คริสตจักรช่ างคากับพันธกิจเด็กเร่ ร่อนในเชียงใหม่
สมาน ไชยสถาน
“ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่ งได้ตระเตรี ยม
ไว้สาหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะว่าเมื่อเราหิ ว ท่านทั้งหลายก็จดั ให้เรากิน เรากระหาย
น้ าท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็ นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ตอ้ นรับเราไว้ เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้ อผ้าเรานุ่ง
ห่ม เมื่อเราเจ็บป่ วยก็ได้เยีย่ มเอาใจใส่ เมื่อเราต้องจาอยูใ่ นพันธนาคาร ท่านก็ได้มาเยีย่ มเรา...เราบอก
ความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่ งท่านได้กระทาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่นอ้ งของเรานี้ ถึงแม้จะต่าต้อย
เพียงไร ก็เหมือนได้กระทาแก่เราด้วย” (พระธรรมมัทธิวบทที่ 25 ข้อ 34-36,40)
ด้วยความเชื่อศรัทธามัน่ ในสัจจะธรรมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ดังกล่าว คริ สตจักรช่างคา สังกัดคริ สตจักรภาคที่ 1 สภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 75/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
(อยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 14 กิโลเมตร) มีศาสนาจารย์คุณากร
คุณาสวัสดิ์ เป็ นศิษยาภิบาล มีสมาชิก คริ สตจักร 35 ครอบครัว จานวน 121
คน ได้ให้ความสนใจต่อพันธกิจเด็กเร่ ร่อนข้างถนน ซึ่ งกาลังเป็ นปั ญหา
สาคัญที่กาลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ เช่นจังหวัด เชียงใหม่
เป็ นที่ทราบกันทัว่ ไปว่า จังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั กับเชี ยงใหม่ในอดีตมีความแตกต่างกันมาก
เชียงใหม่ในปั จจุบนั เจริ ญเติบโตขึ้นมาก โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่เน้นวัตถุและเงินเป็ นปั จจัยหลัก
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของประชาชนโดยทัว่ ไป เมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ค่าครองชีพก็สูงขึ้นเป็ นเงา
ตามตัวผูค้ นต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องของตน ทาให้ความสัมพันธ์ภายในของบางครอบครัวที่ไม่ได้เตรี ยม
ตัวเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงกับล่มสลาย ทาให้ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เกิดการ
ทะเลาะวิวาทอย่างรุ นแรงในครอบครัว ถึงกับเกิดการหย่าร้างขึ้น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อลูก ๆ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะได้พบเห็นเด็กเหล่านี้นงั่ ขอทานอยูใ่ นตลาด ขายพวงมาลัยแถวไนท์บาซ่า เดินอยู่
ข้างถนน นอนอยูแ่ ถว ๆ ประตูท่าแพ ฯลฯ ปั ญหาครอบครัวกาลังเป็ นสาเหตุสาคัญในปัจจุบนั ที่ผลักดัน
ให้เด็ก หนีออกจากบ้าน ให้มาเป็ นเด็กเร่ ร่อนอยูข่ า้ งถนนในตัวเมืองเชียงใหม่ ตัวอย่างเช่นกรณี อาบาชิ
และประกอบกับเด็กวัยนี้กาลังก้าวเข้าสู่ การเป็ นวัยรุ่ น ซึ่ งมีความต้องการความเป็ นอิสระ ต้องการความ
เป็ นส่ วนตัว ชอบเที่ยวเตร่ คบเพื่อนฝูงเมื่อพ่อแม่ญาติไม่เข้าใจเด็ก หรื อเด็กอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
ไม่วา่ จะเป็ นที่บา้ น ญาติ โรงเรี ยน ครู หรื อเพื่อน ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้เด็กหนีออกจากบ้าน
เช่นกรณี ของ แดงและสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ การอพยพแรงงาน เข้ามาทางานในเชียงใหม่
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โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาซึ่ งกาลังจะมีมากขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อพ่อแม่เข้ามาขายแรงงานก็จะนาลูกหลานมาด้วย
เมื่อไม่มีเวลาดูแลเด็กและไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงปล่อยให้เด็กเร่ ร่อนหาเลี้ยงตนเอง เช่นกรณี ของ นาคา
จะพุ เต๋ า

เด็ก ๆ ที่ “บ้ านเฮือนนา้ ใจ๋ ”
ในระยะเริ่ มแรกเมื่อประมาณ 5 ปี ที่ผา่ นมา อาจารย์ประสบชัย เครื อวงศ์แก้ว เป็ นผูห้ นึ่ งที่เริ่ มให้
ความสนใจเด็กเร่ ร่อนท่านได้จดั ตั้งกลุ่มสร้างสรรค์เด็กเวียงเพียงขึ้น เพื่อรวบรวมเด็กเหล่านี้ให้มีที่อยู่
อาศัย มีอาหารรับประทาน มีเครื่ องนุ่งห่ม และจัดหาโอกาสให้ได้เรี ยนหนังสื อตามสมควร เด็กเร่ ร่อนใน
เชียงใหม่จะรู ้จกั ท่านในนาม “ครู อ๊อด” แต่ในระยะต่อมาต้องประสบปั ญหาเรื่ องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกวัน
ประกอบกับประสบปั ญหาด้านอื่น ๆ ด้วย ถึงขนาดอาจจะต้องยุบเลิกโครงการดังกล่าวคริ สตจักรช่างคา
โดยศิษยาภิบาลคุณากร คุณาสวัสดิ์ ทราบข่าวปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความเป็ นห่วงต่อชีวิตเด็กเร่ ร่อน
เหล่านี้หากต้องถูกปล่อยให้เร่ ร่อนต่อไปอีก ก็จะเป็ นปั ญหาทางสังคมอีกต่อไปในอนาคต จึงได้ปรึ กษา
กับคณะธรรมกิจคริ สตจักรและคริ สตจักรได้เข้าไปช่วยเหลือ ประสานงาน และรับผิดชอบพันธกิจเด็ก
เร่ ร่อนดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 1997 (2540) เป็ นต้นมา
พันธกิจเด็กเร่ ร่อน โดยคริ สตจักรช่างคา ในปั จจุบนั มีเด็กเร่ ร่อนอยูใ่ นการดูแลจานวน 15 คน
ชาย 12 คน หญิง 3 คน เด็กเหล่านี้มีอายุระหว่าง 6-16 ปี โดยเช่าบ้านอยูใ่ นหมู่บา้ นเชียงใหม่ววิ ว์สวย 1
ถนนเชียงใหม่สะเมิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (คุณแม่ของเจ้าของโครงการบ้านเชียงใหม่วิวส์ วย เป็ นคริ สต
ชนที่เข้มแข็งเป็ นสมาชิกคริ สตจักรร่ องดู ภาค 15) จานวน 1 หลัง ไว้เป็ นบ้านพักอาศัยของเด็กเร่ ร่อน
และเรี ยกชื่อบ้านพัก-ชื่อโครงการเด็กเร่ ร่อนนี้วา่ “บ้านเฮือนน้ าใจ” ตั้งอยูเ่ ลขที่ 182 หมู่ 9 บ้านเชียงใหม่
วิวว์สวย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (50230) โทรศัพท์ 053-431802 กิจกรรมที่บา้ นเฮือนน้ าใจ
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ได้เน้น 4 ด้านใหญ่ ๆ คือ (1) ด้านจิตใจ/จิตวิญญาณ ได้ใช้คริ สตจริ ยธรรมเป็ นหลักในการอบรมสั่งสอน
มีการเรี ยนพระวจนะของพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าก่อนนอนทุกคืน พร้อมกับไปร่ วมนมัสการพระ
เจ้า ณ คริ สตจักรช่างคา เป็ นประจาทุกอาทิตย์ (2) ด้านการศึกษาเล่าเรี ยน ได้ติดต่อให้เด็กทุกคนได้เรี ยน
หนังสื อที่โรงเรี ยนป่ าตาลซึ่ งได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากครู ใหญ่ของโรงเรี ยนบ้านป่ าตาล ปั จจุบนั เด็ก
กาลังเรี ยนอยูร่ ะหว่างชั้น ป.1-ป.6 (3) ด้านสังคม ได้จดั ให้เด็กรับผิดชอบตนเองและให้ความช่วยเหลือ
กันและกันฉันท์พี่นอ้ งเสมือนครอบครัวเดียวกัน และทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทางานในบ้านเฮือนน้ าใจ
(4) ด้านการฝึ กฝนอาชีพ ได้จดั ให้เด็กได้เรี ยนรู ้การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ในที่ดินเล็ก ๆ รอบบ้าน
กิจวัตรประจาวันของเด็กบ้านเฮือนน้ าใจ ระหว่างวันจันทร์ -ศุกร์ 6.00 น. หลังจากตื่นนอน เด็ก
จะทางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ทาความสะอาดบ้านพัก-ถนนในหมู่บา้ นให้อาหารสัตว์-ทาอาหาร
มื้อเช้า 7.00 รับประทานอาหารร่ วมกัน 8.00 – 16.00 เรี ยนหนังสื อ ณ โรงเรี ยนป่ าตาล โดยอาจารย์ใหญ่
ของโรงเรี ยนบ้านป่ าตาล กรุ ณามารับ-ส่ งเด็กด้วยตัวท่านเองโดยใช้รถปิ๊ กอัพส่ วนตัวของท่าน หลังเลิก
เรี ยนเวลา 16.00 – 18.00 เล่นกีฬา ทาสวน เลี้ยงไก่ และทาอาหารเย็น 18.00 รับประทานอาหารเย็น
กลางคืนอ่านหนังสื อ ทาการบ้าน 21.00 นมัสการพระเจ้าก่อนนอน ส่ วนวันเสาร์ มีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
เสริ มสร้างเด็ก และวันอาทิตย์ร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริ สตจักรช่างคา
ปั จจุบนั คริ ตสตจักรช่างคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับเด็กบ้านเฮือนน้ าใจ เช่น ค่า
ข้าวสารเดือนละ 12 ถัง (4 กระสอบ) ค่าอาหาร ค่าขนมไปโรงเรี ยน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ฯลฯ สิ้ นค่าใช้จ่าย
ประมาณเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ส่ วนค่าเช่าบ้าน ได้รับความร่ วมมือจาก
คณะทางานเอกสัมพันธ์คริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 2,000.บาท และกลุ่มเพื่อนคริ สเตียนเพื่อการพัฒนา (CFDT) ได้ให้การสนับสนุนค่าตอบแทนพี่เลี้ยงผูด้ ูแลเด็ก
เดือนละ 1,000.- บาท
ผมได้ไปใช้ชีวติ อยูท่ ่ามกลางเด็กเร่ ร่อนเหล่านี้ที่บา้ นเฮือนน้ าใจบ่อยครั้ง ไปกิน ไปนอน ไป
เป็ นพี่ เป็ นเพื่อนของเด็กเหล่านี้ และเห็นว่าพันธกิจเด็กเร่ ร่อน “บ้านเฮือนน้ าใจ” ในความรับผิดชอบ
ดูแลของคริ สตจักรช่างคา ควรได้รับการสนับสนุนจากพวกเราทุกคนและเพื่อน ๆ คริ สตจักรทัว่ ประเทศ
ที่จะส่ งเสริ มสนับสนุนให้คริ สตจักรช่างคาได้เป็ นตัวแทนของเรารับใช้พระเจ้าท่ามกลางชีวติ เด็กเร่ ร่อน
ผูเ้ ล็กน้อยเหล่านี้ ดังที่พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสสอนเราว่า “ซึ่ งท่านได้กระทาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่
น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทาแก่เราด้วย” คุณสนิทสุ ดา เอกชัย ผูส้ ื่ อข่าว
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้มาเยีย่ ม “บ้านเฮือนน้ าใจ” ได้ประทับใจในพันธกิจที่คริ สตจักรช่างคาได้
ทา ท่านได้นาไปลงข่าวในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับวันอังคารที่ 12 สิ งหาคม
1997 ในคอลัมน์ OUTLOOK เมื่อได้อ่านแล้ว หลายท่านได้ให้การสนับสนุนโอนเงินเข้าบัญชีของ
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คริ สตจักรช่างคาเพื่อพันธกิจเด็กเร่ ร่อน และเขียนจดหมายหนุนใจ ให้กาลังใจศิษยาภิบาลและคณะธรรม
กิจคริ สตจักร หลายท่านเขียนจดหมายถึงศิษยาภิบาลถามว่า “ข้าพเจ้าจะช่วยอะไรได้บา้ ง? และจะช่วยได้
อย่างไร?” บางท่านบอกว่า “ขอบพระคุณพระเจ้าที่เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเริ่ มต้นชี วติ ใหม่ขา้ พเจ้าจะ
อธิ ษฐานเผื่อพันธกิจคริ สตจักรของท่านต่อไป” อ่านแล้วชื่นใจครับ! คนทาก็มีกาลังใจ ! คริ สตจักรก็มี
พลัง! แล้วเราท่านละครับ? จะมีส่วนอะไรได้บา้ งครับกับพี่นอ้ งคริ สตจักรช่างคา! ศิษยาภิบาลและ
สมาชิกคริ สตจักรช่างคาต้องการการสนับสนุนให้กาลังใจจากท่านจริ ง ๆ ครับ! ช่วยกันเถอะครับ! เพื่อ
ช่วยให้พนั ธกิจรับใช้พระเจ้าอย่างนี้จรรโลงอยูค่ ู่กบั คริ สตจักรที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นให้รับใช้
พระองค์อยูใ่ นประเทศไทย
หากท่าน ครอบครัวของท่าน องค์กร หน่วยงานของท่านต้องการให้ความช่วยเหลือ หรื อ ให้
กาลังใจหรื อมาเยีย่ มเยือน หรื อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจเด็กเร่ ร่อนคริ สตจักรช่างคา
“บ้านเฮือนน้ าใจ” กรุ ณาติดต่อ ศาสนาจารย์ คุณากร คุณาสวัสดิ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรช่ างคา เลขที่ 75/2
หมู่ 4 บ้ านแหวน ต.บ้ านแหวน อ.หางดง จ.เชี ยงใหม่ (50230) หรือโทรศัพท์ 053-433571 (มือถือ 019527472) หากจะให้การสนับสนุนด้านการเงิน กรุ ณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “โครงการคริสตจักร
ช่ างคา เด็กเร่ ร่อน” บัญชีเลขที่ 459-032139-6 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาหางดง โดยคุณพัชรี ชัยมงคล
เหรัญญิกคริ สตจักรเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเงินของ “บ้านเฮือนน้ าใจ”

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 569 พฤศจิกายน 1997, หน้า 34-35, 47.
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