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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือ

คริสตจักรแจ่มหลวง และเพ่ือหาแนวทางการบุกเบิกคริสตจักร ผู้ให้สัมภาษณ์ในการค้นคว้าอิสระนี้คือ 

ผู้นำ ศิษยาภิบาล และผู้อาวุโสในคริสตจักรที่มีส่วนร่วมในการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่ม

หลวง จำนวน 18 คน จาก 9 คริสตจักร และ 1 หมวดคริสเตียน ผู้วิจัยได้ใช้ เครื่องมือแบบการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   

 ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง 

ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม โดยพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่ม ผ่านทางสถานการณ์ ความหิว

กระหายฝ่ายวิญญาณของผู้คนในชุมชน และการเตรียมชีวิตที่เป็นแบบอย่างของผู้บุกเบิก  2 ) ขั้น

ปฏิบัติ เป็นการที่ผู้บุกเบิกได้นำนิมิตที่ได้รับมาวางแผนงาน นำแผนงานนั้นเข้าสู่ชุมชนผ่านทางพันธกิจ

คริสตจักร อันนำไปสู่การนำผู้คนเข้ามาสู่การเป็นครอบครัวของพระคริสต์  3) ขั้นพัฒนา ซึ่งเห็นผลได้

จากการที่สมาชิกคริสตจักรเติบโตฝ่ายวิญญาณผ่านทางการอุทิศถวายตัว ถวายเวลา ถวายทรัพย์สินที่

จำเป็น ดำเนินชีวิตตามพระวจนะ ตลอดจนอธิษฐานเผื ่อพันธกิจคริสตจักร จนทำให้มีพี่น้องใน

คริสตจักรเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ ้น และมีอาคารพระวิหารที่เป็นหลักแหล่ง มีขนาดเพียงพอต่อการ

รองรับกับจำนวนสมาชิกคริสตจักร 4) ขั้นขยายผล คือคริสตจักรลูกเติบโตจนสามารถกระจายเมล็ด

พันธุ์แห่งความเชื่อ จนก่อให้เกิดจุดประกาศ และเกิดคริสตจักรลูกต่อไป 
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ABSTRACT 

 This study explores factors affecting the planting of Jamluang Church and 

networks. The participants of this study are 18 leaders, pastors and church elders from 

nine churches and one Christian evangelistic center who took part in the planting 

process. The researcher employed  in-depth interviews as an instrument. 

 The study shows that the factors affecting the planting of Jamluang Church 

and networks can be categorized in four phases: 1) Preparation, which was initiated 

by God through spiritual hunger, thirst of the community and the exemplary life of the 

pioneer. 2) Procedures - the pioneers put the vision given by God into practice, by 

leading people into the family of Christ. 3) Progress, the church members grew 

spiritually by dedicating their lives and giving offerings. By the time, the number of 

church members increased which enabled them to have church buildings. 4) 

Expansion, the daughter church grew until it spread the seed of faith and continued 

to grow. The outcomes of this study will be beneficial not only to the churches of 

Jamluang Church and networks, but also for the Thailand Karen Baptist Convention 

and for all ministers who serve in church planting. 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย 

 จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าคริสตจักรแจ่มหลวง ตั้งอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ สังกัดภาคที่ 19 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นคริสตจักรพ่ีน้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หรือ 

ปวาเก่อญอ หากนับการรวมตัวทางความเชื่อในพระเจ้าเฉพาะกลุ่มของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชื่อเรียก

ของกลุ่มอย่างเป็นทางการคือ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 12 เขต 

หนึ่งในนั้นคือเขตมูเสะคี เครือคริสตจักรแจ่มหลวงส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเขตมือเจะค ีบางส่วนอยู่

ในเขตปายและเขตแม่ฮ่องสอน พระกิตติคุณเข้าสู่ชุมชนในปีพ.ศ.2483 (81 ปี) มีการสถาปนาเป็น

คริสตจักรในปีพ.ศ.2505 (59 ปี) มีคริสตจักรลูก 6 แห่ง มีหมวดคริสเตียน 1 แห่ง ยังมีคริสตจักร

หลานเกิดขึ้นจากคริสตจักรลูกอีกหลายแห่ง เช่น คริสตจักรบ้านโป่งสา เป็นต้น และยังมีคริสตจักร

หนองเจ็ดหน่วยเป็นคริสตจักรแม่ จึงเห็นได้ว่าพันธกิจด้านการบุกเบิกคริสตจักรของคริสตจักรแจ่ม

หลวงเกิดผลพอสมควร พบได้จากการขยายจำนวนของคริสตจักรลูก การขยายจำนวนของคริสตจักร

หลาน การขยายจำนวนของหมวดคริสเตียน การมีจุดประกาศหลายแห่ง และมีจำนวนผู้เชื่อเพิ่มมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ หากนับเฉพาะคริสตจักรแจ่มหลวงกับคริสตจักรลูกมีจำนวนสมาชิกสมบูรณ์ทั้งสิ้น 1,438 

คน (ไม่นับสมาชิกสำรอง ไม่นับสมาชิกคริสตจักรหลาน และสมาชิกคริสตจักรเหลน) 

 อย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์คริสตจักรในเครือแจ่มหลวงไม่ได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มี

เพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆ กันมา หรือมีเอกสารที่เขียนบันทึกประวัติความเป็นมาของแต่ละคริสตจักรอยู่

บ้าง แต่ไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุมทุกคริสตจักร สิ่งที่ผู้วิจัยเห็นจากเอกสารของผู้ให้สัมภาษณ์บาง

ท่านเขียนเป็นภาษากะเหรี่ยง แต่ก็มีบันทึกเป็นภาษาไทยบ้างในบางคริสตจักร ส่วนที่เหลือเป็นการ

เล่าประวัติศาสตร์จากสิ่งที่ได้ลงมือทำจริงและได้อยู่ในเหตุการณ์จริง โดยเฉพาะผู้ให้สัมภาษณ์ได้

กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักร มีการกล่าวถงึแนวทางการบุกเบิกคริสตจักรในเวลานั้น

อย่างเกิดผล จากข้อมูลที่ได้ฟัง ได้เห็น ได้อ่าน และได้สัมผัส ทำให้ผู้วิจัยต้องคิดต่อเพื่อต่อยอดสิ่งที่มี

อยู่แล้วและเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไป ยิ่งนานวันข้อมูลจะถูกลบเลือนหรือถูกบิดเบือนไปจากความเป็น

จริง จึงจำเป็นต้องมีเอกสารที่น่าเชื่อถือถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลที่ละเอียดมาก
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ยิ่งขึ ้น เพื่อให้ผู ้เชื ่อหรือผู้สนใจการบุกเบิกคริสตจักรรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจ จดจำ และมี

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพ่ือเป็นแนวทางในการทำพันธกิจบุกเบิกคริสตจักรตามบริบทใกล้เคียงต่อไป 

 จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือ

แจ่มหลวงว่าเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ทำให้พันธกิจการบุกเบิกคริสตจักรเกิดผล มีแนวทางอย่างไร

ในการบุกเบิกคริสตจักร  

1.2 โจทย์หรือคำถามวิจัย 

 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การศึกษาหัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง” มี

จุดประสงค์การศึกษาวิจัยดังนี้ 

 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง 

 2) เพ่ือนำผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการบุกเบิกคริสตจักรตามบริบทใกล้เคียง 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ด้านคือ  

1) รูปแบบการวิจ ัยในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้ร ูปแบบการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) ขอบเขตของประชากร คือ  ผู้นำและศิษยาภิบาลในคริสตจักรที่มีส่วนร่วมในการบุกเบิก

คริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง จำนวน 18 คน จาก 9 คริสตจักร และ 1 หมวด 

คริสเตียน  

3) ขอบเขตด้านเวลา สถานที่ 

  3.1.) เวลา ตั ้งแต่เดือนเมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 (สัมภาษณ์ในเดือน

เมษายน – มิถุนายน 2563, วิเคราะห์และสรุปผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 

  3.2.) สถานที่ ได้แก่ คริสตจักรหนองเจ็ดหน่วย คริสตจักรแจ่มหลวง คริสตจักรกิ่ว

โป่ง คริสตจักรเกล็ดหอย คริสตจักรแม่ละอุบ คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา หมวดคริสตจักรห้วยเขียด

แห้ง (เขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) คริสตจักรแม่แว (เขตพื้นที่อำเภอสะเมิง 
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จังหวัดเชียงใหม่) คริสตจักรโป่งสา (เขตพื ้นที ่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) คริสตจักรทุ่ง

มะขามป้อม (เขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)   

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. คริสตจักรในเครือแจ่มหลวงทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักร  

 2. คริสตจักรที่สังกัดคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทยทราบถึงแนวทางการ

บุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง 

 3. ผู้ทำพันธกิจด้านการบุกเบิกคริสตจักรมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และเป็นแนว

ทางการในการบุกเบิกคริสตจักรตามบริบทใกล้เคียง 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การบุกเบิกคริสตจักร หมายถึง การริเริ่มการประกาศพระกิตติคุณท่ามกลางชุมชนต่าง

ความเชื่อ หรือเป็นการรวมตัวกันของผู้กลุ่มเล็กๆแล้วมาตั้งเป็นชุมชนผู้เชื่อ มีการสร้างสถานประกาศ

และสถานนมัสการ จนมีผู ้เชื ่อมากขึ้นและมีผู้นำตามจำนวนที่ระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญคณะ

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทยกำหนดไว้ เพ่ือสถาปนาเป็นคริสตจักร  

 คริสตจักรแจ่มหลวง เป็นคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย เขตมือเจะคี 

สังกัดภาคที่19 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที ่หมู่บ้านแจ่มหลวง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130 

 เครือคริสตจักรแจ่มหลวง เป็นคริสตจักรที่เกิดขึ้นจากการบุกเบิกประกาศพระกิตติคุณของ

คริสตจักรแจ่มหลวง โดยมีคริสตจักรแจ่มหลวงเป็นคริสตจักรแม่ของทุกคริสตจักรในเครือ เครือ

คริสตจักรแจ่มหลวงอยู่ภายใต้คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย ที่กระจายอยู่ในเขต

มือเจะคี เขตปาย และเขตแม่ฮ่องสอน สังกัดภาคที ่19 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการบุกเบิกคริสตจักรในบริบทกะเหรี่ยง โดยศึกษาจาก

การบุกเบิกและการขยายคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใตค้ณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบุกเบิกคริสตจักร 

  2.1.1 ประวัติความเป็นมาคริสตจักรแจ่มหลวง 

  2.1.2 ความหมายของการบุกเบิกคริสตจักร 

  2.1.3 ความสำคัญของการบุกเบิกคริสตจักร 

  2.1.4 ผู้ทำการบุกเบิกคริสตจักร 

  2.1.5 แนวคิดต่างๆในการบุกเบิกคริสตจักร 

  2.1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการบุกเบิกคริสตจักร 

  2.1.7 อุปสรรคและข้อจำกัดที่พบในการบุกเบิกคริสตจักร 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 

 2.3 แนวคิดท่ีส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในบริบทกะเหรี่ยง 

 2.4 พระกิตติคุณสู่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทย 

 2.5 การประกาศพระกิตติคุณในยุคบุกเบิกคริสตจักรกะเหรี่ยงในประเทศไทย (พ.ศ.2423 - 

2449) 

 2.6 ผลจากการบุกเบิกคริสตจักรในชุมชนกะเหรี่ยงในประเทศไทย 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัการบุกเบิกคริสตจักร 

2.1.1 ประวัติความเป็นมาคริสตจักรแจ่มหลวง 

 จากศึกษาพบว่า “มือเจะคี” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า ด้านซ้ายของต้นน้ำแม่แจ่ม หรือ 

ต้นน้ำแม่แจ่ม เป็นชื่อเรียกพื้นที่หมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น หมู่บ้านแจ่มหลวงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่
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ตั้งอยู่ในพื้นที่มูเสะคี (ปัจจุบันคือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา) แวดล้อมไปด้วยผืนป่าสนสองใบและสนสาม

ใบ การรับรู้ข่าวสารจากสังคมภายนอกในเวลานั้นของผู้คนมีค่อนข้างน้อย ไม่สามารถอ่านเขียนภาษา

กะเหรี่ยงหรือภาษาไทยได้ พูดภาษาไทยหรือภาษาคำเมืองไม่ค่อยได้ มีส่วนน้อยที่พูดหรืออ่านออก

เขียนได้ อาจารย์ศิลา หวังใจ เป็นลูกชายคนโตของพ่อหลวงบือคา และเป็นสมาชิกคริสตจักรแจ่ม

หลวง ซ่ึงเป็นคนแรกในมูเสะคีที่ได้มีโอกาสลงมาศึกษาเล่าเรียนในเมืองเชียงใหม่ ณ โรงเรียนปรินส์

รอยแยลส์วิทยาลัย ภายหลังมาการพัฒนาในด้านต่างๆเริ่มเข้ามาสู่ชุมชน 

 พระกิตติคุณเข้าสู ่ชุมชนแจ่มหลวงในปี พ.ศ.2483 (81 ปี) เกี ่ยวกับหมู ่บ้านแจ่มหลวง

และคจ.แจ่มหลวง เริ่มแรกบ้านแจ่มหลวงนั้นมีครอบครัวพ่อหลวงบือคา และครอบครัวคุณยายเผ่ลู

โหม่ ได้เข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรก ซึ่งย้ายมาจากหย่อมบ้านใหม่พัฒนา ห่างกัน  3 กิโลเมตร 

หลังจากรับเชื่อแล้วได้ย้ายลงมายังบ้านแจ่มหลวง จากนั้นมีอีกสองกลุ่มได้ย้ายเข้ามา คือกลุ่มที่อาศัย

อยู่บริเวณหย่อมบ้านยาแก๊ะถ่า อีกกลุ่มหนึ่งอาศัยที่หย่อมบ้านนาเกล็ดหอย ทั้งสองหย่อมบ้านนี้อยู่

ห่างจากแจ่มหลวงประมาณ 2 กิโลเมตร เวลานั้นพวกเขานับถือผี นับถือเจ้าป่าเจ้าเขา ทุกคนที่ย้าย

เข้ามายังแจ่มหลวงจะต้องเป็นคริสเตียนก่อน เวลานั้นมีการเรียกชื่อบ้านแจ่มหลวงว่า “บ้านเส่อเหราะ

ปู” ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า “บ้านศาลา”  

 คริสตจักรแจ่มหลวงเป็นคริสตจักรลูกของคริสตจักรหนองเจ็ดหน่วย เดิมทีบ้านแจ่มหลวงมี

ชื่อเรียกว่าบ้านศาลา เมื่อคนในชุมชนและผู้นำในชุมชนนำโดยพ่อหลวงบือคา ผู้นำฆราวาสที่รักในการ

รับใช้พระเจ้า มีภาระใจร่วมกันในการสรรหาผู้อภิบาลหมวดคริสเตียนบ้านศาลา จึงได้นำเสนอเรื่องนี้

ต่อคริสตจักรแม่ ขณะนั้นอาจารย์บอหนี่ แดนพงพี ศิษยาภิบาลคริสตจักรหนองเจ็ดหน่วยได้ส่ง

อาจารย์นะเกทู สิทธิคงตั้ง ซึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักรหนองเจ็ดหน่วย ที่เพ่ิงเรียนจบพระคริสตธรรมจาก

บ้านแม่ยางห้า มาเป็นผู้อภิบาลหมวดคริสเตียนบ้านศาลาในปี พ.ศ.2502 โดยพระคุณและการทรงนำ

จากพระเจ้า อาจารย์นะเกทู พ่อหลวงบือคา และผู้เชื่อในชุมชนได้ร่วมไม้ร่วมมือในการทำพันธกิจรับ

ใช้ สามปีต่อมาผู้นำและผู้เชื่อในชุมชนแจ่มหลวงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันและมีมติให้มกีารเสนอ

ชื่อแต่งตั้งอาจารย์นะเกทู สิทธิคงตั้ง เป็นศิษยาภิบาล และนำเสนอมตินี้ต่อคริสตจักรแม่ 

 คริสตจักรหนองเจ็ดหน่วยซึ่งเป็นคริสตจักรแม่เมื่อได้รับทราบข้อมูล จึงเห็นสมควรและให้

การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อจะแต่งตั ้งศิษยาภิบาลและสถาปนาหมวดคริสเตียนบ้านศาลาเป็น

คริสตจักร หลังจากนั้นไม่นานหมวดคริสเตียนบ้านศาลาได้รับการสถาปนาเป็นคริสตจักรบ้านโป่ง 

(บ้านแจ่มหลวง) และในวันเดียวกันนั้นอาจารย์นะเกทู สิทธิคงตั้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลคน
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แรกของคริสตจักร  ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2505 (59 ปี) โดยอาจารย์นะเกทู สิทธิคงตั้ง ศิษยาภิ

บาลคนแรกของแจ่มหลวงได้ขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก บ้านเส่อเหราะปู หรือบ้านศาลา เปลี่ยนเป็น 

“บ้านมอถ่า” แปลว่า “บ้านโป่ง” ท่านได้ให้เหตุผลและให้คำอธิบายแก่คนในหมู่บ้านว่า โป่งเป็น

อาหารชนิดหนึ่งของสัตว์ป่า สัตว์ป่าหลายชนิดชอบมากินโป่งบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ ดังนั้นหมู่บ้านแห่ง

นี้จะเป็นเหมือนโป่งของพระเยซูที่ได้ให้ผู้คนมารู้จัก มารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของผู้คน

ในหมู่บ้านแห่งนี้ มีการเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “มอถ่า” ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนคำว่า “บ้าน

แจ่มหลวง” เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ทางราชการได้ตั้งให้ภายหลัง ในภาษาไทยมีการเปลี่ยนชื่อจากคริสตจักร

บ้านศาลาเป็นคริสตจักรแจ่มหลวงจนกระทั่งปัจจุบันเช่นกัน ในวันที่มีการสถาปนาคริสตจักรแจ่ม

หลวงครั้งนี้ยังมีการสถาปนาหมวดคริสเตียนของคริสตจักรแจ่มหลวง 3 แห่ง คือ หมวดคริสเตียนกิ่ว

โป่ง หมวดคริสเตียนแม่ละอุบ และหมวดคริสเตียนแม่แว คริสตจักรแจ่มหลวงเป็นส่วนหนึ่งของเขตมู

เสะคี คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention, 

T.K.B.C.)  

 หลังจากนั้นเขตมือเจะคีได้ส่งผู้ประกาศคนหนึ่งชื ่อ อาจารย์แลพอ ไปเป็นผู้ประกาศที่

หมู่บ้านแม่สะมาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลานั้นพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณเกิดผลมีคนในชุมชน

จำนวนหนึ่งได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต ขณะเดียวกันสมาชิกคริสตจักร

แจ่มหลวงคนหนึ่งชื่อ คุณลุงจ่อมู ไปแต่งงานกับคนที่นั่น ทำให้เกิดการรวมกลุ่มผู้เชื่อในชุมชน คุณลุง

จ่อมูได้แจ้งมายังคริสตจักรแจ่มหลวงเพื่อขอตั้งชุมชนที่ได้ย้ายไปอยู่นั้นเป็นหมวดคริสเตียนภายใต้

คริสตจักรแจ่มหลวง และพร้อมจะทำพันธกิจรับใช้บุกเบิกคริสตจักรร่วมกันในโซนแม่ฮ่องสอน 

 ขณะนั้นคริสตจักรแจ่มหลวงได้ทำพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณร่วมกับคริสตจักรตา่งๆ 

ในเขตมือเจะคีไปสู่พ่ีน้องต่างความเชื่อในชุมชนใกล้เคียง มีผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้น มีผู้รับบัพติสมาปีละ 50 – 

100 คน บางปีผู ้ร ับบัพติสมามากกว่า 100 คน เป็นการทรงนำที ่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง 

ระยะเวลาภายใน 33 ปี (พ.ศ.2502 - พ.ศ.2535) มีคริสตจักรลูกเกิดข้ึน 5 แห่ง คือ 

 คริสตจักรแม่แว สถาปนาเป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2520 

 คริสตจักรทุ่งมะขามป้อม สถาปนาเป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2526 

 คริสตจักรก่ิวโป่ง สถาปนาเป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2532 

 คริสตจักรแม่ละอุบ สถาปนาเป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2534 

 คริสตจักรนาเกล็ดหอย สถาปนาเป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2535 
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 ระหว่างนั้นคริสตจักรแม่แว ได้สถาปนาคริสตจักรลูกอีก 1 แห่ง คือ คริสตจักรโป่งสา หาก

ย้อนเวลากลับไปพบว่าพระเจ้าทรงเคลื ่อนไหวท่ามกลางพันธกิจการบุกเบิกคริสตจักรตลอดมา 

พระองค์ทรงใช้คริสตจักรแจ่มหลวงในการประกาศพระกิตติคุณเพื่อบุกเบิกคริสตจักรอย่างเกิดผล 

เห็นได้จากการมีคริสตจักรลูก 5 แห่ง คริสตจักรหลานอย่างน้อย 1 แห่ง ในเวลานั้น 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน มีการสถาปนาคริสตจักรลูก 1 แห่ง และมีหมวดคริสเตียน 

1 แห่ง ได้แก่  

 คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา สถาปนาเป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 

 หมวดคริสเตียนห้วยเขียดแห้ง (ไม่ทราบปีแต่งตั้งเป็นหมวดคริสเตียน) 

 ในขณะที่คริสตจักรแจ่มหลวงทำการประกาศบุกเบิกคริสตจักรใหม่ บ่อยครั้งพบอุปสรรค

ปัญหาถาถมเข้ามาเป็นระยะๆ แต่ก็สามารถผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายไปได้ด้วยพระคุณ พระพร และ

การทรงนำที่มาจากพระเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เชื ่อในคริสตจักรทุกคนจะสานต่อพันธกิจการ

ประกาศเพ่ือบุกเบิกคริสตจักรเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา สุดท้ายขอให้ทุกท่านที่ได้ยินหรือได้อ่าน

เอกสารฉบับนี้ได้ระลึกถึงการทำพันธกิจของคริสตจักรแจ่มหลวงในคำอธิษฐานต่อไป 

 ปัจจุบัน (พ.ศ.2563) คริสตจักรแจ่มหลวงมีสมาชิกสมบูรณ์ 262 คน สมาชิกสำรอง 52 คน 

รวม 314 คน หมู่บ้านแจ่มหลวงมี 75 หลังคาเรือน ผู้รับใช้ในคริสตจักรมี 2 ท่าน คือ 

- ศาสนาจารย์เข่เซ ฤทัยกริ่ม ศิษยาภิบาล  

- อาจารย์องอาจ สิริพรประภา ผู้ช่วยศิษยาภิบาล 

 นอกจากนั้นคริสตจักรแจ่มหลวงยังมีคริสตจักรลูกทั้งหมด 6 แห่ง หมวดคริสเตียน 1 แห่ง 

คือ คริสตจักรแม่แว คริสตจักรกิ่วโป่ง คริสตจักรทุ่งมะขามป้อม คริสตจักรแม่ละอุบ คริสตจักร

เกล็ดหอย คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา และหมวดคริสเตยีนห้วยเขียดแห้ง 

2.1.2 ความหมายของการบุกเบิกคริสตจักร 

 ซี ปีเตอร์ แวกเนอร์ (2538) ได้อ้างอิงคำกล่าวของ โดนอล์ แมคกาวรัน ว่า การเพิ่มพูน

คริสตจักรเป็นแก่นสารที่สำคัญทางศาสนศาสตร์ ท่านไม่เคยละเลยที่จะเน้นว่า พระเจ้าทรงมีพระ

ประสงค์ท่ีจะเห็นลูกแกะของพระองค์ถูกพบและเข้าสู่คอกแกะของพระองค์ 

 เดวิด แกริสัน (2548) กล่าวว่า การบุกเบิกคริสตจักรคือ การเพิ่มขึ้นของคริสตจักรอย่าง

รวดเร็วและเป็นทวีคูณ โดยที่คนในคริสตจักรท้องถิ่นเป็นผู้ตั้งคริสตจักรในกลุ่มเชื้อชาติ หรือบางส่วน

ในกลุ่มชนของเขาเอง 



8 
 

 พอล เค. อริกะ (2470) กล่าวว่า การบุกเบิกคริสตจักรคือ การประกาศพระกิตติคุณของ

พระเจ้า เป็นการทำสงครามกับมารซาตาน เราจะพบปัญหาอุปสรรคหลายอย่างแน่นอน แต่พระเจ้า

จะเป็นผู้ชนะในสงครามนี้ 

 จอห์น มาร์ค เทอร์รี่ (2546) กล่าวว่า การบุกเบิกคริสตจักร คือ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการนำ

ชายหญิงที่ไม่รู้จักพระเจ้าให้มารู้จักและสัมพันธภาพส่วนตัวกับพระองค์ พร้อมทั้งเป็นสมาชิกที่มีส่วน

รับผิดชอบงานในคริสตจักร 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การบุกเบิกคริสตจักรคือ การประกาศนำคนมาถึงพระเจ้า 

มีการรวมตัวกันของผู้เชื่อเพื่อนมัสการพระเจ้าร่วมกัน การเติบโตขึ้นเป็นคริสตจักรต้องอาศัยเวลา 

บางแห่งเกิดผลเร็ว บางแห่งอาจจะเกิดผลช้า การบุกเบิกคริสตจักรนั้นพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังโดย

พระองค์ใช้คนจากต่างถิ่นมาเป็นผู้บุกเบิกหรือคนในชุมชนเองเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกคริสตจักรเพื่อสร้างผู้

เชื่อจนสามารถรับผิดชอบงานในคริสตจักรได้ 

2.1.3 ความสำคัญของการบุกเบิกคริสตจักร 

 ริค วอร์เรน (2554) กล่าวว่า เนื่องจากคริสตจักรมีชีวิต คริสตจักรก็ย่อมเติบโตได้เองตาม

ธรรมชาติถ้าคริสตจักรแข็งแรง คริสตจักรเป็นร่างกายไม่ใช่ธุรกิจ เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่องค์การ คริสตจักร

มีชีวิต ถ้าไม่มีการเติบโตหรือทำการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ คริสตจักรนั้นกำลังจะตาย 

 คณะกรรมการจัดสัมมนาการตั้งคริสตจักร (2532) กล่าวว่า ความสำคัญของการบุกเบิก

คริสตจักรคือ  

 1) เป็นเป้าหมายหลักของพระเยซ ู

 2) เป็นภารกิจหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 3) เป็นกระดูกสันหลังของแผนงานประกาศทั่วโลก 

 จอห์น มาร์ค เทอร์รี่ (2546) กล่าวว่า ความสำคัญของการบุกเบิกคริสตจักรคือ 

1) การตั้งคริสตจักรเป็นหลักการของพระคัมภีร์ 

2) คริสตจักรใหม่จะนำคนมาเชื่อในพระเจ้าได้มากกว่า 

3) คริสตจักรใหม่เติบโตเร็วกว่าคริสตจักรเก่าแก ่

4) คริสตจักรใหม่จำเป็นต้องมาแทนคริสตจักรเก่าท่ีกำลังจะตายไป 

5) คริสตจักรใหม่ ๆ จำเป็นต้องเข้าถึงคนรุ่นใหม่ 

6) ชุมชนใหม่ต้องการคริสตจักรใหม่ 
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7) คริสตจักรใหม่ๆ ต้องเข้าถึงชุมชนกลุ่มน้อยต่างๆ 

8) คริสตจักรใหม่ๆ จำเป็นต่อการเติบโตของคณะนิกายคริสตจักร 

 จากความสำคัญข้างต้นสรุปได้ว่า การบุกเบิกคริสตจักรเป็นเป้าหมายหลักของพระเยซูและ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ หากไม่มีการบุกเบิกคริสตจักรก็จะไม่มีคนมารู้จักพระเจ้า 

ที่สำคัญคือคริสตจักรมีชีวิต ด้วยเหตุนี้การบุกเบิกคริสตจักรใหม่จึงจะต้องดำเนินต่อไปเพื่อส่งผลต่อ

การเติบโตของคณะนิกายคริสตจักรบนโลกใบนี้ 

2.1.4 ผู้ทำการบุกเบิกคริสตจักร 

 แพททริค โอคอนเนอร์ (2558) กล่าวว่า ผู้ที่บุกเบิกและผู้นำที่ก่อตั้งคริสตจักรใหม่มีอยู่อย่าง

น้อย 5 ประเภท คือ  

1) กลุ่มผู้เชื่อหรือกลุ่มฝูงผึ้ง เป็นเหมือนผู้เชื่อที่หนีจากกรุงเยรูซาเล็มกระจายตัวไป 

ภายหลังสเทเฟนถูกฆ่า กลุ่มผู้เชื่ออาจแยกย้ายออกจากคริสตจักรแม่แล้วเริ่มบุกเบิกคริสตจักรใหม่

ด้วยกันในบริเวณใกล้เคียงหรือไกลออกไปเช่น เมืองอันทิโอกแห่งซีเรีย บางคนเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่ม

รังผึ้งหรือฝูงผึ้ง 

2) ศิษยาภิบาล คือ ผู้ก่อตั้ง หมายถึงคริสเตียนที่เป็นผู้รับใช้ เช่น ปริสสิลลาและอาควิลลา 

ซึ่งได้ย้ายไปอยู่ในชุมชนที่ยังไม่มีคริสตจักร และเริ่มต้นกลุ่มฝูงแกะที่นั่น พวกเขาเป็นช่างเย็บเต็นท์

ตามแบบพระคัมภีร์ เป็นการบุกเบิกคริสตจักรโดยอาศัยวิธีเข้าถึงธุรกิจ 

3) คริสตจักรแม่ หมายถึง ผู้บุกเบิกคริสตจักรซึ่งมาจากคริสตจักรแม่เป็นผู้ริเริ่มฝูงแกะใหม่ 

เช่นเดียวกับคริสตจักรที่เมืองยัฟฟาที่ผู้เชื่อทั้งหกคนได้ร่วมเดินทางกับเปโตรไปยังซีซารียา (กจ. 11:5-

12) โดยทั่วไปผู้รับใช้เป็นผู้ฝึกอบรมผู้นำทั้งถ่ินให้เลี้ยงดูฝูงแกะใหม่ ในขณะที่พวกเขายังคงเป็นสมาชิก

ของคริสตจักรแม่อยู่ แต่จะไปเยี่ยมเยียนกลุ่มใหม่เป็นระยะๆ บ่อยครั้งที่ผู้นำที่มีประสบการณ์จะนำ

และหนุนใจผู้ที่อาสาออกไปรับใช้ เช่นเดียวกับที่เปโตรได้หนุนใจและอบรมพี่น้องทั้ งผู้รับใช้จากเมือง

ยัฟฟาทั้งหกคน 

4) กลุ่มอัครทูต การบุกเบิกด้วยวิธีนี้ ผู้รับใช้ที่มีประสบการณ์อาจต้องสร้างทีมบุกเบิก 

คริสตจักรขึ้นมา พวกเขาอาจเป็นผู้ที่เคยบุกเบิกคริสตจักรมาแล้ว แต่มีภาระใจที่อยากออกไปบุกเบิก

คริสตจักรในท้องถิ่นด้วยกัน วิธีนี้เป็นเหมือนกับทีมของอาจารย์เปาโล บารนาบัส และสิลาสที่เดินไกล

เพ่ือไปบุกเบิกคริสตจักรด้วยกัน 

5) บุคคลภายนอก ผู้ปลูกคริสตจักรมืออาชีพและศิษยาภิบาลเป็นคนที่ถูกเชิญมาจาก 
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ภายนอกให้มาทำการบุกเบิกคริสตจักร บ่อยครั้งผู้บุกเบิกคริสตจักรจะเริ่มต้นกลุ่มฝูงแกะกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง

ต่อมาก็จะเชิญคนข้างนอกเข้ามาเป็นศิษยาภิบาลในชุมชนนั้น 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับผู้ทำการบุกเบิกคริสตจักรข้างต้นสรุปได้ว่า การบุกเบิกคริสตจักรนั้น

พระเจ้าทรงใช้คนที่จะออกไปบุกเบิกคริสตจักรหลากหลาย เช่น กลุ่มผู้เชื่อ ศิษยาภิบาล คริสตจักรแม่ 

กลุ่มอัครทูต หรือกลุ่มผู้รับใช้ที่มีภาระใจร่วมกัน รวมถึงบุคคลภายนอกคริสตจักรที่คริสตจักรนั้นๆ  

เชิญมาบุกเบิก ไม่ว่าการบุกเบิกจะริเริ่มด้วยบุคคลเพียงคนเดียว หรือริเริ่มโดยทีม และกลุ่มบุคคล 

พระเจ้าทรงเป็นเบื้องหลังของการทรงเรียกผู้บุกเบิกเหล่านั้น พระเจ้าเป็นผู้นำในการบุกเบิกคริสตจักร 

และพระองค์จะเป็นผู้ที่ทำให้การบุกเบิกคริสตจักรในชุมชนนั้นๆเกิดผล 

2.1.5 แนวคิดต่างๆในการบุกเบิกคริสตจักร 

 แพททริค โอคอนเนอร์ (2558) กล่าวว่า การสร้างคริสตจักรที่เกิดผลในวัฒนธรรมหนึ่งๆ นั้น

เป็นกระบวนการที ่มีองค์ประกอบที่ไม่อาจคาดเดาได้ ประกอบกับพระราชากิจเร้นลับของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีสูตรการทำงานหลักสูตรเดียวที่เหมาะเจาะกับสภาพของทุกๆท้องถิ่น พระกาย

ของพระคริสต์ไม่ใช่องค์กรที่รวมตัวกันขึ้นจากการประยุกต์ใช้ขั้นตอนต่างๆ ที่ชัดเจนพิสูจน์แล้ว แต่

เป็นการกำเนิดขึ้นโดยผู้ปลูกคริสตจักร ผู้ที่ได้ประยุกต์สิ่งที่ตนเรี ยนรู้จักประสบการณ์ที่เห็นพระเยซู

ทำงานในชีวิตผู้เชื่อใหม่ ที่ได้ทรงนำพวกเขาเข้ามา แล้วเชื่อมโยงพวกเขาเข้าเป็นองค์กรฝ่ายวิญญาณ 

 คริสเตียน เอ สวาร์ซ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า “ทุก ๆ คริสตจักรย่อมผ่านการได้รับการก่อตั้ง

มาแล้ว ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โรเบิร์ต โลแกน ที่ปรึกษาคริสตจักรได้อธิบายถึงสี่ขั้นตอนของการ

กำเนิดคริสตจักร โดยยืมคำมาจากการสืบพันธ์ของมนุษย์คือ ระยะขยายพันธุ์  ระยะผสมพันธุ์ ระยะ

ฟักไข่ และระยะเกิดใหม่ (ระยะเกิดผลทวีคูณ ระยะสร้างทีมสำหรับคริสตจักร ระยะเตรียมการ ระยะ

สถาปนา) งานสำคัญทั้งสี่ช่วงนี้ก็คือ การรักษาคุณลักษณะทั้ง 8 ไว้อย่างเหมาะสม หลังจากที่ได้มีการ

พัฒนาแม่บทในระยะขยายพันธุ์ (ระยะเกิดผลทวีคูณ) นั่นหมายความว่าลักษณะคุณภาพทั้ง 8 ได้เป็น

จริงในทางปฏิบัติ และในระยะผสมพันธุ์ (สร้างทีมสำหรับคริสตจักรใหม่) ก็มีการออกแบบคริสตจักร

ใหม่ไว้แล้ว เช่นนี้แล้วในระยะฟักไข่ (เตรียมการ) ลักษณะคุณภาพต่าง ๆ ทั้ง 8 ประการจะถูกฝึกฝน

ในกลุ่มย่อยซึ่งอยู่ในทีมผู้ก่อสร้างคริสตจักรใหม่ ทั้งหมดนี้พัฒนาการจะเกิดขึ้นแบบนี้ เริ่มจากทีมผู้นำ 

(ผู้นำแบบเสริมสร้างและกระจายอำนาจ) สรรหาผู้ร่วมงานที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมทีม (การรับใช้ตาม

ของประทาน) ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ร้อนรนตั้งแต่เริ่มต้น (ความร้อนรนฝ่ายจิตวิญญาณ) สร้าง

ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในกลุ่มสมาชิกผู้ก่อสร้าง (ความสัมพันธ์รักใคร่กลมเกลียว) สิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้จะ
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เกิดขึ้นภายในกลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยที่ครบบริบูรณ์) ในระยะเริ่มแรก คริสเตียนเหล่านี้จะได้รับการสอน

ให้แสดงออกถึงความเชื่อของตน และค้นหาวิธีการประกาศส่วนตัวของตน (ประกาศที่มุ่งสนองความ

ต้องการ) โครงสร้างระยะเริ่มแรกของคริสตจักรกำลังปรากฎขึ้น (โครงสร้างที่ มีประสิทธิภาพ) และ

ท้ายที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระยะฟักไข่ไปสู่ระยะเกิด มีการประชุมนมัสการครั้งแรก (การ

นมัสการที่ได้รับการดลใจ)” 

 สคิป เบล และ โรด เดวิส (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างคริสตจักรเพื่อเป็นกลยุทธ์การ

เติบโต (Church Planting as Growth Strategy: Is it Effective?)  โดยได้สรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์การ

ปลูกคริสตจักร 4 ประการ คือ  

1) การจัดกิจกรรมเพื่อการประกาศของคริสตจักร   

2) การเติบโตจากสมาชิกภายในครอบครัว เพ่ือน โดยผ่านทางกลุ่มเซลล์ กลุ่มศึกษาพระ 

คัมภีร์ เป็นต้น   

3) การสำแดงชีวิตที่เป็นพยาน ความสัมพันธ์กับพ่ีน้องผู้เชื่อ   

4) การจัดการประกาศในที่สาธารณะ 

 ตามที่เปาโลได้ชี้ให้เห็นถึงคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ว่า ข้าพเจ้าปลูก อปอลโลรดน้ำ แต่พระ

เจ้าทรงให้เติบโต (1 คร. 3:6) สังเกตการร่วมงานกัน เปาโลและอปอลโลทำส่วนของพวกเขา แต่พระ

เจ้าทรงทำให้เติบโต อำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าเป็นปัจจัยที่ถูกมองข้ามในวรรณกรรมส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนคริสตจักร” 

 จากทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า การบุกเบิกคริสตจักรมีหลายทฤษฎี การนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้

นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ต้องรู้จักและเข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชน หรือบางพื้นที่ไม่จ ำเป็นต้อง

ทำตามทฤษฎีหรือเรียงลำดับความสำคัญของทฤษฎีว่าแบบไหนมาก่อนแบบไหนมาหลัง แบบไหนควร

ใช้แบบไหนไม่ควรใช้ เพราะการบุกเบิกที่เกิดผลนั้นมาจากหลายทฤษฎี ทั้งนี้การทำหน้าที่อย่างเต็ม

กำลังในบุกเบิกคริสตจักรไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนย่อมมีความสำคัญ แต่สิ่งสำคัญท่ีสุดคือผู้บุกเบิกทุก

คนจำเป็นต้องรู้ เข้าใจและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้การบุกเบิกคริสตจักรนั้น ๆ เกิดผล 

2.1.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบุกเบิกคริสตจักร  

  วีระเดช กันธิพันธิ์ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “กระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรในบริบท

ไทย: กรณีศึกษาคริสตจักรเขลางค์พันธกิจ” พบว่าคริสตจักรเขลางค์พันธกิจได้ดำเนินกระบวนการ

ปลูกสร้างคริสตจักร 12 ขั้นตอน โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ประเพณี



12 
 

ของท้องถิ่นนั้น ๆ ทำให้การดำเนินการปลูกสร้างคริสตจักรในบริบทไทยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ขั้นตอนสำคัญ 3 ประการ ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้พันธกิจปลูกสร้างคริสตจักรมีประสิทธิผล คือ การ

อธิษฐาน การมีเซลล์พบปะกันระหว่างสัปดาห์ และการสร้างสาวก 

 ธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) ได้กล่าวว่า จากคำบอกเล่าของอาจารย์บุญชม ธรรมอยู่ 

เมื่อมิชชันนารีชาวกะเหรี่ยงได้มาถึงทางเข้าหมู่บ้านได้พบแต่ผู้หญิง ส่วนผู้ชายไปทำงานในไร่นาหมด 

ผู้หญิงเหล่านั้นได้ต้อนรับอย่างดีเพราะเป็นชาวเผ่าเดียวกัน ตอนเย็นบรรดาผู้ชายได้กลับมาจากไรน่า 

ได้สุมไฟใต้ต้นมะเดื่อต้นใหญ่ “ปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นอยู่ ณ ที่ตั้งอนุสรณ์สถานประกาศพระกิตติ

คุณชนเผ่ากะเหรี่ยงในประเทศไทย ซึ่งเคยเป็นที่ตั ้งดั ้งเดิมของบ้านเนาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัด

ลำปาง” ทุกคนได้สนทนาถึงความเป็นไปความเป็นมาของกันและกันรวมทั้งพูดถึงเรื่องราวขององค์

พระเยซูคริสต์ให้ชาวาบ้านฟังเป็นประจำทุกคืน 

 ในเวลากลางวันก็ได้ไปช่วยชาวบ้านทำงาน อยู่กันเป็นเหมือนพี่น้อง ไม่ทำตัวเหมือนแขกผู้

มาเยือน ซึ่งตามคำกล่าวขานของผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวกะเหรี่ยงที่พูดถึงแขกผู้มาเยือนว่า “แขกมีอยู่ 3 

ประเภท คือ แขกทอง แขกเงิน และแขกสุนัข ผู้ที่มาพักคืนแรกคือ แขกทอง เพราะยังไม่คุ้นเคยกันจึง

ได้รับการต้อนรับอย่างดี ผู้มาเยือนที่พักเป็นคืนท่ี 2 คือ แขกเงิน เพราะเริ่มรู้จักมักคุ้นกันแล้ว จึงถือว่า

เป็นเหมือนคนในครอบครัว มีสิ่งไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยทำ ส่วนแขกสุนัขนั้น คือผู้มาเยือนที่อยู่เกินสามวัน

โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือทำตนเป็นส่วนหนึ่งของคนในบ้าน” มิชชันนารีเข้าใจถึงธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้

จึงได้ทำตัวให้เสมือนคนในครอบครัว จึงทำให้ง่ายต่อการประกาศพระกิตติคุณ และการประกาศพระ

กิตติคุณก็เกิดผลท่ามกลางชนเผ่ากะเหรี่ยงในละแวกนั้น   

 จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า การบุกเบิกคริสตจักรนั้นผู้บุกเบิกจะต้องให้

ความสำคัญกับการอธิษฐาน การมีเซลล์พบปะกันระหว่างสัปดาห์ และการสร้างสาวก นอกจากนั้นผู้

บุกเบิกจะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและง่ายต่อการประกาศพระกิตติ

คุณ  

2.1.7 อุปสรรคและข้อจำกัดในการบุกเบิกคริสตจักร 

 จอห์น มาร์ค เทอร์รี่ (2546) กล่าวว่า หากการตั้งคริสตจักรเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก 

เหตุใดจึงมีคนคัดค้าน? การคัดค้านส่วนใหญ่มาจากความไม่รู้ ศิษยาภิบาลและผู้นำส่วนใหญ่ไม่ได้

คำนึงถึงข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น สถาบันศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่มีหลักสูตรการก่อตั้งคริสตจักรใหม่ 

หากมีก็เป็นเพียงวิชาเลือก ผลก็คือศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตั้งคริสตจักร 
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นิตยสารคริสเตียนซึ่งเป็นที่นิยมก็ไม่ค่อยตีพิมพ์บทความหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคริสตจักร 

ด้วยเหตุนี้ผู้นำสมาชิกจึงแทบจะไม่ได้คิดถึงเรื่องการก่อตั้งคริสตจักรเลย ข้อคัดค้านในการก่อตั้ง

คริสตจักรโดยมากมีดังนี้ 

 1) เรามีคริสตจักรมากเกินไปแล้ว 

 2) การตั้งคริสตจักรใหม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

 3) มันไม่เป็นไร 

 4) คนในคริสตจักรอ่ืนจะไม่พอใจ 

 5) เราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตั้งคริสตจักรใหม่ได้อย่างไร 

 จากเอกสารการสอนการบริหารคริสตจักร โรงเรียนกรุงเทพคริสต์ศาสนศาสตร์ (2543) ใน

บทความของ ดร.ลอ ได้วิเคราะห์ถึงอุปสรรคและข้อจำกัดของคริสตจักรจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับ

ประเทศไทยด้วยว่า 

1) คริสตจักรจีนยึดถือความเชื่อส่วนตัวจากประสบการณ์ของตนเองมากกว่าการเชื่อ 

ในพระคัมภีร์ (ศิษยาภิบาลบางคนพูดว่า พระคัมภีร์พูดอย่างนั้นก็จริงแต่ความจริงไม่ใช่)  

2) ความเข้าใจเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณกับชีวิตประจำวัน ถูกแยกออกจากกันอย่างดำกับขาว  

ความจริงแล้วชีวิตประจำวันคือ การแสดงออกของชีวิตฝ่ายวิญญาณ ซึ่งอยู่ในกายเดียว มุมมองแบบนี้

มองว่าความรู้หรือศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่นอกคริสตจักรหน่อยหนึ่ง เป็นของ “ฝ่ายโลก” 

“ชาวโลก” “ของโลก” โดยไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เป็นแนวคิดที่รับอิทธิพลมาจาก

กลุ่มพิวลิเตนต์ และเป็นมรดกที่คริสตจักรรับมาแบบผิวเผินไม่ผ่านการศึกษาควบคู่ไปกับพระคัมภีร์ 

 จากงานวิจัย วีรเดช กันธิพันธิ์ (2560) กล่าวว่า อุปสรรคในช่วงการเริ่มต้นบุกเบิกคริสตจักร

นั้นมักจะไม่พบ แต่เมื่อคริสตจักรที่บุกเบิกมีผู้ เชื่อเพิ่มมากขึ้น หรือมีอายุที่มากขึ้นก็เริ่มประสบกับ

อุปสรรค อุปสรรคหลักที่พบในกระบวนการบุกเบิกคริสตจักรเขลางค์พันธกิจ คริสตจักรลูก และจุด

ประกาศ ฯ มีแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคดังนี้ 

1) อุปสรรคภายใน 

1.1) อุปสรรคด้านการขาดงบประมาณ หรือขาดทุนทรัพย์ แนวทางแก้ไขอุปสรรค 

คือการอธิษฐานต่อพระเจ้า การสอนสมาชิกในด้านความเชื่อ ความสัตย์ซื่อในการถวาย และการ

ปรึกษากับทางผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้บริหารสภาคริสตจักร เช่น การกู้ยืมเงินจากมูลนิธิสภาคริสตจักรใน
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ประเทศไทย เพื่อซื้อที่ดิน หลังจากนั้นได้มีการจัดสรรที่ดินแบ่งขายเพื่อคืนเงินกู้ให้สภาคริสตจักรฯ 

และยังมีเงินคงเหลือในการสร้างอาคารพระวิหารอีกส่วนหนึ่ง 

1.2) อุปสรรคการบริหารจัดการ โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนในบทบาทของผู้นำ 

ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้เชื่อเก่าที่ยึดถือธรรมเนียมประเพณีเดิม กับผู้เชื่อใหม่ที่ยังขาดความเข้าใจ 

ความเชื่อยังไม่เข้มแข็งพอ คริสตจักรได้แก้ไขอุปสรรคโดยการพึ่งพาพระเจ้าในการอธิษฐานให้มาก 

และมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในการประชุม มีการพบปะเป็นการส่วนตัว และสุดท้ายก็ใช้ระเบียบ

ปฏิบัติตามธรรมนูญ 

1.3) อุปสรรคสมาชิกผู้เชื่อไม่มีเวลาให้กับงานของพระเจ้า หรือศึกษาพระวจนะของ 

พระเจ้า ส่วนใหญ่ติดหน้าที่การงาน โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนา ส่งผลให้สมาชิกเติบโตในความเชื่อได้ยาก 

แนวทางแก้ไขอุปสรรคของคริสตจักร และคริสตจักรลูก คือ การพยายามหาเวลาเพื่อพบปะ เยี่ยม

เยียน และใช้ช่องทางอ่ืนๆในหารสื่อสารเช่น การโทรศัพท์ เป็นต้น 

1.4) ปัญหาสมาชิกผู้เชื่อใหม่ชาวบ้าน ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบอ่านพระคัมภีร์  

ทำให้การเติบโตด้านความเชื่อเป็นไปได้ยาก ทางคริสตจักร คริสตจักรลูก หรือจุดประกาศ ได้แก้ไข

อุปสรรคนี้ด้วยการเริ่มต้นการปลูกฝังความเชื่อตั้งแต่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบอ่านพระคัมภีร์ 

ก็หาแผ่น CD DVD หรือ MP3 คำพยานชีวิต เรื่องราวในพระคัมภีร์มาให้สมาชิกผู้เชื่อใหม่ได้ดูได้ฟัง 

2) อุปสรรคภายนอก 

 2.1) อุปสรรคการต่อต้านจากชุมชน เรื่องศาสนพิธี โดยเฉพาะสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ

ศพ ไม่มีการอนุญาตให้ประกอบศาสนพิธีฌาปนกิจทางคริสต์ศาสนาในชุมชน เพราะถือว่าเป็นการลบ

หลู่ศาสนาพุทธ โดยทางคริสตจักร คริสตจักรลูก และจุดประกาศ ได้มีวิธีการดำเนินการแก้ไขอุปสรรค

โดยการพูดคุยสร้างความเข้าใจ ประสานไปยังคริสตจักรภาค และพึ่งทางกฎหมายบ้านเมืองศูนย์

ดำรงค์ธรรมเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ 

 2.2) อุปสรรคการต่อต้านจากผู้นำชุมชน และจากครอบครัวผู้เชื่อใหม่ เมื่อมีผู้เชื่อใหม่ 

มายังคริสตจักร และมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้นำชุมชน หรือทางคณะกรรมการวัดเริ่มกังวลใจ จึงไม่

ปล่อยให้งานของพระเจ้าก้าวไปแบบอิสระได้ การแก้อุปสรรคของคริสตจักร คริสตจักรลูก และจุด

ประกาศ คือ หนุนใจ สร้างผู้เชื่อให้เติบโตเข้มแข็งในความเชื่อ และพบปะทำความเข้าใจกับคนใน

ครอบครัว รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ทำพันธกิจกับชุมชน และสำคัญท่ีสุดคือการพ่ึงพาพระ

เจ้า 
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 จากอุปสรรคที่พบในการบุกเบิกคริสตจักรข้างต้นสรุปได้ว่า ในการบุกคริสตจักรนั้นย่อมมี

อุปสรรคที่ต้องพบเจอ โดยมีทั้งอุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอก อุปสรรคภายใน เช่น ศิษยาภิ-

บาล ผู้นำคริสตจักร และบรรดาสมาชิกต่างขาดความเข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ยังมีการนำความ

เชื่อดั้งเดิมหรือธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างมาใช้ในคริสตจักร ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พระคัมภีร์

กล่าวถึง ส่วนอุปสรรคภายนอก เกิดจากสถาบันพระคริสตธรรมไม่มีการสอนเรื ่องการบุกเบิก

คริสตจักรเท่าที่ควร สื่อคริสเตียนไม่ได้ลงข่าวสารเกี่ยวกับการบุกเบิกคริสตจักรเท่าที่ควร ทั้งยังมีการ

ต่อต้านจากผู้นำชุมชนหรือครอบครัวของผู้เชื่อใหม่ จึงเป็นอุปสรรคต่อการบุกเบิกคริสตจักร 

2.1.8 แนวทางการบุกเบิกคริสตจักรทีพ่ระคัมภีร์กล่าวถึง 

 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงขั้นตอนการบุกเบิกคริสตจักรไว้ว่า “อปอลโลคือใคร? เปาโลคือใคร? 

คือผู้ปรนนิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อ ตามงานท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละคน ข้าพเจ้า

ปลูก อปอลโลรดน้ำ แต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโต เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร 

แต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกัน และทุกคน

ก็จะได้บำเหน็จตามการงานของตน เพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นา

ของพระเจ้า และเป็นตึกของพระองค์” (1 คร.3:5-9) 

 จากพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้มอบหมายให้ผู้เชื่อแต่ละคนมีส่วนใน

การประกาศบุกเบิกคริสตจักรของพระเจ้า ทุกคนที่พระเจ้าเลือกมาล้วนแล้วมีความสำคัญต่อแผนงาน

ของพระองค์ ดังนั้นให้ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดเหมือนเปาโลกับอปอลโลได้ร่วมกันรับใช้ ส่วน

การเกิดผลนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ให้เกิดผลตามชอบพระทัยของพระเจ้า 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในไทย 

 ฮานส์ คริสตอฟ แบร์ (2559) กล่าว่า การถือผี (animism) เป็นโลกทัศน์ของชาติพันธุ์

กะเหรี่ยง การถือผีเป็นมากกว่าศาสนาอีกศาสนาหนึ่ง จึงไม่อาจสรุปการถือผีว่ามาจากเทพนิยายของ

คนชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง การที่จะเข้าใจการถือผีได้ดีที่สุดและลึกซึ้งที่สุดก็โดยได้จากแนวคิดเรื่อง 

“จิต - soul” ของผู้คน การถือผีมีรากฐานมาจาก 

- โลกประกอบด้วยสิ่งของที่เป็นวัตถุและสิ่งมีชีวิตฝ่ายกายภาพ 

- โลกประกอบด้วยสิ่งของฝ่ายวิญญาณและและสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ 

- สิ่งของและสิ่งมีชีวิตฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณมีความเป็นอยู่ในเวลาเดียวกัน 
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- ทั้งหมดเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกันและกัน 

 แนวคิดเก่ียวกับ “ยวา” ท่ามกลางกะเหรี่ยงที่ถือผี พระเจ้าองค์สูงสุดในวัฒนธรรมกะเหรี่ยง

เรียกว่า “ยวา” พวกเขาใช้คำว่า “ยวา” แทนคำว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์ ดร.เมลสัน เขียนไว้ในจด

หมายถึงสมาคมมิชชันนารีแบ๊บติสท์ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2377 ว่า “เขาเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านั้น

เป็นเรื่องราวดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงซึ่งเขาคิดว่าเป็นเผ่าที่สูญหายไปของชาวฮีบรู” 

 จากแนวความคิดดังกล่าวสรุปว่า ความเชื่อเรื่องผีเป็นโลกทัศน์ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งมี

ความเชื่อมโยงกับ “ยวา” หรือพระเจ้าองค์สูงสุดที่พวกเขาเรียกชื่อและนับถือ ทำให้พวกเขาเข้าใกล้

พระเจ้าในพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น เพราะเหมือนกับพวกเขามองว่าเขาเป็นเผ่าหนึ่งในสิบสองเผ่าของ

อิสราเอลที่หายไป 

 ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีกรรมเลี้ยงผี การเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ 

การต้มเหล้า การฆ่าไก่แล้วแกงรับประทานร่วมกัน ผู้ที่มาร่วมพิธีก็จะถูกมัดข้อมือด้วยด้ายขาว และจะ

มีการเชื่อมโยงกับประเพณีอื่นๆ เช่น ประเพณีปีใหม่ ในการจัดประเพณีปีใหม่นั้นผู้นำชุมชนหรือ

หัวหน้าหมู่บ้านจะเป็นผู้กำหนดเวลาล่วงหน้า หมู่บ้านแต่ละแห่งจัดงานปีใหม่ขึ้นไม่ตรงกัน การจัดงาน

ปีใหม่นั้นเป็นการเริ่มฤดูการเพาะปลูก กะเหรี่ยงแต่ละเผ่ามีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง 

โดยภาษาเหล่านั้นคล้ายภาษาเมียนมาและภาษาโรมัน (เว็บสวัสดี, 2560)  

 จากแนวความคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีประเพณีวัฒนธรรมที ่มี

เอกลักษณ์เฉพาะ โดยที่ยังคงรักษาและปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

2.3 แนวคิดที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในบริบทชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในไทย 

 ธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) กล่าวว่า สำหรับชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทย พระ

กิตตคิุณเข้ามาในปี พ.ศ.2424 โดยมิชชันนารีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจากประเทศเมียนมาร ์โดยมี 2 ปัจจัย 

ที่ส่งผลให้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทยต้อนรับพระกิตติคุณคือ 

2.3.1 ปัจจัยภายใน 

 นักวิชาการได้จัดหมวดหมู่ความเชื่อของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่ในจำพวก “วิญญาณนิยม” 

แต่นักวิชาการบางท่านศึกษาพบว่า ความเชื่อดั้งเดิมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนั้นคือ การบูชาเจ้าที่เจ้า

ธาร และเทพยดาภูติพรายอื่นๆตามหมู่บ้าน ไร่นา และภูเขาภูมิลำเนาไพร แต่ชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงได้

เรียกสิ่งที่ตนนับถือยำเกรงว่า “โหม่ลือป่าหล่า” ซึ่งแปลว่า “การทำตามบรรพชน” เป็นการสืบทอด
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ความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความเชื่อดังกล่าวจึงต้องมีพิธีเซ่นไหว้วิญญาณที่สิงสถิตตามสถานที่ต่างๆซึ่ง

เรียกพิธีดังกล่าวว่า “เอาะแค” เพื่อเป็นการให้เกียรติและได้รับการคุ้มครองในการดำเนินชีวิตรวมทั้ง

เป็นการขอขมาเมื่อมีการทำผิดเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเกิดความเข้าใจว่าความเชื่อดั้งเดิมของชาติพันธุ์

กะเหรี่ยงคือ การนับถือผี ด้วยเหตุนี้วิญญาณจึงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตเพราะชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง 

เชื่อว่าวิญญาณต่างๆมีฤทธิ์อำนาจปกครองเขา และสามารถให้ความโชคดีและโชคร้ายได้ จึงนำไปสู่

ความกลัวและตกอยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องเซ่นไหว้วิญญาณเหล่านั้น ตั้งแต่พิธีเล็กๆที่ต้องใช้สัตว์สอง

เท้าในการเซ่นไหว้ เช่น ไก่ ไปจนถึงพิธีกรรมใหญ่ๆที่ใช้หมู วัว ควายในการเซ่นไหว้ ต้องปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดแม้ต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปกี่ตัวก็ตาม 

 จากความเชื่อและพิธีกรรมดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ร่างกาย 

และจิตใจ ดังนั้นภายใต้จิตสำนึก หากหลุดพ้นจากภาวะเหล่านี้จะทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งกายและ

ใจก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อพระกิตติคุณเข้ามาทำให้พวกเขามีความสนใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์ 

2.3.2 ปัจจัยภายนอก 

 นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าชนเผ่ากะเหรี ่ยง เป็นชาติพันธุ์ ที ่อาศัยอยู ่ในดินแดน

ตะวันออกของธิเบต แล้วเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งอาณาจักรในประเทศจีนราวปี 1,300 ปีก่อนคริสตกาล 

ซึ่งชาวจีนเรียกชนเผ่านี้ว่า “โจว” ภายหลังถูกกษัตริย์จีนรุกรานจึงแตกพ่ายหนีลงมาอยู่บริเวณลุ่ม

แม่น้ำแยงซี จากนั้นก็เคลื่อนย้ายลงมาตามแม่น้ำสายหลักสำคัญในอินโดจีน 3 เส้นทาง คือ 

 เส้นทางที่ 1 ประมาณ 1828 ก.ค.ศ. ลงมาตามแม่น้ำอิรวดี อาศัยอยู่ในที่ราบพุกาม ส่วน

หนึ่งเคลื่อนย้ายลงมายังดินแดนปากแม่น้ำอิรวดี เมืองแปร เอนซะดะ เมืองพะสิม และกระจายไปอยู่

ตามเทือกเขาติดดินแดนยะไข่ 

 เส้นทางที่ 2 ประมาณปี 799 ก.ค.ศ. ลงมาทางแม่น้ำสาละวิน ผ่านดินแดนไทยใหญ่ 

กระจายอยู่ระหว่างที่ราบ และบริวเณเทือกเขาของแม่น้ำสะโตง สาละวิน บริเวณรอยต่อของรัฐฉาน 

รัฐกะยา เมืองตองอู เมืองสะเทิง  เมาะละแหม่ง ลงมายังภาคใต้ เมืองทวาย 

 เส้นทางที่3 ประมาณ 741 ก.ค.ศ. ลงมาทางบริเวณเทือกเขาและที่ลุ่มของลุ่มน้ำปิง แม่น้ำ

เจ้าพระยา แม่น้ำโขง  

 การเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนั้นอาจมาตั้งแต่ตอนอพยพลงมาจากจีน 

บางส่วนอาจเข้ามาตอนที่พม่ากับสยามทำสงครามกันสมัยอยุธยา และอาจมาสมัยที่พม่าทำสงคราม

กับล้านนา ดังนั้นเมื่อพระกิตติคุณเข้าสู่ประเทศพม่าและมีชาวกะเหรี่ยงรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์
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จนสามารถจัดตั้งคริสตจักรตามเมืองต่างๆในประเทศพม่า ต่อมาเมื่อทราบว่าชาติพันธุ์ของตนเอง

กระจัดกระจายอยู่ในประเทศไทยก็มีภาระใจที่จะนำพระกิตติคุณมาสู่ชนเผ่าของตนในประเทศไทย 

 จากความคิดเห็นข้างต้นสรุปว่า แนวคิดที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในบริบทชาติพันธุ์  

กะเหรี่ยงในประเทศไทยมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน กล่าวคือชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีความเชื่อ

ดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันยาวนาน เคารพยำเกรงในสิ่งศักดิ์ที่เขานับถือ ขณะเดียวกันก็พบว่าการเคารพยำ

เกรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความหวาดกลัวในการดำเนินชีวิต อีกท้ังยังต้องสูญเสียทรัพย์สิน สิ่งของ 

สัตว์เลี้ยงอย่างสิ้นเปลืองกระทบต่อเศรษฐกิจภายในครอบครัว เพ่ือต้องการหลุดพ้นจากความกลัวและ

และภัยคุกคาม การมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จึงเป็นทางเลือกท่ีดีสำหรับพวกเขา นอกจากนั้นการที่

รักในชาติพันธุ์ เชื่อมั่นในชาติพันธุ์ เป็นมิตรกับแขกผู้มาเยือน การที่ชาติพันธุ์ของตนเองซึ่งเป็นผู้เชื่อ

ในพระเยซูจากประเทศเมียนมาร์เดินทางมาหาพร้อมกับนำพระกิตติคุณมาเผยแผ่ จึงเป็นความชื่นชม

ยินดีร่วมกันและรับสิ่งที่ชาติพันธุ์เดียวกันนำมามอบให้ด้วยความรัก นั่นคือการรับเอาพระกิตติคุณเข้า

มาในชีวิต  

2.4 พระกิตติคุณสู่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทย 

 ธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) กล่าวว่า จากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวทำให้คริสตจักร

กะเหรี่ยงซึ่งอยู่ภายใต้คณะคริสตจักรเมียนมาร์แบ๊บติสท์ รวมทั้งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในสยามประเทศ 

ซึ่งจากการศึกษาของซันนี่ แดนพงพี และประสิทธิ์ พงศ์อุดม พบว่ามีการพยายามนำพระกิตติคุณเข้า

สู่ชุมชนกะเหรี่ยงในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีชาวกะเหรี่ยง

อาศัยอยู่ในป่าเขาแถบพรมแดนไทย – เมียนมาร์ ตั้งบ้านเรือนตามต้นน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำแคว

น้อย การเข้ามาประกาศข่าวประเสริฐไม่ประสบความสำเร็จเนื ่องจากอุปสรรคการเดินทางที่

ยากลำบาก ปัญหาไข้ป่าระหว่างเดินทาง ปัญหาโจรผู้ร้าย และปัญหาการไม่มีใบอนุญาตผ่านแดน 

รวมทั้งการที่ชาวกะเหรี่ยงไม่ต้องการรับพระกิตติคุณ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการ

ประกาศโดยการเปิดเส้นทางสำรวจประชากรชาวกะเหรี่ยงในภูมิภาคอื่น จนพบว่ ามีชาวกะเหรี่ยง

จำนวนมากอาศัยอยู่ในดินแดนล้านนาของไทย ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้อาจตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอพยพ

จากมาจากประเทศจีน หรือบางส่วนอาจถูกกวาดต้อนในช่วงที่ประเทศเมียนมาร์ นำโดยพระเจ้าบุเรง

นองเข้ามาตีล้านในปี (พ.ศ. 2101) จนล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมียนมาร์สมัยอาณาจักร

ตองอูเป็นเวลาสองร้อยปี (สรัสวดี ฮ๋องสกุล, 2555 : 253) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าชาวกะเหรี่ยงบางส่วนไม่
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เดินทางกลับภูมิลำเนาและได้พบกับชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่เข้ามาอยู่ก่อนหน้านั้นจึงได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน

ล้านนาจนกลายเป็นประชากรในแผ่นดินล้านนาของไทย 

 ซันนี่ แดนพงพี (2519) กล่าวว่า ในขณะที่ลงฝึกงานภาคสนามระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย

พระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี เขาได้สนทนากับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านคริสเตียนบ้านทุ่งแพ่ง อำเภอสันป่า

ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่าชาวบ้านดั้งเดิมของหมู่บ้านนี้เป็นชาวกะเหรี่ยงที่มาจากประเทศเมียน

มาร์ ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าเมืองเชียงใหม่กวาดต้อนมาเมื่อคราวยกทัพไปตีเมียนมาร์และได้รับชัยชนะ จึง

กวาดต้อนพลเมืองเมียนมาร์ซึ่งมีชาวกะเหรี่ยงกลับมาด้วย ได้มีการจัดที่ทำกินในหมู่บ้านดังกล่าวเป็น

เวลาร้อยกว่าปีจนลูกหลานกลายเป็นคนล้านนา ปัจจุบันได้กลายเป็นคนล้านนาทั้งหมดแล้ว 

 ธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) กล่าวต่ออีกว่า จากหลักฐานต่างๆที่ปรากฏ รวมทั้งคำ

บอกเล่าที่สืบทอดปากต่อปาก ในปีพ.ศ. 2441 ได้มีการส่งนายดิเก ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในหมู่บ้านเห่า

ตะรอ หรือหมู่บ้านทีหงื่อซอ พร้อมเจมส์ นอร์ริส มิชชันนารีคณะแบ๊บติสท์ เพื่อเดินทางมาสำรวจ

ประชากรกะเหรี่ยงในล้านนา โดยจุดหมายอยู่ที่เชียงใหม่ ภาษากะเหรี่ยงเรียกเชียงใหม่ว่า “กิแม” 

ศูนย์กลางแห่งล้านนาไทย การมาสำรวจดังกล่าวปรากฎในบันทึกของดิเก ซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร

รายเดือนฃอง “Morning Star” ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2411 มีใจความว่า “วันที ่ 14 เดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2411 ได้เดินทางจากทีหงื่อซอ เดินทางไปยังออพะ พักท่ีนั่น 1 คืน จากนั้นเดินทางไป

ยังกอกาเร็ก (Kawkareik) พบกับอาจารย์นอร์ริส และพักที่นั่น 3 คืน จากนั้นได้รอนแรมนอนกลาง

ทาง 2 คืน และเดินทางพักแรมกลางป่าขุนแม่ตื่น 2 คืน จนมาถึงห้วยน้ำขาว และพักเทศนาที่นั่น 1 

วัน แม้จะมีคนมาฟังคำเทศนาและบอกว่าเป็นความจริง แต่ยังไม่มีใครรับเชื่อ  รุ่งเช้าเราเดินทางพัก

แรมกลางลำน้ำแม่ตื่นอีก 1 คืน จากนั้นเดินทางต่อไปจนถึงอมก๋อย พัก 1 คืน และเดินทางไปแม่แล

และฮอด พักที่ละคืน จนไปถึงแม่สอย พัก 3 คืน จากนั้นเดินทางไปถึงจอมทอง พัก 1 คืน พอรุ่งเท้า

เดินทางถึงทุ่งเสี้ยว พักอีก 1 คืน จากนั้นเดินทางต่อไปถึงบ้านแม่ขานพักแรมที่นั่น 1 คืน วันรุ่งขึ้น

เดินทางมาถึงเชียงใหม่ตอนบ่าย มีคนพาเราไปรายงานตัวที่คุ้มเจ้าหลวง จากนั้นก็พาไปพบมิชชันนารี

เพรสไบทีเรียนชาวอังกฤษ เราพักที่เชียงใหม่ 3 วัน จึงเดินทางกลับเส้นทางเดิมจนถึงประเทศเมียน

มาร”์ 

 ธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) กล่าวต่ออีกว่า จากบันทึกของดิเก ซึ่งได้เดินทางผ่าน

หมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงหลายหมู่บ้าน มีการประกาศและเทศนาในเวลาอันสั้น แม้ไม่มีใครเปิดใจ

ต้อนรับพระเยซูคริสต์ก็ตาม แต่ก็ได้ทำให้รู ้ว ่ามีชาวกะเหรี ่ยงจำนวนมากอาศัยอยู ่ในภูมิภาคนี้ 
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หลังจากดิเก กลับไปรายงานผลการสำรวจต่อคณะคริสตจักรที่ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งคงเป็นเพียงแค่

การรับทราบเพราะไม่มีการดำเนินการใดๆในขณะนั้น อาจจะเนื่องด้วยคณะคริสตจักรมีพันธกิจใน

ภูมิภาคอื่นที่ต้องดำเนินการก่อน โดยเฉพาะการประกาศในประเทศจีน มณฑลเชียงตุง มณฑลยูนาน 

ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของมิชชันนารีและมีการทุ่มเททั้งกำลังคนและสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ 

 จากความคิดเห็นข้างต้นสรุปว่า พระกิตติคุณสู่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทยได้เริ ่มต้น

ขึ้นโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่แนวตะเข็บชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทยคือ กาญจนบุรี แต่

เนื่องด้วยอุปสรรคปัญหาในการเดินทาง รวมถึงการไม่เปิดใจรับพระกิตติคุณคนในชุมชน มิชชันนารีจึง

ต้องเปลี่ยนทิศทางการประกาศมายังแผ่นดินล้านนาของไทย การเดินทางเข้ามาประกาศพระกิตติคุณ

จึงได้เริ่มต้นอีกครั้งตามชุมชนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในล้านนาจนเดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่ แม้ยังไม่มี

ใครรับเอาพระกิตติคุณแต่อย่างน้อยชาวกะเหรี่ยงจำนวนหนึ่งได้ยินได้ฟังเรื่องราวพระกิตติคุณแล้ว จึง

เปรียบเหมือนการหว่านเมล็ดพืชลงไปในพื้นที่ใหม่ สักวันเมล็ดพืชนั้นจะงอกเงยขึ้นมา นอกจากนั้นผู้

เฒ่าผู้แก่ในชุมชนทุ่งแพ่งต่างยืนยันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้ที่มีเชื้อสายเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่

อพยพมาจากประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันแม้ลูกหลานชุมชนทุ่งแพ่งจะกลายเป็นชาติพันธุ์ คนเมืองไป

หมดแล้ว แต่สิ่งที่ยังหลงเหลือและรักษาไว้อยู่คือ ความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ 

2.5 การประกาศพระกิตติคุณในยุคบุกเบิกคริสตจักรกะเหรี่ยงในประเทศไทย (พ.ศ.

2423 - 2449) 

 ธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) กล่าวว่า เวลาผ่านไป 12 ปี หลังจากการสำรวจของดิเก 

และเจมส์ นอริส ในปี พ.ศ.2423 มีคริสเตียนชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งจากหมู่บ้านฉ่วยเจ่ ชื่อ นายซอทู-

หล่า เดินทางมาค้าขายที่เชียงใหม่ และเดินทางไปถึงเมืองแปง ณ ที่นั่นเขาได้พบชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็น

ชาติพันธุ์เดียวกัน เขาได้รับการร้องขอให้พักอยู่ในหมู่บ้านเพื่อเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ (เอกสาร

ฉลอง 100 ปี คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ พ.ศ.2425) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้เคย

ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์มาบ้างแล้วจากผู้ประกาศคนไทย เมื่อนายซอทูหล่า เดินทางกลับไป

พม่าจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวแก่คริสตจักร ทำให้เกิดการตื่นตัวในการประกาศพระกิตติคุณแก่ ชาติ

พันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทย ได้มีการลงบทความทางนิตยสาร “Moring Star” เพื่อหาอาสาสมัคร

เป็นมิชชันนารี ไปประกาศข่าวประเสริฐในแผ่นดินล้านนา 
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 ดังนั้นวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2523 คณะคริสตจักรพม่าแบ๊บติสท์ได้ส่งมิชชันนารีชาว

กะเหรี่ยง 3 คน จากเมืองพะสิม คือ ศาสนาจารย์หม่อโกล ศาสนาจารย์ฉ่วยเมี๊ยะ อาจารย์ซอเก และ

ลุงหม่อทวย ลุงหม่อทวยไม่ได้ถูกส่งไปแต่มีภาระใจที่อยากร่วมเดินทางไปด้วย การเดินทางมายัง

แผ่นดินสยาม จุดหมายปลายทางอยู่ที่ดินแดนล้านนาเชียงใหม่ เมื่อทั้งสี่มาถึงเชียงใหม่ก็ได้เข้าพบพ่อ

ครูหลวงแมคกิลวารี พ่อครูหลวงฯก็ได้ให้การช่วยเหลือพาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมือง

เชียงใหม่ในขณะนั้น ซึ่งพระองค์ให้ไปหาองค์อุปราชคือ เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ พระอนุชาต่างมารดา

ของพระองค์ จนได้รับการรับรองให้สามารถประกาศกับเผ่ากะเหรี่ยงได้ ซึ ่งเป็นความตั้งใจของ          

มิชชันนากะเหรี่ยงจากพม่าที่ต้องการประกาศพระกิตติคุณให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม ทั้ง

กฎหมายบ้านเมืองและจริยธรรมของมิชชันนารี (ภายหลังคริสตจักรกะเหรี ่ยงแยกตัวออกจาก

คริสตจักรเมียนมาร์แล้วมาตั้งเป็นคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในเมียนมาร์) 

 หลังได้รับใบอนุญาตจากเจ้าเมืองเชียงใหม่แล้ว พ่อครูหลวงฯแนะนำและสนับสนุนให้ไป

ประกาศแก่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง คือ บ้านตาล มีกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ 50 หลังคาเรือน 

เมื่อพวกเขาไปปรากฏว่าไม่มีผู้รับเชื่อเพราะถูกคนของทางการแอบมาส่งข่าวและข่มขู่ให้ชาวบ้าน

หวาดกลัว พวกเขาจึงเดินทางไปยังลำปาง ระหว่างนั้นได้พบกับคริสเตียนคนไทยคนหนึ่ง ได้แนะนำว่า

มีกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเนาะ (บ้านนอก) บ้านกลาง บ้านแม่ส้าน ด้วยเหตุนี้คริสตจักรกะเหรี่ยง

แบ๊บติสท์ที่ถูกบุกเบิกแห่งแรกในประเทศไทย คือ คจ.มากมาย  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  

 จากความคิดเห็นข้างต้นสรุปว่า การประกาศพระกิตติคุณในยุคบุกเบิกคริสตจักรกะเหรี่ยง

ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2424 – 2449 เป็นเรื่องยากลำบากของมิชชันนารีกะเหรี่ยงในประเทศ

เมียนมาร์แต่พวกเขาไม่ได้หมดซึ่งความหวังที่จะประกาศพระกิตติคุณแก่ชาติพันธุ์ของตน ด้วยความ

มุ่งมั่นตั้งใจในการบุกเบิกคริสตจักรประกอบกับการทำทุกสิ่งให้ถูกต้องตามครรลองธรรม ถูกต้องตาม

กฎหมายบ้านเมืองนั้นๆ จนได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ให้สามารถประกาศพระกิตติ

คุณได้ ทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากพ่อครูหลวงแมคกิลวารีและคริสเตียนคนไทย จึงสามารถ

ประกาศพระกิตติคุณและบุกเบิกคริสตจักรท่ามกลางชุมชนกะเหรี่ยงในดินแดนล้านนาของประเทศ

ไทยได้สำเร็จ 

2.6 ผลจากการบุกเบิกคริสตจักรในชุมชนกะเหรี่ยงในประเทศไทย 

 ธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) กล่าว่า หลังจากท่ีมีการบุกเบิกคริสตจักรท่ามกลางชุมชน

ชาวกะเหรี่ยง และเห็นถึงการเกิดผล คือมีผู้เชื่อเกิดข้ึนในหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงหลายแห่ง มีการตั้ง
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คริสตจักรข้ึน ส่งผลให้มีคณะอเมริกันแบ๊บติสท์คนแรกที่ถูกส่งมาทำพันธกิจท่ามกลางชนเผ่ากะเหรี่ยง

ในประเทศไทยคือ ศจ.เอลเฟรด เอ.คิว. จากรัฐเท๊กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พอมาถึงปี พ.ศ.2540 กำเนิดคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย Thailand 

Karen Baptist Convention (T.K.B.C.) ประกอบด้วย 12 เขต คือคริสตจักร เขตแม่สะเรียง เขต

เชียงราย เขตมูเสะคี เขตเชียงใหม่ เขตซีโยน เขตปาย เขตแม่ลาน้อย เขตแม่ฮ่องสอน เขตตาก  

เขตเบธานี เขตเกธเซมาเน แลเขตตะนาวศรี จำนวนคจ.224คจ. จำนวนสมาชิก  42,315 คน 

 นอกจากนี้คณะคริสตจักรกะเหรี ่ยงแบ๊บติสท์ ในประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของสภา

คริสตจักรในประเทศไทย โดยมีการแยกตัวออกเป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 คริสตจักรภาค เพ่ือสะดวกต่อการ

บริหารงานกับสภาฯ คือมีการเข้ามาสังกัดภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย 

คริสตจักรภาคที่ 10 (เข้าร่วมปีค.ศ.1948)  คริสตจักรภาคที่ 16 (เข้าร่วมปีค.ศ.1989) และคริสตจักร

ภาคที่ 19 (เข้าร่วมปีค.ศ.1995) 

 จากความคิดเห็นข้างต้นสรุปว่า ผลจากการบุกเบิกคริสตจักรในชุมชนกะเหรี่ยงในประเทศ

ไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เช่น มีมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาทำ

พันธกิจการประกาศและบุกเบิกคริสตจักรร่วมกับมิชชันนารีกะเหรี่ยงและผู้เชื่อชาติพันธุ์กะเหรี่ยงใน

ประเทศไทย มีจำนวนผู้เชื่อและจำนวนคริสตจักรเพ่ิมขึ้นจนสามารถรวมตัวกันเป็นองค์กรภายใต้คณะ

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย ในขณะที่ภาพรวมความร่วมมือในทำพันธกิจร่วมกับผู้

เชื่อชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศ

ไทย สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นผลมาจากการบุกเบิกคริสตจักรกะเหรี่ยงในประเทศไทย 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่ม

หลวงโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 3.1 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

 3.6 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นำ ศิษยาภิบาล และผู้อาวุโสคริสตจักรใน

เครือคริสตจักรแจ่มหลวง จำนวน 18 ท่าน ประกอบด้วย 9 คริสตจักร 1 หมวดคริสเตียน ได้แก่ 

คริสตจักรหนองเจ็ดหน่วย คริสตจักรแจ่มหลวง คริสตจักรกิ่วโป่ง คริสตจักรนาเกล็ดหอย คริสตจักร

แม่ละอุบ คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา หมวดคริสเตียนห้วยเขียดแห้ง (เขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่) คริสตจักรแม่แว (เขตพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) คริสตจักรโป่งสา (เขต

พื ้นที ่อำเภอปาย จังหวัดชียงใหม่) คริสตจักรทุ ่งมะขามป้อม (เขตพื ้นที ่อำเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน)  

 การคัดเลือกผู ้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามความ

เหมาะสมของวัตถุประสงค์การวิจัย อย่างไรก็ดี เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ ่มผู ้ให้สัมภาษณ์ณ์มี

ลักษณะร่วมกันดังนี้ 

 3.1.1 เป็นผู้นำ ศิษยาภิบาล และผู้อาวุโสในคริสตจักรที่มีส่วนร่วมในการบุกเบิกคริสตจักร

ในเครือแจ่มหลวง โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

 3.1.2 เป็นผู้นำ ศิษยาภิบาล และผู้อาวุโสในคริสตจักรที่มีส่วนร่วมในการบุกเบิกคริสตจักร

ในเครือแจ่มหลวง โดยยินยอมและสมัครใจให้ความร่วมมือในการวิจัยตลอดระยะเวลาของการวิจัย 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลและคำตอบที่เป็นจริง ครอบคลุมประเด็นอย่า ง 

สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที ่มุ ่งศึกษา ผู ้ว ิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 

Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามประเด็นการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก จำนวน 17 คำถาม สมุดบันทึก 1 เล่ม และโทรศัพท์บันทึกเสียง 1 เครื่อง   

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.3.1 ทบทวนเอกสาร 

 ผู้วิจัยทำการศึกษาหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์อันเป็นรากฐานความเชื่อศรัทธาและ

หลักการ หลักคิดในเรื่องกระบวนการบุกเบิกคริสตจักร ตลอดจนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ 

งานวิจัยหรือเอกสาร และจากในเว็บไซต์ถึงบริบท สังคม ประเพณี วัฒนธรรม หลักการทำพันธกิจ 

และการประกาศพระกิตติคุณตามบริบทของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

3.3.2 การสัมภาษณ์ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

1) ผู้วิจัยไดโ้ทรศัพทน์ัดหมายล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง 

2) ผู้วิจัยได้ออกจดหมาย กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์  

 3)  ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการให้สัมภาษณ์ลงในสมุด และ

บันทึกเสียงจากโทรศัพท์มือถือ  

 4) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ แล้วนำมาถอดเทปจากภาษากะเหรี่ยงมาเป็น

ภาษาไทย และมีการเรียบเรียงภาษาไทยอีกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งแยกแยะจับประเด็นอีก

ทั้งตัดคำพูดบางคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไป เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ  

 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล คือ ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ล่วงหน้า นัดหมายวันเวลา

จากนั้นผู้วิจัยได้ออกเดินทางลงพ้ืนที่พร้อมนำจดหมายไปมอบให้ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรในวัน

สัมภาษณ์ ทุกคริสตจักรที่ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ตั้งอยู่บนดอยส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการเดินนานหลาย
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ชั่วโมง โดยแบ่งการเดินทางออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่สัมภาษณ์โซนอำเภอสะเมิงและ

อำเภอปาย ระหว่างวันที่ 28 – 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ครั้งที ่2 ลงพื้นที่สัมภาษณ์โซนอำเภอ

เมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างวันที่  3 - 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 การ

สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง บางคริสตจักรให้สัมภาษณ์เดี่ยว บางคริสตจักรให้

สัมภาษณ์เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 3 คน ผู้วิจัยมีแบบถาม 17 ข้อ ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตอบประเด็น

คำถามอย่างตรงไปตรงมา ขณะที่สัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยได้พบประเด็นที่อยู่นอกเหนือแบบสอบถามจาก

ผู้ให้สัมภาษณซ์ึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยทำการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 3.4.1 นำข้อมูลที ่ได้จากการทบทวนเอกสารมาประมวลและสรุปจัดหมวดหมู่เพื ่อตอบ

คำถามการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง 

 3.4.2 นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาประมวลและสรุปจัดหมวดหมู่ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง 

 3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ 

3.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  

 การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 

2564 

3.6 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์  

 ผู้วิจัยได้ตระหนักว่าการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้

กำหนดการป้องกันผลกระทบด้านจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. การป้องกันผลกระทบต่อบุคคล โดยไม่ระบุชื ่อและนามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์ (ข้อมูล

ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะ

รายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม) 

2. ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หากรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจกับบางคำถาม 
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3. ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบ

ต่อสิทธิ์ประโยชน์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์สมควรจะได้รับแต่ประการใด  
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยได้ผลว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียม 

2) ขั้นปฏิบัติ 3) ขั้นพัฒนา และ 4) ขั้นขยายผล โดยแต่ละข้ันตอนมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1 ขั้นเตรียม  

 จากการสัมภาษณ์ผู้นำ ศิษยาภิบาล และผู้อาวุโสคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง เห็น

ได้ว่า การบุกเบิกคริสตจักรไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้ทำงานอยู่ก่อน

แล้ว พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มพันธกิจการบุกเบิกคริสตจักรผ่านกาลเวลา เหตุการณ์ และชีวิตผู้เชื่อ โดย

ขั้นเตรียม มี 3 ปัจจัยย่อย ดังนี้ 

4.1.1 การจัดเตรียมของพระเจ้า (พระเจ้าผู้ริเริ่ม) 

 จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าพระเจ้าใช้สถานการณ์ในการจัดเตรียมเพื่อการประกาศ

บุกเบิกคริสตจักร ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสถานที่นั้นๆ

ด้วย พระองค์ใช้สถานการณ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เพื่อจะสามารถได้ยินเรื่องราวของ

พระองค์ รับเชื่อ และเป็นจุดเริ่มต้นของการบุกเบิกคริสตจักร  ดังข้อมูลทีมี่ผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้ 

“ผู้เชื่อซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักรแจ่มหลวงคนหนึ่ง มีความโศกเศร้าเสียใจที่

ช้างล้มตายจากไป ท่านจึงย้ายออกจากบ้านแจ่มหลวงไปอยู่ที่บ้านนาเกล็ดเพียง

ลำพัง เวลานั้นบ้านนาเกล็ดหอยยังไม่มีคนเข้าไปอาศัยอยู่ ไม่นานคุณพ่อคุณแม่

และครอบครัวของท่านก็ย้ายมาอยู่ด้วย จากนั้นก็มีชาวบ้านจากหมู่บ้านแจ่ม

หลวงและหมู่บ้านใกล้เคียงที่เป็นคริสเตียนย้ายมาด้วย ทำให้จำนวนประชากร

ในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน และเกิดการรวมตัวกันเป็นคริสตจักรบ้านนาเกล็ดหอย” 

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าผ่านการประทาน

นิมิตบางอย่างใหแ้ก่ผู้บุกเบิกที่ได้เห็นภาพการบุกเบิกคริสตจักรในอนาคตว่า 

“สมัยนั้นมีการเรียกชื่อบ้านแจ่มหลวงว่า บ้านเส่อเหราะปู แปลว่า บ้านศาลา 

ต่อมาอาจารย์นะเกทูซึ่งเป็นศิษยาภิบาลคนแรกได้ขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น 
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มอถ่า แปลว่า โป่ง โดยท่านได้ให้เหตุผลและให้คำอธิบายแก่คนในหมู่บ้านว่า 

โป่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งของสัตว์ป่า สัตว์ป่าหลายชนิดชอบมากินโป่งบริเวณ

หมู่บ้านนี้ ดังนั้นหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นเหมือนโป่งของพระเยซูที่ได้ให้ผู้คนมารู้จัก

มารับเชื ่อในพระองค์ผ่านชีวิตของผู ้คนในหมู่บ้านแห่งนี้  จึงมีการเรียกชื่อ

หมู่บ้านว่า มอถ่า ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งปัจจุบัน”  

 จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้เป็นผู้ริเริ่มจัดเตรียมพ้ืนที่ จัดเตรียม

จิตใจของผู้คน และพระองค์ได้จัดเตรียมหัวใจแห่งการรับใช้พร้อมประทานนิมิตบางอย่างให้ผู้บุกเบิกที่

ยอมให้พระองค์ใช้ จึงพบว่าพ้ืนที่ใดที่พระเจ้าเคลื่อนไหวก่อน พ้ืนที่นั้นจะเกิดผลในเวลาต่อมาผ่านผู้ที่

พระองค์ใช้เขาไป 

4.1.2 ความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณของผู้คนในชุมชน  

 นอกจากการจัดเตรียมของพระเจ้าผ่านการที่พระองค์เป็นผู้ริเริ่มแล้ว พระเจ้ายังทำให้ผู้คน

เกิดความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณเพราะพวกเขาเหน็ดเหนื่อยกับภาระทางเศรษฐกิจและโรคภัยไข้เจ็บ 

จึงเป็นเหตุให้อยากมารู้จักกับพระเยซูคริสต์ ดังข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณก์ล่าวไว้ดังนี้ 

“ผู้เชื ่อรุ่นแรก 5 คน ของบ้านหนองเจ็ดหน่วย รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ 

สถานทีแ่ม่น้ำแจ่มบริเวณแอ่งน้ำที่มีชื่อว่า กวิ๊-ออ-หล่า อาจารย์โพทูเป็นผู้ให้บัพ

ติศมา เหตุผลที่มารับเชื่อเพราะเจออุปสรรคอันเกิดจากความเชื่อดั้งเดิมคือ 

เวลาเจ็บป่วยจะต้องมีการเซ่นไหว้ เลี้ยงเจ้าที่เจ้าทาง เลี้ยงผี เช่น ใช้ไก่ หมู ใน

การทำพิธี เมื่อต้องทำเป็นประจำจึงก่อให้เกิดความกลัว ต้องสูญเสียทรัพย์สิน

จำนวนมาก” 

ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนที่กล่าวถึงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจนนำมาซึ่ง

การมาถึงการมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่า 

“เดิมที่หมู่บ้านโป่งสา มีคนอาศัยอยู่แต่เพราะโรคภัยไข้เจ็บทำให้ทุกคนต้อง

โยกย้ายถิ่นฐานออกจากชุมชน แต่เมื่อมีการย้ายกลับเข้ามายังชุมชนแห่งนี้อีก

ครั้งและมีผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นสองครอบครัว จึงมีครอบครัวอื่น ๆย้ายตามมา จน
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กลายเป็นชุมชนผู้เชื่อจนกระทั่งปัจจุบัน ช่วงเวลานั้นคริสตจักรแม่หมู่บ้านโป่ง

สา คือ คริสตจักรแม่แว ซึ่งเป็นคริสตจักรลูกของแจ่มหลวง”  

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวถึงการทำพิธีกรรมซึ่งก่อให้เกิดความกลัวและ

ภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นจนต้องหาสิ่งที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์นี้ได้ ว่า 

“เป็นการทรงนำของพระเจ้า เดิมทีเป็นพี่น้องต่างความเชื่อทั้งหมด ต่อมาใน

หมู่บ้านนี้มีคริสเตียน 40 หลังคาเรือน มีพ่ีน้องคาทอลิค 20 หลังคาเรือน ความ

เจ็บป่วยและความเหน็ดเหนื่อยกับการเซ่นไหว้ หรือในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า 

ต่ามาแค  เวลาเจอปัญหาเขาจะไปหาหมอผีหรือหมอดู หากหมอดูบอกให้ทำ

อะไรคนนั้นต้องปฏิบัติตาม เช่น ให้ทำพีธีเซ่นไหว้ การเซ่นไหว้มี 2 ขั้นตอน คือ 

รับประทานไก่หัวปี เอาะชอโข่ทิ และรับประทานหมูหัวปี เอาะเทาะโข่ทิ ในคืน

แรกจะมีการรับประทานไก่ คืนที่สองรับประทานหมู ในพิธีนี้ส่วนหนึ่งของไก่

และหมูจะถูกนำไปสำหรับการเซ่นไหว้ ส่วนที่เหลือจะมีการรับประทานด้วยกัน

ภายในครอบครัว เขาเชื่อว่าผีจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ บางครั้งก็ได้รับการรักษา

จริง แต่บางครั้งอาการหนักยิ่งกว่าเดิม พอต้องทำพิธีเซ่นไหว้เป็นประจำจึง

ก่อให้เกิดความกลัว เกิดความระแวงใน ซิโข่หมื่อคา(ชื่อผีที่พวกเขานับถือ) และ

ยังต้องสูญเสียสิ่งของที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไก่ หมู พวกเขาจึงหันมารับเชื่อ

ในพระเยซู ทำให้มีชีวิตที่เป็นอิสระจากความกลัว ที่สำคัญพวกเขาหายจากโรค” 

 ในขณะที่ผู ้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผิดผีซึ่งจะ

ผลร้ายตามมา ว่า 

“เวลานั้นมีการนับถือผี เขาเชื่อกันว่าหากใครทำอะไรผิดพลาดต่อผีจะทำให้เกิด

สิ่งไม่ดีมาสู่ครอบครัวหรือตนเอง เช่น การเจ็บป่วย การเสียสติหรือกลายเป็นคน

บ้า คนเหล่านั้นเมื่อเห็นเพื่อนบ้านมาเป็นคริสเตียนแล้วผีไม่มารบกวนอีกเลย 

ทำให้หลายคนหันมารับเชื่อในพระเยซูคริสต์”  

 ความเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นกับคนในชุมชนเมื่อ

ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย พิธีกรรม หรือการผิดผี สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเลวร้ายที่จะเข้ามาสู่คนใน

ครอบครัวหากปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง รวมทั้งการแบกรับภาระทางเศรษฐกิจในครัวเรือนไม่ไหว แต่เมื่อมี
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การรับอาหารฝ่ายวิญญาณ ชีวิตของคนเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระ

เจ้า อำนาจของผีมารซาตานไม่อาจทำอะไรเขาได้อีกเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นจากผู้ไม่เชื่อกลับกลายเปน็ผู้

เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เพราะชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เขาได้รับนั้น คือ คำตอบที่พวกเขาแสวงหามานาน

ซี่งสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้พูดถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวจน

ได้รับการรักษาให้หาย และพูดถึงการย้ายสถานที่อยู่อาศัย ว่า  

“เดิมทีท่านนับถือผีมาก่อน ในภาษากะเหรี่ยงใช้คำว่า เอาะแค ซึ่งมีพิธีกรรม

ทางความเชื่อเยอะแยะไปหมด ต่างจากการนับถือพุทธ พุทธในภาษากะเหรี่ยง

เรียกว่า แชะพอ ไม่ได้มีพีธีกรรมมากเหมือนนับถือผี ปัจจุบันชาวบ้านที่เคยนับ

ถือผีเปลี่ยนมานับถือพุทธทั้งหมด  ต่อมาท่านได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและได้

สัมผัสวิถีชีวิตของคริสเตียนแต่ก็ไม่เปิดใจรับเชื่อทันที วันหนึ่งลูกของท่านป่วย

หนัก บวมทั้งตัว เมื่อไปปรึกษาหมอดูจึงได้รับคำแนะนำว่าจะต้องสร้างบ้าน 3 

หลัง อาการของลูกจึงจะดีขึ้น เมื่อท่านรู้ว่าต้องสร้างบ้าน 3 หลัง จึงรู้สึกหนักใจ

เพราะเป็นสิ่งที่เกินกำลังจะทำได้ ดังนั้นท่านได้ไปหาคุณลุงลาจีป่า ซึ่งเป็นคน

รู้จักกันอยู่แล้วและเป็นสมาชิกของคริสตจักรแจ่มหลวง ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมด

ให้คุณลุงลาจีป่าฟัง คุณลุงลาจีป่าบอกเขาว่า “น้องชายไม่ต้องกังวลใจ ขอให้รับ

เชื่อและรับบัพติศมาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น” ท่านจึงกลับไปปรึกษากับภรรยา 

ภรรยาเห็นด้วยที่จะรับเชื่อทั้งครอบครัว ไม่กี่วันอาจารย์นะเกทู สิทธิคงตั้ง ศิษ

ยาภิบาลคริสตจักรแจ่มหลวงก็ได้มาหาที่บ้านพร้อมกับนำทั้งครอบครัวรับเชื่อ

และให้รับบัพติสมาในวันเดียวกัน หลังจากนั้นไม่นานอาการของลูกก็ดีขึ้น เมื่อ

เวลาผ่านไปหนึ่งปี ท่านและครอบครัวจึงตัดสินใจย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเรียกว่า 

“ญาซุถ่า” มาอยู่ที่หมู่บ้านแม่ละอุบจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันลูกคนที่เคยเจ็บป่วย

นั้นยังมีชีวิตอยู่ และมีครอบครัว มีลูกๆท่ีน่ารัก” 

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้อธิบายถึงพิธีกรรมการนับถือผีสู่การนับถือพุทธของ

ผู้คนในชุมชนว่า 

“การนับถือผี ในภาษาะเหรี่ยงเรียกว่า เอาะแค เป็นความเชื่อเรื่องผีหรือเจ้าป่า

เจ้าเขา มีเรื่องการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ มีเรื่องความเชื่อแบบไสยศาสตร์ด้วย 

ขั้นตอนการทำพีธีกรรมคือ มีการผูกข้อมือด้วยด้ายสีขาว ทุกครัวเรือนจะมีการ
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เลี้ยง ชอโข่ธิ (ไก่หัวปี) และ เทาะโข่ธิ (หมูหัวปี) อย่างละ 1 ตัว เพื่อเอาไว้ฆ่า

บูชาผีหรือบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ อีกส่วนหนึ ่งนำมาทำเป็นอาหารแล้ว

รับประทานร่วมกันในครอบครัว ชาวบ้านจะรู้และจดจำได้ดีว่าไก่ตัวไหนเป็นชอ

โข่ธิ และหมูตัวไหนเป็นเทาะโขธ่ิ เพราะถ้าฆ่าผิดตัวจะเกิดเรื่องที่เลวร้ายมาสู่คน

ในครอบครัว เช่น บางคนเกิดอาการหมดสติ หรือเป็นบ้าขึ้นมา ขั้นตอนการ

รับประทานจะรับประทานไก่ก่อนแล้วเช้าวันต่อมาจะรับประทานหมู ผู้ที่นับถือ

ผี เอาะแค นั้นไม่มีการสร้างวัดที่จะไปทำบุญ พิธีกรรมต่างๆจะจัดขึ้นที่บ้าน มี

พิธีรับประทานชอโข่ธิและเทาะโข่ทิ มีการจัดขึ้นทุกปีๆละหนึ่งครั้ง ทุกคนใน

ครอบครัวไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจำเป็นต้องกลับมาร่วมพิธีให้ได้ นี่จึงเป็น

อุปสรรคอย่างหนึ่งที่พวกเขาพบ คือ เมื่อลูกหลานต้องอยู่ห่างไกลเพราะไป

ทำงานก็ดี ไปเรียนในเมืองก็ดี ไม่สามารถกลับมาร่วมพิธีได้ ทางความเชื่อแบบ 

เอาะแค ถือว่าพิธีจะไม่สมบูรณ์หากคนในครอบครัวมาร่วมไม่ครบ นอกจากนั้น

จะเกิดปัญหาอย่างอ่ืนตามมา ภาระค่าใช้ต่างๆเพ่ิมข้ึน กระทบต่อหน้าที่การงาน

ของสมาชิกในครอบ ภายหลังคนในชุมชนหันมาเชื่อแบบ แชะพอ หรือ การนับ

ถือพุทธในภาษาไทย” 

 จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ก่อนที่จะมารับเชื่อ ผู้เชื่อรุ่นแรกเกิดความ

หวาดกลัวต่อสิ่งที่ตนเองนับถือ ทั้งยังสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงเกิดความหิว

กระหายฝ่ายวิญญาณ พบได้จากการที่พวกเขารู้สึกทนอยู่กับชีวิตแบบเดิม ความเชื่อแบบเดิมไม่ได้แล้ว 

นำมาซึ่งการแสวงหาอาหารผ่ายวิญญาณ คือ การมารู้จักกับพระเยซู รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เพ่ือ

หลีกเลี่ยงจากความกลัวและโรคภัยไข้เจ็บ 

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งจากคริสตจักรเดียวกันได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ประกาศพระกิตติคุณ รวมทั้งอธิบายความกลัวที่เกิดขึ้นจากการนับถือผีว่า 

“สมัยนั้นการประกาศพระกิตติคุณจะง่ายกว่าสมัยนี้เพราะชาวบ้านนับถือผีแต่ก็

กลัวผี เพราะหากทำในสิ่งที่ไม่ตรงตามความเชื่อสิ่งเลวร้ายต่างๆจะมาเยือน 

จากความกลัวนี้ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากหันมาเชื่อในพระเยซู”   
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 ความเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อดั้งเดิมเรื่องภูติผีปีศาจได้สร้างความยากลำบาก

ในการดำเนินชีวิต อีกท้ังยังทำให้สภาพเศรษฐกิจภายในครัวเรือนลำบากไปด้วย ส่งผลให้ชาวบ้านไร้ที่

พึ่งทางใจจึงเกิดความกลัว ขณะเดียวหากมองอีกมุมหนึ่งจะพบว่าเป็นความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณ

ของผู้คนในชุมชน จึงหาวิธีที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความเชื่อดั้งเดิมในการดำเนินชีวิต การหันมารับ

เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เป็นทางออกที่ดีเพราะได้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี อีกทั้งยังได้

สัมผัสถึงการมอิีสระเสรีภาพในชีวิตประจำวันหลังจากได้มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ 

4.1.3 แบบอย่างชีวิตของผู้บุกเบิก 

 นอกจากการจัดเตรียมของพระเจ้า ความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณของผู้คน พระเจ้าก็ยัง

ทำงานและเคลื่อนไหวในชีวิตผู้บุกเบิก ผู้ประกาศ ผู้รับใช้ ผู้นำ ที่มีภาระใจในการประกาศบุกเบิก

คริสตจักรนั้น ผู้บุกเบิกจะได้รับการเตรียมจากพระเจ้าก่อน โดยพระองค์จะประทานให้คนนั้นมีภาวะ

ของการเป็นผู้นำ มีใจรักในการะประกาศ อดทนไม่ย่อท้อ มองการณไ์กล รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ระดับ

หนึ่ง และพระองค์จะสร้างชีวิตของคนนั้นให้เป็นแบบอย่างที่สะท้อนถึงพระคริสต์อันเป็นเหตุให้ผู้คน

อยากรู้จักพระเจ้า ตลอดจนการได้รับนิมิตในการบุกเบิกคริสตจักร ดังข้อมูลที่มีผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้  

“คุณลุงกาแปร่พ้ืนเพเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่มาจากประเทศเมียนมาร ์ท่าน

เป็นไม่ใช่ผู้รับใช้หรือนักประกาศ เป็นเพียงผู้เชื่อคนหนึ่ง และเมื่อเดินเข้ามายัง

ประเทศไทยก็ได้แต่งงานกับคนในชุมชนที่ต่างความเชื่อและเป็นหมู่บ้านที่นับถือ

ผีทั้งหมด ภายหลังภรรยาได้มาเป็นคริสเตียน ท่านมีภาระใจกับงานประกาศ

และบุกเบิกคริสตจักร ดังนั ้นคริสตจักรแจ่มหลวงจึงแต่งตั ้งท่านให้เป็นผู้

ประกาศท่ีบ้านห้วยเขียดแห้ง ท่านได้ปฏิบัติงานรับใช้อย่างกระตือรือร้น”  

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์คนเดิมได้กล่าวถึงวิธีการประกาศและของประทานบางอย่างที่มี

อยู่ในตัวผู้บุกเบิกอีกว่า 

“อาจารย์นะเกทูท่านเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกและประทานสิทธิอำนาจ

บางอย่างในการรับใช้ ไม่ว่าท่านจะมีเวลาหรือไม่มีเวลา ท่านจะให้ความสำคัญ

กับคนที่ท่านพบเจอหรือคนที่ไปหาที่บ้านท่านเสมอ ให้การต้อนรับแขกอย่างดี 

และท่านมีคำพูดบางอย่างที่คนทั่วไปไม่มี คือการพูดโน้มน้าวให้พ่ีน้องต่างความ

เชื่อกลับใจมารับเชื่อได้ตลอดเวลา บางครั้งท่านได้ใช้คำพูดแบบสามัญธรรมดา
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ในการสื ่อสารพระกิตติคุณ บางครั ้งท่านจะใช้บทกวีหรือบทกลอน ภาษา

กะเหรี่ยงเรียกว่า อึธา ในการประกาศ” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้พูดถึงผู้นำฆราวาสที่ยอมให้พระเจ้าใช้อย่างเกิดผล แม้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้านว่า 

“เวลานั้นพ่อหลวงบือคาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่กว้างขวางคนหนึ่ง มีมิตรสหายคนรู้จัก

เยอะ หากแขกบ้านแขกเมือง เจ้าหน้าของรัฐขึ้นมาติดต่อราชการที่มือเจะคี

มักจะมาหาพือบือคา แต่บทบาทอีกด้านของพ่อหลวงบือคา คือ การเป็นผู้นำ

ฝ่ายวิญญาณเพราะตอนที่ยังไม่มีศิษยาภิบาลคริสตจักรแจ่มหลวง ท่านเป็นผู้ที่

ทำหน้าที่อภิบาลหมวดคริสเตียนบ้านแจ่มหลวงแม้ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจาก

พระคริสตธรรมก็ตาม ดังนั้นหากอาจารย์หรือมิชชันชันนารีขึ้นมาที่มือเจะคีก็

มักจะมุ่งตรงมายังบ้านของท่านเสมอ ท่านเป็นผู้นำฆราวาสที่รักพระเจ้าและ

ทุ่มเทให้กับงานรับใช้ ถือเป็นผู้อภิบาลหมวดคริสเตียนแจ่มหลวงคนแรกของ

บ้านแจ่มหลวงในเวลานั้น พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านเพื่องานรับใช้อย่างแท้จริง 

ทุกวันอาทิตย์ท่านจะพาสมาชิกไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรหนองเจ็ดหน่วย

ซึ่งเป็นคริสตจักรแม่ บางครั้งคริสตจักรแม่จะพากันมานมัสการที่แจ่มหลวงใน

วันอาทิตย์”   

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวถึง เช่น ผู้บุกเบิกไม่จำเป็นต้องจบพระ

คริสตธรรมแต่ขอเพียงรักพระเจ้า ยอมให้พระองค์ใช้ก็เกิดผลได้ 

“คนที่ไปประกาศบุกเบิกคริสตจักรต้องใช้ความรักและอดทน ต้องใช้เวลาใน

การสร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนจนเขารับเชื่อ ซึ่งหากสมาชิกคริสตจักรบางคน

มีภาระใจในการรับใช้เพราะเห็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตผู้บุกเบิก โดยไม่จำเป็นต้อง

เรียนจบพระคริสตธรรมเขาสามารถรับใช้พระเจ้าผ่านการประกาศได้ แต่ขอให้

รักพระเจ้า ก่อนเดินทางไปเป็นนักประกาศทางคริสตจักรจะมีการสอนและ

อบรมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการไปประกาศพระกิตติคุณ” 

 ในขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวว่าเพิ่มเติมว่าผู้บุกเบิกหรือผู้รับใช้มีความ

อดทนไม่คิดจะย่อท้อเมื่อเผชิญกับการต่อต้าน เช่น 
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“เมื่ออาจารย์บอหนี่เรียนจบพรคริสต์ธรรมหลักสูตร 6 เดือน จากเชียงใหม่ จึง

ถูกส่งมาสำรวจพื้นที่ในเขตมูเสะคี ช่วงเวลานั้นเกิดโรคระบาด เช่น ไข้ทรพิษซึ่ง

เป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง มีบ้านหลังหนึ่งที่อาจารย์บอหนี่ไปพูดคุยทักทาย 

ขณะที่อาจารย์บอหนี่ก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สอง เจ้าของบ้านถามว่าเป็นคริสเตียน

ใช่ไหม อาจารย์ตอบว่าใช่ เจ้าของบ้านได้ไล่อาจารย์ออกไปและบอกว่าคริส

เตียนเป็นคนสกปรกไม่สะอาด ลักษณะการสำรวจคืออยากทราบจำนวนคนใน

พื้นที่มีจำนวนเท่าไหร่ แต่หลายพื้นที่ถูกปฏิเสธ แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อที่จะทำการ

สำรวจพื้นที่บุกเบิกคริสตจักรต่อไป ภายหลังชุมชนแห่งนี้กลายเป็นคริสเตียนทั้ง

ชุมชนโดยมีอาจารย์บอหนี่ เป็นศิษยาภิบาล” 

 จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้ทำงานของพระองค์อยู่ก่อนแล้ว คือ 

ทำงานผ่านชีวิตของผู้บุกเบิกแต่ละคนให้สำแดงความรัก ความอดทน การเชื่อวางใจในพระองค์ให้

ผู้อื่นได้เห็น ได้สัมผัสถึงพระเยซูคริสต์ และคนเหล่านี้ก็พร้อมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเขาจนได้นำผู้คน

มาถึงพระเจ้า 

4.2  ขั้นปฏบิัต ิ

1) จากนิมิตสู่แผนงาน 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บุกเบิกมีนิมิตชัดเจนที่มาจากพระเจ้า และในนิมิตนั้นคนในชุมชน

จะมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า 

“สมัยนั้นมีการเรียกชื่อบ้านแจ่มหลวงว่า บ้านเส่อเหราะปู แปลว่า บ้านศาลา 

ต่อมาอาจารย์นะเกทูซึ ่งเป็นศิษยาภิบาลคนแรกได้ขอเปลี่ยนชื่อหมู่ บ้านเป็น 

มอถ่า แปลว่า โป่ง โดยท่านได้ให้เหตุผลและให้คำอธิบายแก่คนในหมู่บ้านว่า 

โป่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งของสัตว์ป่า สัตว์ป่าหลายชนิดชอบมากินโป่งบริเวณ

หมู่บ้านนี้ ดังนั้นหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นเหมือนโป่งของพระเยซูที่ได้ให้ผู้คนมารู้จัก 

มารับเชื ่อในพระองค์ผ่านชีวิตของผู ้คนในหมู่บ้านแห่งนี ้ จึงมีการเรียกชื่อ

หมู่บ้านว่า มอถ่า ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งปัจจุบัน ”  
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 นอกจากมีนิมิตแล้วยังมีแผนงานที่คริสตจักรวางแผนและลงมือทำโดยการส่งคนไปสำรวจ

พ้ืนที่ เหมือนกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวว่า 

“การส่งคนไปสำรวจพื้นที่ซึ่งต้องการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ จะเป็นในลักษณะ

ของการไปเยี่ยมเยียนหรือไปมาหาสู่กัน บางครั้งคนจากต่างชุมชนได้มาหา

อาจารย์ที่บ้านเพ่ือขอไปนำรับเชื่อให้คนในครอบครัว” 

 แผนการประกาศท่ีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งที่กล่าวไว้คือ การสร้างความสัมพันธ์กับเขาแบบ

ค่อย ๆเป็นค่อย ๆไม่ใจร้อนเกินไป ต้องให้เวลากับพระเจ้าที่พระองค์จะทำงานในเวลาของพระองค์ 

เช่น 

“แม้การอธิษฐานยังคงมีอยู่ในชีวิตผู้เชื่ออย่างสม่ำเสมอ แต่วิธีการประกาศควร

เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่จู่โจมหรือรีบร้อนจนเกินไป ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง

พบว่าพระเจ้าก็ทำงานตามเวลาของพระองค์ สิ่งที่ตามมาคือ ทำให้ผู้เชื่อเพ่ิมขึ้น 

การประกาศและบุกเบิกคริสตจักรบางครั้งเกิดผลช้า สิ่งสำคัญคือต้องหว่าน

เมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐลงไป พอถึงเวลาก็จะงอกเงยขึ้นเอง เช่น หลังจากที่

พักช่วงการประกาศไประยะหนึ่ง มีคนจากต่างชุมชนที่เคยได้รับฟังพระกิตติคุณ

ได้เดินทางมาหาอาจารย์เพื่อขอให้ไปอธิษฐานเผื่อผู้ที ่เจ็บป่วยในครอบครัว 

ขณะเดียวก็ขอรับเชื่อและรับบัพติศมา เหมือนพระคำของพระเจ้ากล่าวว่า เรา

เป็นความสว่างของโลก ดังนั้นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะมาหาคน

ของพระเจ้า” 

 จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้ประทานมินิตในการบุกเบิก

คริสตจักรให้แก่ผู้นำบางคนได้เห็นภาพล่วงหน้าของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การอธิษฐานก็เป็นสิ่ง

สำคัญสำหรับการบุกเบิกคริสตจักร เพราะเป็นการพึ่งพาไว้วางใจในพระเจ้าเพื่อให้พระองค์เดิน

นำหน้า คอยสอน คอยตักเตือน และเพื่อให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในแผนงานในทุกที่ที่ผู้บุกเบิกจะ

ออกไปทำพันธกิจ  

 นอกจากนี้ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลแผนงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีนิมิต จะมีพันธกิจ

ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการประกาศ ดังนี้ว่า 
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“ก่อนการเดินทางประกาศ หรือที่เรียกว่า แข่เพ หรือ แคมเปน  คริสตจักรจะ

นัดหมายพูดวางโปรแกรมล่วงหน้า มอบหมายความรับผิดชอบให้แต่ละคนแต่

ละกลุ ่มอย่างชัดเจน เช ่น การพูดถึงพันธกิจหลักทั ้ง 4 ด้าน การศึกษา 

การเกษตร การแพทย์ และการประกาศ ทุกด้านมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อมุ่งสู่

การประกาศพระกิตติคุณ  มีการเชิญชวนสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการประกาศใน

รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทในเวลานั้น”  

 จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นิมิตที่ผู้บุกเบิกหรือผู้นำได้รับนั้นมาจากพระ

เจ้า เมื่อพระเจ้าให้นิมิตคริสตจักรก็มีแผนงานที่จะรองรับนิมิตนั้น คือ การเตรียมคน การเตรียมงาน 4 

ด้าน การส่งคนไปสำรวจพื้นที่ก่อน เมื่อเวลาจัดการประกาศก็ให้คนที่รับผิดชอบแต่ละด้านออกไปพูด 

ซึ่งมีการปิดท้ายด้วยการพูดพระกิตติคุณ  

2) จากคริสตจักรสู่ชุมชน  

 ขณะที่พันธกิจการบุกเบิกคริสตจักรกำลังเกิดผลในหมู่บ้านหนึ่งจำเป็นที่จะต้องนำพระกิตติ

คุณไปสู่ชุมชนรอบนอกท้ังที่ใกล้และไกล ดังข้อมูลที่มีผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้ว่า 

“การเยี่ยมเยียนทางสายสัมพันธ์ หากรู้ว่าใครเริ่มสนใจเรื่องพระเจ้า อาจารย์

และผู้นำจะพากันไปเยี่ยมไม่ว่าใกล้หรือไกลก็จะไปโดยพาญาติหรือคนรู ้จัก 

บางครั้งการอัศจรรย์เกิดข้ึน เช่น มีการรับเชื่อและรับบัพติสมา” 

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์ได้อธิบายถึงลำดับขั้นตอนในการไปประกาศตามชุมชนต่างๆ แต่

ละคนจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบในแต่ละด้านว่า 

“ศิษยาภิบาลจะเรียกประชุมทีมเพ่ือวางแผนงานก่อนออกไปประกาศ เมื่อไปถึง

ชุมชนเป้าหมาย ภาคกลางคืนจะมีการจัดคอนเสิร์ต ก่อนเริ ่มงานจะมีการ

อธิษฐานเปิด จากนั้นมีการร้องเพลงเล่นดนตรี เปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมแสดง

ตามที ่แต ่ละคนถนัด จากนั ้นต ัวแทนของคร ิสตจ ักรจะออกไปพูดเร ื ่อง  

การศึกษา การเกษตร การแพทย์ (สุขภาพ) ปิดท้ายด้วยการประกาศข่าว

ประเสริฐ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1-3 วัน ส่วนการติดตามผลจะมีศิษยาภิบาลและ

ทีมงาน ได้กลับไปเยี่ยมเยียนเป็นระยะๆ เวลานั้นผู้คนต้องการรับข่าวประเสริฐ

เป็นจำนวนมาก ศิษยาภิบาลมักจะพูดแต่เรื่องข่าวประเสริฐ พระเจ้าได้ประทาน
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ของประทานด้านการพูดให้แก่ผู้บุกเบิกหรือศิษยาภิบาลในการเข้าหาผู้คนและ

การประกาศพระกิตติคุณ” 

 ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าด้วยเรื่องของการให้ความรู้ การ

ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน เช่น 

“ช่วงเวลาที่อยู่ในชุมชนนั้นก็ช่วยงานชาวบ้าน เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่” 

“มีการเข้าไปพัฒนา ส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ 4 ด้าน คือ 

การศึกษา  การเกษตร   สุขภาพ  ฝ่ายวิญญาณ” 

“มีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่บุกเบิกคริสตจักร โดยอาศัยการสร้างถนน

หนทาง การสร้างยุ้งฉางหรือธนาคารข้าวของ เป็นต้น” 

 นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวถึงการมีโครงการช่วยเหลือเด็กเข้าไปยังชุมชน 

“คริสตจักรได้มีพันธกิจร่วมกับโครงการคอมแพสชัน จึงนำเด็กๆในหมู่บ้านเข้าสู่

โครงการคอมแพสชัน ซึ่งเป็นการประกาศโดยทางอ้อมแก่เด็กๆที่หมู่บ้าน เด็กๆ

ในชุมชนให้ความสำคัญมาร่วมอย่างสม่ำเสมอ คุณพ่อคุณแม่ของเด็กซึ่งยังไม่

เป็นคริสเตียนก็ไม่ท่าทีต่อต้านหรือขัดขวางให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม เพราะพวก

เขามองว่าเป็นเรื่องท่ีดีเป็นการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแก่เด็ก 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวถึงการคริสตมาสประกาศตามชุมชนเพื่อให้พวกเขาได้

รู้จักกับพระเจ้า 

“ทุกปีจะมีการจัดคริสตมาสประกาศ คริสตจักรจะพากันไปเยี่ยมเยียนหนุนใจ

ประกาศพระกิตติคุณในช่วงคริสตมาส” 

 จากคำสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คริสตจักรต่างๆจะให้ความสำคัญกับการประกาศ

บุกเบิกในชุมชนรอบนอก คริสตจักรพยายามหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงผู้คนในชุมชน เป้าหมาย

สำคัญคือการนำพระกิตติคุณไปสู่ชุมชนรอบนอกเพ่ือพวกเขาจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับที่เราได้รับ

นั่นคือ องค์พระเยซูคริสต์ 
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3) จากคนแปลกหน้าสู่ครอบครัวในพระคริสต์ 

 นอกจากนิมิตสู่แผนงาน คริสตจักรสู่ชุมชนแล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อขยายแผ่นดิน

ของพระเจ้า กล่าวคือ จากคนแปลกหน้าสู่ครอบครัวในพระคริสต์ จากข้อมูลที่มีผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้ 
 

“อาจารย์ส่าโพลเป็นผู้ประกาศคนแรกที่แจ่มหลวงส่งไปประกาศที่บ้านทีมูเล 

อำเภอแม่แจ่ม คุณพ่อของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนบ้านทีมูเลบอกว่า ถ้าอาจารย์

ส่าโพลแต่งงานกับลูกสาวคนโตของเขา เขาและครอบครัวจะรับเชื่อในพระเจ้า

ทันที อาจารย์ส่าโพลจึงปรึกษาผู้นำคริสตจักรว่าควรตัดสินใจอย่างไร ผู้นำ

คริสตจักรให้คำหนุนใจและสนับสนุนให้เกิดการแต่งงาน หลังการแต่งงานมี 4 

ครอบครัวที่บ้านบ้านแห่งนี้รับเชื่อ”  

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวถึงความเป็นมาของตัวท่านเอง รวมถึงการเข้า

มาอยู่ประเทศไทยจนมีผู้เชื่อเกิดข้ึนที่หมู่บ้านแห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ว่า 

“คุณลุงกาแปร่เดิมทีท่านเป็นกะเหรี่ยงที่มาจากเมืองตองอู ประเทศพม่า ได้เข้า

มายังประเทศไทยจึงแต่งงานกับคนในหมู่บ้านห้วยเขียดแห้ง เป็นการจัดเตรียม

ของพระเจ้าเพราะคุณลุงกาแปร่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วเมื่อมาแต่งงานกับภรรยา

ซึ่งไม่ใช่คริสเตียนในที่สุดภรรยาของท่านก็มารับเชื่อเป็นคริสเตียน”   

 การที่ตนเองเป็นคริสเตียนแต่ต้องไปแต่งงานกับคนในชุมชนที่ไม่เป็นคริสเตียน เป็นเหมือน

คนแปลกหน้าที ่ไม่มีใครรู ้จัก แต่เมื ่อเวลาผ่านก็สามารถนำผู ้คนมาสู ่ครอบครัวในพระคริสต์ได้

สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนทีก่ล่าวว่า 

“มีผู ้เช ื ่อแต่งงานกับคนอีกหมู ่บ้านหนึ ่งที ่ไม่ใช ่คริสเตียน จากนั ้นอาศัย

ความสัมพันธ์นั้นเพื่อนำพระกิตติคุณเข้าสู่ชุมชนนั้น เริ่มจากคนในครอบครัวที่

แต่งงานด้วยไปสู่ครอบครัวอ่ืนๆในหมู่บ้าน”   

 การประกาศพระกิตติคุณผ่านสายสัมพันธ์ เช่น ญาติพี่น้อง หรือคนในหมู่บ้านที่มีคริสเตียน

ไปอยู่หรือแต่งงานที่นั่นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนไดก้ล่าวไว้ว่า 

“ปัจจุบันคริสตจักรบ้านแม่ละอุบมี 1 หมวดคริสเตียน และ 4 จุดประกาศ มี

การนำพระกิตติคุณผ่านทางสายสัมพันธ์ เช่น การเป็นเครือญาติ และการที่
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สมาชิกในคริสตจักรไปแต่งงานกับพ่ีน้องต่างความเชื่อต่างหมู่บ้าน รวมทั้งความ

เจ็บป่วย จึงมีการเยี่ยมเยียนหนุนใจค่อยๆแทรกซึมพระกิตติคุณเข้าไป”   

  

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวเส้นทางการเดินทางของผู้บุกเบิกว่า  

“พ่อหลวงบือคาเดิมทีมาจากประเทศเมียนมาร์เพราะเกิดการกดขี ่ข่มเหง

ภายในประเทศ จึงหนีออกมาแล้วเข้ามายังตอนเหนือของประเทศไทย หมู่บ้าน

แรกที่ท่านแวะพักระหว่างทางคือ บ้านขุนแม่ระมาด ต่อมาย้ายไปยังบ้าน

เปาะลอเปาะถ่า อยู่ที่นั่นระยะหนึ่ง (แม่ฮ่องสอน) ต่อมาย้ายไปยังบ้านเส่อดวีคี 

(อำเภอแม่แจ่ม) แต่เนื่องด้วยชุมชนอยู่ห่างไกลความเจริญห่างการเข้าถึง ท่าน

จึงย้ายมายังพื้นที่มูเสะคี (อำเภอกัลยาณิวัฒนาในปัจจุบัน) บ้านห้วยบงบริเวณ

ปั้มน้ำมันของคุณจ๊อบซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอกัลยาณิวัฒนา คือ 

จุดที่ท่านเคยสร้างบ้านพัก สมัยนั้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงต้องย้ายไปย้ายมา

บริเวณเขตมือเจะคี ต่อมาท่านย้ายมาอยู่บ้านใหม่พัฒนาและที่ชุมชนแห่งนี้พ่อ

หลวงบือคาได้มารู้จักและต้อนรับพระเยซูคริสต์  จากนั้นพือบือคาต้องแยกตัว

ออกจากครอบครัวซึ่งเป็นญาติพ่ีน้องกัน ต่างคนต่างแยกย้ายเพ่ือหาพ้ืนที่ในการ

ปักหลักตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ ในเวลาต่อมาท่านและครอบครัวย้ายลงมายังบ้าน

แจ่มหลวง ส่วนครอบครัวของญาติพี ่น้องย้ายไปอยู่อีกพื ้นที ่หนึ่งที่เรียกว่า

หมู่บ้านหนองเจ็ดหน่วย ทั้งสองหมู่บ้านห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบัน

หมู ่บ้านแจ่มหลวง หมู ่บ้านหนองเจ็ดหน่วย และหมู ่บ้านใหม่พัฒนาเป็น

หมู่บ้านคริสเตียนทั้งหมด ส่วนหมู่บ้านห้วยบงยังคงเป็นหมู่ที่นับถือพุทธศาสนา

ทั้งหมด” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวถึงการบุกเบิกในเวลานั้นที่มีการต่อต้านอยู่บ้าง แต่ไม่ได้

รุนแรงถึงข้ันถูกกดข่ีข่มเหงว่า 

“เมือ่อาจารย์บอหนี่เรียนจบหลักสูตร 6 เดือน จึงถูกส่งมาสำรวจพื้นที่ในเขตมือ

เจะคี ช่วงเวลานั ้นไข้ทรพิษซึ ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง มีบ้านหลังหนึ ่งที่

อาจารย์บอหนี่ไปทักทาย ขณะที่อาจารย์บอหนี่ก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สอง เจ้าของ
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บ้านถามว่าเป็นคริสเตียนใช่ไหม อาจารย์ตอบว่าใช่ เจ้าของบ้านก็ไล่อาจารย์

ออกไปและบอกคริสเตียนเป็นคนสกปรก ลักษณะการสำรวจคืออยากทราบ

จำนวนคนในพ้ืนที่มีจำนวนเท่าไหร่ แต่หลายพ้ืนที่ถูกปฏิเสธ แต่เขาก็ไม่ย่อท้อที่

จะทำการสำรวจพื้นที่บุกเบิกคริสตจักรต่อไป ภายหลังมาชุมชนแห่งนี้กลายเป็น

ชุมชนคริสเตียนทั้งหมด” 

 จากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เชื่อซึ่งเป็นเหมือนคนแปลกในชุมชนต่างความ

เชื่อ แต่ภายหลังก็ได้นำผู้คนมาสู่ครอบครัวในพระคริสต์ เช่นเดียวกับคนต่างความเชื่อเมื่อได้มาอยู่ใน

ชุมชนคริสเตียนเขาก็เป็นเหมือนคนแปลกหน้า แต่ภายหลังมาคนเหล่านั้นที่เข้ามาอยู่ในชุมชนคริส

เตียน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่สุดแล้วพวกเขาก็เข้ามาสู่ครอบครัวในพระคริสต์ สิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งบอก

ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนจากที่ไม่เคยรู้จักพระเยซูคริสต์ แต่เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราว

ของพระเยซูคริสต์จึงเกิดการเปิดใจรับเชื่อ เป็นเหมือนคนแปลกหน้าคนต่างด้าวต่างแดนคนหนึ่งที่ได้

เข้ามาสู่ครอบครัวในใหญ่ในพระคริสต์ นั่นคือ การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมคริสเตียน   

  

4.3 ขั้นพัฒนา 

1) การเติบโตฝ่ายวิญญาณของสมาชิก 

 การเติบโตฝ่ายวิญญาณของสมาชิกพบได้จากการที่สมาชิกนมัสการ อธิษฐาน การอุทิศถวาย

ตัวทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ในการทำพันธกิจ ฝึกการเป็นผู้นำในกลุ่มย่อย ดังข้อมูลที่มีผู้ให้สัมภาษณ์

ไว้ดังนี้ คือ ด้านการนมัสการ  และการอธิษฐาน 

“มีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้น เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มอนุชน กลุ่มรวีวารศึกษาเด็ก จึงจัดให้มี

การนมัสการในวันอาทิตย์ที่บ้านแจ่มหลวงวันละ 6 รอบ คือรอบรวมเช้าตรู่ 

รอบรวีวารศึกษาเด็ก รอบกลุ่มสตรี รอบรวมกลางวัน (เด็กกับผู้ใหญ่นมัสการ

ร่วมกัน ไม่มีแยกชั้นรวีเด็ก) รอบอนุชน รอบอธิษฐานรวมช่วงเย็น” 

 ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งจากคริสตจักรเดียวกันกล่าวเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันว่า 

“มีการนมัสการทุกคืนวันพุธ คืนวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์มีการนมัสการ 6 รอบ 

มีพิธีมหาสนิท 3 เดือน/ครั ้ง หนึ ่งวันก่อนมีพิธีมหาสนิทเย็นวันนั ้นสมาชิก
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สมบูรณ์ทุกจะมาสารภาพความผิดบาปทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่ต่อกันและกัน 

หากใครทำผิดเช่น ดื่มสุรา การเด็ดใบไม้ในวันอาทิตย์ และอื่นๆ คนนั้นจะถูก

ห้ามไม่ให้เข้าร่วมพิธีมหาสนิทในครั้งนั้น แต่สามารถเข้าพิธีมหาสนิทได้ในครั้ง

ถัดไป พวกเขาให้ความสำคัญและถือว่าเป็นพิธีมหาสนิทนั้นเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ ไม่

ควรทำเป็นทีเล่นทีจริง  สิ่งสำคัญคือ สมาชิกทุกคนยอมรับและทำตามธรรม

เนียมปฏิบัติของคริสตจักรด้วยความยินดี ทำด้วยเต็มใจ ไม่ได้รู ้สึกว่าธรรม

ปฏิบัติเหล่านี้เป็นภาระหนักแต่อย่างใด กลับรู้สึกว่ าธรรมเนียมปฏิบัติของ

คริสตจักรช่วยส่งเสริมชีวิตฝ่ายวิญญาณของพวกเขามากกว่า” 

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนให้ความเห็นด้านงานรับใช้ซึ่งเป็นงานที่ต้องพ่ึงพาพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาโดยเฉพาะการอธิษฐาน เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ผู้ได้เติบโตฝ่ายวิญญาณขึ้นจะ

พบว่าการประกาศพระกิตติคุณเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อจะต้องทำ บ่อยบางครั้งผู้เชื่อต้องฝึกฟังเสียงของพระเจ้า 

สงบใจในพระองค์ รอเวลาที่พระเจ้าจะทำให้พันธกิจนั้นเกิดผลว่า  

“แม้การอธิษฐานยังคงมีอยู่ในชีวิตผู้เชื่ออย่างสม่ำเสมอ แต่วิธีการประกาศแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป ไม่จู่โจมหรือรีบร้อนจนเกินไป ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งพบว่าพระ

เจ้าก็ทำงานตามเวลาของพระองค์ สิ ่งที่ตามมาคือ ทำให้ผู ้เชื ่อเพิ่มขึ้น การ

ประกาศและบุกเบิกคริสตจักรบางครั้งเกิดผลช้าบ้างเร็วบ้าง สิ่งสำคัญคือการ

หว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐลงไป พอถึงเวลาก็จะงอกเงย เช่น หลังจากที่พัก

ช่วงการประกาศไประยะหนึ่ง มีคนจากต่างชุมชนจะมาหาผู้รับใช้เพื่อขอไป

อธิษฐานเผื่อผู้ที่เจ็บป่วย ขอรับเชื่อและรับบัพติศมา เหมือนพระคำของพระเจ้า

กล่าวว่า เราเป็นความสว่างของโลก ดังนั้นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็

จะมาหาคนของพระเจ้า” 

 การเติบโตฝ่ายวิญญาณของสมาชิกสามารถเห็นผลได้ผ่านการอุทิศถวายตัวเป็นผู้รับใช้ใน

คริสตจักร เกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาในคริสตจักร สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่กล่าวว่า 

“อาจารย์ตุ๊ลา อาจารย์นะเกทู และอาจารย์อีกหลายท่านมาช่วยสอนพระคัมภีร์ 

มาสร้างผู้นำในชุมชน เช่น กลุ่มสตรี อนุชน รวีเด็ก ช่วงเวลานั้นอาจารย์ธงชัย 

โปรดปราณนาม ศิษยาภิบาล ได้รับเชื่อและรับบัพติศมา ไม่นานท่านตัดสินใจ
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ไปศึกษาต่อที่พระคริสตธรรมสิโลอัม เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมา ทางคริสตจักร

แจ่มหลวงได้เชิญให้เขากลับไปเป็นผู้ประกาศที่ชุมชนทุ่งมะขามป้อม หนึ่งปีผ่าน

ไปถูกแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลทุ่งมะขามป้อมในปี พ.ศ.2526 จนกระท่ังปัจจุบัน” 

ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวในทำนองเดียวกันว่า 

“การส่งลูกหลานไปเรียนพระคริสตธรรมตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อออกไปรับใช้ 

สมาชิกหลายคนเมื่อจบพระคริสตธรรมก็ได้เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักร แม้

คริสตจักรเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในคณะหรือเครือเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นการรับใช้

พระเจ้าท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย 

 ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนจากคริสตจักรเดียวกันให้ความเห็นต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณ

ของผู้เชื่อในชุมชนว่า 

“ผู้ร่วมงานในการบุกเบิกคริสตจักรเป็นผู้เชื่อในชุมชนที่มีภาระใจในการรับใช้ 

และจากคริสตจักรแจ่มหลวงซึ่งเป็นคริสตจักรแม่ นำโดยอาจารย์นะเกทู คอย

เป็นพี่เลี้ยงจนสถาปนาเป็นคริสตจักร” 

 ในขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวในทำนองเดียวกันว่า 

“ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการทำพันธกิจบุกเบิกคริสตจักร มีเพียงภาระใจ

และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนละไม้คนละมือภายในคริสตจักรเท่านั้น” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนพูดถึงการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ เพราะงานรับใช้เป็นงานที่มี

เกียรติมีศักดิ์ศรีว่า 

“การรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เราจำเป็นต้องรักษาชีวิตให้

บริสุทธิ์เพื่อให้ห่างไกลจากความผิดบาปทั้งหลาย เพราะพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ 

ดังนั้นผู้รับใช้รุ่นใหม่ทุกคนควรตระหนักเรื่องนี้อย่างจริงจังขณะทำพันธกิจรับ

ใช้” 

 ชีวิตการเกิดผลฝ่ายวิญญาณของสมาชิกอีกด้านหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือ การถวายสิ่งที่มี

เพ่ือพันธกิจการรับใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 
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“พันธกิจด้านผู้สนับสนุนงบประมาณในการบุกเบิกคริสตจักร แม้คริสตจักรมี

งบประมาณจำกัด หรือบางครั้งแทบไม่มีงบประมาณ แต่พระพรจากพระเจ้าก็

หลั่งไหลมาผ่านภาระใจของผู้เชื่อแต่ละคนโดยเฉพาะการถวายกายใจและเวลา

ในการร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน” 

 ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งที่อธิบายเพิ่มเติมถึงการเกิดผลฝ่ายวิญญาณของ

สมาชิก นอกเหนือจากถวายด้านดังกล่าวแล้ว การถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการ

เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อ 

“การทำพันธกิจบุกเบิกคริสตจักรในเวลานั้นไม่มีงบประมาณ แต่ขับเคลื่อนพันธ

กิจคริสตจักรด้วยความรัก ความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ไม่ได้ร่ำรวย

แต่ทุกคนเต็มใจสละบางสิ ่งบางอย่างให้กับงานรับใช้ด้วยความชื ่นชมยินดี 

ภายหลังมาสมาชิกในคริสตจักรเริ่มมีความรู้ มีการศึกษา รับรู้โลกภายนอกมาก

ขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสังคมคริสเตียนมากขึ้น 

รวมทั้งสมาชิกเริ่มเข้าใจการถวายทรัพย์มากขึ้นเช่นกัน จากที่ไม่เคยสนับสนุน

ด้านการเงินให้กับผู้บุกเบิกหรือผู้รับใช้ที่ถูกส่งไปประกาศตามหมู่บ้านต่างๆ 

กลับเริ่มมีการสนับสนุนการเงินแก่ผู ้รับใช้ที่ถูกส่งไปประกาศปีละ 300 บาท 

(เวลานั้นไม่มีเงินเดือน แต่มีเงินปี) 

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนพูดถึงพัฒนาการของสมาชิกคริสตจักรในการเลี้ยงดู     

ศิษยาภิบาลว่า 

“เรื่องการเลี้ยงดูศิษยาภิบาล สมาชิกสมบูรณ์จะสนับสนุนศิษยาภิบาลเริ่มจาก

เดือนละ 10 บาท ข้าวเปลือกคนละ1ถัง จนกระทั่งปัจจุบันคริสตจักรได้ถวาย

ให้ศิษยาภิบาลเดือนละ 3,000 บาท” 

 ขณะที่ผู้สัมภาษณ์อีกคนได้สะท้อนภาพการดูแลซึ่งกันและระหว่างศิษยาภิบาลกับสมาชิกว่า 

“ก่อนหน้านั ้นได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจากคริสตจักรกะเหรี ่ยงใน

ประเทศเมียนมาร์บ้าง แต่หลังจากคริสตจักรกะเหรี่ยงในประเทศเมียนมาร์ถอน

ตัวออกจากการทำพันธกิจในโซนภาคเหนือของประเทศไทย คริสตจักรหนอง

เจ็ดหน่วยก็เลี้ยงดูตนเอง มีการเลี้ยงดูศิษยาภิบาลผ่านการถวายข้าวเปลือก แต่
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บางครั้งศิษยาภิบาลต้องยื่นมือช่วยเหลือสมาชิกในด้านอาหารกินเช่นกัน เพราะ

สมาชิกเองฐานะไม่ค่อยดีลำพังการดูแลตัวเองและครอบครัวก็ลำบากอยู่แล้ว จึง

ยากท่ีจะช่วยเหลือศิษยาภิบาล” 

 จากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเติบโตฝ่ายวิญญาณของสมาชิกควรเห็นผล

และวัดผลได้จากการกระทำ เช่น การอธิษฐาน การนมัสการ การถวายทั้งกาย ใจ เวลา และทรัพย์สิน 

จึงเป็นการบ่งบอกถึงการเติบโตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อ หัวใจสำคัญของการเติบฝ่ายวิญญาณคือ การที่

ผู้เชื่อมีภาระใจร่วมกันในการบุกเบิกคริสตจักรใหม ่

2) การเติบโตของจำนวนสมาชิก 

 ในการเติบของจำนวนสมาชิกในคริสตจักรเป็นการพัฒนาอีกข้ันหนึ่งที่สามารถวัดผลได้ว่าแต่

ละคริสตจักรเติบโตขึ ้นด้านจำนวนมากน้อยเพียงใด ซึ ่งสอดคล้องกับผู ้ให้สัมภาษณ์ของแต่ละ

คริสตจักรทีไ่ด้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณว่า (สัมภาษณ์ปี พ.ศ.2563) 

“คริสตจักรแจ่มหลวงมีสมาชิกสมบูรณ์ 262 คน สมาชิกสำรอง 52 คน รวม 

314 คน มีผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ 75 ครัวเรือน หมู่บ้านแจ่มหลวงเป็นคริส

เตียนทั้งหมด”  

“คริสตจักรแม่แว มีสมาชิกสมบูรณ์ 244 คน มีคริสตจักรลูก 4 แห่ง มีหมวด 

คริสเตียนและจุดประกาศ 6 แห่ง มีผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ 60 ครัวเรือน 

มีคริสเตียน 40 ครัวเรือน พ่ีน้องคาทอลิก 20 ครัวเรือน 

“คริสตจักรทุ่งมะขามป้อม  มีสมาชิกสมบูรณ์ 235 คน มีคริสตจักรลูก 1 แห่ง  

มีหมวดคริสเตียน 4 แห่งคน มีผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ 56 หลังคาเรือน หมู่บ้าน

ทุ่งมะขามป้อมเป็นคริสเตียนทั้งหมด 

“คริสตจักรกิ่วโป่ง  มีสมาชิกสมบูรณ์ 220 คน  มีผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ 85 

ครัวเรือน มีจำนวนคริสเตียน 75 ครัวเรือน พ่ีน้องชาวพุทธ 10 ครัวเรือน ” 

“คริสตจักรแม่ละอุบ มีสมาชิกสมบูรณ์ 170 คน มีหมวดคริสเตียน 1 แห่ง และ

มีจุดประกาศ 4 แห่ง หมู ่บ้านี ้มีผู ้อยู ่อาศัย 60 ครัวเรือน มีคริสเตียน 40 

ครัวเรือน มีพ่ีน้องชาวพุทธ 20 ครัวเรือน”     
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“คริสตจักรนาเกล็ดหอย มีสมาชิกสมบูรณ์ 152 คน มีหมวดคริสเตียน 1 แห่ง มี

ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ 50 ครัวเรือน หมู่บ้านนาเกล็ดหอยเป็นคริสเตียนทั้งหมด

แยกเป็นคริสเตียน 38 ครัวเรือน พ่ีน้องคริสตจักรวันเสาร์ 2 ครัวเรือน” 

“คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา มีสมาชิกสมบูรณ์ 105 คน มีจุดประกาศ 1 แห่ง มีผู้

อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ 40 ครัวเรือน เป็นคริสเตียนทั้งหมด” 

“หมวดคริสเตียนห้วยเขียดแห้ง มีสมาชิกสมบูรณ์ 50 คน สมาชิกสำรอง 20 คน 

รวม 70 คน มีผู้อาศัยในหมู่บ้านนี้ 90 ครัวเรือน มีคริสเตียน 20 ครัวเรือน และ

มีพ่ีน้องชาวพุทธ 60 ครัวเรือน ” 

“คริสตจักรโป่งสา (คริสตจักรหลานของแจ่มหลวง) มีสมาชิกสมบูรณ์ 204 คน  

มีผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ 30 ครัวเรือน บ้านโป่งสาเป็นคริสเตียนทั้งหมด 

 จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เครือคริสตจักรแจ่มหลวงมีการเติบโตด้าน

จำนวนผู้เชื่อทุกปี และมีจำนวนคริสตจักรลูก หมวดคริสเตียน และจุดประกาศเพ่ิมขึ้นเช่นกัน หากนับ

เฉพาะคริสตจักรแจ่มหลวงและบรรดาคริสตจักรลูกของคริสตจักรแจ่มหลวงมีสมาชิกสมบูรณ์รวม

ทั้งสิ้น 1,438 คน (ไม่นับสมาชิกสำรอง และไม่นับสมาชิกคริสตจักรหลานและคริสตจักรเหลน)  

3) การให้ความสำคัญกับวันสะบาโต 

 จากการศึกษาพบว่าวันสะบาโตหรือวันอาทิตย์ที่คริสเตียนใช้เป็นวันนมัสการพระเจ้า ผู้เชื่อ

ชาติพันธุ์จะกะเหรี่ยงให้ความสำคัญกับวันดังกล่าวเป็นพิเศษ และปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพราะมี

ความรู้สึกว่าเป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อให้ทุกคนหยุดพักจากหน้าที่การงาน การเดินทางทุกอย่างเพ่ือ

อยู่บ้านและมานมัสการที่พระวิหารในคริสตจักร ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่กล่าวว่า 

 “ผู้เชื่อในเวลานั้นเน้นการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในวันสะบาโต เป็น

ธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน 

พวกเขาให้ความสำคัญกับวันอาทิตย์มาก เช่น ไม่ต้มไข่ ไม่เด็ดใบไม้ ไม่เดินทาง 

ไม่ซักผ้า ไม่ซื ้อของ ไม่เปิดร้านขายของ และอื ่นๆ วันอาทิตย์จะมีแต่การ

นมัสการ อธิษฐาน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ตลอดหนึ่งสัปดาห์คือมีเจ็ดวัน 

วันอาทิตย์เป็นวันที่ผู้เชื่อมีความสุขที่สุด เพราะได้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า” 
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 ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนกล่าวเสริมเรื่องการนมัสการในวันอาทิตย์ว่า 

 “คริสตจักรมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้น เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มอนุชน กลุ่มรวีวาร

ศึกษาเด็ก จึงจัดให้มีการนมัสการในวันอาทิตย์ที่บ้านแจ่มหลวงวันละ 6 รอบ 

คือรอบรวมเช้าตรู่ รอบรวีวารศึกษาเด็ก รอบกลุ่มสตรี รอบรวมกลางวัน (เด็ก

กับผู้ใหญ่นมัสการร่วมกัน ไม่มีแยกชั้นรวีเด็ก) รอบอนุชน รอบอธิษฐานรวมช่วง

เย็น” 

ซึ ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนจากคริสตจักรเดียวกันที ่อธิบายเติม

เกี่ยวกับการนมัสการในวันสะบาโต นอกจากนั้นวันดังกล่าววยังมีศาสนพิธี

สำคัญที่ผู้เชื่อจะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันว่า 

“มีการนมัสการทุกคืนวันพุธ คืนวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์มีนมัสการ 6 รอบ มีพิธี

มหาสนิท 3 เดอืน/ครั้ง หนึ่งวันก่อนมีพิธีมหาสนิทเย็นวันนั้นสมาชิกสมบูรณ์ทุก

จะมาสารภาพความผิดบาปทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่ต่อกันและกัน หากใครทำ

ผิดเช่น ดื่มสุรา การเด็ดใบไม้ในวันอาทิตย์ และอื่นๆ คนนั้นจะถูกห้ามไม่ให้เข้า

ร่วมพิธีมหาสนิทในครั้งนั้น แต่สามารถเข้าพิธีมหาสนิทได้ในครั้งถัดไป พวกเขา

ให้ความสำคัญและถือว่าเป็นพิธีมหาสนิทนั้นเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรทำเป็นที

เล่นทีจริง สิ่งที่สำคัญสมาชิกทุกคนยอมรับและทำตามธรรมเนียมปฏิบัติของ

คริสตจักรด้วยความยินดีและเต็มใจ” 

 จากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเติบโตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อจะวัดได้จาก

แบบอย่างของชีวิตโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการนมัการพระเจ้าในวันสะบาโต เช่น วันสะบาโต

หรือวันอาทิตย์ผู้เชื่อควรทำสิ่งใด และไม่ควรทำสิ่งใด ยิ่งวันอาทิตย์ไหนที่มีพิธีมหาสนิทผู้เชื่อจะต้อง

เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์ การเปิดใจสารภาพความผิดบาปต่อกันและกัน รวมถึงการเตรียมทุก

อย่างให้เสร็จภายในวันเสาร์ เพราะวันอาทิตย์เป็นวันนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ ไม่ควรไปทำอย่างอ่ืน 

ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นจริง ๆ สิ่งที่สำคัญคือผู้เชื่อหรือสมาชิกตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่สำแดงความ

เชื่อออกมาผ่านการปฏิบัติในวันอาทิตย์ด้วยความชื่นชมยินดี ทำด้วยความเต็มใจ ไม่ได้รู้สึกถูกบังคับ

หรือต้องปฏิบัติผู้เชื่อรุ่นก่อน 
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4) การมีสถานนมัสการที่เป็นหลักแหล่ง 

 จากการศึกษาพบว่า สถานนมัสการมีความสำคัญต่อผู้เชื่อในเวลานั้น เริ่มแรกมีการนมัสการ

ที่บ้านเพราะผู้เชื่อยังมีจำนวนน้อยบวกกับการที่ยังไม่มีสถานนมัสการ แต่เมื่อจำนวนผู้เชื่อเพ่ิมข้ึน จาก

การนมัสการที่บ้านสู่การสร้างสถานนมัสการที่เป็นหลักแหล่ง  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนประกอบกับผู้เชื่อ

เพิ่มขึ้น จึงเห็นสถานนมัสการเกิดเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเช่นกัน คือ การสร้างพระวิหารหลังใหม่ๆ 

ขนาดของพระวิหารก็ใหญ่ขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับข้อมูลที่มีผู้ให้สัมภาษณค์นหนึ่งกล่าวว่า 

“เดิมทีไม่มีสถานนมัสการพระเจ้า แต่จะใช้บ้านของผู้นำหรือผู้เชื่อรุ่นแรก  ๆ 

ของชุมชนเป็นสถานนมัสการ เริ่มจากที่บ้านก่อนพอมีผู้เชื่อมากขึ้นก็ได้สร้าง

อาคารพระวิหารหลังเล็กทำด้วยไม้ไผ่ มุงหลังค้าด้วยหญ้าคาและใบตึง ตอนที่มี

ผู้เชื่อสองสามครอบครัว มีการนมัสการตามบ้านในคืนพุธ และคืนวันเสาร์ ส่วน

วันอาทิตย์ไปนมัสการร่วมกับคริสตจักรแม่ เมื่อมีผู้เชื่อมากขึ้นจึงมีการสร้างพระ

วิหารหลังใหม่ ” 

 ขณะทีผู่้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวถึงการที่ต้องมีการสร้างสถานนมัสการใหม่ ๆ ว่า 

“จุดเริ่มต้นของการนมัสการพระเจ้าเริ่มจากที่บ้านก่อน เวลานั้นยังไม่มีอาคาร

พระวิหาร แต่ภายหลังเริ ่มมีการสร้างอาคารพระวิหารหลังเล็กทำด้วยไม้ไผ่ 

หลังคามุงด้วยใบตึง ต่อมาได้มีการรื้อออกเพ่ือสร้างใหม่ อาคารพระวิหารหลังที่

สองเป็นไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วยสังกะสี พอถึงยุคปัจจุบันก็ได้รื้อหลังเดิมออก

และสร้างใหม่ พระวิหารหลังปัจจุบันทำด้วยไม้และปูน มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง 

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทั้งยังเป็นการรองรับจำนวนผู้เชื่อที่เพ่ิม

มากขึ้น” 

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานนมัสการหรืออาคารพระ

วิหาร เปรียบเสมือนบ้านของพระเจ้า จึงมีการใช้เฉาะการนมัสการพระเจ้าและศาสนพิธีที่เกี่ยวข้องกับ

คริสตจักรเท่านั้น ผู้เชื่อจะให้ความสำคัญต่ออาคารพระวิหารของพระเจ้าว่า 

“โดยทั่วไปเวลาจะสร้างอาคารพระวิหาร ต้องอยู่ในทำเลที่ดีและต้องอยู่ในพ้ืนที่

ที่สูงกว่าบ้านเรือน เพราะเป็นการให้ความสำคัญกับสถานนมัสการของพระเจ้า

และเป็นเหมือนได้อย ู ่ ใกล ้พระเจ้ามากยิ ่งขึ ้น ชาติพันธุ์ กะเหรี ่ยงจะให้
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ความสำคัญกับอาคารพระวิหารมาก เป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้า

ทรงสถิตอยู่นี่นั่น ดังนั้นอาคารพระวิหารจะถูกใช้เป็นสถานที่อธิษฐาน นมัสการ

พระเจ้า และประกอบศาสนพิธีที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรเท่านั้น” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งได้กล่าวถึงการใช้เครื่องตีบางประเภทชุมชนผู้เชื่อเป็นการส่ง

สัญญาณบางอย่างให้คน ซึ่งผู้เชื่อในชุมชนจะรู้ดีเมื่อได้ยินเสียงเครื่องตี 

“การนมัสการเริ่มต้นที่บ้าน สมัยก่อนมีการนั่งนมัสการกับพื้น ยังไม่มีเก้าอี้ ใน

หมู่บ้านมีเครื่องขยายเสียง 2 แบบ คือ กระบอกไม้ไผ่ ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า 

เก่อโล๊ะ ใช้ตีเฉพาะตอนมีการประชุมหมู่บ้านหรือตอนมีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้น 

ส่วนฆ้อง หรือภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า โม ใช้ตีสำหรับการไปนมนมัสการพระเจ้า

ที่คริสตจักร พอยุคสมัยเปลี่ยนไปกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้ว แต่ยังคง

รักษาไว้ซึ ่งการตีฆ้องในเวลาต่างๆเพื่อบ่งบอกถึงเวลาแห่งการไปนมัสการที่

คริสตจักร ในขณะที่การสร้างอาคารพระวิหารก็มีการเปลี่ยน มีขนาดใหญ่ กว้าง 

และทันสมัยขึ้น ปัจจุบันเป็นอาคารพระวิหารหลังที่ 5 ของคริสตจักร” 

 จากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เชื่อในเวลานั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีสถาน

นมัสการทีเ่ป็นหลักแหล่ง มั่นคง เพ่ือเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทและ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จะพบว่าการสร้างอาคารพระวิหารในแต่ละชุมชน เป็นการสร้างแบบค่อย

เป็นค่อยไปเพราะความจำกัดด้านงบประมาณ หากจะมีการสร้างอาคารพระวิหารหลังใหม่ คริสตจักร

จำเป็นต้องปรึกษาหารือกันก่อน หากมีงบประมาณพอที่จะเริ่มลงมือการก่อสร้างก็จะดำเนินการ

ตามลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามผู้เชื่อในเวลานั้นจะต้องมีสถานการที่เป็นหลักแหล่ง ไม่จำเป็นต้อง

ใหญ่โต ดูดี ทันสมัย แพราะสาระสำคัญของผู้เชื่อในเวลนั้นคือการจดจ่อสายฝ่ายวิญญาณไปที่พระเจ้า 

รวมไปถึงการได้มีอาคารพระวิหารใหญ่พอที่จะรองรับผู้เชื ่อในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ ไม่ได้มีการ

ก่อสร้างเพื่อชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ได้ให้อาคารพระวิหารอยู่เหนือความเชื่อไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์

แต่อย่างใด 
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4.4 ขั้นขยายผล 

1) บุกเบิกคริสตจักรลูกรุ่นต่อไป  

  การบุกเบิกคริสตจักรลูกรุ่นต่อไปเป็นหัวใจสำคัญของผู้เชื่อในเวลานั้น เมื่อคริสตจักรของ

ตนเองสามารถเลี ้ยงดูตนเองได้แล้วจะมีการคิดถึงจุดประกาศใหม่ ผู ้บุกเบิกและผู ้เชื ่อมีความ

กระตือรือร้นที่จะประกาศพระกิตติคุณไปสู ่ชุมชนรอบนอก พวกเขามีความกระหายที่จะทำการ

บุกเบิกคริสตจักรลูก จึงไดแ้สวงหาทำเลใหม่เพ่ือตั้งจุดประกาศ ดังทีผู่้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกลา่วว่า 

“คริสตจักรหนองเจ็ดหน่วยได้ส่งคุณลุงปอจิไปประกาศที่บ้านแม่ปาง อำเภอ

ปาย ปัจจุบัน คือ คริสตจักรแม่ปิงน้อย (เวลานั้นแจ่มหลวงกับหนองเจ็ดยังเป็น

คริสตจักรเดียวกัน)” 

 ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้พูดถึงข้ันตอนในการขอสถาปนาเป็นคริสตจักรว่า 

“หมวดคริสเตียนแจ่มหลวงมีความพร้อมที่จะขอสถาปนาเป็นคริสตจักร กลุ่ม

สตรีมีความเข้มแข็งและมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนครั้งนี้เพราะเป็นตัวตั้งตัวตีใน

การขอเป็นคริสตจักร จึงแจ้งความประสงค์ต่อคริสตแม่ คือ คริสตจักรหนองเจ็ด

หน่วย เมื่อคริสตจักรแม่เห็นว่าบ้านแจ่มหลวงมีความพร้อมที่จะเป็นคริสตจักร

จึงมีมติให้สามารถสถาปนาเป็นคริสตจักรได”้ 

ขณะเที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความทุ่มเทในการบุกเบิกคริสตจักร

ใหม่ของผู้เบิกเบิกว่า 

“ช่วงเวลาที่อาจารย์นะเกทู สิทธิคงตั้ง ทำพันธกิจรับใช้อยู่นั้น ท่านเป็นผู้ที่ทุ่มเท

ให้กับงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร มีผู้รับเชื่อและผู้รับบัพติสมาจากท่านเป็น

จำนวนมาก นอกจากพันธกิจในคริสตจักรแล้วท่านได้ใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งในการ

ออกไปเยี่ยมเยียนประกาศพระกิตติคุณ และบุกเบิกคริสตจักรตามชุมชมต่างๆ

ทั้งใกล้และไกลร่วมกับผู้นำและสมาชิกในคริสตจักร ทำให้มีหมวดคริสเตียน

เกิดขึ ้น ต่อมาได้ร ับการสถาปนาเป็นคริสตจักรได้แก่ คริสตจักรกิ ่วโป่ง 

คริสตจักรนาเกล็ดหอย คริสตจักรแม่ละอุบ คริสตจักรแม่แว และคริสตจักรทุ่ง

มะขามป้อม ส่วนคริสตจักรบ้านใหม่พัฒนาได้รับการสถาปนาเป็นคริสตจักร

ภายหลังจากท่ีท่านเสียชีวิตแล้ว ขณะที่จุดประกาศบ้านห้วยเขียดแห้งกลายเป็น
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หมวดคริสเตียนในเวลาต่อมา งานรับใช้ของท่านได้รับการยอมรับจากสมาชิก

คริสตจักร เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ที่ได้สัมผัสชีวิตท่าน จากชีวิตการรับใช้ของ

ท่านทำให้มีมิชชันนารีชาวอเมริกันท่านหนึ่งได้เขียนหนังสือตี เล่มหนึ่งมีการ

ตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวชีวิตการ

รับใช้ของท่านด้วย”  

 จากการให้คำสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้บุกเบิก ผู้นำคริสตจักร ผู้เชื ่อต่างให้

ความสำคัญกับการบุกเบิกคริสตจักร บางชุมชนอาจเกิดผลช้า บางชุมชนอาจเกิดผลเร็ว แต่เมื่อพระ

เจ้าประทานสิทธิอำนาจในการประกาศให้แก่ผู้ ใด พระองค์ก็ใช้ผู้นั้นหรือผู้เชื่อเหล่านั้นในการบุกเบิก

คริสตจักรอย่างเกิดผลในเวลาของพระองค์ต่อไป 

2) กระจายเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อ 

 จากการศึกษาพบว่าเมื่อผู้เชื่อมีความเชื่อที่เข้มแข้ง สมาชิกทุกคนจะถูกปลูกฝังให้รู้จักการ

ประกาศพระกิตติคุณในบริบทของกะเหรี่ยง สมาชิกจะรู้จักแบ่งปันเมล็ดพันธ์พืชที่พวกเขามี จะไม่มี

การเก็บไว้ใช้ส่วนตัวหรือซ่อนเก็บไว้ เมล็ดพันธ์พืชในที่นี้หมายถึงเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อที่ผู้เชื่อต้อง

หว่านหรือกระจายออกไปยังชุมชนต่างๆ การประกาศพระกิตติคุณสู่ชุมชนต่างๆทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้

และชุมชนที่อยู่ห่างไกล เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อในเวลานั้นให้ความสำคัญ รวมทั้งผู้บุกเบิกทุกคนให้เกียรติกัน มี

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า 

“ผู้ประกาศยุคแรกในเขตมูเสะคี ทำงานกันเป็นทีม คอยสนับสนุนงานรับใช้ของ

กันและกัน ถือเป็นเพื่อนร่วมพันธกิจการรับใช้พระเจ้า ประกอบด้วย อาจารย์

บอหนี่ พ่อหลวงบือคา คุณลุงปอจิ อาจารย์ส่าโพล อาจารย์นะเกทู ฯลฯ และยัง

ผู้ประกาศยุคหลังอีกจำนวนไม่น้อย ผู้ประกาศเหล่านี ้เป็นคนในพื้นที่ การ

ประกาศพระกิตติคุณในเวลานั้นครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิ

วัฒนา (เวลานั้นเป็นอำเภอแม่แจ่ม) อำเภอปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน” 

ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวถึงความสำคัญของการบุกเบิก

คริสตจักรลูก ไม่จำเป็นที่ต้องรอให้คริสตจักรมีความพร้อมก้น ขณะที่ยังไม่พร้อมก็

สามารถทำการประกาศเปิดสถานประกาศได้ 
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“ปัจจุบันคริสตจักรบ้านแม่ละอุบมี 1 หมวดคริสเตียน 4 จุดประกาศ มีการนำ

พระกิตติคุณผ่านสายสัมพันธ์ เช่น การเป็นเครือญาติ และการที่สมาชิกใน

คริสตจักรไปแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อต่างหมู่บ้าน รวมทั้งความเจ็บป่วย

ของผู้คนในชุมชนทำให้ผู้บุกเบิกและผู้นำคริสตจักรได้ออกไปเยี่ยมเยียนหนุนใจ 

อธิษฐานเผื่อ และค่อยๆแทรกซึมพระกิตติคุณเข้าไปในจังหวะเวลาที่เหมาะสม” 

ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็กล่าวในทำนองเดียวกันและเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เครื่องมือที่จะใช้ในการประกาศว่า  

“คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนามีจุดประกาศ 1 แห่ง  คือ จุดประกาศบ้านห้วยปู  มี

การประกาศทางอ้อม กล่าวคือ คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนาร่วมกับโครงการคอม

แพสชันได้ตั้งสาขาโครงการที่บ้านห้วยปู ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่นับถือพุทธ 

แต่ลูกหลานได้เข้ามาอยู่ในโครงการคอมแพสชันจำนวนหนึ่ง ดังนั้นเด็กที่เข้ามา

อยู่ในโครงการก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้า ส่วนผู้ปกครองของเด็กก็ไม่ได้

ต่อต้านหรือข้ามลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆที่โครงการจัดขึ้น จึงเป็นโอกาสดี

ที่จะปลูกฝังพระกิตติคุณให้เด็กๆในระยะยาว” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้พูดถึงการที่คริสตจักรมีหมวดคริสเตียน คริสตจักรจะ

บริหารจัดการเรื่องการนมัสการอย่างไร ดังนี้ว่า 

“สมัยก่อนคริสตจักรโป่งสา มีการนมัสการวันอาทิตย์วนไปตามหมวดคริสเตียน 

เพราะคริสตจักรโป่งสา มีหมวดคริสเตียน 2 แห่ง เริ่มแรกมีการนมัสการวันละ 

1 รอบ แต่ภายหลังมามีผู้เชื่อเยอะขึ้นจึงได้นมัสการนมัสการวันละ 3 รอบ” 

 จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การกระจายเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อหรือการ

ประกาศพระกิตติคุณไปสู่ผู้อื่น ไปสู่ชุมชนอื่นเป็นสิ่งที่ผู้บุกเบิกและผู้เชื่อเวลานั้นให้ความสำคัญยิ่ง 

เป็นเหมือนเป้าหมายหลักของผู้เชื่อและผู้นำทุกคริสตจักรจะต้องนำดวงวิญญาณมาถึงความรอด สิ่งที่

เห็นชัดคือเกือบทุกคริสตจักรจะมีจุดประกาศ มีหมวดคริสเตียน บางคริสตจักรมีคริสตจักรลูก เป็น

การบ่งชี้ว่าผู้เชื่อชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเอาจริงเอาจังกับการประกาศบุกเบิกคริสตจักร และจะยังคงไว้ซึ่ง

หัวใจแห่งการประกาศบุกเบิกคริสตจักรต่อไป  
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 อย่างไรก็ดีการวิจัยยังค้นพบอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกคริสตจักรในระหว่างการ

บุกเบิกคริสตจักรใหม่ รวมถึงแนวทางแก้ไขอุปสรรคนั้น ดังนี้ 

 1) ความเชื่อดั้งเดิมมีอยู่ แนวทางแก้ไขคือ การสร้างความสัมพันธ์ เข้าใจบริบทของเขา 

ค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องการประกาศพระกิตติคุณ” 

 2) สังคมภายนอกเวลานั้นมีลัทธิเทียมเท็จคล้ายผู้พยากรณ์มีคนติดตามเขาเยอะ  ผู้เชื่อบาง

คนหลงไปด้วย 

 3) การต่อต้าน เช่น เมื่อเป็นคริสเตียนต้องยกเลิกทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น การดื่มสุรา การ

เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อความเชื่อของพวกเขา นอกจากนั้นยังทำให้เสียพี่น้องต่าง

ความเชื่อ เสียผลประโยชน์บางอย่าง  

 4) ไม่มีการต่อต้านระหว่างการประกาศแต่ชาวบ้านจะทำตัวเฉยเมย เช่น มีการต้อนรับผู้

ประกาศในฐานะแขกคนหนึ่ง เขาพร้อมรับฟังแต่ไม่เปิดใจเชื่อในเรื่องพระกิตติคุณ 

 5) พี่น้องต่างความเชื่อไม่ได้สนใจพระกิตติคุณ บางครั้ งผู้ประกาศเจอคำพูดในลักษณะถูก

ข่มขู่คุกคามจากชาวบ้าน อาจารย์ที่ไปด้วยกันจะให้กำลังใจและหนุนใจว่าให้มีท่าทีที่เงียบสงบไว้

เพราะบางครั้งเขายังไม่เข้าใจ ก็ต้องให้เวลากับเขา 

 6) การดำเนินชีวิตของคริสเตียนไม่เป็นแบบอย่างแก่พี่น้องต่างความเชื่อ ดังนั้นเมื่ออกไป

ประกาศตามชุมชนที่ต่างความเชื่อมักจะไม่เกิดผลเพราะคริสเตียนมีชีวิตที่ไม่เป็นแบบอย่าง   

 7) คริสตจักรที่ไม่เป็นเอกภาพก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในคริสตจักร แนวทางแก้ไขคือ

สร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นต่อกันและกันภายในคริสตจักรก่อน 

  

 จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง ประกอบ

ไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม โดยพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่ม ผ่านทางสถานการณ์ ความหิวกระหาย

ฝ่ายวิญญาณของผู้คนในชุมชน และการเตรียมชีวิตที่เป็นแบบอย่างของผู้บุกเบิก  2 ) ขั้นปฏิบัติ เป็น

การที่ผู้บุกเบิกได้นำนิมิตที่ได้รับมาวางแผนงาน นำแผนงานนั้นเข้าสู่ชุมชนผ่านทางพันธกิจคริสตจักร 

อันนำไปสู่การนำผู้คนเข้ามาสู่การเป็นครอบครัวของพระคริสต์  3) ขั้นพัฒนา ซึ่งเห็นผลได้จากการที่

สมาชิกคริสตจักรเติบโตฝ่ายวิญญาณผ่านทางการอุทิศถวายตัว ถวายเวลา ถวายทรัพย์สินที่ จำเป็น 

ดำเนินชีวิตตามพระวจนะ ตลอดจนอธิษฐานเผื่อพันธกิจคริสตจักร จนทำให้มีพี่น้องในคริสตจักรเพ่ิม

จำนวนมากยิ่งขึ้น และมีอาคารพระวิหารที่เป็นหลักแหล่ง มีขนาดเพียงพอต่อการรองรับกับจำนวน
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สมาชิกคริสตจักร 4) ขั้นขยายผล คือคริสตจักรลูกเติบโตจนสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ 

จนก่อให้เกิดจุดประกาศ และเกิดคริสตจักรลูกต่อไป อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิก

คริสตจักรและแนวทางการทำพันธกิจบุกเบิกคริสตจักรไม่ได้มีกฎตายตัวที่จะต้องทำตามลำดับขั้นตอน

ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับบริบท เวลา รวมถึงสถานการณ์ที่พบเจอ สามารถสลับปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือ

แนวทางได้ตลอดเวลา แต่ยังคงไว้ซึ ่งสาระสำคัญในแต่ละขั้นตอนจากศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง และแม้ว่าในการบุกเบิกคริสตจักรนั ้นจะพบเจอ

อุปสรรคปัญหามากมายนั้นแต่พระเจ้ายงัคงทำงานท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์เสมอ  
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง ผู้วิจัยนำเสนอ

ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้   

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง ผู้วิจัยมี

จุดประสงค์ของการศึกษาวิจัยคือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักร

แจ่มหลวง ผลการวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 

 1) การเตรียม โดยพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มเตรียมสถานการณ์ เตรียมชีวิตผู้คน และเตรียมชีวิตผู้

บุกเบิก  

 2) การปฏิบัติ โดยการนำนิมิตมาทำเป็นแผนปฏิบัติภายในคริสตจักร นำไปสู่ชุมชนผู้ที่ยังไม่

เชื่อ เข้ามาสู่การเป็นครอบครัวในพระคริสต์ 

 3) การพัฒนา เตรียมชีวิตของผู้เชื่อในคริสตจักร เพ่ือนำไปสู่การเกิดผล ขยายผลต่อไป 

 4) การขยายผล โดยการกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อบุกเบิกคริสตจักรลูก คริสตจักร

หลานรุ่นต่อไป 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง 

ผู้วิจัยนำเสนอการอภิปรายผลโดยจำแนก 4 ประการ ดังนี้ 

5.2.1 การเตรียม โดยพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มเตรียมสถานการณ์ เตรียมชีวิตผู้คน และเตรียม
ชีวิตผู้บุกเบิก 

 ในการบุกเบิกคริสตจักรนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั้นคือพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่ม  (การจัดเตรียม

ของพระเจ้า) การบุกเบิกไม่ใช่ความบังเอิญ แต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้ทำงานอยู่ก่อนแล้ว 

พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มพันธกิจการบุกเบิกคริสตจักร ซึ่งสอดคล้องกับ แพททริค โอคอนเนอร์ (2558) 
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กล่าวว่า การสร้างคริสตจักรที่เกิดผลในวัฒนธรรมหนึ่งๆ นั้นเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบที่ไม่

อาจคาดเดา และประกอบกับพระราชากิจเร้นลับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (การจัดเตรียมของพระ

เจ้า) และ ซี ปีเตอร์ แวกเนอร์ (2538) ได้อ้างอิงคำกล่าวของ โดนอล์ แมคกาวรัน ว่า การเพิ่มพูน

คริสตจักรนั้นเพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเห็นลูกแกะของพระองค์ถูกพบและเข้าสู่คอกแกะ

ของพระองค์   ประกอบกับ ฮานส์ คริสตอฟ แบร์ (2559) กล่าว่า การถือผี (animism) เป็นโลกทัศน์

ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง การถือผีเป็นมากกว่าศาสนาอีกศาสนาหนึ่ง ความเชื่อเรื่องผีเป็นโลกทัศน์ของ

ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ “ยวา” หรือพระเจ้าองค์สูงสุดที่พวกเขาเรียกชื่อและนับถือ 

ทำให้พวกเขาเข้าใกล้พระเจ้าในพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น เพราะเหมือนกับพวกเขามองว่าเขาเป็นเผ่าหนึ่ง

ในสิบสองเผ่าของอิสราเอลที่หายไป นอกจากนี้แล้วในพระคริสตธรรมคัมภีร์ในพระธรรม 1 โครินธ์ 

12:3 ได้บันทึกไว้ว่า “เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่า ไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระ

วิญญาณของพระเจ้าจะเรียกพระเยซูว่า ผู้ที่ถูกสาปแช่ง และไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้

เป็นเจ้า นอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” สำหรับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นักเทววิทยาทั่วๆไป มอง

มุมมองการประกาศบุกเบิกคริสตจักรเกิดขึ้นได้โดยาเกิดจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ

เหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหา

ด้านการเมือง หรือปัญหาทางด้านจิตวิทยาของแต่ละบุคคล ฯลฯ ล้วนถือว่าเป็นผลมาจากการทำงาน

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้น อ้างอิงใน อานิกมาลย์ จิตรภักดี (2553)   

 ดังนั้นปัจจัยแรกที่มีผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรนั้นมาจากการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นผ่าน

การประทานนิมิตบางอย่างให้แก่ผู้บุกเบิกที่ยอมให้พระองค์ใช้ ได้เห็นภาพการบุกเบิกคริสตจักรใน

อนาคต ผ่านทางบริบทท้องถิ ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของผู ้คนในสถานที่นั ้นๆด้วย พระองค์ใช้

สถานการณ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เพื่อจะสามารถได้ยินเรื่องราวของพระองค์ รับเชื่อ 

และเป็นจุดเริ ่มต้นของการบุกเบิกคริสตจักร และจากผลการวิจัยพบว่าพบว่าพื้นที่ใดที่พระเจ้า

เคลื่อนไหวก่อน พ้ืนที่นั้นจะเกิดผลในเวลาต่อมาผ่านผู้ที่พระองค์ใช้เขาไป 

 การจัดเตรียมของพระเจ้าอีกประการหนึ่งคือ พระเจ้ายังทำให้ผู้คนเกิดความหิวกระหายฝ่าย

วิญญาณ คือเป็นความต้องการที่จะมารู้จักกับพระเยซู ทำให้จิตใจของผู้คนต้องการรับฟังพระกิตติคุณ 

เช่น บางคนได้ยินพระกิตติคุณแล้วรับเชื่อ บางคนได้เห็นการอัศจรรย์ก่อนถึงรับเชื่อ บางคนได้เห็น

พระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตผู้เชื่อแล้วจึงตัดสินใจรับเชื่อ  บางคนกังวลถึงค่าใช้จ่ายที่สูงในการประกอบ
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พิธีกรรมทางความเชื่อ  หรือบางคนรู้สึกเหนื่อยล้า ท้อแท้ หมดหวังกับความความเชื่อดั้งเดิมที่ไม่

สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าเขาจะปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายและโรคภัยไข้เจ็บได้ เป็นต้น  ซี่งสอดคล้อง

กับ ธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) กล่าวว่า ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีความเชื่อดั้งเดิมที่ปฏิบัติกัน

ยาวนาน เคารพยำเกรงในสิ่งศักดิ์ที่เขานับถือ ขณะเดียวกันก็พบว่าการเคารพยำเกรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทำให้เกิดความหวาดกลัวในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังต้องสูญเสียทรัพย์สิน สิ่งของ สัตว์เลี้ยงอย่าง

สิ้นเปลืองกระบทบต่อเศรษฐกิจภายในครอบครัว เพื่อต้องการหลุดพ้นจากความกลัวและและภัย

คุกคาม การมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพวกเขา  และอานิกมาลย์ จิตร

ภักดี (2553)  กล่าวว่า ผู้เปลี่ยนศาสนามักพบกับความตึงเครียด ความขัดข้อง ความรู้สึกพลัดพราก

บางอย่าง การมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หรือปัญหาอื่นๆ ในชีวิต และต้องการรเสาะแสวงหา

ความหมายที่แท้จริงของชีวิตและจิตวิญญาณ เป็นการเปลี่ยนศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและขจัดความ

โง่เขลาและเพื่อเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากขึ้น ในขณะที่ลอฟแลนด์ และ สตราก (Lofland and 

Stark, 1965)  สรุปไว้ว่าปัจจัยทางด้านจิตใจเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนศาสนา  

และศาสนาใหม่ที่ตนหันไปนับถือนั้นสามารถแก้ปัญหาชีวิตของผู้เปลี่ยนศาสนาได้ ทำให้พวกเขารู้สึก

ว่าศาสนาใหม่นั้นสามารถสร้างความพอใจและให้คำตอบชีวิตได้  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ทำให้มิชชันนารีเข้าไปช่วยเหลือและเผยแผ่ บุกเบิกคริสตจักรได้ 

 ความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงปลูกไว้ในจิตใจของผู้คน เพราะพวกเขาเหน็ด

เหนื่อยกับภาระทางเศรษฐกิจ โรคภัยไข้เจ็บ พิธีกรรมซึ่งก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นจนต้องหา

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผิดผีซึ่งจะนำผลร้ายตามมาสู่คนในครอบครัวหากปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง จึง

ทำให้เกิดการแสวงหาทางรอดพ้นจากความทุกข์ยาก ทำให้เกิดการเปิดหู เปิดใจการรับฟังข่าว

ประเสริฐ และนำไปสู่ความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เพราะชีวิตของคนเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือ 

ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้า อำนาจของผีมารซาตานไม่อาจทำอะไรเขาได้อีกเลย เมื่อเป็น

เช่นนั้นจากผู้ไม่เชื่อกลับกลายเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เพราะชีวิตฝ่ายวิญญาณท่ีเขาได้รับนั้น คือ 

คำตอบที่พวกเขาแสวงหามานาน อีกทั้งยังได้สัมผัสถึงการมีอิสระเสรีภาพในชีวิตประจำวันหลังจาก

ได้มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งสอดคล้องกับสาธนัญ บุญยเกียรติ (2017) สรุปความดังนี้ เราอาจ

แยกความทุกข์ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เช่น ความทุกข์ฝ่ายร่างกาย (ความเจ็บป่วยฝ่าย

ร่างกาย ความพิการ ความหิว ความกระหาย ความเจ็บป่วย และความตาย) หรือความทุกข์ฝ่ายจิตใจ 
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ความคิด อารมณ์ และจิตวิญญาณ (ความขัดแย้ง วิตกกังวล หดหู่ ผิดหวังโดดเดี่ยว อับอาย และรู้สึก

ผิด) และพระเจ้าตอบสนองต่อความทุกข์ของมนุษย์ผ่านทางสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ผ่านทางพระเยซู

คริสต์ (ข่าวประเสริฐ)  

 นอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่พระเจ้าทรงเตรียมชีวิตของผู้จะทำการ

บุกเบิกคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็นการประทานนิมิต ภาระใจในการบุกเบิกคริสตจักรแม้ต้องเผชิญกับ

ความทุกข์ยากลำบากมากแค่ไหน ทั้งทรงการสร้างชีวิตของผู้บุกเบิกให้สะท้อนถึงพระลักษณะของ

คริสต์ เพ่ือเป็นพระพรและเป็นที่ประจักษ์แก่ตาของผู้ที่พบเห็น จนนำมาสู่ความรู้สึกอยากรู้จักพระเจ้า

มากยิ่งขึ้น  สิ่งนี้สอดคล้องกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ (2562) ได้กล่าวว่า จากคำบอกเล่า

ของอาจารย์บุญชม ธรรมอยู่ กล่าวว่า เมื่อมิชชันนารีชาวกะเหรี่ยงได้มาถึงทางเข้าหมู่บ้าน ในเวลา

กลางวันก็ได้ไปช่วยชาวบ้านทำงาน อยู่กันเป็นเหมือนพ่ีน้อง ไม่ทำตัวเหมือนแขกผู้มาเยือน ซึ่งตามคำ

กล่าวขานของผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวกะเหรี่ยงที่พูดถึงแขกผู้มาเยือนว่า “แขกมีอยู่ 3 ประเภท คือ แขก

ทอง แขกเงิน และแขกสุนัข ผู้ที่มาพักคืนแรกคือ แขกทอง เพราะยังไม่คุ้นเคยกันจึงได้รับการต้อนรับ

อย่างดี ผู้มาเยือนที่พักเป็นคืนท่ี 2 คือ แขกเงิน เพราะเริ่มรู้จักมักคุ้นกันแล้ว จึงถือว่าเป็นเหมือนคนใน

ครอบครัว มีสิ ่งไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยทำ ส่วนแขกสุนัขนั ้น คือผู ้มาเยือนที่อยู่เกินสามวันโดยไม่มี

ปฏิสัมพันธ์หรือทำตนเป็นส่วนหนึ่งของคนในบ้าน” มิชชันนารีเข้าใจถึงธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้จึงได้ทำ

ตัวให้เสมือนคนในครอบครัว จึงทำให้ง่ายต่อการประกาศพระกิตติคุณ และการประกาศพระกิตติคุณ

ก็เกิดผลท่ามกลางชนเผ่ากะเหรี่ยงในละแวกนั้น   และในพระคริสตธรรมคัมภีร์ บันทีกในพระธรรม  1

โครินธ์ 9:16-27 ดังนี้ “เพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้ 

เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า  

เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศตามเจตนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะได้สินจ้าง หากกระทำการประกาศนั้น

โดยพระเจตนา ก็ยังเป็นการที่ทรงมอบไว้ให้ข้าพเจ้ากระทำ แล้วข้าพเจ้าจะได้อะไรเล่า คือเมื่อข้าพเจ้า

ประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าได้ประกาศโดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐนั้น

อย่างเต็มที่  เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใด ข้าพเจ้าก็ยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้ง

ปวง เพ่ือจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้น ต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิว เพ่ือจะได้พวกยิว ต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรม

บัญญัติ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ (แต่ตัวข้าพเจ้ามิได้อยู่ ใต้ธรรมบัญญัติ) เพื่อจะได้

คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้น ต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัติ เพื่อจะได้
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คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้น แต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้า แต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่ง

พระคริสต์ ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพ่ือจะได้คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อ

คนทั้งปวง เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง ข้าพเจ้าทำอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ

เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้น ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน 

แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดใน

ระเบียบ เขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้ แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวัน

ร่วงโรยเลย ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม แต่ข้าพเจ้าก็ทุบ

ตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัว

ข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ "  นอกจากนี้แล้ว อานิกมาลย์ จิตรภักดี (2553)  กล่าวว่า การ

เปลี่ยนศาสนาอาจเกิดจากความสามารถส่วนตัวของศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักรนั้นๆ เช่น ผู้นำ

สามารถรับใช้สังคม สามารถเทศน์และประกาศคำสอนทำให้คนเชื่อถือและศรัทธาในศาสนาได้  

นอกจากนี้แล้วยังได้กล่าวว่า  การเปลี ่ยนศาสนา(ความเชื ่อ) มีปัจจัยมาจากการมีพระเยซูเป็น

แบบอย่างในการดำเนินชีวิต 

 ชีวิตของผู้บุกเบิกเป็นส่วนหนึ่งการการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อนำคนเข้าสู่แผ่นดินของ

พระองค์  โดยใช้ชีวิตของผู้บุกเบิก(ผู้เชื่อ)กระทบชีวิตของผู้ที่ยังไม่เชื่อ แม้ว่าผู้บุกเบิกนั้นไม่ได้จบพระ

คริสตธรรมแต่ขอเพียงรักพระเจ้า ยอมให้พระองค์ใช้ก็สามารถรับใช้เกิดผลได้ เพราะพระองค์จะสร้าง

ชีวิตของคนนั้นให้เป็นแบบอย่างที่สะท้อนถึงพระคริสต์อันเป็นเหตุให้ผู้คนอยากรู้จักพระเจ้า 

5.2.2. การปฏิบัติ โดยการนำนิมิตมาทำเป็นแผนปฏิบัติภายในคริสตจักร นำไปสู่ชุมชนผู้ที่
ยังไม่เชื่อ เข้ามาสู่การเป็นครอบครัวในพระคริสต์ 

 จากผลการวิจัยพบว่า ในการบุกเบิกคริสตจักรพระเจ้าได้ประทานนิมิตให้แก่ผู้นำบางคน ให้

เขาได้เห็นภาพล่วงหน้าของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในพื้นที่ในการบุกเบิกคริสตจักร ทำให้ผู้บุกเบิก

เกิดภาระใจและนำไปสู่การวางแผนงานพันธกิจด้านการบุกเบิกคริสตจักร ซึ่งสอดคล้องกับ แพททริค 

โอคอนเนอร์ (2558) กล่าวว่า การสร้างคริสตจักรที่เกิดผลในวัฒนธรรมหนึ่งๆ นั้นเป็นกระบวนการที่มี

องค์ประกอบที่ไม่อาจคาดเดาได้ ประกอบกับพระราชกิจเร้นลับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานใน

การสร้างคริสตจักรผ่านผู้ทำการบุกเบิก และเมื่อพระเจ้าให้นิมิต คริสตจักรก็มีแผนงานที่จะรองรับ
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นิมิตนั้น คือ การเตรียมภายในคริสตจักร ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ทรัพย์ สิ่งของหรืออื่นๆที่มีความ

จำเป็นต่อพันธกิจ  ซึ่งสอดคล้องกับ เอสเธอร์ เวคแมน และ อิฏฐพล ดวงนภา (2556) ได้อธิบายว่า 

พันธกิจการสร้างสาวก หรือ การพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ พันธกิจการสรา้ง

สาวกเป็นใจความสำคัญของพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์คริสตจักรไม่เพียงแต่ได้รับมอบหมายให้

ประกาศพระกิตติคุณแกผู้ที่ยังไม่เชื่อเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาชีวิตของผู้เชื่อแล้วให้มีคุณลักษณะของ

สาวกแท้ของพระเยซูคริสต์มากยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย ดังนั้นคริสตจักรต้องจัดกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อ

พันธกิจนี้ เช่น การจัดชั้นเรียนพระคัมภีร์สำหรับสมาชิกคริสตจักรในวัยต่างๆการจัดการอบรม

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคริสเตียน และส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงดูฟูมฟักผู้เชื่อ

ใหม่และเลี้ยงดูฟูมฟักซึ่งกันและกัน นอกจากนี้แล้วยังได้ ให้ข้อเสนอแนะว่า คริสตจักรควรช่วยให้

สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และสนับสนุนให้สมาชิกมี

ทักษะในการสื่อสารพระกิตติคุณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการประกาศพระกิตติคุณในรูปแบบต่างๆ ที่

อาจมีความหลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ให้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนเมืองในแต่

ละพื้นที่ ทั้งนี้เห็นได้ว่าจากผลการวิจัยทุกครั้งที่จะมีการลงพื้นที่ในการบุกเบิกคริสตจักรนั้น เกือบทุก

คริสตจักรจะมีการสำรวจเยี่ยมเยียนพื้นที่ที่ต้องการไปบุกเบิกคริสตจักร  และแจ้งข่าวการบุกเบิก

คริสตจักรใหม่ให้คริสตจักรแม่รับทราบก่อนเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับวีระเดช กันธิพันธิ์ (2560) ได้ศึกษา

เกี่ยวกับ “กระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรในบริบทไทย: กรณีศึกษาคริสตจักรเขลางค์พันธกิจ” 

พบว่าคริสตจักรเขลางค์พันธกิจได้ดำเนินการกระบวนการปลูกสร้างคริสตจักร 12 ขั้นตอน โดยให้

ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ ทำให้การดำเนินการ

ปลูกสร้างคริสตจักรในบริบทไทยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขั้นตอนสำคัญ 3 ประการ ที่เป็นปัจจัยที่

ทำให้พันธกิจปลูกสร้างคริสตจักรมีประสิทธิผล คือ การอธิษฐาน  การมีเซลล์พบปะกันระหว่าง

สัปดาห์  และการสร้างสาวก  

 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ผู้เชื่อหลายคนได้การทุ่มเท อุทิศถวาย

กาย ใจ ทรัพย์สิน เวลา เพื่อพันธกิจคริสตจักร เพื่อส่งและสนับสนุนผู้รับใช้ออกไปทำงานประกาศ

บุกเบิกคริสตจักร  อันเป็นรองรับแผนงานในการบุกเบิกคริสตจักรในขั้นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแมค

กาแวรน (2514) ได้กล่าวบรรยายไว้ว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วของคริสตจักรในฟิลิปปินส์ เกิดจาก

การ ได้มีการเตรียมอบรมผู้นำที่ไม่กินเงินเดือน คนเหล่านั้นเป็นสมาชิกธรรมดาที่ยินดีรับการอบรม 
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แล้วเขาออกไปทำงาน จึงมีกลุ่มคริสตจักรเล็กๆตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากหลายพันคริสตจักร และผู้นำ

หรือศิษยาภิบาลแต่ละคริสตจักรก็ไม่ได้รับเงินเดือน และในพระคริสตธรรมคัมภีร์ อาจารย์เปาโลได้

เขียนจดหมายเพื่อแสดงความยินดีและการขอบพระคุณท่ีคริสตจักรฟีลิปปีได้ช่วยเปาโลในด้านการเงิน 

ใน 4.10 กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง เพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้

ฟ้ืนการระลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ยังหาโอกาสไม่ได้”  ข้อ 15-16 กล่าวว่า “และ

พวกท่านชาวฟีลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่า การประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้น  มาตอนเมื่อ

ข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลย  

นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้น  ถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา พวกท่านก็ได้ฝากของมา

ช่วยหลายครั้งหลายหน” ยิ่งกว่านั้นเมื่อเปาโลถูกจำจองอยู่ที่กรุงโรม คริสตจักรฟีลิปปีได้ส่งเอปา

โฟรดิทัส ศิษยาภิบาลของคริสตจักรฟีลิปปีพร้อมกับทรัพย์ที่พวกเขาถวาย ใน 4.18 เปาโลบอกว่า 

“ข้าพเจ้าได้รับครบและมาก กว่านั้นอีก  ข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาโฟรดิทัส ซึ่งพวก

ท่านส่งไปให้” 

 เมื่อพระเจ้าให้นิมิต นอกจากคริสตจักรจะมีแผนงานด้านการเตรียมคน(ภายในคริสตจักร)  

คริสตจักรยังได้การเตรียมงาน 4 ด้าน (การแพทย์หรือสุขภาพ  การศึกษา  การเกษตร และฝ่าย

วิญญาณ) เพ่ือเป็นสื่อในการนำคริสตจักรเข้าสู่ชุมชน และเพ่ือเป็นสื่ออย่างหนึ่งในการนำพ่ีน้องที่ยังไม่

เชื ่อ(คนแปลกหน้า)สู่ครอบครัวในพระคริสต์ ดังที่ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์พบว่า เกือบทุก

คริสตจักรได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ต้องการบุกเบิกคริสตจักรใหม่  โดยการนำพันธกิจ

ด้านการศึกษา  การเกษตร  การแพทย์ (สุขภาพ) เข้ามาช่วยในการประกาศ และการเยี่ยมเยียนผา่น

สายสัมพันธ์ เช่น เครือญาติ  คนรู้จักกัน  การแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับอานิกมาลย์ จิตรภักดี 

(2553)  กล่าวว่า การเดินทางบนถนนสู่การเปลี่ยนศาสนาอีกปัจจัยหนึ่งคือ การผูกพันและความรัก

ใคร่กันในชุมชนคริสตศาสนิกชน ซึ่งเก่ียวกับอารมณ์และความสัมพันธ์ของกลุ่ม สรุปได้อีกอย่างหนึ่งก็

คือมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้คนในกลุ่ม  การมีปฏิสัมพันธ์และความผูกพันกับคริสตศาสนิกชน ความ

ประทับใจในบุคลิกลักษะและการดูแลเอาใจใส่ของคริสตชนสามารถเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คน

ตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาได้ ตลอดจนบทบาทของผู้บุกเบิก(มิชชันนารี) ที่ช่วยกันทำงานอย่างหนัก ไม่ใช่

แค่เพียงที่พึ่งทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของพี่น้องเท่านั้นแต่ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม 

สาธารณสุข และการศึกษา อันเป็นเหตุให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเหล่านั้นดีขึ้นซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำ
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ว่า “Pastoral Care” ในขณะที่  แรมโบ (Rambo, 2536) ได้ยกตัวอย่างในญี่ปุ่นที่มีมิชชันนารีจำนวน

มากมายและงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างโรงเรียน สาธารณสุข ช่วยเหลือเด็กกำพร้า  อินโดนีเซีย

ได้รับการช่วยเหลือ เช่น ได้รับทุนการศึกษา เป็นต้น และลอฟแลนด์ และ สตราก (Lofland and 

Stark,1965) กล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นกับกลุ่มคริสต์ศาสนิกชน ก็เป็นปัจจัยที่

เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนศาสนาแล้ว เป็นตัวเสริมให้ตัดสินใจเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็น

ทางการมากขึ้น   

 นอกจากนี้ในบทความ 175 ปี คริสตจักรโปรเตสแต๊นท์ไทยกับพันธกิจด้านการก่อตั้ง

คริสตจักร ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ในปีพ.ศ.2401 นพ.ดาเนียล แมคกิลวารี ได้เดินทางมาเป็นมิชชันนารีใน

ประเทศไทย ท่านใช้แนวทางในการตั ้งและขยายคริสตจักรดังนี ้ (1) เน้นฝ่ายพระวิญญาณ (2) 

ประกาศอย่างกว้างขวาง และสร้างสาวก (3) เน้นคริสตจักรท้องถิ่น (4) หาผู้ใหญ่ในท้องถิ่นสนบัสนุน 

(5) รักษาคนเจ็บป่วย (6) ช่วยคนที่ถูกข่มเหง (7) ช่วยด้านสังคม (8) ช่วยการศึกษา (9) ประกาศนำ

คนทั้งครอบครัว (10) ฝึกผู้นำ (11) ให้คริสตจักรท้องถิ่นเลี้ยงตัวเอง (12) ลบล้างความเชื่อเก่า ด้วย

การสอนพระวจนะ (13) ไวต่อการทรงนำ ยอมเปลี่ยนนโยบายเมื่อจำเป็น (14) เอาใจใส่ในตัวบุคคล  

เห็นได้ว่า ท่านได้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการปฏิบัติเพื่อนำคนชุมชนต่างๆมาสู่ครอบครัวของพระ

คริสต์ ประกอบกับธีรศานต์ สาคร และคณะ (2562) ได้กล่าวว่า จากคำบอกเล่าของอาจารย์บุญชม 

ธรรมอยู่ เมื่อมิชชันนารีชาวกะเหรี่ยงได้มาถึงทางเข้าหมู่บ้าน ในเวลากลางวันก็ได้ไปช่วยชาวบ้ าน

ทำงาน อยู่กันเป็นเหมือนพี่น้อง ไม่ทำตัวเหมือนแขกผู้มาเยือน มีสิ่งไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยทำ มิชชันนารี

เข้าใจถึงธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้จึงได้ทำตัวให้เสมือนคนในครอบครัว จึงทำให้ง่ายต่อการประกาศพระ

กิตติคุณ และการประกาศพระกิตติคุณก็เกิดผลท่ามกลางชนเผ่ากะเหรี่ยงในละแวกนั้น 

 ดังนั้นเมื่อได้รับนิมิตที่ชัดเจนที่มาจากพระเจ้า และในนิมิตนั้นคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมด้วย

แล้ว คริสตจักรต้องมีแผนงานและลงมือทำโดยการส่งคนไปสำรวจพื้นที่  สร้างความสัมพันธ์กับเขา

แบบค่อย ๆเป็นค่อย ๆไม่ใจร้อนเกินไป ต้องให้เวลากับพระเจ้าที่พระองค์จะทำงาน ในเวลาของ

พระองค์ เพราะเป็นการพึ่งพาไว้วางใจในพระเจ้าเพื่อให้พระองค์เดินนำหน้า คอยสอน คอยตักเตือน 

และเพื่อให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในแผนงานในทุกที่ที่ผู้บุกเบิกจะออกไปทำพันธกิจ  พันธกิจเด่นที่

เห็นได้ชัดในการเป็นสื่อในการบุกเบิกคริสตจักร คือ การเตรียมคน การเตรียมงาน 4 ด้าน(การศึกษา 

การเกษตร การแพทย์ (สุขภาพ) ฝ่ายจิตวิญญาณ(การประกาศข่าวประเสริฐ) อีกปัจจัยหนึ่งที่เห็นได้
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ชัดคือการบุกเบิกคริสตจักรผ่านทางสายสัมพันธ์ เช่น การเป็นเครือญาติ และการที ่สมาชิกใน

คริสตจักรไปแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อต่างหมู่บ้าน รวมทั้งความเจ็บป่วย จึงมีการเยี่ยมเยียน

หนุนใจค่อยๆแทรกซึมพระกิตติคุณเข้าไป  

 อย่างไรก็ตามคริสตจักรสามารถหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือเข้าถึงผู้คนในชุมชน เป้าหมายสำคัญ

คือการนำพระกิตติคุณไปสู่ชุมชนรอบนอกเพ่ือพวกเขาจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับที่เราได้รับนั่นคือ 

องค์พระเยซูคริสต์  

 

 5.2.3. การพัฒนา เตรียมชีวิตของผู้เชื่อในคริสตจักร เพื่อนำไปสู่การเกิดผล ขยายผล 

 ต่อไป 

 การพัฒนา เห็นได้จากการเติบโตฝ่ายวิญญาณของสมาชิก การเติบโตของจำนวนสมาชิก 

การให้ความสำคัญกับวันสะบาโต การมีสถานนมัสการที่เป็นหลักแหล่ง เพราะเมื่อสมาชิกคริสตจักร

เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ การเติบโตด้านจำนวนสมาชิกคริสตจักรและกำลังทรัพย์ งบประมาณในการ

สร้างอาคารพระวิหารหลังใหม่ย่อมเป็นผลที่ตามมา ซึ่งสามารถสังเกตการเติบโตฝ่ายวิญญาณของ

สมาชิกคริสตจักรได้จากความสม่ำเสมอในการร่วมนมัสการ สามัคคีธรรม การอธิษฐาน การอุทิศถวาย

ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ในการทำพันธกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ ธอม เรนเนอร์ (Thom Rainer, 2536) 

อ้างอิงใน ทวีศักดิ์ แอบคีรีวงศ์ (2557)  เมื่อคริสตจักรดำเนินพันธกิจหลักที่สำคัญ ย่อมส่งผลต่อการ

เติบโตเพิ่มมากขึ้น “การเติบโตของคริสตจักร”คือ การขยายตัว การจัดตั้ง การเพิ่มจำนวนสมาชอง

คริสตจักร การทำงาน และความเข้มแข็งของคริสตจักร ที่เก่ียวข้องกับการทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ 

คือสั่งสอนคนทั้งปวงให้เป็นสาวก (พระธรรมมัทธิว 28 :18 – 20)  การเติบโตของคริสตจักรเน้นถึง

หน้าที่พื้นฐาน 5 ประการของคริสตจักร อันนำไปสู่การเติบโตของคริสตจักรซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะ

แค่จำนวนของตัวเลขสมาชิกท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น แต่รวมถึงการเติบโตฝ่ายวิญญาณ การเติบโตขยายสาขา

(จุดประกาศ และ/หรือคริสตจักรลูก) การเติบโตข้ามวัฒนธรรม เพ่ือขยายแผ่นดินของพระเจ้า ปีเตอร์ 

เวกเนอร์ (Wagner, C. P. 1976) ได้อธิบายว่า การเติบโตของคริสตจักร คือ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ

นำชายหญิงที่ไม่รู้จักพระเจ้าให้มารู้จักและมีสัมพันธภาพส่วนตัวกับพระองค์ พร้อมทั้งเป็นสมาชิกที่มี

ส่วนรับผิดชอบในคริสตจักร เติบโตฝ่ายวิญญาณ จนสามารถเป็นคริสตจักรที่นับได้ว่าเติบโตถึงที่สุด 

คือเป็นคริสตจักรที่สามารถขยายตัวออกไปข้างนอกใน 4 ระดับ คือ การเติบโตภายใน(ตัวของสมาชิก
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เองเติบโตกับพระเจ้า) การขยายตัวสู่สังคมภายนอก(มีผู้เชื่อใหม่เพิ่มขึ้น) การตั้งคริสตจักรใหม่(สร้าง

สถานนมัสการที่เพียงพอต่อการรองรับสมาชิก หรือตั้งเป็นคริสตจักรใหม่ คริสตจักรลูก) และการ

ขยายต่างแดน 

 ดังนั้นการพัฒนาจึงเป็นขั้นที่มีความสำคัญต่อการบุกเบิกคริสตจักรที่อันเป็นพันธกิจที่ควร

เกิดในทุกคริสตจักรเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ แอบคีรีวงศ์ (2557)  ที่

กล่าวว่า การเจริญเติบโตของชีวิตคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นกระบวนการเริ่มต้นจากพันธกิจการปลูกฝัง

ด้วยการวางรากฐานความเชื่อศรัทธาในพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้า สู่การเข้ามา

มีชีวิตและความเชื ่อร่วมกันในพันธกิจสามัคคีธรรมชุมชน คริสตจักรที ่คนในชุมชนจะอภิบาล

เสริมสร้างกันและกันผ่านพันธกิจการนมัสการพระเจ้า (ให้ความสำคัญกับวันสะบาโต) การสามัคคี

ธรรมร่วมกัน ในกลุ่มพันธกิจต่าง ๆ ในคริสตจักร และการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังชีวิตการเป็นสาวกของ

พระเยซูคริสต์ผ่านการแบ่งบันประสบการณ์ชีวิต และการรับใช้ในพันธกิจด้านต่าง ๆ ในคริสตจักรด้วย

ทักษะความสามารถที่เป็นความสามารถพิเศษติดตัวมาจนได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้สมาชิกแต่ละคน

ได้เจริญเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ในการรักและรับใช้คนในสังคมและชุมชน ด้วยความรักแบบ

พระคริสต์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงข่าวดีหรือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ จนผู้คนยอมรับเชื่อใน

พระเยซูคริสต์ และมีชีวิตในชุมชนแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อมีการเติบโตฝ่ายวิญญาณของสมาชิก 

การเพ่ิมจำนวนสมาชิก สถานนมัสการจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สมาชิกให้ความสำคัญ เพราะวันสะบาโต

หรือวันอาทิตย์ที่คริสเตียนใช้เป็นวันนมัสการพระเจ้า ผู้เชื่อหรือสมาชิกตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่สำแดง

ความเชื่อออกมาผ่านการปฏิบัติในวันอาทิตย์ด้วยความชื่นชมยินดี ทำด้วยความเต็มใจ ผู้เชื่อชาติพันธุ์

จะกะเหรี่ยงให้ความสำคัญกับวันดังกล่าวเป็นพิเศษ และปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพราะมีความรู้สึกว่า

เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้เพ่ือให้ทุกคนหยุดพักจากหน้าที่การงาน การเดินทางทุกอย่างเพ่ืออยู่บ้านและมา

นมัสการที่พระวิหารในคริสตจักร สถานนมัสการหรืออาคารพระวิหารจึงเปรียบเสมือนบ้านของพระ

เจ้า ประกอบกับผู้เชื่อในเวลานั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีสถานนมัสการที่เป็นหลักแหล่ง มั่นคง เพ่ือ

เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จะพบว่า

การสร้างอาคารพระวิหารในแต่ละชุมชน เป็นการสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปตามทรัพยากรที่มี และ

พัฒนาขึ้นตามกาลเวลา และเพียงพอที่จะรองรับผู้เชื่อในเวลานั้น  ทั้งหมดนี้เป็นพันธกิจที่ต่อเนื่อง
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เชื่อมโยงกัน ดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนลำดับ ที่ส่งกระทบต่อกันและกัน เป็นกระบวนการที่ทำมาซึ่ง

ความเติบโต เข้มแข็ง และเกิดผล ในขั้นตอนต่อไปนั่นคือ ขั้นการขยายผล 

 

 5.2.4. การขยายผล โดยการกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อบุกเบิกคริสตจักรลูก  

 คริสตจักรหลานรุ่นต่อไป 

 การขยายผล เห็นได้จากการบุกเบิกคริสตจักรลูกรุ่นต่อไป และกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งความ

เชื่อกล่าวคือ การบุกเบิกคริสตจักรลูกรุ่นต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญ เรื่องเร่งด่วนของผู้เชื่อในเวลานั้น

เสมอ คริสตจักรที่เติบโตจนสามารถเลี้ยงดูเองได้จะไม่หยุดอยู่แค่นั้น แต่พวกเขาพร้อมที่จะประกาศ

พระกิตติคุณ พร้อมที่จะทำการบุกเบิกคริสตจักรลูก แสวงหาทำเลใหม่เพ่ือตั้งจุดประกาศ  โดยผู้เชื่อมี

ความเชื่อที่เข้มแข้ง สมาชิกทุกคนจะถูกปลูกฝังให้รู้จักการประกาศพระกิตติคุณในบริบทของกะเหรี่ยง 

สมาชิกจะรู้จักแบ่งปันเมล็ดพันธ์พืชที่พวกเขามี จะไม่มีการเก็บไว้ใช้ส่วนตัวหรือซ่อนเก็บไว้ เมล็ดพันธ์

พืชในที่นี ้หมายถึงเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อที่ผู ้เชื ่อต้องหว่านหรือกระจายออกไปยังชุมชนต่างๆ 

เช่นเดียวกันเมื่อคริสตจักรเติบโตเข้มแข็ง คริสตจักรจะหาจุดประกาศ เพื่อบุกเบิกคริสตจักร การ

กระจายเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อ การประกาศพระกิตติคุณสู่ชุมชนต่างๆทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้และชุมชนที่

อยู่ห่างไกล เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อในเวลานั้นให้ความสำคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับ เอสเตอร์ เวคแมน และ อิฏฐพล 

ดวงนภา (2556) ได้กล่าวว่า พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อ ในตอนต้นของพระมหา

บัญชา พระเยซูตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา...” (มัทธิว 

28:19) ผู้ที ่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้ต้องเชื่อวางใจในพระองค์ก่อนดังนั้นคริสตจักรต้อง

ตอบสนองต่อพระมหาบัญชาดด้วยการทำพันธกิจแรก คือ การประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ยังไม่ชื่อ 

ก่อนอื่นสมาชิกของคริสตจักรต้องเข้าใจพระกิตติคุณ หรือ ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ ซึ่งถือว่า

เป็นแก่นแท้ของคริสต์ศาสนา คือความจริง 4 ประการ ที่ว่า (1) โลกนี้มีพระเจ้าผู้ทรงรักเมตตามนุษย์ 

(2) ความบาปทำให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้า (3) พระเยซูคริสต์ทรงช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอำนาจ

ความบาปและความทุกข์และ (4)มนุษย์ต้องเชื ่อวางใจในพระเยซูคริสต์หลังจากที่สมาชิกของ

คริสตจักรมีความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับพระกิตติคุณแล้ว พวกเขาต้องประกาศความจริงนี้ให้กบคน

อ่ืนๆ ด้วยความกระตือรือร้นและทุ่มเท 
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 ดังนั้นการบุกเบิกคริสตจักรลูกรุ่นต่อไปเป็นหัวใจสำคัญของผู้เชื่อ เมื่อคริสตจักรสามารถเลี้ยง
ดูตนเองได้แล้วหรืออาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ทุกด้าน เช่น ด้านทุนทรัพย์ แต่ได้รับนิมิต มีภาระใจ ก็
สามารถขยายคริสตจักรโดยการตั้งจุดประกาศใหม่ได้ ซึ่งผู้บุกเบิกและผู้เชื่อมีความกระตือรือร้นที่จะ
ประกาศพระกิตติคุณไปสู่ชุมชนรอบนอก พวกเขามีความกระหายที่จะทำการบุกเบิกคริสตจักรลูก จึง
ได้แสวงหาทำเลใหม่เพ่ือตั้งจุดประกาศ สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนเกิดข้ึนได้เพราะสมาชิกทุกคนจะถูกปลูกฝังให้
รู้จักการประกาศพระกิตติคุณในบริบทของกะเหรี่ยง สมาชิกจะรู้จักแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ พืชที่พวกเขามี 
จะไม่มีการเก็บไว้ใช้ส่วนตัวหรือซ่อนเก็บไว้ เมล็ดพันธุ์พืชในที่นี้หมายถึงเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่ผู้
เชื่อต้องหว่านหรือกระจายออกไปยังชุมชนต่างๆ การประกาศพระกิตติคุณสู่ชุมชนต่างๆทั้งชุมชนที่อยู่
ใกล้และชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยเป้าหมายหลักของผู้เชื่อและผู้นำทุกคริสตจักรจะต้องนำดวงวิญญาณ
มาถึงความรอด สิ่งที่เห็นชัดคือเกือบทุกคริสตจักรจะมีจุดประกาศ มีหมวดคริสเตียน บางคริสตจักรมี
คริสตจักรลูก เป็นการบ่งชี้ว่าผู้เชื่อชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเอาจริงเอาจังกับการประกาศบุกเบิกคริสตจักร 
และจะยังคงไว้ซึ่งหัวใจแห่งการประกาศบุกเบิกคริสตจักรต่อไป  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1) คริสตจักรในเครือแจ่มหลวงหรือคริสตจักรอื่น ๆ ที่สนใจการบุกเบิกคริสตจักรสามารถ

ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยนี้แล้วนำแนวทางไปปรับใช้กับบริบทที่ใกล้เคียงเพื่อการบุกเบิกคริสตจักร 

หรือการตั้งสถานประกาศใหม่ ๆ 

 2) คริสตจักรที่อยู่ภายใต้คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย จำเป็นที่จะต้อง

ให้ความสำคัญกับการบุกเบิกคริสตจักรหรือตั้งสถานประกาศต่อไป เป็นความท้าทายสำหรับการ

บุกเบิกคริสตจักรใหม่ในยุคนี้ หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป จิตใจ ความรู้ ความสามารถของผู ้คนก็

เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเช่นกัน แต่ทุกอย่างเป็นไปได้ในสายพระเนตรพระเจ้าเสมอหากลงมือ

ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและพ่ึงพาพระองค์ 

 3) จากการวิจัยนอกจากเครือคริสตจักรแจ่มหลวงที่พบว่ามีการทำพันธกิจบุกเบิกอย่าง

เกิดผล ยังมีคริสตจักรอีกหลายแห่งที่ทำพันธกิจรับใช้อย่างเกิดผลโดยเฉพาะการบุกเบิกคริสตจักร แต่

การนำข้อมูลออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนยังไม่แพร่หลายมากนัก และผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
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ตามคริสตจักรท้องถิ่นโดยเฉพาะกับคริสตจักรที่อยู่ในชนบทหรือคริสตจักรที่อยู่บนดอยมีข้อจำกัด

หลายอย่าง จึงเป็นความท้าทายของผู้รับใช้ยุคนี้ที่ควรศึกษาและจัดทำเป็นข้อมูลของแต่ละพื้นที่เพ่ือ

เผยแพร่พันธกิจการรับใช้ด้านการบุกเบิกคริสตจักรไปสู่สาธารณะชนต่อไป  

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1)  การวิจัยครั้งนี้พบว่ายังขาดประวัติความเป็นมาของแต่ละคริสตจักร ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อคนรุ่นหลังที่สนใจพันธกิจการบุกเบิกคริสตจักรหากได้มาซึ่งประวัติของทุกคริสตจักรอย่างครบถ้วน 

 2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรอื่นๆในเขตมูเสะคี 

หรือในเขตอ่ืนๆของคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย 

 3) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการบุกเบิกคริสตจักรในคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ใน

ประเทศไทย 
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ภาคผนวก ข 

 ตัวอย่างจดหมายขออนุญาตสัมภาษณ ์
 

       นายสุภาพ สิทธิคงตั้ง 

                            50/1 ม.13 ต.บ่าไผ่ 

        อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

       โทร (086-1875420) 

    5 มิถุนายน 2020 

เรื่อง ขออนุญาตสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากตัวแทนคริสตจักรแจ่มหลวง 

เรียน ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรแจ่มหลวง 

สิ่งที่แนบมาด้วย  

แบบคำถามสัมภาษณ์ 1 ชุด 

 เนื่องด้วยข้าพเจ้านายสุภาพ สิทธิคงตั้ง นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่3 วิทยาลัยพระคริสต

ธรรมแมค กิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ศึกษาและทำวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกเบิก

คริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง” วิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีฯ ดังนั้นข้าพเจ้าจะขอศึกษา

และเก็บข้อมูลของคริสตจักรแจ่มหลวง เป็นหนึ่งในสิบคริสตจักรที่ข้าพเจ้าจะลงพื้นที่สัมภาษณ์ มาก

ไปกว่านั้นเป็นเพราะการทำพันธกิจที่เกิดผลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าพเจ้าจะขอสัมภาษณ์ตัวแทน

คริสตจักรฯ ในวันเสาร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน 2563 ณ หมู่บ้านแจ่มหลวง 

 จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งให้ทราบและขอโปรดพิจารณา 

 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอำนวยพระพรมายังคริสตจักรแจ่ม

หลวงตลอดไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

            …………………………………… 

     (นายสุภาพ สิทธิคงตั้ง) 

   นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาคผนวก ค 

 คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

“การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบุกเบิกคริสตจักรในเครือคริสตจักรแจ่มหลวง” 

1. พระกิตติคุณเข้าสู่ชุมชนของท่านอย่างไร 

2.ท่านได้เริ่มต้นการบุกเบิกคริสตจักรอย่างไร 

3.ท่านมีผู้ร่วมงานในการบุกเบิกคริสตจักรหรือไม่ อย่างไร 

4.ท่านมีการสำรวจและศึกษาชุมชนหรือไม่ ด้วยวิธีการอย่างไร ผลสำรวจมีความสำคัญอย่างไร 

5.ท่านมีแนวทางการสร้างผู้นำ สร้างสาวก ในคริสตจักรหรือไม่ อย่างไร 

6.ในการบุกเบิกคริสตจักร ท่านมีแนวทางในการให้บัพติศมาผู้เชื่อใหม่อย่างไร (ระยะเวลานานเท่าใด

หลังรับเชื่อ) 

7.ก่อนที่ท่านจะทำการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ ท่านได้นำเสนอแผนงานต่อคริสตจักรแม่หรือไม่ และมี

ผลอย่างไร 

8.ท่านได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่บุกเบิกคริสตจักรอย่างไร 

9.ท่านใช้ยานพาหนะอะไรในการเดินบุกเบิกคริสตจักรในชุมชนที่ห่างไกล ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่ 

และได้พักท่ีชุมชนแห่งนั้นกี่วัน 

10.ในหนึ่งสัปดาห์ท่านพบปะและนมัสการร่วมกันหรือไม่ อย่างไร วันไหนบ้าง 

11.ทุกวันอาทิตย์ท่านมีการนมัสการร่วมกันวันละกี่รอบ เวลาไหน 

12.ใครคือผู้สนับสนุนงบประมาณในการบุกเบิกคริสตจักร 

13.ท่านเริ่มต้นการนมัสการที่ไหน ท่านได้ใช้สถานที่แห่งนั้นอย่างไร 

14.ชื่อคริสตจักรของท่านมีความเป็นมาอย่างไร  

15.ท่านนำพระกิตติคุณไปสู่ต่างชุมชนอย่างไร 

16.อะไรเป็นปัญหาหลักที่ท่านพบในการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ ทั้งปัญหาภายในคริสตจักรและปัญหา

กับชุมชนที่บุกเบิกคริสตจักร ท่านจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร 

17.ท่านมีแนวทางในการเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรให้มีภาระใจร่วมกันในการบุกเบิกคริสตจักรใหม่

หรือไม่ อย่างไร 
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ภาคผนวก ง 

 แท่นอนุสรณ์ครสิตจักร 
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ภาคผนวก ฉ 

 แบบอาคารพระวิหารในอดีต 
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ภาคผนวก ช 

 ตัวอักษภาษากะเหรี่ยง 
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ประวัตินักวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  นายสุภาพ สิทธิคงตั้ง 

Name   Mr. Suparp Sittikongtang 

ตำแหน่งปัจจุบัน  ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านร่มพระคุณ ภาค 7 

สถานที่ติดต่อ คริสตจักรบ้านร่มพระคุณ เลขที่ 50/1 หมู่ 13 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 50210 

โทรศัพท์มือถือ     086-1875420 

 อีเมล :              blue_thanks@hotmail.com                                     

ประวัติการศึกษา   

ปี พ.ศ. 2540 สำเร็จการศึกษารับดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 
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ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
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ศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ตำบลวัด
เกด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำ (Leadership 
Development Program) จากมูลนิธิดรณาทร (คอมแพสชัน) ตำบลวัด
เกด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2551 เรียนเสริมภาษาอังกฤษและภาษากะเหรี่ยง จากศูนย์พระคริสตธรรม
กะเหรี่ยงแม่หละ (KawThoolei Karen Baptist Bible School & 
College - KKBBSC) 

ปี พ.ศ. 2553 ปลดประจำการจากการเกณฑ์ทหาร จากค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง 
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประวัติการทำงาน  

ปี พ.ศ.2553 – 2554 เจ้าหน้าที่โครงการ TH – 719 (คอมแพสชัน) คริสตจักรสว่างธรรม
โนนสะอาด ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

ปี พ.ศ.2554 – 2557 เจ้าหน้าทีอ่าสาสมัครมูลนิธิส่องสว่าง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปี พ.ศ.2560 – 2562 คณะกรรมการภาค 7 เขตเหนือตอนบน 
ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านร่มพระคุณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 


