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มิชช่ัน ซีเอม็โอ (CMO) 
ศจ.ทวชัีย  เอือ้อริยกุล 

วนัอาทิตยท่ี์ 27 ธนัวาคม ค.ศ. 1998 เวลา 15.30 น. ไดมี้พิธีนมสัการขอบคุณพระเจา้ ฉลอง
ครบรอบ 30 ปี และถวายอาคารศูนยมิ์ชชัน่ ซีเอม็โอ CMO (Christian Missions Overseas) ศจ.ส าราญ 
กวงแหวน อดีตประธานสภาคริสตจกัรฯ และ มน.ทวศีกัด์ิ มหชวโรจน์ เหรัญญิกสภาฯ ไดม้าเป็นผู ้
ประกอบพิธีเปิดอาคารท่ามกลางแขกผูมี้เกียรติทั้งในและนอกประเทศกวา่หา้ร้อยคน ผูใ้หพ้ระวจนะค า
ของพระเจา้ คือ ผป.อู่ หยง ท่านเป็นผูก่้อตั้งคณะมิชชัน่ ซีเอม็โอ (CMO) และในช่วงของการนมสัการ
ขอบคุณพระเจา้ ไดมี้พิธีแต่งตั้ง ศจ.ทวชียั เอ้ืออริยกุล เป็นผูอ้  านวยการของศูนยฯ์ ดว้ย บรรยากาศของ
การสมสัการไดจ้บลงดว้ยความช่ืนชมยนิดีและเป็นท่ีถวายเกียรติแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นอยา่งยิง่ 

มิชชัน่ ซีเอม็โอ (CMO) นบัเป็นนอ้งใหม่ล่าสุดของสภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย ซ่ึงสังกดัอยู่
ในธรรมกิจภาคท่ี 12 ปัจจุบนัมีมิชชัน่นารีท่ีท างานอยูใ่นคณะซีเอม็โอ (CMO) 11 คน ต่างรับใชพ้ระเจา้
ในท่ีต่างกนัเช่น พม่า เขมร และประเทศไทยและคาดวา่ในอนาคตจะสามารถส่งมิชชัน่นารีไปอีกหลาย
ประเทศท่ีมีความตอ้งการ 

ดงันั้นเพื่อใหพ้ี่นอ้งคริสเตียนในประเทศไทยไดรู้้จกัมิชชัน่ ซีเอม็โอ (CMO) มากข้ึน จึงขอใช้
เน้ือท่ีของ ข่าวคริสตจกัร รายงานความเป็นมาของมิชชัน่ ซีเอม็โอ (CMO) ทราบ 

มชิช่ัน ซีเอม็โอ (CMO)  

ความเป็นมา 

ซีเอม็โอ (CMO) เกิดข้ึนจากคริสเตียนจีนกลุ่มหน่ึง ท่ีมีภาระใจในการท่ีจะน าพระกิตติคุณของ
พระเจา้ไปประกาศแก่ชนชาติ ๆ เน่ืองจากชนชาติจีนไดรั้บข่าวแห่งความรอดน้ีมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ 

เร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 1960 พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้รงน า ผป. อู่หยง และผูรั้บใชก้ลุ่มหน่ึงของพระ
เจา้ใหเ้รียกร้องคริสเตียนชาวจีนในใตห้วนั ร่วมมือกนัท าพนัธกิจโดยการประกาศข่าวประเสริฐของพระ
เยซูคริสตไ์ปยงัคนทัว่โลก ในขณะท่ียงัมีโอกาสอยู ่ เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงน ามิชชัน่นารี
ชาวตะวนัตกไปประกาศกบัชนชาติท่ีต่างวฒันธรรมกนั 
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เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 1968 คริสเตียนจีนกลุ่มหน่ึงในไทเป ไดเ้ร่ิมอธิษฐานอยา่งจริงจงัขอการ
ทรงน าจากพระเจา้จากนั้นก็ร่วมมือกนัวางแผนการท าพนัธกิจโพน้ทะเล โดย... 

1. สรรหาผูรั้บใชพ้ระเจา้ เพื่อส่งไปเป็นมิชชัน่นารี 
2. แจง้ข่าวไปยงัคริสตจกัรต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์กิจการส่งมิชชัน่นารี 
3. ติดต่อร่วมมือกนักบัองคก์ารต่าง ๆ ท่ีส่งมิชชัน่นารี 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัมิชชัน่โพน้ทะเล 

ด าเนินการ 

มิชชัน่ซีเอม็โอ (CMO) มีการด าเนินการดงัน้ี 
1. แจง้ข่าวพนัธกิจการประกาศข่าวประเสริฐน้ีไปยงัคริสเตียนจีนทัว่โลก 
2. ในปี 1970 ไดเ้ร่ิมส่งมิชชัน่นารีไปรับใชพ้ระเจา้ท่ีประเทศฝร่ังเศส ท่ีเกาะโอกินาวา ท่ี

ประเทศอินโดนีเซีย และใน ปี 1977 ไดส่้งมิชชัน่นารีมาประเทศไทย 
3. ในปี 1978 ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ ซีเอม็โอ (CMO) ข้ึนท่ีแคลิฟฟอร์เนีย สหรัฐฯ เพื่อ

สนบัสนุนและใหค้วามช่วยมิชชัน่นารี 
4. ตั้งแต่ปี 1980 เป็นตน้มา (CMO) ไดจ้ดัค่ายภาคฤดูร้อนประจ าปีข้ึนท่ีสหรัฐอเมริกา เพื่อ

กระตุน้หนุนใจและทา้ทายใหค้ริสเตียนจีนถวายตวัรับใชพ้ระเจา้ 
5. ในปี 1995 ศจ. ล่ี ซ่ิว เฉียนและภรรยา ไดเ้ขา้ท างานเตม็เวลากบั ซีเอม็โอ โดยท าหนา้ท่ีอบรม

และประสานงานกบัมิชชัน่นารีซ่ึงก าลงัรับใชพ้ระเจา้อยูใ่นประเทศต่าง ๆ 

ปัจจุบัน 

1. กรรมการด าเนินงาน 

ท่ีสหรัฐอเมริกา ใตห้วนัและประเทศไทย ต่างมีคณะกรรมการด าเนินงานของซีเอม็โอ (CMO) 
พร้อมทั้งมีตวัแทนของแต่ละประเทศ ซ่ึงจะไปประชุมกบัคณะกรรมการอ านวยการท่ีสหรัฐฯ เพื่อ
ร่วมมือกนัวางแผนและแสวงหานิมิตในการรับใชพ้ระเจา้ร่วมกนั 

2. พนัธกจิซีเอม็โอ (CMO) ในประเทศไทย 

งานรับใชข้องซีเอม็โอประเทศไทย เร่ิมแรกท่ีค่ายอพยพจงัหวดัอุดรธานี หลงัจากนั้นก็ข้ึนไป
ทางเหนือ ท าการประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวเขาเผา่มง้ จนกระทัง่มีศูนยก์ลางการบุกเบิกงานในดา้น
ต่าง ๆ อยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีงานรับใชพ้ระเจา้ดงัต่อไปน้ี 
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1. การประกาศข่าวประเสริฐในชุมชนเมืองใหญ่ 
2. การประกาศฯ แก่กลุ่มชาวเขา 
3. การประกาศฯ แก่นกัศึกษา 
4. การอบรมสร้างสาวก 
5. การอบรมผูท่ี้ถวายตวัเป็นมิชชัน่นารี ก่อนท่ีจะส่งออกไปรับใชพ้ระเจา้ 
6. การส่งมิชชัน่นารีไปยงัประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย 
ซีเอม็โอ (CMO) ไม่เพียงมีมิชัน่นารีซ่ึงท างานเตม็เวลาเท่านั้น แต่ยงัมีทีมอาสาสมคัรท่ีคอยให้

การสนบัสนุนและร่วมกบัมิชชัน่นารีเหล่านั้นดว้ย 

3. ศูนย์มชิช่ัน (CMO) เชียงใหม่ 

ศูนยมิ์ชชัน่ (CMO) เชียงใหม่ ไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 1998 เพื่อเผยแพร่
นิมิตการอบรมคนเพื่อใหเ้ป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ และส่งคนเหล่าน้ีออกไปเป็นมิชชัน่นารีตามท่ีต่าง ๆ 

4. ข้อมูล-ข่าวสาร 

ซีเอม็โอ (CMO) ไดจ้ดัพิมพว์ารสารเป็นประจ าสองเดือนต่อฉบบั เป็นเอกสารท่ีแจกฟรี เพื่อ
แจง้ข่าวมิชชัน่นารี ซ่ึงรับใชพ้ระเจา้ รายงานสถานการณ์และสภาพของคริสตจกัรท่ีเป็นอยูใ่หพ้ี่นอ้งคริส
เตียนไดรั้บทราบวารสารน้ีพิมพเ์ป็นภาษาจีน และคาดวา่ในอนาคตจะมีวารสารฉบบัภาษาไทยดว้ย 

5. พนัธกจิทีร่่วมมอืกบัคริสตจักร 

นอกเหนือจากการส่งมิชชัน่นารีออกไปรับใชพ้ระเจา้ยงัต่างประเทศแลว้ ซีเอม็โอ (CMO) ยงัได้
ท าพนัธกิจการอบรมใหแ้ก่คริสตจกัรและสถาบนัพระคริสตธรรมต่าง ๆ ท่ีสนใจร้องขอเขา้มา เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจต่อพระประสงคข์องพระเจา้ และมีภาระในการส่งมิชชัน่นารีมากข้ึน 

6. การเงิน 

งบประมาณของซีเอม็โอ ไดม้าจากการถวายของพี่นอ้งคริสเตียน ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่า
สนบัสนุนค่าครองชีพของมิชชัน่นารี และอีกส่วนหน่ึงเป็นค่าใชจ่้ายของส านกังาน 

ตอ้งการติดต่อกบัเรา ขอเชิญท่ี.... 
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     ซี.เอม็.โอ. 
ศูนย์มิชช่ัน ซีเอม็โอ (CMO) 
207 ถนนเกาะกลาง ซอย 2 หมู่ 3 
ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
Tel: 053-817458-9 Fax: 053- 817460 
E-Mail: cmoth@loxinfo.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 68 ฉบบัท่ี 589 กรกฎาคม 1999, หนา้ 39-40, 57. 
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