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บทคัดย่อ 

  
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักร 

แก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 คริสตจักรแก้วเมืองมูล สังกัดคริสตจักรภาคที่ 3  
ล าปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นคริสตจักรที่ด ารงอยู่มาอย่างยาวนาน 133 ปี ตลอดการท า
พันธกิจของพระเจ้าได้ขยายส่งต่อความเชื่อไปยังหลายแห่งในประเทศไทย  

ผู้ให้สัมภาษณ์ในการค้นคว้าอิสระนี้คือ 1) ศิษยาภิบาลของคริสตจักรแก้วเมืองมูล

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2) ผู้น าคริสตจักรแก้วเมืองมูล 3) สมาชิกคริสตจักรคริสตจักรแก้วเมืองมูล 
จ านวน 10 คน ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้
แนวทางค าถามถึงการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล ทั้ง 5 ด้านในยุคบุกเบิก ยุควางรากฐาน และ
ยุคเติบโต คือ 1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 2) พันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนา
ลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ 3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกัน
และกัน 4) พันธกิจการนมัสการ 5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม โดยด าเนินการสัมภาษณ์รายบุคคล 
(personal interview) จดบันทึกพร้อมใช้เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูลโดยได้รับอนุญาตจาก
ผู้ให้ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แยกเป็นหมวดหมู่เป็นพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การด ารงอยู่ของคริสตจักร 133 ปี และอุปสรรคหลักของการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล  

การวิจัยพบว่าคริสตจักรแก้วเมืองมูลได้ท าพันธกิจครบทั้ง 5 ด้าน และให้ความส าคัญ
ต่อการท าพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ตั้งแต่ยุคบุกเบิก ยุควางรากฐาน และยุคเติบโต และพบว่ามีปัจจัยส าคัญ
ของการท าพันธกิจคริสตจักร 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของคริสตจักร 133 ปี  คือ พันธกิจ 
การสร้างสาวก และพันธกิจการสามัคคีธรรม ท าให้เห็นว่าการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างต่อเนื่องใน
ทุกๆ ด้านส่งผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักรทั้ งด้านความเชื่อในพระเจ้า การด าเนิ น
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ชีวิตประจ าวัน การรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร และการส่งต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้คริสตจักร  
แก้วเมืองมูลสามารถด ารงอยู่ถึง 133 ปีอย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะพบปัญหาบางส่วนในการท าพันธกิจ
ของคริสตจักรในแต่ละยุค แต่ด้วยการทรงน าของพระเจ้า ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักร 
ที่ยังมั่นคงในการร่วมรับใช้ขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละยุค ส่งผลให้คริสตจักร 
แก้วเมืองมูลเติบโต เข้มแข็ง พัฒนาขึ้น เป็นคริสตจักรที่เลี้ยงตนเองได้ มีส่วนในการเสริมสร้างสมาชิก
ให้เติบโตมั่นคงในความเชื่อ ความรัก ความหวังในพระเจ้า และมีส่วนในการเสริมสร้างคริสตจักรภาคที่ 
3 ล าปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับคริสตจักร
แก้วเมืองมูล สังกัดคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทย และศิษยาภิบาล ผู้น า 
สมาชิกในคริสตจักรอ่ืนๆ ที่มีบริบทใกล้เคียง  
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ABSTRACT 
 

  This independent study explores lessons learned from ministries of 
Kaew Mueng Moon Church from the beginning to 2021. Kaew Mueng Moon Church is 
under the Third District Lampang of the Church of Christ in Thailand.  The church has 
sustained for 133 years. Throughout history of her mission, the church has spread faith 
in God to many places in Thailand.  

This research collected data from 10 people as follows: 1) pastors of 
Kaew Muang Mun Church from the past to the present 2) leaders of Kaew Muang Mun 
Church 3) members of Kaew Muang Mun Church. The researcher used an in-depth 
interview tool, asking about the church’s ministries in the pioneering era, the 
foundation era, and the growing era in 5 aspects, namely 1) evangelism 2) discipleship 
3) fellowship 4) worship and 5) service. The researcher conducted a personal interview, 
took notes as well as recorded the interview with permission from the interviewees. 
The collected data were analyzed into 5 categories, factors that enable the church to 
sustain for 133 years, and main obstacles of the church’s ministries.  

The results revealed that Kaew Muang Moon Church has carried out all 
5 major ministries in the pioneering era, the foundation era, and the growing era. There 
are two important factors that enable the church to sustain for 133 years, discipleship 
and fellowship. It was found that the church’s ongoing ministries resulted in the growth 
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of the church in terms of faith in God, daily life, serving God in the church, and passing 
on faith to the next generation.  Therefore, Kaew Muang Mun Church can sustain for 
133 years. Although there were problems in the church’s ministries in each era, the 
church could continue her ministers in each era through God’s guidance and the 
church’s unity. As a result, Kaew Muang Moon Church has grown, has become self-
support, has equipped members to grow firmly in faith, love, and hope in God, and 
has strengthened the Third District of the Church of Christ in Thailand. The researcher 
hopes that this research will be beneficial to the Kaew Muang Mun Church as well as 
pastors, leaders, and members of other churches in a similar context.  
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

คริสตจักรมาจากค าว่า “Ecclesia” ในภาษากรีก ซึ่งหมายความว่า “ที่ประชุม” หรือ “ผู้ที่

ถูกเรียกออกมา” รากศัพท์ของค าว่า “คริสตจักร” ไม่ได้หมายถึงตัวอาคาร แต่หมายถึงบรรดาผู้ที่
เชื่อผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าได้มารวมกันเพ่ือนมัสการพระเจ้า และรับการสร้าง
ให้มีคุณภาพชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณผ่านทางพระวจนะ และด าเนินชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ เพ่ือ
รับการสร้างให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์  ตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ 

เพ่ือขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไป (สาธนัญ บุณยเกียรติ และประสิทธิ์ แซ่ตั้ง, 2555)   
ผู้วิจัยได้กระท าพันธกิจหลักในการเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรแก้วเมืองมูล ซึ่งเป็นคริสตจักร

ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลาที่ยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ประสิทธิ์ พงศ์อุดม 

(2553) นับได้ว่าเป็นคริสตจักรที่ก่อตั้งขึ้นเป็นคริสตจักรที่สองในจังหวัดล าปาง มีรากฐานของการ
ก่อตั้งคริสตจักรโดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบการบริหาร 
การอภิบาล และปกครองคริสตจักรโดยคณะผู้ปกครองในรูปแบบของคณะธรรมกิจ และเป็น
คริสตจักรที่อยู่ภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย  เป็นคริสตจักรที่สามารถปกครองตนเอง  
เลี้ยงตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง ตามนโยบายการก่อตั้งสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย และมีความเข้มแข็งในชุมชนแห่งความเชื่อ อีกทั้งมีกลุ่มก้อนเครือญาติที่ออกไปอาศัย

ต่างถิ่นฐาน ตั้งคริสตจักรขึ้น และยังคงผูกพันกับคริสตจักรแก้วเมืองมูลจนถึงปัจจุบัน  ทินกร  
ศิริธวนากุล (2556) แม้คริสตจักรได้ผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ใน 
การบริหารการปกครอง และขบวนการสร้างสาวกของคริสตจักรผ่านช่วงเวลาที่ยาวนาน ผ่าน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง ผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็น 
องค์อุปถัมภ์ภพของทุกศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยผ่านการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนถึงการพัฒนาของประเทศจนถึงสมัยปัจจุบัน   คริสตจักรยังคงยืนหยัดอ 

ย่างมั่นคง และก้าวสู่การท าพันธกิจรับใช้ต่อไป จึงเป็นสิ่งที่สนใจว่าในการท าพันธกิจของคริสตจักร

ตลอดประวัติศาสตร์ อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ 133 ปี ของคริสตจักรแก้วเมืองมูล    
จากบทความวิจัยชีวิต และการท าพันธกิจของคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ สังกัด สภาคริสตจักร

ในประเทศไทย สาธนัญ บุณยเกียรติ และประสิทธิ์ แซ่ตั้ง (2555) ได้กล่าวถึงพันธกิจหลักของ
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คริสตจักร 5 ด้าน บนพ้ืนฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์ (มัทธิว 28:18-20 และ มัทธิว 22:37-39) คือการ
ท าตามพระมหาบัญชา และพระมหาบัญญัติ จากหนังสือคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์  

ริค วอร์เรน (2547) ที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ การเจริญเติบโตของคริสตจักรตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน 

โดยให้ความส าคัญกับทุกพันธกิจคือ 1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ  2) พันธกิจการสร้าง

สาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ 3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจ

ดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 4) พันธกิจการนมัสการ 5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม   

คริสตจักรแก้วเมืองมูล ซึ่งได้กระท าพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ที่กล่าวข้างต้น จนสามารถท าให้

คริสตจักรนี้สามารถด ารงอยู่ในความเชื่อ มาเป็นเวลายาวนานถึง 133 ปี อีกทั้งได้ส่งต่อความเชื่อ 

ขยายครสิตจักรไปยังที่ต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจในการถอดบทเรียน
การท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 โดยการศึกษานี้จะท าให้ทราบถึง

หลักการท าพันธกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของคริสตจักร ซึ่งจะท าให้คริสตจักร ศิษยาภิบาล 
ผู้รับใช้พระเจ้า ได้แนวทางในการท าพันธกิจคริสตจักรที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และการด ารงอยู่ของ
คริสตจักรอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

1.2 โจทย์หรือค าถามวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาการถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 โดยศึกษาจากการท าพันธกิจของคริสตจักรแก้วเมืองมูล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ยุค คือ 
ยุคบุกเบิก ยุควางรากฐาน ยุคเติบโต และวิเคราะห์ว่ามีหลักการท าพันธกิจอย่างไร และมีปัจจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ 133 ปี ของคริสตจักรแก้วเมืองมูลในการส่งต่อ  รักษาความเชื่อ 
และการขับเคลื่อนพันธกิจของพระเจ้าที่เกิดผลในแต่ละยุค 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 
โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารด้านประวัติศาสตร์คริสตจักร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ านวน 10 คน โดยใช้การเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี้   
โดยแบ่งเป็น 3 ยุค คือ ยุคบุกเบิก ยุควางรากฐาน ยุคเติบโต  
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1)  ศิษยาภิบาลของคริสตจักรแก้วเมืองมูล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จ านวน 3 คน  

2)  ผู้น าคริสตจักรแก้วเมืองมูล ทั้งในอดีต และปัจจุบัน จ านวน 3 คน    

3)  สมาชิกคริสตจักรแก้วเมืองมูล จ านวน 4 คน 
 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้คือ คริสตจักรแก้วเมืองมูล ศิษยาภิบาล ผู้น า
คริสตจักรจักร ผู้รับใช้พระเจ้า และคริสตจักรที่มีบริบทใกล้เคียงกับคริสตจักรแก้วเมืองมูล  
โดยการศึกษานี้จะท าให้ทราบถึงหลักการท าพันธกิจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของคริสตจักร 

ซึ่งจะท าให้คริสตจักร ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้พระเจ้า ได้แนวทางในการท าพันธกิจคริสตจักรที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโต และการด ารงอยู่ของคริสตจักรอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

คริสตจักรแก้วเมืองมูล หมายถึง ชุมชนผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ นับถือศาสนาคริสต์

นิกายโปรเตสแตนต์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้าน สันมะเกลือ ต าบล วิเชตนคร อ าเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ล าปาง 

ประเทศไทย 52120 สังกัดคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กร

ทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1888 

พันธกิจคริสตจักร หมายถึง หน้าที่ซึ่งคริสตจักรได้รับมอบหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 
ให้ตอบสนองต่อพระมหาบัญชาใน มัทธิว 28:18-20 และพระมหาบัญญัติใน มัทธิว 22:37-39  
โดยมีพันธกิจคริสตจักรคือ 1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 2) พันธกิจการสร้างสาวก  
หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ 3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแล
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน 4) พันธกิจการนมัสการ 5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม (สาธนัญ  
บุณยเกียรติ และ ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง, 2555)  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารด้านประวัติศาสตร์คริสตจักร และการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ยุคคือ ยุคบุกเบิก ยุควางรากฐาน ยุคเติบโต โดยผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 2.1) แนวคิดเก่ียวกับการท าพันธกิจคริสตจักร 

2.1.1) ความหมายพันธกิจคริสตจักร 
  2.1.2) ความส าคัญของการท าพันธกิจคริสตจักร 
  2.1.3) เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการท าพันธกิจคริสตจักร 
  2.1.4) อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบในการท าพันธกิจคริสตจักร 
 2.2) แนวคิดเก่ียวกับสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และพันธกิจการบุกเบิกในจังหวัดล าปาง 
 2.3) ประวัติศาสตร์จังหวัดล าปาง 
 2.4) พันธกิจการบุกเบิกในจังหวัดล าปาง 
 2.5) ข้อมูลพื้นฐาน และการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล 
   

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท าพันธกิจคริสตจักร   

2.1.1) ความหมายการท าพันธกิจคริสตจักร 

   คามหมายพันธกิจ 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2554) ได้ให้ความหมายค าว่า “พันธ” หมายถึง 
ผูก, มัด, ตรึง, ข้อผูกมัดหรือข้อผูกพัน ค าว่า “กิจ” หมายถึง ธุระ, งาน ดังนั้น พันธกิจ หมายถึง 
กิจการ หรืองานที่มีภาระรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุผล 
  มานิตย์ มณีวงค์ (2558) ในเอกสารประกอบการเรียนวิชา คศ.151 การทรงเรียก  
น. 10 ได้ศึกษาความหมาย ค าว่า “พันธกิจ” (Ministry) มาจากภาษากรีกค าว่า “diakonia” และ
บางครั้ง ค านี้ก็แปลว่า “การปรนนิบัติรับใช้” (Service) พันธกิจเป็นการงานที่ท า ด้วยความรัก  
ความผูกพันด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้า  
  สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง (2550) อธิบายว่า ค าว่า “พันธกิจ” มาจากสองค า คือ “พันธ” 
หมายถึง ผูกมัด ข้อผูกมัด ตรึง และค าว่า “กิจ” หมายถึง ภาระ หรืองาน เมื่อน ามารวมกันจะได้
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ความหมายว่า “งานที่มีข้อผูกมัด” การน าค านี้มาใช้ในหน้าที่การงานของคริสตจักร จึงมีความหมาย
ว่า “การงานที่เป็นการผูกมัดระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้า” 
  บุญรัตน์ บัวเย็น (2554) มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยเมื่อก่อตั้งขึ้นได้ยึดแนวทางใน
การบริหารอยู่  3 พันธกิจคือ 1)  พันธกิจการปกครองตนเอง 2) พันธกิจการเลี้ ยงตนเอง  
3) การประกาศข่าวประเสริฐด้วยตนเอง มาเป็นแนวปฏิบัติ ในการขับเคลื่ อนการท าพันธกิจของ 
สภาคริสตจักรในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีรากฐานอันยาวนาน
จากมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์ที่ได้วางรากฐานการเผยแพร่ศาสนา การศึกษา และการแพทย์ 
มายาวนานกว่า 180 ปี นับเป็นองค์กรคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ที่มีกิจกรรมด้านต่างๆ ที่สร้าง
ประโยชน์แก่สังคมไทยมาโดยตลอด  
  ทั้งนี้ถือเป็นพันธกิจ หรือเป็นกิจกรรมที่มีพันธะต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ต้องปฏิบัติเพ่ือน า
สังคมไทยไปสู่ความเจริญ และเป็นสังคมแห่งศีลธรรมจรรยา และมีหลักยึดเหนี่ยวทางศาสนาที่ท าให้
ผู้คนรอดพ้นจากความชั่วร้าย และความผิดบาป กิจกรรมที่เคยปฏิบัติ เป็นการแสดงถึงความรักเมตตา
กรุณา และความห่วงใยขององค์พระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่
สภาคริสตจักรในประเทศไทย และผู้สืบทอดต่อมาจะต้องปฏิบัติเพ่ือยังประโยชน์ต่อผู้คน ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป 
  สรุปได้จากข้างต้นค าว่า พันธกิจ คือ การงานที่เป็นการผูกมัดระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้าเป็น
งานที่ท าด้วยความรักและผูกพัน เพ่ือขับเคลื่อนคริสตจักรของสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลตามน้ าพระทัยของพระเจ้า 

 คามหมายของคริสตจักร 

  สาธนัญ บุณยเกียรติ และประสิทธิ์ แซ่ตั้ง (2555) ได้อธิบายถึงความหมายค าว่า “คริสตจักร” 
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทย ฉบับปี ค.ศ. 1971 มีค าว่า “คริสตจักร” ปรากฏอยู่ทั้งหมด  
106 ครั้ง (สมาคมพระคริสตธรรมไทย , 1971) โดยแปลมาจากค าว่า “เอคเคลเซีย” ในพระคัมภีร์ 
ภาคพันธสัญญาใหม่ต้นฉบับภาษากรีก ซึ่งหมายถึง ชุมนุมชน การประชุม หรือกลุ่มคน ส่วนใหญ่ค านี้
จะถูกใช้ในการกล่าวถึงชุมชนของผู้เชื่อในเมืองใดเมืองหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงเช่น กิจการของอัครทูต 
5:11; 13:1; 14:23 หมายถึง พระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 5 ข้อ 11 บทที่13 ข้อ 1 และ 
บทที่ 14 ข้อ 23 แต่บางครั้งก็หมายถึงชุมชนของผู้เชื่อโดยรวม เช่น การที่เปาโลกล่าวว่า เขาได้ข่มเหง
คริสตจักรของพระเจ้า (1โครินธ์ 15:9) ดังนั้น คริสตจักรจึงไม่ใช่ตัวอาคาร  หรือองค์กร แต่หมายถึง 
ชุมชนของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้า หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
  เมื่อน าค าว่า “พันธกิจ” ซึ่งหมายถึง การงานที่เป็นการผูกมัดระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้าเป็น
งานที่ท าด้วยความรัก และผูกพันเพ่ือขับเคลื่อนคริสตจักรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามน้ า
พระทัยของพระเจ้า และ ค าว่า “คริสตจักร” ซึ่งหมายถึง ชุมนุมชน การประชุม หรือกลุ่มคน  
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ส่วนใหญ่ค านี้จะถูกใช้ในการกล่าวถึงชุมชนของผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ มีความสัมพันธ์กับ 
พระเจ้าในการเป็นประชากรของพระเจ้า เป็นพระกายของพระคริสต์ เป็นวิหารของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และเป็นครอบครัวของพระเจ้า จึงพอสรุปได้ว่า พันธกิจคริสจักร คือ “การงานของพระเจ้าที่
ผูกมัดเป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับคริสตจักร (กลุ่มชนผู้เชื่อ) ให้กระท าในโลกนี้เสมือน
คริสตจักรเป็นผู้แทนของพระเจ้า  
  สาธนัญ บุณยเกียรติ และ ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง (2555) ได้ให้หลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์
เกี่ยวกับพันธกิจของคริสตจักร ซึ่งสามารถพบได้ใน “พระมหาบัญชา” (มัทธิว 28:18-20)  
และ “พระมหาบัญญัติ” (มัทธิว 22:37-39) ของพระเยซูคริสต์ จากหนังสือคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วย

วัตถุประสงค์ ริค วอร์เรน (2547) ซึ่งจากพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้ พบว่าพันธกิจหลักที่คริสตจักร
จะต้องท ามีอย่างน้อย 5 พันธกิจ คือ 1) การประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อ 2) การสร้างสาวก 
หรือ การพัฒนาชีวิตผู้เชื่อให้มีคุณลักษณะของสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ 3) การสามัคคีธรรม  
หรือการเอาใจใส่ดูแล และเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน 4) การนมัสการพระเจ้า และ 5) การรับใช้
ผู้คนในสังคม 
 บุญรัตน์ บัวเย็น (2554) ได้อธิบายพันธกิจหลักของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย โดยยึด
เอาพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรม มัทธิว 9 :35-36 ดังนี้ “พระเยซูจึงเสด็จด าเนินไปตามนคร
และหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า 
ทรงรักษาโรค และความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่ พ่ึงดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง” ชึ่งสรุปออกมาเป็น
พันธกิจหลัก 4 ประการคือ 

1) พันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า 
2) พันธกิจการสั่งสอน 
3) พันธกิจการรักษาโรค และความป่วยไข้ 
4) พันธกิจการช่วยเหลือผู้ที่ถูกรังความไร้ที่พ่ึง 

  นโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ก าหนดขึ้นทุกๆ 4 ปี ในการประชุมสมัชชา  
สภาคริสตจักรในประเทศไทย จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพันธกิจที่คริสตจักรรับช่วงต่อจาก 
พระเยซูคริสต์ ดังที่ได้กล่าวไว้ทุกประการ ซึ่งอาจมีรายละเอียดสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ
ในการท าพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละช่วงสมัย 
 

2.1.2) ความส าคัญของการท าพันธกิจคริสตจักร  

ฮาโรลด์ เทเลอร์ (ม.ป.ป.) ปฐมกาล 1:26-28, สดุดี 8:3-5 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตาม 
พระฉายาของพระเจ้า ทั้งชายและหญิงเป็นการทรงสร้างแบบพิเศษของพระเจ้าไม่ใช่การวิวัฒนาการ 
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เป็นการถูกสร้างขึ้นตาม “พระฉาย” หรือตาม “อย่าง” ของพระเจ้า มนุษย์จึงสามารถตอบสนองและ
สามัคคีธรรมกับพระเจ้า สะท้อนถึงความรัก พระสิริ และความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เป็นพิเศษ  
มีลักษณะทางศีลธรรม ประกอบด้วยปัญญาความคิดที่มาจากพระเจ้า และพระเจ้าให้มนุษย์
ควบคุมดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดในโลกนี้ มนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างพิเศษที่พระเจ้าสร้างมาให้อยู่
เหนือกว่าสิ่งอ่ืน การที่มนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายานั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นเหมือน  
พระเจ้า แต่มนุษย์ถูกสร้างมาให้ต่ ากว่าพระเจ้าหน่อยเดียว และต้องพ่ึงพาพระเจ้า ในสังคมไทยมีผู้คน
หลายประเภท มีหลายฐานะ หลายชนชั้น บางครั้งคนชนชั้นล่างก็ถูกมองข้าม และถูกดูถูกต่างๆ  
ความเป็นคนในสังคมมีไม่เท่ากัน ดังนั้นการที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์คือ
มนุษย์ทุกคนมีความเป็นคนเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกัน  

ในการท าพันธกิจคริสตจักรนั้นจะต้องเข้าใจผู้คนในทุกระดับ และไม่ใช่ที่จะเจาะจงไปที่กลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง แต่จะต้องเข้าใจถึงปัญหาของทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นล่างที่สังคมชอบละเลย มนุษย์
ทุกคนเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมา เราจะไม่ดูถูก หรือเยียดหยามความเป็นคนของเขา ในพระธรรมนีส้อน
ถึงการมีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า เป็นพระฉายาของ 
พระเจ้า ถ้าดูถูกในความเป็นมนุษย์ของเขาก็เหมือนการที่ได้ดูถูกพระเจ้าเหมือนกัน 

สดุดี 14:2-3, โรม 3:23 พระเจ้าทรงดูว่ามนุษย์นั้นจะแสวงหาพระเจ้าหรือเปล่า แต่มนุษย์
กลับกลายเป็นคนที่ด าเนินชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริง แสดงถึงการกบฏต่อพระเจ้า พวกเขา
ปฏิเสธการเปิดเผยจากพระเจ้าไม่เชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องพระเจ้า พวกเขาดูหมิ่นหลัก
ศีลธรรมในพระวจนะ พวกเขาไม่แสวงหาพระเจ้า ไม่อธิษฐานต่อพระเจ้า เป็นภาวะที่มนุษย์ 
เสื่อมทรามลง และถูกแยกออกจากพระเจ้า เพราะเนื่องจากมนุษย์ท าความบาป และเสื่อมจากพระสิริ
ของพระเจ้า ความบาปนั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนตั้งแต่สมัยอาดัม เอวาที่ท าความบาปโดยการไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า และความบาปก็ยังคงมีอยู่ในมนุษย์เสมอมา  

ในการท าพันธกิจคริสตจักรนั้น จะต้องไม่มองว่าคนนั้นคนนี้มีความบาปมากแค่ไหน 
ท าความผิดมามากมายแค่ไหน จะต้องเข้าใจว่า มนุษย์เป็นคนบาปเหมือนกันทุกคน แต่ส าหรับผู้เชื่อ
ได้รับการช าระจากพระเยซูคริสต์แล้ว และผู้เชื่อทั้งหลายก าลังช่วยมนุษย์อีกมากมายให้พ้นจากความ
บาปโดยการหนุนใจเขาทั้งหลายที่จะเปิดใจต้อนรับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ สามารถหนุนใจ
เขาทั้งหลายว่า ไม่ว่าคุณจะไปท าอะไรมา จะคิดว่าตนเองมีความบาปเป็นคนชั่วช้ามากแค่ไหนแต่โดย
ทางพระคริสต์คือ สามารถรอดจากบาปได ้และจะได้รับฐานะเป็นบุตร เป็นพระฉายาของพระเจ้าได้ 

ยอห์น 3:3, 16, 17, 2 โครินธ์ 5:17 เมื่อมนุษย์เป็นคนบาปแต่โดยความรักของพระเจ้านั้น 
เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าไดท้รง “ประทาน” พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเป็นเครื่องไถ่บูชา
ที่ไม่กางเขน การไถ่นั้นเป็นความรักของพระองค์มาจากน้ าพระทัยของพระองค์เพ่ือทุกคนที่เชื่อวางใจ
ในพระคริสต์ก็จะได้รับการทรงไถ่นี้จากพระองค์ และจะได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญที่พระเจ้าทรง
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ประทานให้ ดังนั้นถ้าผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ก็จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ และความบาปต่างๆ สิ่งที่เป็น
ความผิด สิ่งที่เคยท าไม่ดีก็จะได้รับการช าระได้รับการไถ่จากพระคริสต์ มนุษย์เป็นคนบาปแต่สามารถ
ก าจัดความบาปออกจากชีวิตของตนเองได้โดยทางพระเยซูคริสต์ โดยที่มนุษย์นั้นจะต้องเชื่อวางใน
พระคริสต์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงจากพระคริสต์ยอมรับการสร้างใหม่ 
จากพระองค์ แล้วจะเป็นคนใหม่ ชีวิตใหม่ ละทิ้งสิ่งเดิมๆ  

ในการท าพันธกิจคริสตจักรนั้น สามารถน าผู้คนมากมายที่หลงทางอยู่ที่จะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าทั้งผู้คนที่เป็นคริสเตียนไม่ได้บังเกิดใหม่ และท้ังผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ 

มัทธิว 12:9-12 พระเยซูคริสต์ได้เสด็จไปในธรรมศาลามีคนมือลีบอยู่ แล้วพวกฟาริสีก็หาเหตุ
ที่จะกล่าวผิดพระองค์จึงถามพระองค์ว่า “การรักษาโรคในวันสะบาโตผิดหรือไม่” แล้วพระองค์ก็ทรง
เปรียบเทียบการช่วยเหลือลูกแกะในวันสะบาโต แตช่ีวิตของคนนั้นมีค่ามากกว่าแกะ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่
ดีในการช่วยชีวิตคนในวันสะบาโต และพระองค์ก็ทรงรักษาชายมือลีบให้หลายเป็นปกติ ถึงแม้มนุษย์
จะเป็นคนบาปในสายตามนุษย์ด้วยกัน แต่ในสายตาพระเจ้านั้น พระเจ้าทรงรักเราและมนุษย์ทุกคนมี
ค่าในสายพระเนตรของพระองค์โดยการได้ประทานพระเยซูคริสต์ลงมาตายแทนความบาปของเรา
ทั้งหลาย ไม่ใช่แค่ชาวยิวแต่เพ่ือมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ความรักของพระเจ้ามีต่อเราทุกคนเท่าเทียม
กัน มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ และพระองค์ทรงต้องการที่จะช่วยเหลือมนุษย์   

ในการท าพันธกิจคริสตจักรนั้น สามารถหนุนในแก่ผู้ครทั้งหลายว่า ยังมีผู้ที่เห็นคุณค่าของ
ท่านและเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถน าความรอดมาถึงท่านทั้งหลายได้ สามารถหนุนใจแก่เขาทั้งหลาย
ว่าทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า 

ริค วอร เรน (2547) คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ จะทุ่มเทเพ่ือท าให้งานทั้ง  
5 ประการ ซึ่งพระคริสต์ก าหนดไว้เพ่ือคริสตจักรของพระองค์ 
 1) รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ  
 เป้าหมายนี้คือ นมัสการ คริสตจักรอยู่เพ่ือนมัสการพระเจ้า เมื่อรักพระเจ้า ก็ก าลังนมัสการ
พระเจ้า การนมัสการพระเจ้าเป็นเป้าหมายแรกของคริสตจักร ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ได้เน้นถึงการ
เฉลิมฉลองการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าโดยการยกย่องพระเจ้า และสรรเสริญพระนามของพระองค์ 
สดุดี 34:3 “เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วย
กัน” การนมัสการพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ แต่เป็นความปรารถนาด้วยความรักในการนมัสการพระเจ้า  
 2) รักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง 
 เป้าหมายนี้คือ การรับใช้ คริสตจักรอยู่เพ่ือรับใช้ผู้คน การรับใช้คือ การส าแดงความรั กของ
พระเจ้าต่อผู้อ่ืน โดยการตอบสนองความต้องการของพวกเขา และรักษาบาดแผลของพวกเขาใน  
พระนามพระเยซูคริสต์ เอเฟซัส 4:12 “เพ่ือเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพ่ือเสริมสร้าง 
พระกายของพระคริสต์ให้จ าเริญขึ้น” 
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 3) ออกไปสร้างสาวก 
 เป้าหมายนี้คือ การประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรอยู่เพ่ือสื่อสารพระวจนะของพระเจ้า  
เราเป็นทูตของพระคริสต์ และภารกิจของเราคือ การประกาศข่าวประเสริฐกับโลกนี้  
 4) บัพติศมาพวกเขา 
 เป้าหมายนี้คือ การสามัคคีธรรม เป็นการส าแดงว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์
ร่วมกัน ในการสนับสนุนช่วยเหลือ หนุนใจซึ่งกันและกัน เอเฟซัส 2:19 “เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่าง
ด้าวต่างแดนอีกต่อไป แตว่่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า”   
 5) สั่งสอนพวกเขาให้เชื่อฟัง 
 เป้าหมายนี้คือ การสร้างสาวก คริสตจักรอยู่เพ่ือเสริมสร้าง หรือสั่งสอนคนของพระเจ้า  
การสร้างสากเป็นกระบวนการช่วยให้สมาชิกเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทั้งในความคิด ความรู้สึก 
และการกระท า กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อคนหนึ่งบังเกิดใหม่ และด าเนินต่อไปตลอดชีวิตที่เหลือ 

 อาสกรณ์ นาปัง (2552) ได้อธิบายว่า พระประสงค์ที่ส าคัญของพระเจ้า ส าหรับคริสตจักรที่
จะต้องท าตาม เพ่ือให้คริสตจักรเจริญเติบโตไว้ดังนี้คือ  
  1) ประกาศคืนดีกันระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ผ่านทางพระเยซูคริสต์  
  2) ให้บัพติศมาพวกเขา 
  3) สอนทุกสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นอัครทูต 
  4) ขยายถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 
  5) ประกาศในที่ไม่เคยมีการประกาศมาก่อน 
 ดังนั้น พระประสงค์ของพระเจ้าจะส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อ สาวก หรืออัครสาวก 
ต้องออกไปท าหน้าที่ประกาศพระกิตติคุณ 

2.1.3) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการท าพันธกิจคริสตจักร 

เอสเธอร เวคแมน และอิฏฐพล ดวงนภา (2556) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพันธกิจหลักของ
คริสตจักรมีอยางนอย 5 พันธกิจ ดังนี้ (ดูเปรียบเทียบ ริค วอรเรน, 2547) 

1) พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณแกผูที่ยังไมเชื่อ  

ในตอนตนของพระมหาบัญชา พระเยซูตรัสวา “เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให
เปนสาวกของเรา...” (มัทธิว 28:19) ผูที่จะเปนสาวกของพระเยซูคริสตไดตองเชื่อวางใจในพระองค 
กอน ดังนั้นคริสตจักรตองตอบสนองตอพระมหาบัญชาดวยการท าพันธกิจแรก คือ การประกาศ 
พระกิตติคุณแกผูที่ยังไมเชื่อ กอนอ่ืนสมาชิกของคริสตจักรตองเขาใจพระกิตติคุณ หรือ ขาวประเสริฐ
เรื่องพระเยซูคริสต ซึ่งถือวาเปนแกนแทของคริสตศาสนา คือความจริง 4 ประการที่วา 1) โลกนี้มี 
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พระเจาผูทรงรักเมตตามนุษย 2) ความบาปท าใหมนุษยถูกแยกจากพระเจา 3) พระเยซูคริสตทรง 
ชวยมนุษย ใหหลุดพนจากอ านาจความบาปและความทุกข์  และ 4) มนุษยตองเชื่อวางใจใน 
พระเยซูคริสตหลังจากที่สมาชิกของคริสตจักรมีความเข าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระกิตติคุณแลว  
พวกเขาตองประกาศความจริงนี้ใหกับคนอ่ืนๆ ดวยความกระตือรืนรนและทมุเท 

นิเทศ เที่ยงจันตา (2545) ได้อธิบายว่า การประกาศ และการสร้างสาวกโดยให้ผู้น าคริสตจักร
ได้มีความเข้าใจในการประกาศ และมีส่วนในการสร้างสาวกในคริสตจักร การสร้างสาวกนั้นจะต้อง
เลือกสรร ต้องสร้างความสัมพันธ์ และฝึกให้สาวกท่ีถูกสร้างนั้นเป็นผู้ที่จะสร้างสาวกต่อไป 

ยุหนะ จะสี (2552) ได้อธิบายว่า การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นหน้าที่
ของสมาชิกทุกคน แม้คริสตจักรจะไม่มีแผนพันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณที่ชัดเจน อนุชนก็
สามารถประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ โดยอุปสรรคที่ท าให้อนุชนคริสตจักรที่ 1 ล าปาง 
ไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เป็นเพราะอนุชนไม่กล้าที่จะประกาศพระกิตติคุณ ไม่มี
ความรู้เรื่องพระคัมภีร์ และไม่มีความรู้วิธีการประกาศพระกิติคุณ ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้อนุชน
คริสตจักรที่ 1 ล าปาง ในการประกาศพระกิตติคุณ คือ การได้รับแรงกระตุ้นจากคริสตจักรและเพ่ือน 
ทั้งนี้อนุชนคริสตจักรที่ 1 ล าปาง มีความเห็นว่าวิธีการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ดีที่สุด
ในคริสตจักรที่ 1 ล าปาง คือ การเป็นพยาน การจัดนมัสการฟ้ืนฟู การแจกใบปลิว และการประกาศ
พระกิตติคุณด้วยวิธีสัมผัสรัก  

2) พันธกิจการสรางสาวก หรือ การพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของพระเยซูคริสต  

พันธกิจการสรางสาวกนี้ตอเนื่องจากพันธกิจแรก และเปนใจความส าคัญของพระมหาบัญชา
ของพระเยซูคริสตคริสตจักรไมเพียงแตไดรับมอบหมายใหประกาศพระกิตติคุณแกผูที่ยังไมเชื่อเทานั้น 
แตตองพัฒนาชีวิตของผูที่เชื่อแลวใหมีคุณลักษณะของสาวกแทของพระเยซูคริสตมากยิ่งๆ ขึ้นไปดวย 
ดังนั้น คริสตจักรตองจัดกิจกรรมตางๆ ที่ตอบสนองตอพันธกิจนี้ เชน การจัดชั้นเรียนพระคัมภีร
ส าหรับสมาชิกคริสตจักรในวัยตางๆ การจัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของคริสเตียน และสงเสริมใหสมาชิกเลี้ยงดูฟูมฟกผเูชื่อใหมและเลี้ยงดูฟูมฟักซึ่งกันและกัน 

ทินกร ศิริธวนากุล (2556) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างสาวกในบริบทของคริสตจักรในยุค
สมัยปัจจุบันมุ่งเน้นในการสร้างชีวิตของคนให้เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ดังพระมหาบัญชาที่พระเยซู
ทรงมอบไว้แก่สาวก และเป็นพระมหาบัญชาที่คริสตจักรได้ถือรักษาและปฏิบัติตาม (มัทธิว 28:19-20)  
ในวลีที่บอกว่า “สั่งสอนให้ชนทุกชาติเป็นสาวกของเรา” ซึ่งตามหลักไวยากรณ์ในภาษากรีก ค าว่า 

“สั่งสอน” กับค าว่า “ให้เป็นสาวก” เป็นค าเดียวกัน คือค าว่า “μαθητευσατε” (มาเธเทอุสซา
เท) ซึ่งแปลว่า สร้างสาวก หรือ ท าให้เป็นสาวก จุดส าคัญแห่งพระมหาบัญชาของพระเยซูคือ ให้สาวก
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ทุกคนสร้างสาวก ดังนั้นคริสตจักรที่ตั้งขึ้นตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ก็จะด าเนินพันธกิจ
ตอบสนองต่อพระมหาบัญชา ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในคริสตจักรคือ ทุกคนที่เชื่อพระเยซูคือ สาวกของ 
พระเยซู และทุกคนที่เป็นสาวกของพระเยซูมีหน้าที่ต้องออกไปสร้างสาวกของพระเยซูให้เกิดขึ้น  
องค์ประกอบของการสร้างสาวกในกระบวนการสร้างสาวกสิ่งที่คริสตจักรถือปฏิบัติและด าเนินการ
สร้างสาวกตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ มีองค์ประกอบเหมือนกับที่พระเยซูทรงใช้ใน 
การสร้างสาวก การสอนพระวจนะ การให้บัพติศมา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

1) สาวก ทั้งผู้ที่ถูกสร้างและผู้ที่สร้างก็ต้องมีลักษณะชีวิตที่เป็นสาวกแท้ของพระเยซู
คริสต์ มีความเข้าใจในงานของการสร้างสาวก และพร้อมที่จะอุทิศตัวรับใช้ในงานสร้างสาวก 
การสร้างสาวกอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทเรียน เทคโนโลยี หรือหลักการ  
การสร้างสาวกนั้น เราจะต้องตระหนักถึงการสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ คุณธรรม อุปนิสัย 
ความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า เรื่องเหล่านี้ต้องได้รับการถ่ายทอดจากชีวิตของคนสู่คน จาก
สาวกสู่สาวกเป็นหลัก 

2) การสอนพระวจนะตามพระมหาบัญชา เราจะเห็นได้ว่า การสร้างสาวกนั้นเริ่มต้น
ก็ด้วยการสอน ด าเนินไปด้วยการสอน เบื้องต้นคือ สอนคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้รู้เรื่องของ
พระองค์และเชื่อวางใจในพระองค์ ซึ่งเรามักจะเรียกระดับการสอนนี้ว่า “การประกาศ” 
หลังจากเขารับเชื่อแล้วก็จะสอนเขาต่อให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูสั่งไว้  ซึ่งสิ่งที่พระองค์
ทรงสอนสาวกของพระองค์นั้นคือพระวจนะ หรือพระคัมภีร์ เป็นการสอนให้เขาเชื่อฟังและ
กระท าตาม การสอนด้วยค าพูดอย่างเดียวก็คงไม่สามารถให้สาวกนั้นถือรักษาหรือท าตามได้ 
ก็ต้องมีขบวนการฝึกอบรมจะมีเนื้อหาที่สอน และวิธีการสอนเพ่ือให้เจริญเติบโตเป็นสาวกที่มี
คุณภาพของพระเยซูคริสต์ 

3) บัพติศมา การให้บัพติศมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระมหาบัญชาของพระเยซูที่ว่า 
“...ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์...” ได้ระบุให้
เห็นถึงความส าคัญของพิธีบัพติศมาในการสร้างสาวก พิธีบัพติศมาเป็นพิธีที่แสดงออกถึง  
การตัดสินใจอย่างชัดเจนของผู้ที่ได้รับการสั่งสอนในเรื่องของพระเยซูคริสต์ และตัดสินใจว่า
จะขอเป็นสาวกของพระเยซูและด าเนินชีวิตแบบสาวกของพระเยซู สาวกก็จะให้บัพติศมาแก่
คนๆ นั้น แล้วบุคคลนั้นก็จะเริ่มต้นการเป็นสาวกโดยพิธีบัพติศมา 

4) พระวิญญาณบริสุทธิ์ ประโยคสุดท้ายของพระมหาบัญชาในมัทธิว 28:20 คือ “...
สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้   นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอ
ไปจนกว่าจะสิ้นยุค” พระเยซูทรงก าลังบอกกับเราว่าเมื่อพระองค์ใช้สาวกไปท าการสร้าง
สาวกนั้น พระองค์จะอยู่กับสาวกในการสร้างสาวกนี้ด้วย และเป็นการอยู่ด้วยแบบถาวร
ตลอดไปดังที่เราทราบแล้วว่า ณ เวลานี้พระเยซูไม่ได้ทรงอยู่กับเราทางด้านร่างกาย  
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แต่พระองค์ทรงอยู่กับเราในสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นใน 
วันเพ็นเทคอสต์ที่สาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 1:4-5; 2:1-14) และเมื่อสาวก
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพวกเขาก็เริ่มต้นพันธกิจอย่างเกิดผล พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น
เครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีขาดไม่ได้ในการสร้างสาวก 
เครื่องมือในการสร้างสาวกทั้งสี่ประการตามพระมหาบัญชาของพระเยซูท าให้เราเห็นว่า ขาด

สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ เพ่ือที่จะให้สาวกเกิดผลดีและรับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือทั้ง 
สี่ประการนี้เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสาวกของคริสตจักร 

โรเบิร์ต อี.โคลแมน (2544) ได้อธิบายว่า การสร้างสาวกนั้นจะต้องเลือกสรรคือ เลือกบาง
กลุ่มก่อนเพ่ือการสอน การอบรมฟูมฟักเพ่ือจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประการต่อมาสร้าง
ความสัมพันธ์โดยการการอยู่กับเหล่าสาวก ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างเพ่ือเขาจะซึมซับชีวิต 
และเรียนรู้ชีวิตของพระองค์ และสุดท้ายการสร้างสาวกนั้นจะต้องมีการสาธิต ซึ่งหมายถึงการเป็น
แบบอย่างชีวิตของพระองค์เอง เช่น ด้านการอธิษฐาน และด้านการใช้พระวจนะ 

จอร์น เอช . โอ๊ค (2554) ได้อธิบายว่า การสร้างสาวกนั้นจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายคือ  
การคัดสรร สร้างโดยพระค าของพระเจ้า การเป็นแบบอย่าง และสร้างโดยประสบการณ์ของสาวกเอง 

ชัยยัณ อุโฆษกุล และ อภิชาติ พลูศักดิ์วรสาร (2552) ได้อธิบายว่า การสร้างสาวกของ 
พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงสร้างโดยการเป็นแบบอย่างโดยการเข้าส่วนในชีวิต  หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์โดยการส่งทอดภาระ (พันธกิจ) แห่งชีวิต เพื่อส่งสาวกออกไปท าพันธกิจรับใช้พระเจ้า  

นฤชา วารีศรี (2563) ได้อธิบายถึง แนวทางสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวก กระบวนการสร้างสาวกที่
พระเยซูคริสต์ทรงวางแบบอย่างไว้ โดยการสร้างให้เห็นเป็นแบบอย่างจากชีวิตของพระองค์ สร้างโดย
การเข้าส่วนในชีวิต คือการปฏิบัติต่อกันและกันที่เป็นรูปธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรัก  
ความวางใจ พร้อมที่จะเปิดเผยชีวิต และสร้างโดยส่งทอดภาระแห่งชีวิต พระเยซูคริสต์ทรง
เตรียมพร้อมในการส่งทอดพันธกิจ และภาระที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สาวก ผ่านทางกระบวนการ สรร-สร้าง-สง่ 
และน ามาซึ่งหลักการสร้าง “ผู้สร้างสาวก” 

ชลณธี ฟองอินทร์ (2550) ได้อธิบายว่า การอภิบาลในคริสตจักรปัจจุบัน คริสตจักรที่ถือ
ก าเนิดมาจากคณะมิชชั่นนารีเพรสไบทีเรียนส่วนใหญ่  มีศาสนาจารย์ ครูศาสนา ศิษยาภิบาล 
ผู้ปกครอง มัคนายกเป็นผู้อภิบาล และมีการบริหารงานพันธกิจของคริสตจักรต่อจากคณะมิชชั่นนารี 
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3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือ การเอาใจใสดแูลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน  

พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสตมีขอความวา “...ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา 
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว 28:19) พิธีบัพติศมา เปนพิธีที่ผูเชื่อไดเขาสวนในการตาย
และการเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต ไดประกาศความเชื่อของตนเองตอสาธารณชน  
ในขณะเดียวกัน ผูนั้นจะไดเขามาเปนสวนหนึ่งของชุมชนแหงความเชื่อรวมกับคริสเตียนคนอ่ืนๆ 
ดังนั้น พันธกิจหลักประการที่สามของคริสตจักร คือ การสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริม
สรางชีวิตของกันและกันกลาวคือ คริสตจักรตองเอ้ืออ านวยใหสมาชิกทุกคนในชุมชนมีโอกาสไดดูแล 
และเสริมสรางชีวิตของกันและกัน ผานทางกิจกรรมกลุมยอยตางๆ เชน คณะอนุชน คณะสตรี 
คณะบุรุษ กลุมยอยตามบาน เปนตน 

ทนงค์ พิทักษ์ประวัติ (2560) ได้อธิบายว่า บทบาทของพ่อแม่ในการส่งต่อความเชื่อคริสเตียน 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของบทบาทของพ่อแม่คริสเตียนที่มีอิทธิพลอย่างมากในการส่งต่อความเชื่อที่
ถูกต้อง เพ่ือช่วยให้ลูกด ารงอยู่ในความเชื่อ และสิ่งที่จะช่วยให้เกิดบรรยากาศในด้านการส่งต่อ  
ความเชื่อคือ 1) การเป็นพ่อแม่ที่ใช้พระกิตติคุณในการอบรมสั่งสอน 2) การเป็นพ่อแม่ที่คุยเรื่อง
จริยธรรมคริสเตียนกับลูก 3) การเป็นพ่อแม่ที่มีส่วนในการรับใช้ที่หลากหลาย 4) การเป็นพ่อแม่ที่
แบ่งปันความเชื่อในบ้าน 

ปิยะพร ชุ่มธิ (2554) ได้อธิบายว่า กระบวนการส่งผ่านความเชื่อศรัทธา จากพ่อแม่สู่ลูก  
ในลักษณะของสังคมไทยที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกของครอบครัวคริสเตียน เพ่ือสร้าง
กระบวนการเติบโตทางความเชื่อที่มีประสิทธิภาพในเด็กแต่ละช่วงวัย โดยยึดแนวทางลักษณะ
ครอบครัวในพันธสัญญาเดิมของพ่อแม่ชาวอิสราเอล ในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9 

4) พันธกิจการนมัสการพระเจา พระเยซูตรัสวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวย
สุดใจสุดจิตของเจา และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา นั่นแหละเปนพระบัญญัติขอใหญและขอตน” 
(มัทธิว 22:37-38) พระมหาบัญญัติขอแรกชี้ใหเห็นวาผูเชื่อตองแสดงออกถึงความรักท่ีตนมีต่อพระเจ้า
ในทุกๆ ดานของชีวิต ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจของการนมัสการพระเจาในคริสตศาสนา ดังนั้น คริสตจักร
จ าเป็นตองด าเนินพันธกิจการนมัสการพระเจ าอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ จัดการนมัสการ 
พระเจาที่ช่วยใหสมาชิกมีโอกาสสรรเสริญพระเจาผานทางคริสตศาสนพิธีตางๆ รวมทั้งชวยใหสมาชิก
เขาใจความหมายของการนมัสการที่แทจริง นั่นคือ การมีชีวิตที่สรรเสริญพระเจาผานทางทุกสิ่งที่ท าใน
ทุกแหง และในทุกเวลา 

5) พันธกิจการรับใชผูคนในสังคม พระมหาบัญญัติขอที่สองมีใจความวา “จงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:39) ดังนั้น คริสตจักรจ าเปนตองสงเสริมใหสมาชิกมีสวนในการรับใช 
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ผูคนในสังคม โดยเฉพาะผู ที่ขัดสน ผู้ดอยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกดขี่ข มเหงจาก 
สถานการณและจากบุคคลตางๆ การรับใชเหลานี้ตองมีพ้ืนฐานมาจากการรักเพ่ือนบานเหมือนรัก
ตนเองโดยไมมีสิ่งใดแอบแฝง รวมทั้งตองเปนการรับใชที่แสดงออกเปนการกระท าอยางแทจริง 

2.1.4) อุปสรรคและข้อจ ากัดที่พบในการท าพันธกิจคริสตจักร 

ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง (2564) ได้อธิบายว่า สมาชิกส่วนใหญ่ในคริสตจักรตลอดจนหลายคนใน 
คณะธรรมกิจ และผู้ปกครองคริสตจักรอีกจ านวนหนึ่งมักคิดในใจลึกๆ ว่า งานพันธกิจคริสตจักรเป็น 
“งานพันธกิจ” ที่ศิษยาภิบาลจะต้องรับผิดชอบ และถ้างานมีมากเกินไปใหญ่เกินไป ศิษยาภิบาลก็ต้อง
สร้างทีมงานพันธกิจข้ึนมาร่วมรับผิดชอบ สมาชิกคริสตจักรจ านวนไม่มากนักที่คิดว่าสมาชิกทุกคนต้อง
มีส่วนรับผิดชอบขับเคลื่อนพันธกิจร่วมกันในคริสตจักร และเป็นการท างานพันธกิจร่วมกับองค์พระผู้
เป็นเจ้า สมาชิกในคริสตจักรส่วนมากแล้วมี “ฐานความเชื่อหลักคิด” ว่า ศิษยาภิบาลเป็นผู้ที่ได้เรียน
ในพระคริสต์ธรรม ดังนั้นจึงควรมีความรู้ ความสามารถในการ “ท างานพันธกิจ” คริสตจักร ส่วนตน
ไม่ได้เรียนมาทางนี้ก็ยินดีให้การสนับสนุนตามก าลังความสามารถในสิ่งที่ตนพอจะท า ได้ บ่อยครั้งที่
สมาชิกคริสตจักรและธรรมกิจมักมอง “งานพันธกิจ” ในด้านเดียวคือ งานพันธกิจที่เป็นชีวิตภายใน
ชุมชนคริสตจักร ดังนั้น งานเทศนา งานสอนพระคัมภีร์ การประกอบศาสนพิธี การนมัสการพระเจ้า 
และการสอนรวีวารศึกษา ตลอดจนการเยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักร สิ่งเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถ แล้วจะให้สมาชิกแต่ละคนมารับผิดชอบงานพันธกิจคริสตจักรได้อย่างไร? 

ยิ่งกว่านั้น ผู้คนส่วนใหญ่ในคริสตจักร มักมองข้าม ละเลย หรือไม่ตระหนักรู้ถึง “งาน 
พันธกิจ” ของคริสตจักรในชุมชนสังคมโลก ซึ่งเป็นงานพันธกิจที่พระคริสต์ส่งสมาชิกแต่ละคนเข้าไปใน
ชีวิตประจ าวันที่อยู่ในครอบครัว  ในชุมชนสังคม ในที่ประกอบอาชีพและการงาน ซึ่งเป็นงาน 
พันธกิจคริสตจักรที่พระคริสต์มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ ที่ซึ่งต้องการมากกว่าไม่ใช่แค่
ความรู้ ทักษะ ความสามารถเท่านั้น แต่รวมไปถึงคุณภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวันของแต่ละคน 
ตลอดจนสัมพันธภาพที่มีต่อคนรอบข้าง 

จากงานวิจัย วีระเดช กันธิพันธิ์ (2560) ได้อธิบายว่า ในการท าพันธกิจปลูกสร้างคริสตจักร 
พบปัญหาหลักในการปลูกสร้างคริสตจักรทั้งปัญหาภายใน และปัญหาภายนอก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลอ่ืน หรือชุมชนมีดังนี้ 

1) ปัญหาภายใน 

 1.1) ปัญหาด้านการขาดงบประมาณ หรือทุนทรัพย์ 
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 1.2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่
ของผู้น า ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้เชื่อเก่าที่ยึดถือธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิม กับผู้เชื่อใหม่ที่ยัง
ขาดความเข้าใจ ความเชื่อยังไม่เข้มแข็ง 

 1.3) ปัญหาสมาชิกผู้เชื่อใหม่ไม่มีเวลาให้กับงานของพระเจ้า 
 1.4) ปัญหาสมาชิกผู้เชื่อใหม่ชาวบ้าน ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบอ่านพระคัมภีร์ 
 การแก้ไขปัญหาภายในคือ การอธิษฐานพ่ึงพาพระเจ้า ใช้พระวจนะของพระเจ้า 

ปรึกษาคริสตจักรภาค ขอรับการช่วยเหลือจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย และด าเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาจาก
พระเจ้าในการเยี่ยมเยียนสมาชิก สร้างความสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย  
และเสริมสร้างความเชื่อโดยให้สมาชิกศึกษาเรียนรู้ผ่านทางการดูวีดีโอเรื่องราวในพระคัมภีร์  
ค าพยานชีวิต และเพลงนมัสการพระเจ้า 

2) ปัญหาภายนอก 

 2.1) ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน เรื่องศาสนพิธี หรือพิธีกรรม โดยเฉพาะสถานที่
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ 

 2.2) ปัญหาการต่อต้านจากผู้น าชุมชน และจากครอบครัวผู้เชื่อใหม่ 
 การแก้ไขปัญหาภายนอกคือ การอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า การพบปะ พูดคุย ท าความ

เข้าใจกับผู้น าชุมชน กับครอบครัวผู้เชื่อ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และพ่ึงทาง
คริสตจักรภาค  

 จากงานวิจัย สุภาพ สิทธิคงตั้ง (2564) ได้อธิบายว่า อุปสรรคที่พบในการบุกเบิกคริสตจักร
นั้นยอมมีอุปสรรคทั้งภายในและภายนอก อุปสรรคภายใน เช่น ศิษยาภิบาล ผู้น าคริสตจักร และ
บรรดาสมาชิกคริสตจักรต่างขาดความเข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ยังมีการน าความเชื่อดั่ งเดิมหรือ
ธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างมาใช้ในคริสตจักร ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามพระคัมภีร์ ส่วนอุปสรรคภายนอก 
เกิดจากสถาบันพระคริสตธรรมไม่มีการสอนเรื่องการบุกเบิกคริสตจักรเท่าที่ควร สื่อคริสเตียนไม่ได้ลง
ข่าวสารเกี่ยวกับการบุกเบิกคริสตจักรเท่าที่ควร ทั้งยังมีการต่อต้านจากผู้น าชุมชน หรือครอบครัว 
ผู้เชื่อใหม่ จึงเป็นอุปสรรคต่อการบุกเบิกคริสตจักร 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และพันธกิจการบุกเบิกในจังหวดั
ล าปาง  

การท าพันธกิจของมิชชันนารีในล าปาง เป็นการพัฒนาความเจริญเข้ามาสู่ดินแดนที่
มิชชันนารีเข้าไปท าพันธกิจ ซึ่งคนท้องถิ่นในล าปางมีความเชื่อในพุทธศาสนา และความเชื่อที่
ผสมผสานเรื่องการนับถือผี เมื่อผู้คนต้องการหลุดพ้นจากอ านาจของผี ความเชื่อในพุทธศาสนานั้นไม่
อาจตอบสนองต่อการหลุดพ้นจากผีได้ ท าให้เป็นโอกาสที่ดีในการท าพันธกิจกับคนล าปางที่ต้องการ
หลุดพ้นจากอ านาจของผี สิ่งที่ท าให้พันธกิจมิชชั่นในล าปางเกิดผลคือ การประกาศว่าถ้ามาเชื่อ 
พระเยซูคริสต์ผีจะไม่มารบกวน ท าให้ชาวบ้านรับเชื่อและเป็นคริสเตียน นอกจากนั้นการท าพันธกิจ
มิชชั่นที่เกิดปัญหาต้องหยุดชะงักเหตุ เพราะสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้น และในการเข้ามาของ
มิชชันนารีเกิดความขัดแย้งกับเจ้าเมืองในบางส่วน ซึ่ง เหตุเกิดจากการที่ชาวบ้านหลั่งไหลเป็นมา 
คริสเตียนและไม่ปฏิบัติตามกฎแรงงานที่ต้องท างานในวันอาทิตย์ ซึ่งคริสเตียนไม่ท างานในวันอาทิตย์ 
ยิ่งไปกว่านั้นมีผู้ที่มีต าแหน่งในพุทธศาสนาเช่น น้อย และหนาน กลับใจเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์
หลายคน ท าให้ในมุมมองของเจ้าเมืองเห็นว่าคนไทยกบฏต่อประเทศชาติ หันไปเชื่อฟังและนับถือ
ศาสนาของคนต่างชาติ เมื่อพิจารณาการท าพันธกิจมิชชั่นของคณะเพรสไบทีเรียนทั้งในล าปางเห็นว่า
มีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการท าพันธกิจของพระเจ้าคือ การประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐ  
พันธกิจการแพทย์ ส าหรับในประเทศไทยมีการตั้งคริสตจักรเพรสไบทีเรียนก็คือ คริสตจักรที่ 1 ส าเหร่ 
เป็นศูนย์กลางการท างานของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ในล าปางมีการก่อตั้งคริสตจักรที่ 
1 ล าปาง การตั้งคริสตจักรของมิชชันนารีส่วนมากจะเลือกตั้งในบริเวณพ้ืนที่ตัวเมืองที่เป็นชุมชนเพ่ือ
ขยายพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณไปรอบๆ มิชชันนารีได้ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านการรักษา 
และให้การศึกษา เป็นช่องทางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นๆ และยังเป็นการพัฒนาประเทศ
ซึ่งรัฐบาลก็ให้การยอมรับและร่วมสนับสนุน สิ่ งที่ส าคัญในการประกาศคือ การแปลพระคัมภีร์ใน
ล าปาง การที่พญาสีหนาทได้รับพระคัมภีร์จนท าให้ต้องการพบมิชชันนารีที่เชียงใหม่เป็นการเริ่มต้น
การประกาศในล าปาง พระคัมภีร์มีความจ าเป็นมากในการท าพันธกิจมิชชั่นการประกาศพระกิตติคุณ 

ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น (2544) สิ่งที่ท้าทายคือ ความเชื่อดั้งเดิมของคนล าปาง ที่นับถือศาสนา
พุทธ และผสมกับความเชื่อเรื่องผี สิ่งที่แสดงถึงความม่ันคง และการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในล าปางคือ 
การจัดตั้งคริสตจักร และการสืบทอดงาน คริสตจักรที่ 1 ล าปาง ถือว่าเป็นคริสตจักรแม่ที่เป็นแม่แบบ 
และเป็นก าลังในการขยายการประกาศคริสต์ศาสนาออกไปตามท้องถิ่นรอบนอก เมื่อมิชชันนารีเข้ามา
ประจ าที่ล าปางตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 และได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์มิชชั่นล าปางอย่างเป็นทางการในปี  
ค.ศ. 1889 ได้เป็นผู้น ารับผิดชอบคริสตจักรเหนือคริสเตียนคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาจารย์  
โจนาธาน วิลสัน ได้เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรเวียงล าปางอย่างยาวนาน เมื่อถึงปี ค .ศ. 1923 จึงมี 
ศิษยาภิบาลคนไทยคนแรกคือ ศาสนาจารย์ผัด จินดาวงศ์ การประกาศพระกิตติคุณต่อคนล าปาง
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หลักๆ คือ การประกาศกับผู้คนที่ถูกกดขี่จากชนชั้นที่มีอ านาจในสังคม และการประกาศกับคนที่มี
ความเชื่อเรื่องผี และต้องการจะหลุดพ้นจากอ านาจของผี จะเห็นได้ว่าในปี ค .ศ. 1890 มิชชันนารีได้
ขยายพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณไปรอบนอก โดยผู้ประกาศคนเมืองคือ หนานมะโนและหนาน
ธรรมชัย จากคริสตจักรที่ 1 ล าปาง ไปประกาศที่บ้านหัวทุ่ง ต าบลแจ้ห่ม และพักที่บ้านของพ่อเฒ่า
แก้ว แม่เฒ่ามูล กมลเพชร และทั้งสองท่านก็รับเชื่อเป็นคริสเตียน ซึ่งต่อมาชุมชน คริสเตียนก็ได้
ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1912 ได้สถาปนาเป็นคริสตจักรแก้วเมืองมูล และ
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880-1940 มีการจัดตั้งคริสตจักร 4 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรที่ 1 ล าปาง (อ าเภอเมือง) 
คริสตจักรแก้วเมืองมูล (อ าเภอแจ้ห่ม) คริสตจักรสัมพันธวงศ์ (เมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร) และ
คริสตจักรประสบสุข (อ าเภอแม่ทะ) ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 400-500 คน ในการท าพันธกิจคริสตจักร
ในล าปาง มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส เพ่ือให้ชาวล าปางได้รู้จักเทศกาลนี้ รวมถึงการจัด
แข่งขันกีฬา และมีการจัดแสดงต่างๆ และมิชชันนารีพยายามสร้างชุมชนคริสตเตียนที่เข้มแข็ง  และมี
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเอกลักษณ์ที่มีบรรยากาศความเป็นพ้ืนเมืองของล าปาง และสิ่งที่ส าคัญท่ีส่งผล
ต่อการท าพันธกิจของคริสตจักรในวัฒนธรรมคนเมืองล าปาง คือ ผลงานการประพันธ์เพลง และ 
การแปลเพลงนมัสการคริสเตียนเป็นภาษาค าเมือง โดยศาสนาจารย์ โจนาธาน วิลสัน และผู้ช่วยของ
ท่านคือ หนานปวน มีเพลงถึง 500 เพลง ถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเพลงค าเมืองถูกใช้ใน 
การเรียนรู้สาระส าคัญในค าสอนทางคริสต์ศาสนา และมีการใช้ในคริ สตจักรทั่วภาคเหนืออย่าง
กว้างขวาง ในช่วงเวลานั้น 

2.3 ประวัติศาสตร์จังหวัดล าปาง 

ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น (2544) จังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่  และมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย (พระนางจามเทวี) เป็นต้นมา  
คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชื่อของเมืองเขลางค์อันเป็นเมืองในยุคแรกๆ และเมืองนครล าปาง ปรากฏ
อยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ทั้งจากต านานศิลาจารึกพงศาวดาร และจากค าที่นิยม
เรียกกันโดยทั่วไปอย่างแพร่หลาย ได้แก่ต านานจามเทวี ชินกาลบาลีปกรณ์ ต านานมูลศาสนา ต านาน
พ้ืนเมืองเชียงใหม่ ต านานเจ้าเจ็ดตน พงศาวดารโยนก ค าว่า “ละกอน” หรือ “ลคร” (นคร) เป็นชื่อ
สามัญของเมืองเขลางค์ที่นิยมเรียกกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในต านาน และภาษาพูดโดยทั่วไป แม้แต่
จังหวัดใกล้เคียงเช่น แพร่ น่าน เชียงราย ล าพูน เชียงใหม่ มักจะเรียกชาวล าปางว่า “จาวละกอน”  
ซึ่งหมายถึง ชาวนคร ค าว่าละกอนมีชื่อทางภาษาบาลีว่า เรียกว่า “เขลางค์” เช่นเดียวกับ ละพูรหรือ
ล าพูน ซึ่งทางภาษาบาลีเรียกว่า “หริภุญชัย” และเรียกล าปางว่า “ลัมภกัปปะ” ดังนั้น เมืองละกอน
จึงหมายถึง บริเวณอันเป็นที่ตั้งของเมืองเขลางค์ คือ เมืองโบราณรูปหอยสังข์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าวัง อยู่ในต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ส่วนค าว่า  “ล าปาง” 
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เป็นชื่อที่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้งในต านานพระธาตุล าปางหลวง ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีว่า 
“ลัมภกัปปนคร” ตั้งอยู่บริเวณล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปางจังหวัดล าปางเดิมชื่อ “เมือง
นครล าปาง” จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ศิลาจารึก เลขทะเบียน ลป.
1 จารึกเจ้าหมื่นค าเพชรเมื่อ พ.ศ. 2019 และศิลาจารึกเลขทะเบียน ลป.2 จารึกเจ้าหาญสีทัต ได้จารึก
ชื่อเมืองนี้ว่า “ลคอร” ส่วนต านานชินกาลมารีปกรณ์ ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ต านานเมืองเชียงแสน 
ตลอดจนพงศาวดารของทางฝ่ายเหนือ ก็ล้วนแล้วแต่เรียกชื่อว่า เมืองนครล าปาง แม้แต่เอกสารทาง
ราชการสมัยรัตนโกสินตอนต้น ก็เรียกเจ้าเมืองว่า พระยานครล าปาง นอกจากนี้จารึกประตู 
พระอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร ก็ยังมีข้อความตอนหนึ่งจารึกว่า เมืองนครล าปาง แต่เมื่อมีการปฏิรูป
บ้านเมืองจากมณฑลเทศาภิบาลเป็นจังหวัดตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2459 ปรากฏว่าชื่อของเมืองนครล าปาง ได้กลายมาเป็นจังหวัดล าปาง มาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

2.4 พันธกิจการบุกเบิกในจังหวัดล าปาง 

2.4.1) จุดเริ่มต้นในการบุกเบิก 

พันธกิจมิชชั่นขยายตัวไปทั่วดินแดนเอเชียในช่วงแรกของการท าพันธกิจมาด้วยการทูต 
การค้าขาย และการล่าอาณานิคม มีมิชชันนารีหลากหลายคณะเข้ามาท าพันธกิจมิชชั่นในเอเชีย  
เป็นอย่างมาก คณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เริ่มปฏิบัติงานในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ. 1840-
1957 โดยการส่งมิชชันนารี William P Buell เป็นคนแรก ใน ค.ศ. 1840 คณะมิชชันนารีอเมริกัน
เพรสไบทีเรียนเป็นคณะที่ท างานอยู่ในสยามอย่างต่อเนื่องจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 และกลับมาอีก
เพ่ือมอบงานให้กับคนไทย งานส่วนใหญ่ในสยามเป็นของคณะนี้ ซึ่งคณะนี้ได้สลายตัวในปี ค.ศ. 1957 
โดยมอบงานและทรัพย์สินทั้งสิ้นให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งได้ก่อตั้งในปี ค .ศ. 1934  
คณะอเมริกันเพรสไบที่เรียนได้หันมาท าพันธกิจกับชาวสยามและชาวลาว และเมื่อเห็นว่าชาวลาวซึ่ง
หมายถึงคนล้านนาทางภาคเหนือของสยาม เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ นาน ล าปาง เป็นต้น 
ตอบสนองต่อพระกิตติคุณมากกว่าคนไทย เพรสไบที่เรียนจึงให้ความสนใจกับพันธกิจทางภาคเหนือ
อย่างมาก จนในปี ค.ศ. 1864 มีการแบ่งพันธกิจเป็นสองส่วน ได้แก่ พันธกิจสยาม หรือมิชชั่นสยาม 
และพันธกิจลาว (มิชชั่นลาว) มิชชันนารีคนส าคัญของเพรสไบที่เรียนในช่วงนี้ ได้แก่ ดร. ซามูเอล  
เรโนลด์ เฮาส์ และภรรยา นางแฮเรียก เฮาส์  ดร. ดาเนียล แมคกิลวารี ศาสนาจารย์ โจนาธาน วิลสัน 
และศาสนาจารย์ เอส จี แมคฟาร์แลนด์ ในช่วงแรกมิชชันนารีอเมริกันได้เผยแพร่สัญจรโดยการแจก
หนังสือคริสเตียนและรักษาคนป่วย และแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย มีการร่วมมือกันระหว่าง
มิชชันนารีในการสร้างพ้ืนฐานการเผยแพร่ เมื่อคณะอเมริกันเพรสไบที่เรียนได้มาท าพันธกิจกับ  
ชาวลาวในภาคเหนือของประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือ จังหวัดล าปาง ถือว่าเป็นเมืองที่คนพ่อค้าส่วน
ใหญ่ใช้เป็นเมืองส าหรับพักการเดินทางจากอยุธยามายังเชียงใหม่ และเป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิต 
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วัฒนธรรม และประเพณีหลากหลาย เมืองล าปางได้ชื่อว่ามีวัดที่มีศิลปะพม่ามากที่สุดในประเทศไทย 
ในทางด้านความเชื่อเห็นว่ามีพ้ืนฐานความเชื่อของคนล าปางคือ เป็นเมืองพุทธศาสนา ท าให้เห็นว่า
การท าพันธกิจมิชชั่นของมิชชันนารีในจังหวัดล าปางที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นหลัก 
มิชชันนารีจะมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรในการประกาศพระกิตติคุณ และมิชชันนารีคนส าคัญ
ของล าปางที่ได้ท าพันธกิจในด้านการแพทย์ การศึกษา และการท าพันธกิจในการก่อตั้งทั้งคริสตจักร
ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง และคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง ซึ่งจะเห็นถึงกระบวนการขับเคลื่อนพันธกิจ 
ในด้านต่างๆ ของมิชชันนารีว่าได้เติบโต และเกิดผลอย่างไร ในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน 

2.4.2) สถานการณ์ช่วงสงครามโลก 

ช านาญ แสงฉาย (2547) สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 มีแรงกระตุ้นที่รุนแรงในการ
เป็นชาตินิยมตามสถานการณ์ในขณะนั้น จึงเกิดการข่มเหงคริสต์ศาสนิกชนส่วนใหญ่ในภาคเหนือ 
โดยเฉพาะคริสต์ศาสนิกชนในเขตชนบทที่ไม่รู้กฎหมาย ซึ่งโดยปกติคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อ
อ านาจทางราชการบ้านเมืองอยู่แล้ว เมื่อมีการชักน าข่มขู่จึงได้ละทิ้งความเชื่อโดยง่าย คริสตจักรใน
ท้องถิ่นก็หาทางต่อสู่กับสถานการณ์ดังกล่าวโดยการออกเยี่ยมเยียน และหนุนใจให้มั่นคงในความเชื่อ 

นันทชัย มีชูธน (2547) ช่วงระหว่างการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงเวลานี้คริสตจักรไม่
ขยายตัว จ านวนสมาชิกลดหายไปอย่างมากมาย ในปี ค .ศ. 1940 มีสมาชิก 9,399 คน เมื่อเกิด
สงครามในปี ค.ศ.1942 สมาชิกลดลงเหลือเพียง 6,000 กว่าคน 

ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น (2544) ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1942 ญี่ปุ่นเข้ามาเพ่ือ
เคลื่อนพลผ่านประเทศไทย และได้ตั้งกองบัญชาการที่ล าปาง เข้าท าการยึดอาคารสถานที่ในกิจการ
ของชาวตะวันตก ทั้งชาวอังกฤษ อเมริกัน และชนชาติอ่ืนๆ ซึ่งท าให้มิชชันนารีต้องลี้ภัยออกจากพ้ืนที่
ล าปาง ขณะที่ประเทศไทยสมัยนั้นเป็นคู่สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร จึงถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีเมือง
ด้วยการทิ้งระเบิดในพ้ืนที่ต่างๆ หลายครอบครัวในตัวเมืองได้ท าการย้ายไปอยู่นอกเมืองชั่วคราวเพ่ือ
หลบภัยสงคราม ทหารญี่ปุ่นได้ยึดอาคารส าคัญในเมืองโดยเฉพาะอาคารร้านค้าบริเวณกาดกองต้า 
(แถวสะพานรัษฎาในปัจจุบัน) ตลอดไปจนถึงการยึดเอาข่วงโปโลคือ สวนสาธารณะเขลางค์นครใน
ปัจจุบัน และบริเวณโรงแรมทิพย์ช้างตั้งเป็นตึกบัญชาการกองพล 1 ของญี่ปุ่น ขณะที่อาคารสถานที่
ของกลุ่มชนคู่สงครามอย่างอังกฤษ และอเมริกัน เช่น โรงพยาบาลแวนแซนวูร์ด โรงเรียนเคนเน็ต 
แมคเคนซี ต่างก็โดนยึดเป็นที่ตั้งก าลังพลทหารญี่ปุ่น 

2.4.3) การท าพันธกิจมิชชั่นในจังหวัดล าปาง 

George B. McFarland (1928) คริสต์ศาสนาที่เข้ามาในประเทศไทยนั้น ในยุคสมัยแรกล้วน
เป็นผลงานของ คณะมิชชันนารี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกัน แต่ส าหรับเมืองล าปางนั้นคริสต์ศาสนา



 
 

20 

ได้เริ่มขึ้นโดยชาวเมืองล าปางเอง เรื่องราวความเป็นมาของคริสตจักรในล าปางนั้นเหมือนเรื่องที่
เกิดข้ึนในพระธรรมกิจการ  

ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น (2544) ช่วงปี 1860 ทางภาคเหนือของสยามมีหัวเมืองลาวอยู่ประมาณ 
6 หัวเมือง แต่ละหัวเมืองมีเจ้าลาวปกครองตนเองในฐานะเมืองขึ้นของสยาม เจ้าปกครองเหล่านี้ถูก
เรียกว่า “เจ้าชีวิต” ทุกสามปีเจ้าลาวต้องลงมากรุงเทพฯ เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการ และถือ
น้ าพระพิพัฒน์สัตยา เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไทย สมัยนั้นหัวเมืองลาวทั้ง 6 ได้แก่ 
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และหลวงพระบาง ในบรรดาหัวเมืองลาวเหล่านี้เชียงใหม่นับเป็น
แคว้นที่ส าคัญที่สุด มิชชันนารีคนส าคัญที่บุกเบิกงานทางภาคเหนือของสยามคือ ศาสนาจารย์ดาเนียล 
แมคกิลวารี ท่านเป็นมิชชันนารีขององค์กรอเมริกันเพรสไบทีเรียน ท่านมาถึงสยามเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน ค.ศ. 1858 ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นเพียง 100 วัน ท่านเดินทางมาพร้อมกับศาสนาจารย์ 
โจนาธาน วิลสัน เพ่ือนร่วมชั้นที่ปรินสตัน (Princeton) สหรัฐอเมริกา ท่านทั้งสองกลายเป็นผู้ร่วมงาน
ที่ดีต่อกันเสมอมา อีกสองปีต่อมา (1860) แมคกิลวารีได้สมรสกับโซเฟีย บรัดเลย์ (Sophia Bradley) 
บุตรสาวของหมอแดน บีชบรัดเลย์ ศาสนาจารย์แมคกิลวารีเริ่มท าพันธกิจกับชาวลาวที่ เพชรบุรีตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1861 และเห็นว่างานเกิดผล คนลาวตอบสนองต่อพระกิตติคุณดีกว่าคนไทย นอกจากนั้น 
เมื่อหมอเฮาส์ได้ให้ความคิดเห็นว่า คนลาวกล้าหาญ ขยันขันแข็ง และสัตย์ซื่อกว่าคนไทย องค์กร
อเมริกันเพรสไบทีเรียนจึงสนใจที่จะขยายงานไปทางภาคเหนือของสยาม 

พันธกิจแรกที่ศาสนาจารย์แมคกิลวารี  และศาสนาจารย์วิลสัน เริ่มกระท าก็คือ การให้ 
การรักษาพยาบาลคนป่วย แม้ท่านทั้งสองจะไม่ใช่แพทย์ แต่ได้ฝึกฝน และมีความรู้เบื้องต้นในการ 
ปฐมพยาบาลพอที่จะรักษาความเจ็บป่วยของชาวบ้านได้ ท่านพบว่าการแพทย์เป็นสะพานติดต่อกับ
ผู้คน และสามารถน าพระกิตติคุณไปถึงพวกเขาได้ดี ในปี ค.ศ.1885 มีการจัดตั้ง "เพรสไบเทอรี่ลาว" 
เป็นองค์กรปกครองคริสตจักรในภาคล้านนา มิชชั่นคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้วางรากฐาน  
และด าเนินพันธกิจสามประการที่ส าคัญ คือ การประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ และตั้งคริสตจักร  
การจัดการศึกษาสมัยใหม่ และพันธกิจด้านการแพทย์แบบตะวันตก ที่ขับเคลื่อนพร้อมกันมาโดย
ตลอด จึงท าให้เกิดสถานีมิชชั่นหลายที่ ซึ่งในปี ค.ศ.1885 มีการจัดตั้งสถานีมิชชั่นที่ล าปางโดย  
ศาสนาจารย์ นายแพทย์ ซามูเอล ซี. และนางซาราห์ เวิร์ท  พีเพิลส์ เป็นผู้รับผิดชอบ ท างานเผยแพร่
คริสต์ศาสนา จัดการศึกษา และการแพทย์แบบตะวันตก มิชชันนารีได้ริเริ่มการศึกษาส าหรับผู้ชายใน 
ค.ศ.1890 ส่วนการศึกษาส าหรับสตรีเริ่มขึ้นใน ค.ศ. 1891 ต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรี ยนเคนเน็ตแม็ค
เคนซีอนุสรณ์ และโรงเรียนวิชชานารีตามล าดับ  

จะเห็นได้ว่า เริ่มแรกศาสนาจารย์  แมคกิลวารี และศาสนาจารย์วิลสัน ได้มาส ารวจใน
ภาคเหนือก็ได้ผ่านจังหวัดล าปาง แต่เป้าหมายคือ จังหวัดเชียงใหม่  และผู้มีอ านาจสูงสุดในล้านนา  
จึงต้องไปจังหวัดเชียงใหม่ก่อน แต่จังหวัดล าปาง ศาสนาจารย์แมคกิลวารี และศาสนาจารย์วิลสันก็ยัง
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มั่นหมายว่าจะตั้งศูนย์มิชชั่นในเมืองนี้ในอนาคต เมื่อถึงปี ค.ศ.1885 มิชชันนารีสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์
มิชชั่นที่ล าปาง โดยมีแรง สนับสนุนจากรัฐบาลกรุงเทพฯ ผ่านกรมหมื่นพิชิตปรีชากร ข้าหลวงใหญ่
ประจ าเชียงใหม่ ได้มอบที่ดินส าหรับตั้งบ้านพัก ส านักงาน รวมทั้งทุนทรัพย์จ านวน 2000 รูปี ส าหรับ 
การเปิดโรงพยาบาลแบบตะวันตก ดังนั้นการเปิดประตูสู่ล าปางโดยมิชชันนารีอเมริกัน จึงมั่นคงยิ่งขึ้น 
ซึ่งภายหลังที่มีการตั้งศูนย์มิชชั่น มีการจัดตั้งส่วนท าการสองแห่งเป็นที่รู้จักในสมัยก่อนว่า มิชชั่นเหนือ
และมิชชั่นใต้ และมิชชันนารีได้มองล าปางในฐานะเป็นศูนย์กลางที่จะขยายงานไปยังชายแดน
ตะวันออกของล้านนาได้แก่ เมืองแพร่และน่าน ซึ่งก็เป็นจริงในปี ค.ศ. 1893 และ 1895 ตามล าดับ 

ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น (2544) มิชชันนารีอเมริกันได้เข้ามามีส่วนในพัฒนาทางสังคมในล าปาง
ในยุคที่สยามก าลังพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันสมัยตามอารยประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ยังขาดก าลัง
และความพร้อมหลายด้าน การเข้ามาของมิชชันนารีนับเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นขณะนั้น 
แม้ว่าในส่วนลึกแล้วจะมีเรื่องติดขัดกับการสอนศาสนาคริสต์อยู่บ้างก็ตาม โดยเหตุนี้ในการด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลกรุงเทพฯ จึงได้ใช้มิชชันนารีเป็นตัวแทนในการสร้างความทันสมัย เข้าใจว่าการที่
รัฐบาลกรุงเสนอมอบที่ดินให้ ซึ่งมิชชันนารีกล่าวว่าเป็นท าเลที่สวยงามมาก พร้อมทั้งให้ทุนส าหรับ 
การตั้งโรงพยาบาล เป็นการด าเนินกุศโลบายที่เกิดผลดีส าหรับรัฐบาลกรุงเทพฯ หลายด้าน นอกจาก
เป็นการสร้างความทันสมัยในหัวเมืองที่ห่างไกลแล้ว ยังเป็นการสร้างดุลอ านาจของชาติตะวันตกที่ไม่มี
ฝ่ายใดเป็นใหญ่ เพราะมีหลายเชื้อชาติที่มีกิจการในล าปาง เช่น บริษัทป่าไม้ของอังกฤษ และกิจการ
ของมิชชันนารีอเมริกัน เป็นต้น แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นจากการที่รัฐบาลกรุงเทพฯ และเจ้าเมือง
เชียงใหม่ยินยอมให้มิชชันนารี เดินทางส ารวจดินแดนในล้านนาตามที่ศาสนาจารย์  แมคกิลวารีได้ท า
เมื่อปี ค.ศ.1872 นั้น เป็นที่เข้าใจว่า ต้องการให้ชาวตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกัน หรืออังกฤษปรากฏ
ตัวตามชายแดน เพ่ือแสดงให้ฝรั่งเศสที่ก าลังแผ่ขยายอ านาจสู่เขมรและลาวรู้ว่า ชายแดนสยามอยู่ใน
อิทธิพลของสองประเทศนี้แล้ว นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.1885-1940 มีมิชชันนารีของคณะเพรสไบที่เรียน
อเมริกัน เข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในล าปางรวม 51 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 30 คน ปฏิบัติงาน  
ทั้งในช่วงเวลาสั้นและอยู่อย่างยาวนาน มิชชันนารีที่ปฏิบัติพันธกิจในล าปางเป็นเวลานานที่สุดคือ 
ศาสนาจารย์วิลสัน ท่านอยู่ที่ล าปางเป็นเวลา 23 ปี (ค.ศ.1888-1911) และจบชีวิตที่นี่เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน ค.ศ. 1911 ศพของท่านได้รับการฌาปนกิจแบบคนเมืองทั่วไปคือ ห่อศพด้วยผ้าขาวใช้ไม้
ประกบและฝังแบบชาวบ้านที่ป่าช้าของคริสเตียน (สันนิษฐานว่าคงเป็นสุสานของคริสตจักรที่ 1 
ล าปาง) ส่วนมิชชันนารีที่ท างานในล าปางเป็นเวลายาวนานรองลงมาคือ ศาสนาจารย์ฮิวจ์  และนาง 
ดอร่า เบลล์ เทเลอร์ (ค.ศ.1888-1908) ซึ่งชาวล าปางรู้จักในนาม “พ่อครูและแม่ครูเทเลอ” ขณะที่
พ่อครูวิลสันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก (โดยเฉพาะในเขตรอบนอก) เพราะท่านมีปัญหาสุขภาพ ไม่ค่อยได้
ออกไปประกาศคริสต์ศาสนาตามรอบนอก ในช่วงปี ค.ศ.1880-1940 มีการตั้งคริสตจักรในล าปาง
จ านวน 4 แห่งด้วยกันคือ คริสตจักรที่ 1 ล าปาง คริสตจักรแก้วเมืองมูล คริสตจักรสัมพันธวงศ์  
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และคริสตจักรประสบสุข มีผู้เชื่อประมาณ 500 คน ภายหลังจากนั้น มีศาสนาจารย์ โรเดอริค กิลลีส์ 
และศาสนาจารย์ เจ.แอ.ฮาร์ทเซล รับช่วงต่อจากนั้น พันธกิจของสถานีมิชชั่นได้ด าเนินงานจน
สงครามโลกครั้งที่ 2   

พิษณุ อรรฆพิญญ์ (2554) ศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสัน ท่านได้อุทิศชีวิตในการเป็น 
ศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่ 1 ล าปาง และได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการประพันธ์เพลงนมัสการ เพ่ือให้
คริสตจักรไทยได้มีบทเพลงนมัสการ จนกระทั้งท่านได้ถึงแก่กรรมในวันที่ 3 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1911 
ก่อนหน้านั้น 2-3 วัน ศาสนาจารย์ แมคกิลวารี ได้ส่งโทรเลขให้ท่านมีข้อความตาม พระธรรม 2 ทิโมธี 
4:6-8 ตามค าบอกเล่าของ คุณหมอคอร์ต ว่าค าสุดท้ายของท่านคือ “พระเจ้ามีความเมตตา” 
ตลอดเวลาสี่ห้าปีก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรม ศาสนาจารย์ วิลสัน ได้เคยชอบพอรักใคร่กับครูผัด จินดา
วงศ์ ซึ่งต่อมาครูผัด ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนพระคริสตธรรมที่เชียงใหม่ และได้รับการสถาปนาเป็น
ศาสนาจารย์ที่คริสตจักรในล าปาง และศาสนาจารย์ แมคกิลวารี ได้ถึงแก่กรรมภายหลังศาสนาจารย์ 
วิลสันไม่นาน ท่านเสียชีวิตวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1911 สิ่งที่ประทับใจในการท าพันธกิจในล าปาง
ของศาสนาจารย์ วิลสันคือ การประพันธ์เพลงนมัการเป็นภาษาค าเมือง โดย ศาสนาจารย์ โจนาธาน 
วิลสันและมีหนานปวน เป็นผู้ช่วยในการแต่งและแปลเพลงมากกว่า 500 เพลง จันทร์แรม ชัยศรี. 
(1991) คริสเตียนได้ใช้เพลงในการเรียนรู้ค าสอนศาสนา และมีการใช้เพลงอย่างมากมายในคริสตจักร
ทั่วภาคเหนือ 

เมื่อมองถึงบทบาทของมิชชันนารี อเมริกันในพัฒนาการทางสังคมในล าปางจะแยกเป็นสาม
ด้านที่ส าคัญคือ การเผยแพร่คริสต์ศาสนา การแพทย์ และการจัดการศึกษา การเปิดประตเูข้าสู่ล าปาง
เป็นสิ่งที่ท้าทายของมิชชันนารี และโดยเฉพาะการประกาศพระกิตติคุณในการน าเสนอรูปแบบต่างๆ 
เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อความเชื่อดั้งเดิมของคนล าปาง โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อต่อผี การเข้ามาของ
มิชชันนารีถือว่าเป็นทางเลือกด้านความเชื่ออีกทางหนึ่ง ซึ่งคนท้องถิ่นแสดงถึงความกลัว  และ 
เบื่อหน่ายกับการถือผี และหันมาเป็นคริสเตียน โดยมีความเชื่อว่าเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วผีจะไม่
มารบกวนอีก ซึ่งเป็นความเชื่อของคริสเตียนยุคแรกในจังหวัดล าปาง 

2.4.4) การจัดตั้งคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง 

คริสต์ศาสนาได้เข้ามาสู่ล้านนาในปี ค.ศ.1867 โดยการน าของ ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล  
แมคกิลวารี แห่งคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน มิชชันนารีแห่งแรกตั้งขึ้นที่เชียงใหม่ ต่อมาได้มี
มิชชันนารีเข้ามาสมทบมากขึ้นก็ได้ขยายงานไปยังจังหวัดล าพูน และจังหวัดล าปาง คริสเตียนคนแรก
ในจังหวัดล าปาง คือ พระยาสีหนาท เป็นข้าราชการ ท่านได้ใช้เวลาในการอ่าน และศึกษาพระคัมภีร์
เป็นระยะเวลา 20 ปี จึงได้ตัดสินใจรับเชื่อ และเข้ารับบัพติศมา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1878 ต่อใน
ในปี 1880 ได้ตั้งคริสตจักรแห่งแรกในจังหวัดล าปางขึ้น คือ คริสตจักรที่ 1 ล าปาง โดยเริ่มจาก
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ครอบครัวพระยาสีหนาท ปี ค.ศ.1885  ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี และภรรยา และมิสซิส
พีพ้ิลส์ ได้มาเปิดมิชชั่นขึ้นที่จังหวัดล าปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 โดยพระราชทานที่ดิน พาหนะได้แก่ ช้าง  และการช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ รวมทั้ง
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยพระองค์มีพระประสงค์ให้มิชชันนารีเป็นผู้น าความเจริญมาสู่
ล าปาง ซึ่งในการเปิดสถานีมิชชั่นล าปางนี้ ศจ.นพ.ซี. พีเพิลส์ เป็นผู้ที่คณะมิชชั่นมอบหมายให้เป็น
ผู้ด าเนินการในปี ค.ศ. 1885  และในปี ค.ศ.1888 ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี และศาสนา
จารย์โจนาธาน วิลสัน และหลานสาวชื่อ มิสแคทเธอรีน ฟรีสัน  ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดล าปาง 
และมิสแคทเธอรีน ฟรีสันได้รวบรวมเด็กหญิง 10 คน ตั้งโรงเรียนขึ้นเรียกว่า “โรงเรียนสตรีอเมริกัน” 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2432 และอยู่ในความดูแลของคณะมิชชั่นนารี คณะเพรสไบทีเรียน บอร์ดออฟ 
ฟอเรนจ์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้รับผิดชอบร่วมกับมิสแคทเธอรีน ฟรีสันหลายท่านคือ  
มิสเอลิซาเบ็ธ คาโรเธอร์, มิสฮาเซล บรูนเนอร์ และเป็นที่รู้จักกันมากคือ มิสลูซี่ สตรร์ลิ่ง ต่อมาเมื่อ
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสด็จเยี่ยมโรงเรียน และได้ประทานชื่อให้ใหม่ว่า “วิชชานารี”  
ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน ในปี ค.ศ.1891 นพ.พีเพิลส์ และนพ.บริกส์ ได้ตั้งโรงเรียนชายขึ้นเรียกว่าโรงเรียน
เคนเน็ตแม็คเคนซีจนปัจจุบัน แต่ตั้งเป็นโรงเรียนอาชีวะก่อน ต่อมาคนที่รับงานต่อคือ ศจ .เออร์ วิน 
ดร. วินเชนต์ และอาจารย์แมคลูลิน ส่วนด้านการแพทย์อยู่ในความรับผิดชอบของ นพ.พีเพิลส์  และ
เมื่อนพ.บริกส์ มาประจ าที่สถานีมิชชั่นล าปาง งานด้านการแพทย์จึงอยู่ในความดูแลของ นพ.บริกส์ 
และในเวลาต่อมาก็มีนายแพทย์คนอ่ืนๆ เข้ามารับหน้าที่ เช่น นพ.เจ.เอส ธอมัส นพ.คาร์ล ซี เฮนเซน 
และนพ.ชาร์ล เอช. ครุดส์ ซึ่งได้เริ่มงานรักษาโรคในจังหวัดล าปาง ในปี ค.ศ.1890 นายแพทย์   
วิลเลียม เอ.บริกส์ ได้เริ่มด าเนินกิจการด้านการแพทย์ในลักษณะของโรงพยาบาลโดยใช้ชื่อว่า 
“โรงพยาบาล อเมริกันมิชชั่น”ในเวลาต่อมาปี ค.ศ.1900 นางเคท แวนแซนต์วูร์ด เบิร์ล สมิท  นาง
เซดคี แวนแซนต์วูร์ด โอลคอต และนางสาวแอนนา ทาวน์เซนต์ แวนแซนต์วูร์ด ได้ร่วมกันบริจาคเงิน 
3,000 ดอลลาร์ ให้แก่คริสตจักรเพรสไบทีเรียนนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงนายชาร์ลส์ 
ที. แวนแซนต์วูร์ด และคริสตจักรฯ ได้จัดส่งเงินดังกล่าวมา ให้โรงพยาบาลฯ สร้างเรือนแถวไม้ส าหรับ
ผู้ป่วย และจ าหน่ายยาเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคเงิน จึงเปลี่ยนชื่อจาก “โรงพยาบาลอเมริกัน มิชชั่น” 
เป็น “โรงพยาบาลชาร์ลส์ ที. แวนแซนต์วูร์ด” และในปี ค.ศ.1933 – 1939 นายแพทย์ตวงธรรม 
สุริยะค า เป็นผู้อ านวยการคนไทยคนแรกของโรงพยาบาล ได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น “โรงพยาบาล
แวนแซนต์วูร์ด” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จนถึงปัจจุบัน  

จอร์จ บรัดเลย์ แมคฟาร์แลนด์ เอ็ม.ดี. (2560) ในปี ค.ศ.1934 ได้มีการก่อตั้งคริสตจักรภาคที่ 
2 ขึ้น ซึ่งเวลานั้นล าปางยังรวมเป็นภาคเดียวกันเชียงรายตามสถิติของคริสตจักรภาคที่ 2 ใน  
ค.ศ.1934 มีสมาชิกรวม 2 ,413 คน (ฝ่ายเชียงราย 801 คน ฝ่ายล าปาง 1 ,612 คน) ต่อมาในปี  
ค.ศ. 1948 จึงได้มีการแยกตัวของคริสตจักรในจังหวัดล าปางออกจากคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย 



 
 

24 

มาตั้งเป็นคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง จนถึงปัจจุบัน ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 คือปี 1880 – 1949 
คริสตจักรภาคที่ 3 มีคริสตจักรประจ าต าบล เพียง 4 คริสตจักร  แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ
ระหว่างปี 1950 – 1980 มีคริสตจักรประจ าต าบลเพ่ิมขึ้นอีก 5 คริสตจักร นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1880 – 
1980 เป็นเวลา 1 ศตวรรษมีคริสตจักรประจ าต าบลทั้งสิ้น 9 คริสตจักร และ5 หมวดคริสเตียน 
คริสตจักรภาคที่ 3 ได้มีการจัดนมัสการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี คริสต์ศาสนาเข้าสู่เมืองล าปาง 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 1980 นับแต่นั้นมา คริสตจักรภาคที่ 3 มีการประกาศพระกิตติคุณอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเวลาร้อยกว่าปีของคริสตจักรในล าปาง ได้มีการประกาศพระกิตติคุณ และเปิดสถานประกาศใน
ย่านตลาดในอ าเภอเมือง  และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1981 ได้ก่อตั้งคริสตจักรเขลางค์พันธกิจขึ้น ในปี 
ค.ศ.1982 ตั้งคริสตจักรห้วงโป่ง ปี ค.ศ.1983 ตั้งคริสตจักรประสบธรรม ปี ค.ศ. 1984 ตั้งคริสตจักร
ศาลาชัย ปี ค.ศ.1990 ตั้งคริสตจักรเกียรติการุณ และปี ค.ศ.2000 ตั้งคริสตจักรดงพระพร  ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1937 ถึงปัจจุบันคริสตจักรภาคท่ี 3 มีคริสตจักร, หมดคริสเตียน และสถานประกาศพระกิตติคุณ 
รวมทั้งหมด 27 แห่ง คือ 18 คริสตจักร 3 หมวดคริสเตียน  และ6 สถานประกาศข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสต์ 

จากค ากล่าวบางตอนของศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี. (2537) หนังสือ กึ่งศตวรรษ
ในหมู่คนไทยและคนลาว 

 
“ในวันหนึ่งของเดือนมีนาคม ในขณะที่ก าลังนั่งท างานอยู่ ในห้องผมรู้สึก   
ประหลาดใจที่เห็นชายแปลกหน้ารูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาท่าทางของท่าน
เหมือนกับขุนนางคนหนึ่ง ท่านใช้นิ้วชี้ไปที่หูของตน และถามพ่อครูว่า “พุดค าว่า
ว่า “เอเฟาธา” “ได้หรือไม่” แล้วจึงเปิดหูของคนหูหนวกแบบที่พระเยซูทรงท า
เอาไว้ ซึ่งนับว่าเป็นการแนะน าตัวที่แปลกทีเดียว ที่คนลาวเข้ามาทักทายด้วย
ถ้อยค าจากพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาอะเรเมียนโบราณ ! ผมเดาจากส าเนียงที่พูดว่า
คงมาจากลคร (ล าปาง) การไตร่ถามเก่ียวกับตัวเขานั้นท าให้ผมรู้ว่าเขาเป็นพระยา 
ซึ่งนับว่าเป็นต าแหน่งที่สูงสุดของขุนนางลาวทีเดียว พระยาผู้นี้เดิมอยู่กับราช
ส านักลคร แต่ในขณะนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว แต่ท่านเอาพระคัมภีร์ไบเบิลมากจาก
ไหน และผู้ใดเป็นคนสอนท่าน” 

 
“ผมทราบมาประมาณยี่สิบปีมาแล้ว ท่านติดตามเจ้าหลวงไปบางกอก และพบกับ
หมอบรัดเลย์ที่นั่น จึงได้พระคัมภีร์เก่าเป็นภาษาไทยเพ่ืออ่านเนื้อเรื่องของ 
พระคัมภีร์เท่าที่พิมพ์เสร็จแล้วท่านเรียนภาษาไทยเพ่ืออ่านเนื้อเรื่องของพระ
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คัมภีร์เหล่านี้ให้เข้าใจ และฝันเสมอว่าท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยของพรเยซู แต่เมื่อไม่มี
ผู้ใดช่วยแนะให้ท่านจึงไม่อาจสรุปเรื่องราวในพระคัมภีรืได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้” 
 
“เมืองลคร : วันที่ 30 มกราคม คศ. 1885 พวกเราเดินทางมาถึงล าพูนในวันศุกร์ 
แม่ใช้ผ้าขึงท าเป็นฉากกั้นเอาไว้ด้านหนึ่งของศาลาที่อยู่เยื้องขึ้นไปทางตอนเหนือ
ของเมือง และมิสซิสพีเพิลส์ท าแบบเดียวกันอีกด้านหนึ่ง เพ่ือปล่อยบริเวณ
ส่วนกลาง และนอกชานเอาไว้ส าหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราอยู่ที่นั่นในวัน
อาทิตย์ พ่อของลูกเทศน์สองครั้งให้กับผู้ที่ตั้งใจมาฟัง พวกเราทราบซึ้งต่ออนาคต
ที่สดใส ของงานคริสตจักร และเฝ้าระวังกันว่าจะกลับมาเยือนที่นั่นอีกในเวลาไม่
นานนัก พวกเราออกเดินทางในวันจันทร์ และเดินทางไปถึงในเที่ยงของวันพฤหัส
ฯ และเข้าไปพักอยู่ในศาลา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ดินสวยแปลงหนึ่งที่กรมหมื่นพิชิต
ประทานให้กับพวกเราเพ่ือสร้างเป็นศูนย์ ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่เหมาะเจาะที่สุด และ
ถือกันว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดของเมือง พวกเราไปเยี่ยมเจ้าหลวงเมื่อเช้านี้ ดู เหมือนว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างจะด าเนินไปด้วยดี และมีทีท่าว่าจะมีศูนย์คริสตจักรอยู่ที่นี่ แต่ก็ยัง
ไม่มีการตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้เปิด พวกเรายินดีมาอยู่ที่นี่ คุณหมอพีเพิลส์ก็
เช่นกัน ดังที่ได้คาดกันเอาไว้ พวกเราเดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยความซาบซึ้งใจต่อ
พระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานให้กับพวกเรา ศูนย์แห่งใหม่นี้จะเป็นศูนย์ที่
มั่นคง พวกเราไม่คิดที่จะเก็บหมอสองคนเอาไว้ที่เชียงใหม่”  
 

2.5 ข้อมูลพื้นฐาน และการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล 

2.5.1) ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน และพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล  

สุพรรณ กมลเพชร (ม.ป.ป.) คริสตจักรแก้วเมืองมูล ตั้งอยู่ที่บ้านสันมะเกลือหมู่ที่ 5  ต าบล
วิเชตนคร  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 58 กิโลเมตร 
เป็นคริสตจักรแห่งที่ 2 ของล าปาง สังกัด คริสตจักรภาคท่ี 3 ล าปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ยุคบุกเบิก 

แต่เดิมในท้องที่อ าเภอแจ้ห่มนี้ ยังไม่มีผู้ใดนับถือศาสนาคริสต์ ต่อมาประมาณปี ค.ศ.1888 
(พ.ศ. 2431)  ศาสนทูต (มิชชันนารี) ชาวอเมริกัน 2 ท่าน มาท าการประกาศคริสต์ศาสนาในจังหวัด
ล าปางคือศาสนาจารย์โยนาธาน วิลสัน และศาสนาจารย์ฮิว เทเลอร์ ทั้ง 2 ท่านได้ส่งผู้น าคริสเตียน
เมือง 2 ท่านชื่อผู้ปกครอง หนานมะโน และผู้ปกครองหนานธรรมชัยมาประกาศที่อ าเภอแจ้ห่มเป็น
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ครั้งแรก ได้เดินทางมาถึงบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 4 ต าบลแจ้ห่มเหนือ (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 6 ต าบลวิเชตนคร) 
พักอยู่ที่บ้านพ่อเฒ่าแก้วและแม่เฒ่ามูล กมลเพชรโดยมีจุดประสงค์เพ่ือประกาศพระนามพระเจ้า 
 คงจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าที่น าท่านทึ้งสองมาพักที่บ้านนี้ เมื่อท าการประกาศได้มี
ผู้สนใจรับเชื่อเป็นครอบครัวแรกคือครอบครัว พ่อเฒ่าแก้วนี่เอง ต่อมาก็มีอีก 3 ครอบครัวได้ติดตาม
รับเชื่อคือ ครอบครัวพ่อเฒ่าน้อยปวนกับแม่เฒ่าค า ฟองรักษ์ ครอบครัวพ่อเฒ่าค ากับแม่เฒ่าจันทร์
ฟอง และครอบครัวพ่อเฒ่าน้อยพรหม ครอบครัวเหล่านี้อยู่กันคนละบ้านแต่ก็ไปมาหาสู่กันได้สะดวก 
นับเป็นต้นตระกูลที่น าลูกหลานมาเชื่อพระเจ้า ทั้ง4 ครอบครัวต่างก็มีลูกหลานอีกหลายคนที่ยอมรับ
มรดกแห่งความเชื่อนี้ ต่อมาศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสัน ศาสนาจารย์ฮิว เทเลอร์ ศาสนาจารย์ 
คาลันเตอร์ ศาสนาจารย์กีลีส และนายแพทย์ดรุกษ์ มิชชันนารีชาวอเมริกันได้ผลักเปลี่ยนกันมาเยี่ยม
เยือน และประกาศสั่งสอนเป็นประจ า  ท าให้อีกหลายครอบครัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธารับเอา  
พระเยซูคริสต์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพ่ิมขึ้น ขณะนั้นยังไม่มีโบสถ์เป็นที่นมัสการพระเจ้าร่วมกัน  
พ่อเฒ่าแก้วได้ให้บ้านของท่านเป็นที่นมัสการไปพลางๆ ก่อน ท่านมีที่ดินแปลหนึ่งติดกับที่อยู่อาศัยมี
เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ท่านได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่สร้างโบสถ์ในเวลาต่อมา โดยความร่ วมมือ
เสียสละทั้งก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ของบรรดาคริสต์สมาชิก โบสถ์ที่สร้างหลังแรกเป็นเรือนไม้
ชั้นเตียงใต้ถุงสูง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอบรรจุคนได้ประมาณ 200 คน สร้างเสร็จแล้วมีการ
นมัสการเฉลิมฉลองมอบถวายเป็นที่นมัสการพระเจ้าเมื่อวันที่ 7 เมษายน  ค.ศ. 1912(พ.ศ. 2455) 

ในราว ค.ศ.1925 (พ.ศ. 2468) ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใหญ่น้ าในแม่น้ าสอย และแม่น้ ามอญ
ไหลทั่วฝั่ง ท าให้ตลิ่งผังจนถึงบริเวณที่ตั้งโบสถ์ตลอดจนหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนมา บรรดาสมาชิก
และชาวบ้านได้ช่วยกันรื้อตัวโบสถ์ทันที  ลูกของพ่อเฒ่าแก้วโดยเฉพาะครอบครัวของพ่อป้อ กมลเพชร 
ได้ย้ายจากที่เดิมคือ บ้านหัวทุ่งไปอยู่ที่บ้านสันมะเกลือ ห่างจากที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตร ทางทิศ
เหนือ ได้จัดหาที่ดินประมาณ 5 ไร่เศษ และได้แบ่งเป็นที่ปลูกสร้างโบสถ์ชั่วคราวก่อน อาศัยวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีได้รื้อมาใช้เป็นที่นมัสการพระเจ้าไดเ้ป็นเวลาหลายปี นับเป็นอาคารโบสถ์หลังที่ 2 

ยุควางรากฐาน 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) คณะผู้ปกครองโดยการน าของ ผป.ป้อ กมลเพชร และ
สมาชิกคริสตจักรได้ปรึกษา และตกลงสร้างโบสถ์ถาวรขึ้น ณ ที่ดินที่ยกให้ อาศัยงบประมาณ 
การก่อสร้างโดยความร่วมมือศรัทธาของสมาชิกคริสตจักรเป็นอาคารไม้ชั้นเดี่ยวใต้ถุงสูง เสาตอนล่าง
ต่อด้วยอิฐ คือปูน ตอนบนต่อด้วยไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ จุคนได้ประมาณ  
300 คน สร้างเสร็จแล้วมีการนมัสการเฉลิมฉลองมอบถวายเมื่อปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 1932  
(พ.ศ. 2475) นับเป็นอาคารโบสถ์ถาวรหลังที่ 3 ใช้เป็นที่นมัสการพระเจ้าได้นานพอสมควร 



 
 

27 

 เนื่องจากอาคารที่สร้างขึ้นมามีอายุร่วม 50 ปี มีสภาพช ารุดทรุดโทรมตามธรรมดา  
ทางคริสตจักรจึงได้ร่วมประชุมวางโครงการที่จะสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้น เริ่มด้วยการสะสมเงินถวายพิเศษ 
การจัดกิจกรรมหารายได้ และขอความร่วมมือจากญาติพ่ีน้อง ลูกหลานของคริสตจักรทั้งภายใน และ
ภายนอกตลอดจนมิตรสหาย และบรรดาผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้เงินมาจ านวนหนึ่งซึ่งพอจะเริ่มท าการ
ปลูกสร้างได้ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ท่ีจะปลูกสร้างเพราะมีพ้ืนที่จ ากัด ผป.สุพรรณ กมลเพชร ซึ่งเป็น
ประธานคณะธรรมกิจจึงได้บริจาคที่ดินที่ติดกับด้านหลังของพ้ืนที่โบสถ์ให้พอแก่การปลูกสร้าง แล้วได้
รื้อถอนอาคารดังกล่าว ย้ายไปสร้างเป็นอาคารชั่วคราวในพื้นที่ของ ผป. สุพรรณ กมลเพชร เพ่ือใช้เป็น
ที่นมัสการ อาศัยวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนนับเป็นอาคารโบสถ์หลังที่ 4 อาคารหลังใหม่ที่จะสร้างนี้ ได้
ประกอบพิธีวางศิลาราก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) โดย ศจ.บุญศรี  กลิ่นหอม 
ประธานคริสตจักรภาคในเวลานั้น ท่ามกลางบรรดาสมาชิกของคริสตจักรตลอดจนญาติพ่ีน้อง
ลูกหลานต่างคริสตจักรมาร่วมเป็นจ านวนมาก แบบแปลนเป็นอาคารตึกชั้นเดี่ยว การปลูกสร้างได้
อาศัยแรงงานของสมาชิกในคริสตจักรร่วมกันในบางรายการที่พอจะท าได้ ส่วนงานที่ละเอียดและท า
ยากได้ว่าจ้างตามขั้นตอนตลอดเวลาที่ท าการปลูกสร้างได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา
สนับสนุนอยู่มิได้ขาด จนท าให้ตัวอาคารโบสถ์ที่สร้างขึ้นได้ส าเร็จตาวัตถุประสงค์ ได้รับความกรุณา
ช่วยเหลือจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย บริจาคเงินจ านวน 30 ,000 บาท สมทบกับเงินสมาชิก 
ลูกหลานมิตรสหายตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,654.50 บาท ใช้จ่ายในการ
ปลูกสร้างทั้งสิ้น 185,985 บาท มีเงินเหลืออีก 19,559.50 บาท 
 โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดประทานพระพรให้ ท าให้การปลูกสร้างโบสถ์หลังนี้ได้
ส าเร็จเรียบร้อยทุกประมารจึงก าหนดให้มีการนมัสการฉลอง และมอบถวายในวันอาทิตย์ ที่ 4 
กรกฎาคม ค.ศ.1982 (พ.ศ. 2525) โดยศาสนาจารย์สัมฤทธิ์ วงศ์สังข์ รองประธานสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยสมัยนั้นเป็นประธานท่ามกลางบรรดาผู้มีเกียรติที่เชิญมาร่วมพิธีเช่น นายอ าเภอแจ้ห่ม 
ศึกษาธิการอ าเภอแจ้ห่ม ข้าราชการ คหบดี ญาติพ่ีน้อง มิตรสหายในท้องที่อ าเภอแจ้ห่ม และบรรดา
สมาชิกในคริสตจักรภาค 1 ,2,3,4,13 ตลอดจนญาติพ่ีน้องลูกหลานทั้งใกล้ และไกลเป็นจ านวน
มากมาย รับเป็นประวัติการณ์อันยิ่งใหญ่น่าภาคภูมิใจ และเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
 เพ่ือเป็นการตอบสนองพระคุณพระเจ้าที่ประทานแผ่นดินของพระองค์คือ คริสตจักรด าเนิน
มาเป็นเวลานานถึง 105 ปี โดยมีบรรดาบรรพบุรุษต้นตระกูลกมลเพชรเป็นผู้เชื่อ ท าให้เกิดมีมรดกอัน
ล้ าค่าหาที่เปรียบมิได้บรรดาทายาทของท่านได้ใช้ชีวิตตามแนวทางของท่านตลอดมา พ่อเฒ่าแก้วผู้รับ
เชื่อคนแรกได้จากพวกเราไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) ค านวณอายุได้ 
105 ปี และมีการรวมญาติเพ่ือร าลึกถึงพระคุณของท่านด้วย ซึ่ งได้กระท าพิธีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่1 
เมษายน ค.ศ.1995 (พ.ศ. 2538)  โดยเชิญศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น อธิการบดีคณะศาสน
ศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพในขณะนั้นเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา เชิญนายสมชาย อายุศนิล 
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นายอ าเภอแจ้ห่ม เวลานั้นเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางทายาทมิตรสหาย สมาชิกคริสจักร และผู้มี
เกียรติที่ได้เชิญมา นับเป็นประวัติการณ์อันยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่ง 
 อนึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้จัดท าหนังสือ ล าดับทายาทของตระกูลกมลเพชร คือ พ่อเฒ่าแก้ว  
และแม่เฒ่ามูล และหนังสือ 105 ปีพระกิตติคุณสู่แจ้ห่ม โดย ผู้ปกครองสุพรรณ  กมลเพชร  ทายาท
คนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการติดต่อ สืบเสาะ สอบถามจากผู้รู้เห็น น ามาแจกจ่าย มีผู้สนใจและรับซื้อ 
รายได้เป็นทุนถวายส าหรับคริสตจักรต่อไป 

ยุคเติบโต 

 ในด้านการปฏิบัติพันธกิจของคริสตจักรที่มากมายหลายประการจะขอกล่าวถึงพันธกิจที่
ส าคัญๆ เท่านั้น แต่เดิมคริสตจักรไม่มีศิษยาภิบาลประจ า แต่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และธรรมนูญ 
การปกครองของสภาคริสตจักรในประเทศไทยทุกอย่าง ทางคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปางได้ช่วยเหลือ
โดยส่งเจ้าหน้าที่ภาคผู้ประกาศมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวทางคริสตจักรได้แต่งตั้งผู้ปกครองเป็น
ประธานคณะธรรมกิจ ซึ่งมีหลายท่านหลายสมัยผลัดเปลี่ยนกันบริหารงาน จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม  
ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) จึงได้รับครูศาสนาถนอม  ใจมา จากคริสตจักรไทยสมัคร บ้านป่าสักขวาง 
ต าบลแม่ไร่  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย ภาคที่ 2 เชียงราย เป็นศิษยาภิบาลโดยเข้าโครงการ
คริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก าหนด 10 ปี และได้รับความ
เห็นชอบให้ต่ออายุต่อมา ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้ได้เป็นศาสนาจารย์ และสนับสนุนให้โอกาส
ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีคณะศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยพายัพด้วย และได้ลาออกจากต าแหน่ง
ศิษยาภิบาลแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2000 ( พ.ศ. 2543)  
 วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) รับครูศาสนาเพชรสุวรรณ แผลงฤทธิ์  จาก
คริสตจักรแสงประทีป ภาค 15 พะเยา เป็นศิษยาภิบาลในโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง ได้
ค่าตอบแทน 6,333 บาท เงินสะสม4 % 252 บาท รวม 6,575 บาท ท างานได้ 2 ปี ขออนุญาตลาออก 
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เป็นต้นไป 
 วันที่1 กันยายน ค.ศ.2005 (พ.ศ. 2548) รับครูศาสนาพิสมัย เรียบร้อย จากคริสตจักรบ้าน
โป่ง ภาค 19 (กะเหรี่ยงแบ๊พติ๊ส) เป็นศิษยาภิบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ ทางคริสตจักรรับผิดชอบ เรื่องค่าตอบแทนในโครงการเลี้ยงตนเองใน
อัตราเริ่มต้นระดับปริญญาตรีของทางราชการ ดังนี้ เงินเดือน 7 ,260 บาท เงินสะสม 5% 363 บาท  
รวม 7,623บาท ครูศาสนาพิสมัยได้ท าการสมรสกับอาจารย์บุญรัตน์ สุริวงค์ อาจารย์สอนโรงเรี ยน
พระคริสตธรรมลาหู่ อ าเภอดอยสะเก็ดเมื่อปี ค.ศ. 2007 ได้ปฏิบัติผู้เลี้ยงที่ดีของคริสตจักรเป็นเวลา  
4 ปี ได้ขออนุญาตลาออก ทางคริสตจักรได้พิจารณาให้ลาออกด้วยความเห็นใจและเสียดายยิ่ง ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 
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 วันที่1 กันยายน ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) รับ อาจารย์ อ านวย วิเศษบุญ จากคริสตจักรภาค 
5 น่าน เป็นศิษยาภิบาลถึงเดือนธันวาคม 2009 และได้ลาออกจากคริสตจักรไป 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2010 รับครูศาสนาธัชนนท์ จะเก้า จากคริสตจักรซีโลห์อัมห้วยปลากั้ง ภาค 
6 เชียงราย เป็นศิษยาภิบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่ รับใช้ได้ 1 วาระก็ลาออกจากคริสตจักรไป 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2013 รับครูศาสนาทัศนะ แก้วรากมุข จบจากคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัย
พระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแก้วเมืองมูลจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันคริสตจักรสามารถเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศได้ด้วยตนเอง 
 

2.5.2) สถานที่ตั้งคริสตจักร/หมวดคริสเตียน 

 คริสตจักรแก้วเมืองมูล หมู่ 5 บ้าน สันมะเกลือ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ล าปาง 52120 

ศิษยาภิบาล 

1) คศ. ทัศนะ แก้วรากมุข   วาระการท างานปี ค.ศ. 2021-2026 
หมายเลขโทรศัพท์ 0927736773 

E-mail address 
 Jeremiahna161991@gmail.com 

ประธานคณะธรรมกิจ 

1) ผป. ภิญญา กมลเพชร   วาระการท างานปี ค.ศ. 1999-2022 
หมายเลขโทรศัพท์ 0934695641 

รายนามคณะธรรมกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล วาระการท างานปี ค.ศ. 1999-2022 

1) ผป. ภิญญา กมลเพชร  ประธานคณะธรรมกิจและประธานคณะสตรี   
2) ผป.พิมลธรรม สารสมุทร  รองประธานคณะธรรมกิจและฝ่ายพันธกิจแสงสีเสียง 
3) ผป. เฉลิม กลิ่นหอม  เลขานุการ 
4) มน. กมลรัตน์ วรรณโสภา เหรัญญิก  
5) ผป. วิญญู ตุลาธนะ  ฝ่ายการประกาศพระกิตติคุณและฝ่ายดนตรี  
6) ผป. ไพศาล กมลเพชร  ฝ่ายปฏิคม 
7) มน. บัวจีน เปียงใจค า  ฝ่ายปฏิคม 
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8) มน. สากล กมลเพชร  ฝ่ายพันธกิจอาคารสถานที่และฝ่ายพันธกิจสุสาน 
9) มน. จารุณี เปล่งใส  รองประธานคณะสตรีและฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
10) มน. บังอร วงศ์ทา  ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
11) มน. จ าเนียร สารสมุทร  ฝ่ายทรัพย์สินคริสตจักร 
12) คุณ กรรณิการ์ เปียงใจค า ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
13) คุณ สายพิณ กมลเพชร  ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
14) คุณ พรพิมล ท ากล้า  ผู้ช่วยเหรัญญิก 

จ านวนผู้ปกครองและมัคนายก ณ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 

ผู้ปกครองประจ าการ  ชาย 4 คน หญิง 1 คน รวม 5 คน 
ผู้ปกครองนอกประจ าการ  ชาย 3 คน หญิง - คน รวม 3 คน 
จ านวนมัคนายก   ชาย 1 คน หญิง 5 คน รวม 6 คน 
 

ตางรางที่ 1 จ านวนสมาชิกคริสตจักรแก้วเมืองมูล (ณ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021) 
 

เพศ ปี 2020 ปี 2021 เสียชีวิต ถวาย
บุตร 

รับบัพติศ
มา 

ย้ายเข้า ย้ายออก 

สมบูรณ์ ส ารอง สมบูรณ์ ส ารอง 

ชาย 66 23 66 22 2 1 2   

หญิง 77 18 80 15   3   

รวม 143 41 146 37      

จ านวน
สมาชิก 

 
184 

 
183 

 
จ านวนสมาชิกเพ่ิม หรือ ลดลงเท่าใด (ลดลง 1) 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 ตราสัญลักษณ์ของคริสตจักรแก้วเมืองมูล 
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ตราสัญลักษณ์ของคริสตจักรแก้วเมืองมูล ใช้รูปไม้กางเขนซึ่งเล็งถึงความรัก การเสียสละ  
การทนทุกข์ขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราทั้งหลาย เหตุเพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพ่ือเราที่
กางเขนนั้น เราจึงเป็นคนชอบธรรมโดยพระองค์ พระองค์ได้ทรงน าเราทั้งหลายให้เป็นคริสตจัก ร 
ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ ซึ่งจะเป็นชุมชนที่ส าแดงความรัก พระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ ร่วมท าพันธกิจ
ในพระกายขององค์พระเยซูคริสต์และพันธกิจในโลก 

นิมิตในการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล 

 เข้มแข็ง เติบโต เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง เป็นแสงสว่างท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง 

ข้อพระคัมภีร์  ยอห์น 15:4-5, 1 โครินธ์ 3:11 

4) จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติด
อยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น 

5) เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขา   
ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะท าสิ่งใดไม่ได้เลย 

11) เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอ่ืนอีกไม่ได้แล้ว นอกจากท่ีวางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ 

ท าเนียบศิษยาภิบาลคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

1) ศาสนาจารย์ ถนอม ใจมา  ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) - ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) 
2) ครูศาสนา เพชรสุวรรณ แผลงฤทธิ์ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) - ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547)  
3) ครูศาสนา พิศมัย เรียบร้อย  ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) - ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 
4) ครูศาสนา อ านวย วิเศษบุญ  ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) - ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 
5) ครูศาสนา ชัชนนท์ จะเก้า  ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) - ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 
6) ครูศาสนา ทัศนะ แก้วรากมุข  ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) - ปัจจุบัน 
 

สรุปรายงานพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลประจ าปี ค.ศ. 2021  

1) พันธกิจการอภิบาล 

1.1) กลุ่มอธิษฐานร่วมพลังและเรียนพระคัมภีร์ในคืนวันเสาร์ของอาทิตย์ที่ 1 และ 3 
1.2) เยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านโดยร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิก นมัสการพระเจ้า เรียน
พระคัมภีร์ และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน 
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1.3) เยี่ยมเยียน หนุนใจ อธิษฐานเผื่อสมาชิกท่ีเจ็บป่วยตามบ้าน และโรงพยาบาล 
1.4) จัดการเยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักรผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งกลุ่มส่วนรวมและส่วนตัว เชน่ 
Line, Facebook เป็นต้น เพ่ือหนุนใจสมาชิกคริสตจักรด้วยพระวจนะ และค าอธิษฐานเผื่อ 
1.5) จัดการอภิบาลผ่านทางเพจของคริสตจักร โดยมีการไลฟ์สดในการนมัสการวันอาทิตย์  
มีการแจ้งข่าวสารของคริสตจักรผ่านทางเพจคริสตจักร และรวบรวมกิจกรรมของคริสตจักร
ไว้ในเพจที่สามารถเปิดดูย้อนหลังได้  
1.6)  วันอาทิตย์  เ รี ยนพระคัมภี ร์  9.30-9.45 น . อธิษฐานร่ วมพลั ง  9.45-10.00 น .  
และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 10.15-10.30 น. 
1.7) ท ากิจกรรมกับอนุชนและเด็กรวีวารศึกษาในช่วงเวลาต่างๆ  
1.8) สอนรวีวารศึกษา 2 ครั้งต่อเดือน 
1.9) ท ากิจกรรมกับเด็กรวีวารศึกษาในช่วงเวลาต่างๆ 
1.10) การอบรมสมาชิกท่ีจะรับบัพติศมา  

2) พันธกิจการนมัสการ 
2.1) การนมัสการพระเจ้าเช้าวันอาทิตย์และการนมัสการพระเจ้าภาคบ่ายวันอาทิตย์ 
2.2) การเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านโดยนมัสการพระเจ้า อธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์
ร่วมกัน 
2.3) การนมัสการถวายขอบพระคุณพระเจ้า  การนมัสการพระเจ้าวันอิสเตอร์  (วันคืน 
พระชนม์ของพระเยซูคริสต์) วันครอบครัวคริสตจักร วันระลึกบรรพบุรุษ วันคริสต์มาส  
(การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์) และวันขึ้นปีใหม่ 
2.4) การนมัสการตามวาระโอกาสอ่ืนๆ เช่น วันเกิดของสมาชิก งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ  
และการระลึกผู้ที่จากไป ครบ 100 วัน  

3) พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณ 
3.1) โครงการประกาศพระกิตติคุณ สอนดนตรี ภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์ ณ จุดประกาศ 
ทุ่งพระพร และบ้านวังใหม่ 
3.2) ประกาศพระกิตติคุณกับสามีและภรรยาของสมาชิกคริสตจักรที่ท่ียังไม่เชื่อพระเจ้า 
3.3) ประกาศพระกิตติคุณกับพ่ีน้องในชุมชนบ้านสันมะเกลือ และหมู่บ้านใกล้เคียงตาม
โอกาสต่างๆ 

4. พันธกิจพัฒนาบุคลากร 
 4.1) ส่งเสริมผู้น าคริสตจักรให้มีส่วนร่วมพันธกิจสตรีคริสตจักรภาคท่ี 3 ล าปาง 
 4.2) สนับสนุน ผู้น าคริสตจักรเข้าร่วมการอบรมการประกาศพระกิตติคุณ เช่น EC 205 
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4.3) สนับสนุน ผู้น าคริสตจักรเข้าร่วมการอบรมต่างๆ ของคริสตจักรภาคท่ี 3 ล าปาง 
 4.4) เสริมสร้างผู้น าคริสตจักรโดยให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในบทบาทต่างๆ ในคริสตจักร  

4.5) เสริมสร้างสมาชิกคริสตจักรโดยให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าตามของประทาน 
4.6) จัดโครงการฟ้ืนฟูฝ่ายจิตวิญญาณปีละ 2 ครั้งในต้นปีและท้ายปี เป็นโครงการฟ้ืนฟูจิต
วิญญาณคริสตจักร เพ่ือฟ้ืนฟูจิตวิญญาณของสมาชิกคริสตจักรให้เติบโตในความเชื่อและการ
อบรมให้สมาชิกทุกคนเข้าใจถึง บทบาทหน้าที่ของตนเองในคริสตจักร และสามารถปรนนิบัติ
รับใช้พระเจ้าตามตะลันต์ความสามารถ 

5) พันธกิจอนุชน 
5.1) จัดการเรียนการสอนส าหรับอนุชนวันอาทิตย์ เวลา 10:30-11:30 น. 
5.2) ส่งเสริมอนุชนเข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง 
5.3) ส่งเสริมอนุชนในการเรียนพระคัมภีร์ (การศึกษาทางด้านศาสนศาสตร์) 
5.4) จัดค่ายฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพอนุชนคริสตจักรปีละ 1 ครั้ง 

6) พันธกิจรวีวารศึกษา 
6.1) จัดการเรียนการสอนส าหรับชั้นเรียนรวีวารศึกษาเช้าวันอาทิตย์ เวลา 10:30-11:30 น. 
6.2) จัดค่ายเสริมสร้างรวีวารศึกษาปีละ 1-2 ครั้ง 
6.3) ทุกวันส าคัญตามโอกาสต่างๆ ให้เด็กรวีวารศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น  

7) พันธกิจสตรี 
 7.1) พันธกิจสตรีเครือข่าย 
 7.2) เยี่ยมเยียนครอบครัวสตรีที่เจ็บป่วย 

7.3) ส่งสตรีคริสตจักรเข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์ 
7.4) กิจกรรมแม่ห่วงใย 

8) พันธกิจบ้านและครอบครัว 
 8.1) เข้าร่วมการประชุม และเข้าร่วมค่ายครอบครัวของคริสตจักรภาคท่ี 3 ล าปาง 
 8.2) เยี่ยมเยียนผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วยในคริสตจักร โรงพยาบาลและตามบ้านสมาชิก 
 8.3) เยี่ยมเยียนเสริมสร้างผู้สูงอายุในคริสตจักร 

8.4) การให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวสมาชิกคริสตจักรในด้านต่างๆ 
8.5) การอบรมคู่สมรสส าหรับเตรียมแต่งงานและหลังแต่งงาน  
8.5) จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้อาวุโสในคริสตจักรในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใใหม่เมือง) ปีละครั้ง 
(ท าควบคู่กับพันธกิจนมัสการพระเจ้า) 
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8.6) กิจกรรมคารวะบรรพบุรุษแห่งความเชื่อในวันอิสเตอร์   

9) พันธกิจบริการสังคม 
 9.1) การสนับสนุนซึ่งกันและกันในงานต่างๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน และงานขึ้นบ้านใหม่ 

9.2) บริการด้านสถานที่ให้สมาชิกคริสตจักรและชุมชนได้เข้ามาใช้ในวาระโอกาสต่างๆ   

10) พันธกิจด้านการบริหาร 
10.1) การประชุมคณะธรรมกิจ 2 เดือนครั้ง (ประชุมวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น.) 
10.2) การประชุม และสามัคคีธรรมในกลุ่มคณะสตรี (ตามประธานสตรีคริสตจักรนัดหมาย) 
10.3) ประชุมสัปปุรุษคริสตจักร ปีละ 2 ครั้ง 
10.4) การประชุมกลุ่มอนุชน (ตามศิษยาภิบาลคริสตจักรนัดหมาย) 
10.5) จัดท าระเบียบนมัสการพระเจ้าประจ าแต่ละอาทิตย์ เพ่ือแจ้งข่าวและประสัมพันธ์ใน
การท าพันธกิจต่างๆ 
10.6) แจ้งยอดถวายแต่ละอาทิตย์ผ่านทางระเบียบนมัสการพระเจ้า 
10.7) สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย แต่ละเดือน แจ้งสมาชิกคริสตจักรในที่ประชุม โดย
เหรัญญิก (และติดที่บอร์ด) 

 10.8) สรุปผลการประชุมของคณะต่างๆ แจ้งแก่สมาชิกคริสตจักรทุกคน (และติดที่บอร์ด) 
10.9) จัดท าทะเบียนสมาชิกคริสตจักร (อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) 
10.10) จัดการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารของคริสตจักรผ่านทางสื่อออนไลน์ กลุ่ม
ส่วนรวม เช่น Line, Facebook และผ่านทางเพจของคริสตจักร (ท าควบคู่กับพันธกิจด้าน
การอภิบาล) 

11) พันธกิจอื่นๆ 
11.1) โครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น ก่อสร้างบ้านพักศิษยาภิบาล  
11.2) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่คริสตจักร 
11.3) โครงการซื้อรถยนต์คริสตจักร 
11.4) การพัฒนาปรับปรุง และดูแลสุสานคริสตจักร 
11.5) โครงการวันละ 1 บาท เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใช้ในคริสตจักร 
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2) กรอบแนวคิด 
  3.3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  3.4) การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  3.5) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
3.7) การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน  3 กลุ่ม คือ 1) ศิษยาภิบาลของ

คริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จ านวน 3 ท่าน 2) ผู้น าคริสตจักรแก้วเมืองมูล 

จ านวน 3 ท่าน 3) สมาชิกคริสตจักรคริสตจักรแก้วเมืองมูล จ านวน 4 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 
คน ได้ผ่านการอนุญาต และรับรองจากคณะธรรมกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล โดยให้ข้อมูลในการ 
ท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 โดยแบ่งเป็น 3 ยุค คือ ยุคบุกเบิก 

ยุควางรากฐาน ยุคเติบโต    
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีลักษณะดังนี้ 
3.1.1) การศึกษาวิจัยศิษยาภิบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าพันธกิจในคริสตจักรแก้วเมืองมูล 

แต่ละยุคสมัยโดยได้เสริมสร้างความเชื่อ และอุทิศชีวิตในการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล  
โดยยินยอม และสมัครใจให้ความร่วมมือในการวิจัยตลอดระยะเวลาของการวิจัย 

3.1.2) การศึกษาวิจัยผู้น าคริสตจักรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคริสตจักรแก้วเมืองมูล แต่ละยุคสมัย
โดยได้สร้าง ถ่ายทอดความเชื่อ และอุทิศชีวิตในการรับใช้จนเป็นที่จดจ าของลูกหลานและคนใกล้ชิด 
ท าให้สามารถมองเห็นวิถีชีวิตแห่งความเชื่อที่ได้รับการสร้างให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้อย่าง
ชัดเจน โดยยินยอม และสมัครใจให้ความร่วมมือในการวิจัยตลอดระยะเวลาของการวิจัย 
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 3.1.3) การศึกษาวิจัยสมาชิกคริสตจักรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคริสตจักรแก้วเมืองมูล แต่ละยุค
สมัยโดยได้สร้าง ถ่ายทอดความเชื่อ และอุทิศชีวิตในการรับใช้จนเป็นที่จดจ าของลูกหลานและ 
คนใกล้ชิด ท าให้สามารถมองเห็นวิถีชีวิตแห่งความเชื่อที่ได้รับการสร้างให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์
ได้อย่างชัดเจน โดยยินยอม และสมัครใจให้ความร่วมมือในการวิจัยตลอดระยะเวลาของการวิจัย 

 

3.2 กรอบแนวคิด 

การศึกษาเรื่อง ถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี  
ค.ศ. 2021 ผู้ศึกษาได้น ากรอบแนวคิดในการศึกษามาจากหนังสือที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ของ 
ริค วอเรน (2547) ซ่ึงอธิบายถึงประเภทของพันธกิจคริสตจักรไว้ว่า พันธกิจของคริสตจักรสามารถพบ
ได้ใน “พระมหาบัญชา” (มัทธิว 28:18-20) และ “พระมหาบัญญัติ” (มัทธิว 22:37-39) ของพระเยซู
จากพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้พบว่า พันธกิจหลักที่คริสตจักรจะต้องท า มีอย่างน้อย 5 พันธกิจ คือ  
1) การประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อ 2) การสร้างสาวก หรือการพัฒนาชีวิตผู้ เชื่อให้มี
คุณลักษณะของสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ 3) การสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใส่ดูแลและเสริมสร้าง
ชีวิตของกันและกัน 4) การนมัสการพระเจ้า และ 5) การรับใช้ผู้คนในสังคม ในปัจจุบัน อาจมีกิจกรรม
ที่แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตน แต่ทุกกิจกรรมจะต้องมุ่งไปสู่พันธกิจหลัก 
5 ประการนี้  

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและค าตอบที่เป็นจริง ครอบคลุมประเด็นอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
(In-depth Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแนวทางค าถามประเด็นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก สมุดบันทึก 1 เล่ม และโทรศัพท์บันทึกเสียง 1 เครื่อง 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ติดต่อสอบถามกับกลุ่มศิษยาภิบาล (ที่เคยรับใช้ในคริสตจักรแก้วเมืองมูล) กลุ่มผู้น า
คริสตจักร และสมาชิกคริสตจักรแก้วเมืองมูลด้วยตนเองเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยที่ผู้
สัมภาษณ์และผู้ที่ให้ข้อมูลนั้นเป็นผู้ก าหนดวันและเวลาที่สะดวกในการให้ข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ร่วมกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที  
โดยด าเนินการสัมภาษณ์รายบุคคล (personal interview) ในระหว่างสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้จดบันทึก
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พร้อมใช้เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูลโดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการประมวล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

3.5.1) น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารมาประมวล และสรุปจัดหมวดหมู่เพ่ือตอบ
ค าถามการวิจัยเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี 
ค.ศ. 2021 

3.5.2) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาประมวล และสรุปจัดหมวดหมู่เพ่ือตอบค าถาม 
การวิจัยเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 

3.5.3) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์น ามาสรุป และจัดหมวดหมู่ 
 

3.6 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 – กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 

 

3.7 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ เข้าร่วมการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก าหนด  
การป้องกันผลกระทบด้านจริยธรรมที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

1) การป้องกันผลกระทบต่อบุคคล โดยการไม่ระบุชื่อและนามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
(ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม) 

2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หากรู้สึกอึดอัดหรือไม่ต้องการจะตอบใน
บางค าถาม 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียน
การท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 

จากหนังสือเคลื่อนที่ไปด้วยวัตถุประสงค์ของริค วอเรน (2547) ซึ่งอธิบายถึงประเภทของ
พันธกิจคริสตจักรไว้ว่า พันธกิจของคริสตจักรสามารถพบได้ใน “พระมหาบัญชา” (มัทธิว 28:18-20) 
และ “พระมหาบัญญัติ” (มัทธิว 22:37-39) ของพระเยซูจากพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้พบว่า พันธกิจ
หลักที่คริสตจักรจะต้องท า มีอย่างน้อย 5 พันธกิจ คือ 1) การประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อ  
2) การสร้างสาวก หรือการพัฒนาชีวิตผู้ เชื่อให้มีคุณลักษณะของสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์  
3) การสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใส่ดูแลและเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน 4) การนมัสการพระเจ้า 
และ 5) การรับใช้ผู้คนในสังคม ในปัจจุบัน อาจมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมของตน แต่ทุกกิจกรรมจะต้องมุ่งไปสู่พันธกิจหลัก 5 พันธกิจ และมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการด ารงอยู่ 133 ปี ของคริสตจักรแก้วเมืองมูลในการส่งต่อ รักษาความเชื่อ และการขับเคลื่อน
พันธกิจของพระเจ้าที่เกิดผลในแต่ละยุค 2 พันธกิจคือ 1) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนา
คุณลักษณะชีวิตสาวกแทของพระเยซูคริสต์ 2) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลแลเสริม
สรางชีวิตของกันและกัน 

 

4.1 ภาพรวมการถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลทัง้ 5 ด้าน
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 

 
4.1.1) ภาพรวมการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 ทั้ง 

พันธกิจ 5 ด้าน 

จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 10 คน โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างพิจารณา
การท าพันธกิจของคริสตจักรแก้วเมืองมูล ตามกระบวนการท าพันธกิจคริสตจักร 5 ด้าน ตามกรอบ
แนวคิดการท าพันธกิจของคริสตจักร (ริค วอร์เรน , 2547) โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
จากกลุ่มประชาการตัวอย่าง 10 คน และมีผลการวิจัยดังนี้ (ดูแบบแนวทางการสัมภาษณ์เต็ม 
ภาคผนวก) 
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1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

จาการสัมภาษณ์ของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มศิษยาภิบาล จ านวน 3 คน กลุ่มผู้น าคริสตจักร  
จ านวน 3 คน และกลุ่มสมาชิกคริสตจักร 4 คน  เกี่ยวกับการท าพันธกิจด้านการประกาศ 
พระกิตติคุณของคริสตจักร ผู้วิจัยพบว่าคริสตจักรแก้วเมืองมูลได้กระท าพันธกิจการประกาศ 
พระกิตติคุณ ดังนี้ 

 
ก) พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณมีความส าคัญเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์   

ซ่ึงได้ตระหนักถึงการท าตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ จาก 7 ใน 10 คน 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้เล่าถึงการประกาศพระกิตติคุณในคริสตจักรที่เน้นประกาศ 

พระกิตติคุณกับคนในครอบครัว ผ่านทางการเยี่ยมเยียน 
 
“ส่วนมากจะประกาศพระกิตติคุณกับครอบครัวสมาชิกที่มีสามี และภรรยาที่ยังไม่
เชื่อพระเจ้า โดยการไปเยี่ยมเยียนหนุนใจอย่างสม่ าเสมอ”  
 
ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีก 2 ท่าน ได้กล่าวเสริมประเด็นการประกาศพระกิตติคุณ

กับคนในครอบครัวผ่านทางการเยี่ยมเยียนว่า เน้นการสร้างกลุ่มนมัสการตามบ้านของผู้เชื่อ และได้
สร้างภาระใจให้สมาชิกในเรื่องการประกาศพระกิตติคุณ และผู้ให้สัมภาษณ์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีก
ประเด็นว่า ได้ประกาศพระกิตติคุณกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

 
“ประกาศพระกิตติคุณโดยเน้นในการสร้างกลุ่มนมัสการตามบ้านของผู้เชื่อที่
เข้มแข็ง และใช้บ้านเป็นสถานนมัสการพระเจ้า...การประกาศพระกิตติคุณกับ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย…ได้สร้างภาระใจให้กับสมาชิกอยู่
เสมอในเรื่องการประกาศพระกิตติคุณ…สมาชิกมีส่วนในการถวายเพ่ือพันธกิจด้าน
การประกาศพระกิตติคุณ ในการขับเคลื่อนงานด้านการประกาศพระกิตติคุณทั้ง
ในชุมชนรอบๆ คริสตจักร และจุดประกาศของคริสตจักร”  
 
“ได้ท าพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณโดยเน้นในการสร้างกลุ่มนมัสการตาม
บ้านของผู้เชื่อที่เข้มแข็ง และใช้บ้านเป็นสถานนมัสการพระเจ้า”   
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ผู้ให้สัมภาษณ์อีก 3 ท่าน ได้ชี้ให้เห็นว่า การประกาศพระกิตติคุณด้วยการส าแดงชีวิตที่เป็น
แบบอย่างในฐานะประชากรของพระเจ้า สามารถสื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้คนในชุ มชน 
สังคมได้เป็นอย่างดี   

 
“ได้เห็นชีวิตของผู้น าคริสตจักรที่มีความรัก การแบ่งปันต่อผู้คนรอบข้าง และ 
การใช้โอกาสในการเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ เล่าเรื่องของบรรพบุรุษที่ได้ส่งต่อความ
เชื่อมาจนถึงรุ่นของท่าน”  
 
“การประกาศพระกิตติคุณเป็นการส าแดงชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีของบรรพบุรุษ 
และผู้น าคริสตจักรในด้านความเชื่อในพระเจ้า และชีวิตครอบครัว”  
 
“การประกาศพระกิตติคุณในรูปแบบลักษณะการด าเนินชีวิตความเป็น 
คริสเตียน โดยการงดกิจกรรมทุกอย่าง หรืออาชีพต่างๆ ไม่มีการซื้อการขาย
สิ่งของใดๆ ในวันอาทิตย์จะมีแต่การนมัสการพระเจ้าเท่านั้น”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นว่า การเดินทางมาประกาศพระกิตติคุณของมิชชันนารี 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคริสตจักรแก้วเมืองมูลผ่านทางผู้เชื่อครอบครัวคือ ครอบครัวของพ่อเฒ่าแก้ว 
 
“มีโอกาสมาประกาศที่อ าเภอแจ้ห่ม และได้มาพักที่บ้านของพ่อเฒ่าแก้ว จึงท าให้
ได้มีโอกาสน าครอบครัวของพ่อเฒ่าแก้วรับเชื่อพระเจ้า และต่อมาก็มีอีกหลาย
ครอบครัวรับเชื่อ”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้น า และสมาชิกคริสตจักรแก้วเมืองมูลตระหนักถึง

พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณว่าเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ซึ่งมีการใช้รูปแบบในการ
ประกาศพระกิตติคุณตามสายสัมพันธ์ครอบครัว และการส าแดงชีวิตในฐานะประชากรของพระเจ้า  

 
ข) คริสตจักรแก้วเมืองมูลท าพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณผ่านทางการสร้างความสัมพันธ์ 

การเยี่ยมเยียน โดยเริ่มจากคนในครอบครัว คนรอบข้างผ่านทางกิจกรรม และวันส าคัญของทางคริสต์
ศาสนา เช่น วันคริสต์มาส จาก 9 ใน 10 คน  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือใช้โอกาสในการสื่อพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางเทศกาลส าคัญ 

 
“มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลส าคัญของคริสต์ศาสนาเช่น คริสต์มาสโดย 
การเชิญชวนพ่ีน้องในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสแบ่งปันเรื่องราวของ
พระเจ้าต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม”  
 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ 6 ท่าน ได้ชี้ ให้ เห็นถึง  การประกาศพระกิตติคุณของคริสตจักรที่ เน้น 

การประกาศพระกิตติคุณในครอบครัวสมาชิกคริสตจักรที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า ผ่านทางการเยี่ยมเยียน  
และสร้างความสัมพันธ์ และมีผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง กล่าวเสริมประเด็นการประกาศพระกิตติคุณกับ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรคริสเตียน และมีผู้ ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง กล่าวเสริมประเด็นการประกาศ 
พระกิตติคุณในวันส าคัญต่างๆ  

 
“มีการเยี่ยมเยียนสามี และภรรยาของสมาชิกท่ียังไม่เชื่อพระเจ้า”  
 
“มีการเยี่ยมเยียนสามีและภรรยาของสมาชิกที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า โดยการนมัสการ
พระเจ้าร่วมกัน และหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้า…ท างานร่วมกับมูลนิธิ 
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทั้งในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ และการประกาศ
พระกิตติคุณร่วมกันในวาระโอกาสต่างๆ และการประกาศพระกิตติคุณกับ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย”  
 
“ผู้น าในสมัยนั้นใช้วิธีการเยี่ยมเยียนหนุนใจแก่ครอบครัวที่มีสามีหรือภรรยาที่ยัง
ไม่เชื่อพระเจ้า และมีการชักชวนให้มาร่วมนมัสการที่คริสตจักร…มีการชักชวนให้
มาร่วมนมัสการที่คริสตจักร และนมัสการพระเจ้าตามบ้านสมาชิก และในช่ วง
โอกาสส าคัญเช่น วันคริสต์มาส”  
 
“ผู้น าคริสตจักรจะใช้เวลาในการออกเยี่ยมเยียนแก่ครอบครัวสมาชิกคริสตจักรที่
มีสามี และภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า…การด าเนินชีวิตของผู้น าที่เป็นแบบอย่างทั้ง
ต่อสมาชิกในคริสตจักร และต่อพ่ีน้องต่างความเชื่อในชุมชน ท าให้สามารถน า
หลายคนมาเชื่อพระเจ้า”  
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“มีการประกาศพระกิตติคุณในครอบครัวที่มีสามีหรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า
เป็นหลัก และส่วนในการประกาศพระกิตติคุณกับผู้คนในชุมชนจะเป็นในลักษณะ
ประกาศพระกิตติคุณผ่านทางกิจกรรมพิเศษ โอกาสส าคัญต่ างๆ เช่น วัน
คริสต์มาส เป็นต้น” 
 
“ในสมัยอดีตการประกาศพระกิตติคุณเน้นในการประกาศกับสมาชิกในครอบครัว
ที่มีสามีหรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า และการติดตามบรรดาลูกหลาน หรือ
สมาชิกคริสตจักรที่หลงหายไป ให้กลับมาติดตามพระเจ้า”  
 
“ในสมัยอดีตการประกาศพระกิตติคุณจะประกาศกับสมาชิกในครอบครัวที่มีสามี
หรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า และการติดตามสมาชิกคริสตจักรที่หลงหายไป  
ให้กลับมาติดตามพระเจ้า”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นถึง การขับเคลื่อนพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณ 

โดยรับการช่วยเหลือจากมิชชันนารี และจากผู้น าคริสตจักรในเมืองล าปาง ทั้งในช่วงเวลาปกติ  
และตามวาระโอกาสต่างๆ ที่ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 

 
“การประกาศพระกิตติคุณมีมิชชันนารี และผู้น าคริสตจักรจากในเมืองเดินทางมา
ช่วยในการท าพันธกิจ และช่วยในการประกาศพระกิตติคุณทั้งในช่วงเวลาปกติ
และช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น วันคริสต์มาส เป็นต้น มีการฉายหนัง 
และใช้โอกาสในการประกาศพระกิตติคุณสอดแทรกในแต่ละช่วง” 
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จุดเน้นการประกาศพระกิตติคุณของคริสตจักร 

แก้วเมืองมูล ได้ประกาศพระกิตติคุณผ่านทางการสร้างความสัมพันธ์ การเยี่ยมเยียน โดยเริ่มจากคน
ในครอบครัวที่มีสาม ีหรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า และขยายขอบเขตการประกาศพระกิตติคุณไปต่อ
คนรอบข้างในชุมชนผ่านทางการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ และวันส าคัญของทางคริสต์ศาสนา  
เช่น วันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมส าหรับการดึงดูดผู้คนในชุมชน และบ้านใกล้
เรือนเคียงให้เข้าร่วมกิจกรรม และการนมัสการพระเจ้า ซึ่งทางคริสตจักรสามารถสื่อพระกิตติคุณ 
ได้อย่างเต็มที ่
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ค) คริสตจักรแก้วเมืองมูลประกาศพระกิตติคุณผ่านการสอน เช่น พระวจนะของพระเจ้า  
การสอนดนตรี และเพลงนมัสการพระเจ้า จาก 4 ใน 10 คน 

 
 “เชิญชวนพ่ีน้องในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสแบ่งปันเรื่องราวของ  
พระเจ้าต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม…ใช้การสอนพระคัมภีร์ในการถ่ายทอดเรื่องของ 
พระเจ้า และใช้การสอนดนตรีเพ่ือการประกาศพระกิตติคุณ…การเยี่ยมเยียนสามี 
และภรรยาของสมาชิกที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า โดยการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน หนุน
ใจด้วยพระวจนะของพระเจ้า…มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตสนใจเรื่องของ 
พระเจ้าจ านวนมาก ได้มีโอกาสประกาศพระกิตติคุณ และสอนบทเรียนพ้ืนฐาน
ชีวิตคริสเตียน จนสามารถน าบางคนรับเชื่อ และเข้าสู่กระบวนการรับบัพติศมา
เป็นประชากรของพระเจ้า และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรต่อไป”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวเพ่ิมเติมไปในทิศทางเดียวกันว่า 
 
“ใช้การสอนพระคัมภีร์ในการถ่ายทอดเรื่องของพระเจ้า และใช้การสอนดนตรี
เพ่ือการประกาศพระกิตติคุณ”  
 
ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมว่า มีผู้รับใช้พระเจ้าจากคริสตจักรภาคที่ 3 

ล าปาง มาช่วยในการสอนพระวจนะของพระเจ้า 
 
“มีศาสนาจารย์ในคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง มาสอนบทเรียนชีวิตคริสเตียน  
และเม่ือมีผู้สนใจเรื่องของพระเจ้า ก็จะน ารับเชื่อ”  
 
ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลว่าในท านองเดียวกัน 
 
“มีการหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้า อธิษฐานเผื่อ และชวนมาร่วมนมัสการ
พระเจ้าที่คริสตจักร”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การสอนพระวจนะของพระเจ้าทั้งในลักษณะ 

การเทศนาประกาศ การสอนพ้ืนฐานเรื่องของพระเจ้า สามารถสื่อพระกิตติคุณที่แท้จริงต่อผู้คนได้
อย่างชัดเจน ท าให้ผู้คนเห็นภาพของความจริงที่พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์ผ่านทาง  
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พระเยซูคริสต์ และจากการสอนดนตรี การใช้เพลงนมัสการพระเจ้าร้องร่วมกันผ่านทางการประกาศ
พระกิตติคุณในรูปแบบต่างๆ ก็สามารถน าพระกิตติคุณของพระเจ้าไปยังจิตใจของผู้คนได้เช่นกัน 

 
2) พันธกิจด้านการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ 

จาการสัมภาษณ์ของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มศิษยาภิบาล จ านวน 3 คน กลุ่มผู้น าคริสตจักร  
จ านวน 3 คน และกลุ่มสมาชิกคริสตจักร 4 คน เกี่ยวกับการท าพันธกิจด้านการสร้างสาวก หรือ 
การพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ของคริสตจักร ผู้วิจัยพบว่าคริสตจักรแก้วเมืองมูลได้
กระท าพันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ ดังนี้ 

 
ก) คริสตจักรแก้วเมืองมูลมุ่งเน้นในการสร้างชีวิตของคนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์  

โดยทางชั้นเรียนพระคัมภีร์ สอนพระคัมภีร์ตามบ้าน และการอบรมการสร้างสาวก จาก 8 ใน 10 คน 
 
“มีการเสริมสร้าง และพัฒนาความเป็นผู้น าของสมาชิกในคริสตจักร ท าให้มี
ผู้ปกครองหลายท่านในคริสตจักรมีภาระใจในการเทศนา ทุ่มเทในการรับใช้ 
พระเจ้า”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวเพ่ิมเตมิถึง การใส่ใจในการสอนผู้เชื่อใหม่ผ่านทางบทเรียน

พ้ืนฐานชีวิตคริสเตียน 
 
“เน้นในการสอนสมาชิกใหม่ที่ผ่านกระบวนการรับบัพติศมา โดยการสอนบทเรียน
พ้ืนฐานชีวิตคริสเตียนอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความเชื่อที่มั่นคงในการติดตาม
พระเจ้า”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 ท่าน ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึง การเสริมสร้างชีวิตสมาชิกคริสตจักรโดยมีผู้น า

คริสตจักร และศิษยาภิบาล ดูแลเสริมสร้างผ่านทางการเรียนพระคัมภีร์ทั้งในคริสตจักร  และตาม 
บ้านสมาชิก 

 
“มีชั้นเรียนพระคัมภีร์ของผู้ใหญ่ก่อนการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ ส่วนของ
อนุชนคริสตจักร และรวีวารศึกษาของคริสตจักรก็มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เช้าวันอาทิตย์…ส่งผู้น าพร้อมทั้งสมาชิกคริสตจักรเข้าร่วมในการสร้างสาวก โดยที่
คริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง ไดจ้ัดการอบรมขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ”  
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“มีการสอนพระคัมภีร์ตามบ้านโดยผ่านการเยี่ยมเยียนของผู้น าคริสตจักร หรือ  
ศิษยาภิบาลของคริสตจักร มีการเรียนรวีวารศึกษาทั้งของผู้ใหญ่ อนุชน และเด็ก
รวีวารศึกษาของคริสตจักร”     
 
“และการปฏิบัติ โดยที่ผู้ใหญ่ในคริสตจักรจะสอนสมาชิกที่เป็นลูกหลานในรู้จัก
พระเจ้า และสอนในเรื่องการรับใช้พระเจ้าในพันธกิจด้านต่างๆ โดยเฉพาะ 
เรื่องของการนมัสการพระเจ้า”  
 
“มีการสอน และรับการดูแลจากผู้ปกครองคริสตจักร มีเรียนพระคัมภีร์บ้าง  
และอธิษฐานร่วมกันในวาระโอกาสต่างๆ มีการเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้าน  
มีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือไปหนุนใจสมาชิกตามบ้าน”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นว่า ในการสร้างสาวกของคริสตจักรโดยเน้นให้สมาชิก

รักการนมัสการพระเจ้า 
 
“จะเน้นให้สมาชิกไม่ห่างจากการมานมัสการพระเจ้าร่วมกันที่คริสตจักร”  
  
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึง ในช่วงเวลาที่คริสตจักรไม่มีศิษยาภิบาล 

ผู้ปกครองของคริสตจักรได้ท าหน้าที่ดูแลสมาชิกคริสตจักร 
 
“เนื่องจากคริสตจักรไม่มีศิษยาภิบาล จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในการสอน  
และดูแลสมาชิกคริสตจักร มีการเยี่ยมเยียน และหนุนใจตามบ้านสมาชิก ติดตาม
ผู้หลงหาย ผู้ที่ละเลยในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร”      
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คริสตจักรแก้วเมืองมูลมุ่งเน้นในการสร้างชีวิตของ

คนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ที่จะพัฒนาความเชื่อ และการด าเนินชีวิต
ของสมาชิกคริสตจักรให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ซึ่งผ่านการเรียนพระคัมภีร์ ร่วมถึงการใส่ใจของ
ผู้น า และผู้รับใช้พระเจ้าต่อสมาชิกคริสตจักร เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการสร้างสาวก 
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ข) คริสตจักรแก้วเมืองมูลท าพันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของ 
พระเยซูคริสต์ผ่านครอบครัว การส่งต่อความเชื่อจากแบบอย่างชีวิต และการสอนของผู้ใหญ่ 
สู่ลูกหลาน จาก 5 ใน 10 คน 
 

“ยึดการสร้างสาวกในรูปแบบเดิมที่คริสตจักรได้วางระบบไว้ หรือตามศิษยาภิบาล
คนก่อนหน้านี้ได้วางระบบไว้ เช่น เยี่ยมเยียนตามบ้านสมาชิก เป็นต้น”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ท่าน ได้ชี้ให้เห็นถึงการสร้างสาวกว่า เป็นการวางแบบอย่างจากครอบครัวที่

มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้มีความเชื่อ และการติดตามรับใช้พระเจ้า 
 
“เน้นให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่จะสอนลูกหลาน และคนในครอบครัวในการเชื่อ
วางใจ ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ”  
 
“จะสร้างสาวกในลักษณะรูปแบบครอบครัว เสริมสร้างซึ่งกันและกันในครอบครัว 
มีการสอนพระคัมภีร์ มีการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน พ่อแม่สอนลูกสอนหลานใน
เรื่องของพระเจ้า และท างานรับใช้ในลักษณะครอบครัว”     
 
“จะสร้างสาวกในลักษณะการส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานที่จะสืบทอดความเชื่อ”       
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท่าน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผู้อาวุโสของคริสตจักรจะสอน และวางแบบอย่าง

ของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ให้กับลูกหลานในคริสตจักร  
 
“ผู้อาวุโสและผู้ปกครองคริสตจักรจะสอน และเสริมสร้างความเชื่อแก่บรรดา
ลูกหลาน ญาติพี่น้องในตั้งม่ันคงในคามเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า”  
 
“ผู้เฒ่าในคริสตจักรก็จะสอนเรื่องการด าเนินชีวิต และความเชื่อในพระเจ้าให้แก่
บรรดาลูกหลาน”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นว่า ก่อนที่คริสตจักรจะมีศิษยาภิบาลเข้ามาอภิบาล 

คริสตจักรได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันในการเป็นสาวกโดยเน้นความเป็นครอบครัว และรับการอภิบาล
จากผู้น า และผู้ประกาศพระกิตติคุณจากในเมืองล าปาง  
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“ในช่วงเริ่มแรกจนถึงก่อนช่วงมีศิษยาภิบาลคริสตจักรก็ดูแลซึ่งกันและกัน 
ในลักษณะครอบครัว มีผู้น า และผู้ประกาศพระกิตติคุณจากในเมืองล าปางมา
เยี่ยมเยียน และหนุนใจ”             

 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของ

พระเยซูคริสต์ ทั้งแบบอย่างชีวิตของผู้ใหญ่ และครอบครัวมีส่วนส าคัญในการสอน และสร้างลักษณะ
ชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์สู่ลูกหลาน 

 
3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

จาการสัมภาษณ์ของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มศิษยาภิบาล จ านวน 3 คน กลุ่มผู้น าคริสตจักร  
จ านวน 3 คน และกลุ่มสมาชิกคริสตจักร 4 คน เกี่ยวกับการท าพันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอา
ใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกันของคริสตจักร ผู้วิจัยพบว่าคริสตจักรแก้วเมืองมูลได้กระท า 
พันธกิจการสามัคคีธรรมหรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

 
ก) คริสตจักรแก้วเมืองมูลท าพันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกัน

และกันเพื่อให้มีความเป็นน าหนึ่งใจเดียวกันในพระกายของพระเยซูคริสต์ จาก 4 ใน 10 คน 
 
“สมาชิกให้ความร่วมมือในการสามัคคีธรรมเป็นอย่างดี ทั้งการสามัคคีธรรมใน
คริสตจักร และการสามัคคีธรรมตามบ้านสมาชิก”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ ง ได้ชี้ให้เห็นถึงว่า คริสตจักรมีการสามัคคีธรรม เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในพระเจ้า 
 
“การสามัคคีธรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด และสร้างความรักของ
พระเจ้าต่อกันและกัน”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า การสามัคคีธรรมเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
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“มีการสามัคคีธรรมที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งในคริสตจักร และตามบ้าน
สมาชิกคริสตจักร มีการดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นว่า สมาชิกคริสตจักรมีการสามัคคีธรรมที่เกิดผล 

ในคริสตจักร 
 
“สมาชิกคริสตจักรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆ”   
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่ง

กันและกนัในคริสตจักรไดส้ร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ทั้งในคริสตจักร และต่อพระเจ้า  
 
ข) คริสตจักรแก้วเมืองมูลท าพันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกัน

และกันผ่านการเยี่ยมเยียน อธิษฐาน เรียนพระคัมภีร์ นมัสการพระเจ้า และท าอาหารร่วมกัน จาก 10 
ใน 10 คน 

 
“การเยี่ยมเยียนของศิษยาภิบาล สมาชิกให้การต้อนรับ และสามัคคีธรรมร่วมกัน
ท าให้เกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้ตั้งมั่นคงในความเชื่อ และการติดตาม 
องค์พระผู้เป็นเจ้า”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท่าน ได้กล่าวว่า การสามัคคีธรรมของคริสตจักรจะเน้นไปตามบ้านสมาชิก 

ในการศึกษาพระคัมภีร์ นมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน 
 
“เน้นไปตามบ้านสมาชิกคริสตจักรโดยการหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน…ในคืนวันพุธก็จะมีกลุ่มนมัสการ 
พระเจ้าตามบ้านในการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน สามัคคีธรรมร่วมกันทั้งในส่วน
ของการศึกษาพระคัมภีร์ การนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง และอธิษฐานเผื่อ  
ซ่ึงกันและกัน”  

 
“เน้นที่การเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านเป็นหลัก โดยการหนุนใจด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้า อธิษฐานเผื่อสมาชิกในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต และเยี่ยมเยียน
หนุนใจ อธิษฐานเผื่อสมาชิกท่ีมีความเจ็บป่วย”  
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ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นว่า การสามัคคีธรรมจะมีกิจกรรมในการเสริมสร้างซึ่ง

กันและกัน ให้เกิดความรักความสามัคคี 
 
“มีการสามัคคีธรรมร่วมกัน มีการท าอาหารร่วมกัน และมีการแบ่งปันซึ่งกันและ
กันให้กับพ่ีน้องที่มีความขาดแคลน…เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็จะมีการไป 
เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน อธิษฐานเผื่อกัน หนุนใจกันให้พ่ึงพาพระเจ้าและวางใจใน 
พระเจ้า”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวเสริมว่า ในการสามัคคีธรรม จะมีการรวมตัวกันเป็น 

หมู่คณะ  
 
“มีการร่วมกลุ่มของบ้านใกล้กันในการสามัคคีธรรมร่วมกัน และมีการเยี่ยมเยียน
บ้านสมาชิกในช่วงตอนเย็น โดยไปเป็นหมู่คณะ เดินเท้า และถือโคมไฟในการส่อง
น าทาง”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ท่าน ได้กล่าวถึง การสามัคคีธรรม การเยี่ยมเยียนตามบ้านที่เน้นไป 

เยี่ยมเยียนสมาชิกท่ีหลงหาย และเจ็บป่วย 
 
“มีการเยี่ยมเยียนผู้หลงหาย เยี่ยมเยียนสมาชิกท่ีมีความเจ็บป่วยตามบ้าน สมาชิก
ที่เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล มีการอธิษฐานหนุนใจผู้หลงหาย และผู้เจ็บป่วยทั้ง 
ฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ”   
 
“มีการสามัคคีธรรมกันตามบ้านสมาชิกคริสตจักร และให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในเรื่องต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ”  
 
“มีการสามัคคีธรรมกันตามบ้านสมาชิกคริสตจักรเป็นหลัก โดยเฉพาะการไปดูแล
เอาใจใส่สมาชิกที่ไม่มาร่วมการนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร สมาชิกที่ห่างหายไป
จากคริสตจักร”  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท่าน ได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้น าคริสตจักรให้ความส าคัญ และเอาใจใส่ในการดูแล
สมาชิก และการสามัคคีธรรมในคริสตจักร  

 
“ผู้น าและผู้ปกครองคริสตจักรจะรวมตัวกัน และไปเยี่ยมเยียนตามบ้านสมาชิก 
เพ่ือหนุนใจเสริมสร้างความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า และอธิษฐานเผื่อสมาชิก
คริสตจักร พร้อมให้ค าแนะน าส าหรับการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไป  
หรือเรื่องของการด าเนินชีวิตติดตามพระเจ้า”  
 
“ผู้น าคริสตจักรจะเยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักรเพ่ือหนุนใจ และเสริมสร้าง 
ความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณให้สมาชิกคริสตจักรตั้งมั่นคงในความเชื่อ และมั่งคงใน
การติดตามรับใช้พระเจ้าร่วมกัน”  
  
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่ง

กันและกันในคริสตจักรได้ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการอธิษฐาน การเรียนพระคัมภีร์ การนมัสการ 
พระเจ้า และประกอบอาหารร่วมกัน โดยเน้นการเยี่ยมเยียนตามบ้านสมาชิกคริสตจักร จึงท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งสมาชิกต่อสมาชิก และการเติบโตในพระเจ้า  

 
ค) คริสตจักรแก้วเมืองมูลท าพันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกัน

และกันผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

 จากข้อมูลพ้ืนฐานในการท าพันธกิจของคริสตจักร ผู้วิจัยพบว่า ในยุคปัจจุบันเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด และลักษณะอาชีพของสมาชิกคริสตจักรที่ได้ท างานอยู่ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัดต่างๆ  
คริสตจักรจึงดูแลและเสริมสร้างสมาชิกคริสตจักรผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line เพจ 
Facebook ของคริสตจักร และการโทรพูดคุยหนุนใจ เสริมสร้างสมาชิกคริสตจักรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไป
ท างานอยู่แต่ละจังหวัด ให้เข้มแข็งมั่งคงในการนมัสการพระเจ้า ติดตาม และรับใช้พระเจ้า  
 
พันธกิจการอภิบาล 

1.1) กลุ่มอธิษฐานร่วมพลังและเรียนพระคัมภีร์ในคืนวันเสาร์ของอาทิตย์ที่ 1 และ 3 
1.2) เยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านโดยร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิก นมัสการพระเจ้า  
เรียนพระคัมภีร์ และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน 
1.3) เยี่ยมเยียน หนุนใจ อธิษฐานเผื่อสมาชิกท่ีเจ็บป่วยตามบ้าน และโรงพยาบาล 
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1.4) จัดการเยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักรผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งกลุ่มส่วนรวมและส่วนตัว  
เช่น Line, Facebook เป็นต้น เพ่ือหนุนใจสมาชิกคริสตจักรด้วยพระวจนะ และอธิษฐานเผื่อ 
1.5) จัดการอภิบาลผ่านทางเพจของคริสตจักร โดยมีการไลฟ์สดในการนมัสการวันอาทิตย์  
มีการแจ้งข่าวสารของคริสตจักรผ่านทางเพจคริสตจักรและรวบรวมกิจกรรมของคริสตจักรไว้
ในเพจที่สามารถเปิดดูย้อนหลังได ้ 
1.6) วันอาทิตย์ เรียนพระคัมภีร์ 9.30-9.45 น. อธิษฐานร่วมพลัง 9.45-10.00 น. ร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้า 10.15-10.30 น. 
1.7) ท ากิจกรรมกับอนุชนและเด็กรวีวารศึกษาในช่วงเวลาต่างๆ  
1.8) สอนรวีวารศึกษา 2 ครั้งต่อเดือน 
1.9) ท ากิจกรรมกับเด็กรวีวารศึกษาในช่วงเวลาต่างๆ  

 

4) พันธกิจการนมัสการ 

จาการสัมภาษณ์ของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มศิษยาภิบาล จ านวน 3 คน กลุ่มผู้น าคริสตจักร  
จ านวน 3 คน และกลุ่มสมาชิกคริสตจักร 4 คน เกี่ยวกับการท าพันธกิจการนมัสการของคริสตจักร 
ผู้วิจัยพบว่าคริสตจักรแก้วเมืองมูลได้กระท าพันธกิจการนมัสการ ดังนี้ 

 
ก) คริสตจักรแก้วเมืองมูลให้ความส าคัญกับพันธกิจการนมัสการตามนพระมหาบัญญัติ  

“จงรักพระองคผู เปนพระเจาของเจาดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา  
นั่นแหละเปนพระบัญญัติขอใหญและขอตน” โดยมีการนมัสการพระเจ้าภาคเช้า ภาคบ่าย นมัสการ 
พระเจ้าตามบ้านและในครอบครัว จาก 1 ใน 10 คน  

 
“สมาชิกให้ความส าคัญในการมานมัสการพระเจ้าร่วมกันทั้งในคริสตจักรและตาม
บ้านสมาชิก…อนุชนก็มีส่วนส าคัญในการท าให้การนมัสการพระเจ้าเกิดพลังคือ 
คณะอนุชนมีส่วนในการน าเพลง ร้องเพลงนมัสการพระเจ้า  และร่วมใน 
การนมัสการพระเจ้า จึงท าให้บรรยากาศของการนมัสการพระเจ้าเต็มไปด้วย
ความชื่นชมยินดี”  

 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สมาขิกคริสตจักรให้ความส าคัญในการมาร่วม

นมัสการพระเจ้าทั้งในคริสตจักร และตามบ้านสมาชิก 
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ข) คริสตจักรแก้วเมืองมูลนมัสการพระเจ้าตามรูปแบบของสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย
ยึดรูปแบบนี้ทั้งการนมัสการพระเจ้าภาคเช้า และภาคบ่ายในวันอาทิตย์ จาก 10 ใน 10 คน 
 

“คริสตจักรมีการนมัสการพระเจ้าตามรูปแบบที่ได้ปฏิบัติกันมา มีการนมัสการ
พระเจ้าในวันอาทิตย์ทั้ งภาคเช้าและภาคบ่าย…ในช่วงก่อนการนมัสการ 
พระเจ้าของช่วงเช้าวันอาทิตย์ จะมีการร้องเพลงไทยนมัสการพระเจ้า เป็น 
การสรรเสริญพระเจ้า และฝึกร้องเพลงไทยนมัสการพระเจ้า” 
 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ 9 ท่าน กล่าวในท านองเดียวกันว่า คริสตจักรมีการนมั สการพระเจ้า  

2 ช่วงเวลาทั้งการนมัสการภาคเช้า และการนมัสการภาคบ่าย การนมัสการพระเจ้าที่จุดประกาศ 
พระกิตติคุณ และการนมัสการพระเจ้าตามบ้านสมาชิก 

 
 “คริสตจักรมีการนมัสการพระเจ้าตามรูปแบบที่ได้ปฏิบัติกันมา มีการนมัสการ
พระเจ้าในวันอาทิตย์ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย…มีนมัสการพระเจ้าที่จุดประกาศ
ของคริสตจักรคือ จุดประกาศทุ่งพระพร” 
 
“จะมีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์  มีทั้งการนมัสการพระเจ้าภาคเช้า 
และภาคบ่ายตามบ้านสมาชิก”  
 
“จะมีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ มีทั้งการนมัสการพระเจ้าภาคเช้า และ
ภาคบ่ายตามบ้านสมาชิก แต่ เน้นการนมัสการพระเจ้ าตามครอบครัว  
มีการร้องเพลง เรียนพระคัมภีร์ และอธิษฐานร่วมกัน”   

 
“มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ทั้งตอนเช้าและภาคบ่ายตามบ้านสมาชิก”  
 
“จะมีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ มีทั้งการนมัสการพระเจ้าภาคเช้า และ
ภาคบ่ายตามบ้านสมาชิก”  
 
“มีการนมัสการพระเจ้า 2 เวลาคือ การนมัสการพระเจ้าภาคเช้า  และ 
การนมัสการพระเจ้าภาคบ่าย ประจ าทุกอาทิตย์” 
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“มีการนมัสการพระเจ้า  2 เวลาคือ การนมัสการพระเจ้าภาคเช้า  และ 
การนมัสการพระเจ้าภาคบ่าย” 
 
“มีการนมัสการพระเจ้า  2 เวลาคือ การนมัสการพระเจ้าภาคเช้า  และ 
การนมัสการพระเจ้าภาคบ่าย ประจ าทุกอาทิตย์ แต่ไม่มีการการจัดระบบ 
การนมัสการพระเจ้าที่ชัดเจนคือ ไม่มีระเบียบนมัสการพระเจ้าเหมือนในปัจจุบัน 
ขั้นตอนต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้น าการนมัสการพระเจ้า แต่มีการแจ้งแก่ผู้รับผิดชอบ 
ในหน้าที่ต่างๆ ส าหรับการนมัสการพระเจ้าในแต่ละอาทิตย์ไว้” 
 
“มีการนมัสการพระเจ้า  2 เวลาคือ การนมัสการพระเจ้าภาคเช้า  และ 
การนมัสการพระเจ้าภาคบ่าย ประจ าทุกอาทิตย์เป็นปกติ”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คริสตจักรได้ให้ความส าคัญในการนมัสการพระเจ้า

ทั้งในคริสตจักร และตามบ้านสมาชิก และยึดการนมัสการพระเจ้าตามตามรูปแบบของสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย 
 

ค) คริสตจักรแก้วเมืองมูลท าพันธกิจการนมัสการผ่านโอกาสส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ 
การนมัสการถวายขอบพระคุณพระเจ้า วันอิสเตอร์ วันคริสต์มาส วันระลึกบรรพบุรุษ วันเกิดสมาชิก
คริสตจักร งานศพ จาก 7 ใน 10 คน 

 
“จัดการนมัสการพระเจ้าตามโอกาสส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ การนมัสการ
ถวายขอบพระคุณพระเจ้า วันอิสเตอร์ วันคริสต์มาส วันระลึกบรรพบุรุษ วันเกิด
สมาชิกคริสตจักร งานศพ เป็นต้น”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท่าน กล่าวในท านองเดียวกันว่า คริสตจักรมีการนมัสการพระเจ้าตามโอกาส

ส าคัญต่างๆ  
  
“มีการนมัสการพระเจ้าตามบ้านสมาชิกคริสตจักร และจัดการนมัสการพระเจ้า
ตามโอกาสส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ การนมัสการถวายขอบพรระคุณพระ
เจ้า วันอิสเตอร์ วันคริสต์มาส วันระลึกบรรพบุรุษ วันเกิดสมาชิกคริสตจักร  
งานศพ เป็นต้น”  
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“มีการนมัสการพระเจ้าในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ 
งานศพ วันคริสต์มาสและวันถวายขอบพระคุณพระเจ้า”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่า คริสตจักรมีผู้น าและศิษยาภิบาล ท าหน้าที่ดูแล 

จัดการรูปแบบการนมัสการพระเจ้าต่างๆ  
 
“เมื่อมีโอกาสพิเศษก็จะมีการจัดรูปแบบนมัสการพระเจ้าโดย มีผู้ปกครอง
คริสตจักรดูแล ต่อมาเมื่อมีศิษยาภิบาลประจ าคริสตจักร ในด้านการนมัสการ 
พระเจ้า ศิษยาภิบาลก็เป็นผู้รับผิดชอบในการนมัสการพระเจ้าร่วมกันของพ่ีน้อง
ในคริสตจักรทั้งที่คริสตจักร และตามบ้านสมาชิกคริสตจักร”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท่าน กล่าวในท านองเดียวกันและกล่าวเพ่ิมว่า ได้จัดการนมัสการพระเจ้า 

ในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามปฏิทินของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 
“จะมีการจัดการนมัสการพระเจ้าในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามปฏิ ทินของ 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย”  
 
“มีจัดการนมัสการพระเจ้าในวันส าคัญ และตามโอกาสต่างๆ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่าน ชี้ให้เห็นถึง รูปแบบการนมัสการพระเจ้าโดยใช้ละครเพลง เพ่ือใช้ใน

การนมัสการพระเจ้า และการประกาศพระกิตติคุณ  
 
“มีการเตรียมส าหรับการนมัสการพระเจ้าแบบละครเพลง เพ่ือใช้ในการประกาศ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในการนมัสการพระเจ้าโอกาสส าคัญต่างๆ ที่
คริสตจักรได้จัดขึ้น”   

 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คริสตจักรได้ท าพันธกิจการนมัสการผ่านวันส าคัญ 

หรือโอกาสส าคัญต่างๆ ที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยก าหนดอยู่เสมอ เพ่ือให้สมาชิกได้นมัสการ  
พระเจ้าร่วมกัน  
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5. พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

จาการสัมภาษณ์ของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มศิษยาภิบาล จ านวน 3 คน กลุ่มผู้น าคริสตจักร  
จ านวน 3 คน และกลุ่มสมาชิกคริสตจักร 4 คน เกี่ยวกับการพันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคมของ
คริสตจักร ผู้วิจัยพบว่าคริสตจักรแก้วเมืองมูลได้กระท าพันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม ดังนี้ 

 
ก) พันธกิจการรับใชผูคนในสังคมตามพระมหาบัญญัติ “จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง” 

โดยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีการร่วมมือซึ่งกันแลกันในชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชนกับหน่วยงาน
ราชการ และองค์กรอื่นๆ จาก 6 ใน 10 คน 

 
“คริสเตียน และชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้  ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น มี 
การร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ชี้ให้เห็นถึง การท าพันธกิจพระเจ้าระหว่างคริสตจักรกับองค์กร 

คริสเตียน 
 
“ท างานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในการเข้าสู่ชุมชนในโอกาสต่างๆ” 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ชี้ให้เห็นถึง การใช้โอกาสวันส าคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้น า

และผู้คนในชุมชน 
 
“ในวันคริสต์มาสก็มีการส่งสันติสุข และร้องเพลงอวยพรแก่นายอ าเภอ แก่เพ่ือนๆ 
ที่อยู่ห่างไกล และคนในชุมชนบางส่วน”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ท่าน ชี้ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างคริสตจักรกับชุมชน 

และสมาชิกคริสตจักรได้โอกาสในการถูกเลือกให้เป็นผู้น าชุมชนในบทบาทหน้าที่ต่างๆ  
 
“มีการร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และมีการรับใช้
ช่วยเหลือผู้คนในสังคมเป็นบางครั้งตามสถานการณ์ต่างๆ”  
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“ในสมัยอดีตชุมชน และคริสตจักรอยู่ร่วมกัน มีการร่วมมือซึ่งกันและกันในการท า
กิจกรรมต่างๆ และคริสเตียนมักจะรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้น าชุมชนในบทบาท
หน้าที่ต่างๆ”   
 
“ระหว่างชุมชน และคริสตจักรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และร่วมถึงพ่ีน้องใน
ชุมชนบ้านสันมะเกลือกับพ่ีน้องคริสเตียนต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ปฏิเสธ
ที่จะร่วมมือร่วมงานต่อกัน”    
  
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คริสตจักรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และรวมถึงสมาชิกคริสตจักรได้รับโอกาสเข้าไปท าหน้าที่ผู้น าชุมชนใน
บทบาทต่างๆ  

 
ข) คริสตจักรแก้วเมืองมูลได้ท าพันธกิจการรับใชผูคนในสังคมผ่านทางการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือ 

ต่อชาวบ้านเช่น บริการบ่อน้ าดื่มน้ าใช้และอาหารที่น ามาแลกเปลี่ยนกัน จาก 4 ใน 10 คน 
 
“ทางครอบครัวสมาชิกของคริสตจักรก็มีส่วนให้การเอ้ือเฟ้ือต่อชาวบ้านเช่น 
บริการน้ าบ่อที่ชาวบ้านสามารถมาตักเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการน าอาหาร
มาแลกเปลี่ยนต่อกันและกัน”   
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท่าน ชี้ให้เห็นในลักษณะเดียวกันถึง ความมีน้ าใจของคริสตจักรที่มีต่อชุมชน 

ในการแบ่งปันสิ่งของ และช่วยเหลือด้านสถานที่ 
 
“ให้บริการแก่ชุมชนในการแบ่งปันสิ่งของส าหรับจัดงานต่างๆ”   
 
“การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ หรือการจัดงานต่างๆ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ชี้ให้เห็นถึง ผู้น าคริสตจักรได้มีน้ าใจต่อพ่ีน้องในชุมชน โดย 

การแบ่งปันสิ่งของต่างๆ  
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“ผู้น าคริสตจักรมีการแบ่งปันให้ผู้คนในชุมชนมาใช้น้ าบ่อของที่บ้านของตนเอง 
และมีการแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ที่ขัดสนในชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันคือ 
น าปลามาแลกกับข้าว”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทั้งคริสตจักร และผู้น าคริสตจักรมีความสัมพันธ์ที่ดี

กับชุมชนโดยการช่วยเหลือ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน    
 
  
ค) คริสตจักรแก้วเมืองมูลได้ท าพันธกิจการรับใชผูคนในสังคมผ่านทางการเยี่ยมเยียน  

สร้างความสัมพันธ์ และการจัดกิกจรรมร่วมกัน จาก 5 ใน 10 คน 
 
“มีโอกาสไปร่วมงานศพของพ่ีน้องในชุมชนบ้านสันมะเกลือ…ท างานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทยในการเข้าสู่ชุมชนในโอกาสต่างๆ โดยการจัดการนมัสการตามหมู่บ้าน 
ในชุมชน และตามโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส, วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ชี้ให้เห็นถึง ผู้น าคริสตจักรมีส่วนเข้าสู่ชุมชนในรูปแบบวิธีการต่างๆ 

และให้ความร่วมมือกับชุมชนเสมอ 
 

“ผู้ปกครองหลายท่านมีการร่วมตัวกันในการออกไปเยี่ยมเยียนเพ่ือนบ้าน  
และหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าแก่เพ่ือนบ้านในชุมชน และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม หรือตามวาระโอกาสในงานส าคัญต่างๆ และรวมถึงการร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนใกล้เคียงด้วย”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่า คริสตจักรได้มีความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยน 

การสามัคคีธรรมร่วมกันกับวัดในบริเวณใกล้เคียง 
 
“มีการสามัคคีธรรมร่วมกับวัด มีการร่วมมือซึ่งกันและกัน การถวายเงินสนับสนุน
ต่อกัน มีการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ หรือการจัดงาน
ต่างๆ”  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท่าน ได้ชี้ให้เห็นว่า พ่ีน้องในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ยินดีมาร่วมในงาน
ต่างๆ ที่คริสตจักรได้เชิญชวน 

 
“เวลาคริสตจักรมีการจัดงานส าคัญ ก็จะเชิญพ่ีน้องในชุมชนและชุมชนรอบข้างมา
ร่วมงาน มีการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดี”  
  
“พ่ีน้องชาวบ้านจะมาร่วมงานของคริสตจักรอยู่เสมอ โดยเฉพาะวันคริสต์มาสที่
ชาวบ้านมาร่วมชื่นชมยินดีกับพ่ีน้องคริสเตียนในการเฉลิมฉลองการมาบังเกิดของ
พระเยซูคริสต์ มีการสามัคคีธรรมทั้งการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน และรับประทาน
อาหารมื้อมิตรภาพร่วมกัน”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คริสตจักรได้มีส่วนในการรับใช้ผู้คนโดยการ 

เยี่ยมเยียนจากผู้น าคริสตจักร และการสร้างความสัมพันธ์ผ่านทางการจัดกิจกรรมต่างๆ และการให้
ความร่วมมือของผู้น าคริสตจักรต่อชุมชน    
 
4.1.2) ปัญหาที่พบในการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล 

1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

ปัญหาด้านการประกาศพระกิตติคุณคือ การประกาศตัวต่อตัว สมาชิกบางส่วนไม่มีของ
ประทานด้านการประกาศพระกิตติคุณ และชีวิตของสมาชิกไม่เป็นแบบอย่าง เป็นความยากล าบากใน
การประกาศพระกิตติคุณในชุมชน 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึงปัญหาของการประกาศพระกิตติคุณตัวต่อตัวว่า ไม่ใช่เป็น

เรื่องง่ายๆ ที่จะน าผู้คนในชุมชนมาเชื่อพระเจ้า  
 
“ในการประกาศพระกิตติคุณโดยการออกไปประกาศตัวต่อตัวกับผู้คนในชุมชน 
สังคม บ้านสันมะเกลือ เป็นสิ่งที่ยากในการน ามาเชื่อพระเจ้า และเป็นคริสเตียน”  

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวเสริมว่า ผู้น าและสมาชิกคริสตจักรไม่มีของประทาน 
ด้านการประกาศพระกิตติคุณ แต่ก็มีกระบวนการสร้างภาระใจในการประกาศพระกิตติคุณให้สมาชิก
คริสตจักรอยู่เสมอ 
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“ได้สร้างภาระใจให้กับสมาชิกอยู่เสมอในเรื่องการประกาศพระกิตติคุณ ถึงแม้ว่า
ผู้น าคริสตจักร และสมาชิกบางส่วนจะไม่มีของประทานในด้านประกาศ 
พระกิตติคุณ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึง ปัญหาที่ท าให้ผู้น าคริสตจักรบางท่านไม่อยากท า 

พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณคือ การด าเนินชีวิตของสมาชิกหลายๆ คน ที่ไม่ได้เป็นแบบอย่าง  
จึงส่งผลต่อการประกาศพระกิตติคุณในชุมชนขณะนั้น 

 
“มีผู้น าบางท่านไม่อยากประกาศพระกิตติคุณ เพราะชีวิตของสมาชิกในคริสตจักร
หลายๆ คน มีชีวิตที่ เป็นแบบอย่างที่ ไม่ดี เป็นการยากในการไปประกาศ 
พระกิตติคุณกับผู้คนในชุมชนที่จะส าแดงชีวิตของผู้เชื่อในพระเจ้า ซึ่งไม่ได้เป็น
แบบอย่าง และชีวิตไม่ได้แตกต่างจากผู้คนต่างความเชื่อ”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในการประกาศพระกิตติคุณของคริสตจักรก็เผชิญ

กับปัญหาที่ท าให้การประกาศพระกิตติคุณไม่เดินหน้า ทั้งปัจจัยของการขาดการอบรมวิธีการประกาศ
พระกิตติคุณ และจากชีวิตของสมาชิกคริสตจักรบางส่วนที่ไม่เอ้ือต่อการประกาศพระกิตติคุณ 

 
2) พันธกิจด้านการสร้างสาวกหรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ 

ปัญหาพันธกิจด้านการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์คือ ไม่มี
รูปแบบการสร้างสาวกท่ีชัดเจน ไม่มีการสร้างสาวกในรูปแบบใหม่ๆ และการขาดผู้น าในการอภิบาล
สร้างสาวก 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวว่า ปัญหาของการสร้างสาวกที่ขาดรูปแบบการสร้างสาวก

แบบใหม่ๆ ที่จะเข้ามาใช้ในการสร้างสาวกในคริสตจักร ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบเดิมที่ได้ถูกวางระบบไว้
ให้ปฏิบัติต่อๆ กันมา 

 
“ไม่ได้เน้นการสร้างสาวกในรูปแบบใหม่ๆ แต่ยึดการสร้างสาวกในรูปแบบเดิมที่
คริสตจักรได้วางระบบไว้ หรือตามศิษยาภิบาลคนก่อนหน้านี้ได้วางระบบไว้ เช่น 
เยี่ยมเยียนตามบ้านสมาชิก เป็นต้น”  
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ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวว่า ตัวเขาเองได้มีโอกาสรับใช้ในคริสตจักรเป็นระยะเวลา
หนึ่ง แต่เนื่องจากการรับใช้ในคริสตจักรไม่นาน จึงท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสาวกได้
อย่างเต็มที ่

 
“ได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในระยะเวลาแค่ 2 ปี การสร้างสาวก หรือ 
การพัฒนาลักษณะชีวิตตามแบบพระเยซูคริสต์ในชีวิตของสมาชิกจึงไม่สามารถท า
ได้อย่างเต็มที”่  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวเสริมว่า เนื่องจากคริสตจักรขาดผู้น า ขาดผู้รับใช้ในการท า

หน้าที่สร้างสาวก   
 
“เนื่องจากคริสตจักรไม่มีศิษยาภิบาล จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในการสอน 
และดูแลสมาชิกคริสตจักร”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวเสริมในท านองเดียวว่า คริสตจักรไม่มีการสร้างสาวกท่ีชัดเจน  
 
“ในช่วงเริ่มแรกของคริสตจักรไม่มีการสร้างสาวกที่ชัดเจน ส่วนมากจะสอน และ
เสริมสร้างกันในครอบครัว เนื่องจากในช่วงแรกของคริสตจักรมีผู้ เชื่อไม่กี่
ครอบครัว”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การสร้างสาวกของคริสตจักรมีปัญหาคือ การขาด

ผู้น าในการท าหน้าที่สร้างสาวก การขาดรูปแบบการสร้างสาวกที่ชัดเจนและหลากหลาย จึงท าให้  
การสร้างสาวกในคริสตจักรไม่มีความต่อเนื่อง และขาดประสิทธิภาพในการสร้างชีวิตของสมาชิกให้
เติบโตในคามเชื่อ และการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

 
3) พันธกิจการสามัคคีธรรมหรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

ปัญหาพันธกิจด้านการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกันคือ ไม่ได้ 
มีรูปแบบที่ชัดเจน และสมาชิกขาดความร่วมมือในการมาสามัคคีธรรมร่วมนมัสการพระเจ้า 

 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึง การสามัคคีธรรมที่ขาดรูปแบบที่หลากหลายใน 

การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน  
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“ในการสามัคคีธรรม การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ได้มีรูปแบบอะไรมากมาย 
เน้นที่การเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านเป็นหลัก”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวเสริมว่า การสามัคคีธรรมไม่เต็มที่ เพราะขาดความร่วมมือ

ของสมาชิกคริสตจักร 
 
“มีสมาชิกบางส่วนที่ไม่มาร่วมการนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร มีสมาชิกบางส่วน
ที่ห่างหายไปจากคริสตจักร” 
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เนื่องจากสมาชิกคริสตจักรบางส่วนขาดการร่วมมือ

ในการมาร่วมนมัสการพระเจ้า จึงท าให้ขาดการสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน ขาดการเสริมสร้างซึ่งกัน
และกันในความเชื่อ และการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

 
4) พันธกิจการนมัสการ 

ปัญหาพันธกิจด้านการนมัสการคือ สมาชิกบางส่วนขาดความร่วมมือในการมาร่วมนมัสการ
พระเจ้า ไม่มีการนมัสการพระเจ้าในช่วงกลางสัปดาห์ และไม่มีการการจัดระบบการนมัสการพระเจ้า
ไว้อย่างชัดเจน 

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึง การนมัสการพระเจ้าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ไม่สามารถ
จัดการนมัสการพระเจ้าได้อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากการขาดความร่วมมือของสมาชิกคริสตจักร
บางส่วนในการมาร่วมนมัสการพระเจ้า 
 

“การจัดการนมัสการพระเจ้าในช่วงวันปกติ…ไม่สามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง 
เพราะสมาชิกมาร่วมการนมัสการพระเจ้าน้อย และบางครั้งก็ไม่ได้มาร่วม 
การนมัสการพระเจ้า”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวเสริมถึง ปัญหาของช่วงกลางสัปดาห์ที่ไม่มีการนมัสการ

พระเจ้าร่วมกัน  
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“การนมัสการพระเจ้าภาคเช้า และการนมัสการพระเจ้าภาคบ่าย ประจ าทุก
อาทิตย์ ส่วนในวันอื่นๆ ไม่มีการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึง ปัญหาของการไม่มีการจัดระบบการนมัสการพระเจ้าที่

ชัดเจน ไม่มีระเบียบนมัสการ ท าให้ต้องพ่ึงพาผู้น าในการขับเคลื่อนการนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งส่งผลต่อการนมัสการพระเจ้าที่ไม่ราบรื่น 

 
“ไม่มีการจัดระบบการนมัสการพระเจ้าที่ชัดเจนคือ ไม่มีระเบียบนมัสการพระเจ้า
เหมือนในปัจจุบัน ขั้นตอนต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้น าการนมัสการพระเจ้า แต่มีการแจ้ง
แก่ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ส าหรับการนมัสการพระเจ้าในแต่ละอาทิตย์ไว้”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัญหาของการนมัสการพระเจ้าคือ การขาดความ

ร่วมมือของสมาชิกคริสตจักร และไม่มีการจัดระบบการนมัสการพระเจ้าที่ชัดเจน 
 
5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

ปัญหาพันธกิจด้านการรับใช้ผู้คนในสังคมคือ ไม่ไดท้ างานร่วมกับสังคมในส่วนตัวอย่างชัดเจน 
และไม่ค่อยได้เข้าสู่ชุมชนอย่างชัดเจน 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวว่า การรับใช้ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่จะท างานร่วมกับองค์กร 

คริสเตียน และการช่วยเหลือให้ยืมอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ส าหรับการท ากิจกรรมในชุมชน 
 
“ไม่ค่อยได้ท างานร่วมกับสังคมในส่วนของตนเอง แต่จะท างานร่วมกับมูลนิธิ 
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในการเข้าสู่ชุมชนในโอกาสต่างๆ และให้บริการแก่ชุมชน
ในการแบ่งปันสิ่งของส าหรับจัดงานต่างๆ” 
    
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวเสริมในท านองเดียวกันว่า ได้ท างานร่วมกับองค์กร 

คริสเตียน พร้อมการช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ และการเข้าสู่ชุมชนเป็นไปตามโอกาส สถานการณ์
ต่างๆ  

 
“ไม่ค่อยได้เข้าสู่ชุมชนอย่างชัดเจน แต่ก็มีโอกาสไปร่วมงานศพของพ่ีน้องในชุมชน
บ้านสันมะเกลือ แต่จะท างานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในการเข้าสู่
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ชุมชนในโอกาสต่างๆ โดยการจัดการนมัสการตามหมู่บ้านในชุมชนและตาม
โรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส, วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในการรับใช้ผู้คนในสังคมในส่วนของคริสตจักร 

ยังขับเคลื่อนพันธกิจด้านนี้น้อยไป แต่ก็เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนผ่านทางการท างานร่วมกับ
องค์กรคริสเตียน และการให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ  
 

4.2 ปัจจัยส าคัญของการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลที่ส่งผลต่อการเติบโต 

ก) การส่งต่อความเชื่อในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ท่าน ได้ชี้ให้เห็นถึง การสร้างสาวกเป็นการวางแบบอย่างจากครอบครัวที่มี

การสอน เสริมสร้างซึ่งกันและกันให้มีความเชื่อ และการติดตามรับใช้พระเจ้า 
 
“เน้นให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่จะสอนลูกหลาน และคนในครอบครัวให้เชื่อ
วางใจ และติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ”  
 
“จะสร้างสาวกในลักษณะรูปแบบครอบครัว เสริมสร้างซึ่งกันและกันในครอบครัว 
มีการสอนพระคัมภีร์ มีการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน พ่อแม่สอนลูกสอนหลานใน
เรื่องของพระเจ้า และท างานรับใช้ในลักษณะครอบครัว”     
 
“จะสร้างสาวกในลักษณะการส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานที่จะสืบทอดความเชื่อ”       
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท่าน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผู้อาวุโสของคริสตจักรจะสอน และวางแบบอย่าง

ของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ให้กับลูกหลานในคริสตจักร  
 
“ผู้อาวุโส และผู้ปกครองคริสตจักรจะสอน และเสริมสร้างความเชื่อแก่บรรดา
ลูกหลาน ญาติพี่น้องให้ตั้งมั่นคงในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า”  
 
“ผู้เฒ่าในคริสตจักรจะสอนเรื่อง การด าเนินชีวิต และความเชื่อในพระเจ้าให้แก่
บรรดาลูกหลาน”  
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ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นว่า ก่อนที่คริสตจักรจะมีศิษยาภิบาลเข้ามาอภิบาลดูแล
คริสตจักรได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันในการเป็นสาวกโดยเน้นความเป็นครอบครัว รับการอภิบาล 
จากผู้น า และผู้ประกาศจากในเมืองล าปาง  

 
“ในช่วงเริ่มแรกจนถึงก่อนช่วงมีศิษยาภิบาลคริสตจักร ก็ดูแลซึ่งกันและกันใน
ลักษณะครอบครัว มีผู้น าและผู้ประกาศพระกิตติคุณจากในเมืองล าปางมา 
เยี่ยมเยียน และหนุนใจ”             

 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แบบอย่างชีวิตของผู้ใหญ่ ผู้น า ผู้อาวโสในคริสตจักร 

และครอบครัวมีส่วนส าคัญในการสอน สร้างลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์สู่ลูกหลาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเติบโตของการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
ข) คริสตจักรมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
 
“สมาชิกให้ความร่วมมือในการสามัคคีธรรมเป็นอย่างดี ทั้งการสามัคคีธรรม 
ในคริสตจักร และการสามัคคีธรรมตามบ้านสมาชิก”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นว่า คริสตจักรมีการสามัคคีธรรม เพ่ือความสัมพันธ์ 

ซึ่งกันและกันในพระเจ้า 
 
“การสามัคคีธรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด และสร้างความรัก 
ของพระเจ้าต่อกันและกัน”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า การสามัคคีธรรมเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 
“มีการสามัคคีธรรมที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งในคริสตจักร และตามบ้าน
สมาชิกคริสตจักร มีการดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ”  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นว่า สมาชิกคริสตจักรมีการสามัคคีธรรม ที่เกิดผล 

ในคริสตจักร 
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“สมาชิกคริสตจักรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆ”  
 
“มีการสามัคคีธรรมร่วมกัน มีการท าอาหารร่วมกัน และมีการแบ่งปันซึ่งกัน 
และกันให้กับพ่ีน้องที่มีคามขาดแคลน…เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็มีการไป 
เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน อธิษฐานเผื่อกัน หนุนใจกันให้พ่ึงพาพระเจ้า และวางใจ
ในพระเจ้า”  
 
“มีการร่วมกลุ่มของบ้านใกล้กัน มีการสามัคคีธรรมร่วมกัน และมีการเยี่ยมเยียน
บ้านสมาชิกในช่วงตอนเย็น โดยไปเป็นหมู่คณะ เดินเท้า และถือโคมไฟในการส่อง
น าทาง” 
  
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึง การสามัคคีธรรม การเยี่ยมเยียนตามบ้านสมาชิก  

เน้นเยี่ยมเยียนสมาชิกท่ีหลงหาย และเจ็บป่วย 
 
“มีการเยี่ยมเยียนผู้หลงหาย เยี่ยมเยียนสมาชิกท่ีมีความเจ็บป่วยตามบ้าน สมาชิก
ที่เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล มีการอธิษฐานหนุนใจผู้หลงหาย และผู้เจ็บป่วยทั้ง 
ฝ่ายร่างกาย และจิตวิญญาณ”   
 
“มีการสามัคคีธรรมกันตามบ้านสมาชิกคริสตจักร และให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในเรื่องต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกาย และฝ่ายจิตวิญญาณ”  
 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คริสตจักรมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันผ่านทางการ

สามัคคีธรรม การเยี่ยมเยียน หนุนใจซึ่งกันและกัน และมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ  
จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมู ลตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน  
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4.3 ผลการวิจัยการถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลทั้ง 5 ด้าน
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 

 
การท าพันธกิจของคริสตจักรแก้วเมืองมูล ได้ท าพันธกิจครบทั้ง 5 ด้าน 1) พันธกิจ 

การประกาศพระกิตติคุณ 2) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของ 
พระเยซูคริสต์ 3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน  
4) พันธกิจการนมัสการพระเจา 5) พันธกิจการรับใชผูคนในสังคม และมีปัจจัยส าคัญของการท า 
พันธกิจ 2 ด้านที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของคริสตจักร 133 ปี โดยแบ่งพันธกิจเป็น 3 ยุค ดังนี้คือ  

 
 4.3.1) ยุคบุกเบิก 
 

1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

 ได้รับการช่วยเหลือจากมิชชันนารี และผู้น าในคริสตจักรในเมืองล าปางที่ได้เดินทางมา
ประกาศพระกิตติคุณจนสามารถน าครอบครัวของพ่อเฒ่าแก้วรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นครอบครัว
แรก และสามารถน าอีกหลายครอบครัวมาเชื่อในเวลาต่อมาคือ ครอบครัวพ่อเฒ่าน้อยปวนกับ 
แม่เฒ่าค า ฟองรักษ์, ครอบครัวพ่อเฒ่าค ากับแม่เฒ่าจันทร์ฟอง และครอบครัวพ่อเฒ่าน้อยพรหม  
พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือจากมิชชันนารีและผู้น าจาก
คริสตจักรในเมืองล าปางที่เดินทางมาช่วย ส่วนภายในคริสตจักรจะเน้นการประกาศพระกิตติคุณกับ
บรรดาลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง หรือสมาชิกที่มีสามีและภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าโดยการไปเยี่ยมเยียน 
และเชิญชวนให้มาร่วมการนมัสการพระเจ้า และพูดเรื่องของพระเจ้าให้ฟัง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เชื่อใน
คริสตจักรแก้วเมืองมูลยุคบุกเบิกส่วนมากจะมาจากตระกูลเดียวกัน 

2) พันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์  

ในช่วงยุคแรกจะมีมิชชันนารีเดินทางมาสอนพระคัมภีร์ สอนภาษาอังกฤษ และสอนเรื่องของ
พระเจ้าโดยยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานในการสอน และมีผู้น าคริสตจักรจากในเมืองล าปาง
เดินทางมาเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อ และการหนุนใจในการติดตามพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะ
การเสริมสร้าง และหนุนใจครอบครัวของพ่อเฒ่าแก้วให้ตั้งมั่นคงในความเชื่อ และมีภาระใจในการท า
พันธกิจของพระเจ้า ซึ่งครอบครัวของพ่อเฒ่าแก้วเป็นครอบครัวหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของ 
พระเจ้าในบ้านหัวทุ่ง และเสริมสร้าง หนุนใจแก่ครอบครัวพ่อเฒ่าน้อยปวนกับแม่เฒ่าค า ฟองรักษ์ 
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ครอบครัวพ่อเฒ่าค ากับแม่เฒ่าจันทร์ฟอง และครอบครัวพ่อเฒ่าน้อยพรหม ที่จะติดตาม สามัคคีธรรม
ร่วมกัน และท างานรับใช้พระเจ้าไปพร้อมกับครอบครัวของพ่อเฒ่าแก้ว    

3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูและเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

ในช่วงยุคแรกจะเน้นการสามัคคีธรรม และดูแลเสริมสร้างกันในครอบครัว และมีรวมกลุ่มกัน
ในการหนุนใจซึ่งกันและกันตามบ้านของผู้เชื่อที่มีอยู่ในขณะนั้น จะมีการพบเจอกันอยู่เป็นประจ า  
และได้รับการดูแล เสริมสร้างจากมิชชันนารี และผู้น าคริสตจักรในเมืองที่เดินทางมาเยี่ยมเยี ยน  
ซึ่งการเดินทางมาครั้งหนึ่งก็อยู่กับผู้เชื่อประมาณ 2 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน ตามโอกาส หรือสถานการณ์
ต่างๆ ในการมาใช้เวลาอยู่ของมิชชันนารี และผู้น าคริสตจักรในเมือง ท าให้ผู้ เชื่อได้มีโอกาส  
สามัคคีธรรมกันอย่างสม่ าเสมอ และได้รับการเสริมสร้างทั้งความเชื่อ และวิถีการด าเนินชีวิตใน 
การติดตามพระเจ้า ในการรับใช้พระเจ้า   

4) พันธกิจการนมัสการ  

ในช่วงยุคแรกจะใช้บ้านของพ่อเฒ่าแก้วเป็นที่นมัสการพระเจ้าซึ่งอยู่ที่บ้านหัวทุ่ง ซึ่งห่างจาก
บ้านสันมะเกลือไม่ไกลมาก การนมัสการยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นการนมัสการพระเจ้าในลักษณะ
ของกลุ่มผู้เชื่อใหม่ที่ยังต้องเรียนรู้ในกระบวนการของการนมัสการพระเจ้า แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือ
จากมิชชันนารี และผู้น าคริสตจักรในเมืองล าปางที่ได้เดินทางมาช่วยพัฒนาการนมัสการพระเจ้าให้ดี
ยิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจในรูปแบบของการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้อง ซึ่งภายหลังก็มีการปรับให้เข้า
กับรูปแบบที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกัน ในช่วงยุคแรก 
เน้นการนมัสการพระเจ้าที่บ้านเป็นการร่วมกลุ่มกันในครอบครัวผู้เชื่อที่ยังมีไม่มาก 

5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

ในช่วงยุคแรก มิชชันนารีเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือผู้คนในชุมชน สังคมคือ การให้ความรู้ 
และการแจกจ่ายยารักษาโรค จึงท าให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนในระดับหนึ่ง แต่ส าหรับชาวบ้านก็ยัง
มองมิชชันนารีเป็นคนแปลกหน้าทั้งรูปลักษณ์ และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และผู้เชื่อกลุ่มแรกก็ยังถูก
มองในลักษณะต่อต้านถึงการเปลี่ยนความเชื่อ และถูกมองว่าเป็นผีกะด้วย ดังนั้นในช่วงยุคบุกเบิกยัง
ไม่มีการท าพันธกิจด้านการรับใช้ผู้คนในสังคมที่ชัดเจนมากนัก 
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4.3.2) ยุควางรากฐาน 
 
1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

ในสมัยวางรากฐาน จะเน้นการประกาศพระกิตติคุณกับครอบครัวสมาชิกคริสตจักร 
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสามีหรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า โดยการที่ผู้ปกครองหรือผู้น าคริสตจักรได้
นัดหมายกัน และพากันไปเยี่ยมเยียนเชิญชวนให้มาร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร และสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่านทางการหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้า และการอธิษฐาน ในส่วนของ  
การประกาศพระกิตติคุณนอกคริสตจักร จะมีการประกาศพระกิตติคุณผ่านทางการจัดงานในวาระ
โอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันคริสต์มาสที่จะมีการเชิญชวนพ่ีน้องชาวบ้านทั้งในบ้านสันมะเกลือ  และ
ชุมชนใกล้เคียงมาร่วมนมัสการพระเจ้า การประกาศพระกิตติคุณก็ใช้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดง
ละครเรื่องการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ การเทศนาเรื่องข่าวดีของการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ 
และได้รับการสนับสนุนจากทางผู้น าจากคริสตจักรในเมืองล าปางก็เดินทางมาช่วยในการประกาศ 
พระกิตติคุณบ้าง 

2) พันธกิจการสร้างสาวกหรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ 

ในสมัยวางรากฐาน ไม่มีการระบบการสร้างสาวกไว้อย่างชัดเจน ส่วนมากเป็นการสอน  
และพัฒนาชีวิตในครอบครัวที่ผู้สูงอายุ หรือผู้อาวุโสจะสอนบรรดาลูกหลานในการรับใช้พระเจ้าตาม
ความสามารถของแต่ละคน และในส่วนของผู้น าจะเน้นการด าเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้บรรดา
ลูกหลานให้เห็นและเดินตาม การสอนในลักษณะที่มีชั้นเรียนยังไม่เกิดขึ้นในสมัยนี้มากนัก แต่จะมีผู้น า
คริสตจักรจากในเมืองล าปางเดินทางมาหนุนใจ และมาช่วยเสริมสร้างในการท าพันธกิจของคริสตจักร
ในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ      

3) พันธกิจการสามัคคีธรรมหรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

ในสมัยวางรากฐาน ส่วนมากเน้นการสามัคคีธรรมกันตามบ้านสมาชิกคริสตจักรในช่วงเวลา
ต่างๆ ผู้น าคริสตจักรก็จะนัดรวมตัวกันเพ่ือไปเยี่ยมเยียน และหนุนใจแก่สมาชิกที่มีปัญหา สมาชิกที่
อ่อนแอในด้านความเชื่อ สมาชิกที่มีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย มีการเอาใจใส่กันอยู่เสมอ เมื่ อมี
การนัดรวมกลุ่มกัน สมาชิกคริสตจักรก็จะนัดรวมกลุ่มกันเดินเท้าไปตามบ้าน ในการสามัคคีธรรมกันก็
เน้นเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์ให้กันฟัง และการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน ส่วนมากการนัดหมาย
เพ่ือการสามัคคีธรรมกันจะเป็นช่วงเวลากลางหัวค่ าซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะจุดตะเกียงเจ้าพายุ และพา
กันเดินไปตามบ้านสมาชิกคริสตจักรที่ได้นัดหมายไว้ ถือว่าในสมัยวางรากฐานพันธกิจการสามัคคีธรรม
หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกัน สมาชิกคริสตจักรให้ความร่วมมือ และให้ความส าคัญ 
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4) พันธกิจการนมัสการ  

ในสมัยวางรากฐาน ยังใช้รูปแบบการนมัสการพระเจ้าในภาคเช้าและภาคบ่าย โดยที่ 
การนมัสการพระเจ้าภาคเช้าใช้เพลงไทยนมัสการพระเจ้าในการร่วมร้องสรรเสริญพระเจ้า ส่วน  
การนมัสการพระเจ้าภาคบ่ายใช้เพลงชีวิตคริสเตียนร่วมร้องสรรเสริญพระเจ้า  โดยยึดแนวทาง 
การนมัสการพระเจ้าตามสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ก าหนด  ส่วนการนมัสการพระเจ้าใน 
วันอ่ืนๆ ก็จะเป็นในลักษณะวาระโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิดสมาชิก งานศพ งานแต่งงาน งานขึ้น
บ้านใหม่ งานมอบถวายต่างๆ เป็นต้น   

5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

ในสมัยวางรากฐาน คริสตจักรสร้างความสัมพันธ์โดยการเป็นศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ และบ้านของสมาชิกคริสตจักรก็ได้ให้เปิดบริการในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเช่น เปิดให้
คนในหมู่บ้านมาตักน้ าที่บ่อน้ า การอยู่ร่วมกันของชุมชนและคริสตจักรที่มีความสัมพันธ์กันใน  
ด้านต่างๆ ทั้งส่วนขององค์กรและตัวบุคคล จึงท าให้เห็นถึงภาพของการเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน หรือ
การเข้าสู่ชุมชนทั้งในส่วนของคริสตจักร และตัวบุคคล  

 
4.3.3) ยุคเติบโต 
 
1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

คริสตจักรมีจุดระกาศพระกิตติคุณท่ีบ้านทุ่งฮ้าง จังหวัดล าปาง เน้นการประกาศพระกิตติคุณ
กับเด็กในหมู่บ้าน และเด็กในหมู่บ้านรอบข้างคือ บ้านแจ้คอน บ้านหวังใหม่ เป็นต้น มีการเยี่ยมเยียน
เด็กๆ ในโอกาสต่างๆ เน้นการสอนดนตรี ภาษาอังกฤษ และสอนพระคัมภีร์สอดแทรกในการสอน
ดนตรี และภาษาอังกฤษ คริสตจักรมีการออกไปประกาศพระกิตติคุณกับพ่ีน้องในชุมชนในลักษณะ
การช่วยเหลือทางด้านปัจจัยส าหรับการด ารงชีวิต และหนุนใจ อธิษฐานเผื่อพ่ีน้องในชุมชน  
และอาจจะไปประกาศพระกิตติคุณกับพ่ีน้องในต่างหมู่บ้านในบางครั้ง ในลักษณะของการเยี่ยมเยียน 
สร้างความสัมพันธ์ การเป็นพยานชีวิต และจะสอดแทรกเรื่องของพระเจ้าในบางโอกาส หรือตาม
สถานการณน์ั้นๆ ส่วนการประกาศพระกิตติคุณในคริสตจักร ก็มีเป้าหมายในการประกาศพระกิตติคุณ
กับสาม ีและภรรยาของสมาชิกคริสตจักรในบางครอบครัวที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า  
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2) พันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์  

การสร้างสาวกของคริสตจักรมีการวางแผนที่ชัดเจน คริสตจักรให้ความส าคัญในการสร้าง
สาวกที่จะมีการพัฒนาสมาชิกให้เป็นผู้ปกครองของคริสตจักร เป็นมัคนายกของคริสตจักร  
ในกระบวนการสร้างจะส่งเสริมสมาชิกคริสตจักรเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ที่ทางคริสตจักรภาคท่ี 
3 ล าปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดการอบรมขึ้น เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าฝ่ายจิตวิญญาณ
ของสมาชิกคริสตจักร และวางบทบาทให้สมาชิกที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง และมัคนายกรุ่นต่อไป
ให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า เช่น การน านมัสการพระเจ้า การเป็นผู้น าในการอธิษฐาน สรรเสริญ 
ขอบพระคุณ สารภาพบาป ขอการทรงน า และอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอน 
การเป็นผู้น าการอธิษฐานมอบถวายทรัพย์ การเป็นผู้น าในการสอนพระวจนะของพระเจ้า เป็นต้น 
และผลักดันอนุชน รวีวารศึกษาของคริสตจักรให้มีบทบาทในการรับใช้พระเจ้าในการน าเพลง
สรรเสริญพระเจ้า การเล่นดนตรี และมีส่วนรับผิดชอบในการนมัสการพระเจ้าเช่น เป็นผู้เดินถุงถวาย
ทรัพย์ในการนมัสการพระเจ้าภาคเช้า และมีส่วนในการดูแลในการระบบการฉายระเบียบนมัสการ
พระเจ้าผ่านคอมพิวเตอร์ และฝึกให้อนุชนคริสตจักรเป็นพี่เลี้ยงดูแลรวีวารศึกษาของคริสตจักร  

3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

ในยุคปัจจุบัน จะเน้นในการเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านโดยศิษยาภิบาล และผู้น าคริสตจักร
จะท างานร่วมกันในการเยี่ยมเยียนสมาชิก เป้าหมายคือ เพ่ือการเสริมสร้างความเชื่อ หนุนใจส าหรับ
การด าเนินชีวิต และเสริมก าลังผ่านทางการอธิษฐานถึงปัญหาชีวิตของสมาชิกในแต่ละครอบครัว และ
เป็นการติดตามสมาชิกที่ห่างเหินไปจากคริสตจักร โดยสร้างความสัมพันธ์ และการหนุนใจ เชิญชวนให้
กลับมาร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร ในยุคปัจจุบันคริสตจักรดูแล และเสริมสร้างสมาชิกคริสตจักร
ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line เพจ Facebook ของคริสตจักร และการโทรพูดคุยหนุนใจ 
เสริมสร้างสมาชิกคริสตจักรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีไปท างานอยู่ต่างอ าเภอ และต่างจังหวัด     

4) พันธกิจการนมัสการ  

ยังคงรูปแบบการนมัสการพระเจ้าในภาคเช้า และภาคบ่ายตามที่ได้ปฏิบัติต่อกันมา ซึ่งการมี
การนมัสการพระเจ้า 2 รอบ ท าให้สมาชิกคริสตจักรได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้
สมาชิกที่ไม่สามารถมาร่วมการนมัสการพระเจ้าภาคเช้าได้ ก็สามารถมาร่วมในการนมัสการพระเจ้า
ภาคบ่ายได้ การนมัสการพระเจ้าทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย จะมีการใช้ระเบียบนมัสการพระเจ้าใน
รูปแบบของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ก าหนดไว้ โดยที่การนมัสการพระเจ้าภาคเช้าใช้เพลง
ไทยนมัสการพระเจ้าในการร่วมร้องสรรเสริญพระเจ้า ส่วนการนมัสการพระเจ้าภาคบ่ายใช้เพลงชีวิต  
คริสเตียนร่วมร้องสรรเสริญพระเจ้า และในทุกเสาร์ เวลา 19.30 น. ของอาทิตย์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 3 
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ของเดือน มีการนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานรวมพลังซึ่งกันและกัน เป้าหมายคือ การเสริมสร้าง
ความเชื่อ และการสร้างภาระใจในการถวายตัวรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆ ส่วนการนมัสการพระเจ้า
อ่ืนๆ ก็จะเป็นในลักษณะวาระโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิดสมาชิก งานศพ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้าน
ใหม่ งานมอบถวายต่างๆ วันถวายขอบพระคุณพระเจ้า วันอิสเตอร์ วันระลึกบรรพบุรุษ วันคริสต์มาส 
และวันส าคัญต่างๆ ตามปฏิทินที่สภาคริสตจักรก าหนดไว้ให้จัดนมัสการพระเจ้า  

5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

ทั้งคริสตจักร ทั้งผู้น า และสมาชิกคริสตจักร มีการปฏิสัมพันธ์ต่อพ่ีน้องในชุมชนอยู่เสมอใน
ลักษณะต่างๆ การอยู่ร่วมกันของคริสตจักรและชุมชนนั้น ได้อยู่ร่วมกันมาเป็นร้อยกว่าปีตามอายุ  
การก่อตั้งของคริสตจักร ซึ่งการเข้าสู่ชุมชนและการรับใช้ผู้คนในสังคมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
ตามยุคตามสมัย ในยุคปัจจุบันด้วยความเจริญของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้น ท าให้สภาพ 
ความเป็นอยู่ของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนต่างอยู่บ้านของตนเองเป็นส่วนมาก จะมีแต่ผู้สูงอายุที่ยัง
ไปพบเจอมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ แต่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตของตนเอง 
ดังนั้นคริสตจักร ผู้น าและสมาชิกจึงต้องออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะมี  
งานต่างๆ ในหมู่บ้าน ก็ต้องให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม และงานต่างๆ ในฐานะลูกบ้าน 
ของชุมชน และการออกไปเยี่ยมบ้านของพ่ีน้องในชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ  

การท าพันธกิจของคริสตจักรในการรับใช้ผู้คน หรือการเข้าสู่ชุมชน เป็นภาพรวมที่ทั้งผู้น า 
และสมาชิกคริสตจักรซึ่งอาศัยในชุมชน สังคมเดียวกันได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กันในลักษณะของ
การร่วมงานศพ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญต่างๆ และการที่พ่ีน้องชาวบ้านมาร่วมงาน
คริสต์มาส งานถวายขอบพระคุณพระเจ้า และการออกไปเยี่ยมตามบ้านพ่ีน้องในชุมชนโดย  
การอธิษฐานเผื่อ และน าสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่มีความล าบากในความเป็นอยู่เช่น 
ครอบครัวที่มีเด็กก าพร้า ครอบครัวที่มีหญิงม่าย ครอบครัวที่มีคนพิการ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 
4.3.4) ปัจจัยส าคัญของการท าพันธกิจ 2 ด้านที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของคริสตจักร  
133 ปี 
 
1) ยุคบุกเบิก 
 
1.1) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของพระเยซูคริสต์  

ได้รับการช่วยเหลือจากมิชชันนารี และผู้น าคริสเตียนในจังหวัดล าปาง เข้ามาพัฒนา 
เสริมสร้างครอบครัวของพ่อเฒ่าแก้วเป็นครอบครัวแรก และต่อมาได้ดูแล เสริมสร้างครอบครัวพ่อเฒ่า
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น้อยปวนกับแม่เฒ่าค า ฟองรักษ์ ครอบครัวพ่อเฒ่าค ากับแม่เฒ่าจันทร์ฟอง และครอบครัวพ่อเฒ่าน้อย
พรหม จนท าให้ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัว มีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงในพระเจ้า จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ให้สามารถส่งต่อความเชื่อต่อลูกหลานได้อย่างมั่นคง เกิดผลสู่การรับใช้พระเจ้าในช่วงเวลาต่อมา 

 
1.2) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน 

มิชชันนารี และผู้น าคริสเตียนในจังหวัดล าปาง  เข้ามาช่วยดูแล เสริมสร้างทั้งความเชื่อ  
และวิถีการด าเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้า การรับใช้พระเจ้า และน าในการขับเคลื่อนพันธกิจ  
ด้านการสามัคคีธรรมโดยเน้นดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกันในครอบครัว ให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือหนุนใจ
ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งให้ผู้ เชื่อเข้มแข็งมั่นคงในการติดตามพระเจ้า  
และสามารถขับเคลื่อนพันธกิจการสามัคคีธรรมได้อย่างต่อเนื่อง   

 
2) ยุควางรากฐาน 
 
2.1) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของพระเยซูคริสต์  

ระบบการสร้างสาวกอาจจะไม่ชัดเจน แต่ก็สามารถพัฒนาชีวิตในการเป็นสาวกของพระคริสต์
โดยผู้สูงอายุ หรือผู้อาวุโสในคริสตจักรได้ทุ่มเทเวลาในการสอนบรรดาลูกหลานให้รับใช้พระเจ้า 
ตามความสามารถของแต่ละคน และชีวิตของผู้น าคริสตจักรที่ด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้บรรดา
ลูกหลานได้เห็นถึงความเชื่อ และการรับใช้พระเจ้า พร้อมทั้งได้การช่วยเหลือจากผู้น าคริสตจักรใน
เมืองล าปางเดินทางมาหนุนใจ มาช่วยเสริมสร้างในการท าพันธกิจของคริสตจักรในด้านต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สามารถสร้างสาวกอย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งต่อความเชื่อต่อ
ลูกหลานได้อย่างมั่นคง เกิดผลสู่การรับใช้พระเจ้า และสามารถสร้างสาวกจากรุ่นสู่รุ่น   

   
2.2) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน 

สมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และให้ความส าคัญส าหรับการสามัคคีธรรมกัน
ตามบ้านสมาชิกคริสตจักรอย่างสม่ าเสมอเน้นการอ่านพระคัมภีร์ให้กันฟัง และการอธิษฐานเผื่อซึ่งกัน
และกัน ผู้น าคริสตจักรให้ความส าคัญส าหรับการเยี่ยมเยียน และหนุนใจแก่สมาชิกที่มีปัญหา สมาชิก
ที่อ่อนก าลังในด้านความเชื่อ สมาชิกที่มีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ 
ผู้เชื่อได้รับการอภิบาลให้เข้มแข็งมั่นคงในการติดตามพระเจ้า และสามารถขับเคลื่อนพันธกิจ 
การสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง สามารถส่ง
ต่อความเชื่อต่อลูกหลานได้อย่างมั่นคง เกิดผลสู่การติดตามรับใช้พระเจ้า   
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3) ยุคเติบโต 
 
3.1) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของพระเยซูคริสต์  

คริสตจักรมีการสร้างสาวกที่ชัดเจนมากขึ้น และให้ความส าคัญในการสร้างสาวกพัฒนาชีวิต
สมาชิกคริสตจักรให้เป็นผู้ปกครองของคริสตจักร เป็นมัคนายกของคริสตจักร ให้มีส่วนในการรับใช้
พระเจ้าในด้านต่างๆ ตามของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้ โดยกระบวนการสร้างสาวกนั้นได้ส่ง
สมาชิกคริสตจักรเข้ารับการอบรมในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้น าฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ทาง
คริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดการอบรม หรือเชิญคณะกรรมการ
ด าเนินงานของคริสตจักรภาคท่ี 3 ล าปาง เข้ามาอบรมสมาชิกท่ีจะข้ึนมาเป็นผู้น ารุ่นใหม่ ณ คริสตจักร
และทางคริสตจักรได้วางบทบาทให้สมาชิกคริสตจักรรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง และ
มัคนายกรุ่นต่อไปในการรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆ เช่น การน านมัสการพระเจ้า เป็นผู้น าอธิษฐาน 
และการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า เป็นต้น จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สามารถส่งต่อความเชื่อต่อ
ลูกหลานได้อย่างมั่นคง เกิดผลสู่การรับใช้พระเจ้า และเกิดการสร้างสาวกจากรุ่นสู่รุ่นที่จะขึ้นมาเป็น
ผู้น าคริสตจักร รับใช้พระเจ้าในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ต่อไป   

 
3.2) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน 

ให้ความส าคัญส าหรับการเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้าน โดยมีศิษยาภิบาล และผู้น าคริสตจักร
ท าพันธกิจร่วมกันในการเยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักรเพ่ือการเสริมสร้างความเชื่อ หนุนใจส าหรับ 
การด าเนินชีวิต เสริมก าลังผ่านทางการอธิษฐาน และเสริมสร้างสมาชิกคริสตจักรผ่านทางสื่อออนไลน์
ต่างๆ เช่น Line เพจ Facebook ของคริสตจักร และการโทรพูดคุยหนุนใจ เสริมสร้างสมาชิก
คริสตจักรทั้งในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ซึ่งท างานอยู่ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ 
ผู้เชื่อได้รับการอภิบาลให้เข้มแข็งมั่นคงในการติดตามพระเจ้า และสามารถขับเคลื่อนพันธกิจ 
การสามัคคีธรรมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถส่งต่อความเชื่อต่อลูกหลานได้อย่างมั่นคง เกิดผลสู่ 
การติดตาม รับใช้พระเจ้าต่อไป 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ท าการศึกษาถอดบทเรียนการท าพันธกิจ
คริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 โดยศึกษาจากการท าพันธกิจของคริสตจักร 
แก้วเมืองมูล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ยุค ยุคบุกเบิก ยุควางรากฐาน ยุคเติบโต และวิเคราะห์ว่ามีหลักการ 
ท าพันธกิจอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ 133 ปี ของคริสตจักรแก้วเมืองมูล  
ในการส่งต่อ รักษาความเชื่อ และการขับเคลื่อนพันธกิจของพระเจ้าที่เกิดผลในแต่ละยุค  โดยมี
วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระดังนี้ 

1) ถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องถอดบทเรียน
การท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 โดยปัญหาของการวิจัย คือ  
เพ่ือถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 โดยศึกษา 
จากการท าพันธกิจของคริสตจักรแก้วเมืองมูล 5 ด้าน คือ 1) พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณ  
2) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของพระเยซูคริสต์ 3) พันธกิจ 
การสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน 4) พันธกิจการนมัสการ
พระเจา 5) พันธกิจการรับใชผูคนในสังคม และวิเคราะห์ว่ามีหลักการท าพันธกิจอย่างไร และมีปัจจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ 133 ปี ของคริสตจักรแก้วเมืองมูลในการส่งต่อ รักษาความเชื่อ และ 
การขับเคลื่อนพันธกิจของพระเจ้าที่ เกิดผลในแต่ละยุค ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการท าพันธกิจ 
ของคริสตจักรแก้วเมืองมูลแบ่งเป็น 3 ยุค คือ   

1) ยุคบุกเบิก  
2) ยุควางรากฐาน  
3) ยุคเติบโต  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียน
การท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การท า 
พันธกิจของคริสตจักรแก้วเมืองมูลได้ท าพันธกิจครบทั้ง 5 ด้าน 1) พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณ 
2) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของพระเยซูคริสต์ 3) พันธกิจ 
การสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน 4) พันธกิจการนมัสการ 
พระเจา 5) พันธกิจการรับใชผูคนในสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผล แบ่งช่วงเวลาการท าพันธกิจของ
คริสตจักรแก้วเมืองมูลออกเป็น 3 ยุค และมีปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ 133 ปี ของคริสตจักร 
แก้วเมืองมูลในการส่งต่อความเชื่อ รักษาความเชื่อ และการขับเคลื่อนพันธกิจของพระเจ้าที่เกิดผล  
ในแต่ละยุค 2 พันธกิจคือ 1) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของ 
พระเยซูคริสต์ 2) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน  
 
 5.2.1) ยุคบุกเบิก 
 

1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

ปัจจัยภายนอกได้รับการช่วยเหลือจากมิชชันนารี และผู้น าคริสตจักรในเมืองล าปางเดินทาง
มาช่วยในการประกาศพระกิตติคุณ และปัจจัยภายในคริสตจักรเน้นการประกาศกับคนในครอบครัว
ของสมาชิกคริสตจักร โดยเฉพาะสามีหรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า 

 
2) พันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์  

มิชชันนารีเดินทางมาช่วยสอนพระคัมภีร์ สอนภาษาอังกฤษ สอนเรื่องของพระเจ้า พร้อมทั้ง
ผู้น าคริสตจักรในเมืองล าปางมาช่วยเสริมสร้างความเชื่อ และหนุนใจกลุ่มผู้เชื่อในการติดตามพระเจ้า 

 
3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูและเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

เน้นการสามัคคีธรรม และดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกันในครอบครัวตามบ้านสมาชิกเป็น
ประจ า และได้รับการดูแล เสริมสร้างจากมิชชันนารี ผู้น าคริสตจักรในเมืองล าปางที่เดินทางมา 
เยี่ยมเยียนตามโอกาส หรือตามสถานการณ์ต่างๆ 
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4) พันธกิจการนมัสการ 

การนมัสการในยุคนี้ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เน้นการนมัสการพระเจ้าที่บ้าน แต่ได้รับ 
การช่วยเหลือจากมิชชันนารี และผู้น าคริสตจักรในเมืองล าปางที่ได้เดินทางมาช่วยพัฒนาการนมัสการ 
พระเจ้า และภายหลังมีการปรับการนมัสการให้เข้ากับรูปแบบที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยก าหนด 

 
5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

มิชชันนารีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนผ่านทางการให้ความรู้ และการแจกจ่ายยารักษาโรค  
ส่วนกลุ่มผู้เชื่อยุคแรกถูกมองในลักษณะต่อต้านถึงการเปลี่ยนความเชื่อ และถูกมองว่าเป็นผีกะ จึงไม่มี
การเข้าสู่ชุมชนที่ชัดเจน 

 
5.2.2) ยุควางรากฐาน 
 
1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

ภายในคริสตจักรเน้นการประกาศพระกิตติคุณกับครอบครัวสมาชิกคริสตจักร โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีสามีหรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า และภายนอกคริสตจักรจะมีการประกาศพระกิตติคุณ
ผ่านทางการจัดงานตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันคริสต์มาส และใช้หลากหลายรูปแบบ 
เช่น การแสดงละคร และการเทศนา โดยได้รับการสนับสนุนจากทางผู้น าจากคริสตจักรในเมืองล าปาง 

 
2) พันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ 

ไม่มีระบบการสร้างสาวกอย่างชัดเจน ส่วนมากเป็นการสอน และพัฒนาชีวิตภายในครอบครัว
ที่ผู้สูงอายุ หรือผู้อาวุโสสอนบรรดาลูกหลานในการรับใช้พระเจ้า และการสอนในลักษณะมีชั้นเรียนยัง
ไม่เกิดขึ้นในสมัยนี้มากนัก แต่มีผู้น าคริสตจักรจากในเมืองล าปางเดินทางมาหนุนใจอย่างสม่ าเสมอ      

 
3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

ส่วนมากเน้นการสามัคคีธรรมกันตามบ้านสมาชิกคริสตจักรในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งสมาชิก
คริสตจักรให้ความร่วมมือและให้ความส าคัญ ผู้น าคริสตจักรจะนัดรวมตัวกันเพ่ือไปเยี่ยมเยียน 
และหนุนใจแก่สมาชิกที่มีปัญหา หรือมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย เพ่ือหนุนใจในการด าเนินชีวิต  
และอธิษฐานเผื่อให้มีก าลังต่อสู่กับสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตต่อไป 
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4) พันธกิจการนมัสการ  

มีรูปแบบการนมัสการพระเจ้าในภาคเช้าและภาคบ่าย โดยที่การนมัสการพระเจ้าภาคเช้าใช้
เพลงไทยนมัสการพระเจ้า และการนมัสการภาคบ่ายใช้เพลงชีวิตคริสเตียน ซึ่งยึดตามแนวทาง 
การนมัสการพระเจ้าของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ก าหนดไว้ ส่วนการนมัสการพระเจ้าอ่ืนๆ  
ก็ตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิดสมาชิก งานศพ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานมอบ
ถวายต่างๆ เป็นต้น   

 
5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

ในสมัยวางรากฐาน คริสตจักรสร้างความสัมพันธ์โดยการเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ และบ้านของสมาชิกคริสตจักรก็ได้ให้บริการบ่อน้ าส าหรับพ่ีน้องในชุมชนเพ่ือน าไปบริโภค 
อุปโภค และการสร้างความสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งส่วนขององค์กร และตัวบุคคล 

 
5.2.3) ยุคเติบโต 
 
1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

คริสตจักรมีจุดระกาศพระกิตติคุณท่ีบ้านทุ่งฮ้าง จังหวัดล าปาง เน้นการประกาศพระกิตติคุณ
กับเด็กในหมู่บ้าน และเด็กในหมู่บ้านรอบข้างคือ บ้านแจ้คอน บ้านหวังใหม่ เป็นต้น มีการเยี่ยมเยียน
เด็กๆ ในโอกาสต่างๆ เน้นการสอนดนตรี ภาษาอังกฤษ  และมีการออกไปประกาศพระกิตติคุณ 
กับพ่ีน้องในชุมชนบ้านสันมะเกลือในลักษณะการช่วยเหลือทางด้านปัจจัยส าหรับการด ารงชีวิต  
โดยการหนุนใจ เป็นพยาน และอธิษฐานเผื่อพ่ีน้องในชุมชน 

 
2) พันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์  

คริสตจักรให้ความส าคัญในการสร้างสาวก โดยการพัฒนาสมาชิกให้เป็นผู้ปกครองของ
คริสตจักร เป็นมัคนายกของคริสตจักร ในกระบวนการสร้างจะส่ง เสริมสมาชิกคริสตจักรเข้ารับการ
อบรมในด้านต่างๆ ที่ทางคริสตจักรภาคที่ 3 ล าปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดการอบรมขึ้น  
และผลักดันอนุชน รวีวารศึกษาของคริสตจักรให้มีบทบาทในการรับใช้พระเจ้าในการน าเพลง
สรรเสริญพระเจ้า การเล่นดนตรี และมีส่วนรับผิดชอบในการนมัสการพระเจ้าในด้านต่างๆ   
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3) พันธกิจการสามัคคีธรรมหรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

ศิษยาภิบาล และผู้น าคริสตจักรจะเน้นในการเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้าน  เป้าหมายคือ  
เพ่ือการเสริมสร้างความเชื่อ หนุนใจสมาชิกส าหรับการด าเนินชีวิต เสริมก าลังผ่านทางการอธิษฐาน  
และติดตามสมาชิกที่ห่างเหินไปจากคริสตจักร โดยในยุคปัจจุบันคริสตจักรเพ่ิมการดูแล ติดตาม  
และเสริมสร้างสมาชิกคริสตจักรผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line เพจ Facebook ของคริสตจักร 
และการโทรพูดคุยหนุนใจ  

        
4) พันธกิจการนมัสการ  

รูปแบบการนมัสการพระเจ้าทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ใช้ระเบียบนมัสการพระเจ้าในรูปแบบ
ของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งการนมัสการภาคเช้าใช้เพลงไทยนมัสการ 
ในการนมัสการ ส่วนการนมัสการภาคบ่ายใช้เพลงชีวิตคริสเตียนในการนมัสการ ในทุกเสาร์  
เวลา 19.30 น. ของอาทิตย์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน มีการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน อธิษฐาน
รวมพลังซึ่งกันและกัน และมีการนมัสการพระเจ้าตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิดสมาชิก  
งานศพ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานมอบถวายต่างๆ วันถวายขอบพระคุณพระเจ้า วันอิสเตอร์  
วันระลึกบรรพบุรุษ วันคริสตจักร และวันส าคัญต่างๆ ตามปฏิทินที่สภาคริสตจักรก าหนดไว้ให้  
จัดนมัสการพระเจ้า   

 
5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

คริสตจักร ผู้น า และสมาชิกคริสตจักร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อพ่ีน้องในชุมชน การเข้าสู่ชุมชน 
และการรับใช้ผู้คนในสังคมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัย ในยุคปัจจุบัน ผู้คนต่างอยู่
บ้านของตนเองเป็นส่วนมาก จะมีแต่ผู้สูงอายุที่ยังไปพบเจอกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ ซ่ึงคนรุ่น
ใหม่ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตของตนเอง ในส่วนของคริสตจักร ผู้น า และสมาชิกคริสตจักร
ก็ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม และงานต่างๆ ในฐานะลูกบ้านของชุมชน มีการออกไป 
เยี่ยมเยียนบ้านของพ่ีน้องในชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์ต่อกันและกันตามวาระโอกาส ต่างๆ 
ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยการอธิษฐานเผื่อ และน าสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีความล าบาก  

 
5.2.4) ปัญหาหลักที่พบในการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล 

ได้พบปัญหาในแต่ละยุคของการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ปัญหา
พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณคือ การประกาศตัวต่อตัวมีความยากล าบากในการน าผู้คนใน
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ชุมชนมาเชื่อในพระเจ้า อันเนื่องจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิตของสมาชิกบางส่วนไม่ได้
เป็นแบบอย่าง ชีวิตไม่ได้แตกต่างจากผู้คนต่างความเชื่อในชุมชน จึงยากล าบากในการประกาศ 
พระกิตติคุณในชุมชน และสมาชิกบางส่วนไม่มีของประทานด้านการประกาศพระกิตติคุณ  ไม่ได้รับ
การอบรมในด้านการประกาศพระกิตติคุณ 2) ปัญหาพันธกิจด้านการสร้างสาวก หรือการพัฒนา
ลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์คือ ไม่มีรูปแบบการสร้างสาวกที่ชัดเจน ไม่มีการสร้างสาวกใน
รูปแบบใหม่ๆ และการขาดผู้น าในการอภิบาลสร้างสาวกอย่างต่อเนื่อง 3) ปัญหาพันธกิจด้าน 
การสามัคคีธรรมหรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกันคือ ไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจน และสมาชิก
บางส่วนขาดความร่วมมือในการมาร่วมสามัคคีธรรมนมัสการพระเจ้า และการสามัคคีธรรมใน
คริสตจักร 4) ปัญหาพันธกิจด้านการนมัสการคือ สมาชิกบางส่วนขาดความร่วมมือในการมาร่วม
นมัสการพระเจ้า ไม่มีการนมัสการพระเจ้าในช่วงกลางสัปดาห์ และไม่มีการการจัดระบบการนมัสการ
พระเจ้าที่ชัดเจน 5) ปัญหาพันธกิจด้านการรับใช้ผู้คนในสังคมคือ ผู้น าคริสตจักรไม่ได้ท างานร่วมกับ
ชุมชนในส่วนตัวอย่างชัดเจน และไม่ค่อยได้เข้าสู่ชุมชนอย่างชัดเจน แต่จะท างานกับชุมชนผ่านทาง
หน่วยงานองค์กร 

 
5.2.5) ปัจจัยส าคัญการท าพันธกิจ ที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของคริสตจักรแก้วเมืองมูล 

จากการวิจัยพบว่า นอกเหนือจากการท าพันธกิจครบทั้ง 5 ด้านของคริส ตจักรแก้ว 
เมืองมูลในแต่ละยุคแล้ว ยังพบว่า มี 2 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ 133 ปี ของคริสตจักร 
แก้วเมืองมูล คือ 

  
1) พันธกิจการสรางสาวก หรือการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแทของพระเยซูคริสต์  

ในยุคบุกเบิกของคริสตจักร เริ่มจากครอบครัวของพ่อเฒ่าแก้วเป็นผู้เชื่อครอบครัวแรกได้รับ
การดูแล การอภิบาล การสร้างสาวกจากมิชชันนารี และผู้น าคริสเตียนในจังหวัดล าปาง และต่อมา
มิชชันนารี และผู้น าคริสเตียนในจังหวัดล าปางได้เข้ามาดูแลเสริมสร้างครอบครัวพ่อเฒ่าน้อยปวนกับ
แม่เฒ่าค า ฟองรักษ์ ครอบครัวพ่อเฒ่าค ากับแม่เฒ่าจันทร์ฟอง และครอบครัวพ่อเฒ่าน้อยพรหม  
จนท าให้ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัว มีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงในพระเจ้า ลักษณะการสร้างสาวก
ในช่วงเริ่มต้นจะท าในลักษณะแบบดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัว และการรวมกลุ่มพบปะกันเพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาชีวิตในการติดตามพระเจ้า และต่อมาในยุควางรากฐาน ถึงแม้ว่าระบบการสร้างสาวก
อาจจะไม่ชัดเจน แต่ก็สามารถพัฒนาชีวิตในการเป็นสาวกของพระคริสต์โดยมีผู้อาวุโสในคริสตจักรได้
ทุ่มเทเวลาในการสั่งสอนบรรดาลูกหลานให้มีความเชื่อ ติดตามรับใช้พระเจ้า และรวมถึงชีวิตของผู้น า
คริสตจักรที่ด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้บรรดาลูกหลานในเรื่องความเชื่อ การรับใช้พระเจ้า  
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และใส่ใจในการอภิบาลสมาชิกในคริสตจักร พร้อมทั้งได้การช่วยเหลือจากผู้น าคริสตจักรในเมือง
ล าปางเดินทางมาหนุนใจ และมาช่วยเสริมสร้างในการท าพันธกิจของคริสตจักรในด้านต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ และต่อมาในยุคเติบโต คริสตจักรเริ่มมีผู้รับใช้เต็มเวลาเข้ามาอภิบาลสมาชิกคริสตจักร  
ท าให้คริสตจักรมีการสร้างสาวกที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการเสริมสร้างชีวิตสมาชิกคริสตจักรให้มี
บทบาทในการเป็นผู้ปกครองของคริสตจักร เป็นมัคนายกของคริสตจักร เพ่ือมีส่วนในการรับใช้ 
พระเจ้าในด้านต่างๆ การท าพันธกิจด้านนี้จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สามารถส่งต่อความเชื่อ รักษาความ
เชื่อต่อลูกหลานได้อย่างมั่นคง เกิดผลสู่การรับใช้พระเจ้า และเกิดการสร้างสาวกจากรุ่นสู่รุ่นที่ 
จะขึ้นมาเป็นผู้น าคริสตจักร รับใช้พระเจ้าในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ท าให้คริสตจักรสามารถด ารงอยู่ 
สามารถขับเคลื่อนพันธกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   

 
2) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใสดูแลและเสริมสรางชีวิตของกันและกัน 

ในยุคบุกเบิกของคริสตจักร มิชชันนารี และผู้น าคริสเตียนในจังหวัดล าปาง เข้ามาช่วยดูแล 
เสริมสร้างทั้งความเชื่อ และวิถีการด าเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้า การรับใช้พระเจ้า และน าใน 
การขับเคลื่อนพันธกิจด้านการสามัคคีธรรมโดยเน้นดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกันในครอบครัว ให้มี  
การรวมกลุ่มเพ่ือหนุนใจซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เชื่อเข้มแข็งมั่นคงใน
การติดตามพระเจ้า และสามารถขับเคลื่อนพันธกิจการสามัคคีธรรมได้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในยุค
วางรากฐาน เมื่อมีการสามัคคีธรรมสมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และให้ความส าคัญ
ส าหรับการสามัคคีธรรมกันตามบ้านสมาชิกคริสตจักรอย่างสม่ าเสมอ เน้นการอ่านพระคัมภีร์ 
และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน และการให้ความส าคัญส าหรับการเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้าน โดยผู้น า
คริสตจักรให้ความส าคัญส าหรับการเยี่ยมเยียน และหนุนใจแก่สมาชิกคริสตจักร จึงส่งผลให้สามารถ
ขับเคลื่อนพันธกิจการสามัคคีธรรมได้อย่างต่อเนื่องในช่วงยุคนี้ และสามารถส่งต่อความเชื่อ รักษา
ความเชื่อต่อลูกหลานได้อย่างมั่นคง เกิดผลสู่การรับใช้พระเจ้า ต่อมาในยุคเติบโตคริสตจักรยังให้
ความส าคัญส าหรับการเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้าน โดยมีศิษยาภิบาล และผู้น าคริสตจักรรับใข้ร่วมกัน
ในการเสริมสร้างความเชื่อ หนุนใจอธิษฐานเผื่อสมาชิก และส าหรับยุคสมัยปัจจุบัน ด าเนินในแนวทาง
เดิมเน้นการสามัคคีธรรม การเยี่ยมเยียนหนุนใจตามบ้าน และเพ่ือให้ทันยุคสมัยจึง มีการเสริมสร้าง
สมาชิกคริสตจักรผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line เพจ Facebook ของคริสตจักร และการโทร
พูดคุยหนุนใจ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สมาชิกคริสตจักรได้รับการอภิบาลให้ เข้มแข็งมั่นคงใน 
การติดตามพระเจ้า และสามารถขับเคลื่อนพันธกิจการสามัคคีธรรมได้อย่างต่อเนื่อง ในยุคปัจจุบัน
ต่อไป พร้อมทั้งส่งต่อความเชื่อ รักษาความเชื่อต่อลูกหลานได้อย่างมั่นคง เกิดผลสู่การติดตาม รับใช้
พระเจา้ในอนาคตต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.3.1) ข้อเสนอแนะต่อผู้ท าพันธกิจคริสตจักร 

ผู้ที่ท าพันธกิจเกี่ยวกับการท าพันธกิจคริสตจักรสามารถน าผลที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ใน 

การเสริมพันธกิจที่ท าอยู่โดยเฉพาะทั้ง 5 ด้าน คือ 1) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ   
2) พันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ 3)  พันธกิจการ 
สามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 4) พันธกิจการนมัสการ 5) พันธกิจการรับ
ใช้ผู้คนในสังคม ซึ่งคริสตจักรควรท าพันธกิจทั้ง 5 ด้าน โดยไม่เน้น หรือให้ความส าคัญด้านใดด้านหนึ่ง 
แต่ให้ความส าคัญกับทุกๆ พันธกิจ และเสริมสร้างความเข้าใจในการท าพันธกิจในด้านต่างๆ ให้แก่
สมาชิก ผู้น าคริสตจักรที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนคริสตจักรในทุกบริบทเช่น เสริมสร้างให้
สมาชิกเข้าใจเรื่องการประกาศพระกิตติคุณที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สร้างความเข้าในในการท าพันธกิจ 
ด้านการสร้างสาวกที่จะต้องพัฒนาชีวิตผู้เชื่อในพระเจ้าให้มีคุณลักษณะฝ่ายจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นใน
ความเชื่อ ความหวัง และความรัก มีชีวิตที่ตอบสนองในการรับใช้พันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้
กระท า และมีชีวิตที่ถ่อมลงรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ เน้นการสามัคคีธรรมในคริสตจักรผ่านทาง
กิจกรรม หรือพันธกิจของคริสตจักรที่จะน ามาซึ่งการหนุนใจ การเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
และการมีภาระใจร่วมกัน จัดการนมัสการพระเจ้าที่จะเสริมสร้างชีวิตสมาชิกคริสตจักรให้มีชีวิตที่
สรรเสริญพระเจ้า สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้คนต่างความเชื่อในชุมชน สังคม และการเข้าสู่
ชุมชนที่จะส าแดงถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางการด าเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามแบบชีวิตของ
พระเยซูคริสต์   

 
5.3.2) ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักร 

คริสตจักรต้องให้ความส าคัญในการท าพันธกิจทั้ง 5 ด้าน คือ 1) พันธกิจด้านการประกาศ

พระกิตติคุณ 2)  พันธกิจการสร้างสาวก หรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์   

3) พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 4) พันธกิจการนมัสการ  
5) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม เนื่องจากปัจจุบันมีความสะดวกสบายของการใช้ชีวิตพ้ืนฐาน  
และภาระหน้าทีใ่นการท างานเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ท าให้คริสตจักรขาดผู้คนในการขับเคลื่อน
พันธกิจทั้ง 5 ด้าน คริสตจักรควรสร้างกลุ่มผู้น าในการขับเคลื่อนพันธกิจของพระเจ้าในคริสตจักรที่ 
จะสามารถรวมพลังกันในการขับเคลื่อนพันธกิจของคริสตจักรทั้ง 5 ด้าน ได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดผล 
เพ่ือน ามาสู่การเสริมสร้างซึ่งกันและกันในคริสตจักรทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้เต็มไป
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ด้วยความรักของพระเจ้าที่จะครอบครองท่ามกลางการท าพันธกิจของคริสตจักร ให้เติบโต เกิดผล  
สู่ความไพบูลย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไป 

 
5.3.3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
ถึงปี ค.ศ. 2021 พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรมีการศึกษาต่อไปในอนาคตเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท า  
พันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล และคริสตจักรอ่ืนๆ ที่มีการท าพันธกิจคริสตจักรทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  

1) ควรศึกษาการท าพันธกิจคริสตจักรทั้ง 5 ด้านในคริสตจักรบริบทชุมชนเมือง ชานเมือง 
ชนบทและชนเผ่า ว่ามีกระบวนการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างไร โดยศึกษาวิจัยจากตัวอย่างคริสตจักร
ที่มีการท าพันธกิจทั้ง 5 ด้าน อย่างน้อยบริบทละ 3 คริสตจักร  
 2) ควรศึกษาคุณลักษณะผู้น า ผู้รับใช้ที่ขับเคลื่อนพันธกิจคริสตจักรทั้ง 5 ด้าน ว่ามีผลต่อ 
การเติบโต ส่งต่อและรักษาความเชื่ออย่างไรบ้าง 
 3) ควรศึกษาปัจจัยส าคัญในการอยู่ร่วมกันของคริสตจักรแก้วเมืองมูล และชุมชนบ้าน 
สันมะเกลือมาอย่างยาวนาน อะไรคือปัจจัยส าคัญในการอยู่ร่วมกัน  
 4) ควรศึกษาว่าอะไรคือ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คริสตจักรแก้วเมืองมูลสามารถออกจากโครงการ
คริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979/2005 และเป็นคริสตจักรที่สามารถเลี้ยงตนเอง ประกาศพระกิตติคุณ
ด้วยตนเอง และปกครองดูแลตนเองจนถึงปัจจุบัน 
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5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 
 
เรื่อง ขออนุญาตสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากศิษยาภิบาลผู้น าและสมาชิกในคริสตจักรแก้วเมืองมูล 
เรียน ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูล 
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบค าถามสัมภาษณ์ 1 ชุด 
 เนื่องจากนายทัศนะ แก้วรากมุข ศิษยาภิบาลคริสตจักรแก้วเมืองมูล ได้ท าวิจัยในหัวข้อ 
“ถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021” วิจัยนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ดังนั้น ข้าพเจ้าขอสัมภาษณ์ผู้น า และสมาชิกในคริสตจักร 
แก้วเมืองมูล และศิษยาภิบาลที่รับใช้ในคริสตจักรช่วงปี 1991-2021 เพ่ือถอดบทเรียนการท าพันธกิจ
ของคริสตจักรแก้วเมืองมูล ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021 ข้าพเจ้าจะขอสัมภาษณ์ตัวแทนใน 
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2022 ณ คริสตจักรแก้วเมืองมูล   

จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตในการสัมภาษณ์สมาชิกในคริสตจักรแก้วเมืองมูล 2 กลุ่มนี้   
และด าเนินการต่อไป ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพระพร เพ่ิมพูนสันติสุขให้แก่ท่านสื่บๆ ไป 
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ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 

“ถอดบทเรียนการท าพันธกิจคริสตจักรแก้วเมืองมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี ค.ศ. 2021” 
 
 
1. ให้ท่านเล่าถึงการท าพันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณของคริสตจักรแก้วเมืองมูล จนสามารถ

ท าให้คริสตจักรนี้สามารถด ารงอยู่ในความเชื่อ ส่งต่อความเชื่อ และขยายคริสตจักรไปยังที่ต่างๆ  

2. ให้ท่านเล่าถึงการท าพันธกิจการสร้างสาวกหรือการพัฒนาลักษณะชีวิตแท้ของพระเยซูคริสต์ จน

สามารถท าให้คริสตจักรนี้สามารถด ารงอยู่ในความเชื่อ ส่งต่อความเชื่อ ขยายคริสตจักรไปยังที่ต่างๆ   

3. ให้ท่านเล่าถึงการท าพันธกิจการสามัคคีธรรมหรือการเอาใส่ใจดูแลเสริมสร้างซึ่งกันและกัน  

จนสามารถท าให้คริสตจักรนี้สามารถด ารงอยู่ในความเชื่อ ส่งต่อความเชื่อ  

4. ให้ท่านเล่าถึงการท าพันธกิจการนมัสการ จนสามารถท าให้คริสตจักรนี้สามารถด ารงอยู่ในความเชื่อ 

ส่งต่อความเชื่อ 

5. ให้ท่านเล่าถึงการท าพันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม จนสามารถท าให้คริสตจักรนี้สามารถด ารงอยู่ 

ในความเชื่อ ส่งต่อความเชื่อ ขยายคริสตจักรไปยังที่ต่างๆ  

6. มีการท าพันธกิจด้านอ่ืนๆ อีกหรือไม่ นอกเหนือจากท าพันธกิจ 5 ด้านของคริสตจักรแก้วเมืองมูล 

ที่กล่าวข้างต้น จนสามารถท าให้คริสตจักรนี้สามารถด ารงอยู่ในความเชื่อ ส่งต่อความเชื่อ และขยาย

คริสตจักรไปยังที่ต่างๆ 
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