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สืบเน่ืองมาจากการจดัสัมมนาประวติัศาสตร์คริสตจกัรไทย เร่ือง “รอยบาป รอยบุญ” กรรมบถ
จากอดีตสู่ชีวิตคริสตจกัรไทยปัจจุบนั เม่ือ วนัท่ี 11-12 กนัยายน 1998 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะศาสน
ศาสตร์แมคกิลวารี มหาวทิยาลยัพายพัในการอภิปรายกลุ่มเร่ือง “แนวคิดและแนวทางในการสร้างผูน้ า
คริสตจกัรไทย ค.ศ. 1889-1940 ศึกษาจากประวติัศาสตร์โรงเรียนพระคริสตธรรมแมคกิลวารี” น าโดย
ผูเ้ขียนท่ีไดเ้สนอบทความน้ีร่วมกบัอาจารยอ์ภิชิต วรรณศรี มีนกัศึกษาผูร่้วมอภิปรายไดแ้สดงความ
คิดเห็นวา่ หลกัสูตรการศึกษา สาขาวชิาศาสนศาสตร์ คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีปัจจุบนั ไม่ได้
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความมัน่ใจในการรับใชพ้นัธกิจคริสตจกัรนบัเป็นเสียงสะทอ้นท่ีน่าสนใจไม่ต่าง
จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต ดงันั้นผูเ้ขียนจึงหยบิยกเอาบางประเด็น จากบทความท่ีไดศึ้กษาขา้งตน้มา
พิจารณา เพื่อใหมี้การใคร่ครวญถึงสภาพความเป็นจริงของการศึกษาศาสนศาสตร์ในปัจจุบนั กบัการ
สนองต่อคริสตจกัรอยา่งมีประสิทธิผล 

ก่อนท่ีจะพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถาบนัพระคริสตธรรมกบัคริสตจกัร ควรจะตอ้ง
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัค าวา่ “สถาบนัพระคริสตธรรม” ซ่ึงในท่ีน้ี ผูเ้ขียนไดย้กเอาความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถาบนัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 2 ท่านท่ีถือวา่มีบทบาทในการก าหนดทิศทางของสถาบนัน้ีไม่
นอ้ยและยงัตอ้งท าความเขา้ใจกบัค าวา่ “คริสตจกัร” โดยยอ่วา่เป็นอยา่งไร 
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จากหนงัสือ อนุสรณ์ ศาสนศาสตร์ศึกษา 100 ปี (ค.ศ.1889-1989) ดร.อ านวย ทะพิงคแ์ก 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัพายพัเวลานั้น กล่าววา่ “พระคริสตธรรมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวติคริสตจกัรและ
เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ประกาศถึงความมหศัจรรย ์ ความล ้าลึกของ สัจจะและการทรงเสียสละแห่งองค์
พระเยซูคริสต”์ และจากขอ้เขียนของ ศจ.วลิเล่ียม โยเดอร์ คณะบดีคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี 
มหาวทิยาลยัพายพั ช่วงเดียวกนักล่าววา่ “การจดัตั้ง พระคริสตธรรม เพื่ออบรมสั่งสอนคริสเตียนคน
ทอ้งถ่ิน ใหรู้้ซ้ึงถึงความจริงและความมหศัจรรยข์องพระเจา้ เพื่อจะน าไปบอกกล่าวยงัพี่นอ้ง เพื่อนพอ้ง
ของตนเองอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน” 

“คริสตจกัรคืออะไร” จากการศึกษาความหมายของค าน้ีและตามค านิยามในธรรมนูญ แห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ค.ศ.1998 ไดใ้หค้วามเขา้ใจวา่ คริสตจกัร คือ บรรดาผูเ้ช่ือและวางใจในพระ
เยซูคริสต ์ท่ีรวมกนัเป็นหมู่คณะเพื่อนมสัการและปฏิบติัพนัธกิจของพระองค ์ในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง 
คริสตจกัรเป็นแผนการของพระเยซูส าหรับการสร้างสาวก สอนทางดา้นความเช่ือและออกไปน าคนใน
โลกใหคื้นดีกบัพระเจา้ (เอเฟซสั 1:10) เพื่อผูค้นจะไดรั้บชีวติท่ีครบบริบูรณ์ (ยอห์น 4:13-14) 
ภาพลกัษณ์ส าคญั 5 ประการของคริสตจกัร คือ มีพระเจา้เป็นท่ีหน่ึงมีสิทธิอ านาจเด็ดขาดของพระคมัภีร์ 
มีค  าสอนอนัถูกตอ้ง มีความบริสุทธ์ิส่วนบุคคลของสมาชิก และ มีสิทธิ อ านาจฝ่ายวญิญาณ และผูน้ า
คริสตจกัรก็ควรจะสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะดงักล่าวน้ีดว้ย ผูน้ าคริสตจกัรถูกเลือกสรรโดยพระเจา้ไดรั้บ
การฝึกอบรมจากสถาบนัพระคริสตธรรม ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีถูกเลือกสรรโดยพระเจา้เช่นกนั 

จะเห็นไดว้า่ตามความเขา้ใจและความมุ่งหวงัของผูมี้บทบาทในการน าสถาบนัพระคริสตธรรม
ในวาระเฉลิมฉลองศาสนศาสตร์ศึกษา 100 ปี ต่างย  ้าถึงความสัมพนัธ์ หรือปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัน้ี
กบัคริสตจกัร ในฐานะเป็นแหล่ง “สร้างคน” ส าหรับคริสตจกัร ท่ีมีความรู้ล ้าลึกเก่ียวกบัพระเจา้ 

หากจะยอ้นดูประวติัศาสตร์การก่อตั้งสถาบนัพระคริสตธรรมในยคุแรก มิชชนันารีตอ้งฟันฝ่า
อุปสรรคนานบัประการเป็นภาระกิจหนกัท่ีพยายามผลกัดนัใหมี้สถาบนัศาสนศาสตร์เพื่อสร้างผูน้ า
สนองพนัธกิจคริสตจกัร แต่เม่ือลงมือกระท าเร่ิมแรกก็ตอ้งประสบปัญหา เน่ืองจากความเขา้ใจใน
แนวทางและการปฏิบติั ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัคริสตจกัร มิชชนันารีตอ้งการใหค้ริสตจกัรมีศิษยาภิบาล และ
ตอ้งเล้ียงศิษยาภิบาลดว้ย ขณะท่ีเร่ืองน้ีไม่เคยมีการปลูกฝังกนัมาก่อน การสร้างผูน้ าเพื่อสนองระบบ
อภิบาลคริสตจกัรจึงตอ้งลม้เหลวหลงัปี ค.ศ.1895 และต่อมาในปี ค.ศ. 1912 มีการจดัตั้งสถาบนัพระ
คริสตธรรมข้ึนใหม่แต่จากการศึกษาทางประวติัศาสตร์ก็ดูเหมือนวา่ยงัไม่ตอบสนองต่อคริสตจกัร
เท่าท่ีควร 

ความคิดในการสร้างผูน้ าคริสตจกัร ของคณะมิชชนัอเมริกนัเพรสไบทีเรียนในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในเขตลา้นนาเป็นส่ิงท่ีน่ายกยอ่งเชิดชู แต่น่าเสียดายท่ีสถาบนัพระคริสตธรรมและคริสตจกัร



 3 

ไม่ไดมี้ส่วนในพนัธกิจการสร้างผูน้ าร่วมกนั ในความเป็นจริงแลว้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและ
กนั เพื่อน าความเขา้ใจ ความเช่ือในพระเจา้ไปสู้ชุมชน การเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะจะ
น าไปสู่การสนบัสนุนและสร้างสรรคซ่ึ์งกนัและกนั แต่ในประวติัศาสตร์เราไม่เห็นภาพน้ีชดัเจนนกั
เพราะมีช่องวา่งระหวา่งคริสตจกัรและสถาบนัพระคริสตธรรมประการแรกคือ การพฒันาทางการศึกษา
ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการ และไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคริสตจกัร และภายหลงัต่อมา 
ขณะท่ีวทิยาการความรู้กา้วสูงข้ึนไปเท่าใดก็ยิง่ท  าใหส้ถาบนัและคริสตจกัรห่างกนัมากเท่านั้น จะเห็นวา่ 
โรงเรียนพระคริสตธรรมเป็นเพียงปัญญา แต่ไม่เป็นชีวติท่ีคริสตจกัรตอ้งการ ประการท่ีสอง คริสตจกัร
และสถาบนัพระคริสตธรรมต่างเป็นเอกเทศ ไม่มีความเป็นอนัเดียวกนัอยา่งแทจ้ริงจึงมีผลต่อระบบการ
สร้างผูน้ าคริสตจกัรตลอดมา เช่น คริสตจกัรยงัขาดผูน้ าจ  านวนมากทั้ง ๆ ท่ีสถาบนัพระคริสตธรรมมี
จ านวนนกัศึกษาเพิ่มข้ึน แต่นกัศึกษาพระคริสตธรรมบางส่วนปฏิเสธท่ีจะท างานคริสตจกัรหลงัจาก
ส าเร็จการศึกษา 

สภาพดงักล่าวน้ีอาจจะมีสาเหตุเพราะ ความคิดในการจดัตั้งสถาบนัพระคริสตธรรม ไม่ได้
เร่ิมตน้มาจากคริสตจกัรดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของสถาบนัคริสตจกัรและ
สถาบนัพระคริสตธรรม ประกอบกบับทบาทของทั้งสองฝ่ายท่ีมีต่อกนัก็ไม่ชดัเจน เช่นเร่ืองบทบาทของ
คริสตจกัรในการสนบัสนุนกิจการของสถาบนั อาทิ ดา้นทุนทรัพย ์ เพื่อใหลู้กหลานในคริสตจกัรไดเ้ขา้
มาศึกษาแลว้กลบัออกไปรับใชค้ริสตจกัรต่อไป ดา้นพฒันาการทางการศึกษา โดยประสานงานกบั
สถาบนัพระคริสตธรรม เพื่อใหก้ารสร้างผูน้ าสอดคลอ้งกบั พนัธกิจคริสตจกัร ดา้นทรัพยากรบุคคล 
คริสตสมาชิกในคริสตจกัรไดรั้บการเตรียมทางดา้นพนัธกิจนอ้ยมาก คริสตจกัรจึงไม่สามารถทา้ชวน
และน าคริสตสมาชิกไปสู่การอุทิศถวายตวัดว้ยส านึกอนัลึกซ้ึงท่ีจะถวายตวั เพื่อการพฒันาคริสตจกัร 

ในดา้นของสถาบนันั้นควรตอบสนองพนัธกิจคริสตจกัร คือ การแปรความรู้ทางศาสนศาสตร์
ใหเ้ป็นชีวติของคริสตจกัร จดัหลกัสูตรและรูปแบบการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน
และคริสตจกัร เพื่อเสริมสร้างนกัศึกษาใหเ้ป็นผูรั้บใชท่ี้ดีในอนาคต ปัจจุบนัจะพบวา่ นกัศึกษาพระ
คริสตธรรมส่วนมากขาดนิมิตและเป้าหมายท่ีชดัเจนในการศึกษาศาสนศาสตร์สถาบนัพระคริสตธรรม
ซ่ึงมีบทบาท ในการคดัเลือกและฝึกอบรมนกัศึกษาใหส้ามารถท างานร่วมกบัคริสตจกัรและสังคมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ คงตอ้งหยดุมองดูวา่ ส่ิงท่ีสถาบนัก าลงัคิดพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามของสังคม ได้
ตอบสนองต่อคริสตจกัรหรือไม่อยา่งไร 

จากหนงัสือชุด คุณภาพชีวติคริสตจกัร เร่ือง การบริหารคริสตจกัรซ่ึงท าโดยหน่วยงานศิษยาภิ
บาล สภาคริสตจกัรในประเทศไทย แสดงความคิดเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัพระคริสตธรรมไว้
น่าสนใจวา่ สถาบนัศาสนศาสตร์ ขาดความเป็นเอกภาพ หลกัสูตร คุณสมบติัและมาตราฐานของ
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คณาจารยแ์ละนกัศึกษา ข้ึนอยูก่บัแต่ละสถาบนั ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 
และหลกัสูตรของสถาบนัพระคริสตธรรมควรไดรั้บการปรับปรุงให้เมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของคริสตจกัร และชุมชนในปัจจุบนั ดงันั้นควรมีการประสานงานกนัระหวา่งสถาบนัท่ีมีอยู ่
เพื่อจะมีแนวทางเดียวกนัในการตอบสนองความตอ้งการของคริสตจกัร ควรมีการประเมินผลเพื่อการ
แกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสม ในการประเมินผลสถาบนัพระคริสตธรรมควรมาจากคริสตจกัรดว้ยไม่ใช่
ปรับปรุงจากความคิดของสถาบนัเท่านั้น 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาน้ีท าใหมี้ความคิดวา่ หากมีการประเมินผลร่วมกนั ทั้งฝ่ายสถาบนัพระ
คริสตธรรมและคริสตจกัรอาจช่วยลดช่องวา่งท่ีมีอยูใ่หน้อ้ยลง น่ีคงเป็นความหวงัสูงสุดของทุกฝ่ายท่ีจะ
เห็นความร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัเพื่อเป้าหมายของพนัธกิจจะบรรลุผลอยา่งแทจ้ริง สถาบนัพระคริสต
ธรรมสร้างคนเพื่อกลบัไปสู่คริสตจกัรน่ีเป็นเป้าหมายหลกั และในความเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนัทั้งสอง
ต่างส าคญัต่อกนั ดงันั้นเป้าหมายและทิศทางของทั้งสองฝ่ายก็ตอ้งมีต่อกนัและกนั และสถาบนัศาสน
ศาสตร์ตั้งข้ึนเพื่อการรับใชค้ริตสจกัรและสังคม ไม่ใช่การสร้างคนให้อยูใ่นสถานะท่ีสูงกวา่คริสตจกัร 
หรืออยูน่อกคริสตจกัร ดงัท่ีพระเยซูคริสตต์รัสวา่ “เพราะวา่บุตรมนุษยมิ์ไดม้าเพื่อรับการปรนนิบติั แต่
ท่านมาเพื่อจะปรนนิบติัเขาและประทานชีวติของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” (มาระโก 10:45) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 67 ฉบบัท่ี 582 ธนัวาคม 1998, หนา้ 47-49. 


