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THE HIGHLIGHTS
ฉบัับัเดืือนสิิงหาคม 2565 Compassion Thailand

มีจุุดืประสิงค์เพืื่�อนำาเสินอและแบ่ังปันผลลัพื่ธ์์จุาก
การทำำาพัื่นธ์กิจุพัื่ฒนาเดื็กและเยาวชนแบับัองค์รวม
ของคริสิตจัุกรค่่มิตรร่วมกับัคอมแพื่สิชั�น เพืื่�อให้เห็น
การพัื่ฒนาและความเปลี�ยนแปลงในชีวิตของเด็ืก 
เยาวชน และคริสิตจัุกร และแนวทำางในการพัื่ฒนา
พัื่นธ์กิจุเด็ืกและเยาวชนแบับัองค์รวมอย่างยั�งยืนใน
อนาคตตามบัริบัทำของตนเอง

จดหมายข่่าวข่องคอมแพสช่ั่�นประเทศไทย ข่อข่อบคณุ คริสิตจัุกรค่่มิตร ศิิษยาภิิบัาล และเจุา้
หน้าทีำ�โครงการ ศิิษย์เก่าโครงการ เยาวชนใน
โครงการ เจุ้าหน้าทีำ�คอมแพื่สิชั�น และผ้่มีส่ิวน
เกี�ยวข้องใน Newsletter ฉบัับันี� ขอพื่ระเจุ้าอวยพื่ร
ทุำกท่ำาน

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

“พระพรข่องชัุ่มชั่น“ การทำาพ่นธกิจ
พ่ฒนาเด็กแบบองค์รวมข่องคริสตจ่กร
แม่ลายเหนือ

• ฟังัเรื�องราวและคำาพยานจากศิษยาภิิบาล : 
ศิาสินาจุารย์ โกมล การเวกผดุืง

• เรื�องราวท่�น่าจดจำาจากศิษย์เก่า : 
    ขวัญฤดีื อารยคุณดีื, ขจุรเกียรติ สัิงจีุ

• พูดคุยก่บเยาวชั่น :
    ปณิดืา ป่�คำา, เรวดีื ป่�ป๋า

คอล่มน์เสริมสร้างศ่กยภิาพ
• การให้คำาปรึกษาแบบผูู้้ร่บการปรึกษาเป็น

ศูนย์กลาง

คอล่มน์เตร่ยมความพร้อมสู่ความย่�งยืน
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เน่ื่�องจากได้้เห็็นื่ตััวอย่่างของคริิสตัจักริในื่อำาเภอเดี้ย่วกันื่ทีี่�เป็็นื่ค่่มิิตัริอย่่่

ก่อนื่ จึงเกิด้ความิสนื่ใจ เพริาะเห็็นื่ว่าจะเป็็นื่การิเปิ็ด้โอกาสให้็เด็้กและ

เย่าวชนื่ได้้รัิบการิพัฒนื่าในื่ห็ลาย่ด้้านื่ เม่ิ�อเริิ�มิเปิ็ด้โคริงการิมีิเด็้กลง

ที่ะเบีย่นื่เป็็นื่สมิาชิก 109 คนื่ และเจ้าห็น้ื่าทีี่� 4 คนื่ ได้้ผลตัอบรัิบทีี่�ดี้จาก

ชุมิชนื่ตัั�งแต่ัช่วงแริก ๆ เพริาะเด็้กได้้รัิบการิพัฒนื่าด้้านื่การิศึึกษา มีิเรีิย่นื่

พิเศึษเสริิมิ จากวิชาต่ัาง ๆ ในื่โริงเรีิย่นื่ ที่ำาให้็ผ้่ป็กคริองเห็็นื่ถึึงการิ

เป็ลี�ย่นื่แป็ลงทีี่�ดี้ขึ�นื่ จากการิใช้เวลาในื่วันื่ห็ยุ่ด้ให้็เป็็นื่ป็ริะโย่ชน์ื่

ผลพวงจากการิที่ำาพันื่ธกิจที่ำาให้็ผ้่ป็กคริองของเด็้กมีิความิเป็็นื่อย่่่ทีี่�ดี้ขึ�นื่ 

เย่าวชนื่มีิริะดั้บการิศึึกษาทีี่�ส่งขึ�นื่และเห็มิาะสมิ โด้ย่ส่วนื่ทีี่�จบจากโคริงการิ

คริิสตจัักริแม่่ลายเหนืือเริิ�ม่เป็็นืค่่มิ่ตริกับ 
คอม่แพสชัั่�นืตั�งแต่เดืือนืกันืยายนื พ.ศ.2549

นัืบว่่าการิร่ิว่ม่เป็็นืค่่มิ่ตริกับคอม่แพสชัั่�นืได้ื
สร้ิางคว่าม่เป็ล่�ยนืแป็ลงถึึงในืริะดัืบชุั่ม่ชั่นื

อาคารคริสิตจัุกรแม่ลายเหนือ

คริิสตัจักริแม่ิลาย่เห็น่ื่อ อย่่่ในื่สังกัด้สภาคริิสตัจักริแห่็งป็ริะเที่ศึไที่ย่ (ภาค 

19)  ตัั�งอย่่่ทีี่�ตัำาบลบ่อห็ลวง อำาเภอฮอด้ จังห็วัด้เชีย่งให็ม่ิ ลักษณะบริิเวณ

คริิสตัจกัริเป็็นื่ชุมิชนื่ชนื่บที่ มีิพ่�นื่ทีี่�ริาย่ล้อมิด้้วย่ภ่เขา ป็ริะกอบด้้วย่ชมุิชนื่ 

4 ห็ย่่อมิบ้านื่ ริวมิจำานื่วนื่ 300-400 กว่าครัิวเร่ิอนื่ ผ้่คนื่ส่วนื่มิากมีิความิ

เช่�อตัามิแบบฉบับชนื่เผ่าดั้�งเดิ้มิ นัื่บถ่ึอผีและบริริพบุรุิษก่อนื่คริิสตัจักริมิา

ก่อตัั�งทีี่�นีื่� จึงมีิไม่ิกี�คริอบครัิวทีี่�เป็็นื่คริิสเตีัย่นื่ และเม่ิ�อแริกก่อตัั�งมีิสมิาชิก

ทัี่�งห็มิด้ป็ริะมิาณ 15 คนื่

จัากผู้่้จััดืการิโคริงการิ
ประกอบั กบิัลศัิกดิื� (เป้)

การทำำาพัื่นธ์กิจุเด็ืกแบับัองค์รวม
ของคริสิตจัุกรแม่ลายเหนือ

คอล่มน์เตร่ยมความพร้อม
สู่ความย่�งยืน
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ป็ริะกอบอาชีพห็ลากห็ลาย่ ทัี่�งผ้่ช่วย่พย่าบาล, ที่ำางานื่รัิบใช้พริะเจ้าเต็ัมิ

เวลา, ช่วย่พ่อแม่ิที่ำาไร่ิที่ำานื่า ฯลฯ อย่่างทีี่�ที่ำางานื่ในื่คริิสตัจักรินีื่�ก็มีิ 2 คนื่

ทีี่�ที่ำางานื่เป็็นื่เจ้าห็น้ื่าทีี่�ให้็โคริงการิ คอย่ด่้แลรุ่ินื่น้ื่องต่ัอไป็ ผลสำาเร็ิจทีี่�

งอกงามิอีกอย่่างในื่การิเป็็นื่ค่่มิิตัริค่อ การิป็ริะกาศึข่าวป็ริะเสริิฐ แม้ิจะไม่ิ

ได้้บันื่ทึี่กเป็็นื่ตััวเลขที่ี�แน่ื่นื่อนื่ แต่ัก็บอกได้้ว่ามีิเด็้กในื่โคริงการิมิาเช่�อ

พริะเจ้ามิากมิาย่ โด้ย่ริวมิ เด็้กและคริอบครัิวทีี่�มิารัิบเช่�อเป็็นื่จำานื่วนื่ไม่ิตัำ�า

กว่า 30 ห็ลังคาเร่ิอนื่ และส่วนื่งานื่ของพันื่ธกิจนีื่�ย่งัเป็็นื่พริะพริให้็กับคนื่ในื่

ชุมิชนื่เร่ิ�อย่มิา

จัว่บจันืป็จััจุับันื คริิสตจัักริแม่่ลายเหนืือกอ่ตั�ง
ม่าแล้ว่เป็น็ืเว่ลากว่่า 28 ป็ี
มีิสมิาชิกในื่คริิสตัจกัริ 304 คนื่ มีิสาขาย่อ่ย่อกี 4 กิ�งคริิสตัจกัริ ได้้แก่ ห็มิวด้

บ้านื่ให็ม่ิ, ห็มิวด้กางแส, ห็มิวด้แม่ิห่็ด้ และห็มิวด้ผาเย่อน้ื่อย่ มีิเด็้กเข้าร่ิวมิ

เป็็นื่สมิาชิกในื่โคริงการิ 194 คนื่ และเจ้าห็น้ื่าทีี่� 3 คนื่ สิมาชิกคริสิตจัุกรร่วมสิร้างห้องนำ�า

เด็ืกและเยาวชนในโครงการพัื่ฒนาเด็ืกแบับัองค์รวม

การนมัสิการในคริสิตจัุกรแม่ลายเหนือ ศิจุ.โกมล และเยาวชนในโครงการพัื่ฒนาเด็ืกแบับัองค์รวม
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คริิสตัจักริมีิพ่�นื่ทีี่�เพีย่งพอสำาห็รัิบการิที่ำาพันื่ธกิจต่ัาง ๆ ทัี่�งร้ิานื่เคร่ิ�องด่้�มิ, 

ร้ิานื่ตััด้ผมิ และสต่ัดิ้โอ มีิอาคาริเรีิย่นื่พร้ิอมิสำาห็รัิบการิที่ำากิจกริริมิและชั�นื่

เรีิย่นื่ของเด็้ก

ด้ืานือาคาริสถึานืท่ี่�3

ชาย่ในื่โคริงการิมิาเป็็นื่ช่างตััด้ผมิ ล่กค้าส่วนื่ให็ญ่่เป็็นื่คนื่ในื่ชุมิชนื่ เพิ�งเริิ�มิต้ันื่

พร้ิอมิกับร้ิานื่กาแฟ ริาย่ได้้ต่ัอเด่้อนื่ห็ลังหั็กค่าใช้จ่าย่แล้วย่งัอย่่ที่ี่�ห็ลักร้ิอย่

เช่นื่กันื่

3. สตููดิิโออัดิเสียง : ปั็จจุบันื่ย่ังไม่ิเริิ�มิที่ำา แต่ัวางแผนื่ไว้แล้ว คาด้ว่าจะเริิ�มิ

ได้้เร็ิว ๆ นีื่� มีิเจ้าห็น้ื่าทีี่�ในื่โคริงการิทีี่�เป็็นื่ศิึษย์่เก่ามิารัิบห็น้ื่าทีี่�ด่้แลเต็ัมิตััว

ห็ลังจากนีื่�อาจป็รัิบให้็เจ้าห็น้ื่าทีี่�เป็็นื่งานื่แบบอาสาสมิคัริทีี่�ไม่ิเต็ัมิเวลาแที่นื่

ด้ืานืบุคลากริ1

ด้ืานืการิยังช่ั่พ2

คริิสตัจักริจะนื่ำาริาย่ได้้ทัี่�งห็มิด้จาก 3 พันื่ธกิจดั้งต่ัอไป็นีื่� เพ่�อมิาด้ำาเนิื่นื่การิ

ในื่การิที่ำาพันื่ธกิจพัฒนื่าเด็้กและเย่าวชนื่ต่ัอไป็

1. ร้้านขายเคร่้�องด่ิ�ม : เพิ�งเริิ�มิต้ันื่ได้้ไม่ินื่านื่นีื่� มีิทัี่�งชาและกาแฟ ริาย่ได้้

ต่ัอเด่้อนื่ห็ลังหั็กค่าใช้จ่าย่แล้วเฉลี�ย่อย่่่ทีี่�ห็ลักร้ิอย่

2. ร้้านตัูดิผมชาย : เป็็นื่ส่วนื่ห็นึื่�งของพันื่ธกิจส่งเสริิมิอาชีพ โด้ย่ให้็เย่าวชนื่

การิเตร่ิยม่คว่าม่พร้ิอม่ในืการิที่ำาพันืธกิจัด้ืว่ยตนืเองอย่างยั�งยืนื

บัริเวณภิายในพัื่นธ์กิจุร้านกาแฟ การฝึึกทำำากาแฟของเยาวชนในโครงการ

การฝึึกตัดืผมของเยาวชนในโครงการ บัริเวณภิายในห้องอัดืเสีิยง
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ด้ืานืเครืิอข่่ายและคว่าม่ร่ิว่ม่มื่อ4

ด้ืานืการิป็รัิบเป็ล่�ยนืร่ิป็แบบกิจักริริม่5

ห็ลังจากได้้ย่ินื่ว่าคริิสตัจักริจะต้ัองด่้แลตััวเอง โด้ย่จบการิเป็็นื่ค่่สัญ่ญ่ากับ

คอมิแพสชั�นื่ในื่อีก 2 ปี็ครึิ�ง คริิสตัจักริแม่ิลาย่เห็น่ื่อก็ได้้มิองเห็็นื่โอกาสให็ม่ิ

ในื่การิเป็็นื่พันื่ธมิิตัริกับพันื่ธกิจพริะพริไที่ย่ (CBN) เพ่�อจะเข้าร่ิวมิโคริงการิ 

“โริงเรีิย่นื่เพ่�อชีวิตั” ห็ร่ิอ “School of Life (SOL)” ด้้วย่การิแนื่ะนื่ำาของ 

ขวัญ่-ขวัญ่ฤดี้ อาริย่คุณดี้ ศิึษย์่เก่าโคริงการิและสมิาชิกป็ริะจำาของคริิสตัจักริ

แม่ิลาย่เห็น่ื่อทีี่�ที่ำางานื่เป็็นื่เจ้าห็น้ื่าทีี่�ผ้่ป็ริะสานื่งานื่ให้็กับพันื่ธกิจพริะพริไที่ย่

เด็้กทีี่�เป็็นื่สมิาชิกในื่โคริงการิโริงเรีิย่นื่เพ่�อชีวิตั จะต้ัองเข้าเกณฑ์์เป็็นื่ผ้่

ย่ากไร้ิ ห็ร่ิอมีิผ้่ป็กคริองทีี่�ขาด้ความิพร้ิอมิในื่การิด่้แล โด้ย่ตััวโคริงการิจะ

ให้็คริิสตัจักริวางแผนื่ร่ิป็แบบของกิจกริริมิการิเรีิย่นื่การิสอนื่เพ่�อนื่ำามิา

เสนื่องบป็ริะมิาณ ซึึ่�งโคริงการิจะช่วย่สนัื่บสนุื่นื่ในื่ 2-3 ปี็แริก แล้วจากนัื่�นื่

จะเป็็นื่ความิรัิบผิด้ชอบของคริิสตัจักริทีี่�ต้ัองต่ัอย่อด้และสนัื่บสนุื่นื่ตััวเอง

ต่ัอไป็ และด้้วย่ความิทีี่�งานื่ห็ลักของพันื่ธกิจพริะพริไที่ย่ค่อการิด่้แลกลุ่มิ

เด็้ก สตัริ ีและผ้่ย่ากไร้ิ คริิสตัจักริแม่ิลาย่เห็น่ื่อจึงเห็็นื่ว่าโคริงการินีื่�จะมิอบ

ความิช่วย่เห็ล่อให้็การิที่ำาพันื่ธกิจพัฒนื่าเด็้กและเย่าวชนื่ด้ำาเนิื่นื่ต่ัอไป็ได้้

อย่่างมีิป็ริะสิที่ธิภาพ จึงสนื่ใจจะเข้าร่ิวมิโคริงการิ

เง่�อนื่ไขของการิเข้าร่ิวมิโคริงการิโริงเรีิย่นื่เพ่�อชีวิตัค่อ คริิสตัจักริจะต้ัองเป็็นื่

สมิาชิกกับพันื่ธกิจพริะพริไที่ย่มิาแล้วเป็็นื่เวลาอย่่างน้ื่อย่ปี็ครึิ�ง คริิสตัจักริ

แม่ิลาย่เห็น่ื่อทีี่�ย่งัมีิอาย่สุมิาชิกไม่ิถึึง จึงย่งัไม่ิสามิาริถึเข้าร่ิวมิโคริงการินีื่�ได้้

ทัี่นื่ทีี่ แต่ักำาลังอย่่่ในื่ช่วงการิวางแผนื่เพ่�อเสนื่อกิจกริริมิและงบป็ริะมิาณ 

โด้ย่จะที่ริาบผลป็ริะเมิินื่ในื่เด่้อนื่เมิษาย่นื่ของปี็ พ.ศึ.2566

ส่วนื่งานื่อ่�นื่ ๆ ในื่ปั็จจุบันื่ทีี่�คริิสตัจักริได้้เป็็นื่พันื่ธมิิตัริกับพันื่ธกิจพริะพริ

ไที่ย่อย่่่ค่อ การิใช้ห็ลักส่ตัริบที่เรีิย่นื่ริวี นื่ำาเด็้ก ๆ  มิาเรีิย่นื่ด้้วย่กันื่ และช่วย่

ด่้แลเร่ิ�องการิเรีิย่นื่การิสอนื่ โด้ย่ขึ�นื่อย่่่กับที่างคริิสตัจักริว่าจะจัด้ตัาริาง

อย่่างไริ เช่นื่ วิชาภาษาไที่ย่, คณิตัศึาสตัร์ิ, เวลาที่ำาการิบ้านื่ เป็็นื่ต้ันื่ ซึึ่�งสิ�ง

เห็ล่านีื่�จะควบค่่ไป็กับการิใช้บที่เรีิย่นื่ของพันื่ธกิจพริะพริไที่ย่ ห็ลักส่ตัรินีื่�

ได้้ถ่ึกนื่ำามิาใช้เป็็นื่เวลาปี็กว่า ๆ แล้ว

ห็ากในื่เด่้อนื่เมิษาย่นื่ของปี็ห็น้ื่าเสนื่องบป็ริะมิาณผ่านื่ และมีิโอกาสได้้เข้า

ร่ิวมิโคริงการิโริงเรีิย่นื่เพ่�อชีวิตั (SOL) ก็จะเริิ�มิงานื่ที่นัื่ทีี่ โด้ย่จะป็รัิบเป็ลี�ย่นื่

ร่ิป็แบบกิจกริริมิเด้ิมิของคอมิแพสชั�นื่มิาเป็็นื่ตัาริางกิจกริริมิของโคริงการิ

โริงเรีิย่นื่เพ่�อชีวิตัตัามิทีี่�เสนื่อกับพันื่ธกิจพริะพริไที่ย่แที่นื่

คริสิตจัุกรแม่ลายเหนือและอาคารในการทำำาพัื่นธ์กิจุของคริสิตจัุกร

อาคารในการทำำาพัื่นธ์กิจุของคริสิตจัุกรแม่ลายเหนือ
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อาจาริย่์โกมิล เล่าถึึงป็ริะวัติัโด้ย่ย่่อของตันื่เองว่า เขาโตัมิา

ในื่อำาเภออมิก๋อย่ ห็ม่่ิบ้านื่แม่ิสอด้ ซึึ่�งอย่่่ห่็างจากแม่ิลาย่เห็น่ื่อ

กว่า 10 กิโลเมิตัริ เขาเป็็นื่เด็้กย่ากจนื่ ไม่ิมีิโอกาสได้้เรีิย่นื่

ห็นัื่งส่อ จนื่ได้้ร้่ิจักพริะเจ้าผ่านื่พ่อกับแม่ิทีี่�รัิบเช่�อมิาก่อนื่ เขา

ได้้เห็็นื่การิอัศึจริริย์่ทีี่�เกิด้ขึ�นื่เม่ิ�อพริะเจ้าได้้รัิกษาอาการิป่็วย่

ของพ่อ แต่ัตััวเขาเองย่ังร้่ิสึกต่ัอต้ัานื่ จนื่กริะทัี่�งเขาไม่ิสบาย่

และพ่อกับแม่ิช่วย่อธิษฐานื่ให้็ สุด้ท้ี่าย่เขาก็ตััด้สินื่ใจรัิบเช่�อ

ตัอนื่อายุ่ได้้ป็ริะมิาณ 15 ปี็

เวลาผ่านื่ไป็ อาจาริย์่โกมิลก็ตััด้สินื่ใจเรีิย่นื่การิศึึกษานื่อก

ริะบบเพ่�อหั็ด้อ่านื่หั็ด้เขีย่นื่ และเข้าเรีิย่นื่ทีี่�พริะคริิสตัธริริมิ

เพ่�อชาวไที่ย่ที่ี�ชลบุริี ด้้วย่การิชักชวนื่ของศึิษย่าภิบาลที่ี�

คริิสตัจักริในื่บ้านื่เกิด้เป็็นื่เวลากว่า 1 ปี็ ก่อนื่จะกลับไป็

ที่ำางานื่ริับใช้ที่ี�อมิก๋อย่อีก 1 ป็ี แล้วจึงมิาริับใช้ในื่ตัำาแห็นื่่ง

ผ้่ป็ริะกาศึทีี่�แม่ิลาย่เห็น่ื่อจากการิชักชวนื่ของเพ่�อนื่

แม้ิจะไม่ิใช่บ้านื่เกิด้ของเขา แต่ัการิได้้สร้ิางความิสัมิพันื่ธ์กับ

พี�น้ื่องในื่ฐานื่ะผ้่ป็ริะกาศึอย่่ห่็ลาย่ป็ ีที่ำาให็อ้าจาริย่โ์กมิลเกดิ้

ความิผ่กพันื่และมีิภาริะใจอย่ากรัิบใช้กับพ่�นื่ทีี่�แห่็งนีื่� จึงเข้ารัิบ

ตัำาแห็น่ื่งศิึษย่าภิบาลและรัิบใช้มิาจนื่ถึึงปั็จจุบันื่ เขากล่าวว่า 

พริะเจ้าที่ริงเลี�ย่งด่้เขาและคริอบครัิวมิาเสมิอ งานื่ของเขาค่อ

การิรัิบใช้เต็ัมิเวลาทีี่�คริิสตัจักริแม่ิลาย่เห็น่ื่อและเย่ี�ย่มิเยี่ย่นื่

ห็มิวด้คริิสตัจักริ ส่วนื่ภริริย่าของเขารัิบห็น้ื่าทีี่�ในื่การิด่้แล

ส่วนื่ริวีและกลุ่มิสตัรีิ ความิภาคภ่มิิใจในื่การิรัิบใช้ค่อการิทีี่�

เขาและคริอบครัิวมีิความิสุขกับงานื่ทีี่�ที่ำา ได้้มิองเห็็นื่การิ

ป็กป้็องด่้แลของพริะเจ้า และการิอวย่พริทีี่�เกิด้ขึ�นื่กับคริิสตัจักริ 

จัากศิษยาภิิบาล
ป็ริะจัำาคริิสตจัักริ

แม่่ลายเหนืือ
ศิจุ.โกมล การเวกผดุืง

เรืิ�องริาว่และคำาพยานื

อาจาร้ย์ โกมล การ้เวกผดุิง เป็็นื่ศิึษย่าภิบาลป็ริะจำาคริิสตัจักริ

แม่ิลาย่เห็น่ื่อเป็็นื่เวลา 26 ปี็แล้ว เขาได้้มิองเห็็นื่ความิ

เป็ลี�ย่นื่แป็ลงต่ัาง ๆ  ทีี่�เกิด้ขึ�นื่กับพ่�นื่ทีี่�แห่็งนีื่�มิาตัั�งแต่ัแริกโด้ย่

ลงพ่�นื่ทีี่�ในื่ตัำาแห็น่ื่งผ้่ป็ริะกาศึ อาจาริย์่เล่าว่า ในื่ตัอนื่นัื่�นื่มีิผ้่

เช่�อแค่ 3 คริอบครัิว มีิสมิาชิกมิาร่ิวมินื่มัิสการิทัี่�งห็มิด้เพีย่ง 

4-5 คนื่ ส่วนื่ผ้่คนื่ในื่ชมุิชนื่กต่็ัอต้ัานื่การิป็ริะกาศึอย่า่งชดั้เจนื่ 

ทัี่�งเอาก้อนื่หิ็นื่ เอาไม้ิมิาขว้างใส่ จนื่กริะทัี่�งอาจาริย่์โกมิลได้้

มิีโอกาสไป็เริีย่นื่พริะคัมิภีริ์และกลับมิาริับใช้ในื่ตัำาแห็นื่่ง 

ศิึษย่าภิบาล ริะห็ว่างนัื่�นื่คริิสตัจักริได้้เติับโตัขึ�นื่เร่ิ�อย่ ๆ จนื่

ปั็จจุบันื่มีิสมิาชิกริวมิทัี่�งห็มิด้ 304 คนื่ จาก 89 คริอบครัิว 

ได้้มิองเห็็นื่การิขยั่บขย่าย่ของห็มิวด้คริิสตัจักริ ที่ำาให้็ทัี่�ง 4 

ห็ม่่ิบ้านื่ในื่บริิเวณนัื่�นื่ได้้ย่นิื่เร่ิ�องพริะเจ้า และห็ากริวมิจำานื่วนื่

สมิาชกิของแตัล่ะห็มิวด้คริิสตัจกัริเข้าด้้วย่กันื่ก็อาจมีิถึึง 700 

กว่าคนื่โด้ย่ป็ริะมิาณ ผ้่ทีี่�ถึวาย่ตััวรัิบใช้ก็มีิมิากขึ�นื่ตัามิไป็ด้้วย่

เช่นื่กันื่
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ซึึ่�งอาจาริย์่โกมิลมิองว่า สิ�งเห็ล่านีื่�มีิคุณค่ามิากเห็ล่อเกินื่ในื่

ชีวิตัของเขา

อาจาริย์่โกมิลกล่าวเพิ�มิเติัมิว่า โคริงการิคอมิแพสชั�นื่เป็็นื่

ส่วนื่สำาคัญ่ในื่การิป็ริะกาศึ เป็็นื่พ่�นื่ทีี่�ทีี่�สร้ิางล่กของพริะเจ้า 

และเป็็นื่พริะพริให้็คริิสตัจักริเป็็นื่อย่่างมิาก เพริาะการิจัด้

กิจกริริมิของโคริงการิที่ี�ที่ำาให็้เด็้ก ๆ สนื่ใจและที่ำาให็้ตััว

อาจาริย์่เองได้้มีิโอกาสสอนื่เร่ิ�องความิเช่�อ เร่ิ�องการิด้ำาเนิื่นื่

ชีวิตัในื่ที่างของพริะเจ้า ที่ำาให็ค้ริอบคริวัของผ้่ป็กคริองได้้เห็็นื่

ผลลัพธ์ทีี่�เกิด้ขึ�นื่ในื่ชีวิตัล่ก ๆ ของพวกเขา ทัี่�งในื่ด้้านื่ความิ

ป็ริะพฤตัิและการิย่กริะดั้บการิศึึกษา เด้็กห็ลาย่คนื่

เป็ลี�ย่นื่แป็ลงไป็ในื่ที่างที่ี�ดี้ขึ�นื่เมิ่�อเป็็นื่สมิาชิกของโคริงการิ 

พ่อแม่ิจึงเปิ็ด้ใจและย่อมิรัิบคริิสตัจักริไป็โด้ย่ป็ริิย่าย่

ในื่อนื่าคตัข้างห็น้ื่า อาจาริย์่โกมิลวางแผนื่ทีี่�จะเป็็นื่ศิึษย่าภิบาล

อาวโุส และป็ริะกาศึตัั�งศิึษย่าภิบาลรุ่ินื่ให็มิขึ่�นื่มิาแที่นื่ อีกทัี่�ง

ตัั�งใจจะรัิบใช้พริะเจ้ากับพ่�นื่ทีี่�แห่็งนีื่�ไป็เร่ิ�อย่ ๆ  จนื่กว่าจะจาก

โลกนีื่�ไป็

พิื่ธี์เปดิือาคารในการทำำาพัื่นธ์กิจุของคริสิตจัุกรแม่ลายเหนือ

ศิจุ.โกมล และเยาวชนในโครงการแจุกข้าวสิารในคนในชุมชน
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แริงบันื่ด้าลใจจากรุ่ินื่พี�ในื่โคริงการิทีี่�ร้ิองเพลง เล่นื่ด้นื่ตัรีิ 

และช่วย่เห็ล่อกิจกริริมิในื่คริิสตัจักริ จนื่ร้่ิสึกอย่ากมีิส่วนื่

ในื่งานื่รัิบใช้อย่่างนัื่�นื่บ้าง จึงเปิ็ด้โอกาสให้็ตััวเองได้้ฝึึกฝึนื่

ด้้วย่การิเล่อกเข้าเวิร์ิกชอป็การิพ่ด้ จากค่าย่ผ้่นื่ำา และ

พริะเจ้าก็เริิ�มิที่ำางานื่โด้ย่มิอบความิกล้า ที่ำาให้็เธอกล้าทีี่�จะ

ก้าวออกมิาเป็็นื่ผ้่นื่ำา จนื่สามิาริถึพัฒนื่าการิพ่ด้ของตััวเอง

ตัามิไป็ด้้วย่ แม้ิในื่ช่วงมัิธย่มิป็ลาย่ทีี่�เธอต้ัองย้่าย่จากคริิสตัจักริ

แม่ิลาย่เห็น่ื่อไป็เป็็นื่ริห็สัสมิาชกิในื่โคริงการิของคริิสตัจกัริ

เม่ิองฮอด้ก็ย่ังได้้รัิบการิพัฒนื่าในื่เร่ิ�องนีื่�อย่่างต่ัอเน่ื่�อง

เรืิ�องริาว่ท่ี่�น่ืาจัดืจัำา

จัากศิษย์เก่า
ขวัญฤดีื อารยคุณดีื

(ขวัญ)

การิเป็ลี�ย่นื่แป็ลงอย่่างทีี่�สามิค่อ การิค้นื่พบตััวเอง ทัี่�งการิ

ค้นื่พบความิถึนื่ดั้ของตััวเอง และได้้มีิโอกาสลองใช้เวลากบั

ห็ลาย่อย่่าง จนื่ค้นื่พบของป็ริะที่านื่ในื่การิรัิบใช้ ขวัญ่ค้นื่

พบสิ�งเห็ล่านีื่�ผ่านื่การิเติับโตัในื่โคริงการิทัี่�งสิ�นื่ ในื่ตัอนื่แริก

เธอเล่าว่า เธออย่ากเล่นื่ด้นื่ตัริีและร้ิองเพลงเก่งเห็ม่ิอนื่

เพ่�อนื่ ๆ  จึงพย่าย่ามิฝึึกฝึนื่ จนื่กริะทัี่�งได้้เรีิย่นื่ร้่ิว่า พริะเจ้า

ขวัญ่-ขวัญ่ฤด้ี อาริย่คุณด้ี ห็นื่ึ �งในื่ศึิษย่์เก่าโคริงการิ

คอมิแพสชั �นื่ทีี่�เริิ�มิเข้าร่ิวมิเป็็นื่สมิาชิกรุ่ินื่แริก ๆ  ตัั�งแต่ัอายุ่

ได้้ 9 ปี็ ด้้วย่การิป็ริะชาสมัิพันื่ธ์ของคริิสตัจกัริทีี่�ได้้รัิบความิ

สนื่ใจอย่่างมิากจากคนื่ในื่ห็มิ่่บ้านื่ กล่าวถึึงโคริงการิว่า 

“โคริงการินีื่�ป็ลี�ย่นื่แป็ลงให้็ขวัญ่กลาย่เป็็นื่คนื่ละคนื่ และ

สร้ิางขวัญ่คนื่นีื่�ขึ�นื่มิาให็ม่ิ ขวัญ่ได้้เห็็นื่ห็ลาย่คนื่ทีี่�เรีิย่นื่จบ

พริะคัมิภีร์ิห็ร่ิอกลับมิาที่ำางานื่ให้็คอมิแพสชั�นื่ มีิเพ่�อนื่และ

พี�ห็ลาย่คนื่ทีี่�ที่ำางานื่รัิบใช้พริะเจ้า โคริงการิคอมิแพสชั�นื่จึง

เป็็นื่โคริงการิทีี่�สร้ิางคนื่ของพริะเจ้าและที่ำาให้็คนื่เห็ล่านีื่�

เกิด้ผล”

การิเป็ลี�ย่นื่แป็ลงอย่่างแริกทีี่�ขวัญ่เล่าให้็ฟังค่อ การิได้้

พบพริะเจ้า และตััด้สินื่ใจเดิ้นื่ตัามิที่างของพริะองค์ ด้้วย่

การิเรีิย่นื่ร้่ิเร่ิ�องริาวในื่พริะคัมิภีร์ิก่อนื่จะตััด้สินื่ใจรัิบบัพติัศึมิา

ตัอนื่อายุ่ได้้ป็ริะมิาณ 13-14 ปี็ ซึึ่�งนีื่�เองค่อจุด้เริิ�มิต้ันื่ของ

การิเป็ลี�ย่นื่แป็ลงทัี่�งห็มิด้ทีี่�กำาลังจะกล่าวถึึงจนื่กลาย่เป็็นื่

ขวัญ่คนื่ให็ม่ิอย่่างทีี่�เป็็นื่อย่่่ในื่ปั็จจุบันื่

การิเป็ลี�ย่นื่แป็ลงอย่า่งทีี่�สองทีี่�เกิด้ขึ�นื่ในื่เวลาถัึด้มิาค่อ การิ

เป็ลี�ย่นื่เด็้กขี�อาย่ไม่ิค่อย่พ่ด้คนื่ห็นึื่�ง ให็้กลาย่เป็็นื่ผ้่นื่ำาในื่

การิด่้แลรุ่ินื่น้ื่อง ขวัญ่ไม่ิเคย่คาด้คิด้มิาก่อนื่เลย่ว่า เธอจะ

สามิาริถึกลาย่มิาเป็็นื่คร่ิริวีอย่่างทุี่กวันื่นีื่�ได้้ เพริาะในื่วัย่

เด็้กเธอเป็็นื่คนื่ขี�อาย่ แต่ัด้้วย่กิจกริริมิของคอมิแพสชั�นื่ทีี่�

พัฒนื่าทัี่กษะที่างสังคมิ ที่ำาให้็ขวัญ่ได้้เจอเพ่�อนื่มิากมิาย่

ผ่านื่ค่าย่ต่ัาง ๆ และมีิโอกาสได้้เล่อกพัฒนื่าตััวเองตัามิ

กิจกริริมิห็ลากห็ลาย่ที่ี�โคริงการิมิีให็้ เวลานื่ั�นื่ เธอได้้ริับ

ขวัญและรุ่นน้องในโครงการพัื่ฒนาเด็ืกแบับัองค์รวม
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สร้ิางเริาแต่ัละคนื่มิาไม่ิเห็ม่ิอนื่กันื่ เริาจึงมีิความิถึนัื่ด้ทีี่�แตัก

ต่ัางกันื่ ที่ำาให้็เธอลองใช้เวลากับความิชอบอ่�นื่ ๆ และค้นื่

พบว่าตััวเองมีิความิถึนัื่ด้ที่างภาษา เม่ิ�อจบมัิธย่มิป็ลาย่จึง

เล่อกศึึกษาต่ัอในื่ริะดั้บป็ริิญ่ญ่าตัรีิทีี่�มิห็าวิที่ย่าลัย่ริาชภัฏ

เชีย่งให็มิ ่คณะวิที่ย่าลัย่นื่านื่าชาติั สาขาภาษาองักฤษเพ่�อ

การิส่�อสาริริะห็ว่างป็ริะเที่ศึ ตัอนื่นัื่�นื่ขวัญ่ต้ัองย้่าย่เข้ามิา

เรีิย่นื่ในื่เม่ิอง และมีิโอกาสได้้รัิบใช้ เป็็นื่คร่ิริวีทีี่�คริิสตัจักริ

ใกล้มิห็าวิที่ย่าลัย่ ซึึ่�งในื่เวลาต่ัอมิา ขณะทีี่�เรีิย่นื่อย่่่ชั�นื่ปี็ทีี่� 

4 ขวัญ่ก็เล่อกฝึึกงานื่ทีี่�คริิสตัจักริแห่็งนีื่�     โด้ย่ที่ำางานื่ร่ิวมิ

กับคริิสตัจักริทีี่�สิงคโป็ร์ิและมีิโอกาสได้้ไป็ศึึกษาด่้งานื่เป็็นื่

เวลา 1 เด่้อนื่และได้้พัฒนื่าของป็ริะที่านื่ด้้วย่การิที่ำาบที่

เรีิย่นื่ริวี กริะทัี่�งเรีิย่นื่จบและย่า้ย่กลับมิาอย่่ที่ี่�บ้านื่เกิด้ ขวัญ่

ก็ได้้ร่ิวมิรัิบใช้ทีี่�คริิสตัจักริแม่ิลาย่เห็น่ื่ออีกครัิ�ง ด้้วย่การิ

สอนื่ริวีเป็็นื่ห็ลักและด่้แลเด็้ก ๆ ในื่โคริงการิ

ปั็จจุบันื่ ขวัญ่กำาลังจะเข้าส่่ช่วงวัย่ 25 ปี็ ที่ำางานื่เป็็นื่คร่ิ

สอนื่ริวีทีี่�คริิสตัจักริแม่ิลาย่เห็น่ื่อร่ิวมิกับที่ำางานื่ไมิเ่ต็ัมิเวลา

เป็็นื่เจ้าห็น้ื่าทีี่�ป็ริะสานื่งานื่ คอย่ด่้แลคริิสตัจักริพันื่ธมิิตัริ

ของ CBN ทีี่�อย่่่ในื่อำาเภออมิก๋อย่ทัี่�งห็มิด้ป็ริะมิาณ 35 คริิสตัจักริ 

นื่อกจากนีื่�ย่ังช่วย่รัิบใช้ด้้วย่การิช่วย่ด่้แลกลุ่มิอนุื่ชนื่ สอนื่

ภาษาอังกฤษให้็น้ื่อง ๆ ในื่โคริงการิ และช่วย่เห็ล่อกิจกริริมิ

ของคริิสตัจักริอย่่่เสมิอ

“ขวัญ่พ่ด้ได้้เต็ัมิป็ากเลย่ว่าคอมิแพสชั�นื่เป็็นื่ทีี่�ทีี่�สร้ิางขวัญ่ 

ที่ำาให้็กลาย่เป็็นื่ตััวเองอย่า่งทุี่กวันื่นีื่�ทีี่�สามิาริถึรัิบใช้พริะเจ้า

ได้้” ขวัญ่กล่าวเสริิมิอีกว่า ห็ากเป็็นื่ก่อนื่ห็น้ื่านีื่�คงไม่ิกล้า

บอกวา่ของป็ริะที่านื่ค่อการิสอนื่ เพริาะเคย่เป็็นื่เด็้กพ่ด้ไมิ่

เก่ง ไม่ิเคย่คดิ้อย่ากเป็็นื่คร่ิ จนื่ตัอนื่นีื่�ได้้ผ่านื่ป็ริะสบการิณ์

ห็ลาย่อย่่าง เช่�อว่าพริะเจ้าวางแผนื่ชีวิตันื่ำาให้็ขวัญ่มิาอย่่่

ตัริงนีื่� และผลที่ี�ออกมิาค่อเธอก็มีิความิสุขกับสิ�งทีี่�ที่ำาอย่่่ 

โคริงการิคอมิแพสชั�นื่ได้้สร้ิางขวัญ่ขึ�นื่ให็มิ่ ให้็กลาย่เป็็นื่

ขวัญ่คนื่นีื่� ทีี่�เดิ้นื่ตัามินื่ำ�าพริะทัี่ย่ของพริะเจ้า ขวัญ่ทีี่�เป็็นื่คร่ิ

สอนื่ริวีให้็กับเด็้ก ๆ ในื่คริิสตัจักริ และตัั�งเป้็าห็มิาย่ในื่

อนื่าคตัไว้ว่าจะที่ำางานื่รัิบใช้ด้้วย่การิสอนื่ไป็เร่ิ�อย่ ๆ ทัี่�งในื่

คริิสตัจักริอ่�นื่ ๆ และในื่องค์กริอ่�นื่ ๆ ด้้วย่

การจัุดืการเรียนการสิอนในโครงการพัื่ฒนาเด็ืกแบับัองค์รวม

การจัุดืการเรียนการสิอนในโครงการพัื่ฒนาเด็ืกแบับัองค์รวม
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จริ–ขจริเกีย่ริติั สังจี ปั็จจุบันื่อาย่ยุ่า่งเข้า 26 ปี็ ที่ำางานื่เป็็นื่

เจ้าห็น้ื่าทีี่�ในื่โคริงการิคอมิแพสชั�นื่ค่่มิิตัริกับคริิสตัจักริ

แม่ิลาย่เห็น่ื่อ เขาเป็็นื่ห็นึื่�งในื่ศิึษย่์เก่าโคริงการิ ทีี่�ได้้กลับ

มิาที่ำางานื่รัิบใช้ในื่โคริงการิด้้วย่การิด่้แลเด็้กและเย่าวชนื่

ทีี่�เป็็นื่รุ่ินื่น้ื่อง อย่า่งทีี่�ตััวเขาเองก็เคย่ได้้รัิบการิด่้แลอย่า่งนีื่�

มิาก่อนื่

จริเล่าถึึงชีวิตัในื่โคริงการิไว้ว่า เขาเข้ามิาเป็็นื่สมิาชิกตัั�งแต่ั

อายุ่ 10 ปี็ จากการิทีี่�ทัี่�งคริอบครัิวเป็็นื่สมิาชิกป็ริะจำาคริิสตัจักริ

แห่็งนีื่�อย่่่ก่อนื่แล้ว ทัี่�งพ่อและแม่ิของจริเป็็นื่คริิสเตีัย่นื่ ส่วนื่

ตััวเขาตััด้สินื่ใจรัิบเช่�อตัอนื่อายุ่ 12 ปี็ ริะห็ว่างค่าย่ริวี 

เพริาะได้้ฟังพริะวจนื่ะของพริะเจ้า ริวมิถึึงการิได้้เรีิย่นื่ร้่ิ

เร่ิ�องของพริะเย่ซ่ึ่จากทัี่�งพ่อแม่ิและในื่โคริงการิ ที่ำาให้็เขา

ตััด้สินื่ใจเดิ้นื่ตัามินื่ำ�าพริะทัี่ย่ของพริะเจ้าตัั�งแต่ันัื่�นื่มิา

ช่วงจบมิัธย่มิต้ันื่ จริตััด้สินื่ใจแน่ื่วแน่ื่ว่าเขาจะเล่อกเรีิย่นื่

พริะคัมิภีร์ิในื่ริะดั้บป็ริิญ่ญ่าตัรีิ เน่ื่�องจากการิใช้เวลาส่วนื่

ให็ญ่่ในื่ชีวิตัอย่่่กับคริิสตัจักริ ที่ำาให้็เขามีิต้ันื่แบบในื่การิใช้

ชีวิตัเป็็นื่พี� ๆ ในื่โคริงการิทีี่�ช่วย่กันื่รัิบใช้ ในื่กิจกริริมิต่ัาง ๆ 

ของคริิสตัจักริอย่่เ่สมิอ และกลุ่มินัื่กศึึกษาพริะคริิสตัธริริมิ

ทีี่�มิาร่ิวมิจัด้กิจกริริมิในื่คริิสตัจักริ โด้ย่การิแสด้งละคริ ร้ิอง

เพลง และนื่ำาเกมิ ผ้่คนื่ริอบตััวกลาย่เป็็นื่แริงบันื่ด้าลใจในื่

การิรัิบใช้จนื่ที่ำาให้็เขาพบเป้็าห็มิาย่ของตันื่เอง

ต่ัอมิา จริได้้ที่ำาตัามิเป้็าห็มิาย่นัื่�นื่ด้้วย่การิศึึกษาต่ัอในื่ริะดั้บ

ป็ริิญ่ญ่าตัรีิทีี่�มิห็าวิที่ย่าลัย่พาย่พั คณะคริิสตัศึาสนื่ศึาสตัร์ิ 

เรืิ�องริาว่ท่ี่�น่ืาจัดืจัำา

จัากศิษย์เก่า
ขจุรเกียรติ สัิงจีุ    

(จุร)

และกลับมิาที่ำางานื่รัิบใช้กับทีี่�โคริงการิในื่ปั็จจุบันื่ นื่อกจาก

นีื่�ยั่งช่วย่รัิบใช้ในื่การินื่ำานื่มัิสการิ, สอนื่ด้นื่ตัรีิ, ด่้แลพันื่ธกิจ

สต่ัดิ้โออัด้เสีย่งให้็โคริงการิ, ด่้แลกลุ่มิอนุื่ชนื่ และเที่ศึนื่า

ทีี่�คริิสตัจักริ ซึึ่�งการิเล่นื่ด้นื่ตัรีินีื่�เองทีี่�เขาเล่าว่า ตััวเองค้นื่

พบของป็ริะที่านื่นีื่�จากโคริงการิ แม้ิจะไม่ิได้้ถึนัื่ด้เคร่ิ�อง

ด้นื่ตัรีิชิ�นื่ไห็นื่เป็็นื่พิเศึษ แต่ัเล่นื่ได้้ห็ลาย่ชิ�นื่ ริวมิถึึงย่ังได้้

ฝึึกฝึนื่ความิเป็็นื่ผ้่นื่ำา กับได้้รัิบการิห็นืุ่นื่ใจในื่การิริับใช้ 

ที่ำาให้็เขาสามิาริถึนื่ำาสิ�งทีี่�ได้้เรีิย่นื่ร้่ิมิาสอนื่รุ่ินื่น้ื่องต่ัอไป็

จริมิองอนื่าคตัไว้ว่า เขาจะยั่งคอย่รัิบใช้ทีี่�คริิสตัจักริแห่็งนีื่� 

คอย่ด่้แลกลุ่มิอนุื่ชนื่และงานื่นื่มัิสการิอย่่างทีี่�ที่ำาอย่่่ต่ัอไป็

จุรสิอนดืนตรีรุ่นน้องในโครงการพัื่ฒนาเด็ืกแบับัองค์รวม
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ปณิดืา ป่�คำา   
(นิดืา)

พ่ดืคุยกับเยาว่ชั่นื

ห็นื่่ช่�อ ป็ณิด้า ป็่่คำา ช่�อเล่นื่ นื่ิด้า ป็ัจจุบันื่ศึึกษาอย่่่ชั�นื่
มิัธย่มิศึึกษาป็ีที่ี� 6 โริงเริีย่นื่ฮอด้พิที่ย่าคมิค่ะ พ่อแมิ่ป็ริะกอบ
อาชีพเกษตัริกริ

แนืะนืำาตัว่

ตัั�งแต่ัตัอนื่อนุื่บาลเลย่ค่ะ

เข้่าโคริงการิตั�งแต่อายุเท่ี่าไหร่ิ

ร้่ิจักจากการิได้้เรีิย่นื่ร้่ิพริะคัมิภีร์ิในื่โคริงการิค่ะ ได้้ย่ินื่ได้้ฟังการิ
อัศึจริริย่์ของพริะเจ้ามิามิาก จำาได้้ว่าร้่ิสึกป็ริะทัี่บใจเร่ิ�องริาวของ
ห็ญิ่งทีี่�ป่็วย่เป็็นื่ป็ริะจำาเด่้อนื่ตัลอด้เวลา แต่ัเธอก็ห็าย่เพีย่งแค่จับ
ชาย่ผ้าของพริะเย่ซ่ึ่ ซึึ่�งในื่ตัอนื่นัื่�นื่ห็น่ื่กำาลังป่็วย่และมิพีี�เจ้าห็น้ื่าทีี่�
ในื่โคริงการิชวนื่ไป็นื่มิัสการิทีี่�โบสถ์ึ ห็น่ื่เลย่ไป็ด้้วย่ความิเช่�อว่า
พริะเจ้าจะรัิกษาห็น่ื่ให้็ห็าย่ดี้ ซึึ่�งก็ห็าย่จริิง ๆ ค่ะ ห็น่ื่ไม่ิต้ัองเข้า
โริงพย่าบาลอีก ที่ำาให้็ตััด้สินื่ใจรัิบเช่�อตัอนื่อายุ่ 9 ปี็

ม่าร้่ิจัักพริะเจ้ัาได้ืยังไง

การิไป็ค่าย่ค่ะ โคริงการิมีิค่าย่ป็ริะจำาปี็ทีี่�ไป็จัด้ให้็เด็้ก ๆ ในื่พ่�นื่ทีี่�
ห่็างไกล ร้่ิสึกป็ริะทัี่บใจมิาก เพริาะได้้ใช้ความิกล้าแสด้งออกและ
ความิเป็็นื่ผ้่นื่ำา เริาก็ได้้ช่วย่สอนื่พริะคัมิภีร์ิ นื่ำาเกมิ นื่ำานื่มัิสการิ มีิ
ความิสุขมิากค่ะ

กิจักริริม่ท่ี่�ชืั่�นืชั่อบในืโคริงการิ

การินื่ำานื่มิัสการิค่ะ ที่ำาให็้เริากล้าแสด้งออกและเป็็นื่ผ่้นื่ำาที่ี�ด้ี
มิากขึ�นื่ด้้วย่

ข่องป็ริะที่านืท่ี่�พริะเจ้ัาม่อบให้

อย่่ ่ที่ีมินื่มิัสการิและสอนื่พริะคัมิภีริ์เด้็กอนืุ่บาลในื่โคริงการิ 
ห็นื่่คิด้ว่าอย่ากริับใช้ให็้มิากขึ �นื่ด้้วย่การิออกไป็ป็ริะกาศึข่าว
ป็ริะเสริิฐค่ะ เริิ �มิจากพ่อแมิ่ก่อนื่เลย่ เพริาะเขาย่ังไมิ่เช่ �อ
พริะเจ้า แตั่ห็นื่่อธิษฐานื่ทีุ่กวันื่และเช่ �อว่าพริะเจ้าจะตัอบ
แนื่่นื่อนื่ค่ะ

ตอนืน่ื�รัิบใช้ั่ด้ืานืไหนือย่่บ้าง

การิด้ำาเนิื่นื่ชีวิตัและโอกาสในื่การิเรีิย่นื่ร้่ิค่ะ เพริาะโคริงการิที่ำาให็้
เริาได้้ร้่ิจักพริะเจ้าและเล่อกด้ำาเนิื่นื่ชีวิตัในื่ที่างทีี่�ถ่ึกต้ัอง และทีี่�นีื่�
ก็สอนื่ห็ลาย่อย่่าง ทัี่�งด้นื่ตัรีิ ที่ำาขนื่มิ เคร่ิ�องด่้�มิ ซึึ่�งต่ัอย่อด้เป็็นื่
อาชีพได้้ด้้วย่

ม่องว่่าโคริงการิเป็ล่�ยนืแป็ลงช่ั่วิ่ตข่องตัว่เอง
อย่างไริบ้าง

อย่ากที่ำาอาชีพทัี่นื่ตัภิบาลค่ะ เพริาะตัอนื่เด้็กมีิห็มิอมิาโริงเรีิย่นื่
เพ่�อด่้แลฟันื่ให็้เริา พอเคย่ได้้รัิบโอกาสมิาก่อนื่ก็ตัั�งใจจะกลับมิา
อย่่่ใกล้บ้านื่ คอย่ด่้แลเด็้กและคนื่ในื่ชุมิชนื่อย่่างนัื่�นื่บ้าง

คว่าม่ใฝ่่ฝั่นืในือนืาคต

ขอบคุณคอมิแพสชั�นื่และพี� ๆ  ทุี่กคนื่ทีี่�คอย่ด่้แลพวกเริาเสมิอมิา
ค่ะ ขอบคุณทีี่�ให้็โอกาสมิาร้่ิจักพริะเจ้า ที่ำาให้็เริาได้้เรีิย่นื่พริะคำา
และเติับโตัขึ�นื่ในื่ที่างของพริะองค์ ขอบคุณมิากค่ะ

ม่่อะไริอยากฝ่ากถึึงโคริงการิไหม่

Q&A

อ้าย่ขจริเกีย่ริติัค่ะ เป็็นื่พี�ในื่โคริงการิทีี่�มีิความิเป็็นื่ผ้่นื่ำา สามิาริถึ
ด่้แลเด็้ก ๆ และถ่ึาย่ที่อด้ความิร้่ิให้็คนื่อ่�นื่ได้้ดี้ค่ะ

แบบอย่างในืการิดืำาเนิืนืช่ั่วิ่ต

นิดืาร่วมกิจุกรรมในโครงการพัื่ฒนาเด็ืกแบับัองค์รวม
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เรวดีื ป่�ป๋า       
(ปิ� น)

พ่ดืคุยกับเยาว่ชั่นื

ห็น่ื่ช่�อปิ็�นื่ เริวดี้ ป่่็ป๋็า กำาลังศึึกษาอย่่่ชั�นื่มัิธย่มิศึึกษาปี็ทีี่� 6 พ่อแม่ิ
ที่ำาการิเกษตัริค่ะ

แนืะนืำาตัว่

ตัั�งแต่ัอนุื่บาลค่ะ มีิพี�เจ้าห็น้ื่าทีี่�มิาชวนื่เข้าและน้ื่าของห็น่ื่สอนื่ก็ในื่
โคริงการิด้้วย่

เข้่าโคริงการิตั�งแต่อายุเท่ี่าไหร่ิ

ห็น่ื่เกิด้ในื่คริอบครัิวคริิสเตีัย่นื่ค่ะ ไป็โบสถ์ึมิาตัลอด้ตัั�งแต่ัเด็้ก

ม่าร้่ิจัักพริะเจ้ัาได้ืยังไง

การิไป็ค่าย่และป็ริะกาศึข่าวป็ริะเสริิฐค่ะ มีิช่วงทีี่�เริาไป็เดิ้นื่
ป็ริะกาศึกับคนื่ในื่ห็ม่่ิบ้านื่เลย่ ไป็ร้ิองเพลง แจกพริะคัมิภีร์ิ และ
อธิษฐานื่เผ่�อคนื่ทีี่�เจ็บป่็วย่

กิจักริริม่ท่ี่�ชืั่�นืชั่อบในืโคริงการิ

การิทีี่�พริะเจ้าที่ริงอย่่กั่บห็น่ื่ตัลอด้เวลาและพริะองค์ทัี่นื่เวลาเสมิอ
ไม่ิว่าห็น่ื่จะเจออะไริก็ตัามิ

ข่องป็ริะที่านืท่ี่�พริะเจ้ัาม่อบให้

นื่ำานื่มัิสการิค่ะ มีิโอกาสนื่ำามิา 4 ครัิ�งแล้ว ย่ังต่ั�นื่เต้ันื่อย่่่แต่ัเช่�อว่า
จะที่ำาได้้ดี้มิากขึ�นื่ อย่ากมีิโอกาสในื่การิได้้นื่ำาต่ัอค่ะ อีกอย่่างค่อ
การิสอนื่คณติัศึาสตัริใ์ห้็น้ื่อง ๆ  ในื่โคริงการิคะ่ ห็น่ื่เรีิย่นื่วิที่ย่-์คณิตั
และชอบคณิตัศึาสตัร์ิอย่่่แล้ว

ตอนืน่ื�รัิบใช้ั่ด้ืานืไหนือย่่บ้าง

ที่ำาให้็ห็น่ื่เป็็นื่คนื่กล้าแสด้งออกมิากขึ�นื่ค่ะ เม่ิ�อก่อนื่เป็็นื่คนื่ขี�อาย่ 
ไม่ิกล้าทัี่กคนื่อ่�นื่ก่อนื่ ส่วนื่ในื่การิเป็็นื่ผ้่นื่ำาก็ที่ำาได้้ดี้ขึ�นื่มิากค่ะ

ม่องว่่าโคริงการิเป็ล่�ยนืแป็ลงช่ั่วิ่ตข่องตัว่เอง
อย่างไริบ้าง

อย่ากเป็็นื่ห็มิอฟันื่ค่ะ ตัั�งใจจะเข้าคณะทัี่นื่ตัแพที่ย์่ที่ี�พะเย่า เพริาะ
เคย่ได้้โอกาสจากห็มิอมิาก่อนื่ เป็็นื่คนื่ทีี่�ป่็วย่และเข้าโริงพย่าบาล
อย่่่ตัลอด้เห็ม่ิอนื่นิื่ด้า ถ้ึาได้้เป็็นื่ห็มิอจริิง ๆ จะที่ำาตัามิเป้็าห็มิาย่
ในื่การิไป็ช่วย่คนื่ด้้อย่โอกาสบนื่ด้อย่ห็ร่ิอต่ัางป็ริะเที่ศึค่ะ เคย่มิี
ห็มิอฟนัื่มิาที่ี�โริงเรีิย่นื่แล้วเขาเลา่ว่า เคย่ไป็ที่ำางานื่รัิบใช้พริะเจ้าทีี่�
อินื่เดี้ย่ ห็น่ื่เลย่อย่ากที่ำาแบบนัื่�นื่บ้าง เขาเป็็นื่แริงบันื่ด้าลใจของ
ห็น่ื่เลย่ค่ะ

คว่าม่ใฝ่่ฝั่นืในือนืาคต

อย่ากขอบคุณพี� ๆ  คอมิแพสชั�นื่ทีี่�มิอบโอกาสห็ลาย่อย่่าง ถ้ึาไม่ิมีิ
คอมิแพสชั�นื่เริาคงไม่ิกล้าแสด้งออกและได้้รัิบใช้พริะเจ้าขนื่าด้นีื่� 
ทีี่�สำาคัญ่ค่อคอมิแพสชั�นื่ที่ำาให้็มีิความิเช่�อทีี่�เข้มิแข็งด้้วย่ ขอบคุณ
ทีี่�ให้็โอกาสเริาค่ะ

ม่่อะไริอยากฝ่ากถึึงโคริงการิไหม่

Q&A

พี�เป็้ค่ะ เขาเป็็นื่ผ่ ้นื่ำาที่ี �ด้ีและมิีความิสามิาริถึ ไมิ่ว่าจะสอนื่
พริะคัมิภีร์ิห็ร่ิอเล่นื่ด้นื่ตัรีิ

แบบอย่างในืการิดืำาเนิืนืช่ั่วิ่ต

ปิ� นร่วมกิจุกรรมในโครงการพัื่ฒนาเด็ืกแบับัองค์รวม
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ปั็จจุบันื่ปั็ญ่ห็าการิฆ่่าตััวตัาย่  การิใช้ความิรุินื่แริง  การิใช้ย่าเสพติัด้

ห็ร่ิอปั็ญ่ห็าต่ัาง ๆ  ทีี่�เกิด้จากความิเครีิย่ด้มีิมิากขึ�นื่  และปั็ญ่ห็านีื่�

เกิด้ขึ�นื่ได้้กับทุี่กเพศึ ทุี่กวัย่ ทีี่�ไม่ิป็ริะสบป็ัญ่ห็าแล้วไม่ิร้่ิวิธีการิ

แก้ไข ห็าที่างออกไม่ิได้้ และไม่ิมีิใคริให้็คำาป็รึิกษา ช่วย่แนื่ะแนื่ว

ที่างทีี่�ถ่ึกต้ัองเห็มิาะสมิกับบริิบที่ชีวิตัของพวกเขา

คริิสตัจักริจึงเป็็นื่ทีี่�พึ�งที่างใจแห็ล่งห็นึื่�งในื่ชุมิชนื่ ทีี่�มีิคนื่มิาขอคำา

ป็รึิกษาในื่การิแก้ไขปั็ญ่ห็าต่ัาง ๆ  ของตันื่เอง ซึึ่�งถ้ึาผ้่นื่ำาคริิสตัจักริ 

ศิึษย่าภิบาล ห็ร่ิอสมิาชิกคริิสตัจักริมีิความิร้่ิและทัี่กษะในื่การิให้็

คำาป็รึิกษาทีี่�ถ่ึกต้ัองเห็มิาะสมิ ก็จะช่วย่ให้็การิให้็คำาป็รึิกษาครัิ�ง

นัื่�นื่ ๆ มีิป็ริะสิที่ธิภาพมิากขึ�นื่

การให้คำาปรึกษาแบบผูู้้ร่บการศึกษาเป็นศูนย์กลาง

คอล่มน์เสริมสร้างศ่กยภิาพ

ในื่โซึ่นื่จังห็วัด้เพชริบ่ริณ์ พิษณุโลก และสุโขทัี่ย่ จำานื่วนื่ 10 คริิสตัจักริ 

ผ้่เข้าร่ิวมิอบริมิทัี่�งห็มิด้ 28 คนื่ ในื่วันื่ทีี่� 2-4 สิงห็าคมิ 2022 โด้ย่

ได้้เชิญ่ อ.วิชัย่ โพชฌงค์ขันื่ธ์ุ เป็็นื่วิที่ย่ากริ  ด้้วย่วัตัถุึป็ริะสงค์ เพ่�อ

สร้ิางทัี่กษะให้็แก่คริิสตัจักริในื่การิให้็คำาป็รึิกษาฯ ให้็คำาแนื่ะนื่ำา 

และบริริเที่าป็ัญ่ห็าเบ่�องต้ันื่ให้็แก่ผ้่ทีี่�มิาขอคำาป็รึิกษาได้้อย่่าง

เห็มิาะสมิตัามิห็ลักการิทีี่�ถ่ึกต้ัอง

คอม่แพสชัั่�นืป็ริะเที่ศไที่ยได้ืจััดืการิอบริม่เรืิ�อง 
“การิให้คำาป็รึิกษา โดืยผู้่้รัิบคำาป็รึิกษาเป็น็ื

ศ่นืย์กลาง” ให้แก่คริิสตจัักริค่่มิ่ตริ

บัรรยากาศิระหว่างการอบัรม

ผ้่เข้าร่วมอบัรมการให้คำาปรึกษาแบับัผ้่รับัการศึิกษาเป็นศ่ินย์กลาง



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

ไม่ิตััด้สินื่  เห็ม่ิอนื่ทีี่�พริะเย่ซ่ึ่รัิกเริาทุี่กคนื่แบบไม่ิมีิเง่�อนื่ไข และ

เข้าใจในื่ปั็ญ่ห็าและความิตัอ้งการิของเขา  พริอ้มิทัี่�งแนื่ะแนื่วที่าง

ให้็เขาคิด้ถึึงวิธีการิแก้ปั็ญ่ห็าทีี่�เห็มิาะสมิกับบริิบที่ชีวิตัของเขาเอง 

ไม่ิใช่เอาวิธิการิทีี่�เริาคิด้ว่าดี้ไป็ให้็เขาที่ำา เพริาะมัินื่อาจจะไม่ิได้้

เห็มิาะสมิกับชีวิตัของเขาก็ได้้

ดั้งนัื่�นื่  การิให็ค้ำาป็รึิกษาโด้ย่ผ้่ริบัคำาป็รึิกษาเป็็นื่ศ่ึนื่ย่ก์ลาง จึงเป็็นื่

ความิร้่ิและทัี่กษะห็นึื่�งทีี่�มีิป็ริะโย่ชน์ื่ต่ัอคริิสตัจักริ  ทีี่�จะใช้ในื่การิ

ด่้แลสภาพจิตัใจของสมิาชิก เด็้กและเย่าวชนื่ ห็ร่ิอคนื่ทัี่�วไป็ในื่ชุมิชนื่

ทีี่�คริิสตัจักริต้ัองการิช่วย่เห็ล่อ  เพ่�อให้็เขาได้้รัิบความิรัิกทีี่�มิาจาก

องค์พริะเย่ซ่ึ่คริิสต์ัผ่านื่กริะบวนื่การิให้็คำาป็รึิกษา  และให้็เขาได้้

ตัริะห็นื่กัร้่ิว่าพริะเจ้าสร้ิางเขาขึ�นื่มิาอย่า่งตัั�งใจ เขาเป็็นื่คนื่มีิคุณค่า 

เขาเป็็นื่คนื่ที่ี�มีิศัึกย่ภาพ และเขาได้้รัิบความิริักอย่่างไมิ่มีิเง่�อนื่ไข

จากพริะองค์

การิให้็คำาป็รึิกษา โด้ย่ผ้่รัิบคำาป็รึิกษาเป็็นื่ศ่ึนื่ย่์กลาง  ห็มิาย่ถึึง  

กริะบวนื่การิทีี่�มีิป็ฏิสัมิพันื่ธ์ริะห็ว่างบุคคล  อาศัึย่การิส่�อสาริแบบ

สองที่างริะห็ว่างบุคคลห็นึื่�งในื่ฐานื่ะผ้่ให้็คำาป็รึิกษา ซึึ่�งที่ำาห็น้ื่าทีี่�

เอ่�ออำานื่วย่ให้็อีกฝ่ึาย่ห็นึื่�งซึึ่�งเป็็นื่ผ้่รัิบคำาป็รึิกษาได้้สำาริวจและ

ที่ำาความิเข้าใจถึึงสิ�งทีี่�เป็็นื่ปั็ญ่ห็า  และสามิาริถึห็าแนื่วที่างการิ

แก้ไขปั็ญ่ห็าทีี่�เห็มิาะสมิกับตันื่เอง  

ผ้่เข้าร่ิวมิการิอบริมิครัิ�งนีื่� ต่ัางให้็ความิคิด้เห็็นื่ทีี่�สอด้คล้องกันื่ว่า 

ความิริ่้และที่ักษะเริ่�องนื่ี�เป็็นื่เริ่�องสำาคัญ่ที่ี�ผ่้นื่ำาและศึิษย่าภิบาล

คริิสตัจักริควริร้่ิ  เพ่�อนื่ำามิาป็ริะยุ่กต์ัใช้ในื่การิด่้แล อภิบาลสมิา

ชิกของคริิสตัจักริ ทีี่�ผ่านื่มิาเม่ิ�อสมิาชิกคริิสตัจักริเกิด้ปั็ญ่ห็า เขา

มัิกจะไม่ิค่อย่มิาบอกศิึษย่าภิบาล เพริาะกลัวว่าจะถ่ึกดุ้ ห็ร่ิอถ่ึก

ตััด้สินื่ว่าไป็ที่ำาบาป็ ห็ร่ิอมีิความิเช่�อน้ื่อย่  แต่ัแนื่วที่างการิให้็คำา

ป็รึิกษาโด้ย่ผ้่รัิบการิป็รึิกษาเป็็นื่ศ่ึนื่ย์่กลางนีื่� จะสร้ิางความิ

ตัริะห็นื่ักให็้แก่เริาว่า เริาตั้องริับฟังป็ัญ่ห็าของเขาด้้วย่ใจริัก 

บัรรยากาศิระหว่างการอบัรม
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