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คริสตจักร
สยามบานแคน 
จังหวัดบุรีรัมย

Towards Maturity

 คริสตจักรสยามบานแคน กอตั้งขึ้นในปค.ศ. 2003 
โดย อาจารยไสว โยโพธ์ิ มีสมาชิกคริสตจักร 87 คน 31 ครอบครัว 
สังกัดสภาคริสตจักรภาค 12 ตั้งอยูที่ตำบลบานยาง อำเภอพุทธไธสง
จังหวัดบุรีรัมย คริสตจักรมีนิมิตที่จะตอบสนองพระมหาบัญชาของ
พระเยซูคริสตโดยการทำพันธกิจแบบองครวมเพ่ือชวยใหคนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกดาน คริสตจักรต้ังอยูในชุมชนบานแคน
ที่มีประชากรราว 8,000 คน ชาวบานมีอาชีพรับจางรายวันและ
ทำเกษตรในพ้ืนที่ อีกสวนหน่ึงมักยายออกจากพื้นท่ีเพื่อไปทำงาน
ในเมืองใหญและตางประเทศ เปนเหตุใหเด็กเล็ก ๆ ตองเติบโตมากับ
ปูยาตายายเปนสวนใหญ ดังนั้นเร่ืองอาชีพ จึงเปนปญหาพ้ืนฐาน
ในชุมชนที่สงผลกระทบใหเด็ก ๆ ถูกปลอยปละละเลย สงผลให
มีวัยรุนรวมกันเปนแกงคตาง ๆ ที่มีพฤติกรรมท่ีอาจใชความรุนแรง 
ติดเกมส ติดยาเสพติด 
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พระเจาไดใหภาระใจแกผูนำคริสตจักรในการตอบสนองตอปญหาดังกลาว 
ดวยเหตุนี้คริสตจักรไดเริ่มเปนคูมิตรกับคอมแพสช่ันเม่ือเดือนธันวาคม 
ค.ศ. 2010 โดยมีเด็กลงทะเบียนเขารวมโครงการในเวลาน้ัน 130 คน 
การเปนคูมิตรไดชวยใหคริสตจักรมีศักยภาพในการจัดการปญหาเด็กและ
เยาวชนในชุมชนไดอยางเหมาะสมและชวยพัฒนาชีวิตของคนในทองถ่ิน
อีกดวย ปจจุบันมีเด็กที่ลงทะเบียนในโครงการ 97 คน เด็กอายุสูงที่สุด
ในโครงการมีอายุ 19 ปกำลังศึกษาอยู (ยังไมมเีด็กที่จบจากโครงการ)

ฟารมเห็ด มีโรงเพาะเห็ด มีผลผลิตสงขาย
ตามตลาดสดและโรงงาน มีการแปรรูป 
ทำกอนเช้ือจำหนาย และน้ำพริกเห็ด

นอกเหนือจากกิจกรรมตางๆ ของคริสตจักรที่สงเสริมใหเด็กเติบโตสู
ผลลัพธที่คาดหวังไว  พันธกิจฟุตบอลเปนกิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจเยาวชนในชุมชนไดเปนอยางดี คริสตจักรไดจัดตั้ง
ชมรมฟุตบอลข้ึน ชื่อ SBKC Sport มีการสอนพระคัมภีรกอนการฝกซอมทุกเย็น ปจจุบันมีเยาวชนในโครงการจำนวน 30 คน และ
เยาวชนในชุมชน (ไมไดอยูในโครงการ) อีก 20 คน ไดรับการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางคริสเตียนผานพันธกิจฟุตบอล

คริสตจักรมีวิสัยทัศนในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวมอยางยั่งยืนและ
ใหความชวยเหลือเด็กที่ยากจนท่ีสุดในชุมชนและพื้นท่ีใกลเคียง คริสตจักร
จึงไดดำเนินการรวมกับคอมแพสช่ันในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) เตรียมผูรวมรับใช 
ผูนำฆราวาส ใหมีศักยภาพและองคความรู 2) เตรียมแผนงานระยะยาว 
ปรับรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาเด็กแบบองครวมใหเขากับบริบทและมุงเนน
สรางอาชีพ 3) เตรียมสรางเครือขาย กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวมอยางยั่งยืน 4) เตรียมโปรแกรม
การสรางความเขมแข็งในครอบครัวนอกจากนี้คริสตจักรยังมีแผนที่จะ
เปดโอกาสใหกับศิษยเกาเพ่ือมาเปนอาสาสมัครและรวมรับใชในคริสตจักร
อีกดวย ทั้งนี้จากการท่ี อ.ไสว ไดริเริ่มสรางอาชีพหลายอยาง เริ่มจากครอบครัว
ของตนเอง และหนุนใจผูรับใชและสมาชิกคริสตจักรใหมาชวยกัน ปจจุบันมีกิจการเกษตรอินทรียหลายอยาง ไดแก ฟารมเห็ด 
เลี้ยงปลาแบบบอรวม เลี้ยงไกไข เพาะพันธุหนูนา สวนผักบุง และไรออย ทำใหคริสตจักรมีรายไดเพิ่มขึ้น 70% และมีครอบครัว
จำนวน 10 ครอบครัวที่ยึดอาชีพเหลานี้เปนหลักเพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัว รวมท้ังมีสมาชิกในคริสตจกัรอีกหลายคนท่ียังชีพ
จากผลผลิตและมีรายไดเสริมจากกิจการเหลานี้
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ปจจุบันคริสตจักรไดเปนตนแบบของชุมชนในเร่ืองการสรางอาชีพใหสามารถเล้ียงดูครอบครัวไดโดยไมตองยายออกจากพ้ืนที่
ไปหางานท่ีอ่ืน จนปจจุบันมีหลายคริสตจักรหลายหนวยงานแวะเวียนมาดูงานท่ีคริสตจักร ทำใหคริสตจักรเปนท่ีรูจักในระดับตำบล 
อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งไดรับเชิญจากกลุมบุคคลในทองถิ่น หนวยงานราชการในทองถิ่น และหลายคริสตจักรในสังกัด
สภาคริสตจักรและสหกิจฯ ใหเปนเครือขายและเปนที่ปรึกษา เพื่อแบงปนองคความรูและประสบการณแกพวกเขาในเรื่อง
การพัฒนาเด็กแบบองครวมและการพัฒนาอาชีพเพ่ือพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

“แรก ๆ คนไมเขาใจวาจะเปนไปไดยังไง จะเลี้ยงตนเองไดยังไง ผมก็ทำใหเห็นและทาทายพี่นองสมาชิกไปดวย 
จนตอนนี้หลายครอบครัวก็มารวมกันทำ เปนรายไดหลักที่เล้ียงครอบครัวไดจริง”  อ.ไสว ศิษยาภิบาลกลาว 

ไรออย นอกจากไรออยในชุมชนบานแคน ไดมีการสงเสริมการทำไรออย
ที่จุดประกาศอำเภอศรีสัตชนาลัย โดยปลูกออย 3,000 กอ

เพาะพันธุหนูนา  ปจจุบันมี 7 ครอบครัว
สมาชิกและเด็กโครงการท่ีทำเปนอาชีพ

ฟารมไกไข  มีไกประมาณ 60 ตัว 
เก็บไขขายทุกสัปดาห

เลี้ยงปลาบอรวมแบบอินทรีย มีปลา 
20,000 ตัว ไดแก ปลานิล ปลาตะเพียน 

ปลาไน ปลายี่สก ปลาสลิด 
สวนผักบุง มีผลผลิตตลอดป 

สงตามตลาดสดตางๆ
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คอมแพสช่ันสนับสนุนคริสตจักรในการเตรียมเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร
เพราะเชื่อวาบุคลากรเหลาน้ีคือคนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็ก
แบบองครวมอยางยั่งยืน และเปนผูประสานความรวมมือกับสวนงาน
ในทองถิ่น โรงเรียน วิทยาลัย และโรงพยาบาล เพื่อชวยใหเด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนาเกิดผลสูงสุด ศิษยาภิบาลและผูนำคริสตจักรเปนผูมีบทบาท
ในการระดมทรพัยากรในทองถิ่นเพ่ือใหคริสตจักรมีศักยภาพพรอมดูแล
ชวยเหลือเด็กยากจนคริสตจักรยังคงดำเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางจิตวิญญาณ
ตอไป รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความสัมพันธที่ดีในระดับ
ครอบครัวอันเปนรากฐานสำคัญในการเติบโตของเด็กและเยาวชน

“คอมแพสชั่นเปนสะพานใหญมากในการเขาหาชุมชน 
ทำใหเราทำพันธกิจไดใหญข้ึน คลองข้ึน ถาพระเจาบอกวา
ถึงเวลาแลวท่ีจะปด ผมเช่ือวา พระเจาทรงเร่ิมตนการดี 
จะทำใหสำเร็จ พระเจาทำส่ิงท่ีย่ิงใหญได สำคัญท่ีหัวใจ
ของเรา แมจะแลกมากับความเหน็ดเหนื่อย พวกเรา
เตรียมตัวเต็มที่” คำกลาวท้ิงทายของ อ.ไสว ศิษยาภิบาล
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ฟุตบอลเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด ในเกือบทุกประเทศ
ในเอเชียรวมถึงประเทศไทย การสำรวจลาสุด แสดงใหเห็นวาเด็ก ๆ 
ในประเทศไทยกระตือรือรนท่ีจะเลนฟุตบอลมากกวากีฬาอ่ืน ๆ
โดยเฉพาะในชนบท เด็กวัยรุนในหมูบานแมสลิด ก็หลงใหล
ในกีฬาฟุตบอลเชนกัน

โครงการพัฒนาเด็กแมสลิด คริสตจักรแมสลิด 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแมสลิด คริสตจักรแมสลิด 
มีเด็กที่ลงทะเบียนในโครงการมากกวา 700 คนและสวนใหญ
เปนเด็กผูชาย ปญหาท่ีพบในชุมชนคือ วัยรุนชายมักจะออก
จากโรงเรียนกอนสำเร็จการศึกษาและเสพยาเสพติด 
เพื่อชวยแกไขปญหาเหลานี้  กษมา - เจาหนาที่ผูดูแลเด็ก
ในโครงการจึงไดริเริ่มชมรมฟุตบอลท่ีคริสตจักรเมื่อปลายป 2016 
เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กวัยรุนในชุมชนทั้งท่ีเปนเด็ก
ในโครงการและนอกโครงการใหมาเขาชมรมกีฬาฟุตบอล 

โบสถในสนามฟุตบอล

 Networking impact
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ตอมาคริสตจักรไดรวมมือกับองคกรคริสเตียน Sports Friends
ใหการฝกอบรมและแนะนำความเปนมืออาชีพในวงการฟุตบอล
รวมทั้งโอกาสในการทำงานและการเสริมสรางฝายจิตวิญญาณ 
ในชวง 2-3 ปแรกของชมรมฟุตบอล มีเด็กผูชายเพียง 15-20 คน
เทานั้นที่เขารวมชมรม แตปจจุบันมีเด็กเขารวมชมรมฟุตบอลนี้
ประมาณ 60 คน และทุกวันเสารจะมีการรวมตัวกันท่ีสนามฟุตบอล 
เริ่มตนดวยการนมัสการและเรียนรูเรื่องพระเจากอนท่ีจะเรียนรู
ทักษะใหม ๆ ผานหลักสูตรฟุตบอล และสรุปชวงเวลาแหงการ
สามัคคีธรรมกอนที่ทุกคนจะกลับบาน ทำใหทุกคนไดพบปะกัน
สม่ำเสมอและเจาหนาที่รูจักเด็กแตละคนดีขึ้น แมวาเด็กผูชาย
หลายคนไมสามารถไปโบสถในวันอาทิตยไดเพราะครอบครัว
ยังไมเชื่อพระเจา แตเด็ก ๆ นักฟุตบอลเหลานี้ก็ไดเขาโบสถ 
ณ สนามฟุตบอลนั้น เพราะคริสตจักรจัดเวลาสำหรับพวกเขา 
ณ สนามฟุตบอลนั้น และนำพวกเขาไปถึงความรอดใน
พระเยซูคริสตในที่สุด
เยาวชนหลายคนท่ีจบจากโครงการไปแลว มีความสามารถในการเลนฟุตบอลท่ีโดดเดน 
และพัฒนาเปนอาชีพไดจริง ซึ่ง 2 ใน 3 ของจำนวนเยาวชนท่ีจบจากโครงการไปแลวไดเขารวม
สโมสรฟุตบอลคริสเตียนระดับเตรียมสมัครเลนในประเทศไทย และ ธีรพงษเปนหนึ่งในเด็กจาก
โครงการท่ีกำลังจะเซ็นสัญญาเปนนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรฟุตบอลอาชีพแนวหนาของเมืองไทย
ธีรพงษมาจากครอบครัวที่ไมเช่ือพระเจา แตเขาไดตัดสินใจติดตามพระเยซู เม่ือเขาเขารวม
ชมรมฟุตบอลท่ีโบสถ ขอบคุณพระเจาสำหรับ “โบสถในสนามฟุตบอล” คริสตจักรแมสลิด
ท่ีเห็นคุณคาและความสำคัญของเยาวชนและนำวัยรุนชายเหลาน้ีใหรูจักพระเจาผานชมรมฟุตบอล 
จนมาเปนครอบครัวของพระเจา
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