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“หนานอนิต๊ะ” กบั”แม่นแต๊” 
ประสิทธ์ิ  พงศ์อุดม 

คงผา่นไปเรียบร้อยนะครับส าหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัส าคญัยิง่เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 
ค.ศ.1995 นัน่คือการเกิดสุริยปุราคาหรือสุริยคราสเตม็ดวง ก่อนเหตุการณ์น้ีจะมาถึงทั้งหนงัสือพิมพ ์
วทิย ุ โทรทศัน์ ต่างโฆษณาประชาสัมพนัธ์จนเป็นท่ีสนใจของชาวบา้นร้านช่องทัว่ไป การเกิด
สุริยปุราคาท าใหมี้แง่คิดไดห้ลายอยา่งหลายมุม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความเช่ือของชาวบา้นท่ีเป็นไสย
ศาสตร์ อนัเป็นเหตุใหข้อง “ด า ๆ” ข้ึนราคากนัยกใหญ่ แง่คิดทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงงานน้ีบรรดา
นกัวทิยาศาสตร์และนกัดาราศาสตร์ทุกระดบัชั้นคงไม่ใหโ้อกาสหลุดลอยไปไดง่้าย ๆ ส่วนโหรา
ทั้งหลายก็คงต่ืนเตน้ไม่แพก้นั และอีกมุมหน่ึงคือแง่คิดทางศาสนา ท่ีหลายคนอาจคิดไม่ถึงมีงาน คุณ
ทอน ทิพยมาบุตร เขียนไวใ้นข่าวคริสตจกัรฉบบัเดือนกนัยายน 1995 เป็นแง่มุมท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย
เช่นกนั 

ส าหรับผมอยากจะขอร่วมวงดว้ยคน เพราะโอกาสท่ีจะเขียนเร่ืองน้ีในบรรยากาศท่ีต่ืนเตน้ใกล้
ของจริงคงท าไดไ้ม่ง่าย บางทีตอ้งรออีกตั้ง 75 ปี คิดค านวณดูแลว้หมดโอกาสแน่นอนครับ 

ตามประวติัศาสตร์คริสตจกัรบา้นเรา โดยเฉพาะประวติัศาสตร์คริสตจกัรในเชียงใหม่และ
ลา้นนา เร่ืองการเกิดสุริยปุราคาเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมาของคริสตจกัรอยา่งส าคญัทีเดียว และทนัทีท่ีมี
ข่าวเร่ืองจะเกิดสุริยปุราคาท่ีประเทศไทยอีกคร้ังในปี ค.ศ.น้ีก็ท  าใหผ้มอดนึกถึงเร่ืองราวเม่ือ 127 ปีก่อน
ไม่ได ้ เพราะเม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 มีชายสองคนก าลงัทา้พิสูจน์กนัเร่ืองความเช่ืออยา่งหน่ึง คน
หน่ึงเป็นคนเมืองช่ือหนานอินตะ๊ อีกคนหน่ึงเป็นฝร่ังมิชชนันารีช่ือศาสนจารยด์าเนียล แมคกิลวารี หรือ
คนเมืองเรียกท่านวา่ “พ่อครูหลวง” เร่ืองท่ีทา้พิสูจน์กนันั้นก็คือ หนานอินตะ๊เช่ือวา่การเกิดสุริยปุราคา
หรือท่ีคนเมืองเรียกวา่ “กบกนิตะวนั” เกิดจากราหูอมพระอาทิตย ์ เป็นคติความเช่ือของชาวบา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภูติผปีีศาจ ตอ้งยงิปืนตีเกราะเคาะไมท้  าใหเ้กิดเสียงดงัเพื่อให้ราหูคายพระอาทิตย ์ เพราะ
ไม่เช่นนั้นแลว้คงจะเกิดความมืดมิดไปชัว่กปักลัป์ ส่วนพอ่ครูหลวงซ่ึงไดน้ าครอบครัวข้ึนไปตั้งหลกัปัก
ฐานประกาศคริสตศ์าสนาถึงเชียงใหม่เม่ือตน้เมษายน ค.ศ. 1867 ท่านป่าวประกาศเร่ืองคริสตศ์าสนา
และยกเร่ืองการทรงสร้างจกัรวาลของพระเจา้มาเล่าใหค้นเมืองท่ีสนใจไดฟั้งและทา้พิสูจน์กบัหนาน
อินตะ๊วา่เร่ืองสุริยคราสเป็นเร่ืองของธรรมชาติ สามารถค านวณและอธิบายได ้ไม่ใช่เป็นเร่ืองของอ านาจ
ภูติผปีีศาจอยา่งท่ีคนเมืองเช่ือกนั 
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หนานอินตะ๊ซ่ึงเป็นหน่ึงท่ีเอาจริงเอาจงักบัค าสอนของพ่อครูหลวงจนเกิดรายการทา้พิสูจน์คร้ัง
น้ีไม่มีหลกัฐานบ่งบอกแน่ชดัถึงประวติัชีวติของท่าน แต่เช่ือวา่ท่านมีพื้นเพเป็นคนบา้นปากกอง อ าเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เกิดเม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 1804 ท่านบวชเรียนเป็นพระสงฆมิ์ชชนันารีบางท่าน
เล่าวา่หนานอินตะ๊บวชเรียนมานานถึง 14 พรรษา ไดศึ้กษาทางพระจนหมดความรู้ของอาจารยแ์ต่ก็ยงั
ไม่อ่ิมใจก่อนสึกจากพระท่านเองมีฐานะเป็นเจา้อาวาส อาจจะเป็นดว้ยการศึกษาธรรมของท่านยงัไม่พบ
กบัสัจจะท่ีพอใจ จึงสึกออกมาเป็น “หนาน” ตามธรรมเนียมเรียกขานชาวลา้นนา แต่ท่านยงัเป็นผูน้ าและ
เป็นมรรคทายกของวดัอยู ่

เม่ือครอบครัวพอ่ครูหลวงไดต้ั้งมิชชนัประกาศคริสตศ์าสนาท่ีเชียงใหม่ ในปี 1867 หนาน
อินตะ๊ไดแ้วะไปเยีย่มเยยีนและขอยาควนิิน (ยาขาว) จากพอ่ครูหลวง ท่านไดรั้บรู้เร่ืองราวพระกิตติคุณ
จากการพดูคุยซกัถาม แต่ยงัไม่ยอมเช่ือ จนกระทัง่ถึงกลางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 พ่อครูหลวง ไดท้า้
ทายหนานอินตะ๊โดยพยากรณ์วา่จะเกิดสุริยปราคา ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีไม่ใช่มาจากอ านาจของเทพอสูรย์
หรือภูติผปีีศาจตามความเช่ือของคนเมือง แต่เป็นธรรมชาติทรงสร้างของพระเจา้ท่ีสามารถพิสูจน์ไดท้าง
วทิยาศาสตร์ พร้อมทั้งสอนวธีิดูปรากฏการณ์น้ีเป็นท่ีเรียบร้อย สุริยปุราคา เกิดข้ึนจริงในวนัท่ี 17 
สิงหาคม ค.ศ. 1868 (คร้ังเดียวกนักบัท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ทรงเสด็จไป
ทอดพระเนตรท่ีต าบลหวา้กอ ประจวบคีรีขนัธ์) ตามเร่ืองท่ีพอ่ครูหลวงเล่าไวใ้นหนงัสืออตัชีวประวติั
ของท่านกล่าววา่ หลงัจากเหตุการณ์มืดมิดตามค าพยากรณ์ของพ่อครูหลวงผา่นพน้ไป หนานอินตะ๊มา
หาและกล่าวอุทานดว้ยความต่ืนเตน้วา่ “แม่นแตะ๊ ต าฮาของป้อคูสอนถูก ของเฮาเฮาสอนผดิ” ค  า
สารภาพเช่นน้ีช่างเป็นเสียงท่ีมีความหมาย คมเขม้และชดัเจนในโสตประสาทของพอ่ครูหลวงสร้าง
ความต่ืนเตน้ดีใจแทบจะกลั้นไวไ้ม่อยู ่

ตามรูปการณ์แลว้ ทั้งหนานอินตะ๊กบัพอ่ครูหลวงต่างมีความต่ืนเตน้กบัปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติคร้ังน้ีพอ ๆ กนัหรือคนใดคนหน่ึงมีความต่ืนเตน้มากกวา่ เพราะเป็นการทา้พิสูจน์ท่ีมี
ความหมายอยา่งยิง่ต่อชีวิตของคนทั้งสอง  อาจถึงขั้นความเป็นความตายก็วา่ได ้หนานอินตะ๊ต่ืนเตน้กบั
ความรู้และสัจจะใหม่ท่ีท่านไดรั้บหลงัจากเสาะแสวงหามานานหลายปี ส่วนพอ่ครูหลวงต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริง เพราะหากไม่เกิดจริงท่านก็คงเสียหายอยา่งหนกัและค าสอนใหม่ท่ีพร ่ าบอกคนเมืองคงไม่มี
ใครเขาเช่ือถือ เม่ือการทา้พิสูจน์เป็นจริง พอ่ครูหลวงคงต่ืนเตน้ท่ีสุดกบัค าสารภาพท่ีมาจากเบ้ืองลึก ไม่มี
ความเสแสร้งซ่อนเร้น ยิง่กวา่นั้นท่านยงัต่ืนเตน้ท่ีไดใ้ชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์พิสูจน์สัจจะใหแ้ก่คนท่ี
ไดช่ื้อวา่คงแก่เรียนในพุทธศาสนา เป็นท่ีรู้จกันบัถือของคนทุกระดบั หนัมาสนใจยอมรับคริสตศ์าสนา
อยา่งเปิดเผย พอ่ครูหลวงคิดไปไกลอีกวา่ เคร่ืองมือและการพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์จะเป็นทางหน่ึงท่ี
ช่วยใหค้นเมืองไดเ้ห็นสัจจะของคริสตศ์าสนาและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ ดงันั้น พนัธกิจของ
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ท่านและมิชชนันารีท่ีเขา้ไปประกาศคริสตศ์าสนาในลา้นนาต่อมาอยา่งหน่ึงก็คือ การน าเคร่ืองมือทาง
วทิยาศาสตร์ไปสอนคนเมืองและการเปิดโรงเรียนเพื่อสอนวทิยาการต่าง ๆ และวทิยาศาสตร์ เป็นวชิา
ส าคญัท่ีตอ้งบรรจุไวใ้นการเรียนเพื่อใหค้นเมืองไดเ้ห็นสัจจะอยา่งหนานอินตะ๊ 

ค าสารภาพของหนานอินตะ๊ อยา่งท่ี พอ่ครูหลวงไดย้นิ เม่ือนกัศาสนศาสตร์ไดฟั้งก็คงอดคิด
ไม่ไดว้า่เคยไดย้นิเสียงคลา้ย ๆ กนัน้ี จากท่ีไหน แน่นอน ในค าสารภาพของซีโมน เปโตร ท่ีตอบพระ
เยซูคริสตว์า่ “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” (มทัธิว 16:16) พระ
เยซูคริสตท์รงตอบรับวา่ ซีโมนเปโตรเป็นผูเ้ขา้ถึงสัจจะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง เน้ือหาตอนน้ี
เทียบเคียงกนัไดไ้ม่ผดินกั นัน่คือ ขณะท่ีซีโมนเปโตร บอกวา่ “เยซู” ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแต่เป็นบุตร
ของพระเจา้ ก็เหมือนกบัหนานอินตะ๊ท่ีรับวา่พระกิตติคุณไม่ใช่งานของมนุษยแ์ต่เป็นพระราชกิจของ
พระเจา้ ความหมายก็คือ ขณะท่ีคนเมืองทัว่ไปมีความคิดความเช่ือวา่การหลุดพน้จากบาปเป็นเร่ืองท่ี
มนุษยต์อ้งท าเอง แบบตวัใครตวัมนัแต่หนานอินตะ๊ พบสัจจะใหม่วา่ การหลุดพน้จากบาปเป็นพระ
กรุณาธิคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์ 

จากค าสารภาพในวนันั้นท าใหห้นานอินตะ๊ สนใจศึกษาเร่ืองราวคริสตศ์าสนาอยา่งจริงจงั ท่าน
ไม่ใช่มาหามิชชนันารีเพราะอยา่งไดข้า้วของเงินทองหรือการอุปถมัภค์  ้าชูจากมิชชนันารี แต่เขา้มาเพื่อ
อยากไดส้ัจธรรมในท่ีสุดหนานอินตะ๊ ตดัสินใจนบับพัติศมาเป็นคริสเตียนคนแรกในภาคเหนือ เม่ือวนัท่ี 
3 มกราคม ค.ศ. 1869 ต่อมาอีก 6 ปี ท่านไดรั้บการสถาปนาเป็นเฒ่าแก่ (ผูป้กครอง) คนเมืองคนแรกของ
คริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึงเชียงใหม่ และท่านไดน้ าครอบครัวลูกหลานมารับเช่ือเป็นคริสเตียนอีก
หลายคน ต่อมาในปี ค.ศ. 1878 นางสาวค าต๊ิบ ลูกสาวของหนานอินตะ๊ จะเขา้พิธีแต่งงานกบัหนุ่มคริส
เตียนตามแบบพิธีคริสเตียนคร้ังแรกในเชียงใหม่แต่ญาติผูใ้หญ่ท่ีไม่เป็นคริสเตียนไม่ยอมเพระาไม่ได้
เสียผตีามประเพณีของคนเมือง เร่ืองน้ีกลายเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีมิชชนันารีไดร้้องเรียนถึงราชส านึกรัชการท่ี 
5 ท่ีกรุงเทพฯ ผลก็คือทางราชส านกัฯ ไดอ้อกพระบรมราชโองการเร่ืองเสรีภาพทางศาสนา ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1878 ประกาศใชใ้นหวัเมืองเชียงใหม่ ล าพนู และล าปาง ซ่ึงเป็นผลพวงท่ีมิชชนันารีและค
ริสเตียนในภาคเหนือปิติยนิดีเป็นอยา่งยิง่และต่อมาในวนัท่ี 4 กรกฏาคม ค.ศ. 1880 มีการสถาปนา
คริสตจกัรข้ึนท่ีบา้นปากกอง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เรียกวา่คริสตจกัรเบธเลเฮม เป็นคริสตจกัร
ชนบทแห่งแรกในภาคเหนือ เฒ่าแก่หนานอินตะ๊พร้อมดว้ยลูกหลาน เป็นเก๊า (ผูน้  า) ในการยา้ยสมาชิก
ภาพจากคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึงเชียงใหม่ ไปเป็นสมาชิกเร่ิมแรกของคริสตจกัรแห่งน้ี 

ในเดือนเมษายน 1882 ครอบครัวเฒ่าแก่หนานอินตะ๊ ไดย้า้ยไปอาศยัอยูใ่นทอ้งท่ีใกลบ้า้นแม่
ดอกแดง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งคริสตจกัรชนบทแห่งท่ีสองใน
ภาคเหนือ (ตั้งข้ึนเม่ือปลายปี ค.ศ.1880) แต่ท่านยงัไม่ไดย้า้ยสมาชิกภาพออกจากคริสตจกัรเบธเลเฮม 
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ไม่ก่ีเดือน หลงัจากนั้น ท่านเป็นไขม้าลาเรียสุขภาพทรุดโทรมลงและเสียชีวติเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม ค.ศ.
1882 รวมอาย ุ 78 ปี ส่วนนางจนัทร์เป็งภรรยาของท่านมีอายยุนืยาวต่อมากวา่ 20 ปี มีบนัทึกของ
มิชชนันารีในปี ค.ศ.1904 ไดไ้ปเยีย่มนางจนัทร์เป็งมีอายกุวา่ 90 ปีแลว้และกล่าววา่ หนานอินตะ๊มี
ลูกหลานสืบต่อมากวา่เจด็สิบคน เป็นคริสเตียนทั้งหมด ช่ือของท่านเป็นตน้ก าเนิดของตระกลู “อนิทะ
พนัธ์ุ” คริสเตียนตระกลูส าคญัตระกลูหน่ึงในลา้นนา 

จากค าสารภาพ “แม่นแต๊” ของหนานอินตะ๊ไดก่้อให้เกิดเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ มากมายใน
ประวติัศาสตร์คริสตจกัรภาคเหนือสมยัเร่ิมแรก ท่านพบสัจจะและกลบัใจเน่ืองจากความมืด ซ่ึงคงจะ
คลา้ยกบั “มืด 2 นาที” ตามท่ีคุณทอนกล่าวถึง  ผมหาขอ้มูลไม่ไดว้า่สุริยปุราคาท่ีเชียงใหม่เม่ือ 127 ปี
ก่อนนั้นเป็นสุริยปุราคาเตม็ดวงหรือไม่ แต่สันนิษฐานวา่ไม่น่าจะเตม็ดวง เพราะท่ีเตม็ดวงนั้นปรากฏชดั
ท่ีต าบลหวา้กอ อยา่งไรก็ดี ไม่วา่สุริยคราสท่ีเชียงใหม่คร้ังนั้นจะเป็นการมืดเตม็ดวง มืดเป็นบางส่วน 
หรือเป็นเพียงบรรยากาศพลบค ่าก็ตาม แต่หนานอินตะ๊ก็ไดเ้ห็นความจริงจากความมืดท่ีผา่นเขา้มาคร้ัง
นั้นและท่านพบกบัความสวา่งอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน เป็นความสวา่งท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงใจและไดฉ้าย
ไปสู่คนอ่ืนอีกไม่นอ้ย 

“แม่นแต๊” กบั “หนานอนิต๊ะ” เม่ือ 127 ปีก่อน เป็นค าสารภาพท่ีอยูใ่นบริบททางสังคมและ
สภาพแวดลอ้มของความเช่ือสมยัโบราณ และเหตุการณ์ท่ีหนานอินตะ๊เคยเฝ้าดูคร้ังนั้นท่ีก าลงัจะเวยีนมา
ในคร้ังน้ี อยูใ่นบริบทและสภาพแวดลอ้มของความเช่ือในยคุโลกาภิวตัร ซ่ึงจะมีความหมายต่อเรา
อยา่งไรก็คงตอ้งใคร่ครวญกนัอีกที 

ตามความคิดของผมแลว้ การท่ีจะใหค้นใดคนหน่ึงอุทานวา่ “แม่นแต๊” อยา่งหนานอินต๊ะ เราคง
ไม่ตอ้งมองหาคนอ่ืนคนไกลหรอกครับ มองตวัเราและแวดวงคริสเตียนของเราเองให้สารภาพความผดิ
บาปและผดิพลาดอยา่งจริงใจก่อนจะดีกวา่ เพราะในยคุปัจจุบนั คริสเตียนและแวดวงคริสตจกัรของเรา
หลายแห่งก าลงัเคล่ือนตวัเขา้สู่ความมืดเสียเอง ไม่ไดเ้ป็นท่ีช้ีทางสวา่งใหก้บัคนอ่ืนหากความมืดท่ีเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินาน ๆ คร้ัง เช่นน้ีจะมีความหมาย ก็ขอใหมี้ความหมายอยา่งท่ีปรากฏในชีวติ
ของหนานอินตะ๊เถอะครับ เผื่อวา่จะมีการสร้างประวติัศาสตร์คริสตจกัรอนัน่าต่ืนเตน้บทใหม่ให้
ลูกหลานไดก้ล่าวขานถึง เหมือนวนัท่ีเราคิดทบทวนเร่ืองหนานอินตะ๊อยู ่ ณ วนัน้ี. 
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