สรุ ปรายงานการวิจยั
เรื่อง
สภาคริสตจักรในประเทศไทยกับประสบการณ์ และแนวทางการ
อบรมผู้นาฆราวาสของคริสตจักรท้ องถิ่น
โดย ประสิ ทธิ์ พงศ์ อุดม
ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
การวิจยั เรื่ อง
“สภาคริสตจักรในประเทศไทยกับประสบการณ์ และแนวทางการอบรมผู้นา
ฆราวาสของคริสตจักรท้องถิ่น” เป็ นการศึกษาที่สนองต่อปั ญหาเร่ งด่วนของสภาคริ สตจักรฯ เรื่ อง
คริ สตจักรขาดผูน้ า โดยมองย้อนไปในอดีตเพื่อศึกษาแนวคิด วิธีการ และบทเรี ยนเกี่ยวกับการอบรม
ผูน้ าคริ สตจักรที่ผา่ นมา และศึกษากิจกรรมอบรมที่หน่วยงาน คริ สตจักรภาคและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้
จัดทาด้วย มีวตั ถุประสงค์สาคัญคือให้สภาคริ สตจักรฯ คริ สตจักรภาค คริ สตจักรท้องถิ่น และหน่วยงาน
สังกัดสภาคริ สตจักรฯ มีงานวิจยั ที่เป็ นแนวทางสาหรับจัดการโครงการอบรมผูน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ผล
เพื่อการพัฒนาและพลิกฟื้ นคริ สตจักรท้องถิ่นต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วธิ ี วจิ ยั สองแบบคือ การวิจยั เชิงคุณภาพและมี การวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ น
ส่ วนประกอบที่แสดงถึงทัศนคติของคริ สตจักรที่มีต่อเรื่ องการอบรมผูน้ าของตนเองด้วย
รายงานวิจยั มีท้ งั หมด 155 หน้า (รวมบรรณานุกรมและภาคผนวก) แบ่งเป็ น 6 บทคือ
บทที่ 1 สภาคริ สตจักรในประเทศไทยกับผูน้ าฆราวาสในคริ สตจักนท้องถิ่น
บทที่ 2 ผูน้ าและการอบรม
บทที่ 3 ประวัติศาสตร์การเตรี ยมและอบรมผูน้ าคริ สตจักรของสภาคริ สตจักรฯ
บทที่ 4 โครงการอบรมผูน้ าคริ สตจักรท้องถิ่น : ศึกษาจากหน่วยงานสังกัดสภาคริ สตจักรฯ
บทที่ 5 เสี ยงสะท้อนจากผูน้ าและสมาชิกคริ สตจักร
บทที่ 6 บทสรุ ป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 1
สภาคริสตจักรในประเทศไทยกับผู้นาฆราวาสในคริสตจักรท้ องถิ่น
เป็ นการเสนอให้เห็นถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ การเตรี ยมผูน้ าคริ สตจักรไทย นับตั้งแต่การ
ตั้งงานอย่างถาวรของมิชชันนารี คณะเพรสไบทีเรี ยนอเมริ กนั เมื่อปี พ.ศ.1847 และต่อเนื่องมาถึงการ
สถาปนาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ค.ศ.1934) โดยมีความพยายามในการอบรมผูน้ าคริ สตจักรด้วย
การส่ งเสริ มและการจัดโครงการที่สาคัญ ได้แก่ โครงการอบรมของแผนกชูชีพชนบท โครงการพัฒนา
และฟื้ นฟูคริ สตจักร (พฟค.) โครงการอบรมผูร้ ับใช้พระเจ้าแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ค.อ.ส.)
รวมทั้งโครงการศูนย์ฝึกฝนและเพิม่ ทวีคูณผูน้ าคริ สตจักรท้องถิ่น แต่ถึงกระนั้นก็ดี ปั ญหานี้ยงั คงมีอยู่
เรื่ อยมา โดยในปี ค.ศ.2000 สภาคริ สตจักรฯ ยังมีแผนปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองปั ญหาเร่ งด่วน เรื่ อง
คริ สตจักรท้องถิ่นขาดผูน้ าโดยมองถึง การขาดแคลนผูน้ า กับปั ญหาคุณภาพของผูน้ า เป็ นประเด็นหลัก
จากเหตุผลและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวได้นามาสู่ การวิจยั มีขอบเขตการวิจยั เน้นเฉพาะ
เรื่ องการอบรมผูน้ าฆราวาสและกาหนดช่วงเวลาถึงปี ค.ศ.2000 โดยใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิง
ปริ มาณ
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บทที่ 2
ผู้นาและการอบรม
ศึกษาถึงความเข้าใจและความหมายเกี่ยวกับผูน้ าของสมาชิกและผูน้ าคริ สตจักร ความหมาย
ในทางวิชาการทัว่ ไป และความหมายของผูน้ าตามพระคัมภีร์ ซึ่ งในประเด็นหลังนี้พบว่ามีความแตกต่าง
จากความหมายทัว่ ไปอยูบ่ า้ งในแง่ของผูน้ าตามพระคัมภีร์แท้จริ งคือผูร้ ับใช้ที่ไม่หวังในอานาจ หรื อ
ชื่อเสี ยง แต่เป็ นการรับใช้ผอู้ ื่นเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นผูท้ างานผลักดันข้างหลังไม่ใช่นาหน้า
จากการศึกษายังพบอีกว่า คริ สตชนส่ วนใหญ่มกั จะมีวิธีคิดและมองผูน้ าบนฐานความคิดและ
ความเข้าใจทางคริ สต์ศาสนา แต่อย่างไรก็ดี ผูน้ าที่กล่าวถึงไม่วา่ จะเป็ นแบบใดก็ตาม มักมีคุณลักษณะ
ทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา และด้านจิตใจที่พิเศษออกไป
อนึ่ง ขณะที่คริ สตชนกล่าวถึงผูน้ าคริ สตจักร โดยฐานคิดแบบคริ สต์ศาสนาแต่เมื่อศึกษาเชิง
สังคมและวัฒนธรรมไทยจะเห็นว่ามีอิทธิ พลต่อความเข้าใจของคริ สตจักรอยูไ่ ม่นอ้ ย ได้แก่อิทธิพลเรื่ อง
ของอานาจทางสังคม ชนชั้นกับระบบอุปถัมภ์ การนับถืออาวุโส ยอมรับนับถือผูม้ ีคุณวุฒิ ตาแหน่ง และ
ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็ นต้น
ในบทนี้ได้กล่าวถึงการอบรม โดยการแก้ไขปั ญหาเรื่ องผูน้ าขององค์กรจะเห็นว่า การฝึ กอบรม
เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะทาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นกาลังสาคัญที่ทาให้องค์กรนั้นดารง
อยูแ่ ละขับเคลื่อนไปได้ ในการจัดฝึ กอบรมจะต้องพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การเตรี ยมการอบรม
การจัดหลักสู ตรของการอบรม
การดาเนินการอบรมและการประเมินผลโดยการจัดฝึ กอบรมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพต้องมีการวางแผนและประเมินอย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดนั้นคุม้ ค่าเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์การและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างแท้จริ ง
การอบรมผูน้ ามีวธิ ีปฏิบตั ิที่สาคัญ 2 แนวทางคือ การฝึ กอบรมแบบพระเยซูคริ สต์หรื อตามแบบ
ในพระคัมภีร์ที่เน้นการฝึ กฝนแบบเข้มข้นกับคนจานวนน้อย กับการอบรมตามแบบวิชาการที่กระทา
กับหลุ่มเป้ าหมายตั้งแต่จานวนน้อยกระทัง่ ถึงคนกลุ่มใหญ่ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เป้ าหมายและความจาเป็ นของ
งานและขององค์กร
นอกจากนี้ จากการศึกษามีสิ่งที่ควรพิจารณาคือ การอบรมโดยทัว่ ไปมักเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอาชีพเป็ นสาคัญ ขณะที่การอบรมผูน้ าฆราวาสของคริ สตจักรจะเป็ นการอบรม
เหล่าอาสาสมัคร ซึ่ งมีแรงจูงใจและบริ บทที่แตกต่างไปจากการอบรมทางอาชีพอย่างมาก
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บทที่ 3
ประวัติศาสตร์ การเตรียมและอบรมผู้นาคริสตจักรของสภาคริสตจักรฯ
ศึกษาถึงการเตรี ยมผูน้ าคริ สตจักรในสมัยมิชชันนารี จะเห็นว่ามีการเตรี ยมในระบบการสอนศา
สนศาสตร์ แบบชั้นเรี ยน กับการปล่อยให้คริ สเตียนคนพื้นเมืองได้รับผิดชอบคริ สตจักร และพันธกิจ
บางอย่างด้วยตนเองโดยมิชชันนารี เป็ นที่ปรึ กษา (ฝึ กฝนการเป็ นผูน้ าด้วยตนเอง) และมีการเตรี ยมผูน้ า
คริ สตจักรอีกทางหนึ่งคือ การเตรี ยมโดยผ่านระบบโรงเรี ยน ซึ่ งหวังว่าโรงเรี ยนของมิชชันนารี จะเป็ น
แหล่งสร้างลูกหลานคริ สเตียนให้มีความรู ้ความสามารถ และกลับไปเป็ นผูน้ าในคริ สตจักร แต่ความคิด
และการคาดหวังดังกล่าวไม่อาจเป็ นไปได้ เนื่องจากระบบโรงเรี ยนของมิชชัน่ ได้กลายเป็ นผูแ้ ข่งขันกับ
คริ สตจักร คือเป็ นแหล่งดึงคนที่มีความรู ้ความสามารถในคริ สตจักรออกมาแล้วไม่ส่งกลับคืน และ
โรงเรี ยนมิชชัน่ ต้องดาเนินตามปั จจัยของระบบสังคมจึงไม่สามารถเตรี ยมผูน้ าคริ สตจักรได้อย่างเต็มที่
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มิชชัน่ เพรสไบทีเรี ยนอเมริ กนั และสภาคริ สตจักรฯ มีโครงการ
เตรี ยมและพัฒนาผูน้ าคริ สเตียนไทยเพื่อเข้ามารับผิดชอบในสถาบัน หน่วยงาน โดยให้ทุนการศึกษา
และฝึ กอบรมภายในประเทศ และมีแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อผลิตผูน้ าคริ สตจักรที่มา
จากสถาบันการศึกษาระดับสู งของสภาคริ สตจักรฯ โดยตรงอีกด้วย
ช่วงปี ค.ศ. 1961-1990 สภาคริ สตจักรฯ มีประสบการณ์ในการจัดโครงการอบรมที่สาคัญได้แก่
แผนกชูชีพชนบท (ค.ศ.1961-1975) โครงการพัฒนาและฟื้ นฟูคริ สตจักร (พฟค.ระหว่างปี ค.ศ.19751998) และโครงการอบรมผูร้ ับใช้พระเจ้าแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ค.อ.ส. ระหว่างปี ค.ศ.
1983-1990) เป็ นกระบวนการที่สภาคริ สตจักรฯ ได้ให้ความใส่ ใจต่อการสร้างเสริ มผูน้ าคริ สตจักรระดับ
ฆราวาสที่มีความเข้มข้นขึ้นตามลาดับ โดยงานชูชีพชนบทเป็ นการสนองต่ออุดมการณ์เลี้ยงตนเองของ
สภาคริ สตจักรฯ ได้เน้นเรื่ องการอาชีพหรื อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ขณะที่งาน พฟค.ได้มุ่งกระตุน้
คริ สตจักรท้องถิ่นเกิดการฟื้ นฟูและมีความเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ เตรี ยมและส่ งเสริ มผูน้ าคริ สตจักรทั้ง
บรรพชิ ตและระดับฆราวาส เป็ นโครงการที่มีขอบข่ายการทางานอย่างกว้างขวาง โครงการ ค.อ.ส. ได้
เน้นการเสริ มสร้างผูน้ าคริ สตจักรระดับฆราวาสเป็ นหลักสาคัญเพียงอย่างเดียว
ในช่วงเวลา 30 ปี ของการจัดทาโครงการเพื่อเสริ มสร้างผูน้ าฆราวาสในคริ สตจักร ได้ให้
ประสบการณ์และบทเรี ยนที่น่าสนใจดังนี้
1.การมองปั ญหาเรื่ องคริ สตจักรไทยขาดผูน้ าและการจัดการแก้ไข
เป็ นวิธีคิดและการมอง
ปั ญหาของฝ่ ายนาที่เป็ นกลุ่มอานาจจากนอกชุมชน
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2. ในการจัดทาโครงการจะเห็นว่า งานชูชีพชนบทเป็ นการริ เริ่ มโดยมีการวิจยั เก็บข้อมูล เพื่อ
จัดทาโครงการและถือเอาการสารวจวิจยั เป็ นงานสาคัญอย่างหนึ่ง แต่ภายหลังมีการให้ความสาคัญของ
ส่ วนนี้นอ้ ยลง การวิจยั เก็บข้อมูล และนาการประเมินผลมาศึกษาวิเคราะห์จึงเป็ นประสบการณ์ที่
ค่อนข้างถูกละลเยหรื อไม่ให้ความสาคัญ
3. การมองปั ญหาของสภาคริ สตจักรฯ ที่เป็ น “ปั ญหาเร่ งด่วน” เป็ นการสร้างเงื่อนไขที่ทาให้
ต้องเร่ งการปฏิบตั ิตามโครงการจึงค่อนข้างเร่ งร้อนและเร่ งเร้ากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้ขาดความรอบคอบ
ในหลาย ๆ ด้าน
4. ในการตั้งโครงการที่ผา่ นมามีสมมติฐานหลักคือ คริ สตจักรขาดผูน้ า และพยายามจัดการ
แก้ไขโดยใช้ขอ้ มูลเชิงทัศนคติต่อคริ สตจักรท้องถิ่นแบบตายตัว โดยการมองปั ญหาในระยะหลังขาด
การพิจารณาพลวัตรทางสังคมและบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ไม่มีการศึกษาถึงปั จจัยและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างจริ งจัง
5. การจัดอบรมเพื่อสร้างเสริ มผูน้ าระดับฆราวาสโดยการจัดระบบและวิธีการแบบสถาบันศา
สนศาสตร์ ที่ประกอบด้วยหลักการ ลักษณะหลักสู ตร แนวทางที่เป็ นวิชาการ และผูจ้ บหลักสู ตรได้รับ
วุฒิบตั รรับรองการผ่านอบรมนั้น ไม่ค่อยประสบผลในทางปฏิบตั ิ
6. โครงการอบรมสร้างผูน้ าคริ สตจักรระดับฆราวาสแต่ละโครงการมีอิทธิ พลทางโครงสร้าง
ของสภาคริ สตจักรฯ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่นอ้ ย วิธีคิดและการปฏิบตั ิมกั เป็ นไปตามนโยบาย และมักจบลง
ตามวาระสมัยของชุดเจ้าหน้าที่สภาคริ สตจักรฯ แต่ละชุดอีกทั้งปั ญหาเชิงโครงการสร้างทาให้การปฏิบตั ิ
โครงการต้องติดอยูก่ บั ระบบพิจารณาตามระบบโครงสร้างอีกค่อนข้างนาน
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บทที่ 4
โครงการอบรมผู้นาคริสตจักรท้ องถิ่น : ศึกษาจากหน่ วยงานสังกัดสภาคริสตจักรฯ
ศึกษาตัวอย่างการอบรมผูน้ าคริ สตจักรของหน่วยงานในสังกัดสภาคริ สตจักรฯ ได้แก่
1. หน่วยงานอภิบาลและศาสนศาสตร์ ศึกษา
2. ฝ่ ายเผยแพร่ พระกิตติคุณ
3. ฝ่ ายคริ สเตียนศึกษา
4. ฝ่ ายสตรี คริ สเตียน
5. ฝ่ ายเยาวชน
6. ฝ่ ายบ้านและครอบครัวคริ สเตียน
7. หน่วยงานพัฒนาและบริ การสังคม
8. ฝ่ ายประวัติศาสตร์คริ สตจักร
9. พันธกิจการศึกษา
และได้ศึกษาโครงการอบรมผูน้ าคริ สตจักรของคริ สตจักรภาคที่ 1 มาเป็ นข้อมูลในการพิจารณา
ด้วย
การอบรมผูน้ าฆราวาสในคริ สตจักรโดยการปฏิบตั ิของหน่วยงานต่าง ๆ และประสบการณ์ของ
คริ สตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ลาพูน แบ่งลักษณะของการอบรมเป็ นคู่ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การอบรมอย่างมีระบบหลักสู ตรกับการอบรมที่ไม่มีหลักสู ตรแน่นอน ซึ่ งการอบรมแบบมี
หลักสู ตรโดยส่ วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาแต่ละครั้งหลายวัน มีระยะสื่ บเนื่องยาวนานพอสมควรขณะที่การ
อบรมแบบไม่มีหลักสู ตรแน่นอนมักเป็ นการอบรมระยะสั้น ๆ และไม่มีการสื บเนื่องยาวนาน
2. การอบรมเพื่อผลิตและเสริ มสร้างผูน้ าโดยตรงและการหวังผลโดยอ้อม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะสอด
รับกับการแบ่งลักษณะการอบรมในข้อที่ 1 นัน่ คือการอบรมแบบมีหลักสู ตรจะเน้นถึงผูม้ ีความตั้งใจที่
จะเข้ารับการอบรมตามแนวทางของหน่วยงานนั้น ๆ และของคริ สเตียนจักรภาค ขณะที่การอบรมที่ไม่มี
หลักสู ตรแน่นอนมักจะเป็ นการจัดอบรมระยะสั้นและการประมุขสัมมนา
3. การอบรมแบบให้การศึกษา (ให้ความรู ้) กับการอบรมแบบฝึ กฝน ซึ่ งการอบรมผูน้ าฆราวาส
ในคริ สตจักรโดยหน่วยงานของสภาคริ สตจักรฯ เฉพาะอย่างยิง่ การอบรมระยะสั้นจะเห็นว่าส่ วนใหญ่
เป็ นการให้การศึกษามากกว่าการฝึ กอบรม
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4.
การอบรมกับคนกลุ่มใหญ่และการอบรมเฉพาะกลุ่มเล็กการอบรมของหน่วยงานสภา
คริ สตจักรฯ ส่ วนมากจะเน้นการจัดกับกลุ่มใหญ่ ขณะที่กิจกรรมส่ วนหนึ่งเป็ นการอบรมเฉพาะกลุ่มเด็ก
เกี่ยวข้องเป้ าหมายและการหวังผลให้กลุ่มที่เข้าอบรมนี้มีทกั ษะความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
5. การอบรมโดยดึงคนมาเข้ารับการอบรมกับการลงไปอบรมในพื้นที่ หน่วยงานส่ วนใหญ่จะ
ลงไปให้การอบรมในคริ สตจักรภาคเหนือหรื อในพื้นที่ หรื อบางหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็ นพี่
เลี้ยงอยูป่ ระจา ขณะที่ประสบการณ์ของคริ สตจักรภาคมีท้ งั การลงไปอบรมในพื้นที่ และการดึงคนเข้า
มาอบรมในส่ วนกลางซึ่ งจะเป็ นระบบหลักสู ตรแบบสถาบันพระคริ สตธรรม
การอบรมและฝึ กฝนผูน้ าคริ สตจักรภาคและสถาบัน ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและรู ปแบบ
วิธีการจัดอบรมที่ต่างกันคือ
1.การจัดอบรมของสถาบันการศึกษา มีกลุ่มเป้ าหมายกรอบความรู ้ ความมุ่งหวัง กลุ่มผูเ้ ข้ารับ
การอบรมและแรงจูงใจที่ชดั เจน เป็ นการอบรมในวิชาชีพที่ปฏิบตั ิประจา รวมทั้งมีวธิ ี การอบรมที่ใช้ใน
กลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ขณะที่การอบรมของคริ สตจักรภาคมีความแตกต่างจากสถาบันอย่างมากและมี
วิธีการอบรมยังเป็ นแบบชั้นเรี ยน
2. การอบรมของสถาบันเนื่ องมาจากความต้องการและความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาบุคลากรไป
ตามนโยบายและแนวทางที่วางไว้ เป็ นการสนองความจาเป็ นจากภายใน
ขณะที่การอบรมของ
คริ สตจักรภาคส่ วนหนึ่งเป็ นแรงปั จจัยจากภายนอกที่กระตุน้ ให้ทา
3. วิธีการอบรมมีความแตกต่างในแง่คิดและวิธีการ กล่าวคือการอบรมของสถาบันเป็ นการ
อบรมในงานและเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ ขณะที่การอบรมของคริ สตจักรเป็ นแบบชั้นเรี ยน ในบทนี้ได้
ศึกษาตัวอย่างการอบรมขององค์กรนอกสภาคริ สตจักรฯ ได้แก่การจัดระบบอบรมของพระศาสนจักร
คาทอลิก ศึกษาการตั้งศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน และโครงการสมัมนาผูน้ า
คริ สตจักรของมูลนิธิพฒั นาและสงเคราะห์เด็ก (ประเทศไทย)
จากการศึกษาตัวอย่างดังกล่าวมีแง่คิดและประสบการณ์ คือ
1. ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจยั และวิพากษ์
ตนเองเพื่อหาแนวทางในการทางานที่ลงลึกถึงแก่นทางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การสร้างหลักสู ตรในการอบรมของคาทอลิกมาจากประสบการณ์ของฝ่ ายบรรพชิ ต กลุ่ม
อาจารย์มหาวิทยาลัย
และผูร้ ับการอบรมที่ลงไปทางานในพื้นที่
เป็ นการสร้างหลักสู ตรจาก
ประสบการณ์จริ งโดยตรง
3. ในการอบรมของคาทอลิกจากตัวอย่างที่ศึกษาเน้นผูเ้ ข้าอบรมจานวนน้อยเพื่อในการอบรมมี
ประสิ ทธิภาพและสามารถสร้างผูน้ าที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงานในชุมชนได้จริ ง
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4. ลักษณะการอบรมเป็ นการผสมผสานระหว่างการอบรมในศูนย์หรื อดึงผูร้ ับการอบรมเข้าสู่
ส่ วนกลางแต่ขณะเดียวกันก็มีการฝึ กปฏิบตั ิโดยลงไปอยูใ่ นพื้นที่ สัมผัสกับชีวติ และความเป็ นจริ งของ
ชุมชน เป็ นการสร้างความรู ้ภายในไม่ใช่นาความรู ้จากภายนอกเข้าไปครอบงา
5.
การปฏิบตั ิงานของโครงการอบรมตามแนวบทเรี ยนของนิมิตและการขยายพันธกิจของ
คริ สตจักรสู่ ปี 2000 ค่อนข้างเป็ นอิสระขึ้นอยูก่ บั การเรี ยกร้องต้องการของคริ สตจักร ทาให้สามารถ
กาหนดรู ปแบบของตนเองได้ และแก้ไขข้อบกพร่ องที่ศึกษาจากประสบการณ์ภายนอกมาใช้ให้เกิดผล
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บทที่ 5
เสี ยงสะท้ อนจากผู้นาและสมาชิกคริสตจักร
เป็ นการศึกษาถึงความเข้าใจ ความจาเป็ น และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการอบรมผูน้ า
ฆราวาสโดยการสัมภาษณ์แบบเปิ ดและเก็บข้อมูลแบบสอบถามปิ ด
จากการประมวลข้อมูลสัมภาษณ์และข้อมูลแบบสอบถามจะเห็นว่า การสะท้อนความเห็นและ
ความต้องการของสมาชิกและผูน้ าคริ สตจักร โดยส่ วนใหญ่เป็ นแนวคิดที่ติดอยูก่ บั ปั ญหาและข้อเสนอ
เดิม ๆ และข้อเสนอส่ วนใหญ่ก็เป็ นเรื่ องที่โครงการของสภาคริ สตจักรฯ หน่วยงานในสังกัดได้จดั ทา
มาแล้ว แต่อาจเป็ นได้วา่ การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่ทวั่ ถึง ไม่เข้มข้น หรื อยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการที่สอดคล้องกับบริ บทของคริ สตจักรท้องถิ่นในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีพอ จึงทาให้มี
ปัญหาเดิม ๆ และความต้องการที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมีมากนัก
ข้อมูลจากแบบสอบถามได้สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหา ความเข้าใจและความสนใจต่อประเด็น
ปัญหาเรื่ องผูน้ าฆราวาสของคริ สตจักรท้องถิ่นที่ต่างไปจากมุมมองและความเข้าใจของผูม้ ีบทบาทความ
รับผิดชอบในการบริ หารของสภาคริ สตจักรฯอยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหาการ
ขาดผูน้ า
และผูน้ าที่มีอยูข่ าดศักยภาพ
ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวนี้ไม่ได้ร้ายแรงหรื อเป็ นวิกฤติเร่ งด่วน
นอกจากนี้แล้วยังมีขอ้ คิดเห็นที่พิจารณา เช่น การให้โอกาสกับคริ สตจักรในการเตรี ยมและการอบรม
ผูน้ าคริ สตจักรด้วยตนเอง ลักษณะเนื้อหาที่ตอ้ งการเน้นเชิงทักษะที่สามารถปฏิบตั ิใช้ในการดาเนินชีวิต
คริ สตจักร อีกทั้งยังมีขอ้ คิดเกี่ยวกับรู ปแบบวิธีการ ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรม เป็ น
ต้น
มีขอ้ คิดเห็นที่แตกต่างออกไปขอข้อคิดเห็นเดิมที่ผา่ นมาคือให้ตระหนักถึงการเตรี ยมและอบรม
ผูน้ าอย่างเป็ นระบบ โดยเน้นตั้งแต่วยั เด็กและเยาวชน การให้ความสาคัญกับปั ญหาและความต้องการ
ของคริ สตจักรท้องถิ่น ให้คริ สตจักรท้องถิ่นมีส่วนร่ วมคิดร่ วมทา รวมถึงการติดตามประเมินผลการ
อบรมของสภาคริ สตจักรทั้งระบบอย่างจริ งจัง
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บทที่ 6
บทสรุป ข้ อสั งเกต และข้ อเสนอแนะ
กล่าวถึงประสบการณ์ของสภาคริ สตจักรฯ ในการอบรมผูน้ าฆราวาสของคริ สตจักรท้องถิ่น
และพิจารณาถึงประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผา่ นมา ได้แก่
1. คริ สตจักรท้องถิ่นที่เข้าใจว่า หน่วยงานเป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งจัดกิจกรรมหรื อทากิจกรรมให้ ดังนั้น
คริ สตจักรท้องถิ่นจึงเป็ นฝ่ ายรองรับมากกว่าจะดิ้นรนจัดกิจกรรมด้วยตนเอง
2. แนวทางและวิธีการของหน่วยงานในการอบรมผูน้ าคริ สตจักร มีความซ้ าซ้อนเนื่องจาก
ปั ญหาการทางานของหน่วยงานของสภาคริ สตจักรฯ ที่ยงั แยกส่ วนอยูใ่ นเขตของตนเอง ขณะที่วถิ ีชีวติ
คริ สตจักรเป็ นภาพรวม ดังนั้นการอบรมจึงไม่สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวติ ของคริ สตจักร
3. ไม่มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมอบรมแบบวิชาชีพหรื อใช้มืออาชีพจริ ง ๆ
4.
ปัญหาการนาเสนอและการประสานงานจากคริ สตจักรภาคไม่รู้วธิ ี นาการอบรมลงสู่
คริ สตจักร
5. กาลังของหน่วยงานบางหน่วยงานไม่เพียงพอ ขณะที่ตอ้ งรับผิดชอบทาพันธกิจทัว่ ประเทศ
6. ลักษณะการจัดกิจกรรมอบรมมักดึงคนออกจากชุมชนทาแบบระบบรวมศูนย์ ซึ่งการอบรม
โดยดึงคนออกมาจากชุมชนและส่ งกลับคืนไปให้ชุมชนนั้นเห็นแล้วว่าไม่ค่อยเกิดผล
7. ผูม้ าเข้ารับการอบรมจะเป็ นคนเดิม ๆ และยังไม่มีการพิจารณาถึงศักยภาพในการนาและ
ถ่ายทอดต่อไปในคริ สตจักรด้วยว่าสามารถทาได้หรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด

ข้ อเสนอแนะในการคิดรู ปแบบใหม่ การอบรม
1. ควรมีการสร้างคนเป็ นแกนนา ทาให้เข้าใจตนเองและเข้าใจงานของคริ สตจักรที่ จะทาให้เกิด
ความเป็ นผูน้ าจากการเรี ยนรู้และมีประสบการณ์ดว้ ยตนเอง เน้นสร้างผูน้ าคริ สตจักรโดยเน้นการสร้าง
กิจกรรมภายในชุมชน
2. ในการเตรี ยมผูน้ านั้นต้องระวังอย่าใช้แนวคิดและวิธีการจากส่ วนกลางไปครอบงาท้องถิ่น
และการสร้างผูน้ าต้องสร้างจากข้างในไม่ใช่เอาตาราจากภายนอกเข้าไปยัดเยียดให้
3. การจัดกิจกรรมการอบรมควรเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคริ สตจักรท้องถิ่นแบบองค์รวม ไม่ใช่มอง
แบบแยกส่ วน ภาพของชุมชนคริ สตจักรมีวถิ ีชีวติ ที่เชื่อมโยงประสานกันเหมือนใยแมงมุมที่ตอ้ งมีการ
มองแบบเชื่ อมโยงไม่ใช่ทากิจกรรมแบบตัดตอน
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4. การอบรมต้องเป็ นการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานหรื อของผูน้ าจากภายนอก ท้องถิ่นควรเป็ นหลักในการอบรม ต้องให้เกียรติและยอมรับ
ในภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการอบรมผูน้ า
5. ในการพิจารณาเป้ าหมายของการอบรม แต่ละชุมชนหรื อคริ สตจักรมีเอกลักษณ์ของตนเอง มี
ความหลากหลาย การอบรมจึงต้องจัดตามบริ บทไม่ใช่จดั แบบเดียวกันทุกแห่ง ต้องพิจารณาความ
ต้องการของตลาดหรื อผูน้ าคริ สตจักรว่าต้องการอะไร อย่างไร จึงค่อยจัดโครงการที่สนองต่อความ
ต้องการนั้น และมีระบบส่ งเสริ มศักยภาพของผูน้ าที่มีอยูใ่ ห้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น
6. ควรศึกษาแนวทางในการอบรมตามแบบพระคัมภีร์ โดยพิจารณาแบบพระเยซูคริ สต์ทรงตาม
หาคน ไม่ใช่เรี ยกคนเข้ามาอบรมในโครงการ ในศูนย์กลาง หรื อในสถาบัน และพระเยซูคริ สต์ทางาน
กับคนกลุ่มเล็กที่คดั สรรแล้ว ไม่ใช่มุ่งกับคนกลุ่มใหญ่เป็ นหลัก
7. การอบรมต้องเป็ นลักษณะของการฝึ กฝนให้ผรู้ ับการอบรมเป็ นผูท้ ี่จะถ่ายทอดหรื อให้การ
ฝึ กอบรมต่อไปได้ ซึ่ งต้องมีกระบวนการที่ชดั เจนและมีการจัดการอย่างเหมาะสมกับลักษณะบริ บทของ
คริ สตจักรไทย
8. การอบรมสร้างผูน้ าคริ สตจักรอย่างเป็ นระบบนั้นต้องมีการปลูกฝังและเตรี ยมสภาพแวดล้อม
ที่ดีสาหรับลูกหลานคริ สเตียนตั้งแต่วยั เด็ก พิจารณาระบบการอบรมเพื่อสร้างผูน้ าคริ สตจักรศึกษาที่
สอดคล้องครอบคลุมอย่างจริ งจังและเป็ นระบบ
9. จากประสบการณ์ที่ผา่ นมาสรุ ปได้วา่ สภาคริ สตจักรมุ่งอยูก่ บั ยุทธวิถีโดยยังไม่มียทุ ธศาสตร์
และเป้ าหมายที่ชดั เจน ดังนั้น สภาคริ สตจักรฯ คงต้องสนใจและคิดถึงปั ญหาทางยุทธศาสตร์ อย่างจริ งจัง
เพื่อกาหนดยุทธวิธีที่สอดคล้องกัน ต้องเรี ยนรู ้อดีตในเรื่ องนี้ของตนเอง เรี ยนรู ้ปัญหาของคริ สตจักร
ท้องถิ่นทั้งในอดีตและปั จจุบนั เรี ยนรู้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เรี ยนรู ้ศกั ยภาพของ
คริ สตจักรท้องถิ่น รู ้ถึงกระแสของโลกและกระแสทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และเรี ยนรู้จุดหมาย
ปลายทางหรื อพระประสงค์ของพระเป็ นเจ้าในการสร้างคริ สตจักรในสังคมไทยเพื่อว่าการอบรม
จัดเตรี ยม หรื อสร้างผูน้ าคริ สตจักรจะได้เป็ นพลังแห่งเครื่ องมือของพระเป็ นเจ้าในสังคมไทยและในโลก
นี้อย่างแท้จริ ง
อนึ่ง การสรุ ปรายงานนี้เน้นส่ วนสาระที่สาคัญเท่านั้นซึ่ งแท้ที่จริ งมีรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในทาง
ประวัติศาสตร์ และข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับสภาคริ สตจักรฯ คริ สตจักรภาค คริ สตจักรท้องถิ่น หน่วยงาน
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรจะได้ศึกษา โดยฝ่ ายประวัติศาสตร์ฯ ได้จดั ส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ซึ่งจัดทาเสร็ จ
ในเดือนพฤษภาคม 2003) ไปยังผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรฯ กรรมการดาเนินงานสภาคริ สตจักรฯ ประธาน
คริ สตจักรภาค ประธานพันธกิจทั้ง 6 พันธกิจและผูอ้ านวยการหน่วยงานฯ ดังนั้น ท่านที่สนใจสามารถ
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หาอ่านหรื อศึกษาจากท่านเหล่านี้ได้ หรื อติดต่อขอทาสาเนารายงานที่ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริ สตจักร
ฯ
(ตู้ ปณ.73 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์และโทรสาร 053-249-052).

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 72 ฉบับที่ 638 สิ งหาคม 2003, หน้า 41-45.
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