความส�าเร็จของชีวิตและงานที่รับผิดชอบจะสร้าง

ความโดดเด่นให้กับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล อย่างมากมาย แต่

ประสบการณ์ท่ีท่านมีกับพระเจ้าและพระเจ้าได้ให้แก่ท่านนั้น

ท�าให้จิตวิญญาณของท่านเข้มแข็ง เป็นคริสเตียนที่พระเจ้าได้

เลือกสรรให้เป็นภาชนะที่ดีของพระองค์

พระเจ้าไม่เพียงแต่ให้ชีวิตท่านเกิดผลในวงการของการ

ศึกษาเท่านั้นแต่ยังให้เกิดผลในแวดวงชุมชนคริสเตียนและ      

ครสิตจกัร  ดุจปณธิานท่ีเป็นเป้าหมายในชวีติของท่าน คอื เป็น

ผูป้กครองในครสิตจกัร ท�างานอย่างสัตย์ซือ่โดยใช้ของประทาน

ที่พระเจ้าประทานให้อย่างสุดความสามารถ

ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล  
Dr.Sirinan Sriweraskul

วัน เดือน ปี เกิด
25 กรกฎาคม 1956 อายุ 59 ปี

สถานภาพครอบครัว 
คู่สมรส นายสุรพล ศรีวีระสกุล

บุตร 2 คน นายธาวิต ศรีวีระสกุล และนายสรัล ศรีวีระสกุล

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

การศึกษา
ปริญญาตรี: ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปริญญาโท: บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก: บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท�างาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย:

 ครูผู้สอนและหัวหน้า หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมต้น,
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ,

 รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายการจัดการ,                                          
รองผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา,

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน

จงท�าอย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
“และเมื่อท่านจะกระท�าการสิ่งใดด้วยวาจา หรือด้วยกายก็ตาม

จงกระท�าทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า 
และขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้น” (โคโลสี 3:17)
 “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” 

(มัทธิว 7:12)

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
องค์พระเยซูดังศิลา, พระเจ้าข้าฯขอตามรอยพระบาทไป, 

ขอบพระคุณในความรักเมตตา, พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ,
 I don’t know about  tomorrow 

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
เป็นผู้ปกครองในคริสตจักร ท�างานอย่างสัตย์ซื่อ

โดยใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้อย่างสุดความสามารถ
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อ.สุจินดา ไชยากุลสรากร
กว่าจะเป็นผู้ประกาศผ่านการแสดงละคร

อาจารย์สุจนิดา ไชยากลุสรากร ผูท้ีเ่คยมีความคดิว่าความเช่ือ
เรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้า

ท�างานในสถาบันคริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ            
ซึง่เป็นสถาบันครสิเตียนด้านการแสดงละคร ด้วยความเป็นผูร้กัและหลงใหลใน

การแสดง อาจารย์จงึรูสึ้กช่ืนชมยินดกีบังานมาก อกีทัง้ยังจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศอกีด้วยซึง่ช่วยเสรมิ
ประสบการณ์ชีวิต แต่เม่ือท�างานไปได้ระยะหนึง่กเ็กดิความคดิว่าท�าไมสถาบันน้ีจงึเน้นเรือ่งราวของพระเจ้า
มากขนาดนี้ จึงท�าให้อาจารย์คิดว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะสมที่จะท�างานที่น่ี ที่ผ่านมาอาจารย์คิดเสมอว่า
ถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศสักครั้งก็จะออกไปหางานท�าที่ประเทศนั้นๆ    

ราวกับตัวลอยขึ้น  เมื่อมองไปรอบๆ เห็นดอกไม้ดอกเล็กๆ สีอ่อนๆ 

หลากส ีนบัแสนนบัล้านบานอยูเ่ตม็ไปหมด อาจารย์ก็หวัเราะออกมา

อย่างเบกิบานใจ อาจารย์ได้ยนิเสยีงศาสนาจารย์อรญับอกว่าถ้าอยาก

พูดอะไรก็ให้พูดออกมา เมื่อเปล่งเสียงพูดก็พูดเป็นภาษาแปลกๆที่

ออกมาจากปาก แม้จะไม่เข้าใจภาษานั้นแต่รู้ว่ามีความสุข 

 โดยพระคุณ ความรักของพระเจ้า จากประสบการณ์และ

อัศจรรย์จากพระเจ้าท่ีเกิดขึ้นท�าให้อาจารย์สุจินดาเข้าใจถึงการมีอยู่

จรงิขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า  ท�าให้มัน่ใจในความรกัของพระเจ้าขณะที่

ยงัเป็นคนบาปอยู ่ ท�าให้เดินตามรอยพระเยซคูรสิต์อย่างแน่วแน่และ

มัน่คง ส่งผลให้การท�าพนัธกิจในสถาบนัครสิเตยีนนเิทศสัมพนัธ์เป่ียม

ล้นไปด้วยพระคุณ อาจารย์มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น

ได้เห็นส่ิงใหม่ๆ ชีวิตของอาจารย์ค่อยๆเติบโตในความเชื่อและใน

ความรักของพระเจ้าท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนที่ช่วยชี้น�าสั่งสอน 

พระคุณของพระเจ้าไม่มีเพียงเท่านี้พระองค์ได้เปิดทางให้กับ

อาจารย์เข้าสูว่งการบนัเทงิในวงกว้างมากขึน้ นบัเป็นพระคุณและการ

ทรงน�าของพระเจ้าจรงิๆ ท�าให้อาจารย์มโีอกาสเรยีนรูง้านกบัคร ูผูน้�า          

ในวงการบนัเทงิหลายท่าน อาทไิด้เป็นผูช่้วยของคุณภทัราวดี มชีธูน 

และคุณไพรัช สังวริบุตร ได้เรียนรู้งานด้านเวทีท้ังละครและโชว์       

งานน�าเสนองาน งานโทรทัศน์ ซึ่งท่านได้สอนงานละครโทรทัศน์ให้

แก่อาจารย์ จนได้รับรางวัล “เมฆขลา” สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย

ยอดเยี่ยมจากละครโทรทัศน์เรื่อง “นิรมิต” นอกจากนี้แล้วผู้น�าใน

แวดวงการบนัเทิงอกีหลายท่านเช่นคุณเศรษฐา ศริะฉายา, คุณวรายทุธ 

มิลินทจินดา ให้โอกาสอาจารย์สุจินดาได้เป็นผู้ก�ากับศิลป์ เป็นที่

ปรึกษาในรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง และทุกครั้งที่อาจารย์สุจินดา

ต้องกลับมารับใช้พระเจ้าในงานของสถาบัน ทุกท่านยินดีให้มา         

ซึ่งบางทีต้องขาดงานเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ตาม               

ในช่วงที่อาจารย์ท�างานอยู ่นั้น ศาสนาจารย์อรัญ ยูแบงค์            

ผู้อ�านวยการของสถาบันมักจะพูด แบ่งปันเรื่องพระเจ้าและการรับ

เชือ่บ่อยครัง้ ซึง่ท�าให้อาจารย์รูส้กึร�าคาญแต่ก็ได้ตดัสนิใจรบัเชือ่และ

รบับพัตศิมาเพราะอยากเหน็ความอศัจรรย์ท่ีมาจากพระเจ้า แต่ก็ไม่มี

อะไรเกิดขึ้นเลย ซึ่งศาสนาจารย์อรัญคงสังเกตได้ว่าอาจารย์ไม่ได้      

มีความเชื่อท่ีแท้จริง ดังนั้นท่านจึงท้าชวนให้อธิษฐาน ในช่วงนั้น

อาจารย์สุจินดาคิดอยู่ในใจว่าอยากท้าทายพระเจ้าเช่นกัน 

เมื่ออาจารย์สุจินดาอธิษฐานระยะหนึ่ง ร่างกายของอาจารย์ก็

เกิดอาการสั่น อาจารย์พยายามควบคุมแต่ไม่สามารถท�าได้ จากนั้น

ก็เริม่อาเจยีนซึง่มแีต่ลมออกมา พยายามบงัคับให้หยดุกไ็ม่ได้ อาการ

อาเจยีนสงบลงแต่ตวัยงัส่ันอยู ่ อาจารย์มคีวามรูส้กึว่ามอีะไรบางอย่าง

รัดอยู่ท่ีมือเหมือนงู สกปรก เหนียวลื่น น่ารังเกียจ จึงร้องบอก

ศาสนาจารย์อรัญด้วยความตกใจว่ามันอยู่ที่มือๆ ศาสนาจารย์อรัญ

จึงสั่งในนามพระเยซูว่า คนนี้จะได้เป็นอิสระจากสิ่งชั่วร้ายและขับไล่

ในนามพระเยซูคริสต์ อาจารย์สุจินดารู้สึกโล่งและปลอดภัย และเริ่ม

ร้องไห้ออกมาอย่างบังคับตัวเองไม่ได้ เมื่อสงบลง ศาสนาจารย์อรัญ

ได้เล่าถึงเรื่องท่ีผีถูกขับออกจากเรือนร่างแล้ว เมื่อไม่มีที่พัก มันจะ

กลับมาใหม่พร้อมกับน�าผีอีกเจ็ดตนมาด้วย

ศาสนาจารย์อรญับอกกับอาจารย์สจุนิดาว่า “เมือ่เหน็ถงึอ�านาจ

ของพระเจ้าแล้ว ก็เป็นส่ิงที่คุณจะตัดสินใจเองว่าจะให้ใครเป็นผู้ท่ี

เข้าไปอยู่ในใจ” คืนนั้นอาจารย์สุจินดาจึงก้มหัวลงอธิษฐานต้อนรับ

พระเยซูคริสต์เข้ามาในใจและชีวิตอย่างแท้จริง ในขณะที่อธิษฐาน

อาจารย์เห็นแสงสีขาวส่องลงมาจากเบื้องบน  รู้สึกมีความสุข สะอาด 

“ประกาศข่าวประเสริฐด้วยการทรง
น�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
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ชีวิตของอาจารย์สุจินดา ไชยากุลสรากร ไม่ได้โรยด้วย

กลบีกุหลาบมแีต่ความสขุด้านเดียว หลายต่อหลายครัง้ทีเ่ผชญิ

อุปสรรคความทุกข์ แต่พระเจ้าทรงโอบกอด อุ้มชู เช็ดน�้าตา

และชีท้างออกท่ีงดงามให้เสมอ พระองค์ทรงสอนให้รูถ้งึสันตสิขุ

ท่ามกลางปัญหาและความวุ่นวายของชีวิต ทุกอย่างเป็นดั่งค�า

สัญญาของพระเจ้าว่า “พระเจ้าจะทรงช่วยคนท่ีรักพระองค์ให้

เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหลอม เติมแต่ง

ชวีติของอาจารย์ให้เป็นภาชนะทีพ่ระองค์จะทรงใช้อย่างเกดิผล

ในงานการประกาศผ่านสื่อการแสดงละครตลอดไป

อาจารย์สุจินดา ไชยากุลสรากร
Sujinda Chaiyagunsarakron

วัน เดือน ปี เกิด
18 กุมภาพันธ์ 1960 อายุ 55 ปี

สถานภาพครอบครัว 
โสด

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรห้วยแก้ว ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท: การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
หัวหน้าฝ่ายการละคร สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยคุณภัทราวดี มีชูธน โรงละครภัทราวดีเธียร์เตอร์   

ที่ปรึกษาด้านการแสดง สวนสนุกแดนเนรมิต และสวนสนุกดรีมเวิลด์
ผู้จัดการส่วนการแสดงสวนสนุกแฟนเทเชีย

   ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขาบางกะปิและบางแค 
บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย บริษัทดีด้าจ�ากัด  
ผู้ก�ากับศิลป์ และออกแบบเครื่องแต่งกาย บริษัททีวีสแควร์

ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ บริษัทรีมายด์จ�ากัด
ท�างานอิสระก�ากับและสร้างสรรค์ งานน�าเสนองาน งานเสื้อผ้า 

ร่วมกับอีกหลายบริษัท

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ (CCI)

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
พระเจ้ารักตัวเราและทุกคน  พระองค์จะให้โบนัสใคร

เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของพระองค์

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
 "จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า  
เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ 

  เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก" สดุดี 46:10

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
ฉันได้วางใจในพระเจ้า

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ประกาศข่าวประเสริฐด้วยการทรงน�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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คศ.สุภาพร ญาณสาร
พระองค์เป็นทุกสิ่งในชีวิต

ครูศาสนาสุภาพร (กองพรหม) ญาณสาร นับพระพรของ
พระเจ้าเสมอ ต้ังแต่ได้ตัดสินใจมอบการทรงช�าระและเจิมจาก
พระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่อายุ 14 ปี ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลา

    ของวัยรุ่นที่ วุ่นวาย ท�าให้พ่อแม่  ครู อาจารย์และเพื่อนๆ ผิดหวัง แต่ด้วย         
พระค�า ของพระเจ้าโดยอาจารย์เปาโลใน 1 โครนิธ์ 3:16-17 ทีว่่า “ท่านทัง้หลายไม่รูห้รอืว่าท่านเป็นวิหารของ
พระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน ถ้าผู้ใดท�าลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงท�าลาย      
ผูน้ัน้ เพราะพระวิหารของพระเจ้าเป็นทีบ่รสุิทธิศ์กัดิสิ์ทธิ ์และท่านทัง้หลายเป็นวิหารนัน้” พระค�าของพระเจ้า
ดังกล่าวข้างต้นแตะต้องและสัมผัสจิตใจของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ท�าให้อาจารย์ต้องยอมจ�านนกับพระเจ้า
และเริ่มต้นชีวิตใหม่ ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตทีละขั้นตอน

เสมอว่าเมื่อเราเริ่มต้นท่ีการรู้จักย�าเกรงพระเจ้า พระองค์ก็ประทาน

สติปัญญาและเมื่อรู ้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็ประทาน    

ความรูค้วามเข้าใจ (สุภาษติ 9:10) อกีทัง้ยงัทรงเป็นผูช่้วยเหลอืทีท่รง

สถิตและประทับอยู่ในเรา ทรงสอนและน�าเราเป็นพยานถึงพระเยซู

ครสิต์ ด้วยเหตนุี ้อาจารย์สภุาพร จงึด�าเนนิชวีติทกุวนัโดยยดึพระค�า

ที่ว่า “จงวางใจในพระเจ้าและกระท�าความดี Trust in the Lord and 

do good” (สดุดี 37:3)

 หลังจากเกษียณอายุจากการท�างานประจ�าแล้ว อาจารย์

สภุาพรได้พบความจรงิท่ีพระเจ้าโปรดส�าแดง คอื “จงมอบงานของเจ้า

ไว้กับพระเจ้า และแผนงานของเจ้าจะได้รบัการสถาปนาไว้” (สุภาษติ 

16:3) อาจารย์สุภาพรมีความมั่นใจว่าช่วงเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า 

พระเจ้าก�าลงัดูแลและจดัเตรยีมอาจารย์สภุาพร ในงานท่ีพระองค์ทรง

วางแผนไว้ในวิธีการ และเวลาของพระองค์คือ การใช้ของประทาน 

ในการเป็นประธานสตรีคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

เลขานุการสมัชชา สภาสตรีคริสเตียนแห่งเอเชีย (ACWC) และ

กรรมการสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (CCA) ในนาม สภาคริสตจักร   

ในประเทศไทย 

ครศูาสนาสภุาพร ระลกึถงึถ้อยค�าของพระเจ้าในพระธรรมสดุดี 

90:10  ทีก่ล่าวว่า “ก�า หนดปีของข้า พระ องค์คือเจด็ สบิหรอืสดุแต่เรือ่ง

ก�า ลัง ก็ถึงแปดสิบ แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความล�า บาก ไม่ช้าก็

สูญไปและข้า พระ องค์ก็จากไป” เพลงที่อาจารย์ชอบร้องเป็นพิเศษ 

คอื “พระองค์เป็นทกุสิง่ในชวีา” ซึง่เป็นเพลงทีเ่ตอืนใจให้อาจารย์มใีจ

ที่ถ่อมลง อาจารย์ทูลขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าสอนท่านในการด�าเนิน

ชีวิตแต่ละวัน ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อการรับใช้ที่เกิดผล

ตามน�้าพระทัย

ครูศาสนาสุภาพร ท�างานรับใช้ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์

วทิยาลยัรวมเวลา 29 ปี ในฐานะครสูอนภาษาองักฤษ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียนและอนุศาสกประจ�าโรงเรียน และด้วยการทรง  

จัดเตรียมของพระเจ้าที่ได้ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอน

ภาษาอังกฤษและยอมรับการเติมเต็มของพระเจ้าเพื่อการรับใช้ 

อาจารย์จึงมีโอกาสรับใช้พระองค์ในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่    

รวมเวลา 9 ปี จนเกษียณอายุการท�างาน อาจารย์มีความเชื่อท่ี        

เข้มแข็งว่า ถ้าเรายอมจ�านนกับพระเจ้าอย่างจริงจังด้วยความเชื่อที่

มั่นคง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ 

เพราะส่ิงสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์

(โรม11:36) ชวีติทีเ่ป็นอยูจ่งึมอบให้เป็นเครือ่งบชูาท่ีมชีวีติอนับรสุิทธิ์

และเป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้า (โรม 12:1) ใจของมนุษย์กะแผนงาน

ทางของเขาแต่พระเจ้าทรงน�าย่างเท้าของเขา (สุภาษิต 16:9)

ครศูาสนาสุภาพร มใีจปรารถนาจะรบัใช้ตามทีต่นเองถนดั เช่น 

การสอน การฝึกอบรม การให้ค�าแนะน�าหนนุใจ การอภบิาล แต่ค�าตอบ 

นั้นเป็นมาจากพระเจ้าเสมอ อาจารย์จึงยังคงรับใช้ในสถาบันการ

ศึกษาและมีเวลาสุดสัปดาห์ส�าหรับพันธกิจรับใช้ในคริสตจักรต่างๆ 

ส่วนการดูแลสมาชกิในครอบครวัจงึเป็นพระพรซ้อนพระคณุท่ีพระเจ้า

โปรดจดัเตรยีมและเอาใจใส่ผ่านผูค้นรอบข้างเป็นประจ�า อาจารย์เชือ่

“จงวางใจในพระเจ้าและกระท�าความดี  
Trust in the Lord 
and do good”
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ครูศาสนา สุภาพร 
(กองพรหม) ญาณสาร 

Supaporn (Kongprohm) Yanasarn
วัน เดือน ปี เกิด

7 มกราคม 1950 อายุ 65 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับ นายสุรพงษ์, บุตร-คุณา, สะใภ้-บุษกร, 

หลาน-ดช.คุณากร, ดร.นิจพร ญาณสาร (บุตรสาว)

สมาชิกคริสตจักร
ธรรมประทีป สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัยมศึกษา: มศ.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

มศ.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ปริญญาตรี: ศ.ศ.บ. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Div.) 
คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การท�างาน
ปี 1972-1991 ครูสอนภาษาอังกฤษ-

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและลาศึกษาต่อ M.Div. 
ปี 1991-2001 รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

และอนุศาสก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
ปี 2001-2010 ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ 

(Chiang Mai International School : CMIS)
ปี 2011-2013 รักษาการผู้อ�านวยการ-ผู้จัดการ 

โรงเรียนคริสเตียนเยอรมัน เชียงใหม่ 
(Christian German School Chiangmai : CDSC)

ปี 2011-2014  เลขานุการสตรีคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ปี 2015-2018 ประธานสตรีคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปี 2015-2018  เลขานุการสมัชชา สภาสตรีคริสเตียนแห่งเอเชีย
(Asian Church Women’s Conference : ACWC)

  ปี 2015-2020 กรรมการอ�านวยการสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย
 (Christian Conference of Asia : CCA)
ครูศาสนาประจ�าคริสตจักรธรรมประทีป

 ผู้แทนรับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ 
และโรงเรียนคริสเตียนเยอรมัน เชียงใหม่

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
“ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง(Jesus) ผู้อื่นเป็นสิ่งที่สอง(Others) 

และเราเป็นสิ่งที่สาม(Yourself) 
ในการด�าเนินชีวิตก็จะพบสันติสุขที่แท้จริง(Joy)”

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
วางใจในพระเจ้าและกระท�าความดี (สดุดี 37:3)

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
พระองค์เป็นทุกสิ่งในชีวา (ไทยนมัสการ #201)  

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
รับใช้เพื่อถวายพระสิริแด่องค์พระผู้เป็นพระเจ้า และเสริมก�าลัง

ความเชื่อให้แก่ประชากรของพระองค์ 
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ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
กว่าจะเป็น...เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ศาสนาจารย์ ดร.เสร ี หล่อกณัภยั นบัได้ว่าเป็นผูท้ีป่ระสบความ
ส�าเรจ็ในชีวิตท่านหนึง่ ทัง้ในด้านการศกึษา การเงนิ ชีวิตครอบครวั

และงานรบัใช้พระเจ้า ชีวิตของท่านเป่ียมไปด้วยพระเมตตาคณุของ
พระเจ้าในทกุก้าวเดนิต้ังแต่วัยเดก็กระทัง่ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิาร สมาคม           

                                         พระคริสตธรรมไทย ท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ได้รับการหลอม ปั้น เจิมจากพระเจ้า
จนเป็นทีย่อมรบัในแวดวงครสิตชนและสาธารณชนทัว่ไป

รายได้เสริมด้วย โดยพระคุณของพระเจ้าในท่ีสุดท่านก็เรียนจบ
ภายใน 3 ปี 

หลังจากเรียนจบ ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้กลับมา
รับใช้ในประเทศไทย เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย ท่านไปพบกับ                    
ศาสนาจารย์ ดร.นันทชัย มีชูธน ซึ่งได้ชวนให้ร่วมรับใช้พระเจ้าที่      
คริสตจักรเมืองไทยด้วยการเป็นผู ้ช่วยศิษยาภิบาล ในช่วงนั้น             
คริสตจักรเมืองไทยประสบปัญหาเรื่องถูกไล่ท่ีสถานท่ีใช้นมัสการ  
ท่านจงึต้องท�าหน้าท่ีออกไปตระเวนหาทีดิ่นและได้พบท่ีดินแถวย่าน
สะพานควาย ซึ่งผู้น�าต่างก็มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าให้ซื้อท่ีดิน
แปลงนี้ (ผืนเดียวกับที่ตั้งคริสตจักรเมืองไทยปัจจุบัน) แล้วเริ่มสร้าง
คริสตจักรเมืองไทยจนส�าเร็จและใช้เป็นสถานท่ีนมัสการจวบจนถึง
ทุกวันนี้ ตลอดเวลาที่อยู่คริสตจักรเมืองไทย ท่านได้เรียนรู้การรับใช้
เป็นทีม และในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสสอนพระคัมภีร์ท่ีสถาบัน    
3 แห่ง ด้วยกัน คือ ทีส่ถาบนัของครสิตจกัรเมอืงไทย, พระครสิตธรรม
กรุงเทพฯและที่ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ 

ทกุก้าวเดินของชวีติ ศจ.ดร.เสร ี หล่อกัณภยั มอบให้กับพระเจ้า
เป็นผูท้รงน�าเสมอ ท่านยงัคงอธษิฐานเพือ่แสวงหาน�า้พระทัยพระเจ้า
ว่าจะให้รับใช้พระองค์ต่อไปอย่างไร ซึ่งในช่วงเวลานั้นท่านมีความ
สนใจหลายอย่าง แต่ในที่สุดก็ได้ตัดสินใจมาเป็นอาจารย์เต็มเวลาที่                          
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (B.I.T)  

ด้วยการทรงน�าของพระเจ้า ท่านจึงได้แต่งงานมีครอบครัว  แต่
ด้วยปัญหาด้านการเดินทาง ท่านและภรรยาจงึย้ายมาอยูห้่องพกัของ
คณาจารย์ทีส่ถาบนัจดัเตรยีมให้ แต่กย็งัคงรกัษาความสมัพนัธ์ทีดี่กับ
คุณพ่อคุณแม่ ต่อมาท่านได้มีโอกาสไปเรียนต่อท่ี สก๊อตแลนด์          
สหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับทุนการศึกษาเพียงบางส่วน คุณพ่อยินดี
ออกค่าเรียนให้ด้วย  อีกส่วน พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้

ศาสนาจารย์ ดร.เสรี  หล่อกัณภัย เกิดในครอบครัวคริสเตียน 
ตอนเป็นเด็กชอบไปโบสถ์เพราะได้ไปเล่นกับเพือ่น ๆ  เมือ่โตขึน้ อายุ
ประมาณ 12-13 ปี ก็ได้ไปร่วมค่ายของคริสตจักรซีโอนเป็นปีแรก    
ปีนั้นคุณหมอ Henry Matthew Breidenthal เป็นวิทยากรค่าย ท่าน
อธิบายเรื่องมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเราจะได้รับความรอดโดย
การเชื่อในพระเยซูคริสต์ ศาสนาจารย์ ดร.เสรี ได้ตัดสินใจต้อนรับ  
พระเยซูคริสต์ จากนั้นก็พยายามด�าเนินชีวิตคริสเตียนให้ดี ขณะที่
ท่านเรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนั้น ก็จะมีเพื่อน
คริสเตียนรวมตัวกันอธิษฐาน ร้องเพลงและศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน

ท่านตดัสินใจถวายตวัเป็นผูร้บัใช้เตม็เวลาช่วงค่ายภาคฤดูร้อน
ปีหนึ่ง โดยไม่ได้ปรึกษากับใครเลย เมื่อกลับจากค่ายก็ไม่กล้าบอก
กับคุณพ่อคุณแม่ เพราะก�าลังรอผลเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย     
เมื่อท ่านทราบว ่าสอบติดคณะเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ก็ได้ถามตัวเองว่าควรจะสละสิทธิ์ไหม เพราะว่าได้
ถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแล้ว สุดท้ายท่านก็ได้ตัดสินใจ
เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านชอบสัตว์จึงเลือกเรียนสาขา
สัตวบาล แม้ชีวิตจะแตกต่างไปจากเดิมมาก เพราะต้องเดินทางไกล
และไม่มเีพือ่นครสิเตยีน แต่ท่านก็ยงัตดิสนทิกับพระเจ้าเสมอด้วยการ
เข้าร่วมกลุม่เซลล์ของสมาคมนกัศึกษาครสิเตยีนไทย(นคท.) และร่วม
กิจกรรมของชมรมท่ัวไปด้วย ในช่วงปี 1 ประมาณเดือนตุลาคม         
คริสตจักรจีนในกรุงเทพฯ ก็ได้เชิญ Rev.Stephen Tong มาเป็นผู้
เทศนาฟ้ืนฟ ูคืนหนึง่มกีารเชญิชวนให้ผูท้ีจ่ะถวายตวัออกไปหน้าเวที 
ท่านจงึถอืโอกาสเดินออกไปแสดงตวั เพือ่ถวายตวัเพือ่คุณพ่อคุณแม่
ซึ่งอยู่ในท่ีประชุมจะได้รับทราบและท่านก็จะไม่ต้องปิดบังอีกต่อไป
ซึ่งน�าความปลื้มปิติยินดีให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่เป็นอย่างยิ่ง 

หลังจากเรียนจบปริญญาตรี ท่านก็ลองไปเรียนเลี้ยงหมูใน 
ฟาร์มหมู ตามค�าแนะน�าของคุณพ่อท�าได้สักหนึ่งอาทิตย์ก็กลับบ้าน
และไปปรกึษาอาจารย์ทองหล่อ วงศ์ก�าชยั  และคณุมากีโน (ทีป่รกึษา
นักศึกษาของ นคท.) ท่านทั้งสองให้ค�าแนะน�าว่า ในเมื่ออยากจะรับ
ใช้พระเจ้าเต็มเวลาก่อนไปเรียนพระคริสตธรรม ควรจะลองท�างาน    
รับใช้เต็มเวลาก่อนสัก 2 ปี หลังจากนั้นก็ศึกษาต่อปริญญาโททาง
ศาสนศาสตร์ท่ี Gordon-Conwell Theological Seminary, U.S.A. 
ท่านไม่มเีงนิมาก ได้ทนุเลก็น้อย ดังนัน้จงึต้องท�างานล้างจานเพือ่หา

“พระเจ้าไม่เพียงจัดเตรียม
การศึกษาให้ท่าน 

แต่ได้จัดเตรียมการศึกษา
ให้กับลูกชายของท่านด้วย”
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ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 

Rev.Dr.Seree Lorgunpai

วัน เดือน ปี เกิด
29 มีนาคม 1957 

สถานภาพครอบครัว 
สมรสกับ นางสุณี  หล่อกัณภัย มีบุตรชาย 2 คน
 คือนายทรงโปรด และนายทรงเสริม หล่อกัณภัย  

สมาชิกคริสตจักร
ภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ปริญญาตรี: วทบ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: Master of Divinity from 
Gordon-Conwell Theological Seminary,U.S.A.

ปริญญาเอก: Ph.D. (Hebrew and Old Testament Studied)
 from University of Edinburgh,U.K

ประสบการณ์การท�างาน
 อดีตที่ปรึกษา นักศึกษากับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)

 อดีตผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักรเมืองไทย
 อดีตรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (B.I.T)
 อดีตกรรมการจัดงาน Thailand Congress on Evangelism

อดีตประธานคณะกรรมการอ�านวยการ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
อดีตกรรมการอ�านวยการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
เลขาธิการ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
 มีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

 และท�าให้พระประสงค์ของพระเจ้าส�าเร็จ

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
กาลาเทีย  6:4-5 และ 9 “แต่ละคนจงส�ารวจการกระท�าของตนเอง

แล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่น 
เพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเอง” 

“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการท�าดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว
 เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร”

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
หมดทั้งชีวิต (Lord I offer my life to you)

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
 ความส�าเร็จของเรานั้นได้มาจากการตระเตรียมของคนอื่น 

ดังนั้น เราควรตระเตรียมงานและเพื่อให้งานอันยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าส�าเร็จในประเทศไทย

ท่านเพือ่ไม่ให้ขดัสนแต่อย่างใดเลย เมือ่ไปถงึ ท่านเกือบตดัสนิใจกลบั
เมอืงไทยเนือ่งจากห้องเช่าหายากมาก แต่สดุท้ายกไ็ม่เป็นปัญหาอกี 
ส่วนโรงเรยีนอนบุาลให้ลกูชาย 2 ขวบครึง่ โดยการทรงน�าของพระเจ้า
ท่านและภรรยาก็หาโรงเรียนได้ ต่อมาท่านได้รับทุนการศึกษาผ่าน 
Rev.Dr. John Stott และได้รบัการช่วยเหลอืจาก Church of Scotland 
จนเรยีนจบปรญิญาเอก ส่วนภรรยาท่าน โดยพระคุณของพระเจ้าก็ได้
รับทุนพิเศษท่ีเรียกว่าทุนส�าหรับภรรยานักวิชาการและได้เรียน
ปริญญาโทจนจบ เมื่อเรียนจบท่านก็กลับมารับใช้ที่บีไอที

การรับใช้พระเจ้าที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย ท่านได้รับ
พระพรมากมายหลายอย่าง ท่านร่วมงานกับสมาคมพระคริสตธรรม
ไทยเมื่อปี 1998 งานแรก คือ การยกร่างค�าแปลพระคริสตธรรมฉบับ 
1971 ท่านและทีมงานได้ร่วมกันท�างานมาตลอด 14 ปี จนในท่ีสุด
การยกร่างค�าแปลส�าเร็จมาเป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน
และได้มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยในปี 2011 มีผู้มาร่วมงาน
ประมาณ 1400 คน 

นอกจากการแปลพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเสร็จแล้ว งานทีไ่ด้
เหน็พระพรของพระเจ้าขณะท�างานทีส่มาคมพระครสิตธรรมไทยตดิต่อกนั
หลายปีคือ การร่วมกิจกรรม “ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ซึ่ง
เป็นการแข่งขันพระคัมภีร์ประจ�าปีส�าหรับเด็กนักเรียนและอนุชนซึ่ง
สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้จัดขึ้นทกุปี การทีไ่ด้เหน็เด็กทุกภาค
ของประเทศไทย ได้เอาจริงเอาจัง ในการอ่านพระคัมภีร์และมีการ 
เตรยีมตวัมาอย่างดี และมคีวามแม่นย�าในพระวจนะของพระเจ้า ท�าให้
มีความชื่นใจ และรู้ว่างานท่ีลงทุนลงแรงแปลมาเป็นเวลาหลายปี       
ไม่ได้เปล่าประโยชน์ เด็กทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัได้รบัการเปลีย่นแปลง
ชีวิต แม้แต่เด็กที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

ในวนัท่ี 25 เมษายน 2015 ลกูชายคนโตก็ได้เข้าสูพ่ธิมีงคลสมรส
กับนางสาวสายฤดี จาตุรันตบุตร ซึ่งเป็นคู่อุปถัมภ์ท่ีพระเจ้าทรงจัด
เตรียมให้ และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2015 ลูกชายคนโตก็ได้รับ
ปริญญาแพทย์ศาสตร ์(MD) จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้เป็นแพทย์ทางอายุรกรรมอยู่ที่โรงพยาบาล  
Boston Medical Center เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน
ลูกสะใภ้นั้นก็ยังท�าการวิจัยระดับปริญญาเอกอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย     
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรฐัอเมรกิา ส่วนลกูชายคนเลก็ กเ็พิง่จะเรยีนจบ
ระดับมัธยมปลายที่ International Community School  และก�าลังจะ
ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ Messiah College ในสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

ส�าหรับชีวิต ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย แล้ว พระเจ้า  
เปี่ยมไปด้วยพระคุณจริงๆ เพราะมีผู้คนไม่มากนักที่จะเป็นผู้ริเริ่ม    

การใหญ่และกระท�าจนส�าเร็จ
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ศจ.ดร.อัญชลี เจ็งเจริญ  
ชีวิต...สันติสุขจากพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี

ศาสนาจารย์ ดร.อัญชลี  เจ็งเจริญ ผู ้รับใช้พระเจ้าที่เป็น          
แบบอย่างที่ดีท่านหนึ่ง ท่านรับใช้ในคริสตจักรสันติสุขราชมรรคา 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยท�าหน้าที่ผู้ปกครอง อบรบ ส่ังสอนให้ค�า

แนะน�าและหนุนใจสมาชิกให้มีชีวิตที่ด�าเนินตามทางของพระเจ้า 
นอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่อีกด้วย ท่านสมรสกับศาสนาจารย์ ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ อดีตประธานสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย มีบุตร 2 คน คือ พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา และนพ.อภิวัฒน์  เจ็งเจริญ มีหลาน 1 คน  

ของพระองค์ที่มีต่อครอบครัวอย่างมากมายในเวลาที่ผ่านไป ท่านได้

รับประสบการณ์ที่ดีจากการอ่านพระคัมภีร์และค�าสอนที่ว่า พระเจ้า

ไม่เป็นหนีใ้คร พระเจ้าเป็นผูจ้ดัเตรยีมสิง่สารพดั พระเจ้าเป็นพระเจ้า

แห่งการอัศจรรย์ ต่อมาท่านได้ตั้งกลุ ่มนักศึกษาต่างชาติที่เป็น

ครสิเตยีนและท�าอาหารกลางวนัไปเลีย้งเพือ่จะได้มโีอกาสเป็นพยาน

เรื่องพระเจ้าให้พวกเขาได้ทราบโดยใช้ห้องศิษยาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ห้องท�างานเพื่อการ

ประกาศกับนกัศกึษาต่างชาต ิโดยเริม่ต้นจากจ�านวน 8-9 คน สุดท้าย

มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150-200 คน และทุกวันพฤหัสบดีท่านก็จะเชิญ

คริสเตียนผู้ใหญ่ท่ีเป็นอาจารย์และเป็นนายแพทย์มาหนุนใจเรื่อง

ความเชือ่ของครสิเตยีนให้แก่นกัศกึษาต่างชาตฟัิง ท่านได้ท�าอาหาร

ไปเลี้ยงทุกวันพฤหัสฯ หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thursday 

Lunch ในบางครั้งก็มีนักธุรกิจเช่น Popeye Chicken ได้น�าไก่ทอด

มาแบ่งปันครั้งละประมาณ 150-200 ชิ้น และมีคนท�าฟาร์มที่ 

Pensylvania ได้น�าเนื้อมาให้ไม่เคยขาดแคลนเลย ท่านกล่าวว่า 

“พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ พระองค์ดูแลเลี้ยงดูพวกเราเป็นอย่าง

ดีไม่ให้ขาดส่ิงดีใดๆ เลย ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับพระคุณยิ่งใหญ่ 

พระองค์สัมผัสแตะต้องจิตใจผู้คนมากมายทุกระดับชั้นให้ได้รู้จักกับ   

พระเยซูคริสต์ ขอบคุณพระองค์ที่งาน Thursday Lunch ก็ยังคงอยู่

จนทุกวันนี้” 

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับชีวิตของดร.อัญชลีที่พระองค์ทรงเลือก

และเรียกท่านให้เป็นบุตรของพระองค์ และในที่สุดท่านได้ถวายชีวิต

และจติวญิญาณทีจ่ะอยูร่บัใช้พระองค์จนกว่าชวีติจะหาไม่และท่ีส�าคัญ

คือสันติสุขท่ีพระเจ้าให้นั้นไม่เหมือนท่ีโลกให้ไม่ว่าท่านจะอยู่ใน

สถานภาพและสถานการณ์อย่างไรพระองค์ทรงสถิตและเป็นผู้เลี้ยง

ที่ดีในชีวิตของท่านตลอดมา 

ท่านเกิดจากครอบครัวที่เป็นชาวพุทธ แต่ต่อมาได้รับเชื่อจาก

การเป็นพยานของ ศจ.ดร.ไพฑูรย์ หัตถมาศ ในปี 1979 ซึ่ง 

ดร.ไพฑูรย์ ได้แบ่งปันเป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้าให้ ดร.ปรีชา 

ฟัง ตอนแรกๆ ท่านมีความคิดท่ีต่อต้านและไม่อยากให้สามีเป็น

คริสเตียน มีการทะเลาะกันบ่อยเมื่อคุยเรื่องของศาสนา หลังจากที ่

ดร.ไพฑูรย์ เป็นพยาน เรื่องพระเจ้า ดร.ปรีชา สามี ก็กลับมาอ่าน

หนังสือคริสเตียนมากขึ้น ท�าให้ท่านไม่ชอบ ดังนั้น ดร.ไพฑูรย์ จึงได้

พยายามพูดเรื่องราวพระคุณ ความรักของพระเจ้ากับท่านด้วย        

แต่ท่านก็ยังไม่เชี่อและกลับยิ่งต่อต้านหนักขึ้น แต่ในท่ีสุดท่านก็

ยอมรบักับ ดร.ไพฑรูย์ว่าท่านจะลองให้โอกาสกบัตวัเองด้วยการลอง

แสวงหาน�า้พระทัยพระเจ้า หนึง่ปีต่อมาท่านจงึตดัสนิใจไปครสิตจกัร

เมืองไทย ซึ่งขณะนั้น ศาสนาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ และ ศาสนาจารย์    

ดร.นันทชัย มีชูธน เป็นศิษยาภิบาลร่วมกัน และในที่สุดท่านก็ได้

ตัดสินใจรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อ วันท่ี 5 

ธนัวาคม 1979 และในปี 1982 ท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ช่วงทีท่่านเรยีนหนงัสอือยูท่ีน่วิยอร์ก สหรฐัอเมรกิา ท่านได้พบ

ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนท่ีรักพระเจ้ามากและท่ีส�าคัญ            

ศิษยาภิบาลท่านนั้นก็มีชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างให้ครอบครัวของ

ดร.อัญชลี ท�าให้ท่านมีใจอยากรับใช้พระเจ้าเพื่อตอบแทนพระคุณ

“ชีวิตตามน้�าพระทัย ยินดีและเต็มใจ
รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะท�างาน

ในหน้าที่ใดก็ตาม”
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ศาสนาจารย์ ดร.อัญชลี 
เจ็งเจริญ      

Rev.Dr. Anchalee Jengjalern
วัน เดือน ปี เกิด

22 กันยายน 1948 อายุ 67 ปี

สถานภาพครอบครัว 
 สมรส มีบุตร 2 คน

สมาชิกคริสตจักร
คริสตจักรสันติสุขราชมรรคา คณะสันติสุขชาวไทย

การศึกษา
มัธยมศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตั้งตรงจิตวิทยาลัย  

กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี: รัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม
(สาขาการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                             

ปริญญาโท: สาขาเศรษฐศาสตร์ Texas Christian University, 
Ft.Worth, Texas,  U.S.A.    

ปริญญาเอก: สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและนโยบาย  
State University of New York, U.S.A.   

 ประกาศนียบัตร: Discipleship Training Program, 
IFE Syracuse, New York, U.S.A.  

สถาปนาเป็นศาสนาจารย์ วันที่ 5 พฤษภาคม  2010

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้ปกครอง คริสตจักรไทยลานนา 1980-2001

ผู้ปกครอง คริสตจักรสันติสุขราชมรรคา 2002-ปัจจุบัน
กรรมการประสานงาน สหกิจคริสเตียนฯ จังหวัดเชียงใหม่ 2010-2012
ประธานกรรมการ สหกิจคริสเตียนฯ จังหวัดเชียงใหม่ 2012-ปัจจุบัน

นักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพ 1974-1980
อาจารย์ประจ�า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี 1980-2008
รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2000-2008

ประธานโครงการปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 2011-2013

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือและภาคอื่นๆ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ สหกิจคริสเตียนฯ จังหวัดเชียงใหม่  

ผู้ปกครอง คริสตจักรสันติสุขราชมรรคา จังหวัด เชียงใหม่
อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
ท�าสิ่งที่ถูกต้อง จะท�าให้ชีวิตเรามีสันติสุข

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
 ยอห์น 13:17 ถ้าท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
 พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก 

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ขอให้ชีวิตและกิจกรรมที่ท�าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 
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อ.โอฬาริก ศรีวงศ์
กับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และงานเพื่อสังคม

อาจารย์โอฬารกิ  ศรวีงศ์  นกัธรุกจิหนุม่ผูศ้กึษาชวีติครสิเตยีน  
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต เป็นผู้ที่มีความเชื่อ

ที่เข้มแข็ง ม่ันคงและติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าได้          
อวยพระพรชีวิตของอาจารย์อย่างมากมายทัง้ด้านครอบครวั การงาน และสังคม  

ที่ย่ิงใหญ่เหนือกว่าส่ิงอื่นใดนั้นคือ ชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลจนมีภาระใจในการบุกเบิกและก่อตั้งคริสตจักร
บูรณาการ (the ALL Christian Church)   

แต่เป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับสถานภาพของอาจารย์ในขณะนั้น ซึ่งนั่น

เป็นการอวยพรอย่างหนึ่งที่พระเจ้าประทานให้กับอาจารย์

อาจารย์เชื่อว่า หากเรามั่นคงกับการท�าตามหลักพระคัมภีร์    

แม้เราล้มลง เราก็ยังสามารถลุกขึ้นมาได้ และตั้งใจใหม่ได้ ในการ

ด�าเนนิชวีติกับพระเจ้านัน้  ท่ีผ่านมาอาจารย์ไม่เคยขาดการมาครสิตจกัร 

เลยแม้แต่ครั้งเดียว ในตลอดเวลาเกือบ 30 ปี อาจจะมีอยู่ครั้งเดียว

ตอนท่ีอาจารย์เดินทางไปมาเลเซีย เพราะหาคริสตจักรไม่เจอ แต่

อาจารย์ก็ได้นมัสการอธิษฐานเองคนเดียวในห้องของโรงแรม         

โดยปล่อยให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวกันในวันนั้น 

นอกจากนีพ้ระเจ้าได้อวยพรอาจารย์ ในด้านธรุกิจและงานสงัคม  

ท�าให้เติบโตก้าวหน้า แม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นท่ีเล็กน้อยก็ตาม      

ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ อาทิเช่น กรรมการองค์กรเพื่อ

สาธารณชน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อ�านวยการ กองทุนเวลาเพื่อ

สังคม เป็นคณะกรรมการ องค์กรเพื่อการนิรโทษกรรมสากล 

ประเทศไทย เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรม เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

เป็นผู้ก่อตั้ง NEXTPro Club (องค์กรเพื่อการพัฒนาและอบรม

ประชาชนด้านทักษะ เพือ่การพฒันาตนเองและการท�างานเพือ่สังคม)  

เป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน eXcellere (องค์กรเพื่อการพัฒนาและอบรม

เยาวชนด้านทักษะเพื่อการพัฒนาตนเองและการท�างานเพื่อสังคม) 

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดและกรรมการหอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ ไม่เพียงแต่งานเพื่อสังคมเท่านั้น ในส่วนของคริสตจักร 

ชีวิตคริสเตียนของอาจารย์โอฬาริก ศรีวงศ์ เริ่มต้นในเย็น        

วันหนึ่งของปี 1986 ซึ่งเป็นเวลาที่อาจารย์ก�าลังจะไปเที่ยวกลางคืน

กับเพือ่น ในกลุม่ ม.6 ด้วยกัน  แต่เนือ่งจากคณุแม่ได้รบับตัรเชญิเพือ่

ไปร่วมงานพิธีเปิดของคริสตจักรแห่งหนึ่ง จึงได้ชวนอาจารย์ไปด้วย  

เมื่อได้เขา้ไปร่วมงาน กไ็ด้พบกบัเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนมีแต่รอยยิ้มและ

เป็นกันเอง ซึ่งไม่ค่อยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อน โดยปกติแล้วอาจารย์

จะเป็นคนช่างคิด เคยถามตัวเองบ่อยครั้งว่า คนเราเกิดมาท�าไม     

ตายแล้วไปไหน และอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟัง 

ซึง่ในวนันัน้ ขณะร่วมงานกอ็ดแปลกใจไม่ได้ว่า ท�าไมผูบ้รรยายในงาน 

จงึได้พดูส่ิงท่ีเป็นค�าถามในจติใจของอาจารย์ ต่อมาจงึตดัสนิใจศึกษา

เรือ่งราวของพระเยซคูรสิต์ นบัตัง้แต่วนันัน้มาก็เกิดการเปลีย่นแปลง

อย่างไม่น่าเชื่อในชีวิตของอาจารย์ สิ่งแรกท่ีอาจารย์เห็นตนเอง

เปลี่ยนแปลง ก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีหลายอย่าง เช่น เป็นคนที่ยึดตัว

เองเป็นศูนย์กลาง เจ้าอารมณ์ และอื่นๆ อีกนับมากมาย

ชวีติของอาจารย์ได้เริม่เปลีย่นแปลงไปทีละเลก็ทลีะน้อย เหมอืน

ต้นไม้ท่ีค่อยๆ โตขึ้น อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ระหว่างทางดูเหมือนต้อง

ล้มลกุคลกุคลานบ้าง แต่ถ้าดูภาพรวมนัน้ถอืว่าชวีติเป็นไปในทางท่ีดี 

ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินชีวิตในทางพระเจ้า อาจารย์มี

ประสบการณ์การช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน 

ในแทบทกุด้านของชวีติ  ไม่ว่าจะเป็นการรกัษาโรค   ครัง้หนึง่อาจารย์

เคยเป็นนิ่ว และต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่ด้วยพระคุณความรักของ

พระเจ้าท�าให้นิว่หายไปอย่างอศัจรรย์ก่อนการผ่าตดัเพยีงไม่ก่ีชัว่โมง  

กระทั่งคุณหมอ ต้องบอกให้กลับบ้านไปก่อน แล้วถ้าเกิดอาการอีก 

จึงค่อยกลับมา แต่อาจารย์ก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยกว่า 20 ปีมาแล้ว 

การได้เดินทางไปในประเทศต่างๆ เป็นความฝันตอนเด็กๆ และ

สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจารย์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อาจารย์มีโอกาสได้เดิน

ทางกว่า 10 ประเทศ และมีหลายประเทศที่อยู่ได้เป็นเดือนๆ โดย

แทบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังๆ ท่ีล�าพังรายได้ของอาจารย์แล้วไม่

สามารถจะท�าได้บ่อยครั้ง เรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ส�าหรับ บางคน 

ชีวิตก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปทีละเล็กทีละน้อย

 เหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆ โตขึ้น
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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อาจารย์โอฬาริก ศรีวงศ์  
Orarick Sriwong

วัน เดือน ปี เกิด
 30 เมษายน 1969 อายุ 46 ปี

สถานภาพครอบครัว 
สมรส

สมาชิกคริสตจักร
ศิษยาภิบาล  คริสตจักรบูรณาการ  จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ประกาศนียบัตร: สิงคโปร์ (1998): 

Contextualization Training (Certificate),
สหรัฐอเมริกา (2004) : การอบรมภาวะผู้น�าระดับสูง

ที่ Haggai Institute, ฮาวาย, USA (Certificate), 
เยอรมนี (2007):  การวางแผนด้าน IT 

ส�าหรับงานการเมือง จาก Friedrich Naumann Foundation 
(Certificate)

ประสบการณ์การท�างาน
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทวอเตอร์ มิเนอรอลพอท จ�ากัด  

ก่อตั้งและเป็นผู้อ�านวยการบริหาร Leadership School (ELS) 
ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาคอมพิวเตอร์ 

อบรมอินเทอร์เน็ต
 MD ของ Millennium Technology System จ�ากัด  

อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนจิตอลเพื่อชีวิต

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโลกสีขาว (ประเทศไทย) จ�ากัด,

ผู้ก่อตั้ง และศิษยาภิบาล คริสตจักรบูรณาการ (เชียงใหม่-กรุงเทพ) 
ประธาน องค์กรดิออลเพื่อสังคม

 (กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์) 
ประธาน มูลนิธิโรงเรียนทายาม่า เชียงใหม่,
 กรรมการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 

กรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
งานไม่ได้ส�าเร็จเพราะความพร้อมของเรา

 แต่เป็นเพราะความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
ฟิลิปปี 3:13-14 

....ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว 
แต่ข้าพเจ้าท�าอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย 

และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า  
ข้าพเจ้าก�าลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย 

เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้า
ได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
 ข้ามีชีวิตได้อย่างไร 

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
ตั้งคริสตจักรให้เป็นแสงสว่างในสังคม

อาจารย์กไ็ด้มส่ีวนร่วมอย่างมากมายโดยได้บกุเบกิก่อตัง้ครสิต

จักรบูรณาการ (The All Christian Church) ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

และกรุงเทพฯ

การด�าเนินชีวิตกับพระเจ้าของอาจารย์โอฬาริกนั้นใช่ว่า

จะราบเรยีบเสมอไป โดยช่วงหนึง่ของชวีติ  อาจารย์ ต้องมชีวีติ

อยูอ่ย่างไม่มรีายได้เกือบ 3 ปี นบัเป็นช่วงท่ีส�าคัญท่ีสุดช่วงหนึง่

ของชีวิต ท�าให้ได้มีเวลา ใคร่ครวญถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต 

ความไม่แน่นอน ความจ�ากัดของตนเองและการด�าเนินชีวิต

อย่างรอบคอบมากขึน้  อาจารย์เชือ่ว่าพระเจ้าแห่งความรกัและ

ความเมตตาไม่เคยให้ลกูของพระองค์ต้องทนทกุข์ทรมาน หรอื

พบกับความยากล�าบากเกินกว่าจะทนได้   

โดยพระคุณพระเจ้า อาจารย์โอฬาริกได้ผ่านเหตุการณ์

แห่งความทุกข์ยากนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ และแล้วการอวยพร

ของพระเจ้าก็หลั่งไหลสู่อาจารย์ในทุกทิศ ทุกทาง ทั้งด้าน

สุขภาพ การท�างาน ความสัมพันธ์ บทบาทในสังคม และชีวิต

ประจ�าวนั อาจารย์เชือ่ว่าประสบการณ์ท่ีผ่านมานัน้ยงัเป็นเพยีง

สิ่งเล็กน้อย แต่จะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกมากมายในชีวิต      

ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตของอาจารย์ เป็นแผนการ

ของพระเจ้าที่ทรงหล่อหลอม เติมแต่ง ปั้นอาจารย์ให้เป็นผู้รับ

ใช้ท่ีเกิดผลยิ่งขึ้นๆ ขอชีวิตของอาจารย์อยู่ในแผนการของ

พระเจ้าตลอดไปเพื่อกิจการของพระองค์จะส�าเร็จ
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นพ.เฮนรี่ แมทธิว 
ไบรเด็นตอล
ผู้ยึดหลักการ “No Bible No Breakfast”

นายแพทย์เฮนรี ่แมทธวิ ไบรเดน็ตอล นายแพทย์ทีก้่าวสู่ชีวิตการเป็น
มิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ทุ่มเทกว่าครึ่งชีวิตของตนมาเป็นผู้รับใช้     

ในประเทศไทย ท่านรักที่จะอ่านพระคัมภีร์และท่องจ�าพระคัมภีร์อย่างกระตือรือร้น อยากให้ข่าวประเสริฐ       
ขององค์พระเยซคูรสิต์เจ้าไปสู่ผูค้นทีไ่ม่มีโอกาสได้ยิน ท่านใช้ชีวติของท่านอย่างซือ่สัตย์ในการรบัใช้พระเจ้า
ตลอดระยะเวลาเกอืบห้าสิบปี

ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกของ OMF การตัดสินใจนี้ประกอบกับความ

สนใจในงานของ OMF โดยการทรงน�าของพระเจ้า จึงท�าให้ท่าน

พจิารณาประเทศไทยเป็นพเิศษ ท่านเดินทางถงึเอเชยีในปี 1964 หรอื

ประมาณ 50 ปีที่แล้ว  ท่านได้รับใช้ที่โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์

และหนองบัวในภาคกลาง

หลังจากรับใช้พระเจ้าในภาคกลางของประเทศไทย ท่านก็     

เดินทางไปรับใช้ท่ีประเทศลาว เพื่อประกาศพระกิตติคุณให้แก่กลุ่ม

ชนเผ่าเมีย่นทีย่งัไม่ได้ยนิพระกิตตคิณุของพระเจ้า ต่อมาได้มกีารต่อ

ต้านจากรัฐบาลประเทศลาวท่ีจะไม่ให้มีการประกาศและสอนพระ

คมัภร์ี จงึเป็นเหตใุห้ท่านต้องกลบัมาประเทศไทยและท่านได้เริม่งาน

รับใช้พระเจ้าท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ และหลังจากนั้นท่านก็มา

ร่วมรับใช้ที่พระคริสตธรรมเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน

โดยส่วนตัวท่านยึดหลักการข้อหนึ่งอย่างเคร่งครัด หลักการ    

ที่ว่านั้นคือ “No Bible No Breakfast” ซึ่งมีความหมายที่ว่า “ไม่ได้

อ่านพระคัมภีร์ ก็จะไม่กินอาหารเช้า” และมี 3 สิ่งที่ท่านถือว่าส�าคัญ

สูงสุดเมื่อมองดูโลกทุกวันนี้ซึ่ งอันดับแรกและส�าคัญท่ีสุดคือ             

การประกาศข่าวประเสรฐิแก่ทุกคนท่ียงัไม่มโีอกาสได้ยนิพระกิตตคิณุ

เลย (โรม 15 :10) อันดับสองคือ การแปลพระคัมภีร์ในภาษาที่ยัง   

ไม่เคยมีการแปลมาก่อน อันดับสาม ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมี

ศูนย์กลางงานมิชชั่นโลกเพื่อประสานงานและช่วยให้คริสตจักรไทย

นายแพทย์เฮนรี่ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ.1932 ท่ีเมือง

แคนซัสซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรพบุรุษของคุณพ่อของท่าน

อพยพมาจากประเทศเยอรมันและเคยร่วมรบในสงครามปฏิวัติช่วง

ประมาณปี 1770 ท่านเป็นลูกคนสุดท้องในจ�านวนทั้งหมด 6 คน      

ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่นั้น ชีวิตล�าบากมากเงินทองหายาก 

ครอบครวัของท่านต้องยงัชพีด้วยอาหารทีไ่ด้รบัปันส่วนมาอย่างจ�ากัด

พี่ชายของท่านเป็นนักกีฬาที่โดดเด่นมาก เป็นแชมป์กีฬา

ประเภทลู่และลานในระดับรัฐและมหาวิทยาลัย เพราะความเก่งของ

พี่ๆ นั่นเองท่านจึงอยากเป็นนักกีฬาที่โดดเด่นด้วย แต่ท�าได้แค่การ

แข่งขันในระดับโรงเรียนมัธยมปลายเท่านั้น ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่า

ครัง้ใหญ่คราวนัน้มผีลต่อชวีติของท่านเป็นอย่างมากเพราะท�าให้ท่าน

เริ่มค้นหาความหมายของชีวิตและประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่าน

ได้รับก็คือ การบังเกิดใหม่ด้วยการมาเป็นคริสเตียน ความมั่นใจของ

ท่านเกิดจากความวางใจในพระสัญญาของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งคือ “พระสัญญาที่บันทึกใน มาระโก 8:34-37 เอเฟซัส 2:8-9 และ 

1 ยอห์น 5:9-13” จากวันนั้นเป็นต้นมา ท่านก็สนใจอ่านพระคัมภีร์

และท่องจ�าพระวจนะของพระเจ้า หลังจากนั้นท่านก็เข้าร่วมกับกลุ่ม 

YFC เนือ่งจากท่านพบว่ากลุม่ YFC ท้าทายชวีติของท่านและสอนให้

ท่านเป็นสาวกตามแบบพระคัมภีร์ 

หลังจากท่ีท่านจบมัธยมปลาย ท่านปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะ       

ไปเรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรมแต่ที่บ้านไม่เห็นด้วย ท่านจึงเข้า

มหาวิทยาลัยและเลือกเรียนในคณะแพทยศาสตร์ ตลอดช่วงเวลาท่ี

เป็นนักศึกษา ท่านท�างานรับจ้างล้างจานหาเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน  

พระเจ้าทรงน�าท่านในการรบัใช้ ท่านได้เตรยีมตวัเพือ่งานมชิชัน่หรอื

พันธกิจ ท่านได้เข้าศึกษาเต็มเวลาที่ Dallas Theological Seminary 

เป็นเวลา 4 ปี และท�างานเป็นแพทย์บางเวลาไปด้วย  ปี ค.ศ.1963 

“ส�าคัญที่สุดคือ 
การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกคน
ที่ยังไม่มีโอกาสได้ยินพระกิตติคุณ”
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นพ.เฮนรี่ แมทธิว 
ไบรเด็นตอล

มองเห็นอย่างชัดเจนว่าการเป็นคริสเตียนของโลกนั้นมีภาระ

หน้าทีท่ีจ่ะน�าพระกิตตคิณุไปให้ถงึปลายสดุแผ่นดินโลก พดูอกี

อย่างหนึ่งก็คือ ท่านจะท�าสิ่งที่ท่านได้ท�ามาตลอดหลายๆ ปีนี้

ต่อไป จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะรับท่านกลับบ้าน

นพ.เฮนรี่ แมทธิว ไบรเด็นตอล  
Dr.Henry Matthew Breidenthal

วัน เดือน ปี เกิด
2 มกราคม 1932 อายุ 83 ปี

สถานภาพครอบครัว 
โสด

สมาชิกคริสตจักร
พระคุณชีวิตใหม่ กลุ่มคริสตจักรชีวิตใหม่ สหกิจคริสเตียนฯ

การศึกษา
มัธยมศึกษา: Northeast  Senior High School,  

Kansas City,  Missouri U.S.A.
ปริญญาตรี: Missouri University (Arts and Science)

ปริญญาโท: Dallas Theological Seminary 
(Master of Theology)

ปริญญาเอก: Illinois University Medical School
(Doctor of Medicine)

ประกาศนียบัตร: Master of Theological (Th.M.) 
Dallas Theological  Seminary

ประสบการณ์การท�างาน
Medical: Grace Memorial Hospital Banner Elk N.C. U.S.A.  
China Inland  Mission Overseas Missionary Fellowship 64 

Medical Thailand  Manorom Christian Hospital, Chainat,Thailand 
Nongbua Christian Hospital, Nakhon Sawan, Thailand 

Yao (Mien) Tribal Work in Thailand and Northern Laos, Thailand
Founding Director Bangkok Bible College  

Chiang Mai Theological Seminary, Professor Emeritus

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 
Professor พระคริสตธรรมเชียงใหม่

ข้อคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิต
”ชีวิตเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในน�้าพระทัยพระเจ้า”

ข้อพระคัมภีร์ที่ยึดเป็นหลัก
มัทธิว 28:18-20  “พระ เยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า

ฤท ธา นุ ภาพทั้ง สิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่น ดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เรา
แล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้ง หลายจงออกไปสั่ง สอนชนทุกชาติ 
ให้เป็นสา วกของเรา ให้รับบัพ ติศ มาในพระ นามแห่ง

พระ บิดา พระ บุตรและพระ วิญ ญาณบริ สุทธิ์…”

โรม 15:20 “อันที่จริงข้าพ เจ้าได้ตั้ง เป้าไว้อย่างนี้ว่า 
จะประ กาศข่าวประ เสริฐ ในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระ นาม
พระ คริสต์มาก่อน เพื่อข้าพ เจ้าจะได้ไม่ก่อ ขึ้นบนราก ฐาน

ที่คน อื่นได้วางไว้ก่อนแล้ว”  

เพลงที่ชอบร้องเสมอ
Amazing Grace, What a friend  I have in Jesus, 

สรรเสริญพระเยซู  

เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
New life churches  throughout Thailand and Thailand

- C.T.S Grow in mission  worldwide 
- Reaching unreached people groups 
- Thailand center for world mission

- Mission in action worldwide
- House of prayer everlasting, Thailand
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Rev.Allan (Aran) Eubank 
ศจ.อรัญ ยูแบงค์
Where God leads, never give up. 
“พระเจ้าจะไม่ให้ผมตาย จนกว่าผมจะทำางาน
ให้พระองค์สำาเร็จ”

Rev. Aran Eubank was blessed to grow up in a strong Christian family and believed 
in God as long as he can remember.  At age 9, he walked forward to make a decision for 
Christ and be baptized.  After graduating from Texas A&M University with a BS in 
geological engineering, he entered the US Army, and was sent to the Korean War. In 
Korea he rose to the rank of Captain as commander of a Combat Engineer Company. 
Struggling with the problem of war and how to live in peace, he began to read the Bible 
more seriously. Towards the end of his tour in Korea, he met a lovely singer, Joan Hovis, 
who was sent to help entertain the troops. He was deeply impressed by her beauty, 
talent, and warm personality, but above all her good Christian character.  

righteousness, and all these things will be given to 
you as well.”  He shut the Bible quickly because he 
couldn’t get a million dollars in front of the kingdom. 
Now, however, the Word of God was in his heart, and 
he couldn’t get rid of it. Finally in 1958, after a lot of 
struggle he resigned and become a missionary with 
the Christian Church (Disciples of Christ). He didn’t 
know where he would go or what he would do. The 
mission executives gave him a report about a religious 
sect of the Karen tribe in Thailand called the Talako. 
The Talako lived deep in the jungle in Umphang area 
along the Thai-Burma border. The report said that 
when their 7th chief was in power their “long lost 
white  brother,“ would return, bringing the “Golden 
Book of Life”.  He was knocked to his knees with the 
feeling that God was calling him to these people.  

He began a 3 year seminary course in Brite 
Divinity School, TCU, to prepare.  After 4 years of not 
seeing Joan, she came from leading roles on Broadway 
to perform in a musical drama in Fort Worth Texas, 
where he was studying. The time was right.

 In 1971, Rev. Aran and Joan  were sent by the 
mission to teach New Testament and Evangelism at 

After the war ended, Aran was sent to New 
Orleans to work on flood control on the Mississippi 
river. One morning, he heard a voice that he knew 
could only be the voice of God saying, “You are going 
to be a missionary.”  He doesn’t remember ever 
considering being a minister or a missionary, but he 
did want to be a good Christian and attended church 
regularly.  He could not argue with the voice of God, 
but he did bargain, saying “Alright God, but I can do 
a lot more good for you being rich than I can as a  poor 
person.  I  will resign from the army, but let me make 
a million dollars in the oil business first and then I will 
serve God with everything I have.” Allan did not hear 
any reply, but he thought God and him had made an 
agreement. 

He resigned and flew out to Hollywood where 
Joan was performing. Things didn’t work out because 
she wanted to be a star on Broadway and he wanted 
to make money in the oil business.  He was not ready 
to talk about being a missionary.  After 4 years work 
in the oil business, he had not made his million, but 
he was trying. Then he read the scripture from 
Matthew 6:33 “But seek first his kingdom and his 
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the seminary in Chiang Mai, now known as McGilvery 
College of Divinity, Payap University.  While teaching, 
they felt God’s leading to begin the Christian 
Communication Institute (CCI) in 1981 to break down 
the Thai belief that Christianity was only a western 
religion. CCI’s purpose is to communicate the Gospel 
in ways that are easily understood in Thai culture.  

Rev. Aran and his wife felt that God called them  
to Thailand and He has not called them back to the 
US.  He still uses them to teach and serve in evangelism 
together with Thai people, and many ethnic groups 
along the border.  They have seen God’s successes.  

“For the rest of our lives 
we will try our best to 
live and present the 
Gospel in every way 

possible.”

They have also experienced failures, but they  rejoice 
in the Gospel because Jesus came to save sinners. For 
the rest of their lives they will try their  best to live 
and present the Gospel in every way possible.  Their 
family motto is “Where God leads, never give up.”

ศาสนาจารย์อรญั ยแูบงค์  เป็นมชิชนันารรีบัใช้พระเจ้าจากคณะ 

The Christian Church (Disciples of Christ) ท่านท�างานรบัใช้พระเจ้า

ในสภาคริสตจักรในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 53 แม้ท่าน

เกษียณอายุการท�างานแต่ท่านยังคงรับใช้พระเจ้าในประเทศไทย  

ท่านเกิดในครอบครวัครสิเตยีนท่ีเข้มแขง็และเตบิโตในเมอืงฮวิส์เบอโร 

รัฐเท็กชัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

Texas A & M ในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ ด้านธรณวีทิยา ท่านเข้า

รับราชการทหารไปร่วมรบในสมรภูมิเกาหลี ต่อมาได้เลื่อนยศเป็น

ร้อยเอก เป็นผู้บังคับบัญชากองร้อยทหารช่างด้านการรบ ศจ.อรัญ  

ได้พบอาจารย์โจนภรรยาสุดท่ีรักของท่าน ขณะนั้นอาจารย์โจนเป็น

นักร้องในคณะนักแสดงปลอบขวัญทหารที่ประเทศเกาหลี ภายหลัง

สงครามโลกเลิกหนึ่งปี ท่านได้ลาออกจากราชการทหาร และเข้า

ท�างานเป็นวิศวกร นักธรณีวิทยาในการส�ารวจน�้ามันให้บริษัทใน      

รัฐเท็กซัสเป็นเวลา 4 ปี

ท่านได้รับการทรงเรียกจึงลาออกการท�างานในบริษัทขุดเจาะ

น�้ามันและเข้าศึกษาต่อท่ีพระคริสตธรรม Brite Divinity School 

มหาวิทยาลัย Texas Christian University เพื่อเตรียมตัวไปเป็นมิช

ชันนารีท่ีประเทศไทย หลังจากนั้นท่านและอาจารย์โจนได้แต่งงาน

และศึกษาด้านศาสนศาสตร์ด้วยกัน ต่อมาเดินทางมาเป็นมิชชันนารี

ในประเทศไทย ท้ังสองท่านได้ทุ่มเทเวลาและชีวิตในการประกาศ         

พระกิตตคิณุ และ รบัใช้งานครสิตจกัร พร้อมท้ังงานด้านพฒันาชนบท 

ท�างานกับท้ังคนไทย และชาวไทยทรงด�า(ลาวโซ่ง) ในจังหวัด

นครปฐม  ท่านได้ศกึษาด้านศาสนศาสตร์และได้รบัปรญิญาโท S.T.M 

(Sacred Theology Master) อกีปรญิญาหนึง่ จากมหาวทิยาลยั Yale 

Divinity School, Yale University   

ต่อมาครอบครัวยูแบงค์ย้ายไปรับใช้พระเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ศจ. อรญั เป็นอาจารย์สอนประจ�าท่ีวทิยาลยัพระครสิตธรรมเชยีงใหม่ 

(วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ) ท่าน        

รบัผดิชอบสอนวชิาพระคมัภร์ี ภาคพนัธสญัญาใหม่ และวชิาการเผย

แพร่พระกติตคุิณ เป็นเวลา 11 ปี ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าสาขา

วิชาปรัชญา-ศาสนา และหัวหน้า ปริญญาโททางคริสต์ศาสนศาสตร์

เป็นเวลา 2 ปี ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์           

(ซี.ซี.ไอ.) และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการของสถาบันฯ เป็นเวลา 14 

ปี โดย ศาสนาจารย์อรัญ ยูแบงค์ตั้งใจรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิต                

ในประเทศไทย โดยมีความเชื่อว่า พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ออกจาก

สหรัฐอเมริกา จนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับการทรงเรียกให้กลับ ท่านได้

กล่าวว่า “พระเจ้าจะไม่ให้ผมตาย จนกว่าผมจะท�างานให้พระองค์

ส�าเร็จ” 
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Rev.Daniel D.Kim 
ศจ.ดาเนียล คิม 
Why me, Lord?

Rev. Daniel D. Kim was born in a small village in the 
deep mountains of Korea. Since his childhood, his heart 

was full of fear to  death after witnessing many funerals of old 
relatives and neighbors.  “Grandma, when I die, where will I go?” He asked his grandma 
who took him to the Buddhist temples for many years. Everyone in the family were  
Buddhists. No one gave him  an answer to his question. He did sense, though, that there 
must be a God, God of the mountain, God who controls the four seasons and the God of 
human life, but he did not know who this God was.  

Asia with his wife to make disciples of Jesus. “There is 
no greater joy than serving Jesus and rescuing the 
lost Asians from the fearful darkness.”  There are times 
when he asked God, “Why me, Lord?” “Jesus has 
overwhelmingly poured out His abundant grace and 
His unconditional love to me.” And he is honored to 
serve God and His church, telling every person he 
meets, “Jesus is real, Jesus is the prince of peace and 
wonderful counselor.” 

The last 18 years of serving in Thailand as 
missionaries have been wonderful times of 
experiencing God’s grace and power. Rev. Daniel longs 
to see a community of active disciples planted in every 
one of Thailand’s 80,000 moobans (villages). “Let the 
darkness of fear in Thailand disappear;  Let the peace 
of God fill every corner of Thailand, the land of a 
hundred smiles.”

When he was a teenager, his family moved to the 
U.S.A. from Korea for the American dream, better 
education and life. His dad told him, “Son, we are 
going to America for the American Dream.” As soon 
as he  arrived in the U.S.A., he met a group of Christians 
who introduced him to Jesus. As he read the Bible, he 
realized that Jesus was the one whom he had been 
searching for all his life.  He understood that Jesus 
died for him and resurrected from the dead, so  that 
he can enjoy eternal life and he does not have to fear 
death.  He made the serious decision to follow Jesus 
as his Master. He said  “Lord, I commit my life to follow 
you. Lead my life.”  He used to be fearful, but now he 
became peaceful and joyful because of Jesus. 

He began to pray for his family that they would 
know Jesus like he did. He prayed, “Lord, save my 
family from the fear of eternal darkness.”  His brother 
and sisters came to know Christ. His 60-year old 
grandma who was a devout Buddhist came to know 
Jesus. He prayed for his parents. After 18 years of 
patient prayer, his father came to know Christ.  His 
American Dream turned into God’s Dream as more 
than 40 members of his family in the USA became 
Christians who do not fear death any longer because 
Jesus rose from the dead. 

God divinely brought him out of Korea to the USA 
so that he could meet Christ through a local church. 
This was totally God’s grace. He began to realize that 
the majority of his Asian brothers and sisters are living 
in the darkness of fear and do not have any opportunity 
to meet Jesus as he had done. He felt compelled to 
share Jesus to Asians, so he decided to come back to 

“Let the darkness 
of fear in Thailand 

disappear;
Let the peace of God 

fill every corner of 
Thailand, the land of a 

hundred smiles.”
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Rev.Daniel D.Kim   
ศาสนาจารย์ดาเนียล คิม 

Date of Birth
20 November 1964 Age 50

Marital Status
Married with Song Kim. 

Two Children (Joshua and Hannah) 

Church member at:
Sarang Community Church in Southern California 

Denomination: PCA (Presbyterian Church in America) 
Education

High School: Fairfax High School in Los Angeles, U.S.A.
Bachelor Degree: BS of Biochemistry from UCLA, U.S.A.

Master Degree: Master of  Divinity and Master of Theology from 
Talbot School of Theology at Biola University

Doctoral Degree: Doctor of Missiology Candidate
 from Biola University (2013-2015)

Certificate: TESOL Certificate  from Biola University (July 2002)

Working Experiences 
 Analytical & Research Chemist at companies for 5 years

Assistant Pastor at Sarang Community Church for 12 years 
(1988-1998, 2002, 2007)

OMF Missionary in Thailand for 18 years
Six Church Plantings, in U.S.A. (2) and Thailand (4)

Director and Professor at Chiang Mai 
Theological Seminary for 9 years 

Present position  
Director of Chiang Mai Theological Seminary

Philosophy of life
Honor God in everything and enjoy life every moment. 

Favorite scripture (s)
“So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the 

glory of God.” (1 Corinthians 10:31) 
“If we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. 

So, whether we live or die, we belong to the Lord.” 
(Romans 14:8)  

Favorite song to glorify God
For I’m building a people of power 

Vision to serve God
To strength the local church to multiply

through equipping church leaders.  

ศจ.ดาเนียล คิม ชาวเกาหลีโดยก�าเนิดแต่เติบโต

และใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในอดีตท่านมักจะ  

มีค�าถามเสมอว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะไปไหน แต่ก็ไม่

เคยได้รบัค�าตอบเลย ซึง่ในขณะเดียวกันนัน้ท่านก็มคีวาม

กลัวเมื่อคิดถึงความตาย กระท่ังวันหนึ่งที่อเมริกา ท่าน

ได้ตัดสินใจถวายชีวิตให้องค์พระเยซูคริสต์ ตั้งแต่นั้นมา

ความกลวัเก่ียวกับเรือ่งความตายก็หายไปจากชวีติ มแีต่

สันติสุขและความชื่นชมยินดีในองค์พระผู ้ เป ้นเจ ้า          

ศจ.ดาเนียล กับภาระใจในการเป ็นมิชชันนารีใน

ประเทศไทยกระทัง่วนันีปี้ที ่18 แล้ว ท่านเชือ่ว่าโดยฤทธิ์

เดชของพระเจ้า ความมืดและความกลัวในประเทศไทย

ไม่มีอยู่เลย มีแต่สันติสุขเท่านั้นที่จะครอบครองในทุกๆ

พืน้ท่ีของประเทศไทย และนีค่อืภาระใจของ ศจ.ดาเนยีล

ที่มีต ่อประเทศไทย ปัจจุบันท่านเป็นผู ้อ�านวยการ        

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ 
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David Eubank 
เดวิด ยูแบงค์
Born to Love You “God” 

David Eubank gave his life to the Lord when he was 
7 years old.  Jesus helped him and was real to him when 

he was a child, and since then he has served God in the US Army 
and in Thailand and Burma as a missionary. 

Dave helped start the Global Day of Prayer for 
Burma in 1996 after he met with Aung San Suu Kyi, 
who asked for prayer and help for ethnic-Burman 
unity. In 1997 he founded the Free Burma Rangers in 
direct response to major fighting in Burma. Also in 
1997, he facilitated the Mae Tha Ra Tha ethnic 
agreement that led to the founding of the Ethnic 
Nationalities Council (ENC). He has helped to organize 
a network of over 60 full time multi-ethnic relief teams 
from 12 ethnic groups inside Burma that provide  
humanitarian relief for internally displaced persons. 

Through these efforts and partnership with other 
organizations, David Eubank works for freedom for 
all in Burma, and he works to strengthen civil society, 
inspire and develop leadership that serves the people, 
shine a light on oppression, and act as a voice for the 
oppressed.

David Eubank was born in Fort worth, Texas in 
1960 and raised in Thailand, the son of American 
missionaries. He graduated high school from the 
International School of Bangkok in 1979 and went on 
to attend Texas A&M University on a full Army ROTC 
scholarship. Upon graduation in 1983, he was 
commissioned as a Lt. in the US Army. While in the 
United States Army he completed a number of schools 
including Airborne, Ranger School, Military Free fall 
and Infantry Officer Advanced Course.  He was an 
honor graduate of the Special Forces Qualification 
course.  He is also a graduate of the US Army Command 
Language Program in Thai, as well as the Command 
and General Staff College. 

In 1992, after 9 years of service, he resigned his 
commission in the United States Army as a Major and 
attended Fuller Theological Seminary in Pasadena, 
California. Upon graduation from Fuller Theological 
Seminary in 1995, he was ordained as a Minister 
through the Christian Church Disciples of Christ and 
the Presbyterian Church. He began work in Burma 
after an invitation from the Wa tribe in 1992, and in 
1996 he and his wife Karen Eubank moved to Thailand 
to work full time with the ethnic people of Burma. He 
and Karen and their three children, Sahale, Suzanne 
and Peter spend most of each year with people who 
have been displaced by fighting. 

“Love and obey God, 
love people, do not be 
led by comfort or fear,

live a full life of 
adventure with God”
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เดวิด ยูแบงค์  ชาวอเมริกันซึ่งมอบถวายชีวิตแก่

องค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เติบโตและใช้ชีวิต

ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนื่องจากพ่อแม่เป็นมิชชันนารี

รับใช้พระเจ้า  เดวิดมีประสบการณ์เป็นทหาร 9 ปี  หลัง

จากนั้นได้ศึกษาพระคัมภีร์ท่ีสถาบันฟูลเลอร์  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   เดวิดมีภาระใจในการช่วยเหลือผู้คนที่มี

ปัญหาขาดท่ีพักอาศัยเนื่องจากปัญหาทางด้านการเมือง 

การทหารในประเทศนัน้ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาระใจกับ

พี่น้องชาวพม่าท่ีตกทุกข์ได้ยาก  ปัจจุบันเดวิดยังรับใช้

พระเจ้ากับครอบครัวที่อบอุ่น โดยมีคาเรน ยูแบงค์ ร่วม

รับใช้ในทุกย่างก้าวของชีวิต พร้อมกับลูกๆ 3 คนคือ  ซา

เฮล ซุซาน และ ปีเตอร์ ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการของ

องค์การ Free Burma Rangers  and  Christians  

Concerned for Burma

David Eubank   
เดวิด ยูแบงค์ 

Date of Birth
29 September 1960 Age: 55

Marital Status
Married to Karen, 3 children, Sahale, Suzanne and Peter 

Church member at:
Chiang Mai Community Church 

 
Education

Bachelor Degree: B. A. Political Science Texas A&M University
Master Degree: M. Div. Fuller Theological Seminary, U.S.A.
Certificates: Command and General Staff College US Army.

Working Experiences 
 Commander US Army Special Forces and US Army Rangers.
Christians Concerned for Burma; www.freeburmarangers.org

Minister serving as a missionary to Thailand under the Church 
of Christ in Thailand.  

Present position  
Director Free Burma Rangers and Christians Concerned for 

Burma. Along with his family he leads the Free Burma Rangers,   
a humanitarian relief organization giving help, hope and God’s 

love in the conflict areas of Burma. 

Philosophy of life
Love and obey God, love people, do not be led by comfort or fear, 

live a full life of adventure with God

Favorite scripture (s)
Proverbs 3:5-6 

Favorite song to glorify God
‘How firm a foundation’, ‘A Mighty Fortress’, 

‘I was born to love you’.  

Vision to serve God
To bring spiritual, physical and political freedom to all people that 

God puts me in touch with.  
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Ingolf Bjørsted 
อิงกอล์ฟ บียอสเต้ 
His Vision 

Ingolf Bjørsted grew up as the eldest son of a farmer 
in the western part of Denmark. His family belonged to the local 

Danish Covenant Church in the town of Grindsted, where they regularly participated in 
the service. So, he has heard about Jesus from childhood.

churches in Thailand in reaching people all over the 
country with the message of our Lord Jesus.

Through all the years, his life and experience has 
been  in God’s way. He believes that God´s blessings 
will always be with him and his family. God’s 
faithfulness never fails. 

Ingolf realizes that all people make mistakes, but 
God’s love and forgiveness make it possible to go 
forward again. When anyone falls, God raises him/her 
up. When one is weak, God strengthens him/her. 
Fellowship with Jesus is the meaning of life.

  Ingolf was fourteen years old, when he at a youth 
camp decided to follow Jesus Christ.  Since that time, 
he has tried to serve Him in different ways together 
with his family. 

      Ingolf and his wife Elinor want to have an open 
and caring home where people feel comfortable.  He 
has had different tasks in the Danish Covenant Church 
(DCC), both locally and on a denominational level. In 
the seventies he was consultant for DCC´s ministry 
among children and youth for about 3½ year. During 
that time he travelled to groups all over the country, 
consulting and conducting seminars and training.

During the last 13 years, his service has mainly 
been on the Thailand Committee of the Danish 
Covenant Church. The tasks include translating and 
sending out news, prayer letters, and prayer requests 
to all the DCC churches and friends in Denmark.  
During these years, he has also made several trips to 
Thailand to visit the various projects supported by 
the Danish Covenant Church. 

Ingolf wants DCC to be a fruitful partner for God’s 
ministry in Thailand, and he sees Voice of Peace as 
playing a very important role. His vision is that Voice 
of Peace will be strong with a good, faithful and 
spiritual staff and leadership that will assist the 

“Fellowship with Jesus 
is the meaning of life.”

องิกอล์ฟ  บยีอสเต้   จบการศกึษาด้านวศิวกรรมศาสตร์

และท�างานกับรัฐบาลกระทั่งเกษียณอายุ แม้ว่าอิงกอล์ฟเกิด

และเตบิโตในครอบครวัครสิเตยีนแต่ชวีติในวยัเด็กก็ไม่ได้เดิน

ตามทางพระเจ้ามากนัก กระท่ังเขาได้มีโอกาสได้ร่วมใน

กิจกรรมค่ายแห่งหนึ่งเมื่ออายุ 14 ปี พระเมตตาคุณของ

พระเจ้าได้แตะต้องจิตใจเขาท�าให้เขารับพระองค์เข้ามา        

ในชีวิตอย่างแท้จริงและเดินตามพระองค์กระท่ังปัจจุบันนี้     

องิกอล์ฟถวายตวัรบัใช้พระเจ้าทีค่รสิตจกัรเดนชิ คอฟเวอร์แนนท์ 

องิกอล์ฟ มนีมิติทีจ่ะเหน็ครสิตจกัรเดนชิ คอฟเวอร์แนนท์ 

ท่ีเดนมาร์กเป็นท่อพระพรส่งต่อยังพันธกิจของพระเจ้าที่

ประเทศไทยอย ่างต ่อเนื่องซึ่งพันธกิจดังกล ่าวนี้ ก็ คือ

สื่อมวลชนเสียงสันตินั่นเอง นอกจากนี้แล ้วอิงกอล ์ฟ                 

ยงัต้องการท่ีจะเหน็พีน้่องครสิเตยีนมกีารช่วยเหลอื สนบัสนนุ

ซึ่งกันและกันเพื่อให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 
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Ingolf Bjørsted   
อิงกอล์ฟ บียอสเต้ 

Date of Birth
17 March 1943 Age 72

Marital Status
Married to Elinor and they have 3 daughters.

Church member at:
Salem, Frederiksværk 

Danish Covenant Church

Education
Bachelor Degree: Haslev Engineering College, 

Engineer in civil and structural engineering

Working Experiences 
 Engineer with local authorities with jobs in environment protection 

for about 37 years
Consultant with The Danish Covenant Church´s youth 

organization for about 3½ years
Chairman for the Thailand Committee - Danish Covenant Church

Present position  
Retired and serving the Danish Covenant Church 

Philosophy of life
To be a good Christian 

Favorite scripture (s)
The Bible  

Favorite song to glorify God
How Great Thou Art

Vision to serve God
Contribute to make the world a better place to live
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John Nielsen
จอห์น นีลเซ่น
A Call to be a Pastor

John Nielsen was born in a Christian family, where 
both parents were involved in a local church. From his 

childhood he learned about God. But when he was twelve years 
old, he understood that he couldn´t live on his parents faith. He needed to make his own 
decision for Christ. His decision was made in a meeting, where the preaching didn´t 
appeal to him, but a chorus touched his heart deeply. The words were:  “Let only God 
have his way, he has plans for you, love is flowing down like a river full of peace, let God have 
his way with you, he has plans for you, let only God, let only God have his way with you.”

that he  should move forward to be prayed for. The 
intercessor asked him  what his  needs were, and what 
the pastor  should pray for. John  did not know how 
to answer. He  just wanted to be blessed. Then  the 
pastor  began to ask him  some more questions, and 
suddenly the pastor  asked: “Do you have a call to be 
a pastor, a missionary, an evangelist or something like 
that in the Kingdom of God?”  John could not answer 
the question, because he  did not know the answer. 
He  went out from the church with an un-answered 
question, and he  started to seek God with an open 
heart to find out, what the answer really was. John 
had already decided to be a teacher, but he  found 
that the unanswered question became his  calling to 
go in a different direction, from what he  had planned. 
Then he  remembered the chorus he  heard in the 
church, when he was twelve years old, and he  began 
to understand that God´s plan  for him  was more than 
his salvation.  God  did not only have plans for his  
eternity.  God  also had plans for his  earthly life.  Half 
a year after this experience, John started to study 
theology, and after four years of study he became a 
pastor at the age of 25. 

Many times since then God has reminded John  
about the chorus that told him, God  has plans for his  
life, and he   believes, God also has plans for your life. 
God may not show his whole plan at one time. He 
only shows the next step and only one step at a time. 
And when we are willing to take that next step, God 
will bless us and in his time he will show us the next 

With these words God called him  to give his  life 
to him. At that time he understood this plan to be 
salvation. It was only some years late that John began 
to understand that God’s plans were more than plans 
of salvation. God also had plans for how his  life on 
earth should be used.

When John  finished High School, he  had to 
spend time in the Danish Army, but he  did not want 
to do that.  He therefore prayed and said to God: “If 
you can make it possible for me not to be in the army, 
I will promise you to go to Bible school.” He  went to 
the  army recruitment center as requested, and there 
he  had to be tested to find out, if he was fit to be a 
good soldier. One of the tests was a physical test. The 
doctor looked at him and said: “You have some 
problems with your back. I will send you to the 
hospital for an x-ray”. John didn´t feel pain in his  back, 
so he was not aware of any problems. After having 
been to the hospital, he  went back to the doctor to 
get the results. The doctor said: “The x-ray pictures do 
not show any problems, but I  do not believe them. 
You are so thin that you must have problems with 
your back, and you can´t be in the army.” John  left 
the army doctor with his  heart full of joy, and  he went 
home and posted his application to the Bible school. 

During his  time at the Bible school, he participated 
one evening in a big interdenominational meeting. 
At the end of the preaching the pastor invited people  
to come forward for intercession. He mentioned some 
specific needs that John  didn´t have, but John felt 
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To follow the plans 
of God doesn´t mean 
that life is always easy.
It isn´t…. His plans are 
exciting, and His plans 

are full of blessings.

John Nielsen   
จอห์น นีลเซ่น 

Date of Birth
1 May 1961 Age 54

Marital Status
Married to Marianne for 25 years and father to two children 

Church member at:
Bethania Church, Aalborg, Denmark

Danish Covenant Church 
 

Education
High School: High School in Hjørring, Denmark

Bachelor Degree: Ansgar Theological Seminary, Oslo, Norway, 
1982-1986

Working Experiences 
 Pastor in Danish Covenant Church in Grindsted, Denmark, 

1986 - 1994
Pastor in Danish Covenant Church, Bethania, Aalborg, Denmark, 

1994 - 2012
President Danish Covenant Church, 2012 - Present 
Involved in mission work in Romania 1991 - present 

Leader of a city-network of pastors in Aalborg 2001- Present 
Board member of ACTV, Aalborg Christian Television 2005 - 2011 

Present position  
President, Danish Covenant Church 

Philosophy of life
Live in expectation to God

Favorite scripture (s)
Ephesians 3:20 “Now to him who is able to accomplish far more 

than all we ask or imagine, by the power at work within us”

Favorite song to glorify God
How great Thou art

Vision to serve God
Seeing people transformed by God, seeing churches being 
developed to honor God and to reach their neighborhood 

for Christ, seeing the Kingdom of God being present in the 
community. 

step. John is  very thankful to God, that he only 
showed him  one step at a time, because nobody 
would be able to see his whole plan at one time. 

To follow the plans of God doesn´t mean that 
life is always easy. It wasn´t easy for the people of 
God to walk and live for 40 years in the desert 
under the leadership of Moses. It wasn´t easy for 
Peter to walk on the water. It wasn´t easy for Paul 
to be an apostle and pioneer missionary. Often it 
isn´t easy for us either, but when God guides, he 
also provides, and when God guides, he doesn´t 
ask us to go alone. He goes with us and he goes 
in front of us, showing his faithfulness. Again and 
again we will experience, that it is much better to 
follow God’s plans, than to follow our own plans 
and ideas. His plans are exciting, and his plans are 
full of blessings. This is John Nielson’s  testimony, 
and it can also be yours. 

God says in Isaiah 55:8-9: “For my thoughts 
are not your thoughts, neither are your ways my 
ways” declares the Lord. As the heavens are higher 
than the earth, so are my ways higher than your 
ways and my thoughts than your thoughts.”

Do not be afraid to follow God even if his plans 
are not your plans. You can be sure that his plans 
are better than yours. His plans are full of blessings 
for you.  When we follow God, we will experience, 
that he “is able to do immeasurably more than all 
we ask or imagine, according to his power that is 
at work within us.” (Ephesians 3:20)
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Karen Thomson 
คาเรน ทอมสัน
With CBN Ministry in Thailand

Karen Thomson first entered into a relationship 
with the Lord Jesus Christ when she  was ten years old, 

through the ministry of Child Evangelism Fellowship and her 
local church.  When she was sixteen, she attended Bible camp at Word of Life Island in 
the Adirondack Mountains of New York State.  While there, she made a further commitment 
to the Lord to serve Him all her life.  

could involve doing something she actually loved 
was a revolutionary idea to her.  After college, she had 
several other jobs in media and politics before arriving 
at CBN in Virginia Beach in 1981, and she has been 
with CBN for the most part since that time.  

After eleven years of fulltime work at CBN, 
followed by freelance jobs with CBN’s Family Channel 
and International division, she left to work with a 
secular TV network.  She was at a low point in her life 
and in her walk with the Lord.  She was “burned out;” 
she was “weary in well-doing;” and she was 
discouraged.  In the depth of her heart she still 
wondered what the Lord was doing in her life and 
why He wasn’t doing things the way she wanted.

It took a few years in secular work, followed by a 
few years spent at home with her mom preceding her 
death from cancer, before Karen Thomson began her 
journey back to the Lord.  It was through this time of 
real struggle--heartbroken at the thought of losing 
her mom, without a job and without a husband—that 
the Lord’s faithfulness and love became real for her 
in a new way.  As she looks back, she  sees this as a 
time of preparation.  God was getting her heart ready 
for ministry with CBN in Thailand.

She has  enjoyed many good laughs with the Lord 
over the fact that her “worst case scenario” of coming 

Karen Thomson first entered into a relationship 
with the Lord Jesus Christ when she  was ten years 
old, through the ministry of Child Evangelism 
Fellowship and her local church.  When she was 
sixteen, she attended Bible camp at Word of Life Island 
in the Adirondack Mountains of New York State.  While 
there, she made a further commitment to the Lord to 
serve Him all her life.  

At that time, she didn’t know the Lord as well as 
she does now and her (wrong) impression was that 
He was always watching her to see if she would make 
a mistake.  She knew she was “saved by grace”, but 
she still felt she had to work to earn His love and 
protection.  She felt as though she could never do 
enough for Him to really love her.  She also mistakenly 
thought that His will for her life would be something 
she would NOT want to do.  During her college years 
in the early to mid-70s, the worst scenario she could 
imagine involved God sending her off to Asia as a 
missionary.  She actually remembers telling a friend 
that God better not ask her to do that because she 
wouldn’t go!  

Her faith journey was a step-by-step process of 
drawing nearer to God.  In college she attended 3 
different schools and majored in as many subjects—
Bible, secretarial science, and finally English/
Communication, in which she earned her B.A. degree.  
During her final year in college, she became interested 
in broadcasting and that was when she first heard 
about a Christian TV program called The 700 Club.   
She was both blessed and impressed by what she saw.  
She began to wonder if God might allow her to serve 
Him with her creative talents. To think that God’s will 

“When we follow His 
plan, there are no 

regrets! “
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Church member at:
Chiang Mai Community Church,     

 Denomination (inter-denominational)

Education
High School: Pennridge High School, Perkasie, Pennsylvania, U.S.A. 

Bachelor Degree: Cedarville College - English/Communication 
Master Degree: Currently studying on line at Regent University 

(Virginia Beach, VA, U.S.A.) to earn a Master of Arts in 
Organizational Leadership 

Certificates and others: A certificate for completion of a one-year 
program of Bible study at Word of Life Bible Institute, Schroon 
Lake, New York; and an Associate of Arts degree in Secretarial 

Science from Bucks County Community College, Newtown, 
Pennsylvania.

Working Experiences 
The Christian Broadcasting Network, Inc., Virginia Beach, 

VA U.S.A. (1981-1992) 
Logo Media, Hilversum, The Netherlands. (1991 Feb-Aug)

The Family Channel, Virginia Beach, VA U.S.A. (1992-1995) 
CBN International. (1993-1994)

The Travel Channel (1995-1997) Manager of Current Programming 

Present position  
The Christian Broadcasting Network, Inc. (1999-present) Served as 

Senior Producer (1999-2001); Regional Director (2001-Present)  

Philosophy of life
 To glorify God and enjoy forever! She holds to a Christian 

Worldview which she seeks to practice in every area of her life.  

Favorite scripture (s)
 Jeremiah 29:11 " 'For I know the plans I have for you,' declares 
the Lord, 'plans to prosper you and not to harm you, plans to give 

you hope and a future'" 

Favorite song to glorify God
    “Amazing Grace” 

Vision to serve God
She believes that God has given her talents, abilities, and interests, 
and she wants to use them to the best of her ability to serve God in 

whatever way He leads.

Karen Thomson    
คาเรน ทอมสัน

Date of Birth
30 July 1952 Age 63

Marital Status
Single

คาเรน ทอมสัน ชาวอเมริกัน มีประสบการณ์      

การท�างานด้านสื่อโทรทัศน์ทั้งท่ีเป็นสื่อคริสเตียนและ

ไม่ใช่ส่ือครสิเตยีน ท่านรบัใช้พระเจ้าทางด้านสือ่โทรทศัน์

ของครสิเตยีนตัง้แต่ปี 1981 กระทัง่ปัจจบุนั เป็นผูอ้�านวยการ 

CBN  ประเทศไทย พระเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่เหนือ

ชวีติท่านตลอดเวลาท่ีผ่านมา  ในอดีตท่านมคีวามคดิและ

ความรูส้กึเสมอว่าพระเจ้าคอยเฝ้าดูท่านอยูว่่าจะท�าอะไร

ผดิพลาดหรอืไม่   แต่ต่อมาท่านรูว่้าท่านได้รบัความรอด

โดยพระคุณพระเจ้าและพระองค์คอยปกป้องท่านเสมอ  

ท่านให้ข้อคิดแก่เราว่าเมื่อเราด�าเนินชีวิตอยู ่ใต้การ     

ทรงน�าของพระเจ้าแล้ว เราจะไม่เสียใจเลย

to Asia came true.  That’s because these past years 
in Thailand have been the happiest and most 
growth-filled years of her life.  

As a young bible school student she never 
really knew how much the Lord loved her and she  
never really knew herself very well either!  God 
had a good plan for her life (Jeremiah 29:11).  He 
has not given her all the things she  thought she  
wanted, but He truly has given her the desires of 
her  heart.  Or, as she would put it, He has put His 
desires in her  heart.  We have a great God who 
loves us more than we can imagine and He is just 
waiting for us to say YES to His plan.  One thing 
she has learned:  When we follow His plan, there 
are no regrets! 
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Dr.Larry Dinkins
ดร.แลรี่ ดินกิ้นส์
A Powerful Narrator of the Bible

Dr. Larry and Paula Dinkins (Ajarn Rawi Dinkins) 
came to Christ through Campus Crusade for Christ at 

the University of Oklahoma. Upon graduation, Paula proceeded 
to staff with CCC while Larry started his Th.M program at Dallas Theological Seminary.  
At DTS Larry attended an OMF prayer meeting for Thailand and developed a burden for 
ministry there. 

her heroic battle with cancer. Larry stayed at her 
bedside and was with her when she breathed her last 
and was ushered into the Lord’s presence.  

After Paula’s home going, Larry stayed in the 
states for 9 months, but reflected on Paula’s oft-
repeated words, “There are too few Thai believers 
represented in heaven.”  In January 2012, Larry 
returned to Thailand and is now laboring to win more 
Thai to Christ so they might eventually join Paula in 
Paradise.

Larry’s main ministry is in the area of inner healing 
and oral strategies of Bible communication for church 
planting among the Thai as well as other people 
groups in Asia. He says:

“Propositional preaching effects some changes 
(mainly cognitive)...but storytelling seems to put oral 
people in a mode to receive “major” changes because 
stories impact holistically (head, heart, gut) and allows 
the Holy Spirit to enter at more entry points than just the 
head.” 

Larry affirms the place of propositional preaching 
in his communication “tool belt”, but has found a 
newfound love for telling the simply yet powerful 
narratives of the Bible to the Thai who at their core 
are oral learners.

In 1980 the Dinkins joined OMF and started a 
church-planting ministry among lepers in Central 
Thailand. Those six years proved to be stretching for 
the Dinkins as they encountered robberies (once at 
knife point), sickness and setbacks.  Yet a church was 
planted, allowing Larry to transition to the Bangkok 
Bible College where he served until 1993. That same 
year he started Ph.D. studies at Biola University in 
California. 

In 1995 when he had finished class work for a 
Ph.D at Biola University, the family moved to North 
Thailand to start a Theological Education by Extension 
program. Larry acted as director of the newly formed 
Chiang Mai Theological Seminary in 2000. That year 
Paula developed a back pain which was misdiagnosed 
for months until doctors identified it as multiple 
myeloma cancer.  Within three days, the whole family 
was evacuated to California where Paula received two 
years of intensive treatment, enduring chemotherapy 
treatments and bone marrow transplants.

During the ensuing nine-years, Paula was in and 
out of remission, but they continued ministry to the 
Thai Diaspora in California. Larry returned yearly to 
Asia, once with Paula, since their heart was still 
connected to Thailand. During this time they were 
able to see their four children launched into various 
ministries: Andy in a French ministry in Quebec, 
Canada, Timothy doing church planting in Albania, 
daughter Amber teaching in a Christian school, and 
Titus making plans to work in mission aviation. 

In 2011, Paula’s compromised immune system 
succumbed to bacterial meningitis and thus ended 

“There are too few Thai 
people in heaven.”
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ดร.แลรี่ ดินก้ินส์ หรือท่ีรู ้จักกันท่ัวไปในชื่อของ      

คนไทยว่าอาจารย์ระวี เป็นมิชชันนารีภายใต้การท�างาน

ของ โอเอ็มเอฟ  รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี 

1980 จนถึง 1993 และ 1995-2000 หลังจากท่ีภรรยา   

ของท่านเสียชีวิตเนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง ท่านได้ 

กลับมารับใช้พระเจ้าในประเทศไทยอีกกระทั่งปัจจุบัน   

พนัธกิจทีท่่านรบัใช้นัน้เป็นการประกาศพระกิตตคุิณของ

พระเยซูคริสต์โดยผ่านการเล่าเรื่องราวของพระคัมภีร์ให้

กับคนไทยและประเทศเพือ่นบ้านเพือ่ทีจ่ะเข้าใจเรือ่งราว

ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นแล้วท่านยังมีภาระใจในการเป็นที่

ปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณอีกด้วย 

Dr.Larry Dinkins   
ดร.แลรี่ ดินกิ้นส์ 

Date of Birth
16 January 1953 Age 62

Marital Status
Widower with 4 grown children Andy, Timothy, Amber and Titus  

Church member at:
San Gabriel Union Church   

 Denomination: Independent
 

Education
High School: Shawnee High School (Oklahoma) 
Bachelor Degree: Finance, Oklahoma University

Master Degree: Dallas Theological Seminary, Th.M
Doctoral Degree: Ph.D. Intercultural Education, Biola University

Working Experiences 
Federal National Bank

OMF International since 1979

Present position  
OMF International Thailand missionary

Philosophy of life
"... that the Son of God be Glorified" (John 4:11)

Favorite scripture (s)
 Ezra 7:10

Favorite song to glorify God
Amazing Grace

Vision to serve God
His wife said, "There are too few Thai people in heaven. 

She is now in heaven and he  intends to lead Thai people to 
Jesus so that one day they will be with Jesus."
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Rev.Peter Goetz
ศจ.ปีเตอร์ กู๊ทส์
His Life’s Journey with God

Rev. Peter Goetz states that “my relation to God as 
my heavenly father goes back  as long as I remember. 

My parents were dedicated Christians – and I was raised in an 
atmosphere of love and with a fundamental faith in God and reliance on Him.” 

he was introduced to the work of Youth for Christ. For 
six years as national leader, he went through an 
intense time of learning. And during this period his 
perspective on Christian ministry developed in many 
ways and into various directions.

After these exciting, but also exhausting years in 
Youth for Christ, he spent some years sharing some 
of his experiences with youth groups across Denmark.  
After that time, he went back to the church and into 
the ministry of building a fellowship for those who 
wanted to live their lives based on the love of God.

“What did he learn from his life’s journey?”
He learned that most people are willing to listen 

– also to the Gospel – as long as we talk about their 
daily lives and dare to touch their sorrows and pains 
– as well as their hopes and dreams. Peter learned 
that his  neighbor does not consider him nor his 
message important until he sees that Peter considers  
him – and whatever he may think or say – as important. 
Peter learned that people are very open to the core 
values of the Gospel, but often fed up with Christianity 
and church talk.  Peter learned that sharing love – 
simple, active and practical love – is the best way to 
build bridges in the world. 

From the very early years of his life, he was quite 
certain that, he was called to work for the kingdom 
of God – and prepared himself for that ministry. 
Although he thought that this would take him 
overseas as a missionary, turns of events in his life led 
him to pastoral ministry and also taking on leadership  
in different church organizations in Denmark.

After graduation from a theological seminary in 
Norway, he started as a young pastor in a small town 
with a good and solid church congregation.

However, in this church he could not, at that time, 
pursue his dream: to bring the gospel to young people 
at high school level. To make this dream come true, 

“To see people being 
transformed in 
mind and soul

 by the love of God in 
order to serve their 

neighbors.”

 ศาสนาจารย์ ปีเตอร์  กู๊ทส์  ชาวเดนมาร์ก จบการศึกษาจากสถาบันพระคัมภีร์ แองส์การ์ ประเทศนอร์เวย์ หลังจากนั้นรับใช้

พระเจ้าด้วยการเป็นศษิยาภบิาลในครสิตจกัร และเป็นผูอ้�านวยการ ขององค์การเยาวชนเพือ่พระครสิต์ ศจ.ปีเตอร์มปีระสบการณ์หลาย

ด้านกับพระเจ้า และเรยีนรูว่้า คนจ�านวนมากมายเปิดใจทีจ่ะรบัฟังพระวจนะของพระเจ้า ถ้าเราสามารถเข้าไปสมัผสัถงึการด�าเนนิชวีติ

ของพวกเขาในวันต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสถึงความโศกเศร้า ความเจ็บปวด  ความหวัง ความฝันก็ตาม

ศจ.ปีเตอร์ เรียนรู้ว่าคนมากมายเปิดใจในการรับฟังเรื่องราวของพระเจ้า แต่บ่อยครั้งท่ีพวกเขารู้สึกเบื่อกับพี่น้องคริสตชนและ

การรบัฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตจกัร ศจ.ปีเตอร์ตระหนกัว่า การแบ่งปันความรกัด้วยการกระท�าเป็นส่ิงท่ีวเิศษทีสุ่ดในการสร้างมติรภาพ

ให้กับผูค้นในโลก ศจ.ปีเตอร์ต้องการทีจ่ะเหน็ชวีติ จติวญิญาณของผูค้นเปลีย่นแปลงด้วยความรกัของพระเจ้า ท้ังนีเ้พือ่เป็นพระพรสูผู่อ้ืน่
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Church member at:
Strandvejskirken

Denomination: Mission Covenant Church of Denmark

Education
University/ College: Graduated from Ansgar 

Theological Seminary, Oslo. 
The seminary is part of the Mission Covenant Church of Norway.

Working Experiences 
Graduated from agricultural college prior to  theological studies.
After graduation from the Theological Seminary in Norway, he 

worked in a church in Denmark as pastor for five years from 1975 
to1980. Then he  served for six years as National Director for Youth 
for Christ, Denmark, and following that he  was youth consultant for 

four years.
From 1990 he served as pastor at the same church until 2008. 

In 2004 he was elected president for the Danish Covenant Church 
and held that position for 8 years. 

Present position  
Chairman, Thailand Committee for the Danish Covenant Church, 

Denmark
Working as part time pastor with specific responsibility for 

work among older people in his own church, Strandvejskirken, 
Humlebæk, Denmark.

Philosophy of life
God's greatest gifts and blessings to us are the tasks, opportunities 

and responsibilities he entrusts to us. 

Favorite scripture (s)
 "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, 

shaken together and running over, will be poured into your lap.  
For with the same measure as you use, it will be measured to you." 

(Luke 6:38 NIV)

Vision to serve God
To see people being transformed in mind and soul by the love of 

God in order to serve their neighbors.

Rev.Peter Goetz    
ศาสนาจารย์ปีเตอร์ กู๊ทส์

Date of Birth
15 September 1949 Age: 66

Marital Status
Married-two children
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Roland Pedersen
โรแลนด์ ปีเดอเซน
His Life in Christ

Roland Pedersen was born into a Christian family, 
where his father and his uncles were lay preachers who 

participated in church services and went from place to place, 
singing and witnessing for Jesus.

travel to different countries in the world to make 
inspections and repairs on ships.  In 1980 he became 
supervising engineer, and when the shipyard wanted 
to start a new department in Holland, Roland was 
appointed as manager, and he and his family moved 
there for a two year period.

In 1987 Roland started hisown company and 
factory where they repaired ships all over the world.  
His wife also worked in the company as head of 
finance.  They prayed much for God’s leading, and 
their experience was that when one door closed, 
another one opened. They had very good relations 
with Norwegian ship owners, and Roland’s company 
repaired ships for them.  They paid well, but at the 
same time they required that the work should be done 
with greatest care.  All repairs and  welding should be 
approved by Lloyds of London as well as the 
Norwegian Veritas or American Bureau of Shipping, 
so the requirements were high.  The ships they worked 
on were primarily big tankers and cruise ships.  The 
tankers often went to the Persian Gulf, so the company 
started a subsidiary in Dubai. The primary purpose 
was to service customers who needed fast service 
when their ships were in the area.  The company grew 
and God blessed them.

They did earn quite a lot of money which enabled 
them to give donations to mission work in Thailand 
and elsewhere.  They learned that God blesses us 
when we bless others.  Through these donations, they 
have got a close relationship to Thailand and the 
people of Thailand.  Roland and his wife have visited 

Roland loves to share how much Jesus has been 
for him in his life. It has been an exciting and 
challenging life, both when things have gone well, 
and when there have been disappointments.  He 
testifies that it is a great God we belong to.

When he was a teenager, he decided to follow 
Jesus, but for the following four years, he did not go 
to church very often, may be because of immaturity 
or teenage problems. But after this time, the call of 
Jesus started to be more and more important for him.  
He started to attend youth meetings in the church 
and he got very inspired by God’s Word.  He was very 
much searching for the gifts of the Spirit and was very 
much inspired by the power of the Holy Spirit.  At that 
lovey he was an apprentice  blacksmith at a shipyard 
in his city of Aalborg.  

Often he had to work in the evenings.  One such 
evening, he had to work at the same time as there 
was a youth meeting in the church.  The Lord spoke 
clearly to him that he should attend the youth 
meeting.  Roland prayed a lot about this and he was 
able to be excused from work.  That evening God’s 
presence was very special and the evening became 
a prayer meeting where the young people met the 
Lord again.  After this evening many testified that God 
had totally changed their lives.  Later, after they had 
been at a weekend camp and came home for church 
service, the young people were so excited to witness 
about Jesus that they took over the service.  Later 
Roland became the youth leader for the whole district, 
and at one weekend camp about 50 young people 
were baptized with the Holy Spirit.  This was a fantastic 
time for all of them.

When Roland was 22, he started to study as a 
mechanical engineer, and after graduation he worked 
at a shipyard in the city of Aalborg.  His job was to 

“God blesses us when 
we bless others”
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Roland Pedersen   
โรแลนด์ ปีเดอเซน 

Date of Birth
22 July 1946. Age 69

Marital Status
Roland Pedersen is married to Ena. 

They have 3 children and 6 grandchildren, all boys.     

Church member at:
Bethania Church, Aalborg , Denmark

Denomination: Danish Covenant Church 
 

Education
High School: Aalborg, Denmark

Degree: Higher engineering degree in mechanical sciences

Working Experiences 
Engineering repairs on ships.

Manager and supervising engineer
Started own company and factory (1987 - 2008)

Youth leader, Choir director, Served on Church board

Present position  
Retired, but still active on Church board 

Philosophy of life
Life in Christ

Favorite scripture (s)
 "For God so loved the world that he gave his one and only Son, 

that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” 
(John 3:16)

Favorite song to glorify God
Danish hymn, "Navnet Jesus blegner aldrig" 
("The Name of Jesus never fades away")

Vision to serve God
That we may lead many more to Christ

Thailand many times, in particular Bangkok, but 
also Chiang Mai and Krabi.  They followed the work 
in Bangkok, as well as Voice of Peace ministry in 
Chiang Mai, which they highly appreciate. They 
also like the beauty of places like Krabi.

In the year 2000, their youngest son worked 
as a volunteer in Thailand for one year. In Bangkok 
he helped with work among poor children and he 
taught them English. At Voice of Peace he 
produced a video which was broadcasted on a 
local Christian TV station in Denmark. The  year in 
Thailand was an exciting and meaningful time for 
him, and he often speaks about Thailand.  He is 
now preparing to be a missionary pilot.

When Roland and his wife reached the age of 
62, they decided to sell the company.  There were 
several interested buyers, but they could not 
handle the financing.  They prayed to God about 
this and asked him to lead them through the sales 
process.  Suddenly a big international company 
got interested.  It took half of year to negotiate, 
but again they saw the blessings of the Lord, as 
the sales price was three times higher than other 
potential buyers would give.  

As a result, Roland and his wife have been able 
to establish a family foundation with the purpose 
of helping Christian organizations like Voice of 
Peace to evangelize and assist with social needs.
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Rev.Dr.Saw Simon
ศจ.ดร.ซอ ไซมอน
No Fear and No Worry

Rev. Dr. Saw Simon, the Principal of Kawthoolei 
Karen Baptist Bible School & College (KKBBSC) at  Mae 

La refugee camp, Mae Sot, Tak Province, Thailand. He had a great 
testimony of how God is so good and so faithful in fulfilling His promises to all His loving 
children, irrespective of time and space, tongue and race, faith and belief, age and sex, 
geography and nationality, rich and poor, educated and uneducated. God gave him a 
dream and He is fulfilling it step by step. 

 As a part of the staff development program of 
the BIT/MIT, he was sent to the Philippines to do his 
Masters and then Doctoral studies at the Asia Baptist 
Graduate Theological Seminary (ABGTS) from 1985 
to 1987. 

Dr. Simon came back to Burma in June 1987 and 
continued his teaching at the BIT/MIT, but the uprising 
and demonstrations of 8.8.88 led to another military 
coup by Gen. Saw Maung, resulting in the closure of 
all schools, universities, colleges, and all Bible Schools 
and Seminaries.  He then decided to come to the 
Karen State, Kawthoolei, to be with his  people and 
serve God through serving the poor and needy and 
suffering Karen people. He left Rangoon in March 
1989. There were lots of difficulties and hardships, but 
God enabled him to fly over all of them. At the KKBC 
Annual Mass Meeting held in October, 1989 he was 
elected to serve the Lord as the Principal of the 
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College 
and Secretary of the Kawthoolei Karen Baptist 
Churches  until present. Due to the war, they had to 
leave Wallei, their village where the KKBBSC was 
located and move to Mae La refugee camp in March, 
1990. So he became the newly elected Principal of 
the KKBBSC without school buildings and teachers 
and students when Wallei was occupied by the Burma 
Army.

 They then prayed and started their  ministry of 
teaching and equipping in Mae La camp in June, 1990. 
A great flood destroyed the kitchen and the Church 
on September 24, 1989. And then the fire torched to 
ashes all the KKBBSC buildings in the compound on 

Rev. Dr. Saw Simon was born on Tuesday, July 19, 
1949 and grew up in a Christian family in a village called 
Naung Boh, in Kawa Township, Pegu/Pago division in 
Burma. After finishing his primary school education in 
his village, he wanted to pursue higher education, but 
his  parents could not afford sending him to school. 
But praise the Lord they allowed him to leave the village 
to continue his further education. Before leaving the 
village, God gave him a very wonderful dream which 
he dreamt  for three consecutive nights. It was March 
1963, one year after U Ne Win led a military coup and 
took the power from U Nu, the  Prime Minister of Burma 
and established the military rule in Burma. Dr. Simon 
dreamt that he was flying in the air, over the seas, over 
the mountains, and over the valley, like a superman, 
free of worry and fear.                                                                       

We can now see how God had  fulfilled  this 
dream. Dr. Simon  left his  village and went to stay 
with his uncle and aunt’s family in a village near Leh 
Gu, called Sabudaung and studied there from 1963 
to 1966 and finished his 7th grade. Then he  went to 
Kyauk-kyi and stayed with his aunt’s  family from 1966 
to 1969 and finished its  High School Final (10th Grade) 
in Science. Then he joined the Burma Divinity School 
(BDS), which  changed name to Burma Institute of 
Theology (BIT. The present name is Myanmar Institute 
of Theology (MIT). He completed both B.Th. program 
and the B.D. program.  Then he was called to join the 
BIT as one of the lecturers.

 Dr. Simon got married to Thramu Ta Blut Htoo. 
They  were blessed with three daughters, Nyaw, Thaw 
and Paw. 
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“We lost everything with the fire 
that caught on our KKBBSC on 
April 28,2012, but we still have 
everything, because God is our 

Everything.

Gone with the fire are our sins 
and transgressions, not His mercy 

and Grace.
Gone with the fire are the 

buildings and material things that 
can be replaced even with the 
better ones, but praise God, no 

life was lost.

Gone with the fire are the 4 
visitors’ Note that contained best 
wishes, prayers, encouragements 

and promises by friends 
around the world, but not their 

continuing love, care and concern 
for us expressed in their words 

and deeds.

Gone with the fire are our fears 
and doubts, not our faith in the 

Almighty and living God.”

ศจ. ดร.ซอ ไซมอน ผูร้บัใช้ชาวชาวพม่า  ผูอ้�านวยการ

โรงเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร ์ที่ค ่ายอพยพ แม่หละ 

อ.แม่สอด จังหวัดตาก ด�าเนินชีวิตภายใต้การทรงน�าของ

พระเจ้า ท่านเป็นผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดจิต

สุดใจ พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านและผู้คนมากมายในค่าย 

แม้จะต้องตกอยู่ในสภาวะท่ีทุกข์ยาก แสนสาหัสเพียงใด 

พระเจ้ายังช่วยกู้สถานการณ์ที่เลวร้ายกลับเป็นความชื่นชม

ยินดี  อย่างเช่นกรณีที่ ค่ายและโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ถูก

ไฟไหม้จนวอดวาย แต่พระเจ้าทรงสัมผัสในจิตใจผู ้คน

มากมายในหลายประเทศให้ช่วยเหลอืด้วยการสร้างโรงเรยีน

และอาคารต่างๆขึน้มาใหม่ ท่านรบัใช้พระเจ้าด้วยความสตัย์

ซื่อมาตลอดกระทั่งพระเจ้าได้รับท่านไปอยู่กับพระองค์บน

สรวงสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2015 ขอท่านจงพัก

สงบกับพระเจ้า ชั่วนิจนิรันดร 

April 28, 2012. In all these things and during critical 
and difficult times, God gave him a spirit of no fear 
and no worry. Like the words in Psalm. 66:12, “We 
went through fire and through water; yet you have 
brought us out to a spacious place.”  He had no fear 
and no worry when leaving Wallei in December 1989 
when all the school buildings were burnt by the 
Burma Army or when the DKBA attacked the camp in 
February 1996. He had no fear and no worry when a 
great flood destroyed their  kitchen and church on 
September 24, 1996, and no fear and no worry when 
all the buildings were torched to ashes by fire on April 
28, 2012 and without hesitation gave all the iron bars 
of all the buildings destroyed by the fire to the camp 
Commander (2 big truck  and 3 pickup truck loads) 

when asked for it, because he was strongly convinced 
that God would provide all that they  needed and give 
them everything new in His time and for His glory. 
God is so good and so faithful in fulfilling His promises.

 Dr. Simon passed away on August 2, 2015.  While  
he was living ,he invited anyone “Come, visit, and see 
and witness with your own eyes what the Lord has 
done, is doing and will be doing for us all in His own 
time and for His glory” He was also very grateful and 
wanted to thank all those who had helped in 
supplying their needs, so that they could rebuild the 
Bible School and College. The following is a poem   
Rev.Dr. Simon composed as the Lord led him to fly 
across and over the seas, the mountains, and the 
valley.
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Prof.Dr.Viggo Søgaard
ศ.ดร.วิกโก โซการ์ด
50 Years with Commitment and 
Dedication in Media Ministry

Dr. Viggo Søgaard was born in Denmark. After completing high 
school, Dr. Viggo enrolled in the Danish Navy Radio College.  It was during his time in 
the Navy that God called him to be a missionary. He was only 20 years old at that time.  

married to Ketty just after graduation, and a few 
months later they went to Thailand as missionaries 
for the Danish Covenant Church.   They spent 13 years 
in Thailand, founding the Voice of Peace ministry, first 
in Tak Province and later building the studios in 
Chiang Mai. Many new and creative things were 
developed at Voice of Peace during these years.

 During his time in Thailand, Viggo was also given 
permission to study Communication at Wheaton 
Graduate School in the US, and his ministry became 
increasingly international, as he had developed new 
theories for Christian Communication. There were 
many calls on him as speaker at international 
conferences and as a consultant.  He also completed 
his PhD in Intercultural Communication.  In 1980 he 
received an invitation from Fuller Graduate School of 
Intercultural Studies to teach, and he served there as 
professor of communication for more than 25 years, 
training missionaries and other Christian workers.  
During this time he also authored several books on 
Christian communication and research, and he served 
as consultant for international organizations, 
including World Vision and the United Bible Societies.

But he did not forget Thailand. Throughout all 
the years, Dr. Viggo was a consultant to Voice of Peace, 
and when he retired from some of his other 
responsibilities, he was able to spend more time at 
Voice of Peace, helping with different projects and 
raising support for the ministry.  When people ask him 
about retirement, he answers that he has promised 
God the rest of his life, so it all depends on when God 
says stop.

After considering it for some time, feeling more 
and more a conviction regarding God’s concern for 
mission, he prayed one morning that God would give 
him a clear sign. Then, only two hours later, the 
postman came and gave him a youth magazine from 
the church.  The first thing he saw was the back page.  
It was all empty apart from a text in the middle. It was 
a quote from Isaiah chapter 6 verse 8: ‘Then I heard 
the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? And 
who will go for us? And I said, “Here am I. Send me!”  
As he had just prayed for a clear sign, this came as a 
lightning bolt, and he just told God that he understood 
this as His confirmation, so Dr. Viggo promised God 
to serve Him as a missionary the rest of his life.

After his contract with the Danish Navy was 
completed, Dr. Viggo spent some years in Scotland at 
a Bible College and at the same time studying 
theology at University of London.  All during this time, 
he was confirmed of God leading him to serve in 
Thailand.  He was also sure that God wanted to use 
him in the area of communication, using the training 
and skills he had learned in the Danish Navy. He 

“...founding the Voice of 
Peace ministry,

first in Tak Province 
and later building the 
studios in Chiang Mai”
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ศาสตราจารย์ ดร.วิกโก โซการ์ด มิชชันนารีและ

ศาสตราจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านสื่อและการสื่อสาร        

ท่านเป็นชาวเดนมาร์กยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้า

ให้มาประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ด้านสื่อใน

ประเทศไทย โดยเป็นผู้เริ่มก่อตั้งสื่อมวลชนเสียงสันติ  

กระทั่งวันนี้ปีที่ 50 โดยเริ่มพันธกิจในจังหวัดตาก ต่อมา

ย้ายมาสร้างอาคาร พร้อมสตูดิโอที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่ม

จากสื่อเทปคาสเซท วิทยุ สื่อโทรทัศน์ และอื่นๆ ท่านจบ

การศึกษาและมีประสบการณ์ด้านการวิทยุที่เดนมาร์ก    

จบด้านพระคัมภร์ี และศาสนศาสตร์ท่ีประเทศสก็อตแลนด์

และประเทศอังกฤษ และปริญญาเอกด้านการส่ือสารท่ี 

ฟูลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่านเป็นท่ีปรึกษาให้กับองค์การในประเทศต่างๆ

อาทิ World Vision, United Bible Societies และอื่นๆ  

แม้ว่าท่านเกษียณอายุ แต่ชีวิตของท่านท่ีเหลืออยู่ยังคง

มอบถวายให้กับงานรับใช้พระเจ้าอย่างมากมายโดย

เฉพาะท่ีสื่อมวลชนเสียงสันติด้วยการเป็นท่ีปรึกษา  

กรรมการ และเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์

ทรงเจิมท่าน ประทานสติปัญญาแก่ท่านและ เสริมก�าลัง

เรีย่วแรงแก่ท่านในด้านการหาทนุและการน�าเสนอและท�า

โครงการต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

เพือ่การประกาศพระกติตคิณุขององค์พระเยซคูรสิต์อย่าง

ต่อเนื่องและไม่มีวันหยุด จนกว่าพระเจ้าจะบอกให้ท่าน

หยุด ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านเสมอใน

ทุกๆย่างก้าวของการด�าเนินชีวิต 

 Prof.Dr.Viggo Søgaard   
ศาตราจารย์ ดร.วิกโก โซการ์ด  

Date of Birth
3 October 1939 Age 76

Marital Status
Married, 2 children, 3 grandchildren 

Church member at:
Vestermarkskirken, Grindsted, Denmark 
Denomination: Danish Covenant Church

 
Education

High School: Fjerritslev, Denmark
Certificate: Danish Navy Radio College
Diploma: London University, Theology

Master Degree: Wheaton Graduate School, Communication.  
(Fuller, M.Div equiv.)

Doctoral Degree: Fuller, Ph.D. in  Intercultural  Communication

Working Experiences 
• Missionary in Thailand

• Professor of Communication at Fuller in California
• Consultant to World Vision International

• Consultant to United Bible Societies 
• Consultant to Danish Government projects

• Director Asian Institute of Christian Communication 
• Speaker at numerous conferences, seminars  

• Guest lecturer at various universities 
•  Author of several books on communication and research, 

as well as many articles.

Present position  
Retired (but still many responsibilities) 

Voice of Peace Consultant

Philosophy of life
To be a servant that God can use for the blessing of others

Favorite scripture (s)
Letter to Philemon

Favorite song to glorify God
God has not given me a voice to sing, but I sing in my mind

Vision to serve God
To obey Him and His calling





ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับองค์การเสียงสันติ
“50 ปีแห่งพระคุณและพระพรกับพันธกิจด้านสื่อ”

ศาสนาจารย์วิชา นทีคุณธรรม 
คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

ผู้ปกครอง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ 
คริสตจักรธรรมประทีป

อาจารย์สมชาย เหล็กกล้า 
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ปกครอง พอ.ชาญชัย ไมตรี 
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ปกครองประเสริฐ เชื้อปรางค์ 
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วาณี บัวผัน 
จังหวัดเชียงใหม่

คุณโน้ม–คุณมาลัย โลหะเวช 
จังหวัดนครสวรรค์

คุณอ้อมใจ ก�าพล 
จังหวัดตาก

คุณอากาศ จันตระกูล 
คริสตจักรสัมพันธ์นราธิวาส
246 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

คุณสุคนธ์ ง้าวแหลม 
จังหวัดแพร่

คุณบุญช่วย พะนะ 
จังหวัดเชียงใหม่

คุณอ�าพร หมูนิล
จังหวัดแพร่



ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับองค์การเสียงสันติ
“50 ปีแห่งพระคุณและพระพรกับพันธกิจด้านสื่อ”

คริสตจักรป่าเหมือด
หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด ต.บ้านไผ่ 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

คริสตจักรยะลา 
47 ถ.ปิติอุทิศ อ.เมือง จ.ยะลา 95000

คริสตจักรจีน เชียงใหม่
352/25 ถนนเจริญราษฎร์ ต�าบลฟ้าฮ่าม

 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-241-513 
โทรสาร: 053-242-040

ศจ.พิชาญ ชัยธิ 
คริสตจักรธรรมประทีป
20 ถ.ธนุษย์พงษ์ ต.หนองป่าครั่ง 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

คริสตจักรชลบุรี
528/10 ถ.ราษฎร์ประสงค์

ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

คริสตจักรที่ 10 วัฒนธรรม
หมู่ 7 บ้านโป่งน้�าตก, ต�าบลบ้านดู่ 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Phone: 053-607-002

คริสตจักรบ่อหิน
178 หมู่ 3 ต.สันต้นเปา  

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

คริสตจักรขอนแก่น
236/2 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

คริสตจักไทยผดุงธรรม
หมู่ 11 บ้านป่าผึ้ง 

 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

คริสตจักรลี้พึ่งธรรม
หมู่ 5 บ้านชีวิตใหม่ ต.ป่าไผ่ 

อ.ลี้ จ.ล�าพูน 51110
โทรศัพท์: 053-536-033

คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธ์วงศ์
5 ถ.ศรีเวียง แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-236-7044
โทรสาร: 02-266-3836

คริสตจักรบางบัวทอง
41/31 หมู่ 4 ถ.เทศบาล 19 ต.โสนลอย

 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel&Fax: 02-920-3269

E-mail: bangbuathong@gmail.com
 http://www.bangbuathongchurch.org



ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับองค์การเสียงสันติ
“50 ปีแห่งพระคุณและพระพรกับพันธกิจด้านสื่อ”

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
229/1 ถ.อุดรดุษฏี อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 41000

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
ตู้ ปณ.13 ถ.เชตุพน
 จ.เชียงใหม่ 50000

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์
51 ถ.ซีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง

 อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

โรงเรียนอนุบาลวารี
16/1 ซ.2 ถ.แก้วนวรัฐ  

ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่50000

โรงเรียนน่านคริสเตียน
82 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเมือง
 อ.เมือง จ.น่าน 55000

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
19 ถ.เชียงใหม่ – ล�าพูน  

ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.053-241-503

พระคริสตธรรมพะเยา
361 หมู่ 11 พหลโยธิน จ.พะเยา

โทรศัพท์: 054-410-152, 054-431-044, 
054-484-615

โรงเรียนไทยคริสเตียน
1023/1 ปรีดี พนมยงค์ 41 เขตวัฒนา 
แขวงคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

Phone: 02-713-0922

คริสตจักรนครแห่งพระสิริ
59/7 หมู่บ้านพิมพ์ทอง ซ.6 
ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง

 จ.เชียงใหม่ 50000

คริสตจักรสัมพันธ์นราธิวาส
70/2 ถ.วราคามพิพิธ

อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

คริสตจักรเด่นพระพร
ชุมชนบ้านสันป่าเลียง 470/4 ม.3  

ซ.สถานีต�ารวจภูธรแม่ปิง ต.หนองหอย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

คุณพิสิษฐ์ อิสระประศาสน์





196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 66 (0) 53-241039, 66 (0) 53-244654, 66 (0) 53-248069
โทรสาร: 66 (0) 53-249152

50 ปีแห่งพระคุณและพระพร
ขอบคุณพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลอง สื�อมวลชนเสียงสันติครบรอบ 50 ปี

แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์

เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์

ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

(1เปโตร2:9)

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ 
51ถนนชีสระอินทร์ต�าบลคลองกระแชงอ�าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์:0-3242-5371โทรสาร:0-3242-7871



ขอแสดงความยินดีในการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ปี สื่อมวลชนเสียงสันติ 

ขอบคุณพระเจ้า
ส�าหรับสื่อมวลชนเสียงสันติ

“50 ปีแห่งพระคุณและพระพรกับพันธกิจด้านสื่อ”
ด้วยความรักในพระคริสต์ จาก

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่

133 ถนนแก้วนวรัฐ ต�าบลวัดเกต  
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์: 053-921-777 โทรสาร: 053- 921-734
เว็บไซต์: www.mccormick.in.th

อีเมล: mchosp@yahoo.com, mchosp@hotmail

 มูลนิธิพันธกิจพระพร  

 แพทย์หญิงจงดี มิตรกูล

 กลุ่มอธิษฐานบ้านพระพร

 ศาสนาจารย์วุฒิกร ดวงสว่าง

 ผู้ปกครองเสถียร แสงสุวรรณ 

 คุณสองเมือง และคุณค�าใส แสงสุวรรณ

 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม



ขอบคุณพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองงาน
50 ปี สื่อมวลชนเสียงสันติ

“ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน

จะทรงท�าให้ส�าเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์”(พระธรรมฟีลิปปี1:6)

(ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์)
ประธาน  สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ขอบคุณพระเจ้า
ในโอกาสเฉลิมฉลองงาน

50 ปี สื่อมวลชนเสียงสันติ

1 ถนนราชด�าเนิน ต�าบล ท่าวัง 

อ�าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ แผนกก่อนประถมศึกษา (075) 356659

แผนกประถมศึกษา มัธยมศึกษา(075) 356565

โทรสาร (075)344030  

E-mail : Info@sss.ac.th, www.sss.ac.th









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสียงสันติ
ผลิตเพลง ดนตรี

ค�าเทศนา ภาพยนตร์ รายการวิทยุ 
 โทรทัศน์ หนังสือ สิ่งพิมพ์มากมาย ในช่วงปี 2012-ปัจจุบัน








