คริสตจักรสั นติธรรมโพนทอง
จันทร์ แรม ชัยศรี
ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริ สตจักรฯ ร่ วมกับ ศจ.ดอน เพอร์ ซนั ภราดรผูร้ ่ วมงานหน่วยงาน
ประทีปของไทย ได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์คริ สตจักรสันติธรรมโพนทอง เพื่อสื บค้นอดีตของ
คริ สตจักรที่จะช่วยให้เข้าใจถึงความเป็ นมาทั้งในด้านที่เสริ มสร้างความเข้มแข็งและส่ วนที่เป็ นของ
ปั ญหา
ซึ่ งตกทอดมาถึงปั จจุบนั ทั้งนี้ก็หวังประโยชน์ในการพิจารณาแก้ไขในแนวทางที่ดีต่อไป
คริ สตจักรสันติธรรมโพนทอง เป็ นคริ สตจักรแห่งหนึ่งสังกัดคริ สตจักรภาคที่ 13 สภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 65 หมู่ 1 บ้านโพนทอง ตาบลโพนทอง อาเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยนิ ชื่อแต่ไม่ค่อยคุน้ เคยมากนัก ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอประวัติความเป็ นมาของ
คริ สตจักรสันติธรรมโพนทองให้รู้จกั และคุน้ เคยมากขึ้น
คริ สตจักรสันติธรรมโพนทอง มีประวัติความเป็ นมาเริ่ มแรกจากชื่อหมู่บา้ นโพนทอง ตามคา
บอกเล่ากล่าวว่า หมู่บา้ นนี้ มาจากชื่อของตระกูลพลท้องถิ่นซึ่ งได้ยา้ ยจากจังหวัดเลยมาตั้งรกรากอยูท่ ี่นี่
เป็ นครอบครัวแรก ประวัติความเป็ นมาของคริ สตจักรสันติธรรมโพนทองเริ่ มต้นจากการประกาศของ
อาจารย์ทูรย์ สาเจริ ญ ท่านเป็ นสมาชิกคริ สตจักรแห่งหนึ่งที่จงั หวัดขอนแก่น เคยเป็ นโรคเรื้ อนและ
ภายหลังได้รับการรักษาและท่านยังทาการรักษาคนป่ วยโรคเรื้ อนที่ขอนแก่นด้วย เมื่อมีคนที่ป่วยโรค
เรื้ อนจากจังหวัดหนองคายไปรักษาที่อาจารย์ฑูรย์ แล้วกลับมาอยูบ่ า้ นที่หนองคาย ท่านก็มีโอกาสมา
เยีย่ มและได้ประกาศเรื่ องราวคริ สตศาสนากับผูป้ ่ วยทัว่ ไป ท่านทาการประกาศร่ วมกับอาจารย์บุญมา
(ไม่ทราบนามสกุลและไม่มีผใู ้ ดทราบว่าท่านเป็ นใคร) ที่วดั บ้านโพนทอง อ.ศรี เชียงใหม่ จ.หนองคาย
ในคราวที่มีการจัดงานประจาปี (เทศน์มหาชาติ) ทาการประกาศโดยการฉายภาพยนตร์ คริ สเตียนและใช้
เครื่ องขยายเสี ยงพูดถึงเรื่ องพระเจ้า หลายคนที่ได้ยนิ ก็เห็นเป็ นเรื่ องแปลกใหม่สาหรับพวกเขา แต่ยงั ไม่มี
ใครรับเชื่อเป็ นคริ สเตียน
การเกิดชุมชนคริ สเตียนที่หมู่บา้ นโพนทองเริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1963 โดยมีอาจารย์แคช
มิชชันนารี ของคณะ C.M.A. (Christian and Missionary Alliance) และอาจารย์สมพร ไม่ทราบนามสกุล
ได้มาทาการประกาศที่บา้ นโพนทอง เมื่อพวกชาวบ้านเห็นฝรั่ง ซึ่ งไม่เคยเห็นมาก่อนก็พากันไปมุงดูและ
ฟังการประกาศเรื่ องของคริ สตศาสนา
วิธีการประกาศของอาจารย์แคชมักจะเอาภาพยนตร์ เกี่ยวกับ
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คริ สตศาสนาไปฉายและพากย์เป็ นภาษาไทย พร้อมกันนั้นอาจารย์แคชก็ได้อธิ บายเรื่ องบ้างไม่รู้บา้ ง
เพราะท่านพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด ผูฟ้ ังรู ้สึกสนุกและเห็นเป็ นสิ่ งแปลกใหม่มากกว่า และในปี 1963 นี้
เอง มีผรู ้ ับเชื่ อคนแรกคือนายบุญดี ไม่ทราบนามสกุล แต่ภรรยาไม่เชื่ อ ภายหลังมีปัญหาเกิดขึ้นใน
ครอบครัว เขาหย่าร้างกับภรรยาและย้ายไปอยูห่ มู่บา้ นอื่น ส่ วนชาวบ้านคนอื่น ๆ เมื่อได้ฟังเรื่ องราว
คริ สตศาสนาแล้วก็เกิดคาถามและข้อสงสัยมากมาย แต่หลังจากที่มีการสนทนากับผูป้ ระกาศ ชาวบ้านก็
เกิดความสนใจคริ สตศาสนามากขึ้น
สองปี ต่อมาคือ ปี ค.ศ. 1965 ปรากฎว่าที่หมู่บา้ นโพนทองได้มีผสู ้ นใจรับเชื่ อเป็ นคริ สเตียน 4
ท่านได้แก่ พ่อคามูล สว่างอารมณ์ พ่อไพ ขันทอง พ่อลาน บ่อทอง และอาจารย์อารี ย ์ สว่างอารมณ์ ผูใ้ ห้
บัพติศมาคือ อาจารย์ซุย ป้ อมแสนพลและอาจารย์แคช โดยอาจารย์ซุยเป็ นผูป้ ระกอบพิธีบพั ติศมา แบบ
จุ่มที่สระน้ าใกล้หมู่บา้ น อาจารย์ซุยผูน้ ้ ียา้ ยมาจากจังหวัดมหาสารคามมาอยูท่ ี่จงั หวัดอุดรธานี แล้วท่าน
มาทาการประกาศที่จงั หวัดอุดรธานี ท่านได้ทาการสร้างโบสถ์ข้ ึนหลายแห่ง เมื่อเข้าสู่ วยั ชราก็ได้ต้ งั หลัก
ปั กฐานอยูท่ ี่คริ สตจักรประเสริ ฐพร จังหวัดอุดรธานี และท่านเสี ยชีวติ ประมาณปี ค.ศ. 1971
หลังจากมีผรู้ ับบัพติสมาชุดแรกจานวน 4 ท่านแล้วก็มีคนอื่น ๆ รับบัพติศมาในเวลาต่อมาแต่ไม่
ทราบปี และจานวนที่ชดั เจน พวกเขาต้องการสถานที่ในการนมัสการพระเจ้าต่างพากันไปตัดไม้เพื่อ
สร้างสถานนมัสการ ยกพื้นสู งมุงด้วยหญ้าคา มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร โดยสร้างบนที่ดินเนื้อที่
50 ตารางวาของพ่อคามูล สว่างอารมณ์ อุปกรณ์บางส่ วนเช่นแผ่นไม้อดั ได้มาจากทหารคนหนึ่งที่
อาจารย์เพอร์ กิ้นรู ้จกั และสนิทสนม เป็ นไม้อดั ประกอบลังใส่ อาวุธของทหารอเมริ กนั วิหารหลังนี้เป็ น
หลังแรกที่ผรู ้ ับเชื่อได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น ในแต่ละอาทิตย์มีสมาชิกมาร่ วมนมัสการมาก (ไม่ทราบ
จานวนที่แน่นอน) จนเด็ก ๆ ไม่สามารถขึ้นไปร่ วมนมัสการกับผูใ้ หญ่ได้ ต้องเล่นอยูข่ า้ งล่าง บางครั้ง
ผูใ้ หญ่บางท่านมาโบสถ์ชา้ กว่าปกติ ก็ไม่สามารถขึ้นไปนัง่ ข้างบนได้เพราะไม่มีที่นงั่ ต้องนัง่ ข้างล่างเพื่อ
นมัสการก็มี ต่อมาทางคริ สตจักรได้ซ้ื อที่ดินของนายพุฒ ดีขยัน เนื้ อที่ประมาณ 2 ไร่ ราคา 2,000 บาท
เพื่อจะสร้างโบสถ์หลังใหม่คือหลังปั จจุบนั เริ่ มดาเนินการก่อสร้างเมื่อไรอย่างไรไม่ทราบรายละเอียด
เข้าใจว่ากลุ่มคริ สเตียนที่บา้ นโพนทองได้รับการสถาปนาเป็ น “คริ สตจักรสันติธรรมโพนทอง”
ประมาณปี ค.ศ. 1965 และเข้าสังกัดกับคณะ C.M.A ซึ่งเป็ นคณะมิชชัน่ ฯ ที่ปฏิบตั ิงานในภาคอีสาน
จนกระทัง่ ในช่วงปี ค.ศ. 1968-1970 กลุ่มคริ สเตียนทางภาคอีสานได้ถอนตัวออกจากคณะ C.M.A และ
ได้มารวมตัวกันจัดตั้งหมวดขึ้น เพื่อเตรี ยมจัดตั้งภาค สาเหตุที่กลุ่มคริ สเตียนได้ถอนตัวออกจากคณะ
C.M.A เนื่องจากมีความขัดแย้งกันในเรื่ องที่ดิน ประมาณปี ค.ศ. 1971 คริ สตจักรทางภาคอีสานบาง
คริ สตจักร ได้ขอเข้าสังกัดภาค 6 สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ในช่วงนี้คณะของ C.M.A เริ่ ม
ถอนตัวออกจากคริ สตจักรแต่คริ สตจักรบางแห่งก็ยงั ขอความช่วยเหลือจากคณะ C.M.A อยูบ่ า้ ง ใน
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ปลายปี ค.ศ.1974 สภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้มีมติรับกลุ่มคริ สเตียนภาคอีสานเป็ นภาค 13 สังกัด
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย คริ สตจักรสันติธรรมโพนทองก็เป็ นคริ สตจักรหนึ่งที่เข้าสังกัดในภาค 13
ครั้งนั้นด้วย
ในช่วงระหว่างปี 1981-1994 เข้าใจว่าคริ สตจักรสันติธรรมโพนทองยังได้ดาเนินกิจกรรม
คริ สตจักรตลอดมาคือได้มีการนมัสการภาคเช้าที่โบสถ์ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือกอง
สังคมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือกองสังคมพัฒนาและบริ การ สภาคริ สตจักรฯ ได้สนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งธนาคารข้าวที่คริ สตจักรในคริ สตจักรเป็ นผูด้ าเนิ นการ มีเป้ าหมายเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวสมาชิก ในส่ วนของศิษยาภิบาลก็ยงั ดูแลคริ สตจักรเรื่ อยมา โดยมีรายชื่อดังนี้ อาจารย์ทองปาน
พรหมเมตตาอาจารย์อานวย ด้วงโคตะ อาจารย์บวั รมย์ ขันทอง อาจาย์บุญลุ คชราช อาจารย์ประสาท
หมอกชัย อาจารย์สมัย สิ งห์คาป้ อง ซึ่งศิษยาภิบาลเหล่านี้ได้อยูท่ ี่คริ สตจักรโดยมีวาระการทางาน 2 ปี
แต่ศิษยาภิบาลบางท่านก็อยูไ่ ม่ถึง 2 ปี ก็ออกจากคริ สตจักรไปเพราะเนื่องมาจากปั ญหาต่าง ๆ อาทิ
ปั ญหาทางด้านการเงิน คือคริ สตจักรไม่มีเงินสาหรับจ้างศิษยาภิบาล ข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือจะ
เห็นได้วา่ ศิษยาภิบาลแต่ละท่านมีวาระ 2 ปี เท่านั้น จากการสัมภาษณ์กล่าวว่าคริ สตจักรมีโอกาสเลือกศิษ
ยาภิบาลที่จะมาดูแลคริ สตจักร
ข้อที่น่าสังเกตจากคริ สตจักรสันติธรรมโพนทองก็คือ ถึงแม้คริ สตจักรจะมีศิษยาภิบาลมาโดย
ตลอดแต่คริ สตจักรยังมีปัญหาในเรื่ องขาดผูน้ าที่เป็ นคนภายในคริ สตจักร และสมาชิกมักจะติดยึดศิษ
ยาภิบาลมากกว่าที่จะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในช่วงที่คริ สตจักรไม่มีผอู ้ ภิบาลก็ทาให้สมาชิก
ขาดความกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมกิจกรรมของคริ สตจักร
เมื่อคริ สตจักรขาดผูน้ าสมาชิกก็อยูใ่ น
ภาวะซบเซาเนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่น ประการแรก สมาชิกขาดการเข้าร่ วมกิจกรรมเนื่องจาก
ไม่มีผชู ้ กั นา ประการที่สอง สมาชิกบางส่ วนถูกชักนาไปเข้ากับคณะอื่น ประการที่สาม ขาดผูท้ ี่จะ
เพิ่มพูนพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องพระคัมภีร์ให้แก่สมาชิก ทั้งสามประการนี้แสดงให้เห็นถึงความ
อ่อนแอในด้านชีวิตคริ สเตียน หรื อคริ สเตียนศึกษาของสมาชิก เป็ นปั จจัยสาคัญซึ่ งมีผลกระทบต่อชีวิต
คริ สตจักรทั้งหมดกับชาวบ้านที่ไม่ใช่คริ สเตียนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
เมื่อถึงปี 1995 คริ สตจักรมีสมาชิกประมาณ 30 กว่าคน (ประมาณ 13 ครอบครัว) แต่ผทู ้ ี่มาร่ วม
นมัสการในแต่ละอาทิตย์มีประมาณ 8-10 คน นอกจากนี้สมาชิกที่เป็ นกาลัใจของคริ สตจักรวัยกลางคน
ต่างออกไปทางานต่างจังหวัด ส่ วนที่เหลืออยูใ่ นหมู่บา้ นมีแต่เด็กและคนชรา ซึ่ งบางคนก็ไม่เข้าร่ วม
นมัสการในวันอาทิตย์ คริ สตจักรไม่มีคณะรวีฯ คณะสตรี และคณะอนุชนไม่ได้รวมกันเป็ นกลุ่มเป็ น
ก้อนเนื่ องจากเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็ นอนุชนอายุประมาณ 14-15 ปี ก็จะแต่งงานมีครอบครัวไป ไม่มีการ
เรี ยนพระคัมภีร์ ไม่มีผอู ้ ภิบาลคริ สตจักร นานทีจึงมีตวั แทนจากทางภาคมาเยีย่ ม
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จะเห็นได้วา่ ถ้ามีอาจารย์จากที่อื่นมาเยีย่ มสมาชิกที่นนั่
ก็จะมาร่ วมนมัสการมากเป็ นพิเศษ
(ประมาณ 10-15 คน) ผูท้ ี่เข้าร่ วมนมัสการส่ วนมากก็จะเป็ นคนเดิม ๆ ส่ วนคนที่ไม่เคยเข้าร่ วมก็ไม่มาเลย
ปั จจุบนั นี้คนที่เป็ นกาลังของคริ สตจักรคือคนเฒ่าคนแก่ อย่างเช่น พ่อพุฒ ดีขยัน พ่อน่าน พลทองถิ่น พ่อ
ไพ ขันทอง พ่อคามูล สว่างอารมณ์ (กลับมาในปี นี้) ส่ วนวัยกลางคนอย่างเช่น ครู ผดั ศรี โสภา นายรัตน์
พรมสมบัติ คนเหล่านี้ จะผลัดเปลี่ยนกันนานมัสการและแบ่งปั นพระวจนะ ข้อสังเกต อย่างหนึ่งที่สาคัญ
ก็คือ ถึงแม้วา่ คริ สตจักรจะมีศิษยาภิบาลมาหลายคน แต่สมาชิกคริ สตจักรยังไม่เข้าใจว่าผูป้ กครองและ
มัคนายกมีหน้าที่อะไรในคริ สตจักร ผูป้ กครองซึ่ งเป็ นผูน้ าคริ สตจักรก็ไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ไม่มี
คณะธรรมกิจคริ สตจักร มีแต่เหรัญญิกรับผิดชอบในการเก็บเงินของคริ สตจักรเท่านั้น
การมาเยีย่ มเยียนจากหน้าที่คริ สตจักรภาค นานครั้งจึงจะส่ งผูแ้ ทนมาเยีย่ มเยียนคริ สตจักรสันติ
ธรรมโพนทองเนื่ องจากคริ สตจักรนี้อยูห่ ่างไกลจากสานักงานภาค และคริ สตจักรภาคยังมีปัญหาการเงิน
ที่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างจากัด อีกทั้งคริ สตจักรภาคมีจุดอ่อนในเรื่ องการสื บสานเดิม เนื่องจากผูน้ าแต่ละท่าน
ไม่ได้ทางานติดต่อกัน และไม่ค่อยได้เก็บเอกสารเพราะเมื่อหมดวาระการทางานเอกสารเดิมที่มีอยูก่ ็ถูก
ทิ้งทาลาย จึงค่อนข้างขาดความสื บเนื่องในการทางานกับคริ สตจักรท้องถิ่น นอกจากนั้นเคยมีหน่วยงาน
ของคริ สตจักรฯ คือ ฟ.พ.ค. (คณะฟื้ นฟูพฒั นาครสิ ตจักร) มาร่ วมทากิจกรรที่คริ สตจักรสันติธรรมโพน
ทอง (ไม่ทราบวันเวลา) ผลที่ได้รับสมาชิกได้เห็นความสาคัญของการฟื้ นฟูที่เสร็ จสิ้ นไปพอนานเข้าการ
เข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิกก็เริ่ มจืดจางลงอีก ถ้าจะดูถึงความสัมพันธ์ระดับสู งกับหน่วยงานของสภา
คริ สตจักรฯ ก็มีกองสตรี สภาคริ ตจักรฯ มาเยีย่ มเยียนบ้าง ต่อมาช่วงหลัง กองสัมคมพัฒนาและบริ การได้
มีบทบาทไม่นอ้ ยอย่างเช่นสนับสนุนโครงการจัดตั้งธนาคารข้าว
ภาพรวมของคริ สตจักรสันติธรรมโพนทองโดยสรุ ปก็คือ การเกิดชุมชนคริ สเตียนที่บา้ นโพน
ทอง เริ่ มจากการประกาศของคริ สเตียนซึ่ งเป็ นโรคเรื้ อนต่อมามิชชันนารี ของคณะ C.M.C ได้เข้ามา
ติดตามและเมื่อมีกลุ่มคริ สเตียนที่รับเชื่ อในระยะเริ่ มแรกต่างเอาจริ งเอาจังในเรื่ องชีวติ คริ สเตียน ไม่วา่ จะ
เป็ น การจัดหาสถานที่นมัสการ การศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มอธิ ษฐาน เมื่อได้รับสถาปนาเป็ นคริ สตจักรราว
ปี 1965 เป็ นต้นมา การดาเนินพันธกิจขาดหายไปเป็ นช่วง ๆ การนาของศิษยาภิบาลแต่ละท่านก็มี
เอกลักษณ์หรื อการทางานของแต่ละคนต่างกัน ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการอภิบาลของศิษยาภิบาล
หรื อผูน้ าคริ สตจักรเกือบทุกสมัย ใช้วธิ ี ไปเยีย่ มเยียมพูดคุยหรื อสนทนากันและให้คาหนุนใจ ชักนาให้
สมาชิกมาร่ วมกิจกรรมของคริ สตจักรจึงจะมีสมาชิกมาร่ วมทากิจกรรม นับเป็ นการสร้างภาพให้เห็นว่า
คริ สตจักรมีการเคลื่อนไหวมีชีวติ ชีวาก็เมื่อมีศิษยาภิบาลถ้าไม่มีผนู ้ าความร่ วมมือดังกล่าวก็จืดจางลงและ
ชีวติ คริ สเตียนก็ซบเซาไป
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ขณะเดียวกันชีวติ คริ สตจักรมีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและพัวพันอยูก่ ค็ ือปั ญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ คนวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนต้องออกจากคริ สตจักรเพื่อไปหางานทาต่างจังหวัดหรื อเข้า
กรุ งเทพฯ คงเหลือแต่เด็กและคนชราอยูท่ ี่หมู่บา้ น นี่คือปั ญหาสาคัญที่กระทบต่อชีวิตคริ สตจักร
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาสังคมเนื่องจากการสมรสในวัยที่ยงั เป็ นเยาวชน
ก่อให้เกิดปั ญหาครอบครัว
แตกแยกและมีผลกระทบต่อคริ สตจักรอย่างหนึ่งคือไม่มีคณะอนุชนที่จะช่วยเหลืองานและเป็ นกาลัง
ของคริ สตจักร
จากประวัติศาสตร์ชีวติ คริ สตจักรโพนทอง เป็ นคริ สตจักรหนึ่ งที่ทาให้เราเห็นว่ามี การเริ่ มต้นที่
ดี คริ สตสมาชิกสมัยเริ่ มแรกก็มีความคึกคัก แต่ในขณะเดียวกันคริ สตจักรก็ประสบปั ญหาและยังไม่
เข้าใจในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้าใจในเรื่ องการนา คริ สตจักรสันติธรรมโพนทองเป็ น
คริ สตจักรชนบทที่ยงั ต้องการการดูแลเอาใจใส่ จากทุกฝ่ ายและคงต้องการศิษยาภิบาล เพื่อความเข้าใจใน
เรื่ องชีวติ คิรสเตียน การนาคริ สตจักร การบริ หารคริ สตจักร และการแก้ไขปั ญหาในด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งคง
ต้องทิ้งท้ายไว้ให้ผอู ้ ่านและผูร้ ับผิดชอบชีวติ คริ สตจักรทุกระดับช่วยพิจารณาว่าจะหาวิธี “พลิกฟื้ นชีวติ ”
คริ สตจักรสันติธรรมโพนทองอย่างไร
เพราะจากการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยสังเขปได้ช้ ีให้เห็นว่า
คริ สตจักรแห่งนี้ เริ่ มต้นด้วยสภาพที่มีชีวติ ชีวา แต่ขาดการดูแลอภิบาลให้เข้มแข็งจึงทาให้อ่อนแรงลง
เข้าใจว่าผูอ้ ่านและผูเ้ กี่ยวข้อง คงไม่ตอ้ งการให้คริ สตจักรแห่งนี้ตอ้ งหายสาบสู ญไปเหมือนกับคริ สตจักร
หลายแห่งที่เราต้องมานึกเสี ยดายในภายหลัง

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 65 ฉบับที่ 557 พฤศจิกายน 1996, หน้า 34-36.
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