
01THE HIGHLIGHTS

THE HIGHLIGHTS
ฉบัับัเดืือนกรกฎาคม 2565 Compassion Thailand

มีจุุดืประสงค์เพืื่�อนำาเสนอและแบ่ังปันผลลัพื่ธ์์จุาก
การทำำาพัื่นธ์กิจุพัื่ฒนาเดื็กและเยาวชนแบับัองค์รวม
ของคริสตจัุกรค่่มิตรร่วมกับัคอมแพื่สชั�น เพืื่�อให้้เห็้น
การพัื่ฒนาและความเปลี�ยนแปลงในชีวิตของเด็ืก 
เยาวชน และคริสตจัุกร และแนวทำางในการพัื่ฒนา
พัื่นธ์กิจุเด็ืกและเยาวชนแบับัองค์รวมอย่างยั�งยืนใน
อนาคตตามบัริบัทำของตนเอง

จดหมายข่่าวข่องคอมแพสช่ั่�นประเทศไทย ข่อข่อบคณุ คริสตจัุกรค่่มิตร ศิิษยาภิิบัาล และเจุา้
ห้น้าทีำ�โครงการ ศิิษย์เก่าโครงการ เยาวชนใน
โครงการ เจุ้าห้น้าทีำ�คอมแพื่สชั�น และผ้่มีส่วน
เกี�ยวข้องใน Newsletter ฉบัับันี� ขอพื่ระเจุ้าอวยพื่ร
ทุำกท่ำาน

อ่านฉบัับัอื�นได้ืทีำ� :
www.compassionth.com/newsletter

14 ปีข่องการทำาพ่นธกิจพ่ฒนาเด็กแบบ
องค์รวมข่อง “คริสตจ่กรหนองบ่วลำำาภูู”
• เตรียมความพร้อมสู่ความย่�งยืน

• ฟังัเรื�องราวแลำะคำาพยานจากศิษยาภิูบาลำ : 
ศิาสนาจุารย์ กำาธ์ร ปลื�มจิุตร์

• เรื�องราวที�น่าจดจำาจากศิษย์เก่า : 
    สิริมา ดืำาเนินงาม, ชลิต นาถาดืทำอง, 
    อาทิำตยา นุ่นงาม

• พูดคุยก่บเยาวชั่น :
    สุดืาพื่ร มากอารีกุล, เปรมอุทัำย เศิษมา

คอล่ำมน์พ่ฒนาคุณภูาพชีั่วิต
• ปร่บปรุงห้องเรียนแลำะห้องนำ�าที�คริสตจ่กร

กิ�วลึำก



02 THE HIGHLIGHTS

ย้้าย้ถ่ิ่�นฐานมาและผู้้้ใช้้ชี้ว่ิตทีี่�นี�อย้้�แล้วิ จำำานวิน 19 คน 5 ครอบครัวิ 

มารวิมตัวิกัันเพ่ื่�อปรึกัษาเร่�องกัารตั�งคร่สตจัำกัร คนกัล่�มนี�รวิมตัวิกััน

นมัสกัารพื่ระเจ้ำาครั�งแรกัวัินทีี่� 5 เมษาย้น พื่.ศ.2539 หลังจำากันั�น

ราวิหนึ�งปีก็ัรวิบรวิมสมาช่้กัเพ่ื่�มได้้เป็น 30 คน

ตัวิคร่สตจัำกัรตั�งอย้้�ในอำาเภอเม่องของจัำงหวัิด้หนองบัวิลำาภ้ 

ลักัษณะควิามเป็นอย้้�จึำงเป็นช่้มช้นเม่อง แต�ถึิ่งอย้�างนั�นก็ัย้ังมี

ครอบครัวิทีี่�ย้ากัลำาบากั ส�งผู้ลให้เด็้กัและเย้าวิช้นประสบควิาม

ขาด้แคลนทัี่�งด้้านกัารศึกัษา ส่ขภาพื่ ค่ณภาพื่ชี้ว่ิตทีี่�ดี้ และควิาม

เป็นอย้้� ซึึ่�งคร่สตจัำกัรหนองบัวิลำาภ้สังเกัตเห็นปัญหาและมองเหน็

โอกัาสในกัารที่ำาพัื่นธก่ัจำของพื่ระเจ้ำากัับคนกัล่�มนี�

เพ่ื่�อปลด้ปล�อย้เด็้กัจำากัควิามท่ี่กัข์ย้ากัและสร้างสาวิกัร่�นต�อไป 

แรกัเร่�มมีเด็้กัเข้าร�วิมเป็นสมาช่้กัทัี่�งหมด้ 121 คน และเจ้ำาหน้าทีี่� 6 คน

แม้ช้�วิงแรกักัารตอบรับกัารช่้มช้นจำะไม�ดี้เที่�าไรนักั เน่�องจำากัคนใน

คริิสตจัักริหนองบััวลำำ�ภููเริิ�มก่อตั�งข้ึ้�นในวันท่ี่� 
15 มิถุุน�ยน พ.ศ.2540 สังกัดสภู�คริิสตจัักริ
ภู�คท่ี่� 7

14 ปีข่องการทำาพ่นธกิจพ่ฒนาเด็กแบบองค์
รวมข่องคริสตจ่กรหนองบ่วลำำาภูู

คริิสตจัักริหนองบััวลำำ�ภููจ้ังตัดสินใจัร่ิวมมือ
เป็น็คู่มิตริกับัคอมแพสชัั่�นในป็ ีพ.ศ.2551

ศ�สน�จั�ริย์ กำ�ธริ ป็ลืำ�มจิัตร์ิ
ผู้้้ด้ำารงตำาแหน�งศ่ษย้าภ่บาลประจำำาคร่สตจำักัรหนองบัวิลำาภ้และ

ประธานคณะธรรมกั่จำคร่สตจำกััร เล�าย้อ้นถึิ่งครั�งกั�อตั�งคร่สตจำกััร

วิ�า คร่สตจัำกัรแห�งนี�เร่�มต้นจำากักัารทีี่�ศาสนาจำารย์้น่ตย้าและ

ศาสนาจำารย์้สำาราญเห็นน่ม่ตหลังจำากัทีี่�หนองบัวิลำาภ้ได้้รับกัาร

สถิ่าปนาให้เป็นจัำงหวัิด้ในประเที่ศไที่ย้ได้้ราวิ 1 ปี วิ�าพื่ระเจ้ำาจำะ

สร้างให้เก่ัด้คร่สตจัำกัรขึ�นทีี่�นี� 

จึำงเด่้นที่างมาและรวิบรวิมกัล่�มคนทีี่�เช่้�อพื่ระเจ้ำาในพ่ื่�นทีี่� ทัี่�งจำากัทีี่�

ศิาสนาจุารย์ กำาธ์ร ปลื�มจิุตร์

ทีำมงานเจุ้าห้น้าทีำ�คริสตจัุกร
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ช่้มช้นมองวิ�าโครงกัารพัื่ฒนาค่ณภาพื่ชี้ว่ิตเด็้กั ซึึ่�งนำาโด้ย้คร่สตจัำกัร

จำะชี้�นำาให้เด็้กั ๆ เปลี�ย้นควิามเช่้�อ แต�กัารที่ำางานในเวิลา 14 ปีทีี่�

ผู้�านมา ที่ำาให้คนในช่้มช้นลบภาพื่ในตอนแรกัออกัไปและมองเห็น

วิ�า เราไม�ได้้มาเปลี�ย้นแปลง เรามาเพ่ื่�อช้�วิย้เหล่อจำากัควิามย้ากั

ลำาบากั ส�วินเร่�องควิามเช่้�อเป็นที่างเล่อกัทีี่�เราให้โอกัาสเด็้กั ๆ 

ตัด้ส่นใจำเอง ไม�ใช้�กัารบีบบังคับแต�อย้�างใด้ ศาสนาจำารย์้กัำาธร 

กัล�าวิวิ�า ตนค่ด้วิ�าทัี่ศนคต่นี�เปลี�ย้นแปลงจำากัปฏ่ิสัมพัื่นธ์ทีี่�เก่ัด้ขึ�น 

กัารไม�แบ�งแย้กัหร่อกีัด้กัันงานของคร่สตจัำกัรและก่ัจำกัรรมของ

คอมแพื่สชั้�นกัับงานของช่้มช้นออกัจำากักัันที่ำาให้ท่ี่กัคนมีส�วินร�วิม

ในงานเดี้ย้วิกัันได้้

ศาสนาจำารย้ก์ัำาธร ให้ควิามเห็นถึิ่งกัารที่ำาพัื่นธก่ัจำเด็้กัและเย้าวิช้น

วิ�า เป็นส่�งสำาคัญในกัารสร้างคร่สตจัำกัรท่ี่กัทีี่�บนโลกั หากคริิสตจัักริ

ไม่่มี่ทัั้�งเด็็กและเยาวชนกห็ม่ายความ่วา่คริิสตจัักริกำาลังนับถอย

หลังและจัะสูญสิ�นไปในทีั้�สุด็ เพื่ราะนั�นหมาย้ควิามวิ�าเราไม�มไีม้

ผู้ลัด้ต�อในกัารงานของพื่ระเจ้ำา ตนจึำงตั�งใจำจำะที่ำาพัื่นธก่ัจำนี�ต�อไป

เพ่ื่�อสร้างอน่ช้นร่�นใหม�ขึ�นมาสานต�อกัารรับใช้้ในคร่สตจัำกัร ซึึ่�ง

ศาสนาจำารย์้กัำาธรได้้เตรีย้มควิามพื่ร้อมในกัารที่ำาพัื่นธก่ัจำด้้วิย้ตัวิเอง

อย้�างย้ั�งย้่นไว้ิดั้งนี�

คร่สตจัำกัรหนองบัวิลำาภ้มีสมาช่้กัเพ่ื่�มขึ�นเป็น 65 คน และมีจ่ำด้

ประกัาศบ้านที่ราย้ม้ล ทีี่�กัำาลังจำะกั�อตั�งเป็นคร่สตจัำกัรล้กัอีกั 1 

แห�ง มีเด็้กัเข้าร�วิมเป็นสมาช่้กัในโครงกัาร 191 คน และมีเจ้ำาหน้าทีี่�

ด้้แลประจำำาโครงกัาร 2 คน เย้าวิช้นทีี่�จำบจำากัโครงกัารไปแล้วิ

ประกัอบอาช้พีื่หลากัหลาย้ ได้้แกั� ผู้้้ช้�วิย้พื่ย้าบาล, ผู้้้ช้�วิย้พื่นักังาน

เกัษตรอำาเภอ, คร้พีื่�เลี�ย้ง, ที่หาร, ที่ำาร้านกัาแฟ ฯลฯ หลาย้คน

รับบัพื่ต่ศมาและกัลาย้เป็นสมาช่้กัประจำำาของคร่สตจัำกัร คอย้รับ

ใช้้อย้้�ในทีี่มนำามัสกัารและช้�วิย้งานประกัาศต�าง ๆ

ป็ัจัจุับัันคริิสตจัักริหนองบััวลำำ�ภููเติบัโตแลำะม่
จัำ�นวนสม�ชิั่กเพิ�มม�กข้ึ้�นเรืิ�อย ๆ

ก�ริเตร่ิยมคว�มพร้ิอมในก�ริที่ำ�พันธกิจัด้วยตนเองอย่�งยั�งยืน

เน่�องจำากัตอนนี�เหล่อเจ้ำาหน้าทีี่�เพีื่ย้ง 2 คน คนหนึ�งเป็นเจ้ำาหน้าทีี่�

อาสาสมัครทีี่�มีอาชี้พื่หลักัอย้้�แล้วิ ส�วินอีกัคนจำะปรับบที่บาที่

หน้าทีี่�ของกัารรับใช้้ให้ร�วิมรับผู่้ด้ช้อบหน้าทีี่�ในคร่สตจัำกัรล้กัด้้วิย้ 

เพื่ราะงานของคร่สตจัำกัรเองก็ัมีค�อนข้างมากั จึำงพื่ย้าย้ามบร่หาร

จัำด้กัารคนให้เพีื่ย้งพื่อกัับงาน

ด้�นบุัคลำ�กริ1

ด้�นก�ริยังช่ั่พ2

2.1 พัันธกิจัร้ิานกาแฟ : เร่�มที่ำาช้�วิงปลาย้ปี พื่.ศ.2563 เป็นส�วิน

หนึ�งในพัื่นธก่ัจำส�งเสร่มอาชี้พื่ทีี่�คอมแพื่สชั้�นจัำด้สรรงบประมาณ

ให้ โด้ย้จ่ำด้ม่�งหมาย้ของศาสนาจำารย้์กัำาธรทีี่�อย้ากัสร้างอาชี้พื่ให้

เย้าวิช้น ประกัอบกัับควิามสนใจำส�วินตัวิเพื่ราะธ่รก่ัจำร้านกัาแฟ

กัำาลังเป็นทีี่�น่ย้ม จึำงเร่�มศึกัษาส้ตรกัาแฟด้้วิย้ตัวิเองแล้วิมองหา

เย้าวิช้นในโครงกัารมาด้้แลรา้น สถิ่านที่ี�ประกัอบกัารได้้รับควิาม

อน่เคราะห์จำากัศาสนาจำารย์้น่ตย้าให้ใช้้พ่ื่�นทีี่�บร่เวิณหน้าคร่สตจัำกัร

ทีี่��ที่�านเป็นเจ้ำาของได้้โด้ย้ไม�ต้องจำ�าย้ค�าเช้�า เย้าวิช้นในโครงกัาร

อาคารจุุดืประกาศิบ้ัานทำรายม่ล

พัื่นธ์กิจุร้านกาแฟ
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ด้�นอ�ค�ริสถุ�นท่ี่�3

เน่�องจำากัในช่้มช้นนั�นมีผู้้้คนอาศัย้อย้้�จำำานวินมากั ประกัอบด้้วิย้ 

3 หม้�บ้าน รวิม 800 กัวิ�าหลังคาเร่อน จ่ำด้ประกัาศบ้านที่ราย้ม้ล

จึำงกั�อสร้างอาคารหลาย้อาคารเพ่ื่�อเตรีย้มเปิด้เป็นเนอสเซึ่อรี�ให้

เป็นพัื่นธก่ัจำทีี่�สร้างราย้ได้้ในกัารเลี�ย้งด้้จ่ำด้ประกัาศ

ร�วิมกัันปรับปร่งพ่ื่�นทีี่�เป็นเวิลาทัี่�งหมด้ 2 เด่้อน นอกัจำากัถิ่วิาย้

เป็นส่บลด้ให้คร่สตจัำกัรแล้วิ ราย้ได้้จำะแบ�งเป็น 3 ส�วินค่อ นำามา

หม่นเวีิย้นบร่หารร้านกัาแฟ, เป็นค�าตอบแที่นให้ผู้้้ด้้แล และเป็น

เง่นถิ่วิาย้เข้าโครงกัารพัื่ฒนาเด็้กัและเย้าวิช้นต�อไป

2.2 พัันธกิจัโริงเรีิยน : ก่ัจำกัารเนอสเซึ่อรี�และโรงเรีย้นอน่บาล

หนองบัวิลำาภ้คร่สเตีย้น มีเด็้กัในกัารด้้แลประมาณ 120 คน โด้ย้

ผู้ลักัดั้นเด็้กัทีี่�ย้ังไม�มีเป้าหมาย้ด้้านอาชี้พื่ให้มาเป็นคร้สอนหร่อ

ที่ำางานเป็นเจ้ำาหน้าทีี่�บัญชี้ มีราย้ได้้จำากัพื่ันธก่ัจำนี�เป็นจำำานวิน

ประมาณ 300,000-500,000 บาที่ต�อปี 

2.3 พัันธกิจัสวนเกษตริเอเด็น : กัำาลังจำะเร่�มที่ำาในเร็วิ ๆ  นี� ใช้้ทีี่�ด่้น

ของคร่สตจัำกัรทีี่�มีอย้้�ประมาณ 20 ไร� มาที่ำาพัื่นธก่ัจำกัารเกัษตรใน

ลักัษณะโคกัหนองนา เพื่่�อนำาผู้ลผู้ล่ตไปขาย้และนำาราย้ได้้เข้า

คร่สตจำักัรมาพัื่ฒนาพัื่นธก่ัจำต�อไป

เยาวชนในโครงการร่วมกันปรัรบัปรุงพืื่�นทีำ�พัื่นธ์กิจุร้านกาแฟ

ศิจุ.กำาธ์ร ลงพืื่�นทีำ�ทำำาพัื่นธ์กิจุเกษตรสวนเอเดืน

ผลผลิตจุากพัื่นธ์กิจุสวนเกษตรเอเดืน

พัื่นธ์กิจุเกษตรสวนเอเดืน

การเตรียมพืื่ชของพัื่นธ์กิจุสวนเอเดืน
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ด้�นเครืิอข่ึ้�ยแลำะคว�มร่ิวมมือ4

ด้�นก�ริออกแบับักิจักริริมท่ี่�เหม�ะสม5

ศาสนาจำารย้์กัำาธรด้ำารงตำาแหน�งประธานองค์กัารบร่หารส�วิน

จัำงหวัิด้ประจำำาจัำงหวัิด้หนองบัวิลำาภ้ อีกัทัี่�งย้งัเป็นอน่กัรรมกัารของ

วัิฒนธรรมจัำงหวัิด้และศาสนาคร่ส ต์ ทัี่� งหมด้ในจัำงหวัิด้

หนองบัวิลำาภ้ ดั้งนั�นจึำงมีควิามสามารถิ่ในกัารเข้าถึิ่งเคร่อข�าย้ต�าง ๆ  

ของรัฐและองค์กัรเอกัช้นอีกัหลาย้แห�ง

เน้นส�งเสร่มอาชี้พื่ในพ่ื่�นถ่ิ่�น ร�วิมกัับกัารให้ข้อม้ลกัารประกัอบ

อาชี้พื่ในอนาคต แล้วินำามาปรับเข้ากัับควิามสนใจำของเด็้กัแต�ละ

คนทีี่�มีแตกัต�างกัันไป อีกัทัี่�งย้ังสอนให้เย้าวิช้นมองเห็นช้�อง

ที่างกัารสร้างราย้ได้้ทีี่�มากัขึ�น เช้�น กัารขาย้ของออนไลน์ เป็นต้น 

ในส�วินนี�ศาสนาจำารย์้กัำาธรกัล�าวิขอบค่ณคอมแพื่สชั้�นทีี่�ที่ำาให้เขา

ได้้เรีย้นร้้เร่�องกัารให้คำาปรึกัษา จึำงสามารถิ่ช้�วิย้เหล่อโด้ย้กัาร

แนะนำาให้คำาปรึกัษากัับเด็้กั ๆ ได้้

พืื่�นทีำ�อาคารส่วนห้น่�งของคริสตจัุกร เยาวชนในโครงการร่วมติดืตั�งระบับัไฟฟา้ในพืื่�นทีำ�อาคารคริสตจัุกร

สมาชิกร่วมกันอธิ์ษฐานวางเสาเอกในอาคารของคริสตจัุกร

อาคารเนอสเซอรี�และโรงเรียนอนุบัาลห้นองบััวลำาภ่ิคริสเตียน
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อ่ด้รธานีจึำงอย้ากัประกัาศกัับคนอีสานเป็นภาระใจำส�วินตัวิ

อย้้�แล้วิ จึำงที่ำากัารย้้าย้สมาช่้กัทัี่�ง 4 คนในครอบครัวิ ได้้แกั� 

ภรรย้าและล้กัสาวิทัี่�ง 2 คน มารับใช้้ทีี่�นี�ด้้วิย้กััน

“ผม่ขอบคุณพัริะเจ้ัาเสม่อทัั้�งการิทั้ริงนำาพัาม่ารัิบใช้ทีั้�นี� 

การิเลี�ยงดู็คริอบครัิวของผม่ และการิอวยพัริในทุั้กครัิ�งทีั้�

ผม่ได้็ออกไปปริะกาศ ผม่รัิบใช้พัริะเจ้ัาจันกว่าพัริะองค์จัะ

กลับม่าหรืิอรัิบไป จึังต้องเตรีิยม่ธริริม่นิกชนเพืั�อม่ารัิบใช้

พัริะเจ้ัาให้ได้็ม่ากทีั้�สุด็ มี่เป้าหม่ายอยากให้มี่ผู้เชื�อเพิั�ม่

อย่างน้อยปีละ 5 คน และจุัด็ปริะกาศเพิั�ม่อีก 2 แห่ง”

ศาสนาจำารย์้ กัำาธร กัล�าวิถึิ่งควิามตั�งใจำและเป้าหมาย้ในกัาร

รับใช้้ เขามองเห็นควิามสำาคัญของกัารสร้างอน่ช้นและผู้ลักัดั้น

ให้พื่วิกัเขาถิ่วิาย้ตัวิรับใช้้พื่ระเจ้ำาเพ่ื่�อจำะมีไม้ต�อทีี่�ตัวิเขาเอง

จำะสามารถิ่ส�งต�อไปได้้ ทัี่�งหมด้นี�ก็ัเพ่ื่�อที่ำาตามควิามใฝ่่ฝั่นใน

ชี้ว่ิตทีี่�เขาบอกัวิ�า จำะประกัาศและนำาข�าวิดี้ของพื่ระเจ้ำามาถึิ่ง

คนอีสานและอย้ากัให้มีคร่สตจัำกัรเก่ัด้ขึ�นในท่ี่กัตำาบลท่ี่กัอำาเภอ

จำวิบจำนปัจำจ่ำบัน ศาสนาจำารย้ ์กัำาธร ปล่�มจ่ำตร์ ด้ำารงตำาแหน�ง 

ศ่ษย้าภ่บาลประจำำาคร่สตจำักัรหนองบัวิลำาภ้มาเป็นเวิลา

กัวิ�า 7 ปีแล้วิ และภรรย้าของเขา พื่ีรพื่ร ปล่�มจำ่ตร์ กั็ที่ำางาน

รับใช้้ด้้วิย้กัันในตำาแหน�งผู้้้จำัด้กัารโครงกัารและเป็นผู้้้ช้�วิย้

ศ่ษย้าภ่บาลด้้วิย้

จั�กศิษย�ภิูบั�ลำ
ป็ริะจัำ�คริิสตจัักริ
หนองบััวลำำ�ภูู

ศิจุ.กำาธ์ร ปลื�มจิุตร์

เรืิ�องริ�วแลำะคำ�พย�น

ศาสนาจัาริย์ กำาธริ ปลื�ม่จิัตร์ิ เก่ัด้และเต่บโตในครอบครัวิ

คร่สเตีย้นทีี่�มีควิามเช่้�อในพื่ระเจ้ำาเป็นท่ี่นเด่้ม ทัี่�งครอบครัวิ

เป็นสมาช่้กัประจำำาของคร่สตจัำกัรสามัคคีธรรมอ่ด้ร ภาค 13 

เขาได้้รับกัารปล้กัฝั่งจำากัค่ณพื่�อทีี่�ถิ่วิาย้ตัวิรับใช้้มาโด้ย้ตลอด้ 

อย้�างไรก็ัตามศาสนาจำารย้์กัำาธรย้ังเล�าวิ�า ตนเองเคย้มีช้�วิง

ชี้ว่ิตวัิย้ร่�นทีี่�เหลวิไหลไปบ้าง แต�จ่ำด้เปลี�ย้นก็ัเก่ัด้ขึ�นขณะทีี่�

กัำาลังศึกัษาระดั้บประกัาศนีย้บัตรว่ิช้าชี้พื่ทีี่� ว่ิที่ย้าลัย้

สารพื่ดั้ช้�างอ่ด้ร พื่ระเจ้ำาให้โอกัาสและมอบควิามเมตตาเสมอ

ในเร่�องทีี่�เขาผู่้ด้พื่ลาด้ล้มเหลวิจำากักัารเป็นอน่ช้นทีี่�ดี้ไม�เที่�า

ทีี่�คนรอบข้างคาด้หวัิง เม่�อได้้รับโอกัาสจำากัพื่ระเจ้ำาให้กัลับ

ใจำใหม�จึำงตัด้ส่นใจำถิ่วิาย้ตัวิรับใช้้ทัี่นทีี่

เขาตัด้ส่นใจำศึกัษาต�อปร่ญญาตรีที่างด้้านพื่ระคัมภีร์ที่ี�

กัร่งเที่พื่คร่สตศาสนศาสตร์ (BIT) ในปี พื่.ศ.2545-2549 จำากั

นั�นกั็เร่�มรับใช้้กัับสมาคมพื่ระคร่สตธรรมไที่ย้ในส�วินของ

กั่จำกัรรมเย้าวิช้น โด้ย้ช้�วิย้ประสานงานกัับองค์กัรและม้ลน่ธ่

ต�าง ๆ เป็นเวิลา 4 ปี กั�อนจำะย้้าย้ไปรับใช้้ทีี่�โรงพื่ย้าบาล

กัร่งเที่พื่คร่สเตีย้นอีกั 2 ปี แล้วิจึำงมาเป็นศ่ษย้าภ่บาลรักัษา

กัารทีี่�คร่สตจัำกัรฉะเช่้งเที่ราแบ๊บต่สท์ี่อีกั 3 ปี ซึ่ึ�งระหวิ�างที่ี�

อย้้�ในตำาแหน�ง ศาสนาจำารย้์กัำาธรกั็ศึกัษาต�อปร่ญญาโที่ที่ี�

กัร่งเที่พื่คร่สตศาสนศาสตร์ (BIT) ไปด้้วิย้ จำนเรีย้นจำบในปี 

พื่.ศ.2558 แล้วิย้้าย้มารับตำาแหน�งศ่ษย้าภ่บาลทีี่�คร่สตจัำกัร

หนองบวัิลำาภ้ทัี่นทีี่จำากักัารช้กััช้วินของศาสนาจำารย้น่์ตย้า ซึึ่�ง

ด้ำารงตำาแหน�งอย้้�ในตอนนั�น เน่�องจำากัเห็นวิ�าขาด้ผู้้้รับใช้้

จำำานวินมากั ประกัอบกัับกัารที่ี�เขาเก่ัด้และโตที่ี�จัำงหวัิด้
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พัื่นธก่ัจำร้านกัาแฟของคร่สตจัำกัรหนองบัวิลำาภ้เป็นแนวิค่ด้

ของธ่รก่ัจำทีี่�เก่ัด้ขึ�นจำากัควิามสนใจำส�วินตัวิของศาสนาจำารย์้

กัำาธร และเด็้กัในโครงกัารคนหนึ�งทีี่�ฝั่นอย้ากัมีร้านกัาแฟหร่อ

เบเกัอรี�เป็นของตัวิเอง เธอค่อ นางสาว อาทิั้ตยา นุ่นงาม่ 

หรืิอ เฟ่�อง อดี็ตศิษย์เก่าโคริงการิและผู้ดู็แลพัันธกิจัร้ิาน

กาแฟคนปัจัจุับัน

เฟ่�องเข้ามาเป็นส�วินหนึ�งในโครงกัารเม่�ออาย้่ได้้ประมาณ 8 

ปี โด้ย้กัารชั้กัช้วินของเจ้ำาหน้าทีี่�ทีี่�เด่้นสำารวิจำพ่ื่�นทีี่�ในช่้มช้น

และรวิบรวิมเด็้กั ๆ ทีี่�กัำาลังประสบควิามท่ี่กัข์ย้ากั เธอจึำงได้้

เข้าร�วิมเรีย้นในโครงกัารพัื่ฒนาค่ณภาพื่ชี้ว่ิตเด็้กัท่ี่กัวิันเสาร์ 

ซึึ่�งที่ำาให้เธอได้้พื่บโอกัาสและได้้รับประสบกัารณ์มากัมาย้ 

“หนูได้็เรีิยนรู้ิหลายอย่าง เช่น เรีิยนด็นตรีิ, ทั้ำาอาหาริ, 

วิชาชีพัต่าง ๆ ริวม่ถึงได้็เรีิยนพัริะวจันะของพัริะเจ้ัาด้็วย 

ทัั้�งทีั้�เพืั�อนคนอื�นในโริงเรีิยนทีั้�เป็นวัยเดี็ยวกันยังไม่่ได้็เรีิยน

รู้ิเรืิ�องเหล่านี�เลยด้็วยซ้ำำ�า” เฟ่�องเล�าใหฟั้งวิ�า เธอช้่�นช้อบกัาร

เรีย้นในโครงกัารจำงึมาร�วิมก่ัจำกัรรมเปน็ประจำำา จำนกัระทัี่�งเร่�ม

มานมัสกัารทีี่�คร่สตจัำกัรในวัินอาท่ี่ตย้์ ที่ำาให้เห็นบรรย้ากัาศ

ควิามเป็นกัันเองทีี่�อบอ่�นประกัอบกัับกัารทีี่�เธอช่้�นช้อบเพื่ลง

นมัสกัาร ในทีี่�ส่ด้เม่�อได้้ที่ำาควิามร้้จัำกักัับพื่ระเจ้ำามากัขึ�นจึำง

ตัด้ส่นใจำรับพื่ระองค์เข้ามาในชี้ว่ิต

ณ โครงกัารแห�งนี�เองที่ี�เฟ่�องกัล�าวิวิ�า เธอได้้รับอะไรมากัมาย้

เหล่อเก่ัน อย้�างหนึ�งทีี่�สำาคัญกัับชี้ว่ิตของเธอมากัค่อกัารได้้

รับท่ี่นกัารศึกัษาในกัารเรีย้นต�อในระดั้บมหาว่ิที่ย้าลัย้ ที่ำาให้

เธอสามารถิ่เรีย้นจำนจำบจำากัมหาวิ่ที่ย้าลัย้มหาสารคาม 

คณะกัารที่�องเทีี่�ย้วิและกัารโรงแรม สาขากัารจัำด้กัารโรงแรม 

ได้้ตามควิามตั�งใจำ

ระหวิ�างทีี่�กัำาลังรอรับปร่ญญานี�เอง คร่สตจัำกัรได้้รับท่ี่นจำากั

โครงกัารสนับสน่นเข้ามาพื่อดี้ ตรงกัับกัารกัับที่ี�ได้้ร�วิมพื่้ด้

ค่ย้กัับอาจำารย้์พื่ีรพื่รและศาสนาจำารย้์กัำาธรถิ่ึงควิามฝ่ัน

อย้ากัเปิด้ร้านกัาแฟ ที่ำาให้คร่สตจัำกัรเปิด้พัื่นธก่ัจำร้านกัาแฟ

ขึ�นจำากัควิามพื่ร้อมของที่รัพื่ย้ากัรบ่คคลและท่ี่นประกัอบกััน 

จึำงเป็นทีี่�มาให้เฟ่�องได้้ที่ำางานเป็นผู้้้ด้้แลหลักัของพัื่นธก่ัจำนี�ใน

ปัจำจ่ำบัน โด้ย้มีศาสนาจำารย้์กัำาธรเป็นผู้้้ด้ำาเน่นกัารหาส้ตรที่ำา

เคร่�องด่้�ม สอนจัำด้ที่ำาบัญชี้และระบบกัารด้้แลร้านให้

เรืิ�องริ�วท่ี่�น่�จัดจัำ�

จั�กศิษย์เก่�
อาทิำตยา นุ่นงาม

(เฟ่� อง)

บัริเวณภิายในพัื่นธ์กิจุร้านกาแฟ
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“หนูรู้ิสึกดี็ใจัม่ากทีั้�ได้็ทั้ำาอาชีพัในฝััน ดี็ใจัม่ากทีั้�ได้็งานใกล้

โบสถ์ และดี็ใจัทีั้�งานนี�สาม่าริถสร้ิางริายได้็ให้อนุชนในช่วง

สถานการิณ์โควิด็ได้็” เฟ่�องกัล�าวิถึิ่งควิามร้้สึกัทีี่�โครงกัารได้้

สานฝั่นได้้เธอที่ำาตามควิามใฝ่่ฝั่นได้้สำาเร็จำ

เฟ่�องพ้ื่ด้ถึิ่งควิามใฝ่่ฝั่นอีกัอย้�างในอนาคตวิ�า หลังจำากันี�เธอ

อย้ากัด้้แลครอบครัวิและมอบชี้ว่ิตในกัารต่ด้ตามพื่ระเจ้ำา ซึึ่�ง

ทีี่�มาของควิามฝั่นนี�เก่ัด้จำากักัารอัศจำรรย์้ของพื่ระเจ้ำาทีี่�นำาพื่า

ให้เธอไปเข้าค�าย้ต�าง ๆ  ของโครงกัาร และพื่ระองค์ได้้เปลี�ย้น

หัวิใจำของเฟ่�องใหม้องเหน็คนอ่�นกั�อนและมจ่ีำตใจำทีี่�อย้ากัช้�วิย้

เหล่อผู้้้อ่�นผู้�านกัารไปค�าย้ในแต�ละครั�ง รวิมถึิ่งกัารมี

ศาสนาจำารย์้กัำาธรเป็นต้นแบบในกัารใช้้ชี้ว่ิต ที่ำาให้เธอคอย้

สังเกัตถึิ่งว่ิธีปฏ่ิบัต่ต�อคนอ่�นและควิามท่ี่�มเที่ในกัารรับใช้้ เธอ

จึำงอย้ากัมีใจำในกัารช้�วิย้เหล่อคนอ่�นอย้�างนั�นบ้าง

เม่�อที่ราบข�าวิวิ�าคร่สตจัำกัรหนองบัวิลำาภ้ทีี่�เธอเป็นสมาช่้กัอย้้�

กัำาลังร�วิมพัื่นธก่ัจำสอนภาษาเกัาหลีกัับม่ช้ชั้นนนารีช้าวิเกัาหลี

ทีี่�คร่สตจัำกัรสวินด้อกัไม้ จัำงหวัิด้สม่ที่รปรากัาร เฟ่�องจึำงเก่ัด้

ควิามสนใจำและตั�งใจำจำะย้้าย้ไปเรีย้นต�อหลังจำากัผู้�านช้�วิงรอ

รับปร่ญญานี�ไป ซึึ่�งหลังจำากัเรีย้นภาษาแล้วิ เธอจำะสอบวัิด้

ระดั้บเพ่ื่�อย้า้ย้ไปที่ำางานทีี่�ประเที่ศเกัาหลีต�อไป แผู้นอนาคต

ทัี่�งหมด้นี�ทีี่�เธอวิางไว้ิก็ัเพ่ื่�อจำะได้้สานต�อควิามฝั่นอีกัอย้�างของ

ชี้ว่ิตในกัารส�งเสีย้เลี�ย้งด้้ครอบครัวิ และร�วิมถิ่วิาย้ราย้ได้้ส�วิน

หนึ�งให้คร่สตจัำกัรสำาหรับกัารที่ำาพัื่นธก่ัจำเด็้กัและเย้าวิช้นต�อ

ไปได้้

“หนูตั�งใจัจัะไปเพัริาะเรืิ�องนี�เลย หนูม่องว่าตัวเองได้็รัิบ

อะไริจัากโคริงการิเยอะม่ากจัริิง ๆ  และขอบคุณคริอบครัิว

ด้็วยทีั้�ไม่่ได้็ขัด็ขวางเริาในการิม่าเรีิยนทีั้�โคริงการิ หนูอยาก

ช่วยเหลือให้คริิสตจัักริยังคงอยู่ต่อไปได้็และทั้ำาพัันธกิจั

พััฒนาเด็็กและเยาวชนต่อไปให้น้อง ๆ ได้็รัิบโอกาสอย่าง

ทีั้�หนูเคยได้็”

เฟ่�องพ้ื่ด้ถึิ่งควิามใฝ่่ฝั่นของเธอทีี่�อาจำเก่ัด้ขึ�นในอนาคตข้าง

หน้านี�วิ�า หากัได้้ไปที่ำางานทีี่�เกัาหลี เธอจำะมองหาคร่สตจัำกัร

ทีี่�ใกัล้กัับทีี่�ที่ำางาน และร�วิมรับใช้้ด้้วิย้กัารเข้าร�วิมทีี่มนมัสกัาร 

เธอจำะใช้้ควิามสามารถิ่ที่างด้้านกัารรอ้งเพื่ลงและเล�นด้นตรี

ทีี่�พื่ระเจ้ำามอบให้เพ่ื่�อรับใช้้ต�อไปเหม่อนอย้�างทีี่�ที่ำาอย้้�เป็น

ประจำำาทีี่�คร่สตจัำกัรแห�งนี�

ทีำมงานของพัื่นธ์กิจุร้านกาแฟ



09THE HIGHLIGHTS

หนูชื�อนางสาว สิริิม่า ด็ำาเนินงาม่ ชื�อเล่น กริะเต็น 

ปัจัจุับันอายุ 22 ปี กำาลังทั้ำางานเป็นครูิพีั�เลี�ยงปริะจัำา

เนอสเซ้ำอรีิ�ทีั้�โริงเรีิยนอนุบาลหนองบัวลำาภููคริิสเตียน เป็น

สมาช่้กัของคร่สตจัำกัรหนองบัวิลำาภ้และเป็นสมาช่้กัใน

โครงกัารคอมแพื่สชั้�นมาตั�งแต�อาย้่ 8 ปี ด้้วิย้กัารชั้กัช้วิน

ของเจ้ำาหน้าทีี่�

หน้ได้้ควิามร้้และกัารสนับสน่นมากัมาย้จำากัโครงกัาร ได้้

โอกัาสที่ำาควิามร้้จัำกัและเข้าใจำตัวิเองมากัขึ�นที่ำาให้ร้้วิ�าตัวิ

เองมีควิามใฝ่่ฝั่นอย้ากัเป็นคร้ ซึึ่�งก็ัค่องานทีี่�ที่ำาอย้้�ใน

ปัจำจ่ำบัน นอกัจำากันี� โครงกัารยั้งที่ำาให้หน้ได้้ร้้จัำกัพื่ระเจ้ำา 

แม้ครอบครัวิของหน้ไม�ได้้เป็นคร่สเตีย้น แต�ก็ัได้้ย้่นได้้ฟัง

เร่�องของพื่ระเจ้ำาทีี่�นี� หน้เช่้�อวิ�าพื่ระเจ้ำาเป็นผู้้้สร้างโลกัและ

สร้างเราขึ�นมาเลย้อย้ากัร้้จัำกัพื่ระเจ้ำาให้มากัขึ�น จำนตัด้ส่นใจำ

รับเช่้�อตอนไปเข้าค�าย้ของโครงกัารทีี่�ขอนแกั�น

คร้พีื่รพื่รเป็นแบบอย้�างในกัารใช้้ชี้ว่ิตของหน้ในด้้านงาน

รับใช้้ ตอนนี�หน้รับใช้้ในคร่สตจัำกัรเป็นประจำำาในตำาแหน�ง

คอรัสของทีี่มนมัสกัารและสอนรวิใีห้เด็้กั ๆ  ส�วินในอนาคต 

หน้อย้ากัถิ่วิาย้ตัวิรับใช้้เป็นศ่ษย้าภ่บาล แม้ตอนนี�จำะยั้ง

ไม�มีโอกัาส แต�หวัิงวิ�าอีกัสักั 5 ปี 10 ปี หน้จำะได้้ศึกัษาต�อ

พื่ระคัมภีร์ทีี่�กัร่งเที่พื่คร่สตศาสนศาสตร์ (BIT) ตามอย้�าง

อาจำารย์้กัำาธรค�ะ

เรืิ�องริ�วท่ี่�น่�จัดจัำ�

จั�กศิษย์เก่�
สิริมา ดืำาเนินงาม

(กระเต็น)

กระเต็นช่วยงานติดืตั�งไฟในคริสตจัุกร
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เรืิ�องริ�วท่ี่�น่�จัดจัำ�

จั�กศิษย์เก่�
ชลิต นาถาดืทำอง

(ป่)

ชลิต นาถาด็ทั้อง หริือ ปู เป็นหนึ�งในอด็ีตสม่าชิกของ

โคริงการิคอม่แพัสชั�นทั้ี�ม่ีคริิสตจัักริหนองบัวลำาภููเป็น

คู่มิ่ตริ ปัจำจ่ำบันอาย้ ่23 ปี กัำาลังศึกัษาอย้้�ชั้�นปีทีี่� 3 คณะส่�ง

แวิด้ล้อมและที่รัพื่ย้ากัรศาสตร์ สาขาสังคมส่�งแวิด้ล้อม 

มหาว่ิที่ย้าลัย้มหาสารคาม

ป้เล�าวิ�า เขาเข้ามาเป็นส�วินหนึ�งของโครงกัารตั�งแต�อาย้่ได้้

ประมาณ 7-8 ปี ตามคำาชั้กัช้วินของเจ้ำาหน้าทีี่�ทีี่�ไปลงพ่ื่�นทีี่�

ในช่้มช้นตอนนั�น ซึึ่�งโครงกัารนี�เองทีี่�เข้ามามีบที่บาที่ในกัาร

เปลี�ย้นแปลงของชี้ว่ิตจำนตัวิเขาเองก็ัย้ังคาด้ไม�ถึิ่ง

จัุด็เปลี�ยนแริกคือการิได็้ม่ีโอกาสริู้จัักพัริะเจั้าและตัด็สิน

ใจัยอม่ริับพัริะองค์เข้าม่าในชีวิต เขาได้้เรีย้นร้้ เร่�อง

พื่ระเจำ้าตั�งแต�เรีย้นอย้้�ประถิ่มศึกัษาปีที่ี� 2 และมีโอกัาสร�วิม

รับใช้้ที่ี�คร่สตจัำกัรเป็นประจำำาจำนกัระทัี่�งตัด้ส่นใจำรับบับต่ศมา

เม่�ออาย้ป่ระมาณ 13-15 ปี ด้้วิย้ควิามเช่้�ออย้�างไม�มีข้อกัังขา

และหัวิใจำย้อมรับพื่ระเจ้ำาอย้�างเต็มเปี�ย้ม ปัจำจ่ำบันนี� แม้จำะ

ต้องมีช้�วิงเปดิ้เที่อมที่ี�ต้องย้า้ย้ไปเรีย้นในจำงัหวัิด้มหาสารคาม 

แต�หากัมีโอกัาสได้้กัลับบ้านเม่�อไหร� เขาจำะร�วิมรับใช้้ทีี่�คร่สตจัำกัร

เสมอโด้ย้ใช้้พื่ระพื่รด้้านกัารร้องเพื่ลงทีี่�พื่ระเจ้ำามอบให้มารับ

ใช้้ในกัารนำานมัสกัาร อีกัทัี่�งยั้งคอย้ช้�วิย้เหล่องานอะไรก็ัตาม

ทีี่�ศาสนาจำารย้์กัำาธรและอาจำารย้์พีื่รพื่รต้องกัารให้ช้�วิย้ โด้ย้

กัล�าวิถึิ่งอนาคตไว้ิวิ�า ถ้ิ่าเรีย้นจำบแล้วิได้้กัลับมาที่ำางานทีี่�บ้าน

ก็ัจำะช้�วิย้รับใช้้พื่ระเจ้ำาให้ถึิ่งทีี่�ส่ด้ ไม�วิ�าจำะเป็นในส�วินไหน

ก็ัตาม ส�วินกัารร้องเพื่ลงทีี่�ถิ่นัด้ก็ัจำะรับใช้้ต�อไปอย้�างแน�นอน

จัุด็เปลี�ยนทั้ี�สองคือการิทั้ี�เขาได็้ริู้จัักตัวเองกริะทั้ั�งพััฒนา

ความ่ชอบนี�จันเจัอเปา้หม่ายในอนาคต ป้เล�าวิ�า เขาอย้ากั

เป็นวิ่ที่ย้ากัรด้้านส่�งแวิด้ล้อมเพื่ราะเห็นปัญหาที่ี�เกั่ด้ขึ�น

ใกัล้ตัวิ ในพื่่�นที่ี�แถิ่บภาคอีสานมีกัารเผู้าป่าเป็นประจำำา

เน่�องจำากัประช้ากัรส�วินใหญ�ประกัอบอาช้ีพื่เกัษตรกัร 

ครอบครัวิของเขาเองกั็เป็นหนึ�งในนั�นเช้�นกััน ในแต�ละปี

จำะมีกัารเผู้าหน้าด้่นหร่อตอฟางข้าวิ ซึ่ึ�งเป็นควิามเช้่�อของ

เกัษตรกัรที่ี�เข้าใจำวิ�า กัารเผู้าหน้าด้่นจำะช้�วิย้ที่ำาลาย้เช้่�อโรค 

ซึ่ึ�งจำร่ง ๆ แล้วิมันไม�ใช้�เลย้ นอกัจำากัจำะเกั่ด้ควิามเสีย้หาย้

ใหญ�หลวิงต�อส่�งแวิด้ล้อมแล้วิ ย้ังที่ำาให้ด้่นเสีย้สารต�าง ๆ 

ที่ี�มีประโย้ช้น์ไปอีกัด้้วิย้ ป้มองเห็นวิ�า เขาจำะสามารถิ่ช้�วิย้

เหล่อสังคมได้้มากัหากัให้ควิามร้้ทีี่�ถ้ิ่กัต้อง

“หลายชุม่ชนยังเข้าไม่่ถึงเรืิ�องสิ�งแวด็ล้อม่ โด็ยเฉพัาะ

ชุม่ชนทีั้�อยู่นอกอำาเภูอหรืิอแถบชนบทั้ เขายังมี่การิเผาขยะ 

เผาหน้าดิ็น และตัด็ไม้่ทั้ำาลายป่า ถ้าผม่ได้็ลงไปจุัด็นั�นน่า

จัะเปลี�ยนความ่คดิ็และพัฤตกิริริม่ของชมุ่ชนหริอืคนทัั้�วไป

ทีั้�ยังไม่่รู้ิเรืิ�องนี�ได้็ เหมื่อนกับไปม่อบความ่รู้ิให้พัวกเขา แก้

ปัญหาทีั้�สาเหตุไปเลย” ป้พ้ื่ด้ถึิ่งควิามตั�งใจำของเขาอย้�างม่�ง

มั�น ควิามที่ี�ช่้�นช้อบเร่�องส่�งแวิด้ล้อม ช้อบธรรมช้าต่ และกัาร

อน่รักัษ์ป่าไม้จึำงที่ำาให้เขาอย้ากัศึกัษาต�อด้้านนี�โด้ย้ตรงใน

ระดั้บมหาว่ิที่ย้าลัย้ แต�ครอบครัวิของเขาเองไม�มีกัำาลังพื่อจำะ

สนับสน่น ส�วินนี�เองที่ี�โครงกัารเข้ามามีบที่บาที่ในกัาร

เปลี�ย้นแปลงช้ีวิ่ตของเขาอีกัครั�งเม่�อโครงกัารมอบที่่นใน

กัารศึกัษาต�อ ที่ำาให้ป้สามารถิ่เด้่นตามควิามใฝ่่ฝ่ันที่ี�เขามี

ต�อไปได้้

ป้ท่ี่�งท้ี่าย้ด้้วิย้กัารขอบค่ณโครงกัารและคร่สตจัำกัรทีี่�มอบ

โอกัาสลำ�าค�าเช้�นนี�ให้กัับชี้ว่ิตของเขา
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เปรมอุทัำย เศิษมา 
(เปรม)

พูดคุยกับัเย�วชั่น

ผู้มช้่�อเปรมครับ เปรมอ่ที่ัย้ เศษมา อาย้่ 16 ปี กัำาลังศึกัษาอย้้�
มัธย้มศึกัษาปีที่ี� 4 สาย้วิ่ที่ย้์-คณ่ต ที่ี�โรงเรีย้นศรีบ่ญเร่อง
วิ่ที่ย้าคาร อาศัย้อย้้�กัับแม�ที่ี�ที่ำางานเป็นแม�ครัวิในโรงเรีย้นบ้าน
ที่ราย้ม้ลเพื่ีย้ง 2 คน ส�วินพื่�อย้้าย้ไปที่ำางานที่ี� จำั งหวิัด้
สม่ที่รปรากัาร

แนะนำ�ตัว

ตั�งแต� ป.1 ครับ อาย้ป่ระมาณ 7 ขวิบ ตอนนั�นแม�โอ๋ (เจ้ำาหน้าทีี่�
ในโครงกัาร) ช้วินมาร�วิมก่ัจำกัรรมทีี่�โครงกัารในวัินเสาร์ครับ ผู้ม
เลย้ได้้มีโอกัาสเร่�มร้้จัำกัโครงกัารนี�

เข้ึ้�โคริงก�ริตั�งแต่อ�ยุเท่ี่�ไหร่ิ

ผู้มรับเช่้�อตอนอาย้ ่15 ปี เพื่ราะได้้ร้้จัำกัพื่ระเจ้ำาผู้�านโครงกัาร ผู้ม
ได้้ย้่นเร่�องโมเสสกัับเร่อโนอาห์ตั�งแต�เด้็กั พื่อโตขึ�นก็ัได้้เรีย้นร้้
เกีั�ย้วิกัับประวัิต่ศาสตร์และร�องรอย้ในอดี้ตมากัขึ�น ที่ำาให้ผู้มเร่�ม
ศึกัษาเร่�องราวิของพื่ระเจ้ำามากัขึ�น เป็นทีี่�มาของกัารมีพื่ระเย้ซ้ึ่
เป็นต้นแบบในกัารใช้้ชี้ว่ิตด้้วิย้

ม�รู้ิจัักพริะเจ้ั�ได้ยังไง

ผู้มช้อบกัารเรีย้นพื่ระคัมภีร์กัับคร้ม่นต์ครับ เขาบรรย้าย้
สถิ่านกัารณไ์ด้้เห็นภาพื่ ที่ำาให้เรามีอารมณ์ร�วิมกัับเร่�องราวิต�างๆ

กิจักริริมท่ี่�ชืั่�นชั่อบัในโคริงก�ริ

กัารเล�นด้นตรีและควิามกัล้าแสด้งออกั

ขึ้องป็ริะที่�นท่ี่�พริะเจ้ั�มอบัให้

คอย้ช้�วิย้งานกั่จำกัรรมในโครงกัารครับ เป็นที่ีมงานจำัด้
กั่จำกัรรมและอย้้ �ที่ีมนมัสกัารในคร่สตจำักัร ใช้้ของประที่าน
ด้้วิย้กัารเล�นด้นตรีนมัสกัารพื่ระเจ้ำา

ตอนน่�รัิบัใช้ั่ด้�นไหนอยู่บ้ั�ง

ทีี่�นี�ที่ำาให้ผู้มร้้จัำกัตัวิเองมากัขึ�น ที่ำาให้ผู้มร้้วิ�าช้อบอะไร ไม�ช้อบ
อะไร ถิ่นัด้อะไร ไม�ถิ่นัด้อะไร และย้ังคอย้ส�งเสร่มให้ผู้มฝ่ึกัฝ่น
ทัี่กัษะต�าง ๆ ตามควิามถิ่นัด้ของตัวิเอง อีกัอย้�างค่อเร่�องโอกัาส 
โครงกัารมอบโอกัาสที่างกัารศึกัษาให้ผู้ม ที่างบ้านผู้มเองไม�ค�อย้
มีฐานะ เลย้มองวิ�ามันสำาคัญมากั ผู้มเช่้�อวิ�าชี้ว่ิตผู้มจำะเปลี�ย้นไป
ในที่างทีี่�ดี้ขึ�นแน�นอนจำากัท่ี่นกัารศึกัษานี�

มองว่�โคริงก�ริเป็ล่ำ�ยนแป็ลำงช่ั่วิตขึ้องตัวเอง
อย่�งไริบ้ั�ง

อย้ากัที่ำางานรับใช้้พื่ระเจ้ำาเต็มตัวิ โด้ย้กัารป่าวิประกัาศข�าวิ
ประเสร่ฐของพื่ระเจ้ำา เลย้ตั�งใจำไว้ิวิ�าถ้ิ่าจำบมัธย้ม 6 จำะเล่อกัเรีย้น
พื่ระคร่สธรรมต�อ ตอนนี�สนใจำทีี่�พื่ระคร่สตธรรมกัร่งเที่พื่ (BIT) 
อย้้�ครับ กัำาลังปรึกัษากัับคร้ม่นต์ ส�วินท่ี่ศที่างหลังจำากันั�นก็ัขึ�นอย้้�
กัับพื่ระเจ้ำา พื่ระเจ้ำาอย้ากัให้ที่ำาอะไร ผู้มก็ัจำะรับใช้้ตามทีี่�พื่ระเจ้ำา
จำะเล่อกัใช้้

คว�มใฝ่่ฝั่นในอน�คต

ผู้มอย้ากัขอบค่ณโครงกัาร ถ้ิ่าไม�มีโครงกัารผู้มคงไม�ได้้มาอย้้�จ่ำด้นี� 
ไม�มโีอกัาสได้้เรีย้นอย้�างตอนนี�และคงไม�มเีป้าหมาย้ในชี้วิต่ อย้ากั
ขอบค่ณโครงกัารนี�มากั ๆ ครับ

ม่อะไริอย�กฝ่�กถุ้งโคริงก�ริไหม

Q&A

เปรมในวัยเด็ืก
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สุดืาพื่ร มากอารีกุล 
(ร่ธ์)

พูดคุยกับัเย�วชั่น

ช่้�อนางสาวิ ส่ด้าพื่ร มากัอารีก่ัล ช่้�อเล�น ร้ธ ค�ะ ปัจำจ่ำบันกัำาลังจำะ
เข้าปี 1 ทีี่�มหาว่ิที่ย้าลัย้บ้รพื่า คณะโลจ่ำสต่กัส์ เพ่ื่�งจำบมัธย้มปลาย้
จำากัโรงเรีย้นหนองบัวิว่ิที่ย้าคาร

แนะนำ�ตัว

น�าจำะตั�งแต�อน่บาลเลย้ น้าหน้ที่ำางานที่ี�โรงเรีย้นหนองบัวิลำาภ้
คร่สเตีย้น ซึึ่�งเป็นเคร่อเดี้ย้วิกัับคร่สตจัำกัรหนองบัวิลำาภ้ เลย้ร้้จัำกั
โครงกัารมาตั�งแต�เด็้กั ๆ

เข้ึ้�โคริงก�ริตั�งแต่อ�ยุเท่ี่�ไหร่ิ

โตมาในครอบครัวิคร่สเตีย้นอย้้�แล้วิ และพื่ออย้้�ในโครงกัารก็ัได้้
เรีย้นร้้เร่�องราวิของพื่ระเจ้ำามาตลอด้ เลย้ตดั้ส่นใจำรับเช่้�อตอนอาย้่
ได้้ประมาณ 15 ปี

ม�รู้ิจัักพริะเจ้ั�ได้ยังไง

พื่วิกัก่ัจำกัรรมสอนด้้านอาชี้พื่ ที่ำาเคร่�องด่้�มบ้าง อาหารบ้าง แต�ละ
ช้�วิงก็ัจำะมีอะไรที่ำาแตกัต�างกัันไป ทีี่�ช้อบนอกัจำากันี�ก็ัค่องาน
คร่สต์มาสค�ะ

กิจักริริมท่ี่�ชืั่�นชั่อบัในโคริงก�ริ

ค่อกัารทีี่�ได้้อย้้�ในโครงกัารนี� ได้้ใช้้ชี้ว่ิตทีี่�คร่สตจัำกัร มีพีื่�น้องใน
โบสถ์ิ่คอย้ช้�วิย้เหล่อ และยั้งที่ำาให้หน้พื่บของประที่านในกัารร้อง
เพื่ลงและกัารรับใช้้กัับเด็้กัๆ

ขึ้องป็ริะที่�นท่ี่�พริะเจ้ั�มอบัให้

กั�อนจำะย้้าย้มาเรีย้นมหาว่ิที่ย้าลัย้ได้้ไม�ถิ่ึงเด่้อน หน้เป็นผู้้้นำา
นมัสกัารและช้�วิย้สอนด้นตรี เวิลาโครงกัารมีกัารไปสอนเด็้กั ๆ 
คอมแพื่สชั้�นในสาขาอ่�น หน้ก็ัไปช้�วิย้สอนด้้วิย้

ตอนน่�รัิบัใช้ั่ด้�นไหนอยู่บ้ั�ง

โตมาในครอบครัวิคร่สเตีย้นอย้้�แล้วิ และพื่ออย้้�ในโครงกัารก็ัได้้
เรีย้นร้้เร่�องราวิของพื่ระเจ้ำามาตลอด้ เลย้ตดั้ส่นใจำรับเช่้�อตอนอาย้่
ได้้ประมาณ 15 ปี

มองว่�โคริงก�ริเป็ล่ำ�ยนแป็ลำงช่ั่วิตขึ้องตัวเอง
อย่�งไริบ้ั�ง

อย้ากัที่ำางานในคลังขนส�งอะไรประมาณนี� ซึึ่�งเป็นงานในสาย้ทีี่�
เล่อกัเรีย้นค�ะ ตอนแรกัทีี่�เล่อกัเพื่ราะร้้สึกัวิ�าคณะนี�กัำาลังเป็นทีี่�
ต้องกัารในตลาด้แรงงาน พื่อสนใจำและศึกัษาข้อม้ลเลย้ตั�งใจำวิ�า
เรีย้นจำบก็ัจำะที่ำางานในสาย้นี�เลย้ อย้ากัที่ำางานไปสักัพัื่กักั�อน แล้วิ
จำะย้้าย้กัลับมาช้�วิย้งานรับใช้้ทีี่�คร่สตจัำกัรหนองบวิลำาภ้ อันนี�เป็น
เป้าหมาย้ในกัารรับใช้้ของหน้ค�ะ อย้ากักัลับมารับใช้้ทีี่�นี� ไม�วิ�าจำะ
เป็นกัารรับใช้้ด้้านไหนก็ัตาม

คว�มใฝ่่ฝั่นในอน�คต

อย้ากัขอบค่ณโครงกัารค�ะ ทีี่�นี�เป็นทีี่�ทีี่�ดี้มากั หน้ได้้รับกัารช้�วิย้
เหล่อและมนัที่ำาให้ชี้ว่ิตเปลี�ย้นแปลงไปในที่างที่ี�ดี้ขึ�น ที่ำาใหห้น้ได้้
ฝึ่กัควิามรับผู่้ด้ช้อบ ได้้พัื่ฒนาตัวิเองในหลาย้ด้้านอย้้�ตลอด้ ทีี่�
สำาคัญเลย้ค่อเร่�องท่ี่นกัารศึกัษา ร้้สึกัขอบค่ณมากั ๆ ค�ะ

ม่อะไริอย�กฝ่�กถุ้งโคริงก�ริไหม

Q&A

ร่ธ์ในวัยมัธ์ยมต้น
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คร่สตจัำกัรก่ั�วิลึกั อำาเภอฮอด้ จัำงหวัิด้เชี้ย้งใหม� เป็นคร่สตจัำกัรทีี่�ตั�ง

อย้้�บนเน่นเขา กั�อตั�งเม่�อ พื่.ศ.2552 และเป็นเวิลากัวิ�า 13 ปีแล้วิ

ทีี่�คร่สตจัำกัรก่ั�วิลึกัเป็นค้�ม่ตรกัับคอมแพื่สชั้�นและด้ำาเน่นพัื่นธก่ัจำ

พัื่ฒนาเด็้กัแบบองค์รวิม ภาย้ใต้ช่้�อ โครงกัารพัื่ฒนาเด็้กัโลกัสด้ใส 

ปัจำจ่ำบันมีเด็้กัในโครงกัาร 203 คน อาย้ร่ะหวิ�าง 3-18 ปี เด็้กัเหล�า

นี�ได้้ที่ำาก่ัจำกัรรมเพ่ื่�อพัื่ฒนาในด้้านกัารเรีย้นร้้ ด้้านสังคม-อารมณ์ 

ด้้านส่ขภาพื่ และด้้านจ่ำตว่ิญญาณ 

ปร่บปรุงห้องเรียนแลำะห้องนำ�าที�คริสตจ่กรกิ�วลึำก

คอล่ำมน์พ่ฒนาคุณภูาพชีั่วิต

แต�เน่�องจำากัทีี่�ตั�งห้องเรีย้นสำาหรับเด็้กั ๆ  ทีี่�คร่สตจัำกัรก่ั�วิลึกัตั�งอย้้�

บนเน่นเขา ที่างเด่้นขึ�นลงลำาบากั โด้ย้เฉพื่าะฤด้้ฝ่น พ่ื่�นถิ่นนล่�น

และอันตราย้ ประกัอบกัับสภาพื่ห้องเรีย้นที่ร่ด้โที่รมและไม�มีผู้นัง

กัั�นห้อง และไม�มีห้องนำ�าให้เด็้กัได้้ใช้้ ที่ำาให้เด็้กัหลาย้คนเร่�มห�าง

หาย้ไปจำากักัารมาร�วิมก่ัจำกัรรมทีี่�คร่สตจัำกัร

แม้วิ�าในช้�วิงเวิลาทีี่�ผู้�านมา คร่สตจัำกัรได้้มีควิามพื่ย้าย้ามในกัาร

ปรับปร่งห้องเรีย้นสำาหรับเด็้กั ไม�วิ�าจำะเป็นกัารกั�อสร้างโด้ย้ใช้้

ไม้ไผู้�และไม้ทีี่�มีอย้้� แต�เพีื่ย้งไม�กีั�ปี ก็ัผู่้พัื่งไม�สามารถิ่ใช้้งานต�อไป

ได้้ ต�อมามีทีี่มอาสาสมัครนักัศึกัษามาช้�วิย้ปรับปร่งห้องเรีย้น แต�

ด้้วิย้งบประมาณทีี่�มีอย้้�อย้�างจำำากััด้ จึำงที่ำาได้้เพีื่ย้งกั�อผู้นังครึ�งล�าง

ของแต�ละด้้านเที่�านั�น เวิลาผู้�านไปห้องเรีย้นก็ัที่ร่ด้โที่รมลงอีกั 

หลังคารั�วิ คานไม้ร้าวิ หักั ไม�ปลอด้ภัย้ ด้้วิย้สภาพื่ทีี่�เป็นอย้้�นี� ที่ำาให้

เด็้กัหลาย้คนไม�มาร�วิมก่ัจำกัรรมทีี่�คร่สตจัำกัรเป็นเวิลานาน ส�งผู้ล

ให้กัารพื่ัฒนาเด้็กัแบบองค์รวิมนั�นเป็นไปได้้ย้ากั คร่สตจำักัร

ตระหนักัวิ�าเหล�านี�เป็นสาเหต่สำาคัญทีี่�ที่ำาให้เด็้กั ๆ  ไม�ได้้รับควิาม

สะด้วิกัและไม�สนใจำที่ี�จำะมา ด้ังนั�นผู้้้นำาคร่สตจำักัร กัรรมกัาร

คร่สตจำักัร และกัรรมกัารโครงกัาร จึำงได้้หาร่อกัับผู้้้ประสานงาน

คอมแพื่สชั้�นเพ่ื่�อเสนอแผู้นของบประมาณพ่ื่เศษเพ่ื่�อปรับปร่ง

ห้องเรีย้นและสร้างห้องนำ�าในเด่้อนเมษาย้น พื่.ศ. 2563 

เม่ �อได้้ร ับงบประมาณพื่่เศษจำากัผู้้ ้ถิ่วิาย้ในเด้่อนกัรกัฎาคม

“คริิสตจัักริท่ี่�เป็น็มิตริกับัเด็ก
ควริม่สถุ�นท่ี่�ท่ี่�ป็ลำอดภัูย

ให้เด็ก ๆ เข้ึ้�ม�ได้ทุี่กเมื�อ”

ห้องเ ร่ิยนท่ี่� แ ข็ึ้งแริง แลำะ ห้องนำ�� ท่ี่� ถูุก
สุขึ้ลัำกษณะจ้ังม่คว�มจัำ�เป็็นอย่�งยิ�ง

เยาวชน ผ้่ปกครอง และสมาชิกคริสตจัุกร
ร่วมกันสร้างห้้องเรียนและห้้องนำ�า

บัริเวณพืื่�นทีำ�ก่อนปรับัปรุง

ผ้่ปกครอง และสมาชิกคริสตจัุกร
ร่วมกันสร้างห้้องเรียนและห้้องนำ�า



ผู้้้ปกัครองเด็้กัและสมาช่้กัคร่สตจัำกัรได้้ร�วิมกัันถิ่วิาย้แรงกัาย้และ

กัำาลังที่รัพื่ย้์สมที่บอีกับางส�วิน ที่ำาให้ห้องเรีย้นและห้องนำ�าสร้าง

เสร็จำสมบ้รณ์ภาย้ในระย้ะเวิลาเพีื่ย้งไม�กีั�เด่้อนนับจำากัวัินทีี่�ได้้รับ

งบประมาณ

โครงกัารสามารถิ่ใช้้ประโย้ช้น์จำากัห้องเรีย้นที่ี�ปรับปร่งใหม�ได้้

อย้�างเต็มทีี่� จึำงจัำด้ก่ัจำกัรรมทีี่�หลากัหลาย้มากัขึ�น เช้�น ก่ัจำกัรรม

เสร่มทัี่กัษะอาชี้พื่ ที่ำาอาหาร ที่ำาขนม ก่ัจำกัรรมด้นตรี ฯลฯ เพ่ื่�อ

ตอบสนองควิามสนใจำของเด็้กั ๆ เด็้กัมีสมาธ่มีควิามตั�งใจำและ

ขย้ันเรีย้นมากัขึ�นเน่�องจำากัไม�มีเสีย้งรบกัวินจำากันอกัห้องเรีย้น 

คร่สตจัำกัรย้ังสามารถิ่ใช้้ห้องเรีย้นสำาหรับกัล่�มอธ่ษฐาน กัล่�ม

อน่ช้น กัล่�มสตรี กัล่�มบ่ร่ษ และกัล่�มเด็้กัรวีิ นอกัจำากันี�ห้องนำ�าทีี่�

สะด้วิกัสบาย้ ช้�วิย้ให้เด็้กั ๆ ไม�ต้องเด่้นไกัลเม่�อมีควิามจำำาเป็น

ต้องใช้้ห้องนำ�า เด็้กั ๆ  ร้้สึกัปลอด้ภยั้ในกัารใช้้ห้องนำ�า และย้งัเรีย้น

ร้้ทีี่�จำะช้�วิย้กัันรักัษาควิามสะอาด้ห้องนำ�าเป็นอย้�างดี้ ปัจำจ่ำบัน

โครงกัารพื่ัฒนาเด้็กัโลกัสด้ใส มีห้องเรีย้น 6 ห้อง และห้องนำ�า

ทัี่�งหมด้ 8 ห้อง แย้กัสำาหรับเด็้กัช้าย้ 4 ห้องและเด็้กัหญ่ง 4 ห้อง 

ที่างเด่้นขึ�นไปย้งัห้องเรีย้นก็ัมีกัารปรบัปร่งเพ่ื่�อควิามสะด้วิกัและ

ปลอด้ภัย้มากัขึ�น

หลัำงจั�กท่ี่�ได้ป็รัิบัป็รุิงห้องเร่ิยนแลำะห้องนำ��แล้ำว

“เมื่�อหนูมี่ห้องเรีิยนใหม่่ หนก็ูเข้าเรีิยนในชม่ริม่ด็นตริเีสม่อ หนู

มี่ความ่สุขในการิเรีิยน หนูมี่ความ่กริะตือรืิอร้ินทีั้�จัะได้็เข้าเรีิยน

ในห้องอย่างดี็ด้็วย หนูได้็เรีิยนรู้ิการิทั้ำาขนม่ มี่ริายได้็จัากการิ

ทั้ำาขนม่ หนูได้็เรีิยนรู้ิการิทั้ำางานเป็นทีั้ม่กับเพืั�อน ๆ  ในชม่ริม่”

ด็.ญ.ปริะกายด็าว กล่าวด้็วยความ่ภููมิ่ใจั

กัารปรับปร่งห้องเรีย้นและสร้างห้องนำ�าใหม�นี� ย้ังส�งผู้ลพื่ลอย้ได้้

ให้คร่สตจัำกัรเป็นทีี่�ร้้จัำกัจำากัหน�วิย้งานภาครัฐและในช่้มช้นเป็น

อย้�างมากั เน่�องจำากัคร่สตจัำกัรมีควิามพื่ร้อมในด้้านอาคารสถิ่าน

ทีี่�มากัขึ�น ทีี่�ผู้�านมาโรงเรีย้นในท้ี่องถ่ิ่�น อบต. และหน�วิย้งาน

สาธารณส่ขได้้ประสานงานมายั้งคร่สตจัำกัรเพ่ื่�อขอใช้้สถิ่านทีี่�

ห้องเรีย้นและห้องนำ�าเพ่ื่�อจัำด้ก่ัจำกัรรมที่างสังคม จัำด้ประช่้ม หร่อ

สัมมนาต�าง ๆ เน่�องจำากัห้องเรีย้นตั�งอย้้�บนเน่นเขา มีจ่ำด้ทีี่�มอง

เห็นว่ิวิท่ี่วิที่ัศน์ทีี่�สวิย้งามเป็นทีี่�ดึ้งด้้ด้ควิามสนใจำของแขกัผู้้้มา

เย้่อนมากัมาย้ ที่ำาให้คร่สตจัำกัรก่ั�วิลึกัเป็นศ้นย้์รวิมในกัารจัำด้

ก่ัจำกัรรมของช่้มช้นอีกัแห�งหนึ�งเลย้ก็ัวิ�าได้้

หลัำงจั�กท่ี่�ห้องเร่ิยนแลำะห้องนำ��สร้ิ�งเสร็ิจัแล้ำว 
เด็กแลำะเย�วชั่นรู้ิส้กด่ใจั แลำะภููมิใจัทุี่กครัิ�งท่ี่�ม�
ร่ิวมกิจักริริม

พืื่�นทีำ�ห้ลังการปรับัปรุงเสร็จุสิ�น

เจุ้าห้น้าทีำ�สอนรวีในห้้องเรียนให้ม่

การเรียนของเด็ืก ๆ ในห้้องเรียนให้ม่

ห้้องนำ�าห้ลังปรับัปรุงเสร็จุสิ�น

ห้น่วยงานสาธ์ารณสุขขอใช้พืื่�นทีำ�ห้้องเรียนห้ลังปรับัปรุง
เพืื่�อฉีดืวัคซีนป้องกันโควิดื 19 ให้้คนในชุมชน

ม่ลนิธิ์ดืรุณาทำร : 57/7 ถนนทุ่ำงโฮเต็ล ซอย 3 ตำาบัลวัดืเกต อำาเภิอเมือง จัุงห้วัดืเชียงให้ม่ 50000 โทำรศัิพื่ท์ำ 66 53 266 426-9 โทำรสาร 66 53 240 442


