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กิตติกรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระในหัวข้อองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักร
ท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ฉบับนี้ สามารถส าเร็จได้ด้วยดีด้วย
พระคุณของพระเจ้าท่ีทรงสถิตและทรงหนุนน าข้าพเจ้าในการเรียนตลอดหลักสูตรปริญญาโท          
จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกท้ังด้วยความกรุณาและช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน รวมถึงก าลังใจจาก
ทุกๆ ท่าน ข้าพเจ้าจึงขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่าน  

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาในการจัดท าค้นคว้าอิสระ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร     
ผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า และช้ีแนะ ในการศึกษาค้นคว้าต้ังแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ ขอพระเจ้าอวยพรท่าน
และครอบครัวของท่านในการปรนนิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป 

 ขอขอบพระคุณวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี
ทุกท่าน ทุกฝ่าย ท่ีให้อบรมส่ังสอน ให้ความช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุน เสียสละ ทุ่มเท ให้ก าลังใจ 
และอธิษฐานเผ่ือมาโดยตลอด  

 ขอขอบพระคุณผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ท่ีได้อนุมัติให้ข้าพเจ้าลาศึกษาต่อ
และให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรด้วย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพันธกิจการอภิบาลชีวิต      
คริสเตียนท่ีได้สนับสนุนและอนุมัติตามข้ันตอนให้บุคลากรในหน่วยงานสตรีท่ีพันธกิจรับผิดชอบดูแลได้
โอกาสลาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ ขอขอบพระคุณคริสตจักรสุขสันต์ และคริสตจักรภาคท่ี 6            
สภาคริสตจักรฯ ท่ีได้รับรองการเป็นสมาชิกภาพให้ข้าพเจ้าเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรม 

 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองค ามูล ชินวงค์ อดีตผู้อ านวยการหน่วยงานสตรี สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย  ซึ่งเป็นผู้จุดประกาย สนับสนุน ผลักดัน และน าเสนอให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า 

 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานสตรี           
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ทุกท่านท่ีได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาในการศึกษา
เล่าเรียนอย่างเต็มท่ี เต็มเวลา โดยไม่ต้องกังวลต่องานในหน่วยงานหรือพันธกิจต่างๆ ท่ีเคยรับผิดชอบ 

 ขอขอบพระคุณสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการอ านวยการ และสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรฯ ท้ัง 22 ภาค ท่ีได้สนับสนุนท้ังปัจจัย    
ค าหนุนน้ าใจ ก าลังใจ และอธิษฐานเผ่ือข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมา  
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 ขอขอบพระคุณครอบครัวใจเป็นกุศล และคุณศิลป์ชัย จะพือ สามีของข้าพเจ้าและ
ครอบครัวของสามีท่ีคอยอธิษฐานเผ่ือ ให้การสนับสนุน รวมถึงการให้ก าลังใจ และค าหนุนใจ 

 ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมช้ันเรียนปริญญาโท ท่ีน่ารักทุกท่าน ส าหรับน้ าใจไมตรีอันดี
งาม ความรัก ความห่วงใย และการช่วยเหลือท่ีหยิบยื่นให้กันเสมอมาตลอดหลักสูตรการศึกษาจน
ได้รับส าเร็จพร้อมกันทุกคน ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนในหนทางแห่งการรับใช้ต่อไปและตลอดไป 

 ขอขอบพระคุณสตรีผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน จากคริสตจักรต่างๆ ในภาคท่ี 18 สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย และผู้ประสานงานสตรีเขตทุกเขตท่ีได้เป็นธุระจัดหาสตรีผู้ให้ข้อมูล ส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าอิสระครั้งนี้  

 ขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณอีกหลายท่านท่ีไม่ได้กล่าวถึงในท่ีนี้ท่ีมีส่วนในการช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค าอธิษฐานเผ่ือ ให้ค าแนะน า และมีส่วนในการถวายสนับสนุนการศึกษามา
โดยตลอดระยะเวลาในการท าการค้นคว้าอิสระและการเรียนในสถาบันพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้หัวข้อองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ

คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น ศึกษาแนวคิดของสตรีลาหู่ท่ีมีต่อ
งานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น และศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่น การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยแบบใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยได้ออกแบบเครื่องมือชุดค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีลาหู่ของคริสตจักรภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ท่ีมีอายุระหว่าง 43-75 ปี จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นสตรีท่ีมีความ
กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้ได้ขอให้ผู้ประสานงาน
สตรีเขตเป็นผู้แนะน าสตรีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด  
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีสององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ องค์ประกอบภายนอก 
และองค์ประกอบภายใน ดังนี้  องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย1) สภาพแวดล้อม ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของครอบครัว สภาพสังคมคริสเตียน และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ 2) ประสบการณ์
ชีวิตส่วนตัว ได้แก่ ประสบการณ์การสัมผัสพระคุณของพระเจ้าในชีวิต และการได้มองเห็นความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจนเกิดเป็นค าพยานท่ีสามารถเล่าเพื่อแบ่งปัน    
หนุนใจผู้อื่นได้ องค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย 1) แนวคิด แนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า แนวคิด
เกี่ยวกับการรับใช้ท่ีถูกต้อง และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของชีวิตคริสเตียน      
2) ทัศนคติ คือ ทัศนคติท่ีดีต่อคริสตจักร ต่อผู้รับใช้ศิษยาภิบาล และต่อพันธกิจงานรับใช้พระเจ้า      
3) ภาระใจ ได้แก่ภาระใจท่ีมีต่อพันธกิจ ต่อผู้คน และภาระใจในการใช้ของประทาน ทักษะ 
ความสามารถของตนเองรับใช้พระเจ้า ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญขององค์ประกอบท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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ABSTRACT 

This independent study is about the components that affect the participation 
of Lahu women in local church ministry of the 18th District of the Church of Christ in 
Thailand. Objectives of this study are to discover the thoughts of Lahu women about 
service in the local church and find the kind of environment that is conducive to 
participation by Lahu women in local church ministry in the 18th District. 

This study is qualitative research. The researcher used the interview method as 
a tool to guide collecting data from the target group. The target group of this study is 
15 Lahu women in Chiang Rai, Chiang Mai, and Mae Hong Son provinces aged between 
43-75 years old. They are active women who regularly participated in local church 
missions, and who were recommended based on their specified qualifications by the 
women’s coordinator of that district. 

The results of the study show that there are two components that affect the 
participation in the local church mission of Lahu women: an external component and 
an internal component. The external component includes: 1) Environment: the family 
environment, Christian society, and the living conditions 2) Personal life experiences: 
touching experience of God's grace in their life and seeing God's help in various events, 
that became a testimony for them to encourage others. The internal component 
includes: 1) Concepts: about God, about proper service, and about Christian role, 2) 
Attitude: towards church, towards their pastor, and towards ministries, 3) Commitment: 
to mission, to people and to using their abilities and skills of ministry. These are 
important components that affect to the participation of Lahu Women in the local 
church ministry of the 18th District of the Church of Christ in Thailand.  
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บทท่ี 1    

บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 โลกในยุคปัจจุบัน หากจะกล่าวถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ระหว่างบุรุษและสตรีนั้น สังคมโลกได้ยอมรับในความเท่าเทียมและเสมอภาคของบุรุษและสตรี ซึ่งเรา
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสตรีในวันนี้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาขับเคล่ือน ชุมชน สังคม ประเทศชาติและ
โลก ในมิติด้านต่างๆ มากขึ้น จากอดีตท่ีสตรีมักจะโดดเด่นในการเป็นผู้ตาม หรือเป็นช้างเท้าหลัง    
และในบางสังคม โลกของสตรีมักจะถูกจ ากัดให้อยู่ท่ีขอบเขตของครอบครัวและชุมชนเล็กๆ เท่านั้น 
แต่ทุกวันนี้ สังคมเปิดรับและยกย่องสตรีท่ีมีความรู้ความสามารถมากขึ้น  มีสตรี ท่ีเก่งและมาก
ความสามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้สตรีในยุคปัจจุบันเคียงข้างใน
การท างานขับเคล่ือนพัฒนาร่วมกับบุรุษ มีสตรีท่ีสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้น าระดับสูงของประเทศต่างๆ 
ในโลก และพบว่ามีสตรีท่ีเป็นผู้บริหารองค์กรต่างๆ จ านวนมากขึ้นด้วย ท้ังนี้เพราะบทบาท หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของสตรีท่ีมีต่อสังคมนั้นมีพลังอย่างยิ่ง ด้วยการรวมพลังของสตรีหลายๆ คนได้
สะท้อนให้เห็นถึงพลังมหาศาลในการขับเคล่ือนพัฒนาสังคมโลกของกลุ่มสตรี เช่น วันท่ี 8 มีนาคม 
ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล เป็นวันท่ีกลุ่มสตรีท่ัวโลกร่วมฉลองกันหลายประเทศท่ัวโลกได้ก าหนดให้วัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดประจ าชาติของตน กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดย  เ ช้ือชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือการเมือง ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันส าคัญนี้ เพื่อร าลึกถึงความเป็นมา      
แห่งการต่อสู้อันยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา        
ในสังคมไทยก็เช่นเดียวกันบทบาทของสตรีไทยนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จากประวัติศาสตร์ประเทศไทยพบว่า สตรีไทยได้รับการยอมรับในสังคมไทย โดยประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกๆ ในทวีปเอเชียท่ีเปิดโอกาสให้สตรีมีสิทธิเลือกต้ัง ในปี พ.ศ. 2475 ต้ังแต่ครั้งอดีตสตรี
ไทยได้มีส่วนร่วมในการจารึกหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมาย ในยามศึก
สงคราม ก็กล้าหาญไม่ยิ่งหย่อนกว่าบุรุษ และในยามประเทศชาติสงบร่มเย็นก็เป็นแม่ศรีเรือนดูแล
ครอบครัว รักษาจารีตประเพณีอันดีงาม สืบสานต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งภาพของกลุ่มพลัง
สตรีไทยท่ีโดดเด่นปรากฏอยู่ในสังคมไทย อาทิเช่น สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ส.ส.ช.) 
ได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นศูนย์กลางประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรสตรีท่ัวประเทศไทย ท้ังยังร่วมกันขับเคล่ือนผลักดัน พัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติและ
ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสตรีและต่อสังคมไทย อีกหนึ่งขุมพลังสตรีไทยท่ีไม่มีใครปฏิเสธได้เลย 
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คือ พลังกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งไม่มีประวัติก่อต้ังท่ีแน่ชัดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่เป็นกลุ่มท่ีมีกระจายอยู่ท่ัว
ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย แทรกซึมอยู่ในทุกจังหวัด ทุกอ าเภอ ทุกต าบล ทุกหมู่บ้าน และมีพลังอย่างยิ่ง
ต่อการขับเคล่ือนพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้จริงๆ  
 แน่นอนทีเดียวว่าบทบาทและพลังของกลุ่มสตรีดังกล่าว ก็ได้ส่งผลต่อคริสตจักรของ  
พระเจ้าด้วยเช่นกัน ในคริสตจักร ประกอบด้วยกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคณะสตรี       
เป็นกลุ่มสตรีท่ีเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนพันธกิจของคริสตจักร กลุ่มสตรีได้ทุ่มเท อุทิศถวาย
ชีวิตเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในพันธกิจด้านต่างๆ ร่วมกับคริสตจักร แม้ว่าในบางครั้งสตรีมีหน้าท่ี   
ท่ีจะต้องรับผิดชอบมากมาย ท้ังความรับผิดชอบในครอบครัว ในหน้าท่ีการงานอาชีพ และพันธกิจใน
คริสตจักร ชุมชน สังคมด้วย แต่สตรีคริสเตียนกลับไม่ย่อท้อในการท่ีจะท าหน้าท่ีท่ีพึงมีของตนเอง
อย่างดีท่ีสุด และการท่ีข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งท่ีมีโอกาสคลุกคลีและท าพันธกิจร่วมกับสตรีคริสเตียน     
สภาคริสตจักรในประเทศไทย มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ข้าพเจ้าได้มองเห็นคณะสตรีคริสเตียนท่ัว
ประเทศไทย ผู้ซึ่งมีหัวใจและมีชีวิตเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง สตรีร่วมปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเคียงบ่า
เคียงไหล่กับคณะอื่นๆ ของคริสตจักร ตามบริบทของคริสตจักรท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่ และสตรีมีความ
ยินดีท่ีจะพัฒนาตนเองตามความเช่ือศรัทธา และพร้อมจะเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองในทุกด้านเพื่อ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจท่ีอยากจะศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
พันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย แต่เนื่องด้วยความจ ากัดของ
ระยะเวลาของการศึกษานี้ท าให้ข้าพเจ้าจึงเลือกศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจง และมีความเหมาะกับการศึกษาในช่วงระยะเวลาท่ีข้าพเจ้าได้รับ อีกท้ังกลุ่มสตรีลาหู่    
มีความเช่ือศรัทธาในพระเจ้า และมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจกับคริสตจักรท้องถิ่นอย่างกระตือรือร้น 
แม้ว่าจะมีความจ ากัดในหลายๆ ด้านของชีวิต เช่น สตรีบางคนไม่มีระดับวุฒิการศึกษาท่ีสูง สภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัวที่ไม่ค่อยดี มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย ท้ังความจ ากัดในเรื่องท่ีดิน
ท ากิน อาชีพการงานท่ีไม่มีให้พวกเธอได้เลือกประกอบมากนัก หรือสตรีบางท่านเป็นบุคคลผู้ไร้
สัญชาติ ฯลฯ สภาพชีวิตท่ีมีความจ ากัดของสตรีลาหู่ก็ไม่ได้ท าให้พวกเธอย่อท้อ แต่กลับสามารถมีชีวิต
ท่ีแสดงออกถึงพลังความเช่ือศรัทธาท่ีมีต่อพระเจ้าได้เป็นอย่างดีมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนพันธกิจ
คริสตจักรอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้ข้าพเจ้ามีความสนใจท่ีอยากจะศึกษาว่า มีองค์ประกอบอะไรบ้างท่ี
ท าให้สตรีลาหู่ยืนหยัดในการมีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่น  
 ท่ีผ่านมาพบว่ามีการศึกษา “ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้สตรีมีความเข็มแข็งในการท าพันธกิจ : 
กรณีศึกษาคณะสตรี คริสตจักรประสิทธิพร น่าน” (ธีระกิจ ส่ือสาร, 2005) และมีการศึกษา “บทบาท
สตรีในคริสตจักร กรณีศึกษาคริสตจักรไทยถาวรธรรม” (รุ่งทิวา มาโม้, 2548) และพบว่ามีการศึกษา
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เกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีของสตรีในคริสตจักรในบริบทอื่นๆ แต่ยังไม่มีการศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจอยากจะศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ  
คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในทาง
วิชาการและเป็นแนวทางการพัฒนาสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 และสตรีคริสเตียนกลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่  
2) เพื่อศึกษาแนวคิดของสตรีลาหู่ท่ีมีต่องานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น 
3) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ 

 
 ขอบเขตของการศึกษา 

 สตรีลาหู่คริสตจักรท้องถิ่น ภาคท่ี 18 สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี 
 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 15 คน 
 

 ปัญหาการวิจัย  

 ศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ 
 ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1) ได้ทราบองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ 
2) ได้ทราบแนวคิดของสตรีลาหู่ท่ีมีต่องานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น 
3) ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ 
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อหาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในบทนี้จึงเป็นการศึกษา
ประวัติศาสตร์และเบ้ืองหลังความเป็นมา และการท าพันธกิจของคริสตจักรลาหูใ่นประเทศไทย ซึ่งเป็น
ชาติพันธุ์ของกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล และยังรวมไปถึงเป็นการศึกษาภาพรวมของการมีส่วนร่วมใน
การท าพันธกิจของสตรีกลุ่มต่าง ๆ ท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ และศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับแนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในการรับใช้จากบริบทพระคริสตธรรมพระคัมภีร์ และบริบทผู้เช่ือ
คนอื่นๆ ในปัจจุบัน ดังนี้  
 

 เบื้องหลังความเป็นมาของชาติพันธุ์ลาหู ่

 เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายของการท าวิจัยช้ินนี้เกี่ยวข้อกับสตรีลาหู่ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอ
หยิบยกเรื่องราวของชนเผ่าลาหู่มาเพื่อท่ีผู้อ่านจะได้เข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับชาวลาหู่ อาทิเช่น เช้ือชาติ 
ภาษา และวิถีชีวิตของชนเผ่าลาหู่ และศาสนาด้ังเดิมและการรับพระกิตติคุณขอพระเยซูคริสต์ของ  
ชนเผ่าลาหู่ในประเทศไทย พอสังเขป ดังนี้  
 

 เชื้อชาติ ภาษา และวิถีชีวิตของชนเผ่าลาหู่  

 เชื้อชาติลาหู่  
 หากจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชาวลาหู่ท่ีแน่ชัดจะเป็นท่ีรู้กันน้อย แต่เรื่องราว
ของชาวเขาเผ่านี้ เป็นท่ีน่าสนใจมาก คาดการณ์ว่าภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีธิเบต หรือบริเวณใกล้เคียง      
จัดอยู่ในกลุ่มธิเบต - พม่า (Tibeto - Burman) ซึ่งสืบเช้ือสายมาจากชนชาติโล – โล (Lo-Lo) สุนทรี 
ศีลพิพัฒน์ (2526) ได้กล่าวถึงท่ีมาของช่ือว่า ชาวลาหู่เรียกตนเองว่า ‘ลาฮู’ หรือ ‘ลาหู่’ (La hu) 
ในขณะท่ีชาวจีนยูนนานเรียกว่า ‘โลไฮ’ (Lo-hei) ชาวฉานท้ังในจีนและพม่าเรียกชาวลาหู่ว่า ‘มูเซอ’ 
ซึ่งแปลว่า ‘พราน’ ซึ่งสอดคล้องกับท่ี ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2528) ได้ให้ความหมายของ ‘มูเซอ’ 
แปลว่า ‘พรานป่า’ เนื่องจากว่าพวกเขาเป็นชนเผ่านักล่าสัตว์ท่ีมีความช านาญมากจึงอาจจะได้รับ
ขนานนามดังกล่าว แม้ว่าจะมีช่ือเรียกท่ีหลากหลายต่างกันไป แต่ในงานเขียนฉบับนี้ผู้เขียนขอเรียก 
‘ลาหู่’ ตามช่ือท่ีพวกเขาใช้เรียกตนเอง  มีเรื่องเล่าของชาวลาหู่เองกล่าวว่าตนเองอพยพมาจากตอน
เหนือในระหว่างศตวรรษท่ี 18 และ 19 พวกเขาได้ต้ังอาณาจักรอิสระของตนเองบริเวณเขตแดนพม่า-
จีน ระหว่างทิศตะวันตกของเมืองว้าและทางทิศตะวันออกของยูนนาน มีหัวหน้าปกครองกันเอง 
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จนกระท่ังในศตวรรษท่ี 19 ได้มหีลักฐานและเรื่องราวต่างๆ ท่ีเขียนเกี่ยวกับชาวลาหู่ไว้โดยชาวจีนและ
ชาวตะวันตก (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 2526) 
 

 นักมานุษยวิทยา ได้จัดแบ่งกลุ่มลาหู่ออกเป็น 23 กลุ่มด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 
 

1) ลาหู่ไกสี 2) ลาหู่นะ (ด า) 3) ลาหู่คะคา 

4) ลาหู่อาแล 5) ลาหู่นะเพ 6) ลาหู่ปานาย 

7) ลาหู่ละฮู 8) ลาหูล่อแม 9) ลาหู่นะเมียว 

10) ลาหู่อะคออะก่า 11) ลาหู่ซีนะเกียว 12) ลาหู่ซีบ่าเกียว 

13) ลาหู่ซีบ่าหลา 14) ลาหู่มือคิน 15) ลาหู่บาฟา 

16) ลาหู่ลาบา 17) ลาหู่พู (ขาว) 18) ลาหู่อาฝู่บีลี 

19) ลาหู่แดง 20) ลาหู่กุเลา 21) ลาหู่วี่หย่ะ 

22) ลาหู่ซี (เหลือง) 23) ลาหู่แซแล 
 

 
 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าชาวลาหู่ไ ด้อาศัยอยู่ในบริ เวณธิเบตและบริเวณใกล้เคียง          
เมื่อพวกเขาถูกทหารจีนรุกรานบีบบังคับก็ค่อยๆ ถอยร่นอพยพลงมาทางใต้ ในช่วงปี พ.ศ. 2423 – 
2433 ชาวลาหู่ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณธิเบตและบริเวณใกล้เคียงถูกทหารจีนรุกรานบีบบังคับอีก จึงได้  
พากันอพยพเคล่ือนย้ายลงมาทางใต้ มีการอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในลาว รัฐฉาน และประเทศไทย  
 การอพยพเข้าประเทศไทยของชาวลาหู่ยังไม่เป็นท่ีรู้กันแน่นอนว่าเป็นระยะใด            
แต่เป็นไปในลักษณะค่อยเป็น ค่อยไป จนกระท่ังช่วง 10 ปีของศตวรรษท่ี 19 เจมส์ แมคคาธี และ
แมคกิลวารี  ได้ยืนยันว่ามีชาวลาหู่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยมากมายแล้ว       
อีกท้ัง กอร์ดอน ยัง ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อประมาณ 50 ปีก่อนท่ีชาวลาหู่แดงและลาหู่ด าจะอพยพเข้าสู่
ประเทศไทยนั้น ได้อาศัยอยู่ในพม่าและลาวมาก่อน ส่วนลาหู่เหลืองและลาหู่แซแล ได้อพยพจากพม่า
เข้าสู่ประเทศไทยในเวลาไล่เล่ียกับสองกลุ่มแรก (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 2526) 
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การสืบเสื้อสายเผ่าพันธุ์ของชาวเขาในประเทศไทย 
1 
 
 

                                                 
1   ที่มา  Gordon Young, The Hill Trides of Northern Thailand, (Bangkok : The Siam Society, 1962), p.VII 
    หมายเหตุ : ชนชาติมอญ – เขมร  ข้อมูลจาก (ชาวเขาในประเทศไทย สุนทรี ศีลพิพัฒน์ หน้า 3) 

พวกจีน-ธิเบต มองโกลอยด์ 
SINO – TIBETAN STOCK Mongoloids 

 
 

พวกไมโครนิเซียม-โพลินิเชียน  นิกรอยด์ 
MICRONESIAN- POLYNESIAN STOCK 

อพยพลงใต้ 
Southern Migration  

ชนชาติโลโล โนสุ   Lo Lo / Nosu 

อพยพขึ้นเหนือ 
Northern Migration 

ชนชาติจีน  Main Chinese ชนชาติมอญ – เขมร  Mon - Khmer 

ธิเบต – พม่า 
Tibeto-Burman 

ลาหู่ด า           
Lahu Na 

ลีซู 
Lisu 

อาข่า 
Akha 

ลาหู่เหลือง  
Lahu Shi 

ลาหู่แดง  
Lahu nyi 

ลาหู่แซแล   
Lahu Sheh leh 

กะเหรี่ยง Karen Group          

พะโว  
P’wo         

สะกอ 
Skaw          

ต้องสู้ 
Taung tsu          

ฮ่อ  
 Haw      

บเว  B’ghwe     

ข่าถิ่น 
Htin 

ม้งด า 
Blue Meo 

ผีตองเหลือง 
Phi - Tong - Luang 

ว้า  Wa 
 

เย้า ม้ง ปาเต็ง 

Yao – Meo - Pateng 
 

ม้งขาว 
White Meo 

กวมบีวา 
Guam B’wa 

เย้า 
 Yao    

ละว้า  
Lawa 

 

ขะมุ  
 Kha mu 

 

ข่าฮ่อ 
 Kha haw 
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 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2528) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวชาวลาหู่ท่ีอพยพเข้าสู่ประเทศไทยไว้ว่า 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

 กลุ่มที่หนึ่ง  ลาหู่แดง (Lahu Nyi) มีจ านวนมากเป็นอันดับแรกในบรรดาชาวลาหู่
ด้วยกัน กลุ่มนี้นิยมเรียกตัวเองว่า ลาหู่ยา้ (Lahu ya)  ซึ่งหมายถึง ชาวลาหู่ (Lahu People) 
 กลุ่มที่สอง ลาหู่ด า (Lahu Na) มีจ านวนมากเป็นท่ีสองรองจากชาวลาหู่แดง กลุ่มนี้
เรียกตัวเองว่า ลาหู่นะ แต่คนไทยทางภาคเหนือและชาวไทยใหญ่เรียกว่า ‘มูเซอด า’ ท้ังนี้เพราะ     
ชนเผ่านี้แต่งกายด้วยผ้าสีด ามากกว่าทุกสี ชาวลาหู่กลุ่มอื่นๆ ยอมรับกันว่าชาวลาหู่ด าเป็นเสมือนต้น
ตระกูลของชาวลาหู่ 
 กลุ่มที่สาม ลาหู่แซแล (Lahu Shehleh) มีจ านวนมากเป็นอันดับสามรองจากชาว      
ลาหู่ด า กลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าลาหู่นาเมี้ยว (Lahu Na Muey) และได้ยอมรับช่ือ ลาหู่เเซเเล เมื่ออพยพ
เข้าสู่ประเทศไทย 
 กลุ่มที่สี่ ลาหู่เหลือง (Lahu Shi) มีจ านวนน้อยท่ีสุดในกลุ่มลาหู่ในประเทศไทย คนไทย
เรียกพวกนี้ว่า ‘มูเซอกุย’ (Mussuh Kwi) หรือมูเซอเหลือง (Yellow Mussuh) มีสองเช้ือสายคือ   
เช้ือสายบาเกียว (Ba Kio) และบาหลา (Ba La)  

 ภาษาลาหู่  
 ชาวลาหู่พูดภาษาตระกูลธิเบต-พม่า ซึ่งเหมือนกับภาษาของพวกโลโลทางใต้ ภาษาบาง
ค าเอามาจากภาษาด้ังเดิมของจีนและไทยใหญ่ ชาวลาหู่ท่ีอพยพไปในท่ีต่างๆ ส่วนใหญ่สามารถพูด
ภาษาไทยใหญ่และลาวพอเข้าใจได้และบางคนก็พูดภาษาจีนยูนนาน ส าหรับชาวลาหู่ท่ีอพยพมาจาก
พม่าสามารถพูดภาษาพม่าได้คล่องแคล่ว ท้ังยังสามารถอ่านและเขียนอักษรโรมันท่ีพวกสอนศาสนา
น าไปเข้าเผยแพร่ได้อีกด้วย ส าหรับชาวลาหู่แดงนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเลยท่ีรู้หนังสือและมีเพียงไม่กี่คน
ท่ีรู้ภาษา ภาษาพูดของลาหู่แดงและลาหู่ด าต่างกันไม่มากนัก จึงพอฟังกันเข้าใจรู้เรื่อง ส่วนลาหู่อีกสอง
กลุ่มคือลาหู่แซแลและลาหู่ซี ปรากฏว่าพูดภาษาแตกต่างกันออกไปมาก ซึ่งท้ังลาหู่แดงและลาหู่ด าต่าง
ก็ประสบความยากในการติดต่อส่ือสารกับท้ังสองกลุ่มดังกล่าวข้างต้น (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2528)  
 ภาษาลาหู่ไม่มีตัวหนังสือมาแต่เดิม มิชชันนารี (หมอสอนศาสนา) ในพม่าได้ใช้ตัวสะกด
โรมันน าเข้ามาใช้ในภาษาลาหู่นะ (ลาหู่ด า) จึงท าให้ส าเนียงและภาษาลาหู่นะเป็นส าเนียงมาตรฐาน 
หรือเรียกได้ว่าเป็นภาษากลางของชาวเผ่าลาหู่ เพราะไม่ว่าชาวลาหู่ท่ีอยู่ในจีนยูนนาน พม่า ลาว และ
ไทย พวกเขาต่างใช้ภาษาลาหู่นะเป็นภาษากลางในการส่ือสารกัน (ปฏิพัทธ์ พัฒนะกายา, 1991) 
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 วิถีชีวิตของชนเผ่าลาหู่ 

 การต้ังหมู่บ้านและที่พักอาศัย  
 โดยท่ัวไปนิสัยของชนเผ่าลาหู่นั้นชอบสร้างบ้านเรือนอยู่บนท่ีสูง ปกติจะต้ังบ้านเรือน
ตามท่ีราบสันเขาเบ้ืองล่างของยอดสันเขาสูงสุด หรือตอนบนสุดท่ีลาดบนไหล่เขาซึ่งมียอดเขาล้อมรอบ
สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร การเลือกท าเลท่ีต้ังหมู่บ้านไม่พิถีพิถันเท่าใดนัก แต่จะเลือกพื้นท่ี
อุดมสมบูรณ์ด้วยดินดีและน้ าดีเท่านั้น ความต้องการท่ีส าคัญของชาวลาหู่ในการต้ังหมู่บ้านคือ มีน้ าใช้
หรือแม่น้ าล าธาร และพื้นท่ีท่ีเป็นป่าเขา เพราะว่าชาวลาหู่นิยมการล่าสัตว์ป่าและหาปลาอย่างมาก 
นอกจากนี้ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งคือความต้องการพื้นท่ีในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและมีพื้นท่ี
ส าหรับปลูกข้าวด้วย หมู่บ้านของชาวลาหู่สร้างบ้านรวมเป็นกระจุก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ในอดีต
ลักษณะบ้านเรือนไม่ค่อยแข็งแรงนัก อาจจะเป็นเพราะชาวลาหู่ชอบย้ายถ่ินฐานบ่อยๆ จนได้ช่ือว่าเป็น
พวก ‘สามปีหนี ส่ีปีย้าย’ (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 2526) แต่แม้ว่าจะย้ายท่ีอยู่อาศัยบ่อย แต่มีความผูกพัน
ต่อ ‘บ้าน’ อย่างแนบแน่น 
 หมู่บ้านของชาวลาหู่ ทุกแห่งไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก จะมีหัวหน้าหมู่บ้านอยู่คนหนึ่ ง            
บางหมู่บ้านอาจจะมีผู้ช่วยหัวหน้าอีกก็ได้ หัวหน้าหมู่บ้านจะปกครองหมู่บ้านโดยการฟังเสียงจากสภา
หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหมู่บ้าน ผู้ช่วย(ถ้ามี) ผู้อาวุโสซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือ และพระประจ า
หมู่บ้าน ไม่สามารถบริหารตามอ าเภอใจ พวกผู้สูงอายุในหมู่บ้านอาจตัดสินให้หัวหน้าหมู่บ้านพ้นจาก
ต าแหน่งได้ หรืออาจถูกขอร้องให้เปล่ียนใจหรือความคิดใหม่ หัวหน้าหมู่บ้านจะเป็นผู้ไกล่เกล่ียกรณี
ข้อพิพาทระหว่างลูกบ้าน การลงโทษจะเป็นการปรับเงิน ถ้าเป็นกรณีร้ายแรง เช่น การฆาตกรรม      
จะน าตัวผู้กระท าผิดส่งมอบให้กับต ารวจจัดการ (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2528)  
 บ้านชาวลาหู่โดยส่วนใหญ่นิยมสร้างบ้านยกพื้นใต้ถุนสูง ซึ่งจะใช้เป็นท่ีเก็บฟืนหรือเก็บ
ส่ิงของอื่นๆ  หรือเป็นท่ีเก็บอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น นอกจากลาหู่นะบางพวกท่ีมาจากเมืองจีน
สร้างบ้านบนดิน ซึ่งผังบ้านของชาวลาหู่แต่ละพวกจะต่างกันไปตามธรรมเนียมความเป็นอยู่และ
จ านวนสมาชิกในครอบครัว โดยท่ัวไปจะสร้างบ้านเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีฝาส่ีด้าน ประตูหน้าเปิดออกสู่
ระเบียงซึ่งมีแผ่นกระดานหรือซุงวางพาดจากพื้นดินเป็นบันไดขึ้นลงอยู่ทางขวา ภายในบ้านมีห้องใหญ่
จะมีเตาผิงกลางห้อง ส าหรับท าอาหาร และรอบๆ เตาก็เป็นศูนย์รวมกิจกรรมสังคมของบ้าน และ
ห้องรับแขกด้วย ส่วนด้านในกั้นส่วนหนึ่งเป็นห้องนอนของครอบครัว ชาวลาหูแดงมีศาลพระภูมิต้ังอยู่
ในมุมลึกสุดของบ้าน ส่วนพวกแซแลก็จะกั้นห้องพระไว้ที่มุมลึกสุดในบ้านเช่นกัน เมื่อชาวลาหู่แดงหรือ
ลาหู่แซแลสร้างบ้านเสร็จก็จะท าพิธีจุดเทียนขี้ผ้ึงไล่ผีร้าย ซึ่งอาจสิงอยู่ในเนื้อไม้ท่ีตัดมาท าบ้าน แล้วจัด
ข้าวและเนื้อหมูเล้ียงแขกท่ีเชิญมาขึ้นบ้านใหม่ให้บรรยากาศครึกครื้น เช่ือกันว่ายิ่งมีเสียงเฮฮาดังมาก
เท่าใด สมาชิกของบ้านใหม่ก็จะยิ่งสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นเท่านั้น (พอล และอีเลน หลุยส์, 2528) ส่วน
ชาวลาหู่นะและลาหู่ซีท่ีอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วพวกเขาจะมี
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การจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับบ้าน
หลังใหมแ่ละเป็นการขอพรจากพระเจ้าให้กับทุกคนในครัวเรือน 

 โครงสร้างทางสังคม  
 สังคมหมู่บ้านของชาวลาหู่มีโครงสร้างหลวมๆ โดยท่ัวไปไม่มีสายตระกูลหรือ
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตผูกพันเหมือนชาวเขาเผ่าอื่นๆ หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของสังคมชาวลาหู่
คือครัวเรือน ซึ่งมีหัวหน้าครัวเรือนท่ีเรียกว่า แหย่แซพ่า (แหย่ = บ้าน แซพ่า = นาย) โดยปกติจะเป็น
ชายท่ีอาวุโสท่ีสุดในบ้าน ภรรยาของหัวหน้าครัวเรือนเรียกว่า แหย่แซมา (แหย่ = บ้าน แหย่แซมา = 
นายผู้หญิง) ในบ้านลาหู่เป็นกลุ่มบ้านท่ีเกี่ยวพันกันด้วยระบบเครือญาติ การแต่งงาน ความเป็นเพื่อน 
ในแต่ละหมู่บ้านจะมีหัวหน้าหมู่บ้านท่ีเรียกว่าคะแซป่า ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในระเบียบต่างๆ และกฎ
ภายในหมู่บ้าน แต่ภายในชุมชนนั้นจะยอมรับผู้อาวุโสอีกด้วย แม้ว่าจะมิใช่หัวหน้าหมู่บ้านก็ตามใน
การตัดสินกิจกรรมต่างๆ หัวหน้าหมู่บ้านและผู้อาวุโส จะมีอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว โครงร่างของสังคม  
ลาหู่มาจากหน่วยครอบครัวแต่ละครัวเรือนเป็นเจ้าของท่ีดินในการเพาะปลูกท าไร่ครอบครัวของชาว
ลาหู่ มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วยหัวหน้าครัวเรือน ภรรยา บุตร บุตรเขย หลาน ท้ังนี้
เนื่องจากประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงานก าหนดว่าชายลาหู่จะต้องไปรับใช้พ่อแม่ฝ่ายหญิงท่ีตนแต่งงาน
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงจะสามารถแยกออกไปสร้างบ้านเรือนอยู่กันเองได้ (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 2526) 

 ครอบครัวและหมู่ญาติ 
 ชาวลาหู่เป็นชนเผ่าท่ีมีลักษณะพิเศษอีกเผ่าหนึ่งคือไม่มีแซ่-สกุลไม่มีความผูกพันในแต่
ละครอบครัวเท่าใดนักและนี่เป็นเหตุหนึ่งท่ีมีความแตกแยกสูง (สมัย สุทธิธรรม, 2542) และเพราะ
ความท่ีชาวลาหู่ไม่มีการสืบตระกูลไม่มีแซ่นั้น ท าให้เกิดความยุ่งยากมากในการติดต่อกับราชการ
บ้านเมือง หลายๆ ครอบครัวโดยเฉพาะพวกท่ีมีการศึกษาจึงหันมาใช้นามสกุลไทย การนับญาติของ
ชาวลาหู่ก็ไม่สลับซับซ้อนหรือใช้กันมากเหมือนในเผ่าอื่นๆ มักเรียกญาติว่า “ลูกพี่ลูกน้อง” เหมือนกัน
ไปหมดโดยเฉพาะชนเผ่ากลุ่มลาหู่ซี (ลาหู่เหลือง) ส าหรับลาหู่นะ (ลาหู่ด า) จะนิยมนับญาติคล้ายกับ
คนจีน แต่จะจ าเฉพาะต าแหน่งญาติเมื่อจ าเป็น เช่นเมื่อหนุ่มสาวจะแต่งงานกันนั้นจะต้องตรวจตราให้
แน่ว่าคู่แต่งงานมิได้สืบสายมาจาก ปู่ ย่า ตา ทวด เดียวกัน “ลูกพี่ลูกน้อง” ของชาวลาหู่จะต้อง
ช่วยเหลือสนับสนุนกันและกันในทุกสถานการณ์ ญาติจะเป็นพลังส าคัญ เช่น เมื่อมีการเลือกต้ังหรือ
ถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันให้ญาติของตนมีอ านาจวาสนาเพื่อจะได้ "พึ่งพา
ใบบุญ” พอจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านกันครั้งใด ญาติของผู้สมัครท้ังหลายก็จะออกหาเสียงกัน
สุดแรงเกิด ซึ่งก็เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้แตกความสามัคคีในหมู่บ้านหรือในชุมชนชาวลาหู่ (พอล และ
อีเลน หลุยส์, 2528) 
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 ประเพณีการแต่งงาน   
 หากจะกล่าวถึงสิทธิของผู้ชายและผู้หญิงในชนเผ่าลาหู่ สิทธิของผู้หญิงและผู้ชายใน
ความเป็นจริงของชาวลาหู่คือ มีความเท่าเทียมกันเกือบทุกกรณี (สมัย สุทธิธรรม, 2542) สัมพันธภาพ
ระหว่างสามีภรรยาของชาวลาหู่นั้นมีความพิเศษกว่าเผ่าอื่นๆ สามีลาหู่มักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือภรรยาใน
กิจการบ้านช่อง งานของครอบครัวมากกว่าผู้ชายชาวเผ่าท้ังหลาย ชายชาวลาหู่มีภรรยาเพียงคนเดียว 
ซึ่งเกิดจากการเลือกคู่ครองโดยอิสระของตน เมื่อมีคู่ท่ีชอบพอกันจึงเกิดการแต่งงาน โดยฝ่ายหญิงส่วน
ใหญ่มักจะมีอายุต้ังแต่ 14-16 ปี ฝ่ายชาย 15-20 ปี พิธีแต่งงานเริ่มขึ้นโดยฝ่ายชายต้องไปขอความ
ยินยอมจากพ่อแม่ของตนเอง หลังจากนั้นจึงส่งญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายไปเจรจาสู่กับพ่อแม่ฝ่ายหญิง 
ถ้าตกลงก็จะจัดพิธีแต่งงานท่ีบ้านฝ่ายหญิง พิธีแต่งงานของชาวลาหู่เป็นพิธีท่ีเรียบง่ายมาก ไม่มีการ
เรียกค่าสินสอด แต่ฝ่ายชายจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานให้กับฝ่ายหญิง เมื่อแต่งงานแล้ว
ฝ่ายชายจะไปอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิง (หรือจะแยกไปอยู่ต่างหากก็ได้ ในกรณีท่ีฝ่ายชายเป็นลูกชาย
คนเดียวของครอบครัวก็จะไปขอฝ่ายหญิงให้มาอยู่บ้านฝ่ายชาย และเวลามีงานก็ช่วยกันท้ังสองฝ่าย) 
เมื่อฝ่ายชายไปรับใช้พ่อแม่ฝ่ายหญิงประมาณ 2-4 ปีแล้วจึงสามารถสร้างบ้านออกเรือนอยู่กันเองได้ 
หรือถ้าไม่ต้องการย้ายออกไปก็สามารถอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงตลอดไปก็ย่อมได้ ชาวลาหู่เป็น       
ชนเผ่าท่ีมีความแตกต่างกับชนเผ่าอื่นๆ ในเรื่องการยกย่องลูกสาวมากกว่าลูกชาย เพราะการท่ีลูกสาว
ได้แต่งงานจะได้ลูกเขยเข้ามาอยู่ในครอบครัวและถือว่าสามีของลูกสาวเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ต่างกับ
ลูกชายเมื่อแต่งงานไปแล้วต้องพรากจากบิดามารดาไปอยู่กับครอบครัวฝ่ายภรรยาจึงถือเป็นการ
ขาดทุน (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2528) 
 มีข้อมูลจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2555) ได้กล่าวถึงจุดเด่นของชายหนุ่ม
และหญิงสาวชาวลาหู่ไว้ดังนี้ว่า ชายหนุ่มชาวลาหู่จะสร้างจุดเด่นเพื่อให้เป็นท่ีหมายปองต่อเพศตรงกัน
ข้าม โดยการสนใจแต่การล่าสัตว์ป่า เมื่อตอนเป็นเด็กพวกเขาจะหัดล่าสัตว์เล็ก ๆ เช่น กระรอก        
นก ฯลฯ เป็นอาหาร แต่เมื่อโตขึ้นจะพยายามล่าสัตว์ใหญ่เพื่อจะได้น าเนื้อสัตว์ป่ากลับมาแบ่งปัน       
แก่ผู้คนในหมู่บ้าน ชายหนุ่มผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการล่าสัตว์มักจะเป็นผู้มีช่ือเสียงได้รับการ       
ยกย่องและเช่ือถือ ท้ังท่ีจริงแล้วการล่าสัตว์ถือเป็นเกมท่ีชายชาวลาหู่ปลีกตัวออกไปพักผ่อนและ       
ท้ิงภาระหนักท่ีอยู่ในบ้านและในไร่ให้แก่ฝ่ายหญิง แต่ในทัศนของชาวลาหู่กลับเห็นว่าเป็นภาระหนัก
ของผู้ชายลาหู่ท่ีดี  จึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีดังค าพังเพยกล่าวไว้ว่า ‘ท างานสองวัน    
หนึ่งวันล่าสัตว์  เสาะหาให้เมียได้กิน ลูกดูดนมท่ีดีโตเร็ว’ ส่วนจุดเด่นของความเป็นหญิงสาว หน้าท่ี
และบทบาทของหญิงสาวลาหู่ก่อนแต่งงานจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับฝ่ายชาย เธอจะแสดงความ
ขยันขันแข็งต่องานจ าเจซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีภายในเรือนและท่ีไร่ เช่น ตักน้ า เก็บฟืน ให้อาหารไก่ สุกร 
ท าอาหาร ดูแลน้องๆ ก าจัดวัชพืชในไร่ เก็บพืชผักจากป่ามาเป็นอาหารของคนและสัตว์เล้ียง เป็นต้น 
ในขณะท่ีชายหนุ่มออกล่าสัตว์และมีเนื้อสัตว์ป่าเป็นอาหารหญิงสาวจะเก็บพืชผักจากไร่และป่ามาแกง
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กินกับข้าว เป็นอาหารประจ าวัน การปฏิบัติตนสม่ าเสมอในงานท่ีท าอยู่เช่นนี้จะได้รับการยกย่อง       
ว่าเป็นหญิงท่ีมีลักษณะดีงาม 

 ศาสนาด้ังเดิมและการรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

 ศาสนาต้ังเดิมของชาวลาหู่มีพื้นฐานอยู่ท่ีความเช่ือในภูตผี (เน่) วิญญาณ (โจฮา) และ
พระผู้เป็นเจ้า (หงื่อซา G’ui sha หมายถึง พระเจ้า) ในสมัยโบราณชาวลาหู่ไม่มีภาษาเขียนดังท่ีได้
กล่าวมาแล้ว ดังนั้นบรรพบุรุษของชาวลาหู่จึงไม่สามารถบันทึกหลักความเช่ือ และแนวทางปฏิบัติตาม
ศาสนาด้ังเดิมไว้ได้ ศาสนาต้ังเดิมของชาวลาหู่จึงเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและอิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อม ดังเช่น ลาหู่แดงในไทยปัจจุบันมีศาสนาในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างศาสนาต้ัง
เดิมกับลัทธิความเช่ือในผู้น าจากสวรรค์ ส่วนชาวลาหู่แซแลเป็นกลุ่มท่ียังคงรักษารูปแบบศาสนาต้ังเดิม
ของชาวลาหู่ไว้มากท่ีสุด ในขณะท่ีชาวลาหู่นะและลาหู่ซีในประเทศไทยเกือบท้ังหมดหันมานับถือ
คริสตศาสนานิกายต่างๆ (ปฏิพัทธ์ พัฒนะกายา, 1991) กลุ่มลาหู่ท่ีนับถือศาสนาด้ังเดิมจะเรียกตนเอง
ว่า "แป้ตู๊ป่า” (แป้=ขี้ผ้ึง ตู๊=จุด ป่า=ชาว,กลุ่มคน) กลุ่มลาหู่ท่ีถือคริสต์ศาสนาเรียกตนเองว่า “บูย้า” 
(บู=บุญ, ย้า = ลูก บุตร) กลุ่มแป้ตู๊ป่าเรียกชาวลาหู่กลุ่มนี้ว่า “เย่ซุ๊” (เยซู) ท้ังสองกลุ่มเรียกช่ือเทวราช 
ของตนเองพร้อมกันว่า “หงื่อชา” (G’ui sha หมายถึง พระเจ้า) กลุ่มแป้ตู๊ป่า ยึดถือว่าวันกรรมหรือ
วันศีลตรงกับข้างแรม ๑๔-๑๕ ค่ า ข้างขึ้น ๑๕ ค่ า ไม่ท างานนอกหมู่บ้าน พักผ่อน และงดเว้นกิน
เนื้อสัตว์ ส่วนกลุ่มบูย้า ถือวันอาทิตย์เป็นวันบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ทุกคนจะเข้าโบสถ์นมัสการพระเจ้า และ
พักผ่อนอยู่ภายในหมู่บ้าน ตอนบ่ายวันเสาร์กลุ่มบูย้าท้ังชายและหญิงจะพากันออกล่าหาสัตว์ป่า     
และจับปลาในน้ า เพื่อไว้รับประทานในวันอาทิตย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2555). 
 พระผู้เป็นเจ้า ชาวลาหู่เช่ือว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และโลก เป็นเจ้าของ  
ทุกส่ิงทุกอย่าง และทรงเป็นผู้ประทานส่ิงสารพัดให้แก่มนุษย์ พระองค์เป็นผู้ล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า         
ในช่วงแรกท่ีพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เข้ามาถึงชาวลาหู่นั้น มีชาวลาหู่หลายคนอ้างตัวเองว่าเป็น
พระผู้เป็นเจ้ามาจุติในโลกเช่น แอแยหงื่อซา จ่าพูหงื่อซา จ่าซีหงื่อซา ปิตีหงื่อซา ชาวลาหู่มีความเช่ือ
ว่ามีผู้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับการมีปุโรหิตในสมัยพันธสัญญาเดิม   
ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งชาวลาหู่เรียกว่า "ปอคู่" ท าหน้าท่ีเป็นผู้น า
ในการท าพิธีบวงสรวงและท าพิธีกรรม ‘ปอคู่’ จะต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เสพส่ิงเสพติด
มึนเมา (พอล และอีเลน หลุยส์, 2528) 
 เริ่มแรกนั้นกลุ่มบูย้าคิดว่ามีศาสนาคริสต์ (โปรเตสแตนต์) มีอยู่เพียงนิกายเดียวคล้ายกับ
ศาสนาด้ังเดิมของพวกเขา ต่อมาพบว่ามีนิกายอื่น และลัทธิหลากหลายเผยแพร่เข้าไปในชาวลาหู่
แรกเริ่มในปี ค.ศ. 1844 มีปอคู่ช่ือวาฟูเย่ (Va fu ye) เป็นผู้น าของชาวลาหู่ในการนมัสการพระผู้เป็น
เจ้าหงื่อซา หลังจากวาฟูเย่ ได้เสียชีวิตลง ในปี ค.ศ. 1870 ปอคู่อาซาฟูจู (A sha fu ju) ได้ขึ้นเป็นผู้น า 
ปอคู่อาซาฟูจูเป็นผู้มีอิทธิพลต่อชาวลาหู่ทุกกลุ่ม ได้รับความเคารพจากชาวลาหู่มาก บางคนถึงกับเช่ือ
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ว่าท่านเป็นผู้มาจุติในโลก ก่อนท่ีปอคู่อาซาฟูจู จะเสียชีวิตท่านได้พยากรณ์ไว้ว่า อย่าเสาะหาพระผู้เป็น
เจ้าอีกเลย มนุษย์เราจะเสาะหาพระผู้เป็นเจ้าไม่พบ แต่เมื่อเวลามาถึงพระผู้เป็นเจ้าองค์เท่ียงแท้จะมา
หาพวกเราเอง จะมีคนผิวขาวขี่ม้าขาวน าพันธสัญญามาให้ถึงประตูบ้าน เมื่อถึงเวลานั้นให้ชาวลาหู่
กลับใจเช่ือ เพราะนั่นคือพระผู้เป็นเจ้าองค์เท่ียงแท้ ปอคู่อาซาฟูจู เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1890 ต่อมาชาว
ลาหู่ได้รับพระกิตติคุณครั้งแรกตามท่ีปอคู่อาซาฟูจูได้พยากรณ์ไว้ คือในปี ค.ศ. 1901 ศาสนาจารย์     
วิลเล่ียม เอ็ม ยัง (Rev. William M. Young) ได้น าพระกิตติคุณมาสู่ชาวลาหู่เป็นครั้งแรกท่ีเมือง    
เชียงตุงประเทศพม่า และเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม ค.ศ. 1904 มีชาวลาหู่คนแรกกลับใจเช่ือในพระเยซู
คริสต์คือ นายจ่าแสปู่เต่า เป็นชาวลาหู่นะ อาศัยอยู่ในเมืองเชียงตุง มีอาชีพสอนวิชามวยและฟันดาบ
ให้แก่ทหารของเจ้าฟ้าเชียงตุง และการประกาศก็ขยายออกไปในท่ีต่างๆ มีชาวลาหู่มากมายท่ีได้
ต้อนรับพระเยซูคริสต์ เพราะเช่ือว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าองค์เท่ียงแท้ตามท่ีอาซาฟูจูได้พยากรณ์ไว้
ในปี ค.ศ. 1906 นายอ่าย คาลอ ชาวลาหู่ซีคนแรกได้รับเช่ือในพระเยซูคริสต์ (ปฏิพัทธ์ พัฒนะกายา, 
1991)  
 หลังจากนั้นพระกิตติคุณของพระเยซูได้กระจายไปในกลุ่มชาวลาหู่นะและลาหู่ซีท่ีอยู่
ตามท่ีต่างๆ และชาวลาหู่เมื่ออพยพย้ายถิ่นไปท่ีใด ก็ได้ต้ังหมู่บ้านและในหมู่บ้านมีโบสถ์คริสตจักร
ต้ังอยู่ในชุมชนของตนเองเสมอ ซึ่งในประเทศไทยก็มีชาวลาหู่กลุ่มนี้อพยพเข้ามาต้ังรกรากอยู่ในหลาย
จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ดังจะกล่าวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการท าพันธกิจของ
คริสตจักรลาหูแ่บ๊บติสต์ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

 การท าพันธกิจของคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ในประเทศไทย 
 

 ประวัติคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ ภาคที่ 18 สภาคริสตจักรฯ 

 คณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ในประเทศไทย (Thailand Lahu Baptist Convention) ก่อต้ัง
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1971 ก่อนนั้นมีคริสตชนลาหู่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ คริสตจักรบ้านห้วยตาด
และ คริสตจักรบ้านสันต้นดู่ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรกระเหรี่ยงแบบติสท์ เพราะชาว     
ลาหู่ท่ีอพยพมาจากพม่ายังไม่ได้รวมตัวกันเป็นคณะคริสตจักรแต่แยกกันอยู่เป็นหมู่บ้าน เมื่อคริสตจักร
ท้ังสองได้เข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสต์ ก็มีชาวลาหู่จากหมู่บ้านอื่นๆ เข้าร่วมเป็น
สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้น าคริสตจักรลาหู่จากหมู่บ้านต่างๆ ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือกัน
ครั้งแรกท่ีอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าประชุมในครั้งนั้นประกอบด้วย  

1. ศจ.ใจแสง แสงสว่าง ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านห้วยปู อ. แม่สรวย จ. เชียงราย  
2. สล่าไอ่จ๋าง พนาสัณฑ์  ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ. เชียงราย  
3. สล่าแอแป -  ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านออบเสือแหวน  อ. เมือง  
  จ. เชียงราย  
4. สล่าแอ้โจ แสงเป็ง  ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านห้วยมะราง 
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 กิ่งอ าเภอแม่อาย  จ.เชียงใหม่  
5. คุณแอป๋วย -   ตัวแทนคริสตจักรบ้านกกน้อย อ. เมือง จ.เชียงราย  
6. ศจ.ดาวิด -  ศิษยาภิบาลคริสตจักรสันต้นดู่ กิ่งอ าเภอแม่อาย  

 จ.เชียงใหม่  
7. คุณไว ปอยู   ตัวแทนคริสตจักรบา้นแม่เมืองน้อย กิ่งอ าเภอแม่อาย  

  จ.เชียงใหม่  
8. สล่าจ่าแต๋ -  ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านห้วยน้ านม 

 ท่ีประชุมมีความเห็นพร้อมกันว่าคริสตจักรลาหู่ทุกหมู่บ้านควรจะรวมตัวกันเพื่อก่อต้ัง
เป็นคณะคริสตจักรของตนเอง เพราะการขึ้นกับคณะคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสต์นั้นมีปัญหาหลาย
ประการเช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน และวัฒนธรรม ประเพณีท่ีแตกต่างกัน อันเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานของคริสตจักรลาหู่ท้ังทางตรงและทางอ้อม อีกท้ังมีผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักร    
ลาหู่ แต่การก่อตั้งเป็นคณะคริสตจักรของลาหู่เอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมิชชันนารีและคริสตจักรแม่
ท่ีจะคอยช่วยเหลือค้ าจุน เพราะคริสตจักรลาหู่ยังไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากรและงบประมาณ
ต่างๆ ดังนั้น ท่ีประชุมต่างเห็นชอบท่ีจะเรียนเชิญมิชชันนารีจากนอร์ทเทิร์นอเมริกาแบ๊บติสต์ คือ 
อาจารย์พอล และอีเลน หลุยส์ มาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เพราะท้ังสองท่านเคยเป็นผู้รับใช้พระเจ้า
กับชาวลาหู่ในประเทศพม่ามาก่อนต้ังแต่ปี ค. ศ. 1947-1964 ท่านท้ังสองสามารถพูดอ่านเขียนภาษา
ลาหู่ได้เป็นอย่างดี จึงสะดวกต่อการท างานกับชาวลาหู่อย่างยิ่ง 
 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1968 อาจารย์พอล และอีเลน หลุยส์ ท้ังสองท่านได้เดินทางถึง
ประเทศไทย ต่อมาในปี ค.ศ.1969-1978 อาจารย์พอลและอีเลน หลุยส์ ได้น าคริสตจักรลาหู่เกือบทุก
หมู่บ้านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสต์ คริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสต์ 
ได้ให้การต้อนรับคริสตจักรลาหู่เป็นอย่างดี และต้ังให้เป็นภาคหนึ่งของคณะคริสตจักรกระเหรี่ยง    
แบ๊บติสต์ ในช่วงนี้ภาคคริสตจักรลาหู่ได้จัดการประชุมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1969 ท่ีหมู่บ้านห้วยน้ าขุ่น 
ครั้งท่ีสองในปี ค.ศ.1970 ท่ีหมู่บ้านวังดิน จากการประชุมในครั้งนั้นท่ีประชุมได้ต้ังช่ือเรียกภาค
คริสตจักรลาหู่ว่า ‘L A L’ (แอล เอ แอล) ย่อมาจากค าว่าลาหู่ อาข่า ลีซอ (Lahu Ahka Lisu) จนวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ ค. ศ. 1971 คณะกรรมการได้จัดประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการเป็นสมาชิกของคณะ
คริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสต์ ผลการประชุมในครั้งนั้นท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะให้ภาคคริสตจักรลาหู่
ลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสต์ ตามมติการประชุมท่ี LAL 71 ดังนั้น 
ในเดือนมีนาคมปีเดียวกันคณะกรรมการจึงได้จัดประชุมครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกเรียกว่า “ซีวุ่ย" คือการ
ประชุมรวมของคริสตจักรลาหู่ทุกหมู่บ้านจัดขึ้นปีละครั้งจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน       
ซีวุ่ยครั้งแรกจัดขึ้น ณ หมู่บ้านห้วยหลวง ต.แม่นาวาง กิ่งอ าเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ การในประชุมมี
การเลือกตั้งผู้น าคณะคริสตจักรลาหู่ชุดแรกขึ้น เพื่อบริหารงานของคณะคริสตจักรลาหู่   

คณะกรรมการชุดแรก วาระ 3 ปี ค.ศ. 1971- ค.ศ. 1973 ดังนี้  
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1. สล่าลอดา จะนะ ประธาน  
2. คุณไว ปอย ู เลขาธิการฯ  
3. อาจารย์พอล หลุยส์ ผู้ดูแลการเงินและการบัญชี 

 การด าเนินงานของคริสตจักรลาหูเ่ป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เวลานั้นคริสตจักร
ลาหู่ยังไม่มีการร่างธรรมนูญออกมาใช้ แต่อย่างไรก็ตามคณะคริสตจักรลาหู่ ได้ท างานภายใต้พันธกิจ
หลักส่ีด้าน คือ 1) ฝ่ายจิตวิญญาณ 2) การศึกษา 3) การเกษตร  4) การอนามัย (ปฏิพัทธ์ พัฒนะกายา
, 1991) 
 ในปี ค.ศ. 1975 คณะคริสตจักรลาหู่ได้ริเริ่มต้ังคณะสตรี คณะอนุชน ขึ้นและเริ่มร่าง
ธรรมนูญปกครอง และประกาศใช้ ในปี ค.ศ. 1976 ในการประชุมใหญ่ “ซีวุ่ย" ท่ีหมู่บ้านโกเชน       
ขาแหย่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย นอกจากนั้น อาจารย์ศักดา ฮะสุวรรณ (สล่าซาหม่วย) ได้เสนอต่อท่ี
ประชุมว่าควรจะมีช่ือเรียกคณะคริสตจักรลาหู่เป็นภาษาลาหู่ ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยต้ังแต่นั้นมาจึง
เรียกคณะคริสตจักรของตนเองว่า THAI-LIM  ซึ่งค าว่า THAI หมายถึง ประเทศไทย ส่วนค าว่า LIM 
เป็นค าย่อมาจากภาษาลาหู่ “L” ย่อมาจากค าว่า LAHU (ลาหู)่ “I” ย่อมาจากค าว่า I KA TU VE อ่าน
ว่า อี๊ ก๊ะ ตู่ เว แปลว่า บัพติศมา (แบ๊บติสต์)  และ “M” ย่อมาจากค าว่า AW MO อ่านว่า อ่อ โม 
แปลว่า หมู่ หรือ คณะ  
 จนกระท่ังในปี ค.ศ. 1993 ทางคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ในประเทศไทย ได้ขอเข้ามา
สังกัดอยู่ภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT) ช่ือว่า คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ ภาคท่ี 18      
สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 เขต ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี 5 จังหวัด
ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และยะลา  เป็นเวลากว่า 49 ปีมาแล้วในการด าเนิน     
พันธกิจของคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ในประเทศไทย (Thailand Lahu Baptist  Convention) 
หรือ TLBC ในปัจจุบันมีคริสตจักรท้องถิ่น หมวดคริสเตียน และจุดประกาศ รวมกว่าหนึ่งร้อยแห่ง     
มีจ านวนสมาชิกท้ังหมดกว่า 15,764 คน  TLBC ร่วมมือกับคริสตจักรโปรเตสแตนต์อื่นๆ อีกหลาย
แห่งท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายพันธกิจเพื่อประโยชน์ของ     
ชาวลาหู่ท้ังทางด้านจิตวิญญาณ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
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 ประวัติสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ ภาคที่ 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 ในปี ค.ศ. 1975 ได้มีการรวมตัวกันของสตรีคริสตจักรต่างๆ ภายใต้คริสตจักรลาหู่     
แบ๊บติสต์ และได้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการสตรี โดยมีวาระการท างาน 3 ปี (1975-1977) ในปี
แรกๆ มีการเรียกประชุมคณะกรรมการปีละ 2-3 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะนัดประชุมกันในช่วงเวลาของ
การประชุมของคณะผู้รับใช้ และการประชุมใหญ่ประจ าปี (ซีวุ่ย) เนื่องจากว่าหากคณะกรรมการสตรี
จะเดินทางมาประชุมกันเองในสมัยนั้นมีความยากล าบากจึงจ าเป็นต้องเดินทางมาพร้อมกับคณะบุรุษ  
และเนื่องด้วยพันธกิจของคณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ ได้ขยายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้มีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีงบประมาณสนับสนุน ถ้ารอรับเพียงงบประมาณจากส่วนกลางคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ใน
ประเทศไทยและจากการสนับสนุนจากมิชชันนารีก็ไม่เพียงพอและนับเป็นการช่วยเหลือจากภายนอก 
คณะกรรมการจึงได้ริเริ่มขอรับการถวายจากคริสตจักรท้องถิ่นท่ีมีคณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ โดยขอรับ
เงินถวายรายบุคคลส าหรับสตรีสมาชิกสมบูรณ์ เริ่มต้นท่ีคนละ 15 บาทต่อปี และขอรับเงินถวายเพื่อ
วันระลึกคณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ วันระลึกสหพันธ์สตรีแบ๊บติสต์ประเทศไทย ซึ่งสมาชิกสตรีคริสตจักร
ท้องถิ่นสามารถถวายได้ตามใจสมัคร 
 ในปี ค.ศ. 1977 คณะสตรีลาหู่ได้มีการจัดอบรมสตรีขึ้นเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่  
มีสตรีลาหู่เข้าร่วมจ านวน 50 คน หลังจากปีนั้นเป็นต้นมามีการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี   
โดยเนื้อหาในการอบรม คือ บทบาทสตรีกับการรับใช้ ครอบครัวคริสเตียน เรื่องสุขอนามัยและการ
ฝึกฝนทักษะงานฝีมือของชาวลาหู่ 



16 

 

 

 ในปี ค.ศ. 1983-1987 คณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ ได้ต้ังหัวข้อ ‘ใครจะพบภรรยาท่ีดี      
เธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก’ สุภาษิต 31:10 เพื่อท าพันธกิจส่งเสริมและสนับสนุนสตรีลาหู่ แบ๊บ
ติสต์ ซึ่งในเวลานั้นทางคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ ได้รับการช่วยเหลือท้ังทางด้านบุคลากรและ
งบประมาณในการท าพันธกิจจากคณะมิชชันนารีท่ีท างานร่วมกับคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ ในช่วงเวลา
เดียวกันนั้นคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคริสตจักรแบ๊บติสต์โลก การเป็นสมาชิก
ดังกล่าวได้เปิดให้ผู้แทนสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ ได้มีโอกาสเดินทางเข้าร่วมพันธกิจในหลายประเทศ เช่น 
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และกรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ อีกท้ัง คณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสหพันธ์สตรีแบ๊บติสต์
ประเทศไทย ประกอบด้วย คณะสตรีเซ้าท์เทรินแบ๊บติสต์ ภาค 12 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
คณะคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และคณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ในประเทศไทย  
 ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1977 คณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ได้ริเริ่มพันธกิจด้านการประกาศ โดยได้
สนับสนุนงบประมาณส าหรับครอบครัวผู้ประกาศ ให้ไปประจ าอยู่จุดประกาศในพื้น ท่ี จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ซึ่งมีจุดประกาศส าหรับพี่น้องลาหู่แดง และลาหู่แชแล  
 ในปี ค.ศ. 1993 คณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ได้ร่วมเป็นสมาชิกสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ในปีเดียวกันนั้นได้ส่งคุณรุ่งลาวัลย์ หลีจาง สตรีคริสตจักรโกเชน เข้าศึกษาพระคัมภีร์ 
ณ พระคริสตธรรมพะเยา เมื่อจบการศึกษา อาจารย์รุ่งลาวัลย์ หลีจาง ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาใน
ต าแหน่งเลขาธิการคณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน  
 ในปี ค.ศ.1993 - 2019 คณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์ มีผู้ประสานงานเต็มเวลาของคณะสตรี
ลาหู่มีคณะกรรมการด าเนินงานสตรีท่ีได้อาสาเข้ามาท างานร่วมกับเลขาธิการคณะสตรีลาหู่แบ๊บติสต์
ในประเทศไทยอย่างแข็งขัน คณะสตรีสามารถด าเนินพันธกิจได้ด้วยตนเองภายใต้ความดูแลของ
คริสตจักรภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยสตรีมีความร่วมมือกับ สหพันธ์สตรีแบ๊บติสต์
ประเทศไทย สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสตรีแบ๊บติสต์โลก เพื่อการพัฒนาชีวิต
สตรีลาหู่ให้คุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้น (คณะสตรีลาหู่คริสตจักรภาคท่ี 18, 2000) 
 

 บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในระดับสากล 

 World Council of Churches (WCC) 

 สภาคริสตจักรโลก ก่อก าเนิดในปี ค.ศ. 1948 ซึ่งประสานคริสตจักรต่างคณะนิกายไว้
ด้วยกัน โดยสภาคริสตจักรโลกแสดงสามัคคีธรรมของสภาคริสตจักรต่างๆ ระหว่างโปรเตสแตนท์และ
กรีกออร์ทอดอกซ์ ท่ียอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และพระผู้ช่วยให้รอดตามพระคัมภีร์ และ
ร่วมกันท าพันธกิจเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า สภาคริสตจักรโลกมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีองค์กรสภาคริสตจักรกว่า 350 สภา ซึ่งเป็นตัวแทนของคริสตจักร
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ท้องถิ่นกว่าห้าแสนคริสตจักร มีศาสนาจารย์และบรรพชิตส่ีแสนกว่าคน จากคณะนิกายต่างๆ ท่ีมาจาก 
150 ประเทศ สภาคริสตจักรสากลยังมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคริสตจักรโรมันคาทอลิกผ่านทางหน่วยงาน
เอกสัมพันธ์ของส านักวาติกัน 
 สภาคริสตจักรโลก (WCC) ได้ส่งเสริมสิทธิสตรีโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทาง
ศาสนาและประชาสังคมท่ัวโลก ในปี ค.ศ. 1953 ก าเนิดโครงการสตรีในคริสตจักรและสังคม เริ่มต้น
ด้วยการประกาศ ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองว่าผู้หญิงจะเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มของความ
ยุติธรรมและสันติภาพ โดยการน าของ แคธลีน บลิส (นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์) และสตรีอื่นๆ พวก
เธอได้รับแรงบันดาลใจจากผู้น าสตรีคริสเตียนหลายท่าน รวมถึงเอลีนอร์ โรสเวลต์ (Eleanor 
Roosevelt) ภรรยาของ แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ (Franklin Delano Roosevelt) ประธานาธิบดีแห่ง
สหรัฐอเมริกา เธอเอาชนะชีวิตในวัยเด็กท่ีน่าเศร้าและความใส่ใจในตนเองอย่างรุนแรงจนกลายเป็น
ผู้สนับสนุนด้านสิทธิสตรีชนกลุ่มน้อยเช้ือชาติและชนกลุ่มน้อยและคนยากจน เธอเป็นผู้เปิดทางให้กับ
ผู้หญิงและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมให้เกิดขึ้นทุกแห่ง ภายหลังจากท่ีสามีของเธอเสียชีวิตลง   
เธอได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนขององค์การสหประชาชาติท่ีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เธอเป็น
หนึ่งในสตรีท่ีได้รับความเคารพและนับถือมากท่ีสุดในศตวรรษท่ียี่สิบ  
 70 กว่าปีของ World Council of Churches  (WCC) ได้เห็นถึงความส าคัญของสตรี
ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก มีผลักดันให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิเสรีภาพและความ
ยุติธรรมทางเพศ โดยการส่งเสริมแนวคิดซึ่งสนับสนุนความยุติธรรมและความเท่าเทียมทางเพศผ่าน
การฝึกอบรมทางเพศ มีการต่อต้านความรุนแรงทางเพศ ไม่ใช้ความรุนแรงต่อสตรีในคริสตจักรและ
สังคม ยอมรับในความสมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวของสตรีสากล ระดมการเคล่ือนไหวของสตรีใน
คริสตจักรเพื่อสนับสนุน ศักด์ิศรีและ สิทธิมนุษยชนของสตรีกับรัฐบาลในท้องถิ่นและผ่าน
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพสตรี และการประชุมสหประชาชาติโลก ยังคงเน้นย้ า
ถึงความรับผิดชอบร่วมกันของคริสตจักรองค์กรภาคประชาสังคมและรัฐชาติเพื่อปกป้องปกป้องและ
พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงจนถึงปัจจุบันนี้ 

 The World Young Women's Christian Association (World YWCA) 

 World YWCA ก่อต้ังขึ้นในสหราชอาณาจักร ในปีค.ศ. 1855 โดย Lady Mary Jane 
Kinnaird และ Emma Robarts การเคล่ือนไหวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วท่ัวโลกและเป็นแนวหน้าใน
การพัฒนาสิทธิสตรีในด้านต่างๆ เป็นศูนย์รวมเครือข่ายสตรีท่ัวโลก ด้วยการด าเนินงานเพื่อสันติภาพ 
ความยุติธรรม เสรีภาพ ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และพิทักษ์รักษา
ส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน และเป็นองค์กรแถวหน้าในการด าเนินงานเพื่อยกระดับสถานภาพสตรีมากกว่า
ทศวรรษ รวมท้ังเป็นองค์กรอาสาสมัครท่ีด าเนินงานตามหลักข้อเช่ือของคริสเตียน โดยร่วมกับสตรี
หลากหลายความเช่ือและภูมิหลังด้วยตระหนักและเคารพในความแตกต่าง ยอมรับซึ่งกันและกันด้วย

https://th.eferrit.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-eleanor-roosevelt/
https://th.eferrit.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-eleanor-roosevelt/
https://th.eferrit.com/franklin-d-roosevelt/
https://th.eferrit.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB/
https://th.eferrit.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB/
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ความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบ     
ความเป็นเอกภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มพูนสมาชิกและสร้างผู้น า  
 แต่ละปี World YWCA ด าเนินงานเพื่อสตรีและเด็กหญิงกว่า 125 ประเทศท่ัวโลก 
เข้าถึง สตรีและเด็กมากกว่า 27 ล้านคนใน 22,000 ชุมชน ท างานร่วมกับผู้หญิง หญิงสาว และ
เด็กผู้หญิง World YWCA เป็นองค์กรท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเภทนี้มีส่วนร่วมของผู้คนนับล้านในแต่ละปี 
เราเช่ือว่าเมื่อผู้หญิงก้าวสู่การเป็นผู้น าพวกเขาเปล่ียนโครงสร้างอ านาจและนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนความเท่าเทียมกันทางเพศความสงบสุขและความยุติธรรม เมื่อผู้หญิงเป็นผู้น าพวกเขามี
อ านาจในการจัดการกับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ัวโลก World YWCA ให้การสนับสนุนเยาวชนหญิง
เมื่อพวกเขาเช่ือมโยงสร้างแรงบันดาลใจระดมและท าเพื่อการเปล่ียนแปลงเพื่อโลกท่ียั่งยืน 
 World YWCA  มีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาสตรีให้เป็นผู้น าท่ีอุทิศตนท างาน เพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีในชุมชนของตนเองและโลก จะมีการจัดประชุมสมัชชา World YWCA  ทุกๆ 
4 ปี อันเป็นโอกาสพิเศษให้องค์กรสมาชิกได้พบปะและร่วมกันวางแนวทางการด าเนินงานโดยการ
รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมท้ังเป็นพื้นท่ีสร้างความ
เข้มแข็งด้วยการร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ อีกด้วย สมาชิกจากท่ัวโลก World YWCA ได้ร่วมกันลงมติ
เห็นชอบในวิสัยทัศน์ปีท่ี 2035 ด้วยเป้าหมายท่ีว่า  

“ภายในปี ค.ศ. 2035 เยาวสตรีและเด็กหญิงจ านวน 100 ล้านคน เป็นผู้มี
อ านาจในโครงสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อความเป็นธรรม ความเท่าเทียมทาง
เพศ โลกท่ีปราศจากความรุนแรงและสงคราม น าความมั่นคง ยั่งยืนแก่การ
ด าเนินงานของไว ดับยู ซี เอ รวมทั้งสตรีท้ังปวง”  

 นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบในกรอบแผนกลยุทธ์ส าหรับปี 2016-2020 ซึ่งเป็นหลักการ
ปฏิบัติท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์สู่ปี 2035 ในรอบ 4 ปีแรกมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลักคือ 1. ภาวะผู้น าของ
เยาวสตรี 2. สิทธิสตรี และในภาย 20 ปีข้างหน้าขบวนการ World YWCA จะพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ 
5 ประการซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นพิมพ์เขียวส าหรับการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ 2035 แต่ละกรอบ
ยุทธศาสตร์จะครอบคลุมระยะเวลาส่ีปี และจะเป็นแนวทางในการเคล่ือนไหวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
2035  
 ประวัติการก่อต้ัง สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย  (Young Women’s 
Christian Association) เป็นองค์กรสตรีในเครือสมาชิกของ  ไว ดับยู ซี เอ แห่งโลก (World YWCA) 
ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ (ประเภท A)  ของ World YWCA เมื่อวันท่ี 10 กันยายน ค.ศ. 
1979  และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 7 มกราคม ค.ศ.
1981 การเจริญเติบโตของสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ในประเทศไทย ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และมี
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ศักยภาพในการเข้าร่วมขบวนการของ ไว ดับยู ซี เอ แห่งโลก มีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกับสมาชิก
สมบูรณ์นานาประเทศในระดับสากล 
 สหพันธ์สมาคม ไว ดับ ยู ซี เอ แห่งประเทศไทย  เป็นองค์กรสมาชิกของ ไว ดับยู ซี เอ 
โลก (World YWCA) สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์(The National Council of  Women  
of Thailand) และสภาสงเคราะห์แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูนูปถัมภ์  (The National 
Council on Social Welfare of Thailand) 
 สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย มีองค์กร ไว ดับยู ซี เอ ระดับท้องถิ่น
เป็นสมาชิก คือ 

1. สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ และมีศูนย์ในสังกัดอีกสองแห่ง คือ 
ศูนย์ ไว ดับยู ซี เอ พัทยา  และ ศูนย์ ไว ดับยู ซี เอ ชลบุรี 

2. สมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง 
3. สมาคม ไว ดับ ยู ซี เอ เชียงใหม่ 
4. สมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด 
5. สมาคม ไว ดับยู ซี เอ นครราชศรีมา 

 

 จุดมุ่งหมายของสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย  พัฒนาภาวะผู้น าของ
สตรี เยาวสตรีและเด็กหญิงด้วยการรวมพลังเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม อิสรภาพ เสรีภาพ ศักดิ์ศรี
และคุณค่าความเป็นมนุษย์ สุขภาพอนามัย และพิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและสิทธิด้านการเมืองการปกครอง ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมและ
บริการรวมถึงการด าเนินงานของ ไว ดับยู ซี เอ ด้วยกระบวนของสมาชิกให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนและ
ถาวรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 

 Asian Church Women Conference (ACWC)  

 ประวัติสภาสตรีคริสเตียนแห่งเอเชีย Asian Church Women Conference (ACWC) 
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958 สัญลักษณ์ของ ACWC คือ มือท้ังสองท่ียกขึ้นในการอธิษฐานและมอบถวายต่อ
พระเจ้า แสดงให้เห็นว่า ACWC พยายามท่ีจะกระท าโปรแกรมการพัฒนาต่างๆ ท่ัวเอเชีย และ
เครื่องหมายกางเขนเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งผูกมัดสตรีเอเชียไว้ด้วยกัน 
 ในปี ค.ศ. 1958 สตรีเพรสไบทีเรียนในสหรัฐอเมริกาใต้เชิญสตรีจากทวีปยุโรป อาฟริกา 
เอเชีย และละตินอเมริกาเข้าร่วมประชุมสมัชชา ท่ีมหาวิทยาลัยเพอร์ดู ก่อนการประชุมสมัชชา     
สภาสตรีแห่งเอเชีย กลุ่มผู้แทนท่ีมาจากทวีปอื่นๆ โพ้นทะเลได้ประชุมกันท่ีสโตนีพ้อยท์ เพื่อรับการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับชีวิตและคริสตจักรในอเมริกา มิสเฟลิเซีย  ซันเดอร์ลาล จากประเทศอินเดีย        
เธอเป็นผู้น าสตรีคนหนึ่งท่ีได้ท้าชวนผู้แทนจากทวีปเอเชีย และมีความปรารถนาท่ีจะแบ่งปัน
ประสบการณ์และการเป็นพยานแก่กันและกัน หนุนใจและช่วยเหลือกันในการพัฒนาความเป็นผู้น า 
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 ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1958 สตรีคริสเตียนเอเชียได้รวมกลุ่มกันท่ีฮ่องกง 
โดยมีรายานมา เป็นประธานในการประสานงานและเรียกตนเองว่า “สภาสตรีคริสเตียนแห่งเอเชีย” 
Asian Church Women Conference (ACWC) เป็นองค์กรเอกสัมพันธ์ของสตรีคริสเตียนในเอเซีย 
รวมทั้งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วย มีความสัมพันธ์กับองค์กรสตรีในท้องถิ่นอื่นๆ ท่ัวโลก 
 จุดประสงค์หลักของ ACWC คือเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของผู้หญิงและเด็กในอาเซียน ACWC มีหน้าท่ีในการส่งเสริมสิทธิท่ีมีอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วย
การก าจัดความรุนแรงต่อสตรี (CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ซึ่งประเทศสมาชิก
อาเซียนท้ังสิบประเทศได้ให้สัตยาบัน 
 

 บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในระดับประเทศ 

 คณะคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย 

 ความเป็นมาของคริสตจักรลูเธอร์แรนมาร์ติน ลูเธอร์ เป็นหนึ่งในบุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์คริสตจักร ท่านเกิดในครอบครัวคนงานเหมืองถ่านหิน ปีค.ศ.1483 ท่ีเมืองไอส์เลนเบิร์น 
ประเทศเยอรมนี ท่านเติบโตอย่างลูกท่ีเช่ือฟัง และจงรักภักดีต่อศาสนจักรเช่นเดียวกับหลายๆ คน ใน
เวลานั้น ท่านได้พยายามเสาะหาสันติสุขจากพระเจ้าตามระบบค าสอนของคริสตจักร ในขณะนั้นต้อง
ท าความดีให้มากท่ีสุดเพื่อพระเจ้าจะทรงพอพระทัย เช่น การบ าเพ็ญภาวนา การถวายเพื่อศาสนกิจ 
การรับพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ าเสมอ การอดอาหาร การทรมานร่างกายและการแสวงบุญต่างๆ แต่ท่าน
รู้สึกว่ายิ่งพยายามยิ่งรู้สึกว่า การกระท าเหล่านั้นยังไม่เพียงพอท่ีจะให้พระเจ้าผู้บริสุทธิ์นั้นพอพระทัย
เพื่อระงับพระพิโรธและการลงโทษได้ 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากการศึกษาพระค าของพระเจ้าอย่างมุ่งมั่น ท่านได้ค้นพบข่าว
ประเสริฐแห่งความรักของพระเจ้าจากพระธรรมโรม 1:17 ท่ีว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยู่โดย
ความเช่ือ” และการอภัยโทษบาปผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และช่ือ “ลูเธอร์แรน” 
เดิมทีเป็นค าล้อเลียนของกลุ่มคนท่ีไม่เห็นด้วยกับค าสอนของท่านมาร์ติน ลูเธอร์ ต่อมาได้กลายเป็นท่ี
ยอมรับ เพื่อเป็นการยืนยันความแตกต่างของความเข้าใจ  
 การเป็นคริสตจักรลูเธอร์แรน หมายความว่า เป็นการยืนยันค าสอนพื้นฐานของมาร์ติน 
ลูเธอร์ท่ีเน้นในหลักท่ีว่า 1) ให้พระวจนะของพระเจ้ามีสิทธิอ านาจสูงสุด 2) เราท้ังหลายรอดได้โดย
พระคุณของพระเจ้าเท่านั้น 3) เราท้ังหลายรับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเช่ือเท่านั้น 
 คริสตจักรลูเธอร์แรน “มิได้” นมัสการมาร์ติน ลูเธอร์ หรือถือว่าค าสอนของท่านถูกต้อง
ท้ังหมดแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าท่ีทรงใช้มาร์ติน ลูเธอร์ น าคริสตจักรกลับมาสู่การสอนพระกิตติคุณ
อย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีการสอนเช่นนี้ได้หายไปนานนับศตวรรษ พระกิตติคุณเป็นรากฐาน
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อันเดียวของคริสตจักรท่ีพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ด้วยตลอดไป เราไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้น
บาปได้ (โรม 3:12, 23) 
  อีไลเน นิวเอนเฟลท์ (2013) ได้เรียบเรียงนโยบายความยุติธรรมด้านเพศของ
สหพันธ์ลูเธอร์แรนแห่งโลก (LWF) ไว้ดังนี้  
 

   LWF เป็นประชาคมของสภาคริสตจักรสมาชิกท่ีร่วมอุทิศตนเพื่อ  
  

 (1) ส่งเสริมความยุติธรรมด้านเพศ โดยยึดถือรากฐานด้านเทววิทยาเพื่อการประกาศถึง
ศักด์ิศรี และความยุติธรรมของมนุษยชาติ และส่งเสริมความเสมอภาคด้านเพศว่าเป็นเรื่องสิทธิ
มนุษยชนท่ีเป็นท่ียอมรับของโลกสากล  
 (2). สนับสนุนคุณค่าของศักดิ์ศรีและความยุติธรรมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และการมี
ส่วนร่วมการรับผิดชอบร่วมกันและความโปร่งใส ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีมีการเคารพต่อของประทาน
ของคนท้ังหลาย  
 (3). ใช้นโยบายของสมัชชาและกรรมการสภา LWF ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
เกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมของคนทุกเพศและความสมดุลของวัยท่ีต่างๆกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
อัตราส่วน ของตัวแทนจะเท่าเทียมกัน และการมีส่วนร่วมของสตรีในทุกระดับของต าแหน่งท่ีมีสิทธิใน
การตัดสินใจ  
 (4). เพื่อมั่นใจว่าการวิเคราะห์ด้านเพศในงานด้านมนุษยธรรมและงานพัฒนา และพูดถึง
ปัญหาด้านเพศด้วยเจตจ านงท าให้รูปแบบของความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกคนนั้น 
นโยบายความยุติธรรมด้านเพศ แผนกเทววิทยาและการเป็นพยานในสังคม สหพันธ์ลูเธอร์แรนแห่ง
โลก 17 ให้มั่นคงขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เอง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องตระหนักถึงผลกระทบของกระบวนการ 
ต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีตามมา  
 (5). สนับสนุนเรื่องสิทธิอ านาจของสตรีซึ่งเป็นกุญแจของยุทธศาสตร์สู่การยุติการแบ่ง
สรร ปัน ส่วน ทรัพยากรและความมั่งค่ังท่ีไม่ยุติธรรมและความขัดแย้งท่ีตามมา และจะสามารถ
ป้องกัน และตอบสนองต่อความรุนแรงท่ีมีมูลเหตุมาจากเรื่องเพศ 
 (6). ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุรุษต่อการใคร่ครวญถึงรูปแบบของบุรุษเพศท่ีได้รับการ
เปล่ียนแปลงเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องความยุติธรรมด้านเพศ  
 (7). กล่าวถึงการปฏิบัติท้ังระบบและโครงสร้างท่ีน าสู่อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของสตรี
ท่ีจะขึน้สู่ระดับของผู้น าท่ีมีส่วนในการตัดสินใจได้  
 (8). เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กุญแจหลักของนโยบายขององค์กร ระบบ การปฏิบัติ 
งบประมาณ การจัดการเรื่องทรัพยากรบุคคล การรับบุคลากร อัตราส่วนตัวแทน การอบรม           
การจัดการ และองค์กรการตัดสินใจนั้นมีความสมดุลทางเพศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี และ
บุรุษอย่างเท่าเทียมกัน  
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 (9). เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้บรรจุเรื่องการวิเคราะห์ด้านเพศอยู่ในแผนงานและ
ขัน้ตอน ของวงจรของโครงการ คือการประเมินค่า การปฏิบัติงาน การดูและและการประเมินผล  
 (10). ใช้ทุกๆ ด้านของเทววิทยา ศาสนพิธี และธรรมชีวิตจากมุมมองของความยุติธรรม
ด้านเพศ 
 การเป็นผู้น าของสตรีและการมีส่วนร่วมของสตรี ตลอดระยะหลายทศวรรษท่ี LWF ได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องท่ีสัมพันธ์กับการทุ่มเทด้านเทววิทยาและการปฏิบัติเพื่อโอบอุ้มเรื่องการมีส่วน
ร่วมโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแก่นคุณค่าของประชาคม LWF ซึ่งจะเห็นได้จาก มติของประชาคม 
LWF ในอดีตเพื่อให้มั่นใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรี  
 ปี 1952 ท่ีสมัชชา LWF ครั้งท่ี 2 ท่ีฮานโนเวอร์ เยอมันนี อัตราส่วนของสตรีได้รับการ
รวมเข้าในสมัชชา และคงต่อมาในรูปของกรรมาธิการสตรี ซึ่งเป็นการน าทางสู่คณะกรรมการท่ีปรึกษา
แก่ แผนกสตรีชุดแรกท่ีถูกแต่งต้ังขึ้นในปี 1975 ท้ังนี้ มติแต่งต้ังแผนกสตรีนั้นเกิดขึ้นในสมัชชา LWF 
ครั้งท่ี 5 ท่ีเอวิออง ฝรั่งเศสใน ปี1970  
 ปี 1984 สมัชชา LWF ครั้งท่ี 7 ท่ีบูดาเปสต์ ฮังการี ได้ผ่านมติท่ีเป็นหลักส าคัญอย่าง
เห็นได้ชัด คือการจัด ‘ระบบโควตา’ ส าหรับสตรีและฆราวาสเพื่อการเข้าร่วมสมัชชา เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า อย่างน้อยท่ีสุดจะต้องมีสตรีร่วมสมัชชาร้อยละ 40 และสมัชชาครั้งท่ี 8 (ปี 1990) และ
สมัชชาครั้งท่ี 9 (ปี 2003) ก็ได้ยืนยันมตินี้ 
 สมัชชา คณะกรรมการสภา เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานของ LWF มีมติว่า ของประทาน
ของสตรีในพันธกิจท่ีรับการสถาปนาเป็นการปฏิบัติท่ีพิเศษท่ีต้องปฏิบัติในประชาคม LWF ในระดับ
โลก มิติหนึ่งก็คือการใคร่ครวญด้านเทววิทยา และผลการปฏิบัติด้านคริสตจักรวิทยาของการบรรจุสตรี
เข้าไปในเรื่องพันธกิจท่ีรับการสถาปนาท่ี ได้แสดงให้เห็นว่า คริสตจักรได้เข้าใจตนเองอย่างไรและได้
เป็น พยานต่อสังคมต่อการด าเนินชีวิต และประกาศถึงข่าวประเสริฐท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของทุก
คนอย่างไร การมีส่วนร่วมของสตรีในพันธกิจท่ีรับการสถาปนานั้น เป็นเรื่องส าคัญไม่เพียงแต่เป็น
ขั้นตอนน าสู่การสร้างประชาคมทีทุกคนมีส่วนร่วม แต่การมีส่วนร่วมของสตรีและบุรุษในการตัดสินใจ
นั้นเปน็ขั้นตอนส าคัญอีกขั้นหนึ่งสู่การมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ ท้ังนี้ LWF เป็นประชาคมท่ีท าให้เรื่อง
ความคิดเรื่องการปฏิรูปคริสตจักรตลอดไป นั้นได้เป็นรูปธรรมขึ้นมา ท าให้ความคิดกลายนั้นได้เกิด
เป็นกระบวนการ ปฏิรูปในหลายๆ ด้าน 
 

 จุดก าเนิดของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย 

 สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) ได้ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1994 บนฐาน
การท างานของมิชช่ันลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย (LMT.) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1980 และได้เริ่ม
งานจริงๆ ในปี ค.ศ. 1976 มิชช่ันลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กร
ต่างประเทศ โดยมีองค์กรภาคีต่างประเทศตกลงร่วมพันธกิจด้วย ในขณะท่ีสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ 
เริ่มก่อตัวขึ้น สมาชิกของมิชช่ันลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย  
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  สมาคมมิชช่ันนอร์เวย์ (NMS)  
สมาคมมิชช่ันลูเธอร์แรนแห่งประเทศฟินแลนด์ (FELM)  
สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศฮ่องกง (ELCHK)  
สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ (LCMS)  
สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนแห่งประเทศออสเตรเลีย (LCA)  
สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนคินคิในประเทศญี่ปุ่น (KINKI)  

 ดังนั้น ประเทศไทยจึงกลายเป็นท่ีต้ังของงานมิชช่ันลูเธอร์แรนท่ีรวมองค์กรมิชช่ัน
ตะวันตกและคริสตจักรต่างๆ ในเอเชีย นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1981 เป็นต้นมา สมาชิกคริสตจักรลูเธอร์แรน
และคณะผู้ร่วมงานได้จัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประชุมสามัคคีธรรม การนมัสการ การจัดค่าย
ประจ าปี เป็นต้น การพัฒนาก้าวส าคัญได้มีข้ึน 
 ในปี ค.ศ. 1987 เมื่อคริสตจักรลูเธอร์แรนได้ก่อต้ังเป็นรูปเป็นร่างขึ้น  และได้เตรียม
โครงสร้างท่ีจะสามารถน าไปใช้ได้ เพื่อพัฒนาการบริหารตนเอง มีการประชุมประจ าปีโดยคริสตจักร
ท้องถิ่นได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ในวันท่ี 21-24 เมษายน ค.ศ. 1994 ได้มีการเฉลิมฉลองการก่อต้ังสภา
คริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทยขึ้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของคริสตจักร จุดส าคัญ
ของการประชุมอยู่ในวันสุดท้าย คือธรรมนูญของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ ได้ถูกสถาปนาขึ้น และ
ศาสนาจารย์บรรจบ กุสาวดี ได้รับการสถาปนาให้เป็นบิชอปคนแรกของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนใน
ประเทศไทย 
 ในปี ค.ศ. 2017 สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย มีจ านวนสมาชิกท้ังส้ิน 4,148 
คน มีคริสตจักรท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 25 แห่ง สถานประกาศ 5 แห่ง กลุ่มผู้เช่ือ 5 แห่ง    
พระคริสตธรรม 1 แห่ง พันธกิจงานสงเคราะห์ และพันธกิจส่ือสารมวลชน      
 ในวันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2017 สตรีสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย ได้จัด
ประชุมใหญ่ประจ าปี 2016 มีผู้แทนสตรีจากคริสตจักรเขตต่างๆ เข้าร่วม 25 ท่าน (รวมท้ังท่ีปรึกษา
และผู้แทนจาก สลท.) มีการรายงานพันธกิจสตรีตลอดปี และการรายงานจากเขตต่างๆ มีการแนะน า
คู่มือนโยบายความเสมอภาคทางเพศ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีสภาฯ ชุดใหม่โดยมพีันธกิจ
ของสตรีคือ การสามัคคีธรรม สร้างความสัมพันธ์ ร่วมรับใช้ในคริสตจักร จัดค่าย การอบรมสัมมนา 
และอื่นๆ 
 ทัศนคติเร่ืองนักบวชหญิงในสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.)  

 การบวช คือ การยืนยันการเรียกของผู้หญิงจากพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 
2018 มีพิธีสถาปนาศาสนาจารย์หญิงคริสตจักรลูเธอร์แรน คือ ศาสนาจารย์จงกลณี สัมปชัญญานนท์ 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรลูเธอร์แรนมุกดาหาร ในพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ประจ าปี 2018             
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ณ ส านักงานใหญ่คริสตจักรลูเธอร์แรนประเทศไทย กรุงเทพฯ ซึ่งศาสนาจารย์เป็นต าแหน่งท่ีมี
ความส าคัญมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนธรรมะและประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์แก่ธรรมิกชน  
 Rev. Dr Philip Lok Oi Peng เลขาธิการคริสตจักรลูเธอร์แรนภูมิภาคเอเชีย ได้กล่าวไว้
ว่า “ผู้หญิงมีส่วนร่วมในงานรับใช้ในคริสตจักรมาหลายปี พวกเขารับใช้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
และปฏิบัติหน้าท่ีท้ังหมดของศิษยาภิบาลยกเว้นคริสต์ศาสนิกชนศักด์ิสิทธิ์ ดังนั้น  คริสตจักรจึง
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาและยืนยันการเรียกของพวกเขา” 
 ศาสนาจารย์จงกลณี สัมปชัญญานนท์ กล่าวว่าแรงจูงใจในการบวชของเธอนั้น เป็น
แรงผลักดันจากความปรารถนาท่ีจะรับใช้สังคมชุมชนของเธออย่างเต็มท่ีในฐานะศิษยาภิบาล       
“ด้วยการบวชฉันจะสามารถประกอบพิธีศีลระลึก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถท าได้ในอดีต” 

 

 การให้ก าลังใจกับผู้หญิงคนอื่น  (Encouragement to other women) 
 ศิษยาภิบาลท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่พร้อมส าหรับความท้าทายในบทบาทใหม่ว่า 

“วัฒนธรรมไทยของเราเหมือนกับวัฒนธรรมเอเชียอื่นๆ ท่ีมีอคติต่อผู้หญิง มัน
น่าสนใจท่ีจะเห็นว่าสมาชิกของฉันจะตอบสนองต่อความรับผิดชอบใหม่ของฉัน
ได้อย่างไร เพราะพวกเขารู้จักศิษยาภิบาลชายเท่านั้น”  

 ศาสนาจารย์จงกลณี สัมปชัญญานนท์ ต้องการท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นๆ 
ท่ีรู้สึกว่าถูกเรียกเข้ามาในพันธกิจรับใช้ “ฉันกระตุ้นพวกเขาให้ไปรับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและ
แสวงหาการสถาปนาอย่างกล้าหาญ เพราะนี่เป็นการยืนยันการเรียกของพวกเขาจากพระผู้เป็นเจ้า” 

 สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 

 สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย  (ส.ค.บ. :  Thailand Baptist Convention:  
TBC) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ท่ีก่อต้ังขึ้นเพื่อประสานงาน
ด้านศาสนาและดูแลสมาชิกของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ 
  

 ประวัติความเป็นมา 

 ปี ค.ศ. 1833 งานคริสตจักรแบ๊บติสต์ไทยได้เริ่มต้นขึ้น โดยมิชชันนารีจากคณะ 
เซาเทิร์นแบ๊บติสต์จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาท าการประกาศข่าวดีในประเทศไทย 

 ปี ค.ศ. 1837 ก่อต้ังคริสตจักรไมตรีจิต นับเป็นคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์แห่งแรกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 หลังจากนั้นคณะแบ๊บติสต์ในสหรัฐอเมริกาได้มีการแบ่งออกเป็นสององค์กรใหญ่ 
จนกระทบต่อคริสตจักรแบ๊บติสต์ในไทย กิจการของคณะแบ๊บติสต์เดิมย้ายไปสังกัดสภาคริสตจักร     

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ในประเทศไทย ซึ่งเป็นของคณะเพรสไบทีเรียน ท าให้ต้องเริ่มต้นงานใหม่ งานแบ๊บติสต์เดิมเป็นของ
นอร์ธเทิร์นแบ๊บติสต์ อยู่ในสังกัดสภา ภาค 12  

 ปี ค.ศ. 1949 คณะแบ๊บติสต์ภาคใต้ (Southern Baptist Convention) จึงส่ง
มิชชันนารีมา 13 ครอบครัว เข้ามาเริ่มงานในประเทศไทยใน และริเริ่มพันธกิจแบ๊บติสต์ในประเทศ
ไทยอีกครั้ง  

 ในช่วง 5 ปีแรก (ค.ศ. 1949- ค.ศ. 1954) สามารถต้ังคริสตจักรได้ถึง 7 แห่ง 
ปี ค.ศ. 1951 จึงสถาปนาคริสตจักรแบ๊บติสต์ท่ีเล้ียงตนเองได้เป็นแห่งแรกคือคริสตจักรพระคุณ (ซอย
สุขุมวิท 19) และพันธกิจของคณะแบ๊บติสต์ได้ขยายอย่างรวดเร็ว เกิดคริสตจักรและหน่วยงานเป็น
จ านวนมากในภูมิภาคต่างๆ จึงได้ต้ัง “มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์” ขึ้นและได้รับอนุญาตจัดต้ังเป็น
นิติบุคคล เมื่อวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2504  

 ปี ค.ศ. 1971 ต้ังสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (ส.ค.บ.)  
 ในป ีพ.ศ. 2520 มูลนิธิคริสตจักรแบ๊บติสต์ได้รับรองจากกรมการศาสนา  
 ในปี พ.ศ. 2545 มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ได้มอบหมายให้สหคริสตจักร  

แบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นผู้แทนในการด าเนินการประสานงานด้านศาสนา ในนามของมูลนิธิ
คริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจท่ีมีมากขึ้นตามล าดับจนถึงปัจจุบัน 

  สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ยึดถือหลักข้อเชื่อ 8 ข้อ ดังนี้ 

1) พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าท่ีได้รับการดลใจให้เขียนไว้ อย่างไม่ผิดพลาด 
และทรงสิทธิอ านาจอย่างสมบูรณ์ เป็นหลักแห่งความเช่ือและการปฏิบัติของผู้เช่ือท้ังปวง 

2) พระเจ้าเท่ียงแท้เป็นพระเจ้าองค์เดียว ทรงไว้ซึ่งอ านาจและสง่าราศี ทรงสร้าง 
สรรพส่ิงและทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์ใน 3 พระภาค คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

3) พระเยซูคริสต์ได้บังเกิดจากมารีย์ หญิงสาวพรหมจารีย์ โดยเดชพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ทรงสภาพพระเจ้าและมนุษย์อย่างบริบูรณ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์และปราศจากบาปทรงทน
ทุกข์ทรมาน ส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน ถูกฝังไว้และฟื้นคืนพระชนม์ในวันท่ีสาม พระองค์เสด็จสู่
สวรรค์ ทรงประทับเบื้องขวาของพระบิดาและทูลขอเผ่ือผู้เช่ือ 

4) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงท างานในจิตใจของมนุษย์ให้ส านึกบาป และทรงส าแดง
ความจริงของพระเยซูคริสต์แก่มนุษย์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจของผู้เช่ือทุกคน ทรงเป็นผู้น าพา 
ปรับปรุงแก้ไขชีวิตและเล้าโลมผู้เช่ือ 

5) พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ มนุษย์ไม่เช่ือฟังพระเจ้าจึงเป็น
คนบาปและตกอยู่ภายใต้อ านาจของความบาป ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงต้องการความรอดและการคืนดี
กับพระเจ้า 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B9%8C#%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94
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6) มนุษย์ได้รับความรอดเนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์ 
พระคุณของพระเจ้าทรงส าแดงโดยการท่ีพระเยซูคริสต์ทรงตายแทนคนบาปบนไม้กางเขน ส่วนความ
เช่ือเป็นการแสดงออกของมนุษย์ ด้วยความสมัครใจ โดยการกลับใจใหม่และวางใจในพระเยซูคริสต์ 

7) พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาท้ังคริสตจักรสากลและคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักร
ท้องถิ่นประกอบด้วยผู้เช่ือท่ีรับบัพติศมาแล้วรวมตัวกันเพื่อนมัสการ สามัคคีธรรม และประกอบ   
พระราชกิจตามท่ีพระเยซูได้มอบให้คริสต์จักร ในคริสตจักรมีการประกาศความเช่ือผ่านทาง พิธี        
บัพติศมา ด้วยการจุ่มน้ า และการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผ่านทางพิธีมหาสนิท 

8) พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเพื่อ จะทรง
พิพากษา และผู้ท่ีเช่ือจะด ารงอยู่กับพระองค์เป็นนิตย์ 
 

โครงสร้างมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vision  วิสัยทัศน์ สตรีแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 

"ส่งเสริมสตรีคริสเตียนแบ๊บติสต์ไทย รับใช้พระเจ้าตามของประทานท่ีได้รับ" 
 

MISSION พันธกิจ สตรีแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 
เข้าใจ -  สร้างความมั่นใจ ภูมิใจในของประทานท่ีมี 

เข้าถึง -  หนุนใจ ส่งเสริม ให้มีใจพร้อมร่วมงานรับใช้ในคริสตจักร 
พัฒนา - ฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะ กล้าท่ีจะถ่ายทอดวิชา พัฒนาความสามารถ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 

 ประวัติความเป็นมา   
 ในอดีตรัฐบาลไทยรู้จักองค์การศาสนาคริสต์ในประเทศไทยเพียงนิกายโรมันคาธอลิก
และนิกายโปรแตสแตนท์ คือ สภาคริสตจักรในประเทศไทยเท่านั้น แต่ความเป็นจริงยังมีกลุ่มคริส
เตียน คริสตจักร  องค์การคณะมิชช่ัน และสถาบันคริสเตียนใหญ่น้อยกระจัดกระจายกันอยู่ ท่ัว
ประเทศไทย โดยไม่ได้เข้าสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน และเมื่อน าเอา
กลุ่มคริสตจักรองค์การมิชช่ัน และสถาบันดังกล่าวมารวมกันเข้าก็นับจ านวนมิใช่น้อย ความคิด
เกี่ยวกับการประสานงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างองค์การท่ีท าพันธกิจในการประกาศ
คริสตศาสนาในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นต้ังแต่ ค.ศ. 1956 คือ ได้มีการประชุมพบปะกันเป็นครั้งคราว 
และท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมิชชันนารี และเรียกตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่า     
“อิแวนเจลิคอล เฟลโลชิพ” (Evangelical Fellowship)  
 กระท่ังปีค.ศ. 1969 ศาสนาจารย์สุข พงษ์น้อย และศาสนาจารย์อีกหลายท่านพร้อมกับ
มิชชันนารีบางคน ได้มีการจัดต้ังองค์การอย่างเป็นทางการใช้ช่ือ "สหสัมพันธกิจคริสเตียนแห่งประเทศ
ไทย" ขึ้นเพื่อให้บรรดาคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนท์เหล่านี้ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้าง สามัคคีธรรม 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกับหน่วยงานราชการ จึงได้ขอจดทะเบียนจัดต้ัง
เป็นองค์การขึ้นต่อทางราชการโดยใช้ช่ือใหม่ว่า "องค์การสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย"  ช่ือย่อ
ภาษาไทย "สคท." มีช่ือภาษาอังกฤษว่า "The Evangelical Fellowship of Thailand"  ใช้ช่ือย่อ
ว่า "E.F.T" และได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันกระทรวง
วัฒนธรรม) เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน ค.ศ. 1969 ให้เป็นองค์การใหญ่ทางศาสนาคริสต์อันดับท่ี 3 ใน
ประเทศไทย ต่อจากสมาคมคาทอลิก และสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เริ่มต้นมีสมาชิกท่ีเป็นคริสตจักร 7 แห่ง องค์การมิชช่ัน 
9 แห่ง และสถาบันพระคริสตธรรม 1 แห่งในระยะเวลา 49 ปี พระเจ้าอวยพรให้พันธกิจของพระองค์
เจริญเติบโตขึ้น อย่างน่าอัศจรรย์ จนถึง ปี ค.ศ. 2018 มีสมาชิกแบ่งเป็นองค์กรคริสตจักร องค์การ
พันธกิจคริสเตียนและมิชช่ัน และสถาบันพระคริสตธรรม รวมกันท้ังส้ิน 210 แห่ง จ านวนคริสตจักร 
รวมท้ังส้ิน 2,729 แห่ง จ านวนคริสเตียน 196,177 คน (นับอายุ 15 ปีขึ้นไป) ในสังกัดท่ัวประเทศ     
มีคณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าท่ีบริหาร งาน จ านวน  15 คน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 11 คน และมีคณะกรรมการด าเนินงานพันธกิจ 7 คน (เป็นผู้แทนภาค) โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน  
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์  
3. ส่งเสริมการเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน 
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4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้ส่ือสารมวลชนของคริสเตียน 
5. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์ 

   

  คติพจน์ คือ "พันธกิจเป็นหลัก ความรักเป็นฐาน บริการเป็นเลิศ" 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากแผนภูมิการบริหารงานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริม
พันธกิจสตรี ซึ่งเป็นไปได้อาจมีคณะสตรี ในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ระดับภูมิภาคของคริสตจักร     
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เรียกว่า คณะกรรมการสตรีสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (สคท.) 
ภาคกรุงเทพและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคตะวันออก เป็นต้น ซึ่งใน         
แต่ละภาค ก็มีคณะกรรมการสตรีท่ีได้อาสาสมัครร่วมกันท างานรับใช้พระเจ้า 
 

 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีสมาชิกภาพ 3 ประเภท ประกอบด้วย 
1)   สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบัน     

ศาสนศาสตร์ 
2)   สมาชิกประเภทวิสามัญได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจและสถาบันศาสน

ศาสตร์ท่ีต้องการร่วม พันธกิจและสามัคคีธรรมกับสหกิจคริสเตียนฯ แต่ยัง ไม่พร้อมเป็นสมาชิกสามัญ 
3)   สมาชิกประเภทกิตติมศักด์ิ ได้แก่ องค์การต่างประเทศท่ีมาร่วมท าพันธกิจใน

ประเทศไทย เป็นสมาชิกในรูปแบบพันธมิตรเท่านั้น 
 

คณะท ำงำนติดตำมงำน 
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 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ท่ีรวมตัวกัน
เพื่อท าพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทย โดยการท าพันธกิจรับใช้พระเจ้าตามแบบอย่างขององค์ 
พระเยซูคริสต์ด้วยการประกาศพระกิตติคุณ การอบรมส่ังสอน การรักษาคนเจ็บป่วย และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ท่ีถูกทอดท้ิง (มัทธิว 4:23, 9:35-37) โดยมีหลักข้อเช่ือ ข้อปฏิบัติ ภายใต้ธรรมนูญการ
ปกครองเดียวกัน  
 การท าพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มต้นมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1828 โดย
มิชชันนารีสองท่าน คือ ศาสนาจารย์จาคอบ ทอมลิน และ ศาสนาจารย์ นพ.คาร์ล กุตสลาฟ ได้เข้ามา
เผยแพร่พระกิตติคุณ หลังจากนั้นมิชชันนารีอีกหลายคณะและนิกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะอเมริกัน
เพรสไบทีเรียนในสหรัฐอเมริกา คณะอเมริกันแบ๊บติสท์ คณะดีไซเปิล ได้เข้ามาร่วมท าพันธกิจในประเทศไทย
อย่างมั่นคง ท้ังพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณและต้ังคริสตจักร การจัดการการศึกษา อบรมส่ังสอน 
และการรักษาพยาบาล  
 จนกระท่ังปี ค.ศ. 1934 ผู้น าคริสตจักรชาวไทย ได้ก่อตั้งเป็น “สภาคริสตจักรในประเทศ
สยาม”  ต่อมาเปล่ียนช่ือจากสภาคริสตจักรในสยาม เป็น “สภาคริสตจักรในประเทศไทย” (ตามการ
เปล่ียนช่ือประเทศของรัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม) โดยมีวัตถุประสงค์ซึ่งปรากฏในธรรมนูญ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998 ดังต่อไปนี้  

1. เพื่อรวบรวมคริสเตียนท้ังหลายในประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
2.เพื่อให้มีความสัมพันธ์ช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการรับใช้พระเจ้าและสังคม 

ตามน้ าพระทัยของพระองค์ และสร้างเสริมพันธกิจให้เจริญเติบโตมั่นคงยิ่งขึ้น  
3.เ พื่อให้คริสตจักรมีสง่าราศี และเทิดทูนพระสิริของพระเจ้า 
4. เพื่อรวบรวมทรัพย์สินทั้งปวงของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้อยู่ภายใต้การ

ดูแลของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หรือมูลนิธิท่ีสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีมติให้
ต้ังขึ้น 
 พันธกิจของสภาคริสตจักร ประกอบด้วยพันธกิจด้านการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ   
พันธกิจด้านการศึกษา พันธกิจด้านการรักษาพยาบาล และพันธกิจอื่นๆ โดยมีหลักข้อเช่ือ ข้อปฏิบัติ 
และธรรมนูญเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน ด้วยวิธีการเล้ียงตนเอง ปกครองตนเอง และ
ประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง 
 การปกครอง สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีการแบ่งการปกครองออกเป็นคริสตจักร
ภาค คริสตจักรท้องถิ่น หมวดคริสเตียน และศาลาธรรม อีกท้ังมีหน่วยงาน และสถาบันการศึกษา 
สถาบันการแพทย์ ร่วมท าพันธกิจของพระเจ้าอย่างครบวงจร 



30 

 

 

 สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับคริสตจักรสากล อาทิ เป็นสมาชิกของ 
สภาคริสตจักรสากล (World Council of Chruch : WCC) สภาคริสตจักรแห่งเอเชีย (Christian 
Conference of Asia: CCA) และสหคริสตจักรปฏิรูปสากล (World Communion of Reform 
Churches: WCRC) จนถึงปัจจุบัน สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กร        
เอกสัมพันธ์และคริสตจักรคู่มิตรระหว่างประเทศ มากกว่า 30 องค์กร 

 สภาคริสตจักรในประเทศไทยท าพันธกิจประกอบด้วย 5 พันธกิจหลัก ได้แก่ 

1.  พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานเผยแพร่
พระกิตติคุณ หน่วยงานประทีปของไทย และหน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม 

2.  พันธกิจการอภิบาลชีวิตคริสเตียน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงาน      
ศิษยาภิบาล หน่วยงานสตรี และหน่วยงานอนุชน 

3.  พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานบัญชีการเงิน 
หน่วยงานทรัพย์สิน และหน่วยงานสวัสดิการ 

4.  พันธกิจการศึกษา ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 27 แห่ง 
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 แห่ง  

5.  พันธกิจการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลและสถานพยาบาล จ านวน 8 แห่ง 
  

 นอกจากนี้ ยังมีสถาบันศาสนศาสตร์ศึกษา จ านวน 7 แห่ง สถาบันการศึกษานานาชาติ 
จ านวน 3 แห่ง และหน่วยงานอีก 23 หน่วยงาน ที่ด าเนินงานภายใต้การดูแลของคณะผู้บริหาร
สภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 สภาคริสตจักรในประเทศไทย สนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีคริสเตียนมีบทบาทความ
รับผิดชอบในการเป็นพยานขององค์พระเยซูคริสต์ ท้ังในคริสตจักรและชุมชน โดยมีเป้าหมายให้สตรี 
คริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีความเช่ือท่ีเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าใน
ระดับคริสตจักรภาค สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นก่อนเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง    
มกีลุ่มสตรีเกิดขึ้นในนามของคณะ ‘คิงสดอร์เตอร์’ (Kings Daughter’s) ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทย
ว่า ‘คณะราชธิดาแห่งคริสตจักร’ ปี ค.ศ. 1949 ได้จัดต้ังเป็นองค์กรระดับชาติ คือ คณะสตรีคริสเตียน
สภาคริสตจักร เริ่มต้นพันธกิจด้วย 

1.  การออกเยี่ยมเยียนสตรีในจังหวัดต่างๆ การส่งเสริมให้สตรีได้อธิษฐานเผ่ือสมาชิกใน
ครอบครัวท่ียังไม่เช่ือพระเยซูคริสต์ เยี่ยมคนเจ็บป่วย สมาชิกท่ีไม่มานมัสการ สอนสตรีในการอ่าน
เขียน เพื่อสอนสตรีท่ีไม่รู้หนังสือ ท าให้ศึกษาพระคัมภีร์ได้ 
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2. สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรฯ ได้ริเริ่มต้ังกฎข้อบังคับสตรีขึ้นเพื่อใช้ปฏิบั ติ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายด าเนินงานของสตรีคริสเตียนทุกคริสตจักร เรียกว่า “ธรรมนูญ และ
ข้อบังคับของคณะสตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” ต้ังแต่ ค.ศ. 1955, 1967,1969, 
1974,1975  และ ค.ศ. 1990 และ 2002  และมีการจดัท าคือ “หนังสือคู่มือการประชุม” ต่อมาได้ท า
หนังสือ “อธิษฐานน าชีวิต” เพื่อเสริมสร้างความเช่ือศรัทธา 

3. ในความสัมพันธ์กับสตรีคริสเตียนในต่างประเทศ ได้มีการแลกเปล่ียนความรู้ มีงาน
สนับสนุนด้านการเงิน ด้านบุคลากรแก่กัน (เช่น ACWC / WDP / ICFLC ส่งเงินไปช่วยเด็กอนาถาท่ี
ฮ่องกงและอินเดีย ช่วยมิชชันนารีไปลาว) เป็นสมาชิกมิตรภาพแห่งเหรียญค่าน้อย ริเริ่มให้ทุน
นักศึกษาสตรีไปเรียนต่างประเทศ 

4. ในปี ค.ศ. 1957 คณะสตรีคริสเตียนระดับภาคได้เริ่มก่อตั้งขึ้นและขยายไปในจังหวัด
ต่าง ๆ 

5. ในปี ค.ศ. 1967-1977 มีงานส าคัญท่ีสุดท่ีสตรีได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย         
ท่ัวประเทศ คือ การสร้างตึกส านักงานสตรีต่อจากตึกส านักงานสภาคริสตจักรฯ (14 ประมวญ) 

6. ในปี ค.ศ. 1975 มีผู้อ านวยการคนแรกของกองสตรีฯ คือ คุณจีนน์ แบลเลอร์โจ เมื่อ
วันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1975 สภาคริสตจักรฯได้มีการยกระดับจาก”แผนกสตรี สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย” เป็น “กองสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย” ปี ค.ศ. 1998 กองสตรีฯ มีผู้
ท างานประจ าเต็มเวลาอยู่ 3 คน คือ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และเลขานุการส านักงานกองสตรี
ฯ ท าหน้าท่ีดูแลประสานงานกับคณะสตรีในคริสตจักรภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ ภายหลังได้เปล่ียนช่ือ
เป็น ‘หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย’ 

7. ในปี ค.ศ. 1999 สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้มีการรวมหน่วยงานมาอยู่ภายใต้
พันธกิจเสริมสร้างคริสตจักรและชุมชน คือ หน่วยงานสตรี หน่วยงานอนุชน ฝ่ายบ้านและครอบครัว  
ปี ค.ศ. 2004 ถึงปัจจุบัน ได้เปล่ียนช่ือเป็นพันธกิจการอภิบาลชีวิตคริสเตียน โดยให้ฝ่ายบ้านและ
ครอบครัวไปอยู่ภายใต้ส านักเลขาธิการสภาคริสตจักรฯ 
 สตรีคริสเตียนของคริสตจักรท้องถิ่นตามจ านวนคริสตจักรและหมวดคริสเตียน มากกว่า 
1,000 แห่ง แบ่งเป็น 22 คริสตจักรภาค มีการประชุมสมัชชาสตรีคริสเตียนท่ัวประเทศจะมีการ
ประชุมทุก ๆ 2 ปี และมีการเลือกต้ังกรรมการสตรีคริสเตียน คณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระ          
การท างาน 4 ป ี พันธกิจสตรีคริสเตียน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 

 ส่วนที่ 1 พันธกิจในส านักงาน ได้แก่ เอกสาร จดหมาย การติดต่อข่าวสาร ระเบียบ
นมัสการ คู่มือ แผ่นพับ เก็บข้อมูลประวัติสตรี ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย องค์กรอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 
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 ส่วนที่ 2 พันธกิจที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้คณะสตรีคริสตจักรท้องถิ่น 
คริสตจักรภาค 22 ภาคได้ท าพันธกิจด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ส่วนที่ 3 พันธกิจที่ท าภายในประเทศ เป็นการท าพันธกิจร่วมกนัท่ีเป็นรูปธรรมตาม
ความต้องการและตามเป้าหมายของคณะสตรีในคริสตจักรท้องถิ่น 
 โครงการ และพันธกิจของพระเจ้าในประเทศ 

1) การประชุมกรรมการด าเนินงาน สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
2) การประชุมกรรมการอ านวยการ สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
3) วันระลึกสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
4) เครือข่ายสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 4 เครือข่าย ได้แก่ 

(4.1)  เครือข่ายสตรีคริสเตียนชนเผ่า (ภาค 2 ไตหย่า,10,12ลาหู,่16,  
18 ลาหู่ ละว้า ,19 ,20 ,21 และ 22)  
(4.2)  เครือขา่ยสตรีคริสเตียนภาคใต้ (ภาค 7เขตใต้, 8 , 9 และ 17) 
(4.3)  เครือข่ายสตรีคริสเตียนภาคเหนือ (ภาค 1, 2, 3, 4, 5,14,15) 
(4.4) เครือข่ายสตรีคริสเตียนภาคกลาง-อีสาน (ภาค 6,7,11,12,13) 

5) จัดท าคู่มือนมัสการและเทศนา 
6) จัดพิมพ์หนังสือคู่มืออธิษฐานน าชีวิตประจ าปี 
7) พัฒนาทักษะชีวิตผู้น าสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
8) สัมมนาสตรีรุ่นใหม่ 
9) เย่ียมเยียน ประสานงแผนสตรีคริสตจักรภาคต่างๆ 
10) โครงการเรียนรู้หน่วยงานสตร ี (นักศึกษาฝึกงาน) 
11) พัฒนาศักยภาพสตรีศาสนศาสตร์ 
12) ส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ ‘แข่งขันพระคัมภีร’์  
13) พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการตลาด 
14) ช่วยผู้ประสบภัย/พลัดถิ่น/อพยพ 
15) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  
16) ประสานสัมพันธ์ภายในประเทศ 
17) เสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/ออมทรัพย์ 
18) สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
19) สตรีคริสตชนไทย (สตรี 5 องค์กร) 
20) สัมมนาสตรีสองวัย  
21) ข่าวสารสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย   
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 ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สตรีคริสเตียนได้ประสานงานและร่วมมือ
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของคริสตจักร สังคม และโลกยุค               
ไร้พรมแดน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดังนี้   

1. มิตรภาพแห่งเหรียญค่าน้อย 
2. อธิษฐานสากล (World day of Prayer : WDP) 
3. สภาสตรีคริสตชนแห่งเอเชีย (Asia Church Women’s Conference : ACWC) 
4. สภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (Christian Conference of Asia : CCA) 
5. สตรียุโรป อเมริกา 
6. สตรีเพื่อนบ้าน (อาเซียน) 
7. โครงการสัมพันธภาพแห่งการรับใช้กับสตรีต่างประเทศ 

 

 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้สนับสนุน ส่งเสริมสตรี       
คริสเตียนสภาคริสตจักรด้วยดีตลอดมา ผ่านกองสตรีในอดีตหรือผ่านพันธกิจของหน่วยงานสตรีใน
ปัจจุบัน อย่างเต็มท่ีท้ังงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ในการส่งเสริมพันธกิจสตรีท้ังในและ
ต่างประเทศ อันเป็นการท าพันธกิจเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า 
 

 แนวคิดเร่ืองการรับใช ้

 แนวคิดจากพระคัมภีร์  

 แนวคิดเรื่อง ผู้รับใช้ ในภาษาธรรมดาของเราในทุกวันนี้  ผู้รับใช้ และค าว่า ทาส           
มีความหมายแตกต่างกัน แต่ในภาษาเดิมของพระคัมภีร์ สองค านี้และเป็นค าเดียวกัน คนเรามักจะ
เกลียดค าว่าทาสเพราะหมายถึงคนท่ีเป็นขี้ข้า เขาไม่มีสิทธิในตัวและเป็นเสมือนเครื่องใช้ของนาย ค า
สอนอันชอบธรรมของพระคัมภีร์เป็นบ่อเกิดแห่งการเลิกใช้ทาส ค าสอนนั้นไม่กล่าวเรื่องทาสในท านอง
ดูถูก แต่กล่าวในท านองว่า ทาสเป็นมนุษย์ท่ีมีเกียรติเหมือนคนท่ีไม่เป็นทาส เขาถูกสร้างขึ้นตามแบบ
พระฉายาของ  พระเจ้าเหมือนมนุษย์คนอื่น นายต้องท าต่อทาสเหมือนเป็นลูกจ้าง ไม่ใช่เป็นเหมือน
ส่ิงของท่ีนายจะใช้ตามใจโดยไม่คิดถึงความรู้สึกหรือสิทธิของเขา เหตุฉะนั้นการท่ีพระคัมภีร์กล่าวว่า
ประชาชนของพระเจ้าเป็นทาสของพระองค์ ไม่ท าให้เขารู้สึกละอายตรงกันข้ามเป็นฐานะท่ีมีเกียรติ 
เพราะพระเจ้าทรงเลือกเขาให้รับใช้ พระองค์ซึ่งเป็นกิจการท่ี ไม่มีการงานใดในโลกนี้ท่ีจะเทียบได้ 
อย่างไรก็ตามเขาต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังของพระเจ้าทุกประการ และถวายเกียรติพระองค์
ด้วยการปฏิบัติท่ีช่ือสัตย์เสมอ (ฉธบ. 7: 6-8, 11:13; อสย. 44: 21; รม. 1:1) (เฟลมมิ่ง ดอน, 2009) 
 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสตรีมากมายท่ีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกับบุรุษ และไม่มี     
พระคัมภีร์ตอนใดท่ีบ่งว่าสตรีด้อยกว่าบุรุษ หรือมีข้อห้ามไม่ให้สตรีรับใช้พระเจ้า พระเจ้าสร้างท้ังบุรุษ
และสตรีซึ่งมีลักษณะต่างกัน มีความรับผิดชอบต่างกัน แต่ฐานะเท่าเทียมกันในสายพระเนตรพระเจ้า 
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ดังนั้น บทบาทของสตรีท่ีการส่วนร่วมในการรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้านั้นปรากฏต้ังแต่สมัย       
พระคัมภีร์มาแล้ว ในท่ีนี้ขอกล่าวถึง มิเรียม เดโบราห์ มารีย์มักดาลา ลิเดีย และปริสสิลลา ดังต่อไปนี้  
 

 มีเรียม  (อพยพ 2:4 ; 15:20-21, 1พศด. 6:3, มีคาห ์6: 4) 
 มิเรียม มีความหมายว่า ความขม มีความหมายเดียวกับมาเรีย 
 เป็นบุตรของอับรามและโยเคเบด 
 เป็นพี่สาวของอาโรนและโมเสส (กันดารวิถี 26:59) 
 มิเรียมเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงคนแรก (อพย. 15:20) 
 ชีวิตสมรส ไม่มีการบันทึกชัดเจนในพระคัมภีร์ 

 มิเรียมเป็นพี่สาวของโมเสสคอยดูแลเมื่อนางโยเคเบคได้น าโมเสสใส่ตระกร้าและน าไป
ลอยท่ีแม่น้ าไนล์ นี่เป็นแผนการของพระเจ้า มิเรียมคงพอรู้บ้างว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าโมเสสอาจจะ
กลายเป็นผู้น าท่ียิ่งใหญ่ของชาติอิสราเอล แม้ว่าหลังจากอพยพบทท่ีสองแล้วพระคัมภีร์ไม่ค่อยได้กล่าว
มิเรียมเลย อีกหลายร้อยปีต่อมาผู้เผยพระวจนะมีคาห์ได้กล่าวถึงมิเรียมว่าเธอเป็นผู้น าประชากร
อิสราเอลร่วมกับโมเสสและอาโรน (มีคาห ์6: 4) ธวัช เย็นใจ ,(2007) 
 มิเรียมเป็นบุคคลหนึ่งท่ีพระเจ้าทรงเลือกให้มีส่วนในการรับใช้พระองค์ร่วมกับอาโรน
และโมเสส แม้ว่าหลายครั้ง ภาพของการท่ีเธอล้มลงในความบาปในเรื่องการอิจฉาน้องชายจะเด่นชัด 
แต่ในท่ีนี้ไม่ขอกล่าวถึง แต่จะขอกล่าวถึงเรื่องราวสุกประทับใจในชีวิตการรับใช้ของเธอร่วมกับอาโรน
และโมเสส ซึ่งท้ังสามคนมีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์ตอนต้นของอิสราเอล และเป็นผู้น าในการ
ท าพิธีฉลองหลังจากอิสราเอลได้รับชัยชนะต่ออียิปต์ท่ีทะเลแดง (อพย.15: 19-21) ฝ่ายมิเรียมหญิงผู้
เผยพระวจนะ พี่สาวของอาโรนก็ถือร ามะนา และหญิงท้ังปวงก็ถือร ามะนาเดินตาม พร้อมกับเต้นร าไป
ด้วย มิเรียมจึงร้องน าว่า 

“จงร้องเพลงถวายพระเจ้าเถิด เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง
พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าใหต้กลงไปในทะเล” (อพย.15: 20-21) 

  การร้องเพลงและการเต้นร าเป็นธรรมเนียมของชาวยิว เป็นการเฉลิมฉลองแสดงถึง
ความช่ืนชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล.(2549) 
 
 เดโบราห์  (ผู้วินิจฉัย บทท่ี 4-5)  

 เดโบราห์ มีความหมายว่า ผ้ึง คือมีความฉลาดอย่างฝูงผ้ึง มีความหวานอย่าง
น้ าผ้ึง และมีความแข็งแกร่งอย่างเหล็กไนผ้ึง  

 เป็นภรรยาของลัปปิโดท (4-4)  
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 เดโบราห์เป็นผู้วินิจฉัยหญิงคนแรกและคนเดียวในยุคผู้วินิจฉัย เธอจะนั่งอยู่ใต้
ต้นอินทผลัมเพื่อให้ค าปรึกษา ช าระความ และให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน 

 มีบ้านอยู่ระหว่างรามาห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม (4:5)  
 เดโบราห์เป็นสตรีท่ีมีอิทธิพลต่อคนอิสราเอลมาก เธอวินิจฉัยอิสราเอลด้วยความเช่ือ
ศรัทธาในพระเจ้า มีชีวิตแห่งการสรรเสริญและการหนุนใจ (5:1-31) เธอให้ค าปรึกษาประชาชนด้วย
พระค าของพระเจ้าและค าอธิษฐาน ในยุคท่ีอิสราเอลถูกคุกคามโดยกษัตริย์เมืองคานาอัน พระเจ้าทรง
ส าแดงแก่เดโบราห์ว่าจะทรงให้ชัยชนะแก่อิสราเอลโดยการน าของบาราคในการต่อสู้กับสิเสรา (แม่ทัพ
ของยาบินกษัตริย์คานาอัน) ท่ีแม่น้ าคีโชน (4:6-7) อิสราเอลมีชัยชนะในการสู้รบครั้งนี้เพราะพระเจ้า
ทรงเป็นผู้ช่วย เดโบราห์วินิจฉัยแผ่นดินอิสราเอลให้อยู่ในความสงบ 40 ปี 
  
 มารีย์มักดาลา  ลูกา 8:2, มาระโก 16:9, ยอห์น 20:11-17 

 มารีย์เป็นชาวมักดาลา พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเรื่องราวครอบครัวของเธอ 
 มารีย์เป็นหญิงท่ีเคยถูกผีเข้าเจ็ดผี และพระเยซูคริสต์ได้ขับไล่ผีออกจากเธอ 
 มารีย์ติดตามพระเยซูและปรนนิบัติรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อจนถึงกางเขน

และอุโมงค์ฝังศพของพระเยซู 
 เช้าวันอาทิตย์มารีย์มักดาลา มารีย์มารดาของยากอบ โยอันนาและนางสะโลเม

ได้น าเครื่องหอมเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระเยซูท่ีอุโมงค์ ขณะท่ีพวกนาง
กังวลใจว่าจะกล้ิงก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ได้อย่างไร ก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่
ปากอุโมงค์เปิดออก มีทูตสวรรค์ยืนอยู่และบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ผู้ถูก
ตรึงบนกางเขนได้เป็นขึ้นจากความตายแล้วและได้เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีเพื่อ
จะไปพบเหล่าสาวก พวกนางเห็นผ้าพันพระศพของพระเยซูวางพับไว้ จึงรีบ
ออกจากอุโมงค์ด้วยความกลัวและความปีติยินดีเพื่อวิ่งไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์  

 มารีย์มักดาลาเป็นผู้ท่ีวิ่งไปหาเปโตรและยอห์นบอกข่าวให้ทราบว่าพระเยซูมิได้
อยู่ท่ีอุโมงค์แล้ว ไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปได้ท่ีไหน เปโตรและยอห์นจึงวิ่งไปดูท่ี
อุโมงค์แต่ไม่พบพระศพพบแต่ผ้าพับไว้ เขาท้ังสองจึงเช่ือตามท่ีมารีย์บอก      
แล้วทั้งสองก็กลับบ้านของตน เหลือแต่มารีย์ท่ียังยืนร้องไห้อยู่หน้าอุโมงค์   

 พระเยซูได้ปรากฏพระองค์เองแก่มารีย์ เธอจึงทราบทันทีว่าเป็นพระเยซูคริสต์ 
เธอตรงเข้ากอดพระบาทพระเยซู  พระองค์บอกว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้” 
แล้วพระองค์รับส่ังให้มารีย์ไปบอกสาวกและพวกพี่น้องเรื่องการคืนพระชนม์
และให้รอไปพบพระองค์ท่ีกาลิลี มารีย์จึงไปบอกพวกสาวกว่า “ข้าพเจ้าได้เห็น
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องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” และเธอได้บอกเขาท้ังหลายว่า พระเยซูได้ตรัสค าเหล่า
นั้นกับเธอ (ยอห์น 20:17-18) ประกาย นนทวาสี และชยันต์ หิรัญพันธุ์ (2533) 
 

 ลิเดีย    กิจการของอัตรทูต 16:11-15 
 

 ลิเดีย มีความหมายว่า ความเจ็บปวด  
 เป็นคนชาวเมืองธิยาทิรา แคว้นมาซิโดเนีย อาณานิคมของโรม (16:14)  
 เป็นสตรีท่ีแสวงหาพระเจ้า มีครอบครัวแต่ไม่ปรากฏรายละเอียด ครอบครัวมี

ฐานะ มีตึก มีธุรกิจส่วนตัว ค้าขายผ้าโดยเฉพาะผ้าสีม่วง (16:14-15)  
 ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพร้อมกับครอบครัวใช้บ้าน

เป็นคริสตจักร และเป็นสถานท่ีต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้า (อ.เปาโลและทีมงาน)  
 ลิเดียเป็นหญิงต่างชาติแต่มีหัวใจท่ีแสวงหาพระเจ้าองค์เท่ียงแท้ เธอไปร่วม

นมัสการกับพี่น้องชาวยิวท่ีริมฝ่ังแม่น้ าใกล้ประตูเมืองเพื่อสนทนาธรรมกับ
ผู้หญิงเหล่านั้น  

 ลิเดียมีส่วนในการถวายเพื่อคริสตจักรเมืองฟีลิปปี  อีกท้ังเพื่อพันธกิจของ         
อ.เปาโล โดยเฉพาะในยามท่ีอ.เปาโลเผชิญวิกฤตและความทุกข์ยากล าบาก 
(ฟป. 4: 14-16)  

 
 ปริสสิลลา   กิจการของอัตรทูต บทท่ี 18: 1-28  

 ปริสสิลลา มีความหมายว่า โบราณ  
 มีสัญชาติโรมเช้ือชาติยิว ภูมิล าเนาอยู่เมืองปอนทัส เป็นสตรีสูงศักดิ์ในสมัยนั้น  
 รับเช่ือพระเยซูเมื่อย้ายมาอยู่ท่ีกรุงโรม  
 แต่งงานกับอาควิลลาท่ีเมืองปอนทัส เป็นชาวยิว สัญชาติโรม มีอาชีพเย็บเต็นท์  
 ท้ังสองมีการย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อยๆ ด้วยหลายสาเหตุ การย้ายถิ่นฐานไปแต่ละ

แห่งอย่างมีเป้าหมายเมืองปอนทัสเป็นบ้านเกิดของท้ังสองคนท่ีพบรักและ
เริ่มต้นครอบครัวกันท่ีนั้น และย้ายท่ีอยู่ไปหลายๆ แห่ง 
 ย้ายจากปอนทัสไปกรุงโรมเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ ท่ีกรุงโรมท ามา

ค้าขายดีกว่าปอนทัส 
 ย้ายจากโรมไปโครินธ์เพราะปัญหาทางการเมือง  จักรพรรติดลาวติอัส       

ไม่อนุญาตให้ชาวยิวอยู่ในโรม  
 ย้ายจากโครินธ์ไปเอเฟซัสเพราะต้องการรับใช้พระเจ้า เพราะการดลใจจาก

พระเจ้า (กิจการ 18: 18)  
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 ย้ายจากเอเฟซัสไปโรมเพราะต้องการปรนนิบัติรับใช้อาจารย์เปาโล (โรม16: 3)  
 ย้ายจากโรมไปเอเฟซัสเพราะต้องการรับให้เต็มท่ี (2 ทิโมธี 4: 19) 

 อาจารย์เปาโลเดินทางจากเอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์ ทราบว่าท่ีเมืองโครินธ์มี  
พี่น้อง คริสเตียนชาวยิวอาศัยอยู่และเป็นช่างเย็บเต็นท์เหมือนกันจึงพักอาศัย
อยู่กับอาควิลลาและปริสสิลลาเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน (กิจการ 18: 12)   

 อาควิลลาและปริสสิลลาใช้บ้านของตนในการต้อนรับผู้รับใช้ (กิจการ 18:3) 
เช่น อาจารย์เปาโล อปอลโล  

 อาควิลลาและปริสสิลลาใช้บ้านเป็นสถานท่ีนมัสการเรียกว่าคริสตจักรในบ้าน 
(House Church) (1 โครินธ์ 16: 19)  

 อาควิลลาและปริสสิลลาประกอบอาชีพช่างเย็บเต็นท์ในการยังชีพและ
สนับสนุนการรับใช้ของอาจารย์เปาโลอยู่เสมอ (โรม 16:3) และน่าจะมีโอกาส
ฝึกสอนอาชีพแก่ผู้อื่นด้วย 

 อาควิลลาและปริสสิลลาไปรับใช้พระเจ้าท่ีเมืองเอเฟซัสโดยเป็นนักเทศน์
ฆราวาสหรือนักเทศน์ท่ีเป็นช่างเย็บเต็นท์ เพื่อไม่เป็นภาระของคริสตจักร  

 เมื่ออาจารย์เปาโล มาอยู่เมืองโครินธ์ได้สนทนาธรรมในธรรมศาลาทุกวัน 
สะบาโต  ท้ังสองก็ร่วมศึกษาพระวจนะด้วย (กิจการ 18: 4)  

 เมื่ออาจารย์เปาโลประกาศพระกิตติคุณท้ังสองก็ร่วมประกาศและมีส่วน น าคน
มารับเช่ือพระเจ้า (กิจการ 18: 5-9)  

 เมื่ออปอลโลมาเทศนาท่ีเมืองเอเฟซัส ท้ังสองก็สามารถแยกแยะได้ว่าเป็น       
ค าสอนท่ีถูกต้องตามหลักความเช่ือหรือไม่ (กิจการ 18: 24-26)  

 ปริสสิลลาและอาควิลลาเห็นว่าการสอนของอปอลโลนั้นไม่ถูกต้อง จึงเรียกท่าน
มาช้ีแจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องว่า “พระคริสต์ คือ พระเยซู” 

 เมื่ออปอลโลมีความเข้าใจชัดเจนแล้ว ท้ังสองก็หนุนใจอปอลโลในการรับใช้    
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 ปริสสิลลาและอาควิลลาได้เขียนจดหมายไปยังพี่น้องท่ีแคว้นอาคายา          
เพื่อยืนยันความเช่ือและชีวิตของอปอลโล อีกท้ังให้พี่น้องได้ต้อนรับและ
สนับสนุนอปอลโล  (พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล, 2552) 

 

 นับต้ังแต่พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมจนถึงพันธสัญญาใหม่ ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงใช้
บรรดาผู้รับใช้ท้ังบุรุษและสตรีเพื่อท าพันธกิจของพระองค์เรื่อยมาจนถึงในยุคปัจจุบัน 
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 แนวคิดจากผู้เชื่อคนอื่นๆ  

 จอห์น เอช โอ๊ค (2011) ได้ให้ความหมายของ คริสตจักร หมายถึง ประชากรผู้ซึ่งถูก
เรียกโดยพระเจ้าในพระคริสต์ (1โครินธ์ 1:2 เอเฟซัส 2:19) คริสตจักร มาจากภาษากรีก ค าว่า 
eklesia (เอคเคลเซีย) เป็นค าท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ศัพท์ค านี้หมายถึงการรวมตัวกันของคนของพระเจ้า หรือ
การชุมชนของผู้ได้รับการทรงเรียก ถ้าจะให้เจาะจงยิ่งขึ้น ค านี้มีความหมายของกระบวนการรวมตัว
กันของชุมชน และชุมชนท่ีมารวมกันอยู่ในท่ีแห่งเดียวกัน พระเจ้าทรงเป็นผู้ก่อก าเนิดคนของพระองค์ 
ยอห์น 1: 12  

“แต่ส่วนบรรดาผู้ท่ีต้อนรับพระองค์ ผู้ท่ีเช่ือในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็
ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” 

 พระเจ้าทรงสร้าง ทรงเรียก และทรงรักษา และทรงช่วยให้รอด คริสตจักรท่ีเป็นคนของ
พระเจ้านี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากท่ีพระเยซูเจ้าทรงเป็นขึ้นจากตาย โดยคนเหล่านั้นท่ียอมรับว่าพระองค์คือ
พระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า คนเหล่านี้ถูกทรงสร้างขึ้นใหม่ เป็นผู้ซึ่งถูกย้ายจากอ านาจของ
อาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระบุตรของพระเจ้า (โคโลสี 1: 13) ดังนั้น คริสตจักรจึงเป็น
ชาติพันธุ์ที่ถูกเลือกและเป็นประชาชาติบริสุทธิ์ (1 เปโตร 2: 9)  
 จอห์น เอช โอ๊ค (2011) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คริสตจักรด ารงอยู่เพื่อช่วยโลกให้รอด 
คริสตจักรคือการรวมตัวของผู้เป็นพยานกับโลกการเผยแพร่พระกิตติคุณไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก 
เป็นความรับผิดชอบท่ีส าคัญของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือบรรพชิต ต่างก็ได้รับการทรงเรียก
มาเพื่อจุดประสงค์นี้ สมาชิกคริสตจักรทุกคนในพระกายต่างได้รับพระคุณให้รับภาระนี้  พันธกิจท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีฆราวาสได้รับการทรงเรียกให้ท าคือ การเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้า การประกาศ
ข่าวประเสริฐ ซึ่งหมายถึงการเผยแพร่ข่าวดีเกี่ยวกับพระองค์ออกไป  
 หลักค าสอนเรื่องผู้เช่ือทุกคนเป็นปุโรหิตหลวง (1 เปโตร 2:9) หลักการนี้มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง คริสตจักรต้องปลุกฆราวาสให้ต่ืนขึ้น ต าแหน่งปุโรหิตมีสิทธิพิเศษส่ีประการด้วยกันคือ 
 ประการแรก สิทธิพิเศษในการเข้าถึงเบื้องหน้าพระเจ้าโดยตรง พระราชกิจท่ีส าเร็จ
ครบถ้วนของพระเยซูเจ้าในการอธิษฐานเผ่ือด้วยการส้ินพระชนม์เป็นเครื่องบูชาได้เปิดม่านให้เข้าสู่
สถานท่ีบริสุทธิ์ท่ีสุดในพระวิหารของพระเจ้าได้ (มัทธิว 27:51) ผล คือ ผู้เช่ือทุกคนสามารถเข้าถึง  
พระท่ีนั่งแห่งพระกรุณาโดยตรงด้วยความเช่ือ นอกจากนั้นยังไม่มีความจ าเป็นอันใดท่ีจะต้องมีมนุษย์
อื่นคนใดเป็นตัวแทนนอกเหนือจากพระเยซูเจ้า 
 ประการที่สอง ปุโรหิตมีสิทธิพิเศษในการถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ ผู้เช่ือทุกคน
ภายใต้พันธสัญญาใหม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบถวายเครื่องบูชาท่ีมีชีวิตอนับริสุทธิ์ (1 เปโตร 2:5) พระคัมภีร์
กล่าวถึงเครื่องบูชาหลายอย่างท่ีอาจน าถวายแด่พระเจ้าได้ ตัวอย่างเช่น การประกาศพระกิตติคุณ 
(โรม 15:16) การสรรเสริญ การช่วยเหลือคนอื่น (ฮีบรู 13: 15-16) การพลีชีวิตเพราะความเช่ือ        
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(2 ทิโมธี 4:6) และการอธิษฐานเผ่ือผู้อื่น (วิวรณ์ 8:3) ส่ิงพิเศษของการถวายเครื่องบูชาเหล่านี้คือ      
ผู้ถวายบูชานั่นแหละ เราไม่จ าเป็นต้องมาถวายเครื่องบูชาท่ีคริสตจักรในวันหนึ่งวันใดเฉพาะแต่ท าได้
ทุกวัน รวมถึงทุกส่ิงท่ีท าในชีวิตประจ าวัน จึงไม่มีการแบ่งแยกระหว่างส่ิงบริสุทธิ์และส่ิงฝ่ายโลก 
 ประการที่สาม สิทธิพิเศษของปุโรหิตคือการประกาศพระวจนะ ความเป็นปุโรหิตของ    
ผู้เช่ือทุกคนไม่เพียงแต่การเป็นพยานด้วยการกระท าซึ่งท้ังชีวิตเป็นเครื่องบูชาท่ีมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่
เป็นการเป็นพยานของพระวจนะด้วย การประกาศพระวจนะนั้นทรงมอบหมายให้ผู้เช่ือทุกคน ผู้ได้รับ
การทรงเรียกให้เป็นปุโรหิตหลวง เพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเรียกผู้เช่ือให้เป็นปุโรหิตหลวงของ
พระองค์ก็เพื่อประกาศพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ (1 เปโตร 2:9)  
 ประการที่สี่ สิทธิพิเศษของปุโรหิตคือการอธิษฐานเผ่ือ การเป็นปุโรหิตนั้นไม่ใช่เพื่อ
ตนเองเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการหนุนใจให้ผู้เช่ือช่วยและปรนนิบัติผู้อื่น ท้ังภายในและภายนอก
คริสตจักร ปุโรหิตนั้นไม่เพียงแต่มีส่วนในความสัมพันธ์แนวด่ิงระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เท่านั้น 
หากแต่มีความสัมพันธ์แบบแนวนอนระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์อีกด้วย การอธิษฐานเผ่ือผู้อื่นจึงเป็น
ความรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการถวายตนเองเป็นเครื่องบูชา ผู้เช่ือเป็นปุโรหิตส าหรับคนในโลกนี้ 
ด้วยความเช่ือเราจึงอาจมาถึงพระเจ้าอย่างเสรีและทูลวิงวอนเพื่อพี่น้องชายหญิงของเรา  
 ความเป็นปุโรหิตของผู้เช่ือทุกคนประกอบด้วยการทรงเรียกให้สัตย์ซื่อต่อการเป็นพยาน
ถึงพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ ต้ังแต่ก่อนมีโลกนี้นอกจากนี้ยังเป็นการถวายชีวิตของพวก
เขาเพื่อรับใช้ในโลก พระเจ้าเองทรงสร้างความเป็นปุโรหิตนี้และทรงสร้างสามัคคีธรรมท่ามกลางผู้เช่ือ  
แต่ละคนรู้ว่าเขาปรากฏอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพื่อคนอื่น และรู้ว่าคนอื่นอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพื่อเขาด้วย 
แต่ละคนจึงมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รับการทรงเรียกให้แบ่งปันการต่อสู้ด้ินรนและ
ความยากล าบาก รับการทรงเรียกให้รับภาระบาปด้วยกันและยืนอยู่เคียงข้างในทุกส่ิง ความเป็น
ปุโรหิตของผู้เช่ือนี้คือความสามัคคีธรรม ซึ่งคริสเตียนไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ใช้ชีวิต
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพื่อคนอื่น และในขณะเดียวกันได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นกัน     
การทบทวนถึงสิทธิพิเศษของผู้เช่ือทุกคนเป็นปุโรหิตนี้ เผยให้เห็นถึงความรับผิดชอบท่ีหนักของ
ฆราวาสต่อโลก ท าไมเราต้องไปหาพระพักตร์พระเจ้าโดยตรง เพื่อทูลขอต่อพระองค์เพื่อโลก ท าไมเรา
ต้องประกาศพระกิตติคุณ เพราะว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณซึ่งบริสุทธิ์และเป็นท่ีพระ
เจ้าทรงยอมรับได้ ในความเป็นจริงเราได้เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบการปกครองแบบล าดับ
ช้ันในคริสตจักรปัจจุบัน ท าให้ความเป็นปุโรหิตนี้ใช้กับเฉพาะพวกบรรพชิต มากกว่ากับฆราวาส ผล 
คือ ฆราวาสท่ัวไปจึงให้ความสนใจน้อยลงกับแนวคิดเรื่องปุโรหิต คริสตจักรปัจจุบันก าลังเผชิญกับ
ปัญหาหนักท่ีแก้ได้โดยการฟื้นฟูให้เข้าใจถึงความหมายของการเป็นปุโรหิตของผู้เช่ือทุกคน ฆราวาส
สามารถช่วยคริสตจักรให้เป็นคริสตจักรท่ีส าเร็จโดยการร่วมมือกันท้ังคริสตจักร ไม่ใช่แค่คนบางกลุ่ม
เท่านั้น คริสตจักรจึงจะกลายเป็นชุมชนอย่างแท้จริง เราทุกคนต้องมาอยู่ต่อเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้า 
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เพื่อนมัสการพระองค์ เพื่อประกาศพระกิตติคุณและเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนบ้านของเรา ขอให้
เรายืนยันว่าต าแหน่งปุโรหิตไม่ใช่เป็นเพียงคนไม่กี่คนท่ีได้รับการทรงเรียกให้มีพันธกิจศิษยาภิบาล
เท่านั้น แนวคิดและการกระท าดังกล่าวเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้และเป็นส่ิงวิปลาสในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ 
จอห์น เอช โอ๊ค, (2011)   
 ผู้รับใช้หรือผู้ปรนนิบัติ ในพระคัมภีร์ใหม่มีค าศัพท์สองค าท่ีให้ค าแรกเป็นค านาม “ทาส 
(คนใช้)” (doulos-ดูลอส) และกิริยา “รับใช้” (diakoneo-ไดอาโคเนโอ) ศัพท์ท้ังสองค านี้ใช้คู่กัน
บ่อยครั้งในพระคัมภีร์ (มัทธิว 20. 27-28-ทาสสมัคร – รับใช้) (มาระโก 10: 44-45-ทาสสมัคร-รับใช้) 
(ลูกา 12: 37-บ่าว-เดินโต๊ะ) ค าว่า “คนใช้-ผู้รับใช้” เป็นฐานะของคนและการซึ่งเขาควรท าในฐานะท่ี
เป็นสาวกส่วนค าว่า “รับใช้” เน้นการกระท าในฐานะสาวกท่ีมีพระเยซูเจ้าเป็นเจ้านาย  
 สาวกของพระคริสต์ คือ คนใช้ท่ีต้องปรนนิบัติรับใช้ เรื่องนี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราเลือกได้หากแต่
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ไม่มีข้อยกเว้นเพราะนี่คือแก่นสารแห่งชีวิตเพราะ เหตุใดนะหรือ? ก็เพราะ
ตัวอย่างแห่งการเป็นทาสรับใช้ของพระเยซูเจ้านั่นเอง พระองค์เสด็จมาในโลกนี้โดยทรงรับสภาพทาส 
(ฟีลิปปี 2: 7-8) พระองค์ทรงใช้ชีวิตในโลกนี้ในฐานะคนรับใช้ “แต่เราอยู่ท่ามกลางพวกท่านในฐานะ
ผู้รับใช้” (ลูกา 29:27ข) ท้ังชีวิตของพระองค์เป็นกระบวนการแห่งการเสียสละ พลีพระชนม์เพื่อคน 
ท้ังโลก ท่ีพระองค์ทรงรัก ท่ีโต๊ะเสวยในอาหารมื้อสุดท้ายพระองค์ทรงแสดงออกถึงการรับใช้อย่างถ่อม
พระองค์ให้เป็นตัวอย่างแก่พวกสาวกด้วยการล้างเท้าของพวกเขา พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า “ฉะนั้น
ถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรล้างเท้า
ของกันและกันด้วย เพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านท าเหมือนดังท่ีเราได้กระท าแก่
ท่านด้วย” ยอห์น 13:14-15 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างอันดีเลิศแห่งผู้รับใช้แท้จริง “เพราะว่า
บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้
เป็นค่าไถค่นเป็นอันมาก” มาระโก 10:45  (จอห์น เอช. โอ๊ค, 2011). 
 ดังนั้น ผู้ท่ีเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์จึงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ปฏิบัติตามท่ีพระเยซู
คริสต์ทรงสอนและเป็นแบบอย่าง พระเยซูทรงวัดความยิ่งใหญ่จากการรับใช้ของผู้เช่ือไม่ใช่ฐานะ    
“แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติ
ท่านท้ังหลาย” มาระโก 10:43  
 ริค วอร์เรน (2004) ผู้เขียนหนังสือ ชีวิตท่ีเคล่ือนไปด้วยวัตถุประสงค์ ได้กล่าวถึง
ประเด็นการเป็นผู้รับใช้เพิ่มเติมว่า ผู้รับใช้แท้จะรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่น ด้วยท่าที 5 ประการ 
ดังนี้ 

1) ผู้รับใชแ้ท้คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเอง ผู้รับใช้จะจดจ่อท่ีคนอื่นไม่ใช่ตัวเอง นี่คือความ
ถ่อมใจแท้ คือไม่ใช่การคิดว่าตัวเองด้อย แต่คิดถึงตัวเองน้อยลง พระเยซูทรงสละทุกส่ิงหมด มารับ
สภาพอย่างทาส ผู้เช่ือไม่สามารถเป็นผู้รับใช้ท่ีดีของพระเจ้าได้ ถ้าเขาคิดถึงแต่ตัวเอง 
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2) ผู้รับใช้แท้คิดว่าตนเป็นผู้อารักขาไม่ใช่เจ้าของ ผู้รับใช้ระลึกเสมอว่าพระเจ้าทรง
เป็นเจ้าของทุกส่ิง ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า ผู้อารักขาคือ คนท่ีได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพย์สมบัติ 
‘ลักษณะประการเดียว ท่ีผู้รับมอบหมายจะต้องมีคือ ซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นนายของตน’ 1 โครินธ์ 4:2  
 

3)  ผู้รับใช้คิดถึงงานของตนไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นก าลังท า  พวกเขาไม่เปรียบเทียบ
วิพากษ์วิจารณ์หรือแข่งขันกับผู้รับใช้คนอื่นหรือพันธกิจอื่น พวกเขายุ่งเกินกว่าจะท าเช่นนั้น เพราะ
ก าลังท างานท่ีพระเจ้าทรงมอบหมาย มีเหตุผลหลายประการท่ีท าให้การแข่งขันระหว่างผู้รับใช้พระเจ้า
เป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล เราทุกคนล้วนอยู่ในทีมเดียวกัน เป้าหมายของเราคือท าให้พระเจ้าทรงดูดี 
ไม่ใช่เราดูดี เราได้รับมอบหน้าท่ีแตกต่างกัน เราทุกคนถูกปั้นมา  ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่หน้าท่ีของเราท่ีจะ
ประเมินผู้รับใช้อื่นขององค์พระผู้เป็นเจ้า อีก ท้ังไม่ใช่งานของเราท่ีจะปกป้องตัวเองจากค า
วิพากษ์วิจารณ์ ปล่อยให้เจ้านายคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดการเรื่องนั้นเถิด 
 

4) ผู้รับใช้แท้เข้าใจตัวตนของเขาตามสายพระเนตรของพระคริสต์ เพราะระลึกว่า
เขาเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับโดยพระคุณพระเจ้า จึงไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเอง เขาเต็มใจ
ยอมท างานตามท่ีรับมอบหมาย ยอมรับในตัวเองตามสายพระเนตรของพระคริสต์ 
 

5)  ผูรั้บใชแ้ท้คิดว่าพันธกิจเป็นโอกาสไม่ใช่ภาระหน้าที่ ผู้รับใช้ยินดีท่ีจะช่วยเหลือคน
อื่นสนองความต้องการต่างๆ ของผู้อื่นและท าพันธกิจ พวกเขาปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดี (สดุดี 
100:2) ท าไมพวกเขาจึงรับใช้ด้วยความยินดีก็เพราะเขารักองค์พระผู้เป็นเจ้าซาบซึ้งในพระคุณ      
ของพระองค์  
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการ 

 การค้นคว้าอิสระเรื่ององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น
ของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดวิธีการค้นคว้า ดังนี้  
 

 แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ผู้ใหสั้มภาษณ์ในการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้คือ สตรีลาหู่จากคริสตจักรเขต 1- 7 คริสตจักร
ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ านวน 15 คน อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
และแม่ฮ่องสอน โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 43-75 ปี โดยการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นั้นเป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้ประสานงานสตรีคริสตจักรเขต 1- 7 
และศิษยาภิบาลคริสตจักรท้องถิ่นของผู้ให้สัมภาษณ์ ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลชัดเจนท่ีสุด  
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยแบบ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีลาหู่จากเขต 1- 7 คริสตจักรภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีท่ีมีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
 

 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

 วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ โดยเบื้องต้นผู้ศึกษาได้ติดต่อสอบถาม
กับผู้ประสานงานสตรีเขต 1-7 คริสตจักรภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อแจ้งความ
ประสงค์ต้องการขอเก็บข้อมูลจากสตรีเขตละ 1-3 ท่าน ขอให้ผู้ประสานงานสตรีเขตเป็นผู้แนะน าสตรี
ท่ีมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ และเมื่อผู้ประสานงานสตรีเขตได้แนะน าสตรี
ให้ตามคุณสมบัติท่ีผู้ศึกษาต้องการแล้วจึงท าการติดต่อประสานพูดคุยกับผู้ท่ีจะใหสั้มภาษณ์ด้วยวาจา
ทางโทรศัพท์ด้วยตนเอง เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์เก็บข้อมูล และหากตอบตกลงท่ีจะเป็นให้สัมภาษณ์ 
ก็ขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ท่ีนัดวัน เวลา และสถานท่ี เพื่อท าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ซึ่งการค้นคว้า
อิสระครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยใช้แบบวิธีการสัมภาษณ์ โดยได้ออกแบบเครื่องมือ
ชุดค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากสตรีลาหู่คริสตจักรท้องถิ่น  ภาคท่ี 18      
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สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ านวน 15 คน โดยช่วงเวลาในการนัดหมายสัมภาษณ์เก็บข้อมูลนั้นอยู่
ในช่วงประมาณเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งวิธีการสัมภาษณ์นั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์
พูดคุยตัวต่อตัว ใช้เวลาคนละ 45-60 นาทีโดยประมาณ ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้วิธีการจดบันทึกลง
ในสมุด และใช้เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูล โดยเบื้องต้นได้ท าการขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์
ก่อนใช้เครื่องมือดังกล่าวทุกครั้ง 
 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   

 เมื่อได้ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์แล้ว ผู้ศึกษาจะท าการถอดเทปบทสัมภาษณ์อย่าง
ละเอียดทุกค าพูดและจัดพิมพ์ไว้ใน File Word ให้ครบท้ัง 15 คน หลังจากนั้นจะท าการสังเกตค าและ
ประโยค ของข้อมูล แล้วท าการจัดหมวดหมู่ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ฯ แล้วน าข้อมูลหมวดหมู่ต่างๆ มาสร้างเป็นกลุ่ม
ข้อมูลใน File Excel (เพื่อท่ีจะสามารถบันทึกข้อมูลได้มากเท่าท่ีต้องการ) แล้วท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่  ภาคท่ี 18            
สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่ององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักร
ท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีลาหู่คริสตจักรภาคท่ี 18 พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นท่ีต้ังของคริสตจักรภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ านวน 15 คน 
เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่ามีส่วนประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของ
สตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย อย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้  

1) องค์ประกอบภายนอก  
1.1) สภาพแวดล้อม  
1.2) ประสบการณ์ชีวิต 

2) องค์ประกอบภายใน 
2.1) แนวคิด 
2.2) ทัศนคติ 
2.3) ภาระใจ 

 องค์ประกอบภายนอก  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์พบว่าองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เกิดจากองค์ประกอบภายนอก ซึ่งสามารถแยกเป็น 2 ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ คือ สภาพแวดล้อม 
ได้แก่  สภาพครอบครัว สภาพสังคมคริสเตียน สภาพชีวิตความเป็นอยู่  และส่วนท่ีสองคือ 
ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว ได้แก่ ประสบการณ์การสัมผัสพระคุณของพระเจ้าในชีวิต การเห็นความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นค าพยานท่ีสามารถเล่าและแบ่งปันหนุนใจผู้อื่น   
 

 สภาพแวดล้อม  
 

 (1) สภาพครอบครัว ลักษณะของครอบครัวของแต่ละครอบครัวส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในพันธกิจคริสตจักรของสตรี ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว ความเช่ือศรัทธาของ
สมาชิกในครอบครัว ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความเช่ือศรัทธา
ในพระเจ้าองค์เดียวกัน เพื่อท่ีจะไม่เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว ดังท่ีผู้ใหสั้มภาษณ์ส่วนหนึ่งได้
ให้ข้อมูลไว้ ดังนี้ว่า 



45 

 

 

 “ครอบครัวของเราไม่มีความขัดแย้งกันในครอบครัว ทุกคนเช่ือพระเจ้า       
เราต่างเป็นก าลังใจให้กันในการรับใช้ มีเรื่องราวอะไรก็พูดคุยปรึกษากัน 
ครอบครัวของเรามีส่วนในการรับใช้ดูแลท าความสะอาดโบสถ์ และดูแล
ทรัพย์สินของโบสถ์ด้วยกัน”  

  ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งท่ีได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า  

“ครอบครัวมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าอย่างมาก เราร่วมรับใช้ในการรื้อฟื้น
การนมัสการกลุ่มอนุชน ฉันมีความห่วงใยลูกๆ ท่ีอยู่ในวัยอนุชนของเรา  อยาก
ให้พวกเขารักพระเจ้า รับใช้พระเจ้าและอยากให้ลูกถวายความสามารถท่ีมี   
เพื่อรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้าในคริสตจักร” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวสนับสนุนเพิ่มเติมว่า  

“ครอบครัวมีส่วนส าคัญอย่างมากท่ีสุดในการรับใช้พันธกิจของพระเจ้า ตัวฉัน
เองอธิษฐานเผ่ือสามีตลอด เมื่อก่อนสามีของฉันไม่เช่ือพระเจ้า แต่เขาก็ไม่เคย
ด่าทอห้ามปรามฉันท่ีเช่ือพระเจ้า ฉันเองก็อ่านพระคัมภีร์ให้สามีฟังตลอด 
ต่อมาเขาสนใจและได้รับเช่ือในพระเจ้า พระเจ้าเปล่ียนแปลงชีวิตของสามี    
เขาหันมาสนใจในงานรับใช้มากๆ จนเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานคริสตจักร
หลายวาระแล้ว” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า  

“สามีของฉันเสียชีวิตแล้ว ฉันมีลูกสาวสองคนเรียนจบและท างานประจ าแล้ว 
ฉันพร่ าสอนลูกสาวทั้งสองเสมอว่า ในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนอย่าลืม
พระเจ้า อย่าลืมว่าพระเจ้าให้เราท าอะไร อย่าลืมแสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้า 
แสวงหาการรับใช้ และในขณะเดียวกันฉันก็มีแม่ของฉันท่ีคอยสนับสนุนและ
เตือนใจฉันเสมอ ให้ท ากิจการงานของพระเจ้าไม่ให้อ่อนล้า ท้อแท้และล้มเลิกท่ี
จะรับใช้พระเจ้า ไม่ให้ท้อแท้ในเหตุการณ์ต่างๆ แม่ให้ฉันมองดูท่ีพระเจ้าและ
ไม่ให้มองดูความอ่อนแอของมนุษย์” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ยังกล่าวอีกว่า  

“ฉันสอนลูกๆ ของฉันให้อยู่ในทางของพระเจ้า ด าเนินชีวิตตามพระค าของ
พระองค์ เวลาท่ีฉันอ่านพระคัมภีร์ตอนเย็น ฉันจะเรียกให้พวกเขามาร่วมอ่าน
พระคัมภีร์ด้วย และหลายๆ ครั้งเราก็อ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน ลูกๆ ท้ังส่ีคนของ
ฉันเป็นคนท่ีเช่ือฟังและดูแลแม่อย่างดี”  
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  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวโดยสรุปว่า  

“ฉันเล้ียงหลานสองคน ต้ังใจเล้ียงพวกเขาให้เติบโตในทางของพระเจ้า ความ
ทุกข์ใจในครอบครัวท าให้ฉันหันมาอ่านพระคัมภีร์อย่างจริงจัง ส่วนตัวไม่เคย
ขาดการอ่านพระคัมภีร์ตลอดสามปี ท่ีผ่านมานี้  และสอนหลานให้อ่าน          
พระคัมภีร์ส้ันๆ และสอนค าอธิษฐานท่ีพระเยซูทรงตรัสสอน ฉันได้เห็นว่าการ
อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัวเกิดผลมาก ฉันถูกเปล่ียนแปลงโดยพระค าของ  
พระเจ้า นิสัยแย่ๆ หลายอย่างของฉันก็เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น จนคนใกล้
ตัว คือสามี ลูกๆ หลานๆ และเพื่อนๆ ท่ีอยู่รายล้อมพวกเขาสามารถสัมผัสได้” 

 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมของครอบครัวผู้ให้สัมภาษณ์
ท่ีมีความเช่ือเดียวกันนั้นส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกันในการท าพันธกิจของคริสตจักร อีกท้ังการ
ท่ีครอบครัวมีการสร้างวินัยฝ่ายวิญญาณโดยการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานร่วมกันในครอบครัวเป็น
ประจ านั้นท าให้ครอบครัวเข้มแข็งและเพิ่มพูนความเช่ือศรัทธา ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
ของคริสตจักรเป็นอย่างมาก 
 
 (2) สภาพสังคมคริสเตียน จากการสัมภาษณ์พบว่าลักษณะสังคมคริสเตียนท่ีผู้ให้
สัมภาษณ์อาศัยอยู่นั้น ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังท่ีผู้ให้
สัมภาษณ์บางท่านได้กล่าวว่า  

“คณะกรรมการกับศิษยาภิบาลของคริสตจักร รักกันเข้าใจกันดี ร่วมงาน
ด้วยกันอย่างขยันขันแข็ง แม้มีคนน้อยแต่ทุกคนก็ร่วมมือกันดี ในการท างาน  
รับใช้พระเจ้า”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวสนับสนุนว่า  

“คณะกรรมการคริสตจักรท างานของตนเองตามบทบาทหน้าท่ีของตัวเองได้ดี”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า  

“คริสตจักรมีกรรมการท่ีท างานเป็นทีม ท างานดี และข้อดีคือเป็นคริสตจักรพี่
น้องในตระกูลเดียวกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวเพิ่มเติมว่า  

“ศิษยาภิบาล คณะกรรมการคริสตจักร และผู้หลักผู้ใหญ่ในคริสตจักรหลายๆ 
ท่าน เป็นผู้มีส่วนผลักดันชีวิตการรับใช้ของฉัน”  
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 จากการศึกษายังพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวนเกินครึ่งมีพี่เล้ียง หรือผู้เล้ียงฝ่ายวิญญาณ 
หรือเพื่อนผู้เช่ือคนอื่นๆ ท่ีคอยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ช้ีแนะ แม้กระท่ังตักเตือน และส่ังสอน 
โดยท่ีทุกคนระบุว่าคนเหล่านั้นมีส่วนผลักดันชีวิตของตนเองให้ด าเนินชีวิตในทางพระเจ้าได้ ดังเช่น 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า  

“การท่ีฉันสามารถรับใช้ในพันธกิจอย่างขยันขันแข็งได้นั้น เป็นเพราะมีผู้เช่ือคน
อื่นๆ ท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกับฉัน เพราะหากฉันท าเพียงล าพัง ฉันไม่
สามารถท าเช่นนี้ได้เลย”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวเช่นกันว่า  

“ศิษยาภิบาลเป็นผู้ท่ีสอนเรื่องราวฝ่ายวิญญาณให้กับฉันและสามี อีกท้ังยังสอน
งานฝีมือการเย็บผ้าไว้ติดตัวด้วย ท่านคอยสนับสนุนครอบครัวของเราให้รับใช้
พระเจ้า โดยขอให้สามีถวายตัวเรียนพระคัมภีร์ เพื่อจะกลับมาเป็นศิษยาภิบาล
ต่อจากท่าน ทุกวันนี้ท่ีสามีของฉันเป็นศิษยาภิบาลมาได้ถึง  50 ปี จุดเริ่มต้นท่ี
ลืมไม่ได้เลยคือ ศิษยาภิบาลของเรา ท่านเป็นผู้เล้ียงท่ีดีมาก ท่านได้จากเราไป
อยู่กับพระเจ้าเมื่อไม่นานมานี้” 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้น าคริสตจักรท่ีมีความเข้มแข็งในความเช่ือ มีความสามัคคีและ
ท าหน้าท่ีของตนเองอย่างดี และสภาพสังคมคริสเตียนท่ีดีท่ีไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้ง แต่มี
บรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนั้น ส่งผลให้คริสตจักรมีความสงบสุขและสามารถ
ด าเนินพันธกิจได้อย่างราบรื่น เพราะผู้เช่ือไม่สามารถท่ีจะยืนหยัดในงานรับใช้ได้เพียงล าพังหรือเพียง
ครอบครัวเดียวในคริสตจักร แต่ต้องการการสนับสนุนจากผู้เช่ือคนอื่นๆ ในการร่วมท าพันธกิจของ
คริสตจักร ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญขององค์ประกอบภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน    
พันธกิจคริสตจักรของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

 (3) สภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีในปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์ 
เป็นส่วนประกอบหนึ่งในสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น ดังท่ีผู้ให้
สัมภาษณ์จ านวนหนึ่งได้กล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนในปัจจุบัน  

“มีคริสตจักรต้ังอยู่ในหมู่บ้าน ฉันไม่ต้องเดินทางไกลเหมือนกับในอดีต ทุกวันนี้
ฉันไม่ล าบาก เพราะว่าลูกสองคนของฉันเล้ียงดูฉันอย่างดี พวกเขามีหน้าท่ีการ
งานท่ีดี”  
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  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า  

“เมื่อก่อนฉันล าบากมาก แต่ทุกวันนี้ความเป็นอยู่ท่ีประเทศไทยดีขึ้นมาก ก่อน
หน้านั้นอยู่ท่ีประเทศพม่า ตอนนั้นฉันและครอบครัวมีความยากล าบากมาก
ท างานหนักแต่ไม่มีเส้ือผ้า เวลาท างานใส่แต่ผ้าถุง ไม่ใส่เส้ือ เพราะฉันจะเก็บ
เส้ือไว้ใส่วันอาทิตย์ และไม่มีรองเท้าใส่” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวสรุปว่า  

“ไม่มีอะไรท่ีจะกังวลในเวลานี้ เพราะพระเจ้าเล้ียงดูผ่านลูกๆ ของฉัน มีข้าวสาร
เพียงพอส าหรับครอบครัวของเราในทุกๆ ป”ี  

 จากการศึกษาข้อมูลท่ีได้รับพบว่า สภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมในปัจจุบันมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับสภาพความเป็นอยู่ในอดีตท่ีผ่านมา และยังพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน
ล้วนเกิดและเติบโตท่ีประเทศพม่า จากนั้นจึงอพยพมาต้ังถิ่นฐานและสร้างครอบครัวในประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังนั้น 
จึงสามารถสร้างอาคารคริสตจักรไว้ในชุมชนคริสเตียนและประกอบศาสนพิธีต่างๆ ตามความเช่ือของ
ตนเองได้อย่างเสรี นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้มอบสัญชาติไทยให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ท่ีเข้ามา
อาศัยให้มีสิทธิขั้นพื้นทางการศึกษาและการรักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิ์สวัสดิการท่ีดินท ากินและท่ีอยู่
อาศัยอีกด้วย ซึ่งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งท่ี
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

 ประสบการณ์ชีวิต 

 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับการสัมผัส
พระคุณของพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวและได้เห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ                 
ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจนเกิดเป็นค าพยานท่ีสามารถเล่าและหนุนใจผู้อื่นได้  

 (1) การสัมผัสพระคุณพระเจ้าในชีวิต จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ได้รับพระคุณจากพระเจ้าจากประสบการณ์ตรงท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งก่อเกิดเป็นความมั่นใจ ไว้วางใจ
และกล้าหาญในการเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้เล่าถึง
ประสบการณ์ในชีวิตว่า  

“ฉันได้รับพระคุณจากพระเจ้ามากมาย ในชีวิตของฉันเกิดมามีความ
ยากล าบาก พ่อแม่ไม่ได้รับเช่ือ ไม่รู้จักพระเจ้าก่อนตายจากไป ส่วนฉันได้รับ
พระคุณจากพระเจ้าให้ได้รู้จักกับพระองค์ ฉันเช่ือว่าพระเจ้าทรงดูแลฉันทุกๆ 
วัน เมื่อก่อนฉันล ายากมาก เวลาท างานฉันจะใส่แต่ผ้าถุงเพราะว่ามีเส้ือเพียง 
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ตัวเดียวฉันเก็บเส้ือไว้ใส่เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น และฉันก็ไม่มีรองเท้าใส่ท างาน
ด้วย แต่ทุกวันนี้ฉันได้รับทุกอย่างเพียงพอจากพระเจ้า”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสตรีวัยกลางคนได้เล่าเพิ่มเติมอีกว่า  

“เมื่อฉันและครอบครัวรับใช้พระเจ้า พระเจ้าอวยพรฉันและครอบครัวผ่านงาน
รับใช้ ฉันสัมผัสได้ว่าเมื่อสามีของฉันรับใช้ในต าแหน่งประธานกลุ่มบุรุษของ
คริสตจักร แม้จะเป็นต าแหน่งเล็กๆ แต่ว่าครอบครัวของเราได้สัมผัสถึงการ  
อวยพรของพระเจ้าจริงๆ คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ส าหรับ
ครอบครัวของเราเป็นส่ิงท่ีพิเศษ เราได้รับพระพรผ่านการรับใช้”  

 จากค าบอกเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านี้ท าให้เห็นว่าการได้สัมผัสพระคุณของพระเจ้าใน
ชีวิตนั้น มีอิทธิพลและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 (2) การมองเห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้า เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของ     
ผู้เช่ือ กลายเป็นค าพยานชีวิตท่ีดีจากการได้เห็นและมีประสบการณ์ตรงผ่านการช่วยเหลือของพระเจ้า
ในเหตุการณ์วิกฤติของชีวิต เหมือนกับผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายของ
ตนเองเนื่องจากการเจ็บป่วยไว้ดังนี้ว่า 

“ฉันเคยป่วยเป็นเนื้องอกท่ีบริเวณล าคอด้านขวา ต้องเข้ารับการผ่าตัด ตอนนั้น
บอกเลยว่าไม่อยากได้เงินทอง ต าแหน่งหรืออะไรในโลกนี้เลย นอกจากอยาก
รอดตาย ในตอนนั้นฉันมั่นใจว่าพระเจ้าช่วยเหลือฉันได้ แต่ถ้าจะให้ตายฉันก็
พร้อมท่ีจะตาย หลังจากการผ่าตัดผ่านพ้นไป ผลก็คือฉันรอดชีวิตและเนื้องอกก็
ได้หายไป ขอบคุณพระเจ้าส าหรับความกังวลและทุกข์ใจตลอดระยะเวลาหก 
เดือนท่ีฉันต่อสู้กับเนื้องอกได้ส้ินสุดลง” และอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ “สามีของฉัน
ป่วยเป็นเส้นเลือดแตกท่ีแกนสมอง เขาได้รับการรักษาหายเป็นปกติแล้ว และ
ถ้าไม่สังเกตดีๆ จะไม่รู้เลยว่าเขาเคยมีประสบการณ์เส้นเลือดแกนสมองแตก 
ทุกครั้งท่ีครอบครัวของเราเจอเรื่องท้อแท้ใจ ท้ังในการด าเนินชีวิตและการรับ
ใช้ เราก็มักจะหวนคิดถึงเหตุการณ์ท้ังสองเหตุการณ์ท่ีพระเจ้าทรงช่วยเราให้
ผ่านพ้นจากความตายและมอบชีวิตท่ีดีให้แก่เรา” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้เล่าในท านองเดียวกันว่า  

“ฉันเคยผ่าตัดถึงส่ีครั้ง ครั้งแรกผ่าคลอดลูก ครั้งท่ีสองผ่าตัดนิ่ว ครั้งท่ีสามผ่า
เอาลูกออก (ลูกตายในท้อง) และครั้งล่าสุดอาการหนักมากคือ ผ่าตัดไต        
เวลานี้ฉันมีไตเพียงข้างเดียว ก่อนผ่าตัดไตฉันอ่อนแรง อาการหนักมาก ฉันคิด
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ว่าคงไม่รอดแล้ว แต่อธิษฐานมอบทุกส่ิงไว้กับพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นหรือจะตาย
ก็แล้วแต่น้ าพระทัย ฉันเข้ารับการตัด ผลปรากฏว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดี     
ฉันกลับมาแข็งแรง แม้จะมีไตเพียงข้างเดียวก็ตาม ทุกวันนี้ฉันมีความเช่ือท่ี
เข้มแข็งในพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นผู้เยียวยารักษาจากโรคภัยไข้เจ็บ และ
ช่วยให้ฉันมีชีวิตรอดจากความตาย ตลอดส่ีปีท่ีผ่านมานี้ฉันไม่ต้องเข้ารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลอีกเลย” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้เป็นเล่าค าพยานท่ีเป็นการย้ าเตือนถึงการช่วยเหลือของ   
พระเจ้าคล้ายๆ กันว่า  

“ฉันตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะท่ีสาม ตอนนั้นรู้สึกกลัวตาย 
ฉันร้องเรียกหาพระเจ้า และอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าว่า ถ้าหากพระองค์ยัง
อยากให้ฉันมีชีวิตอยู่ และให้ท างานของพระองค์ ก็ขอทรงรักษาให้ฉันหาย ฉัน
สัญญากับพระเจ้าว่าจะรับใช้พระองค์ตลอดชีวิต ในท่ีสุดฉันก็ได้รับการรักษาให้
หายจากมะเร็ง ตลอดระยะเวลา 13 ปี ท่ีผ่านฉันจึงรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มท่ีไม่
เคยปฏิเสธเลย แรกๆ ฉันพยายามรับใช้พระเจ้าเพราะมีความรู้สึกกลัวท่ีได้ให้
ค าสัญญาไว้ แต่ต่อมางานรับใช้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน ซึ่งไม่ใช่   
รับใช้เพราะความกลัว” 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าประสบการณ์การ ช่วยเหลือจากพระเจ้าในเหตุการณ์ท าให้พวก
เขามีค าพยานท่ีมีคุณค่ามากในชีวิตของพวกเขา ท่ีสามารถได้เล่าและเป็นก าลังใจ หนุนใจ ผู้เช่ือคน
อื่นๆ ได้ และการได้เห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าผ่านประสบการณ์โดยตรงนั้นส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในพันธกิจคริสตจักรของพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอและมั่นคง ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีป่วย
เป็นมะเร็งได้กล่าวไว้ข้างต้น  

 นอกจากผู้ให้สัมภาษณ์ได้เห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าในช่วงวิกฤติของชีวิตแล้ว     
ผู้ใหสั้มภาษณ์อีกคนหนึ่งท่ีได้เห็นถึงการช่วยเหลือท่ีมาจากพระเจ้าในชีวิตประจ าวัน ได้กล่าวขอบคุณ
พระเจ้าไว้ดังนี้ว่า  

“ในชีวิตประจ าวันฉันพึ่งพาพระเจ้าตลอด ในการค้าขายบางวันแทบไม่มีลูกค้า
มาซื้อของเลย ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้า เช่ือไหมคะ อธิษฐานยังไม่ทันจบ ก็มี
ลูกค้ามาซื้อของ เป็นเช่นนี้ตลอด ฉันจึงเช่ือในพลังของการอธิษฐานอยู่เสมอ”  

 จากข้อมูลท่ี ไ ด้จากการสัมภาษณ์พบว่าองค์ประกอบภายนอกประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อม คือการมีสภาพครอบครัวท่ีมีความเช่ือเป็นหนึ่งเดียวกัน และร่วมกันรับใช้ในพันธกิจ
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ของคริสตจักร สภาพสังคมคริสเตียนท่ีมีผู้น าท่ีเข้มแข็งและมีผู้เช่ือคนอื่นๆ ท่ีสนับสนุน เกื้อกูลในการ
ท าพันธกิจรับใช้ นอกจากนี้ยังมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าอดีต และมีประสบการณ์ชีวิตโดยตรง
ผ่านการสัมผัสพระคุณของพระเจ้า และการมองเห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ   
ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของ
สตรีลาหู่ ภาคท่ี18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

 องค์ประกอบภายใน 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์สตรีกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะพบ
องค์ประกอบภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่แล้วยังพบว่า
มีองค์ประกอบภายในซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่อีกด้วย        
ซึ่งองค์ประกอบภายใน สามารถแยกเป็น 3 ส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้  

 (1) แนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า เกี่ยวกับการรับใช้/ผู้รับใช้ และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคริสเตียนท่ีดี  
 (2) ทัศนคติของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในพันธกิจท่ีมีต่อคริสตจักร ศิษยาภิบาล และต่อพันธกิจ
ของคริสตจักร  
 (3) ภาระใจของบุคคลผู้ให้ข้อมูลท่ีมีต่อพันธกิจ ต่อผู้คน และมีความเต็มใจในการใช้
ทักษะความสามารถของตนเองเพื่อพันธกิจของพระเจ้า 
 

 แนวคิด  

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดท่ีน่าสนใจซึ่ง เป็นส่วนประกอบของ
องค์ประกอบภายใน ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นการกระท าผ่านแนวคิดส าคัญ 3 ประการ คือ  
แนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า เกี่ยวกับการรับใช้/ผู้รับใช้ และเกี่ยวกับเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ      
ของการเป็นคริสเตียนท่ีดี 

 (1) แนวคิดเก่ียวกับพระเจ้า จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดเกี่ยวกับ  
พระเจ้า ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า  

“ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าส าหรับส่ิงสารพัดท่ีทรงประทานให้
ครอบครัวของฉัน”  

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า  
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“พระเจ้าของฉัน เป็นพระเจ้าท่ีเท่ียงธรรมชอบธรรม ฉันอธิษฐานทูลพระเจ้าใน
ทุกเรื่องราวและพึ่งพาพระเจ้าตลอด พระเจ้าทรงประทานความเข้มแข็งให้แก่
ฉันและคริสตจักร”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้สนับสนุนเพิ่มเติมว่า  

“พระเจ้าทรงช่วยเหลือฉันและทรงเป็นผู้ประทานความรอดให้แก่ฉัน พระคุณ
ของพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆ ฉันบอกกับสามีเสมอว่า เพราะพระเจ้าประทาน     
ส่ิงสารพัดให้กับเขาผ่านค าอธิษฐานของฉัน ทุกส่ิงจึงส าเร็จได้ ไม่ใช่ส าเร็จด้วย
ก าลังของเขา”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้ยืนยันในเรื่องเดียวกนัว่า  

“พระเจ้าคือผู้ช่วยเหลือทุกส่ิง ผู้ประทานทุกส่ิงท่ีจ าเป็นแก่ฉัน ฉัน คิดว่า      
พระเจ้ารักและเอ็นดู สงสารและรักฉันเหมือนกับท่ีพ่อแม่รักลูก ให้ทุกส่ิงและ
ท าทุกอย่างได้เพื่อลูก”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็สรุปว่า  

“การท่ีฉันมานมัสการพระเจ้าเป็นประจ าก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของ
ชีวิต ทรงสถิตอยู่กับฉันและช่วยเหลือฉันแม้ในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายของชีวิต 
พระองค์เป็นผู้เดียวท่ีพึ่งพาได้ ฉันจึงยึดพระองค์ไว้อย่างมั่นคง ฉันจะไม่ปล่อย
มือจากพระองค์” 

 จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกส่ิงและทรงเป็นผู้ประทานส่ิงสารพัดให้แก่ผู้ท่ีเช่ือวางใจในพระองค์ สอดคล้องกับ
ข้อมูลเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าของชาวลาหู่นั้นซึ่งมีมาแต่เดิมก่อนรับเช่ือในพระเยซูคริสต์ 
กล่าวคือในความเช่ือด้ังเดิมของชาวลาหู่นั้นก็ มีความเช่ือถือใน เทวราช ‘หงื่อซา’ (G’ui sha          
หมายถึง พระเจ้า) ว่าเป็นผู้สร้างโลก และสร้างสรรพส่ิงท่ีดีงามท้ังหลายในโลกนี้และเป็นผู้ประทานพร
แก่มนุษย์ สะท้อนให้เห็นว่าการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับพระเจ้านั้นส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 (2) แนวคิดเก่ียวกับการรับใช้  จากการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การรับใช้พระเจ้า จากแบบสัมภาษณ์มีค าถามข้อหนึ่งท่ีได้ถามเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์ 
“การรับใช้ / ผู้รับใช้ ของท่านคือใคร?” ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิด
ท่ีชัดเจนและให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ  ผู้รับใช้ หมายถึงผู้ท่ีเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์ 
ทุกคนท่ีมีความเช่ือต่างก็มีหน้าท่ีในการรับใช้พระเจ้า และต้องรับใช้พระเจ้าร่วมกัน  ไม่ไ ด้
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เฉพาะเจาะจงเพียงศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ ผู้ท่ีมีศาสนศักด์ิ หรือมีต าแหน่งในคริสตจักรเท่านั้น    
โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงหน้าท่ีของผู้เช่ือทุกคนท่ีพระเยซูได้มอบหมายว่า  

“เราท้ังหลายผู้เช่ือวางใจในพระองค์ก็เป็นสาวกของพระองค์ท่ีจะต้องออกไป
ประกาศข่าวประเสริฐไปยังคนทุกชาติ ไปให้จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็สนับสนุนว่า  

“ผู้รับใช้เป็นทาสของพระเยซูคริสต์”  

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวส าทับว่า  

“ฉันท าตามส่ิงท่ีพระคัมภีร์สอน ไม่ได้รับใช้หรือมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักร
เพียงเพราะอยู่ในต าแหน่งกรรมการของคริสตจักรเท่านั้น เพราะก่อนท่ีจะเป็น
กรรมการ ฉันก็รับใช้เป็นแบบนี้ ฉันยังพยายามเรียนรู้และช่วยเหลือครอบครัว 
ศิษยาภิบาลอยู่เสมอ ทุกคนท่ีเช่ือในพระเยซูสามารถรับใช้ตามของประทาน 
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างดีท่ีสุด”  

  ในขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็กล่าวในท านองเดียวกันถึงการรับใช้
อย่างเอาจริงเอาจังว่า  

“เราท างานเพื่อพระเจ้าเพียงแค่หนึ่งวัน (ส่วนใหญ่คือวันอาทิตย์) แต่เราท างาน
เพื่อตัวเองและครอบครัวถึงหกวัน เพราะฉะนั้นจึงต้ังใจท างานรับใช้พระเจ้าใน
คริสตจักรหนึ่งวัน เราท้ังครอบครัวก็จะท าอย่างเต็มท่ี”  

 จากการศึกษาแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าท่ีถูกต้องนั้นมีอิทธิพลและส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 (3) แนวคิดเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นคริสเตียนที่ดี   
 เมื่อคริสเตียนกลับใจและรับเช่ือในพระเยซูคริสต์ เราทุกคนก็เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
คริสตจักร และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะคริสเตียน จากการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมี
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็นคริสเตียนท่ีดี ดังเช่น  คนหนึ่งในผู้ให้
สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า  

“ฉันถวายถวายสิบลด ถวายจ าปี ถวายตามเทศกาล ถวายพิเศษ และถวาย
ปกติให้กับคริสตจักรอย่างสม่ าเสมอ และไม่มีความขัดแย้งเรื่องการถวาย
ภายในครอบครัว เมื่อได้ฟังเทศนาเกี่ยวกับหน้าท่ีของคริสเตียนทุกคน ฉันก็ได้
ตอบสนองด้วยการช่วยเหลืองานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้าน
ใหม่ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของสมาชิกทุกคนในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมคริสเตียน”   
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  ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่ีกล่าวว่า  

“ฉันเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์สามรอบ คือรอบสตรี รอบเท่ียง และ
รอบอนุชนตอนเย็น ฉันถวายสิบลดสม่ าเสมอเมื่อฉันมีรายรับเข้ามา อย่างท่ี   
พระธรรมมาลาคี บทท่ี 3 ได้กล่าวไว้เรื่องถวายสิบลด ฉันจ าได้และฉันท าตาม
ซึ่งไม่ท าไม่ได้”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวสนับสนุนว่า  

“การนมัสการพระเจ้าเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในชีวิต ต้ังแต่เป็นเด็กจนถึงปัจจุบัน 
เมื่อได้เข้าใกล้พระเจ้า รู้สึกสบายใจ ฉันเช่ือวางใจ ไม่เคยขาดการไปโบสถ์ในวัน
อาทิตย์ ฉันไม่อนุญาตให้ลูกเรียนพิเศษในวันอาทิตย์เด็ดขาด ตัวเองก็ไม่เปิด
ร้านขายของในวันอาทิตย์เช่นกัน วันอาทิตย์เป็นวันท่ีทุกคนในครอบครัวจะอยู่
ท่ีคริสตจักร นมัสการและสามัคคีธรรมกับผู้เช่ือคนอื่นๆ”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งยืนยันว่า  

“รายได้ทุกทางท่ีฉันได้รับ ฉันถวายสิบลดสม่ าเสมอ ฉันถวายสิบลดเพราะเป็น   
ผู้เช่ือ (คริสเตียน) ไม่ใช่เพราะว่าตนเองเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาศิษยาภิบาลก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า  

“ครอบครัวของเรามาต้ังหมู่บ้านใหม่ท่ีนี่ และบุกเบิกคริสตจักร ถึงแม้ว่าฉันไม่
เป็นภรรยาศิษยาภิบาลฉันก็ท างานเพื่อรับใช้พระเจ้า มีบ้างท่ีเหนื่อยแต่ก็ไม่ท้อ
และจะท าต่อไป”  

 ถ้อยค าท่ียืนยันถึงแนวคิดเหล่านี้ได้แสดงออกถึงการมีแนวคิดหน้าท่ีของคริสเตียนท่ีดี 
คือการท่ีทุกคนท าหน้าท่ีของตนเองโดยไม่ยึดติดกับต าแหน่ง ซึ่งกล่าวได้ว่าการท่ีพวกเขามีแนวคิด
เช่นนี้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี18 สภาคริสตจักร   
ในประเทศไทย 
 

 ทัศนคติ 
 

 จากการศึกษาพบว่านอกเหนือจากการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดท่ีถูกต้องแล้วยัง
จ าเป็นต้องมีทัศนคติท่ีดีซึ่งประกอบด้วย ทัศนคติท่ีดีต่อคริสตจักร ต่อศิษยาภิบาล และต่อพันธกิจหรือ
งานรับใช้ของคริสตจักร ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ทัศนคติที่ดีต่อคริสตจักร จากการศึกษาพบว่าการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติท่ีดีต่อ
คริสตจักรนั้นส่งผลให้พวกเขาร่วมพันธกิจของคริสตจักรอย่างสม่ าเสมอ ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
คนหนึ่งได้กล่าวว่า  

“เมื่อตอนท่ีฉันเป็นเด็ก ฉันชอบไปโบสถ์ ท่ีนั่นอาจารย์สอนฉันอย่างดี ฉันได้
เรียนรู้หลายส่ิงหลายอย่าง ท้ังพระคัมภีร์ ภาษาลาหู่ ตัวโน๊ตและร้องเพลง
ประสานเสียง ฉันสามารถท าส่ิงเหล่านั้นได้จนถึงทุกวันนี้”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็กล่าวไว้เช่นกันว่า  

“ฉันโตมากับพันธกิจคริสตจักร ต้ังแต่ตอนอยู่ท่ีปาหลีประเทศพม่า ท่ีคริสตจักร
ของฉันมีเพื่อนมากมาย ฉันมีความสุขและสนุกมากเป็นภาพจ าจนถึงทุกวันนี้” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวยืนยันเกี่ยวกับชีวิตคริสตจักรเช่นกันว่า  

“ช่วงชีวิตในวัยเด็กได้เรียนพระคัมภีร์ ได้ฝึกฝนการเป็นผู้น าอนุชนในคริสตจักร
เอเดน ฉันเช่ือพระเยซู รู้จักพระเจ้าผ่านการเรียนรวีวารศึกษา จ าได้ว่าฉันได้
เรียนดีมากๆ”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงคริสตจักรดังนี้ว่า  

“ตัวฉันเป็นศิษยาภิบาลเต็มเวลาแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการ
เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร เพราะคริสตจักรไม่มีก าลังเล้ียงดูศิษยาภิบาล แต่ฉัน
ได้รับของขวัญตอนส้ินปี แม้ว่าคริสตจักรไม่มีก าลังเล้ียงดูฉัน ฉันก็ไม่รู้สึกน้อยใจ 
ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อย ฉันท าหน้าท่ีนี้มากว่า 17 ปีแล้ว ถ้ายังท างานได้ ฉันก็จะ
ท าต่อไป”   

 จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติท่ีดีต่อคริสตจักร
นั้นเกิดจากการความสัมพันธ์ท่ีดีกับคริสตจักร ซึ่งพบว่าบางคนมีภาพความทรงจ าท่ีดีต่อคริสตจักร
ต้ังแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ ค าถามข้อหนึ่งในแบบสัมภาษณ์เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับคริสตจักร      
ซึ่งหลายครั้งแม้แต่คริสเตียนผู้เช่ือเองก็มักจะให้ความหมาย ‘คริสตจักร’ ท่ีคาดเคล่ือนไป บางคน
อาจจะเน้นว่าคริสตจักรคือ อาคาร สถานท่ี ทรัพย์สินและส่ิงดีต่างๆ แต่ส าหรับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ท้ัง 
15 คน มีความเข้าใจตรงกับว่าคริสตจักรคือ กลุ่มคนท่ีเช่ือวางใจในพระคริสต์ อาจเป็นไปได้ว่าเพราะ
ค าว่าคริสตจักรในภาษาลาหู่ คือ ‸ ˬ ˍ  (คริ่  ย่า อ่อ หมู่) ซึ่งแปลว่า กลุ่มคนของ     
พระคริสต์ มีความหมายชัดเจนในตัวอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ ท าให้พวกเขามีทัศนคติท่ีดีต่อคริสตจักร      
ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี18 สภาคริสตจักร      
ในประเทศไทย  
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 (2) ทัศนคติทีดี่ต่อศิษยาภิบาล จากการศึกษาพบว่านอกจากผู้ใหสั้มภาษณ์จะมีทัศนคติ
ท่ีดีต่อคริสตจักรแล้ว สตรียังมีทัศนคติท่ีดีต่อศิษยาภิบาลอีกด้วย ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้เผย
ทัศนคติท่ีดีต่อศิษยาภิบาลของตนเองว่า  

“ศิษยาภิบาลของฉันเป็นคนจิตใจดีงาม ท่านสามารถท าศาสนพิธีได้ด้วย
เพราะว่าเป็นศาสนาจารย์ ท่านมีความสามารถหลายอย่าง ชีวิตของท่านก็เป็น
แบบอย่างท่ีดีเสมอ ไม่เคยละท้ิงงานรับใช้ไปท างานอย่างอื่นเลย”  

  ซึ่งเหมือนกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวว่า  

“ศิษยาภิบาลท่านให้ก าลังใจดี หนุนใจและเทศนาเก่ง มีความต้ังใจและถวายตัว
มากๆ ครอบครัวของเรามีส่วนถวายให้กับศิษยาภิบาลด้วย เพราะรู้ว่ า
คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรเล็กๆ ให้ค่าตอบแทนท่านได้น้อย แม้ว่าท่าน
เรียนจบปริญญาโทแต่ยินดีรับเงินเดือนน้อย ชอบท่านมีใจรับใช้ถวายตัวมาก”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวเสริมว่า  

“ศิษยาภิบาลเป็นคนดี ท างานเก่งมีความเข้มแข็งในชีวิตฝ่ายวิญญาณ ฉันให้
ความร่วมมือกับศิษยาภิบาลรับใช้พระเจ้าด้วยกัน”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความส าคัญของศิษยาภิบาลคริสตจักรว่า  

“ศิษยาภิบาลของฉันเทศนาส่ังสอนดี มีความอดทน แบ่งปันช่วยเหลือ ภรรยา       
ศิษยาภิบาลก็เก่งมาก มีศักยภาพหลายด้าน (ดนตรี ร้องเพลง) ฉันคิดว่าถ้าหาก
คริสตจักรไม่มีศิษยาภิบาล คริสตจักรจะขาดผู้เล้ียงฝ่ายวิญญาณ ขาดผู้ดูแล
สมาชิกให้เติบโตในความเช่ือ ดังนั้น คริสตจักรทุกแห่งควรมีศิษยาภิบาล”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้สนับสนุนเพิ่มเติมว่า  

“การมีศิษยาภิบาลดูแลคริสตจักรมีความส าคัญมาก นับจากคริสตจักรของเรา
เกิดการแตกแยกเมื่อสิบกว่าปีท่ีแล้ว ถ้าคริสตจักรไม่มีศิษยาภิบาล คริสตจักร
ของเราคงไม่สามารถยืนอยู่ในจุดนี้ได้แน่ ศิษยาภิบาลท่ีนี้มีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตสมาชิกมาก ศิษยาภิบาลจะคอยช่วยเหลือสมาชิกทุกอย่าง เช่น เป็นธุระพา
สมาชิกไปโรงพยาบาล ไปอ าเภอ ไปติดต่อราชการ เป็นต้น” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า 

“ฉันพูดในฐานะสมาชิกไม่ใช่ฐานะภรรยาศิษยาภิบาล ท่านเป็นคนเก่งในสายตา
ฉัน เทศนาดี และมีมิตรสัมพันธ์ท่ีดีต่อทุกคน ชอบช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน 
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เมื่อมีคนเจ็บป่วย ศิษยาภิบาลพาไปหาหมอ ดึกๆ ด่ืนๆ ก็ไป มีคนเดือดเนื้อร้อน
ใจในเรื่องใดๆ ก็จะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากศิษยาภิบาล” 

 จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้พบว่าคุณลักษณะการเป็นผู้รับใช้ท่ีดีของศิษยาภิบาล
คริสตจักรท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความช่ืนชมและมีทัศนคติท่ีดีต่อศิษยาภิบาล และยินดีเป็นเพื่อน
ร่วมงานท่ีดีของศิษยาภิบาลด้วย นอกจากจะมีคุณลักษณะการเป็นผู้เล้ียงท่ีดีในบทบาทหน้าท่ีของ
คริสตจักรแล้วยังพบว่าศิษยาภิบาลควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และสามารถเป็นท่ีพึ่งส าหรับทุก
คนได้ในยามยากล าบาก ซึ่งในบริบทของชาวลาหู่จึงต้องการของศิษยาภิบาลท่ีเป็นมากกว่าผู้เล้ียง   
ฝ่ายวิญญาณ แต่ยังรวมไปถึงการเป็นท่ีพึ่งในหลายๆ ด้านอีกด้วย ดังนั้นการมีทัศนคติท่ีดีต่อศิษยาภิบาล
จึงส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี18 สภาคริสตจักร      
ในประเทศไทย  

 (3) ทัศนคติที่ดีต่อพันธกิจ/งานรับใช้  จากการศึกษาข้อมูลพบว่านอกจากผู้ให้
สัมภาษณ์จะมีทัศนคติท่ีต่อคริสตจักร และมีทัศนคติท่ีดีต่อศิษยาภิบาลแล้ว ยังพบว่ามีทัศนคติท่ีดีต่อ
ต่อพันธกิจ/งานรับใช้ด้วย ดังท่ีผู้ใหสั้มภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า  

“ถ้าไม่ได้นมัสการพระเจ้า ฉันไม่สามารถอยู่ได้ ฉันไม่เคยบ่น ไม่เคยหลบหนี
การนมัสการพระเจ้า ฉันไปนมัสการพระเจ้าท่ีคริสตจักรสม่ าเสมอ” 

  คล้ายกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งซึ่งกล่าวว่า  

“ฉันชอบร้องเพลง ร้องเพลงประสานเสียง การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า    
ฉันร่วมทีมประกาศของคริสตจักรด้วย”  

  ผู้ใหสั้มภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้ตอบสนองในทิศทางเดียวกันว่า  

“ฉันชอบการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ คริสตจักรมีการนมัสการส่ีรอบ   
ฉันชอบการนมัสการรอบเช้าท่ีสุด ฉันจะต่ืน เช้าๆ ลุกขึ้นมาท าอาหารเสร็จแล้ว
จะไปร่วมนมัสการ 07.00 น. ท่ีฉันชอบนมัสการรอบเช้าเพราะอากาศเย็นสด
ช่ืนและมีความเงียบสงบ วันอาทิตย์ฉันจะไม่เดินทางไปออกจากหมู่บ้าน ฉันจะ
อยู่ในหมู่บ้านและนมัสการพระเจ้าทุกๆ รอบ ถ้าวันไหนท่ีต้องเล้ียงหลาน ฉันก็
พาหลานไปโบสถ์ด้วย ไม่ปล่อยใหห้ลานๆ อยู่ท่ีบ้าน”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้เสนอการท าพันธกิจของตนเองว่า  

“ฉันร่วมพันธกิจของพระเจ้าในคริสตจักรตลอด และยังได้เป็นผู้แทนของ
คริสตจักรไปร่วมประชุมคริสตจักรเขต และฉันไปร่วมการอบรมสตรีภาคท่ี 18 
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ทุกๆ ปี และไปร่วมประชุมประจ าปีภาค 18 (ซีวุ่ย) ฉันชอบการเรียนพระคัมภีร์
ในการอบรมและในการประชุม”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็กล่าวในท านองเดียวกันคือ  

“ฉันร่วมการอบรมสตรีภาค 18 ฉันเดินทางไปร่วมและออกค่าลงทะเบียนเอง 
ฉันชอบไปเรียนพระคัมภีร์ ฉันได้รับก าลังจากพระเจ้าผ่านการเรียนพระคัมภีร์ 
การไปเช่นนี้ได้พบปะเพื่อนๆ ต่างคริสตจักร และได้พบเพื่อนใหม่ๆ เสริมสร้าง
กันในงานพันธกิจของพระเจ้า” 

 จากการศึกษาพบว่าการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติท่ีดีต่อพันธกิจรับใช้ ส่งผลให้พวกเขา
ร่วมท าพันธกิจต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และไม่เพียงแต่เกิดการอุทิศถวายตัวรับใช้จากชีวิตพันธกิจ     
ของคริสตจักรของตนเองเท่านั้น แต่ยังออกไปท าพันธกิจในระดับต่างหมู่บ้าน ระดับคริสตจักรเขต 
จนถึงระดับคริสตจักรภาคท่ี 18 พวกเขาได้ทุ่มเทก าลัง เวลา ความคิดและทุนทรัพย์ ในการร่วม     
พันธกิจคริสตจักรท่ีมีหลากหลาย และการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านี้มีทัศนคติท่ีดีต่อพันธกิจและงานรับใช้
นั้นส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่อย่างแท้จริง 
 

 ภาระใจ  

 จากการศึกษาพบว่านอกจากแนวคิดและทัศนคติท่ีได้กล่าวไปแล้วยังมีส่วนส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ภาระใจ ประกอบด้วยภาระใจต่อพันธกิจ ภาระใจต่อผู้คนและการมีภาระใจในการใช้
ทักษะความสามารถของตนเอง เหล่านี้เป็นส่วนประกอบในองค์ประกอบภายในท่ีมีความส าคัญและ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย  ดังต่อไปนี้ 

 (1) ภาระใจต่อพันธกิจ จากการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีภาระใจต่อพันธกิจต่างๆ      
ของคริสตจักร ซึ่งภาระใจเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของ
สตรีผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านี้ ดังเช่นค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ดังนี้  

“ฉันชอบงานดูแลบริการ แม้ไม่ได้มีต าแหน่งอะไรในคริสตจักร แต่ฉันมีใจใน
การช่วยเหลือพันธกิจต่างๆ ฉันสมัครใจเข้ากลุ่มหารายได้ของคริสตจักร ฉันมี
ภาระใจกับงานด้านนี้ เป็นการหารายได้เข้าคริสตจักรเพื่อคริสตจักรจะได้มี
งบประมาณในการด าเนินในพันธกิจต่อไป”  
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  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวถึงภาระใจของตนเองเช่นเดียวกันว่า  

“ฉันมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักร โดยเฉพาะตอนนี้ฉันได้รับเลือกเป็นผู้น า
การประกาศของกลุ่มผู้สูงอายุคริสตจักร พระเจ้าทรงใช้ฉันแม้อายุมากแล้ว       
ก็ยังได้ไปออกทีมประกาศตามหมู่บ้านต่างๆ มีหมู่บ้านหลายแห่งท่ีต้องการให้
ทีมของเราไปแสดงละครการประกาศ เราก็จัดคิวกันออกไปประกาศ ฉันไม่มีวัน
ละท้ิงพระเจ้าแน่นอน ฉันชอบร้องเพลง อธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน
เผ่ือคริสตจักร และฉันจะกล่าวเรื่องราวของพระเจ้าตลอดชีวิตของฉัน”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกจ านวนหนึ่ง ได้เล่าถึงพันธกิจท่ีตนเองได้มีส่วนริเริ่มและได้รับการ
ตอบสนองท่ีดีจากคริสตจักร ดังเช่นผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า  

“ฉันอาสาสอนระวีวารศึกษาและเล่นดนตรีในคริสตจักร เป็นอาสาสมัครไม่มี
ค่าตอบแทน”  

      เช่นเดียวกับท่ีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวว่า  

“ครอบครัวของฉันได้รับเลือกเป็นมัคนายกดูแลอาคารสถานท่ีและทรัพย์สิน
ของโบสถ์ ฉันชอบท าอาหารจึงอาสาเป็นแม่ครัวของโบสถ์ (ไม่มีค่าตอบแทน) 
ท าอาหารต้อนรับเล้ียงดูแขกเวลาท่ีคริสตจักรมีผู้มาเยือน หรือเวลาท่ีคริสตจักร
มีงาน ฉันก็เป็นแม่ครัวหลักให้และมีสมาชิกคนอื่นๆ มาช่วยด้วย เป็นความต้ังใจ
รับใช้ของฉันเพราะอยากรับใช้พระเจ้าในส่ิงท่ีตัวเองชอบและถนัด ฉันดูแล
ทรัพย์สินของคริสตจักร ฉันรู้จักส่ิงของเครื่องใช้ของโบสถ์เป็นอย่างดี กรณีท่ีมี
ของโบสถ์สูญหายและไปพบอยู่ท่ีอื่นฉันก็จ าได้”  

  ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจกลุ่มสตรีคริสตจักรท่ี
ตนเองเป็นผู้น าว่า  

“ฉันริเริ่มพันธกิจสองอย่างในกลุ่มสตรี คือ 1) สร้างความเข้มแข็งในชีวิตสตรี
ด้วยการอ่านพระคัมภีร์พร้อมกันในวันอาทิตย์ เวลา 13:00 -15:00 น.             
2) ต้ังกลุ่มรีวิวประกอบเพลงสรรเสริญพระเจ้า นัดกลุ่มสตรีฝึกฝนการเต้นท่ี
บ้านของฉันทุกเย็นวันเสาร์ เป็นการออกก าลังกาย และเป็นการฝึกฝนท่าเต้น
เพื่อเต้นสรรเสริญพระเจ้าท่ีโบสถ์ด้วย”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงภาระใจในการท าพันธกิจของตนว่า  

“ฉันรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการร้องเพลงประสานเสียง จึงขออนุญาต
จากศิษยาภิบาลและคณะกรรมการคริสตจักร เป็นอาสาสมัครสอนเพลง
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ประสานเสียงให้กับกลุ่มหนุ่มสาวท่ีเริ่มต้น ต้ังครอบครัว ช่ือคณะนักร้อง           
อับราฮัม ทุกวันนี้ฉันภูมิใจมากท่ีคณะนักร้องอับราฮัมเข้มแข็งมากขึ้น มีการ
ถวายเสียงทุกวันอาทิตย์และร่วมออกทีมประกาศด้วย”  

 จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีภาระใจต่อพันธกิจของ
พระเจ้าในคริสตจักรเป็นเรื่องท่ีน่ายกย่องส่งเสริม พวกเธอไม่เพียงแต่อธิษฐานเผ่ืออยู่เบื้องหลังและ
ร่วมพันธกิจท่ีมีอยู่เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ท่ีผลักดันให้เกิดพันธกิจใหม่ๆ ขึ้นในคริสตจักรอีกด้วย ซึ่งการมี
ภาระใจต่อพันธกิจนี้เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่    
ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทยอย่างยิ่ง 

 (2) ภาระใจที่มีต่อผู้คน จากการศึกษาพบว่านอกจากผู้ให้สัมภาษณ์มีภาระใจต่อ     
พันธกิจแล้วยังมีภาระใจต่อผู้คนอีกด้วย ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรอย่างมาก 
ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้แบ่งปันภาระใจของตนท่ีต่อผู้คนในคริสตจักรว่า 

 “อยากให้สมาชิกทุกคนเข้มแข็งและยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไป ทุกวันนี้
ฉันก็อธิษฐานเผ่ือสมาชิกคริสตจักรเสมอ ฉันอธิษฐานสามครั้งต่อวันเหมือนกับ
ดาเนียลท่ีอธิษฐานสามครั้งต่อวันใช่ไหม? และฉันมักจะไปหาเพื่อนๆ ตามบ้าน 
และหนุนใจพวกเขาด้วยพระค าของพระเจ้าเสมอ” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็กล่าวในลักษณะเดียวกันว่า  

“เพื่อนๆ สตรีในคริสตจักรของฉันมีปัญหาในครอบครัว ฉันจะคอยเป็นท่ี
ปรึกษาให้กับพวกเขา ฉันแนะน าให้เพื่อนๆ ของฉันปรับปรุงแก้ไขท่ีตัวเองก่อน 
โดยให้เขาอ่านพระคัมภีร์และท าตามส่ิงท่ีพระคัมภีร์สอน และอธิษฐานพึ่งพา
พระเจ้า มอบครอบครัวไว้กับพระเจ้าให้พระองค์ทรงดูแล”  

 ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวไว้สนับสนุนเพิ่มเติมว่า  

“เมื่อใดท่ีฉันพบเห็นเด็กๆ ยากจน ไม่มีเงิน ไม่ได้กินข้าว ฉันก็จะช่วยเหลือให้
พวกเขา ฉันมีความสุขท่ีได้ท าแบบนั้น ฉันเข้าใจพวกเขาดีเพราะฉันเคยหิวโหย 
ตอนนี้ฉันพอมีเงินมากกว่าเมื่อก่อน ฉันก็อยากช่วยเหลือคนอื่นๆ บ้าง”  

  เช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งท่ีได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องในคริสตจักรว่า  

“คริสตจักรลาหู่หลายแห่งถูกรบกวนด้วยค าสอนเทียมเท็จ รวมท้ังคริสตจักร
ของฉันด้วย ฉันได้เตือนพี่น้องเหล่านั้นด้วยความจริงใจว่า ให้พวกเขาระวัง    
ค าสอนเหล่านั้นและให้อ่านพระคัมภีร์ ถ้าทุกคนรู้พระคัมภีร์ ก็จะรู้ว่าใครสอน
ผิดหรือสอนถูก และจะรู้จักค าสอนเทียมเท็จเหล่านั้น”  
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  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่า  

“กลัวคริสตจักรจะไม่มีผู้เล้ียงเพราะพี่น้องในคริสตจักรทะเลาะกันเอง ไม่อยาก
ให้มีการแบ่งแยกกันเกิดขึ้นในคริสตจักร อยากให้พี่น้องรักกันมีเรื่องราวต่อกันก็
ให้อภัยต่อกัน อยากเห็นสมาชิกเติบโต ทุกคนสรรเสริญพระเจ้า อนุชน ผู้ใหญ่
และเด็กเข้าโบสถ์นมัสการพระเจ้าร่วมกัน ทุกวันนี้มีผู้สอนเทียมเท็จเข้ามาใน
หมู่บ้าน และมีหลายคนท่ีเช่ือและติดตามกลุ่มนั้นไปแล้ว ฉันจ าได้ว่าพระคัมภีร์
ได้บอกไว้ถึงเวลาในยุคสุดท้ายนั้นจะมีผู้เผยพระวจนะเท็จเกิดขึ้นมากมาย        
ก็เกิดขึ้นจริงๆ ฉันก็เตือนผู้เช่ือคนอื่นๆ ด้วย”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวในท านองเดียวกันอีกว่า  

“ฉันอธิษฐานเผ่ือคณะกรรมการคริสตจักร เพื่อเขาทุกคนจะมีชีวิตท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการเป็นผู้น าคริสตจักร ไม่อยากให้เกิดการแตกแยกกันใน
คริสตจักรอีก อยากให้สมาชิกทุกคนรักกัน ไม่ท าร้ายกัน ไม่แบ่งแยกต่อกัน” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่ งได้แสดงความห่วงใยต่อกลุ่มอนุชนซึ่ งเป็นอนาคต           
ของคริสตจักรว่า  

“อยากให้สมาชิกมีความเข้มแข็งในพระเจ้า อยากให้อนุชนคนรุ่นใหม่เข้ามา
พึ่งพาพระเจ้า ไม่ใช่มีแต่ความรู้ทางโลกเท่านั้นแต่มีความเช่ือและเติบโตใน   
พระเจ้า ไม่อยากให้มียาเสพติด เป็นห่วงลูกหลานมาก ทุกวันนี้อนุชนหลายคน
ติดยาจนเสียคน เกิดปัญหาในครอบครัว อยากให้มีลูกหลานในคริสตจักรถวาย
ตัวเรียนพระคัมภีร์แล้วกลับมาเป็นศิษยาภิบาลท่ีคริสตจักรของเรา อยากให้
สมาชิกทุกคน ทุกครอบครัวอยู่ในทางของพระเจ้า ย าเกรงพระเจ้า”  

 จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้พบว่าการท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีภาระใจต่อผู้คนนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์ประกอบภายในท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 
18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 (3) การใช้ทักษะความสามารถของตนเอง จากการศึกษาพบว่านอกจากภาระใจต่อ     
พันธกิจและภาระใจต่อท่ีมีต่อผู้คนแล้ว ยังพบอีกว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีภาระใจในการใช้ทักษะ
ความสามารถและความถนัดของตนเองเพื่อพันธกิจของพระเจ้า ดังเช่นผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า  

“ฉันเต็มใจท่ีจะเดินทางไปร่วมการอบรมท่ีสตรีภาค 18 จัดขึ้น เวลาไปอบรม
พระคัมภีร์ ได้รับความรู้ใหม่ๆ ฉันก็น ากลับมาแบ่งปันให้กับกลุ่มสตรีใน
คริสตจักร”  
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  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็กล่าวสนับสนุนว่า  

“ฉันเทศนาแบ่งปันในกลุ่มสตรีได้ และเคยได้รับโอกาสเทศนาในวันแม่ของ
คริสตจักรด้วย”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวยืนยันถึงการรับใช้ของตนว่า  

“บ่อยครั้งฉันต้อนรับแขกผู้รับใช้พระเจ้ามานอนพักค้างคืนท่ีบ้าน ฉันยินดี
ท าอาหารและดูแลท่ีพักให้อย่างดีท่ีสุด”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้สนับสนุนว่า  

“ฉันเข้ากลุ่มหารายได้ของคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ เพราะฉันชอบและถนัด
เกี่ยวกับการท าอาหาร เป็นการช่วยกันหารายได้เข้าคริสตจักรโดยการขาย
ก๋วยเต๋ียว ฉันอาสาไปจ่ายตลาดและท าก๋วยเต๋ียว ซึ่งกลุ่มสตรีคริสตจักรของเรา
ก็ช่วยกันขายท่ีโบสถ์ตอนเท่ียงของวันอาทิตย์ เพื่อจะเป็นรายได้ใช้ในพันธกิจ
ของคริสตจักรต่อไป” 

  จากการศึกษาพบว่ามีผู้ให้สัมภาษณ์จ านวนหนึ่งท่ีกล่าวว่าพวกเธอมีของประทาน
ในการร้องสรรเสริญพระเจ้า ดังเช่นผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวว่า  

“ฉันอยู่ในคณะนักร้องของคริสตจักร ฉันชอบร้องเพลงประสานเสียง บ่อยครั้ง
ฉันเป็นผู้ท่ีจะสรรหาเพลงคณะนักร้องบทใหม่ๆ เพราะๆ แล้วถ่ายเอกสารไว้ให้
คณะนักร้อง ร้องสรรเสริญพระเจ้า ฉันมีความสุขมากท่ีได้ท าเช่นนั้น”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวยืนยันเช่นกนัว่า  

“ฉันร้องเพลงประสานเสียงได้ท้ัง ส่ีเสียง และสอนคนอื่นร้องด้วย มีน้องๆ 
หลายคนในคริสตจักรท่ีฉันช่วยสอนพวกเขาจนสามารถร้องได้ และบางคนมี
การพัฒนาจนร้องประสานได้หลายเสียงเช่นกัน” 

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวในเรื่องเดียวกันว่า  

“ฉันเป็นหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียง และได้ช่วยสอนคนอื่นๆ ในการร้อง
เพลงประสานเสียง หลายเสียงด้วย”  

  ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวสรุปว่า  

“ฉันชอบพันธกิจการรับใช้พระเจ้าใน หลายๆ อย่าง แต่ชอบมากท่ีสุดคือ     
การร้องเพลงประสานเสียงคณะนักร้อง ฉันมีของประทานในการร้องเพลง 
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เสียงประสานท้ังส่ีเสียง ทุกวันนี้แม้ฉันแก่แล้วฉันก็ยังคงอาสาสอนร้องเพลง
ประสานเสียงให้กับผู้สนใจ โดยไม่มีต าแหน่งในคริสตจักร” 

 จากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรลาหู่ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ให้สัมภาษณ์มีโอกาส 
ในการรับใช้พระเจ้าโดยใช้ของประทาน ความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างเต็มท่ี และการท่ี
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเต็มใจในการใช้ทักษะความสามารถของตนเองเพื่อพันธกิจของพระเจ้านั้นส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

 ดังนั้น จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวพบว่า มีส่วนประกอบท่ีส าคัญท้ังสามส่วนซึ่งมี
อิทธิพลและส่งผลต่อการพัฒนาคริสตจักรเป็นอย่างมากคือ องค์ประกอบภายใน ประกอบด้วยการมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง การมีทัศนคติท่ีดี และภาระใจของผู้ให้สัมภาษณ์ในการใช้ความสามารถของตนเองใน
การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของ
สตรีลาหู่ ภาคท่ี18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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บทท่ี 5  

บทสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 จากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ แล้วน ามาวิเคราะห์ศึกษา
องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ภาคท่ี 18              
สภาคริสตจักรในประเทศไทย สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 

  ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของ
สตรีลาหู ่ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยผ่านทางการสัมภาษณ์สตรีลาหู่ จ านวน 15 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่  
2) เพื่อศึกษาแนวคิดของสตรีลาหู่ท่ีมีต่องานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น 
3) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ 

 
 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถ่ินของสตรีลาหู่  

 จากการศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น      
ของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย พบสององค์ประกอบคือ องค์ประกอบภายนอก 
และองค์ประกอบภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 องค์ประกอบภายนอก จากการศึกษาสามารถสรุปองค์ประกอบภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่  ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย             
มสีองส่วนประกอบ ดังนี้  
 (1) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักร 
ท้องถิ่นของสตรีลาหู่ คือสภาพแวดล้อมของครอบครัวท่ีมีความเช่ือศรัทธาและการร่วมรับใช้ในพันธกิจ
คริสตจักร สภาพสังคมคริสเตียนท่ีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของสตรีลาหู่ 
 

 (2) ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว ได้แก่ ประสบการณ์การสัมผัสพระคุณของพระเจ้า
โดยตรงในชีวิต และการมองเห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจนเกิดเป็น 
ค าพยานท่ีสามารถเล่าเพื่อแบ่งปันหนุนใจผู้อื่น  
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 องค์ประกอบภายใน จากการศึกษาสามารถสรุปองค์ประกอบภายในท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย               
มสีาม ส่วนประกอบ ดังนี้  
 (1) แนวคิด  ได้แก่ แนวคิดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับพระเจ้า แนวคิดท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการ      
รับใช้/ผู้รับใช้และแนวคิด และแนวคิดเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคริสเตียนท่ีดีของสตรีลาหู่ 
 

 (2) ทัศนคติ ได้แก่ การมีทัศนคติท่ีดีต่อคริสตจักรของพระเจ้า การมีทัศนคติท่ีดีต่อ          
ผู้รับใช้ศิษยาภบิาลของตนเอง และการมีทัศนคติท่ีดีต่อพันธกิจหรืองานรับใช้พระเจ้าของสตรีลาหู่  
 

 (3) ภาระใจ ได้แก่ การมีภาระใจต่อพันธกิจ การมีภาระใจต่อผู้คน และการมีภาระใจใน
การใช้ของประทาน ทักษะและความสามารถของตนเองรับใช้พระเจ้า 
 

 แนวคิดของสตรีลาหู่ที่มีต่องานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถ่ิน 

 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าแนวคิดของสตรีลาหู่ท่ีมีต่องานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร
ท้องถิ่น โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้านั้นมีความชัดเจนมาก สตรีผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีแนวคิด
เกี่ยวกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและสรรพส่ิงท้ังปวง และเป็นผู้ประทาน   
ส่ิงดีท้ังหลายแก่มวลมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในการศึกษาวรรณกรรมในบทท่ีสอง ในเรื่องแนวคิด
เกี่ยวกับพระเจ้าของชาวลาหู่นั้นพบว่ามีมาแต่เดิมก่อนรับเช่ือในพระเยซูคริสต์ กล่าวคือในความเช่ือ
ด้ังเดิมของชาวลาหู่ก็มีความเช่ือถือในเทวราช “หงื่อซา” (G’ui sha หมายถึง พระเจ้า) ผู้ทรงเป็น              
พระวิญญาณ เป็นผู้สร้างโลกและสร้างสรรพส่ิงท่ีดีงามท้ังหลายในโลกนี้และเป็นผู้ประทานพรแก่
มนุษย์ แต่ภายหลังชาวลาหู่นะและลาหู่ซี ส่วนใหญ่ได้รับการประกาศพระกิตติคุณและกลับใจเช่ือใน
พระเยซูคริสต์และเช่ือวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ดังนั้นแนวคิดเรื่องพระเจ้าจึงไม่ใช่แนวคิดท่ี
พึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับข่าวประเสริฐแต่มีอยู่ก่อนแล้ว ด้วยเหตุนี้แนวคิดเรื่องพระเจ้าท่ีมีอยู่ก่อน
แล้ว จึงสามารถผูกเข้ากับแนวคิดเรื่องพระเจ้าของคริสเตียนได้อย่างง่ายดาย คริสเตียนลาหู่ส่วนใหญ่มี
แนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า คือพระบิดาผู้ทรงสร้างและประทานพรแก่มนุษย์ มีความชัดเจนมากกว่า
แนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าในเรื่องตรีเอกภาพ หรือ ตรีเอกานุภาพ ซึ่งหมายถึงพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรง
ด ารงอยู่เป็นสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในท่ีนี้ไม่ได้หมายความว่า 
คริสเตียนลาหู่ไม่ได้เช่ือในพระเจ้าตรีเอกภาพแต่กล่าวถึงพระลักษณะของพระเจ้าคือพระบิดา        
(G’ui sha) ท่ีชัดเจนมากกว่าพระลักษณะของพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท้ังนี้คริสเตียนลาหู่ท่ี
รับเช่ือแล้วจะทราบถึงความแตกต่างระหว่างพระเจ้าในศาสนาด้ังเดิมและพระเจ้าของคริสเตียนเป็น
อย่างดี เพราะพระเจ้าของคริสเตียนทรงเป็นพระเจ้าเท่ียงเแท้และทรงด ารงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์  
 นอกจากนี้ยังได้พบแนวคิดเกี่ยวกับการรับใช้ ข้อมูลท่ีได้รับจากสตรีผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า
ผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดท่ีชัดเจนและให้ค าตอบว่า ผู้รับใช้พระเจ้า คือ ผู้ท่ีเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์
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ทุกคนท่ีเช่ือต่างก็มีหน้าท่ีในการรับใช้พระเจ้า และต้องรับใช้พระเจ้าร่วมกัน ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่          
ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ ผู้ท่ีมีศาสนศักด์ิ หรือมีต าแหน่งในคริสตจักรเท่านั้น เมื่อรับเช่ือในพระเยซู
คริสต์แล้วทุกคนก็เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะคริสเตียน
เหมือนกัน จากการศึกษาพบว่าสตรีผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างก็มีแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของการเป็นคริสเตียนท่ีดี คือการท่ีทุกคนท าหน้าท่ีของตนเองโดยไม่ยึดติดกับต าแหน่ง      
ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการท่ีมีแนวคิดท่ีถูกต้องและมีความเข้าใจชัดเจนย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี18           
สภาคริสตจักรในประเทศไทยอย่างแท้จริง 
 

  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถ่ินของสตรีลาหู่ 

 จากการศึกษาข้อมูลได้พบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่คือ สภาพแวดล้อมของครอบครัวท่ีมีความเช่ือศรัทธาเดียวกันนั้นย่อม
ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกันรับใช้ในพันธกิจคริสตจักร อีกท้ังการท่ีสมาชิกภายในครอบครัวได้รับ
การฝึกฝนและสร้างวินัยฝ่ายวิญญาณอย่างเป็นประจ านั้นท าให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มพูนความเช่ือ
ศรัทธาเป็นอย่างมาก ส่ิงนี้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรอย่างสม่ าเสมอ และยังพบ
อีกว่าสภาพสังคมคริสเตียนท่ีผู้น าคริสตจักรมีความเข้มแข็งในความเช่ือศรัทธา มีความสามัคคี          
ท าหน้าท่ีของตนเองได้เป็นอย่างดี และสังคมคริสเตียนท่ีดีไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งต่อกัน
แต่มีบรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนั้น ก่อให้เกิดความสงบสุขและสามารถด าเนิน
พันธกิจคริสตจักรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะผู้เช่ือไม่สามารถท่ีจะยืนหยัดในงานรับ
ใช้ได้ตามล าพังหรือเพียงครอบครัวเดียวในคริสตจักร แต่ต้องการการสนับสนุนจากผู้เช่ือคนอื่นๆ ใน
การท าพันธกิจของคริสตจักรด้วยเหมือนกัน และได้พบอีกว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของสตรี
ลาหู่ในปัจจุบันมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับสภาพความเป็นอยู่ในอดีตท่ีผ่านมา ผู้ให้
สัมภาษณ์ทุกคนล้วนเกิดและเติบโตท่ีประเทศพม่า จากนั้นจึงมีการอพยพมาต้ังถิ่นฐานและสร้าง
ครอบครัวในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา จึงสามารถสร้างคริสตจักรไว้ในชุมชนคริสเตียนและประกอบศาสนพิธีต่างๆ ได้
ตามความเช่ือของตนเอง นอกจากนี้การได้รับสัญชาติไทยท าใหส้ามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นต่างๆ รวมถึง
สิทธิ์สวัสดิการท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยอีกด้วย ซึ่งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ 
ถือเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่  ภาคท่ี 18        
สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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 ข้อเสนอจากการวิจัย 
 จากการสรุปผลวิจัยข้างต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้พบข้อมูลท่ีส าคัญจาก
กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมและการท าพันธกิจส าหรับสตรี ดังนี้ 
 

 ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักรท้องถ่ิน 
 

 จากการวิจัยข้างต้นสรุปว่า มีผลวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบภายนอกท่ีส่งผลต่อการมี    
ส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรของสตรีลาหู่ คือสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพของครอบครัว 
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการมีสังคมคริสเตียนท่ีดีนั้นส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของสตรี   
ลาหู่ ดังนั้น (ก) คริสตจักรท้องถิ่นควรดูแลเอาใจใส่สภาพครอบครัวของสมาชิกสตรี ด้วยการหมั่นไป
เย่ียมเยียนตามบ้านและอธิษฐานเผ่ืออย่างเจาะจง (ข) คริสตจักรท้องถิ่นควรใส่ใจกับสภาพแวดล้อม
ของคริสตจักรในการอยู่ร่วมกัน โดยช่วยกันสร้างสังคมคริสเตียนท่ีดีในช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่แบ่งแยกให้
เกิดความแตกแยกในความเช่ือ นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตท่ีสัมผัสพระคุณของ
พระเจ้าในชีวิตและเห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต จนเกิดเป็นค าพยานท่ี
สามารถบอกเล่าให้กับคนอื่นๆ ได้นั้น (ค) คริสตจักรท้องถิ่นควรเปิดพื้นท่ีให้กับสตรีได้มีโอกาสสะท้อน
เสียงของสตรีผ่านการเป็นพยานถึงประสบการณ์ชีวิตและสะท้อนถึงมุมมองชีวิตท่ีได้รับการสัมผัส
ช่วยเหลือจากพระเจ้า จนน าไปสู่การมีท่าทีท่ีถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับผู้เช่ือคนอื่นๆ           
ในคริสตจักร นอกจากนี้ผลการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่  คือ การมีแนวคิดและทัศนคติ ท่ีดีของสตรีลาหู่  เพราะฉะนั้น              
(ง) คริสตจักรท้องถิ่นควรมีแนวทางในการปลูกฝังแนวคิดอย่างจริงจังให้กับสมาชิกคริสตจักร ไม่ว่าจะ
เป็นการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า แนวคิดเกี่ยวกับการรับใช้และบทบาทหน้าท่ีของการเป็น     
คริสเตียนท่ีดี อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการปลูกฝังแนวคิดต่างๆ โดยจัดการเรียนการสอนพระคัมภีร์ใน
กลุ่มสตรี เพราะพระคัมภีร์เป็นรากฐานท่ีส าคัญของชีวิตคริสเตียน และมีการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับบทบาทสตรีกับการรับใช้ท่ีเหมาะสมกับบริบทสตรีลาหู่ให้กับผู้น าและสมาชิกสตรี อีกท้ัง      
(จ) คริสตจักรท้องถิ่นควรมองเห็นความส าคัญในการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีให้กับสมาชิกสตรี เพื่อสตรีจะ
สามารถสะท้อนทัศนคติท่ีดีต่อคริสตจักร ศิษยาภิบาล และพันธกิจรับใช้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
โดยการสร้างรูปแบบกิจกรรมให้สตรีมีส่วนร่วมเป็นผู้ดูแลพันธกิจของคริสตจักร อาทิเช่น กิจกรรมการ
พัฒนาอาคารสถานท่ี การดูแลทรัพย์สินของคริสตจักร การมีส่วนร่วมถวายอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ
คริสตจักรเพื่อส่งเสริมให้สตรีเกิดความรู้ สึกรักและหวงแหน รวมท้ังเปิดโอกาสให้สตรีได้ร่วม          
พันธกิจการรับใช้ร่วมกับศิษยาภิบาลหรือผู้น าคริสตจักรโดยตรง ผ่านการเข้าร่วมกลุ่มเยี่ยมเยียน หรือ
กลุ่มประกาศของคริสตจักร รวมถึงร่วมพันธกิจระดับคริสตจักรเขต และระดับคริสตจักรภาค เป็นต้น  
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(ฉ) คริสตจักรท้องถิ่นควรสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงความเป็นผู้รับใช้พระเจ้าของผู้เช่ือทุกคน 
โดยมีการผลักดัน ส่งเสริมให้สมาชิกรับใช้พระเจ้าตามของประทานท่ีได้รับ หรือตามความถนัดของ
ตนเอง เปิดโอกาสให้สตรีสามารถเลือกรับใช้ในพันธกิจท่ีตนเองสนใจและพึงพอใจ เช่น การร้องเพลง 
การต้อนรับแขก การท าอาหารให้กับคริสตจักร การดูแลความสะอาดสวยงามของอาคารสถานท่ี หรือ 
การเทศนาพระวจนะของพระเจ้า เป็นต้น และประการสุดท้าย (ช) คริสตจักรท้องถิ่นควรมองหาสตรี
ท่ีมีภาระใจในพันธกิจด้านต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทในงานรับใช้ของคริสตจักร พยายามสนับสนุน และ
กระตุ้นใหส้มาชิกสตรมีีภาระใจต่อการรับใช้พระเจ้าในพันธกิจคริสตจักร ส่งเสริมให้สมาชิกสตรีพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อท่ีจะพร้อมในการรับใช้ร่วมกับผู้อื่นตามภาระใจของสมาชิกสตรี 
 

 ข้อเสนอแนะต่อสตรีคริสตจักรภาคท่ี 18  
 

 จากผลการวิจัยพบว่าการท่ีสตรีลาหู่มีแนวคิดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับพระเจ้าและมีแนวคิด     
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการรับใช้ อีกท้ังมีแนวคิดเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคริสเตียนท่ีดีนั้น ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอต่อคณะสตรีคริสตจักร           
ภาคท่ี 18 ดังนี้ คือ คณะกรรมการสตรีคริสตจักรภาคท่ี 18 (ก) ควรมีการผลักดันเชิงนโยบายของสตรี
ภาคท่ี 18 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณสตรีคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งของคริสตจักร
ภาคท่ี 18 โดยการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ เพื่อใหส้มาชิกสตรีเกิดแนวคิด
ท่ีถูกต้องและชัดเจน อีกท้ังเป็นการเพิ่มพูนความเช่ือศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ทักษะต่างๆ 
ให้กับสตรีในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร อีกท้ังคณะกรรมการสตรีคริสตจักรภาคท่ี 18 (ข) ควรมี
การวางแผนงานพันธกิจท่ีสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการในการท าพันธกิจของสตรี
คริสตจักรท้องถิ่น ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยจัดท าแบบส ารวจความต้องการของสตรีคริสตจักร
ท้องถิ่น หรือจัดเสวนา แลกเปล่ียน ความคิด และเรียนรู้การท าพันธกิจสตรีในคริสตจักร สตรี
คริสตจักรเขต และสตรีคริสตจักรภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทยร่วมกันด้วย เป็นการ
เสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูนศักยภาพของสมาชิกสตรี     
เพื่อพันธกิจสตรีคริสตจักรภาคท่ี 18 จะเป็นพระพรส าหรับสมาชิกสตรีภาคท่ี 18 และเป็นพระพร
ส าหรับผู้อื่นต่อไป 
 

 ข้อเสนอเพือ่การท าวิจัยต่อไปในอนาคต 
 

 จากการศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของ
สตรีลาหู่ ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย พบว่าส่วนประกอบหลากหลายท่ีน่าสนใจรวมอยู่ใน
สององค์ประกอบใหญ่ คือ องค์ประกอบภายนอก และ องค์ประกอบภายใน ซึ่งสามารถเป็นแนวทาง
ในการท าวิจัยส าหรับกลุ่มสตรีในบริบทอื่นๆ ได้ เช่น คณะสตรีคริสตจักรภาคอื่นๆ ของสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย คณะสตรีคริสเตียนชนเผ่าอื่นๆ เช่นสตรีกะเหรี่ยง สตรีม้ง สตรีอาข่า สตรีไตหย่า     
สตรีปลัง สตรีลีซู สตรีละว้า ฯลฯ  และคณะสตรีคริสเตียนกลุ่มอื่นๆ ในประเทศไทย เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

 
ศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่  

ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย หาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์  

1) ขอให้ท่านพูดถึงตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหม  (ช่ืออะไร  อายุเท่าไหร่  สถานท่ีเกิด ชีวิตในวัยเด็ก) 

2) ท่านรับเช่ือเมื่อไหร่ ท่ีไหน กับใคร  ปัจจุบันเป็นสมาชิกคริสตจักร........ อยู่คริสตจักรแห่งนี้มากี่ปี 

3) ท่านมีต าแหน่งหรือพันธกิจในคริสตจักรหรือไม่ ? 

4) พันธกิจท่ีท่านมีส่วนร่วมรับใช้กับคริสตจักร มีอะไรบ้าง ? 
พันธกิจ/กิจกรรมของคริสตจักรท่ีท่านชอบเป็นพิเศษ 

5) ศิษยาภิบาลคริสตจักรของท่านเป็นอย่างไรบ้าง ? 

6) คณะกรรมการคริสตจักรของท่านเป็นอย่างไรในเวลานี้ ? 

7) ในชีวิตของท่านเคยมี หรือมีใครท่ีเป็นพี่เล้ียง/ผู้เล้ียง ฝ่ายวิญญาณ บ้างไหม ? 

8) ท่านเคยเปิดบ้านส าหรับการท าพันธกิจของคริสตจักรไหม ? ท่านมีความคิดอย่างไรในเรื่องนี้  
ครอบครัวมีส่วนในงานรับใช้ในคริสตจักรอย่างไร 

9) การถวายของครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง ? อาชีพของท่าน/ รายได้หลักของครอบครัว 

10) ท าไมท่านจึงร่วมพันธกิจของคริสตจักรเป็นประจ า 

11) “คริสตจักร” คืออะไร มีความหมายอย่างไรในความเข้าใจท่าน  

12)  “การรับใช้” / “ผู้รับใช้” ของท่านคือใคร ? 

13)  ท่านมีจุดยืนในการรับใช้ พระเจ้าอย่างไร เวลาท่ีมีปัญหา หรือเจอวิกฤติในชีวิต   
 ท่านมีวิธีรับมืออย่างไร  ปัญหาชีวิตท่ีพึ่งพาพระเจ้าสุด ๆ  

14) ท่านมีส่วนร่วมกับพันธกิจคริสตจักรอย่างสม่ าเสมอไหม /มีช่วงท่ีห่างหาย หรือหยุดไปไหม  
ท าไมจึงมา ?   อะไรท าให้มา ?   มีส่ิงท่ีท าให้ท้อใจไหม ? 

15) ส่ิงท่ีไม่อยากให้เกิดข้ึนในคริสตจักรของท่าน /คริสตจักรในฝัน อีก 10 ปีข้างหน้า อยากให้
คริสตจักรเป็นแบบใด? 
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ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ : นางสาวภาวรินทร์  ใจเป็นกุศล 

เกิด : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 

ท่ีอยู่ : 182/10 หมู่ท่ี 1 บ้านสันติสุข ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

  รหัสไปรษณีย์ 57170 

E-mail :parinjai@gmail.com 

 
ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2533 - 2538  ระดับช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านในเวียง  
   ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 

ปี พ.ศ. 2539 -2544  ระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  
    ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 

ปี พ.ศ. 2545-2548 ระดับปริญญาตรีคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี  
   มหาวิทยาลัยพายัพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัติการท างาน 

ปี พ.ศ. 2549 - 2553  ศิษยาภิบาลประจ าคริสตจักรด ารงพัฒนาบะยาว   
    ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  

ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย  
    ประจ าส านักงานศูนย์พันธกิจภาคเหนือ (75 ปี)  

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ต าบลวัดเกต 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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