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ข้อมูลโครงการเศรษฐกจิชุมชน คริสตจักรนทธีรรม 

ศจ.บุญทว ีสิทธิวงค์ 

ศิษยาภิบาลคริสตจักรนทธีรรม/รายงาน 

คริสตจักรนทธีรรม 

บ้านน า้บ่อขาว หมู่ 10 ต.ห้วยไคร้ 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220 โทร.667974 
 

ประวตัิความเป็นมาของโครงการ 

เน่ืองจากองคก์รคริสตจกัรนทีธรรม ไดต้ระหนกัถึงปัญหาความเดือดร้อนในเร่ืองเศรษฐกิจของ
สมาชิก จึงเร่ิมตน้รวมกลุ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพยค์ริสตจกัรข้ึน ในปี พ.ศ. 2535 มีสมาชิกเร่ิมแรก 72 คน 
มีเงินสะสมค่าหุน้ 4,020 บาท จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ี มีสมาชิกจ านวน 214 คนมีเงินสะสมค่าหุน้ 
853,480 บาท ซ่ึงเป็นขั้นแรกในการพฒันาโครงการเศรษฐกิจชุมชน และต่อมาประเทศไทยไดป้ระสบ
ปัญหาภาวะวกิฤตทางเศษรษฐกิจท่ีตกต ่าอยา่งรุนแรง และต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 กระทัง่ปี พ.ศ. 
2541 สถานการณ์ยงัคงทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ มีผลกระทบตามมามากมาย คนวา่งงานเพิ่มข้ึน 
รายไดข้องครอบครัวไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในแต่ละวนั ดงันั้นในปลายปี พ.ศ. 2539 คริสตจกัรนที
ธรรมซ่ึงเป็นสถาบนัชุมชน (ศาสนาคริสต)์ ตระหนกัถึงการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจท่ีก าลงัตกต ่า เพื่อ
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เปล่ียนวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจท่ีย  ่าแยใ่หเ้ป็นเศรษฐกิจเพียงพอ โดยรวมกลุ่มสมาชิก
องคก์รจดัตั้งร้านคา้สตรีคริสตจกัรกลุ่มท าเกลือเสริมไอโอดีน กลุ่มปลูกเส่ือกก (เส่ือไตหยา่) และ
ทา้ยสุดไดจ้ดัตั้งกลุ่มเกษตรผสมผสาน โดยใชช่ื้อวา่ “โครงการเศรษฐกิจชุมชน” โดยมุ่งเนน้ใหส้มาชิก
องคก์รเป็นชุมชนเขม้แขง็มีการสะสมเงินช่วยเหลือกนัในยามเดือดร้อนส่งเสริมใหชุ้มชนประกอบ
อาชีพท่ีสุจริตมีรายไดเ้พียงพอ มีสินคา้ท่ีมีคุณภาพราคายติุธรรม จดับริการจ าหน่ายใหแ้ก่สมาชิกและ
ชุมชน 

ปัญหาหลกั 3 ประการ ท่ีเป็นรากฐานของการจดัท าโครงการ 
1. ปัญหาความยากจน สาเหตุจากขาดงบประมาณในการลงทุนด าเนินการประกอบอาชีพจึง

ท างานดา้นรับจา้งทัว่ไปท าใหมี้รายไดไ้ม่แน่นอน ไม่พอกบัรายจ่ายในภาวะค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน 
2. ปัญหาคนวา่งงาน สาเหตุมาจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งท างานทัว่ไป แต่

เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า จึงท าใหไ้ม่มีการจา้งงาน ท าใหเ้กิดปัญหาคนวา่งงานข้ึน 
3. ปัญหาโรคเอดส์ เป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อผูป่้วย ครอบครัว ผูติ้ดเช้ือ เด็กก าพร้า ผูสู้งอาย ุ

บุคคลเหล่าน้ีจึงตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่อยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกจิชุมชน 

1. เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจท่ีก าลงัตกต ่า โดยจดัใหมี้ทุนหมุนเวยีนใหส้มาชิกกลุ่มมีทุน
ด าเนินการ ประกอบอาชีพ 

2. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การท าเกษตรแบบผสมผสานเกิดรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายใน
ครอบครัวในชีวิตประจ าวนั 

3. เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาผลกระทบจากโรคเอดส์ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1. โครงการเศรษฐกิจชุมชนจะสามารถแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและผูมี้รายไดน้อ้ย โดยมีทุน
หมุนเวยีนในการประกอบอาชีพ มีรายไดท่ี้แน่นอน 

2. โครงการเศรษฐกิจชุมชน จะสามารถแกไ้ขคนวา่งงานใหมี้งานท าได ้
3. ชุมชนจะมีส่วนร่วมในแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาผลกระทบจากโรคเอดส์ 

โครงการเศรษฐกจิชุมชน ประกอบด้วย 5 กจิกรรมย่อยดังนี ้

1. กลุ่มออมทรัพยค์ริสตจกัรนทีธรรม 
2. กลุ่มร้านคา้สตรีคริสตจกัรนทีธรรม 
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3. กลุ่มเส่ือกก (เส่ือไตหยา่) 
4. กลุ่มท าเกลือเสริมไอโอดีน 
5. กลุ่มเกษตรผสมผสาน (เช่นท าเห็ด เล้ียงไก่ เล้ียงปลา ท าสวนผกั) 

ข้อมูลทีส่ าคญัและลกัษณะชีวติความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายโครงการ
เศรษฐกจิชุมชน 

สมาชิกโครงการอยูใ่นพื้นท่ี หมู่ 6 และหมู่ 10 ต.หว้ยไคร้ อ.แม่สาย จ. เชียงราย มีจ านวน
ครอบครัว 389 ครอบครัว มีจ านวนประชากร 1,624 คน เป็นชาย 752 คน หญิง 872 คน 

อาชีพ 
1. รับจา้งทัว่ไป 300 ครอบครัว 
2. ท าการเกษตร 59 ครอบครัว 
3. คา้ขาย 30 ครอบครัว 

กลุ่มทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์และปัญหาเศรษฐกจิในปัจจุบัน ม ี1,301 คน ดงันี ้

คนวา่งงาน 195 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 175 คน 
ผูมี้รายไดน้อ้ย 756 เป็นชาย 450 คน หญิง 306 คน 
ผูป่้วยเอดส์ ผูติ้ดเช้ือ ผูสู้งอายุ เด็ก เยาวชน 350 คน เป็นชาย 150 คน หญิง 200 คน 

กลุ่มเป้าหมายและผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการมจี านวน 252 คน 

คนวา่งงาน 85 คน 
ผูมี้รายไดน้อ้ย 35 คน 
ผูห้ญิง 50 คน 
ผูรั้บผลกระทบจากปัญหาเอดส์ (เด็ก ผูสู้งอาย ุผูป่้วย ผูติ้ดเช้ือ สมาชิกชุมชน) 82 คน 
เน่ืองจากทางคริสตจกัรไดป้ระสานงานกบัทางธนาคารออมสินสาขาแม่สายจงัหวดัเชียงรายได้

ด าเนินการเสนอโครงการ “การก่อสร้างอาคารส านกังานโครงการเศรษฐกิจชุมชน” โดยขอรับการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณจากกองทุนชุมชน ธนาคารออมสิน ซ่ึงทางคริสตจกัรไดน้ าเสนอโครงการ
พร้อมทั้งแบบแปลนการก่อสร้าง ผา่นไปยงัธนาคารออมสิน และทางธนาคารออมสินไดน้ าโครงการส่ง
ส านกังานใหญ่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ในแบบแปลนการก่อสร้างอาคารนั้น เป็นอาคาร 2 ชั้น กวา้ง 9.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร มีพื้นท่ี
ใชส้อยทั้งหมด 277.50 ตารางเมตร 
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ชั้นล่าง ประกอบดว้ย ส านกังานออมทรัพยค์ริสตจกัรนทีธรรม ร้านคา้สตรีคริสตจกัรนทีธรรม 
ท่ีเก็บเกลือเสริมไอโอดีนและท่ีเก็บเส่ือกก 

ชั้นบนประกอบดว้ย หอ้งประชุม 1 หอ้ง หอ้งท างานในโครงการธารน ้าใจตา้นภยัเอดส์ 1 หอ้ง 
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด จ านวนเงิน 1,112, 037 บาท 
ขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนชุมชน 1,000,000 บาท 
จากคริสตจกัรสมทบค่าแรงงาน 112,037 บาท 
จากการท่ีองคก์รคริสตจกัรนทีธรรม ไดส่้งโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนจาก ส านกังาน

กองทุนเพื่อสังคมนั้น ทางฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ส านกังานกองทุนเพื่อสังคมไดรั้บโครงการเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการด าเนินการ ทางฝ่ายส่งเสริมฯ จะแจง้ผลการพิจารณาให้
ทราบภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่การเปิดรับโครงการ และในขณะเดียวกนัทางกิจกรรมยอ่ยกลุ่มออมทรัพย์
คริสตจกัรนทีธรรม ไดด้ าเนินการขอกูย้มืเงินจากธนาคารออมสิน โครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท (ส.
พ.ช.) ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี จ  านวน 500,000 บาท เพื่อใชใ้นการด าเนินการกิจกรรมยอ่ย เช่น 
กลุ่มร้านคา้สตรีคริสตจกัรฯ กลุ่มเกลือเสริมไอโอดีน กลุ่มเส่ือกก กลุ่มเกษตรผสมผสาน ซ่ึงยงัอยูใ่น
ขั้นตอนพิจารณาของธนาคารออมสิน คาดวา่คงจะทราบผลในเร็ว ๆ น้ี 

จากการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนท่ีผา่นมาไดรั้บการสนบัสนุน ความร่วมมือร่วมแรง
ทั้งแรงกาย แรงใจและสติปัญญา จากสมาชิกคริสตจกัรนทีธรรมทุกท่าน เป็นผลแห่งการถวายเกียรติยศ
แด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา และยงัไดมี้ส่วนร่วมรับใชส้ังคม ชุมชน จึงขอใหส้มาชิกคริสตจกัรทุกท่าน
ไดอ้ธิษฐานเผื่อ เพื่อให้โครงการก่อสร้างอาคารส านกังานน้ีไดส้ าเร็จอีกทั้งจะเป็นโครงการน าร่องหรือ
โครงการตวัอยา่งชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 

จากผลการด าเนินงานกจิกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 2541 

มีก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน 74,605.48 บาท ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. การจดัสรรก าไรสุทธิตามวตัถุประสงค ์

1.1 เป็นเงินสนบัสนุนโครงการคริสตจกัรเล้ียงตนเอง 10.06% เป็นเงิน 7,500 บาท 
1.2 เป็นเงินทุนส ารอง 5 % เป็นเงิน 3,730.48 บาท 

2. ก าไรสุทธิเหลือจากการจดัสรรขอ้ 1 84.94% เป็นเงิน 63,375 บาท ไดจ้ดัสรรดงัน้ี 
2.1 เป็นเงินสวสัดิการเสียชีวิต 6.70 % เป็นเงิน 5,000 บาท ไดจ้ดัสรรดงัน้ี 
2.2 เป็นเงินทุนขยายงาน 5.36 % เป็นเงิน 4,000 บาท 
2.3 เป็นเงินสนบัสนุนโครงการธารน ้าใจตา้นภยัเอดส์ 4.40% เป็นเงิน 3,286 บาท 
2.4 เป็นเงินปันผลตามหุ้น 68.48 % เป็นเงิน 51,089 บาท 
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ส่วนผลการด าเนินงานร้านค้าสตรี คริสตจักรนทธีรรม ปี 2541 

มีก าไร สุทธิ 21,169 บาท ไดจ้ดัสรรดงัน้ี 
1. จดัตามวตัถุประสงคข์องร้านคา้ 

1.1 สนบัสนุนโครงการคริสตจกัรเล้ียงตนเอง 10.50 % เป็นเงิน 2,221 บาท 
2. ก าไรท่ีเหลือจากขอ้ 1 

2.1 เป็นเงินสนบัสนุนผูจ้ดัซ้ือ – จ  าหน่ายสินคา้ในร้าน 27% เป็นเงิน 5,716 บาท 
2.2 เป็นเงินสนบัสนุนโครงการธารน ้าใจตา้นภยัเอดส์ 3.30% เป็นเงิน 700 บาท 
2.3 เป็นเงินสนบัสนุนค่าไฟฟ้า โบสถ ์2.83% เป็นเงิน 600 บาท 
2.4 เป็นเงินปันผลตามหุ้น 56.37 % เป็นเงิน 11,952 บาท 

และทุก ๆ ตน้เดือนร้านคา้จะฝากเงินในบญัชีสะสมเงินออมทรัพย ์ ใหก้บักลุ่มออมทรัพย์
คริสตจกัรนทีธรรม จนถึงเวลาน้ีมีเงินสะสมอยูร่วม 8,400 บาท 

ส่วนกิจกรรมเส่ือกก เกลือเสริมไอโอดีน เกษตรผสมผสาน ยงัอยูใ่นขั้นด าเนินการคาดวา่ส้ินปี 
2542 คงจะทราบผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 68 ฉบบัท่ี 589 กรกฎาคม 1999, หนา้ 45-47. 


