ประวัติการแปลพระคัมภีร์ภาษากาเมือง
(ล้ านนา)
โดย จันทร์ แรม ชัยศรี
กำเมืองเป็ นภำษำหลักดั้งเดิมของคนทำงเหนื อ ซึ่ งมีควำมหมำยและมีควำมสำคัญสำหรับกำร
สื่ อสำรกำรเข้ำใจและเป็ นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงควำมมีวฒั นธรรมของแต่ละชนชำติ
ดังนั้นในสมัย
เริ่ มแรกที่มิชชันนำรี ได้มำประกำศทำงเหนือ จึงมีควำมต้องกำรให้คนทำงภำคเหนือ ได้มีพระคัมภีร์
ภำษำกำเมืองที่เป็ นภำษำของตนเอง เพื่อจะได้ฝึกอ่ำนและเรี ยนรู ้ให้เข้ำใจในพระคำของพระเจ้ำในบริ บท
ภำษำของคนท้องถิ่น
คริ สต์ศำสนำในภำษำเหนือเริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1867 ครอบครัวของศำสนำดำเนียลแมคกิลวำรี ได้
เดินทำงมำทำกำรประกำศคริ สต์ศำสนำในเขตตอนเหนือของแดนสยำม ขณะที่ครอบครัวศำสนำจำรย์
แมคกิลวำรี ได้ปฏิบตั ิงำนที่เชี ยงใหม่ได้เกือบหนึ่งปี จึงมีครอบครัวศำสนำจำรย์โจนำธำนและนำงมำเรี ย
วิลสัน ขึ้นมำสมทบเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ. 1868 และในเดือนกรกฎำคมปี เดียวกันได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนฝ่ ำยต่ำงประเทศของคณะมิชชัน่ คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่สหรัฐอเมริ กำ (Board of Foreign
Missions, Presbyterian Church of USA.) ให้ต้ งั เป็ นศูนย์มิชชัน่ อย่ำงเป็ นทำงกำรเรี ยกว่ำ “มิชชั่นลาว”
แยกจำก “มิชชั่นสยาม”
กำรเปิ ดงำนที่เชียงใหม่ในปี ค.ศ. 1867 ศำสนำจำรย์ดำเนียล แมคกิลวำรี หรื อพ่อครู หลวงผู ้
บุกเบิกกำรเผยแพร่ คริ สต์ศำสนำสู่ ลำ้ นนำ ได้วำงแผนงำนไว้หลำยประกำรในกำรประกำศพระกิตติคุณ
แต่มีงำนหนึ่งที่ท่ำนได้เน้นมำกคือ กำรจัดตั้งงำนด้ำนกำรพิมพ์ที่เชียงใหม่ เพื่อให้คนพื้นเมืองภำคเหนื อ
ได้มีวรรณกรรมคริ สต์ศำสนำและพระคัมภีร์เป็ นภำษำของตนเอง โดยพ่อครู หลวงสนใจเกี่ยวกับกำร
แปลพระคัมภีร์และจัดพิมพ์เป็ นภำษำกำเมืองล้ำนนำเป็ นงำนสำคัญด้วย
ในช่วงบุกเบิกของมิชชันนำรี ระหว่ำงปี ค.ศ. 1867-1890 มิชชันนำรี มีแผนที่จะซื้ อเครื่ องจักรใน
กำรพิมพ์ และต้องกำรให้มีแม่พิมพ์เป็ นภำษำล้ำนนำ มิชชันนำรี ได้พยำยำมจัดตั้งโรงพิมพ์และงำนกำร
พิมพ์หลำยครั้ง แต่ก็ไม่ประสบควำมสำเร็ จ จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1890 ศจ. นำยแพทย์ (S.C.Peoples) หรื อ
หมอปี เปอร์ ได้นำแม่พิมพ์ตวั อักษรภำษำล้ำนนำมำเผยแพร่ ในเชียงใหม่ เดิมทีท่ำนทำงำนอยูท่ ี่จงั หวัด
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ลำปำง โดยควำมตั้งใจแต่แรกท่ำนจะส่ งแม่พิมพ์อกั ษรภำษำล้ำนนำไปที่ลำปำง แต่ทำงบอร์ ดมิชชันนำรี
ได้ขอร้องให้ท่ำนส่ งแม่พิมพ์มำที่เชียงใหม่แทน
ช่วงระหว่ำงกำรจัดตั้งโรงพิมพ์น้ นั แม่ครู หลวงและพ่อครู หลวงได้เริ่ มแปลพระคัมภีร์ เข้ำใจว่ำ
พระคัมภีร์ที่ท่ำนได้แปลเป็ นเล่มแรกคือพระธรรมมัทธิ ว
แต่เนื่ องจำกแม่ครู หลวงและพ่อครู หลวงมี
ภำระหนักในกำรทำงำน (ซึ่ งมิชชันนำรี ในสมัยเริ่ มแรกนั้นมีจำนวนน้อยและมีงำนหนัก) ประกอบกับ
กำรแปลพระคัมภีร์ตอ้ งใช้เวลำหลำยปี ดังนั้นกำรแปลพระคัมภีร์จึงไม่เสร็ จสมบูรณ์แม้วำ่ มิชชันนำรี
ตั้งใจที่จะทำงำนแปลก็ตำมแต่ไม่สำเร็ จ
อนึ่งมีเหตุกำรณ์ที่น่ำเสี ยดำย คือในปี ค.ศ. 1890 ศำสนำจำรย์อีแวนเดอร์ แมคกิลวำรี บุตรชำย
ของพ่อครู หลวงแมคกิลวำรี ได้เรี ยนจบจำกสถำบันพระคริ สตธรรมที่สหรัฐอเมริ กำ และเดินทำงมำถึง
เชียงใหม่ในปี เดียวกันนี้ ท่ำนเตรี ยมตัวที่จะเป็ นผูแ้ ปลพระคัมภีร์ แต่ท่ำนอยูเ่ ชียงใหม่เพียง 3 ปี เท่ำนั้น
ท่ำนก็เดินทำงกลับไปสหรัฐอเมริ กำในปี ค.ศ. 1893
ในปี ค.ศ. 1892 ได้มีกำรเปิ ดโรงพิมพ์ครั้งแรก ในนำมของมิชชันนำรี เป็ นเจ้ำของโรงพิมพ์
เรี ยกว่ำ “โรงพิมพ์ ของมิชชั่นลาว” เมื่อมีกำรเปิ ดโรงพิมพ์ นับเป็ นกำรพัฒนำอันสำคัญยิง่ สำหรับกำร
แปลพระคัมภีร์ภำษำล้ำนนำ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1892-1917 พ่อครู คอลลินส์ (Rev.David G.Collins) เป็ นผูจ้ ดั กำรคนแรกของโรง
พิมพ์ ที่ได้ดำเนินกำรเรื่ อยมำ จนมำถึงปี ค.ศ. 1918-1923 แม่ครู คอลลินส์ได้เป็ นผูจ้ ดั กำรคนที่สองของ
โรงพิมพ์ พอถึงปี ค.ศ. 1924-1926 โรงพิมพ์ไม่มีผจู ้ ดั กำร และในที่สุดปี ค.ศ. 1926 ก็ปิดไปหลำยปี
ต่อจำกนั้นไม่นำนเข้ำใจว่ำมีกำรโอนกิจกำรของโรงพิมพ์ให้กบั นำยเมืองใจ ชัยนิลพันธุ์ หรื อป้ อเลี้ยง
เมืองใจ๋ ดำเนินกิจกำรต่อ (ไม่ทรำบปี ที่ชดั เจน)
สำหรับงำนด้ำนกำรแปลและตีพิมพ์พระคัมภีร์ภำษำล้ำนนำนั้น มิชชันนำรี ได้พิมพ์พระคัมภีร์
ภำคพันธสัญญำใหม่ 2 เล่ม คือ พระธรรมกิจกำร และพระธรรมมัทธิ ว ในปี ค.ศ. 1893 แต่ไม่ทรำบแน่
ชัดว่ำพระธรรมเล่มไหนพิมพ์ก่อนและหลัง จำกนั้นทำงมิชชันนำรี ได้จดั แปลพระคัมภีร์ออกมำเรื่ อย ๆ
ในที่สุดกำรแปลพระคัมภีร์ภำคพันธสัญญำใหม่ก็เสร็ จสิ้ นลง และพิมพ์ออกมำในปี ค.ศ. 1894 ซึ่ งจำก
กำรบันทึกพบว่ำพระคัมภีร์พนั ธสัญญำใหม่สองเล่มสุ ดท้ำยที่แปลคือ 1 เธสะโลนิกำ และ 2 เธสะโลนิกำ
หลังจำกนั้นมิชชันนำรี ยงั ได้มีกำรแปลพระคัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิม 10 เล่ม คือ สดุดี อิสยำห์
นำงรู ธ โยนำห์ อพยพ 1 ซำมูเอล เอสเตอร์ เฉลยธรรมบัญญัติ และมำลำคีโดยพระธรรมมำลำคีเป็ นเล่ม
สุ ดท้ำยของขบวนกำรแปลพระคัมภีร์เป็ นภำษำกำเมือง และพิมพ์ออกมำในปี ค.ศ. 1919
มิชชันนำรี ที่ช่วยงำนด้ำนกำรแปลพระคัมภีร์เท่ำที่ปรำกฏชื่ อได้แก่ นำยแพทย์วลิ เลี่ยม เอ บริ กส์
หรื อพ่อเลี้ยงบิ๊ก นำยแพทย์เจมส์ แมคเคน หรื อพ่อเลี้ยงแมคเคน และศำสนำจำรย์โอวำร์ ด แคมป์ เบล
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หรื อพ่อครู แคมเบอร์ นอกจำกนี้ยงั ไม่แน่ใจว่ำยังมีคนอื่นอีกหรื อไม่ เพรำะไม่ได้ปรำกฏชื่อไว้ใน
หลักฐำน
ผลงำนที่พิมพ์ออกมำส่ วนมำกจะจำหน่ำยและแจกซึ่ งมิชชันนำรี ได้ทำออกมำเป็ นแผ่นกระดำษ
โดยได้นำมำเย็บรวมกันทีหลัง เป็ นเล่มใหญ่และหนำมำก และจะเห็นว่ำ งำนกำรแปลพระคัมภีร์ของ
มิชชันนำรี ต้ งั แต่เริ่ มต้นเป็ นงำนที่ล่ำช้ำมำกตลอดช่วยสมัยของมิชชัน่ ลำว (ค.ศ. 1867-1920) ซึ่งได้พบ
กับปั ญหำหลำยประกำรคือ
1. มิชชันนำรี มีเวลำไม่พอในกำรแปลพระคัมภีร์
2. มิชชันนำรี ที่รู้ภำษำพื้นเมืองภำคเหนื อพอที่จะควบคุมงำนกำรแปลมีนอ้ ย
3. กำรติดต่อสื่ อสำรล่ำช้ำ ทำให้กำรทำงำนลำบำกและช้ำไปด้วย อย่ำงเช่น พระคัมภีร์ที่ได้ทำ
กำรแปลเสร็ จแล้วจะต้องมีกำรส่ งไปตรวจแก้ไขที่ลำปำง และทำงลำปำงทำกำรตรวจแก้ไขแล้วส่ งกลับ
คืนมำที่เชียงใหม่ ใช้เวลำในกำรส่ งและตรวจสอบเอกสำรนำนหลำยวันจึงทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
อีกเรื่ องหนึ่งที่กระทบต่อคุณภำพงำน กำรแปลพระคัมภีร์มำเป็ นภำษำกำเมืองภำคเหนือคือผูท้ ี่
รับผิดชอบงำนแปลที่ไม่มีคู่มือที่เพียงพอสำหรับกำรประกอบกำรแปล ไม่มีพระคัมภีร์ภำษำกรี กและ
ภำษำอีบรู โดยส่ วนใหญ่จะใช้พระคัมภีร์ภำษำอังกฤษและภำษำไทย
กำรแปลพระคัมภีร์ของมิชชันนำรี ตั้งแต่เริ่ มแรกเกิดควำมล่ำช้ำและพบกับปั ญหำหลำยประกำร
จนในที่สุดงำนด้ำนกำรแปลก็ไม่สำเร็ จ ขณะเดียวกันในปี ค.ศ. 1914 ซึ่ งเป็ นปี หัวเลี้ยงหัวต่อระหว่ำง
ภำษำพื้นเมืองภำคเหนื อ (กำเมือง) กำลังจะเลิกใช้ โดยอิทธิ พลของภำษำไทยกลำงกำลังแทรกแซงเข้ำมำ
ดังที่พอ่ ครู หลวงเคยเสนอเรื่ องกำรสอนภำษำในโรงเรี ยนของมิชชันนำรี “ไม่ควรสอนภำษำพื้นเมือง
ภำคเหนือเพรำะเป็ นภำษำอดีต ไม่แน่นอนในกำรใช้ แต่ภำษำไทยภำคกลำงเป็ นเรื่ องของอนำคต” (จำก
คำกล่ำวของพ่อครู หลวงนี้มิใช่วำ่ ทุกคนจะเห็นด้วย) แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมเมื่อมีปัญหำเกิดขึ้นพร้อมกับมี
กำรแทรกแซงทำงภำษำ ซึ่ งอิทธิพลจำกภำษำไทยกลำงทำให้งำนกำรแปลพระคัมภีร์ได้หยุดชะงักและ
ในที่สุดจบสิ้ นลงพร้อมกับเหตุผลต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
โดยภำพรวมแล้วจะเห็นได้วำ่ ถึงแม้ในสมัยก่อนงำนกำรแปลพระคัมภีร์เป็ นงำนที่สำคัญ และ
เป็ นงำนหนักมำกงำนหนึ่งสำหรับมิชชันนำรี ซึ่ งไม่ได้รับกำรฝึ กทำงด้ำนกำรแปลพระคัมภีร์อย่ำงมือ
อำชีพ และไม่มีเอกสำรหรื อเครื่ องมือที่จะช่วยในกำรแปลพระคัมภีร์ แต่มิชชันนำรี ก็ได้มีควำมพยำยำม
ในกำรทำงำน และมีผลงำนออกมำให้เรำเห็นในปั จจุบนั โดยสรุ ปแล้วมีกำรแปลพระคัมภีร์ท้ งั หมด 37
เล่ม คือ 27 เล่มในพระคัมภีร์ภำคพันธสัญญำใหม่ (ครบทุกเล่ม) และอีก 10 เล่มในพระคัมภีร์ภำคพันธ
สัญญำเดิม (ยังขำดอีก 29 เล่ม) พระคัมภีร์เล่มสุ ดท้ำยที่มิชชันนำรี ได้แปลและพิมพ์ออกมำ คือ พระธรรม
มำลำคี
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ควำมสนใจและขึ้นตอนในกำรแปลพระคัมภีร์ของมิชชันนำรี ตั้งแต่สมัยเริ่ มแรกเป็ นต้นมำได้
แสดงให้เรำเห็นถึงขบวนกำรต่ำง ๆ แม้วำ่ จะผ่ำนพบกับปั ญหำอุปสรรคนำนำนัปกำร แต่ในที่สุดก็ได้รับ
ควำมสำเร็ จในระดับหนึ่ง ซึ่ งอำจจะไม่ใช่ควำมสำเร็ จขั้นสู งสุ ดที่มิชชันนำรี ตอ้ งกำร โดยมีพ้นื ฐำนบน
ควำมพยำยำมและควำมตั้งใจทำงำน แต่ต่อมำก็ได้มีกำรพัฒนำงำนแปลพระคัมภีร์ซ่ ึ งมีกำรเปลี่ยนแปลง
เป็ นไปตำมยุคสมัย ที่สุดแล้วประโยชน์ที่พึงได้รับมำกที่สุดคือผูเ้ ชื่อทั้งหลำยที่ได้มีโอกำสเรี ยนรู ้และ
เข้ำใจพระวจนะคำของพระเจ้ำ มำจนถึงฉบับสุ ดท้ำยที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั คือพระคัมภีร์ฉบับปี ค.ศ.
1971
ควำมสนใจต่อพระคัมภีร์กำเมือง (ภำษำล้ำนนำ) ได้เหื อดหำยไปนำนนับตั้งแต่จดั พิมพ์เล่ม
ล่ำสุ ด ใน ค.ศ. 1919 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อภำษำไทยกลำงได้มีอิทธิ พลครอบงำและลบล้ำงภำษำล้ำนนำ
ออกไปจำกกำรเป็ นภำษำหลักของท้องถิ่น ทำให้พระคัมภีร์กำเมืองสู ญหำยไปจำกคริ สตจักรภำคเหนือ
ซึ่ งจะมีหลงเหลืออยูบ่ ำ้ งก็เป็ นฉบับที่ได้เก็บรักษำไว้ที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยพำยัพ หรื ออยูใ่ นกำร
ครอบครองของคริ สเตียนคนเมืองบำงคนที่หวงแหนพระคัมภีร์กำเมือง
อันเป็ นสิ่ งล้ ำค่ำของตนและ
ปั จจุบนั นี้มีชมรมพระธรรมกำเมืองได้ทำกำรแปลพระคัมภีร์และสื่ อต่ำง ๆ ที่เป็ นภำษำกำเมือง เพื่อที่จะ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในคริ สตจักรและในสังคม ซึ่ งถึงแม้ไม่ใช่กำรสื บทอดเจตนำรมณ์ของมิชชันนำรี
โดยตรง แต่นบั เป็ นกำรรื้ อฟื้ นกำรจัดทำพระคัมภีร์กำเมืองและสื่ อต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจไม่นอ้ ยทีเดียว และ
อำจเป็ นร่ องรอยหลักฐำนบอกกล่ำวได้วำ่ ในบรรดำสรรพภำษำทั้งหลำย ที่มีกำรใช้สำหรับกำรแปลพระ
คัมภีร์ไบเบิ้ลที่มีอยูใ่ นโลกนี้ ภำษำกำเมือง (ล้ำนนำ) ควรจะถูกนับเป็ นภำษำหนึ่งในนั้นด้วย.
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