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ย้อนอดตีวนัคริสตมาส 
เมือ่ 125 ปี ทีบ้่าน (แม่) ดอกแดง 

โดย ผป.ประสิทธ์ิ  พงศ์อุดม 
นบัยอ้นไปถึงวนัคริสตมาส ค.ศ. 1880 หรือเม่ือปี 125 ปี ท่ีแลว้ คงเป็นวนัคริสตมาสท่ีไม่ไดมี้

ความแตกต่างไปจากเม่ือปีก่อน ๆ ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจวา่คริสตจกัรโดยทัว่ไปคงมีการจดัเฉลิมฉลองเทศกาล
แห่งความช่ืนชมหรรษาน้ีอย่างท่ีเคยปฏิบติัมา แต่ถา้หากยอ้นเวลากลบัสู่อดีตและจบัจุดไปท่ีหมู่บา้น 
(แม่) ดอกแดง ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ แห่งหน่ึงในเขตดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ มีเหตุการณ์อนัส าคญัท่ี
เช่ือวา่ ไดส้ร้างความปีติและช่ืนชมยนิดีแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งลน้เหลือยิง่กวา่คริสตมาสในท่ีใด ๆ ในเวลา
นั้น นั่นคือ ได้มีการจัดตั้ งคริสตจักร “แม่ดอกแดง” เป็นคริสตจกัรแห่งท่ีสามของมิชชันนารีคณะ
อเมริกนัเพรสไบทีเรียน ท่ีไดต้ั้งศูนยป์ฏิบติัพนัธกิจท่ีเชียงใหม่มาตั้งแต่ ค.ศ. 1867 

บา้นแม่ดอกแดง (ปัจจุบนัคือบา้นดอกแดง ต.สง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่) เป็นหมู่บา้นท่ี
อยูห่่างจากเวยีงเชียงใหม่ 18 กิโลเมตร จากบนัทึกของมิชชนันารีแสดงใหเ้ห็นวา่ หมู่บา้นแห่งน้ีจดัตั้งข้ึน
ในสมยัพระเจา้กาวิละปฐมกษตัริยข์องวงศเ์จา้เจ็ดตนผูค้รองเชียงใหม่ (ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์) นับอายุของบา้นแม่ดอกแดงถึงปัจจุบนัคงเกิน 200 ปีแล้ว แต่เดิมผูค้นส่วนใหญ่ของ
หมู่บา้นน้ีมีเช้ือสายไทล้ือ เป็นกลุ่มท่ีถูกกวาดตอ้นมาตั้งบา้นแปงเมืองในยุคท่ีเรียกว่า “เก็บผกัใส่ซ้า 
(ตะกร้า กระบุง) เก็บขา้ใส่เมือง” ในสมยัเจา้กาวลิะ 

การเดินทางไปสู่หมู่บา้นแม่ดอกแดง สมยัร้อยกวา่ปีท่ีแลว้กินเวลากว่าคร่ึงวนั ตอ้งใชก้ารเดิน
เทา้ ใช้ช้าง มา้ หรือเกวียนเป็นพาหนะโดยตอ้งลุยฝ่าทอ้งทุ่งกวา้งใหญ่ซ่ึงในหน้าฝนจะมีน ้ าท่วมนอง
มองดูราวกบัทอ้งทะเล (ปัจจุบนัมีแต่ชุมชนและบา้นจดัสรรมากพอควร) มิชชันนารีท่ีเขา้มาบุกเบิก
ประกาศพระกิตติคุณในสมยันั้นคือ ศาสนาจารยแ์ดเนียล แมคกิลวารี และศาสนาจารยโ์จนาธาน วิลสัน 
ไดรู้้จกักบัคนท่ีสนใจคริสตศ์าสนาจากหมู่บา้นน้ีคนแรกเม่ือ ค.ศ. 1875 คือ แสนค า หวัหนา้พวกขา้ทาส
ของเจา้เทพไกรสอน เจา้นายฝ่ายหญิงผูท้รงอ านาจคนหน่ึงของเชียงใหม่ แสนค าไดไ้ปนอนรักษาอาการ
เจ็บไขก้บัศาสนาจารยแ์มคกิลวารีอยู่หลายวนั และได้มีโอกาสศึกษาเร่ืองราวของคริรสต์ศาสนาจนมี
ความสนใจท่ีจะเปล่ียนมานบัถือพระเยซูคริตแ์ต่เม่ือกลบัไปบา้นก็ตอ้งจนใจเน่ืองจากทางครอบครัวไม่
เห็นดว้ยอีกทั้งสถานะของตวัเองท่ีเป็นหัวหน้าขา้ทาสของเจา้เทพไกรสอนผูมี้อ านาจยิ่ง ยากท่ีจะสลดั
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พนัธะทางสังคมออกไดง่้าย ๆ แสนค าจึงไม่อาจท่ีจะเปล่ียนความเช่ือทางศาสนาไดต้ามใจตอ้งการ ตอ้ง
รออีกสิบปีจนถึง ค.ศ. 1885 ท่านและครอบครัวจึงเขา้รับบพัติศมา 

มีผูส้นใจคริสต์ศาสนาโดยผ่านเร่ืองราวของการรักษาพยาบาลของมิชชนันารีอีกหลายคนใน
จ านวนนั้นก็มี หนานปัญญา น้อยอินต๊ะ และหนานสุวรรณ โดยต่อมาน้อยอินต๊ะและหนานสุวรรณ 
ไดรั้บบพัติศมาเม่ือ ค.ศ. 1877 ท่ีคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึง เชียงใหม่ ท่ามกลางแขกหรือคนส าคญั
โดยเฉพาะเจา้อุปราชของเชียงใหม่ ท่ีไดม้าร่วมพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนาในคร้ังน้ีดว้ยต่อจากนั้นจึงมี
ผูรั้บเช่ือคริสต์ศาสนาจากบา้นแม่ดอกแดงและหมู่บา้นใกลเ้คียงเพิ่มจ านวนมากข้ึน ซ่ึงเขา้ใจวา่ มีสตรี
คนแรกจากเขตดอยสะเก็ดท่ีรับเช่ือเป็นคริสเตียนคนแรกคือ นางเรือนค าภรรยาของหนานสุวรรณ (เป็น
บุตรสาวของทา้วแกว้ หวัหนา้หมู่บา้นแม่ดอกแดง) รับบพัติศมาเม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 1878 ก่อนท่ีจะมี
การจดัตั้งคริสตจกัรแม่ดอกแดงไม่นาน มีเหตุท่ีท าให้บรรพชนของคริสเตียนท่ีน่ี คือหนานสุวรรณและ
ครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมเป็นสมาชิกในวนัสถาปนา ทั้งน้ีเน่ืองจากต้องถูกเกณฑ์จากทางราชการให้
กลบัไป “สร้างบา้นแปงเมือง” ท่ีเชียงแสนซ่ึงถูกปล่อยรกร้างวา่งเปล่ามาเกือบร้อยปีนบัตั้งแต่คร้ังมีการสู้
รบขบัไล่กองทพัพม่าท่ียดึครองเชียงแสนออกไปในสมยัเจา้กาวลิะ 

การกลบัไปตั้งหลกัแหล่งถ่ินฐานเดิมของครอบครัวหนานสุวรรณนบัเป็นการเสียสละไม่นอ้ย
ทั้งท่ีมีโอกาส “ซ้ือ” คนอ่ืนไปแทนได ้แต่มิชชนันารีมองเห็นว่า การกลบัไปสร้างบา้นแปงเมืองคร้ังน้ี
เป็นโอกาสส าคญัส าหรับการประกาศพระกิตติคุณเพราะหนานสุวรรณมีความรู้ในการพยาบาลเบ้ืองตน้
จากมิชชนันารีและรู้จกัการให้ยาควินินแกไ้ขจ้บัสั่น อีกทั้งผูน้  าในการอพยพท่ีเป็นล้ือเช้ือสายเจา้เมือง
เชียงแสนเองก็ตอ้งการตวัหนานสุวรรณเป็นก าลงัส าคญัในการร่วมงานสร้างบา้นแปงเมืองคร้ังนั้นดว้ย 
ช่ือของหนานสุวรรณจึงเป็นบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ท่ีเป็นเสมือนต านานของคริสตจกัรแม่ดอก
แดง เน่ืองจากไม่มีผูสื้บเช้ือสายเหลืออยู่ในคริสตจกัรน้ี ทว่าไดมี้พื้นท่ีของความทรงจ าท่ีถูกจารึกไว ้
ปรากฏในนามของ “คริสตจกัรสุวรรณดวงฤทธ์ิ” ท่ีเป็นช่ือใหม่ของคริสตจกัรแม่ดอกแดงท่ีใช้กนัมา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1933 จนถึงปัจจุบนั 

ยอ้นกลับไปถึงเร่ืองราวก่อนการจดัตั้ งเป็นคริสตจกัรอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ขณะท่ี
ชาวบา้นในทอ้งท่ีดอยสะเก็ดสนใจคริสตศ์าสนา โดยผา่นความสนใจเร่ืองหยกูยาและการรักษาพยาบาล
แบบตะวนัตก ก็มีอีกส่วนหน่ึงท่ีหนัมาสนใจคริสต์ศาสนาเพราะประสบปัญหาการถูกประณามวา่เป็น
ผีก๊ะ คือคนผูเ้ป็นเจา้ของเล้ียงผีท่ีละเลยหรือไม่ค่อยใส่ใจท าให้ผีอดอยากแล้วมนัก็ออกไปอาละวาด
ส าแดงเดชท าใหผู้ค้นในหมู่บา้นลม้ป่วย เม่ือมีการไต่สวนวินิจฉยัโรคตามแบบการรักษาท่ีเช่ือในเร่ืองผ ี
ผูป่้วยจะออกช่ือเจา้ของผท่ีีมาท า คนผูเ้ป็นเจา้ของผท่ีีถูกประณามน้ีมีทั้งผูมี้อนัจะกินและคนยากจน หาก
มองในทางวชิาการปัจจุบนัอาจเห็นไดว้า่เป็นทั้งเร่ืองของความเช่ือทางสังคมจริง ๆ และอีกแง่หน่ึงก็เป็น
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การกลัน่แกลง้ทางสังคม (คงเลยเถิดไปถึงการเมืองดว้ย) ดงัปรากฏในเร่ืองราวชีวิตของลุงดว้ง (ซ่ึงเป็น
ช่ือกลางของคริสตจกัรสุวรรณดวงฤทธ์ิ) เป็นชาวบา้นท่ีอยู่ในเขตหมู่บ้านป่าป้อง (ชาวบา้นท่ีน่ีเป็น
ไทขึน) ท่ีอยู่ใกลก้บับา้นแม่ดอกแดง ตามการเล่าขานของมิชชนันารีกล่าววา่ ลุงดว้งถูกกล่าวหาวา่เป็น
ผกี๊ะ ถูกไล่ท่ี บา้นถูกยดึ และพืชไมผ้ลถูกโค่นท าลาย เพราะผูมี้อ  านาจตอ้งการท่ีดินและบา้นไมส้ักอยา่ง
ดีของลุงด้วงมาเป็นเจ้าของและเพื่อประโยชน์ของตน ลุงด้วงมาพึ่ งบรรดามิชชันนารีแต่ก็ไม่อาจ
ตา้นทานอ านาจนั้นได้ ในท่ีสุดท่านตอ้งออกไปบุกเบิกท่ีท ากินใหม่ตามค าแนะน าของมิชชนันารีใน
แหล่งท่ีซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากหมู่บา้นเดิมนกั และต่อมาท่ีแห่งใหม่น้ีภายหลงัไดมี้การขยบัขยายกลายเป็น
หมู่บา้นป่าป้องใตร้้อง เป็นหมู่บา้นท่ีมีเฉพาะคริสเตียนแห่งแรก ๆ ในภาคเหนือ (ปัจจุบนัคือคริสตจกัร
ศรีพนาลยั) 

จากจุดเร่ิมตน้ดงักล่าว ท าให้คนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีก๊ะหรือเบ่ือหน่ายในการเล้ียงผี ไดห้นัมา
รับเช่ือเป็นคริสเตียนมากข้ึนซ่ึงมิชชนันารีท่ีเขา้มาภายหลงับางท่านถึงกบัมองวา่ คริสตจกัรแม่ดอกแดง
เป็นคริสตจกัรท่ีเกิดมาจากผูท่ี้ประสบปัญหาดงักล่าวน้ีดงัมีขอ้ความท่ีมิชชนันารีไดเ้ขียนไวว้า่ “เจา้พวก
ผีปีศาจผูห้ลอกลวงไดผ้ลกัดนัให้คนนบัร้อยหรืออาจเป็นพนัไปหาพระเยซูคริสต์โดยพวกมนัไม่รู้ตวั” 
นัน่หมายถึงวา่ ความเช่ือเร่ืองผไีดผ้ลกัไสให้คนออกจากบา้นเดิมท่ีส้ินหวงัเขา้สู่ประตูของคริสตจกัรท่ีมี
ความรอด 

เม่ือถึงตอนเยน็ของวนัคริสตมาส ค.ศ. 1880 (วนัเสาร์ท่ี 25 ธนัวาคม ค.ศ.1880) นบัเป็นวนัคริ
สตมาสท่ีส าคญัยิ่งส าหรับมิชชนันารีอย่างน้อย 3 คน คือศาสนาจารยโ์จนาธาน วิลสัน นางสาวเอดน่า 
โคล ์และนายแพทยแ์มเรียน เอ. ชีค ท่ีไดล้ะโอกาสปลีกตวัจากการเฉลิมฉลองคริสตมาสของคริสตจกัร
ในเวียงเชียงใหม่ออกมายงัหมู่บา้นแม่ดอกแดง เพื่อการจดัตั้งคริสตจกัรโดยไดใ้ช้บ้านเดิมของหนาน
สุวรรณเป็นท่ีประกาศการจดัตั้งคริสตจกัรแม่ดอกแดง ประกอบดว้ยสมาชิกเร่ิมแรก 6 คน วนัรุ่งข้ึนมี
การนมสัการของคริสตจกัรน้ี มีผูใ้หญ่เขา้รับบพัติศมาอีก 10 คน และเด็ก 2 คน คริสตจักรแม่ดอกแดง
ไดส้ าแดงถึงการเติบโตดา้นความเช่ือและขยายจ านวนสมาชิกออกไปอย่างน่าพอใจ กระทัง่มิชชนันารี
ไดก้ล่าวไวด้ว้ยความช่ืนชมเม่ือ ค.ศ. 1884 วา่ “คริสตจกัรแม่ดอกแดงก าลงัจะกลายเป็นเพชรเม็ดงามของ
คริสตจกัรลาว” (ลา้นนา) 

ดงันั้น วนัคริสตมาสเม่ือ 125 ปี ท่ีแลว้ อาจมีความช่ืนชมยินดีกนัในคริสตจกัรท่ียุโรป องักฤษ 
อเมริกา และทุกแห่งท่ีมีคริสตจกัรและคริสตชนทัว่โลก แต่ท่ีหมู่บา้นเล็ก ๆ แห่งหน่ึงอยา่งบา้นแม่ดอก
แดงท่ีมีใครรู้จกันอกจากฝร่ังมิชชนันารีไม่ก่ีคนและผูค้นในหมู่บา้นใกลเ้คียงไม่ก่ีแห่งก็มีความปีติและ
ช่ืนชมยินดีปรากฏข้ึนอยา่งลน้เหลือเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะมิชชนันารีท่ีไดฟั้นฝ่าปัญหา อุปสรรค และ
ความทุกข์ยากล าบากในการน าข่าวประเสริฐไปสู่ผูค้นในเขตดอยสะเก็ด คงเป็นกลุ่มคนท่ีรู้สึกช่ืนชม
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ยนิดีและมีความปีติสุขอยา่งท่ีสุด...และวนัน้ี เชิญเรามาระลึกถึงความช่ืนชมยนิดีและความปีติสุขแห่งวนั
นั้น 

ปุจฉา – อยากรู้ไหมครับว่า ค  าสุดทา้ยของช่ือ “คริสตจกัรสุวรรณดวงฤทธ์ิ” มาจากไหน? หา
ค าตอบไดใ้นหนงัสือ “ป้อเก๊า แม่เดิม” : ประวติัศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด จดัพิมพโ์ดย ฝ่าย
ประวติัศาสตร์ สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 74 ฉบบัท่ี 666 ธนัวาคม 2005, หนา้ 35-36. 


