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สภาคริสตจักรฯ 69 ปี 
โดย ผศ.ดร.ประดษิฐ์ เถกงิรังสฤษดิ์ 

ความน า 

ปีคริสตศ์กัราช 2003 เป็นปีท่ีสภาคริสตจกัรในประเทศไทยก่อตั้งข้ึนครบรอบเป็นปีท่ี 69 
นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934 เป็นตน้มาท่ีองคก์รคริสเตียนหลกั ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา อนัไดแ้ก่ คณะ
เพรสไบทีเรียนคณะดีไซเป้ิล คณะคองกรีเกรชัน่นลัลิส รวมทั้งคณะแบพ๊ติสทบ์างส่วนดว้ย ต่างเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัสลายตวัเองเพื่อก่อตั้งเป็นคริสตจกัรสยาม หรือสภาคริสตจกัรในประเทศไทยปัจจุบนั และโอน
อ านาจการบริหารและการท าพนัธกิจคริสตจกัรโปรเตสแตนทใ์นประเทศไทย ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของผูน้ าคริสเตียนไทย เพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วางแผนในการประกาศพระกิตติคุณ และ
ก าหนดทิศทางการท าพนัธกิจตามศกัยภาพและความสามารถของเราเอง ตลอดระยะเวลา 69 ปี ของการ
ท าพนัธกิจ เราไดรั้บพระพรมากมายในการเสริมสร้างความหน่ึงเดียวกนัในพระกายของพระเยซูคริสต ์
เราไดรั้บการสนบัสนุนแนะน า และการเป็นพี่เล้ียงจากองคก์รคริสเตียนจากต่างประเทศในระยะตน้ ๆ 
โดยช่วยเหลือดา้นบุคลากรการเงิน และการบริหารจดัการ แต่ระยะเวลาท่ีผา่นพน้ไป เราไดเ้จริญเติบโต
ข้ึนมาเป็นล าดบัจนสามารถยนืหยดัอยูบ่นล าแขง้ล าขาของตนเองได ้ การสนบัสนุนทางการเงินจาก
ต่างประเทศไดล้ดลง จนอาจกล่าวไดว้า่คริสตจกัรในประเทศไทยอยูใ่นสถานะช่วยตนเองในปัจจุบนัน้ี 

ผูน้ าสภาคริสตจกัรฯ แต่ละยุคแต่ละสมยัต่างปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการท าพนัธกิจอยา่งต่อเน่ือง 
เราเนน้นโยบาย “การเล้ียงตนเอง” ในรูปแบบต่าง ๆ นบัตั้งแต่นโยบาย “ก๋วยเต๋ียวคร่ึงชาม” จนกระทัง่
นโยบาย “คริสตจกัรเล้ียงตนเอง 79” ซ่ึงยงัคงใชอ้ยูจ่นทุกวนัน้ี นโยบายน้ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้
คริสตจกัรทุกแห่งสามารถเล้ียงตนเองได ้ โดยมีศิษยาภิบาลเป็นของตนเองไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัการ
ช่วยเหลือจากคริสตจกัรภาค และสภาคริสตจกัรต่อไป ส่วนนโยบายน้ีจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีมุ่งหวงั
ตั้งใจไดม้ากนอ้ยแค่ไหน คงตอ้งอาศยัการวเิคราะห์วจิยั และประเมินผลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

เราโมทนาพระคุณพระเจา้ท่ีคริสตจกัรในประเทศไทยไดรั้บพระพรมากมาย เม่ือเปรียบเทียบ
กบัองคก์ารคริสตจกัร อ่ืน ๆ เราไดรั้บมรดกตกทอดจากมิชชัน่เป็นทุนประเดิมคิดเป็นมูลค่ามหาศาล 
นอกเหนือจากแผนพฒันาผูน้ าคนไทยในหน่วยงานระดบัต่าง ๆ แลว้ เราตอ้งตอ้งยอมรับวา่ เราไดรั้บ
มรดกตกทอดในรูปของอสังหาริมทรัพยม์ากมาย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารคริสตจกัรและ
ทรัพยสิ์นมากมายมหาศาลท่ีรอการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 
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โดยภาพรวมแลว้ สภาคริสตจกัรของเรามีฐานะท่ีค่อนขา้งเป็นปึกแผน่มัน่คง และหากไดรั้บการ
พฒันาและด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง มีทิศทางชดัเจน และมีแนวคิดในการพฒันาในทางสร้างสรรคแ์ลว้ 
เราคงสามารถน าทรัพยสิ์นเหล่านั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการท าพนัธกิจรับใชพ้ระเจา้ในประเทศ
ไทยไดอี้กมาก จริงอยูก่ารลงมือปฏิบติัจริงอาจไม่ง่ายอยา่งท่ีคิด แต่ก็เช่ือแน่วา่พระเจา้จะทรงประทาน
สติปัญญาให้ผูเ้ช่ือวางใจในพระองคทุ์กยคุทุกสมยัใหส้ามารถจดัการทรัพยสิ์นของพระองคใ์หเ้กิดดอก
ออกผลเพื่อใชใ้นพระราชกิจของพระองคไ์ด ้ดงันั้นตลอดระยะเวลา 72 ปีของสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทย เราไดรั้บพระพรบทเรียนและประสบการณ์มากมายทั้งท่ีน่าช่ืนชมและเจบ็ปวด ประสบการณ์
เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ชนรุ่นหลงัในการทบทวนพนัธกิจเพื่อแสวงหานิมิตและการทรงน าจาก
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ให้เราร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และร่วมกนัรับผดิชอบในการรับใชใ้หเ้กิดผลต่อไป 

การท าพนัธกจิท้าทาย 

หวัใจส าคญัประการหน่ึง ของการการบริหารสมยัใหม่ คือการจดัโครงสร้างองคก์รใหก้ะทดัรัด 
คล่องตวั รวดเร็ว และมีคุณภาพ เราตอ้งยกยอ่งผูน้ าการบริหารแนวน้ี คือ พ.ต.ท. ดร.ทกัษิน ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั ซ่ึงใชค้  าวา่ “ซี อี โอ” (Chief Executive Officer) หรือ ผูบ้ริหารแบบบูรณา
การในการบริหารประเทศ (ส่วนจะดีหรือไม่นั้นตอ้งใหเ้วลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์) โดยมุ่งหวงัใหก้าร
บริหารจดัการขององคก์รในระดบัต่าง ๆ มีความคล่องตวั รวดเร็ว และตดัสินใจโดยอาศยัฐานะขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั กล่าวคือ ผูบ้ริหารสมยัใหม่ตอ้งกลา้คิด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจ และด าเนินการทุก
อยา่งใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง จะอาศยัขั้นตอนมากมายแบบอดีตไม่ไดเ้พราะอาจไม่ทนัการ และท าให้
เกิดความเสียหายต่อองคก์รและประเทศชาติได ้ จึงตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับระบบการ
บริหารแบบใหม่ และกระจายอ านาจความรับผดิชอบมากข้ึน ใหมี้การบริหารทั้งแบบแนวด่ิง และแบบ
แนวนอน เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมากข้ึน อีกทั้งมีการบริหารแบบ “ธรรมาภิบาล” (Good 
Governance) เพื่อใหมี้ความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นระดบัต่าง ๆ 

เม่ือหนักลบัมามองสภาคริสตจกัรในประเทศไทย แมเ้ราจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารมาหลายยคุหลายสมยั โดยอาศยัการเรียนรู้จากประวติัศาสตร์และ
ปรับเปล่ียนใหส้อดรับกบัวฒันธรรมองคก์รของคริสตจกัรและปรับเปล่ียนใหส้อดรับกบัวฒันธรรม
องคก์รของคริสตจกัรตลอดจนลกัษณะเฉพาะของคริสเตียนไทยซ่ึงยงัจดัอยูใ่นประเภท “ชนกลุ่มนอ้ย” 
ท่ามกลางประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศท่ีนบัถือศาสนาพุทธ แต่ความเป็นชนกลุ่มนอ้ยไม่ควรเป็น
อุปสรรคในการแสดงบทบาทอยา่งเด่นชดัของความเช่ือศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต ์ และการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาสังคม 
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ในขณะท่ีบา้นเมืองมีการปฏิรูปในดา้นต่าง ๆ ทั้งระบบราชการ การศึกษาแห่งชาติ และ
โครงการประชานิยมในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนผูย้ากไร้ แต่ดูเหมือนวา่สภา
คริสตจกัรของเรายงัคงวนเวยีนอยูก่บัการแสวงหาเอกลกัษณ์ของเราเอง การบริหารของเรายงัยดึระบบ
ราชการท่ีมีขั้นตอนมากมาย โรงเรียนและโรงพยาบาลหลายแห่งตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพื่อความอยูร่อด
ท่ามกลางกระแสธารแห่งการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในสังคม โดยภาพรวมเรายงัด าเนินกิจการแบบตั้งรับ
มากกวา่รุกเรายงัติดยดึอยูก่บัช่ือเสียงเก่า ๆ ท่ีมิชชนันารีสั่งสมมาในอดีต เรายงักา้วไม่ทนัการ
ปรับเปล่ียนวธีิการท าพนัธกิจ ทั้งดา้นการศึกษา และการรักษาพยาบาลเพื่อใหผ้ดิแผกแตกต่างไปจากท่ี
รัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ ท าอยูแ่ลว้ ผมอาจพูดเร่ืองน้ีแบบขาดขอ้มูลทางวชิาการสนบัสนุน แต่ผมอยากทา้
ทายใหผู้น้  าคริสเตียนไทยไดท้บทวนพนัธกิจของเรา และแสวงหารูปแบบใหม่ในการปรนนิบติัรับใช้
พระเจา้มากยิง่ข้ึนเพื่อวา่การด ารงอยูข่องสถาบนัของเราจะมีคุณค่า และเป็นแหล่งประกาศกิตติคุณของ
พระเยซูคริสตอ์ยา่งเขม้ขน้ต่อไป 

การบริหารจัดการ 

ดูเหมือนวา่สภาคริสตจกัรยงัยดึโครงสร้างการบริหารแบบแนวด่ิงมากกวา่แนวราบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ระบบการบริหารภายใตผู้บ้ริหาร 4 คน ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากสมชัชาสภาคริสตจกัรฯ ท่ียงัคง
ท าหนา้ท่ีผูบ้ริหารสูงสุดของสภาคริสตจกัร ทงัใ้นระดบัคริสตจกัรภาค คริสตจกัรทอ้งถ่ิน สถาบนั และ
หน่วยงานต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม ผมเห็นวา่ องคป์ระกอบของคณะกรรมการอ านวยการ และท่ีประชุม
สมชัชาสภาคริสตจกัรฯ น่าจะมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั การก าหนดผูแ้ทน
คริสตจกัรภาคต่าง ๆ ประชุมทุก 2 ปี อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนมากมายอยา่งท่ีเป็นอยูต่ามธรรมนูญ
ของคริสตจกัรในปัจจุบนั เพราะนอกจากจะมีค่าใชจ่้ายส าหรับการน้ีนบัลา้น ๆ บาทแลว้ ยงัไม่อาจเห็น
ผลอยา่งเป็นรูปธรรมในการก าหนดทิศทางการท าพนัธกิจเท่าใดนกั การประชุมอยา่งน้ีหากจ าเป็นตอ้งมี
น่าจะมุ่งใหค้วามส าคญัในการเสริมความเช่ือ และแสวงหานิมิตเพื่อก าหนดทิศทางในการประกาศข่าว
ประเสริฐให้เกิดผล มากกวา่มาฟังรายงานเดิม ๆ ท่ีวนเวยีนอยูก่บัเร่ืองเก่า ๆ 

ส่วนองคป์ระกอบของคณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจกัรฯ หากจ าเป็นตอ้งเป็นผูแ้ทนจาก
ภาคต่าง ๆ ก็น่าจะก าหนดวธีิการสรรหาใหม่ ผูแ้ทนแต่ละภาคตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิหลากหลาย เพื่อ
ระดมความคิดในการก าหนดแนวทางในการท าพนัธกิจแนวใหม่ ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นอยูต่ามองคป์ระกอบ
ในปัจจุบนัก็คือ คณะกรรมการอ านวยการส่วนใหญ่เป็นประธานคริสตจกัรภาคหรือผูแ้ทน 19 ภาค 
(หากมีภาคใหม่เกิดข้ึนในอนาคตก็ตอ้งมีผูแ้ทนเพิ่ม) ในการประชุมแต่ละคร้ังก็จะมีผูบ้ริหารสถาบนัและ
หน่วยงานเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถาม แต่
เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งลงมติกลบัเป็นคณะกรรมการอ านวยการท่ีไม่ค่อยไดแ้สดงความคิดเห็นเท่าใดนกั เขา้
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ท านองท่ีวา่ คนลงมติไดไ้ม่ท าและคนท าไม่ไดล้งมติ ดงันั้น หากยงัตอ้งการคงไวซ่ึ้งผูแ้ทนจากภาค ผม
เห็นวา่น่าจะสรรหาผูท้รงคุณวฒิุจากภาคนั้น ๆ เพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดทิศทางในการท าพนัธกิจของสภา
คริสตจกัรฯ จากขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่ เร่ืองท่ีพิจารณาในคณะกรรมการอ านวยการส่วนใหญ่มกัเก่ียวขอ้ง
กบัสถาบนัและหน่วยงานมากกวา่เร่ืองของคริสตจกัร 

การแยกพนัธกจิให้ชัดเจน 

จากเหตุผลและความเป็นจริงขา้งตน้ ผมเห็นวา่ สภาคริสตจกัรควรแยกการบริหารพนัธกิจ
คริสตจกัร ออกจากการบริหารมูลนิธิ หลกัการเดิมของการมี 2 องคก์รน้ีค่อนขา้งชดัเจนกล่าวคือ สภา
คริสตจกัรท าหนา้ท่ีเล้ียงดูฟูมฟักมวลสมาชิกใหมี้รากฐานทางความเช่ือท่ีมัน่คง และประกาศข่าว
ประเสริฐตามศกัยภาพของแต่ละคริสตจกัร ส่วนมูลนิธิท าหนา้ท่ีดูแลและพฒันาทรัพยสิ์นเพื่อน าดอกผล
มาใชใ้นการท าพนัธกิจของคริสตจกัร แต่ทุกวนัน้ีทั้งสององคก์รน้ีท าหนา้ท่ีแบบผสมผสานจนแยกไม่
ออกวา่อะไรเป็นอะไร ดงันั้น ถา้หากคณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจกัรท่ีประกอบดว้ยประธาน
ภาค หรือผูแ้ทนท าหนา้ท่ีก าหนดทิศทางการท าพนัธกิจคริสตจกัร และแสวงหาแนวทางในการฟูมฟัก
อบรมความเช่ือให้แก่มวลสมาชิก ก็นบัวา่มีความเหมาะสมยิง่ ส่วนคณะกรรมการมูลนิธิ น่าจะเป็น
บุคคลอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือมีความรู้ความสามารถในเชิงบริหาร และการพฒันา
ทรัพยสิ์น เพื่อด าเนินกิจการต่าง ๆ ใหมี้ดอกผลเพียงพอในการสนบัสนุนพนัธกิจของคริสตจกัร ในเวลา
เดียวกนัก็ใชส้ถาบนัและหน่วยงานนั้น ๆ เป็นแหล่งประกาศข่าวประเสริฐในรูปแบบท่ีเหมาะสมไป
พร้อม ๆ กนัดว้ยนอกจากนั้น เรายงัสามารถพฒันาทรัพยสิ์นท่ีกระจดักระจายอยูต่ามท่ีต่าง ๆ โดยแปลง
ทรัพยสิ์นใหเ้ป็นทุน เพื่อน ามาสนบัสนุนพนัธกิจของคริสตจกัร รวมทั้งจดัสวสัดิการแก่ผูรั้บใชข้องพระ
เจา้ในคริสตจกัรและหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ย 

การพฒันาผู้น า 

เราตอ้งยอมรับอีกเช่นกนัวา่ สภาคริสตจกัรฯของเรายงัขาดผูน้ าในระดบัต่าง ๆ อีกมากมาย เรา
อาจจะยงัไม่ถึงภาวะวกิฤติ แต่ระยะเวลาท่ีเหลืออยูน้ี่ เราตอ้งเร่งเตรียมและพฒันาผูน้ าเพื่อสานต่อพนัธ
กิจในดา้นต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วน แมว้า่เราจะด าเนินการในเร่ืองน้ีมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร แต่ดู
เหมือนวา่เรายงัไปไม่ถึงเป้าหมาย ทั้งน้ี อาจมาจากการขาดความต่อเน่ืองในการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 
หรือต่างคนต่างท าก็ได ้สถาบนัใดท่ีอยูใ่นฐานะดี ก็สามารถท าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่วนสถาบนัใดท่ีอ่อนแอ
ก็อาจตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพื่อความอยูร่อดจนไม่มีก าลงัมากพอในการพฒันาผูน้ าของตน นอกจากความ
ห่วงใยต่อสถาบนัและหน่วยงานต่าง ๆ แลว้ เรายงัวติกห่วงใยต่อผูน้ าในระดบัคริสตจกัรดวย คริสตจกัร
จ านวนมากตอ้งการศิษยาภิบาล หรือผูอ้ภิบาลดา้นต่าง ๆ เตม็เวลาแต่ดูเหมือนเราจะผลิตไม่ทนั หรือคน
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เหล่านั้นอาจไม่ตอ้งการกลบัไปรับใชใ้นคริสตจกัร เม่ือเป็นเช่นน้ี เราตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการสร้าง
ผูน้ าคริสตจกัรอยา่งจริงจงั โดยเฉพะาอยา่งยิง่ ตอ้งปฏิรูประบบการเรียนการสอนของสถาบนัศาสน
ศาสตร์ใหต้อบสนองความตอ้งการของคริสตจกัร และกา้วทนัความเปล่ียนแปลงในสังคมส่วนจะมี
แนวทางด าเนินการอยา่งไรนั้น คงตอ้งปรึกษาหารือและระดมความคิดอยา่งเร่งรีบ 

ภารกจิส าคญั 

ภารกิจส าคญัเร่งด่วนของคริสตจกัรไทยในเวลาน้ีคือ การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่
คริสตจกัรทอ้งถ่ินในการท าพนัธกิจเล้ียงดูผูเ้ช่ือใหมี้ความแขง็แกร่งทางจิตวญิญาณ ทั้งน้ีเพื่อให้
ก่อใหเ้กิดความเป็นปึกแผน่มัน่คงใหแ้ก่ครอบครัว และสังคมท่ีผกุร่อนจากการละเลยทางดา้นจริยธรรม
และการด าเนินชีวติ ในภาวะท่ีครอบครัวถูกทา้ยทายอยา่งหนกัหน่วงจากปัญหาทางจริยธรรม การใช้
ความรุนแรงตดัสินปัญหาในหมู่วยัรุ่นคนหนุ่มสาว ปัญหาเร่ืองเพศสัมพนัธ์ ยาเสพติด การพนนั เป็นตน้ 
จนดูเหมือนวา่ผูค้นในสังคมไทยปัจจุบนัสูญเสียเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย และถูกคุกคามอยา่งหนกั
จากค่านิยมท่ีผดิ ๆ จนครอบครัวไม่สามรถยดึโยงและเป็นท่ีพึ่งของลูกหลานไดอ้ยา่งมัน่คง ดว้ยเหตุน้ี 
จึงเป็นการทา้ทายคริสตจกัรใหมี้ส่วนร่วมส าคญัในการเยยีวยารักษา และสมานรอยร้าวในบา้นและใน
สังคมมากข้ึน การท่ีท าหนา้ท่ีน้ีไดอ้ยา่งเกิดผล คริสตจกัรตอ้งมีรากฐานทางความเช่ือท่ีเขม้แขง็ เราตอ้งมี
กิจกรรมเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางจิตวญิญาณ ศิษยาภิบาล และคริสเตียนศึกษา ตลอดจนสามคัคี
ธรรมท่ีหยบิยกประเด็นปัญหาท่ีเผชิญอยูจ่ริงในชีวติประจ าวนัจึงตอ้งไดรั้บความสนใจ และหาค าตอบ
จากพระวจนะค าสอนของพระเยซูเจา้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยเหตุน้ี การปรับเปล่ียนกระบวนการ
เรียนการสอน และการเตรียมผูน้ าทางจิตวิญญาณของสถาบนัศาสนศาสตร์ของสภาคริสตจกัร จึงตอ้ง
เป็นวาระแรก ๆ ท่ีตอ้งลงมือกระท า การสรรหาผูเ้รียนเพื่อเตรียมเป็นผูน้ าทางจิตวญิญาณในคริสตจกัร
และสถาบนัตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งจริงจงั กระบวนการเสริมความรู้ และความเขา้ใจใน
ประเด็นปัญหาสมยัใหม่ตอ้งเป็นหลกัวชิาท่ีตอ้งเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน สภาคริสตจกัรตอ้งถือ
วา่ศาสนศาสตร์ศึกษาเป็นหวัใจส าคญัของการสร้างคริสตจกัรใหแ้ขง็แรง ถา้คริสตจกัรเขม้แขง้ก็จะเป็น
ก าลงัส าคญัของครอบครัว และสังคมต่อไป ปัญหาต่าง ๆ สามารถป้องกนัแกไ้ขไดจ้ากกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งในและนอกระบบ ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปฏิรูปการศึกษาของชาติท่ี
เนน้ “ผูเ้รียนเป็นส าคญั” การศึกษาคริสเตียนของคริสตจกัรและครอบครัวคริสเตียนจึงถือวา่เป็น
การศึกษานอกระบบและเป็นการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ความจริงของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในโลกของเรา 

นอกจากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริสตจกัรฯ เช่นหน่วยงานศิษยาภิบาล บา้นและ
ครอบครัว คริสเตียนศึกษาเยาวชนสตรี การประกาศเผยแพร่ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรหลอม



 6 

รวมเป็นหน่ึงเดียว เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนการอบรมฟูมฟักทางจิตวิญญาณมีเป้าหมายและ
ทิศทางไปในแนวเดียวกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างท า และต่างคนต่างมีหลกัสูตรของตนเอง เราตอ้ง
ปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด และร่วมกนัเขียนแผนในการพฒันาใหค้รบถว้นสมบูรณ์ในทุกมิติ นบัตั้งแต่
เยาวว์ยัไปจนกระทัง่เขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีตอ้งรับผดิชอบอนาคตของคริสตจกัรและครอบครัวต่อไป 
หากเรายงัคงด าเนินการในแนวทางท่ีแยกกนัคิดแยกกนัท าอยา่งท่ีเป็นอยู ่ เราอาจหลงทาง และอาจไปไม่
ถึงเป้าหมายก็ได ้

ผมอยากเห็นหน่วยงานศิษยาภิบาลจดัท าแผนในการเตรียมผูน้ าผูรั้บใชต้ั้งแต่การเตรียมความ
พร้อมในคริสตจกัร การสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมจากโรงเรียนและสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อ
เช่ือมโยงกบัสถาบนัทางศาสนาศาสตร์ในการเตรียมผูน้ าอยา่งเป็นระบบต่อไป และเม่ือคนเหล่าน้ีตอ้ง
เขา้งานในหนา้ท่ีศิษยาภิบาล หรืออนุศาสก หรือ ในต าแหน่งงานอ่ืน ๆ เขาจะไดรั้บการเตรียมตวัท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบังานนั้น ๆ และเม่ือคนเหล่าน้ีมีประสบการณ์ท างานไปสักระยะเวลาหน่ึง เขา
ควรไดรั้บการเพิ่มเติมความรู้ และคน้ควา้วจิยัแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ากลบัไปใชใ้นคริสตจกัรหรือ
สถาบนัท่ีรับผดิชอบต่อไป จนกระทัง่คนเหล่าน้ีเกษียณอายกุารท างานไปแลว้ เขายงัไดรั้บการดูแลเอาใจ
ใส่ และเป็นแหล่งความรู้ส าคญัของคริสตจกัรต่อไป ส่ิงท่ีพดูมาน้ีค่อนขา้งเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสภาคริสตจกัร
ฯ ตอ้งใหค้วามส าคญัในอบัดบัตน้ ๆ เพื่อกระบวนการสร้างคริสตจกัรท่ีมีสง่าราศีจะบรรลุผลตาม
เป้าหมายไดใ้นระยะเวลาอนัเหมาะสมจึงถึงเวลาท่ีจะระดมสรรพก าลงัและความคิดจากหลากหลาย
หน่วยงานมาพิจารณาเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั ถา้ท าได ้ผมเช่ือวา่คริสตจกัรของเราจะเป็นความหวงัของสังคม
ท่ีแตกสลายน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน ส่วนพนัธกิจของสถาบนัโรงเรียน โรงพยาบาลนั้นปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารมืออาชีพท ากนัใหเ้กิดดอกออกผลเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาคริสตจกัรต่อไป 

การปรับรูปแบบองค์กร 

นอกเหนือจากการแยกการบริหารคริสตจกัรออกจากมูลนิธิแลว้ รูปแบบการบริหารของสภา
คริสตจกัรน่าจะเป็นการกระจายความรับผดิชอบสู่คริสตจกัรระดบัภาคมากข้ึน ผูบ้ริหารสภาคริสตจกัร
ส่วนกลางน่าจะท าหนา้ท่ีประสานงานและสนบัสนุนส่งเสริมใหค้ริสตจกัรระดบัภาคมีความ
เจริญกา้วหนา้ และมีความแข็งแกร่งในการท าพนัธกิจในเขตรับผิดชอบของตน แต่ทั้งน้ี คริสตจกัรภาคก็
ตอ้งท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนคริสตจกัรทอ้งถ่ินใหย้ืนอยูบ่นล าแขง้ล าขาของตนเองให้ไดเ้ช่นกนั 
หมายความวา่ ทั้งสภาคริสตจกัรฯส่วนกลาง และคริสตจกัรภาค ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการ
สนบัสนุนส่งเสริมประสานงาน และเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเอ้ือประโยชน์แก่คริสตจกัรระดบัล่าง มากกวา่ท่ี
จะท าหนา้ท่ีในการบงัคบับญัชา เพราะคริสตจกัรแต่ละภาคมีความแตกต่างกนัตามสภาพภูมิประเทศ
วฒันธรรม ประเพณีดั้งเดิมท่ีเคยปฏิบติัสืบต่อกนัมา และความพร้อมในดา้นต่าง ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงเป็น
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ความเหมาะสมท่ีผูบ้ริหารส่วนกลางท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนส่งเสริม และช่วยเหลือใหค้ริสตจกัรใน
ระดบัล่างท าหนา้พนัธกิจตามศกัยภาพของตนส่วนพนัธกิจของผูบ้ริหารจากส่วนกลางนั้นน่าจะ
เก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีภาคหรือคริสตจกัรไม่สามารถท าได ้ เช่น ความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรต่างประเทศ 
การเป็นตวัแทนองคก์รคริสเตียนในกิจการของบา้นเมือง การสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น
ขอ้มูลข่าวสาร ข่าวสารคริสตจกัร เคร่ืองมือท าพนัธกิจ เป็นตน้ 

เม่ือเป็นเช่นน้ี ส านกังานสภาคริสตจกัรฯก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีมากมาย สามารถลดจ านวน
บุคลากรลงได ้ โดยกระจายลงไปประจ าตามภาคต่าง ๆ เพื่อเสริมใหภ้าคและคริสตจกัรแขง็แรงยิง่ข้ึน 
บุคลากรในหน่วยงานกลางน่าจะท าหนา้ท่ีผูป้ระสานงาน และเช่ือมโยงเครือข่ายในการท าพนัธกิจให้
ใกลชิ้ดมากข้ึน หน่วยงานกลางก็สามารถปรับลดค่าใชจ่้ายลงไดแ้ละน าทรัพยากรเหล่านั้นไปกระจายให้
คริสตจกัรทอ้งถ่ินท าพนัธกิจอยา่งเป็นกอบเป็นก ามากข้ึน เม่ือเป็นเช่นน้ี สถานท่ีท าการสภาคริสตจกัรก็
ไม่จ  าเป็นตอ้งก่อสร้างใหใ้หญ่โตและเป็นภาระในการดูแลรักษา ส านกังานสภาคริสตจกัรฯ สามารถ
พฒันาใหมี้ความคล่องตวัยิง่ข้ึน โดยน าระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการขอ้มูลและการ
ติดต่อประสานงานไดอ้ยา่งเต็มท่ีการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัคริสตจกัรภาค และคริสตจกัรทอ้งถ่ิน
ตลอดจนสถาบนัต่าง ๆ รวมทั้งองคก์รภายนอกคริสตจกัรก็จะมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน การ
บริหารในรูปแบบเช่นน้ีจะส่งผลไปถึงการก าหนดนโยบาย ทิศทางการท าพนัธกิจ และการตดัสินใจได้
อยา่งถูกตอ้งบนฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ 

ส่งท้าย 

ผลหวงัวา่ส่ิงท่ีผมไดส้ะทอ้นออกมาจากการสังเกตและจากการติดตามความกา้วหนา้ของสภา
คริสตจกัรฯ ตลอดจนมีส่วนร่วมในพนัธกิจของสภาคริสตจกัรตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปี ของผมทั้ง
โดยตรงและโดยออ้ม คงเป็นเสียงสะทอ้นท่ีอาจก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการพฒันาคริสตจกัรในปะรเทศไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป ผูอ่้านไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นพอ้ง
กบัความเห็นของผมก็ได ้ แต่หากแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมาดว้ยความจริงใจ ก็คงเป็นหนทางในการ
เสริมสร้างคริสตจกัรของพระเยซูคริสตใ์หก้า้วหนา้ไปดว้ยกนัได ้ เพื่อให้เรายนืหยดัในการท าพนัธกิจให้
เกิดผลต่อไป เราคงไม่ปฏิเสธวา่สภาคริสตจกัรฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาบนัต่าง ๆ ของเราไดพ้ฒันา
กา้วหนา้ไปไกลมาก แต่เราก็ยงัอยากเห็นพนัธกิจของเรามีความเขม้ขน้ และเป็นความหวงัของชาวไทย
มากกวา่น้ี เรายงัมีแนวทางปรนนิบติัรับใชพ้ระเจา้ไดอี้กมากมาย เรายงัมีผูน้ า 

คริสเตียนจ านวนมากท่ีพร้อมร่วมไมร่้วมมือในการท าพนัธกิจของพระเจา้ แต่บางคร้ังก็อาจมี
อุปสรรคบางประการท่ีท าให้คนเหล่าน้ีไม่กลา้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัสภาคริสตจกัรฯใกลชิ้ดมากนกั เราจึง
ตอ้งเปิดโอกาสใหค้ริสเตียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสภาคริสตจกัรฯ เราตอ้งประเมินตวัเราเอง
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อยา่งตรงไปตรงมา ทูลขอสติปัญญาและการเปิดเผยจากพระเจา้ใหม้องเห็นแสงสวา่งในการปรนนิบติั
รับใชพ้ระองคใ์ห้เกิดผลาากยิง่ข้ึน พระพรทั้งหลายท่ีเราไดรั้บ เราตอ้งสรรเสริญและโมทนา
ขอบพระคุณพระองค ์ แต่ความลม้เหลว หรือส่ิงท่ียงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ขท่ีมีอยูน่ั้นเราตอ้งทูลขอการทรง
น าจากพระองคเ์พื่อให้เรามีความกลา้พอท่ีจะปรับเปล่ียนพนัธกิจใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั ส่ิงเหล่าน้ีตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกคน หากเรามีความเช่ืออยา่งมัน่คง เราคงไดรั้บการเปิดเผยจากพระเจา้ใหท้  า
พนัธกิจท่ีสอดคลอ้งกบัน ้าพระทยัและประสงคข์องพระองคอ์ยา่งแน่นอน เม่ือนั้นแหละพระคริสตจ์ะ
ไดรั้บเกียรติจากการรับใชด้ว้ยความสัตยซ่ื์อของพี่นอ้งคริสเตียนทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 72 ฉบบัท่ี 637 กรกฎาคม 2003, หนา้ 30-34. 


