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ประวตัเิร่ิมแรกการประกาศพระกติติคุณของ
หมอ และแหม่มคลาร์ค...ในประเทศไทย 

ผป.โอภาส จันทร์วงศ์ เรียบเรียง 
 
คณะเชิชเชส ออฟ ไครสต์ (churches of 

Christ) แห่งราชาอาณาจกัรองักฤษซ่ึงมีส านักงาน
ใหญ่ท่ีเมืองเบอร์มิงแฮม ในตอนตน้ศตวรรษท่ี 20 
ไดท้  าการเผยแพร่พระกิตติคุณนิกายโปรแตสเตนท์
ไปยงัแอฟริกาและเอเชียตรงกบัสมยักรุงเทพฯ ใน
รัชกาลท่ี 5 ได้ตั้ งสถานท่ีประกาศพระกิตติคุณท่ี
เมืองเยของพม่าตอนใตเ้ป็นการเผยแพร่ในหมู่ชาว
มอญโดยเฉพาะ โดยมีมิชชนันารีแกนน าท่ีส าคญั 2 
ท่าน คือ ศาสนาจารยโ์รเบิร์ต ฮาลิเดยก์บัครอบครัว
และศาสนาจารยแ์อลเฟรค .อี. ฮดัสัน 

ต่อมาคณะมิชชั่นนารีคณะน้ีทราบว่าชาว
มอญ อพยพไปอยูใ่นประเทศไทยบริเวณลุ่มแม่น ้ ากลองเป็นจ านวนมมาก ศาสนาจารยแ์อลเฟรด อี.ฮดั
สันไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการภารกิจน้ี 

ทาง ศจ. ฮดัสัน ไดอ้อกเดินทางจากเมืองเย ประเทศพม่าตอนใตใ้นปลายปี 1902 บุกฝ่าดงขา้ม
แม่น ้ าเดินทางเขา้มาทางด่านพระเจดียส์ามองค ์จงัหวดักาญจนาบุรีแลว้อาศยัซุงขุดเป็นเรือล่องมาตาม
แควน้อย หรือแม่น ้ าไทรโยคลงมาจนถึง ต าบลปากแพรก จงัหวดักาญจบุรีอนัเป็นต าบลท่ีสายน ้ าสอง
สายคือแควใหญ่และแควนอ้ยไหลรวมเป็นแม่น ้ าแม่กลองท่านจึงไดเ้ดินทางต่อโดยเรือยนตโ์ดยสารลง
มาตามล าแม่น ้าแม่กลองมาถึงต าบลนครชุมน์ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีซ่ึงเป็นชุมชนใหญ่ของชาว
มอญทั้งสองฟากฝ่ังแม่น ้าแม่กลองในเดือนกุมภาพนัธ์ 1903 

ท่ีต  าบลนครชุมน์ ริมแม่น ้ าแม่กลองน้ี ศจ. ฮดัสัน ซ่ึงพูดภาษามอญได้คล่องแคล่ว ได้รับการ
ตอ้นรับจากชาวบา้นดว้ยดี จึงหาท่ีดินแปลงหน่ึง ประมาณ 4 ไร่เศษ ริมแม่น ้ าฝ่ังซ้าย ใตว้ดันครชุมน์ตรง
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ขา้มม่วงหรือบา้นม่วง ปลูกกระท่อมหลงัหน่ึงหลงัคามุงจาก ฝาไมไ้ผข่ดัแตะและปูพื้นดว้ยฟาง ใชเ้ป็น
ห้องพกั และห้องพยาบาล ห้องเรียน เพื่อการเผยแพร่พระกิตติคุณ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของคณะเชิช
เชส ออฟ ไครส์ 

“เพราะฉะนั้น บา้นนครชุมน์จึงเป็นจุดแรกในประเทศไทย ท่ีคณะเชิชเชส ออฟ ไครสต ์ใชเ้ป็น
ท่ีเผยแพร่พระศาสนาคริสตนิ์กายโปรแตสแตนท”์ 

หลงัจาก ศจ.ฮดัสัน เดินทางมาได ้4-5 เดือน ก็มีมิชชนันารีอีกท่านหน่ึงท่ีส าคญัคือ ศจ.เปอร์ซี 
คลาร์ค คนทัว่ไปนิยมเรียกวา่หมอคลาร์ค คุณหมอคลาร์ค ซ่ึงเป็นช่างไม ้และไดเ้รียนจบหลกัสูตรพระ
คริสตธรรมและการตีพิมพ ์ไดรั้บการอบรมวิชาแพทยท่ี์วิทยาลยัลิฟวิงสโตนในนครลอนดอน เดินทาง
มาสมทบช่วยเหลือในกิจการเผยแพร่พระกิตติคุณและมาถึงบา้นนครชุมน์ เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 1903 
ขณะนั้นท่านมีอายเุพียง 24 ปี 

ก่อนหนา้ท่ีคุณหมอไดเ้คยท างานกบัคณะเชิชเชส ออฟ ไครส์ในเมืองเยในประเทศพม่ามาก่อน
หลายเดือน จึงไดฝึ้กภาษามอญเป็นอยา่งดี คุณหมอเดินทางเรือเขา้กรุงเทพฯ วนัรุ่งข้ึนเดินทางโดย รถไฟ
ท่ีไม่มีห้องโดยสารอย่างปัจจุบนัแต่เป็นรถบรรทุกดินแบบ ข.ต. (ขา้งต ่า) ไม่มีหลงัคาลากจูงดว้ยหัวรถ
จกัรไอน ้าเล็ก ๆ ท่ีใชฟื้นรุ่นท่ีคนรถไฟเรียกวา่ รถจกัร์ปล่องกระโถน วิ่งชา้มาก กวา่จะถึงบา้นนครชุมน์
ก็ค  ่าพอดี สมยันั้นบา้นนครชุมน์ไม่มีตลาดหรือร้านขายของเลย เคร่ืองอุปโภคบริโภคตอ้งน าไปจาก
กรุงเทพฯ เป็นระยะ ๆ  

ในวนัท่ีท่านไปถึง เกิดการยิงกนัในหมู่บา้นมีผูค้นบาดเจ็บ มาให้ท่านรักษาและมีคนไขต้าย 1 
คนศาสนาจารย์ฮดัสันซ่ึงมาถึงนครชุมน์ก่อนหมอ 4 เดือน และคุณหมอคลาร์คได้ร่วมมือกนัท างาน
เผยแพร่พระกิตติคุณในหมู่ชาวมอญทั้ งสองฝ่ังแม่น ้ าแม่กลองและให้บริการชาวบ้านในการ
รักษาพยาบาลต่อมาท่านไดส้ร้างเรือนไมข้ึ้นอีกหลงัหน่ึงเป็นเรือนไมส้องชั้น เพื่อให้พอส าหรับแบ่ง
ส่วนเป็นท่ีนมสัการสอนพระคมัภีร์ห้องยาส าหรับการรักษาพยาบาล ชาวบา้นท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วย และเป็น
หอ้งเรียนใหลู้กหลานชาวมอญ ไดศึ้กษาเล่าเรียนบา้นหลงัน้ีภายหลงัไดร้ื้อมาปลูกเป็นบา้นพกันายแพทย์
เจริญ บูรณะบรรพต ท่ีนครปฐม 

ในขณะนั้นยงัไม่มีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั เด็ก ๆ จะไดรั้บการชกัชวนให้มา
เรียน โดยจดัใหค้รูไทย ช่ือครูบุนนาค กล่ินหอม มาสอนให้อ่าน ออกเขียนไดแ้ละท าเลข นกัเรียนมีนอ้ย
มากในระยะแรก ต่อมามีวยัรุ่นมาเรียนมาก เพราะนึกวา่เขา้มาเรียนหนงัสือแลว้ จะไม่ถูกเกณฑ์ทหาร แต่
พอรู้ความจริงแลว้ก็ไม่ค่อยมาเรียน 

ต่อมาปี 1905 นั้นเอง เกิดอหิวาตกโรคระบาดทัว่หมู่บา้นทั้งสองฝ่ังแม่น ้ าแม่กลองคุณหมอตอ้ง
ช่วยรักษาพยาบาลคนป่วย และกบัผูช่้วยตอ้งข้ึน ๆ ล่อง ๆ ตามล าน ้ าออกแนะน าประกาศให้ชาวบา้นตม้
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น ้ าด่ืมให้รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกและสะอาด ควรใช้ส้วมท่ีมิดชิด นบัว่าท่านได้มีส่วนช่วยเหลือ
ชุมชนอยา่งมากและใหพ้ื้นฐานความรู้ทางการสาธารณสุขท่ีกา้วหนา้ แก่ชาวบา้นในชนบท 

หลายเดือนต่อมามีฝีดาษระบาดข้ึน ชาวบา้นล้มตายเป็นจ านวนมาก เพราะปรากฏว่ามีผูป่้วย
แทบทุกหลงัคาเรือนคุณหมอไดน้ าหนองฝีมาปลูกใหก้บัชาวบา้นดว้ย 

อยา่งไรก็ตามในปี 1905 ศาสนาจารยฮ์ดัสัน มีสุขภาพไม่ดีนกั จึงเดินทางกลบัองักฤษไป ท่าน
เป็นผูบุ้กเบิกคนแรกและท างานท่ีนครชุมน์ประมาณ 2 ปีเศษเหลือแต่คุณหมอคลาร์คผูเ้ดียวตามล าพงั 

คุณหมอพบวา่ ชาวมอญท่ีน่ีพดูภาษาไทยกนัไดแ้ลว้ จึงหดัพดูภาษาไทยดว้ยแต่นั้นมา 
อยา่งไรก็ตามในตน้ปี 1906 คุณหมอไดก้ าลงัส าคญัมาสนบัสนุนและช่วยเหลืองานของท่านจน

ตลอดชีวิตคือเมร่ีเคนลีย ์ซ่ึงเรียนจบวิชาดนตรี พยาบาลและผดุงครรภ์ คู่รักซ่ึงเดินทางมาจากประเทศ
องักฤษ หมอคลาร์คไดไ้ปตอ้นรับถึงสิงคโปร์และไดแ้ต่งงานกนัท่ีโบสถ์ เชิชออฟ อิงแลนด์ในสิงคโปร์
นัน่เอง ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม ค.ศ 1905 

คุณหมอไดพ้าภรรยาเดินทางมาประเทศไทยและไปถึงต าบลนครชุมน์ในเดือนมกราคม 1906 
ชาวบา้น มกัเรียกภรรยาหมอวา่ “แหม่มคลาร์ค” 

คุณหมอคลาร์คและแหม่มคลาร์คไดร่้วมกนัท างานท่ีบา้นนครชุมน์ประมาณ 5-6 เดือน ก็จึงได้
ยา้ยมาเช่าตึกแถวของทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยท่ี์นครปฐมเป็นตึกแถวอยู่ระหวา่งถนนรถไฟค่อน
ไปทางองคพ์ระปฐมเจดียช์ั้นล่างเป็นห้องยาชั้นบนเป็นโรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียนราษฎร์และสหศึกษา
แห่งแรกในจงัหวดันครปฐมน้ีปัจจุบนัน้ีเป็นท่ีตั้งหา้งขายยาเฮงชุนต้ึงไปจนถึงร้ายขายยานาฬิกาจกัรทอง
รวม 3 คูหาและจดัเป็นโรงสวดดว้ย 

ครูชายไทยคนแรกท่ีท าการสอนคือ ครูบุนนาค กล่ินหอม บุตรสาวของท่านคนหน่ึงซ่ึงคลอดท่ี
ตึกน้ี คือ นางสาวสังวาลย ์กล่ินหอม บดัน้ีเป็นนางสังวาล สิงหะเนตร ภรรยาคุณอดุลย ์สิงหะเนตรผูถึ้ง
แก่กรรมไปแลว้ ครูหญิงไทยคนแรกคือครูแหวว สหสัสานนท ์จากโรงเรียนกุลสตรีวงัหลงั 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพขณะด ารงต าแหน่ง เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (เด๋ียวน้ีเรียกว่า
กระทรวงศึกษาธิการ) ไดเ้สด็จมาเยีย่มหมอและแหม่มคลาร์คมิชชัน่นารีคู่แรกของจงัหวดันครปฐมและ
พอพระทยัมากท่ีโรงเรียนราษฏร์เกิดข้ึนในจงัหวดันครปฐมเป็นโรงเรียนแรก 

อน่ึง ในระหว่างท่ีอยู่นครชุมน์ ดร. อลัเฟรด อี. ฮดัสัน หมอและแหม่มคลาร์คได้รู้จกักบันัก
ธุรกิจเอกชนท่ีเป็นคริสเตียนอยูแ่ลว้ผูห้น่ึง ผูน้ั้นคือนายชุนกวงตกแต่ง (แซ่ตั้ง) เป็นลูกจีน ท่ีรู้ภาษาไทย
และจีนใชก้ารไดดี้มีถ่ินฐานร้านคา้อยูต่  าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม มีเรือต่อบรรทุกสินคา้และบรรทุก
ขา้วข้ึนล่องตามล าแม่น ้ าแม่กลองและโดยท่ีเป็นคริสเตียนดว้ยกนั จึงสนิทสนมกนัมาก เม่ือหมอและ
แหม่มคลาร์คตดัสินใจยา้ยไปจงัหวดันครปฐมก็ออกปากชวนนายชุนกวงตกแต่ง ให้ไปอยู่ดว้ยกนัท่ี



 4 

นครปฐม ซ่ึงนายชุนกวงก็ตกลง แต่ผลดัให้ภรรยาท่ีก าลงัทอ้งแก่คลอดลูกเสียก่อน เม่ือครบก าหนด
คลอดไดค้ลอดบุตรเป็นชายในวนัท่ี 15 กนัยายน 1907 ณ บา้นหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี
ทารกน้อยท่ีท าคลอดโดยแหม่มคลาร์คผูน้ี้คืออาจารย์จุฬินทร์ ตกแต่ง ศิษยาภิบาลผูส้ามารถแห่ง
คริสตจกัรศรีพิมลธรรมจงัหวดัเพชรบุรี ทา้ยสุดก่อนถึงแก่กรรมเป็นเจา้หน้าท่ีผูอ้าวุโสของมูลนิธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

นายชุนกวง ตกแต่งได้ด าเนินการตามท่ีไดต้กลงไวก้บัหมอและแหม่มคลาร์คคือมาร่วมงาน
ทนัที หลงัจากท่ีขายเรือบรรทุกขา้วและเรือสินคา้หลายล าไปหมดแลว้ 

หมอและแหม่มคลาร์คกบัสหายผูร่้วมงาน ซ่ึงต่อมาเรียกกนัวา่ ครูชุมกวง ตกแต่ง เรียกครูทั้ง ๆ 
ท่ีไม่ไดส้อนหนงัสือไดช่้วยกนับุกเบิกสถานีพนัธกิจนครปฐมในระยะแรกน้ีเป็นความสามารถ ประการ
แรก ตึกทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยท่ี์ตั้งอยูท่่ามกลางตลาดจอแจและคบัแคบ น้ีไม่เหมาะท่ีจะขยาย
กิจการงาน ครูชุนกวงจึงเป็นผูจ้ดัการซ้ือท่ีดิน 2 แปลง ริมทางเกวียนท่ีเรียกกนัวา่ทางหลง ซ่ึงต่อมาเป็น
ถนน 25 มกรา ต าบลบ่อพลับ (ช่ือถนน 25 มกรา น้ีทางการตั้ งช่ือไวเ้ป็นท่ีระลึกว่า เทศบาลเมือง
นครปฐม ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2477) และหมอคลาร์คเป็นสมาชิกสภาสุขาภิบาลอยูเ่ดิมและ
ไดเ้ป็นสมาชิกสภาสุขาภิบาลดว้ย ไดเ้คยอภิปรายในสภาวา่น ้าเสียท่ีไหลออกจากตลาดทรัพยสิ์นและร่อง
น ้ าชุมนุมชนนั้นก่อนท่ีจะปล่อยให้ไหลลงคลองสาธารณะตอ้งขจดัน ้ าเสียให้เป็นน ้ าดีเสียก่อนมิฉะนั้น
น ้ าในคลองจะเน่าเหม็น ค าอภิปรายของท่านในวนันั้นไม่มีใครเขา้ใจ กวา่จะมีคนเขา้ใจในเวลาน้ีก็ผา่น
ไปเกือบ 60 ปี แลว้  

ท่ีดิน 2 แปลงท่ีครูชุนกวงจดัซ้ือนั้นแปลงหน่ึงอยูท่างดา้นเหนือของถนนมีเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ 
เป็นท่ีปลูกสร้างบา้นพกัของครูชุนกวง โดยใชว้สัดุก่อสร้างของตนเองท่ีร้ือมาจากหนองโพ ในปี 1907 
และต่อมาไดป้ลูกสร้างโรงเรียนชายโรงพยาบาล และบา้นพกัมิชชนันารี ตามล าดบั ท่ีดินอีกแปลงหน่ึง
อยูท่างดา้นใตเ้ป็นท่ีเนินลาดลงมา มีเน้ือท่ี 3ไร่เศษ ไดป้ลูกบา้นพกัมิชชัน่ เป็นเรือนไมช้ั้นเดียวยกพื้นเต้ีย 
ๆ หมอคลาร์คไดเ้ขียนไวว้า่ The first mission house and school 1907 บา้นน้ีจดัภายในมีห้องพกัของ
หมอและแหม่ม หอ้งเรียนและเป็นหอ้งสวดนมสัการดว้ย และอีกห้องหน่ึงเป็นห้องยาและท่ีน่ีเป็นสถานี
นมสัการแห่งแรกของพี่นอ้งจีน-ไทยในนครปฐม นอกจากน้ีเราไดเ้ช่าห้องแถวท่ีตลาดเก่าถนนทิพากร 
ซ่ึงเป็นท่ีชุมนุมชนริมคลองเจดีย์บูชา ซ่ึง สมัยนั้ น ใช้เป็นการคมนาคม ขนส่งสินค้าเข้าออกจาก
นครปฐม-กรุงเทพฯ และมีแม่น ้ าสายต่าง ๆ เช่นท่าจีน เจา้พระยา แม่กลอง บางปะกงไดห้้องแถวน้ีเรา
จดัเป็นโรงสวดเพื่อประกาศกิตติคุณไดดี้มากแห่งหน่ึง เราใชป้ระกาศทั้งภาษาจีนและภาษาไทย ซินแซ 
หล่อเซ๊ียกเมง้ เคยประจ าอยูท่ี่น่ี สถานประกาศกิตติคุณท่ีเรียกกนัวา่โรงสวดนั้น ยงัมีท่ีอ่ืนอีกรอบชุมชน
ใหญ่ของนครปฐม เช่นท่ีห้องแถวโรงตีเหล็ก ซ่ึงเป็นห้องแถวทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ตน้ถนน
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ราชด าริทางไปคริสตจกัรจีน ปัจจุบนัน้ีและท่ีเชิงสะพานเจริญศรัทธาฝ่ังทิศเหนือ ใช้เป็นท่ีสอนรวีวาร
ศึกษา 

และท่ีถนนทหารบก แถวบา้นศาสนาจารยอ์ารี เยน็ใจ (ฮกัจือ แซ่ล้ี) สถานประกาศเหล่าน้ีใช้
เป็นท่ีประกาศเป็นท่ีเรียกรววีารศึกษา และใชเ้ป็นท่ีนมสัการของพี่นอ้งทั้งจีนและไทย 

ในปี 1909 ไดส้ร้างโรงเรียนเฉพาะนกัเรียนชายข้ึนช่ือวา่ โรงเรียนบ ารุงวิทยา ชั้นบนเป็นท่ีพกั  
มิชชัน่นารีคือ อาจารยโ์รเบิร์ต อาลิเดย ์ซ่ึงจะมาในปี 1910 ส่วนชั้นล่างเป็นชั้นเรียน และจดัห้องกลาง
เป็นห้องใหญ่เรียกว่าห้องเอนกประสงค์ ใช้เป็นห้องเรียกรวมกนัได ้2 ชั้น และใช้เป็นห้องประชุมนกั
นกัเรียน ในวนัอาทิตยใ์ชเ้ป็นหอ้งนมสัการ ทั้งพี่นอ้งจีนไทยในอาทิตยต์น้เดือน อาทิตยอ่ื์น ๆ พี่นอ้งชาว
จีนไดแ้ยกยา้ยกนันมสัการตามโรงสวด ซ่ึงมีกระจายอยูห่ลายแห่งนั้น 

สภาพการประกาศพระกิตติคุณในเวลานั้นไม่มีศาสนาจารยไ์ม่มีศิษยาภิบาลไม่มีอนุสาสก แต่
เพราะวา่เป้าหมายของโรงพยาบาล โรงเรียน รวมทั้งโรงสวดท่ีตั้งข้ึนนั้น ตั้งข้ึนเพื่อประกาศพระกิตติคุณ
จึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงท่ีผู ้ท  างานเหล่านั้ นจะประกาศพระกิตติคุณในโรงพยาบาล โรงเรียนและ
ผลดัเปล่ียนกนัท าการประกาศตามโรงสวดรวมทั้งการสอนรวีวารศึกษาดว้ยการท าการประกาศนั้น   ครู
ชุนกวง ตกแต่งเป็นหลกัส าคญัเพราะท่านเช่ียวชาญทั้งสอนภาษา คือภาษาจีนและภาษาไทยท่ีเป็น
เช่นนั้นเพราะท่านเป็นลูกจีนท่ีเกิดในไทยและเดินทางไปประเทศจีนเม่ือโตพอสมควรแลว้ คุณพ่อของ
ท่านช่ือนายตนัเกียเฮง ส่วนคุณแม่ช่ืออ าแดงทองค า ซ่ึงแหม่มคลาร์คไดเ้ขียนถึงท่านผูน้ี้ ท่ีเป็นนกัเทศน์
ฆราวาสคนแรกของคริสตจกัรนครปฐมว่า “ครูชุนกวง” ตกแต่ง เป็นผูมี้พรสวรรค์เป็นพิเศษ ได้ยอม
สละธุรกิจการคา้ท่ีร ่ ารวยไดข้ายเรือบรรทุกขา้วไปหลายล า ดว้ยความเห็นชอบเต็มท่ีจากภรรยาของเขา 
เขาไดย้า้ยเรือนไมจ้ากบา้นในชนบท หนองโพ มาปลูกไวใ้นท่ีดินของมิชชัน่ ช่างช่ืนฉ ่าท่ามกลางความ
แหง้แลง้ช่างเป็นนกัเทศน์ท่ีน่าอศัจรรย ์เขาสามารถจบัใจผูฟั้ง เขายืนบนลงัไมเ้ผชิญหนา้กบักลุ่มคนไทย
และคนจีน เขาสามารถจูงใจประชาชนดว้ยข่าวอนัเร่าร้อนเขาพูดไดท้ั้งสองภาษา คือพูดจากภาษาหน่ึง
ไปยงัอีกภาษาหน่ึงอยา่งง่ายดายครูบุนาค กล่ินหอม ก็เป็นก าลงัส าคญัคุณครูแหวว สหสัสานนท ์เป็นทั้ง
ผูป้ระกาศเยีย่มเยยีนและช่วยสอนหนงัสือ 

ในเวลาต่อมาก็มีครูโยศาสตร์ประมูลวงศ ์เป็นชาวมอญท่ีรับเช่ือมาจากส าเภาล่ม ครูชลชั คิมหะ
จนัทร์ เม่ือปลดประจ าการทหารแลว้ รวมทั้งคุณครูเล่ือน ยุวนากร ศิษยเ์ก่า กุลสตรีวงัหลงัท่ีขอมาจาก
แหม่มโคล คุณครูประทินแสงประทีป คุณครูช่ืน ประมูลวงศ ์(ครูใหญ่โรงรียน สตรีวิทยา) คุณครูสุทธ์ิ 
ประเสริฐ ครูใหญ่โรงเรียนบ ารุงวิทยา คุณครูมี ตะกรุดทอง คุณครูกุหลาบ ดุลลาอาซิซ คุณมาลยั ยงัโต 
คุณครูลมยัศุภมงคล อาจารยเ์ช้ือ ประมูลวงศ ์ท่านเหล่าน้ีกลางวนัสอนหนงัสือ วนัเสาร์เยี่ยมเยียน ถึงหวั
ไผล่  าพยา ซ่ึงไม่ไดไ้ปง่าย ๆ เหมือนเด๋ียวน้ี เวลานั้นไปโดยทางเกวยีนมีหล่มโคลนตอ้งเดินเทา้หรือใชม้า้ 
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ไปจกัรยานก็ได ้ทางพอไปไดค้นข่ีรถ ถา้ตอนท่ีเป็นโคลนคนตอ้งแบกรถ กลายเป็นรถข่ีคนในปี ค.ศ. 
1910 อาจารยโ์รเบิร์ตฮาลิเดย ์กบัครอบครัวและบุตรสาว คือ แหม่มเอสเตอร์ ฮาลิเดย ์หรือท่ีเรียกขานกนั
วา่ แหม่มเล็ก จากเมืองเย ในพม่าซ่ึงต่อมา แหม่มเล็กไดเ้ดินทางกลบัไปองักฤษ เพื่อศึกษาต่อทางดา้น
การศึกษาเพื่อจะกลบัมาด าเนินงานโรงเรียนโดยเฉพาะ 

ศาสนาจารยโ์รเบิร์ต ฮาลิเดยเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญทางภาษามอญ และประวติัศาสตร์ของชนชาติมอญ
ท่านได้เขียนประวติัศาสตร์มอญและปทานุกรม มอญองักฤษ ซ่ึงใช้กนัในพม่าจนทุกวนัน้ี รัฐบาล
องักฤษไดป้ระสาทปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ให้แก่ท่าน และมอบเหรียญตราให้แก่ท่านศาสนาจารย์
โรเบิร์ต ฮาลิเดย ์ไดป้ฏิบติังานกบัหมู่ชนชาวมอญในประเทศไทยถึง 21 ปีหลงัจากนั้นจึงกลบัประเทศ
พม่า เม่ือไดพ้ิจารณาเห็นวา่ชนชาวมอญ ไม่วา่ท่ีปากลดัพระปะแดงหรือท่ีบา้นเสากระโดง-ส าเภาล่ม ใน
จงัหวดัอยธุยา และท่ีนครชุมน์ เป็นไทยโดยก าเนิดแลว้ทั้งส้ิน ดูจะพูดภาษาไทยไดดี้กวา่ภาษามอญดว้ย
ซ ้ าไป บางแห่งเทศนาดว้ยภาษามอญ ตอ้งมีผูแ้ปลเป็นภาษาไทย อีกต่อหน่ึง เพราะฟังภาษามอญไดไ้ม่
ลึกซ้ึง 

เม่ือแหม่มเอสเตอร์ ฮาลิเดยห์รือแหม่มเล็ก จบหลกัสูตรวิชาการศึกษาท่ีองักฤษ แลว้ก็กลบัมา
ประเทศไทย หมอและแหม่มคลาร์คไดส้ร้างบา้นพกัเป็นเรือนทอป้ันหยาไมส้ักหลกัใหญ่ 2 ชั้น โดยเถา้
แก่โกเป็นผูรั้บเหมาะสร้างในราคา 4,000 บาท ชั้นบนเป็นบา้นพกัและห้องท างานแหม่มเล็ก ชั้นล่างเป็น
หอ้งเรียนได ้3 ห้อง ๆ ละ 2 ชั้นเรียน เปิดเป็นโรงเรียนสตรีโดยเฉพาะช่ือวา่ โรงเรียนสตรีวิทยา อนัเป็น
โรงเรียนสตรีแห่งแรกในจังหวดันครปฐม โดยนับเน่ืองจากท่ีเปิดเรียนท่ีตึกแถวทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์3 ห้องติดต่อกบัแหม่มเอสเตอร์ฮาลิเดย ์หรือแหม่มเล็ก รับภาระหนกัมากทางดา้นการ
สอนและการปกครองการเงินและการบญัชีท่านเป็นผูจ้ดัการโรงเรียนบ ารุงวิทยาและโรงเรียนสตรีวิทยา
ซ่ึงทั้ง 2 โรงเรียนนั้นมีทั้ง นักเรียนประจ าและนกัเรียนไปกลบั และท่านได้สอนภาษาองักฤษทั้งสอง
โรงเรียน ไม่แต่เท่านั้นยงัมีครูอาจารยโ์รงเรียนรัฐบาลมาขอเรียนพิเศษภาษาองักฤษจากท่าน ท่านก็สอน
ใหน้กัเรียนท่ีจบจากท่ีโรงเรียนน้ีไดรั้บการยอมรับวา่ภาษาองักฤษ ใชก้ารได ้

แหม่มเอสเตอร์ ฮาลิเดย ์ท่ีเราเรียกขานวา่แหม่มเล็กนั้นไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวจนเกษียณและ
กลบัไปประเทศองักฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1952 และถึงแก่กรรมเม่ือเดือนเมษายน ค.ศ. 1978 

ส่ิงหน่ึงในหลายส่ิงท่านอบรมและท่านเองไดท้  าตนเป็นตวัอย่างอนัดีตลอดมาให้กบัศิษยช์าย
หญิงของท่าน ก็คือความตรงต่อเวลา และรักษาซ่อมแซมเคร่ืองใชไ้มส้อยใหเ้กิดประโยชน์เต็มท่ีท่านเคย
ชมเชยและยกข้ึนเป็นตวัอยา่งเม่ือเห็นนกัเรียนใชดิ้นสอสั้นกุด จบัเขียนไม่ไดแ้ลว้ เอากระดาษมามว้นต่อ
แท่งดินสอใหย้าวออกไปใชเ้ขียนได ้เม่ือเขา้ห้องสอน ท่านจะหาโอกาสท่ีจะชมนกัเรียนในห้องเรียนใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทุกคร้ังไป กุญแจห้องเรียนท่ีช ารุดเม่ือไปเบิกเงินซ้ือใหม่ท่านจะเก็บกุญแจท่ีช ารุดแลว้ 



 7 

ชโลมน ้ ามนัเคร่ืองใส่กระป๋องไวเ้ม่ือเกิดสงครามสินคา้ อุปโภคบริโภคแพงและหาซ้ือไดย้าก เราไดใ้ช้
กุญแจท่ีช ารุดแลว้นั้นใชช่้างซ่อมใชต้ลอดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1941 ถึง ค.ศ. 1945 

ใน ค.ศ. 1913 สร้างโรงยารักษาพยาบาลคนไข ้รักษาทางยา และผา่ตดัเล็กและการผดุงครรภ ์ถา้
มีผา่ตดัใหญ่ก็ส่งไปศิริราชพยาบาล คนไขท่ี้มารักษาท่ีโรงพยาบาลหรือโรงยาน้ี จะไดรั้บฟังการบรรยาย
ถึงเร่ืองการสาธารณะสุขไปด้วยนับว่าหมอและแหม่มคลาร์ค รวมทั้ งผูช่้วยแพทย์พยาบาลของ
โรงพยาบาลแผนปัจจุบนัแห่งแรกของนครปฐมน้ีไดเ้ผยแพร่การสาธารณสุขไปพร้อมกนั นบัว่าเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะจงัหวดันครปฐมเป็นอยา่งยิง่ 

แหม่มคลาร์ค ไดส้ังเกตว่าการคลอดบุตรทัว่ ๆ ไปโดยหมอต าแยพื้นบา้นนั้น เปอร์เซนต์ตาย
คลอดค่อนขา้งสูงส่ิงหน่ึงก็คือความสะอาดไม่ดีพอ ทารกเป็นบาดทะยกั ตายก็มีไม่นอ้ย การคลอดแผน
ปัจจุบนัไม่แพร่หลายและยงัไม่ได้รับความนิยม ในรายท่ีการคลอดไม่ปกติ หมอต าแยไม่ สามารถท า
คลอดได้ ก็มาเชิญแหม่มคลาร์คไปช่วยบางรายก็ช่วยได้ส าเร็จแต่ส่วนใหญ่ช้าเกินไป คนไขเ้สียชีวิต
เพราะเสียเลือดมาก แหม่มจึงเชิญบรรดาหมอต าแยเหล่านั้นมากินน ้ าชา และบอกแก่เขาเหล่านั้นวา่ ถา้มี
การคลอดใหม้าเรียกแหม่มไปช่วย เงินค่าท าคลอดจะยกใหห้มอต าแยนั้นทั้งหมด โอกาสท่ีแหม่มคลาร์ค
จะท าคลอดตามแบบปัจจุบนัแผนใหม่ก็มีมากข้ึน แหม่มคลาร์คยงัไดอ้บรมให้หมอต าแยเหล่านั้นใช้
น ้ ายาฆ่าเช้ือในการตดัสายสะดือเด็ก เวลานั้นนิยมใชไ้ลโซล อนัเป็นน ้ ายาฆ่าเช้ือตวัแรกท่ีใชก้นัในโลก 
แต่กล่ินมนัฉุนหน่อย โรงพยาบาลทุกโรงจะมีกล่ินน้ี เรียกวา่กล่ินโรงพยาบาล 

ในปี 1918 - 1919 แหม่มคลาร์คได้รับเกียรติให้ไปบรรยายวิชาพยาบาลผดุงครรภ์ท่ี
โรงพยาบาลศิริราชอนัเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของทางราชการแหม่มคลาร์คไดป้ลีกเวลาไปช่วยเกือบ 
2 ปีเตม็ แต่ภาระทางคริสตจกัรนครปฐมมีมากก็จึงตอ้งงดไปช่วย 

“กิจการไดเ้ร่ิมกา้วหนา้ข้ึนไดเ้ช่าห้องแถวเป็นท่ีประเทศ เช่นท่ีหนา้สถานีรถไฟตลาดเก่าและท่ี
ถนนทหารบก ทุกแห่งท่ีเช่าท าการประกาศวนัอาทิตยใ์ชเ้ป็นท่ีนมสัการรวมทั้งพี่นอ้งจีนและไทย เม่ือมี
สมาชิกมากข้ึนจึงยา้ยการนมสัการไปใชห้้องเรียนของโรงเรียนบ ารุงวิทยา (หลงัเก่าซ่ึงบดัน้ีร้ือไปแลว้) 
เป็นท่ีนมสัการตลอดมาเป็นเวลา 15 ปี จนถึงปี 1924 (พ.ศ.2467) ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องชาว
องักฤษไดเ้ร่ิมสร้างโบสถ์ดว้ยไมส้ักหลงัหน่ึง โดยการเอาใจใส่ของหมอคลาร์คและแหม่มคลาร์คเป็น 
อย่างดี มีนายช่างฝร่ังอีกคนมาช่วยด้วยช่ือหมอทอย พี่น้องชาวจีนท่ีมีฝีมือช่างไมแ้ละพี่น้องชาวไทย 
ช่วยกนัสร้างโบสถ์หลงัน้ีไดเ้สร็จเรียบร้อย ส่วนท่ีเป็นไมค้  ้ายนันั้นก็ไดฉ้ลุลายไทย สวยงามมาก ผนงั
หลงัโบสถเ์จาะช่องใส่กระจก สี สวยงาม มีระเบียง 2 ขา้ง กั้นดว้ยลูกกรงทางข้ึนขา้งหนา้โบสถ์มีบนัได 
และระเบียงเล็ก ๆ ยอ่หลงัคาติตตั้งระฆงัท่ีน ามาจากโรงสวดส าเภาล่ม จงัหวดัอยธุยา 
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ผูป้กครองชลชั คิมหะจนัทร์ไดบ้นัทึกไวว้า่ “วนัท่ีท าความปลาบปล้ืมมาสู่ท่านทั้งสองมากท่ีสุด 
คือวนัอาทิตยท่ี์ 29 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1924 แรม 13 ค ่าเดือน 7 ปีชวด เม่ือระฆงัดงัรัวข้ึนเป็นวาระแรก 
เช้าวนันั้นหมอไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิดโบสถ์ใหม่ มีผูม้าจากบา้นโป่ง ท่าเรือ ท่าม่วง และส าเภาล่ม 
จงัหวดัอยธุยา และนครชุมน์มาร่วมฉลองโบสถอ์ยา่งคบัคัง่ ไดมี้พิธีศีลมหาสนิท ซ่ึงมีผูร่้วมพิธีประมาณ 
200 คน” 

พี่น้องคริสตชนชาวจีนและไทยได้ใช้โบสถ์หลงัน้ีท่ีให้ช่ือว่า คริสตจกัรนครปฐม ค.ศ.1928 
วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 หมอคลาร์ค ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินหมายเลขท่ี 292 มีเน้ือท่ีประมาณ 296 ตารางวา 
เพื่อก่อสร้างเป็นโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาจีน ช่ือวา่โรงเรียนป๊วยบุ๊น มีครูตั้งหงอเซ้ียง 
และภรรยา และครูหุยเจียง แซ่โต๋ว เป็นครูสอนภาษาจีน เม่ือสร้างอาคารเรียนเป็นโรงไมช้ั้นเดียวพื้น
ซีเมนต ์การนมสัการในวนัอาทิตย ์พี่นอ้งชาวจีนไดม้าร่วมนมสัการท่ีโรงเรียนน้ี และมาร่วมนมสัการกบั
พี่นอ้งชาวไทยท่ีโบสถค์ริสตจกัรนครปฐมในวนัอาทิตยต์น้เดือนเป็นเช่นน้ีหลายปี ในปี ค.ศ. 1936 หมอ
และแหม่มคลาร์ค ไดพ้ยายามอยา่งยิง่ยวดท่ีจะสร้างสถานท่ีนมสัการหรือโบสถ ์ส าหรับพี่นอ้งชาวจีนซ่ึง
มีเพิ่มมากข้ึน จนสถานท่ีนมสัการไม่พอรองรับ จึงได้ประกาศวตัถุประสงค์น้ีทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มีคริสต์ศาสนิกชนชาวนิวซีแลนด์คนหน่ึงเป็นเกษตรกรเล้ียงแกะมีศรัทธาส่งเงินมาช่วย
ประมาณ 4,000 บาท เกษตรกรผูน้ี้ช่ือเป็นยามิน เฮย ์เม่ือไดรั้บเงินแลว้หมอคลาร์คไดซ้ื้อท่ีดินท่ีปลาย
คลองริมถนนราชด าริ สร้างเป็นอาคารไมส้ักชั้นเดียวพื้นปูกระเบ้ือง จดัห้องจดัระเบียงรูปเดียวกบัโบสถ์
เดิมท่ีหนา้โรงเรียนสตรีวทิยา แต่หอระฆงัยกสูงข้ึน และไดส้ร้างโรงเรียนสอนภาษาจีน ไวห้ลงัโบสถ์ช่ือ
วา่โรงเรียนป้วยกวง เหตุท่ีไม่ใช่ช่ือป้วยบุน๊เดิมนั้น ทางราชการมีระเบียบอยูว่า่โรงเรียน สอนภาษาจีนใด 
ถา้ถูกปิดแลว้เปิดใหม่จะใชช่ื้อเดิมและสถานท่ีเดิมไม่ได ้

ค.ศ. 1937 หมอและแหม่มคลาร์ค ไดเ้ชิญนายแพทย ์เชนซีเต M.D และนายแพทยซ้ื์อยาชู จาก
ซวัเถา ประเทศจีนมาด าเนินงานดา้นโรงพยาบาล 6 เดือนต่อมา ก็ไดส้ร้างโรงพยาบาลใหม่ข้ึนมีแผนก 
คนไขน้อก และห้องคนไขภ้ายในห้อง – เอ็กซเรย ์ห้องผา่ตดั จดัว่าทนัสมยัในเวลานั้น ส้ินค่าก่อสร้าง
ประมาณ 5,000 บาทเศษ โดยนายฮงงว้น เป็นผูก่้อสร้าง 

ค.ศ. 1941 สงครามโลกคร้ังท่ีสองระหว่างองักฤษและอเมริกา ฝร่ังเศส ฝ่ายหน่ึงเรียกว่าฝ่าย
สัมพนัธมิตร อีกฝ่ายหน่ึงมีอิตาลี เยอรมนั รัสเซียและญ่ีปุ่นฝ่ายอกัษะ ไทยเราจ ายอมอยูฝ่่ายอกัษะเพราะ
ถูกญ่ีปุ่นบุกยดึ เวลานั้นควรเรียกวา่ ยคุมืด โรงเรียนพยาบาล โรงเรียน บา้นมิชชัน่ถูกยึด ขอบคุณพระเจา้
ท่ีโบสถย์งัเปิดต่อไปไดห้มอและแหม่มเอสเตอร์ ฮาลิเดย ์ถูกเขา้ค่ายกกักนั ท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ค.ศ. 1945 สงครามยุติโดยฝ่ายญ่ีปุ่นแพส้งคราม โรงเรียน โรงพยาบาล บา้นมิชชัน่ก็ไดรั้บคืน 
แต่เกือบจะเหลือแต่ตวัอาคาร ทรัพยสิ์นภายในหายไปเกือบหมดทั้ง ๆ ท่ีมีต ารวจเฝ้าอยูต่ลอด 



 9 

หมอและแหม่มถูกปลดปล่อยก่อน สงครามยุติประมาณ 6 เดือน เพราะหมอป่วยและอ่อนแอ
มาก ท่านเป็นอมัพาต 

งานของคริสตจกัรก็เร่ิมต่อไปเป็นปกติ นายแพทย ์เชนซีเต M.D. ก็ละคลีนิกของท่านกลบัมา
ด าเนินงานต่อท่ีโรงพยาบาลมิชชัน่ ในระหว่างสงครามนายแพทย ์เชนซีเต มีช่ือเสียงมากในการรักษา
คนไข ้โรคร้ายในเวลานั้นคือมาเลเรียชาวบา้นเรียกไขเ้หนือบา้ง ไขป่้าบา้ง นายแพทยเ์ชนซีเต M.D. 
รักษาหาย จนชาวบา้นเรียกหมอเทวดา คนจีนเรียก “ตั้งเซียน” เพราะท่านแซ่ตั้ง 

ค.ศ. 1948 งานของนายแพทย ์เชนซีเต หนกัเกินก าลงั จึงเชิญนายแพทยเ์ซ็น เซ็กล้ิม (นายแพทย์
เจริญ บูรณะบรรพต) ผูเ้ป็นหลานชายมาร่วมงานท่ีโรงพยาบาลท่านท าการผา่ตดัเก่งมากทั้ง ๆ ท่ีท่านเป็น
แพทยท์างยา ท่านมาจากประเทศจีนพร้อมกบัครอบครัวของท่านซ่ึงเป็นนายแพทยห์ญิง (พ.ญ. ชะไมพร 
บูรณะบรรพต) 

สยามคริสตสภากบัคริสตจักรฯ 

หลงัจากคริสตศ์าสนานิกายโปรแตสแตนท ์เขา้มายงัประเทศไดห้น่ึงร้อยปี และไดรั้บพระบรม
ราชานุญาตให้ใช้พระราชอุทยานวงัสราญรมย์ มีการฉลองกนัในรัชการท่ี 7 ปี รุ่งข้ึน 1929 ในเดือน 
กุมภาพนัธ์ ดร.จอนอาร์ มอนทท์ รัฐบุรุษคริสตชนเรืองนามจากสหรัฐอเมริกาก็ได้เดินทางมาเรียก
ประชุม บรรดาผูน้ านิกายโปแตสแตนทใ์นประเทศไทยข้ึนท่ีโรงแรมพญาไท ถนนศรีอยุธยา (เดิมเป็นวงั
พญาไท ปัจจุบนัเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎ) มีผูแ้ทน ทั้งไทยและเทศ 50 คน มา จากคณะเพรสไบที
เรียน คณะเชิชเชส ออฟไคร้สท์ คณะเอสบีจี คณะเซเวน่เดย ์และคณะอเมริกนัไบเบิลโซโซเอต้ี โดยมี
วตัถุประสงค์ ในการปกครองตนเองบ ารุงเล้ียงตนเอง และประกาศเผยแพร่กนัเอง มีผล 2 ประการเกิด
ตามมาคือ (1) ไดก่้อตั้งสยามคริสตสภาข้ึนในวนัท่ี 6 มกราคม ปี 1930 (2) ไดก่้อตั้งสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.
เอ ข้ึนไปในปี 1932 

ผูแ้ทนของคณะคริสตจกัรนครปฐม คือหมอคลาร์ค ซ่ึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีไดเ้ป็น
กรรมการรุ่นแรก ของสยามคริสตสภา และไดเ้ป็นประธานกรรมการอยู่หลายปี คณะกรรมการสยาม 
คริสตสภามีความพยายามท่ีจะรวบรวมคริสตจักรและนิกายต่าง ๆ ในประเทศไทย ให้เป็นสภา
คริสตจกัรเดียวกนัแต่ในระยะแรกนั้นได้รับความส าเร็จเพียงคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนทั้งหมดกับ
คริสตจกัรแบ๊บติสท์ไมตรีจิตเท่านั้นในปี 1934 และได้ตั้งเป็นสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ส่วน
สยามคริสตสภายงัเหลือแต่ช่ือ ซ่ึงได้ฝากไวก้บัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยทั้งน้ีอาจฟ้ืนข้ึนมาอีก
เม่ือไรก็ได ้

เพื่อความสะดวกในการด าเนินงานคริสตจักรนครปฐมภาคไทยก็ร่วมมือกับภาคท่ี 8 คือ 
นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ส่วนภาคจีนนั้น ร่วมมือกบัภาคท่ี 7 
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สงครามโลกอุบติัข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม ปี 1941 จนถึงวนัท่ี 17 สิงหาคม ปี 
1945  หมอและแหม่มคลา ร์คและแหม่ม เอส เตอร์  ฮา ลิ เดย์ถูกกักกันอยู่ ในค่ าย เชลย ศึก ท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รวมกบัชนชาติท่ีอยู่ฝ่ายพนัธมิตร หมอคลาร์คไดรั้บความกระทบกระเทือน
มากจนเร่ิมเป็นอมัพาต 

และเม่ือสงครามส้ินสุดลงแลว้มิชชนันารีทั้งสามผูท่ี้ไดใ้ชชี้วิตกนัมาอยา่งโชกโชนและยาวนาน
ก็เตรียมท่ีจะเกษียณอายุ คณะเชิชเชส ออฟ ไครสต์ ในประเทศองักฤษจะหาบุคคลกรมารับช่วงงานก็
ยากจึงได้ติดต่อกับสมาคม ดีไซเปิล ออฟไครสต์ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีความเช่ือและการปฏิบัติ
คลา้ยคลึงกนั มารับช่วงงานต่อไป 

บ้านฝร่ัง ดงตาล ในฐานะสถานประกาศ 

ความทรงจ าของชาวบา้นนครชุมน์และบา้นม่วงต่างกล่าววา่ เม่ือคุณหมอและแหม่มคลาร์คยา้ย
ไปแลว้ นาน ๆ จึงจะมีฝร่ัง 2-3 คน มาสวดร้องเพลง 

คริสตสมาชิกของบา้นฝร่ัง ดงตาล คงจะช่วยดูแลและด าเนินภารกิจของสถานประกาศน้ีไดบ้า้ง 
หากทางคริสตจกัรนครปฐม จะส่งศาสนาจารยห์รือผูป้ระกาศมาเยีย่ม หรือสวดบา้ง 

ในระหว่าง ค.ศ. 1910-1922 (รวม 12 ปี) ศาสนาจารย ์โรเบิร์ต ฮาลิ เดยแ์ละครอบครัว จาก
ส านกังาน คณะเชิชเชสออฟ ไครสต์ ท่ีเมืองเย ในพม่าไดเ้ดินทางมา ร่วมงานกบัคุณหมอและแหม่ม
คลาร์คท่ีคริสตจกัรนครปฐม โดยมุ่งเนน้เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาและช่วยเหลือชาวมอญตามหมู่บา้นท่ี
กระจดักระจายอยูต่ามแม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าท่าจีนและแม่น ้าเจา้พระยาดว้ย เรือล านอ้ยช่ือแสงอรุณ (Day 
Spring) ท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ละ น ามาจากองักฤษ 

ศาสนาจารยฮ์าลิเดยก์็คงเป็น “ฝร่ัง” คนหน่ึงท่ีเคยไปส านกัประกาศบา้นนครชุมน์ ริมแม่น ้ าแม่
กลอง 

ท่านเห็นวา่ชายมอญท่ีมีรกรากต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากลว้นเป็นประชาชนไทย
โดยก าเนิดอยา่งสมบูรณ์ 

แสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในหมู่ชาวมอญนั้น คณะเชิชเชส ออฟ ไครสต์ ได้
พยายามอยู ่แต่ไม่ส าเร็จ ศาสนาจารยฮ์าลิเดยจึ์งเดินทางกลบัพม่าหลงัจากใช้เวลาในเมืองไทยถึง 12 ปี 
ศาสนาจารยฮ์าลิเดยเ์ป็นผูมี้ความรู้เช่ียวชาญ ประวติัศาสตร์มอญและภาษามอญโบราณมาก ท่านไดเ้ขียน
หนงัสือและแต่งปทานนุกรมภาษามอญ-ภาษาองักฤษท่ีใชก้บัประเทศพม่าทุกวนัน้ี 

ในปี ค.ศ. 1910 ท่ีศาสนาจารยฮ์าลิเดยเ์ดินทางมาเมืองไทยนั้นมีคริสเตียนชาวพม่าคือ “พม่าเผ่
และครอบครัว” ได้เดินทางมาด้วยหม่องเผ่เร่ิมงานเผยแพร่ศาสนาในหมู่ชาวมอญท่ีต าบลส าเภาล่ม
จงัหวดัอยธุยาก่อน แลว้จึงยา้ยมาประจ าอยูท่ี่ต  าบลนครชุมน์ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัหม่องเผน่ั้น ไม่ เคยปรากฏในงานเขียนของคริสตจกัร แต่อยูใ่นความทรงจ าของ
ชาวบา้น นครชุมน์และชาวบา้นม่วงเป็นอย่างดี เพราะท่านอยู่นาน มีบทบาททั้งเป็นผูป้ระกาศศาสนา
และหมอรักษาพยาบาลแผนใหม่และคุณมาลยั ชุมศรี เคยร่วมงานกบัท่านท่ีบา้นนครชุมน์ 

หม่องเผ ่หรือครูเผ ่แห่งบา้นฝร่ัง ดงตาล 
“หม่องเผ่” เป็นลูกคร่ึงมอญพม่า เผภ่าษาพม่าแปลวา่วดั 
ภาษามอญเรียกวา่ “กูเว่” แปลวา่ไร่นา 
ทางการมกัเรียกท่านวา่ “โกแวร์” ท่านจึงใชช่ื้อวา่ เผ่ โกแวร์ อาจารยว์ีรชยั โกแวร์ เป็นหลานปู่

ของท่านผูน้ี้ 
ท่านเป็นคนใจดี มีลกัษณะอว้นทว้ม ๆ ผิวขาว พูดจาเพราะ เคยเป็นผูช่้วยแพทยจ์ากประเทศ

พม่า จะเดินไปตามหมู่บา้นทั้งสองฝ่ัง โดยเฉพาะฝ่ังนครชุมน์และฝ่ังบา้นม่วงรักษาคนเจ็บป่วยแบบแผน
ใหม่ บางทีก็อยู่ให้การรักษาเวลาคนไขม้าท่ีบา้นฝร่ัง คงตาล บางคร้ังก็ถูกตามไปรักษาคนป่วย ท่าน
พดูจาใหก้ าลงัใจคนไขเ้ก่ง เก็บค่ารักษาไม่แพง ถา้ชาวบา้นไม่มีเงินก็ไม่เก็บ 

ชาวบา้นนิยมรักษากบัท่าน ในขณะเดียวกนัก็นิยมรักษาแบบแผนโบราณดว้ย หมอชาวบา้นท่ี
เป็นหมอยาสุมนไพรหมอใชเ้วทมนตค์าถา หมอนวลและหมอผี 

ถา้ผูป่้วยรายใดป่วยมาก ท่านจะพาไปโรงพยาบาลนครปฐมของคุณหมอคลาร์ค 
ท่านมิไดเ้ป็นครูสอนหนงัสือเลยแต่ชาวบา้นชอบเรียกท่าน “ครู” ไม่ค่อยเก่งภาษาไทย พูดภาษา

พม่า มอญและไทยไดแ้ต่พดูภาษาองักฤษไม่ได ้
ครูเผ ่ยา้ยมาบา้นฝร่ัง ดงตาลเม่ือใดไม่ทราบแน่ แต่ตอนปี ค.ศ. 1932 คุณมาลยั ชุมศรี อายุ 20 ปี 

จบการศึกษาวิชาผดุงครรภข์องโรงพยาบาลมิชชัน่จากนครปฐม ไดก้ลบัมาช่วยในกิจการ “โรงเรียนดง
ตาล” และร่วมงานกบัครูเผอ่ยู ่2 ปี 

ครูมาลยัและคุณทองสุก ผูเ้ป็นพี่สาว (เป็นหลานของอ๊อกเปอร์ยงัโดดคริสเตียนคนแรกของ
บา้นนครชุมน์และบา้นม่วง) ไดน้บัถือศาสนาคริสตต์อนอายุได ้15 ปี (ราว ค.ศ. 1927) สาเหตุเพราะคุณ
ปู่ สนบัสนุนใหห้ลานสาวทั้งสองไปเรียนโรงเรียนคริสตท่ี์นครปฐม เพราะเห็นวา่โรงเรียนประชาบาล ท่ี
วดัม่วงซ่ึงเพิ่มตั้งใหม่ไม่นานนั้นมีเด็กเยอะ ครู 1 คน สอนเด็ก 120 คน จะรู้หนังสือช้า จึงไปเรียนท่ี
นครปฐม และสนใจคริตศาสนาจึงหนัมานบัถือทั้งสองพี่นอ้ง ทั้ง ๆ ท่ีพอ่ไม่ไดน้บัถือ 

“โรงเรียนดงตาล” น้ีอยูใ่นบริเวณเน้ือท่ีของสถานประกาศบา้นนครชุมน์ เปิดสอนประถม 1-4 
ไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดคริสเตียน สอนวิชาตามหลกัสูตรโรงเรียนประถมศึกษา แห่งชาติและศาสนาคริสต ์
แห่งชาติและศาสนาคริสต ์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจากบา้นม่วงมาเรียน (ลูกชาวบา้นนอ้ย มกัเป็นลูกชาวจีน
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ท่ีอยู่ใตว้ดัม่วง) รองลงมาก็เป็นเด็กบา้นหัวหิน บา้นหม้อ เด็ก บา้นนครชุมน์มีน้อยมากในช่วง ค.ศ. 
1932-1933 ประถม 1-4 มีนกัเรียน 80 คน 

แสดงว่าชาวบา้น ระยะหลงัให้ความสนใจกบัสถานประกาศมากกว่าสมยัของคุณหมอคลาร์ค 
เวลาสอบนกัเรียนโรงเรียนดงตาล จะตอ้งมาสอบสมทบท่ีวดัม่วง ตามค าสั่งหรือระเบียบของอ าเภอ 

กิจการของบ้านฝร่ัง ดงตาล ในระยะท่ีคุณมาลยั ชุมศรี มาสอนหนังสือน้ีมีทั้งด้านเผยแพร่
ศาสนาใหก้ารรักษาพยาบาลแผนใหม่และใหก้ารศึกษา 

สองหนา้ท่ีแรกเป็นภาระหนา้ท่ีของครูเผส่่วนการศึกษามกัจา้งครูไทยสอน 
ครูมาลยัเล่าถึงเรือนหรือบา้นในสถานประกาศนครชุมน์น้ีมี 3 หลงัในเน้ือท่ีประมาณ 4 ไร่เศษ 

(ดงัแผนผงัคร่าว ๆ) 
แผนผงับา้นฝร่ังดงตาล (ตามค าบอกเล่าของคุณมาลยั) 
1. เป็นโรงเต้ีย ๆ ชั้นเดียว ท าดว้ยไมไ้ผ ่หลงัคามุงจาก เป็นเรือนยาวใชเ้ป็นโรงเรียนดงตาล 
2. เรือนไมส้ักสองชั้น สวยงามหลงัคามุงกระเบ้ืองเรียกวา่ “บ้านมิชช่ัน” ชั้นบนเป็นห้องพกัของ

มิชชัน่และหอ้งพกัครูชั้นล่างมีหอ้งพกั หอ้งพยาบาลและหอ้งสวด 
3. เรือนไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูงเป็นบ้านพกัของครูเผ่ ปัจจุบนัเหลือบา้นพกัครูเผ่หลงัเดียวใน

ลกัษณะรกร้าง 
บา้นฝร่ังดงตาลน้ี เคยจะถูกปลน้ใน ค.ศ. 1932 เพราะนึกวา่ร ้ ารวยมาก ผูท่ี้มาปลน้คือ “เสือธง” 

เป็นหนุ่มรูปหล่ออายุ ประมาณ 30 ปี ก่อนจะเขา้ปลน้ไดป้ระกาศ ก่อนและได ้“เขา้พิธี” นอกร้ัว แต่พิธี
ล่ม จึงไม่ไดด้ าเนินการปลน้ 

ภายหลงัเสือธงไปปลน้ท่ีอ่ืนถูกยงิท่ีน่องบาดเจบ็มาใหค้รูเผท่  าแผลใหห้ลายคร้ัง 
ชาวมอญทั้งสองฝ่ังหันมานบัถือศาสนาคริสต์น้อยมากดงัจะเห็นว่านอกจากอ๊อกเปอร์ยงัโดด 

(เกิดประมาณ ค.ศ. 1857) ท่ีรับเช่ือเป็นรายแรกแลว้ ต่อมามีก านนัเชาวน์ เจิมประไพ (เพราะไดภ้รรยา 
คริสเตียนซ่ึงเป็นน้องสาวศาสนาจารย์จากอยุธยา มาสอนท่ีดงตาลน้ี และหญิงชาวบา้นอีกคนหน่ึงช่ือ 
“รน”) 

รุ่นลูกหลานก็มีคุณมาลยัและคุณทองสุก หลาน (ปู่ ) ออ๊กเปอร์ ยงัโดด 
ลูกก านนัเชาวน์ คุณบุญชวน และคุณบุญชู 
เม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นข้ึนท่ีอ าเภอบา้นโป่ง บา้นโป่งกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ ผูค้น

ต่างหลบภยัทางอากาศกิจการเผยแพร่ศาสนาและบา้นฝร่ังดงตาลคงจะยุติ และถูกทิ้งร้างไปเพราะคุณ
หมอและแหม่มคลาร์คแห่งคริสตจกัรนครปฐมถูกกกัตวัไวท่ี้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในฐานะอยูฝ่่าย
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พนัธมิตรเม่ือสงครามยุติ ท่านไดรั้บการปล่อยตวักลบัมาด าเนินงานของท่านท่ีนครปฐมดงัเดิม แต่ไม่
ปรากฏวา่มีผูใ้ดไปฟ้ืนฟูบา้นฝร่ังดงตาลอีกเลย 

“บ้านฝร่ังดงตาล” หมอคลาร์ค แหม่มคลาร์ค” โดยเฉพาะ “ครูเผ่” จึงอยูใ่นความทรงจ าท่ีดีของ
ชาวบา้นนครชุมน์และชาวบา้นม่วงจวบจนทุกวนัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 62 ฉบบัท่ี 524 กมุภาพนัธ์ 1994, หนา้ 27-34. 


