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จดหมายข่าวคอมแพสชั่น
มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบ
องครวมของคริสตจักรคูมิตรรวมกับคอมแพสช่ัน เพื่อใหเห็นการพัฒนา, 
ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร 
และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองครวมอยางย่ังยืน
ในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแตละแหง

ขอขอบคุณ คริสตจักรคูมิตร ศิษยาภิบาล และเจาหนาท่ีโครงการ 
ศิษยเกาโครงการ เยาวชนในโครงการ เจาหนาที่คอมแพสชั่น และผูที่มี
สวนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจาอวยพระพรทุกทาน

“อยากสร้างสาวก และส่งไม้ต่อให้กลุ่มอนุชน
มาทำงานรับใช้เพื่อสร้างสาวกต่อ ๆ ไป”  
อาจารย์ธีรพงษ์ รุเว  
ศิษยาภิบาล คริสตจักรบ่อแก้ว

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
คริสตจักรบ่อแก้ว
 ฟังเร่ืองราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล :
   อาจารย์ธีรพงษ์  รุเว 
 เรื่องราวจากศิษย์เก่า :
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   กรวิชณ์ โพเว
 พูดคุยกับเยาวชน
   นีรภา วอพะพอ
การเสริมสร้างศักยภาพ
 อบรม “การจัดการรายกรณีในชุมชน”
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พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน
ท่ีคริสตจักรบ่อแก้ว

คริสตจักรบอแกว เปนหนึ่งในคูมิตรของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวม คริสตจักรต้ังอยูในหมูบานแมยางหา ตำบลบอแกว อำเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ.2500 ดวยการประกาศของพ่ีนองคริสเตียนจากจังหวัดลำปาง กระท่ังมีครอบครัวหน่ึงรับเช่ือและชักชวนญาติพ่ีนอง

ใหมารูจักพระเจา คริสตจักรจึงเร่ิมขึ้นโดยมีสมาชิกท้ังหมด 9 คน จาก 3 ครอบครัว เริ่มแรกสังกัดในคณะคริสตจักรกะเหร่ียงแบพติสต แตในเวลาตอมา

ไดยายเขาสังกัดสภาคริสตจักรแหงประเทศไทย ภาคที่ 10

คริสตจักรบ่อแก้ว
คอลัมน์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

ญ

ดในคณะคริสตจักรกะเหร่ียงแบพติสต แตในเวลาตอมา

ผู้จัดการโครงการ
นายมนตรี หม่อแปล 

ผูจัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมประจำคริสตจักรบอแกว นายมนตรี หมอแปล 
ทำงานในโครงการมาเปนเวลา 22 ปแลวใหสัมภาษณถึงที่มาของการมาเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่น

วา เดิมบริบทของชุมชนมีลักษณะเปนชนบทท่ีหางไกลความเจริญ การคมนาคมยังเขาไมถึงและบริเวณ

โดยรอบไมมีโรงเรียน สมาชิกในหมูบานเปนชนเผากะเหรี่ยงทั้งหมด เด็กและเยาวชนในหมูบานจึงไมได

รับการศึกษาและไมรูภาษาไทย ดวยนิมิตของศิษยาภบิาลและผูนำคริสตจักรที่ตองการใหลูกหลานไดมี

การศึกษา เพื่อจะนำความรูที่ไดและความสามารถที่มีมาพัฒนาชุมชนและคริสตจักร ประจวบกับ

ในขณะนั้นคริสตจักรอยูในสังกัดกะเหรี่ยงแบพติสต ทำใหมีโอกาสไดรู จักโครงการคอมแพสชั่น

ผานทางมิชชันนารีที่เคยทำงานรวมกับองคกรนี้มากอน ศิษยาภิบาลจึงยื่นเรื่องเพื่อขอใหคอมแพสช่ัน

มารวมงานกับคริสตจักร



ผลแห่งความสำเร็จในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
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คริสตจักรเริ่มงานเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นเมื่อป พ.ศ. 2527  โดยทำ

พันธกิจในลักษณะของหอพัก มีจุดประสงคเพื่อใหเด็กที่อาศัยอยูใน

บริเวณหมูบานโดยรอบเขามาเรียนในโรงเรียนแมยางหาในหมูบานแหงนี้ 

ซึ่งเปนโรงเรียนรัฐบาลที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 

ดวยความท่ีโครงการเปนหอพัก กิจกรรมเดนจึงเปนการอบรมเด็กใหอยู

ในระเบียบวินัยและอบรมในดานจิตวิญญาณ นอกจากไดรับการศึกษา

จากท่ีโรงเรียนแลว ที่หอพักยังไดสอนเสริมในตอนเย็น เพื่อชวยเด็ก ๆ

ทำการบาน และเสริมความรูความเขาใจในการเรียนเพิ่มเติม ทำใหเด็ก

ในหอพักสวนมากเปนเด็กที่ตั ้งใจเรียนและมีทักษะการเขาสังคมที่ดี  

พอแมผูปกครองและคนในชุมชนไดเห็นผลดีที่เกิดขึ้นในดานการเรียน

และความประพฤติ  ทำใหโครงการมีช่ือเสียงดีในชุมชนในดานการอบรม

ดูแลเด็ก  

จนกระทั ่งป พ.ศ.2543 คริสตจักรก็มีนโยบายเปดศูนยพัฒนาเด็ก

แบบองครวมแทนหอพัก จึงใชสถานที่คริสตจักรเปนสำนักงานและ

เปนพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมใหเด็ก ๆ มีการจัดคาย จัดอบรม ฝกทักษะอาชีพ

อีกทั้งยังมีหลักสูตรโครงการพัฒนาผูนำสำหรับเยาวชน เพ่ือเปนการเปด

โลกทัศนและฝกฝนความเปนผูนำใหเด็กในโครงการอีกดวย จนถึงปจจุบัน

มีศิษยเกาของโครงการท่ีสำเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพในดานตาง ๆ

หลายคนเขาทำงานในบริษัทเอกชน หลายคนบรรจุเปนขาราชการ และ

หลายคนกลับมามีสวนชวยพัฒนาในงานของคริสตจักรและชุมชน มีทั้ง

คนท่ีเปนศิษยาภิบาล, ผูนำคริสตจักร, ครูรวี และเจาหนาท่ีองคการบริหาร

สวนตำบล ผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเด็กแตละคนทำใหโครงการไดรับ

ผลตอบรับที่ดีจากผูปกครองและคนในชุมชน ไดรับความไววางใจ และ

ความรวมมือกับคริสตจักรในงานกิจกรรมตาง ๆ  สวนคริสตจักรก็เติบโต

ไปดวย ปจจุบันคริสตจักรบอแกวมีสมาชิก 380 คน และมีเด็กท่ีลงทะเบียน

ในโครงการพัฒนาเด็ก ฯ ท้ังหมด 418 คน

ทีมงาน-เจาหนาที่โครงการ ยินดีกับเยาวชนท่ีจบหลักสูตรพัฒนาผูนำ

กิจกรรมจริยธรรมในโรงเรียนบานแมยางหา 

กิจกรรมจริยธรรมในโรงเรียนบานแมยางหา 
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การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างย่ังยืน
นายมนตรี ผูจัดการโครงการพูดถึงการเตรียมความพรอมของคริสตจักร

ในการทำพันธกิจดวยตนเองอยางยั่งยืนวา ทางโครงการเริ่มตนจาก

การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับผูนำคริสตจักรและผูปกครองวา 

โครงการจะมีการปรับเปลี่ยนระบบกิจกรรมเดิมท่ีเคยทำ สวนในข้ันตอน

ตอไปคือการเตรียมผูนำ ซ่ึงในคริสตจักรบอแกวมีเครือขาย 12 คริสตจักร

ที่รวมกันทำพันธกิจตอ เนื่องจากทางคริสตจักรเห็นวาเด็กและเยาวชน
เปนเปาหมายสำคัญท่ีตองการพัฒนาอยูแลว จึงจะไมรวมการทำพันธกิจ
ไวท่ีคริสตจักรบอแกว แตใหทุกคริสตจักรเครือขายมีกิจกรรมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนเปนของตัวเอง และจะมีกิจกรรมเครือขายที่สงเสริม
ใหเด็กและเยาวชนในแตละคริสตจักรมีโอกาสไดพบปะกันเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคม โดยตัวนายมนตรีเองก็มีหนาท่ีในการถายทอดความเขาใจ
และความรูในการทำพันธกิจองครวมใหกับคริสตจักรอื่น ๆ ที่จะแยก

ออกไปทำพันธกิจเอง

รายไดหลักในการขับเคลื ่อนพันธกิจนี ้จะเปนการถวายสิบลดและ

การถวายพิเศษตามความสมัครใจของสมาชิกคริสตจักรและศิษยเกา 

การถวายอยางสัตยซื ่อจะสามารถทำใหพันธกิจพัฒนาเด็กและ
เยาวชนน้ีเดินหนาตอไปได นอกจากน้ี คริสตจักรยังมีระบบออมทรัพย

เพื่อสะสมเงิน ซึ่งมีจำนวนไมต่ำกวา 100 บาทตอเดือน และใหสมาชิก

ที่ตองใชในการทำธุรกิจกูยืมได โดยจะเก็บดอกเบี้ยรอยละ 5 บาท 

สวนน้ีเองท่ีจะนำมาเปนสวนหน่ึงของงบประมาณรายไดในการทำพันธกิจ

เด็กและเยาวชนแบบองครวม ปจจุบันมีสมาชิกในกลุมออมทรัพยท้ังหมด

17 คน มีเงินสะสมและหมุนเวียนเปนหลักแสนบาท ซึ่งชวยใหครอบครัว

ของสมาชิกมีความเขมแข็งทางการเงินมากขึ้น

กิจกรรมดนตรีและการรับใช ศิษยเกาและการกลับมาหนุนเสริมคริสตจักร
ตรวจสุขภาพ 

รวมกับโรงเรียน และสถานีตำรวจ  ทำ MOU รวมกันปกปองเด็กจากยาเสพติด 
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ด้านอาคารสถานที่ คริสตจักรไดเตรียมการในระยะยาวมาตั้งแต

กอนกอสรางคริสตจักร โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหคริสตจักรมีคนแวะเวียน

เขามาใชพื้นที่ทุกวัน เปนพื้นที่สามัคคีธรรมระหวางสมาชิก และเปดให

ผูคนเขามาศึกษาพระคัมภีร ไมเพียงเฉพาะมาเพ่ือนมัสการในวันอาทิตย

เทานั้น มีการวางแผนการสรางอาคารและลานในการทำกิจกรรมตาง ๆ 

ในพ้ืนท่ีประมาณ 30 ไร ของคริสตจักร ซ่ึงมีอาคารสำนักงาน หองประชุม 

และอาคารอเนกประสงคอยูแลว แตจะทำการจัดแบงหองเปนสัดสวน

สำหรับชั้นเรียนรวีของเด็กเล็ก เด็กประถม เด็กมัธยม กลุมอนุชน และ

กลุมสตรี ควบคูไปกับวางแผนจัดระบบการเรียนการสอนเปนชวงชั้น 

สวนลานกิจกรรมจะปรับปรุงใหเปนลานกีฬาที่มีสวนของสนามยางและ

สนามหญาเทียมดวย

ด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เดิมคริสตจักรรวมมือ

กับโรงพยาบาลสวนตำบล โรงเรียน และองคการบริหารสวนตำบลบอแกว

ในการประสานงานทำกิจกรรมตาง ๆ ดวยกัน เชน งานสัปดาหฟนฟู

จิตวิญญาณ, นมัสการพิธีจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 

การฉีดวัคซีนปองกันโรคสำหรับเด็ก, การสงเจาหนาที่โครงการไปเปน

วิทยากรพัฒนาเด็กแบบองครวมใหโครงการมหัศจรรยพันวันของ

กรมอนามัย ฯลฯ

ด้านกิจกรรม ก็จะเนนเฉพาะกิจกรรมที ่ม ีทร ัพยากรพรอม 

ท้ังบุคลากร เงินสนับสนุน และเครือขาย นอกจากนี้ นายมนตรียังกลาว

เสริมดวยวา คริสตจักรบอแกวและเครือขายจำนวน 12 คริสตจักรยังมี

แผนงานจะขยายพันธกิจเพิ่มเติมจากพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไปเปนพันธกิจครอบครัวรวมดวย เน่ืองจากมองเห็นถึงความสำคัญของ

ความสัมพันธในครอบครัวและสภาพแวดลอมการเลี้ยงดูที่มีผลโดยตรง

ตอพัฒนาการของเด็ก เพื่อใหผูนำและผูปกครองไดตระหนักถึงบทบาท

ของการดูแลบุตร ทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณและรางกาย

รณรงคและกีฬา

รณรงคและกีฬา

มีสวนรวมกับชุมชนอาคารคริสตจักรและบริเวณ 



จากใจศิษยาภิบาล
ประจำคริสตจักร

บ่อแก้ว
อาจารย์ ธีรพงษ์ รุเว 

“ตัวผมเองก็เติบโตมาท่ีนี่ เคยเปนเด็กในโครงการมากอน เลยรูสึกภูมิใจ

ที่ไดเห็นผูรับใชพระเจาหลายทานกลับมาทำงานรับใชที่คริสตจักร และ

ยังมีโอกาสไดเห็นเด็กหลายคนประสบความสำเร็จในการเรียนและ

การดำเนินชีวิต” อาจารยธีรพงษ รุเว กลาวถึงความรูสึกภาคภูมิใจ

ในการรับใชที่ตนไดเปนสวนหนึ่งในการรวมสรางคริสตชนรุนตอไปตาม

เปาหมายในชีวิตของเขาที่อยากสรางสาวก และสงไมตอใหกลุมอนุชน

มาทำงานรับใชเพ่ือสรางสาวกตอ ๆ ไป

อาจารยธีรพงษ รุเว ดำรงตำแหนงศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรบอแกว

มาเปนเวลากวา 20 ป โดยกอนหนาเริ่มเขาทำงานในตำแหนงเจาหนาที่

ดูแลเด็กในโครงการคอมแพสชั่น แลวยายมาประจำตำแหนงผู ชวย

ศิษยาภิบาลเปนเวลา 8 ป จึงคอยเปลี่ยนมาดำรงตำแหนงศิษยาภิบาล

อยางปจจุบัน ดวยความมุงมั่นตามภาระใจที่อยากทำงานรับใชพระเจา

ในคริสตจักรบานเกิดที่ตนเองเติบโตมา

อาจารยธีรพงษเลาถึงภูมิหลังของตนวา เกิดและโตในครอบครัวคริสเตียน

ทั้งพอและแมเชื่อพระเจามากอนแลว รวมถึงเปนสมาชิกในโครงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวมที ่ดำเนินการโดยคอมแพสชั ่น 

ซึ่งเปนคูมิตรกับคริสตจักรบอแกว ตนจึงมีโอกาสไดยินไดฟงเรื่องราว

ในพระคัมภีรมาต้ังแตเด็ก เขาตัดสินใจรับบัพติศมาในเวลาตอมาพรอม ๆ 

กับกลุมเพื่อนอนุชนในป พ.ศ.2535 เมื่อจบการศึกษาที่ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจำอำเภอ เขาก็

ตัดสินใจศึกษาพระคัมภีรที่สถาบันพระคริสตเพื่อชาวไทย ทำใหตองยาย

ไปอาศัยอยูที่จังหวัดชลบุรีเปนเวลากวา 20 ป แลวจึงกลับมาเปลี่ยน
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ศูนยศาสนศาสตรที่รมเกลาอีกเปนเวลา 2 ป จากนั้นก็ทำงานรับใช

ในตำแหนงศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรทางภาคใต 5 ป และตัดสินใจ

เรียนพระคริสตธรรมเพ่ิมเติมในแบบประกาศนียบัตรจนสำเร็จได 2-3 ใบ

กอนจะตัดสินใจกลับบานเกิดเพื่อทำงานรับใชตามภาระใจที่มีกับคน

ในชุมชนน้ี

อาจารยธีรพงษกลาวถึงเปาหมายในอนาคตที ่เขามีตอการทำงาน

ในปจจุบันไววา “ผมมีความตั้งใจจะรับใชคริสตจักรอยางเต็มรูปแบบ
ดวยการเดินหนาทำพันธกิจ ทั้งดานจิตวิญญาณและการพัฒนา
เพราะอยากเห็นพี่นองเดินไปในทางของพระเยซูคริสตอยางมั่นคง 
ความหมายในที่นี้คือ ทุกคนรูจักหนาที่ของตัวเองและเติบโตขึ้นใน
ดานจิตวิญญาณ สามารถใชชีวิตอยางถูกตองตามอยางพระเจาและ
รวมสรางสาวกเพื่อใหคริสตจักรเติบโตตอไปได”

หากยอนไปเริ ่มแรกกอตั ้งคริสตจักรที่มีสมาชิกเพียงไมกี ่คนก็นับวา

คริสตจักรบอแกวเติบโตข้ึนมาก มีจำนวนสมาชิกในคริสตจักรท่ีรับบัพติศมา

แลวท้ังหมดกวา 380 คน ซ่ึงโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองครวม

ก็มีความสำคัญอยางมากในการบมเพาะเด็กรุ นตอไปเพื่อสรางสาวก

ไมเพียงแตเด็กเทานั้น แตยังรวมไปถึงผูปกครองกับคนในชุมชนอีกดวย 

อาจารยธีรพงษพูดถึงโครงการไววา ตนรูสึกขอบคุณพระเจาเสมอท่ีเด็ก ๆ

หลายคนไดมีโอกาสทางการศึกษา มีอนาคตท่ีดีข้ึน มีงานทำ และสำคัญท่ีสุด

คือ “เปนสาวกที่ติดตามพระเจาอยางม่ันคงและพรอมสรางรุนตอไป”
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“เติบโตในพระเจ้า”
ชุดา พะนะ หรือ ดา เปนศิษยเกาของโครงการคอมแพสช่ันมา

ตั้งแตอายุไดเพียง 3 ขวบ เนื่องจากครอบครัวของดาเปนสมาชิก

ประจำคริสตจักรบอแกวอยูกอนแลว ดวยความที่ทั้งพอและแม

ของดาเปนคริสเตียน ประกอบกับการเขาโครงการตั้งแตยังเล็ก 

ทำใหดาไดยินไดฟงเรื่องพระเจาผานคำบอกเลาของคนรอบตัว

และการเรียนรวีในโครงการทุกวันเสาร เธอจึงตัดสินใจรับบัพติศมา

ตอนที่เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

“ตั้งแตจำความไดจนถึงตอนนี้ เหมือนกับวายิ่งโตขึ้นก็ยิ่งไดรูจัก

พระเจามากข้ึนเรื่อย ๆ มีความเขาใจในการเปนคริสเตียนมากขึ้น 

เขาใจเรื่องราวของพระเจาและพระเยซูมากขึ้นดวย” ดากลาวถึง

ความเชื่อที่ผูกโยงกับการเติบโตขึ้นไปทีละกาวในแตละชวงชีวิต

ของเธอไวอยางนี ้ ถึงแมวาเมื ่อกอนจะมานมัสการตามพอแม 

แตเวลาผานไป การเติบโตในพระเจาก็ทำใหเธอเลือกเสนทางชีวิต

และตัดสินใจดวยตัวเอง

หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย ดาก็เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คณะครุศาสตร สาขาวิทยาศาสตร

ท่ัวไป กอนจะแตงงานและทำการเกษตรรวมกับสามีเปนอาชีพหลัก 

โดยปลูกมะเขือเทศและพริกในโรงเรือน แลวนำเมล็ดพันธุมาขาย

ใหกับบริษัทบายเออร ดาเลาถึงชวงแรกท่ีตัดสินใจกลับมาทำงาน

ที่บานวา มีปญหากับทั้งผลผลิตและการขาย ทำใหรูสึกทอและ

ตั้งคำถามกับตัวเองอยูบอย ๆ ในการตัดสินใจครั้งนี้ แตขอบคุณ

พระเจาที ่สามีเปนคริสเตียนเหมือนกัน มีความเชื ่อเดียวกัน 

จึงอธิษฐานแลกเปล่ียนมุมมองดวยกัน จนกระท่ังสามารถยืนหยัด

เผชิญปญหาและกาวผานสถานการณนี้มาได ซึ่งการอธิษฐานแลว

อดทนรอคำตอบจากพระเจาน้ีเองท่ีเปนชวงเวลาแหงการเติบโตข้ึน

ในพระเจาอีกกาวใหญของดา เธอมองวาเหตุการณน้ีเปนจุดเปล่ียน

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เปลี่ยนใจใหเธอสามารถรูสึกขอบคุณทุกปญหา

ที่ผานเขามาได เพ่ือเปาหมายปลายทางในการเติบโตขึ้นอีก

ปจจุบัน ดาอาศัยอยูกับพอ แม สามี และหลาน ยังคงประกอบ

อาชีพเกษตรกร และรวมงานรับใชกับคริสตจักรหวยมานะ ดวยการ

เปนครูสอนรวีและดูแลกลุมอนุชนรวมกับสามี โดยมีเปาหมาย คือ

การพัฒนาเด็ก ๆ ใหอยูในทางของพระเจาอยางท่ีตัวเธอไดเติบโตมา

เพราะเห็นวา เด็กเหลานี้จะกลายเปนเรี่ยวแรงใหกับคริสตจักร

ในภายภาคหนา รวมถึงยังเห็นโอกาสในการประกาศขาวประเสริฐ

ใหกับกลุมผูปกครองของเด็ก ๆ อีกดวย

“เราอยากมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจาแบบดาวิดและดาเนียล 
ที่ซื่อสัตยและชอบธรรมตอพระองค และอยากทำพันธกิจใหได
อยางพระเยซู” ดากลาวทิ้งทาย และเสริมวาจะตั้งใจใชพระพร

ของตัวเองในการรับใชตอไปอยางแนนอน
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จากศิษย์เก่า
ชุดา พะนะ (ดา)



เรื่องราวที่น่าจดจำ

จากศิษย์เก่า
กรวิชณ์ โพเว

“ทางออกแห่งชีวิต”
นายกรวิชณ โพเว เปนผูรับใชทำงานในคริสตจักร 2 แหง ในตำแหนง

เจ าหนาที ่ประสานงานเด็กประจำคริสตจักรบอแกว และ

ประธานธรรมกิจ ควบคูกับตำแหนงผูชวยศิษยาภิบาลประจำ 

คริสตจักรหวยปนเหนือ เคยเขารวมเปนเด็กในโครงการคอมแพสช่ัน

ตั้งแตอายุประมาณ 9-10 ป เมื่อพอแมของกรวิชณ เปลี่ยนจาก

การนับถือบูชาผีมาติดตามพระเจา ทำใหเขามีโอกาสไดรูจักหอพัก

ของคริสตจักรบอแกว ซึ่งเปนรูปแบบของโครงการคอมแพสชั่น

ในตอนน้ัน จึงฝากใหกรวิชณ มาอาศัยอยูในหอพักตอนกำลังศึกษา

ชั้นประถมปที่ 3 ทำใหเขาไดรับการปลูกฝงเรื่องราวของพระเจา

จากกิจกรรมที่มีทุกเชา ทั้งการนมัสการ เฝาเด่ียว และรวมรับใช

กรวิชณ รับบัพติศมาในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2546 หลังจากผาน

ชวงชีวิตท่ีหลงทางเพราะยาเสพติด แตพระคำของพระเจาท่ีอยูในใจ

ทำใหระลึกขึ้นไดวา พระเจาคือทางออก พระองคจะชวยใหเราพน

จากความยากจนและความบาปท้ังปวง จึงทำใหเขากลับใจอยากมี

ชีวิตท่ีดีข้ึน กระท่ังตัดสินใจเรียนพระคัมภีรกับ Christ to Thailand

Mission และ EC245 หลักสูตรของสภาคริสตจักรแหงประเทศไทย 

และเมื่อปที่แลวก็เพิ่งศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรการพัฒนาผูนำ 

หรือ Emmaus ของอาจารยนาธาน กอนไม

“ผมเห็นวา ชีวิตของอาจารยนาธานเปนแบบอยางที่ดีมาก ๆ 
ในความถอมสุภาพและการเรียนรู เลยลงเรียนกับเขา 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรพื้นฐานความเชื่อ และหลักสูตรผูนำ อาจารยเปน
ชาวตางชาติที่มาทำพันธกิจในไทย กอตั้งคริสตจักรมาตั้งแตยัง
ไมมีสมาชิกสักคน จนตอนน้ีมีสมาชิกมากมายทีเดียว”  กรวิชณ 

กลาวถึงอาจารยนาธานผูเปนตนแบบในการรับใช อีกทั้งบรรดา

ศิษยาภิบาล ผูจัดการ และเพื่อน ๆ ผูรับใชรอบตัววา แตละคน

ลวนเปนแบบอยางในดานความทุมเท แมจะไดรับคาตอบแทน

ที่นอยนิด แตคนเหลานี้ก็ยังตั้งมั่นรับใชในพันธกิจของพระเจา

ดวยใจ

ปจจุบัน กรวิชณ และภรรยา รวมท้ังลูกสาว 3 คน โดยมุงม่ันทำงาน

รับใชตามความใฝฝนที่อยากเปนเครื่องมือของคริสตจักรในการ

ชวยเสริมสรางพระกายของพระคริสตผานกลุมเด็กและเยาวชน 

ดวยการนำพระพรและภาระใจทางดานดนตรีที่มีอยูมาสรางทีม

นมัสการในคริสตจักร
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พูดคุยกับเยาวชน

นางสาวนีรภา วอพะพอ 
(ฟีฟี่)

แนะนำตัวเอง
สวัสดีคะ หนูช่ือ นางสาว นีรภา วอพะพอ ช่ือเลน ฟฟ ตอนน้ีเปนนักศึกษา

ช้ันปท่ี 2 ท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทคะ มีสมาชิกในครอบครัว

ทั้งหมด 4 คนคะ มีคุณพอ คุณแม พี่สาว แลวก็ตัวหนูเอง ทั้งคุณพอ

และคุณแมทำงานรับจางทั่วไป สวนพ่ีสาวก็เรียนพยาบาลเหมือนกันคะ 

เพิ่งจบไปปที่แลว ตอนนี้เลยไดทำงานเปนพยาบาลเต็มตัว

เข้าโครงการต้ังแต่เมื่อไหร่
ต้ังแตเด็กเลยคะ นาจะประมาณ 8-9 ขวบ เด็กหลายคนในหมูบานเขารวม

โครงการ เราก็เขาดวย ไปรวมกิจกรรมของโครงการทุกวันเสารเลย

พี่เลี้ยงในโครงการ
พ่ีเล้ียงตอนน้ีคือ อาจารยแกวคะ เปนพ่ีเล้ียงท่ีนาประทับใจในความสุภาพ

และมีอารมณขัน ดวยความที่อาจารยเปนพอของเพื่อน ไดรูจักกันมา

ตั้งแตเด็ก ๆ เลยรูสึกอบอุนคะ หนูรูสึกวาอาจารยใสใจหนูมาก ๆ เวลามี

จดหมายก็จะฝากพอมาให อยางการสัมภาษณน้ี อาจารยก็มาเรียกถึงบานเลย

โครงการให้อะไรกับเราบ้าง
ไดรับความอบอุนคะ นอกจากน้ีก็ไดฝกทักษะผานกิจกรรมตาง ๆ 

มีเรียนดนตรีและเรียนรวี

ช่วงเวลาที่ชื่นชอบในโครงการ

ชอบชวงวันเกิดมากเลยคะ แตละเดือนโครงการจะจัดงานวันเกิดให 

มีพี่โครงการเอาเคกมาใหเด็ก ๆ เปาและอธิษฐานดวยกัน หนูรอคอย

ทุกวันเสารเลยนะ ชอบท้ังวันเกิดตัวเองและวันเกิดเพื่อนคนอื่น อีกอยาง

ที่ชอบคือ ตอนท่ีโครงการจัดคายสอนดนตรีคะ มันทำใหหนูเลนดนตรีได 

เรื่องราวการรับเช่ือ
อันที่จริงรูจักพระเจามาตั้งแตเด็กเลยคะ ครอบครัวพาไปโบสถตลอด 

แตเพิ่งมาตัดสินใจรับเช่ือปที่แลวคะ เปนชวงที่จบ ม.6 พอดี เพราะรูสึก

วาตัวเองเปนผูใหญข้ึนกวากอนหนาน้ีมันเลยรูสึกพรอมกวาตอนกอนหนาท่ี

ยังเปนเด็กซน ๆ ในที่นี้หมายถึงพรอมจะรับเชื่อและพรอมจะรับใชดวย

เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปล่ียนของชีวิต
ชวงขึ้น ม.ปลายใหม ๆ คะ ประมาณ ม.4-5 หนูไดยายไปอยูหอ เพราะ

ตองเขาเรียนในตัวอำเภอ ตอนนั้นเจอเพื่อนใหม สังคมใหม เลยกลาย

เปนคนดื้อมาก ๆ ทำใหพอแมรองไห พอเห็นแบบนั้นก็รู สึกเสียใจ 

น่ังอธิษฐานไปดวย รองไหไปดวยอยูหลายวัน ผลการเรียนก็แยลงเร่ือย ๆ 

พอขึ้น ม.6 ก็คิดได อาจเพราะมีวุฒิภาวะมากข้ึน เลยพยายามปรับปรุง

ตัวใหดีขึ้น หลังผานเหตุการณนั้นมาก็รูสึกวาตัวเองโตขึ้นมากเลย
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แบบอย่างในการดำเนินชีวิต
มีผูใหญในชีวิตหลายคนท่ีเปนตัวอยางดี ๆ ทั้งคนในครอบครัวและผูใหญ

ในคริสตจักร หนูอยากเปนคนที่มีจิตใจเขมแข็ง อดทน ไมยอทอ และ

พึ่งพาไดแบบพี่สาว อยากสุภาพแบบคุณพอ และก็มีอีกหลายอยางที่

หนูมองเห็นเปนแบบอยางในผูใหญรอบตัวหลายคน

ความใฝ่ฝันในอนาคต
การไดเปนพยาบาลคะ อยากทำงานจิตอาสา คอยชวยเหลือประชาชน

ที่อยูในถิ่นทุรกันดารแบบท่ีไฟฟายังเขาไมถึง หรือเขาถึงโรงพยาบาลยาก

อะไรเป็นแรงบันดาลใจของความฝันนี้
หนูเห็นคลิปวิดีโอที่มีจิตอาสาไปทำงานและบริจาคของ มันทำใหเห็น

ความจริงวาในประเทศของเรายังมีพื้นที่ที่หางไกลความเจริญอยูมาก 

และยังไมไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งหลายที่ยังไมมีหนวยงาน

อนามัยหรือโรงพยาบาลท่ีเขาถึง เลยอยากทำงานดานน้ีคะ

ของประทาน 
การรองเพลงกับเลนดนตรีคะ เราสามารถรองเพลงสรรเสริญพระเจา

เพื่อใหพระองคไดรับเกียรติจากพระพรนี้ไดดวย คิดวาเพราะไดรับ

การปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก ไดฝกซอม ไดรวมนมัสการ คริสเตียนสวนใหญ

เลยรองเพลงไดทั้งนั้น

ปัจจุบันช่วยงานรับใช้ในคริสตจักรด้านไหนบ้าง
นำเพลงนมัสการและในชวงถวายทรัพยคะ

เป้าหมายชีวิต 
ตอนนี้หนูอยูในสังคมท่ีแวดลอมดวยคนท่ียังไมไดรับขาวประเสริฐ เลยมี

ภาระใจอยากใหคนที่ยังไมรับเชื่อมองเห็นพระเจาจากตัวหนู อยากเปน

แสงสวางใหคนอื่น ๆ ดวยการพยายามประกาศผานการใชชีวิต และ

ถาเรียนจบก็อยากเปนพยาบาลที่กลับไปทำงานชวยเหลือคนในหมูบาน

และในคริสตจักรดวยเปาหมายท่ีอยากใหทุกคนมีสุขภาพที่ดีคะ
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