
 1 

ประวตัิการแปลพระคมัภร์ีภาษาก าเมือง
(ล้านนา) 

โดย จันทร์แรม ชัยศรี 
ก ำเมืองเป็นภำษำหลกัดั้งเดิมของคนทำงเหนือ ซ่ึงมีควำมหมำยและมีควำมส ำคญัส ำหรับกำร

ส่ือสำรกำรเขำ้ใจและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงควำมมีวฒันธรรมของแต่ละชนชำติ ดงันั้นในสมยั
เร่ิมแรกท่ีมิชชนันำรีไดม้ำประกำศทำงเหนือ จึงมีควำมตอ้งกำรให้คนทำงภำคเหนือ ไดมี้พระคมัภีร์
ภำษำก ำเมืองท่ีเป็นภำษำของตนเอง เพื่อจะไดฝึ้กอ่ำนและเรียนรู้ให้เขำ้ใจในพระค ำของพระเจำ้ในบริบท
ภำษำของคนทอ้งถ่ิน 

คริสตศ์ำสนำในภำษำเหนือเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1867 ครอบครัวของศำสนำดำเนียลแมคกิลวำรี ได้
เดินทำงมำท ำกำรประกำศคริสตศ์ำสนำในเขตตอนเหนือของแดนสยำม ขณะท่ีครอบครัวศำสนำจำรย์
แมคกิลวำรีไดป้ฏิบติังำนท่ีเชียงใหม่ไดเ้กือบหน่ึงปี จึงมีครอบครัวศำสนำจำรยโ์จนำธำนและนำงมำเรีย
วลิสัน ข้ึนมำสมทบเม่ือเดือนกุมภำพนัธ์ ค.ศ. 1868 และในเดือนกรกฎำคมปีเดียวกนัไดรั้บอนุญำตจำก
หน่วยงำนฝ่ำยต่ำงประเทศของคณะมิชชัน่คริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีสหรัฐอเมริกำ (Board of Foreign 
Missions, Presbyterian Church of USA.) ใหต้ั้งเป็นศูนยมิ์ชชัน่อยำ่งเป็นทำงกำรเรียกวำ่ “มิชช่ันลาว” 
แยกจำก “มิชช่ันสยาม” 

กำรเปิดงำนท่ีเชียงใหม่ในปี ค.ศ. 1867 ศำสนำจำรยด์ำเนียล แมคกิลวำรี หรือพอ่ครูหลวงผู ้
บุกเบิกกำรเผยแพร่คริสตศ์ำสนำสู่ลำ้นนำ ไดว้ำงแผนงำนไวห้ลำยประกำรในกำรประกำศพระกิตติคุณ 
แต่มีงำนหน่ึงท่ีท่ำนไดเ้นน้มำกคือ กำรจดัตั้งงำนดำ้นกำรพิมพท่ี์เชียงใหม่ เพื่อใหค้นพื้นเมืองภำคเหนือ
ไดมี้วรรณกรรมคริสตศ์ำสนำและพระคมัภีร์เป็นภำษำของตนเอง โดยพอ่ครูหลวงสนใจเก่ียวกบักำร
แปลพระคมัภีร์และจดัพิมพเ์ป็นภำษำก ำเมืองลำ้นนำเป็นงำนส ำคญัดว้ย 

ในช่วงบุกเบิกของมิชชนันำรีระหวำ่งปี ค.ศ. 1867-1890 มิชชนันำรีมีแผนท่ีจะซ้ือเคร่ืองจกัรใน
กำรพิมพ ์ และตอ้งกำรใหมี้แม่พิมพเ์ป็นภำษำลำ้นนำ มิชชนันำรีไดพ้ยำยำมจดัตั้งโรงพิมพแ์ละงำนกำร
พิมพห์ลำยคร้ัง แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1890 ศจ. นำยแพทย ์ (S.C.Peoples) หรือ
หมอปีเปอร์ ไดน้ ำแม่พิมพต์วัอกัษรภำษำลำ้นนำมำเผยแพร่ในเชียงใหม่ เดิมทีท่ำนท ำงำนอยูท่ี่จงัหวดั
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ล ำปำง โดยควำมตั้งใจแต่แรกท่ำนจะส่งแม่พิมพอ์กัษรภำษำลำ้นนำไปท่ีล ำปำง แต่ทำงบอร์ดมิชชนันำรี
ไดข้อร้องใหท้่ำนส่งแม่พิมพม์ำท่ีเชียงใหม่แทน 

ช่วงระหวำ่งกำรจดัตั้งโรงพิมพน์ั้น แม่ครูหลวงและพอ่ครูหลวงไดเ้ร่ิมแปลพระคมัภีร์ เขำ้ใจวำ่
พระคมัภีร์ท่ีท่ำนไดแ้ปลเป็นเล่มแรกคือพระธรรมมทัธิว แต่เน่ืองจำกแม่ครูหลวงและพอ่ครูหลวงมี
ภำระหนกัในกำรท ำงำน (ซ่ึงมิชชนันำรีในสมยัเร่ิมแรกนั้นมีจ ำนวนนอ้ยและมีงำนหนกั) ประกอบกบั
กำรแปลพระคมัภีร์ตอ้งใชเ้วลำหลำยปี ดงันั้นกำรแปลพระคมัภีร์จึงไม่เสร็จสมบูรณ์แมว้ำ่มิชชนันำรี
ตั้งใจท่ีจะท ำงำนแปลก็ตำมแต่ไม่ส ำเร็จ 

อน่ึงมีเหตุกำรณ์ท่ีน่ำเสียดำย คือในปี ค.ศ. 1890 ศำสนำจำรยอี์แวนเดอร์ แมคกิลวำรี บุตรชำย
ของพอ่ครูหลวงแมคกิลวำรีไดเ้รียนจบจำกสถำบนัพระคริสตธรรมท่ีสหรัฐอเมริกำ และเดินทำงมำถึง
เชียงใหม่ในปีเดียวกนัน้ี ท่ำนเตรียมตวัท่ีจะเป็นผูแ้ปลพระคมัภีร์ แต่ท่ำนอยูเ่ชียงใหม่เพียง 3 ปี เท่ำนั้น
ท่ำนกเ็ดินทำงกลบัไปสหรัฐอเมริกำในปี ค.ศ. 1893 

ในปี ค.ศ. 1892 ไดมี้กำรเปิดโรงพิมพค์ร้ังแรก ในนำมของมิชชนันำรีเป็นเจำ้ของโรงพิมพ์
เรียกวำ่ “โรงพิมพ์ของมิชช่ันลาว” เม่ือมีกำรเปิดโรงพิมพ ์ นบัเป็นกำรพฒันำอนัส ำคญัยิง่ส ำหรับกำร
แปลพระคมัภีร์ภำษำลำ้นนำ 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1892-1917 พอ่ครูคอลลินส์ (Rev.David G.Collins) เป็นผูจ้ดักำรคนแรกของโรง
พิมพ ์ ท่ีไดด้ ำเนินกำรเร่ือยมำ จนมำถึงปี ค.ศ. 1918-1923 แม่ครูคอลลินส์ไดเ้ป็นผูจ้ดักำรคนท่ีสองของ
โรงพิมพ ์ พอถึงปี ค.ศ. 1924-1926 โรงพิมพไ์ม่มีผูจ้ดักำร และในท่ีสุดปี ค.ศ. 1926 ก็ปิดไปหลำยปี 
ต่อจำกนั้นไม่นำนเขำ้ใจวำ่มีกำรโอนกิจกำรของโรงพิมพใ์หก้บันำยเมืองใจ ชยันิลพนัธ์ุ หรือป้อเล้ียง
เมืองใจ๋ ด ำเนินกิจกำรต่อ (ไม่ทรำบปีท่ีชดัเจน) 

ส ำหรับงำนดำ้นกำรแปลและตีพิมพพ์ระคมัภีร์ภำษำลำ้นนำนั้น มิชชนันำรีไดพ้ิมพพ์ระคมัภีร์
ภำคพนัธสัญญำใหม่ 2 เล่ม คือ พระธรรมกิจกำร และพระธรรมมทัธิว ในปี ค.ศ. 1893 แต่ไม่ทรำบแน่
ชดัวำ่พระธรรมเล่มไหนพิมพก่์อนและหลงั จำกนั้นทำงมิชชนันำรีไดจ้ดัแปลพระคมัภีร์ออกมำเร่ือย ๆ  
ในท่ีสุดกำรแปลพระคมัภีร์ภำคพนัธสัญญำใหม่ก็เสร็จส้ินลง และพิมพอ์อกมำในปี ค.ศ. 1894 ซ่ึงจำก
กำรบนัทึกพบวำ่พระคมัภีร์พนัธสัญญำใหม่สองเล่มสุดทำ้ยท่ีแปลคือ 1 เธสะโลนิกำ และ 2 เธสะโลนิกำ 

หลงัจำกนั้นมิชชนันำรียงัไดมี้กำรแปลพระคมัภีร์ภำคพนัธสัญญำเดิม 10 เล่ม คือ สดุดี อิสยำห์ 
นำงรูธ โยนำห์ อพยพ 1 ซำมูเอล เอสเตอร์ เฉลยธรรมบญัญติั และมำลำคีโดยพระธรรมมำลำคีเป็นเล่ม
สุดทำ้ยของขบวนกำรแปลพระคมัภีร์เป็นภำษำก ำเมือง และพิมพอ์อกมำในปี ค.ศ. 1919 

มิชชนันำรีท่ีช่วยงำนดำ้นกำรแปลพระคมัภีร์เท่ำท่ีปรำกฏช่ือไดแ้ก่ นำยแพทยว์ลิเล่ียม เอ บริกส์ 
หรือพ่อเล้ียงบ๊ิก นำยแพทยเ์จมส์ แมคเคน หรือพอ่เล้ียงแมคเคน และศำสนำจำรยโ์อวำร์ด แคมป์เบล 
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หรือพ่อครูแคมเบอร์ นอกจำกน้ียงัไม่แน่ใจวำ่ยงัมีคนอ่ืนอีกหรือไม่ เพรำะไม่ไดป้รำกฏช่ือไวใ้น
หลกัฐำน 

ผลงำนท่ีพิมพอ์อกมำส่วนมำกจะจ ำหน่ำยและแจกซ่ึงมิชชนันำรีไดท้  ำออกมำเป็นแผน่กระดำษ 
โดยไดน้ ำมำเยบ็รวมกนัทีหลงั เป็นเล่มใหญ่และหนำมำก และจะเห็นวำ่ งำนกำรแปลพระคมัภีร์ของ
มิชชนันำรีตั้งแต่เร่ิมตน้เป็นงำนท่ีล่ำชำ้มำกตลอดช่วยสมยัของมิชชัน่ลำว (ค.ศ. 1867-1920) ซ่ึงไดพ้บ
กบัปัญหำหลำยประกำรคือ 

1. มิชชนันำรีมีเวลำไม่พอในกำรแปลพระคมัภีร์ 
2. มิชชนันำรีท่ีรู้ภำษำพื้นเมืองภำคเหนือพอท่ีจะควบคุมงำนกำรแปลมีนอ้ย 
3. กำรติดต่อส่ือสำรล่ำชำ้ ท ำใหก้ำรท ำงำนล ำบำกและชำ้ไปดว้ย อยำ่งเช่น พระคมัภีร์ท่ีไดท้  ำ

กำรแปลเสร็จแลว้จะตอ้งมีกำรส่งไปตรวจแกไ้ขท่ีล ำปำง และทำงล ำปำงท ำกำรตรวจแกไ้ขแลว้ส่งกลบั
คืนมำท่ีเชียงใหม่ ใชเ้วลำในกำรส่งและตรวจสอบเอกสำรนำนหลำยวนัจึงท ำให้เกิดควำมล่ำชำ้ 

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีกระทบต่อคุณภำพงำน กำรแปลพระคมัภีร์มำเป็นภำษำก ำเมืองภำคเหนือคือผูท่ี้
รับผดิชอบงำนแปลท่ีไม่มีคู่มือท่ีเพียงพอส ำหรับกำรประกอบกำรแปล ไม่มีพระคมัภีร์ภำษำกรีกและ
ภำษำอีบรู โดยส่วนใหญ่จะใชพ้ระคมัภีร์ภำษำองักฤษและภำษำไทย 

กำรแปลพระคมัภีร์ของมิชชนันำรี ตั้งแต่เร่ิมแรกเกิดควำมล่ำชำ้และพบกบัปัญหำหลำยประกำร
จนในท่ีสุดงำนดำ้นกำรแปลก็ไม่ส ำเร็จ ขณะเดียวกนัในปี ค.ศ. 1914 ซ่ึงเป็นปีหวัเล้ียงหวัต่อระหวำ่ง
ภำษำพื้นเมืองภำคเหนือ (ก ำเมือง) ก ำลงัจะเลิกใช ้โดยอิทธิพลของภำษำไทยกลำงก ำลงัแทรกแซงเขำ้มำ
ดงัท่ีพอ่ครูหลวงเคยเสนอเร่ืองกำรสอนภำษำในโรงเรียนของมิชชนันำรี “ไม่ควรสอนภำษำพื้นเมือง
ภำคเหนือเพรำะเป็นภำษำอดีต ไม่แน่นอนในกำรใช ้ แต่ภำษำไทยภำคกลำงเป็นเร่ืองของอนำคต” (จำก
ค ำกล่ำวของพอ่ครูหลวงน้ีมิใช่วำ่ทุกคนจะเห็นดว้ย) แต่ถึงอยำ่งไรก็ตำมเม่ือมีปัญหำเกิดข้ึนพร้อมกบัมี
กำรแทรกแซงทำงภำษำ ซ่ึงอิทธิพลจำกภำษำไทยกลำงท ำใหง้ำนกำรแปลพระคมัภีร์ไดห้ยดุชะงกัและ
ในท่ีสุดจบส้ินลงพร้อมกบัเหตุผลต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

โดยภำพรวมแลว้จะเห็นไดว้ำ่ถึงแมใ้นสมยัก่อนงำนกำรแปลพระคมัภีร์เป็นงำนท่ีส ำคญั และ
เป็นงำนหนกัมำกงำนหน่ึงส ำหรับมิชชนันำรี ซ่ึงไม่ไดรั้บกำรฝึกทำงดำ้นกำรแปลพระคมัภีร์อยำ่งมือ
อำชีพ และไม่มีเอกสำรหรือเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในกำรแปลพระคมัภีร์ แต่มิชชนันำรีก็ไดมี้ควำมพยำยำม
ในกำรท ำงำน และมีผลงำนออกมำใหเ้รำเห็นในปัจจุบนั โดยสรุปแลว้มีกำรแปลพระคมัภีร์ทั้งหมด 37 
เล่ม คือ 27 เล่มในพระคมัภีร์ภำคพนัธสัญญำใหม่ (ครบทุกเล่ม) และอีก 10 เล่มในพระคมัภีร์ภำคพนัธ
สัญญำเดิม (ยงัขำดอีก 29 เล่ม) พระคมัภีร์เล่มสุดทำ้ยท่ีมิชชนันำรีไดแ้ปลและพิมพอ์อกมำ คือ พระธรรม
มำลำคี 
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ควำมสนใจและข้ึนตอนในกำรแปลพระคมัภีร์ของมิชชนันำรี ตั้งแต่สมยัเร่ิมแรกเป็นตน้มำได้
แสดงใหเ้รำเห็นถึงขบวนกำรต่ำง ๆ แมว้ำ่จะผำ่นพบกบัปัญหำอุปสรรคนำนำนปักำร แต่ในท่ีสุดก็ไดรั้บ
ควำมส ำเร็จในระดบัหน่ึง ซ่ึงอำจจะไม่ใช่ควำมส ำเร็จขั้นสูงสุดท่ีมิชชนันำรีตอ้งกำร โดยมีพื้นฐำนบน
ควำมพยำยำมและควำมตั้งใจท ำงำน แต่ต่อมำก็ไดมี้กำรพฒันำงำนแปลพระคมัภีร์ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
เป็นไปตำมยคุสมยั ท่ีสุดแลว้ประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บมำกท่ีสุดคือผูเ้ช่ือทั้งหลำยท่ีไดมี้โอกำสเรียนรู้และ
เขำ้ใจพระวจนะค ำของพระเจำ้ มำจนถึงฉบบัสุดทำ้ยท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัคือพระคมัภีร์ฉบบัปี ค.ศ. 
1971 

ควำมสนใจต่อพระคมัภีร์ก ำเมือง (ภำษำลำ้นนำ) ไดเ้หือดหำยไปนำนนบัตั้งแต่จดัพิมพเ์ล่ม
ล่ำสุด ใน ค.ศ. 1919 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เม่ือภำษำไทยกลำงไดมี้อิทธิพลครอบง ำและลบลำ้งภำษำลำ้นนำ
ออกไปจำกกำรเป็นภำษำหลกัของทอ้งถ่ิน ท ำใหพ้ระคมัภีร์ก ำเมืองสูญหำยไปจำกคริสตจกัรภำคเหนือ 
ซ่ึงจะมีหลงเหลืออยูบ่ำ้งก็เป็นฉบบัท่ีไดเ้ก็บรักษำไวท่ี้หอจดหมำยเหตุมหำวทิยำลยัพำยพั หรืออยูใ่นกำร
ครอบครองของคริสเตียนคนเมืองบำงคนท่ีหวงแหนพระคมัภีร์ก ำเมือง อนัเป็นส่ิงล ้ำค่ำของตนและ
ปัจจุบนัน้ีมีชมรมพระธรรมก ำเมืองไดท้  ำกำรแปลพระคมัภีร์และส่ือต่ำง ๆ ท่ีเป็นภำษำก ำเมือง เพื่อท่ีจะ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในคริสตจกัรและในสังคม ซ่ึงถึงแมไ้ม่ใช่กำรสืบทอดเจตนำรมณ์ของมิชชนันำรี
โดยตรง แต่นบัเป็นกำรร้ือฟ้ืนกำรจดัท ำพระคมัภีร์ก ำเมืองและส่ือต่ำง ๆ ท่ีน่ำสนใจไม่นอ้ยทีเดียว และ
อำจเป็นร่องรอยหลกัฐำนบอกกล่ำวไดว้ำ่ในบรรดำสรรพภำษำทั้งหลำย ท่ีมีกำรใชส้ ำหรับกำรแปลพระ
คมัภีร์ไบเบิ้ลท่ีมีอยูใ่นโลกน้ีภำษำก ำเมือง (ลำ้นนำ) ควรจะถูกนบัเป็นภำษำหน่ึงในนั้นดว้ย. 
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