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มีจุดประสงค์เพื่อน�ำเสนอและแบ่งปันกำรเกิดผลจำกกำรท�ำพันธกิจพัฒนำ

เด็กและเยำวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มิตรของคอมแพสช่ัน เพื่อให้

เหน็กำรพฒันำและควำมเปล่ียนแปลง อันสะท้อนถึงควำมเปน็เจ้ำของ ควำม

รว่มมอื กำรใช้ทรพัยำกรในท้องถ่ิน และมแีนวทำงสูก่ำรท�ำพันธกิจพฒันำเด็ก

และเยำวชนแบบองค์รวมอย่ำงยั่งยืนในอนำคตตำมบริบทของตนเอง
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เตรียมความพร้อมสู่ความยั่งยืน

โครงการสนับสนุนพิเศษ

ศิษยเ์กา่กบัชวีติทีเ่ปน็เเบบอยา่ง

เสรมิสรา้งศักยภาพ

● คริสตจักรแม่หอย

● คริตจักรไมตรีจิตสว่างแดนดิน

● การเตรียมทักษะอาชีพเพ่ืออนาคต

● วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

● ออย-ศศิภรณ ์ศรธีเิป็ง

● โอ-้ดานเินล ศิลาไพบลูยพ์ร

● จิว๋-อาชวะ สุขดี

● ระบบการควบคมุภายใน

ขอขอบคุณคริสตจักรคู่มิตร ศิษยำภิบำล เจ้ำหน้ำท่ี

โครงกำร ศษิย์เก่ำโครงกำร และเจ้ำหนำ้ท่ีคอมแพสชั่น 

ท่ีมีส่วนแบ่งปันพระพรจำกพันธกิจพัฒนำเด็กและ

เยำวชนแบบองค์รวม ขอบคณุผูม้ส่ีวนเก่ียวขอ้งทกุคนใน 

Newsletter ฉบับนี ้ขอพระเจ้ำอวยพระพรทุกท่ำน

จดหมายข่าวรายไตรมาสของคอมแพสชั่นประเทศไทย
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คริสตจักรแม่หอย
คริสตจักรแม่หอยต้ังอยู่ในป่ำเขำของอ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม ่ประเทศไทย บรเิวณโดยรอบล้อมด้วยภเูขำสลับซบัซอ้น 

ระยะทำงหำ่งจำกตัวเมอืงเชียงใหม ่200 กว่ำกิโลเมตร ปจัจุบนั

มถีนนลำดยำงใหเ้ดินทำงผำ่นตำมควำมลำดชนัของภเูขำ ผูค้น

ในพื้นท่ีด�ำเนินชีวิตตำมวัฒนธรรมของชนเผ่ำกะเหรี่ยง งำน

หลักคือท�ำกำรเกษตรเพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรเอง มีอำชีพเสริม

คือปลูกข้ำวโพดและท�ำปศสุัตว์เพื่อหำรำยได้

นำย รชตะ รังสฤษฏ์ รักษำกำรผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำเด็ก

และเยำวชนแบบองค์รวมประจ�ำคริสตจักรแม่หอยในปัจจุบัน

เล่ำยอ้นถึงประวัติแรกเริม่ว่ำ แต่เดิมผู้คนในพ้ืนท่ีนับถือผีตำม

ฉบับวัฒนธรรมด้ังเดิมของชนเผ่ำ คริสตจักรแห่งนี้เริ่มต้นด้วย

ผู้เชื่อเพียง 8 คน ก่อนจะได้รับกำรสถำปนำเป็นคริสตจักรใน

สังกัดสภำคริสตจักรแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2509 ต่อมำ

คริสตจักรแมห่อยต้ังโรงเรียนประจ�ำขึ้นเพ่ือใหเ้ด็กในชุมชนและ

หมูบ่ำ้นขำ้งเคียงได้มโีอกำสเรยีนหนงัสอื ท�ำใหค้รูใหญแ่ละผูน้�ำ

คริสตจักรตัดสินใจเข้ำร่วมเป็นคู่มิตรกับคอมแพสชั่นใน

ป ีพ.ศ.2547 ด้วยควำมเชื่อมัน่ว่ำ กำรพฒันำเด็กแบบองค์รวม 

และกำรสนบัสนนุของคอมแพสชัน่จะชว่ยพฒันำคณุภำพชวิีต

ของเด็ก ๆ ได้

ช่วงแรกมเีด็กเข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 80 คน ส่วนใหญ่มำ

จำกเด็กในโรงเรียนประจ�ำ แมใ้นตอนนั้นโครงกำรยังไมเ่ปน็ท่ี

รู้จักในชุมชนมำกนกั แต่เมื่อเหน็ควำมเปล่ียนแปลงของเด็ก ๆ  

ท่ีได้รบักำรพฒันำแบบองค์รวมท่ีมทัีกษะดีข้ึนหลำยอย่ำง เชน่ 

กำรเข้ำสังคม , ควำมกล้ำแสดงออก , ทักษะทำงด้ำนภำษำ , 

ทักษะทำงดนตรี , ควำมรู้พระคัมภีร์ และกำรเติบโตด้ำนจิต

วิญญำณ เปน็ต้น ท�ำใหก้ลุ่มผูป้กครองวำงใจใหเ้ด็ก ๆ เขำ้ร่วม

โครงกำร และส่งผลให้คริสตจักรได้กำรตอบรับท่ีดีจำกคนใน

ชุมชนและได้รบัควำมร่วมมอืในกำรจัดกิจกรรมอยูเ่สมอ มเีด็ก

ท่ีอยู่ในโครงกำรท้ังหมดจ�ำนวน 181 คน ช่วงอำยุเด็กท่ีมำก

ท่ีสุดในโครงกำรคือ 9-11 ป ีปจัจุบันมเีด็ก 42 คน 

กรรมการคริสตจักร

เตรยีมความพรอ้มสู่ความยัง่ยนื

เจ้าหน้าที่โครงการ
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โดยจบจำกโครงกำรแล้ว 6 คน ประกอบอำชีพผู้ช่วยพยำบำล 2 คน ท�ำงำนในโครงกำร 2 คน และเป็นอำสำสมัครในคริสตจักร 

3 คน (มจี�ำนวนเด็กท่ีจบนอ้ยเพรำะในชุมชนนีม้โีรงเรยีนถึงแค่ ป.6 ท�ำใหเ้ด็กในโครงกำรรุน่แรก ๆ  ย้ำยไปเรียนต่อท่ีอ่ืน ท�ำใหถ้กูโอน

ยำ้ยช่ือไปท่ีโครงกำรอ่ืน) ส่วนครสิตจักรก็เติบโตขึน้เรื่อย ๆ จนมสีมำชิกผูเ้ช่ือถึง 371 คน 

นอกจำกจะเป็นท่ีรู้จักเพื่อกำรประกำศเรื่องพระเจ้ำแล้ว กำรท่ี

คริสตจักรแม่หอยเป็นคู่มิตรกับคอมแพสชั่นยังสร้ำงควำม

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเด็กและชุมชนอีกมำกมำย ได้แก่

เด็กได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรองค์รวม : โดยได้รับกำร

พัฒนำท้ังในด้ำนกำรศึกษำ สำมำรถอ่ำนเขียนภำษำไทยได้ดี 

ติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนรัฐในท้องถ่ินได้และไม่ถูกเอำรัดเอำ

เปรียบ สำมำรถเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตำมควำมสนใจจน

กระท่ังจบมำประกอบอำชพีท่ีตนเองถนดัได้ และอ่ำนเขยีนภำษำ

ของตนเองได้ รวมท้ังด้ำนสุขภำพ เด็ก ๆ รู้จักดูแลสุขภำพด้วย

ตนเองและสำมำรถแนะน�ำผู้อ่ืนได้ รู้จักออกก�ำลังกำย ป้องกัน

ตนเองจำกโรคระบำดได้ มสีุขภำพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนในด้ำน

สังคม พวกเขำรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมีจิตอำสำร่วมพัฒนำ

ชุมชนตำมควำมสำมำรถ มีส่วนในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมป่ำ

ไมต้้นไม ้และสุดท้ำยคือด้ำนจิตวิญญำณ ท่ีท�ำใหพ้วกเขำอุทิศตัว

ผลลัพธ์จากการเป็นคู่มิตร
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ใหพ้ระเยซูด้วยภำระใจในกำรรบัใช้งำนต่ำง ๆ ของครสิตจักร เชน่ 

กำรน�ำนมสักำร , กำรสอนดนตรใีหรุ่้นนอ้งในโครงกำร และกำรออก

ไปประกำศตำมจุดประกำศของครสิตจักร โดยจะมเียำวชนท่ีเปน็ผู้

ประกำศประจ�ำครสิตจักร และออกประกำศประจ�ำอย่ำงน้อย 3 

คนด้วยกำรขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปประกำศตำมหมวดคริสตจักร

และจุดประกำศทุกเดือน

ครสิตจักรมอีงค์ความรูใ้นการดแูลและปกป้องเด็ก : จัดอบรม

เพื่อให้ควำมรู้บุคลำกรของคริสตจักรอย่ำงสม�ำเสมอ เช่น กำร

อบรมเรื่องสิทธเิด็ก ท่ีเนน้ควำมรูด้้ำนกฎหมำยเก่ียวกับเด็กเบ้ือง

ต้น สิทธท่ีิเด็กควรได้รับตำมกฎหมำย และวิธกีำรเข้ำถึงสิทธต่ิำง 

ๆ ของเด็ก , ควำมรูเ้ร่ืองโรคตำมฤดกูำล รวมถึงวิธกีำรปอ้งกันและ

กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กำรอบรมโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 

, กำรอบรมเก่ียวกับพนัธกิจคริสตจักรและกำรท�ำพันธกิจเด็ก เพ่ือ

เปน็ปำกเสียงแทนเด็กและปกปอ้งเด็ก

จัดต้ังกลุม่ออมทรพัย ์: จัดต้ังขึน้ในป ีพ.ศ.2554 เพื่อควำมมัน่คง

ท่ียั่งยืนของสมำชิก ปจัจุบันมสีมำชิกท้ังหมด 30 ครอบครัว มผีู้

ปกครองครสิตจักรเปน็สมำชกิ 4 คน มกีรรมกำรกลุม่ ซ่ึงแบง่เปน็

กรรมกำรฝำ่ยอ�ำนวยกำร , กรรมกำรฝำ่ยเงินกู้ , กรรมกำรฝำ่ย

กำรศกึษำ และกรรมกำรตรวจสอบกิจกำร รวมท้ังหมด 13 คน 

พรอ้มน�ำมำกู้ยมืเพื่อสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำบุตรหลำน , ลงทุน

ทำงอำชีพ , ช่วยค่ำรักษำกรณีเจ็บปว่ยฉกุเฉนิ , กำรพฒันำชุมชน

 จัดต้ังกองทนุสง่เสรมิอาชพี : ใหค้วำมรู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพ

ปศสุัตว์และอู่ซ่อมรถ ซึ่งเปน็กิจกำรของคริสตจักร โดยมอบหมำย

งำนให้เด็ก ๆ ได้ดูแลสัตว์ด้วยตัวเอง ท้ังให้อำหำรและเก็บเก่ียว

ผลผลิตเพื่อน�ำไปขำย เพื่อให้พวกเขำมีควำมรู้และสำมำรถน�ำไป

ปฏิบัติใช้ได้จริงในอนำคต ส่วนของอู่ซ่อมรถก็ใหโ้อกำสเด็ก ๆ ได้

ฝึกทักษะกำรซ่อมรถจักรยำนยนต์จำกควำมดูแลของรุ่นพี่และผู้

มีควำมช�ำนำญเฉพำะทำง ท้ัง 2 กิจกำรนี้เพิ่งเริ่มก่อต้ังขึ้นในปี

พ.ศ.2563 มีครอบครัวในคริสตจักรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรนี้แล้ว 

5 ครอบครัว และยังมคีรอบครัวท่ีมคีวำมประสงค์จะเข้ำร่วมเพิ่ม

ขึ้นอีก

สง่เสรมิใหเ้ด็กๆ มใีจอยากรบัใช้ : โดยส่งเสริมผำ่นหลำกหลำย

กิจกรรม ท้ังกลุ่มเซลล์ , กำรเข้ำค่ำย , กำรตำมรุ่นพ่ีและผู้น�ำไป

ลงพื้นท่ีเพื่อรับใช้ในชุมชน และรวมกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยในหัวข้อ

เร่ืองกำรรับใช้ เนื่องจำกแต่ละคนจะเกิดแรงบันดำลใจในกำรรบัใช้

จำกกำรท�ำแต่ละกิจกรรมท่ีแตกต่ำงกันไป และเมื่อเด็กคนไหนมี

ใจอยำกรบัใช้ ครสิตจักรก็จะเปดิโอกำสใหพ้วกเขำได้ท�ำ ปจัจุบนัมี

สมำชิกรุ่นเก่ำและรุ่นใหมร่่วมกันท�ำพันธกิจประกำศ มศีษิย์เก่ำ 2 

คนท่ีกลับมำเปน็เจ้ำหนำ้ท่ีในโครงกำร มบีำงส่วนท�ำงำนรบัใชด้้วย

กำรเล้ียงเด็ก และอีกส่วนหนึง่ท่ีแยกออกไปรับใช้ในครสิตจักรอ่ืน ๆ
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1. ด้านบุคลากร 
เตรียมควำมพร้อมสู่ผู้รับใช้รุ่นต่อไปด้วยกำรสร้ำงโอกำสให้เด็ก

และเยำวชนได้มปีระสบกำรณใ์นกำรท�ำงำนรับใชด้้ำนต่ำง ๆ  ตำม

ควำมถนดั และจัดค่ำยส�ำหรบัศษิยเ์ก่ำทกุปเีพื่อสรำ้งสำยสมัพนัธ ์

อีกท้ังยังส่งเสริมให้เยำวชนในโครงกำรศึกษำต่อหรืออบรมด้ำน

พระคัมภีร์ ปจัจุบันมศีษิย์เก่ำประมำณ 4-5 คนท่ีจบหลักสูตรท้ัง

ระยะสัน้และยำว จำกพระคริสตธรรมสโิลอัม และจำกศนูยอ์บรม

นำยรชตะ กล่ำวถึงแนวทำงกำรท�ำพันธกิจเด็กและเยำวชนแบบองค์รวมของครสิตจักรในอนำคตว่ำ คริสตจักรได้วำงแผนยุทธศำสตร์ 

5 ปี เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับอนำคตระยะยำวในกำรท�ำพนัธกิจพฒันำเด็กและเยำวชนแบบองค์รวมต่อไป โดยได้จ�ำแนกเป็น

ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

2. ด้านการยังชีพ 
จัดท�ำพนัธกิจสนบัสนนุด้ำนอำชพีในลักษณะกองทุนส�ำหรับเด็ก 

ผูน้�ำ และเจ้ำหนำ้ท่ีของคริสตจักร ด้วยเปำ้หมำยท่ีต้องกำรใหเ้ด็ก

และเยำวชนในโครงกำรสำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงดูตัวเองใน

บำ้นเกิดได้ ไมจ่�ำเปน็ต้องเดินทำงออกนอกพื้นท่ี และใหเ้จ้ำหนำ้ท่ี

สำมำรถพัฒนำควำมรู้เพื่อหำรำยได้เล้ียงชีพต่อไป แผนงำนนี้

ด�ำเนนิกำรมำแล้วกว่ำ 3 ป ีคริสตจักรได้จัดวำงบุคลำกรใหพ้ร้อม

ส�ำหรับกำรอบรมในแต่ละด้ำน โดยมท้ัีงส่งเสริมควำมรู้ในกำรท�ำ

ปศสุัตว์ ท�ำอำหำร และงำนฝมีอืวัฒนธรรมกะเหรี่ยง เช่น ทอผำ้, 

ทอย่ำม เปน็ต้น

การเตรียมความพร้อมในการท�าพันธกิจด้วย
ตัวเองอย่างย่ังยืน
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3. ด้านอาคารสถานที่
หลังจำกมีส�ำนักงำนคริสตจักรได้ไม่นำนก็มีกำรเตรียมพ้ืนท่ีเพิ่ม

เติมส�ำหรับกำรท�ำกิจกรรมของเด็ก โดยวำงแผนว่ำจะสรำ้งอำคำร 

2 ชั้น ซึ่งแบ่งชั้นล่ำงออกเปน็ 3-4 หอ้งส�ำหรับเปน็หอ้งเรียนและ

จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ และวำงแผนเร่ืองสถำนท่ีส�ำหรับกำรท�ำ

พันธกิจด้ำนอำชีพ โดยใช้ส่วนพ้ืนท่ีบ้ำนของสมำชิกผู้เป็น

บุคลำกรอบรมในด้ำนนัน้ ๆ  มำท�ำเปน็ศนูย์อบรมวิชำชพี ปจัจุบนั

มบี้ำนสมำชิกท่ีสำมำรถเปน็ศนูย์อบรมท้ังหมด 3 หลัง 

4. ด้านการสร้างเครือข่าย
ร่วมมือประสำนงำนกับองค์กรต่ำง ๆ เช่น มูลนิธเิศรษฐศำสตร์

ชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำท่ีมำใหค้วำมรู้วิชำกำรด้ำนกำรออมทรัพย์, 

มลูนธิไิทยรกัปำ่และโรงงำนไผใ่นอ�ำเภอแมแ่จ่ม รว่มกันสรำ้งเครอื

กับเด็กและเยำวชนของโครงกำรในช่ือ “เครือขำ่ยชุมชนรกัปำ่” เพื่อ

สง่เสรมิกิจกรรมด้ำนสิง่แวดล้อมชุมชนและอำชพี, มลูนธิฮิกัเมอืง

แจ่มท่ีมำใหค้วำมรู้เรื่องสื่อและกำรประกอบอำชีพ, โรงพยำบำล

เวชกลุท่ีชว่ยตรวจสขุภำพประจ�ำปใีหเ้ด็กและอบรมใหค้วำมรูกั้บ

บุคลำกร นอกจำกนี้ยังมีองค์กรภำครัฐท้ังในระดับต�ำบลและ

อ�ำเภอท่ีจัดอบรมให้ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ และให้กำรสนับสนุน

ด้ำนอุปกรณ์กำรเรียน รวมไปถึงกำรสร้ำงสถำนท่ี

การฝึกอบรมการจัดท�าหน่อไม้ดอง
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ก่อนท่ี อำจำรย์ แดวะโซ วนชำญชัย จะเข้ำรับต�ำแหนง่ศษิยำภิบำล

ประจ�ำคริสตจักรแม่หอยในปี พ.ศ.2551 เขำได้ร่วมรับใช้ใน

ครสิตจักรมำต้ังแต่อำยุ 16 ป ีเคยเปน็ประธำนอนชุน, คณะกรรมกำร

อ�ำนวยกำรอนุชน, เลขำกลุ่มอนุชน จนกระท่ังได้มำเป็นผู้ช่วย

ศษิยำภิบำล และได้ท�ำหนำ้ท่ีศษิยำภิบำลในปจัจุบัน

อ.แดวะโซ มองว่ำ พนัธกิจเด็กแบบองค์รวมมคีวำมส�ำคัญต่อเด็กใน

คริสตจักรเป็นอย่ำงมำก เพรำะมีเด็กในชุมชนและในคริสตจักรมำ

รว่มกิจกรรมอยู่ตลอด ท�ำใหพ้วกเขำได้รับกำรพัฒนำทักษะในหลำย

ด้ำนเพื่อจะสำมำรถก้ำวไปใช้ชวิีตในอนำคตได้อยำ่งมั่นคง อีกท้ังยัง

เป็นประโยชน์มำกส�ำหรับเด็กแต่ละคนท่ีมีควำมสำมำรถและกำร

เรียนรู้ท่ีแตกต่ำงกันจะได้มีโอกำสเพ่ิมพูนทักษะควำมสำมำรถด้ำน

ท่ีอ่อนของตัวเองไปพร้อมกับกำรพัฒนำจุดแข็งด้วย

ดังเช่นจุดแข็งหนึ่งท่ีโดดเด่นของเด็กในโครงกำรคือ ควำมสำมำรถ

ในกำรร้องเพลงประสำนเสียงและเล่นดนตรีท่ีถูกพัฒนำจนได้เป็น

ตัวแทนของภำคคริสตจักร ส่วนตัวอย่ำงกิจกรรมท่ีสำมำรถดึงพลัง

และควำมสนใจของเด็ก ๆ ได้คือ กิจกรรมจิตอำสำ ท่ีจะช่วยพัฒนำ

ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนและทักษะทำงสังคม โดย

ทำงโครงกำรได้จัดกิจกรรมจิตอำสำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น จิตอำสำ

ชว่ยเทพื้นคริสตจักรแมน่งิใน , จิตอำสำเทพื้นหอ้งครวัหอพกัพระพร

แม่นำจร , จิตอำสำสร้ำงห้องน�ำให้คริสตจักรลูกบ้ำนแม่ขี้มูกน้อย 

และจิตอำสำวำงท่อประปำหมู่บ้ำน เป็นต้น นอกจำกนี้ยังด�ำเนิน

กำรจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในชุมชนอยู่เสมอ เช่น กิจกรรมวัน

พ่อ หรือวันส�ำคัญต่ำง ๆ , กิจกรรมพิธจีบหลักสูตร เปน็ต้น

อ.แดวะโซ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ตัวเองไม่ได้รับกำรศึกษำในระดับท่ีสูง

เท่ำเด็ก ๆ  ทกุวันนีจึ้งอำศยัประสบกำรณใ์นกำรเปน็ก�ำลังใจและเปน็

ท่ีปรึกษำให้เด็กและเยำวชน รวมถึงเจ้ำหน้ำท่ีในโครงกำรด้วยกำร

คอยประสำนงำนในครสิตจักรเพ่ือใหเ้ขำ้ใจบริบทของเด็ก ๆ  มำกขึ้น 

และช่วยกันวำงแผนส�ำหรบักำรท�ำพันธกิจนีต่้อไปในอนำคต “ชวิีต

การท�างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ผมให้

ความส�าคัญมาตลอดระยะเวลาทีท่�างานรบัใช ้ซึง่โครงการนีเ้ป็น

ตัวอย่างที่ดีส�าหรบัผม ท�าให้ตัวผมเองได้รบัความรูแ้ละทักษะ

ที่จ�าเป็น จนกระท่ังท�าพันธกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ำเสมอท่ีพระองค์มองเห็น

ประโยชน์และมีแผนงำนเรียกใช้ให้ผมท�ำงำนนี้ ขอบคุณท่ีผม

ได้มีโอกำสในกำรช่วยเหลือให้เด็กสำมำรถเข้ำถึงสิทธิต่ำง ๆ 

เช่นสวัสดิกำรของรัฐ ,กำรเป็นปำกเป็นเสียงเมื่อเด็กไม่ได้รับ

ควำมเป็นธรรม รวมถึงกำรเปน็ท่ีปรึกษำใหเ้ด็กและผูป้กครอง

ในยำมท่ีพวกเขำมปีญัหำ”

ด้วยควำมท่ีตัวเองใชช้วิีตวัยเด็กอยำ่งยำกล�ำบำก ขำดแคลนท้ัง

ท่ีอยู่อำศยั อำหำร และเครื่องนุง่หม่ จึงมุง่มั่นต้ังใจอยำกรับใช้

กับเด็กและเยำวชนเป็นพิเศษและวำงแผนว่ำจะท�ำไปเร่ือย ๆ 

ไม่ว่ำจะได้อยู่ในต�ำแหน่งศิษยำภิบำลหรือไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่ง

แล้วก็ตำม เพรำะมองเหน็ว่ำ เด็กและเยำวชนรุ่นต่อไปจะกลำย

มำเปน็บุคลำกรของครสิตจักรในอนำคตท่ีมคีณุภำพและใช้ชีวิต

อย่ำงเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ หำกได้รับโอกำสท่ีดีและ

เหมำะสม จึงเนน้ไปท่ีกำรประกำศใหเ้ด็ก ๆ  ได้เติบโตขึ้นในทำง

ของพระเจ้ำ ปัจจุบันมีผู้เชื่อกว่ำ 50 คนท่ีได้รับข่ำวประเสริฐ

ผ่ำนพันธกิจทีมประกำศท่ีอำจำรย์ได้จัดต้ังข้ึน อีกท้ังต้ังใจจะ

เดินหนำ้สอนพระค�ำของพระเจ้ำในกลุ่มสตรแีละอนชุนอยำ่งท่ี

เคยท�ำมำ และคำดหวังว่ำในอนำคตจะได้ร่วมออกประกำศกับ

ผู้รับใช้รุ่นใหม่ในหลำยพื้นท่ี

ปัจจุบนัครสิตจักรแมห่อยมคีรสิตจักรลกู 1 แหง่ คือ ครสิตจักร

แมข่ีม้กูน้อย และจุดประกาศอกี 4 แหง่ ได้แก่ บา้นกองกาย, 

บา้นกองบอด, บา้นพุยใต้ และ บา้นปางหนิฝน

 ●  จากใจศิษยาภิบาล

อาจารย์ แดวะโซ  วนชาญชัย
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ศิริพันธ์ 
กระจ่างแจ่มเจริญ
“ในใจหนูเต็มไปด้วยควำมรู้สึกขอบคุณทุกครั้งท่ีนึกถึงคอม-

แพสช่ัน ขอบคุณพระเจ้ำท่ีทรงน�ำให้หนูมำอยู่ท่ีนี่ จนกระท่ัง

จบจำกโครงกำรในวัย 22 ป ีและกลำยเปน็ศษิย์เก่ำในปจัจุบัน”

หนูเข้ำมำเป็นสมำชิกในโครงกำรต้ังแต่จ�ำควำมได้ด้วยกำร

ชักชวนของเจ้ำหน้ำท่ี เรียกได้ว่ำใช้ชีวิตเติบโตขึ้นในโครงกำร

แห่งนี้เลยก็ว่ำได้ ท�ำให้มีโอกำสได้รับกำรอบรมสั่งสอนจำก

อำจำรย์หลำยท่ำนและได้มีโอกำสร่วมท�ำกิจกรรมท่ีดีและมี

ประโยชน์หลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกิจกรรมร้องเพลง

ประสำนเสยีง หรอืกำรจัดเวทีคนเก่งใหเ้ด็กได้พัฒนำตัวเองและ

แสดงควำมสำมำรถ รวมถึงกำรเรยีนรวีท่ีท�ำใหห้นมูมีมุมองตำม

อย่ำงพระคัมภีร์และน�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

จนถึงทุกวันนี ้หนก็ูยังรูส้กึขอบคุณพระเจ้ำเสมอท่ีพี ่ๆ เจ้ำหนำ้ท่ี

โครงกำรคอยติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิด แม้ในช่วงมัธยมปลำย

จะต้องย้ำยเข้ำไปเรียนต่อในอ�ำเภอเมือง แต่เจ้ำหน้ำท่ีของ

โครงกำรก็ไม่เคยทอดท้ิง คอยดูแลประสำนงำนให้ควำมช่วย

เหลืออยู่เสมอ กระท่ังจบชั้นมธัยมและเข้ำศกึษำต่อในหลักสูตร

ประกำศนยีบตัรวิชำชพีชัน้สงู (ปวส.) คณะธรุกิจสถำนพยำบำล

หนู เ ลือกฝึกงำนในแผนกผู้ป่ วยแม่และเ ด็ก  เ ก็บเ ก่ียว

ประสบกำรณ์และเรียนรู้กำรท�ำงำนเปน็เวลำ 10 เดือน ก่อนจะ

เข้ำท�ำงำนจริงในต�ำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร นับจำกปัจจุบันก็เป็น

เวลำ 2 ปกีว่ำแล้ว ท่ีได้เบิกยำ จัดยำใหผู้ป้ว่ย ตรวจเช็คยำและ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ตำมควำมฝันท่ีอยำกจะหำรำยได้เล้ียงดู

ตัวเองด้วยอำชีพนี้ พอนึกถึงก็รู้สึกขอบคุณคอมแพสชั่นและผู้

อุปกำระทุกท่ำนท่ีท�ำให้หนูมำอยู่ในจุดนี้ได้ และในอนำคต หนู

ก็วำงแผนไว้ว่ำจะกลับไปท�ำงำนในพื้นท่ีใกล้บ้ำน เพื่อจะได้ดูแล

พ่อแมแ่ละกลับไปช่วยรับใช้ในโครงกำรท่ีหนโูตมำ 

“สดุท้ำยนี ้หนขูอใหพ้ระเจ้ำเสรมิก�ำลังเจ้ำหนำ้ท่ีโครงกำรทุกท่ำน

ท้ังด้ำนร่ำงกำยและกำรท�ำงำนนะคะ ขอบคณุท่ีดูแลหนมูำอยำ่ง

ดี และขอใหพ้ระเจ้ำอวยพรค่ะ”

ค�าพยานศิษย์เก่า

ค�าขอบคุณ
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ค�าพยานศิษย์เก่า

รัฐพงษ์ 
กระจา่งกจิชัยชาญ
ผมดีใจมำกท่ีมโีอกำสเขียนถึงโครงกำรอีกครัง้ จนถึงตอนนี ้ตัวผม

เองยงัรูส้กึดีใจอยูเ่สมอท่ีเคยเขำ้รว่มโครงกำรพฒันำเด็กแบบองค์

รวมของครสิตจักร ท้ังได้รบัโอกำสและท่ีส�ำคัญคือได้รูจั้กพระเจ้ำ

ผู้เปล่ียนชีวิต ในวัยเด็กผมเคยเป็นเด็กขี้อำย ไม่กล้ำแสดงออก

เท่ำไรนัก แต่พอได้ร่วมกิจกรรมของโครงกำรท�ำให้ได้พัฒนำ

ทักษะหลำยอยำ่ง เชน่ กำรรอ้งเพลงประสำนเสยีงท่ีไมเ่คยท�ำมำ

ก่อน รวมถึงทักษะทำงสงัคมท่ีเปล่ียนตัวผมใหก้ล้ำแสดงออกมำก

ขึน้ กล้ำพบปะพดูคยุกับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  มำกขึน้ กระท่ังเติบโตและ

ได้ค้นพบตัวเองในหลำยแง่มมุ

กำรค้นพบครั้งล่ำสุดท่ีเกิดข้ึนเมื่อไม่นำนมำนี้คือ “ผมป่วยเป็น

โรคซมึเศรำ้” ในระยะท่ีอำกำรค่อนขำ้งหนกัจนถึงขั้นต้องเขำ้รับ

กำรรกัษำในโรงพยำบำลสวนปรุง โดยมพีอ่คอยอธษิฐำนเผื่อผม

ตลอดระหว่ำงท่ีพักในโรงพยำบำลท�ำให้แม้จะเครียดแต่ผมก็ไม่

ท้อใจเพรำะเชื่อว่ำพระเจ้ำจะช่วยดูแล ถึงอย่ำงนั้นเมื่อสัปดำห์

แรกผำ่นไปอำกำรผมก็ยงัไมดี่ข้ึน ซ�ำยังดูจะแย่ลงไปอีก ต่อมำผม

ได้กลับมำรักษำตัวท่ีบ้ำนขณะอยู่ในช่วงขำดสติ ผมไม่สำมำรถ

ควบคุมตัวเองได้จนพ่อต้องขอใหผู้ร้ับใช้มำช่วยอธษิฐำนให้

หมอเคยบอกผมว่ำต้องทำนยำต่อเนื่องเปน็เวลำถึง 6 ป ีกว่ำจะ

มีโอกำสหำยเป็นปกติ แต่ขณะเข้ำปีท่ี 3 พระเจ้ำก็รักษำให้ผม

อำกำรดีขึน้จนสำมำรถพกัยำได้ หลังจำกผำ่นช่วงเวลำนัน้มำผมก็

ไปโบสถ์บ่อยขึ้น อธษิฐำนและอ่ำนพระคัมภีร์มำกขึ้น เหตุกำรณ์

นีท้�ำใหผ้มรูแ้ล้วว่ำพระเจ้ำไมเ่คยทอดท้ิงผมและ “ไมม่สีิง่หนึ่งสิง่

ใดซ่ึงพระเจ้ำท�ำไมไ่ด้” เพยีงเปดิใจรับพระเจ้ำเขำ้มำในชีวิตก็จะ

ไมม่อีะไรสำมำรถมำท�ำลำยชวิีตของเรำได้ พระองค์จะดูแลผมท้ัง

ร่ำงกำยและจิตใจใหส้มบูรณ์พร้อม

กำรเขำ้มำเปน็ส่วนหนึ่งของโครงกำรจนท�ำใหม้โีอกำสได้รูจั้กกับ

พระเจ้ำจึงเปน็สิง่ท่ีมค่ีำมำกในชวิีตของผม และท�ำใหผ้มสำมำรถ

ใช้ชีวิตต่อไปได้

ในความดูเเลของ
พระเจ้า
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คริสตจักรไมตรีจิตสว่างแดนดิน
เตรยีมความพรอ้มสู่ความยัง่ยนื

คริสตจักรไมตรีจิตสว่ำงแดนดิน ต้ังอยู่ ท่ี อ.สว่ำงแดนดิน 

จ.สกลนคร สงักัดสภำครสิตจักรแหง่ประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นเมื่อป ี

ค.ศ.1997 แรกเริ่มมผีูเ้ชื่อเข้ำร่วมนมสักำร 2 ครอบครัว จ�ำนวน 

10 คน มเีด็กรวมอยู่ด้วยจ�ำนวน 3-4 คน สภำพชุมชนเปน็ลักษณะ

เมอืงขนำดกลำงก่ึงชนบท ท�ำใหส้มำชิกในชุมชนประกอบอำชีพ

ท่ีหลำกหลำย เช่น รับรำชกำร , ค้ำขำย , รับจ้ำง เป็นต้น แต่

โดยส่วนมำกจะยึดอำชีพท�ำนำเป็นหลัก ซ่ึงควำมเป็นพื้นท่ีแล้ง

และขำดแคลนน�ำในบำงฤดูกำลท�ำให้เมื่อพ้นฤดูเก็บเก่ียวจึงมัก

ประกอบอำชีพอ่ืนร่วมด้วยหรือย้ำยถ่ินฐำนในระยะสั้นเพื่อไป

ท�ำงำนตำมจังหวัดใหญ่ท่ีมีกำรจ้ำงแรงงำนจ�ำนวนมำก จ�ำนวน

สมำชกิในแต่ละปจึีงมกีำรเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ

หลังบุกเบิกคริสตจักรได้ระยะหนึ่ง อ.ลัดดำ สุรินทร์ ศษิยำภิบำล

ผู้ย้ำยมำประจ�ำกำรก็สังเกตเห็นปัญหำกำรเรียนของเด็ก ๆ ใน

ชุมชนจึงช่วยสอนหนังสือเพิ่มเติมตำมวิชำท่ีด้อยของแต่ละคน

ร่วมกับกำรจัดชั้นเรียนเพื่อสอนพระคัมภีร์ จนกระท่ังได้เห็น

ตัวอย่ำงกำรร่วมเป็นคู่มิตรกับคอมแพสชั่นจำกคริสตจักร

แห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย และเกิดควำมสนใจในหลักสูตรกำร

พัฒนำเด็กแบบองค์รวม เนื่องด้วยควำมต้ังใจท่ีอยำกท�ำพันธกิจ

เพื่อพัฒนำเด็กอยู่แล้ว อ.ลัดดำจึงได้พูดคุยสอบถำมและเตรียม

ข้อมูลเพ่ือเสนอเข้ำร่วมโครงกำรกับคอมแพสชั่น และได้เปิดตัว

เปน็คู่มติรกับโครงกำรในเดือนกรกฎำคม ค.ศ.2003 แรกเริ่มมเีด็ก

และเยำวชนจ�ำนวน 84 คน เจ้ำหนำ้ท่ีเต็มเวลำ 3 คน และเจ้ำหนำ้ท่ี

อำสำสมคัรจำกกลุ่มอนชุนอีกจ�ำนวน 7-8 คน

นบัว่ำเปน็องค์กรแรกท่ีเขำ้มำท�ำงำนกับเด็กและเยำวชนในพื้นท่ีนี ้

ท�ำให้ค่อนข้ำงเป็นจุดสนใจและกลำยเป็นภำพจ�ำจำกเสื้อสีม่วงท่ี

คริสตจักรท�ำขึ้นเองเพื่อแจกให้เด็ก ๆ สวมมำเรียนหลักสูตรกำร

พฒันำเด็กแบบองค์รวมทุกวันเสำร์ คนในชุมชนจึงรบัรูว่้ำมกีำรสอน

พเิศษและเปดิใจท�ำควำมรูจั้กกับท้ังครสิตจักรและโครงกำรมำกขึน้ 

ท�ำใหม้เีด็กเขำ้ร่วมโครงกำรและมำร่วมกิจกรรมของโครงกำรมำก

ขึ้นด้วย โดยมชีื่อเสยีงท่ีดีและเขม้แข็งในชุมชน ปจัจุบนัคริสตจักร

ไมตรีจิตสว่ำงแดนดินมีสมำชิกประจ�ำท่ียังอำศัยอยู่ในพื้นท่ีรวม

ท้ังหมด 116 คน มเีด็กในโครงกำรจ�ำนวน 183 คน
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ตลอดระยะเวลำ 18 ป ีท่ีคริสตจักรได้ร่วมเปน็คู่มติรกับคอมแพสชั่นในกำรท�ำพันธกิจเด็กแบบองค์รวม ท�ำใหเ้กิดควำมเปล่ียนแปลง

มำกมำย ท้ังในตัวคริสตจักรเองและกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งจ�ำแนกออกเปน็ด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

เนื่องจำกกำรสังเกตเด็กเป็นรำยบุคคลจึงสำมำรถเสริมควำมรู้ใน

วิชำด้อยและท�ำให้เด็ก ๆ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทเรียนมำกขึ้น 

จนถึงปจัจุบันมเียำวชนท่ีจบจำกโครงกำรตำมอำยุสูงสุดประมำณ 

40-50 คน ส่วนมำกมีระดับกำรศึกษำท่ีเหมำะสมในกำรพัฒนำ

ด้ำนเศรษฐกิจเพ่ือเล้ียงดูตัวเองและครอบครัวได้ โดยส�ำเร็จกำร

ศึกษำในระดับปริญญำตรีและท�ำงำนในหลำกหลำยอำชีพ เช่น 

ข้ำรำชกำรครู พยำบำล แพทย์แผนไทย พนักงำนบริษัท ธุรกิจ

ส่วนตัว เปน็ต้น

มเีด็กและเยำวชนในชุมชนท่ีได้มโีอกำสรูจั้กพระเจ้ำผำ่นโครงกำร 

ท้ังผูท่ี้เปน็สมำชกิ และผูท่ี้เขำ้รว่มกิจกรรม รวมถึงผูป้กครองและ

คนในชุมชน ท�ำใหค้ริสตจักรมสีมำชิกประจ�ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้

สมำชิกและคนในชุมชนจะมกีำรย้ำยถ่ินฐำนอยู่เสมอ

นอกจำกเจ้ำหน้ำท่ีประจ�ำของโครงกำร ยังมีอำสำสมัครท่ีเป็น

ศษิยเ์ก่ำของโครงกำรและอำสำสมคัรจำกสมำชกิในครสิตจักรมำ

ร่วมรับใช้ในกำรท�ำพันธกิจเด็กแบบองค์รวมอยู่เปน็ประจ�ำ จึงมี

บุคลำกรท่ีได้รบักำรอบรมและมทัีกษะในกำรท�ำพนัธกิจเพยีงพอ

กับควำมต้องกำรของจ�ำนวนเด็ก ท�ำใหส้ำมำรถดแูลได้อยำ่งท่ัวถึง

แม้จะจบจำกโครงกำรไปแล้วแต่ศิษย์เก่ำก็ยังนึกถึงและอุทิศ

ตนติดตำมพระคริสต์ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรรับใช้พันธกิจอยู่

เสมอ คนท่ีย้ำยถ่ินฐำนเพ่ือออกไปท�ำงำนนอกพื้นท่ีมักจะกลับ

มำเย่ียมเยียนครสิตจักรและโครงกำรทกุครั้งเมื่อมโีอกำสได้กลับ

บ้ำนเกิด อีกท้ังยังมีส่วนร่วมในกำรถวำย ส่วนคนท่ียังอำศัยอยู่

ในพื้นท่ีส่วนมำกยังคงเข้ำร่วมกิจกรรมของคริสตจักรและช่วย

รับใช้ตำมควำมถนดั โดยมคีนน�ำอธษิฐำนประจ�ำอยู่ประมำณ 4 

คน น�ำนมสักำร 4 คน เล่นดนตรีนมสักำร 6 คน มคีนช่วยสอน

1.ด้านการศึกษา

3.มีบุคลากรที่เพียงพอกับความต้องการ

2.ศิษย์เกา่มคีวามผกูพันและมใีจสนบัสนุน
พันธกิจต่อไป

กิจกรรมให้เด็ก ๆ ในโครงกำร 5 คน และมีอีกส่วนหนึ่งท่ีช่วย

เตรียมกำรด้ำนอ่ืน ๆ เช่น ท�ำควำมสะอำด , ท�ำอำหำร , เตรียม

สถำนท่ีในกำรนมสักำร เปน็ต้น

4.ด้านการประกาศข่าวประเสริฐ

ผลจากการท�าพันธกิจเด็กแบบองค์รวม
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ครสิตจักรท�ำพนัธกิจนีโ้ดยมหีลักสตูรกำรพฒันำเด็กองค์รวมเปน็

หลักและเปน็ฐำนแกนกลำงส�ำหรบักำรจัดกิจกรรม หนึง่ในนัน้คือ

กำรส่งเสรมิวิชำชพีตำมควำมสนใจของเด็ก ๆ  แต่ละคนท่ีแตกต่ำง

กันไป จึงมกีำรใหค้วำมรูแ้ละกิจกรรมหลำยด้ำน เชน่ กำรท�ำขนม , 

ท�ำอำหำร , งำนฝมีอื , ดนตรี , กีฬำ เปน็ต้น

ถูกมองว่ำเป็นองค์กรท่ีท�ำงำนกับเด็กและเยำวชนโดยเฉพำะ

และบูรณำกำรกำรท�ำพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ คริสตจักร

จึงได้รับกำรเชิญชวนจำกผู้น�ำชุมชนและองค์กรต่ำง ๆ ให้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ ผูป้กครองของเด็กท้ังท่ียังอยู่

ในโครงกำรหรือท่ีจบจำกโครงกำรไปแล้วก็ยังแวะเวียนมำขอค�ำ

ปรึกษำด้ำนกำรเล้ียงลูก นอกจำกนี้ยังให้ค�ำปรึกษำในกำรท�ำ

พันธกิจเด็กและเยำวชนกับคริสตจักรในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

5.ด้านการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพ 6.ดา้นช่ือเสียงทีไ่ดรั้บการยอมรบัในชมุชน
และคริสตจักรข้างเคียง

ทีมศิษยาภิบาลและเจ้าหน้าที่โครงการ
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ครสิตจักรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรท�ำพนัธกิจพฒันำเด็กองค์รวม

ด้วยตัวเองอย่ำงยัง่ยนืในหลำยสว่นมำเปน็ระยะเวลำ 3 ปแีล้ว ซึง่

คำดว่ำจะมทิีศทำงท่ีดีข้ึนเรื่อย ๆ ในอนำคตด้วยกำรเตรยีมกำรดัง

ต่อไปนี้

1.การเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร 
บุคลำกรทุกคนท่ียังมีอยู่จะยึดมั่นในกำรท�ำพันธกิจเด็กและ

เยำวชนต่อไป โดยท้ังเจ้ำหนำ้ท่ีและอำสำสมคัรกว่ำ 90% มอีำชีพ

หลักในกำรหำรำยได้แล้ว เช่น เปดิร้ำนอำหำร , ท�ำกำรเกษตร , 

ครูเนอสเซอรี่ , ช่ำงซ่อม , รับจ้ำงท่ัวไป เปน็ต้น ปจัจุบันมอีำสำ

สมคัรของพนัธกิจท่ีเปน็เจ้ำหนำ้ท่ีหลักในกำรรบัผดิชอบดแูลเด็ก

ประมำณ 12 คน

2.ดา้นการยงัชพี 
ครสิตจักรมพีนัธกิจเนอสเซอรี ่รบัจ้ำงดแูลเด็ก โดยมพีีน่อ้งในครสิต

จักรมำเปน็ครูและพีเ่ล้ียง เปน็กำรหำรำยได้เขำ้ครสิตจักรเพื่อใช้

ในกำรท�ำพนัธกิจพฒันำเด็กองค์รวมต่อไป อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำง

อำชีพให้กับสมำชิกในคริสตจักรท่ีมำท�ำงำนด้วย ซ่ึงมีคริสตจักร

ต้นสังกัด (ครสิตจักรไมตรจิีต) มำชว่ยสนบัสนนุในกำรสรำ้งอำคำร

นอกจำกนี้ยังมีร้ำนกำแฟของคริสตจักรท่ีเพ่ิงเปิดได้ประมำณ 4 

เดือน โดยน�ำรำยได้จำกกำรขำยเขำ้ครสิตจักร หลังหกัค่ำเชำ่เปน็

ส่วนต่ำงให้คริสตจักรและรับเอำขนมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของ

สมำชกิในคริสตจักรและเด็กในโครงกำรมำวำงขำยเพื่อช่วยหำ

รำยได้เสริมใหพ้วกเขำด้วย

3.ด้านอาคารสถานท่ี
 เมื่อสมยัเริม่ท�ำพนัธกิจกับโครงกำร ครสิตจักรยงัไมม่อีำคำรเปน็กิจ

ลักษณะแต่มีบ้ำนหลังหนึ่งท่ีมำพร้อมกับท่ีดินตอนซ้ือ เป็นบ้ำน

สองชั้น ซึ่งจัดแบ่งชั้นบนให้เป็นท่ีพักของผู้รับใช้ ส่วนชั้นล่ำงใช้

นมสักำรและจัดกิจกรรมกับเด็กจำกนัน้จึงค่อยพฒันำมำทีละส่วน 

เริม่จำกสรำ้งศำลำอเนกประสงค์ และอำคำรนมัสกำร ปัจจุบันใช้

ท้ังอำคำรนมัสกำรและอำคำรเนอสเซอรีท่ี่มหีลำยหอ้งในกำรจัด

กิจกรรมของเด็ก ๆ  ในโครงกำร พื้นท่ีรวมท้ังหมด 5-6 หอ้งในตอน

นีก้�ำลังเพยีงพอ มหีอ้งน�ำรวมท้ังหมด 8 หอ้ง และมอีำคำรส�ำหรบั

เตรียมอำหำรแยกต่ำงหำกอีก 1 อำคำร

4.ด้านเครือขา่ยและความร่วมมือ 
หลักๆ คือ ผู้น�ำชุมชน , บริษัทและห้ำงร้ำนในชุมชน รวมถึง

บุคคลอ่ืนท้ังในท้องถ่ินและนอกพื้นท่ีท่ีคอยช่วยสนบัสนนุด้ำนงบ

ประมำณและสิ่งของในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ส่วนโรงพยำบำล

และเทศบำล มักจะมีกำรร่วมมือเป็นครั้งครำวตำมกิจกรรมท่ี

หนว่ยงำนจัดขึน้ในโอกำสพเิศษ เช่น กำรตรวจสุขภำพประจ�ำป ี , 

กิจกรรมวันเด็ก , งำนเยำวชนในชุมชน เป็นต้น ซ่ึงในอนำคตมี

แผนงำนจะติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำรเพื่อของบประมำณและ

กำรสนบัสนนุทำงด้ำนอ่ืน ๆ จำกภำครัฐ

5.ด้านการออกแบบกจิกรรมท่ีเหมาะสม
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท�ำ

ให้คริสตจักรต้องเปล่ียนรูปแบบจัดกิจกรรม จำกกำรรวมตัวท่ี

คริสตจักรมำเป็นกำรให้บุคลำกรเจ้ำหน้ำท่ีและอำสำสมัครไป

เย่ียมเยียนตำมบ้ำน โดยสอนตำมหลักสูตรท่ีคอมแพสชั่นจัดไว้

ให้เป็นหลัก หำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดดีขึ้นจะมีกลับมำ

รวมตัวเพื่อท�ำกิจกรรมอีกครั้งตำมควำมสนใจของเด็กแต่ละคน 

ซึ่งออกแบบกิจกรรมต่ำง ๆ  จำกหลักสตูรกำรพฒันำองค์รวมเปน็

แกนกลำงอย่ำงท่ีเคยท�ำ

การเตรียมพรอ้มสู่ความยั่งยนืในการท�าพันธกจิ
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อาจารย์ ลัดดา สุรินทร์
ศิษยาภิบาลครสิตจักรไมตรจิีตสว่างแดนดิน

อ.ลัดดา เกิดในครอบครัวท่ีไม่ได้เป็นคริสเตียน มีโอกำสได้

รู้จักกับพระเจ้ำเมื่ออำยุประมำณ 7-8  ปี จำกกำรเข้ำร่วมกิจ

กรรมของคริสตจักร แต่หลังจำกนั้นครอบครัวหำ้มเข้ำร่วม จึง

ไมไ่ด้ไปคริสตจักรอีกเลย จนอำยุได้ 15 ป ีเมื่อประสบอุบัติเหตุ

ครั้งใหญ่และก�ำลังจะเข้ำผ่ำตัด ขณะนั้นอำจำรย์นกึถึงภำพใน

วัยเด็กท่ีเคยเข้ำร่วมกิจกรรมของคริสตจักรท่ีมำพร้อมกับค�ำ

ว่ำ “พระเจ้ำยิ่งใหญ่ พระเจ้ำช่วยได้” ตอนนั้นจึงอธิษฐำนไป

ว่ำ หำกพระเจ้ำมีจริงขอให้ตนรอดชีวิตและจะกลับไปร่วม

กิจกรรมท่ีคริสตจักรอีกครั้ง ภำยหลังเมื่อหำยดีจึงกลับไปเรียน

รู้เรื่ องรำวของพระเจ้ำจนกระท่ังรับเช่ือตอนอำยุ 17 ปี ท่ี

คริสตจักรไมตรีจิต อ.แมส่ำย จ.เชียงรำย ต่อมำจึงตัดสินใจเข้ำ

เรียนพระคริสตธรรมพะเยำเพื่อจะเติบโตในควำมเชื่อและมี

เป้ำหมำยจะท�ำงำนรับใช้ โดยช่วงเวลำท่ีเพิ่งเรียนจบจำก

พระคริสตธรรมในปี ค.ศ.1999 อำจำรย์ได้แต่งงำนและก�ำลัง

แสวงหำพื้นท่ีท่ีจะไปรับใช้พระเจ้ำร่วมกับสำมี พอดีกับกำรได้

รับค�ำเชิญชวนจำกคริสตจักรไมตรีจิตให้มำรับใช้ท่ีคริสตจักร

ไมตรีจิตสว่ำงแดนดิน เนื่องจำกสถำนกำรณ์คริสตจักรในตอน

นั้นคือเพิ่งเปิดได้ไม่นำนและก�ำลังเข้ำสู่ยุคของผู้ดูแลรุ่นท่ีสำม

แต่ขำดคนท่ีจะมำสืบทอดดูแล ซึ่งหำกยังหำไม่ได้ในเร็ว ๆ นี ้

คริสตจักรก็อำจต้องปิดตัวลง เมื่อได้ยินดังนั้นจึงอธษิฐำนและ

ปรึกษำกับสำมีก่อนจะตัดสินใจย้ำยมำทันทีเพรำะเชื่อว่ำเป็น

พื้นท่ีท่ีพระเจ้ำน�ำใหม้ำรับใช้

นอกจำกนี ้อำจำรยย์งัเชื่อว่ำกำรท�ำพันธกิจเด็กและเยำวชนคือ

นมิติท่ีพระเจ้ำเรยีกใหท้�ำ ยอ้นควำมไปตอนมำประจ�ำกำรใหม่ๆ  

อำจำรย์พบเห็นเด็กท่ีมำว่ิงเล่นแถวนั้นและได้เข้ำไปท�ำควำม

รู้จัก ระหว่ำงกำรพูดคุยกันนั้นเองท่ีเหน็ปญัหำว่ำเด็ก ๆ หลำย

คนสะกดค�ำไมไ่ด้ อ่ำนหนงัสือไมอ่อก ท้ังท่ีเรียนอยู่ ป.3 ซึ่งเปน็

วัยท่ีควรจะอ่ำนออกเขียนได้มำนำนแล้ว จึงเร่ิมช่วยเหลือด้วย

กำรสอนพิเศษท่ีคริสตจักร และกลุ่มคนแรก ๆ ที่เข้ามารบั

เชื่อในตอนน้ันก็คือเยาวชน กลำยเปน็ควำมชัดเจนท่ีพระเจ้ำ

ได้เปิดทำงจึงให้คุณค่ำควำมส�ำคัญกับกำรมุ่งมั่นท�ำพันธกิจ

เด็กและเยำวชนมำตลอดจวบจนได้เข้ำร่วมเป็นคู่มิตรกับคอม

แพสชั่น ท่ีคอยใหค้วำมช่วยเหลือด้ำนหลักสูตรกำรพัฒนำเด็ก

องค์รวมมำถึงวันนี้

หนึ่งในควำมภูมิใจอย่ำงแรกของอำจำรย์คือกำรท่ีได้รับกำร

ยอมรบัจำกครสิตจักรในโซนใกล้เคียง โดยเปน็ท่ีปรกึษำในกำรท�ำ

พันธกิจ เด็กและเยำวชน เอ้ือโอกำสให้คริสตจักรได้เปิดใจ

ท�ำควำมรู้จักและหนุนใจให้เข้ำร่วมพันธกิจกับคอมแพสชั่น 

จนทุกวันนี้หลำยท่ีก็ยังท�ำพันธกิจนี้อยู่และยังมุ่งมั่นจะท�ำต่อ

ไป อีกอยำ่งคือ กำรประกำศขำ่วประเสรฐิใหเ้ด็กและเยำวชนใน

ชุมชนได้รูจั้กพระเจ้ำ อย่ำงน้อยมี 5 ครอบครัว ท่ีท้ังครอบครัว

มำรับเช่ือและเป็นสมำชิกประจ�ำของคริสตจักร และมีเด็ก

ท่ีลงทะเบียนกับโครงกำรมำรับเชื่อ 25 คน จนทุกวันนี้ถึงจะ

จบจำกโครงกำรไปแล้วควำมสัมพันธก็์ยังคงอยู่และแน่นแฟ้น 

คนท่ีอยู่ในพื้นท่ียังมำช่วยรับใช้เสมอ ส่วนคนท่ีไม่อยู่ก็ช่วย

สนบัสนนุด้ำนอ่ืน ๆ  ในกำรท�ำพันธกิจนีต่้อไป ซึ่งกำรท่ีมคีนรุ่น

 ●  จากใจศิษยาภิบาล

อาจารย์ ลัดดา สุรินทร
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ใหมม่ำสบืทอดงำนรบัใชด้้ำนต่ำง ๆ  คือเรื่องท่ีอำจำรยย์งัขอบคณุ

พระเจ้ำอยู่เสมอ

ปัจจุบนัมศีษิยเ์ก่าประมาณ 5 คนทีก่ลับมารบัใชพ้นัธกิจเด็ก

และเยาวชนเป็นประจ�า และมอีนุชนรุน่ใหมท่ีย่งัชว่ยท�างาน

นีอ้ยู่ ซึ่งอีกไม่นานจะขึ้นมาน�าในการรบัใช้เป็นรุน่ถัดไปอีก

ประมาณ 5 คน รวมตอนนีเ้ป็น 10 คน ทีม่ใีจอยากสืบทอด

พันธกิจนีต่้อ

ในอนำคตมองว่ำทิศทำงของคริสตจักรว่ำ จะต้องเปน็เกลือและ

แสงสว่ำงต่อไป งำนหลักคือกำรประกำศและขยำยแผ่นดินของ

พระเจ้ำตำมควำมถนัด ซึ่งตัวอำจำรย์เองมองว่ำ พันธกิจเด็ก

และเยาวชนคือหน่ึงในความถนัดของคริสตจักรที่มีการ

เตรียมความพร้อมมาแล้วในหลายด้าน และพร้อมจะท�า

ต่อโดยเยาวชนรุน่ต่อไป อีกท้ังยังหวังในระยะยำวว่ำจะขยำย

อำณำจักรของพระเจ้ำด้วยกำรสร้ำงคริสตจักรลูกเพิ่มขึ้นจำก

สมำชิกท่ีมีอยู่และให้สมำชิกเยำวชนของคริสตจักรท่ีมีควำม

พร้อมมำเปน็แกนน�ำในกำรรับใช้และประกำศเรื่องของพระเจ้ำ

ดังเช่นตัวอย่ำงของอดีตเยำวชนท่ีจบจำกโครงกำรไปและแม้

เขำจะมอีำชีพกำรงำนของตนเอง แต่ยังมำรับใช้อยู่เสมอไมข่ำด 

ท�ำใหอ้ำจำรย์มองเหน็ผลงอกงำมท่ีเกิดขึ้นว่ำ มเีด็ก ๆ อีกหลำย

คนท่ีก�ำลังเดินตำมมำ และเมื่อโตขึ้นพวกเขำจะกลำยเปน็รุ่นต่อ

ไปท่ีใช้ชีวิตด้วยกำรเดินตำมพระเจ้ำและสืบทอดงำนของ

คริสตจักรต่อไป
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ค�าพยานศิษย์เก่า

รมิดา ศรีเหรา 
ปัจจุบันท�างานเป็นพนักงานฝ่ายบัญชี
ที่ บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จ�ากัด

รมดิำ ศรเีหรำ หรือ แยม เติบโตในครอบครวัใหญ่ท่ีประกอบด้วย 

ปู,่ ย่ำ, พ่อ, แมเ่ล้ียง และนอ้งสำวอีก 2 คน 

เธอเริ่มเข้ำมำเป็นสมำชิกในโครงกำรคอมแพสชั่นท่ีคริสตจักร

ไมตรจิีตสว่ำงแดนดินต้ังแต่อำยุได้เพยีง 4 ป ีจำกกำรชักชวนของ

เจ้ำหนำ้ท่ีในครสิตจักรในชว่งเริม่ต้นเปดิโครงกำรใหม ่ๆ  และตัดสิน

ใจรบัเช่ือในค่ำยอนชุน ท่ีครสิตจักรจัดขึน้ในชว่งป ีพ.ศ.2555 ด้วย

ควำมท่ีได้ซึมซับควำมจริงตำมพระคัมภีร์จำกโครงกำรจนเกิด

ควำมเชื่อและอยำกมพีระเจ้ำอยูใ่นชวิีต เธอจึงตอบรบัทันทีหลัง

อำจำรยเ์ปดิโอกำสใหย้กมอืรับเชื่อหลังกำรนมสักำร และมคีวำม

ต้ังใจอยำกใหค้รอบครัวของตัวเองได้รู้จักพระเจ้ำเช่นเดียวกัน

ตลอดระยะเวลำท่ีอยูใ่นโครงกำร แยมเล่ำว่ำได้รบัโอกำสมำกมำย

ในด้ำนกำรเรยีนรูท่ี้ท�ำใหเ้ข้ำใจตัวเองมำกขึ้นและได้ค้นพบควำม

ชอบหลำยอย่ำงท่ีน�ำมำสู่กำรเป็นตัวเองอย่ำงทุกวันนี้ ท้ังควำม

ใฝ่ฝันในด้ำนอำชีพ และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ท่ีน�ำมำสู่กำร

รับใช้ เช่น สอนรวีเด็ก, น�ำนมัสกำร เป็นต้น อีกหนึ่งโอกำสท่ี

ส�ำคัญส�ำหรบัเธอคือ กำรได้รูจั้กกับเจ้ำหนำ้ท่ีโครงกำรและพีน่อ้ง

ครสิเตียน ท�ำใหรู้ส้กึเหมอืนมบีำ้นแสนอบอุ่นท่ีพรอ้มจะต้อนรับ

เสมอ นอกจำกนีย้ังมหีลำยคนเปน็แบบอย่ำงในกำรใช้ชีวิตท่ีเธอ

น�ำมำประยุกต์ใช้ในด้ำนต่ำง ๆ

แยมจบปริญญำตรี เอกกำรบญัชี จำกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

มีระดับกำรศึกษำท่ีเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ในชีวิตและเล้ียง

ดูตัวเองได้ด้วยกำรเข้ำท�ำงำนในต�ำแหน่งพนักงำนฝ่ำยบัญชี

ท่ีบริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คำร์โก้ จ�ำกัด ซ่ึงต้องย้ำยถ่ินฐำนไปท่ี

กรุงเทพมหำนครเมื่อไม่นำนมำนี้ แต่ถึงอย่ำงนั้น แยมก็ยงัมใีจ

จะมส่ีวนร่วมในกำรรับใช้โดยน�ำควำมรู ้ท่ีมกีลับมำสอนเด็ก ๆ  ต่อ

ไปในอนำคต อีกท้ังมแีผนจะชว่ยเหลือในกำรถวำยใหกั้บกองทุน

กำรศกึษำของคริสตจักรอีกด้วย
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ค�าพยานศิษย์เก่า

ภคัตกานต ์มไีพทลู 
ปัจจุบันรับราชการครู ที่โรงเรียนบ้านโนน
เรือตอเรือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ภัคตกำนต์ มีไพทูล หรือ แอ๋ว เข้ำมำเป็นเด็กท่ีลงทะเบียนกับ

โครงกำรคอมแพสชั่นต้ังแต่อำยุได้ 9 ปี จำกกำรชักชวนมำร่วม

กิจกรรมของเพ่ือนท่ีเป็นสมำชิกอยู่ก่อน ซ่ึงท่ีแห่งนี้เองท่ีท�ำให้

เธอได้พบกับพระเจ้ำ และรับเชื่อเมื่อเรียนอยู่ประมำณช่วง

ชั้น ป.4 ระหว่ำงกำรท�ำกิจกรรมของโครงกำร ต้ังแต่นั้นมำก็ได้

ท�ำควำมรู้จักกับพระเจ้ำมำกขึ้นและเติบโตในพระคริสต์ด้วย

กำรเข้ำนมัสกำรท่ีคริสตจักรเด็กและมีส่วนร่วมในกำรช่วยรับใช้

อย่ำงสม�ำเสมอ

แอ๋วเล่ำถึงชวิีตในโครงกำรว่ำ เธอได้รบัประสบกำรณ์ท่ีนำ่ประทับ

ใจและโอกำสในกำรเรียนรู้มำกมำย ท้ังกำรเรียนพระคัมภีร์ กำร

เรียนรู้หลักสูตรกำรพัฒนำแบบองค์รวมจำกคอมแพสชั่น กำร

เรียนดนตรีท่ีท�ำใหเ้ธอชื่นชอบกำรเล่นคีย์บอร์ดจนประกวดแข่ง

ดนตรีได้รับรำงวัลชนะเลิศมำ กำรเรียนรู้ทำงด้ำนอำชีพท่ีท�ำให้

เธอสนุกกับกำรท�ำขนมและท�ำอำหำร นอกจำกนี้ยังได้เรียนรู้

ทักษะกำรเข้ำสังคมผ่ำนกำรเข้ำค่ำย ซึ่งเป็นประสบกำรณ์ท่ีเธอ

ได้รู้จักกับเพื่อน ๆ  ต่ำงโครงกำรและมมีติรภำพท่ีดีต่อกัน รวมท้ัง

สว่นส�ำคัญของชวิีตในโครงกำรท่ีท�ำใหเ้ธอกลำยเปน็ตัวเองอยำ่ง

ทุกวันนีไ้ด้คือกำรม ี อ.ลัดดา สรุนิทร ์ผูเ้ปน็ศษิยำภิบำลประจ�ำ

คริสตจักรไมตรีจิตสว่ำงแดนดิน เปน็ต้นแบบในกำรใช้ชีวิต ด้วย

ควำมใกล้ชิดท่ีเกิดขึ้นในวัยเด็กจวบจนปจัจุบันท�ำใหเ้ธอเหน็ชีวิต

ท่ีติดตำมพระเจ้ำและท�ำงำนรบัใช้อยูเ่สมอ ซึ่งจุดประกำยใหเ้ธอ

อยำกดูแลและสอนเด็ก ๆ เช่นเดียวกัน สิ่งท่ีแอ๋วมองว่ำเป็นจุด

เปล่ียนของชีวิตคือ กำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัย ท่ีควำมต้ังใจเดิม

คือกำรเรียนครู สำขำภำษำอังกฤษ จึงเลือกไปเปน็อันดับแรก แต่

ผลออกมำคือเธอสอบติดอันดับท่ีสอง นั่นก็คือสำขำปฐมวัยพอ

เรียนไปท�ำใหเ้ธอค้นพบและเข้ำใจตัวเองว่ำ ตัวเองชื่นชอบกำร

สอนเด็กเล็ก กระท่ังเมื่อเรียนจบปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัย

รำชภัฏสกลนคร คณะครุศำสตร์ สำขำกำรศกึษำปฐมวัย เธอก็

ตัดสินใจสอบบรรจุและรับรำชกำรครู สอนเด็ก ๆ  ชว่งชัน้อนบุำล

ท่ีโรงเรียนบ้ำนโนนเรือตอเรือ อ.พรรณำนคิม จ.สกลนคร อย่ำง

ท่ีเปน็อำชีพหลักของเธอในปจัจุบัน

นอกจำกอำชีพหลักแล้ว แอ๋วยังใช้เวลำในงำนรับใช้หลำยอย่ำง 

มสีว่นในกำรฟมูฟกัเล้ียงดชุูมชนครสิเตียนท้ังในกำรน�ำนมสักำร 

สอนรวีเด็ก ๆ ท่ีคริสตจักร พร้อมกับด�ำรงต�ำแหนง่ประธำนของ

พันธกิจกองทุนเพื่อกำรศึกษำและได้รับเลือกให้เป็นมัคนำยก

ประจ�ำคริสตจักร เธอมองเหน็กำรจัดเตรียมของพระเจ้ำในชวิีต

ผำ่นโครงกำรต้ังแต่ยังเด็กท่ีได้เรียนรู้บทเรียนต่ำง ๆ มำกมำย มี

ระดับกำรศกึษำและได้รับกำรอบรมท่ีเหมำะสม จนกระท่ังได้รู้จัก

ตัวเอง
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กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท�ำให้เรำทุกคน

ต้องปรับตัวเข้ำสู่ฐำนวิถีชีวิตใหม่ (new normal) เช่นเดียวกับ

ครสิตจักรท้องถ่ินท่ีต้องปรบัแผนงำนในกำรท�ำพนัธกิจ โดยน�ำส่ือ

และเทคโนโลยีเข้ำมำเปน็เคร่ืองมอืส�ำคัญในกำรเชื่อมกลุ่มอนชุน

และสมำชิกคนอ่ืน ๆ ในคริสตจักรเข้ำด้วยกัน ซ่ึงกำรจัดเตรียม

ของพระเจ้ำในชว่งเวลำท่ียำกล�ำบำกเชน่นีไ้ด้สะท้อนใหเ้รำเหน็ว่ำ 

พระองค์ทรงเตรยีมอนชุนใหพ้ฒันำทักษะและควำมสนใจส�ำหรับ

กำรรับใช้ในอนำคตอย่ำงไร

คริสตจักรคู่มิตรและคอมแพสชั่น ได้ร่วมกันสนับสนุนให้เยำวชน

จ�ำนวน 28 คนจำกคริสตจักรห้วยน�ำขำว ผ่ำนทำงโครงกำร

สนับสนุนพิเศษ ให้พวกเขำได้มีโอกำสศึกษำต่อในโรงเรียน

อำชีวศึกษำ เพื่อพัฒนำทักษะและสร้ำงอำชีพกระท่ังสำมำรถ

เล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ ซ่ึงเยำวชนในโครงกำรเหล่ำนี้ได้

เลือกศกึษำในสำขำท่ีแตกต่ำงกันไปตำมควำมสนใจของแต่ละคน 

เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิต, เกษตรกรรม, กำรท่องเท่ียวและกำร

โรงแรม, บญัชี, คอมพิวเตอร,์ ช่ำงไฟฟำ้ก�ำลัง และผูช่้วยพยำบำล

กิตติคุณ คุณานนท์ไพสิฐ เป็นหนึ่งในเยำวชนท่ีได้รับกำร

สนบัสนนุในคร้ังนี ้โดยเขำเลือกเรยีนสำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรตำมท่ีเขำสนใจ ซ่ึงท�ำใหเ้ขำได้พฒันำทักษะเฉพำะ

ทำงนี ้จนสำมำรถช่วยงำนรับใช้ในคริสตจักรได้มำกมำย ไมว่่ำจะ

เป็นกำรออกแบบโลโก้ของคริสตจักร, กำรดูแลเฟซบุ๊กเพจของ

คริสตจักรท่ีมีผู้ติดตำมกว่ำ 929 คน รวมถึงกำรท�ำบทเรียน

ออนไลนแ์ละงำนส่ือสำรต่ำง ๆ ของครสิตจักร ในชว่งล็อคดำวน์

กิตติคณุกล่ำวถึงมมุมองท่ีมต่ีองำนรบัใชว่้ำ “ผมอยำกถ่ำยทอดส่ิง

ท่ีตัวเองได้เรยีนรูม้ำใหกั้บนอ้ง ๆ  ท่ีครสิตจักร เพรำะเมื่อรุน่พีต้่อง

ย้ำยจำกหมู่บ้ำนไปอ�ำเภออ่ืนเพื่อศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 

กลุม่อนชุนรุน่ถัดไปก็ต้องมสีว่นรว่มรบัใชโ้ดยเข้ำมำเปน็สว่นหนึง่

ของทีมนมสักำรแทน ซึ่งหำกเปน็ด้ำนดนตรี ผมจะสำมำรถสอน

ได้แค่กีตำรแ์ละเบสเพยีงสองอยำ่งเท่ำนัน้ แต่ส่ิงท่ีผมท�ำได้ดีท่ีสุด

คือกำรท�ำโลโก้ , ท�ำปำ้ย และงำนสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนั้น 

 โครงการสนบัสนนุพิเศษ ●

การเตรียมทักษะอาชีพเพ่ืออนาคต
กิตติคุณสอนเยาวชนในโครงการออกเเบบงานส่ือสาร
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ผมจึงอยำกสอนสิ่งท่ีตัวเองถนดัใหกั้บเยำวชนรุ่นถัดไป”

สมพงษ์ จารดาเรอืงลาศ อดีตผู้จัดกำรโครงกำรกล่ำวถึงกิตติคุณว่ำ “ผมรู้สึกภูมิใจมำกในฐำนะท่ีปรึกษำและรู้สึกยินดีเมื่อได้

เห็นกิตติคุณใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในส่ิงท่ีเขำสนใจมำสอนรุ่นน้องในโครงกำร ตอนนี้เขำกลำยเป็นรุ่นพี่ท่ีเป็นแบบอยำ่งใน

เส้นทำงกำรศกึษำต่อและกำรท�ำงำนรับใช้ด้วยของประทำนท่ีม ี ผมคิดว่ำ กำรใช้คอมพิวเตอร์และงำนกรำฟิกจะกลำยเปน็ทักษะท่ี

ส�ำคัญส�ำหรับเยำวชนรุ่นถัดไป แมแ้ต่ตัวผมเองก็ยังได้เรียนทักษะใหม ่ๆ จำกเขำด้วยเช่นกัน”

โลโก้ที่ออกแบบเพ่ือเพจคริสจักร , กลุ่มมีเดีย , ร้านอาหารของศิษย์เก่าโครงการ และออกแบบหน้า

เพจเฟสบุ๊คส�าหรับคริสตจักร

กิตติคุณสอนเยาวชนในโครงการออกเเบบงานส่ือสาร
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วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปำกมดลูกถูกพบมำกท่ีสุดเป็นอับดับ 2 ของผู้หญิงไทยใน

ชว่งอำยุ 15-44 ป ีองค์กรอนำมยัโลก (WHO) จึงแนะน�ำใหป้อ้งกัน

โรคมะเร็งปำกมดลูกด้วยกำรเริ่มฉีดวัคซีน HPV ต้ังแต่อำยุ 9-14 

ป ีแต่ผลส�ำรวจของผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพของคอมแพสชั่นและ

คริสตจักรคู่มติรกลับพบว่ำ มเียำวชนหญิงในโครงกำรท่ีอำยุ 12-

16 ป ีกว่ำร้อยรำยยังไมไ่ด้ฉีดวัคซีน HPV เพื่อปอ้งกันมะเร็งปำก

มดลูก เนื่องจำกวัคซีนมรีำคำสงูเกินกว่ำท่ีผูป้กครองของเยำวชนใน

โครงกำรเหล่ำนีจ้ะจ่ำยได้ในป ีพ.ศ.2563 คริสตจักรคู่มติร 5 แหง่

ได้แก่ และคอมแพสชั่น ประเทศไทย จึงได้รว่มกันด�ำเนนิกำรเร่ือง

วัคซีน HPV ผำ่นโครงกำรสนบัสนนุพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเยำวชน

ในโครงกำรจ�ำนวน 111 รำยให้ได้รับกำรฉีดวัคซีน HPV  และได้

รับควำมรู้เก่ียวกับควำมส�ำคัญของกำรป้องกันมะเร็งปำกมดลูก

โดยเจ้ำหนำ้ท่ีสำธำรณสุขจำกโรงพยำบำลส่วนต�ำบล ซึ่งเยำวชน

เหล่ำนี้ไ่ด้รับวัคซีนโดยไมม่ผีลข้ำงเคียงใด ๆ

กำรสนบัสนนุในเรื่องวัคซีน HVC ของโครงกำรสนบัสนนุพิเศษนี ้

ได้ช่วยให ้เยำวชนหญงิเหล่ำนีม้ภีมูคิุ้มกันต่อโรคมะเรง็ปำกมดลกู 

และเป็นกำรช่วยเหลือผู้ปกครองในกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย 

นอกจำกนี ้เยำวชนและผูป้กครองยังได้เรียนรู้เก่ียวกับโรคมะเร็ง

ปำกมดลูก กำรดูแลตนเองและกำรปอ้งกัน

 โครงการสนบัสนนุพิเศษ ●
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วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

นำงสำว กัญญำรัตน์ แซ่อิน หนึ่งในเยำวชนผู้ได้รับวัคซีนกล่ำวว่ำ “หนูขอบคุณพระเจ้ำส�ำหรับทุกสิ่งท่ีพระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให ้

วัคซีนนี้ช่วยปกป้องหนูจำกควำมเส่ียงในกำรเป็นโรคมะเร็งปำกมดลูก ซึ่งหนูไม่เคยคิดมำก่อนเลยว่ำจะได้รับ เพรำะรำคำมันแพง

มำก ท�ำใหห้นไูด้เหน็ควำมรักท่ีพระเจ้ำได้มอบใหกั้บหน ูครอบครัว และเพื่อน ๆ ผำ่นทำงคริสตจักร และกำรสนบัสนนุในครั้งนีค่้ะ”

เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลูกและ

วัคซีน HPV

เยาวชนได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก
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เมื่อชวนคุยถึงภำพรวมของกำรใช้ชีวิตท่ีผำ่นมำ ออย-ศศิภรณ์ 

ศรธีเิปง็ ผูเ้ปน็หนึง่ในศษิยเ์ก่ำของโครงกำรท่ีได้รบักำรสนบัสนนุ

จำกมูลนิธิดรุณำทรได้นิยำมเรื่องรำวเส้นทำงชีวิตของตัวเอง

ต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัย 26 ป ีอย่ำงปจัจุบันไว้ว่ำ เปน็ชีวิตท่ีใช้ไป

เพื่อรับใช้พระเจ้ำ

“ถ้ำไม่ได้รับใช้คงเหมือนมีอะไรขำดหำยไป เพรำะท่ีมีชีวิตอยู่

ตอนนี้ก็เพื่อรับใช้พระเจ้ำ” แววตำท่ีมุ่งมั่นเหลือเกินก่อให้เกิด

ควำมสงสยัจนต้องเอ่ยถำมถึงท่ีมำของแนวคิดในกำรใชชี้วิต ซ่ึง

จุดเริ่มต้นของค�ำตอบนั้นก็ย้อนไปไกลหลำยปทีีเดียว

ออยเล่ำถึงช่วงแรกเข้ำโครงกำรเมื่อเธออำยุรำว 11 ป ีโดยกำร

แนะน�ำของคนรูจั้กท่ีบอกกับครอบครวัของเธอว่ำจะมโีครงกำร

ของคอมแพสช่ันมำรว่มเปน็คู่มติรกับครสิตจักรผำสกุ อ�ำเภอแม่

ลำว จังหวัดเชียงรำย ซ่ึงอยู่ในละแวกบ้ำนของครอบครัวพอดี 

ท�ำให้ในเวลำต่อมำทุกคนในครอบครัวของเธอได้ย้ำยจำก

ครสิตจักรเดิมมำเป็นสมำชิกประจ�ำท่ีคริสตจักรผำสุกกันหมด 

ส่วนออยก็กลำยเปน็พี่โตสุดรุ่นแรกของโครงกำร

ออยมองว่ำโครงกำรท�ำใหเ้ธอได้เรยีนรูแ้ละรบักำรฝกึฝนทักษะ

ต่ำง ๆ มำกมำยจนกลำยเป็นควำมสำมำรถท่ีติดตัวมำจนถึง

ปัจจุบัน ดังเช่นทักษะกำรเป็นผู้น�ำท่ีได้เรียนรู้จำกกำรไปเข้ำ

ค่ำยของโครงกำรในแต่ละครัง้ อำจด้วยควำมท่ีเปน็รุน่พ่ีโตสุดจึง

ท�ำใหเ้ธอต้องรับบทบำทในกำรดูแลนอ้งๆ และช่วยน�ำกิจกรรม

ไปโดยปริยำย 

“จ�ำได้ว่ำตอนเข้ำโครงกำรใหม ่ๆ เรำเปน็คนท่ีมี

มนษุยสัมพันธไ์มค่่อยดีเท่ำไหร่

เดิมเรำเปน็เด็กอำรมณ์ร้อน ไมย่ิ้มแย้ม พูดไมเ่พรำะ

แต่พอหลังจำกได้ไปค่ำยก็ท�ำใหเ้รำได้รู้จุดอ่อนของตัวเอง

ผำ่นกำรท�ำ workshop ต่ำง ๆ เลยพยำยำมปรับแก้

ข้อบกพร่องนีม้ำเรื่อย ๆ และใช้เวลำหลำยปี

ในกำรพัฒนำตัวเองใหเ้ข้ำสังคมได้ง่ำยขึ้น 

จนกลำยเปน็ทักษะติดตัวในชีวิตอย่ำงหนึ่งไปเลย”

ออยกล่ำวเสรมิอีกว่ำกิจกรรมกำรรว่มค่ำยของโครงกำรในแต่ละ

ครั้งเปน็จุดเปล่ียนส�ำคัญท่ีสรำ้งใหเ้ด็กขีอ้ำยอยำ่งเธอกลำยเปน็

คนกล้ำแสดงออกและเป็นท่ีรักของคนรอบข้ำงอย่ำงทุกวันนี ้

เพรำะค่ำยได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ท�ำให้รู้จักและเข้ำใจตัวเองมำก

ขึ้น ได้เห็นท้ังจุดอ่อน และจุดแข็งของตัวเอง จนสำมำรถน�ำไป

พัฒนำต่อยอดในหลำยๆ ด้ำน

“ ใช้ชีวิตเพ่ือรับใช้ ”
ออย-ศศิภรณ์ ศรีธิเป็ง

ศิษยเ์กา่กับชีวติทีเ่ป็นแบบอย่าง ●

ศิษย์เก่า โครงการพัฒนาเด็ก 
คริสตจักรผาสุก
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ผู้ปกครองท่ีรับฟัง อบรม และให้ค�ำปรึกษำ ซึ่งจำกทุกบทบำท

จำกท้ังในคริสตจักร ในท่ีท�ำงำน รวมถึงในครอบครัว ออยมองว่ำ

ตัวเองก�ำลังรับใช้โดยกำรประกำศเรื่องรำวของพระเจ้ำให้กับ

คนรอบตัวผ่ำนกำรกระท�ำของเธอ และยังนึกขอบคุณพระเจ้ำ

เสมอท่ีมอบควำมสำมำรถ สติปัญญำ และก�ำลังใจในกำรรับใช้

มำเป็นพระพร

“พอโตขึ้นก็รู้สึกว่ำอยำกมโีอกำสรับใช้ไปเรื่อย ๆ

เพรำะมนัดีมำก และท�ำใหช้ีวิตของเรำแต่ละวันไมน่ำ่เบื่อ 

เรำได้เติบโตมำอย่ำงดีในโครงกำร จนเปน็รุ่นพี่ท่ีมศีกัยภำพ

เลยอยำกแบ่งปนัสิ่งท่ีเรำได้รับและสิ่งท่ีเปน็อยู่ใหกั้บนอ้ง ๆ

ท้ังเรื่องกำรรับใช้และกำรมชีีวิตท่ีอยู่ในทำงของพระเจ้ำ

ว่ำมนัดีแค่ไหน”

แม้จะถึงวัยท�ำงำนท่ีมีเวลำว่ำงน้อยลง แต่เธอก็ยังยืนยันจะ

รับใช้ต่อไปโดยมีบทบำทเป็นมัคนำยกในคริสตจักร และก�ำลัง

จะร่วมโครงกำรพี่เล้ียงฝ่ำยจิตวิญญำณท่ีจัดขึ้นเพื่อดูแลกลุ่ม

อนุชน ส่วนเรื่องของอนำคต ออยต้ังใจว่ำอยำกรับใช้ ด้วยกำรลง

ต�ำแหน่งประจ�ำภำคในสภำคริสตจักรช่วงปีถัดไป แต่จะอยู่ใน

ต�ำแหน่งอะไร หรือไม่ได้รับใช้ในส่วนนี้เลยก็ตำมแต่กำรทรงน�ำ

ของพระเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำมออยยืนยันว่ำ เธอจะยอมให้พระเจ้ำ

ใช้ ไม่ว่ำพระองค์จะเรียกให้ท�ำอะไร จนมีลูกมีครอบครัวก็ยังจะ

ใช้ชีวิตเพื่อรับใช้อย่ำงท่ีเคยท�ำ

นอกจำกกิจกรรมออกค่ำยแล้ว ส่ิงท่ีออยประทับใจในช่วงชวิีต

ท่ีเปน็เด็กของโครงกำรก็คือกำรได้ลองเปน็ครูต้ังแต่ก�ำลังศกึษำ

ในระดับ ม.3 จำกโอกำสท่ีโครงกำรหยบิย่ืนให ้ด้วยประสบกำรณ์

ท่ีออยได้ไปรว่มกิจกรรมค่ำยและเขำ้อบรมอยูเ่สมอ ประกอบกับ

กำรเป็นรุ่นพี่โตสุดท่ีได้ศึกษำบทเรียนจำกหลักสูตรพัฒนำองค์

รวมของคอมแพสชัน่มำก่อน ท�ำใหเ้ธอได้เริม่รบัใชด้้วยกำรสอน

เด็ก ๆ  จำกควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีตัวเองเคยได้รับมำ โดย

คอมแพสชั่นส่งบทเรียนต่ำง ๆ ท่ีแบ่งออกเปน็ 4 ด้ำน ประกอบ

ด้วยด้ำนกำรเรียนรู้ , ด้ำนสุขภำพ , ด้ำนจิตวิญญำณ และด้ำน

สังคม มำใหเ้พื่อเปน็คู่มอืในกำรสอน นบัว่ำเปน็กำรท�ำงำนครั้ง

แรกท่ีท�ำให้เธอดึงศักยภำพในตัวออกมำใช้อย่ำงเต็มท่ีและมี

ควำมมั่นใจในตัวเองมำกขึ้นจนรู้สึกสนกุกับงำนรับใช้

“โครงกำรท�ำใหเ้รำชอบรับใช้ และมคีวำมสุขกับตรงนี”้

พอได้เจอกับควำมสุขของตัวเอง ออยก็ได้โอกำสรับใช้มำกข้ึน

ด้วยกำรเปน็กรรมกำรเขตของสภำคริสตจักรในต�ำแหนง่ต่ำง ๆ 

ไมว่่ำจะเปน็เหรัญญิก เลขำ เปน็เจ้ำหนำ้ท่ีช่วยจัดค่ำย จัดฟื้ นฟู 

จัดงำนต่ำง ๆ รวมถึงท�ำหนำ้ท่ีเปน็ประธำนอนชุนในระยะเวลำ

หนึ่งด้วย

กำรใช้ชีวิตก็เป็นงำนรับใช้อย่ำงหนึ่ง… ปัจจุบันออยท�ำงำนใน

ต�ำแหน่งพนักงำนพัฒนำคุณภำพท่ีโรงพยำบำลโอเวอร์บรู๊คซึ่ง

เป็นองค์กรคริสเตียนในเครือสภำคริสตจักรแห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีเธอมองว่ำเป็นงำนรับใช้ในท่ีท�ำงำนคือกำรใช้ชีวิตเป็นแสง

สว่ำง โดยพยำยำมเปน็แบบอย่ำงของคริสเตียนท่ีดี ดังเช่นกำร

อ่ำนข้อพระคัมภีร์จำกมำนำประจ�ำวันหนนุใจพี่ ๆ ในท่ีท�ำงำน

ชวนอธษิฐำนก่อนรับประทำนอำหำรเสมอ และเล่ำพระคัมภีร์

หนนุใจเมื่อเกิดควำมตึงเครียดจำกกำรท�ำงำน ออยก็ช่วยเหลือ

ทุกคนอย่ำงเต็มท่ีเมื่อมีคนเรียกหำ ท�ำให้เธอเป็นท่ีรักของ

เพื่อน ๆ  และในท่ีท�ำงำนภำยในระยะกำรท�ำงำนเพียง 2 ป ีส่วน

บทบำทในครอบครัวก็ไม่เคยละท้ิง เธอยังคอยติดต่อเพื่ อ

ดูแลน้องสำวท่ียังใช้ชีวิตในโครงกำรอยู่ตลอด เพรำะควำมท่ี

พ่อแม่อำยุห่ำงจำกน้องมำกจึงท�ำให้เธอกลำยเป็นเหมือน
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“พระเจ้ำตรัสว่ำ 

“ดูนี ่เรำใหธ้ญัพืชท่ีมเีมล็ดทุกชนดิ ซึ่งมอียู่ท่ัวพื้นแผน่ดิน 

และต้นไมผ้ลทุกชนดิท่ีมเีมล็ดในผลของมนัแก่เจ้ำ

เปน็อำหำรของเจ้ำ””(ปฐมกำล 1:29)

พระเจ้ำสร้ำงน�ำ ฟ้ำ พื้นแผ่นดิน และสัตว์ โดยมอบให้มนุษย์

เป็นผู้ดูแล ส่วนธัญพืชและต้นไม้ผลนั้นก็มอบให้เป็นอำหำร

ของมนุษย์ด้วย... โอ้-ดำนิเอล ศิรำไพบูลย์พร เชื่อว่ำอย่ำงนั้น 

และด้วยควำมเชื่อก็ท�ำให้มุมมองท่ีโอ้มีต่อบทบำทของตัวเอง

กับธรรมชำติคือผูค้อยรักษำ ดูแล และฟื้ นฟู ใหโ้ลกอุดมไปด้วย

อำหำรเพื่อใหจ้�ำนวนประชำกรโลกและธรรมชำติสมดลุขึ้นกว่ำ

ท่ีเปน็อยู่

โอ้เติบโตมำในจังหวัดล�ำปำง แถบภำคเหนือท่ีรำยล้อมด้วย

ภูเขำและธรรมชำติมำกมำยท�ำให้เขำมองเห็นถึงปัญหำด้ำน

สิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึ้นใกล้ตัว ดังเชน่ภเูขำหวัโล้นหลำยลกูท่ีท�ำให้

เกษตรกรหลำยคนต้องเป็นหนี้สิน และวิกฤตด้ำนอำหำรท่ีเกิด

ขึ้นกับคนรอบตัว ปญัหำเหล่ำนีเ้องท่ีกลำยเปน็แรงผลักดันใหโ้อ้

สนใจในหลักกำร “โคก-หนอง-นา” หลักกสกิรรมท่ีใชห้ลักกำร

พึ่งพำตัวเองด้วยกำรจัดกำรพ้ืนท่ี ซ่ึงผสมผสำนเกษตรทฤษฎี

ใหม่เข้ำกับภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนเพ่ือให้มนุษย์มีวิถีชีวิตควำม

เป็นอยู่ท่ีสอดคล้องกับธรรมชำติในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เหมือนกับกำร

ท่ีให้ธรรมชำติจัดกำรตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้

มนัส�ำเร็จเร็วขึ้นอย่ำงเปน็ระบบ

โอ้-ดำนิเอล วิทยำกรวัยย่ำงเข้ำ 22 ปี ผู้ก�ำลังเดินสำยบรรยำย

ท่ีจังหวัดสุโขทัยเรื่องปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ท่ีเป็นผลพวงจำกกำร

ศึกษำต่อยอดเรื่องโคกหนองนำในวันนี้ ได้เล่ำย้อนให้เรำฟังถึง

เส้นทำงของวิถีชีวิตกำรท�ำกสิกรรม โดยเริ่มต้นจำกเรื่องรำว

ชีวิตในวัยเด็ก

โอ้เป็นหนึ่งในศิษย์เก่ำของโครงกำร คริสตจักรวรกำย จังหวัด

ล�ำปำง ซึ่งเปน็คู่มติรกับคอมแพสชั่น เขำเริ่มเข้ำโครงกำรต้ังแต่

อำยุได้เพียง 6 ปี ด้วยค�ำแนะน�ำของคุณตำท่ีต้องกำรส่งเสริม

ให้เขำเติบโตขึ้นทำงควำมเช่ือตำมแบบฉบับของครอบครัว

คริสเตียน

“กำรเรียนในโครงกำรเปน็อะไรท่ีสนกุมำกครับ

มกิีจกรรมเยอะ ท้ังได้เรียน ได้เจอเพื่อน

ได้ออกไปนอกพื้นท่ีเพื่อทัศนศกึษำด้วย 

และยังมค่ีำยของแต่ละโครงกำรอีก

ตอนเด็กๆ ผมเลยต่ืนเต้นมำกท่ีได้ไปเรียน”

นอกจำกจะได้เติบโตทำงควำมเชื่อผ่ำนกำรเรียนรู้พระค�ำของ

พระเจ้ำ เขำก็ยังได้ท�ำกิจกรรมอ่ืน ๆ และฝึกฝนทักษะชีวิตอีก

ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาเด็ก
คริสตจักรวรกาย จังหวัดล�าปาง

“ ฟื้ นเอเดน “
โอ้-ดานิเอล ศิราไพบูลย์พร

ศิษยเ์กา่กบัชีวิตทีเ่ป็นแบบอยา่ง ●
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โอ้เล่ำว่ำ เขำนึกขอบคุณพระเจ้ำเสมอท่ีตัวเองมีพอกิน พออยู่ 

พอใช้ ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ร�ำรวยเงินทอง แต่ก็ไม่เคยขัดสน แล้วยัง

ได้รับโอกำสจำกโครงกำรในควำมดูแลของมูลนิธิดรุณำทรและ

ครอบครัวท่ีให้ท้ังแรงบันดำลใจ ควำมรู้ ทักษะในกำรด�ำเนินชีวิต 

รวมไปถึงเปำ้หมำยในกำรรับใช้

ปัจจุบันนี้ กำรท�ำโคกหนองนำกลำยเป็นท้ังวิถีกำรด�ำเนินชีวิต 

อำชีพ และงำนรับใช้ของโอ้ อย่ำงท่ีเขำกล่ำวไปต้ังแต่เริ่มแรกของ

กำรพูดคุยในครั้งนี้ว่ำควำมใฝ่ฝันในชีวิตของเขำคือกำรให้โลก

อุดมไปด้วยอำหำร ดังนั้น เขำจึงใช้ชีวิตด้วยจุดมุ่งหมำยท่ีจะเป็น

ส่วนหนึ่งในกำรสร้ำง รักษำ และฟื้ นฟู โดยมีส่วนช่วยให้ควำมรู้

ค�ำปรึกษำเรื่องหลักกสิกรรมแบบโคกหนองนำท่ีจะสำมำรถสร้ำง

แหล่งอำหำรและใช้วัตถุดิบท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อมนุษย์

จะสำมำรถอยู่ร่วมกับธรรมชำติได้อย่ำงกลมกลืน ไม่ท�ำลำย และ

ไมบุ่กรุก

มำกมำยผ่ำนกำรดูแลของเจ้ำหน้ำท่ีในโครงกำรและหลักสูตร

ของคอมแพสชั่นท้ัง 4 ด้ำน ประกอบไปด้วย ด้ำนกำรเรียนรู้ , 

ด้ำนสุขภำพ , ด้ำนจิตวิญญำณ และด้ำนสังคม ท้ังหมดนี้ได้

สร้ำงรำกฐำนในกำรด�ำเนินชีวิตท่ีแข็งแรงให้กับเขำ จนกระท่ัง

ตอนนี้ก็ยังมีบทบำทในคริสตจักรเดิมท่ีโตมำด้วยกำรร่วมรับใช้

ในต�ำแหนง่รองประธำนอนชุน

“ผมว่ำชีวิตท่ีโตในโครงกำรมสี่วนมำก ๆ 

ท่ีส่งผลใหผ้มกลำยเปน็ตัวผมอย่ำงทุกวันนี้

ท�ำใหผ้มสนใจสิ่งสร้ำงของพระเจ้ำ

และเรื่องรำวของควำมสมบูรณ์ในอดีตสมยัมสีวนเอเดน

จนกลำยเปน็เปำ้หมำยในกำรรับใช้ท่ีอยำกฟื้ นฟูปำ่

เพื่อใหม้นษุย์ได้อยู่ร่วมกับธรรมชำติอย่ำงไมข่ำดแคลน”

โอ้พูดถึงโครงกำรอันเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญท่ีท�ำให้เขำมีเส้น

ทำงชีวิตดังปจัจุบัน กำรท่ีเขำอยู่ในครอบครัวท่ีมสีมำชิกกว่ำ 7 

คน อยู่ร่วมกันโดยใช้พื้นท่ีบริเวณบ้ำนท�ำโคกหนองนำอยู่ก่อน

แล้วประกอบกับควำมสนใจท่ีเกิดขึ้นจำกเรื่องรำวในพระคัมภีร์ 

กลำยเป็นจุดเปล่ียนครั้งใหญ่ของชีวิตท่ีท�ำให้เขำตัดสินใจไม่

ศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำอย่ำงคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกัน 

แล้วหันมำศึกษำหลักกสิกรรมแบบโคกหนองนำกับครอบครัว

อย่ำงจริงจังแทน

เขำให้ควำมเห็นว่ำกำรท�ำโคกหนองนำก็เหมือนกับกำรสร้ำง

แหล่งอำหำรใหกั้บตัวเองด้วยกำรพ่ึงพำธรรมชำติใหไ้ด้มำกท่ีสดุ

จึงลดจ�ำนวนค่ำใชจ่้ำยในครัวเรือนได้มำก นอกจำกนีย้งัสำมำรถ

น�ำผลผลิตท่ีได้ไปขำยเพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมอีก ไม่ว่ำจะเป็น

รำยได้จำกกำรปลูกผกั, ผลิตภัณฑ์จำกไข่กับปลำท่ีเล้ียงอยู่, น�ำ

หมกัจุลินทรีย์, ถ่ำน และอ่ืน ๆ อีกมำกมำยท่ีถูกจัดสรรปนัส่วน

อย่ำงลงตัวในพื้นท่ีจ�ำนวนท้ังสิ้น 30 ไร่

“ผมขอบคุณพระเจ้ำเสมอท่ีตัวเองได้รับพระพรมำกมำย

มอีำหำรกิน ไมเ่คยขัดสน ในขณะท่ี

เกิดควำมกันดำรอำหำรขึ้นบนโลกนี”้
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อาชวะ สุขดี 
ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ 3 แห่ง

อำชวะ สุขดี หรือ จ๋ิว เติบโตในครอบครัวท่ีประกอบไปด้วย 

พ่อ , แม ่ , พี่ชำย และนอ้งชำย ผูป้กครองท้ังคู่ประกอบอำชีพ

เกษตรกรเป็นหลักและรับจ้ำงท่ัวไปเป็นงำนเสริม เข้ำร่วมเป็น

สว่นหนึ่งของโครงกำรครสิตจักรธำรน�ำทิพย์ต้ังแต่ชว่งระดับช้ัน

ประถมศกึษำปท่ีี 2 ด้วยกำรชักชวนของเจ้ำหนำ้ท่ีในโครงกำร

จ๋ิวเล่ำว่ำ เขำมีควำมใฝ่ฝันอยำกเป็นช่ำงภำพต้ังแต่ช่วงมัธยม

ต้นท่ีได้เห็นช่ำงภำพมืออำชีพสะพำยกล้องขนำดใหญ่เลนส์

ยำว ท�ำให้ได้รับแรงบันดำลใจในกำรอยำกจะเป็นอย่ำงนั้นบ้ำง 

จึงต้ังใจว่ำจะเรียนต่อระดับมหำวิทยำลัยในคณะนิเทศศำสตร์

เพ่ือจะสะสมประสบกำรณ์และพัฒนำควำมสำมำรถจนรับงำน

ถ่ำยภำพเปน็อำชีพหลักได้ แต่สิ่งท่ีเขำคำดไมถึ่งเลยคืออนำคต

หลังจำกนั้นท่ีเรียกได้ว่ำเปน็จุดเปล่ียนของชีวิตเลยทีเดียว

จุดเปล่ียนของชวิีตท่ีจ๋ิวเล่ำคือโอกำสท่ีคอมแพสชัน่มอบใหผ้ำ่น

งำนอบรมของอำจำรย์โจ เป็นงำนท่ีจัดขึ้นเพื่อสอนให้เด็กและ 

เยำวชนถ่ำยภำพในหัวข้อ “ต่อต้ำนกำรทุจริต” โดยได้ร่วมมือ

กับหน่วยงำนรัฐอย่ำงคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) และบริษัทเอกชนอย่ำงไม้หลักทีม 

ซึ่งในเวลำต่อมำไมห้ลักทีมได้กลำยเปน็สว่นหนึ่งท่ีสง่ผลต่อกำร

เปล่ียนแปลงในชีวิตของเขำอย่ำงมำก

เมื่อจบมัธยมศึกษำตอนปลำย จ๋ิวก็สอบเข้ำและเลือกเรียนท่ี

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ คณะนิเทศศำสตร์ ตำมควำมต้ังใจเดิมของ

ตัวเองด้วยเสียงสนับสนุนจำกครอบครัว แต่ชี วิตก็ไม่ได้

รำบร่ืนไปเสียท้ังหมด เพรำะเมื่อผ่ำนพ้นช่วงเทอมแรกไป เขำ

ต้องพบกับควำมจริงท่ีว่ำ ครอบครัวไม่มีเงินส่งค่ำเล่ำเรียนและ

ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับหอพักให้เขำอีกแล้ว จ๋ิวเล่ำถึงสถำนกำรณ์นั้น

ว่ำ “ผมจน… จนท้ังอำหำรกำรกินและอนำคต และไมรู่เ้ลยว่ำจะ

ท�ำอยำ่งไรต่อไป” ขณะท่ีกังวลว่ำจะใชช้วิีตอยำ่งไรต่อ อ.โจ จำก

คอมแพสช่ันก็หยบิยื่นควำมช่วยเหลือโดยกำรแนะน�ำงำนพเิศษ

ให้ จ๋ิวจึงรับงำนดูแลสุนัขในฟำร์มเพื่อน�ำรำยได้มำประทังชีวิต 

นอกจำกนี้ยังมีงำนรับจ้ำงท่ัวไปอย่ำงกำรเข็นผักในตลำดเมือง

ใหมจ่นเขำสำมำรถใช้ชีวิตผำ่นเทอม 2 ไปได้

ช่วงเวลำนี้เองท่ีจ๋ิวเกริ่นเล่ำมำว่ำคอมแพสชั่นได้มอบโอกำส

ท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตของเขำ โอกำสท่ีได้นั้นคือ กำรรับงำนถ่ำย

ภำพท่ีจ๋ิวต้ังใจไว้ว่ำจะท�ำเมื่อเรียนจบมหำวิทยำลัย แต่เขำกลับ

ได้เร่ิมมันต้ังแต่ตอนนี้ โดยกำรน�ำของ อ.โจ จึงท�ำให้เขำได้เร่ิม

ท�ำงำนกับบริษัทไมห้ลักทีมในป ี2 นบัว่ำเปน็โอกำสท่ีมำถึงก่อน

เวลำและก้ำวหน้ำไปกว่ำเพื่อนรุ่นเดียวกันในกำรเริ่มเก็บเก่ียว

ประสบกำรณก์ำรท�ำงำนจรงิ สิง่นีห้ลำยเปน็รำยได้ใหเ้ขำสำมำรถ

ใช้ชีวิตเพื่อเรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัยได้และยังนับว่ำเป็น

โอกำสท่ีท�ำให้เขำได้พัฒนำควำมสำมำรถแบบก้ำวกระโดดอีก

ด้วย เขำรับงำนถ่ำยภำพตลอดช่วงปี 2-3 ในรั้วมหำวิทยำลัย

ศิษยเ์กา่กบัชีวติทีเ่ป็นแบบอยา่ง ●

“ สู้เพ่ืออนาคต “
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ภำพเลย บำงคนก็ไปทำงออกแบบงำนกรำฟิก ซึ่งเขำเองก็อยำก

ผลักดันใหน้อ้ง ๆ  ได้งำนใหญห่รอืงำนระดับประเทศอยำ่งท่ีตัวเอง

เคยได้โอกำสมำ และในอนำคตก็พรอ้มมงีำนรองรบันอ้ง ๆ  ท่ีเรยีน

จบแล้วอยำกต้ังใจท�ำเปน็อำชีพ

“ผมเติบโตมำได้เพรำะโอกำส ผมเลยอยำกเป็นคนให้โอกำสใน

วันหน้ำต่อไป ซึ่งตัวผมก็ต้องเติบโตขึ้นกว่ำนี้เพ่ือจะส่งมอบให้คน

อ่ืน ๆ ต่อไปได้” จ๋ิวกล่ำวท้ิงท้ำยไว้ว่ำเขำจะมองอนำคตของตัว

เองให้ย่ิงใหญ่ขึ้น และส่งมอบโอกำสท่ีตัวเองสำมำรถจะให้ได้ต่อ

ไปอย่ำงแนน่อน

ประกอบกับกำรสมคัรเขำ้เปน็นกัศกึษำทนุในพระรำชำนเุครำะห ์

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท�ำให้เขำ

ไมต้่องกังวลเรื่องค่ำเทอมในกำรศกึษำต่อในปถัีด ๆ ไป ก่อนจะ

ปรับตัวกับงำนถ่ำยภำพท่ีไมส่ำมำรถท�ำได้ในช่วงกำรระบำดของ

เชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ด้วยกำรน�ำเงินสะสมท่ีมอียูม่ำลงทุนปลูก

ผกัออร์แกนกิขำยในชั้นปท่ีี 4

“ชีวิตท่ีผ่ำนมำกลำยเป็นแรงผลักดันให้กับผม พอนึกถึงวันท่ี

ไมม่อีะไรจะกินจรงิ ๆ  ก็ท�ำใหผ้มพยำยำมทกุวิถีทำงท่ีจะไมก่ลับ

อยู่ในจุดเดิมอีก” ค�ำกล่ำวในวันนีข้องจ๋ิวในปจัจุบัน ผูเ้พิ่งเรียน

จบมหำวิทยำลัยและก�ำลังเปน็เจ้ำของกิจกำรท้ัง 3 แหง่ อำจจุด

ประกำยแรงบันดำลใจในกำรใช้ชีวิตให้กับใครได้อีกหลำยคน

ทีเดียว เขำได้รับแรงกระตุ้นในกำรพยำยำมเล้ียงดูตนเองทำง

ด้ำนกำรเงินจนเปิดกิจกำรท�ำสตูดิโอถ่ำยภำพ ขยำยออกเป็น

กิจกำรร้ำนปำ้ยไวนลิ และกิจกำรไมป้ระดับท่ีพัฒนำต่อยอดมำ

จำกกำรขำยผกัออร์แกนกิสมยัเรียนป ี4 รวมท้ังหมด 3 กิจกำร

มหีนำ้รำ้นอยูใ่นอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม ่ซ่ึงเปน็บำ้นเกิด

ของเขำ ท�ำใหเ้ขำสำมำรถเล้ียงดูตนเองได้

จ๋ิวยังคงท�ำงำนรับใช้กับโครงกำรของคริสตจักรอย่ำงสม�ำเสมอ 

เขำมี ส่วนในกำรฟูมฟักเ ล้ียงดูชุมชนคริสเตียนโดยช่วง

มหำวิทยำลัยเขำสอนน้อง ๆ ในโครงกำรถ่ำยภำพและเป็นตำ

กล้องให้เมื่อคริสตจักรมีค่ำยอนุชน จนปัจจุบัน จ๋ิวก็ยังรับใช้

โดยกำรจัดท�ำหลักสูตรถ่ำยภำพเพ่ือสอนแบบออนไลน์ และ

ช่วย อ.โจ ท�ำสื่อให้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละคริสตจักรในโครงกำร 

อีกท้ังยังรับน้องในโครงกำรเข้ำมำฝึกงำนในกิจกำรสตูดิโอถ่ำย

ภำพและร้ำนไวนลิ

เรียกได้ว่ำจ๋ิวเป็นแรงบันดำลใจให้กับน้องเล้ียงของเขำใน

โครงกำรถึง 3 รุ่น โดยท้ัง 3 คนนั้นสนใจในสำยงำนเดียวกันกับ

จ๋ิวและขอเข้ำมำฝึกงำนกับเขำเพ่ือพัฒนำฝีมือและเรียนรู้กำร

ท�ำงำนอีกด้วย ทำงด้ำนจ๋ิวก็กล่ำวว่ำ ตนยินดีสนบัสนนุท้ังด้ำน

กำรสอนและงำนจ้ำงท่ีมรีำยได้ให ้โดยกำรรบันอ้ง ๆ  เขำ้ฝกึงำน

และต้ังใจสอนตำมควำมสนใจของแต่ละคน แมจ้ะอยูใ่นสำยงำน

เดียวกันแต่แน่นอนว่ำควำมสนใจก็ต่ำงกัน บำงคนไปทำงถ่ำย
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ในพระธรรมปฐมกำล 1:26  บันทึกไว้ว่ำ “...ให้เรำสร้ำงมนุษย์

ตำมฉำยำตำมอย่ำงของเรำ ให้ครอบครองฝูงปลำในทะเล ฝูง

นกในอำกำศและฝงูสัตว์ ใหป้กครองแผน่ดินท่ัวไป...”  สิ่งต่ำงๆ 

ท่ีพระเจ้ำทรงสร้ำงมำนั้นล้วนมีวัตถุประสงค์อันดี และเรำทุก

คน (ท้ังในส่วนของคริสตจักรและคอมแพสชั่น และในฐำนะคน

ท่ีพระเจ้ำสรำ้งขึ้นมำตำมพระฉำยำของพระองค์) จึงต้องมคีวำม

รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำและใช้ประโยชน์จำกสิ่งท่ีพระเจ้ำ

ประทำนมำใหน้ัน้ใหต้รงกับวัตถปุระสงค์ตำมท่ีพระเจ้ำต้ังไว้ เพื่อ

ถวำยเกียรติแด่พระองค์   

ควำมรู้เรื่อง “การควบคมุภายใน” (Internal Control) จึงเปน็

ควำมต้องกำรหนึง่ของครสิตจักรคูม่ติร ด้วยว่ำในรอบ 1-2 ปท่ีีผำ่น

มำ คริสตจักรคู่มิตรส่วนใหญ่ ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท�ำงำน 

ปรับเปล่ียนคณะกรรมกำรและบุคลำกรของโครงกำร  จึงมคีวำม

ต้องกำรท่ีจะทบทวนควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีของบุคลำกร

ในแต่ละต�ำแหนง่ ต้ังแต่คณะกรรมกำรโครงกำร ผูจั้ดกำรโครงกำร 

เจ้ำหนำ้ท่ีบญัช-ีกำรเงิน และเจ้ำหนำ้ท่ีพัฒนำเด็กทุกคน ใหเ้ข้ำใจ

บทบำทควำมรับผิดชอบของตนเอง และคริสตจักรยังต้องกำร

ท่ีจะปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนโครงกำรให้มีควำมน่ำเชื่อถือ  

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อแสดงถึงกำรเป็นผู้อำรักขำท่ีดีต่อสิ่ง

ต่ำง ๆ ท่ีพระเจ้ำประทำนใหม้ำ  

 ●
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“เราอยากใช�พระพร เพื่อเป�นพระพรต�อไป”

เสรมิสรา้งศักยภาพ

เสริมศักยภาพการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)

ระบบการควบคุมภายใน
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ดังนั้น ทำงทีมฝกึอบรมของคอมแพสชั่นประเทศไทยจึงได้ท�ำงำนร่วมกับฝำ่ยตรวจสอบ(Audit) และฝำ่ยบัญชีส�ำนกังำน ออกแบบ

หลักสตูรกำรอบรม “กำรควบคุมภำยใน” เพ่ือท่ีจะถ่ำยทอดควำมรู้นีใ้หแ้ก่ครสิตจักรคู่มติรท่ัวประเทศ ด้วยวัตถปุระสงค์กำรอบรม ดังนี้

 1.เพื่อสร้ำงประสทิธภิำพและประสทิธผิลของกำรด�ำเนนิงำน  และสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรดแูลทรพัยำกรและรบัผดิชอบต่อ

                ผูอุ้ปกำระ

 2.เพื่อสร้ำงควำมนำ่เชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน หมำยถึง กำรใหข้้อมลูและรำยงำนทำงกำรเงินมคีวำมถูกต้อง เพียงพอ

                และเชื่อถือได้  สร้ำงควำมมั่นใจใหค้ณะกรรมกำรและบุคคลภำยนอกท่ีใช้ข้อมลูดังกล่ำวในกำรตัดสินใจต่ำง ๆ

 

 3.เปน็กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบข้อบังคับ และเปน็เง่ือนไขตำมสัญญำข้อตกลง

โดยในเดือนธนัวำคม 2021 เรำได้ท�ำกำรฝกึอบรมใหแ้ก่คริสตจักรคู่มติรไปแล้วจ�ำนวน 64 แหง่ มคีุณจำรุณี ค�ำวงศอ้์ำย เจ้ำหนำ้ท่ี

ฝกึอบรม เปน็ผูจั้ดกระบวนกำรอบรมผำ่นระบบ Zoom ซึ่งกำรอบรมแต่ละรอบใช้เวลำ 1 วัน (7 ชั่วโมง) ครอบคลุมทุกหวัข้อ ได้แก่ 

ควำมส�ำคัญของกำรควบคุมภำยใน กำรควบคุมสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน บทบำทหนำ้ท่ีของบุคลำกร  คุณภำพของใบเสร็จ กำรจัด

ซื้อของ กำรท�ำบัญชีทรัพย์สิน กำรควบคุมกำรเงินและงบประมำณ และกำรจัดกำรกิฟฟ์เด็กและเงินสนบัสนนุเด็กรำยบุคคล

 

ซึ่งคริสตจักรท้ังหมดท่ีได้รับกำรอบรมเร่ืองนี้แล้ว  ได้สะท้อนควำมคิดว่ำ ควำมรู้เร่ืองนี้เป็นเรื่องจ�ำเป็นในกำรบริหำรงำนโครงกำร  

เปน็ควำมรู้ท่ีมปีระโยชน ์และสรำ้งควำมเข้ำใจท่ีชดัเจนในเรื่องบทบำทหนำ้ท่ีควำมรบัผดิชอบใหแ้ก่ทกุคนท่ีเก่ียวข้องกับกำรบรหิำร

โครงกำรฯ และเสริมประสิทธภิำพของระบบกำรท�ำงำนใหม้คีวำมโปร่งใส่ นำ่เชื่อถือ และตรวจสอบได้

นอกจำกนั้น ทีมฝึกอบรมวำงแผนท่ีจะอบรมเรื่องนี้ให้แก่คริสตจักรคู่มิตรท่ีเหลือท้ังหมดภำยในเดือนพฤษภำคม 2022 และพร้อม

กันนี้ เรำได้ upload คู่มือและสื่อกำรสอนเรื่องกำรควบคุมภำยในนี้ไว้ใน www.compassionth.com เพื่อให้พี่น้องคริสตจักรคู่

มติรได้น�ำไปใช้ในกำรทบทวนควำมรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป


