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“ระลกึบรรพบุรุษ” 
คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธ์ิ 

นบัเป็นคร้ังแรกในรอบ 116 ปี ท่ีคริสตจกัรสุวรรณดวงฤทธ์ิ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หรือช่ือ
เดิมท่ีตั้งมาสมยัมิชชัน่นารีในปี ค.ศ. 1880 คือคริสตจกัรแม่ดอกแดง ไดจ้ดัพิธีระลึกบรรพบุรุษ และคง
เป็นคร้ังแรกในหมู่บา้นน้ีมีการจดัพิธีดงักล่าวข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 1996 โดยมี ศจ.ส าราญ กวงแหวน 
ประธานสภาคริสตจกัรฯ ซ่ึงเป็นลูกหลานของคริสตจกัรสุวรรณดวงฤทธ์ิ เป็นประธานในพิธีและเทศนา 

รูปแบบของการจดัพิธีเป็นการน าภาพถ่ายของพ่อหม่อนแม่หม่อนพ่ออุย้แม่อุย้ (ปู่ ย่าตายาย) ท่ี
ท่านเสียชีวิตไปแลว้ รวมทั้งหัวหน้าครอบครัวและพี่น้องท่ีลาลบัไปอยู่ยงัปรโลก มาตั้งไวบ้นแท่นท่ี
จดัท าข้ึนใครไม่มีรูปของผูท่ี้ล่วงลบัก็ใช้วิธีเขียนช่ือใส่กระดาษแข็งตั้งไวใ้ห้เห็นจนเต็มไปมดมีการ
ประดบัประดาอยา่งดี ท าให้มีสีสรรเพื่อลบลา้งบรรยากาศความเศร้าอาลยั แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ยงัมีคน
ร้องไห้น ้ าตาปร่ิมตั้งแต่วนัแต่งโบสถ์แลว้แสดงถึงจิตใจของคนไทยท่ีมีความผกูพนับรรพบุรุษยากท่ีจะ
ตดัขาดได ้

การจดัพิธีระลึกบรรพบุรุษสร้างความต่ืนเตน้แก่สมาชิกไม่แพง้านคริสตมาสพิเศษกวา่นั้นก็คือ
เป็นการรวมญาติคร้ังใหญ่ของคริสตจกัรทั้งท่ียงัเป็นคริสเตียนและสายญาติท่ีห่างเหินคริสตจกัร ไปนบั
ถือศาสนาอ่ืนแลว้ โดยปรกติท่านเหล่านั้นบางคนไม่เคยมาร่วมงานคริสตจกัรเลย แมก้ระทัง่งานคริสต
มาสก็ตาม แต่วนัระลึกบรรพบุรุษต่างเตม็ใจมาร่วมพิธีร าลึกความหลงัเล่าเร่ืองบรรพบุรุษและกนัไปดว้ย
ความซาบซ้ึงต้ืนตนั 

บรรยากาศของการจดัพิธีระลึกบรรพบุรุษไดท้  าให้เป็นแบบพื้นบา้นมากท่ีสุด มีการตกแต่ง
สถานท่ีและโบสถด์ว้ยกระดาษสายรุ้งไทย (กระดาษยน่) ใชด้นตรีพื้นเมืองสะลอ้ซอซึงบรรเลงขบักล่อม
และสร้างบรรยากาศท่ีคนเมืองคุน้เคยมีการอ่านบทกวีสดุดีบรรพบุรุษ เล่าถึงคุณงามความดีของท่าน จุด
ท่ีแสดงอารมณ์สูงสุดของพิธีน้ีอยู่ท่ีผูร่้วมในพิธีออกไปวางช่อดอกไมซ่ึ้งเตรียมมาจากบา้นไวท่ี้หน้า
ภาพถ่ายของบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการนอ้มร าลึกถึงบุญคุณท่านเหล่านั้นท่ีจากไป หลายคนสะอ้ืนให้และ
หลายคนปล่อยน ้าตานองหนา้ในใจอยา่งสุดอาลยัยิง่ 

การท าพิธีเช่นน้ี อาจจะสร้างความหม่ินเหม่ต่อการถูกกล่าวหาว่าผิดต่อหลกัความเช่ือหรือผิด
จารีตประเพณีของคริสเตียน (เร่ืองการไหวรู้ปเคารพ) แต่ส่ิงท่ีแสดงออกและการตอบสนองของบรรดา
เครือว่านญาติพี่น้องของคริสตจกัรในขณะนั้น คงเป็นพยานถึงความรักและความผูกพนัตามหลกัค า
สอนของพระเยซูคริสต์เป็นอยา่งดี เพราะนานที (คงเป็นร้อยปีทีเดียว) ท่ีพวกเขาจะมีโอกาสไดก้ระท า
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การเช่นน้ีเพื่อระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษและรวมญาติกบัพร้อมหนา้จริง ๆ สักคร้ังหน่ึง ยงัมีอะไร ๆ 
ท่ีลึกกวา่นั้นอีก โดยเฉพาะอยา่งนอ้ยก็เป็นการส่ือถึงความเช่ือเร่ือง “บุญคุณ” ของพระเจา้ ซ่ึงค าน้ีไม่อาจ
ส่ือความหมายไดใ้นภาษาองักฤษอนัเป็นภาษาหลกัของเหล่ามิชชนันารีท่ีน าคริสตศ์าสนามาสอนพวก
เราชาวไทย 

บ้านดอกแดงและคริสตจักรสุวรรณดวงฤทธ์ิ 

บา้นดอกแดงหรือแม่ดอกแดงในอดีต เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ แห่งหน่ึง ในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ สมยัก่อนถา้จะเดินทางจากเวียงเชียงใหม่มาหมู่บา้นน้ีตอ้งใชม้า้หรือชา้ง และใชเ้วลาเดินทาง
หน่ึงวนั ก าเนิดของหมู่บา้นน้ีไม่มีคนทกัวา่เกิดข้ึนเม่ือไร แต่เขา้ใจวา่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่มีอายุราว 200 ปี 
เดิมทีมีชาวล้ือจากเชียงแสนอยูท่ี่หมู่บา้นน้ี แต่เม่ือราวเกือบ 120 ปีท่ีแลว้ตอ้งอพยพกลบัไป “สร้างบา้น
แปงเมือง” ท่ีเชียงแสน ตามนโยบายฟ้ืนฟูบา้นเมืองของพระมหากษตัริยก์รุงเทพฯ จากนั้นคงมีคนจาก
ล าพนูอพยพหนีความแหง้แลง้มาอยูท่ี่บา้นแม่ดอกแดง ดงัท่ีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่กล่าวถึงช่ือเดิมของหมู่บา้นวา่ “แม่
ดอกแดงสันล าพนู” ปัจจุบนัชาวบา้นดอกแดงถือตนเองวา่เป็นคนเมืองเชียงใหม่ 

คริสตศ์าสนาเขา้มาสู่บา้นดอกแดงราวปี ค.ศ. 1875 เม่ือศาสนาจารยด์าเนียลแมคกิลวารี หรือท่ี
ชาวบา้นเรียกวา่ “พ่อครูหลวง” ผูม้าบุกเบิกประกาศคริสตศ์าสนาในเชียงใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867 ไดช้กั
น าแสนค าหวัหนา้ขา้ทาสของเจา้เทพไกรสร (พระชายาของพระเจา้อินทรวิชยานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่) 
ใหห้นัมานบัถือคริสตศ์าสนา แต่ท่านยงัไม่รับเช่ือเป็นคริสเตียนเพราะเจา้นายและญาติพี่นอ้งไม่ยินยอม 
ช่วงเดียวกนัน้ีก็มีคนบา้นแม่ดอกแดงสนใจคริสต์ศาสนา เช่นหนานปัญญา หนานอินต๊ะ และหนาน
สุวรรณ แต่คนท่ีรับเช่ือเป็นคริสเตียนคนแรกคือ หนานสุวรรณ 

หนานสุวรรณเป็นผูสื้บเช้ือสายชาวล้ือ เชียงแสน ท่ีถูกกวาดตอ้นมาตั้งแต่สมยัเจา้กาวิละ ท่าน
รับเช่ือเป็นคริสเตียนในวนัท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ. 1877 เจา้อุปราชเ ชียงใหม่มาร่วมในพิธีให้ศีลบพัติสมา
เป็นคริสเตียนของท่านด้วย ปีต่อมาป้าเรือนค า ลูกสาวทา้วแก้ว หัวหน้าหมู่บา้นดอกแดง ภรรยาของ
หนานสุวรรณ ไดรั้บศีลบพัติศมาเป็นคริสเตียน แต่ในปี ค.ศ. 1879 ครอบครัวของหนานสุวรรณตอ้ง
อพยพไปตั้งบา้นเรือนประกาศคริสต์ศาสนาท่ีเชียงแสนพร้อมกบัชาวเชียงแสนจากเชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง จ านวน 2,500 คน ดงันั้น ช่ือของท่านจึงเหมือนเป็นต านานของคริสตจกัรเพราะไม่มีผูสื้บเช้ือสาย
ลงมาถึงปัจจุบนั 

มีชาวบา้นแม่ดอกแดงและใกลเ้คียงรับเช่ือเป็นคริสเตียนต่อมา มิชชนันารีจึงไดร้วบรวมแลว้ตั้ง
เป็น “คริสตจกัรแม่ดอกแดง” เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม ค.ศ. 1880 มีคริสเตียนเร่ิมแรก 6 คน โดยหน่ึงในคน
นั้นคือลุงดว้ง คริสเตียนคนแรกของบา้นป่าป้อง (อยู่ห่างบานดอกแดงประมาณ 3 กิโลเมตร) วนัรุ่งข้ึน
มีคริสเตียนผูใ้หญ่อีก 10 คน เด็ก 2 คน มิชชนันารีท่ีมาตั้งคริสตจกัรคือ ศาสนาจารยโ์จนาธานวิลสัน 
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นายแพทยแ์มเรียน ชีค และนางสาวเอด็นา โคล ์คริสตจกัรน้ีไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลจากมิชชนันารีหลาย
ท่านเจริญข้ึน พ่อครูหลวง แมคกิลวารีได้บนัทึกถึงคริสตจกัรแม่ดอกแดงว่าเป็น “เพชรน ้ าเอกแห่ง
ลา้นนา” 

เม่ือสืบสาวประวติัคริสตจกัรแม่ดอกแดงพบวา่ ตน้ตระกูลส าคญัของคริสตจกัรท่ียงัสืบเช้ือสาย
มาถึงปัจจุบนัน้ีคือ ตระกูลมณีศกัด์ิ ตามค าบอกเล่ากล่าววา่ แม่อุย้ออน ไดพ้าบุญป๋ันพร้อมกบันอ้งอีก 2 
คน คือแปงและดี อพยพ จากบา้นสันตน้ม่วง มายงับา้นแม่ดอกแดง เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1880 เน่ืองจาก
บิดาคือหนานยศ เสียชีวติและแม่อุย้ออนรู้สึก “หน่ายผ”ี ท่ีตนเล้ียงอยู ่ในระยะน้ีครอบครัวแม่อุย้ออนได้
พบกบัมิชชนันารีและคงไดรั้บการเช่ือเป็นคริสเตียนหลงัจากนั้นไม่นาน 

นายบุญป๋ัน มณีศกัด์ิ หรือภายหลงัไดเ้ป็นแสนเรืองบุญ และขุมฉิมพลีเรืองบุญ ผูน้ าปกครอง
หมู่บา้นท่ีส าคญัคนหน่ึงในเขตดอยสะเก็ด ท่านเกิดเม่ือประมาณปี ค.ศ. 1867 ท่ีบา้นสันตน้ม่วงทางใต้
บา้นแม่ดอกแดง ในสมยัเด็กมีสภาพชีวิตท่ียากล าบากเน่ืองจากบิดาเสียชีวิตคณะท่ีบุญป๋ัน อายุได ้13 ปี 
ตอ้งท ามาหารับจา้งเพื่อเล้ียงนอ้ง มิชชนันารีไดม้องเห็นถึงความดีและความขยนัขนัแข็งจึงไดใ้ห้เงินมา
ซ้ือนาไวเ้ป็นท่ีท ากิน นายบุญป๋ัน แต่งงานคร้ังแรกกบันางจนัทร์สม คริสเตียนบา้นป่าป้องใตร้้องมีบุตร
ดว้ยกนั 3 คน คือนางชุ่มใจ๋ นายค าปัน และนางสุดใจ๋ ต่อมานางจนัทร์สมเสียชีวิต นายบุญป๋ันจึงได้
แต่งงานคร้ังท่ีสองกบันาวสาวยอด เม่ือปี ค.ศ. 1902 มีบุตรสองคนคือนางศรีมุกขแ์ละนางศรีทอง 

แม่ยอดหรือยอดเฮือน เป็นบุตรสาวกของนายมา นางหน้อย ชาวบา้นป่าป้องเกิดเม่ือปี ค.ศ. 
1877 ครอบครัวเป็นพุทธแต่มีลุงคนหน่ึงท่ีเป็นคริสเตียนและมีส่วนท าให้เด็กหญิงยอดสนใจคริสต์
ศาสนาขณะท่ีท่านอายไุด ้8 ขวบ ไดห้นีตามครอบครัวพ่อครูแมคกิลวารีเขา้ไปอยูใ่นเวียงเชียงใหม่ และ
เข้าเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนสตรีของมิชชั่น เม่ือเรียนอยู่ชั้นสูงได้เป็นครูช่วยสอนในโรงเรียนด้วย 
นางสาวไดใ้ช้ชีวิตของการเป็นนกัเรียนและครูท่ีโรงเรียนสตรีของมิชชนันารีถึง 17 ปี จึงไดก้ลบัมาอยู่
บา้นเกิดและแต่งงานกบันายบุญป๋ัน 

ยงัมีสายตระกลูส าคญัอีกตระกลูหน่ึงคืออินทะพนัธ์ สืบเช้ือสายมาจากเฒ่าแก่หนานอินต๊ะ คริส
เตียนคนแรกในลา้นนา ท่านไดย้า้ยครอบครัวจากคริสตจกัรเบ็ธเลเฮ็ม บา้นปากกอง สารภี มาตั้งรกราก
ใหม่ในบริเวณใกลก้บับา้นแม่ดอกแดงในปี ค.ศ. 1882 แต่ยงัไม่ไดย้า้ยสมาชิกภาพมาอยู่คริสตจกัรแม่
ดอกแดง เน่ืองจากท่านลม้ป่วยลงและถึงแก่กรรมในวนัท่ี 27 กรกฎาคม ปีเดียวกนั และเขา้ใจวา่ป้าเป็ง
ภรรยาหมา้ยของหนานอินตะ๊ไดย้า้ยไปอยูบ่า้นป่าสักนอ้ยไม่ห่างจากท่ีเดิมนกั 

เม่ือปี ค.ศ. 1904 มิชชนันารีไดไ้ปเยี่ยมป้าเป็ง ท่ีบา้นป่าสักนอ้ย ขณะนั้นมีลูกหลานของเฒ่าแก่
หนานอินต๊ะ เป็นคริสเตียนจ านวนกวา่ 70 คน ภายหลงัต่อมา (ไม่ทราบปีท่ีแน่ชดั) คริสเตียนลูกหลาย
ของเฒ่าแก่หนานอินต๊ะคงยา้ยถ่ินฐานไปตั้งรกรากในท่ีแหล่งท ากินแห่งใหม่ และมีนายตาค าคริสเตียน
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สายตระกูลอินทะพนัธ์ุ ท่ียงัอยู่บ้านป่าสักน้อย ได้แต่งงานกับนางจนัทา คนบ้านท่าแม่อ๊ี มีบุตรคือ
นางสาวค าปัน นายมี นายยอดตาและนายบุญเรียบ ภายหลังยงัมีคริสเตียนจากตระกูลอ่ืน ๆ เข้ามา
เก่ียวพนัโดยการแต่งงาน และมีบทบาทในคริสตจกัรแม่ดอกแดงต่อมาเช่นตระกลูอุสุยะ กวงแหวนเจริญ
บุญ เขตแกว้เวยีงจนัทน์ โชติวงศศ์รีวเิศษ สวอนสัน และพงศอุ์ดม เป็นตน้ 

การดูแลคริสตจกัรแม่ดอกแดงในสมยัก่อนนั้น มีมิชชนันารีหลายท่านเขา้มารับผิดชอบ แต่ผูท่ี้
คอยดูแลเป็นประธานหรือ “หวัเจ้ิด” นานท่ีสุดคือ ศาสนาจารยว์ิลเลียม แฮริส หรือ “พ่อครูแฮริส” ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1898 จนถึง ค.ศ. 1964 ท่านไดส่้งเสริมให้คริสตจกัรตั้งโรงเรียนข้ึนดว้ย คริสตจกัรน้ีมีศิษยาภิ
บาล คนแรกคือศาสนาจารยน์อ้ยวงศ ์ลูกเขยเฒ่าแก่หนานอินต๊ะ และตลอดประวติัศาสตร์นบัร้อยกวา่ปี
ของคริสตจกัร มีศิษยาภิบาลจริง ๆ เพียง 2 ท่านเท่านั้น 

ในปี ค.ศ. 1933 ผูน้ าคริสตจกัรไดเ้ปล่ียนช่ือคริสตจกัรแม่ดอกแดงเป็น “คริสตจกัรสุวรรณดวง
ฤทธ์ิ” โดยตั้งช่ือเป็นอนุสรณ์แก่หนานสุวรรณกบันายดว้งผูเ้ป็นคริสเตียนเร่ิมแรก รวมทั้งพ่อครู แฮริส 
ผูดู้แลคริสตจกัรตลอดมา เดิมทีคริสตจกัรน้ีมีสมาชิกส่วนใหญ่จากบา้นป่าป้องดว้ย แต่เม่ือถึงปี ค.ศ. 
1949 คริสเตียนบา้นป่าป้องไดแ้ยกออกไปตั้งเป็นคริสตจกัรของตนเอง ท่ีมาของคริสตจกัรสุวรรณดวง
ฤทธ์ิจึงมีเช่นน้ีแล (ศึกษารายละเอียดทางประวติัศาสตร์ไดใ้นหนงัสือ “ป้อเก๊า แม่เดิม” ประวติัศาสน
ศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด เขียนโดย อาจาย์ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม ฝ่ายประวติัศาสตร์ สภา
คริสตจกัรในประเทศไทย 

โอกาสน้ีขอยกบทกวีสดุดีบรรพบุรุษท่ีแต่งโดยใช้ฉันทลกัษณ์ลูกผสมระหว่างกาพยย์านี 11 
ของไทยกบัฉนัทลกัษณ์คลา้ยซอลา้นนา และใชพ้จนานุกรมลา้นนา-ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวงตรวจทานค า 
เพื่อคริสตจกัรหรือหมวดอ่ืนจะน าไปประยกุตร์ใชเ้ป็นประโยชน์บา้ง) 

บทกวสีดุดีบรรพบุรุษ 
นบนอ้มวนัทา เตวาพระเจา้ พระองคเ์ป๋นเคา้ เยยีะแป๋งโลก๋า 
แป๋งตัว๋มนุสส์ สุดเล้ียงบรรดา สัตวไ์มท้ัว่หลา้ ซ ้ าวา่งามดี 
วนัน้ีวนัศีล วนัก๋ินเอาบุญ ร าลึกพระคุณ ผูห้ื้อชีว ี
ตึงลูกตึงหลาน มากัน๋วนัน้ี ฮอ้งสดุดี ห้ือตา้นไดย้นิ 
บรรพะบุรุษ ท่านเอ้ือเก้ือหนุน แป๋งไวเ้ม่ือลูน ปอเฮาอยูไ่ด ้
ตา้นสั่งตา้นสอน ตา้นสอนตา้นไหว ้ห้ือเฮาน้ีไซร์ มีอยูมี่ก๋ิน 
กอยตอ้มตะล่อม บ่ยอมใจ๋ห้ิน จ๋นตา้นเสียงส้ิน ลาอานิจจัง๋ 
มีค  าเป้ินวา่ วา่จ๋าจา้ดเหมาะสม เป็นก าไพเราะ ไวเ้ม่ือหนหลงั 
งวัความจา๊งมา้ ต๋ายแลว้เหลือหนงั ดูกเขาเอน็ยงั เอ๋าใจก๋ารได ้
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จากลวงสุด แมปุ๋้มแลไส้ ยงัแก๋งจ่ีไฟ ก๋ินล าอ่ิมตอ้ง 
มนุสส์เฮ่ตาย สหายพี่นอ้ง ไผบ่ห่วงขอ้ง เอ้ินหาอาลยั 
สุดแต่ดูกพวัะ ยงัเอาควางไกล๋ กลัว๊ป๊ิดหลัว๋ปัย กลวัผหีลอกบา้น 
ค าเป้ินวา่อ้ีไจล้วดเถิงตา้น บ่ไจว้า่อั้น หม่อนอุย้นายเฮย 
หมู่เฮาลูกหลาน ไจซ้วา่นละเลย หม่อนอุย้นายเหย ต๋นตา้นนั้นดี 
ลูกหลานระนึก เถิงบุญคุณตา้น จ่ึงไดป้ากัน๋ ฮ่วมสูดต้ีน่ี 
พระคุณของท่าน นั้นใหญ่หลวงนกั เป๋นท่ีฮูจ้กั คนใหญ่ละอ่อน 
 นบัไดบ้่เส้ียง ใหญ่เป่ียงสิงขร ลูกหลานอุย้หม่อน ต่างเล่ากล่าวขาน 
หม่อนอุย้ปิต๋า มารดาเป๋นเถา้ ขอห้ือพระเจา้ โปรดฮบัวญิญาณ 
ไปเมืองบรม สุขเกษมสานต์ิ บ่มีภยัพาล ทุกขโ์ศกหม่นไหม ้
เฮามาพร้อมหนา้ สังคญา-ติ ยะถาสัพพี อธิษฐานให้ 
สาธุอาเมน เป๋นค านบไหว ้ขอพระองคไ์ท ้ห้ือสุขนิรันดร์ 
วนัน้ีวนัดี วนัท่ีระนึก หมู่เฮาร าลึก ไควเ่มืองสวรรค ์
สุขาวดี บรรพบุ์รุษนั้น ท่านอยูท่ี่อั้น ม่วนแตน๊กัหนา 
ขอนอ้บนบไหว ้เทพไทพ้ระเจา้ จ่งห้ือหมู่เฮา ต้ีในโลกหลา้ 
ส่งจิตระนึก เถิงคนโลกหนา้ ต้ีเฮาน้ีนา ฮ่วมสดุดี 
ขอเฮาทั้งหลาย มาในวนัน้ี ด าเนินชีว ีเต๋มดว้ยพระคุณ 
ขอห้ือค าพระ พรมาเก้ือหนุน จว้ยค ้าจว้ยจุน มัน่คงชัว่กลัป์ มัน่คงชัว่กลัป์ 
แต่งโดย ผป.ประสิทธ์ิ พงศอุ์ดม 
ค าแปล 
เป๋นเคา้ = เป็นประธาน 
เยยีะแป๋ง = สร้าง, ท า 
สุดเส้ียง = ทั้งหลาย, ทั้งหมด 
สัตวไ์ม ้= สัตวแ์ละพืช 
วนัศิล = วนัพระ, สะบาโต 
ห้ือตา้น = ใหท้่าน เม่ือ 
ลูน = ภายหลงั 
กอยตอ้มตะล่อม = รวบรวมเป็นหมู่, ใหอ้ยูใ่นกรอบ 
บ่ยอมใจ๋หิน = ไม่ยอมใหมี้จิตใจดุร้าย 
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จ๋นตา้นเส้ียงส้ิน = จนท่านเสียชีวติ 
เอ๋าใจก๋๊ารได ้= ใชป้ระโยชน์ 
จาลวงสุด = พดูถึงท่ีสุด 
ปุ๋มแลใส้ = ทองและล าใส้ 
แก๋งจ่ีไฟ = แกงและยา่งไฟ 
ล าอ่ิมตอ๊ง = เอร็ดอร่อย อ่ิมหน าส าราญ 
ไผบ่ห่วงขอ้ง = ไม่มีใครคิดถึง 
เอ้ิน = เรียก 
ค าเป้ินวา่อ้ี = ความท่ีเขากล่าว 
ไจล้วดเถิงตา้น = ไม่ใช่เลยถึงท่าน 
บ๋ใช่เช่นนั้น = ไม่ใช่เช่นนั้น 
หม่อนอุย้ = ปู่ ตาหรือยา่ยาย 
ไจซ้วา่น = ไม่ใช่กระวนกระวาย 
ต๋นตา้น = ตวัท่าน 
ระนึก = ระลึก 
เถิง = ถึง 
ฮ่วมสูด = มาร่วมนมสัการ 
จา้ดดี = อยา่งดี 
คนใหญ่ละอ่อน = ผูใ้หญ่และเด็ก 
นบัไดบ้่เส้ียง = นบัไม่หมด 
ใหญ่เปียงสิงขร = ยิง่ใหญ่เทียมขนุเขา 
ปิต๋า = บิดา 
เป๋นเถา้ = เป็นดิน, เป็นผยุผง 
ยะถาสัพพี = ค  ากรวดน ้าส่งบุญของศาสนาพุทธ 
ร าลึกไคว ่= นึกไปถึง, คิดถึง 
คนโลกหนา้ = ผูท่ี้ตายไปแลว้ 
จว้ยค ้าจว้ยจุน = ช่วยค ้าชู, อุดหนุน 

 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 65 ฉบบัท่ี 557 พฤศจิกายน 1996, หนา้ 37-40. 


