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“พระพรของชุุ ม ชน“ การทำำ�พัั นธกิิ จ
พัั ฒนาเด็็กแบบองค์์รวมของคริิสตจัักร
แม่่ลายเหนืือ
คอลััมน์์เตรีียมความพร้้อมสู่่�ความยั่่ง
� ยืืน
•

ฟัังเรื่่�องราวและคำำ�พยานจากศิิษยาภิิบาล :
ศาสนาจารย์์ โกมล การเวกผดุุง

•

เรื่่�องราวที่่�น่่าจดจำำ�จากศิิษย์์เก่่า :
ขวััญฤดีี อารยคุุณดีี, ขจรเกีียรติิ สัังจีี

•

พูู ดคุุยกัับเยาวชน :
ปณิิดา ปู่่คำ
� ำ�, เรวดีี ปู่่ป๋
� า๋

คอลััมน์์เสริิมสร้้างศัักยภาพ
•

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

การให้้คำำ�ปรึึกษาแบบผู้้�รัับการปรึึกษาเป็็น
ศููนย์์กลาง

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
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คอลััมน์์ เ ตรีียมความพร้้ อ ม
สู่่�ความยั่่� ง ยืื น

อาคารคริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือ

คริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือ อยู่่�ในสัังกััดสภาคริิสตจัักรแห่่งประเทศไทย (ภาค
19) ตั้้�งอยู่่�ที่�ตำ่ ำ�บลบ่่อหลวง อำำ�เภอฮอด จัังหวััดเชีียงใหม่่ ลัักษณะบริิเวณ
คริิสตจัักรเป็็นชุมุ ชนชนบท มีีพื้้น� ที่ร่� ายล้้อมด้้วยภููเขา ประกอบด้้วยชุุมชน
4 หย่่อมบ้้าน รวมจำำ�นวน 300-400 กว่่าครััวเรืือน ผู้้�คนส่่วนมากมีีความ
เชื่่�อตามแบบฉบัับชนเผ่่าดั้้�งเดิิม นัับถืือผีีและบรรพบุุรุุษก่่อนคริิสตจัักรมา
ก่่อตั้้�งที่่�นี่่� จึึงมีีไม่่กี่่�ครอบครััวที่�เ่ ป็็นคริิสเตีียน และเมื่่�อแรกก่่อตั้้�งมีีสมาชิิก
ทั้้�งหมดประมาณ 15 คน
คริิ ส ตจัั ก รแม่่ ล ายเหนืื อ เริ่่� ม เป็็ นคู่่�มิิ ต รกัั บ
คอมแพสชั่่�นตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน พ.ศ.2549

การทำำ�พัันธกิิจเด็็กแบบองค์์รวม
ของคริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือ

จากผู้จั
้� ัดการโครงการ
ประกอบ กบิิลศัักดิ์์� (เป้้)
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เนื่่�องจากได้้เห็็นตััวอย่่างของคริิสตจัักรในอำำ�เภอเดีียวกัันที่่�เป็็นคู่่�มิิตรอยู่่�
ก่่อน จึึงเกิิดความสนใจ เพราะเห็็นว่่าจะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้เด็็กและ
เยาวชนได้้รัับการพััฒนาในหลายด้้าน เมื่่�อเริ่่�มเปิิดโครงการมีีเด็็กลง
ทะเบีียนเป็็นสมาชิิก 109 คน และเจ้้าหน้้าที่�่ 4 คน ได้้ผลตอบรัับที่�ดี่ ีจาก
ชุุมชนตั้้�งแต่่ช่่วงแรก ๆ เพราะเด็็กได้้รัับการพััฒนาด้้านการศึึกษา มีีเรีียน
พิิเศษเสริิม จากวิิชาต่่าง ๆ ในโรงเรีียน ทำำ�ให้้ผู้้�ปกครองเห็็นถึึงการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น จากการใช้้เวลาในวัันหยุุดให้้เป็็นประโยชน์์
นัั บ ว่่ า การร่่ วม เป็็ นคู่่�มิิ ต รกัั บ คอมแพสชั่่� น ได้้
สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงถึึงในระดัับชุุมชน
ผลพวงจากการทำำ�พัันธกิิจทำำ�ให้้ผู้้�ปกครองของเด็็กมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
เยาวชนมีีระดัับการศึึกษาที่่สูู� งขึ้้น� และเหมาะสม โดยส่่วนที่่จ� บจากโครงการ

ประกอบอาชีีพหลากหลาย ทั้้�งผู้้�ช่่วยพยาบาล, ทำำ�งานรัับใช้้พระเจ้้าเต็็ม
เวลา, ช่่วยพ่่อแม่่ทำำ�ไร่่ทำำ�นา ฯลฯ อย่่างที่่�ทำำ�งานในคริิสตจัักรนี้้�ก็็มีี 2 คน
ที่่�ทำำ�งานเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ให้้โครงการ คอยดููแลรุ่่�นน้้องต่่อไป ผลสำำ�เร็็จที่่�
งอกงามอีีกอย่่างในการเป็็นคู่่�มิตรคืื
ิ อ การประกาศข่่าวประเสริิฐ แม้้จะไม่่
ได้้บัันทึึกเป็็นตััวเลขที่่�แน่่นอน แต่่ก็็บอกได้้ว่่ามีีเด็็กในโครงการมาเชื่่�อ
พระเจ้้ามากมาย โดยรวม เด็็กและครอบครััวที่่�มารัับเชื่่�อเป็็นจำำ�นวนไม่่ต่ำำ��
กว่่า 30 หลัังคาเรืือน และส่่วนงานของพัันธกิิจนี้้�ยังั เป็็นพระพรให้้กับั คนใน
ชุุมชนเรื่่�อยมา
จวบจนปััจจุบั
ุ น
ั คริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือก่่อตั้้�ง
มาแล้้วเป็็นเวลากว่่า 28 ปีี
มีีสมาชิิกในคริิสตจัักร 304 คน มีีสาขาย่่อยอีีก 4 กิ่่ง� คริิสตจัักร ได้้แก่่ หมวด
บ้้านใหม่่, หมวดกางแส, หมวดแม่่หืืด และหมวดผาเยอน้้อย มีีเด็็กเข้้าร่่วม
เป็็นสมาชิิกในโครงการ 194 คน และเจ้้าหน้้าที่่� 3 คน

การนมััสการในคริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือ

สมาชิิกคริิสตจัักรร่่วมสร้้างห้้องน้ำำ��

ศจ.โกมล และเยาวชนในโครงการพัั ฒนาเด็็กแบบองค์์รวม

เด็็กและเยาวชนในโครงการพัั ฒนาเด็็กแบบองค์์รวม
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การเตรีียมความพร้้อมในการทำำ�พัันธกิิจด้ว
้ ยตนเองอย่่างยั่่�งยืืน
1

ด้้านบุุคลากร

2

ด้้านการยัังชีีพ

ชายในโครงการมาเป็็นช่า่ งตััดผม ลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นคนในชุุมชน เพิ่่ง� เริ่่มต้
� น้
พร้้อมกัับร้้านกาแฟ รายได้้ต่อ่ เดืือนหลัังหัักค่่าใช้้จ่า่ ยแล้้วยัังอยู่่ที่� หลั
่� กั ร้้อย
หลัังจากนี้้�อาจปรัับให้้เจ้้าหน้้าที่เ่� ป็็นงานแบบอาสาสมััครที่ไ่� ม่่เต็็มเวลาแทน เช่่นกััน
3. สตููดิิโออััดเสีียง : ปััจจุุบัันยัังไม่่เริ่่�มทำำ� แต่่วางแผนไว้้แล้้ว คาดว่่าจะเริ่่�ม
ได้้เร็็ว ๆ นี้้� มีีเจ้้าหน้้าที่�ใ่ นโครงการที่่�เป็็นศิิษย์์เก่่ามารัับหน้้าที่่�ดููแลเต็็มตััว

คริิสตจัักรจะนำำ�รายได้้ทั้้ง� หมดจาก 3 พัันธกิิจดัังต่่อไปนี้้� เพื่่อ� มาดำำ�เนิินการ
ในการทำำ�พัันธกิิจพััฒนาเด็็กและเยาวชนต่่อไป

3

ด้้านอาคารสถานที่่�

1. ร้้านขายเครื่่�องดื่่�ม : เพิ่่�งเริ่่�มต้น้ ได้้ไม่่นานนี้้� มีีทั้้�งชาและกาแฟ รายได้้
คริิสตจัักรมีีพื้้�นที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับการทำำ�พัันธกิิจต่่าง ๆ ทั้้�งร้้านเครื่่�องดื่่ม� ,
ต่่อเดืือนหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายแล้้วเฉลี่่�ยอยู่่�ที่�หลั
่ ักร้้อย
ร้้านตััดผม และสตููดิิโอ มีีอาคารเรีียนพร้้อมสำำ�หรับั การทำำ�กิจิ กรรมและชั้้น�
2. ร้้านตััดผมชาย : เป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของพัันธกิิจส่่งเสริิมอาชีีพ โดยให้้เยาวชน เรีียนของเด็็ก

บริิเวณภายในพัั นธกิิจร้้านกาแฟ

การฝึึกตััดผมของเยาวชนในโครงการ

04
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การฝึึกทำำ�กาแฟของเยาวชนในโครงการ

บริิเวณภายในห้้องอััดเสีียง

คริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือและอาคารในการทำำ�พัันธกิิจของคริิสตจัักร

อาคารในการทำำ�พัันธกิิจของคริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือ

4

ด้้านเครืือข่่ายและความร่่วมมืือ

เงื่อ่� นไขของการเข้้าร่่วมโครงการโรงเรีียนเพื่่อ� ชีีวิตคืื
ิ อ คริิสตจัักรจะต้้องเป็็น
สมาชิิกกัับพัันธกิิจพระพรไทยมาแล้้วเป็็นเวลาอย่่างน้้อยปีีครึ่่�ง คริิสตจัักร
หลัังจากได้้ยิินว่่าคริิสตจัักรจะต้้องดููแลตััวเอง โดยจบการเป็็นคู่�สั่ ัญญากัับ แม่่ลายเหนืือที่่ยั� งั มีีอายุุสมาชิิกไม่่ถึงึ จึึงยัังไม่่สามารถเข้้าร่่วมโครงการนี้้�ได้้
คอมแพสชั่่น� ในอีีก 2 ปีีครึ่่ง� คริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือก็็ได้้มองเห็็นโอกาสใหม่่ ทัันทีี แต่่กำำ�ลัังอยู่่�ในช่่วงการวางแผนเพื่่�อเสนอกิิจกรรมและงบประมาณ
ในการเป็็นพันั ธมิิตรกับั พัันธกิิจพระพรไทย (CBN) เพื่่อ� จะเข้้าร่่วมโครงการ โดยจะทราบผลประเมิินในเดืือนเมษายนของปีี พ.ศ.2566
“โรงเรีียนเพื่่�อชีีวิติ ” หรืือ “School of Life (SOL)” ด้้วยการแนะนำำ�ของ ส่่วนงานอื่่�น ๆ ในปััจจุุบัันที่่�คริิสตจัักรได้้เป็็นพัันธมิิตรกัับพัันธกิิจพระพร
ขวััญ-ขวััญฤดีี อารยคุุณดีี ศิิษย์์เก่่าโครงการและสมาชิิกประจำำ�ของคริิสตจัักร ไทยอยู่่�คืือ การใช้้หลัักสููตรบทเรีียนรวีี นำำ�เด็็ก ๆ มาเรีียนด้้วยกััน และช่่วย
แม่่ลายเหนืือที่่ทำ� �ำ งานเป็็นเจ้้าหน้้าที่่ผู้้�ปร
� ะสานงานให้้กับั พัันธกิิจพระพรไทย ดููแลเรื่่�องการเรีียนการสอน โดยขึ้้�นอยู่่�กัับทางคริิสตจัักรว่่าจะจััดตาราง
เด็็กที่่�เป็็นสมาชิิกในโครงการโรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิต จะต้้องเข้้าเกณฑ์์เป็็นผู้้� อย่่างไร เช่่น วิิชาภาษาไทย, คณิิตศาสตร์์, เวลาทำำ�การบ้้าน เป็็นต้้น ซึ่�ง่ สิ่่�ง
ยากไร้้ หรืือมีีผู้้�ปกครองที่่�ขาดความพร้้อมในการดููแล โดยตััวโครงการจะ เหล่่านี้้�จะควบคู่่�ไปกัับการใช้้บทเรีียนของพัันธกิิจพระพรไทย หลัักสููตรนี้้�
ให้้คริิสตจัักรวางแผนรููปแบบของกิิจกรรมการเรีียนการสอนเพื่่�อนำำ�มา ได้้ถููกนำำ�มาใช้้เป็็นเวลาปีีกว่่า ๆ แล้้ว
เสนองบประมาณ ซึ่่�งโครงการจะช่่วยสนัับสนุุนใน 2-3 ปีีแรก แล้้วจากนั้้�น
จะเป็็นความรัับผิิดชอบของคริิสตจัักรที่่�ต้้องต่่อยอดและสนัับสนุุนตััวเอง 5 ด้้านการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบกิิจกรรม
ต่่อไป และด้้วยความที่่�งานหลัักของพัันธกิิจพระพรไทยคืือการดููแลกลุ่่�ม
หากในเดืือนเมษายนของปีีหน้า้ เสนองบประมาณผ่่าน และมีีโอกาสได้้เข้้า
เด็็ก สตรีี และผู้้�ยากไร้้ คริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือจึึงเห็็นว่า่ โครงการนี้้�จะมอบ
ร่่วมโครงการโรงเรีียนเพื่่อ� ชีีวิติ (SOL) ก็็จะเริ่่ม� งานทัันทีี โดยจะปรัับเปลี่่�ยน
ความช่่วยเหลืือให้้การทำำ�พัันธกิิจพััฒนาเด็็กและเยาวชนดำำ�เนิินต่่อไปได้้
รููปแบบกิิจกรรมเดิิมของคอมแพสชั่่�นมาเป็็นตารางกิิจกรรมของโครงการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงสนใจจะเข้้าร่่วมโครงการ
โรงเรีียนเพื่่�อชีีวิิตตามที่่�เสนอกัับพัันธกิิจพระพรไทยแทน
THE HIGHLIGHTS
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เรื่่�องราวและคำำ�พยาน

จากศิิษยาภิิบาล
ประจำำ�คริิสตจัักร
แม่่ลายเหนืือ
ศจ.โกมล การเวกผดุุง
อาจารย์์ โกมล การเวกผดุุง เป็็นศิษิ ยาภิิบาลประจำำ�คริิสตจัักร
แม่่ลายเหนืือเป็็นเวลา 26 ปีีแล้้ว เขาได้้มองเห็็นความ
เปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่เ� กิิดขึ้้นกั
� บั พื้้�นที่่แ� ห่่งนี้้�มาตั้้ง� แต่่แรกโดย
ลงพื้้�นที่่�ในตำำ�แหน่่งผู้้�ประกาศ อาจารย์์เล่่าว่่า ในตอนนั้้�นมีผู้้�ี
เชื่่�อแค่่ 3 ครอบครััว มีีสมาชิิกมาร่่วมนมััสการทั้้�งหมดเพีียง
4-5 คน ส่่วนผู้้�คนในชุุมชนก็็ต่อ่ ต้้านการประกาศอย่่างชััดเจน
ทั้้�งเอาก้้อนหิิน เอาไม้้มาขว้้างใส่่ จนกระทั่่�งอาจารย์์โกมลได้้
มีีโอกาสไปเรีียนพระคััมภีีร์์และกลัับมารัับใช้้ในตำำ�แหน่่ง
ศิิษยาภิิบาล ระหว่่างนั้้�นคริิสตจัักรได้้เติิบโตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ จน
ปััจจุุบัันมีีสมาชิิกรวมทั้้�งหมด 304 คน จาก 89 ครอบครััว
ได้้มองเห็็นการขยัับขยายของหมวดคริิสตจัักร ทำำ�ให้้ทั้้�ง 4
หมู่่�บ้า้ นในบริิเวณนั้้�นได้้ยินิ เรื่่อ� งพระเจ้้า และหากรวมจำำ�นวน
สมาชิิกของแต่่ละหมวดคริิสตจัักรเข้้าด้้วยกัันก็อ็ าจมีีถึงึ 700
กว่่าคนโดยประมาณ ผู้้�ที่ถ่� วายตััวรัับใช้้ก็มี็ มี ากขึ้้นต
� ามไปด้้วย
เช่่นกััน
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อาจารย์์โกมล เล่่าถึึงประวััติิโดยย่่อของตนเองว่่า เขาโตมา
ในอำำ�เภออมก๋๋อย หมู่่�บ้า้ นแม่่สอด ซึ่ง่� อยู่่�ห่า่ งจากแม่่ลายเหนืือ
กว่่า 10 กิิโลเมตร เขาเป็็นเด็็กยากจน ไม่่มีีโอกาสได้้เรีียน
หนัังสืือ จนได้้รู้้�จักั พระเจ้้าผ่่านพ่่อกัับแม่่ที่รั่� บั เชื่่อ� มาก่่อน เขา
ได้้เห็็นการอััศจรรย์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� เมื่่อ� พระเจ้้าได้้รักั ษาอาการป่่วย
ของพ่่อ แต่่ตััวเขาเองยัังรู้้�สึึกต่่อต้้าน จนกระทั่่�งเขาไม่่สบาย
และพ่่อกัับแม่่ช่่วยอธิิษฐานให้้ สุุดท้้ายเขาก็็ตััดสิินใจรัับเชื่่�อ
ตอนอายุุได้้ประมาณ 15 ปีี
เวลาผ่่านไป อาจารย์์โกมลก็็ตััดสิินใจเรีียนการศึึกษานอก
ระบบเพื่่�อหััดอ่่านหััดเขีียน และเข้้าเรีียนที่่�พระคริิสตธรรม
เพื่่�อชาวไทยที่่�ชลบุุรีี ด้้วยการชัักชวนของศิิษยาภิิบาลที่่�
คริิสตจัักรในบ้้านเกิิดเป็็นเวลากว่่า 1 ปีี ก่่อนจะกลัับไป
ทำำ�งานรัับใช้้ที่่�อมก๋๋อยอีีก 1 ปีี แล้้วจึึงมารัับใช้้ในตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ประกาศที่่�แม่่ลายเหนืือจากการชัักชวนของเพื่่�อน
แม้้จะไม่่ใช่่บ้า้ นเกิิดของเขา แต่่การได้้สร้้างความสััมพัันธ์์กับั
พี่่�น้อ้ งในฐานะผู้้�ประกาศอยู่่�หลายปีี ทำำ�ให้้อาจารย์์โกมลเกิิด
ความผููกพัันและมีีภาระใจอยากรัับใช้้กับั พื้้น� ที่่แ� ห่่งนี้้� จึึงเข้้ารัับ
ตำำ�แหน่่งศิิษยาภิิบาลและรัับใช้้มาจนถึึงปััจจุุบันั เขากล่่าวว่่า
พระเจ้้าทรงเลี้้ย� งดููเขาและครอบครััวมาเสมอ งานของเขาคืือ
การรัับใช้้เต็็มเวลาที่่�คริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือและเยี่่�ยมเยีียน
หมวดคริิสตจัักร ส่่วนภรรยาของเขารัับหน้้าที่่�ในการดููแล
ส่่วนรวีีและกลุ่่�มสตรีี ความภาคภููมิิใจในการรัับใช้้คืือการที่่�
เขาและครอบครััวมีีความสุุขกัับงานที่่�ทำำ� ได้้มองเห็็นการ
ปกป้้องดููแลของพระเจ้้า และการอวยพรที่่เ� กิิดขึ้้นกั
� บั คริิสตจัักร

ซึ่่�งอาจารย์์โกมลมองว่่า สิ่่�งเหล่่านี้้�มีีคุุณค่่ามากเหลืือเกิินใน ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในชีีวิิตลููก ๆ ของพวกเขา ทั้้�งในด้้านความ
ประพฤติิ แ ละการยกระดัั บ การศึึ ก ษา เด็็ ก หลายคน
ชีีวิิตของเขา
อาจารย์์โกมลกล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า โครงการคอมแพสชั่่�นเป็็น เปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อเป็็นสมาชิิกของโครงการ
ส่่วนสำำ�คััญในการประกาศ เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�สร้้างลููกของพระเจ้้า พ่่อแม่่จึึงเปิิดใจและยอมรัับคริิสตจัักรไปโดยปริิยาย
และเป็็นพระพรให้้คริิสตจัักรเป็็นอย่่างมาก เพราะการจััด
กิิจกรรมของโครงการที่่�ทำำ�ให้้เด็็ก ๆ สนใจและทำำ�ให้้ตััว
อาจารย์์เองได้้มีีโอกาสสอนเรื่่�องความเชื่่�อ เรื่่�องการดำำ�เนิิน
ชีีวิติ ในทางของพระเจ้้า ทำำ�ให้้ครอบครััวของผู้้�ปกครองได้้เห็็น

ในอนาคตข้้างหน้้า อาจารย์์โกมลวางแผนที่จ�่ ะเป็็นศิษิ ยาภิิบาล
อาวุุโส และประกาศตั้้�งศิิษยาภิิบาลรุ่่�นใหม่่ขึ้้นม
� าแทน อีีกทั้้�ง
ตั้้ง� ใจจะรัับใช้้พระเจ้้ากัับพื้้�นที่แ่� ห่่งนี้้�ไปเรื่่อ� ย ๆ จนกว่่าจะจาก
โลกนี้้�ไป

พิิ ธีีเปิิดอาคารในการทำำ�พัันธกิิจของคริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือ

ศจ.โกมล และเยาวชนในโครงการแจกข้้าวสารในคนในชุุมชน
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เรื่่�องราวที่่�น่่าจดจำำ�

จากศิิษย์์เก่่า
ขวััญฤดีี อารยคุุณดีี
(ขวััญ)

ขวัั ญ -ขวัั ญ ฤดีี อารยคุุ ณ ดีี หนึ่่� งในศิิ ษย์์ เ ก่่ าโครงการ
คอมแพสชั่่�นที่เ่� ริ่่ม� เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกรุ่่�นแรก ๆ ตั้้ง� แต่่อายุุ
ได้้ 9 ปีี ด้้วยการประชาสััมพันธ์
ั ข์ องคริิสตจัักรที่่ไ� ด้้รับั ความ
สนใจอย่่างมากจากคนในหมู่่�บ้้าน กล่่าวถึึงโครงการว่่า
“โครงการนี้้�ปลี่่�ยนแปลงให้้ขวััญกลายเป็็นคนละคน และ
สร้้างขวััญคนนี้้�ขึ้้�นมาใหม่่ ขวััญได้้เห็็นหลายคนที่่�เรีียนจบ
พระคััมภีร์ี หรืื
์ อกลัับมาทำำ�งานให้้คอมแพสชั่่น� มีีเพื่่อ� นและ
พี่่�หลายคนที่่ทำ� ำ�งานรัับใช้้พระเจ้้า โครงการคอมแพสชั่่นจึ
� งึ
เป็็นโครงการที่่�สร้้างคนของพระเจ้้าและทำำ�ให้้คนเหล่่านี้้�
เกิิดผล”

แรงบัันดาลใจจากรุ่่�นพี่่�ในโครงการที่่�ร้้องเพลง เล่่นดนตรีี
และช่่วยเหลืือกิิจกรรมในคริิสตจัักร จนรู้้�สึึกอยากมีีส่่วน
ในงานรัับใช้้อย่่างนั้้�นบ้้าง จึึงเปิิดโอกาสให้้ตััวเองได้้ฝึึกฝน
ด้้วยการเลืือกเข้้าเวิิร์์กชอปการพููด จากค่่ายผู้้�นำำ� และ
พระเจ้้าก็็เริ่่มทำ
� ำ�งานโดยมอบความกล้้า ทำำ�ให้้เธอกล้้าที่่จ� ะ
ก้้าวออกมาเป็็นผู้้�นำำ� จนสามารถพััฒนาการพููดของตััวเอง
ตามไปด้้วย แม้้ในช่่วงมััธยมปลายที่เ�่ ธอต้้องย้้ายจากคริิสตจัักร
แม่่ลายเหนืือไปเป็็นรหัสั สมาชิิกในโครงการของคริิสตจัักร
เมืืองฮอดก็็ยัังได้้รัับการพััฒนาในเรื่่�องนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง

การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างแรกที่่�ขวััญเล่่าให้้ฟัังคืือ การได้้
พบพระเจ้้า และตััดสิินใจเดิินตามทางของพระองค์์ ด้้วย
การเรีียนรู้้�เรื่อ�่ งราวในพระคััมภีร์ี ก่์ อ่ นจะตััดสินิ ใจรัับบััพติิศมา
ตอนอายุุได้้ประมาณ 13-14 ปีี ซึ่่�งนี่่�เองคืือจุุดเริ่่�มต้้นของ
การเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งหมดที่่�กำำ�ลัังจะกล่่าวถึึงจนกลายเป็็น
ขวััญคนใหม่่อย่่างที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบััน
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างที่่ส� องที่่เ� กิิดขึ้้น� ในเวลาถััดมาคืือ การ
เปลี่่�ยนเด็็กขี้้�อายไม่่ค่่อยพููดคนหนึ่่�ง ให้้กลายเป็็นผู้้�นำำ�ใน
การดููแลรุ่่�นน้้อง ขวััญไม่่เคยคาดคิิดมาก่่อนเลยว่่า เธอจะ
สามารถกลายมาเป็็นครููรวีีอย่่างทุุกวัันนี้้�ได้้ เพราะในวััย
เด็็กเธอเป็็นคนขี้้�อาย แต่่ด้้วยกิิจกรรมของคอมแพสชั่่�นที่่�
พััฒนาทัักษะทางสัังคม ทำำ�ให้้ขวััญได้้เจอเพื่่�อนมากมาย
ผ่่านค่่ายต่่าง ๆ และมีีโอกาสได้้เลืือกพััฒนาตััวเองตาม
กิิจกรรมหลากหลายที่่�โครงการมีีให้้ เวลานั้้�น เธอได้้รัับ
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ขวััญและรุ่่�นน้้องในโครงการพัั ฒนาเด็็กแบบองค์์รวม

การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างที่่�สามคืือ การค้้นพบตััวเอง ทั้้�งการ
ค้้นพบความถนััดของตััวเอง และได้้มีโี อกาสลองใช้้เวลากัับ
หลายอย่่าง จนค้้นพบของประทานในการรัับใช้้ ขวััญค้น้
พบสิ่่ง� เหล่่านี้้�ผ่า่ นการเติิบโตในโครงการทั้้�งสิ้้น� ในตอนแรก
เธอเล่่าว่่า เธออยากเล่่นดนตรีีและร้้องเพลงเก่่งเหมืือน
เพื่่�อน ๆ จึึงพยายามฝึึกฝน จนกระทั่่�งได้้เรีียนรู้้�ว่่า พระเจ้้า

สอนรวีีเป็็นหลัักและดููแลเด็็ก ๆ ในโครงการ

การจััดการเรีียนการสอนในโครงการพัั ฒนาเด็็กแบบองค์์รวม

สร้้างเราแต่่ละคนมาไม่่เหมืือนกััน เราจึึงมีีความถนััดที่่แ� ตก
ต่่างกััน ทำำ�ให้้เธอลองใช้้เวลากัับความชอบอื่่�น ๆ และค้้น
พบว่่าตััวเองมีีความถนััดทางภาษา เมื่่�อจบมััธยมปลายจึึง
เลืือกศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาตรีีที่่�มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
เชีียงใหม่่ คณะวิิทยาลััยนานาชาติิ สาขาภาษาอัังกฤษเพื่่อ�
การสื่่�อสารระหว่่างประเทศ ตอนนั้้�นขวััญต้้องย้้ายเข้้ามา
เรีียนในเมืือง และมีีโอกาสได้้รัับใช้้ เป็็นครููรวีีที่่�คริิสตจัักร
ใกล้้มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งในเวลาต่่อมา ขณะที่่�เรีียนอยู่่�ชั้้�นปีีที่่�
4 ขวััญก็็เลืือกฝึึกงานที่่�คริิสตจัักรแห่่งนี้้� โดยทำำ�งานร่่วม
กัับคริิสตจัักรที่่�สิิงคโปร์์และมีีโอกาสได้้ไปศึึกษาดููงานเป็็น
เวลา 1 เดืือนและได้้พััฒนาของประทานด้้วยการทำำ�บท
เรีียนรวีี กระทั่่�งเรีียนจบและย้้ายกลัับมาอยู่่ที่� บ้่� า้ นเกิิด ขวััญ
ก็็ได้้ร่่วมรัับใช้้ที่่�คริิสตจัักรแม่่ลายเหนืืออีีกครั้้�ง ด้้วยการ

ปััจจุุบััน ขวััญกำำ�ลัังจะเข้้าสู่่�ช่่วงวััย 25 ปีี ทำำ�งานเป็็นครูู
สอนรวีีที่ค่� ริิสตจัักรแม่่ลายเหนืือร่่วมกัับทำำ�งานไม่่เต็็มเวลา
เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ประสานงาน คอยดููแลคริิสตจัักรพัันธมิิตร
ของ CBN ที่่อ� ยู่ใ� ่ นอำำ�เภออมก๋๋อยทั้้�งหมดประมาณ 35 คริิสตจัักร
นอกจากนี้้�ยัังช่่วยรัับใช้้ด้้วยการช่่วยดููแลกลุ่่�มอนุุชน สอน
ภาษาอัังกฤษให้้น้อ้ ง ๆ ในโครงการ และช่่วยเหลืือกิิจกรรม
ของคริิสตจัักรอยู่่�เสมอ
“ขวััญพููดได้้เต็็มปากเลยว่่าคอมแพสชั่่น� เป็็นที่ที่่� ส�่ ร้้างขวััญ
ทำำ�ให้้กลายเป็็นตััวเองอย่่างทุุกวัันนี้้ที่� ส่� ามารถรัับใช้้พระเจ้้า
ได้้” ขวััญกล่่าวเสริิมอีีกว่่า หากเป็็นก่่อนหน้้านี้้�คงไม่่กล้้า
บอกว่่าของประทานคืือการสอน เพราะเคยเป็็นเด็็กพููดไม่่
เก่่ง ไม่่เคยคิิดอยากเป็็นครูู จนตอนนี้้�ได้้ผ่า่ นประสบการณ์์
หลายอย่่าง เชื่่�อว่่าพระเจ้้าวางแผนชีีวิิตนำำ�ให้้ขวััญมาอยู่่�
ตรงนี้้� และผลที่่�ออกมาคืือเธอก็็มีีความสุุขกัับสิ่่�งที่่�ทำำ�อยู่่�
โครงการคอมแพสชั่่�นได้้สร้้างขวััญขึ้้�นใหม่่ ให้้กลายเป็็น
ขวััญคนนี้้� ที่เ่� ดิินตามน้ำำ��พระทััยของพระเจ้้า ขวััญที่เ่� ป็็นครูู
สอนรวีีให้้กัับเด็็ก ๆ ในคริิสตจัักร และตั้้�งเป้้าหมายใน
อนาคตไว้้ว่่าจะทำำ�งานรัับใช้้ด้้วยการสอนไปเรื่่�อย ๆ ทั้้�งใน
คริิสตจัักรอื่่�น ๆ และในองค์์กรอื่่น� ๆ ด้้วย

การจััดการเรีียนการสอนในโครงการพัั ฒนาเด็็กแบบองค์์รวม

THE HIGHLIGHTS

09

เรื่่�องราวที่่�น่่าจดจำำ�

จากศิิษย์์เก่่า
ขจรเกีียรติิ สัังจีี
(จร)

จร–ขจรเกีียรติิ สัังจีี ปััจจุุบันั อายุุย่า่ งเข้้า 26 ปีี ทำำ�งานเป็็น
เจ้้าหน้้าที่่�ในโครงการคอมแพสชั่่�นคู่่�มิิตรกัับคริิสตจัักร
แม่่ลายเหนืือ เขาเป็็นหนึ่่�งในศิิษย์์เก่่าโครงการ ที่่�ได้้กลัับ
มาทำำ�งานรัับใช้้ในโครงการด้้วยการดููแลเด็็กและเยาวชน
ที่่เ� ป็็นรุ่่�นน้อ้ ง อย่่างที่่ตั� วั เขาเองก็็เคยได้้รับั การดููแลอย่่างนี้้�
มาก่่อน
จรเล่่าถึึงชีีวิติ ในโครงการไว้้ว่า่ เขาเข้้ามาเป็็นสมาชิิกตั้้ง� แต่่
อายุุ 10 ปีี จากการที่ทั้้� ่ ง� ครอบครััวเป็็นสมาชิิกประจำำ�คริิสตจัักร
แห่่งนี้้�อยู่่�ก่อ่ นแล้้ว ทั้้�งพ่่อและแม่่ของจรเป็็นคริิสเตีียน ส่่วน
ตััวเขาตััดสิินใจรัับเชื่่�อตอนอายุุ 12 ปีี ระหว่่างค่่ายรวีี
เพราะได้้ฟัังพระวจนะของพระเจ้้า รวมถึึงการได้้เรีียนรู้้�
เรื่่�องของพระเยซููจากทั้้�งพ่่อแม่่และในโครงการ ทำำ�ให้้เขา
ตััดสิินใจเดิินตามน้ำำ��พระทััยของพระเจ้้าตั้้�งแต่่นั้้�นมา

และกลัับมาทำำ�งานรัับใช้้กับั ที่่โ� ครงการในปััจจุุบันั นอกจาก
นี้้ยั� งั ช่่วยรัับใช้้ในการนำำ�นมัสั การ, สอนดนตรีี, ดููแลพัันธกิิจ
สตููดิิโออััดเสีียงให้้โครงการ, ดููแลกลุ่่�มอนุุชน และเทศนา
ที่่�คริิสตจัักร ซึ่่�งการเล่่นดนตรีนี้้ี �เองที่่�เขาเล่่าว่่า ตััวเองค้้น
พบของประทานนี้้�จากโครงการ แม้้จะไม่่ได้้ถนััดเครื่่�อง
ดนตรีีชิ้้�นไหนเป็็นพิิเศษ แต่่เล่่นได้้หลายชิ้้�น รวมถึึงยัังได้้
ฝึึกฝนความเป็็นผู้้�นำำ� กัับได้้รัับการหนุุนใจในการรัับใช้้
ทำำ�ให้้เขาสามารถนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�มาสอนรุ่่�นน้้องต่่อไป
จรมองอนาคตไว้้ว่่า เขาจะยัังคอยรัับใช้้ที่่�คริิสตจัักรแห่่งนี้้�
คอยดููแลกลุ่่�มอนุุชนและงานนมััสการอย่่างที่�ทำ่ ำ�อยู่่�ต่่อไป

ช่่วงจบมััธยมต้้น จรตััดสิินใจแน่่วแน่่ว่่าเขาจะเลืือกเรีียน
พระคััมภีีร์์ในระดัับปริิญญาตรีี เนื่่�องจากการใช้้เวลาส่่วน
ใหญ่่ในชีีวิิตอยู่่�กัับคริิสตจัักร ทำำ�ให้้เขามีีต้้นแบบในการใช้้
ชีีวิติ เป็็นพี่่� ๆ ในโครงการที่่ช่� ว่ ยกัันรับั ใช้้ ในกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของคริิสตจัักรอยู่่เ� สมอ และกลุ่่�มนัักศึึกษาพระคริิสตธรรม
ที่่ม� าร่่วมจััดกิจิ กรรมในคริิสตจัักร โดยการแสดงละคร ร้้อง
เพลง และนำำ�เกม ผู้้�คนรอบตััวกลายเป็็นแรงบัันดาลใจใน
การรัับใช้้จนทำำ�ให้้เขาพบเป้้าหมายของตนเอง
ต่่อมา จรได้้ทำำ�ตามเป้้าหมายนั้้�นด้้วยการศึึกษาต่่อในระดัับ
ปริิญญาตรีีที่มห
่� าวิิทยาลััยพายััพ คณะคริิสตศาสนศาสตร์์
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Q&A

มารู้้�จัักพระเจ้้าได้้ยัังไง

รู้้�จัักจากการได้้เรีียนรู้้�พระคััมภีีร์์ในโครงการค่่ะ ได้้ยิินได้้ฟัังการ
อััศจรรย์์ของพระเจ้้ามามาก จำำ�ได้้ว่่ารู้้�สึึกประทัับใจเรื่่�องราวของ
หญิิงที่่�ป่่วยเป็็นประจำำ�เดืือนตลอดเวลา แต่่เธอก็็หายเพีียงแค่่จัับ
ชายผ้้าของพระเยซูู ซึ่่ง� ในตอนนั้้�นหนููกำำ�ลังั ป่่วยและมีีพี่่เ� จ้้าหน้้าที่่�
ในโครงการชวนไปนมััสการที่่�โบสถ์์ หนููเลยไปด้้วยความเชื่่�อว่่า
พระเจ้้าจะรัักษาหนููให้้หายดีี ซึ่�ง่ ก็็หายจริิง ๆ ค่่ะ หนููไม่่ต้้องเข้้า
โรงพยาบาลอีีก ทำำ�ให้้ตััดสินิ ใจรัับเชื่่�อตอนอายุุ 9 ปีี
ของประทานที่่�พระเจ้้ามอบให้้

การนำำ�นมััสการค่่ะ ทำำ�ให้้เรากล้้าแสดงออกและเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�ดีี
มากขึ้้�นด้้วย
ตอนนี้้�รัับใช้้ด้้านไหนอยู่่�บ้้าง

พููดคุุยกัับเยาวชน

ปณิิดา ปู่่คำ
� ำ�
(นิิดา)
แนะนำำ�ตััว

อยู่่�ทีี มนมััสการและสอนพระคััมภีี ร์์เด็็กอนุุบาลในโครงการ
หนููคิิดว่่าอยากรัับใช้้ให้้มากขึ้้�นด้้วยการออกไปประกาศข่่าว
ประเสริิ ฐ ค่่ ะ เริ่่� ม จากพ่่ อ แม่่ ก่่ อ นเลย เพราะเขายัั ง ไม่่ เชื่่� อ
พระเจ้้ า แต่่ หนูู อธิิ ษ ฐานทุุ ก วัั น และเชื่่ � อ ว่่ า พระเจ้้ า จะตอบ
แน่่ นอนค่่ ะ
แบบอย่่างในการดำำ�เนิินชีีวิิต

อ้้ายขจรเกีียรติค่ิ ่ะ เป็็นพี่่�ในโครงการที่�มี่ ีความเป็็นผู้้�นำำ� สามารถ
ดููแลเด็็ก ๆ และถ่่ายทอดความรู้้�ให้้คนอื่่�นได้้ดีีค่่ะ

หนููชื่่� อ ปณิิ ด า ปู่่�คำำ� ชื่่� อ เล่่ น นิิ ด า ปัั จ จุุ บัั น ศึึ ก ษาอยู่่�ชั้้� น ความใฝ่่ฝัันในอนาคต
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนฮอดพิิทยาคมค่่ะ พ่่อแม่่ประกอบ อยากทำำ�อาชีีพทัันตภิิบาลค่่ะ เพราะตอนเด็็กมีีหมอมาโรงเรีียน
อาชีีพเกษตรกร
เพื่่�อดููแลฟัันให้้เรา พอเคยได้้รัับโอกาสมาก่่อนก็็ตั้้�งใจจะกลัับมา
อยู่่�ใกล้้บ้้าน คอยดููแลเด็็กและคนในชุุมชนอย่่างนั้้�นบ้้าง
เข้้าโครงการตั้้�งแต่่อายุุเท่่าไหร่่

ตั้้�งแต่่ตอนอนุุบาลเลยค่่ะ

มีีอะไรอยากฝากถึึงโครงการไหม

ขอบคุุณคอมแพสชั่่�นและพี่่� ๆ ทุุกคนที่่�คอยดููแลพวกเราเสมอมา

� นแปลงชีีวิิตของตััวเอง ค่่ะ ขอบคุุณที่่�ให้้โอกาสมารู้้�จัักพระเจ้้า ทำำ�ให้้เราได้้เรีียนพระคำำ�
มองว่่าโครงการเปลี่่ย
อย่่างไรบ้้าง
และเติิบโตขึ้้�นในทางของพระองค์์ ขอบคุุณมากค่่ะ

การดำำ�เนิินชีวิี ติ และโอกาสในการเรีียนรู้้�ค่ะ่ เพราะโครงการทำำ�ให้้
เราได้้รู้้�จัักพระเจ้้าและเลืือกดำำ�เนิินชีีวิิตในทางที่่�ถููกต้้อง และที่�นี่่่ �
ก็็สอนหลายอย่่าง ทั้้�งดนตรีี ทำำ�ขนม เครื่่�องดื่่�ม ซึ่่�งต่่อยอดเป็็น
อาชีีพได้้ด้้วย
กิิจกรรมที่่�ชื่่�นชอบในโครงการ

การไปค่่ายค่่ะ โครงการมีีค่่ายประจำำ�ปีีที่่�ไปจััดให้้เด็็ก ๆ ในพื้้�นที่่�
ห่่างไกล รู้้�สึกึ ประทัับใจมาก เพราะได้้ใช้้ความกล้้าแสดงออกและ
ความเป็็นผู้้�นำ�ำ เราก็็ได้้ช่ว่ ยสอนพระคััมภีร์ี ์ นำำ�เกม นำำ�นมัสั การ มีี
ความสุุขมากค่่ะ

นิิดาร่่วมกิิจกรรมในโครงการพัั ฒนาเด็็กแบบองค์์รวม
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Q&A

ปิ่่�นร่่วมกิิจกรรมในโครงการพัั ฒนาเด็็กแบบองค์์รวม

ของประทานที่่�พระเจ้้ามอบให้้

พููดคุุยกัับเยาวชน

เรวดีี ปู่่ป๋
� า๋
(ปิ่่�น)
แนะนำำ�ตััว

การที่พ่� ระเจ้้าทรงอยู่่�กับั หนููตลอดเวลาและพระองค์์ทันั เวลาเสมอ
ไม่่ว่่าหนููจะเจออะไรก็็ตาม
ตอนนี้้�รัับใช้้ด้้านไหนอยู่่�บ้้าง

นำำ�นมััสการค่่ะ มีีโอกาสนำำ�มา 4 ครั้้�งแล้้ว ยัังตื่่�นเต้้นอยู่่�แต่่เชื่่�อว่่า
จะทำำ�ได้้ดีีมากขึ้้�น อยากมีีโอกาสในการได้้นำำ�ต่่อค่่ะ อีีกอย่่างคืือ
การสอนคณิิตศาสตร์์ให้้น้อ้ ง ๆ ในโครงการค่่ะ หนููเรีียนวิทย์
ิ -์ คณิิต
และชอบคณิิตศาสตร์์อยู่่�แล้้ว

หนููชื่่�อปิ่่�น เรวดีี ปู่่�ป๋๋า กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ 6 พ่่อแม่่
แบบอย่่างในการดำำ�เนิินชีีวิิต
ทำำ�การเกษตรค่่ะ
พี่่� เป้้ค่่ ะ เขาเป็็นผู้้�นำำ�ที่่ � ดีี และมีี ความสามารถ ไม่่ว่่ าจะสอน
เข้้าโครงการตั้้�งแต่่อายุุเท่่าไหร่่
พระคััมภีีร์์หรืือเล่่นดนตรีี
ตั้้ง� แต่่อนุุบาลค่่ะ มีีพี่่เ� จ้้าหน้้าที่ม่� าชวนเข้้าและน้้าของหนููสอนก็็ใน
ความใฝ่่ฝัันในอนาคต
โครงการด้้วย
อยากเป็็นหมอฟัันค่ะ่ ตั้้ง� ใจจะเข้้าคณะทัันตแพทย์์ที่พ่� ะเยา เพราะ
มารู้้�จัักพระเจ้้าได้้ยัังไง
เคยได้้โอกาสจากหมอมาก่่อน เป็็นคนที่ป่่� ว่ ยและเข้้าโรงพยาบาล
หนููเกิิดในครอบครััวคริิสเตีียนค่่ะ ไปโบสถ์์มาตลอดตั้้�งแต่่เด็็ก อยู่่�ตลอดเหมืือนนิิดา ถ้้าได้้เป็็นหมอจริิง ๆ จะทำำ�ตามเป้้าหมาย
ในการไปช่่วยคนด้้อยโอกาสบนดอยหรืือต่่างประเทศค่่ะ เคยมีี
�
มองว่่าโครงการเปลี่่ยนแปลงชีีวิิตของตััวเอง หมอฟัันมาที่โ่� รงเรีียนแล้้วเขาเล่่าว่่า เคยไปทำำ�งานรัับใช้้พระเจ้้าที่่�
อย่่างไรบ้้าง
อิินเดีีย หนููเลยอยากทำำ�แบบนั้้�นบ้้าง เขาเป็็นแรงบัันดาลใจของ
ทำำ�ให้้หนููเป็็นคนกล้้าแสดงออกมากขึ้้นค่
� ะ่ เมื่่อ� ก่่อนเป็็นคนขี้้�อาย หนููเลยค่่ะ
ไม่่กล้้าทัักคนอื่่�นก่่อน ส่่วนในการเป็็นผู้้�นำ�ก็
ำ ็ทำำ�ได้้ดีีขึ้้�นมากค่่ะ มีีอะไรอยากฝากถึึงโครงการไหม
กิิจกรรมที่่�ชื่่�นชอบในโครงการ

อยากขอบคุุณพี่่� ๆ คอมแพสชั่่�นที่่�มอบโอกาสหลายอย่่าง ถ้้าไม่่มีี
การไปค่่ายและประกาศข่่าวประเสริิฐค่่ะ มีีช่่วงที่่�เราไปเดิิน คอมแพสชั่่�นเราคงไม่่กล้้าแสดงออกและได้้รัับใช้้พระเจ้้าขนาดนี้้�
ประกาศกัับคนในหมู่่�บ้้านเลย ไปร้้องเพลง แจกพระคััมภีีร์์ และ ที่่�สำำ�คััญคืือคอมแพสชั่่�นทำำ�ให้้มีีความเชื่่�อที่่�เข้้มแข็็งด้้วย ขอบคุุณ
ที่่�ให้้โอกาสเราค่่ะ
อธิิษฐานเผื่่�อคนที่่�เจ็็บป่่วย
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คอลััมน์์เสริิมสร้้างศัักยภาพ
การให้้คำำ�ปรึึกษาแบบผู้้�รัับการศึึกษาเป็็นศููนย์์กลาง

ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมการให้้คำำ�ปรึึกษาแบบผู้้�รัับการศึึกษาเป็็นศููนย์์กลาง

ปััจจุุบันปั
ั ญห
ั าการฆ่่าตััวตาย การใช้้ความรุุนแรง การใช้้ยาเสพติิด
หรืือปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดจากความเครีียดมีีมากขึ้้�น และปััญหานี้้�
เกิิดขึ้้�นได้้กัับทุุกเพศ ทุุกวััย ที่่�ไม่่ประสบปััญหาแล้้วไม่่รู้้�วิิธีีการ
แก้้ไข หาทางออกไม่่ได้้ และไม่่มีีใครให้้คำำ�ปรึึกษา ช่่วยแนะแนว
ทางที่่�ถููกต้้องเหมาะสมกัับบริิบทชีีวิิตของพวกเขา
คริิสตจัักรจึึงเป็็นที่่�พึ่่�งทางใจแหล่่งหนึ่่�งในชุุมชน ที่่�มีีคนมาขอคำำ�
ปรึึกษาในการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ของตนเอง ซึ่ง่� ถ้้าผู้้�นำำ�คริิสตจัักร
ศิิษยาภิิบาล หรืือสมาชิิกคริิสตจัักรมีีความรู้้�และทัักษะในการให้้
คำำ�ปรึึกษาที่่�ถููกต้้องเหมาะสม ก็็จะช่่วยให้้การให้้คำำ�ปรึึกษาครั้้�ง
นั้้�น ๆ มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
คอมแพสชั่่นปร
ะเทศไทยได้้จัด
ั การอบรมเรื่่�อง
�
“การให้้คำ�ปรึ
ำ
ึกษา โดยผู้้�รัับคำำ�ปรึึกษาเป็็น
ศููนย์์กลาง” ให้้แก่่คริิสตจัักรคู่่�มิิตร

ในโซนจัังหวััดเพชรบููรณ์์ พิิษณุุโลก และสุุโขทััย จำำ�นวน 10 คริิสตจัักร
ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งหมด 28 คน ในวัันที่่� 2-4 สิิงหาคม 2022 โดย
ได้้เชิิญ อ.วิิชัยั โพชฌงค์์ขันธุ์์�
ั เป็็นวิทย
ิ ากร ด้้วยวััตถุปร
ุ ะสงค์์ เพื่่อ�
สร้้างทัักษะให้้แก่่คริิสตจัักรในการให้้คำำ�ปรึึกษาฯ ให้้คำำ�แนะนำำ�
และบรรเทาปััญหาเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�ที่่�มาขอคำำ�ปรึึกษาได้้อย่่าง
เหมาะสมตามหลัักการที่่�ถููกต้้อง
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การให้้คำำ�ปรึึกษา โดยผู้้�รัับคำำ�ปรึึกษาเป็็นศููนย์์กลาง หมายถึึง
กระบวนการที่มี่� ปฏิ
ี สัิ มพั
ั นธ์
ั ร์ ะหว่่างบุุคคล อาศััยการสื่่อ� สารแบบ
สองทางระหว่่างบุุคคลหนึ่่�งในฐานะผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�
เอื้้�ออำำ�นวยให้้อีีกฝ่่ายหนึ่่�งซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับคำำ�ปรึึกษาได้้สำำ�รวจและ
ทำำ�ความเข้้าใจถึึงสิ่่�งที่่�เป็็นปััญหา และสามารถหาแนวทางการ
แก้้ไขปััญหาที่่�เหมาะสมกัับตนเอง
ผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมครั้้�งนี้้� ต่่างให้้ความคิิดเห็็นที่่�สอดคล้้องกัันว่่า
ความรู้้�และทัักษะเรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ผู้้�นำำ�และศิิษยาภิิบาล
คริิสตจัักรควรรู้้� เพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการดููแล อภิิบาลสมา
ชิิกของคริิสตจัักร ที่�ผ่่ ่านมาเมื่่�อสมาชิิกคริิสตจัักรเกิิดปััญหา เขา
มัักจะไม่่ค่่อยมาบอกศิิษยาภิิบาล เพราะกลััวว่่าจะถููกดุุ หรืือถููก
ตััดสินว่
ิ ่าไปทำำ�บาป หรืือมีีความเชื่่�อน้้อย แต่่แนวทางการให้้คำำ�
ปรึึ ก ษาโดยผู้้�รัั บ การปรึึ ก ษาเป็็ นศููนย์์ ก ลางนี้้� จะสร้้ า งความ
ตระหนัักให้้แก่่เราว่่า เราต้้องรัับฟัังปััญหาของเขาด้้วยใจรััก

ไม่่ตััดสิิน เหมืือนที่่�พระเยซููรัักเราทุุกคนแบบไม่่มีีเงื่่�อนไข และ
เข้้าใจในปััญหาและความต้้องการของเขา พร้้อมทั้้�งแนะแนวทาง
ให้้เขาคิิดถึึงวิิธีกี ารแก้้ปัญห
ั าที่เ่� หมาะสมกัับบริิบทชีีวิติ ของเขาเอง
ไม่่ใช่่เอาวิิธิิการที่่�เราคิิดว่่าดีีไปให้้เขาทำำ� เพราะมัันอาจจะไม่่ได้้
เหมาะสมกัับชีีวิิตของเขาก็็ได้้
ดัังนั้้�น การให้้คำำ�ปรึกึ ษาโดยผู้้�รัับคำำ�ปรึกึ ษาเป็็นศููนย์ก์ ลาง จึึงเป็็น
ความรู้้�และทัักษะหนึ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ต่่อคริิสตจัักร ที่่�จะใช้้ในการ
ดููแลสภาพจิิตใจของสมาชิิก เด็็กและเยาวชน หรืือคนทั่่�วไปในชุุมชน
ที่ค่� ริิสตจัักรต้้องการช่่วยเหลืือ เพื่่อ� ให้้เขาได้้รับั ความรัักที่ม่� าจาก
องค์์พระเยซููคริิสต์์ผ่่านกระบวนการให้้คำำ�ปรึึกษา และให้้เขาได้้
ตระหนัักรู้้�ว่า่ พระเจ้้าสร้้างเขาขึ้้นม
� าอย่่างตั้้ง� ใจ เขาเป็็นคนมีีคุณ
ุ ค่่า
เขาเป็็นคนที่่�มีีศัักยภาพ และเขาได้้รัับความรัักอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
จากพระองค์์
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