“สตรีล้านนากับการศึกษา...
โรงเรียนแห่ งแรกของเมืองเชียงใหม่ ”
บงกช สุ ทศั น์ ณ อยุธยา
จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ที่ตอ้ งการจะรับเอาศิลป
วิทยาการของชาติตะวันตกเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง
จึง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตและสนับสนุนให้คณะ
มิชชันนารี เข้ามาเผยแพร่ ศาสนาได้ พ.ศ.2402 มิชชันนารี
คณะอเมริ กาเพรสไบทีเรี ยนเริ่ มเข้ามาทาการเผยแพร่
ศาสนาในประเทศสยามเป็ นครั้งแรกที่พระนคร ซึ่ งมิชชันนารี ที่มีบทบาทก็คือ บิชอปปาเลกัวซ์ ชาว
ฝรั่งเศสผูถ้ วายการสอนภาษาละตินและโหราศาสตร์ ต้ งั แต่ครั้งทรงผนวช และหมอสอนศาสนานิกาย
เพรสไบทีเรี ยนชาวอเมริ กนั เจสส์ แคส เวล ผูถ้ วายการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งผลให้พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทรงยอมรับเสรี ภาพในการนับถือศาสนาและทรงประกาศเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ และอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสาคัญมากคือ ดร.แดน บีช แบร็ด เลย์
หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม หมอบรัดเลย์ ผูน้ าวิชาการด้านการพิมพ์ การผ่าตัดและการปลูกฝี ป้ องกันไข้
ทรพิษ มาสู่ สยามครั้งแรก
จนกระทัง่ พ.ศ. 2406 ดร.โยนาธาน วิลสั น และ ดร.แดเนียล แมคกิลวารี ได้เดินทางขึ้นมา
สารวจมณฑลพายัพเพื่อหาลู่ทางในการประกาศพระกิตติคุณขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่สภาพการณ์ทุก
อย่างยังไม่พร้อมจึงเดินทางกลับ ดังนั้นการกลับมาอีกครั้งของ ดร.แดเนียล แมคกิลวารี พร้อมด้วย
โซเฟี ยภรรยาซึ่งเป็ นบุตรี ของหมอบรัดเลย์ กับลูกเล็ก ๆ อีก 2 คน ในปี พ.ศ. 2410 ซึ่งตรงกับสมัยเจ้า
กาวิโลรสสุ ริยวงศ์ (เจ้าชีวติ อ้าว) เป็ นผูค้ รองนครเชียงใหม่ลาดับที่ 6 ซึ่ งเดิมที่มีความสัมพันธ์กนั มาก่อน
เมื่อครั้งที่ ดร.แดเนียล แมคกิลวารี และโซเฟี ย แต่งงานกันนั้น ได้นาขนมแต่งงานไปมอบให้เจ้ากาวิโล
รสสุ ริยวงศ์ ซึ่ งขณะนั้นลงมาถวายเครื่ องราชบรรณาการที่พระนครพอดีรุ่งขึ้นเจ้าหลวงเชียงใหม่และ
ธิ ดาทั้งสองก็ได้ไปเยีย่ ม ดร.แดเนียล แมคกิลวารี และภรรยาถึงเรื อนหอเป็ นการตอบแทน นับเป็ น
จุดเริ่ มต้นของมิตรภาพระหว่างเจ้าหลวงเชียงใหม่กบั มิชชันนารี อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน จุดมุ่งหมายของ
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ดร.แดเนียล แมคกิลวารี ก็คือ การก่อตั้งคริ สตจักรและเผยแพร่ คริ สตศาสนาในนครเชียงใหม่แห่ง
อาณาจักรล้านนา
ซึ่ งมีฐานะเป็ นประเทศราชส่ งบรรณาการต่อกรุ งสยามแต่มีอิสระในการปกครอง
ภายในอย่างเต็มที่ซ่ ึ งการดาเนิ นงานของมิชชันนารี ในช่วงแรกเต็มไปด้วยอุปสรรคนานัปการ เริ่ มจาก
การเดินทางโดยเรื อที่แสนยากลาบากใช้เวลานานร่ วม 3 เดือน มาถึงนครเชียงใหม่ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2410 โดยพักอยูท่ ี่ศาลาย่าแสงคามา (ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของตลาดวโรรส) ท่ามกลางความประหลาดใจ
ของชาวพื้นเมืองที่มองดูฝรั่งและข้าวของเครื่ องใช้อย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อน พวกมิชชันนารี ตอ้ งทนอยู่
กับสายตาของชาวพื้นเมืองที่พากันมุงดูพวกกุลาขาว หรื อ กุลาเผือกอยูน่ านกว่าจะมีท่าทีที่เป็ นมิตรมาก
ขึ้นในเวลาต่อมานัน่ คงมีสาเหตุจากความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิภารกิจ 3 ประการของมิชชันนารี คือ สอน
ศาสนา รักษาโรค และก่อตั้งโรงเรี ยนแบบตะวันตก
ดร.แดเนียล แมคกิลวารี และโซเฟี ยภรรยา พบว่ามีสตรี เพียง 2 คน
เท่านั้นในนครเชียงใหม่ที่สามารถอ่านออกเขียนได้
นอกนั้นก็จะเป็ น
เด็กชายที่มีโอกาสบวชเรี ยนจากพระสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ เพราะยังไม่มี
โรงเรี ยนเฉกเช่นปั จจุบนั จากบันทึกอัตชีวประวัติ “กึ่งศตวรรษในหมู่ชน
ชาติไทยและลาว” ดร.แดเนี ยล แมคกิลวารี จึงมีความเห็นว่า สิ่ งแรกที่
จะต้องจัดทาก็คือ
การตั้งโรงเรี ยนสาหรับสอนสตรี คริ สเตียนเพราะ
ครอบครัวที่มาเข้ารี ตคริ สตศาสนา มีจานวนเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย มี
นักเรี ยนหญิงประมาณ 6-8 คน ที่มาเป็ นนักเรี ยนประจากินนอนอยูก่ บั
ครอบครัวแมคกิลวารี รวมทั้งเด็กหญิงยอดเรื อน จากบ้านแม่ดอกแดง อาเภอดอยสะเก็ด ที่ต่อมาได้เป็ น
ครู ไทยคนแรก ของโรงเรี ยนพระราชชายาในเวลาต่อ ในปี พ.ศ.2413 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าครอง
นครเชียงใหม่องค์ที่ 7 พระราชบิดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อให้สร้าง
โรงเรี ยนสตรี (ปั จจุบนั คือ บริ เวณคริ สตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ) และบ้านพักมิชชันนารี 2
หลัง มีนกั เรี ยนเริ่ มแรกประมาณ 20 คน มีการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาพื้นเมือง โดยเรี ยนเลข พระคัมภีร์
วิชาตัดเย็บ ร้องเพลง ต่อมานักเรี ยนเรี ยกร้องให้สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและมีการเปิ ดสอนภาษาไทย
ควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของเมืองหลวงหนังสื อเรี ยนที่ใช้กนั คือ ใบบอกของสี โหม้วิชยั (คนเชียงใหม่
คนแรกที่ไปสหรัฐอเมริ กา) หนังสื อคาถาม – คาแก้ หนังสื อสวัสดี หนังสื อพระคัมภีร์เป็ นต้น
โรงเรี ยนแห่งนี้ได้จดั ตั้งอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2421 เมื่อมีครู แหม่มเดินทางมาจากพระนคร
2 คน คือ มิสเอ็ดน่ า โคลด์ และมิสแมรี่ แคมป์ แบล โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรี มาจนถึง พ.ศ.2452 กิจการ
ได้เจริ ญรุ ดหน้าไปมากขึ้นเป็ นจานวนกว่า 200 คนแล้ว ทั้งนี้เมื่อคราวที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เสด็จ
เยือนเชียงใหม่เป็ นครั้งแรกหลังจากไปรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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รัชกาลที่ 5 และมีโอกาสเสด็จเยีย่ มโรงเรี ยนสตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2452 ทรงให้คาแนะนา
เกี่ยวกับงานฝี มือ เย็บปั กถักร้อย ทอผ้าและการฟ้ อนราแบบพื้นเมืองแก่นกั เรี ยนสตรี ท้ งั หลาย ทางคณะ
มิชชันนารี จึงทูลขอให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงตั้งชื่ อโรงเรี ยน
และจากเอกสารสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่า พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงโทรเลขกราบบังคมทูลขอให้พระพุทธเจ้าหลวง
ทรงพระราชทานนามโรงเรี ยนสตรี แห่งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ร.ศ.128 เวลาย่าค่ากับ 40 นาทีโดย
กล่าวถึง การที่มิชชันนารี มาขอให้ต้ งั ชื่ อโรงเรี ยนสตรี สันป่ าข่อย ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่บา้ นสันป่ าข่อยในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ และเห็นว่าโรงเรี ยนผูช้ ายซึ่ งตั้งอยูข่ า้ งวัดเชตุพนนั้น เมื่อคราวสมเด็จพระบรมเสด็จมา
(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมงกุฏราชกุมาร) ก็ได้ประทานชื่อไว้วา่ “ปรินซ์
รอยแยลคอลเลซ” (โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัยในปัจจุบนั ที่มีที่มาจากโรงเรี ยนชายวังสิ งห์คา ซึ่ง
เป็ นโรงเรี ยนชายแห่งแรกในนครเชียงใหม่บริ เวณวังสิ งห์คา
(เหนื อที่ทาการเทศบาลนครเชียงใหม่
ปั จจุบนั ) จากการเริ่ มของ ดร.เดวิด กอร์ มเลย์ คอลลินส์มิชชันนารี คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนผูเ้ รี ยบ
เรี ยง) และจากพระราชโทรเลขของพระพุทธเจ้าหลวงที่มีมาถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน รศ.128 เวลาย่ารุ่ ง 40 นาที นั้นทรงพระราชทานนามโรงเรี ยนสตรี แห่งนี้ วา่ โรงเรียนพระ
ราชชายา นับเป็ นนามพระราชทานจากพระบามสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ที่ทรง
พระราชทานไว้เป็ นอนุสรณ์แทนความรักที่ทรงมีต่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
และทรงเล็งเห็น
ความสาคัญของการขยายการศึกษาออกสู่ เมืองตามพระบรมราโชบายอย่างแท้จริ ง

สภาพบรรยากาศการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนพระราชชายานั้น จากคาบอกเล่าในบันทึกต่าง
ๆ ของครู รุ่นแรก ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่าวชาติ พบว่า ทางโรงเรี ยนทาการสอนด้วยตัว๋ เมือง (อักษร
ล้านนา) มีการอนุญาตให้นกั เรี ยนสู บบุหรี่ กินหมากได้ เพราะถ้าห้ามเกรงว่านักเรี ยนจะไม่ติดโรงเรี ยน
เมื่อมีนกั เรี ยนประจาก็จะมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันทางาน มีการนมัสการร่ วมกันและไปร้องเพลงพิเศษ
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และนมัสการพระเจ้าร่ วมกับนักเรี ยนชายที่โบสถ์ของโรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย ทุกวันอาทิตย์
ด้วย ครั้นพอถึงฤดูทานาโรงเรี ยนต้องปิ ดให้นกั เรี ยนกลับไปช่วยครอบครัวหรื อต้องปิ ดโรงเรี ยนในกรณี
ที่บ่อน้ าที่โรงเรี ยนเกิดแห้งพวกครู มิชชันนารี ตอ้ งเดินทางไปกรุ งเทพฯ หรื อเกิดกบฏเงี้ยว เป็ นต้น
หลักสู ตรการเรี ยนแบ่งชั้นเรี ยนออกเป็ น 6 หมู่ หมู่หนึ่ง ๆ ใช้เวลาเรี ยน 1 ปี เริ่ มเรี ยนตั้งแต่หมู่ 6 ลงมา
จนถึง หมู่ 1 ถือเป็ นจบหลักสู ตร การสอบไล่ยงั ไม่มี ครู เป็ นผูพ้ ิจารณาให้นกั เรี ยนเลื่อนชั้นเอง คณะครู
รุ่ นแรก ๆ ประกอบไปด้วย มิสกริ ฟฟิ น ซึ่ งคนพื้นเมืองมักเรี ยกว่า นายคีฟ้ื น หรื อนายขี้ฝิ่น การเรี ยกคา
หน้าว่า นาย นั้นหมายถึงฝรั่งผูห้ ญิงที่ยงั ไม่ได้แต่งงาน หากแต่งงานแล้วจะเรี ยกว่า แม่ครู เช่น แม่ครู แมค
กิลวารี (โซเฟี ยภรรยา ดร.แดเนียล แมคกิลวารี ) แม่ครู มากาเร็ ต (มิสมากาเร็ ต แมคกิลวารี บุตรี ของ ดร.
แดเนียล แมคกิลวารี และเป็ นภรรยา ดร.กิลลิส) แม่ครู กิลสัน (ภรรยาของ ดร.อี.ซี . คอร์ ท ซึ่ งรู ้จกั กันดีใน
นามแม่เลี้ยงคอร์ ท) ฯลฯ
ในปี พ.ศ.2464 ทางมิชชันนารี คณะเพรสไบทีเรี ยน เห็นว่าโรงเรี ยนพระราชชายาคับแคบไป
เพราะมีจานวนนักเรี ยนมากขึ้นทุกปี จึงหาซื้ อที่ดินบริ เวณหนองเส้งประมาณ 57 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคาร
2 หลัง คือ บ้านพักสาหรับอาจารย์ฝรั่งหรื อเรี ยกกันว่า บ้านเขียว (ปั จจุบนั เป็ นบ้านพักของอาจารย์ใหญ่)
และอาคารเรี ยนที่ใช้เป็ นหอนอนสาหรับนักเรี ยนประจาด้วย (ปัจจุบนั เป็ นหอพักของนักเรี ยนประจา) มี
คนเล่าว่าในวันวางศิลารากอาคารนั้นฝนตกหนักแขกที่ได้รับเชิญมาร่ วมพิธีน้ นั
ต้องเดินลุยโคลนมา
ตั้งแต่โรงเรี ยนปริ นส์ รอยแยลส์วทิ ยาลัย พอถึงปี พ.ศ. 2466 ตึกเรี ยนและบ้านพักอาจารย์ฝรั่งสร้างเสร็ จ
จึงมีการย้ายโรงเรี ยนมาที่แห่ งใหม่เป็ นบางชั้นเรี ยกว่า ดาราเหนือ ส่ วนโรงเรี ยนพระราชชายานั้นเรี ยกว่า
ดาราใต้ โดยเปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถม 1-4 เท่านั้น (ปั จจุบนั เป็ นคริ สตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่)
สาหรับชื่อโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย คาดว่าเปลี่ยนมาใช้เมื่อย้ายมาที่โรงเรี ยนใหม่บริ เวณหนองเส้ง เพื่อเป็ น
การถวายพระเกียรติยศแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีซ่ ึ งตามบันทึกของมิชชันนารี จากหนังสื อ
Siam
Outlook เดือนมกราคม พ.ศ.2467 (January, 1925 VOL. 111 No.3) ได้กล่าวถึงชื่อโรงเรี ยนว่า DARA
WITTAYA ACADEMY Formerly Prarachaya Giris’School) และปั จจุบนั ก็คือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
(DARA ACADEMY)
แม้วา่ กาลเวลาจะล่วงเลยมานานกว่า 120 ปี แล้วก็ตาม การศึกษาของสตรี ลา้ นนากับโรงเรี ยน
แห่งแรกของนครเชียงใหม่ ก็ยงั คงเป็ นตานานเล่าขานที่ไม่มีวนั จบ แม้สถานที่ต้ งั จะเปลี่ยนไป ชื่อเรี ยก
ขานจะเปลี่ยนไปด้วย แต่รากฐานของการศึกษายังคงมีอยูต่ ลอดไป จากโรงเรี ยนสตรี ...โรงเรี ยนพระราช
ชายา มาเป็ นโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั ที่มีนกั เรี ยนทั้งชายและหญิงรวมกัน
เกือบ 7,000 คน ในปี พ.ศ.2541
ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 67 ฉบับที่ 583 มกราคม 1999, หน้า 21-23.
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