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ถงึพีน้่องทีร่กัในพระครสิต์ 
 ในเดอืนทีผ่่านมาขา้พเจา้มโีอกาสไป
เยีย่มเยยีนครสิตจกัรต่างๆ เพือ่แบ่งปันเกีย่วกบั
พนัธกจิยุวยาตรา ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัการ
สนบัสนุนจากพีน้่องในครสิตจกัรเหล่านัน้ 
ขา้พเจา้เชือ่ว่าเมือ่เรามมีมุมองทีถู่กตอ้งเกีย่วกบั
แผ่นดนิของพระเจา้จะท าใหเ้รามเีสรภีาพในการปรนนิบตัพิระองค์
ผ่านการทรงน าของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์เมือ่เราชว่ยเหลอืซึง่กนัและ
กนักท็ าใหพ้ระราชกจิของพระเจา้เตบิโตและเกดิผลถวายเกยีรตแิด่
พระองค ์การเป็นหุน้สว่นในแผ่นดนิของพระเจา้ท าใหข้า้พเจา้รูส้กึว่า
เราไมไ่ดท้ าพนัธกจินี้เพยีงล าพงั เพราะมคีรสิตจกัรและพีน้่องในพระ
ครสิตอ์ยู่เคยีงขา้งและสนบัสนุนเราใหป้ระสบความส าเรจ็ 
 นอกเหนือจากการพฒันาเดก็สมาชกิในแต่ละสปัดาหผ์่านการ
รว่มกจิกรรมยุวยาตราภายในกองแลว้ การอบรมผูน้ า (LTS) กเ็ป็นอกี
วธิกีารหนึ่งทีเ่ราใชเ้พือ่เสรมิสรา้งสมาชกิของเราใหม้คีวามมัน่ใจใน
ตวัเอง กลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กตอ้ง และเรยีนรูท้ ีจ่ะท างานรว่มกบั
ผูอ้ืน่ ดงันัน้การฝึกฝนภายในกองจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการ
สรา้งความตระหนกัใหก้บัเดก็สมาชกิของเราและเมือ่พวกเขาคน้พบ
ความสามารถในการน าของตวัเองแลว้การมาอบรมผูน้ าจะท าใหพ้วก
เขาพฒันาขึน้ไปอกี ส าหรบัเดก็ผูน้ าทีผ่่านการอบรมปีที ่1 แลว้ขอให้
ตัง้ใจฝึกฝนทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูอ้ยู่เสมอ เพือ่จะชว่ยใหก้ารอบรมต่อในปี
ที ่2 มคีวามหมายมากยิง่ขึน้ ขอเจา้หน้าทีจ่ะใชเ้วลาในการประเมนิผล
กบัเดก็ผูน้ าทกุครัง้ทีเ่ขาไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่จะชว่ยพวกเขาใหม้ี
พฒันาการทีด่ขี ึน้เรือ่ยๆ ขา้พเจา้เชือ่ว่าความส าเรจ็ของการพฒันา
ผูน้ าอยู่ทีค่วามสม ่าเสมอในการประเมนิผลและใหก้ าลงัใจแก่เดก็ผูน้ า 
เมือ่เดก็ผูน้ าประสบความส าเรจ็ เราในฐานะเจา้หน้าทีก่ป็ระสบ
ความส าเรจ็ดว้ย อย่าใหก้ารอบรมผูน้ าเป็นเพยีงกจิกรรมชว่งปิดเทอม
ส าหรบัเดก็สมาชกิแต่ใหเ้ป็นเวทฝึีกฝนทีเ่ขาจะเรยีนรูแ้ละเป็นผูน้ า
ตามแบบอย่างของพระครสิต์ 
 ขณะทีเ่รามุง่มัน่พฒันาเดก็สมาชกิใหม้คีวามเป็นผูน้ า ตวัของ
เจา้หน้าทีเ่องกค็วรจะพฒันาความเป็นผูน้ าดว้ย เพราะเราไมส่ามารถ
ใหใ้นสิง่ทีเ่ราไมเ่คยมหีรอืไมเ่คยเป็น อคัรทตูเปาโลเขยีนใน 2 ทโิมธ ี
3:11 ว่า “แต่ท่านกไ็ด้ด าเนินตามข้าพเจา้ในด้านค าสอน 
พฤติกรรม เป้าหมายชีวิต ความเชือ่ ความอดทน ความรกั 
ความทรหดอดทน” ดงันัน้การเป็นแบบอย่างของเจา้หน้าทีจ่งึเป็น
การน าทีด่ทีีส่ดุทีเ่ดก็สมาชกิของเราจะไดเ้หน็ 

 ค่ายจบหลกัสูตรเหรียญผูเ้ช่ียวชาญ 2017 
วนัที:่ 11-14 ตุลาคม 2017 
สถานที:่ ส านกังานยุวยาตราประเทศไทย จ.ปทมุธาน ี
ค่าลงทะเบยีน: 1,200 บาท 
วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีน: 20 กนัยายน 2017 
 อบรมผูน้ า (LTS) 2017 
วนัที:่ 17-20 ตุลาคม 2017 
สถานที:่ โรงเรยีนมหาชยัครสิเตยีนวทิยา จ.สมทุรสาคร 
ค่าลงทะเบยีน: 1,400 บาท 
วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีน: 9 กนัยายน 2017 

 การฝึกเจา้หน้าทีรุ่่นใหม่ทีจ่ะมาเป็นวทิยากรของยวุยาตรา และ
การเตรยีมทมีวทิยากรส าหรบัอบรมผูน้ า (LTS) 2017 เพื่อใหก้ารอบรม
ครัง้นี้จะเกดิประโยชน์สงูสดุต่อเดก็สมาชกิของเรา 
 การรบัสมคัรเจา้หน้าทีป่ระจ าส านกังานทีจ่ะมผีูส้มคัรและเขา้มา 
ร่วมรบัใชต้ามการทรงเรยีกของพระเจา้ 
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 ขอแสดงความยนิดกีบั อ.โสภณ จรยิาสวุรรณ (อนุศาสกกองที ่
1 สมุทรสาคร) ศษิยาภบิาลครสิตจกัรมหาชยัทีไ่ดร้บัการสถาปนาเป็น
ศาสนาจารย ์ในวนัที ่25 มถุินายน 2017 ขอพระเจา้ทรงโปรดอวยพร
ท่านและพนัธกจิทีท่่านรบัใชต้ลอดไป 
 ขอแสดงความยนิดกีบัครอบครวัครสูมศกัดิ ์สงิหะ (เจา้หน้าที่
กองที ่1 ขอนแก่น) เน่ืองในโอกาสพธิสีมรสของลกูสาวในวนัที ่8 
กรกฎาคม 2017 ขอพระเจา้ทรงโปรดอวยพระพรครอบครวัใหม่ใหม้ี
สนัตสิขุในพระองคต์ลอดไป 
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เขียน โดย  นคิม  แ ก้วกุลดลิก  ( ผู้ช่วย เจ้า หน้า ท่ีก องท่ี  1  เชี ยง ราย ) 
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การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชกิยวุยาตรากองที่ 1 

เชียงราย ในภาคเรียนน้ีเด็กสมาชกิของเราได้เรียนรู้ 

Workshop “การให้”  ในวันศุกร์ท่ี 9 มถุินายน 2017 น า 

Workshop โดยวิทยากรของยวุยาต ราซ่ึงมาจ ากส านักงาน

และกองท่ี 1 เชียงใหม่ เด็กๆ เรียนรู้เก่ียว กับตัวเองมากข้ึนใน

ฐานะผู้รับป ระโยชนแ์ละผู้ให้ผ่านการเล่าถึงป ระสบการณ์ท่ี

พวกเขาได้รับและให้ นอกจากน้ีเด็กบาง คนก็ได้ออกมาแสดง

บทบาทสมมติในพระธรรม 1 พงษ์กษัตริย์ 17 :7-16 เปน็

เรื่องราวของหญิงม่ายคนหน่ึงที่เปน็แบ บอย่างในการให้ 

ถึงแ ม้ว่าหมดทั้งชวีิตของห ญงิม่ายคนน้ีจะเหล ือแค่แปง้ห น่ึงก า

มือแต่เธอก็ยังแ บง่ให้กับผู้อื่น สิ่งท่ีหญิงม่ายได้รับกลับมาคือ

แปง้ในหม้อก็ไม่ขาด และน้ ามันในไหก็ไม่หมด ข้อสรุปจากเรื่องน้ีท าให้เด็กสมาชิกของเราได้รับ

บทเ รียนท่ีดีเก่ียวกับการให้ ถึงแม้จ ะมีเพียงเ ล็กน้อยเราก็สามารถให้ได้ ข้าพเจา้เชื่อว่าเมื่อพวก

เขาน าบทเ รียนท่ีได้จาก Workshop น้ีไปใช้ในชีวติประจ าวันก็จะ ก่อให้เกิดผลดีกับตัวเ องและ

ครอบครัว อีกทั้งยังจะเป็นท่ีรักใคร่ของคน

อื่นๆ ด้วย ความรู้และป ระโยชน์ท่ีได้รับจ าก 

Workshop “การให้” คือเด็กได้เรียนรู้ถึง

คุณคา่ในการแบ่งปันและเริ่มแบง่ปันจากสิ่ง

เล็กๆ ท่ีพวกเขามีให้คนรอบข้างเ ชน่ การให้

เพื่อนยืมดินสอ ป ากกา เ ด็กบอกว่าสิ่งท่ี

ตัวเ องได้รับจ ากการ

แบ่งปันกค็ือความสุขใจ

นั่นเอง ส่วนการออมเด็ก

สมาชิกแต่ละคนจะมี

กล่องออมสนิยุวยาตรา

เป็นของตัวเ อง ห ลังจากท่ีได้เรียนรู้ใน Workshop น้ี พวกเขาก็มีเปา้หมายใน

การออมท่ีเ หมือนกันค ือการถวายคืนให้แก่พระเจ้า  

นอกจากน้ีข้าพเจ้าสังเ กตเห็นการเป ล่ียนแป ลงที่เ กิดข้ึนในสมาชิก

ยุวยาตรากองที่ 1 เชียงราย เ มื่อมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม 

เด็กแต่ละคนจะไม่เลือกคนท่ีตัวเ องสนิทเท่านั้นแต่จะร่วมท ากิจกรรมกับทุก

คน มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ ถึงแม้ว่าเด็กสมาชิกของเ ราหลายค นยังไม่

รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว แต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าท่ีตอนน้ี

เด็กสมาชิกของเราสามารถร้องเพลง สรรเสรญิพระเจ้าได้แลว้  

หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสนบัสนุนพนัธกจิ สามารถโอนเงนิเขา้บญัชมีูลนธิยิวุยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:่ 101-774371-5  
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ความรูแ้ละประโยชนท์ีไ่ดร้บัจาก 
Workshop “การให”้ คอืเดก็ไดเ้รยีนรู้
ถงึคณุคา่ในการแบง่ปนัและเริม่แบง่ปนั
จากสิง่เลก็ๆ ทีพ่วกเขามใีหค้นรอบขา้ง 
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