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123 ปี 

“พ่อครูหลวงแมคกลิวารี” 

กบัการสร้างผู้น าคริสเตียนคนเมอืง 
เม่ือ ค.ศ. 1883 ศาสนาจารยแ์ดเนียลแมคกิลวารี หรือท่ีคริสเตียนทางภาคเหนือเรียกขานท่านวา่ 

“พอ่ครูหลวง” มิชชนันารีของคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนไดริ้เร่ิมงานอยา่งหน่ึงท่ีนบัวา่มีความส าคญั
ต่ออนาคตของคริสตจกัรไทยอยา่งมาก นัน่คือ การจดัท าโครงการฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์เพื่อเตรียม
ผูน้ าคริสเตียนคนเมืองให้เป็นก าลงัในการปฏิบติัพนัธกิจการประกาศและผูน้ าในคริสตจกัร จากบนัทึก
ในหนงัสือเชิงอตัชีวประวติัของท่านเร่ือง “A HALF CENTURY AMONG THE SIAMESE AND THE 
LAO” (1912) กล่าววา่ เม่ือมีการจดัตั้งเพรสไบเทอร่ีลาวซ่ึงเป็นองคก์รปกครองคริสตจกัรเพรสไบที
เรียนในลา้นนา ในปี ค.ศ. 1883 “ขา้พเจา้มีความคิดอยา่งเตม็ท่ีในเร่ืองของการจดัตั้งชั้นเรียนทางศาสน
ศาสตร์” และในปีนั้นเองศาสนาจารยแ์มคกิลวารีก็ไดเ้สนอร่างแผนการต่อเพรสไบเทอร่ีลาวเพื่อจะ
จดัตั้งงานดา้นน้ีตามความใฝ่ฝันของท่าน 

เม่ือกล่าวถึงความใฝ่ฝันของศาสนาจารยแ์มคกิลวารีในเร่ืองการสร้างผูน้ าคริสเตียนคนเมือง คง
ตอ้งนบัยอ้นไปตั้งแต่เม่ือท่านเขา้มาบุกเบิกจดัตั้งมิชชนัท่ีเชียงใหม่ ค.ศ. 1867 ซ่ึงเม่ือถึง ค.ศ. 1880 ก็
สามารถจดัตั้งคริสตจกัรท่ีเชียงใหม่ 3 แห่งและท่ีเมืองล าปาง 1 แห่ง ท่ีส าคญัคือทั้งศาสนาจารยแ์มคกิล
วารีและศาสนาจารยโ์จนาธานวลิสัน มิชชนันารีผูบุ้กเบิกรุ่นเดียวกนัต่างมีคริสเตียนคนเมืองเป็นผูช่้วย
ในการท าพนัธกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ดงัท่ีศาสนาจารยแ์มคกิลวารีกล่าวถึง “หนานอินตะ๊” คริสเตียน
คนแรกในภาคเหนือผูช่้วยคนส าคญัวา่ “ขณะท่ีขา้พเจา้มีหนานอินตะ๊ร่วมงานดว้ยนั้น งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเป็นสองเท่า” ตามความคิดของท่านคือหากมีคริสเตียนคนเมืองร่วมงานกบัท่าน
มากข้ึนก็จะมีประสิทธิผลมากข้ึนเป็นทวคูีณ  

ความจริงหากพิจารณาถึงความคิดของศาสนาจารยแ์มคกิลวารีในเร่ืองการเผยแพร่คริสตศ์าสนา
ในต่างแดนก็คงไม่มีอะไรแตกต่างไปจากมิชชนันารีคนอ่ืน ๆ ในยคุร่วมสมยัคริสตศวรรษท่ี 19 แต่ในแง่
ของการเตรียมผูน้ าคริสเตียนคนเมืองแลว้ ท่านเป็นคนตน้คิดและมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะใหส้อดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ินดว้ย ส่ิงท่ีศาสนาจารยแ์มคกิลวารีมองเห็นคุณลกัษณะของคริสเตียนคนเมืองท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
การเตรียมเป็นผูน้ าและผูช่้วยของท่านคือ 

 ประการแรก คริสเตียนคนเมืองผูช่้วยของท่านไม่วา่จะเป็นหนานอินตะ๊ หนานสุวรรณ นอ้ยอิน
ทะจกัร หรือ หนานตา (ครูนนัตา) ลว้นเป็นผูผ้า่นการบวชเรียนมาจากวดั ไดเ้รียนรู้ทางพุทธศาสนา
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และอขัรวธีิอยา่งลึกซ้ึง คือเป็นคนระดบัหวักะทิของสังคมก็วา่ได ้ เม่ือน าคนเหล่าน้ีมาฝึกอบรมท าพนัธ
กิจของคริสตศ์าสนาก็ท าใหไ้ดค้นท่ีมีประสิทธิภาพเยีย่มยอด 

ประการท่ีสอง การท่ีคนเหล่าน้ีเป็นคนของทอ้งถ่ินมีความคุน้เคยกบัวธีิชีวติของทอ้งถ่ินเป็นท่ี
เคารพนบัถือของคนในสังคม เป็นผูร้อบรู้ในเร่ืองศาสนาหรือคุน้เคยกบัความเช่ือของสังคม ดงันั้นเม่ือ
ไดรั้บความรู้ในคริสตศ์าสนายอ่มมีความสามารถในการเขา้หาคน รู้วธีิท่ีจะอธิบายความเช่ือใหม่ รู้ความ
ตอ้งการของชาวบา้น หรือรู้ทางหนีทีไล่ในการโตต้อบปัญหาทางศาสนา ซ่ึงความสามารถของผูน้ าทาง
ปัญญาของผูช่้วยคนเมืองเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีศาสนาจารยแ์มคกิลวารียอมรับวา่ “ฝร่ังมิชชนันารีไม่อาจท าได ้
หรือหากท าไดก้็คงไม่มีประสิทธิภาพเท่ากบัพวกเขาเหล่านั้น” 

ประการท่ีสาม ศาสนาจารยแ์มคกิลวารีรู้อยูเ่ตม็อกวา่พนัธกิจคริสตจกัรในอนาคตจะตอ้งใหค้น
ทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบเพราะเป็นไปไม่ไดท่ี้งานดงักล่าวจะอยูใ่นเมืองของมิชชนันารีโดยตลอด ดงันั้น
ในเม่ือท่านเห็นวา่ผูช่้วยท่ีคอยติดสอยหอ้ยตามท่านเป็นคนท่ีฝึกฝนใหมี้ความสามารถได ้ แต่ท่านอดคิด
ไม่ไดว้า่เหตุไฉน “คนอยา่งพวกเขาเหล่าน้ีจึงไม่ขยายจ านวนมากข้ึนหนอ?” ดงันั้นท่านจึงใหค้วามสนใจ
ในการสร้างคริสเตียนคนเมืองอยา่งหนานอินตะ๊ หนานสุวรรณ นอ้ย อินทะจกัร หรือหนานตา (ครูนนั
ตา) ข้ึนมาอีกหลาย ๆ คน 

ตามนิมิตและความคิดของศาสนาจารยแ์มคกิลวารีเห็นวา่การท่ีจะสร้างผูน้ าคริสเตียนคนเมือง
ไดก้็โดยการจดัการศึกษาในแบบของคริสเตียน เพื่อเตรียมคนและคดัสรรผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเขา้
เรียนทางศาสนาใหไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูน้ าฆราวาสในคริสตจกัรและเป็นนกับวชหรือบรรพชิต 
(ศาสนาจารย)์ ต่อไป นัน่คือท่านไดคิ้ดใหมี้การเตรียมการอยา่งเป็นระบบ คือมี “ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดั
การศึกษาสามญัส าหรับคริสเตียนของเราทั้งหมด จดัการศึกษาระดบัมธัยมทั้งชายและหญิง” อีกทั้งได้
เสนอลกัษณะและวธีิการเรียนการสอนส าหรับผูท้  างานประกาศและเป็นศาสนาจารย ์ ซ่ึงการจดั
การศึกษาส าหรับส่วนหลงัน้ี “ในเบ้ืองตน้จะตอ้งเตรียมผูท่ี้หนัมาเป็นคริสเตียนท่ีมีความสามารถและมี
ความมุ่งมัน่ท่ีสุดในกลุ่มมาสอนใหเ้ป็นผูน้ าฆราวาสและเป็นผูน้ าในคริสตจกัรเพื่อให้ท างานการเผยแพร่
อยา่งมีประสิทธิภาพ” และเลือกสรรคนท่ียอดเยีย่มในกลุ่มเพื่อมารับการฝึกอบรมส าหรับเป็นนกับวช
หรือศาสนาจารยผ์ูน้  าระดบัสูงข้ึนไป 

แนวคิดและวธีิการเตรียมผูน้ าฆราวาสและบรรพชิตส าหรับคนเมืองของศาสนาจารยแ์มคกิล
วารีกล่าวโดยสรุปดงัน้ี  

1. วชิาเรียนมีลกัษณะท่ียดืหยุน่ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเขา้เรียนไดต้ามโอกาสและตามสภาพแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ิน โดยทั้งน้ีก็ขอใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนขณะท่ีตอ้งรับผดิชอบหนา้ท่ีการงานของตนเองอยู ่
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และท่ีส าคญัคือเป็นการศึกษาแบบฝึกปฏิบติัจริงโดยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลใหค้  าแนะน าอยา่งเป็นจริง
เป็นจงัของครูใหญ่ และเดินทางร่วมกบัครูมิชชนันารี ในฐานะเป็นผูช่้วย 

2. ควรจะใหค้่าตอบแทนหรือเบ้ียเล้ียงผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้มาเรียนเน่ืองจากผูท่ี้จะเขา้เรียน
ระดบัน้ีส่วนใหญ่มีครอบครัวแลว้และตอ้งท ามาหาเล้ียงชีพครอบครัวดว้ย ซ่ึงในสังคมอเมริกนัเองก็เห็น
ดีในการสนบัสนุนทุนส าหรับผูเ้รียนเพื่อเตรียมตวัเป็นนกับวช ยิง่กวา่นั้นท่านยงัช้ีวา่ เงินสนบัสนุน
ครอบครัวมิชชนันารีในยุโรปครอบครัวเดียวสามารถให้การสนบัสนุนผูเ้ตรียมเป็นนกับวชพื้นเมืองได้
ถึงหกครอบครัว หรือใหก้บัผูเ้ผยแพร่ศาสนาชาวพื้นเมืองท่ีดีถึงสิบคน 

เม่ือศาสนาจารยแ์มคกิลวารีไดเ้สนอแผนการดงักล่าวทางเพรสไบเทอร่ีลาวรับเอาแผนการน้ี
ดว้ยความกระตือรือร้น และไดด้ าเนินการโดยจดัท าระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมทั้งจดัตั้ง 
“คณะกรรมการศึกษา” ข้ึนมารับผดิชอบ ซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้นใหญ่โตกวา่ท่ีท่านคิด ดงันั้นเม่ือศาสนา
จารยแ์มคกิลวารีไดม้องดูวธีิการและวธีิคิดของเพรสไบเทอร่ีลาวก็เห็นทนัทีวา่ เป็นโครงการท่ีใหญ่โต
เกินไปและมีลกัษณะเป็นฝร่ังมากทีเดียว ไม่เหมาะสมกบัคริสตจกัรของคนเมือง ท่านกล่าววา่ ตาม
แผนการและแนวทางท่ีเพรสไบเทอร่ีลาวไดจ้ดัการนั้น “มีกฎเกณฑแ์ละขอ้งบงัคบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
เง่ือนไขของโบสถอ์เมริกนัมากกวา่โบสถล์าว (ลา้นนา)” อีกทั้งการสรรหาผูม้าเรียนเป็นลกัษณะเหมือน
การจดัหาคนของคริสตจกัรมากกวา่ท่ีจะหาคนท่ีเขา้ใจและ เตรียมตวัมาเรียนงานเป็นนกับวชจริง ๆ  

เม่ือด าเนินการไปไดไ้ม่นาน ชั้นเรียนพระคริสตธรรมของเพรสไบเทอร่ีลาวก็ลม้ลงอยา่งไม่เป็น
ท่าเน่ืองจากผูเ้รียนต่างทยอยโบกมืออ าลากนัเกือบหมด เพราะไม่อาจทนต่อการทดสอบอยา่งทรหด (ซ่ึง
เป็นกระบวนวธีิท่ีเพรสไบเทอร่ีคิดวา่เป็นการทดสอบอยา่งดีถึงความจริงใจของผูเ้รียน) ขณะท่ีศาสนา
จารยแ์มคกิลวารีไดก้ลบัมาใชว้ธีิการของท่านอยา่งเดิมคือ สอนศิษยแ์บบตวัต่อตวัและใหศิ้ษยติ์ดตาม
อาจารยผ์ูส้อนไปทุกหนแห่ง  

จึงกล่าวไดว้า่ การริเร่ิมชั้นเรียนอบรมทางศาสนศาสตร์ส าหรับสร้างผูน้ าคริสเตียนคนเมือง
ปรากฏข้ึนอยา่งจริงจงัเป็นกา้วแรกใน ค.ศ. 1889 โดยการรับผดิชอบของศาสนาจารยน์ายแพทยว์ลิ
เลียมคลิฟตั้น ดอดด ์ (หมอดอดด)์ อาจจะดูขาดช่วงกนัแต่ก็นบัไดว้า่เป็นอีกกา้วหน่ึงท่ีต่อจากการริเร่ิม
ของศาสนาจารยแ์มคกิลวารีโรงเรียนพระคริสตธรรมกา้วท่ีสองเดินมาสะดุดลงท่ี ค.ศ. 1897 โดยยบุลง 
กลายเป็นเพียงการอบรมพระคริสตธรรมเคล่ือนท่ี กระทัง่ถึง ค.ศ. 1912 จึงไดเ้ร่ิมกา้วท่ีสาม โดยการ
จดัตั้งเป็นสถาบนัข้ึนใหม่อยา่งมัน่คง มีการสร้างอาคารเรียนใหญ่โตส าหรับสมบูรณ์เม่ือ ค.ศ. 1916 
นบัเป็นอาคารท่ีโดดเด่นเป็นหน่ึงในลา้นนา และเม่ือ ค.ศ. 1974 โรงเรียนพระคริสตธรรมไดเ้ป็นก าลงั
ส าคญัร่วมกบัโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภแ์มคคอร์มิคจดัตั้ง “วทิยาลยัพายพั” ซ่ึงเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาของคริสเตียนแห่งแรกในประเทศไทย จนถึง ค.ศ. 1979 โรงเรียนพระคริสตธรรมก็
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ไดก้ลายร่างเป็น “คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี” ของวทิยาลยัพายพั และยงัเป็นคณะหน่ึงของ
มหาวทิยาลยัพายพัจนถึงปัจจุบนั 

จาก ค.ศ. 1883 จนถึง ค.ศ. 2006 นบัเป็นเวลา 123 ปี ซ่ึงหากนบัยอ้นไปเม่ือ 123 ปีท่ีแลว้ เป็น
เร่ืองท่ีน่าทบทวนวา่ แทท่ี้จริงพอ่ครูหลวงแมคกิลวารีคิดอะไรในเร่ืองการสร้างผูน้ าคริสเตียนคนเมือง 
เพราะส่ิงท่ีท่านริเร่ิมกบัการถูกดดัแปลงในภายหลงัดูเหมือนไม่ค่อยตรงใจท่านนกั และเพียงกา้วแรกก็
พบปัญหาหรืออุปสรรคท่ีท าใหท้่านกล่าวเชิงประชดวา่ เป็นการดีเหมือนกนัท่ีโครงการนั้นลม้เหลว 
เพราะท่านจะไดมี้เวลาในการเดินทางออกเผยแพร่ (Evangelical tour) ซ่ึงเป็นพนัธกิจท่ีท่านชอบนกัหนา 
(พอ่ครูหลวงแมคกิลวารีเดินทางประกาศและส ารวจทั้งในดินแดนลา้นนาและเลยออกไปถึงตอนใตข้อง
จีน ถึงหลวงพระบางและเชียงตุงตั้งแต่ ค.ศ.1872-1898 จึงหยดุเพราะพลดัตกจากหลงัมา้บาดเจบ็ถูกหา้ม
ไม่ใหเ้ดินทางอีก – ขณะท่ีท่านเองมีอายไุด ้70 ปีแลว้)  

ขอ้สรุปประการแรกท่ีชดัเจนตามท่ีพอ่หลวงแมคกิลวารีบนัทึกไวก้็คือ การริเร่ิมสร้างผูน้ าคริส
เตียนคนเมืองกา้วแรกไม่เป็นไปตามสภาวะของคริสตจกัรคนเมือง แต่เป็นการคิดแบบฝร่ังเอา “ของ
ฝร่ัง” มาท ากบัคนพื้นเมือง สร้างกฎระเบียบหยมุหยมิจนเป็นการปิดกั้นศกัยภาพของคริสเตียนคนเมืองท่ี
ควรจะไดรั้บการเสริมสร้างสนบัสนุนใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถตามศกัยภาพและตามบริบททาง
สังคมของพวกเขา 

เม่ือถึงบั้นปลายชีวติของศาสนาจารยแ์มคกิลวารี ท่านไดนึ้กยอ้นถึงประสบการณ์ส าคญั 
ประการหน่ึงคือการสร้างผูน้ าคริสเตียนคนเมืองส าหรับคริสตจกัรในภาคเหนือวา่ คริสเตียนคนเมืองท่ี
ผา่นความรู้มาจากการบวชเรียนในศาสนาพุทธนบัเป็นฐานอนัส าคญัในการสร้างเขาใหเ้ป็นผูน้ าของ
คริสตจกัรท่ีสามารถเขา้กนัไดก้บัคนในการสร้างและเขา้ใจในการพดูคุยเร่ืองของพระกิตติคุณกบัคน
รอบขา้งท่ีมีความเช่ือในศาสนาพุทธหรือความเช่ือของสังคมทอ้งถ่ิน และท่านไดบ้นัทึกถึงเร่ืองท่ี
มิชชนันารีรวบอ านาจไวก้บัตนโดยไม่กระจายสู่คนพื้นเมืองอยา่งเจบ็ปวดวา่ “ขา้พเจา้ตอ้งสารภาพอยา่ง
ตรงไปตรงมาวา่ ความผดิพลาดอยา่งใหญ่หลวงของพวกเรามาจากการท างานดว้ยตนเองมากจนเกินไป 
แทนท่ีจะฝึกผูอ่ื้นใหท้  างานเหล่าน้ี แลว้จึงด าเนินนโยบายโดยผา่นพวกเขาอีกชั้นหน่ึง” 

ขอ้สรุปเบ้ืองตน้ในท่ีน้ีคือ การสร้างผูน้ าคริสเตียนในทอ้งถ่ินหากจะใหดี้ผูน้ั้นจะตอ้งรู้จกัสังคม
ของตนเองและรู้สึกถึงศาสนาและความเช่ือของสังคมของตนเองก่อนท่ีจะมาต่อยอดความรู้ทางศาสน
ศาสตร์และการเตรียมผูน้ าส าหรับอนาคตควรละเสียซ่ึงการหวงอ านาจและมีความไวว้างใจใหผู้อ่ื้นได้
เขา้มามีส่วนรับผิดชอบในพนัธกิจอยา่งเท่าเทียมและอยา่งจริงจงัจริงใจ 
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