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“สตรีล้านนากบัการศึกษา... 

โรงเรียนแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่” 
บงกช สุทศัน์ ณ อยุธยา 

จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ท่ีตอ้งการจะรับเอาศิลป
วทิยาการของชาติตะวนัตกเขา้มาพฒันาบา้นเมือง จึง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตและสนบัสนุนใหค้ณะ
มิชชนันารีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาได ้ พ.ศ.2402 มิชชนันารี
คณะอเมริกาเพรสไบทีเรียนเร่ิมเขา้มาท าการเผยแพร่
ศาสนาในประเทศสยามเป็นคร้ังแรกท่ีพระนคร ซ่ึงมิชชนันารีท่ีมีบทบาทก็คือ บิชอปปาเลกวัซ์ ชาว
ฝร่ังเศสผูถ้วายการสอนภาษาละตินและโหราศาสตร์ตั้งแต่คร้ังทรงผนวช และหมอสอนศาสนานิกาย
เพรสไบทีเรียนชาวอเมริกนั เจสส์ แคส เวล ผูถ้วายการสอนภาษาองักฤษ ท่ีส่งผลใหพ้ระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 4 ทรงยอมรับเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและทรงประกาศเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเม่ือเสด็จข้ึนครองราชย ์ และอีกบุคคลหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากคือ ดร.แดน บีช แบร็ด เลย์ 
หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม หมอบรัดเลย์ ผูน้  าวชิาการดา้นการพิมพ ์ การผา่ตดัและการปลูกฝี ป้องกนัไข้
ทรพิษ มาสู่สยามคร้ังแรก 

จนกระทัง่ พ.ศ. 2406 ดร.โยนาธาน วลิสัน และ ดร.แดเนียล แมคกลิวารี ไดเ้ดินทางข้ึนมา
ส ารวจมณฑลพายพัเพื่อหาลู่ทางในการประกาศพระกิตติคุณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่สภาพการณ์ทุก
อยา่งยงัไม่พร้อมจึงเดินทางกลบั ดงันั้นการกลบัมาอีกคร้ังของ ดร.แดเนียล แมคกิลวารี พร้อมดว้ย
โซเฟียภรรยาซ่ึงเป็นบุตรีของหมอบรัดเลย ์ กบัลูกเล็ก ๆ อีก 2 คน ในปี พ.ศ. 2410 ซ่ึงตรงกบัสมยัเจา้    
กาวโิลรสสุริยวงศ ์ (เจา้ชีวติอา้ว) เป็นผูค้รองนครเชียงใหม่ล าดบัท่ี 6 ซ่ึงเดิมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาก่อน 
เม่ือคร้ังท่ี ดร.แดเนียล แมคกิลวารีและโซเฟีย แต่งงานกนันั้น ไดน้ าขนมแต่งงานไปมอบใหเ้จา้กาวิโล
รสสุริยวงศ ์ ซ่ึงขณะนั้นลงมาถวายเคร่ืองราชบรรณาการท่ีพระนครพอดีรุ่งข้ึนเจา้หลวงเชียงใหม่และ
ธิดาทั้งสองก็ไดไ้ปเยีย่ม ดร.แดเนียล แมคกิลวารีและภรรยาถึงเรือนหอเป็นการตอบแทน นบัเป็น
จุดเร่ิมตน้ของมิตรภาพระหวา่งเจา้หลวงเชียงใหม่กบัมิชชนันารีอเมริกนัเพรสไบทีเรียน จุดมุ่งหมายของ 
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ดร.แดเนียล แมคกิลวารี ก็คือ การก่อตั้งคริสตจกัรและเผยแพร่คริสตศาสนาในนครเชียงใหม่แห่ง
อาณาจกัรลา้นนา ซ่ึงมีฐานะเป็นประเทศราชส่งบรรณาการต่อกรุงสยามแต่มีอิสระในการปกครอง
ภายในอยา่งเตม็ท่ีซ่ึงการด าเนินงานของมิชชนันารีในช่วงแรกเตม็ไปดว้ยอุปสรรคนานปัการ เร่ิมจาก
การเดินทางโดยเรือท่ีแสนยากล าบากใชเ้วลานานร่วม 3 เดือน มาถึงนครเชียงใหม่ วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.
2410 โดยพกัอยูท่ี่ศาลายา่แสงค ามา (ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของตลาดวโรรส) ท่ามกลางความประหลาดใจ
ของชาวพื้นเมืองท่ีมองดูฝร่ังและขา้วของเคร่ืองใชอ้ยา่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน พวกมิชชนันารีตอ้งทนอยู่
กบัสายตาของชาวพื้นเมืองท่ีพากนัมุงดูพวกกุลาขาว หรือ กุลาเผอืกอยูน่านกวา่จะมีท่าทีท่ีเป็นมิตรมาก
ข้ึนในเวลาต่อมานัน่คงมีสาเหตุจากความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัภารกิจ 3 ประการของมิชชนันารี คือ สอน
ศาสนา รักษาโรค และก่อตั้งโรงเรียนแบบตะวนัตก 

ดร.แดเนียล แมคกลิวารี และโซเฟียภรรยา พบวา่มีสตรีเพียง 2 คน
เท่านั้นในนครเชียงใหม่ท่ีสามารถอ่านออกเขียนได ้ นอกนั้นก็จะเป็น
เด็กชายท่ีมีโอกาสบวชเรียนจากพระสงฆต์ามวดัต่าง ๆ เพราะยงัไม่มี
โรงเรียนเฉกเช่นปัจจุบนัจากบนัทึกอตัชีวประวติั “ก่ึงศตวรรษในหมู่ชน
ชาติไทยและลาว” ดร.แดเนียล แมคกิลวารี จึงมีความเห็นวา่ ส่ิงแรกท่ี
จะตอ้งจดัท าก็คือ การตั้งโรงเรียนส าหรับสอนสตรีคริสเตียนเพราะ
ครอบครัวท่ีมาเขา้รีตคริสตศาสนา มีจ านวนเด็กหญิงมากกวา่เด็กชาย มี
นกัเรียนหญิงประมาณ 6-8 คน ท่ีมาเป็นนกัเรียนประจ ากินนอนอยูก่บั
ครอบครัวแมคกิลวารี รวมทั้งเด็กหญิงยอดเรือน จากบา้นแม่ดอกแดง อ าเภอดอยสะเก็ด ท่ีต่อมาไดเ้ป็น
ครูไทยคนแรก ของโรงเรียนพระราชชายาในเวลาต่อ ในปี พ.ศ.2413 พระเจา้อินทวชิยานนท ์ เจา้ครอง
นครเชียงใหม่องคท่ี์ 7 พระราชบิดาของพระราชชายาเจา้ดารารัศมี ทรงพระราชทานท่ีดินเพื่อใหส้ร้าง
โรงเรียนสตรี (ปัจจุบนัคือ บริเวณคริสตจกัรท่ีหน่ึงเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ) และบา้นพกัมิชชนันารี 2 
หลงั มีนกัเรียนเร่ิมแรกประมาณ 20 คน มีการเรียนการสอนเป็นภาษาพื้นเมือง โดยเรียนเลข พระคมัภีร์ 
วชิาตดัเยบ็ ร้องเพลง ต่อมานกัเรียนเรียกร้องใหส้อนภาษาองักฤษเพิ่มเติมและมีการเปิดสอนภาษาไทย
ควบคู่ไปดว้ยตามนโยบายของเมืองหลวงหนงัสือเรียนท่ีใชก้นัคือ ใบบอกของสีโหมว้ิชยั (คนเชียงใหม่
คนแรกท่ีไปสหรัฐอเมริกา) หนงัสือค าถาม – ค  าแก ้หนงัสือสวสัดี หนงัสือพระคมัภีร์เป็นตน้ 

โรงเรียนแห่งน้ีไดจ้ดัตั้งอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ.2421 เม่ือมีครูแหม่มเดินทางมาจากพระนคร 
2 คน คือ มิสเอด็น่า โคลด์และมิสแมร่ี แคมป์แบล โดยใชช่ื้อวา่ โรงเรียนสตรี มาจนถึง พ.ศ.2452 กิจการ
ไดเ้จริญรุดหนา้ไปมากข้ึนเป็นจ านวนกวา่ 200 คนแลว้ ทั้งน้ีเม่ือคราวท่ีพระราชชายาเจา้ดารารัศมี เสด็จ
เยอืนเชียงใหม่เป็นคร้ังแรกหลงัจากไปรับใชเ้บ้ืองพระยคุลบาทในสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
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รัชกาลท่ี 5 และมีโอกาสเสด็จเยีย่มโรงเรียนสตรี เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2452 ทรงใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบังานฝีมือ เยบ็ปักถกัร้อย ทอผา้และการฟ้อนร าแบบพื้นเมืองแก่นกัเรียนสตรีทั้งหลาย ทางคณะ
มิชชนันารีจึงทูลขอใหพ้ระราชชายาเจา้ดารารัศมีทรงตั้งช่ือโรงเรียน และจากเอกสารส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ พบวา่ พระราชชายาเจา้ดารารัศมี ทรงโทรเลขกราบบงัคมทูลขอให้พระพุทธเจา้หลวง
ทรงพระราชทานนามโรงเรียนสตรีแห่งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน ร.ศ.128 เวลาย  ่าค  ่ากบั 40 นาทีโดย
กล่าวถึง การท่ีมิชชนันารีมาขอใหต้ั้งช่ือโรงเรียนสตรีสันป่าข่อย ซ่ึงตั้งอยูท่ี่บา้นสันป่าข่อยในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ และเห็นวา่โรงเรียนผูช้ายซ่ึงตั้งอยูข่า้งวดัเชตุพนนั้น เม่ือคราวสมเด็จพระบรมเสด็จมา 
(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมงกุฏราชกุมาร) ก็ไดป้ระทานช่ือไวว้า่ “ปรินซ์
รอยแยลคอลเลซ” (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยัในปัจจุบนั ท่ีมีท่ีมาจากโรงเรียนชายวงัสิงห์ค า ซ่ึง
เป็นโรงเรียนชายแห่งแรกในนครเชียงใหม่บริเวณวงัสิงห์ค า (เหนือท่ีท าการเทศบาลนครเชียงใหม่
ปัจจุบนั) จากการเร่ิมของ ดร.เดวดิ กอร์มเลย ์ คอลลินส์มิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนผูเ้รียบ
เรียง) และจากพระราชโทรเลขของพระพุทธเจา้หลวงท่ีมีมาถึงพระราชชายาเจา้ดารารัศมี ลงวนัท่ี 6 
พฤศจิกายน รศ.128 เวลาย  ่ารุ่ง 40 นาที นั้นทรงพระราชทานนามโรงเรียนสตรีแห่งน้ีวา่ โรงเรียนพระ
ราชชายา นบัเป็นนามพระราชทานจากพระบามสมเด็จพระจุลจอมเหลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ท่ีทรง
พระราชทานไวเ้ป็นอนุสรณ์แทนความรักท่ีทรงมีต่อพระราชชายาเจา้ดารารัศมี และทรงเล็งเห็น
ความส าคญัของการขยายการศึกษาออกสู่เมืองตามพระบรมราโชบายอยา่งแทจ้ริง 

 

สภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนพระราชชายานั้น จากค าบอกเล่าในบนัทึกต่าง 
ๆ ของครูรุ่นแรก ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่าวชาติ พบวา่ ทางโรงเรียนท าการสอนดว้ยตัว๋เมือง (อกัษร
ลา้นนา) มีการอนุญาตใหน้กัเรียนสูบบุหร่ีกินหมากได ้ เพราะถา้หา้มเกรงวา่นกัเรียนจะไม่ติดโรงเรียน 
เม่ือมีนกัเรียนประจ าก็จะมีการผลดัเปล่ียนเวรกนัท างาน มีการนมสัการร่วมกนัและไปร้องเพลงพิเศษ
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และนมสัการพระเจา้ร่วมกบันกัเรียนชายท่ีโบสถข์องโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ทุกวนัอาทิตย์
ดว้ย คร้ันพอถึงฤดูท านาโรงเรียนตอ้งปิดใหน้กัเรียนกลบัไปช่วยครอบครัวหรือตอ้งปิดโรงเรียนในกรณี
ท่ีบ่อน ้าท่ีโรงเรียนเกิดแหง้พวกครูมิชชนันารีตอ้งเดินทางไปกรุงเทพฯ หรือเกิดกบฏเง้ียว เป็นตน้ 
หลกัสูตรการเรียนแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 6 หมู่ หมู่หน่ึง ๆ ใชเ้วลาเรียน 1 ปี เร่ิมเรียนตั้งแต่หมู่ 6 ลงมา
จนถึง หมู่ 1 ถือเป็นจบหลกัสูตร การสอบไล่ยงัไม่มี ครูเป็นผูพ้ิจารณาใหน้กัเรียนเล่ือนชั้นเอง คณะครู
รุ่นแรก ๆ ประกอบไปดว้ย มิสกริฟฟิน ซ่ึงคนพื้นเมืองมกัเรียกวา่ นายคีฟ้ืน หรือนายข้ีฝ่ิน การเรียกค า
หนา้วา่ นาย นั้นหมายถึงฝร่ังผูห้ญิงท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน หากแต่งงานแลว้จะเรียกวา่ แม่ครู เช่น แม่ครูแมค
กิลวารี (โซเฟียภรรยา ดร.แดเนียล แมคกิลวารี) แม่ครูมากาเร็ต (มิสมากาเร็ต แมคกิลวารี บุตรีของ ดร.
แดเนียล แมคกิลวารี และเป็นภรรยา ดร.กิลลิส) แม่ครูกิลสัน (ภรรยาของ ดร.อี.ซี. คอร์ท ซ่ึงรู้จกักนัดีใน
นามแม่เล้ียงคอร์ท) ฯลฯ 

ในปี พ.ศ.2464 ทางมิชชนันารีคณะเพรสไบทีเรียน เห็นวา่โรงเรียนพระราชชายาคบัแคบไป 
เพราะมีจ านวนนกัเรียนมากข้ึนทุกปี จึงหาซ้ือท่ีดินบริเวณหนองเส้งประมาณ 57 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคาร 
2 หลงั คือ บา้นพกัส าหรับอาจารยฝ์ร่ังหรือเรียกกนัวา่ บา้นเขียว (ปัจจุบนัเป็นบา้นพกัของอาจารยใ์หญ่) 
และอาคารเรียนท่ีใชเ้ป็นหอนอนส าหรับนกัเรียนประจ าดว้ย (ปัจจุบนัเป็นหอพกัของนกัเรียนประจ า) มี
คนเล่าวา่ในวนัวางศิลารากอาคารนั้นฝนตกหนกัแขกท่ีไดรั้บเชิญมาร่วมพิธีนั้น ตอ้งเดินลุยโคลนมา
ตั้งแต่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั พอถึงปี พ.ศ. 2466 ตึกเรียนและบา้นพกัอาจารยฝ์ร่ังสร้างเสร็จ 
จึงมีการยา้ยโรงเรียนมาท่ีแห่งใหม่เป็นบางชั้นเรียกวา่ ดาราเหนือ ส่วนโรงเรียนพระราชชายานั้นเรียกวา่ 
ดาราใต ้ โดยเปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลและประถม 1-4 เท่านั้น (ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัรท่ีหน่ึงเชียงใหม่) 
ส าหรับช่ือโรงเรียนดาราวทิยาลยั คาดวา่เปล่ียนมาใชเ้ม่ือยา้ยมาท่ีโรงเรียนใหม่บริเวณหนองเส้ง เพื่อเป็น
การถวายพระเกียรติยศแด่พระราชชายาเจา้ดารารัศมีซ่ึงตามบนัทึกของมิชชนันารีจากหนงัสือ Siam 
Outlook เดือนมกราคม พ.ศ.2467 (January, 1925 VOL. 111 No.3) ไดก้ล่าวถึงช่ือโรงเรียนวา่ DARA 
WITTAYA ACADEMY Formerly Prarachaya Giris’School) และปัจจุบนัก็คือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
(DARA ACADEMY) 

แมว้า่กาลเวลาจะล่วงเลยมานานกวา่ 120 ปี แลว้ก็ตาม การศึกษาของสตรีลา้นนากบัโรงเรียน
แห่งแรกของนครเชียงใหม่ ก็ยงัคงเป็นต านานเล่าขานท่ีไม่มีวนัจบ แมส้ถานท่ีตั้งจะเปล่ียนไป ช่ือเรียก
ขานจะเปล่ียนไปดว้ย แต่รากฐานของการศึกษายงัคงมีอยูต่ลอดไป จากโรงเรียนสตรี...โรงเรียนพระราช
ชายา มาเป็นโรงเรียนดาราวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนัท่ีมีนกัเรียนทั้งชายและหญิงรวมกนั
เกือบ 7,000 คน ในปี พ.ศ.2541 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 67 ฉบบัท่ี 583 มกราคม 1999, หนา้ 21-23. 


