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“กบฏ ศิษยาภบิาล” 
ประสิทธ์ิ  พงศ์อุดม 

นักวจิัยฝ่ายประวตัศิาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ความน า 

หลายคนท่ีเคยอ่านบทความเก่ียวกบัโครงการเล้ียงตนเองจากวารสารข่าวคริสตจกัรหรือขอบฟ้า
ใหม่ก็ดี คงเห็นเร่ือง “กบฏศิษยาภิบาล” ปรากฏอยูบ่า้ง แต่ไม่มีรายละเอียดความเป็นมาและความเป็นไป
มากกวา่การอา้งข้ึนมาเฉย ๆ เร่ืองน้ีเกิดข้ึนในการประชุมเพรสไบเทอร่ีภาคเหนือ (ประชุมธรรมกิจภาค
ลา้นนา) เม่ือปี ค.ศ.1895 หรือร้อยกวา่ปีมาแลว้ ท่ีผมเอามาเล่าอา้งก็เพื่อจะบอกกล่าวเร่ืองอดีตและขยาย
ความใหเ้ห็นวา่ ในปัจจุบนัสภาคริสตจกัรฯ ก็ยงัท าการบางอยา่งท่ีตกอยูใ่นร่องลึกของอดีตโดยไม่ค่อย
ไดเ้ฉลียวใจถึงบทเรียนท่ีผา่นมา 

กบฏศิษยาภิบาล 1895 

เม่ือปี ค.ศ.1895 ทางมิชชนัอเมริกนัเพรสไบทีเรียนไดรั้บเอาแผนการเนเวยีสซ่ึงเป็นแผนการท่ี
ศาสนาจารยจ์อห์น เนเวยีส มิชชนันารีในประเทศจีนไดจ้ดัร่างข้ึนเพื่อใหค้ริสตจกัรทอ้งถ่ินสามารถยนื
หยดัไดด้ว้ยพลงัของสมาชิกทอ้งถ่ินหรือเป็นท่ีเขา้ใจในปัจจุบนัวา่ “เล้ียงตนเอง” มาใชใ้นการปฏิบติั
พนัธกิจในประเทศไทย ช่วงสมยันั้นคริสตจกัรทางภาคเหนือหรือมิชชนัลาวไดเ้ตรียมการส าหรับเร่ืองน้ี
อยา่งคึกคกั 

ขณะนั้นศาสนาจารยโ์รเบิร์ต เออร์วิน มิชชนันารีคนส าคขัของมิชชนัลาวท่ีมีนิมิตในการท างาน
กบัคริสตจกัรทอ้งถ่ินแปลกกวา่มิชชนันารีคนอ่ืน ไดเ้ร่งเร้าในเร่ืองน้ีโดยมีการผลกัดนัท่ีจะใหทุ้ก
คริสตจกัรมีศิษยาภิบาล และผลกัภาระความรับผดิชอบค่าตอบแทนศิษยาภิบาลไปใหค้ริสตจกัร ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดปฏิกริยาทนัทีเพราะคริสตจกัรยงัไม่ไดรั้บการสร้างจิตส านึกในเร่ืองการมี และการรับผดิชอบ
ศิษยาภิบาลของตนเองมาก่อน อีกทั้งเป็นช่วงท่ีคริสตจกัรพึ่งจะไดล้ิ้มลองกบัการอภิบาลท่ีมีศิษยาภิบาล
คนเมืองเป็นคร้ังแรกจึงรู้สึกวา่เป็นภาระหนกัและไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทน หรือจ่ายไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย 
ฝ่ายศิษยาภิบาลกเ็ดือดร้อนไม่มีเงินท่ีจะเล้ียงชีพและเล้ียงดูครอบครัวอยา่งพอเพียง บางคนท่ีเคยเป็นผู ้
ประกาศไดรั้บเงินเดือนจากมิชชนันารีเม่ือฝึกฝนตนเองจนเป็นศาสนาจารยแ์ละเป็นศิษยาภิบาลแลว้ 
ปรากฏวา่เงินท่ีเคยไดรั้บถูกตดัเพราะขดักบัแผนการเนเวยีส 



 2 

เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงสร้างความไม่พอใจเกิดข้ึนทั้งในคริสตจกัรและศิษยาภิบาล ดงันั้นในคราว
ประชุมเพรสไบเทอร่ีลาวเม่ือปี ค.ศ.1895 จึงเกิดการรวมหวักนัข้ึนระหวา่งศิษยาภิบาลกบัผูป้กครองท่ี
เป็นผูแ้ทนคริสตจกัร เรียกร้องใหมิ้ชชนัเป็นฝ่ายจ่ายค่าตอบแทน ทั้งยงัเรียกร้องให้จ่ายมากเป็นสองเท่า
ดว้ย 

การลุกข้ึนคดัคา้นแผนการของมิชชนันารีคร้ังน้ี นบัเป็นปรากฏการณ์คร้ังแรกท่ีผูน้ าคริสเตียน
คนเมืองกลา้โตแ้ยง้ข้ึนเสียงเอากบัมิชชนั จึงกลายเป็นท่ีมาของฉายา “กบฏศิษยาภิบาล” มิชชนัยนิยอม
ตามค าเสนอของศิษยาภิบาลแต่เป็นการพบกนัคร่ึงทาง คือขอจ่ายค่าตอบแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของขอ้
เรียกร้องท าใหศิ้ษยาภิบาลท างานมีเงินเดือนต่อไปได ้ ทวา่ผลของเหตุการณ์ดงักล่าวไดก่้อใหเ้กิด
ประสบการณ์อนัเลวร้ายต่อระบบการอภิบาลต่อมาคือ หลงัจากเหตุการณ์น้ีแลว้ มิชชนัไม่ไดส่้งเสริม
การสร้างศิษยาภิบาลและจดัตั้งระบบอภิบาลอยา่งแขง็ขนัต่อเน่ืองอีก เพราะมิชชนันารีกลุ่มหวัเก่าท่ี
กลบัมารับผดิชอบพนัธกิจไดว้เิคราะห์และสร้างภาพมายาวา่ ไม่มีคริสเตียนคนเมืองท่ีดีเพียบพร้อมใน
การเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัร โรงเรียนทางศาสนศาสตร์ยคุแรกท่ีเปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1889 ไดย้ติุลง 
ขณะท่ีศิษยาภิบาลก็กลบัไปท างานในลกัษณะเป็นผูป้ระกาศ และรับเงินตอบแทนจากมิชชนัตามระบบ
เดิม 

อะไรเป็นอะไรในเร่ืองกบฏศิษยาภิบาล 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์คริสตจกัรของฝ่ายประวติัศาสตร์พบวา่ศาสนาจารยโ์รเบิร์ด เออร์
วนิ ท่ีตกเป็นจ าเลยในเร่ืองน้ีเป็นมิชชนันารีท่ีหวัทนัสมยัมาก แผนการของสภาฯ เก่ียวกบัคริสตจกัร
หลายเร่ืองในปัจจุบนับางทียงัตามความคิดท่านไม่ทนัดว้ยซ ้ า แต่ในกรณี “กบฏศิษยาภิบาล” ท่านกา้ว
เร็วจนพลาดไปนิดในแง่ท่ีวา่ ท่านไดผ้กูเร่ืองการสร้างระบบอภิบาลกบัการเล้ียงตนเองไวเ้ป็นเร่ือง
เดียวกนั โดยคิดวา่เม่ือคริสตจกัรตอ้งมีศิษยาภิบาลก็ตอ้งรับผดิชอบค่าตอบแทนดว้ย ท าใหร้ะบบอภิบาล
คริสตจกัรท่ีควรจะขยายออกไปตอ้งหยดุชะงกัลง และเป็นภาพลบท่ีท าใหไ้ม่มีการกล่าวถึงเร่ืองน้ีอยา่ง
จริงจงัอีก พนัธกิจต่อจากนั้นก็ไดห้นัไปเนน้เร่ืองการประกาศเป็นงานใหข่ การผลิตคนจากสถาบนัพระ
คริสตธรรมช่วงใหม่ (ค.ศ.1912 เป็นตน้มา) ก็ออกไปในทางสร้างผูป้ระกาศมากกวา่ จึงไม่น่าแปลกท่ีผล
การศึกษาวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์จะเห็นไดว้า่ เรายงัไม่มีประวติัศาสตร์การอภิบาลท่ีเป็นตวัเป็นตน
ชดัเจนนอกจากเร่ืองการประกาศและการฟ้ืนฟูท่ีครอบง าชิวติคริสตจกัรมาตลอด 

โดยเหตุน้ี คริสตจกัรในสภาคริสตจกัรฯ (เฉพาะอยา่งยิง่สายเพรสไบทีเรียน) จึงค่อนขา้งขาด
ประสบการณ์ของการปลูกสร้างระบบอภิบาลแบบทัว่ถึง เกิดผลและมัน่คง เม่ือมีการต่ืนตวัเร่ืองการ
อภิบาลคริสตจกัรในช่วงไม่ก่ีสิบปีท่ีผา่นมา และตามดว้ยแผนการท่ีจะท าใหทุ้กคริสตจกัรมีศิษยาภิบาล
เพื่อการพลิกฟ้ืนคริสตจกัรท่ีขาดชีวติชีวาใหค้วามกระตือรือร้นร้อนรนในความเช่ือ และมีความเขม้แขง็
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ก็ดูเหมือนวา่จะตอ้งต่อสู้กบัจิตส านึกของสมาชิกคริสตจกัรอีกมากมายท่ียงัไม่เห็นความส าคขัในเร่ืองน้ี 
รวมทั้งศิษยาภิบาลจ านวนไม่นอ้ยก็ยงัไม่แน่ใจวา่การอภิบาลอยา่งแทจ้ริงคืออะไร ท าอยา่งไร และยงัมี
ค าถามอีกมากมายในเร่ืองการอภิบาลท่ีเราคงปฏิเสธไม่ได ้

ปัจจุบนั มีการเนน้ย  ้าเร่ืองพลิกฟ้ืนคริสตจกัรโดยอาศยัศิษยาภิบาลเป็นตวัจกัรส าคขั มีการทุ่มเท
ก าลงัความคิด ก าลงัคน และก าลงัทรัพยอ์ยา่งมหาศาลในการจดัประชุมสัมมนาหลายรูปแบบหลายคร้ัง
หลายคราว บรรดาหน่วยงานก็ถูกระดมใหเ้ป็นทีมส่งเสริมพนัธกิจ คอยเป็นก าลงัท่ีจะช่วยใหแ้นวหนา้ท่ี
เป็นทีมพนัธกิจ (ศิษยาภิบาล) สามารถท างานกบัคริสตจกัรอยา่งเกิดผล มีหลายเร่ืองท่ีพวัพนัอยูใ่น
ประเด็นน้ีคือ การพลิกฟ้ืนคริสตจกัร ทีมพนัธกิจ ทีมส่งเสริมพนัธกิจ และการท าพนัธกิจท่ีเป็นเอกภาพ
เป็นตน้ โดยเป้าหมายส าคขัก็อยูท่ี่การพลิกฟ้ืนคริสตจกัร 

บทเรียนกบฏศิษยาภิบาลกบัการพลกิฟ้ืนคริสตจักร 

เม่ือผมไดมี้โอกาสเป็นผูแ้ทนของฝ่ายประวติัศาสตร์ฯ เขา้ร่วมประชุมกบับรรดาศิษยาภิบาลทัว่
ประเทศในการสัมมนาเชิงวชิาการเสริมสร้างทีมพนัธกิจคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เม่ือคืนวนัท่ี 2 เมษายน 1998 
ท่ีสนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ มีศิษยาภิบาลจากชนบทท่านหน่ึงลุกข้ึนมาร้องทุกขก์ล่าวหา
หน่วยงานศิษยาภิบาลแบบ “หมูไม่กลวัน ้าร้อน” ท าใหนึ้กเห็นภาพของ “กบฏศิษยาภิบาล” เม่ือร้อยกวา่
ปีก่อนและเม่ือดูสาระท่ีไดจ้ากการร่วมประชุมในคืนนั้น ก็อดท่ีจะนึกถึงบทเรียนทางประวติัศาสตร์ซ่ึง
มิชชนันารีในฐานะผูน้ าพนัธกิจไดส้ร้างไวใ้นอดีตไม่ได ้

ประเดน็แรก ท่ีอยากจะกล่าวในท่ีน้ีคือ การเสนอโครงงานต่าง ๆ หรือท่ีเรียกวา่ “เมนู” ซ่ึงมีคน
ท าไวเ้รียบร้อยเปรียบเสมือนรายการอาหารใหท้่านศิษยาภิบาลเอาไปใชใ้นคริสตจกัรนั้น เป็นการท า
รายการส าเร็จรูปท่ีมาจากผูร่้วมคิดจ านวนหน่ึงท่ีคิดวา่รายการต่าง ๆ ท่ีเสนอมาคงจะถูกอกถูกใจ เขา้กบั
บริบทความสามารถของศิษยาภิบาลและคริสตจกัรไทยท่ีจะน าไปใชไ้ด ้ นบัวา่ไม่ต่างจากการด าเนิน
พนัธกิจคริสตจกัรสมยัก่อนท่ีมิชชนันารีเป็นผูเ้สนอความคิดรวมทั้งแผนปฏิบติัส าเร็จรูปมาให ้ โดย
ไม่ไดฟั้งเสียงคริสตจกัรทอ้งถ่ินจริงวา่เขาตอ้งการอะไร ดว้ยความเป็นผูน้ าทางความคิดและภูมิปัขขา
รวมทั้งมีอ านาจทางการเงินดว้ยก็เช่ือวา่ ส่ิงน้ีคือส่ิงดีท่ีคริสตจกัรตอ้งการเป็นการปฏิบติัแบบขา้งบนสู่
ขา้งล่างหรือท่ีนกัศึกษาปริขขาโทคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีท่านหน่ึงเปรียบเปรยไวว้า่เป็น “พนัธ
กิจแบบน ้าตก” (เป็นน ้าตกจากภูผาไม่ใช่ก๋วยเต๋ียวน ้าตก) การใส่ใจฟังเสียงความตอ้งการจากคริสตจกัร
ทอ้งถ่ินจึงยงัดูอ่อนไป 

ประเดน็ท่ีสอง ทีมงานส่งเสริมพนัธกิจซ่ึงก็คือหน่วยงานทั้งหลายยงัคงมีจารีตการคิดแผนงาน
ของตนเองอยา่งท่ีผา่นมา โดยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อใหง้านของตนเป็นประโยชน์ต่อคริสตจกัร
ทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ี พยายามสร้างภาพใหเ้ขา้กบัเร่ืองท่ีก าลงัฮือฮาอยู ่ จึงมีค าถามวา่ แผนการท่ีเตรียมไว้



 4 

เริดหรูนั้นเป็นความตอ้งการของคริสตจกัรจริงหรือไม่? หรือเป็นเพียงภาพสวยงามท่ีท าใหค้ริสตจกัร
ใหลหลงและเออออไปดว้ย นัน่ก็คือ เป็นการท าตามความตอ้งการของหน่วยงานไม่ใช่ท าตามความ
ตอ้งการของคริสตจกัร ซ่ึงเก่ียวพนักบั “เมนู” ส าเร็จรูปท่ีวา่มาแลว้ขา้งตน้อยา่งเป็นป่ีเป็นขลุ่ยเพราะถูก
คิดมาในระบบสมมติฐานการคิดเดียวกนั ส่ิงน้ีอาจเป็นเหตุท าใหศิ้ษยาภิบาลผูค้ลุกคลีกบัคริสตจกัร
ชนบทรู้สึกอึดอดัและรู้สึกวา่เป็นภาระหนกัได ้ ดงัท่ีมีศิษยาภิบาลท่านหน่ึงกล่าวทว้งติงในคืนนั้นวา่ ไม่
ควรหวงัผลเลิศกบัศิษยาภิบาลจนเกินไป เพราะศิษยาภิบาลก็คือมนุษยธ์รรมดา ไม่ไดมี้ความสามารถ
เป็นผูว้เิศษเหนือคนอ่ืน ๆ 

ประเดน็ท่ีสาม การวางบทบาทของทีมส่งเสริมพนัธกิจใหเ้ป็นทั้งผูส่้งเสริมพนัธกิจและสร้าง
ก าลงัใจแก่ทีมพนัธกิจดูเหมือนจะเป็นการผกูเร่ืองสองเร่ืองไวเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงก็คลา้ยกบัเร่ืองการ
สร้างระบบอภิบาลกบัเล้ียงตนเองในอดีตท่ีเกิดข้ึนในสมยัศาสนาจารยเ์ออร์วนิ จะเห็นวา่ ในคร้ังนั้น
มิชชนันารีมีความตั้งใจท่ีจะสร้างระบบการอภิบาลอยา่งทัว่ถึงและเกิดผลโดยเอาเร่ืองเล้ียงตนเองพวงเขา
ไปดว้ย ไดส้ร้างความไม่พอใจต่อศิษยาภิบาลมาแลว้อยา่งไร ในสมยัปัจจุบนั การน าเอาเร่ืองสวสัดิการ
ของศิษยาภิบาลท่ีเป็นการสร้างขวขัและก าลงัใจมาเป็นบทบาทของทีมส่งเสริมพนัธกิจแบบรวม ๆ เพื่อ
ท าใหก้ารปฏิบติัพนัธกิจเกิดผล ก็คงสร้างความขดัเคืองต่อศิษยาภิบาลเช่นเดียวกนัเพราะเสียงสะทอ้นท่ี
ซกัถามทีมส่งเสริมพนัธกิจในคนท่ีผมไปร่วมประชุมดงักล่าวนั้น ทั้งหมดเป็นเร่ืองขวขัและก าลงัใจ
ของศิษยาภิบาลท่ีจะไดรั้บจากทีมส่งเสริมพนัธกิจ แทบจะไม่มีการพดูถึงเลยวา่พนัธกิจท่ีจะร่วมมือกนั
ระหวา่งทีมพนัธกิจกบัทีมส่งเสริมพนัธกิจนั้นคืออะไร จะไปดว้ยกนัอยา่งไร และส่ิงท่ีซกัถามเป็นเสียง
ร้องของศิษยาภิบาลเสียมากกวา่ควรจะมีการแยกประเด็นน้ีใหช้ดัเจน เพราะหากเอาเร่ืองสวสัดิการศิษ
ยาภิบาลท่ีเป็นเร่ืองขวขัก าลงัใจ มาผกูกบัเร่ืองการส่งเสริมทีมพนัธกิจคริสตจกัรทอ้งถ่ินจนเป็นเร่ือง
เดียวกนั ก็อาจจะพาล่มเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตก็เป็นไดซ่ึ้งมิชชนันารีเคยมองการเรียกร้องของ 
“กบฏศิษยาภิบาล” วา่บา้เงินและขาดความเช่ือจนกลายเป็นอคติเลวร้ายมาแลว้ เม่ือมีการผกูเร่ืองอยา่ง
เดียวกนัในท านองเดียวกนัก็อาจเขา้ข่ายถูกพิพากษาจากหลายฝ่ายแบบเดียวกนัไดง่้าย 

โดยความเป็นจริง การพลิกฟ้ืนคริสตจกัรท่ีก าลงัอยูใ่นกระบวนการเร่งเร้ากนัขณะน้ียงัมี
ประเด็นมุมมองท่ีตอ้งพิจารณาถกเถียงกนัอีกมาก ส าหรับมุมมองของผมในท่ีน้ีก็ไม่ใช่จะเป็นการถ่วง
หรือขวางล ากระบวนการพนัธกิจนาวาท่ีก าลงัมาแรงอยา่งใด แต่เป็นการวเิคราะห์เพื่อเป็นแง่คิด ทั้งน้ี
เน่ืองจากกระบวนการพลิกฟ้ืนคริสตจกัรท่ีก าลงักระท ากนัอยูน่ั้น มีบางส่ิงบางอยา่งท่ีซ ้ ารอยน้ีกบั
ความผดิพลาดท่ีมีในอดีตการซ ้ ารอยน้ีไม่ไดซ้ ้ าท่ีเน้ือหา แต่เป็นการซ ้ าในสมมติฐานวธีิคิดปฏิบติั 
บทเรียนทางประวติัศาสตร์น่าจะเป็นมุมมองหน่ึงท่ีมีค่าพอในการพิจารณา และหวงัวา่คงจะมีมุมมองอ่ืน
เขา้มาร่วมสังฆกรรมดว้ย...ต่อไป 
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