ประวัตเิ ริ่มแรกการประกาศพระกิตติคุณของ
หมอ และแหม่ มคลาร์ ค...ในประเทศไทย
ผป.โอภาส จันทร์ วงศ์ เรียบเรียง
คณะเชิ ชเชส ออฟ ไครสต์ (churches of
Christ) แห่ งราชาอาณาจัก รอังกฤษซึ่ ง มีสานักงาน
ใหญ่ที่เมืองเบอร์ มิงแฮม ในตอนต้นศตวรรษที่ 20
ได้ทาการเผยแพร่ พระกิ ตติคุณนิ กายโปรแตสเตนท์
ไปยังแอฟริ กาและเอเชี ยตรงกับสมัยกรุ งเทพฯ ใน
รั ช กาลที่ 5 ได้ต้ งั สถานที่ ป ระกาศพระกิ ตติ คุ ณ ที่
เมืองเยของพม่าตอนใต้เป็ นการเผยแพร่ ในหมู่ชาว
มอญโดยเฉพาะ โดยมีมิชชันนารี แกนนาที่สาคัญ 2
ท่าน คือ ศาสนาจารย์โรเบิร์ต ฮาลิ เดย์กบั ครอบครัว
และศาสนาจารย์แอลเฟรค .อี. ฮัดสัน
ต่อมาคณะมิ ช ชั่นนารี ค ณะนี้ ท ราบว่า ชาว
มอญ อพยพไปอยูใ่ นประเทศไทยบริ เวณลุ่มแม่น้ ากลองเป็ นจานวนมมาก ศาสนาจารย์แอลเฟรด อี.ฮัด
สันได้รับมอบหมายให้ดาเนินการภารกิจนี้
ทาง ศจ. ฮัดสัน ได้ออกเดินทางจากเมืองเย ประเทศพม่าตอนใต้ในปลายปี 1902 บุกฝ่ าดงข้าม
แม่น้ าเดินทางเข้ามาทางด่านพระเจดี ยส์ ามองค์ จังหวัดกาญจนาบุรีแล้วอาศัยซุ งขุดเป็ นเรื อล่องมาตาม
แควน้อย หรื อแม่น้ าไทรโยคลงมาจนถึง ตาบลปากแพรก จังหวัดกาญจบุรีอนั เป็ นตาบลที่ สายน้ าสอง
สายคือแควใหญ่และแควน้อยไหลรวมเป็ นแม่น้ าแม่กลองท่านจึงได้เดินทางต่อโดยเรื อยนต์โดยสารลง
มาตามลาแม่น้ าแม่กลองมาถึงตาบลนครชุ มน์ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรีซ่ ึ งเป็ นชุ มชนใหญ่ของชาว
มอญทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ าแม่กลองในเดือนกุมภาพันธ์ 1903
ที่ตาบลนครชุ มน์ ริ มแม่น้ าแม่กลองนี้ ศจ. ฮัดสัน ซึ่ งพูดภาษามอญได้คล่ องแคล่ ว ได้รับการ
ต้อนรับจากชาวบ้านด้วยดี จึงหาที่ดินแปลงหนึ่ง ประมาณ 4 ไร่ เศษ ริ มแม่น้ าฝั่งซ้าย ใต้วดั นครชุมน์ตรง
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ข้ามม่วงหรื อบ้านม่วง ปลูกกระท่อมหลังหนึ่ งหลังคามุงจาก ฝาไม้ไผ่ขดั แตะและปูพ้ืนด้วยฟาง ใช้เป็ น
ห้องพัก และห้องพยาบาล ห้องเรี ยน เพื่อการเผยแพร่ พระกิตติคุณ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลักของคณะเชิ ช
เชส ออฟ ไครส์
“เพราะฉะนั้น บ้านนครชุมน์จึงเป็ นจุดแรกในประเทศไทย ที่คณะเชิชเชส ออฟ ไครสต์ ใช้เป็ น
ที่เผยแพร่ พระศาสนาคริ สต์นิกายโปรแตสแตนท์”
หลังจาก ศจ.ฮัดสัน เดินทางมาได้ 4-5 เดือน ก็มีมิชชันนารี อีกท่านหนึ่ งที่สาคัญคือ ศจ.เปอร์ ซี
คลาร์ ค คนทัว่ ไปนิ ยมเรี ยกว่าหมอคลาร์ ค คุณหมอคลาร์ ค ซึ่ งเป็ นช่างไม้ และได้เรี ยนจบหลักสู ตรพระ
คริ สตธรรมและการตีพิมพ์ ได้รับการอบรมวิชาแพทย์ที่วิทยาลัยลิฟวิงสโตนในนครลอนดอน เดินทาง
มาสมทบช่ วยเหลื อในกิ จการเผยแพร่ พระกิ ตติคุณและมาถึ งบ้านนครชุ มน์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1903
ขณะนั้นท่านมีอายุเพียง 24 ปี
ก่อนหน้าที่คุณหมอได้เคยทางานกับคณะเชิ ชเชส ออฟ ไครส์ในเมืองเยในประเทศพม่ามาก่อน
หลายเดือน จึงได้ฝึกภาษามอญเป็ นอย่างดี คุณหมอเดินทางเรื อเข้ากรุ งเทพฯ วันรุ่ งขึ้นเดินทางโดย รถไฟ
ที่ไม่มีห้องโดยสารอย่างปั จจุบนั แต่เป็ นรถบรรทุกดินแบบ ข.ต. (ข้างต่า) ไม่มีหลังคาลากจูงด้วยหัวรถ
จักรไอน้ าเล็ก ๆ ที่ใช้ฟืนรุ่ นที่คนรถไฟเรี ยกว่า รถจักร์ ปล่องกระโถน วิง่ ช้ามาก กว่าจะถึงบ้านนครชุมน์
ก็ค่ าพอดี สมัยนั้นบ้านนครชุ มน์ไม่มีตลาดหรื อร้ านขายของเลย เครื่ องอุปโภคบริ โภคต้องนาไปจาก
กรุ งเทพฯ เป็ นระยะ ๆ
ในวันที่ท่านไปถึ ง เกิ ดการยิงกันในหมู่บา้ นมีผคู ้ นบาดเจ็บ มาให้ท่านรักษาและมีคนไข้ตาย 1
คนศาสนาจารย์ฮดั สันซึ่ งมาถึ งนครชุ มน์ก่อนหมอ 4 เดื อน และคุ ณหมอคลาร์ คได้ร่วมมื อกันทางาน
เผยแพร่ พระกิ ต ติ คุ ณ ในหมู่ ช าวมอญทั้ง สองฝั่ ง แม่ น้ าแม่ ก ลองและให้ บ ริ การชาวบ้า นในการ
รักษาพยาบาลต่อมาท่านได้สร้ างเรื อนไม้ข้ ึนอี กหลังหนึ่ งเป็ นเรื อนไม้สองชั้น เพื่อให้พอสาหรับแบ่ง
ส่ วนเป็ นที่นมัสการสอนพระคัมภีร์ห้องยาสาหรับการรักษาพยาบาล ชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย และเป็ น
ห้องเรี ยนให้ลูกหลานชาวมอญ ได้ศึกษาเล่าเรี ยนบ้านหลังนี้ภายหลังได้ร้ื อมาปลูกเป็ นบ้านพักนายแพทย์
เจริ ญ บูรณะบรรพต ที่นครปฐม
ในขณะนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการศึกษาภาคบังคับ เด็ก ๆ จะได้รับการชักชวนให้มา
เรี ยน โดยจัดให้ครู ไทย ชื่อครู บุนนาค กลิ่นหอม มาสอนให้อ่าน ออกเขียนได้และทาเลข นักเรี ยนมีนอ้ ย
มากในระยะแรก ต่อมามีวยั รุ่ นมาเรี ยนมาก เพราะนึกว่าเข้ามาเรี ยนหนังสื อแล้ว จะไม่ถูกเกณฑ์ทหาร แต่
พอรู ้ความจริ งแล้วก็ไม่ค่อยมาเรี ยน
ต่อมาปี 1905 นั้นเอง เกิดอหิ วาตกโรคระบาดทัว่ หมู่บา้ นทั้งสองฝั่งแม่น้ าแม่กลองคุณหมอต้อง
ช่วยรักษาพยาบาลคนป่ วย และกับผูช้ ่วยต้องขึ้น ๆ ล่อง ๆ ตามลาน้ าออกแนะนาประกาศให้ชาวบ้านต้ม
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น้ าดื่ มให้รับประทานอาหารที่ ปรุ งสุ กและสะอาด ควรใช้ส้วมที่ มิดชิ ด นับว่าท่านได้มีส่วนช่ วยเหลื อ
ชุมชนอย่างมากและให้พ้นื ฐานความรู ้ทางการสาธารณสุ ขที่กา้ วหน้า แก่ชาวบ้านในชนบท
หลายเดื อนต่อมามีฝีดาษระบาดขึ้น ชาวบ้านล้มตายเป็ นจานวนมาก เพราะปรากฏว่ามีผูป้ ่ วย
แทบทุกหลังคาเรื อนคุณหมอได้นาหนองฝี มาปลูกให้กบั ชาวบ้านด้วย
อย่างไรก็ตามในปี 1905 ศาสนาจารย์ฮดั สัน มีสุขภาพไม่ดีนกั จึงเดินทางกลับอังกฤษไป ท่าน
เป็ นผูบ้ ุกเบิกคนแรกและทางานที่นครชุมน์ประมาณ 2 ปี เศษเหลือแต่คุณหมอคลาร์ คผูเ้ ดียวตามลาพัง
คุณหมอพบว่า ชาวมอญที่นี่พดู ภาษาไทยกันได้แล้ว จึงหัดพูดภาษาไทยด้วยแต่น้ นั มา
อย่างไรก็ตามในต้นปี 1906 คุณหมอได้กาลังสาคัญมาสนับสนุ นและช่วยเหลืองานของท่านจน
ตลอดชี วิตคือเมรี่ เคนลี ย ์ ซึ่ งเรี ยนจบวิชาดนตรี พยาบาลและผดุ งครรภ์ คู่รักซึ่ งเดิ นทางมาจากประเทศ
อังกฤษ หมอคลาร์คได้ไปต้อนรับถึงสิ งคโปร์ และได้แต่งงานกันที่โบสถ์ เชิชออฟ อิงแลนด์ในสิ งคโปร์
นัน่ เอง ในวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ 1905
คุณหมอได้พาภรรยาเดินทางมาประเทศไทยและไปถึงตาบลนครชุมน์ในเดือนมกราคม 1906
ชาวบ้าน มักเรี ยกภรรยาหมอว่า “แหม่ มคลาร์ ค”
คุณหมอคลาร์ คและแหม่มคลาร์ คได้ร่วมกันทางานที่บา้ นนครชุ มน์ประมาณ 5-6 เดือน ก็จึงได้
ย้ายมาเช่าตึกแถวของทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยท์ ี่นครปฐมเป็ นตึ กแถวอยู่ระหว่างถนนรถไฟค่อน
ไปทางองค์พระปฐมเจดี ยช์ ้ นั ล่างเป็ นห้องยาชั้นบนเป็ นโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ และสหศึกษา
แห่งแรกในจังหวัดนครปฐมนี้ปัจจุบนั นี้เป็ นที่ต้ งั ห้างขายยาเฮงชุ นตึ้งไปจนถึงร้ายขายยานาฬิกาจักรทอง
รวม 3 คูหาและจัดเป็ นโรงสวดด้วย
ครู ชายไทยคนแรกที่ทาการสอนคือ ครู บุนนาค กลิ่นหอม บุตรสาวของท่านคนหนึ่ งซึ่ งคลอดที่
ตึกนี้ คือ นางสาวสังวาลย์ กลิ่นหอม บัดนี้ เป็ นนางสังวาล สิ งหะเนตร ภรรยาคุณอดุลย์ สิ งหะเนตรผูถ้ ึง
แก่กรรมไปแล้ว ครู หญิงไทยคนแรกคือครู แหวว สหัสสานนท์ จากโรงเรี ยนกุลสตรี วงั หลัง
กรมพระยาดารงราชานุ ภาพขณะดารงตาแหน่ ง เสนาบดี กระทรวงธรรมการ (เดี๋ ยวนี้ เรี ยกว่า
กระทรวงศึกษาธิ การ) ได้เสด็จมาเยีย่ มหมอและแหม่มคลาร์ คมิชชัน่ นารี คู่แรกของจังหวัดนครปฐมและ
พอพระทัยมากที่โรงเรี ยนราษฏร์ เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมเป็ นโรงเรี ยนแรก
อนึ่ ง ในระหว่างที่ อยู่นครชุ มน์ ดร. อัลเฟรด อี . ฮัดสัน หมอและแหม่มคลาร์ คได้รู้จกั กับนัก
ธุ รกิจเอกชนที่เป็ นคริ สเตียนอยูแ่ ล้วผูห้ นึ่ ง ผูน้ ้ นั คือนายชุ นกวงตกแต่ง (แซ่ ต้ งั ) เป็ นลูกจีน ที่รู้ภาษาไทย
และจีนใช้การได้ดีมีถิ่นฐานร้านค้าอยูต่ าบลหนองโพ อาเภอโพธาราม มีเรื อต่อบรรทุกสิ นค้าและบรรทุก
ข้าวขึ้ นล่องตามลาแม่น้ าแม่กลองและโดยที่เป็ นคริ สเตี ยนด้วยกัน จึงสนิ ทสนมกันมาก เมื่อหมอและ
แหม่มคลาร์ คตัดสิ นใจย้ายไปจังหวัดนครปฐมก็ออกปากชวนนายชุ นกวงตกแต่ง ให้ไปอยู่ดว้ ยกันที่
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นครปฐม ซึ่ งนายชุ นกวงก็ตกลง แต่ผลัดให้ภรรยาที่ กาลังท้องแก่ คลอดลู กเสี ยก่ อน เมื่ อครบกาหนด
คลอดได้คลอดบุตรเป็ นชายในวันที่ 15 กันยายน 1907 ณ บ้านหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทารกน้อ ยที่ ท าคลอดโดยแหม่ ม คลาร์ ค ผูน้ ้ ี คื อ อาจารย์จุ ฬิ น ทร์ ตกแต่ ง ศิ ษ ยาภิ บ าลผูส้ ามารถแห่ ง
คริ สตจักรศรี พิมลธรรมจังหวัดเพชรบุรี ท้ายสุ ดก่อนถึ งแก่กรรมเป็ นเจ้าหน้าที่ผูอ้ าวุโสของมูลนิ ธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย
นายชุ นกวง ตกแต่งได้ดาเนิ นการตามที่ ได้ตกลงไว้กบั หมอและแหม่มคลาร์ คคื อมาร่ วมงาน
ทันที หลังจากที่ขายเรื อบรรทุกข้าวและเรื อสิ นค้าหลายลาไปหมดแล้ว
หมอและแหม่มคลาร์ คกับสหายผูร้ ่ วมงาน ซึ่ งต่อมาเรี ยกกันว่า ครู ชุมกวง ตกแต่ง เรี ยกครู ท้ งั ๆ
ที่ไม่ได้สอนหนังสื อได้ช่วยกันบุกเบิกสถานีพนั ธกิจนครปฐมในระยะแรกนี้ เป็ นความสามารถ ประการ
แรก ตึกทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยท์ ี่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางตลาดจอแจและคับแคบ นี้ ไม่เหมาะที่จะขยาย
กิจการงาน ครู ชุนกวงจึงเป็ นผูจ้ ดั การซื้ อที่ดิน 2 แปลง ริ มทางเกวียนที่เรี ยกกันว่าทางหลง ซึ่ งต่อมาเป็ น
ถนน 25 มกรา ต าบลบ่ อพลับ (ชื่ อถนน 25 มกรา นี้ ท างการตั้ง ชื่ อไว้เ ป็ นที่ ระลึ ก ว่า เทศบาลเมื อ ง
นครปฐม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2477) และหมอคลาร์ คเป็ นสมาชิ กสภาสุ ขาภิบาลอยูเ่ ดิมและ
ได้เป็ นสมาชิกสภาสุ ขาภิบาลด้วย ได้เคยอภิปรายในสภาว่าน้ าเสี ยที่ไหลออกจากตลาดทรัพย์สินและร่ อง
น้ าชุ มนุ มชนนั้นก่อนที่จะปล่อยให้ไหลลงคลองสาธารณะต้องขจัดน้ าเสี ยให้เป็ นน้ าดีเสี ยก่อนมิฉะนั้น
น้ าในคลองจะเน่าเหม็น คาอภิปรายของท่านในวันนั้นไม่มีใครเข้าใจ กว่าจะมีคนเข้าใจในเวลานี้ ก็ผา่ น
ไปเกือบ 60 ปี แล้ว
ที่ดิน 2 แปลงที่ครู ชุนกวงจัดซื้ อนั้นแปลงหนึ่ งอยูท่ างด้านเหนื อของถนนมีเนื้ อที่ประมาณ 6 ไร่
เป็ นที่ปลูกสร้างบ้านพักของครู ชุนกวง โดยใช้วสั ดุก่อสร้างของตนเองที่ร้ื อมาจากหนองโพ ในปี 1907
และต่อมาได้ปลูกสร้างโรงเรี ยนชายโรงพยาบาล และบ้านพักมิชชันนารี ตามลาดับ ที่ดินอีกแปลงหนึ่ง
อยูท่ างด้านใต้เป็ นที่เนินลาดลงมา มีเนื้อที่ 3ไร่ เศษ ได้ปลูกบ้านพักมิชชัน่ เป็ นเรื อนไม้ช้ นั เดียวยกพื้นเตี้ย
ๆ หมอคลาร์ คได้เขียนไว้วา่ The first mission house and school 1907 บ้านนี้ จดั ภายในมีห้องพักของ
หมอและแหม่ม ห้องเรี ยนและเป็ นห้องสวดนมัสการด้วย และอีกห้องหนึ่ งเป็ นห้องยาและที่นี่เป็ นสถานี
นมัสการแห่ งแรกของพี่นอ้ งจีน-ไทยในนครปฐม นอกจากนี้ เราได้เช่าห้องแถวที่ตลาดเก่าถนนทิพากร
ซึ่ งเป็ นที่ ชุ ม นุ ม ชนริ ม คลองเจดี ย ์บู ช า ซึ่ ง สมัย นั้น ใช้เ ป็ นการคมนาคม ขนส่ ง สิ น ค้า เข้า ออกจาก
นครปฐม-กรุ งเทพฯ และมี แม่น้ าสายต่าง ๆ เช่ นท่าจีน เจ้าพระยา แม่กลอง บางปะกงได้ห้องแถวนี้ เรา
จัดเป็ นโรงสวดเพื่อประกาศกิตติคุณได้ดีมากแห่ งหนึ่ ง เราใช้ประกาศทั้งภาษาจีนและภาษาไทย ซิ นแซ
หล่อเซี๊ ยกเม้ง เคยประจาอยูท่ ี่นี่ สถานประกาศกิตติคุณที่เรี ยกกันว่าโรงสวดนั้น ยังมีที่อื่นอีกรอบชุ มชน
ใหญ่ของนครปฐม เช่ นที่ห้องแถวโรงตีเหล็ก ซึ่ งเป็ นห้องแถวทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ต้นถนน
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ราชดาริ ทางไปคริ สตจักรจีน ปั จจุบนั นี้ และที่เชิ งสะพานเจริ ญศรัทธาฝั่งทิศเหนื อ ใช้เป็ นที่สอนรวีวาร
ศึกษา
และที่ถนนทหารบก แถวบ้านศาสนาจารย์อารี เย็นใจ (ฮักจือ แซ่ ล้ ี ) สถานประกาศเหล่านี้ ใช้
เป็ นที่ประกาศเป็ นที่เรี ยกรวีวารศึกษา และใช้เป็ นที่นมัสการของพี่นอ้ งทั้งจีนและไทย
ในปี 1909 ได้สร้างโรงเรี ยนเฉพาะนักเรี ยนชายขึ้นชื่ อว่า โรงเรี ยนบารุ งวิทยา ชั้นบนเป็ นที่พกั
มิชชัน่ นารี คือ อาจารย์โรเบิร์ต อาลิ เดย์ ซึ่ งจะมาในปี 1910 ส่ วนชั้นล่างเป็ นชั้นเรี ยน และจัดห้องกลาง
เป็ นห้องใหญ่เรี ยกว่าห้องเอนกประสงค์ ใช้เป็ นห้องเรี ยกรวมกันได้ 2 ชั้น และใช้เป็ นห้องประชุ มนัก
นักเรี ยน ในวันอาทิตย์ใช้เป็ นห้องนมัสการ ทั้งพี่นอ้ งจีนไทยในอาทิตย์ตน้ เดือน อาทิตย์อื่น ๆ พี่นอ้ งชาว
จีนได้แยกย้ายกันนมัสการตามโรงสวด ซึ่ งมีกระจายอยูห่ ลายแห่งนั้น
สภาพการประกาศพระกิ ตติคุณในเวลานั้นไม่มีศาสนาจารย์ไม่มีศิษยาภิบาลไม่มีอนุ สาสก แต่
เพราะว่าเป้ าหมายของโรงพยาบาล โรงเรี ยน รวมทั้งโรงสวดที่ต้ งั ขึ้นนั้น ตั้งขึ้นเพื่อประกาศพระกิตติคุณ
จึ ง เป็ นหน้ า ที่ โ ดยตรงที่ ผู ้ท างานเหล่ า นั้น จะประกาศพระกิ ต ติ คุ ณ ในโรงพยาบาล โรงเรี ย นและ
ผลัดเปลี่ยนกันทาการประกาศตามโรงสวดรวมทั้งการสอนรวีวารศึกษาด้วยการทาการประกาศนั้น ครู
ชุ นกวง ตกแต่ ง เป็ นหลัก ส าคัญเพราะท่ านเชี่ ยวชาญทั้ง สอนภาษา คื อภาษาจี นและภาษาไทยที่ เป็ น
เช่นนั้นเพราะท่านเป็ นลูกจีนที่เกิดในไทยและเดินทางไปประเทศจีนเมื่อโตพอสมควรแล้ว คุณพ่อของ
ท่านชื่อนายตันเกียเฮง ส่ วนคุณแม่ชื่ออาแดงทองคา ซึ่ งแหม่มคลาร์ คได้เขียนถึงท่านผูน้ ้ ี ที่เป็ นนักเทศน์
ฆราวาสคนแรกของคริ สตจักรนครปฐมว่า “ครู ชุนกวง” ตกแต่ง เป็ นผูม้ ีพรสวรรค์เป็ นพิเศษ ได้ยอม
สละธุ รกิจการค้าที่ร่ ารวยได้ขายเรื อบรรทุกข้าวไปหลายลา ด้วยความเห็นชอบเต็มที่จากภรรยาของเขา
เขาได้ยา้ ยเรื อนไม้จากบ้านในชนบท หนองโพ มาปลูกไว้ในที่ดินของมิชชัน่ ช่างชื่ นฉ่ าท่ามกลางความ
แห้งแล้งช่างเป็ นนักเทศน์ที่น่าอัศจรรย์ เขาสามารถจับใจผูฟ้ ั ง เขายืนบนลังไม้เผชิ ญหน้ากับกลุ่มคนไทย
และคนจีน เขาสามารถจูงใจประชาชนด้วยข่าวอันเร่ าร้ อนเขาพูดได้ท้ งั สองภาษา คือพูดจากภาษาหนึ่ ง
ไปยังอีกภาษาหนึ่งอย่างง่ายดายครู บุนาค กลิ่นหอม ก็เป็ นกาลังสาคัญคุณครู แหวว สหัสสานนท์ เป็ นทั้ง
ผูป้ ระกาศเยีย่ มเยียนและช่วยสอนหนังสื อ
ในเวลาต่อมาก็มีครู โยศาสตร์ ประมูลวงศ์ เป็ นชาวมอญที่รับเชื่ อมาจากสาเภาล่ม ครู ชลัช คิมหะ
จันทร์ เมื่อปลดประจาการทหารแล้ว รวมทั้งคุณครู เลื่ อน ยุวนากร ศิษย์เก่า กุลสตรี วงั หลังที่ขอมาจาก
แหม่มโคล คุณครู ประทินแสงประทีป คุณครู ชื่น ประมูลวงศ์ (ครู ใหญ่โรงรี ยน สตรี วิทยา) คุณครู สุทธิ์
ประเสริ ฐ ครู ใหญ่โรงเรี ยนบารุ งวิทยา คุณครู มี ตะกรุ ดทอง คุณครู กุหลาบ ดุลลาอาซิ ซ คุณมาลัย ยังโต
คุณครู ลมัยศุภมงคล อาจารย์เชื้อ ประมูลวงศ์ ท่านเหล่านี้ กลางวันสอนหนังสื อ วันเสาร์ เยี่ยมเยียน ถึงหัว
ไผ่ลาพยา ซึ่ งไม่ได้ไปง่าย ๆ เหมือนเดี๋ยวนี้ เวลานั้นไปโดยทางเกวียนมีหล่มโคลนต้องเดินเท้าหรื อใช้มา้
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ไปจักรยานก็ได้ ทางพอไปได้คนขี่รถ ถ้าตอนที่เป็ นโคลนคนต้องแบกรถ กลายเป็ นรถขี่คนในปี ค.ศ.
1910 อาจารย์โรเบิร์ตฮาลิเดย์ กับครอบครัวและบุตรสาว คือ แหม่มเอสเตอร์ ฮาลิเดย์ หรื อที่เรี ยกขานกัน
ว่า แหม่มเล็ก จากเมืองเย ในพม่าซึ่ งต่อมา แหม่มเล็กได้เดินทางกลับไปอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อทางด้าน
การศึกษาเพื่อจะกลับมาดาเนินงานโรงเรี ยนโดยเฉพาะ
ศาสนาจารย์โรเบิร์ต ฮาลิเดย์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางภาษามอญ และประวัติศาสตร์ ของชนชาติมอญ
ท่า นได้เขี ย นประวัติศ าสตร์ ม อญและปทานุ ก รม มอญอังกฤษ ซึ่ ง ใช้กนั ในพม่ า จนทุ ก วันนี้ รั ฐบาล
อังกฤษได้ประสาทปริ ญญาเอกทางภาษาศาสตร์ ให้แก่ท่าน และมอบเหรี ยญตราให้แก่ท่านศาสนาจารย์
โรเบิร์ต ฮาลิเดย์ ได้ปฏิบตั ิงานกับหมู่ชนชาวมอญในประเทศไทยถึ ง 21 ปี หลังจากนั้นจึงกลับประเทศ
พม่า เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าชนชาวมอญ ไม่วา่ ที่ปากลัดพระปะแดงหรื อที่บา้ นเสากระโดง-สาเภาล่ม ใน
จังหวัดอยุธยา และที่นครชุ มน์ เป็ นไทยโดยกาเนิ ดแล้วทั้งสิ้ น ดูจะพูดภาษาไทยได้ดีกว่าภาษามอญด้วย
ซ้ าไป บางแห่ งเทศนาด้วยภาษามอญ ต้องมีผแู ้ ปลเป็ นภาษาไทย อีกต่อหนึ่ ง เพราะฟั งภาษามอญได้ไม่
ลึกซึ้ ง
เมื่อแหม่มเอสเตอร์ ฮาลิ เดย์หรื อแหม่มเล็ก จบหลักสู ตรวิชาการศึกษาที่องั กฤษ แล้วก็กลับมา
ประเทศไทย หมอและแหม่มคลาร์ คได้สร้างบ้านพักเป็ นเรื อนทอปั้ นหยาไม้สักหลักใหญ่ 2 ชั้น โดยเถ้า
แก่โกเป็ นผูร้ ับเหมาะสร้างในราคา 4,000 บาท ชั้นบนเป็ นบ้านพักและห้องทางานแหม่มเล็ก ชั้นล่างเป็ น
ห้องเรี ยนได้ 3 ห้อง ๆ ละ 2 ชั้นเรี ยน เปิ ดเป็ นโรงเรี ยนสตรี โดยเฉพาะชื่ อว่า โรงเรี ยนสตรี วิทยา อันเป็ น
โรงเรี ย นสตรี แ ห่ ง แรกในจัง หวัด นครปฐม โดยนับ เนื่ อ งจากที่ เ ปิ ดเรี ย นที่ ตึ ก แถวทรั พ ย์สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ย ์ 3 ห้องติดต่อกับแหม่มเอสเตอร์ ฮาลิเดย์ หรื อแหม่มเล็ก รับภาระหนักมากทางด้านการ
สอนและการปกครองการเงินและการบัญชีท่านเป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยนบารุ งวิทยาและโรงเรี ยนสตรี วิทยา
ซึ่ งทั้ง 2 โรงเรี ยนนั้นมี ท้ งั นักเรี ยนประจาและนักเรี ยนไปกลับ และท่านได้สอนภาษาอังกฤษทั้งสอง
โรงเรี ยน ไม่แต่เท่านั้นยังมีครู อาจารย์โรงเรี ยนรัฐบาลมาขอเรี ยนพิเศษภาษาอังกฤษจากท่าน ท่านก็สอน
ให้นกั เรี ยนที่จบจากที่โรงเรี ยนนี้ได้รับการยอมรับว่าภาษาอังกฤษ ใช้การได้
แหม่มเอสเตอร์ ฮาลิเดย์ ที่เราเรี ยกขานว่าแหม่มเล็กนั้นได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวจนเกษียณและ
กลับไปประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1952 และถึงแก่กรรมเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1978
สิ่ งหนึ่ งในหลายสิ่ งท่านอบรมและท่านเองได้ทาตนเป็ นตัวอย่างอันดีตลอดมาให้กบั ศิษย์ชาย
หญิงของท่าน ก็คือความตรงต่อเวลา และรักษาซ่อมแซมเครื่ องใช้ไม้สอยให้เกิดประโยชน์เต็มที่ท่านเคย
ชมเชยและยกขึ้นเป็ นตัวอย่างเมื่อเห็นนักเรี ยนใช้ดินสอสั้นกุด จับเขียนไม่ได้แล้ว เอากระดาษมาม้วนต่อ
แท่งดินสอให้ยาวออกไปใช้เขียนได้ เมื่อเข้าห้องสอน ท่านจะหาโอกาสที่จะชมนักเรี ยนในห้องเรี ยนใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งทุกครั้งไป กุญแจห้องเรี ยนที่ชารุ ดเมื่อไปเบิกเงินซื้ อใหม่ท่านจะเก็บกุญแจที่ชารุ ดแล้ว
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ชโลมน้ ามันเครื่ องใส่ กระป๋ องไว้เมื่อเกิดสงครามสิ นค้า อุปโภคบริ โภคแพงและหาซื้ อได้ยาก เราได้ใช้
กุญแจที่ชารุ ดแล้วนั้นใช้ช่างซ่อมใช้ตลอดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1941 ถึง ค.ศ. 1945
ใน ค.ศ. 1913 สร้างโรงยารักษาพยาบาลคนไข้ รักษาทางยา และผ่าตัดเล็กและการผดุงครรภ์ ถ้า
มีผา่ ตัดใหญ่ก็ส่งไปศิริราชพยาบาล คนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลหรื อโรงยานี้ จะได้รับฟั งการบรรยาย
ถึ ง เรื่ อ งการสาธารณะสุ ข ไปด้ว ยนับ ว่ า หมอและแหม่ ม คลาร์ ค รวมทั้ง ผูช้ ่ ว ยแพทย์พ ยาบาลของ
โรงพยาบาลแผนปั จจุ บนั แห่ งแรกของนครปฐมนี้ ได้เผยแพร่ การสาธารณสุ ขไปพร้ อมกัน นับว่าเป็ น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมเป็ นอย่างยิง่
แหม่มคลาร์ ค ได้สังเกตว่าการคลอดบุตรทัว่ ๆ ไปโดยหมอตาแยพื้นบ้านนั้น เปอร์ เซนต์ตาย
คลอดค่อนข้างสู งสิ่ งหนึ่ งก็คือความสะอาดไม่ดีพอ ทารกเป็ นบาดทะยัก ตายก็มีไม่นอ้ ย การคลอดแผน
ปั จจุบนั ไม่แพร่ หลายและยังไม่ได้รับความนิ ยม ในรายที่ การคลอดไม่ปกติ หมอตาแยไม่ สามารถทา
คลอดได้ ก็มาเชิ ญแหม่มคลาร์ คไปช่ วยบางรายก็ช่วยได้สาเร็ จแต่ส่วนใหญ่ช้าเกิ นไป คนไข้เสี ยชี วิต
เพราะเสี ยเลือดมาก แหม่มจึงเชิ ญบรรดาหมอตาแยเหล่านั้นมากินน้ าชา และบอกแก่เขาเหล่านั้นว่า ถ้ามี
การคลอดให้มาเรี ยกแหม่มไปช่วย เงินค่าทาคลอดจะยกให้หมอตาแยนั้นทั้งหมด โอกาสที่แหม่มคลาร์ ค
จะทาคลอดตามแบบปั จจุ บนั แผนใหม่ก็มีมากขึ้น แหม่มคลาร์ คยังได้อบรมให้หมอตาแยเหล่ านั้นใช้
น้ ายาฆ่าเชื้ อในการตัดสายสะดือเด็ก เวลานั้นนิ ยมใช้ไลโซล อันเป็ นน้ ายาฆ่าเชื้ อตัวแรกที่ใช้กนั ในโลก
แต่กลิ่นมันฉุ นหน่อย โรงพยาบาลทุกโรงจะมีกลิ่นนี้ เรี ยกว่ากลิ่นโรงพยาบาล
ในปี 1918 - 1919 แหม่ ม คลาร์ ค ได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ ไ ปบรรยายวิ ช าพยาบาลผดุ ง ครรภ์ ที่
โรงพยาบาลศิริราชอันเป็ นโรงพยาบาลแห่ งแรกของทางราชการแหม่มคลาร์ คได้ปลีกเวลาไปช่วยเกือบ
2 ปี เต็ม แต่ภาระทางคริ สตจักรนครปฐมมีมากก็จึงต้องงดไปช่วย
“กิจการได้เริ่ มก้าวหน้าขึ้นได้เช่าห้องแถวเป็ นที่ประเทศ เช่นที่หน้าสถานี รถไฟตลาดเก่าและที่
ถนนทหารบก ทุกแห่ งที่เช่าทาการประกาศวันอาทิตย์ใช้เป็ นที่นมัสการรวมทั้งพี่นอ้ งจีนและไทย เมื่อมี
สมาชิ กมากขึ้นจึงย้ายการนมัสการไปใช้ห้องเรี ยนของโรงเรี ยนบารุ งวิทยา (หลังเก่าซึ่ งบัดนี้ ร้ื อไปแล้ว)
เป็ นที่นมัสการตลอดมาเป็ นเวลา 15 ปี จนถึงปี 1924 (พ.ศ.2467) ได้รับการช่ วยเหลื อจากพี่น้องชาว
อังกฤษได้เริ่ มสร้างโบสถ์ดว้ ยไม้สักหลังหนึ่ ง โดยการเอาใจใส่ ของหมอคลาร์ คและแหม่มคลาร์ คเป็ น
อย่างดี มี นายช่ างฝรั่งอี กคนมาช่ วยด้วยชื่ อหมอทอย พี่น้องชาวจี นที่มีฝีมื อช่ างไม้และพี่น้องชาวไทย
ช่วยกันสร้ างโบสถ์หลังนี้ ได้เสร็ จเรี ยบร้ อย ส่ วนที่เป็ นไม้ค้ ายันนั้นก็ได้ฉลุลายไทย สวยงามมาก ผนัง
หลังโบสถ์เจาะช่องใส่ กระจก สี สวยงาม มีระเบียง 2 ข้าง กั้นด้วยลูกกรงทางขึ้นข้างหน้าโบสถ์มีบนั ได
และระเบียงเล็ก ๆ ย่อหลังคาติตตั้งระฆังที่นามาจากโรงสวดสาเภาล่ม จังหวัดอยุธยา
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ผูป้ กครองชลัช คิมหะจันทร์ได้บนั ทึกไว้วา่ “วันที่ทาความปลาบปลื้มมาสู่ ท่านทั้งสองมากที่สุด
คือวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1924 แรม 13 ค่าเดือน 7 ปี ชวด เมื่อระฆังดังรัวขึ้นเป็ นวาระแรก
เช้าวันนั้นหมอได้เป็ นประธานในพิธีเปิ ดโบสถ์ใหม่ มีผมู ้ าจากบ้านโป่ ง ท่าเรื อ ท่าม่วง และสาเภาล่ ม
จังหวัดอยุธยา และนครชุมน์มาร่ วมฉลองโบสถ์อย่างคับคัง่ ได้มีพิธีศีลมหาสนิ ท ซึ่ งมีผรู ้ ่ วมพิธีประมาณ
200 คน”
พี่น้องคริ สตชนชาวจี นและไทยได้ใช้โบสถ์หลังนี้ ที่ให้ชื่อว่า คริ สตจักรนครปฐม ค.ศ.1928
วันที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2467 หมอคลาร์ ค ได้จดั ซื้ อที่ดินหมายเลขที่ 292 มีเนื้ อที่ประมาณ 296 ตารางวา
เพื่อก่อสร้างเป็ นโรงเรี ยนสอนภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาจีน ชื่ อว่าโรงเรี ยนป๊ วยบุ๊น มีครู ต้ งั หงอเซี้ ยง
และภรรยา และครู หุยเจียง แซ่ โต๋ ว เป็ นครู สอนภาษาจีน เมื่ อสร้ างอาคารเรี ยนเป็ นโรงไม้ช้ นั เดี ยวพื้น
ซีเมนต์ การนมัสการในวันอาทิตย์ พี่นอ้ งชาวจีนได้มาร่ วมนมัสการที่โรงเรี ยนนี้ และมาร่ วมนมัสการกับ
พี่นอ้ งชาวไทยที่โบสถ์คริ สตจักรนครปฐมในวันอาทิตย์ตน้ เดือนเป็ นเช่นนี้ หลายปี ในปี ค.ศ. 1936 หมอ
และแหม่มคลาร์ ค ได้พยายามอย่างยิง่ ยวดที่จะสร้างสถานที่นมัสการหรื อโบสถ์ สาหรับพี่นอ้ งชาวจีนซึ่ ง
มีเพิ่มมากขึ้น จนสถานที่นมัสการไม่พอรองรับ จึ งได้ประกาศวัตถุ ประสงค์น้ ี ท้ งั ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มีคริ สต์ศาสนิ กชนชาวนิ วซี แลนด์คนหนึ่ งเป็ นเกษตรกรเลี้ ยงแกะมีศรัทธาส่ งเงิ นมาช่ วย
ประมาณ 4,000 บาท เกษตรกรผูน้ ้ ี ชื่อเป็ นยามิน เฮย์ เมื่อได้รับเงิ นแล้วหมอคลาร์ คได้ซ้ื อที่ดินที่ปลาย
คลองริ มถนนราชดาริ สร้างเป็ นอาคารไม้สักชั้นเดียวพื้นปูกระเบื้อง จัดห้องจัดระเบียงรู ปเดียวกับโบสถ์
เดิมที่หน้าโรงเรี ยนสตรี วทิ ยา แต่หอระฆังยกสู งขึ้น และได้สร้างโรงเรี ยนสอนภาษาจีน ไว้หลังโบสถ์ชื่อ
ว่าโรงเรี ยนป้ วยกวง เหตุที่ไม่ใช่ชื่อป้ วยบุน๊ เดิมนั้น ทางราชการมีระเบียบอยูว่ า่ โรงเรี ยน สอนภาษาจีนใด
ถ้าถูกปิ ดแล้วเปิ ดใหม่จะใช้ชื่อเดิมและสถานที่เดิมไม่ได้
ค.ศ. 1937 หมอและแหม่มคลาร์ ค ได้เชิ ญนายแพทย์ เชนซี เต M.D และนายแพทย์ซ้ื อยาชู จาก
ซัวเถา ประเทศจีนมาดาเนิ นงานด้านโรงพยาบาล 6 เดือนต่อมา ก็ได้สร้างโรงพยาบาลใหม่ข้ ึนมีแผนก
คนไข้นอก และห้องคนไข้ภายในห้อง – เอ็กซเรย์ ห้องผ่าตัด จัดว่าทันสมัยในเวลานั้น สิ้ นค่าก่อสร้ าง
ประมาณ 5,000 บาทเศษ โดยนายฮงง้วน เป็ นผูก้ ่อสร้าง
ค.ศ. 1941 สงครามโลกครั้ งที่ สองระหว่างอังกฤษและอเมริ กา ฝรั่งเศส ฝ่ ายหนึ่ งเรี ยกว่าฝ่ าย
สัมพันธมิตร อีกฝ่ ายหนึ่งมีอิตาลี เยอรมัน รัสเซี ยและญี่ปุ่นฝ่ ายอักษะ ไทยเราจายอมอยูฝ่ ่ ายอักษะเพราะ
ถูกญี่ปุ่นบุกยึด เวลานั้นควรเรี ยกว่า ยุคมืด โรงเรี ยนพยาบาล โรงเรี ยน บ้านมิชชัน่ ถูกยึด ขอบคุณพระเจ้า
ที่โบสถ์ยงั เปิ ดต่อไปได้หมอและแหม่มเอสเตอร์ ฮาลิเดย์ ถูกเข้าค่ายกักกัน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค.ศ. 1945 สงครามยุติโดยฝ่ ายญี่ปุ่นแพ้สงคราม โรงเรี ยน โรงพยาบาล บ้านมิชชัน่ ก็ได้รับคืน
แต่เกือบจะเหลือแต่ตวั อาคาร ทรัพย์สินภายในหายไปเกือบหมดทั้ง ๆ ที่มีตารวจเฝ้ าอยูต่ ลอด
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หมอและแหม่มถูกปลดปล่อยก่อน สงครามยุติประมาณ 6 เดื อน เพราะหมอป่ วยและอ่อนแอ
มาก ท่านเป็ นอัมพาต
งานของคริ สตจักรก็เริ่ มต่อไปเป็ นปกติ นายแพทย์ เชนซี เต M.D. ก็ละคลี นิกของท่านกลับมา
ดาเนิ นงานต่อที่โรงพยาบาลมิชชัน่ ในระหว่างสงครามนายแพทย์ เชนซี เต มีชื่อเสี ยงมากในการรักษา
คนไข้ โรคร้ ายในเวลานั้นคื อมาเลเรี ยชาวบ้านเรี ยกไข้เหนื อบ้าง ไข้ป่าบ้าง นายแพทย์เชนซี เต M.D.
รักษาหาย จนชาวบ้านเรี ยกหมอเทวดา คนจีนเรี ยก “ตั้งเซี ยน” เพราะท่านแซ่ต้ งั
ค.ศ. 1948 งานของนายแพทย์ เชนซี เต หนักเกินกาลัง จึงเชิ ญนายแพทย์เซ็น เซ็กลิ้ม (นายแพทย์
เจริ ญ บูรณะบรรพต) ผูเ้ ป็ นหลานชายมาร่ วมงานที่โรงพยาบาลท่านทาการผ่าตัดเก่งมากทั้ง ๆ ที่ท่านเป็ น
แพทย์ทางยา ท่านมาจากประเทศจีนพร้อมกับครอบครัวของท่านซึ่ งเป็ นนายแพทย์หญิง (พ.ญ. ชะไมพร
บูรณะบรรพต)

สยามคริสตสภากับคริสตจักรฯ
หลังจากคริ สต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ เข้ามายังประเทศได้หนึ่งร้อยปี และได้รับพระบรม
ราชานุ ญาตให้ใช้พระราชอุทยานวังสราญรมย์ มีการฉลองกันในรั ชการที่ 7 ปี รุ่ งขึ้ น 1929 ในเดื อน
กุม ภาพันธ์ ดร.จอนอาร์ มอนทท์ รั ฐบุ รุษ คริ ส ตชนเรื องนามจากสหรั ฐอเมริ ก าก็ไ ด้เดิ นทางมาเรี ย ก
ประชุม บรรดาผูน้ านิกายโปแตสแตนท์ในประเทศไทยขึ้นที่โรงแรมพญาไท ถนนศรี อยุธยา (เดิมเป็ นวัง
พญาไท ปั จจุบนั เป็ นโรงพยาบาลพระมงกุฎ) มี ผแู ้ ทน ทั้งไทยและเทศ 50 คน มา จากคณะเพรสไบที
เรี ยน คณะเชิ ชเชส ออฟไคร้ สท์ คณะเอสบีจี คณะเซเว่นเดย์ และคณะอเมริ กนั ไบเบิลโซโซเอตี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ ในการปกครองตนเองบารุ งเลี้ยงตนเอง และประกาศเผยแพร่ กนั เอง มีผล 2 ประการเกิ ด
ตามมาคือ (1) ได้ก่อตั้งสยามคริ สตสภาขึ้นในวันที่ 6 มกราคม ปี 1930 (2) ได้ก่อตั้งสมาคม วาย.เอ็ม.ซี .
เอ ขึ้นไปในปี 1932
ผูแ้ ทนของคณะคริ สตจักรนครปฐม คือหมอคลาร์ ค ซึ่ งมีความภาคภูมิ ใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้เป็ น
กรรมการรุ่ นแรก ของสยามคริ สตสภา และได้เป็ นประธานกรรมการอยู่หลายปี คณะกรรมการสยาม
คริ ส ตสภามี ค วามพยายามที่ จ ะรวบรวมคริ ส ตจัก รและนิ ก ายต่ า ง ๆ ในประเทศไทย ให้เ ป็ นสภา
คริ ส ตจัก รเดี ย วกันแต่ ในระยะแรกนั้นได้รับ ความส าเร็ จเพี ย งคริ ส ตจัก รเพรสไบที เรี ยนทั้ง หมดกับ
คริ ส ตจัก รแบ๊บติ ส ท์ไ มตรี จิตเท่ า นั้นในปี 1934 และได้ต้ งั เป็ นสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ส่ วน
สยามคริ สตสภายังเหลื อแต่ชื่อ ซึ่ งได้ฝากไว้กบั สภาคริ สตจักรในประเทศไทยทั้งนี้ อาจฟื้ นขึ้ นมาอี ก
เมื่อไรก็ได้
เพื่ อ ความสะดวกในการด าเนิ น งานคริ ส ตจัก รนครปฐมภาคไทยก็ ร่ ว มมื อ กับ ภาคที่ 8 คื อ
นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และสุ ราษฎร์ ธานี ส่ วนภาคจีนนั้น ร่ วมมือกับภาคที่ 7
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สงครามโลกอุบตั ิข้ ึนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ปี 1941 จนถึ งวันที่ 17 สิ งหาคม ปี
1945 หมอและแหม่ ม คลาร์ คและแหม่ ม เอสเตอร์ ฮาลิ เ ดย์ ถู ก กั ก กั น อยู่ ใ นค่ า ยเชลยศึ ก ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกับชนชาติที่อยู่ฝ่ายพันธมิตร หมอคลาร์ คได้รับความกระทบกระเทือน
มากจนเริ่ มเป็ นอัมพาต
และเมื่อสงครามสิ้ นสุ ดลงแล้วมิชชันนารี ท้ งั สามผูท้ ี่ได้ใช้ชีวิตกันมาอย่างโชกโชนและยาวนาน
ก็เตรี ยมที่จะเกษียณอายุ คณะเชิ ชเชส ออฟ ไครสต์ ในประเทศอังกฤษจะหาบุคคลกรมารับช่ วงงานก็
ยากจึ ง ได้ติ ด ต่ อ กับ สมาคม ดี ไ ซเปิ ล ออฟไครสต์ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งมี ค วามเชื่ อ และการปฏิ บ ัติ
คล้ายคลึงกัน มารับช่วงงานต่อไป

บ้ านฝรั่ง ดงตาล ในฐานะสถานประกาศ
ความทรงจาของชาวบ้านนครชุมน์และบ้านม่วงต่างกล่าวว่า เมื่อคุณหมอและแหม่มคลาร์ คย้าย
ไปแล้ว นาน ๆ จึงจะมีฝรั่ง 2-3 คน มาสวดร้องเพลง
คริ สตสมาชิกของบ้านฝรั่ง ดงตาล คงจะช่วยดูแลและดาเนิ นภารกิจของสถานประกาศนี้ ได้บา้ ง
หากทางคริ สตจักรนครปฐม จะส่ งศาสนาจารย์หรื อผูป้ ระกาศมาเยีย่ ม หรื อสวดบ้าง
ในระหว่าง ค.ศ. 1910-1922 (รวม 12 ปี ) ศาสนาจารย์ โรเบิ ร์ต ฮาลิ เดย์และครอบครัว จาก
สานักงาน คณะเชิ ชเชสออฟ ไครสต์ ที่ เมื องเย ในพม่าได้เดิ นทางมา ร่ วมงานกับคุ ณหมอและแหม่ม
คลาร์ คที่คริ สตจักรนครปฐม โดยมุ่งเน้นเดินทางไปเผยแพร่ ศาสนาและช่วยเหลือชาวมอญตามหมู่บา้ นที่
กระจัดกระจายอยูต่ ามแม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าเจ้าพระยาด้วย เรื อลาน้อยชื่ อแสงอรุ ณ (Day
Spring) ที่มีผอู้ ุทิศให้และ นามาจากอังกฤษ
ศาสนาจารย์ฮาลิเดย์ก็คงเป็ น “ฝรั่ง” คนหนึ่งที่เคยไปสานักประกาศบ้านนครชุ มน์ ริ มแม่น้ าแม่
กลอง
ท่านเห็นว่าชายมอญที่มีรกรากต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้นมีจานวนมากล้วนเป็ นประชาชนไทย
โดยกาเนิดอย่างสมบูรณ์
แสดงให้เห็ นว่าการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในหมู่ชาวมอญนั้น คณะเชิ ชเชส ออฟ ไครสต์ ได้
พยายามอยู่ แต่ไม่สาเร็ จ ศาสนาจารย์ฮาลิ เดย์จึงเดิ นทางกลับพม่าหลังจากใช้เวลาในเมืองไทยถึง 12 ปี
ศาสนาจารย์ฮาลิเดย์เป็ นผูม้ ีความรู ้เชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ มอญและภาษามอญโบราณมาก ท่านได้เขียน
หนังสื อและแต่งปทานนุกรมภาษามอญ-ภาษาอังกฤษที่ใช้กบั ประเทศพม่าทุกวันนี้
ในปี ค.ศ. 1910 ที่ศาสนาจารย์ฮาลิเดย์เดิ นทางมาเมืองไทยนั้นมีคริ สเตียนชาวพม่าคือ “พม่าเผ่
และครอบครัว” ได้เดิ นทางมาด้วยหม่องเผ่เริ่ มงานเผยแพร่ ศาสนาในหมู่ชาวมอญที่ ตาบลสาเภาล่ ม
จังหวัดอยุธยาก่อน แล้วจึงย้ายมาประจาอยูท่ ี่ตาบลนครชุมน์
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ข้อมูลเกี่ยวกับหม่องเผ่น้ นั ไม่ เคยปรากฏในงานเขียนของคริ สตจักร แต่อยูใ่ นความทรงจาของ
ชาวบ้าน นครชุ มน์และชาวบ้านม่วงเป็ นอย่างดี เพราะท่านอยู่นาน มีบทบาททั้งเป็ นผูป้ ระกาศศาสนา
และหมอรักษาพยาบาลแผนใหม่และคุณมาลัย ชุมศรี เคยร่ วมงานกับท่านที่บา้ นนครชุมน์
หม่องเผ่ หรื อครู เผ่ แห่งบ้านฝรั่ง ดงตาล
“หม่ องเผ่” เป็ นลูกครึ่ งมอญพม่า เผ่ภาษาพม่าแปลว่าวัด
ภาษามอญเรี ยกว่า “กูเว่ ” แปลว่าไร่ นา
ทางการมักเรี ยกท่านว่า “โกแวร์ ” ท่านจึงใช้ชื่อว่า เผ่ โกแวร์ อาจารย์วีรชัย โกแวร์ เป็ นหลานปู่
ของท่านผูน้ ้ ี
ท่านเป็ นคนใจดี มี ลกั ษณะอ้วนท้วม ๆ ผิวขาว พูดจาเพราะ เคยเป็ นผูช้ ่ วยแพทย์จากประเทศ
พม่า จะเดินไปตามหมู่บา้ นทั้งสองฝั่ง โดยเฉพาะฝั่งนครชุมน์และฝั่งบ้านม่วงรักษาคนเจ็บป่ วยแบบแผน
ใหม่ บางทีก็อยู่ให้การรั กษาเวลาคนไข้มาที่ บา้ นฝรั่ ง คงตาล บางครั้ งก็ถูกตามไปรักษาคนป่ วย ท่าน
พูดจาให้กาลังใจคนไข้เก่ง เก็บค่ารักษาไม่แพง ถ้าชาวบ้านไม่มีเงินก็ไม่เก็บ
ชาวบ้านนิ ยมรักษากับท่าน ในขณะเดียวกันก็นิยมรักษาแบบแผนโบราณด้วย หมอชาวบ้านที่
เป็ นหมอยาสุ มนไพรหมอใช้เวทมนต์คาถา หมอนวลและหมอผี
ถ้าผูป้ ่ วยรายใดป่ วยมาก ท่านจะพาไปโรงพยาบาลนครปฐมของคุณหมอคลาร์ค
ท่านมิได้เป็ นครู สอนหนังสื อเลยแต่ชาวบ้านชอบเรี ยกท่าน “ครู ” ไม่ค่อยเก่งภาษาไทย พูดภาษา
พม่า มอญและไทยได้แต่พดู ภาษาอังกฤษไม่ได้
ครู เผ่ ย้ายมาบ้านฝรั่ง ดงตาลเมื่อใดไม่ทราบแน่ แต่ตอนปี ค.ศ. 1932 คุณมาลัย ชุ มศรี อายุ 20 ปี
จบการศึกษาวิชาผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลมิชชัน่ จากนครปฐม ได้กลับมาช่วยในกิจการ “โรงเรี ยนดง
ตาล” และร่ วมงานกับครู เผ่อยู่ 2 ปี
ครู มาลัยและคุ ณทองสุ ก ผูเ้ ป็ นพี่สาว (เป็ นหลานของอ๊อกเปอร์ ยงั โดดคริ สเตียนคนแรกของ
บ้านนครชุมน์และบ้านม่วง) ได้นบั ถือศาสนาคริ สต์ตอนอายุได้ 15 ปี (ราว ค.ศ. 1927) สาเหตุเพราะคุณ
ปู่ สนับสนุนให้หลานสาวทั้งสองไปเรี ยนโรงเรี ยนคริ สต์ที่นครปฐม เพราะเห็นว่าโรงเรี ยนประชาบาล ที่
วัดม่วงซึ่ งเพิ่มตั้งใหม่ไม่นานนั้นมี เด็กเยอะ ครู 1 คน สอนเด็ก 120 คน จะรู ้ หนังสื อช้า จึ งไปเรี ยนที่
นครปฐม และสนใจคริ ตศาสนาจึงหันมานับถือทั้งสองพี่นอ้ ง ทั้ง ๆ ที่พอ่ ไม่ได้นบั ถือ
“โรงเรียนดงตาล” นี้ อยูใ่ นบริ เวณเนื้ อที่ของสถานประกาศบ้านนครชุมน์ เปิ ดสอนประถม 1-4
ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดคริ สเตี ยน สอนวิชาตามหลักสู ตรโรงเรี ยนประถมศึกษา แห่ งชาติและศาสนาคริ สต์
แห่งชาติและศาสนาคริ สต์ ส่ วนใหญ่จะเป็ นเด็กจากบ้านม่วงมาเรี ยน (ลูกชาวบ้านน้อย มักเป็ นลูกชาวจีน
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ที่ อยู่ใต้วดั ม่ วง) รองลงมาก็เป็ นเด็กบ้านหัวหิ น บ้านหม้อ เด็ก บ้า นนครชุ มน์มี น้อยมากในช่ วง ค.ศ.
1932-1933 ประถม 1-4 มีนกั เรี ยน 80 คน
แสดงว่าชาวบ้าน ระยะหลังให้ความสนใจกับสถานประกาศมากกว่าสมัยของคุ ณหมอคลาร์ ค
เวลาสอบนักเรี ยนโรงเรี ยนดงตาล จะต้องมาสอบสมทบที่วดั ม่วง ตามคาสัง่ หรื อระเบียบของอาเภอ
กิ จการของบ้านฝรั่ ง ดงตาล ในระยะที่ คุ ณมาลัย ชุ ม ศรี มาสอนหนัง สื อนี้ มี ท้ งั ด้านเผยแพร่
ศาสนาให้การรักษาพยาบาลแผนใหม่และให้การศึกษา
สองหน้าที่แรกเป็ นภาระหน้าที่ของครู เผ่ส่วนการศึกษามักจ้างครู ไทยสอน
ครู มาลัยเล่าถึงเรื อนหรื อบ้านในสถานประกาศนครชุ มน์น้ ี มี 3 หลังในเนื้ อที่ประมาณ 4 ไร่ เศษ
(ดังแผนผังคร่ าว ๆ)
แผนผังบ้านฝรั่งดงตาล (ตามคาบอกเล่าของคุณมาลัย)
1. เป็ นโรงเตี้ย ๆ ชั้นเดียว ทาด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจาก เป็ นเรื อนยาวใช้เป็ นโรงเรี ยนดงตาล
2. เรื อนไม้สักสองชั้น สวยงามหลังคามุงกระเบื้องเรี ยกว่า “บ้ านมิชชั่น” ชั้นบนเป็ นห้องพักของ
มิชชัน่ และห้องพักครู ช้ นั ล่างมีหอ้ งพัก ห้องพยาบาลและห้องสวด
3. เรื อนไม้ช้ นั เดี ยว ยกพื้นสู ง เป็ นบ้านพัก ของครู เผ่ ปั จจุ บนั เหลื อบ้านพัก ครู เผ่หลังเดี ยวใน
ลักษณะรกร้าง
บ้านฝรั่งดงตาลนี้ เคยจะถูกปล้นใน ค.ศ. 1932 เพราะนึ กว่าร้ ารวยมาก ผูท้ ี่มาปล้นคือ “เสื อธง”
เป็ นหนุ่มรู ปหล่ออายุ ประมาณ 30 ปี ก่อนจะเข้าปล้นได้ประกาศ ก่อนและได้ “เข้าพิธี” นอกรั้ว แต่พิธี
ล่ม จึงไม่ได้ดาเนินการปล้น
ภายหลังเสื อธงไปปล้นที่อื่นถูกยิงที่น่องบาดเจ็บมาให้ครู เผ่ทาแผลให้หลายครั้ง
ชาวมอญทั้งสองฝั่ งหันมานับถื อศาสนาคริ สต์น้อยมากดังจะเห็ นว่านอกจากอ๊อกเปอร์ ยงั โดด
(เกิดประมาณ ค.ศ. 1857) ที่รับเชื่ อเป็ นรายแรกแล้ว ต่อมามีกานันเชาวน์ เจิมประไพ (เพราะได้ภรรยา
คริ สเตียนซึ่ งเป็ นน้องสาวศาสนาจารย์จากอยุธยา มาสอนที่ดงตาลนี้ และหญิงชาวบ้านอีกคนหนึ่ งชื่ อ
“รน”)
รุ่ นลูกหลานก็มีคุณมาลัยและคุณทองสุ ก หลาน (ปู่ ) อ๊อกเปอร์ ยังโดด
ลูกกานันเชาวน์ คุณบุญชวน และคุณบุญชู
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นขึ้นที่อาเภอบ้านโป่ ง บ้านโป่ งกลายเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ผูค้ น
ต่างหลบภัยทางอากาศกิจการเผยแพร่ ศาสนาและบ้านฝรั่งดงตาลคงจะยุติ และถูกทิ้งร้างไปเพราะคุ ณ
หมอและแหม่มคลาร์ คแห่ งคริ สตจักรนครปฐมถูกกักตัวไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะอยูฝ่ ่ าย
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พันธมิตรเมื่อสงครามยุติ ท่านได้รับการปล่อยตัวกลับมาดาเนิ นงานของท่านที่นครปฐมดังเดิ ม แต่ไม่
ปรากฏว่ามีผใู ้ ดไปฟื้ นฟูบา้ นฝรั่งดงตาลอีกเลย
“บ้ านฝรั่งดงตาล” หมอคลาร์ ค แหม่ มคลาร์ ค” โดยเฉพาะ “ครู เผ่ ” จึงอยูใ่ นความทรงจาที่ดีของ
ชาวบ้านนครชุมน์และชาวบ้านม่วงจวบจนทุกวันนี้

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 62 ฉบับที่ 524 กุมภาพันธ์ 1994, หน้า 27-34.
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