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มิชชันนารีไทย 

คริสตจักรใจสมานกรุงเทพฯ ในสิงคโปร 
คริสตจักรในสมานกรุงเทพ ไดมีภาระใจในการสงมิชชันนารีไทยไปทําพันธกิจกบักลุมคนไทย

ในตางแดน ภายหลังไดสงมิชชันนารีไทยไปทําการประกาศและต้ังคริสตจักรกับคนไทยในเกาะฮองกง
แลวในเดือนพฤษภาคม 1994 จึงไดสงผมและครอบครัวมาทํางานกบักลุมคนไทยในประเทศสิงคโปร 
โดยผมไดทําหนาท่ีเปนศิษยาภิบาลของคริสเตียนไทยแควอร่ี (CALVARY CHARISMATIC CENTER: 
REV.DR.RICK SEAWARDS) จนถึงเดอืนปลายป 1995 เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 1996 ผมและ
ครอบครัวไดถูกยายมาทําหนาท่ีเปนศิษยาภบิาลของคริสตจักรไทยทรีนติี้ภายใตการดแูลของคริสตจักร 
TRINITY CHRISTIAN CENTER ซ่ึงมี SENIIOR PASTOR คือ REV.DR.NAOMI DOWDY โดยผม
ไดเขามารับชวงงานตอจาก ศจ.บัวขาบ รองหานาม ซ่ึงจบจากการศึกษาจากสถาบัน THEO LOGICAL 
CENTER FOR ASIA (TCA) และถึงเวลาจะตองเดินทางกลับเมืองไทย 

ในขณะน้ันคริสตจักรไทยทรีนิตี้ของเราไดใชอาคารคริสตจักรทรีนิตีใ้หญ ตั้งอยูท่ี 21 – 23 
ADAM ROAD, SINGAPORE 289892 เปนสถานท่ีนมัสการ ซ่ึงอาคารคริสตจักรทรีนิตี้ใหญนี้ใหญโต
และสวยงามมากแตทวาอยูหางไกลมากพอสมควรจากแหลงชุมชนคนไทย คือ 

1. อยูหางไกลจากตึกโกลเดนไมล (GOLDEN MILE COMPLEX หรือ LITTLE THAILAND 
หรือ THAITOWN) ซ่ึงเปนสถานท่ีนัดพบและซ้ือสินคาไทยทุกชนดิของคนไทย 

2. ยังอยูหางไกลจากแหลงกอสรางและ 
3. ตั้งอยูบนถนนสายส้ัน ๆ (ADAM ROAD) ไมเปนท่ีรูจักของคนไทยเลย ดังนั้นจึงมีความ

ยากลําบากพอสมควรในการเช้ือเชิญใหคนไทย โดยเฉพาะคนงานกอสรางท่ีจะมารวมนมัสการกับเราท่ี
คริสตจักร ในชวงแรก ๆ ของการทําพันธกจิ เราจึงตองบริการคนไทยท่ีมานมัสการโดยการจัดรถบัสรับ 
– สง ซ่ึงเราไดพิจารณาลดการใหบริการนี้อยางเปนลําดับ จากท่ีเคยจัดรถบัสใหญสองคันก็เหลืออยูคัน
เดียว ก็เหลือรถตูคันเดียวและในท่ีสุดก็ไมมีบริการรถรับ - สงอีกตอไปเม่ือพิจารณาเห็นวาคริสเตียนไทย
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ท่ีอยูกับเราเติบโตฝายวิญญาณพอท่ีจะมารวมกิจกรรมของคริสตจักรดวยกําลังของตัวเองได อยางไรกด็ ี
ตอมาคริสตจักรทรีนิตี้ไดซ้ือตึก CAREPOINT,103 LAVENDER ST., SINGAPORE 338725 ซ่ึงอยูหาง
จากตึก GOLDEN MILE COMPLEX เพียง 3 ปายรถเมลและอยูหางจากรถไฟใตดิน MRT สถานี 
EW11: LAVENDER เพียง 500 เมตรเทานั้นกลุมไทย จึงไดยายมานมัสการและทําพันธกิจท่ีตึก 
CAREPOINT นี้ ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2000 เปนตนมา โดยไมมีการใหบริการรถรับ – สงอีกเลย 

การประกาศพระกิตติคุณในชวง แรก ๆ จึงเปนการเขาไปเยีย่มเยยีนตามไซคงานท่ีคนงานไทย
จะเลิกงานประมาณหน่ึงทุม (ถาไมมีโอที) หรือส่ีทุม (ถามีโอที) กวาท่ีพวกเขาจะเลิกงาน อาบน้าํ 
ทํากับขาวและทานอาหารเย็นก็จะตกประมาณเวลาสามทุมข้ึนไป ดังนั้น ระหวางเวลาสามทุมถึงเท่ียงคืน 
จึงเปนเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดสําหรับผมท่ีจะพบกับเขา ผมจะใชเวลาเกือบทุกคืนไปเยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย 
หนุนใจ ตามไซคงานตาง ๆ จนถึงประมาณเท่ียงคืนจึงกลับบานซ่ึงทําใหภรรยาของผมเรียกผมวา “ศิษ
ยาภิบาลซินเดอรเรลา” เพราะจะกลับถึงบานหลังเท่ียงคืนเสมอ 

การเขาไปทํางานตามไซคงานตาง ๆ ก็มีอุปสรรคและความยากลําบากมากพอสมควร บางไซค
งานมียามรักษาความปลอดภยั เขาจะไมยอมใหเราเขาไป จึงตองอธิษฐานและพ่ึงพระเจาเปนอยางมาก 
บางคร้ังตองนัดพบกับคนงานลวงหนาใหเขาออกมาพบและรับเราท่ีตูยาม บางคร้ัง เราตองบอกยามวา
จะไปพบกับ ... นายสมศักดิ ์สมควร สมปอง สมศรี หรือสมชายหรือบอกช่ือใครสักคนท่ีเรา รูจกัแลว
แลกเปล่ียนบัตรประจําตัว จึงจะสามารถเขาไปไดสวนผูหญิง (ท่ีไปดวยกับเรา) จะเขาไปในไซคงานยาก
ท่ีสุด เนื่องมาจากปญหาโสเภณีท่ีไปใหบริการถึงในไซคงานเลยทีเดยีว 

การเขาไปทํางานตามไซคงานตาง ๆ ทําใหเรารูปญหาจริงของพวกเขาในการทํางานสุขภาพ 
สวัสดิการ และความเปนอยู บางคนเจ็บปวยแตโฟรแมนไมยอมพาไปหาหมอ (เพราะจะเสียเวลาทํางาน
และตองจายคารักษาพยาบาล) บางไซคงานเงินคาจางไมออกตามกําหนดเวลา จนแทบไมมีอะไรจะกนิ 
จะเหลือก็แตเกลือกับขาวเหนียวเทานั้น ผมและภรรยาเคยตองเร่ียไรเงินถวายจากคริสตจักรทรีนิตี้และ
เพื่อนฝูงเอาไปซ้ือขาวปลาอาหารแหงแลวนําไปมอบใหกับพวกเขาหลายตอหลายคร้ัง เพราะความ
สงสาร (แตหลายคร้ังเราตองออกเงินเอง เพราะจะไปเร่ียไรทุกคร้ังก็ไมได) เราไดเหน็น้ําตาที่ไหล
ออกมาโดยความซาบซ้ึงใจในขณะท่ีพวกเขาออกมารับขาวเหนียว น้ําปลา ปลากระปอง ฯลฯ 

บางไซคงานกอ็ยูใกลเมือง มีรถเมลหรือรถไฟ MRT ผานก็ดีไป เพราะจะสะดวกในการเดินทาง 
แตโดยสวนใหญแลวการกอสรางจะมีข้ึนในพ้ืนท่ีใหม ๆ ท่ียังไมมีสาธารณูปโภคอะไรเลย ไมมี
แมกระท่ังไฟฟา (ตองใชเคร่ืองปนไฟเองของบริษัท เราเคยตองเอาไฟฉาย 4-5 กระบอกผูกปลายไมปก
ไวรอบสนามหญา แลวนั่งลงลอมวงรองเพลงนมัสการ อธิษฐานและเทศนา) บางไซคงานอยูหางไกล
รถเมล ผมเคยเดินเปนกิโลเมตรหลังจากเยี่ยมเยียนไซค “บริษัทนามกี”่ แลว ปรากฎวาไมมีรถเมลกลับ
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บาน เวลาก็ดกึมากแลว กวาจะหาแทกซ่ีกลับบานไดเดนิกันเหง่ือตกไปเลย แตท่ีขอบพระคุณพระเจาก็
คือวาจากไซค “บริษัทนามกี”่ นี่เองภายหลังเราไดสงสามคนไปรับการอบรมท่ีศูนยไครททูไทยแลนด จ.
ขอนแกน 

คุณสรรเสริญ สีเสริม ยังคงรับใชพระเจาอยู ภายหลังการอบรมแลว รวมรับใชเต็มเวลาท่ี คจ.
ศูนยชีวิตใหม จ.ขอนแกนและเรียนตอระดับท่ีสูงข้ึนไปอีกของศูนยไครทฯ ปจจุบันเขารวมรับการ
อบรมพิเศษขอคณะ YWAM 

คุณสยาม คํ้าคูณ ไดกลับมาทํางานท่ีสิงคโปร รวมรับใชกับผมและเปนผูนําคนหนึ่งของเรา เขา
ไดนําท้ังครอบครัวมาเช่ือในพระเจาและในปจจุบันภรรยาของเขาก็เปนกําลังของ คจ.อุบลราชธานี 

คุณเสท หาญคํา ไดกลับมาทํางานท่ีสิงคโปร รวมรับใชและเปนผูนําคนหนึ่งของเราท่ีนี่ดวย 
การประกาศพระกิตติคุณแกบรรดาคนงานไทยในยุคแรก เราไดใชการสอนภาษาอังกฤษใหแก

คนงานไทยในโบสถเปนหลักคนงานไทยจะสนใจการเรียนเพราะเขาเห็นความจําเปนของภาษาอังกฤษ
ในการอยูตางประเทศ แตเนื่องจากการเรียนภาษาน้ีจะตองอดทนสูงและใชเวลานาน จึงทําใหหลายคน
ขาดความต้ังใจเรียน ปญหาอีกประการหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษคือแรงงานไทยในสิงคโปรสวน
ใหญ 95% จะเปนผูท่ีมาจากชนบทของภาคอีสาน จึงขาดพ้ืนฐานในการเรียนรูภาษาน้ี บางคนเรียนแบบ
กระโดดขามข้ัน เพราะภาษาไทยเองก็ยงัไมคอยถนัดแตมาเรียนภาษาอังกฤษ จึงทําใหตามไมทัน
บทเรียนและทอใจไดงาย อยางไรก็ตาม เรายังเหน็วา การเรียนภาษาอังกฤษยังเปนเคร่ืองมือท่ียังใชไดใน
การนําคนมาถึงความรอด 

คุณทองหลอ ศรีสมร เปนคนอําเภอพรเจริญ จ.หนองคาย ไดมาขายแรงงานในสิงคโปรดวย 
ความตองการเงินมากเพ่ือสรางบานจึงไดสมัครเปนเอเยนตคาผูหญิงตามไซคงานตาง ๆ ซ่ึงเขามีรายได
จากงานนี้เปนกอบเปนกําจากงานนอกกฎหมายนี ้แตมีเพื่อนนําเขามารูจักพระเจาท่ีไทยทรีนิตี้ เขาจึงเลิก
ทําส่ิงนี้ เม่ือครบวาระท่ีจะตองกลับเมืองไทย เพื่อเห็นแกลูกสองคนท่ีขาดแม (ภรรยาท้ิงเม่ือเขามาทํางาน
ในสิงคโปร) คุณทองหลอจงึไมไดมาทํางานในสิงคโปรอีก แตอยูบานและสําแดงชีวติท่ีเปล่ียนแปลงจน
แมเหน็ แมจงึละเลิกจากศาสนาเดิม เม่ือเราจัดทีมมิชช่ันไทยไป อ.พรเจริญ เราไดไปจัดประกาศที่บาน
ของคุณทองหลอ มีคนมารวมเกือบ 50 คน ท่ีนายินดกี็คือ ในคืนวนันั้นท้ังพอ แม พี่นอง ญาติ และเพื่อน 
ๆ ของคุณทองหลอไดตัดสินใจรับเช่ือพระเจารวมแลวเกือบ 10 คน ซ่ึง คจ.พรเจริญไดรับทําหนาท่ีใน
การติดตามผลตอไป 

คุณสุรศักดิ์ เวยีงสีมา เปนคนอําเภอประทาย จ.นครราชสีมา มารูจักพระเจาในไทยทรีนีตี้ เม่ือ
ถึงเวลาตองเดนิทางกลับบานเราจึงไดสงรายช่ือและที่อยูไปให ศจ.บุญมา พอเพชร ศิษยาภิบาล 
คริสตจักรพระกิตติคุณประทายติดตามผล ปรากฎวา ไดรับรายงานกลับมาวาคุณสุรศักดิ์ ไดเปนพยาน
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ในหมูบานของตนเอง จนมีคนเช่ือมากมาย และคุณสุรศักดิ์มีสาวกท่ีตองดูแล 20 กวาคน จึงตัดสินใจไม
ขายแรงงานในประเทศสิงคโปรอีกตอไปแลว จะขออยูรวมรับใชพระเจากับ อจ.บุญมา ซ่ึง อจ.บุญมาได
เขียนจดหมายมาบอกวา “ขอใหชวยสงคนแบบคุณสุรศักดิ์กลับไปท่ีประทายมาก ๆ หนอย” ขอบคุณ
พระเจา 

คุณชินพันธ นนัทะแสง เคยอยูในสมณเพศระดับ “มหา” มาแลวถึง 7 ป พอแมคาดหวังวาเขาจะ
เปนเจาอาวาสของศาสนสถานประจําหมูบานท่ีเขาอยูในอนาคตขางหนาแตเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจใน
ครอบครัวทําใหเขาตองลาสึกออกมาเปนแรงงานไทยในสิงคโปร คุณแกวตา อาสาสุวรรณ และผมได
เขาไปสอนภาษาอังกฤษในไซคงานของเขาตอนแรกเขาก็สนใจเรียนด ี แตพอเราเร่ิมพูดเร่ืองของพระเจา
บาง เขาก็เร่ิมหนีและตีตัวออกหาง เราตองติดตามสอนเขาอยูถึง 5-6 เดือน จึงสามารถชักชวนใหเขามา
เรียนภาษาอังกฤษท่ีโบสถ (ถนนอาดัม) ได เกือบเปนปกอนท่ีเขาจะรับเช่ือในพระเจา เม่ือเขาตัดสินใจ
รับเช่ือในวนัอาทิตยนั้น ทุกคนดีใจมาก พระเจาไดเปล่ียนแปลงเขา และเดี๋ยวนี้พระเจาไดทรงเรียกเขาให
รับใชพระเจาเต็มเวลา หลังจากรับการอบรมพื้นฐานท่ีศูนยไครทฯ จ.ขอนแกนแลว บัดนี้คุณชินพันธ 
นันทะแสง กไ็ดเขาเรียนพระคริสตธรรมตอใน “สถาบันพระคริสตธรรมเพ็นเตคอสฯ” (ปท่ี 1) และ
รวมงานกับ คจ.ใจสมานนวนคร เช่ือวาตอไปในอนาคตพระเจาจะทรงใหเขาเปนพระพรในการขยาย
แผนดินของพระองคในประเทศไทย 

คุณเกษม ไชยเทพ โดยการเปนพยานและเลี้ยงดูฝายวิญญาณของคุณชินพันธ นนัทะแสง คุณ
ไชยเทพ จาก อ.นาคู จ.กาฬสินธุ ก็ไดมีโอกาสรับเช่ือในพระเจาในคริสตจักรไทยทรีนิตี้ เขาไดรับการ
เล้ียงดูในฝายวญิญาณจนถึงเวลาเดินทางกลับบานเพราะหมดสัญญาการทํางานในสิงคโปรเขากลับบาน
พรอมกับนําพระกิตติคุณของพระเจาไป ประกาศใหภรรยาและลูก ๆ และญาติพี่นองในหมูบาน 
ครอบครัวของเขาก็ไดรับเช่ือในพระเจา ภายหลังเม่ือเขาคิดจะสมัครกลับเขามาทํางานในสิงคโปรอีก 
พระเจาไดตรัสเรียกกับเขาใหรับใชพระเจาเต็มเวลาซ่ึงคุณเกษมก็ไดเช่ือฟง จึงยกเลิกการกลับมาทํางาน
ในสิงคโปร เราจึงไดสงใหเขารับการอบรมพื้นฐานท่ีศูนยไครทฯ จ.ขอนแกนและรวมรับใชภายใตการ
ดูแลของคริสตจักรกาฬสินธุ เม่ือตนปนี้เอง เราไดสงทีมมิชช่ันไทย (แรงงานไทยของเรา) จากคริสตจักร
ไทยทรีนิตี้ไปท่ีหมูบานของคุณเกษมและสรางหองประชุมท่ีสามารถจุคนไดประมาณ 50 คนใหแกคุณ
เกษม และเปนท่ีนายนิดยีิ่งข้ึน เม่ือคุณเกษมเขียนจดหมายบอกเราวา บัดนี้ภรรยาของคุณเกษมก็ไดถวาย
ตัวท่ีจะรับใชพระเจาเต็มเวลารวมกับคุณเกษม โดยในปจจุบันนี้ท้ังสองคนไดเขารับการอบรมท่ีสถาบัน
พระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NBC) จ.ขอนแกน ท้ังสองคนจะเรียนในวนัจันทร – ศุกร 
และกลับไปรวมรับใชกับคริสตจักรกาฬสินธุ และคริสตจักรท่ีหมูบานในวันเสาร อาทิตย นับเปนงาน
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พันธกิจการรับใชท่ีทาทายความเช่ือของครอบครัวนี้อยางแทจริง เพราะท้ังสองคนจะรับใชพระเจาดวย 
“ความเช่ือ” 

นอกเหนือจากการสอนภาษาอังกฤษท่ีคริสตจักร และไปเยีย่มตามไซคงานแลวเราไดจัดการ
ประกาศใหญหลายคร้ัง คร้ังแรกเราไดเชิญคุณปุ (อัญชลี จงคดีกิจ) และวงดนตรี “ดิ โอเอซิส” มาทําการ
ประกาศใหญมีคนงานมารวมการประกาศประมาณ 1,600 คนและมีคนรับเช่ือเปนรอยคน ทีมจาก
คริสตจักรใจสมานกรุงเทพ ประมาณเกือบ 20 คน มาชวยเราในการออกประชาสัมพันธตามไซคงาน 
และเปนพี่เล้ียงใหแกคนรับเช่ือในพระเจา คร้ังท่ีสองและสาม เราไดเชิญวงหมอลํา “กัลยา พงษมา” ซ่ึง
เปนหมอลําคริสเตียนมาประกาศ มีคนมาเปนพันเชนเดยีวกัน ภายหลังเราคิดวาเรานาจะทําเองไดเราจึง
ไดมีการฝกสอนนักดนตรี นกัรองหมอลํา (คริสเตียน) และแดนเซอร (หางเคร่ือง) ของเราเอง รวมท้ัง
เตรียมทีมพี่เล้ียงฝายวิญญาณเอง บัดนี้ การประกาศในสองปหลังเราจึงไดใชวงดนตรี “หมอลํา” แดน
เซอร (ฝกบรรดาแมบานคริสเตียนในคริสตจักร) และนักรอง รวมทั้งพี่เล้ียงฝายวญิญาณของเราเอง
ท้ังหมด เช่ือหรือไม แตละครั้งท่ีเราจัดประกาศ เราจะใชเงินคาใชจายทุกอยางไมเกิน 5,000 บาทไทย ตอ
ผูชมท่ีมาประมาณ 1,500 คน แถมยังไดเงินกําไรจากการขายบัตร ทิปนักรอง มากพอท่ีจะแจกจายเปน
รางวัลใหกับทุกคนท่ีมีสวนรวมในวงดนตรี “หมอลํา” ของเราอีกดวย 

ในการจดัคอนเสิรท “หมอลํา” แตละคร้ังนั้น เราจะรวมงานกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล
สิงคโปร เชน รวมงานกบัสถานีตํารวจ Kampong Glam Neighborhood Police Post, Rochor 
Neighborhood Police Center, Ministry of Environment, ท่ี Kallang Riverside Park ซ่ึงคนไทยจะ
เรียกวา “สวนมะพราว” เพราะเปนสวนสาธารณะท่ีอยูตดิชายทะเล มีปามะพราวอยูริมชายหาดและอยู
ติดกับตึกโกลเดนไมล โดยทางตํารวจเปนผูออกคาใชจายทุกอยาง คาเชาเวทีและผาเต็นทตอการแสดง 3 
ช่ัวโมงจะตกประมาณเกือบ 10,000 เหรียญสิงคโปร (คูณดวย 25.50 บาทครับ) แถมยังเล้ียงอาหารบุฟเฟ
ใหกับพวกเราอีก แมเราจะไมสามารถเทศนาพระกิตติคุณโดยตรงได แตส่ิงท่ีเราทําไดคือ 

1. มีโอกาสแจกใบปลิวแกคนท่ีมาชมประมาณ 700-800 คน ทุกคร้ัง 
2. เรามักจะจัดคอนเสิรท “หมอลํา” รองรับท่ีตึก Care Point ของเราในวนัอาทิตยตอมาเสมอ ทํา

ใหเราสามารถเชิญผูชมของเรามาชมคอมเสิรท “หมอลํา” ท่ีเราจัดเองท่ีโบสถและเทศนาประกาศได
เต็มท่ี ซ่ึงจากการกระทํา เชนนี้ มีคนท่ีรับเช่ือพระเจาและอยูกับเราในโบสถหลาย ๆ คนทีเดียว 

3. แมโบสถของเราไดตั้งอยูในตัวตึกโกลเดนไมล แตวงดนตรี “หมอลํา” และทีมงาน “ไทยแคร
พอยท” เปนท่ีรูจักของคนไทยในสิงคโปรอยางกวางขวาง 

โดยในการจัดหมอลํา “คอนเสิรท” ของเราคร้ังท่ีหลังสุดนี้ (29 กรกฎาคม) เราไดจัดการแขงขัน 
“เซปคตะกรอทัวรนาเมนท” ดวยในตอนเชาปรากฏวาไดรับความสนใจจากแรงงานไทยอยางลนหลาม 
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เราสามารถรับทีมตะกรอเขาแขงขันไดเพียง 8 ทีมเทานั้น แตมีทีมสมัครเขาแขงขันถึง 15 ทีม เราจึงตอง
ตอบปฏิเสธทีมท่ีเหลือไปอยางนาเสียดาย ในการแขงขันมีแรงงานไทยมารวมเชียรถึง 300 คน ในตอน
บายมีคอนเสิรท “หมอลํา” บนเวทีปรากฏวามีผูชมคอนเสิรทของเราแนนขนัดถึง 800 คน (คาดคะเน
โดยทางเจาหนาท่ีตํารวจ) โดยในการจัดนี ้ เชนเคยครับตํารวจเปนผูออกคาใชจายทุกอยางใหกับเรา แถม
ยังเปนผูดําเนนิการขออนุญาตการใชสถานท่ีและการแสดงบนเวทีใหกับเราอีกดวย และท่ีสําคัญทาง
เจาหนาท่ีตํารวจยังไดมอบรางวัล ประกาศนียบัตร COMMISSIONER OF POLICE AWARD (เปน
รางวัลท่ีมอบใหเพียงปละคร้ังเดียว สําหรับผูท่ีทําประโยชนอยางสูงตอวงการเจาหนาท่ีตํารวจสิงคโปร
เทานั้น) ใหแกผมเปนกรณพีิเศษอีกตางหาก จนเปนท่ีกลาวขวัญถึง เพราะเพื่อนผูรับใชพระเจาชาวสิงค
โปรบอกกับผมวา “เราเองชาวสิงคโปรทํางานหนกัแตยังไมมีใครไดรับรางวัลเหมือนท่ีเขาใหกับอาจารย
เลย” ขอบพระคุณพระเจาสําหรับความโปรดปรานของพระองคท่ีมีตอผมและการรับใชของทีมงาน 
“ไทยแครพอยท” ทุกคน ผมจึงขอประกาศอุทิศรางวัลนี้แกพี่นองในครอบครัว คจ.ในสมานกรุงเทพฯ 
และ คจ.ไทยทรีนิตร้ีทุกคน เพราะหากปราศจากพ่ีนองท่ีรักพระเจาเหลานี้ รางวัลนี้ก็จะไมสามารถไดรับ
เลย 

ในวนัอาทิตยตอมา (5 สิงหาคม) เราไดจัดคอนเสิรท “หมอลํา” ท่ีโบสถของเรามีคนมาชม
ประมาณ 315 คน (หองประชุมใหญของเราท่ีนี่จะได 480 คน) ซ่ึงนอยกวาทุกคร้ังท่ีผานมา เนื่องเพราะ
เงินคาแรงไมออกตามกําหนด แรงงานไทยจึงมาท่ีตึกโกลเดนไมลนอยกวาปกติ ผิดคาดสําหรับเรา ทุก
คร้ังจะมีคนมาชมแนนไปหมดจนตองเสริมเกาอ้ี (คร้ังกอนหนานั้นมีผูมาชมถึง 560 คน จนลนหอง
ประชุม) ศจ.อานุภาพ วิชิตนนัท ศบ.คจ.เสรีภาพกรุงเทพ เปนผูเทศนา มีคนรับเช่ือท้ังหมด 26 คน ใน
จํานวนน้ีเปนผูหญิงไทย 2 คน หลังจาก อจ.อานุภาพกลับประเทศไทยแลวก็ตาม คนเหลานี้กย็ังมารวม
นมัสการพระเจากับเราอยู ขอบพระคุณพระเจา 

ปจจุบันนีพ้ระเจาไดทรงอวยพระพรใหแกเรามากมาย เม่ือตอนเร่ิมตนกลุมไทยทรีนิตี้ใหม ๆ 
เรามีผูเช่ือท่ีเปนแมบานอยูเพยีง 4-5 คน เทานั้น แมเราไมไดเนนการประกาศกับแมบานมากนัก ขอบคุณ
พระเจา แมบานท่ีเปนคนไทยไดเขามารับเช่ือในพระเจามากข้ึนเร่ือย ๆ เดี๋ยวนี้เรามีแมบานประมาณ 25 
– 30 คน ในปหนาท่ีจะมาถึงนี้เราต้ังใจท่ีจะประกาศพระกติติคุณกับแมบานไทยในสิงคโปรมากยิ่งข้ึน 

หากพ่ีนองทานใดมีโอกาสแวะมาท่ีสิงคโปร อยาลืมแวะมาเยี่ยมเราไดนะครับ ท่ี .... 
CAREPOINT, 103 LAVENDER ST., SINGAPORE 338725 Tel.290-4154, Fax: 296-2112 

หรือติดตอทางอินเตอรเน็ตท่ี giatisak@trinity.org.sg 
หรือถาใชบริการรถแท็กซ่ี กบ็อกเขาวาใหไปสงท่ี SINGAPORE CASKET, 131 LAVENDER 

ST., รถแท็กซ่ีทุกคันจะรูจักตึก CAREPOINT อยูหางกับ SINGAPORE CASKET เพียง 20 เมตรเทานั้น 
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สําหรับการนมัสการของเราท่ี CAREPOINT ในทุกวนัอาทิตย จะมีสองรอบครับคือ 
รอบบาย ระหวางเวลา 14:00 – 16:30 น. ช้ัน 2 จะมีผูเขารวมนมัสการประมาณ 25-30 คน สวน

ใหญเปนแมบาน 
รอบคํ่า ระหวางเวลา 19:00-21:00 น. ช้ัน 4 จะมีผูเขารวมนมัสการประมาณ 65-80 คน สวน

ใหญเปนแรงงานไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 283 พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2001, หนา 51-54. 


