ประวัติศาสตร์ เพลงนมัสการคาเมือง
จันทร์ แรม ชัยศรี
ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
“ภาษา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่าเสี ยงหรื อกิริยา
อาการที่ทาความเข้าใจกันได้หรื ออีกความหมายหนึ่งคือคาพูด ถ้อยคาที่ใช้พดู กัน เมื่อพูดถึงภาษาใน
ประเทศไทยก็มีภาษาไทยกลาง เป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่ อสาร ทั้งการพูด และการเขียน แต่ถา้
กล่าวถึงภาษาในท้องถิ่นแต่ละภาคก็มีภาษาที่ใช้สื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนั้น ๆ ภาคเหนือก็พดู
ภาษาพื้นเมืองล้านนา ภาคกลางก็พดู ภาษาไทยกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือก็พดู ภาษาอีสาน และ
ภาคใต้ก็พดู ภาษาปั กษ์ใต้เป็ นต้น ดังนั้นในแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นจะใช้ภาษาสื่ อกันเฉพาะท้องถิ่นของ
ตนเอง
อย่างไรก็ดีบางครั้งคนในภาคเดียวกันพูดเหมือนมาจากประโยคเดียวกันยังมีความหมายที่
แตกต่างกันไปก็มี
ในที่น้ ีผเู ้ ขียนจะกล่าวถึงภาษาพื้นเมืองล้านนา ซึ่ งในช่วงสมัยมิชชันนารี เข้ามาประกาศและ
เผยแพร่ ศาสนาเขาเรี ยกคนทางภาคเหนื อว่า “คนลาว” และเรี ยกภาษาพื้นเมืองล้านนาที่ใช้สื่อสารกันใน
ชีวติ ประจาวันว่า “ภาษาลาว” ในสมัยแรกที่ ศจ.ดาเนียล แมคกิลวารี หรื อที่ชาวบ้านทัว่ ไปเรี ยกว่า “พ่อ
ครู หลวง” เข้ามาประกาศในปี 1867 และตั้ง “มิชชัน่ ลาว” ขึ้น ท่านเป็ นผูบ้ ุกเบิกการประกาศคริ สต์
ศาสนาในภาคเหนื อ โดยความพยายามเรี ยนรู ้ภาษาไทยและภาษาล้านนา แล้วท่านได้ทาการประกาศ
ศาสนา เป็ นจุดเริ่ มต้นที่สามารถตั้งเป็ นคริ สจักรต่าง ๆ มาจนถึงปั จจุบนั นี้
ในปี 1868 มีมิชชันนารี คนหนึ่งคือ ศจ.โจนาธาน วิลสัน หรื อที่ชาวบ้านทัว่ ไปเรี ยกว่า “พ่อครู
วิลสัน” ท่านเป็ นเพื่อนกับครู หลวง มาปฏบัติพนั ธกิจใน “มิชชันลาว” พร้อมกับภรรยา พ่อครู ได้ใช้ชีวติ
อยูท่ ี่ลาปางเป็ นส่ วนใหญ่ ขณะที่ช่วยพ่อครู หลวงทาการประกาศทาให้มีคนกลับใจหลายคน คนทั้งหลาย
ที่กลับใจเชื่อได้มีการรวมกลุ่มกันนมัสการ เมื่อมีการรวมกลุ่มนมัสการของผูเ้ ชื่ อ พ่อครู วลิ สันจึงสนใจ
ในเรื่ องของเพลงที่จะนามาใช้ในกลุ่มคริ สเตียนเหล่านั้นประกอบกับท่านมีไหวพริ บ มีนิสัยเป็ นนักกวี
เป็ นคนที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับดนตรี จึงเริ่ มทาการแปลเพลงนมัสการของตะวันตกมาเป็ นภาษา
พื้นเมืองล้านนา นอกจากผลงานที่ท่านแปลแล้วท่านยังได้แต่งเพลงภาษาพื้นเมืองล้านนาขึ้นมาอีกหลาย
บท
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ประวัติที่เราทั้งหลายควรจดจาคือ พ่อครู วลิ สันผูแ้ ปลเพลงนมัสการของตะวันตกมาเป็ นภาษา
ล้านนา โดยท่านใช้เวลามากในการแปลเพลง ท่านเริ่ มการแปลและแต่งเพลงนมัสการมาเรื่ อย ๆ ไม่
ทราบปี ที่ชดั เจน ประมาณปี 1896 เพลงนมัสการล้านนาถูกพิมพ์ข้ ึนครั้งแรกหลังจากนั้นในปี 1905 มีการ
พิมพ์เพลงนมัสการภาษาล้านนาขึ้นเป็ นครั้งที่ 2 ท่านได้ใช้และเสี ยสละเวลาของท่านสาหรับเพลงภาษา
ล้านนา และได้มอบเพลงดังกล่าวให้เป็ นของขวัญชิ้นใหญ่สาหรับคนเมืองเหนื อ พอมาถึงปี 1911 เป็ นปี
ที่เกิดเหตุการณ์อนั น่าเศร้าสลดใจสาหรับหลายคนที่รู้จกั
และคุน้ เคยกับพ่อครู วิลสันเนื่องจากท่าน
เสี ยชีวติ ลง เพราะปัญหาสุ ขภาพที่ไม่ดีมาตลอด หลังจากที่ท่านเสี ยชีวติ ไม่นานได้มีการพิมพ์เพลงภาษา
ล้านนาขึ้นเป็ นครั้งที่ 3 ในปี 1914 และเพลงเหล่านี้ถูกนามาใช้ไม่นาน (ไม่ทราบปี ที่ชดั เจน) ก็ยกเลิกไป
เนื่องจากกระแสการรวมชาติดงั กล่าวต่อไป
พ่อครู หลวงมิตรสหายผูร้ ่ วมงานกันมาอย่างยาวนาน ได้กล่าวสดุดีถึงความสาคัญและยิง่ ใหญ่
ของพ่อครู วลิ สัน ในฐานะผูส้ ร้างเพลงนมัสการคาเมือง โดยพ่อครู หลวงได้กล่าวถึงผลงานของพ่อครู วลิ
สันอย่างชื่มชมว่า “ท่านได้ใช้เวลาเป็ นปี ๆ ด้วยความรักและเสี ยสละสาหรับการเตรี ยมเพลงให้กบั
พิธีกรรมในโบสถ์ลาวซึ่งจะเป็ นการหล่อหลอม และนาไปสู่ การสร้างชีวติ ของผูค้ นในแถบนี้อีกนานนับ
ปี พวกคนลาวชอบเพลงจริ ง ๆ พวกเขาหลาย ๆ คนเรี ยนศาสนาจากบทเพลงเป็ นส่ วนใหญ่ อิทธิ พลของ
ท่านในโบสถ์ลาวนั้นเทียบได้กบั งานของวัตต์และเวสลีในหมู่คนอังกฤษเลยทีเดียว” (คาว่า “ลาว” ที่
ท่านใช้คือคนเมืองหรื อเมืองเหนือนัน่ เอง) และมีอีกหลายท่านที่ได้กล่าวถึงและชื่นชมผลงานของพ่อครู
วิลสัน และหลายท่านได้ย้าอยูเ่ สมอคือเพลงคาเมืองเป็ นสิ่ งที่สร้างให้คริ สตจักรในล้านนามีชีวติ ชีวามาก
ยิง่ ขึ้น
“ภาษาลาว” หรื อคาเมืองเป็ นภาษาหลักที่ใช้สื่อสารกันดังกล่าวมาแล้วในช่วงเวลาที่มิชชันนารี
เริ่ มงานด้านการศึกษาในล้านนาได้เริ่ มสอนเด็กผูห้ ญิงให้อ่านพระคัมภีร์ ราวปี ค.ศ.1878 มิชชัน่ ได้ต้ งั
โรงเรี ยนสตรี ข้ ึน และในปี ค.ศ. 1888 ตั้งโรงเรี ยนชาย ภาษาที่ใช้สอนในโรงเรี ยนระยะแรกมิชชัน่ ใช้
ภาษาพื้นเมืองล้านนา เพราะเป็ นภาษาที่ผคู ้ นใช้ในชีวิตประจาวัน ต่อมาความเปลี่ยนแปลงก็ได้เริ่ ม
เกิดขึ้นในดินแดนนี้ อย่างช้า ๆ การขยายอิทธิ พลของอังกฤษในพม่าทาให้อิทธิ พลตะวันตกและอิทธิ พล
ของรัฐบาลสยามที่กรุ งเทพฯ เข้ามามีบทบาทในล้านนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังการทา
สนธิ สัญญาเชียงใหม่ครั้งที่ 1 ในอีก 10 ปี ต่อมา รัฐบาลได้ส่งข้าหลวงมาดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงในสัญญา ต่อมารัฐบาลก็มีบทบาทในการควบคุมบริ หาร ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของบรรดานครและเมืองต่าง ๆ ในล้านนาทาให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในล้านนาด้วย แม้ผคู ้ นที่รู้หนังสื อในล้านนาสมัยก่อนจะมีจานวนน้อย แต่สังคมล้านนาก็มี
มรดกทางภาษาและวัฒนธรรมที่มนั่ คงคือมีตวั อักษรที่ใช้ถ่ายทอดภาษาเขียนของตนเอง
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การเข้ามามีบทบาทของชาวอังกฤษหรื อคนในบังคับของชาวอังกฤษและข้าราชการสยามทาให้
ภาษาไทยกลางและภาษาอังกฤษเริ่ มเป็ นสื่ อกลางที่สาคัญมากขึ้น ในการติดต่อธุ รกิจการค้าหรื อติดต่อ
ทางราชการ
หลังจากการจัดรู ปแบบการปกครองและการบริ หารของล้านนา เป็ นมณฑลลาวเฉียงใน ค.ศ.
1893 รัฐบาลได้ประกาศให้ภาษาสยามหรื อภาษาไทยกลางเป็ นภาษาราชการในดินแดนแถบนี้ รวมทั้ง
ได้มีการจัดตั้งโรงเรี ยนฝึ กอบรมข้าราชการขึ้นที่เชียงใหม่
เพื่อสั่งสอนลูกหลานเจ้านายและขุนนาง
พื้นเมืองให้มีความรู ้ความเข้าใจในแบบแผนธรรมเนียมการปกครอง และการบริ หารตามแบบกรุ งเทพฯ
วิชาที่เป็ นพื้นฐานสาคัญวิชาหนึ่งคือการเรี ยนรู ้ภาษาไทยกลาง แต่ขณะเดียวกันโรงเรี ยนมิชชัน่ ยังใช้
ภาษาพื้นเมืองอยู่ พัฒนาการทางการเมืองก้าวไปสู่ ความเป็ นรัฐชาติ มีการแต่งตั้งธรรมการมณฑลพายัพ
ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1904 เป็ นจุดเริ่ มต้นของการจัดการศึกษาโดยรัฐบาล ต่อมาในปี 1909 มีการสอน
ภาษาพื้นเมืองในชั้นเล็ก ๆ ของโรงเรี ยนมิชชัน่ พอมาถึงปี 1910 โรงเรี ยนมิชชัน่ ได้จา้ งครู สอนภาษาไทย
กลางที่เป็ นชาวสยามเป็ นครั้งแรกและในปี เดียวกันนี้ได้มีการตื่นตัวเรื่ องชาตินิยมและการศึกษา ต่อมา
ในปี 1912 โรงเรี ยนปริ นส์ รอยแยลวิทยาลัย ยกเลิกการใช้ภาษาพื้นเมือง หลังจากนั้นปี ค.ศ.1918 รัฐบาล
ออกพระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฎร์ ฉบับแรก มีผลต่อโรงเรี ยนมิชชัน่ พอสมควรเนื่องจากโรงเรี ยนของ
เอกชนทั้งหมดจะต้องอยูภ่ ายใต้กฏระเบียบและการดูแลของทางราชการ ในปี ค.ศ.1936 เลิกใช้ภาษา
พื้นเมืองพูดในโรงเรี ยน ต่อมาในปี 1940 รัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศสยามใช้ภาษากลางเป็ นภาษา
ประจาชาติหมายความว่าไม่มีการสอนและการพูดภาษาพื้นเมืองในโรงเรี ยน
ส่ งผลกระทบมายัง
คริ สตจักรคือเพลงภาษาพื้นเมืองก็กาลังจะถูกลืมและเลิกใช้ในคริ สตจักรทัว่ ๆ ไปด้วย
ในอดีตที่ผา่ นมาเพลงคริ สเตียนคาเมือง มีความหมายสาหรับคริ สตชนในภาคเหนื อรุ่ นก่อนซึ่ ง
ได้ใช้เพื่อการนมัสการพระเจ้า แต่เพลงคริ สเตียนคาเมืองได้เลือนหายไปนานหลายสิ บปี แล้ว เป็ น
ผลกระทบเนื่องมาจากในช่วงที่โรงเรี ยนได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5
(ค.ศ.1868-1911) ถึงรัชกาลที่ 6 (ค.ศ.1910-1930) คาเมืองถูกปิ ดกั้นห้ามมีการสอนหรื อถ่ายทอดใน
โรงเรี ยนตามกระแสการรวมชาติระหว่างสยามกับล้านนา
และถูกปิ ดกั้นอย่างเด็ดขาดในยุคการเกิด
กระแสชาตินิยมช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเห็นได้วา่ คริ สตชนคนรุ่ นใหม่หลายคนไม่รู้จกั เพลง
คริ สเตียนคาเมืองและร้องไม่ได้ ปั จจุบนั (ค.ศ.1998) ผูท้ ี่สามารถร้องเพลงคริ สเตียนคาเมือง และอ่านคา
เมืองได้น้ นั ส่ วนมากเสี ยชีวิตไปเกือบหมดแล้ว มีส่วนน้อยที่ยงั เหลืออยูใ่ นคริ สตจักรคือผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่บาง
ท่านที่มีอายุประมาณ 70 ปี ขึ้นไป คนหนุ่มสาวหาผูท้ ี่ร้องเพลงนมัสการคาเมืองได้ยากภาษาล้านนาเป็ น
ภาษาที่คนรุ่ นใหม่ไม่รู้จกั
ไม่ค่อยเห็นความสาคัญและสนใจในการศึกษาถึงประวัติความเป็ นมาของ
เพลงคริ สเตียนคาเมือง อีกทั้งหนังสื อเพลงคริ สเตียนคาเมืองนับวันจะยิง่ สู ญหายและหายาก เท่าที่พบใน
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ปั จจุบนั ยังมีให้เห็นน้อยมาก คนรุ่ นใหม่มกั จะไม่รู้จกั และไม่เข้าใจภาษาคาเมืองเก่าอย่างเช่น “ไม้เสา
แคว่งคือไม้กางเขน” แต่ตรงกันข้ามจากการสัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุจะเห็นว่าภาษาพื้นเมืองเป็ นภาษาที่เข้าใจ
ง่าย มีความหมายลึกซึ้ งอย่างที่มีคากล่าวที่วา่ “ภาษาพื้นเมืองมันกิ๋นใจ๋ ดี” หมายความว่าประทับใจลึกซึ้ ง
ถึงในใจซึ่ งผูส้ ู งอายุเหล่านั้นได้บอกอีกว่าภาษาไทยเป็ นภาษาที่มีความหมายแบบตื้น ๆ ไม่ลึกซึ้ งเหมือน
ภาษาพื้นเมืองของเขาเอง

สมัยเริ่ มแแรกของคริ ตสจักรในล้านนาไม่ทราบปี ที่ชดั เจน เพลงนมัสการคาเมืองที่พอ่ ครู วลิ สัน
แปลได้ใช้ภาษาและคาที่สละสลวยเพื่อให้เนื้อเพลงคล้องจองกันและให้เข้ากับโน๊ตเพลง ได้ถูกนามาใช้
ในคริ สตจักรของคนเมืองในช่วงนมัสการเพลงที่นิยมร้องมากที่สุด (เป็ นเพลง “ฮิต” ในสมัยนั้น เดี่ยวนี้
ข้าตอดตัว๋ ลงกลับไปข้าขอพระเจ้าฮักษาจิตใจ๋ กันเทิ่งความต๋ ายก่อนตื่นจากหลับ ข้าอับจิตใจ๋ ขอต่านได้
ฮับ ข้าเปิ่ งพระทัย อันฮักอินดู ข้าขอในนามแห่งพระเยซู อาเมน อาเมน” ซึ่ งเพลงนี้มกั จะนิยมใช้ร้องเมื่อ
ปิ ดการนมัสการตอนเย็น ก่อนเข้านอน และคนลาวมักจะสอนลูก ๆ ให้ร้องเพลงนี้ให้ได้เพลงภาษาลาว
ถูกนามาใช้ได้ไม่นานจึงเลิกไป เป็ นผลกระทบเนื่ องมาจากกระแสการรวมชาติตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
จากคาบอกเล่าจะเห็นว่า
ในปั จจุบนั นี้ เพลงคาเมืองนั้นมีส่วนมากได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษคือผูท้ ี่ร้องเพลงได้เพราะพ่อแม่เป็ นผูส้ อนให้ร้อง ไม่ได้ศึกษาหรื อฝึ กหัดร้องเอง จะเห็นว่าคน
ส่ วนมากที่ร้องเพลงคาเมืองได้ไม่ได้เรี ยนตังอักษรล้านนามาก่อน ดังนั้นในการร้องเพลงคาเมืองจึงเป็ น
การจาและถ่ายทอดมาเพลงที่ใช้อยูใ่ นสมัยเริ่ มแรกจะเป็ นตัวอักษรล้านนา ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงมา
เป็ นตัวอักษรไทยแต่บางคายังอ่านเป็ นภาษาพื้นเมืองอยู่ เนื้อหาของเพลงก็มีการเปลี่ยนแปลงภาษามา
เรื่ อย ๆ จนมาถึงปั จจุบนั นี้เพลงนมัสการที่ใช้ร้องในคริ สตจักรทัว่ ๆ ไปจะเป็ นภาษาไทย ซึ่ งเป็ นฉบับ
สังคายนาเล่มล่าสุ ดปี 1988
ในปั จจุบนั เพลงภาษาล้านนาไม่ได้ถูกนามาใช้ในคริ สตจักรช่วงนมัสการเหมือนกับสมัยแรกที่
มิชชัน่ ได้นามาใช้แต่เพลงภาษาอังกฤษล้านนาจะถูกนามาใช้ก็ต่อเมื่อทางคริ สตจักรได้จดั นมัสการพระ
เจ้าพิเศษเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่นวันถวายขอบพระคุณ งานศพ งานแต่งงาน นักร้องทั้งหลายมักจะ
นามาร้องถวายเป็ นเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าพิเศษเนื่องในโอกาสต่าง ๆ นั้น ด้วยเหตุน้ ีเมื่อเพลงภาษา
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ล้านนา หรื อเพลงคริ สเตียนคาเมืองกาลังจะถูกลืมไปในคริ สตจักรหรื อชุมชนที่เราอาศัยอยูก่ ็เป็ นสิ่ งที่น่า
เสี ยดายที่เราทั้งหลายที่เป็ นคนยุคใหม่น่าจะหันมาสนใจ และอนุรักษ์คาเมืองไว้เพื่อสื บทอดเป็ นมรดก
ทางภาษาต่อไป
ด้วยเหตุน้ ี ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริ สตจักรฯ จึงเล็งเห็นถึงความจาเป็ นที่จะศึกษาเพื่อการ
อนุรักษ์และรื้ อฟื้ นเพลงคริ สเตียนคาเมืองไว้
เพื่อสื บทอดเป็ นมรดกทางภาษาต่อไปและมีโอกาสใช้
เพลงคริ สเตียนคาเมืองในชีวิตคริ สตจักรปัจจุบนั
ดังนั้น ในฐานะที่ท่านเป็ นผูม้ ีความปรารถนาที่จะอนุ รักษ์และรื้ อฟื้ นเพลงคริ สเตียนคาเมืองที่มี
มานานแล้ว ขอเชิ ญชวนท่านมีส่วนร่ วมในโครงการนี้ โดยฝ่ ายประวัติศาสตร์ กาลังเก็บและรวบรวม
ข้อมูลหากท่านมีขอ้ มูลหรื อทางคริ สตจักรของท่านมีผทู ้ ี่ร้องเพลงคริ สเตียนคาเมืองได้กรุ ณาติดต่อไปยัง
อาจารย์จนั ทร์ แรม ชัยศรี
ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริ สตจักรฯ
57/6 ถนนทุ่งโฮเต็ล ซอย 3 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หรื อลงที่อยูไ่ ปรษณี ย ์
ตู ้ ป.ณ. 73 ป.ณ.จ. เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053) 249052
แฟ๊ กซ์ (053) 249052
หวังว่าท่านที่มีขอ้ มูลหรื อแนะนาแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็ นบุคคล คริ สตจักรหน่วยงาน และ องค์กร
คงเป็ นพลังสนับสนุนอันสาคัญของโครงการ ซึ่งทางฝ่ ายประวัติศาสตร์จะได้ติดตามจากท่านเพื่อนาไป
ศึกษาวิจยั และเก็บไว้เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
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