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ขอเสนอ 10 ประการสําหรับการอบรมผูนําใน
ประเทศไทย 

ศจ.ดร.ธีระ  เจนพริิยประยรู 
“ของประทานของพระองค ก็คือ ใหบางคนเปนอัตรทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปน

ผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาล และอาจารยเพื่อเตรียมธรรมมิกชนใหเปนคนท่ีรับใช 
เพื่อเสริมสราง พระกายของพระคริสตใหจําเริญข้ึน” 

        (เอเฟซัส 4:11,12) 
“คือเนื่องจากพระองคนั้น รางกายท้ังส้ินท่ีติดตอสนิทและประสานกนัโดยทุก ๆ ขอตอท่ีทรง

ประทานไดจําเริญเติบโตข้ึนดวยความรัก เม่ืออวัยวะทุกอยางทํางานตามความเหมาะสมแลว” 
        (เอเฟซัส 4:16) 

เคล็ดลับ 

สําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งในการเสริมสรางพระวรกายของพระเยซูคริสต หรือคริสตจักรให
เจริญเติบโตและขยายตัวออกไป คือการใหสมาชิกทุกคนในคริสตจกัรมีสวนในการรับใชพระเจาอยาง
เต็มท่ี โดยเหตุนี้ พระเจาจงึทรงประทานของประทานฝายพระวิญญาณแหงการเปนผูนําใหแกบางคน 
เชน อัตรทูต ผูเผยพระวจนะ ศิษยาภิบาล และอาจารย เพือ่เขาจะฝกคริสเตียนใหเปนผูรับใช แตการฝก 
คริสเตียนใหเปนผูรับใชหรือผูนํา ท่ีจะรับใชพระเจาอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองมีหลักท่ีดีบาง
ประการ 

บทความท่ีทานไดศึกษามาตลอด 14 บทนี้ ไดใหขอคิด และหลักสําคัญหลายอยางเกี่ยวกับการ
อบรมผูนํา ในบทสุดทายนี้จงึขอสรุปขอเสนอ 10 ประการ สําหรับการอบรมผูนําในประเทศไทย 

หน่ึง โปรแกรมการอบรมทุกอยางตองมีสวนชวยในเพ่ิมพูนคริสตจักร 

ก. พระมหาบัญชาในการสรางสาวก 

พระเยซูคริสตเจาไดตรัสส่ังวา “เหตุฉะนั้น เจาท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติใหเปน
สาวกของเรา” (มัทธิว 28:19-20) พระเยซูคริสตทรงมีพระประสงคท่ีจะใหคริสเตียนทุกคนเปนพยาน 
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ประกาศขาวประเสริฐนําคนในทุกท่ีทุกแหงใหไดรับความรอด และฝกฝนเขาใหเปนสาวก การสราง
สาวกจึงเปนหนาท่ีรับผิดชอบสูงสุดอยางหนึ่งของคริสเตียนทุกคน 

ข. คริสตจักรเปนสถาบนัสําคัญแหงการสรางสาวก 

เพื่อแผนการการสรางสาวกของพระเยซูคริสตจะสัมฤทธ์ิผล พระองคจึงไดทรงต้ังคริสตจักรข้ึน
และมอบหมายภาระกิจในการสรางสาวกคริสตจักรยิ่งแผขยายไปกวางขวางเพียงใดก็เกิดสาวกมาก
ยิ่งข้ึนเพยีงนั้น 

ค. ตองเสริมสรางผูนําท่ีจะเพิ่นพูนคริสตจักร 

เม่ือคริสตจักรเปนสถาบันสําคัญของพระเจาในการสรางสาวกโปรแกรมการอบรมทุกอยาง จึง
ตองมีสวนนําไปสูการเพิ่มพนูคริสตจักรการอบรมนั้น จะตองชวยใหผูนาํรักคริสตจักร ใกลชิดกับ
คริสตจักร รับใชคริสตจักร ชวยเสริมสรางและขยายคริสตจักรมากยิ่งข้ึน ๆ  

สอง ตองมีโปรแกรมสําหรับผูนําทุกระดับ 

ก. พิจาณาผูนาํระดับตาง ๆ ของคริสตจักร 

คริสตจักรท่ีเจริญกาวหนาไดอยางเต็มท่ีจะตองมีผูนําระดับตาง ๆ เพือ่ตอบสนองความตองการ
ทุกดานของคริสตจักรและสังคมภายนอก กลุมคริสตจักรแตละแหงจึงควรพิจารณาวาเขาตองการผูนํา
ระดับอะไร ขาดแคลนผูนําระดับไหน จะฝกผูนําแตละระดับนี้ไดอยางไร 

ข. ใชวิธีการฝกทุกวิธีท่ีเหมาะสม 

การฝกผูนําแตละประเภทอาจตองใชวิธีตาง ๆ ท่ีไมเหมือนกัน จึงไมควรจํากัดการฝกผูนําโดย
ใชบางวิธีท่ีเคยทํากันมาจนเคยชิน แตควรพิจารณาและใชวิธีตาง ๆ ท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน เชนบางคนควรจะ
รับการฝกท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรม บางคนควรรับการฝกท่ีคริสตจักรทองถ่ิน บางคนควรรับการฝก
โดยการศึกษาพระคริสตธรรมเคล่ือนท่ี บางคนอาจตองใชสองสามวิธีผสม เปนตน 

สาม หลักสูตรการอบรมตองมีความสัมพันธกับการรับใช 

ก. พิจารณาภารกิจตาง ๆ ท่ีจะปฏิบัต ิ

ในการจดัหลักสูตรการอบรม เราตองถามวา เราจะฝกผูนําเพื่อรับใชพระเจาในภารกิจอะไร 
ภารกิจนั้นตองการผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณอะไรบาง แลวจึงจะจัดหลักสูตรท่ีมีวชิา
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ตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับภารกจิท่ีเขาจะทํา มิใชจัดหลักสูตรข้ึนมากอน แลวใหผูนําเขารับการอบรม โดย
คิดวาเม่ือเขาผานการอบรมครบหลักสูตรแลว เขาจะสามารถเปนผูรับใชท่ีดีไดอยางอัตโนมัติ 

ข.เนนในภาคปฏิบัติมากขึ้น 

ผูเขารับการอบรมควรจะมีโอกาสฝกภาคปฏิบัติมากท่ีสุด โดยนําส่ิงท่ีเรียนรูมาปฏิบัติใน
คริสตจักรในการรับใชพระเจา และในชีวิตประจําวนั การฝกงานของนักศึกษาพระคริสตธรรมเปนส่ิงท่ี
จําเปน และควรไดรับการเอาใจใสดแูลอยางใกลชิดจากอาจารยมากยิ่งข้ึน การใหนกัศึกษาสําเร็จ
การศึกษา ควรพิจารณาผลการปฏิบัติภารกิจของเขามากกวาท่ีเปนอยู เพราะจุดประสงคของการอบรมก็
เพื่อการรับใช หากเขาใชไมไดก็แสดงวาเขายังไมสามารถผานการอบรม 

สี่ เนนในการพัฒนาชีวิตฝายวิญญาณจิต 

ก. ชีวิตฝายวิญญาณจิตมีความสําคัญยิ่งกวาความสามารถ 

คุณสมบัติของผูนําซ่ึงไดกลาวไวในพระคัมภีรสวนใหญเนนในชีวิตทางดานการประพฤติ ผูซ่ึง
พระเจาทรงใช ไมเพยีงแตจะตองมีความรู ความสามารถ แตจะตองเปนแบบอยางท่ีดี ชีวิตของเขาตองมี
ความใกลชิดพระเจาพอท่ีพระเยซูคริสตจะตรัสผานเขาได หรือเปนผูท่ีมีอํานาจฝายวิญญาณจิตซ่ึงผูอ่ืน
นับถือและเส่ือมใส 

ข. ตองมีโปรแกรมเพียงพอท่ีจะตองพัฒนาชีวิตฝายวิญญาณจิต 

ผูนําจะตองรับการฝกใหรูจกัการเขาเฝาพระเจา การศึกษาพระคัมภีรเปนสวนตัว รับในการ
อธิษฐาน มีประสบการณในการถือศีลอดอาหาร มีชีวิตที่เต็มลนดวยพระวิญญาณบิรสุทธ์ิเปนตน ผูนําท่ี
รับผิดชอบในการฝกในตองใกลชิดกับผูรับการฝกเพียงพอท่ีจะชวยพฒันาชีวิตสวนตัวของเขาได 

หา เนนในการเสริมสรางคุณภาพมากกวาในการแสวงหาปริมาณ 

ก. ควรมีความเขมงวดมากยิง่ขึ้นในการเลือกนักศึกษา 

ผูท่ีจะศึกษาพระคริสตธรรมควรเปนผูใหญอยางเพียงพอ มีประสบการณในการรับใชพระเจาท่ี
คริสตจักรทองถ่ิน การทรงเรียกของเขาจะตองไดรับการยนืยันจากผูนําในคริสตจักรทองถ่ิน โดยสังเกต
จากความสัตยซ่ือ ภาระในใจ และความรอนรนในการรับใชพระเจา 
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ข. ผูฝกควรใชเวลาสวนตัวอยางเพียงพอกับเขา 

เพื่อจะสามารถชวยเขาในส่ิงท่ีเขาตองการอยางเฉพาะเจาะจง ผูนําจะรูความตองการอยาง
เฉพาะเจาะจงและสามารถชวยเขาไดอยางเต็มท่ีเมืองมีความสัมพันธสวนตัวท่ีใกลชิดกับผูรับการฝก
เหมือนพระเยซูคริสตท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับศิษยของพระองค ในสถาบันหลายแหงอาจารยมักจะ
ยุงกับการสอน และหนาท่ีรับผิดชอบอยางอ่ืนมากเกนิไป จนมีเวลานอยมากสําหรับนกัศึกษา การฝกฝน
ในสภาพเชนนั้นเปนการยากมากท่ีจะสรางนักศึกษาใหเปนสาวกท่ีด ี

หก ตองใหระบบการฝกฝนเขากับธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย 

ก. เขากับความตองการของคริสตจักรไทย 

เชนทางดานศาสนศาสตร ผูนําควรคํานึงถึงปญหาทางหลักขอเช่ือซ่ึงคริสเตียนไทย หรือคน
ไทยชอบถามอยูเสมอ ยกตัวอยางเชน การทําดีกับความรอด บาปกรรมท่ีตามสนองอํานาจเหนอืผีเปน
ตน ผูนําคริสเตียนควรศกึษา และหาคําตอบท่ีตอบใหจุใจผูถามได ความตองการอีกอยางหนึง่ของ
คริสตจักรไทย คือการนําคนสวนใหญท่ียังไมรูจักพระเจามารูจักพระองค การอบรมจึงควรเนนทางดาน
การนําวิญญาณเปนตน 

ข. เขากับประเพณีท่ีดีของไทย 

เชนการเปนพยานและการประกาศ ผูนําควรไดรับการฝกใหเขาใจวิธีถายทอดความคิด ซ่ึงเปน
แบบไทย ๆ หรือเปนแบบพ้ืนเมืองท่ีเขาถึงคนไทยไดดีท่ีสุด หรือในการวางตัวควรฝกใหผูนํารูจัก
มารยาทท่ีดีงามของไทย รูจกัแสดงความเคารพนับถือใหเกยีรติแกผูอาวุโส และการเขากับสังคมหรือคน
ระดับตาง ๆ 

เจ็ด เนนการฝกคริสเตียนซ่ึงเปนผูนําอยูแลว 

ก.การละเลยผูนําสวนใหญในคริสตจักรทองถ่ิน 

การศึกษาพระคริสตธรรมในโรงเรียนพระคริสตธรรมสวนใหญเปนการเตรียมชนกลุมนอยท่ี
ยังมิไดเปนผูนาํ ใหเปนผูนําในอนาคต แตคริสเตียนจํานวนมากท่ีเปนผูนําอยูแลวในคริสตจักรทองถ่ิน 
ถูกละเลยไมไดรับการอบรมอยางเพียงพอ คริสตจักรท่ัวไปจึงขาดผูนาํซ่ึงมีประสิทธิภาพการอบรมผูนํา
จึงควรเนนผูนาํสวนใหญท่ีเปนฆราวาสในคริสตจักรทองถ่ินมากข้ึน 
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ข. การขยายพระคริสตธรรมสูคริสตจักรทองถ่ิน 

ผูนําฆราวาสควรจะรับการศึกษาพระคริสตธรรมอยางจริงจัง โดยขยายการศึกษาพระคริสต
ธรรมไปสูเขาท่ีคริสตจักรทองถ่ิน การศึกษาพระคริสตธรรมเคล่ือนท่ีเปนวิธีการศกึษาพระคริสตธรรมท่ี
ดีมากวิธีหนึ่งคริสตจักรไทยควรดัดแปลงวธีินี้มาใชใหเปนประโยชนมากท่ีสุด 

แปด ฝกศิษยาภิบาลใหสามารถฝกคนอ่ืนตอ ๆ กันไป 

ก. จุดออนของศิษยาภิบาล 

หนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของศิษยาภิบาล คือการฝกสมาชิกของเขาใหเปนผูรับใช ศิษยาภิบาล
จํานวนมากสามารถรับใชพระเจาไดดวยตนเอง แตไมสามารถฝกคนอ่ืนใหรับใชไดคนงานในคริสตจักร
จึงมีนอย ความเจริญเติบโตของคริสตจักรก็ถูกจํากดั 

ข. จุดออนของโปรแกรมการอบรม 

โรงเรียนพระคริสตธรรมหรือสถาบันการอบรมใหญ ฝกใหผูนาํรูจักเอาตัวรอดในการรับใช
พระเจาเทานั้น แตขาดการฝกเขาใหรูวธีิในการฝกคนอื่นใหเปนผูนาํตอไปสถาบันการอบรมจึงควร
ปรับปรุงแกไขจุดนี้ใหเปาหมายขอหนึ่งของการอบรมเปนการฝกผูนาํเพื่อเขาจะสามารถรับใชและฝก
คนอ่ืนใหเปนผูนําดวย 

เกา พรอมทีจ่ะแกไขปรับปรุงโปรแกรมการอบรม 

ก. วิเคราะหการอบรมท่ีผานมา 

โปรแกรมการอบรมหลายแหงเปนโปรแกรมท่ีใชมาเปนเวลาหลายปอาจจะเหมาะสมและใช
ไดผลเม่ือหลายปกอน แตอาจจะใชไมไดผลในปจจบัุนก็ได ผูรับผิดชอบในการอบรมผูนําจึงควร
ประเมินผล และวิเคราะหการอบรมผูนําท่ีเปนอยูวาตอบสนองความตองการทีแ่ทจริงของคริสตจักร
หรือไมแทนท่ีจะจดัอบรมผูนําปแลวปเลาตามความเคยชิน 

ข. พัฒนาระบบการอบรม 

สถาบันท่ีรับผิดชอบการอบรมควรจะศึกษาคนควาวาจะพัฒนาการอบรมท่ีมีอยูใหกาวหนาข้ึน
ไดอยางไรเชนการพัฒนาวิทยาการ หลักสูตรอุปกรณ วิธีการสอนและการบริหารงาน หากเปนไปได
ควรสังเกตการอบรมผูนําในที่อ่ืน ๆ ซ่ึงทําไดผลและขอคําแนะนําปรึกษาหารือจากผูเช่ียวชาญดาน



 6 

การศึกษาหรือการอบรมผูนํา หากมีการสัมมนาท่ีเกีย่วของกับวิธีการจดัการอบรมผูนําก็ควรฉวยโอกาส
เขารวมสัมมนาน้ัน เพื่อจะไดความคิดใหมตาง ๆ เพิ่มเติม 

สิบ รื้อฟนศาสนศาสตรสัมพันธในประเทศไทย 

เม่ือ 2-3 ปกอน โรงเรียนพระคริสตธรรมในประเทศไทยหลายแหงไดรวมกันจัดต้ังศาสน
ศาสตรสัมพันธข้ึน เพื่อจะใหผูนําจากโรงเรียนพระคริสตธรรมตาง ๆ มีโอกาสไดพบปะแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ ปรึกษาหารือวธีิการสอนพระคริสตธรรม และการแกไขปญหาตาง ๆ พวกเขาไดพจิารณา
ถึงการรวมมือกันในการฝกฝนผูรับใชพระเจา เชน แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีอาจารยแตละคนเตรียมไว
สําหรับสอนแลกเปล่ียนอาจารยสอน รวมมือกันจัดทําตาํรา ตลอดจนการศึกษาหวัขอสําคัญตาง ๆ 
ดวยกันท่ีจะชวยพัฒนาโรงเรียนพระคริสตธรรม แตเปนท่ีนาเสียดายอยางยิ่งท่ีแผนการซ่ึงจัดไวนั้นไม
สามารถดําเนินใหบรรลุผลสําเร็จตามความปรารถนาท่ีมีอยู เนื่องจากขาดบุคคลกรท่ีจะชวย
ประสานงานและดําเนนิงาน 

ความคิดในการจัดต้ังกลุมศาสนศาสตรสัมพันธและหลักการบางอยางท่ีไดวางไวรูสึกวาเปนส่ิง
ท่ีดี การท่ีสถาบันพระคริสตธรรมตาง ๆ มาพบกัน ปรึกษาหารือกนัและหาทางรวมมือกันจะสามารถ
ชวยเสริมสรางการอบรมผูนําในประเทศไทย และในสถาบันแตละแหงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนได 
สถาบันท่ีเกี่ยวของกับการอบรมผูนําท้ังโรงเรียนพระคริสตธรรมและสถาบันอ่ืน ๆ นาจะพิจารณาร้ือฟน
กลุมศาสนศาสตรสัมพันธนี้ข้ึนใหม โดยอาจจะเปล่ียนเปนช่ือใหมท่ีเหมาะสมกวานี้ และวางนโยบาย
ใหมเพื่อจะเสริมสรางซ่ึงกันและกันในภารกิจอันสําคัญแหงการฝกผูรับใชของพระเจาสําหรับประเทศ
ไทย 

กิจกรรมพิเศษ 

ใหวเิคราะหโปรแกรมการอบรมผูนําอยางหนึ่งเปนโปรแกรมอะไรก็ได เชนโรงเรียนพระคริสต
ธรรม การอบรมครูรวีฯ การอบรมวิธีการเปนพยาน เปนตนโดยวิเคราะหดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1. จุดประสงคของการอบรม - การอบรมนัน้มีจุดประสงคอะไร 
2. ผูท่ีเขารับการอบรม – ใครเขารับการอบรมอยางแทจริง 
3. วิทยาการและวิธีการอบรมพวกเขาอบรมกันอยางไร 
4. ผลของการอบรม รวมท้ังจุดเดน และจุดออน 
5. ขอเสนอสําหรับการปรับปรุงแกไข 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 47 ฉบับที่ 249 มีนาคม – เมษายน 

1996, หนา 23-27. 
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