115 ปี คริสตจักรสามัคคีธรรม ถึง...123 ปี พระกิตติคุณสู่ เวียงป่ าเป้ า
โดย ผป.ประสิ ทธิ์ พงศ์ อุดม
คริ สตจักรสามัคคีธรรม สังกัดคริ สตจักรภาคที่ สอง สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตั้งอยูท่ ี่
อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ได้จดั ทาโครงการเฉลิมฉลอง 115 ปี ของคริ สตจักรในต้นเดือน
เมษายน ค.ศ. 2005 ซึ่ งจากการตรวจสอบร่ วมกับฝ่ ายประวัติศาสตร์ ฯ ด้วยเกิดมีขอ้ สงสัยว่าคริ สตจักร
แห่งนี้มีอายุ 115 ปี จริ งหรื อไม่ ก็ปรากฏหลักฐานการบันทึกของมิชชันนารี เป็ นที่ชดั เจนว่า คริ สตจักร
แห่งนี้ยงั มีอายุไม่ถึง 115 ปี จริ ง ๆ ตามที่เข้าใจ โดยหลังจากได้สืบค้นต้นกาเนิดอย่างละเอียดจึงพบว่า
คริ สตจักรสามัคคีธรรม เริ่ มมาจากคริ สเตียนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในท้องที่เวียงป่ าเป้ าเมื่อ
ค.ศ. 1882 และถูกนับเข้าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรเวียงเชียงราย เมื่อมีการสถาปนาคริ สตจักรเวียง
เชียงรายขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1890 ขณะที่การสถาปนาคริ สตจักร (เวียง) ป่ าเป้ ามีข้ ึนในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1892 ดังนั้นสรุ ปได้วา่ พระกิตติคุณได้เข้าสู่ เวียงป่ าเป้ าเมื่อ 123 ปี ที่แล้ว และกลุ่มคริ สเตียน
ที่นี่ได้เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรเวียงเชียงรายก่อน ต่อมาจึงมีการสถาปนาคริ สตจักรของตนเองขึ้น นับ
อายุถึง ค.ศ. 2005 ได้ 113 ปี
ภายหลังที่มีปรึ กษาแลกเปลี่ยนข้อมูล การขอคาแนะนาและขอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ
ฝ่ ายประวัติศาสตร์ฯ ในการจัดทาหนังสื ออนุสรณ์ของคริ สตจักร จึงได้มีการตัดสิ นใจเปลี่ยนหัวเรื่ องการ
เฉลิมฉลอง “115 ปี คริสตจักรสามัคคีธรรม” มาเป็ นการเฉลิมฉลอง “123 ปี พระกิตติคุณสู่ เวียงป่ าเป้า”
โดยได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 เมษายน ค.ศ. 2005 นับเป็ นงานรวมญาติและรวมสมาชิ กครั้งสาคัญของ
คริ สตจักรแห่งนี้ที่มีสีสรรน่าสนใจไม่นอ้ ยทีเดียว
การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงปี สาคัญของคริ สตจักรสามัคคีธรรมนับเป็ นตัวอย่างที่
น่าสนใจสาหรับคริ สตจักรอื่น ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสื บค้นถึงรากเหง้าต้นกาเนิดของ
คริ สตจักรนั้น คณะกรรมการจัดเตรี ยมงานได้ให้ความสนใจต่อข้อมูลและข้อเท็จจริ งอย่างจริ งจัง ซึ่ งใน
ทัศนะของผูป้ ฏิบตั ิงานวิจยั ทางประวัติศาสตร์ แล้วเห็นว่า การค้นคว้าให้ได้คาตอบที่เป็ นข้อเท็จจริ งอย่าง
ถูกต้องตามหลักฐานชั้นต้นบ่งบอกไว้น้ นั
เป็ นการบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือและตรงกับ
ความเป็ นจริ ง ไม่ใช่หลงกับเวลาแบบคาดเดาหรื อคิดเอาเอง อีกทั้งยังเป็ นหลักฐานที่จะมีการอ้างอิง
ต่อไปได้อย่างมัน่ ใจ
เวียงป่ าเป้ า เป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยูก่ ่ ึงกลางบนเส้นทางระหว่างเชียงใหม่กบั
เชียงราย ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงว่าได้เริ่ มมีผคู ้ นไปตั้งชุมชนที่นี่เมื่อประมาณสองร้อยกว่า
ปี มาแล้ว แต่ไม่ปรากฏชัดว่ามีการลงหลักปั กฐานเป็ นบ้านเมืองอย่างมัน่ คงตั้งแต่เมื่อใด ขณะที่ในบันทึก
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ของนายฮอลเล็ตนักสารวจเส้นทางรถไปชาวอังกฤษที่เดินทางผ่านมาใน ค.ศ. 1884 กล่าวว่า ที่เวียงป่ า
เป้ านี้มีบา้ นเรื อนตั้งอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายราว 322 ครัวเรื อน มีประชากรประมาณ 2,250 คน นับเป็ น
ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ไม่นอ้ ย และในท้องที่แห่งนี้ เองที่มิชชันนารี คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนและผูน้ าค
ริ สเตียนคนเมืองได้ร่วมกันนาพระกิตติคุณเข้ามาบอกกล่าวและปลูกฝังลงในจิตใจของผูค้ น กระทัง่ ได้มี
การจัดตั้งคริ สตจักรสื บทอดต่อมา ดังปรากฏเป็ นคริ สตจักรสามัคคีธรรมในปั จจุบนั

พระกิตติคุณเข้ าสู่ เชียงใหม่ และขยายสู่ เวียงป่ าเป้ า
ศาสนาจารย์แดเนียล และนางโซเฟี ย แมคกิลวารี เป็ นมิชชันนารี ครอบครัวแรกที่เดินทางมาตั้ง
มิชชัน่ เผยแพร่ คริ สต์ศาสนาที่เชียงใหม่ใน ค.ศ. 1867 และศาสนาจารย์แมคกิลวารี ได้เดินทางมายังท้องที่
เวียงป่ าเป้ าครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1872 ต่อมาภายหลังท่านได้เดินทางมาอีกครั้งกับคณะสารวจเส้นทางรถไฟ
ชาวอังกฤษชื่อนายฮอลเล็ต เมื่อ ค.ศ. 1884 ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดที่เวียงป่ าเป้ าคือ การมี
คนอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทามาหากินมากขึ้นเนื่ องจากเป็ นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ และใน ค.ศ.
1886 ศาสนาจารย์แมคกิลวารี ได้เดินทางเพื่อเยีย่ มเยือนคริ สเตียนชาวพื้นเมืองตามรายทางจากเชียงใหม่
สู่ เชียงรายพร้อมด้วยผูป้ ระกาศคนเมืองได้แก่หนานตาจากเชียงใหม่พร้อมด้วยอ้ายตื้อคริ สเตียนหนึ่งจาก
เชียงราย (ภายหลังได้เป็ นพระยาภักดีราชกิจ) การเดินทางครั้งนี้นบั เป็ นครั้งแรกที่ท่านได้กล่าวถึงกลุ่ม
คริ สเตียนที่เวียงป่ าเป้ าว่าเป็ นชุมชนคริ สเตียนที่กาลังขยายตัวมากขึ้น และจากข้อมูลปี เดียวกันนี้อาจ
กล่าวว่า เมื่อสี่ ปีที่แล้วมีเด็ก 11 คนจากครอบครัวคริ สเตียนห้าครอบครัวที่เวียงป่ าเป้ าได้เสี ยชีวติ ลงในปี
แรก จึงเข้าใจได้วา่ ค.ศ. 1882 เป็ นปี ที่มีครอบครัวคริ สเตียนอพยพจากต่างถิ่นมาอยูท่ ี่เวียงป่ าเป้ า ซึ่ ง
ข้อมูลนี้ตรงกับรายงานของ ศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสันเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1886 กล่าวว่า มีคริ ส
เตียนห้าครอบครัวได้ต้ งั บ้านเรื อนที่บา้ นต้นงิ้วเขตเวียงป่ าเป้ า
จากการศึกษาถึงกาเนิดของชุ มชนคริ สเตียนที่เวียงป่ าเป้ าพบว่า มีชุมชนคริ สเตียนเริ่ มแรกที่บา้ น
ป่ างิ้ว (ข้อมูลมิชชันนารี เรี ยกว่าบ้านต้นงิ้ว) บ้านป่ าบง และสันปูเลย ซึ่ งขณะที่ชุมชนคริ สเตียนที่เวียงป่ า
เป้ าค่อย ๆ เติบโตขึ้นนั้น ซึ่ งขณะที่ชุมชนคริ สเตียนที่เวียงป่ าเป้ าค่อย ๆ เติบโตขึ้นนั้น ทางมิชชันนารี ก็
ได้ให้ความสาคัญกับการขยายงานในเขตเชียงรายมากขึ้น โดยมีการสถาปนาคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่
1 เชียงรายในวันที่ 31 เมษายน ค.ศ. 1980 มีสมาชิกส่ วนใหญ่โอนย้ายมาจากคริ สตจักรในเชียงใหม่และ
กลุ่มคริ สเตียนที่เวียงป่ าเป้ ามีชื่อเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรนี้ดว้ ย
(ตรงนี้ เองที่อาจทาให้เข้าใจได้วา่
คริ สตจักรที่เวียงป่ าเป้ ามีอายุ 115 ปี )
ใน ค.ศ. 1891 กลุ่มคริ สเตียนที่เวียงป่ าเป้ าได้ร่วมมือร่ วมใจกันก่อสร้างโบสถ์แบบง่าย ๆ ที่บา้ น
ป่ าบง และเมื่อถึงวันที่ 9 หรื อ 10 มกราคม ค.ศ. 1982 ศาสนาจารย์แมคกิลวารี และนายแพทย์เจมส์
ดับบลิว แมคเคน พร้อมทั้งผูป้ ระกาศคนเมือง ได้มาร่ วมสถาปนาคริ สตจักรที่เวียงป่ าเป้ า ในสมัยนั้น
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มิชชันนารี เรี ยกชื่อคริ สตจักรนี้วา่ “คริ สตจักรเวียงป่ าเป้ า (Papau Church)” มีสมาชิกผูใ้ หญ่ 37 คน เด็ก
30 คน มีการแต่งตั้งผูป้ กครองคริ สจักร 3 คนและมัคนายก 2 คน

ชีวติ คริสตจักรภายหลังการสถาปนา
ภายหลังจากตั้งเป็ นคริ สตจักรแล้ว มีการขยายจานวนคริ สเตียนมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1895 ทาง
คริ สตจักรจึงคงอาศัยมิชชันนารี พร้อมกับผูป้ ระกาศคนเมืองที่มาเยีย่ มเยียนและปฏิบตั ิกิจทางศาสนา
สาคัญ ๆ ปี ละครั้งหรื อสองครั้ง
จากบันทึกประวัติและคาบอกกล่าวของผูส้ ู งอายุในคริ สตจักรกล่าวว่า ในปี ค.ศ. 1898 มีคริ ส
เตียนจากเชียงใหม่หลายครอบครัวอพยพมาตั้งบ้านเรื อนที่บา้ นต๋ องกาย และบ้านสันปูเลย ตาบลป่ างิ้ว
อาเภอเวียงป่ าเป้ า ซึ่ งเข้าใจว่า กลุ่มคริ สเตียนที่อพยพมาก่อนคงจะได้บอกกล่าวถึงแหล่งที่ทากินอันอุดม
สมบูรณ์ที่เวียงป่ าเป้ านี้โดยเฉพาะที่บา้ นต๋ องกายและบ้านสันปูเลยเป็ นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ าแม่ลาวจึง
เป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่มีผคู ้ นอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่ง และทาให้เกิดชุมชนคริ สเตียนขึ้นที่นี่อีกแห่ง
หนึ่ง
ในปี ค.ศ. 1899 มีการจัดตั้งโรงเรี ยนวรี วารศึกษา (Sunday school) ขึ้นครั้งแรก มีผเู ้ รี ยนประจา
20 คน และมีการตั้งโอสถศาลาหรื อร้านยาในปี ค.ศ. 1900 โดยมีมคั นายกคนหนึ่งเป็ นผูด้ ูแลเพื่อ
แก้ปัญหาคริ สเตียนเจ็บป่ วยจะได้ไม่ตอ้ งไปพึ่งหมอผีหรื อหมอเมือง ต่อมาใน ค.ศ. 1905 มีการจัดตั้ง
โรงเรี ยนที่เวียงป่ าเป้ าโดยครู สตรี คริ สเตียนคนหนึ่งที่เคยเป็ นนักเรี ยนประจาที่โรงเรี ยนพระราชชายา
(โรงเรี ยนสตรี ของมิชชัน่ ที่เชี ยงใหม่) เมื่อสิ บปี ที่แล้ว ได้กลับมาจัดการศึกษาที่บา้ นเกิดของตนเอง โดยมี
นักเรี ยนเริ่ มแรก 32 คน (ครึ่ งหนึ่งเป็ นชาวพุทธ) และภายหลังต่อมามีการจัดตั้งโรงเรี ยนคุณานุเคราะห์
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1919 เป็ นโรงเรี ยนของคริ สตจักร โดยมีนายชื่ น คุณาสวัสดิ์ เป็ นผูส้ อน ใช้
อาคารโบสถ์เป็ นห้องเรี ยน การดาเนินการของโรงเรี ยนอยูภ่ ายใต้การควบคุมคณะธรรมกิจในคริ สตจักร
เมื่อนายชื่นซึ่ งเป็ นครู คนเดียวของโรงเรี ยนนี้ถึงแก่กรรม ก็ไม่สามารถหาครู ได้ จึงได้มีการล้มเลิก
โรงเรี ยนเมื่อมี ค.ศ. 1939
ค.ศ. 1906 มิชชันนารี ได้ให้ชุมชนคริ สเตียนที่เมืองฝางและหนองกว่างมาขึ้นกับคริ สตจักรเวียง
ป่ าเป้ า ทาให้มีสมาชิกคริ สตจักรรวม 99 คน ถึงปี ค.ศ. 1909 ได้มีการจัดซื้ อที่ดินและเรื อนไม้สาหรับตั้ง
โบสถ์แห่งใหม่ โดยมีการตกลงสร้างโบสถ์หลังใหม่ที่บา้ นสันปูเลยโบสถ์หลังนี้สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง
พื้นไม้กระดานฝาทาด้วยไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา นับว่ามีความมัน่ คงแน่นหนากว่าโบสถ์หลัง
แรก
ระหว่าง ค.ศ. 1910-1915 คริ สตจักรเวียงป่ าเป้ ายังคงอาศัยการดูแลจากมิชชันนารี ที่มาเยี่ยมเยียน
ประกอบศาสนกิจเป็ นบางครั้งบางคราว และในปี ค.ศ. 1914 มีผปู้ กครองของคริ สตจักรคนหนึ่งได้ไป
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ประกาศเผยแพร่ ที่เมืองพานโดยการสนับสนุนของมิชชันนารี ได้มีผมู้ ารับเชื่อคริ สต์ศาสนา 2 ครอบครัว
และต่อมามีการจัดตั้งคริ สตจักรเมืองพานขึ้นในวันที่ 26 สิ งหาคม ค.ศ. 1915
คริ สตจักรเวียงป่ าเป้ าเมื่อถึง ค.ศ. 1918 มีผนู ้ าคือครู ดี อารี วงศ์ และครู สุข คุณาสวัสดิ์ โดยต่อมา
ใน ค.ศ. 1921 ครู ดี ซึ่งจบการศึกษาทางศาสนาศาสตร์จากโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเชี ยงใหม่ได้รับการ
สถานปนาเป็ นศาสนาจารย์และเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักช่วงนี้มีการปรึ กษาในหมู่สมาชิกที่จะให้มี
การสร้างโบสถ์หลังใหม่ที่บา้ นป่ างิ้ว ด้วยเห็นว่าเป็ นทาเลที่ดี ติดกับถนนหลวงที่ตดั ขึ้นใหม่ และสะดวก
ต่อการเดินทางของสมาชิกที่ภายหลังโยกย้ายมาอยูใ่ นหมู่บา้ นรายล้อมใกล้บา้ นป่ างิ้วมากกว่าบ้านสันปู
เลย ดังนั้นจึงมีการริ เริ่ มที่จะหาทาเลสร้างโบสถ์หลังใหม่โดยพ่อเฒ่าอินทร์ เมธา ได้ถวายที่ดินที่อยูต่ รง
ข้ามถนนเยื้องกับที่ต้ งั โบสถ์สามัคคีธรรมในปั จจุบนั เพื่อเป็ นที่ต้ งั โบสถ์ ได้มีพิธีวางศิลารากเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1924
ค.ศ. 1926 ศาสนาจารย์ อารี วงศ์ ได้ออกไปเป็ นศิษยาภิบาลที่คริ สตจักรเชียงราย ครู สุข คุณา
สวัสดิ์ ซึ่ งได้รับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์อีกคนหนึ่ง ได้เป็ นศิษยาภิบาลแทนตั้งแต่น้ นั มา โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 30 บาท แต่ภายหลังท่านได้ลดค่าตอบแทนเหลือเพียงเดือนละ 15 บาท เนื่องจาก
สมาชิกประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่าไม่สามารถรับผิดชอบเต็มจานวนได้ ขณะที่การก่อสร้างโบสถ์หลัง
ใหม่ยงั คงดาเนินการต่อมาจนถึง ค.ศ. 1929 จึงเสร็ จเรี ยบร้อย โดยมีพิธีมอบถวายในวันที่ 7 เมษายน ปี
เดียวกัน พร้อมกับมีการตั้งชื่ อคริ สตจักรอย่างเป็ นทางการว่าคริ สตจักรสามัคคีธรรม
วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1938 ผป. โยเซฟ สุ ขปั น พร้อมกับสมาชิกคริ สตจักรที่อยูบ่ า้ นบงร้องขอ
ตั้งหมวดคริ สเตียนป่ งบงเพราะใกล้บา้ นของเหล่าสมาชิก ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี เดียวกันมีการสร้าง
โบสถ์ป่าบงและในภายหลังได้รับการสถาปนาเป็ นคริ สตจักรสื บสามัคคีป่าบง
ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1941-1945) คริ สตจักรสามัคคีธรรมตกอยูใ่ นสภาพ
ถูกบีบคั้น สมาชิกในคริ สตจักรได้ดาเนินชี วติ ด้วยความระแวดระวังในการแสดงออกในด้านความเชื่อ
เพราะมีผนู ้ าในชุมชนคอยสอดส่ องอยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าช่วงเวลาในการถูกข่มเหงเป็ น
ช่วงระยะที่ส้ นั ๆ ดังปรากฏข้อมูลว่า ในวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 มีการเยีย่ มเยียนจากบุคคลระดับ
ผูน้ าของสภาคริ สตจักรฯ ได้แก่ศาสนาจารย์บุญมาก กิตติสาร และศาสนาจารย์บุญมี รุ่ งเรื องวงศ์มีการจัด
นมัสการพระเจ้าโดยเชื้ อเชิ ญผูท้ ี่ละทิ้งความเชื่อในคริ สต์ศาสนากลับมาสารภาพ และยันยันถึงความเชื่อ
อีกครั้งหนึ่ง มีสมาชิกร่ วมนมัสการในวันนั้นประมาณ 250 คน
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้ นสุ ดลงในเดือนสิ งหาคม ค.ศ. 1945 มิชชันนารี ได้กลับเข้ามา
ทาพันธกิจในประเทศไทยอีกครั้งทาให้คริ สตจักรได้มีการรื้ อฟื้ นและเริ่ มดาเนินพันธกิจต่าง ๆ ขณะที่
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คริ สตจักรสามัคคีธรรม ได้เริ่ มการปรับปรุ งอาคารโบสถ์ที่ทรุ ดโทรมลงในช่วงสงคราม ซึ่ งในที่สุดก็ได้
มีการโยกย้าย ขยับขยายและการจัดสร้างอาคาร โบสถ์ข้ ึนใหม่ ณ สถานที่ปัจจุบนั เมื่อปี ค.ศ. 1960
ด้านการศึกษานั้นในปี ค.ศ. 1946 ทางคริ สตจักรได้จดั ตั้งโรงเรี ยนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็ น
โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชื่อว่า “โรงเรี ยนราษฎร์ สามัคคี” โดยได้รับการ
สนับสนุนจากมิชชันนารี คณะมาร์ บูร์เกอร์ มิชชัน่ ต่อมาคณะมาร์ บูร์เกอร์ มิชชัน่ ก็ได้เสนอให้โอนกิจการ
ของโรงเรี ยนราษฎร์ สามัคคีเป็ นของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 1 เมษายน
ค.ศ. 1972 และในภายหลังการดาเนินกิจการของโรงเรี ยนที่มีปัญหา ขาดผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถเข้า
มาบริ หารงานในโรงเรี ยน
ประกอบกับทางรัฐบาลได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยการเปิ ด
โรงเรี ยนมัธยมในระดับอาเภอขึ้นทาให้จานวนนักเรี ยนลดลงโรงเรี ยนราษฎร์ สามัคคีจึงต้องปิ ดลงในปี
ค.ศ. 1976
จะเห็นได้วา่ คริ สตจักรที่เวียงป่ าเป้ าตั้งแต่เริ่ มแรกได้มีศิษยาภิบาลเข้ามาดูแล แม้วา่ จะเป็ นระยะ
สั้น แต่ก็ทาให้สมาชิกเห็นความสาคัญของการมีศิษยาภิบาล ซึ่ งในช่วงที่วา่ งเว้นการมีศิษยาภิบาล ก็มี
คณะผูป้ กครองและคณะธรรมกิจเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล จนในที่สุดได้มีผอู้ ภิบาลที่เป็ นลูกของสมาชิก
คริ สตจักรเองนอกจากนี้คริ สตจักรยังมีการทาพันธกิจที่สาคัญได้แก่การประกาศโดยเฉพาะที่เมืองพาน
จนทาให้สามารถตั้งเป็ นคริ สตจักรได้ และมีพนั ธกิจด้านการแพทย์บา้ ง ขณะที่พนั ธกิจด้านการศึกษาที่
นับว่ามีความโดดเด่นไม่นอ้ ย
เมื่อกล่าวถึงการอภิบาลที่เป็ นจุดเด่นสาคัญของคริ สตจักรแห่งนี้ จะเห็นว่า เมื่อศาสนาจารย์สุข
คุณาสวัสดิ์ที่ได้รับการสถาปนาเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักร ในปี ค.ศ. 1926 กระทัง่ ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.
1959 ก็มีศิษยาภิบาลสื บต่อมาจนถึงปั จจุบนั ได้แก่ ศาสนาจารย์สมบูรณ์ แดงเรื อน (ค.ศ. 1959 ก็มีศิษยาภิ
บาลสื บต่อมาจนถึงปั จจุบนั ได้แก่ ศาสนาจารย์สมบูรณ์ แดงเรื อน (ค.ศ. 1960-1962) ศาสนาจารย์อมร
ดวงเนตร (ค.ศ. 1965-1967 ค.ศ. 1971-1972 และ ค.ศ. 1978-1979 ครู ศาสนาสุ ทธิวงศ์ มาลัย (ศิริธวนา
กุล) (ค.ศ. 1973-1977) ศาสนาจารย์ประทวน หล้าใหญ่ (ค.ศ. 1981-1983 และ ค.ศ. 1989-1991) ครู
ศาสนาสะอาด แสนใจ (ค.ศ. 1981-1988) ครู ศาสนาคเรศ สนิท (ค.ศ. 1992-1994 และ ค.ศ. 1995-1997)
ครู ศาสนาบุญยก บุญทา (ค.ศ. 1997-2003) ครู ศาสนามณฑนา สุ ขปัน (ค.ศ. 2003-2007) และ
อนุศาสนาจารย์สารับ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ (ค.ศ. 2004-2006)
จากอดีตแรกเริ่ มของคริ สตจักรที่เวียงป่ าเป้ าเมื่อปี ค.ศ. 1882 มีกลุ่มคริ สเตียนประมาณ 5
ครอบครัว และถึงปัจจุบนั (ค.ศ. 2005) นับเฉพาะคริ สตจักรสามัคคีธรรมมีสมาชิกสมบูรณ์ 298 คน เพศ
ชาย 133 คน เพศหญิง 165 คน สมาชิกสารอง 65 คน รวม 363 คน นับเป็ นคริ สตจักรที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีพนั ธกิจด้านต่าง ๆ ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่สมาชิกและชุมชนรอบข้างอยูเ่ สมอ
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