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คริสตจักรช่างค ากบัพนัธกจิเดก็เร่ร่อนในเชียงใหม่ 

สมาน ไชยสถาน 
“ท่านทั้งหลายท่ีไดรั้บพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจกัร ซ่ึงไดต้ระเตรียม

ไวส้ าหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะวา่เม่ือเราหิว ท่านทั้งหลายก็จดัให้เรากิน เรากระหาย
น ้าท่านก็ใหเ้ราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหนา้ท่านก็ไดต้อ้นรับเราไว ้ เราเปลือยกายท่านก็ไดใ้หเ้ส้ือผา้เรานุ่ง
ห่ม เม่ือเราเจบ็ป่วยก็ไดเ้ยีย่มเอาใจใส่ เม่ือเราตอ้งจ าอยูใ่นพนัธนาคาร ท่านก็ไดม้าเยีย่มเรา...เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ ซ่ึงท่านไดก้ระท าแก่คนใดคนหน่ึงในพวกพี่นอ้งของเราน้ี ถึงแมจ้ะต ่าตอ้ย
เพียงไร ก็เหมือนไดก้ระท าแก่เราดว้ย” (พระธรรมมทัธิวบทท่ี 25 ขอ้ 34-36,40) 

ดว้ยความเช่ือศรัทธามัน่ในสัจจะธรรมขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ดงักล่าว คริสตจกัรช่างค า สังกดัคริสตจกัรภาคท่ี 1 สภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 75/2 หมู่ท่ี 4 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
(อยูห่่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ประมาณ 14 กิโลเมตร) มีศาสนาจารยคุ์ณากร 
คุณาสวสัด์ิ เป็นศิษยาภิบาล มีสมาชิก คริสตจกัร 35 ครอบครัว จ านวน 121 
คน ไดใ้หค้วามสนใจต่อพนัธกิจเด็กเร่ร่อนขา้งถนน ซ่ึงก าลงัเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีก าลงัเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ ๆ เช่นจงัหวดั เชียงใหม ่

เป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่ จงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนักบัเชียงใหม่ในอดีตมีความแตกต่างกนัมาก 
เชียงใหม่ในปัจจุบนัเจริญเติบโตข้ึนมาก โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเนน้วตัถุและเงินเป็นปัจจยัหลกั 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของประชาชนโดยทัว่ไป เม่ือเศรษฐกิจเติบโตข้ึน ค่าครองชีพก็สูงข้ึนเป็นเงา
ตามตวัผูค้นตอ้งด้ินรนเพื่อปากทอ้งของตน ท าใหค้วามสัมพนัธ์ภายในของบางครอบครัวท่ีไม่ไดเ้ตรียม
ตวัเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงกบัล่มสลาย ท าใหข้าดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เกิดการ
ทะเลาะววิาทอยา่งรุนแรงในครอบครัว ถึงกบัเกิดการหยา่ร้างข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อลูก ๆ อยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ เราจะไดพ้บเห็นเด็กเหล่าน้ีนัง่ขอทานอยูใ่นตลาด ขายพวงมาลยัแถวไนทบ์าซ่า เดินอยู่
ขา้งถนน นอนอยูแ่ถว ๆ ประตูท่าแพ ฯลฯ ปัญหาครอบครัวก าลงัเป็นสาเหตุส าคญัในปัจจุบนัท่ีผลกัดนั
ใหเ้ด็ก หนีออกจากบา้น ให้มาเป็นเด็กเร่ร่อนอยูข่า้งถนนในตวัเมืองเชียงใหม่ ตวัอยา่งเช่นกรณี อาบาชิ 
และประกอบกบัเด็กวยัน้ีก าลงักา้วเขา้สู่การเป็นวยัรุ่น ซ่ึงมีความตอ้งการความเป็นอิสระ ตอ้งการความ
เป็นส่วนตวั ชอบเท่ียวเตร่คบเพื่อนฝงูเม่ือพ่อแม่ญาติไม่เขา้ใจเด็ก หรือเด็กอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี
ไม่วา่จะเป็นท่ีบา้น ญาติ โรงเรียน ครู หรือเพื่อน ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีผลกัดนัใหเ้ด็กหนีออกจากบา้น 
เช่นกรณีของ แดงและสาเหตุอีกประการหน่ึงคือ การอพยพแรงงาน เขา้มาท างานในเชียงใหม่ 
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โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาซ่ึงก าลงัจะมีมากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือพ่อแม่เขา้มาขายแรงงานก็จะน าลูกหลานมาดว้ย 
เม่ือไม่มีเวลาดูแลเด็กและไม่สามารถเล้ียงดูไดจึ้งปล่อยให้เด็กเร่ร่อนหาเล้ียงตนเอง เช่นกรณีของ นาคา 
จะพุ เต๋า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก ๆ ที ่“บ้านเฮือนน า้ใจ๋” 
ในระยะเร่ิมแรกเม่ือประมาณ 5 ปีท่ีผา่นมา อาจารยป์ระสบชยั เครือวงศแ์กว้ เป็นผูห้น่ึงท่ีเร่ิมให้

ความสนใจเด็กเร่ร่อนท่านไดจ้ดัตั้งกลุ่มสร้างสรรคเ์ด็กเวยีงเพียงข้ึน เพื่อรวบรวมเด็กเหล่าน้ีใหมี้ท่ีอยู่
อาศยั มีอาหารรับประทาน มีเคร่ืองนุ่งห่ม และจดัหาโอกาสใหไ้ดเ้รียนหนงัสือตามสมควร เด็กเร่ร่อนใน
เชียงใหม่จะรู้จกัท่านในนาม “ครูอ๊อด” แต่ในระยะต่อมาตอ้งประสบปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนทุกวนั 
ประกอบกบัประสบปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ถึงขนาดอาจจะตอ้งยบุเลิกโครงการดงักล่าวคริสตจกัรช่างค า 
โดยศิษยาภิบาลคุณากร คุณาสวสัด์ิ ทราบข่าวปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว มีความเป็นห่วงต่อชีวิตเด็กเร่ร่อน
เหล่าน้ีหากตอ้งถูกปล่อยใหเ้ร่ร่อนต่อไปอีก ก็จะเป็นปัญหาทางสังคมอีกต่อไปในอนาคต จึงไดป้รึกษา
กบัคณะธรรมกิจคริสตจกัรและคริสตจกัรไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือ ประสานงาน และรับผิดชอบพนัธกิจเด็ก
เร่ร่อนดงักล่าว ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 1997 (2540) เป็นตน้มา 

พนัธกิจเด็กเร่ร่อน โดยคริสตจกัรช่างค า ในปัจจุบนั มีเด็กเร่ร่อนอยูใ่นการดูแลจ านวน 15 คน 
ชาย 12 คน หญิง 3 คน เด็กเหล่าน้ีมีอายรุะหวา่ง 6-16 ปี โดยเช่าบา้นอยูใ่นหมู่บา้นเชียงใหม่ววิวส์วย 1 
ถนนเชียงใหม่สะเมิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (คุณแม่ของเจา้ของโครงการบา้นเชียงใหม่วิวส์วย เป็นคริสต
ชนท่ีเขม้แขง็เป็นสมาชิกคริสตจกัรร่องดู ภาค 15) จ  านวน 1 หลงั ไวเ้ป็นบา้นพกัอาศยัของเด็กเร่ร่อน 
และเรียกช่ือบา้นพกั-ช่ือโครงการเด็กเร่ร่อนน้ีวา่ “บา้นเฮือนน ้าใจ” ตั้งอยูเ่ลขท่ี 182 หมู่ 9 บา้นเชียงใหม่
ววิวส์วย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (50230) โทรศพัท ์053-431802 กิจกรรมท่ีบา้นเฮือนน ้าใจ 
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ไดเ้นน้ 4 ดา้นใหญ่ ๆ คือ (1) ดา้นจิตใจ/จิตวญิญาณ ไดใ้ชค้ริสตจริยธรรมเป็นหลกัในการอบรมสั่งสอน 
มีการเรียนพระวจนะของพระเจา้และนมสัการพระเจา้ก่อนนอนทุกคืน พร้อมกบัไปร่วมนมสัการพระ
เจา้ ณ คริสตจกัรช่างค า เป็นประจ าทุกอาทิตย ์(2) ดา้นการศึกษาเล่าเรียน ไดติ้ดต่อให้เด็กทุกคนไดเ้รียน
หนงัสือท่ีโรงเรียนป่าตาลซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากครูใหญ่ของโรงเรียนบา้นป่าตาล ปัจจุบนัเด็ก
ก าลงัเรียนอยูร่ะหวา่งชั้น ป.1-ป.6 (3) ดา้นสังคม ไดจ้ดัใหเ้ด็กรับผิดชอบตนเองและใหค้วามช่วยเหลือ
กนัและกนัฉนัทพ์ี่นอ้งเสมือนครอบครัวเดียวกนั และทุกคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบท างานในบา้นเฮือนน ้าใจ 
(4) ดา้นการฝึกฝนอาชีพ ไดจ้ดัใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้การปลูกผกั การเล้ียงสัตว ์ในท่ีดินเล็ก ๆ รอบบา้น 

กิจวตัรประจ าวนัของเด็กบา้นเฮือนน ้าใจ ระหวา่งวนัจนัทร์-ศุกร์ 6.00 น. หลงัจากต่ืนนอน เด็ก
จะท างานตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เช่น ท าความสะอาดบา้นพกั-ถนนในหมู่บา้นให้อาหารสัตว-์ท าอาหาร
ม้ือเชา้ 7.00 รับประทานอาหารร่วมกนั 8.00 – 16.00 เรียนหนงัสือ ณ โรงเรียนป่าตาล โดยอาจารยใ์หญ่
ของโรงเรียนบา้นป่าตาล กรุณามารับ-ส่งเด็กดว้ยตวัท่านเองโดยใชร้ถป๊ิกอพัส่วนตวัของท่าน หลงัเลิก
เรียนเวลา 16.00 – 18.00 เล่นกีฬา ท าสวน เล้ียงไก่ และท าอาหารเยน็ 18.00 รับประทานอาหารเยน็ 
กลางคืนอ่านหนงัสือ ท าการบา้น 21.00 นมสัการพระเจา้ก่อนนอน ส่วนวนัเสาร์มีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
เสริมสร้างเด็ก และวนัอาทิตยร่์วมนมสัการพระเจา้กบัคริสตจกัรช่างค า 

ปัจจุบนัคริตสตจกัรช่างค า ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ส าหรับเด็กบา้นเฮือนน ้าใจ เช่น ค่า
ขา้วสารเดือนละ 12 ถงั (4 กระสอบ) ค่าอาหาร ค่าขนมไปโรงเรียน ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ฯลฯ ส้ินค่าใชจ่้าย
ประมาณเดือนละ 15,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาท) ส่วนค่าเช่าบา้น ไดรั้บความร่วมมือจาก
คณะท างานเอกสัมพนัธ์คริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่ ไดใ้ห้การสนบัสนุนจ่ายค่าเช่าบา้นเดือนละ 2,000.- 
บาท และกลุ่มเพื่อนคริสเตียนเพื่อการพฒันา (CFDT) ไดใ้หก้ารสนบัสนุนค่าตอบแทนพี่เล้ียงผูดู้แลเด็ก
เดือนละ 1,000.- บาท 

ผมไดไ้ปใชชี้วติอยูท่่ามกลางเด็กเร่ร่อนเหล่าน้ีท่ีบา้นเฮือนน ้าใจบ่อยคร้ัง ไปกิน ไปนอน ไป
เป็นพี่ เป็นเพื่อนของเด็กเหล่าน้ี และเห็นวา่พนัธกิจเด็กเร่ร่อน “บา้นเฮือนน ้าใจ” ในความรับผดิชอบ
ดูแลของคริสตจกัรช่างค า ควรไดรั้บการสนบัสนุนจากพวกเราทุกคนและเพื่อน ๆ คริสตจกัรทัว่ประเทศ
ท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ริสตจกัรช่างค าไดเ้ป็นตวัแทนของเรารับใชพ้ระเจา้ท่ามกลางชีวติเด็กเร่ร่อน
ผูเ้ล็กนอ้ยเหล่าน้ี ดงัท่ีพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสสอนเราวา่ “ซ่ึงท่านไดก้ระท าแก่คนใดคนหน่ึงในพวกพี่
นอ้งของเราน้ี ถึงแมจ้ะต ่าตอ้ยเพียงไร ก็เหมือนไดก้ระท าแก่เราดว้ย” คุณสนิทสุดา เอกชยั ผูส่ื้อข่าว
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ไดม้าเยีย่ม “บา้นเฮือนน ้าใจ” ไดป้ระทบัใจในพนัธกิจท่ีคริสตจกัรช่างค าได้
ท า ท่านไดน้ าไปลงข่าวในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ (ภาษาองักฤษ) ฉบบัวนัองัคารท่ี 12 สิงหาคม 
1997 ในคอลมัน์ OUTLOOK เม่ือไดอ่้านแลว้ หลายท่านไดใ้หก้ารสนบัสนุนโอนเงินเขา้บญัชีของ
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คริสตจกัรช่างค าเพื่อพนัธกิจเด็กเร่ร่อน และเขียนจดหมายหนุนใจ ใหก้ าลงัใจศิษยาภิบาลและคณะธรรม
กิจคริสตจกัร หลายท่านเขียนจดหมายถึงศิษยาภิบาลถามวา่ “ขา้พเจา้จะช่วยอะไรไดบ้า้ง? และจะช่วยได้
อยา่งไร?” บางท่านบอกวา่ “ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีเด็กเหล่าน้ีไดมี้โอกาสเร่ิมตน้ชีวติใหม่ขา้พเจา้จะ
อธิษฐานเผื่อพนัธกิจคริสตจกัรของท่านต่อไป” อ่านแลว้ช่ืนใจครับ! คนท าก็มีก าลงัใจ ! คริสตจกัรก็มี
พลงั! แลว้เราท่านละครับ? จะมีส่วนอะไรไดบ้า้งครับกบัพี่นอ้งคริสตจกัรช่างค า! ศิษยาภิบาลและ
สมาชิกคริสตจกัรช่างค าตอ้งการการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจจากท่านจริง ๆ ครับ! ช่วยกนัเถอะครับ! เพื่อ
ช่วยใหพ้นัธกิจรับใชพ้ระเจา้อยา่งน้ีจรรโลงอยูคู่่กบัคริสตจกัรท่ีพระองคท์รงสถาปนาข้ึนใหรั้บใช้
พระองคอ์ยูใ่นประเทศไทย 

หากท่าน ครอบครัวของท่าน องคก์ร หน่วยงานของท่านตอ้งการให้ความช่วยเหลือ หรือ ให้
ก าลงัใจหรือมาเยีย่มเยือน หรือตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัพนัธกิจเด็กเร่ร่อนคริสตจกัรช่างค า 
“บา้นเฮือนน ้าใจ” กรุณาติดต่อ ศาสนาจารย์คุณากร คุณาสวสัดิ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรช่างค า เลขที ่75/2 
หมู่ 4 บ้านแหวน ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (50230) หรือโทรศัพท์ 053-433571 (มือถือ 01-
9527472) หากจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงิน กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี ช่ือบญัชี “โครงการคริสตจักร
ช่างค า เด็กเร่ร่อน” บัญชีเลขที ่ 459-032139-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาหางดง โดยคุณพชัรี ชัยมงคล 
เหรัญญิกคริสตจกัรเป็นผูรั้บผดิชอบการเงินของ “บา้นเฮือนน ้าใจ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 66 ฉบบัท่ี 569 พฤศจิกายน 1997, หนา้ 34-35, 47. 


