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คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ศาสนจารย์ วลิ เลีย่ ม เจ โยเดอร์
คณบดีคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี
คริ สตศาสนานิกายโปรเตสแตน์ได้เข้ามาประกาศเผยแพร่ ในประเทศไทยครั้งแรกปี ค.ศ.1828
และในปี ค.ศ.1840 มีคณะมิชชันนารี ของอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน (รากฐานของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยในปัจจุบนั ) ได้เข้ามาเผยแพร่ พระกิตติคุณและได้จดั ตั้ง “มิชชั่นสยาม” ขึ้นในปี ค.ศ.1847
ต่อมาในปี ค.ศ.1867 ศาสนาจารย์ดาเนียล (พ่อครู หลวง) และนางโซเฟี ย แบรดเลย์ แมคกิลวารี (แม่ครู
หลวง) ได้เดินทางขึ้นมาเพื่อประกาศคริ สตศาสนาที่เชียงใหม่ จากนั้นในปี ค.ศ.1868 ครอบครัวของ
ศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสัน ได้เข้าร่ วมสมทบและได้จดั ตั้ง “มิชชั่นลาว” เพื่อดูแลรับผิดชอบงาน
ประกาศเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในเขตล้านนา (ภาคเหนื อของประเทศไทย)
คณะมิชชันนารี ได้เดินทางมาเชียงใหม่เพื่อปฏิบตั ิพนั ธกิจ ได้ทาการประกาศพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริ สต์แก่ชาวล้านนา จัดเตรี ยมคนท้องถิ่นที่ได้รับเอาองค์พระเยซูคริ สต์แล้วให้เป็ นผูช้ ่วยงาน
ด้านการประกาศ และยังเป็ นผูแ้ นะนาเกี่ยวกับการก่อตั้งคริ สตจักรอีกหลายแห่ง ศาสนาจารย์ดาเนียล
แมคกิลวารี (พ่อครู หลวง) ได้เริ่ มต้นงานในด้านการอบรมเพื่อเตรี ยมผูน้ าสาหรับคริ สตจักรโดยทาเป็ น
การส่ วนตัวในปี ค.ศ.1883 ต่อมาในปี ค.ศ.1889 จึงได้เปิ ดโรงเรี ยนฝึ กอบรมทางศาสนศาสตร์ อย่างเป็ น
ทางการภายใต้ความรับผิดชอบของศาสนาจารย์วลิ เลี่ยม คริ ฟตัน ดอดด์ การเรี ยนการสอนในช่วงแรกมี
เพียงห้องเดียว และในปี ค.ศ.1891 ศาสนาจารย์ดอดด์ ได้ยา้ ยโรงเรี ยนไปเปิ ดที่ลาพูนพร้อมกับตั้งศูนย์
มิชชันนารี ข้ ึนที่น้ นั ด้วยหลังจากนั้น ศาสนาจารย์โรเบิร์ต เออร์ วนิ เป็ นผูร้ ับผิดชอบแทนและเนื่ องจาก
จานวนผูเ้ รี ยนมีนอ้ ยจึงได้ปิดทาการในปี ค.ศ.1895 แต่ก็ยงั มีการจัดอบรมเพียงครั้งคราวในเวลาสั้น ๆ
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ในปี ค.ศ.1912 โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการอีกครั้งที่บา้ นหนอง
เส้ง เชียงใหม่ การก่อสร้างอาคารจึงเริ่ มขึ้นโดยรับเงินถวายจาก มร.จอห์น หลุยส์ ซี เวอร์ แรนซ์
ผูป้ กครองคริ สตจักรเคลฟเวอร์แลนด์ รัฐโอไฮโอ นิกายเพรสไบทีเรี ยน จานวน 15,000 ดอลลาร์
โรงเรี ยนแห่งนี้ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฏรในปี ค.ศ.1918 และได้รับการพัฒนา
ด้านการเรี ยนการสอนเรื่ อยมา จนกระทั้งปี ค.ศ.1924 โรงเรี ยนแห่งนี้จึงได้เรี ยกว่า “วิทยาลัยพระคริสต
ธรรมแมคกิลวารี ” เพื่อเป็ นเกียรติแด่ศาสนาจารย์ดาเนียล นางโซเฟี ย แมคกิลวารี มิชชันนารี ผูบ้ ุกเบิกใน
ล้านนา ช่วงปี ค.ศ.1930 นั้นวิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ได้มีบทบาทอย่างมากในการเตรี ยม
ศิษยาภิบาลสาหรับคริ สตจักร แต่หลังจากที่มีการประกาศฟื้ นฟูนาโดย ดร.จอห์น ซง ผูป้ ระการฟื้ นฟูจาก
ประเทศจีน (ระหว่างปี ค.ศ. 1938-1939) ทาให้เกิดการแตกแยกทางความคิดในด้านศาสนศาสตร์
ระหว่างผูต้ ิดตาม ดร.จอห์น ซง กับผูน้ าคริ สตธรรมฯ ในที่สุดทางมิชชัน่ จึงได้ปิดวิทยาลัยพระคริ สต
ธรรม เมื่อปี ค.ศ.1940 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง (ปลายปี ค.ศ.1941-1954) อาคารเรี ยนและ
สถานที่ของวิทยาลัยถูกใช้เป็ นโรงพยาบาลสนามของกองทหารญี่ปุ่น
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ได้เปิ ดอีกครั้งในปี ค.ศ.1949 โดยมีศาสนาจารย์เฮอร์ เบิท
เกรเธอร์ เป็ นผูอ้ านวยการและศาสนาจารย์ประเสริ ฐ อินทะพันธุ์ เป็ นครู ใหญ่ จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1956
ศาสนาจารย์ ดร.อี จอห์น แฮมลิน ได้เข้ามาเป็ นผูอ้ านวยการ ระหว่างนี้ จนถึงปี ค.ศ.1975 ท่านได้
ปรับปรุ งและยกมาตรฐานการศึกษาศาสนศาสตร์ ไปสู่ ระดับอุดมศึกษา จนเป็ นที่ยอมรับของสถาบัน
ศาสนศาสตร์ นานาชาติ ท่านได้ก่อตั้งแผนกต่าง ๆ เช่น ดนตรี ศึกษา ศูนย์ศึกษาคริ สเตียนบริ การแผนก
คริ สเตียนศึกษา และโครงการตาราศาสนศาสตร์ ในปี ค.ศ.1965 วิทยาลัยพระคริ สตธรรมได้รับการ
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รับรองวิทยฐานะโดยสมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาอาเซียอาคเนย์ (ATESEA) และได้เริ่ มประสาท
ปริ ญญาศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต (B.Th) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 เป็ นต้นมา
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ได้ร่วมกับโรงเรี ยนการพยาบาลแมคคอร์ มิค เพื่อเตรี ยม
จัดตั้งเป็ นวิทยาลัยพายัพ โดยการผนวกบางแผนกของวิทยาลัยพระคริ สตธรรมฯ เป็ นหลักสู ตรของ
วิทยาลัยพายัพ ในช่วงเวลานั้นมีอาจารย์ประกายนนทวาสี ซึ่ งเป็ นผูอ้ านวยการคนไทยคนแรก (ปี ค.ศ.
1975-1979) จนกระทัง่ ได้รับสถานภาพเป็ นวิทยาลัยพายัพ) ในปี ค.ศ.1979 วิทยาลัยพระคริ สตธรรมฯ
จึงกลายเป็ นคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ศาสนาจารย์ ดร.แม้น เป็ นคณบดีคนแรก ช่วงเวลาความเป็ น
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมสิ้ นสุ ดลง แต่ยงั คงความเป็ นโรงเรี ยนฝึ กอบรมทางศาสนาศาสตร์ซ่ ึงได้อนุญาต
เป็ นโรงเรี ยนตามกฎหมายยังคงอยู่ จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1994 มีการคืนใบอนุ ญาตแก่รัฐบาลความเป็ น
โรงเรี ยนจึงสิ้ นสุ ดลง
คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ได้ถึงเวลาแห่งการขยับขยายอีกครั้งเนื่ องจากความทรุ ดโทรมของ
อาคารที่เก่าแก่ประกอบกับการขยายถนนดอยสะเก็ดเก่าซึ่ งอยูด่ า้ นหลังของคณะศาสนศาสตร์ฯ ของ
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ ในปี ค.ศ.1989 การก่อสร้างอาคารคณะศาสนศาสตร์ ฯ จึงได้เกิดขึ้น ในปี ค.ศ.
1992 การก่อสร้างจึงเสร็ จสิ้ น ซึ่ งประกอบด้วย อาคารสาหรับการเรี ยนการสอน เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน
3 ชั้น นับว่าเป็ นอาคารสาหรับการเรี ยนการสอนที่สวยงามในด้านสถาปั ตยกรรมแห่ งหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่ ภายในอาคารก็เน้นในงานศิลปะคริ สเตียน โดยเฉพาะงานกระจกสี ในห้องนมัสการ และ
ภายนอกอาคารได้ให้ความสาคัญในการจัดภูมิทศั น์ที่สวยงามส่ วนอีกหลังเป็ นอาคารบ้านพัก “เบ็ธชา
โลม” ที่ถือว่ามีความสวยงามไม่ยงิ่ หย่อนกัน เพราะอาคารหลังนี้ได้ถอดแบบจากอาคารพระคริ สตธรรม
หลังเดิม เป็ นอาคาร 3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องพักนักศึกษา ชาย – หญิง ห้องพักสาหรับแขก ห้อง
รับประทานอาหาร และห้องพักของพ่อบ้าน-แม่บา้ น ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ มีศาสนาจารย์วลิ เลี่ยม เจ โย
เดอร์ เป็ นคณบดีฯ พิธีมอบถวายอาคารหลังใหม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 ปั จจุบนั นี้
คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ยงั ได้ตระหนักถึงพันธกิจศาสนศาสตร์ ศึกษา ในการสร้างสรรค์งานรับใช้
สาหรับคริ สตจักร
และเพื่อตอบสนองต่อสังคมส่ วนรวมจึงให้มี
หลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี
(Bachelors Degree) หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต (Masters Degree) และหลักสู ตรปรัชญาและศาสนา
(Philosophy and Comparative Religions) ของคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ดัง่ คาปณิ ธานที่วา่
“คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อตั้ง
ขึน้ ในปี ค.ศ.1889 โดยศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี เพือ่ ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยซู
คริสต์ ” ซึ่งปรากฎในพระธรรมมัทธิว 28:19-20
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ศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ ความรัก ความยุติธรรม
และความชอบธรรมเป็ นหลักในการทาพันธกิจด้ านการศึกษาและการบริการรับใช้ คริสตจักรและสั งคม
ผู้ทไี่ ด้ ศึกษาในคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี จะต้ องจาเริญขึน้ อย่ างองค์ พระเยซู คริ สต์ คือ
จาเริญขึน้ ในด้ านสติปัญญา มีพลานามัยดีเป็ นทีช่ อบจาเพาะพระเจ้ าและต่ อหน้ าคนทั้งปวง เขาจะ
สร้ างสรรค์ คริสตจักร สั งคมและสิ่ งแวดล้อมให้ เจริญยัง่ ยืนอย่างแท้ ด้ วยพระวจนะของพระเจ้ าและมอบ
ถวายชีวติ แด่ พระองค์ .

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 70 ฉบับที่ 617 พฤศจิกายน 2001, หน้า 25-27, 47.
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