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ประวตัิศาสตร์เพลงนมัสการค าเมือง 
จันทร์แรม  ชัยศรี 

ฝ่ายประวตัิศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
“ภาษา” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ใหค้วามหมายวา่เสียงหรือกิริยา

อาการท่ีท าความเขา้ใจกนัไดห้รืออีกความหมายหน่ึงคือค าพดู ถอ้ยค าท่ีใชพ้ดูกนั เม่ือพดูถึงภาษาใน
ประเทศไทยก็มีภาษาไทยกลาง เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการส่ือสาร ทั้งการพดู และการเขียน แต่ถา้
กล่าวถึงภาษาในทอ้งถ่ินแต่ละภาคก็มีภาษาท่ีใชส่ื้อแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ินนั้น ๆ ภาคเหนือก็พดู
ภาษาพื้นเมืองลา้นนา ภาคกลางก็พดูภาษาไทยกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็พดูภาษาอีสาน และ
ภาคใตก้็พดูภาษาปักษใ์ตเ้ป็นตน้ ดงันั้นในแต่ละภาคแต่ละทอ้งถ่ินจะใชภ้าษาส่ือกนัเฉพาะทอ้งถ่ินของ
ตนเอง อยา่งไรก็ดีบางคร้ังคนในภาคเดียวกนัพดูเหมือนมาจากประโยคเดียวกนัยงัมีความหมายท่ี
แตกต่างกนัไปก็มี 

ในท่ีน้ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงภาษาพื้นเมืองลา้นนา ซ่ึงในช่วงสมยัมิชชนันารีเขา้มาประกาศและ
เผยแพร่ศาสนาเขาเรียกคนทางภาคเหนือวา่ “คนลาว” และเรียกภาษาพื้นเมืองลา้นนาท่ีใชส่ื้อสารกนัใน
ชีวติประจ าวนัวา่ “ภาษาลาว” ในสมยัแรกท่ี ศจ.ดาเนียล แมคกิลวารี หรือท่ีชาวบา้นทัว่ไปเรียกวา่ “พอ่
ครูหลวง” เขา้มาประกาศในปี 1867 และตั้ง “มิชชัน่ลาว” ข้ึน ท่านเป็นผูบุ้กเบิกการประกาศคริสต์
ศาสนาในภาคเหนือ โดยความพยายามเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาลา้นนา แลว้ท่านไดท้  าการประกาศ
ศาสนา เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสามารถตั้งเป็นคริสจกัรต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

ในปี 1868 มีมิชชนันารีคนหน่ึงคือ ศจ.โจนาธาน วลิสัน หรือท่ีชาวบา้นทัว่ไปเรียกวา่ “พอ่ครู
วลิสัน” ท่านเป็นเพื่อนกบัครูหลวง มาปฏบติัพนัธกิจใน “มิชชนัลาว” พร้อมกบัภรรยา พอ่ครูไดใ้ชชี้วติ
อยูท่ี่ล  าปางเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีช่วยพอ่ครูหลวงท าการประกาศท าใหมี้คนกลบัใจหลายคน คนทั้งหลาย
ท่ีกลบัใจเช่ือไดมี้การรวมกลุ่มกนันมสัการ เม่ือมีการรวมกลุ่มนมสัการของผูเ้ช่ือ พอ่ครูวลิสันจึงสนใจ
ในเร่ืองของเพลงท่ีจะน ามาใชใ้นกลุ่มคริสเตียนเหล่านั้นประกอบกบัท่านมีไหวพริบ มีนิสัยเป็นนกักว ี
เป็นคนท่ีมีความสามารถพิเศษเก่ียวกบัดนตรี จึงเร่ิมท าการแปลเพลงนมสัการของตะวนัตกมาเป็นภาษา
พื้นเมืองลา้นนา นอกจากผลงานท่ีท่านแปลแลว้ท่านยงัไดแ้ต่งเพลงภาษาพื้นเมืองลา้นนาข้ึนมาอีกหลาย
บท 
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ประวติัท่ีเราทั้งหลายควรจดจ าคือ พอ่ครูวลิสันผูแ้ปลเพลงนมสัการของตะวนัตกมาเป็นภาษา
ลา้นนา โดยท่านใชเ้วลามากในการแปลเพลง ท่านเร่ิมการแปลและแต่งเพลงนมสัการมาเร่ือย ๆ ไม่
ทราบปีท่ีชดัเจน ประมาณปี 1896 เพลงนมสัการลา้นนาถูกพิมพข้ึ์นคร้ังแรกหลงัจากนั้นในปี1905 มีการ
พิมพเ์พลงนมสัการภาษาลา้นนาข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 ท่านไดใ้ชแ้ละเสียสละเวลาของท่านส าหรับเพลงภาษา
ลา้นนา และไดม้อบเพลงดงักล่าวใหเ้ป็นของขวญัช้ินใหญ่ส าหรับคนเมืองเหนือ พอมาถึงปี 1911 เป็นปี
ท่ีเกิดเหตุการณ์อนัน่าเศร้าสลดใจส าหรับหลายคนท่ีรู้จกั และคุน้เคยกบัพอ่ครูวิลสันเน่ืองจากท่าน
เสียชีวติลง เพราะปัญหาสุขภาพท่ีไม่ดีมาตลอด หลงัจากท่ีท่านเสียชีวติไม่นานไดมี้การพิมพเ์พลงภาษา
ลา้นนาข้ึนเป็นคร้ังท่ี 3 ในปี 1914 และเพลงเหล่าน้ีถูกน ามาใชไ้ม่นาน (ไม่ทราบปีท่ีชดัเจน) ก็ยกเลิกไป 
เน่ืองจากกระแสการรวมชาติดงักล่าวต่อไป 

พอ่ครูหลวงมิตรสหายผูร่้วมงานกนัมาอยา่งยาวนาน ไดก้ล่าวสดุดีถึงความส าคญัและยิง่ใหญ่
ของพอ่ครูวลิสัน ในฐานะผูส้ร้างเพลงนมสัการค าเมือง โดยพอ่ครูหลวงไดก้ล่าวถึงผลงานของพอ่ครูวลิ
สันอยา่งช่ืมชมวา่ “ท่านไดใ้ชเ้วลาเป็นปี ๆ ดว้ยความรักและเสียสละส าหรับการเตรียมเพลงใหก้บั
พิธีกรรมในโบสถล์าวซ่ึงจะเป็นการหล่อหลอม และน าไปสู่การสร้างชีวติของผูค้นในแถบน้ีอีกนานนบั
ปีพวกคนลาวชอบเพลงจริง ๆ พวกเขาหลาย ๆ คนเรียนศาสนาจากบทเพลงเป็นส่วนใหญ่ อิทธิพลของ
ท่านในโบสถล์าวนั้นเทียบไดก้บังานของวตัตแ์ละเวสลีในหมู่คนองักฤษเลยทีเดียว” (ค  าวา่ “ลาว” ท่ี
ท่านใชคื้อคนเมืองหรือเมืองเหนือนัน่เอง) และมีอีกหลายท่านท่ีไดก้ล่าวถึงและช่ืนชมผลงานของพอ่ครู
วลิสัน และหลายท่านไดย้  ้าอยูเ่สมอคือเพลงค าเมืองเป็นส่ิงท่ีสร้างใหค้ริสตจกัรในลา้นนามีชีวติชีวามาก
ยิง่ข้ึน 

“ภาษาลาว” หรือค าเมืองเป็นภาษาหลกัท่ีใชส่ื้อสารกนัดงักล่าวมาแลว้ในช่วงเวลาท่ีมิชชนันารี
เร่ิมงานดา้นการศึกษาในลา้นนาไดเ้ร่ิมสอนเด็กผูห้ญิงใหอ่้านพระคมัภีร์ ราวปี ค.ศ.1878 มิชชัน่ไดต้ั้ง
โรงเรียนสตรีข้ึน และในปี ค.ศ. 1888 ตั้งโรงเรียนชาย ภาษาท่ีใชส้อนในโรงเรียนระยะแรกมิชชัน่ใช้
ภาษาพื้นเมืองลา้นนา เพราะเป็นภาษาท่ีผูค้นใชใ้นชีวิตประจ าวนั ต่อมาความเปล่ียนแปลงก็ไดเ้ร่ิม
เกิดข้ึนในดินแดนน้ีอยา่งชา้ ๆ การขยายอิทธิพลขององักฤษในพม่าท าใหอิ้ทธิพลตะวนัตกและอิทธิพล
ของรัฐบาลสยามท่ีกรุงเทพฯ เขา้มามีบทบาทในลา้นนามากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัการท า
สนธิสัญญาเชียงใหม่คร้ังท่ี 1 ในอีก 10 ปีต่อมา รัฐบาลไดส่้งขา้หลวงมาดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงในสัญญา ต่อมารัฐบาลก็มีบทบาทในการควบคุมบริหาร ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของบรรดานครและเมืองต่าง ๆ ในลา้นนาท าใหส่้งผลกระทบต่อการพฒันาการทางสังคมและ
วฒันธรรมในลา้นนาดว้ย แมผู้ค้นท่ีรู้หนงัสือในลา้นนาสมยัก่อนจะมีจ านวนนอ้ย แต่สังคมลา้นนาก็มี
มรดกทางภาษาและวฒันธรรมท่ีมัน่คงคือมีตวัอกัษรท่ีใชถ่้ายทอดภาษาเขียนของตนเอง 



 3 

การเขา้มามีบทบาทของชาวองักฤษหรือคนในบงัคบัของชาวองักฤษและขา้ราชการสยามท าให้
ภาษาไทยกลางและภาษาองักฤษเร่ิมเป็นส่ือกลางท่ีส าคญัมากข้ึน ในการติดต่อธุรกิจการคา้หรือติดต่อ
ทางราชการ 

หลงัจากการจดัรูปแบบการปกครองและการบริหารของลา้นนา เป็นมณฑลลาวเฉียงใน ค.ศ.
1893 รัฐบาลไดป้ระกาศให้ภาษาสยามหรือภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการในดินแดนแถบน้ี รวมทั้ง
ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนฝึกอบรมขา้ราชการข้ึนท่ีเชียงใหม่ เพื่อสั่งสอนลูกหลานเจา้นายและขนุนาง
พื้นเมืองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในแบบแผนธรรมเนียมการปกครอง และการบริหารตามแบบกรุงเทพฯ 
วชิาท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัวชิาหน่ึงคือการเรียนรู้ภาษาไทยกลาง แต่ขณะเดียวกนัโรงเรียนมิชชัน่ยงัใช้
ภาษาพื้นเมืองอยู ่ พฒันาการทางการเมืองกา้วไปสู่ความเป็นรัฐชาติ มีการแต่งตั้งธรรมการมณฑลพายพั
ข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ.1904 เป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัการศึกษาโดยรัฐบาล ต่อมาในปี 1909 มีการสอน
ภาษาพื้นเมืองในชั้นเล็ก ๆ ของโรงเรียนมิชชัน่ พอมาถึงปี 1910 โรงเรียนมิชชัน่ไดจ้า้งครูสอนภาษาไทย
กลางท่ีเป็นชาวสยามเป็นคร้ังแรกและในปีเดียวกนัน้ีไดมี้การต่ืนตวัเร่ืองชาตินิยมและการศึกษา ต่อมา
ในปี 1912 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวทิยาลยั ยกเลิกการใชภ้าษาพื้นเมือง หลงัจากนั้นปี ค.ศ.1918 รัฐบาล
ออกพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ฉบบัแรก มีผลต่อโรงเรียนมิชชัน่พอสมควรเน่ืองจากโรงเรียนของ
เอกชนทั้งหมดจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฏระเบียบและการดูแลของทางราชการ ในปี ค.ศ.1936 เลิกใชภ้าษา
พื้นเมืองพดูในโรงเรียน ต่อมาในปี 1940 รัฐบาลไดป้ระกาศใหป้ระเทศสยามใชภ้าษากลางเป็นภาษา
ประจ าชาติหมายความวา่ไม่มีการสอนและการพดูภาษาพื้นเมืองในโรงเรียน ส่งผลกระทบมายงั
คริสตจกัรคือเพลงภาษาพื้นเมืองก็ก าลงัจะถูกลืมและเลิกใชใ้นคริสตจกัรทัว่ ๆ ไปดว้ย 

ในอดีตท่ีผา่นมาเพลงคริสเตียนค าเมือง มีความหมายส าหรับคริสตชนในภาคเหนือรุ่นก่อนซ่ึง
ไดใ้ชเ้พื่อการนมสัการพระเจา้ แต่เพลงคริสเตียนค าเมืองไดเ้ลือนหายไปนานหลายสิบปีแลว้ เป็น
ผลกระทบเน่ืองมาจากในช่วงท่ีโรงเรียนไดมี้การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 
(ค.ศ.1868-1911) ถึงรัชกาลท่ี 6 (ค.ศ.1910-1930) ค าเมืองถูกปิดกั้นหา้มมีการสอนหรือถ่ายทอดใน
โรงเรียนตามกระแสการรวมชาติระหวา่งสยามกบัลา้นนา และถูกปิดกั้นอยา่งเด็ดขาดในยคุการเกิด
กระแสชาตินิยมช่วงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จะเห็นไดว้า่คริสตชนคนรุ่นใหม่หลายคนไม่รู้จกัเพลง 
คริสเตียนค าเมืองและร้องไม่ได ้ ปัจจุบนั (ค.ศ.1998) ผูท่ี้สามารถร้องเพลงคริสเตียนค าเมือง และอ่านค า
เมืองไดน้ั้น ส่วนมากเสียชีวิตไปเกือบหมดแลว้ มีส่วนนอ้ยท่ียงัเหลืออยูใ่นคริสตจกัรคือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่บาง
ท่านท่ีมีอายปุระมาณ 70 ปี ข้ึนไป คนหนุ่มสาวหาผูท่ี้ร้องเพลงนมสัการค าเมืองไดย้ากภาษาลา้นนาเป็น
ภาษาท่ีคนรุ่นใหม่ไม่รู้จกั ไม่ค่อยเห็นความส าคญัและสนใจในการศึกษาถึงประวติัความเป็นมาของ
เพลงคริสเตียนค าเมือง อีกทั้งหนงัสือเพลงคริสเตียนค าเมืองนบัวนัจะยิง่สูญหายและหายาก เท่าท่ีพบใน
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ปัจจุบนัยงัมีใหเ้ห็นนอ้ยมาก คนรุ่นใหม่มกัจะไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจภาษาค าเมืองเก่าอยา่งเช่น “ไมเ้สา
แควง่คือไมก้างเขน” แต่ตรงกนัขา้มจากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายจุะเห็นวา่ภาษาพื้นเมืองเป็นภาษาท่ีเขา้ใจ
ง่าย มีความหมายลึกซ้ึงอยา่งท่ีมีค ากล่าวท่ีวา่ “ภาษาพื้นเมืองมนัก๋ินใจ๋ดี” หมายความวา่ประทบัใจลึกซ้ึง
ถึงในใจซ่ึงผูสู้งอายเุหล่านั้นไดบ้อกอีกวา่ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีความหมายแบบต้ืน ๆ ไม่ลึกซ้ึงเหมือน
ภาษาพื้นเมืองของเขาเอง 

 
 
 
 
 
 
สมยัเร่ิมแแรกของคริตสจกัรในลา้นนาไม่ทราบปีท่ีชดัเจน เพลงนมสัการค าเมืองท่ีพอ่ครูวลิสัน

แปลไดใ้ชภ้าษาและค าท่ีสละสลวยเพื่อใหเ้น้ือเพลงคลอ้งจองกนัและใหเ้ขา้กบัโน๊ตเพลง ไดถู้กน ามาใช้
ในคริสตจกัรของคนเมืองในช่วงนมสัการเพลงท่ีนิยมร้องมากท่ีสุด (เป็นเพลง “ฮิต” ในสมยันั้น เด่ียวน้ี
ขา้ตอดตัว๋ลงกลบัไปขา้ขอพระเจา้ฮกัษาจิตใจ๋ กนัเท่ิงความต๋ายก่อนต่ืนจากหลบั ขา้อบัจิตใจ๋ขอต่านได้
ฮบั ขา้เป่ิงพระทยั อนัฮกัอินดู ขา้ขอในนามแห่งพระเยซู อาเมน อาเมน” ซ่ึงเพลงน้ีมกัจะนิยมใชร้้องเม่ือ
ปิดการนมสัการตอนเยน็ ก่อนเขา้นอน และคนลาวมกัจะสอนลูก ๆ ใหร้้องเพลงน้ีให้ไดเ้พลงภาษาลาว
ถูกน ามาใชไ้ดไ้ม่นานจึงเลิกไป เป็นผลกระทบเน่ืองมาจากกระแสการรวมชาติตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

จากค าบอกเล่าจะเห็นวา่ ในปัจจุบนัน้ีเพลงค าเมืองนั้นมีส่วนมากไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษคือผูท่ี้ร้องเพลงไดเ้พราะพอ่แม่เป็นผูส้อนใหร้้อง ไม่ไดศึ้กษาหรือฝึกหดัร้องเอง จะเห็นวา่คน
ส่วนมากท่ีร้องเพลงค าเมืองไดไ้ม่ไดเ้รียนตงัอกัษรลา้นนามาก่อน ดงันั้นในการร้องเพลงค าเมืองจึงเป็น
การจ าและถ่ายทอดมาเพลงท่ีใชอ้ยูใ่นสมยัเร่ิมแรกจะเป็นตวัอกัษรลา้นนา ต่อมาก็มีการเปล่ียนแปลงมา
เป็นตวัอกัษรไทยแต่บางค ายงัอ่านเป็นภาษาพื้นเมืองอยู ่ เน้ือหาของเพลงก็มีการเปล่ียนแปลงภาษามา
เร่ือย ๆ จนมาถึงปัจจุบนัน้ีเพลงนมสัการท่ีใชร้้องในคริสตจกัรทัว่ ๆ ไปจะเป็นภาษาไทย ซ่ึงเป็นฉบบั
สังคายนาเล่มล่าสุดปี 1988 

ในปัจจุบนั เพลงภาษาลา้นนาไม่ไดถู้กน ามาใชใ้นคริสตจกัรช่วงนมสัการเหมือนกบัสมยัแรกท่ี
มิชชัน่ไดน้ ามาใชแ้ต่เพลงภาษาองักฤษลา้นนาจะถูกน ามาใชก้็ต่อเม่ือทางคริสตจกัรไดจ้ดันมสัการพระ
เจา้พิเศษเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ เช่นวนัถวายขอบพระคุณ งานศพ งานแต่งงาน นกัร้องทั้งหลายมกัจะ
น ามาร้องถวายเป็นเพลงสรรเสริญพระเจา้พิเศษเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ นั้น ดว้ยเหตุน้ีเม่ือเพลงภาษา
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ลา้นนา หรือเพลงคริสเตียนค าเมืองก าลงัจะถูกลืมไปในคริสตจกัรหรือชุมชนท่ีเราอาศยัอยูก่็เป็นส่ิงท่ีน่า
เสียดายท่ีเราทั้งหลายท่ีเป็นคนยคุใหม่น่าจะหนัมาสนใจ และอนุรักษค์  าเมืองไวเ้พื่อสืบทอดเป็นมรดก
ทางภาษาต่อไป 

ดว้ยเหตุน้ี ฝ่ายประวติัศาสตร์ สภาคริสตจกัรฯ จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะศึกษาเพื่อการ
อนุรักษแ์ละร้ือฟ้ืนเพลงคริสเตียนค าเมืองไว ้ เพื่อสืบทอดเป็นมรดกทางภาษาต่อไปและมีโอกาสใช้
เพลงคริสเตียนค าเมืองในชีวิตคริสตจกัรปัจจุบนั 

ดงันั้น ในฐานะท่ีท่านเป็นผูมี้ความปรารถนาท่ีจะอนุรักษแ์ละร้ือฟ้ืนเพลงคริสเตียนค าเมืองท่ีมี
มานานแลว้ ขอเชิญชวนท่านมีส่วนร่วมในโครงการน้ี โดยฝ่ายประวติัศาสตร์ ก าลงัเก็บและรวบรวม
ขอ้มูลหากท่านมีขอ้มูลหรือทางคริสตจกัรของท่านมีผูท่ี้ร้องเพลงคริสเตียนค าเมืองไดก้รุณาติดต่อไปยงั 

อาจารยจ์นัทร์แรม ชยัศรี 
ฝ่ายประวติัศาสตร์ สภาคริสตจกัรฯ 
57/6 ถนนทุ่งโฮเตล็ ซอย 3 ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
หรือลงท่ีอยูไ่ปรษณีย ์
ตู ้ป.ณ. 73 ป.ณ.จ. เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท ์(053) 249052 
แฟ๊กซ์ (053) 249052 
หวงัวา่ท่านท่ีมีขอ้มูลหรือแนะน าแหล่งขอ้มูลทั้งท่ีเป็นบุคคล คริสตจกัรหน่วยงาน และ องคก์ร 

คงเป็นพลงัสนบัสนุนอนัส าคญัของโครงการ ซ่ึงทางฝ่ายประวติัศาสตร์จะไดติ้ดตามจากท่านเพื่อน าไป
ศึกษาวจิยัและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี 
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