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115 ปี คริสตจักรสามคัคธีรรม ถึง...123 ปี พระกติติคุณสู่เวยีงป่าเป้า 

โดย ผป.ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม 
คริสตจกัรสามคัคีธรรม สังกดัคริสตจกัรภาคท่ี สอง สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่

อ  าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย ไดจ้ดัท าโครงการเฉลิมฉลอง 115 ปี ของคริสตจกัรในตน้เดือน
เมษายน ค.ศ. 2005 ซ่ึงจากการตรวจสอบร่วมกบัฝ่ายประวติัศาสตร์ฯ ดว้ยเกิดมีขอ้สงสัยวา่คริสตจกัร
แห่งน้ีมีอายุ 115 ปี จริงหรือไม่ ก็ปรากฏหลกัฐานการบนัทึกของมิชชนันารีเป็นท่ีชดัเจนวา่ คริสตจกัร
แห่งน้ียงัมีอายไุม่ถึง 115 ปี จริง ๆ ตามท่ีเขา้ใจ โดยหลงัจากไดสื้บคน้ตน้ก าเนิดอยา่งละเอียดจึงพบวา่
คริสตจกัรสามคัคีธรรม เร่ิมมาจากคริสเตียนกลุ่มแรกท่ีอพยพเขา้มาตั้งรกรากในทอ้งท่ีเวยีงป่าเป้าเม่ือ 
ค.ศ. 1882 และถูกนบัเขา้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรเวยีงเชียงราย เม่ือมีการสถาปนาคริสตจกัรเวยีง
เชียงรายข้ึนในเดือนเมษายน ค.ศ. 1890 ขณะท่ีการสถาปนาคริสตจกัร (เวยีง) ป่าเป้ามีข้ึนในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1892 ดงันั้นสรุปไดว้า่พระกิตติคุณไดเ้ขา้สู่เวยีงป่าเป้าเม่ือ 123 ปีท่ีแลว้ และกลุ่มคริสเตียน
ท่ีน่ีไดเ้ป็นสมาชิกของคริสตจกัรเวยีงเชียงรายก่อน ต่อมาจึงมีการสถาปนาคริสตจกัรของตนเองข้ึน นบั
อายถึุง ค.ศ. 2005 ได ้113 ปี 

ภายหลงัท่ีมีปรึกษาแลกเปล่ียนขอ้มูล การขอค าแนะน าและขอการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของ
ฝ่ายประวติัศาสตร์ฯ ในการจดัท าหนงัสืออนุสรณ์ของคริสตจกัร จึงไดมี้การตดัสินใจเปล่ียนหวัเร่ืองการ
เฉลิมฉลอง “115 ปี คริสตจักรสามัคคีธรรม” มาเป็นการเฉลิมฉลอง “123 ปี พระกติติคุณสู่เวยีงป่าเป้า” 
โดยไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8-9 เมษายน ค.ศ. 2005 นบัเป็นงานรวมญาติและรวมสมาชิกคร้ังส าคญัของ
คริสตจกัรแห่งน้ีท่ีมีสีสรรน่าสนใจไม่นอ้ยทีเดียว 

การจดักิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงปีส าคญัของคริสตจกัรสามคัคีธรรมนบัเป็นตวัอยา่งท่ี
น่าสนใจส าหรับคริสตจกัรอ่ืน ๆ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการสืบคน้ถึงรากเหงา้ตน้ก าเนิดของ
คริสตจกัรนั้น คณะกรรมการจดัเตรียมงานไดใ้หค้วามสนใจต่อขอ้มูลและขอ้เท็จจริงอยา่งจริงจงั ซ่ึงใน
ทศันะของผูป้ฏิบติังานวิจยัทางประวติัศาสตร์แลว้เห็นวา่ การคน้ควา้ใหไ้ดค้  าตอบท่ีเป็นขอ้เท็จจริงอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัฐานชั้นตน้บ่งบอกไวน้ั้น เป็นการบนัทึกทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือและตรงกบั
ความเป็นจริง ไม่ใช่หลงกบัเวลาแบบคาดเดาหรือคิดเอาเอง อีกทั้งยงัเป็นหลกัฐานท่ีจะมีการอา้งอิง
ต่อไปไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

เวยีงป่าเป้า เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัเชียงราย ตั้งอยูก่ึ่งกลางบนเส้นทางระหวา่งเชียงใหม่กบั
เชียงราย ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์แสดงวา่ไดเ้ร่ิมมีผูค้นไปตั้งชุมชนท่ีน่ีเม่ือประมาณสองร้อยกวา่
ปีมาแลว้ แต่ไม่ปรากฏชดัวา่มีการลงหลกัปักฐานเป็นบา้นเมืองอยา่งมัน่คงตั้งแต่เม่ือใด ขณะท่ีในบนัทึก
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ของนายฮอลเล็ตนกัส ารวจเส้นทางรถไปชาวองักฤษท่ีเดินทางผา่นมาใน ค.ศ. 1884 กล่าววา่ ท่ีเวยีงป่า
เป้าน้ีมีบา้นเรือนตั้งอยูอ่ยา่งกระจดักระจายราว 322 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 2,250 คน นบัเป็น
ชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ไม่นอ้ย และในทอ้งท่ีแห่งน้ีเองท่ีมิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนและผูน้ าค
ริสเตียนคนเมืองไดร่้วมกนัน าพระกิตติคุณเขา้มาบอกกล่าวและปลูกฝังลงในจิตใจของผูค้น กระทัง่ไดมี้
การจดัตั้งคริสตจกัรสืบทอดต่อมา ดงัปรากฏเป็นคริสตจกัรสามคัคีธรรมในปัจจุบนั 

พระกติติคุณเข้าสู่เชียงใหม่และขยายสู่เวยีงป่าเป้า 

ศาสนาจารยแ์ดเนียล และนางโซเฟีย แมคกิลวารี เป็นมิชชนันารีครอบครัวแรกท่ีเดินทางมาตั้ง
มิชชัน่เผยแพร่คริสตศ์าสนาท่ีเชียงใหม่ใน ค.ศ. 1867 และศาสนาจารยแ์มคกิลวารีไดเ้ดินทางมายงัทอ้งท่ี
เวยีงป่าเป้าคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1872 ต่อมาภายหลงัท่านไดเ้ดินทางมาอีกคร้ังกบัคณะส ารวจเส้นทางรถไฟ
ชาวองักฤษช่ือนายฮอลเล็ต เม่ือ ค.ศ. 1884 ไดเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งเด่นชดัท่ีเวยีงป่าเป้าคือ การมี
คนอพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งท ามาหากินมากข้ึนเน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และใน ค.ศ. 
1886 ศาสนาจารยแ์มคกิลวารี ไดเ้ดินทางเพื่อเยีย่มเยอืนคริสเตียนชาวพื้นเมืองตามรายทางจากเชียงใหม่
สู่เชียงรายพร้อมดว้ยผูป้ระกาศคนเมืองไดแ้ก่หนานตาจากเชียงใหม่พร้อมดว้ยอา้ยต้ือคริสเตียนหน่ึงจาก
เชียงราย (ภายหลงัไดเ้ป็นพระยาภกัดีราชกิจ) การเดินทางคร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังแรกท่ีท่านไดก้ล่าวถึงกลุ่ม
คริสเตียนท่ีเวยีงป่าเป้าวา่เป็นชุมชนคริสเตียนท่ีก าลงัขยายตวัมากข้ึน และจากขอ้มูลปีเดียวกนัน้ีอาจ
กล่าววา่ เม่ือส่ีปีท่ีแลว้มีเด็ก 11 คนจากครอบครัวคริสเตียนหา้ครอบครัวท่ีเวยีงป่าเป้าไดเ้สียชีวติลงในปี
แรก จึงเขา้ใจไดว้า่ ค.ศ. 1882 เป็นปีท่ีมีครอบครัวคริสเตียนอพยพจากต่างถ่ินมาอยูท่ี่เวยีงป่าเป้า ซ่ึง
ขอ้มูลน้ีตรงกบัรายงานของ ศาสนาจารยโ์จนาธาน วลิสันเม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1886 กล่าววา่ มีคริส
เตียนหา้ครอบครัวไดต้ั้งบา้นเรือนท่ีบา้นตน้ง้ิวเขตเวยีงป่าเป้า 

จากการศึกษาถึงก าเนิดของชุมชนคริสเตียนท่ีเวยีงป่าเป้าพบวา่ มีชุมชนคริสเตียนเร่ิมแรกท่ีบา้น
ป่าง้ิว (ขอ้มูลมิชชนันารีเรียกวา่บา้นตน้ง้ิว) บา้นป่าบง และสันปูเลย ซ่ึงขณะท่ีชุมชนคริสเตียนท่ีเวยีงป่า
เป้าค่อย ๆ เติบโตข้ึนนั้น ซ่ึงขณะท่ีชุมชนคริสเตียนท่ีเวยีงป่าเป้าค่อย ๆ เติบโตข้ึนนั้น ทางมิชชนันารีก็
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการขยายงานในเขตเชียงรายมากข้ึน โดยมีการสถาปนาคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ี 
1 เชียงรายในวนัท่ี 31 เมษายน ค.ศ. 1980 มีสมาชิกส่วนใหญ่โอนยา้ยมาจากคริสตจกัรในเชียงใหม่และ
กลุ่มคริสเตียนท่ีเวยีงป่าเป้ามีช่ือเป็นสมาชิกของคริสตจกัรน้ีดว้ย (ตรงน้ีเองท่ีอาจท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่
คริสตจกัรท่ีเวยีงป่าเป้ามีอาย ุ115 ปี) 

ใน ค.ศ. 1891 กลุ่มคริสเตียนท่ีเวยีงป่าเป้าไดร่้วมมือร่วมใจกนัก่อสร้างโบสถแ์บบง่าย ๆ ท่ีบา้น
ป่าบง และเม่ือถึงวนัท่ี 9 หรือ 10 มกราคม ค.ศ. 1982 ศาสนาจารยแ์มคกิลวารี และนายแพทยเ์จมส์ 
ดบับลิว แมคเคน พร้อมทั้งผูป้ระกาศคนเมือง ไดม้าร่วมสถาปนาคริสตจกัรท่ีเวยีงป่าเป้า ในสมยันั้น
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มิชชนันารีเรียกช่ือคริสตจกัรน้ีวา่ “คริสตจกัรเวยีงป่าเป้า (Papau Church)” มีสมาชิกผูใ้หญ่ 37 คน เด็ก 
30 คน มีการแต่งตั้งผูป้กครองคริสจกัร 3 คนและมคันายก 2 คน 

ชีวติคริสตจักรภายหลงัการสถาปนา 

ภายหลงัจากตั้งเป็นคริสตจกัรแลว้ มีการขยายจ านวนคริสเตียนมากข้ึน ในปี ค.ศ. 1895 ทาง
คริสตจกัรจึงคงอาศยัมิชชนันารีพร้อมกบัผูป้ระกาศคนเมืองท่ีมาเยีย่มเยยีนและปฏิบติักิจทางศาสนา
ส าคญั ๆ ปีละคร้ังหรือสองคร้ัง 

จากบนัทึกประวติัและค าบอกกล่าวของผูสู้งอายใุนคริสตจกัรกล่าววา่ ในปี ค.ศ. 1898 มีคริส
เตียนจากเชียงใหม่หลายครอบครัวอพยพมาตั้งบา้นเรือนท่ีบา้นต๋องกาย และบา้นสันปูเลย ต าบลป่าง้ิว 
อ าเภอเวยีงป่าเป้า ซ่ึงเขา้ใจวา่ กลุ่มคริสเตียนท่ีอพยพมาก่อนคงจะไดบ้อกกล่าวถึงแหล่งท่ีท ากินอนัอุดม
สมบูรณ์ท่ีเวยีงป่าเป้าน้ีโดยเฉพาะท่ีบา้นต๋องกายและบา้นสันปูเลยเป็นท่ีราบลุ่มติดกบัแม่น ้าแม่ลาวจึง
เป็นแหล่งอุดมสมบรูณ์ท่ีมีผูค้นอพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่ง และท าใหเ้กิดชุมชนคริสเตียนข้ึนท่ีน่ีอีกแห่ง
หน่ึง 

ในปี ค.ศ. 1899 มีการจดัตั้งโรงเรียนวรีวารศึกษา (Sunday school) ข้ึนคร้ังแรก มีผูเ้รียนประจ า 
20 คน และมีการตั้งโอสถศาลาหรือร้านยาในปี ค.ศ. 1900 โดยมีมคันายกคนหน่ึงเป็นผูดู้แลเพื่อ
แกปั้ญหาคริสเตียนเจบ็ป่วยจะไดไ้ม่ตอ้งไปพึ่งหมอผีหรือหมอเมือง ต่อมาใน ค.ศ. 1905 มีการจดัตั้ง
โรงเรียนท่ีเวยีงป่าเป้าโดยครูสตรีคริสเตียนคนหน่ึงท่ีเคยเป็นนกัเรียนประจ าท่ีโรงเรียนพระราชชายา 
(โรงเรียนสตรีของมิชชัน่ท่ีเชียงใหม่) เม่ือสิบปีท่ีแลว้ ไดก้ลบัมาจดัการศึกษาท่ีบา้นเกิดของตนเอง โดยมี
นกัเรียนเร่ิมแรก 32 คน (คร่ึงหน่ึงเป็นชาวพุทธ) และภายหลงัต่อมามีการจดัตั้งโรงเรียนคุณานุเคราะห์ 
เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.1919 เป็นโรงเรียนของคริสตจกัร โดยมีนายช่ืน คุณาสวสัด์ิ เป็นผูส้อน ใช้
อาคารโบสถเ์ป็นห้องเรียน การด าเนินการของโรงเรียนอยูภ่ายใตก้ารควบคุมคณะธรรมกิจในคริสตจกัร 
เม่ือนายช่ืนซ่ึงเป็นครูคนเดียวของโรงเรียนน้ีถึงแก่กรรม ก็ไม่สามารถหาครูได ้ จึงไดมี้การลม้เลิก
โรงเรียนเม่ือมี ค.ศ. 1939 

ค.ศ. 1906 มิชชนันารีไดใ้ห้ชุมชนคริสเตียนท่ีเมืองฝางและหนองกวา่งมาข้ึนกบัคริสตจกัรเวยีง
ป่าเป้า ท าใหมี้สมาชิกคริสตจกัรรวม 99 คน ถึงปี ค.ศ. 1909 ไดมี้การจดัซ้ือท่ีดินและเรือนไมส้ าหรับตั้ง
โบสถแ์ห่งใหม่ โดยมีการตกลงสร้างโบสถห์ลงัใหม่ท่ีบา้นสันปูเลยโบสถห์ลงัน้ีสร้างดว้ยไมเ้น้ือแขง็ 
พื้นไมก้ระดานฝาท าดว้ยไม ้ หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา นบัวา่มีความมัน่คงแน่นหนากวา่โบสถห์ลงั
แรก 

ระหวา่ง ค.ศ. 1910-1915 คริสตจกัรเวยีงป่าเป้ายงัคงอาศยัการดูแลจากมิชชนันารีท่ีมาเยี่ยมเยยีน
ประกอบศาสนกิจเป็นบางคร้ังบางคราว และในปี ค.ศ. 1914 มีผูป้กครองของคริสตจกัรคนหน่ึงไดไ้ป



 4 

ประกาศเผยแพร่ท่ีเมืองพานโดยการสนบัสนุนของมิชชนันารี ไดมี้ผูม้ารับเช่ือคริสตศ์าสนา 2 ครอบครัว 
และต่อมามีการจดัตั้งคริสตจกัรเมืองพานข้ึนในวนัท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1915 

คริสตจกัรเวยีงป่าเป้าเม่ือถึง ค.ศ. 1918 มีผูน้ าคือครูดี อารีวงศ ์และครูสุข คุณาสวสัด์ิ โดยต่อมา
ใน ค.ศ. 1921 ครูดี ซ่ึงจบการศึกษาทางศาสนาศาสตร์จากโรงเรียนพระคริสตธรรมเชียงใหม่ไดรั้บการ
สถานปนาเป็นศาสนาจารยแ์ละเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัช่วงน้ีมีการปรึกษาในหมู่สมาชิกท่ีจะใหมี้
การสร้างโบสถห์ลงัใหม่ท่ีบา้นป่าง้ิว ดว้ยเห็นวา่เป็นท าเลท่ีดี ติดกบัถนนหลวงท่ีตดัข้ึนใหม่ และสะดวก
ต่อการเดินทางของสมาชิกท่ีภายหลงัโยกยา้ยมาอยูใ่นหมู่บา้นรายลอ้มใกลบ้า้นป่าง้ิวมากกวา่บา้นสันปู
เลย ดงันั้นจึงมีการริเร่ิมท่ีจะหาท าเลสร้างโบสถห์ลงัใหม่โดยพอ่เฒ่าอินทร์ เมธา ไดถ้วายท่ีดินท่ีอยูต่รง
ขา้มถนนเยื้องกบัท่ีตั้งโบสถส์ามคัคีธรรมในปัจจุบนั เพื่อเป็นท่ีตั้งโบสถ ์ไดมี้พิธีวางศิลารากเม่ือวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1924 

ค.ศ. 1926 ศาสนาจารย ์ อารีวงศ ์ ไดอ้อกไปเป็นศิษยาภิบาลท่ีคริสตจกัรเชียงราย ครูสุข คุณา
สวสัด์ิ ซ่ึงไดรั้บการสถาปนาเป็นศาสนาจารยอี์กคนหน่ึง ไดเ้ป็นศิษยาภิบาลแทนตั้งแต่นั้นมา โดยไดรั้บ
ค่าตอบแทนเดือนละ 30 บาท แต่ภายหลงัท่านไดล้ดค่าตอบแทนเหลือเพียงเดือนละ 15 บาท เน่ืองจาก
สมาชิกประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าไม่สามารถรับผิดชอบเตม็จ านวนได ้ขณะท่ีการก่อสร้างโบสถห์ลงั
ใหม่ยงัคงด าเนินการต่อมาจนถึง ค.ศ. 1929 จึงเสร็จเรียบร้อย โดยมีพิธีมอบถวายในวนัท่ี 7 เมษายน ปี
เดียวกนั พร้อมกบัมีการตั้งช่ือคริสตจกัรอยา่งเป็นทางการวา่คริสตจกัรสามคัคีธรรม 

วนัท่ี 27 มีนาคม ค.ศ. 1938 ผป. โยเซฟ สุขปัน พร้อมกบัสมาชิกคริสตจกัรท่ีอยูบ่า้นบงร้องขอ
ตั้งหมวดคริสเตียนป่งบงเพราะใกลบ้า้นของเหล่าสมาชิก ต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกนัมีการสร้าง
โบสถป่์าบงและในภายหลงัไดรั้บการสถาปนาเป็นคริสตจกัรสืบสามคัคีป่าบง 

ในช่วงท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (ค.ศ. 1941-1945) คริสตจกัรสามคัคีธรรมตกอยูใ่นสภาพ
ถูกบีบคั้น สมาชิกในคริสตจกัรไดด้ าเนินชีวติดว้ยความระแวดระวงัในการแสดงออกในดา้นความเช่ือ 
เพราะมีผูน้ าในชุมชนคอยสอดส่องอยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ดีดูเหมือนวา่ช่วงเวลาในการถูกข่มเหงเป็น
ช่วงระยะท่ีสั้น ๆ ดงัปรากฏขอ้มูลวา่ ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 มีการเยีย่มเยยีนจากบุคคลระดบั
ผูน้ าของสภาคริสตจกัรฯ ไดแ้ก่ศาสนาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร และศาสนาจารยบุ์ญมี รุ่งเรืองวงศมี์การจดั
นมสัการพระเจา้โดยเช้ือเชิญผูท่ี้ละทิ้งความเช่ือในคริสตศ์าสนากลบัมาสารภาพ และยนัยนัถึงความเช่ือ
อีกคร้ังหน่ึง มีสมาชิกร่วมนมสัการในวนันั้นประมาณ 250 คน 

หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดลงในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 มิชชนันารีไดก้ลบัเขา้มา
ท าพนัธกิจในประเทศไทยอีกคร้ังท าใหค้ริสตจกัรไดมี้การร้ือฟ้ืนและเร่ิมด าเนินพนัธกิจต่าง ๆ ขณะท่ี
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คริสตจกัรสามคัคีธรรม ไดเ้ร่ิมการปรับปรุงอาคารโบสถท่ี์ทรุดโทรมลงในช่วงสงคราม ซ่ึงในท่ีสุดก็ได้
มีการโยกยา้ย ขยบัขยายและการจดัสร้างอาคาร โบสถข้ึ์นใหม่ ณ สถานท่ีปัจจุบนัเม่ือปี ค.ศ. 1960 

ดา้นการศึกษานั้นในปี ค.ศ. 1946 ทางคริสตจกัรไดจ้ดัตั้งโรงเรียนข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงเป็น
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ช่ือวา่ “โรงเรียนราษฎร์สามคัคี” โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากมิชชนันารีคณะมาร์บูร์เกอร์มิชชัน่ ต่อมาคณะมาร์บูร์เกอร์มิชชัน่ก็ไดเ้สนอให้โอนกิจการ
ของโรงเรียนราษฎร์สามคัคีเป็นของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ ในวนัท่ี 1 เมษายน 
ค.ศ. 1972 และในภายหลงัการด าเนินกิจการของโรงเรียนท่ีมีปัญหา ขาดผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเขา้
มาบริหารงานในโรงเรียน ประกอบกบัทางรัฐบาลไดมี้การขยายโอกาสทางการศึกษาดว้ยการเปิด
โรงเรียนมธัยมในระดบัอ าเภอข้ึนท าใหจ้  านวนนกัเรียนลดลงโรงเรียนราษฎร์สามคัคีจึงตอ้งปิดลงในปี 
ค.ศ. 1976 

จะเห็นไดว้า่ คริสตจกัรท่ีเวยีงป่าเป้าตั้งแต่เร่ิมแรกไดมี้ศิษยาภิบาลเขา้มาดูแล แมว้า่จะเป็นระยะ
สั้น แต่ก็ท  าใหส้มาชิกเห็นความส าคญัของการมีศิษยาภิบาล ซ่ึงในช่วงท่ีวา่งเวน้การมีศิษยาภิบาล ก็มี
คณะผูป้กครองและคณะธรรมกิจเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล จนในท่ีสุดไดมี้ผูอ้ภิบาลท่ีเป็นลูกของสมาชิก
คริสตจกัรเองนอกจากน้ีคริสตจกัรยงัมีการท าพนัธกิจท่ีส าคญัไดแ้ก่การประกาศโดยเฉพาะท่ีเมืองพาน
จนท าใหส้ามารถตั้งเป็นคริสตจกัรได ้ และมีพนัธกิจดา้นการแพทยบ์า้ง ขณะท่ีพนัธกิจดา้นการศึกษาท่ี
นบัวา่มีความโดดเด่นไม่นอ้ย 

เม่ือกล่าวถึงการอภิบาลท่ีเป็นจุดเด่นส าคญัของคริสตจกัรแห่งน้ี จะเห็นวา่ เม่ือศาสนาจารยสุ์ข 
คุณาสวสัด์ิท่ีไดรั้บการสถาปนาเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัร ในปี ค.ศ. 1926 กระทัง่ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 
1959 ก็มีศิษยาภิบาลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัไดแ้ก่ ศาสนาจารยส์มบูรณ์ แดงเรือน (ค.ศ. 1959 ก็มีศิษยาภิ
บาลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัไดแ้ก่ ศาสนาจารยส์มบูรณ์ แดงเรือน (ค.ศ. 1960-1962) ศาสนาจารยอ์มร 
ดวงเนตร (ค.ศ. 1965-1967 ค.ศ. 1971-1972 และ ค.ศ. 1978-1979  ครูศาสนาสุทธิวงศ ์มาลยั (ศิริธวนา
กุล) (ค.ศ. 1973-1977) ศาสนาจารยป์ระทวน หลา้ใหญ่ (ค.ศ. 1981-1983 และ ค.ศ. 1989-1991) ครู
ศาสนาสะอาด แสนใจ (ค.ศ. 1981-1988) ครูศาสนาคเรศ สนิท (ค.ศ. 1992-1994 และ ค.ศ. 1995-1997) 
ครูศาสนาบุญยก บุญทา (ค.ศ. 1997-2003) ครูศาสนามณฑนา สุขปัน (ค.ศ. 2003-2007) และ
อนุศาสนาจารยส์ ารับ เล่ียมเพช็รรัตน์ (ค.ศ. 2004-2006) 

จากอดีตแรกเร่ิมของคริสตจกัรท่ีเวยีงป่าเป้าเม่ือปี ค.ศ. 1882 มีกลุ่มคริสเตียนประมาณ 5 
ครอบครัว และถึงปัจจุบนั (ค.ศ. 2005) นบัเฉพาะคริสตจกัรสามคัคีธรรมมีสมาชิกสมบูรณ์ 298 คน เพศ
ชาย 133 คน เพศหญิง 165 คน สมาชิกส ารอง 65 คน รวม 363 คน นบัเป็นคริสตจกัรท่ีมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง อีกทั้งมีพนัธกิจดา้นต่าง ๆ ท่ีสร้างความภาคภูมิใจแก่สมาชิกและชุมชนรอบขา้งอยูเ่สมอ 
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