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บทคัดย่อ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the components of communication that 

affect the effectiveness of evangelism of churches in Lamphun Province and to analyze 

the factors that affect the effectiveness of communicating the Gospel by churches in 

Lamphun Province, focusing on the recipients of the Gospel. This study is documentary 

research that analyzed and synthesized data. Important data were the elements of 

Gospel communication, history and traditional beliefs of local people in Lamphun 

Province, and evangelism of churches in Lamphun Province. It was found that there 

are four components of evangelism: recipients, media, message, and messengers. The 

effective communication of the gospel to local people in Lamphun Province, focusing 

on the recipients, should be done in 3 manners: 1. Communicating the Gospel with a 

gentle heart, 2. Communicating the Gospel through life example, 3. Communicating 

the Gospel holistically. These approaches will enable churches in Lamphun Province 

to appropriately communicate the Gospel to local people. It was also found that there 

were 3 factors that affect the effectiveness of communicating the Gospel by churches 

in Lamphun Province, focusing on the recipients of the Gospel: 1. Communicating the 

Gospel that has Christ at the center of the Gospel; 2. Communicating the Gospel that 

touches the hearts of the audiences. 3. Communicating the Gospel that leads to 

repentance and trust. 
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1 

บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย 

จากพระมหาบัญชาของเยซูคริสต์ในพระธรรมมัทธิว 28:18 - 20 “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้

แล้วตรัสกับพวกเขาว่า สิทธิอําจาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนําชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาใน 

พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาส่ิงสารพัดท่ีเรา

สั ่งพวกท่านไว้ และน่ีแน่ะ เราจะอยู ่กับท่านทั ้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ ้นยุค” การประกาศ 

พระกิตติคุณเป็นสิ่งท่ีพระเยซูคริสต์ทรงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ให้กระทําตาม ดังนั้นการ

ประกาศพระกิตติคุณจึงเป็นสิ่งที่คริสตจักรยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา โดยถือเป็นพันธกิจที่สําคัญ

ของคริสตจักร สําหรับการประกาศพระกิตติคุณในสังคมไทย สาธนัญ บุญยเกียรติ (2008) กล่าวถึง

องค์ประกอบของการประกาศพระกิตติคุณในบริบทสังคมไทยว่า ต้องคํานึงถึง 4 องค์ประกอบ คือ 

1. ผู้รับสาร (ชาวไทยที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูคริสต์) 2. สื่อ (การกระทําและคําพูดที่สําแดงออกมาถึง 

พระเยซูคริสต์) 3. สาร (ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์) และ 4. ผู้ส่งสาร (คริสเตียนซึ่งเป็นสาวกแท้

ของพระเยซูคริสต์)  

ปัจจุบันผู ้วิจัยกําลังรับใช้พระเจ้าในตําแหน่งศิษยาภิบาลหมวดคริสเตียนมาโพ สังกัด 

สภาคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยคริสตจักรตั้งอยู่ที่ อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด

ลําพูน โดยได้ทําพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณและต้องการรับใช้พระเจ้าในการทําพันธกิจด้านการ

ประกาศพระกิตติคุณที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าตามหลักการประกาศพระกิตติคุณ 

โดยเฉพาะพันธกิจการรับใช้พระเจ้าในเขตจังหวัดลําพูนที่เต็มไปด้วยความเชื่อดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นท่ี

เข้มแข็ง หรือความเช่ือด้ังเดิมท่ีส่งทอดต่อกันมา   

จากประวัติศาสตร์์การขยายคริสต์ศาสนาเข้ามาสู่จังหวัดลําพูน โดยเริ่มจากพ่อครูหลวงและ

แม่ครูแมคกิลวารี ก่อต้ังคริสตจักรเพรสไบทีเรียนท่ี 1 เชียงใหม่ ในวันท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1868 จนใน

ปี ค.ศ. 1885 คริสต์ศาสนาเริ่มขยายไปทางใต้และเขตตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ เช่น  

บ้านแป้น เขตลําพูน แม่ปูคา สันกําแพง  โดยการรับเชื่อมาเป็นคริสเตียนของพ่อหนานใจวะนะท่ี 

บ้านแป้น ทําให้พ่อครูหลวงแมคกิลวารีไปเยี่ยมเยียนพ่อหนานใจวะนะที่บ้านแป้นหลายครั้ง ทําให้

ชาวบ้านในละแวกนั้นพากันมาฟังสิ่งที่ท่านได้ประกาศเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาและมีหลายคนที่เชื่อมา

เป็นคริสเตียนในเวลาต่อมา เม่ือมีผู้เชื่อเป็นแรงจูงใจให้พ่อครูหลวงแมคกิลวารีและคณะมิชชั่นลาว 
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เกิดความคิดที่จะขยายงานไปลําพูน ต่อมาก่อตั้งศูนย์มิชชันนารีที่ลําพูนเมื่อวัน 1 สิงหาคม ค.ศ. 1891 

มีผู้มารับเชื่อเป็นคริสเตียนมากขึ้น จึงทําการรวบรวมผู้เชื่อในเขตลําพูน ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 

ค.ศ. 1891 ได้มีการก่อต้ังคริสตจักรแห่งแรกในเขตลําพูนข้ึน ช่ือ “คริสตจักรท่ี 1 ลําพูน” คริสตจักรได้

เติบโตและได้มีผู ้เชื ่อเพิ ่มมากขึ้น ภายหลังผู ้เชื ่อท่ีบ้านแป้นได้มีการนมัสการที่บ้านแป้นและต้ัง

คริสตจักรข้ึนช่ือว่า “คริสตจักรเบ็ธเอล”  

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คริสตจักรที่ 1 ลําพูน ก็เริ่มอ่อนแอลง ต่อมาภายหลังได้มีการรื้อฟ้ืน

พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณและได้ต้ังศูนย์คริสเตียนไทยเกาหลี ลําพูน และคริสตจักรพันธกิจไทย

เกาหลี ลําพูน ปัจจุบันมีคริสตจักรหลายแห่งในจังหวัดลําพูนที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

และไม่ได้สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยทําการบุกเบิก ประกาศพระกิตติคุณ และสถาปนาเป็น

คริสตจักร ได้ทําการประกาศพระกิตติคุณอย่างสัตย์ซื่อ แม้จะเป็นความยากลําบากในการประกาศ

พระกิตติคุณในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งทางความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นจังหวัดลําพูน

เองก็ตาม   

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนอย่างเกิดผล 

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยขององค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผล

ของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นผู้รับสาร 

 

1.2 โจทย์หรือคําถามวิจัย 

สถานการณ์ปัจจุบันมีคริสตจักรหลายแห่งขาดองค์ประกอบการส่ือสารที ่ส่งผลต่อการ

ประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผล ได้ส่งผลกระทบต่อการเพิ ่มพูนสมาชิกและการขยายตัวของ

คริสตจักรในจังหวัดลําพูน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการ

ประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญของการ

ส่ือสารพระกิตติคุณท่ีเกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นท่ีผู้รับสาร 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยขององค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณ

อย่างเกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นผู้รับสาร 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณ

อย่างเกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณ

อย่างเกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นท่ีผู้รับสาร  

 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1) ได้เรียนรู้องค์ประกอบท่ีสําคัญของการประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผลของคริสตจักรใน 

              จังหวัดลําพูน 

2) เข้าใจถึงปัจจัยขององค์ประกอบของการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณอย่าง     

              เกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นผู้รับสาร 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน หมายถึง คนที่มีภูมิลําเนาที่อยู่ในจังหวัดลําพูน เกิดและ

เติบโตข้ึนในจังหวัดลําพูน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสารพระกิตติคุณอย่างเกิดผลของ

คริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นผู้รับสาร ในบทที่ 1 กล่าวถึงเรื่องความเป็นมาและความสําคัญของ

การวิจัย โจทย์หรือคําถามวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับและนิยามศัพท์เฉพาะ 

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการการประกาศและปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยท่ี

ส่งผลกระทบต่อการประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผลของคริสตจักรทั้งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และ

หลักคริสตศาสนศาสตร์รวมถึงคริสตจักร 

2.1 ) ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดลําพูน  

2.2) แนวคิดการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทย 

2.3) การประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัดลําพูน 

2.4) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทย 

 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลําพูน 

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลําพูน 

จังหว ัดล ําพูน เดิมช่ือเมืองหริภ ุญไชย เป ็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี  

ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อ ๆ กันมาถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยว่าเป็นการเกณฑ์พวกชนเชื้อชาติ

มอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่นํ้าสองสาย คือ แม่นํ้ากวง และแม่นํ้าปิง เมื่อสร้างเสร็จ 

ได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย 

และสืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่ 

พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดลําพูนจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้

ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู ้ท่ีเข้ามาปกครอง ดังท่ีปรากฏหลักฐานท่ัวไปใน 

เวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย ทําให้จังหวัดลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและ

วัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดลําพูนจึงได้เข้า

มาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เม่ือเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคํา ขจรศักด์ิ



 

5 

ถึงแก่พิราลัย จังหวัดลําพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระท่ัง

ถึงปัจจุบัน “เมืองโบราณหริภุญไชย” อาณาจักรอันรุ่งเรืองและเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ สามารถ 

แบ่งออกเป็น 5 ยุค คือ ยุคก่อนประวิติศาสตร์ ประมาณ 2,000 - 3,000 ปี เป็นชุมชนโบราณยุคแรก 

ท่ีปรากฏหลักฐาน ต้ังอยู่ริมฝ่ังตะวันออกของแม่น้ํากวง ในเขต ต.เวียงยอง อ.จังหวัดลําพูน กลุ่มชนท่ีน่ี

คือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในดินแดนแถบนี้ก่อนที่จะรับวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ท่ีแผ่ขยายเข้ามา

และผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม ยุคประวัติศาสตร์แรกเริ ่ม พุทธศตวรรษที่ 13 - 19 อาณาจักร 

หริภุญไชย ก่อตั ้งขึ ้นโดยได้รับแบบอย่างวัฒนธรรมทวารวดี คือ พระนางจามเทวี ยุคล้านนา  

พุทธศตวรรษที่ 19 - 21 พญาเม็งรายได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองไปยังเชียงใหม่ ยุคต้นรัตนโกสินทร์ 

พุทธศตวรรษที่ 24 - 25 เป็นยุค “เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” ในช่วงที่พม่าครอบครองดินแดน

ล้านนา ยุคการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยยกเลิกการ

ปกครองแบบเจ้าผู้ครองนคร มีการแต่งตั้งข้าหลวงประจําเมือง มาปกครองจังหวัดลําพูน (จังหวัด

ลําพูน, 10 มกราคม 2564) 

 

2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิศาสตร์ 

จังหวัดลําพูนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน

สายถนนพหลโยธินเป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้น

รุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) เป็น

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงหรือ

พ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ 

          จังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882 

ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน บริเวณท่ี

กว้างท่ีสุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม.  

• ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 

• ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลําปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก 

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 

• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
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ปี 2561 จังหวัดลําพูน มีประชากร จํานวน 406,168 คน แยกรายละเอียดดังน้ี 

                   - เพศชาย จํานวน 196,196 คน 

                   - เพศหญิง จํานวน 209,972 คน 

                   - ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 90.11 คนต่อตารางกิโลเมตร 

 

อําเภอ ทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 

ชาย หญิง รวม จํานวนบ้าน 

1. จังหวัดลําพูน 68,992 77,546 146,538 74,310 

2. ป่าซาง 26,401 28,706 55,107 23,740 

3. บ้านโฮ่ง 35,166 34,870 70,036 24,501 

4. แม่ทา 19,176 19,853 39,026 16,490 

5. ล้ี 19,391 20,671 40,062 15,722 

6. ทุ่งหัวช้าง 10,132 10,044 20,176 7,420 

7. บ้านธิ 8,553 9,217 17,770 7,417 

8. เวียงหนองล่อง 8,385 9,065 17,450 7,417 

รวม 196,196 209,972 406,168 177,017 

ตาราง 1 ทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 

2.1.3 ความเช่ือ / ศาสนา / ประเพณีและวัฒนธรรม 

คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนมีความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ที่เห็นได้ชัดเจนมากกว่าจังหวัดในภาคเหนือตอนบน คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน 

มีความเชื่อศรัทธาในพุทธศาสนา มีชาติพันธุ์ที่หลากหลายมากที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ มีภาษาของ

ตัวเอง มีไทยอง เป็นบรรพบุรุษของจังหวัดลําพูน ผู้เป็นเจ้าวัฒนธรรมและยังสืบทอดมาจนทุกวันน้ี 

ปัจจุบันความเชื่อดั้งเดิมเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น ความเชื่อพื้นบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อในพุทธศาสนา ทั้งสามความเชื่อนี้ได้ถูกบูรณาการผสมผสาน

เป็นความเชื่อในวัฒนธรรม ศาสนา และมีบทบาทต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทยพื้นเมืองใน

จังหวัดลําพูนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความเช่ือของคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนท่ีสําคัญน้ัน 

สามารถแยกความเชื่อหลักออกเป็น 2 ส่วน คือ ความเชื่อเรื่องการนับถือผี และความเชื่อเรื่องการ 

นับถือพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนมีการนับถือศาสนาพุทธ ศาสนา 

พราหมณ์ ผี และศาสนาคริสต์ ซ่ึงมีคนท่ีนับถือคริสต์ศาสนาน้อยท่ีสุด  
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ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความสําคัญต่อคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนที่มีการรักษาและ

สืบทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ท่ีเห็นได้ชัดในปัจจุบันมีดังต่อไปน้ี  

1) ประเพณีแห่แค่หลวง เป็นงานประจําปีของอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน คําว่า 

"แค่” เป็นภาษาพื้นบ้านล้านนาไทย ในสมัยล้านนาโบราณชาวบ้านนิยมทําต้นแค่พร้อม 

คบเพลิงในเทศกาลลอยกระทงหรือเดือนย่ีเป็งและจุดเพื ่อถวายเป็นพุทธบูชา ประเพณี 

การจุดไม้แค่หลายพื้นที่ถูกลืมเลือนไป แต่ชาวอําเภอบ้านโฮ่ง ยังคงอนุรักษ์สืบสานประเพณี 

การจุดแค่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  

2) ประเพณีงานปอยหลวง เป็นงานทําบุญเพื่อเฉลิมฉลองศาสนสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดอานุสงฆ์แก่ตนและครอบครัว ถือว่าได้บุญกุศลแรงมาก นอกจากนี้ยังเป็นเคร่ืองแสดงถึง

ความสามัคคีกลมเกลียวของคณะสงฆ์และชาวบ้านด้วย และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ 

ปู่ย่าตายาย หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งสําคัญเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีร่วมกัน

เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีการนิมนต์พระอุปคุต (ก้อนหิน) จากท่านํ้าใกล้วัด มาไว้ท่ี

หออุปคุต เพราะมีความเชื ่อว่าพระอุปคุตสามารถปกป้องคุ ้มครองให้งานสําเร็จราบร่ืน 

ปลอดภัยจากเหตุร้ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาที่ส่งผลดีต่อสภาพทางสังคม

หลายประการ และยังเป็นการรวมญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นได้มีโอกาสทําบุญร่วมกัน และเป็น

การสืบทอดประเพณีท่ีเคยปฏิบัติกันมาคร้ังแต่บรรพชนไม่ให้สูญหาย 

3) ประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัย พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถาน

อันสําคัญยิ่งของจังหวัดลําพูน เป็นจอมเจดีย์องค์หนึ่งในจํานวน 8 แห่งของประเทศไทย  

เป็นเจดีย์ที ่เก่าแก่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตย์ราชพระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย์รวม 

ความศรัทธาของประชาชนโดยทั ่วไป เพื ่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุ เพ่ือสักการะ 

พระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการบูชาเสาหลักเมือง เป็นประเพณีท่ี

ย่ิงใหญ่ เป็นท่ีสนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลําพูนและจังหวัดใกล้เคียง  

4) ประเพณีการทานสลากย้อม การทานสลากย้อม หรือ "การทานก๋วยสลาก” 

สําหรับจังหวัดลําพูน การทานสลากย้อมเป็นทานใหญ่ที่ต้องใช้เงิน ใช้เวลา ในอดีตเชื่อกันว่า

เป็นหน้าที่ของหญิงสาวที่จะพึงทานโดยเฉพาะ ฉะนั้นเมื่อหญิงสาวคนใดอยู่ในวัยการเป็นสาว 

มีความสามารถพอที่จะทํางานได้ พ่อแม่ก็จะแนะนําให้ลูกทราบถึงหน้าที่ที่หญิงสาวพึงปฏิบัติ

เป็นเบื้องแรก คือการเก็บหอมรอมริบเงินทองที่หามาได้ด้วยนํ้าพักนํ้าแรงไว้ทานสลากย้อม  

ซึ ่งเชื ่อว่าหญิงใดยังไม่ได้ทานสลากย้อมหญิงนั ้นไม่สมควรจะแต่งงาน ถ้าหญิงใดทาน 
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สลากย้อมแล้วถือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนท่ีดีได้ และเป็นการหัดให้เด็กรู้จักการเก็บหอมรอมริบ  

รู้จักมัธยัสถ์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเก็บเงินเพื่อทําสลากย้อมประมาณ 4-5 ปี ปัจจุบันนี้เราจะ

ได้พบเห็นเพียงแต่ต้นสลากเท่าน้ัน 

5) ประเพณีแห่ช้างเผือก "ประเพณีแห่ช้างเผือก” จัดที่ตําบลทุ่งหัวช้าง อําเภอ 

ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน ถ้าหากปีใดเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ บ้านเมืองเกิดแห้งแล้ง  

ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แม่นํ้าแห้งขอด ชาวบ้านจะจัดพิธีขอฟ้าขอฝนขึ้นมา โดยเฉพาะ 

จะทํากันในช่วงเดือนกรกฎาคม ก่อนเข้าพรรษา เพราะเป็นฤดูกาลท่ีชาวนาต้องหว่านกล้าข้าว 

เ พ่ือให ้ฝนตกต้องตามฤดูกาล บ้านเมืองชุ่มฉ ํ ่า เพราะเช่ือก ันว ่าจะอยู่เย ็นเป ็นสุข  

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และจะชนะศึกศัตรูหมู่มารทุกหมู่เหล่า  

6) ประเพณีไหว้สาป๋ารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) ครูบาเจ้าศรีวิชัย  

เป็นที่ถือกันว่านักบุญแห่งล้านนา คือ ท่านมีความวิริยะที่จะบําเพ็ญบารมีธรรมเพื่อสืบสาน

พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยมิได้คํานึงถึงความเหนื่อยยากลําบาก เห็นเป็นประจักษ์

ชัดจากการที่ท่านเป็นผู้นําในการสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ในวัดต่าง ๆ ทั้งจังหวัดลําพูนและล้านนา  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลําพูนจึงได้จัดงาน

ประเพณีไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นการจัดกิจกรรมรําลึกถึงพระคุณของท่าน  

ณ สถานท่ีท่ีเป็นถ่ินกําเนิดและศาสนสถานท่ีครูบาเจ้าศรีว ิช ัยเคยปฏิบัต ิศาสนากิจ  

(จังหวัดลําพูน, 2564) 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประกาศประกิตติคุณกับคนไทย 

2.2.1 ความหมายของการประกาศพระกิตติคุณ 

การประกาศพระกิตติคุณ ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Evangelism มาจากภาษากรีกคําว่า 

Euaggelidzo ซึ ่งความหมายตามพระคริสตธรรมคัมภีร์แปลว่า “การประกาศข่าวประเสริฐ” 

Euaggelidzo มาจากคําว่า Euaggelion ซึ่งหมายถึง “ข่าวดี” หรือ “ข่าวประเสริฐ” (Good news) 

คําภาษาอังกฤษ godspel หมายถึง คําพูดของพระเจ้า (God spell) หรือเรื ่องราวของพระเจ้า 

(God’s story) ดังนั้นคําว่า “Evangelize” จึงแปลตามตัวอักษรได้ว่า “การประกาศพระกิตติคุณ” 

คํากรีกสองคํานี้ปรากฏในพันธสัญญาใหม่มากถึง 127 ครั้ง การที่ถูกกล่าวถึงจํานวนมากครั้งในพันธ

สัญญาใหม่ก็น่าจะเป็นการบอกให้เราจัดลําดับความสําคัญของการประกาศพระกิตติคุณไว้ในอันดับ

ต้นๆ ในการทําพันธกิจของคริสตจักร ซ่ึง เทอร่ี (2546) ผู้เขียนหนังสือ งานประกาศของคริสตจักร ให้
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ความหมายของการประกาศพระกิตติค ุณว่า “การประกาศพระกิตติค ุณ คือ การนําเสนอ 

พระเยซูคริสต์โดยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณเพ่ือสร้างคนให้เป็นสาวกของพระองค์” ในขณะท่ี  

เดเวอร์ (2548) ได้ให้ความหมายของการประกาศพระกิตติคุณไว้ว่าเป็นการ “เผยแพร่ข่าวดีท่ีพระเยซู

คริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพ่ือความบาปของเราและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในฐานะพระเจ้าผู้ทรง

ครอบครอง พระองค์ทรงยกโทษความบาปและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ทุกคนที่กลับใจใหม่

และเ ช่ือ” และหน่วยงานเผยแพร่พระก ิตต ิค ุณ  สภาคร ิสตจักรในประเทศไทย  (2562)  

ให้ความหมายของการประกาศพระกิตติคุณไว้ว่า “ข่าวประเสริฐไม่ใช่ข่าวดีธรรมดา แต่เป็นข่าวดีท่ี

บอกให้มนุษยชาติรู้ว่ามนุษย์เป็นคนบาป สมควรตาย แต่พระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนเพ่ือรับโทษ

บาปแทน ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ และประทานชีวิตใหม่ ให้แก่ผู้ท่ี

เชื่อวางใจในพระองค์” และ อรัญ ยูแบงค์ (2555) ได้สรุปความหมายของการประกาศพระกิตติคุณไว้

ว่า การประกาศพระกิตติคุณควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ การบอกข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ เกี่ยวกับ

ความรัก การรอดพ้นจากส่ิงชั่วร้าย และการได้รับของประทานจากพระเจ้าคือ ชีวิตนิรันดร์ เป็นการ

แบ่งปันประสบการณ์ของผู้เชื่อที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า เพื่อสําแดงความรักของพระเจ้าผ่าน

ทางชีวิต เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู ้อื ่นยอมรับเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชิญชวนให้

ตัดสินใจรับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์ และติดตามพระองค์ โดยการอธิษฐานให้พระเจ้าเข้ามาในใจมอบ

ชีวิตให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ให้พระองค์ยกโทษบาป ปลอดปล่อย สร้างชีวิตใหม่ และทรงนํา

ชีวิตตลอดไป ทั้งนี ้การประกาศพระกิตติคุณเป็นการสอนพื้นฐานความเชื่อและความประพฤติท่ี

เหมาะสมในการเป็นคริสเตียน เพื่อเตรียมผู้เชื่อสําหรับการรับบัพติศมาและประกาศตนเป็นสมาชิก

คริสตจักร  

สรุปได้ว่า การประกาศพระกิตติคุณ คือการประกาศข่าวดีเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ เป็นการ

นําเสนอองค์พระเยซูคริสต์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือการสําแดงด้วยการกระทํา และการพูด

เร่ืองอาณาจักรของพระเจ้าให้ผู้คนและสถาบันต่าง ๆ เรื่องความรัก การรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและการ

ได้รับของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้กลับใจต้อนรับพระเยซูว่าเป็นองค์

พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของพวกเขาโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางการสอนและเทศนา 

เป็นการสร้างผู้ฟังให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ เพื่อหลุดพ้นจากความบาป ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย 

รับการสร้างชีวิตใหม่ และรอดพ้นจากการพิพากษา (รับความรอด) เข้ามาเป็นสมาชิกในคริสตจักร  
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2.2.2) ความสําคัญของการประกาศพระกิตติคุณ 

 พันทิพา จันทร์ติ๊บ (2562) การประกาศพระกิตติคุณเป็นหัวใจสําคัญของผู้เชื่อที่จะต้องทํา 

เพราะพระเยซูได้ทรงเป็นแบบอย่างในการประกาศพระกิตติคุณ พระองค์ทรงประกาศกับทุกคน 

ทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาและทรงบัญชาให้ทุกคนออกไปทําการประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งใน

คริสตจักรยุคแรก ๆ ก็ได้ทําเป็นแบบอย่างทั้งนี้การประกาศยังเกิดจากความรักและความปรารถนาดีท่ี

เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยากจะนําพวกเขาเหล่านั้นให้กลับมารู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงและ

รับชีวิตนิรันดร์ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้พูดถึงว่าทําไมเราต้องประกาศใน 1 โครินธ์ 9:16 กล่าวว่า 

“ถ้าเราไม่ประกาศวิบัติก็จะเกิดขึ้น” และ โรม 1 :14-15 “เราเป็นหน้ี” คือ ถ้าเราไม่ออกไปประกาศ

คนอื่นก็ไม่ได้รับความรอด ถ้าเราออกไปประกาศด้วยใจที่สัตย์ซื่อเราก็จะได้รับบําเหน็จคือศักดิ์ศรีท่ี

ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ ในพระธรรมดาเนียล 12:3 พระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับความรอดและไม่ทรง

ต้องการให้ใครสักคนเดียวพินาศไป อีกทั้งการประกาศยังช่วยให้สังคมดีขึ้น เนื่องจากศีลธรรมใน

ปัจจุบันเสื่อมลงเป็นอย่างมาก แต่คําสอนและการช่วยเหลือของพระเจ้าช่วยให้จิตใจของมนุษย์ดีข้ึน

และได้รับการเปล่ียนแปลงผ่านทางข่าวประเสริฐช่วยให้สังคมพัฒนาไปในทางท่ีดีได้ 

 

เทอร์ร่ี (2546) กล่าวถึงความสําคัญในการประกาศพกิตติคุณว่า  

“มีหลายสาเหตุท่ีทําให้คริสเตียนหรือคริสตจักรจําเป็นต้องประกาศข่าว

ประเสริฐ ได้แก่ 1. เป็นการทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ เพราะ

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในการประกาศข่าวประเสริฐ 2. เป็นการเช่ือ

ฟังคําสั่งของพระเยซูคริสต์  เพราะเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูที่ให้

เราประกาศข่าวประเสริฐ 3. เป็นการทําตามแบบอย่างคริสตจักรในยุค

แรก เพราะคริสตจักรยุคแรกเป็นแบบอย่างในการประกาศข่าวประเสริฐ 

4. ส่งผลกระทบต่อโลก (ตอบสนองความต้องการของโลก)  การประกาศ

พระกิตติคุณนอกจากจะทําให้เราได้มีส่วนช่วยผู้เช่ือให้รอดและกําจัดบาป

มากมาย เป็นการเยียวยาสังคมเมื่อผู้เชื่อในพระเจ้าดําเนินชีวิตตามหลัก

คําสอนของพระองค์ 5. ภาระใจ เพราะเรามีความรักต่อพระคริสต์และ

ต่อผู้อื่น จึงไม่อยู่เพื่อตัวเองต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระคริสต์และทําให้เรา

ได้รับบําเหน็จในสวรรค์”  
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ทอด ประทีปเสน (2513) กล่าวถึงความสําคัญของการประกาศพระกิตติคุณไว้ว่า  

“ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ใหญ่ที่สุด คือให้ทุกคนกลับใจเสีย

ใหม่ หันหนีจากความบาป และกลับมาหาพระเจ้า ดังนั้นผู้เชื่อต้องป่าว

ประกาศ เพราะพระเยซูคริสต์ได้บัญชาให้ผู้เชื ่อประกาศพระกิตติคุณ 

เพราะมันเป็นความเบิกบานของผู้เช่ือท่ีจะนําข่าวดีมาประกาศให้ทุกคนมี

ความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้ช่วยให้รอด ถ้าคริสตจักรไม่ประกาศอาจทํา

ให้คริสตจักรทั้งหลายเส่ือมลงได้ และเพราะความจริงของศาสนาคริสต์

นั้นยากที่จะรับด้วยวิธีอื่นๆ ถ้าไม่ประกาศพระกิตติคุณน้อยคนจะเชื่อใน

พระเยซูคริสต์” 

 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ (2562) บรรยายความสําคัญ

ของการประกาศพระกิตติคุณไว้ว่า 

“เราต้องคํานึงถึงเก่ียวกับการประกาศข่าวประเสริฐ คือ การประกาศข่าว

ประเสริฐเป็นชีวิตและหน้าที ่ของคริสเตียนทุกคน ถ้าไม่ทํา มีโทษ  

(1 โครินธ์ 9:16) เป็นการสํานึกในพระคุณความรักของพระเจ้าและเพราะ

รักพี่น้องที่ยังไม่เชื่อกําลังจะพินาศ การประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่มี

เกียรติ เป็นเครื่องหมายการวัดความเจริญเติบโตของผู้เชื่อและคริสตจักร 

เป็นการทําในสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด และเป็นงานที่ยากที่สุดในบรรดางาน

รับใช้ท้ังปวง ดังน้ันแรงจูงใจในการประกาศข่าวประเสริฐจะต้องถูกต้อง”  

 

ไฮเบลส์ และ มิทเทลเบิร์ก (2547) ให้ความสําคัญของการประกาศพระกิตติคุณ คือ  

“1. คนมีความสําคัญต่อพระเจ้า 2. มีรางวัลสําหรับผู้ประกาศพระกิตติคุณ และ 3. เพ่ือส่งผลต่อโลก” 

จากความสําคัญข้างต้นท่ีได้ยกมาน้ัน สรุปได้ว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงความสําคัญของ 

การประกาศพระกิตติคุณเป็นคําสั่งของพระเยซูคริสต์ คือ เป็นการแบ่งปันข่าวดีเรื่องการกลับใจเสีย

ใหม่เพื่อรับความรอดกับทุกคนที่หันหนีไปจากพระเจ้าเพราะความบาปของพวกเขา และด้วยการตาย  

การถูกฝัง การฟื ้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ผู ้เชื ่อได้รับการยกโทษบาปโดยความเชื ่อใน 

พระเยซูคริสต์ ซึ่งคริสตจักรมีความรับผิดชอบในการประกาศพระกิตติคุณ เพราะว่าพระเยซูคริสต์ 

ทรงทําเป็นแบบอย่างและเป็นคําสั่งของพระองค์ เพราะโลกจําเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐ และ

คริสตจักรสมัยแรกทําเป็นแบบอย่าง เพราะความรักของพระเยซูคริสต์เป็นแรงบันดาลใจในการ
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ประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเกิดผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่มาจากความ

เชื่ออย่างลึกซึ้งว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ (พระผู้ช่วยให้รอด) มีพลัง

อํานาจอย่างเต็มล้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีจะรักษาโลกนี้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อมนุษยชาติ

ต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้เชื่อทุกคนต้องมีความรักต่อพระเยซูคริสต์อย่างสุดจิตสุดใจ ยอมอุทิศชีวิตที่จะเช่ือ

ฟัง ทําตามคําสั ่งสอนของพระองค์ และออกไปประกาศพระกิตติคุณเพื ่อให้ทุกคนได้ยิน ได้ฟัง  

ยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เชื่อด้วยใจว่าพระองค์เป็นพระ

ผู้ช่วยให้รอดทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรา ในวันที่สามทรงฟื้นขึ้นมาจากความจตาย  

เสด็จข้ึนสู่สวรรค์ และจะเสด็จมาพิพากษาในวันสุดท้าย 

 

2.2.3) องค์ประกอบของการส่ือสารพระกิตติคุณ 

 ปราณี เมนฮูด (2548) กล่าวถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรมในการส่ือสารพระกิตติคุณว่า  

“การสื่อสารของมิชชันนารีต้องคํานึงถึงสองด้าน คือ เนื้อหาของข่าว

ประเสร ิฐและความต้องการของคนท้องถ ิ ่น ซึ ่งประกอบไปด้วย 

วัฒนธรรมพระคัมภีร์ คือ เนื้อหาของพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานให้ 

วัฒนธรรมของมิชชันนารี คือ การได้รับข่าวประเสริฐจากผู้สื่อสารซึ่งอยู่

ในท้องถิ ่นเดียวกันซึ ่งผู ้สื ่อสารเป็นพลเมืองของวัฒนธรรมนั ้น และ

วัฒนธรรมของผู้ตอบรับ คือ การมีแหล่งข้อมูลและผู้ตอบรับพระกิตติคุณ

เป็นของตนเอง” 

เทอร์ร่ี (2542) กล่าวไว้ว่า การประกาศข่าวประเสริฐจะต้องมีองค์ประกอบด้วย “เรื่องราว

ชีว ิตของพระเยซูคริสต์ คือการสิ ้นพระชนม์ การถูกฝัง การฟื ้นคืนพระชนม์ และการเสด็จ 

สู่สวรรค์ มีการพูดถึงพระเยซูคริสต์ ทําให้คําพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

สําเร็จ เป็นการนําเสนอพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ เพื่อให้ผู้เชื่อกลับใจและรับ

การยกโทษจากพระองค์” 

สมใจ รักษาศรี (2017) กล่าวถึงการส่ือสารไว้ว่า ระดับการส่ือสารสามารถจําแนกออกเป็น  

5 ระดับ ดังนี้ (1) ระดับทั่วไป เป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างผิวเผิน (2) ระดับข้อเท็จจริง เป็นการบอกเล่า

เรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายความหมายของสิ่งที่พูด (3) ระดับความคิดเห็นและ

ความเชื่อ เป็นระดับที่ลึกซึ้งขึ้น เพราะขณะที่เราสื่อสารเราได้ความคิดเห็นส่วนตัวและจุดยืนของเรา

เก่ียวกับเรื ่องนั้น ๆ ลงไปด้วย (4) ระดับความรู้สึก การสนทนาในระดับนี้ต่างฝ่ายต่างจะนําเอา
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ความรู้สึกที่อยู่ในใจออกมาเปิดเผยต่อกัน “เขตอันตราย” เพราะอาจเป็นฉนวนของการทะเลาะหรือ

โต้เถียงกันได้ง่าย (5) ระดับความต้องการ เป็นการสื่อสารในระดับที่ลึกซึ้งที่สุด เพราะจะบอกถึงความ

ต้องการของเราต่ออีกฝ่ายหนึ่ง และถ้าจะให้ครบถ้วนจะต้องมีการตอบสนอง ดังนั ้นการสื่อสาร 

พระกิตติคุณที่ดีที ่สุดจะต้องสื่อสารในระดับที่ 5 แต่การสื่อสารในระดับนี้จะเกิดขึ้นได้ จะต้องมี 

การส่ือสารระดับท่ี 1, 2, 3, และ 4 มาก่อน   

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2008) กล่าวถึงการสื่อสารพระกิตติคุณและสรุปไว้ว่า “การสื่อสาร 

จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีผู้ส่งสาร สาร ส่ือ และผู้รับสาร แต่ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการส่ือสาร คือ “ผู้รับสาร” 

กล่าวคือ ผู้ส่งสารต้องรู้จักผู้รับสารมากพอ ในการใช้ส่ือ เข้าใจเน้ือหาสาระของสารอย่างถ่องแท้และไม่

ลืมความสําคัญของตัวผู ้ส่งสารเองด้วย เช่นเดียวกันในการประกาศพระกิตติคุณในสังคมไทย  

หากผู้เชื่อปรารถนาจะประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นจะต้องให้

ความสําคัญกับองค์ประกอบท้ังส่ีประการ” คือ 

1) ผู้รับสาร (ชาวไทยท่ีไม่ได้เช่ือเยซูคริสต์) 
2) ส่ือ (การกระทําและคําพูดท่ีสําแดงเยซูคริสต์) 
3) สาร (ข่าวประเสริฐของเยซูคริสต์)  
4) ผู้ส่งสาร (คริสเตียนซ่ึงเป็นสาวกแท้ของเยซูคริสต์)  

1) ผู้รับสาร : ชาวไทยท่ีไม่ได้เช่ือเยซูคริสต์ 

สิ่งสําคัญประการแรกในการประกาศพระกิตติคุณในสังคมไทย คือ การเข้าใจความเชื่อและ

ลักษณะนิสัยของคนไทย  ในสังคมไทยสะท้อนถึงความเชื่อของศาสนาพุทธ ด้วยเหตุนี้ คริสตชน

จะต้องไม่ละเลยต่อส่ิงท่ีชาวไทยเช่ือถืออยู่ในปัจจุบัน โดยทําความเข้าใจหลักคําสอนพื้นฐานของ 

พุทธศาสนา และศึกษาว่ามีสิ่งใดที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกับหลักความเชื่อของคริสเตียนเพื่อที่จะ

สามารถอธิบายเร่ืองราวของเยซูคริสต์ได้อย่างเหมาะสม  

นอกจากการศึกษาหลักคําสอนพื้นฐานของพุทธศาสนาแล้ว คริสตชนจําเป็นต้องทําความ

เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนไทยด้วย ลักษณะสําคัญ 4 ประการที่เกี่ยวข้องกับการ

ตอบสนองต่อพระกิตติคุณของชาวไทย คือ 

1.1) ให้ความสําคัญกับตัวตน (อัตตา) และศักดิ์ศรี แม้คนไทยจะสุภาพอ่อนน้อมแต่

จะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเองและของบุคคลที่ตนเคารพนับถือ  

อีกท้ังยังให้ความสําคัญกับความเกรงใจและการไม่ทําให้ผู้อ่ืนเสียหน้า  
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1.2) ให้ความสําคัญกับชุมชนและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้คนไทยจึง

ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

1.3) ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที ่ราบร่ืน ด้วยเหตุนี ้คนไทยจึงมัก "รับฟัง"  

พระกิตติคุณทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สนใจ หรืออาจ "รับเชื่อ" ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงเพียงเพ่ือ

รักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับคริสเตียนท่ีประกาศกับเขา 

1.4) ให้ความสําคัญกับความกตัญญูรู้คุณ ดังจะเห็นได้จากการที่สังคมไทยยกย่องผู้ท่ี

ตอบแทนพระคุณของผู้อื่นแต่ประนามผู้ที่อกตัญญูไม่รู้คุณคน ค่านิยมนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแต่อาจ

ทําให้ผู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือรู้สึกว่าเป็น "หน้าที่" ของตนที่จะต้องตอบแทนผู้ที่มีพระคุณ

แม้ต้องทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายก็ตาม นอกจากนั้นค่านิยมนี้ยังเป็นอุปสรรคท่ี 

ทําให้บางคนไม่อยากเป็นคริสเตียนเพราะดูเหมือนเป็นการอกตัญญูต่อบิดามารดาที่นับถือ

ศาสนาพุทธ 

2) ส่ือ : คําพูดและการกระทําท่ีสําแดงพระเยซูคริสต์ 

การเข้าใจความเชื่อและลักษณะนิสัยของคนไทยนําไปสู่การใช้ "สื่อ" ที่เหมาะสมในการ

ประกาศกับชาวไทย 3 ประการ ดังน้ี 

2.1) คริสเตียนควรเลือกใช้คําศัพท์และอธิบายคําศัพท์ให้เหมาะสมกับโลกทัศน์ของ

คนไทย มีคําศัพท์เฉพาะของคริสเตียนหลายคําที ่ชาวพุทธไม่เข้าใจ เช่น ความรอด  

การไถ่บาป และชีวิตนิรันดร์ อีกทั้งยังมีบางคําที่คนไทยเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น เข้าใจผิดว่า

คนบาปหมายถึงผู้ท่ีทําสิ่งเลวร้ายมาก ๆ เท่านั้น ดังนั้นคริสเตียนจึงควรศึกษาถึงความเป็น 

ไปได้ท่ีจะใช้คําศัพท์อ่ืนท่ีชาวพุทธจะสามารถเข้าใจได้  

2.2) คริสเตียนต้องประกาศพระกิตติคุณด้วยความถ่อมสุภาพและไม่กล่าวถึงศาสนา

อื ่นในแง่ลบ การกล่าวถึงความเชื ่อดั ้งเดิมของชาวไทยในแง่ลบจะนําไปสู ่การต่อต้าน 

พระกิตติคุณที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นคริสเตียนควรหลีกเลี่ยงการกระทําเช่นนั้นแต่เน้นการ

อธิบายความเชื่อของคริสเตียนด้วยความถ่อมสุภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ตัดสินใจโดยไม่

รู้สึกว่าตนกําลังถูกบีบบังคับให้เชื่อนอกจากการประกาศพระกิตติคุณซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้

ผู้อ่ืนเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์แล้ว คริสเตียนควรมีส่วนร่วมในการเสวนาระหว่างศาสนาซ่ึงมี

เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างศาสนาด้วย  

2.3) คริสเตียนต้องไม่ลืมประกาศด้วยการกระทํา แท้จริงแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่าการ

สื่อพระกิตติคุณด้วยคําพูด คือ การสําแดงพระเยชูคริสต์ผ่านทางการกระทําของผู้เชื่อหรือท่ี

เรียกว่า "การประกาศด้วยชีวิต" ปัจจุบันชาวไทยกําลังเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากมากมาย

ทั ้งในฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ อันเนื ่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
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สิ่งแวดล้อมครอบครัว และศีลธรรม ในสถานการณ์เช่นนี้ พระเยซูคริสต์ทรงเรียกคริสเตียน

ไทยให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในการช่วยเหลือผู ้คนในแผ่นดินนี ้ให้พ้นจากความทุกข์

ยากลําบากและได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์  

3) สาร : ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ 

นอกจากการใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสื่อพระกิตติคุณแล้ว คริสเตียนจําเป็นจะต้องเข้าใจ

อย่างถ่องแท้เก่ียวกับ "แก่น" ของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ซ่ึงสามารถสรุปได้เป็นหลักความจริง 

4 ประการ คือ 

1) โลกน้ีมีพระเจ้าพระผู้สร้าง ผู้ทรงรักเมตตามนุษย์  

2) บาปทําให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าและเต็มไปด้วยความทุกข์  

3) พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวท่ีสามารถช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปและความทุกข์  

4) มนุษย์ต้องเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์ จําเป็นต้องตอบสนองต่อข่าวดีน้ีโดยการ “เช่ือวางใจ

ในพระเยซูคริสต์" (ยน. 3:16) ซ่ึงประกอบด้วยท่าทีและการกระทําดังน้ี 

4.1) เช่ือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าท่ีเท่ียงแท้แต่องค์เดียว 

4.2) เปล่ียนจากการพ่ึงตนเองในการเอาชนะบาปและความทุกข์มาพ่ึงพระเจ้า 

4.3) เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาป

และความทุกข์โดยการส้ินพระชนม์และเป็นข้ึนมาจากความตายของพระองค์ 

4.4) ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาป 

และผู้เป็นเจ้าของชีวิต หากเขามีความประสงค์เช่นนี้เราสามารถช่วยให้เขาเริ่มต้น

ชีวิตใหม่กับพระเจ้าได้โดยการนําเขาอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์  

สิ่งเหล่านี้คือ "สาร" ที่คริสเตียนจะต้องเข้าใจและประกาศให้กับพี่น้องชาวไทย แต่อย่างไร 

ก็ตามคริสเตียนไทยต้องไม่ลืมการใช้สื่อที่เหมาะสมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการใช้คําศัพท์

และการอธิบายข่าวประเสริฐนี้ให้เหมาะสมกับคนไทยมากยิ่งขึ้น เช่น อธิบายข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 

เล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ท่ีช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น หรือยกตัวอย่างในชีวิตจริงที่สามารถเชื่อมโยง

กับหลักความจริงท้ังส่ีประการน้ี 

4) ผู้ส่งสาร : คริสเตียนซ่ึงเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ 

คริสเตียนไทยต้องตระหนักถึงความเชื่อพื้นฐานและลักษณะนิสัยที่สําคัญของคนไทย รวมท้ัง

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีชาวไทยกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นเราต้องเรียนรู้วิธีการประกาศพระกิตติคุณท่ี

เหมาะสมกับบริบทของคนไทย รวมทั้งต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระกิตติคุณท่ี
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เราประกาศ แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อพระกิตติคุณของเราจะไม่ประสบความสําเร็จหากชีวิตของเรา

ไม่ได้สะท้อนการเป็น "สาวกแท้ของพระเยซูคริสต์" สาวกแท้ของพระเยชูคริสต์ หมายถึง คริสเตียนที่มี

ประสบการณ์ในการต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตและยอมให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ

เป็นเจ้าชีวิตของตนอย่างแท้จริง  

 

2.2.4) หลักการประกาศพระกิตติคุณ  

แมคเชีย (2549) กล่าวว่า นอกเหนือจากพระวจนะของพระเจ้าและการอธิษฐานแล้ว 

คริสตจักรที่เข้มแข็ง ต้องมี 1) ความรัก การยอมรับ และการให้อภัยทุกกรณี 2) เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันในครอบครัว 3) หิวกระหายที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณ 4) เปลี่ยนรูปแบบการนมัสการให้เข้ากับ

กลุ่มคน 5) มีการรวมตัวอธิษฐาน 6) สร้างความสัมพันธ์ภายในคริสตจักร 7) แบ่งปันคําพยานชีวิต  

8) รับใช้พระเจ้า 9) สร้างเครือข่าย 

 โคลแมน (2013) มีหลักการท่ีเป็นแนวทาง 8 ประการในการประกาศพระกิตติคุณในแผนการ

ของพระเจ้า ดังต่อไปน้ี 

1) การเลือกสรร พระเยซูคริสต์ทรงเลือกบางคนให้ติดตามพระองค์ เพื่อนําพระกิตติ

คุณแก่มวลชน เพราะมนุษย์เป็นเครื่องมือของพระเยซูคริสต์ที่จะนําพระกิตติคุณให้โลกนี้ได้

คืนดีกับพระเจ้า โดยเลือกคนที่เต็มใจเรียนรู้และอุทิศชีวิตพระเยซูคริสต์มุ่งอยู่กับกลุ่มน้อยน้ี

เพ่ือฝึกฝน แต่ก็ไม่ละท้ิงคนกลุ่มใหญ่ 

2) ความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของแผนการฝึกของพระเยซูคริสต์เพื่อให้สาวก

ติดตามพระองค์ คือ ทรงอยู่ใกล้สาวกมากยิ่งขึ้นเพื่อมอบหมายการประกาศพระกิตติคุณ

ให้กับสาวกให้รับใช้ผู้คน ซ่ึงเป็นงานท่ีใช้เวลา แต่เป็นรากฐานของการติดตามผล 

3) การอุทิศตัวถวาย เป็นการเชื่อฟังที่นําไปสู่การเรียนรู้และต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์  

ซึ่งเป็นวิถีแห่งการเขนท่ีพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่าง และเป็นการประเมินค่าแห่งการเป็น

สาวกท่ีสําแดงพระเยซูคริสต์ 

4) การท่ีพระเยซูคริสต์ทรงเต็มใจมอบชีว ิตของพระองค์เพ่ือสาวก กล่าวคือ  

พระเยซูคริสต์ใช้ทุกโอกาสเพื่อให้สาวกมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ที่หลงหาย 

และใช้ชีวิตของพระองค์เป็นการเปิดเผยสําแดงของพระเจ้า ซึ่งเป็นงานของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ มิใช่โดยกําลังของมนุษย์ ดังน้ันชีวิตในการให้นั้นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น

ส่ือกลาง 
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5) การสาธิต พระองค์ทรงสําแดงการดําเนินชีวิตแก่สาวก เพื่อให้สาวกเรียนรู้วิธีและ

ทางในความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ โดยการฝึกอธิษฐาน การใช้พระวจนะ ซึ่งเป็นการ

นําจิตวิญญาณอันสําคัญย่ิง เป็นการสอนแบบธรรมชาติ และมีบทเรียนท่ีต่อเน่ืองกัน 

6) ผู้แทนของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงมอบหมายงานให้สาวกกระทํา คือ คนที่ถูก

ส่งออกไปทําการประกาศพระกิตติค ุณพร้อมท่ีจะรับความยากลําบาก เป็นเหมือน 

พระเยซูคริสต์ถูกส่งมาเพ่ือสละชีวิตของพระองค์  

7) การควบคุมดูแลและให้คําแนะนํา พระเยซูคริสต์ทรงดูแลและให้คําแนะนําสาวก 

ทรงสังเกตการกระทําและการโต้ตอบเมื่อสาวกเผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ทรงติดตาม

ดูแลตลอดเวลาจนส้ินสุดพระราชกิจของพระองค์ 

8) ตามรอยพระบาท พระเยซูคริสต์ทรงทิ้งรอยอันน่าประทับใจที่ไม่อาจลบเลือนได้

ในชีวิตของสาวก และสาวกมีบทบาทสําคัญยิ่งในการประกาศพระกิตติคุณเพื่อให้โลกได้รู้ว่า

พระองค์คือผู้ใด และเสด็จมาทําอะไร  

พอสรุปได้ว่า หลักการประกาศพระกิตติคุณเป็นการมองเห็นคุณค่าของผู้หลงหาย(ผู้ที่ไม่เช่ือ

พระเจ้า) เป็นการเลือกสรร เพื่อส่งเสริมกระบวนการแสวงหาฝ่ายวิญญาณ เพื่อเตรียมผู้เชื ่อให้มี

ความสัมพันธ์ท่ีดี หรือคืนดีกันกับพระเจ้า คือให้ผู้เช่ืออุทิศถวายตัว ให้เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 

เสมือนผู้เชื่อเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ คอยดูแล ให้คําแนะนําแก่ผู้เชื่อด้วยกัน และผู้เชื่อทุกคน

ต้องสนับสนุนงานประกาศพระกิตติคุณผ่านทางหน้าที่การงานทุกรูปแบบ เพื่อเปิดเผยเรื่องราวของ

พระเยซูคริสต์ และสัมผัสอย่างชัดเจนถึงชีวิตผู้เช่ือท่ีมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย  

 

2.3 การประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน 

2.4.1 คริสตจักรในจังหวัดลําพูนและการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพ้ืนเมืองใน

จังหวัด  

จากการสืบค้นข้อมูลของ มูลนิธิอีสตาร์ (2565) ได้มีการรวบรวมและบันทึกสถิติของ

คริสตจักรในจังหวัดลําพูนมีดังนี้ มีจํานวนคริสเตียน 1,887 คน จากประชากรทั้งหมด 406,385 คน 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนการเป็นคริสเตียน 0.46 % มีผู้เชื่อที่กระจัดกระจายอยู่ตามคริสตจักรต่าง ๆ 

ท่ีต้ังอยู่ใน จังหวัดลําพูนจํานวน 34 แห่ง และสามารถแยกตามอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลําพูนดังน้ี  

1) อําเภอทุ่งหัวช้าง 1 แห่ง  

2) อําเภอบ้านธิ 3 แห่ง  
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3) อําเภอบ้านโฮ่ง 2 แห่ง  

4) อําเภอป่าซาง 1 แห่ง  

5) อําเภอล้ี 3 แห่ง  

6) อําเภอเมืองลําพูน 18 แห่ง  

7) อําเภอเวียงหนองล่อง 1 แห่ง และ 

8) อําเภอแม่ทา 5 แห่ง  

ซึ่งผู้เชื่อส่วนใหญ่นมัสการตามคริสตจักรท้องถิ่นท่ีได้เป็นสมาชิกนั้น ๆ บ้างก็นมัสการตาม

คริสตจักรท่ีสะดวกที่เอื ้อต่อหน้าที ่การ งาน ความรับผิดชอบ ครอบครัว และบ้างก็ไปนมัสการ

ต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคริสตจักรท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือเขตติดต่อระหว่างจังหวัด

ลําพูน เน่ืองจากสะดวกในการเดินทาง 

ประสิทธิ์ พงศ์อุดม (2542) กล่าวว่า ช่วงเวลาที่มีการขยายงานของคณะธรรมการลาวไปยัง

ลําปาง ในปี ค.ศ.1891 ก็เริ่มงานที่ลําพูน โดยความรับผิดชอบของศาสนาจารย์วิลเล่ียม คลิฟตัน 

ดอดด์ และ นางอิสเบลลา เอกิ้น ดอดด์ งานพันธกิจที่นี่มีโรงเรียนฝึกอมรมทางศาสนศาสตร์ และ

ขยายงานด้านการประกาศ สามารถจัดต้ังคริสตจักรท่ีสําคัญสามแห่ง คือ คริสตจักรเบ็ธเอล คริสตจักร

วังหมุ่น และคริสตจักรลําพูน ท้ังยังมีโรงเรียนเล็กๆ อีกแห่งหน่ึง 

คํามูล ชินวงศ์ (1992) กล่าวพูดถึงงานมิชชันในลําพูน “หากจะพูดถึงการขยายคริสต์ศาสนา

ของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนแล้ว คริสตจักรเบ็ธเอลหรือคริสตจักรบ้านแป้นเป็นชุมชนแห่งแรกท่ี

คริสตศาสนาขยายเข้ามาสู่เขตลําพูน ในปี ค.ศ. 1885 และจากนั้นจึงเป็นการชักนําให้มิชชันนารี  

ได้มีความสนใจที่จะขยายศาสนาไปสู่เขตลําพูนอย่างจริงจัง ในปี ค.ศ. 1891 มีการก่อตั้งตั้งคริสตจักร 

ที่หนึ่งลําพูน ขึ้นเป็นแห่งแรก และต่อมามีการก่อตั้งคริสตจักรอีก 2 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรวังหมุ่นและ 

คริสตจักรเบ็ธเอล ปัจจุบันเหลือเพียงคริสตจักรเบ็ธเอลแห่งเดียวเท่านั้น เนื่องจากคริสตจักรประสบ 

กับปัญหาในเรื่องการโยกย้ายคริสตสมาชิก สภาพทางภูมิศาสตร์ในการประกอบอาชีพ การสนับสนุน 

และเร่ืองของความผูกพันกับชีวิตคริสตจักร” 

 

2.4.2) มิชชันนารีและคนในท้องถ่ิน 

 การขยายคริสต์ศาสนามาสู่ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นผลงานของมิชชันนารีผู้บุกเบิก  

ทําให้คนไทยพ้ืนเมืองได้รับทราบและรับเอาพระกิตติคุณ หรือข่าวประเสริฐ มิชชันนารีท่ีทําการบุกเบิก

สู่ภาคเหนือเป็นรุ่นแรกคือ พ่อครูหลวงและแม่ครูแมคกิลวารี พ่อครูและแม่ครูวิลสัน เช่นเดียวกันการ
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ขยายคริสต์ศาสนาสู่คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนเป็นผลงานของมิชชันนารีรุ่นแรกคือ จากการรับ

เชื่อเป็นคริสเตียนของพ่อหนานใจวะนะที่บ้านแป้น เป็นจุดเริ่มแรกสําคัญที่ ก่อให้เกิดชุมชนคริสเตียน

และก่อตั้งคริสตจักรลําพูนในเวลาต่อมา กล่าวคือ พ่อครูหลวงแมคกิลวารีได้ไปเยี่ยมเยียนพ่อหนานใจ

วะนะที่ บ้านแป้นหลายครั้ง ทําให้ชาวบ้านในละแวกนั้นพากันมาฟังสิ่งที่ท่านได้ประกาศเกี่ยวกับพระ

กิตติคุณ มีหลายคนสนใจและรับเชื่อเป็นคริสเตียนในเวลาต่อมา เมื่อมีผู้รับเชื่อเป็นคริสเตียนจึงเป็น

แรงผลักดัน ทําให้พ่อครูหลวงแมคกิลวารีและคณะมิชช่ันลาวเกิดความคิดในการขยายงานไปลําพูน 

ในปี ค.ศ. 1891 ได้ก่อตั้งคริสตจักรที่ลําพูน มีการเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสเตียนตามหมู่บ้านต่าง ๆ มีการ

ย้ายโรงเรียนฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์จากเชียงใหม่มาตั้งท่ีลําพูน และในปี ค.ศ. 1895 ได้มีการ

สถาปนา คริสตจักรเบ็ธเอล และได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อครูหลวงแมคกิลวารีและมิชชันนารี 

คนอ่ืน ๆ ร่วมกัน 

ในปี ค.ศ. 1896 มิชชันนารีที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลคริสตจักรเบ็ธเอลคือ พ่อครู และ 

แม่ครูดอดด์ หนึ่งปีต่อมา พ่อครูและแม่ครู เจ.เอช. ฟรีแมน ได้เข้ามาเป็นมิชชันนารีที่รับผิดชอบ เขต

ลําพูนเพียงครอบครัวเดียว ได้สานต่องานจากมิชชันนารีท่านอื่น ๆ ที่ได้ปฏิบัติมา เช่น ทําหน้าที่ไป 

เยี่ยมเยียนคริสเตียนตามหมู่บ้านต่าง ๆ การประกาศกับชนชาวพุทธ การแจกจ่ายยา การก่อสร้าง 

และร่วมนมัสการและประกอบพิธีทางศาสนา หลังกลับมาจากต่างประเทศ สิ่งใหม่ที่ได้เริ่มต้นกระทํา 

คือ แม่ครูฟรีแมนได้เปิดชั้นเรียนของสตรีและของเด็กขึ้นท่ีเขตลําพูน ในหมู่บ้านต่าง ๆ แม่ครูฟรีแมน

ได้ใช้โบสถ์เป็นสถานที่สอน เรียกว่า “โรงเรียนในคริสตจักรชนบท” การจัดตั้งโรงเรียนชนบทได้

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกับโรงเรียนรัฐบาล มิชชันนารีได้พยายามปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมมากขึ ้นเพื ่อเยาวชนในชุมชนคริสตจักร จากการบันทึกของพ่อครูฟรีแมน ท่านต้อง 

รับผิดชอบงานหลายอย่าง บางช่วงต้องกลับไปช่วยงานท่ีเชียงใหม่ บางคร้ังต้องรับผิดชอบงานท่ีลําปาง 

บางคร้ังต้องไป ๆ มา ๆ แต่ยังควบคุมงานท่ีลําพูนต่อไป 

บทบาทของพ่อครูฟรีแมนที่คริสตจักรลําพูนดังที่ได้เสนอมาตั้งแต่ต้นจะเห็นได้ว่าการทํางานท่ี

ท่านได้รับผิดชอบงานหลักอยู่ท่ีลําพูนและงานอ่ืนท่ีแทรกเข้ามา ทําให้การเลี้ยงดูคริสตจักร และ

ชุมชนคริสเตียนต่าง ๆ ทําได้ไม่เต็มท่ี มีสาเหตุหลายประการ ดังน้ี 

ประการแรก พ่อครูฟรีแมนมีพันธกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบงานคริสตจักร กลุ่ม 

คริสเตียนต่าง ๆ ในเขตลําพูน เช่น การเย่ียมเยียน การประกาศ การควบคุมสถานแจกจ่ายยา 

การรับผิดชอบงานแทนมิชชันนารีคนอื่นๆ การเจ็บป่วย และการไปพักผ่อนต่างประเทศ  

เป็นต้น ทําให้บทบาทของมิชชันนารีท่ีมีต่อคริสตจักรอยู่ในลักษณะของการเลี้ยงดูฟูมฟักแบบ

ผิวเผิน 
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ประการที่สอง มิชชันนารีมีน้อย งานมีมาก มีพ่อครูฟรีแมนเพียงครอบครัวเดียวท่ี 

ต้องดําเนินงานทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ทําให้กลุ่มคริสเตียนหรือคริสตจักรต่าง ๆ ไม่ได้รับการอุ้มชู

เลี้ยงดูอย่างเต็มท่ี พ่อครูมีเวลาที่จะไปเยี่ยมเยียนบางครั้งบางคราวมากกว่าการใช้ชีวิตร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกับสมาชิกอย่างจริงจัง ทําให้ไม่ค่อยรับทราบปัญหาและความต้องการของ

คริสตจักร 

ประการสุดท้าย มิชชันนารีไม่ได้ฝึกคนพ้ืนเมืองให้เป็นผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ฝึกให้

ผู้นําคริสตจักรเป็นเพียงผู้ช่วยมิชชันนารีเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้งานของมิชชันนารีทําให้ 

บั่นทอนความรับผิดชอบต่อคริสตจักร แท้จริงพ่อครูและแม่ครูฟรีแมนเป็นผู้ที่อดทน และ

รับผิดชอบงานท่ีเขตลําพูนเป็นเวลายาวนานกว่ามิชชันนารีคนอื่นๆ แต่เนื่องจากสาเหตุ

ดังกล่าวทําให้คริสตจักรไม่ได้รับการดูแลฟูฟักมากนัก 

คํามูล ชินวงศ์ (1992) กล่าวไว้ว่า ประวัติการก่อกําเนิดเป็นชุมชนคริสเตียนในเขตจังหวัด

ลําพูน เมื่อปี ค.ศ. 1885 มีชุมชนคริสเตียนเกิดขึ้นครั้งแรกที่บ้านแป้น หรือคริสตจักรเบ็ธเอล ในเวลา

ต่อมา การก่อกําเนิดเป็นชุมชนคริสเตียนบ้านแป้นมีลักษณะคล้ายกับการเริ่มแรกของชุมชนคริสเตียน

หลายแห่งในภาคเหนือ คือคริสเตียนคนแรกที่รับเชื่อในคริสต์ศาสนาเนื่องจากถูกกล่าวหาจากสังคมว่า

เป็นผีก๊ะ ได้รับการกลั่นแกล้ง การรังเกียจจากเพื่อนบ้าน ในภายหลังท่านและครอบครัวได้รับเช่ือ

เป็นคริสเตียน การยอมรับคริสตศาสนาทําให้ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ครอบครัวท่ี

กล่าวถึงน้ี คือ ครอบครัวของพ่อหนานใจวะนะ  

 พ่อหนานใจวะนะเป็นบุตรของท้าวเขื่อน โดยท้าวเขื่อนเป็นบุตรของจองสุนันต๊ะ เป็นชาวเขิน 

อยู่ท่ีเชียงตุง นับถือพุทธศาสนา เน่ืองจากบ้านเมืองทางเชียงตุงมีศึกสงครามบ่อย ๆ จึงหนีมาอยู่ท่ี

ลําพูน และได้แต่งงานกับหญิงชาวลําพูนชื่อนางสาวแสงคํา ก่อนปี ค.ศ. 1880 จึงได้ย้ายไปอยู่ท่ี 

บ้านแป้น มีลูกด้วยกัน 5 คน ต่อมาครอบครัวของท้าวเขื่อนได้ย้ายไปอยู่ท่ีวังสะแกง บ้านท่าศาลา  

อําเภอจอมทอง เชียงใหม่ ยกเว้นครอบครัวของหนานใจวะนะเท่านั้นที่คงอยู่ที่บ้านแป้น ภายหลังจะ

ด้วยเหตุอันใดไม่ทราบแน่นชัด ชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเชื่อว่าพ่อหนานใจวะนะเป็นผีก๊ะ จึงทําให้

ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิต ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน ชาวบ้านเคย

ขับไล่ให้ไปที่อื่น ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ ครอบครัวถูกรบกวนอย่างเจ็บปวดเสมอ ๆ เช่น ยุ้งข้าว และ

บ้านเรือนถูกเผาถึง 2 ครั ้ง มีการแนะนําจากชาวบ้านบางคนให้พ่อหนานใจวะนะไปรักษากับ

มิชชันนารีที่เชียงใหม่ เมื่อท่านได้ไปหามิชชันนารีที่เชียงใหม่ ท่านได้พบกับพ่อครูแมคกิลวารีหรือ 

พ่อครูหลวง พ่อครูหลวงจึงได้เล่าเรื่องคริสตศาสนาให้พ่อหนานใจวะนะฟัง ท่านจึงเกิดความสนใจใน

คริสต์ศาสนา ด้วยเหตุนี้พ่อครูหลวงจึงให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือท่าน พ่อหนานใจวะนะได้รับเช่ือ

เป็นคริสเตียนคนแรกในเขตลําพูน ต่อมาภรรยาและลูก ๆ ของท่านก็รับเชื ่อเป็นคริสเตียนด้วย  
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พ่อหนานใจวะนะและครอบครัวรับบัพติศมาพร้อมกันเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 1885 เข้าเป็นสมาชิกของ

คริสตจักรเชียงใหม่ ภายหลังชาวบ้านแป้นไม่ค่อยชอบพอคริสเตียนมากนัก ถูกกลั่นแกล้งเสมอ ๆ  

จึงถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปอยู่ท่ีเชียงใหม่ ภายหลังพ่อหนานใจวะนะจึงกลับไปปลูกบ้านท่ีบ้านแป้น

เช่นเดิม และได้ยืนหยัดในความเช่ือก่อเกิดเป็นชุมชนคริสเตียนในเวลาต่อมา 

 หนานสุภา เป็นบุตรของของหนานอินต๊ะกับนางเป็ง หนานสุภาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา

มาก่อน  ท่านรับเชื่อเป็นคริสเตียนในปี ค.ศ. 1889 หนานสุภาเป็นบุคคลที่มิชชันนารีส่งไปประกาศ 

ท่ี น่ัน และท่านได ้แต ่งงานกับหญิงสาวที ่บ ้านแป้น ซึ ่งส ันนิษฐานว่าน่าจะเป็นล ูกสาวของ 

พ่อหนานใจวะนะ ท่านเป็นผู้ช่วยของพ่อครูดอดด์ พ่อครูฟรีแมน รับผิดชอบงาน ได้แก่ การไปเยี่ยม

เยียนชุมชนคริสเตียนแต่ละแห่ง เช่น บ้านโฮ่ง บ้านน้ํากวง และบ้านปากบ่อง เป็นต้น ยังมีการประกาศ 

การแจกจ่ายยารักษาแก่ชาวบ้านที่เจ็บป่วย จากการประกาศของท่านทําให้ชุมชนคริสเตียนมีการ

ขยายตัวกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์และเป็นศิษยาภิบาลประจํา

คริสตจักรเบ็ธเอลเป็นคนแรกด้วย 

 จากการกลับใจรับเช่ือเป็นคริสเตียนคนแรกของพ่อหนานใจวะนะก่อให้เกิดเป็นชุมชน 

คร ิสเต ียนบ้านแป้นข ึ ้นในป ี ค .ศ .  1885 และขยายเ ร่ือยมา การขยายช ุมชนคร ิสเตียนมี  

2 ลักษณะ คือ จากลูกหลานของพ่อหนานใจวะนะและเกิดจากผลการประกาศของศาสนาจารย์สุภา 

ท่ีได้ทุ่มเทท้ังกายและใจในการประกาศพระกิตติคุณในจังหวัดลําพูน 

 

2.4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทย 

Ubolwan Mejudhon (1997) กล่าวไว้ว่า เราต้องเรียนรู้หลักการประกาศข้อหนึ่งที่ว่า เรา

ควรประกาศโดยมีการปรับตัวเข้าหาผู้ฟัง แก่นสาระยังคงเดิมเพียงแต่ปรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา 

ข่าวประเสริฐให้เช ื ่อมโยงกับพื ้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ฟังซ่ึงเห็นได้จากการท่ี 

พระเยซูคริสต์ทรงประกาศในท่ามกลางวัฒนธรรมของชนชาติยิวท่ีมีความเช่ือในพระเจ้าองค์เดียว และ

มีธรรมบัญญัติในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นพื้นฐาน พระองค์ก็ทรงประกาศโดย

อ้างอิงพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นส่วนมาก และเมื่อเปาโลประกาศกับชาวยิว ทรง

ใช้เนื ้อหาจากธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นจุดเช่ือมโยงนําไปสู่เร่ืองราวของพระเยซูคริสต์เช่นกัน  

(กจ. 28:17-23) แต่เม่ือท่านต้องประกาศกับชาวกรีกท่ีมีพ้ืนฐานเช่ือถือในพระเจ้าหลายองค์และเช่ือใน

ปรัชญา ไม่ได้เช่ือถือในธรรมบัญญัติ ได้ใช้ศาสนาของกรีกเป็นจุดเช่ือมโยงนําไปสู่เร่ืองของ 

พระเยซูคริสต์ (กจ. 17:22-31) รวมไปถึงการใช้ภาษาทางปรัชญาของกรีกมาช่วยในการอธิบายเรื่อง

ของข่าวประเสริฐด้วย ฉันใดก็ฉันน้ัน เม่ือจะประกาศกับคนในสังคมไทย ก็ควรจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
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สังคมไทย และต้องรู้จักสังคมไทยพอสมควร เพื่อที่จะปรับรูปแบบการประกาศให้เหมาะสม เพื่อจะ

สามารถประกาศได้เกิดผลมากข้ึน และไม่ประสบปัญหาโดยไม่จําเป็น 

 ความเข้าใจพื ้นฐานเก่ียวกับสังคมไทยที ่ผู ้ประกาศควรตระหนักคือ นับแต่โบราณกาล  

ศาสนาที่สังคมไทยยึดถือมาโดยตลอดคือ การถือเทพเจ้า ผี วิญญาณบรรพบุรุษ และไสยศาสตร์ 

รวมท้ังวัฒนธรรม พราหมณ์ (ฮินดู) ของอินเดียท่ีเช่ือในเทพเจ้ามากมาย เช่น พระพรหม พระนารายณ์ 

พระอิศวร ฯลฯ ต่อมาประเทศไทยได้รับพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจากอินเดียและยึดถือสืบต่อมา

เป็นเวลาช้านานนับเป็นเวลาเกือบพันปี แต่ถึงกระนั้นโดยท่ัวไปก็ยังไม่ได้ทิ้งความเชื่อเดิม แต่กลับ

ผสมผสานสิ่งใหม่เข้ากับสิ่งเก่าจนกระทั่งเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (อาจเรียกว่าพุทธประชา หรือ  

Folk Buddhism ซ่ึงแตกต่างจากพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามหลักคําสอนดั้งเดิมอยู่พอสมควร) 

อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาได้กลายเป็นรากเหง้าของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเมืองการ

ปกครองของไทยตลอดมา สิ่งน้ีทําให้การประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยมีความยากลําบาก

พอสมควร ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) สภาพการเมืองการปกครองไม่ได้ให้เสรีภาพ และความเท่าเทียมแก่ศาสนาอื่นอย่าง

แท้จริง 
การเมืองการปกครองของไทยกําหนดให้ศาสนาดั้งเดิมของสังคมไทยมีสถานภาพ

เป็นศาสนาประจําชาติ คนไทยจึงรู้สึกว่าการมาเป็นคริสเตียนจะทําให้ไม่เป็นคนไทยอย่าง

แท้จริง ทําให้ตนเองแตกต่างจากคนไทยส่วนใหญ่ หรือรู ้สึกรุนแรงขึ ้นไปอีก กล่าวคือ  

ถึงกับรู้สึกว่าตนเองจะไม่รักชาติ ขายชาติ ฯลฯ โดยการที่มีความเข้าใจผิดว่า คริสเตียนเป็น

ศาสนาฝรั่ง ทําให้กลับใจยากขึ้น มากไปกว่านั้นการที่ระบบการเมืองการปกครองกําหนดบาง

ศาสนาให้เป็นศาสนาประจําชาติ ทําให้ดูเหมือนว่าความเชื่อศาสนาอื่น ๆ ไม่มีสิทธิเท่าเทียม

ในบางลักษณะและไม่ได้รับการมองด้วยความเห็นใจ และคนที่นับถือศาสนาอ่ืนก็ยากที่จะ

เจริญก้าวหน้าในระดับสูงทางการเมืองหรือทางราชการ เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่คนทั่วไป

จะแสดงการดูหม่ินคริสตศาสนาได้ แต่คริสเตียนจะทําเช่นน้ันไม่ได้เลย จะเส่ียงอันตรายมาก 

2) คนไทยจํานวนไม่น้อยยังผูกพันยึดมั ่นในความเชื ่อเดิมอยู ่แล้ว จึงรับข่าวประเสริฐ 
ได้ยาก 
แม้ว่าความเชื่อเดิมของสังคมไทยจะมีหลายสิ่งที ่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของ 

พระเจ้า แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีสิ่งดีและมีความจริงอยู่หลายประการ ซึ่งบางประเด็นก็สอดคล้อง

กับหลักคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วย อีกทั้งยังเป็นความเชื่อแบบหนึ่งที่มีผู้นับถือ
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หลายประเทศในเอเชียตะวันออก ฉะนั้นจึงมีผู ้คนจํานวนมากยังยึดมั ่นศรัทธาอยู่อย่าง 

เหนียวแน่น และไม่เห็นความจําเป็นท่ีจะต้องแสวงหาส่ิงใหม่ท่ีดีกว่า 

3) ครอบครัวและญาติพ่ีน้องมักขัดขวางไม่ให้สมาชิกครอบครัวเป็นคริสเตียน 
คนไทยทั่วไปยังกังวลกับการที่คนในครอบครัวจะเป็นคริสเตียนด้วยหลายสาเหตุ 

อาทิเช่น กลัวว่าบุตรหลานจะไม่สามารถสืบทอดประเพณีหลายอย่าง กลัวบุตรหลานจะไม่

แสดงการเคารพกราบไหว้ศพของพ่อแม่ในงานศพ กลัวจะไม่เซ่นไหว้หรือทําบุญให้แก่

วิญญาณของพ่อแม่หรือบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไป กลัวบุตรหลานจะไม่เซ่นไหว้รูปเคารพหรือ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวซึ่งจะทําให้ครอบครัวถูกสาปแช่ง หรือกลัวครอบครัวจะถูกรังเกียจ

จากสังคม กลัวบุตรหลานจะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และท่ีสําคัญคือ คนไทยจะให้

ความสําคัญกับพ่อแม่มาก คุณธรรมเร่ืองความกตัญญูกตเวทีจะได้รับการเน้นอย่างสูง อิทธิพล

ของครอบครัวจึงทําให้คนไทยกลับใจใหม่ยากข้ึน 

4) ความเช่ือเดิมของคนไทยส่งผลต่อโลกทัศน์ ทําให้เข้าใจพระกิตติคุณได้ยาก 
คนไทยไม่เข้าใจพระกิตติคุณหรือเข้าใจยาก เพราะโลกทัศน์ทางศาสนาเดิมของคน

ไทยแตกต่างจากคริสเตียนมากพอสมควร เช่น คนไทยไม่มีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องพระเจ้า 

พวกเขาไม่มีความเชื่อในพระเจ้าเป็นพื้นฐานมาก่อน หรือไม่เคยรับรู้เรื ่องโลกและชีวิตมี 

พระผู้สร้าง เป็นต้น นอกจากน้ีคําศัพท์หลายอย่างของคริสเตียนก็เป็นส่ิงแปลกใหม่สําหรับเขา 

หรือบางครั้งศัพท์คําเดียวกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันระหว่างคริสเตียนกับความเชื่อเดิม 

เช่น คําว่า “พระเจ้า” สําหรับคริสเตียนหมายถึง พระเจ้าผู้สร้าง ผู้คํ้าจุนโลกและไถ่บาป 

ในขณะที่คนไทยทั่วไปคิดว่าหมายถึงเทพ เทวดา ซึ่งเทวดาก็ยังแสวงหาการหลุดพ้น คําว่า 

“บังเกิดใหม่” สําหรับคริสเตียนหมายถึง การเริ่มต้นเข้าส่วนในชีวิตคริสเตียนเมื่อเขาเปิดใจ

ต้อนรับพระเยซูคริสต์ แต่คนไทยเข้าใจว่าหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิด คําว่า “ชีวิตนิรันดร์”  

คริสเตียนหมายถึงชีวิตในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ แต่คนไทยเข้าใจว่าหมายถึงชีวิตที่ไม่

สิ้นสุดซึ่งอาจหมายถึงชีวิตแห่งความทุกข์ไม่จบสิ้น เป้าหมายสูงสุดของความเชื่อเดิมของคน

ไทยคือการนิพพานหรือดับสูญไม่ใช่ “แผ่นดินสวรรค์” แบบท่ีพระคัมภีร์สอน
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บทที่ 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อ

การประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นผู้รับสาร ในบทที่ผ่านมา

ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สําคัญของการประกาศพระกิตติคุณ ในส่วนของบทน้ี

ผู้ทําวิจัยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยขององค์ประกอบของการ

สื่อสารที่ส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นท่ี 

ผู้รับสาร และนํามาสังเคราะห์ และนําเสนองานวิจัย 

 

3.1 แหล่งข้อมูลการศึกษา  

ผู้วิจัยทําการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ หลักคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์

อันเป็นรากฐานความเชื่อศรัทธาและหลักการหลักการคิดในเรื่องการสื่อสารพระกิตติคุณ และการ

ประกาศพระกิตติคุณท่ีนักศาสนศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันได้นําเสนอไว้ 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เอกสารตําราจากห้องสมุดดิวอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพ และหนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักร

ต่าง ๆ ในจังหวัดลําพูน 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสารจากห้องสมุดดิวอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพและสรุปหลักการการประกาศ 

พระกิตติคุณ องค์ประกอบของการสื่อสารพระกิตติคุณของคริสตจักร หลังจากนั้นนํามาวิเคราะห์

ปัจจัยขององค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผลของคริสตจักร

ในจังหวัดลําพูน โดยเน้นผู้รับสาร 
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3.4  วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจัยนําข้อมูลที ่ได้จากการทบทวนเอกสารมาประมวล และสรุปวิเคราะห์ปัจจัยของ

องค์ประกอบของการส่ือสารพระกิตติค ุณท่ีส่งผลต่อการประกาศพระกิตติค ุณอย่างเกิดผล 

ของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นผู้รับสาร 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่องการประกาศ

พระกิตติคุณอย่างเกิดผลในจังหวัดลําพูน โดยเน้นที่ผู้รับสาร สามารถสรุปผลการศึกษาตามหัวข้อ

ดังต่อไปน้ี 

 

4.1 การประกาศพระกิตติคุณในบริบทไทย  

Ubolwan Mejudhon (1997) กล่าวไว้ว่า การประกาศพระกิตติคุณกับคนไทย ผู้ประกาศ 

พระกิตติคุณจําเป็นต้องทําความเข้าใจวิถีของความเป็นไทยอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงนําเสนอแนวคิด

เก่ียวกับการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยซ่ึงแบ่งลักษณะออกเป็นสามประเภทหลัก ๆ ดังน้ี  

 

4.1.1) รู้จักคนไทย 

1) โลกทัศน์ของคนไทย ในมุมมองของคนไทยส่วนใหญ่ ความอ่อนแอเป็นพลัง เนื่องจากคน

ไทยใช้หัวใจในการจําแนกบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกว่า เพื่อน หรือศัตรู ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิถีของ

คนไทย ความอ่อนโยนนั้นไม่ได้มาจากความกลัวหรือความด้อยกว่า แต่มีความซับซ้อนในทางจิตวิทยา

และศาสนา คนท่ีอ่อนโยนอย่างแท้จร ิงม ีต ัวตนท่ีแข ็งแกร ่งภายในและความนับถ ือตนเอง  

ความอ่อนโยนของคนไทย ไม่ใช่ใจง่าย หรือไร้เดียงสา แต่มีความสามารถในการยืนหยัดเมื่อต้องเผชิญ

กับสิ่งที่ผิดพลาด และการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในแง่ของบทบาท และสถานะในสังคม

ตลอดจนบุคลิกภาพคนไทยมักจะยอมจํานนก่อนเพื่อที่จะเอาชนะทีหลัง นี่เป็นสัญลักษณ์ของความ

เข้มแข็งภายใน จึงถูกมองว่าเป็นพวกท่ีอ่อนแอ แต่คนไทยก็ย ังเช่ืออยู่ว่าความอ่อนโยนน้ัน  

เป็นพลังแห่งชัยชนะ  

2) ค่านิยมของคนไทย Ubolwan Mejudhon (1997) ได้วิเคราะห์แนวความคิด และ

ความหมายหลักของคนไทยโดยการสัมภาษณ์พุทธศาสนิกชนชาวไทย คริสเตียนไทย และมิชชันนารี

เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในภาษา โลกทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม และการปฏิบัติของคนไทยซ่ึงศึกษา
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ถึงค่านิยมของคนไทยไว้หลายท่านด้วยกัน แต่ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดค่านิยม 9 ประการ ของ สุนทรี โค

มิน สอดคล้องกับคนไทยมากท่ีสุด ดังน้ี 

2.1) ด้านเก่ียวกับตัวเอง (Ego Orientation) 

คนไทยส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับค่านิยมที่เกี่ยวกับตัวเองเป็นอันดับแรก

และสูงสุด เช่น การรักษาหน้า การหลีกเล่ียงการวิจารณ์ และเผ่ือแผ่คนอ่ืน 

2.2) ด้านความกตัญญูรู้คุณ (Grateful Relationship Orientation) 

คนไทยให้ความสําคัญกับ “ความกตัญญูรู้คุณ” เป็นอันดับสอง เพราะคนไทยผูกพัน

มีความสัมพันธ์ในลักษณะแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้ง จริงใจ เกี ่ยวกับบุญคุณ หรือการรู้สึก 

เป็นหนี้บุญคุณเป็นการผูกพันทางจิตใจระหว่างบุคคลคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้กับอีกบุคคลหนึ่งท่ี

เป็นผู้รับ ค่านิยมเกี่ยวกับบุญคุณนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความกตัญญูรู้คุณ ผ่านทางการ 

ขัดเกลาทางสังคม คือ การตระหนักถึงบุญคุณ และการตอบแทนบุญคุณ 

2 .3)  ด ้านการรักษาความสัมพันธ ์ระหว่างบ ุคคลอย่างราบร่ืน  (Smooth 

Interpersonal Relationship Orientation) 

การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างราบรื่น เป็นการสะท้อนให้เห็นลักษณะ

คนไทยอย่างชัดเจนในการมีกริยานุ่มนวล สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และค่อนข้างจะเป็น

กันเองเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ราบรื่น เช่น การรักษานํ้าใจต่อกัน  

ความมีใจเมตตาเผื่อแผ่ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การควบคุมตนเอง หรือการอดทน

ต่อทุกอย่าง ความสุภาพ ถ่อมตน การมีอารมณ์สงบและความสํารวม การประมาณตน และ

การมีความสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม  

2 . 4 )  ด ้ านความ ยืดห ยุ่นและการป รับต ั ว  (Flexibility and Adjustment 

Orientation) 

สุนทรี โคมิน กล่าวว่า ค่านิยมย่อยในด้านการรักษานํ้าใจกัน และการปรับตัวให้เข้า

กับสิ ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์อย่างมากกับค่านิยมของคนไทย แม้ว่าเวลาจะผ่านไป  

แต่ค่านิยมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ค่านิยมดังกล่าวที่เป็นแนวทางเกี่ยวกับความยืดหยุ่น

และการปรับตัวทําให้เห็นถึงคนไทยที่มักจะมีลักษณะพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์

มากกว่าการทําตามหลักการ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย นอกจากนี้คนไทยเป็นคนอะลุ่มอล่วย

ยืดหยุ่นมากกว่าการแสดงความซ่ือสัตย์อย่างแท้จริง  
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2.5) ด้านจิตวิญญาณและศาสนา (Religio-Psychical Orientation) 

ค่านิยมที่เกี่ยวกับจิตวิทยาและศาสนานี้ได้รับอิทธิพลมาจากการที่คนไทยนับถือ

ศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติ การมีหลักธรรมและศาสนาเป็นที่พึ่งนับว่าเป็นแนวคิด

หลักและสําคัญในจิตใจของคนไทยเป็นอย่างมากถึงแม้ในปัจจุบันความคิดน้ีจะน้อยลง  

2 .6 )  ด ้ านการศ ึ กษาและความสามารถ  (Education and Competence 

Orientation) 

คนไทยมักจะให้ความสําคัญเกี ่ยวกับการศึกษาและความสามารถ โดยมองว่า

การศึกษาเป็นทางที่ช่วยให้บุคคลได้เลื่อนตําแหน่งทางสังคม หรือเพื่อเพิ่มเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 

เป็นการเพิ่มเงินเดือนมากกว่าที่จะมองการศึกษาว่าเป็นการได้รับความรู้ จากการที่คนไทยให้

ความสําคัญอย่างมากต่อตนเอง การมีหน้าตาในสังคม จึงสามารถตั้งข้อสังเกตไว้ 3 ประการ 

คือ คนไทยมองแค่เปลือกนอกของส่ิงใดสิ่งหนึ่งมากกว่าเนื้อแท้หรือคุณค่า เพ่ือจะช่วยยก

สถานภาพของตนเองเพ่ือให้คนอื่นยอมรับนับถือ ชอบที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์นําหน้าชื่อเสียง 

คนไทยมักจะให้คุณค่ากับการครอบครองของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือวัตถุ และคนไทยมักจะมองว่า

การครอบครองเป็นการแสดงถึงความเจริญและทันสมัย ซึ่งจะเห็นได้การพัฒนาชุมชนโดย

เน้นทางวัตถุมากกว่าจิตใจ ทําให้เป็นปัญหาเร่ืองความยากจนและการก่อให้เป็นหน้ี   

2.7) ด้านการพ่ึงพาอาศัยกัน (Interdependence Orientation) 

การพึ่งพาอาศัย หมายถึง ความร่วมมือกันในชุมชน และจิตวิญญาณที่จะช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ค่านิยมในการช่วยเหลือกันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

พฤติกรรมร่วมมือกันในชุมชน และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกการมีมิตรไมตรีท่ีดี 

2.8) ด้านความสนุกสนาน และความพึงพอใจ (Fun-Pleasure Orientation) 

อาจเกิดเน่ืองจากรูปแบบพฤติกรรมของคนไทย คือ การรักษาบรรยากาศท่ีน่า 

พึงพอใจ และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เป็นไปอย่างราบรื่น ผลก็คือ สังคมคน

ไทยส่วนใหญ่จะเป็นไปอย่างง่าย ๆ สบาย ๆ ค่อนข้างเป็นไปอย่างผิวเผิน แต่มีลักษณะ

สนุกสนานตามธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่าค่านิมยมเกี่ยวกับความสนุกสนานและความพึงพอใจ

น้ันเป็นกลไกท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุน และรักษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่า 

2.9) ด้านการมุ่งความสําเร็จในงาน (Achievement-task Orientation) 

เป็นการผลักดันภายในที่จะตั้งเป้าหมายความสําเร็จในชีวิตอย่างสูง และส่วนใหญ่

มองการทํางานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุถึงจุดเป้าหมายเป็นจุดสุดท้าย ยกเว้นกลุ่มคนไทยที่มี 
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เชื้อสายจีนและกลุ่มนักธุรกิจ ที่ให้ความสําคัญในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีและการอุทิศเวลา

ให้กับการทํางานอย่างหนัก คนไทยส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญด้านความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่า 

เพราะคนไทยชอบกิจกรรมทางสังคมที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตและพึงพอใจมากกว่าการมุ่งในการ

ทํางาน แก้ปัญหา หรือที่ต้องอาศัยการตัดสินใน ดังนั้นการประสบความสําเร็จ และความ

ทะเยอทะยานเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีต้องการค่อนข้างมีความหมายทางลบกับความรู้สึกของคนไทย 

3) รูปแบบความประพฤติของคนไทย 

 รูปแบบพฤติกรรมคนไทย เริ ่มจากการเป็นตัวตนของตนเอง (อัตตา) การรักษาหน้า การ

หลีกเลี่ยงคําวิพากวิจารณ์และการพิจารณาผลักดันให้คนไทยใช้วิธีทางอ้อมในการยืนยันเชิงลบเพ่ือ

หลีกเล่ียงการเผชิญหน้าของสาธารณชนและการท้าทายจากผู้ด้อยกว่า เท่าเทียมกัน และผู้ใหญ่   

คนไทยใส่ใจในหัวใจของเพื่อนมนุษย์มาก ความสัมพันธ์และความดีท่ีเป็นหนี้บุญคุณนํามาซ่ึง

ความเมตตาระหว่างผู้ให้และผู้รับ ความสัมพันธ์ที่ดีราบรื่นระหว่างบุคคลก่อให้เกิดบุคลิกภาพที่สุภาพ

และอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้ามีบางอย่างที่ไม่กล้าแสดงออกโดยตรงก็ใช้วิธีแสดงออกผ่านรูปลักษณ์

ลักษณะและแนวทางทางอ้อม ด้านมนุษย์สัมพันธ์มีรอยยิ้มและเป็นมิตรเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ี

ผ่อนคลายและราบรื่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัวง่ายของคนไทยทําให้เกิดความประนีประนอมใน

หลักการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  

การให้ความสําคัญของตนเองและชุมชนทําให้การตัดสินใจที่เปลี่ยนความยืดหยุ่นและการ

ปรับตัวเป็นแนวทางของการประนีประนอมและบรรยากาศที่อบอุ่น และในด้านศาสนาคนไทยเรียนรู้

ศาสนาจากพิธีกรรม พิธีการ เทศกาลและเรื่องราวมากกว่าแนวคิดหลักคําสอน มีการเน้นที่แบบฟอร์ม 

ด้านการศึกษาและความสามารถ คนไทยเข้าใจพัฒนาการเป็นความทันสมัย ทําให้คนไทยส่วนใหญ่

ศึกษาเพื่อปีนบันไดทางสังคมและทางเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นรูปแบบพึ่งพาอาศัยกันใน

พื้นที่ชนบท ชุมชนให้ความร่วมมือในวิกฤตชีวิต อารมณ์ของคนไทยไม่ชอบเคร่งเครียด ความสนุกและ

ความสุขก่อให้เกิดการพูดคุย ซุบซิบนินทา เรื่องตลก ล้อเล่นซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดความสนุกสนานท่ี

ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว สิ่งที่ไม่สําคัญและเหตุการณ์รวมถึงการเล่นกับคําสําหรับคําต้องห้าม การวางแผน

งาน และความสําเร็จต้องมีความมุ่งม่ันและความสัมพันธ์ท่ีดีในการทํางาน 

4) แหล่งท่ีมา 

           Ubolwan Mejudhon (1997) กล่าวว่า สุนทรี โคมิน เช่ือว่ามาจากหลายๆ ทาง ไม่ว่าจะ

เป็นศาสนาดั้งเดิม ฮินดู ชีวิตของพระพุทธเจ้า และรูปแบบสังคมไทยที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษยชาติที่มีความราบรื่น ข้อสังเกตนี้มาจากการเป็นคนไทยที่แท้จริง แม้จะนับถือศาสนาไหนก็ตาม 
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เพราะว่าศาสนาดั้งเดิมสอนให้มนุษย์ปรองดองกับธรรมชาติ เช่น เทวดา (สิ่งศักดิ์สิทธิ์) หรือผู้มีอํานาจ

เหนือวิญญาณท้ังหลาย ฮินดู เน้นไปท่ีความปรองดอง และไม่กระทําความรุนแรง  

ศาสนาพุทธยืนหยัดในการเดินทางสายกลาง แต่คริสเตียนหนุนใจให้รักพระเจ้า และ

มนุษยชาติ เพราะฉะน้ันการบอกว่า ความอ่อนโยนแบบคนไทยน้ันมาจากวัฒนธรรมด้ังเดิมของคนไทย

เพียงทางเดียวก็จะเป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นแหล่งท่ีมาของความสุภาพอ่อนโยนของ

คนไทยได้รับมาจากความดีงามท่ีมีอยู่ในแต่ละศาสนา และการมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นของมนุษยชาติ 

เพราะคนไทยใช้ศาสนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความรู้สึกลึก ๆ แบบองค์รวม เพราะฉะน้ัน 

คนไทยผสมผสานความหมายของความอ่อนโยนในศาสนาดั้งเดิมเข้าด้วยกันผ่านทาง ศาสนาฮินดู 

พุทธศาสนาเถรวาท และพระพุทธศาสนามหายาน เช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทยท่ีอธิบายพลังของคน

ไทยมาจากความสุภาพอ่อนโยน เป็นผลให้ผู้คนอยู่รอดและรักษาอัตลักษณ์ของพวกเขาในบริบททาง

วัฒนธรรมของคนไทย 

5) โครงสร้างของสังคม  

โครงสร้างทางสังคมไทย สุนทรี โคมิน เช่ือว่าสังคมไทยมีโครงสร้างท่ีมีลําดับชั ้นและ

ความสัมพันธ์ขณะที่กล่าวถึงสั้น ๆ ในงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว องค์ประกอบใน

สังคมไทย รูปแบบพฤติกรรมของไทยได้รับการฝึกฝนเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของคนไทย ดังนั้น ลําดับช้ัน 

ปัจเจกนิยม และความสัมพันธ์มีส่วนสําคัญในสังคมไทย 

 

4.1.2) การรับรู้ของชาวไทยพุทธท่ีมีต่อคริสเตียนและคริสตจักร  

1) แนวคิดต่าง ๆ ของคนไทยท่ีมีต่อคริสเตียน 

การรับรู้ของชาวไทยพุทธท่ีมีต่อชาวไทยคริสเตียนมีอธิบายไว้หลากหลายหมวดหมู่ จาก

งานวิจัยของ Ubolwan Mejudhon เสนอแนวคิดต่าง ๆ ของคนไทยที่มีต่อคริสเตียนไทยดังน้ี  

(1) คริสเตียนไทยแยกคําพูดออกจากการกระทํา  (2) คริสเตียนไทยไม่เคารพศาสนาอื่นและผู้เชื่อของ

พวกเขา (3) คริสเตียนไทยสร้างขอบเขตรอบตัว  และ (4) คริสเตียนไทยที่เป็นผู้ส่งสารมีความก้าวร้าว 

และสารไม่สามารถเข้าใจได้    

สรุปจากแนวคิดของชาวไทยพุทธที่มีต่อคริสเตียน คือผู้ส่งสาร “คริสเตียนไม่ควรก้าวร้าว 

แสดงอํานาจ โน้มน้าวใจเกินไป หรือโอ้อวด ตัดสินใจแทน ท้าทายสิทธิ และชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นมาก

เกินไป จากการสัมภาษณ์ได้กล่าวถึงแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกับตัวอาคารคริสตจักรในฐานะสถานท่ี

ศักดิ ์สิทธิ ์ แต่คริสเตียนไม่ถือว่าโบสถ์หรือคริสตจักรเป็นสถานที่ศักดิ ์สิทธิ ์ คริสตจักรเป็นเพียง

หอประชุม สําหรับคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์ สามารถเล่นปิงปองในโบสถ์หลังจบพิธีนมัสการได้ 
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คริสตจักรของพวกเขาไม่ใช่สถานท่ีท่ีศักดิ์สิทธิ์เหมือนความเข้าใจที่มีต่อวัดในพุทธศาสนา” จากการ

สัมภาษณ์มีผู้ที ่ไม่เชื่อคนหนึ่งกล่าวว่า คริสต์ศาสนาเป็นศาสนานามธรรม คริสเตียนเน้นสิ่งที่เป็น

นามธรรม เช่น พระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด นรก สวรรค์ ความรอดจากบาปและเทววิทยา ศาสนาคริสต์

เน้นยํ้าอดีตและอนาคตโดยไม่สนใจปัจจุบัน พูดภาษาแปลกๆ และการร้องเพลงในพระวิญญาณ 

คนไทยหลายคนมองว่ามีแนวคิดเหมือนเด็ก ทําให้พวกเขาหยุดการแสวงหาความจริงในศาสนาคริสต์ 

มีผู้คนกล่าวว่าคริสเตียนไม่สนใจจะตอบคําถามของคนไทยเลย เราจึงต้องมาคิดพิจารณา

คําตอบในพระคัมภีร์ถึงคําถามที่ได้ตั ้งขึ ้นมาจากบุคคลต่างความเชื่อ ต้องค้นหาคําตอบท่ีชัดเจน

รอบคอบและโปร่งใสจนกระทั่งให้คําตอบท่ีสามารถเข้าใจได้ คือใช้คําพูดสุภาพอ่อนโยนและเข้าใจง่าย 

เพราะชาวไทยพุทธส่วนใหญ่ต้ังคําถามว่า "พระเยซูส้ินพระชนม์เพ่ือบาปของเรา ทําไมพระเยซูไม่อยู่ใน

นรกถ้าเขาสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ถ้าเราทําบาปต่อไปใครจะตายเพื่อช่วยเราให้รอดจากบาป 

ทําไมพระเยซูถึงตายเพ่ือบาปของเราได้ อะไรคือความหมายของ "พระเยซูเป็นพระเจ้า" และ "พระเยซู

คือพระบุตรของพระเจ้า"  คริสต์ศาสนาเกิดขึ้นหลังพุทธศาสนาอย่างไร พระเจ้าของคริสเตียนสามารถ

สร้างโลกสําหรับพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ พระเจ้ามีอยู่จริงหรือ พระเจ้ามีลักษณะอย่างไร ฉันจะเห็นพระ

เจ้าได้อย่างไร ดังนั้นคนไทยคิดว่าความเช่ือในพระเจ้าเป็นการสูญเสียตัวตนเพราะเขาบอกว่าฉันต้อง

พ่ึงพาพระเจ้าโดยส้ินเชิง ไม่ได้ยืนด้วยเท้าของฉันเอง พระเจ้าสร้างเราหรือเราสร้างพระเจ้า” 

ชาวไทยพุทธทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์เชื่อว่าคนไทยเป็นไทยและเป็นคริสเตียนได้ในเวลาเดียวกัน 

และการสื่อสารกับไทยแบบไทยๆ ที่ดีมีดังนี้ (1) สาธิตความสอดคล้องระหว่างคําพูดและการกระทํา 

(2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีลึกซึ้ง มีความผูกพันกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนและชุมชนของพวกเขาโดยไม่มี

วาระแอบแฝงก่อนการประกาศพระกิตติคุณ (3) ประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยโดยใช้มารยาทไทย

และวิธีการที่สุภาพอ่อนโยนแบบคนไทย โดยไม่ก้าวร้าวหรือแสดงความคิดเห็นฝ่ายเดียว (4) สนทนา

พระกิตติคุณโดยไม่บังคับผู้อ่ืน และชาวไทยพุทธ ได้เสนอแนะว่าคริสเตียนหรือผู้สร้างสาวกต้องมีความ

น่าเชื่อถือ มีความพร้อมในการทํางาน และมีความสามารถในการเป็นผู้ช่วย ท่ีปรึกษา เพื่อให้การ

เรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเช่น ครูและผู้เรียนต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีและลึกซ้ึง 

ส่วนพิธีกรรมและพิธีการนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีดีสําหรับการสร้างสาวกทางศาสนาได้เช่น พิธีกรรม  

ขอขมาและพิธีอโหสิกรรม (พิธีกรรมแห่งการปรองดอง) สามารถนํามาใช้ในพันธกิจการสร้างสาวก 

คริสเตียนไทยได้ ดังนั้นผู้เชื่อจะต้องเรียนรู้การรับรู้ของคนไทยจากแนวคิดท่ีมีต่อคริสเตียนผ่านทาง

วัฒนธรรม เพ่ือประกาศพระกิตติคุณกับคนไทย 
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2) การใช้คําศัพท์ภาษาไทย 

ชาวไทยพุทธส่วนใหญ่เห็นว่าคริสเตียนเป็นผู้สร้างขอบเขตที่อยู่รอบตัวเอง พุทธศาสนิกชน

หลายคนบ่นว่า คริสเตียนไทยไม่เกรงใจ มีการใช้ภาษาไทยท่ีไม่ถูกต้อง คําพูดคริสเตียนทําร้าย 

อัตลักษณ์และความรู้สึกของพวกเขา คําพูดพวกเขาไม่ค่อยแสดงออกถึงคําพูดในความหมายทาง

ปัญญา ทําให้คนไทยรู้สึกไม่ดีกับคําพูดซึ่งใช้ในชาวคริสเตียน และถ้อยคําเหล่านี้ขัดกับแนวคิด คนไทย

ท่ีมีความอ่อนโยน  ซ่ึงได้ระบุว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับคําต่อไปน้ีท่ีคริสเตียนใช้ เช่น 

ร้อนรน: สําหรับคริสเตียน หมายถึง "มีพลัง" คําไทยนี้คือผสมผสานระหว่างความร้อนแรง

และเร่งรีบในภาษาไทย และคนไทยเข้าใจคําน้ีว่าคล่ังไคล้ 

ท้าทาย: สําหรับคริสเตียน หมายถึง "ความท้าทาย" แต่สําหรับคนไทยหมายถึงเสน่ห์ทางเพศ

หรือการเช้ือเชิญให้ต่อสู้ 

สะดุด : สําหรับคริสเตียน หมายถึง ทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกไม่ดีต่อการกระทําของตน แต่คนไทยนิยาม

คําน้ีเป็นท่าทางท่ีไม่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต 

3) ข้อจํากัดในการเป็นพยาน                           

           ปัจจุบันคริสเตียนไทยสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีไทยแบบเน้นความอ่อนโยน 

เพราะพวกเขาไม่สามารถเป็นคริสเตียนและความเป็นไทยในเวลาเดียวกัน ศาสนาคริสต์ตามวิธีการ

และวินัยแบบตะวันตกที่ทําให้คริสเตียนไทยต่างออกไปจากคุณค่าที่โดดเด่นของวัฒนธรรมและวิถีไทย

แห่งความอ่อนโยน ด้วยเหตุนี้การเพยแพร่ของพระกิตติคุณจึงไม่ค่อยเกิดผล เพราะคริสเตียนและ

คริสตจักรถูกมองว่า ละเมิดวิถีไทยซึ่งไปทางความอ่อนโยน ในการนําเสนอพระกิตติคุณ การสร้าง

ระเบียบ และการดําเนินการ ความประพฤติในสังคม การประกาศข่าวประเสริฐ เช่น วิธีการและวินัย

แบบตะวันตกนี ้ละเมิดความเป็นตัวตนของคนไทย ซึ ่งมุ่งเน้นไปทางความสัมพันธ์ที ่ราบร่ืน 

ความสัมพันธ์ที ่รักษานํ ้าใจระหว่างบุคคล ความยืดหยุ่นและการปรับตัวในวัฒนธรรมไทย จาก

ข้อสังเกต คนไทยท่ีมาเป็นคริสเตียน เล่ือมใสในวัฒนธรรมและการแสดงออกที่ไม่สามารถเข้ากับ 

วิถีชีวิตของคนไทยในเครือข่ายสังคมและญาติพี่น้องของพวกเขาได้ เพราะวิธีการแบบก้าวร้าวของ 

คริสเตียนในการเป็นพยานที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก และมีวิธีการที่มีรากฐานมาจากบริบททาง

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  

การปฏิบัติของคริสตจักรในประเทศไทยมีแนวทางเดียวกันคือ วิธีการที่มีรากฐานมาจาก

บริบททางวัฒนธรรมจากตะวันตก การประกาศพระกิตติค ุณและฝึกอบรมการเป็นสาวกท่ี

ตรงไปตรงมาซึ่งมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจทันที ส่งผ่านข้อมูลโดยไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อน 

จนกระทบความเป็นไทย เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมและญาติพี่น้อง 

ทําให้สังคมและญาติพ่ีน้องไม่สามารถเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวิตท่ีมีชัยชนะในฐานะคริสเตียน 
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         คริสเตียนในประเทศไทยไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาเอกลักษณ์ไทย หรือวิธีที่ประสบ

ความสําเร็จเพื่อแนะนําพระกิตติคุณ การเปลี่ยนแปลงในอุดมการณ์และพฤติกรรมคริสเตียนใน

ประเทศไทย ไม่ตั้งคําถามถึงความเข้าใจความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของวิธีการที่ใช้ในการเป็น

พยาน  

         Ubolwan Mejudhon (1997) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 168 ปี ท่ีผ่านมาพบว่ามีคริสเตียน

ไทยจํานวนมากไม่สามารถเติบโตทางจิตวิญญาณได้ เมื่อประสบปัญหาทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านความคิด เพราะปัญหาดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลและมีผลกระทบทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการค้นหาวิธีการแบบไทยนอกจากช่วยให้คริสเตียนหาจุดเชื่อมโยงแล้วยังสามารถสื่อสาร 

พระกิตติคุณกับคนไทยได้อย่างดี แต่หากไม่คํานึงถึงบริบทในการประกาศพระกิตติคุณ คริสเตียนจะไม่

สามารถเข้าถึงใจของคนไทย เพราะขาดบริบทและวัฒนธรรมแบบคนไทย จึงนํามาซ่ึงความไม่เข้าใจใน

พระกิตติคุณหรือพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง ทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของ

จิตใจภายในและการดําเนินชีวิตได้ เช่น เป็นคริสเตียนเพียงภายนอก คือเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน

แต่ยังไม่ได้รับการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจอย่างแท้จริง ยังติดอยู่ในความบาปทางเพศ ความโลภ 

ความกลัว และรักสิ่งของในโลกนี้มากเกินไป ดังนั้นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าที่เน้นบริบท 

วัฒนธรรมไทย จะเผยให้เห็นถึงวิธีการและลักษณะของการสร้างสาวกสําหรับคนไทย และคริสเตียน

ไทยสามารถติดตามพระเยซูคริสต์ได้ในรูปแบบวิธีของชาวไทยโดยยังคงอยู่ในวัฒนธรรมไทยและมี

ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า มีพัฒนาการในความเชื่อ มีเอกลักษณ์ที่เป็นแบบไทยและเป็น 

คริสเตียนในเวลาเดียวกันได้ 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการมองข้ามวิถีของไทยที่เน้นความสุภาพอ่อนโยน ทําให้เกิด

ปัญหาในการประกาศพระกิตติคุณ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า วิถีแห่งความสุภาพอ่อนโยนของคน

ไทยเป็นพระพรแก่คริสเตียนอย่างไร ดังน้ันในการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยผู้ประกาศควรศึกษา

ลักษณะและวิถีแห่งความสุภาพอ่อนโยนของคนไทยควบคู่ไปกับการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
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4.1.3) หลักการท่ีควรคํานึงถึงในการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทย  

ในสังคมไทยเช่ือว่าการมีความสัมพันธ์ท่ีดีเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการเร่ิมต้นท่ีมีพลัง 

ความสัมพันธ์ท่ีดีเลิศนํามาซ่ึงการยอมรับข้อความของผู ้ส่งสารท่ีส่งข้อความมายังผู ้รับสาร เรา

สังเกตเห็นได้ว่าชาวตะวันตกมุ่งไปสู่ข้อมูลและคําพูดท่ีจะประกาศกับคนไทยนั้นไม่ควรจะเน้นระบบ 

แต่จะต้องเรียนรู้จากแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ ซ่ึงเป็นส่ิงเก่ียวข้องกับผู้ท่ีชนะและผู้ท่ีถูกกระทําหรือ

เหมือนการที่พระเจ้ามาเป็นมนุษย์ เมื่อพระเยซูคริสต์เกิดมาบนโลกน้ีพระองค์ได้รับเอาวัฒนธรรมของ

คนยิวและอยู่ในบริบทของคนยิวในการประกาศเร่ืองราวแผ่นดินของพระเจ้า 

ประการแรก เราสังเกตว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทําให้คนยิวเข้าใจว่าพระองค์นั้นใช้วัฒนธรรม

และบริบทของชาวสวรรค์ แต่พระองค์ใช้บริบทของคนยิวในการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคือ 

มาบังเกิดในครอบครัวของคนยิว ซึ่งเป็นข้อแรกท่ีสําคัญมาก ถ้าเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐใน

สังคมไทย ผู้ประกาศจําเป็นต้องบังเกิดในวัฒนธรรมของคนไทย รู้จักคนไทยเป็นอย่างดี เรียนรู้บริบท

ของคนไทย เม่ือเราเองไม่ได้คิดทําตัวแตกต่างจากคนไทยแล้ว โดยธรรมชาติเราจะสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคริสเตียนกับผู้ท่ียังไม่เชื่อได้ง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้เองนํามาซ่ึงความเชื่อใจ การ

ยอมรับและเป็นการเปิดประตูสําหรับการประกาศพระกิตติคุณ 

คนไทยนั้นมีนํ้าใจไมตรีและมีมิตรภาพที่ดีต่อคนข้างนอกโดยเฉพาะคนท่ีอ่อนแอก็จะให้ความ

ช่วยเหลือ แต่สําหรับคนที่แข็งแกร่งและมีอํานาจโดยรวมแล้ว อาจจะไม่ประทับใจมากเท่าไหร่ ถ้าหาก

คนไทยพบว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีแต่ให้ความช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาหรือชี้แนะ ไม่เคยแสดงความอ่อนแอ

ไม่เคยแสดงความล้มเหลวหรือความผิดพลาด การขอความช่วยเหลือเป็นเรื ่องยากท่ีจะเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ท่ีดีหรือสร้างความสัมพันธ์ท่ีหนักแน่นในสังคมไทย 

Ubolwan Mejudhon (1997) กล่าวว่า จากการสัมภาษณ์คนไทยทั้งผู้เชื่อและผู้ท่ีอยู่ต่าง

ความเช่ือ ผู้ถูกสัมภาษณ์คนหน่ึงแสดงความคิดเห็นว่า คริสเตียนควรจะดําเนินชีวิตให้เหมือนคน

ธรรมดา คือ มีความเรียบง่าย เพราะเขารู้สึกว่าคริสเตียนเป็นเหมือนคนแปลกหน้าที่พยายามจะเป็นผู้

ชนะ ทําตัวเด่นกว่าผู้อื ่น ทําให้มีข้อสงสัยเก่ียวกับลักษณะการทําพันธกิจของคนตะวันตก ดังน้ัน 

คริสเตียนไทยควรใช้เวลาในการสํารวจ สอบถามและรับใช้ชุมชนมากกว่าที่จะพูดถึงแต่เพียงเรื่องราว

ทางศาสนา คริสเตียนควรเข้าหาผู้คนที่กําลังต้องการได้รับความช่วยเหลือ ไม่เพียงแต่พูด แต่ลงมือใน

การรับใช้ มากไปกว่านั้นต้องรู้จักรอคอยท่ีผู้คนเหล่านั้นจะตั้งคําถามเกี่ยวกับคริสเตียนหรือเรื่องราว

เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน และคริสเตียนควรหาข้อมูลว่าทําอย่างไรที่ผู้คนจะต้อนรับและยอมรับเรา ทํา

อย่างไรจึงจะพบปะและมีอิทธิพลต่อความรู้สึก หรือการตัดสินหรือในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และรับฟัง

เสียงของผู้ที่ไม่เชื่อว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับการประกาศพระกิตติคุณ หรือการแบ่งปัน

ความเช่ือ 
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ข้อสรุปสําหรับการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยที่เกิดผลควรอยู่ในรูปแบบที่มีความเข้าใจ

ลักษณะของคนไทย และสําหรับคนไทยที่เชื่อและเข้าใจในหลักคําสอนของพระเจ้าแล้ว ต้องมีชีวิต 

คริสเตียนท่ีเป็นแบบอย่าง  

ประการที่สอง ผู้ประกาศพระกิตติคุณจําเป็นต้องเรียนรู้ถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ก่อนที่จะมีการประกาศพระกิตติคุณ โดยการไปเยี่ยมชุมชน เรียนรู้จักชุมชนนั้นก่อนเพ่ือท่ีเขาจะ

ยอมรับฟังเรา เม่ือมาถึงจุดนี ้จะเห็นได้ว่าส่ิงนี ้เป็นการแสดงถึงความสุภาพอ่อนโยนของคนไทย 

ตัวอย่างเช่น มิชชันนารีกับผู้รับใช้คนไทยควรจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากและเรียนรู้จักคนไทยท่ียัง

ไม่เชื่อ เพราะว่าที่ผ่านมานั้นการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนในสังคมไทยทําให้คนไทยรู้สึก

ยอมรับได้ยากมาก 

ประการที่สาม สําหรับคนไทยแล้ว เมื่อประกาศพระกิตติคุณไม่ควรป้อนข้อมูลมากกว่าที่เขา

จะรับได้ เพราะคนไทยจะรู้สึกถูกชักชวนและถูกบังคับให้ฟังจึงรู้สึกอึดอัด ดังน้ันวิธีท่ีดีคือ การพยายาม

รับฟัง สังเกต สํารวจ ถามคําถามที่เป็นกันเอง และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยตามโลกทัศน์ ทัศนคติ

ตามความรู้เกี่ยวกับศาสนาจะเป็นการเร่ิมต้นท่ีดี บางทีเขาจะตั้งคําถามและคําถามเหล่านี้ก็ควรเอา

กลับไปคิดใคร่ครวญเพราะคําถามบางคําถามกําลังบ่งบอกถึงโลกทัศน์ของคนไทยท่ีเขานําเสนอเอง 

การพูดคุยปรึกษาหารือด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงความเชื่อของเขา เช่น ค่านิยม ศักดิ์ศรี หาก 

คริสเตียนพูดถึงข้อดีในความเช่ือของคนไทยก็จะรู้สึกว่าเรานั้นใจกว้างและให้เกียรติเขา คนไทย 

ส่วนมากจะบอกคริสเตียนว่า อย่าลบหลู่ความเช่ือของคนอ่ืน เมื่อเราทําเช่นนี้แล้วเขาก็จะเห็นว่า 

ความเช่ือของเราก็ดีเช่นกันโดยท่ีเราไม่ต้องแสดงอะไรมากมาย 

ประการท่ีสี่ เมื่อมีคนหรือมีเพ่ือนถามถึงคริสเตียนเก่ียวกับความเชื่อและความรู้เร่ืองพระเจ้า 

คริสเตียนควรจะแบ่งปันจากพระธรรมสดุดี ปัญญาจารย์ มัทธิวบทท่ี 5 - 7 หรือพระคัมภีร์ท่ีบ่งบอกถึง

การแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา เช่น บุตรน้อยลงหาย ชาวสะมาเรียใจดี หญิงม่ายใจกว้าง เป็นต้น 

เพราะข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จะสามารถใช้ในการแบ่งปันให้แก่คนไทยซึ่งมีรากฐานความเชื่อของศาสนา

พุทธหรือคําสอนเก่ียวกับกฎแห่งกรรม ทําดีได้ดี พระคัมภีร์ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นการชี้แนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตของเราซ่ึงก็ตรงกับความเข้าใจของคนไทยท่ีมีมาอย่างยาวนาน คนไทยจึงจะ

สามารถนํามาปฏิบัติใช้เม่ือคนไทยพบกับวิกฤติหรือปัญหาที่เกินกําลังของเขา คริสเตียนควรแบ่งปัน

พระสัญญาของพระเจ้าท่ีจะพบกับความต้องการของคนไทย เน่ืองจากคนไทยไม่ปฏิเสธความ

ช่วยเหลือจากพระเจ้า เม่ือเขาตระหนักแล้วว่าไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน และ 

พระธรรมสดุดีเป็นพระคัมภีร์ที่ช่วยคนเจ็บปวดได้อยู่ในการอธิษฐานกับพระเจ้าโดยตัวเอง ในช่วง

แรกคริสเตียนสามารถให้คนไทยได้ใช้สดุดีในการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า แม้แต่ชีวิต

ของพระเยซูคริสต์เองก็จะสามารถแบ่งปันให้กับคนไทยได้  
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คนไทยโดยทั่วไปไม่พึงพอใจกับเรื่องการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูที่มีความเจ็บปวดและ

ทุกข์ทรมานอย่างสาหัส เพราะมองว่าเป็นภาพท่ีน่ากลัว คนไทยไม่อยากจะคิดถึงภาพเหล่านั้นเม่ือมี

การแสดงเกี่ยวกับเรื่องบนไม้กางเขน คนไทยรู้สึกไม่ประทับใจ เพราะในโลกทัศน์ของคนไทยไม่มีคําว่า 

การถวายเครื่องบูชาด้วยการใช้โลหิตหรือเลือด แต่คนไทยมีโลกทัศน์ท่ีว่า ปฏิเสธตัวเองหรือเสียสละ

ตัวเองเพื่อผู้อื่น คนไทยเข้าใจชีวิตของพระเยซูที่รู้สึกโดดเด่ียวหรือมีความเจ็บปวดในสวนเกทเสมนีใน 

ขณะท่ีอธิษฐาน และคนไทยเข้าใจเมื่อพูดถึงแม่นํ้าแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์มากกว่าการกล่าวถึงโลหิตที่ชําระ

ให้บริสุทธ์ิ  

ดังนั้นการประกาศกับคนไทยนั้นต้องใช้เวลามากกว่าท่ีจะประกาศด้วยปากเท่านั้น เช่น การ

ช่วยสอนภาษา และให้เขามีงานทําในช่วงที่ต้องการ คือพร้อมให้ความช่วยเหลือ สุดท้ายคนในชุมชน

จะเริ่มสนใจความเชื่อและชีวิตคริสเตียน เมื่อเปิดคริสตจักรจึงควรพยายามใช้เครื่องดนตรีของคนไทย

ซึ่งทําให้มีผู้สนใจมาร่วมนมัสการจํานวนเพิ่มขึ้นได้ และทําให้บางคนมีประสบประการณ์กับพระเจ้า

ผ่านคําอธิษฐาน บางคนได้รับการรักษาจากความเจ็บปวด ซึ่งผู้สนใจเหล่านี้ไม่ได้มาจากการประกาศ

ด้วยปากแต่การใช้ชีวิตอยู ่กับเขาและเข้าใจเขาโดยใช้เวลาระยะหนึ ่ง จนผู ้สนใจเชื ่อวางใจใน 

พระเยซูคริสต์ และกลับกลายเป็นผู้เช่ือท่ีสัตย์ซ่ือได้ในเวลาต่อมา ทําให้เห็นว่าวิธีแบบคนไทยที่ใช้ 

ความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าใจ การเข้าหา การรับฟัง และการใช้เวลาจะนํามาซึ่งการเกิดผลท่ี 

น่าประทับใจ  

ข้อปฏิบัติกับผู้เช่ือใหม่ในบางคริสตจักรท่ีมีผู้เช่ือใหม่เกิดข้ึนและแนะนําให้ผู้เช่ือใหม่ไม่เปิดเผย

ความเชื ่อของเขากับครอบครัวเพราะกังวลถึงความสัมพันธ์และความไม่เข้าใจในครอบครัว มี

คําแนะนําจาก Ubolwan Mejudhon ดังน้ี คริสเตียนควรจะแจ้งให้ผู้ปกครองของผู้เชื่อใหม่ทราบ

หากมีคนรับเชื่อใหม่ในคริสตจักร เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ควรเป็นความลับ ถ้าเราห้ามหรือปิดบังไว้เม่ือ

ผู้ปกครองได้รู้ภายหลังอาจทําให้เกิดความเสียใจ ทําให้โกรธหรือสงสัยในความสัตย์ซ่ือและความไม่

โปร่งใสของคริสเตียน ความดีงามของคริสเตียนจะถูกมองไปในด้านลบ ดังนั้นควรรักษาความสัมพันธ์

ที ่ดีและราบร่ืนในเครือญาติและครอบครัวให้เป็นความสัมพันธ์ที ่เป็นกันเองเพื ่อเห็นคุณค่าของ

วัฒนธรรมของคนไทย การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในการตัดสินใจครั้งใหญ่ทุกครั้งของผู้เชื่อด้วยวิธีท่ี

สุภาพอ่อนโยน เพราะคนไทยนั้นชอบใช้คําว่าค่อยเป็นค่อยไป ช้าแต่แน่นอนหรือบางสิ่งบางอย่างต้อง

เตรียมตัวเตรียมใจและการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยต้องเข้าใจคนไทยให้มาก  

ดังนั้นชีวิตของผู้เช่ือใหม่จึงเป็นข้อพิสูจน์ท่ีให้ครอบครัวเห็นถึงความดีงามของความเช่ือ

ของคริสเตียน หากผู้นําในคริสตจักรไม่เห็นความสําคัญในเร่ืองนี้ก็อันตรายต่อความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว เพราะผู้เชื ่อใหม่อยากจะประกาศให้คนในครอบครัวให้เช่ือในพระเยซูคริสต์เพ่ือจะไป

แผ่นดินสวรรค์ จึงทําให้เกิดการประกาศอย่างตรงไปตรงมาส่งผลกระทบต่อความรู้สึก โลกทัศน์หรือ

เกิดความเข้าใจผิดของผู้ปกครองและคนในครอบครัว ผลท่ีตามมาก็คือผู้เชื่อใหม่สูญเสียการเป็นคน
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ไทย เพราะเขาไม่เหมือนคนในครอบครัวอีกต่อไป เป็นการตีตัวออกจากคนในครอบครัวและมาเป็น

สมาชิกในผู้เชื่อ ทําให้บางครอบครัวไม่สนใจลูกที่เปล่ียนความเชื่อ แต่ความจริงแล้วพ่อแม่รักลูกมาก

จนยอมเสียสละและทําทุกอย่างเพื่อลูกตามความรับผิดชอบของการเป็นพ่อแม่ เพราะคนไทยนั้นดูแล

เลี้ยงดูลูก มีความตั้งใจเพื่อลูก และมีความเข้าอกเข้าใจลูกด้วยเช่นกัน แต่เม่ือลูกมาเป็นคริสเตียน

เหมือนคริสตจักรได้เอาลูกเขาไป เขารู้สึกสูญเสียทุกอย่างที่เคยทํามาเพื่อลูกมาโดยตลอด เป็นการสูญ

เปล่าทําให้ครอบครัวคนไทยรู้สึกเจ็บปวดจากการกระทําของคริสเตียนซึ่งละเลยต่อคุณค่าของความ

เป็นคนไทยและทําให้เกิดการแตกแยกในครอบครัว ดังนั้นในกระบวนการท่ีจะทําให้ผู้เชื่อใหม่เป็นผู้

เชื่อและเป็นคนไทยในขณะเดียวกัน  จึงได้นําเสนอสามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่ง การจากลากัน 

ข้ันตอนท่ีสอง ก้าวไปในระดับหน่ึง และข้ันตอนท่ีสาม การกลับมาร่วมมือกัน 

การปฏิบัติข้ันตอนแรกคือการจากลาจากความเช่ือเดิมมีห้าลําดับ ดังน้ี 

• ลําดับแรก ให้ผู้เช่ือใหม่ได้เปิดเผยการกลับใจหรือความเช่ือใหม่ของเขาต่อครอบครัว 
• ลําดับท่ีสอง ให้ผู้เช่ือใหม่ได้เข้าใจและปฏิบัติในมุมมองของการคืนดีกัน 
• ลําดับท่ีสาม การละท้ิงรูปเคารพในทุกรูปแบบ 
• ลําดับท่ีส่ี ให้ครอบครัวได้ทราบว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหลักแห่งความเช่ือ 
• ลําดับท่ีห้า การเจรจากับครอบครัวในการเป็นคริสเตียนท่ีดี 

การสนทนาทางศาสนาสําหรับผู้เชื่อใหม่กับเครือญาติ พี่น้อง ครอบครัว ต้องอาศัยความเช่ือ

การให้เกียรติ และความรักที่มีต่อครอบครัว เพราะลักษณะของคนไทยเช่นน้ีทําให้ผู้เชื่อใหม่และคนใน

ครอบครัวยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้ วิธีการสนทนาจะมีผลดีเมื่อเราใช้รูปแบบวัฒนธรรม ค่านิยม

ของคนไทย ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวจะรู้สึกถูกให้เกียรติ เชื่อใจ และถูกรักจากลูกที่เปลี่ยน

ศาสนาหรือผู้เชื่อใหม่ จึงให้สิทธิ์ไปคริสตจักร และผู้นําในคริสตจักรก็หนุนใจให้มาโบสถ์เพื่อกลับไป

พูดคุยกับคนในครอบครัวถึงส่ิงที่ได้เรียน เพ่ือให้ครอบครัวได้สัมผัสว่าการไปคริสตจักรดีกว่าการไป

สถานบันเทิง หรือไปสถานที่ท่องเที่ยว และพ่อแม่คนไทยยินดีที่จะสนทนากับลูกเกี่ยวกับศาสนาหาก

เขาเห็นพฤติกรรมของลูกที่ให้เกียรติพ่อแม่ เข้าใจค่านิยมโลกทัศน์ของพ่อแม่และรักษาความสัมพันธ์ท่ี

ดีในครอบครัว  

สรุปจากการใช้เวลาใกล้ชิดกับคนไทยที่ไม่ใช่คริสเตียน ครอบครัวคนไทยเน้นความรัก การ 

ให้เกียรติและความเช่ือใจกัน ในการสนทนากับลูกและการไม่พูดคุยเร่ืองราวเก่ียวกับศาสนา เพราะคน

ไทยส่วนใหญ่มองว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอย่าลบหลู่ศาสนาของใคร 

นี่คือมุมมองของคนไทยโดยทั่วไป ดังนั้นผู้เชื่อใหม่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยงหรือผู้นํา

คริสตจักรในการสื่อสารกับคนในครอบครัว ผู้เชื่อใหม่ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมของคนไทยและรูปแบบ

สังคมของคนไทยเพื่อจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่เข้าใจกันในวันข้างหน้า เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่
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รู้จักคริสเตียนหรือคริสตจักรในบางเรื่อง และยังมีข้อสงสัยถึงความดีงามของการดําเนินชีวิต ดังน้ัน

ความประพฤติท่ีดีของคริสเตียนนั้นจะลบล้างความสงสัยจากความคิดของผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียน สําหรับ 

ผู้เชื่อใหม่เม่ือเช่ือในพระเจ้าแล้วต้องไม่ตีออกห่างจากครอบครัว แต่ใส่ใจและมีความช่วยเหลือใน

ปัญหาของครอบครัวไม่ว่าความต้องการ หรือความจําเป็น เมื่อทําได้เช่นนี้แล้วก็จะเข้าสู่ข้อท่ีสองไปถึง

ระดับหนึ่งกระบวนการที่เตรียมตัวลาจากความเช่ือเดิมอาจต้องใช้เวลาประมาณหน่ึงปีการก้าวไปสู่

ระดับหนึ่งนั้นจะมีสามขั้นตอนดังนี้ ข้อที่หนึ่งการรับสารภาพและขออโหสิกรรมหรือการขออภัย  

ข้อที่สอง เป็นควบคุมความประพฤติ คือเมื่อผู้เชื่อใหม่มาเชื่อในพระเจ้าก็จะเห็นได้ชัดเจนคือการ

ควบคุมตัวเองหรือความประพฤติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องพูดถึงแต่สามารถ

สัมผัสและเห็นได้ด้วยตาจากครอบครัว ขั้นตอนที่สาม การรับบัพติสมา คือการสารภาพกับผู้ปกครอง

และขอการให้อภัยเพราะว่าละเลยต่อวัฒนธรรมหรือความเชื่อเดิมของผู้ปกครองให้ผู้เชื่อใหม่ได้ไหว้

พ่อแม่ขอการให้อภัยการส่ือสารเช่นนี้ก็จะทําให้ความโกรธความเสียใจความเครียดหรือความผิดหวัง

ของผู้ปกครองหรือพ่อแม่ให้หายได้ เพราะนี่เป็นวิธีของคนไทย เมื่อมีการสารภาพและขอการให้อภัย

จากผู้ปกครอง 

ขั้นตอนที่สองเป็นการพิสูจน์การดําเนินชีวิต การควบคุมความประพฤติ เพื่อผู้ปกครองหรือ

คนในครอบครัวจะสังเกตและมองเห็นความประพฤติของผู้เชื่อใหม่ เพราะคนไทยส่วนใหญ่เรียนรู้

ศาสนาจากชีวิตท่ีเป็นแบบอย่าง ถ้าคนในครอบครัวมีการเปล่ียนศาสนาก็จะเกิดการยอมรับ และอยาก

เห็นศาสนาน้ันได้นําส่ิงดี ๆ มาให้กับคนท่ีต้องการเปล่ียนแปลง  

ขั้นตอนที่สามคือการรับบัพติศมา การรับบัพติสมานั้นเป็นการท่ีลาจากความเชื่อเดิมและมา

เป็นคริสเตียนเต็มรูปแบบ ซ่ึงคนในครอบครัว ญาติหรือผู้ปกครองอาจจะรู้สึกเสียใจถ้าข้ันตอนน้ีเกิดข้ึน

เร็วเกินไป ดังนั้นเมื่อมีการรับบัพติสมาแล้ว ผู้เชื่อใหม่ต้องพูดคุยกับเครือญาติและครอบครัวเกี่ยวกับ

ความตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายในพิธีรับบัพติสมา โดยนําประสบประการณ์ที่คุ้นเคยจาก

การดําเนินชีวิตแต่ละวันหรือมุมมองโลกทัศน์ท่ีคุ ้นเคยจากคําสอนของศาสนาพุทธ เพ่ือให้คนใน

ครอบครัวได้เข้าใจว่าคริสเตียนก็มีพิธีสําคัญ และในโอกาสยิ่งใหญ่เช่นนี้ต้องเชิญผู้ปกครองมาร่วมใน

พิธีอย่างเป็นทางการในการร่วมพิธีรับบัพติสมาของผู้เชื่อใหม่ ข้อที่สามการรวมตัวใหม่ในขั้นตอนน้ี 

ประกอบด้วยข้อปฏิบัติสามประการท่ีต้องทําคือ 1) วาทการของพ่อแม่ 2) การแสดงสัญลักษณ์ 3) การ

เลี้ยงฉลองความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่ือใหม่กับเครือญาติครอบครัวยังคงรักษาได้ดีต่อไปเมื่อผู้ปกครอง

ถูกรับเชิญและมีโอกาสให้โอวาทกับลูกในการเป็นคริสเตียนท่ีดีต่อครอบครัว ต่อชุมชน และต่อ

ประเทศชาติ เพราะคนไทยเมื่อได้รับเชิญเข้าไปในพิธีต่าง ๆ มักมีความรู้สึกว่าได้รับเกียรติ จึงเกิด

ความรู้สึกท่ีดีและยินดีที่จะไปร่วมการรับบัพติสมา ซึ่งเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าการเป็นคริสเตียน

หรือการเข้าสู่ชุมชนคริสเตียนมีคนในครอบครัวอยู่ร่วมด้วย สําหรับการฉลองด้วยการกินอาหาร

ร่วมกันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวของผู้เชื่อใหม่ที่อยู่ในขั้นตอนสําคัญ ควรเชิญพ่อแม่
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ของผู้เช่ือใหม่ได้น่ังร่วมโต๊ะกับผู้ปกครองในคริสตจักรหรือผู้นําคริสตจักร และอาหารท่ีจัดเตรียมไว้ควร

จะเป็นอาหารท่ีเสริมมิตรภาพและความรู้สึกดี  

ขั้นตอนที่สามก็จะจบลงไปด้วยความช่ืนชมยินดี การสร้างมิตรภาพระหว่างคริสตจักรกับคน

ในครอบครัวและทําให้ผู้เชื่อใหม่เองก็มั่นใจและมีความยินดีที่จะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ได้ทํา

ให้ครอบครัวเสียใจหรือมีบาดแผล 

 

4.2 ลักษณะของคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน 

4.2.1) ด้านความเช่ือ  

จากการสืบค้นข้อมูล จังหวัดลําพูนมีรากฐานความเชื่อส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนา ซึ่งเห็นได้

จาก วัดที่มีพระสงฆ์ จํานวน 427 วัด แยกเป็น มหานิกาย 422 วัด และธรรมยุต 5 วัด พระอาราม

หลวง จํานวน 2 วัด วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จํานวน 306 วัด วัดที่ไม่ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา จํานวน 121 วัด ท่ีพักสงฆ์ จํานวน 87 แห่ง  

จังหวัดลําพูนเป็นเมืองที่เก่าแก่ และมีความทันสมัยผสมอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว ด้วยความท่ี

ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว จึงทําให้สถานท่ีต่าง ๆ ในจังหวัดลําพูนไม่ได้สร้างขึ้นอย่างไม่มีจุดหมาย แต่ทั้งน้ี

เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า จังหวัดลําพูนมีวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีความ

ชัดเจนกว่าจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ในขณะที่ความสนิทสนมกลมเกลียวของผู้คนจึงทําให้เป็น

ท่ีดึงดูดให้คนต่างถิ ่นจํานวนมากตัดสินใจย้ายถิ ่นฐานมาใช้ชีวิตในจังหวัดลําพูน ซ่ึงช่ือเดิมคือ  

นครหริภุญไชย มีปฐมกษัตรีคือ พระนางจามเทวีจากเมืองละโว้  

คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนมีวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความ 

โดดเด่นมากกว่าจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ในสมัยท่ีนครหริภุญไชยรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนั้น คนไทย

พื้นเมืองในจังหวัดลําพูนมีความศรัทธาในพุทธศาสนา และมีชาติพันธุ ์ที ่หลากหลายมากที่สุดใน

ภาคเหนือ มีภาษาของตัวเอง และที่โดดเด่นที่สุด คือมีไทยองเป็นบรรพบุรุษของชาวลําพูน โดยไทยอง 

ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบันยังมีความเชื่อดั้งเดิมท่ีเป็นอัตลักษณ์

โดดเด่น เช่น ความเชื่อพื้นบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อใน

พุทธศาสนา ทั้งสามความเชื่อนี้ได้ถูกบูรณาการผสมผสานเป็นความเชื่อในวัฒนธรรม ศาสนา และมี

บทบาทต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน อย่างไรก็ตามความเชื่อและ 

จิตวิญญาณท่ีสําคัญของคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนที่สําคัญนั้น สามารถแยกความเชื่อหลัก

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ความเชื ่อเรื ่องการนับถือผี และความเชื ่อเร่ืองการนับถือพุทธศาสนา เช่น

ประเพณีสลากย้อม สําเนียงภาษา และสถาปัตยกรรมบ้านเรือน  
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จังหวัดลําพูนขับเคลื่อนโดยผู้คนทั้งคนรุ่นเก่าที่ใช้ชีวิตด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิม และคนรุ่นใหม่ท่ี

น้อมรับสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอด พร้อมพัฒนาให้ดีเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เราจึงเห็นเทศกาลที่จัด

ขึ ้นโดยคนหลายวัย ชีวิตความเป็นอยู ่ของคนลําพูนทั ้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 

ประเพณี อาหาร และเศรษฐกิจ ท่ีทําให้คนในพื้นที่เลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดลําพูนน้ีและมีคน

ต่างถ่ินย้ายเข้ามาต้ังในจังหวัดลําพูนด้วย  

 

4.2.2) ด้านสังคม  

1) มีความหลากหลายในกลุ่มชาติพันธ์ุ 

จังหวัดลําพูนมีชาติพันธุ์ที ่หลากหลายท่ีสุดในภาคเหนือ ซ่ึงมีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ  5 กลุ่ม 

ชาติพันธ์ุ ดังน้ี  

1.1) กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง หรือคนยองในจังหวัดลําพูน มาจากการกระจายตัวของ

ชุมชนท่ีมาจากเมืองยองมาต้ังถิ ่นฐานในจังหวัดลําพูน ช่วงแรกมีการอพยพผู ้คนแบบ  

“เทครัว” ในลักษณะกระจุกตัวเฉพาะกลุ่ม ช่วงที่สองเป็นการกระจายตัวออกจากหมู่บ้าน

หลักมาตั้งถิ่นฐานร่วมกับผู้คนมาจากเมืองอื่น ๆ ทําให้เกิดการปรับตัวผสมผสานกันทั้งทาง

สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดลําพูนในระยะต่อมา  ซึ่งจะเห็นได้จากสภาพ

การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยองในจังหวัดลําพูน มาจากการขยายหมู่บ้านหลัก มีการจัดระเบียบ

ทางสังคมที่เป็นแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งมีผู้นําเป็นของตนเอง โดยการนํามาตั้งชื่อหมู่บ้านในเขต

จังหวัดลําพูน เช่น บ้านเวียงยอง บ้านหลวย บ้านบัว บ้านหลุก เป็นต้น ลักษณะการตั้งถ่ิน

ฐานของชาวไทยองในจังหวัดลําพูนเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และผสมผสานเป็น

เครือญาติ สะท้อนให้เห็นการขยายตัวของหมู่บ้านและชุมชนชาวไทยองออกไปตามพื้นที่ต่าง 

ๆ ของจังหวัดลําพูน ปัจจุบัน ชาวไทยองนับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มใหญ่ของจังหวัดลําพูน 

เกือบ 70 % กระจายตัวตามพื้นที่ 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน มีการนับถือผีเดียวกัน คือ  

ผีพยาแก้ว ท่ีสืบเนื่องมาจากเมืองยอง เป็นการบ่งบอกถึงวงศ์ตระกูลของแต่ละครอบครัว 

ปัจจุบันคนไทยองนับถือพุทธศาสนาร่วมกับความเชื่อเรื่องผี โดยเฉพาะผีอารักษ์บ้านเมือง ซ่ึง

มีหน้าท่ีในการดูแลรักษาโลกให้เป็นปกติสุข มีพิธีกรรม เช่น พิธีส่งเคราะห์บ้าน พิธีเรียกขวัญ  

1.2) กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกวาดต้อนมาจากเชียงรุ้งในแคว้น 

สิบสองปันนา เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ในยุคท่ีเรียกว่า “เก็บผักใส่ซ้า

เก็บข้าใส่เมือง” ต่อมามีการกระจายตัวของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อในอําเภอบ้านธิ เช่น 

บ้านดอยเวียง บ้านป่าเหียง บ้านเตาปูน บ้านป่าเปา บ้านป่าปี้ บ้านศรีภูมิ บ้านแพะต้นงาม 

ชาวไทยลื้ออยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ควบคู่กับการนับ
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ถือผี และเทวดาพร้อมกัน มีการเคารพเช่ือฟังผู้อาวุโสกว่า และศรัทธาคาถาอาคมซึ่งถือเป็น

ของสูง มีประเพณีและพิธีกรรม เช่น พิธีเลี้ยงผีขุนนํ้า เลี้ยงผีปู่ย่า สลากย้อม พิธีสืบชะตา  

เป็นต้น 

1.3) กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน หรือไทยล้านนา หรือโยนก เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ใน

ดินแดนล้านนา เรียกตนเองว่า “คนเมือง” กลุ่มชาติพันธ์ไทยวนในจังหวัดลําพูน อยู่ในทุก

พื้นที่ทุกอําเภอของจังหวัดลําพูน ปัจจุบันถูกผสมผสานกลมกลืนไปกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง

และไทลื้อ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชุมชนไทยวนในแถบพื้นที่อําเภอเวียงหนองล่อง อําเภอบ้าน

โฮ่ง และอําเภอลี้ ยังมีความโดดเด่นและยังคงรักษาไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

ชาวไทยวน มีวิถีชีวิตประจําวัน เช่น เมื ่อมีการพบปะกันจะมีการทักทายกัน เป็นสังคม 

เครือญาติอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีประเพณีและพิธีกรรม เช่น 

เลี้ยงผีปู่ย่า เวนทาน ปีใหม่ มีความเชื่อพื้นฐาน ความเช่ือพื้นบ้านท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ 

เช่ือในศาสนาพราหมณ์ และเช่ือในศาสนาพุทธ ผสมผสานกัน  

1.4) กลุ่มชาติพันธ์มอญ มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อําเภอป่าซาง มี 2 ชุมชน ได้แก่ 

บ้านหนองดู่และบ้านบ่อคาว หลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกว่ามาจากทางตอนใต้ของพม่า

หลังสงครามในต้นพุทธศตวรรษที่ 24 บ้างก็ว่าเป็นผู้ติดตามพระนางจามเทวีมาตั้งแต่เมื่อคร้ัง

สร้างอาณาจักรหริภุญชัย กลุ่มชาติพันธุ์มอญมีวิถีชีวิตคล้ายกับคนไทยวนทั่วไป ส่วนใหญ่ 

นับถือศาสนาพุทธมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สืบทอดรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้มีความเชื่อในเรื่องผี

ปู่ย่าซึ ่งถือว่าเป็นการรวมเครือญาติให้เป็นครอบครัวใหญ่ มีประเพณีและพิธีกรรม เช่น 

ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ ประเพณีฟ้อนผีมอญ มีพีกรรมบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี เป็นต้น  

1.5) กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ 4 อําเภอ ได้แก่ 

อําเภอลี้ อําเภอทุ่งหัวช้าง อําเภอบ้านโฮ่ง และอําเภอแม่ทา มีการอพยพครั้งสําคัญใน 

สมัยพระเจ้าอลองพญา กษัตริย์พม่าทําสงครามกับมอญ มีความสัมพันธ์อันดีกับมอญ จึงมี

ความกลัวที่จะเกิดภัยขึ ้นจึงอพยพมาสู่เขตประเทศไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ แถบ

ชายแดนไทย - พม่า กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดลําพูน เป็นชาวกะเหร่ียงท่ีต้ัง

รกรากดั้งเดิม มาประมาณ 100 ปีมาแล้ว ยกเว้นบ้านพระบาทห้วยต้ม อําเภอลี้ ได้อพยพมา

จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ชุมชนกะเหรี่ยงอยู่ด้วยกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูล

กันทั้งในบ้านและนอกบ้าน นับถือวิญญาณบรรพบุรุษทางฝ่ายหญิง ต่างยอมรับและประพฤติ

ปฏิบัติตามประเพณีมากกว่ากฎ กติกา ข้อบังคับ มีวัฒนธรรมของตนเองที่งดงามไม่ด้วยไป

กว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ สืบทอดกันมาโดยผ่านพิธีกรรมและความจําที่บันทึกไว้เป็นเพลงหรือ

ลํานํา เพื่อบอกเล่าให้ชาวกะเหรี่ยงด้วยกันเองเข้าใจถึงความหมายของชีวิต โลกทัศน์ ตลอด

จนถึงชีวิตที่สงบสุข การนับถือศาสนาพุทธ การนับถือผี และเชื่อว่าสถานท่ีทุกแห่งมีผีสิง 
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สถิตอยู่ มีความเลื่อมใสและเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ในการถือศีลและไม่

บริโภคเนื้อสัตว์ ทุกบ้านจะมีพระพุทธรูปกราบไว้บูชา และมีพิธีกินเลี้ยงในวันขึ้นปีใหม่เท่าน้ัน 

พวกเขามีความเคร่งครัดในเร่ืองการหย่าร้าง และการร่วมเพศก่อนแต่งงานถือเป็นกฎข้อห้าม 

เพราะเช่ือกันว่าการกระทําเหล่าน้ีจะทําให้ผีเจ้าขุ่นเคือง  

2) เป็นชุมชนแบบเครือญาติ 

เห็นได้จากการตั้งถิ่นฐานของแต่ละชาติพันธ์ และการขยายของหมู่บ้านจากหมู่บ้านหลัก 

แม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ทําให้เราเห็นได้ว่าคนพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน มีการตั้งชุมชนอยู่เป็น

กระจุก และแบ่งแยกได้ชัดเจนว่าชุมชนไหนเป็นชาติพันธ์ุอะไร ซ่ึงจะเห็นได้ดังต่อไปน้ี 

2.1) หมู่บ้านของไทยองส่วนใหญ่เป็นแบบพึ่งพาและเลี้ยงตัวเอง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 

รักษาวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษายอง การแต่งกาย 

อาหารการกิน รวมไปถึงความผูกพันทางด้านศาสนา คติความเชื่อ ทางล้านนาตลอดจนชาว

ไทยองในจังหวัดลําพูน เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงการสร้างจิตสํานึก “ความเป็นไทยอง” ท่ี

แสดงออกมาผ่านวิถีชีวิตและระบบความเช่ือของชาวบ้านในชุมชน 

2.2) ชาวไทลื้อในจังหวัดลําพูน มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ขยันในการ

ประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีการเคารพเชื่อฟัง 

ผู้อาวุโสกว่า โดยเฉพาะผู้หญิงจะเคารพยกย่องผู้ชายมากเป็นพิเศษด้วยความเชื่อว่าผู้ชายเป็น

เพศพระ และมีศรัทธาในคาถาอาคมซ่ึงถือเป็นของสูง 

2.3) วิถีชีวิตของชาวไทยวนในจังหวัดลําพูน จะมีความเรียบง่าย มีการพบปะกัน มี

การทักทายกัน ถ้าเป็นช่วงเวลามื้ออาหารจะชวนกันรับประทานอาหารและรวมไปถึงแขก

ที่มาเยี่ยม ถ้าแขกปฏิเสธจะถือว่าเป็นการรังเกียจเจ้าของบ้าน และอาจกล่าวได้ว่าชุมชนชาว

ไทยวนในจังหวัดลําพูน เป็นสังคมเครือญาติอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการสร้างบ้านอยู่รั้วเดียวกัน 

มีการปลูกบ้านสามารถเชื ่อมต่อกันไปมาได้ อาจเรียกได้ว่าเป็นแบบ “ครอบครัวรวม” 

(Compound family) มีการผูกพันกันอย่างใกล้ชิด 

2.4) ชาติพันธุ์มอญมีวิถีชีวิตที่คล้ายกับไทยวน มีการนับถือศาสนาพุทธมีการปฏิบัติ

กันอย่างเคร่งครัด และมีการอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้มีความเชื่อเรื่อง

ผีปู่ย่าซึ่งถือเป็นการรวมเครือญาติให้เป็นครอบครัวใหญ่ มีความสามัคคีรักใคร่ มีความร่วมมือ

ในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ในหมู่บ้าน บ่งบอกถึงการเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุมอญ 

2.5) กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดลําพูน มีการตั้งถิ่นฐานระบบเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ซึ่งมีการปกครอง ภาษา ศาสนา ความเช่ือ และประเพณี ต่างมีความสัมพันธ์



 

43 

กับสภาพแวดล้อมทั้งสิ้น มีการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน มีการต้ัง

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือสร้างเป็นความเชื่อและเป็นประเพณีเพื่อให้ชาวบ้านอาศัยอยู่

กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล 

จากลักษณะของคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดพูน ท่ีมีการสืบทอดความเชื่อ และมีวัฒนธรรมมา

อย่างยาวนาน ทําให้คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนถูกมองว่าเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมท่ีสวยงาม

รวมทั้งมีชาติพันธ์ท่ีหลากหลายอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแบบเครือญาติ ด้วยลักษณะที่โดดเด่นเช่นน้ีเรา

สามารถท่ีจะประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัดลําพูนได้อย่างเกิดผล โดยนําหลักการท่ี

จะกล่าวในหัวข้อต่อไปน้ี 

 

4.3 การประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน โดยเน้นที่ผู้รับสาร 

จากประวัติศาสตร์การขยายคริสตจักรในจังหวัดลําพูน ผู้วิจัยพบว่าในการเริ่มต้นพันธกิจใน

การประกาศพระกิตติคุณในจังหวัดลําพูนเกิดขึ้นจากคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนรับเชื่อเป็น 

คริสเตียน คือ ครอบครัวของพ่อหนานใจวะนะ เนื่องจากถูกกล่าวหาจากชุมชนว่าเป็น “ผีก๊ะ” และ

ได้รับการข่มเหงของชุมชน จึงได้หันไปพึ่งมิชชันนารี ก่อให้เกิดการขยายงานของมิชช่ันลาวผ่านทาง

มิชชันนารีเพื่อทําพันธกิจในจังหวัดลําพูน ทําให้มีผู้เช่ือเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดเป็นชุมชนคริสเตียน แต่

อย่างไรก็ตามจากการกลับใจรับเช่ือเป็นคริสเตียนคนแรก คือ พ่อหนานใจวะนะก่อให้เกิดเป็นชุมชน 

คริสเตียนบ้านแป้นขึ้น ในปี ค.ศ. 1885 และขยายเรื่อยมา ผู้วิจัยพบว่าการขยายชุมชนคริสเตียนมี  

2 ลักษณะ คือ เกิดจากลูกหลานของพ่อหนานใจวะนะ หรือคนในท้องถิ่น เช่น ศาสนาจารย์สุภา และ

เกิดจากผลการประกาศของมิชชันนารี ที่ได้ทุ่มเททั้งกายและใจในการประกาศพระกิตติคุณ เห็นได้ชัด

จากบทบาทของพ่อครูฟรีแมนท่ีมีต่องานพันธกิจคริสตจักรต้ังแต่ต้นงานท่ีจังหวัดลําพูน  

ปัจจุบันผู ้ว ิจ ัยพบว่าคริสตจักรที ่ถ ูกกล่าวถึงข้างต้นเหลือเพียงแห่งเดียวเท่านั ้น คือ  

คริสตจักรเบ็ธเอล เน่ืองจากสงครามโลกครั้งที่ 2 คริสตจักรได้ประสบกับปัญหาเรื่องการโยกย้ายถ่ิน

ของผู้เช่ือ เน่ืองจากสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการสนับสนุนผู้อภิบาลใน

การเลี้ยงดู คริสตจักรและเรื่องของความผูกพันของผู้เชื่อกับคริสตจักรที่มีน้อยลง เนื่องจากขาดผู้นํา

ทางฝ่ายจิตวิญญาณแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าจากการทํางานของมิชชันนารีท่ีได้รับผิดชอบงานหลัก

อยู่ที่ลําพูน มีงานอื่นที่แทรกเข้ามา ทําให้การเลี้ยงดูคริสตจักรและชุมชนคริสเตียนต่าง ๆ ทําได้ไม่

เต็มท่ี ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ ดังน้ี  

ประการแรก พ่อครูฟรีแมนมีพันธกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบงานคริสตจักร ทําให้

บทบาทของมิชชันนารีท่ีมีต่อคริสตจักรอยู่ในลักษณะของการเล้ียงดูฟูมฟักแบบผิวเผิน 
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ประการท่ีสอง มิชชันนารีมีน้อย งานมีมาก มีพ่อครูฟรีแมนเพียงครอบครัวเดียวท่ี

ต้องดําเนินงานทั้งหมด ด้วยเหตุน้ีทําให้ขาดการใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้เชื่ออย่างจริงจัง 

ทําให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของคริสตจักร 

ประการสุดท้าย มิชชันนารีไม่ได้ฝึกคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนให้เป็นผู้นําท่ีมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเห็นได้ว่าแท้จริงพ่อครูและแม่ครูฟรีแมนเป็นผู้ที่อดทน และ

รับผิดชอบงานท่ีเขตลําพูนเป็นเวลายาวนานกว่ามิชชันนารีคนอ่ืน ๆ แต่เน่ืองจากสาเหตุ

ดังกล่าวทําให้คริสตจักรไม่ได้รับการดูแลฟูฟักได้อย่างเต็มท่ี  

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อต่อพระกิตติกับคนไทยพื้นเมือง ทําให้เราได้

เรียนรู้หลักการของการประกาศพระกิตติคุณว่า เราควรประกาศโดยมีการปรับตัวเข้าหาผู้ฟัง แต่แก่น

สาระยังคงเดิม เพียงแค่ปรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของพระกิตติคุณให้เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง

สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัดลําพูน 

จากงานวิจัยของ Ubolwan Mejudhon (1997) The Way of Meekness: Being Thai 

and Christian in the Thai Way ได้เสนอทฤษฎีสําคัญเก่ียวกับคนไทยในการเข้าถึงศาสนาเอาไว้ว่า 

1) ศาสนาต้องแตะต้องใจและอารมณ์ความรู้สึก   

2) ศาสนาต้องตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน 

3) ศาสนาสามารถนําไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาชีวิต   

4) ศาสนาเน้นการแสดงออกโดยพิธีกรรม  ประเพณีและเทศกาล 

5) ศาสนามีหน้าท่ีเชิงบูรณาการ (ทําหน้าท่ีร่วมกัน) ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

6) ศาสนาเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เช่ือ 

7) ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ ความผูกพันด้วยห่วงใย  

8) ศาสนาท่ีดีไม่บังคับให้เช่ือ 

ดังนั้นการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน โดยเน้นที่ผู้รับสาร ต้องมี

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพสังคมของคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนที่ผู้ประกาศควรตระหนัก

เพราะนับแต่โบราณกาล ศาสนาที่สังคมไทยยึดถือมาโดยตลอดคือ การถือเทพเจ้า ผี วิญญาณบรรพ

บุรุษ และไสยศาสตร์ รวมทั้งวัฒนธรรม พราหมณ์ (ฮินดู) ของอินเดียที่เชื่อในเทพเจ้ามากมาย เช่น 

พระพรหม พระนารายณ์ พระอิศวร ฯลฯ ต่อมาประเทศไทยได้รับพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจาก

อินเดีย และยึดถือสืบต่อมาเป็นเวลาช้านานนับเป็นเวลาเกือบพันปี แต่ถึงกระน้ันก็ดีคนไทยพ้ืนเมืองใน

จังหวัดลําพูนโดยทั่วไปก็ยังไม่ได้ละทิ้งความเชื่อดั้งเดิม แต่เป็นการผสมผสานสิ่งใหม่เข้ากับสิ่งเก่า

จนกระทั่งเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (อาจเรียกว่าพุทธประชา หรือ Folk Buddhism ซึ่งแตกต่าง
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จากพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามหลักคําสอนดั้งเดิมอยู่พอสมควร) อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาได้

กลายเป็นรากเหง้าของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของไทยตลอดมา สิ่งน้ีทํา

ให้การประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยมีความยากลําบากพอสมควร ดังนั้นการประกาศพระกิตติคุณ

กับคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัดลําพูนควรมีดังต่อไปน้ี 

 

4.3.1) การประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัดลําพูนอย่างเกิดผล  

1) ประกาศพระกิตติคุณด้วยใจท่ีสุภาพอ่อนโยน  

สภาพการเมืองการปกครองไม่ได้ให้เสรีภาพ และความเท่าเทียมแก่ศาสนาอ่ืนอย่างแท้จริง

การเมืองการปกครองของไทยกําหนดให้ศาสนาดั้งเดิมของสังคมไทยมีสถานภาพเป็นศาสนาประจํา

ชาติ คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนจึงมีความคิดว่าการมาเป็นคริสเตียนจะทําให้ไม่เป็นคนไทยอย่าง

แท้จริง และคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนส่วนใหญ่แตกต่างจากคนไทยทั่วไป ยิ่งทําการยอมรับ 

พระกิตติคุณยากมากขึ้น และการที่ระบบการเมืองการปกครองกําหนดบางศาสนาให้เป็นศาสนา

ประจําชาติ ทําให้ดูเหมือนว่าความเชื่อของศาสนาอื่น ๆ ไม่มีสิทธิเท่าเทียมในบางลักษณะและไม่ได้รับ

การยอมรับโดยทั่วไป และคนที่นับถือศาสนาอื่นก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าในระดับสูงทางการเมืองหรือ

ทางราชการ เป็นเร่ืองปกติในสังคมไทยท่ัวไปท่ีไม่ยอมรับคริสต์ศาสนา  

ดังนั้นการประกาศพระกิตติคุณด้วยใจท่ีสุภาพอ่อนโยนนั้นมีข้อควรจําสําหรับผู้ที่จะออกไป

ประกาศดังน้ี  

1.1) ควรประกาศกับคนท่ีมีอายุไล่เล่ียกันและเป็นเพศเดียวกัน เราจําเป็นจะต้อง

พึ่งพาการทรงนําจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ บางครั้งพระองค์ทรงนําผู้หญิงให้ไปประกาศ

กับผู ้ชาย ผู ้ชายประกาศกับผู ้หญิง และเด็กอาจจะเป็นพยานกับผู ้สูงอายุ แต่จากผู ้มี

ประสบการณ์ การเป็นพยานกับเพศเดียวกันจะได้ผลดีกว่า และยังเป็นการหลีกเลี่ยงความ

ยุ่งยากต่าง ๆ ด้วย เช่น ชายหนุ่มนําหญิงสาวมาเชื่อเพราะเกิดความรัก ภายหลังอาจเกิดเรื่อง

เศร้าใจได้ นอกจากนี้เรื่องอายุมีความสําคัญไม่น้อย ถ้าคนที่อายุน้อย ขาดประสบการณ์ได้ไป

ประกาศพระกิตติคุณกับคนสูงอายุ ไม่สามารถตอบคําถามที่ชัดเจนได้ ก็เท่ากับเป็นการแสดง

ความไม่รู้ของตนเอง 

1.2) ต้องให้เกียรติแก่ผู้ที่เป็นพยานด้วย หากเราเป็นพยานโดยขาดความเคารพหรือ

ไม่ให้เกียรติผู้ที่เราประกาศพระกิตติคุณด้วย จะทําให้คําพูดของเราไม่บังเกิดผลเท่าที่ควร 

ในทางตรงกันข้ามถ้าเราประกาศพระกิตติคุณด้วยความเคารพ บางคร้ังเขาอาจจะรู้สึกถึงบาป 
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เหมือนกําลังถูกดูถูกและมีคําพูดท่ีแรงบ้าง แต่ท่าทางของเรายังคงสุภาพอ่อนโยนอยู่ คําพยาน

ของเรามีโอกาสเข้าสู่จิตใจของเขาได้ง่ายและไม่ต่อต้านคําพูดของเราด้วย เคยมีผู้ประกาศ

พระกิตติคุณหลายคนที ่มีความร้อนรน แต่เนื ่องจากท่าทีที ่ไม่ดี ทําให้เกิดการต่อต้าน  

หลบหลีก และไม่ยอมรับฟังเกิดขึ้น ฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะเมื่อไป

ประกาศพระกิตติคุณกับผู้สูงอายุกว่าเรา 

1.3) ห้ามโมโห บางคนท่ีเราประกาศด้วยนั้นทําให้เราสามารถโมโหได้ง่าย บางคน

พูดจาเสียดสี แต่คนประเภทนี้ก็ไม่ยากเกินที่เราจะอดทน ให้อภัย และนําเขามารู้จักกับองค์

พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสุภาพอ่อนโยนได้ เราต้องใช้ความอดทนและคําพูดที่ประกอบด้วย

ความรัก เพื่อจูงใจให้เขากลับใจมาเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยกําลังของเราเป็นสิ่งที่ยาก แต่

พระเจ้าช่วยเราได้เม่ือเราอธิษฐานอย่างจริงจัง 

1.4) อย่าใจร้อน หรือโต้เถียงกันอย่างรุนแรง เราต้องมีใจสุภาพอ่อนโยนและ

พยายามหลีกเลี่ยงการโต้เถียงกันในสิ่งที่ผู้ฟังยังไม่เข้าใจ และควรจะค่อยๆ อธิบายเพื่อปรับ

ความเข้าใจ แต่ถ้าไม่ใช่เร่ืองท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจในการเช่ือพระเยซูคริสต์แล้ว ก็ไม่

จําเป็นต้องอธิบาย 

2) ประกาศพระกิตติคุณด้วยชีวิต  

คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนจํานวนไม่น้อยยังผูกพันยึดมั่นในความเชื่อเดิม ซึ่งไม่ค่อย

สอดคล้องกับพระคริสตธรรมคัมภีร์มากนัก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีสิ ่งดีและมีความจริงอยู่หลาย

ประการ ซึ่งบางประเด็นก็สอดคล้องกับหลักคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วย อีกทั้งยังเป็นความ

เชื่อแบบหนึ่งที่มีผู้นับถือหลายประเทศในเอเชียตะวันออก ฉะนั้นจึงมีผู้คนจํานวนมากได้ยึดมั่นศรัทธา

อยู่อย่างเหนียวแน่น และไม่เห็นความจําเป็นท่ีจะต้องแสวงหาส่ิงใหม่ท่ีดีกว่า คือ “พระกิตติคุณ”  

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2008) กล่าวไว้ว่า คริสเตียนต้องไม่ลืมประกาศด้วยการกระทํา แท้จริง

แล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่าการสื่อพระกิตติคุณด้วยคําพูด คือ การสําแดงพระเยชูคริสต์ผ่านทางการ

กระทําของผู้เช่ือหรือท่ีเรียกว่า "การประกาศด้วยชีวิต" ปัจจุบันชาวไทยกําลังเผชิญกับความทุกข์

ยากลําบากมากมายทั้งในฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อมครอบครัว และศีลธรรม ในสถานการณ์เช่นนี้ พระเยซูคริสต์ทรงเรียกคริสเตียนไทย

ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในการช่วยเหลือผู้คนในแผ่นดินนี้ให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากและ

ได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์  
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ดังนั้นการประกาศด้วยชีวิตเป็นการใช้ความรักของพระเจ้าท่ีมีต่อมนุษย์ผ่านทางชีวิตของผู้

เชื่อ เพ่ือนําคนอ่ืนให้เขามาถึงความรอด อาจจะด้วยวิธีการอธิษฐาน การติดต่อส่วนตัว การสร้าง

ความสัมพันธ์ หรือการปรนนิบัติรับใช้คนอื่น เพื่อสําแดงความเป็นคริสเตียนของเราให้ปรากฏออกมา

ให้ผู้คนได้เห็น และในขณะเดียวกันเป็นการพยายามหาโอกาสในการเป็นพยานและประกาศเรื่องราว

ของพระเยซูคริสต์กับผู้ท่ีเราได้สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรง

เป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่ีแท้จริงของมนุษยชาติ แต่ข้อบกพร่องที่สําคัญในการประกาศพระกิตติคุณ 

ประการหนึ่งก็คือเรามักรีบเร่งจนเกินไป อยากให้เกิดผลทันตาเห็นการประกาศเช่นนี้เป็นงานที่ผิวเผิน 

เราสามารถพิจารณาดูคนที่พระเยซูคริสต์ทรงนํามาถึงพระเจ้าว่า มักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  

จริงอยู่ว่าแม้มีการรับเชื่อและกลับใจแบบทันทีทันใดก็ตาม แต่กระบวนการของการเติบโตน้ันจะ 

ค่อย ๆ เป็นไป และต้องใช้เวลา คนที่มาเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นในเวลาเริ่มแรกแม้ว่าจะเข้าใจส่ิง

ต่าง ๆ อย่างช้า ๆ ก็ตาม แต่เขาสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยละเอียดลึกซึ้งดีกว่าคนที่มาเช่ือ 

พระเจ้าแบบทันทีทันใด เราจึงจําเป็นที่จะต้องยอมให้เมล็ดพันธ์ุแห่งพระวจนะของพระเจ้าค่อย ๆ 

เจริญเติบโตในจิตใจของผู้เชื่อเสียก่อน เพราะถ้าเมล็ดนั้นตกลงในที่ที่มีดินตื้น แม้จะงอกขึ้นโดยเร็ว แต่

ในไม่ช้าก็จะเห่ียวแห้งไป   

สรุปได้ว่า การประกาศพระกิตติคุณด้วยชีวิต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้คนไทยที่ไม่มีความ

สนใจในความเชื่อ มีความสนใจขึ้นมาได้เมื่อเขาเห็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่ดี และเมื่อมี

การพบปะกัน ยอมนั่งลงเพื่อสนทนาธรรมร่วมกัน เราสามารถอธิบาย เล่าเรื่องให้ผู้ที่สนใจ ท่ีมีคําถาม

ได้เข้าใจความเชื่อของคริสเตียนมากขึ้นได้ โดยเฉพาะคนท่ีหมดหวังในชีวิต คนที่ไม่แน่ใจในความรอด 

คนที่มีความสงสัยในความจริง คนท่ีเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า คนที่มาก่อความวุ่นวาย และคนที่มีทิฐิของ

ตนเอง  

3) ประกาศพระกิตติคุณอย่างครบถ้วน (ส่ือสารพระกิตติคุณอย่างครบถ้วน)  

ศูนย์กลางของพระกิตติคุณคือ พระเยซูคริสต์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้

นําเสนอพระกิตติคุณในหลายๆ รูปแบบ บางครั้งจะนําเสนอในรูปแบบของ “แผ่นดินสวรรค์” หรือ 

“การครอบครองของพระเจ้า” บางครั้งในรูปแบบของ “พันธสัญญา” และบางครั้งในรูปแบบของ 

“การทรงสร้าง”  

จะเห็นได้ว่าการประกาศพระกิตติคุณตามหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไม่ใช่เป็นเพียง

ข้อความสั้น ๆ ที่เราจะประกาศกับคนที่ไม่เชื่อ แต่มีทั้งกว้างและแคบในเวลาเดียวกัน กว้างเพราะว่า

สามารถอธิบายได้หลายแนว และแคบเพราะศูนย์กลางคือพระเยซูคริสต์เท่านั้น และสิ่งที่น่าสังเกต

เกี่ยวกับการส่ือสารพระกิตติคุณในพระคริสตธรรมคัมภีร์ คือ การสื่อสารพระกิตติคุณท่ีเหมาะสม
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สําหรับแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่เสมอ ดังนั้นรูปแบบการประกาศพระกิตติคุณในเมืองไทย ส่วนมาก

ถูกพัฒนามาจากต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาจะเน้นความบาปของมนุษย์และความรู้สึกผิด (sin/guilt) แต่

จิตใจของคนไทยไม่ค่อยจะเข้าถึงเรื่องนี้มากเท่าใดนัก เนื่องด้วยบริบทไทยมักจะมีความรู้สึกและให้

ความสนใจในเรื่องเกียรติยศ ศักดิ์ศรี บารมี การเสียหน้า ความอับอาย ความอัปยศ และความละอาย

ใจมากกว่า (honor/shame) นอกจากนี้ สาธนัญ บุญเกียรติ กล่าวไว้ว่า การสื่อพระกิตติคุณใน

สังคมไทยควรมีวิธีที่เหมาะสมในการสื่อสารพระกิตติคุณ และเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ “แก่น” ของ

การประกาศพระกิตติคุณ หรือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นหลักความจริง  

4  ประการ ดังต่อน้ี  

1) โลกนี้มีพระเจ้าพระผู้สร้าง ผู้ทรงรักเมตตามนุษย์ คือ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาในธรรมชาติ
ไม่ได้เกิดขึ้นเองด้วยความบังเอิญ แต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างเป็นระบบ

ระเบียบ และท่ีสําคัญสุด คือ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ข้ึนด้วยความรักความเมตตา เพ่ือให้

มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เต็มไปด้วยความสุขแท้ ความบริสุทธิ์ และ

ความดีงาม (ปฐมกาล 1-2 สดุดี 8:5) 

2) บาปทําให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าและเต็มไปด้วยความทุกข์ เราควรทําให้ชาวไทย
พื้นเมืองในจังหวัดลําพูนเข้าใจว่า “บาป” ไม่ได้หมายถึงการทําสิ่งที่เลวร้ายมาก ๆ แต่

หมายถึงการที่มนุษย์มนุษย์ไม่เชื ่อฟังพระเจ้า และได้กระทําสิ ่งที ่ไม่ถูกต้องต่อพระ

ประสงค์ของพระเจ้า ทําให้เราถูกแยก หรือห่างไกลจากพระเจ้าทั้งในชีวิตในโลกนี้และ

ชีวิตหลังความตาย  

3) พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวท่ีสามารถช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปและความทุกข์ 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์ พระองค์

ทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเพื่อรับโทษบาปแทนเราทุกคน 

พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวท่ีสามารถช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปและความท่ัวนิรันดร์ 

4) มนุษย์ต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ คือ มนุษย์ต้องตอบสนองต่อพระกิตติคุณ ด้วยการ 

“เช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์” ซ่ึงประกอบไปด้วย  

4.1) เช่ือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าท่ีเท่ียงแท้แต่องค์เดียว 

4.2) เปลี ่ยนจากพ่ึงพาตนเองในการเอาชนะความบาปและความทุกข์มาพ่ึงมา 

พระเจ้า 

4.3) เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยให้เราหลุดพ้นจาก

บาปและความทุกข์ 
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4.4) ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดจากบาป และทรงเป็น

เจ้าของชีวิตท่ีสามารถช่วยให้เราได้เริ ่มต้นชีวิตใหม่โดยมีองค์พระเยซูคริสต์ 

เป็นแบบอย่าง 

 

4.3.2) หลักการสําคัญสําหรับการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัด

ลําพูน  

 จากข้อมูลที่วิเคราะห์หลักการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน 

อย่างเกิดผล โดยเน้นท่ีผู้รับสาร ควรพิจารณาด้วยกันดังต่อไปน้ี 

1) การส่ือสารพระกิตติคุณท่ีมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของพระกิตติคุณ  

เราต้องประกาศพระกิตติคุณแห่งพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลาง 

ไม่ใช่การพ้นทุกข์ ความมั่งคั่ง หรือความสุขของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง หรือแม้แต่การไถ่บาป

ของมนุษย์ หัวใจของการส่ือสารพระกิตติคุณจะต้องเน้นถึงการที่มนุษย์ยอมรับและถวาย

เกียรติพระเจ้า ผลที่ได้รับคือการไถ่บาป หลายครั้งการนําเสนอพระกิตติคุณเห็นแก่ความ

ต้องการของมนุษย์เป็นหลักมากกว่าเกียรติยศขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

2) การส่ือสารพระกิตติคุณท่ีสามารถเข้าถึงใจผู้ฟัง  

เราอาจจะคิดว่าเราได้ส่ือสารพระกิตติคุณให้คนหนึ่งเข้าใจเนื่องด้วยการอธิบายตาม

รูปแบบหนึ่งรูปแบบใด แต่ต้องกลับมาพิจารณาดูว่า เขาเข้าใจสิ่งที่เราได้ส่ือสารอย่างแท้จริง

หรือไม่ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าความเช่ือเดิมของคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัดลําพูนส่งผลต่อโลกทัศน์ ทํา

ให้เข้าใจพระกิตติคุณได้ยากมากขึ้น และโลกทัศน์ทางศาสนาเดิมของคนไทยพื้นเมืองไทยใน

จังหวัดลําพูนแตกต่างจากคริสเตียนมากพอสมควร เช่น ไม่มีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องพระเจ้า

องค์เดียว นอกจากนี้มีคําศัพท์หลายอย่างของคริสเตียนที่เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับเขา เช่น 

คําว่า “พระเจ้า” สําหรับคริสเตียนหมายถึง พระเจ้าพระผู้สร้าง ผู้คํ ้าจุนโลกและไถ่บาป 

ในขณะท่ีคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัดลําพูนและคนไทยท่ัวไปคิดว่าหมายถึง เทพ หรือเทวดา ซ่ึง

เป็นผู้วิเศษ มีสิทธิอํานาจบางอย่าง คําว่า “บาป” เราเข้าใจแบบหนึ่ง แต่เขาอาจจะเข้าใจอีก

แบบหนึ่ง คําว่า “การบังเกิดใหม่” สําหรับคริสเตียนหมายถึง การเริ่มต้นเข้าส่วนในชีวิต 

คริสเตียนเม่ือเขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ แต่คนไทยเข้าใจว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิด 

และคําว่า “ชีวิตนิรันดร์” คริสเตียนหมายถึง ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดไป แต่

คนไทยเข้าใจว่าหมายถึงชีวิตท่ีไม่ส้ินสุดซ่ึงอาจหมายถึงชีวิตแห่งความทุกข์ไม่จบส้ิน เป้าหมาย
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สูงสุดของความเชื่อเดิมของคนไทยคือการนิพพานหรือดับสูญไม่ใช่ “แผ่นดินสวรรค์” แบบท่ี

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ 

3) การส่ือสารพระกิตติคุณนําไปสู่การกลับใจ และการเช่ือวางใจ  

ผู้ฟังควรตอบสนองพระกิตติคุณทั้งสองอย่างนี้เสมอ คือ ทําให้ผู้ฟังเกิดจิตสํานึกและ

หันกลับจากทางเดิมและเชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า (มีความศรัทธา) เนื่องจากการสื่อสาร

พระกิตติคุณกับคนไทย เรามักจะพบว่ามีการสื่อสารพระกิตติคุณเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเช่ือ 

หรือท่ีเรียกว่า “รับเชื่อ” แต่น้อยครั้งที่จะพบว่าผู้ฟังมีจิตสํานึกและมีการกลับใจ สิ่งที่ต้องเน้น

ให้ผู้เชื่อมีจิตสํานึกหรือมีการกลับใจ ไม่เพียงแต่การรับเชื่อเท่านั้น เพราะการรับเชื่ออาจจะ

ไม่ได้หมายความว่า ผู้ฟังเกิดความศรัทธาจริงๆ อาจหมายถึงแค่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเท่า

น้ันเอง 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนอย่างเกิดผล มี

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยขององค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการประกาศ 

พระกิตติคุณอย่างเกิดผลของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน โดยเน้นผู้รับสาร 

 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบการประกาศพระกิตติคุณมี 4 ประการ คือ 

1) ผู้รับสาร (ชาวไทยท่ีไม่ได้เช่ือพระเยซูคริสต์) 

2) ส่ือ (การกระทําและคําพูดท่ีสําแดงพระเยซูคริสต์) 

3) สาร (ข่าวประเสริฐของเยซูคริสต์)  

4) ผู้ส่งสาร (คริสเตียนซ่ึงเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์) 

ในการวิจัยนี้เน้นไปท่ีตัวผู้รับสารซึ่งเป็นคนพื้นเมืองจังหวัดลําพูน ซึ่งมีภาษา วัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อ และสังคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงชัดเจนมากกว่าจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 

คนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนมีความศรัทธาในพุทธศาสนา และมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายมากที่สุดใน

ภาคเหนือ มีภาษาของตัวเอง และที่โดดเด่นที่สุดมีไทยองเป็นบรรพบุรุษของชาวลําพูน คือ ไทยอง ผู้

เป็นเจ้าของวัฒนธรรมและยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันความเชื่อดั้งเดิมเป็นอัตลักษณ์ที่โดด

เด่น เช่น ความเช่ือพ้ืนบ้านท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ ความเช่ือในพุทธ

ศาสนา ท้ังสามความเช่ือน้ีได้ถูกบูรณาการผสมผสานเป็นความเช่ือในวัฒนธรรม ศาสนา และมีบทบาท

ต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทยพ้ืนเมืองในจังหวัดลําพูน 

จากการศึกษาการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน โดยเน้นท่ี 

ผู้รับสาร ควรมีลักษณะการประกาศพระกิตติคุณดังต่อไปน้ี 

1) ประกาศพระกิตติคุณด้วยใจท่ีสุภาพอ่อนโยน  

2) ประกาศพระกิตติคุณด้วยชีวิต  

3) ประกาศพระกิตติคุณอย่างครบถ้วน (ส่ือสารพระกิตติคุณอย่างครบถ้วน)  
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โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกาศพระกิตติคุณและวิเคราะห์

ข้อมูลในหัวข้อวิจัยเรื ่องการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูน โดยเน้นท่ี 

ผู้รับสารผ่านทางงานวิจัยเอกสาร โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง

ปัญหาของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณ

อย่างเกิดผล โดยเน้นที่ผู้รับสาร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญของการสื่อสารพระกิตติคุณอย่างเกิดผล

ของคริสตจักรในจังหวัดลําพูน เพื่อเป็นแนวทางให้คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้าน

การประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองได้อย่างเหมาะสม ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผล

ต่อการประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผล โดยเน้นท่ีผู้รับสาร สรุปได้ 3 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

1) การส่ือสารพระกิตติคุณท่ีมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของพระกิตติคุณ  

เราต้องประกาศพระกิตติคุณแห่งพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลาง 

ไม่ใช่การพ้นทุกข์ ความม่ังค่ัง หรือความสุขของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง  

2) การส่ือสารพระกิตติคุณท่ีสามารถเข้าถึงใจผู้ฟัง  

เป็นการสื่อสารพระพระกิตติคุณท่ีให้คนหนึ่งเข้าใจเนื่องด้วยการอธิบายตามรูปแบบ

หนึ่งรูปแบบใด แต่ต้องกลับมาพิจารณาดูว่า เขาเข้าใจสิ่งที่เราได้สื่อสารอย่างแท้จริง ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าความเชื่อเดิมของคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนส่งผลต่อโลกทัศน์ ทําให้เข้าใจ 

พระกิตติคุณได้ยากมากขึ้น และโลกทัศน์ทางศาสนาเดิมของคนไทยพื้นเมืองไทยในจังหวัด

ลําพูนแตกต่างจากคริสเตียนมากพอสมควร เช่น ไม่มีพื ้นฐานความเข้าใจเร่ืองพระเจ้า 

องค์เดียว  

3) การส่ือสารพระกิตติคุณนําไปสู่การกลับใจ และการเช่ือวางใจ  

ผู้ฟังควรตอบสนองพระกิตติคุณทั้งสองอย่างนี้เสมอ คือ ทําให้ผู้ฟังเกิดจิตสํานึก 

หันกลับจากทางเดิมและเช่ือวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า (มีความศรัทธา) ส่ิงท่ีต้องเน้นให้ผู้เช่ือ

มีจิตสํานึกหรือมีการกลับใจ ไม่ใช่เพียงแค่รับเช่ือ แต่ให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาจริง ๆ  
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5.2 ข้อเสนอแนะต่อผูท้ําพันธกิจเกี่ยวกับด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

5.2.1) ข้อเสนอแนะต่อผู้ทําพันธกิจ 

ผู้ท่ีทําพันธกิจเก่ียวกับการประกาศพระกิตติคุณสามารถนําผลท่ีได้รับจากการวิจัยไปใช้ในการ

เสริมพันธกิจท่ีทําอยู่ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการสื่อสารพระกิตติคุณอย่างเกิดผล 

โดยเน้นผู้รับสาร เพ่ือแก้ไขความเข้าใจคริสต์ศาสนศาสตร์เร่ืองความรอด โดยเปล่ียนความเข้าใจ

เกี่ยวกับการได้รับความรอดด้วยการยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเสริมสร้างชีวิต

ของผู้เชื่อในการยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยสําแดงออกมาเป็นการกระทําเป็น

การได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ สร้างความเข้าใจให้ผู้รับสารมีความหวังในการดําเนิน

ชีวิต มั่นใจในความรอด คือชีวิตนิรันดร์ และเช่ือว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาพิพากษาในวันสุดท้าย

ตามท่ีบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และผู้ทําพันธกิจจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องศึกษาบริบทของผู้รับ

สาร เพ่ือการประกาศพระกิตติคุณได้อย่างเกิดผล 

 

5.2.2) ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักร 

คริสตจักรควรให้ความสําคัญเก่ียวกับการประกาศพระกิตติคุณ โดยเน้นผู้รับสาร เน่ืองจาก

ปัจจุบันมีคริสตจักรท่ีทําการบุกเบิกและตั้งอยู่ในชุมชนผู้เชื่อดั้งเดิมหรือคนพื้นถิ่น เพื่อทําตามพระมหา

บัญชาของพระเยซูคริสต์ คริสตจักรควรมีการประกาศพระกิตติคุณอย่างระมัดระวังในการส่ือสาร  

โดยเน้นผู ้รับสาร เพ่ือไม่ให้เกิดการตอบโต้ หรือถกเถียงกันเร่ืองความเช่ือ แต่เป็นการประกาศ 

พระกิตติคุณท่ีซึมซับและเข้าถึงผู้รับสารโดยท่ีต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน และเกิดเป็นความเช่ือศรัทธาในตัว

ของผู้รับสารและยอมรับฟังพระวจนะหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และสามารถแบ่งปันเรื่องราว

ชีวิตให้แก่กันและกันได้ และการประกาศพระกิตติคุณโดยเฉพาะคนพื้นถิ่นในจังหวัดลําพูน ควรมีการ

เพิ่มความรู้เรื่องการสื่อสารพระกิตติคุณในบริบทไทย เพ่ือผู้รับสารจะได้ตอบสนองต่อการประกาศ

พระกิตติคุณท่ีเหมาะสมและครบถ้วน  

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเฉพาะเอกสารท่ีได้ทําการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการประกาศ 

พระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนอย่างเกิดผล โดยเน้นที่ผู้รับสาร เพื่อวิเคราะห์การทํา

พันธกิจของคริสตจักรว่ามีองค์ประกอบของการสื่อสารพระกิตติคุณอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะผู้รับสาร 

และเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการของคริสตจักรในการประกาศพระกิตติคุณกับ 
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คนพ้ืนถิ่นในจังหวัดลําพูน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทําพันธกิจในด้านการประกาศพระกิตติคุณได้

อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน การทําวิจัยคร้ังน้ีได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง แต่

เนื่องจากเอกสารการบันทึกประวัติและเร่ืองราวการทําพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณในจังหวัด

ลําพูนมีน้อย ควรศึกษาวิจัย ดังน้ี 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยว่า จะประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยพื้นเมืองในจังหวัดลําพูนอย่าง

เกิดผล โดยเน้นท่ีผู้รับสารได้อย่างไร โดยวิจัยแบบภาคสนาม 

2. ควรมีการศึกษาว่า มีปัจจัยอะไรท่ีส่งผลต่อการประกาศท่ีเกิดผลในจังหวัดลําพูน 
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