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เหตุการณ์
คริ สเตียนลัทธิเนส
ทอเรี ยน
(Nestorian) ใน
อยุธยา?
โปรตุเกสยึด
เกาะมะละกา
โปรตุเกสส่งทูตมา
ติดต่อกับกรุงศรี
อยุธยา
จุดเริN มต้ นของนิกาย
โปรเตสแตนต์

เริN มต้ น
1503

สิ Qนสุด
1503

1511

1511

1517

1517

1517

1517

เกิดชุมชนโปรตุเกส
ทีNอยุธยาในสมัย
พระไชยราชาธิราช
มิชชันนารี ภายใต้
การดูแลของโปรตุ
เกสเข้ ามากรุงศรี
อยุธยาในรัชสมัย
สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ
พระนารายณ์มหา
ราช
มิชชันนารี คณะ
เยซูอิต (Jesuit)
ของฝรัNงเศสเข้ ามา

1538

1538

1567

1567

1656

1688

1662

1662

โรงเรี ยนนักธรรม

1665

1665

คําอธิบาย
นักเดินทางชาวอิตาลี ลูโดวิโก ดิ วารทิมา (Ludovico di
Varthima) กล่าวว่าขณะทีNเขาอยูใ่ นบังคลาเทศเขาได้ พบกับพ่อค้ า
ลัทธิเนสทอเรี ยนทีNมาจากอยุธยา แต่ไม่มีหลักฐานอย่างอืNนทีNจะ
ยืนยันว่าเรืN องทีNเขากล่าวเป็ นความจริ ง

มาร์ ตนิ ลูเธอร์ ตอกคําประท้ วง 95 ข้ อทีNประตูโบสถ์วิทเทนเบิร์ก
(Wittenburg) ซึงN เป็ นข้ อคัดค้ านมากมายทีNมีตอ่ การกระทําทีNมิ ชอบ
และข้ อผิดพลาดต่างๆ ในศาสนจักรคาทอลิก การโจมตี ของเขาใน
เรืN องการค้ าใบไถ่บาป (คือ การบริ จาคเงินเพืNอช่วยคน ทีNตายไปแล้ ว
ให้ ขึ Qนสวรรค์) ทําให้ เกิดความขัดแย้ งอย่างใหญ่หลวง และเป็ นการ
จุดประกายของการปฏิรูปศาสนาของโปรเตสแตนท์ ชาว
โปรเตสแตนต์มาประเทศไทยประมาณ 300 ปี หลังจากชาว
คาทอลิก

พระราชาคณะ ปี แอร์ เดอ ลา ม็อต ลังแบรต์ (Pierre de la MotteLambert) นํามิชชันนารี คณะเยซูอิตของฝรัNงเศสในระบบสมณะ
กระทรวงเผยแพร่ความเชืNอเข้ ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช
ชาวฝรัNงเศสทีNเป็ นคาทอลิกได้ ก่อตังโรงเรี
Q
ยนนักธรรม เซ็นต์ ยอเซฟ
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เซ็นต์ ยอเซฟได้ ถกู
ก่อตังขึ
Q Qน

ในอยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพืNอฝึ กอบรมบาทหลวงจากประเทศต่างๆ
ทัวN เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเรี ยนการสอนเป็ นภาษา
ละติน

โบสถ์เซ็นต์ ยอเซฟ
(วัดนักบุญเซนต์ ยอ
เซฟ)โบสถ์คาทอลิก
แห่งแรกเกิดขึ Qน ใน
ประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทาง
การทูตระหว่างฝรัNง
เศสและสยาม
ประเทศ
คณะทูตจาก
ประเทศไทย
เดินทางไปเยือน
พระเจ้ าหลุยส์ทีN 14
ทีNประเทศ ฝรัNงเศส
พระเพทราชายึด
ราชบัลลังก์สมเด็จ
พระนารายณ์
คอนสแตนติน ฟอล
คอน (Constantine
Phaulkon) ถูก
ประหารชีวติ

1666

1666

1685

1685

1686

1686

1688

1688

พระเพทราชายึดราชบัลลังก์สมเด็จพระนารายณ์หมดยุครุ่งเรื อง
ของคาทอลิกในอยุธยา

1688

1688

แผ่นจารึกห้ าม
คริ สต์ศาสนา

1731

1731

กรุงศรี อยุธยาถูก
พม่าโจมตี
มิชชันนารี คาทอลิก
กลับเข้ ามา

1767

1767

นักผจญภัยชาวกรี กชืNอ คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine
Phaulkon) ถูกประหารชีวติ โดยหัวหน้ าสมุหกลาโหม เนืNองจาก
หวาดกลัวต่ออิทธิพลทีNฟอลคอนนันมี
Q ตอ่ สมเด็จพระนารายณ์ พวก
เขาเกรงว่าสมเด็จพระนารายณ์จะเปลียN นไปนับถือคาทอลิก ตาม
แผนการทีNฟอลคอนได้ วางไว้ ซึงN จะทําให้ ประเทศไทยตก ไปเป็ น
อาณานิคมของฝรัNงเศสได้ งา่ ยขึ Qน
ตังแผ่
Q นจารึกสมัยพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระมีสาระสําคัญคือ
1.ห้ ามเขียนหนังสือสอนคริ สตศาสนาเป็ นภาษาไทยและบาลี
2. ห้ ามประกาศคริ สตศาสนา กับคนไทย มอญ และลาว
3. ห้ ามชักชวนไทย มอญ และลาวเข้ าเป็ นคริ สตัง
4. ห้ ามติเตียนเหยียดหยามศาสนาไทย
เนืNองจากสงครามเสียกรุงศรี อยุธยาครังQ ทีN 2 ชุมชนคาทอลิกทีN
อยุธยาแตกกระจัดกระจายไป ส่วนใหญ่หนีไปทางจันทบุรี

1769

1769

ราชทูตชาวฝรัNงเศส อาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง (Alexandre,
Chevalier de Chaumont) นําจดหมายจากพระเจ้ าหลุยส์ทีN 14
มามอบแก่สมเด็จพระนารายณ์
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การปฏิวตั ใิ น
อเมริ กา
มิชชันนารี คาทอลิก
ถูกขับออกจาก
สยาม
พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลทีN1)
Buddha Yodfa
Chulalok the
Great (Rama I)
รัชกาลทีN 1 ชวน
มิชชันนารี คาทอลิก
กลับเข้ ามา
การปฏิวตั ทิ ีNฝรัNงเศส

1776

1776

1779

1779

1782

1809

1782

1782

1789

1789

วิลเลียม แครี ย์
(William Carey)
ไปอินเดีย

1793

1793

พระบาทสมเด็จ
1809
พระพุทธเลิศหล้ า
นภาลัย (รัชกาลทีN2)
Buddha Loetla
Nabhalai (Rama
II)
อโดนิรัม จัดสัน
1812
(Adoniram
Judson) แล่นเรื อ
ไปประเทศพม่า

1824

แอน จัดสัน
ประกาศข่าว

1816

1816

1813

13 อาณานิคมในอเมริ กาได้ ตอ่ สู้กบั อังกฤษและได้ รับอิสรภาพ
ประเทศอเมริ กาจึงได้ ถือกําเนิดขึ Qน

มีการปฏิวตั ริ ุนแรงเกิดขึ QนเพืNอต่อต้ านกษัตริ ย์และศาสนจักร
คาทอลิก ส่งผลให้ ฝรัNงเศสกลายเป็ นสาธารณรัฐทีNไม่มีศาสนา
ประจํา
วิลเลียม แครี ย์นนได้
ั Q ถกู เรี ยกว่า “บิดาแห่งพันธกิจในโลกสมัยใหม่ (
Father of Modern Missions)” หนังสือของเขาทีNชืNอว่า “การไต่
สวน (An Inquiry)” ได้ เป็ นแรงบันดาลใจให้ คนมากมายออกไป
เป็ นมิชชันนารี เขาอยูท่ ีNอินเดียหลายปี และแปลพระคัมภีร์ถงึ 5
ภาษา

อโดนิรัมและแอน จัดสันเดินทางไปประเทศพม่า ต้ องอดทนกับ
ความยากลําบากมากมายเพืNอทีNจะประกาศและแปลพระคัมภีร์
พวกเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อคริ สตจักรในยุคแรกๆของพม่า แอน
จัดสันได้ ขึ QนชืNอว่าเป็ นมิชชันนารี โปรเตสแตนท์คนแรกทีNประกาศกับ
คนไทยทีNเธอได้ พบในพม่า
แอน จัดสัน (Ann Judson) ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่เชลยศึก ชาว
สยามทีNประเทศพม่า เธอเรี ยนภาษาสยามและแปลวรรณกรรมคริ ส
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ประเสริ ฐแก่ชาว
สยามทีNประเทศ
พม่า
สงครามพม่าอังกฤษ

1824

1826

พระบาทสมเด็จ
พระนังN เกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั (รัชกาล
ทีN3)
Jessadabodindra
(Rama III)
คาร์ ล กัทซ์แลฟ
(Karl Gutzlaff)
และ เจคอบ ทอ
มลิน (Jacob
Tomlin) มาถึง
ประเทศไทย
เดวิด อาบีล (David
Abeel) เข้ ามาใน
สยามและเริN มงาน
ของคณะ ABCFM
จอห์น เทย์เลอร์
โจนส์ (John Taylor
Jones) เริN มงานของ
คณะอเมริ กนั แบ๊ บ
ติสต์ในสยาม
หมอ เดเนียล บีช
บรัดเลย์ (Dan
Bradley) มาถึง
ประเทศไทย
หมอบรัดเลย์นําการ
พิมพ์มายัง ประเทศ
สยามครังQ แรก

1824

1851

1828

1828

1831

1831

1833

เตียนเป็ นภาษา สยามได้ แก่ พระธรรมมัทธิว แบบถามตอบสังเขป
ทีNสามีเธอเขียน และใบปลิวเรืN อง “มุมมองแห่งศาสนาคริ สต์” มีชาว
สยามจํานวน หนึงN ทีNเชืNอพระคริ สต์เนืNองจากการประกาศของนาง
แอน จัดสัน
ประเทศอังกฤษได้ เอาชนะพม่า ซึงN ทําให้ พม่าต้ องสูญเสียเอกราช
ภายในปี 1885 ประเทศพม่าทังประเทศตกอยู
Q
ใ่ ต้ การปกครอง ของ
ประเทศอังกฤษ ส่งผลให้ สยามเป็ นห่วงอํานาจของอังกฤษ ใน
เอเชียอาคเนย์

กัทซ์แลฟและทอมลิน เป็ นมิชชันนารี โปรเตสแตนท์กลุม่ แรก ทีNมา
อาศัยอยูท่ ีNประเทศไทย กัทซ์แลฟเป็ นคนพวกแรก ๆ ทีNไปเป็ น
มิชชันนารี ทีNประเทศจีนและเกาหลีด้วย

อโดนิรัม จัดสัน (Adoniram Judson) และเพืNอนมิชชันนารี คณะ
อเมริ กนั แบ๊ บติสต์ทีNพม่าเกิดภาระใจสําหรับชาวสยาม จึงส่งจอห์น
เทย์เลอร์ โจน และภรรยาจากพม่ามายังประเทศสยามเพืNอเปิ ด
งานประกาศกับชาวสยามทีNกรุงเทพ

1835

1835

หมอ บรัดเลย์ ได้ ออกไปประกาศอย่างกว้ าง และคนไทยจดจํา เขา
ได้ ในฐานะผู้แนะนําเรืN องการให้ วคั ซีนและเริN มต้ นหนังสือพิมพ์ ฉบับ
แรกในประเทศไทย

1835

1835

หมอบรัดเลย์พิมพ์ประกาศห้ ามสูบฝิN นซึงN เป็ นประกาศทางราชการทีN
ใช้ วิธีตีพิมพ์เป็ นครังQ แรก
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หมอบรัดเลย์
ทําศัลยกรรมครังQ
แรกในประเทศ
สยาม

13
ม.ค.
1837

13 ม.ค. หมอบรัดเลย์ได้ ทําการผ่าตัดครังQ สําคัญในประวัตศิ าสตร์ การแพทย์
1837 ของไทย โดยตัดแขนให้ แก่พระภิกษุรูปหนึงN เมืNอวันทีN 13 มกราคม
1837 พระภิกษุรูปนันประสบอุ
Q
บตั เิ หตุจากกระบอกบรรจุดนิ ดํา ทํา
พลุแตก ในงานฉลองทีNวดั ประยุรวงศ์ ซึงN ประสบความสําเร็จ ดีจน
เป็ นทีNเลือN งลือ เพราะแต่ก่อนคนไทยยังไม่ร้ ูวธิ ีผา่ ตัดร่างกาย มนุษย์
แล้ วยังมีชีวิตอยูได้
1837 คริ สตจักรไมตรี จิตถูกก่อตังในหมู
Q
ค่ นจีนทีNพกั อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพ
ซึงN เป็ นคริ สตจักรโปรเตสแตนต์แห่งแรกในทวีปเอเชีย

คริ สตจักร
โปรเตสแตนต์แห่ง
แรก ในทวีปเอเซีย
สงครามฝิN น

1837
1839

1842

พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ใหม่ฉบับ
ภาษา สยามถูก
พิมพ์เป็ น ครังQ แรก
เริN มงานมิชชันN
อเมริ กนั เพรสไบที
เรี ยนครังQ แรก
หมอบรัดเลย์ผลิต
วัคซีนสําเร็จเป็ น
ครังQ แรก
แจสซีN แคสเวล
(Jesse Caswell)
สอนภาษาอังกฤษ
ให้ แก่พระบาทสม
เด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลทีN
4)
หมอบรัดเลย์ลา
ออกจากคณะ
มิชชันN ABCFM
คริ สตจักรเพรสไบที
เรี ยนแห่งแรกถูก
ก่อตังขึ
Q Qน

1839

1839

1840

1840

1840

1840

1845

1846

1849

1849

1849

1849

ประเทศอังกฤษชนะประเทศจีน และบังคับให้ เปิ ดเมือง 5 เมืองเพืNอ
ทําการค้ ากับต่างประเทศ ชัยชนะของประเทศอังกฤษยังช่วยเปิ ด
ทางให้ กบั มิชชันนารี และชาวต่างชาติให้ เข้ าไปในประเทศจีนได้
จอห์น เทย์เลอร์ โจนส์ (John Taylor Jones) แปลพระคริ สต ธรรม
คัมภีร์ใหม่จากภาษากรี กเป็ นภาษาสยาม

มิชชันนารี คนหนึงN ชืNอ แจสซีN แคสเวล (Jesse Caswell) ได้ มี
โอกาสสอนภาษาอังกฤษให้ แก่รัชกาลทีN 4 ขณะทีNพระองค์ ทรงบวช
เป็ นพระ ทังสองมี
Q
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ส่งผลให้ พระองค์คอย
ช่วยเหลือและมีความเป็ นมิตรกับเหล่ามิชชันนารี เมืNอพระองค์ได้ ขึ Qน
เป็ นกษัตริ ย์รัชกาลทีN 4

คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนมิชชันN ตังคริ
Q สตจักรเพรสไบทีเรี ยนทีN 1
ทีNกรุงเทพ
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มิชชันนารี คาทอลิก
ถูกขับออกจาก
สยามเป็ นครังQ ทีN 3
มิชชันนารี หญิง
กลุม่ หนึงN เริN มสอน
ภาษาอังกฤษทีN
พระราชวัง
พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ า
อยูห่ วั (รัชกาลทีN4)
Mongkut (Rama
IV)
รชกาลทีN 4 ชวน
มิชชันนารี คา ทอลิ
กกลับเข้ ามา
โรงเรี ยนกรุงเทพ
คริ สเตียนวิทยาลัย
ถูกก่อตังQ
ฮัดสัน เทย์เลอร์
(Hudson Taylor)
เริN มงานมิชชันนารี
ในประเทศจีน

1849

1849

1851

1851

1851

1868

1851

1851

1852

1852

1853

1853

พระราชทานทีNดนิ
สําหรับสร้ างสุสาน
โปรเตสแตนต์
สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริNง
(Bowring Treaty)

1853

1853

1855

1855

ดาเนียล แมคกิล
วารี (Daniel
McGilvary)
เดินทางมาถึง
ประเทศไทย

1858

1858

ภาพ: อีไลซ่า โจนส์ (Eliza Jones) เป็ นผู้หญิงหนึงN ในสามคนทีN
ได้ รับเชิญมาสอนภาษาอังกฤษให้ กบั กลุม่ สุภาพสตรี ทีNพระราชวัง

การรื อQ ฟื นQ การเผยแพร่ธรรมในต้ นรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอม
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัขกาลทีN 4)

ฮัดสัน เทย์เลอร์ แต่งตัวเป็ นเหมือนชาวจีนและประกาศ ในแผ่นดิน
จีน เขาก่อตังองค์
Q การมิชชันนารี จีนแผ่นดินใหญ่ (China Inland
Mission หรื อ CIM) ในปี 1865 ซึงN ได้ นํามิชชันนารี จาก ยุโรปและ
อเมริ กาเข้ ามาอีกเป็ นจํานวนมาก ในภายหลังคณะ CIM เปลียN นชืNอ
เป็ น OMF และเข้ ามาเปิ ดงานในประเทศไทยในปี 1951

ขุนนาง จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) กงสุลอังกฤษ ประจํา
ฮ่องกง ได้ มาเยือนสยามและได้ มีการเจรจากับรัชกาลทีN 4 ถึงเรืN อง
สนธิสญ
ั ญาการค้ า อิทธิพลของเบาว์ริNงยังช่วยป้องกัน ไม่ให้
มิชชันนารี ต้องถูกขับไล่ออกจากประเทศไทยตอนทีNถกู กล่าว หาว่า
เขียนวิพากษ์ วิจารณ์รัชกาลทีN 4 ในหนังสือพิมพ์ของสิงคโปร์
แมคกิลวารี ได้ รับใช้ อยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลา 60 ปี และเป็ น
มิชชันนารี ทีNมีอิทธิพลมากทีNสดุ ในภาคเหนือของประเทศไทย เขา
ได้ รับฉายาว่าเป็ นบิดาของคริ สตจักรในภาคเหนือของประเทศ ไทย
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ชาร์ ลส์ ดาร์ วิน
(Charles Darwin)
ตีพิมพ์หนังสือ
กําเนิดมนุษยชาติ
(Origin of the
Species)
เอสเธอร์ เป็ น
ผู้หญิงคนแรกใน
สยามทีNกลับใจเชืNอ
พระเจ้ า
มีมิชชันN ในจังหวัด
เพชรบุรีเป็ น ครังQ
แรก

1859

1859

ดาร์ วินได้ ตีพิมพ์หนังสือทฤษฎีวิวฒ
ั นาการซึงN กล่าวว่ามนุษย์มี
วิวฒ
ั นาการมาจากลิง คริ สเตียนจํานวนมากมองว่าเรืN องนี Qเป็ นการ
โจมตี พระคัมภีร์และความเชืNอของคริ สเตียนโดยตรง

1860

1860

เอสเธอร์ ประทีปะเสน (Esther Pradipasena) ได้ ถกู เลี Qยงดูโดย
มิชชันนารี ชืNอ ดร.ซามูเอล เฮาส์ (Samuel House) และภรรยา ของ
เขา เอสเธอร์ ได้ เข้ าเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรในปี 1860

1861

1861

สงครามกลางเมือง
อเมริ กนั

1861

1865

แอนนา ลีโอโนเวนส์ 1862
(Anna
Leonowens) สอน
ภาษาอังกฤษ ใน
พระราชวัง

1862

มิชชันนารี ออกไปตังสถานประกาศนอกกรุ
Q
งเทพเป็ นครังQ แรก
ดาเนียล แมคกิลวารี (Daniel McGilvary) and เอส.จี. แมคฟาร์
แลนด์ (S.G. McFarland) เป็ นมิชชันนารี สองคนแรก ทีNไปอาศัยอยู่
ทีNเพชรบุรี
สงครามกลางเมืองอเมริ กนั ได้ ทําให้ เกิดการแบ่งแยกของรัฐทาง
เหนือและทางใต้ ของประเทศจากปั ญหาเรืN องแย่งชิงสิทธิอํานาจ
ระหว่างแต่ละรัฐและรัฐบาลกลาง รัฐทางใต้ พา่ ยแพ้ และถูกบังคับ
ให้ ยอมเป็ นส่วนหนึงN ของประเทศอเมริ กา ทาสผิวดําได้ รับอิสรภาพ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ประกาศหาครูสอนภาษา
อังกฤษในหนังสือพิมพ์ของสิงคโปร์ และแอนนา ลีโอโนเวนส์
(Anna Leonowens) ได้ สมัครเข้ ามา พระองค์ได้ ตรัสสังN อย่างชัด
เจนว่าให้ สอนแต่ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านันQ ห้ ามสอน
เรืN องศาสนาคริ สต์ ต่อมาภายหลังแอนนาได้ เขียนหนังสือเกีNยวกับ
ประสบการณ์ของเธอ หนังสือเล่มนันได้
Q ถกู นํามาสร้ างเป็ น
ภาพยนตร์ ในศตวรรษทีN 20 แต่ภาพยนตร์ เรืN องนันถู
Q กห้ ามนํามา
ฉายในประเทศไทยเนืNองจากนําเสนอภาพพจน์ของกษัตริ ย์ไทยใน
แง่ลบ

เริN มใช้ เงินเหรี ยญ
แทนเบี Qยหอยใน
สยาม
ก่อตังกองตํ
Q
ารวจ
ของกรุงเทพ
คนกลับใจเชืNอ พระ
เจ้ าคนแรกใน
เพชรบุรี

1862

1862

(ภาพโดย grandpalace s/Wikimedia Commons)

1862

1862

1863

1863

นายก้ อน (Nai Kawn) บอกมิชชันนารี ทงสองคนคื
ัQ
อ แมคกิลวารี
(McGilvary) และแมคฟาร์ แลนด์ (McFarland) ว่าเขาเชืNอเพราะ
เขาได้ อา่ นใบปลิวเกีNยวกับคริ สเตียนทีNหมอบรัดเลย์ได้ แจกให้ หลาย
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แผ่นดินไหวใน
กรุงเทพ

1864

1864

แดเนียล แมคกิล
วารี (Daniel
McGilvary) เปิ ด
งานพันธกิจ มิชชันN
ทีNเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั "พระปิ ย
มหาราช"
Chulalongkorn
the Great (Rama
V)
คริ สตจักรทีNหนึงN ถูก
ก่อตังที
Q Nเชียงใหม่

1867

1867

1868

1910

หนานอินต๊ ะ (Nan
Inta) เป็ นคริ สเตียน
คนแรกทีNกลับใจ
ใหม่ในภาคเหนือ
ของไทย

1868

น้ อยสุริยะ และ
หนานชัย เสียสละ
ชีวิตเพืNอ ความเชืNอ

14
ก.ย.
1869

19
เม.ย.
1868

ปี ก่อน เขาไม่เคยพบกับหมอบรัดเลย์ แต่มีคนเอาใบปลิวนันให้
Q กบั
เขาเพราะว่าไม่อยากได้
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ QนซึงN ได้ สร้ างความตกใจให้ กบั ประชาชน
มากมายในกรุงเทพ และกลุม่ คนทีNไม่ชอบความสมัยใหม่ทีNรัชกาล
ทีN 4 ได้ นําเข้ ามานันQ ได้ กล่าวว่าต้ นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนันQ
มาจากการทีNรัชกาลทีN 4 ได้ สร้ างถนนใหม่ (ปั จจุบนั คือถนน เจริ ญ
กรุง) ขึ QนทีNฝัNงตะวันออกของแม่นํ Qาเจ้ าพระยา ทําให้ ปลายักษ์ พลิก
ตัวส่งผลให้ แผ่นดินสะเทือน
แมคกิลวารี เป็ นมิชชันนารี คนแรกในภาคเหนือของประเทศไทย

19 เม.ย. วันทีN 19 เมษายน ค.ศ. 1868 อาจารย์ดาเนียล แม็คกิลวารี ได้
1868 ประกาศตังคริ
Q สตจักรในเชียงใหม่ เป็ นคริ สตจักรแรกในภาคเหนือ
สมาชิกของคริ สตจักรมี 2 ครอบครัวคือ ครอบครัวของท่าน
อาจารย์ทงสองนั
ัQ
นN เอง ภาพถ่ายคริ สเตียนทีNเชียงใหม่กลุม่ แรกๆ
และหนึงN ในนันคื
Q อ “หนานตา” ผู้เป็ นศิษยาภิบาลคนแรกของ
คริ สตจักรทีN 1 เชียงใหม่ด้วย (คนทีNนงัN เก้ าอี QคนทีN 2 จากขวามือ)
1868 หนานอินต๊ ะ (Nan Inta) มีความเชืNอว่าการเกิดสุริยปุ ราคานันQ มี
สาเหตุมาจากราหูอมพระอาทิตย์ แต่เมืNอแดเนียล แมคกิลวารี ใช้
วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ทํานายการเกิดสุริยปุ ราคาได้ อย่างถูกต้ อง
หนานอินต๊ ะเริN มสงสัยในเรืN องโหราศาสตร์ และพุทธศาสนาทีNเขาเชืNอ
เขาศึกษาพระคัมภีร์กบั แมคกิลวารี และได้ กลับใจมาเป็ นคริ สเตียน.
ในวันทีN 3 มกราคม 1869 หนานอินต๊ ะได้ รับบัพติศมาเป็ น คริ ส
เตียนคนแรกในภาคเหนือ
14 ก.ย. เจ้ ากาวิโรรสซึงN เป็ นเจ้ าเมืองเชียงใหม่กลัวอิทธิพลของมิชชันนารี
1869 เนืNองจากมีบางคนเปลียN นจากศาสนาพุทธเป็ นศาสนาคริ สต์ จึงสังN
ฆ่าคริ สเตียนสองคนเป็ นสัญญาณเตือนเพืNอปั องกันไม่ให้ คน ไปหา
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ผู้อปุ ถัมภ์อืNนนอกเหนือจากเจ้ ากาวิโรรสเอง
ศาสนจักรโรมัน คาธอลิกได้ ประกาศว่า เมืNอสันตะปาปาพูด "ตาม
สิทธิอํานาจ ex cathedra" (เมืNอพูดขณะนังN ทีNพระทีNนงัN ของ พระ
สันตะปาปา)

หลักคําสอนเรืN อง
ความถูกต้ องของ
สันตะปาปา
หมอบรัดเลย์ (Dr.
Bradley) เสียชีวติ
หนังสือเพลง คริ ส
เตียนของสยาม
โรงเรี ยนรัฐบาลแห่ง
แรกของสยาม

1870

1870

1873

1873

1876

1876

มีการพิมพ์หนังสือเพลงคริ สเตียนครังQ แรกของสยาม

1878

1878

พระราชกฤษฏีกา
เกีNยวกับขันติธรรม
ทางศาสนาถูก
ประกาศ
คริ สตจักรทีN1
ลําปางถูกก่อตังQ
คาทอลิกเริN ม
ประกาศทีNอีสาน
สยามได้ ยกพื QนทีN
ให้ กบั อังกฤษและ
ฝรัNงเศส

1878

1878

มิชชันนารี ชืNอ เอส.จี.แมคฟาร์ แลนด์ (S.G. McFarland) ลาออก
จากมิชชันN อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนเมืNอพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลทีN 5) ขอให้ เขาช่วยพัฒนาโรงเรี ยนของ
รัฐบาล
พระราชกฤษฏีกาเกีNยวกับขันติธรรมทางศาสนาของพระบาทสม
เด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ส่งผลให้ การข่มเหงคริ สเตียนทีNภาค
เหนือได้ ยตุ ิลง

1880

1880

1881

1881

1884

1896

มีการก่อตังโรง
Q
พยาบาลสมัยใหม่
แห่งแรกในราชบุรี
โรงเรี ยนพระคริ สต
ธรรมแมคกิลวารี
ได้ ถกู ก่อตังขึ
Q Qน

1884

1884

1889

1889

คริ สตจักรทีNหนึงN
เวียงเชียงรายถูก

1890

1890

ในช่วงเวลา 12 ปี สยามได้ ยกพื QนทีN 200,000 ตารางไมล์ (317,000
กม.) ให้ กบั อังกฤษและฝรัNงเศสเพืNอป้องกันการตกเป็ นเมืองขึ Qนของ
ฝ่ ายหนึงN ฝ่ ายใด พื QนทีNของประเทศลดลงมากจาก 500,000 ตาราง
ไมล์ (800,000 กม) เป็ น 300,00 ตารางไมล์ (483,000 กม).
ภาพ: https://en.wikipedia.org/wiki/File:ThailandWithFlags.gif

ในปี 1889 ได้ มีการก่อตังศู
Q นย์อบรมคริ สเตียนไทยเพืNอเป็ นผู้รับใช้
พระเจ้ าขึ QนทีNเชียงใหม่ ในปี 1912 ได้ มีการเปลียN นชืNอใหม่เป็ น พระ
คริ สตธรรมแมคกิลวารี (McGilvary Theological Seminary) และ
ในปั จจุบนั โรงเรี ยนแห่งนี Qเป็ นคณะหนึงN ของมหาวิทยาลัย พายัพใน
จังหวัดเชียงใหม่
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ก่อตังQ
โรงพยาบาลศิริราช
ได้ ถกู ก่อตังขึ
Q Qนเป็ น
โรงพยาบาลรัฐบาล
แห่งแรกในประเทศ
ไทย
พระคัมภีร์ทงเล่
ั Q มได้
ถูกจัดพิมพ์ขึ Qนเป็ น
ครังQ แรกในประเทศ
ไทย
ทางรถไฟสายแรก
ในประเทศไทย

1892

1892

1893

1893

1893

1893

คริ สตจักรแพร่พระ
กิตติคณ
ุ ถูกก่อตังQ
อีเว็นเดอร์ แมคกิล
วารี (Evander
McGilvary)
ลาออกจากมิชชันN
เพรสไบทีเรี ยน

1894

1894

1894

1894

แผนการของเนวิอสั
(Nevius Plan) ถูก
นําเข้ ามาใช้ ใน
ประเทศไทย

1895

1895

คาทอลิกพิมพ์
หนังสือ
วิพากษ์ วิจารณ์ ทังQ
ศาสนาพุทธและ
รัฐบาลสยาม
คาทอลิกตังมิ
Q สซัง

1897

1897

1899

1899

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ พระราชทานไม้ ทีNใช้
สร้ างพระเมรุให้ เป็ นวัสดุสําหรับปลูกสร้ างโรงพยาบาลศิริราช และ
พระราชทานพระราชทรัพย์ในส่วนของเจ้ าฟ้าศิริราชฯ จํานวน
๗๐๐ ชังN (๕๖,๐๐๐ บาท) เป็ นค่าก่อสร้ างเพิNมเติม

ทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยเริN มต้ นทีNหวั ลําโพงเลียบไปตาม
แม่นํ QาซึงN ปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นถนนทางรถไฟสายปากนํ Qา ภายหลัง
จึงมีการสร้ างทางรถไฟจากกรุงเทพไปอยุธยา (1894), ไปโคราช
(1900), ไปเพชรบุรี (1903)
ภาพประกอบ : สถานีรถไฟหัวลําโพง
อีเว็นเดอร์ ลูกชายของแดเนียล แมคกิลวารี ได้ ลาออกจากมิชชันN
อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนเพราะเขามีความเชืNอ ว่าพระคัมภีร์มีข้อ
ผิดพลาดและเราไม่จําเป็ นทีNต้องเป็ นคริ สเตียน เพืNอจะได้ รับ ความ
รอด ศาสนศาสตร์ เสรี นิยม (liberal theology) อย่างทีN อีเว็นเดอร์
เชืNอนันQ จะนํามาซึงN ความแตกแยกท่ามกลางมิชชันนารี ของ
อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนในอนาคต
มิชชันนารี ในกลุม่ อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนได้ นํากลยุทธ์ใหม่ทีNเรี ยก
ว่า แผนเนวิอสั มาใช้ ในสยาม โดยแผนนี Qจะเน้ นให้ คริ สตจักร
ท้ องถิNนสนับสนุนตัวเอง มีการบริ หารเองภายใน และมีการทวี คูณ
ทีNเกิดจากคริ สตจักร แต่ผลทีNได้ คือความผิดหวังและความ เข้ าใจ
ผิดเนืNองจากแผนนันได้
Q ถกู นํามาปฏิบตั เิ ร็วเกินไปโดยไม่มี การ
เตรี ยมการทีNดี
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ลาว (Mission
Laos) แยกจาก มิส
ซังสยาม (Mission
Siam)
กบฎนักมวยทีN
1900
ประเทศจีน

1900

คริ สตจักรสืบสัม
พันธวงศ์
(คริ สตจักรทีN 4) ถูก
ก่อตังโดยศจ.
Q
บุญต๋
วน บูญอิต
มิชชันนารี ของ เซ
เวนธ์เดย์แอ๊ ด แวน
ติสต์ (Seventh
Day Adventist)
เข้ ามาในประเทศ
สยาม
การฟื นQ ฟูบนถนน
อาสุซา (Asuza
Street Revival)
การฟื นQ ฟูทีNเปี ยงยาง
ในเกาหลี
สนธิสญ
ั ญา
อังกฤษ-สยาม

1902

1902

1905

1905

1906

1906

1907

1907

1909

1909

การตีพิมพ์ของ
หนังสือ “หลักมูล
ฐาน” (The
Fundamentals)

1910

1910
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กบฎนักมวย (หรื อ พันธมิตรแปดชาติ) เป็ นเหตุการณ์การก่อ ความ
ไม่สงบเนืNองจากความคับแค้ นใจของชาวจีนทีNมีตอ่ คนต่างชาติซงึN
ก่อให้ เกิดความรุนแรงใหญ่หลวงในการต่อต้ านคนต่างชาติใน
ประเทศจีน มิชชันนารี และคริ สเตียนชาวจีนจํานวนมากได้ ถกู ฆ่า
โดยนักมวย โดยทีNนกั มวยเหล่านันมองตั
Q
วเองว่าเป็ นพวกรักชาติ
คริ สตจักรสืบฯ เป็ นคริ สตจักรไทยแห่งแรกทีNถกู ก่อตังโดยคนไทย
Q

การฟื นQ ฟูบนถนนอาสุซาเป็ นจุดกําเนิดของนิกายเพ็นทาคอสต์
(Pentecostal) และเป็ นการเตรี ยมทางในการพัฒนาให้ มาเป็ น แค
ริ สแมติคสมัยใหม่
คนมากกว่า 50,000 คนมาเชืNอพระเยซูภายในปี เดียว (1907) พระ
เจ้ าได้ ทรงอวยพรคริ สตจักรในประเทศเกาหลีอย่างมาก
อังกฤษและสยามตกลงแบ่งรัฐมาลายูอย่างเป็ นทางการ
เพืNอทีNจะตอบโต้ กลับพวกกลุม่ หัวสมัยใหม่ (Modernists) ทีNปฏิเสธ
ความเชืNอดังเดิ
Q มของคริ สเตียน ได้ มีการตีพิมพ์หนังสือทีNชืNอว่า
“หลักมูลฐาน” หลักมูลฐาน 5 หลักทีNกลุม่ หัวสมัยใหม่ปฏิเสธคือ
(1) การทีNพระคัมภีร์ถกู ต้ อง ไม่มีทีNผิดพลาด
(2) ความเป็ นพระเจ้ าของพระเยซูคริ สต์
(3) การเกิดจากหญิงพรมจรรย์
(4) การทีNพระเยซูคริ สต์ทรงตายแทนคนบาปบนไม้ กางเขน
(5) การอัศจรรย์ทีNพระเยซูคริ สต์ทํา หนังสือเหล่านี Qช่วยอธิบายให้
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การประชุมมิชชัน
นารี โลกทีNเอดิน
เบิร์ก (Edinburgh)
มิสซังงสยาม
(คาทอลิก) รับสิทธิ
การเป็ น องค์กรจด
ทะเบียนตาม
กฎหมาย
คริ สตจักรตรังได้ ถกู
ต่อตังขึ
Q Qน
พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั
Vajiravudh (Rama
VI)
ดาเนียล แมคกิล
วารี (Daniel
McGilvary)
เสียชีวิตทีNเชียงใหม่
สงครามโลกครังQ ทีN 1
การปฏิวตั ใิ นรัสเซีย

1910

1910

1910

1910

1910

1910

1910

1925

1911

1911

1914
1917

1918
1917

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั
Prajadhipok
(Rama VII)

1925

1935

เห็นได้ อย่างชัดเจนถึงว่าความเชืNอ ของคริ สเตียนทีNถกู ต้ องนันQ
ตรงกันข้ ามกับพวกคริ สเตียนหัวสมัย ใหม่ (Modernists) หรื อทีN
เรี ยกว่าพวกเสรี นิยม (Liberals) ซึงN ความเชืNอมูลฐานของพวกเขา
เป็ นรากฐานของกระบวนการทีNเรี ยก ว่า กลุม่ มูลฐานนิยม
(Fundamentalism)
มิชชันนารี จากทัวN โลกได้ มารวมตัวกันเพืNอทีNจะวางแผนและ
อธิษฐานเผืNอการประกาศทัวN โลกในศตวรรษหน้ า มิชชันนารี สว่ น
ใหญ่ทีNเข้ าร่วมประชุมเป็ นชาวยุโรปและอเมริ กนั

มิชชันนารี ชืNอ ยูจีน พี ดันแลป (Eugene P. Dunlap) และภรรยา
ของเขาได้ เข้ าไปทําพันธกิจในตรัง

วลาดิเมอร์ เลนิน (Vladimir Lenin) และกลุม่ คอมมิวนิสต์ได้ ยึด
ประเทศรัสเซีย ศาสนาเป็ นเรืN องต้ องห้ าม อาคารคริ สตจักรต่างๆ
ถูกทําลาย และคริ สเตียนนิกายออร์ โธด็อกซ์ถกู ข่มเหง
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การฉลองครบรอบ
100 ปี ของงาน
พันธกิจมิชชันN
โปรเตสแตนต์ใน
ประเทศสยาม
คณะสยามมิชชันN
ซี.เอ็ม.เอ. (CMA)
เข้ ามาในประเทศ
ไทย

1928

1928

มีงานฉลองทีNยิNงใหญ่ทีNกรุงเทพและมิชชันนารี จอร์ จ บรัดเลย์ แมค
ฟาร์ แลนด์และผู้ร่วมงานมิชชันนารี เขียนหนังสือ “หนึงN ศตวรรษใน
สยาม ค.ศ. 1828-1928” (Historical Sketch of Protestant
Missions in Siam 1828-1928)

1929

1929

งานของคณะ ซี.เอ็ม.เอ. (CMA หรื อ Christian and Missionary
Alliance) จะเน้ นทีNอีสาน และได้ ก่อตังมู
Q ลนิธิสภาคริ สจักร
พระกิตติคณ
ุ แห่งประเทศไทย
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ภาพประกอบ: ศจ. โรเบริ ต แจฟราย (Robert Jaffray) เป็ น
มิชชันนารี ไปประเทศจีน และเขายังเป็ นผู้นําในการเปิ ดงานใหม่
ของ ซี.เอ็ม.เอ. ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็ นการตกตํNาของภาวะเศรษฐกิจทัวN ทังโลกใน
Q
ทศวรรษทีNกําลังจะเกิดสงครามโลกครังQ ทีN 2 รายได้ ของประชาชน
ภาษี รายได้ กําไรและราคาสินค้ าต่างตกลง การค้ าระหว่างประเทศ
ตกลงไปกว่า 50%. อัตราการว่างงานในอเมริ กาเพิNมขึ Qนสูงถึง 25%
และในบางประเทศสูงถึง 33%.

วิกฤตเศรษฐกิจโลก 1929

1940

คาทอลิกเปิ ดงานทีN
เชียงใหม่
สยามคริ สตสภา
(The National
Christian Council
of Siam) ได้ ก่อตังQ
ขึ Qน
การปฏิวตั สิ ยาม
พ.ศ. 2475

1930

1930

1930

1930

พวกมิชชันนารี และผู้นําคริ สตจักรชาวสยามตัดสินใจว่า ถึงเวลา
แล้ วทีNจะมีคณะนิกายทีNเป็ นของคริ สเตียนสยามทีNไม่ได้ อยูภ่ ายใต้
มิชชันนารี ชาวต่างชาติ

1932

1932

ก่อตังสภา
Q
คริ สตจักรใน
ประเทศไทย

1934

1934

การปฏิวตั ทิ ีNแทบจะไม่มีการนองเลือดครังQ นี Qได้ เปลียN นรูปแบบการ
ปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปเป็ นระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ
คริ สตจักรทีNถกู ก่อตังโดยคณะอเมริ
Q
กนั เพรสไบทีเรี ยนและอเมริ กนั
แบ๊ บติสท์(จีน) ได้ ถกู ปรับให้ เป็ นคริ สตจักรของไทย โดยทีNไม่ขึ Qน กับ
องค์การมิชชันนารี ตา่ งชาติ อย่างเป็ นทางการ แต่ในความเป็ น จริ ง
แล้ ว มิชชันนารี ยงั คงมีอิทธิพลอย่างมากและยังคงเป็ นผู้นํา ใน
คริ สตจักรและพันธกิจต่าง ๆ

พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระ

1935

1946
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อัฐมรามาธิบดินทร
Ananda Mahidol
(Rama VIII)
คริ สตังไทยถูก ข่ม
เหง

1938

1941

1938

1939

สงครามโลกครังQ ทีN 2 1939

1945

คริ สเตียนไทยถูก
ข่มเหง

1941

1945

สยามเปลียN นชืNอ
เป็ น “ประเทศไทย”
กรณีพิพาท อินโด
จีน

1939

1939

1940

1941

แคนแนธ และ มาร์
กาเร็ท แลนดอน
(Kenneth &
Margaret
Landon) ลาออก
จากคณะมิชชันN
เพรสไบทีเรี ยนใน
ประเทศไทย

9-ต.ค.
1940

9-ต.ค.
1940

การฟื นQ ฟูของจอห์น
ซุง (John Sung)
ในประเทศไทย
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จอมพลพิบลู สงครามประกาศว่าคาทอลิกเป็ นผู้ทรยศทีNสนับสนุน
ฝรัNงเศส ซึงN เป็ นศัตรูของไทยในสมัยสงครามโลกครังQ ทีN 2 วัด
คาทอลิกถูกทําลายและคริ สตังถูกข่มเหง (ภาพ: บาทหลวง นิโคลัส
คิมแบงรัง (Nicolas Kimbangrung) ผู้ทีNต้องเสียชีวิตในเรื อนจํา)
นักประกาศชาวจีนได้ มาเยีNยมและเทศนาตามคริ สตจักรจีนต่างๆ
ในกรุงเทพและตามคริ สตจักรต่างๆในภาคเหนือและภาคใต้ มีคน
มากมายได้ กลับใจมาเชืNอและคริ สเตียนแต่ในนามหลายคนได้
บังเกิดใหม่อย่างแท้ จริ ง ศาสนาจารย์ บุญมาก กิตติสาร และ
ศาสนาจารย์ สุข พงศ์น้อย เป็ นผู้แปลให้ กบั อาจารย์ซงุ
ประเทศญีNปนุ่ , เยอรมนี และอิตาลี เป็ นฝ่ ายอักษะ ส่วนประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริ กาเป็ นฝ่ ายสัมพันธมิตร จักรวรรดิญีNปนุ่ เข้ า
มายึดครองประเทศไทยและบังคับให้ ไทยประกาศสงครามกับ
สหรัฐอเมริ กา
คริ สเตียนไทยถูกกดดันให้ เลิกนับถือความเชืNอของตน โรงเรี ยน
โรงพยาบาลและอาคารคริ สตจักรถูกพวกญีNปนุ่ ยึด คริ สเตียนไทย
หลายคนปลีกตัวออกจากคริ สตจักรเนืNองจากกลัว การถูกข่มเหง
กองทัพไทยนําโดย จอมพลแปลก พิบลู สงคราม โจมตีประเทศ
เขมรและกองทัพฝรัNงเศสทีNอยูใ่ นประเทศเขมรเพืNอจะเอาพื QนทีNซงึN
เคยเป็ นของไทยก่อนถูกยอมให้ กบั ฝรัNงเศสในสมัยราชการทีN 5 คืน
มา อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ สร้ างขึ QนเพืNอเทิดทูนวีรกรรมของทหาร
ตํารวจและพลเรื อนทีNเสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับ
ฝรัNงเศส
ตังแต่
Q ปลายทศวรรษ 1800 คริ สตจักรอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนได้
เริN มแตกแยกออกเป็ นสองฝ่ ายระหว่างพวกเสรี นิยมและพวก
อนุรักษ์ นิยม มิชชันนารี ของเพรสไบทีเรี ยนได้ แบ่งเป็ นสองฝ่ ายด้ วย
ในปี 1940 เค็นเน็ธและมาการ์ เร็ท แลนดอนได้ ลาออกจากคณะ
อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนเพราะพวกเขาอ้ างว่าเลขาของมิชชันN ซึงN คือ
นายพอล เอกิ Qน ต่อต้ านงานประกาศของมิชชันนารี แบบ พวกเขา
อย่างเปิ ดเผย
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ประเทศญีNปนุ่ เข้ า
มารุกราน ประเทศ
ไทย

8 ธ.ค.
, 1941

8 ธ.ค.,
1941

องค์การแปลพระ
คัมภีร์วิคคลิฟได้ ถกู
ก่อตังขึ
Q Qน (Wycliffe
Bible Translators)
สภาคริ สตจักรแห่ง
ประเทศไทยได้ ถกู
รับรองอย่างเป็ น
ทางการจากรัฐบาล
ไทย
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
"พระภัทรมหาราช"
Bhumibol
Adulyadej the
Great (Rama IX)
มิชชันนารี เพ็นทา
คอสต์กลุม่ แรกเข้ า
มาในประเทศไทย

1942

1942

14
เม.ย.
1943

14 เม.ย.
1943

1946

2016

1946

1946

ก่อตังสภา
Q
คริ สตจักรโลก
(World Council of
Churches)

1948

1948

กลุม่ คอมมิวนิสต์
เข้ ายึดครอง
ประเทศจีน

1949

1949

15

การต่อสู้ของสงครามได้ เกิดขึ Qนในเขตกรุงเทพและทางภาคใต้ ของ
ประเทศไทย สงครามเกิดขึ Qนเพียงระยะเวลาไม่นานก่อนทีNจะมีการ
ประกาศสงบศึก ประเทศไทยตกอยูใ่ ต้ การควบคุมของญีNปนุ่ จน
กระทังN สงครามโลกครังQ ทีN 2 สิ Qนสุดลง
คาเมรอน เทาว์เซ็นด์ (Cameron Townsend) ได้ ก่อตังองค์
Q การ
แปลพระคัมภีร์วิคคลิฟ ซึงN เป็ นองค์การทีNมิชชันนารี มีเป้าหมาย ใน
การแปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาท้ องถิNนต่างๆ เพืNอทีNทกุ คนในโลก นี Qจะ
สามารถอ่านพระคัมภีร์ในภาษาของตนเองได้

องค์การ FFFM (The Finnish Free Foreign Mission) ซึงN เป็ น
กลุม่ เพ็นทาคอสต์ในประเทศฟิ นแลนด์ได้ สง่ เวอร์ เนอร์ และ แฮน
นา ราอาสซินา (Verner and Hanna Raassina) เป็ น มิชชันนารี
สามีภรรยาคูแ่ รกมายังกรุงเทพ
สภาคริ สตจักรโลกได้ ถกู ก่อตังขึ
Q QนเพืNอเป็ นศูนย์กลางของนิกาย
ต่างๆ ในการทีNจะแสดงให้ เห็นความเป็ นนํ QาหนึงN ใจเดียวกันของ
คริ สเตียนและเพืNอสถานภาพในสังคม สภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิกด้ วยสภาคริ สตจักรโลกให้ ความสําคัญกับการเป็ น
หนึงN เดียวมากกว่าการประกาศและการรักษาหลักข้ อเชืNอของ คริ ส
เตียน จึงเป็ นสาเหตุทีNคริ สตจักรบางแห่งและคริ สเตียนบางคน รวม
ทังQ อดีตเลขาธิการ อาจารย์บญ
ุ มาก กิตติสาร ลาออกจากการ เป็ น
สมาชิกของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
พวกคอมมิวนิสต์ได้ เอาชนะพวกชาตินิยมในประเทศจีน และยุค
ของคอมมิวนิสต์ก็ได้ เริN มต้ นขึ Qนในประเทศจีน มิชชันนารี ทงหมด
ัQ
ได้
ถูกขับไล่ออกจากประเทศจีน
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งานประกาศใหญ่
ของ บิลลีN เกรแฮม
(◌ฺ Billy Graham)
ในกรุงลอส แอง
เจลลิส
คณะเซาท์เธิร์น
แบ๊ บติสต์
(Southern
Baptist) เข้ ามาใน
ประเทศไทย
คณะโอ.เอ็ม.เอฟ.
(OMF) เข้ ามาใน
ประเทศไทย

1949

1949

1949

1949

1951

1951

โรงเรี ยนคริ สต
1952
ศาสนศาสตร์ แบ๊ บ
ติสต์ (Thailand
Baptist Seminary)
ถูกก่อตังQ
สํานักพิมพ์กนก
1952
บรรณสารถูกก่อตังQ
ขึ QนโดยคณะมิชชันN
โอ.เอ็ม.เอฟ.
(OMF)

1952

คณะอเมริ กนั แบ๊ บ
ติสต์ (American
Baptist) กลับเข้ า
มาประเทศไทย
งานประกาศของ
อาจารย์. ที. แอล.
ออสบอร์ น (T.L.
Osborn) กระตุ้น
ให้ กลุม่ เพ็นทา
คอสต์ได้ รับความ
นิยม มากยิNงขึ Qน

1952

1952

1956

1956

1952

นักประกาศทีNชืNอบิลลีN เกรแฮมดังขึ QนและเริN มมีชืNอเสียงมากทีN
อเมริ กา เขาเป็ นนักเทศนาแนวประกาศทีNเป็ นทีNร้ ูจกั มากทีNสดุ
ในช่วงศตวรรษทีN 20 เขาเทศนาต่อหน้ าคนเป็ นล้ านๆ คนทัวN โลก

มิชชันนารี ของคณะโอ.เอ็ม.เอฟ. ทีNเข้ ามาในประเทศไทยรุ่นแรก
ทํางานกับชาวเขาเนืNองจากพวกเขาเคยทํางานกับกลุม่ ชนนี QทีN
ประเทศจีนก่อนถูกคอมมิวนิสต์ไล่ออกมา
ภาพ: อ. เกลน มอริ ส (Glenn Morris) กําลังสอนนักศึกษา

คณะมิชชันN โอ.เอ็ม.เอฟ. ก่อตังคณะกรรมการด้
Q
านวรรณกรรมขึ Qน
เพืNอผลิตสือN การประกาศ ซึงN ในภายหลังเปลียN นชืNอเป็ น กนก บรรณ
สาร และมีผ้ อู ํานวยการคนไทยคนแรกในปี 2003 ในปั จจุบนั กนก
บรรณสารผลิตหนังสือและสือN สิงN พิมพ์ภาษาไทย ซึงN เน้ น การ
ดําเนินชีวิตด้ วยคุณธรรมบนพื Qนฐานของหลักคําสอนของ
คริ สตศาสนา โดยให้ ความเคารพต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย
หลังจากทีNออกจากประเทศไทยไปเป็ นเวลากว่า 100 ปี คณะ
อเมริ กนั แบ๊ บติสต์ได้ กลับเข้ ามาเริN มงานอีกครังQ ในประเทศไทย
งานประกาศของออสบอร์ น ทีNจดั ขึ Qนในกรุงเทพ 15 วัน ได้ ทําให้
เกิดการเคลือN นไหวของกลุม่ เพ็นทาคอสต์ในประเทศไทย ซึงN กลุม่
ของ FFFM ได้ เริN มเปิ ดงานไว้ แล้ ว
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ศจ. บุญมาก กิตติ 1957
สาร ก่อตังQ
คริ สตจักรกรุงเทพ
มิชชันN คณะอเมริ กนั
16
เพรสไบทีเรี ยน
ส.ค.
สลายตัว
1957
จุดเริN มต้ นของกระ 1960
แสกลุม่ เน้ นการ
เติบโตของ
คริ สตจักร (Church
Growth
Movement)
กลุม่ คริ สตจักรเพ็น 1960
ทาคอสต์ในประเทศ
ไทยแตกแยก
การเคลือN นไหวของ 1960
กลุม่ คาริ สแมติค
(Charismatic) ได้
เริN มต้ นขึ Qน

สถาบันพระคริสต
ธรรมพระกิตติคุณ
สมบูรณ์ หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ ได้ ถกู
ก่ อตัง@ ขึน@
สภาสังคายนา
วาติกนั ทีN 2
(Second Vatican
Council)

1960

1962

1957
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คริ สตจักรกรุงเทพเป็ นคริ สตจักรทีNไม่ขึ Qนตรงกับใครเป็ นคริ สตจักร
แรกในประเทศไทย

16 ส.ค. มิชชันN คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนสลายตัวลงโดยมอบหมายการ
1957 ดําเนิน พันธกิจให้ อยูภ่ ายใต้ อํานาจของสภาคริ สตจักรฯ โดยตรง
มิชชันนารี เปลียN นฐานะเป็ นภราดรผู้ร่วมงาน
1990 ความเคลือN นไหวนี QเริN มต้ นโดย โดนัลด์ แม็คกาแวแรน (Donald
McGavran) ผู้ซงึN สอนว่ามิชชันนารี ควรทีNจะใช้ สงั คมวิทยาเพืNอทีNจะ
สามารถเข้ าใจวัฒนธรรมได้ ดีขึ QนเพืNอจะช่วยให้ สามารถประกาศได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Qน แม็คกาแวแรนเยีNยมประเทศไทยในปี
1956 และให้ คําแนะนําในเรืN องกลุม่ ชนทีNนา่ จะเน้ นในการประกาศ
ผู้ทีNสนับสนุนในเรืN องนี Qถูกวิพากษ์ วิจารณ์วา่ พึงN วิธีการและเทคนิค
ต่างๆ ในการให้ คริ สตจักรเติบโตมากกว่าพึงN พระเจ้ า
1960 อ.บุญมาก กิตติสาร สอนว่าต้ องรับบัพติศมาในนามของพระ เยซู
เท่านันQ (ไม่รวมนามของพระบิดาและพระวิญญาณบริ สทุ ธิ²) ซึงN ทํา
ให้ เกิดความแตกแยก
1960 การกลับมาใหม่ของแคริ สเมติคเริN มต้ นในคริ สตจักรโปรเตสแตนท์
ผู้เชืNอในคริ สตจักรทีNไม่ได้ เป็ นเพ็นทาคอสต์ได้ เริN มต้ นรายงานคนทีN
เริN มพูดภาษาแปลก และมีประสบการณ์กบั พระวิญญาณบริ สทุ ธิ²
ในช่วงปี 1960 ถึง 1970 คริ สตจักรหลายแห่งได้ เริN มเปิ ดมากขึ Qนใน
เรืN องของประทานแบบแคริ สเมติค เช่นการพูดภาษาแปลก ๆ และ
การพยากรณ์ การเคลือN นไหวนี Qได้ สง่ ผลกระทบต่อผู้เชืNอของโรมัน
คาธอลิกด้ วย
1960

1965

ศาสนจักรโรมัน คาธอลิกได้ ทําการเปลียN นแปลงเพืNอให้ เข้ ากับโลก
สมัยใหม่ การเปลียN นแปลงสําคัญๆ รวมถึงการฉลองพิธีมิสซา
(mass) เป็ นภาษาท้ องถิNน (ไม่ใช้ ภาษาละติน) และการมีทศั นคติ
ใหม่ๆ ต่อพวกโปรแตสแตนท์ หลักข้ อเชืNอทีNประณามพวก โปรแตส
แตนท์ไม่ได้ ถกู ยกเลิกไป แต่วา่ ศาสนจักรคาธอลิกเริN ม พูดถึงพวก
โปรแตสแตนท์วา่ เป็ น “พีNน้องทีNแยกออกไป” แทนทีN จะเรี ยกว่าเป็ น
พวกนอกศาสนา
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ผู้นําคาทอลิกชาวไทยได้ มาประชุมกันเพืNอตัดสินใจว่า จะนํา
เป้าหมายใหม่ในเรืN องการเปลียN นแปลงเพืNอให้ เข้ ากับโลกสมัยใหม่ทีN
สภาสังคายนาวาติกนั ทีN 2 สนับสนุนนันมาใช้
Q
ได้ อย่างไร อาคาร
คริ สตจักร การตกแต่ง เครืN องมืออุปกรณ์และศิลปะต่าง ๆ ถูกสร้ าง
ขึ Qนในแบบวัดของชาวพุทธ ได้ มีการนําคําศัพท์ของพุทธ ศาสนามา
ใช้ เรี ยกบาทหลวงและตําแหน่งอืNน ๆ ด้ วย
มิชชันN คณะดีไซเปิ ล
(Disciples of
Christ) ได้ สลายตัว
เข้ ากับสภา
คริ สตจักร
สันตะปาปาแต่งตังQ
ยวงนิตโย เป็ น บิช
อปไทยคนแรก
พระคริ สตธรรม
พะเยาถูกก่อตังQ

1962

1965

1965

1966

1966

สหกิจคริ สเตียน
1969
แห่งประเทศไทย
(Evangelical
Fellowship of
Thailand) ถูกก่อตังQ

1969

ประชุมไทยแลนด์
คองเกรสเพืNอการ
เผยแพร่พระกิตติ
คุณ (Thailand
Congress on
Evangelism)

1970

1970

โอ.เอ็ม.เอฟ ประเทศไทยได้ ก่อตังศู
Q นย์อบรมพระคัมภีร์แบบทีNมี ทีN
พักอาศัยในตัวบนด้ านหนึงN ของกว๊ านพะเยาใกล้ เชียงราย ศูนย์
แห่งนี Qได้ เปิ ดทําการโดยจอห์นและมูเรี ยล เดวิส (John and Muriel
Davis) ในเดือนมิถนุ ายน 1966 โดยมีนกั เรี ยน 6 คน หลักความ
จริ งพื Qนฐานของพระคัมภีร์จําเป็ นจะต้ องถูกสอนให้ กบั ทุกคนโดยไม่
เกีNยวว่าก่อนหน้ านี Qการศึกษาของเขาจะอยูร่ ะดับไหนก็ตาม
สหกิจคริ สเตียนได้ ถกู ต่อตังขึ
Q QนเพืNอเป็ นองค์การทีNจะดูแลคริ สตจักร
โปรเตสแตนท์และทําหน้ าทีNเป็ น “สภา” ให้ กบั มิชชันN คริ สตจักร
อิสระและคริ สตจักรกลุม่ ต่าง ๆ สหกิจฯ รับการรับรอง จากกรม
การศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมืNอวันทีN 19 มิถนุ ายน ค.ศ.
1969 ให้ เป็ นองค์การทางศาสนาคริ สต์ทีNใหญ่เป็ นอันดับทีN 3 ใน
ประเทศไทย โดยมีศาสนาจารย์สขุ พงศ์น้อย เป็ นประธาน สหกิจฯ
คนแรก
คริ สตจักรบางแห่งทีNลาออกจากการเป็ นสมาชิกของสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทยในปี 1948 ก็ได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกของสหกิจฯ
การประชุมเพืNอการเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ครังQ แรกมีตวั แทน 245 คน
เข้ าร่วมประชุม
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พระคริ สตธรรมกรุง
เทพ (Bangkok
Bible Seminary)
ได้ ถกู ก่อตังขึ
Q Qน
สมาคมพระคริ สต
ธรรมไทยพิมพ์พระ
คัมภีร์ฉบับ
มาตรฐาน
สมาคมนักศึกษา
คริ สเตียนไทยถูก
ก่อตังQ
การเคลือN นไหวของ
กลุม่ คนในอุทยั ธานี

1971

1971

1971

1971

1967

1974

Church Growth
Committee) ถูก
ก่อตังQ

เหตุการณ์ 14 ตุลา

ภาพประกอบ: ดร. เฮ็นรีN กบั นักศึกษา 5 คนแรก: สง่า, กิตติศกั ดิ,²
ชุมแสง,จิระศักดิ,² ธีระ

1971

กรรมการการเพิNมพูน 1 ธ.ค.
คริ สตจักรในประเทศ 1971
ไทย (Thailand

1973
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4 ธ.ค.
Dec
1971

1973

พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน (1971) ได้ กลายเป็ นพระคัมภีร์ ฉบับทีN
คริ สตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทยนิยมใช้ กนั มากทีNสดุ

คนเป็ นจํานวนมากได้ มาเชืNอในพระเยซูคริ สต์และคริ สตจักรใน
อุทยั ธานีได้ ทวีคณ
ู ขึ Qนอย่างมากมาย เป็ นผลเนืNองมาจากการทีN
มิชชันนารี และคริ สเตียนคนไทยได้ ประกาศอย่างขะมักเขม้ นและ
สอนรูปแบบการทวีคณ
ู ของคริ สตจักรทีNไม่ซบั ซ้ อน
ภาพประกอบ: มิชชันนารี อเล็กซ์ สมิธ (Alex Smith) และ นักเรี ยน
จากพระคริ สตธรรมพะเยาชืNอ ทองอิน แบ่งปั น พระกิตติคณ
ุ ทีN
อุทยั ธานี
โดนัลด์ แม็คกาแวแรน (Donald McGavran) และมิชชันนารี ทีNมี
ส่วนเกีNยวข้ องได้ นําการประชุมทีN “สัมนาการเพิNมพูนคริ สตจักร ใน
ประเทศไทย” เป็ นการรวมตัวกันของมิชชันนารี ครังQ ยิNงใหญ่ทีNสดุ ทีN
เคยมีมาในประเทศไทย คณะกรรมการการเพิNมพูนคริ สตจักรได้ ถูก
แต่งตังขึ
Q Qน โดยมีคนไทย 2 คนและมิชชันนารี 1 คน ต่อมาภาย หลัง
คณะกรรมการคณะนี Qได้ มีจํานวนสมาชิกเพิNมขึ Qนรวมทังยั
Q งมี
อิทธิพลอย่างมากในการสนับสนุนการประกาศและการก่อตังQ
คริ สตจักร โดยมีความร่วมมือจากคริ สตจักรนิกายต่างๆในประเทศ
ไทย ซึงN ปั จจุบนั การทํางานของคณะกรรมการชุดนี Qเป็ นส่วนหนึงN
ของ คณะกรรมการประสานงานโปรแตสเตนต์ในประเทศไทย
(กปท.)
เหตุการณ์ 14 ตุลา หรื อ วันมหาวิปโยค เป็ นเหตุการณ์ทีNนกั ศึกษา
และประชาชนในประเทศไทย มากกว่า 5 แสนคน ได้ รวมตัวกัน
เพืNอเรี ยกร้ องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการของจอมพล ถนอม
กิตติขจร นําไปสูก่ ารใช้ กําลังของรัฐบาลเมืNอวันทีN 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 มีผ้ เู สียชีวิต 77 ราย บาดเจ็บ 857 ราย และสูญหายอีก
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การประชุมทีNเมือง
ลอซาน เกีNยวกับ
งาน ประกาศโลก
(Lausanne
Congress on
World
Evangelization)
ทหารเขมรแดงฆ่า
ประชาชน 2 ล้ าน
คนทีNประเทศ
กัมพูชา
คณะมิชชันN ลูเธอร์
แรน (Lutheran)
เริN มงานในประเทศ
ไทย

1974

1974

1975

1979

1976

1976

สามเณราลัยแสง
ธรรม (Lux Mundi
Seminary) ได้ ถกู
ก่อตังขึ
Q QนเพืNอใช้ ใน
การฝึ กอบรมคน
ไทยทีNเป็ นคาทอลิก
โครงการประกาศ
“สูช่ ีวิตใหม่”
ประชุมไทยแลนด์
คองเกรส ครังQ ทีN 2
(Second Thailand
Congress on
Evangelism)
คริ สตจักรร่มเกล้ า
ได้ ก่อตังขึ
Q Qนโดย อ.
วัลย์ เพชรสงคราม
พระกิตติคณ
ุ แห่ง
ความมังN คังN
(Prosperity

2 ก.พ.
1975

2 ก.พ.
1975

จํานวนมาก
ผู้นําการประกาศทัวN โลกได้ มารวมตัวกันเพืNอจะช่วยกันแสดงความ
คิดเห็นว่าพวกเขาจะร่วมมือกันในการประกาศทัวN โลกได้ อย่างไร
การประชุมนี Qเป็ นต้ นกําเนิดของเครื อข่ายลอซาน (Lausanne
Movement) ซึงN ยังคงดํารงอยูใ่ นปั จจุบนั นี Q โดยมีหน้ าทีNประสาน
งานเกีNยวการประกาศระหว่างคริ สตจักรและองค์การต่าง ๆ ทัวN โลก
เมืNอเวียดนามล้ มเขมรแดงในปี 1979 ชาวเขมรจํานวนมากหนีมา ลี Q
ภัยในประเทศไทย การประกาศข่าวประเสริ ฐในค่ายผู้ลี Qภัยเกิด
ผลดี

ในปี 1975 สามเณราลัยแสงธรรม (Lux Mundi Seminary) ได้ ถกู
ก่อตังขึ
Q QนเพืNอใช้ ในการฝึ กอบรมคนไทยสําหรับงานพันธกิจ ซึงN ก่อน
หน้ านันคนไทยจะต้
Q
องถูกส่งไปรับการอบรมทีNปีนงั หรื อกรุง โรม การ
อบรมนันใช้
Q ระยะเวลา 8 ปี โดยมีเป้าหมายทีNจะให้ มีความ เข้ าใจใน
วัฒนธรรมของตนเองอย่างดีเพืNอทีNจะพัฒนาการทําพันธ กิจให้
เหมาะสมกับแต่ละท้ องถิNน

ก.พ. ม.ค.1978
1978
27
1 ธ.ค.
พ.ย.
1978
1978
1979

1979

1980

2013
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นักเทศน์และนักประกาศแคริ สเมติกจะสอนว่าถ้ าคุณมีความเชืNอทีN
เพียงพอ พระเจ้ าจะให้ คณ
ุ มีสขุ ภาพดีและจะให้ คณ
ุ รํN ารวย คนทีN
ติดตามคําสอนนี Qส่วนใหญ่เป็ นคนยากจนทีNอยูใ่ นประเทศกําลัง
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Gospel)
การประชุมนานา
ชาติเกีNยวกับการ
ประกาศทัวN โลกจัด
ขึ QนทีNพทั ยา
(International
Consultation on
World
Evangelization)
คริ สตจักรความหวัง
กรุงเทพ (Hope of
Bangkok) ได้ ก่อตังQ
ขึ Qนโดย อ. เกรี ยง
ศักดิ² เจริ ญวงศ์ศกั ดิ²
พระสันตะปาปา
จอห์น ปอล ทีN 2
(John Paul II)
แต่งตังQ มีชยั กิจบุญ
ชู เป็ นพระคาร์ ดนิ ลั
องค์แรก
คณะคริ สตจักร
สัมพันธ์ในประเทศ
ไทยถูกก่อตังQ
กระทรวงศึกษาธิ
การได้ มีคําสังN ห้ าม
ใช้ คําศัพท์ของพุทธ
ศาสนาใน ศาสนา
อืNน
มีการรายงานผู้ป่วย
ติดเชื Qอเอดส์
(AIDS) คนแรกใน
ประเทศ ไทย
มหาวิทยาลัยพายัพ
เป็ นมหาวิทยาลัย

พัฒนา
ภาพประกอบ: เคนเนธ ฮากิน (แหล่งภาพ:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Brother_Hagin.jpg)
16
มิ.ย.
1980

27 มิ.ย.
1980

1982

1982

1983

1983

1983

1983

1984

1984

1984

1984

ในปี 1983 พระสันตะปาปา จอห์น ปอลทีN 2 ได้ แต่งตังQ
มีชยั กิจบุญชู ให้ เป็ นพระคาร์ ดนิ ลั องค์แรกของประเทศไทย

ในปั จจุบนั คริ สตจักรและองค์การคริ สเตียนหลายแห่งในประเทศ
ไทยมีพนั ธกิจกับผู้ป่วยทีNตดิ เชื Qอเอดส์
ภาพประกอบ: สัญลักษณ์วนั เอดส์โลก

1984

1984
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เอกชนแห่งแรกของ
ประเทศไทย
คริ สตจักรความหวัง 1987
กรุงเทพถูกให้ ออก
จากสหกิจฯ

การประชุมคอง เก
รสครังQ ทีN 3 หัวข้ อ
สร้ างสาวกทัวN ไทย
การประชุมคองเก
รสครังQ ทีN 4
พฤษภาทมิฬ

1987

1988

1988

1991

1991

1992

1992

คริ สตจักรลาหู่ แบ๊ บ 1992
ติสต์เข้ าร่วม กับ
สภาคริ สตจักรฯ
คริ สตจักรกะเหรีN ยง 1995
แบ๊ บติสต์เข้ าร่วม
กับสภาคริ สตจักรฯ
เครื อข่ายอธิษฐาน 1996
อวยพรประเทศไทย
ได้ เริN มต้ นขึ Qน

1992

ประชุมคองเกรส
ครังQ ทีN 5

1999

1999
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สหกิจฯได้ ยินข้ อกล่าวหามากมายเกีNยวกับสมาชิกคริ สตจักร
ความหวังกรุงเทพเกีNยวกับการไปแย่งสมาชิกมาจากคริ สตจักรอืNน
เพืNอมาเป็ นสมาชิกคริ สตจักรของตน ดร.เกรี ยงศักดิแ² ละผู้นําของ
คริ สตจักร ความหวังปฏิเสธทีNจะเข้ าพบกับผู้นําของสหกิจฯเพืNอ
ปรึกษาหารื อ ในเรืN องนี Q ส่งผลให้ กลุม่ คริ สตจักรความหวังทังหมด
Q
ถูกลงวินยั และไม่ได้ เป็ นสมาชิกของสหกิจฯอีกต่อไป

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็ นเหตุการณ์ทีNประชาชนเคลือN นไหว
ประท้ วงรัฐบาลทีNมีพลเอกสุจินดา คราประยูร เป็ นนายกรัฐมนตรี
และต่อต้ านการสืบทอดอํานาจของ คณะรักษาความสงบเรี ยบ
ร้ อยแห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวันทีN 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
ซึงN เป็ นการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมืNอเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นําไปสูเ่ หตุการณ์ปราบปรามและปะทะกัน
ระหว่างเจ้ าหน้ าทีNตํารวจและทหารกับประชาชนผู้ชมุ นุม มีผ้ เู สีย
ชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก และนําไปสูก่ ารเปลียN นแปลงทาง
การเมือง

1995
1996

จากการทีNผ้ นู ําคริ สเตียนไทยได้ รับการหนุนใจจาก ปี เตอร์ แว๊ กเนอร์
(Peter Wagner ) และยองกี โช (Yonggi Cho) พวกเขาจึงก่อตังQ
“เครื อข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย” เครื อข่ายนี Qได้ หนุนใจให้ มี
การอธิษฐานเกิดขึ Qนอย่างมากมาย ท่ามกลางคริ สเตียนไทยในทีN
ต่าง ๆ
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ศูนย์อบรมพระ
2000
คริ สตธรรมเรมา
ประเทศไทย
(Rhema Thailand)
ถูกก่ อตัง@
คริ สเตียนส่วนใหญ่ 2002
ไม่ได้ อาศัยอยูใ่ น
โลกตะวันตก

2000

ศูนย์อบรมพระคริ สตธรรมเรมาประเทศไทยเป็ นสาขาหนึงN ของ
ศูนย์อบรมพระคริ สตธรรมเรมาสหรัฐอเมริ กา ซึงN มี เคนเนธ เฮกิน
(Kenneth Hagin) เป็ นผู้นําสอนเรืN องพระวจนะคําแห่งความเชืNอ
(Word of Faith)

2002

คณะกรรมการ
ประสานงานโป
รแตส เตนต์ใน
ประเทศ ไทย
(กปท.) ถูกก่อตังQ

2002

2002

การตีพิมพ์หนังสือของฟิ ลลิป เจงกินส์เรืN อง “คริ สตศาสนายุคหน้ า
(The Next Christendom)” ทําให้ ชาวตะวันตกตระหนักว่า 2/3
ของคริ สเตียนทังโลกนี
Q
Qอาศัยอยูใ่ นแอฟริ กา, เอเชีย และลาติน
อเมริ กา หลายคนเชืNอว่าอนาคตของคริ สตศาสนาจะถูกกําหนด ขึ Qน
จากบริ เวณต่างๆ เหล่านันของโลก
Q
ไม่ใช่อเมริ กาและยุโรป
รัฐบาลไทยต้ องการให้ สภาคริ สตจักรฯ, สหกิจฯ, และ สห
คริ สตจักรแบ๊ บติสต์ฯ มาประชุมกันในฐานะ คณะกรรมการ
ประสานงานโปรแตสเตนต์ในประเทศไทย (กปท.) ถึงแม้ การ
ประชุมครังQ นี Qเกิดขึ Qนจากความต้ องการของรัฐบาล แต่ทงั Q 3
องค์การพอใจทีNจะทํางานร่วมกันและยังคงดําเนินการประชุมกัน
อยูจ่ นทุกวันนี Q เพืNอทีNจะมีการประสานงานร่วมกันระดับประเทศใน
การจัดกิจกรรมเพืNอการประกาศและสร้ างสาวก โดยไม่แบ่งแยก
นิกายใด ๆ

ประชุมคองเกรส
ครังQ ทีN 6
การประกาศโดย
หนังสือ พลังแห่ง
ชีวิต (Power of
Living)

2004

2004

2004

2004

เกิดสึนามิทางภาค
ใต้ ของประเทศไทย
คณะทหารรัฐ
ประหารล้ มรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร
โครงการยังมีหวัง
(My Hope) โดย

มูลนิธิอาร์ เธอร์ เดมอส (Arthur DeMoss Foundation) ได้ ออก
โฆษณาแจกหนังสือ “พลังแห่งชีวิต” ฟรี ทัวN ทังประเทศไทย
Q
โดย ใน
หนังสือประกอบด้ วยพระกิตติคณ
ุ และคําพยานของคริ สเตียน
หลายคนว่าพระเจ้ าเปลียN นแปลงชีวิตของพวกเขาอย่างไร หนังสือ
เล่มนี Qถูกแจกจ่ายไปราว ๆ 2-3 ล้ านเล่ม
26
26 ธ.ค. หลังจากทีNสนึ ามิได้ ทําลายชีวิตและบ้ านเรื อนมากมายในภาคใต้
ธ.ค.
2004 ของไทย ได้ มีคริ สตจักรเกิดขึ Qนใหม่ 17 แห่งในบริ เวณพื QนทีNทีNได้ รับ
2004
ความเสียหายนัน.Q
ภาพประกอบ : สึนามิทีNอา่ วนางในปี 2004
2006 2006 วันทีN 19 กันยายน ปี 2006 คณะทหารซึงN ภายหลังเรี ยกตนเองว่า
คณะมนตรี ความมันN คงแห่งชาติ (คมช.) รัฐประหารล้ มรัฐบาล
ทักษิณ ขณะทีNพนั ตํารวจโท ทักษิณอยูต่ า่ งประเทศ ศาลทีNคณะ
ทหารแต่งตังนั
Q นQ ตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยด้ วยข้ อหาโกงการ
เลือกตังQ
ธ.ค. ธ.ค.2009 องค์การ BGEA (The Billy Graham Evangelistic Association)
2009
และผู้นําคริ สตจักรไทยได้ ร่วมมือกันทําโครงการประกาศโดยผลิต
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BGEA

การประชุม คองเก 2011
รส 7.5
สมเด็จพระ
2016
เจ้ าอยูห่ วั มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร
Maha
Vajiralongkorn
Bodindradebayav
arangkun (Rama
X)
จํานวนคริ สเตียน
2018
โปรเตสแตนท์คดิ
เป็ น ´.µ¶% ของ
ประชากรทังหมดใน
Q
ประเทศไทย

สือN ต่าง ๆ ออกไปทัวN ประเทศ โดยนําการอบรมการประกาศสําหรับ
คริ สตจักรท้ องถิNน และวิดีโอของบิลลีN เกรแฮมและแฟรงคลิน เก
รแฮมเข้ ามาใช้ รวมถึงนําคําพยานของคริ สเตียนไทยหลายต่อ
หลายคนเข้ ามาด้ วย ถึงแม้ จะมีบนั ทึกว่ามีคนตัดสินใจติดตามพระ
คริ สต์ถงึ 12,000 คน จากโครงการ แต่หนึงN ปี หลังจากนันQ มี
ผู้ทําวิจยั ว่า “โครงการยังมี หวัง” ไม่ได้ สร้ างผลกระทบใด ๆ ต่อ
จํานวนสมาชิกทีNรับบัพติศมา ในคริ สตจักรท้ องถิNนเลย คริ สตจักรทีN
เข้ าร่วมโครงการและ คริ สตจักรทีNไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการต่างก็มี
อัตราการเติบโตของ คริ สตจักรทีNเท่ากัน
2011
ปั จจุบนั

2018

ในปี ·´¸¹ มีคริ สเตียนโปรเตสแตนท์จํานวน ¶¹º,´´´ คนใน
ประเทศไทย คิดเป็ นอัตรา ´.µ¶ % ของจํานวนประชากรของ
ประเทศไทยทังหมด
Q
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