สานักงานบริหารนโยบาย สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ฉบับที่ 02-20012014

ขอต้ อนรับสูส่ านสัมพันธ์ฉบับที่ 2
ปี 2014 เริ่ มออกสตาร์ ทได้ อย่างคึกคัก ตื่นเต้ น และหวาดเสียวไปพร้ อม ๆ กัน สถานการณ์
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองร้ อนฉ่าต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปลายปี 2013 การเรี ยกร้ องเรื่ องความยุติธรรม ความ
เสมอภาค ความเข้ าใจ และการยอมรับความแตกต่าง หลีกห่างความแตกแยก เป็ นเป้าหมายของทุกฝ่ าย
ทุกคน แต่ก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ จะลงเอยอย่างสันติได้ อย่างไร
ให้ เรา (คริ สเตียน) อธิษฐานและขอรับสติปัญญาจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ให้ เราเป็ นเครื่ องมือแห่ง
ความรักของพระองค์สืบต่อไป
“ศูนย์ประสานงานอาเซียน” สานักงานบริ หารนโยบายฯ ได้ มีโอกาสต้ อนรับผู้แทนจาก 5 โรงเรี ยน
ของสภาคริ สตจักรฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ ดาราวิทยาลัย ปริ นส์รอยแยลล์วิทยาลัย เชียงใหม่คริ สเตียน
สืบนทีธรรม และรังษี วิทยา ร่ วมปรึกษาเตรี ยมจัดงาน “วันอาเซียน สภาคริ สตจักรในประเทศไทย” (CCTASEAN Day 2014) ได้ มีการกาหนดในเบื ้องต้ นคือ งานนี ้จะจัดที่อาคาร 100 ปี แฮรี ส โรงเรี ยนปริ นส์รอย
แยลวิทยาลัย เชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2014 (วันเกิดของสมาคมอาเซียนพอดี ) ซึ่งจะมีกิจกรรมที่
หลากหลายมิ ติ รวมทัง้ ด้ านศาสนพิธี การสะท้ อนมิ ติบทบาทของคริ สตจักรในประชาคมอาเซี ยน การ
นาเสนอบทความ(ที่ ชนะการประกวด) การบรรเลงเพลง (ที่ ชนะการประกวด) การแสดงบนเวที และ
นิทรรศการผลงานของนักเรี ยน เป็ นต้ น
งานนี ้ ถึงแม้ วา่ จะจัดที่เชียงใหม่ แต่ก็จะรณรงค์ให้ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในคริ สตจักร
และสถาบันต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรฯ ในวงกว้ างต่อไป
ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก า ร ท า
พ ันธกิจ
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มกราคม 2014:

สภา
คริ ส ตจัก รในประเทศไทย ได้ มี ก ารลงนาม
ความร่ วมมื อ ในการท าพั น ธกิ จ (MOU)
ระหว่ า งสภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทยกั บ
องค์กร GOI (The Gospel Operation
International) การลงนามความร่ วมมือนี ้ได้ จดั ขึน้ ที่ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารหน่วยงานศิษยาภิบาล จ.
เชียงใหม่
“สานสัมพันธ์ ” เป็ นจดหมายข่าวอีเลคทรอนิ ค (E-Letter) เพือ่ เผยแพร่ ความเคลือ่ นไหวพันธกิ จของสานักงานบริ หารนโยบาย
หน่วยงาน สถาบัน และคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทยมี กาหนดส่งออกทุกวันจันทร์ ที่ 1 และที ่ 3 ของเดือน

ั
การสมมนาบ้
านและครอบคร ัว (ภาคเหนือ)

8 มกราคม 2014: ผป. ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน รักษาการผู้จดั การสานักงานบริ หารนโยบาย ได้ รับเชิญให้
เป็ นวิ ท ยากรการสัม มนาผู้น าเครื อ ข่ า ยบ้ า น
และครอบครั ว ภาคเหนื อ สภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ
บนแพเอกชัย เขื่อนแม่งดั อ. แม่แตง เชียงใหม่
มีผ้ นู าเครื อข่ายจากคริ สตจักรภาคที่ 2, 3
4, 5, 10, และ 14 มาร่วมกันอย่างพร้ อมเพรี ยง
คึกคัก และอบอุ่น ด้ วยบรรยากาศครอบครั ว
คริ สเตียน เพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และกาหนด
แผนงานในปี ใหม่ร่วมกัน
ฝ่ ายบ้ านและครอบครั ว ได้ ส่ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดตัง้ เครื อข่า ยบ้ า นและครอบครั วแล้ ว 3 เครื อข่าย ได้ แ ก่ เครื อ ข่ายบ้ านและครอบครั ว
ภาคเหนือ เครื อข่ายบ้ านและครอบครัวภาคใต้ และเครื อข่ายบ้ านและครอบครัวภาคกลาง-อีสาน นัยว่า
ก าลั ง กระตุ้ นให้ เกิ ด เครื อข่ า ยบ้ านและครอบครั ว
คริสตจักรภาคชนเผ่าในอนาคตอันใกล้ นี ้
เยีย
่ มศูนย์พ ันธกิจบ่อแก้ว

10 มกราคม 2014: ผป. ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน
รั กษาการผู้จัดการส านักงานบริ หารนโยบาย ร่ วมกับ
บุคลากรหน่วยงานพัฒนาและบริ การสังคม ร่วมต้ อนรับ
Rev. Kim Young Seok พร้ อมด้ วยผู้นาคริ สตจักรภาคโปฮังนัม (Pohang-nam Presbytery) จากประเทศ
เกาหลีใต้ เยี่ยมศูนย์การเรี ยนรู้ พันธกิจ ที่บ้านสบห้ วย
ฟาน ต. บ่อแก้ ว อ. สะเมิง เชียงใหม่
ศูนย์ฯ นี เ้ คยอยู่ภ ายใต้ การดาเนินงานของ
คริ สตจักรกะเหรี่ ยงแบ๊ พติสต์ในประเทศไทย ต่อมาได้
มอบสถานที่และพันธกิจให้ อยู่ภายใต้ การบริ หารของ
คริ สตจักรภาคชนเผ่า (ภาคที่ 10 และ 19) ของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยให้ ดูแล และขณะนีก้ าลังมี
การพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทศั น์ เพื่อให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ที่สมบูรณ์ และมีอาคารให้ บริ การที่ดี
ขึ ้น
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ั ันธ์
ื่ มความสมพ
เชอ

15-18 มกราคม 2014: Rev. Hsu, Rong-Feng (ประธาน) และ Rev. Lyim Hong-Tiong
(เลขาธิการ) ได้ นาหัวหน้ าฝ่ ายต่าง ๆ ของคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนไต้ หวัน (The Presbyterian Church in
Taiwan/PCT) จ านวน 15 คน มาร่ ว มการสัม มนาแลกเปลี่ ยนข้ อมูล และสร้ างความสัม พันธ์ กับสภา
คริสตจักรในประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้ าฝ่ ายต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยร่วม
การสัมมนานี ้ ที่อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่
บรรยากาศการสั ม มนา
เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ชื่ น ช ม ยิ น ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาแบบ
ทวิ ภ าคี 5 พัน ธกิ จ ได้ แ ก่ แรงงาน
ข้ ามชาติ เยาวชน สตรี ศาสนศาสตร์
ศึกษา และชนเผ่า นาไปสู่การเตรี ยม
ให้ มีการลงนามความมือระหว่างกัน
อย่างเป็ นทางการ สานต่อคาพูดให้ เป็ นแผนงานเชิ งปฏิบัติการที่เป็ นรู ปธรรม ทัง้ การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสาร การแลกเปลี่ ยนบุคลากร การศึกษาดูง าน ตลอดจนการจัดกิ จ กรรมร่ วมกันในประเด็นต่าง ๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น
มอบแผนทีช
่ ุมชน

16 มกราคม 2014 :

ตามที่
หน่ว ยงานพัฒ นาและบริ ก ารสัง คม ได้ จัด ท า
โครงการจัดทาแผนที่ชมุ ชน ผ่านการสนับสนุน
ขององค์กรคู่มิตรไดอาโกเนีย ในปี 2013 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นาและสมาชิกคริ สตจักรให้ มี
การรวมตัวเพื่อศึกษา เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจถึง
สถานการณ์ป่าไม้ ที่ดิน กฎหมายระเบียบต่างๆ
รวมถึงรูปแบบตัวอย่างการบริ หารจัดการปั ญหา
ป่ าไม้ ที่ดินที่ เ กิ ดขึน้ โดยชุม ชน จนกระทั่ง ได้ เกิ ดพื น้ ที่ รูปธรรมในการนาร่ องการจัดการที่ ดินขึน้ ในพื น้ ที่
คริสตจักรภาคที่ 19 จานวน 7 หมู่บ้าน ในตาบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และ คริ สตจักรม้ ง ภาค 7
จานวน 12 หมู่บ้าน ต.เข็กน้ อย อ.เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเร่งรัดการจัดทาแผนที่
ชุมชนด้ วยระบบ GIS แก่คริ สตจักรและชุมชน 2) เพื่อจัดตังศู
้ นย์การทาแผนที่ระบบ GIS อย่างน้ อย 1 แห่ง
สามารถนาไปขยายผล และดาเนินการต่อไปในชุมชนนาร่องได้
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โครงการดังกล่าวได้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หน่วยงานพัฒนาและบริ การสังคม จึงมอบแผนที่ชมุ ชน โดย
ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เป็ นผู้มอบ และมีศาสนาจารย์ สิงขร รักสกุลใหม่
ประธานคริ สตจักรภาคที่ 19 อาจารย์ประดิษฐ์ ชิลาชาล ผู้
ประสานงานคริ สตจักรภาคที่ 19 และคุณยงยุทธ สืบทายาท
คริ ส ตจั ก รภาคที่ 7(ม้ ง) เป็ นผู้ รั บ มอบ เพื่ อ จะน าไปใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System : GIS) คือ กระบวนการ
ทางานเกี่ยวกับข้ อมูลเชิงพื ้นที่ (spatial data)
ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการกาหนดข้ อมูล
เชิงบรรยายหรื อข้ อมูลคุณลักษณะ (attribute
data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้ านเลขที่ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ตาแหน่งในเชิงพื ้นที่ (spatial
data) เช่น ตาแหน่งบ้ าน ถนน แม่น ้า เป็ นต้ น
ในรูปของ ตารางข้ อมูล และ ฐานข้ อมูล
ที่มา: วิกิพเี ดีย สารานุกรมเสรี

ประโยชน์ในชุมชน และขับเคลื่อนสู่นโยบายต่อไป
ทัง้ นี ้ ผป.ดร. ประเวศน์ คิ ดอ่ าน ได้ กล่ าวแสดง
ความยินดี ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิไดอา
โกเนียประเทศไทย

มอบความสุขว ันคริสตมาส

16 มกราคม 2014 : บุคลากรสภาคริ สตจักรฯ ภาคเหนือ 30 คน ได้ มอบของขวัญคริ สตมาส
และนากิจกรรมสันทนาการ ณ บ้ านพระพร (Blessing Home) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นสถานที่
สาหรับเด็กกาพร้ า เด็กด้ อยโอกาส จ านวนกว่า 120 คน ได้ มี ที่อยู่
อาศัย และได้ รับการศึกษาตามวัย
กิ จ ก ร ร ม ที่ ไ ด้ จั ด ร ว ม ถึ ง ก า ร
ทาอาหารมื ้อกลางวัน (สปาเก็ตตี ้
และไก่ทอด) สาหรับเด็กทุกคน ทา
ให้ เด็ ก ๆ มี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน
และอิ่มอร่อยกันถ้ วนหน้ า
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กิจกรรมประจาเดือน มกราคม
ทว่ ั ไป

20-22 ม.ค. รี ทรี ตหัวหน้ าหน่วยงาน สังกัดสภาฯ บ้ านสัมมนาหาดเจ้ าสาราญ จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ (พันธกิจเผยแพร่ และพัฒนาคริ สตจักร)

22-24
24-25
26
27-31

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

ร่วมประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ 2 เชียงราย
เทศนาประกาศฟื น้ ฟูที่บ้านทุ่งฮ้ าง(คริสตจักรแก้ วเมืองมูล) อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
ร่วมประชุมศิษย์ EC 205 ที่คริสตจักรวิมลศีล จ.เชียงราย
อบรมตามหลักสูตร EC 205 ที่คริสตจักรทวีรัตน์ ภาคที่ 10 รุ่นที่ 2 ครัง้ ที่ 9
“พระเมสสิยาห์”

(พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร)
23-24 ม.ค. ติดตามงานศูนย์พฒ
ั นาและบริการคลองเตย กรุงเทพฯ
23-24 ม.ค. ติดตามงานเกษตรอินทรี ย์ ภาคที่ 15 จ.พะเยา
27 ม.ค. ประเมินผล นักศึกษาฝึ กงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
28-30 ม.ค. ร่วมมอบอาหารและอุปกรณ์การที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตประจาวัน กะเหรี่ ยงแม่
สามแลบ อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
31ม.ค.-1 ก.พ สรุปงานสิทธิคริสตจักรภาค 2 เชียงราย ณ คริสตจักรปางขอน จ.เชียงราย

ั
หน่วยงานพ ัฒนาและบริการสงคม

ิ ยาภิบาล (พันธกิจอภิบาล)
หน่วยงานศษ

20-25 ม.ค. เยียมเยียนศิษยาภิบาลคริสตจักรภาคที่ 2 ชนเผ่า จ.เชียงราย
หน่วยงานสตรี (พันธกิจอภิบาล)

24 ม.ค กิจกรรมผู้สงู อายุไปพืชสวนโลก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
25-26 ม.ค อบรมเครื อข่ายสตรี ภาคเหนือ ณ คจ.ที่ 1 จ.ลาปาง
29 ม.ค -3 ก.พ. วิทยากรสอนพัฒนาอาชีพสตรี KBC ในสิงคโปร์ หน่วยงานสภาฯ สิงคโปร์
หน่วยอนุชน (พันธกิจอภิบาล)

20 ม.ค.
23-24 ม.ค.
25 ม.ค.
27 ม.ค.

ประชุมคณะทางานคูม่ ือและบทเรี ยนการอภิบาลอนุชนในพระคริสต์เจ้ า
สัมมนาผู้ทาพันธกิจเยาวชน
เวทีเสวนาเยาวชน จ.เชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พนั ธกิจเยาวชน จ.เชียงใหม่
ประชุมคณะทางานคูม่ ือและบทเรี ยนการอภิบาลอนุชนในพระคริสต์เจ้ า
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28
31

ม.ค. ประชุมกรรมการบริหารหน่วยงานอนุชน 1/2014
ม.ค. ค่ายนักเรี ยนพี่เลี ้ยงการสร้ างสาวกของพระเยซูคริสต์ 4 โรงเรี ยน

โครงการพ ันธกิจเอดส ์

ม.ค. ประชุมคณะกรรมการพิทกั ษ์ สิทธิ์การวิจยั ยาต้ านไวรัสในมนุษย์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ม.ค. ร่วมนมัสการพระเจ้ าเปิ ดมูลนิธิสยามสัมพันธกิจ จ.เชียงใหม่
25-26 ม.ค. กิจกรรมเยี่ยมเยียนอาสาสมัครและพบกลุม่ แรงใจเมืองนะ บ้ านอาสาสมัคร
อ.เชียงดาว
27-28 ม.ค. วิทยากรอบรมเพศวิถีเด็ก/เยาวชนบ้ านหนองเจ็ดหน่วย อ.กัลยานิวฒ
ั นา
จ.เชียงใหม่
24

สาน ักงานบ้านและครอบคร ัว

22

ม.ค. สัมมนาอาชีพ/แลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

6

