“หนานอินต๊ ะ” กับ”แม่ นแต๊ ”
ประสิ ทธิ์ พงศ์ อุดม
คงผ่านไปเรี ยบร้อยนะครับสาหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั สาคัญยิง่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
ค.ศ.1995 นัน่ คือการเกิดสุ ริยปุ ราคาหรื อสุ ริยคราสเต็มดวง ก่อนเหตุการณ์น้ ี จะมาถึงทั้งหนังสื อพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ ต่างโฆษณาประชาสัมพันธ์จนเป็ นที่สนใจของชาวบ้านร้านช่องทัว่ ไป การเกิด
สุ ริยปุ ราคาทาให้มีแง่คิดได้หลายอย่างหลายมุม
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความเชื่อของชาวบ้านที่เป็ นไสย
ศาสตร์ อันเป็ นเหตุให้ของ “ดา ๆ” ขึ้นราคากันยกใหญ่ แง่คิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งงานนี้บรรดา
นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ ทุกระดับชั้นคงไม่ให้โอกาสหลุดลอยไปได้ง่าย ๆ ส่ วนโหรา
ทั้งหลายก็คงตื่นเต้นไม่แพ้กนั และอีกมุมหนึ่งคือแง่คิดทางศาสนา ที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงมีงาน คุณ
ทอน ทิพยมาบุตร เขียนไว้ในข่าวคริ สตจักรฉบับเดือนกันยายน 1995 เป็ นแง่มุมที่น่าสนใจไม่นอ้ ย
เช่นกัน
สาหรับผมอยากจะขอร่ วมวงด้วยคน เพราะโอกาสที่จะเขียนเรื่ องนี้ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นใกล้
ของจริ งคงทาได้ไม่ง่าย บางทีตอ้ งรออีกตั้ง 75 ปี คิดคานวณดูแล้วหมดโอกาสแน่นอนครับ
ตามประวัติศาสตร์ คริ สตจักรบ้านเรา
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ คริ สตจักรในเชียงใหม่และ
ล้านนา เรื่ องการเกิดสุ ริยปุ ราคาเกี่ยวข้องกับความเป็ นมาของคริ สตจักรอย่างสาคัญทีเดียว และทันทีที่มี
ข่าวเรื่ องจะเกิดสุ ริยปุ ราคาที่ประเทศไทยอีกครั้งในปี ค.ศ.นี้ก็ทาให้ผมอดนึกถึงเรื่ องราวเมื่อ 127 ปี ก่อน
ไม่ได้ เพราะเมื่อเดือนสิ งหาคม ค.ศ. 1868 มีชายสองคนกาลังท้าพิสูจน์กนั เรื่ องความเชื่ออย่างหนึ่ง คน
หนึ่งเป็ นคนเมืองชื่อหนานอินต๊ะ อีกคนหนึ่งเป็ นฝรั่งมิชชันนารี ชื่อศาสนจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี หรื อ
คนเมืองเรี ยกท่านว่า “พ่ อครู หลวง” เรื่ องที่ทา้ พิสูจน์กนั นั้นก็คือ หนานอินต๊ะเชื่อว่าการเกิดสุ ริยปุ ราคา
หรื อที่คนเมืองเรี ยกว่า “กบกินตะวัน” เกิดจากราหู อมพระอาทิตย์ เป็ นคติความเชื่อของชาวบ้านที่
เกี่ยวข้องกับภูติผปี ี ศาจ ต้องยิงปื นตีเกราะเคาะไม้ทาให้เกิดเสี ยงดังเพื่อให้ราหูคายพระอาทิตย์ เพราะ
ไม่เช่นนั้นแล้วคงจะเกิดความมืดมิดไปชัว่ กัปกัลป์ ส่ วนพ่อครู หลวงซึ่ งได้นาครอบครัวขึ้นไปตั้งหลักปั ก
ฐานประกาศคริ สต์ศาสนาถึงเชียงใหม่เมื่อต้นเมษายน ค.ศ. 1867 ท่านป่ าวประกาศเรื่ องคริ สต์ศาสนา
และยกเรื่ องการทรงสร้างจักรวาลของพระเจ้ามาเล่าให้คนเมืองที่สนใจได้ฟังและท้าพิสูจน์กบั หนาน
อินต๊ะว่าเรื่ องสุ ริยคราสเป็ นเรื่ องของธรรมชาติ สามารถคานวณและอธิ บายได้ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของอานาจ
ภูติผปี ี ศาจอย่างที่คนเมืองเชื่ อกัน
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หนานอินต๊ะซึ่งเป็ นหนึ่งที่เอาจริ งเอาจังกับคาสอนของพ่อครู หลวงจนเกิดรายการท้าพิสูจน์ครั้ง
นี้ไม่มีหลักฐานบ่งบอกแน่ชดั ถึงประวัติชีวติ ของท่าน แต่เชื่อว่าท่านมีพ้นื เพเป็ นคนบ้านปากกอง อาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1804 ท่านบวชเรี ยนเป็ นพระสงฆ์มิชชันนารี บางท่าน
เล่าว่าหนานอินต๊ะบวชเรี ยนมานานถึง 14 พรรษา ได้ศึกษาทางพระจนหมดความรู ้ของอาจารย์แต่ก็ยงั
ไม่อิ่มใจก่อนสึ กจากพระท่านเองมีฐานะเป็ นเจ้าอาวาส อาจจะเป็ นด้วยการศึกษาธรรมของท่านยังไม่พบ
กับสัจจะที่พอใจ จึงสึ กออกมาเป็ น “หนาน” ตามธรรมเนียมเรี ยกขานชาวล้านนา แต่ท่านยังเป็ นผูน้ าและ
เป็ นมรรคทายกของวัดอยู่
เมื่อครอบครัวพ่อครู หลวงได้ต้ งั มิชชันประกาศคริ สต์ศาสนาที่เชียงใหม่ ในปี 1867 หนาน
อินต๊ะได้แวะไปเยีย่ มเยียนและขอยาควินิน (ยาขาว) จากพ่อครู หลวง ท่านได้รับรู ้เรื่ องราวพระกิตติคุณ
จากการพูดคุยซักถาม แต่ยงั ไม่ยอมเชื่อ จนกระทัง่ ถึงกลางเดือนสิ งหาคม ค.ศ. 1868 พ่อครู หลวง ได้ทา้
ทายหนานอินต๊ะโดยพยากรณ์วา่ จะเกิดสุ ริยปราคา ซึ่ งปรากฏการณ์น้ ีไม่ใช่มาจากอานาจของเทพอสู รย์
หรื อภูติผปี ี ศาจตามความเชื่อของคนเมือง แต่เป็ นธรรมชาติทรงสร้างของพระเจ้าที่สามารถพิสูจน์ได้ทาง
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสอนวิธีดูปรากฏการณ์น้ ี เป็ นที่เรี ยบร้อย สุ ริยปุ ราคา เกิดขึ้นจริ งในวันที่ 17
สิ งหาคม ค.ศ. 1868 (ครั้งเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทรงเสด็จไป
ทอดพระเนตรที่ตาบลหว้ากอ ประจวบคีรีขนั ธ์) ตามเรื่ องที่พอ่ ครู หลวงเล่าไว้ในหนังสื ออัตชีวประวัติ
ของท่านกล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์มืดมิดตามคาพยากรณ์ของพ่อครู หลวงผ่านพ้นไป หนานอินต๊ะมา
หาและกล่าวอุทานด้วยความตื่นเต้นว่า “แม่นแต๊ะ ตาฮาของป้ อคูสอนถูก ของเฮาเฮาสอนผิด” คา
สารภาพเช่นนี้ช่างเป็ นเสี ยงที่มีความหมาย คมเข้มและชัดเจนในโสตประสาทของพ่อครู หลวงสร้าง
ความตื่นเต้นดีใจแทบจะกลั้นไว้ไม่อยู่
ตามรู ปการณ์แล้ว
ทั้งหนานอินต๊ะกับพ่อครู หลวงต่างมีความตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติครั้งนี้พอ ๆ กันหรื อคนใดคนหนึ่งมีความตื่นเต้นมากกว่า เพราะเป็ นการท้าพิสูจน์ที่มี
ความหมายอย่างยิง่ ต่อชีวิตของคนทั้งสอง อาจถึงขั้นความเป็ นความตายก็วา่ ได้ หนานอินต๊ะตื่นเต้นกับ
ความรู ้และสัจจะใหม่ที่ท่านได้รับหลังจากเสาะแสวงหามานานหลายปี ส่ วนพ่อครู หลวงตื่นเต้นกับสิ่ งที่
เกิดขึ้นจริ ง เพราะหากไม่เกิดจริ งท่านก็คงเสี ยหายอย่างหนักและคาสอนใหม่ที่พร่ าบอกคนเมืองคงไม่มี
ใครเขาเชื่ อถือ เมื่อการท้าพิสูจน์เป็ นจริ ง พ่อครู หลวงคงตื่นเต้นที่สุดกับคาสารภาพที่มาจากเบื้องลึก ไม่มี
ความเสแสร้งซ่อนเร้น ยิง่ กว่านั้นท่านยังตื่นเต้นที่ได้ใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์สัจจะให้แก่คนที่
ได้ชื่อว่าคงแก่เรี ยนในพุทธศาสนา เป็ นที่รู้จกั นับถือของคนทุกระดับ หันมาสนใจยอมรับคริ สต์ศาสนา
อย่างเปิ ดเผย พ่อครู หลวงคิดไปไกลอีกว่า เครื่ องมือและการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ จะเป็ นทางหนึ่งที่
ช่วยให้คนเมืองได้เห็นสัจจะของคริ สต์ศาสนาและพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ ดังนั้น พันธกิจของ
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ท่านและมิชชันนารี ที่เข้าไปประกาศคริ สต์ศาสนาในล้านนาต่อมาอย่างหนึ่งก็คือ การนาเครื่ องมือทาง
วิทยาศาสตร์ไปสอนคนเมืองและการเปิ ดโรงเรี ยนเพื่อสอนวิทยาการต่าง ๆ และวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชา
สาคัญที่ตอ้ งบรรจุไว้ในการเรี ยนเพื่อให้คนเมืองได้เห็นสัจจะอย่างหนานอินต๊ะ
คาสารภาพของหนานอินต๊ะ อย่างที่ พ่อครู หลวงได้ยนิ เมื่อนักศาสนศาสตร์ ได้ฟังก็คงอดคิด
ไม่ได้วา่ เคยได้ยนิ เสี ยงคล้าย ๆ กันนี้ จากที่ไหน แน่นอน ในคาสารภาพของซี โมน เปโตร ที่ตอบพระ
เยซูคริ สต์วา่ “พระองค์ ทรงเป็ นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่” (มัทธิว 16:16) พระ
เยซูคริ สต์ทรงตอบรับว่า ซี โมนเปโตรเป็ นผูเ้ ข้าถึงสัจจะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างแท้จริ ง เนื้อหาตอนนี้
เทียบเคียงกันได้ไม่ผดิ นัก นัน่ คือ ขณะที่ซีโมนเปโตร บอกว่า “เยซู ” ไม่ใช่เป็ นคนธรรมดาแต่เป็ นบุตร
ของพระเจ้า ก็เหมือนกับหนานอินต๊ะที่รับว่าพระกิตติคุณไม่ใช่งานของมนุษย์แต่เป็ นพระราชกิจของ
พระเจ้า ความหมายก็คือ ขณะที่คนเมืองทัว่ ไปมีความคิดความเชื่ อว่าการหลุดพ้นจากบาปเป็ นเรื่ องที่
มนุษย์ตอ้ งทาเอง แบบตัวใครตัวมันแต่หนานอินต๊ะ พบสัจจะใหม่วา่ การหลุดพ้นจากบาปเป็ นพระ
กรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
จากคาสารภาพในวันนั้นทาให้หนานอินต๊ะ สนใจศึกษาเรื่ องราวคริ สต์ศาสนาอย่างจริ งจัง ท่าน
ไม่ใช่มาหามิชชันนารี เพราะอย่างได้ขา้ วของเงินทองหรื อการอุปถัมภ์ค้ าชูจากมิชชันนารี แต่เข้ามาเพื่อ
อยากได้สัจธรรมในที่สุดหนานอินต๊ะ ตัดสิ นใจนับบัพติศมาเป็ นคริ สเตียนคนแรกในภาคเหนือ เมื่อวันที่
3 มกราคม ค.ศ. 1869 ต่อมาอีก 6 ปี ท่านได้รับการสถาปนาเป็ นเฒ่าแก่ (ผูป้ กครอง) คนเมืองคนแรกของ
คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่หนึ่งเชียงใหม่ และท่านได้นาครอบครัวลูกหลานมารับเชื่อเป็ นคริ สเตียนอีก
หลายคน ต่อมาในปี ค.ศ. 1878 นางสาวคาติ๊บ ลูกสาวของหนานอินต๊ะ จะเข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มคริ ส
เตียนตามแบบพิธีคริ สเตียนครั้งแรกในเชียงใหม่แต่ญาติผใู ้ หญ่ที่ไม่เป็ นคริ สเตียนไม่ยอมเพระาไม่ได้
เสี ยผีตามประเพณี ของคนเมือง เรื่ องนี้กลายเป็ นเรื่ องใหญ่ที่มิชชันนารี ได้ร้องเรี ยนถึงราชสานึกรัชการที่
5 ที่กรุ งเทพฯ ผลก็คือทางราชสานักฯ ได้ออกพระบรมราชโองการเรื่ องเสรี ภาพทางศาสนา ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1878 ประกาศใช้ในหัวเมืองเชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง ซึ่ งเป็ นผลพวงที่มิชชันนารี และค
ริ สเตียนในภาคเหนือปิ ติยนิ ดีเป็ นอย่างยิง่ และต่อมาในวันที่ 4 กรกฏาคม ค.ศ. 1880 มีการสถาปนา
คริ สตจักรขึ้นที่บา้ นปากกอง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เรี ยกว่าคริ สตจักรเบธเลเฮม เป็ นคริ สตจักร
ชนบทแห่งแรกในภาคเหนือ เฒ่าแก่หนานอินต๊ะพร้อมด้วยลูกหลาน เป็ นเก๊า (ผูน้ า) ในการย้ายสมาชิก
ภาพจากคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่หนึ่งเชียงใหม่ ไปเป็ นสมาชิกเริ่ มแรกของคริ สตจักรแห่งนี้
ในเดือนเมษายน 1882 ครอบครัวเฒ่าแก่หนานอินต๊ะ ได้ยา้ ยไปอาศัยอยูใ่ นท้องที่ใกล้บา้ นแม่
ดอกแดง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั คริ สตจักรชนบทแห่งที่สองใน
ภาคเหนื อ (ตั้งขึ้นเมื่อปลายปี ค.ศ.1880) แต่ท่านยังไม่ได้ยา้ ยสมาชิกภาพออกจากคริ สตจักรเบธเลเฮม
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ไม่กี่เดือน หลังจากนั้น ท่านเป็ นไข้มาลาเรี ยสุ ขภาพทรุ ดโทรมลงและเสี ยชีวติ เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม ค.ศ.
1882 รวมอายุ 78 ปี ส่ วนนางจันทร์ เป็ งภรรยาของท่านมีอายุยนื ยาวต่อมากว่า 20 ปี มีบนั ทึกของ
มิชชันนารี ในปี ค.ศ.1904 ได้ไปเยีย่ มนางจันทร์ เป็ งมีอายุกว่า 90 ปี แล้วและกล่าวว่า หนานอินต๊ะมี
ลูกหลานสื บต่อมากว่าเจ็ดสิ บคน เป็ นคริ สเตียนทั้งหมด ชื่อของท่านเป็ นต้นกาเนิดของตระกูล “อินทะ
พันธุ์” คริ สเตียนตระกูลสาคัญตระกูลหนึ่งในล้านนา
จากคาสารภาพ “แม่ นแต๊ ” ของหนานอินต๊ะได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ มากมายใน
ประวัติศาสตร์คริ สตจักรภาคเหนือสมัยเริ่ มแรก ท่านพบสัจจะและกลับใจเนื่องจากความมืด ซึ่งคงจะ
คล้ายกับ “มืด 2 นาที” ตามที่คุณทอนกล่าวถึง ผมหาข้อมูลไม่ได้วา่ สุ ริยปุ ราคาที่เชียงใหม่เมื่อ 127 ปี
ก่อนนั้นเป็ นสุ ริยปุ ราคาเต็มดวงหรื อไม่ แต่สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเต็มดวง เพราะที่เต็มดวงนั้นปรากฏชัด
ที่ตาบลหว้ากอ อย่างไรก็ดี ไม่วา่ สุ ริยคราสที่เชียงใหม่ครั้งนั้นจะเป็ นการมืดเต็มดวง มืดเป็ นบางส่ วน
หรื อเป็ นเพียงบรรยากาศพลบค่าก็ตาม แต่หนานอินต๊ะก็ได้เห็นความจริ งจากความมืดที่ผา่ นเข้ามาครั้ง
นั้นและท่านพบกับความสว่างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็ นความสว่างที่เกิดขึ้นอย่างจริ งใจและได้ฉาย
ไปสู่ คนอื่นอีกไม่นอ้ ย
“แม่ นแต๊ ” กับ “หนานอินต๊ ะ” เมื่อ 127 ปี ก่อน เป็ นคาสารภาพที่อยูใ่ นบริ บททางสังคมและ
สภาพแวดล้อมของความเชื่ อสมัยโบราณ และเหตุการณ์ที่หนานอินต๊ะเคยเฝ้ าดูครั้งนั้นที่กาลังจะเวียนมา
ในครั้งนี้ อยูใ่ นบริ บทและสภาพแวดล้อมของความเชื่ อในยุคโลกาภิวตั ร ซึ่งจะมีความหมายต่อเรา
อย่างไรก็คงต้องใคร่ ครวญกันอีกที
ตามความคิดของผมแล้ว การที่จะให้คนใดคนหนึ่งอุทานว่า “แม่ นแต๊ ” อย่างหนานอินต๊ะ เราคง
ไม่ตอ้ งมองหาคนอื่นคนไกลหรอกครับ มองตัวเราและแวดวงคริ สเตียนของเราเองให้สารภาพความผิด
บาปและผิดพลาดอย่างจริ งใจก่อนจะดีกว่า เพราะในยุคปัจจุบนั คริ สเตียนและแวดวงคริ สตจักรของเรา
หลายแห่งกาลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ ความมืดเสี ยเอง ไม่ได้เป็ นที่ช้ ีทางสว่างให้กบั คนอื่นหากความมืดที่เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินาน ๆ ครั้ง เช่นนี้จะมีความหมาย ก็ขอให้มีความหมายอย่างที่ปรากฏในชีวติ
ของหนานอินต๊ะเถอะครับ
เผื่อว่าจะมีการสร้างประวัติศาสตร์ คริ สตจักรอันน่าตื่นเต้นบทใหม่ให้
ลูกหลานได้กล่าวขานถึง เหมือนวันที่เราคิดทบทวนเรื่ องหนานอินต๊ะอยู่ ณ วันนี้.

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 64 ฉบับที่ 545 พฤศจิกายน 1995, หน้า 31-33.
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