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สุ เจตน์ ลายดี
ประมาณปี พ.ศ.2435 ดร.แมคกิลวารี หรื อที่ชาวบ้านทัว่ ไปในภาคเหนื อนิยมเรี ยกว่า “พ่ อครู
หลวง” เป็ นมิชชันนารี (1) คนแรกที่เข้ามาสารวจและเผยแพร่ พระกิตติคุณ (2) ที่จงั หวัดแพร่ โดยใช้
รู ปแบบการเผยแพร่ ที่สามารถเข้ากับชาวบ้านในท้องถิ่นได้ดี เริ่ มจากพ่อครู หลวงได้ใช้วชิ าการแพทย์
สมัยใหม่ของท่าน ช่วยรักษาโรคภัยให้แก่ชาวบ้าน ซึ่ งในสมัยนั้นชาวบ้านยังรักษาโรคด้วยวิธีแผน
โบราณ ใช้ยาสมุนไพรเป็ นหลัก และยังเชื่อฝังหัวเรื่ องภูตผี
แต่เมื่อพ่อครู หลวงใช้ยาสมัยใหม่รักษาชาวบ้าน ก็หายขาดอย่างรวดเร็ ว ทาให้ชาวบ้านเกิด
เลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน จึงเปิ ดโอกาสเหมาะให้ท่านชี้ นาชาวบ้านเข้าเชื่อในพระเยซูคริ สต์ พิสูจน์ให้
เห็นทั้งการกระทาและเผยหลักฐานที่ปรากฏเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า พระเยซูมีฤทธิ์ อานาจเหนือปี ศาจ
ประจวบจังหวะขณะนั้น ชาวบ้านชาวเมืองกาลังตกอยูใ่ นภาวะเบื่อหน่ายภูตผี ถือว่า “ผีค่า (ข่มเหง) บน
คนค่าลุ่ม” อีกทั้งเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารอย่างหนัก เนื่องจากฝนฟ้ าไม่ตกต้องตามฤดูกาล คณะ
มิชชันนารี ได้แสดงน้ าใจขนข้าวสารเดินทางรอนแรมมาไกลนามาแจกจ่ายแก่พี่นอ้ งชาวเมืองแพร่ และ
แสดงความรักความห่ วงใยของพระเยซูให้ประจักษ์ ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้แฝงฝังสู่ จิตใจชาวบ้าน ใน
ที่สุดก็มีผยู ้ อมรับเชื่ อและประการตัวเป็ นคริ สเตียนหรื อศิษย์ของพระเยซูคริ สต์อย่างเปิ ดเผยนับสิ บ ๆ คน
ปี พ.ศ.2456 ครอบครัวมิชชันนารี ดร.ซี.อาร์.คาเรนเดอร์ ได้ยา้ ยจากเมืองลาปางมาประจาที่เมือง
แพร่ ท่านได้ร่วมกับคนไทยที่เป็ นคริ สเตียน ออกประกาศพระกิตติคุณอย่างจริ งจังต่อเนื่องตามหมู่บา้ น
ต่าง ๆ ใช้วธิ ี การที่เป็ นกันเองและง่าย ๆ เข้ากับชาวบ้าน ซึ่ งรู ปแบบการประกาศพระกิตติคุณในสมัยก่อน
นั้นเริ่ มจากการกางเต้นท์หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า “ผ้ าตูบ” พักในหมู่บา้ น แล้วใช้ภาพม้วนเรื่ องราว
เกี่ยวกับพระเจ้า สอนหรื ออธิบายให้ชาวบ้านฟั ง บางครั้งอาจมีการฉายสไลด์ที่เรี ยกกันว่า “ภาพกระด้ าง
หรือหนังกระด้ าง” ซึ่ งสร้างความตื่นเต้นยินดีแก่ชาวบ้านยิง่ นักเหตุเพราะสมัยก่อน ไม่มีภาพยนตร์
เคลื่อนไหวฉายให้ชมกันมากเหมือนสมัยปัจจุบนั ชาวบ้านสมัยนั้นรับฟังเรื่ องพระเยซู พระเจ้าด้วยการ
บอกเล่ามากกว่าจะอ่านจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นแผ่นปลิวและหนังสื อ เหตุเพราะคนอ่านออกเขียนได้ยงั มี
น้อยคนนับตัวได้ มิชชันนารี เข้าประการพระกิตติคุณในหมู่บา้ นใดประมาณ 4-5 วันหมู่บา้ นนั้นก็จะมีท้ งั
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ผูท้ ี่สนใจมาฟังและผูท้ ี่ต่อต้านตลอด เมื่อได้ศึกษาประวัติการเผยแพร่ คริ สตศาสนาในภาคเหนื อในหลาย
แง่มุมแล้ว จะพบว่ากลุ่มที่ชอบฟังการประกาศพระกิตติคุณแบบกลางแจ้งมากที่สุดเป็ นกลุ่มเด็ก ๆ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ได้เผยแพร่ สู่หมู่บา้ นพันเชิง
ซึ่ งก่อนนั้นขึ้นกับตาบลป่ าแดง
อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นกับตาบลช่อแฮจนถึงปั จจุบนั ผูต้ ดั สิ นใจรับเชื่อพระเยซูคริ สต์
คนแรกของหมู่บา้ นแห่งนี้ เป็ นเด็กอายุเพียง 12 ปี ชื่ อ นายหมื่น นันทิยา นายหมื่นเป็ นบุตรชายของ นาย
ทองอินทร์ นางแก้ววรรณ นันทิยา ซึ่งมีบุตรธิ ดารวม 8 คนได้แก่ 1.นางแก้ว ยะพันเชิง 2.นายหมื่น นันทิ
ยา 3.นายคามูล นันทิยา 4.นายปัน นันทิยา 5.นางคา นวลจันทร์ 6.นายแสน นันทิยา 7.นายเป็ ง นันทิยา 8.
นายบุญทา นันทิยา ถ้าจะสื บสาวขึ้นไปแล้วนายทองอินทร์ หรื อเจ้าทองอินทร์ บิดาของนายหมื่น เป็ น
บุตรของเจ้าหนาน “กันทิยะแม่ เจ้ าแก้วสั งกา” หรื อที่เรี ยกว่าอีกนามหนึ่งว่า “แม่ เจ้ าพัวะ” ล้วนเป็ นเชื้ อ
สายเจ้าหลวงเมืองแพร่ ท้ งั สิ้ น
หลังจากนายหมื่นรับเชื่อเป็ นคริ สเตียนแล้ว ก็ได้นาความที่รับฟังรับรู ้มาเล่าถ่ายทอดแก่บุคคล
ในครอบครัว เริ่ มจากบิดามารดา พี่นอ้ ง ซึ่ งถูกต่อต้านบ้าง แต่ปราศจากอุปสรรคใด ๆ ต่อมา นายหมื่น
ได้เข้าทางานกับมิชชันนารี ที่ในตัวเมืองแพร่ ทาหน้าที่ลูกหาบและพ่อครัว (กุ๊ก) จึงมีโอกาสรับฟังคา
สอน อัตชีวประวัติของพระเยซู เรื่ องพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้ายกบาปผิดให้พน้ จากมนุษย์โดยทางพระ
เยซูคริ สต์ ทาให้นายหมื่นเข้าใจลึกซึ้ ง ถึงกับพามิชชันนารี เดินทางมาเยีย่ มครอบครัวของคนที่บา้ นพัน
เชิงเป็ นประจา ซึ่ งการเดินทางสมัยนั้น ส่ วนใหญ่เดินเท้า มีฐานะมีระดับก็ใช้มา้ ไม่มีรถโดยสารประจา
ทางแล่นรับ-ส่ งผูโ้ ดยสารเหมือนสมัยนี้
ในที่สุดครอบครัวของนายหมื่นยอมรับเชื่ อพระเยซูคริ สต์
ประกาศตัวเป็ นคริ สเตียนอย่างเปิ ดเผยทั้งหมด
จากนั้น พระกิตติคุณได้แผ่วงกว้างไปยังบ้านใกล้เรื อนเคียง มีผรู ้ ับเชื่อที่บา้ นพันเชิงเพิ่มอีก 3
ครอบครัว และที่หมู่บา้ นป่ าแดงห่างไกลออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรอีก 1 ครอบครัว การนมัสการ
พระเจ้าในระยะแรกเริ่ มอาศัยบ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครั้นมีคริ สเตียนลูกหลานเพิ่มมากขึ้น
ความจาเป็ นในการจัดหาสถานที่นมัสการเป็ นกิจลักษณะจึงเกิดขึ้น
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2483 กลุ่มคริ สเตียนบ้านพันเชิง จึงเลื่อนตัวขึ้นเป็ น “หมวดคริสเตียน”
ถือเป็ นสาขาหนึ่งของคริ สจักรที่ 1 แพร่ กิตติคุณ ซึ่ งเป็ นเหมือนคริ สตจักรแม่ (อยูห่ ่างจากหมู่บา้ นพันเชิง
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตรปั จจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ถนนยันตรกิจโกศล ตรงข้ามสุ สานจีน)
คริ สตจักรที่ 1 แพร่ กิตติคุณได้ประกอบพิธีสถาปนา ผูป้ กครอง (ผป.) ทองอยู่ ธราวรรณ เป็ น
ศาสนาจารย์และดารงตาแหน่งศิษยาภิบาลของคริ สตจักรด้วย ซึ่ งท่านได้เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงสาคัญใน
การฟูมฟักเลี้ยงดูหมวดคริ สเตียนบ้านพันเชิง อีกทั้งมีบุคคลอีกหลายคน เข้ามีบทบาทในการดูแลเอาใจ
ใส่ เช่น ดร.โทมัส,ศาสนาจารย์ กิลลี,ดร.อีซี.คอร์ ท,ดร.ซี อาร์ .คาเรนเตอร์ ,ศาสนาจารย์ ดร.เอส.พีเพิล,
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ศาสนาจารย์ เอช.เกย์หลอด น๊อกซ์,ดร.วาร์ลปาค,ผป.หลุม พันธุ พงศ์,ผป.ธรรมลังกา ส่ วนบุญ, ผป.ทอง
อินทร์ นันทิยา,ผป.อินตา เมืองธรรม,ผป.เป็ ง นันทิยา, ฯลฯ
สมาชิกของหมวดคริ สเตียนบ้านพันเชิงเพิ่มจานวนขึ้นตามลาดับ ในที่สุดก็ตกลงกันว่าต้อง
สร้างอาคารโบสถ์เป็ นสถานที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี ผป.อินตา เมืองธรรม ได้มอบที่ดินส่ วน
หนึ่งให้ใช้สร้างอาคารโบสถ์เล็ก ๆ ขนาดกว้าง 12 ศอก ยาว 16 ศอก (2 ศอกเท่ากับ 1 เมตร) ปลูกต้นไม้
มุงสังกะสี ริมลาธารเล็ก ๆ ที่มีน้ าใสไหลตลอดปี ร่ มครื้ มด้วยไม่ใหญ่ เรี ยกกันว่า “โรงสวด” หรื อ “โบสถ์
น้ อย” ในวันอาทิตย์ก็ใช้ฆอ้ งเล็กตีมุยมุยเรี ยกสมาชิกให้มาประชุมนมัสการกันเด็กชายหญิงจะมาที่โรง
สวดแต่เช้า นัง่ หน้าสลอนบนม้านัง่ ไม้ยากจากนั้นผูท้ าหน้าที่สอนจะนาร้องเพลง อธิ ษฐาน ฟังคาบรรยาย
เรื่ องพระเจ้า ซึ่งจะใช้ภาพสี สวยเป็ นม้วน ๆ หรื อรู ปติดกระดาน เป็ นสื่ อการสอน เด็ก ๆ ชอบใจกันมาก
ประกอบกับสภาพโรงสวดเป็ นสี่ เหลี่ยมหลังเล็ก ๆ มีชานยืน่ ออกมาด้านทิศเหนือนิ ดหนึ่ง มีบนั ไดพาด
ขึ้นตรงชานนี้ทาให้บรรยายกาศคล้ายนิทานในจินตนาการการที่เด็ก ๆ หรื อผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้เรื่ องพระเจ้าใน
วันอาทิตย์เรี ยกว่า “รวีวารศึกษา” ผูส้ อนเรี ยกว่า “ครู รวี”
ต่อมา เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยฝ่ ายนาซี เยอรมันนีเปิ ดฉากรบนองเลือดขึ้นในภูมิภาคยุโรป
แล้วขยายผลเข้าสู่ ทวีแอฟริ กาด้านเอเซี ยญี่ปุ่นก็เปิ ดแนวรบเป็ นสงครามมหาเอเซี ยบูรพา ดึงประเทศไทย
เข้าสู่ ภาวะสงครามด้วย มิชชันนารี ในประเทศไทยต่างหนีกลับประเทศของตนส่ วนหนึ่ง อีกส่ วนหนึ่ง
อพยพครอบครัวไปลี้ภยั ในพม่า ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่ งผลกระทบต่อหมวดคริ สเตียนบ้านพันเชิง
คือมีคริ สเตียนหลายคนเลิกเชื่ อพระเยซู หันกลับไปนับถือภูตผีและศาสนาเดิมคริ สเตียนที่ยงั มัง่ คงก็ถูก
คุกคามต่าง ๆ นานาทั้งจากทางราชการไทย ทหารญี่ปุ่นและกลุ่มผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ ดังที่ ผป.ดวงดี
นันทิยา ผูน้ าสาคัญคนหนึ่งของหมวดคริ สเตียนบ้านพันเชิ งได้เล่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งว่า
“เดือนธันวาคม พ.ศ.2484 ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังเทศนาอยูใ่ นโบสถ์หลังเดิม มีตารวจ 2 นายมาที่
นัน่ หลังจากการนมัสการยุติลงแล้ว ตารวจได้จดรายชื่อผูเ้ ข้านมัสการ, นับเงินถวายแล้วเชิญข้าพเจ้าไปที่
สถานีตารวจในตัวเมืองแพร่ ส่ งตัวให้นายร้อยเวรสอบปากคา ซึ่ งนายร้อยเวรผูน้ ้ นั ได้ถามข้าพเจ้าว่า
ทาไมนับถือศาสนาคริ สต์? ข้าพเจ้าตอบว่า เพราะประเทศไทยให้เสรี ภาพในการนับถือศาสนา จะนับถือ
ศาสนาอะไรก็ได้ นายร้อยเวรผูน้ ้ นั ขู่ขา้ พเจ้าว่า คนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ หมดสิ ทธิ์ เข้ารับราชการเป็ น
ตารวจและทหาร แต่จะถูกส่ งตัวไปอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กาโน่น ข้าพเจ้าจึงอธิบายเหตุผลให้นายร้อยเวร
เข้าใจ ในที่สุดเขาก็ปล่อยข้าพเจ้า แต่ได้กาชับว่าครั้งต่อไปถ้ามีการประชุมอีก ขอให้แจ้งหรื อรายงานให้
เจ้าหน้าที่ทราบก่อน ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ทดลองข้าพเจ้า พร้อมการข่มเหงคุกคามเพื่อให้ขา้ พเจ้าเลิก
เชื่อถือในพระเยซู เลิกเป็ นคริ สเตียนแต่ขา้ พเจ้ายังยืนหยัดอยูไ่ ด้ ตั้งใจแน่วแน่วา่ ขอยอมแบกไม้กางเขน
ติดตามพระเยซูในฐานะสาวกของพระองค์ ดีกว่าเลิกเป็ นคริ สเตียน....”
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ โดยฝ่ ายอักษะประกอบด้วยเยอรมนี, อิตาลีและญี่ปุ่นพ่ายแพ้
ยับเยิน ครอบครัวของศาสนาจารย์ เอช.เกย์ ลอร์ ด น๊อกส์ ก็กลับจากสหรัฐอเมริ กามาประจาที่จงั หวัด
แพร่ อีกครั้ง ในเวลาเดียวกัน คริ สเตียนที่เหลือรอดจากภัยสงคราม ต่างตื่นตัวประกาศพระกิตติคุณอย่าง
จริ งจังแบบที่วา่ “ชี วิตนีอ้ ุทิศเพื่อพระคริ สต์ ” เป็ นเหตุให้มีผกู ้ ลับใจรับเชื่อในพระเยซูคริ สต์เพิม่ อีกหลาย
ครอบครัว แล้วโตวันโตคืนสามารถรับผิดชอบดูแลบริ หารกิจการของหมวดเป็ นอย่างดี คริ สตจักรที่ 1
แพร่ กิตติคุณอันเป็ นคริ สตจักรแม่ เห็นว่าควรจะให้แยกตัวออกไปดาเนินงานเองได้แล้ว จึงทาเรื่ องเสนอ
ภาคและสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ปรากฏว่า ทั้งภาคทั้งสภาฯ เห็นดีเห็นงามไปด้วย ดังนั้นในวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ.2491 หมวดคริ สเตียนบ้านพันเชิงก็เปลี่ยนสภาพเป็ น “คริสตจักรที่ 5 สามัคคีธรรม”
ศาสนาจารย์พวง อรรฆภิญญ์ ประธานสภาตริ สตจักรฯ เป็ นผูป้ ระกอยพิธีสถาปนาเป็ นคริ สตจักร มี
แขกเหรื่ อร่ วมพิธีมากมายอาทิ ผป.ดารง สารสมุทรประธานภาคที่ 4 แพร่ -อุตรดิตถ์, ศาสนาจารย์ทองอยู่
ธราวรรณ
วันเวลาผ่านไป อาคารโบสถ์หรื อโรงสวดหลังเดิม ก็ผพุ งั ตามสภาพกาล อีกทั้งบริ เวณคับแคบ
ไม่สะดวกต่อการประกอบศาสนาพิธีและศาสนกิจ ผูน้ าคริ สตจักรที่ 5 จึงเห็นพ้องต้องกันว่า จาเป็ นต้อง
ปลูกสร้างอาคารถาวร แต่ปัญหามีวา่ จะจัดหาที่ดินได้อย่างไร? ที่ไหน? เพราะที่ดินที่จะใช้ปลูกสร้าง
อาคารถาวรต้องมีลกั ษณะกว้างขวางและเข้าออกสะดวก ผูน้ าคริ สตจักรได้แจ้งเรื่ องให้สมาชิกทราบ
พร้อมหนุนใจให้ช่วยกันอธิษฐานขอจากพระเจ้า ในที่สุด พระเจ้าก็ตอบคาอธิ ษฐาน มีคนหนึ่งเสนอขาย
ที่ดินแปลงใหญ่ให้ในราคา 4,00.-บาท ถึงตอนนี้ท้ งั ผูน้ าทั้งสมาชิกต่างกระตืนร้อร้นหาเงินเพื่อปลูกสร้าง
อาคารถาวร ได้เงินส่ วนหนึ่งจากคริ สเตียนคริ สตจักรที่ 1 แพร่ กิตติคุณ จากเงินของคริ สจักรที่ 5 ที่เก็บ
สะสมไว้ จากคริ สตชนและจากที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง
ผูเ้ ป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงสาคัญในการวิง่ เต้นสร้างอาคารโบสถ์ถาวรมีหลายท่านเช่น ผป.เป็ ง นันทิ
ยา, ผป. แสน นันทิยา, ผป.ปั น กระจ่างแก้ว, ผป.หมื่น นัทิยา, ผป.บุญทา นันทิยา, ผป.แก้ว นวลจันทร์
ฯลฯ ผืนที่ดินที่ซ้ื อไว้เป็ นที่นา มีน้ าท่วมขังมากในฤดูฝนสมาชิกคริ สตจักรจึงสละแรงกาย แรงใจและ
กาลังทรัพย์ ช่วยกันขนดินถมที่ให้สูง ซื้ อหิ นดินกรวดทรายและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครั้นทุกสิ่ งพร้อม
แล้ว ก็มอบหมายให้คริ สตเตียนชาวจีนชื่อนายชาน เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างจนแล้วเสร็ จ ทาพิธีเปิ ดอาคาร
โบสถ์ หลังใหม่เมื่อปี พ.ศ.2495
อาคารโบสถ์ถาวรหลังใหม่รองรับพันธกิจมานานถึง 40 ปี จึงเกิดชารุ ดเสี ยหายบ้างเป็ นธรรมดา
คณะธรรมกิจคริ สตจักรที่ 5 สามัคคีธรรม ก็ลงมติให้ปรับปรุ งซ่อมแซมใหม่ 2 ครั้ง ครั้งแรกรื้ อหลังคา
กระเบื้องธรรมดาออกเปลี่ยนเป็ นกระเบื้องซี แพคที่ทนั สมัยสวยงาม ทนทานกว่า ครั้งที่สอง ทุบพื้นเดิม
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ออก แล้วเทพื้นใหม่ปูกระเบื้องเคลือบ จนกลายเป็ นสถานที่นมัสการพระเจ้าอลังการแห่งหนึ่งในภาคที่
4 แพร่ -อุตรดิตถ์
คริ สตจักรที่ 5 สามัคคีธรรม เติบใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2535 ระบุวา่ มีจานวนสมาชิก
ทั้งหมด 209 คน แยกเป็ นชาย 96 คน หญิง 113 คน แยกย่อยออกเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ที่ผา่ นพิธีบพั ติศมา
(3) จานวน 162 คนเป็ นชาย 76 คน หญิง 86 คน สมาชิกสารอง 47 คน เป็ นชาย 20 คน หญิง 27 คน มี
ผูป้ กครองทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่ผปู ้ กครองประจาการ 5 คน ผูป้ กครองนอก
ประจาการ 12 คน มัคนายก 5 คน
โครงสร้างของคริ สตจักรที่ 5 ประกอบด้วย สมาชิกสมบูรณ์กบั สมาชิกสารอง รวมตัวกันเป็ น
คริ สตจักร หรื อนัยหนึ่งก็คือ คณะสัปปุรุษ นัน่ เอง คณะสัปปุรุษจะเลือกตั้งผูบ้ ริ หารคริ สตจักรเรี ยกว่า
“คณะธรรมกิจ” องค์ประกอบ ของคณะธรรมกิจประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ,
ผูช้ ่วยเลขานุการ, เหรัญญิก, ผูช้ ่วยเหรัญญิก, ประธานอนุ กรรมการต่าง ๆ (แล้วแต่จะแบ่งหน้าที่) เช่น
คณะผูป้ กครอง, คณะมัคนายก, คณะสตรี , คณะอนุชน, คริ สเตียนศึกษา, เซลล์กรุ๊ ปหรื อการศึกษาพระ
คริ สตธรรมตามบ้าน, แผนกอธิษฐาน, แผนกสุ สานคริ สเตียน, แผนกทรัพย์สินคริ สตจักร เป็ นต้น
พันธกิจภายในคริ สตจักรประกอบด้วยการนมัสการภาคเช้า-บ่าย, การนมัสการเนื่ องในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ การศึกษาพระคริ สตธรรมหรื อที่เรี ยกรวีวารศึกษา แยกตามอายุและวิชา, กลุ่มย่อยศึกษาพระ
คริ สตธรรมตามบ้าน (เซลล์กรุ๊ ป), การประชุมอธิษฐานในคืนวันพุธ, การประชุมและนมัสการของคณะ
ต่าง ๆ, การเยีย่ มเยียนสมาชิกคริ สตจักรโดยคณะเยีย่ มเยียนที่เรี ยกเป็ นศัพท์แสงว่า คณะอภิบาล, กลุ่มหัต
กรรมกรทอง ซึ่ งส่ งเสริ มอาชี พเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวสมาชิก, พันธกิจภายนอกคริ สตจักรประกอบด้วย
การเยีย่ มเยียนหนุมใจคริ สตชนในตริ สตจักรต่าง ๆ ในภาคที่ 4 โดยเฉพาะคริ สตจักรที่ขาดศิษยาภิบาล
เช่น หมวดคริ สเตียนบ้านต้าแป้ น ตาบลเวียงต้า อาเภอลอง จังหวัดแพร่ , การประกาศพระกิตติคุณ, การ
ประสานงานร่ วมมือกับองค์การ คริ สตจักร หน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ การร่ วมมือสนับสนุนกิจการหรื อ
โครงการต่าง ๆ ของหมู่บา้ นและราชการตามโอกาสที่เหมาะสม
คริ สตจักรที่ 5 สามัคคีธรรม มีผทู้ าหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาล หรื อผูท้ ี่ดูแลฟูมฟักเอาใจใส่ คริ สต
สมาชิกนี้ ศาสนาจารย์อนันต์ สุ วรรณทะ ทาหน้าที่ต้ งั แต่ปี พ.ศ.2514-2515, ศาสนาจารย์มาลัย ไชยมูล
ตั้งแต่ปี 2517-2520 ศาสนาจารย์อนันต์ สุ วรรณทะ มาเป็ นศิษยาภิบาลอีกครั้งตั้งแต่ปี 2520-2521 อาจารย์
อินหวัน อินต๊ะสิ น นักศึกษาฝึ กงานจากศูนย์พระคริ สตธรรมพะเยา มาฝึ กงานในปี พ.ศ.2522, อาจารย์
ประดิษฐ์ ชาวส้าน ตั้งแต่ปี 2527-2528, อาจารย์ธีรพันธ์ ขอบใจ ทาหน้าที่ต้ งั แต่ปี 2529 จนถึงทุกวันนี้
ปัจจุบนั คริ สตจักรที่ 5 สามัคคีธรรมสังกัดภาคที่ 4 แพร่ -อุตรดิตถ์ สภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ตั้งอยูใ่ นท้องที่หมู่ที่ 3 ตาบลช่อแฮ อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 64 ฉบับที่ 548 กุมภาพันธ์ 1996, หน้า 41-43.
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