120 ปี
โรงเรียนดาราวิทยาลัยกับพันธกิจของพระเจ้ า
ในปี การศึกษา 2542 นี้ เป็ นปี ที่โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จะมีอายุครบรอบการ
ก่อตั้ง 120 ปี ซึ่ งทางโรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี การศึกษาเพื่อเป็ นการประกาศพระกิตติ
คุณของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และระลึกถึงมิชชันนารี ผกู ้ ่อตั้งโรงเรี ยนแห่งนี้ ทาให้กุลบุตรและกุลธิ ดาของชาว
ล้านนาได้ศึกษาจนประสบความสาเร็ จในชีวติ และได้ออกไปรับใช้ประเทศชาติมาเป็ นเวลานาน

นับย้อนอดีตตั้งแต่สมัยพ่อครู หลวงคือ ดร.แมคกิลวารี ได้เดินทางมาถึงเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1867 โดยมาตั้งบ้านเรื อนอยูท่ างฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิ ง (ปั จจุบนั คือคริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่) มิซซิ ส
แมคกิลวารี ได้สังเกตเห็นว่าเด็กในสมัยนั้นโดยเฉพาะเด็กหญิงมีโอกาสได้ศึกษาวิชาการน้อยมาก จะมี
แต่เด็กผูช้ ายที่ได้ศึกษาวิชาจากวัด จึงมีแนวคิดที่ส่งเสริ มให้เด็กผูห้ ญิงได้มีโอกาสเล่าเรี ยนในวิชาการ
บ้างจึงนาเด็กหญิง 6-8 คน มาศึกษาที่บา้ นของท่าน โดยสอนวิชาการบ้านการเรื อน เช่น การเย็บปั กถัก
ร้อย การทางานบ้าน และให้อ่านหนังสื อพื้นเมือง โดยอ่านจากพระคัมภีร์ จึงถือว่าเหตุการณ์น้ นั ได้เปิ ด
ศักราชให้ผหู ้ ญิงได้เริ่ มมีการศึกษา ตามน้ าพระทัยจากพระเจ้าที่โดยการส่ งมิชชันนารี เข้ามาถึงเชียงใหม่
ในสมัยนั้น
กิจการของโรงเรี ยนได้เจริ ญก้าวหน้ามาโดยตลอดและโรงเรี ยนยังได้รับการสนับสนุนจากชน
ชั้นปกครองในสมัยนั้นคือ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ได้ขอพระราชทานนามโรงเรี ยนจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ซึ่ งพระองค์ท่านได้มีพระราชโทรเลขตอบให้ใช้ชื่อ
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โรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยนพระราชชายา” และต่อมาเมื่อโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนเพิ่มขึ้นจึงได้ยา้ ยโรงเรี ยนมาตั้งใน
ที่ใหม่ และเพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จึงได้ใช้ชื่อโรงเรี ยนแห่งใหม่วา่
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย ตามพระนามของท่าน
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัยเป็ นโรงเรี ยนเอกชน เจ้าของโรงเรี ยนคือ มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
มีปรัชญาในการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้จดั การศึกษาบนรากฐานแห่งคริ สตศาสนา
โรงเรี ยนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีนกั เรี ยนจานวน
6,801 คน ครู 270 คน นักการ ภารโรง 94 คน
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย ได้พฒั นางานด้านการเรี ยนการสอนมาตลอดเวลา ปรัชญาของโรงเรี ยน
คือให้ทุกคนเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศ
มีความรักชาติ
ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริ ย ์ มีศีลธรรม มนุษยธรรม มีระเบียบวินยั มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความเป็ น
เลิศในทางปั ญญา และเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข

ในปี 2542 นี้ โรงเรี ยนดาราวิทยาลัยจะจัดงานฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรี ยนตลอดปี
การศึกษาในรู ปแบบของกิจกรรมทางด้านวิชาการ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ท้ งั ภายในและภายนอก
โรงเรี ยน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้าต่อชุมชน
ในส่ วนงานด้านพันธกิจของโรงเรี ยนดาราวิทยาลัยโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย
จัดการอบรม
จริ ยธรรมให้บุคลากรทุกฝ่ ายของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เพราะโรงเรี ยนถือว่าบุคลากรทุกคนตั้งแต่ครู
อาจารย์ นักการภารโรง และนักเรี ยน เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรมอันดี ในการทางานก็จะอยูร่ ่ วมกันได้
เป็ นอย่างดี ท่ามกลางความสับสนวุน่ วายของสังคมในปั จจุบนั และทุกคนจะไม่ออกไปก่อปั ญหาให้กบั
สังคม นักเรี ยนทุกคนจะต้องออกไปเป็ นตัวอย่างที่ดีในสังคม
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เสี ยงเพลงนมัสการข้อคิดจากพระคัมภีร์ในหอประชุมคาสอนด้านจริ ยธรรมทุก ๆ เช้า เป็ น
เอกลักษณ์ของนักเรี ยนที่ผา่ นการศึกษาจากโรงเรี ยนในเครื อสภาคริ สตจักร กิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญ
ทางศาสนา เช่น วันคริ สตมาส ฟื้ นฟูพฒั นาจิตใจ การอธิ ษฐาน คาสอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
การรู ้จกั ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสกิจกรรมของคณะ SCM กิจกรรมของคณะลูกแกะน้อย เป็ นการฝึ ก
นักเรี ยนในการทางานร่ วมกัน มีความกล้า รู ้จกั ปรับตัวเพื่อให้สามารถอยูใ่ นสังคมได้ ถึงแม้วา่ นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนจะไม่ใช่นกั เรี ยนคริ สเตียนทั้งหมด แต่คาสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้ช่วย
พัฒนาเขาเหล่านั้นในด้านจิตใจ ในการดารงชี วติ ให้มีความสมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริ สต์
120 ปี ที่ผา่ นมา คาสอนจากพระคัมภีร์ ได้ส่งผ่านถึงชุมชนในงานด้านการศึกษา เป็ นความ
ภาคภูมิใจว่า ลูกศิษย์ที่สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนในเครื อสภาคริ สตจักร รวมทั้งโรงเรี ยนดารา
วิทยาลัยได้ส่งผลให้นกั เรี ยนมีความสาเร็ จในการอยูก่ บั บุคคลอื่นในสังคม ผูป้ กครองมีความรู ้สึกนิยม
ยินดีที่ได้ยนิ เสี ยงเพลงนมัสการพระเจ้าจากปากน้อย ๆ ของนักเรี ยนอนุบาลที่ร้องกันอย่างสนุกสนาน
เพลงนมัสการที่ร้องออกมาจากใจของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา นักเรี ยนรู้จกั การอธิษฐานขอบพระคุณ
และขอการทรงนาเมื่อพบปั ญหานักเรี ยนจะไม่ตอ้ งกังวล
เมื่อมีพระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ยตลอดเวลาซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้จะเป็ นสิ่ งที่ทาให้เราคิดถึงอยูเ่ สมอ เราจะร้องเพลงเดียวกันไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใด เรามีที่ปรึ กษาองค์
เดียวกันคือพระเยซูคริ สต์เจ้า เราจะทาสิ่ งเดียวกันคือทางานพันธกิจในการรับใช้พระเจ้า
ปี นี้เป็ นปี แห่งความชื่นชมยินดี โรงเรี ยนดาราวิทยาลัยได้รับใช้งานพันธกิจด้านการศึกษามา
อย่างต่อเนื่ องและในอนาคตโรงเรี ยนดาราวิทยาลัยจะพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้านตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ขอพระองค์สถิตกับบุคลากรทุก ๆ คนของโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย และโรงเรี ยนในเครื อสภาคริ สตจักร
ตลอดไป
อจ.วิสสุ ดา กระแสชั ย
ผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่ ฝ่ายบริการและสั มพันธ์ ชุมชน
ผู้เรียบเรียง

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 67 ฉบับที่ 588 มิถุนายน 1999, หน้า 32-33, 59.
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