พันธกิจ พันธกร และพันธกิจวิทยา
(MISSION,MISSIONARY AND MISSIOLOGY)
สมพงค์ โพธิคม

อาจารย์ อาร์ พ
(Miss Jane Arp)
มีมิชชันนารี บางท่านได้ช่วยงานด้านคริ สเตียนศึกษาเป็ นระยะเวลาสั้น ๆ โดยเฉพาะช่วงที่ศูนย์
ศึกษาคริ สเตียนบริ การ (Christian Service Training Center) ได้เข้าไปเป็ นแผนกหนึ่งของวิทยาลัยพระ
คริ สตธรรม นักศึกษา CSTC เรี ยนคริ สเตียนศึกษาเป็ นวิชาบังคับสองวิชา และเรี ยนวิธีสอนเด็กอนุบาล
(pre-school) ด้วย เพราะหลายคริ สตจักรไม่มีเงินจ้างศิษยาภิบาล ดังนั้นเมื่อคริ สตจักรเปิ ดบริ การด้าน
อนุบาลทาให้มีรายได้เข้าคริ สตจักร
มีนกั ศึกษาบางคนของ CTSC ที่เรี ยนวิชาคริ สเตียนศึกษาได้ไปเป็ นครู สอนในโรงเรี ยนเครื อ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
นักศึกษารุ่ นบีดี (B.D. คือ M.Div. สมัยนี้) บางคนเรี ยนวิชาบังคับแล้ว ยังเลือกเรี ยนวิชาเลือก
หลายวิชา เท่าที่อาจารย์อาร์ พจาได้ก็มี ศจ.สุ เนตร โตกะหุ ต และ ศจ.บุญส่ ง แดงเรื อน เป็ นต้น
แผนกดนตรี คริ สตจักรของวิทยาลัยพระคริ สตธรรม มีหลักสู ตรให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาคริ สเตียน
ศึกษาด้วย เป็ นนโยบายของวิทยาลัยพระคริ สตธรรม ที่จะให้นกั ศึกษาทุกแผนกได้มีโอกาสเรี ยนวิชา
คริ สเตียนศึกษา
งานหลักของอาจารย์อาร์พที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมคือสอนวิชาคริ สเตียนศึกษา
แต่ทาง
วิทยาลัยได้มอบหมายงานด้านอื่นให้ทาด้วย เช่น ในการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องใช้พิมพ์ดีด
เพราะอาจารย์มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเลขานุการมาก่อน ทางวิทยาลัยมอบให้อาจารย์รับผิดชอบเรื่ อง
พิมพ์ดีด
อาจารย์อาร์ พไปติดต่อโรงเรี ยนพิมพ์ดีดในเชียงใหม่ เพื่อให้นกั ศึกษาไปเรี ยนพิมพ์ดีด ทาง
โรงเรี ยนพิมพ์ดีดไม่ค่อยได้วดั ผลการพิมพ์ คือเกี่ยวกับความแม่นยาและอัตราเวลาพิมพ์ การเรี ยนวิชานี้
นักศึกษาได้คะแนน ดังนั้นต้องมีวธิ ี วดั ผล การส่ งนักศึกษาไปเรี ยนอาจารย์อาร์ พต้องไปตรวจดูเป็ น
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บางครั้งบางคราว ว่าไปเรี ยนจริ งหรื อเปล่า จากนั้นจะทาการวัดผล ดูความแม่นยาในการพิมพ์ และวัด
ความรวดเร็ วด้วยข้อความในการพิมพ์วดั ผล อาจารย์เอามาจากอีกโรงเรี ยนหนึ่ง การเรี ยนพิมพ์ดีด
ภาษาไทยเป็ นวิชาบังคับ แต่โรงเรี ยนพิมพ์ดีดก็สอนให้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์หรื อพิมพ์รายงานประจาเทอม ถ้าให้นกั ศึกษามีพิมพ์ดีดเป็ นของตัวเอง
ในแง่การเงิน นักศึกษาสู ้ไม่ไหว ทางวิทยาลัยจึงเรี่ ยไรไปยังนักธุ รกิจคริ สเตียนในกรุ งเทพฯ ขอบริ จาค
เครื่ องพิมพ์ดีด อาจารย์เป็ นคนร่ างระเบียบในการใช้เครื่ องพิมพ์ดีด
เมื่อทางวิทยาลัยมีเครื่ องพิมพ์ดีดภาษาไทยหลายเครื่ อง
อาจารย์อาร์ พเริ่ มเรี ยนเทคนิคของ
เครื่ องพิมพ์ อาจารย์พยายามหัดพิมพ์ภาษาไทยแต่พิมพ์ไม่คล่อง การเรี ยนรู ้เทคนิ คเครื่ องพิมพ์ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อใช้ความรู้สอนนักศึกษา
ในเวลาต่อมาเมื่อวิทยาลัยพระคริ สตธรรมเป็ นคณะศาสนศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยพายัพและ
ทางมหาวิทยาลัยมีภาควิชาบริ หารธุ รกิจ ดังนั้นภาควิชาบริ หารธุ รกิจ จึงรับผิดชอบในการสอนพิมพ์ดีด
แต่อาจารย์อาร์ พยังรับผิดชอบดูแลให้นกั ศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง พิมพ์ให้ถูกต้องฟุตโน๊ตต้อง
เรี ยบร้อย ต้องพบปะกับนักศึกษาคนละหลายครั้ง
ในวันสุ ดสัปดาห์นกั ศึกษาออกฝึ กงานภาคสนามตามคริ สตจักรต่าง ๆ มีสิ่งหนึ่งที่เขาเหล่านั้น
ประสบคือเรื่ องการเงิน แน่นอนชาวไร่ ชาวนารายได้ไม่มาก เงินถวายทรัพย์จึงน้อย แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้การถวายลดลงคือการเงินของคริ สตจักรไม่รัดกุม บกพร่ องรั่วไหล ดังนั้นคณะศาสนศาสตร์ จึงเห็น
ว่าควรมีหลักสู ตรสอนการทาบัญชีให้นกั ศึกษา
เพื่อนักศึกษาจะได้นาความรู ้ไปสอนแก่สมาชิกใน
คริ สตจักร รวมทั้งวิธีการนาเงินไปฝากธนาคาร แน่นอนสมัยก่อนการธนาคารไม่แพร่ หลายและ
เจ้าหน้าที่คริ สตจักรไม่คุน้ เคยกับระบบธนาคาร
เมื่อเวลาผ่านไป
ทางธนาคารขยายสาขามากขึ้นและเจ้าหน้าที่คริ สตจักรหลายคนมี
รถจักรยานยนต์จึงไม่มีปัญหาในการนาเงินถวายไปฝากธนาคาร คณะศาสนศาสตร์ ได้เปิ ดสอนหลักสู ตร
การเงินของคริ สตจักร และรวมวิชาฉันทภาระไว้ในหลักสู ตรนี้ดว้ ย อาจารย์อาร์ พสอนวิชานี้ประมาณ
สิ บปี ที่แล้วเลิกสอน เพราะสภาพของประเทศไทยเปลี่ยนไปธนาคารเป็ นที่คุน้ เคยกับคนส่ วนมาก
การมีโอกาสสอนวิชาอื่น ๆ นอกจากคริ สเตียนศึกษาทาให้การดาเนินชีวิตเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจมาก
ขึ้นเมื่อได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ และอาจารย์คิดว่าปฏิบตั ิได้ ท่านทาด้วยความยินดี
ตามที่ได้กล่าวแล้วตอนต้นว่าศูนย์ศึกษาคริ สเตียนได้เปิ ดหลักสู ตรสอนครู อนุบาล การสอนขั้น
อนุบาลมันมีมากกว่าการสอนคริ สเตียนศึกษา คือต้องสอนวิธีอ่าน สอนวิธีคิดเลขอย่างง่าย ๆ จะสอน
อย่างไรจึงจะเป็ นที่สนใจของเด็กตัวเล็ก ๆ
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ส่ วนมากถ้าถามนักศึกษาศูนย์ศึกษาคริ สเตียนบริ การว่าชอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ไหม คาตอบที่
ได้รับคือไม่ชอบ ถ้าถามต่อไปว่า ทาไมไม่ชอบ ส่ วนมากจะตอบว่า การเรี ยนครั้งแรกไม่เป็ นที่ประทับใจ
ดังนั้นการสอนเด็กให้เรี ยนเลขครั้งแรกจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก อาจารย์มีหนังสื อคู่มือการสอนเลขแบบง่าย
ๆ ท่านพยายามประยุกต์หนังสื อเล่มนั้นให้เข้ากับสภาพของเมืองไทย เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจมากในการนา
ความคิดดังกล่าวมาใช้ในบริ บทของคนไทย
เช่นเดียวกันในการสอนอ่านหนังสื อ นักเรี ยนไม่จาเป็ นต้องอ่าน A B C แต่ตอ้ งรู ้จกั ก ข ค
อาจารย์อาร์ พมีหนังสื อสอนวิธีการอ่านหนังสื อ โดยความช่วยเหลือของเพื่อนร่ วมงาน ท่านได้นา
หนังสื อดังกล่าวมาประยุกต์ในบริ บทของไทย
การทางานต่าง ๆ อาจารย์อาร์ พเรี ยนรู ้หลายอย่าง ทาให้ชีวติ ไม่น่าเบื่อ มีความตื่นเต้น มีสิ่งที่
น่าสนใจหลายอย่าง
ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เหตุผลที่ทางคณะศาสนศาสตร์ ได้เชิ ญอาจารย์อาร์ พ เป็ นอาจารย์
ประจาคณะเพราะวิทยาลัยพระคริ สตธรรมสมัยนั้นกาลังดาเนินเรื่ องขอรับรองวิทยฐานะ จากสมาคม
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อเริ่ มต้นวิทยาลัยพระคริ สตธรรม คณาจารย์ส่วนมากเป็ นมิชชันนารี เป็ นนโยบายของวิทยาลัย
พระคริ สตธรรมที่จะให้คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย การที่จะเป็ นอาจารย์สอนวิทยาลัยพระคริ สต
ธรรม คนที่จบการศึกษาในประเทศต้องไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ส่ วนมากไปเรี ยนในแถบประเทศ
ตะวันตกไม่ได้อยูใ่ นบริ บทของเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ดังนั้น สมาคมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ แห่งเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงตกลงตั้งสถาบันสอน
ปริ ญญาโททางศาสนศาสตร์ (Graduate School of Theology) สาหรับเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ข้ ึน เช่น
ศจ.สาราญ กวงแหวน ไปเรี ยนต่อปริ ญญาโท (M.Th.) ที่ประเทศฟิ ลิปินส์และศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ไป
เรี ยนต่อปริ ญญาโท (M.Th.) ที่สิงคโปร์ แล้วทั้งสองคนกลับมาเขียนวิทยานิพนธ์ที่เมืองไทย โดยอาจารย์
อาร์พได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาในการเขียนวิทยานิพนธ์
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมในประเทศพม่า
เป็ นวิทยาลัยพระคริ สตธรรมที่เข้มแข็งมาเป็ น
เวลานาน ต่อมารัฐบาลพม่าเข้มงวดเรื่ องมิชชันนารี เข้าประเทศ และคนพม่าที่จบจากพระคริ สตธรรมจะ
ไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ลาบากสมาคมวิทยาลัยพระคริ สตธรรมในเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้มีความเป็ น
ห่วงเรื่ องนี้มาก วิทยาลัยพระคริ สตธรรมในพม่าอาจจะไม่ได้รับรองวิทยฐานะจากสมาคม
เนื่องจากรัฐบาลพม่าต้องการเงินตราต่างประเทศ จึงออกระเบียบว่าชาวต่างประเทศจะเข้าไป
ท่องเที่ยวได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ บรรดาคณาจารย์ของวิทยาลัยพระคริ สตธรรมในเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้จึงผลัดเปลี่ยนกันไปสอน
นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สตธรรมในประเทศพม่าคนละหนึ่งอาทิตย์
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คณาจารย์จากวิทยาลัยพระคริ สตธรรมเชียงใหม่ที่ได้รับเลือกให้ไปสอนมี ศจ.ดร.จอห์น แฮมลิน ศจ.ดร.
กมล อารยะประทีป และอาจารย์อาร์พ
ในการเดินทางไปทาพันธกิจที่ประเทศพม่า อาจารย์อาร์ พสอนคริ สเตียนศึกษาแก่นกั ศึกษาสตรี
ขั้นปริ ญญาโทสามคน ภาษาอังกฤษของทั้งสามคนดีมาก ดังนั้นท่านจึงหอบตาราไปหลายเล่ม และใช้
เวลาส่ วนมากเป็ นที่ปรึ กษา (Mentor) แต่เมื่อได้รับวีซ่าแบบท่องเที่ยวก็ตอ้ งไปท่องเที่ยวบ้าง จะใช้เวลา
ทั้งหมดกับนักศึกษาไม่ได้ ก่อนเดินทางกลับอาจารย์จะมอบหมายการบ้านให้ และทิ้งตาราไว้ที่พม่า
นักศึกษาจะส่ งการบ้านให้ไปตรวจที่เชียงใหม่ บางทีการบ้านหาย ในการเดินทางครั้งต่อไปอาจารย์จะ
นากระดาษสาหรับพิมพ์ดีด และกระดาษอัดสาเนา (copy) ไปด้วย เพราะทั้งสองอย่างหายากมากใน
ประเทศพม่าสมัยนั้น ถ้าส่ งต้นฉบับไปแล้วหายกลางทางนักศึกษายังมีสาเนาอยูก่ บั ตัว
ในที่สุดมีนกั ศึกษาสตรี พม่าสามคน เรี ยนจบปริ ญญาโททางคริ สเตียนศึกษา คนหนึ่งเป็ น
อาจารย์สอนคริ สเตียนศึกษาที่อินแสน (lnsein) อีกคนเป็ นอาจารย์สอนที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมของ
เมธอดิสท์ คนที่สามทางานแผนกคริ สเตียนศึกษาผลิตอุปกรณ์คริ สเตียนศึกษา อาจารย์อาร์พเดินทางไป
พม่าหลายครั้งเป็ นมิตรที่ดีกบั นักศึกษาทั้งสามคน และคนอื่น ๆ ที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมในประเทศ
พม่า ซึ่ งคอยช่วยเหลืออานวยความสะดวกให้ ประสบการณ์ในประเทศพม่าอาจารย์ถือว่าเป็ นโบนัส ใน
การทางานด้านคริ สเตียนศึกษาในประเทศไทย เป็ นสิ่ งที่จดจาไม่ลืมกระทัง่ ทุกวันนี้
อาจารย์อาร์พทางานในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1951–1987 บางสิ่ งบางอย่างจากัด
(frustration) แต่ความชื่ นชมยินดีและความสมหวัง มีมากกว่า frustration (ทาอะไรไม่ได้ดงั ใจ)
เมื่อปลดเกษียณแล้วไปอยูท่ ี่พลาซ่าเดลมอนเต้ (Plaza Del Monte) เมื่องซานตาเฟ่ รัฐนิวแม็กซิ
โก ในปี ค.ศ.1987 แต่จิตใจยังไม่พร้อมจะปลดเกษียณ จึงอาสาสมัครเป็ นครู สอนโรงเรี ยนชั้นมัธยม
ปลายที่ (Wasatch Academy) ลอสเจอะเคเดมีเมืองเม้าท์เพลเซ้นต์ (Mt. Pleasant) รัฐยูทาห์ เป็ นโรงเรี ยน
ที่มีความสัมพันธ์กบั เพรสไบทีเรี ยนหลังจากทางานได้สองปี
จึงตระหนักว่าตัวเองไม่สามารถสื่ อ
สัมพันธ์กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมปลายในประเทศสหรัฐอเมริ กา เหมือนพูดกันคนละภาษา
พอดีในปี ค.ศ.1989 ทางบ้านพักรับรองคริ สเตียน (Bangkok Christian Guest House) ใน
กรุ งเทพฯ เปิ ดรับสมัครผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาจารย์อาร์ พจึงสมัครมาทางาน อาจารย์ชอบงานที่ทาแต่
กรุ งเทพฯ เป็ นเมืองใหญ่ การจราจรแออัดไม่เหมือนเชี ยงใหม่ ดังนั้นอาจารย์ปลดเกษียณครั้งที่สอง
กลับไปอยูท่ ี่ซานตาเฟ่ ตามเดิม
ที่ซานตาเฟ่ อาจารย์เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรที่ 1 เพรสไบทีเรี ยนแห่งซานตาเฟ่ เป็ นคริ สตจักร
โปรแตสแต้นท์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐนิวแมกซิโก อาจารย์เป็ นกรรมการมิชชันนารี และกรรมการคริ สเตียน
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ศึกษาของคริ สตจักร กรรมการคริ สเตียนศึกษาแบ่งออกเป็ นสองอนุกรรมการหนึ่งในสองอนุกรรมการ
นั้นร่ างหลักสู ตรสาหรับชั้นผูใ้ หญ่
กรรมการมิชชัน่ ของคริ สตจักรดาเนินนโยบายตามคริ สตจักรภาคซานตาเฟ่ คือในปั จจุบนั นี้เน้น
เรื่ องลาติน อเมริ กา อาจารย์และคณะกรรมการได้เดินทางไปชายแดน ประเทศสหรัฐอเมริ กาและแม๊กซิ
โกที่เมืองเอลป้ าโซ่ (El Paso) ในรัฐเท็กซัสและเมืองวอเฮ่ (Juarey) ในประเทศแม๊กซิโก เพื่อศึกษา
ปั ญหาชายแดนและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่นอ้ งคริ สเตียนในประเทศแม๊กซิโก ได้พดู ถึง
โรงงานอุตสาหกรรมที่ยา้ ยไปอยูเ่ มืองชายแดน คือเมืองแมคคิลาดอราส (Maquiladoras) ในภาษาสเปน
หมายถึงโรงงาน คณะกรรมการมีความห่วงใยเรื่ องนี้
อีกกิจกรรมหนึ่งที่อาจารย์อาร์ พกาลังกระทาอยู่ คือเป็ นสมาชิกของ The Leaque of Women
Voters ในภาษาไทยอาจจะเรี ยกว่า องค์การสตรี ลงคะแนนเลือกตั้ง องค์การนี้จะศึกษาเรื่ องการเมืองและ
พยายามมีอิทธิ พล ต่อนโยบายของรัฐบาล แล้วส่ งเสริ มให้คนลงคะแนนเสี ยง เลือกตั้งคนดีที่สุดเป็ น
เจ้าหน้าที่ในรัฐบาล
ในสมัยที่เรี ยนชั้นมัธยมปลายและวิทยาลัย อาจารย์สนใจในวิชารัฐศาสตร์ แต่ขณะที่อยู่
เมืองไทยต้องทาหน้าที่มิชชันนารี
จะไปยุง่ เกี่ยวกับการเมืองไทยเป็ นการไม่สมควรเมื่อกลับไปอยู่
สหรัฐอเมริ กาในฐานะเป็ นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศต้องสนใจว่ารัฐบาลกาลังทาอะไร

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 69 ฉบับที่ 601 กรกฎาคม 2000, หน้า 48-50.
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