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การวางแผนและการจดักลุ่มย่อยในเมอืง
ใหญ่ 

กรณศึีกษา : คริสตจักรสามคัคธีรรมกรุงเทพ 

โดย พกัตร์พร้ิง  อคัรสวาท 

กว่าจะมาเป็นวนันี ้

ยอ้นหลงัไปประมาณ 24 ปี ในช่วงสงครามเวยีดนาม ปี 1969 ในวนัอาทิตยท่ี์ 4 กนัยายน ท่ี
บริเวณหนา้ทอ้งฟ้าจ าลอง ไดมี้คริสตจกัรเล็ก ๆ คริสตจกัรหน่ึงเกิดข้ึนภายในบา้นเช่าของจ่าสิบเอก
พิเศษ อาจารยเ์ออร์บาน วอง ทหารอเมริกนัท่ีประจ าอยูใ่นประเทศไทยในเวลานั้น 

จากนิมิตของ ศจ.ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ หรือท่ีหลายคนคุน้เคยกนัในนามอาจารยบ์อ๊บบ้ี ผู ้
เล็งเห็นความตอ้งการของคริสตจกัรไทยในเวลานั้น วา่ยงัขาดความเช่ือในเร่ืองพระวิญญาณ จึงได้
รวบรวมผูท่ี้เช่ือในการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาร่วมนมสัการและสามคัคีธรรมกนั จากสมาชิก
เพียงส่ีครอบครัวท่ีสัตยซ่ื์อในการนมสัการ อธิษฐาน และประกาศพระวจนะของพระเจา้ คริสตจกัรแห่ง
น้ีไดเ้ติบใหญ่ ผา่นมรสุมหลายคร้ังหลายครา จากวนัเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี แต่ดว้ยความวิริยะ
อุตสาหะไม่ยอ่ทอ้ และความรักยดึมัน่ในพระเจา้อยา่งแทจ้ริงของผูน้ า พระวิญญาณของพระเจา้จึงได้
ทรงท างานในจิตใจของคนมากมาย เปล่ียนแปลงชีวติ และเพิ่มพนูสมาชิกแก่คริสตจกัร จนมาถึงวนัน้ี 
คริสตจกัรสามคัคีธรรมกรุงเทพ ภายใตก้ารน าของศิษยาภิบาลคนปัจจุบนั ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ ์ ได้
กลายเป็นคริสตจกัรหน่ึงท่ีน่าจบัตามอง และเป็นแบบอยา่งของคริสตจกัรท่ีก าลงัเติบโต และไดรั้บการ
อวยพรอยา่งมาก ดว้ยสมาชิกท่ีเพิ่มพนูข้ึนเร่ือย ๆ กวา่สามร้อยคนในปัจจุบนัในอาคารหลงัใหม่ท่ีเพิ่ง
เฉลิมฉลองไปเม่ือไม่นานมาน้ี ในซอยอ่อนนุช 24 ซ่ึงสามารถจุสมาชิกไดถึ้งเกือบหกร้อยคน 

อาจารยส์มเกียรติ ศิษยาภิบาลหนุ่มวยั 47 ไดย้อ้นอดีตสู่วนัวานของคริสตจกัรแห่งน้ีใหฟั้งวา่ 
“หลงัจากโบสถเ์ร่ิมไดส้ามเดือน คุณแม่ นอ้ง ๆ และผมก็เขา้มาร่วม ตอนนั้นคริสตจกัรมีกรรมการชุด
แรกอยู ่4 ท่าน คือ อาจารยบ์๊อบบ้ี อาจารยว์อง ผูพ้ิพากษาสมชาย เหล็กกลา้ และคุณสง่า” สามปีผา่นไป 
กรรมการชุดน้ีก็ตดัสินใจซ้ือท่ีดินในซอยอ่อนนุช 238 ตารางวา ซ่ึงก็คือท่ีดินของโบสถใ์นปัจจุบนั และ
ในปี 1974 ก็ไดต้ดัสินใจมาสร้างอาคารคริสตจกัรหลงัใหม่ข้ึน 
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และนัน่ก็เป็นเวลาเดียวกบัท่ีอาจารยส์มเกียรติ เจา้ของปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ จาก
มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงไดย้ดึอาชีพดีเทลลข์ายยาอยูใ่นเวลานั้น ตดัสินใจไปศึกษาต่อในดา้นการประกาศ 
หรือ SOE (School Of Evangelical) หลกัสูตรสั้น 8 เดือน ท่ีโรงเรียนของคณะอนุชนนานาชาติ ประเทศ
สวสิเซอร์แลนด ์ และเม่ือกลบัมาในปีนั้น ก็รู้วา่ไดรั้บการทรงเรียกจากพระเจา้ให้เป็นผูเ้ล้ียง ท างานกบั
คนไทย ประจวบกบัไดรั้บเชิญจากกรรมการคริสตจกัรใหเ้ป็นศิษยาภิบาล จึงตดัสินใจลาออกจากงาน
ประจ ามารับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา แต่ดว้ยรู้ตนเองวา่ยงัรู้จกังานศิษยาภิบาลนอ้ยนกั เน่ืองจากหลกัสูตร 
SOE ท่ีไปศึกษามานั้นเนน้แต่ในเร่ืองการประกาศ จึงเร่ิมตน้โดยการเป็นผูช่้วยอาจารยบ์อ๊บบ้ี และเร่ิม
ศึกษางานศิษยาภิบาลส่วนใหญ่จากอาจารยบ์อ๊บบ้ีในภาคปฏิบติัและจากประสบการณ์เลย จนกระทัง่ใน
ปี 1977 ก็ไดรั้บการสถาปนาเป็นศิษยาภิบาลคนท่ีสองของคริสตจกัรสามคัคีธรรมต่อจาก ศจ.ดร.โรเบิร์ต 
นิชิโมโตะ 

อาจารยส์มเกียรติเล่าถึงความรู้สึกในตอนนั้นวา่ “เม่ือแรกนั้นผมตอ้งยอมรับวา่ท างานดว้ยความ
ไม่รู้ ส่ิงเดียวท่ีมีใหคื้อใจ ผมอยากเห็นคนไทยมารู้จกัพระเจา้มาก ๆ คนไทยเราตกในความทุกขอ์ยา่งมาก 
เพราะความไม่รู้ หวยเบอร์ เหลา้ยา ราคะตณัหา ความขมข่ืน วตัถุนิยม เป็นส่ิงท่ีผกูมดัเขาอยูอ่ยา่งน่า
เวทนาท่ีสุด และผมเช่ือวา่พระเจา้เท่านั้นท่ีทรงช่วยเขาได ้ ผมรู้สึกวา่พระเจา้ทรงยอมใหค้วามผดิพลาด
เป็นครูช่วยสอนการรับใชข้องเราเสมอ” 

“และเม่ือเร่ิมท างานก็เร่ิมมองเห็นปัญหา” สีหนา้ท่ีเคร่งขรึมของอาจารยบ์่งบอกถึงภาระอนัหนกั
อ้ึงในเวลานั้น “ความคิดของสมาชิกในช่วงแรกนั้น เขาแยกระหวา่งฆราวาสกบัผูรั้บใชม้าก สมาชิกส่วน
ใหญ่คิดเช่นนั้น เขารู้สึกวา่ผูรั้บใชก้็คือคนท างาน ฆราวาสก็คือผูท่ี้มารับการเล้ียงดู การเยีย่มเยยีนควรจะ
เป็นงานของผูรั้บใช”้ และก็เป็นเวลาหลายปีกวา่ท่ีผูรั้บใชช้าวใตท้่านน้ีจะสามารถเปล่ียนความคิดของ
สมาชิกเหล่านั้นได ้

“ปี 1983 ถนนในซอยอ่อนนุชยงัเป็นสองเลน ปีนั้นน ้าท่วมซอยหนกัมาก อ่อนนุชแช่อยูใ่นน ้า
นานประมาณ 2-3 เดือน ในเวลานั้นมีสมาชิกท่ีมาโบสถป์ระจ าอยูป่ระมาณ 50-60 คน ขณะเดียวกนัก็
เกิดการขดัแยง้กนัภายในคริสตจกัร จนมีผลกระทบร้ายแรงท าใหส้มาชิกคริสตจกัรจ านวนหน่ึงหายหนา้
ไปจากคริสตจกัร ผมยงัจ าไดว้า่เชา้วนัอาทิตยว์นัหน่ึง มีผูม้าร่วมประชุมเหลือ 30 กวา่คนเท่านั้น ผมคิด
วา่คริสตจกัรของเราตกต ่าลงถึงท่ีสุดแลว้ คืนวนัหน่ึงหลงัจากประชุมกรรมการ ผมกลบัไปถึงบา้น
ประมาณตีหน่ึง เราคุยกนัหลายเร่ืองยกเวน้เร่ืองท่ีก าลงัเกิดข้ึน และผมคิดวา่ศิษยาภิบาลอาจตอ้งพิจารณา
ตนเองแต่ลึกลงไปในจิตใจผมก็ไดย้นิพระสุรเสียงของพระเยซูเป็นถอ้ยค าเดียวกบัท่ีตรัสถามเปโตร...เจา้
รักเราหรือ จงเล้ียงลูกแกะของเราเถิด และถา้เราปรารถนาใหเ้จา้เล้ียงดูลูกแกะของเราจ านวนหน่ึง จะ
ไม่ไดห้รือ..” 
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ปีต่อมา แมว้า่สถานการณ์ต่าง ๆ จะยงัไม่ดีข้ึนมากนกั แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็ท าใหผู้รั้บใชห้นุ่มผูน้ี้
สามารถกล่าวไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่ ในพระเจา้นั้นมีความหวงัเสมอ “ปี 1984 ในการจดังานวนัแม่ในวนั
อาทิตยห์น่ึงกลางเดือนสิงหาคมเราเชิญแหม่มราสินามาเทศน์ ผมไม่คิดวา่แหม่มทราบเร่ืองอะไรเก่ียวกบั
คริสตจกัรของเรา แต่พอเลิกประชุมแหม่มเขา้มาคุยกบัผมค่อนขา้งจริงจงั..คุณสมเกียรติ พระเจา้ตรัสกบั
ดิฉนัวา่ คริสตจกัรน้ีผา่นความล าบากมามากมายนบัตั้งแต่วนัน้ีพระเจา้ทรงโปรดใหเ้พิ่มพนู..มนัเป็น
ถอ้ยค าท่ีผมรู้สึกวา่ตรงกบัใจของผม” 

กลุ่มเซลล์ – กญุแจสู่การเติบโตของคริสตจักร 

ในปี 1977 หลงัจากกลบัจากการร่วมประชุมและดูงานท่ีประเทศเกาหลีโดยเฉพาะท่ีคริสตจกัร
ของอาจารยโ์ช ยองกี อาจารยส์มเกียรติเร่ิมตระหนกัวา่ กลุ่มเซลลเ์ป็นวธีิเดียวท่ีคริสตจกัรจะดูแลแกะให้
ทัว่ถึงได ้โดยใชเ้ซลลจึ์งกลบัมาท าบา้ง แรก ๆ ก็พยายามแค่ 5 คนมาเรียนก็ยงัไม่ส าเร็จ มากนับา้งไม่มา
บา้ง ในช่วงนั้นเราเร่ิมกลุ่มเซลลเ์ป็นเซลลพ์ี่เล้ียงชุดเดียว ตระเวณไปจดัประชุม 6-7 กลุ่ม ผูน้ ากลุ่มเซลล์
เหน่ือยมาก เราทุ่มเทกนัมาก แต่เซลลก์็ไม่โต ผมพยายามท าหลายอยา่ง ทั้งลงทุนท าบทเรียนเองเป็นคู่มือ
ก็ไม่ไดผ้ลเพราะมีคนเพียงกลุ่มหน่ึงท่ีท า ส่วนกลุ่มท่ีไม่ท าก็ไม่ท า ผมพยายามตั้งแต่ปี 1977-1983” 

หกปีแห่งความพยายามก็ใช่วา่จะไร้ผลเสียทีเดียว หากแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการสั่งสม
ประสบการณ์และเรียนรู้กลุ่มเซลลม์ากข้ึน และดว้ยความไม่ยอ่ทอ้ ประกายแห่งความหวงัก็เร่ิมฉายให้
เห็นในปี 1983 “ในท่ีสุดผมก็ไดน้กัเรียน 12-15 คนท่ีมาเรียนกบัผมทุกวนัองัคารตอนเยน็ ผมสอนนอ้ง ๆ 
เหล่าน้ีอยูน่านปีคร่ึง ขอบคุณพระเจา้มาก ส่ิงท่ีผมเห็นชดัคือ นอ้ง ๆ เหล่าน้ีมกัจะช่วยดบัไฟเวลามีการ
ย ัว่ใหเ้กิดการแตกแยกในคริสตจกัร และเป็นก าลงัส าคญัในการสอนนอ้งใหม่ พวกเขาเรียนจบตน้ปี 
1985 เรามิไดเ้ลิกการพบกนัทุกวนัองัคารตอนเยน็ แต่กลบัเปล่ียนเป็นการประชุมหวัหนา้กลุ่มเซลลซ่ึ์งมี
มาจนทุกวนัน้ี” 

จากผลของการพบปะกนัในวนัองัคารอยา่งสม ่าเสมอของสาวก 12 คนน้ี ไดน้ าไปสู่การเร่ิมตน้
ใหม่ของกลุ่มเซลล ์5 กลุ่มในปี 1985 หน่ึงปีผา่นไปก็เติบโตและแตกออกเป็น 10 เซลล ์และปัจจุบนัน้ีมี
กวา่ 60 เซลล ์ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มเซลลทุ์กเซลลร์วมประมาณ 375 คนต่อสัปดาห์ แต่กระนั้นการท า
กลุ่มเซลลน์ั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ โดยเฉพาะในสภาพการจราจรเช่นกรุงเทพฯ ทุกวนัน้ี อาจารยส์มเกียรติ
เล่าถึงประสบการณ์ท่ีผา่นมา “การท าเซลลก์รุ๊ปนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะทอ้ใจไดต้ลอดเวลา เพราะเม่ือสมาชิก
เหลือ 3 คน หวัหนา้เซลลก์็หมดก าลงัใจ ทอ้ใจ แลว้ก็เลิก การรวมตวักนัติดในวนัองัคารจึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัมากในการหนุนใจกนั ตอนหลงัผมจึงตั้งเป็นกฎวา่คนท่ีเป็นหวัหนา้เซลลจ์ะตอ้ง 1.ไปโบสถ ์2.ไป
ร่วมเซลล ์3.ไปอบรมหวัหนา้เซลลใ์นวนัองัคาร 
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อาจารยส์มเกียรติใหค้วามส าคญัแก่กลุ่มหวัหนา้เซลลม์าก เพราะถือเสมือนเป็นกุญแจส าคญัสู่
การเติบโตของคริสตจกัร นอกจากการพบปะกนัทุกวนัองัคารแลว้ ยงัไดจ้ดัใหมี้ค่ายหวัหนา้เซลลปี์ละ 3 
คร้ัง เพื่อเป็นการกระตุน้หนุนใจ และประเมินผลในการรับใชข้องแต่ละกลุ่ม ซ่ึงอาจารยส์มเกียรตินกั
เก็บขอ้มูลและสถิติผูห้น่ึง มกัจะใชป้ระโยชน์จากกราฟการเจริญเติบโตของกลุ่มเซลล ์ ท่ีไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลอยา่งมีระบบทุกอาทิตยโ์ดยแผนกทะเบียนสถิติของคริสตจกัรมาเป็นตวัประเมินผล วเิคราะห์การ
เจริญเติบโตของคริสตจกัรอยา่งแม่นย  า และปลูกจิตส านึกใหส้มาชิกร่วมรับรู้ความเคล่ือนไหวตลอดจน
ร่วมรับผดิชอบในการเติบโตของคริสตจกัร ทั้งยงัเป็นฐานส าคญัในการตั้งเป้าหมายของงานคริสตจกัร
อยา่งเป็นจริงในปีต่อ ๆ ไป โดยมีหลกัการง่าย ๆ ในการตั้งเป้าหมายท่ีอาจารยส์มเกียรติใหไ้วด้งัน้ี “ทา้
ทายความเช่ือ ไม่เหลือก าลงัตวัเลขเท่าไหร่ เสร็จในเวลา หาขอ้มูลป้อน ทุกตอนครบครันทุกครา ทุกคน
พดูวา่ น่ีคือเป้าหมายของเรา” 

กลุ่มเซลลโ์ดยเฉล่ียแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกประมาณ 5-6 คน มากท่ีสุดไม่เกิน 12 คน หวัหนา้
เซลลจ์ะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหวัหนา้หน่วย ในหน่ึงหน่วยจะประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 4 ถึง 10 เซลล ์
นอกจากกลุ่มเซลลท่ี์เกิดจากการรวมตวักนัของสมาชิกท่ีอยูใ่นละแวกเดียวกนั และเซลลท่ี์เกิดจากการ
แตกตวัของเซลลท่ี์เติบโตข้ึน ยงัมีกลุ่มเซลลท่ี์เกิดจากการประกาศ ซ่ึงส่วนใหญ่สมาชิกจะเป็นคนท่ียงัไม่
เช่ือและยงัไมรั่บศีลถึง 90 % เซลลป์ระกาศน้ีมีปัญหาในเร่ืองผูน้ ามาก เน่ืองจากผูน้ าท่ีไปท าเซลลน์ั้น
ตอ้งเป็นผูน้ าในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาสร้าง ส่วนหวัหนา้เซลลน์ั้น อาจารยส์มเกียรติเล่าวา่ “มีทุก
ระดบัตั้งแต่แม่บา้น พนกังานบริษทั จนถึงเจา้ของกิจการ การคดัเลือกหวัหนา้เซลลน์ั้นก็ไม่ค  านึงถึงผูท่ี้มี
ความรู้ทางพระคมัภีร์มาก ๆ เพราะคิดวา่คนเก่งท่ีรู้พระคมัภีร์มามาก คงไม่อยากมาเป็นหวัหนา้เซลล ์
หรืออยูใ่ตห้วัหนา้หน่วย แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้รับเช่ือแลว้ ยอมฟัง สอนได ้ ยอมอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหวัหนา้
ฝ่าย ปัจจุบนักลุ่มเซลลร้์อนรนมาก หวัหนา้เซลลจึ์งเกิดค่อนขา้งธรรมชาติ ส่วนมากเป็นผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ดีกบัหวัหนา้หน่วยอยูแ่ลว้” 

การประกาศ – พนัธกจิ – บทเรียนแห่งความล้มเหลว 

หวัใจส าคญัของการเพิ่มพนูสมาชิกของคริสตจกัรก็คงหนีไม่พน้เร่ืองการประกาศ และเพราะ
ความสัตยซ่ื์อในหนา้ท่ีดงักล่าวของสมาชิก คริสตจกัรจึงไดรั้บการอวยพรจากพระเจา้อยา่งมากมาย “ทุก
วนัศุกร์ รถคริสตจกัร 4 คนั จะพาทีมประกาศ 4 ทีม ออกไปยงั 4 ทิศของกรุงเทพมหานครฯ เพื่อ
ประกาศในสถานท่ีต่าง ๆ โดยท่ีกลุ่มจะมาพบกนัท่ีคริสตจกัรในตอนเชา้เพื่อศึกษาพระค าและอธิษฐาน
ดว้ยกนั ก่อนท่ีจะออกไปประกาศ ส่วนสถานท่ี ๆ จะไปนั้นก็ไดเ้ป็นสถานท่ี ๆ ผา่นการส ารวจโดย
ทีมงานของคริสตจกัรแลว้ ไม่ใช่ไปแบบไม่มีจุดหมาย แลว้บอกวา่พระเจา้ทรงน าอยา่งเดียว แต่ทุกคร้ัง
ตอ้งมีขอ้มูลมาก่อน เช่นบางคร้ังไปบา้นคนรู้จกั หรือบางทีไปตามแหล่งสลมั ส่วนเป้าหมายของการ



 5 

ประกาศน้ีคือ จะตอ้งประกาศจนกลายเป็นกลุ่มเซลล ์ คือมีผูรั้บเช่ือและมีหวัหนา้เซลลเ์กิดข้ึน ซ่ึงบาง
แห่งตอ้งใชเ้วลาเป็นปี แต่ถา้ไม่มีกลุ่มเซลลก์ย็งัถือวา่ไม่เกิดผล ส่วนวธีิการนั้นก็มีตั้งแต่ การแจกใบปลิว 
การขอจดัประชุมตามบา้น จนถึงการอธิบายภาพขา้งถนน ในทีมประกาศน้ีประกอบดว้ยสมาชิก
ประมาณ 25-40 คน ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น พวกวา่งงานหรืออยูใ่นระหวา่งรองานและอนุชน นกัเรียน 
นกัศึกษา” 

แต่กวา่จะมาเป็นวนัน้ี การเก็บเก่ียวของคริสตจกัรก็ตอ้งผา่นช่วงเวลาแห่งการหวา่นดว้ยความ
ยากล าบาก “การประกาศคร้ังแรกเราเร่ิมประกาศกบักลุ่มนกัศึกษา คริสตจกัรในสมยัแรก ๆ จึงมี
นกัศึกษามาร่วมมาก โดยไปแจกใบปลิว หาใบตอบรับ และส่งทีมไปเยีย่มเยยีน เราออกไปตามหมู่บา้น
จดัสรร ทุกหมู่บา้น มหาวทิยาลยัรามค าแหง แจกใบปลิวเป็นแสน ๆ ใบ เก็บเก่ียวไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง โดย
เฉล่ียจะมีผูต้อบรับประมาณ 7 ใบต่อใบปลิวทุก ๆ 100 ใบท่ีแจกออกไป บา้งอยากไดห้นงัสือ บา้งอยาก
ใหอ้ธิษฐานเผื่อ จนถึงอยากใหไ้ปเยีย่ม และอยากมาโบสถ ์ ซ่ึงใบตอบรับสองแบบหลงัน้ีท่ีเราถือวา่
น่าสนใจกวา่ เพราะแสดงวา่เขาไม่กลวัเรา ซ่ึงในทุก ๆ 100 ใบท่ีตอบรับจะมีสักสองใบ แลว้เราก็จะคดั
แยกแต่เฉพาะสองแบบหลงัน่ีออกมา ปัจจุบนัไดเ้ป็นพนั ๆ ใบท่ีมีคนอยากใหไ้ปเยีย่ม และจาก 1 ใน 10 
ของผูท่ี้เราไปเยีย่มอยากท่ีจะมาโบสถ์” งานเหล่าน้ีแมว้า่จะตอ้งท าดว้ยความเหน่ือยยากเพียงไรแต่พวก
เขาก็ไม่เคยยอ่ทอ้ 

นอกจากน้ียงัมีการประกาศในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่นการจดัสังสรรค ์ จดัคริสตมาส จดักลุ่มเซลล ์
“เร่ืองการน าคนใหม่มาโบสถ์เป็นเร่ืองท่ีเราหนกัใจทุกคร้ัง เพราะโบสถข์องเราตั้งอยูน่อกเมือง ผมจ าได้
วา่เราเคยจดัสังสรรคน์กัศึกษา พิมพใ์บโฆษณา จดัเตรียมอาหาร เชิญนกัเทศน์พิเศษ แต่พอถึงวนังานเรา
มีคนใหม่มาเพียงคนเดียวก็เคย ในปี 1985 ผมไดคุ้ยกบักรรมการของคริสตจกัร และตั้งใจวา่เราจะจดั
ฉลองคริสตมาสท่ีสนามโบสถ ์ใหมี้คนมาร่วมงาน 500 คน เราเชิญคุณหมอปรีดา มาเทศน์ ขอบคุณพระ
เจา้ ปีนั้นเรามีผูม้าร่วมงานถึง 650 คน มีผูรั้บเช่ือประมาณ 80 คน ผมรู้สึกวา่พระเจา้ทรงชูใจเราอยา่งมาก 
พี่นอ้งมีความเช่ือทวข้ึีนอยา่งมาก จากปีนั้นมา เราก็ไดจ้ดัประกาศในวนัคริสตม์าส และพระเจา้ทรง
โปรดใหมี้คนมาร่วมงานเป็นจ านวนถึง 1,000-2,000 คน จนเตม็สนามท่ีจอดรถของเรา” 

ส าหรับงานดา้นพนัธกิจนั้น อาจารยส์มเกียรติ กล่าวอยา่งถ่อมตนวา่คริสตจกัรสามคัคีธรรมยงั
เป็นนอ้งใหม่ในดา้นน้ีมาก “เราเร่ิมจบังานพนัธกิจช้ินแรกท่ีนครนายก กบัครอบครัวคริสเตียน 2-3
ครอบครัว โดยใหน้กัศึกษาพระคริสตธรรมและมิชชนันารีไปท าอยูน่าน 4-5 ปี ก็ลม้เหลวไม่โต จึง
ตดัสินใจหยดุไป ผมคิดวา่พระเจา้สอนบทเรียนท่ีดีแก่เราอยา่งมาก” 

“ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ปี 1992 โดยการทรงน าของพระเจา้ คริสตจกัรก็ไดเ้ร่ิมงานพนัธกิจ
แห่งท่ีสอง ท่ีกบินบุรี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีไม่มีใครเช่ือพระเจา้มาก่อนเลย แต่ปัจจุบนัมีสมาชิกประมาณ 20 
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คน มาร่วมประชุมสม ่าเสมอโดยเร่ิมจากสมาชิกท่ีมีบา้นท่ีกบินฯ และมีภาระใจท่ีจะประกาศท่ีบา้น จึงส่ง
ทีมประกาศไป นบัเป็นบทเรียนท่ีพระเจา้สอนมาก ปัจจุบนัพี่นอ้งท่ีรับผดิชอบท่ีนัน่ก็เป็นชาวทอ้งถ่ินเอง 
และแห่งท่ีสามคือกาญจนบุรี ซ่ึงปัจจุบนัก็มีสมาชิกประมาณ 20 คนเช่นกนั พนัธกิจทั้งสองแห่งมี
แนวโนม้จะเป็นคริสตจกัรลูกต่อไปนอกจากน้ีก็ยงัมีกลุ่มผูเ้ช่ืออยูท่ี่นครชยัศรี และบางปะกง ซ่ึง
คริสตจกัรก าลงัพยายามฝึกผูน้ าทอ้งถ่ินอยู ่ ดว้ยเช่ือวา่การท่ีจะใหผู้ป้ระกาศอยูย่ ัง่ยนื ควรจะเป็นคนใน
ทอ้งถ่ินนั้น” 

การปรับเปลีย่นโครงสร้างคริสตจักร 

จากสมาชิก 60 เป็น 100 คน การปรับโครงสร้างของคริสตจกัรก็เป็นส่ิงจ าเป็น “จากท่ีมี
กรรมการชุดเดียวท าทุกอยา่ง คุยกนัทุกเร่ืองตั้งแต่เร่ืองจิตวญิญาณจนถึงเร่ืองวตัถุ แต่เม่ือคริสตจกัรโต
ข้ึนเป็นหลกัร้อย สถานการณ์บงัคบัตวัเอง จากเดิมท่ีมีผูป้กครองเพียง 4 คน ปัจจุบนัก็เพิ่มเป็น 7 คน 
โครงสร้างต่าง ๆ ของคริสตจกัรก็เปล่ียนจากกรรมการชุดเดียวก็แบ่งออกเป็นแผนกกลุ่มสามคัคีธรรม
ต่าง ๆ มากมายเพื่อกระจายความรับผดิชอบออกไปมากข้ึน บทบาทของผูน้ าเองก็ตอ้งกลายมาเป็น
ผูบ้ริหาร เป็นผูฝึ้กคนงานมากกวา่เป็นคนท างานเอง นอกจากน้ีในดา้นการเงิน การบญัชี ก็ตอ้งท าอยา่งมี
ระบบและมีการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อความถูกตอ้ง” อาจารยส์มเกียรติกล่าว 
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โครงสร้างปัจจุบันของคริสตจักรเป็นดังต่อไปนี ้: 

 

ปี 2000 กบั สมาชิก 2000 คน เป้าหมายทีไ่ม่เลือ่นลอย 

ปี 2000 จุดเปล่ียนแห่งศตวรรษ ไดก้ลายเป็นหลกัไมลส์ าคญัต่อทุกวงการ ไม่วา่จะหน่วยงาน 
คริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียน ซ่ึงต่างก็ตั้งเป้าหมายท่ีจะบรรลุผลอนัยิง่ใหญ่ และเฝ้ารอคอยส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนในปีแห่งการทา้ทายน้ี จุดประสงคน์ั้นหลากหลาย เป้าหมายก็แตกต่าง แต่ส าหรับคริสตจกัร
สามคัคีธรรมกรุงเทพ นิมิตและเป้าหมายนั้นชดัเจนและทา้ทายความเช่ือของเหล่าสมาชิกยิง่นกั “เราทลู
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ขอพระเจา้ท่ีจะเห็นสามคัคีธรรมกรุงเทพ น าคน 2000 คนมารู้จกัพระเจา้ก่อนส้ินปี 2000 เราทูลขอ
พระองคท่ี์จะเห็น 400 กลุ่มเซลลเ์กิดข้ึน และมี 40 คริสตจกัรในหมู่บา้นท่ียงัไม่มีผูเ้ช่ือ ผมเช่ือวา่โดยพระ
เมตตาของพระเจา้ และการเสียสละทุ่มเทของพี่นอ้ง ทุกส่ิงเป็นไปได”้ อาจารยส์มเกียรติกล่าวก่อนท่ีจะ
เปิดเผยถึงท่ีมาของเป้าหมายอนัทะเยอทะยานน้ี “จากการเก็บตวัเลขสถิติการเจริญเติบโตของคริสตจกัร
ในช่วงปี 1985-1990 เราพบวา่คริสตจกัรไดเ้ติบโตเป็น 3 เท่าตวัจากจ านวนสมาชิกเพียง 78 คนเป็นกวา่ 
200 คน ในปี 1990 เราจึงตั้งเป้าของเราในทศวรรษสุดทา้ยของศตวรรษน้ีโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ๆ แรก
คือ 1990-1995 เราก็หวงัวา่คริสตจกัรจะเติบโตในอตัราเท่าเดิมอีก ซ่ึงก็จะท าใหเ้รามีสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น
ประมาณ 700 กวา่คน ในปี 1995 และช่วงท่ี 2 คือจากปี 1995-2000 ถา้คริสตจกัรยงัคงเติบโตในอตัรา
เดียวกนัน้ี ซ่ึงก็มีความเป็นไปไดม้าก ก็จะท าใหส้มาชิกของเราเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 2000 กวา่ได ้หรือถา้
หากจะตกเป้าบา้ง ก็คงจะไม่มากนกั วธีิการก็โดยผา่นกลุ่มเซลลแ์ละการประกาศ ซ่ึงเราก็ตอ้งยอ่ย
เป้าหมายใหเ้ล็กลงส าหรับกลุ่มเซลลแ์ต่ละกลุ่มจะเห็นเป้าหมายของเขาได”้ 

นอกจากแผนงานการเติบโตของจ านวนสมาชิกและกลุ่มเซลลแ์ลว้ คริสตจกัรยงัมีแผนการขยาย
อาคารคริสตจกัรบนท่ีดินของคริสตจกัร เพื่อรองรับกบัการเจริญเติบโตในช่วงเวลาดงักล่าวไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้ง 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีแผนการและเป้าหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงอาจารยส์มเกียรติเห็นวา่เป็นความจ า
เป็น ในการกระตุน้สมาชิกใหเ้ร่งท างานของพระเจา้ การเปิดใจเพื่อการทรงน าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอาจารยส์มเกียรติกล่าว “การทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้นอาจจะไม่ไดเ้ป็นไป
อยา่งท่ีเราตอ้งการเสมอไป เพราะบางทีเรามีแผนอยา่งหน่ึง แต่พระวญิญาณทรงน าอีกอยา่งหน่ึงก็ได ้
เช่น เม่ือแรกผมมีความตั้งใจท่ีจะประกาศกบักลุ่มนกัศึกษา เราก็ยกทีมไป แต่ปรากฏวา่งานเราปัจจุบนั
เบนไปยงักลุ่มชาวบา้น ชุมชนแออดั คนสูงอาย ุ และยงัปรากฏวา่ชาวบา้น กลบักลายเป็นทีมประกาศท่ี
เขม้แขง็ของเรา ผมเช่ือวา่น่ีเป็นการทรงน าของพระเจา้ ฉะนั้นถา้พระเจา้ทรงน าทางไหน เราก็ควรจะ
เคล่ือนไปตามนั้น แมแ้ต่การเกิดของกลุ่มเซลลผ์มก็เช่ือวา่เป็นการทรงน าของพระเจา้เช่นกนั เพราะถึง
ผมจะผา่นการสัมมนาจากประเทศเกาหลีหรือท่ีไหน ก็ยงัไม่อาจประสพความส าเร็จไดถ้า้ปราศจากการ
ทรงน าของพระเจา้”  
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“เซลล์เดอะมอลล์ หน่วย 02” 
อาภรณ์ กลางการ นกัธุรกิจสามปราดเปรียววยั 33 ปี ผูมี้ตารางชีวิตท่ีแน่นเอ๊ียดตลอดสัปดาห์ 

ทั้งรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี และต่อเจา้ของชีวติผูท้รงประทานชีวิตใหม่ใหแ้ก่เธอเม่ือหลายปีก่อน 
คน้พบส่ิงท่ีมีค่ายิง่กวา่การกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ยอมถูกตราหนา้วา่ “โง่” ขอเพียงไดรั้บใชพ้ระองค์ 

แมว้า่จะตอ้งอยูใ่นต าแหน่งผ    จดัการโชวรู์ม ของบริษทัขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหน่ึงมาเป็น
เวลาหลายปี ทั้ง ๆ ท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ถา้เพียงแต่เธอเลือกท่ีจะท า แต่อาภรณ์หรือตุก๊ก็ไม่เคยคิดเสียดาย
เลยกบัต าแหน่งหนา้ท่ี ๆ ท่ีผา่นเธอไป เพราะส่ิงท่ีพระเจา้ของเธอทรงชดเชยใหก้บัการท่ีเธอเสียสละ
ตวัเองและใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการจดักลุ่มเซลล ์ และติดตามถามไถ่ อธิษฐานเพื่อลูกเซลลซ่ึ์งเปรียบ
เหมือนลูกแกะของเธอ คุม้ค่ากวา่มาก อาภรณ์กล่าวอยา่งจริงใจวา่ เธอรักพระเจา้มากกวา่หนา้ท่ีการงาน
เหล่านั้น ตลอดเวลา 5 ปีท่ีเธอสัตยซ่ื์อในการเล้ียงดูลูกแกะของพระองค ์พระองคก์็ทรงสัตยซ่ื์อและดูแล
เร่ืองส่วนตวัของเธอ 

อาภรณ์ เป็นสมาชิกคริสตจกัรสามคัคีธรรมกรุงเทพ และเป็นหวัหนา้กลุ่มเซลลท่ี์เดอะมอลล ์ 3 
เธอมีลูกเซลลอ์ยู ่ 4-5 คน ซ่ึงลว้นเป็นพนกังานบริษทัท างานอยูใ่นละแวกเดียวกนั ท่ีมาร่วมประชุมกลุ่ม
เซลลก์บัเธอสม ่าเสมอทุกสัปดาห์ ณ ส านกังานของเธอหลงัจากเลิกงานทุกวนัพฤหสั บนชั้นสามของ
เดอะมอลล ์ 3 ซ่ึงหวัหนา้งานของอาภรณ์ท่ีเป็นคริสเตียนผูเ้ห็นคุณค่าในงานประกาศกิตติคุณไดอ้นุญาต
ใหเ้ธอใชส้ถานท่ีได ้ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. 

ในการพบปะกนัแต่ละคร้ังนั้นก็จะมีการร้องเพลงนมสัการร่วมกนั การศึกษาพระค าโดยอาภรณ์
เป็นผูน้ า และถ่ายทอดส่ิงท่ีเธอไดเ้รียนรู้จากศิษยาภิบาลของเธอเม่ือวนัองัคารให้กบัลูกแกะของเธอ 
จากนั้นก็จะมีการแบ่งปันปัญหา ทุกขสุ์ข และอธิษฐานเพื่อความตอ้งการของกนัและกนั หรือบางคร้ังก็
มีการวางมืออธิษฐานเพื่อการรักษาโรคหากจ าเป็น จากนั้นก็จะทานของวา่งกนัเล็กนอ้ยก่อนแยกยา้ยกนั
กลบั 

ท่ามกลางสภาวะการจราจรวิกฤตเช่นในกรุงเทพฯ น้ี ท่ีซ่ึงแมแ้ต่การเดินทางในระยะทางใกล ้ๆ 
ก็เป็นเร่ืองยากล าบากและน่าเบ่ือหน่ายยิง่นกั แต่กระนั้นลูกเซลลข์องอาภรณ์ เช่นเดียวกบัเซลลอ่ื์นของ
คริสตจกัรสามคัคีกรุงเทพ นอ้ยนกัท่ีจะขาดการประชุมน้ี ซ่ึงในจุดน้ีอาภรณ์ใหค้วามเห็นวา่ “เป็นเพราะ
ทุกคร้ังท่ีพบกนัเราจะไดบ้างส่ิงบางอยา่งกลบัไป ท่ีเป็นก าลงัใจในระหวา่งอาทิตยใ์นการต่อสู้กบั
อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ท าให้ไม่มีใครอยากขาดการประชุม” 

แต่กวา่ท่ีอาภรณ์จะยอมใหพ้ระเจา้ท างานผา่นชีวิตของเธอไดเ้ช่นน้ี เธอก็ไดผ้า่นวนัเวลาแห่ง
การหล่อหลอมและขดัเกลาจากพระเจา้มาอยา่งเขม้ขน้เธอเล่าวา่ “เม่ือก่อนตุก๊ก็เป็นสมาชิกธรรมดา แลว้
พอดีหวัหนา้หน่วยมองเห็นแววการเป็นหวัหนา้เซลล ์ จึงเรียนใหอ้าจารยส์มเกียรติทราบ ตุก๊ใชเ้วลา 1 ปี
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ในการเตรียมตวัเตรียมใจ อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจา้ จนแน่ใจจริง ๆ วา่พระเจา้เรียก และตวัเอง
ก็รู้สึกมีภาระในต่อปัญหาของผูอ่ื้นมาก จึงเร่ิมมาเรียนกบัอาจารยส์มเกียรติในวนัองัคาร เขา้ร่วมกลุ่ม
เซลล ์ ร่วมอธิษฐานตลอดจนเขา้ร่วมค่ายหวัหนา้เซลล ์ และในท่ีสุดก็เร่ิมโดยการเป็นผูช่้วยหวัหนา้เซลล์
ก่อนแลว้จึงมาเป็นหวัหนา้เซลลเ์อง แรก ๆ ตุก๊มีลูกแกะแค่ 3 คนแต่ก็ท าไม่ส าเร็จเพราะตอนนั้นตุก๊
ยอมรับวา่ยงัห่วงงานมาก ท างานมากเกินไป มาท าเซลลก์ต็ามหนา้ท่ีเท่านั้น และคิดวา่พระเจา้น่าจะช่วย
จดัเวลาใหก้บัเรา เวลาลูกเซลลมี์ปัญหาก็ไม่กลา้แบ่งปันกบัเรา เพราะเป็นคนมีครอบครัว ตอนนั้นตุก๊
โกรธพระเจา้มาก” 

จากประสบการณ์ท่ีลม้เหลว ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างชีวติของอาภรณ์ผูไ้ม่ยอมแพต่้ออุปสรรค
ใด ๆ ในวนัน้ีชีวติของเธอจึงสุกงอมมากข้ึน เป็นผูใ้หญ่มากข้ึน และพร้อมมากข้ึนท่ีจะใหพ้ระเจา้ท างาน
ผา่นชีวติของเธอ อาภรณ์เร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ังกบัลูกเซลลอี์ก 3 คน โดยการสนบัสนุนของหวัหนา้หน่วย
และศิษยาภิบาล และดว้ยความมัน่ใจในการทรงเรียกของพระเจา้ เธอจึงตดัสินใจทุ่มเทชีวติใหก้บัการรับ
ใชม้ากข้ึน เธอเรียนรู้วา่ เธอเองจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัเวลาให้พระเจา้ ทุกวนัน้ีอาภรณ์แทบจะไม่เหลือเวลา
วา่งส าหรับตวัเอง หลงัจากเลิกงานทุกวนัองัคารเธอจะไปร่วมประชุมหวัหนา้กลุ่มเซลลท่ี์โบสถ ์ วนัพุธ
เป็นเวลาเตรียมพระค าเพื่อแบ่งปันกบักลุ่มเซลลใ์นวนัรุ่งข้ึน ทุกวนัพฤหสัจะร่วมกบักลุ่มเซลลข์องเธอ 
ทุกวนัศุกร์จะไปร่วมกลุ่มอธิษฐานท่ีคริสตจกัร ขณะท่ีวนัเสาร์เป็นเวลาท่ีเธอตอ้งซอ้มเพลง ในฐานะ
สมาชิกคณะนกัร้องของคริสตจกัร และแน่นอนวนัอาทิตยก์็เป็นวนันมสัการพระเจา้ ในยามวา่งจากงาน
ในหนา้ท่ีเธอยงัใชเ้วลาโทรถามทุกขสุ์ขจากลูกแกะ และเพื่อน ๆ บา้งเพื่อจะไดอ้ธิษฐานเพื่อปัญหาของ
เขาเหล่านั้น 

แมจ้ะเหลือเวลาส าหรับส่วนตวัเพียงไม่มากนกัในแต่ละสัปดาห์ แต่อาภรณ์ก็ไม่เคยรู้สึกเหน่ือย
หรือคิดจะเลิกท า เพราะเป้าหมายของเธอชดัเจนและเธอรู้วา่ส่ิงท่ีเธอทุ่มเทนั้นมีความหมายต่อชีวิต       
นิรันดร์ของคนอีกมากมายเธอกล่าววา่ “เวลาตุก๊เร่ิมทอ้ ตุ๊กจะอธิษฐานขอก าลงัจากพระเจา้ พระองคก์็จะ
ประทานก าลงัใหม่ และสติปัญญามากข้ึน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มเซลลข์องเรา ในปีน้ีตุก๊คิดวา่
ส้ินปีน้ี กลุ่มของเรามีเป้าหมายท่ีจะใหมี้คนมาร่วมเซลล ์ 7 คน ซ่ึงก็มีเวลาอีกไม่มาก แต่ตุก๊ก็เช่ือวา่
เป็นไปได ้เพราะส่ิงท่ีมนุษยท์  าไม่ได ้พระเจา้ท าได”้ 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 7 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 1993, หนา้ 24-29. 


