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พี่นองสมาชิกคริสตจักรสวางธรรมโนนสะอาด สังกัดภาค 13 มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย



คริสตจักร
สวางธรรมโนนสะอาด 

คริสตจักรสวางธรรมโนนสะอาด ตั ้งอยู ที ่ตำบลเขือน้ำ 
อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดภาคท่ี 13 สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย  เริ ่มกอตั ้งคริสตจักรตั ้งแตป ค.ศ.1994
มีสมาชิกเพียง 19 คน ในอดีตชุมชนยังไมยอมรับคริสตจักร 
และไมใหเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน รวมท้ังไมใหมี
การประกาศพระกิตติคุณ เพราะเห็นวาเปนศาสนาตางชาติ 
กระทั่งป ค.ศ. 2007 คริสตจักรเริ่มทำพันธกิจเด็กรวมกับ
คอมแพสชั่นเพราะตองการชวยเหลือเด็กยากจนในชุมชน 
จนถึงเวลานี้ ผานมา 15 ปแลวที่พันธกิจของคริสตจักร
ไดชวยพัฒนาเด็กในชุมชนและมีสวนชวยเหลือครอบครัว
ของเด็กๆ จนเปนที่ประจักษ

ยอนไปเมื่อเริ่มตนโครงการ มีเด็กลงทะเบียนเขารวมโครงการ
ในคร้ังแรก 100 คน ในขณะนั้นยังคงมีการตอตานคริสตจกัร

จากคนในชุมชนอยู แตคริสตจักรยังมุงมั่นทำพันธกิจตอไป
โดยมีเปาหมายเพื่อชวยใหเด็กยากจนไดรับการพัฒนาชีวิต
แบบองครวม ท้ังดานสุขภาพรางกาย ดานสติปญญาการเรียนรู 
ดานสังคมอารมณ และดานจิตวิญญาณ โครงการน้ีทำใหเด็ก
สามารถคนพบศักยภาพในตนเอง และพัฒนาความรูความสามารถ 
ประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได มีชีวิตเปน
แบบอยางท่ีดีในสังคม จึงทำใหคนในชุมชนแวดลอมคริสตจักร
ไดเห็นสิ่งที่คริสตจักรทำผานพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวม 
และเห็นผลดีเกิดข้ึนแกชีวิตของเด็กและครอบครัว นอกจากน้ี
คริสตจักรมีการตอยอดแนวคิดเร่ืองความย่ังยืนในการทำพันธกิจ 
จนปจจุบันคริสตจักรเปนศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติ
ตามศาสตรพระราชาซึ ่งเปนที ่ร ู จ ักกันดีในระดับทองถิ ่น 
กลายเปนคริสตจักรท่ีเปนมิตรกับเด็กและชุมชน

2

ผูนำคริสตจักรและเจาหนาท่ีโครงการ



ผลผลิตจากคลองประชารัฐ

การเกิดผลในชีวิตของเด็กและ
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน

คริสตจักรไดทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวมมาเปนเวลา
15 ปแลว มีเยาวชนท่ีจบจากโครงการไปแลวจำนวน 11 คน 
ตางไดทำงานในอาชีพที่ตนเองถนัด เชน ครูสอนวายน้ำ
ประจำโรงเรียน พยาบาล คาขาย เกษตรกร พี่เลี้ยงเด็ก 
พนักงานในโรงงานผลิตขิ้นสวนรถยนต พนักงานราน และ
มีเยาวชนในโครงการที่กำลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา 
เรียนสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา ทั้งหมดจำนวน 87 คน
 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของเด็ก ๆ นั้นเปนท่ีประจักษ
ในสายตาของผู ปกครองและคนในชุมชนวาเด็กที ่มารวม
กิจกรรมที่คริสตจักร มีพฤติกรรม และผลการเรียนท่ีดี เพราะ
เด็ก ๆ ไดรับการเอาใจใสจากคริสตจักร คริสตจักรมีกิจกรรม
สรางสรรคตามชวงวัย มีสันทนาการ ดนตรี กีฬา คายเยาวชน 
คายพัฒนาจริยธรรม 

เสียงสะทอนจากผูปกครองในชุมชน และคุณครูที่โรงเรียน 
ไดเคยกลาวถึงเด็กที่เขารวมกิจกรรมที่โบสถวามีมารยาทดีขึ้น 
และการใชคำพูดกับผูใหญที่เปนคำที่เหมาะสมมากกวาเดิม 
มีการปรับตัวและการใชชีวิตทำใหเห็นวาเปนคนมีระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบมากข้ึน  อีกทั้งเยาวชนมีความชัดเจน
ในเปาหมายของชีวิต รูวาตัวเองมีความถนัดในดานใด และ
มุงเปาหมายในการเรียน หาความรูเพิ่มเติม ผานกระบวนการ
ดูแลเปนรายบุคคล ปจจุบันกลุมเยาวชนอายุสูงสุด ในโครงการ
มีจำนวน 21 คน กำลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาท้ังสายอาชีพ
และสายสามัญ

จากชีวิตของเด็กและเยาวชนเหลาน้ีทำใหผูนำและคนในชุมชน
ยอมรับและเชื่อมั่นในการตั้งอยูของคริสตจักรในชุมชนแหงนี้ 
เห็นถึงคุณประโยชนของคริสตจักรในการชวยดูแลเอาใจใส 
ใหความรัก ใหสิ่งที่ดีแกเด็กและครอบครัว จนกระทั่งในป 
ค.ศ. 2010 ทางชุมชนไดมอบที่ดินสาธารณะของชุมชน 
พื้นที่ 2 งาน 25 ตรว. มอบใหเปนกรรมสิทธิ์แกคริสตจักร 
เพื ่อใหคริสตจักรสามารถใชประโยชนในการทำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอยางเต็มท่ี
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เด็กนำขนมท่ีฝกทำ ไปวางขายท่ีตลาด สมาชิกคจ.เปนวิทยากรเร่ืองโคกหนองนา



ปจจุบันคริสตจักรมีสมาชิก 74 คน 22 ครอบครัว ไดรวมกัน
ปรนนิบัติรับใชพระเจาและขับเคลื่อนพันธกิจของคริสตจักร
อยางสม่ำเสมอ และทางคริสตจักรไดมีการเตรียมความพรอม
เพ่ือใหคริสตจักรสามารถทำพันธกิจพัฒนาเด็กองครวมดวยตนเอง
อยางยั่งยืนโดยไดมีการเตรียมความพรอมในหลายสวน ไดแก

  1. เครือขายกสิกรรมธรรมชาติ:  นับตั้งแตป ค.ศ. 2014 
เปนตนมา ศิษยาภิบาล ผูปกครองคริสตจักร และผูปกครองเด็ก 
นำโดย อ.ทวีศักด์ิ ธนะแปง ไดเขารวมอบรมกสิกรรมธรรมชาติ
ที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ไดเรียนรูศาสตรพระราชา
และเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทำอาชีพเกษตรกรรม 
และกลับมาลงมือทำในพ้ืนท่ี รวมกับสมาชิกและครอบครัวเด็ก
อยางตอเน่ือง ปจจุบันมี 20 ครอบครัวท่ีรวมกันทำการเกษตร 
ซึ ่งเปนครอบครัวของเด็กในโครงการ สมาชิกคริสตจักร 
และคนในชุมชนท่ีไมไดเปนสมาชิกคริสตจักรเขารวม จนสงผล
ใหสามารถดึงความชวยเหลือเปนงบประมาณจากการไฟฟา
ส วนภูม ิภาคโดยการผลักดันจากทานประชา เตร ัตน 
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำงบประมาณจำนวน 
1,300,000 บาท นำมามาขุดคลองไสไกเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับ
ทำการเกษตรตามศาสตรพระราชา จากการรวมมือกับภาครัฐ
ในครั้งนี้ ทำใหสมาชิกกลุมกสิกรรมในชุมชนซึ่งมีทั้งสมาชิก
คริสตจักรครอบครัวเด็กและคนในชุมชนไดมีคลองกักเก็บ
น้ำที่มีความยาวรวม 2 กิโลเมตร ทำใหมีน้ำใชทำการเกษตร
ตลอดป แตละสวนสามารถทำเกษตรเต็มรูปแบบ ปลูกพืช
หลายชนิด และเลี้ยงสัตว เชน ปลูกขาว กลวย หนอไม 
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การเตรียมความพร้อมเพื่อทำพันธกิจอย่างยั่งยืน
ดอกกระเจียว  ถั่ว มะเขือ พริก แตง ฟกทอง แตงโม มะมวง 
มะพราว เล้ียงไกพันธุเน้ือ ไกพันธุไข เปด ปลานิล ปลานวลจันทร 
ปลาสวาย ปลายี่สก ปลาชอน ทั้งหมดนี้ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐทั้งพันธุ พืชพันธุ สัตว มีการอบรมและติดตาม
เยี่ยมเยียนจนไดผลผลิต 

นอกจากน้ัน ทางภาครัฐยังสนับสนุนสวนแตละแหงใหเปนแหลง
เรียนรูสำหรับผูสนใจมาฟงบรรยายและดูงาน ในสวนผลผลิต
ตาง ๆ จะมีแมคามารับซื้อที่สวน แตละครอบครัว มีรายได
จากการจำหนายผลผลิตเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 12,000 บาท

การทำเกษตรกรรมกับเครือขายกสิกรรมธรรมชาติในจังหวัด
เปนการเตรียมความมั่นคงทางอาหารเพื่อสรางความยั่งยืน
ในการขับเคลื่อนพันธกิจเด็กตอไปในอนาคต ทำใหไดเห็น
การอวยพรของพระเจาที่มีตอคริสตจักรที่สามารถสรางการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่ดีสูชุมชนไมใชในวงแคบเพียง
แคครอบครัวเด็กเทานั้น แตพระพรของพระเจายังไหลลน
สูคนทั่วไปในชุมชนอีกดวย ทั้งหมดนี้ลวนเปนผลสืบเนื่อง
จากที ่คริสตจักรไดร วมงานพันธกิจเด็กกับคอมแพสชั ่น 
จนสามารถตอยอดความสำเร็จตาง ๆ ขยายผลออกไปได
อยางเปนที่ถวายเกียรติแดพระเจา ทั้งนี้คริสตจักรยังคงรักษา
ความสัมพันธ และการรวมมือกับหนวยงานในทองถ่ินทุกระดับ  
เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจเด็กและการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูคน 
โดยใชศาสตรพระราชาเปนเครื่องมือตอไป

  คลองประชารัฐ ท้ัง 4 แปลง 



โรงเรือนเห็ดของสมาชิกคริสตจักร

   2. เครือขายกับหนวยงานอื่น ๆ: คริสตจักรมีการสราง
 เครือขายกับหนวยงานและองคกรอื่นๆ เพื่อระดม
 ความรวมมือนำมาซ่ึงประโยชนตอเด็ก เยาวชน ครอบครัว
 ของเด็ก ตลอดจนสมาชิกในคริสตจักร เชน
 o พัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี พัฒนาชุมชนอำเภอบานผือ  
  เพื่อนำงบประมาณจากหนวยงานเหลานี้มาดำเนินการ
  พัฒนาพื้นที่การทำพันธกิจของคริสตจักรโดยเฉพาะ
  ในเร่ืองของงานโคก หนอง นา หนวยงานภาครัฐได
  เขามาสนับสนุนในสวนของวัสดุอุปกรณ การสราง
  เครือขายรวมกับอำเภอตาง ๆ การขุดคลองในพื้นที่
  ทำกินเพื่อกักเก็บน้ำในการทำการเกษตร รวมถึง
  การเปนแหลงเรียนรูและการสรางอาหารในครอบครัว
  และชุมชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสมาชิกใน
  คริสตจักร ฝกทักษะในการเปนผูนำ  เปนวิทยากรนำ
  กระบวนการการเรียนรูในงานดานตาง ๆ ของพันธกิจ  
 o สวนงานวัฒนธรรมจังหวัด คริสตจักรไดร ับการ
  สนับสนุนเรื ่องการซอมแซมอาคาร สถานที่ โบสถ  
  โดยเสนอโครงการของบประมาณบูรณะซอมแซมโบสถ  
  นำมาปรับปรุงหองครัว โรงอาหารเด็ก สำนักงาน
  โครงการ ทาสีโบสถ ท่ีผานมาคริสตจักรเคยย่ืนไป 4 คร้ัง
  ก็ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้ง 4 ครั้ง (เปนภารกิจ
  ของภาครัฐอยูแลวในการสนับสนุนดูแลองคกรทาง

  ศาสนาในทองถ่ิน มีกำหนดใหยื่นไดปเวนป เปนไป
  ตามเงื ่อนไขการยื่นเสนอโครงการและงบประมาณ
  ที่จัดสรรไว) 
 o กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ืออบรมเก่ียวกับวิชาชีพตางๆ 
 o โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลเขือน้ำ  
  ในเรื่องการตรวจสุขภาพเด็ก และการอบรมใหความรู
 o องคกรอ่ืนๆ เชน Think Small ในเร่ืองการอบรมสิทธิเด็ก
  3. กิจกรรมสงเสริมอาชีพ คริสตจักรมีการสงอาชีพที่ทำ
ตอเนื ่องมาแลวหลายปสรางรายไดเสริมและรายไดหลัก
สำหรับเด็กและครอบครัวไดเปนอยางดี
  อาชีพเพาะเห็ด:  เปาหมายเพื่อเปนการสรางรายไดหลัก
ใหแกครอบครัวเด็กท่ีมีความขัดสนที่สุด และจะมีการตอยอด
ไปสูครอบครัวเด็กทุกครอบครัวที่สนใจ คริสตจักรไดศึกษา
กระบวนการผลิตเห็ดขอนดำมาเปนเวลากวา 7 ป จนมี
ความเชี ่ยวชาญในการทำเห็ด และแบงปนความรูนี ้ใหกับ
พี่นองสมาชิกและครอบครัวของเด็กจนมีอาชีพ มีรายได
ที่มั่นคง คริสตจักรไดจัดตั้ง “กองทุนอาชีพของคริสตจักร” 
เพื ่อใหสมาชิกหรือครอบครัวเด็กที่สนใจประกอบอาชีพนี้
สามารถนำกอนเห็ดไปเพาะเลี้ยงและเก็บขายเองที่บานได 
โดยจะสนับสนุนกอนเห็ด 2,500 กอนตอ 1 ครอบครัว 
ซึ่งภายใน 4-5 เดือนจะสามารถคืนทุนได และหมุนเวียน
ใหครอบครัวอื่นตอไป  เฉลี่ยรายไดตอ 4-5 เดือนประมาณ 

โรงเรือนเห็ด ของครอบครัวเด็ก

 สมาชิกคริสตจักรและผูปกครองเด็กชวยกันทำกอนเห็ด
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40,000 บาท ปจจุบันมี 6 ครอบครัวที่ยึดเปนอาชีพหลัก 
ซึ่งเปนครอบครัวเด็กในโครงการ 2 ครอบครัว 

สำหรับ “กองทุนอาชีพของคริสตจักร” มีคณะกรรมการ 5 ทาน
ซึ่งสมาชิกในคริสตจักร มีหนาที่รวมกันในการคัดเลือกกลุม
เปาหมายผูสนใจประกอบอาชีพเพาะเห็ด มีการลงเยี่ยมเยียน
ดูแล ใหคำแนะนำ เชน ลักษณะโรงเรือนไดมาตรฐานหรือไม 
การเพาะ การเก็บ ฯลฯ ทั้งนี้  งบประมาณในการดำเนิน
การสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนี ้มาจากการมีสวนรวมลงขัน
ในกลุมสมาชิกคริสตจักร, องคกรเครือขายพันธกิจคริสตจักร, 
โครงการพัฒนาเด็ก และสวนรวมจากครอบครัวเด็กดวย   
จนสงผลใหกิจการเพาะเห็ดของคริสตจักรเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
และมีการขยายโรงเห็ดเพิ ่มขึ ้น ในกลุ มผู ปกครองเด็ก  
ในอนาคตคริสตจักรมีแผนที่จะตอยอดทำแปรรูปผลผลิต 
เชน แหนมเห็ด เห็ดสวรรค
 
 อาชีพทำเบเกอร่ี: คริสตจักรไดดำเนินกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูดานเบเกอรี่ใหแกเด็กและครอบครัวมาเปนระยะ
เวลา 4 ปแลว เริ ่มจากกิจกรรมที่จัดสรรขึ้นเพื่อเปนการ
ตอบสนองความตองการและความสนใจของเด็ก ภายใต

กิจกรรมนี้มีการเรียนรูสูตรการทำขนมหลายประเภท เชน 
ขนมปง เคก คุกก้ี โดนัท วุนกะทิ และสูตรการทำเคร่ืองดื่ม 
กาแฟ น้ำปน ฯลฯ คริสตจักรจะอบรมเบเกอร่ีใหเด็กที่สนใจ
ในวันเสาร พอเริ่มทำเปน จะใหยืมอุปกรณเชนเครื่องปง
ขนมปง เตาอบ ไปทำขายเองที่บาน เด็กบางคนทำขนมสง
ใหกับรานสหกรณโรงเรียน และสงผลใหเด็กหลายคนคนพบ
ความถนัดของตัวเองในการที่จะประกอบอาชีพในอนาคต
ดานเบเกอรี่ ยกตัวอยางเชน นองอุไรวรรณ ซึ่งเปนศิษยเกา 
ปจจุบันนี ้ทำงานที่รานเบเกอรี ่ที ่มีชื ่อเสียงในจังหวัดเพื ่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณ ในการทำเบเกอร่ี และมีเปาหมายวา 
ในอนาคตอันใกลจะกลับมาเปดรานเบเกอร่ีท่ีบานเกิดของตนเอง 

  4. เตรียมบุคลากร: คริสตจักรเตรียมการพัฒนาบุคลากร
รวมรับใชในพันธกิจ  เตรียมสมาชิกในคริสตจักรใหมีทักษะ
ในการเปนผู นำ เปนวิทยากรนำกระบวนการการเรียนรู 
ในงานดานตาง ๆ ของพันธกิจ สนับสนุนใหเขารวมการอบรม
กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งจากคอมแพสช่ัน คริสตจักรภาค และ
หนวยงานภาครัฐที่ไดจัดขึ้นเพื่อเตรียมพรอมและมีองคความรู
ที่จะนำมาพัฒนาคริสตจักรตอไป

คำพยานจากศิษย์เก่า
อุไรวรรณ บุตรดา

อุไรวรรณ บุตรดา อายุ 20 ป ปจจุบันเปนพนักงานรานเบเกอร่ี 
เปนกำลังสำคัญของครอบครัวและรับผิดชอบสงนองสาว
เรียนตอ 

“หนูรูสึกขอบคุณพระเจามาก ๆ ที่ไดมีโอกาสมารวมกิจกรรม
ที่โบสถ และไดเรียนการทำเบเกอร่ี ซึ่งเปนสิ่งท่ีหนูชอบมาก ๆ 
และมีความสุขทุกครั้งท่ีไดเรียนรูในการทำขนมประเภทตาง ๆ 
ที่โบสถ และโบสถไดใหอุปกรณหนูไปฝกทำที่บานและหนูก็
ทำขนมวางขายท่ีหนาบาน ทำใหหนูตื่นเตนในการสรางรายได
ดวยตัวเอง หนูจึงมั่นใจวาการทำเบเกอรี่นาจะเปนอาชีพ
ที่เลี้ยงดูตัวเองไดตลอดชีวิต แมวาหนูอาจจะไมไดมีโอกาส
เรียนสูง ๆ หนูจึงมีความฝนวา หนูอยากจะมีรานเบเกอรี่
เปนของตัวเองเล็ก ๆ ที่บาน เพื่อจะมีรายไดดูแลครอบครัว
และสงนองสาวท่ีกำลังศึกษาอยูดวย ขอบคุณพระเจาคะ”

อาชีพทำเบเกอร่ี:



จากใจศิษยาภิบาล   
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสว่างธรรมโนนสะอาด 

อศจ.ทวีศักดิ์ ธนะแปง

“ขอบคุณพระเจาสำหรับการรับใชพระเจาตลอด 15 ป
ที ่ผานมา เห็นถึงพระคุณและการจัดเตรียมของพระเจา
มากมาย โดยเฉพาะพันธกิจเด็กที่คริสตจักรทำรวมกับ
คอมแพสชั่น เปนเครื่องมือที่นำขาวประเสริฐของพระเจา
เขาสูชุมชนไดเปนอยางดี ทำใหเด็ก ครอบครัว และชุมชน
ไดรับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการทำกิจกรรมตาง ๆ 
ของพันธกิจเด็ก  ภาพลักษณของคริสตจักรในมุมมองของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเริ่มตน
ในการทำพันธกิจเด็ก คนในชุมชนสวนใหญมองวาคริสตจักร
จะลางสมองเด็ก ไมยอมใหลูกหลานมาโบสถ  แตเมื ่อ
คริสตจักรทำงานรวมกับคอมแพสชั่น เด็กไดรับประโยชน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดรับการฝกฝนทักษะชีวิต
ที่เปนรูปธรรมชัดเจน ทำใหเด็กไดรับการพัฒนาจนสงผล
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตัวเด็ก เด็กไดรับการพัฒนา
จนคนพบความสามารถและความถนัดและกำลังเตรียมตัว
สำหรับการประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัดและชอบ และ
จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทำใหชุมชนเกิดการยอมรับคริสตจักร
มากขึ้น ทางดานสมาชิกของคริสตจักรก็ไดเขามามีสวนรวม
ในการรับใชมากขึ้น ไดพัฒนาตนเอง ฝกทักษะการเปนผูนำ
ณ ปจจุบัน
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สมาช ิกคร ิสตจ ักรสามารถเป นว ิทยากรในพันธก ิจท ี ่
คริสตจักรดำเนินการอยูได ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนพระพร
ของพระเจาที่ผานมาทางผูอุปการะ และมูลนิธิดรุณาทร 
ที่มีเปาหมายเดียวกันในการทำพันธกิจเด็กรวมกับคริสตจักร 
ขอพระเจาอวยพระพรผูอุปการะและคอมแพสชั่นที่เปน
พระพรสำหรับคริสตจักรและเด็ก ๆ มากมายท่ัวประเทศไทย 
และเราตางมีความหวังใจอยูเสมอวา พันธกิจของพระเจานี้
จะขยายออกไปเพ่ือประกาศพระนามของพระองค”  
ฟลิปป1:6 “ขาพเจาแนใจในส่ิงนี้วา พระองคผูทรงต้ังตน
การดีไวในพวกทานแลว จะทรงกระทำใหสำเร็จจนถึงวัน
แหงพระเยซูคริสต”
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กี้-ศิริจรรยา จองหลี
ศิษยเกา โครงการพัฒนาเด็ก
คริสตจักรเมืองนะบานจองคำ

คำพยานศิษยเกา

“พระพรท่ีพระเจามอบใหคือ “โอกาส”
 โอกาสท่ีเราไดเขามาอยูในโครงการ 

ไดเรียนรู ไดทำงาน ไดใชชีวิต
  เราอยากใหเด็กคนอ่ืน ๆ ไดรับ

อยางทีเ่ราเคยได เราอยากใชพระพร 
เพ่ือเปนพระพรตอไป”

กี้-ศิริจรรยา จองหลี  ศิษยเกาจากโครงการพัฒนาเด็ก
คริสตจักรเมืองนะบานจองคำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
ปจจุบันทำงานดูแลเด็ก ๆ ทั้งในโครงการและคริสตจักร 
กลาวถึงเปาหมายของชีวิตในอนาคตขางหนาวา เธออยาก
ทำงานรับใชในคริสตจักรตอไป โดยมีภาระใจในการชวยเหลือ
เด็กในชุมชนดวยการเปนปากเสียงใหเด็กที่ขาดโอกาส และ
ถายทอดความรูที่ตัวเองไดรับมาใหเปนพระพรกับนอง ๆ

กี้เลายอนไปถึงชวงที่เธออายุได 8-9 ป วา มีอาจารยจาก
คริสตจักรเขาไปเยี่ยมในโรงเรียนแลวอธิบายโครงการใหกับ
กลุมผูปกครองดวยการชวนเด็ก ๆ ในชุมชนมาเรียนพิเศษ 
แมของเธอจึงพามาสงใหเรียนภาษา กลายเปนจุดเริ ่มตน
ของการไดเขารวมโครงการ และที่นี่เองที่ทำใหกี้ไดยินไดฟง
เรื่องของพระเจา จนมีประสบการณดวยตัวเองตอนที่แมปวย 
และประสบการณสวนตัวกับพระเจาในครั้งนี้ทำใหตัดสินใจ
รับเชื่อในเวลาตอมา

“ถาพระเจามีจริง ขอใหแมมีสุขภาพท่ีดีขึ้น”เธออธิษฐานกับ
พระเจาไปอยางนั้นและขอใหสมาชิกในคริสตจักรชวยกัน
อธิษฐานเผื่อ กอนที่แมของเธอจะเขารับการผาตัดอาการ
ของแมคอย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ ความทุกขใจคลี่คลายลงมาก 
เริ ่มมองเห็นดานดี ๆ ของชีวิตจากคนรอบตัว และรูสึกถึง
ความอบอุนที่ไดรับจากคนในคริสตจักร สิ่งเหลานี้  ทำใหเธอ
ตัดสินใจรับบัพติศมาเปนคริสเตียนเพียงคนเดียวในครอบครัว 
แนนอนวาการเปนคริสเตียนคนเดียวในครอบครัว นั้นไมงาย
ในตอนแรก ครอบครัวมองวาเธอเปลี่ยนศาสนา  เพื ่องาน
จึงไมยอมรับการตัดสินใจนี้ แตการใชชีวิตของเธอ ทำให
ครอบครัวของเธอไดเห็นถึงความแตกตางจากเด็กคนอื่น ๆ 
ในชุมชนเดียวกัน ที่บางก็ติดยา ติดเที่ยว สวนนี้เองที่ทำให
ครอบครัวของเธอยอมรับการเปนคริสเตียนไดในที่สุด

ศิริจรรยา จองหลี (กี้) 
ศิษยเกาโครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรเมืองนะบานจองคำ
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คร้ังหน่ึง ความใฝฝนของก้ีคือการเปนพยาบาล ทวาการผาตัด
ของแมทำใหเธอไมสามารถเรียนตอพยาบาลอยางที่ตั ้งใจ
ไดเนื ่องจากปญหาเรื ่องคาใชจาย จากการมองหาที่เรียน
จึงตองเปล่ียนเปนมองหางานแทน พอดีกับที่อาจารย เริงใจ 
เจริญตามบัญญัติ เจาหนาที่ประสานงานเด็กผูเคยดูแลเธอ
เมื่อตอนอยูในโครงการชวนใหมาทำงานดวย กี้จึงตัดสินใจ
ฝกงานกับโครงการที ่อยู ในละแวกบานเพื ่อจะไดสะดวก
ตอการเดินทางไปดูแลแมที่กลับมาอยูบานในชวงพักฟน 

ปจจุบันนี้เธอทำงานในโครงการ และเรียนไปดวย เธอเลือก
เรียนในสาขาใกลเคียงกับวิชาชีพพยาบาลที ่ตัวเองสนใจ
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาสาธารณสุข หากในอนาคตมีโอกาสไดทำงานท่ีสาธารณสุข
ใกลบาน ก็จะไดยังสามารถแบงเวลามารับใชกับที่คริสตจักร
ไดอยางท่ีทำอยูตอนน้ี

“เรามองวาเราไดรับอะไรมามากเหลือเกินจากโครงการท้ังจาก
ในบทบาทของเด็ก และจากในบทบาทของเจาหนาที่”

การรับใชสำหรับกี้คือการถายทอดสิ่งที่เคยไดรับมาเพื่อเปน
พระพรตอไปยังเด็กคนอื่น ๆ อยางที่เธอเคยไดรับการดูแล
จากคริสตจักรผานทางโครงการพัฒนาเด็ก ซึ่งทำใหเธอไดรับ
การพัฒนาทั้งในดานการเรียนรู ดานสุขภาพ ดานจิตวิญญาณ 
และดานสังคม เม ื ่อกลับมาเปนเจาหนาที ่ในโครงการ 
เปนผูดูแลหลักสูตรการพัฒนาทั้ง 4 ดานใหกับเด็ก ๆ และ

ประสานงานกับโครงการเธอก็ม ีโอกาสใชช ีว ิตของเธอ
เปนพระพรใหกับเด็ก ๆ และนี ่คืองานรับใชของเธอที ่นี ่
เมื่อมองยอนกลับไป กี้ขอบคุณพระเจาสำหรับอาจารยเริงใจ 
เจริญตามบัญญัติ เจาหนาที ่ที ่เคยดูแลกี ้สมัยยังเปนเด็ก
ในโครงการ และคุณจินตหรา แซหล่ี ผูจัดการโครงการในปจจุบัน
ทั้งสองทานนี้เปนแบบอยางในการรับใชและติดตามพระเจา 
ซ่ึงเปนแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของเธอมาจนถึงทุกวันน้ี 

ไมว าอนาคตขางหนาหลังเรียนจบ เสนทางชีว ิตของกี ้
จะเปลี ่ยนแปลงไปในทิศทางไหน แตสิ ่งที ่เธอมุ งมั ่นและ
ตั้งใจจะทำคือการใชชีวิตอยูเพื ่อรับใชพระเจาเปนพระพร
แกผูอื่นตอไป

“เราอยากใชพระพร เพ่ือเปนพระพรตอไป”


