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เกริ่นนา
ธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ ฉบับแรกเกิดขึ้น พร้อมกับการเกิดสภา-คริ สตจักรฯ เมื่อปี 1934 ถ้า
ถือ ฤกษ์ถือยามก็อยากจะบอกว่าธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 1934 เวลาสามทุ่ม
ยีส่ ิ บนาที หลังจากมีการใช้ธรรมนูญฉบับแรกนี้ระยะหนึ่งก็มีการแก้ไขตามกระแสความคิดที่เห็นว่า
น่าจะเหมาะสมตามกาลสมัยนับตั้งแต่ฉบับ 1934 จนถึงปั จจุบนั มีธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ รวม 5 ฉบับ
โดย ฉบับ 1974 เป็ นฉบับสุ ดท้าย ที่ถูกนามาแก้ไขและเสนอเมื่อปี ค.ศ. 1994 แต่ไม่ผา่ นการพิจารณา
จนถึงที่สุดในคืนวันนั้น (ที่โรงเรี ยนสามมุกคริ สเตียนวิทยา) มันช่างเป็ นประสบการณ์ที่เจ็บปวด จนไม่
อยากหวนไปหาอีก
อย่างไรก็ดี เรื่ องธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ ยังเป็ นเรื่ องน่าติดตามทั้งนี้เพราะเป็ นเหมือน
กฎหมายสู งสุ ดในการปกครองคริ สตจักร ซึ่ งบรรดาคริ สตจักรทั้งหลายที่สมัครใจมาอยูใ่ นสังกัดสภา
คริ สตจักรฯ ร่ วมกับมรดกลูกหลานของมิชชันนารี เพรสไบทีเรี ยนอเมริ กนั ต้องยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ดังนั้น ก่อนที่จะมีการหยิบยกธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ มาเป็ นประเด็นพูดคุยกันต่อไปจะในวาระใดก็
ตาม อยากจะเสนอ เรื่ องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมนูญฝากไว้ในที่น้ ีสักครั้งหนึ่ ง

ทีม่ าของธรรมนูญสภาฯ
เมื่อกล่าวถึงธรรมนูญก็คงต้องย้อนถึงที่มาของสภาคริ สตจักรฯ ซึ่งเป็ นความต้องการที่อยากจะ
มีคริ สตจักรที่เป็ นของคนไทยรับผิดชอบโดยคนไทย สามารถเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศ
ด้วยตนเอง ตามหลักการที่พูดถึงกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1895 มาแล้ว แต่รอเหตุการณ์ผา่ นไปหลายวาระยังไม่
ปรากฏเป็ นตัวเป็ นตน ขึ้นได้จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 19-23กรกฎาคม ค.ศ. 1929 มีคนไทย 40 คน เป็ นผูแ้ ทน
คณะต่าง ๆ ทัว่ ประเทศสยามได้เข้ามาประชุมหารื อกันที่กรุ งเทพฯ ด้วยเรื่ องคริ สตศาสนกิจต่าง ๆ ที่
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ประชุมได้ตกลงกันว่าจะเริ่ มจัดตั้งคริ สตจักรในประเทศสยาม ที่เรี ยกว่าคริ สตจักร ประจาชาติ (National
Church) แต่งานนี้ เป็ นงานใหม่จึงมีการตั้งสภาพี่เลี้ยงเรี ยกว่า “สยามคริ สตสภา” (National Christian
Council in Siam) มีกรรมการอานวยการ 18 คน จากมิชชันอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนและคณะต่าง ๆ
ได้แก่ คณะเชิ ร์ช ออฟ ไครซ์ (ของอังกฤษ) คณะ เอส พี จี สมาคมพระคริ สตธรรมอเมริ กนั และผูแ้ ทน
เพรสไบทีเรี ยน (คริ สเตียนไทย) รวม 18 คน พร้อมทั้งมีอนุกรรมการอีก 9 คนสาหรับร่ างกฎและบท
ขนบธรรมเนียมของคริ สตจักรประจาชาติ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูแ้ ทนคริ สตจักรได้พิจารณา
การประชุมสภาคริ สตจักรในสยามครั้งแรกในวันที่ 7-14 เมษายน ค.ศ. 1934 มีผแู้ ทนเข้า
ประชุม สอง ประเภท คือ ผูแ้ ทนคริ สตจักร จานวน 40 คน และสมาชิกรับเชิญในฐานะที่เป็ นผูม้ ีความรู้
ความชานาญ จานวน 27 คน สมาชิกประเภทที่หนึ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ ออกเสี ยง ส่ วนประเภทที่สองไม่มี
สิ ทธิ์ ออกเสี ยง ต่อจากนั้น นางอาจวิทยาคม (มิสซิ ส เบอร์ ธา แมคฟาร์ แลนด์) เลขานุ การิ ณีแห่งสยาม
คริ สตสภาได้เสนอธรรมนูญการปกครองคริ สตจักรในสยาม
ซึ่งได้ใช้ธรรมนูญของคริ สตจักรใน
ประเทศจีน และฟิ ลิปปี นส์เป็ นบรรทัดฐาน แปลและดัดแปลงเป็ นภาษาไทย ธรรมนูญฉบับนี้ได้ผา่ น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสยามคริ สตสภาแล้ว และได้แจกจ่ายให้คณะต่าง ๆ ทั้งทางเหนื อและ
ทางใต้ช่วยพิจารณาแก้ไข
ธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ นับเป็ นสิ่ งแปลกใหม่อย่างยิง่ ต่อคริ สเตียนไทย และเป็ นธรรมเนียม
ใหม่ที่คนไทยทัว่ ประเทศไม่คุน้ เคยมาก่อน (ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับชัว่ คราวเมื่อวันที่
27 มิถุนายน 1932) ศาสนาจารย์เปลื้อง สุ ทธิ คา ประธานของที่ประชุมได้ช้ ีแจงว่า กว่าที่จะเป็ นธรรมนูญ
มาได้น้ ีตอ้ งผ่านการร่ างและพิจารณามากว่า 3 ปี มีการตีพิมพ์ใน ข่าวคริ สตจักร ประจาเดือนมีนาคม
ค.ศ.1934 และได้ส่งออกไปตามคริ สตจักรต่าง ๆ เพื่อขอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุ ง ยิง่ กว่านั้น
สยามคริ สตสภาได้จดั ส่ งผูแ้ ทนไปยังต่างจังหวัด เพื่อชี้แจงและอธิ บายให้เข้าใจ ในที่สุดที่ประชุมได้มี
มติรับธรรมนูญเมื่อคืนวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1934 เท่ากับว่าสภาคริ สตจักรฯ เกิดเป็ นตัวเป็ นตนในวันนี้
(ที่มีการระลึกสภาคริ สตจักรฯในเดือนกรกฎาคม ผูเ้ ขียนไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลอะไร แต่เข้าใจว่าเอากาเนิด
“ข่ าวคริสตจักร” ฉบับแรกเป็ นเกณฑ์ ซึ่ งก็น่าจะมีวนั ระลึก “ข่าวคริ สตจักร” กับสภาคริ สตจักรฯ คนละ
วาระกัน เพราะ “ข่าวคริ สตจักร” เป็ นงานสื่ อสาคัญอย่างหนึ่งที่ยนื ยงอยูค่ ู่สภาคริ สตจักรฯ มาโดยตลอด)

การแก้ไขธรรมนูญและสาระ
สาระของคริ สตธรรมนูญฉบับที่ 1 ปี ค.ศ.1934 แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. คริสต์ ธรรมนูญ 4 หมวด
2. กฎปกครองคริสตจักรในสยาม 7 หมวด
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ในที่น้ ีสามารถเข้าใจได้โดยแบ่งเป็ น 3 หัวเรื่ องใหญ่ ๆ คือเรื่ อง หลักการหลักปฏิบตั ิและหลัก
ปกครอง
หลักการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจักรตั้งสภาคริ สตจักรฯ ก็เพื่อจะเลี้ยงตัวเอง ปกครอง
ตนเอง และเผยแพร่ โดยตนเอง รวมทั้งการรับหลักข้อเชื่ ออันเป็ นที่นบั ถือร่ วมกันคือ หลักข้อเชื่อเรื่ อง
พระเจ้า พระเยซูคริ สต์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระคัมภีร์ มนุษย์ ความบาป ชีวติ อนาคตคริ สตจักร และศีล
หลักปฏิบัติ เพื่อสมาชิกที่อยูใ่ นสังกัดสภาคริ สตจักรในสยาม จะได้มีหลักปฏิบตั ิร่วมกัน เป็ น
แนวทางเดียวกันที่จะเจริ ญรุ ดหน้าต่อไป
หลักปกครอง เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับหลักความเชื่อคริ สตจักรในสยามมีสิทธิ์ ที่จะตั้งหลักความเชื่อ
ของตนขึ้นได้ ตามความเชื่ อที่ตนเห็นจริ ง ข้อกาหนดเรื่ องคริ สตจักรประจาตาบล คณะธรรมกิจประจา
ภาค สภาคริ สตจักรในสยาม
ตามคริ สตธรรมนูญ ค.ศ. 1934 ได้กาหนด ให้แบ่งการปกครองสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
อย่างน้อย 6 ภาค โดยแบ่งตามลักษณะของภูมิประเทศและเขตการปกครองเดิม คือตามศูนย์มิชชันนารี
(Station) เดิมที่มิชชันนารี ตั้งงานในภูมิภาคนั้น ๆ คริ สตจักรภาคจึงเป็ นองค์กรที่เกิดขึ้นตามศูนย์
มิชชันนารี และถอดแลลมาจากเพรสไบเทอรี เพียงแต่วา่ มีการแตกเป็ นองค์กร (ภาค) ออกไปมากกว่า
เพรสไบเทอรี ที่เคยมีมาก่อน ในสมัยเริ่ มแรกที่มีคริ สตจักรภาคค่อนข้างเป็ นที่แน่ชดั ว่าคริ สตจักรภาคยัง
ไม่มีอานาจ ในการบริ หารงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากทรัพย์สินและอานาจการบริ หารงานยังอยูใ่ นมือของ
มิชชันนารี ดงั ปรากฏในรายงานการประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในสยามครั้งแรกว่า สภาคริ สตจักรใน
สยาม และสภาเพรสไบทีเรี ยนมิชชันแห่งสยามต่างทางานร่ วมกันไป โดยสภาเพรสไบทีเรี ยนมิชชันแห่ง
สยามจะค่อย ๆ มอบกิจการต่าง ๆ ให้สภาคริ สตจักรในสยาม รับไปดาเนินการเท่าที่สามารถรับได้และ
ในช่วงนี้ (ค.ศ. 1934) สภาคริ สตจักรในสยามยังไม่มีสิทธิ์อานาจทางกฎหมายจึงเท่ากับว่ายังไม่สามารถ
ทาอะไรได้อย่างชัดเจน เรื่ องนี้ได้มีการย้าในที่ประชุมสมัยวิสามัญของคริ สตจักรภาคที่หนึ่ง เชียงใหม่ลาพูน เมื่อปลายปี ค.ศ. 1934 ว่า ตราบใดที่สภาคริ สตจักรในสยามยังมิได้รับการจดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลตราบนั้นก็ให้ถือว่าคริ สตจักรยังขึ้นตรงต่อสภาเพรสไบทีเรี ยนมิชชันแห่งสยาม
บทบาทของคริ สตจักรในภาคในช่วงสมัยแรก เป็ นการเน้นให้คริ สตจักรท้องถิ่นเข้าใจเรื่ องการ
ตั้งสภาคริ สตจักรในสยามโดยให้สมาชิกคริ สตจักรเข้าใจคริ สตธรรมนูญฯ และการปกครองคริ สตจักร
ในสยาม รวมทั้งให้ตระหนักว่า สมาชิกคริ สตจักรมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากคริ สเตียน
ไทยเคยชินกับการได้รับการเลี้ยงดูจากมิชชันนารี มาโดยตลอด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่ องนี้จึง
เป็ นบทบาทสาคัญ ซึ่ งก็มีเสี ยงสะท้อนจากผูน้ าคริ สตจักรท้องถิ่นว่าการตั้งคริ สตจกัรประจาชาติที่เป็ น
การเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเองและจัดการขยายงานการประกาศด้วยตนเองนั้นเกรงว่าจะไปไม่รอด
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เมื่อถึงที่น้ ีมีขอ้ สังเกตว่า ประการแรก การก่อตั้งคริ สตจักรในประเทศสยาม ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการอภิบาล รวมไปถึงการบริ หารงาน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หาร
ภายในคริ สตจักรในสยามจากที่เคยปฏิบตั ิแบบต่างคนต่างทา มาเป็ นระบบการทางานที่ตอ้ งมีกฎเกณฑ์
ข้อบังคับร่ วมกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการอภิบาลคริ สตจักรชนบทหรื อคริ สตจักรท้องถิ่น จาก
การที่เคยอยูภ่ ายใต้อานาจของเพรสไบเทอรี่ ซึ่ งมีมิชชันและมิชชันนารี เป็ นฝ่ ายนา มาอยูภ่ ายใต้การ
อภิบาลของคริ สตจักรภาค หมายความว่า การอภิบาลคริ สตจักรนาโดยองค์กรคริ สตจักรที่เป็ นของคน
ไทย
ประการที่สอง ขณะที่มีการร่ างธรรมนูญสภาคริ สตจักรในประเทศไทยนั้นมีคริ สเตียนคณะ
คริ สตจักรพระคริ สต์จงั หวัดนครปฐม (ภายหลังเป็ นคณะดีไซเปิ ล) ได้ดาเนินการอยูแ่ ล้ว และแสดงความ
จานงที่จะรวมเข้ากับสภาคริ สตจักร หากแต่ยงั กระทาทันทีไม่ได้ เพราะหลักความเชื่อยังต่างกันอยูบ่ า้ ง
จึงมีการเปิ ดช่องในธรรมนูญฉบับ 1934 หมวดที่ 1 ข้อที่ 4 ความว่า “คริ สตจักรใดที่ยอมรับปฏิบตั ิตามค
ริ สตธรรมนูญการปกครองนี้ ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักรในสยามได้ คริ สตจักรใดที่เป็ นสมาชิกอยู่
แล้ว ใคร่ จะเพิ่มหลักข้อเชื่อเติมและธรรมเนียมเดิมของคริ สตจักรนั้น ๆ เข้ากับหลักความสัมพันธ์ของ
คริ สตจักรในสยามก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ขดั กับหลักข้อเชื่อในคริ สตธรรมนูญนี้ ” คริ สตจักรนครปฐมจึงเข้า
มาร่ วมพร้อมกับมีสิทธิ ที่จะดาเนินตามความเชื่ อเดิมของตน
ไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงมาถือในแบบของ
เพรสไบทีเรี ยนที่เป็ นแม่บทของสภาคริ สตจักรฯ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1936 สภาคริ สตจักรในสยามได้ประกาศใช้ ลักษณะปกครองบทวินยั และ
ข้อบังคับคริ สตจักรในสยามซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ลักษณะปกครอง มีท้ งั หมด 18 หมวด 1.เรื่ องทัว่ ๆ 2.คริ สตจักร 3.ตาแหน่งหน้าที่ใน
คริ สตจักร 4.ศิษยาภิบาล 5.ปกครอง 6.มัคนายก 7.ระเบียบการนมัสการและศีล 8.การปกครองของสภา
คริ สตจักรในสยาม คริ สตจักรประจาภาคและคริ สตจักรประจาตาบล 9.คริ สตจักรประจาภาค 10.สภาคริ
สตจกัรในสยาม 11.การเลือกผูป้ กครอง มัคนายก 12.การสอบความรู้ครู ประกาศนียบัตร 13.การ
สถาปนาศาสนาจารย์ 14.การย้าย ลา ของเจ้าหน้าที่คริ สตจักร 15.เจ้าหน้าที่คณะธรรมกิจ 16.ผูร้ ับมอบ
ฉันทะไปประชุมประจาภาค และสภาผูแ้ ทนคริ สตจักรในสยาม 17.คณะต่าง ๆ 18.การแก้ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 2 บทวินยั ประกอบด้วย 8 หมวด คือ 1.การปกครอง 2.การโอนสมาชิกภาพ 3.วิธีการ
พิจารณาคดีต่าง ๆ 4.คาฟ้ องและหลักฐาน 5.ข้อบังคับทัว่ ไปเกี่ยวกับคดี 6.ข้อบังคับพิเศษเกี่ยวกับคดี
(ธรรมกิจคริ สตจักรประจาตาบล) 7.ข้อบังคับพิเศษเกี่ยวกับคดี (ธรรมกิจคริ สตจักรประจาภาค) 8.การ
จาหน่ายสมาชิก
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ส่ วนที่ 3 ข้อบังคับการประชุมและการปรึ กษา ประกอบด้วย 9 หมวดคือ 1.การเลือกประธาน
และรองประธาน 2.หน้าที่เจ้าพนักงานแห่งสภาคริ สตจักรในสยาม 3.การประชุม 4.การกล่าวอภิปราย 5.
การลงมติ 6.คณะกรรมาธิ การ 7.ระเบียบการประพฤติในที่ประชุม 8.การลงโทษ 9.การแก้ไขเพิ่มเติม
หลังจากมีการใช้ธรรมนูญฉบับแรก ค.ศ. 1934 และมีการเพิม่ เติมลักาณะปกครอง บทวินยั และ
ข้อบังคับคริ สตจักรในสยามเมื่อปี ค.ศ. 1936 แล้ว ก็ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพื่อความเหมาะสมตาม
สภาพการณ์ ตั้งแต่ตน้ จนปั จจุบนั มีการใช้ธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ รวม 5 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 คริ สตธรรมนูญ และกฎปกครองแห่งคริ สตจักรในสยาม ค.ศ. 1934
ฉบับที่ 2 คริ สตธรรมนูญและกฎปกครองแห่งคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1934 และแก้ไข
ค.ศ.1941
ฉบับที่ 3 ธรรมนูญและกฎการปกครองแห่งคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ.1952
ฉบับที่ 4 ธรรมนูญ กฎการปกครอง บทวินยั และข้อบังคับการประชุมแห่งคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ค.ศ. 1970
ฉบับที่ 5 ธรรมนูญแห่งคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1974
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงธรรมนูญและกฎการปกครองสภาคริ สตจักรฯ ตั้งแต่ฉบับแรก ค.ศ.1934
จนถึงฉบับ ค.ศ.1974 มีประเด็นสาคัญคือ ฉบับแก้ไข 1941 เพิ่มลักษณะการปกครอง และระเบียบวินยั
โดยในฉบับแก้ไข ค.ศ.1941 เปลี่ยนหลักข้อเชื่อสภาคริ สตจักรในประเทศสยามเป็ นหลักข้อเชื่อสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย เพราะประเทศสยามเปลี่ยนชื่อเป็ นประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ.1939 และเพิ่มหลัก
ข้อเชื่ออัครธรรมฑูต หลักข้อเชื่อไนเซีย แสดงถึงศาสนศาสตร์ของความเป็ นสภาคริ สตจักรฯ หลังจาก
นั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องสาระภายในมากกว่าการปรับโครงสร้างของธรรมนูญ
มีหวั เรื่ องหลัก ๆ ที่มีการแก้ไขคือ

คริสตจักรประจาตาบล
ธรรมนูญฉบับปี 1934 และ 1941 กาหนดเงื่อนไขการตั้งคริ สตจักรประจาตาบลเป็ นแบบง่าย ๆ
ไว้วา่ คริ สตจักรประจาตาบลหนึ่ง ๆ ตั้งขึ้นโดยที่บรรดาผูเ้ ลื่อมใสในพระเยซูคริ สต์ รวมเข้าด้วยกันเป็ น
หมู่คณะและมีการประชุมกันตามระเบียบที่กาหนด เพื่อนมัสการพระเจ้าในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งได้รับรอง
เห็นชอบตั้งขึ้นโดยคณะธรรมกิจประจาภาคในกาหนดเขตของตน พร้อมด้วยความยินยอมเห็นชอบของ
สภาผูแ้ ทนคริ สตจักรในสยาม ทุก ๆ คริ สตจักรประจาตาบลจะต้องเลือกตั้งคณะธรรมกิจประจาตาบล
ของตนเองตามระเบียบที่ได้กาหนด
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ธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1952 เริ่ มมีเงื่อนไขที่ครวปฏิบตั ิเป็ นรู ปธรรม คือกาหนดสมาชิกสมบูรณ์
ขั้นต่าไม่นอ้ งกว่า 20 คน ธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1970 และ 1974 กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าถึงแม้จะมี
สมาชิกสมบูรณ์ข้ นั ต่าแล้ว ต้องมีสมาชิกที่เหมาะสมเป็ นผูป้ กครองในคริ สตจักรด้วย

คณะธรรมกิจประจาภาค
ธรรมนูญฉบับปี 1934 และ 1941 กาหนดเงื่อนไขการตั้งคริ สตจักรประจาภาคไม่ชดั เจน
ธรรมนูญฉบับปี 1952 เริ่ มมีเงื่อนไขการตั้งคริ สตจักรประจาภาคที่ชดั เจนคือคริ สตจักรประจาตาบลเกิน
กว่าสองคริ สตจักรขึ้นไป บริ หารงานร่ วมกันตามมติของที่ประชุมแห่งคณะผูแ้ ทนของคริ สตจักรประจา
ตาบลที่รวมกันนั้น และเมื่อมีการแก้ไขธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1970 และ 1974 กาหนดเงื่อนไขการตั้ง
คริ สตจักรประจาภาคจากเดิมอย่างน้อย 2 คริ สตจักร เป็ น 3 คริ สตจักร

การเลือกเจ้ าหน้ าทีส่ ภาคริสตจักรในประเทศไทย
ธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1943-1970 ให้มีการเลือกเจ้าหน้าที่สภาคริ สตจักรโดยเสนอชื่อในที่
ประชุมสภาคริ สตจักรฯ ยกเว้นตาแหน่งเลขาธิการ เป็ นบทบาทของกรรมการอานวยการ สภาคริ สตจักร
ฯ เป็ นผูเ้ สนอให้ที่ประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรฯ แต่งตั้ง ส่ วนธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1974 กาหนด ให้มี
การเลือกเจ้าหน้าที่สภาคริ สตจักรฯ ทุกตาแหน่งโดยที่ประชุมสมัชชาฯ แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหา เพื่อ
นารายชื่อผูท้ ี่สมควรได้รับเลือกมาเสนอต่อที่ประชุมเลือกตั้งในวันสุ ดท้าย ซึ่ งที่ประชุมมีสิทธิ์ เสนอชื่อ
บุคคลอื่น ๆ เข้าแข่งขันได้อีก และมีการกาหนดการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่สภาคริ สตจักรฯ ไม่ให้
ดารงตาแหน่งเดิมเกิน 2 สมัย

บทบาทความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าทีส่ ภาคริสตจักรฯ
ธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1934-1952 ระบุบทบาทการบริ หารงานของสภาคริ สตจักรฯ อยูท่ ี่
ประธานสภาคริ สตจักรฯ ส่ วนเลขาธิ การจะเป็ นผูร้ ับคาสั่งจากประธาน ในธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1970 และ
1974 เลขาธิ การมีบทบาทและหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเฉพาะอย่างยิง่
ในด้านกฏหมายและมูลนิธิสภา
คริ สตจักรฯ ที่เป็ นองค์กรสาคัญได้รับการก่อตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อสิ ทธิ ในการดูแล จัดการทรัพย์สินของ
สภาคริ สตจักรตามกฏหมาย โดยธรรมนูญฉบับก่อนปี 1970 ไม่ได้ระบุเรื่ องมูลนิธิฯ ไว้เลย

สมาชิกสามัญของทีป่ ระชุ มสภาคริสตจักรฯ
ธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1934-1952 ได้กาหนดให้สมาชิกสามัญของที่ประชุมสภาคริ สตจักรฯ คือ
ผูแ้ ทนจากคริ สตจักรภาคเท่านั้น ธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1970-1974 กาหนดให้สมาชิกสามัญของที่ประชุม
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สภาคริ สตจักรฯ นอกจากจะมีผแู้ ทนจากคริ สตจักรภาคแล้ว ยังมีผแู้ ทนจากสถาบันการศึกษา สถาบัน
การแพทย์ และกองต่าง ๆ ในสภาคริ สตจักรฯ ด้วย

มุมมองและข้ อแนะนา
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมานี้เป็ นการสารวจอย่างคร่ าว ๆ เพื่อให้เห็นวิวฒั นาการเชิ งกายภาพ
ของธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ แต่แท้ที่จริ งแล้ว กว่าที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงธรรมนูญแต่ละฉบับ
นั้นมีเงื่อนไขต่าง ๆ มากมายเป็ นตัวกาหนดและผลักดันให้ทิศทางของธรรมนูญปรากฏออกมาอย่างที่
เห็นไม่วา่ จะเป็ นสถานการณ์ทางบ้านเมืองที่มีกระแสความคิดใหม่ เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ และกระแสความผัน
ผวนในแวดวงสภาคริ สตจักร อาทิ การเกิดกลุ่มผูจ้ บจากศูนย์ศึกษาคริ สเตียนและบริ การที่ไปทางานตาม
คริ สตจักรต่าง ๆ แต่รู้สึกว่าด้อยสถานภาพกว่าคนที่จบจากวิทยาลัยพระคริ สตธรรม กลุ่มผูร้ ับใช้จาก
ศูนย์ฯ มีอิทธิ พลไม่นอ้ ยต่อการเปลี่ยนแปลงฉบับ 1970 ทาให้มีสถานภาพใหม่ของผูอ้ ภิบาลมากขึ้นหรื อ
กระทัง่ การที่ผแู ้ ทนสถาบันเข้ามาเป็ นผูแ้ ทนสมบูรณ์ได้ คงยากที่จะปฏิเสธว่าสถานการณ์ความ ผันผวน
ตอนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ การที่สภาคริ สตจักรฯ ต้องดูแลทรัพย์สินอันเป็ นมกรดจากมิชชันนารี มากขึ้น ต้อง
ตั้งองค์กรที่มีสิทธิ์ ทางกฎหมายรับผิดชอบก็เลยทาให้ธรรมนูญฉบับ 1970 มีสองส่ วนที่ผกู มัดไว้ดว้ ยกัน
คือพันธกิจ (สภาคริ สตจักรฯ) กับธุ รกิจ (มูลนิธิฯ) ที่ยงั เป็ นปั ญหาถกเถียงกันมาจนปั จจุบนั เพราะคนที่
อาสาไปทาพันธกิจของสภาคริ สตจักรฯ นอกจากจะมีบทบาทเป็ น “พระ” แล้ว อีกฐานะหนึ่งยังต้องเป็ น
เจ้าสัวดูแลผลประโยชน์ดา้ นทรัพย์สินด้วย เมื่อคริ สเตียนจานวนไม่นอ้ ยเข้าใจว่า งานของพระเจ้ากับ
ธุ รกิจไม่น่าจะไปด้วยกันได้ ก็เลยลาบากที่ผทู ้ รงศีลทั้งหลายจะไปทาให้ทรัพย์ของสภาคริ สตจักรฯ งอก
เงยออกมาเป็ นเงินเป็ นทอง หรื อถ้าบรรดาพระทั้งหลายจะพูดเรื่ องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่พระแท้ เลย
ต้องมองดูทรัพย์สินที่มีแบบปลง ๆ แต่ก็ยงั หวังว่าเป็ นแหล่งเงินก้อนใหญ่ที่จะต้องขุดมาใช้ในงานพระ
เจ้าสักวัน อีกเรื่ องหนึ่งที่ไม่น่าจะละเลยต่อการมองกาเนิ ดและพัฒนาการของธรรมนูญสภาคริ สตรจักรฯ
คือมรดกทางประวัติศาสตร์ คริ สตจักร อย่างที่กล่าวไว้วา่ ธรรมนูญเป็ นเรื่ องใหม่ในสังคมไทย เราไม่เคย
มีธรรมเนียมแบบนี้มาก่อน เมื่อประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก ๆ ยังถูกเสนอในรู ป “สิ่ งศักดิ์สิทธิ์”
ใส่ พานไว้ให้ประชาชนกราบไหว้ตามจังหวักต่าง ๆ เรื่ องรัฐธรรมนูญจึงเป็ นเรื่ องศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อ
ชาวบ้าน ต่อมา ผูม้ ีอานาจทั้งหลาย กลับเอาไปฉี กเล่น ง่าย ๆ อย่างไม่กลัวฟ้ าดินจะลงโทษ ความ
ศักดิ์สิทธิ์ จึงค่อย ๆ หมดไปพร้อมทั้งค่อย ๆ มีความเข้าใจเรื่ อง “กฎหมายสู งสุ ด” เข้ามาแทน ซึ่ งกว่าจะ
เป็ นเช่นนี้ได้ก็ผา่ นการนองเลือดมาหลายคน อย่างไรก็ดี กระทัง่ ปั จจุบนั นี้ชาวบ้านก็ยงั ไม่ได้ส่วนกับ
รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริ ง
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การเกิดรัฐธรรมนูญสภาฯ ฉบับแรก (1934) อยูใ่ นสภาพที่คริ สเตียนไทยยังไม่ประสี ประสากับ
เรื่ องดังกล่าวเช่นเดียวกันเมื่อตราออกมาก็ไม่มีการใช้คริ สตจักรฯ อย่างจริ งจัง นอกจากระดับผูน้ าสู ง ๆ
ที่ไว้ตีความ (บางทีก็ตีรวน) หรื อเป็ นแนวทางบริ หาร ผูน้ าคริ สตจักรภาคบางแห่งยังไม่เคยรู ้จกั หรื อเปิ ด
ใช้ธรรมนูญเลยก็มี การแก้ไขจึงเป็ นเรื่ องระดับบนส่ วนคนระดับล่างที่ไม่เคยรู ้เรื่ องมาก่อนเมื่อถูกขอให้
พิจารณาและเสนอเปลี่ยนแปลงตามธรรมเนียมการแก้ไขธรรมนูญสภาฯ ก็ทาตามที่ถูกขอ ซึ่ งไม่รู้
เหมือนกันว่าการแก้ไขนั้นมีความคิดของสมาชิกระดับตาสี ตาสาประเภทปากกัดตีนถีบ (ขอยืมสานวน
แปลของ “ปิ ยอทะ มาใช้หน่อย) เล็ดลอดเข้ามาอยูด้ ว้ ยหรื อเปล่า
มรดกทางประวัติศาสตร์ประการที่สองคือ สภาคริ สตจักรฯ มาจากการรวมตัวระหว่าง
คริ สตจักรที่เคยอยูใ่ นอาณัตของมิชชันนารี ภาคล้านนา (ภาคเหนือตอนบนหรื อที่สมัยก่อนถูกเรี ยกว่าลาว
เหนื อ) กับ ที่เคยอยูใ่ นอาณัติของมิชชันนารี ภาคสยาม ซึ่ งมีพฒั นาการทางประวัติศาสตร์ ของตนแตกต่าง
กัน เมื่อรวมกันภายใต้ธรรมนูญจึงยังมีการสาแดงพลังในสมัยแรก ๆ แต่อยากยกตัวอย่างชัดเจนเมื่อครั้ง
พิจารณาแก้ไขธรรมนูญครั้งหลังสุ ดเมื่อสองปี ที่ผา่ นมา (1994) ซึ่ งหากมีการศึกษาลึก ๆ ในการแก้ไข
ธรรมนูญฉบับก่อน ๆ คิดว่ามีอะไรดี ๆ จากมรดกตัวนี้ ที่เป็ นเกร็ ดเบื้องหลังนอกธรรมนูญมา
อรรถาธิ บายให้รับรู ้กนั หลายเรื่ อง
มรดกทางประวัติศาสตร์ประการที่สาม
คือ
พัฒนาการทางสถาบันและคริ สเตียนบน
แนวนโยบาย “เลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศด้วยตนเอง” ที่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่ มแรก ทาให้มี
การแยกส่ วนปฏิบตั ิที่ชดั เจนระหว่างคริ สตจักรกับสถาบันเนื่องจากสถาบันมีช่องทางในการเลี้ยงตนเอง
ที่ง่ายกว่าและเงินบริ จาคก้อนใหญ่จากที่ต่าง ๆ มักจะลงที่สถาบัน ทาให้สถาบันสามารถยืนอยูบ่ นขา
ตนเองได้ ไม่ยากนักและมีสานึกกลายเป็ น ๆ ว่าตนเองค้ าจุนคริ สตจักรขณะที่อุดมคติเดิมคือสถาบันเป็ น
ของคริ สตจักร เกิดขึ้นด้วยเงินถวายและการบริ จาคของสมาชิกคริ สตจักร ที่จะต้องคืนให้กบั คริ สตจักร
ในทุกรู ปแบบ ในสมัยมิชชันนารี สถาบันกับคริ สตจักรยังปน ๆ กันอยูเ่ พราะมิชชันนารี ดูแลทั้งสอง
อย่าง อีกทั้งสถาบันยังอยูใ่ นโครงสร้างของศูนย์ มิชชันท้องถิ่น แต่มาในสมัยคริ สตจักรฯ สถาบันเริ่ ม
แยกตัวออกไปไม่มีสังกัดของตนเองเป็ นกองต่าง ๆ ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การดูแลของกรรมการคริ สตจักร
ท้องถิ่น โดยเหตุน้ ี จึงมีการเรี ยกร้องว่าผูแ้ ทนสถาบันควรมีสิทธิ์ มีเสี ยงในที่ประชุมสมัชชาฯ ธรรมนูญ
ฉบับ 1970 ได้มีที่นงั่ สาหรับผูแ้ ทนสถาบันสมใจ เท่ากับ เป็ นการยอมรับว่าสถาบันเป็ นตัวหนึ่งที่แยก
จากคริ สตจักร เพราะมาด้วยตัวของตัวเองไม่ได้มาโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคริ สตจักรอย่างที่
กาหนดไว้ในธรรมนูญฉบับก่อน ๆ
และนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็ นต้นมา เสี ยงจากสถาบันดังขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะเป็ นที่รวมผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ดูจะถูกต้องดีงามส่ วนคริ สตจักรอยูใ่ นสภาพตรงกันข้าม
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เสนอแนะความคิดอย่างไรเสี ยงก็ยงั ไม่ดงั ฟังไม่ใคร่ จะชัด ความคิดเห็นเรื่ องคริ สตจักรและสถาบันใน
ธรรมนูญสภาฯ จึงกลายเป็ นเรื่ องร้อนต่อมากระทัง่ ถึงทุกวันนี้ และยังเป็ นปั ญหาคาใจที่ยงั ต้องพูดกันยาว
ต่อไป
ตามที่ได้สืบสาววิวฒั นาการของธรรมนูญสภาคริ สตจักรฯ มาเสนอในที่น้ ี ยังมีประเด็นอีก
หลากหลายที่ตอ้ งรอการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจธรรมนูญในมิติต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ลึกซึ้ งแต่
ในที่น้ ีอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าสภาค2ริ สตจักรฯ มีพฒั นาการมาไกลไม่นอ้ ยและมีผเู ้ ข้าร่ วมสังกัด
ที่มาจากต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมมากขึ้น ดังนั้น เมื่อจะมีการพิจารณาแก้ไขธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมก็ควรจะมีการพิจารณาอย่างถ่องแท้รอบด้านและละเอียดรอบคอบ
ให้ธรรมนูญมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และใช้ได้จริ ง ๆ ขอให้อย่างน้อยก็นอ้ ง ๆ พระคัมภีร์ก็ยงั ดีเนื่ องจากโดยเนื้อแท้แล้วธรรมนูญ
สภาฯ ก็เหมือนพันธสัญญาที่จาลองมาจากพระคัมภีร์เป็ นสัญญาที่บรรดาลูกของพระเจ้าได้มาตกลงร่ วม
โดยมีพระเจ้าเป็ นหลักและมีพระคัมภีร์เป็ นฐานความคิด การแก้ไขควรจะมาจากการระดมความคิดของ
คริ สตสมาชิกทุกระดับ ให้สมาชิกชาวบ้านธรรมดามีสิทธิ์ มีเสี ยงและมีอานาจกาหนดกฏหมายปกครอง
ตนเอง
นอกจากนี้ ถ้าสภาคริ สตจักรฯ คิดจะปรับโครงสร้างหรื อยกเครื่ องใหม่ ถ้าไม่เอาธรรมนูญสภาฯ
ที่เปรี ยบเสมือนแผงคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบการทางานของเครื่ องยนต์กลไกทั้งหลาย มาปรับแต่งให้
มีประสิ ทธิ ภาพและใช้การได้ ก็คงเป็ นการยากที่จะทาให้เครื่ องยนต์ใหม่เดินไปได้ดี เพราะที่ผา่ นมาถ้า
จะมีการแก้ไขทาอะไรแปลกใหม่ก็มกั จะมีคนเปิ ดสวิทแผงคอมพิวเตอร์
(ธรรมนูญ)
ที่ควบคุม
เครื่ องยนต์กลไกของสภาคริ สตจักรเครื่ องนี้อยูเ่ สมอไม่ใช่หรื อ?

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 65 ฉบับที่ 556 ตุลาคม 1996, หน้า 33-37.
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