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ก ำเนิดคริสตจกัรสำมัคคธีรรม(แม่สะลำบ) 
จันทร์แรม ชัยศรี 

ฝ่ำยประวตัิศำสตร์ สภำคริสตจักรในประเทศไทย 
ในการศึกษาประวติัศาสตร์คริสตจกัรบางแห่งแมว้า่มีอายุไม่ก่ีปี แต่หากสืบสาวถึงอดีตจะพบวา่

มีการเร่ิมตน้ชุมชนแห่งความเช่ือมายาวนานกวา่ท่ีเขา้ใจอยา่งเช่นคริสตจกัรสามคัคีธรรม ตั้งอยูท่ี่
หมูบ่า้นแม่สะลาบ ต.ชมพ ู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สังกดัคริสตจกัรภาคท่ี หน่ึง เชียงใหม่ ล าพนู 
แม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดรั้บการสถาปนาเป็นคริสตจกัรเม่ือปี 1975 หากดูวนัเวลาท่ีไดรั้บการสถาปนา เป็น
คริสตจกัรมีอายเุพียง 21 ปีเท่านั้น แต่แทท่ี้จริงคริสตจกัรสามคัคีธรรมเป็นชุมชนคริสเตียนท่ีมีผูรั้บเช่ือ
ร้อยกวา่ปีมาแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบสถ์หลงัแรกของคริสตจักรสำมัคคีธรรม 
จากการด ารงความเป็นชุมชนคริสเตียนจนถึงปัจจุบนักวา่ร้อยปีเช่นน้ี จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจใน

การศึกษาทางประวติัศาสตร์ไม่นอ้ย ฝ่ายประวติัศาสตร์สภาคริสตจจกัรฯ มีโอกาสศึกษาประวติัศาสตร์
คริสตจกัรสามคัคีธรรม โดยความเห็นพอ้งของผูน้ าคริสตจกัรน้ีซ่ึงหวงัวา่จะท าใหผู้ท่ี้มีส่วนรับผดิชอบ
การปกครองของคริสตจกัรในระดบัสูงไดเ้ขา้ใจ และรู้ซ้ึงถึงลกัษณะความเป็นมาของคริสตจกัรเพื่อจะ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานส าหรับคริสตจกัรต่อไป 
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คริสตจกัรสามคัคีธรรมมีจุดก าเนิดมาจากชุมชนคริสเตียนเม่ือปี ค.ศ. 1891 ถา้หากจะนบัชีวติ
คริสตจกัรสามคัคีธรรมตั้งแต่เร่ิมแรกชุมชนจนถึงปีน้ี (ค.ศ. 1996) มีอาย ุ 105 ปี การก าเนิดชุมชนคริส
เตียนบา้นแม่สะลาบ มีลกัษณะคลา้ยกบัการเร่ิมแรกของชุมชนคริสเตียนหลายแห่งในภาคเหนือ คือคริส
เตียนคนแรกรับเช่ือคริสตศ์าสนา เน่ืองจากการเบ่ือหน่ายผท่ีีมารบกวน การยอมรับคริสตศ์าสนาท าให้
ชีวติเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีและชุมชนคริสเตียนน้ียงัแตกต่างจากชุมชนคริสเตียนอ่ืน ๆ ประการหน่ึง
คือตั้งแต่เร่ิมชุมชนคริสเตียนบา้นแม่สะลาบ จนไดรั้บการสถาปนาเป็นคริสตจกัรสามคัคีธรรมชุมชน 
คริสเตียนแห่งน้ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นหมวดมาก่อนท่ีจะสถาปนาเป็นคริสตจกัร 

ประวติัความเป็นมาของชุมชนคริสเตียนแม่สะลาบตามค าบอกเล่าของชาวบา้น กล่าววา่เดิมที
ก่อนท่ีครอบครัวของพ่ออุย๊หนานธิ ซ่ึงเป็นผูรั้บเช่ือเป็นคริสเตียนคนแรกในหมู่บา้นน้ีจะยา้ยเขา้มาบา้น
แม่สะลาบมีคนมาอาศยัอยูแ่ลว้ประมาณ 7 หลงัคาเรือน เป็นหมู่บา้นชนบทและมีป่าไมต้น้ไมเ้ขียวชอุ่ม 
มีล าน ้าไหลผา่นกลางหมู่บา้น ช่ือวา่ “แม่น ้าแม่สะลาบ” เหตุท่ีเรียกวา่ “แม่สะลาบ” เน่ืองจากมีตน้สะ
ลาบอยูก่ระจดักระจายไปตามบริเวณริมฝ่ังแม่น ้า ลกัษณะของตน้สะลาบ เป็นพืชลม้ลุกมีล าตน้เล็กเป็น
หนามสูงประมาณ 1 เมตร ใบยอ่ยเล็ก คนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นจึงเรียกช่ือหมู่บา้นน้ีวา่ “บา้นแม่สะลาบ” 
หมู่บา้นน้ีอยูห่่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 18 กิโลเมตร ถนนเขา้สู่หมู่บา้นเป็นทางดินและทางเกวยีน เม่ือถึง
ฤดูฝนการเดินทางล าบาก มีคนเล่ากนัวา่ท่ีหมู่บา้นแม่สะลาบมีผดุีมาก เม่ือใครเจบ็ป่วยหรือเป็นไข ้ ผูค้น
ต่างก็เหมาเอาวา่ผที  าร้ายท าใหบุ้คคลผูน้ั้นไม่สบาย ต่อมาภายหลงัมีผูค้นจากท่ีอ่ืน ๆ ยา้ยเขา้มาอยูใ่น
ชุมชนแห่งน้ี ไม่ทราบแน่ชดัวา่ยา้ยมาจากท่ีไหนบา้ง ปัจจุบนัหมู่บา้นแม่สะลาบนบัเป็นชุมชนหน่ึงท่ีมี
การคมนาคมสะดวกสบายมากข้ึน ผูค้นท่ีอาศยัอยูส่่วนมากเป็นคนเมือง มีทั้งพี่นอ้งคริสเตียนและพุทธ
ศาสนิกอยูร่่วมกนั ในหมู่บา้นมีจ านวนประชากรท่ีรับเช่ือเป็นคริสเตียนประมาณ 45 หลงัคาเรือน 
ชาวบา้นสมยัก่อนมีอาชีพท าไร่ ท านา และท าสวน 

การเกิดชุมชนคริสเตียนแม่สะลาบเร่ิมจากชีวติของพอ่อุย๊หนานธิ และแม่อุย๊จนัทร์ภรรยา 
(ภายหลงัลูกหลานตั้งนามสกุลวา่ “ศรีเมือง” แต่งงานปีไหนไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั มีลูกดว้ยกนัสาม
คนคือบุตรคนโตช่ือนายตา ศรีเมือง คนท่ีสองช่ือนางมา กณัทว ี คนสุดทอ้งช่ือนายแกว้ ศรีเมือง พอ่อุย๊
หนานธิมีมารดาช่ือแม่เป็ง แต่ไม่มีใครทราบวา่บิดาของพอ่อุย๊หนานธิและพอ่แม่ของแม่อุย๊จนัทร์เป็น
ใคร เดิมทีพ่ออุย๊หนานธิมาจากหมู่บา้นน ้าบ่อหมูตก ต าบลบา้นธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู พอ่อุย๊
หนานธิ เคยนบัถือพุทธศาสนาและเคยบวชเรียนมาก่อน (คนท่ีเคยบวชเรียนมาก่อนเม่ือสึกออกมาจึงมี
ค าน าหนา้วา่ “หนาน”) ท่านเคยเป็นคนรับใชเ้ล้ียงชา้งและดูแลสัตวข์องเจา้ชีวิตอา้วหรือเจา้กาวโรรส เจา้
ผูค้รองนครเชียงใหม่ ท่านมีความเช่ือในเร่ืองผ ี จะท าอะไรก็ตอ้งบูชาผตีอ้งบอกกล่าวใหผ้เีจา้ท่ีหรือผี
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บา้นผเีรือนทราบก่อน เหตุท่ีพ่ออุย๊หนานธิโยกยา้ยจากหมู่บา้นน ้าบ่อหมูตกมาอยูท่ี่บา้นแม่สะลาบ
เน่ืองจากท่านมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บา้นแม่สะลาบ เหมาะแก่การประกอบอาชีพท านา 

หลงัจากยา้ยเขา้มาอยูท่ี่หมู่บา้นแม่สะลาบแลว้ พอ่อุย๊หนานธิพร้อมดว้ยพอ่อุย๊แสนซ่ึงเป็นเพื่อน
กนัไดส้ร้างวดัแม่สะลาบข้ึน เขา้ใจวา่พอ่อุย๊หนานธิเป็นคนท่ีมีบทบาทส าคญัในหมู่บา้น แต่ไม่ทราบแน่
ชดัวา่ ท่านเป็นผูน้ าในการก่อสร้างหรือเป็นเพียงผูร่้วมในการก่อสร้าง มีค าบอกเล่าต่อมาอีกวา่ เม่ือสร้าง
วดัเสร็จชาวบา้นจะมีพิธีท าบุญฉลองวดัใหม่ พอ่อุย๊หนานธิซ่ึงมีส่วนในการสร้างวดั ไดบ้อกขอยกบุญ
กุศลท่ีท่านจะไดรั้บนั้นใหค้นอ่ืน ๆ ท่ีมาร่วมงานฉลองโดยท่านไม่ขอรับแลว้และในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง
วดัไดมี้ศาสนาใหม่เขา้มาประกาศ ท่านจึงเกิดความสนใจในศาสนาใหม่ เขา้ใจวา่เหตุท่ีท่านสนใจ
เน่ืองจากมีประสบการณ์ไม่ดีกบัความเช่ือเดิม จากค าบอกเล่ากล่าววา่ ขณะท่ีพอ่อุย๊หนานธิไปนอนเฝ้า
นาท่ีท าอยูต่อนกลางคืนท่านเช่ือวา่ในระหวา่งท่ีไปนอนท่ีทุ่งนามีผมีารบกวน และท าร้ายจนนอนไม่ได้
เป็นเช่นน้ีหลายต่อหลายคร้ัง ท่านเลยเกิดความเบ่ือหน่ายผีแต่ก็ยงัไม่ไดล้ะทิ้งความเช่ือเดิม จนกระทัง่ได้
เรียนรู้ค าสอนของศาสนาใหม่ท าใหท้่านละทิ้งความเช่ือเดิมไป 

ค าสอนใหม่ท่ีมาถึงพอ่อุย๊หนานธินั้นมาจากการประกาศคริสตศ์าสนาในภาคเหนือ เร่ิมตน้ใน
เดือนเมษายน ค.ศ. 1867 เม่ือครอบครัวของศาสนาจารยด์าเนียลแมคกิลวารี พร้อมดว้ยนางโซเฟีย 
บรัดเลย ์ แมคกิลวารี หรือ “พอ่ครูหลวงแม่ครูหลวง” และบุตร ไดเ้ดินทางมาปักหลกัประกาศคริสต์
ศาสนาในเมืองเชียงใหม่ การเขา้มาของฝร่ังคร้ังน้ีเป็นท่ีแตกต่ืนของชาวเมืองไม่นอ้ย และต่างเห็นเป็นส่ิง
ประหลาดไดพ้ากนัแวะเวยีนไปเยีย่มชมอยูเ่สมอ ฝร่ังหรือ “กุลวาขาว” ตามค าเรียกขานของชาวเมืองจึง
ไดถื้อโอกาสน้ีแจกจ่ายยาควินิน (ยาขาว) และประกาศเร่ืองราวคริสตศ์าสนาจากวธีิการน้ีมีคนเมืองบาง
คนใหค้วามสนใจคริสตศ์าสนาและพดูคุยเร่ืองความเช่ือใหม่น้ีกบัมิชชนันารีดว้ยความอยากรู้อยากเห็น 

ส่ิงส าคญัท่ีมิชชนันารีไดเ้ร่ิมตน้ในเมืองเชียงใหม่คือ การจดัตั้งคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึง
เชียงใหม่ หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “โบสถห์ลวง” ในเดือนเมษายน ค.ศ.1868 ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 
1869 มีคนเมืองรับเช่ือและรับบพัติศมาคนแรกคือหนานอินตะ๊ เขา้ใจวา่เป็นคนบา้นปากกอง อ าเภอ
สารภี ซ่ึงภายหลงัท่านเป็นผูน้ าหรือเป็นเก๊าในการตั้งคริสตจกัรเบธ็เลเฮม เม่ือนบัจากการประกาศคริสต์
ศาสนาตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงเดือนกนัยายน ค.ศ. 1869 ไดมี้ผูรั้บบพัติศมาเป็นคริสเตียนจ านวน 7 คน และ
มีผูท่ี้ก าลงัจะรับบพัติศมาอีกจ านวนหน่ึง แต่แลว้การเติบโตของคริสเตียนก็ถูกขดัขวางโดยมีการ
ประหารชีวิตคริสเตียน 2 คน คือ นอ้ยสุนยะ (ในสมยัหลงัชาวคริสเตียนเรียกวา่นอ้ยสุริยะ) กบัหนานชยั 
เม่ือกลางเดือนกนัยายน ค.ศ. 1969 ซ่ึงมิชชนนารีปักใจวา่เป็นค าสั่งของเจา้กาวโิรรสเหตุการณ์ดงักล่าว
ท าใหค้ริสเตียนหนีกระจดักระจายไป ไดเ้กิดความตึงเครียดระหวา่งเจา้เมืองเชียงใหม่กบัมิชชนันารี
เน่ืองจากทางมิชชนันารีไดเ้รียกร้องเร่ืองการประหารชีวิตคริสเตียนไปยงัราชส านกัท่ีกรุงเทพฯ มีการ
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เจรจาเพื่อใหเ้จา้เมืองยอมรับผดิ และเปิดโอกาสในการประกาศศาสนาแก่มิชชนันารี แต่ยงัไม่มีทีท่าวา่
เหตุการณ์จะดีข้ึน ความตึงเครียดดงักล่าวไดผ้อ่นคลายลงเม่ือเจา้กาวิโรรสถึงแก่พิราลยัในเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 1870 

มิชชนันารีเร่ิมฟ้ืนงานของตนเองข้ึนใหม่ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ.1870 การเร่ิมงานคร้ังน้ีเป็นการเร่ิม
เส้นทางของคริสตศาสนาท่ีจะแผก่ระจายออกไปสู่ชนบทโดยมีคนพื้นเมืองท่ีกลบัใจรับเช่ือคริสตศ์าสนา 
ส่วนใหญ่มีถ่ินฐานจากชนบทมารับบพัติศมาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรในเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
คริสตจกัรศูนยก์ลางของมิชชัน่ฯ แลว้ถูกถ่ายเทออกไปเพื่อจดัตั้งคริสตจกัรในทอ้งถ่ินของตนเองจนถึงปี 
ค.ศ. 1880 มีกลุ่มคริสเตียนจากชนบท 2 กลุ่มท่ีถูกถ่ายเทออกไปตั้งคริสตจกัรของตนเอง คริสตจกัร 1 ใน 
2 ท่ีเกิดข้ึนน้ีคือ คริสตจกัรเบธเลเฮม็ 

ตน้ก าเนิดของคริสตจกัรเบธ็เลเฮม็มาจากกลุ่มคริสเตียนในหมู่บา้นส าคญั 3 แห่งมารวมกนั ไม่
ทราบแน่ชดัวา่มาจากหมู่บา้นอะไรบา้ง โดยในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 1880 มีสมาชิกของคริสตจกัรท่ี 1 
เชียงใหม่ 17 คนขอหนงัสือโอนเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัรใหม่ท่ีก าลงัก่อตั้งใน 17 คนน้ีมีหนานอินตะ๊
เป็นผูน้ า ต่อมาในเชา้วนัอาทิตยท่ี์ 11 กรกฎาคม 1880 ศาสนาจารยโ์จนาธาน วลิสัน หรือพ่อครูวลิสัน
พร้อมดว้ยมิชชนันารีอีก 2 คนไดม้าจดัตั้งคริสตจกัรใหม่ และไดไ้ปนอนพกัท่ีบา้นหนานอินตะ๊ มีการ
สถาปนาคริสตจกัรใหม่เรียกช่ือวา่ “คริสตจกัรเบธ็เลเฮม็” โดยเรียกตามช่ือคริสตจกัรเดิมของพอ่ครูวลิ
สันในสหรัฐอเมริกา หนานอินตะ๊ไดรั้บสถาปนาเป็นผูป้กครองและนอ้ยวงศลู์กเขย ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
มคันายกในวนันั้น 

จากค าบอกเล่าเขา้ใจวา่ คริสตศ์าสนาไดแ้ผข่ยายจากคริสตจกัรเบธ็เลเฮม็เขา้สู่บา้นแม่สะลาบ 
โดยมีพอ่อุย๊หนานธิรับเช่ือเป็นคริสเตียนคนแรกท่ีบา้นแม่สะลาบ เม่ือปี 1891 และเป็นผูท่ี้มีบทบาทใน
การน าและประกาศคริสตศ์าสนา จนกระทัง่ท่านไดเ้สียชีวติ ในปี ค.ศ. 1912 รวมเวลากวา่ 20 ปี ซ่ึงเป็น
ความภาคภูมิใจในบรรดาลูกหลาน ท่ีไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงบทบาทการน าของพอ่อุย๊หนานธิ หลงัจากท่ี
ท่านรับบพัติศมาท่านก็ปฏิบติักิจในคริสตศ์าสนาและออกประกาศศาสนาอยา่งเคร่งครัด ในการน า
ชุมชนคริสเตียนท่านไดช้กัชวนสมาชิกคริสเตียนแม่สะลาบไปนมสัการท่ีคริสตจกัรเบ็ธเลเฮม็ หรือเรียก
กนัติดปากวา่ “ไปสูดโฮงใต”้ เพราะคริสตจกัรเบธ็เลเฮมอยูท่างทิศใตบ้า้นแม่สะลาบ เม่ือเราศึกษาถึง
ประวติัความเป็นมาของคริสตจกัรสามคัคีธรรม พอ่อุย๊หนานธิ เป็นตน้ก าเนิดการเกิดคริสตจกัรแห่งน้ี
อยา่งแน่นอน 

ในช่วงเวลา 22 ปี (ค.ศ.1912-1934) หลงัจากการเสียชีวติของบรรพบุรุษผูใ้หก้  าเนิดชุมชนคริส
เตียนแม่สะลาบ ไม่มีขอ้มูลชดัเจนวา่มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวในชุมชนเป็นอยา่งไรบา้งจนกระทัง่ในปี 
1934 ไดมี้การก่อตั้งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยหรือสมยัก่อนเรียก “สภาคริสตจกัรในสยาม” ซ่ึง
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ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นการอภิบาลคริสตจกัรชนบท รวมทั้งคริสตจกัรเบธ็เลเฮม็ดว้ยโดยมี
คริสตจกัรภาคเป็นองคก์รท่ีปกครองดูแลคริสตจกัรชนบทแทนเพรสไบเทอร่ี (สมยัก่อนเรียกวา่พร้อม
ใหญ่เป็นการประชุมขอผูแ้ทนคริสตจกัรในเขตภาคเหนือ) 

สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คริสเตียนบา้นแม่สะลาบไม่ไดไ้ปนมสัการท่ีคริสตจกัรเบธ็เลเฮม็ 
เน่ืองจากทางราชการสั่งหา้มไม่ใหมี้การชุมนุมกนั ดงันั้นจึงจดัการนมสัการข้ึนท่ีหมู่บา้นแม่สะลาบและ
เวยีนกนัไปตามบา้นต่าง ๆ หลงัจากสงครามเสร็จส้ินลงคริสเตียนบา้นแม่สะลาบก็กลบัไปร่วมนมสัการ
ท่ีคริสตจกัรเบธ็เลเฮม็ตามเดิม 

พอมาถึงปี 1970 ไดมี้การจดัการฟ้ืนฟูคร้ังใหญ่ข้ึนท่ีคริสตจกัรเบธ็เลเฮม็จากนั้นคริสตเตียนบา้น
แม่สะลาบไดแ้ยกออกมาตั้งกลุ่มอธิษฐาน โดยจดัข้ึนทุกคืนตลอดระยะเวลา 1 เดือน และหลงัจากนั้นได้
ด าเนินกิจกรรมน้ีเร่ือยมาภายในสัปดาห์หน่ึงจะจดัการนมสัการกลุ่มอธิษฐานข้ึน 1 คืน โดยมี อาจารย์
ช านาญ แสงฉาย เป็นผูช่้วยดูแล (ขณะนั้นท่านเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรเบธ็เลเฮม็) จนมาถึงปี 1975 
กลุ่มคริสเตียนบา้นแม่สะลาบ และบา้นริมกวงไดร่้วมกนัตั้งเป็นคริสตจกัรข้ึนใหช่ื้อวา่ “คริสตจกัร
สามคัคีธรรม” ในวนัท่ี 23 มีนาคม 1975 หลงัจากน้ีเป็นตน้มาคริสตจกัรไดด้ าเนินกิจกรรมโดยมีผูน้ า ผู ้
อภิบาล ทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน ซ่ึงมีผูอ้ภิบาลท่ีมาอยูดู่แลคริสตจกัรทั้งหมด 4 ท่าน คือ อาจารย์
ไพศาล กิตติคุณ ปี 1977-1978 เป็นผูอ้ภิบาล อาจารยณ์ัฐพงษ ์ มณีกร ปี 1978-1979 เป็นผูอ้ภิบาลใน
โครงการศิษยาภิบาลอาสาของชมรมคริสเตียนเพื่อการพฒันา อาจารยอ์  านาจ สมบูรณ์ยิ่ง ปี 1979-1990 
เป็นศิษยาภิบาลร่วมกนักบัคริสตจกัรสันติสุข เชียงใหม่ และท่านสุดทา้ยอาจารยอ์รรถพงษ ์ กมลรัตน์ 
ตั้งแต่ปี 1991-1996 เป็นศิษยาภิบาลเตม็เวลาของคริสตจกัร 

ภาพชีวติคริสตจกัรของคริสตจกัรสามคัคีธรรม ตั้งแต่ตน้จนกระทัง่ปัจจุบนัคริสตจกัรมี
ผูรั้บผดิชอบดูแลคริสตจกัรเร่ือยมา ถึงแมว้า่ศิษยาภิบาลบางท่านจะท างานและรับผดิชอบดูแลคริสตจกัร
เพียงแค่บางเวลาเท่านั้นลกัษณะการท างานวธีิการอภิบาลจะแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ไม่มากนกัในช่วงท่ี
คริสตจกัรไม่มีศิษยาภิบาลกิจกรรมความเคล่ือนไหวภายในคริสตจกัรก็ด าเนินไปเร่ือย ๆ ไม่มีกิจกรรม
ใหม่เกิดข้ึน นอกจากนั้นกิจกรรมบางอยา่งท่ีเคยปฏิบติัมาเงียบหายไป แต่เม่ือคริสตจกัรมีศิษยาภิบาล
ดูแล ท าใหกิ้จกรรมของคริสตจกัรด าเนินไปไดดี้และต่อเน่ือง มีกิจกรรมใหม่ ๆ เกิดข้ึนสมาชิกใหค้วาม
ร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกนัดี 

นอกจากนั้นคริสตจกัรยงัร่วมรับผดิชอบจุดประกาศท่ีบา้นธิ ซ่ึงแต่เดิมเป็นจุดประกาศของ
คริสตจกัรเขต 12 ในคริสตจกัรภาคท่ี 1 จนถึงปี 1986 กลุ่มคริสตเตียนบา้นธิไดต้ั้งเป็นคริสตจกัรช่ือวา่ 
“คริสตจกัรสุทธิธรรม” และคริสตจกัรสามคัคีธรรมยงัรับผดิชอบท่ีจุดประกาศก่ิวม่ิน เดิมทีเป็นของ
คริสตจกัรเขต 12 เป็นผูรั้บผดิชอบเช่นกนั ต่อมาทางเขตเห็นวา่คริสตจกัรสามคัคีธรรมสามารถช่วย
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รับผดิชอบไดจึ้งไดม้อบจุดประกาศแห่งน้ีมาเป็นของคริสตจกัรสามคัคีธรรมจุดประกาศอีกแห่งหน่ึงคือ
จุดประกาศท่ีบา้นป่าเปา เป็นจุดประกาศท่ีคริสตจกัรสามคัคีธรรมร่วมรับผดิชอบกบัคริสตจกัรเขต 12 
จะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสมาชิกคริสตจกัรมีประสบการณ์ร่วมกนั คือการร่วมมือกนัในคริสตจกัร
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ในการท าพนัธกิจดา้นต่าง ๆ การใหค้วาม
ร่วมมือในพนัธกิจคริสตจกัรโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความร่วมมือในดา้นการก่อสร้างพระวิหารหลงัใหม่ท่ีใช้
ความพยายามและอดทนมานาน จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงใปดว้ยดีและมีการเฉลิมฉลองมอบถวายในวนัท่ี 
29 ธนัวาคม 1996 น้ี 

ถึงแมว้า่คริสตจกัรสามคัคีธรรมไม่มีศิษยาภิบาล ในบางช่วงเวลา การน าของคนในชุมชนนั้น 
คริสตจกัรไดใ้หค้วามส าคญัแก่คณะธรรมกิจของคริสตจกัรมีบทบาทในการพิจารณาเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้ง
ในดา้นการบริหารงานคริสตจกัร การปกครองสมาชิก คณะธรรมกิจพยายามใหส้มาชิกไดมี้บทบาท
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนันอกจากนั้นทางคริสตจกัรยงัดูแลตนเองได ้ สามารถรับผิดชอบหมวดท่ีตนเอง
ตอ้งดูแลเอาใจใส่ดว้ย คริสตจกัรมีกิจกรรมท่ีมีต่อเน่ืองกนัมาตลอด ในขณะท่ีคริสตจกัรมีศิษยาภิบาล
ภาพรวมท่ีแสดงให้เห็นไดช้ดัคือการบริหารงานในคริสตจกัรไดจ้ดัไวอ้ยา่งมีระบบแบบแผน อีกทั้งการ
ประสานงานระหวา่งสมาชิกในคริสตจกัรและคริสตจกัรภาคค่อนขา้งสะดวก การดูแลฟูมฟักทางดา้น
ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของสมาชิกและการพฒันาทางดา้นวตัถุเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ถึงกระนั้นก็ตาม 
คริสตจกัรสามคัคีธรรมยงัคงตอ้งเรียนรู้ตนเองและพฒันาตนเอง ใหมี้ความเขม้แขง็และเติบโตมากข้ึน 
โดยการมองหลงัแลหนา้และมีเป้าหมายท่ีจะน าคริสตจกัรไปสู่ความเป็นชุมชน หรือสังคมท่ีมีสันติสุข
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 65 ฉบบัท่ี 558 ธนัวาคม 1996, หนา้ 45-48. 


