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เหตกุารณ์ เริNมต้น สิ Qนสดุ คําอธิบาย 

คริสเตียนลทัธิเนส 
ทอเรียน 
(Nestorian) ใน
อยธุยา? 

1503 1503 นกัเดินทางชาวอิตาลี ลโูดวิโก ดิ วารทิมา (Ludovico di 
Varthima) กลา่ววา่ขณะทีNเขาอยูใ่นบงัคลาเทศเขาได้พบกบัพอ่ค้า 
ลทัธิเนสทอเรียนทีNมาจากอยธุยา แตไ่มมี่หลกัฐานอยา่งอืNนทีNจะ 
ยืนยนัวา่เรืNองทีNเขากลา่วเป็นความจริง 

โปรตเุกสยดึ 
เกาะมะละกา 

1511 1511 
 

โปรตเุกสสง่ทตูมา 
ติดตอ่กบักรุงศรี 
อยธุยา 

1517 1517 
 

จดุเริNมต้นของนิกาย
โปรเตสแตนต์ 

1517 1517 มาร์ติน ลเูธอร์ ตอกคําประท้วง 95 ข้อทีNประตโูบสถ์วิทเทนเบิร์ก 
(Wittenburg) ซึNงเป็นข้อคดัค้านมากมายทีNมีตอ่การกระทําทีNมิ ชอบ
และข้อผิดพลาดตา่งๆ ในศาสนจกัรคาทอลกิ การโจมตี ของเขาใน
เรืNองการค้าใบไถ่บาป (คือ การบริจาคเงินเพืNอช่วยคน ทีNตายไปแล้ว
ให้ขึ Qนสวรรค์) ทําให้เกิดความขดัแย้งอยา่งใหญ่หลวง และเป็นการ
จดุประกายของการปฏิรูปศาสนาของโปรเตสแตนท์  ชาว
โปรเตสแตนต์มาประเทศไทยประมาณ 300 ปีหลงัจากชาว 
คาทอลกิ 

เกิดชมุชนโปรตเุกส
ทีNอยธุยาในสมยั 
พระไชยราชาธิราช 

1538 1538 
 

มิชชนันารีภายใต้ 
การดแูลของโปรต ุ
เกสเข้ามากรุงศรี 
อยธุยาในรัชสมยั 
สมเดจ็พระมหา 
จกัรพรรดิ 

1567 1567 
 

พระนารายณ์มหา 
ราช 

1656 1688 
 

มิชชนันารีคณะ 
เยซอิูต (Jesuit) 
ของฝรัNงเศสเข้ามา 

1662 1662 พระราชาคณะ ปีแอร์ เดอ ลา ม็อต ลงัแบรต์ (Pierre de la Motte-
Lambert) นํามิชชนันารีคณะเยซอิูตของฝรัNงเศสในระบบสมณะ 
กระทรวงเผยแพร่ความเชืNอเข้ามาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช 
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โรงเรียนนกัธรรม 
เซน็ต์ ยอเซฟได้ถกู 
ก่อตั Qงขึ Qน 

1665 1665 ชาวฝรัNงเศสทีNเป็นคาทอลกิได้ก่อตั Qงโรงเรียนนกัธรรม เซน็ต์ ยอเซฟ 
ในอยธุยา มีวตัถปุระสงค์เพืNอฝึกอบรมบาทหลวงจากประเทศตา่งๆ 
ทัNวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษา 
ละติน 

โบสถ์เซน็ต์ ยอเซฟ 
(วดันกับญุเซนต์ ยอ
เซฟ)โบสถ์คาทอลกิ
แหง่แรกเกิดขึ Qน ใน
ประเทศไทย 

1666 1666 
 

ความสมัพนัธ์ทาง 
การทตูระหวา่งฝรัNง 
เศสและสยาม 
ประเทศ 

1685 1685 ราชทตูชาวฝรัNงเศส อาแลก็ซอ็งดร์ อศัวินแหง่โชมง (Alexandre, 
Chevalier de Chaumont) นําจดหมายจากพระเจ้าหลยุส์ทีN 14 
มามอบแก่สมเดจ็พระนารายณ์ 

คณะทตูจาก
ประเทศไทย
เดินทางไปเยือน
พระเจ้าหลยุส์ทีN 14 
ทีNประเทศ ฝรัNงเศส  

1686 1686 
 

พระเพทราชายดึ 
ราชบลัลงัก์สมเดจ็
พระนารายณ์ 

1688 1688 พระเพทราชายดึราชบลัลงัก์สมเดจ็พระนารายณ์หมดยคุรุ่งเรือง 
ของคาทอลกิในอยธุยา 

คอนสแตนติน ฟอล
คอน (Constantine 
Phaulkon) ถกู
ประหารชีวิต  

1688 1688 นกัผจญภยัชาวกรีกชืNอ คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine 
Phaulkon) ถกูประหารชีวิตโดยหวัหน้าสมหุกลาโหม เนืNองจาก 
หวาดกลวัตอ่อิทธิพลทีNฟอลคอนนั Qนมีตอ่สมเดจ็พระนารายณ์ พวก
เขาเกรงวา่สมเดจ็พระนารายณ์จะเปลีNยนไปนบัถือคาทอลกิ ตาม
แผนการทีNฟอลคอนได้วางไว้ ซึNงจะทําให้ประเทศไทยตก ไปเป็น
อาณานิคมของฝรัNงเศสได้งา่ยขึ Qน 

แผน่จารึกห้าม
คริสต์ศาสนา 

1731 1731 ตั Qงแผน่จารึกสมยัพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระมีสาระสําคญัคือ 
1.ห้ามเขียนหนงัสือสอนคริสตศาสนาเป็นภาษาไทยและบาลี 
2. ห้ามประกาศคริสตศาสนา กบัคนไทย มอญ และลาว 
3. ห้ามชกัชวนไทย มอญ และลาวเข้าเป็นคริสตงั 
4. ห้ามติเตียนเหยียดหยามศาสนาไทย 

กรุงศรีอยธุยาถกู 
พมา่โจมตี 

1767 1767 เนืNองจากสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครั QงทีN 2  ชมุชนคาทอลกิทีN 
อยธุยาแตกกระจดักระจายไป สว่นใหญ่หนีไปทางจนัทบรีุ 

มิชชนันารีคาทอลกิ
กลบัเข้ามา 

1769 1769  
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การปฏิวติัใน 
อเมริกา 

1776 1776 13 อาณานิคมในอเมริกาได้ตอ่สู้กบัองักฤษและได้รับอิสรภาพ 
ประเทศอเมริกาจงึได้ถือกําเนิดขึ Qน 

มิชชนันารีคาทอลกิ
ถกูขบัออกจาก 
สยาม 

1779 1779  

พระบาทสมเดจ็ 
พระพทุธยอดฟา้ 
จฬุาโลกมหาราช 
(รัชกาลทีN1) 
Buddha Yodfa 
Chulalok the 
Great (Rama I) 

1782 1809 
 

รัชกาลทีN 1 ชวน 
มิชชนันารีคาทอลกิ
กลบัเข้ามา 

1782 1782  

การปฏิวติัทีNฝรัNงเศส 1789 1789 มีการปฏิวติัรุนแรงเกิดขึ QนเพืNอตอ่ต้านกษัตริย์และศาสนจกัร
คาทอลกิ  สง่ผลให้ฝรัNงเศสกลายเป็นสาธารณรัฐทีNไมมี่ศาสนา
ประจํา 

วิลเลียม แครีย์ 
(William Carey) 
ไปอินเดีย 

1793 1793 วิลเลียม แครีย์นั Qนได้ถกูเรียกวา่ “บิดาแหง่พนัธกิจในโลกสมยัใหม่ ( 
Father of Modern Missions)” หนงัสือของเขาทีNชืNอวา่ “การไต ่
สวน (An Inquiry)” ได้เป็นแรงบนัดาลใจให้คนมากมายออกไป 
เป็นมิชชนันารี เขาอยูที่Nอินเดียหลายปีและแปลพระคมัภีร์ถงึ 5 
ภาษา  

พระบาทสมเดจ็ 
พระพทุธเลศิหล้า
นภาลยั (รัชกาลทีN2) 
Buddha Loetla 
Nabhalai (Rama 
II) 

1809 1824 
 

อโดนิรัม จดัสนั 
(Adoniram 
Judson) แลน่เรือ
ไปประเทศพมา่ 

1812 1813 อโดนิรัมและแอน จดัสนัเดินทางไปประเทศพมา่ ต้องอดทนกบั 
ความยากลําบากมากมายเพืNอทีNจะประกาศและแปลพระคมัภีร์ 
พวกเขามีอิทธิพลอยา่งมากตอ่คริสตจกัรในยคุแรกๆของพมา่ แอน 
จดัสนัได้ขึ QนชืNอวา่เป็นมิชชนันารีโปรเตสแตนท์คนแรกทีNประกาศกบั
คนไทยทีNเธอได้พบในพมา่  

แอน จดัสนั 
ประกาศขา่ว 

1816 1816 แอน จดัสนั (Ann Judson) ประกาศขา่วประเสริฐแก่เชลยศกึ ชาว
สยามทีNประเทศพมา่ เธอเรียนภาษาสยามและแปลวรรณกรรมคริส
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ประเสริฐแก่ชาว 
สยามทีNประเทศ 
พมา่ 

เตียนเป็นภาษา สยามได้แก่ พระธรรมมทัธิว แบบถามตอบสงัเขป
ทีNสามีเธอเขียน และใบปลวิเรืNอง “มมุมองแหง่ศาสนาคริสต์” มีชาว
สยามจํานวน หนึNงทีNเชืNอพระคริสต์เนืNองจากการประกาศของนาง
แอน จดัสนั 

สงครามพมา่-
องักฤษ 

1824 1826 ประเทศองักฤษได้เอาชนะพมา่ ซึNงทําให้พมา่ต้องสญูเสียเอกราช 
ภายในปี 1885 ประเทศพมา่ทั Qงประเทศตกอยูใ่ต้การปกครอง ของ
ประเทศองักฤษ สง่ผลให้สยามเป็นหว่งอํานาจขององักฤษ ใน
เอเชียอาคเนย์ 

พระบาทสมเดจ็ 
พระนัNงเกล้า
เจ้าอยูห่วั (รัชกาล
ทีN3) 
Jessadabodindra 
(Rama III) 

1824 1851 
 

คาร์ล กทัซ์แลฟ 
(Karl Gutzlaff) 
และ เจคอบ ทอ
มลนิ (Jacob 
Tomlin) มาถงึ
ประเทศไทย 

1828 1828 กทัซ์แลฟและทอมลนิ เป็นมิชชนันารีโปรเตสแตนท์กลุม่แรก ทีNมา
อาศยัอยูที่Nประเทศไทย กทัซ์แลฟเป็นคนพวกแรก ๆ ทีNไปเป็น
มิชชนันารีทีNประเทศจีนและเกาหลีด้วย  

เดวิด อาบีล (David 
Abeel) เข้ามาใน
สยามและเริNมงาน
ของคณะ ABCFM 

1831 1831  

จอห์น เทย์เลอร์ 
โจนส์ (John Taylor 
Jones) เริNมงานของ
คณะอเมริกนัแบ๊บ
ติสต์ในสยาม 

1833 
 

อโดนิรัม จดัสนั (Adoniram Judson) และเพืNอนมิชชนันารีคณะ 
อเมริกนัแบ๊บติสต์ทีNพมา่เกิดภาระใจสําหรับชาวสยาม จงึสง่จอห์น 
เทย์เลอร์ โจน และภรรยาจากพมา่มายงัประเทศสยามเพืNอเปิด 
งานประกาศกบัชาวสยามทีNกรุงเทพ 

หมอ เดเนียล บีช 
บรัดเลย์ (Dan 
Bradley) มาถงึ
ประเทศไทย 

1835 1835 หมอ บรัดเลย์ ได้ออกไปประกาศอยา่งกว้าง และคนไทยจดจํา เขา
ได้ในฐานะผู้แนะนําเรืNองการให้วคัซีนและเริNมต้นหนงัสือพิมพ์ ฉบบั
แรกในประเทศไทย  

หมอบรัดเลย์นําการ
พิมพ์มายงั ประเทศ
สยามครั Qง แรก 

1835 1835 หมอบรัดเลย์พิมพ์ประกาศห้ามสบูฝิNนซึNงเป็นประกาศทางราชการทีN
ใช้วิธีตีพิมพ์เป็นครั Qงแรก 
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หมอบรัดเลย์
ทําศลัยกรรมครั Qง
แรกในประเทศ
สยาม 

13 
ม.ค. 
1837 

13 ม.ค. 
1837 

หมอบรัดเลย์ได้ทําการผา่ตดัครั Qงสําคญัในประวติัศาสตร์การแพทย์
ของไทย โดยตดัแขนให้แก่พระภิกษุรูปหนึNง เมืNอวนัทีN 13 มกราคม 
1837 พระภิกษุรูปนั Qนประสบอบุติัเหตจุากกระบอกบรรจดิุนดํา ทํา
พลแุตก ในงานฉลองทีNวดัประยรุวงศ์ ซึNงประสบความสําเร็จ ดีจน
เป็นทีNเลืNองลือ เพราะแตก่่อนคนไทยยงัไมรู้่วิธีผา่ตดัร่างกาย มนษุย์
แล้วยงัมีชีวิตอยไูด้ 

คริสตจกัร
โปรเตสแตนต์แหง่
แรก ในทวีปเอเซีย 

1837 1837 คริสตจกัรไมตรีจิตถกูก่อตั Qงในหมูค่นจีนทีNพกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพ 
ซึNงเป็นคริสตจกัรโปรเตสแตนต์แหง่แรกในทวีปเอเชีย 

สงครามฝิNน 1839 1842 ประเทศองักฤษชนะประเทศจีน และบงัคบัให้เปิดเมือง 5 เมืองเพืNอ 
ทําการค้ากบัตา่งประเทศ ชยัชนะของประเทศองักฤษยงัช่วยเปิด 
ทางให้กบัมิชชนันารีและชาวตา่งชาติให้เข้าไปในประเทศจีนได้ 

พระคริสตธรรม
คมัภีร์ใหมฉ่บบั
ภาษา สยามถกู
พิมพ์เป็น ครั Qงแรก 

1839 1839 จอห์น เทย์เลอร์ โจนส์ (John Taylor Jones) แปลพระคริสต ธรรม
คมัภีร์ใหมจ่ากภาษากรีกเป็นภาษาสยาม 

เริNมงานมิชชัNน 
อเมริกนัเพรสไบที 
เรียนครั Qงแรก 

1840 1840  

หมอบรัดเลย์ผลติ 
วคัซีนสําเร็จเป็น 
ครั Qงแรก 

1840 1840  

แจสซีN แคสเวล 
(Jesse Caswell) 
สอนภาษาองักฤษ 
ให้แก่พระบาทสม 
เดจ็พระจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั (รัชกาลทีN 
4) 

1845 1846 มิชชนันารีคนหนึNงชืNอ แจสซีN แคสเวล (Jesse Caswell) ได้มี 
โอกาสสอนภาษาองักฤษให้แก่รัชกาลทีN 4 ขณะทีNพระองค์ ทรงบวช
เป็นพระ ทั Qงสองมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั  สง่ผลให้ พระองค์คอย
ช่วยเหลือและมีความเป็นมิตรกบัเหลา่มิชชนันารีเมืNอพระองค์ได้ขึ Qน
เป็นกษัตริย์รัชกาลทีN 4  

หมอบรัดเลย์ลา 
ออกจากคณะ 
มิชชัNน ABCFM 

1849 1849  

คริสตจกัรเพรสไบที
เรียนแหง่แรกถกู
ก่อตั Qงขึ Qน 

1849 1849 คณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนมิชชัNนตั QงคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนทีN 1 
ทีNกรุงเทพ 
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มิชชนันารีคาทอลกิ
ถกูขบัออกจาก 
สยามเป็นครั QงทีN 3 

1849 1849  

มิชชนันารีหญิง 
กลุม่หนึNงเริNมสอน 
ภาษาองักฤษทีN 
พระราชวงั 

1851 1851 ภาพ: อีไลซา่ โจนส์ (Eliza Jones) เป็นผู้หญิงหนึNงในสามคนทีN 
ได้รับเชิญมาสอนภาษาองักฤษให้กบั กลุม่สภุาพสตรีทีNพระราชวงั 

พระบาทสมเดจ็ 
พระจอมเกล้าเจ้า 
อยูห่วั (รัชกาลทีN4) 
Mongkut (Rama 
IV) 

1851 1868 
 

รชกาลทีN 4 ชวน
มิชชนันารีคา ทอลิ
กกลบัเข้ามา 

1851 1851 การรื QอฟืQนการเผยแพร่ธรรมในต้นรัชสมยัพระบาทสมเดจ็ พระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัขกาลทีN 4) 

โรงเรียนกรุงเทพ 
คริสเตียนวิทยาลยั
ถกูก่อตั Qง 

1852 1852 
 

ฮดัสนั เทย์เลอร์ 
(Hudson Taylor) 
เริNมงานมิชชนันารี 
ในประเทศจีน 

1853 1853 ฮดัสนั เทย์เลอร์ แตง่ตวัเป็นเหมือนชาวจีนและประกาศ ในแผน่ดิน
จีน เขาก่อตั Qงองค์การมิชชนันารีจีนแผน่ดินใหญ่ (China Inland 
Mission หรือ CIM) ในปี 1865 ซึNงได้นํามิชชนันารีจาก ยโุรปและ
อเมริกาเข้ามาอีกเป็นจํานวนมาก ในภายหลงัคณะ CIM เปลีNยนชืNอ
เป็น OMF และเข้ามาเปิดงานในประเทศไทยในปี 1951 

พระราชทานทีNดิน
สําหรับสร้างสสุาน 
โปรเตสแตนต์  

1853 1853 
 

สนธิสญัญาเบาว์ริNง 
(Bowring Treaty) 

1855 1855 ขนุนาง จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) กงสลุองักฤษ ประจํา
ฮ่องกง ได้มาเยือนสยามและได้มีการเจรจากบัรัชกาลทีN 4 ถงึเรืNอง
สนธิสญัญาการค้า อิทธิพลของเบาว์ริNงยงัช่วยปอ้งกนั ไมใ่ห้
มิชชนันารีต้องถกูขบัไลอ่อกจากประเทศไทยตอนทีNถกูกลา่ว หาวา่
เขียนวิพากษ์วิจารณ์รัชกาลทีN 4 ในหนงัสือพิมพ์ของสงิคโปร์  

ดาเนียล แมคกิล
วารี (Daniel 
McGilvary) 
เดินทางมาถงึ 
ประเทศไทย 

1858 1858 แมคกิลวารีได้รับใช้อยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลา 60 ปี และเป็น 
มิชชนันารีทีNมีอิทธิพลมากทีNสดุในภาคเหนือของประเทศไทย เขา 
ได้รับฉายาวา่เป็นบิดาของคริสตจกัรในภาคเหนือของประเทศ ไทย 
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ชาร์ลส์ ดาร์วิน 
(Charles Darwin) 
ตีพิมพ์หนงัสือ 
กําเนิดมนษุยชาติ 
(Origin of the 
Species) 

1859 1859 ดาร์วินได้ตีพิมพ์หนงัสือทฤษฎีวิวฒันาการซึNงกลา่ววา่มนษุย์มี
วิวฒันาการมาจากลงิ คริสเตียนจํานวนมากมองวา่เรืNองนี Qเป็นการ
โจมตี พระคมัภีร์และความเชืNอของคริสเตียนโดยตรง 

เอสเธอร์ เป็น 
ผู้หญิงคนแรกใน 
สยามทีNกลบัใจเชืNอ
พระเจ้า  

1861 1861 เอสเธอร์ ประทีปะเสน (Esther Pradipasena) ได้ถกูเลี Qยงดโูดย 
มิชชนนัารีชือ Rev.Stephen และ Mrs.Mary Mattoon เอสเธอร์ได้
เข้าเป็นสมาชิกสมบรูณ์ของคริสตจกัรในปี 1861 และได้สมรสกบั
นายแน ประทีปะเสน ซึNงเป็นลกูศิษย์ของ ดร.ซามเ◌ูอล เฮาส์ 
(Samuel House) 

มีมิชชัNนในจงัหวดั 
เพชรบรีุเป็น ครั Qง
แรก 

1861 1861 มิชชนันารีออกไปตั Qงสถานประกาศนอกกรุงเทพเป็นครั Qงแรก  
ดาเนียล แมคกิลวารี (Daniel McGilvary) and เอส.จี. แมคฟาร์
แลนด์ (S.G. McFarland) เป็นมิชชนันารีสองคนแรก ทีNไปอาศยัอยู่
ทีNเพชรบรีุ 

สงครามกลางเมือง
อเมริกนั 

1861 1865 สงครามกลางเมืองอเมริกนัได้ทําให้เกิดการแบง่แยกของรัฐทาง 
เหนือและทางใต้ของประเทศจากปัญหาเรืNองแยง่ชิงสทิธิอํานาจ 
ระหวา่งแตล่ะรัฐและรัฐบาลกลาง รัฐทางใต้พา่ยแพ้และถกูบงัคบั 
ให้ยอมเป็นสว่นหนึNงของประเทศอเมริกา ทาสผิวดําได้รับอิสรภาพ 

แอนนา ลีโอโนเวนส์ 
(Anna 
Leonowens) สอน
ภาษาองักฤษ ใน
พระราชวงั 

1862 1862 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัประกาศหาครูสอนภาษา 
องักฤษในหนงัสือพิมพ์ของสงิคโปร์ และแอนนา ลีโอโนเวนส์ 
(Anna Leonowens) ได้สมคัรเข้ามา พระองค์ได้ตรัสสัNงอยา่งชดั 
เจนวา่ให้สอนแตภ่าษาองักฤษเพียงอยา่งเดียวเทา่นั Qน ห้ามสอน 
เรืNองศาสนาคริสต์ ตอ่มาภายหลงัแอนนาได้เขียนหนงัสือเกีNยวกบั 
ประสบการณ์ของเธอ หนงัสือเลม่นั Qนได้ถกูนํามาสร้างเป็น 
ภาพยนตร์ในศตวรรษทีN 20 แตภ่าพยนตร์เรืNองนั Qนถกูห้ามนํามา 
ฉายในประเทศไทยเนืNองจากนําเสนอภาพพจน์ของกษัตริย์ไทยใน
แงล่บ  
  

เริNมใช้เงินเหรียญ 
แทนเบี Qยหอยใน 
สยาม 

1862 1862 (ภาพโดย grandpalace s/Wikimedia Commons) 

ก่อตั Qงกองตํารวจ 
ของกรุงเทพ 

1862 1862 
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คนกลบัใจเชืNอ พระ
เจ้าคนแรกใน 
เพชรบรีุ 

1863 1863 นายก้อน (Nai Kawn) บอกมิชชนันารีทั Qงสองคนคือ แมคกิลวารี 
(McGilvary) และแมคฟาร์แลนด์ (McFarland) วา่เขาเชืNอเพราะ 
เขาได้อา่นใบปลวิเกีNยวกบัคริสเตียนทีNหมอบรัดเลย์ได้แจกให้หลาย
ปีก่อน เขาไมเ่คยพบกบัหมอบรัดเลย์ แตมี่คนเอาใบปลวินั Qนให้กบั 
เขาเพราะวา่ไมอ่ยากได้ 

แผน่ดินไหวใน 
กรุงเทพ 

1864 1864 เกิดแผน่ดินไหวรุนแรงขึ QนซึNงได้สร้างความตกใจให้กบัประชาชน 
มากมายในกรุงเทพ และกลุม่คนทีNไมช่อบความสมยัใหมที่Nรัชกาล 
ทีN 4 ได้นําเข้ามานั Qน ได้กลา่ววา่ต้นเหตขุองการเกิดแผน่ดินไหวนั Qน 
มาจากการทีNรัชกาลทีN 4 ได้สร้างถนนใหม ่(ปัจจบุนัคือถนน เจริญ 
กรุง) ขึ QนทีNฝัNงตะวนัออกของแมนํ่ Qาเจ้าพระยา ทําให้ปลายกัษ์พลกิ 
ตวัสง่ผลให้แผน่ดินสะเทือน 

แดเนียล แมคกิล
วารี (Daniel 
McGilvary) เปิด
งานพนัธกิจ มิชชัNน
ทีNเชียงใหม ่

1867 1867 แมคกิลวารี เป็นมิชชนันารีคนแรกในภาคเหนือของประเทศไทย  

พระบาทสมเดจ็ 
พระจลุจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั "พระปิย
มหาราช" 
Chulalongkorn 
the Great (Rama 
V) 

1868 1910 
 

คริสตจกัรทีNหนึNงถกู
ก่อตั QงทีNเชียงใหม ่

19 
เม.ย. 
1868 

19 เม.ย. 
1868 

วนัทีN 19 เมษายน ค.ศ. 1868 อาจารย์ดาเนียล แม็คกิลวารี ได้ 
ประกาศตั Qงคริสตจกัรในเชียงใหม ่เป็นคริสตจกัรแรกในภาคเหนือ 
สมาชิกของคริสตจกัรมี 2 ครอบครัวคือ ครอบครัวของทา่น 
อาจารย์ทั QงสองนัNนเอง ภาพถ่ายคริสเตียนทีNเชียงใหมก่ลุม่แรกๆ 
และหนึNงในนั Qนคือ “หนานตา” ผู้ เป็นศิษยาภิบาลคนแรกของ 
คริสตจกัรทีN 1 เชียงใหมด้่วย (คนทีNนัNงเก้าอี QคนทีN 2 จากขวามือ) 

หนานอินต๊ะ (Nan 
Inta) เป็นคริสเตียน 
คนแรกทีNกลบัใจ 
ใหมใ่นภาคเหนือ 
ของไทย 

1868 1868 หนานอินต๊ะ (Nan Inta) มีความเชืNอวา่การเกิดสริุยปุราคานั Qน มี
สาเหตมุาจากราหอูมพระอาทิตย์ แตเ่มืNอแดเนียล แมคกิลวารี ใช้
วิทยาศาสตร์สมยัใหมทํ่านายการเกิดสริุยปุราคาได้อยา่งถกูต้อง 
หนานอินต๊ะเริNมสงสยัในเรืNองโหราศาสตร์และพทุธศาสนาทีNเขาเชืNอ 
เขาศกึษาพระคมัภีร์กบัแมคกิลวารีและได้กลบัใจมาเป็นคริสเตียน. 
ในวนัทีN 3 มกราคม 1869 หนานอินต๊ะได้รับบพัติศมาเป็น คริส
เตียนคนแรกในภาคเหนือ 
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น้อยสริุยะ และ 
หนานชยั เสียสละ
ชีวิตเพืNอ ความเชืNอ 

14 
ก.ย. 
1869 

14 ก.ย. 
1869 

เจ้ากาวิโรรสซึNงเป็นเจ้าเมืองเชียงใหมก่ลวัอิทธิพลของมิชชนันารี 
เนืNองจากมีบางคนเปลีNยนจากศาสนาพทุธเป็นศาสนาคริสต์ จงึสัNง
ฆา่คริสเตียนสองคนเป็นสญัญาณเตือนเพืNอปัองกนัไมใ่ห้คน ไปหา
ผู้อปุถมัภ์อืNนนอกเหนือจากเจ้ากาวิโรรสเอง 

หลกัคําสอนเรืNอง 
ความถกูต้องของ 
สนัตะปาปา 

1870 1870 ศาสนจกัรโรมนั คาธอลกิได้ประกาศวา่ เมืNอสนัตะปาปาพดู  "ตาม
สทิธิอํานาจ ex cathedra" (เมืNอพดูขณะนัNงทีNพระทีNนัNงของ พระ
สนัตะปาปา) 

หมอบรัดเลย์ (Dr. 
Bradley) เสียชีวิต 

1873 1873 
 

หนงัสือเพลง คริส
เตียนของสยาม 

1876 1876 มีการพิมพ์หนงัสือเพลงคริสเตียนครั Qงแรกของสยาม 

โรงเรียนรัฐบาลแหง่
แรกของสยาม 

1878 1878 มิชชนันารีชืNอ เอส.จี.แมคฟาร์แลนด์ (S.G. McFarland) ลาออก 
จากมิชชัNนอเมริกนัเพรสไบทีเรียนเมืNอพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม 
เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลทีN 5) ขอให้เขาชว่ยพฒันาโรงเรียนของ 
รัฐบาล 

พระราชกฤษฏีกา 
เกีNยวกบัขนัติธรรม 
ทางศาสนาถกู 
ประกาศ 

1878 1878 พระราชกฤษฏีกาเกีNยวกบัขนัติธรรมทางศาสนาของพระบาทสม 
เดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัสง่ผลให้การขม่เหงคริสเตียนทีNภาค 
เหนือได้ยติุลง 

คริสตจกัรทีN1 
ลําปางถกูก่อตั Qง 

1880 1880 
 

คาทอลกิเริNม 
ประกาศทีNอีสาน 

1881 1881  

สยามได้ยกพื QนทีN
ให้กบัองักฤษและ 
ฝรัNงเศส 

1884 1896 ในช่วงเวลา 12 ปีสยามได้ยกพื QนทีN 200,000 ตารางไมล์ (317,000 
กม.) ให้กบัองักฤษและฝรัNงเศสเพืNอปอ้งกนัการตกเป็นเมืองขึ Qนของ 
ฝ่ายหนึNงฝ่ายใด พื QนทีNของประเทศลดลงมากจาก 500,000 ตาราง 
ไมล์ (800,000 กม) เป็น 300,00 ตารางไมล์ (483,000 กม).  
ภาพ: https://en.wikipedia.org/wiki/File:ThailandWithFlags.gif 

มีการก่อตั Qงโรง 
พยาบาลสมยัใหม ่
แหง่แรกในราชบรีุ 

1884 1884  

โรงเรียนพระคริสต
ธรรมแมคกิลวารี 
ได้ถกูก่อตั Qงขึ Qน 

1889 1889 ในปี 1889 ได้มีการก่อตั Qงศนูย์อบรมคริสเตียนไทยเพืNอเป็นผู้ รับใช้ 
พระเจ้าขึ QนทีNเชียงใหม ่ ในปี 1912 ได้มีการเปลีNยนชืNอใหมเ่ป็น พระ
คริสตธรรมแมคกิลวารี (McGilvary Theological Seminary) และ
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ในปัจจบุนัโรงเรียนแหง่นี Qเป็นคณะหนึNงของมหาวิทยาลยั พายพัใน
จงัหวดัเชียงใหม ่ 

คริสตจกัรทีNหนึNง 
เวียงเชียงรายถกู
ก่อตั Qง 

1890 1890 
 

โรงพยาบาลศิริราช
ได้ถกูก่อตั Qงขึ Qนเป็น 
โรงพยาบาลรัฐบาล
แหง่แรกในประเทศ
ไทย 

1892 1892 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานไม้ทีNใช้ 
สร้างพระเมรุให้เป็นวสัดสํุาหรับปลกูสร้างโรงพยาบาลศิริราช และ
พระราชทานพระราชทรัพย์ในสว่นของเจ้าฟา้ศิริราชฯ จํานวน 
๗๐๐ ชัNง (๕๖,๐๐๐ บาท) เป็นคา่ก่อสร้างเพิNมเติม 

พระคมัภีร์ทั Qงเลม่ได้
ถกูจดัพิมพ์ขึ Qนเป็น 
ครั Qงแรกในประเทศ
ไทย 

1893 1893 
 

ทางรถไฟสายแรก 
ในประเทศไทย 

1893 1893 ทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยเริNมต้นทีNหวัลําโพงเลียบไปตาม 
แมนํ่ QาซึNงปัจจบุนัได้กลายเป็นถนนทางรถไฟสายปากนํ Qา ภายหลงั 
จงึมีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปอยธุยา (1894), ไปโคราช 
(1900), ไปเพชรบรีุ (1903)  
ภาพประกอบ : สถานีรถไฟหวัลําโพง 

คริสตจกัรแพร่พระ
กิตติคณุถกูก่อตั Qง 

1894 1894 
 

อีเวน็เดอร์ แมคกิล
วารี (Evander 
McGilvary) 
ลาออกจากมิชชัNน
เพรสไบทีเรียน 

1894 1894 อีเวน็เดอร์ ลกูชายของแดเนียล แมคกิลวารี ได้ลาออกจากมิชชัNน 
อเมริกนัเพรสไบทีเรียนเพราะเขามีความเชืNอ วา่พระคมัภีร์มีข้อ 
ผิดพลาดและเราไมจํ่าเป็นทีNต้องเป็นคริสเตียน เพืNอจะได้รับ ความ
รอด ศาสนศาสตร์เสรีนิยม (liberal theology) อยา่งทีN อีเวน็เดอร์
เชืNอนั Qน จะนํามาซึNงความแตกแยกทา่มกลางมิชชนันารี ของ
อเมริกนัเพรสไบทีเรียนในอนาคต 

แผนการของเนวิอสั
(Nevius Plan) ถกู
นําเข้ามาใช้ใน 
ประเทศไทย 

1895 1895 มิชชนันารีในกลุม่อเมริกนัเพรสไบทีเรียนได้นํากลยทุธ์ใหมที่Nเรียก 
วา่ แผนเนวิอสั มาใช้ในสยาม โดยแผนนี Qจะเน้นให้คริสตจกัร 
ท้องถิNนสนบัสนนุตวัเอง มีการบริหารเองภายใน และมีการทวี คณู
ทีNเกิดจากคริสตจกัร แตผ่ลทีNได้คือความผิดหวงัและความ เข้าใจ
ผิดเนืNองจากแผนนั Qนได้ถกูนํามาปฏิบติัเร็วเกินไปโดยไมมี่ การ
เตรียมการทีNดี 

คาทอลกิพิมพ์
หนงัสือ
วิพากษ์วิจารณ์ ทั Qง

1897 1897  



Thai Church History in Global Context ประวติัศาสตร์คริสตจกัรไทยในบริบทสากล 
	

11	

ศาสนาพทุธและ
รัฐบาลสยาม 
คาทอลกิตั Qงมิสซงั 
ลาว (Mission 
Laos) แยกจาก มิส
ซงัสยาม (Mission 
Siam) 

1899 1899 
 

กบฎนกัมวยทีN 
ประเทศจีน 

1900 1900 กบฎนกัมวย (หรือ พนัธมิตรแปดชาติ) เป็นเหตกุารณ์การก่อ ความ
ไมส่งบเนืNองจากความคบัแค้นใจของชาวจีนทีNมีตอ่คนตา่งชาติซึNง
ก่อให้เกิดความรุนแรงใหญ่หลวงในการตอ่ต้านคนตา่งชาติใน
ประเทศจีน มิชชนันารีและคริสเตียนชาวจีนจํานวนมากได้ถกู ฆา่
โดยนกัมวย โดยทีNนกัมวยเหลา่นั Qนมองตวัเองวา่เป็นพวกรักชาติ  

คริสตจกัรสืบสมั
พนัธวงศ์ 
(คริสตจกัรทีN 4) ถกู
ก่อตั Qงโดยศจ. บญุต๋
วน บญูอิต 

1902 1902 คริสตจกัรสืบฯ เป็นคริสตจกัรไทยแหง่แรกทีNถกูก่อตั Qงโดยคนไทย  

มิชชนันารีของ เซ
เวนธ์เดย์แอ๊ด แวน
ติสต์ (Seventh 
Day Adventist) 
เข้ามาในประเทศ 
สยาม 

1905 1905 
 

การฟืQนฟบูนถนน 
อาสซุา (Asuza 
Street Revival) 

1906 1906 การฟืQนฟบูนถนนอาสซุาเป็นจดุกําเนิดของนิกายเพ็นทาคอสต์ 
(Pentecostal) และเป็นการเตรียมทางในการพฒันาให้มาเป็น แค
ริสแมติคสมยัใหม ่

การฟืQนฟทีูNเปียงยาง
ในเกาหลี 

1907 1907 คนมากกวา่ 50,000 คนมาเชืNอพระเยซภูายในปีเดียว (1907) พระ
เจ้าได้ทรงอวยพรคริสตจกัรในประเทศเกาหลีอยา่งมาก 

สนธิสญัญา
องักฤษ-สยาม 

1909 1909 
องักฤษและสยามตกลงแบง่รัฐมาลายอูยา่งเป็นทางการ 
 

การตีพิมพ์ของ
หนงัสือ “หลกัมลู
ฐาน” (The 
Fundamentals) 

1910 1910 เพืNอทีNจะตอบโต้กลบัพวกกลุม่หวัสมยัใหม ่(Modernists) ทีNปฏิเสธ 
ความเชืNอดั Qงเดิมของคริสเตียน ได้มีการตีพิมพ์หนงัสือทีNชืNอวา่ 
“หลกัมลูฐาน”   หลกัมลูฐาน 5 หลกัทีNกลุม่หวัสมยัใหมป่ฏิเสธคือ 
(1) การทีNพระคมัภีร์ถกูต้อง ไมมี่ทีNผิดพลาด  
(2) ความเป็นพระเจ้าของพระเยซคูริสต์  
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(3) การเกิดจากหญิงพรมจรรย์  
(4) การทีNพระเยซคูริสต์ทรงตายแทนคนบาปบนไม้กางเขน 
 (5) การอศัจรรย์ทีNพระเยซคูริสต์ทํา หนงัสือเหลา่นี Qช่วยอธิบายให้
เห็นได้อยา่งชดัเจนถงึวา่ความเชืNอ ของคริสเตียนทีNถกูต้องนั Qน
ตรงกนัข้ามกบัพวกคริสเตียนหวัสมยั ใหม ่(Modernists) หรือทีN
เรียกวา่พวกเสรีนิยม (Liberals) ซึNง ความเชืNอมลูฐานของพวกเขา
เป็นรากฐานของกระบวนการทีNเรียก วา่ กลุม่มลูฐานนิยม 
(Fundamentalism) 

การประชมุมิชชนั 
นารีโลกทีNเอดิน 
เบิร์ก (Edinburgh) 

1910 1910 มิชชนันารีจากทัNวโลกได้มารวมตวักนัเพืNอทีNจะวางแผนและ 
อธิษฐานเผืNอการประกาศทัNวโลกในศตวรรษหน้า มิชชนันารีสว่น 
ใหญ่ทีNเข้าร่วมประชมุเป็นชาวยโุรปและอเมริกนั 

มิสซงังสยาม 
(คาทอลกิ) รับสทิธิ
การเป็น องค์กรจด
ทะเบียนตาม
กฎหมาย 

1910 1910  

คริสตจกัรตรังได้ถกู
ตอ่ตั Qงขึ Qน 

1910 1910 มิชชนันารีชืNอ ยจีูน พี ดนัแลป (Eugene P. Dunlap) และภรรยา 
ของเขาได้เข้าไปทําพนัธกิจในตรัง  

พระบาทสมเดจ็ 
พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วั 
Vajiravudh (Rama 
VI) 

1910 1925 
 

ดาเนียล แมคกิล
วารี (Daniel 
McGilvary) 
เสียชีวิตทีNเชียงใหม ่ 

1911 1911 
 

สงครามโลกครั QงทีN 1 1914 1918 
 

การปฏิวติัในรัสเซีย 1917 1917 วลาดิเมอร์ เลนิน (Vladimir Lenin) และกลุม่คอมมิวนิสต์ได้ ยดึ
ประเทศรัสเซีย ศาสนาเป็นเรืNองต้องห้าม อาคารคริสตจกัรตา่งๆ 
ถกูทําลาย และคริสเตียนนิกายออร์โธดอ็กซ์ถกูขม่เหง 

พระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วั 

1925 1935 
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Prajadhipok 
(Rama VII) 

การฉลองครบรอบ 
100 ปี ของงาน 
พนัธกิจมิชชัNน 
โปรเตสแตนต์ใน 
ประเทศสยาม 

1928 1928 มีงานฉลองทีNยิNงใหญ่ทีNกรุงเทพและมิชชนันารี จอร์จ บรัดเลย์ แมค
ฟาร์แลนด์และผู้ ร่วมงานมิชชนันารีเขียนหนงัสือ “หนึNง ศตวรรษใน
สยาม ค.ศ. 1828-1928” (Historical Sketch of Protestant 
Missions in Siam 1828-1928) 

คณะสยามมิชชัNน 
ซี.เอ็ม.เอ. (CMA) 
เข้ามาในประเทศ 
ไทย 

1929 1929 งานของคณะ ซี.เอม็.เอ. (CMA หรือ Christian and Missionary 
Alliance) จะเน้นทีNอีสาน และได้ก่อตั Qงมลูนิธิสภาคริสจกัร 
พระกิตติคณุ แหง่ประเทศไทย 
  
ภาพประกอบ:  ศจ. โรเบริต แจฟราย (Robert Jaffray) เป็น 
มิชชนันารีไปประเทศจีน และเขายงัเป็นผู้ นําในการเปิดงานใหม ่
ของ ซี.เอม็.เอ. ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

วิกฤตเศรษฐกิจโลก 1929 1940 วิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นการตกตํNาของภาวะเศรษฐกิจทัNวทั Qงโลกใน
ทศวรรษทีNกําลงัจะเกิดสงครามโลกครั QงทีN 2  รายได้ของประชาชน 
ภาษีรายได้ กําไรและราคาสนิค้าตา่งตกลง การค้าระหวา่งประเทศ 
ตกลงไปกวา่ 50%. อตัราการวา่งงานในอเมริกาเพิNมขึ Qนสงูถงึ 25% 
และในบางประเทศสงูถงึ 33%. 

คาทอลกิเปิดงานทีN 
เชียงใหม ่

1930 1930 
 

สยามคริสตสภา 
(The National 
Christian Council 
of Siam) ได้ก่อตั Qง 
ขึ Qน 

1930 1930 พวกมิชชนันารีและผู้ นําคริสตจกัรชาวสยามตดัสนิใจวา่ ถงึเวลา 
แล้วทีNจะมีคณะนิกายทีNเป็นของคริสเตียนสยามทีNไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ 
มิชชนันารีชาวตา่งชาติ 

การปฏิวติัสยาม 
พ.ศ. 2475 

1932 1932 การปฏิวติัทีNแทบจะไมมี่การนองเลือดครั Qงนี Qได้เปลีNยนรูปแบบการ 
ปกครองประเทศจากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ ไปเป็นระบอบ 
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนญู  

ก่อตั Qงสภา 
คริสตจกัรใน 
ประเทศไทย 

1934 1934 คริสตจกัรทีNถกูก่อตั Qงโดยคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนและอเมริกนั 
แบ๊บติสท์(จีน) ได้ถกูปรับให้เป็นคริสตจกัรของไทย โดยทีNไมข่ึ Qน กบั
องค์การมิชชนันารีตา่งชาติ อยา่งเป็นทางการ แตใ่นความเป็น จริง
แล้ว มิชชนันารียงัคงมีอิทธิพลอยา่งมากและยงัคงเป็นผู้ นํา ใน
คริสตจกัรและพนัธกิจตา่ง ๆ 
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พระบาทสมเดจ็ 
พระปรเมนทรมหา
อานนัทมหิดล พระ 
อฐัมรามาธิบดินทร 
Ananda Mahidol 
(Rama VIII) 

1935 1946 
 

คริสตงัไทยถกู ขม่
เหง 

1938 1941 จอมพลพิบลูสงครามประกาศวา่คาทอลกิเป็นผู้ทรยศทีNสนบัสนนุ 
ฝรัNงเศส ซึNงเป็นศตัรูของไทยในสมยัสงครามโลกครั QงทีN 2 วดั 
คาทอลกิถกูทําลายและคริสตงัถกูขม่เหง (ภาพ: บาทหลวง นิโคลสั 
คิมแบงรัง (Nicolas Kimbangrung) ผู้ ทีNต้องเสียชีวิตในเรือนจํา) 

การฟืQนฟขูองจอห์น 
ซงุ (John Sung) 
ในประเทศไทย 

1938 1939 นกัประกาศชาวจีนได้มาเยีNยมและเทศนาตามคริสตจกัรจีนตา่งๆ 
ในกรุงเทพและตามคริสตจกัรตา่งๆในภาคเหนือและภาคใต้ มีคน 
มากมายได้กลบัใจมาเชืNอและคริสเตียนแตใ่นนามหลายคนได้ 
บงัเกิดใหมอ่ยา่งแท้จริง  ศาสนาจารย์ บญุมาก กิตติสาร และ 
ศาสนาจารย์ สขุ พงศ์น้อย เป็นผู้แปลให้กบัอาจารย์ซงุ 

สงครามโลกครั QงทีN 2 1939 1945 
ประเทศญีNปุ่ น, เยอรมนี และอิตาลี เป็นฝ่ายอกัษะ สว่นประเทศ 
องักฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายสมัพนัธมิตร จกัรวรรดิญีNปุ่ น เข้า
มายดึครองประเทศไทยและบงัคบัให้ไทยประกาศสงครามกบั 
สหรัฐอเมริกา  

คริสเตียนไทยถกู 
ขม่เหง 

1941 1945 คริสเตียนไทยถกูกดดนัให้เลกินบัถือความเชืNอของตน โรงเรียน 
โรงพยาบาลและอาคารคริสตจกัรถกูพวกญีNปุ่ นยดึ คริสเตียนไทย 
หลายคนปลีกตวัออกจากคริสตจกัรเนืNองจากกลวั การถกูขม่เหง 

สยามเปลีNยนชืNอ 
เป็น “ประเทศไทย” 

1939 1939 
 

กรณีพิพาท อินโด
จีน 

1940 1941 กองทพัไทยนําโดย จอมพลแปลก พิบลูสงคราม โจมตีประเทศ 
เขมรและกองทพัฝรัNงเศสทีNอยูใ่นประเทศเขมรเพืNอจะเอาพื QนทีNซึNง 
เคยเป็นของไทยก่อนถกูยอมให้กบัฝรัNงเศสในสมยัราชการทีN 5 คืน
มา  อนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู สร้างขึ QนเพืNอเทิดทนูวีรกรรมของทหาร 
ตํารวจและพลเรือนทีNเสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหวา่งไทยกบั 
ฝรัNงเศส 

แคนแนธ และ มาร์
กาเร็ท แลนดอน 
(Kenneth & 
Margaret 
Landon) ลาออก 

9-ต.ค. 
1940 

9-ต.ค. 
1940 

ตั Qงแตป่ลายทศวรรษ 1800 คริสตจกัรอเมริกนัเพรสไบทีเรียนได้ 
เริNมแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายระหวา่งพวกเสรีนิยมและพวก 
อนรัุกษ์นิยม มิชชนันารีของเพรสไบทีเรียนได้แบง่เป็นสองฝ่ายด้วย 
ในปี 1940 เคน็เน็ธและมาการ์เร็ท แลนดอนได้ลาออกจากคณะ 
อเมริกนั เพรสไบทีเรียนเพราะพวกเขาอ้างวา่เลขาของมิชชัNน ซึNงคือ
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จากคณะมิชชัNน 
เพรสไบทีเรียนใน 
ประเทศไทย 

นายพอล เอกิ Qน ตอ่ต้านงานประกาศของมิชชนันารีแบบ พวกเขา
อยา่งเปิดเผย 

ประเทศญีNปุ่ นเข้า 
มารุกราน ประเทศ
ไทย 

8 ธ.ค.
, 1941 

8 ธ.ค., 
1941 

การตอ่สู้ของสงครามได้เกิดขึ Qนในเขตกรุงเทพและทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย สงครามเกิดขึ Qนเพียงระยะเวลาไมน่านก่อนทีNจะมีการ 
ประกาศสงบศกึ ประเทศไทยตกอยูใ่ต้การควบคมุของญีNปุ่ นจน 
กระทัNงสงครามโลกครั QงทีN 2 สิ Qนสดุลง 

องค์การแปลพระ 
คมัภีร์วิคคลฟิได้ถกู
ก่อตั Qงขึ Qน (Wycliffe 
Bible Translators) 

1942 1942 คาเมรอน เทาว์เซน็ด์ (Cameron Townsend) ได้ก่อตั Qงองค์การ 
แปลพระคมัภีร์วิคคลฟิ ซึNงเป็นองค์การทีNมิชชนันารีมีเปา้หมาย ใน
การแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาท้องถิNนตา่งๆ เพืNอทีNทกุคนในโลก นี Qจะ
สามารถอา่นพระคมัภีร์ในภาษาของตนเองได้  

สภาคริสตจกัรแหง่
ประเทศไทยได้ถกู 
รับรองอยา่งเป็น 
ทางการจากรัฐบาล 
ไทย 

14 
เม.ย. 
1943 

14 เม.ย. 
1943 

 

พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหา 
ภมิูพลอดลุยเดช 
"พระภทัรมหาราช" 
Bhumibol 
Adulyadej the 
Great (Rama IX) 

1946 2016 
 

มิชชนันารีเพ็นทา 
คอสต์กลุม่แรกเข้า
มาในประเทศไทย 

1946 1946 องค์การ FFFM (The Finnish Free Foreign Mission) ซึNงเป็น 
กลุม่เพ็นทาคอสต์ในประเทศฟินแลนด์ได้สง่  เวอร์เนอร์ และ แฮน
นา ราอาสซินา (Verner and Hanna Raassina) เป็น มิชชนันารี
สามีภรรยาคูแ่รกมายงักรุงเทพ  

ก่อตั Qงสภา
คริสตจกัรโลก 
(World Council of 
Churches) 

1948 1948 สภาคริสตจกัรโลกได้ถกูก่อตั Qงขึ QนเพืNอเป็นศนูย์กลางของนิกาย 
ตา่งๆ ในการทีNจะแสดงให้เห็นความเป็นนํ QาหนึNงใจเดียวกนัของ 
คริสเตียนและเพืNอสถานภาพในสงัคม สภาคริสตจกัรในประเทศ 
ไทยเป็นสมาชิกด้วยสภาคริสตจกัรโลกให้ความสําคญักบัการเป็น
หนึNงเดียวมากกวา่การประกาศและการรักษาหลกัข้อเชืNอของ คริส
เตียน จงึเป็นสาเหตทีุNคริสตจกัรบางแหง่และคริสเตียนบางคน รวม 
ทั Qง อดีตเลขาธิการ อาจารย์บญุมาก กิตติสาร ลาออกจากการ เป็น
สมาชิกของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
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กลุม่คอมมิวนิสต์ 
เข้ายดึครอง 
ประเทศจีน 

1949 1949 พวกคอมมิวนิสต์ได้เอาชนะพวกชาตินิยมในประเทศจีน และยคุ 
ของคอมมิวนิสต์ก็ได้เริNมต้นขึ Qนในประเทศจีน มิชชนันารีทั Qงหมด ได้
ถกูขบัไลอ่อกจากประเทศจีน 

งานประกาศใหญ่ 
ของ บิลลีN เกรแฮม 
(◌ฺBilly Graham) 
ในกรุงลอส แอง
เจลลสิ 

1949 1949 นกัประกาศทีNชืNอบิลลีN เกรแฮมดงัขึ QนและเริNมมีชืNอเสียงมากทีN 
อเมริกา เขาเป็นนกัเทศนาแนวประกาศทีNเป็นทีNรู้จกัมากทีNสดุ 
ในช่วงศตวรรษทีN 20 เขาเทศนาตอ่หน้าคนเป็นล้านๆ คนทัNวโลก 

คณะเซาท์เธิร์น 
แบ๊บติสต์ 
(Southern 
Baptist) เข้ามาใน 
ประเทศไทย 

1949 1949 
 

คณะโอ.เอ็ม.เอฟ. 
(OMF) เข้ามาใน 
ประเทศไทย 

1951 1951 
มิชชนันารีของคณะโอ.เอม็.เอฟ. ทีNเข้ามาในประเทศไทยรุ่นแรก 
ทํางานกบัชาวเขาเนืNองจากพวกเขาเคยทํางานกบักลุม่ชนนี QทีN 
ประเทศจีนก่อนถกูคอมมิวนิสต์ไลอ่อกมา 

โรงเรียนคริสต 
ศาสนศาสตร์แบ๊บ 
ติสต์ (Thailand 
Baptist Seminary) 
ถกูก่อตั Qง 

1952 1952 ภาพ: อ. เกลน มอริส (Glenn Morris) กําลงัสอนนกัศกึษา  

สํานกัพิมพ์กนก 
บรรณสารถกูก่อตั Qง
ขึ QนโดยคณะมิชชัNน 
โอ.เอ็ม.เอฟ. 
(OMF) 

1952 1952 คณะมิชชัNน โอ.เอ็ม.เอฟ. ก่อตั Qงคณะกรรมการด้านวรรณกรรมขึ Qน 
เพืNอผลติสืNอการประกาศ ซึNงในภายหลงัเปลีNยนชืNอเป็น กนก บรรณ
สาร และมีผู้ อํานวยการคนไทยคนแรกในปี 2003 ในปัจจบุนั กนก
บรรณสารผลติหนงัสือและสืNอสิNงพิมพ์ภาษาไทย ซึNงเน้น การ
ดําเนินชีวิตด้วยคณุธรรมบนพื Qนฐานของหลกัคําสอนของ
คริสตศาสนา โดยให้ความเคารพตอ่วฒันธรรมประเพณีไทย 

คณะอเมริกนัแบ๊บ 
ติสต์ (American 
Baptist) กลบัเข้า 
มาประเทศไทย 

1952 1952 หลงัจากทีNออกจากประเทศไทยไปเป็นเวลากวา่ 100 ปี คณะ
อเมริกนัแบ๊บติสต์ได้กลบัเข้ามาเริNมงานอีกครั Qงในประเทศไทย 

งานประกาศของ 
อาจารย์. ที. แอล. 
ออสบอร์น (T.L. 
Osborn) กระตุ้น 

1956 1956 งานประกาศของออสบอร์น ทีNจดัขึ Qนในกรุงเทพ 15 วนั ได้ทําให้ 
เกิดการเคลืNอนไหวของกลุม่เพ็นทาคอสต์ในประเทศไทย ซึNงกลุม่ 
ของ FFFM ได้เริNมเปิดงานไว้แล้ว 
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ให้กลุม่เพ็นทา
คอสต์ได้รับความ
นิยม มากยิNงขึ Qน 

ศจ. บญุมาก กิตติ
สาร  ก่อตั Qง 
คริสตจกัรกรุงเทพ 

1957 1957 คริสตจกัรกรุงเทพเป็นคริสตจกัรทีNไมข่ึ Qนตรงกบัใครเป็นคริสตจกัร 
แรกในประเทศไทย 

มิชชัNนคณะอเมริกนั
เพรสไบทีเรียน 
สลายตวั 

16 
ส.ค. 
1957 

16 ส.ค. 
1957 

มิชชัNนคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนสลายตวัลงโดยมอบหมายการ
ดําเนิน พนัธกิจให้อยูภ่ายใต้อํานาจของสภาคริสตจกัรฯ โดยตรง 
มิชชนันารีเปลีNยนฐานะเป็นภราดรผู้ ร่วมงาน 

จดุเริNมต้นของกระ 
แสกลุม่เน้นการ
เติบโตของ
คริสตจกัร (Church 
Growth 
Movement) 

1960 1990 ความเคลืNอนไหวนี QเริNมต้นโดย โดนลัด์ แม็คกาแวแรน (Donald 
McGavran) ผู้ซึNงสอนวา่มิชชนันารีควรทีNจะใช้สงัคมวิทยาเพืNอทีNจะ 
สามารถเข้าใจวฒันธรรมได้ดีขึ QนเพืNอจะช่วยให้สามารถประกาศได้
อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ Qน แม็คกาแวแรนเยีNยมประเทศไทยในปี 
1956 และให้คําแนะนําในเรืNองกลุม่ชนทีNน่าจะเน้นในการประกาศ  
ผู้ ทีNสนบัสนนุในเรืNองนี Qถกูวิพากษ์วิจารณ์วา่พึNงวิธีการและเทคนิค 
ตา่งๆ ในการให้คริสตจกัรเติบโตมากกวา่พึNงพระเจ้า   

กลุม่คริสตจกัรเพ็น
ทาคอสต์ในประเทศ
ไทยแตกแยก  

1960 1960 อ.บญุมาก กิตติสาร สอนวา่ต้องรับบพัติศมาในนามของพระ เยซู
เทา่นั Qน (ไมร่วมนามของพระบิดาและพระวิญญาณบริสทุธิ²) ซึNงทํา
ให้เกิดความแตกแยก 

การเคลืNอนไหวของ
กลุม่คาริสแมติค 
(Charismatic) ได้
เริNมต้นขึ Qน 

1960 1960 การกลบัมาใหมข่องแคริสเมติคเริNมต้นในคริสตจกัรโปรเตสแตนท์ 
ผู้ เชืNอในคริสตจกัรทีNไมไ่ด้เป็นเพ็นทาคอสต์ได้เริNมต้นรายงานคนทีN 
เริNมพดูภาษาแปลก และมีประสบการณ์กบัพระวิญญาณบริสทุธิ² 
ในช่วงปี 1960 ถงึ 1970 คริสตจกัรหลายแหง่ได้เริNมเปิดมากขึ Qนใน 
เรืNองของประทานแบบแคริสเมติค เช่นการพดูภาษาแปลก ๆ และ 
การพยากรณ์ การเคลืNอนไหวนี Qได้สง่ผลกระทบตอ่ผู้ เชืNอของโรมนั 
คาธอลกิด้วย 

สถาบันพระคริสต 
ธรรมพระกติตคุิณ
สมบูรณ์ หมู่บ้าน 
เศรษฐกจิ ได้ถูก 
ก่อตั @งขึ @น 

1960 1960 
 

สภาสงัคายนา 
วาติกนัทีN 2 
(Second Vatican 
Council) 

1962 1965 ศาสนจกัรโรมนั คาธอลกิได้ทําการเปลีNยนแปลงเพืNอให้เข้ากบัโลก 
สมยัใหม ่การเปลีNยนแปลงสําคญัๆ รวมถงึการฉลองพิธีมิสซา 
(mass) เป็นภาษาท้องถิNน (ไมใ่ช้ภาษาละติน) และการมีทศันคติ 
ใหม่ๆ  ตอ่พวกโปรแตสแตนท์ หลกัข้อเชืNอทีNประณามพวก โปรแตส
แตนท์ไมไ่ด้ถกูยกเลกิไป แตว่า่ศาสนจกัรคาธอลกิเริNม พดูถงึพวก



Thai Church History in Global Context ประวติัศาสตร์คริสตจกัรไทยในบริบทสากล 
	

18	

โปรแตสแตนท์วา่เป็น “พีNน้องทีNแยกออกไป” แทนทีN จะเรียกวา่เป็น
พวกนอกศาสนา  
 
ผู้ นําคาทอลกิชาวไทยได้มาประชมุกนัเพืNอตดัสนิใจวา่ จะนํา 
เปา้หมายใหมใ่นเรืNองการเปลีNยนแปลงเพืNอให้เข้ากบัโลกสมยัใหมที่N
สภาสงัคายนาวาติกนัทีN 2 สนบัสนนุนั Qนมาใช้ได้อยา่งไร อาคาร
คริสตจกัร การตกแตง่ เครืNองมืออปุกรณ์และศิลปะตา่ง ๆ ถกูสร้าง
ขึ Qนในแบบวดัของชาวพทุธ ได้มีการนําคําศพัท์ของพทุธ ศาสนามา
ใช้เรียกบาทหลวงและตําแหน่งอืNน ๆ ด้วย 

มิชชัNนคณะดีไซเปิล 
(Disciples of 
Christ) ได้สลายตวั 
เข้ากบัสภา 
คริสตจกัร  

1962 
 

 

สนัตะปาปาแตง่ตั Qง
ยวงนิตโย เป็น บิช
อปไทยคนแรก 

1965 1965 
 

พระคริสตธรรม 
พะเยาถกูก่อตั Qง 

1966 1966 โอ.เอ็ม.เอฟ ประเทศไทยได้ก่อตั Qงศนูย์อบรมพระคมัภีร์แบบทีNมี ทีN
พกัอาศยัในตวับนด้านหนึNงของกว๊านพะเยาใกล้เชียงราย ศนูย์ 
แหง่นี Qได้เปิดทําการโดยจอห์นและมเูรียล เดวิส (John and Muriel 
Davis) ในเดือนมิถนุายน 1966 โดยมีนกัเรียน 6 คน หลกัความ 
จริงพื Qนฐานของพระคมัภีร์จําเป็นจะต้องถกูสอนให้กบัทกุคนโดยไม่
เกีNยววา่ก่อนหน้านี Qการศกึษาของเขาจะอยูร่ะดบัไหนก็ตาม 

สหกิจคริสเตียน 
แหง่ประเทศไทย 
(Evangelical 
Fellowship of 
Thailand) ถกูก่อตั Qง 

1969 1969 สหกิจคริสเตียนได้ถกูตอ่ตั Qงขึ QนเพืNอเป็นองค์การทีNจะดแูลคริสตจกัร
โปรเตสแตนท์และทําหน้าทีNเป็น “สภา” ให้กบัมิชชัNน  คริสตจกัร 
อิสระและคริสตจกัรกลุม่ตา่ง ๆ  สหกิจฯ รับการรับรอง จากกรม 
การศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ เมืNอวนัทีN 19 มิถนุายน ค.ศ. 
1969 ให้เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ทีNใหญ่เป็นอนัดบัทีN 3 ใน 
ประเทศไทย โดยมีศาสนาจารย์สขุ พงศ์น้อย เป็นประธาน สหกิจฯ 
คนแรก 
 
คริสตจกัรบางแหง่ทีNลาออกจากการเป็นสมาชิกของสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทยในปี 1948 ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกิจฯ 

ประชมุไทยแลนด์ 
คองเกรสเพืNอการ 
เผยแพร่พระกิตติ 

1970 1970 การประชมุเพืNอการเผยแพร่พระกิตติคณุครั Qงแรกมีตวัแทน 245 คน
เข้าร่วมประชมุ 
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คณุ (Thailand 
Congress on 
Evangelism) 

พระคริสตธรรมกรุง 
เทพ (Bangkok 
Bible Seminary) 
ได้ถกูก่อตั Qงขึ Qน 

1971 
 

ภาพประกอบ: ดร. เฮ็นรีNกบันกัศกึษา 5 คนแรก: สงา่, กิตติศกัดิ², 
ชมุแสง,จิระศกัดิ², ธีระ 

สมาคมพระคริสต 
ธรรมไทยพิมพ์พระ
คมัภีร์ฉบบั 
มาตรฐาน 

1971 1971 พระคมัภีร์ฉบบัมาตรฐาน (1971)  ได้กลายเป็นพระคมัภีร์ ฉบบัทีN
คริสตจกัรตา่ง ๆ ในประเทศไทยนิยมใช้กนัมากทีNสดุ  

สมาคมนกัศกึษา 
คริสเตียนไทยถกู
ก่อตั Qง 

1971 1971 
 

การเคลืNอนไหวของ
กลุม่คนในอทุยัธานี 

1967 1974 
คนเป็นจํานวนมากได้มาเชืNอในพระเยซคูริสต์และคริสตจกัรใน
อทุยัธานีได้ทวีคณูขึ Qนอยา่งมากมาย เป็นผลเนืNองมาจากการทีN 
มิชชนันารีและคริสเตียนคนไทยได้ประกาศอยา่งขะมกัเขม้นและ 
สอนรูปแบบการทวีคณูของคริสตจกัรทีNไมซ่บัซ้อน   
 
ภาพประกอบ: มิชชนันารี อเลก็ซ์ สมิธ (Alex Smith) และ นกัเรียน
จากพระคริสตธรรมพะเยาชืNอ ทองอิน แบง่ปัน พระกิตติคณุทีN
อทุยัธานี 

กรรมการการเพิ(มพนู
คริสตจกัรในประเทศ

ไทย (Thailand 
Church Growth 
Committee) ถกู
ก่อตั Qง 

1 ธ.ค. 
1971 

4 ธ.ค. 
Dec 
1971 

โดนลัด์ แม็คกาแวแรน (Donald McGavran) และมิชชนันารี ทีNมี
สว่นเกีNยวข้องได้นําการประชมุทีN “สมันาการเพิNมพนูคริสตจกัร ใน
ประเทศไทย” เป็นการรวมตวักนัของมิชชนันารีครั QงยิNงใหญ่ทีNสดุ ทีN
เคยมีมาในประเทศไทย คณะกรรมการการเพิNมพนูคริสตจกัรได้ ถกู
แตง่ตั Qงขึ Qน โดยมีคนไทย 2 คนและมิชชนันารี 1 คน ตอ่มาภาย หลงั
คณะกรรมการคณะนี Qได้มีจํานวนสมาชิกเพิNมขึ Qนรวมทั Qงยงัมี 
อิทธิพลอยา่งมากในการสนบัสนนุการประกาศและการก่อตั Qง
คริสตจกัร โดยมีความร่วมมือจากคริสตจกัรนิกายตา่งๆในประเทศ
ไทย ซึNง ปัจจบุนัการทํางานของคณะกรรมการชดุนี Qเป็นสว่นหนึNง
ของ คณะกรรมการประสานงานโปรแตสเตนต์ในประเทศไทย 
(กปท.) 

เหตกุารณ์ 14 ตลุา 1973 1973 เหตกุารณ์ 14 ตลุา หรือ วนัมหาวิปโยค เป็นเหตกุารณ์ทีNนกัศกึษา 
และประชาชนในประเทศไทย มากกวา่ 5 แสนคน ได้รวมตวักนั 
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เพืNอเรียกร้องรัฐธรรมนญูจากรัฐบาลเผดจ็การของจอมพล ถนอม 
กิตติขจร นําไปสูก่ารใช้กําลงัของรัฐบาลเมืNอวนัทีN 14 ตลุาคม พ.ศ. 
2516 มีผู้ เสียชีวิต 77 ราย บาดเจ็บ 857 ราย และสญูหายอีก 
จํานวนมาก 

การประชมุทีNเมือง 
ลอซาน เกีNยวกบั 
งาน ประกาศโลก 
(Lausanne 
Congress on 
World 
Evangelization) 

1974 1974 ผู้ นําการประกาศทัNวโลกได้มารวมตวักนัเพืNอจะช่วยกนัแสดงความ
คิดเห็นวา่พวกเขาจะร่วมมือกนัในการประกาศทัNวโลกได้อยา่งไร 
การประชมุนี Qเป็นต้นกําเนิดของเครือขา่ยลอซาน (Lausanne 
Movement) ซึNงยงัคงดํารงอยูใ่นปัจจบุนันี Q โดยมีหน้าทีNประสาน 
งานเกีNยวการประกาศระหวา่งคริสตจกัรและองค์การตา่ง ๆ ทัNวโลก 

ทหารเขมรแดงฆา่ 
ประชาชน 2 ล้าน 
คนทีNประเทศ 
กมัพชูา 

1975 1979 เมืNอเวียดนามล้มเขมรแดงในปี 1979 ชาวเขมรจํานวนมากหนีมา ลี Q
ภยัในประเทศไทย การประกาศขา่วประเสริฐในคา่ยผู้ ลี Qภยัเกิด 
ผลดี 

คณะมิชชัNนลเูธอร์ 
แรน (Lutheran) 
เริNมงานในประเทศ 
ไทย 

1976 1976 
 

สามเณราลยัแสง 
ธรรม (Lux Mundi 
Seminary) ได้ถกู 
ก่อตั Qงขึ QนเพืNอใช้ใน 
การฝึกอบรมคน 
ไทยทีNเป็นคาทอลกิ 

2 ก.พ. 
1975 

2 ก.พ. 
1975 

ในปี 1975 สามเณราลยัแสงธรรม (Lux Mundi Seminary) ได้ถกู
ก่อตั Qงขึ QนเพืNอใช้ในการฝึกอบรมคนไทยสําหรับงานพนัธกิจ ซึNงก่อน
หน้านั Qนคนไทยจะต้องถกูสง่ไปรับการอบรมทีNปีนงัหรือกรุง โรม การ
อบรมนั Qนใช้ระยะเวลา 8 ปีโดยมีเปา้หมายทีNจะให้มีความ เข้าใจใน
วฒันธรรมของตนเองอยา่งดีเพืNอทีNจะพฒันาการทําพนัธ กิจให้
เหมาะสมกบัแตล่ะท้องถิNน 

โครงการประกาศ 
“สูชี่วิตใหม”่ 

ก.พ. 
1978 

ม.ค.1978  

ประชมุไทยแลนด์
คองเกรส ครั QงทีN 2 
(Second Thailand 
Congress on 
Evangelism) 

27 
พ.ย. 
1978 

1 ธ.ค.
1978 

 

คริสตจกัรร่มเกล้า 
ได้ก่อตั Qงขึ Qนโดย อ. 
วลัย์ เพชรสงคราม 

1979 1979 
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พระกิตติคณุแหง่
ความมัNงคัNง 
(Prosperity 
Gospel) 

1980 2013 นกัเทศน์และนกัประกาศแคริสเมติกจะสอนวา่ถ้าคณุมีความเชืNอทีN 
เพียงพอ พระเจ้าจะให้คณุมีสขุภาพดีและจะให้คณุรํNารวย คนทีN 
ติดตามคําสอนนี Qสว่นใหญ่เป็นคนยากจนทีNอยูใ่นประเทศกําลงั
พฒันา 
ภาพประกอบ: เคนเนธ ฮากิน (แหลง่ภาพ: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Brother_Hagin.jpg) 

การประชมุนานา 
ชาติเกีNยวกบัการ 
ประกาศทัNวโลกจดั 
ขึ QนทีNพทัยา 
(International 
Consultation on 
World 
Evangelization)  

16 
มิ.ย. 
1980 

27 มิ.ย. 
1980 

 

คริสตจกัรความหวงั
กรุงเทพ (Hope of 
Bangkok) ได้ก่อตั Qง 
ขึ Qนโดย อ. เกรียง
ศกัดิ² เจริญวงศ์ศกัดิ² 

1982 1982 
 

พระสนัตะปาปา 
จอห์น ปอล ทีN 2 
(John Paul II) 
แตง่ตั Qง มีชยั กิจบญุ
ช ูเป็นพระคาร์ดินลั 
องค์แรก 

1983 1983 ในปี 1983 พระสนัตะปาปา จอห์น ปอลทีN 2 ได้แตง่ตั Qง  
มีชยั กิจบญุช ูให้เป็นพระคาร์ดินลัองค์แรกของประเทศไทย 

คณะคริสตจกัร
สมัพนัธ์ในประเทศ
ไทยถกูก่อตั Qง 

1983 1983  

กระทรวงศกึษาธิ 
การได้มีคําสัNงห้าม 
ใช้คําศพัท์ของพทุธ
ศาสนาใน ศาสนา
อืNน 

1984 1984  

มีการรายงานผู้ ป่วย
ติดเชื Qอเอดส์ 

1984 1984 ในปัจจบุนัคริสตจกัรและองค์การคริสเตียนหลายแหง่ในประเทศ 
ไทยมีพนัธกิจกบัผู้ ป่วยทีNติดเชื Qอเอดส์  
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(AIDS) คนแรกใน
ประเทศ ไทย 

ภาพประกอบ: สญัลกัษณ์วนัเอดส์โลก 

มหาวิทยาลยัพายพั
เป็นมหาวิทยาลยั 
เอกชนแหง่แรกของ
ประเทศไทย 

1984 1984 
 

คริสตจกัรความหวงั
กรุงเทพถกูให้ออก 
จากสหกิจฯ 

1987 1987 สหกิจฯได้ยินข้อกลา่วหามากมายเกีNยวกบัสมาชิกคริสตจกัร
ความหวงักรุงเทพเกีNยวกบัการไปแยง่สมาชิกมาจากคริสตจกัรอืNน
เพืNอมาเป็นสมาชิกคริสตจกัรของตน ดร.เกรียงศกัดิ²และผู้ นําของ
คริสตจกัร ความหวงัปฏิเสธทีNจะเข้าพบกบัผู้ นําของสหกิจฯเพืNอ
ปรึกษาหารือ ในเรืNองนี Q สง่ผลให้กลุม่คริสตจกัรความหวงัทั Qงหมด
ถกูลงวินยั และไมไ่ด้เป็นสมาชิกของสหกิจฯอีกตอ่ไป 

การประชมุคอง เก
รสครั QงทีN 3 หวัข้อ 
สร้างสาวกทัNวไทย 

1988 1988 
 

การประชมุคองเก
รสครั QงทีN 4  

1991 1991 
 

พฤษภาทมิฬ 1992 1992 เหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ เป็นเหตกุารณ์ทีNประชาชนเคลืNอนไหว 
ประท้วงรัฐบาลทีNมีพลเอกสจิุนดา คราประยรู เป็นนายกรัฐมนตรี 
และตอ่ต้านการสืบทอดอํานาจของ คณะรักษาความสงบเรียบ 
ร้อยแหง่ชาติ (รสช.) ระหวา่งวนัทีN 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
ซึNงเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั เมืNอเดือน 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 นําไปสูเ่หตกุารณ์ปราบปรามและปะทะกนั 
ระหวา่งเจ้าหน้าทีNตํารวจและทหารกบัประชาชนผู้ชมุนมุ มีผู้ เสีย 
ชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก และนําไปสูก่ารเปลีNยนแปลงทาง 
การเมือง 

คริสตจกัรลาหู ่แบ๊บ
ติสต์เข้าร่วม กบั
สภาคริสตจกัรฯ 

1992 1992 
 

คริสตจกัรกะเหรีNยง
แบ๊บติสต์เข้าร่วม 
กบัสภาคริสตจกัรฯ 

1995 1995 
 

เครือขา่ยอธิษฐาน 
อวยพรประเทศไทย
ได้เริNมต้นขึ Qน 

1996 1996 จากการทีNผู้ นําคริสเตียนไทยได้รับการหนนุใจจาก ปีเตอร์ แว๊กเนอร์ 
(Peter Wagner ) และยองกี โช (Yonggi Cho) พวกเขาจงึก่อตั Qง 
“เครือขา่ยอธิษฐานอวยพรประเทศไทย” เครือขา่ยนี Qได้หนนุใจให้มี



Thai Church History in Global Context ประวติัศาสตร์คริสตจกัรไทยในบริบทสากล 
	

23	

การอธิษฐานเกิดขึ Qนอยา่งมากมาย ทา่มกลางคริสเตียนไทยในทีN
ตา่ง ๆ  

ประชมุคองเกรส 
ครั QงทีN 5  

1999 1999 
 

ศนูย์อบรมพระ 
คริสตธรรมเรมา 
ประเทศไทย 
(Rhema Thailand) 
ถูกก่อตั @ง 

2000 2000 ศนูย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทยเป็นสาขาหนึNงของ 
ศนูย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาสหรัฐอเมริกา ซึNงมี เคนเนธ เฮกิน 
(Kenneth Hagin) เป็นผู้ นําสอนเรืNองพระวจนะคําแหง่ความเชืNอ 
(Word of Faith) 

คริสเตียนสว่นใหญ่
ไมไ่ด้อาศยัอยูใ่น 
โลกตะวนัตก 

2002 2002 การตีพิมพ์หนงัสือของฟิลลปิ เจงกินส์เรืNอง “คริสตศาสนายคุหน้า 
(The Next Christendom)” ทําให้ชาวตะวนัตกตระหนกัวา่ 2/3 
ของคริสเตียนทั Qงโลกนี Qอาศยัอยูใ่นแอฟริกา, เอเชีย และลาติน 
อเมริกา หลายคนเชืNอวา่อนาคตของคริสตศาสนาจะถกูกําหนด ขึ Qน
จากบริเวณตา่งๆ เหลา่นั Qนของโลก ไมใ่ชอ่เมริกาและยโุรป 

คณะกรรมการ
ประสานงานโป
รแตส เตนต์ใน
ประเทศ ไทย 
(กปท.) ถกูก่อตั Qง 

2002 2002 รัฐบาลไทยต้องการให้ สภาคริสตจกัรฯ, สหกิจฯ, และ สห
คริสตจกัรแบ๊บติสต์ฯ มาประชมุกนัในฐานะ คณะกรรมการ 
ประสานงานโปรแตสเตนต์ในประเทศไทย (กปท.) ถงึแม้การ 
ประชมุครั Qงนี Qเกิดขึ Qนจากความต้องการของรัฐบาล แตท่ั Qง 3 
องค์การพอใจทีNจะทํางานร่วมกนัและยงัคงดําเนินการประชมุกนั 
อยูจ่นทกุวนันี Q เพืNอทีNจะมีการประสานงานร่วมกนัระดบัประเทศใน 
การจดักิจกรรมเพืNอการประกาศและสร้างสาวก โดยไมแ่บง่แยก 
นิกายใด ๆ  

ประชมุคองเกรส 
ครั QงทีN 6  

2004 2004 
 

การประกาศโดย 
หนงัสือ พลงัแหง่
ชีวิต (Power of 
Living) 

2004 2004 มลูนิธิอาร์เธอร์ เดมอส (Arthur DeMoss Foundation) ได้ออก 
โฆษณาแจกหนงัสือ “พลงัแหง่ชีวิต” ฟรี ทัNวทั Qงประเทศไทย โดย ใน
หนงัสือประกอบด้วยพระกิตติคณุและคําพยานของคริสเตียน 
หลายคนวา่พระเจ้าเปลีNยนแปลงชีวิตของพวกเขาอยา่งไร  หนงัสือ 
เลม่นี Qถกูแจกจ่ายไปราว ๆ 2-3 ล้านเลม่ 

เกิดสนึามิทางภาค 
ใต้ของประเทศไทย 

26 
ธ.ค. 
2004 

26 ธ.ค. 
2004 

หลงัจากทีNสนึามิได้ทําลายชีวิตและบ้านเรือนมากมายในภาคใต้ 
ของไทย ได้มีคริสตจกัรเกิดขึ Qนใหม ่17 แหง่ในบริเวณพื QนทีNทีNได้รับ 
ความเสียหายนั Qน.  
ภาพประกอบ : สนึามิทีNอา่วนางในปี 2004 

คณะทหารรัฐ 
ประหารล้มรัฐบาล
ทกัษิณ ชินวตัร 

2006 2006 วนัทีN 19 กนัยายน ปี 2006 คณะทหารซึNงภายหลงัเรียกตนเองวา่ 
คณะมนตรีความมัNนคงแหง่ชาติ (คมช.) รัฐประหารล้มรัฐบาล 
ทกัษิณ ขณะทีNพนัตํารวจโท ทกัษิณอยูต่า่งประเทศ ศาลทีNคณะ 
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ทหารแตง่ตั Qงนั Qน ตดัสนิยบุพรรคไทยรักไทยด้วยข้อหาโกงการ 
เลือกตั Qง 

โครงการยงัมีหวงั 
(My Hope) โดย 
BGEA 

ธ.ค. 
2009 

ธ.ค.2009 องค์การ BGEA (The Billy Graham Evangelistic Association) 
และผู้ นําคริสตจกัรไทยได้ร่วมมือกนัทําโครงการประกาศโดยผลติ 
สืNอตา่ง ๆ ออกไปทัNวประเทศ โดยนําการอบรมการประกาศสําหรับ 
คริสตจกัรท้องถิNน และวิดีโอของบิลลีN เกรแฮมและแฟรงคลนิ เก
รแฮมเข้ามาใช้ รวมถงึนําคําพยานของคริสเตียนไทยหลายตอ่ 
หลายคนเข้ามาด้วย ถงึแม้จะมีบนัทกึวา่มีคนตดัสนิใจติดตามพระ
คริสต์ถงึ 12,000 คน จากโครงการ แตห่นึNงปีหลงัจากนั Qน มี
ผู้ ทําวิจยัวา่ “โครงการยงัมี หวงั” ไมไ่ด้สร้างผลกระทบใด ๆ ตอ่
จํานวนสมาชิกทีNรับบพัติศมา ในคริสตจกัรท้องถิNนเลย คริสตจกัรทีN
เข้าร่วมโครงการและ คริสตจกัรทีNไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการตา่งก็มี
อตัราการเติบโตของ คริสตจกัรทีNเทา่กนั 

การประชมุ คองเก
รส 7.5 

2011 2011  

สมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกรู 
Maha 
Vajiralongkorn 
Bodindradebayav
arangkun (Rama 
X) 

2016 ปัจจบุนั  

จํานวนคริสเตียน 
โปรเตสแตนท์คิด
เป็น ´.µ¶% ของ 
ประชากรทั Qงหมดใน
ประเทศไทย 

2018 2018 ในปี ·´¸¹ มีคริสเตียนโปรเตสแตนท์จํานวน ¶¹º,´´´ คนใน
ประเทศไทย คิดเป็นอตัรา ´.µ¶ % ของจํานวนประชากรของ
ประเทศไทยทั Qงหมด 

 
 
 


