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ABSTRACT 
 This independent research aims to study the self-supporting strategy of the 
local churches affiliated with church councils in Thailand. The informants in this 
research are ten church leaders, including pastors in, regions 1 and 14. The 
researchers conducted in-depth interviews, that included a line of questioning about 
the self-supporting practices of local churches affiliated with Church Councils in 
Thailand that support themselves. The results of this research prompted three 
domains of effectiveness in the ability to be self-supporting. First, Head (Cognitive 
domain), which provides an understanding of the concept of a self-supporting 
church, as well as responsibility, role, and necessity for the church to support herself. 
Secondly, Heart (Affective domain), promotes self-supporting church values, shares 
church visions, and encourages church members to value self-raising. Lastly, hand 
(Psycho domain), puts self-supporting churches into practice among the church 
members. The researcher hopes that the results of this research will serve as a 
guideline for local churches under the Church Council in Thailand to support 
themselves. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

 สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นองค์กรคริสต์ศาสนา สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ.1934  
มีธรรมนูญการปกครองเป็นแม่บท โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1.การเล้ียงตนเอง  
2.ปกครองตนเอง 3.ประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง ซึ่งนโยบายท้ังสามนี้ได้ระบุในธรรมนูญแห่ง  
สภาคริสตจักรฯต้ังแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สมาชิกมีความตระหนักว่าพันธกิ จของ 
สภาคริสตจักรฯเป็นเรื่องของทุกคนท่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบ นโยบายการประกาศด้วยตนเอง และ 
การปกครองตนเองค่อนข้างประสบความส าเร็จ ส่วนการเล้ียงตนเองนั้นยังจ าเป็นท่ีจะต้องหาวิธีการ
และพัฒนาต่อไป  

 สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นองค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ มีความเป็นมา 
ต้ังแต่ปีคริสตศักราช 1982 ซึ่งประกอบไปด้วยคริสตจักรและหมวดคริสเตียนและองค์กรต่างๆ 
กระจายในภูมิภาคต่างๆ 

 ผู้ท าการศึกษาได้กระท าพันธกิจหลักในการเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรเพชรไพฑูรย์ ได้เห็นว่า
เนื่องด้วยความหลากหลายทางบริบทของคริสตจักรท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในสภาคริสตจักร ตลอดจนถึง
สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมของคริสตจักรต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายส่งผลให้การท า
พันธกิจและการบริหารของคริสตจักรในการเล้ียงตนเอง จึงก่ อให้เกิดสภาวะท่ีบางคริสตจักร 
ไม่สามารถท่ีจะเล้ียงตนเองได้ อันเกิดจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเล้ียง
ตนเองของคริสตจักรในสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตของพันธกิจท่ีเกิดขึ้นในแต่
ละคริสตจักร แนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักรท้องถิ่นท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ จึงเป็นการ
บริหารจัดการพันธกิจเพื่อคริสตจักรสามารถเล้ียงตนเองได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
คริสตจักรได้ จากการส ารวจวรรณกรรม ได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 1) ทศางค์กับการเล้ียงตนเอง
ของคริสตจักรลาหู่  ภาคท่ี 6 คะแสง นานานิคม. (2552) ได้กล่าวถึงบริบทของคริสตจักรลาหู่   
2) การวิเคราะห์การเจริญเติบโตคริสตจักรวังธรรมเขตอภิบาลท่ี 3 คริสตจักรภาคท่ี 2 สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย (ค.ศ.2003-2007) อาสกรณ์ นาปัง, (2552) แต่ยังพบว่ายังมีช่องว่างวรรณกรรมท่ี
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทของการเล้ียงตนเองในคริสตจักรภาคท่ี 14 จึงเป็นท่ีมาว่าผู้ท าการศึกษาหา
แนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักร:กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศ
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ไทยท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย 5 คริสตจักร จากภาคท่ี 1 และ 14 เพื่อน ามาใช้ 
และประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของคริสตจักรต่างๆท่ีมีความสนใจโดยท่ัวไป  

 

1.2 โจทย์หรือค าถามวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักรภาคท่ี 1 ภาคท่ี14  โดยศึกษา
จากการท าพันธกิจของคริสตจักรต่างๆในภาคท่ี  1 ภาคท่ี14 และวิเคราะห์ว่ามีแนวทางการท า 
พันธกิจอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการเล้ียงตนเองของคริสตจักรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 14  
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 ศึกษาถึงการท าพันธกิจท่ี ส่งผลต่อการเล้ียงตนเองของคริสตจักรภาคท่ี  1และ14  

และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ เอกสารการด าเนินการเกี่ยวการเล้ียงตนเอง  
1) ศิษยาภิบาลในคริสตจักรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 14 จ านวน 5 คน  

2) ประธานธรรมกิจในคริสตจักรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 14 จ านวน 5 คน 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1) เป็นแนวทางในการเล้ียงตนเองของแต่ละคริสตจักร   
 2) คริสตจักรภาคท่ี 1, 14 น าข้อมูลท่ีได้ไปประยุกต์ และน าความรู้แนวทางไปใช้พัฒนา 
สู่ความยั่งยืนในการท าพันธกิจของพระเจ้าให้เติบโตยิ่งขึ้นไป  

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 คริสตจักรเลี้ยงตนเอง หมายถึง คริสตจักรท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบค่าตอบแทนหรือค่ายัง
ชีพ รวมท้ังสวัสดิการต่างๆ ของศิษยาภิบาลผู้รับใช้พระเจ้าท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามวุฒิการศึกษา
หรือมากกว่านั้นได้ และสามารถท าพันธกิจของคริสตจักรในบริบทของตนด้วยรายได้หรือเงินถวายของ
คริสตจักร  
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 แนวทางการบริหารพันธกิจเพื่อการเลี้ยงตนเอง หมายถึง ลักษณะของพันธกิจเพื่อการเล้ียง
ตนเอง สถิติข้อมูลการเล้ียงตนเองของคริสตจักร วิธีการบริหารการจัดการของคริสตจักรเพื่อการเล้ียง
ตนเอง ดัชนีตัวชีวัดการเล้ียงตนเองของคริสตจักร ทางด้านปริมาณและคุณภาพ  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการเล้ียงตนเอง
ของคริสตจักร กรณีศึกษากรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ท่ีสามารถ
เล้ียงตนเองได้ ผู้ท าการศึกษาได้ศึกษางานวิจัย หนังสือคริสเตียน หนังสือบริหารคริสตจักร หนังสือ
ประวัติศาสตร์คริสตจักร หลักการสอน และทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานและข้อมูลในการจัด
ท าการค้นคว้าอิสระ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1) แนวคิดเรื่องของการเล้ียงตนเองของคริสตจักร 
2.1.1) แนวคิดเรื่องของการเล้ียงตนเองตามพระคัมภีร์ 
2.1.2) แนวคิดเรื่องของการเล้ียงตนเองเนเวียส  

2.2) การเล้ียงตนเองของสภาคริสตจักร  
2.2.1) โครงการ 30 สตางค์ และก๋วยเต๋ียวครึ่งชาม 

2.2.2) โครงการคริสตจักรเล้ียงตนเอง 1979 
 

2.1 แนวคิดเรื่องของการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร 

2.1.1) แนวคิดเร่ืองของการเลี้ยงตนเองตามพระคัมภีร์ 

 1) ทศางค์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 

 ปฐมกาล 14:20ข ฉบับ1971 “อับรามก็ยกหนึ่งในสิบจากข้าวของนั้นถวายแก่กษัตริย์  
เมลคีเซเคด” พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับอธิบาย อธิบายว่า อับราฮัมถวายหนึ่งใน
สิบของทรัพย์ท่ีริบมาได้ให้แก่ เมลคีเซเดค คนต่างศาสนาก็มีธรรมเนียมการถวายสิบลดแก่พระของเขา
พวก อับราฮัมจึงท าตามท่ีคนท่ัวไปยอมรับ และสมาคมพระคริสตธรรมไทย (2009) อธิบายว่า หนึ่งใน
สิบ หมายถึงสิบเปอร์เซ็นซึ่งเป็นส่วนท่ีมอบให้กับพระวิหาร แม้กษัตริย์เมลคีเซเดคเป็นท้ังกษัตริย์และ
ปุโรหิต แต่ในพระธรรมตอนนี้อับราฮัมถวายหนึ่งในสิบให้พระองค์ในฐานะท่ีเป็นปุโรหิตมากกว่า 
เพราะพระองค์เสด็จมาอวยพรท่าน  ปฐมกาล 28:22ข ฉบับ1971  “และทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรง
ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายหนึ่งในสิบแก่พระองค์” พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรม
ร่วมสมัยฉบับอธิบาย อธิบายว่า ยาโคบให้ค ามั่นสัญญากับพระเจ้าถึงการถวายหนึ่งในสิบแก่พระองค์
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ส าหรับทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงประทานให้เขา  จากการพระคัมภีร์สองตอนนี้อับราฮัมกับยาโคบท าให้
เห็นว่าการถวายสิบลดเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีเราทุกคนต้องถวายแด่พระเจ้า ถือได้ว่าเป็นการตอบสนอง  
พระพรท่ีพระเจ้าอวยพรในชีวิตของเรา 

 กันดารวิถี 18:26 ฉบับ1971  “ยิ่งกว่านั้น เจ้าจงกล่าวแก่คนเลวีว่า ‘เมื่อพวกเจ้ารับทศางค์
จากคนอิสราเอล ซึ่งเราให้แก่เจ้าอันมาจากเขา เป็นมรดกของเจ้านั้น เจ้าจงน าทศางค์ของทศางค์ท่ีเจ้า
ได้มานั้นถวายแด่พระเจ้า” พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับอธิบาย อธิบายว่า คนเลวี
ได้รับหนึ่งในสิบจากเผ่าอื่นๆแต่พวกเขาก็ต้องถวายหนึ่งในสิบเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเช่นเดียวกัน 

 เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-23 ฉบับ1971  “ผลได้เป็นปีๆ จากพืชพันธุ์ในนาของท่านนั้น 
ท่านจงถวายทศางค์ ท่านจงรับประทานทศางค์ท่ีได้จากข้าว หรือเหล้าองุ่นของท่าน หรือน ้ามันของ
ท่าน และผลรุ่นแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่าน ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านใน
สถานท่ีซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์สถิตท่ีนั่นเพื่อท่านท้ังหลายจะได้เรียนรู้ท่ี
จะย าเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท้ังหลายเสมอ” พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัย
ฉบับอธิบาย อธิบายว่า พระคัมภีร์บอกวัตถุประสงค์ของสิบลดไว้อย่างชัดเจน คือให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึ่ง
ในชีวิตของเรา เราต้องถวายส่ิงแรกและส่ิงท่ีดีท่ีสุดจากท้ังหมดท่ีเราหามาได้แด่พระเจ้า อะไรก็ตามท่ี
เราให้อันดับแรกแสดงว่า ส่ิงนั้นส าคัญท่ีสุด   

 เฉลยธรรมบัญญัติ 14:28-29 ฉบับ1971 “พอครบสามปีทุกทีท่านท้ังหลายจงน าทศางค์
จากพืชผลท่ีได้ ในปีนั้นมาสะสมไว้ในเมืองของท่านคนเลวี เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกอย่างท่าน 
และคนต่างด้าวและลูกก าพร้า และแม่ม่าย ผู้ซึ่งอยู่ภายในเมืองของท่าน จะได้มารับประทานอย่าง  
อิ่มหน า เพื่อว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอ านวยพระพรแก่บรรดากิจการซึ่งมือของท่าน
ท้ังหลายได้กระท านั้น” พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับอธิบาย อธิบายว่าพระคัมภีร์
ส่งเสริมให้จัดระบบเพื่อดูแลคนยากจน พระเจ้าทรงบอกให้ประชากรของพระองค์น าสิบลดทุกปีท่ี 3 
ไปช่วยเหลือคนท่ีช่วยตัวเองไม่ได้ คนหิวโหย และคนยากจนกฎเกณฑ์เหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้
ประเทศล่มจมเนื่องจากความยากจนและการกดขี่ทุกคนจึงต้องรับผิดชอบดูแลคนท่ีด้อยโอกาส
ครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวและบ้านเมืองก็ต้องช่วยเหลือคนในชุมชนของ
ตนเอง กฎหมายบ้านเมืองปกป้องสิทธิของคนยากจน แต่การช่วยเหลือของคนจนก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตด้านศาสนา พระเจ้าทรงคาดหวังให้ผู้เช่ือช่วยเหลือคนขัดสน   

 2 พงศวดาร 31:4-6 ฉบับ1971  “และพระองค์ทรงบัญชาประชาชนผู้อยู่ในเยรูซาเล็มให้
บริจาคส่วนท่ีเป็นของปุโรหิตและของคนเลวีเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ถวายตัวเขา ถือธรรมบัญญัติของ
พระเจ้าให้มั่น  พอพระบัญชากระจายออกไปประชาชนอิสราเอลก็ได้บริจาคเข้ามาอย่างมากมาย มีผล
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รุ่นแรกของข้าว เหล้าองุ่นใหม่ น ้ามัน น ้าผ้ึง และผลิตผลทุกอย่างของไร่นา และเขาน าทศางค์ แห่ง
ของทุกชนิดเข้ามาอย่างมากมาย  และ ประชาชนอิสราเอล และ  ยูดาห์ผู้อาศัยอยู่ในหัวเมืองของ 
ยูดาห์ ได้น าทศางค์ของวัวและแกะและของส่ิงท่ีมอบถวาย แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และเก็บ
ไว้เป็นกองๆ”  พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับอธิบาย อธิบายว่า กษัตริย์เฮเซคียาห์น า
ระบบการถวายสิบลดกลับมาอีกครั้ง คือให้ประชาชนถวายทรัพย์สินหนึ่งในสิบให้ปุโรหิตและคนเลวี
เพื่อพวกเขาจะมีอิสระในการรับใช้พระเจ้าและประชาชน ประชาชนก็ตอบสนองทันทีด้วยความ  
ใจกว้าง และยินดี    

 มาลาคี 3:8-10 ฉบับอมตธรรม  “มนุษย์จะโกงพระเจ้าหรือ? ถึงกระนั้นเจ้าก็โกงเรา “เจ้า
ถามว่า ‘พวกข้าพระองค์โกงพระองค์อย่างไร?’ ก็โกงสิบลดและของถวายต่างๆ พวกเจ้าท้ังชาติตกอยู่
ใต้ค าสาปแช่งเพราะเจ้าโกงเรา” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงน าสิบลดมายังคลังพระวิหารให้
ครบ เพื่อจะมีอาหารในพระนิเวศของเรา จงลองดูเราในข้อนี้ มีหรือท่ีเราจะไม่เปิดประตูฟ้าสวรรค์เท
พรมาให้เจ้าอย่างเหลือล้นจนไม่มีท่ีจะเก็บ” พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับอธิบาย 
อธิบายว่า พระเจ้าทรงมีพระทัยท่ีอดทนกับประชาชนของพระองค์มาก ตลอดประวัติศาสตร์ประชากร
ของพระองค์ไม่เช่ือฟัง มิหน าซ ้ายังเหยียดหยามบทบัญญัติของพระองค์ แต่พระองค์ก็มีพระทัยท่ีจะรับ
พวกเขากลับมาหาพระองค์เสมอ ในตอนนี้มาลาคีขอร้องประชาชนให้หยุดโกงพระเจ้า หยุดเอาส่ิงท่ี
เป็นของพระเจ้า ในสมัยมาลาคีนี้ประชาชนไม่ถวายสิบลด ท าให้เผ่าเลวีต้องท างานหาเล้ียงชีพ พวก
เขาจึงละเลยในการดูแลพระวิหารและการนมัสการพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้ดูแล การท่ีประชากร
ของพระเจ้าไม่ยอมถวามสิบลดถือว่าคนผู้นั้นโกงพระองค์       

  จากพระคัมภีร์ท้ังห้าตอนนี้เล็งให้เห็นว่า การถวายสิบลดนั้นจ าเป็นมากๆ ไม่ใช่เพราะ  
พระเจ้าอยากได้เงินของเรา แต่สิบลดไม่ใช่ของเราต้ังแต่แรก มันเป็นของพระองค์เราควรจะต้องคืน
ให้กับพระองค์ หากเราไม่คืนถือว่าเราโกงเงินของพระเจ้า ส าหรับสิบลดนั้นนอกจากจะเก็บไว้
ช่วยเหลือเผ่าเลวีซึ่งพวกเราต้องปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหารแล้ว ยังเก็บไว้เพื่อคนยากจน และ 
คนชายขอบ พระเจ้าต้องการเราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในเมื่อเราได้รับจากพระเจ้าเราควรจะให้แก่ผู้อื่น
ด้วยเช่นกัน 
 
 2) ทศางค์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ 

 มัทธิว 23:23 ฉบับ1971 “วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด 
ด้วยพวกเจ้าถวายทศางค์ของสะระแหน่ ลูกผักชี และยี่หร่า ส่วนข้อส าคัญแห่งธรรมบัญญัติคือความ
ยุติธรรม ความเมตตา ความเช่ือนั้นได้ละเลยเสีย การถวายทศางค์พวกเจ้าก็ควรปฏิบัติ แต่ไม่ควร
ละเลยข้อส าคัญนั้นด้วย” พระเยซูไม่ได้มาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ แต่มาท าให้ธรรมบัญญัตินั้น
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สมบูรณ์ขึ้น ดังนั้นพระเยซูไม่ได้ให้ยกเลิกการถวายสิบลดแน่นอน พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วม
สมัยฉบับอธิบาย อธิบายว่าในตอนนี้พระเยซูต าหนิพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี แม้พวกเขาจะ
ถวายสิบลด แต่พวกเขาไม่ยอมช่วยเหลือคนยากจน การถวายสิบลดก็ส าคัญและการรักษาธรรม
บัญญัติข้ออื่นๆก็ส าคัญด้วยเช่นกัน 

 ฮีบรู 7:2ก ฉบับ1971  “อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่งในสิบแห่งของท้ังปวงแก่เมลคีเซเดค” 
แม้พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จะไม่สอนเรื่องสิบลดโดยตรง พระเยซูก็ได้พูดว่า  
การถวายสิบลดก็ควรปฏิบัติ ไม่เพียงแค่นั้นต้องมีใจเมตตาด้วย จดหมายฮีบรูอ้างอิงถึงการถวายสิบลด
ของอับราฮัม แสดงว่าคนในยุคนั้น เขาปฏิบัติกันอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องสอนอะไรมากมาย เราจึงไม่
ค่อยเห็นพระคัมภีร์เขียนถึงการถวายสิบลดสักเท่าไหร่ 
 
 3) ทศางค์ในมุมมองผู้เชื่ออื่น 

 ชมรมนักคิดคริสเตียนไทย (2021) ได้อธิบายว่า “การถวาย คือ การให้พระเจ้าได้มาเป็น
ศูนย์กลางของการถวายเงินของคริสเตียน”  
  ริค วอร์เรน (2018) ได้อธิบายว่า “การถวายสิบลด หมายถึง การคืน10%ของรายได้ท้ังหมด
ให้กับพระเจ้า”  
 เนติ คู่โชติกุล (2018) ได้อธิบายว่า “การถวายรูปแบบหนึ่งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 
เป็นการถวายจากรายได้ท้ังหมด 10% แก่พระเจ้าเพื่อเป็นส่วนท่ีเล้ียงดูเผ่าเลวี และเพื่อดูแลคนท่ีอยู่
ชายขอบในสังคม” 
 
 2.1.2) แนวคิดเร่ืองของการเลี้ยงตนเองเนเวียส  

พันธกิจมิชช่ัน การปลูกสร้างคริสตจักรให้เล้ียงตนเอง ปกครองตนเอง และดูแลตนเองโดยคน
ท้องถิ่นเป็นส่ิงส าคัญ เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1888 องค์คณะมิชช่ันต่างๆ 
โดยเฉพาะคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนประสบปัญหาทาการเงิน ซึ่งในช่วงนั้น จอห์น แอล เนเวียส ได้
น าเสนอแผนการท าพันธกิจมิชช่ัน โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้คริสตจักรอยู่ภายใต้การดูแลของคนท้องถิ่น 
มิชชันนารีท้ังในประเทศไทย และเกาหลี ต่างได้น าแผนดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้คริสตจักรท้องถิ่นเล้ียง
ตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง  

ในประเทศไทยแผนการเนเวียสนั้นดูเหมือนจะไม่ประสบผลส าเร็จในช่วงเริ่มต้น มีอุปสรรค 
จนท าให้มิชชันนารีกับผู้น าท้องถิ่นขัดแย้งกัน (เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า “กบฎศิษยาภิบาล”) 
เนื่องจากคริสตจักรไทยในเวลานั้นพึ่งพามิชชันนารี คนงานหาเล้ียงชีพกับมิชชันนารี และมิชชันนารี
เองไม่มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการสร้างผู้น าให้สอนพระวจนะและประกาศข่าว
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ประเสริฐอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามแผนการเนเวียสนั้นเป็นจุดส าคัญท่ีท าให้เกิดการต่ืนตัวใน  
การดูแลตนเอง เล้ียงตนเองและปกครองตนเองของคริสตจักรไทยในเวลาต่อมา ท าให้เกิดการการต้ัง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

ส่วนในเกาหลีแผนการเนเวียสถือว่าประสบผลส าเร็จท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย คริสตจักรเล้ียง
ตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง จนสามารถส่งมิชชันนารีออกไปเกือบท่ัว
โลก เนื่องจากคริสตจักรเกาหลี เริ่มต้นประกาศพระกิตติคุณด้วยคนเกาหลี และในช่วงเริ่มต้นด้วย
สภาพของประเทศท่ีตกต ่าในด้านต่างๆ และมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
คริสตจักรเป็นท่ีพึ่งของคนตกทุกข์ยากอย่างแท้จริง คริสตจักรให้ความส าคัญกับการศึกษาพระวจนะ 
นี้เป็นจุดส าคัญและจุดเด่นของแผนการเนเวียสในเกาหลี 

คณะมิชช่ันนารีในไทยและเกาหลีต่างก็น าแผนการเนเวียสมาใช้ แต่เนื่องด้วยการท่ีท้ังสอง
ประเทศมีบริบทท่ีต่างกันในเวลานั้น จึงท าให้ส่งผลลัพธ์ต่างกัน และจุดเน้นส าคัญมิชช่ันและผู้น า
ท้องถิ่นในไทยในแผนการเนเวียสคือเรื่องการเงิน แต่ส าหรับคริสตจักรเกาหลี มิชช่ันและผู้น าในเวลา
นั้นจุดเน้นส าคัญคือการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และการสร้างสาวกคริสตในคริสตจักรท้องถิ่น
เป็นพื้นฐานส าคัญท่ีสุด  
 ในปี 1890 จอห์น แอล เนเวียส ซึ่งเป็นมิชชันนารีในประเทศจีน  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 
การท าพันธกิจมิชชัน ซึ่งต่อมาเรียก “แผนการเนเวียส” ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการท าพันธกิจมิชชันของ
มิชชันนารี ในภูมิภาคเอเชีย และมิชชันนารีในเอเชีย ต่างก็น านโยบายของเนเวียสมาใช้ในการท า 
พันธกิจ โดยกระบวนการของวิธีการเนเวียสตามท่ีเขียนไว้ในหนังสือของเขามีดังนี้  (จอห์น ทีคิม, 
1998)  

  1) เน้นการร่วมมือกับคนในท้องถ่ิน และท าพันธกิจกับทุกๆ คน 

  มิชชันนารีควรเป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทุกคนควรจะติดต่อกับคน
 พื้นเมือง มีผู้ช่วยเป็นคนพื้นเมือง และเมื่อเริ่มงานในสนามพันธกิจใหม่ควรส ารวจพื้นท่ีให้
 ท่ัวถึง และไม่ควรให้ความสนใจกับคนกลุ่มใดเป็นพิเศษแต่ให้ความส าคัญกับคนทุกกลุ่ม  
 ทุกชนช้ัน  

  2) เน้นการประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
  ผู้เช่ือต้องการประกาศข่าวประเสริฐด้วยตนเอง คริสเตียนแต่ละคนควรถูกจะถูกสอน
 ให้ประกาศกับเพื่อนบ้านของพวกเขาโดยไม่หวังค่าจ้าง แต่พวกเขายังประกอบอาชีพตามการ
 ทรงเรียกของพระเจ้า ค าพยานบุคคลเช่นนี้มีผลต่อเพื่อนบ้าน ทุกคนในคริสตจักรควรจะเป็น
 ผู้ท่ีเรียนรู้จากผู้รู้ ฆราวาสจะเป็นผู้เลือกผู้น าของตนเอง ขบวนการเลือกสรรเกิดขึ้นอย่างเป็น
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 ธรรมชาติ ผู้น าฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติ คริสตจักรจะขยายตัวของมันเองโดย
 วิธีการตามข้ันตอนนี้  

  3) เน้นการเลี้ยงดูตนเองเป็นส าคัญ 

  คริสตจักรต้องเล้ียงตนเองได้ คริสเตียนควรจะรับผิดชอบคริสตจักรของตนเองใน
 ด้านความต้องการและการเงิน คริสตจักรควรถูกสร้างตามพื้นเพวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผู้น า
 เพียงไม่กี่คนเท่านั้นท่ีจะได้รับค่าตอบแทนในการเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาจากคริสตจักรท่ีเขารับใช้
 อยู่ คริสเตียนควรดูแลคนยากจนในคริสตจักรเป็นพิเศษ คริสตจักรควรส่งเสริมให้เกิด 
 การเพิ่มพูนของประทานมากขึ้น คริสเตียนควรสนับสนุนการเงินเพื่ อท าพันธกิจท้ังในและ
 ต่างประเทศ โรงเรียนสถาบันคริสเตียนควรรับการช่วยเหลือเพียงส่วนเดียวในช่วงเริ่มต้น
 เท่านั้น 

 4) เน้นการสอนพระวจนะเป็นส าคัญ 

  ผู้น าฆราวาสในคริสตจักรท้องถิ่นควรเป็นผู้สอนค าสอนพื้นฐาน ควรเน้นการสอน
 มากกว่าการเทศนา ควรจัดท าคู่มือการสอน และในการสอนทุกครั้งให้เน้นท่ีพระคัมภีร์ ควร
 จัดช้ันเรียนศึกษาพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ต้องเป็นรากฐานแห่งการรับใช้ทุกอย่าง มีเป้าหมายใน
 การเติมความคิดของคริสเตียนให้เต็มด้วยพระวจนะ พระคัมภีร์เป็นคู่มือสิทธิอ านาจเพียงเล่ม
 เดียวในการตอบค าถามทุกประการ การสอนทุกครั้งต้องพึ่งพาการทรงน าของพระวิญญาณ  

 5) เน้นวินัยคริสเตียนเป็นส าคัญ 

  ต้องมีการลงวินัยอย่างเคร่งครัดตามวิธีการของพระคัมภีร์ การลงวินัยนอกเหนือจาก
 นี้ควรเป็นไปตามความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 6) เน้นการมีสัมพันธภาพ 

  ช่วงเริ่มต้นอย่าเสียเวลากับระบบท่ีซับซ้อนในคริสตจักร แต่กิจกรรมของคริสตจักร
 ควรจะเป็นกิจกรรมท่ีคริสเตียนท่ัวๆ ไป อาสาท าได้ อย่ามีศิษยาภิบาลเต็มเวลาในคริสตจักร
 ท้องถิ่นจนกว่าสมาชิกเห็นความจ าเป็นและเต็มใจรับผิดชอบค่าตอบแทนศิษยาภิบาล  
 ไม่แข่งขันกับคณะนิกายใดๆ อย่างน้อยควรมีการปรึกษา เพื่อแบ่งเขตการท างานให้แน่นอน 
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 7) เน้นการช่วยเหลือ สังคมสงเคราะห์ 

  ไม่มีลักษณะการรับใช้ของผู้เผยแพร่คริสต์ศาสนารุ่นแรกคนใดเลยท่ีโดดเด่นกว่านี้ 
 คือการประกาศพระกิตติคุณด้วยความโอบอ้อมและด้วยมนุษยธรรม รักษาคนเจ็บป่วย ท าให้
 คนฟื้นจากความตาย และเล้าโลมใจผู้ท่ีทุกข์ยาก กฎแห่งการปฏิบัตินี้ส าแดงในชีวิตของพระ
 คริสต์และพวกอัครทูต เป็นส่ิงท่ีส าคัญและควรกระท าอย่างยิ่ง ดังนั้นการท าพันธกิจกับ
 แพทย์คริสเตียนชาวต่างชาติจึงเป็นส่ิงส าคัญ 

 8) เน้นการให้คนท้องถ่ินปกครองตนเอง เลี้ยงดูตนเอง 

  มิชชันนารีไม่ควรดูแลคริสตจักรท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งนานเกินความจ าเป็น เพราะ
 การกระท าเช่นนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อคริสตจักรโดยไม่ต้ังใจ เพราะคริสตจักรท่ีไม่ได้น าด้วย
 ผู้น าท้องถิ่นจะไม่เติบโต เพราะยังคงอาศัยการพึ่งพามิชชันนารีตลอด งานหลักของมิชชันนารี
 คือการสร้างคริสตจักร สถาบันคริสเตียนท่ีพึ่งตนเองและเล้ียงดูตนเองได้ และสร้างการรับใช้
 ให้คนในท้องถิ่น มิชชันนารีเป็นทูตช่ัวคราวที่ถูกส่งมาท างานกับคนต่างชาติเมื่องานส าเร็จแล้ว
 เขาก็ถอนตัวจากท่ีนั่น  

 9) เน้นการปรับประยุกต์การท าพันธกิจเข้ากับบริบท แต่ไม่ขัดกับพระวจนะของ

 พระเจ้า 

  การทดสอบวิธีการท าพันธกิจใดๆ ก็ตามควรจะดูว่ามันสามารถปรับเข้ากับเป้าหมาย
 ท่ีวางไว้ได้หรือไม่ สอดคล้องกับสิทธิอ านาจของพระคัมภีร์หรือไม่ สุดท้ายคือวิธีนั้นใช้ได้ผล
 หรือไม่ วิธีใดก็ตามท่ีขาดความวางใจในพระเจ้าจะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า 

 10) เน้นการสอนความจริง และชัดเจน (ทรรศนะต่อความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ของ 

 คริสเตียน)   

  ค าสอนคริสเตียนต้องถูกน าเสนออย่างสมบูรณ์แบบ โดยปราศจากการซ่อนเร้นหรือ
 บิดเบือน ถึงแม้ว่าเป็นการช่ัวคราวก็ไม่ควรกระท า มิชชันนารีควรจะกระท าให้ค าสอนของเขา
 สมบูรณ์และชัดเจนท่ีสุดตามพระคัมภีร์ 
 

 จากแนวคิดท้ัง 10 ประการของนโยบายแผนเนเวียส สรุปได้ว่า มิชชันนารีไม่ควรควบคุมดูแล
คริสตจักรท้องถิ่นนานเกินไป แต่ควรสอนและสนับสนุนให้คริสตจักรจักรท้องถิ่นท่ีจะเล้ียงตนเอง 
ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง การเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต การเช่ือม
สัมพันธ์ร่วมมือกับคริสตจักร และองค์กรต่างๆ เน้นการสอนพระวจนะของพระเจ้าเป็นส าคัญ โดยใช้
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พระวจนะแห่งความจริงเป็นฐาน และปรับให้เข้ากับบริบทต่างๆ ตามวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม แต่ไม่
ขัดต่อพระประสงค์ อีกท้ังยังด าเนินพันธกิจด้านการช่วยเหลือ สังคมสงเคราะห์ และน าเสนอ  
พระกิตติคุณ หลักค าสอนคริสเตียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ปกปิดหรือมีเงื่อนง า 
 
การตอบสนองต่อนโยบายแผนเนเวียสเม่ือมิชช่ันได้น ามาใช้ในประเทศไทย 

จากการประกาศใช้นโยบายแผนเนเวียส ในปี ค.ศ. 1890 นโยบายคริสตจักรเล้ียงตนเอง 
ปกครองตนเอง และประกาศด้วยตนเองนั้น ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานั้นมิชชันนารีพยามใช้
แผนเนเวียสในการท าพันธกิจในประเทศไทยตามนโยบายองค์การมิชชันคณะเพรสไบทีเรียน โดย
ประกาศใช้ในประเทศไทย และมิชช่ันลาวในปี ค.ศ. 1895 การตอบสนองต่อแผนเนเวียสในคริสตจักร
ไทยมีดังต่อไปนี้ 

เมื่อประกาศเริ่มต้นนโยบายแผนเนเวียส ขึ้นที่มิชช่ันลาว ส่ิงท่ีเกิดขึ้นท่ีเด่นชัดและถูกบันทึกไว้
ในประวัติศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ เกิด “กบฏศิษยาภิบาล” (ประสิทธิ์ พงษ์อุดม, 
1998)  เรื่องนี้เกิดขึ้นในการประชุมเพรสไบเทอรี่ภาคเหนือ (ประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค 
ล้านนา) เมื่อปี ค.ศ.1895 ทางมิชช่ันอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้รับเอาแผนการเนเวียส  มาใช้ใน 
การปฏิบัติ พันธกิจในประเทศไทย เวลานั้นมิชชันนารีพยายามจะเร่งเร้าให้ทุกคริสตจักรมีศิษยาภิบาล 
และผลักภาระความรับผิดชอบค่าตอบแทนไปให้คริสตจักร ซึ่งท าให้คริสตจักรเดือดร้อนเพราะยังไม่มี
การเตรียมการและสร้างความเข้าใจ จึงจ่ายค่าตอบแทนศิษยาภิบาลไม่เต็มท่ี หรือบางคนไม่ได้รับ  
ท าให้ศิษยาภิบาล และผู้ประกาศฯ จากเคยได้รับค่าตอบแทนจากมิชช่ันมาตลอดแล้วถูกตัดทอนลง 
เพราะขัดกับนโยบายแผนเนเวียส นี่ เป็นเหตุของความไม่พอใจเกิดขึ้นในคริสตจักร ท้ังในผู้น า  
และศิษยาภิบาล  

ประสิทธิ์  พงศ์อุดม (2004) กล่าวว่า “ถึงแม้การใช้แผนเนเวียสดูเหมือนไม่ประสบ
ความส าเร็จในคริสตจักรไทยในเริ่มแรก แต่อย่างน้อยได้เป็นการกระตุ้นให้คริสตชนไทยได้รู้ถึงภาวะ
ความรับผิดชอบในอนาคต เนื่องจากการน าเสนอแนวคิดดังกล่าว ได้ท าให้มีการจัดต้ังวิทยาลัยพระ
คริสต์ธรรมท่ีเชียงใหม่ ในปี ค.ศ. 1912 และปี ค.ศ. 1913 จัดต้ังโรงเรียนฝึกอบรมพระคัมภีร์ของ
มิชช่ันสยามท่ีกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมผู้น าคริสตจักรไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้ ง และท่ีส าคัญได้มีการ
จัดต้ังโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย คือการปฏิบัติการผ่านทางการศึกษาเพื่อเตรียมคนส าหรับ
คริสตจักรไทย” (ประสิทธิ์ พงษ์อุดม, 2527) จากการปฏิบัติพันธกิจของมิชชันนารีคณะอเมริกัน
เพรสไบทีเรียน ต้ังแต่เริ่มแรก  ในปี ค.ศ.1847 จนถึง ปี ค.ศ.1895 มิชชันนารีจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
ทุกๆ ด้าน ต่อมาใน ค.ศ. 1895 เมื่อมีการเน้นให้ศูนย์มิชชันของคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนท่ัวโลกใช้
นโยบายสร้างคริสตจักรของชนในชาติท่ีสามารถเล้ียงตนเอง ปกครองด้วยตนเอง และประกาศพระ
กิตติคุณด้วยตนเอง หรือท่ีเรียกว่า “แผนการเนเวียส” นบัเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดและมีการผลักดัน
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ในการปลูกสร้างคริสตจักรท่ีเป็นของชนในชาติขึ้น แม้ว่าการใช้แผนการเนเวียสในคริสตจักรไทยจะไม่
ค่อยประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรเหมือนในระเทศเกาหลี หรืออาจจะกล่าวได้ว่า “ในช่วงแรกท่ีคณะ
มิชช่ันได้น านโยบายแผนเนเวียสมาใช้ในประเทศไทยนั้นความล้มเหลว” แต่อย่างน้อยในเวลาต่อมา ก็
ได้จุดประกายความคิดในหมู่ผู้น าคริสเตียนไทย และมีผลดังนี้ 

1) ผู้น าคนไทยตระหนักถึงอนาคตของคริสตจักรไทยจะต้องยืนด้วยตนเอง รับผิดชอบทุก

อย่างด้วยตนเองโดยไม่พึงพามิชชันนารี 

2) มีการเตรียมการ และการสร้างผู้น า ผู้รับใช้พระเจ้าขึ้นในเวลาต่อมา มีการต้ังวิทยาลัย

พระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี) และโรงเรียนอบรมพระ

คัมภีร์ ท่ีกรุงเทพฯ  

3) เกิดกระแสการต้ังคริสตจักรแห่งชาติ เป็นคริสตจักรท่ี ปกครองตนเอง เล้ียงตนเอง และ

ประกาศด้วยตนเอง และได้ก่อต้ังสภาคริสตจักรแห่งสยาม มีธรรมนูญ และดูแล

บริหารงานโดยคนไทย จนกลายมาเป็นสภาคริสตจักรในประเทศไทยในปัจจุบัน 

4) แผนเนเวียส กลายเป็นเป้าหมายหลักของการต้ังสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ 

ปกครองตนเอง เล้ียงตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง มาจนถึงปัจจุบัน      

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ถึงแม้ในภาพรวมของสภาคริสตจักรในประเทศไทย จะสามารถ
ปกครองตนเอง เล้ียงตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง แต่ในเรื่องงานพันธกิจมิชช่ันยังไม่
ต่ืนตัวและให้ความส าคัญน้อยมาก อีกท้ังคริสตจักรท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเล้ียงตนเองได้ 
ยังคงมีโครงการคริสตจักรเล้ียงตนเอง (เฮอร์เบิท สวอนสัน, 1994, น.15) ในปี 1979 สภาคริสตจักรฯ 
ได้วางแผนแม่บทเกี่ยวกับการสนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นสามารถเล้ียงตนเอง จนเกิดโครงการ
คริสตจักรเล้ียงตนเอง 1979 โครงการนี้มีข้อมุติฐานว่าการท่ีคริสตจักรมีศิษยาภิบาลเต็มเวลาซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะฟื้นชีพคริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรฯ ต่อมาภายหลังมีการปรับ
หลักเกณฑ์และช่ือโครงการเป็นโครการคริสตจักรเล้ียงตนเอง 1979/2005 ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะต้อง
ถูกยุติลงในเวลาอันใกล้นี้ แต่ยังมีคริสตจักรอีกจ านวนมากท่ียังเล้ียงตนเองไม่ได้ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเนินการแผนเนเวียสในประเทศไทยไม่ประสบผลเท่าที่ควร  

1) มิชชันนารีไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม ให้กับผู้น าคริสตจักร และไม่สร้างความเข้าใจท่ี

ชัดเจน ไม่ถามความต้องการหรือสมัครใจของคริสตจักรในเวลานั้นของมิชชันนารี ในการ

น าแผนการเนเวียสมาใช้ ท าให้เกิดการขัดแย้งกันท่ีไม่เคยมีมาก่อนระหว่างมิชช่ันกับผู้น า

คริสตจักรและศิษยาภิบาลในเวลานั้น  
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2) การให้ความส าคัญกับเรื่องเงิน การเล้ียงตนเอง โดยวัดจากความสามารถในการดูแลศิษ

ยาภิบาล จากการเงินคริสตจักร หรือความสามารถในการให้เงินค่าตอบแทนแก่  

ศิษยาภิบาล  

3) ผู้เช่ือในยุคแรกโดยมิชชันนารีนั้นส่วนใหญ่จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ได้ท างานกับ

มิชช่ัน โดยเป็นผู้ได้รับมากกว่าจะเป็นผู้ให้ จึงยึดติดภาพของการรับการช่วยเหลือจาก

มิชช่ัน หรือมองว่ามิชชันนารีเป็นด่ังเถ้าแก่มองข้ามภาระการรับผิดชอบในการท าตาม

พระมหาบัญชา  

4) พื้นฐานของคริสตจักรในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามีน้อย คนท้องถิ่นท่ีเป็นผู้น าท่ี

สามารถสอนพระวจนะของพระเจ้ามีไม่มาก และพื้นฐานคนไทยเองก็ไม่ชอบท่ีจะเรียนรู้

พระวจนะอย่างจริงจัง   

 

2.2 การเลี้ยงตนเองของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 2.2.1) โครงการ 30 สตางค ์และก๋วยเต๋ียวคร่ึงชาม  

 พิษณุ อรรฆภิญญ์ (1982) ผู้เขียนหนังสือในท้องฟ้ายังมีดาว กล่าวว่าท่านอาจารย์จรูญ  
เคยเน้นว่าโครงการเล้ียงตนเอง “มันมีอยู่แล้วในธรรมนูญสภาคริสตจักรต้ังแต่เริ่มต้น แต่เราไม่ท ากัน
เท่านั้นเอง” ในปีค.ศ. 1960 สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ เอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องการอภิบาลศิลป์
เพียงแต่น้อย และมีคริสตจักรเพียงไม่กี่แห่งท่ีมีศิษยาภิบาลเต็มเวลา จ านวนศิษยาภิบาลดังกล่าวมีไม่กี่
คนท่ีผ่านระบบศาสนศาสตร์ศึกษา และได้เกิดโครงการ 30 สตางค์ช่วยคริสตจักรชนบท"ขึ้น  
เพื่อสนับสนุนและเรียกร้องให้สมาชิกคริสตจักรคริสตจักรฯ ต่างๆได้ถวายเพื่อช่วยในเรื่องเงินเดือน
ของศิษยาภิบาลท่ัวประเทศ โดยมีหลักการว่าถ้าคริสเตียนทุกคนจะถวายเงินเพียง 30 สตางค์ต่อ
สัปดาห์ ก็จะได้เงินมหาศาล เมื่อน ามาเข้ากองกลางก็จะมากพอท่ีจะช่วยคริสตจักรชนบทให้มี  
ศิษยาภิบาลของตนได้ หลังจากนั้นก็มีการรณรงค์โครงการ ก๋วยเต๋ียวครึ่งชาม ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน 
แต่ท้ังสองโครงการนี้ได้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 2.2.2) โครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 

 โครงการ 1979 คือการส่งเสริมให้คริสตจักรได้บรรลุเป้าหมายของนโยบายของสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ว่าด้วยการปกครองด้วยตนเอง ประกาศด้วยตนเอง และเล้ียงตนเองโดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้ 
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  1) ให้ทุกคริสตจักรมีศิษยาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพประจ า (คริสตจักรของตนเอง) 
 หรือสามารถมีศิษยาภิบาลได้ 

  2) ให้ทุกคริสตจักรมีความเอื้ออาทรห่วงใยกันและกัน ในฐานะท่ีเป็นอวัยวะของ 
 พระวรกายของพระเยซูคริสต์ 

  3) โครงการนี้ต้ังอยู่บนพื้นฐานแห่งความเช่ือในพระคริสตธรรมคัมภีร์ดังต่อไปนี้ 

  3.1) “การถวาย” เป็นการโมทนาพระคุณพระเจ้า เพราะความรักมั่นคงของพระองค์
 ด ารงเป็นนิตย์(สดุดี136) เพราะพระองค์ “ให้” พระเยซูคริสต์แก่เราพระองค์ทรงโปรดให้เรา
 เป็นคนชอบธรรมทางความเช่ือในพระเยซูคริสต์ เราได้รับการช่วยกู้ให้รอดจากความบาป 
 และความตายโดยพระคุณของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ (2 คธ.8-9) เพราะท่านท้ังหลาย
 รู้จักพระคุณของพะเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งค่ังพระองค์ก็ยังยอมเป็นคน
 ยากจน เพราะเห็นแก่ท่านท้ังหลายเพื่อท่านท้ังหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจน
 ของพระองค์ “การถวาย” แสดงถึงการรักพระเจ้าและเพื่อนบ้าน (มก. 10.17 -22, 1 ยอห์น 
 3.11-18) เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นความหมายและพันธกิจท่ีแยกออก
 จาก “การถวาย” ไม่ได้ 
  3.2) “การให้” เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มิใช่ด้วยทัศนะว่าเราเข้มแข็ง  
 เขาอ่อนแอ หรือเรามั่งมี เขายากจน แต่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้ังอยู่บนพื้นฐานแห่ง
 ความเสมอภาคทางความเช่ือในพระเยซูคริสด์ ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้การงานของคน
 อื่นเบาลงและให้การงานของพวกท่านหนักขึ้น แต่เป็นการให้กันให้กันมาในยามท่ีท่านมี
 บริบูรณ์ เช่นเวลานี้ท่านก็ควรช่วยคนเหล่านี้ท่ีขัดสน และในยามท่ีเขามีบริบูรณ์เขาก็จะได้
 ช่วยพวกท่านเมื่อชัดสน (2 คธ.8:13-14) 

 ดังนั้น โครงการคริสตจักรเล้ียงตนเองจึงเป็นโครงการท่ีเปิดใอกาสให้คริสตจักรท้ังหลาย
รับผิดชอบพันธกิจของตนเองและแสดงออกซึ่งการโมทนาพระคุณพระเจ้าร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า
โดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยน ้าใจกว้างขวาง เราเช่ือมั่นว่าถ้าคริสตจักรถวายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันด้วยใจกว้างขวาง คริสตจักรทุกแห่งจะสามารถมีศิษยาภิบาลได้ และยังมีเหลือมากท่ี  
จะช่วยเหลือผู้อื่น 
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ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการรับเงินเดือนของศิษยาภิบาลตามโครการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 
ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

1) ระเบียบข้อบังคับนี้ให้ใช้ต้ังแต่ วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1980 

2) บรรดาระเบียบ กฎ ข้อบังคับอื่นท่ีเกี่ยวกับการรับเงินเดนของศิษยาภิบาลท่ีขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบข้อบังคับบ้ีให้ใช้ระเบียบข้อบังคับนี้แทน 

3) ในระเบียบข้อบังคับนี้ค าว่า 

 “เงินเดือน” หมายถึง เงินเดือนอัตราท่ีได้รับจริงเป็นรายเดือนตามคุณวุฒิ ท่ีได้
 ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ “ศิษยาภิบาล” หมายถึง ศาสนาจารย์ หรือ ครูศาสนา ตามท่ีถูก
 ก าหนดไว้ในธรรมนูญแห่งคริสตจักรฯ ค.ศ. 1974 

 “คริสตจักรประจ าต าบลท่ีเล้ียงตนเองได้” หมายถึง คริสตจักรท่ีสามารถรับผิดชอบ
 เงินเดือนของศิษยาภิบาลท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาในคริสตจักรนั้นๆ 

 “คริสตจักรประจ าต าบลท่ีเล้ียงตนเองไม่ได้” หมายถึง คริสตจักรท่ีไม่สามารถ
 รับผิดชอบของศิษยาภิบาลท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาในคริสตจักรนั้นๆ 

4) อัตราเงินเดือนของศิษยาภิบาลตามระเบียบข้อบังคับนี้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ แต่ละระดับ
ให้ถือขัน้เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน โดยเริ่มต้ังแต่ระดับ 2 ขึ้นไปซึ่ง
กรรมการด าเนินงานสภาฯ เห็นชอบแล้ว 

5) ศิษยาภิบาลจะได้รับเงินเดือนในระดับใดนั้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 5.1) ผู้ท่ีสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของศูนย์ศึกษาคริสเตียนบริการ ของคณะศาสน
 ศาสตร์แมคกิลวารี วิทยาลัยพายัพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรนั้น หรือเข้าสอบเทียบได้ให้รับ
 เงินเดือนอยู่ในระดับ 1 (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ 2) 

 5.2) ผู้ท่ีสอบไได้ตามหลักสูตรคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี วิทยาลัยพายัพ ปริญญา 
 B.Min. ได้รับปริญญา B.Th. จากสถาบันศาสนศาสตร์อื่นๆ ท่ีกรรมการศาสนศาสตร์ของ 
 สภาคริสตจักรรับรองแล้ว ให้ได้เงินเดือนในระดับ 2 (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
 พลเรือนระดับ 3 



 

25 

 5.3) ผู้ ท่ีสอบไส่ได้ตามหลักสูตรคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี วิทยาลัยพายัพ 
 ปริญญา B.D. (M.Dv) หรือผู้ท่ีได้รับปริญญา Th.M. หรือ ปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์ศึกษา
 อื่นๆ ท่ี เทียบเท่าในระดับนี้ จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ท่ีกรรมการศาสนศาสตร์ของสภา
 คริสตจักรรับรองแล้ว ให้ได้เงินเดือนในระดับ 3 (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพล
 เรือนระดับ 4) 

  5.4) ผู้ ท่ีสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสถาบันศาสนศาสตร์ได้รับปริญญา Th.D 
 เที ยบ เท่ าใน ระ ดับนี้ จากสถาบั น ก ารศึกษาอื่ น ๆ  ท่ี ก รรมการศาสนศาสตร์ ขอ ง 
 สภาคริสตจักรรับรองแล้ว ให้ได้เงินเดือนในระดับ 4 (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
 พลเรือนระดับ 5)  

6) คริสตจักรประจ าต าบลใดท่ีจะให้ศิษยาภิบาลของตนได้รับอัตราเงิน เดือนตามระเบียบ
ข้อบังคับอนุมัติจากคริสตจักรภาค และกรรมการด าเนินงานสภาคริสตจักรฯ ตามล าดับ 

7) อัตราส่วนความรับผิดชอบเงินเดือนของศิษยาภิบาลตามระเบียบข้อบังคับนี้แบ่งออกเป็น 
3 ส่วนดังนี้  

 1) คริสตจักรประจ าต าบล 

 2) คริสตจักรภาค 

 3) สภาคริสตจักรฯ 

ท้ังนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนความรับผิดชอบตามโครงการคริสตจักรเล้ียงตนเอง 1979 

8) คริสตจักรประจ าต าบลใดท่ีจะให้ศิษยาภิบาลของตนได้รับเงินเดือนตามระเบียบข้อบังคับนี้ 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและสัดส่วนความรับผิดชอบนี้ เป็นระยะเวลาติดต่อกันจากปีท่ี
เริ่มต้นจนกระท้ังก าหนดปีท่ีเล้ียงตนเองได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงศิษยาภิบาลคริสตจักร
ประจ าต าบลนั้นก็ตาม 

9) การเล่ือน ขั้นเงินเดือนของศิษยาภิบาลต้องได้รับความเห็นชอบจาก คริสตจักรภาค และ
สภาคริสตจักรฯตามล าดับ 
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10) การปรับอัตราเงินดือนของศิษยาภิบาล เพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศให้อยู่ในการพิจารณาของกรรมการด าเนินสภาคริสตจักรฯ หรือกรรมการอ านวยการ 
สภาคริสตจักรฯ 

11) ศิษยาภิบาลได้รับเงินเดือนตามโครงการเล้ียงตนเอง 1979 จ าต้องเข้าโครงการบ าเหน็จ 
1969ของกองการศึกษา สภาคริสตจักรฯ ท้ังนี้โดยให้ถือว่าคริสตจักรประจ าต าบลเป็นหน่วยงาน
ตันสังกัด การแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกระเบียบข้อบังคับนี้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ กรรมการ
ด าเนินงานสภาคริสตจักรฯ หรือกรรมการอ านวยการสภาฯมีมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิก
ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักร:กรณีศึกษาคริสตจักร
ท้องถิ่นสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

  3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2) กรอบแนวคิด 
  3.3) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  3.4) การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  3.5) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  3.7) การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนในการท าพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่นในภาคท่ี 14 และคริสตจักรภาคท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วย  ศิษยาภิบาล ประธาน 
คณะธรรมกิจ คริสตจักร จ านวน 10 คน  

 1)  คริสตจักรสันติธรรม จ.เชียงใหม่ สังกัดภาคท่ี 14  
     2) คริสตจักรไตรสภาวคาม จ.เชียงใหม่ สังกัดภาคท่ี 14  

 3) คริสตจักรสายสัมพันธ์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สังกัดภาคท่ี 14  
 4) คริสตจักรสานฝัน จ.เชียงใหม่ สังกัดภาคท่ี 1  
 5) คริสตจักรสามัคคีธรรม-แม่สะลาบ จ.เชียงใหม่ สังกัดภาคท่ี 1  
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีลักษณะดังนี้ 
 3.1.1) การศึกษาวิจัย ศิษยาภิบาล ประธานธรรมกิจคริสตจักร ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องใน 
การท าพันธกิจในคริสตจักรท้องถิ่นภาคท่ี14 และคริสตจักรภาคท่ี 1 โดยยินยอมและสมัครใจให้ความ
ร่วมมือในการวิจัยตลอดระยะเวลาของการวิจัย 
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3.1.2) การศึกษาวิจัยประธานธรรมกิจคริสตจักรท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการท าพันธกิจใน
คริสตจักรท้องถิ่นภาคท่ี 14 และคริสตจักรภาคท่ี 1 โดยยินยอมและสมัครใจให้ความร่วมมือในการ
วิจัยตลอดระยะเวลาของการวิจัย 
   

3.2 กรอบแนวความคิด 

 การวิจัยท่ีได้ศึกษา และพิจารณาหนังสือบทความต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเล้ียงตนเอง  
การบริหารงานคริสตจักร รวมถึงงานเขียนวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของผู้ท่ีศึกษาถึงการเล้ียง
ตนเองของคริสตจักร และการศึกษาในด้านประวัติศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและค าตอบท่ีเป็นจริง ครอบคลุมประเด็นอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
(In-depth Interview) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแนวทางค าถามประเด็นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก สมุดบันทึก 1 เล่ม และโทรศัพท์บันทึกเสียง 1 เครื่อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ติดต่อสอบถามกับกลุ่มศิษยาภิบาล กลุ่มประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรท้องถิ่น 
ภาคท่ี 14 และคริสตจักรภาคท่ี 1 ด้วยตนเองเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท่ีผู้สัมภาษณ์และผู้ท่ี
ให้ข้อมูลนั้นเป็นผู้ก าหนดวันและเวลาท่ีสะดวกในการให้ข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนเดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 ร่วมกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 50-60 นาที สถานท่ีและเวลาท่ี
ใช้ในการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล  โดยด าเนินการสัมภาษณ์รายบุคคล 
(personal interview) ในระหว่างสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้จดบันทึกพร้อมใช้เครื่องบันทึกเสียงในการ
บันทึกข้อมูลโดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล และน าและข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกท้ังสองรูปแบบเป็น
ข้อมูลหลักท่ีจะน าไปวิเคราะห์ด้วยการใส่รหัสจัดหมวดหมู่ในขั้นตอนต่อไป 

 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยท าการประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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3.4.1) น าข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนเอกสารมาประมวล และสรุปจัดหมวดหมู่เพื่อตอบ
ค าถามการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักร: กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ 

3.4.2) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาประมวล และสรุปจัดหมวดหมู่เพื่อตอบค าถาม 
การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักร: กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่น สังกัด 
สภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ 

3.4.3) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์น ามาสรุป และจัดหมวดหมู ่
 

3.6 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

การวิ จัยครั้งนี้ ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ .ศ . 2564 – 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

3.7 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดการ
ป้องกันผลกระทบด้านจริยธรรมท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

1) การป้องกันผลกระทบต่อบุคคล โดยการไม่ระบุช่ือและนามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
(ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม) 

2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หากรู้สึกอึดอัดหรือไม่ต้องการจะตอบใน
บางค าถาม 
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Head 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการวิจัยเรื่อง แนวทางการเล้ียงตนเอง
ของคริสตจักร กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีสามารถเล้ียงตนเอง
ได้ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ตามวิธีการด าเนินการวิจัยตามบทท่ีผ่านมา แล้วน า
ข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงจากทฤษฎี 
การเรียนรู้ของบลูม “H -Triangle Self-supporting church Model” 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ทฤษฎี “H -Triangle Self-supporting church Model” 

 
 จากการวิจัยโดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อวิจัยเรื่อง แนวทางการเล้ียงตนเอง
ของคริสตจักร กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่น   สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ท่ีสามารถ 
เล้ียงตนเอง ได้เพื่อเป็นแนวทางท่ีคริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการเล้ียงตนเองของ
คริสตจักรได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผลการวิจัยยังช้ีให้เห็นถึง 
 
 
 
 

Heart Hand 

Self-supporting 
church 
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4.1 Head (พุทธิพิสัย) ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงตนเอง ตระหนักถึง

บทบาทความจ าเป็นท่ีต้องเลี้ยงตนเองของคริสตจักร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับความเข้ าใจเกี่ยวกับ 
พบว่ามีความเข้าใจในส่วนของคริสตจักรเล้ียงตนเองอย่างหลากหลาย ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้
กล่าวถึง การเล้ียงตนเองของคริสตจักร ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 
“คริสต จักรท่ี สมบู รณ์  คริสต จักรนั้ น จะ ต้องมี ผู้ เล้ี ยง มี ผู้อภิบาล  
มีศิษยาภิบาล คริสตจักรของเรามีศิษยาภิบาล ซึ่งท างานเต็มเวลา และ 
เราก็เล้ียงดูศิษยาภิบาล มีเงินเดือนให้ศิษยาภิบาล มีสวัสดิการให้ทุกอย่าง
ให้ศิษยาภิบาล ตามนโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทยทุกอย่าง” 
 

ในท านองเดียวกันนี้  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ีสองได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับ
ความหมายของการเล้ียงตนเองของคริสตจักร ตามข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า 
   

“คริสตจักรท่ีเล้ียงตนเองได้  หมายถึง คริสตจักรท่ีสามารถดูแลภาระ
ค่าใช้จ่าย ท่ีใช้ในคริสตจักร ไม่ว่าใช้ในการท าการใช้จ่ายภายในคริสตจักร 
หรือในการท าพันธกิจต่างๆได้ รวมถึงการจ่ายเงินเดือนของทีมผู้รับใช้ 
บุคลากรท่ีท างานรับใช้ในคริสตจักรส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ หรือ
ค่าตอบแทน ค่ายังชีพของศิษยาภิบาล และมีงบประมาณส าหรับการบริหาร
จัดการพันธกิจ” 

 
 นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับการเล้ียงตนเอง
ของคริสตจักร ดังข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ท่านนี้ว่า 
  

“ค าว่าคริสตจักรเล้ียงตนเองหมายถึง คริสตจักรมีความสามารถมีก าลังใน
การท าพันธกิจได้ด้วยตนเอง โดยลดการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากภายนอก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบประมาณต่างๆ โดยความเข้าใจหลักการว่า
คริสตจักรเล้ียงตนเองก็คือ ท าภารกิจด้วยตนเองตามก าลังความสามารถของ
ตัวเอง สรุปคือ คริสตจักรสามารถท่ีจะมีศิษยาภิบาลเต็มเวลาของตัวเองได้ 
โดยคริสตจักรจะดูแลรับผิดชอบศิษยาภิบาลได้”  
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 ในท านองเดียวกันผู้ให้การสัมภาษณ์อีกท่านเสนอมุมมองว่า 
 
 “คริสตจักรเล้ียงตัวเองคือ คริสตจักรท่ีสามารถเล้ียงดูศิษยาภิบาล แล้วก็

สามารถท่ีจะมีค่าใช้จ่ายในการท่ีจะท าพันธกิจต่างๆ ในคริสตจักร สามารถท่ี
จะด าเนินไปด้วยแรงขับเคล่ือนของสมาชิกเองท่ีมีส่วนร่วมในการถวาย”  

 
 ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึง 

 
“ส าหรับการเล้ียงตัวเองของคริสตจักรก็ คือ  ทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่ ใน
คริสตจักรของเรา โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยการช่วยเหลือจากแหล่งภายนอก 
หมายถึงว่าโดยเฉพาะในเรื่องถ้าพูดถึงเรื่อง การเล้ียงตัวเองโดยส่วนมากนี่ก็
คิดถึงเฉพาะเรื่องเงินมาก่อน การเล้ียงตนเองก็คือปกครองตนเอง ดูแลตัวเอง
ได้ แล้วก็สามารถเลือกใช้สามารถท าภารกิจด้วยตัวเอง นี่คือการเล้ียงตัวเอง 
แต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องอาศัยจากข้างนอกนะก็คือว่าไม่ได้แบบอาศัยเรื่ องด้าน
การเงินจากภายนอกเข้ามา แต่ว่าเราได้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการ
ช่วยเหลือด้านอื่นๆ การมีส่วนช่วยเหลือจากภายนอกด้วยเช่นเดียวกันแต่
หมายถึงว่ามันไม่ได้มาในรูปแบบของการเงิน” 

 
 นอกจากนี้ยังมีอีกคนได้เพิ่มเติมในส่วนนี้วา่ 
  

“เมื่อต้ังโบสถ์ได้มีความคิดว่าอยากจะได้ศิษยาภิบาลเป็นของตนเอง  อยาก
มีศิษยาภิบาลของตัวเอง ในเวลานั้นคริสตจักรเราควรจะมีศิษยาภิบาล ก็เริ่ม
มีกองทุนศิษยาภิบาล มีความเข้าใจการเล้ียงตนเองต้ังแต่นั้นมาแล้ว โดยท่ี
ตอนนั้นมันจะมีโครงการของสภาคริสตจักรในประเทศไทยโครงการ
คริสตจักรเล้ียงตนเอง 1979 ซึ่ งนโยบายหรือว่าความเป้าหมายของ 
สภาคริสตจักร เป็นคริสตจักรปกครองตนเองท าภารกิจโดยตัวเอง อันนี้
พื้นฐาน เพราะฉะนั้นค าว่าการเล้ียงตนเองในนัยยะในความหมายท่ีเข้าใจ  
ก็คือ การเล้ียงตนเองคือเราสามารถท่ีจะดูแลท้ังหมดท้ังเรื่องของการบริหาร
จัดการรวมท้ังการ ด าเนินภารกิจปกครองการดูแลท้ังหมด ประกอบกันเป็น
คริสตจักรท่ีเล้ียงตนเองได้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเท่านั้น แต่พูดถึงเรื่อง งาน
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เรื่องของการบริหารจัดการต่างๆ ได้ด้วย นี่ก็คือเป็นหลักของความเข้าใจ 
ของการเป็นคริสตจักรเล้ียงตนเอง” 

 
นอกจากนั้น ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งท่ีกล่าวถึงประเด็นท่ีเสริมกันเกี่ยวกับการเลี้ยงตนเอง 
ของคริสตจักรดังนี้ 
 

“ความเข้าใจการเล้ียงตนเองของคริสตจักรก็คือ การท่ีคริสตจักรสามารถจะ
บริหารจัดการตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเงิน การประกาศ การท า
พันธกิจ  ท่ีเกี่ยวกับชุมชนก็เป็นการบริหารจัดการในของคริสตจักร แต่ว่ายัง
มีความเกี่ยวข้องกับในส่วนภาคของคริสตจักรภาคและสภาคริสตจักร ซึ่งจะ
เป็นการสนับสนุนในส่ิงท่ีโบสถ์ยังขาดอยู่แต่ว่าการเล้ียงตนเองก็คือหมดก็จะ
เป็นผู้ท่ีมีส่วนในการดูแลศิษยาภิบาลด้วย ดูแลทุกอย่างท้ังด้านการเงินด้วย” 

 
 4.1.1) ค่ายังชีพและสวัสดิการผู้รับใช้พระเจ้า คือ การสนับสนุนให้ผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ได้โดย
การสนับสนุนของทางคริสตจักรให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้กล่าวถึง การเล้ียงตนเองของคริสตจักร ดังค ากล่าวของผู้ให้ 
สัมภาษณ์ว่า  
 

“ค่ายัง ชีพศิษยาภิบาล10,600 บาท และก็สวัสดิการของเราก็มี ให้  
ศิษยาภิบาลอีก 5% แล้วก็อีก 3%  เป็นเกษียณ แล้วเรามีสวัสดิการ
รักษาพยาบาลเป็นสวัสดิการปีละ 1200 บาท เพราะศิษยาภิบาลของเราเป็น
โสด” 

 
 ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านเสนอมุมมองว่า 
 

“ประมาณ 9000 บาท มาตรฐานสภาคริสตจักร ในการเริ่มต้นตามขั้นของ
สภาคริสตจักร แล้วคริสตจักรได้มีสวัสดิการแก่ศิษยาภิบาลแล้วก็ผู้รับใช้ใน
คริสตจักรแล้วก็จ่ายในส่วนค่ารักษาพยาบาล 8% ตามท่ีสภาคริสตจักร
ก าหนดไว้ จ่ายในส่วนค่ารักษาพยาบาลท่ีเป็นของคนงานของพระเจ้าท่ีจ่าย
แยกจาก 8% ปีละประมาณ 1,200 บาท มีท่ีพักท่ีโบสถ์แล้วก็ค่าน ้ามันรวม
ในเงินเดือน”  
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“คริสตจักรสนับสนุนเป็นรายเดือน ตอนนี้น่าจะประมาณ 17,000 - 18,000 
บาท น่าจะประมาณนั้นพร้อมกับสวัสดิการต่างๆ ตามข้อปฏิบัติระบบ 
ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก็มี ใน ส่วนของค่ารักษาพยาบาล  
รายครอบครัวสมทบค่า 5% และ 3% นั้นเป็นพวกสวัสดิการ แล้วก็ของขวัญ
คริสต์มาส จ านวนเงิน 5,000 บาท ตามหลักของสภาคริสตจักรให้ทุกอย่าง
ตามหลักสภาคริสตจักร แต่ว่าในแง่ของการช่วยพันธกิจของศิษยาภิบาลใน
การท างาน เราช่วยอย่างเช่น ค่าโทรศัพท์จ่ายเป็นรายเดือน ค่าพาหนะเยี่ยม
เยียน จ่ายให้ไปเลยเหมือนกับทุกเดือนๆ เป็นรายจ่ายประจ า แต่ว่าถ้า
พาหนะในการท าภารกิจเยี่ยมเยียนต่างๆเป็นท่ีเบิกเป็นครั้งๆ ก็ยังมีอยู่  
เหมือนกับสองรายการท่ีจะช่วย แต่ว่าอันนั้นก็ช่วยตามท่ีจะเบิกแต่เรื่อง 
เยี่ยมเยียน ท่ีเราเขียนไว้ในงบประมาณ แล้วค่าโทรศัพท์ ค่าเยี่ยมเยียน  
มีบ้านพักส าหรับศิษยาภิบาล มีการรณรงค์คุยกันว่าใครมีอะไรๆ ก็น าไปให้ 
ศิษยาภิบาล มีกับข้าว ท ากับข้าวมีอะไรอยากจะเอาไปให้ศิษยาภิบาลกิน
ครอบครัวก็เอาไปให้” 

 
 นอกจากนั้น ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งท่ีกล่าวถึงประเด็นท่ีเสริมกันเกี่ยวกับ 
  
 “ส าหรับค่าตอบแทนศิษยาภิบาลและรวมถึงสวัสดิการอะไรต่างๆ ในส่วน

ของค่าตอบแทนของศิษยาภิบาลก็เฉล่ียต่อเดือนก็จะอยู่ท่ี 17,380 บาท ซึ่ง
ต้องบอกตอนนี้ ณ ปัจจุบันท่ีรับใช้ท่ีนี่ก็เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ส่วนในเรื่อง
ของสวัสดิการก็ตามท่ีระเบียบปฏิบัติของสวัสดิการท่ีได้รับของสภาคริสตจักร 
สมทบค่ายังชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีต้องจ่ายให้กับ
หน่วยงานต่อปีนะ แล้วก็มีสะสม 5% มี 3%เกษียณอายุ เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์หน่วยงานสวัสดิการ อย่างอื่นก็มีของขวัญคริสต์มาส ซึ่งก็
หนึ่งปีคริสตจักรก็มีให้อย่างเช่น ปีนี้ ได้ 5,000 บาท ผู้ช่วยศิษยาภิบาล 
ก็ ไ ด้  2 ,000  บาท  ส าหรับ ผู้ ช่ วย ศิษ ยาภิ บ าลมั น ไม่ มี ค่ ายั ง ชีพ เรา 
เรียกว่า ค่าขอบคุณในการร่วมพันธกิจคริสตจักร  ตามความเห็นของ 
คณะกรรมการบริหารคริสตจักรเห็นว่ายังไม่มีก าลังท่ีจะรับศิษยาภิบาลได้ท้ัง



 

35 

สองคน ในขณะท่ีพันธกิจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีศิษยาภิบาลท้ังผู้ช่วย 
ศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลฝ่ายด้วยเพื่อท่ีจะเพิ่มพูนการท าพันธกิจ การเล้ียงดู
ฟูมฟักสมาชิก ส าหรับผู้ช่วยศิษยาภิบาลมีค่าขอบคุณเดือนละ 3,000 บาท 
ตอนนี้ ท่ีคริสตจักรมี ผู้รับใช้เต็มเวลาก็จะมี ศิษยาภิบาล แล้วก็มี ผู้ช่วย 
ศิษยาภิบาล ส่วนท่านศิษยาภิบาลอาวุโส ท่านเกษียณไปแล้วชราภาพแต่ก็
อยู่ในการดูแล การเอาใจใส่ของคริสตจักร ในเรื่องของสวัสดิการค่าตอบแทน
การดูแลของคริสตจักรก็ยังคงดูแล คือ ดูแลตามตามก าลังของคริสตจักร  
ศิษยาภบิาลเป็นผู้รับใช้เราก็ถือว่าเราให้พระเจ้าน าในการเล้ียงดูผู้รับใช้”  

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์อีก 6 ท่าน ได้กล่าวถึงความภูมิใจท่ีมีต่อการเล้ียงตนเองของคริสตจักร 

 
“สนับสนุนค่ายังชีพ 10,450 บาท และผู้ช่วยศิษยาภิบาล 4500 บาท แล้ว
คริสตจักรมีสวัสดิการแก่ศิษยาภิบาลและผู้รับใช้สวัสดิการค่าเกษียณค่า
บ าเหน็จ 5% แล้วก็ส่งเดือน 522 บาท ส่งสภาคริสตจักรอันนี้คือคริสตจักร
ส่งให้  ค่าบ าเหน็จ 3% คือ 314 บาท อันนี้ก็คริสตจักรส่งให้  อีก 5%  
ศิษยาภิบาลส่งเอง สวัสดิการของผู้รับใช้ โดยส่วนมากสมาชิกจะถวายส่วนตัว
กับอาจารย์ บางคนเขาจะเขียนว่าถวายเพื่อศิษยาภิบาล 300 - 400 บาท 
บางคนเขามีเยอะหน่อยยังมีให้ศิษยาภิบาล 1,000 บาท กรณีพิเศษบางคน
เขาก็เอากับข้าวไปให้ เอาผลไม้ไปให้ มันจะเป็นแบบนี้ ค่าน ้ามันถ้าไกลๆ  
ถ้าสตรีพาไปสตรีเขาก็จ่าย ถ้ารวีฯพาไปรวีฯ ก็จ่าย อนุชนพาไปอนุชนก็จ่าย 
ไม่ เกี่ยวกับคริสตจักร อันนี้แต่ละกลุ่มเราจะรับผิดชอบเอง  มีบ้านพัก 
ศิษยาภิบาล” 

 
“เป็นค่าตอบแทน ก็ตอนนี้อยู่ท่ีประมาณ 10,000 บาท ก็เริ่มแรกประมาณ 
8,000 กว่าบาท คริสตจักรก็ค่อยๆช่วยกัน แต่ของภรรยาก็อยู่ในส่วนท่ี
คริสตจักรเองได้สมทบเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่ได้สวัสดิการ รวมอยู่ท่ีประมาณ 
14,000บาท เกือบ15,000 บาท ต่อเดือนของค่าใช้จ่ายอันนี้ คือส่วน
ค่าตอบแทน สวัสดิการก็คริสตจักรก็ ช่วยประกันสุขภาพก็ครอบครัว 
ศิษยาภิบาล ปีละ 2,400 บาท ก็ค่ารักษาพยาบาลก็ครอบครัวไปรักษาท่ีโรง
บาลแมคคอมมิคก็นี่เป็นประกันสุขภาพท่ีคริสตจักรเองก็ได้ช่วยเหลือตรงนี้
ทุกปี คริสตจักรด าเนินการบ้านพักศิษยาภิบาลนี่เป็นของคริสตจักรก็ถือเป็น
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สวัสดิการให้ กับค่าน ้า ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน ้ามันไม่มีตายตัวแต่ว่าถ้ามี
เกี่ยวกับงานงานรวีเกี่ยวกับอนุชน คริสตจักรก็จะมีเราก็จะมี ถ้าของอนุชน 
อนุชนก็ช่วยอาจารย์ในเรื่องนี้  รวีก็รวีก็ ช่วยรับผิดชอบ ถ้าเป็นงานของ
คริสตจักรก็เกี่ยวกับงานพันธกิจก็คริสตจักรเราสามารถเบิก แล้วก็คริสตจักร
จะช่วยค่าน ้ามัน” 

 
“มีค่าตอบแทน 26,000 บาท เป็นค่าตอบแทน มีเงินทุนเกษียณ 3% และ 
5% แล้วก็มีค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการผู้รับใช้ 2,400บาท ต่อป ีแล้วก็มีเงิน 
คริสต์มาส” 

 
“ ท่ีนี่ ดู แลเงิน เดือน ค่าตอบแทนเต็มอั ตราประมาณ  30,000 บาท  
รวมท้ังสวัสดิการต่างๆ และของสภาคริสตจักรด้วย มีของขวัญคริสต์มาสทุก
ปีท่ีนี่ให้สองเดือน เนื่องจากเราท างานมานาน ค่ารักษาพยาบาลค่าสมทบอัน
นั้นอยู่ในระบบแต่คริสตจักรก็เป็นผู้รับผิดชอบ” 

 
“ณ ปัจจุบันนี้ของอาจารย์ก็ประมาณ 16,000-17,000 บาท แล้ว สวัสดิการ
จัดตามระเบียบของสภาคริสตจักร สมทบเท่าไหร่มีเท่าไหร่สมทบตาม
ระเบียบ เค้าบอกสมทบ 5% ก็สมทบ 5% 10% ก็ให้ 10% ให้ตามนั้นเลย 
แล้วก็มีสวัสดิการท่ีเพิ่มเติมคือ ประกันชีวิต มีบ้านพักให้และดูแลเรื่อง ค่าน ้า 
ค่าไฟ ไม่ได้คิดในเงินเดือน” 

 
“ส าหรับค่ายังชีพ ปัจจุบันนี้อ้างอิงตามขั้นของสภาคริสตจักร ก็ตอนนี้ท่ีได้รับ
อยู่ก็ 16,710 บาท เป็นการท่ีคริสตจักรได้สนับสนุนให้ส าหรับค่ายังชีพ  
ส่วนสวัสดิการอื่นๆ ท่ีคริสตจักรให้ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญคริสต์มาส โบสถ์ก็
ให้หนึ่งเดือน ให้ส าหรับการดูแลท่ีพัก บางครั้งก็ดูแลเรื่องของอาหาร มีพี่น้อง
สมาชิกก็ดูแลเรื่องของปัจจัยในการใช้ในการด าเนินชีวิตต่างๆ เป็นการ
สนับสนุนจากคริสตจักรด้วยแล้วก็จากสมาชิกของคริสตจักรด้วยเป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ้น” 
 
 

 



 

37 

4.2 Heart (เจตพิสัย) ภาระใจในการเลี้ยงตนเอง แบ่งปันนิมิตคริสตจักรในการท า

พันธกิจ  

 4.2.1) การถวายเฉลี่ยต่อเดือนของคริสตจักร  

 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพการของคริสตจักรในการบริหารจัดการภายในคริสตจักร เพื่อ
การเล้ียงตนเองของคริสตจักร 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถวายว่ารับการถวายเฉลี่ยต่อเดือน 
 

 
 

ตารางที่ 1 กราฟแสดงการถวายเฉลี่ยต่อเดือนของคริสตจักร 

 

“การถวายเฉล่ีย รวมสิบลด รวมถวายทุกอย่าง ประมาณเดือนละ 17,000 
บาท โดยเฉล่ียต่อเดือน”  

 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ถ้านับเฉพาะในถุงถวายประมาณ 3000 ถึง 4000 แต่ว่าในส่วนนี้ ในการ
ดูแลส าหรับค่าตอบแทนของผู้รับใช้ในหมวดคริสเตียนนั้นๆด้วย ก็สิบลดของ
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สมาชิกในคริสตจักรด้วยก็เฉล่ียประมาณ 12,000 บาทไปจนถึง 15,000 
บาท”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“การถวายโดยรวมทั้งหมด ถือเป็นรายรับของคริสตจักรก็แล้วกัน เดือนหนึ่ง
ก็เดือนนึงประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาท โดยประมาณเฉล่ียช่วงเวลานี้
แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะเยอะกว่านี้”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ส าหรับการถวายของคริสตจักรเราเฉล่ียต่อเดือนของคริสตจักร แบ่งเป็น
สามส่วน คือว่าถวายมีการถวายปกติ การถวายทศางค์หรือสิบลด แล้วก็ส่วน
ท่ีสามเป็นการถวายพิเศษ ซึ่งในส่วนของการถวายรวมท้ังหมดเฉล่ียต่อเดือน
ก็จะอยู่ท่ี 30,000 ต่อเดือน ถึง 50,000 บาท แต่ท้ังนี้เนี่ยในแต่ละช่วงหนึ่งปี 
ก็จะมีบางช่วงบางเดือนท่ีมีสถานการณ์ท่ีบางครั้งเกี่ ยวกับวิถีชีวิตพี่น้อง
สมาชิก ท่ีไม่อาจจะประมาณหรือคาดการณ์ได้หรืออาจจะขึ้นลงตาม
สถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามก็จะอยู่ท่ีเราราว 30,000บาท ถึง 40,000 บาท 
หรือสูงสุดอยู่ท่ี 50,000 ต่อเดือน แล้วก็ท้ังปีเรารวมกันถวายก็ถ้าเฉพาะใน
ส่วนของการถวายปกติก็จะอยู่ท่ี 600,000 บาท ถึง 700,000 บาทต่อปี”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“บางเดือนถ้าสมมติว่ามีงานอย่างเทศกาล ถ้าสมมุติว่ามีเทศกาลถวายผล
แรก คริสตมาสเราก็จะได้เยอะ คริสตมาสเราปีนี้ เราไม่ได้จัดครึกครื้นก็
ขอบคุณพระเจ้าเรายังได้เงินประมาณ 40,000 กว่าบาท แล้วก็อย่างถวายผล
แรกเราก็ท าเฉพาะภายในของเรา เราก็ได้เงินประมาณ 40,000 กว่าบาท อัน
นี้ก็ขอบคุณพระเจ้า เราพยายามเป็นยังไงก็พยายามโปรโมทเพราะเราเล้ียง
ตนเอง เราพยายามอธิบายให้สมาชิกเข้าใจในการถวายมันจะเกิดผลตามมา
ยังไง การถวายสิบลดถ้าสมาชิกหลายคนไม่เข้าใจสิบลดเอาไปท าอะไรแล้วก็
เพื่ออะไร แล้วพันธกิจคืออะไรเพื่ออะไร ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ  ตอนนี้ก็
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รู้สึกว่าสมาชิกถวายสิบลดเข้ามาเยอะขึ้น ถวายพันธกิจเข้ามาเยอะขึ้น ก็
ขอบคุณพระเจ้าเราพยายามอธิบายไปก่อน คริสตจักรเล้ียงตัวเองมันไม่ใช่
หน้าท่ีของคนใดคนหนึ่ง แต่ก่อนเราเป็นคณะธรรมกิจเป็นสมาชิก ทุกคน
เข้าใจว่าเงินคริสตจักรเยอะแยะมากมาย แต่มันไม่พอ เมื่อเรามาอยู่ต าแหน่ง 
มันไม่ใช่เราต้องท าความเข้าใจกับสมาชิกใหม่ ท าความเข้าใจอธิบายบางคน 
พึ่งรู้ว่าโบสถ์ไม่มีเงิน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีเราต้องด้ินรนเพื่อเราจะอยู่ได้ เพื่อเรา
จะได้เล้ียงผู้รับใช้” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ต่อเดือนก็มีบางเดือนท่ีเป็นอย่างเช่น ถวายขอบพระคุณ อิสตอร์แล้วก็  
คริสตมาส อันนี้สามเดือนนี้ยอดอาจจะสูงหน่อยก็ 50,000 40,000 หรือบาง
ทีก็ 60,000 กว่าอะไรอย่างนี้ ถ้าเดือนเฉล่ียท่ัวไปประมาณนี้ แต่พูดถึงเดือน
นอกจากสามเดือนท่ียกตัวอย่างนี่ ก็จะเดือนนึงก็คือมีประมาณช่วงก่อนท่ีไม่
มีโควิดก็สมาชิกถวายสูงหน่อยตกท่ีเกือบ 30,000 บาท แต่ว่าในช่วงโควิดมา
ก็จะ 10,000 กว่า20,000 ต้นๆ” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“จริงๆคริสตจักรเราเริ่มต้นเมื่อพฤษภาคม 2020 เพราะฉะนั้นตอนนี้มันผ่าน
เข้ามาก าลังจะเข้าสู่ปีท่ีสอง ก็การการเฉล่ียถวายต่อเดือนตอนนี้นับรวมทุก
กรณี ไม่ว่าจะเป็น สิบลด แล้วก็จะเป็นถวายปกติ ถวายขอบคุณพระเจ้า 
ถวายพิเศษต่างๆก็จะประมาณอยู่ท่ี 50,000 บาท ต่อเดือน” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ณ ปัจจุบันถ้าโดยเฉล่ียต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงตรงเนี่ยโดยเฉล่ียเดือนละ 
50,000 – 60 ,000  บาท  อันนี้ ท้ั งหมดนะ ท้ั งสิบลด  ท้ั งปก ติถวาย 
ขอบพระคุณ ถวายอื่น” 

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
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“ข้อมูลตรงนี้ประมาณ 20,000 บาท ต้องพูดกันตรงๆ ถ้าอยากได้ข้อมูลตรง
นี้ต้องคุยกับอาจารย์เพราะจะมีบันทึกต่างๆ” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็เนื่องจากว่าโบสถ์ ส่วนใหญ่พี่น้องท่ีท างานอยู่ท่ีเนี่ยเป็นพี่น้องท่ีท างาน
เกี่ยวกับอาชีพประจ า มีรายได้ประจ าเป็นส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งละ ประมาณ 
60%-70% ขึ้นไป แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่ท่ีบ้าน แล้วก็เป็น
การค้าขาย แต่ถามว่าการถวายสิบลดหรือว่าการถวายต่อเดือนของ
คริสตจักรเนี่ยได้เท่าไหร่มันก็ดูแบบบัญชีแต่ละบัญชี เช่นบัญชีปกติได้เท่าไหร่ 
บัญชีศิษยาภิบาล กองทุนต่างๆ ได้เท่าไหร่ การถวายเฉล่ียก็คือ 20,000 บาท
ต่อเดือน ส่วนบัญชีศิษยาภิบาลเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ 10,000 บาท ทุกเดือน 
แล้วก็เรื่องสิบลด ถ้าเป็นร้อยละของผู้ถวายก็ยังน้อยอยู่ส าหรับโบสถ์ยังน้อย
อยู่ จะมีแนวทางต่อไปในการท่ีจะเชิญชวนพี่น้องสมาชิกในการเข้าใจในเรื่อง
ของการถวายสิบลดมากขึ้น แต่ว่าการถวายก็ยังดี” 

 

 4.2.2) ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

 

 
 

ตารางที่ 2 การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของคริสตจักร 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 
“ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของคริสตจักรนั้น มี ค่าใช้จ่ายจากเงินเดือน 
ศิษยาภิบาล ซึ่งศิษยาภิบาลของเราเพิ่งท างานใหม่ค่ายังชีพยังไม่มาก 
เงินเดือนประมาณ 10,600 กว่าบาทรวมสวัสดิการแล้ว แล้วก็ เราก็มี
ค่าใช้จ่ายค่าน ้า ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าบริหารในคริสตจักร ค่าอินเตอร์เน็ต ก็
อีกประมาณ 7000 บาท คริสตจักรของเราเป็นตึกแถว ซึ่งไม่ได้มีค่าเช่า 
ค่าใช้จ่ายของเราก็ประมาณนี้”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็ประมาณเท่ากันกับเงินถวาย ประมาณ 10,000 บาท ไปจนถึง 14,000 
15,000 บาท แล้วแต่ช่วงเทศกาลหรือว่า หลักๆก็เป็นค่าตอบแทนของผู้รับ
ใช้ แล้วก็ค่าส่วนต่างๆท่ีใช้ในการบริหารคริสตจักรในการจ่ายค่าไฟ ค่าน ้า ค่า
บริหารจัดการอื่นๆ อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในคริสตจักร รวมถึงในการท าพันธกิจ
ของคริสตจักรด้วย” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า  
 

“ก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็สอดคล้องกับรายรับ เรารับเท่าไหร่ก็จะจ่าย
ประมาณใกล้เคียงบางเดือนก็จะมีเกินไปบ้าง แต่จะเกินไม่มาก อย่างเช่นขอ
ยกตัวอย่าง ไปรับของเดือนธันวาคม สมมติว่าเดือนเนี่ยในเดือนธันวาคม ปี 
2021 เรามีรายรับท่ี 74,674.41 บาทใช่ไหม เราก็จะเราก็จะมีรายจ่ายอยู่ท่ี 
75,515.40 บาท ซึ่งจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเนี่ย 840.99 บาทเป็นต้น 
บางเดือนเราก็จะมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ บางทีเราก็จะมีรายรับมากกว่า
รายจ่าย แต่ก็ไม่ใช่มาก เฉล่ียแล้วประมาณเดือน 30,000 บาท มีรายรับน้อย
ท่ีสุดเนี่ย 30,000 บาท มากท่ีสุดก็จะไม่เกิน 50,000 บาท จะอยู่ในประมาณ
นี้ รายจ่ายของเราก็จะอยู่ท่ีประมาณ 30,000 บาท แล้วก็มากท่ีสุดไม่เกิน 
50,000 บาท ก็จะอยู่ในประมาณนี้ แต่เราพยายามคุมการค่าใช้จ่ายต่างๆให้
อยู่ในงบท่ีเรามี” 
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“เฉล่ียก็มันประมาณ เฉพาะของศิษยาภิบาลนี่ก็ประมาณ 15,786 บาทแล้ว
ยังมีค่าใช้จ่ายท้ังของอาจารย์ เฉพาะของศิษยาภิบาลเรานี้เราขึ้นให้ 3% ท่ีนี่
มีศิษยาภิบาลหนึ่งคน แล้วก็มีผู้ช่วยศิษยาภิบาล ผู้ช่วยนี้เราให้ 4,500 บาท 
แล้วมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าไฟประมาณ 1500-1600 บาท เพราะมันไม่แน่นอน 
แล้วค่าอินเตอร์เน็ตท้ังหมดประมาณ 17,000 บาท” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“เฉล่ียต่อเดือนก็ตกอยู่ท่ีประมาณ 20,000 กว่าบาท” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“มีส่วนช่วยในเกี่ยวกับเรื่องการบัญชี คริสตจักรค่าเฉล่ียท้ังหมดก็ส าหรับ
รายจ่ายตอนนี้น่าจะอยู่ซักประมาณ 30,000 บาท ก็โดยส่วนมากมันก็
ค่าตอบแทนผู้รับใช้ เพราะว่าตอนคริสตจักรจะเริ่มต้น กรรมการคุยกันก็คือ
ผู้รับใช้ ส าหรับศิษยาภิบาลมองจากถึงแม้จะเป็นโบสถ์ใหม่แต่พี่น้องใจใหญ่ 
ก็คือถามอาจารย์ว่า อาจารย์ได้เคยได้มาเท่าไหร่ก็ตอนนั้นก็จะคริสตจักรใหญ่
ก็ประมาณ 20,000 กว่าบาท ก็เลยรับมาเลยไม่ได้ลดหรือว่าอะไรตัดอะไร
ของอาจารย์ออกไปก็เป็นต่อเนื่องตอนนี้อยู่ท่ี 26,000บาท เป็นค่าตอบแทน 
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่น” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าตอบแทนศิษยาภิบาลแล้วก็ค่าบริหารภารกิจ ท่ีท า
ร่วมกัน ก็อยู่ท่ีประมาณซักเดือนละ 30,000-40,000 บาท อันนี้ค่าตอบแทน
จะไปอยู่ในนั้นหมด เพราะว่าส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นเรื่องค่าตอบแทน” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 
“ส าหรับค่าใช้จ่าย เท่าท่ีเราได้มีการประชุมในทุกครั้งส าหรับเรื่องบัญชีปกติ
ก็ประมาณ 7,000บาท ขึ้นเป็นต้นไป ไปจนถึงบางเดือนมีกิจกรรมใหญ่ๆก็จะ
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มีประมาณ 10,000บาท ขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าประมาณเนี่ยประมาณ 7000 
-10,000 บาท ถ้าปกติโดยท่ัวๆไป ส่วนบัญชีศิษยาภิบาลก็ตามเรทของค่ายัง
ชีพของศิษยาภิบาล” 
 

 4.2.3) ความส าคัญการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร 
 

“มีความส าคัญอย่างมาก เพราะว่าถือว่าคริสตจักรของเราได้เจริญเติบโต 
เพราะว่าเรามีผู้เล้ียงท่ีดี แล้วผู้เล้ียงก็ท างานอย่างหนัก เพื่อท่ีจะได้ให้สมาชิก
ได้เห็นความส าคัญตรงนี้ว่า ให้สมาชิกสามารถล้วงกระเป๋าตัวเอง ออกมา
แล้วก็ถวายไม่ว่าจะเป็นการถวายปกติของเขา การถวายสิบลดหรือว่าการ
ถวายในกรณีพิเศษต่างๆ ส่ิงเหล่านั้นมีส่วนส าคัญมากในการท่ีจะกระตุ้นจัด
กิจกรรมต่างๆ การคิดคอนเทนท์บางส่ิงบางอย่าง เพื่อให้สมาชิกมีโอกาส
ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสท่ีจะล้วงกระเป๋าของเค้าออกมาเพื่อท่ีจะถวาย” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็จริงๆการเล้ียงตนเองส าหรับคริสตจักร ก็เป็นส่ิงหนึ่งท่ีถือว่าสะท้อนถึ ง
ภาระใจของสมาชิกในการท่ีจะร่วมกันถวายร่วมกันรับใช้ในคริสตจักร
เหมือนกัน”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“คริสตจักรจะต้องมีผู้เล้ียงต้องมีศิษยาภิบาลประจ า ศิษยาภิบาลท่ีท างาน
เต็มเวลา ถึงแม้จะเป็นคริสตจักรใหญ่มีผู้ท่ีเรียนพระคัมภีร์เยอะ ก็เยอะอยู่แต่
ว่าเนื่องจากเพราะว่าไม่ได้ท าหน้าท่ีผู้อภิบาลผู้เล้ียงโดยตรง การท าภารกิจ
ด้านต่างๆมันก็อาจจะลดลงเพราะว่าทุกคนอาจจะต้องไปท างานประจ าของ
ตนเอง นั้นความส าคัญจะต้องศิษยาภิบาลเต็มเวลาท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้เล้ียง
แกะของคริสตจักรท าพันธกิจด้านนี้นั่นเอง ความส าคัญของการเล้ียงตนเอง
เนี่ยก็จึงเป็นเรื่องท่ีคริสตจักรต้องช่วยกัน มวลสมาชิกมีความเข้าใจแล้วก็ช่วย
การท่ีจะดูแลศิษยาภิบาล อันนี้เป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรา
ต้องเป็นก าลังท่ีจะมีก าลังท่ีจะท าพันธกิจของตัวเองแล้วก็สนับสนุนส่วนอื่นๆ
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ท่ีอยู่ในภาค เท่าท่ีเราคิดว่าเราจ าเป็นจะต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนต่างๆ นี่ก็
เป็นพื้นฐานความคิดคริสตจักรท่ีว่าเราต้องเล้ียงตนเองเราต้องยืนหยัดตัวเอง
ให้ได้ ลดการพึ่งพิงส่วนอื่นๆ ก็รณรงค์แล้วก็ยึดถือเป็นแนวของคริสตจักรใน
การคิดถึงเรื่องของการเล้ียงดูตนเองให้ได้” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ในเรื่องของความส าคัญในการเล้ียงตนเองมองว่า ท่ีจริงแล้วแค่ขาดในส่วน
นี้ไปรู้ สึกว่าคริสตจักรก็คงด าเนินพันธกิจแล้วก็ท าพันธกิจก็น่าจะยาก
พอสมควร เพราะว่าในส่วนของคริสตจักรท่ีเล้ียงดูตนเองได้ คิดว่าท้ังในเรื่อง
ของการให้ค่าตอบแทน การดูแลศิษยาภิบาล ท้ังในเรื่องของการดูแลในเรื่อง
ของพันธกิจต่างๆ ท่ีต้องขับเคล่ือนท่ีต้องใช้เงินในการท่ีจะท าพันธกิจ  ซึ่ง
จริงๆแล้วเราแยกจากความเช่ือว่าซึ่งจริงๆแล้วเราเดินด้วยความเช่ือก็จริง แต่
ในความเป็นจริงก็ คือเราต้องมีทรัพย์หรือก าลังในการท่ีจะใช้ ในการ
ขับเคล่ือนพันธกิจ เห็นว่าในการท่ีคริสตจักรท่ีสามารถท่ีจะเล้ียงดูตนเอง ก็
คือมีค่าตอบแทนส าหรับศิษยาภิบาล แล้วก็มีส าหรับพันธกิจ จะท าให้การ
ขับเคล่ือนพันธกิจของคริสตจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
เพราะว่าไม่มีคริสตจักรในท่ีจะขับเคล่ือนแล้วก็เกิดการฟื้นฟูหรือเกิดการ
เพิ่มพูนท้ังจ านวนการอภิบาลสมาชิกอะไรต่างๆได้ดี ถ้าหากไม่มีผู้รับใช้ศิษ
ยาภิบาลเต็มเวลาท่ีจะเอาใจใส่พันธกิจ เพราะเราต้องตระหนักว่าใน
คริสตจักรท่ีไม่มีศิษยาภิบาล ก็เทียบกับไม่มีการดูแลในการอภิบาลชีวิตของ
สมาชิกเลย ในการเอาใจใส่พันธกิจเลยอันเนื่องมาจากนี้ มองว่าต่อให้มี
ฆราวาสซึ่งเป็นจิตอาสาเป็นสมาชิกเข้ามาก็ตาม แต่คนเหล่านี้งานหลักของ
เขา ก็คือชีวิตความเป็นอยู่แต่ละวันอาชีพท่ีต้องรับผิดชอบ ในส่วนเข้ามาเป็น
จิตอาสาในพันธกิจของคริสตจักรเป็นไปตามก าลังสามารถท่ีเขาท าได้บาง
ช่วงเวลาเท่านั้น แต่ความจ าเป็นการเล้ียงดู การติดตามอภิบาลสมาชิก การ
ฟูมฟักผู้เช่ือให้เติบโตนั้นจ าเป็นต้องมีศิษยาภิบาลท่ีอยู่เป็นประจ า เป็นเวลา
และนั่นก็คือเมื่อมีศิษยาภิบาลอยู่เต็มเวลาก็จะจ าเป็นท่ีคริสตจักรจะต้องดูแล
เล้ียงดูศิษยาภิบาล เพราะว่าคนเหล่านี้เค้าอยู่ในคริสตจักรเต็มเวลาและท่ี
ส าคัญท่ีสุด ถ้าหากศิษยาภิบาลท่ีอยู่เต็มเวลาแล้วก็ทุ่มเทให้กับพันธกิจ
คริสตจักร ไปท างานส่วนตัวหรือไปท าอาชีพเสริมพิเศษด้วยบางส่วนใหญ่
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แล้วคิดว่าเป็นท่ียอมรับยากส าหรับมวลสมาชิกด้วย ท่ีว่าผู้รับใช้ท่ีอุทิศตัวเต็ม
เวลาท าไมต้องไปหารายได้พิเศษหรือท าอย่างอื่นแทนท่ีจะทุ่มเทพันธกิจของ
พระเจ้า ซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมในความคิดและก็จากประสบการณ์ท่ีได้เห็นมา” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ถ้าคริสตจักรเล้ียงตัวเองนี่ก็ว่าดีท าให้สมาชิกก็กระตุ้นกระตุ้นขึ้น บางทีต้อง
รับผิดชอบกับผู้รับใช้ไม่ใช่ไปโยนให้กับเขา โยนให้เสนอรับผิดชอบ โยนให้
ส่วนนี้รับตัวเองแบบว่าไม่มีส่วนร่วมแบบสบายใจว่าให้บ้างได้ไม่ให้ก็ได้ แต่ถ้า
เราได้เล้ียงตัวเองทุกคนจะมีความกระตือรือร้นท่ีจะดูแลผู้รับใช้และเข้าใจ
การดูแลผู้รับใช้มากขึ้น บางคนไม่เข้าใจว่าเขามาเขาได้เงินกินเงินเดือนก็
พอแล้วจะดูเขาอีกท าไมอันนี้มันไม่ใช่มันต้องอธิบาย เพราะว่าตอนนี้เราเล้ียง
ตัวเองเราช่วยตัวเองมันเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่แล้ว แต่ละคนถ้าถวายเขาก็ได้
พระพร การให้สมาชิกแล้วก็กรรมการการท างานผลักดันตัวเองเยอะขึ้น”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“การเล้ียงตนเองในการท าพันธกิจก็จะไม่ยุ่ งยาก แล้วก็เราอยากมา
ด าเนินการอะไรได้หลายอย่าง ในส่วนของเล้ียงตนเองก็ธรรมกิจก็สามารถท่ี
จะประชุมแล้วก็วางแผนสามารถด าเนินการต่อได้เลยจะรวดเร็วกว่า แล้วก็
การภารกิจต่างๆก็จะไปไวด้วย ในการท่ีคริสตจักรจะสามารถท่ีจะเล้ียง
ตนเองได้หมายถึงว่ามีศิษยาภิบาลของคริสตจักรได้ จ าเป็นเพราะว่าเราเห็น
หลายคริสตจักรก็คือถ้าขาดศิษยาภิบาล จะมีผลก็คือในการเป็นผู้น าด้านจิต
วิญญาณ ก็จะขาดตรงนั้นไปแล้วก็สมาชิกเองบางทียังต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
ว่าท่ี ท่ีขาดในความส าคัญเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์  อย่างบางทีผู้ปกครอง
บางอย่างเรามอบหมายได้ แต่ชาวบ้านเขาระบุเลยว่าต้องเป็นอาจารย์ 
เพราะว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีอาจารย์เขามอบหมายแต่ว่าเขาก็จะ
บอกว่าขอเป็นอาจารย์ อันนี้ก็ เป็นอีกรูปมุมนึงเราก็เลยเห็นว่าเขาให้
ความส าคัญกับศิษยาภิบาล เพราะว่าเขาระบุมาเลยว่าแบ่งปันที่บ้านต้องเป็น
อาจารย์”  
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“การเล้ียงตนเองก็คือ ถ้าจะพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามท่ีเรารู้สึกว่าความเช่ือเรา
หรือว่าเราเป็นกังวลเนี่ยมันก็เหมือนมันดูเหมือนว่าความเช่ือเราน้อยนะ ว่า
เงินในบัญชีเรามันแจ้งเตือน แล้วเราเป็นโบสถ์ใหม่ ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่ารี
โนเวทอะไรต่างๆมันก็เยอะขึ้น เพราะฉะนั้นก็อีกอย่างหนึ่งในด้านบวกก็คือพี่
น้องช่วยกัน เพราะเขารู้ว่าเราเริ่มต้นมาจากศูนย์เราไม่ได้มีเงินทุน อย่าง
ครอบครัวศิษยาภิบาล สะสมไว้แล้วก็น ามาลงตรงนี้ ทุกคนก็รวมๆกันแล้วก็มี
ส่วนในการร่วมถวายเพราะฉะนั้นการเล้ียงตัวเองช่วยหรือว่ามีส่วนท าให้จะ
ว่า ยังไงเราก็อยู่ในของภาคหนึ่ง มีความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์หรือการ
ด าเนินงานก็ไปตามเป้าหมาย แต่การเล้ียงตัวเองท าให้เรารู้สึกว่ายังไง พี่น้อง
แต่ละคนน่ะไม่เพิกเฉย เราสบายๆเด๋ียวสภาส่งเงินมาให้ละอย่างเนี่ย ส่วนท า
ให้เราท่ีไม่สามารถท่ีจะอยู่นิ่งได้ เล้ียงตัวเองก็หากินได้ตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้า
สมาชิกเยอะใช่ไหมนี่พูดตรงไปตรงมาถ้าสมาชิกเยอะเงินถวายก็จะต้องเยอะ
ตาม เพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นแรงท่ีท าให้เราต้องกระตือรือร้นแล้วก็
ขยันท่ีจะน าทุกคนให้มาท่ีคริสตจักรเยอะขึ้น ไม่งั้นก็ไม่สามารถเล้ียงตนเองได้ 
ก็จะเป็นส่ิงท่ีท าให้เรารู้สึกว่ามันก็พลาดจากเป้าท่ีเราวางไว้” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“คริสตจักรท่ีเล้ียงตนเอง ท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ ไม่ได้มองแค่โบสถ์มีเงิน
จ่ายให้อาจารย์ แต่ว่าสมาชิกแบบแย่เลย ท่ีผ่านมาหลายโบสถ์ก็ไปหาวิธีที่จะ
ช่วยให้ศิษยาภิบาลยังมีเงินเดือนอยู่ได้ ด้วยการไปเก็บไปหาวิธีเนอะบริหาร
จัดการ การเป็นคริสตจักรเล้ียงตนเอง ในมุมมองเนี่ยความเข้าใจมันคือ
ท้ังหมดท้ังมวลสมาชิกของเรา เขาก็จะต้องสามารถเล้ียงตนเองได้ท้ังเรื่อง
ของเศรษฐกิจ เรื่องของความเช่ือ เรื่องของการรับใช้ในงานของพระเจ้านั้น
ด้วย ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์นั้นจริงๆ เขาก็จะไม่มีส่วน
ร่วมในการรับใช้ ส่วนร่วมในการถวาย ส่วนร่วมในการดูแลพันธกิจ ดูแลผู้รับ
ใช้ของพระเจ้ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะเล้ียงตัวเองไม่ได้ จะเห็นว่าการเล้ียง
ตนเองเนี่ยคือท้ังหมดไม่ใช่แค่ตัวของโบสถ์แต่ว่าคือชุมชนสมาชิกของเราเนี่ย
สามารถท่ีจะเป็นคริสตจักรเล้ียงตนเองได้”     
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า   
 

“ถ้าหากเราต้องการศิษยาภิบาล เราต้องมีเขาว่าจะบอกเล้ียงตัวเองก็ไม่ใช่ 
มันเป็น ส่ิงท่ีถ้าอยากจะมี ศิษยาภิบาล เราก็ ต้องมี ค่าตอบแทนให้ เขา 
ค่าตอบแทนเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีจัดการรณรงค์สมาชิกรณรงค์ให้มีการถวาย 
สิบลด ให้มีสัญญาถวายตอนนี้จาก 100 บาท ก็เป็นครอบครัวละ 200 บาท 
ทุกครอบครัว นอกจากนั้นจะมีสัญญาถวาย นอกจากนั้นจะมีสิบลด ระยะ
หลังเงินกองทุนท่ีเรามีอยู่เราก็ได้พูดกับสมาชิก อาจจะมองข้ามช็อตไปเรื่อง
หนึ่ง ระยะหลังไม่ได้กังวลว่าเงินจะพอหรือไม่พอ เพราะว่าบางเดือนเมื่อมี
กองทุนถวายมา เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ถ้าศิษยาภิบาลละเลยท่ีไม่สนใจ
สมาชิกเรื่องการดูแลมันอาจจะมีส่วนท่ีการถวายจะลดลง ดูจากสังเกตตอนนี้
การถวายนอกจากได้ในผ่านท้องพระคลัง อาจารย์จะได้ซองพิเศษ เขาถวาย
ซองพิเศษสมาชิกถวายซองพิเศษให้อาจารย์อีกต่างหากอันนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ
คริสตจักรอันนี้เขาถวายกัน” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“โดยส่วนตัวคิดว่าการเล้ียงตนเองนั้นมีความส าคัญมากส าหรับพี่น้องใน
คริสตจักร เพราะเป็นการท่ีท าให้พี่น้องมีความรู้สึกว่าท าให้เขารักคริสตจักรท่ี
เขาสังกัดอยู่ ท าให้เขาเห็นความส าคัญของคริสตจักรด้วย แล้วก็เห็นว่าการ
เล้ียงตนเองนั้นเป็นส่ิงหนึ่งท่ีผมบอกว่าคริสตจักรและเติบโตขึ้นแล้วแล้วก็
สามารถดูแลตัวเองได้ แล้วก็สามารถท่ีจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้ด้วย นี่ก็คือ
คิดว่าน่าจะเป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับการให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็มีความผูกพัน
กับคริสตจักรท่ีเป็นเหมือนกับเจ้าของร่วมด้วยกันในคริสตจักร”  

 

 4.2.4) ความเห็นเก่ียวกับการเลี้ยงตนเอง 
 

“มีความคิดเห็นว่าการเล้ียงตัวเองของคริสตจักรนั้น เราเริ่มมาจากการ
เริ่มต้นท่ีดี เริ่มมาจากการท่ีไม่ได้รับการซับพอร์ตจากใครท่ีไหน เริ่มจากกลุ่ม
คนไม่กี่คนแล้วก็ช่วยกันรับใช้เมื่อมีกลุ่มคนเยอะขึ้น  สามารถท่ีจะเล้ียงตัวเอง
ได้ เราก็เริ่มมีศิษยาภิบาลเพราะการท างานของเราก็มากขึ้น เพราะฉะนั้น
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การเริ่มต้นท่ีดีเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด หลาย ๆ ท่ีหลาย ๆ แห่งอาจจะมีจากตรง
นั้นจากตรงนี้มาซัพพอร์ตเพื่อท่ีจะให้เกิดคริสตจักรเลยท าให้สมาชิกไม่เห็น
คุณค่าหรือไม่เห็นความส าคัญตรงนี้ แต่การท่ีเราเริ่มให้ถูกต้อง ก็คือเริ่มจาก
เราช่วยกันจริงๆ สัญญาถวายกันจริงๆเพื่อท่ีเราจะมีศิษยาภิบาลอย่างนี้น่าจะ
เกี่ยวกับการเริ่มต้นท่ีดีมากกว่า เริ่มต้นความคิด หมายถึงว่ามีการวางแผนท่ีดี 
มีกระบวนการท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ต้ังแต่แรก” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็ส าหรับคริสตจักรเป็นคริสตจักรส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น แล้วก็แต่ละคนก็บาง
คนยังอยู่ในวัยเรียนท่ียังไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้มากขนาดนั้น รวมถึง
บางคนก็ก าลังเริ่มท างาน แต่ว่าในส่วนนี้ก็คือเราเห็นพัฒนาการเรื่อยๆ 
ส าหรับการท่ีเขาพยายามจะถวายท้ังสิบลด ท้ังโอกาสพิเศษ หรืออะไรต่างๆ 
เพื่อท่ีจะให้คริสตจักรสามารถด าเนินไปได้ ก็ประคองไปได้ ถึงแม้ว่าอาจจะ
เดือนชนเดือนบ้างแต่ก็ยังมีการถวายเข้ามาเรื่อยๆ ก็ยังถือว่าก าลังเติบโต”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ในภาพใหญ่ของคริสตจักร การเล้ียงตนเองของคริสตจักรเราถือว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญ แต่มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่า เรื่องปกติของคริสตจักรท่ีมันเหมือนเรา
ต้องหายใจเป็นเรื่องปกติ เป็นอย่างนั้นเราต้องหายใจถ้าเราไม่หายใจเราจะ
ตายอย่างนั้นความคิดของการเล้ียงตัวเองของคริสตจักรมันเหมือนกับเป็นลม
หายใจของพี่น้องในโบสถ์อย่างท่ีกล่าวไปว่าเราคริสตจักรใหญ่ เป็นคริสตจักร
ท่ีเหมือนอาจจะเป็นแม่ของหลายๆคริสตจักร เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแล
ตัวเองให้ได้แล้วก็แบ่งปันส่ิงเราเนี่ยให้กับคริสตจักรอื่นๆได้ด้วย นั่นสายเลือด
อยู่ในร่างกายของความส าคัญของการเล้ียงตัวเองแล้วก็การเล้ียงดูศิษยาภิ
บาลต้องเล้ียงให้ได้ นี่ก็เป็นคิดว่าน่าจะเป็นคอนเซ็ปท์นี้ ท่ีให้ความส าคัญ 
ตอนนี้ท่ีคริสตจักรมีผู้รับใช้เต็มเวลา 3 คน มีศิษยาภิบาลอาวุโส มีศิษยาภิ
บาล นี่เป็นเหมือนกับศิษยาภิบาลเค้าเรียกอะไรศิษยาภิบาลท่ีท างาน แล้วก็มี
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลหนึ่งคน ท้ังสามท่านก็ท างานเต็มเวลา อยู่ในการดูแลของ
คริสตจักร” 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 
“ภายในภาคหน้า เราจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับวิถีชีวิตของมวล
สมาชิกในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ และรวมถึงในความเช่ือศรัทธาของเขาท่ี
มี เพราะว่าเราต้องตระหนักว่าสังคมโลกมันเปล่ียนไปเร็วมากแล้วก็ส่ิงท่ีได้
ตลอดท่ีได้ใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกในคริสตจักร ได้เจอได้ประสบแล้วก็ได้เห็น
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับเขาก็คือหนึ่งในเรื่องของวิธีชีวิตครอบครัว หน้าท่ีการงาน เขา
ก็ต้องมีการปรับตัวมีการเปล่ียนแปลงคนท่ีเคยท าอาชีพบางอย่างท่ีเคย
รุ่งเรืองก็เป็นพระพรส าหรับพันธกิจด้วย ก็บางคนล้มเลิกกิจการไป ส่วนใน
เรื่องของความเช่ือศรัทธา ก็มีหลายหลายคนได้เจอกับวิกฤตศรัทธา 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลง อย่างเช่นเราอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท้ังในด้านของการท าพันธกิจ เพื่อจะเสริมสร้าง
ความเช่ือศรัทธาเกิดความเขาเรียกว่าข้อจ ากัดขึ้นหลายอย่าง เช่น การ
นมัสการรวมกลุ่มตอนนี้ก็เป็นออนไลน์บางครั้งสมาชิกก็ไม่มีโอกาสได้มาร่วม
พันธกิจท่ีคริสตจักร และมารับการเสริมความเช่ือศรัทธา แต่ยังไงก็ตามเช่ือ
ว่าพี่น้องสมาชิกท่ียังมีความเช่ือศรัทธาท่ีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีหัวใจใน
การท่ีจะมาร่วมพันธกิจกับคริสตจักรก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแรงบันดาล
ใจให้กับพี่น้องอีกหลายๆคน ท่ีจะกลับมารวมกลุ่มแล้วก็เสริมสร้างกันและกัน
ในพันธกิจ และเช่ือว่ามันจะเป็นจุดหนึ่ ง ท่ีจะท าให้ เกิดกระบวนการ
เสริมสร้างในเรื่องของความคิดแล้วก็แรงผักดันในเรื่องของการจะมีส่วนใน
การถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้า เมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์ในเหตุการณ์แล้ว
จะเกิดภาระร่วมความห่วงใยต่อพันธกิจคริสตจักร ท้ังพันธกิจท้ังต่อศิษยาภิ
บาล ในการดูแลผู้รับใช้ซึ่งมองไปในอนาคตไม่รู้ไม่คาดการณ์ได้ท้ังหมดแต่คิด
ว่าในการการส่งน าท่ีมาจากพระเจ้า เราเช่ือว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดท้ิงคริสตจักร
ของพระองค์ และพระองค์จะทรงอวยพรให้พี่น้องสมาชิกมีรายได้แล้วก็ท่ีจะ
จุนเจือครอบครัวตนเอง แล้วก็มีส าหรับพันธกิจของพระองค์”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ถ้าความคิดเห็นในการท่ีเราเล้ียงตนเอง ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
คริสตจักร แล้วรับผิดชอบต่อสมาชิกด้วย จะพูดในฐานะนี้รับผิดชอบแล้วทีนี้
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ก็การท่ีเรารับผิดชอบต่อสมาชิกสมาชิกก็จะรับผิดชอบต่อๆไปในคนอื่นท่ีตก
ทุกข์ได้ยาก ไม่ต้องไปหวังพึ่ งใคร ไม่ต้องไปหวังว่าคนนั้นจะช่วย สภา
คริสตจักรจะช่วย ภาคจะช่วย แล้วคริสตจักรนั้นจะช่วยเรา เราจะต้องช่วย
ตัวเองเราก่อนดูแลตัวเองเราก่อน ถ้าเราเหลือบ่ากว่าแรงเราขอไม่ใช่ว่าไม่
ขอ”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ถ้าพูดถึงเรื่องเล้ียงตนเองสมาชิกบางคนไม่ได้เข้าใจตรงนั้นเลย เราก็
พยายามอธิบายให้ธรรมกิจก็พยายามอธิบายบอกว่า การเล้ียงตนเอง
หมายถึงว่าคริสตจักรเองเนี่ ยเงินทุกบาททุกสตางค์ ส่งให้  10% แล้ว
คริสตจักรต้องดูแลพันธกิจต่างๆ ซึ่งสมาชิกเมื่อก่อนเขาก็เข้าใจว่าเล้ียงตัวเอง
ก็ คื อ เล้ี ย ง ตั ว เอง  เค้ าแยก ไม่ ออก  ซึ่ ง ทุ กวั น นี้ ก็ อ าจจะมี เราก็ เริ่ ม
ประชาสัมพันธ์ว่าการเล้ียงตนเอง หมายความว่าการดูแลครอบครัวศิษยาภิ
บาล การดูแลทางพันธกิจต่างๆในการรับใช้ในการงานของพระเจ้า ท่ีพันธกิจ
ของคริสตจักรท่ีจะได้ด าเนินการต่อไปได้” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“พูดถึงการเล้ียงตนเองก็ในเมื่อเราได้เริ่มต้น เราได้เริ่มต้นคริสตจักรเหมือน
สร้างแปลนไว้แบบนี้ เราก็คิดว่าถึงแม้ว่ามันจะล าบากนิดนึงในช่วงแรก ท้ัง
สมาชิกท้ังท่ีจะต้องลงแรงเยอะถือว่ามันเป็นการลงแรงเยอะเหนื่อย แต่มันก็
มีความช่ืนชมยินดีท่ีมันสามารถอยู่ได้ แล้วก็คิดว่าการเล้ียงของคริสตจักร
ไม่ใช่ส่ิงท่ียากถ้าเราต้ังใจ แล้วก็คิดว่าท าได้แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นมันขึ้นอยู่กับศิษยาภิ
บาล ส าคัญมากในการท่ีจะถ่ายทอดพันธกิจเนี่ยให้กับสมาชิกให้มีความเข้าใจ 
ถ้าเขาไม่เข้าใจยังไงมันก็จะยังเหมือนเดิม ถ้าคริสตจักรสามารถท าได้ก็คือ
ท้ังศิษยาภิบาลท้ังสมาชิก ต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ มี
เป้าหมายมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรถ้าสมาชิกเพียงแค่มันนมัสการเฉยๆ หรือ
ว่าตัวเค้าไม่ขยับไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ ว่าคริสตจักรจะสามารถยืนอยู่ได้ 
จริงๆ ถ้าพูดถึงในคริสตจักรนี้เราก็ไม่ค่อยได้พูดนะว่าคริสตจักรเล้ียงตัวเอง 
มันก็เลยเหมือนเป็นธรรมชาติแต่มากกว่าว่าคริสตจักรเมื่อมาคุณต้องมีส่วน



 

51 

ในคริสตจักรในพระกายตรงนี้อย่างไรบ้าง สอนให้เขาเข้าใจตรงนี้มากกว่า 
โดยท่ีถึงแม้ว่าจะมีคริสเตียนเดิมอยู่บ้างแต่ว่าแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งข้อ
ได้เปรียบของโบสถ์ก็คือน่าจะคริสเตียนใหม่ผู้เช่ือท่ีเราประกาศใหม่เนอะ 
เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถท่ีจะเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ท่ีจะเรียนรู้ถึงในส่ิงเหล่านี้ว่า
เขาต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในการถวายยังไงบ้าง” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ส าหรับเรามาเริ่มกัน 10 กว่าคน ทุกคนมาด้วยนิมิตมาด้วยหัวใจมาด้วยการ
เป็นหุ้นส่วนไม่ใช่มาแค่เป็นผู้ร่วม เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเดือนแรกการถวาย
ของเราเนี่ยเกือบ 200,000 บาท แน่นอนจากส่วนหลักๆ ก็คือจากกลุ่มท่ี
มาร่วมบุกเบิกแต่ว่ามีอาจจะมีผู้เช่ือสมาชิกท่ีอื่นบ้างท่ีเห็นอาจารย์เปิดโบสถ์
ก็อยากจะมีส่วนร่วม บ้างก็บอกว่าอาจารย์ยังต้องใช้อะไรอีกเยอะงั้นเราก็มี
ส่วนร่วมถวายอันนี้เพราะฉะนั้นเดือนแรก พฤษภาคม เรามีการถวายเกือบ 
200,000 บาท เดือนถัดมาก็เป็น 100,000 บาท เพราะฉะนั้นสองเดือนเรา
เห็นถึงน ้าใจความต้ังใจ แล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องเนี่ยในการถวายเพราะ
เขารู้ว่าโบสถ์เราเนี่ยเราจะต้องดูแลอะไรต่างๆ ดูแลศิษยาภิบาลเอง เกือบ
สองปีผ่านมาเราอยู่ในวิกฤต เปิดโบสถ์สองเดือนแรกเปิดไม่ได้ ออนไลน์อย่าง
เดียว หลังจากนั้นพอเปิดไปอีกพักนึงเดียวปิดอีกแล้วออนไซด์ ออนไลน์แต่ว่า
ออนไลน์เนี่ยเราออนไลน์ตลอด ออนไซด์บางทีก็ต้องหยุดไปตามสถานการณ์
ก็ท าได้เฉพาะออนไลน์ แต่ส่ิงท่ีเราพบก็คือว่าการถวายของโบสถ์เราไม่ได้
ลดลงปรากฏว่าเราเพิ่มขึ้น 10 ถึง 20% จากการถวายในเกือบสองเดือนท่ี
ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องเงินคงคลังเงินเข้ามาทุกเดือนทุกอาทิตย์
เนี่ยมันเป็นอัตราท่ีเพิ่มนี่เป็นพระพรแสดงว่าพี่น้องของเราเนี่ยก็มีความ
เข้มแข็งในความเช่ือในพระเจ้าแล้วก็ในการงานต่างๆของเขาก็ยังสามารถท่ี
จะไปได้อยู่”           
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า      
 

“ความคิดเห็น ก็คิดว่าเป็นเรื่องท่ีท่ีส าคัญท่ีจ าเป็นจะต้องให้พี่น้องสมาชิกมี
โอกาสในการเข้าใจมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป แล้วก็มีโอกาสในการให้ความ



 

52 

ร่วมมือท้ังพันธกิจเรื่องของการถวายต่างๆ ท่ีจะให้คริสตจักรสามารถยืนด้วย
ตัวเองได้  ก็สามารถท่ีจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือคริสตจักรอื่นๆท่ี
อยากจะยังขาดบางส่ิงบางอย่างก็สามารถท่ีจะเป็น ท่ีพึ่ งแล้วก็ช่วยได้ 
เพราะฉะนั้นถ้าเล้ียงตนเองในคริสตจักรก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีพี่น้อง
จะต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วย” 

 

 4.2.5) ความคาดหวังเร่ืองคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 
 

“ความคาดหวังของเราก็คือว่าตอนนี้จากสภาพเศรษฐกิจ ก็เห็นว่าสมาชิกมี
รายได้น้อยลง แล้วก็คริสตจักรต้องเติบโตขึ้น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพราะฉะนั้น
สมาชิกก็มีหลายคนท่ีมีรายได้เสริม เช่น คริสตจักรได้จัดท าโครงการให้กับ
สมาชิกให้ยั่งยืน เช่น การเล้ียงไก่ การเล้ียงไก่ไข่ การท าพืชผักสวนครัว การ
ท่ีสมาชิกมีธุรกิจ เช่น ร้านกาแฟ มีการท ากิมจิขาย แล้วเขาก็มีสัญญาถวาย 
สัญญาถวายเพื่อท่ีจะมาถวายไว้ให้กับคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็นสิบลดหรือ
มากกว่านั้นท่ีสัญญาเอง ในส่วนท่ีจะถวายเพื่ออะไร อันนั้นคือส่ิงท่ีเราให้
ความคิดกับสมาชิกและสมาชิกก็คิดได้ ว่าเพราะเห็นพระคุณของพระเจ้าใน
ชีวิตว่าพระเจ้าประทานให้ก็น ากลับมาให้กับพระเจ้าเพื่อพันธกิจของ
คริสตจักร ก็เป็นความคาดหวังท่ีอยากจะให้คริสตจักรสามารถเล้ียงตัวเองได้
อย่างยั่งยืน”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็จริงๆก็หวังจะให้สมาชิกทุกคนมีภาระใจในการอย่างน้อยก็ถวายสิบลด 
สัตย์ซื่อกับพระเจ้า ก็คาดหวังให้ได้มากท่ีสุดส าหรับคนท่ีสามารถท่ีจะดูแล
ตัวเองได้ หรือว่าถ้าคนท่ีก าลังเรียนอยู่ก็อย่างน้อยก็สัตย์ซื่อในการท่ีถวายสิบ
ลด หวังว่าจะไม่ชนเดือนเหมือนทุกวันนี้  ตอนนี้ก็สถานการณ์ค่อนข้างจะ
หมิ่นเหม่ จะฝืดๆอยู่ ช่วงของโควิดนี้ก็มีผลกระทบอะไรต่างๆ มีเหล่ือมบ้าง
บางเดือน เพราะว่าเนื่องจากมาหลายคนมาไม่ได้แล้ว ก็หลายคนก็การขึ้น
บัญชีให้ไม่สะดวกโอนหรือว่าอะไรประมาณนั้น” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
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“ถ้าพูดถึงแนวแผนการของความคิด ยังสามารถท่ีจะด าเนินการได้อยู่ใน
ช่วงเวลานี้ เพราะว่าอย่างท่ีกล่าวคนสมาชิกรุ่นเดิมท่ีมีความคิดเหล่านี้ แล้วก็
สมาชิกรุ่นใหม่ท่ีรับการถ่ายทอดกระบวนการความคิดเนี่ยเขาก็ยังยังได้รับ
ความคิดว่าคริสตจักรจะเป็นหลัก นั่นเองการถวาย ความสัตย์ซื่อของการรับ
ใช้พระเจ้าในการคริสตจักรเขาก็ยังมาร่วมกันท างานรับใช้พระเจ้าตามของ
ประทานความสามารถท่ีมีอยู่ นี่ก็ถือว่าเราคิดว่าเราเล้ียงตัวเองได้ในระดับ
หนึ่ง อาจจะนานถ้ามองเฉพาะค่าตอบแทนศิษยาภิบาลเป็นหลักน่าจะเล้ียง
ดูศิษยาภิบาลได้จนถึง 20 ปี 30 ปี ถ้าตามตัวเลขเป็นไปตามแผนการต่างๆท่ี
วางไว้” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“อันนี้ถ้าในความคิดเห็น ด้วยหลักเราก็รู้ว่าในการถวายหลักๆ ก็คือ 10% 
จากรายได้ของสมาชิก ซึ่งและอย่างท่ีสองก็เป็นการถวายปกติซึ่งเราก็จะมี
การถวายทุกสัปดาห์ แต่ว่าในคริสตจักรท่ีเป็นในเมืองคริสตจักรในเมืองใหญ่
เนี่ย ส่วนใหญ่เราก็จะมีทะเบียนสมาชิกซึ่งในนั้นก็ระบุรายละเอียดท้ังในเรื่อง
ของอาชีพการงานของสมาชิก แล้วในส่วนของการถวายท่ีถูกแยกชัดเจนว่า
ถวายปกติเท่าไหร่สิบลดเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้ถ้าคริสตจักรมองว่าสมาชิกรักใน
การถวาย ในการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อการสนับสนุนเสริมสร้าง
บุคลากรอะไรต่างๆก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ในส่วนท่ียังมอง
ว่าเป็นความห่วงใยเราก็ยังคงยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีคริสตจักรต้ังเป้าไว้นั้นก็คือการ
ถวาย 10% จากรายได้เมื่อดูจากอาชีพการงานของพี่น้องสมาชิก ดูจาก
รายได้เฉล่ียแต่ละเดือนของพี่น้องสมาชิกเนี่ยสามารถท่ีจะเช็คได้ เมื่อเราได้
เห็นตรงนี้ก็ยังคิดถึงในเรื่องของความเข้าใจท่ีแท้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของการ
ถวาย ซึ่งเป็นเรื่องของการหนุนใจกันสอนอะไรต่างๆ อาจจะยังไม่เข้าถึง
ความคิดบางส่วนท่ีถึงหรือมีความเข้าใจ ต้องปรับมุมมองทัศนคติตามหลัก
พระวจนะของพระเจ้าเพื่อการถวายนั้นจะได้เพิ่มพูนหรือสมบูรณ์แบบตาม
หลักของพระวจนะของพระเจ้า”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
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“มีความคาดหวังว่าจะไปได้ อยู่ได้โดยสมาชิกร่วมมือให้ความรู้กับสมาชิก
แล้วสมาชิกจะเกิดความร่วมมือ ถึงจะอยู่ได้ถ้าเขาไม่เข้าใจ คริสตจักรก็เล้ียง
ตนเองไม่ได้ แต่พยายามแล้วตอนนี้มันไม่ติดลบมาหลายเดือนแล้ว” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“จะให้คริสตจักรเองให้ความส าคัญในเรื่องการประกาศ เพราะว่าทุกวันนี้
คริสตจักรก็ถ้าพูดถึงเรื่องการประกาศลดลงตรงนั้น บางทีเขามีความเข้าใจ
อย่างหนึ่งก็คือว่า อาจารย์เข้มแข็ง สมาชิกเข้มแข็ง นี่เป็นการเข้าใจผิดของ
สมาชิกแม้กระท่ังธรรมกิจบางคนก็เข้าใจอย่างนั้น ก็จริงๆอยากจะให้เขา
เข้าใจว่าอาจารย์เป็นเหมือนผู้น าเหมือนไฟ เป็นเครื่องจักรในการเป็นผู้น า
ทางด้านจิตวิญญาณแล้วสมาชิกร่วมรับใช้ด้วยกัน ก็คาดหวังว่าอยากจะเห็น
คริสตจักรเข้าใจในเรื่องการท าพันธกิจมากขึ้น แล้วก็เรื่องในเรื่องบางครั้งการ
ท าพันธกิจคริสตจักรเองบางครั้งเรื่องเรื่องเงินเรื่องทอง ในการจัดเกี่ยวกับ
ด้านจิตวิญญาณก็อาจจะไม่กล้าทุ่มเท อันนี้ก็เป็นส่ิงท่ีคาดหวังว่าอยากจะ
เห็นคริสตจักรเองมีความเข้าใจในเรื่องพันธกิจของพระเจ้าเพราะสมาชิกเอง
เขาก็ถวายเงินเข้ามาก็เพื่อพันธกิจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคาดหวังว่าอยากจะ
ให้คริสตจักรหรือธรรมกิจเองเขามีความเข้าใจคาดหวังว่าเขาอยากจะให้พันธ
กิจในเรื่องการประกาศด้วย” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“คริสตจักรต้องแข็งแกร่งขึ้น เช่ืออย่างนั้นแล้วเห็นทิศทางแนวทางของโบสถ์
ท่ีแข็งแกร่งขึ้น ตอนนี้การถวายอาจจะอยู่เดือนหลักหมื่น แต่ว่าก็เช่ือว่าในปี
ต่อๆไปเนี่ยเราก็จะไม่เป็นหกหลักเจ็ดหลักอันนี้เอาตัวเงินก่อน ตัวเงินเป็น
หลักแสนได้หรือถ้าแข็งแรงมากขึ้นก็เป็นหลักเจ็ดหลักได้นั้นด้านการเงิน 
ไม่ได้โฟกัสไปท่ีแค่ตัวเงินอย่างเดียวการเล้ียงดูแย่นะแต่เราโฟกัสท้ังหมดท้ัง
ชีวิตของพี่น้องสมาชิก ความเช่ืออะไรต่างๆ ความเป็นอยู่ของเขาด้วย 
คาดหวังว่าเราจะเป็นโบสถ์ท่ีมีทรัพยากร ท้ังบุคคล ท้ังเงินต่างๆ ในการท า
พันธกิจของพระเจ้าได้เยอะขึ้น” 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ความคาดหวังเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ เรารู้สถานการณ์ของเราต้ังแต่แรก
มาแล้ว คริสตจักรก็เริ่มปรับเพราะว่าคนเราถ้าได้พูดคุยกันบ่อยมันก็สามารถ
ส่ือสารกันให้สมาชิกเข้าใจได้ ถ้าเราไปหวังพึ่งคนภายนอกนี้ก็คงอยู่ไม่ได้
หรอกเกิดจากกระบวนการของการท่ีเรามีความคาดหวังจากภายใน
คริสตจักรก่อน ต้องยืนด้วยตัวเองก่อน เราต้องมีข้อตกลงร่วมกันกับสมาชิก 
อยากจะมีศิษยาภิบาลไหม ถ้ามีศิษยาภิบาลเราต้องมีค่าตอบแทนแล้วจะเอา
ค่าตอบแทนจากไหน เมื่อทุกคนเห็นด้วยเราก็ตกลงตามนั้น ต้องหาแนวร่วม
ถ้าไม่มีแนวร่วม ถ้าว่าเป็นความคิดของคณะธรรมกิจอย่างเดียว ล้มเหลว
แน่นอน” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“คิดว่า ณ ตอนนี้การเล้ียงตนเองด าเนินมาดีแล้ว ก็คือว่าคงจะต้องให้มันดี
ยิ่งขึ้นต่อไปแล้วก็มีความคาดหวังว่าในอนาคตก็คริสตจักรจะเพียงแต่ดูแลศิษ
ยาภิบาล หรือว่ามีศิษยาภิบาลแค่คนเดียวแต่คาดว่าในอนาคตจะมีศิษยาภิ
บาลในฝ่ายอื่นๆ ฝ่ายอนุชน ฝ่ายเยี่ ยมเยียน ฝ่ายอะไรต่างๆ คิดความ
คาดหวังในอนาคต ถ้าในตอนนี้ได้พัฒนาแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้น ก็คิดว่า
ความคาดหวังนั้นจะเกิดขึ้นที่จะมีผู้รับใช้มากขึ้นในคริสตจักร” 

 

 

4.3 Hand (ทักษะพิสัย) แนวทางพฤติกรรมในการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร  

 
 4.3.1) ความพึงพอใจต่อแผนการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร 
 

“ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามแผนการ อาจจะมีบ้างเดือนท่ีไม่ตรงท่ีไม่ตามแผนการ 
แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาจากจุดนี้ เพราะว่าเมื่อบางเดือนถวายน้อยก็โดย
เฉล่ียก็อยู่ได้ เมื่ออยู่ได้มันก็สามารถเล้ียงตัวเองได้เพราะว่าคริสตจักรอย่าคิด
ว่าต้องมีทุนนอน คุณต้องเก็บต้องมีผลก าไร ปีนี้คุณจะต้องเหลือเงิน ให้เก็บ
ไว้เพื่อท านั่นท านี่ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้อง คริสตจักรก็คือว่าท าการท าพันธกิจ”  
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็ยังไม่เป็นไปตามท่ีคาด 100% ก็ประมาณ 50% ท่ีมีสัญญาถวายเข้ามา
เพราะว่าจะถวายสิบลดจะถวายในโอกาสพิเศษหรือว่าส าหรับถวายส าหรับ
อาคารโบสถ์ท่ีก าลังวางแผนจะสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
คริสตจักร” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“เป็นไปตามแผนการในท่ีนี้คือเป็นไปตามแผนการเล้ียงตนเองของคริสตจักร 
ถ้าเหลือบากกว่าแรงขอความช่วยเหลืออยู่” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“การเล้ียงตนเอง ก็ตามท่ีคาดแผนการก็คิดว่าไปได้ในระดับหนึ่ง ก็ไปได้ดี 
ดีกว่าในโครงการ ในการเล้ียงดูตนเอง ดูแลครอบครัวศิษยาภิบาล แล้วก็ใน
ส่วนงานอะไรต่างๆแต่ละอย่างท่ีบอกก็คืออยากจะให้คริสตจักรเองเนี่ยเข้าใจ
ในเรื่องการประกาศแค่นั้น เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือสมาชิกเราเนี่ยมีเยอะ แต่
ไม่ได้เข้าใจตรงนั้น นี่คือส่ิงท่ีอยากจะให้แสดงความคิดเห็นก็คืออยากจะให้
สมาชิกได้เข้าใจตรงนั้นมากขึ้นในส่วนอย่างอื่นสวัสดิการ ส่วนอย่างอื่นดูแล
ครอบครัวศิษยาภิบาลอันนี้คริสตจักรเข้าใจตรงนั้นค่อนข้างจะดีเลยในการ
ดูแลครอบครัวศิษยาภิบาล”       
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า   
 

“ก็คือตอนนี้ก็ถือว่า เราก็100% ถึงแม้ว่าในสายตาคนอื่นเนี่ยว่าเป็น
คริสตจักรได้รับสนับสนุนอะไรจากเกาหลีหรือเปล่า แต่ว่าเรามาดูตัวเราเอง
จริงๆมันก็ถือว่าไม่ใช่ ก็คือว่าในความเป็นคริสตจักรเดียวระหว่างก็คือมันเป็น
มีสองแต่ว่ารวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่ง ถึงแม้ว่ามันจะแยกบางส่ิงบางอย่าง
แยกนมัสการออกเป็นสองภาษาแต่ว่ามีโอกาสมารวมกัน แต่ว่าในส่วนของ
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ผู้รับใช้ก็มีการประชุมมีการประสานกัน อย่างเทศนาอะไรเขาก็ไปธีมเดียวกัน 
เพียงแต่ว่ามันคนละภาษาเฉยๆ ปีนี้มันชัดขึ้นผ่านมาปีท่ีแล้วมันก็ติดๆขัดๆ
บ้าง แต่ก็เกาหลีเองก็เห็นตัวอย่างหลายครั้งเขาก็พูดถึงสมาชิกไทยว่าสมาชิก
ชาวไทยนี่มีส่วนในคริสตจักรเยอะ เพราะในส่วนของคริสตจักรเกาหลีเองก็
ส่วนซับพอร์ตต่างๆ บางส่วนก็น่าจะมาจากเกาหลีเพราะสมาชิกเขาน้อย 
แล้วการท่ีจะเพิ่มจ านวนสมาชิกเหมือนคริสตจักรไทยมันเป็นไปได้ยากยิ่งช่วง
นี้ท่ีมันโควิด คนเกาหลีก็กลับไปใช่ไหม ในส่วนของค่าตอบแทนผู้รับใช้อะไร
เขาอาจจะมาจากต่างประเทศนอกนั้นก็เป็นค่าบริหารจัดการเพราะว่าของ
ไทยเรานี้ก็สามารถยังยืนอยู่ได้สนับสนุนจากคนไทย 100%” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ท่ีจริงแล้ว ถ้าพูดว่าเคยวางแผนคริสตจักรเล้ียงตนเอง ไม่ได้วางแผนว่าจะ
เป็นคริสตจักรเล้ียงตนเองเลย เราเกิดมาพร้อมกับการเล้ียงตนเองง่ายๆ
เพราะต้ังแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นเพียงแค่เพียงแต่ว่าเราพัฒนาและท าให้โบสถ์
เข้มแข็งขึ้นเพราะเราเล้ียงตนเองอยู่แล้ว เล้ียงตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลย
ต้ังแต่วันแรกเดือนแรกเลย ท่ีเราเริ่มพันธกิจเราก็เล้ียงตนเองท้ังพี่น้องเกาหลี
ด้วยก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้ นั้นเราเพียงแค่ท าให้แต่ละเดือนแต่ละปีต่อๆไป
เข้มแข็งเติบโตแล้วก็มีท้ังจ านวนผู้เช่ือ จ านวนสมาชิกจ านวนการถวาย 
จ านวนการรับใช้การท าพันธกิจต่างๆเติบโตขึ้นแข็งขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าพูด
ถึงการวางแผนเล้ียงตัวเอง ก็คือเป็นไปตามธรรมชาติท่ีเราเล้ียงตนเองท่ีท า
มันแข็งแรงขึ้นเยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นไปตามแผนการแล้วก็พัฒนาแผนการต่างๆ
ขึ้นไปในแต่ละระดับ” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ถ้าพูดถึงการเล้ียงตัวเองตอนนี้น่าจะไปได้ตามปกติอยู่น่าจะไปได้ ถ้าถามว่า
อนาคตวาดฝันไม่ได้ แต่เรามีความเช่ืออยู่ว่าบางเรื่องท่ีคิดวางแผนอยากจะ
ให้เป็นไปตามท่ีคิดอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้น ท่ีพูดแบบนี้เพราะว่าเคยเห็น
สถานการณ์ ในค่าตอบแทนของ ศิษยาภิบาลท่ีพูดให้ฟังนั้นบางเดือนก็ไม่พอ
บางเดือนก็เหลือ เมื่อเห็นปัญหาแล้วก็พูดกับธรรมกิจคนก็ไม่เป็นไร อาศัย
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ความเช่ืออธิษฐานแล้วพยายามจะคุยกับสมาชิกเมื่อพระเจ้าอวยพรคุณอย่าง
มากมาย จะตอบแทนพระเจ้าอย่างไร เรื่องการถวายสิบลด เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
โดยเฉพาะคริสเตียนในสภาคริสตจักร ไม่ค่อยพูดเรื่องสิบลด ไม่เหมือนพี่น้อง
ชนเผ่าชนเผ่า ชนเผ่านี้ เขาสิบลดไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเงิน เป็นข้าวสาร 
ข้าวเปลือกเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นข้าวเปลือก เป็นผลไม้ ก็พูดกับสมาชิกเราก็
หนุนใจสมาชิก ศิษยาภิบาลก็หนุนใจสมาชิกเราถวายให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็
อวยพรย้อนกลับเป็น 10 เท่า 20 เท่า อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเค้าเรียกศาสน
ศาสตร์ท่ีเราตอบสนองกับพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้า ศิษยาภิบาลก็มี
ส่วนบากบั่นด้วยกันทุกคน อยู่ในแผนการ ระยะหลังนี้ก็ เลยไม่ซีเรียส 
เมื่อก่อนนี้ซีเรียสถึงแม้ตอนนี้มันจะเดือนชนเดือนก็โอเคไม่มีปัญหา เด๋ียวพระ
เจ้าก็จะหาทางท่ีจะช่วยได้ อันนี้อาจจะเป็นความเช่ือท่ีเค้าเรียกไม่มีการ
วางแผนเหมือนใหม่ๆ เมื่อเจอปัญหาก็เลยสงสัยอยู่ ว่าเด๋ียวนี้ทุกคนก็ไม่
สงสัย ไม่ถามแต่ละคนไม่วิตกกังวลเงินเดือนตอบแทนก็มีให้อีกสักเดือน แต่
ทางท่ีดีมันก็น่าจะมีแผนแต่ว่าพูดถึงการเล้ียงตนเองมันไม่ได้การวางแผน 
สมาชิกจะซื่อสัตย์กับพระเจ้าอย่างไรถ้าเราส่งให้สมาชิกซื่อสัตย์กับพระเจ้าใน
เรื่องส่ิงท่ีพระเจ้าอวยพร” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็คิดว่าตอนนี้100%แล้ว 100% คือว่าเป็นไปตามท่ีได้คิดวางแผนไว้ทุก
อย่างเป็นไปตามนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางส่ิงบางอย่างท่ีมันยังเกิดข้ึนแล้วก็
ยังไม่ได้เป็นไปตามท่ีคิด แต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเป็นไปตามท่ีแผนการของ
คริสตจักรท่ีได้วางไว้สามารถดูแลตนเองได้ เป็นไปตามกระบวนการ” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ปัจจุบันนี้ก็คือพึงพอใจ ถือว่าเป็นคริสตจักรเล็กๆ สมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังเป็น
นักเรียน นักศึกษา ยังไม่มีคนท่ีท างานเต็มเวลามีเงินเดือน แต่สามารถท่ีจะ
เล้ียงตนเองได้ แล้วก็รอคอยความหวังว่าอีกไม่กี่ปีเมื่อเขาเรียนจบ เมื่อเขามี
งานท าดีๆ เขาก็จะมี ส่วนในการถวาย รับใช้พระเจ้ามากขึ้น คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์จาก 100% มีความพึงพอใจประมาณ 70% ถึง 80%”  
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 

 
“ณ ตอนนี้ก็ปานกลาง ในส่วนท่ีเพราะว่าในส่วนท่ีก าลังจะด าเนินการยังไม่ได้
เริ่มท า เริ่มไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นผลเพราะว่าจะเวิร์คไหมในเรื่องของ
การขายของ ขายไข่ ขายมะขาม ขายพืชพรรณธัญญาหารต่างๆ รวมถึงการ
เปิดเป็นสตูดิโอให้เช่าส าหรับท าอีเวนท์ ท ากิจกรรมต่างๆ เพราะว่าช่วงนี้ โค
วิดก็มีบ้างประปรายแต่ว่ายังไม่ได้เห็นผลชัดขนาดนั้นถ้าให้เปอร์เซ็นต์ความ
พึงพอใจ ซัก 70 % ได้”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ถ้าคะแนนเต็ม 10 ก็สัก 5 สัก 6 คะแนน ถึงแม้ท่ีพูดมามันดูเหมือนภาพมัน
ไปทางท่ีดี แล้วมันอยู่ตัวแต่ว่าเป็นคริสตจักรใหญ่ ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้อาวุโสส่วน
หนึ่งก็จะเป็นผู้ท่ีเรียกว่าอะไรคุ้นเคยโบสถ์จารีตโบสถ์เดิม นั่นการคิดหรือการ
มีไอเดียใหม่ๆเนี่ยมันต้องสร้างความเข้าใจพอสมควรในการท่ีจะช่วย 
เสริมสร้างช่วยกระตุ้นต่างๆ เพราะอาจจะมีบางคนท่ีอาจจะไม่รู้เรื่องไม่
อาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่มองเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าจะไม่ท้ิงคนเหล่านี้ 
แต่ว่าจะต้องเดินสร้างความเข้าใจแล้วก็เดินไปด้วยกันซึ่งอาจจะต้องมี
กระบวนการใช้เวลา เพื่อท่ีคริสตจักรจะมีศักยภาพมีก าลังมากขึ้นในด้าน
งบประมาณหรือเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆ สมาชิกก็พยายามถวายเหล่านี้
ตลอดท่ีเป็นของอะไรต่างๆ ให้กับคริสตจักร” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“คิดว่าการการเล้ียงตัวเองในภาพรวม น่าจะประมาณซัก 65% ถึง 70% 
โดยประมาณ ถ้ามองผ่านทางเนื้อหนังหรือระบบการบริหารอย่างโลกบอก
ตรงๆ เลยว่ายังไม่มีความรู้สึกพึงพอใจนะ เพราะว่าอาจจะท าได้ดีกว่านี้น่าจะ
ท าได้ดีกว่านี้” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
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“ณ ปัจจุบันนี้คิดว่าเอาปานกลาง อาจจะเทียบเปรียบเทียบกับอดีตแล้วก็
อาจจะคาดหวังถึงอนาคตแต่ว่า ณ ปัจจุบันนี้ สมมุติว่า 100% เอา 60% อัน 
40% ท่ียังไม่เคยพอใจ คือสมาชิกยังไม่เข้าใจในการถวายแท้ อันนี้เราต้อง
พยายามท าความเข้าใจกับสมาชิก” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็พึงพอใจ ก็อยู่ในระดับท่ีดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีมาก ก็พึงพอใจในระดับท่ีดี
ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ท่ี 70%” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ถึงปัจจุบันก็ถือว่าเราขอบคุณพระเจ้าท่ีเปิดตัวมาได้ไม่นานแล้วก็สามารถ
เล้ียงดูได้แล้ว เงินถวายมันก็ดูเหมือนอันนี้กว้างๆ แต่อันนี่สมาชิกอยู่ในระดับ
ไหนอาชีพยังไงเงินเดือนเขามากน้อยแค่ไหน ก็คือทุกคนช่วยกัน แล้ว
โดยเฉพาะยิ่งเป็นการถวายแบบออนไลน์ ถึงแม้ว่าไม่สามารถมานมัสการท่ี
โบสถ์ได้ แต่พี่น้องก็ไม่ละเลยในเรื่องของการถวายมันเห็นได้ชัดเจนว่าเวลา
โอนเอาสมุดบัญชีไปเชคยอดแต่ละสัปดาห์มันเป็นยังไงบ้าง” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ณ ปัจจุบันนี้ก็พอใจกับในสภาพปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ แต่ว่าก็คงไม่ได้หยุดอย่าง
ท่ีบอกหยุดพัฒนาให้เป็นโบสถ์ท่ีเข้มแข็งและเติบโตต่อไป ทุกปีเห็นการ
เติบโตของโบสถ์ท่ีนี่ ท้ังกายภาพ ท้ังจิตวิญญาณ ก็ท้ังเรื่องจ านวนคน ท้ังเรื่อง
ของอาคารสถานท่ีวัสดุอุปกรณ์ เห็นการเติบโตท่ีถ้าพูดถึงเร็วไหมก็ถือว่าเร็ว
ส าหรับโบสถ์ ต้องการจะพัฒนาตัวเองให้ท าคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้น ถามว่า
คริสตจักรของเราพึงพอใจกับการเป็นคริสตจักรเล้ียงตนเองไหม ณ ปัจจุบัน
นี้ เราก็พึงพอใจขอบคุณพระเจ้าในระดับท่ีเราเป็น แต่ว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่
นี้เราต้องการท่ีจะพัฒนาต่อไป เราจะขยายโบสถ์ลูกของเราเองตอนนี้เราก็มี
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ท่ีแม่อาย แล้วก็ท่ีดอยสะเก็ด มีคะแนนความพึงพอใจเต็ม 100% ส าหรับการ
เล้ียงคริสตจักรณปัจจุบันนี้ ณ ปัจจุบันนี้ ให้ 80%” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ณ ปัจจุบันนี้เพิ่งพอใจอยู่ ถ้า 5 ก็ให้ 5 อยู่ ถ้าสมมติว่า 100% ก็จะให้
100%อยู่ อันนี้บอกเรื่องของความเช่ือด้วยนะ ถ้าไม่มีความเช่ือมันก็ไม่
สามารถถ้าเราไม่100% แล้วก็ไม่เล้ียงดูอาจารย์ไม่ได้ เพราะว่าพูดถึงเรื่อง
ความพอใจมันไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์เท่านั้น มันหมายถึงว่าพี่น้องมีส่วนร่วม 
มีองค์ประกอบจากสมาชิก คณะธรรมกิจ ศิษยาภิบาล ต้องร่วมมือกันถ้าหา
กว่าขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ แล้วเรื่องความโปร่งใสของค่าใช้จ่ายนี้ก็เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีมันท าให้สมาชิกมีความมั่นใจ เราต้องช้ีแจง เพราะว่าในแต่ละปี
ประชุมสัปปุรุษจะท ารายละเอียดของค่าใช้จ่ายท้ังหมดทุกๆเดือน ทุกเดือน
จะมีเก็บอะไรจะท ารายรับ-รายจ่าย บัญชีของทุกกองทุน” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็คิดว่า ณ ตอนนี้พึงพอใจมาก ก็ยังมีความหวังว่าจะต้องดียิ่งขึ้นต่อไป ณ 
ตอนนี้ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็ 90% ขึ้น” 

 
 
 4.3.2) วิธีการเลี้ยงตนเอง 
 

“วิธีการเล้ียงตนเองของเรานั้นก็คือว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นการสัญญาถวาย
อย่างเช่น ครอบครัวหนึ่งสัญญาถวายเพื่อศิษยาภิบาล 1000 บาท สิบลด
ต่างหาก สิบลดท่ีเขาถวายพระเจ้านั้นก็ต่างหาก ถวายปกติต่างหาก ถวาย
อย่างอื่นต่างหาก แต่สัญญาถวายเพื่อศิษยาภิบาลจะต้อง 100% ตรงนี้
เพราะเราจะมียอดชัดเจน ในการท่ีจ่ายชัดเจนอยู่แล้ว อันนี่คือสัญญาถวาย
ของแต่ละครอบครัว เราไม่ได้บังคับแต่เค้าสัญญาเองว่าเค้าจะถวาย รวบรวม
ก็พอเล้ียงตนเองได้”  
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ตอนนี้ก็คือ มีหลักๆก็อยู่ท่ีสิบลดแล้วก็ถวายพิเศษ ท่ีเขามาใช้สถานท่ี แล้วก็
อีกอย่างหนึ่งคือคริสตจักรเราเปิดให้ใช้สถานท่ีในการอบรม ประชุม แล้วก็ท า
สตูดิโอ ท าไลฟ์สดหรือว่าสอนต่างๆได้ แล้วก็มีแผนว่าจะขายของ ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ก็เป็นอย่างเช่น มะขาม ไข่ อะไรอย่างนี้ของคณะสตรีก าลังเริ่ม
ปลูก ก าลังเริ่มเล้ียง อันนี้เพื่อส าหรับการสนับสนุนในการเล้ียงตนเองของ
คริสตจักร” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“การเล้ียงตนเองนั้นเราให้สมาชิกเข้าใจเรื่องของการถวายสิบลด ถวายสิบ
ลดอันนี้พูดถึงตัวเงิน เราใช้วิธีถ้าพูดถึงตัวเงินนอกจากถวายสิบลดแล้วก็ถวาย
ขอบพระคุณพระเจ้าในส่ิงต่างๆ ท่ี เกิดขึ้นกับสมาชิกแต่ละคนแต่ละ
ครอบครัวก็สุดแล้วแต่ ท่ีใครจะขอบคุณพระเจ้า อันท่ีสองใช้วิธีรณรงค์เมื่อ
เรามีกิจกรรมพิเศษท่ีเกิดขึ้นรณรงค์เชิญชวนให้สมาชิกมีส่วนร่วม ในการ
ถวาย อันนี้ได้ผลเยอะนะ แล้วก็การถวายในส่วนนี้บางครั้งท าให้เงินเหลือรับ
มากกว่าจ่ายพูดง่ายๆนะ แล้วก็เอาเข้าคริสตจักรเป็นงบบริหาร เป็นงบท า
พันธกิจต่างๆ ส่วนท่ีเหลือ เห็นภาพเฉพาะอันนี้ ตัวเงินอย่างน้อยสามส่ี
ประการ แต่ถ้าเป็นของประทานความรู้ความสามารถก็เชิญชวน พยายามท่ี
จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างผู้น าแถวสองแถวสาม มีการอบรมการเป็นผู้น าใน
คริสตจักรเป็นระยะๆ ไม่ได้เรียกว่าเทศกาลประจ าปีแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งท่ีคิด
ว่าจ าเป็นท่ีจะให้โอกาสส าหรับคนรุ่นหนึ่ง จะเรียนรู้ในแง่ของการรับใช้การ
เป็นเป็นผู้น ามีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆ คริสตจักรมีโอกาสได้ให้ความรู้อบรม
เขาเข้าใจ แล้วก็เริ่มเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆ ใน
หน้าท่ีต่างๆ ในบทบาทต่างๆ ในคริสตจักร อันนี้ก็ท าให้ก าลังของคริสตจักร
มันไม่ขาดหายแต่โจทก์อันนึงของคริสตจักรก็คือคนหนุ่มสาวท่ีเป็นเรื่องของ
วัยก าลังเรียน วัยก าลังเรียนมอปลายมหาลัยนี่ก็เราก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเขาก็
ต้องไปอยู่ ท่ีอื่น อาจจะไปอยู่หอพักอาจจะไปอยู่มหาลัยท่ีเขาต้องเรียน 
อาจจะไม่อยู่เชียงใหม่ อะไรต่างๆ ไม่ได้อยู่บ้าน เขาก็จะออกไปหรือคนท่ี
ก าลังท างานแล้วต้องไปท างานต่างจังหวัดต่างอ าเภอต่างๆ อันนี้ก็จะหายไป
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ในแง่ของการมีบทบาทของการมีส่วนร่วมในคริสตจักร แต่ว่าในช่วงปีถ้ามี
เทศกาลส าคัญของคริสตจักรใหญ่ๆคนเหล่านี้ได้มีโอกาสได้กลับบ้านจะ
มาร่วมคริสตจักรร่วมถวายร่วมอะไรต่างๆ อันนี้เห็นว่ามันมีความส าคัญมี
ความผูกพันแล้วก็การท่ียังมองว่าคริสตจักรจะได้รับการพัฒนาเสริมสร้างท้ัง
งานรับใช้แล้วก็จะเป็นงบประมาณเป็นส่ิงของต่างๆให้กับคริสตจักร” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า  
 

“ส าหรับของคริสตจักรไม่มีอะไรท่ีสลับซับซ้อนอะไรเลย คือรู้ว่าสมาชิกของ
อยู่ในเมือง ต้องบอกว่าคิดจากท่ีอยู่ในส่วนกลางเป็นศูนย์กลาง และสมาชิก
ไม่มีใครเป็นเจ้าของสวนไร่นาท้ังหมดเลย คือมองภาพเป็นมนุษย์ ถ้า ส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของภาครัฐเอกชน แล้วก็จะมีธุรกิจส่วนตัว
บ้างเป็นส่วนน้อย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งสมาชิกเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุก็
เยอะด้วย กลุ่มนี้แน่นอนแล้วรู้แล้วว่าเป็นกลุ่มท่ีเกษียณอายุแล้วก็ไม่มี
ค่าตอบแทนอะไรอีกแล้ว ก็จะมีอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆของผู้สูงอายุ ซึ่งใน
ส่วนนี้ก็หนุนใจพี่น้องสมาชิกให้เข้าใจในเรื่องของการถวายและให้ได้เห็นถึง
ชีวิตครอบครัว เช่ือว่าพี่น้องสมาชิกยังคงรักในการท่ีจะถวายแล้วก็สัตย์ซื่อใน
การท่ีจะถวายทรัพย์และส่วนส าหรับผู้เช่ือใหม่ก็คงเข้ามาในคริสตจักร หนุน
ใจให้เขาได้มีส่วนในการท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจถึงการมีส่วนในการถวายต่างๆ
เพื่อพันธกิจของคริสตจักร ซึ่งในแนวทางหรือวิธีการอย่างอื่น คิดว่าไม่มี
นอกจากนั้นคริสตจักรไม่มี อาจจะมีโครงการบางอย่างมาจากในระดับสภา
ถ้าท่ีในเรื่องของอย่างเช่น โครงการพัฒนาเสริมสร้าง เพื่อท่ีจะเสริมสร้าง แต่
การตอบสนองในบริบทเมืองก็อาจจะไม่สามารถท าได้เท่ากับในคริสตจักร
รอบนอก แต่อย่างไรก็ตามเช่ือว่าใช้หลักพระวจนะสอนในเรื่องการถวายกัน
สัตย์ซื่อ ในการถวายนี้ก็จะเป็นแนวทางท่ีใช้เพื่อหนุนจิตใจให้สมาชิกเกิด
ศรัทธาก็มีภาระร่วมกัน อีกอย่างก็คือเราให้ภาระร่วมแก่พี่น้องสมาชิกท้าทาย
เขาถึงพระพรท่ีจะเกิดขึ้นผ่านทางการมีส่วนร่วมในการถวาย ส่วนใหญ่ก็ด้วย
พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักเลยในการหนุนใจ” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
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“ส่วนใหญ่ก็ด้วยพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในการหนุนใจ แล้วก็ขอ
ถวายเป็นหลัก มีความพึงพอใจในการเล้ียงตนเองของคริสตจักร ก็ใน
ท่ามกลางการเล้ียงดูการทรงน าของคริสตจักรไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวเลข
เสมอไปแต่มันขึ้นอยู่กับพระองค์ท่ีจะเล้ียงคริสตจักร ในแบบท่ีพระองค์ทรงมี
ต่อคริสตจักร” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“นี่คือวิธีการของสมาชิกจะร่วมมือด้วยการน าของท่ีเขามีอยู่มาถวายโบสถ์วัน
อาทิตย์ ก็เอาของมาขายเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์  ประกาศครั้งเดียวต่อไปก็
ต่อเนื่องแล้วไม่ต้องประกาศซ ้าสอง เขามีอะไรเขาก็อยากมาถวายส้มโอหนึ่ง
ลูก ผักมัดสองมัด เพื่อการใช้จ่ายในคริสตจักร นอกเหนือจากเรื่องของการ
ถวายทรัพย์แล้ว เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เล้ียงตัวเองก็มาจากการถวายทรัพย์ แต่
บางคนอาจจะเอาเป็นพืชผล ผลิตผล การงานน ้ามือต่างๆ ก็แล้วแต่มาถวาย
ท่ีอาจจะไม่ได้เป็นทรัพย์ ท่ีอาจจะไม่ได้เป็นสิบลด ท่ีอาจจะไม่ได้เป็นทรัพย์
แต่ว่าเอามาถวายเป็นส่ิงของ มาถวายแล้วก็คริสตจักรก็เอาของนั้นไปขาย 
หมายถึงว่าเขาจะซื้อกันเลย ในนั้นเพื่อท่ีจะได้เปล่ียนแปลสินทรัพย์เป็นทุน 
เพื่อท่ีจะเป็นทุนต่อไปในการท่ีจะเล้ียงดูคริสตจักรได้โอเค บางคนวันเกิดเขา
ก็ถวายเข้ามา อย่างวันเกิดครบรอบคนตาย พ่อเขาตาย แม่เขาตาย บางครั้ง
เขาจะเล้ียงข้าวอะไร เขาเข้ามาบอกเอาอย่างนี้ไหมถวายเป็นเงินเราจะใช้ใน
พันธกิจของพระเจ้าจะได้กว้างไปกว่าท่ีเราจะกิน กินจบคือหมด ก็อธิบายให้
เข้าใจแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยเล้ียงแล้ว จะไม่มีการเล้ียงระลึกคนตายครบรอบ
หนึ่ งปี  จะใส่ซองมาให้อันนี้ก็ยังมีส่วนได้ใช้ในพันธกิจของพระเจ้าอยู่  
คริสตจักรจะได้เอามาบริหารจัดการได้ มีเรื่องสวนไร่นา คริสตจักรอยู่เป็น
สวนล าไย เนื้อท่ีประมาณ 3ไร่ สมมุติว่าขายพืชผลผลิตผลแล้วแบ่งให้คนท่ี
ดูแล ในส่วนของสวน ถ้าเขาก็แบ่งมาเข้าท่ีคริสตจักร คริสตจักรมีบัญชีเดียว
เพื่อการถวาย จะท าส่ิงนี้นะขอช่วยกันจะใช้เวลานานหน่อยสองปีสามปีถึงจะ
ได้ท า วิธีการถวายนี้ก็เป็นวิธีหลักในการท่ีจะเล้ียงตนเองของคริสตจักร” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
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“ส่วนหนึ่งก็มาจากการมีสวนของคริสตจักรเอง ตรงนั้นก็สามารถน ามาช่วย
ในการเล้ียงตัวเอง แต่ก็ไม่แน่ได้ผลผลิตบางปีได้น้อยบางทีได้มาก เป็นสวน
ล าไยของคริสตจักร บางปีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยแล้วแต่ อยู่ท่ีผลผลิตด้วยก็
เล้ียงดู ในส่วนหนึ่งวิธีการคริสตจักร วิธีการของคริสตจักรในการเล้ียงดู เช่น
ก็จะมีถวายพิเศษ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเล้ียงดูอาจารย์ด้วยแล้วก็บางที
เรื่องทุนของลูกก็สมาชิกบางคนเขาช่วยด้วยก็ลดค่าใช้จ่ายของศิษยาภิบาล 
ในเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว ก็มีวิธีการท่ีมีเรื่องของการถวายเป็น
หลัก ได้รับการจากการถวายแล้วก็มีส่วนของสวนของคริสตจักรพี่มาสมทบ
แล้วก็พี่น้องในคริสตจักรท่ีจะมีส่วนสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นในครอบครัวของศิษยาภิบาล” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็คงเหมือนกับอีกหลายๆคริสตจักร ก็ คืออย่างของเนี่ยค่าตอบแทน
ส่วนมากก็คือเมื่อดูถึงจ านวนของเงินถวายในเกือบทุกเดือน จะพบว่าเงินสิบ
ลดจะมากกว่าเงินถวายปกติ นั้นก็ถือว่าหรือแม้บางครั้งจะน้อยกว่าหรือ
เท่ากับแต่ก็พอๆกัน ก็ถือว่าในส่วนตรงนี้พี่น้องมีภาระใจ ศบ.ต้องกล้าในการ
ท่ีจะสอน กล้าในการท่ีจะสอนเรื่องสิบลด ในการถวาย ก็สอนให้สมาชิกมีใจ
ท่ีจะดูแลผู้รับใช้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้ามาดูแลส่วนตัว ค่าของค่าเงิน ค่าของ
อะไรอย่างนี้ แต่ว่าเขามอบถวายเขามีส่วนมอบถวายเพราะว่าเขาเห็นส่ิงท่ี
เราท า เห็นถึงความก้าวหน้า เห็นแก่คริสตจักรเห็นเข้าใจว่าการท่ีจะมีศิษ
ยาภิบาลในเรื่องการสร้างสาวก เขาจะมีส่วนในการซัพพอร์ตตรงนี้ได้อย่างไร 
เพราะฉะนั้นจะไปถึงการเล้ียงตนเองก็คือมันต้องยอมรับนะว่าเราไม่พูดถึง
เรื่องเงินไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเล้ียงตัวเองก็คือการมีสอนให้เข้าใจแล้วให้
สมาชิกลงมือท า แต่ไม่ใช่ว่าไปบังคับหรือมัดมือชกนะ ก็อาจจะมีบางส่วนบาง
คนท่ีเขายังไม่สามารถท าได้เราก็ค่อยๆสอนไป นี่ก็เป็นวิธีการท่ีจะสอนพระ
วจนะสร้างสาวก ท่ีให้สร้างความเข้าใจอะไรต่างๆให้กับสมาชิก”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
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“ถ้าพูดถึงวิธีลองพูดถึงเรื่องนี้เลย คริสตจักรถ้าจะเป็นคริสตจักรเล้ียงตนเอง
ได้เนี่ยต้องเป็นคริสตจักรท่ีท าพระมหาบัญชาของพระเยซูแบบต้ังใจจริงจัง
แล้วก็โฟกัสเรื่องนี้ เพราะว่าพระเยซูต้ังคริสตจักรแล้วพระองค์ออกแบบ
คริสตจักร แล้วพระองค์ก็บอกว่าคริสตจักรของพระองค์จะแข็งแรงมากๆมี
พลังจนความตายไม่สามารถจะมีชัยเหนือคริสตจักรของพระองค์ได้ ความ
ตายเนี่ยแน่นอนมันเป็นผลของความบาปแล้วก็ความแบบเนี่ยมันท าให้มนุษย์
ถ้าภาพรวมเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยอ่อนแอ ถ้าเราพูดในเชิงของการท าพันธกิจการ
บริหารจัดการโบสถ์  ถ้ าพู ดในเชิงของการบริหารจัดการแบบนี้ นะ 
เพราะฉะนั้นการท าตามมหาบัญชาของพระเยซูคืออะไร คือการสร้างสาวก 
คือการสร้างสาวก การสร้างสาวกคืออะไร การสร้างคนท่ีอยู่ในสภาพเส่ือม 
อยู่ในสภาพท่ีจะน าไปสู่ความตายให้เขากลับมามีชีวิตท่ีแข็งแกร่งอีกครั้งนึง 
ถ้าให้อาจารย์แนะแล้วก็บอกว่าคริสตจักรเล้ียงตัวเองได้นะ อาจารย์จะพาไป
โฟกัสตรงนี้เลยและถ้าโบสถ์ท าเรื่องนี้นะ ท าพระมหาบัญชาท าเรื่องการสร้าง
สาวก จะไม่มีโบสถ์ใดเลยท่ีเล้ียงตนเองไม่ได้อันนี้คือคีย์ แต่นี่หลายคน หลาย
ครั้ง เราคิดเยอะเราคิดหลายเรื่องเราไปท าโครงการท าโปรเจคนุ่นนั่นนี่ แต่
ไม่ได้ท าตามพระมหาบัญชา ไม่ได้โฟกัสในส่ิงท่ีต้องท า ถามว่าส่ิงเรานั้นท า
ไหม ต้องท า ท าด้วยแต่ไม่ใช่ตัวหลักมันเป็นเสริมทีหลัง ถ้าเราท านี้ก่อนนะตัว
อื่นๆจะแข็งแรงขึ้น เราต้องกลับมาท่ีพระมหาบัญชาคือการสร้างสาวก การ
สร้างสาวกคือการท่ีจะท าคนให้มีชีวิตเหมือนกับพระเยซูเลียนแบบพระเยซู 
แล้วเมื่อคนเหมือนพระเยซูมีชีวิตท่ีเป็นสาวกของพระเยซูเขาจะแข็งแรงขึ้น
ทุกด้าน ครอบครัวเขาแข็งแรง ความเช่ือเขาแข็งแรง การงานของเขา
แข็งแรง ความเป็นอยู่ต่างๆของเขาแข็งแรง ระบบการสร้างสาวกก็คือการ
จัดระบบชีวิตใหม่ให้เหมือนส่ิงท่ีเหมือนท่ีพระเจ้าต้ังใจให้เขาเป็นต้ังแต่เริ่มต้น
เลย แต่พอมนุษย์ไม่เช่ือฟังก็ลงไปมันท าให้ระบบชีวิตของเขาไม่เหมือนการท่ี
พระเจ้าต้ังพระทัยไว้ เขาคนละเรื่องคนละราว เพราะฉะนั้นมันก็เลยท าให้
ชีวิตของเขาก็ไม่เข้มแข็ง ไม่ประสบความส าเร็จในหลายเรื่อง แทนท่ีเขาจะมี
เงินมีทองปรากฏว่าเขาเป็นหนี้เป็นสินขึ้น แล้วก็จัดการระบบในชีวิตไม่ได้
เพราะฉะนั้นการสร้างสาวกมันน าคนกลับมาสู่ทางท่ีควรจะเป็น ควรจะเป็นท่ี
พระเจ้าต้องการให้เขาเป็นและนั้นคือการท่ีพระเจ้าจะอวยพรเขาได้ ถ้าเขา
ยังไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหม คริสตจักรก็ประกาศใช่ไหมน าเขามารู้จักกับพระเจ้า
เพื่อจะท าให้เขาเป็นสาวกใช่ไหม เพราะฉะนั้นกระบวนการมันท่ีจริงแล้วพระ
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มหาบัญชาหรือเกรทคอมมิชช่ันของพระเยซูท่ีมอบหมายไว้มันชัดเจนอยู่แล้ว 
ว่าให้ท าอย่างไรบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ทีหลังค่อยมาเรียงรายละเอียด แต่ถ้า
จะถามอาจารย์ว่าถ้าจะท าให้โบสถ์ได้ยังไงเราต้องกลับไปท่ีพระมหาบัญชา
และท าเรื่องนี้จริงจัง”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“อันนี้ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นแบบแบบนี้มีสัญญาถวายขอให้สมาชิกซื่อสัตย์
เรื่องของการถวายสิบลด สัญญาถวายถวายสิบลด  อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะ มี 
กองทุนก็หมายความว่าสองอันจะต้ังเป็นกองทุนไว้ โครงการศิษยาภิบาลจะ
มันจะมีงบเขาเรียกโครงการศิษยาภิบาล ถ้าใครถวายเข้าจะไม่เอางบวิธีการ
น่าจะเอาไปท าอย่างอื่นเราจะเอาไปเฉพาะศิษยาภิบาลอย่างเดียว ส าหรับ
การเล้ียงตนเอง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้านี้ ใช้ในส่วนการถวายปกติ บางเดือนบางปี
ถ้าหากว่าเงินปกติมันเหลือเยอะเราก็หักส่วนหนึ่งเข้าไปกองทุนศิษยาภิบาล 
มันจะมีใกล้เคียงกว่าท่ีประมาณ เพราะว่าเมื่อก่อนเรามีเงิน มีเงินกองทุนเรา
ไม่มีปัญหาในคริสตจักร เรามีการถวายปกติ แล้วก็มีกองทุนศิษยาภิบาล แล้ว
ก็มีกองทุนกิจกรรมดนตรี มีกองทุนเด็กรวีวารศึกษา ต่างๆ หลายๆ กองทุน 
แล้วก็แล้วก็เชิญชวนสมาชิกถวายปกติ ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว การมีกองทุน
ศิษยาภิบาล เมื่อมีศิษยาภิบาลเราก็เริ่มใช้กองทุน แล้วก็เชิญชวนให้สมาชิก
ถวายครอบครัวละ 100 บาท ขอความร่วมมือต่อเดือน นอกจากนั้นสมาชิก
ท่านใดท่ีท างานมีรายได้ประจ า อยากจะถวายเพื่อสิบลดก็ถวายเข้ามาใน
บัญชีตรงนี้ บัญชีสิบลด” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 
“ถ้าหากท่านอยากจะถวายเพื่อโครงการศิษยาภิบาล คุณก็โอนเข้าบัญชีกอง
นี้  สิบลดนี้ก าหนดไว้ถ้าได้ 3,000บาท ก็ต้องจ่าย 300บาท แต่ถ้าเป็น
โครงการศิษยาภิบาลนี้จะถวาย 10,000บาท ก็ได้ 500 บาท ก็ได้ 1 ,000 
บาท ก็ได้แล้วแต่ การมีกองทุนท่ีเล้ียงดูศิษยาภิบาลในตรงนี้ ก่อนนั้นท่ีจะ
มีศิษยาภิบาลกองทุนต่างๆ ได้มีคณะสตรีเขาก็พยายามเมื่อก่อนเขา
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ท ากับข้าวท าอาหารขาย รับแจ้งจากกลุ่มคริสเตียนจากต่างท่ีเขามีงาน เอา
มาได้มาแล้วก็เอาเข้าไปในกองทุนนี้ช่วยกัน” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ก็คงน่าจะเป็นเรื่องของการสอน การสอนสมาชิกให้มีความรักคริสตจักร มี
ความสัมพันธ์กับคริสตจักร มีความสัมพันธ์ต่อพี่น้องสมาชิก แล้วอาจจะต้อง
พูดถึงเรื่องการถวาย ให้สมาชิกได้เข้าใจด้วยแล้วก็รวมไปถึงการท่ีพูดถึงการ
รับการสนับสนุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคหรือว่าสภาคริสตจักร จะต้องอธิบาย
ให้เขาเข้าใจจะให้เขารู้ว่าคริสตจักรจะต้องยืนด้วยตัวเอง ก็คือว่าเราไม่หวังท่ี
จะพึ่งมากเกินไป เป็นการสอน เป็นการให้ข้อมูล ให้ค าแนะน าแล้วก็รวมไป
ถึงการจะให้เขามีโอกาสในการร่วมสนับสนุนเงินถวายมากขึ้น เพราะว่าเมื่อมี
เงิน มีเงินเยอะก็สามารถท าพันธกิจอื่นๆได้มากเช่นเดียวกันด้วย แต่ว่า
บางครั้งอาจจะมีภารกิจเยอะปัจจัยก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีเป็นส่วนเล็กๆท่ีสามารถ
ไม่ให้ท าได้เหมือนกัน” 

 

 4.3.3) ข้อเสนอแนะในการเลี้ยงตนเอง 

 

“ส่ิงท่ีก าลังคิดอยู่เป็นการสอนการสอนสมาชิกมากกว่า เริ่มต้นด้วยการสอน
เขาสอนความคิดของเขา เปิดความคิดของเขา เปิดหัวใจของเขา ให้เขา
เข้าใจถึงพันธกิจคริสตจักร ให้เขาเข้าใจถึงงานรับใช้ของพระเจ้าท่ีคริสตจักร 
แล้วก็ให้เขาได้เห็นความส าคัญในชีวิตของเขา แล้วก็ในคริสตจักรด้วยว่ามี
อะไรบ้าง พูดคุยกัน บอก เปิดเผย แม้ว่าบัญชีค่าใช้จ่าย อะไรต่างๆ กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเราท า ให้เขาได้เข้าใจตอนนี้ เดือนนี้ 200 บาท ยังไม่มีเงินเดือนอะไร
อย่าง แล้วทุกคนก็จะเริ่มเริ่มคิดได้ละว่า เราก็ยังไม่ได้ถวายนะอะไรอย่างนี้ 
คือพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นธรรมกิจไม่ว่าจะเป็นสมาชิกทุกคน ทุกคนจะมีส่วน
ในการท่ีจะรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในคริสตจักรเพื่อท่ีเราจะแก้ไขด้วยกัน 
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นประธานจะต้องรับผิดชอบคนเดียว วันนี้ติดลบเราจะต้องจ่าย 
เพราะฉะนั้นเราจะต้องนั่งคุยกันแล้วทุกคนก็มีส่วนในการถวายด้วยกัน แล้วก็
คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ แล้วก็เราก็จะมีคอนเทนท์
อะไรมากมายท่ีเราช่วยกันไม่ว่าจะเป็นไอที ออนไลน์เราก็พยามท าให้มันดี
ท่ีสุด เพื่อท่ีอยากจะเป็น อยากจะเป็นแบบ ต้นแบบของคริสตจักรท่ีเริ่มต้นท่ี
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ดีแล้วก็เล้ียงตนเองได้ ถ้าใครอยากจะศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะมาดูท่ี
คริสตจักรของเรา เรายินดี” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“จริงๆก็ถ้าจะให้จะให้เสนอแนะก็ลองดูบริบทของคริสตจักรว่ามีอะไรท่ี
สามารถท่ีจะน ามาเป็นโปรดักซ์ มาเป็นสินค้า มาเป็นจุดขาย เพื่อท่ีจะท าให้
เกิดเขาเรียกว่าเกิดกระบวนการเล้ียงตนเอง หรือว่าคริสตจักรสามารถท่ีจะ
ปลุกระดม เรียกว่าท าให้สมาชิกท าให้สมาชิกมีใจในการท่ีจะรู้ สึกว่า
คริสตจักรนี้เป็นของเขาแล้วเขาจะต้องพยายามประคับประคองคริสตจักรนี้
ไปด้วยกัน” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ความคิดก็คือว่าถ้ามองในมุมของสมาชิกนะมองใน มุมสมาชิกก็คือสมาชิก
ต้องคิดว่าการมีศิษยาภิบาลเป็นเรื่องส าคัญ เหมือนท่ีคริสตจักรเราถึงแม้
ศาสนาจารย์จะเดินจะชนกันอยู่แล้ว แต่เราต้องบอกว่าเราต้องมีสมาชิกต้อง
มีศิษยาภิบาลประจ า ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลอภิบาลสมาชิกด้วย จะต้อง
ดูแลศิษยาภิบาลให้ได้ เช่นนั้นเองก าลังและความสามารถต้องทุ่มเทให้เต็มท่ี 
เหมือนว่าต้องสร้างความคิดนี้ให้กับสมาชิกเพื่อจะเข้าใจ แล้วก็ไม่ต้องคิดว่า
สามีหรือภรรยาของศิษยาภิบาลของจะต้องมาแบกภาระร่วมกับศิษยาภิบาล 
ท่ีเชิญมาเป็นศิษยาภิบาล เพราะว่าหลายคริสตจักรก็บอกว่าถ้าสามีเป็นศิษ
ยาภิบาลภรรยาต้องรับใช้ร่วมกับสามีท่ีคริสตจักร อันนี้รับศิษยาภิบาลคุย
เรื่องนี้ชัดเจนในธรรมกิจ แล้วคุยชัดเจนกับศิษยาภิบาลท่ีจะมาท าหน้าท่ีศิษ
ยาภิบาลคริสตจักรว่า คริสตจักรมวลสมาชิกไม่ได้คาดหวังว่าภรรยาศิษยาภิ
บาลจะต้องมาเป็นประธานสตรี ต้องมาเป็นครูสอนระวีวารศึกษาเราไม่ได้
คาดหวังอย่างนั้น ภรรยาศิษยาภิบาลอาจจะมีอาชีพของตัวเองจะเป็นครู 
เป็นพยาบาล เป็นอะไรต่างๆ เขาก็จะท าหน้าท่ีอย่างนั้นไป  แต่ว่าภาพ
ครอบครัวหรือว่าภาพการส่วนร่วมในการท าพันธกิจต่างๆก็ถือให้เป็นสมาชิก
คนหนึ่งของคริสตจักร แต่ถ้าจะท ามากกว่านั้นก็อันนี้ขอบคุณพระเจ้าอันนี้คือ
ไม่ให้ความเข้าใจกับสมาชิกเป็นอย่างนั้น แล้วก็คิดว่าสมาชิกต้องมีส่วน
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สนับสนุนศิษยาภิบาลในการท่ีจะให้ศิษยาภิบาลมีค่าเล้ียงดู ค่ายังชีพเพียงพอ
แล้วก็เหมาะสมนั่นเอง จะท ายังไงให้ศิษยาภิบาลมีได้รับส่ิงเหล่านี้ นั่นคือ
สมาชิกต้องเปิดโอกาสต้องเปิดโอกาสให้และสนับสนุนด้วยวิธีต่างๆ ก็ได้ ถ้า
เป็นโบสถ์บ้านนอก ถ้ามีผลไม้หมากรากไม้ ถ้ามีอะไรต่างๆ จะช่วยศิษยาภิ
บาลก็ช่วยไป หรือว่าให้ ท่ีให้อะไรต่างๆ เพื่อศิษยาภิบาลจะได้ท าอะไร
บางอย่างในการก่อให้เกิดประโยชน์ในท่ีนั่น ทีนี้ถ้ามุมมองศิษยาภิบาล ศิษ
ยาภิบาลก็ต้องมองร่วมกับสมาชิกว่าถ้าก าลังของคริสตจักรคิดยังไงท ายังไงก็
ได้แค่นี้ ในแง่ของการเล้ียงดูศิษยาภิบาล ท่ีจะดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานท่ี
มีอยู่ในการเรียนหนังสือ เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆ ไม่ได้บอกจนถึงขั้นเย็บ
เต็นท์นะแต่ว่าต้องมองว่าไม่ได้แค่สอนพระคัมภีร์อธิฐานอะไรต่างๆ จะต้อง
ท ากิจการบางอย่าง ท่ีจะช่วยท าให้ลดรายจ่ายตัวเองในครอบครัวโดยการ
สนับสนุนของรู้จักสมาชิกคริสตจักรนี่ก็คือ คิดว่าจะช่วยท าให้คริสตจักรมีศิษ
ยาภิบาลเต็มเวลาได้มีผู้เล้ียงได้ แล้วก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ดูแลซึ่งกันและกันอย่างนี้นะ เพราะว่าบางครั้งสมาชิกก็ไม่มีอะไร มี
ปัญหาอะไรก็วิ่งมาหาศิษยาภิบาล ในขณะท่ีศิษยาภิบาลก็ไม่มีอะไร และศิษ
ยาภิบาลก็ได้แต่อธิษฐาน สอนพระคัมภีร์อะไรต่างๆ ศิษยาภิบาลอาจจะไม่
ดูแลตัวเองมากขึ้น นี่ก็เป็นคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ เรื่องนี้น่าจะน่าสนใจท่ี
อยากจะลองหรือท า เพราะเข้าใจว่าหลายๆ คริสตจักรศิษยาภิบาลแล้วก็
สมาชิกเข้าใจแบบนี้เค้าก็ท าแบบนี้  แล้วก็คริสตจักรเขาก็เกิดผล ทุกคนไม่
ต้องกระวนกระวายตามท่ีพระคัมภีร์ว่า แต่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน พระคัมภีร์ก็บอกเป็นการให้กันไปให้กันมาแล้วทุกคนจะได้รับ
พระพร เรื่องของศิษยาภิบาลเย็บเต็นท์ โจทย์มันอยู่ท่ีว่าถ้าเราพูดถึงตัวศิษ
ยาภิบาล ศิษยาภิบาลคิดยังไงกับเรื่องนี้ก่อน คิดยังไงเรื่องนี้การเย็บเต็นท์ก็
อาจจะมีอาชีพท่ีเป็นการช่วยเสริมรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่หรืออาจจะเป็น
ของปลุกผักปลูกไม้ก็ได้กินได้อะไรต่างๆ ในครอบครัวของเราเองเนี่ยไม่ต้อง
ไปซื้อไปหาอะไรมากอย่างเนี่ย คิดยังไงกับเรื่องนี้อันนี้คือตัวศิษยาภิบาลเลย
นะ แล้วต้องเข้าใจความคิดนี้ว่าคิดยังไงเพราะว่าเท่าท่ีสัมผัสมาก็คือศิษยาภิ
บาลอย่างท่ีมีพูดไปนั่นก็คือมีหน้าท่ีอ่านพระคัมภีร์ อธิฐานเผ่ือสมาชิก เทศนา 
สอนพระคัมภีร์ พอคิดอย่างนี้ก็คาดหวังว่าสมาชิกต้องรับรับผิดชอบส่วนอื่น
ของศิษยาภิบาลท้ังหมด  หรือข้อเท็จจริงนี้คริสตจักรส่วนนึงไม่สามารถท าได้ 
ท าไม่ได้เลยถึงแม้ว่าคริสตจักรจะมีจ านวนสมาชิกเยอะนะ แต่ว่าสภาพทาง
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เศรษฐกิจ หรือว่าสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกก็อาจจะแย่กว่าศิษยาภิบาล
ด้วยซ ้าไปอย่าง แล้วคาดหวังอะไรให้สมาชิกมาดูแลศิษยาภิบาลได้อย่าง
เต็มท่ีเต็มก าลัง อันนี้เราไม่ได้ตัดเรื่องพระเจ้าจะทรงดูแลทรงอวยพรหน้าเรา
เช่ืออย่างนั้นอยู่ แต่ว่าในความเป็นจริงด าเนินชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้น ซึ่งมัน
อาจจะต่างกับคริสตจักรบางแห่งท่ีอาจจะสมาชิกไม่เยอะแต่ทุกคนมีธุรกิจ
หรือท างานท่ีมีรายได้สูงมีสมาชิกซัก 10 คนแต่ว่าทุกคนเป็นเถ้าแก่หมดถวาย
ให้โบสถ์เดือน คนละหมื่นๆ ก็เดือนละแสนแล้ว ไม่ใช่ปัญหานี้คือศิษยาภิบาล
ต้องมองเข้าใจคอนเซ็ปท์นี้ ทีนี้ส่วนท่ีต่อไปนั่นก็คือว่าศิษยาภิบาลต้องคิดว่า
การท่ีจะเย็บเต้นท์นั้นน่ะมันเป็นเรื่องของการเสริม เพราะเวลาท าไปๆทุ่ม
เวลาท้ังหมดให้กับการเย็บเต็นท์มากกว่าการท าหน้าท่ีศิษยาภิบาลนี่ก็เป็นจุด
ท่ีต้องคิด มันจะแตกต่างกันนิดนึงในความคิดท่ีเวลาเราเห็นคริสตจักร
ท้ังหลายท่ีมีลักษณะแบบนี้ ท่ีพบท่ีได้คุยอะไรได้มาต่างๆเนี่ยก็คือ ผู้รับใช้เรา
เริ่มต้นมาจากการท างานมาก่อน ท างานมา ท าธุรกิจประกอบอาชีพอะไร
ต่างๆแล้ว พระเจ้าก็เรียกมาเป็นศิษยาภิบาล อันนั้นเขาก็จะวางแผนเรื่อง
ธุรกิจเขาได้ดีเพราะเขามาเป็นศิษยาภิบาลเค้าจะทุ่มเทให้กับงานศิษยาภิบาล
มากขึ้น ทางธุรกิจเขาอาจจะมีการบริหารจัดการถ่ายเทหรือการมอบงาน
อะไรต่างๆ ให้กับครอบครัวคนอื่นดู แล้วเขาจะมาท าตรงนี้ได้ดีมากขึ้นอันนี้
จะต่างกันถ้าศิษยาภิบาล เป็นศิษยาภิบาลมาก่อนแล้วก็ไปเย็บเต็นท์ การ
บริหารเวลาการใช้เวลาการให้ความสัมพันธ์ก็จะเริ่มต่างกันมันจะสวนกันสอง
วิธีคิดเนี่ย นั่นเองส่วนท่ีเป็นศิษยาภิบาลมาก่อนแล้วจะไปมีการเย็บเต็นท์ที
หลังเนี่ยอันนี้อาจจะต้องบริหารหรือต้องคิดใคร่ครวญให้ดีเพราะว่าเด๋ียว
สมาชิกบอก ศิษยาภิบาล ไม่อยู่ไปท ากับข้าวขายอย่างเดียว ถ้าก็จะเป็น
ลักษณะแบบนั้น นี่ด้วย ความคิดและความคิดเห็นค าแนะน าคิดว่าถ้าเริ่ม
ต้นแบบนี้ จุดหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะคริสตจักรคงต้องมีแหล่งทรัพยากรของ
ตนเองท่ี จะท าให้มีก าลังของตนเองเนี่ยมันอาจจะต้องมีกิจการ กิจกรรมมี
งานอะไรบางอย่าง ท่ีมันท าให้มีรายได้เกิดขึ้น ท่ีเป็นในนามของคริสตจักร นี่
ก็จะท าให้คริสตจักรยั่งยืนแล้วก็ดูแลศิษยาภิบาลได้ แล้วก็เมื่อเรามีศิษยาภิ
บาล ก็จะมีส่วนร่วมในพันธกิจท่ีคริสตจักรก าลังท าในเชิงท่ีท าให้ก่อเกิด
รายได้อันนี้มันก็กึ่งๆ ศิษยาภิบาลดูแลพันธกิจเกี่ยวกับการเย็บเต็นท์อยู่น่ะ ก็
จะคิดว่าอันนี้เป็นแนวทางหรือเป็นความคิดเห็นแล้วก็ความเข้าใจ ณ เวลานี้
นะว่าศิษยาภิบาลเย็บเต็นท์น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ครอบคลุมหรือเปล่า”  
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 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า  
 

“มีข้อเสนอแนะในฐานะท่ีต้องบอกอย่างนี้ตรงๆ ว่าไม่ใช่นักบริหาร หรือคือ
การเป็นศิษยาภิบาลของไม่ได้เกิดจากการเป็นนักบริหารหรือคนท่ีมี
ประสบการณ์ในหน่วยงาน องค์กร เชิงวิชาการ มันเป็นมาจากแบบผู้รับใช้
จากพระคริสตธรรม ท่ีเราไม่ได้มีความรู้หรือท่ีจบจากด้านบริหารอะไรมาก 
แล้วก็ไม่มีในความรู้ในเรื่องของทางการบริหารการจัดการอะไรแต่เรารู้แค่
พระวจนะของพระเจ้าอันนี้คือความจริงท่ีต้องบอกอย่างนี้ว่า ข้อเสนอแนะถ้า
จะต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นจากค าหนุนใจจากประสบการณ์ ส่ิงหนึ่งท่ีเช่ือว่า
มันเป็นเคล็ดลับท่ีดีท่ีสุดส าหรับคริสตจักร เพื่อนๆศิษยาภิบาล คริสตจักรอื่น
ก็คือ หนึ่งก็คือว่าตัวผู้รับใช้เองต้องสัตย์ซื่อต่อการท าพันธกิจในการเล้ียงดูเอา
ใจใส่สมาชิก อย่างพระเยซูคริสต์บอกว่าผู้เล้ียงจะต้องอยู่กับแกะ แล้วอย่างท่ี
สองคือแกะจะจ าเสียงพูดเล้ียงได้แล้วผมคิดว่าต่อให้สมาชิกมีเงินเป็นร้อยเป็น
ล้าน ถ้าเขาจ าเสียงผู้เล้ียงไม่ได้ เขาไม่มาโบสถ์ ไม่มารวมกลุ่ม ผมคิดว่าการ
เพิ่มพูนในเรื่องของ เงินทองทรัพย์สินท่ีจะเกิดขึ้นในคริสตจักรแล้วก็น าไปถึง
คริสตจักรจะเล้ียงตนเองได้ริบหรี่แล้วก็ห่างไกลเรา เพราะว่าการท่ีสมาชิกเรา
จะถวายไม่ถวายไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารจัดการดีพร้อมการมีบัญชี
ระบบอะไรท่ีมันเป็นแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟค แต่เช่ือว่ามันขึ้นอยู่กับการท่ี
เขามีศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากหรือเปล่า  ท่ีส าคัญก็คือว่าศรัทธานั้นจะ
เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับผู้เล้ียงด้วย ซึ่งเขาจะต้องสัตย์ซื่อในการท่ีจะดูแลเอาใจใส่
สมาชิกพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ นั่นก็เป็นแนวทางอันนี้เป็นอันดับแรกเลย อย่าง
ท่ีสองก็คือคิดว่าเป็นในเรื่องของการท่ีคริสตจักร จะต้องมีแนวทางในการ
บริหารจัดการท่ีสามารถท่ีจะเช่ือมโยงกับชุมชน  หรือในหน่วยงานท่ีมี
งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพอะไรต่างๆ ให้กับมวล
สมาชิก ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องรอง ไม่ถือว่าเป็นเรื่องท่ีใหญ่แต่ว่าเป็นส่วนเสริม 
เป็นหลักก็เป็นในเรื่องของการเสริมความเช่ือศรัทธาให้กับคริสตชน การดูแล
ติดตามเอาใจใส่ให้เขาได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า และอยู่ในพันธกิจของ
พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ เมื่อเขามีความเช่ือท่ีเข้มแข็งแล้วก็ได้อยู่กับพันธกิจเขา
จะได้รู้ว่าช่วงนี้คริสตจักร มีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไร แล้วเขาจะรู้ว่าเขา
จะมีส่วนในมีภาระร่วมกับครอบครัวอย่างในคริสตจักรอย่างไร แล้วเช่ือว่าจะ
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ท าให้คริสตจักรไม่ขาดพระพรในเรื่องของเงินทองท่ีจะใช้จ่ายในการดูแลศิษ
ยาภิบาลเต็มเวลา แล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องใช้จ่ายในพระราชกิจของ
พระเจ้า” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
     

“การเสนอแนะว่า การเล้ียงตนเองบางครั้งมันล้มลุกคุกคลานนะ พอบ้างไม่
พอบ้างอะไรบ้างก็อย่าท้อ ก็อธิฐาน จะอธิฐานอยู่เสมอว่าขอท้องพระคลัง
ของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ตลอดจะไม่มีการขาดแคลนด้วยการถวายจากสมาชิก
ขอให้สมาชิกเข้าใจ ครั้งแรกจะไม่เข้าใจสมาชิกก็ไม่เข้าใจอย่าไปท้อ อย่าไป
ท้อบางครั้งท้อ เอาเงินส่วนไหนเงิน ศบ. ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
เท่านี้ บางครั้งท้อมากๆ ว่าเราจะหาเงินจากท่ีไหน เพราะมันมาลงท่ีประธาน
ใช่ไหม มาลงอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่าเราก็อธิษฐานแต่ว่าเราพยายาม ส่วนใหญ่
พยายามท่ีจะพูดความเข้าใจกับสมาชิกเยอะขึ้นแล้วกันถวายมันจะมาเอง
อย่าท้อ อีกหน่อยมันก็กระเต้ืองขึ้นมาทีละน้อยทุกส่ิงมันก็จะเริ่มดีขึ้น ดีขึ้น
ทุกอย่างก็ขอให้อยู่ในการทรงน าของพระเจ้า” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ข้อเสนอแนะส่ิงท่ีส าคัญก็คือศิษยาภิบาลก็รับใช้อย่างสัตย์ซื่อเต็มท่ี แล้วก็
สอนเรื่องสมาชิกในเรื่องของการถวาย พูดอย่างอื่นไม่ได้พูดถึงการสัตย์ซื่อใน
การถวายเมื่อการถวายเข้มแข็งได้ คิดว่าคริสตจักรก็น่าจะอยู่ได้ด้วยก าลัง
ของคริสตจักรเอง ส่ิงท่ีส าคัญก็อยากจะเสนอแนะว่าคริสตจักรเองเข้าใจเรื่อง
ตรงนั้นจริงๆจังๆ แล้วก็เช่ือว่าคริสตจักรก็อยู่ได้คริสตจักรก็ถ้าเข้าใจตรงนั้น 
เขาก็สามารถเล้ียงดู ศบ.ก็อยู่ได้ อยากจะให้อาจารย์เองสามารถมีอาชีพเสริม
ได้ ในการช่วยเหลือในครอบครัวของอาจารย์เองค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ ก็
คริสตจักรเองก็ช่วยได้ท่ีเขาช่วยได้ ก็อันนี้คือส่ิงอยากจะแนะน านิดหนึ่งว่า
บ้างท่ีเขาคิดว่า อาจารย์มีอาชีพเสริม บางคริสตจักรแอนต้ีหน่อย แต่ว่าจริงๆ
แล้วสมัยนี้ยุคสมัยนี้การรับใช้คิดว่าอาจจะมีอาชีพเสริมเย็บเต็นท์ อย่างท่ี
อาจารย์เปาโลเขาสามารถจะช่วยพันธกิจได้ประหยัดหลายอย่าง  ก็เป็น
ลักษณะของการท าพันธกิจแล้วก็เป็นผู้รับใช้แบบเย็บเต็นท์ ท่ีเราเองอยากจะ
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คุ้นชินนะ อาชีพท่ีตอนนี้ยังไม่ได้ท าเพราะพื้นท่ีใช้สอยมีน้อยนะ อนาคตท่ีนี้
ยังเป็นท่ีข้างหลังก็อาจจะเราจะเล้ียงปลาด้วยตนเองเลยเป็นเกษตรพอเพียง
เลย เล้ียงปลาเล้ียงอะไร เล้ียงหมูเล้ียงอย่างนี้ถ้าบ้านศิษยาภิบาลติดทุ่งนา
อะไรอย่างนี้จัดเต็มท่ีได้เลย ก็มีแนวคิดอย่างนี้เราก็อยู่ได้อะไรอย่างนี้ แต่ว่า
การเล้ียงดูลูกแกะในคริสตจักรก็ยังปกติเหมือนเดิม เราก็ยังเยี่ยมเยียนไปรับ
ใช้ไปหนุนใจเขา เหมือนจะเป็นกับงานอดิเรกท่ีจะสามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวอย่างนี้” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ให้เสนอแนะคิดว่าส่ิงส าคัญคือตัวผู้รับใช้กับการสอน กับการสอนนี้ส าคัญ
การใส่ความคิดของเราอาจจะได้เปรียบมันเป็นคริสตจักรใหม่ แล้วก็สอนถึง
ส่ิงท่ีสมาชิกต้องท าควรท า แล้วเมื่อมันไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะช่วยกัน อย่าคิด
ว่าสมาชิกท่ีโบสถ์ดีมีอาชีพมั่นคง ไม่ใช่บางส่วนก็เป็นเจ้าหน้าท่ี เป็นนักการ 
เป็นเกษตรกรก็มี มาจากหลากหลายแต่ว่าในส่วนของคนท่ีหลากหลาย ก็เห็น
แต่ละคนก็ท าสุดก าลังสุดก าลังของเขา สุดก าลังของเค้ามันคือ 100 บาท ก็
คือ 100 บาท สุดก าลังของอีกคนถ้ามันคือเยอะแน่นอนว่ามันก็จะมีมาคนท่ี
มันไม่สุดก าลังอยู่บ้าง เราก็ไม่ว่ากันเราก้ต้องหนุนใจต้องให้คนเหล่านั้นท่ีจะ
เต็มท่ีให้สุดก าลังกับคริสตจักร ส าคัญท่ีสุดคือความเข้าใจ การสอน แต่ไม่ใช่
ไปบีบคอเขานะ คือยืนหยัดในการสอนในส่ิงท่ีถูกต้อง”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“อย่างแรกเลยคิดว่าคริสตจักร ต้องมองว่าคริสตจักรท่ีเล้ียงตนเองได้คือ 
คริสตจักรท่ีช่วยคนอื่นได้ ช่วยชาวบ้านช่วยคนท่ียังไม่เช่ือพระเจ้าได้ด้วย 
เพราะคริสตจักรมันคือชุมชนของผู้เช่ือท่ีเขาสามารถท่ีจะแตะต้องกับคนอื่นๆ
ได้ อันนี้ประเด็นแรก นั่นคือคริสตจักรท่ีเล้ียงตนเองถ้าเราจะเป็นคริสตจักร
เล้ียงตนเองเราต้องมองคริสตจักรถ้าเป้าหมายสามารถท่ีจะดูแลผู้คนในเมือง 
ศบ.ต้องมีความคิดอย่างนี้นะไม่รู้ว่ามันจะถูกจะผิดแต่ว่ามันเป็นความคิด
ส่วนตัวไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลของคนแค่ 70-
80 คน เป็นศิษยาภิบาลของคนท้ังเมืองเชียงใหม่ นั่นคือแน่นอนลูกแกะของ
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พระเยซูท่ีอยู่ในคอกแล้วมี อันนั้นเป็นงานของศิษยาภิบาลด้วยประการแรก  
สองถ้าจะเป็นคริสตจักรท่ีเล้ียงตนเองเข้มแข็งและเติบโต ต้องกลับมาท่ี
ต้นฉบับ มาท่ีพระมหาบัญชาของพระเยซู มาท่ีผู้ออกแบบคริสตจักรส่ังให้ท า
อะไรเป็นหลัก ในพระคัมภีร์มันมีหลายค าส่ัง มีเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าจะ
โฟกัสท่ีเรื่องของคริสตจักรเล้ียงตนเองเติบโตเข้มแข็งเนี่ยเราต้องมาดูท่ีพระ
เยซูส่ังให้เราท าอะไร โฟกัสแล้วก็ท าให้เติบโตและเข้มแข็งได้ คือการท าตาม
พระมหาบัญชา คือการสร้างสาวกของพระเยซู เราก็ยอมรับนะว่าอันนี้คือ
พระมหาบัญชา เราคิดว่าท่ีเราท าเราท าอยู่แล้วแต่ท่ีจริงแล้วมันมีอะไรท่ีให้
เราท าได้เยอะกว่านั้นนะ เราจะสามารถท าพระมหาบัญชาได้จริงจังมากกว่า
ท่ีเราเคยท า คริสตจักรท่ีต้องการเล้ียงตนเองกลับมาท่ีพระมหาบัญชาแล้วก็
จริงจัง เรียนรู้ แล้วก็ลงมือท าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงใช้
สร้างสาวกของเรา make disciples”  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ถ้าข้อเสนอแนะอย่างแรก ถ้าเราคิดว่าการเล้ียงตนเองเนี่ยมันหมายถึงไม่ใช่
ว่าเฉพาะว่าคริสตจักรจะต้องเล้ียงตนเองหมายถึงการมีผู้รับใช้ มีศิษยาภิบาล
เต็มเวลาถ้าเราต้องมีศิษยาภิบาลเต็มเวลา เราต้องมีกองทุนของเราไว้  
กองทุนต้ังกองทุนส่วนหนึ่งแต่บางท่ีเขาใช้ค่าใช้จ่ายปกติ ท้ังปกติท้ังศิษยาภิ
บาลได้เท่าไหร่เอามาแบ่งกัน แต่อันนี้ส าหรับท่ีนี่เราไม่ได้เราแบ่งให้ชัดเจน
เงินถวายปกติใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ัวไปของคริสตจักร กองทุนศิษยาภิบาลใช้
ส าหรับศิษยาภิบาล อันนี้ส่วนตัวน่าจะมีกองทุนท่ีชัดเจน เขียนวัตถุประสงค์
ของกองทุนให้ชัดเจนว่าจะเอาไปใช้อะไร ก็เป็นการเริ่มต้นท่ีดี การตั้งกองทุน
ไว้ก่อนเริ่มต้นต้องมีทุนไว้ก่อน การได้มากองทุนเจ้าหน้าท่ีต้องเข้าใจด้วยว่า
ในเงินถวายปกติ คือเงินในกระเป๋าถ้าหากว่าเงินสิบลดถ้าเข้าใจค าว่าสิบลด
เนี่ยใช้กับส าหรับผู้รับใช้ ให้กับหญิงหม่าย เด็กก าพร้า ถ้าได้เข้าใจสามตัวนี้
ถือว่าจบแล้ว เพราะบางคริสตจักรเขาให้เข้าใจนะว่าสิบลดท าไมใช้ เราจะว่า
เค้าก็ไม่ได้ ความเข้าใจแต่แต่ละบางทีเขาอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้ เราก็จะไปพูด
ว่าไม่ถูกก็ไม่ได้ พระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่าผิด แต่ถ้าเราเข้าใจเราก็บอกว่าถ้า
เงินเหล่านี้ อันนี้ก็พูดกับสมาชิกเสมอว่าถ้าเงินสิบลดเนี่ยเราจะใช้ส าหรับ
รายการนี้นะ แต่ทุกวันนี้ใช่แค่รายการเดียว เราจะมีกองทุนอดออมจากช่วงอี
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สเตอร์จะมีของอดออม เอาเงินอดออมเนี่ยใช้ส าหรับช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวบ้านสมาชิกหรือพี่น้องชาวบ้านท่ีตกทุกข์ได้ยาก สังคมสงเคราะห์ต่างๆ 
จากเงินอดออมวันอีสเตอร์เป็นอีกกองทุนหนึ่ง เงินสิบลดเงินศิษยาภิบาลใช้
จ่าย ส าหรับศิษยาภิบาลอย่างเดียว  แม้แต่เงินค่าสวัสดิการต่างๆก็น่าจะกอง
นี้หมดไม่ได้เอาเงินปกติ” 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า 
 

“ส าหรับข้อเสนอแนะ ส าหรับคริสตจักรอื่นๆท่ีคิดว่าเข้าสู่กระบวนการการ
เล้ียงตนเองได้ คิดว่าส่ิงส าคัญมีซักสองสามอย่าง อันท่ีหนึ่งก็คือ คริสตจักร
จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจหรือว่าให้ความชัดเจนกับสมาชิกถึงการ
เล้ียงตนเอง ให้สมาชิกเข้าใจจริงๆ เพื่อเขาท่ีจะได้ตระหนักถึงคริสตจักรท่ีท่ี
เขาอยู่ สมาชิกของคริสตจักรก็จะต้องมีความรัก รักคริสตจักรของเขาเอง 
แล้วก็ส่วนอื่นๆ สร้างรากฐานของคริสตจักรให้มันคงเพื่อท่ีจะไปสู่เป็น
คริสตจักรท่ีเล้ียงตนเองได้ เพราะฉะนั้นคือว่านอกจากคริสตจักร จะดูแลหรือ
ว่าคิดภายในคริสตจักร ส่วนอื่นๆท่ีอยู่ในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องก็น่าจะมีการ
สนับสนุนหรือว่าถ้าดเหมือนว่าไม่ได้รับการสนับสนุนคริสตจักรสามารถร้อง
ขอไปเพื่อจะมาสร้างความเข้าใจ เพื่อจะเตรียมพร้อมท่ีจะสามารถดูแลตัวเอง
ได้ในอนาคตประมาณนี้”  

 

4.4 วิเคราะห์การเลี้ยงตนเองจากทฤษฎี “H -Triangle Self-supporting church 

Model 

 4.4.1) Head (พุทธพิิสัย) ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองการเลี้ยงตนเอง ตระหนักถึงบทบาท
 ความจ าเป็นที่ต้องเลี้ยงตนเองของคริสตจักร 

 จากการวิจับพบว่า สภาพของคริสตจักรท้องถิ่นท่ัวไปมีบริบทท่ีมีความแตกต่างกัน ทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านความเช่ือ ด้านความสัตย์ซื่อ ความเข้าใจในเรื่อง
ของการถวาย และขาดความเข้าใจถึงการเล้ียงตนเองในคริสตจักรท้องถิ่น รวมถึงการไม่ตระหนักถึง
การเล้ียงตนเองในคริสตจักร ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังในกลุ่มศิษยาภิบาล และประธานคณะธรรมกิจได้
ตระหนักถึงบทบาทความจ าเป็นของการเล้ียงตนเองของคริสตจักรท้องถิ่น ท่ีจะต้องปกครองเล้ียงดู
ตนเอง ประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง การเล้ียงตนเองของคริสตจักรเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะต้องให้เล้ียง
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ดูศิษยาภิบาล สนับสนุนให้ศิษยาภิบาลรับใช้เต็มเวลาในคริสตจักร และจัดสรรงบประมาณส าหรับ  
การท าพันธกิจคริสตจักรในด้านต่างๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างเกิดผล การเล้ียงดูผู้รับใช้
ของพระเจ้าเป็นเรื่องท่ีส าคัญ คริสตจักรท่ีมีผู้รับใช้พระเจ้าจะสามารถขับเคล่ือนพันธกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 
 4.4.2) Heart (เจตพิสัย) ภาระใจในการเลี้ยงตนเอง แบ่งปนันิมิตคริสตจักรในการท า
 พันธกิจ  

 ส่ิงท่ีส าคัญของการเล้ียงตนเองของคริสตจักรนอกจากความรู้ความเข้าใจ หรือองค์ความรู้ท่ี 
จะน ามาใช้ หากเป็นแต่ความรู้ท่ีอยู่ในหัวเท่านั้นคงไม่มีประโยชน์ ต้องมีภาระใจท่ีมีต่อคริสตจักร มี
ความรักต่อคริสตจักรท่ีอยากเห็นคริสตจักรเล้ียงตนเองได้ คริสตจักรท่ีมีศิษยาภิบาล คริสตจักรท่ีมี
ชีวิตอยู่ คริสตจักรท่ีขับเคล่ือนพันธกิจของพระเจ้า คริสตจักรท่ีมีการอภิบาล คริสตจักรท่ีประกาศ 
พระกิตติคุณของพระเจ้า คริสตจักรท่ีเป็นแสงสว่างของชุมชนและโลก เกิดจากภาระใจท่ีคริสตจักร
จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างให้กับพี่น้องสมาชิกให้มีภาระใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้ภาระใจของพระเยซู
คริสต์ท่ีมีต่อคริสตจักร ไปสู่ภาระใจของสมาชิกคริสตจักรท่ีมีต่อคริสตจักรด้วย 
 
 4.4.3) Hand (ทักษะพิสัย) แนวทางพฤติกรรมในการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร 

 การลงมือท าเพื่อเล้ียงตนเองของคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็นการคืนทศางค์ การถวาย การจัดต้ัง
กองทุน การสัญญาถวาย การหารายได้เพื่อคริสตจักร สวนไร่นาของคริสตจักร เป็นการน าทรัพยากร
ต่างๆ ของคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ทรัพยากรบุคคล ส่ิงท่ีคริสตจักรมี มาลงมือเพื่อก่อให้เกิด
การเล้ียงตนเองของคริสตจักร เพื่อให้พันธกิจของพระเจ้าได้ขับเคล่ือนไปในทิศทางท่ีดี ขั้นตอนนี้ 
มีความส าคัญมาก ถ้ามีความรู้ และภาระใจแล้วหากปราศจากการลงมือท าการเล้ียงตนเองของ
คริสตจักรก็คงไม่เกิดขึ้น ในทางกลับกันหากลงมือปฏิบัติโดยปราศจากความรู้ ความเข้าใจ และภาระ
ใจแล้วก็คงไม่ได้ผลลัพท์ท่ีดี และถูกต้องเช่นกัน 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีได้ท าการศึกษาแนวทางการเล้ียงตนเองของ
คริสตจักร กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ 
โดยศึกษาจากศิษยาภิบาล และประธานคณะธรรมกิจ ท่ีมีส่วนในการท าพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นใน
ภาคท่ี 14 และคริสตจักรภาคท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษาแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักร 
 ในประเทศไทย 
 

5.1 สรุปผลวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการ
เล้ียงตนเองของคริสตจักร กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีสามารถ
เล้ียงตนเองได้ โดยโจทย์ของการวิจัย คือ มุ่งศึกษาแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักรภาคท่ี 1 
ภาคท่ี14  โดยศึกษาจากการท าพันธกิจของคริสตจักรต่างๆ ในภาคท่ี 1 ภาคท่ี14 และวิเคราะห์ว่ามี
แนวทางการเล้ียงตนเองอย่างไร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักรภาคท่ี 
1 และภาคท่ี14 สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ด้วยการส่งเสริมสมาชิก
โดยใช้ทฤษฎี “H -Triangle Self-supporting church Model” คือ   

1) Head (พุทธพิ สัย) ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเล้ียงตนเอง ตระหนักถึงบทบาท 
 ความจ าเป็นท่ีต้องเล้ียงตนเองของคริสตจักร 

2) Heart (จิตพิสัย)ภาระใจในการเล้ียงตนเอง แบ่งปันนิมิตคริสตจักรในการท าพันธกิจ 
 การกระตุ้น 
 3) Hand (ทักษะพิสัย) แนวทางพฤติกรรมในการเล้ียงตนเองของคริสตจักร 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการ
เล้ียงตนเองของคริสตจักร กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีสามารถ
เล้ียงตนเองได้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการเล้ียงตนเองของคริสตจักรท้องถิ่นจ าเป็นท่ีจะต้องตระหนักการ
เล้ียงดูผู้รับใช้พระเจ้าและผู้ท่ีมีส่วนในการท าพันธกิจคริสตจักร โดยเฉพาะ ศิษยาภิบาลประจ า
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คริสตจักรท้องถิ่น และจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าพันธกิจคริสตจักรในด้านต่างๆ ให้สามารถ
ขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยสรุปโดยอ้างอิงจากทฤษฎีของบูลม “H -Triangle Self-
supporting church Model” คือ 1) Head (พุทธิพิสัย) ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเล้ียงตนเอง 
ตระหนักถึงบทบาทความจ าเป็นท่ีต้องเล้ียงตนเองของคริสตจักร 2) Heart (เจตพิสัย) ภาระใจในการ
เล้ียงตนเอง แบ่งปันนิมิตคริสตจักรในการท าพันธกิจการกระตุ้น 3) Hand (ทักษะพิสัย) แนวทาง
พฤติกรรมในการเล้ียงตนเองของคริสตจักร ได้อธิบายโดยทฤษฎีของบลูม 

ทฤษฎีของบลูม Bloom’s Taxonomy อธิบายไว้ว่า การจ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะ
มีการจ าแนกระดับความสามารถจากต ่าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน ด้านจิตพิสัย จ าแนกเป็น การรับรู้   
การตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม ด้านทักษะพิสัย 
จ าแนกเป็น ทักษะการเคล่ือนไหวของร่างกาย ทักษะการเคล่ือนไหวอวัยวะสองส่วนหรือมากกว่า
พร้อมๆกัน ทักษะการส่ือสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด 

1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา
พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ ดังนี้ 

1.1) ความรู้ความจ า  
ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการท่ีได้รับรู้ไว้และระลึกส่ิงนั้น

ได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ ท่ีสามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวต่างๆได้ 
สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้  เมื่อต้องการ 

1.2) ความเข้าใจ  
เป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของส่ือ และสามารถแสดงออกมาในรูปของ 

การแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท าอื่น ๆ  
1.3) การน าความรู้ไปใช้  
เป็นขั้นท่ีผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 
1.4) การวิเคราะห์  
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ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่าง
กันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 

1.5) การสังเคราะห์  
ความสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้

เกิดส่ิงใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย การ
ก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ของ
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 

1.6) การประเมินค่า  
เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ออกมาในรูป

ของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็น
กฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับก็ได้ 

 
2) จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมด้านจิตใจ) 

ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง  ทัศนคติ ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม  พฤติกรรม
ด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
และสอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึง
ประสงค์ได้ ด้านจิตพิสัย จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ดังนี้ 

2.1) การรับรู้ 
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะของ

การแปลความหมายของส่ิงเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น 
2.2) การตอบสนอง    
เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อส่ิงเร้านั้น ซึ่งเป็น

การตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
2.3) การเกิดค่านิยม   
การเลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือ

ปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเช่ือ แล้วจึงเกิดทัศนคติท่ีดีในส่ิงนั้น 
2.4) การจัดระบบ   
การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์  ถ้าเข้ากันได้ก็จะ

ยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 
2.5) บุคลิกภาพ   
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การน าค่านิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัยประจ าตัว ให้ประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ี
ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จากส่ิงแวดล้อม 
แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนา
ต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรู้ดีรู้ช่ัวอย่างไรนั้น ก็เป็น
ผลของพฤติกรรมด้านนี้ 

 
3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท) 

พฤติกรรมท่ีบ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ  ซึ่งแสดง
ออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้ 

3.1) การรับรู้  
เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติท่ีถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัวแบบท่ีสนใจ 
3.2) กระท าตามแบบ หรือ เครื่องช้ีแนะ   
เป็นพฤติกรรมท่ีผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบท่ีตนสนใจและพยายามท าซ ้า เพื่อท่ีจะให้เกิด

ทักษะตามแบบท่ีตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า 
3.3) การหาความถูกต้อง  
พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องช้ีแนะ   เมื่อได้กระท าซ ้า

แล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
3.4) การกระท าอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป็นของตัวเองจะกระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จน

ปฏิบัติงานท่ียุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว  การท่ีผู้เรียนเกิดทักษะได้  ต้องอาศัย
การฝึกฝนและกระท าอย่างสม ่าเสมอ 

3.5) การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
พฤติกรรมท่ีได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วโดยอัตโนมัติ เป็นไป

อย่างธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1) ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักร  

 คริสตจักรควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเล้ียงตนเองของคริสตจักรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
มีคริสตจักรเป็นจ านวนมากท่ีไม่สามารถเล้ียงตนเองได้อย่างเต็มท่ี บางคริสตจักรไม่สามารถเล้ียง
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ตนเองได้อย่างเต็มท่ี คริสตจักรควรมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อผู้รับใช้พระเจ้า สมาชิกคริสตจักรควรท า
หน้าท่ีตามธรรมนูญและระเบียบปฏิบัติอย่างเต็มท่ี สอนสมาชิกให้คืนทศางค์อย่างถูกต้อง คริสตจักร
ต้องเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกคริสตจักรก่อน เป้าหมายคริสตจักรสามารถเล้ียง
ตนเอง ต้องให้ความส าคัญกับการสอนพระวจนะของพระเจ้า สมาชิกคริสตจักรผู้เช่ือต้องเรียนรู้ เข้าใจ 
และเติบโตขึ้น และหยั่งรากลึกลงในความเช่ือด้วยพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐาน เน้นการสร้าง
สาวก คริสตจักรจ าเป็นต้องเล้ียงดูศิษยาภิบาลอย่างเต็มท่ีเต็มก าลัง  
 
 5.3.2) ข้อเสนอแนะต่อสภาคริสตจักร  

 การเล้ียงตนเองไม่ใช่เป็นภาระของคริสตจักรหนึ่งคริสตจักรใดเท่านั้น การก าหนดนโยบายใน
การเล้ียงตนเองอย่างถูกต้องเป็นส่ิงท่ีส าคัญด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และ
พัฒนาให้คริสตจักรมีการเล้ียงตนเองอย่างยั่งยืน และท่ัวถึงในสภาคริสตจักรควรมีส่วนส าคัญในการ
ขับเคล่ือนให้กระบวนการเล้ียงตนเองของคริสตจักรเกิดขึ้นได้ การเล้ียงตนเองของคริสตจักรเป็นเรื่อง
ท่ีสภาคริสตจักรท้ังหมดต้องมีส่วนร่วมๆกัน สภาคริสตจักรต้องเล้ียงตนเอง ไม่ใช่คริสตจักรเล้ียงตนเอง
ล าพัง ถ้าเปรียบแต่ละคริสตจักรเป็นอวัยวะท่ีต้องพะวงซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางครั้ง
อาจจะต้องเรียนรู้ถึงเจตนารมย์ของบรรพบุรุษแห่งความเช่ือ หลายๆท่าน เช่น ศาสนาจารย์ จรูญ วิชัย
ดิษฐ์ หรือ คุณวิบูลย์ เชาว์ชูเวชช์ เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ตีโจทย์ให้ถูกต้องในการเล้ียงตนเองของ
คริสตจักร และน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม  
 
 5.3.3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีได้ท าการศึกษาเป็น แนวทางการเล้ียงตนเองของ
คริสตจักร:กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้  
เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าพันธกิจในด้านการบริหารจัดการในคริสตจักรได้อย่างเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกัน การท าวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในคริสตจักรบริบทใกล้เคียงเท่านั้น 
อาจจะมีการศึกษาในคริสตจักรท่ีมีบริบทท่ีต่างกัน หรือจากคณะนิกายต่างๆ เพื่อความหลากหลายท่ี
มากขึ้น  
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คริสตจักรเพชรไพฑูรย์ 43/1 หมู่8 ต าบลแม่สูน อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร (089-0600216) 

 

5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 
 
เรื่อง ขออนุญาตสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากศิษยาภิบาล ผู้น าคริสตจักรภาคท่ี 1 และ 14 
เรียน ศิษยาภิบาล และประธานคณะธรรมกิจคริสตจักร 
ส่ิงท่ีแนบมาด้วย แบบค าถามสัมภาษณ์ 1 ชุด 
 เนื่องจากนายไพฑูรย์ แซ่โค้ว ได้ท าวิจัยในหัวข้อ “แนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักร: 
กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้” วิจัยนี้  
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร คริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมค
กิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ดังนั้น ข้าพเจ้าขอสัมภาษณ์ ศิษยาภิบาล และประธานคณะธรรมกิจ
คริสตจักรสังกัดคริสตจักรภาคท่ี 1 และภาคท่ี 14 สภาคริสตจักรท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ จ านวน 10 
คน เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการเล้ียงตนเองของคริสตจักร:กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้ ข้าพเจ้าจะขอสัมภาษณ์ศิษยาภิบาล และประธาน
คณะธรรมกิจคริสตจักรสังกัดคริสตจักรภาคท่ี 1 และภาคท่ี 14 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2022  

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณ์ศิษยาภิบาล และประธานคณะธรรมกิจคริสตจักร
สังกัดคริสตจักรภาคท่ี 1 และภาคท่ี 14 จ านวน 10 คน และด าเนินการต่อไป ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงโปรดอวยพระพร เพิ่มพูนสันติสุขให้แก่ท่านส่ืบๆ ไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 
………………………. 

(นาย ไพฑูรย์ แซ่โค้ว) 
นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  

มหาวิทยาลัยพายัพ 
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ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
 

“แนวทางการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร:กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถ่ินสังกัดสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้” 

 
 
 1) การถวายเฉล่ียต่อเดือนของคริสตจักร  

 2) ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของคริสตจักร  

 3) คริสตจักรมีส่วนสนับสนุนค่ายังชีพศิษยาภิบาลเป็นจ านวนเท่าใด คริสตจักรมีสวัสดิการ
 แก่ศิษยาภิบาลและผู้รับใช้อย่างไรบ้าง  

 4) การเล้ียงตนเองส าคัญอย่างไรในคริสตจักรของท่าน  

 5) ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเล้ียงตนเองของคริสตจักร  

 6) ท่านมีความคาดหวังอย่างไรในการเล้ียงตนเองของคริสตจักร  

 7) ตามความคิดเห็นของท่าน คริสตจักรของท่านเป็นไปตามแผนการมากน้อยเพียงใด 

 8) คริสตจักรของท่านมีวิธีการเล้ียงตนเองอย่างไร  

 9) ท่านมีความพึงพอใจในการเล้ียงตนเองของคริสตจักรมากน้อยเพียงใด ณ ปัจจุบัน  

 10) ท่านมีข้อเสนอแนะสำหรับคริสตจักรท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเล้ียงตนเองอย่างไ ร
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