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19 ฝน 19 หนาว: ประวตัิชีวติคริสตจักรบ้านส้ม เมอืงน่าน 

ค ามูล ชินวงศ์ 

คริสตจกัรบา้นส้มหรือคริสตจกัรคุณานุคุณ เป็นคริสตจกัรท่ีไดรั้บการสถาปนาเป็นแห่งท่ีสอง 
ในจงัหวดัน่าน จากจุดเร่ิมตน้ก่อตั้งชุมชนคริสเตียนจนมาเป็นคริสตจกัรนั้น นบัเวลาได ้ 19 ปี (ค.ศ.
1914-1933) ถา้จะเปรียบเทียบกบัชีวติมนุษยก์็คงเป็นวยัหนุ่มสาวท่ีก าลงัเจริญเติบโตเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ 19 ปี 
ก่อนเกิดคริสตจกัรมีประสบการณ์ท่ีผา่นมาหลายรูปแบบทั้งร้อน ทั้งหนาว ปะปนกนัไป และคริสเตียน
บา้นส้มสามารถผา่นอุปสรรคต่าง ๆ นา ๆ มาได ้วยัน้ีเป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงสู่วยัผูใ้หญ่และอนาคต
ของคริสเตียนบา้นส้มจะเป็นผูใ้หญ่แบบไหนก็ข้ึนอยูก่บัชีวติในอดีต ตั้งแต่เกิดวา่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ 
ไดรั้บค าแนะน าการประคบัประคองการอุม้ชูจากผูเ้ล้ียงดูซ่ึงเป็นรากฐานอนัส าคญัมากนอ้ยเพียงใด ผลท่ี
สืบเน่ืองจากอดีตเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดวถีิชีวิตของคนหนุ่มท่ีก าลงักา้วไปสู่อนาคตขา้งหนา้ ในท่ีน้ีขอ
ยอ้นกลบัมามองถึงคริสเตียนบา้นส้ม ตั้งแต่เกิดเร่ือยมา จนกระทัง่เขา้สู่วยัหนุ่ม ดงัน้ี 

ชุมชนบา้นส้มหรือเป็นท่ีรู้จกัของชาวบา้นและพุทธศาสนิกวา่บา้นแลง้แต่คริสเตียนเรียกตวัเอง
วา่ บา้นส้มและในบทความน้ีจะขอเรียกช่ือวา่ บา้นส้มตั้งอยูท่างทิศใตข้องอ าเภอเมืองน่านไม่ไกลมาก
นกั ก่อนท่ีจะมีชุมชนคริสเตียนจะเกิดข้ึนท่ีบา้นส้มนั้นมิชชนันารีไดบ้นัทึกไวว้า่ มีชาวบา้นอาศยัอยูร่าว 
50 หลงัคาเรือนและยงัไม่มีใครเป็นคริสเตียน ต่อมาคริสตศาสนาไดแ้ทรกตวัเขา้สู่ชุมชนบา้นส้มในปี 
ค.ศ.1913 โดยเร่ิมจากหนานทะ ซ่ึงเป็นคนบา้นส้มคนหน่ึง (หนานในท่ีน้ีหมายถึงคนท่ีเคยบวชเรียน
มาแลว้และไดสึ้กออกมาเป็นฆราวาส) เหตุท่ีหนานทะรับเช่ือเป็นคริสเตียนเน่ืองจากวา่ภรรยาหนานทะ 
ช่ือนางสุคลอดเคยมีปัญหาบุตร หนานทุจึงไปเสาะแสวงหา “ยาคุมก าเนิด” แต่ไม่ไดย้าท่ีตอ้งการ เม่ือ
เป็นเช่นน้ีมีเพื่อนหนานทะคือหนานโนเป็นคริสเตียนอยูท่ี่บา้นสะไมย ์อยูไ่ม่ไกลจากบา้นส้มมากนกั ได้
แนะน าใหท้่านไปพบหมอมิชชนันารีช่ือพอ่เล้ียงพีเพิลส์ (S.C.Peoples) ท่ีเมืองน่าน หลงัจากท่ีพบ
พอ่เล้ียงแลว้ ท่านก็แนะน าวา่ ยาท่ีหนานทะตอ้งการไม่มี ถึงมีก็ไม่ควรใชห้นานทะรู้สึกผดิหวงั พอ่เล้ียง
พีเพิลส์ไดถื้อโอกาสคุยเร่ืองคริสตศาสนาใหฟั้งและบอกวา่เม่ือนางสุจะคลอดลูกคนต่อไป ก็ใหห้นาน
ทะพานางมาหา ท่านยนิดีจะช่วยเหลือเตม็ท่ีและเตม็ความสามารถ 

ต่อมาเม่ือนางสุตั้งครรภลู์กคนท่ีหา้ และก าลงัจะคลอดบุตร หนานทะจึงพานางสุไป
โรงพยาบาลมิชชัน่ฯ ในเวยีงน่าน และนายแพทยค์นหน่ึงท่ีท างานในโรงพยาบาลมิชชัน่ฯ เวลานั้นคือ
นายแพทยว์ลิเลียม เฮน็ร่ี บีช (William Henry Beach) หรือชาวบา้นเรียกวา่ พอ่เล้ียงบีชภายหลงัจากท่ี
นางสุคลอดบุตรอยา่งปลอดภยัแลว้หนานทะจึงตั้งช่ือลูกคนน้ีวา่ “มิตร” ใหเ้ป็นช่ือใกลเ้คียงกบัหมอบีช 
ในระหวา่งท่ีหนานทะอยูท่ี่โรงพยาบาลพอ่เล้ียงบีชไดอ้ธิบายค าสอนคริสตศาสนาให้ฟัง เวลาเดียวกนั
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หนานโนซ่ึงเป็นเพื่อนก็ช่วยใหค้  าอธิบายในขอ้สงสัยต่าง ๆ แก่ หนานทะดว้ย หนานทะจึงไดย้อมรับเอา
คริสตศาสนาเม่ืออาย ุ36 ปี 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1913 ศาสนาจารยฮิ์วส์ เทเลอร์ (Rev.Hugh Taylor) พร้อมดว้ยมิสลูซ่ี 
สตาร์ล่ิง มิชชนันารีประจ าเมืองน่าน มาประกาศท่ีบา้นส้มแลว้เลยไปบา้นสะไมย ์ ขณะนั้นมีคริสเตียน
หน่ึงครอบครัว เชา้วนัอาทิตยท่ี์คณะมิชชนันารีมาเยีย่มนั้น หนานทะไดไ้ปเยีย่มพอ่ครูเทเลอร์ท่ีหมู่บา้น
สะไมย ์ พอ่ครูเทเลอร์ไดส้อนหนานทะเรียนรู้เร่ืองคริสตศาสนา จากพระธรรมลูกา กิจการและใบปลิว
ต่าง ๆ และยงัไดแ้นะน าใหห้นานทะ ไปเรียนพระคมัภีร์กบัพอ่เล้ียงพีเพิลส์ในเวยีง หนานทะก็ได้
เดินทางไปในเมืองในเชา้วนัจนัทร์อยูท่ี่นัน่สองอาทิตยก์็กลบัมายงัหมู่บา้นและเร่ิมสอนคนอ่ืนเร่ือง
คริสตศาสนา เขา้ใจวา่ท่านรับเช่ือเป็นคริสเตียนตั้งแต่บดันั้น ต่อมาภรรยาและลูก ๆ ตลอดจนญาติพี่นอ้ง 
เช่น นายปา นายกนั พี่ชายสองคนอยูท่ี่บา้นส้มไดรั้บเช่ือเป็นคริสเตียนดว้ย นอกจากนั้นยงัมีเพื่อนบา้นท่ี
ไดรั้บเอาคริสตศาสนา เช่น พอ่หนานสาน และครอบครัว พอ่หลวงอินภายหลงัมีหนานศรจิตไพศาล 
เฒ่าแก่ใจวงศไ์ชยพิมาน เฒ่าแก่จินะ ทิศเป็ง (เฒ่าแก่ในท่ีน้ีหมายถึงผูป้กครองคริสตจกัรในปัจจุบนั) 
หนานทะมีอาชีพท านาและขายของไปทุก ๆ แห่ง ท่านไปคา้ขายท่านไดท้  าการประกาศและน าหนงัสือ 
พระคมัภีร์ใบปลิวไปแจก 

ระหวา่งท่ีเร่ิมมีผูส้นใจรับเช่ือคริสตศาสนานั้น ไม่มีหลกัฐานแสดงวา่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเล้ียงบ ารุงคือ
มิชชนันารีไดเ้ขา้มาให้อาหาร ใหน้ ้า หรือเสริมพฒันาการดา้นจิตวญิญาณหรือไม่ แต่ค่อนขา้งแน่ใจวา่ผู ้
บ  ารุงเล้ียงไม่ไดเ้ขา้มาเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด เพราะพวกเขาเองมีภาระกบัทางอ่ืนมาก โดยเหตุน้ีคริสเตียน
บา้นส้มในช่วงก่อร่างสร้างตวัหรือช่วงปฏิสนธิจึงไม่ไดรั้บการบ ารุงเล้ียงท่ีดี เปรียบเสมือนทารกท่ีขาด
การบ ารุงจากมารดาอยา่งถูกสุขลกัษณะเป็นไปไดว้า่ทารกท่ีเกิดมายอ่มไม่สมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจชีวติคริสเตียนก็เป็นตามสภาพขอ้เทจ็จริงน้ีเช่นกนั 

หลงัจากท่ีมีชาวบา้นบา้นส้มไดส้นใจและยอมรับเอาคริสตศาสนาแลว้ในวนัอาทิตยท่ี์ 10 
พฤษภาคม 1914 พอ่เล้ียงพีเพิลส์ไดไ้ปร่วมสามคัคีธรรมและใหบ้พัติศมาแก่ผูใ้หญ่และเด็ก 31 คน คือ
ผูใ้หญ่ 15 คน เด็ก 16 คน ในวนัน้ีมีการร้องเพลง Joy to the World The Lord Is Come ตรงกบัเพลงค า
เมืองบทท่ี 85 ท่ีมีช่ือวา่ “โลกจุ่งยนิดีพระองค์ได้มา” และอีกเพลงหน่ึง “Jesus I My Cross have taken” 
ช่ือเพลงค าเมือง บทท่ี 138 วา่ “พระเยซูข้ารับเสาแคว่งไว้” น่ีคือบรรยากาศในวนัท่ีก่อตั้งชุมชนคริส
เตียน สรุปไดว้า่ การใหบ้พัติศมาแก่ผูรั้บเช่ือท่ีบา้นส้ม เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 1914 นั้น เป็นการเกิด
กลุ่มคริสเตียนท่ีหมู่บา้นบา้นส้มเป็นคร้ังแรกหรือกลุ่มคริสเตียนบา้นส้มคลอดออกมาเป็นตวัเป็นตน 
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วนัท่ีเด็กนอ้ยคริสเตียนบา้นส้มปรากฏกายข้ึนในโลกดูเหมือนวา่มีชีวิตชีวาทุกคนมีความสุข 
และคริสเตียนบา้นส้มไดรั้บความสนใจจากมารดาซ่ึงในท่ีน้ีก็คือมิชชนันารี หลงัจากนั้นทารกคนน้ีจะ
ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และเติบโตข้ึนอยา่งไรหรือเผชิญปัญหาอะไรบา้ง คงตอ้งติดตามกนัต่อไป 

หลงัจากท่ีคริสเตียนบา้นส้มเกิดมาแลว้ ก็ประสบปัญหากบัภยัเบียดเบียนกล่าวคือ ปี ค.ศ. 1915 
คริสเตียนบา้นส้มหรือชุมชนคริสเตียนบา้นส้มไดรั้บการกดข่ีจากผูใ้หญ่บา้นร่วมกบัพุทธศาสนิกได้
ท าลายทรัพยข์องพวกเขา ไดน้ าของผิดกฏหมายเช่นเอาเหลา้เถ่ือนไวใ้นสวนหรือใตถุ้นบา้นของพวกค
ริสเตียนแลว้แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีจบั และยงัมีการบงัคบัใหค้ริสเตียนเล้ียงผดีว้ย ต่อมาขณะท่ีคริสเตียนบา้น
ส้มอายไุดส้ามขวบคือตรงกบั ปี ค.ศ. 1917 ก็เผชิญกบัปัญหาอีกคร้ังหน่ึงกล่าวคือมีบา้นคริสเตียนถูกเผา
สองหลงัคาเรือน คือบา้นหนานสาน จนัตะ๊ และบา้นนายอิน ธิอา้ย หลงัจากเหตุการณ์น้ี เกิดข้ึนคณะ
มิชชัน่ฯ ไดม้าเยีย่มเยยีนอีกคร้ัง หน่ึงในเดือนตุลาคม ปีน้ีแม่เล้ียงพีเพอร์ พอ่เล้ียงบีช และพอ่ครูเทเลอร์ 
ไดม้าเยีย่มและท าการประกาศท่ีบา้นส้ม 

นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1917 เป็นตน้ จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ. 1924 ไม่มีการบนัทึกของมิชชนันารีถึงการ
มาเยีย่มคริสเตียนบา้นส้ม อาจเน่ืองจากช่วงระยะเวลาดงักล่าวมิชชนันารีประจ าน่านเนน้การประกาศท่ี
หลวงพระบาง ประเทศลาวเป็นหลกั การเยีย่มเยยีนชุมชนคริสเตียนรอบนอกจึงลดนอ้ยลง ดงันั้น การน า
ชุมชนคริสเตียนบา้นส้มจึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลเอาใจใส่โดยหนานทะ ถึงแมว้า่ไม่มีการบนัทึกในการ
เยีย่มของมิชชนันารีท่ีมีต่อคริสตบ์า้นส้มก็ตาม คริสเตียนบา้นส้มก็ยงัแขง็แรงและผา่นการเผชิญกบั
เหตุการณ์การกดข่ีข่มเหงมาถึงสองคร้ัง ก็ยงัคงด ารงอยูไ่ดแ้ละตอ้งต่อสู้ด้ินรนดว้ยตนเอง ส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นไดช้ดัอยา่งหน่ึงก็คือ ชุมชนคริสเตียนบา้นส้มไดส้ร้างศาลาธรรม ซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่ “โฮงสูด” ข้ึน 
เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1924 ช่วงเวลา ค.ศ. 1924-1927 ก็ไม่มีการบนัทึกของมิชชนันารีเก่ียวกบัชุมชน 
คริสเตียนบา้นส้มอีกอาจเป็นไดว้า่มิชชนันารีอาจไปเยีย่มแต่ไม่มีการบนัทึก หรืออาจเป็นไดว้า่ขอ้มูลน้ี
ขาดหายไปจากชุดเอกสารของมิชชนันารี 

จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1927 พอ่ครู ไวช์เบคเกอร์ (Homer G Weisbecker) ไดไ้ปเยีย่มคริสเตียนท่ี
บา้นส้ม ชาวบา้นใหค้วามสนใจและใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี หลงัจากนั้นคือตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1927-1929 
ไม่มีมิชชนันารีเขา้มาดูแลชุมชนคริสเตียนบา้นส้มกระทัง่ปี ค.ศ.1930 พอ่ครูเออร์วนิซ่ึงเคยเป็น
มิชชนันารีมาประจ าเมืองน่านและขณะนั้นท่านด ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้สมาคมพระคมัภีร์ท่ีกรุงเทพฯ 
ไดม้าเยีย่มท่ีชุมชนคริสเตียนบา้นส้ม เพื่อมาใหก้ารแนะน าและใหก้ารศึกษาพระคมัภีร์เป็นเวลา 1 
อาทิตยช์าวบา้นส้มแสดงความสนใจคริสเตียนหลายคนท่ีห่างเหินก็กลบัเขา้สู่ชีวติชุมชน และขอใหพ้อ่
ครูเออร์วนิกลบัมาใหค้วามรู้แก่พวกเขาอีก 
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ขอ้ท่ีน่าสังเกตคือวา่การบริบาลของผูเ้ป็นแม่หรือครอบครัวท่ีมีต่อคริสเตียนบา้นส้มนั้น แต่
ชุมชนคริสเตียนบา้นส้มสามารถ แมว้า่จะไม่แขง็แรงดงัท่ีควรจะเป็นก็ตาม เผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ แต่ก็
ยนืหยดัอยูไ่ด ้ เช่นเดียวกนักบัอภิบาลของมิชชนันารีท่ีมีต่อชุมชนคริสเตียนบา้นส้มนบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1914  
เป็นตน้มานั้น ไดรั้บการเยีย่มเยยีนจากมิชชนันารีนอ้ยมาก เน่ืองจากวา่มิชชนันารีท่ีประจ าเมืองน่านใน
ระยะน้ีมีสองครอบครัว งานท่ีท ามีมากมายไม่วา่จะเป็นงานโรงเรียน โรงพยาบาล งานคริสตจกัรในเวยีง
น่าน งานการประกาศ เป็นตน้ การเยีย่มเยยีนคริสเตียนรอบนอกมิชชนันารีคงท าไดใ้นปีละคร้ัง 
เน่ืองจากออกไปเยีย่มเยยีน ไดห้ลงัจากผา่นพน้ฤดูฝนไปแลว้ การเยีย่มเยยีนตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะครบ
ทุกแห่ง แน่นอนวา่คริสตบ์า้นส้มไดรั้บการดูแลเอาใจใส่บา้ง แต่ไม่ใช่การดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดนกั 

เม่ือคริสเตียนบา้นส้มมีอาย ุ 18 ปี ซ่ึงตรงกบัปี ค.ศ.1932 คณะประกาศของคริสตจกัรในเวยีง
น่าน มีผูช้าย 2 คนและผูป้ระกาศ 2 คน ไม่ไดร้ะบุชดัวา่เป็นหญิงหรือชาย ไดอ้อกมาประกาศท่ีบา้นส้ม
เป็นคร้ังแรกในคร้ังนั้นไดมี้ 16 คน ท่ีกลบัเขา้ชุมชนคริสเตียน เม่ือทีมประกาศมาก็สร้างความมีชีวติชีวา 
หรือความต่ืนตวักบัชุมชนคริสเตียน หลายคนกลบัเขา้สู่ชีวติคริสเตียนอีกคร้ังหน่ึง การหนุนน ้าใจและ
ใหก้ าลงัใจกนั ยอ่มก่อใหเ้กิดพลงัท่ีอบอุ่นและมีความรักต่อกนัและกนั เปรียบเสมือนกบัเด็กหนุ่มคริสต์
บา้นส้มคนนั้นท่ีไดรั้บการชูใจ และยงัมองเห็นคุณค่าของตนเอง ในปีเดียวกนัน้ีคริสเตียนท่ีบา้นส้มได้
ตอ้นรับพอ่ครูเทเลอร์ท่ีไดม้าเยีย่มและท่านไดท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมท่ีชุมชนคริสเตียนบา้น
ส้ม จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1933 ชุมชนคริสเตียนบา้นส้มก็ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูใ้หญ่เตม็ท่ี คือในวนัท่ี 1 
มกราคม ปีน้ีชุมชนคริสเตียนบา้นส้มไดมี้การสถาปนาเป็นคริสตจกัรบา้นส้มโดยมีพอ่ครูเทเลอร์ เป็นผู ้
ประกอบพิธีภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็นคริสตจกัรคุณานุคุณ ถา้จะนบัอายขุองชุมชนคริสเตียนบา้นส้ม
ตอนน้ีมีอายคุรบ 19 ปี 

19 ฝน 19 หนาวในชีวติของคริสตบ์า้นส้มตั้งแต่เกิดมานั้น คริสเตียนบา้นส้มถูกปล่อยปละ
ละเลยไปบา้ง ไดรั้บการบริบาลบา้ง และคริสเตียนบา้นส้ม ประสบปัญหาหลายคร้ัง เคยมีประสบการณ์
ท่ีผา่นการมาทดลองมาแลว้ จากสภาพดงักล่าวจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีคริสเตียนบา้นส้มตอ้งน าตนเอง ดงันั้น 
ภาพแห่งการน าของมิชชนันารีท่ีไดว้างไวก้็คือมิชชนันารีตอ้งท าทุกอยา่งในดา้นศาสนพิธี เช่นน าในการ
เล่นเคร่ืองดนตรี การน าระเบียบนมสัการ การอธิษฐานและเทศนาเป็นตน้ ดงันั้น การท่ีจะฝึกใหค้ริส
เตียนบา้นส้มน าเองตั้งแต่เร่ิมแรกจึงไม่ไดรั้บการฝึกฝนมาตั้งแต่แรก เม่ือมิชชนันารีไม่สามารถมาเยีย่ม
ชุมชน ผูน้ าในชุมชนจึงน าตนเองเท่าท่ีจะท าไดส่ิ้งท่ีเห็นไดช้ดัก็คือการดูแลเอาใจใส่จากมิชชนันารีจะ
เนน้ในเร่ืองการประกาศ แมแ้ต่การเยีย่มเยยีนกลุ่มหรือชุมชนคริสเตียนก็ยงัออกมาในลกัษณะของการ
ประกาศเช่นเดียวกนั คริสเตียนบา้นส้มจึงมีประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสะสม ปลูกฝังมาอยา่งท่ีแสดงประวติั
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ชีวติตั้งแต่แรก ประสบการณ์ช่วงแรกน้ีมีส่วนส าคญัและมีอิทธิพลต่อชีวติอนาคตหรือคริสตจกัรบา้นส้ม
ในภายหลงัไม่นอ้ย 

ถา้จะเปรียบเทียบถึงการเล้ียงดูเด็กคนหน่ึงนั้น ดูเหมือนวา่คริสเตียนบา้นส้มจะอยูใ่นลกัษณะ
ของการช่วยเหลือตวัเองค่อนขา้งมาก ตอ้งต่อสู้ด้ินรนแสวงหาปัจจยัต่างท่ีจะมาประทงัชีวติบางคร้ัง
ปัจจยัไปนั้นจะไม่ถูกสุขอนามยัหรือช่วยเสริมสร้างส่วนใด ๆ ของชีวติแต่เม่ือไม่มีส่ิงท่ีดีกวา่น้ีก็ตอ้งรับ
ตามท่ีไดม้าชีวติแห่งการต่อสู้ด้ินรนเช่นน้ีมีผลกระทบต่อชีวติคริสตจกัรในภายหลงัก็คือประการแรก 
คริสตสมาชิกส่วนหน่ึงโดยทัว่ไปขาดการเรียนรู้ขาดความเขา้ใจในชีวติคริสเตียนตั้งแต่เร่ิมแรกท าใหมี้
ผลต่อชีวติคริสตจกัรในปัจจุบนั เช่นเม่ือคริสตจกัรมีกิจกรรม การเสริมสร้างชีวติคริสเตียน มกัจะไดรั้บ
ความสนใจนอ้ยจากสมาชิก ประการท่ีสองเม่ือคริสตส์มาชิกส่วนหน่ึงท่ีส าคญัขาดความรู้ความเขา้ใจใน
ชีวติคริสเตียน มีชีวิตท่ีไม่มัน่คงในหลกัค าสอนในความเช่ือ เม่ือประสบปัญหาก็จะอ่อนก าลงัหรือ
ทอ้ถอยต่อชีวติไดง่้าย หรือบางคนเม่ือมีการแทรกแซงจากคณะนิกายอ่ืน โอกาสท่ีจะเปล่ียนความเช่ือก็
ง่ายข้ึน ทั้งสองประการแรกมีผลต่อประการท่ีสามก็คือ จิตส านึกในการเป็นอนัหน่ึงเดียวกนักบัชุมชน
หรือการร่วมสามคัคีธรรมกบัคนอ่ืน ในชีวติคริสตจกัรลดลง และประการสุดทา้ยชุมชนคริสเตียนบา้น
ส้มหรือคริสตจกัรคุณานุคุณไม่มีแบบแห่งการอภิบาลท่ีชดัเจน ส่งผลกระทบต่อชีวิตคริสตจกัรคุณานุ
คุณในสมยัหลงั 

จากประสบการณ์ท่ีผา่นร้อน ผา่นหนาวในช่วง 19 ปี ของคริสเตียนบา้นส้มคงจะเป็นบทเรียน
ส าหรับคริสตจกัรอีกหลายแห่งท่ีควรหนัมาพิจารณาถึงชีวติคริสตจกัรท่ีตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนตาม
ยคุสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยคุโลกาภิวตัน์ คริสตจกัรจะพฒันาใหต้นเองเติบโตข้ึนไดเ้พียงไร ส่วนส าคญั
อยา่งยิง่ท่ีเคยเสนอมาแลว้ในอดีตของชุมชนคริสเตียนบา้นส้มและเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแอบแฝงเร่ือยมาใน
ชีวติคริสตจกัรคุณานุคุณ คือ ปัญหาชีวิตคริสเตียนท่ีไม่ไดรั้บการเล้ียงดูเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดหรือสร้าง
คุณภาพชีวติในทางท่ีถูกท่ีควรอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิตคริสตจกัรในทุกดา้น จนถึงปัจจุบนั
หากเราศึกษาอยา่งลึกซ้ึงก็จะพบสภาพบกพร่องท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากชีวติวยัเยาวด์งัท่ีกล่าวมาแลว้ 
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