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คริสตจักรแมเอาะ
“สรางสมาชิกใหเติบโตโดยพระวจนะของพระเจา
เปนแบบอยางท่ีดี ประกาศขาวประเสริฐสูชุมชน
สรางสาวกในเด็กและเยาวชนอยางตอเนื ่อง
ทำงานพันธกิจโดยกำลังของสมาชิกคริสตจักร
ดวยตนเอง และมีความสัตยซ่ือในการถวาย” 

ผูนำคริสตจักรแมเอาะ คณะกรรมการและเจาหนาท่ีโครงการคริสตจักรแมเอาะ ตั้งอยูที่ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย กอต้ังข้ึน
ในปค.ศ. 1976  เริ่มตนมีสมาชิก 56 คน  ในอดีตคนในชุมชน
ไมไดเรียนหนังสือ ไมมีการสงเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมแกชาวบาน
ผูนำครอบครัวติดยาเสพติด มีการลักขโมย อานหนังสือไมออก 
เจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ เพราะไมรูจักดูแลสุขภาพ เชน ทองรวง
อาหารเปนพิษ มาลาเรีย ไขเลือดออก รวมทั้งขาดสารอาหาร
เพราะอาหารไมเพียงพอสงผลใหเด็ก ๆ เติบโตแบบไรเปาหมาย
ในชีวิต  คริสตจักรเห็นปญหาเหลานี้ในชุมชนจึงรวมมือกับ 
“คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ็บติสทในประเทศไทย” จัดตั้ง
โรงเรียนข้ึนในหมูบานเพื่อใหเด็กในชุมชนและหมูบานใกลเคียง
ไดมีการศึกษา แตเน่ืองจากในชุมชนไมมีที่พักใหเด็ก ๆ ที่มาจาก

ตางหมูบาน เด็กตองเดินเทาไปกลับเปนระยะทางไกล ทำให
มาเรียนสายบาง บางคนไมอยากมาเรียน พอแมเกิดความกังวล
เม่ือลูกตองเดินไปโรงเรียนผานปาเขาท่ีไมมีผูคน คริสตจักรจึงได
สรางหอพักคริสตจักรขึ้น เมื่อเด็กมาอยูรวมกันจำนวนมาก 
ทำใหอาหารไมพอตอความตองการ พบวาเด็กขาดสารอาหาร
และเกิดโรคตาง ๆ ทำใหผูนำคริสตจักรคิดหาแนวรวมหรือองคกร
ที่มีเปาหมายเดียวกันที่จะพัฒนาเด็กดอยโอกาสเหลานี้ ดังน้ัน
ในปค.ศ.1999 คริสตจักรจึงไดรวมทำพันธกิจกับคอมแพสชั่น
มีเด็กลงทะเบียนเขารวมโครงการในครั้งแรกในรูปแบบโครงการ
หอพักจำนวน 60 คน ปจจุบันมีเด็กลงทะเบียนในโครงการ
270 คน คริสตจักรมีสมาชิก 453 คน 120 ครอบครัว 
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การเป็นคู่มิตรและการเกิดผล
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การเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นทำใหคริสตจักรมีศักยภาพ
ในการแสวงหาทรัพยากรและมีองคความรูในการดูแลเด็ก
ใชกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบองครวมเพ่ือพัฒนาเสริมสรางชีวิต
ของเด็กที่เขารวมโครงการ เชน คายเยาวชน กีฬา ดนตรี 
การอานและเขียนภาษาไทย ภาษากะเหรี่ยง ภาษาอังกฤษ 
มีการตรวจสุขภาพประจำป จัดโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ
ใหการอบรมดานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ รวมทั้ง
สอนอาชีพและสงเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
สำหรับเด็กและครอบครัว เชน เลี้ยงหมู ไก ปลูกผัก 
ซอมมอเตอรไซด ทำขนม ทำอาหาร  เล้ียงแพะ เลี้ยงปลา 
ซึ่งทำใหเด็กมีทักษะดานอาชีพ และทำใหครอบครัวของ
เจาหนาที่และเด็กในโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้นเพียงพอตอการ
เลี้ยงดูครอบครัวอยางยั่งยืนและสามารถนำสิบลดมาถวาย
เพื่อใชในพันธกิจเด็กและเยาวชน
ตลอดระยะเวลา 22 ป ในการเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่น 
คริสตจักรไดมีการขยายพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวมไปยัง
หมวดคริสตจักร 5 แหง ซ่ึงปจจุบันท้ัง 5 แหง ไดรับการสถาปนา
เปนคริสตจักร ไดแก คริสตจักรแมสะงะ คริสตจักรแมเอาะใต 
คริสตจักรสบขอ คริสตจักรแมขอ และคริสตจักรแมแจะ
มีจุดประกาศ 7 แหง ผานโปรแกรมการพัฒนาเด็กแบบองครวม
 

ไดแก ทุงแก หวยมะดะ แมเอาะเหนือ ทีโคถา แมตะละกลาง
หวยขาวลีบ และทุงแก และเห็นการเกิดผลมากมายท่ีเปล่ียนแปลง
ชีวิตของเด็ก ผูปกครอง และคนในชุมชนใหดีขึ้น เยาวชน
ที่จบจากโครงการไปแลวทุกคนมีงานทำ มีศิษยเกาที่
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและทำงานแลว 15 คน โดย
ประกอบอาชีพที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระคริสตธรรมตาง ๆ  12 คน
และรวมรับใชในคริสตจักรตาง ๆ ในประเทศไทย  มีศิษยเกา
หลายคนกลับมาสนับสนุนการทำพันธกิจ เชน ปรับปรุงหองน้ำ 
สรางหอพักหญิง สรางหองครัวคริสตจักร กลับมาเปนวิทยากร
สอนเด็กในโครงการและเปนทีมนมัสการของคริสตจักรและ
ทีมประกาศ  และถวายสิบลดใหคริสตจักรเพื่อใชในพันธกิจ
ดานเยาวชนตอไป

เด็กหอพักคริสตจักรแมเอาะ

ท่ีจุดประกาศทุงแก ผูปกครองรับบัพติสมา ท่ีคริสตจักรแมเอาะเหนือ

 คริสตจักรแมเอาะใต  คริสตจักรแมเอาะเหนือ



นฤมล  อารีรัตนบุญชู ศิษยเกาโครงการ แบงปนถึง
ความสำเร็จกาวแรกของการทำงานท่ีสามารถทำประโยชน
ใหสังคมตามวิชาความรูที่เรียนมาวา “ขอบคุณพระเจาสำหรับ
การทรงนำตั้งแตเด็กจนโต เมื่อขาพเจาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ขาพเจาเขารวมโครงการพัฒนาผูนำ (Leadership Development 
Program)  ไดรับการชวยเหลือและพัฒนาดานการเปนผูนำ
ที่เปนแบบอยาง  หลังจากที่ขาพเจาจบการศึกษา ขาพเจาได
ทำงานเปนครูตรงตามสาขาท่ีเรียนมา ในตำแหนงพนักงาน
ราชการครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่สูง
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แมฟาหลวง อ.แมแจม 
จ.เชียงใหม ขอบคุณพระเจาที่ใหสติปญญาและความสามารถ
ในการชวยเหลือชุมชน เยาวชน ชาวบานที่ดอยโอกาส
ทางการศกึษา โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดดูแลสงเสริมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหชุมชนและเยาวชน
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มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณพระเจาท่ีใหขาพเจามีสวนใน
ชุมชน ทำประโยชนแกสังคม มีความสุขกับงานท่ีทำ ไดหนุนใจ
เยี่ยมเยียนใหกำลังใจเยาวชนและชาวบานในหมูบาน และ
รวมรับใชในคริสตจักรตามโอกาส รวมทั้งไดมีโอกาสหนุนใจ
ใหคำแนะนำนอง ๆ ในโครงการในดานการเรียนรู”  

ครูนฤมล กำลังสอนเด็กท่ีโรงเรียน

กิจกรรมเด็กรวี

กิจกรรมอนุชน

ธวัชชัย ตินุ ศิษยเกาโครงการ กลับมารวมรับใชท่ีคริสตจักร
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รัชนก วิเศษเลิศปญญา ศิษยเกาโครงการ อีกคนหนึ่ง
ที่คริสตจักรภูมิใจเพราะความขยันขันแข็งและมุงมั่นสรางอาชีพ
ใหตนเอง แมวาเธอเลือกที่จะไมเรียนตอหลังจากจบม.3 เธอกลับ
ไปชวยพอแมและครอบครัวทำไร แตเมื่อถึงเดือนธันวาคมถึงเมษายน
เธอจะเปดขายกวยเตี๋ยวซึ่งไดรับทักษะความรูการทำกวยเตี๋ยว
จากทางโครงการ  เพราะเปนงานที่ชอบและสามารถสราง
รายไดเพิ่มใหกับครอบครัว รานของเธอจะปดในฤดูฝน
เพราะถนนไมดีทำใหเดินทางไปมาไมคอยสะดวก ซึ่งก็เปน
อุปสรรคสำหรับการประกอบอาชีพตาง ๆ ดวย ปจจุบันมี
การระบาดของโรคโควิดทำใหเธอตองหยุดขายกวยเต๋ียวชั่วคราว
เพราะตองปองกันตัวเองและครอบครัว เธอนำรายไดจาก
การขายกวยเตี๋ยวมาถวายใหกับคริสตจักรเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
การพัฒนาเด็กตอไป นอกจากน้ีเธอจะมีสวนในการถวายอาหาร
ในกิจกรรมของคริสตจักรในบางคร้ัง เชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
เธอกับครอบครัวมีสวนในการนำนมัสการท่ีคริสตจักร“ขาพเจาขอ
ขอบคุณโครงการท่ีไดใหความรูทักษะในการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งไดอธิษฐานเผื่อครอบครัวเราอยางสม่ำเสมอ ขอพระเจา
อวยพระพรคริสตจักร โครงการและคอมแพสชั่นใหบรรลุถึง
เปาหมายที่ไดวางเอาไว”

ธวัชชัย ตินุ  ศิษยเกาโครงการ อีกคนหนึ่งที่มีภาระใจ
ในงานเยาวชน จึงกลับมาทำงานท่ีโครงการหลังจากเรียนจบ 
“ขาพเจาไดเขามาอยูในโครงการต้ังแต ป.1 เพื่อเรียนหนังสือ 
เพราะท่ีบานไมมีโรงเรียนและครอบครัวมีฐานะยากจน ขาพเจา
ไดพักอาศัยในหอพักคริสตจักรแมเอาะ บานขาพเจาอยูหาง
จากหอพัก 22 กิโลเมตร วันไหนท่ีอยากกลับไปเย่ียมพอแม
ตองเดินเทาไป ขาพเจาจบการศึกษาภาคบังคับในปค.ศ. 2011 
รวมเวลาท่ีไดอยูในโครงการเปนเวลา 9 ป ที่โครงการขาพเจา
ไดมีโอกาสท่ีไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอื่น ไดฝกการเปน
ผูนำ ไดเรียนรูพระคำของพระเจา ไดเรียนเสริมภาษาอังกฤษ 
ไดรับการอบรมทักษะอาชีพ เชน เลี้ยงไก เลี้ยงหมู ปลูกพืช
ผักสวนครัว ขาพเจาไดรับการดูแลที่ดีจากคริสตจักร ตอนนี้
ขาพเจาไดเรียนจบแลวและกลับมาทำงานในโครงการ 
ในตำแหนงเจาหนาที่บัญชี  เพราะวาเปนภาระใจของขาพเจา
ที่จะไดกลับมารับใชพระเจา กลับมาทำงานเพ่ือพัฒนาเด็ก ๆ 
ใหเติบโตในทางของพระเจา ทุกวันน้ีขาพเจาไดมีโอกาสดูแล
เด็ก ๆ ในโครงการ ไดสอนเด็กรวีในคริสตจักร ขาพเจาจะ
หวานพระคำของพระเจาในชีวิตของเขา เพื่อใหเขาไดเติบโต
เปนเด็กที่รักพระเจา รักครอบครัว และเปนเด็กที่จะนำการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีมาสูสังคมตอไป” 
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ที่ผานมาผูนำคริสตจักรไดสรางความเขาใจกับครอบครัวเด็ก 
สมาชิกคริสตจักรและชุมชนถึงทิศทางการทำงานของ
คอมแพสชั่นประเทศไทยและคริสตจักรจะตองทำพันธกิจเด็ก
ดวยทรัพยากรของตนเอง ตอนนี้สมาชิกไดมีสวนรวมอยาง
สัตยซื่อในการถวายทรัพยและคริสตจักรไดมีแนวทางที่จะ
สงเสริมในเรื่องที่สำคัญดังตอไปนี้ 
1). สนับสนุนเร่ืองการศึกษา: คริสตจักรมีการวางงบประมาณ
สำหรับเยาวชนที่สนใจเรียนพระคริสตธรรมและเปดโอกาส
ใหสมาชิกแตละครอบครัวมีสวนที่จะดูแลสนับสนุนเด็กที่
ยากจนใหไดศึกษาตอ และคริสตจักรสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับเด็กที่เรียนนอกพื้นที่ทุกปตั้งแตระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 4 ขึ้นไปทุกคนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
2). การสรางสาวกในครอบครัว: จัดคายครอบครัวใหญปละ 
1 ครั้ง มีการสงเสริมใหผูนำคริสตจักรเขารวมอบรมพันธกิจ
ครอบครัวและนำกลับมาสอนมาแนะนำในคริสตจักร หนุนใจ
และเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัวของเด็ก 
ใหแตละครอบครัวตระหนักในการดูแลและสนับสนุน
บุตรหลานมากยิ่งขึ้น มีการเทศนาเรื่องการสรางสาวก

ในครอบครัวอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ศิษยาภิบาล
เยี่ยมเยียนนมัสการรวมกับสมาชิกแตละครอบครัวอาทิตยละ 
1 วัน 1 ครอบครัวทุกวันพฤหัสและสงเสริมใหแตละครอบครัว
รวมรับใชนำนมัสการเปนครอบครัวในการนมัสการทุกอาทิตย
อาทิตยละ 1 ครอบครัว
3). รวมกลุมศิษยเกา: มีการจัดตั้งกรรมการศิษยเกาเพื่อ
ประชุมพบปะศิษยเกาอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือมาหนุนใจ
มาแนะแนวแนะนำนอง ๆ รวมทั้งระดมทุนและจัดคาย
เพื่อหารายไดมาสนับสนุนชวยเหลือนอง ๆ ศิษยปจจุบันและ
หาแนวทางเพ่ือพัฒนารวมกัน โดยดำเนินการมาแลว 5 ป 
และจะดำเนินการตอเนื่องทุกปเพื่อสงเสริมสนับสนุนหาแนวทาง
ในการพัฒนางานดานเด็กและเยาวชนรวมกันอยางยั่งยืน

การเตรียมความพร้อม
ผูอุปการะมาเย่ียม

เพื่อทำพันธกิจพัฒนาเด็กด้วยตนเองในอนาคต 



คริสตจักรไดสงเสริมอาชีพใหแกเจาหนาท่ีโครงการและครอบครัว
เด็กโดยมีการจัดสรรงบประมาณของคริสตจักร-โครงการ 
การระดมทุน และการสมทบแรงงานจากผูปกครอง อาชีพที่
กำลังทำอยูไดแก เล้ียงหมู เล้ียงแพะ เล้ียงไก อูซอมรถ ทำขนม  
 อาชีพเล้ียงหมู   เร่ิมตนเม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 
เริ่มตนจากงบประมาณสนับสนุน 37,600 บาท ในชวงแรก
มีปญหาเร่ืองการจัดการและกฏระเบียบของกองทุน สงผลตอ
เงินหมุนเวียนที่ลดลงมาก แตเมื่อรวมกันประชุมและแกไข
กฎระเบียบใหมจึงสามารถมีการปนผลกำไรแกครอบครัวเด็ก
ปจจุบันมีครอบครัวเด็ก 19 ครอบครัว มีเด็ก 30 คน ที่เขารวม
ทำอาชีพนี้ แตละครอบครัวมีรายไดเพิ่มจากเดิมเฉลี่ยปละ 
6,000 - 8,000 บาท โดยแบงเปนสองกลุม คือ กลุมระยะสั้น
1-2 ป มีงบหมุนเวียน 72,750 บาท และกลุมระยะยาว 4 ป 
มีงบหมุนเวียน 66,000 บาท โดยตองนำสิบลดจากรายไดมาถวาย
ใหกับคริสตจักรเพื่อใชในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป
 อาชีพเล้ียงแพะ เริ่มตนเมือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 จาก
งบประมาณสนับสนุน 43,000 บาท จากโครงการและอีก 
5,000 บาท จากผูปกครองเด็ก มีครอบครัวเด็ก 2 ครอบครัว
(เด็ก 6 คน) ชวยกันดูแล ในชวงเริ่มตนพบปญหาเน่ืองจาก
เลี้ยงแบบปลอย ทำใหลูกแพะถูกสุนัขกัดตาย และมีการตาย
โดยไมทราบสาเหตุ ปจจุบันจึงเลี้ยงในรั้ว หลังเลิกเรียนเด็ก ๆ 
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4). สรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ: รวมมือกับหนวยงาน
อนามัยเพื่อดูแลสุขภาพของเด็ก ๆ ที่ผานมามีหมอจากอนามัย
บานแมนาจรมาตรวจรางกายเด็กทุกปและมีหนวยแพทย
เคลื่อนที่พระราชทานจะมาตรวจรางกายชาวบานและเด็ก ๆ
ในชุมชน นอกจากน้ีคริสตจักรไดรวมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ
จอมทองและสถาบันอาชีวศึกษาในเชียงใหม โดยจะสงครูมา
แนะแนวการศึกษาตอใหกับเด็กทุกป และประสานความรวมมือ
กับโครงการหลวงเพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับผูปกครองเด็ก 
ในสวนของโรงเรียนประจำหมูบานน้ัน มีผูนำคริสตจักรและ
ผูจัดการโครงการเปนคณะกรรมการ การศึกษานอกโรงเรียน
ในการวางแผนการจัดการศึกษาแตละป นอกจากน้ันมีการสราง
เครือขายและแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ เพ่ิมเติม
ที่จะเปนประโยชนแกเด็กและเยาวชนมากขึ้น เชน 
มูลนิธิพระพรไทย สภาคริสตจักร เครือขายชุมชนลุมน้ำแจม 
มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิฮักเมืองแจม หนวยงานราชการตาง ๆ 
ในอำเภอแมแจมและหนวยงานอ่ืน ๆ ในทองถิ่นตามความถนัด
และความรับผิดชอบของแตละองคกร ที่จะเขามาสงเสริม

ฃสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรเพื่อความย่ังยืนตอไป
5). จัดตั้งกลุมออมทรัพย: สงเสริมกลุมออมทรัพยใหกับเด็ก
และเยาวชนรวมท้ังสมาชิกคริสตจักร มีการจัดต้ังกลุมออมทรัพย
ของเด็ก 9-15 ป รวมกับผูใหญ เปนการออมเพ่ือการศึกษา และ
กลุมออมทรัพยผูปกครอง เปนการออมเพ่ือชวยสมาชิก
ที่ประสบปญหาและอุทกภัย  กลุมออมทรัพยสตรีเพื่อสงเสริม
อาชีพใหกับผูปกครองเด็ก
6) จัดสรรงบประมาณ: คริสตจักรไดจัดสรรงบประมาณ
สำหรับเจาหนาท่ีโครงการพัฒนาเด็ก ผูดูแลเด็กหอพัก (พอบาน) 
ปละ 10,000 บาท ทุกปและเจาหนาท่ีโครงการและวิทยากรคนละ
1,000 บาท ทุกปตามจำนวนบุคลากร (เปนของขวัญคริสตมาส) 
และมีกองทุนชวยเหลือเปนรายกรณีตามความจำเปนอยาง
เหมาะสม ใหกับครอบครัวบุคลากรในกรณีที่เจ็บปวยฉุกเฉิน
7). สงเสริมอาชีพ: มีการสงเสริมอาชีพใหกับเจาหนาท่ีโครงการ
และผูปกครองเด็กในโครงการ ซึ่งไดดำเนินการไปแลว 4 อาชีพ 
ไดแก เล้ียงหมู เล้ียงแพะ เล้ียงไก และซอมมอเตอรไซค

จะชวยกันดูแลแพะเมื่อปลอยออกไปกินอาหาร บางวันเด็ก
จะนำอาหารมาให จากระยะเวลาเกือบ 1 ป ในการเลี้ยงแพะ
สามารถขายได 1 ตัว ราคา 1,200 บาท 
 อาชีพเล้ียงไก  เริ่มตนเมือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 จาก
งบประมาณ 58,000 บาท และผูปกครองมีสวนรวมในการ
ทำเลาไกและจัดหาอาหารไก มีครอบครัวเด็ก 8 ครอบครัว
(เด็ก 17 คน) ท่ีเขารวมทำเปนอาชีพครอบครัวท่ีรวมมีรายไดเพ่ิม
จากเดิมเฉลี่ยเดือนละ 500 บาท ปจจุบันมีงบหมุนเวียน 
59,400 บาท
  อูซอมมอเตอรไซค  เริ่มตนเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2019 
จากงบประมาณ 8,200 บาท คริสตจักรออกคาขนสง คาไม
และคาแรงในการสรางอูซอมรถ  มีครอบครัวของเด็ก 1 ครอบครัว 
(เด็ก 2 คน) ตอนเริ่มตนประสบปญหาในการจัดการ เชน 
อะไหลบางอยางไมไดขายเพราะไมชำรุดงาย ๆ ทำใหได
รายไดนอย ประกอบกับเยาวชนที่มาเรียนซอมรถเม่ือเรียนรู
การซอมจนมีทักษะท่ีจะซอมรถได แตตองยายไปเรียนที่อื่น 
ทำใหไมมีชางซอมรถที่อยูประจำตอเนื่อง ปจจุบันมีการแกไข
จัดการดีขึ้น โดยไดซื้ออะไหลที่ชำรุดงายที่ลูกคามาเปล่ียนบอย  
มีชางซอมอยูประจำท่ีรานและมีการบันทึกรายรับรายจาย
อยางตอเนื่องเมื่อป ค.ศ. 2020 มีการปนผลใหผูรับผิดชอบ
ปละ 4,000 บาท คิดเปน 20% จากกำไรท่ีได ปจจุบันมีรายได
เพิ่มจากเดิมประมาณ 2,000 - 4,000 บาทตอป และมีงบ
หมุนเวียน 27,998 บาท



 กลุมออมทรัพยรวมเสริมสราง เริ่มตนเม่ือเดือนกุมภาพันธ 
ค.ศ. 2021 มีครอบครัวของเด็ก 9 ครอบครัวเขารวม (เด็ก 12 คน) 
มีเงินออมจากผูปกครองเด็ก 2,500 บาท กลุมออมทรัพย
มีเปาหมายเพ่ือชวยสมาชิกที่ประสบปญหา 
 กลุมออมทรัพยสตรี  มีสมาชิก 27 คน (มีเจาหนาท่ีวิทยากร 
4 คน เปนสมาชิกกลุม) มีการออมทรัพยและปลอยใหกูยืม
เพื่อการลงทุนดานอาชีพใหกับสมาชิก มีเงินกองทุนหมุนเวียน
175,000 บาท มีการมอบถวายสิบลดคืนใหคริสตจักร เพื่อใช
ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีการจัดสรรงบทุน
การศึกษาใหเด็กเยาวชนอยางนอยปละ 1 ทุน นอกจากน้ี
คริสตจักรยังมีแผนกิจกรรมสงเสริมอาชีพอีกหลายอยาง

ที่เตรียมไว ไดแก ปมน้ำมันหยอดเหรียญ สหกรณของ 
คริสตจักร ทำเสาบานดวยปูนซีเมนต อัดเปลือกขาวโพด
เปนอาหารสัตวขาย ผลิตอาหารหมูและไก เลี้ยงโค กระบือ
และทอผา ซึ่งจะทยอยทำในปตอ ๆ ไป ผลลัพธที่ไดจาก
การสงเสริมอาชีพเหลานี้ ทำใหครอบครัวของเด็กและครอบครัว
เจาหนาท่ีอยางนอย 39 ครอบครัว มีรายไดเพิ่มข้ึนเพียงพอ
ตอการเล้ียงดูครอบครัวของตนเอง คริสตจักรมีรายไดเพ่ิมขึ้น
ตอป  11% ซึ่งมีการปนผลใหผูรับผิดชอบ 20%  ถวายให
คริสตจักร 10% สบทบกองทุน 40%  ใหเด็กที่รับผิดชอบ
20% และอีก 10% สบทบอาหารเด็กหอพักคริสตจักรแมเอาะ

อูซอมรถ

เล้ียงหมู

เล้ียงแพะ

เล้ียงไก
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จากใจศิษยาภิบาล   
คริสตจักรแม่เอาะ 

ศบ.สันติภาพ ชำนิสารพันการ

อธิษฐานเผื่อคริสตจักรแม่เอาะ
• เยาวชนรักงานรับใช เปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติ
• เยาวชนมีความรูในการประกอบอาชีพและสามารถเล้ียงตนเองได
• คริสตจักรเขมแข็งในการทำพันธกิจดวยตัวเอง
• จุดประกาศท่ีทำอยูจะเติบโตและมีผูรับเชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
• กลุมออมทรัพยเด็กและผูปกครองที่กำลังเริ่มจะเปนประโยชนและเปนกิจกรรมท่ีพระเจาจะไดรับเกียรติ

“ขอบคุณพระเจาที่ทรงนำคริสตจักรแมเอาะกับเพื่อนรวมงาน
คอมแพสชั่นในประเทศไทยท่ีทำพันธกิจการพัฒนารวมกัน
เกือบ 20 ป ทำใหเด็ก ๆ ไดรับโอกาสในการศึกษามีความรู
มีทักษะท่ีสามารถเล้ียงตนเองไดและไดสรางเยาวชนใหเปน
ผูนำเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิต มีเยาวชนที่เปนทีม
นมัสการ นักดนตรีทีมประกาศขาวประเสริฐรวมกับผูนำคริสตจักร 
รวมท้ังอยูรวมกันในชุมชนไดอยางมีความสุข คริสตจักรนำ
การเปลี่ยนแปลงสูชุมชนจากเดิมมีคนติดยาเสพติดเมื่อ
คริสตจักรทำพันธกิจก็สงผลใหผูติดยาเสพติดในชุมชนลดลง 
คนในชุมชนมีการศึกษามากข้ึน มีรายไดเพิ่มขึ้น สุขภาพดีขึ้น 
ชีวิตความเปนอยูดีขึ้นและสงผลใหหนวยงานรัฐในทองถ่ิน
และหนวยงานตาง ๆ ใหการยอมรับคริสตจักรในดานการพัฒนา
เด็กและเยาวชน นอกจากน้ันยังสามารถทำการประกาศขาว
ประเสริฐไดกวางไกลมากข้ึน สามารถเขาสูชุมชนผูไมเช่ืองายข้ึน
ผานพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน เชน ที่จุดประกาศทุงแก
(สาขาหนึ่งของโครงการพัฒนาเด็ก) จากเดิมเปนกลุมผูเชื่อใน
ภูติผีไสยศาสตรไมยอมใหบุคคลภายนอกหรือกลุมคริสเตียน
เขาไปประกาศเร่ืองของพระเจา แตเม่ือคริสตจักรไดนำพันธกิจ
พัฒนาเด็กเขาไปจัดกิจกรรมพัฒนาลูกหลานใหพวกเขาและ
สอดแทรกเร่ืองขาวประเสริฐ ทำใหชุมชนเริ่มยอมรับกลุม
คริสเตียนและสนใจขาวประเสริฐนำมาซึ่งการเปดใจรับเชื่อ
ในพระเยซูคริสต ตอนนี้มีผูเชื่อจำนวน 20 คน 7 ครอบครัว
ภายในระยะเวลา 1-2 ป ที่คริสตจักรเขาไปทำพันธกิจพัฒนา
เด็กและเยาวชน  คริสตจักรขอขอบคุณผูอุปการะที่สนับสนุน
งบประมาณ ดูแลพูดคุยกับเด็กผานทางจดหมายทำใหเด็ก
และผูปกครองมีความตระหนัก มีกำลังใจท่ีจะเปนพระพรสู
ผูอื่น จากการทำพันธกิจดวยกันทำใหหมวดคริสตจกัรที่รวม
พันธกิจกับคริสตจักรแมเอาะไดรับการสถาปนาเปนคริสตจักร
เพิ่มขึ้น 5 แหง และมีจุดประกาศเพิ่มขึ้น 7 จุด ที่คริสตจักร
ตองดูแลอภิบาลฟูมฟกเพื่อใหเติบโตเปนหมวดคริสเตียน

และเปนคริสตจักรในอนาคตตอไป  ดังนั้นขอขอบคุณพระเจา
ตลอดยี่สิบกวาปที่คอมแพสช่ันที่เปนเพื่อนรวมงานเปนทั้ง
ผูใหคำแนะนำปรึกษาในการทำพันธกิจการพัฒนาเด็ก
แบบองครวมของคริสตจักรแมเอาะ หากอนาคตคอมแพสช่ัน
ตองไปทำพันธกิจกับเด็กที่ยากจนกวาในประเทศเพ่ือนบาน
ตามนิมิตหรือยุทธศาสตรที่วางเอาไว ทางคริสตจักรแมเอาะ
จะทำพันธกิจการพัฒนาเด็กแบบองครวมตอตามบริบทตาม
กำลังของคริสตจักรตอไป โดยทางคริสตจักรไดสรางความเขาใจ
กับผูนำคริสตจักร พี่นองสมาชิก จัดเตรียมงบประมาณผาน
กิจกรรมสงเสริมอาชีพและสรางเครือขายเพื่อทำพันธกิจพัฒนา
เด็กแบบองครวม เชน พันธกิจหอพักนักเรียน งานพัฒนาเด็ก
แบบองครวมที่เคยทำรวมกับมูลนิธิดรุณาทรจะยังคงดำเนิน
ตอไปเพราะคริสตจักรตระหนักวาเปนพันธกิจที่สำคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงและเปนคำตอบของชุมชนโดยใชงบประมาณ
จากทางคริสตจักรและชุมชนเปนหลัก ตลอดจนสงเสริมอาชีพ
ใหผูปกครองเด็ก เด็กเยาวชน เจาหนาท่ีคริสตจักร เพื่อพวกเขา
จะมีทักษะ มีอาชีพ มีรายไดที่มั่นคงและมีสวนรวมในดาน
งบประมาณมาสูคริสตจักรเพื่อนำการเปล่ียนแปลงสูชุมชน 
เกิดผลอยางยั่งยืนตอไป ขอบคุณพระเจา สรรเสริญพระเจา 
ฮาเลลูยา อาเมน”
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ปญหาครอบครัว ปญหาการหยารางของพอแม สงผลใหเกิด
ปญหาทางการเงินหรือประสิทธิภาพการเลี้ยงดูลูก 
คุณสงวน ผูจัดการโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรโชโกล 
จ.ตาก ไดเห็นถึงปญหาน้ี จึงไดริเร่ิมโครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหกับกลุมแม ๆ ในชุมชนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวในระยะยาว 
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจักรเย็บผา
และอุปกรณในการสงเสริมอาชีพการทอผาจากคอมแพสชั่น 
โครงการนี้ จึงเริ่มตนเมื่อเดือนพฤษภาคม ปค.ศ. 2019 
โดยมีบรรดาแมบานในชุมชนเขารับการฝกอบรมตัดเย็บ 
โดยใชจักรเย็บผา จำนวน 14 คน คุณสงวนเลาวา 
“ผมขอบคุณพระเจาและขอบคุณผูถวายที่ใหการสนับสนุน
โครงการพัฒนาฝมือแรงงานใหกับแม ๆ ท้ัง 14 คน ต้ังแตเร่ิมแรก
จนถึงปจจุบัน ถือไดวาโครงการน้ีประสบผลสำเร็จในระดับที่ดี 
คือ ไดเห็นบรรดาแม ๆ ในชุมชนไดพัฒนาฝมือในการเย็บตัดผา 
แกไขผา ออกแบบและผลิตผาไดดวยตนเอง ซึ่งการพัฒนาฝมือ
เชนนี้ไมเคยมีหรือเกิดขึ้นในพื้นที่ของพวกเรามากอนโดยเฉพาะ
กับพี่นองปกาเกอะญอผูหญิง ซึ่งเมื่อเทียบกับอดีตแลว 
การรวมกลุมพัฒนาฝมือเชนน้ีไมคอยไดพบเจอมากนัก หรือ
ที่จริงเรียกวาแทบไมมีเลยก็วาได ทุกวันน้ีเราจึงไมจำเปนตอง
ไปหาชางคนไทยเพ่ือตัดผาหรือเย็บผาในเมืองอีกตอไป 
เพราะในพ้ืนท่ีเราก็สามารถทำไดแลว ฝมือก็ไดตามมาตรฐานดวย”
หลังจากที่บรรดาแมบานไดเขารวมกิจกรรมนี้ทำใหมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น สามารถชวยเหลือคาใชจายในครัวเรือนไดเพียงพอ
ในแตละเดือน เปนการสรางรายไดพึ่งพาตนเองโดยท่ีไมตอง
ออกไปทำงานหาเงินนอกชุมชน คุณแอเซโพ ซึ่งเปนแมบาน
คนหนึ่งที่เขารวมโครงการพัฒนาฝมือนี้ไดเลาใหเราฟงวา 
ตนเองไมไดเปนคริสเตียน อานหนังสือไมคอยออก ไมเคยรูวา
จะตองพัฒนาตนเองในงานฝมืออยางไร ตอนท่ีเจาหนาท่ี
มาชวนใหเขารวมโครงการเธอก็บอกปดไปวาเธอทำไมได
เน่ืองจากตนเองไมไดเรียนหนังสืออานหนังสือไมออก แตทาง
เจาหนาที่โครงการก็พยายามอธิบายใหฟงถึงเรื่องราวท่ีมา
ที่ไปและความเปนไปไดในการที่จะพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหกับตนเอง แตตัวเองก็ยังรูสึกไมมั่นใจอยูดี สุดทายก็ตัดสินใจ
เขารวม หลังจากไดผานขั้นตอนหลักสูตรการตัดเย็บ ทำใหเขาใจ

มากข้ึน และเม่ือไดลงมือทำรวมกับเพ่ือนคนอ่ืนท่ีเขารวมโครงการ
จึงไดรูวา งานนี้เปนงานที่ไมยากมากนักเพราะวามีพี่เล้ียง 
มีวิทยากรท่ีจะคอยชวยเหลือตลอด ทำใหมีความม่ันใจเพ่ิมขึ้น
จนในท่ีสุดก็ไดเรียนรูจนจบกระบวนการท่ีทางคริสตจักรไดวางไว 
ปจจุบันแอเซโพไดฝกฝนจนจบหลักสูตรแลว เธอบอกวา 
สิ่งที่เธอไดเรียนรูและลงมือทำน้ันทำใหตนเองรูสึกมีคุณคา
และภูมิใจในตัวเองมากข้ึน ทุกวันนี้เธอถูกเรียกวา “ชาง”
เพราะวาในสายตาของคนในชุมชนมองวาเธอไดเปนชางแลว
คำนี้ทำใหเธอรูสึกภูมิใจในตัวเองเอามาก ๆ "อยากจะบอกวา
ที่พวกเราสามารถพัฒนาฝมือไดทุกวันนี้เพราะทานทั้งหลาย
ที่รักเรา แมไมไดรูจักกันแตทานก็ยังชวยเราอยู อยากขอบคุณ
ทานดวยสุดหัวใจจริง ๆ แมวันนี้ยังไมไดรับเชื่อในพระเจา
แตก็ไดยินเรื่องราวผานทางเพื่อน ๆ ที่อยูในหมูบานเดียวกัน 
โดยเฉพาะกับผูที่ไดรวมอบรมคร้ังนี้” 
อีกหนึ่งผลพลอยไดจากโครงการน้ีก็คือ การดูแลกลุมแมบาน
และผูดูแลเด็กเล็กในชุมชนทำใหสตรีในชุมชนเขมแข็ง มีกำลังใจ
ในการหารายไดและเลี้ยงดูครอบครัวโดยไมตองยายถิ่นฐาน
และเม่ือคนในชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกันน่ันก็ทำใหคริสตจักร
เขมแข็งตามไปดวย

คุณแอเซโพ กำลังเย็บเสื้อ

หลักสูตร
การตัดเย็บผา
สำหรับกลุมแมบาน
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อารม-บุญญาฤทธ์ิ  อินตะวง
ศิษยเกา  โครงการพัฒนาเด็ก
คริสตจักรผาสุก จังหวัดเชียงราย

บุญญาฤทธิ์ อินตะวง (อารม) 
ศิษยเกาโครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรผาสุก จ.เชียงราย

คงไมผิดนักหากจะบอกวาชีวิตของ อารม-บุญญาฤทธิ์ อินตะวง 
เติบโตขึ้นที่ “ผาสุก” หนึ่งในคริสตจักรคูมิตรของมูลนิธิดรุณาทร
ท่ีต้ังอยูในชุมชนเล็ก ๆ อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เม่ือพอแม
ของเขาพามาฝากใหรวมกิจกรรม จนกลายเปนเด็กในโครงการ
ตั้งแตอายุไดเพียง 3 ป
ในคริสตจักรแหงนี้เองที่ทำใหเขาไดพบกับพระเจาและดำเนิน
ชีวิตอยูในพระคริสตจวบจนปจจุบัน
 วัยเด็กที่โครงการ
แมอารมจะใชชีวิตวัยเด็กอยูในโครงการมาเรียนรูกับโครงการ
ที่คริสตจักรทุกวันเสารอยูหลายป แตเขาก็ยังไมเคยเขารวม
นมัสการในวันอาทิตย จนกระทั่งในชวงกำลังเขาสูวัยรุน 
อาจารยชัยชนะ เเกวเกตุ ผูนำทีมฟุตบอล “ผาสุก FC” ประจำ
สโมสรอิมมานูเอล ซึ่งเปนทีมที่รวบรวมเด็ก ๆ ในโครงการ 
ในคริสตจักร และในชุมชนเขาดวยกันในตอนน้ัน ชวนอารม
เขารวมเปนสวนหนึ่งของทีม
เขาเริ่มไปรวมนมัสการที่คริสตจักรในวันอาทิตยดวยการ
ชักชวนของเพื่อนคริสเตียนในทีมฟุตบอล กอนจะตัดสินใจ
รับเชื่อใน อีก 2 ปถัดมา ทามกลางการตอตานของครอบครัว
“พอแมผมไมเขาใจวาจะไปโบสถทำไม ไปแลวไดอะไร สวนผม
ในตอนนั้นก็ไมไดตอบอะไรกลับไป เพราะอยากบอกผาน
การกระทำอยากใหเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากกวา”
ทุกวันอาทิตยอารมจะขี่รถจักรยานยนตออกไปรวมนมัสการ
ที่โบสถโดยที่พอแมไมรู จนกระทั่งผูใหญในคริสตจักร คือ 
อาจารยเอ็น-โกศล ยงสุนทรรุง กับ ครูนิ่ม-วิลาพิณ ยงสุนทรรุง 
เจาหนาที่โครงการท่ีพาเขาเขาโครงการ ไดชวยเขาไปคุยกับ
พอแมของเขา พอแมจึงไมหามเรื่องการไปโบสถอีก และ
ตอมาอีกไมนานก็ยอมรับการเปนคริสเตียนของอารมเนื่องจาก
ชีวิตที่พิสูจนใหเห็นแลววากำลังเดินอยูในเสนทางที่ดีและ
ถูกตอง  

“สังคมในชุมชนรอบ ๆ สวนมากติดแอลกอฮอลหรือหลายอยาง
ที่ไมดี พอผมอยูที่คริสตจักรก็มีคนคอยสอนคอยเตือนตลอด
คนแถวนี้ก็รูกันวาเด็ก ๆ ในโครงการเราไมดื่มเหลา สูบบุหรี่ 
ตรงนี้แหละที่ผมคิดวามันบงบอกไดวาเราเปนแบบอยางให 
กับคนอื่นในชุมชนแลว”
 ตัดสินใจเรียนตอ
ดวยความที่แมตองทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว
เพราะพอกลายเปนผูพิการ ตามองไมเห็นหนึ่งขาง หูไมไดยิน
ทั้งสองขาง จากการรับประทานเน้ือหมูดิบจนปวยเขาโรงพยาบาล
ไปหลายเดือน ทำใหอารมอยากหางานทำเพ่ือชวยแม แตครูนิ่ม 
เจาหนาท่ีโครงการผูดูแลอารมกลับแนะนำใหเรียนตอ เพ่ือให
มีวุฒิการศึกษาไปสมัครงาน
ทายที่สุด เขาจึงตัดสินใจสอบเขา และไดเรียนจนจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะบริหารรัฐกิจ
ปจจุบันอารมทำงานในตำแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูลยาเสพติด
ประจำอำเภอแมลาว ควบคูไปกับการทำงานอาสารับใช 
โดยเขารวมกลุมเซลลอนุชนทุกวันศุกร เปนผูฝกซอมฟุตบอล
ใหทีมผาสุก FC ในโครงการวันเสาร และรวมนำนมัสการ 
รองเพลงคอรัสที่คริสตจักรในเชาวันอาทิตย
 การพัฒนาเด็กแบบองครวมท่ีหลอหลอมชีวิต 
ตลอดเวลา 19 ปในโครงการท่ี “ผาสุก” ในการเปล่ียนผาน
ของแตละชวงวัย ซึ่งพวงมาดวยสถานการณตาง ๆ ในชีวิต 
ทำใหอารมไดเห็นการทำงานของพระเจาท่ีเกิดขึ้นกับทั้งชีวิต
ของเขา

คำพยานศิษยเกา
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“ผมเห็นความรักของพระเจาผานทางอาจารยในคริสตจักร
และการที่ไดมีประสบการณการรับใชในคริสตจักรที่ทำใหผม
กลายเปนผมในทุกวันนี้ ถาไมเจอที่นี่ก็ไมรู เหมือนกันวา
ชีวิตจะเปนอยางไร”
เมื่อไดยอนมองกลับไปถึงแตละเรื่องราว ทั้งในวัยเด็ก วัยรุน
กระทั่งกาวเขาสูวัยทำงาน อารมมองวาตัวเองในปจจุบัน
ถูกประกอบสรางขึ้นตามแผนงานที่พระเจาไดวางไว เริ่มต้ังแต
การไดรับโอกาสเขามาอยูในความดูแลของโครงการ เขาไดรับ
การพัฒนาตนเองแบบองครวมอยางตอเน่ือง นอกจากดาน
การเรียนรูที่เขาไดเรียนเพิ่มเติมตามสิ่งที่ตัวเองสนใจแลว
ยังไดรับการดูแลฝายรางกาย และจิตวิญญาณอยางสม่ำเสมอ 
รวมไปถึงสวนที่เขามองวาสำคัญที่สุดในการมีสวนชวยให
เติบโตจนดำเนินชีวิตในพระคริสตไดมั่นคงอยางทุกวันนี้ 

ซึ่งกค็ือสังคมคริสเตียนที่มีเพื่อน ๆ อาจารย และเจาหนาที่
โครงการ คอยดูแลอยางใกลชิด อีกทั้งชวยกันตักเตือน
ชี้แนะตลอด จนทำใหเขาผานชวงเวลาที่ยากลำบากมาได

จากเด็กชายขี้อายที่ไมคอยพูด กลายมาเปนผูนำเด็ก ๆ 
ในโครงการรุนตอไป อารมชวยสอนนอง ๆ ที่กำลังจะเติบโต
เหมือนอยางครั้งหนึ่งที่ตัวเองเคยเปน เขามีภาระใจในการสอน
ฟุตบอลใหกับเด็ก ๆ และตั้งใจจะมีสวนรวมในคริสตจักร
ใหมากขึ้น เพ่ือหวังจะสานตอทีมผาสุก FC และคริสตจักรแหงนี้
จากรุนพี่คริสเตียนรุนกอน ถึงแมเสนทางในอนาคตขางหนา
อาจตองพบเจอกับการเปล่ียนแปลงอีกมากแตจากประสบการณ
ของชีวิตอันผาสุขที่ “ผาสุก” ก็ทำใหอารมม่ันใจไดวา พระเจา
จะคอยชวยและดูแลเขาอยูอยางที่เคยเปนมาเสมอ


