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พลกิบูมประวตั ิ

“คริสตจักรที ่5 สามัคคธีรรม” 
สุเจตน์ ลายด ี

ประมาณปี พ.ศ.2435 ดร.แมคกิลวารี หรือท่ีชาวบา้นทัว่ไปในภาคเหนือนิยมเรียกวา่ “พ่อครู
หลวง” เป็นมิชชนันารี (1) คนแรกท่ีเขา้มาส ารวจและเผยแพร่พระกิตติคุณ (2) ท่ีจงัหวดัแพร่โดยใช้
รูปแบบการเผยแพร่ท่ีสามารถเขา้กบัชาวบา้นในทอ้งถ่ินไดดี้ เร่ิมจากพอ่ครูหลวงไดใ้ชว้ชิาการแพทย์
สมยัใหม่ของท่าน ช่วยรักษาโรคภยัใหแ้ก่ชาวบา้น ซ่ึงในสมยันั้นชาวบา้นยงัรักษาโรคดว้ยวธีิแผน
โบราณ ใชย้าสมุนไพรเป็นหลกั และยงัเช่ือฝังหวัเร่ืองภูตผี 

แต่เม่ือพอ่ครูหลวงใชย้าสมยัใหม่รักษาชาวบา้น ก็หายขาดอยา่งรวดเร็ว ท าใหช้าวบา้นเกิด
เล่ือมใสศรัทธาในตวัท่าน จึงเปิดโอกาสเหมาะใหท้่านช้ีน าชาวบา้นเขา้เช่ือในพระเยซูคริสต ์ พิสูจน์ให้
เห็นทั้งการกระท าและเผยหลกัฐานท่ีปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ พระเยซูมีฤทธ์ิอ านาจเหนือปีศาจ
ประจวบจงัหวะขณะนั้น ชาวบา้นชาวเมืองก าลงัตกอยูใ่นภาวะเบ่ือหน่ายภูตผ ี ถือวา่ “ผคี  ่า (ข่มเหง) บน 
คนค ่าลุ่ม” อีกทั้งเกิดวกิฤตการณ์ขาดแคลนอาหารอยา่งหนกั เน่ืองจากฝนฟ้าไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล คณะ
มิชชนันารีไดแ้สดงน ้าใจขนขา้วสารเดินทางรอนแรมมาไกลน ามาแจกจ่ายแก่พี่นอ้งชาวเมืองแพร่ และ
แสดงความรักความห่วงใยของพระเยซูใหป้ระจกัษ ์ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีไดแ้ฝงฝังสู่จิตใจชาวบา้น ใน
ท่ีสุดก็มีผูย้อมรับเช่ือและประการตวัเป็นคริสเตียนหรือศิษยข์องพระเยซูคริสตอ์ยา่งเปิดเผยนบัสิบ ๆ คน 

ปี พ.ศ.2456 ครอบครัวมิชชนันารี ดร.ซี.อาร์.คาเรนเดอร์ ไดย้า้ยจากเมืองล าปางมาประจ าท่ีเมือง
แพร่ ทา่นไดร่้วมกบัคนไทยท่ีเป็นคริสเตียน ออกประกาศพระกิตติคุณอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองตามหมู่บา้น
ต่าง ๆ ใชว้ธีิการท่ีเป็นกนัเองและง่าย ๆ เขา้กบัชาวบา้น ซ่ึงรูปแบบการประกาศพระกิตติคุณในสมยัก่อน
นั้นเร่ิมจากการกางเตน้ทห์รือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “ผ้าตูบ” พกัในหมู่บา้น แลว้ใชภ้าพมว้นเร่ืองราว
เก่ียวกบัพระเจา้ สอนหรืออธิบายใหช้าวบา้นฟัง บางคร้ังอาจมีการฉายสไลดท่ี์เรียกกนัวา่ “ภาพกระด้าง
หรือหนังกระด้าง” ซ่ึงสร้างความต่ืนเตน้ยนิดีแก่ชาวบา้นยิง่นกัเหตุเพราะสมยัก่อน ไม่มีภาพยนตร์
เคล่ือนไหวฉายใหช้มกนัมากเหมือนสมยัปัจจุบนัชาวบา้นสมยันั้นรับฟังเร่ืองพระเยซู พระเจา้ดว้ยการ
บอกเล่ามากกวา่จะอ่านจากส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นแผน่ปลิวและหนงัสือ เหตุเพราะคนอ่านออกเขียนไดย้งัมี
นอ้ยคนนบัตวัได ้มิชชนันารีเขา้ประการพระกิตติคุณในหมู่บา้นใดประมาณ 4-5 วนัหมู่บา้นนั้นก็จะมีทั้ง
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ผูท่ี้สนใจมาฟังและผูท่ี้ต่อตา้นตลอด เม่ือไดศึ้กษาประวติัการเผยแพร่คริสตศาสนาในภาคเหนือในหลาย
แง่มุมแลว้ จะพบวา่กลุ่มท่ีชอบฟังการประกาศพระกิตติคุณแบบกลางแจง้มากท่ีสุดเป็นกลุ่มเด็ก ๆ 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไ์ดเ้ผยแพร่สู่หมู่บา้นพนัเชิง ซ่ึงก่อนนั้นข้ึนกบัต าบลป่าแดง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ ต่อมาเปล่ียนมาข้ึนกบัต าบลช่อแฮจนถึงปัจจุบนัผูต้ดัสินใจรับเช่ือพระเยซูคริสต์
คนแรกของหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเด็กอายุเพียง 12 ปีช่ือ นายหมื่น นันทยิา นายหม่ืนเป็นบุตรชายของ นาย
ทองอนิทร์ นางแก้ววรรณ นันทยิา ซ่ึงมีบุตรธิดารวม 8 คนไดแ้ก่ 1.นางแกว้ ยะพนัเชิง 2.นายหม่ืน นนัทิ
ยา 3.นายค ามูล นนัทิยา 4.นายปัน นนัทิยา 5.นางค า นวลจนัทร์ 6.นายแสน นนัทิยา 7.นายเป็ง นนัทิยา 8.
นายบุญทา นนัทิยา ถา้จะสืบสาวข้ึนไปแลว้นายทองอินทร์หรือเจา้ทองอินทร์ บิดาของนายหม่ืน เป็น
บุตรของเจา้หนาน “กนัทิยะแม่เจ้าแก้วสังกา” หรือท่ีเรียกวา่อีกนามหน่ึงวา่ “แม่เจ้าพวัะ” ลว้นเป็นเช้ือ
สายเจา้หลวงเมืองแพร่ทั้งส้ิน 

หลงัจากนายหม่ืนรับเช่ือเป็นคริสเตียนแลว้ ก็ไดน้ าความท่ีรับฟังรับรู้มาเล่าถ่ายทอดแก่บุคคล
ในครอบครัว เร่ิมจากบิดามารดา พี่นอ้ง ซ่ึงถูกต่อตา้นบา้ง แต่ปราศจากอุปสรรคใด ๆ ต่อมา นายหม่ืน
ไดเ้ขา้ท างานกบัมิชชนันารีท่ีในตวัเมืองแพร่ ท าหนา้ท่ีลูกหาบและพอ่ครัว (กุ๊ก) จึงมีโอกาสรับฟังค า
สอน อตัชีวประวติัของพระเยซู เร่ืองพระเจา้สร้างโลกพระเจา้ยกบาปผดิใหพ้น้จากมนุษยโ์ดยทางพระ
เยซูคริสต ์ ท าใหน้ายหม่ืนเขา้ใจลึกซ้ึง ถึงกบัพามิชชนันารีเดินทางมาเยีย่มครอบครัวของคนท่ีบา้นพนั
เชิงเป็นประจ า ซ่ึงการเดินทางสมยันั้น ส่วนใหญ่เดินเทา้ มีฐานะมีระดบัก็ใชม้า้ ไม่มีรถโดยสารประจ า
ทางแล่นรับ-ส่งผูโ้ดยสารเหมือนสมยัน้ี ในท่ีสุดครอบครัวของนายหม่ืนยอมรับเช่ือพระเยซูคริสต ์
ประกาศตวัเป็นคริสเตียนอยา่งเปิดเผยทั้งหมด 

จากนั้น พระกิตติคุณไดแ้ผว่งกวา้งไปยงับา้นใกลเ้รือนเคียง มีผูรั้บเช่ือท่ีบา้นพนัเชิงเพิ่มอีก 3 
ครอบครัว และท่ีหมู่บา้นป่าแดงห่างไกลออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรอีก 1 ครอบครัว การนมสัการ
พระเจา้ในระยะแรกเร่ิมอาศยับา้นสับเปล่ียนหมุนเวยีนกนัไปคร้ันมีคริสเตียนลูกหลานเพิ่มมากข้ึน 
ความจ าเป็นในการจดัหาสถานท่ีนมสัการเป็นกิจลกัษณะจึงเกิดข้ึน 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2483 กลุ่มคริสเตียนบา้นพนัเชิง จึงเล่ือนตวัข้ึนเป็น “หมวดคริสเตียน” 
ถือเป็นสาขาหน่ึงของคริสจกัรท่ี 1 แพร่กิตติคุณ ซ่ึงเป็นเหมือนคริสตจกัรแม่ (อยูห่่างจากหมู่บา้นพนัเชิง
ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 8 กิโลเมตรปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ถนนยนัตรกิจโกศล ตรงขา้มสุสานจีน) 

คริสตจกัรท่ี 1 แพร่กิตติคุณไดป้ระกอบพิธีสถาปนา ผูป้กครอง (ผป.) ทองอยู ่ ธราวรรณ เป็น
ศาสนาจารยแ์ละด ารงต าแหน่งศิษยาภิบาลของคริสตจกัรดว้ย ซ่ึงท่านไดเ้ป็นหวัเร่ียวหวัแรงส าคญัใน
การฟูมฟักเล้ียงดูหมวดคริสเตียนบา้นพนัเชิง อีกทั้งมีบุคคลอีกหลายคน เขา้มีบทบาทในการดูแลเอาใจ
ใส่เช่น ดร.โทมสั,ศาสนาจารย ์ กิลลี,ดร.อีซี.คอร์ท,ดร.ซีอาร์.คาเรนเตอร์,ศาสนาจารย ์ ดร.เอส.พีเพิล, 
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ศาสนาจารย ์ เอช.เกยห์ลอด น๊อกซ์,ดร.วาร์ลปาค,ผป.หลุม พนัธุพงศ,์ผป.ธรรมลงักา ส่วนบุญ, ผป.ทอง
อินทร์ นนัทิยา,ผป.อินตา เมืองธรรม,ผป.เป็ง นนัทิยา, ฯลฯ 

สมาชิกของหมวดคริสเตียนบา้นพนัเชิงเพิ่มจ านวนข้ึนตามล าดบั ในท่ีสุดก็ตกลงกนัวา่ตอ้ง
สร้างอาคารโบสถเ์ป็นสถานท่ีประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี ผป.อินตา เมืองธรรม ไดม้อบท่ีดินส่วน
หน่ึงใหใ้ชส้ร้างอาคารโบสถเ์ล็ก ๆ ขนาดกวา้ง 12 ศอก ยาว 16 ศอก (2 ศอกเท่ากบั 1 เมตร) ปลูกตน้ไม ้
มุงสังกะสีริมล าธารเล็ก ๆ ท่ีมีน ้าใสไหลตลอดปี ร่มคร้ืมดว้ยไม่ใหญ่ เรียกกนัวา่ “โรงสวด” หรือ “โบสถ์
น้อย” ในวนัอาทิตยก์็ใชฆ้อ้งเล็กตีมุยมุยเรียกสมาชิกใหม้าประชุมนมสัการกนัเด็กชายหญิงจะมาท่ีโรง
สวดแต่เชา้ นัง่หนา้สลอนบนมา้นัง่ไมย้ากจากนั้นผูท้  าหนา้ท่ีสอนจะน าร้องเพลง อธิษฐาน ฟังค าบรรยาย
เร่ืองพระเจา้ ซ่ึงจะใชภ้าพสีสวยเป็นมว้น ๆ หรือรูปติดกระดาน เป็นส่ือการสอน เด็ก ๆ ชอบใจกนัมาก 
ประกอบกบัสภาพโรงสวดเป็นส่ีเหล่ียมหลงัเล็ก ๆ มีชานยืน่ออกมาดา้นทิศเหนือนิดหน่ึง มีบนัไดพาด
ข้ึนตรงชานน้ีท าใหบ้รรยายกาศคลา้ยนิทานในจินตนาการการท่ีเด็ก ๆ หรือผูใ้หญ่เรียนรู้เร่ืองพระเจา้ใน
วนัอาทิตยเ์รียกวา่ “รววีารศึกษา” ผูส้อนเรียกวา่ “ครูรว”ี 

ต่อมา เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยฝ่ายนาซีเยอรมนันีเปิดฉากรบนองเลือดข้ึนในภูมิภาคยโุรป 
แลว้ขยายผลเขา้สู่ทวแีอฟริกาดา้นเอเซียญ่ีปุ่นก็เปิดแนวรบเป็นสงครามมหาเอเซียบูรพา ดึงประเทศไทย
เขา้สู่ภาวะสงครามดว้ย มิชชนันารีในประเทศไทยต่างหนีกลบัประเทศของตนส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึง
อพยพครอบครัวไปล้ีภยัในพม่า ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส่งผลกระทบต่อหมวดคริสเตียนบา้นพนัเชิง 
คือมีคริสเตียนหลายคนเลิกเช่ือพระเยซู หนักลบัไปนบัถือภูตผีและศาสนาเดิมคริสเตียนท่ียงัมัง่คงก็ถูก
คุกคามต่าง ๆ นานาทั้งจากทางราชการไทย ทหารญ่ีปุ่นและกลุ่มผูต่้อตา้นพระคริสต ์ ดงัท่ี ผป.ดวงดี 
นนัทิยา ผูน้ าส าคญัคนหน่ึงของหมวดคริสเตียนบา้นพนัเชิงไดเ้ล่าเหตุการณ์ตอนหน่ึงวา่ 

“เดือนธนัวาคม พ.ศ.2484 ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัเทศนาอยูใ่นโบสถห์ลงัเดิม มีต ารวจ 2 นายมาท่ี
นัน่ หลงัจากการนมสัการยติุลงแลว้ ต ารวจไดจ้ดรายช่ือผูเ้ขา้นมสัการ, นบัเงินถวายแลว้เชิญขา้พเจา้ไปท่ี
สถานีต ารวจในตวัเมืองแพร่ ส่งตวัใหน้ายร้อยเวรสอบปากค า ซ่ึงนายร้อยเวรผูน้ั้นไดถ้ามขา้พเจา้วา่ 
ท าไมนบัถือศาสนาคริสต?์ ขา้พเจา้ตอบวา่ เพราะประเทศไทยใหเ้สรีภาพในการนบัถือศาสนา จะนบัถือ
ศาสนาอะไรก็ได ้ นายร้อยเวรผูน้ั้นขู่ขา้พเจา้วา่ คนท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์ หมดสิทธ์ิเขา้รับราชการเป็น
ต ารวจและทหาร แต่จะถูกส่งตวัไปอยูท่ี่สหรัฐอเมริกาโน่น ขา้พเจา้จึงอธิบายเหตุผลใหน้ายร้อยเวร
เขา้ใจ ในท่ีสุดเขาก็ปล่อยขา้พเจา้ แต่ไดก้ าชบัวา่คร้ังต่อไปถา้มีการประชุมอีก ขอใหแ้จง้หรือรายงานให้
เจา้หนา้ท่ีทราบก่อน ยงัมีอีกหลายเหตุการณ์ท่ีทดลองขา้พเจา้ พร้อมการข่มเหงคุกคามเพื่อใหข้า้พเจา้เลิก
เช่ือถือในพระเยซู เลิกเป็นคริสเตียนแต่ขา้พเจา้ยงัยนืหยดัอยูไ่ด ้ ตั้งใจแน่วแน่วา่ ขอยอมแบกไมก้างเขน
ติดตามพระเยซูในฐานะสาวกของพระองค ์ดีกวา่เลิกเป็นคริสเตียน....” 
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หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุ โดยฝ่ายอกัษะประกอบดว้ยเยอรมนี, อิตาลีและญ่ีปุ่นพา่ยแพ้
ยบัเยนิ ครอบครัวของศาสนาจารย ์ เอช.เกย ์ ลอร์ด น๊อกส์ ก็กลบัจากสหรัฐอเมริกามาประจ าท่ีจงัหวดั
แพร่อีกคร้ัง ในเวลาเดียวกนั คริสเตียนท่ีเหลือรอดจากภยัสงคราม ต่างต่ืนตวัประกาศพระกิตติคุณอยา่ง
จริงจงัแบบท่ีวา่ “ชีวิตนีอุ้ทิศเพ่ือพระคริสต์” เป็นเหตุใหมี้ผูก้ลบัใจรับเช่ือในพระเยซูคริสตเ์พิ่มอีกหลาย
ครอบครัว แลว้โตวนัโตคืนสามารถรับผดิชอบดูแลบริหารกิจการของหมวดเป็นอยา่งดี คริสตจกัรท่ี 1 
แพร่กิตติคุณอนัเป็นคริสตจกัรแม่ เห็นวา่ควรจะใหแ้ยกตวัออกไปด าเนินงานเองไดแ้ลว้ จึงท าเร่ืองเสนอ
ภาคและสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปรากฏวา่ ทั้งภาคทั้งสภาฯ เห็นดีเห็นงามไปดว้ย ดงันั้นในวนัท่ี 
27 มิถุนายน พ.ศ.2491 หมวดคริสเตียนบา้นพนัเชิงก็เปล่ียนสภาพเป็น “คริสตจักรที่ 5 สามัคคีธรรม” 
ศาสนาจารยพ์วง อรรฆภิญญ ์ ประธานสภาตริสตจกัรฯ เป็นผูป้ระกอยพิธีสถาปนาเป็นคริสตจกัร มี
แขกเหร่ือร่วมพิธีมากมายอาทิ ผป.ด ารง สารสมุทรประธานภาคท่ี 4 แพร่-อุตรดิตถ,์ ศาสนาจารยท์องอยู ่
ธราวรรณ 

วนัเวลาผา่นไป อาคารโบสถ์หรือโรงสวดหลงัเดิม ก็ผพุงัตามสภาพกาล อีกทั้งบริเวณคบัแคบ 
ไม่สะดวกต่อการประกอบศาสนาพิธีและศาสนกิจ ผูน้ าคริสตจกัรท่ี 5 จึงเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ จ  าเป็นตอ้ง
ปลูกสร้างอาคารถาวร แต่ปัญหามีวา่จะจดัหาท่ีดินไดอ้ยา่งไร? ท่ีไหน? เพราะท่ีดินท่ีจะใชป้ลูกสร้าง
อาคารถาวรตอ้งมีลกัษณะกวา้งขวางและเขา้ออกสะดวก ผูน้ าคริสตจกัรไดแ้จง้เร่ืองใหส้มาชิกทราบ 
พร้อมหนุนใจใหช่้วยกนัอธิษฐานขอจากพระเจา้ ในท่ีสุด พระเจา้ก็ตอบค าอธิษฐาน มีคนหน่ึงเสนอขาย
ท่ีดินแปลงใหญ่ใหใ้นราคา 4,00.-บาท ถึงตอนน้ีทั้งผูน้  าทั้งสมาชิกต่างกระตืนร้อร้นหาเงินเพื่อปลูกสร้าง
อาคารถาวร ไดเ้งินส่วนหน่ึงจากคริสเตียนคริสตจกัรท่ี 1 แพร่กิตติคุณ จากเงินของคริสจกัรท่ี 5 ท่ีเก็บ
สะสมไว ้จากคริสตชนและจากท่ีอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง 

ผูเ้ป็นหวัเร่ียวหวัแรงส าคญัในการวิง่เตน้สร้างอาคารโบสถถ์าวรมีหลายท่านเช่น ผป.เป็ง นนัทิ
ยา, ผป. แสน นนัทิยา, ผป.ปัน กระจ่างแกว้, ผป.หม่ืน นทิัยา, ผป.บุญทา นนัทิยา, ผป.แกว้ นวลจนัทร์ 
ฯลฯ ผนืท่ีดินท่ีซ้ือไวเ้ป็นท่ีนา มีน ้าท่วมขงัมากในฤดูฝนสมาชิกคริสตจกัรจึงสละแรงกาย แรงใจและ
ก าลงัทรัพย ์ ช่วยกนัขนดินถมท่ีใหสู้ง ซ้ือหินดินกรวดทรายและวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างคร้ันทุกส่ิงพร้อม
แลว้ ก็มอบหมายใหค้ริสตเตียนชาวจีนช่ือนายชาน เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างจนแลว้เสร็จ ท าพิธีเปิดอาคาร
โบสถ ์หลงัใหม่เม่ือปี พ.ศ.2495 

อาคารโบสถถ์าวรหลงัใหม่รองรับพนัธกิจมานานถึง 40 ปี จึงเกิดช ารุดเสียหายบา้งเป็นธรรมดา 
คณะธรรมกิจคริสตจกัรท่ี 5 สามคัคีธรรม ก็ลงมติใหป้รับปรุงซ่อมแซมใหม่ 2 คร้ัง คร้ังแรกร้ือหลงัคา
กระเบ้ืองธรรมดาออกเปล่ียนเป็นกระเบ้ืองซีแพคท่ีทนัสมยัสวยงาม ทนทานกวา่ คร้ังท่ีสอง ทุบพื้นเดิม
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ออก แลว้เทพื้นใหม่ปูกระเบ้ืองเคลือบ จนกลายเป็นสถานท่ีนมสัการพระเจา้อลงัการแห่งหน่ึงในภาคท่ี 
4 แพร่-อุตรดิตถ์ 

คริสตจกัรท่ี 5 สามคัคีธรรม เติบใหญ่ข้ึนเร่ือย ๆ ขอ้มูลเม่ือปี พ.ศ.2535 ระบุวา่มีจ  านวนสมาชิก
ทั้งหมด 209 คน แยกเป็นชาย 96 คน หญิง 113 คน แยกยอ่ยออกเป็นสมาชิกสมบูรณ์ท่ีผา่นพิธีบพัติศมา 
(3) จ านวน 162 คนเป็นชาย 76 คน หญิง 86 คน สมาชิกส ารอง 47 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 27 คน มี
ผูป้กครองทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ผูป้กครองประจ าการ 5 คน ผูป้กครองนอก
ประจ าการ 12 คน มคันายก 5 คน 

โครงสร้างของคริสตจกัรท่ี 5 ประกอบดว้ย สมาชิกสมบูรณ์กบัสมาชิกส ารอง รวมตวักนัเป็น
คริสตจกัร หรือนยัหน่ึงก็คือ คณะสัปปุรุษ นัน่เอง คณะสัปปุรุษจะเลือกตั้งผูบ้ริหารคริสตจกัรเรียกวา่ 
“คณะธรรมกจิ” องคป์ระกอบ ของคณะธรรมกิจประกอบดว้ย ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, 
ผูช่้วยเลขานุการ, เหรัญญิก, ผูช่้วยเหรัญญิก, ประธานอนุกรรมการต่าง ๆ (แลว้แต่จะแบ่งหนา้ท่ี) เช่น 
คณะผูป้กครอง, คณะมคันายก, คณะสตรี, คณะอนุชน, คริสเตียนศึกษา, เซลลก์รุ๊ปหรือการศึกษาพระ
คริสตธรรมตามบา้น, แผนกอธิษฐาน, แผนกสุสานคริสเตียน, แผนกทรัพยสิ์นคริสตจกัร เป็นตน้ 

พนัธกิจภายในคริสตจกัรประกอบดว้ยการนมสัการภาคเชา้-บ่าย, การนมสัการเน่ืองในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ การศึกษาพระคริสตธรรมหรือท่ีเรียกรวีวารศึกษา แยกตามอายแุละวชิา, กลุ่มยอ่ยศึกษาพระ
คริสตธรรมตามบา้น (เซลลก์รุ๊ป), การประชุมอธิษฐานในคืนวนัพุธ, การประชุมและนมสัการของคณะ
ต่าง ๆ, การเยีย่มเยยีนสมาชิกคริสตจกัรโดยคณะเยีย่มเยยีนท่ีเรียกเป็นศพัทแ์สงวา่ คณะอภิบาล, กลุ่มหตั
กรรมกรทอง ซ่ึงส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายไดแ้ก่ครอบครัวสมาชิก, พนัธกิจภายนอกคริสตจกัรประกอบดว้ย 
การเยีย่มเยยีนหนุมใจคริสตชนในตริสตจกัรต่าง ๆ ในภาคท่ี 4 โดยเฉพาะคริสตจกัรท่ีขาดศิษยาภิบาล 
เช่น หมวดคริสเตียนบา้นตา้แป้น ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่, การประกาศพระกิตติคุณ, การ
ประสานงานร่วมมือกบัองคก์าร คริสตจกัร หน่วยงาน สถาบนัต่าง ๆ การร่วมมือสนบัสนุนกิจการหรือ
โครงการต่าง ๆ ของหมู่บา้นและราชการตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

คริสตจกัรท่ี 5 สามคัคีธรรม มีผูท้  าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาล หรือผูท่ี้ดูแลฟูมฟักเอาใจใส่คริสต
สมาชิกน้ี ศาสนาจารยอ์นนัต ์ สุวรรณทะ ท าหนา้ท่ีตั้งแต่ปี พ.ศ.2514-2515, ศาสนาจารยม์าลยั ไชยมูล 
ตั้งแต่ปี 2517-2520 ศาสนาจารยอ์นนัต ์สุวรรณทะ มาเป็นศิษยาภิบาลอีกคร้ังตั้งแต่ปี 2520-2521 อาจารย์
อินหวนั อินตะ๊สิน นกัศึกษาฝึกงานจากศูนยพ์ระคริสตธรรมพะเยา มาฝึกงานในปีพ.ศ.2522, อาจารย์
ประดิษฐ ์ชาวส้าน ตั้งแต่ปี 2527-2528, อาจารยธี์รพนัธ์ ขอบใจ ท าหนา้ท่ีตั้งแต่ปี 2529 จนถึงทุกวนัน้ี 

ปัจจุบนั คริสตจกัรท่ี 5 สามคัคีธรรมสังกดัภาคท่ี 4 แพร่-อุตรดิตถ ์ สภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทย ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีหมู่ท่ี 3 ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 64 ฉบบัท่ี 548 กมุภาพนัธ์ 1996, หนา้ 41-43. 


