
มิชชันนารีที่รัก 
ธวัช  เย็นใจ 

ป ค.ศ.1828 

มิชชันนารีโปรเตสแตนทคูแรกเขาสูสยามประเทศ ทามกลางกระแสเกลียดชังชาวตะวนัตก ป 
ค.ศ. 1835 หมอบรัดเลยเขามาประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต และเล้ียงชีพดวยการเปดโรง
พิมพ 

ป ค.ศ. 1837 

คริสตจักรไมตรีจิตรไดรับการสถาปนาข้ึนเปนแหงแรกในประเทศสยาม และเอเชียบูรพา ป 
ค.ศ.1850 เปนชวงท่ีบรรดามิชชันนารีทอแทใจมากที่สุด เนื่องจากงานไมกาวหนาและมีความทุกข
ยากลําบากมากในการดํารงชีวิต 

ป ค.ศ.1941 

สงครามโลกไดระเบิดข้ึนพรอมกับการกดข่ีขมเหงคริสเตียนในทุกท่ีทุกแหง มิชชันนารี
ชาวตะวันตกถูกบังคับใหออกนอกประเทศ ชวงปลายสงคราม ศจ.พวง อรรฆภิญญ และเพื่อนอีกคน
หนึ่งเปนคริสเตียนในกลุมแรก ๆ ท่ีออกประกาศขาวประเสริฐอยางจริงจังโดยมีภรรยาเปนผูหาเล้ียง
ครอบครัว 

ป ค.ศ.1951 

มิชชันนารีคณะโอเอ็มเอฟ (OMF) ไดเขามาในประเทศไทยและทํางานกับชาวเขาทางเหนือ ป 
ค.ศ.1973 ศจ.สุข พงศนอย ไดรับใชพระเจาอยางเขมแข็งทามกลางคนไทย ใหเกดิมูลนิธิสหกิจคริสเตียน
แหงประเทศไทย” 

นี่เปนขอความที่ผมไดอานพบจากใบปลิวของ วาย เอฟ ซี เม่ือไมนานมานี้ ในโครงการ “การ
สรางผูนําคริสตจักรในศตวรรษ ท่ี 21” (ภายใตสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย) ซ่ึง ศจ.มาโนช แจงมุข 
เสนอตอท่ีประชุมรีทรีตของคณะกรรมการอํานายการ และกรรมการประสานงานเขตตาง ๆ วา ในรอบ
สิบปท่ีผานมามีคริสตจักรในสังกัดของสหกิจคริสเตียนฯ เพิ่มข้ึนเทาตัว มีสมาชิกกวา 6 หม่ืนคน มี
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คริสตจักรท่ีข้ึนโดยตรงและโดยออม 1,500 แหง มีผูรับใชพระเจาท่ีเปนคนไทยอยูราว 1 พันคน และมี
มิชชันนารีประมาณ 800 คน 

ในนโยบายและแผนงานป 2001-2020 ของสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย ท่ีเสนอตอท่ี
ประชุมดังกลาวมาแลวไดกําหนดแนวทางของมิชชันนารีไวถึง 12 ขอดวยกัน ตวัอยางบางขอ เชน 

ขอแรกบอกวา สคท.ยินดีตองรับมิชชันนารีจากตางประเทศ 
ขอท่ีสอง สงเสริมใหมิชชันนารีทํางานตามของประทานและความสามารถของเขา 
ขอท่ีสามใหมิชชันนารีมีการปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อทํางานประกาศขาวประเสริฐอยางเกดิผล 
ขอส่ี ใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะบริหารของ สคท. อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
ขอเจ็ด สงเสริมมิชชันนารีใหเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ขอแปด รับพิจารณามิชชันนารีใหมเขามาทํางานในประเทศไทย 
ขอสิบ (ขอนี้วาสําคัญมาก) “สงเสริมมิชชันนารีคณะตาง ๆ ใหสรางผูรวมงานใหทําหนาท่ีแทน

ในโอกาสจําเปน” 
จากการศึกษาดูประวัติศาสตรคริสตจักรไทย อาจกลาวไดวา คริสเตียนไทยจํานวนมาก และ

คริสตจักรหลายแหงในสมยัแรก ๆ เปนผลพวงมาจากการทํางานอยางเอาจริงเอาจังของมิชชันนารี แต
บางคนมองในมุมกลับกันและเหน็วาการเขามาเปนผูช้ีนําทางดานจิตวิญญาณนานเกินไป ทําใหคริส
เตียนไทยสูญเสียเอกลักษณของตนเอง ดวยเหตุนี้เองจึงไมแปลกใจวาทําไมเราจึงมีตวัอาคารโบสถแบบ
ตะวนัตก มีรูปแบบการนมัสการและพิธีกรรมแบบฝร่ัง ไมวาจะเปนการอธิษฐาน เพลงท่ีรอง และการ
สอนการเทศน 

ในหวงเวลาท่ีผานมา มีบางคนพยายามท่ีจะสรางคริสตจักรใหเปนแบบไทย ๆ โดยนมัสการ
ตามบานหรือศาลาน่ังประชุมกับพื้น อธิษฐานโดยการยกมือไหวหรือกราบลงใชดนตรีไทยบรรเลงเพลง
ไทยเดิม โดยเปล่ียนเนื้อรองเสียใหมใหเปนแบบคริสเตียน แตก็ไดรับความนิยมชมชอบอยูเฉพาะบาง
กลุมบางภาคเทานั้น 

บางกลุมพยายามประยุกตเร่ืองราวในพระคัมภีรใหเขากบัขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมไทย 
เชน ในเทศกาลคริสตมาสแทนท่ีจะใชตนสนก็หนัมาใชตนกลวย ตนออยและตนมะพราว (นัยวา
หมายถึงการเกดิดอกออกผล ความออนหวาน และความบริสุทธ์ิ) สวนในพิธีมหาสนิทแทนที่จะใชขนม
ปงกับน้ําองุนก็หันมาใชขาวจี่ (ขาวเหนยีวปงไฟ) กับน้ําฝน ซ่ึงเปนอาการพื้นบานท่ีหางายในชนบท 
เปนตน 
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บางกลุมก็มีความคิดเลยเถิดไปถึงการผูกขอมือ (เปนการรับขวัญ ตอนรับ และผูกเส่ียว – มิตร) 
และประยุกตพิธีลอยกระทง และเทศกาลสงกรานตใหเขากับบรรยากาศแบบคริสเตียน โดยบอกวา ให
ตัดเพียงเร่ืองพธีิกรรมทางศาสนาออกเสีย ก็นาจะเปนผลดีตองานของพระเจาในประเทศไทย 

เร่ืองนี้คงตองพูดกันอีกยาว! 
ส่ิงท่ีนาเปนหวงมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเร่ืองจริงท่ีปฏิเสธไมไดก็คือการเขามาของมิชชันนารีบางคน 

มิไดมีจุดประสงคโดยตรงเพ่ือประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต และเสริมสรางคริสตจักรไทย 
แตมีเบื้องลึกคือการทํามาหาเล้ียงชีพ ดังท่ีอาจารยเปาโลกบอกวา “พระของเขาคือกระเพาะ” 

คนเหลานี้ใชคําวามิชชันนารีบังหนา บางคน (ท้ังฝร่ังและคนเอเซีย โดยเฉพาะเกาหลี) เขามา
โดยสังกัดองคการ แตบางคนก็เขามาแบบอิสระ ในวีซาของนักทองเท่ียว พวกเขาจะตะรอน ๆ ไปตามท่ี
ตาง ๆ สวนมากจะเขาไปยังคริสตจักรในชนบท และกลุมคริสเตียนบนภูเขาท่ีมีสังกดัอยูแลว สาเหตุท่ี
เลือกเขตรอบนอกเพราะงายดี คนชนบทนั้นซ่ือบริสุทธ์ิ และมีการศึกษาไมมากนัก จึงไมรูเทาทันเลห
เหล่ียมของพวกสิบแปดมงกฏุ 

วิธีเทคโอเวอรก็ไมมีอะไรสลับซับซอน พวกเขาจะเขาไปเสนอความชวยเหลือทางดานครอง
ชีพ คาเลาเรียน การรักษาพยาบาล และกอสรางสถานท่ีอยูอาศัย แลวเปล่ียนปายช่ือของคริสตจักร ยก
กลองข้ึนถายรูปฉับๆ ๆ ท้ังเดี่ยวและหมู และทุกมุมมอง แลวสงไปรายงานยังตางประเทศวา ส่ิงเหลานี้
คือผลงามอันทรงคุณคาของเขา จากนัน้ก็นัง่รอรับ (นับ) เงินสบายใจเฉิบ! 

ทําใหผมคิดถึงคําพูดตลกอันขมข่ืนของบิชอฟตูตูแหงอาฟริกาใต ทานกลาวถึงนักลาอาณานิคม
วา “เม่ือมิชชันนารีเขามาในทวีปของเรา พวกเขามีพระคัมภีรอยูในมือ สวนพวกเรามีท่ีดิน ... แลวพวก
เขาก็สอนใหพวกเราอธิษฐาน พอลืมตาข้ึนมา พระคัมภีรมาอยูในมือของเรา แตท่ีดินไปอยูในมือของ
พวกเขา” 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เราผูนําคริสตจักรไทยไดมีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายคร้ังถึง
วิธีการและแนวปฏิบัติวามิชชันนารีกับคนทองถ่ินจะรวมมือกันในงานของพระเจาไดอยางไรในแง
ตรงกันขามคริสตจักรไทยจะมีสวนชวยเหลืองานของมิชชันนารีไดอยางไร 

เราสามารถแบงงานของมิชชันนารีไดเปน 3 ยุค ดังนี ้
ยุคบุกเบิก – คงจะไมมีใครปฏิเสธไดวา ยุคเร่ิมแรกนั้น 
มิชชันนารีไดมีบทบาทอยางมากมาย ยอมทุมเท เสียสละ (หลายคนตองท้ิงศพไวบนผืนแผนดิน

ไทย) พวกเขาเปนอัศวินมาขาวอยางแทจริง ซ่ึงทํางานประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตพวกเขา
ตองเจอกับโจรผูราย โรคเมืองรอน การกดีกันทางศาสนาวัฒนธรรมท่ีแตกตางออกไปอยางส้ินเชิง ฯลฯ 
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ขอบพระคุณพระเจา “ถาไมมีวันนัน้ ก็จะไมมีวันนี”้ เราทั้งหลายซ่ึงคริสเตียนไทยรุนหลัง ๆ 
ตางเปนหนี้บุญคุณมิชชันนารีเหลานี ้

ยุคน้ีมิชชันนารีเปนผูนําแบบเต็มตัว สวนคนไทยเปนผูตาม (ดู) 
ยุคกอรางสรางคริสตจักร – ยุคน้ีเปนยคุท่ีสอง มีคนไทยเชื่อในพระเยซูคริสตมากข้ึน มี

คริสตจักร มีโรงเรียนสอนพระคัมภีร มีโรงเรียนและโรงพยาบาล คนไทยจํานวนมากถูกสงไปศึกษา
พระวจนะของพระเจา และกลับมาเปนศิษยาภิบาล เปนผูนําของคริสตจักรและองคการตาง ๆ  

บทบาทของมิชชันนารีเร่ิมลดลง จากการที่เคยอยูหัวขบวนคนเดียวตองชวนคนพืน้เมืองใหข้ึน
ไปเดินเคียงคูกันไปดวย ตรงนี้บางทีเปนปญหาเพราะมิชชันนารีบางคนทําใจยากเนื่องจากสิทธิอํานาจ
บางอยางตองถูกริดรอนไป แตก็ขอบพระคุณพระเจาท่ีมีมิชชันนารีจํานวนมากเปล่ียนแปลงบทบาทของ
ตนเอง จากพระเอกกลายมาเปนพระรอง 

เหมือนดังท่ีอาจารยเปาโลกลาววา “เพราะวาเราท้ังหลายรวมกันทํางานเพ่ือพระเจา” (1 โครินธ 
3:9) ไมใชเพื่อคณะนกิายองคการ และมิใชเพื่อความรอดของตนเอง 

ยุคท่ีสองนี้ มิชชันนารี กับคนไทยเปนผูนําคริสตจักรรวมกนั! 
ยุคผูนําทองถ่ิน – มิชชันนารีเปนผูช้ีเปนช้ีตายน้ันไดหมดสมัยไปแลว นี่เปนยุคปจจุบันคริส

เตียนไทยผันตัวเองกาวข้ึนมาเปนผูนําคริสตจักรแบบเต็มตัว และมิชชันนารีไดปลอยมือบางคนยอมลด
บทบาทของตนเองลงไปเปนเพียงแคผูชวย หรือเปนผูเช่ียวชาญพเิศษเฉพาะดาน เชน เปนอาจารย 
สอนศาสนศาสตร ภาษาฮีบรู กรีก หรือการเพ่ิมพูนคริสตจักร เปนตน 

เม่ือคริสตจักรไทยเขมแข็งข้ึน สามารถท่ีจะปกครองตนเองเล้ียงตนเองและประกาศดวยตนเอง
ได! ในท่ีสุดวนัหนึ่งจึงไมมีความจําเปนตองมีมิชชันนารีอีกตอไป แตก็พบวามีมิชชันนารีบางคนกลับฝง
ราก สรางอิทธิพลและกดดันผูนําทองถ่ิน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาหนักใจอยางยิง่ท่ีเดียว 

ผมเคยยกตัวอยางใหมท่ีเพิ่งสรางเสร็จ ชางเขาก็จะสรางนั้งราน (ดวยไมไผหรือเหล็กมัดรอบ
ตึก) เพื่อทาสีใหสวยงาม และเม่ือตึกเสร็จสมบูรณแลว เขาก็จะร้ือเอานัง่รานออกเพื่อใหเห็นตึกเดนเปน
สงา คงจะเปนเร่ืองท่ีแปลกและนาเกลียดมาก ถาเจาของตึกท่ีสรางเสร็จแลวกลับตั้งนั่งรานไวอยางนั้น
โดยไมร้ือท้ิง 

มิชชันนารีก็เปนเหมือน “นั่งราน” นั่นแหละ สักวนัหนึ่งเม่ือคริสตจักรสรางเสร็จ เขาจะตองถูก
ร้ือออกไป พอคริสตจักรต้ังม่ังคง เจริญเติบโตและแข็งแรงดีแลว เขาควรจะจากไปเพือ่ต้ังคริสตจักรใหม 
เหมือนกับท่ีอาจารยเปาโลไดทําเปนแบบอยางท่ีดีแกมิชชันนารี ทานไมเคยอยูท่ีไหนจนรากงอกแต
โยกยายไปเร่ือย ๆ เพื่อประกาศขาวประเสริฐและต้ังชุมชนของพระเจาแหงใหม 
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บทสรุปก็คือวา มิชชันนารี ก็ยังมีความจําเปนอยูตอไปในเมืองไทย ยงัเปนท่ีปรึกษา เปนเพื่อน
รวมงาน เปนผูบุกเบิกคริสตจกัรใหม และเปนผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดาน 

เราท้ังหลายซ่ึงเปนผูนําคริสเตียนยุคใหม ยงัคงรักมิชชันนารี ซาบซ้ึงในบุญคุณ ใหความนับถือ
และใหเกยีรติแกผูรับใชพระเจาเหลานี้ พรอมท่ีจะสนองตอบเร่ือง “แนวทางของมิชชันนารี” ใน
นโยบายและแผนงานป 2001-2020 ของสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย 

เรายินดีท่ีจะรวมกับมิชชันนารีทําพระราชกิจของพระเจา จนกวาพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 280 พฤษภาคม – มิถุนายน 

2001, หนา 8-10. 
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