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14 ปีีของการทำำ�พัั นธกิิจพัั ฒนาเด็็กแบบ
องค์์รวมของ “คริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภูู”
•

เตรีียมความพร้้อมสู่่�ความยั่่�งยืืน

•

ฟัังเรื่่�องราวและคำำ�พยานจากศิิษยาภิิบาล :
ศาสนาจารย์์ กำำ�ธร ปลื้้�มจิิตร์์

•

เรื่่�องราวที่่�น่่าจดจำำ�จากศิิษย์์เก่่า :
สิิริิมา ดำำ�เนิินงาม, ชลิิต นาถาดทอง,
อาทิิตยา นุ่่�นงาม

•

พูู ดคุุยกัับเยาวชน :
สุุดาพร มากอารีีกุุล, เปรมอุุทััย เศษมา

คอลััมน์์พัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิต
•

ปรัับปรุุงห้้องเรีียนและห้้องน้ำำ��ที่่�คริิสตจัักร
กิ่่ว
� ลึึก

จดหมายข่่าวของคอมแพสชั่่�นประเทศไทย
มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อนำำ�เสนอและแบ่่งปัันผลลััพธ์์จาก
การทำำ�พัันธกิิจพััฒนาเด็็กและเยาวชนแบบองค์์รวม
ของคริิสตจัักรคู่่�มิต
ิ รร่่วมกัับคอมแพสชั่่�น เพื่่�อให้้เห็็น
การพัั ฒนาและความเปลี่่�ยนแปลงในชีีวิิตของเด็็ก
เยาวชน และคริิสตจัักร และแนวทางในการพัั ฒนา
พัั นธกิิจเด็็กและเยาวชนแบบองค์์รวมอย่่างยั่่�งยืืนใน
อนาคตตามบริิบทของตนเอง

ขอขอบคุุณ คริิสตจัักรคู่่�มิต
ิ ร ศิิษยาภิิบาล และเจ้้า

หน้้ า ที่่� โ ครงการ ศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า โครงการ เยาวชนใน
โครงการ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ค อมแพสชั่่� น และผู้้�มีี ส่่ วน
เกี่่�ยวข้้องใน Newsletter ฉบัับนี้้� ขอพระเจ้้าอวยพร
ทุุกท่่าน

อ่่านฉบัับอื่่�นได้้ที่่� :
www.compassionth.com/newsletter
THE HIGHLIGHTS

01

14 ปีีของการทำำ�พัั นธกิิจพัั ฒนาเด็็กแบบองค์์
รวมของคริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภูู

ทีีมงานเจ้้าหน้้าที่่�คริิสตจัักร

ย้้ายถิ่่น� ฐานมาและผู้้ใ� ช้้ชีวิี ติ ที่่นี่่� อ� ยู่่แ� ล้้ว จำำ�นวน 19 คน 5 ครอบครััว
มารวมตััวกัันเพื่่อ� ปรึึกษาเรื่อ�่ งการตั้้ง� คริิสตจัักร คนกลุ่่ม� นี้้ร� วมตััวกััน
นมััสการพระเจ้้าครั้้ง� แรกวัันที่่� 5 เมษายน พ.ศ.2539 หลัังจากนั้้�น
ราวหนึ่่ง� ปีีก็ร็ วบรวมสมาชิิกเพิ่่ม� ได้้เป็็น 30 คน
คริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููเริ่่�มก่่อตั้้�งขึ้้�นในวัันที่่�
15 มิิถุุนายน พ.ศ.2540 สัังกััดสภาคริิสตจัักร
ภาคที่่� 7

ตัั ว คริิสตจัั ก รตั้้� ง อยู่่� ใ นอำำ� เภอเมืืองของจัั ง หวัั ด หนองบัั วลำำ�ภูู
ลัักษณะความเป็็นอยู่่�จึึงเป็็นชุุมชนเมืือง แต่่ถึึงอย่่างนั้้�นก็็ยัังมีี
ศาสนาจารย์์ กำำ�ธร ปลื้้�มจิิตร์์
ครอบครััวที่่�ยากลำำ�บาก ส่่งผลให้้เด็็กและเยาวชนประสบความ
ขาดแคลนทั้้ง� ด้้านการศึึกษา สุุขภาพ คุุณภาพชีีวิติ ที่่ดี� ี และความ
ศาสนาจารย์์ กำำ�ธร ปลื้้�มจิิตร์์
เป็็นอยู่่� ซึ่ง่� คริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููสังั เกตเห็็นปััญหาและมองเห็็น
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศิิษยาภิิบาลประจำำ�คริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููและ โอกาสในการทำำ�พัันธกิิจของพระเจ้้ากัับคนกลุ่่�มนี้้�
ประธานคณะธรรมกิิจคริิสตจัักร เล่่าย้้อนถึึงครั้้ง� ก่่อตั้้ง� คริิสตจัักร
ว่่า คริิสตจัักรแห่่งนี้้�เริ่่�มต้้นจากการที่่�ศาสนาจารย์์นิิตยาและ คริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููจึึงตััดสิินใจร่่วมมืือ
่ ในปีี พ.ศ.2551
ศาสนาจารย์์สำำ�ราญเห็็นนิิมิิตหลัังจากที่่�หนองบััวลำำ�ภููได้้รัับการ เป็็นคู่่�มิิตรกัับคอมแพสชั่�น
สถาปนาให้้เป็็นจัังหวััดในประเทศไทยได้้ราว 1 ปีี ว่่าพระเจ้้าจะ เพื่่�อปลดปล่่อยเด็็กจากความทุุกข์์ยากและสร้้างสาวกรุ่่�นต่่อไป
แรกเริ่ม�่ มีีเด็็กเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกทั้้�งหมด 121 คน และเจ้้าหน้้าที่�่ 6 คน
สร้้างให้้เกิิดคริิสตจัักรขึ้้น� ที่่นี่่� �
จึึงเดิินทางมาและรวบรวมกลุ่่ม� คนที่่เ� ชื่่อ� พระเจ้้าในพื้้น� ที่่� ทั้้ง� จากที่�่ แม้้ช่่วงแรกการตอบรัับการชุุมชนจะไม่่ดีีเท่่าไรนััก เนื่่อ� งจากคนใน
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ชุุมชนมองว่่าโครงการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ เด็็ก ซึ่่ง� นำำ�โดยคริิสตจัักร
จะชี้้นำ� �ำ ให้้เด็็ก ๆ เปลี่่ย� นความเชื่่อ� แต่่การทำำ�งานในเวลา 14 ปีีที่่�
ผ่่านมา ทำำ�ให้้คนในชุุมชนลบภาพในตอนแรกออกไปและมองเห็็น
ว่่า เราไม่่ได้้มาเปลี่่�ยนแปลง เรามาเพื่่�อช่่วยเหลืือจากความยาก
ลำำ�บาก ส่่วนเรื่่�องความเชื่่�อเป็็นทางเลืือกที่่�เราให้้โอกาสเด็็ก ๆ
ตััดสิินใจเอง ไม่่ใช่่การบีีบบัังคัับแต่่อย่่างใด ศาสนาจารย์์กำำ�ธร
กล่่าวว่่า ตนคิิดว่่าทััศนคติินี้้�เปลี่่ย� นแปลงจากปฏิิสััมพัันธ์์ที่เ่� กิิดขึ้้�น
การไม่่แบ่่งแยกหรืือกีีดกัันงานของคริิสตจัักรและกิิจกรรมของ
คอมแพสชั่่น� กัับงานของชุุมชนออกจากกัันทำำ�ให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม
ในงานเดีียวกัันได้้

อาคารจุุดประกาศบ้้านทรายมููล

ปััจจุุบัันคริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููเติิบโตและมีี
จำำ�นวนสมาชิิกเพิ่่� มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ

คริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููมีีสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 65 คน และมีีจุุด
ประกาศบ้้านทรายมููล ที่่�กำำ�ลัังจะก่่อตั้้�งเป็็นคริิสตจัักรลููกอีีก 1
แห่่ง มีีเด็็กเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกในโครงการ 191 คน และมีีเจ้้าหน้้าที่�่
ดููแลประจำำ�โครงการ 2 คน เยาวชนที่่�จบจากโครงการไปแล้้ว
ประกอบอาชีีพหลากหลาย ได้้แก่่ ผู้้�ช่่วยพยาบาล, ผู้้�ช่่วยพนักั งาน
เกษตรอำำ�เภอ, ครููพี่่�เลี้้�ยง, ทหาร, ทำำ�ร้้านกาแฟ ฯลฯ หลายคน
รัับบััพติิศมาและกลายเป็็นสมาชิิกประจำำ�ของคริิสตจัักร คอยรัับ
ใช้้อยู่่�ในทีีมนำำ�มััสการและช่่วยงานประกาศต่่าง ๆ
ศาสนาจารย์์กำำ�ธร ให้้ความเห็็นถึึงการทำำ�พันั ธกิิจเด็็กและเยาวชน
ว่่า เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ในการสร้้างคริิสตจัักรทุุกที่บ�่ นโลก หากคริิสตจัักร
ไม่่มีทั้ี ง้� เด็็กและเยาวชนก็็หมายความว่่าคริิสตจัักรกำำ�ลังั นัับถอย
หลัังและจะสููญสิ้้น� ไปในที่่�สุดุ เพราะนั่่�นหมายความว่่าเราไม่่มีีไม้้
ผลััดต่่อในการงานของพระเจ้้า ตนจึึงตั้้�งใจจะทำำ�พัันธกิิจนี้้�ต่่อไป
เพื่่�อสร้้างอนุุชนรุ่่�นใหม่่ขึ้้�นมาสานต่่อการรัับใช้้ในคริิสตจัักร ซึ่ง�่
ศาสนาจารย์์กำ�ำ ธรได้้เตรีียมความพร้้อมในการทำำ�พันั ธกิิจด้้วยตัวั เอง
อย่่างยั่่�งยืืนไว้้ดัังนี้้�

การเตรีียมความพร้้อมในการทำำ�พัั นธกิิจด้้วยตนเองอย่่างยั่่�งยืืน
1

ด้้านบุุคลากร

เนื่่อ� งจากตอนนี้้�เหลืือเจ้้าหน้้าที่เ่� พีียง 2 คน คนหนึ่่�งเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�
อาสาสมััครที่่�มีีอาชีีพหลัักอยู่่�แล้้ว ส่่วนอีีกคนจะปรัับบทบาท
หน้้าที่่ข� องการรัับใช้้ให้้ร่่วมรัับผิิดชอบหน้้าที่ใ่� นคริิสตจัักรลููกด้้วย
เพราะงานของคริิสตจัักรเองก็็มีค่่ี อนข้้างมาก จึึงพยายามบริิหาร
จััดการคนให้้เพีียงพอกัับงาน
2

ด้้านการยัังชีีพ

2.1 พัันธกิิจร้้านกาแฟ : เริ่่�มทำำ�ช่่วงปลายปีี พ.ศ.2563 เป็็นส่่วน
หนึ่่�งในพัันธกิิจส่่งเสริิมอาชีีพที่่�คอมแพสชั่่�นจััดสรรงบประมาณ
ให้้ โดยจุุดมุ่่�งหมายของศาสนาจารย์์กำำ�ธรที่่�อยากสร้้างอาชีีพให้้
เยาวชน ประกอบกัับความสนใจส่่วนตััวเพราะธุุรกิิจร้้านกาแฟ
กำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยม จึึงเริ่่�มศึึกษาสููตรกาแฟด้้วยตััวเองแล้้วมองหา
เยาวชนในโครงการมาดููแลร้้าน สถานที่ป่� ระกอบการได้้รับั ความ
อนุุเคราะห์์จากศาสนาจารย์์นิิตยาให้้ใช้้พื้้น� ที่่บ� ริิเวณหน้้าคริิสตจัักร
ที่่่�ท่่านเป็็นเจ้้าของได้้โดยไม่่ต้้องจ่่ายค่่าเช่่า เยาวชนในโครงการ

พัั นธกิิจร้้านกาแฟ
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ร่่วมกัันปรัับปรุุงพื้้�นที่่�เป็็นเวลาทั้้�งหมด 2 เดืือน นอกจากถวาย
เป็็นสิิบลดให้้คริิสตจัักรแล้้ว รายได้้จะแบ่่งเป็็น 3 ส่่วนคืือ นำำ�มา
หมุุนเวีียนบริิหารร้้านกาแฟ, เป็็นค่่าตอบแทนให้้ผู้้�ดููแล และเป็็น
เงิินถวายเข้้าโครงการพััฒนาเด็็กและเยาวชนต่่อไป
2.2 พัันธกิิจโรงเรีียน : กิิจการเนอสเซอรี่่�และโรงเรีียนอนุุบาล
หนองบััวลำำ�ภููคริิสเตีียน มีีเด็็กในการดููแลประมาณ 120 คน โดย
ผลัักดัันเด็็กที่่�ยัังไม่่มีีเป้้าหมายด้้านอาชีีพให้้มาเป็็นครููสอนหรืือ
ทำำ�งานเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�บััญชีี มีีรายได้้จากพัันธกิิจนี้้�เป็็นจำำ�นวน
ประมาณ 300,000-500,000 บาทต่่อปีี
2.3 พัันธกิิจสวนเกษตรเอเดน : กำำ�ลังั จะเริ่ม�่ ทำำ�ในเร็็ว ๆ นี้้� ใช้้ที่ดิิ�่ น
ของคริิสตจัักรที่่มี� อี ยู่่ป� ระมาณ 20 ไร่่ มาทำำ�พันั ธกิิจการเกษตรใน
ลัักษณะโคกหนองนา เพื่่�อนำำ�ผลผลิิตไปขายและนำำ�รายได้้เข้้า
คริิสตจัักรมาพััฒนาพัันธกิิจต่่อไป
3

ด้้านอาคารสถานที่่�

เนื่่�องจากในชุุมชนนั้้�นมีีผู้้�คนอาศััยอยู่่�จำำ�นวนมาก ประกอบด้้วย
3 หมู่่�บ้้าน รวม 800 กว่่าหลัังคาเรืือน จุุดประกาศบ้้านทรายมููล
จึึงก่่อสร้้างอาคารหลายอาคารเพื่่�อเตรีียมเปิิดเป็็นเนอสเซอรี่่�ให้้
เป็็นพัันธกิิจที่่�สร้้างรายได้้ในการเลี้้�ยงดููจุุดประกาศ

ศจ.กำำ�ธร ลงพื้้� นที่่�ทำำ�พัันธกิิจเกษตรสวนเอเดน

ผลผลิิตจากพัั นธกิิจสวนเกษตรเอเดน
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เยาวชนในโครงการร่่วมกัันปรััรบปรุุงพื้้� นที่่�พัันธกิิจร้้านกาแฟ

พัั นธกิิจเกษตรสวนเอเดน

การเตรีียมพืื ชของพัั นธกิิจสวนเอเดน

พื้้� นที่่�อาคารส่่วนหนึ่่�งของคริิสตจัักร

เยาวชนในโครงการร่่วมติิดตั้้�งระบบไฟฟ้้าในพื้้� นที่่�อาคารคริิสตจัักร

4

ด้้านเครืือข่่ายและความร่่วมมืือ

ศาสนาจารย์์กำำ�ธรดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานองค์์การบริิหารส่่วน
จัังหวััดประจำำ�จังั หวััดหนองบััวลำำ�ภูู อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นอนุุกรรมการของ
วัั ฒ นธรรมจัั ง หวัั ด และศาสนาคริิสต์์ ทั้้� ง หมดในจัั ง หวัั ด
หนองบััวลำ�ภูู
ำ ดัังนั้้น� จึึงมีีความสามารถในการเข้้าถึึงเครืือข่่ายต่่าง ๆ
ของรััฐและองค์์กรเอกชนอีีกหลายแห่่ง
5

สมาชิิกร่่วมกัันอธิิษฐานวางเสาเอกในอาคารของคริิสตจัักร

ด้้านการออกแบบกิิจกรรมที่่�เหมาะสม

เน้้นส่่งเสริิมอาชีีพในพื้้�นถิ่่�น ร่่วมกัับการให้้ข้้อมููลการประกอบ
อาชีีพในอนาคต แล้้วนำำ�มาปรัับเข้้ากัับความสนใจของเด็็กแต่่ละ
คนที่่� มีี แ ตกต่่างกัั นไป อีี กทั้้� ง ยัั ง สอนให้้ เ ยาวชนมองเห็็ น ช่่อง
ทางการสร้้างรายได้้ที่่�มากขึ้้�น เช่่น การขายของออนไลน์์ เป็็นต้้น
ในส่่วนนี้้�ศาสนาจารย์์กำำ�ธรกล่่าวขอบคุุณคอมแพสชั่่น� ที่่ทำ� ำ�ให้้เขา
ได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องการให้้คำำ�ปรึึกษา จึึงสามารถช่่วยเหลืือโดยการ
แนะนำำ�ให้้คำำ�ปรึึกษากัับเด็็ก ๆ ได้้

อาคารเนอสเซอรี่่�และโรงเรีียนอนุุบาลหนองบััวลำำ�ภููคริิสเตีียน
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เรื่่�องราวและคำำ�พยาน

จากศิิษยาภิิบาล
ประจำำ�คริิสตจัักร
หนองบััวลำำ�ภูู
ศจ.กำำ�ธร ปลื้้�มจิิตร์์
ศาสนาจารย์์ กำำ�ธร ปลื้้�มจิิตร์์ เกิิดและเติิบโตในครอบครััว
คริิสเตีียนที่่�มีีความเชื่่�อในพระเจ้้าเป็็นทุุนเดิิม ทั้้�งครอบครััว
เป็็นสมาชิิกประจำำ�ของคริิสตจัักรสามััคคีีธรรมอุุดร ภาค 13
เขาได้้รับั การปลููกฝัังจากคุุณพ่่อที่ถว
่� ายตััวรับั ใช้้มาโดยตลอด
อย่่างไรก็็ตามศาสนาจารย์์กำำ�ธรยัังเล่่าว่่า ตนเองเคยมีีช่่วง
ชีีวิิตวััยรุ่่�นที่่�เหลวไหลไปบ้้าง แต่่จุุดเปลี่่�ยนก็็เกิิดขึ้้�นขณะที่่�
กำำ�ลัั ง ศึึ ก ษาระดัั บ ประกาศนีี ยบัั ต รวิิชาชีี พ ที่่� วิิทยาลัั ย
สารพััดช่่างอุุดร พระเจ้้าให้้โอกาสและมอบความเมตตาเสมอ
ในเรื่่�องที่่�เขาผิิดพลาดล้้มเหลวจากการเป็็นอนุุชนที่่�ดีีไม่่เท่่า
ที่่�คนรอบข้้างคาดหวััง เมื่่�อได้้รัับโอกาสจากพระเจ้้าให้้กลัับ
ใจใหม่่จึึงตััดสิินใจถวายตััวรัับใช้้ทัันทีี
เขาตัั ดสิิ นใจศึึ ก ษาต่่อปริิญญาตรีี ท างด้้ า นพระคัั ม ภีี ร์์ ที่่�
กรุุงเทพคริิสตศาสนศาสตร์์ (BIT) ในปีี พ.ศ.2545-2549 จาก
นั้้�นก็็เริ่่�มรัับใช้้กัับสมาคมพระคริิสตธรรมไทยในส่่วนของ
กิิจกรรมเยาวชน โดยช่่วยประสานงานกัับองค์์กรและมููลนิิธิิ
ต่่าง ๆ เป็็นเวลา 4 ปีี ก่่อนจะย้้ายไปรัับใช้้ที่่�โรงพยาบาล
กรุุงเทพคริิสเตีียนอีีก 2 ปีี แล้้วจึึงมาเป็็นศิิษยาภิิบาลรัักษา
การที่�ค่ ริิสตจัักรฉะเชิิงเทราแบ๊๊บติิสท์์อีีก 3 ปีี ซึ่่�งระหว่่างที่่�
อยู่่�ในตำำ�แหน่่ง ศาสนาจารย์์กำำ�ธรก็็ศึึกษาต่่อปริิญญาโทที่่�
กรุุงเทพคริิสตศาสนศาสตร์์ (BIT) ไปด้้วย จนเรีียนจบในปีี
พ.ศ.2558 แล้้วย้้ายมารัับตำำ�แหน่่งศิิษยาภิิบาลที่่�คริิสตจัักร
หนองบััวลำำ�ภููทันั ทีีจากการชัักชวนของศาสนาจารย์์นิิตยา ซึ่ง่�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอยู่่�ในตอนนั้้�น เนื่่�องจากเห็็นว่่าขาดผู้้�รัับใช้้
จำำ� นวนมาก ประกอบกัั บ การที่่� เขาเกิิดและโตที่่� จัั ง หวัั ด
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อุุดรธานีีจึึงอยากประกาศกัับคนอีีสานเป็็นภาระใจส่่วนตััว
อยู่่�แล้้ว จึึงทำำ�การย้้ายสมาชิิกทั้้�ง 4 คนในครอบครััว ได้้แก่่
ภรรยาและลููกสาวทั้้�ง 2 คน มารัับใช้้ที่�นี่่่ �ด้้วยกััน
“ผมขอบคุุณพระเจ้้าเสมอทั้้�งการทรงนำำ�พามารัับใช้้ที่่�นี่่�
การเลี้้�ยงดููครอบครััวของผม และการอวยพรในทุุกครั้้�งที่่�
ผมได้้ออกไปประกาศ ผมรัับใช้้พระเจ้้าจนกว่่าพระองค์์จะ
กลัับมาหรืือรัับไป จึึงต้้องเตรีียมธรรมนิิกชนเพื่่�อมารัับใช้้
พระเจ้้าให้้ได้้มากที่่�สุุด มีีเป้้าหมายอยากให้้มีีผู้้�เชื่่�อเพิ่่�ม
อย่่างน้้อยปีีละ 5 คน และจุุดประกาศเพิ่่�มอีีก 2 แห่่ง”
ศาสนาจารย์์ กำำ�ธร กล่่าวถึึงความตั้้ง� ใจและเป้้าหมายในการ
รัับใช้้ เขามองเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการสร้้างอนุุชนและผลัักดันั
ให้้พวกเขาถวายตััวรัับใช้้พระเจ้้าเพื่่�อจะมีีไม้้ต่่อที่่�ตััวเขาเอง
จะสามารถส่่งต่่อไปได้้ ทั้้�งหมดนี้้�ก็็เพื่่�อทำำ�ตามความใฝ่่ฝัันใน
ชีีวิิตที่่�เขาบอกว่่า จะประกาศและนำำ�ข่่าวดีีของพระเจ้้ามาถึึง
คนอีีสานและอยากให้้มีคี ริิสตจัักรเกิิดขึ้้�นในทุุกตำำ�บลทุุกอำำ�เภอ
จวบจนปััจจุุบันั ศาสนาจารย์์ กำำ�ธร ปลื้้ม� จิิตร์์ ดำำ �รงตำำ�แหน่่ง
ศิิษยาภิิบาลประจำำ�คริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููมาเป็็นเวลา
กว่่า 7 ปีีแล้้ว และภรรยาของเขา พีีรพร ปลื้้�มจิิตร์์ ก็็ทำำ�งาน
รัับใช้้ด้้วยกัันในตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการโครงการและเป็็นผู้้�ช่่วย
ศิิษยาภิิบาลด้้วย

เรื่่�องราวที่่�น่่าจดจำำ�

จากศิิษย์์เก่่า
อาทิิตยา นุ่่�นงาม
(เฟื่่�อง)

พัันธกิิจร้้านกาแฟของคริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููเป็็นแนวคิิด
ของธุุรกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นจากความสนใจส่่วนตััวของศาสนาจารย์์
กำำ�ธร และเด็็กในโครงการคนหนึ่่�งที่่ฝั� นั อยากมีีร้า้ นกาแฟหรืือ
เบเกอรี่่�เป็็นของตััวเอง เธอคืือ นางสาว อาทิิตยา นุ่่�นงาม
หรืือ เฟื่่�อง อดีีตศิิษย์์เก่่าโครงการและผู้้�ดููแลพัันธกิิจร้้าน
กาแฟคนปััจจุุบััน
เฟื่่�องเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงการเมื่่�ออายุุได้้ประมาณ 8
ปีี โดยการชัักชวนของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เดิินสำำ�รวจพื้้�นที่่�ในชุุมชน
และรวบรวมเด็็ก ๆ ที่่�กำ�ลั
ำ ังประสบความทุุกข์์ยาก เธอจึึงได้้
เข้้าร่่วมเรีียนในโครงการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตเด็็กทุุกวัันเสาร์์
ซึ่่�งทำำ�ให้้เธอได้้พบโอกาสและได้้รัับประสบการณ์์มากมาย
“หนููได้้เรีียนรู้้�หลายอย่่าง เช่่น เรีียนดนตรีี, ทำำ�อาหาร,
วิิชาชีีพต่่าง ๆ รวมถึึงได้้เรีียนพระวจนะของพระเจ้้าด้้วย
ทั้้ง� ที่่�เพื่่�อนคนอื่่น� ในโรงเรีียนที่่�เป็็นวััยเดีียวกัันยัังไม่่ได้้เรีียน
รู้้�เรื่่อ� งเหล่่านี้้�เลยด้้วยซ้ำำ��” เฟื่่อ� งเล่่าให้้ฟังั ว่่า เธอชื่่น� ชอบการ
เรีียนในโครงการจึึงมาร่่วมกิิจกรรมเป็็นประจำำ� จนกระทั่่�งเริ่่ม�
มานมััสการที่่�คริิสตจัักรในวัันอาทิิตย์์ ทำำ�ให้้เห็็นบรรยากาศ
ความเป็็นกัันเองที่่อ� บอุ่่น� ประกอบกัับการที่่เ� ธอชื่่น� ชอบเพลง
นมััสการ ในที่่�สุุดเมื่่�อได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกัับพระเจ้้ามากขึ้้�นจึึง
ตััดสิินใจรัับพระองค์์เข้้ามาในชีีวิิต
ณ โครงการแห่่งนี้้�เองที่เ่� ฟื่่อ� งกล่่าวว่่า เธอได้้รับั อะไรมากมาย
เหลืือเกิิน อย่่างหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญกัับชีีวิิตของเธอมากคืือการได้้
รัับทุุนการศึึกษาในการเรีียนต่่อในระดัับมหาวิิทยาลััย ทำำ�ให้้
เธอสามารถเรีี ย นจนจบจากมหาวิิทยาลัั ย มหาสารคาม

คณะการท่่องเที่ยว
่� และการโรงแรม สาขาการจััดการโรงแรม
ได้้ตามความตั้้�งใจ
ระหว่่างที่่�กำ�ลั
ำ ังรอรัับปริิญญานี้้�เอง คริิสตจัักรได้้รัับทุุนจาก
โครงการสนัับสนุุนเข้้ามาพอดีี ตรงกัับการกัับที่่�ได้้ร่่วมพููด
คุุยกัับอาจารย์์พีีรพรและศาสนาจารย์์กำำ�ธรถึึงความฝััน
อยากเปิิดร้้านกาแฟ ทำำ�ให้้คริิสตจัักรเปิิดพันั ธกิิจร้้านกาแฟ
ขึ้้น� จากความพร้้อมของทรััพยากรบุุคคลและทุุนประกอบกััน
จึึงเป็็นที่ม่� าให้้เฟื่่อ� งได้้ทำำ�งานเป็็นผู้้�ดููแลหลัักของพัันธกิิจนี้้�ใน
ปััจจุุบััน โดยมีีศาสนาจารย์์กำ�ำ ธรเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการหาสููตรทำำ�
เครื่่�องดื่่�ม สอนจััดทำำ�บััญชีีและระบบการดููแลร้้านให้้

บริิเวณภายในพัั นธกิิจร้้านกาแฟ
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“หนููรู้้�สึึกดีีใจมากที่่�ได้้ทำ�ำ อาชีีพในฝััน ดีีใจมากที่่ไ� ด้้งานใกล้้
โบสถ์์ และดีีใจที่่�งานนี้้ส� ามารถสร้้างรายได้้ให้้อนุุชนในช่่วง
สถานการณ์์โควิิดได้้” เฟื่่อ� งกล่่าวถึึงความรู้้�สึึกที่่โ� ครงการได้้
สานฝัันได้้เธอทำำ�ตามความใฝ่่ฝัันได้้สำำ�เร็็จ

ระดัับเพื่่อ� ย้้ายไปทำำ�งานที่ป่� ระเทศเกาหลีีต่่อไป แผนอนาคต
ทั้้�งหมดนี้้�ที่เ่� ธอวางไว้้ก็เ็ พื่่อ� จะได้้สานต่่อความฝัันอีีกอย่่างของ
ชีีวิติ ในการส่่งเสีียเลี้้ย� งดููครอบครััว และร่่วมถวายรายได้้ส่่วน
หนึ่่�งให้้คริิสตจัักรสำำ�หรัับการทำำ�พัันธกิิจเด็็กและเยาวชนต่่อ
เฟื่่�องพููดถึึงความใฝ่่ฝัันอีีกอย่่างในอนาคตว่่า หลัังจากนี้้�เธอ ไปได้้
อยากดููแลครอบครััวและมอบชีีวิติ ในการติิดตามพระเจ้้า ซึ่ง่� “หนููตั้้�งใจจะไปเพราะเรื่่�องนี้้�เลย หนููมองว่่าตััวเองได้้รัับ
ที่่ม� าของความฝัันนี้้�เกิิดจากการอััศจรรย์์ของพระเจ้้าที่่นำ� ำ�พา อะไรจากโครงการเยอะมากจริิง ๆ และขอบคุุณครอบครััว
ให้้เธอไปเข้้าค่่ายต่่าง ๆ ของโครงการ และพระองค์์ได้้เปลี่่ย� น ด้้วยที่่�ไม่่ได้้ขัดั ขวางเราในการมาเรีียนที่่�โครงการ หนููอยาก
หััวใจของเฟื่่อ� งให้้มองเห็็นคนอื่่น� ก่่อนและมีีจิิตใจที่่อ� ยากช่่วย ช่่วยเหลืือให้้คริิสตจัักรยัังคงอยู่่�ต่่อไปได้้และทำำ�พัันธกิิจ
เหลืือผู้้�อื่่� น ผ่่านการไปค่่ายในแต่่ละครั้้� ง รวมถึึ ง การมีี พััฒนาเด็็กและเยาวชนต่่อไปให้้น้้อง ๆ ได้้รัับโอกาสอย่่าง
ศาสนาจารย์์กำำ�ธรเป็็นต้้นแบบในการใช้้ชีีวิิต ทำำ�ให้้เธอคอย ที่่�หนููเคยได้้”
สัังเกตถึึงวิิธีีปฏิิบััติิต่่อคนอื่่น� และความทุ่่ม� เทในการรัับใช้้ เธอ เฟื่่�องพููดถึึงความใฝ่่ฝัันของเธอที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตข้้าง
จึึงอยากมีีใจในการช่่วยเหลืือคนอื่่�นอย่่างนั้้�นบ้้าง
หน้้านี้้�ว่่า หากได้้ไปทำำ�งานที่่�เกาหลีี เธอจะมองหาคริิสตจัักร
เมื่่อ� ทราบข่่าวว่่าคริิสตจัักรหนองบััวลำ�ภูู
ำ ที่เ�่ ธอเป็็นสมาชิิกอยู่่�
กำำ�ลังั ร่่วมพัันธกิิจสอนภาษาเกาหลีีกับั มิิชชัันนนารีีชาวเกาหลีี
ที่่�คริิสตจัักรสวนดอกไม้้ จัังหวััดสมุุทรปราการ เฟื่่�องจึึงเกิิด
ความสนใจและตั้้�งใจจะย้้ายไปเรีียนต่่อหลัังจากผ่่านช่่วงรอ
รัับปริิญญานี้้�ไป ซึ่่�งหลัังจากเรีียนภาษาแล้้ว เธอจะสอบวััด

ที่่ใ� กล้้กับั ที่่ทำ� ำ�งาน และร่่วมรัับใช้้ด้วยก
้ ารเข้้าร่่วมทีีมนมััสการ
เธอจะใช้้ความสามารถทางด้้านการร้้องเพลงและเล่่นดนตรีี
ที่่�พระเจ้้ามอบให้้เพื่่�อรัับใช้้ต่่อไปเหมืือนอย่่างที่่�ทำำ�อยู่่�เป็็น
ประจำำ�ที่่�คริิสตจัักรแห่่งนี้้�

ทีีมงานของพัั นธกิิจร้้านกาแฟ
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เรื่่�องราวที่่�น่่าจดจำำ�

จากศิิษย์์เก่่า
สิิริิมา ดำำ�เนิินงาม
(กระเต็็น)

หนููชื่่�อนางสาว สิิริิมา ดำำ�เนิินงาม ชื่่�อเล่่น กระเต็็น
ปััจจุุบัันอายุุ 22 ปีี กำำ�ลัังทำำ�งานเป็็นครููพี่่�เลี้้�ยงประจำำ�
เนอสเซอรี่่ที่่� โ� รงเรีียนอนุุบาลหนองบััวลำำ�ภููคริิสเตีียน เป็็น
สมาชิิกของคริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููและเป็็นสมาชิิกใน
โครงการคอมแพสชั่่�นมาตั้้�งแต่่อายุุ 8 ปีี ด้้วยการชัักชวน
ของเจ้้าหน้้าที่่�
หนููได้้ความรู้้�และการสนัับสนุุนมากมายจากโครงการ ได้้
โอกาสทำำ�ความรู้้�จัักและเข้้าใจตััวเองมากขึ้้�นทำำ�ให้้รู้้�ว่่าตััว
เองมีี ค วามใฝ่่ ฝัั น อยากเป็็ น ครูู ซึ่่� ง ก็็ คืื องานที่่� ทำำ� อยู่่� ใ น
ปััจจุุบััน นอกจากนี้้� โครงการยัังทำำ�ให้้หนููได้้รู้้�จัักพระเจ้้า
แม้้ครอบครััวของหนููไม่่ได้้เป็็นคริิสเตีียน แต่่ก็็ได้้ยิินได้้ฟััง
เรื่อ�่ งของพระเจ้้าที่นี่่�่ � หนููเชื่่อ� ว่่าพระเจ้้าเป็็นผู้้ส� ร้้างโลกและ
สร้้างเราขึ้้น� มาเลยอยากรู้้�จักพ
ั ระเจ้้าให้้มากขึ้้�น จนตััดสิินใจ
รัับเชื่่�อตอนไปเข้้าค่่ายของโครงการที่่�ขอนแก่่น
ครููพีีรพรเป็็นแบบอย่่างในการใช้้ชีีวิิตของหนููในด้้านงาน
รัับใช้้ ตอนนี้้�หนููรัับใช้้ในคริิสตจัักรเป็็นประจำำ�ในตำำ�แหน่่ง
คอรััสของทีีมนมััสการและสอนรวีีให้้เด็็ก ๆ ส่่วนในอนาคต
หนููอยากถวายตััวรัับใช้้เป็็นศิิษยาภิิบาล แม้้ตอนนี้้�จะยััง
ไม่่มีีโอกาส แต่่หวัังว่่าอีีกสััก 5 ปีี 10 ปีี หนููจะได้้ศึึกษาต่่อ
พระคััมภีีร์์ที่่�กรุุงเทพคริิสตศาสนศาสตร์์ (BIT) ตามอย่่าง
อาจารย์์กำำ�ธรค่่ะ
กระเต็็นช่่วยงานติิดตั้้�งไฟในคริิสตจัักร
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จากศิิษย์์เก่่า
ชลิิต นาถาดทอง
(ปูู)
ชลิิต นาถาดทอง หรืือ ปูู เป็็นหนึ่่�งในอดีีตสมาชิิกของ
โครงการคอมแพสชั่่�นที่่�มีีคริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภููเป็็น
คู่่�มิิตร ปััจจุุบัันอายุุ 23 ปีี กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ชั้้�นปีีที่่� 3 คณะสิ่่�ง
แวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์ สาขาสัังคมสิ่่�งแวดล้้อม
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม

เป็็นวิิทยากรด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพราะเห็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ใกล้้ตััว ในพื้้�นที่่�แถบภาคอีีสานมีีการเผาป่่าเป็็นประจำำ�
เนื่่� อ งจากประชากรส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีี พ เกษตรกร
ครอบครััวของเขาเองก็็เป็็นหนึ่่�งในนั้้�นเช่่นกััน ในแต่่ละปีี
จะมีีการเผาหน้้าดิินหรืือตอฟางข้้าว ซึ่่�งเป็็นความเชื่่�อของ
ปููเล่่าว่่า เขาเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการตั้้�งแต่่อายุุได้้ เกษตรกรที่่�เข้้าใจว่่า การเผาหน้้าดิินจะช่่วยทำำ�ลายเชื้้�อโรค
ประมาณ 7-8 ปีี ตามคำำ�ชัักชวนของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ไปลงพื้้�นที่่� ซึ่่�งจริิง ๆ แล้้วมัันไม่่ใช่่เลย นอกจากจะเกิิดความเสีียหาย
ในชุุมชนตอนนั้้�น ซึ่่�งโครงการนี้้�เองที่่�เข้้ามามีีบทบาทในการ ใหญ่่หลวงต่่อสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว ยัังทำำ�ให้้ดิินเสีียสารต่่าง ๆ
ที่่�มีีประโยชน์์ไปอีีกด้้วย ปููมองเห็็นว่่า เขาจะสามารถช่่วย
เปลี่่�ยนแปลงของชีีวิิตจนตััวเขาเองก็็ยัังคาดไม่่ถึึง
เหลืือสัังคมได้้มากหากให้้ความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง
จุุดเปลี่่�ยนแรกคืือการได้้มีีโอกาสรู้้�จัักพระเจ้้าและตััดสิิน
ใจยอมรัั บ พระองค์์ เข้้ า มาในชีี วิิ ต เขาได้้ เรีี ย นรู้้� เรื่่� อ ง “หลายชุุมชนยัังเข้้าไม่่ถึึงเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะ
พระเจ้้าตั้้�งแต่่เรีียนอยู่่�ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 และมีีโอกาสร่่วม ชุุมชนที่่�อยู่่�นอกอำำ�เภอหรืือแถบชนบท เขายัังมีีการเผาขยะ
รัับใช้้ที่่�คริิสตจัักรเป็็นประจำำ�จนกระทั่่�งตััดสิินใจรัับบัับติิศมา เผาหน้้าดิิน และตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า ถ้้าผมได้้ลงไปจุุดนั้้�นน่่า
เมื่่อ� อายุุประมาณ 13-15 ปีี ด้้วยความเชื่่อ� อย่่างไม่่มีีข้อ้ กัังขา จะเปลี่่�ยนความคิิดและพฤติิกรรมของชุุมชนหรืือคนทั่่�วไป
และหััวใจยอมรัับพระเจ้้าอย่่างเต็็มเปี่่�ยม ปััจจุุบัันนี้้� แม้้จะ ที่่�ยังั ไม่่รู้้�เรื่่อ� งนี้้�ได้้ เหมืือนกัับไปมอบความรู้้�ให้้พวกเขา แก้้
ต้้องมีีช่่วงเปิิดเทอมที่่ต้� อ้ งย้้ายไปเรีียนในจัังหวััดมหาสารคาม ปััญหาที่่�สาเหตุุไปเลย” ปููพููดถึึงความตั้้�งใจของเขาอย่่างมุ่่�ง
แต่่หากมีีโอกาสได้้กลับั บ้้านเมื่่อ� ไหร่่ เขาจะร่่วมรัับใช้้ที่ค�่ ริิสตจัักร มั่่น� ความที่ชื่่� น่� ชอบเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม ชอบธรรมชาติิ และการ
เสมอโดยใช้้พระพรด้้านการร้้องเพลงที่พ่� ระเจ้้ามอบให้้มารัับ อนุุรัักษ์์ป่่าไม้้จึึงทำำ�ให้้เขาอยากศึึกษาต่่อด้้านนี้้�โดยตรงใน
ใช้้ในการนำำ�นมััสการ อีีกทั้้ง� ยัังคอยช่่วยเหลืืองานอะไรก็็ตาม ระดัับมหาวิิทยาลััย แต่่ครอบครััวของเขาเองไม่่มีีกำำ�ลังั พอจะ
ที่่�ศาสนาจารย์์กำำ�ธรและอาจารย์์พีีรพรต้้องการให้้ช่่วย โดย สนัับสนุุน ส่่วนนี้้� เ องที่่� โ ครงการเข้้ า มามีี บ ทบาทในการ
กล่่าวถึึงอนาคตไว้้ว่่า ถ้้าเรีียนจบแล้้วได้้กลับั มาทำำ�งานที่บ้่� า้ น เปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตของเขาอีีกครั้้�งเมื่่�อโครงการมอบทุุนใน
ก็็จะช่่วยรัับใช้้พระเจ้้าให้้ถึึงที่่�สุุด ไม่่ว่่าจะเป็็นในส่่วนไหน การศึึกษาต่่อ ทำำ�ให้้ปููสามารถเดิินตามความใฝ่่ฝัันที่่�เขามีี
ก็็ตาม ส่่วนการร้้องเพลงที่่ถนั
� ดก็
ั จ็ ะรัับใช้้ต่่อไปอย่่างแน่่นอน ต่่อไปได้้
จุุดเปลี่่�ยนที่่�สองคืือการที่่�เขาได้้รู้้�จัักตััวเองกระทั่่�งพััฒนา ปููทิ้้�งท้้ายด้้วยการขอบคุุณโครงการและคริิสตจัักรที่่�มอบ
โอกาสล้ำำ��ค่่าเช่่นนี้้�ให้้กัับชีีวิิตของเขา
ความชอบนี้้�จนเจอเป้้าหมายในอนาคต ปููเล่่าว่่า เขาอยาก
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Q&A

เปรมในวััยเด็็ก

� นแปลงชีีวิิตของตััวเอง
มองว่่าโครงการเปลี่่ย
อย่่างไรบ้้าง

พูู ดคุุยกัับเยาวชน

เปรมอุุทััย เศษมา
(เปรม)
แนะนำำ�ตััว

ที่่�นี่่�ทำำ�ให้้ผมรู้้�จัักตััวเองมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ผมรู้้�ว่่าชอบอะไร ไม่่ชอบ
อะไร ถนััดอะไร ไม่่ถนััดอะไร และยัังคอยส่่งเสริิมให้้ผมฝึึกฝน
ทัักษะต่่าง ๆ ตามความถนััดของตััวเอง อีีกอย่่างคืือเรื่่�องโอกาส
โครงการมอบโอกาสทางการศึึกษาให้้ผม ทางบ้้านผมเองไม่่ค่่อย
มีีฐานะ เลยมองว่่ามัันสำำ�คััญมาก ผมเชื่่�อว่่าชีีวิิตผมจะเปลี่่�ยนไป
ในทางที่่�ดีีขึ้้�นแน่่นอนจากทุุนการศึึกษานี้้�
กิิจกรรมที่่�ชื่่�นชอบในโครงการ

ผมชอบการเรีี ย นพระคัั ม ภีี ร์์ กัั บ ครููมิินต์์ ค รัั บ เขาบรรยาย
สถานการณ์์ได้้เห็็นภาพ ทำำ�ให้้เรามีีอารมณ์์ร่่วมกัับเรื่่อ� งราวต่่างๆ
ของประทานที่่�พระเจ้้ามอบให้้

การเล่่นดนตรีีและความกล้้าแสดงออก

ผมชื่่�อเปรมครัับ เปรมอุุทััย เศษมา อายุุ 16 ปีี กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�
มัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 4 สายวิิทย์์ - คณิิต ที่่� โรงเรีี ย นศรีี บุุ ญเรืือง
วิิทยาคาร อาศััยอยู่่�กัับแม่่ที่่�ทำำ�งานเป็็นแม่่ครััวในโรงเรีียนบ้้าน
ทรายมููลเพีี ย ง 2 คน ส่่วนพ่่อย้้ า ยไปทำำ� งานที่่� จัั ง หวัั ด
สมุุทรปราการ

คอยช่่วยงานกิิจกรรมในโครงการครัั บ เป็็ น ทีี ม งานจัั ด
กิิจกรรมและอยู่่� ทีี ม นมัั ส การในคริิสตจัั ก ร ใช้้ของประทาน
ด้้วยการเล่่นดนตรีีนมััสการพระเจ้้า

เข้้าโครงการตั้้�งแต่่อายุุเท่่าไหร่่

ความใฝ่่ฝัันในอนาคต

ตอนนี้้�รัับใช้้ด้้านไหนอยู่่�บ้้าง

ตั้้�งแต่่ ป.1 ครัับ อายุุประมาณ 7 ขวบ ตอนนั้้�นแม่่โอ๋๋ (เจ้้าหน้้าที่่� อยากทำำ�งานรัับใช้้พระเจ้้าเต็็มตััว โดยการป่่าวประกาศข่่าว
ในโครงการ) ชวนมาร่่วมกิิจกรรมที่่�โครงการในวัันเสาร์์ครัับ ผม ประเสริิฐของพระเจ้้า เลยตั้้�งใจไว้้ว่่าถ้้าจบมััธยม 6 จะเลืือกเรีียน
พระคริิสธรรมต่่อ ตอนนี้้�สนใจที่่�พระคริิสตธรรมกรุุงเทพ (BIT)
เลยได้้มีีโอกาสเริ่่�มรู้้�จัักโครงการนี้้�
อยู่่ค� รัับ กำำ�ลังั ปรึึกษากัับครููมิินต์์ ส่่วนทิิศทางหลัังจากนั้้�นก็็ขึ้้น� อยู่่�
กัับพระเจ้้า พระเจ้้าอยากให้้ทำำ�อะไร ผมก็็จะรัับใช้้ตามที่่�พระเจ้้า
มารู้้�จัักพระเจ้้าได้้ยัังไง
จะเลืือกใช้้
ผมรัับเชื่่�อตอนอายุุ 15 ปีี เพราะได้้รู้้�จัักพระเจ้้าผ่่านโครงการ ผม
ได้้ยิินเรื่่�องโมเสสกัับเรืือโนอาห์์ตั้้�งแต่่เด็็ก พอโตขึ้้�นก็็ได้้เรีียนรู้้� มีีอะไรอยากฝากถึึงโครงการไหม
เกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์และร่่องรอยในอดีีตมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ผมเริ่่�ม ผมอยากขอบคุุณโครงการ ถ้้าไม่่มีีโครงการผมคงไม่่ได้้มาอยู่่จุุดนี้้
� �
ศึึกษาเรื่่�องราวของพระเจ้้ามากขึ้้�น เป็็นที่่�มาของการมีีพระเยซูู ไม่่มีีโอกาสได้้เรีียนอย่่างตอนนี้้�และคงไม่่มีีเป้้าหมายในชีีวิติ อยาก
เป็็นต้้นแบบในการใช้้ชีีวิิตด้้วย
ขอบคุุณโครงการนี้้�มาก ๆ ครัับ
THE HIGHLIGHTS
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Q&A

มารู้้�จัักพระเจ้้าได้้ยัังไง

โตมาในครอบครััวคริิสเตีียนอยู่่�แล้้ว และพออยู่่�ในโครงการก็็ได้้
เรีียนรู้้เ� รื่่อ� งราวของพระเจ้้ามาตลอด เลยตััดสิินใจรัับเชื่่อ� ตอนอายุุ
ได้้ประมาณ 15 ปีี
� นแปลงชีีวิิตของตััวเอง
มองว่่าโครงการเปลี่่ย
อย่่างไรบ้้าง

โตมาในครอบครััวคริิสเตีียนอยู่่�แล้้ว และพออยู่่�ในโครงการก็็ได้้
เรีียนรู้้เ� รื่่อ� งราวของพระเจ้้ามาตลอด เลยตััดสิินใจรัับเชื่่อ� ตอนอายุุ
ได้้ประมาณ 15 ปีี
กิิจกรรมที่่�ชื่่�นชอบในโครงการ

พวกกิิจกรรมสอนด้้านอาชีีพ ทำำ�เครื่่อ� งดื่่ม� บ้้าง อาหารบ้้าง แต่่ละ
ช่่วงก็็จะมีีอะไรทำำ�แตกต่่างกัันไป ที่่�ชอบนอกจากนี้้�ก็็คืืองาน
คริิสต์์มาสค่่ะ

พูู ดคุุยกัับเยาวชน

สุุดาพร มากอารีีกุุล
(รููธ)

ของประทานที่่�พระเจ้้ามอบให้้

คืือการที่่�ได้้อยู่่�ในโครงการนี้้� ได้้ใช้้ชีีวิิตที่่�คริิสตจัักร มีีพี่่�น้้องใน
โบสถ์์คอยช่่วยเหลืือ และยัังทำำ�ให้้หนููพบของประทานในการร้้อง
เพลงและการรัับใช้้กัับเด็็กๆ
ตอนนี้้�รัับใช้้ด้้านไหนอยู่่�บ้้าง

ก่่อนจะย้้ายมาเรีียนมหาวิิทยาลััยได้้ไม่่ถึึงเดืือน หนููเป็็นผู้้�นำำ�
นมััสการและช่่วยสอนดนตรีี เวลาโครงการมีีการไปสอนเด็็ก ๆ
ชื่่�อนางสาว สุุดาพร มากอารีีกุุล ชื่่�อเล่่น รููธ ค่่ะ ปััจจุุบัันกำำ�ลัังจะ คอมแพสชั่่�นในสาขาอื่่�น หนููก็็ไปช่่วยสอนด้้วย
เข้้าปีี 1 ที่่ม� หาวิิทยาลััยบููรพา คณะโลจิิสติิกส์์ เพิ่่ง� จบมััธยมปลาย
ความใฝ่่ฝัันในอนาคต
จากโรงเรีียนหนองบััววิิทยาคาร
อยากทำำ�งานในคลัังขนส่่งอะไรประมาณนี้้� ซึ่่�งเป็็นงานในสายที่่�
เข้้าโครงการตั้้�งแต่่อายุุเท่่าไหร่่
เลืือกเรีียนค่่ะ ตอนแรกที่่�เลืือกเพราะรู้้�สึึกว่่าคณะนี้้�กำำ�ลัังเป็็นที่่�
น่่าจะตั้้�งแต่่อนุุบาลเลย น้้าหนููทำำ�งานที่่�โรงเรีียนหนองบััวลำำ�ภูู ต้้องการในตลาดแรงงาน พอสนใจและศึึกษาข้้อมููลเลยตั้้�งใจว่่า
คริิสเตีียน ซึ่่�งเป็็นเครืือเดีียวกัับคริิสตจัักรหนองบััวลำำ�ภูู เลยรู้้�จััก เรีียนจบก็็จะทำำ�งานในสายนี้้�เลย อยากทำำ�งานไปสัักพักก่่
ั อน แล้้ว
โครงการมาตั้้�งแต่่เด็็ก ๆ
จะย้้ายกลัับมาช่่วยงานรัับใช้้ที่�ค่ ริิสตจัักรหนองบวลำำ�ภูู อัันนี้้เ� ป็็น
เป้้าหมายในการรัับใช้้ของหนููค่่ะ อยากกลัับมารัับใช้้ที่่�นี่่� ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการรัับใช้้ด้้านไหนก็็ตาม
แนะนำำ�ตััว

มีีอะไรอยากฝากถึึงโครงการไหม

อยากขอบคุุณโครงการค่่ะ ที่่�นี่่�เป็็นที่่�ที่่�ดีีมาก หนููได้้รัับการช่่วย
เหลืือและมัันทำำ�ให้้ชีวิี ติ เปลี่่ย� นแปลงไปในทางที่ดี่� ขึ้้ี น� ทำำ�ให้้หนููได้้
ฝึึกความรัับผิิดชอบ ได้้พััฒนาตััวเองในหลายด้้านอยู่่�ตลอด ที่่�
สำำ�คััญเลยคืือเรื่่�องทุุนการศึึกษา รู้้�สึึกขอบคุุณมาก ๆ ค่่ะ
รููธในวััยมััธยมต้้น
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คอลััมน์์พัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ปรัับปรุุงห้้องเรีียนและห้้องน้ำำ��ที่่�คริิสตจัักรกิ่่�วลึึก
“คริิสตจัักรที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็ก
ควรมีีสถานที่่�ที่่�ปลอดภััย
ให้้เด็็ก ๆ เข้้ามาได้้ทุุกเมื่่�อ”
ห้้ อ ง เ รีี ย น ที่่� แ ข็็ ง แ ร ง แ ล ะ ห้้ อ ง น้ำำ�� ที่่� ถูู ก
สุุ ขลัั ก ษณะจึึงมีีความจำำ � เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง

คริิสตจัักรกิ่่วลึ
� กึ อำำ�เภอฮอด จัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็นคริิสตจัักรที่ตั้้่� ง�
อยู่่�บนเนิินเขา ก่่อตั้้�งเมื่่�อ พ.ศ.2552 และเป็็นเวลากว่่า 13 ปีีแล้้ว
ที่่�คริิสตจัักรกิ่่�วลึึกเป็็นคู่่�มิิตรกัับคอมแพสชั่่�นและดำำ�เนิินพัันธกิิจ
พััฒนาเด็็กแบบองค์์รวม ภายใต้้ชื่อ่� โครงการพััฒนาเด็็กโลกสดใส
ปััจจุุบันั มีีเด็็กในโครงการ 203 คน อายุุระหว่่าง 3-18 ปีี เด็็กเหล่่า
นี้้�ได้้ทำำ�กิิจกรรมเพื่่อ� พััฒนาในด้้านการเรีียนรู้้� ด้้านสัังคม-อารมณ์์
ด้้านสุุขภาพ และด้้านจิิตวิิญญาณ

เยาวชน ผู้้�ปกครอง และสมาชิิกคริิสตจัักร
ร่่วมกัันสร้้างห้้องเรีียนและห้้องน้ำำ��

แต่่เนื่่อ� งจากที่ตั้้่� ง� ห้้องเรีียนสำำ�หรัับเด็็ก ๆ ที่ค่� ริิสตจัักรกิ่่วลึ
� กตั้้
ึ ง� อยู่่�
บนเนิินเขา ทางเดิินขึ้้�นลงลำำ�บาก โดยเฉพาะฤดููฝน พื้้�นถนนลื่่�น
และอัันตราย ประกอบกัับสภาพห้้องเรีียนทรุุดโทรมและไม่่มีีผนังั
กั้้�นห้้อง และไม่่มีีห้้องน้ำำ�� ให้้เด็็กได้้ใช้้ ทำำ�ให้้เด็็กหลายคนเริ่่�มห่่าง
หายไปจากการมาร่่วมกิิจกรรมที่�ค่ ริิสตจัักร

บริิเวณพื้้� นที่่�ก่่อนปรัับปรุุง

ผู้้�ปกครอง และสมาชิิกคริิสตจัักร
ร่่วมกัันสร้้างห้้องเรีียนและห้้องน้ำำ��

แม้้ว่่าในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา คริิสตจัักรได้้มีีความพยายามในการ
ปรัับปรุุงห้้องเรีียนสำำ�หรัับเด็็ก ไม่่ว่่าจะเป็็นการก่่อสร้้างโดยใช้้
ไม้้ไผ่่และไม้้ที่่�มีีอยู่่� แต่่เพีียงไม่่กี่่�ปีี ก็็ผุุพัังไม่่สามารถใช้้งานต่่อไป
ได้้ ต่่อมามีีทีมี อาสาสมััครนัักศึกึ ษามาช่่วยปรัับปรุุงห้้องเรีียน แต่่
ด้้วยงบประมาณที่�มี่ ีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด จึึงทำำ�ได้้เพีียงก่่อผนัังครึ่่�งล่่าง
ของแต่่ละด้้านเท่่านั้้�น เวลาผ่่านไปห้้องเรีียนก็็ทรุุดโทรมลงอีีก
หลัังคารั่่ว� คานไม้้ร้า้ ว หััก ไม่่ปลอดภััย ด้้วยสภาพที่่เ� ป็็นอยู่่นี้้� � ทำำ�ให้้
เด็็กหลายคนไม่่มาร่่วมกิิจกรรมที่่�คริิสตจัักรเป็็นเวลานาน ส่่งผล
ให้้การพััฒนาเด็็กแบบองค์์รวมนั้้�นเป็็นไปได้้ ยาก คริิสตจัักร
ตระหนัักว่่าเหล่่านี้้�เป็็นสาเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เด็็ก ๆ ไม่่ได้้รัับความ
สะดวกและไม่่สนใจที่่�จะมา ดัังนั้้�นผู้้�นำำ�คริิสตจัักร กรรมการ
คริิสตจัักร และกรรมการโครงการ จึึงได้้หารืือกัับผู้้ป� ระสานงาน
คอมแพสชั่่�นเพื่่�อเสนอแผนของบประมาณพิิเศษเพื่่�อปรัับปรุุง
ห้้องเรีียนและสร้้างห้้องน้ำำ�� ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563
เมื่่ � อ ได้้ รั ั บ งบประมาณพิิเศษจากผู้้ �ถว ายในเดืือนกรกฎาคม
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ผู้้ป� กครองเด็็กและสมาชิิกคริิสตจัักรได้้ร่่วมกัันถวายแรงกายและ
กำำ�ลัังทรััพย์์สมทบอีีกบางส่่วน ทำำ�ให้้ห้้องเรีียนและห้้องน้ำำ��สร้้าง
เสร็็จสมบููรณ์์ภายในระยะเวลาเพีียงไม่่กี่่�เดืือนนัับจากวัันที่่ไ� ด้้รับั
งบประมาณ
หลัังจากที่่ไ� ด้้ปรับปรุ
ั
ง
ุ ห้้องเรีียนและห้้องน้ำำ�� แล้้ว

โครงการสามารถใช้้ประโยชน์์จากห้้องเรีียนที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ได้้
อย่่างเต็็มที่่� จึึงจััดกิิจกรรมที่่�หลากหลายมากขึ้้�น เช่่น กิิจกรรม
เสริิมทัักษะอาชีีพ ทำำ�อาหาร ทำำ�ขนม กิิจกรรมดนตรีี ฯลฯ เพื่่�อ
ตอบสนองความสนใจของเด็็ก ๆ เด็็กมีีสมาธิิมีีความตั้้�งใจและ
ขยัันเรีียนมากขึ้้�นเนื่่�องจากไม่่มีีเสีียงรบกวนจากนอกห้้องเรีียน
คริิสตจัักรยัังสามารถใช้้ห้้องเรีียนสำำ�หรัับกลุ่่�มอธิิษฐาน กลุ่่�ม
อนุุชน กลุ่่�มสตรีี กลุ่่�มบุุรุุษ และกลุ่่�มเด็็กรวีี นอกจากนี้้�ห้้องน้ำำ��ที่่�
สะดวกสบาย ช่่วยให้้เด็็ก ๆ ไม่่ต้้องเดิินไกลเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องใช้้ห้อ้ งน้ำำ�� เด็็ก ๆ รู้้�สึกึ ปลอดภััยในการใช้้ห้อ้ งน้ำำ�� และยัังเรีียน
รู้้�ที่่�จะช่่วยกัันรัักษาความสะอาดห้้องน้ำำ��เป็็นอย่่างดีี ปััจจุุบััน
โครงการพััฒนาเด็็กโลกสดใส มีีห้้องเรีียน 6 ห้้อง และห้้องน้ำำ��
ทั้้�งหมด 8 ห้้อง แยกสำำ�หรัับเด็็กชาย 4 ห้้องและเด็็กหญิิง 4 ห้้อง
ทางเดิินขึ้้น� ไปยัังห้้องเรีียนก็็มีกี ารปรัับปรุุงเพื่่อ� ความสะดวกและ
ปลอดภััยมากขึ้้�น

พื้้� นที่่�หลัังการปรัับปรุุงเสร็็จสิ้้�น

เจ้้าหน้้าที่่�สอนรวีีในห้้องเรีียนใหม่่

การเรีียนของเด็็ก ๆ ในห้้องเรีียนใหม่่

� อ
หลัังจากที่่ห้
้ งเรีียนและห้้องน้ำำ�� สร้้างเสร็็จแล้้ว
� า
เด็็กและเยาวชนรู้้�สึึกดีีใจ และภููมิใิ จทุุกครั้้�งที่่ม
ร่่วมกิิจกรรม

“เมื่่�อหนููมีห้ี อ้ งเรีียนใหม่่ หนููก็เ็ ข้้าเรีียนในชมรมดนตรีีเสมอ หนูู
มีีความสุุขในการเรีียน หนููมีคี วามกระตืือรืือร้้นที่่�จะได้้เข้้าเรีียน
ในห้้องอย่่างดีีด้้วย หนููได้้เรีียนรู้้�การทำำ�ขนม มีีรายได้้จากการ
ทำำ�ขนม หนููได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานเป็็นทีีมกัับเพื่่�อน ๆ ในชมรม”
ห้้องน้ำำ��หลัังปรัับปรุุงเสร็็จสิ้้�น

หน่่วยงานสาธารณสุุขขอใช้้พื้้� นที่่�ห้้องเรีียนหลัังปรัับปรุุง
เพื่่� อฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด 19 ให้้คนในชุุมชน

ด.ญ.ประกายดาว กล่่าวด้้วยความภููมิิใจ
การปรัับปรุุงห้้องเรีียนและสร้้างห้้องน้ำำ�� ใหม่่นี้้� ยัังส่่งผลพลอยได้้
ให้้คริิสตจัักรเป็็นที่่�รู้้�จัักจากหน่่วยงานภาครััฐและในชุุมชนเป็็น
อย่่างมาก เนื่่�องจากคริิสตจัักรมีีความพร้้อมในด้้านอาคารสถาน
ที่่�มากขึ้้�น ที่่�ผ่่านมาโรงเรีียนในท้้องถิ่่�น อบต. และหน่่วยงาน
สาธารณสุุขได้้ประสานงานมายัังคริิสตจัักรเพื่่�อขอใช้้สถานที่่�
ห้้องเรีียนและห้้องน้ำำ��เพื่่�อจััดกิิจกรรมทางสัังคม จััดประชุุม หรืือ
สััมมนาต่่าง ๆ เนื่่�องจากห้้องเรีียนตั้้�งอยู่่�บนเนิินเขา มีีจุุดที่่�มอง
เห็็นวิิวทิิวทััศน์์ที่่�สวยงามเป็็นที่่�ดึึงดููดความสนใจของแขกผู้้�มา
เยืือนมากมาย ทำำ�ให้้คริิสตจัักรกิ่่�วลึึกเป็็นศููนย์์รวมในการจััด
กิิจกรรมของชุุมชนอีีกแห่่งหนึ่่�งเลยก็็ว่่าได้้

มููลนิิธิดรุ
ิ ณ
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