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พฤศจิกายน เดอืนระลกึพระคริสตธรรม (2001) 

คณะศาสนศาสตร์แมคกลิวารี 

มหาวทิยาลยัพายพั เชียงใหม่ 
ศาสนจารย์วลิเลีย่ม เจ โยเดอร์ 

คณบดคีณะศาสนศาสตร์แมคกลิวารี 
คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตน์ไดเ้ขา้มาประกาศเผยแพร่ในประเทศไทยคร้ังแรกปี ค.ศ.1828 

และในปี ค.ศ.1840 มีคณะมิชชนันารีของอเมริกนัเพรสไบทีเรียน (รากฐานของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยในปัจจุบนั) ไดเ้ขา้มาเผยแพร่พระกิตติคุณและไดจ้ดัตั้ง “มิชช่ันสยาม” ข้ึนในปี ค.ศ.1847 
ต่อมาในปี ค.ศ.1867 ศาสนาจารยด์าเนียล (พอ่ครูหลวง) และนางโซเฟีย แบรดเลย ์ แมคกิลวารี (แม่ครู
หลวง) ไดเ้ดินทางข้ึนมาเพื่อประกาศคริสตศาสนาท่ีเชียงใหม่ จากนั้นในปี ค.ศ.1868 ครอบครัวของ
ศาสนาจารยโ์จนาธาน วลิสัน ไดเ้ขา้ร่วมสมทบและไดจ้ดัตั้ง “มิชช่ันลาว” เพื่อดูแลรับผดิชอบงาน
ประกาศเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นเขตลา้นนา (ภาคเหนือของประเทศไทย)  

คณะมิชชนันารีไดเ้ดินทางมาเชียงใหม่เพื่อปฏิบติัพนัธกิจ ไดท้  าการประกาศพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสตแ์ก่ชาวลา้นนา จดัเตรียมคนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเอาองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ใหเ้ป็นผูช่้วยงาน
ดา้นการประกาศ และยงัเป็นผูแ้นะน าเก่ียวกบัการก่อตั้งคริสตจกัรอีกหลายแห่ง ศาสนาจารยด์าเนียล
แมคกิลวารี (พอ่ครูหลวง) ไดเ้ร่ิมตน้งานในดา้นการอบรมเพื่อเตรียมผูน้ าส าหรับคริสตจกัรโดยท าเป็น
การส่วนตวัในปี ค.ศ.1883 ต่อมาในปี ค.ศ.1889 จึงไดเ้ปิดโรงเรียนฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์อยา่งเป็น
ทางการภายใตค้วามรับผดิชอบของศาสนาจารยว์ลิเล่ียม คริฟตนั ดอดด ์ การเรียนการสอนในช่วงแรกมี
เพียงหอ้งเดียว และในปี ค.ศ.1891 ศาสนาจารยด์อดด ์ ไดย้า้ยโรงเรียนไปเปิดท่ีล าพนูพร้อมกบัตั้งศูนย์
มิชชนันารีข้ึนท่ีนั้นดว้ยหลงัจากนั้น ศาสนาจารยโ์รเบิร์ต เออร์วนิ เป็นผูรั้บผดิชอบแทนและเน่ืองจาก
จ านวนผูเ้รียนมีนอ้ยจึงไดปิ้ดท าการในปี ค.ศ.1895 แต่ก็ยงัมีการจดัอบรมเพียงคร้ังคราวในเวลาสั้น ๆ  
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ในปี ค.ศ.1912 โรงเรียนพระคริสตธรรมไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการอีกคร้ังท่ีบา้นหนอง

เส้ง เชียงใหม่ การก่อสร้างอาคารจึงเร่ิมข้ึนโดยรับเงินถวายจาก มร.จอห์น หลุยส์ ซีเวอร์ แรนซ์ 
ผูป้กครองคริสตจกัรเคลฟเวอร์แลนด ์ รัฐโอไฮโอ นิกายเพรสไบทีเรียน จ านวน 15,000 ดอลลาร์ 
โรงเรียนแห่งน้ีไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฏรในปี ค.ศ.1918 และไดรั้บการพฒันา
ดา้นการเรียนการสอนเร่ือยมา จนกระทั้งปี ค.ศ.1924 โรงเรียนแห่งน้ีจึงไดเ้รียกวา่ “วทิยาลยัพระคริสต
ธรรมแมคกลิวารี” เพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสนาจารยด์าเนียล นางโซเฟีย แมคกิลวารี มิชชนันารี ผูบุ้กเบิกใน
ลา้นนา ช่วงปี ค.ศ.1930 นั้นวทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารีไดมี้บทบาทอยา่งมากในการเตรียม           
ศิษยาภิบาลส าหรับคริสตจกัร แต่หลงัจากท่ีมีการประกาศฟ้ืนฟูน าโดย ดร.จอห์น ซง ผูป้ระการฟ้ืนฟูจาก
ประเทศจีน (ระหวา่งปี ค.ศ. 1938-1939) ท าใหเ้กิดการแตกแยกทางความคิดในดา้นศาสนศาสตร์
ระหวา่งผูติ้ดตาม ดร.จอห์น ซง กบัผูน้ าคริสตธรรมฯ ในท่ีสุดทางมิชชัน่จึงไดปิ้ดวิทยาลยัพระคริสต
ธรรม เม่ือปี ค.ศ.1940 และในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (ปลายปี ค.ศ.1941-1954) อาคารเรียนและ
สถานท่ีของวทิยาลยัถูกใชเ้ป็นโรงพยาบาลสนามของกองทหารญ่ีปุ่น 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารีไดเ้ปิดอีกคร้ังในปี ค.ศ.1949 โดยมีศาสนาจารยเ์ฮอร์เบิท 
เกรเธอร์ เป็นผูอ้  านวยการและศาสนาจารยป์ระเสริฐ อินทะพนัธ์ุ เป็นครูใหญ่ จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1956 
ศาสนาจารย ์ ดร.อี จอห์น แฮมลิน ไดเ้ขา้มาเป็นผูอ้  านวยการ ระหวา่งน้ีจนถึงปี ค.ศ.1975 ท่านได้
ปรับปรุงและยกมาตรฐานการศึกษาศาสนศาสตร์ไปสู่ระดบัอุดมศึกษา จนเป็นท่ียอมรับของสถาบนั 
ศาสนศาสตร์นานาชาติ ท่านไดก่้อตั้งแผนกต่าง ๆ เช่น ดนตรีศึกษา ศูนยศึ์กษาคริสเตียนบริการแผนก 
คริสเตียนศึกษา และโครงการต าราศาสนศาสตร์ ในปี ค.ศ.1965 วทิยาลยัพระคริสตธรรมไดรั้บการ
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รับรองวทิยฐานะโดยสมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาอาเซียอาคเนย ์ (ATESEA) และไดเ้ร่ิมประสาท
ปริญญาศาสนศาสตร์บณัฑิต (B.Th) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 เป็นตน้มา 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารีไดร่้วมกบัโรงเรียนการพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อเตรียม
จดัตั้งเป็นวทิยาลยัพายพั โดยการผนวกบางแผนกของวิทยาลยัพระคริสตธรรมฯ เป็นหลกัสูตรของ
วทิยาลยัพายพั ในช่วงเวลานั้นมีอาจารยป์ระกายนนทวาสี ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการคนไทยคนแรก (ปี ค.ศ.
1975-1979) จนกระทัง่ไดรั้บสถานภาพเป็นวทิยาลยัพายพั) ในปี ค.ศ.1979 วทิยาลยัพระคริสตธรรมฯ 
จึงกลายเป็นคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี ศาสนาจารย ์ ดร.แมน้ เป็นคณบดีคนแรก ช่วงเวลาความเป็น
วทิยาลยัพระคริสตธรรมส้ินสุดลง แต่ยงัคงความเป็นโรงเรียนฝึกอบรมทางศาสนาศาสตร์ซ่ึงไดอ้นุญาต
เป็นโรงเรียนตามกฎหมายยงัคงอยู ่ จนกระทัง่ปี ค.ศ.1994 มีการคืนใบอนุญาตแก่รัฐบาลความเป็น
โรงเรียนจึงส้ินสุดลง 

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีไดถึ้งเวลาแห่งการขยบัขยายอีกคร้ังเน่ืองจากความทรุดโทรมของ
อาคารท่ีเก่าแก่ประกอบกบัการขยายถนนดอยสะเก็ดเก่าซ่ึงอยูด่า้นหลงัของคณะศาสนศาสตร์ฯ ของ
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ ในปี ค.ศ.1989 การก่อสร้างอาคารคณะศาสนศาสตร์ฯ จึงไดเ้กิดข้ึน ในปี ค.ศ.
1992 การก่อสร้างจึงเสร็จส้ิน ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารส าหรับการเรียนการสอน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 
3 ชั้น นบัวา่เป็นอาคารส าหรับการเรียนการสอนท่ีสวยงามในดา้นสถาปัตยกรรมแห่งหน่ึงของจงัหวดั
เชียงใหม่ ภายในอาคารก็เนน้ในงานศิลปะคริสเตียน โดยเฉพาะงานกระจกสีในหอ้งนมสัการ และ
ภายนอกอาคารไดใ้หค้วามส าคญัในการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงามส่วนอีกหลงัเป็นอาคารบา้นพกั “เบธ็ชา
โลม” ท่ีถือวา่มีความสวยงามไม่ยิง่หยอ่นกนั เพราะอาคารหลงัน้ีไดถ้อดแบบจากอาคารพระคริสตธรรม
หลงัเดิม เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบไปดว้ยห้องพกันกัศึกษา ชาย – หญิง หอ้งพกัส าหรับแขก หอ้ง
รับประทานอาหาร และหอ้งพกัของพอ่บา้น-แม่บา้น ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ี มีศาสนาจารยว์ลิเล่ียม เจ โย
เดอร์ เป็นคณบดีฯ พิธีมอบถวายอาคารหลงัใหม่ไดเ้กิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1992 ปัจจุบนัน้ี
คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารียงัไดต้ระหนกัถึงพนัธกิจศาสนศาสตร์ศึกษา ในการสร้างสรรคง์านรับใช้
ส าหรับคริสตจกัร และเพื่อตอบสนองต่อสังคมส่วนรวมจึงใหมี้ หลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี 
(Bachelors Degree) หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต (Masters Degree) และหลกัสูตรปรัชญาและศาสนา 
(Philosophy and Comparative Religions) ของคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี ดัง่ค  าปณิธานท่ีวา่ 

“คณะศาสนศาสตร์แมคกลิวารี มหาวิทยาลัยพายพัแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อตั้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1889 โดยศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี เพือ่ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยซู
คริสต์” ซ่ึงปรากฎในพระธรรมมัทธิว 28:19-20 
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ศาสนศาสตร์แมคกลิวารี ยดึมั่นในปณธิานของมหาวทิยาลยัพายพั คือ ความรัก ความยุติธรรม 
และความชอบธรรมเป็นหลกัในการท าพนัธกจิด้านการศึกษาและการบริการรับใช้คริสตจักรและสังคม 

ผู้ทีไ่ด้ศึกษาในคณะศาสนศาสตร์แมคกลิวารี จะต้องจ าเริญขึน้อย่างองค์พระเยซูคริสต์ คือ 
จ าเริญขึน้ในด้านสติปัญญา มีพลานามัยดีเป็นทีช่อบจ าเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวง เขาจะ
สร้างสรรค์คริสตจักร สังคมและส่ิงแวดล้อมให้เจริญยัง่ยืนอย่างแท้ ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและมอบ
ถวายชีวติแด่พระองค์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 70 ฉบบัท่ี 617 พฤศจิกายน 2001, หนา้ 25-27, 47. 


