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พนัธกจิ พนัธกร และพนัธกจิวทิยา 

(MISSION,MISSIONARY AND MISSIOLOGY) 

สมพงค์ โพธิคม 

อาจารย์อาร์พ 

(Miss Jane Arp) 
มีมิชชนันารีบางท่านไดช่้วยงานดา้นคริสเตียนศึกษาเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยเฉพาะช่วงท่ีศูนย์

ศึกษาคริสเตียนบริการ (Christian Service Training Center) ไดเ้ขา้ไปเป็นแผนกหน่ึงของวทิยาลยัพระ
คริสตธรรม นกัศึกษา CSTC เรียนคริสเตียนศึกษาเป็นวิชาบงัคบัสองวชิา และเรียนวิธีสอนเด็กอนุบาล 
(pre-school) ดว้ย เพราะหลายคริสตจกัรไม่มีเงินจา้งศิษยาภิบาล ดงันั้นเม่ือคริสตจกัรเปิดบริการดา้น
อนุบาลท าใหมี้รายไดเ้ขา้คริสตจกัร 

มีนกัศึกษาบางคนของ CTSC ท่ีเรียนวชิาคริสเตียนศึกษาไดไ้ปเป็นครูสอนในโรงเรียนเครือ
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

นกัศึกษารุ่นบีดี (B.D. คือ M.Div. สมยัน้ี) บางคนเรียนวชิาบงัคบัแลว้ ยงัเลือกเรียนวชิาเลือก
หลายวชิา เท่าท่ีอาจารยอ์าร์พจ าไดก้็มี ศจ.สุเนตร โตกะหุต และ ศจ.บุญส่ง แดงเรือน เป็นตน้ 

แผนกดนตรีคริสตจกัรของวิทยาลยัพระคริสตธรรม มีหลกัสูตรใหน้กัศึกษาเรียนวชิาคริสเตียน
ศึกษาดว้ย เป็นนโยบายของวทิยาลยัพระคริสตธรรม ท่ีจะให้นกัศึกษาทุกแผนกไดมี้โอกาสเรียนวิชา 
คริสเตียนศึกษา 

งานหลกัของอาจารยอ์าร์พท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรมคือสอนวชิาคริสเตียนศึกษา แต่ทาง
วทิยาลยัไดม้อบหมายงานดา้นอ่ืนใหท้ าดว้ย เช่น ในการเขียนวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาตอ้งใชพ้ิมพดี์ด
เพราะอาจารยมี์ประสบการณ์เก่ียวกบังานเลขานุการมาก่อน ทางวทิยาลยัมอบใหอ้าจารยรั์บผดิชอบเร่ือง
พิมพดี์ด 

อาจารยอ์าร์พไปติดต่อโรงเรียนพิมพดี์ดในเชียงใหม่ เพื่อใหน้กัศึกษาไปเรียนพิมพดี์ด ทาง
โรงเรียนพิมพดี์ดไม่ค่อยไดว้ดัผลการพิมพ ์ คือเก่ียวกบัความแม่นย  าและอตัราเวลาพิมพ ์ การเรียนวชิาน้ี
นกัศึกษาไดค้ะแนน ดงันั้นตอ้งมีวธีิวดัผล การส่งนกัศึกษาไปเรียนอาจารยอ์าร์พตอ้งไปตรวจดูเป็น
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บางคร้ังบางคราว วา่ไปเรียนจริงหรือเปล่า จากนั้นจะท าการวดัผล ดูความแม่นย  าในการพิมพ ์ และวดั
ความรวดเร็วดว้ยขอ้ความในการพิมพว์ดัผล อาจารยเ์อามาจากอีกโรงเรียนหน่ึง การเรียนพิมพดี์ด
ภาษาไทยเป็นวชิาบงัคบั แต่โรงเรียนพิมพดี์ดก็สอนใหท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ในการพิมพว์ทิยานิพนธ์หรือพิมพร์ายงานประจ าเทอม ถา้ใหน้กัศึกษามีพิมพดี์ดเป็นของตวัเอง
ในแง่การเงิน นกัศึกษาสู้ไม่ไหว ทางวทิยาลยัจึงเร่ียไรไปยงันกัธุรกิจคริสเตียนในกรุงเทพฯ ขอบริจาค
เคร่ืองพิมพดี์ด อาจารยเ์ป็นคนร่างระเบียบในการใชเ้คร่ืองพิมพดี์ด 

เม่ือทางวทิยาลยัมีเคร่ืองพิมพดี์ดภาษาไทยหลายเคร่ือง อาจารยอ์าร์พเร่ิมเรียนเทคนิคของ
เคร่ืองพิมพ ์ อาจารยพ์ยายามหดัพิมพภ์าษาไทยแต่พิมพไ์ม่คล่อง การเรียนรู้เทคนิคเคร่ืองพิมพท์ั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชค้วามรู้สอนนกัศึกษา 

ในเวลาต่อมาเม่ือวทิยาลยัพระคริสตธรรมเป็นคณะศาสนศาสตร์สังกดัมหาวทิยาลยัพายพัและ
ทางมหาวทิยาลยัมีภาควชิาบริหารธุรกิจ ดงันั้นภาควชิาบริหารธุรกิจ จึงรับผดิชอบในการสอนพิมพดี์ด 
แต่อาจารยอ์าร์พยงัรับผิดชอบดูแลใหน้กัศึกษาเขียนวทิยานิพนธ์ใหถู้กตอ้ง พิมพใ์หถู้กตอ้งฟุตโน๊ตตอ้ง
เรียบร้อย ตอ้งพบปะกบันกัศึกษาคนละหลายคร้ัง 

ในวนัสุดสัปดาห์นกัศึกษาออกฝึกงานภาคสนามตามคริสตจกัรต่าง ๆ มีส่ิงหน่ึงท่ีเขาเหล่านั้น
ประสบคือเร่ืองการเงิน แน่นอนชาวไร่ชาวนารายไดไ้ม่มาก เงินถวายทรัพยจึ์งนอ้ย แต่อีกสาเหตุหน่ึงท่ี
ท าใหก้ารถวายลดลงคือการเงินของคริสตจกัรไม่รัดกุม บกพร่องร่ัวไหล ดงันั้นคณะศาสนศาสตร์จึงเห็น
วา่ควรมีหลกัสูตรสอนการท าบญัชีใหน้กัศึกษา เพื่อนกัศึกษาจะไดน้ าความรู้ไปสอนแก่สมาชิกใน
คริสตจกัร รวมทั้งวธีิการน าเงินไปฝากธนาคาร แน่นอนสมยัก่อนการธนาคารไม่แพร่หลายและ
เจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรไม่คุน้เคยกบัระบบธนาคาร 

เม่ือเวลาผา่นไป ทางธนาคารขยายสาขามากข้ึนและเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรหลายคนมี
รถจกัรยานยนตจึ์งไม่มีปัญหาในการน าเงินถวายไปฝากธนาคาร คณะศาสนศาสตร์ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตร
การเงินของคริสตจกัร และรวมวชิาฉนัทภาระไวใ้นหลกัสูตรน้ีดว้ย อาจารยอ์าร์พสอนวชิาน้ีประมาณ
สิบปีท่ีแลว้เลิกสอน เพราะสภาพของประเทศไทยเปล่ียนไปธนาคารเป็นท่ีคุน้เคยกบัคนส่วนมาก 

การมีโอกาสสอนวชิาอ่ืน ๆ นอกจากคริสเตียนศึกษาท าใหก้ารด าเนินชีวิตเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมาก
ข้ึนเม่ือไดรั้บมอบหมายภาระหนา้ท่ี และอาจารยคิ์ดวา่ปฏิบติัได ้ท่านท าดว้ยความยนิดี 

ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ตอนตน้วา่ศูนยศึ์กษาคริสเตียนไดเ้ปิดหลกัสูตรสอนครูอนุบาล การสอนขั้น
อนุบาลมนัมีมากกวา่การสอนคริสเตียนศึกษา คือตอ้งสอนวธีิอ่าน สอนวธีิคิดเลขอยา่งง่าย ๆ จะสอน
อยา่งไรจึงจะเป็นท่ีสนใจของเด็กตวัเล็ก ๆ  
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ส่วนมากถา้ถามนกัศึกษาศูนยศึ์กษาคริสเตียนบริการวา่ชอบวชิาคณิตศาสตร์ไหม ค าตอบท่ี
ไดรั้บคือไม่ชอบ ถา้ถามต่อไปวา่ ท าไมไม่ชอบ ส่วนมากจะตอบวา่ การเรียนคร้ังแรกไม่เป็นท่ีประทบัใจ 
ดงันั้นการสอนเด็กใหเ้รียนเลขคร้ังแรกจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก อาจารยมี์หนงัสือคู่มือการสอนเลขแบบง่าย 
ๆ ท่านพยายามประยกุตห์นงัสือเล่มนั้นใหเ้ขา้กบัสภาพของเมืองไทย เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากในการน า
ความคิดดงักล่าวมาใชใ้นบริบทของคนไทย  

เช่นเดียวกนัในการสอนอ่านหนงัสือ นกัเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งอ่าน A B C แต่ตอ้งรู้จกั ก ข ค 
อาจารยอ์าร์พมีหนงัสือสอนวิธีการอ่านหนงัสือ โดยความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน ท่านไดน้ า
หนงัสือดงักล่าวมาประยกุตใ์นบริบทของไทย 

การท างานต่าง ๆ อาจารยอ์าร์พเรียนรู้หลายอยา่ง ท าให้ชีวติไม่น่าเบ่ือ มีความต่ืนเตน้ มีส่ิงท่ี
น่าสนใจหลายอยา่ง 

ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ เหตุผลท่ีทางคณะศาสนศาสตร์ไดเ้ชิญอาจารยอ์าร์พ เป็นอาจารย์
ประจ าคณะเพราะวทิยาลยัพระคริสตธรรมสมยันั้นก าลงัด าเนินเร่ืองขอรับรองวทิยฐานะ จากสมาคม
วทิยาลยัพระคริสตธรรมของเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

เม่ือเร่ิมตน้วทิยาลยัพระคริสตธรรม คณาจารยส่์วนมากเป็นมิชชนันารีเป็นนโยบายของวทิยาลยั
พระคริสตธรรมท่ีจะใหค้ณาจารยส่์วนใหญ่เป็นคนไทย การท่ีจะเป็นอาจารยส์อนวทิยาลยัพระคริสต
ธรรม คนท่ีจบการศึกษาในประเทศตอ้งไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ส่วนมากไปเรียนในแถบประเทศ
ตะวนัตกไม่ไดอ้ยูใ่นบริบทของเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

ดงันั้น สมาคมวทิยาลยัศาสนศาสตร์แห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ จึงตกลงตั้งสถาบนัสอน
ปริญญาโททางศาสนศาสตร์ (Graduate School of Theology) ส าหรับเอเซียตะวนัออกเฉียงใตข้ึ้น เช่น 
ศจ.ส าราญ กวงแหวน ไปเรียนต่อปริญญาโท (M.Th.) ท่ีประเทศฟิลิปินส์และศจ.ดร.บุญรัตน์ บวัเยน็ ไป
เรียนต่อปริญญาโท (M.Th.) ท่ีสิงคโปร์ แลว้ทั้งสองคนกลบัมาเขียนวทิยานิพนธ์ท่ีเมืองไทย โดยอาจารย์
อาร์พไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการเขียนวทิยานิพนธ์ 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมในประเทศพม่า เป็นวทิยาลยัพระคริสตธรรมท่ีเขม้แข็งมาเป็น
เวลานาน ต่อมารัฐบาลพม่าเขม้งวดเร่ืองมิชชนันารีเขา้ประเทศ และคนพม่าท่ีจบจากพระคริสตธรรมจะ
ไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ล าบากสมาคมวทิยาลยัพระคริสตธรรมในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความเป็น
ห่วงเร่ืองน้ีมาก วทิยาลยัพระคริสตธรรมในพม่าอาจจะไม่ไดรั้บรองวทิยฐานะจากสมาคม 

เน่ืองจากรัฐบาลพม่าตอ้งการเงินตราต่างประเทศ จึงออกระเบียบวา่ชาวต่างประเทศจะเขา้ไป
ท่องเท่ียวไดไ้ม่เกินหน่ึงอาทิตย ์ บรรดาคณาจารยข์องวิทยาลยัพระคริสตธรรมในเอเซียตะวนัออกเฉียง
ใตจึ้งผลดัเปล่ียนกนัไปสอน นกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธรรมในประเทศพม่าคนละหน่ึงอาทิตย์
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คณาจารยจ์ากวทิยาลยัพระคริสตธรรมเชียงใหม่ท่ีไดรั้บเลือกใหไ้ปสอนมี ศจ.ดร.จอห์น แฮมลิน ศจ.ดร.
กมล อารยะประทีป และอาจารยอ์าร์พ 

ในการเดินทางไปท าพนัธกิจท่ีประเทศพม่า อาจารยอ์าร์พสอนคริสเตียนศึกษาแก่นกัศึกษาสตรี
ขั้นปริญญาโทสามคน ภาษาองักฤษของทั้งสามคนดีมาก ดงันั้นท่านจึงหอบต าราไปหลายเล่ม และใช้
เวลาส่วนมากเป็นท่ีปรึกษา (Mentor) แต่เม่ือไดรั้บวซ่ีาแบบท่องเท่ียวก็ตอ้งไปท่องเท่ียวบา้ง จะใชเ้วลา
ทั้งหมดกบันกัศึกษาไม่ได ้ ก่อนเดินทางกลบัอาจารยจ์ะมอบหมายการบา้นให ้ และทิ้งต าราไวท่ี้พม่า 
นกัศึกษาจะส่งการบา้นใหไ้ปตรวจท่ีเชียงใหม่ บางทีการบา้นหาย ในการเดินทางคร้ังต่อไปอาจารยจ์ะ
น ากระดาษส าหรับพิมพดี์ด และกระดาษอดัส าเนา (copy) ไปดว้ย เพราะทั้งสองอยา่งหายากมากใน
ประเทศพม่าสมยันั้น ถา้ส่งตน้ฉบบัไปแลว้หายกลางทางนกัศึกษายงัมีส าเนาอยูก่บัตวั 

ในท่ีสุดมีนกัศึกษาสตรีพม่าสามคน เรียนจบปริญญาโททางคริสเตียนศึกษา คนหน่ึงเป็น
อาจารยส์อนคริสเตียนศึกษาท่ีอินแสน (lnsein) อีกคนเป็นอาจารยส์อนท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรมของ
เมธอดิสท ์ คนท่ีสามท างานแผนกคริสเตียนศึกษาผลิตอุปกรณ์คริสเตียนศึกษา อาจารยอ์าร์พเดินทางไป
พม่าหลายคร้ังเป็นมิตรท่ีดีกบันกัศึกษาทั้งสามคน และคนอ่ืน ๆ ท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรมในประเทศ
พม่า ซ่ึงคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให ้ประสบการณ์ในประเทศพม่าอาจารยถื์อวา่เป็นโบนสั ใน
การท างานดา้นคริสเตียนศึกษาในประเทศไทย เป็นส่ิงท่ีจดจ าไม่ลืมกระทัง่ทุกวนัน้ี 

อาจารยอ์าร์พท างานในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1951–1987 บางส่ิงบางอยา่งจ ากดั 
(frustration) แต่ความช่ืนชมยนิดีและความสมหวงั มีมากกวา่ frustration (ท าอะไรไม่ไดด้งัใจ) 

เม่ือปลดเกษียณแลว้ไปอยูท่ี่พลาซ่าเดลมอนเต ้ (Plaza Del Monte) เม่ืองซานตาเฟ่ รัฐนิวแมก็ซิ
โก ในปี ค.ศ.1987 แต่จิตใจยงัไม่พร้อมจะปลดเกษียณ จึงอาสาสมคัรเป็นครูสอนโรงเรียนชั้นมธัยม
ปลายท่ี (Wasatch Academy) ลอสเจอะเคเดมีเมืองเมา้ทเ์พลเซน้ต ์(Mt. Pleasant) รัฐยทูาห์ เป็นโรงเรียน
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเพรสไบทีเรียนหลงัจากท างานไดส้องปี จึงตระหนกัวา่ตวัเองไม่สามารถส่ือ
สัมพนัธ์กบันกัเรียนชั้นมธัยมปลายในประเทศสหรัฐอเมริกา เหมือนพูดกนัคนละภาษา 

พอดีในปี ค.ศ.1989 ทางบา้นพกัรับรองคริสเตียน (Bangkok Christian Guest House) ใน
กรุงเทพฯ เปิดรับสมคัรผูช่้วยผูจ้ดัการอาจารยอ์าร์พจึงสมคัรมาท างาน อาจารยช์อบงานท่ีท าแต่
กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่ การจราจรแออดัไม่เหมือนเชียงใหม่ ดงันั้นอาจารยป์ลดเกษียณคร้ังท่ีสอง 
กลบัไปอยูท่ี่ซานตาเฟ่ตามเดิม 

ท่ีซานตาเฟ่อาจารยเ์ป็นสมาชิกของคริสตจกัรท่ี 1 เพรสไบทีเรียนแห่งซานตาเฟ่ เป็นคริสตจกัร
โปรแตสแตน้ทท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในรัฐนิวแมกซิโก อาจารยเ์ป็นกรรมการมิชชนันารีและกรรมการคริสเตียน
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ศึกษาของคริสตจกัร กรรมการคริสเตียนศึกษาแบ่งออกเป็นสองอนุกรรมการหน่ึงในสองอนุกรรมการ
นั้นร่างหลกัสูตรส าหรับชั้นผูใ้หญ่ 

กรรมการมิชชัน่ของคริสตจกัรด าเนินนโยบายตามคริสตจกัรภาคซานตาเฟ่ คือในปัจจุบนัน้ีเนน้
เร่ืองลาติน อเมริกา อาจารยแ์ละคณะกรรมการไดเ้ดินทางไปชายแดน ประเทศสหรัฐอเมริกาและแมก๊ซิ
โกท่ีเมืองเอลป้าโซ่ (El Paso) ในรัฐเทก็ซสัและเมืองวอเฮ่ (Juarey) ในประเทศแม๊กซิโก เพื่อศึกษา
ปัญหาชายแดนและพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัพี่นอ้งคริสเตียนในประเทศแมก๊ซิโก ไดพ้ดูถึง
โรงงานอุตสาหกรรมท่ียา้ยไปอยูเ่มืองชายแดน คือเมืองแมคคิลาดอราส (Maquiladoras) ในภาษาสเปน
หมายถึงโรงงาน คณะกรรมการมีความห่วงใยเร่ืองน้ี 

อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีอาจารยอ์าร์พก าลงักระท าอยู ่ คือเป็นสมาชิกของ The Leaque of Women 
Voters ในภาษาไทยอาจจะเรียกวา่ องคก์ารสตรีลงคะแนนเลือกตั้ง องคก์ารน้ีจะศึกษาเร่ืองการเมืองและ
พยายามมีอิทธิพล ต่อนโยบายของรัฐบาล แลว้ส่งเสริมใหค้นลงคะแนนเสียง เลือกตั้งคนดีท่ีสุดเป็น
เจา้หนา้ท่ีในรัฐบาล 

ในสมยัท่ีเรียนชั้นมธัยมปลายและวทิยาลยั อาจารยส์นใจในวชิารัฐศาสตร์ แต่ขณะท่ีอยู่
เมืองไทยตอ้งท าหนา้ท่ีมิชชนันารี จะไปยุง่เก่ียวกบัการเมืองไทยเป็นการไม่สมควรเม่ือกลบัไปอยู่
สหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นพลเมืองคนหน่ึงของประเทศตอ้งสนใจวา่รัฐบาลก าลงัท าอะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 69 ฉบบัท่ี 601 กรกฎาคม 2000, หนา้ 48-50. 


