ย้ อนอดีตวันคริสตมาส
เมือ่ 125 ปี ทีบ่ ้ าน (แม่ ) ดอกแดง
โดย ผป.ประสิ ทธิ์ พงศ์ อุดม
นับย้อนไปถึงวันคริ สตมาส ค.ศ. 1880 หรื อเมื่อปี 125 ปี ที่แล้ว คงเป็ นวันคริ สตมาสที่ไม่ได้มี
ความแตกต่างไปจากเมื่อปี ก่อน ๆ ซึ่ งเป็ นที่เข้าใจว่าคริ สตจักรโดยทัว่ ไปคงมีการจัดเฉลิมฉลองเทศกาล
แห่ งความชื่ นชมหรรษานี้ อย่างที่ เคยปฏิ บตั ิ มา แต่ถา้ หากย้อนเวลากลับสู่ อดี ตและจับจุดไปที่ หมู่บา้ น
(แม่) ดอกแดง ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่ งหนึ่ งในเขตดอยสะเก็ด เมืองเชี ยงใหม่ มีเหตุการณ์อนั สาคัญที่
เชื่อว่า ได้สร้างความปี ติและชื่นชมยินดีแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องอย่างล้นเหลือยิง่ กว่าคริ สตมาสในที่ใด ๆ ในเวลา
นั้น นั่น คื อ ได้มี ก ารจัดตั้ง คริ ส ตจัก ร “แม่ ดอกแดง” เป็ นคริ ส ตจัก รแห่ ง ที่ ส ามของมิ ช ชันนารี ค ณะ
อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน ที่ได้ต้ งั ศูนย์ปฏิบตั ิพนั ธกิจที่เชียงใหม่มาตั้งแต่ ค.ศ. 1867
บ้านแม่ดอกแดง (ปั จจุบนั คือบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชี ยงใหม่) เป็ นหมู่บา้ นที่
อยูห่ ่างจากเวียงเชียงใหม่ 18 กิโลเมตร จากบันทึกของมิชชันนารี แสดงให้เห็นว่า หมู่บา้ นแห่ งนี้ จดั ตั้งขึ้น
ในสมัยพระเจ้ากาวิละปฐมกษัตริ ยข์ องวงศ์เจ้าเจ็ดตนผูค้ รองเชี ยงใหม่ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่ งกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ ) นับอายุของบ้านแม่ดอกแดงถึ งปั จจุบนั คงเกิ น 200 ปี แล้ว แต่เดิ มผูค้ นส่ วนใหญ่ของ
หมู่บา้ นนี้ มีเชื้ อสายไทลื้ อ เป็ นกลุ่มที่ ถูกกวาดต้อนมาตั้งบ้านแปงเมืองในยุคที่ เรี ยกว่า “เก็บผักใส่ ซ้า
(ตะกร้า กระบุง) เก็บข้าใส่ เมือง” ในสมัยเจ้ากาวิละ
การเดิ นทางไปสู่ หมู่บา้ นแม่ดอกแดง สมัยร้ อยกว่าปี ที่แล้วกิ นเวลากว่าครึ่ งวัน ต้องใช้การเดิ น
เท้า ใช้ช้าง ม้า หรื อเกวียนเป็ นพาหนะโดยต้องลุ ยฝ่ าท้องทุ่งกว้างใหญ่ซ่ ึ งในหน้าฝนจะมีน้ าท่วมนอง
มองดู ราวกับท้องทะเล (ปั จจุ บนั มี แต่ชุมชนและบ้านจัดสรรมากพอควร) มิ ชชันนารี ที่เข้ามาบุ กเบิ ก
ประกาศพระกิตติคุณในสมัยนั้นคือ ศาสนาจารย์แดเนี ยล แมคกิลวารี และศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสัน
ได้รู้จกั กับคนที่สนใจคริ สต์ศาสนาจากหมู่บา้ นนี้ คนแรกเมื่อ ค.ศ. 1875 คือ แสนคา หัวหน้าพวกข้าทาส
ของเจ้าเทพไกรสอน เจ้านายฝ่ ายหญิงผูท้ รงอานาจคนหนึ่ งของเชี ยงใหม่ แสนคาได้ไปนอนรักษาอาการ
เจ็บไข้กบั ศาสนาจารย์แมคกิ ลวารี อยู่หลายวัน และได้มีโอกาสศึกษาเรื่ องราวของคริ รสต์ศาสนาจนมี
ความสนใจที่จะเปลี่ยนมานับถือพระเยซู คริ ตแ์ ต่เมื่อกลับไปบ้านก็ตอ้ งจนใจเนื่ องจากทางครอบครัวไม่
เห็ นด้วยอีกทั้งสถานะของตัวเองที่เป็ นหัวหน้าข้าทาสของเจ้าเทพไกรสอนผูม้ ีอานาจยิ่ง ยากที่จะสลัด
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พันธะทางสังคมออกได้ง่าย ๆ แสนคาจึงไม่อาจที่จะเปลี่ยนความเชื่ อทางศาสนาได้ตามใจต้องการ ต้อง
รออีกสิ บปี จนถึง ค.ศ. 1885 ท่านและครอบครัวจึงเข้ารับบัพติศมา
มีผสู ้ นใจคริ สต์ศาสนาโดยผ่านเรื่ องราวของการรักษาพยาบาลของมิชชันนารี อีกหลายคนใน
จานวนนั้นก็มี หนานปั ญญา น้ อยอินต๊ ะ และหนานสุ วรรณ โดยต่อมาน้อยอิ นต๊ะและหนานสุ วรรณ
ได้รับบัพติศมาเมื่อ ค.ศ. 1877 ที่คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่หนึ่ ง เชี ยงใหม่ ท่ามกลางแขกหรื อคนสาคัญ
โดยเฉพาะเจ้าอุปราชของเชี ยงใหม่ ที่ได้มาร่ วมพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนาในครั้งนี้ ดว้ ยต่อจากนั้นจึงมี
ผูร้ ับเชื่ อคริ สต์ศาสนาจากบ้านแม่ดอกแดงและหมู่บา้ นใกล้เคียงเพิ่มจานวนมากขึ้น ซึ่ งเข้าใจว่า มีสตรี
คนแรกจากเขตดอยสะเก็ดที่รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนคนแรกคือ นางเรื อนคาภรรยาของหนานสุ วรรณ (เป็ น
บุตรสาวของท้าวแก้ว หัวหน้าหมู่บา้ นแม่ดอกแดง) รับบัพติศมาเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1878 ก่อนที่จะมี
การจัดตั้งคริ สตจักรแม่ดอกแดงไม่นาน มีเหตุที่ทาให้บรรพชนของคริ สเตียนที่นี่ คือหนานสุ วรรณและ
ครอบครั วไม่ไ ด้อยู่ร่วมเป็ นสมาชิ ก ในวันสถาปนา ทั้ง นี้ เนื่ องจากต้องถู กเกณฑ์จากทางราชการให้
กลับไป “สร้างบ้านแปงเมือง” ที่เชียงแสนซึ่ งถูกปล่อยรกร้างว่างเปล่ามาเกือบร้อยปี นับตั้งแต่ครั้งมีการสู ้
รบขับไล่กองทัพพม่าที่ยดึ ครองเชียงแสนออกไปในสมัยเจ้ากาวิละ
การกลับไปตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานเดิมของครอบครัวหนานสุ วรรณนับเป็ นการเสี ยสละไม่นอ้ ย
ทั้งที่มีโอกาส “ซื้ อ” คนอื่นไปแทนได้ แต่มิชชันนารี มองเห็ นว่า การกลับไปสร้างบ้านแปงเมืองครั้งนี้
เป็ นโอกาสสาคัญสาหรับการประกาศพระกิตติคุณเพราะหนานสุ วรรณมีความรู ้ในการพยาบาลเบื้องต้น
จากมิชชันนารี และรู ้ จกั การให้ยาควินินแก้ไข้จบั สั่น อีกทั้งผูน้ าในการอพยพที่เป็ นลื้อเชื้ อสายเจ้าเมือง
เชี ยงแสนเองก็ตอ้ งการตัวหนานสุ วรรณเป็ นกาลังสาคัญในการร่ วมงานสร้างบ้านแปงเมืองครั้งนั้นด้วย
ชื่ อของหนานสุ วรรณจึงเป็ นบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ ที่เป็ นเสมือนตานานของคริ สตจักรแม่ดอก
แดง เนื่ องจากไม่มีผสู ้ ื บเชื้ อสายเหลื ออยู่ในคริ สตจักรนี้ ทว่าได้มีพ้ืนที่ ของความทรงจาที่ ถูกจารึ กไว้
ปรากฏในนามของ “คริ สตจักรสุ วรรณดวงฤทธิ์ ” ที่เป็ นชื่ อใหม่ของคริ สตจักรแม่ดอกแดงที่ใช้กนั มา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1933 จนถึงปั จจุบนั
ย้อ นกลับ ไปถึ ง เรื่ อ งราวก่ อ นการจัด ตั้ง เป็ นคริ ส ตจัก รอี ก ครั้ งหนึ่ ง ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า ขณะที่
ชาวบ้านในท้องที่ดอยสะเก็ดสนใจคริ สต์ศาสนา โดยผ่านความสนใจเรื่ องหยูกยาและการรั กษาพยาบาล
แบบตะวันตก ก็มีอีกส่ วนหนึ่ งที่หนั มาสนใจคริ สต์ศาสนาเพราะประสบปั ญหาการถูกประณามว่าเป็ น
ผีก๊ะ คื อคนผูเ้ ป็ นเจ้าของเลี้ ยงผีที่ละเลยหรื อไม่ค่อยใส่ ใจทาให้ผีอดอยากแล้วมันก็ออกไปอาละวาด
สาแดงเดชทาให้ผคู ้ นในหมู่บา้ นล้มป่ วย เมื่อมีการไต่สวนวินิจฉัยโรคตามแบบการรักษาที่เชื่อในเรื่ องผี
ผูป้ ่ วยจะออกชื่อเจ้าของผีที่มาทา คนผูเ้ ป็ นเจ้าของผีที่ถูกประณามนี้มีท้ งั ผูม้ ีอนั จะกินและคนยากจน หาก
มองในทางวิชาการปั จจุบนั อาจเห็นได้วา่ เป็ นทั้งเรื่ องของความเชื่อทางสังคมจริ ง ๆ และอีกแง่หนึ่ งก็เป็ น
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การกลัน่ แกล้งทางสังคม (คงเลยเถิดไปถึงการเมืองด้วย) ดังปรากฏในเรื่ องราวชีวิตของลุงด้วง (ซึ่ งเป็ น
ชื่ อกลางของคริ สตจักรสุ วรรณดวงฤทธิ์ ) เป็ นชาวบ้านที่ อยู่ในเขตหมู่บ ้านป่ าป้ อง (ชาวบ้านที่ นี่เป็ น
ไทขึน) ที่อยู่ใกล้กบั บ้านแม่ดอกแดง ตามการเล่าขานของมิชชันนารี กล่าวว่า ลุงด้วงถูกกล่าวหาว่าเป็ น
ผีก๊ะ ถูกไล่ที่ บ้านถูกยึด และพืชไม้ผลถูกโค่นทาลาย เพราะผูม้ ีอานาจต้องการที่ดินและบ้านไม้สักอย่าง
ดี ข องลุ ง ด้ว งมาเป็ นเจ้า ของและเพื่ อประโยชน์ ข องตน ลุ ง ด้ว งมาพึ่ ง บรรดามิ ช ชันนารี แต่ ก็ ไ ม่ อ าจ
ต้านทานอานาจนั้นได้ ในที่ สุดท่านต้องออกไปบุ กเบิกที่ ทากิ นใหม่ตามคาแนะนาของมิ ชชันนารี ใน
แหล่งที่ซ่ ึ งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บา้ นเดิ มนัก และต่อมาที่แห่ งใหม่น้ ี ภายหลังได้มีการขยับขยายกลายเป็ น
หมู่บา้ นป่ าป้ องใต้ร้อง เป็ นหมู่บา้ นที่มีเฉพาะคริ สเตียนแห่ งแรก ๆ ในภาคเหนือ (ปั จจุบนั คือคริ สตจักร
ศรี พนาลัย)
จากจุดเริ่ มต้นดังกล่าว ทาให้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นผีก๊ะหรื อเบื่อหน่ ายในการเลี้ ยงผี ได้หนั มา
รับเชื่อเป็ นคริ สเตียนมากขึ้นซึ่ งมิชชันนารี ที่เข้ามาภายหลังบางท่านถึงกับมองว่า คริ สตจักรแม่ดอกแดง
เป็ นคริ สตจักรที่เกิดมาจากผูท้ ี่ประสบปั ญหาดังกล่าวนี้ ดงั มีขอ้ ความที่มิชชันนารี ได้เขียนไว้วา่ “เจ้าพวก
ผีปีศาจผูห้ ลอกลวงได้ผลักดันให้คนนับร้อยหรื ออาจเป็ นพันไปหาพระเยซู คริ สต์โดยพวกมันไม่รู้ตวั ”
นัน่ หมายถึงว่า ความเชื่อเรื่ องผีได้ผลักไสให้คนออกจากบ้านเดิมที่สิ้นหวังเข้าสู่ ประตูของคริ สตจักรที่มี
ความรอด
เมื่อถึงตอนเย็นของวันคริ สตมาส ค.ศ. 1880 (วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1880) นับเป็ นวัน คริ
สตมาสที่สาคัญยิ่งสาหรับมิชชันนารี อย่างน้อย 3 คน คือศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสัน นางสาวเอดน่ า
โคล์ และนายแพทย์แมเรี ยน เอ. ชีค ที่ได้ละโอกาสปลีกตัวจากการเฉลิมฉลองคริ สตมาสของคริ สตจักร
ในเวียงเชี ยงใหม่ออกมายังหมู่บา้ นแม่ดอกแดง เพื่อการจัดตั้งคริ สตจักรโดยได้ใช้บ้านเดิมของหนาน
สุ วรรณเป็ นที่ประกาศการจัดตั้งคริ สตจักรแม่ดอกแดง ประกอบด้วยสมาชิ กเริ่ มแรก 6 คน วันรุ่ งขึ้นมี
การนมัสการของคริ สตจักรนี้ มีผใู ้ หญ่เข้ารับบัพติศมาอีก 10 คน และเด็ก 2 คน คริสตจักรแม่ ดอกแดง
ได้สาแดงถึงการเติบโตด้านความเชื่ อและขยายจานวนสมาชิ กออกไปอย่างน่าพอใจ กระทัง่ มิชชันนารี
ได้กล่าวไว้ดว้ ยความชื่นชมเมื่อ ค.ศ. 1884 ว่า “คริ สตจักรแม่ดอกแดงกาลังจะกลายเป็ นเพชรเม็ดงามของ
คริ สตจักรลาว” (ล้านนา)
ดังนั้น วันคริ สตมาสเมื่อ 125 ปี ที่แล้ว อาจมีความชื่ นชมยินดีกนั ในคริ สตจักรที่ยุโรป อังกฤษ
อเมริ กา และทุกแห่ งที่มีคริ สตจักรและคริ สตชนทัว่ โลก แต่ที่หมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่ งหนึ่ งอย่างบ้านแม่ดอก
แดงที่มีใครรู ้ จกั นอกจากฝรั่งมิชชันนารี ไม่กี่คนและผูค้ นในหมู่บา้ นใกล้เคียงไม่กี่แห่ งก็มีความปี ติและ
ชื่ นชมยินดีปรากฏขึ้นอย่างล้นเหลือเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะมิชชันนารี ที่ได้ฟันฝ่ าปั ญหา อุปสรรค และ
ความทุกข์ยากลาบากในการนาข่าวประเสริ ฐไปสู่ ผคู ้ นในเขตดอยสะเก็ด คงเป็ นกลุ่มคนที่รู้สึกชื่ นชม
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ยินดีและมีความปี ติสุขอย่างที่สุด...และวันนี้ เชิญเรามาระลึกถึงความชื่นชมยินดีและความปี ติสุขแห่ งวัน
นั้น
ปุจฉา – อยากรู ้ ไหมครับว่า คาสุ ดท้ายของชื่ อ “คริ สตจักรสุ วรรณดวงฤทธิ์” มาจากไหน? หา
คาตอบได้ในหนังสื อ “ป้ อเก๊า แม่เดิ ม” : ประวัติศาสตร์ ชุมชนคริ สเตียน ดอยสะเก็ด จัดพิมพ์โดย ฝ่ าย
ประวัติศาสตร์ สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, 1993.

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 74 ฉบับที่ 666 ธันวาคม 2005, หน้า 35-36.
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