
 

คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ
คริสตจักรห้วยน้ำขาว

มีจุดประสงคเพื ่อนำเสนอและแบงปนผลลัพธจากการ

ทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมของ

คริสตจักรคู ม ิตรร วมกับคอมแพสชั ่น เพ ื ่อให เห ็น

การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กเยาวชน

และคริสตจักร และแนวทางในการทำพันธกิจพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแบบองครวมอยางย่ังยืนในอนาคตตามบริบท

ของตนเอง    

ขอขอบคุณ คริสตจักรคูมิตร ศิษยาภิบาล เจาหนาที่โครงการ 
ศิษยเกาโครงการ และเจาหนาท่ีคอมแพสช่ัน ท่ีมีสวนแบงปน
พระพร จากพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวม 
ขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนใน Newsletter ฉบับนี้
ขอพระเจาอวยพระพรทุกทาน

จดหมายข่าวรายไตรมาส
ของคอมแพสชั่นประเทศไทย

เตรียมความพร้อมสู่ความย่ังยืน
 • คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ
 • คริสตจักรห้วยน้ำขาว 

ศิษย์เก่า
 • ปรีราณี  สัญจรไพร 

 • สุรศักดิ์  นรากรชัย

 • ดาไร  วงศ์เวชกรรม

 • วิไลลักษณ์  ชาตรียินดี

 • เมทินี  ศิลปาภาพ

แก้ปัญหาทุพโภชนาการ

การออกแบบกิจกรรม

พันธกิจกลุ่มออมทรัพย์
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เจ้าหน้าท่ีโครงการ

 เตรียมความพร้อมสู่ความย่ังยืน

คริสตจักรนับพระพรอุมโละต้ังอยูใน ตำบลแมสวด อำเภอสบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน ลักษณะของหมูบานเปนชุมชนขนาดกลาง

ประกอบดวยประชากรทั้งหมด 74 หลังคาเรือน ประชากรใน

พื้นที่สวนมากเปนชาวพมาที่ยายถิ่นฐานเขามาพักอาศัยและ

ต้ังรกรากจึงนับถือศาสนาพุทธเปนหลักและนับถือผีตามประเพณี

ด้ังเดิม คริสตจักรเร่ิมกอต้ังเม่ือป พ.ศ.2552 ในสังกัดสภาคริสตจักร

แหงประเทศไทย เริ่มตนมีสมาชิกเพียง 5 ครอบครัว รวมทั้ง

หมดจำนวน 16 คน

ยอนไปชวงกอนจะมาเปนคริสตจักรแหงน้ี ดวยนิมิตและภาระใจ

ของผูนำท่ีเกิดจากการพบเห็นความยากลำบากของเด็กในชุมชน

ท้ังขาดแคลนความรูและอาหารการกิน จึงทำใหตัดสินใจเขารวม

เปนคู มิตรกับมูลนิธิดรุณาทรดวยการเขารวมกับคริสตจักร

บานนาดอย

คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ
โดยมีจุดประสงคเพื ่อใหเด็กและเยาวชนในพื้นที ่ไดรับการ 

ปลดปลอยจากความทุกขยากลำบาก เรียกไดวา คริสตจักร

นับพระพรอุมโละเขารวมเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นตั้งแตกอน

รับการแตงตั้งเปนคริสตจักรเสียอีก เริ่มแรกมีเด็กที่ลงทะเบียน

ในโครงการประมาณ 60 คน ภายหลังเมื่อคริสตจักรไดรับการ

แตงต้ังและแยกออกมาลงทะเบียนโครงการเองมีเด็กท่ีลงทะเบียน

ในโครงการ 150 คน มีเจาหนาที่ 3 คน
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 ผลจากการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
ปจจุบันคริสตจักรนับพระพรอุมโละอยูในความดูแลของ อาจารยสันติสุข พิมานประภา ผูดำรงตำแหนงศิษยาภิบาลรักษาการ 
เปนคูมิตรกับคอมแพสช่ันมากวา 13 ปแลว ไดรับการชวยเหลือท้ังดานองคความรูและทักษะในการพัฒนาเด็กแบบองครวมจนสามารถ
สรางความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็ก ๆ ทั้งดานการศึกษา ดานทักษะสังคม ดานสุขภาพรางกาย และดานจิตวิญญาณ ดังเชน
ตัวอยางคำพยานของศิษยเกา คุณปรีราณี สัญจรไพร และคุณสุรศักดิ์ นรากรชัย ที่จะไดอานในตอนทายของบทความนี้  

เมื่อผูคนในชุมชนไดเห็นผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกหลานจึงเห็นความสำคัญและใหความรวมมือกับคริสตจักรมากขึ้น
ตามไปดวยและยังเปดใจในการรับขาวประเสริฐ ปจจุบันคริสตจักรมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเปน 135 คน และยังมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนอีกเร่ือยๆ
สวนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมขณะนี้มีเด็กในโครงการจำนวน 440 คน มีเจาหนาที่ 9 คน
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตัวเองอย่างย่ังยืน
อาจารยสันติสุข กลาวถึงการเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจ
ดวยตัวเองอยางยั่งยืนวา ตัวเขาและผูปกครองของเด็กรวมกัน
คิดตั้งพันธกิจเพื่อสรางรายไดขึ้นมาหลายพันธกิจ เนื่องจากมอง
เห็นความสำคัญในสวนนี้วาคริสตจักรจำเปนตองดูแลตัวเองได
หากไมมีโครงการหรือเงินสนับสนุนจากที่ตาง ๆ อีกทั้งการตั้ง
พันธกิจเพื่อสรางรายไดยังสามารถสรางอาชีพใหเยาวชนที่จบ
จากโครงการไดอีกดวย เพราะที่ผานมา ศิษยเกามักจะยาย
ถิ่นฐานไปทำงานในเมือง เนื่องจากในชุมชนไมมีงานทำ ทำให
ไมมีรุ นตอไปคอยดูแลพัฒนาชุมชนและรับใชที่คริสตจักรตอ
ดังนั้น การสรางอาชีพจะทำใหพวกเขาสามารถใชชีวิตอยูใน
บานเกิดไดจึงมีความจำเปน ปจจุบันคริสตจักรมีพันธกิจ
ที่เตรียมความพรอมดานการยังชีพทั้งหมด 8 พันธกิจ ดังนี้ 
พันธกิจรานตัดผม พันธกิจรานกาแฟ พันธกิจรานอาหารสด

พันธกิจปลูกกลวย พันธกิจกลวยฉาบ พันธกิจปลูกบุก 
พันธกิจโรงน้ำแข็ง พันธกิจเลี้ยงแพะ ซึ่งทั้งผูนำคริตจักร 
สมาชิกคริสตจักร เยาวชนและผูปกครอง ไดมีสวนในการบริหาร
และดำเนินการพันธกิจยังชีพเหลานี้ และชวยกันบริหารจัดการ
ผลกำไรเพื ่อยังชีพและการถวายผลกำไรสวนหนึ ่งสำหรับ
การดำเนินงานพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน 

นอกจากการเตรียมความพรอมดานการยังชีพที่โดดเดนมาก ๆ 
แลว  อาจารยสันติสุขยังกลาวถึงดานอื ่น ๆ เพิ ่มเติมอีกวา 
ในดานบุคลากร ทุกคนยังมีภาระใจในการทำพันธกิจสำหรับเด็ก
และเยาวชนตอไป โดยมีเจาหนาที่บางสวนหารายไดจากการ
ทำธุรกิจสวนตัว และอีกสวนมารวมทำงานในกิจการของพันธกิจ
เตรียมความพรอมดานการยังชีพตามที่คริสตจักรจัดสรรให
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ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ มีการรวมมือกับ
หลายองคกร ท้ังโรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีรวมจัดกิจกรรมตามวันสำคัญ
ตาง ๆ , มูลนิธิโซเอที่มอบอาหารแหงสำหรับเด็กที่ขาดแคลน, 
คริสตจักรสะพานเหลืองที ่สนับสนุนทุนการศึกษาใหเด็กที ่
อยากศึกษาตอดานพระคำภีร , ชมรมออฟโรดที่รวมระดมทุน
ในการสรางอาคารสถานท่ี , หนวยงานของภาครัฐ เชน องคการ
บริหารสวนตำบลที่จัดกิจกรรมใหเยาวชนรวมกับคอยสนับสนุน 
“เยาวชนเขมแข็ง” กลุมของเยาวชนในชุมชนและใหงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือพันธกิจสงเสริมอาชีพ , มูลนิธิพระพรไทย (CBN) 
ที่สนับสนุนคาใชจายในดานการประกาศ , อนามัยทองถิ่นที่
สนับสนุนเรื ่องยาและการตรวจสุขภาพ , หนวยงานราชการ
ในพื้นที ่ที ่ร วมติดตอประสานงานเพื ่อการประกาศตาง ๆ , 
กลุมศิษยเกาท่ีรวมระดมทุนถวายใหโครงการ และ ศูนยรองเรียน
สิทธิเด็กที่ใหขอมูลความรูและมอบความชวยเหลือเกี่ยวกับ
เรื่องสิทธิเด็กเสมอมา

ส่วนสุดท้าย ด้านการออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กับเยาวชน คริสตจักรไดนำเอาบทเรียนการสรางสาวกของ
คริสตจักรระดับเขต ในเขตเบธเลเฮม (ประกอบดวย 17 คริสตจักร 
35 กิ่ง 30 กวาหมวด) มาใช เนื่องจากผูปกครองบางคนไมใช
คริสเตียนและเพื่อเสริมสรางเยาวชนคริสเตียนใหมีความเปน
ผูนำและมีความคิด โดยประกอบกับหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบ
องครวม ซึ่งอาจารยสันติสุขไดกลาวเสริมวา เด็กที่ไดรับการ
เสริมสรางมาแลวมักจะมีความเปนหวงและไมทอดทิ้งชุมชน 
สุดทาย พวกเขาจะกลับมามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
คริสตจักรเสมอ
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อาจารย์สันติสุข  พิมานประภา

ผมชื่อ สันติสุข พิมานประภา เติบโตมาในหมูบานหวยนา 
จังหวัดแมฮองสอน เกิดในครอบครัวที่ไมไดเปนคริสเตียน 
เรียกไดวา เปนเด็กที่พอแมไมตองการ ทำใหมีชีวิตวัยเด็กที่ไมดี
เทาไรนัก ถูกปลอยทิ้งไวกับบานขาง ๆ จนกลายเปนเด็กขี้โรค
เพราะไมไดรับการดูแล

ผมไดรู จักพระเจาตอนที่เจอผูรับใชเขามาทำงานในหมูบาน
เลยเห็นเปนตนแบบในการใชชีวิต อยากดีดกีตารรองเพลง
นมัสการแบบน้ันบาง ทำใหคนพบตัวเองวามีภาระใจในงานรับใช 
จึงตัดสินใจไปศึกษาตอดานพระคัมภีรที ่พระวจนะแหงชีวิต 
ในอำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พอจบการศึกษาอาจารย
ก็นำใหมารับใชที่คริสตจักรแหงนี้ เริ่มจากการเปนผูประกาศ
ประจำคริสตจักรกอน แลวจึงไดรับการแตงต้ังจากสภาคริสตจักร
แหงประเทศไทยมาเปนศิษยาภิบาลในป พ.ศ.2556 และดำรง
ตำแหนงมาจนปจจุบัน

ณ ตอนน้ี ผมมีสมาชิกในครอบครัวท้ังหมด 3 คน ภรรยาทำงาน
รับใช โดยสอนรวีเปนหลักและออกบทเรียนใหครูรวีในเขต
เบธเลเฮม ทำงานรวมกับทั้ง 17 คริสตจักร ลูกสาวเปนศิษยเกา

ที่กลับมาทำงานกับโครงการและมีสวนในการชวยดูแลพันธกิจ
กลวยฉาบ สวนตัวผมเองก็ยังมุงมั่นตั้งใจจะรับใชกับกลุมเด็ก
และเยาวชนตอไป เพราะประสบการณตอนเด็กที่เคยลำบาก
มากอนทำใหผมคิดวานี่คือพระพรที่พระเจามอบให ผมเห็น
ความสำคัญของการมีพี่เลี้ยงมาก ถาไมมีพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน
ในฝายจิตวิญญาณก็อาจทำใหหลงทางได ผมจึงอยากเปนพ่ีเล้ียง
ที่จะคอยชวยใหเด็ก ๆ เลือกทิศทางชีวิตของตัวเองอยางถูกตอง

ความภูมิใจในการรับใชของผมคือการที่ชุมชนใหการยอมรับ
และสนับสนุน ตางกับชวงแรกที่ผมเขามาทำงานใหม ๆ แลว
คนในชุมชนไมคอยยอมรับและไมใหความเชื่อถือ เพราะผม
เปนคนหนุมอายุยังนอยที่เปนคริสเตียนคนเดียวในหมูบาน 
ดวยความเชื่อที่ตางกันทำใหการประกาศเปนเรื่องยาก กระทั่ง
ทุกวันน้ี คริสตจักรเติบโตมากขึ้น สมาชิกมากขึ้น มีคนชวยงาน
รับใชมากขึ้น ทำใหผมรูสึกวาไดรับความรักและความหวงใย
จากคนในชุมชนมากข้ึนตามไปดวย ส่ิงน้ีเองท่ีเปนแรงขับเคล่ือน
ใหผมทำงานรับใชตอไป และหวังวาในอนาคต คริสตจักร
นับพระพรอุมโละแหงน้ีจะเปนพระพรกับชุมชนอ่ืน ๆ ตอไปดวย

อาจารย์สันติสุข พิมานประภา

จากใจศิษยาภิบาล 
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ศิษย์เก่า 

ปรีราณี  สัญจรไพร
หนูชื่อ ปรีราณี สัญจรไพร ปจจุบันอายุ 18 ป ทำงานเปน

เจาหนาท่ีในโครงการและชวยดูแลพันธกิจกลวยฉาบเปนศิษยเกา

ท่ีลงทะเบียนกับโครงการต้ังแตตอนอายุ 3-4 ป ดวยการชักชวน

จากเจาหนาที่ในคริสตจักรจนทำใหไดมีโอกาสรูจักพระเจา

ในที่สุด

หนูเร่ิมรูจักพระเจาจากการเรียนช้ันเรียนรวีในโครงการ เม่ือไดรูจัก

ผานพระวจนะและทำความเขาใจเรื่องราวของพระเจามากขึ้น

จึงทำใหอยากใชชีวิตในทางของพระเจา จนกระทั่งตัดสินใจ

รับเชื่อเมื่ออายุได 12 ป หลังจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษา

ที่โรงเรียนลองแพวิทยาและจบจากโครงการในเวลาไลเลี่ยกัน

หนูก็ตัดสินใจเลือกเรียนตอพระคัมภีรที่  Christ to Thailand

ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม แลวจึงกลับมาทำงาน

ในโครงการอยางปจจุบัน

หนูมองวาตัวเองไดรับการสนับสนุนมากมายจากโครงการ

จากท่ีเม่ือกอนไมมีอะไรเลย เรียกไดวาขาดแคลนไปเสียทุกอยาง

ทั้งของใช เสื้อผา และอาหาร โครงการมีสวนในการชวยเหลือ

เยอะมาก ๆ และที่สำคัญคือการชวยเหลือดานจิตวิญญาณ 

ทำใหหนูได เร ียนร ู พระคำของพระเจ าและหลุดพนจาก

ความยากลำบากมาได กลายเปนพระพรที่พระเจามอบให

ผานการสนับสนุนเหลานี้ ซึ่งทั้งหมดสงผลใหปจจุบัน หนูมีชีวิต

ครอบครัวที่มีความสุข สมาชิกทั้ง 5 คนในบาน ประกอบดวย

ยายและพี่นองอีก 3 คน มีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น 

พี่สาวของหนูก็ทำงานรับใชในคริสตจักร สวนนองสาวก็ไดเรียน

หนังสือ  การที่พระเจาดูแลชีวิตของหนูอยางดีทำใหหนูมีการ

รับใชเปนเปาหมายชีวิต โดยตั้งใจวาจะรับใชกับกลุมเด็กและ

เยาวชนเพื่อเปนพระพรใหคนอื่น ๆ ตอไป
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สุรศักดิ์  นรากรชัย
ผมชื่อ สุรศักดิ์ นรากรชัย ชื่อเลนชื่อ เปา เขามาเปนสวนหนึ่ง

ของโครงการตั้งแตชวง ป.2 จากการประกาศและชักชวนของ

เจาหนาที่ที ่มาประกาศในละแวกบาน ครอบครัวของผมมี

สมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย พอ , แม , พี่สาว , ผม 

และนองชาย ท้ังพอและแมประกอบอาชีพชาวไรชาวนา แตเดิม

นับถือศาสนาพุทธจนกระทั ่งผมมีโอกาสไดเรียนรู หลายสิ ่ง

หลายอยางจากโครงการ โครงการคอมแพสชั่นทำใหผมไดรับ

พระพรที่ยิ่งใหญที่สุด นั่นคือ “ความรอด”ผมไดเรียนรูเรื่องราว

ของบุคคลในพระคัมภีรหลายคน ไมวาจะเปนโยเซฟ ดาวิด 

หรือยาโคบ จากชั้นเรียนรวีในวันอาทิตย ซึ่งผมรูสึกชื่นชอบ

และสนใจจะเรียนรูเร่ืองเพ่ิมเติมจนเร่ิมเขารวมช้ันเรียนท่ียากข้ึน 

พอเขาใจเร่ืองความรอดจึงตัดสินใจรับเช่ือในชวง ม.1

นอกจากไดเรียนรูเรื่องพระเจาแลว ผมก็ยังไดรูจักตัวเองมากขึ้น

จนเริ่มมีความใฝฝนในชีวิต ตองบอกกอนวา ผมเปนคนกลา

แสดงออก พอไดเห็นพี่ ๆ ผูรับใชและอาจารยที่ใชความกลา

แสดงออกมารับใชในงานพิธีกรเลยอยากเปนแบบนั ้นบาง

มองเห็นพวกเขาเปนตนแบบในการใชชีวิต คิดวาถาหมดรุนพี่ ๆ 

ไปก็อยากรับชวงตอในงานสวนนี้ จึงไปเรียนสันทนาการเพราะ

มีเปาหมายวาวันหนึ่งจะเปนผูนำในดานนี้ใหได

เมื่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมปลาย ผมตัดสินใจศึกษาตอที่

พระคริสตธรรมพระวจนะแหงชีว ิตในอำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม เปนเวลา 2 ป กอนจะยายกลับมาทำงานที่

บานเกิดอยางทุกวันน้ี ปจจุบันผมทำงานเปนเจาหนาท่ีในโครงการ 

คอยติดตามเยาวชนที ่ยายเขามาเรียนในเมืองควบคู ไปกับ

การดูแลพันธกิจรานอาหารสด ในสวนของงานรับใชก็รับตำแหนง

หัวหนาอนุชนและเปนทีมนมัสการของคริสตจักร

ความใฝฝนในการรับใชดานสันทนาการของผมยังอยู ในใจ

แมจะผานมาสิบกวาปแลวก็ตาม แตเปาหมายในการรับใช

ของผมที่เพิ ่มขึ ้นคือการประกาศขาวประเสริฐและนำผู คน

มารับเชื่อ ผมอยากรับใชพระเจา อยากเจอผูคนที่หลากหลาย

ทั้งที่เปนคริสเตียนและยังไมไดเปนคริสเตียนเพื่อนำใหพวกเขา

ไดรับความรอดอยางท่ีผมไดรับมา หากเปนน้ำพระทัยของพระเจา 

แมวันหนึ่งเมื่อผมไดแตงงานและมีครอบครัวเปนของตัวเองก็ยัง

อยากขอใชชีวิตดวยการรับใชกับกลุมอนุชนอยางนี้ตอไป

ศิษย์เก่า 
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 เตรียมความพร้อมสู่ความย่ังยืน

คริสตจักรหวยน้ำขาว สังกัดสภาคริสตจักรแหงประเทศไทย

ภาค 19 เครือขายกะเหรี่ยงแบบติสต ตั้งอยูในตำบลมอนจอง 

อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมี อาจารย สมศักดิ์ 

คลองกระโจนคีรี เปนศิษยาภิบาล  บริบทเปนชุมชนขนาดใหญ

ที ่ตั ้งอยู ในชนบท มีประชากรทั้งหมด 300 กวาหลังคาเรือน

อีกทั้งบริเวณโดยรอบก็มีอีกหลายหมูบาน ประชากรสวนใหญ

เปนชาติพันธุผสมผสานระหวางชนเผาพื้นเมืองกับกะเหรี่ยง 

จึงมีความเชื ่อจากประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที ่นับถือผีและ

ศาสนาพุทธ แมวาในชวงเร่ิมแรกของการทำพันธกิจของคริสตจักร

จะเผชิญกับความไมเขาใจจากชุมชนเนื่องจากมีความแตกตาง

ทางความเชื่อ แตนานวันเขา เมื่อสมาชิกในชุมชนไดเห็นถึงการ

พัฒนาท่ีเกิดผลอยางชัดเจนตอบุตรหลานเห็นความเปล่ียนแปลง

ในชีวิตของเยาวชน ปจจุบันจึงไววางใจคริสตจักรและให

ความรวมมือกับงานของคริสตจักรเปนอยางดี

คริสตจักรห้วยน้ำขาว
อาจารยสมศักดิ์เลายอนถึงจุดเริ่มตนของคริสตจักรและการทำ

พันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวมกับคอมแพสชั่นวา กอนไดรับ

การแตงตั้งเปนคริสตจักรในเครือขายของกะเหรี่ยงแบบติสต

จะตองผานการเปนจุดประกาศมากอน เริ ่มแรกมีสมาชิก

ประมาณ 40 ครอบครัว ในเวลานั้นมีหลายคริสตจักรในเครือ

เปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นอยูแลวรวมกับสถานการณที่มีเด็ก

จำนวนมากในชุมชนตองการความชวยเหลือเพราะขาดแคลน

หลายสิ่งในการดำเนินชีวิตอันเนื่องมาจากความหางไกลของ

หมูบานกับตัวเมืองซึ่งการเดินทางสัญจรคอนขางลำบาก ทำให

คริสตจักรสนใจเขารวมโครงการ เพื่อคริสตจักรจะสามารถให

การชวยเหลือเด็กที่ยากจนในชุมชนไดมากขึ้น

ภาพพิธีจบหลักสูตรของเยาวชนในโครงการ
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 ผลจากการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
ในครั้งแรกมีเด็กเขารวมโครงการจำนวน 13 คนโดยเปนการลงทะเบียนเขารวมกับคริสตจักรธารน้ำทิพยซึ่งเปนศูนยรวมของหลาย

คริสตจักร กระทั่งประมาณป พ.ศ.2537 คริสตจักรหวยน้ำขาวจึงแยกออกมารับผิดชอบโครงการเองเปนเอกเทศ ปจจุบันมีเด็ก 430

กวาคน อาจารยสมศักด์ิกลาววา ต้ังแตเปดโครงการมาถึงปจจุบันนาจะมีจำนวนเด็กกวาพันคน โดยมีเด็กจำนวนหน่ึงท่ียายไปเรียนตอ

ตางอำเภอจึงโอนยายชื่อไปโครงการอื่น มีศิษยเกาที่จบจากโครงการประมาณ 100 กวาคนที่ติดตามได มีทั้งที่ทำงานรับใชพระเจา

ในคริสตจักร องคกรคริสเตียน เปนขาราชการ และทำธุรกิจสวนตัว ไดแก เปนศิษยาภิบาล 4 คน เปนผูปกครอง 7 คน ทำงานรับใช

ตางๆ และเปนผูดูแลหอพัก 20 คน กลับมาทำงานในโครงการ 5 คน รับราชการครู 36 คน พยาบาล 5 คน ตำรวจ 1 คน ทำงานใน

องคกรคริสเตียน 15 คน ทำงานในหนวยงานราชการ เชน อบต. 7 คน ทหาร 5 คน และทำธุรกิจสวนตัว มีรานคาของตนเอง 15 คน

คริสตจักรมีชมรมศิษยเกาของโครงการ ทำใหเยาวชนที่จบจากโครงการเหลานี้มักจะกลับมามีสวนรวมในงานรับใชอยูเสมอ แมจะ

ประกอบอาชีพอื่นเปนหลักก็ยังมีสวนรวมในการถวายและกลับมานมัสการรวมกับนอง ๆ ในโครงการอยูเปนประจำขอบคุณพระเจา

ที่คริสตจักรไดเห็นวาพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น สำเร็จการศึกษาตามความมุงหมาย มีความรูความสามารถมีวิชาชีพหาเลี้ยงตนเองได 

สามารถดูแลครอบครัวของตนได ประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีสวนรวมในชุมชนคริสเตียน

ภาพเยาวชนท่ีรับบัพติศมา ภาพการนมัสการในคริสตจักร

ภาพค่ายรวีวารศึกษา
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตัวเองอย่างย่ังยืน
การเตรียมความพรอมในการทำพันธกิจดวยตนเองอยางยั่งยืน

เปนเวลากวา 20 ปของการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวม

รวมกับคอมแพสชั่น ทำใหคริสตจักรหวยน้ำขาวไดมีโอกาสฝก

อบรมความรูและทักษะตาง ๆ ในการทำพันธกิจเด็กแบบองครวม 

และมีแนวทางการในเตรียมความพรอมเพื ่อการทำพันธกิจ

ดวยตนเองอยางยั่งยืนในหลาย ๆ ดาน ไดแก   
1. ด้านบุคลากร : เตรียมพรอมในการพัฒนาใหเจาหนาท่ี

ในแตละสวนมีความรูความสามารถมากขึ้นดวยการอบรมและ

สงเสริมใหพวกเขาพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ่งบุคลากรทุกคน

ยังมุงมั่น  ตั้งใจจะทำงานในพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวมนี้

ตอไป 

2. ด้านการยังชีพ : คริสตจักรเตรียมสวนน้ีควบคูไปกับ

กิจกรรมพัฒนาอาชีพของเยาวชน มีทั้งการสรางรายไดและ

การถวายทรัพย โดยจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ทั้งใน

สวนการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตอไป และเพื่อความยั่งยืน

ในชีวิตของเยาวชนแตละคนเองดวย ไดแก ชมรมเบเกอรี่, 

ชมรมทอผา, การจัดอบรมมีเดีย, บริการถายเอกสาร, ชมรม

ศิษยเกา, มีกิจการสหกรณรานคา ปจจุบันมีสมาชิก 70 กวาคน, 

กลุมออมทรัพย จัดทำในนามของคริสตจักรเอง ไมเกี่ยวของกับ

องคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ ปจจุบันมีสมาชิก 130-150 คน, 

พันธกิจหอพัก เร่ิมทำต้ังแตป พ.ศ.2537 โดยมีจุดมุงหมายในการ

เปนพันธกิจประกาศกับกลุมเด็กและเยาวชนจากชุมชนอื่นที่

ไมมีโรงเรียนไดยายเขามาอาศัยเพื่อศึกษาตอในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลาย มีการเก็บคาใชจายในการเขาพัก

เพื่อเปนคาบำรุง ปจจุบันมีเจาหนาที่ผูดูแลเด็กในหอพัก 2 

ครอบครัว กับ 1 คน มีเด็กที่พักอาศัยอยูประมาณ 80 คน 
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3. ด้านอาคารสถานที่ : ปจจุบันมีอาคารโบสถ 

สำนักงาน หอประชุม และหอพัก ซ่ึงนับวามีความพรอมเพียงพอ

อยูแลว

4. ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ : ไดรับ

การเกื้อหนุนจากคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ, พี่นองคริสเตียน

จากญี่ปุน และพี่นองบางสวนในคริสตจักร

5. ด้านการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม : 
ปจจุบันเนนการพัฒนาอาชีพและการสรางสาวกมากขึ้น ซึ่งเปน

การปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหสอดคลองกับชวงอายุของเยาวชน

ในอนาคตคริสตจักรก็จะมุงเนนทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ใหความสำคัญกับการดูแลเด็กเปนรายบุคคลเชนเคย ซ่ึงแนวทาง

เตรียมความพรอมของคริสตจักรดังกลาว ไดสะทอนความเปน

เจาของพันธกิจ และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในการทำ

พันธกิจเด็กและเยาวชนตามบริบทของคริสตจักรใหเกิดความย่ังยืน
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อาจารย์สมศักด์ิ   และภรรยา

จากใจศิษยาภิบาล 

ผมช่ือ สมศักด์ิ คลองกระโจนคีรี เปนศิษยาภิบาลของคริสตจักร

หวยน้ำขาวมาได 2 ปแลว พอมองยอนไปก็ตองบอกเลยวา

ตอนเด็ก ๆ ผมไมคอยไดเรื่องเทาไหร ผมจึงอยากเปนพยาน

ถึงการทรงเรียกและพระคุณของพระเจาที่นำใหผมเปนอยาง

ทุกวันน้ีได ครอบครัวของผมเปนคริสเตียน เขานมัสการเปน

ประจำที่คริสตจักรบานบนนา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ทำใหไดร ับการเสริมสรางตามประสาอนุชนในคริสตจักร 

ผมตัดสินใจรับเช่ือในคายอนุชนเม่ืออายุได 17 ป และรับบัพติศมา

ทันทีหลังกลับมาจากคายนั้น ตั้งแตนั้นมาผมก็มุงมั่นตั้งใจจะ

ทำงานรับใชพระเจา จำไดวามีสวนในการเริ่มรับใชอยางจริงจัง

ตอนอายุ 19 ป โดยการเปนผูประกาศ จากนั้นก็พัฒนาตัวเอง

ดวยการไปเรียนตอท่ีพระคริสตธรรมพะเยา เม่ือศึกษาหาความรู

เพ่ิมข้ึนแลวจึงเร่ิมทำงานรับใชพระเจาเต็มเวลาดวยการประกาศ

ทำงานที่หอพักในตำแหนงผูดูแลเด็กที่คริสตจักรหวยน้ำขาว

10 ป กอนจะมาเปนผูจัดการโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักร

หวยน้ำขาวอีก 10 ป แลวจึงไดรับแตงตั้งเปนผูชวยศิษยาภิบาล

กระทั่งเขารับตำแหนงเปนศิษยาภิบาล

ความภูมิใจในการรับใชของผมคือการที่ไดทำงานกับเด็กใน

โครงการแลวเห็นผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา ผลของการ

พัฒนาที่ทำใหพวกเขาจบออกไปแลวมีชีวิตที่ดี มีหนาที่การงาน

ที่ดี มีครอบครัวที่ดี มีความเชื่อที่เขมแข็ง สิ่งเหลานี้ทำใหผม

มีความสุขและภาคภูมิใจเสมอมา

พอมานึกดูแลว ความมุงมั่นตั้งใจในการรับใชของผมก็เปลี่ยน

ไปตามชวงอายุ ชวงที่ยังหนุมผมมีความสุขและมีเปาหมายกับ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อใหพวกเขามีการศึกษา มีความ

เขมแข็งท้ังรางกายและจิตวิญญาณ โดยสรางเด็ก ๆ ใหเปนสาวก 

มาถึงปจจุบันในชวงอายุที่มากขึ้นและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ภาระใจในตอนนี้คือ การทำหนาที่ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร 

โดยดูแลเสริมสรางสมาชิกใหเขมแข็งและคอยเย่ียมเยียนหนุนใจ

จากสถานการณปจจุบันที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19

ทำใหคริสตจักรมีอุปสรรคและปญหาในการทำงานเยอะมาก 

ผมจึงมองวาทิศทางและอนาคตของคริสตจักรหวยน้ำขาว

จะตองอาศัยความเขมแข็งในการทำงานเปนทีมมากทีเดียว 

พันธกิจจะเกิดผลมากขึ้นเมื่อทุกฝายรวมกันทำงานรับใชอยาง

เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งปจจุบันเราก็คอยดูแลเสริมสรางกัน

และกันในแตละสวนอยูแลว เพียงแตตองทำตอไปเรื ่อย ๆ 

รวมถึงสวนตัวของบุคลากรเจาหนาที่แตละคนเองก็จำเปนตอง

พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ดวยเหมือนกัน สวนทิศทางในอนาคตของ

ตัวผมก็ขึ้นอยูกับการทรงนำของพระเจาแลววา พระองคจะ

ทรงนำไปถึงเมื่อไหร แตถากลาวตามความสมัครใจของตัวเอง

ก็คือ “ผมอยากรับใชไปจนถึงวันที่พระเจาจะรับไปเลยครับ”

นอกจากนี้ยังมีคำพยานชีวิตของศิษยเกา 3 คนที่แบงปนถึง

สิ่งที่ไดรับจากการเขารวมโครงการที่สงผลตอการตัดสินใจและ

นำมาสูชีวิตที่เปนแบบอยางใหกับรุนนองไดเปนอยางดี 

อาจารย์สมศักดิ์   
คล่องกระโจนคีรี



“อาจารยดาไร”เปนคำเรียกที่คุนชินติดปากของบรรดาคนที่

รู จักผู รักษาการศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรบานเป ยมรัก 

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อเขายายจากเชียงใหม 

เพื่อมาทำงานรับใชอยางเต็มตัวไกลถึงจังหวัดระยอง นับวาเปน

เรื่องทาทายสำหรับชวงชีวิตวัย 24 ป ที่ยังเรียกไดวาเด็กจบใหม

ในการบุกเบิกคริสตจักรที่เพิ่งตั้งขึ้นทั้งตองเดินหนาประกาศ

และดูแลสมาชิกประจำกวา 40 คน ไปพรอม ๆ กัน
 

อาจารยดาไรเลายอนความไปถึง 7 ปที่แลวชวงที่เขาเพิ่งไดเขา

โครงการภายใตการสนับสนุนของคอมแพสชั่นใหม ๆ เพราะ

พอพามาสมัครเขาศูนยพัฒนาเด็กและหอพักคริสตจักรหวยน้ำขาว

เพื่อใหเขาไดมีโอกาสเรียนหนังสือ ดวยความที่พื้นเพภูมิลำเนา

เดิมอยูในหมูบานเล็ก ๆ ของอำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ซึ่งอยู หางไกลตัวเมืองและยังไมมีโรงเรียนสักแหงมากอตั ้ง 

ทำใหพอเปนหวงวาเขาจะไมไดรับการศึกษา เชนเดียวกับ

คนสวนใหญในหมูบานจึงฝากฝงเขาไวใหเจาหนาที่ในโครงการ

ชวยดูแลจนกวาจะเรียนจบ

ในวันที่อธิษฐานขอพระเจาใหรักษาอาการปวยจากแผลในจมูก

กอนจะไปพบแพทย อาจารยดาไรในวัย 12 ป ก็เชื่ออยางสุดใจ

วาพระเยซูจะชวยรักษา กระทั่งอาการปวยหายขาดพรอมกับ

การตัดสินใจรับเชื่อและตั้งมั่นวาจะติดตามพระเจา จากนั้นชีวิต

ในโครงการของเขาก็เรียกไดวาติดสนิทกับพระเจามาโดยตลอด 

ไดรับทั ้งการเติมเต็มฝายรางกายและจิตวิญญาณโดยพี ่ ๆ 

เจาหนาที่ที่คอยดูแลและตักเตือนใหอยูในรองในรอยมาเสมอ

แมความฝนดั้งเดิมของอาจารยดาไรจะเปนการเรียนตอเพื่อ

มุงเปาไปยังอาชีพครูสอนวิชาพละ แตเขาก็ตัดสินใจเลือกศึกษา

พระคัมภีร ในทายที ่ส ุดดวยเหตุผลเพราะพระเจาทรงนำ

“หลังจากที่จบ ม.6 พระเจาก็ทำอะไรบางอยางในจิตใจผม

ด้วยการทรงนำ
ดาไร  วงศ์เวชกรรม

โดยการเปดใจใหเรียนพระคัมภีรและรับใชพระองค ทั้งท่ีไมเคย

คิดถึงทางนี้มากอนพระเจาจะนำไปตรงไหน จะใชอยางไร 

ผมก็จะตอบสนองตอเสียงของพระองคที่ทรงเรียก”

เขาเลือกศึกษาตอที่พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ (BBS) พาตัวเอง

เขาสังคมใหญอยางเมืองหลวงเพื่อเปดประสบการณและคนหา

ตัวตน โดยเรียนรูจากอาจารยและเพื่อนๆ นับวาเปนชวงเวลาที่

กลายเปนจุดเปล่ียนของชีวิตและทำใหกลายมาเปน“อาจารยดาไร” 

อยางทุกวันนี้

ทีแรก เขาตั้งใจไววาจะทำงานรับใชกับกลุมอนุชน เพราะตอง

การจะชวยเหลือเด็ก ๆ ใหเติบโตขึ ้นในทางของพระเจา 

แตพระเจาก็นำไปอีกทาง เมื่อเขาไดรับคำชักชวนจากอาจารย

ทานหนึ่งที ่สอนในพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ ใหมารับใชใน

การบุกเบิกคริสตจักรใหมที่จังหวัดระยอง

ขณะนั้นอาจารยดาไรที่เพิ่งเรียนจบและเดินทางกลับไปอยูบาน

ที่อมกอยไดราวครึ่งเดือนก็อธิษฐานใครครวญถึงโอกาสที่ไดรับ 

แมอาจไมใชงานรับใชกับเด็ก ๆ อยางที่ตั ้งใจไวเสียทีเดียว 

แตเขาก็คิดวาพระเจาเรียกใหทำจึงตอบตกลงและตัดสินใจเดิน

ทางมาหาประสบการณดวยการรับใชท่ีจังหวัดระยองดังปจจุบัน

ศิษย์เก่า 
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ยอนมองดูเสนทางชีวิตของตัวเองจนกวาจะมาถึงจุดน้ี อาจารยดาไร

เชื่อวาพระเจาวางแผนงานและจัดเตรียมเขาใหพรอมสำหรับ

รับใชดวยการทรงนำใหเขามาอยูในโครงการที่เขาไดพัฒนา

ตัวเองอยูเสมอ ไมวาจะเปนทักษะชีวิต ความรูความเขาใจ

ในพระคัมภีร รวมถึงการฝกฝนความเปนผูนำจากคายตาง ๆ 

ที ่เขาประทับใจทุกครั ้งเมื ่อไดมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและ

ออกประกาศ กระทั่งเปลี่ยนใหเขาเปดใจเรียนพระคัมภีร

“ผมมองวาพระเจาเรียกใชใหผมมาที่นี่ มาทำงานในคริสตจักร

พระองคนำผมมาอยูตรงนี้เพื ่อคอยดูแลลูกแกะของพระเจา

ซึ่งนี่ก็นาจะเปนตัวตนที่ผมตามหา... ตัวตนที่พระเจาบอก”

อาจารยดาไรเลาเพิ่มเติมวา งานผูรักษาการศิษยาภิบาลประจำ

คริสตจักรเล็ก ๆ ที่เพิ่งตั้งขึ้นไดไมนานทำใหเขาไดคนพบตัวตน

ของตัวเองท่ีชัดเจนข้ึนผานการเทศนา สอนพระคัมภีร นำนมัสการ 

คอยติดตามหนุนใจสมาชิกอยางสม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ

การออกประกาศตามเปาหมายของการรับใชที่เขาตั้งใจไว

“เปาหมายที่ทำใหผมอยากรับใชคือการไดนำดวงวิญญาณ

กลับมาหาพระเจาและรับพระเยซูเขามาสูชีวิตผมอยากเห็น

ทุกชีวิตนมัสการพระเจาและไดรับความรอด”

ดวยความที่คริสตจักรบานเปยมรักอยูในแหลงชุมชนโรงงาน 

ตอนนี้อาจารยดาไรจึงเดินหนาออกประกาศกับคนหลายกลุม

ในชุมชน เริ่มจากเด็ก ๆ ที่เปนลูกของพนักงานโรงงานและกลุม

นักฟุตบอลในโรงงาน กอนจะมีแผนขยับขยายไปประกาศกับ

กลุมบานพักเอื้ออาทรบริเวณใกลเคียงในเร็ว ๆ นี้

เรื่องทั้งหมดรวมเปนคำตอบไดวาสิ่งที่ทำใหเขามาอยูในจุดนี้ 

คือ การทรงนำของพระเจาและแนนอนวาสิ่งที่จะนำทิศทาง

ใหเขาไดกาวตอไปก็คือ การทรงนำของพระเจา เชนกัน
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“โครงการไมไดใหแคความรูดานวิชาการอยางเดียวแตโครงการ
สอนวิชาชีวิตดวยบอกเลยวาถาไมเคยโดนเตรียมตรงนี้มากอน
วัยรุนบนเขาบนดอยอยางเราอาจหลงไปกับแสงสีในเมืองใหญ
การที่เรามีทุกวันนี้ไดก็เพราะเราถูกฝกมากอนแลว”

สโนว-วิไลลักษณ ชาตรียินดี เลาถึงโครงการในความดูแลของ
คอมแพสชั่นที่เธอเพิ่งจบออกมาไดไมกี่เดือนที่ผานมาวาเปน
สวนสำคัญที่สรางใหเธอเติบโตขึ้นอยางแข็งแรงทั้งกายและใจ 
โดยใชชีวิตอยูในรองในรอยมาเสมอจนจบการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาและเริ่มเขาทำงานในตำแหนงทีมงานของศาสนกิจ
ของโรงเรียนเจริญราษฎร จังหวัดแพร เมื่อไมนานมานี้

กลาวไดวาโครงการเปนเหมือนบานสำหรับสโนว เธอเขารวม
เปนสมาชิกในความดูแลของโครงการเมื่ออายุไดราว 5-6 ป 
เพราะครอบครัวอยากใหมีโอกาสไดเรียนหนังสือ เทาความ
กอนวา ดวยความที่บานเกิดของเธออยูในหมูบานเล็ก ๆ ของ
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ที่ยังหางไกลความเจริญ
ยังไมมีโรงเรียนกอตั้งขึ้น ทำใหผูคนแถวนั้นไมสามารถเขาถึง
การศึกษาได จึงตองพาเด็ก ๆ ไปเรียนท่ีอำเภออ่ืนซ่ึงมีความเจริญ
มากกวา ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กของคริสตจักรหวยน้ำขาวก็มีสวน
ของหอพักที่คอยอำนวยความสะดวกใหกับเด็ก ๆ ที่อยูพื้นที่
หางไกล ไดพักอาศัยเพ่ือไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนในอำเภอแมต่ืน

นับจากนั้น สโนวก็ไดรับการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมตน
ที่อนุบาลบานหวยน้ำขาว กอนจะยายมาศึกษาตอในระดับ
มัธยมปลายท่ีโรงเรียนแมต่ืนวิทยาคม และตัดสินใจศึกษาตอระดับ
อุดมศึกษาที่พระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
กอนจะยายมาทำงานที่จังหวัดแพรดังปจจุบัน

ชีวิตที่อาจเรียกไดวาอยูในโครงการมาตั้งแตรูความทำใหสโนว
ไดรับการดูแลและไดเรียนรูทักษะตาง ๆ มากมายที่เปนการบม
เพาะทั้งทางรางกายและจิตวิญญาณไปพรอม ๆ กัน เร่ืองราว

ในวัยเด็กที่เธอเลาคอนขางหนักหนาสาหัสเมื่อพอผูเปนเสาหลัก
ของครอบครัวไดจากไปในตอนท่ีเธออายุไดเพียง 10 ป ถึงอยางน้ัน
สโนวเองก็ยังนึกขอบคุณพระเจาเสมอที่พอตัดสินใจรับเชื่อใน
วินาทีสุดทายของชีวิต

การจากไปของพอทำใหแมเปนโรคซึมเศราเพราะตองเผชิญ
กับความสูญเสียครั้งใหญในชีวิต สโนวผูเปนพี่คนโตของบาน
จึงตองรับหนาที่ดูแลแมดวยการพาไปโรงพยาบาลตางอำเภอ
การเดินทางที่ลำบากและกินเวลาคอนขางนานทำใหเธอตอง
ขาดเรียนอยูบอยครั้งจนเกือบเรียนไมจบมัธยมปลายเนื่องจาก
เวลาเขาเรียนไมพอ แตสุดทายก็ผานมาไดดวยการบอกเลาปญหา
ครอบครัวและลงเรียนชดเชยแทน

วัยเด็กท่ีตองดูแลท้ังแมและตัวเองสรางความทอแทใจใหกับสโนว
นับครั้งไมถวน แตสุดทายเธอก็ผานสถานการณนั้นมาไดดวย
การทรงนำของพระเจาที่มาในรูปแบบของแรงผลักดันจากพี่ ๆ 
เจาหนาที่ในโครงการที่ทำหนาที่พี่เลี้ยงอยางดีเสมอมาและคน
รอบขางที่คอยหนุนใจจนสามารถผานแตละวันมาได

การตัดสินใจครั้งสำคัญอันนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้น
เมื่อสโนวอยูระหวางการเลือกเสนทางอนาคตวาจะศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาหรือไม เพราะแมตัวเองจะมีความฝน แตการ

วิชาชีวิต
วิไลลักษณ์ ชาตรียินดี 

ศิษย์เก่า 
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ท่ีไมมีกำลังทรัพยก็เปนอุปสรรคท่ีทำใหรูสึกทอจนไมอยากด้ินรน
ที่จะเรียนตอ แนนอนวาในตอนนั้นเธอคาดไมถึงเลยวาพระเจา
จะมอบแผนงานที่ดีเยี่ยมกวาที่เคยคิดฝนมาให

สโนวอธิษฐานกับพระเจาถึงอนาคตที่ตัวเองจะตองตัดสินใจ
และไดรับคำตอบเปนเสียงเรียกท่ีจุดประกายใหสนใจอยากเรียน
พระคัมภีร  จึงเร ิ ่มหาขอมูลของโรงเรียนพระคริสตธรรม 
ระหวางนั้นสโนวก็มีโอกาสไดเขารวมคายของโครงการซึ่งตอง
พักอาศัยที่หอพักของมหาวิทยาลัยพายัพทำใหเธอไดรูจักกับ
พระคริสตธรรมแมคกิลวารีกระทั่งสนใจอยากศึกษาตอที่นี่

ทวา อาจารยผูดูแลท่ีโครงการไมเห็นดวยกับการตัดสินใจในคร้ังน้ี
เพราะความเปนหวงวาสโนวจะไมสามารถเรียนจนจบไดเน่ืองจาก
ไมมีทุนทรัพยมากพอที่จะจายคาเทอมและคาหอพักในตัวเมือง 
แตถึงอยางนั้นสโนวก็ตัดสินใจแอบไปสอบอยูดี

เวลาผานไป หลังจากสอบเสร็จเธอก็ไมไดสนใจผลสอบอีกเลย
เพราะอยางไรเสีย อาจารยผูดูแลไมเซ็นรับรองใหอยูดี จนกระท่ัง
สโนวไดไปคายสมัชชาของกะเหรี่ยงแบบติสตและเจอเพื่อน
ตางโครงการที่ไปสอบพระคริสตธรรมแมคกิลวารีมาเหมือนกัน 
เพื่อนที่เจอไถถามถึงผลสอบตอหนาสโนวที่ยืนอยูกับอาจารย
ผูดูแลพรอมกับเปดดูรายชื่อใหดวยความหวังดี กอนจะแสดง
ความยินดียกใหญเม่ือเห็นช่ือของสโนวติดอยูในรายช่ือผูสอบผาน

สโนวตั ้งใจจะไมไปรายงานตัวเปนนักศึกษาเนื่องจากตัวเอง
กังวลเรื่องคาใชจาย เพราะแมแตเงินกอนแรกที่ตองใหในวัน
มอบตัวก็ยังไมรูจะหามาจากที่ไหน แตสิ่งที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น
เมื่ออาจารยผูดูแลในโครงการขับรถมารับเธอจากคายเพื่อไป
รายงานตัวใหทันวันสุดทาย พรอมเงินถวายที่โครงการมอบให
มองยอนกลับไป สโนวผานทุกเหตุการณของชีวิตมาไดดวย
พระคุณของลวน ๆ เธอเรียนจบที่พระคริสตธรรมแมคกิลวารี
เมื่อไมกี่เดือนที่ผานมาและยายกลับไปอยูบานที่อำเภออมกอย
เพื่อดูแลแมและหลาน (ลูกของนองสาว) ขณะนั้นโรงเรียน
เจริญราษฎรติดตอใหเธอไปทำงาน แตความลังเลใจก็เกิดขึ้น
เพราะเธอไมอยากท้ิงใหแมตองดูแลหลานเพียงลำพัง สถานการณ
ในครอบครัวยังไมมีทีทาวาจะดีขึ้น นองสาวของเธอตัดสินใจ
ไปทำงาน สวนนองชายก็ยังเรียนหนังสือในระดับมัธยม 
ความเปนหวงทำใหสโนวลังเลใจที่จะตอบรับการทำงานในครั้งนี ้
แตแมกลับยืนยันใหสโนวเลือกทำงานมากกวาที่จะคอยดูแล
ที่บาน เธอจึงอธิษฐานขอใหพระเจาดูแลครอบครัวของเธอ
ในระหวางที่เธอยายไปทำงานรับใชที่จังหวัดแพร

สโนวในตำแหนงทีมงานของศาสนกิจไดมีสวนรวมท้ังงานอภิบาล 
การหนุนใจ ใหคำปรึกษา รวมถึงสอนวิชาคริสตจริยธรรมบาง
เปนคร้ังคราว และเดินหนาประกาศกับเด็ก ๆ ในโรงเรียนโดยบอก
เลาเรื่องราวของพระเจาและแบงปนความรูความเขาใจในขอ
พระคัมภีรตางๆ นอกจากนี้ยังรับใชเพิ่มเติมดวยการสอนรวี
ใหกับเยาวชนในคริสตจักรแหงหนึ่งในจังหวัดแพร และไมละทิ้ง
บทบาทในครอบครัวดวยการสนับสนุนคาใชจายในบานอยูไมขาด

สโนวท้ิงทายไววา วิชาชีวิตท่ีเกิดข้ึนในชวงระหวางอยูในโครงการ
นั้น เปนเหมือนกับคำสอนและการดูแลที่ทำใหเธอกลายเปน
ตัวเองอยางทุกวันน้ี และส่ิงสำคัญก็คือการท่ีวิชาน้ีสอนใหเห็นถึง
พระคุณของพระเจาที่ปรากฏชัดในทุกสวนของชีวิตเธอเสมอมา

THE HIGHLIGHTS   17



เป้าหมายของชีวิต
เมทินี  ศิลปาภาพ 

หลายคนคงเคยถามตัวเองวา เรามีชีวิตอยูทุกวันนี้เพราะอะไร
และเพื่อใคร อาจมีหลากหลายคำตอบ หลากหลายเหตุผลที่
แตกตางกันไปตามแตสิ ่งที ่ตัวเองใหคุณคา ดังเชนเรื ่องราว
เรียบงาย แตนาประทับใจที่กำลังจะกลาวถึงตอไปนี้

ปาย-เมทินี ศิลปาภาพ ศิษยเกาในโครงการ คริสตจักรหวยน้ำขาว 
ท่ีเลาเร่ืองราวชีวิตต้ังแตเกิดมาจนปจจุบันโดยเนนย้ำอยูบอยคร้ัง
วาเปาหมายของเธอคือการใชชีวิตเพื่อพระเจา และนั่นก็เปน
จุดเริ่มตนของเสนทางชีวิตที่กำลังดำเนินอยูจนทุกวันนี้

“ถาพระเจาไมใหชีวิตแม ก็จะไมมีปายในวันนี้
ปายเลยอยากใชชีวิตที่ไดรับมาจากพระเจาเพื่อพระเจา”

เหตุการณที่เลาผานคำพยานของแมทำใหปายคนพบเปาหมาย
ของตัวเองในภายหลัง ดวยความที่ครอบครัวของแมอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลจากตัวเมือง บริเวณโดยรอบหมูบานในอำเภออมกอย
เมื่อหลายสิบปกอนยังเต็มไปดวยวัฒนธรรมประเพณีตามอยาง
ชนเผาที่สืบทอดตอกันมา

วันหน่ึง ตากับยายของปายท่ีนับถือบูชาผีไดจัดพิธีเล้ียงผีข้ึนท่ีบาน 
ทวา ขั้นตอนการประกอบพิธีที่ผิดเพี้ยนทำใหเกิด“การผิดผี” 
ซ่ึงตามความเช่ือด้ังเดิมแลว พวกเขาเช่ือกันวา หากเกิดการผิดผี
ขึ้นก็จะมีคนในครอบครัวเสียชีวิตติดกันถึง 3 คน พอดีกับที่
ตอนนั้น นองสาวของแมลมปวยลงกะทันหัน คนในครอบครัว
จึงเชื่ออยางสนิทใจวาผีกำลังจะพาตัวคนปวยไป กระทั่งในชวง
สุดทายของชีวิต นองสาวของแมที่ลมปวยบอกใหทุกคนตามหา
และเชื่อในพระเจา ทั้งที่ไมเคยมีใครในหมูบานนั้นไดยินเรื่อง
ของพระเจามากอน

หลังจากฝงศพใหนองสาวของแมที่จากไปไดไมนาน อาการปวย
ก็เกิดขึ้นกับแมของปายทันที ตอนนั้นเองที่ยายตัดสินใจพาแม
ไปอีกหมูบานหน่ึงท่ีมีคริสเตียนอาศัยอยู แลวจึงรวมกันอธิษฐาน
ขอชีวิตของแมกับพระเจา กอนจะตัดสินใจรับเชื่อเปนคนแรก

ในครอบครัว ไมนานนัก อาการปวยของแมก็ดีขึ้นจนหายสนิท
เปนเหตุใหสมาชิกที่เหลือในครอบครัวติดตามพระเจาเรื่อยมา

ทั้งหมดนี้คือคำพยานชีวิตของแมที่ไดถายทอดใหปายฟง และ
เปนที่มาของเปาหมายชีวิตเธอจนทุกวันนี้

ปายเขารวมโครงการพัฒนาเด็กแบบองครวมคริสตจักรหวยน้ำขาว 
เมื่ออายุไดเพียง 6 ป ผานการชักชวนของเจาหนาที่ในศูนย
พัฒนาเด็กและหอพักของคริสตจักรหวยน้ำขาวที่เปนคูมิตรกับ
คอมแพสชั่น ซึ่งเธอยายมาพักอาศัยเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปโรงเรียน

โตขึ้นมาในวัยประถม ปายเลาใหฟงวาตัวเองตัดสินใจรับเชื่อ
เมื่อครั้งที่ทีมประกาศจากประเทศเกาหลีมาเทศนา ดวยเพราะ
เคยไดยินไดฟงเร่ืองราวของพระเจาจากแมมากอน อีกท้ังยังอาศัย
ในหอพักของคริสตจักร ไดเรียนรูเรื่องราวในพระคัมภีร และ
ไดรวมนมัสการพระเจาทุกสัปดาห ทำใหเธอตัดสินใจเปดรับให
พระเจาเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิต

นอกจากตัวโครงการจะเปนหนึ่งโอกาสที่นำใหเธอไดรับเชื่อแลว
เธอยังไดรับการดูแลจากพี่ ๆ เจาหนาที่อยางสม่ำเสมอ รวมถึง
ไดมีสังคมแวดลอมที่ดีดวยกลุมเพื่อน ๆ จากทั้งในโครงการและ
ตางโครงการผานกิจกรรมที่จัดใหมีการพบปะกันอยูบอยครั้ง
เพ่ือเสริมสรางทักษะทางสังคม อีกท้ังทุกวันเสารเธอจะไดพัฒนา
ตัวเองจากการเรียนรูทักษะชีวิตตามหัวขอตาง ๆ สวนวันอาทิตย
เธอจะนมัสการและไดเรียนพระคัมภีร

ศิษย์เก่า 
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เรียกไดวาปายเติบโตขึ ้นในโครงการทั ้งดานรางกาย และ
ดานจิตใจ ไปพรอม ๆ กัน
 
อยางที่บอกไปตั้งแตเริ่มเรื่องแลววา เปาหมายในชีวิตของปาย
คือการใชชีวิตเพื่อพระเจา ดังนั้น เธอจึงอยากรูจักพระเจาให
มากข้ึน กระท่ังตัดสินใจศึกษาตอท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมพะเยา

ในชวงระหวางการเรียนตามหลักสูตร ปายเลือกฝกงานเปน
เจาหนาที่ผู ดูแลหอพักที่คริสตจักรแหงหนึ่งในจังหวัดพะเยา 
ซ่ึงเปนคริสตจักรเครือขายของคริสตจักรหวยน้ำขาวท่ีเธอเติบโตมา 
ทำใหเธอคนพบทิศทางในอนาคตอันใกลวา ตัวเองอยากใชชีวิต
เพื่อพระเจาดวยการทำงานรับใชกับเด็ก ๆ เปนงานหลัก

เม่ือเรียนจบ เสนทางชีวิตของปายก็เปนไปตามท่ีต้ังใจไว ปจจุบัน
เธอทำงานเปนเจาหนาที่ดูแลหอพักอยูที่คริสตจักรคริสเตียน
สัมพันธแมวาง จังหวัดเชียงใหม ดวยการดูแลเด็ก ๆ ทั้งเรื่อง
ความสะอาด จัดแจงอาหารการกิน และเปนพ่ีเล้ียงดานจิตวิญญาณ 

มุงมั่นประกาศเรื่องราวของพระเจาใหกับเด็ก ๆ ในความดูแล
อยางที่ตัวเองเคยไดรับมากอน นอกนี้ยังรวมรับใชในการนำ
นมัสการและเทศนาที่คริสตจักรแหงเดียวกันนั้นเอง

ถึงแมตัวจะอยูไกล แตปายก็ไมละทิ้งบทบาทในครอบครัวดวย
การเปนลูกท่ีดี ชวยเหลือแบงเบาภาระดานคาใชจายทุก ๆ เดือน 
รายไดจากการทำงานของเธอถูกสงไปสนับสนุนท้ังคาใชจายเล็ก ๆ
นอย ๆ ในบานของพอแม และคาใชจายในการดูแลนองสาวคนเล็ก 
สวนในอนาคต ปายมองวาหากเธอไดกลับไปใชชีวิตท่ีบานเกิด
ก็อยากสรางบทบาทในชุมชนดวยการประกาศเรื ่องราวของ
พระเจาใหกับคนในหมูบานตอไป

จนถึงวันนี้ ปายนึกขอบคุณพระเจาเสมอที่มอบแมที่ดีและเปน
แบบอยางในชีวิตใหกับเธอ ขอบคุณพระเจาที่นอกจากจะมอบ
ชีวิตแลวยังมอบเปาหมายของชีวิต อันเปนตัวกำหนดทิศทางใน
แตละยางกาวของเธอเสมอมาใหอีกดวย
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คริสตจักรเมืองนะ ในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีพื้นที่

ติดกับประเทศพมาถึงสองดาน ทำใหประชากรละแวกนั้น ประกอบ

ไปดวยผูคนจากหลากหลายชาติพันธุที่อพยพเขามาอาศัยอยูรวมกัน

เปนกลุม ประกอบดวยชาวไทยใหญเปนสวนมาก ตามดวยชาวอาขา,

ลีซู, ลาหู, คะฉิ่น, ละวา และกระเหรี่ยง ตามลำดับ ปจจุบันมีประชากร

รวมทั้งหมดกวา 112  ครัวเรือน ในจำนวน 590 คน โดยสวนมาก

ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจางทั่วไป มีเด็กและเยาวชนเขารวม

เปนสมาชิกในโครงการจำนวน 307 คน

ในป พ.ศ.2564 ที่ผานมาโครงการพัฒนาเด็กเมืองนะรวมกับหนวยงาน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลมีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ประจำปสำหรับเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียน พบวา คา BMI ของเด็ก

จำนวน 17 คน อยูในเกณฑทุพโภชนาการ ซึ่งปญหานำ้หนักต่ำกวา

เกณฑนี้ จะสงผลใหรางกายเจริญเติบโตชา ไมแข็งแรง ทำใหติดเชื้องาย

และเจ็บปวยบอยเพราะภูมิตานทานไมดีเทาที่ควร อีกทั้งยังสงผลตอ

การเรียนรูและความจำของสมองอีกดวย

การแก้ปัญหาทุพโภชนาการ
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สาเหตุของภาวะทุพโภชนาการอันนำมาซ่ึงปญหาน้ำหนักต่ำกวา

เกณฑและขาดสารอาหารเกิดจากการท่ีทางบานมีฐานะยากจน, 

อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลความเจริญ ทำใหผักและอาหารตาง ๆ 

มีราคาแพง, ไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม เด็กบางคนตอง

หาอาหารทานเองเพราะผูปกครองไปทำงาน จึงเลือกทานอาหาร

ที่ไมมีประโยชนหรือขนมจุกจิกเฉพาะที่ตนชอบ ประกอบกับ

วิถีชีวิตของครอบครัวชนบทที่เนนมื้อหลักเปนขาวและน้ำพริก

จึงไมไดรับอาหารท่ีมีประโยชนเพียงพอตอรางกายและเหมาะสม

ครบ 5 หมู หรือสวนหนึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรม

ทางโครงการเห็นความสำคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนและไดวางแผน

ระยะยาวเพื่อแกไข โดยอบรมใหความรูทางดานโภชนาการ

กับเด็กและผูปกครองทุกคน จากนั้นจึงนำเด็กที่อยูในเกณฑ

ทุพโภชนาการมาถายพยาธิ ใหคำแนะนำในการเลี ้ยงดูกับ

ผูปกครอง และติดตามการเจริญเติบโตของเด็กดวยการตรวจ

สุขภาพเดือนละ 2 ครั้ง รวมกับแผนงานดังตอไปนี้

 1. โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคหลังเลิกเรียน

 2. โครงการแจกยาถายพยาธิใหกับเด็ก

 3. โครงการแจกนม  ไขไก และวิตามิน เกลือแร  และ

  อาหารเสรมิใหกับเด็ก       

เพื่อชวยใหรางกายไดรับสารอาหารชนิดตาง ๆ ครบถวนและ

เพียงพอโดยโครงการจะมีการชั่งน้ำหนักเด็กที่ไดรับอาหารเสริม

ทุกสัปดาห

ท้ังหมดน้ี โครงการไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการสราง

แทนเวทีออกกำลังกาย, จากอนามัยชุมชนในการเยี่ยมเยียน

เพื่อใหความรูและคำแนะนำในการทานอาหารที่มีประโยชน 

ซึ่งปรับใหเหมาะสมกับบริบทในการใชชีวิตของเด็กแตละคน

โครงการใชเวลาเพียง 5 เดือนในการแกไขปญหานี้ ทำใหเด็ก     

13 คน จากทั้งหมด 17 คน มีน้ำหนักตามเกณฑที่เหมาะสม 

จากการติดตามหลังไดรับการแกปญหาพบวา เด็ก ๆ มีสุขภาพ

แข็งแรง แจมใส มีความมั่นใจมากขึ้น พรอมตอการเรียนรู และ

มีความสามารถในการเลือกทานอาหารเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผูปกครองก็มีความกระตือรือรนในการใหความรวมมือมากขึ้น

เมื่อไดเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สวนเด็กที่ยังไมสามารถ

แกปญหาไดก็ยังมีเจาหนาที่ของโครงการคอยติดตามดูแลและ

ประเมินอยางใกลชิดอยูเสมอ รวมถึงเพิ่มแรงจูงใจดวยการมอบ

ของรางวัลเมื่อเด็ก ๆ ทำสำเร็จ โดยคาดหวังใหเด็กที่เหลือจะ

สามารถเพิ่มน้ำหนักไดตามเกณฑและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
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ดวยวิสัยทัศนของคอมแพสชั่นประเทศไทยที่ตองการสนับสนุน
ใหคริสตจักรทองถิ่นใหความสำคัญกับเด็ก และสามารถดำเนิน
พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงมี
แผนงานสนับสนุนการสรางศักยภาพใหแกคริสตจักรทองถิ่น
ทั่วไปในการพัฒนาเด็กแบบองครวม 

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2022 เราไดรับเชิญจาก ศจ. นิพนธ 
เหลืองเงิน  ประธานภาคที่ 8 สังกัดคณะ CMA ใหถายทอด
เรื่องการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาเด็กและการปกปองเด็ก
ใหแกผูนำคริสตจักรและศิษยาภิบาลจาก 12 คริสตจักรในสังกัด 
CMA ณ หองประชุม พระคริสธธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแกน คริสตจักรกลุมนี้ ไมไดเปนคริสตจักรที่ไดรับ
การสนับสนุนแบบ Sponsorship จากคอมแพสช่ันประเทศไทย  
พวกเขาทำพันธกิจเด็กในคริสตจักร เชน การสอนระวีเด็ก 
การดูแลและเปนพี่เลี้ยงใหแกเด็ก และชวยเหลือเด็กในดาน

ที่เด็กกำลังประสบปญหาในชีวิตประจำวัน แตพวกเขากำลัง
ประสบปญหาเรื่องเด็กใหความสนใจกิจกรรมของคริสตจักร
นอยลง ประกอบกับปญหาเรื่องการแพรระบาดของโควิด-19 
ที ่เปนอุปสรรคตอการมาทำกิจกรรมรวมกลุ มที ่คริสตจักร 
จึงทำใหเด็กและเยาวชนเหินหางจากคริสตจักร และมีแนวโนม
ที่จะขาดความสัมพันธที่ดีกับคริสตจักรและพระเจา  

คอมแพสชั่นประเทศไทยจึงไดสงทีมงานที่ประกอบไดดวย
ตัวแทนจากฝายฝกอบรม  ฝาย Specialist ฝาย M&E และ
เจาหนาท่ีประสานงานคริสตจักรคูมติร ไปจัดกระบวนการเพื่อ
หาสาเหตุของปญหาเด็กและเยาวชนที่คริสตจักรกำลังประสบ
ในปจจุบัน วิเคราะหศักยภาพของคริสตจักรในการทำพันธกิจเด็ก 
และวิเคราะหความตองการของคริสตจักรในการเสริมสราง
ศักยภาพของตนเองเพื่อการทำพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสาเหตุและชองวางหนึ่งของคริสตจักรคือ การขาดความรู

การออกแบบกิจกรรม
การพัฒนาเด็กและการปกป้องเด็กข้ันพ้ืนฐาน
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เร่ืองจิตวิทยาเด็กและวัยรุน  และขาดทักษะการออกแบบกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความสนใจของเด็ก   

ดังน้ันทางทีมงานจึงไดถายทอดเร่ืองจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาวัยรุน 
พัฒนาการเด็กและวัยรุน  และแนวทางการออกแบบกิจกรรม
ใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย เพ่ือใหคริสตจักร
ไดนำความรูเหลานี้ไปใชในการปรับกิจกรรมเด็กของตนเอง
นอกจากนั ้นยังไดถายทอดเรื ่องการปกปองเด็กในบริบทที ่
คริสตจักรสามารถทำได  เพ่ือชวยใหคริสตจักรสามารถออกแบบ
กิจกรรมสอนเด็กและเยาวชนในเชิงปองกันตัวเองใหหางไกล
จากการถูกทารุณกรรมได หรือ เมื่อเกิดเหตุเด็กถูกทารุณกรรม 

คริสตจักรจะสามาระรถใหการชวยเหลือไดอยางเหมาะสม 
รวมท้ังสามารถติดตอประสานงานขอการชวยเหลือจากหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการปกปองเด็กไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาเด็กและการปกปองเด็กเปนเรื่องของคนทุกคน และ
คริสตจักรไดตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่ควรจะไดรับ 
การรูจัก  ความรัก และการปกปอง  คริสตจักรจะเปนแหลง
ความรูหนึ่งในการพัฒนาเด็กและปกปองเด็กในชุมชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 



คอมแพสชั่นมีนิมิตในการปลดปลอยเด็กจากความยากจน 
จึงรวมมือกับคริสตจักรทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวมทั้ง
ในดานสติปญญา รางกาย สังคม-อารมณ และจิตวิญญาณ 
นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนดานอาชีพเพื่อใหเลี้ยงดูตนเองได
อยางย่ังยืน โดยดำเนินการรวมกับคริสตจักรคูมิตรอยางตอเน่ือง
ในเรื่องการอบรมทักษะอาชีพแกเยาวชนและผูปกครอง มีการ
สงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายได สามารถชวยใหหลายครอบครัว
มีรายไดเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวกันกลับพบวา การออมคือ
สิ่งที่ยากที่สุด

เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ.2018 คอมแพสช่ันไดริเร่ิมกลุมออมทรัพย
ขนาดเล็กข้ึนในคริสตจักรคูมิตร 5 แหง ไดแก คริสตจักรหวยน้ำริน 
คริสตจักรบานสันมวง คริสตจักรแจมนอย คริสตจักรเบธาเนีย
และคริสตจักรแมแฮเหนือ โดยใชรูปแบบกลุ มออมทรัพย
จากองคกร HOPE International มีแนวคิดเนนการสราง
ความไววางใจทางสังคมและความเปนผูนำชุมชนในทองถิ่น
เนนความสัมพันธของสมาชิกในกลุมจำนวน 10-30 คนที่มา
รวมตัวกันโดยสมัครใจสัปดาหละครั้งเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกกัน ในชวงแรกเริ่ม บุคลากรของคอมแพสชั่น

พันธกิจกลุ่มออมทรัพย์
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คอมแพสช่ันเห็นถึงความสำคัญของการออมและประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์   ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว 
ลดภาระหน้ีสิน  มีเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น  ช่วยแก้ปัญหาความยากจน

เยาวชนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ได้รับเงินปันผลหลังจากการปิดรอบออมแล้ว
สามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออมของแต่ละคน

และตัวแทนของคริสตจักรคูมิตรที่สนใจพันธกิจกลุมออมทรัพย
ไดเร ียนรู และรับการฝกอบรมผานหลักสูตรของ HOPE         
international จากนั้นจึงนำไปปฏิบัติใชในคริสตจักรของตน
และขยายกลุมใหใหญขึ้น 

อยางไรก็ตาม กุญแจในการแกไขปญหาดานการเงินก็คือตัวเอง 
พันธกิจกลุมออมทรัพยน้ีจึงสนับสนุนใหจัดการปญหาดวยตัวเอง
มากกวาจะขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน สรางวินัยในการเก็บออม 
สนับสนุนใหสมาชิกกลุ มออมทรัพยห ันมาชวยเหลือกัน 
มองเห็นวาตนเองมีอิสรภาพทางการเงิน ความสำเร็จของ
กลุมออมทรัพยน้ีจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เมื่อผูปกครองมีอิสรภาพทางการเงิน พวกเขาไมจำเปนตอง
ทำงานอยางหนักลวงเวลา (จากเวลาทำงานปกติ) ในแตละวัน
เหมือนเชนเคย สามารถมีเวลาใหกับลูกและครอบครัวมากขึ้น 
ยิ่งไปกวานั้น เมื่อเยาวชนมีโอกาสไดเรียนรูเรื่องการออมจาก
การเขารวมกลุมออมทรัพยนี้ เยาวชนเหลานี้จะได “แสดงออก
ถึงแรงจูงใจและทักษะในแบบเศรษฐกิจพอเพียง” และนั่นคือ
ความสำเร็จของกิจกรรมนี้
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หลังจากดำเนินการมา 4 ป มีคริสตจักรคูมิตรที่จัดตั้งกลุม
ออมทรัพยแลว 24 แหง มีกลุมออมทรัพยรวมท้ังหมด 28 กลุม
บางคริสตจักรมีกลุมออมทรัพยของเด็กดวย ปจจุบันมีสมาชิก
ของกลุมออมทรัพยรวมทั้งหมด 680 คน ผูใหญชาย 94 คน 
ผูใหญหญิง 291 คน เด็กและเยาวชนชาย 128 คน เด็กและ
เยาวชนหญิง 167 คน ปจจุบันมีเงินออมรวมทั้งสิ้นประมาณ 
906,817 บาท

ขอบคุณพระเจาที่หลายคริสตจักรมีผูนำที่ทุมเทเรียนรูเรื ่อง
พันธกิจกลุมออมทรัพย เร่ิมจากกลุมเล็ก ๆ และมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน
ทุกป เนื่องจากสมาชิกมองเห็นการทำงานของกลุม มีระบบ
การทำงานที่ดี สมาชิกมีสวนรวมในทุกกระบวนการและ
สมาชิกทุกคนเปนเจาของรวมกัน ดังตัวอยางของคริสตจักร
สันติภาพใจใหม และคริสตจักรบานนากลาง

คริสตจักรสันติภาพใจใหม ศิษยาภิบาลมาเขารวมอบรมและ
นำไปจัดตั้งกลุมออมทรัพยในคริสตจักร และเปนคริสตจักร
ท่ีมีรอบการออมมากท่ีสุดในแตละป มีสมาชิกท่ีไมเปนคริสเตียน
เพิ่มเขามาในกลุม ศิษยาภิบาลมองเห็นพันธกิจออมทรัพยนี้
เปนเคร่ืองมือการประกาศและสำแดงออกถึงความรักของพระเจา
ทำใหมีผูท่ีไมเปนคริสเตียนเขามาเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยทุกป
 
คริสตจักรนากลาง เปนคริสตจักรท่ีเคยผานประสบการณออมทรัพย
ที ่ลมเหลวจนไมอยากใหมีเรื ่องออมทรัพยในคริสตจักรอีก 
แตเมื ่อผู นำไดเขารวมเรียนรู หลักสูตรฟนฟูการออมทรัพย 
จึงเปดใจจัดต้ังกลุมออมทรัพยกับคณะสตรี กระบวนการพบกลุม
และหลักสูตรที่ไดเรียนรูรวมกันทำใหสมาชิกเขาใจและเริ่ม
กลุมออมทรัพยในฐานะพันธกิจของคริสตจักร มีการหนุนใจ 
สรางแรงบันดาลใจ และสอนแบงปนความรูแกสมาชิกกลุม
ออมทรัพยจนเกิดความเขาใจมากข้ึนและไดรับการรักษาบาดแผล
จากประสบการณที่ไมดีในอดีต จากสมาชิก 20 คนก็มีผูสนใจ
มาเพิ่มอีก 19 คน ปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 39 คน 

นายสถาวร หมื่อแล เจาหนาที่งานอบรมของคอมแพสชั่น 
รับผิดชอบพันธกิจกลุมออมทรัพย ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
รวมกับผูประสานงานพัฒนาคูมิตรของคอมแพสชั่นใหการ
อบรมและใหคำแนะนำกับกลุมออมทรัพยตาง ๆ ทำใหไดเห็น
ไดวาสมาชิกกลุมออมทรัพยมีความตระหนักมากขึ้นในเรื่อง

การออม มีการวางแผนในการใชเงิน มีการจัดการรายได 
มีการปรึกษากันในครอบครัวเพ่ือจัดสรรเงินบางสวนในครอบครัว
เพื่อการออมและตื่นเตนทุกครั้งเมื่อนำเงินมาออม สำหรับบาง
ครอบครัว นี่เปนครั้งแรกในชีวิตที่สามารถออมเงินไดมากที่สุด
ในชวงสถานการณโควิด-19 กลุมออมทรัพยบางแหงนำเงิน
จากกองทุนฉุกเฉินมอบใหเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อจัดหา
หนากากอนามัย  มีหลายครอบครัวตกงานไมมีรายได ก็มากูเงิน
จากกลุมเพ่ือนำไปใชจายในชีวิตประจำวัน มีกลุมเด็ก ๆ ในบาง
คริสตจักรมาชวยกันทำขนมขายชวงหยุดสัปดาหเมื ่อไดรับ
สวนแบงก็นำเงินมาฝากในกลุมออมทรัพย เม่ือเปดเทอมบางคน
มาเบิกเงินเพ่ือนำไปซ้ืออุปกรณการเรียน และจายคารถรายเดือน
ท่ีมารับสงไปโรงเรียน  

เมื่อกลุมออมทรัพยของแตละคริสตจักร มีเงินมากขึ้น ทำให
สมาชิกในกลุมสามารถมากูยืมใชจายในชีวิตประจำวันตาม
ความจำเปน สมาชิกบางทานไดมากูยืมไปซื้อเมล็ดขาวโพด
ซ้ือปุย ซ้ือยา สรางบาน บางทานกูเงินไปลงทุน กลุมออมทรัพย
บางกลุมนำเงินของกลุมไปลงทุนเปนหุนสวนในธุรกิจกาแฟ 
ทำใหกลุมมีผลกำไรตอบแทนมากขึ้นสงผลใหสมาชิกมีวินัย
ในการออมมากข้ึน การท่ีสมาชิกมารวมกลุมกันแตละคร้ังก็เปน
โอกาสในการเสริมสรางความเชื ่อจากการนมัสการพระเจา
รวมกัน เรียนบทเรียน อธิษฐานรวมกัน ทำใหผูอาวุโสในคริสตจักร
ไดเห็นถึงความกระตือรือรนของกลุมในการรับใชพระเจาและ
เปนแบบอยางใหกับสมาชิกคนอื ่น ๆ ในคริสตจักร และ
จากการรวมตัวของกลุมทำใหสมาชิกที่ยังไมไดเขากลุม เริ่มให
ความสนใจและอยากมารวมกลุมออมทรัพยดวย ขอบคุณ
พระเจาที่กรรมการกลุมออมทรัพยแตละแหงไดมีประสบการณ
ในการนำพันธกิจออมทรัพยแลว จึงสามารถใหคำแนะนำแก
คริสตจักรที่ยังไมมีพันธกิจออมทรัพยได 

แมวาจะมีสิ่งที่ทาทายอันเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทำให
กลุมไมสามารถดำเนินการพบกลุม ตองมีการปรับตัว ปรับวิธี
การออมเงิน เมื่อไมสามารถมารวมกันได บางกลุมตัดสินใจ
ออมโดยวิธีโอนเงิน เพราะมีความตองการที่จะออม ทำให
เห็นความมุงมั ่นตั ้งใจของสมาชิกในกลุม และความมีวินัย
ในการออม 



THE HIGHLIGHTS   27

ดิฉันคิดวา “การที่เราจะพูดใหคนอื่นฟงเรานั้นจำเปนมากเลย

ท่ีเราตองแสดงออกในความนาเช่ือถือใหไดเสียกอนเพราะบางคน

ไมไดมองที่คำพูดของเราแตมองที่การกระทำของเรามากกวา 

ดังนั้นดิฉันคิดวาดิฉันเลือกที่จะทำใหเขาเห็นเสียกอน แลวคอย

บอกเขาทีหลังเพ่ือเขาจะตัดสินใจไดในส่ิงท่ีเขาเห็น”

“ดิฉันชอบบทเรียนท่ี 9 ในหลักสูตรเร่ืองการออมทรัพย เปนเร่ือง

เก่ียวกับ “การสรางบานบนหิน” กับ “การสรางบานบนหาดทราย” 

ดิฉันคิดวาการดำเนินชีวิตของเราถาเรายึดหลักตามแบบพระเยซู 

ชีวิตของเราก็จะม่ันคงแมเราจะเจอปญหาบางแตเราก็จะผานไป

ไดก็เหมือนกับเราสรางบานบนหิน แมจะเจอน้ำทวมหรือลมพายุ 

แตบานก็จะไมเปนอะไร ถาเราดำเนินชีวิตโดยไมพึ่งพาพระเยซู

ก็เหมือนเราสรางบานบนหาดทราย มันก็จะไมมั่นคงเวลาเจอ

ปญหา”

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์

“การได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน ๆ”
นางกุสุมา  เปรมช่ืนพนาวัน
เลขาฯ กลุมออมทรัพย คริสตจักรหวยบง

“ในกลุ มของเราทบทวน “บานแหงหลักการ” สม่ำเสมอ 

บานแหงหลักการชวยใหกลุมมีความรักความสามัคคีกันรวมกัน

เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยจะยึดหลักดังนี้คือ การไววางใจกัน 

ความเปนผูนำ ความมีวินัย ความโปรงใส ความสัมพันธกันที่ดี 

และการเปนผูอารักขาท่ีดี ส่ิงเหลาน้ีจะชวยยึดกลุมใหม่ันคงตอไป”

“ดิฉันคิดวาถาสมาชิกในกลุมใครคนใดคนหนึ่งเผชิญปญหา 

สมาชิกทุกคนในกลุมนาจะทำความเขาใจกันได และพรอม

ที่จะหาทางแกปญหาตามกำลังที่จะทำได  และสิ่งที่จะชวยให

กลุมพันธกิจออมทรัพยประสบความสำเร็จ คือ ความตั้งใจของ

สมาชิกทุกคนที่ทำเพื่อเปาหมายของตัวเองที่ตั ้งใจไว และ

การรวมกันเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”
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นายชุโพ  สถิรสกุลพงศ์
ผูจัดการโครงการ คริสตจักรซิแบร

ฝายประสานงานพันธกิจออมทรัพยระหวางคอมแพสชั่น
กับคริสตจักรซิแบร

“กิจกรรมกลุมทำใหไดมีเวลารวมกันอธิษฐาน สมาชิกกลุม

สามารถคุยไดทุกเรื่อง ชวยใหเราเขาใจ  หวงใยกัน และมีสวน

ในชีวิตของสมาชิกออมทรัพยได นอกจากนี้ทั้งบทเรียนและ

หลักสูตรออมทรัพยก็ชวยใหไดเรียนรูพื้นฐานการเติบโตที่มี

รากฐานมาจากพระเจาชวยใหเราเติบโตดานจิตวิญญาณมากข้ึน

และชวยใหเรามีวินัยในการมาออมอยางสม่ำเสมอ ชวยใหเรา

จัดการเรื่องของการเงินและจัดเวลาที่มาพบกันในกลุมไดดีขึ้น”

“กลุมออมทรัพยของเรามีกฎระเบียบกลุมท่ีมาจากการมีสวนรวมจึงชวยใหกลุมเขมแข็ง ชวยใหเรามีระบบและกระบวนการในการทำงาน

ใหเปนไปตามเปาหมายที่เราวางไว ขณะเดียวกันเราใช กระบวนการ 5 ส. คือ สรางสัมพันธ, สรรเสริญ, สอนพระคำ, สะสม และสรุป

ใหการทำงานของกลุมทำงานไดงายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นการทำงานเปนระบบระเบียบและเปนไปตามเปาหมาย” 

นางส่อจ่า  อุทู
เหรัญญิกกลุมออมทรัพย คริสตจักรวะโซะทะ  

“ขอบคุณพระเจาท่ีมีกลุมออมทรัพยเล็ก ๆ เกิดข้ึนในคริสตจักร

ของเรา ดิฉันมีสวนรับใชงานในคริสตจักรมีโอกาสเขามาเปน

สมาชิกกลุมและเปนเหรัญญิกกลุมออมทรัพยคริสตจักรวะโซะทะ 

ดิฉันไดเรียนรูพระวจนะคำของพระเจาหลังจากที่ไดดำเนินงาน

ไดระยะหนึ่ง และไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของกลุมออมทรัพย

เติบโตขึ ้น แรกๆ ดิฉันไดนำกระบวนการกลุ ม ดิฉันขาด

ความมั่นใจ ติด ๆ ขัด ๆ ในการพูดเรื ่องราวของพระเจา

หลังจากที่ไดนำกระบวนการทบทวนบทเรียนไดเพียง 2-3 รอบ  โดยความเชื่อในการทรงนำของพระเจาดิฉันก็ทำได สามารถสราง

ความสัมพันธที ่ดีพูดคุยกับสมาชิกทุกคน ไดเห็นสมาชิกเติบโตดานจิตวิญญาณและกลาเปนพยานหนุนใจกันและกัน รวมถึง

จำนวนเงินออมในกองทุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ”

“ดิฉันดีใจที่สุด พระเจายิ่งใหญ และดิฉันคิดไมถึงวาความรูสึกและความสัมพันธกับคนรอบขางจะดียิ่งขึ้นตาม”
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นายส่วยดี  สถิรกุลพงศ์
รับผิดชอบดานประชาสัมพันธงานออมทรัพย 

คริสตจักรซิแบร

“ขอบพระเจาท่ีไดเขารวมกลุมออมทรัพย สมาชิกทุกคนนารักมาก 

ที่ผานมาผมมีปญหาสุขภาพ เรื่องหู ตลอดสี่หาเดือนที่ผานมา

ผมไมรูจะทำอยางไร มันทุกขทรมานนอนไมหลับกระวนกระวาย

วาจะรักษาอยางไรใหหาย เม่ือผมมารวมกิจกรรมกลุมออมทรัพย 

ผมขอใหพี่นองไดอธิษฐานเผื่อเรื่องสุขภาพเสมอ พี่นองสมาชิก

ทุกทานก็อธิษฐาน การเขากลุมแตละครั้ง ทำใหผมมีความเชื่อ

มากขึ้น ในฤทธิ์เดชของพระเจา พระเจาจะนำการรักษามาให 

หูของผมมีอาการดังเจ็บปวดตลอด อาการเหลาน้ี ไดรับการรักษา

จากพระเจาทุกวันนี้ก็สามารถใชชีวิตอยางเปนปกติไดแลว”

“ทุกครั้งที่มาเจอกันในกลุมออมทรัพย มีบทเรียนตาง ๆ  ที่ไดเรียนรูรวมกันทำใหสมาชิกทุกคนมีความเขาใจในการออมเงินและ

มีสวนรวมตอกันและกันเพราะกลุมนี้เปนเหมือนบานหลังหนึ่งที่ทุกคนไดมารวมกันที่มีพระเจาเปนศูนยกลาง มีความไววางใจและ

ชวยสรางวินัยในการออมเงิน มีความโปรงใสตอกัน มีความสามัคคีกัน ชวยใหสมาชิกในกลุมออมทรัพยมีความผูกพันมากขึ้น 

กฎระเบียบของกลุมฝกใหเราเห็นความสำคัญที่ทุกคนตองปฏิบัติ มีทิศทางที่ชัดเจน ทุกครั้งที่มีปญหา สมาชิกจะชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน” 

นางวันเพ็ญ  ปกรณ์เจริญศรี
ประธานกลุมออมทรัพย คริสตจักรบานนากลาง

“ขอบคุณพระเจามากคะที่ใหดิฉันมีสวนในการรับใชในการท

พันธกิจกลุมออมทรัพยน้ีคะ ดิฉันเช่ือวาทุกส่ิงทุกอยางเปนไปได

ก็เพราะพระเจาทรงนำคะ ดิฉันเปนคนที่พูดไมเกงและไมคอย

กลาที่จะเปนผูนำของใคร แตดวยตัวเองมีใจรักและมีภาระใจ

ในการสรางกลุม  หลังจากไปอบรมสรางกลุมออมทรัพยมา

ดิฉันก็กลับมาดำเนินการในการสรางกลุมทันทีคะ ดิฉันขอบคุณ

พระเจาและขอบคุณอาจารยเจาหนาที่คอมแพสชั่นที่ไดจัด

การอบรมการสรางกลุมออมทรัพยคะ และขอบคุณเพื่อนรวมงานและสมาชิกกลุมทุกคนที่ให

ความรวมมือกันเปนอยางดีคะ กอนที่ดิฉันจะไปอบรมก็มีประโยคหนึ่งที่ทาทายดิฉันมากคือ 

ไปก็ไมมีประโยชน ไปก็ไมกลับมาทำแตดิฉันก็เก็บคำทาทายนี้ไวในใจแลวก็ไปอบรม อาจารย

ก็มีบทเรียนจากหลักสูตรการออมทรัพยเปนบทเรียนที่ดีมาก สอนเราตั้งแตเริ่มแรก และใน

บทเรียนน้ันก็มีการสอนหมดเลยคะ เร่ิมต้ังแตการทักทายกันคร้ังแรก ตองพูดอะไร ตองทำอะไร 

และขอบคุณพระเจาท่ีกลุมของเรา สรางโดยการใช “บานแหงหลักการ” เพราะท่ีผานมาสมาชิก

บางคนมีประสบการณที่ไมดีกับการออมเงินออมไปแลวหลายปสุดทายเงินออมหายไมมีใคร

รับผิดชอบ เงินไมไดรับคืน และมีสมาชิกบางคนมาพูดวาจะไมเสี่ยงอีก แตพอมารวมประชุม
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สมาชิกกลุมออมทรัพย 

คริสตจักรวะโซทะ 

กำลังพบกลุมกัน 

เพื่อเรียนรู และหนุนใจกัน 

สมาชิกกลุมนี้มีทั้งหมด 25 คน 

สมาชิกกลุ มออมทรัพยคริสตจักรสันติภาพใจใหม

กำลังแบงกลุมยอย เพื่อและแลกเปลี่ยนสถานการณ

ชีวิตและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน คริสตจักรแหงนี้

ปดรอบการออมไปแลว 2 คร้ัง และเปดโอกาสใหผูท่ี

ไมเปนคริสเตียนเขารวมได ผูนำคริสตจักรไดใชพันธกิจ

กลุ มออมทรัพยในการประกาศ และชวยจัดตั ้ง

กลุมออมทรัพยขึ้น 2 แหง มีสมาชิกทั้งสิ้น 35 คน 

เยาวชนคริสตจักรน้ำโสม จำนวน 50 คน 

ไดเขารวมกลุมออมทรัพย   

กลุมออมทรัพยของเด็กรวีคริสตจักรแมแฮเหนือ

มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน ในภาพเด็กและผูปกครอง

กำลังนับเงินออมของตนเองหลังจากที่ออมครบ 

1 ปแลว ทุกครั้งมาพบกลุมผู ปกครองมาสงและ

อยูรวมกลุมดวย และทุกครั้งที่มีการออม  เด็กจะ

หยอดกระปุกออมสินถวายใหพันธกิจคนละ 1 บาท 

เปนการฝกใหเด็กเรียนรูในการถวายสำหรับพันธกิจภาพ

ภาพการทำพันธกิจ
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เจาหนาที่คอมแพสชั่นกำลังแบงปน

พันธกิจกลุมออมทรัพยใหกับผูรับใช

พระเจ าท ี ่มาจากตำบลนาเก ียน 

กลุมผูนำในคริสตจักรเหลานี้ไดเริ่ม

กลุมออมทรัพยของผูรับใชนาเกียน

แลวเพื่อชวยเหลือกันยามจำเปน

ผูเขาอบรมฝกใชหลักสูตรออมทรัพย สมาชิกกลุม มารวมตัวกัน เพื่อมาเรียนและออมเงินรวมกัน

พบสมาชิกออมทรัพย และแลกเปล่ียนพันธกิจออมทรัพย 
ของคริสตจักร

เยี่ยมกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อติดตามและใหคำแนะนำ

ในสวนที่ยังไมเขาใจ

เยี่ยมกลุมออมทรัพยรวมกับ

ผูประสานงานพัฒนาคูมิตร

ศิษยาภิบาลและกรรมการ

ออมทรัพย




