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“ความเป็นมาของธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ” 
อรพนิธ์ จันทร์ตา 

ผู้ปฏิบัติงานวจัิยประวตัิศาสตร์ธรรมนูญสภาคริสตจักรฯ โครงการอทวินิยมศึกษา 

ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม 
นักวจัิยฝ่ายประวตัิศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

เกร่ินน า 

ธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ ฉบบัแรกเกิดข้ึน พร้อมกบัการเกิดสภา-คริสตจกัรฯ เม่ือปี 1934 ถา้
ถือ ฤกษถื์อยามก็อยากจะบอกวา่ธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ เกิดเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 1934 เวลาสามทุ่ม
ยีสิ่บนาที หลงัจากมีการใชธ้รรมนูญฉบบัแรกน้ีระยะหน่ึงก็มีการแกไ้ขตามกระแสความคิดท่ีเห็นวา่
น่าจะเหมาะสมตามกาลสมยันบัตั้งแต่ฉบบั 1934 จนถึงปัจจุบนัมีธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ รวม 5 ฉบบั 
โดย ฉบบั 1974 เป็นฉบบัสุดทา้ย ท่ีถูกน ามาแกไ้ขและเสนอเม่ือปี ค.ศ. 1994 แต่ไม่ผา่นการพิจารณา
จนถึงท่ีสุดในคืนวนันั้น (ท่ีโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวทิยา) มนัช่างเป็นประสบการณ์ท่ีเจบ็ปวด จนไม่
อยากหวนไปหาอีก 

อยา่งไรก็ดี เร่ืองธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ ยงัเป็นเร่ืองน่าติดตามทั้งน้ีเพราะเป็นเหมือน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองคริสตจกัร ซ่ึงบรรดาคริสตจกัรทั้งหลายท่ีสมคัรใจมาอยูใ่นสังกดัสภา
คริสตจกัรฯ ร่วมกบัมรดกลูกหลานของมิชชนันารีเพรสไบทีเรียนอเมริกนั ตอ้งยึดถือเป็นหลกัปฏิบติั 
ดงันั้น ก่อนท่ีจะมีการหยบิยกธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ มาเป็นประเด็นพดูคุยกนัต่อไปจะในวาระใดก็
ตาม อยากจะเสนอ เร่ืองราวและความคิดเห็นเก่ียวกบัธรรมนูญฝากไวใ้นท่ีน้ีสักคร้ังหน่ึง 

ทีม่าของธรรมนูญสภาฯ 

เม่ือกล่าวถึงธรรมนูญก็คงตอ้งยอ้นถึงท่ีมาของสภาคริสตจกัรฯ ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีอยากจะ
มีคริสตจกัรท่ีเป็นของคนไทยรับผดิชอบโดยคนไทย สามารถเล้ียงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศ
ดว้ยตนเอง ตามหลกัการท่ีพูดถึงกนัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1895 มาแลว้ แต่รอเหตุการณ์ผา่นไปหลายวาระยงัไม่
ปรากฏเป็นตวัเป็นตน ข้ึนไดจ้นกระทัง่เม่ือวนัท่ี 19-23กรกฎาคม ค.ศ. 1929 มีคนไทย 40 คน เป็นผูแ้ทน
คณะต่าง ๆ ทัว่ประเทศสยามไดเ้ขา้มาประชุมหารือกนัท่ีกรุงเทพฯ ดว้ยเร่ืองคริสตศาสนกิจต่าง ๆ ท่ี
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ประชุมไดต้กลงกนัวา่จะเร่ิมจดัตั้งคริสตจกัรในประเทศสยาม ท่ีเรียกวา่คริสตจกัร ประจ าชาติ (National 
Church) แต่งานน้ีเป็นงานใหม่จึงมีการตั้งสภาพี่เล้ียงเรียกวา่ “สยามคริสตสภา” (National Christian 
Council in Siam) มีกรรมการอ านวยการ 18 คน จากมิชชนัอเมริกนัเพรสไบทีเรียนและคณะต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ คณะเชิร์ช ออฟ ไครซ์ (ขององักฤษ) คณะ เอส พี จี สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกนัและผูแ้ทน
เพรสไบทีเรียน (คริสเตียนไทย) รวม 18 คน พร้อมทั้งมีอนุกรรมการอีก 9 คนส าหรับร่างกฎและบท
ขนบธรรมเนียมของคริสตจกัรประจ าชาติ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูแ้ทนคริสตจกัรไดพ้ิจารณา 

การประชุมสภาคริสตจกัรในสยามคร้ังแรกในวนัท่ี 7-14 เมษายน ค.ศ. 1934 มีผูแ้ทนเขา้
ประชุม สอง ประเภท คือ ผูแ้ทนคริสตจกัร จ านวน 40 คน และสมาชิกรับเชิญในฐานะท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความช านาญ จ านวน 27 คน สมาชิกประเภทท่ีหน่ึงเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง ส่วนประเภทท่ีสองไม่มี
สิทธ์ิออกเสียง ต่อจากนั้น นางอาจวทิยาคม (มิสซิส เบอร์ธา แมคฟาร์แลนด)์ เลขานุการิณีแห่งสยาม 
คริสตสภาไดเ้สนอธรรมนูญการปกครองคริสตจกัรในสยาม ซ่ึงไดใ้ชธ้รรมนูญของคริสตจกัรใน
ประเทศจีน และฟิลิปปีนส์เป็นบรรทดัฐาน แปลและดดัแปลงเป็นภาษาไทย ธรรมนูญฉบบัน้ีไดผ้า่น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสยามคริสตสภาแลว้ และไดแ้จกจ่ายใหค้ณะต่าง ๆ ทั้งทางเหนือและ
ทางใตช่้วยพิจารณาแกไ้ข 

ธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ นบัเป็นส่ิงแปลกใหม่อยา่งยิง่ต่อคริสเตียนไทย และเป็นธรรมเนียม
ใหม่ท่ีคนไทยทัว่ประเทศไม่คุน้เคยมาก่อน (ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบบัแรกฉบบัชัว่คราวเม่ือวนัท่ี 
27 มิถุนายน 1932) ศาสนาจารยเ์ปล้ือง สุทธิค า ประธานของท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่ กวา่ท่ีจะเป็นธรรมนูญ
มาไดน้ี้ตอ้งผา่นการร่างและพิจารณามากวา่ 3 ปี มีการตีพิมพใ์น ข่าวคริสตจกัร ประจ าเดือนมีนาคม 
ค.ศ.1934 และไดส่้งออกไปตามคริสตจกัรต่าง ๆ เพื่อขอความเห็นในการแกไ้ขปรับปรุง ยิง่กวา่นั้น
สยามคริสตสภาไดจ้ดัส่งผูแ้ทนไปยงัต่างจงัหวดั เพื่อช้ีแจงและอธิบายใหเ้ขา้ใจ ในท่ีสุดท่ีประชุมไดมี้
มติรับธรรมนูญเม่ือคืนวนัท่ี 9 เมษายน ค.ศ. 1934 เท่ากบัวา่สภาคริสตจกัรฯ เกิดเป็นตวัเป็นตนในวนัน้ี 
(ท่ีมีการระลึกสภาคริสตจกัรฯในเดือนกรกฎาคม ผูเ้ขียนไม่แน่ใจวา่มีเหตุผลอะไร แต่เขา้ใจวา่เอาก าเนิด 
“ข่าวคริสตจักร” ฉบบัแรกเป็นเกณฑ ์ซ่ึงก็น่าจะมีวนัระลึก “ข่าวคริสตจกัร” กบัสภาคริสตจกัรฯ คนละ
วาระกนั เพราะ “ข่าวคริสตจกัร” เป็นงานส่ือส าคญัอยา่งหน่ึงท่ียนืยงอยูคู่่สภาคริสตจกัรฯ มาโดยตลอด) 

การแก้ไขธรรมนูญและสาระ 

สาระของคริสตธรรมนูญฉบบัท่ี 1 ปี ค.ศ.1934 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. คริสต์ธรรมนูญ 4 หมวด 
2. กฎปกครองคริสตจักรในสยาม 7 หมวด 
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ในท่ีน้ีสามารถเขา้ใจไดโ้ดยแบ่งเป็น 3 หวัเร่ืองใหญ่ ๆ คือเร่ือง หลกัการหลกัปฏิบติัและหลกั
ปกครอง 

หลกัการ ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการจกัรตั้งสภาคริสตจกัรฯ ก็เพื่อจะเล้ียงตวัเอง ปกครอง
ตนเอง และเผยแพร่ โดยตนเอง รวมทั้งการรับหลกัขอ้เช่ืออนัเป็นท่ีนบัถือร่วมกนัคือ หลกัขอ้เช่ือเร่ือง
พระเจา้ พระเยซูคริสตพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิพระคมัภีร์ มนุษย ์ความบาป ชีวติอนาคตคริสตจกัร และศีล 

หลกัปฏิบัติ เพื่อสมาชิกท่ีอยูใ่นสังกดัสภาคริสตจกัรในสยาม จะไดมี้หลกัปฏิบติัร่วมกนั เป็น
แนวทางเดียวกนัท่ีจะเจริญรุดหนา้ต่อไป 

หลกัปกครอง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัหลกัความเช่ือคริสตจกัรในสยามมีสิทธ์ิท่ีจะตั้งหลกัความเช่ือ
ของตนข้ึนได ้ ตามความเช่ือท่ีตนเห็นจริง ขอ้ก าหนดเร่ืองคริสตจกัรประจ าต าบล คณะธรรมกิจประจ า
ภาค สภาคริสตจกัรในสยาม 

ตามคริสตธรรมนูญ ค.ศ. 1934 ไดก้ าหนด ใหแ้บ่งการปกครองสภาคริสตจกัรในประเทศไทย
อยา่งนอ้ย 6 ภาค โดยแบ่งตามลกัษณะของภูมิประเทศและเขตการปกครองเดิม คือตามศูนยมิ์ชชนันารี 
(Station) เดิมท่ีมิชชนันารี ตั้งงานในภูมิภาคนั้น ๆ คริสตจกัรภาคจึงเป็นองคก์รท่ีเกิดข้ึนตามศูนย์
มิชชนันารี และถอดแลลมาจากเพรสไบเทอรี เพียงแต่วา่มีการแตกเป็นองคก์ร (ภาค) ออกไปมากกวา่
เพรสไบเทอรีท่ีเคยมีมาก่อน ในสมยัเร่ิมแรกท่ีมีคริสตจกัรภาคค่อนขา้งเป็นท่ีแน่ชดัวา่คริสตจกัรภาคยงั
ไม่มีอ านาจ ในการบริหารงานอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากทรัพยสิ์นและอ านาจการบริหารงานยงัอยูใ่นมือของ
มิชชนันารีดงัปรากฏในรายงานการประชุมสมชัชาสภาคริสตจกัรในสยามคร้ังแรกวา่ สภาคริสตจกัรใน
สยาม และสภาเพรสไบทีเรียนมิชชนัแห่งสยามต่างท างานร่วมกนัไป โดยสภาเพรสไบทีเรียนมิชชนัแห่ง
สยามจะค่อย ๆ มอบกิจการต่าง ๆ ใหส้ภาคริสตจกัรในสยาม รับไปด าเนินการเท่าท่ีสามารถรับไดแ้ละ
ในช่วงน้ี (ค.ศ. 1934) สภาคริสตจกัรในสยามยงัไม่มีสิทธ์ิอ านาจทางกฎหมายจึงเท่ากบัวา่ยงัไม่สามารถ
ท าอะไรไดอ้ยา่งชดัเจน เร่ืองน้ีไดมี้การย  ้าในท่ีประชุมสมยัวสิามญัของคริสตจกัรภาคท่ีหน่ึง เชียงใหม่-
ล าพนู เม่ือปลายปี ค.ศ. 1934 วา่ ตราบใดท่ีสภาคริสตจกัรในสยามยงัมิไดรั้บการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตราบนั้นก็ใหถื้อวา่คริสตจกัรยงัข้ึนตรงต่อสภาเพรสไบทีเรียนมิชชนัแห่งสยาม 

บทบาทของคริสตจกัรในภาคในช่วงสมยัแรก เป็นการเนน้ใหค้ริสตจกัรทอ้งถ่ินเขา้ใจเร่ืองการ
ตั้งสภาคริสตจกัรในสยามโดยใหส้มาชิกคริสตจกัรเขา้ใจคริสตธรรมนูญฯ และการปกครองคริสตจกัร
ในสยาม รวมทั้งใหต้ระหนกัวา่ สมาชิกคริสตจกัรมีหนา้ท่ีในการเล้ียงดูตนเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากคริสเตียน
ไทยเคยชินกบัการไดรั้บการเล้ียงดูจากมิชชนันารีมาโดยตลอด ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทศันคติเร่ืองน้ีจึง
เป็นบทบาทส าคญั ซ่ึงก็มีเสียงสะทอ้นจากผูน้ าคริสตจกัรทอ้งถ่ินวา่การตั้งคริสตจกรัประจ าชาติท่ีเป็น 
การเล้ียงตนเอง ปกครองตนเองและจดัการขยายงานการประกาศดว้ยตนเองนั้นเกรงวา่จะไปไม่รอด 
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เม่ือถึงท่ีน้ีมีขอ้สังเกตวา่ ประการแรก การก่อตั้งคริสตจกัรในประเทศสยาม ไดก่้อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการอภิบาล รวมไปถึงการบริหารงาน มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร
ภายในคริสตจกัรในสยามจากท่ีเคยปฏิบติัแบบต่างคนต่างท า มาเป็นระบบการท างานท่ีตอ้งมีกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัร่วมกนั รวมทั้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการอภิบาลคริสตจกัรชนบทหรือคริสตจกัรทอ้งถ่ิน จาก
การท่ีเคยอยูภ่ายใตอ้  านาจของเพรสไบเทอร่ี ซ่ึงมีมิชชนัและมิชชนันารีเป็นฝ่ายน า มาอยูภ่ายใตก้าร
อภิบาลของคริสตจกัรภาค หมายความวา่ การอภิบาลคริสตจกัรน าโดยองคก์รคริสตจกัรท่ีเป็นของคน
ไทย 

ประการท่ีสอง ขณะท่ีมีการร่างธรรมนูญสภาคริสตจกัรในประเทศไทยนั้นมีคริสเตียนคณะ
คริสตจกัรพระคริสตจ์งัหวดันครปฐม (ภายหลงัเป็นคณะดีไซเปิล) ไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ และแสดงความ
จ านงท่ีจะรวมเขา้กบัสภาคริสตจกัร หากแต่ยงักระท าทนัทีไม่ได ้ เพราะหลกัความเช่ือยงัต่างกนัอยูบ่า้ง 
จึงมีการเปิดช่องในธรรมนูญฉบบั 1934 หมวดท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 ความวา่ “คริสตจกัรใดท่ียอมรับปฏิบติัตามค
ริสตธรรมนูญการปกครองน้ี ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัรในสยามได ้คริสตจกัรใดท่ีเป็นสมาชิกอยู่
แลว้ ใคร่จะเพิ่มหลกัขอ้เช่ือเติมและธรรมเนียมเดิมของคริสตจกัรนั้น ๆ เขา้กบัหลกัความสัมพนัธ์ของ 
คริสตจกัรในสยามก็ได ้ แต่ตอ้งไม่ขดักบัหลกัขอ้เช่ือในคริสตธรรมนูญน้ี” คริสตจกัรนครปฐมจึงเขา้
มาร่วมพร้อมกบัมีสิทธิท่ีจะด าเนินตามความเช่ือเดิมของตน ไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงมาถือในแบบของ
เพรสไบทีเรียนท่ีเป็นแม่บทของสภาคริสตจกัรฯ 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1936 สภาคริสตจกัรในสยามไดป้ระกาศใช ้ ลกัษณะปกครองบทวนิยั และ
ขอ้บงัคบัคริสตจกัรในสยามซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะปกครอง มีทั้งหมด 18 หมวด 1.เร่ืองทัว่ ๆ 2.คริสตจกัร 3.ต าแหน่งหนา้ท่ีใน
คริสตจกัร 4.ศิษยาภิบาล 5.ปกครอง 6.มคันายก 7.ระเบียบการนมสัการและศีล 8.การปกครองของสภา
คริสตจกัรในสยาม คริสตจกัรประจ าภาคและคริสตจกัรประจ าต าบล 9.คริสตจกัรประจ าภาค 10.สภาคริ
สตจกรัในสยาม 11.การเลือกผูป้กครอง มคันายก 12.การสอบความรู้ครูประกาศนียบตัร 13.การ
สถาปนาศาสนาจารย ์ 14.การยา้ย ลา ของเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัร 15.เจา้หนา้ท่ีคณะธรรมกิจ 16.ผูรั้บมอบ
ฉนัทะไปประชุมประจ าภาค และสภาผูแ้ทนคริสตจกัรในสยาม 17.คณะต่าง ๆ 18.การแกไ้ขเพิ่มเติม 

ส่วนท่ี 2 บทวนิยั ประกอบดว้ย 8 หมวด คือ 1.การปกครอง 2.การโอนสมาชิกภาพ 3.วธีิการ
พิจารณาคดีต่าง ๆ 4.ค าฟ้องและหลกัฐาน 5.ขอ้บงัคบัทัว่ไปเก่ียวกบัคดี 6.ขอ้บงัคบัพิเศษเก่ียวกบัคดี 
(ธรรมกิจคริสตจกัรประจ าต าบล) 7.ขอ้บงัคบัพิเศษเก่ียวกบัคดี (ธรรมกิจคริสตจกัรประจ าภาค) 8.การ
จ าหน่ายสมาชิก 



 5 

ส่วนท่ี 3 ขอ้บงัคบัการประชุมและการปรึกษา ประกอบดว้ย 9 หมวดคือ 1.การเลือกประธาน
และรองประธาน 2.หนา้ท่ีเจา้พนกังานแห่งสภาคริสตจกัรในสยาม 3.การประชุม 4.การกล่าวอภิปราย 5.
การลงมติ 6.คณะกรรมาธิการ 7.ระเบียบการประพฤติในท่ีประชุม 8.การลงโทษ 9.การแกไ้ขเพิ่มเติม 

หลงัจากมีการใชธ้รรมนูญฉบบัแรก ค.ศ. 1934 และมีการเพิ่มเติมลกัาณะปกครอง บทวนิยั และ
ขอ้บงัคบัคริสตจกัรในสยามเม่ือปี ค.ศ. 1936 แลว้ ก็ไดมี้การพิจารณาแกไ้ขเพื่อความเหมาะสมตาม
สภาพการณ์ ตั้งแต่ตน้จนปัจจุบนั มีการใชธ้รรมนูญสภาคริสตจกัรฯ รวม 5 ฉบบั ดงัน้ี 

ฉบบัท่ี 1 คริสตธรรมนูญ และกฎปกครองแห่งคริสตจกัรในสยาม ค.ศ. 1934 
ฉบบัท่ี 2 คริสตธรรมนูญและกฎปกครองแห่งคริสตจกัรในประเทศไทย ค.ศ. 1934 และแกไ้ข 

ค.ศ.1941 
ฉบบัท่ี 3 ธรรมนูญและกฎการปกครองแห่งคริสตจกัรในประเทศไทย ค.ศ.1952 
ฉบบัท่ี 4 ธรรมนูญ กฎการปกครอง บทวนิยั และขอ้บงัคบัการประชุมแห่งคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ค.ศ. 1970 
ฉบบัท่ี 5 ธรรมนูญแห่งคริสตจกัรในประเทศไทย ค.ศ. 1974 
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงธรรมนูญและกฎการปกครองสภาคริสตจกัรฯ ตั้งแต่ฉบบัแรก ค.ศ.1934 

จนถึงฉบบั ค.ศ.1974 มีประเด็นส าคญัคือ ฉบบัแกไ้ข 1941 เพิ่มลกัษณะการปกครอง และระเบียบวนิยั 
โดยในฉบบัแกไ้ข ค.ศ.1941 เปล่ียนหลกัขอ้เช่ือสภาคริสตจกัรในประเทศสยามเป็นหลกัขอ้เช่ือสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย เพราะประเทศสยามเปล่ียนช่ือเป็นประเทศไทยเม่ือปี ค.ศ.1939 และเพิ่มหลกั
ขอ้เช่ืออคัรธรรมฑูต หลกัขอ้เช่ือไนเซีย แสดงถึงศาสนศาสตร์ของความเป็นสภาคริสตจกัรฯ หลงัจาก
นั้น การแกไ้ขเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองสาระภายในมากกวา่การปรับโครงสร้างของธรรมนูญ 
มีหวัเร่ืองหลกั ๆ ท่ีมีการแกไ้ขคือ 

คริสตจักรประจ าต าบล 

ธรรมนูญฉบบัปี 1934 และ 1941 ก าหนดเง่ือนไขการตั้งคริสตจกัรประจ าต าบลเป็นแบบง่าย ๆ 
ไวว้า่คริสตจกัรประจ าต าบลหน่ึง ๆ ตั้งข้ึนโดยท่ีบรรดาผูเ้ล่ือมใสในพระเยซูคริสต ์ รวมเขา้ดว้ยกนัเป็น
หมู่คณะและมีการประชุมกนัตามระเบียบท่ีก าหนด เพื่อนมสัการพระเจา้ในท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงไดรั้บรอง
เห็นชอบตั้งข้ึนโดยคณะธรรมกิจประจ าภาคในก าหนดเขตของตน พร้อมดว้ยความยินยอมเห็นชอบของ
สภาผูแ้ทนคริสตจกัรในสยาม ทุก ๆ คริสตจกัรประจ าต าบลจะตอ้งเลือกตั้งคณะธรรมกิจประจ าต าบล
ของตนเองตามระเบียบท่ีไดก้ าหนด 
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ธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ.1952 เร่ิมมีเง่ือนไขท่ีครวปฏิบติัเป็นรูปธรรม คือก าหนดสมาชิกสมบูรณ์
ขั้นต ่าไม่นอ้งกวา่ 20 คน ธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ.1970 และ 1974 ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมวา่ถึงแมจ้ะมี
สมาชิกสมบูรณ์ขั้นต ่าแลว้ ตอ้งมีสมาชิกท่ีเหมาะสมเป็นผูป้กครองในคริสตจกัรดว้ย 

คณะธรรมกจิประจ าภาค 

ธรรมนูญฉบบัปี 1934 และ 1941 ก าหนดเง่ือนไขการตั้งคริสตจกัรประจ าภาคไม่ชดัเจน
ธรรมนูญฉบบัปี 1952 เร่ิมมีเง่ือนไขการตั้งคริสตจกัรประจ าภาคท่ีชดัเจนคือคริสตจกัรประจ าต าบลเกิน
กวา่สองคริสตจกัรข้ึนไป บริหารงานร่วมกนัตามมติของท่ีประชุมแห่งคณะผูแ้ทนของคริสตจกัรประจ า
ต าบลท่ีรวมกนันั้น และเม่ือมีการแกไ้ขธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ.1970 และ 1974 ก าหนดเง่ือนไขการตั้ง 
คริสตจกัรประจ าภาคจากเดิมอยา่งนอ้ย 2 คริสตจกัร เป็น 3 คริสตจกัร 

การเลอืกเจ้าหน้าทีส่ภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ.1943-1970 ใหมี้การเลือกเจา้หนา้ท่ีสภาคริสตจกัรโดยเสนอช่ือในท่ี
ประชุมสภาคริสตจกัรฯ ยกเวน้ต าแหน่งเลขาธิการ เป็นบทบาทของกรรมการอ านวยการ สภาคริสตจกัร
ฯ เป็นผูเ้สนอใหท่ี้ประชุมสมชัชาสภาคริสตจกัรฯ แต่งตั้ง ส่วนธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ.1974 ก าหนด ใหมี้
การเลือกเจา้หนา้ท่ีสภาคริสตจกัรฯ ทุกต าแหน่งโดยท่ีประชุมสมชัชาฯ แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหา เพื่อ
น ารายช่ือผูท่ี้สมควรไดรั้บเลือกมาเสนอต่อท่ีประชุมเลือกตั้งในวนัสุดทา้ย ซ่ึงท่ีประชุมมีสิทธ์ิเสนอช่ือ
บุคคลอ่ืน ๆ เขา้แข่งขนัไดอี้ก และมีการก าหนดการด ารงต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีสภาคริสตจกัรฯ ไม่ให้
ด ารงต าแหน่งเดิมเกิน 2 สมยั 

บทบาทความรับผดิชอบของเจ้าหน้าทีส่ภาคริสตจักรฯ 

ธรรมนูญฉบบั ค.ศ.1934-1952 ระบุบทบาทการบริหารงานของสภาคริสตจกัรฯ อยูท่ี่
ประธานสภาคริสตจกัรฯ ส่วนเลขาธิการจะเป็นผูรั้บค าสั่งจากประธาน ในธรรมนูญฉบบั ค.ศ.1970 และ 
1974 เลขาธิการมีบทบาทและหนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนเฉพาะอยา่งยิง่ ในดา้นกฏหมายและมูลนิธิสภา
คริสตจกัรฯ ท่ีเป็นองคก์รส าคญัไดรั้บการก่อตั้งข้ึนมาใหม่เพื่อสิทธิในการดูแล จดัการทรัพยสิ์นของ
สภาคริสตจกัรตามกฏหมาย โดยธรรมนูญฉบบัก่อนปี 1970 ไม่ไดร้ะบุเร่ืองมูลนิธิฯ ไวเ้ลย 

สมาชิกสามญัของทีป่ระชุมสภาคริสตจักรฯ 

ธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ.1934-1952 ไดก้ าหนดใหส้มาชิกสามญัของท่ีประชุมสภาคริสตจกัรฯ คือ 
ผูแ้ทนจากคริสตจกัรภาคเท่านั้น ธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ.1970-1974 ก าหนดใหส้มาชิกสามญัของท่ีประชุม
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สภาคริสตจกัรฯ นอกจากจะมีผูแ้ทนจากคริสตจกัรภาคแลว้ ยงัมีผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษา สถาบนั
การแพทย ์และกองต่าง ๆ ในสภาคริสตจกัรฯ ดว้ย 

มุมมองและข้อแนะน า 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมาน้ีเป็นการส ารวจอยา่งคร่าว ๆ เพื่อใหเ้ห็นววิฒันาการเชิงกายภาพ 
ของธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ แต่แทท่ี้จริงแลว้ กวา่ท่ีจะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงธรรมนูญแต่ละฉบบั
นั้นมีเง่ือนไขต่าง ๆ มากมายเป็นตวัก าหนดและผลกัดนัใหทิ้ศทางของธรรมนูญปรากฏออกมาอยา่งท่ี
เห็นไม่วา่จะเป็นสถานการณ์ทางบา้นเมืองท่ีมีกระแสความคิดใหม่ เกิดข้ึนอยูเ่สมอ และกระแสความผนั
ผวนในแวดวงสภาคริสตจกัร อาทิ การเกิดกลุ่มผูจ้บจากศูนยศึ์กษาคริสเตียนและบริการท่ีไปท างานตาม 
คริสตจกัรต่าง ๆ แต่รู้สึกวา่ดอ้ยสถานภาพกวา่คนท่ีจบจากวทิยาลยัพระคริสตธรรม กลุ่มผูรั้บใชจ้าก
ศูนยฯ์ มีอิทธิพลไม่นอ้ยต่อการเปล่ียนแปลงฉบบั 1970 ท าใหมี้สถานภาพใหม่ของผูอ้ภิบาลมากข้ึนหรือ
กระทัง่การท่ีผูแ้ทนสถาบนัเขา้มาเป็นผูแ้ทนสมบูรณ์ได ้ คงยากท่ีจะปฏิเสธวา่สถานการณ์ความ ผนัผวน
ตอนน้ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี การท่ีสภาคริสตจกัรฯ ตอ้งดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็นมกรดจากมิชชนันารีมากข้ึน ตอ้ง
ตั้งองคก์รท่ีมีสิทธ์ิทางกฎหมายรับผดิชอบก็เลยท าใหธ้รรมนูญฉบบั 1970 มีสองส่วนท่ีผกูมดัไวด้ว้ยกนั 
คือพนัธกิจ (สภาคริสตจกัรฯ) กบัธุรกิจ (มูลนิธิฯ) ท่ียงัเป็นปัญหาถกเถียงกนัมาจนปัจจุบนั เพราะคนท่ี
อาสาไปท าพนัธกิจของสภาคริสตจกัรฯ นอกจากจะมีบทบาทเป็น “พระ” แลว้ อีกฐานะหน่ึงยงัตอ้งเป็น
เจา้สัวดูแลผลประโยชน์ดา้นทรัพยสิ์นดว้ย เม่ือคริสเตียนจ านวนไม่นอ้ยเขา้ใจวา่ งานของพระเจา้กบั
ธุรกิจไม่น่าจะไปดว้ยกนัได ้ ก็เลยล าบากท่ีผูท้รงศีลทั้งหลายจะไปท าใหท้รัพยข์องสภาคริสตจกัรฯ งอก
เงยออกมาเป็นเงินเป็นทอง หรือถา้บรรดาพระทั้งหลายจะพดูเร่ืองน้ีก็ดูเหมือนวา่จะไม่ใช่พระแท ้ เลย
ตอ้งมองดูทรัพยสิ์นท่ีมีแบบปลง ๆ แต่ก็ยงัหวงัวา่เป็นแหล่งเงินกอ้นใหญ่ท่ีจะตอ้งขุดมาใชใ้นงานพระ
เจา้สักวนั อีกเร่ืองหน่ึงท่ีไม่น่าจะละเลยต่อการมองก าเนิดและพฒันาการของธรรมนูญสภาคริสตรจกัรฯ 
คือมรดกทางประวติัศาสตร์คริสตจกัร อยา่งท่ีกล่าวไวว้า่ธรรมนูญเป็นเร่ืองใหม่ในสังคมไทย เราไม่เคย
มีธรรมเนียมแบบน้ีมาก่อน เม่ือประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบบัแรก ๆ ยงัถูกเสนอในรูป “ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ” 
ใส่พานไวใ้หป้ระชาชนกราบไหวต้ามจงัหวกัต่าง ๆ เร่ืองรัฐธรรมนูญจึงเป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ
ชาวบา้น ต่อมา ผูมี้อ  านาจทั้งหลาย กลบัเอาไปฉีกเล่น ง่าย ๆ อยา่งไม่กลวัฟ้าดินจะลงโทษ ความ
ศกัด์ิสิทธ์ิจึงค่อย ๆ หมดไปพร้อมทั้งค่อย ๆ มีความเขา้ใจเร่ือง “กฎหมายสูงสุด” เขา้มาแทน ซ่ึงกวา่จะ
เป็นเช่นน้ีไดก้็ผา่นการนองเลือดมาหลายคน อยา่งไรก็ดี กระทัง่ปัจจุบนัน้ีชาวบา้นก็ยงัไม่ไดส่้วนกบั
รัฐธรรมนูญอยา่งแทจ้ริง 
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การเกิดรัฐธรรมนูญสภาฯ ฉบบัแรก (1934) อยูใ่นสภาพท่ีคริสเตียนไทยยงัไม่ประสีประสากบั
เร่ืองดงักล่าวเช่นเดียวกนัเม่ือตราออกมาก็ไม่มีการใชค้ริสตจกัรฯ อยา่งจริงจงั นอกจากระดบัผูน้ าสูง ๆ 
ท่ีไวตี้ความ (บางทีก็ตีรวน) หรือเป็นแนวทางบริหาร ผูน้ าคริสตจกัรภาคบางแห่งยงัไม่เคยรู้จกัหรือเปิด
ใชธ้รรมนูญเลยก็มี การแกไ้ขจึงเป็นเร่ืองระดบับนส่วนคนระดบัล่างท่ีไม่เคยรู้เร่ืองมาก่อนเม่ือถูกขอให้
พิจารณาและเสนอเปล่ียนแปลงตามธรรมเนียมการแกไ้ขธรรมนูญสภาฯ ก็ท าตามท่ีถูกขอ ซ่ึงไม่รู้
เหมือนกนัวา่การแกไ้ขนั้นมีความคิดของสมาชิกระดบัตาสีตาสาประเภทปากกดัตีนถีบ (ขอยมืส านวน
แปลของ “ปิยอทะ มาใชห้น่อย) เล็ดลอดเขา้มาอยูด้ว้ยหรือเปล่า 

มรดกทางประวติัศาสตร์ประการท่ีสองคือ สภาคริสตจกัรฯ มาจากการรวมตวัระหวา่ง
คริสตจกัรท่ีเคยอยูใ่นอาณตัของมิชชนันารีภาคลา้นนา (ภาคเหนือตอนบนหรือท่ีสมยัก่อนถูกเรียกวา่ลาว
เหนือ) กบั ท่ีเคยอยูใ่นอาณติัของมิชชนันารีภาคสยาม ซ่ึงมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของตนแตกต่าง
กนั เม่ือรวมกนัภายใตธ้รรมนูญจึงยงัมีการส าแดงพลงัในสมยัแรก ๆ แต่อยากยกตวัอยา่งชดัเจนเม่ือคร้ัง
พิจารณาแกไ้ขธรรมนูญคร้ังหลงัสุดเม่ือสองปีท่ีผา่นมา (1994) ซ่ึงหากมีการศึกษาลึก ๆ ในการแกไ้ข
ธรรมนูญฉบบัก่อน ๆ คิดวา่มีอะไรดี ๆ จากมรดกตวัน้ี ท่ีเป็นเกร็ดเบ้ืองหลงันอกธรรมนูญมา
อรรถาธิบายใหรั้บรู้กนัหลายเร่ือง 

มรดกทางประวติัศาสตร์ประการท่ีสาม คือ พฒันาการทางสถาบนัและคริสเตียนบน
แนวนโยบาย “เล้ียงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศดว้ยตนเอง” ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัเร่ิมแรก ท าใหมี้
การแยกส่วนปฏิบติัท่ีชดัเจนระหวา่งคริสตจกัรกบัสถาบนัเน่ืองจากสถาบนัมีช่องทางในการเล้ียงตนเอง
ท่ีง่ายกวา่และเงินบริจาคกอ้นใหญ่จากท่ีต่าง ๆ มกัจะลงท่ีสถาบนั ท าใหส้ถาบนัสามารถยนือยูบ่นขา
ตนเองได ้ไม่ยากนกัและมีส านึกกลายเป็น ๆ วา่ตนเองค ้าจุนคริสตจกัรขณะท่ีอุดมคติเดิมคือสถาบนัเป็น
ของคริสตจกัร เกิดข้ึนดว้ยเงินถวายและการบริจาคของสมาชิกคริสตจกัร ท่ีจะตอ้งคืนใหก้บัคริสตจกัร
ในทุกรูปแบบ ในสมยัมิชชนันารี สถาบนักบัคริสตจกัรยงัปน ๆ กนัอยูเ่พราะมิชชนันารีดูแลทั้งสอง
อยา่ง อีกทั้งสถาบนัยงัอยูใ่นโครงสร้างของศูนย ์ มิชชนัทอ้งถ่ิน แต่มาในสมยัคริสตจกัรฯ สถาบนัเร่ิม
แยกตวัออกไปไม่มีสังกดัของตนเองเป็นกองต่าง ๆ ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรรมการคริสตจกัร
ทอ้งถ่ิน โดยเหตุน้ี จึงมีการเรียกร้องวา่ผูแ้ทนสถาบนัควรมีสิทธ์ิมีเสียงในท่ีประชุมสมชัชาฯ ธรรมนูญ
ฉบบั 1970 ไดมี้ท่ีนัง่ส าหรับผูแ้ทนสถาบนัสมใจ เท่ากบั เป็นการยอมรับวา่สถาบนัเป็นตวัหน่ึงท่ีแยก
จากคริสตจกัร เพราะมาดว้ยตวัของตวัเองไม่ไดม้าโดยผา่นกระบวนการคดัเลือกจากคริสตจกัรอยา่งท่ี
ก าหนดไวใ้นธรรมนูญฉบบัก่อน ๆ 

และนบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นตน้มา เสียงจากสถาบนัดงัข้ึนเร่ือย ๆ เพราะเป็นท่ีรวมผูมี้ความรู้
ความสามารถ จะแสดงความคิดเห็นอยา่งไรก็ดูจะถูกตอ้งดีงามส่วนคริสตจกัรอยูใ่นสภาพตรงกนัขา้ม
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เสนอแนะความคิดอยา่งไรเสียงก็ยงัไม่ดงัฟังไม่ใคร่จะชดั ความคิดเห็นเร่ืองคริสตจกัรและสถาบนัใน
ธรรมนูญสภาฯ จึงกลายเป็นเร่ืองร้อนต่อมากระทัง่ถึงทุกวนัน้ี และยงัเป็นปัญหาคาใจท่ียงัตอ้งพดูกนัยาว
ต่อไป 

ตามท่ีไดสื้บสาวววิฒันาการของธรรมนูญสภาคริสตจกัรฯ มาเสนอในท่ีน้ี ยงัมีประเด็นอีก
หลากหลายท่ีตอ้งรอการศึกษาอยา่งละเอียดเพื่อความเขา้ใจธรรมนูญในมิติต่าง ๆ อยา่งถ่องแทลึ้กซ้ึงแต่
ในท่ีน้ีอยากจะแสดงความคิดเห็นวา่สภาค2ริสตจกัรฯ มีพฒันาการมาไกลไม่นอ้ยและมีผูเ้ขา้ร่วมสังกดั
ท่ีมาจากต่างกลุ่มต่างวฒันธรรมมากข้ึน ดงันั้น เม่ือจะมีการพิจารณาแกไ้ขธรรมนูญเพื่อใหส้อดคลอ้ง
เหมาะสมก็ควรจะมีการพิจารณาอยา่งถ่องแทร้อบดา้นและละเอียดรอบคอบ ให้ธรรมนูญมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิและใชไ้ดจ้ริง ๆ ขอใหอ้ยา่งนอ้ยก็นอ้ง ๆ พระคมัภีร์ก็ยงัดีเน่ืองจากโดยเน้ือแทแ้ลว้ธรรมนูญ
สภาฯ ก็เหมือนพนัธสัญญาท่ีจ าลองมาจากพระคมัภีร์เป็นสัญญาท่ีบรรดาลูกของพระเจา้ไดม้าตกลงร่วม
โดยมีพระเจา้เป็นหลกัและมีพระคมัภีร์เป็นฐานความคิด การแกไ้ขควรจะมาจากการระดมความคิดของ
คริสตสมาชิกทุกระดบั ให้สมาชิกชาวบา้นธรรมดามีสิทธ์ิมีเสียงและมีอ านาจก าหนดกฏหมายปกครอง
ตนเอง  

นอกจากน้ี ถา้สภาคริสตจกัรฯ คิดจะปรับโครงสร้างหรือยกเคร่ืองใหม่ ถา้ไม่เอาธรรมนูญสภาฯ 
ท่ีเปรียบเสมือนแผงคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการท างานของเคร่ืองยนตก์ลไกทั้งหลาย มาปรับแต่งให้
มีประสิทธิภาพและใชก้ารได ้ ก็คงเป็นการยากท่ีจะท าใหเ้คร่ืองยนตใ์หม่เดินไปไดดี้ เพราะท่ีผา่นมาถา้
จะมีการแกไ้ขท าอะไรแปลกใหม่ก็มกัจะมีคนเปิดสวทิแผงคอมพิวเตอร์ (ธรรมนูญ) ท่ีควบคุม
เคร่ืองยนตก์ลไกของสภาคริสตจกัรเคร่ืองน้ีอยูเ่สมอไม่ใช่หรือ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 65 ฉบบัท่ี 556 ตุลาคม 1996, หนา้ 33-37. 


