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“พ่ อครูหลวงแมคกิลวารี”
กับการสร้ างผู้นาคริสเตียนคนเมือง
เมื่อ ค.ศ. 1883 ศาสนาจารย์แดเนียลแมคกิลวารี หรื อที่คริ สเตียนทางภาคเหนื อเรี ยกขานท่านว่า
“พ่อครู หลวง” มิชชันนารี ของคณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนได้ริเริ่ มงานอย่างหนึ่งที่นบั ว่ามีความสาคัญ
ต่ออนาคตของคริ สตจักรไทยอย่างมาก นัน่ คือ การจัดทาโครงการฝึ กอบรมทางศาสนศาสตร์เพื่อเตรี ยม
ผูน้ าคริ สเตียนคนเมืองให้เป็ นกาลังในการปฏิบตั ิพนั ธกิจการประกาศและผูน้ าในคริ สตจักร จากบันทึก
ในหนังสื อเชิงอัตชี วประวัติของท่านเรื่ อง “A HALF CENTURY AMONG THE SIAMESE AND THE
LAO” (1912) กล่าวว่า เมื่อมีการจัดตั้งเพรสไบเทอรี่ ลาวซึ่ งเป็ นองค์กรปกครองคริ สตจักรเพรสไบที
เรี ยนในล้านนา ในปี ค.ศ. 1883 “ข้าพเจ้ามีความคิดอย่างเต็มที่ในเรื่ องของการจัดตั้งชั้นเรี ยนทางศาสน
ศาสตร์ ”
และในปี นั้นเองศาสนาจารย์แมคกิลวารี ก็ได้เสนอร่ างแผนการต่อเพรสไบเทอรี่ ลาวเพื่อจะ
จัดตั้งงานด้านนี้ ตามความใฝ่ ฝันของท่าน
เมื่อกล่าวถึงความใฝ่ ฝันของศาสนาจารย์แมคกิลวารี ในเรื่ องการสร้างผูน้ าคริ สเตียนคนเมือง คง
ต้องนับย้อนไปตั้งแต่เมื่อท่านเข้ามาบุกเบิกจัดตั้งมิชชันที่เชียงใหม่ ค.ศ. 1867 ซึ่ งเมื่อถึง ค.ศ. 1880 ก็
สามารถจัดตั้งคริ สตจักรที่เชี ยงใหม่ 3 แห่งและที่เมืองลาปาง 1 แห่ง ที่สาคัญคือทั้งศาสนาจารย์แมคกิล
วารี และศาสนาจารย์โจนาธานวิลสัน มิชชันนารี ผบู ้ ุกเบิกรุ่ นเดียวกันต่างมีคริ สเตียนคนเมืองเป็ นผูช้ ่วย
ในการทาพันธกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ดังที่ศาสนาจารย์แมคกิลวารี กล่าวถึง “หนานอินต๊ะ” คริ สเตียน
คนแรกในภาคเหนื อผูช้ ่วยคนสาคัญว่า
“ขณะที่ขา้ พเจ้ามีหนานอินต๊ะร่ วมงานด้วยนั้น
งานมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเป็ นสองเท่า” ตามความคิดของท่านคือหากมีคริ สเตียนคนเมืองร่ วมงานกับท่าน
มากขึ้นก็จะมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้นเป็ นทวีคูณ
ความจริ งหากพิจารณาถึงความคิดของศาสนาจารย์แมคกิลวารี ในเรื่ องการเผยแพร่ คริ สต์ศาสนา
ในต่างแดนก็คงไม่มีอะไรแตกต่างไปจากมิชชันนารี คนอื่น ๆ ในยุคร่ วมสมัยคริ สตศวรรษที่ 19 แต่ในแง่
ของการเตรี ยมผูน้ าคริ สเตียนคนเมืองแล้ว ท่านเป็ นคนต้นคิดและมีลกั ษณะเฉพาะที่จะให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นด้วย สิ่ งที่ศาสนาจารย์แมคกิลวารี มองเห็นคุณลักษณะของคริ สเตียนคนเมืองที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
การเตรี ยมเป็ นผูน้ าและผูช้ ่วยของท่านคือ
ประการแรก คริ สเตียนคนเมืองผูช้ ่วยของท่านไม่วา่ จะเป็ นหนานอินต๊ะ หนานสุ วรรณ น้อยอิน
ทะจักร หรื อ หนานตา (ครู นนั ตา) ล้วนเป็ นผูผ้ า่ นการบวชเรี ยนมาจากวัด ได้เรี ยนรู ้ทางพุทธศาสนา
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และอัขรวิธีอย่างลึกซึ้ ง คือเป็ นคนระดับหัวกะทิของสังคมก็วา่ ได้ เมื่อนาคนเหล่านี้มาฝึ กอบรมทาพันธ
กิจของคริ สต์ศาสนาก็ทาให้ได้คนที่มีประสิ ทธิ ภาพเยีย่ มยอด
ประการที่สอง การที่คนเหล่านี้เป็ นคนของท้องถิ่นมีความคุน้ เคยกับวิธีชีวติ ของท้องถิ่นเป็ นที่
เคารพนับถือของคนในสังคม เป็ นผูร้ อบรู ้ในเรื่ องศาสนาหรื อคุน้ เคยกับความเชื่ อของสังคม ดังนั้นเมื่อ
ได้รับความรู้ในคริ สต์ศาสนาย่อมมีความสามารถในการเข้าหาคน รู ้วธิ ี ที่จะอธิ บายความเชื่อใหม่ รู ้ความ
ต้องการของชาวบ้าน หรื อรู ้ทางหนีทีไล่ในการโต้ตอบปั ญหาทางศาสนา ซึ่ งความสามารถของผูน้ าทาง
ปั ญญาของผูช้ ่วยคนเมืองเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ศาสนาจารย์แมคกิลวารี ยอมรับว่า “ฝรั่งมิชชันนารี ไม่อาจทาได้
หรื อหากทาได้ก็คงไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับพวกเขาเหล่านั้น”
ประการที่สาม ศาสนาจารย์แมคกิลวารี รู้อยูเ่ ต็มอกว่าพันธกิจคริ สตจักรในอนาคตจะต้องให้คน
ท้องถิ่นเป็ นผูร้ ับผิดชอบเพราะเป็ นไปไม่ได้ที่งานดังกล่าวจะอยูใ่ นเมืองของมิชชันนารี โดยตลอด ดังนั้น
ในเมื่อท่านเห็นว่าผูช้ ่วยที่คอยติดสอยห้อยตามท่านเป็ นคนที่ฝึกฝนให้มีความสามารถได้ แต่ท่านอดคิด
ไม่ได้วา่ เหตุไฉน “คนอย่างพวกเขาเหล่านี้จึงไม่ขยายจานวนมากขึ้นหนอ?” ดังนั้นท่านจึงให้ความสนใจ
ในการสร้างคริ สเตียนคนเมืองอย่างหนานอินต๊ะ หนานสุ วรรณ น้อย อินทะจักร หรื อหนานตา (ครู นนั
ตา) ขึ้นมาอีกหลาย ๆ คน
ตามนิมิตและความคิดของศาสนาจารย์แมคกิลวารี เห็นว่าการที่จะสร้างผูน้ าคริ สเตียนคนเมือง
ได้ก็โดยการจัดการศึกษาในแบบของคริ สเตียน เพื่อเตรี ยมคนและคัดสรรผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถเข้า
เรี ยนทางศาสนาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูน้ าฆราวาสในคริ สตจักรและเป็ นนักบวชหรื อบรรพชิต
(ศาสนาจารย์) ต่อไป นัน่ คือท่านได้คิดให้มีการเตรี ยมการอย่างเป็ นระบบ คือมี “ความจาเป็ นที่จะต้องจัด
การศึกษาสามัญสาหรับคริ สเตียนของเราทั้งหมด จัดการศึกษาระดับมัธยมทั้งชายและหญิง” อีกทั้งได้
เสนอลักษณะและวิธีการเรี ยนการสอนสาหรับผูท้ างานประกาศและเป็ นศาสนาจารย์
ซึ่งการจัด
การศึกษาสาหรับส่ วนหลังนี้ “ในเบื้องต้นจะต้องเตรี ยมผูท้ ี่หนั มาเป็ นคริ สเตียนที่มีความสามารถและมี
ความมุ่งมัน่ ที่สุดในกลุ่มมาสอนให้เป็ นผูน้ าฆราวาสและเป็ นผูน้ าในคริ สตจักรเพื่อให้ทางานการเผยแพร่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” และเลือกสรรคนที่ยอดเยีย่ มในกลุ่มเพื่อมารับการฝึ กอบรมสาหรับเป็ นนักบวช
หรื อศาสนาจารย์ผนู ้ าระดับสู งขึ้นไป
แนวคิดและวิธีการเตรี ยมผูน้ าฆราวาสและบรรพชิตสาหรับคนเมืองของศาสนาจารย์แมคกิล
วารี กล่าวโดยสรุ ปดังนี้
1. วิชาเรี ยนมีลกั ษณะที่ยดื หยุน่ ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถเข้าเรี ยนได้ตามโอกาสและตามสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น โดยทั้งนี้ก็ขอให้เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนขณะที่ตอ้ งรับผิดชอบหน้าที่การงานของตนเองอยู่
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และที่สาคัญคือเป็ นการศึกษาแบบฝึ กปฏิบตั ิจริ งโดยต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลให้คาแนะนาอย่างเป็ นจริ ง
เป็ นจังของครู ใหญ่ และเดินทางร่ วมกับครู มิชชันนารี ในฐานะเป็ นผูช้ ่วย
2. ควรจะให้ค่าตอบแทนหรื อเบี้ยเลี้ยงผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเรี ยนเนื่องจากผูท้ ี่จะเข้าเรี ยน
ระดับนี้ส่วนใหญ่มีครอบครัวแล้วและต้องทามาหาเลี้ยงชีพครอบครัวด้วย ซึ่ งในสังคมอเมริ กนั เองก็เห็น
ดีในการสนับสนุนทุนสาหรับผูเ้ รี ยนเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นนักบวช ยิง่ กว่านั้นท่านยังชี้วา่ เงินสนับสนุน
ครอบครัวมิชชันนารี ในยุโรปครอบครัวเดียวสามารถให้การสนับสนุนผูเ้ ตรี ยมเป็ นนักบวชพื้นเมืองได้
ถึงหกครอบครัว หรื อให้กบั ผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาชาวพื้นเมืองที่ดีถึงสิ บคน
เมื่อศาสนาจารย์แมคกิลวารี ได้เสนอแผนการดังกล่าวทางเพรสไบเทอรี่ ลาวรับเอาแผนการนี้
ด้วยความกระตือรื อร้น
และได้ดาเนินการโดยจัดทาระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
รวมทั้งจัดตั้ง
“คณะกรรมการศึกษา” ขึ้นมารับผิดชอบ ซึ่ งมีความสลับซับซ้อนใหญ่โตกว่าที่ท่านคิด ดังนั้นเมื่อศาสนา
จารย์แมคกิลวารี ได้มองดูวธิ ี การและวิธีคิดของเพรสไบเทอรี่ ลาวก็เห็นทันทีวา่ เป็ นโครงการที่ใหญ่โต
เกินไปและมีลกั ษณะเป็ นฝรั่งมากทีเดียว ไม่เหมาะสมกับคริ สตจักรของคนเมือง ท่านกล่าวว่า ตาม
แผนการและแนวทางที่เพรสไบเทอรี่ ลาวได้จดั การนั้น “มีกฎเกณฑ์และข้องบังคับที่เหมาะสมกับสภาพ
เงื่อนไขของโบสถ์อเมริ กนั มากกว่าโบสถ์ลาว (ล้านนา)” อีกทั้งการสรรหาผูม้ าเรี ยนเป็ นลักษณะเหมือน
การจัดหาคนของคริ สตจักรมากกว่าที่จะหาคนที่เข้าใจและ เตรี ยมตัวมาเรี ยนงานเป็ นนักบวชจริ ง ๆ
เมื่อดาเนินการไปได้ไม่นาน ชั้นเรี ยนพระคริ สตธรรมของเพรสไบเทอรี่ ลาวก็ลม้ ลงอย่างไม่เป็ น
ท่าเนื่องจากผูเ้ รี ยนต่างทยอยโบกมืออาลากันเกือบหมด เพราะไม่อาจทนต่อการทดสอบอย่างทรหด (ซึ่ ง
เป็ นกระบวนวิธีที่เพรสไบเทอรี่ คิดว่าเป็ นการทดสอบอย่างดีถึงความจริ งใจของผูเ้ รี ยน) ขณะที่ศาสนา
จารย์แมคกิลวารี ได้กลับมาใช้วธิ ี การของท่านอย่างเดิมคือ สอนศิษย์แบบตัวต่อตัวและให้ศิษย์ติดตาม
อาจารย์ผสู ้ อนไปทุกหนแห่ง
จึงกล่าวได้วา่
การริ เริ่ มชั้นเรี ยนอบรมทางศาสนศาสตร์ สาหรับสร้างผูน้ าคริ สเตียนคนเมือง
ปรากฏขึ้นอย่างจริ งจังเป็ นก้าวแรกใน ค.ศ. 1889 โดยการรับผิดชอบของศาสนาจารย์นายแพทย์วลิ
เลียมคลิฟตั้น ดอดด์ (หมอดอดด์) อาจจะดูขาดช่วงกันแต่ก็นบั ได้วา่ เป็ นอีกก้าวหนึ่งที่ต่อจากการริ เริ่ ม
ของศาสนาจารย์แมคกิลวารี โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมก้าวที่สองเดินมาสะดุดลงที่ ค.ศ. 1897 โดยยุบลง
กลายเป็ นเพียงการอบรมพระคริ สตธรรมเคลื่อนที่ กระทัง่ ถึง ค.ศ. 1912 จึงได้เริ่ มก้าวที่สาม โดยการ
จัดตั้งเป็ นสถาบันขึ้นใหม่อย่างมัน่ คง มีการสร้างอาคารเรี ยนใหญ่โตสาหรับสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1916
นับเป็ นอาคารที่โดดเด่นเป็ นหนึ่งในล้านนา และเมื่อ ค.ศ. 1974 โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมได้เป็ นกาลัง
สาคัญร่ วมกับโรงเรี ยนพยาบาลและผดุงครรภ์แมคคอร์ มิคจัดตั้ง
“วิทยาลัยพายัพ”
ซึ่งเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของคริ สเตียนแห่งแรกในประเทศไทย จนถึง ค.ศ. 1979 โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมก็
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ได้กลายร่ างเป็ น “คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ” ของวิทยาลัยพายัพ และยังเป็ นคณะหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยพายัพจนถึงปัจจุบนั
จาก ค.ศ. 1883 จนถึง ค.ศ. 2006 นับเป็ นเวลา 123 ปี ซึ่งหากนับย้อนไปเมื่อ 123 ปี ที่แล้ว เป็ น
เรื่ องที่น่าทบทวนว่า แท้ที่จริ งพ่อครู หลวงแมคกิลวารี คิดอะไรในเรื่ องการสร้างผูน้ าคริ สเตียนคนเมือง
เพราะสิ่ งที่ท่านริ เริ่ มกับการถูกดัดแปลงในภายหลังดูเหมือนไม่ค่อยตรงใจท่านนัก และเพียงก้าวแรกก็
พบปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ทาให้ท่านกล่าวเชิงประชดว่า เป็ นการดีเหมือนกันที่โครงการนั้นล้มเหลว
เพราะท่านจะได้มีเวลาในการเดินทางออกเผยแพร่ (Evangelical tour) ซึ่งเป็ นพันธกิจที่ท่านชอบนักหนา
(พ่อครู หลวงแมคกิลวารี เดินทางประกาศและสารวจทั้งในดินแดนล้านนาและเลยออกไปถึงตอนใต้ของ
จีน ถึงหลวงพระบางและเชียงตุงตั้งแต่ ค.ศ.1872-1898 จึงหยุดเพราะพลัดตกจากหลังม้าบาดเจ็บถูกห้าม
ไม่ให้เดินทางอีก – ขณะที่ท่านเองมีอายุได้ 70 ปี แล้ว)
ข้อสรุ ปประการแรกที่ชดั เจนตามที่พอ่ หลวงแมคกิลวารี บนั ทึกไว้ก็คือ การริ เริ่ มสร้างผูน้ าคริ ส
เตียนคนเมืองก้าวแรกไม่เป็ นไปตามสภาวะของคริ สตจักรคนเมือง แต่เป็ นการคิดแบบฝรั่งเอา “ของ
ฝรั่ง” มาทากับคนพื้นเมือง สร้างกฎระเบียบหยุมหยิมจนเป็ นการปิ ดกั้นศักยภาพของคริ สเตียนคนเมืองที่
ควรจะได้รับการเสริ มสร้างสนับสนุนให้เป็ นผูน้ าที่มีความสามารถตามศักยภาพและตามบริ บททาง
สังคมของพวกเขา
เมื่อถึงบั้นปลายชีวติ ของศาสนาจารย์แมคกิลวารี
ท่านได้นึกย้อนถึงประสบการณ์สาคัญ
ประการหนึ่งคือการสร้างผูน้ าคริ สเตียนคนเมืองสาหรับคริ สตจักรในภาคเหนือ ว่า คริ สเตียนคนเมืองที่
ผ่านความรู ้มาจากการบวชเรี ยนในศาสนาพุทธนับเป็ นฐานอันสาคัญในการสร้างเขาให้เป็ นผูน้ าของ
คริ สตจักรที่สามารถเข้ากันได้กบั คนในการสร้างและเข้าใจในการพูดคุยเรื่ องของพระกิตติคุณกับคน
รอบข้างที่มีความเชื่อในศาสนาพุทธหรื อความเชื่อของสังคมท้องถิ่น
และท่านได้บนั ทึกถึงเรื่ องที่
มิชชันนารี รวบอานาจไว้กบั ตนโดยไม่กระจายสู่ คนพื้นเมืองอย่างเจ็บปวดว่า “ข้าพเจ้าต้องสารภาพอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า ความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของพวกเรามาจากการทางานด้วยตนเองมากจนเกินไป
แทนที่จะฝึ กผูอ้ ื่นให้ทางานเหล่านี้ แล้วจึงดาเนินนโยบายโดยผ่านพวกเขาอีกชั้นหนึ่ง”
ข้อสรุ ปเบื้องต้นในที่น้ ีคือ การสร้างผูน้ าคริ สเตียนในท้องถิ่นหากจะให้ดีผนู ้ ้ นั จะต้องรู ้จกั สังคม
ของตนเองและรู ้สึกถึงศาสนาและความเชื่อของสังคมของตนเองก่อนที่จะมาต่อยอดความรู ้ทางศาสน
ศาสตร์และการเตรี ยมผูน้ าสาหรับอนาคตควรละเสี ยซึ่งการหวงอานาจและมีความไว้วางใจให้ผอู้ ื่นได้
เข้ามามีส่วนรับผิดชอบในพันธกิจอย่างเท่าเทียมและอย่างจริ งจังจริ งใจ
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