
ข่าวพรแผ่นดิน  

 

  

๑ 

 

ฉ. ๑ – ๒๕๕๙ ขอนแก่น ประเทศไทย 

ข่าวพรแผ่นดิน  

 

     

   

 

  

  

 

 

สวสัดีคะ่ขอสง่ค ำทกัทำยถงึทุกทำ่นจำกขอนแกน่สถำนทีซ่ึง่ก ำลงัมีควำมเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว    

 

เด็ก ๆ ในโครงกำรจุดประกำยไดส้ิน้สุดปีกำรศกึษำของเขำแลว้ ในวนัที ่27 กุมภำพนัธ์ เรำไดจ้ดั

รำยกำรปิดภำคกำรศกึษำ เรำไดแ้สดงผลงำนของเด็ก ๆ แกผู่ป้กครองของเขำ เด็ก ๆ ไดร้บัรำงวลั

และผูป้กครองไดข้อ้มูลเกีย่วกบัแผนของมูลนิธสิ ำหรบัอนำคต  ผูป้กครองเด็ก ๆ รูส้กึประทบัใจตอ่

ควำมชว่ยเหลือทีไ่ดร้บั และหลำยคนไดส้ญัญำทีจ่ะพำเด็ก ๆ มำทีศู่นย์พรแผน่ดนิแหง่ใหมด่ว้ย

ตวัเองเพือ่จะเขำ้รว่มโครงกำรในอนำคตโครงกำรใหมท่ ัง้หมดของเรำจะมุง่เน้นไปทีค่รอบครวั 

และเรำสนบัสนุนใหผู้ป้กครองเขำ้มำที่ศูนย์พรอ้มกบัเด็ก ๆ ดว้ย  

 

ปญัหำเกีย่วกบักำรร้ือถอนทีพ่กัอำศยัรมิทำงรถไฟยงัคงคลุมเครือ ไมม่ีใครรูอ้ยำ่งชดัเจน เพียงแต่

มีขำ่ววำ่บำ้นเรือนทีอ่ยูใ่กลร้มิทำงรถไฟจะถูกร้ือถอนหลงัสงกรำนต์(วนัปีใหมไ่ทยในเดือน

เมษำยน) ชำวบำ้นยงัคงรอคอย ตอ้งกำรรูว้ำ่พวกเขำจะไดร้บักำรชดเชยจำกทำงกำรรถไฟจ ำนวน

เทำ่ใดเรำไดแ้จง้ใหช้ำวบำ้นรบัรูว้ำ่ในชว่งเวลำแหง่ควำมไมแ่น่นอนน้ีเรำไดเ้ตรียมสถำนทีท่ี่

ดีกวำ่ไวแ้ลว้ 

 

กำรบรจิำคหรือ เงนิถวำยของทำ่น ท ำใหเ้รำสำมำรถกำ้วไปขำ้งหน้ำได ้ ดว้ยกำรจดัหำและส ั่งท ำ

รถยนต์ ซึง่จะใชเ้ป็นหอ้งสมุด และหอ้งเรียนเคลือ่นที ่ ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรตอ่รอง และจดัสรำ้ง

เพือ่ใหเ้หมำะกบักำรใชง้ำนตำมจุดประสงค์ของเรำ ซึง่คำดวำ่ตอ้งใชเ้วลำ ๓ เดือน   

ผืนนำทีโ่กทำ เรำไดป้รบัปรุงอำคำรทีม่ีอยูแ่ลว้เป็นสำมหอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นหอ้งเรียนและหอ้งประชุม

ชั่วครำวกอ่นจนกวำ่โครงกำรกอ่สรำ้งหอ้งประชุมถำวรจะส ำเร็จเรำยงัตอ้งกำรงบประมำณ 

ผูเ้ชีย่วชำญ และผูร้ว่มงำนเพิม่ขึน้เพือ่พฒันำโครงกำรในระยะที ่ ๑ ใหแ้ลว้เสร็จ ซึง่รวมท ัง้กำร

กอ่สรำ้งบำ้นพกัผูร้ว่มงำน และหอพกัส ำหรบัเด็ก ๆ อกีดว้ย      

    

เมือ่ทำ่นอำ่นจดหมำยขำ่วฉบบัน้ีขำ้พเจำ้หวงัวำ่ทำ่นจะมีภำระและเห็นนิมติเกีย่วกบังำนของเรำใน

ทุง่พรแผน่ดนิ   

 

ขอพระเจำ้ทรงอวยพระพร 

โดโรธี เจสนั 

ประธำน มูลนิธพิรแผน่ดนิ  

จากทุง่นาพรแผ่นดิน 
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เดก็ ๓๗ คน จากรายการวนัเสาร์ ไปถงึดวงดาว  
                                โดย คริส ดอลิสเซน  

 

  

ธนัวำคม ปีทีแ่ลว้ เด็ก ๆ ช ัน้ประถมของเรำไดส้รำ้งยำนอวกำศเพือ่กำรเดนิทำง และระหวำ่ง

สำมเดือนตอ่มำ เด็ก ๆ ท ัง้ ๓๗ คน ก็ไดท้ ำคะแนนมำกพอส ำหรบักำรเดนิทำงสูอ่วกำศได ้ 

พวกเขำไดค้ะแนนดว้ยกำรมำรว่มรำยกำรวนัเสำร์อยำ่งสม ่ำเสมอ มีมำรยำท รูจ้กักำรทกัทำย

ดว้ยกำรสวสัดี  5 ดำว  เตรียมควำมพรอ้มกอ่นเขำ้ช ัน้เรียน ต ัง้ใจเรียน เชือ่ฟงัและรว่มมือท ำ

กจิกรรมตำ่ง ๆ รวมท ัง้พูดภำษำองักฤษท ัง้ในชัน้เรียน และระหวำ่งอำหำรกลำงวนั พวกเขำ

ต ัง้ใจดีมำกพอทีไ่ดร้บัคะแนน ๕.๕ ลำ้นลำ้นกโิลเมตร ระหวำ่งชว่งเวลำ ๑๑ สปัดำห์ คะแนนน้ี

ก ำหนดตำมระยะทำงจำกโลกถงึดำวพลูโต หรือ ดำวยม (ในภำษำไทย) ซึง่อยูห่ำ่งจำกโลก ๗.๕ 

ลำ้นลำ้นกโิลเมตร    

เหลำ่น้ีคอืเด็กจำกชุมชนรอบขำ้งเรำ จำกโรงเรียนบำ้นดอนยำง และโรงเรียนบำ้นศลิำ ปกตแิลว้

มีเด็กรำว ๖๐ คนทีเ่ขำ้มำรว่มโครงกำรกบัเรำในวนัเสำร์ 

โดยกำรช่วยเหลือจำกพระเจำ้กำรใหก้ำรศกึษำทีด่ีและเหมำะสมและกำรมีสว่นรว่มของ

ผูป้กครองในกำรสนบัสนุนเด็ก ๆ เรำเชื่อวำ่พวกเขำจะพฒันำศกัยภำพไปถงึข ัน้สงูสุดได ้ 
 

เดก็ ๓๗ คน จากรายการวนัเสาร์ ไปถงึดวงดาว 

 

๒ 
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ข่าวพรแผ่นดิน 

๓ 

  

 โครงการภาษาองักฤษ 

ไมค์ เจสัน 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม 

๒๕๕๙ เราได้สอนภาษาอังกฤษ ๑๕๐ ชั่วโมง 

และมีนกัเรยีนเข้าเรยีนส่ีสิบคน โดยเข้าเรยีนห้า

วันต่อสัปดาห์ นกัเรยีนที่เข้าเรียนโครงการนี้ต้อง

จ่ายค่าเล่าเรียนตามสภาพการเงินของครอบครัว 

เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากขา้งนอกเขา้มา

เรียนด้วย โดยคิดค่าเล่าเรียน ๕๐ บาท ต่อชั่วโมง 

โครงการนี้ไดร้ับความส าเร็จด้วยดีและเป็น

ประโยชน์ต่อนกัเรยีนที่เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

และตั้งใจท าการบ้านเป็นอย่างดี นกัเรยีนของเรา

มีความสามารถ และพฒันาการในการอ่าน เขียน 

และพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชดั 

โครงการนี้จะปิดเทอมเดือนหนึ่งระหว่างเทศกาล

สงกรานต์ และจะเปิดท าการสอนใหม่ที่ศูนยค์วาม

ฝันในเดือนพฤษภาคม     

 
โครงการเพิ่มพนูการศกึษาหลงัเลกิเรียน 

ไมค์ เจสัน 

มีเด็ก ๕๓ คน มารว่มโครงการเพ่ินพูนการศกึษา 

หลังเลิกเรียนอยา่งสม่ าเสมอ ทุกวันอังคาร ถงึ 

วันศุกร ์ตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๗.๔๕ นาฬิกา 

โดยแบ่งเป็นชั้นอนุบาล ๑๗ คน และ ๓๖ คน 

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เด็ก ๆ 

เหล่านี้จะได้รับการสอนด้านคณิตศาสตร ์และ

การอ่าน   

เด็ก ๆ กลุ่มนี ้และกลุ่มที่มาร่วมวันเสาร์อย่าง

สม่ าเสมอ จะไดร้ับเครือ่งแบบ และรองเท้าใหม่

ส าหรับปีการศึกษาที่เปิดในเดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๙  
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ข่าวพรแผ่นดิน 

อธษิฐานเผือ่เดก็ ๆ อธิษฐานขอการอวยพรจากสวรรค์เหนือเด็ก ๆ 

ขอความรัก ความเอ็นดูของพระเจ้าจะคุ้มครองและป้องกันเด็ก ๆ จากอันตราย หรือ

อบายมุขต่าง ๆ ท่ีอาจเข้ามาล่อลวงหรือท าลายชีวิตพวกเขา 

 

 

  

การอธิฐานขอพรจากพระเจ้า ของแต่ละครอบครัว ระหว่างการประชมุผู้ปกครอง 

 

เยาวชนฝึกทกัษะการท างานในวันเสาร ์– ก าลังเลือกสิ่งแปลกปลอมออกจากข้าวสาร 

 

๔ 
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ไก่ไข่ ๒๐๐ ตัว (ภาพบน) ไก่ด า (ภาพกลาง 

ขวา) และลูกเจี๊ยบเตอรกีท่ีเพ่ิงฝัก (ภาพล่าง 

ขวา)   

 

เห็ด 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝรั่งหวานไร้สารเคมี 

 



ข่าวพรแผ่นดิน  

 

  

 

ข่าวพรแผ่นดิน 
ฉ. ๑ – ๒๕๕๙ 

๖ 

แปดสบิเปอร์เซ็นต์ของดนิในภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นดนิทรำย 

หมำยควำมวำ่ เป็นดนิทีข่ำดแรธ่ำตุ จงึ

ปลูกพืชไมไ่ดผ้ลดีนกัซึง่เป็นปญัหำใหญ่

ท ั่วภูมภิำค  

อยำ่งไรก็ตำมพระเจำ้ไดท้รงสรำ้งเรำ

ตำมแบบพระฉำยำของพระองค ์ใหเ้ป็น

ผูม้ีควำมคดิสรำ้งสรรค ์

ส ำหรบัพระเจำ้แลว้ไมม่ีปญัหำ

ใดใหญเ่กนิแกส้ ำหรบัพระองค์

แลว้ ทุกสิง่เป็นได!้  

อำสำสมคัรสองคนจำก

สงิคโปร์ (จีเนลสิและอลสิเซีย) 

ไดค้น้ควำ้ รวบรวมวธิีกำร

ปรบัและรกัษำสภำพดนิ โดย

ไดเ้ริเ่ตรียมดนิส ำหรบักำร

เพำะปลูก บนทีด่นิดำ้นหลงั

ของศูนย์ควำมฝนั 

โดยพื้นฐำนแลว้ ปุ๋ ยหมกั (หรือ

กำรผสมดนิ)ประกอบดว้ยวสัดุทีเ่ป็นสี

เขียวและสนี ้ำตำลเพรำะสเีขียวให้

ไนโตรเจน ขณะทีส่ีน ้ำตำลใหค้ำร์บอน

พวกสนี ้ำตำลไดแ้ก ่ขำ้วเปลือก ฟำงขำ้ว 

ใบไมแ้หง้ หรือกิง่ไม ้ วสัดุสเีขียว เชน่

เศษผกั หรือเปลือกผลไมต้ำ่ง ๆ ใบชำ 

เปลือกไข ่หรือ พวกวชัพืชสด    

กำรหมกัดนิหรือปุ๋ ยน้ีอำจท ำไดท้ ัง้กำร

ขุดหลุมหรือท ำบนพ้ืนดนินอกจำกกำร

ผสมของวสัดุท ัง้สเีขียวและน ้ำตำลแลว้  

 

 

 

 

 

ยงัอำจผสมดนิเล็กน้อยลงไปในหลุม

หมกั รดน ้ำ และใสมู่ลววัดว้ย เพือ่ท ำให้

สว่นผสมตำ่ง ๆ  ยอ่ยสลำยไดง้ำ่ยและเร็ว

ขึน้  

เมือ่ผสมสว่นตำ่ง ๆ รวมกนัเลว้ ตอ้งมี

กำรกลบัดำ้นกองปุ๋ ยน้ีทุก ๓ วนั เพือ่ให้

ไดร้บัออกซเิจน หำกพบวำ่มีไอน ้ำ หรือ 

ควำมช้ืน ระหวำ่งกลบัดำ้น

ของกองปุ๋ ยน้ีก็ถือวำ่เป็น

กระบวนกำรทีท่ ำไดด้ี  

กำรหมกัน้ีตอ้งใชเ้วลำ

ประมำณสองเดือน กวำ่จะ

ไดผ้ลดีและน ำไปใช้ได ้

เมือ่ครบก ำหนดกองดนิ

หมกัน้ีจะไมเ่กดิควำมรอ้น

อกีตอ่ไปแตจ่ะมีกลิน่ออ่น 

ๆ เหมือนกลิน่ป่ำไม ้ ดนิจะ

มีสนี ้ำตำลเขม้ และรว่นซุย 

แปลกเป็นผูช้ว่ยในฟำร์ม

ของเรำ เขำไดฝึ้กกำรท ำปุ๋ ยหมกั และ

เป็นผูดู้แลโครงกำรน้ีรวมท ัง้น ำตวัอยำ่ง

ทีอ่ลสิเซีย และจีเนลสิ ไดท้ ำไวไ้ปขยำย

ตอ่ดว้ย  

แปลกบอกวำ่ “เรำตำ่งมีวธิีกำรมำกมำย

ในกำรเตรียมดนิและท ำปุ๋ ยหมกัไม่

เหมือนกนัแตเ่รำตำ่งก็มีเป้ำหมำย

เดียวกนัคอืปลอ่ยใหธ้รรมชำตสิรำ้ง

กระบวนกำรดว้ยตวัเอง”  

        การปรบัเตรยีมดิน  
                                                        โดย : จีเนลิส ลิม & อลิสเซยี ชูว ์ 

 

(ภาพซ้าย) อลิเซีย อาสาสมัครจากสิงคโปร์ ยืน

อยู่ในหลุมหมักปุ๋ย ลึก ๕๐ เซนติเมตร 
(ภาพบน) สภาพปุ๋ยหมักหลังจากสองอาทิตย์

 

 

๕ 
 



ข่าวพรแผ่นดิน  
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ทีมงำนของเรำท ำงำนหนกั และรบัผดิชอบงำนทุกอยำ่งตรงหน้ำอยำ่งด ีเรำเชือ่วำ่เป็นเรือ่ง

ส ำคญัทีพ่วกเรำจะเรียนรูว้ธิีกำรท ำงำนอยำ่งฉลำด และสำมำรถจดัล ำดบังำนทีส่ ำคญักอ่น

งำนเรง่ดว่นได ้ กรุณำอธษิฐำนขอพระเจำ้สง่ก ำลงัคนมำเสรมิทีมงำนส ำหรบัโครงกำรตำ่ง 

ๆ ทีก่ ำลงัจะเกดิขึน้ในอนำคต      

เรทเชล, จีเนลสิและอลสิเซีย (อำสำสมคัรชว่งส ัน้ ซึง่ไมอ่ยูใ่นภำพขำ้งตน้) ก ำลงัเรียน

ภำษำไทยกรุณำอธษิฐำนขอพระเจำ้ทรงช่วยพวกเขำใหเ้รียนรูภ้ำษำและปรบัตวัเขำ้กบั

วฒันธรรมไทยได ้

ในเดอืนเมษำยนจะมีสตรีอีกสองทำ่นเพิม่เขำ้มำในทีมงำนของเรำคอืเจ๊ียบซึง่มำจำก

กรุงเทพฯ เธอจะเป็นหวัหน้ำฝ่ำยโครงกำรสวรรค์ในบำ้นสว่นเฮเลนรว่มทีมโดยกำรเป็น

อำสำสมคัรดำ้นทกัษะชีวติทีมงำนของเรำก ำลงัเพิม่จ ำนวนพรอ้มกบันิมติทีข่ยำยขอบขำ่ย

มำกขึน้ดว้ย  
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น่ีคอืทีมงำนของเรำ!  

แถวแรกจำกซำ้ย: เกศ (เจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำน) ดำ (ผูจ้ดักำรฝ่ำยด ำเนินงำน) เรทเชล 

(อำสำสมคัรดำ้นทกัษะชีวติ) ครสิ (อำสำสมคัร ครูสอนภำษำองักฤษ) โดโรธี (ประธำน, 

อำสำสมคัร และผูก้อ่ต ัง้มูลนิธ)ิ   

แถวทีส่องจำกซำ้ย: จีเนลสิ  (อำสำสมคัรดำ้นทกัษะชีวติ) แปลก, หลง, ทอง และเสท (ชำว

ไทยในพื้นที ่ผูช้่วยดแูลกำรเกษตรในฟำร์มพรแผน่ดนิ และศนูย์ควำมฝนั)  

แถวสุดทำ้ย จำกซำ้ย: ไมค์ (หวัหน้ำแผนกกำรศกึษำ) และ ตน้ (ผูด้แูลฝ่ำยกำรเกษตร)   

 

  
อะไรท ำให้ ควำมฝันกลำยเปน็จริงได้?  

“กำรท ำงำนเป็นทมี” 
จอห์น แมกซเ์วล  



   

 
  

ข่าวพรแผ่นดิน 
ฉ. ๑ – ๒๕๕๙ 

โครงการสวรรค์ในบ้าน 
โดโรธี เจสนั 

 
ขอบคุณส าหรับการถวายของทุกท่านส าหรบัการจดัซื้อรถยนต์ที่สัง่ท าอย่างเจาะจงเพ่ือ

เตรียมการไว้ส าหรับการท างานกับชุมชนผูย้ากไรภ้ายใต้มูลนิธิซึ่งต้องโยกย้ายออกไปอยู่ที่อื่น 

รถยนต์ศูนย์เคลื่อนที่น้ีจะช่วยให้เราเข้าถึงชมุชนและหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงได้มากขึน้ 

รถยนต์คันนี้จะมีห้องสมุดและห้องเรียนรวมทัง้อุปกรณ์ในการตั้งเตน็ท์เมื่อมีความจ าเป็นดว้ย 

เรายังไม่พบบริษัทรถยนต์ที่สามารถจัดสร้างห้องตามความต้องการได้แต่เราได้ปรึกษากับ

บริษัทรถบ้าน ทีย่ินดีจะท าห้องตามที่เราต้องการได้จึงดูเหมือนว่า เราต้องเปลี่ยนแผนจากรถบัส 

เป็นรถบ้านแทนแล้วอาจารย์เจ๊ียบผูซ้ึ่งเคยท างานกับข้าพเจ้ามาหลายโครงการจะย้ายจาก

กรุงเทพฯ มาอยูข่อนแก่น ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และเธอจะเป็นผู้ดูแลโครงการนี ้อธิษฐาน

ขอพระเจ้าจะส่งคนขบัรถทีด่ี และมีประสบการณ ์เข้ามาร่วมงานกบัเรา     

 

ติดต่อเราได:้ 

เวบ็ไซด:์ www.worldharvestfoundation.org 

อเีมล:์      info@worldharvestfoundation.org 

โทรศพัท:์  (043) 236208, 085 0056268 

ที่อยู:่ 235/8 หมู ่13 ถ. หลงัศูนย์ราชการ ต.ในเมอืง อ.

เมอืง ขอนแก่น 40000 
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ยังไม่ใช่สิ่งที่จะ

น าเสนอ 

 

ทีมผู้เรียบเรียงจดหมายข่าว  

ไมค์ เจสัน 

คริส โดลิสเซน 

http://www.worldharvestfoundation.org/
http://www.worldharvestfoundation.org/
mailto:info@worldharvestfoundation.org

