๒๐๐
ปี
วิถีน�้ำเกี๋ยน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

ก่อตั้งชุมชน
ยุควัดทุ่งจะแล (ปีพ.ศ.๒๓๖๕-๒๔๐๐)

เจ้าสมุนเทวราช
เจ้าผู้ครองนครน่าน

๒๓๖๕

ยุค
(ปีพ.ศ.๒

เริ่มมีมิชชันนารีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์
ในเมืองน่าน

๒๓๘๐

เริ่ ม มี ผู ้ ค นมาอาศั ย อยู ่ โดย
อพยพมา 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมา
จากบ้านพญาภู บ้านหนองเต่า
บ้านแสงดาว บ้านท่าล้อ บ้าน
ร้องตอง บ้านศรีบุญเรืองและ
บ้านม่วงตึ๊ด ได้อพยพกันมา
ท�ำไร่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ อีก
กลุ่มเป็นข้าทาสบริวารของเจ้า
ผูค้ รองนครน่าน ส่งมาเลีย้ งช้าง
เลี้ยงม้า วัว ควาย และคนกลุ่ม
นีเ้ ป็นโรคเรือ้ น จึงมาตัง้ ถิน่ ฐาน
ทีท่ ศิ ตะวันออกของบ้านหมูท่ ี่ 3
ในปัจจุบัน ได้สร้างอาราม ขึ้น
ต่อมาเรียกว่า วัดทุ่งจะแล

๒๓๙๙

๒๔๐๐ ๒๔๑๕ ๒๔๓๐

รวมกลุ ่ ม คนทั้ ง
2 กลุ่ม ย้ายมาตั้ง
ชุ ม ชนอยู ่ บ ริ เ วณ
บ้านน�้ำเกี๋ยน
ปี พ.ศ.๒๔๐๐
สร้างอารามวัดโป่งค�ำ

พบจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปไม้
“สร้างถวายวัดปูตอง
ร่องน�้ำเกี๋ยน"
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๒๔๓๕

๒๔๔

สร้างวิหารวัดโป่งค�ำ ได้รับวิสุงคามสีมา
ครู บ าก๋ า วิ ชั ย เป็ น
ครูบาธนัชชัย
เจ้าอาวาสคนแรก
เป็นเจ้าอาวาส

ควัดโป่งค�ำ
๒๔๐๑-๒๔๕๗)

ยุคต�ำบลน�้ำแก่น
(ปีพ.ศ.๒๔๕๘-๒๕๓๓)

เริ่มการปกครองแบบแบ่งเขต
หมู่บ้าน /ต�ำบล

๔๐ ๒๔๕๐ ๒๔๕๗

ครูบาอินต๊ะรส เริ่มตั้งนามสกุล
เป็นเจ้าอาวาส ส่วนใหญ่
ขึ้นต้นด้วย
ส
ค�ำว่า “ดี”

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

๒๔๖๑

๒๔๖๘

สร้างโรงเรียน เกิดไฟไหม้อาคารเรียน
ในวัดโป่งค�ำ จึงย้ายโรงเรียนออก
พระเมืองค�ำ มาตัง้ อยู่นอกวัด
งานนันไชย
เป็นครูคนแรก

ปี ๒๔๕๘ มีมิชชันนารีมาเผยแผ่
ศาสนา โดยพ่ อ ครู เ ทเลอร์ ไ ด้
ช่วยเหลือหญิงหม้ายที่ป่วยด้วย
ไข้ ม าลาเรี ย จนหายป่ ว ย และ
ครอบครัวแม่อยุ้ ติบ๊ ดีตนั นา เป็น
คริสเตียนครอบครัวแรก
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๒๔๗๔

๒๔๘๑

ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่
ณ ที่ปัจจุบัน โดยพ่อ
อุ้ยฝั้น อุ่นเรือน เป็น
ผู ้ บ ริ จ าคที่ ดิ น ชื่ อ
เดิม “โรงเรียนบ้านน�้ำ
เกียน”

๒๔๙๐

ยุคแตกแยกทางความคิด (ปี พ
๒๕๐๓
ชาวบ้านช่วยกัน
สร้างตลาดสดหลัง
แรก (บริเวณหน้า
หอประชุมหมู่ ๒
ในปัจจุบัน) โดยมี
หน่วยพัฒนาการ
เคลือ่ นทีจ่ าก
จังหวัด
มาช่วย

๒๕๐๘-๐๙

๒๕๑๑

เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียน
เป็นโรงเรียน
บ้านน�้ำเกี๋ยน
(จาก เกียน
เป็น เกี๋ยน)

สร้างอนามัย
หลังแรกโดยมี
พ่อจรูญ ดีวุฒิ
เป็นผู้บริจาค
ที่ดิน มีหมอ
วิลาวัลย์
ปิงเมือง
เป็นหมอคนแรก

๒๕๑๖
วันที่ ๒๑ มกราคม
คศ.๑๙๗๓ คริสตจักรภาคที่ ๕ น่าน
ได้ท�ำการเปิดโบสถ์
และตั้ ง ชุ ม ชนคริ ส เตี ย นบ้ า นน�้ ำ เกี๋ ย น
เป็น “หมวดกัณฑา
ทิ พ ย ์ ” แ ล ะ เ พื่ อ
เป็อนุสรณ์แด่พ่ออุ้ย
กั ณ ธิ ย ะ แม่ อุ้ ย ติ๊ บ
บรรพบุรษุ คริสเตียน
ครอบครัวแรก
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๒๕๒๐
ชาวบ้านบางส่วน
มีอาชีพท�ำไม้
แปรรูป
มีช้างไว้ใช้งาน

๒๕๓๐

เกิดวิกฤติภัยแล้ง น
ล� ำ ห้ ว ยน�้ ำ เกี๋ ย นแห
ขอด ไม่มนี ำ�้ ท�ำนา เหต
จากการลักลอบตัดไม
ท�ำลายป่า มีโรงเลื่อย
เถือ่ น การแปรรูปไม้ไป
ขาย ผู้ใช้แรงงาน นิยม
ใช้ ย าขยายหลอดลม
เป็นตัวกระตุ้น เพื่อให
มีแรงงาน จนติด จาก
นั้น เริ่มน�ำยาบ้ามาใช
ชาวบ้านนิยมเล่นกา
พนั น กั น เป็ น จ� ำ นวน
มาก

พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๔)

น�้ำ
้ง
ตุ
ม้
ย
ป
ม
ม
ห้
ก
ใช้
าร
น

๒๕๓๒
เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ ์
ชาวบ้ า นรวมตั ว
กันขับ ไล่เจ้าอาวาส
วัดโป่งค�ำ จากนั้น
ไล่ ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียน เหตุจาก
ความขัดแย้ง

๒๕๓๕

๒๕๔๑

๒๕๔๒

ชาวบ้ า นช่ ว ยกั น จั บ
เลื่ อ ยโซ่ ข องผู ้ ม า
ลั ก ลอบตั ด ไม้ ใ นป่ า
และน�ำมาเผาทีส่ นาม
โรงเรียนบ้านน�ำ้ เกีย๋ น
จากนั้ น เกิ ด การรวม
ตัวกันอนุรักษ์ป่าขุน
น�้ำเกี๋ยน

ตั้ ง องค์ ก รพั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ประชา-ชนต�ำบล
น�้ ำ เกี๋ ย นเกิ ด วิ สั ย
ทัศน์ “กินอิ่มนอน
อุ่น ฝันดี”

ปี ๒๕๓๓ แยกการ
ปกครองจากต�ำบล
น�้ำแก่น เป็นต�ำบล
น�้ ำ เ กี๋ ย น ก� ำ นั น
พรหมมา ดี ป านา
เป็นก�ำนันคนแรก

ยกฐานะจาก
สภาต�ำบลเป็น
องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลน�้ำ
เกี๋ยน

๒๕๕๒ ๒๕๕๖
สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา มีพระ
ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ
เสด็จพระราชด�ำเนิน
เยี่ ย มราษฏร ณ
ต�ำบลน�้ำเกี๋ยนเมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๒

ปี ๒๕๔๒ เริ่มท�ำงาน
โดยใช้กลไกผูน้ �ำ แถว
หน้า 37 ขุนศึก และ
ในปี ๒๕๔๘ เพิ่มเป็น
42 ขุนศึก

ปี ๒ ๕๓๔-๒๕๓๕
เริ่มมีการตั้งกลุ่มรุ่น
กลุ่มเสี่ยว

ปี ๒๕๔๙
จัดตั้งกองทุนวันละบาท

ปี ๒๕๓๔ เกิดการรวมกันของแกนน�ำ
บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เพือ่ แก้ไข
ปัญหาวิกฤติของชุมชน เรียกว่า “บวรส”
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น�้ำเกี๋ยน

ชุมชนแห่งความร่วมมือจากอดีตสู่ปัจจุบัน
เอกลักษณ์การแต่งกายในอดีต
และยังคงเห็นได้ในปั จจุ บัน

น�้ำเกี๋ยน เป็นชุมชนเก่าแก่ มีอายุราว ๑๙๐ ปี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ต�ำบลน�้ำเกี๋ยน อ�ำเภอ

ภูเพียง จังหวัดน่าน มีล�ำห้วยน�้ำเกี๋ยนไหลผ่าน เสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานาน
ความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ยังคงพึ่งพาอาศัยกัน เป็นสังคมเครือญาติ ดังจะเห็นได้จากนามสกุล
ส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วยค�ำว่า “ดี” แม้จะแยกออกเป็น 5 หมู่บ้านแล้ว แต่เนื่องจากมีเพียง วัดเดียว
โรงเรียนเดียว และด้วยความเป็นเครือญาติ ความสัมพันธ์คนต�ำบลน�้ำเกี๋ยน จึงยังยึดโยงกันอย่าง
เหนียวแน่น ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1

เมือ่ ย้อนรอย ตามเวลาทีผ่ นั ผ่านจากอดีตจวบจน
ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ของคนน�้ำเกี๋ยน ได้มีเรื่องราว
ส�ำคัญเกิดขึ้นหลายช่วงเวลา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชน
ในยุควัดทุ่งจะแลของคนสองกลุ่ม(ราวปี๒๓๖๕-๒๔๐๐)
และย้ายถิ่นฐานมารวมกันตั้งเป็นชุมชนขึ้น ณ สถานที่
ในปัจจุบนั สร้างวัดโป่งค�ำขึน้ (ยุควัดโป่งค�ำ พ.ศ.๒๔๐๑๒๔๕๗) จนถึงยุคต�ำบลน�้ำแก่น (พ.ศ.๒๔๕๘-๒๕๓๓)
ได้เริ่มมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ต�ำบล
และมีการตัง้ นามสกุล ส่วนใหญ่จะขึน้ ต้นด้วยค�ำว่า”ดี”
พร้อมๆกับมีมิชชันนารีมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ต่อมา
มีการสร้างโรงเรียน สร้างตลาด และอนามัย ชาวบ้าน
ในอดีตยังลักลอบตัดไม้ จนท�ำให้ป่าเกือบหมด เกิด
ภาวะภั ย แล้ ง ล� ำ น�้ ำ เกี๋ ย นแห้ ง ขอด ไม่ มี น�้ ำ ท� ำ นา
ชาวบ้านมีหนีส้ นิ มาก เล่นการพนันและใช้ยาบ้า จนเกิด
วิ ก ฤติ ข องชุ ม ชน ในยุ ค นี้ เ รี ย กว่ า ยุ ค แตกแยกทาง
ความคิด (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๔) จากนัน้ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔
เป็ น ต้ น มา ได้ ก ่ อ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งแกนน� ำ
ในส่วนของ บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย
(เรียกว่า “บวรส”) เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เรียกว่า
ยุคแห่งความร่วมมือ(พ.ศ.๒๓๔๕ถึงปัจจุบัน) โดยใช้
แนวทาง ผู้น�ำ 42 ขุนศึก มาตรการสังคม ความเป็น
เครือญาติ เวทีประชาคม เป็นแนวทางเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน จวบจนทุกวันนี้

น�ำ้ เกี๋ยน

จึงเป็น “ชุ มชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน”
ที่ควรค่าแก่การสืบถอดเรื่องราว
เล่าขานให้คนรุ ่นหลังได้เรียนรู้
และภาคภูมิใจ
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ภาพความร่วมมือร่วมใจของคนน�ำ้ เกี๋ยน มีมาตัง้ แต่อดีตจวบจนปั จจุ บัน
ในภาพชาวบ้านช่ วยกันพัฒนาหนทางเข้าวัดโป่ งค�ำ

ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ชาวบ้านช่ วยกันด้วยวิธี “คาคนไพ ไม้คนเล่ม” สร้างตลาดสดน�ำ้ เกี๋ยนหลังแรกขึน้

3

ก่อตัง้ ชุ มชน

ยุควัดทุ่งจะแล (พ.ศ.๒๓๖๕ –๒๔๐๐)
ประมาณปี พ.ศ.2365 ในสมัยของเจ้าสุมนเทวราชเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน มีกลุ่มคน
2 กลุ่ม เริ่มอพยพมาอาศัยอยู่บริเวณบ้านต้นกอกหมู่ 3 ในปัจจุบัน กลุ่มแรก เป็นบุคคลที่มาจาก
บ้านพญาภู บ้านหนองเต่า บ้านแสงดาว บ้านท่าล้อ บ้านร้องตอง บ้านศรีบญ
ุ เรืองและบ้านม่วงตึด๊
ได้อพยพกันมาท�ำไร่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ เริ่มต้นได้มาตั้งถิ่นฐานเพียงไม่กี่ครอบครัว พอนานเข้า
ก็ขยายเพิ่มมากขึ้น กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มข้าทาสบริวารของเจ้าผู้ครองนครน่าน ส่งมาเลี้ยงช้าง
เลีย้ งม้า วัว ควาย ประกอบกับบุคคลกลุม่ นีเ้ ป็นโรคเรือ้ น(ขีท้ ดู ) อยูร่ ว่ มกับสังคมหมูม่ ากไม่ได้ จึง
อาศัยอยูท่ ี่ นาเจ้าหลวง ซึง่ เป็นของเจ้าราชวงศ์ เจ้าเทพเกสรได้มาสร้างนาไว้ จากนัน้ คนทัง้ สองกลุม่
จึงได้สร้างอารามส�ำหรับประกอบพิธที างศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดทีอ่ นื่ หรือวัดใกล้เคียง
มาประกอบพิธีทางศาสนา สภาพบ้านเรือนในยุคนั้นก่อสร้างอย่างง่ายๆและ อาศัยอยู่บริเวณ
รอบๆ วัดทุ่งจะแล และดงขี้ทูด ประกอบอาชีพท�ำการเกษตร ทอผ้าเพื่อใช้เอง

ภาพจินตนาการวัดทุ่งจะแล วาดจากค�ำบอกของผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เล่าสืบทอดต่อกันมา 
4

ต�ำนานวัดทุ่งจะแล
มีต�ำนานว่า มีหงส์ตัวหนึ่งได้คาบ
แผ่นทองค�ำ บินผ่านหน้าหมูบ่ า้ น ขณะนัน้
มีกลุม่ ชาวบ้านหลายคนวิง่ ตามหงษ์ไป และ
พอถึงบริเวณทุ่งแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน หงษ์
ตัวนั้นได้แลตามองชาวบ้านที่วิ่งไล่ และ
อันตรธาน หายลับตาไป ชาวบ้านจึงเชือ่ ว่า
เกิดปาฏิหารย์ขึ้น จึงได้ร่วมกันสร้างเจดีย์
ไว้บริเวณนั้น จึงทุ่งจะแล(หรือทุ่งตาแล)

ซากอิฐของวัดทุ่งจะแล
ขุดพบบริเวณทุ่งนา บ้านต้นกอกหมู่ที่ 3
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวัดในอดีต
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ยุควัดโป่งค�ำ (พ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๕๗)

ต�ำนานค�ำว่า

"น�ำ้ เกี๋ยน"

ราวปี ๒๓๙๐ - ๒๔๐๐ ได้เกิดชุมชนขึ้น ณ บริเวณบ้านน�้ำเกี๋ยนปัจจุบัน โดยกลุ่มคนที่อยู่
กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ ได้มารวมกันตั้งเป็นชุมชนขึ้นริมล�ำห้วย จนเป็นที่มาของน�้ำเกี๋ยน
อยู่ ๓ ต�ำนานคือ

ต�ำนานที่ ๑
ในชุมชนแห่งนี้มีแม่น�้ำสายส�ำคัญอยู่สายหนึ่ง ไหลผ่านหมู่บ้านและไหลลงสู่แม่น�้ำน่าน
มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตรเศษ ใกล้ๆ ล�ำน�้ำสายนี้อยู่ใกล้ที่ตั้งของวัดและหลุมค�ำ (หลุม
ทองค�ำ) ทางเจ้าผู้ครองนครน่าน ได้เกณฑ์ข้าทาสบริวารมาขุดทองค�ำที่หลุมแห่งนี้ เพื่อน�ำไป
ปฏิสงั ขรณ์พระบรมธาตุแช่แห้ง โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะบรรทุกไป ชาวบ้านจึงเรียกชือ่ ล�ำน�ำ้ สายนี้
ว่า “น�ำ้ เกวียน” ต่อมาเพีย้ นเป็น “น�ำ้ เกีย๋ น” คนในชุมชนก็ถอื เอาชือ่ ของล�ำน�ำ้ เป็นชือ่ หมูบ่ า้ นนัน่ เอง
6

ต�ำนานที่ ๒
เป็ น ค� ำ ที่ เ พี้ ย นมาจากค� ำ ว่ า “เตี ย น”
หลักฐานจากพงศาวดารของวัดพระวัดพระธาตุ
แช่แห้ง เขียนไว้ว่า วัดพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บน
สองฝั่งล�ำน�้ำ คือ ล�ำน�ำลิง และล�ำน�้ำเตียน ค�ำว่า
เตียน ในภาษาล้าน แปลว่า น�้ำที่ไหลเสมอกัน
วั น เวลาผ่ า นมาอาจเพี้ ย น เป็ น ค� ำ ว่ า เกี ย น
เนือ่ งจากเป็นภาษาล้านนา การเขียนใช้พยัญชนะ
คล้ายกันระหว่าง ตัว กะ กับ ตัว ตะ

ต�ำนานที่ ๓
ข้อสันนิษฐานว่า ล�ำน�้ำเกี๋ยนในอดีต ชื่อว่า
“ล�ำน�้ำเคี่ยน” ค�ำว่า “เคี่ยน” เป็นภาษาล้านนา
หมายถึง การท�ำไม้ การกลึงไม้ ซึ่งอาจหมายถึง
การตัง้ ชือ่ ล�ำน�ำ้ หรือล�ำห้วย จากการทีค่ นส่วนหนึง่
มาเคี่ยนไม้อยู่ริมล�ำห้วย จึงเรียกว่า ล�ำน�้ำเคี่ยน
วันเวลาผ่านไป จึงเพี่ยนเป็น “น�้ำเกี๋ยน”

ต�ำนานที่ ๔
จากหลักฐานที่พบอักษรจารึกไว้ที่ ฐาน
พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชยั ของวัดโป่งค�ำ มีจารึก
ไว้ว่า พระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๐
ถวายวัดปูตองร่องน�ำ้ เกีย๋ น จึงสันนิษฐานว่า ค�ำว่า
“น�ำ้ เกีย๋ น” เป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกล�ำห้วยตัง้ แต่โบราณมา

7

ฐานพระพุ ทธรูปไม้ปางมารวิชยั มีจารึกไว้ว่า
“สร้างพระพุ ทธรูปเจ้าองค์นีไ้ ว้โจถะกะวะระ
พุ ทธศาสนาวัดปู ตองน�ำ้ เกี๋ยนตี่นี”้

ประวัตวัดโป่ งค�ำ
เดิมชื่อ วัดปูตอง (ภูตอง) สันนิษฐานว่า
เริ่มแรกได้สร้างเป็นอารามหรือที่พักสงฆ์ ในราวปี
พ.ศ.๒๔๐๐ โดยเรียกชือ่ ว่าวัดปูตองตามหลักฐานที่
ค้นพบในจารึกพระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัยจ�ำนวน
สององค์องค์แรกจารึกไว้ว่า “สร้างพระพุทธรูป
เจ้าองค์นี้ไว้โจถะกะวะระพุทธศาสนาวัดปูตองน�้ำ
เกี๋ยนตี่นี้” องค์ที่สองจารึกไว้ว่า “หลวงเคล้าเมือง
สร้างไว้กับศาสนาวัดปูตอง หื้อเป็นตี่ปูจาแก่คน
ตั้งหลาย” ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๓๐ มีการสร้างวิหาร
ขึน้ และได้ทำ� เรือ่ งสร้างวัดให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
บ้านเมือง จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโป่งค�ำ โดย
มีครูบาก๋าวิชัยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.๒๔๓๕ โดย
ชื่อโป่งค�ำ สันนิษฐานว่ามาจากความเชื่อว่า ที่ตั้ง
ของวัดมีหลุมทองค�ำอยู่

ศิลาจารึก ประวัติสร้างวิหารวัดโป่ งค�ำ

ภาพถ่ายหมู ่สามเณร ด้านหน้าวิหารวัดโป่ งค�ำ ปี พ.ศ.2450
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ครูบาอินต๊ะรส เจ้าอาวาสวัดโป่ งค�ำ
ช่ วงปี พ.ศ.2450

สร้างโรงเรียนแห่งแรกขึน้ ภายในวัดโป่ งค�ำ
โดยมีพระเมืองค�ำ งานนันไชยเป็นครูคนแรก
9

จุ ดเริม่ ต้นของคริสต์ศาสนาในชุ มชนน�ำ้ เกี๋ยน
จากบันทึกของพ่อครูเทเลอร์ เมื่อปลายปี ค.ศ.1918 พ่อครู
เทเลอร์และคณะผู้ประกาศมาที่หมู่บ้านน�้ำเกี๋ยน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของเมืองน่าน เป็นทางผ่านของมิชชันนารี เดินทางไป
ประกาศยังเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาวซึง่ ในสมัยก่อนถูกฝรัง่ เศส
ปกครองอยู่ พ่อครูเทเลอร์ได้ช่วยหญิงหม้ายยากจนคนหนึ่งสร้าง
กระท่อมใหม่และได้ให้บัพติสมาแก่ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 2 คน และ
อีกไม่กี่เดือนต่อมาพ่อครูเทเลอร์เข้ามาช่วยรักษาผู้ป่วยเป็นไข้หวัด
ร้ายแรง 3 ครอบครัว
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คริสตจักรกันธาทิพย์กิตติคุณ
ระหว่างปี ค.ศ.1916 - 1918 เชื่อว่าเป็นช่วงที่เกิดชุมชนคริสเตียนขึ้นในหมู่บ้านน�้ำ
เกี๋ยน ครอบครัวแรกที่สนใจในคริสต์ศาสนา คือครอบครัวนายกันและนางติ๊พย์ หรือที่
ลูกหลานเรียกว่า พ่ออุ้ยกัน แม่อุ้ยติ๊พย์ ซึ่งได้ประสบปัไญหาในเรื่องของการเจ็บป่วย
ได้รบั เชือ่ เป็นคริสเตียนเนือ่ งจากเคยฟังการประกาศคริสต์ศาสนา จากพ่อครูเทเลอร์ ชุมชน
คริสเตียนบ้านน�้ำเกี๋ยนได้รับการแต่งตั้งเป็นหมวดคริสเตียนกันธาทิพย์ เมื่อปี ค.ศ.1982
ต่อมาในวันที่ 6 มกราคม 1985 มีการสถาปนาหมวดคริสเตียนกันธาทิพย์ เป็น “คริสตจักร
กันธาทิพย์กิตติคุณ” เพื่อเป็นการร�ำลึกและเป็นอนุสรณ์แห่งความเชื่อของบรรพบุรุษ
ผู้เริ่มต้นชุมชนคริสเตียน
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