
วิถีน�้ำเกี๋ยน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน

๒๐๐ ปี



ก่อตั้งชุมชน
ยุควัดทุ่งจะแล (ปีพ.ศ.๒๓๖๕-๒๔๐๐)

๒๓๖๕                ๒๓๘๐        ๒๓๙๙     ๒๔๐๐   ๒๔๑๕    ๒๔๓๐    ๒๔๓๕       ๒๔๔๐    ๒๔๕๐   ๒๔๕๗              ๒๔๖๑           ๒๔๖๘       ๒๔๗๔      ๒๔๘๑           ๒๔๙๐

เจ้าสมุนเทวราช
 เจ้าผู้ครองนครน่าน

เริ่มมีผู ้คนมาอาศัยอยู ่  โดย
อพยพมา 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมา
จากบ้านพญาภ ู บ้านหนองเต่า 
บ้านแสงดาว บ้านท่าล้อ บ้าน
ร้องตอง บ้านศรีบุญเรืองและ
บ้านม่วงตึ๊ด ได้อพยพกันมา
ท�าไร่  ท�าสวน  เลี้ยงสัตว์  อีก
กลุ่มเป็นข้าทาสบริวารของเจ้า
ผูค้รองนครน่าน ส่งมาเลีย้งช้าง 
เลี้ยงม้า วัว ควาย และคนกลุ่ม
นีเ้ป็นโรคเรือ้น จงึมาต้ังถ่ินฐาน
ทีท่ศิตะวนัออกของบ้านหมูท่ี ่3 
ในปัจจุบัน ได้สร้างอาราม ขึ้น 
ต่อมาเรียกว่า วัดทุ่งจะแล

รวมก ลุ ่ มคนทั้ ง 
2 กลุ่ม ย้ายมาตั้ง
ชุมชนอยู ่บริ เวณ
บ้านน�้าเกี๋ยน 

สร้างวหิารวดัโป่งค�า
ครูบาก๋าวิชัยเป็น
เจ้าอาวาสคนแรก

ได้รับวิสุงคามสีมา

ครูบาธนัชชัย
เป็นเจ้าอาวาส

ปี พ.ศ.๒๔๐๐ 
สร้างอารามวัดโป่งค�า 

พบจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปไม้
“สร้างถวายวัดปูตอง
ร่องน�้าเกี๋ยน"

ยุควัดโป่งค�า
(ปีพ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๕๗)

เริ่มมีมิชชันนารีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์
ในเมืองน่าน
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๒๓๖๕                ๒๓๘๐        ๒๓๙๙     ๒๔๐๐   ๒๔๑๕    ๒๔๓๐    ๒๔๓๕       ๒๔๔๐    ๒๔๕๐   ๒๔๕๗              ๒๔๖๑           ๒๔๖๘       ๒๔๗๔      ๒๔๘๑           ๒๔๙๐

ครูบาธนัชชัย
เป็นเจ้าอาวาส

ครูบาอินต๊ะรส
เป็นเจ้าอาวาส

เริ่มตั้งนามสกุล 
ส่วนใหญ่
ขึ้นต้นด้วย
ค�าว่า “ดี”

สร้างโรงเรียน
ในวัดโป่งค�า   
พระเมืองค�า 
งานนันไชย 

เป็นครูคนแรก 

ปี ๒๔๕๘ มีมิชชันนารีมาเผยแผ่
ศาสนา โดยพ่อครูเทเลอร์ได้
ช่วยเหลือหญิงหม้ายท่ีป่วยด้วย
ไข้มาลาเรียจนหายป่วย และ
ครอบครวัแม่อุย้ติบ๊ ดตีนันา เป็น
คริสเตียนครอบครัวแรก

เกดิไฟไหม้อาคารเรยีน 
จงึย้ายโรงเรยีนออก

มาตั้งอยู่นอกวัด  

ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู ่ 
ณ ท่ีปัจจุบัน โดยพ่อ
อุ้ยฝั้น  อุ่นเรือน เป็น
ผู ้บริจาคที่ดิน  ชื่อ
เดิม “โรงเรียนบ้านน�้า
เกียน”

ยุควัดโป่งค�า
(ปีพ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๕๗)

ยุคต�าบลน�้าแก่น
(ปีพ.ศ.๒๔๕๘-๒๕๓๓)

เริ่มการปกครองแบบแบ่งเขต
หมู่บ้าน /ต�าบล 

เกิดสงครามโลกครั้งที่  2
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ยุคแตกแยกทางความคิด (ปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๔)

  ๒๕๐๓          ๒๕๐๘-๐๙       ๒๕๑๑             ๒๕๑๖                ๒๕๒๐              ๒๕๓๐               ๒๕๓๒                ๒๕๓๕               ๒๕๔๑            ๒๕๔๒           ๒๕๕๒  ๒๕๕๖

ชาวบ้านช่วยกัน
สร้างตลาดสดหลัง
แรก (บริเวณหน้า 
หอประชุมหมู่ ๒ 
ในปัจจุบัน) โดยมี
หน่วยพัฒนาการ
เคลือ่นทีจ่าก
จงัหวดั
มาช่วย

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

วันที่ ๒๑ มกราคม 
คศ.๑๙๗๓ คริสต- 
จักรภาคที่ ๕ น่าน 
ได้ท�าการเปิดโบสถ ์
และตั้งชุมชนคริส- 
เตียนบ้านน�้าเก๋ียน
เป็น “หมวดกัณฑา
ทิ พ ย ์ ” แ ล ะ เ พื่ อ 
เป็อนุสรณ์แด่พ่ออุ้ย
กัณธิยะ แม่อุ ้ยติ๊บ 
บรรพบรุษุครสิเตยีน
ครอบครัวแรก

สร้างอนามัย
หลังแรกโดยมี
พ่อจรูญ ดีวุฒิ 
เป็นผู้บริจาค
ที่ดิน มีหมอ 
วิลาวัลย์
ปิงเมือง 
เป็นหมอคนแรก

ชาวบ้านบางส่วน
มีอาชีพท�าไม้
แปรรูป
มีช้างไว้ใช้งาน

เกิดวิกฤติภัยแล้ง น�้า
ล�าห้วยน�้าเกี๋ยนแห้ง
ขอด ไม่มนี�า้ท�านา เหตุ
จากการลักลอบตัดไม้
ท�าลายป่า มีโรงเลื่อย
เถือ่น การแปรรปูไม้ไป
ขาย ผู้ใช้แรงงาน นิยม
ใช้ยาขยายหลอดลม
เป็นตัวกระตุ้น เพื่อให้
มีแรงงาน จนติด  จาก
นั้น เริ่มน�ายาบ้ามาใช้ 
ชาวบ้านนิยมเล่นการ
พนันกันเป ็นจ�านวน
มาก 
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ยุคแตกแยกทางความคิด (ปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๔)

  ๒๕๐๓          ๒๕๐๘-๐๙       ๒๕๑๑             ๒๕๑๖                ๒๕๒๐              ๒๕๓๐               ๒๕๓๒                ๒๕๓๕               ๒๕๔๑            ๒๕๔๒           ๒๕๕๒  ๒๕๕๖

เกิดวิกฤติภัยแล้ง น�้า
ล�าห้วยน�้าเกี๋ยนแห้ง
ขอด ไม่มนี�า้ท�านา เหตุ
จากการลักลอบตัดไม้
ท�าลายป่า มีโรงเลื่อย
เถือ่น การแปรรปูไม้ไป
ขาย ผู้ใช้แรงงาน นิยม
ใช้ยาขยายหลอดลม
เป็นตัวกระตุ้น เพ่ือให้
มีแรงงาน จนติด  จาก
นั้น เริ่มน�ายาบ้ามาใช้ 
ชาวบ้านนิยมเล่นการ
พนันกันเป ็นจ�านวน
มาก 

ปี ๒๕๓๓ แยกการ
ปกครองจากต�าบล  
น�้าแก่น เป็นต�าบล
น�้ า เ ก๋ี ยน  ก� า นั น
พรหมมา ดีปานา 
เป็นก�านันคนแรก 

ป ี๒๕๓๔-๒๕๓๕ 
เริ่มมีการตั้งกลุ่มรุ่น
กลุ่มเสี่ยว

ปี ๒๕๓๔  เกิดการรวมกันของแกนน�า 
บ้าน วัด โรงเรียน สถานอีนามัย เพือ่แก้ไข
ปัญหาวกิฤตขิองชมุชน เรยีกว่า “บวรส”

เ กิ ด เ ห ตุ ก า รณ  ์
ชาวบ ้านรวมตัว 
กนัขบั ไล่เจ้าอาวาส
วัดโป่งค�า จากนั้น
ไล ่ผู ้อ�านวยการ
โรงเรียน เหตุจาก
ความขัดแย้ง

ชาวบ้านช่วยกันจับ
เ ล่ื อย โซ ่ ข อ ง ผู ้ ม า
ลักลอบตัดไม้ในป่า 
และน�ามาเผาทีส่นาม
โรงเรยีนบ้านน�า้เก๋ียน 
จากนั้นเกิดการรวม
ตัวกันอนุรักษ์ป่าขุน
น�้าเกี๋ยน 

ตั้งองค์กรพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ประชา-ชนต�าบล
น�้าเกี๋ยนเกิดวิสัย
ทัศน์ “กินอิ่มนอน
อุ่น ฝันดี”

ยกฐานะจาก
สภาต�าบลเป็น 
องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลน�้า
เกี๋ยน

ปี ๒๕๔๒ เริ่มท�างาน
โดยใชก้ลไกผูน้�า แถว
หน้า 37 ขุนศึก และ
ในปี ๒๕๔๘ เพิ่มเป็น 
42 ขุนศึก 

ปี ๒๕๔๙
จัดตั้งกองทุนวันละบาท 

สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดา มีพระ
มหาก รุณา ธิ คุ ณ
เสดจ็พระราชด�าเนนิ
เยี่ ยมราษฏร ณ 
ต�าบลน�้าเกี๋ยนเมื่อ
วนัที ่๒๔ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๒
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ชุมชนแห่งความร่วมมือจากอดีตสู่ปัจจุบัน

น�้ำเกี๋ยน

	 น�้ำเกี๋ยน เป็นชุมชนเก่าแก่ มีอายุราว ๑๙๐ ปี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ต�าบลน�้าเก๋ียน อ�าเภอ 

ภูเพียง จังหวัดน่าน มีล�าห้วยน�้าเกี๋ยนไหลผ่าน เสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานาน  

ความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ยังคงพึ่งพาอาศัยกัน เป็นสังคมเครือญาติ ดังจะเห็นได้จากนามสกุล 

ส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วยค�าว่า “ดี” แม้จะแยกออกเป็น 5 หมู่บ้านแล้ว แต่เนื่องจากมีเพียง วัดเดียว  

โรงเรียนเดียว และด้วยความเป็นเครือญาติ ความสัมพันธ์คนต�าบลน�้าเกี๋ยน จึงยังยึดโยงกันอย่าง

เหนียวแน่น ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   

เอกลักษณ์การแต่งกายในอดีต 
และยังคงเห็นได้ในปัจจุบัน
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 เมือ่ย้อนรอย ตามเวลาทีผ่นัผ่านจากอดตีจวบจน

ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ของคนน�้าเกี๋ยน ได้มีเรื่องราว

ส�าคัญเกิดขึ้นหลายช่วงเวลา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชน

ในยุควัดทุ่งจะแลของคนสองกลุ่ม(ราวปี๒๓๖๕-๒๔๐๐) 

และย้ายถิ่นฐานมารวมกันตั้งเป็นชุมชนขึ้น ณ สถานที่

ในปัจจบุนั สร้างวดัโป่งค�าขึน้ (ยุควดัโป่งค�า พ.ศ.๒๔๐๑-

๒๔๕๗) จนถึงยุคต�าบลน�้าแก่น (พ.ศ.๒๔๕๘-๒๕๓๓) 

ได้เริ่มมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ต�าบล 

และมกีารตัง้นามสกลุ ส่วนใหญ่จะขึน้ต้นด้วยค�าว่า”ด”ี  

พร้อมๆกับมีมิชชันนารีมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ต่อมา 

มีการสร้างโรงเรียน สร้างตลาด และอนามัย ชาวบ้าน 

ในอดีตยังลักลอบตัดไม้ จนท�าให้ป่าเกือบหมด เกิด

ภาวะภัยแล้ง ล�าน�้าเกี๋ยนแห้งขอด ไม่มีน�้าท�านา  

ชาวบ้านมหีนีส้นิมาก เล่นการพนนัและใช้ยาบ้า จนเกดิ 

วิกฤติของชุมชน ในยุคนี้เรียกว่ายุคแตกแยกทาง 

ความคดิ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๔) จากนัน้ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ 

เป็นต้นมา ได้ก่อเกิดความร่วมมือระหว่างแกนน�า 

ในส่วนของ บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย  

(เรียกว่า “บวรส”) เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน เรียกว่า

ยุคแห่งความร่วมมือ(พ.ศ.๒๓๔๕ถึงปัจจุบัน) โดยใช้

แนวทาง ผู้น�า 42 ขุนศึก มาตรการสังคม ความเป็น

เครือญาติ เวทีประชาคม เป็นแนวทางเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน จวบจนทุกวันนี้

น�า้เกี๋ยน 
จึงเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน”  
ที่ควรค่าแก่การสืบถอดเรื่องราว 
เล่าขานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 
และภาคภูมิใจ 
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ภาพความร่วมมือร่วมใจของคนน�า้เกี๋ยน มีมาตัง้แต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ในภาพชาวบ้านช่วยกันพัฒนาหนทางเข้าวัดโป่งค�า 

ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ชาวบ้านช่วยกันด้วยวิธี “คาคนไพ ไม้คนเล่ม” สร้างตลาดสดน�า้เกี๋ยนหลังแรกขึน้ 
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ก่อตัง้ชุมชน
ยุควัดทุ่งจะแล (พ.ศ.๒๓๖๕ –๒๔๐๐)

 ประมาณปี พ.ศ.2365 ในสมัยของเจ้าสุมนเทวราชเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน มีกลุ่มคน  

2 กลุ่ม เริ่มอพยพมาอาศัยอยู่บริเวณบ้านต้นกอกหมู่ 3 ในปัจจุบัน กลุ่มแรก เป็นบุคคลที่มาจาก

บ้านพญาภ ูบ้านหนองเต่า บ้านแสงดาว บ้านท่าล้อ บ้านร้องตอง บ้านศรบีญุเรอืงและบ้านม่วงตึด๊ 

ได้อพยพกันมาท�าไร่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ เริ่มต้นได้มาตั้งถิ่นฐานเพียงไม่กี่ครอบครัว พอนานเข้า

ก็ขยายเพ่ิมมากขึ้น กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มข้าทาสบริวารของเจ้าผู้ครองนครน่าน ส่งมาเลี้ยงช้าง  

เลีย้งม้า ววั ควาย ประกอบกบับคุคลกลุม่นีเ้ป็นโรคเรือ้น(ขีท้ดู) อยูร่่วมกบัสงัคมหมูม่ากไม่ได้  จงึ

อาศยัอยู่ที ่นาเจ้าหลวง ซึง่เป็นของเจ้าราชวงศ์  เจ้าเทพเกสรได้มาสร้างนาไว้ จากนัน้ คนทัง้สองกลุม่ 

จงึได้สร้างอารามส�าหรบัประกอบพธิทีางศาสนา โดยนมินต์พระสงฆ์จากวดัทีอ่ืน่หรือวดัใกล้เคียง

มาประกอบพิธีทางศาสนา  สภาพบ้านเรือนในยุคนั้นก่อสร้างอย่างง่ายๆและ อาศัยอยู่บริเวณ

รอบๆ วัดทุ่งจะแล และดงขี้ทูด  ประกอบอาชีพท�าการเกษตร ทอผ้าเพื่อใช้เอง

   

ภำพจินตนำกำรวัดทุ่งจะแล	วำดจำกค�ำบอกของผู้เฒ่ำผู้แก่	ที่เล่ำสืบทอดต่อกันมำ	
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ภำพจินตนำกำรวัดทุ่งจะแล	วำดจำกค�ำบอกของผู้เฒ่ำผู้แก่	ที่เล่ำสืบทอดต่อกันมำ	

ต�ำนำนวัดทุ่งจะแล 

 มีต�านานว่า มีหงส์ตัวหนึ่งได้คาบ

แผ่นทองค�า บนิผ่านหน้าหมูบ้่าน  ขณะนัน้

มกีลุม่ชาวบ้านหลายคนวิง่ตามหงษ์ไป และ

พอถึงบริเวณทุ่งแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน หงษ์

ตัวน้ันได้แลตามองชาวบ้านที่ว่ิงไล่ และ

อนัตรธาน หายลบัตาไป ชาวบ้านจงึเชือ่ว่า

เกิดปาฏิหารย์ขึ้น จึงได้ร่วมกันสร้างเจดีย์

ไว้บริเวณนั้น จึงทุ่งจะแล(หรือทุ่งตาแล)

ซำกอิฐของวัดทุ่งจะแล	

ขุดพบบริเวณทุ่งนำ	บ้ำนต้นกอกหมู่ที่	3	

ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวัดในอดีต
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 ราวปี ๒๓๙๐ - ๒๔๐๐ ได้เกิดชุมชนขึ้น ณ บริเวณบ้านน�้าเกี๋ยนปัจจุบัน โดยกลุ่มคนที่อยู่

กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ ได้มารวมกันตั้งเป็นชุมชนขึ้นริมล�าห้วย จนเป็นที่มาของน�้าเกี๋ยน 

อยู่ ๓ ต�านานคือ

 ในชุมชนแห่งนี้มีแม่น�้าสายส�าคัญอยู่สายหนึ่ง ไหลผ่านหมู่บ้านและไหลลงสู่แม่น�้าน่าน  

มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตรเศษ ใกล้ๆ ล�าน�้าสายนี้อยู่ใกล้ที่ตั้งของวัดและหลุมค�า (หลุม

ทองค�า) ทางเจ้าผู้ครองนครน่าน ได้เกณฑ์ข้าทาสบริวารมาขุดทองค�าที่หลุมแห่งนี้ เพื่อน�าไป

ปฏสิงัขรณ์พระบรมธาตุแช่แห้ง โดยใช้เกวยีนเป็นพาหนะบรรทกุไป ชาวบ้านจงึเรยีกช่ือล�าน�า้สายนี้

ว่า “น�า้เกวยีน” ต่อมาเพ้ียนเป็น “น�า้เก๋ียน” คนในชมุชนกถ็อืเอาชือ่ของล�าน�า้เป็นชือ่หมูบ้่านนัน่เอง

ยุควัดโป่งค�ำ (พ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๕๗)

ต�านานค�าว่า "น�า้เกี๋ยน"

ต�านานที่ ๑
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 เป ็นค�าที่ เพี้ยนมาจากค�าว ่า “เตียน”  

หลักฐานจากพงศาวดารของวัดพระวัดพระธาตุ

แช่แห้ง เขียนไว้ว่า วัดพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บน

สองฝั่งล�าน�้า คือ ล�าน�าลิง และล�าน�้าเตียน ค�าว่า 

เตียน ในภาษาล้าน  แปลว่า น�้าที่ไหลเสมอกัน  

วันเวลาผ่านมาอาจเพี้ยน เป็นค�าว่า เกียน 

เนือ่งจากเป็นภาษาล้านนา การเขยีนใช้พยญัชนะ

คล้ายกันระหว่าง ตัว กะ กับ ตัว ตะ  

 จากหลักฐานที่พบอักษรจารึกไว้ท่ี ฐาน

พระพทุธรปูไม้ปางมารวชิยั ของวดัโป่งค�า มจีารกึ

ไว้ว่า พระพุทธรูปน้ีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๐ 

ถวายวดัปตูองร่องน�า้เกีย๋น จงึสนันษิฐานว่า ค�าว่า  

“น�า้เกีย๋น” เป็นค�าทีใ่ช้เรยีกล�าห้วยตัง้แต่โบราณมา   

 ข้อสันนิษฐานว่า ล�าน�้าเกี๋ยนในอดีต ชื่อว่า 

“ล�าน�้าเคี่ยน” ค�าว่า “เคี่ยน” เป็นภาษาล้านนา 

หมายถึง การท�าไม้ การกลึงไม้ ซึ่งอาจหมายถึง

การตัง้ชือ่ล�าน�า้ หรอืล�าห้วย จากการทีค่นส่วนหนึง่

มาเคี่ยนไม้อยู่ริมล�าห้วย จึงเรียกว่า ล�าน�้าเคี่ยน 

วันเวลาผ่านไป จึงเพี่ยนเป็น “น�้าเกี๋ยน”

ต�านานที่ ๒   

ต�านานที่ ๓  

ต�านานที่ ๔  
ฐานพระพุทธรูปไม้ปางมารวิชยั มีจารึกไว้ว่า
“สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์นีไ้ว้โจถะกะวะระ 
พุทธศาสนาวัดปูตองน�า้เกี๋ยนตี่นี”้
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 เดิมชื่อ วัดปูตอง (ภูตอง) สันนิษฐานว่า 

เริ่มแรกได้สร้างเป็นอารามหรือที่พักสงฆ์ ในราวปี 

พ.ศ.๒๔๐๐ โดยเรียกชือ่ว่าวดัปตูองตามหลกัฐานที่

ค้นพบในจารึกพระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัยจ�านวน

สององค์องค์แรกจารึกไว้ว่า “สร้างพระพุทธรูป

เจ้าองค์นี้ไว้โจถะกะวะระพุทธศาสนาวัดปูตองน�้า

เกี๋ยนตี่นี้” องค์ที่สองจารึกไว้ว่า “หลวงเคล้าเมือง

สร้างไว้กับศาสนาวัดปูตอง ห้ือเป็นตี่ปูจาแก่คน

ตั้งหลาย” ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๓๐ มีการสร้างวิหาร

ขึน้และได้ท�าเรือ่งสร้างวดัให้ถกูต้องตามกฎหมาย

บ้านเมือง จากน้ันเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโป่งค�า โดย

มีครูบาก๋าวิชัยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  ได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.๒๔๓๕  โดย

ชื่อโป่งค�า สันนิษฐานว่ามาจากความเชื่อว่า ที่ตั้ง

ของวัดมีหลุมทองค�าอยู่   

ศิลาจารึก ประวัติสร้างวิหารวัดโป่งค�า 

ภาพถ่ายหมู่สามเณร ด้านหน้าวิหารวัดโป่งค�า ปีพ.ศ.2450

ประวัตวัดโป่งค�า
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ครูบาอินต๊ะรส เจ้าอาวาสวัดโป่งค�า  
ช่วงปีพ.ศ.2450 

สร้างโรงเรียนแห่งแรกขึน้ภายในวัดโป่งค�า

โดยมีพระเมืองค�า งานนันไชยเป็นครูคนแรก
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จุดเริม่ต้นของคริสต์ศาสนาในชุมชนน�า้เกี๋ยน  
 จากบันทึกของพ่อครูเทเลอร์ เมื่อปลายปี ค.ศ.1918 พ่อคร ู

เทเลอร์และคณะผู้ประกาศมาที่หมู่บ้านน�้าเกี๋ยน ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศ 

ตะวันออกของเมืองน่าน เป็นทางผ่านของมิชชันนารี เดินทางไป

ประกาศยงัเมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาวซึง่ในสมัยก่อนถกูฝรัง่เศส

ปกครองอยู่ พ่อครูเทเลอร์ได้ช่วยหญิงหม้ายยากจนคนหนึ่งสร้าง

กระท่อมใหม่และได้ให้บัพติสมาแก่ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 2 คน และ

อีกไม่กี่เดือนต่อมาพ่อครูเทเลอร์เข้ามาช่วยรักษาผู้ป่วยเป็นไข้หวัด 

ร้ายแรง 3 ครอบครัว 
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 ระหว่างปี ค.ศ.1916 - 1918 เชื่อว่าเป็นช่วงที่เกิดชุมชนคริสเตียนขึ้นในหมู่บ้านน�้า

เกี๋ยน ครอบครัวแรกที่สนใจในคริสต์ศาสนา  คือครอบครัวนายกันและนางติ๊พย์ หรือที่

ลูกหลานเรียกว่า พ่ออุ้ยกัน แม่อุ้ยติ๊พย์ ซึ่งได้ประสบปัไญหาในเรื่องของการเจ็บป่วย  

ได้รับเชือ่เป็นคริสเตยีนเนือ่งจากเคยฟังการประกาศครสิต์ศาสนา จากพ่อครเูทเลอร์ ชมุชน

คริสเตียนบ้านน�้าเกี๋ยนได้รับการแต่งตั้งเป็นหมวดคริสเตียนกันธาทิพย์ เมื่อปี ค.ศ.1982 

ต่อมาในวนัที ่6 มกราคม 1985 มกีารสถาปนาหมวดครสิเตยีนกนัธาทพิย์ เป็น “ครสิตจกัร 

กันธาทิพย์กิตติคุณ” เพื่อเป็นการร�าลึกและเป็นอนุสรณ์แห่งความเชื่อของบรรพบุรุษ 

ผู้เริ่มต้นชุมชนคริสเตียน 

คริสตจักรกันธาทิพย์กิตติคุณ
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