โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สถานทีป่ ระชุ มสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย
สมัยสามัญ ครั้งที่ 28
ประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัยเป็ นโรงเรี ยนสตรี แห่งแรกในภาคเหนือ ที่รับใช้ประชาชนในด้าน “พันธ
กิจการศึกษา” ผูก้ ่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้คือ ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล แมคกิลวารี และภรรยา ซึ่ ง
เป็ นมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั สังกัดองค์การเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาของคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยน แห่ง
สหรัฐอเมริ กา นิกายโปรเตสแตนต์
ศาสนาจารย์ ดร. แมคกิลวารี ได้เดินทางมาถึงกรุ งเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1858
(พ.ศ. 2401) ท่านได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณให้เข้าเฝ้ าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4
ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็ นเกียรติอนั สู งยิง่ สาหรับท่าน
วันที่ 3 มกราคม ค.ศ 1867 ศาสนาจารย์ ดร.ดานิ เอล แมคกิลวารี และภรรยาพร้อมกับบุตรเล็ก ๆ
อีก 2 คน ได้เดินทางมุ่งสู่ นครเชียงใหม่ทางลาแม่น้ าปิ ง ผ่านแก่งต่าง ๆ ถึง 32 แก่ง ใช้เวลาเดินทางจาก
กรุ งเทพฯ ถึงเชียงใหม่เป็ นเวลา 3 เดือนเต็ม ท่านและครอบครัวพักอยูท่ ี่ ศาลาริ มฝั่งแม่น้ าปิ งด้าน
ตะวันออกของกาแพงเมืองเชี ยงใหม่ มีพ้นื ที่กว้าง 12 ฟุต ยาว 20 ฟุต ที่ศาลาแห่งนี้ได้กลายเป็ นสุ ขศาลา
ที่ให้การพยาบาลรักษา ทั้งการเย็บบาดแผล การเข้าเฝื อกกระดูกที่หกั ท่านได้ใช้ยาเพื่อระงับและป้ องกัน
โรคระบาดในเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งในเวลานั้น คือ ไข้จบั สั่น ไข้ทรพิษ และปลูกฝี ให้ประชาชนทัว่ ๆ ไป
ดร.แมคกิลวารี และภรรยา มีอุดมการณ์มุ่งมัน่ ที่จะให้สตรี ได้ศึกษาเล่าเรี ยนทัดเทียมกับบุรุษ
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2421 นางดาเนียล แมคกิลวารี ได้เปิ ดสอนเด็กหญิงขึ้นที่บา้ น โดยสอนการเย็บปั กถัก
ร้อยและสอนคริ สตจริ ยธรรม ต่อมาได้มีนกั เรี ยนเพิ่มขึ้นเพราะบิดา มารดา เริ่ มเห็นถึงความสาคัญของ
การศึกษาสาหรับสตรี จึงได้ส่งลูกของตนมาเรี ยนมากขึ้น ดร.แมคกิลวารี และภรรยาได้เขียนจดหมายไป
ยังกรุ งเทพฯ เพื่อรายงานให้ทางสานักงานใหญ่ทราบ และขอครู มาช่วยจัดการเรี ยนการสอนที่ท่านและ
ภรรยารับผิดชอบอยู่ ทางสานักงานใหญ่ที่กรุ งเทพฯ จึงได้ส่งครู สตรี สาวสองท่าน คือ นางสาวเอ็ดน่า
โคล์ และนางสาวแมรี่ เอ็ม แคมป์ แบล มาช่วยเหลือจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยนสตรี แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
ที่ชื่อว่า “โรงเรี ยนสตรี ” ตั้งที่เชิงสะพานนวรัฐ ณ ที่ต้ งั คริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ในปั จจุบนั นี้
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ในปี ค.ศ. 1888 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรี ยนสตรี เป็ น “โรงเรี ยนสตรี พระราชชายา” เนื่องจากพระ
ราชชายาเจ้าดารารัศมี พระธิดาของเจ้าหลวงอินทวิชยานนท์ พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงเป็ นองค์อุปถัมภ์และได้ประทานนามให้
ในปี ค.ศ. 1923 ได้ยา้ ยโรงเรี ยนสตรี พระราชชายาแผนกมัธยม ไปสถานศึกษาใหม่ที่บา้ นหนอง
เส้งบริ เวณติดกับโรงพยาบาลแมคคอร์ มิค เลขที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และได้ใช้ชื่อว่า “โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย” จนตราบเท่าทุกวันนี้
ในปี ค.ศ. 1925 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระ
บรมราชินี ได้เสด็จเยีย่ มโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งทางโรงเรี ยน
ได้ใช้สร้างซุ ม้ ประตูโรงเรี ยน
ในปี ค.ศ. 1927 นางสาววินนี่ เบอร์ สจ๊วต ได้จดั ตั้งกองลูกเสื อหญิง ซึ่ งเป็ นกอง “เนตรนารี ”
กองแรกในภาคเหนือ
ในปี ค.ศ. 1940 โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในปี ค.ศ. 1941-1945 ปิ ดทาการ เพราะอยูใ่ นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1946 หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สงบลง ดร.เค.อี แวลส์ กลับจากประเทศสหรัฐอเมริ กามารับมอบทรัพย์สินคืน
จากรัฐบาลไทยและนางไฝคา พันธุ พงศ์ ได้รับหน้าที่เป็ นครู ใหญ่
ในปี ค.ศ. 2490 ทางโรงเรี ยนได้เปิ ดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ และสาย
ศิลปะ
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1949 สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
เสด็จเยีย่ มโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย
ในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1958 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยีย่ มโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1968 ได้ยา้ ยแผนกอนุบาลและประถมที่อยูเ่ ชิงสะพานนวรัฐ (ดารา
สาขาใต้) มารวมกันที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ซึ่ งเป็ นสถานที่ต้ งั โรงเรี ยนในปั จจุบนั นี้ ซึ่ งมีเนื้อที่ท้ งั หมด 77
ไร่ 5 ตารางวา.
คาขวัญของโรงเรียน : “สุ ขภาพเลิศ ปัญญาลา้ คุณธรรมเยี่ยม”
สถานทีต่ ้งั : 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000.

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 74 ฉบับที่ 652 ตุลาคม 2004, หน้า 36-37.
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