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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณ สุ รพล ดาริ ห์กุล
ผูซ้ ่ ึ งกรุ ณาให้คาแนะนา คาปรึ กษา และข้อเสนอแนะจนงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เสร็ จสมบูรณ์
ผูเ้ ขียนกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช คูภานุ มาต อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ให้คาแนะนา
ชี้แนะ และตรวจแก้ไขงานอย่างใส่ ใจจนงานเสร็ จสมบูรณ์
กราบขอบพระคุณผูป้ กครองไสว ชินวงศ์ ศิลปิ นที่รังสรรค์งานศิลปะกระจกสี ที่สวยงามภายใน
ห้องนมัสการแฮมลิน ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลและให้คาปรึ กษา ต่อการค้นคว้าอิสระฉบับนี้
กราบขอบพระคุณศาสนาจารย์ วิลเลียม เจ. โยเดอร์ คณบดีเกียรติคุณและที่ปรึ กษาวิทยาลัยพระ
คริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ซึ่งเป็ นผูส้ ร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรื่ องราวของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรม
แมคกิลวารี และศิลปะกระจกสี ในห้องนมัสการแฮมลิน
ขอบพระคุณวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่เป็ นแหล่งข้อมูลในการ
ค้น คว้า งาน และกราบขอบพระคุ ณ ผู ้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ข้อ มู ล ทุ ก ท่ า น รวมถึ งผู ้มี ส่ ว นให้ ค วาม
อนุเคราะห์ในทุกด้านจนทาให้การศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสาเร็ จ
ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่สุพตั รา ปิ ยะสนธิ์ และสมาชิ กในครอบครัวทุกคน ที่เป็ นกาลังใจ
และเป็ นแรงสนับสนุนต่อการทางานในครั้งนี้จนสาเร็ จลุล่วง
ท้ายนี้ ทุกสิ่ งสาเร็ จได้โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และทุกอย่างขอถวายเกียรติ
แด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ องการจัดการห้องนมัสการแฮมลิน มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชี ย งใหม่ เพื่ อเป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ คริ ส ต์ศาสนานิ ก ายโปรเตสแตนท์ มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อศึ ก ษาบริ บ ท
ที่เกี่ยวกับคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ และประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมค
กิ ล วารี มหาวิท ยาลัย พายัพ จัง หวัดเชี ยงใหม่ ลักษณะทางศิ ลปกรรม แนวคิ ด ความหมาย กิ จกรรม
ที่ เกี่ ยวข้อง และปั ญ หาของห้ อ งนมัส การแฮมลิ น อาคารวิ ท ยาลัย พระคริ ส ต์ ธ รรมแมคกิ ล วารี
มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
การค้น คว้า อิ ส ระนี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธี ก ารศึ ก ษา
ในรู ป แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และนาเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณนา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured
Interview) โดยเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus
group Discussion) ที่ คั ด เลื อ กจากการสุ่ มแบบจงใจ (Purposive Sampling) แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์ เพื่ อ หาแนวทางในการอนุ รัก ษ์และพัฒ นาห้อ งนมัส การแฮมลิ น ให้ เป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้
เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ต่อไป
ผลจากการศึกษาศิลปะกระจกสี ที่ติดตั้งอยูภ่ ายในห้องนมัสการแฮมลิน และรวมถึงส่ วน
บริ เวณทางเข้าอาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี และงานภาพวาดสี น้ ามันบนผนังในห้อง
นมัสการแฮมลินเป็ นสื่ อช่วยให้ผมู ้ ีความเชื่อ ได้เข้าใจในคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้ง่ายขึ้น
ง

เนื่องจากได้ถูกจัดเรี ยงและนาเสนอตามหลักคาสอนไว้อย่างเป็ นระบบ และมีคุณค่าเหมาะสมที่จะเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ แต่ห้องนมัสการ
แฮมลิ นมีปัญหาที่จะทาให้การพัฒนาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้คริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย ประการแรกคือ ปั ญหาทางด้านพื้นที่ และปั ญหาด้านระบบการจัดการ ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้
เสนอแนวทางเพื่อจัดการห้องนมัสการแฮมลินเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้คริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์
ดังนี้ คือ
1)
2)
3)

แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะกระจกสี เพื่อให้เกิดความคงทนและยัง่ ยืน
การพัฒนาสื่ อเผยแพร่ คุ ณ ค่าของห้องนมัส การแฮมลิ นให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อ
เสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
จัดการห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

จ
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ABSTRACT
The objectives of this Independent study on the arrangement of the Hamlin chapel
management at Payap university, Chiangmai province to be the learning center for Protestant of
Christianity. The purpose of this study were the whole contexts about Protestant of Christianity, the
historical background of Macguivary, arts, ideas, meanings, relevant activities and problems of the
Hamlin chapel in college of Macguivary at Payap university, Chiangmai province. In order to give a
recommendation guideline for preserving, improving of the Hamlin chapel and to establish the
learning center for Protestant of Christianity.
This Independent study was the qualitative research by using the interdisciplinary
research and presents in descriptive research. The tools to collect data were observation and
unstructured interview by selecting interviewers and focus group discussion by purposive sampling.
The analysis utilizes to preserve, improve the Hamlin chapel and to establish the learning center for
Protestant of Christianity.
The results of this study on the stained glass in the Hamlin chapel, the entrance
area of the college of Macguivary and the oil paintings on the wall of the Hamlin chapel were the
channels for people to understanding the teaching of Jesus easily and worth to be the learning center
to enhance for Protestants of Christianity. However, there had two problems to develop the Hamlin

ฉ

chapel to be the learning center for Protestants of Christianity. First, the location of the Hamline
chapel and second, managing in the Hamlin chapel. Therefore, the researcher suggested three ways
to solve the problems are:1) Guidelines the way to preserve, sustainability and durability of the stained glass
in the Hamlin chapel
2) Improvement the multimedia to promote the value of the Hamlin chapel to be
the learning center to enhance for Protestants of Christianity.
3) Arrange the Hamlin chapel to be the living museum for learning.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผลของกำรศึกษำ
พิธีนมัสการพระเจ้าในโบสถ์วิหารของคริ สเตียนนั้น จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนกราบไหว้บูชาพระเจ้า
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระองค์อนั หาที่สิ้นสุ ดมิได้ และถือ
อาการนมัสการพระเจ้าเป็ นหัวใจสาคัญของชีวิตคริ สเตียนเป็ นสิ่ งที่จะขาดเสี ยมิได้คาว่า “นมัสการ” ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้

1

คาว่า

นมัสการ”ในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์มีรากศัพท์มาจากคาหลายคาซึ่งในพระคัมภีร์เดิมมาจากคาในภาษา
ฮีบรู วา่ “ชาคาห์” (Shachah) แปลว่าการคุกเข่าหรื อกราบลงอันเป็ นวิธีแสดงความเคารพนับถือทางกาย
หรื อทางจิตใจหรื อทั้งสองอย่าง ในพระคัมภีร์ใหม่คาว่านมัสการมาจากภาษากรี กสองคาด้วยกัน คาแรก
คือคาว่า “พรอสคูเนโอ” (Proskuneo) แปลว่า จูบมือของผูอ้ ื่น หรื อกราบลงต่อผูอ้ ื่นเพื่อแสดงความเคารพ
คาที่สองคือคาว่า “ลีทวั เจีย” (Leitourgia) แปลว่า การกระทาของประชาชน2
การนมัสการพระเจ้าสามารถทาได้โดยลาพังตนเอง ณ สถานที่ใดหรื อเวลาใดก็ได้แล้วแต่เจ้าตัว
เห็นว่าเหมาะสมการนมัสการไม่จากัดอยูท่ ี่สถานที่หรื อเวลาเสมอไปเพราะพระเยซูตรัสว่า

“พระเจ้า

เป็ นพระวิญญาณ ผูท้ ี่นมัสการพระองค์ตอ้ งนมัสการด้วยจิตวิญญาณ และความจริ ง” 3 การนมัสการ
อาจทาโดยคนกลุ่มย่อยเพียง 2 –3 คน ขึ้นไป โดยจัดขึ้นภายในครอบครัวหรื อสถานที่นดั หมายใดๆ
ในช่วงวันที่กาหนดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรื ออาจจัดให้มีทุกวันก็ได้ ส่ วนพิธีนมัสการในที่ประชุมหรื อ
ที่โบสถ์วิหารของคริ สเตียน จะมีอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพราะพระเจ้าได้กาหนดไว้วา่ ภายใน 7 วันนั้น
พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525, (พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อักษรเจริ ญ
ทัศน์), หน้า 427.
2
ศิลป์ ชัย เชาว์เจริ ญรัตน์, นมัสกำร , (พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุ งเทพฯ: สถาบันคริ สเตียนศึกษาและพัฒนา
คริ สตจักร, 2008 (2551)), หน้า 5-6.
3
พระธรรมยอห์น, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 4 ข้อ 24,
(กรุ งเทพ, สมาคม พระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 192.
1

1

ให้ทางาน 6 วัน ส่ วนอีกวันหนึ่งให้หยุดพักผ่อนและนมัสการพระองค์ 4 ส่ วนสถานที่นมัสการเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้ผฟู ้ ังสามารถรับฟังคาเทศนาได้ดียงิ่ ขึ้นฉะนั้นควรมีการจัดเตรี ยม
สถานที่นมัสการดังนี้คือ
1)
2)
3)

4)
5)
6)

ควรดู แลสถานที่ ให้ส ะอาดไม่ มีกลิ่ น เหม็น อับ และแลดู เรี ยบร้ อ ยไม่ ข ัด สายตา
ผูท้ ี่มานมัสการ
มีการใช้อุปกรณ์ขยายเสี ยงอย่างเหมาะสมที่จะช่วยให้ที่ประชุมได้ยินเสี ยงผูเ้ ทศนา
ได้อย่างชัดเจนและทัว่ ถึง
จัดรู ป แบบของที่ ประชุ ม โต๊ะ เก้าอี้ของผูฟ้ ั ง ธรรมมาสน์ ฯลฯ ไว้ในตาแหน่ งที่
เหมาะสมเพราะจะช่วยสร้างบรรยากาศให้มีสมาธิ ในการฟั งและตอบสนองพระ
วจนะได้ง่ายขึ้น
อุณหภูมิของห้องประชุมพอเหมาะไม่ร้อนหรื อเย็นจนเกินไป
ไม่ควรมีอะไรคอยดึงความสนใจของผูฟ้ ังไปจากคาเทศนา เช่นเสี ยงจากภายนอก
ภายใน คนเดินไปเดินมา ฯลฯ
แสงบริ เวณธรรมมาสน์ ควรสว่างเพี ยงพอที่ ผูเ้ ทศนาจะอ่านพระคัมภี ร์และบท
เทศนาและสว่างพอที่จะให้ที่ประชุมมองผูเ้ ทศนาได้อย่างชัดเจน5

วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เป็ นสถาบันที่สาคัญแห่งหนึ่งของคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตส
แตนท์ในประเทศไทย เพราะเป็ นแหล่งที่สรรสร้างบุคลากรเพื่อทางานในคริ สตจักร เป็ นผูน้ าคริ สตจักร
และเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะไปสู่ ปวงชนทุกหนทุกแห่ ง มีประวัติศาสตร์ ยาวนานที่น่าสนใจ ดังนี้ ก่อตั้งขึ้น
ในปี ค.ศ.1889 (พ.ศ.2432) โดยเริ่ มต้นจากการเป็ นชั้นเรี ยนฝึ กอบรมทางศาสนศาสตร์ (Theological Training
Class)6 ในปี ค.ศ.1912 (พ.ศ.2455) มีการจัดตั้งโรงเรี ยนศาสนศาสตร์ ข้ ึนอย่างเป็ นทางการโดยใช้ชื่อว่า
“พระคริ สตธรรมแมคกิ ล วารี ” (McGilvary Theological Seminary) เพื่ อเป็ นเกี ยรติ แก่ ศาสนาจารย์
ดร.ดาเนี ยล แมคกิลวารี มิชชันนารี คณะอเมริ กนั เพรสไบที เรี ยน ผูบ้ ุกเบิ กการประกาศคริ สต์ศาสนาในล้านนา7
4

บัวขาบ รองหานาม, วันสำคัญและพิธีกำรต่ ำง ๆ ของคริสเตียน, (กรุ งเทพฯ: พระกิตติคุณ, 2526),

หน้า 145-146.
ศิลป์ ชัย เชาว์เจริ ญรัตน์, นมัสกำร. (พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุ งเทพฯ: สถาบันคริ สเตียนศึกษาและพัฒนา
คริ สตจักร, 2008 (2551)), หน้า 46-47.
6
ประสิ ทธิ์ พงศ์อุดม, ก่อนที่จะมาเป็ นวิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี , ข่ ำวคริสตจักร เล่ มที่ 393,
1993 (2236), หน้า 27.
7
คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี , 14 พฤศจิกายน 2004 วันระลึกคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ. ข่ ำวคริสตจักร เล่ มที่ 653, 2004 (2247), หน้า 36.
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ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “พระคริ สตธรรมแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย” (Thailand Theological
Seminary) ในปี ค.ศ.1974 (พ.ศ. 2517) สภาคริ สตจักรในประเทศไทยเห็ นชอบให้ “พระคริ สตธรรม
แห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย” ร่ วมกับ “โรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์ มิค” จัดตั้งเป็ น
วิทยาลัยพายัพ8 ในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยาลัย
พายัพอย่างเป็ นทางการโดยมีฐานะเป็ น “คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ” (McGilvary Faculty of Theology)9
ในปี ค.ศ.1984 (พ.ศ. 2527) วิทยาลัยพายัพได้รับสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ
ไทย)10 ในปี ค.ศ.2006 (พ.ศ. 2549) คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
พายัพยกฐานะขึ้นเป็ น “วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ” (McGilvary College of Divinity)11 เพื่อ
เปิ ดโอกาสในการจัดการศึกษาด้านคริ สต์ศาสนศาสตร์ ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มีสถานที่เรี ยนซึ่ งปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งตั้งแต่อาศัย “ตูบ
น้อย” เป็ นสถานที่ใช้ในการเรี ยนการสอนเปลี่ยนมาเป็ น “ตึกหลวง” เป็ นอาคารก่อด้วยอิฐถือปูนหลังใหญ่ตวั
ตึกทาด้วยสี ไข่ไก่ท้ งั หลัง ซึ่ งอาคารหลังนี้ เป็ นสถานที่ซ่ ึ งใช้ในการผลิตผูน้ าทางศาสนาคริ สต์มาเป็ น
เวลายาวนานถึง 74 ปี ก็ตอ้ งถูกรื้ อถอนลงเนื่ องจากโครงสร้ างของอาคารชารุ ดทรุ ดโทรมยากแก่ การที่ จะบู รณะ
ซ่ อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ แข็งแรงได้ มหาวิทยาลัยพายัพจึ งได้มีมติ ที่ 5/2532 ว่า “เห็ น ชอบที่ จะรื้ อถอน
อาคารศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี และอาคารหอพักนักศึกษาหญิ ง เพื่อดาเนิ นการก่อสร้างอาคารหลังใหม่
ต่อไป และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอรับอนุมตั ิสาหรับการดาเนินการรื้ อถอนให้มหาวิทยาลัยฯ
เป็ นผูด้ าเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้คณะกรรมการก่อสร้างต่อไป” 12 โดยทาการสร้าง
อาคารเรี ยนของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี หลังใหม่ข้ ึน เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ถกู รื้ อถอน
ลงเรี ยกชื่อว่า “อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ” ซึ่งอาคารหลังใหม่น้ ียงั คงเป็ นสถานที่ให
การศึกษาแก่นกั ศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มาจนถึงปั จจุบนั “ห้องนมัสการแฮมลิน” (Hamlin
Chapel) เป็ นห้องนมัสการที่อยูภ่ ายในอาคารเรี ยนของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

เรื่องเดียวกัน, หน้า 36.
9
อานวย ทะพิงค์แก, ความเป็ นมาของวิทยาลัยพายัพ, มติชนรำยวันฉบับพิเศษ (22 มิถุนำยน), 2525,
8

หน้า 5.
ชุติพงศ์ สมทรัพย์, ประวัติมหาวิทยาลัยพายัพและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, วำรสำรคณะ
นิติศำสตร์ ฉบับพิเศษครบรอบ 10 ปี กำรก่ อตั้งคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ ปี กำรศึกษำ 2533 – 2543, หน้า 4
11
คำสั่ งสภำมหำวิทยำลัยพำยัพที่ 1/2549, ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549, เรื่ องอนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ
รวมและเลิกหน่วยงานภายใน
12
ชานาญ แสงฉาย, จากตูบน้อยสู่ตึกหลวง, คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี , อนุสรณ์ศำสนศำสตร์
ศึกษำ 100 ปี , เชียงใหม่ :โรงพิมพ์นครพิลม์ , 2533, หน้า 26.
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ชื่อของห้องนมัสการตั้งขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่ ศาสนาจารย์ ดร.จอห์น แฮมลิน ซึ่งเป็ นผูร้ วมวิทยาลัยพระ
คริ สต์ธรรม และโรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์ มิคในสมัยนั้นขึ้นเป็ นวิทยาลัยคริ สเตียน
พายัพ 13 ซึ่งนับว่าเป็ นสถาบันที่สาคัญของคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยเพราะเป็ นแหล่งที่
สรรสร้างบุคลากรเพื่อทางานในคริ สตจักร เป็ นผูน้ าคริ สตจักร และเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะไปสู่ปวงชนทุกหนทุก
แห่ง ห้องนมัสการมีการตกแต่งแบบไทย พื้นห้องปูดว้ ยไม้ขดั เงา หน้าต่างประดับด้วยกระจกสี ที่สื่อถึง
ความหมายและเรื่ องราวต่างๆของคริ สเตียนที่เป็ นไปในรู ปแบบของศิลปะไทย
ผูศ้ ึกษาเห็นว่าห้องนมัสการแฮมลิน เป็ นสถานที่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของคริ สเตียนไทย
นิ กายโปรเตสแตนท์ มี ความสวยงามทางด้านศิ ลปะซึ่ งมี ความหมายจากข้อพระคัมภี ร์และเรื่ องราว
เกี่ ยวกับคาสอนแทรกอยู่ในทุ กพื้ น ที่ นักศึ กษาวิท ยาลัยพระคริ สต์ ธรรมแมคกิ ลวารี ทุ กคนใช้ห้อ ง
นมัสการแฮมลินแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อ การออกฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
และต้องกลับมานาเสนอในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้และได้รับจากการฝึ กปฏิบตั ิ ระยะเวลาอันยาวนานที่บ่มเพาะ
เพื่อให้ก่อเกิดผูน้ าทางศาสนาอันทรงประสิ ทธิ ภาพเพื่อสาเร็ จออกมาเป็ นผูร้ ับใช้ในคริ สตจักรที่เข้มแข็ง
แต่ในทางกลับกันห้องนมัสการที่ทรงคุณค่ามิได้มีการเผยแพร่ เรื่ องราวในการสร้างคน เรื่ องราวความเป็ นมา
ทางประวัติศาสตร์ ความหมายของศิลปกรรมอันสวยงามที่มี สุนทรี ยภาพของงานศิลปะแบบ “คริ สตศิลป์ ” ที่
ประดับอยูบ่ นกระจก สิ่ งที่จดั วางอยูภ่ ายในห้องรวมถึงกิจกรรมความเคลื่อนไหว การฝึ กปฏิบตั ิศาสนพิธีทาง
ศาสนาอันจะเป็ นสิ่ งบ่งบอกให้ทราบถึงความสาคัญที่ จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนา เสริ มสร้างความศรัทธาและความเข้าใจในคริ สตศาสนาเลย ทั้งๆที่งานศิลปะสามารถเป็ นเครื่ องมือทาง
ศาสนาที่ใช้สาหรับดึงดูดและโน้มน้าวจิตใจของมนุษย์หากมีการจัดการที่ดีกจ็ ะเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
เป็ นมรดกให้กบั ชุมชนและสังคมของคริ สตชนและคนทัว่ ไป
จากสภาพการณ์และปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลิน ดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะทาการค้นคว้า
แบบอิสระเรื่ อง “การจัดการห้องนมัสการแฮมลิน มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์” เพื่อเสนอแนวทางการจัดการห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ ซึ่ งเป็ นที่คาดหวัง
ว่าผลการศึกษาครั้งนี้ จะทาให้ได้แนวทางที่เป็ นประโยชน์สาหรับหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้อง ในการใช้
ห้องนมัสการแห่ งนี้ อาทิเช่น วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ได้แนวทางเพื่ออนุ รักษ์พฒั นาห้องนมัสการ
แฮมลินให้เป็ นระบบ และสามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่
มหาวิทยาลัยพายัพเป็ นสถาบันที่สามารถสนับสนุนข้อมูลทางด้านคริ สตศาสนา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
13
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การก่ อตั้งมหาวิท ยาลัยในการเป็ นแหล่งค้น คว้า วิจยั ส่ งเสริ มวิชาการ และเป็ นแหล่งบริ การสังคม
สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยได้ท าพัน ธกิ จ ที่ สมบู รณ์ ในการเป็ นองค์กรทางศาสนาที่ มีพ นั ธกิ จ
ด้านการประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณ และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจจะได้มีแหล่งเรี ยนรู ้และสถานที่คน้ คว้า
ทางด้านศาสนาเพิ่มขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษาบริ บทที่เกี่ยวกับคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ และประวัติความเป็ นมาของ
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาลักษณะทางศิลปกรรมแนวคิดความหมายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
และปัญหาของห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัย
พายัพในการเสริ มสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อ
เสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
1.3 ประโยชน์ ที่ได้ รับจำกกำรศึกษำ
1.3.1 ให้ทราบบริ บทที่เกี่ยวกับคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ และประวัติความเป็ นมาของ
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
1.3.2 ทาให้ทราบรายละเอียดของห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิล
วารี มหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะทาง
ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องนมัสการแฮมลินตลอดจน
ปัญหาของห้องนมัสการแฮมลินในการเสริ มสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนท์
1.3.3 ทาให้ได้แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.4.1 ขอบเขตเนือ้ หำ
เป็ นการศึกษาบริ บทที่เกี่ยวกับคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ และประวัติความเป็ นมาของ
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน
อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องนมัสการแฮมลิน รวมทั้ง
ปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลินในการเสริ มสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้าง
ศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
1.4.2 ขอบเขตพืน้ ที่
กำรศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตพื้นที่อยูใ่ นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1.4.3 ขอบเขตประชำกร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ห้องนมัสการแฮมลินมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่จะให้ขอ้ มูลต่างๆซึ่งจะประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยพายัพ
นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี และมหาวิทยาลัยพายัพ ตลอดจนศิลปิ นผูเ้ กี่ยวข้องในงาน
ศิลปกรรมของห้องนมัสการแฮมลิน
1.5 นิยำมศัพท์ ที่ใช้ ในกำรศึกษำ
กำรนมัสกำร หมายถึง การสาแดงความรัก ความเคารพยาเกรง หรื อการมอบชีวิตของเราให้กบั
พระเจ้าด้วยจิตใจที่ยกย่องสรรเสริ ญพระเจ้าอย่างแท้จริ งและด้วยจิตวิญญาณ
ห้ องนมัสกำร หมายถึง ศาสนสถานที่ใช้ในการปฏิบตั ิพนั ธกิจหรื อสถานที่ซ่ ึงจัดเตรี ยมไว้ในการ
นมัสการพระเจ้า
ห้ องนมัสกำรแฮมลิน หมายถึง ศาสนสถานที่ใช้ในการฝึ กฝน และเสริ มสร้างการเป็ นผูร้ ับใช้
พระเจ้า และการเผยแพร่ คาสอนของศาสนาคริ สต์นิกายโปรแตสแตนท์ อยูภ่ ายในอาคารเรี ยนของ
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
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วิทยำลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวำรี หมายถึง สถานที่ศึกษาและสอนวิชาชีพเฉพาะด้านในที่น้ ี
หมายถึงหลักสูตรการศึกษาทางด้านคริ สต์ศาสนา นิกายโปรแตสแตนท์ ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษา
สู่การเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าและชุมชน
คริ สต์ ศิลป์ หมายถึ ง เครื่ องหมายและสัญ ลักษณ์ อนั เป็ นศิ ลปะที่ สื่อความหมายเกี่ ยวข้องกับ
เรื่ องราวในคริ สต์ศาสนาและคาสอนจากพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์
1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ
บทที่ 1 บทนำ
นาเสนอให้เห็นที่มาและความสาคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษา ขอบเขตการศึกษาและนิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
เป็ นการน าเสนอผลการศึกษาภาคเอกสาร เพื่ อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู ้ ที่
เกี่ ยวกับ บริ บ ทของคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ ในการเข้ามาสู่ ภาคเหนื อ โดยเฉพาะจังหวัด
เชี ยงใหม่ ตลอดจนประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ ธรรมแมคกิ ลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
จังหวัดเชี ยงใหม่รวมทั้งแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนเอกสารต่ างๆที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้พร้อมทั้งนาเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั ในการศึกษา
บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรศึกษำ
เป็ นบทที่นาเสนอกระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยรู ปแบบการศึกษา
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และแปลความ ตลอดจนการนาเสนอผลการศึกษา
บทที4่ กำรศึกษำห้ องนมัสกำรแฮมลินอำคำรวิทยำลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวำรี มหำวิทยำลัย
พำยัพ จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่เกี่ยวกับการศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน
อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี มหาวิท ยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่ ในรายละเอี ยดที่
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

7

ปั ญ หาของห้องนมัส การแฮมลิ น ในการเสริ ม สร้ างความเข้าใจและศรั ท ธาในคริ ส ต์ศ าสนานิ ก าย
โปรเตสแตนท์
บทที่ 5 แนวทำงกำรอนุรักษ์ และพัฒนำห้ องนมัสกำรแฮมลิน วิทยำลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวำรี
เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัย
พระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้าง
ศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
บทที่ 6 สรุ ปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
เป็ นการการนาเสนอสรุ ปสาระสาคัญของการศึกษาครั้งนี้อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู ้ ที่
เกี่ ย วกับ บริ บ ทของคริ ส ต์ศ าสนานิ ก ายโปรเตสแตนท์ ในการเข้ามาสู่ ภาคเหนื อโดยเฉพาะจัง หวัด
เชียงใหม่ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งประกอบด้วย
หัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 บริ บทประวัติความเป็ นมาของคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย
2.1.1 คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่ ประเทศไทย
2.1.2 คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่ ลา้ นนา
2.1.3 คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่ เชียงใหม่
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี
2.2.1. ทฤษฏีการเรี ยนรู้
2.2.2. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์
2.2.3. แนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
2.3 เอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1. เอกสารและหนังสื อ
2.3.2. งานวิจยั
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ดังมีรายละเอียดตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
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2.1 บริบทประวัติความเป็ นมาของคริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ในประเทศไทย
2.1.1 คริ สต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ เข้ ามาสู่ ประเทศไทย
คริ สต์ศาสนาเป็ นศาสนาที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศอิสราเอล มากว่า 2000 ปี มาแล้ว ในสมัยที่
จักรวรรดิ์โรมเรื องอานาจ โดยมีพระเยซูคริ สต์เป็ นพระบรมศาสดา คริ สตชนเชื่ อว่าพระเยซูคริ สต์เป็ น
พระบุตรของพระเจ้าผูบ้ งั เกิดมาเป็ นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่มนุษย์ให้พน้ จากอานาจของความบาป โดยการ
ยอมตายบนไม้กางเขน ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ และในวันที่สามพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย ทรง
ปรากฏพระองค์แก่สาวกและสั่งให้สาวกออกไปประกาศให้คนทั้งหลายเชื่อ วางใจ ปฏิบตั ิตามคาสั่ง
สอนของพระองค์ และเป็ นสาวกของพระองค์ ซึ่ งถือว่าพันธกิจในการประกาศเผยแพร่ คริ สตศาสนา
เป็ นงานหลักที่คริ สตชนทุกคนต้องทา ช่วงแรกคริ สตชนถูกข่มเหงจากรัฐบาลโรม ต่อมาในสมัย
จักรพรรดิ์คอนสแตนติน โรมได้ยกย่องคริ สตศาสนาให้กลายแป็ นศาสนาประจาชาติ ทาให้ศาสนา
คริ สต์แพร่ ไปในจักรวรรดิ์โรมอย่างรวดเร็ วและขยายตัวออกไปโดยมีศูนย์กลางอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็ม ลงไป
ทางแอฟริ กา ขึ้นไปทางยุโรปและออกไปทางเอเชีย และได้ฟักตัววอยูใ่ นยุโรปนานหลายร้อยปี
จนกระทัง่ ในช่วงคริ สตวรรษที่ 18 ประเทศอังกฤษ อเมริ กาใต้ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และออสเตรเลีย ได้
ขยายอาณานิคมของตนออกไป การขยายอาณานิคมของประเทศเหล่านี้ นอกจากจะเป็ นการขยายตัว
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจแล้วยังมีขบวนการประกาศเผยแพร่ คริ สตศาสนาร่ วมอยูด่ ว้ ย 1 คริ สต์ศาสนา
เข้ามาประกาศเผยแพร่ ในประเทศไทยโดยกระบวนการของมิชชันนารี (Missionary) นับตั้งแต่สมัยกรุ งศรี
อยุธยาจนถึงปัจจุบนั มี 2 นิกายหลักดังนี้ คือ
1) นิกายโรมันคาธอลิค (Roman Catholic) จากชาติโปรตุเกสเป็ นชาติแรกที่เข้ามาตั้งแต
ปี ค.ศ.1567 (พ.ศ.2110) เข้ามาเผยแพร่ ศาสนาในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิ ราชแห่ งกรุ ง
ศรี อยุธยาและมิชชันนารี จากสเปนและฝรั่งเศสเป็ นประเทศต่อมาที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์ ม หาราช คริ ส ตชนที่ เป็ นผลสื บ สายจากมิ ช ชัน นารี นิ ก ายคาทอลิ ก ถู ก เรี ย กว่า
“คริ สตัง” ซึ่งออกเสี ยงตามสาเนียงภาษาโปรตุเกส
2) นิ กายโปรเตสแตนต์ (Protestant) หรื อ “คริ ส เตี ยน” ซึ่ งเรี ยกออกเสี ยงตามส าเนี ย ง
ภาษาอังกฤษ2 เข้ามาเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาในปี ค.ศ.1828 (พ.ศ.2371) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 3) แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยมิชชันนารี สังกัดสมาคมมิชชันนารี แห่ง
ชยันต์ หิ รัญพันธุ์, 60 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ: สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
,1997(2540)), หน้า 1.
2
นิพนธ์ คันธเสวี, 70 ปี แห่ งพระพร สภาคริสตจักรในประเทศไทย 1934-2004, (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
เจริ ญรัฐการพิมพ์,2004 (2547)), หน้า 13.
1
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ลอนดอน (London Missionary Society)จานวน 2 คน คือ ศจ.กุสลาฟ (Rev.Carl Augustus Gutzlaff)
และ ศจ.ทอมลิน (Rev.Jacob Thomlin) ที่เข้ามาประกาศเผยแพร่ คริ สต์ศาสนากับคนจีนที่เข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และเห็นว่าน่าจะมีการประกาศเผยแพร่ คริ สตศาสนากับคนไทยด้วย จึงมีการแปลพระ
คัมภีร์ใบเบิลจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทย ซึ่ งสามารถแปลหนังสื อพระกิตติคุณจากภาคพันธสัญญาใหม่
ได้อย่างเสร็ จสมบูรณ์ 4 เล่ม คือ มัทธิ ว มาระโก ลูกา และยอห์นรวมถึงหนังสื อพระธรรมโรมอีกหนึ่ง
เล่มด้วย และยังได้จดั ทาพจนานุกรมอังกฤษ – ไทย จาก A ถึงตัวอักษร R แต่ผลงานดังกล่าวไม่มีตก
ทอดมาเป็ นหลักฐานในปั จจุบนั
การเข้ามาปฏิบตั ิงานของมิชชันนารี ชุดแรกเป็ นช่วงที่ชาติจกั รวรรดินิยมอังกฤษเข้าเจรจา
ทางการทูตกับไทยภายหลังที่องั กฤษชนะพม่าและยึดครองทางภาคใต้ของพม่าในส่ วนหนึ่ งได้ก่อให้
เกิดความหวาดระแวงในหมู่ชนชั้นผูป้ กครองของไทยเรื่ องการแผ่ขยายอานาจของชาติจกั รวรรดินิยม
ตะวันตก ด้วยเกรงว่ามิชชันนารี จะเข้ามายุยงชาวจีนให้กระด้างกระเดื่องและเป็ นเครื่ องมือของอังกฤษ
เพื่อคุ กคามไทย ทาให้การบุกเบิกของมิชชันนารี คณะนี้ ตอ้ งประสบกับปั ญหาต่าง ๆ เช่ น ถูกขัดขวาง
ไม่ให้เผยแพร่ โดยสะดวก ประกอบกับความไม่เข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมและปั ญหาสุ ขภาพจาก
โรคเขตเมืองร้อนในที่สุดต้องถอนตัวออกไป แต่นบั ว่าได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของมิชชันนารี โปรเตส
แตนท์ในสังคมไทยที่เข้าใจว่าเป็ น “หมอ” คือถูกมองว่าเป็ นทั้งหมอรักษาโรคและหมอสอนศาสนา
เพราะได้นายารักษาโรคเข้ามาแจกจ่ายพร้ อมกับออกใบปลิ วทางศาสนาและเที่ยวสั่งสอนเรื่ องคริ สต์
ศาสนาด้วย รวมถึงเป็ นการเปิ ดอาณาจักร สาหรับมิชชันนารี คณะอื่น ๆ ให้เข้ามาปฏิบตั ิงานด้วยความ
เชื่อและอุดมการณ์ของตน ได้แก่คณะอเมริ กนั แบพติสต์ (ABM) เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปลายเดือน
มีนาคม ค.ศ.1833 (พ.ศ.2376) คณะอเมริ กนั บอร์ ดออฟคอมมิชชันเนอร์ ฟอร์ ฟอเรนจ์มิชชัน (ABCF)
เข้ามาประเทศไทยในปี ค.ศ.1831 (พ.ศ.2374) คณะอเมริ กนั เพรสไปทีเรี ยน (APM) เข้ามาประเทศไทย
ในปี ค.ศ.1840 (พ.ศ.2383) และสมาคมมิ ช ชั น นารี อเมริ ก ั น (A.M.A.) เข้า มาประเทศไทยใน
ปี ค.ศ.1850 (พ.ศ.2393)
จากการศึกษาความพยายามในการเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาของมิชชันนารี โปรเตสแตนท์
จะเห็ นว่างานพันธกิ จของมิ ชชันนารี ต่าง ๆ เหล่ านี้ ต่างเผชิ ญกับ ปั ญหานานาประการไม่สามารถตั้ง
มิชชันปฏิบตั ิพนั ธกิจในประเทศไทยได้อย่างมัน่ คงและได้ถอนตัวออกไปเกือบหมดในปลายศตวรรษ
ที่ 19 ยกเว้นคณะอเมริ กนั เพรสไบที เรี ยนคณะเดี ยวที่ ยงั มี บทบาทต่อมา สาเหตุ แห่ งความล้ม เหลว
มีหลายประการคือ
1)

ปั ญหาสุ ขภาพของมิชชันนารี ที่ไม่เคยชินกับสภาพภูมิอากาศและโรคในเขตร้อน

2)

อุปสรรคทางด้านการเมืองทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะเรื่ องจักรวรรดินิยม
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3)

การแตกแยกของมิชชันนารี ท้ งั ภายในคณะและต่างคณะ

4)

องค์กรมิชชันต่างประเทศไม่ค่อยสนใจประกาศศาสนาในประเทศไทยอย่าง
จริ งจัง

5)

ระบบสังคมไทยและการมี พุ ท ธศาสนาเป็ นรากฐานทางสั งคมวัฒ นธรรมของ
ตนเอง

6)

การขาดงบประมาณและก าลัง คนสนับ สนุ น งานประกาศศาสนาจากองค์ก ร
ต่างประเทศ

7)

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน

8)

การสื่ อสารระหว่างองค์กรมิชชันต่างประเทศกับมิชชันนารี ไนประเทศไทย

นับตั้งแต่การเข้ามาของมิชชันนารี โปรเตสแตนท์ในประเทศไทยครั้งแรกจนกระทัง่ ก่อน
สิ้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารี โปรเตสแตนท์ได้มีบทบาทอย่างสาคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ ไทยยุค
ของการเปลี่ ย นแปลงสู่ ค วามทัน สมัย แบบตะวัน ตกคณะมิ ช ชั น นารี ใ นสมัย เริ่ ม แรกเป็ นกลุ่ ม
ชาวตะวันตก ที่ได้รับการกล่าวขานและยกย่องว่าเป็ นผูม้ ีบทบาททางการทูต การนาความทันสมัย ทั้ง
ด้านการศึ กษา วิท ยาศาสตร์ การแพทย์ การพิ มพ์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้าสู่ สั งคมไทย ซึ่ งการนา
วิทยาการและเทคโนโลยีของโลกตะวันตกเข้ามาสู่ เมืองไทย โดยเฉพาะในปลายรัชกาลที่ 3 และสมัย
รัชกาลที่ 4 นั้นเป็ นการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วงที่กาลังเผชิญหน้ากับการ
คุกคามกับจักรวรรดินิยมตะวันตกและบทบาทของมิชชันนารี เป็ นที่ประจักษ์ชดั ว่า มีส่วนช่ วยให้การ
เปิ ดประเทศรับเอาอารยธรรมตะวันตกในลักษณะที่แตกต่างไปจากชาติอื่น ๆ ในแถบนี้ ศาสนาจารย์
โนอาห์ แมคโดนัลด์ มิชชันนารี คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนเคยเป็ นกงสุ ลอเมริ กนั ประจากรุ งเทพฯ
เมื่อต้นสมัยรัชกาลที่ 5 อ้างถึงคากล่าวของสมเด็จพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค) ผูส้ าเร็ จ
ราชการแผ่น ดิ น ที่ ส นทนากับ นายพลยอร์ จ เอฟ ชี ว าร์ ด (Ceorge F.Seward) กงสุ ล ใหญ่ อเมริ ก ัน ที่
ประจากรุ งเซี ยงไฮ้ ตอนหนึ่งว่า “..สยามไม่ถูกบีบคั้นลงโทษโดยอานาจเรื อปื นของอังกฤษและฝรั่งเศส
อย่างเช่นจีน แต่ประเทศถูกเปิ ดโดยมิชชันนารี ..”3 เมื่อมิชชันนารี ของคณะต่าง ๆ ต้องยุติการปฏิบตั ิงาน
ของตนเองลงตั้งแต่ก่อนสิ้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 โดยมี มิชชันนารี คณะเพรสไบที เรี ยนอเมริ กนั เพียง
คณะเดี ย วที่ ย งั คงปฏิ บ ัติ พ นั ธกิ จของตนเองต่ อมาถื อ เป็ นมรดกทางประวัติศ าสตร์ ที่ ส าคัญ ยิ่ง ของ
คริ สตจักรไทย รวมทั้งเป็ นแหล่งที่มาของพันธกิจมิชชันนารี ในล้านนาในช่วงเวลากว่าครึ่ งศตวรรษ

3

เรื่ องเดียวกัน, หน้า28-29.
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2.1.2 คริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ เข้ ามาสู่ ล้านนา
หน่ วยงานมิ ชชันนารี ฝ่ายต่างประเทศของคริ สตจักรเพรสไบที เรี ยนได้ส่งมิ ชชันารี ม า
ปฏิ บตั ิงานอย่างจริ งจังในปี ค.ศ.1847 (พ.ศ.2390)โดยส่ งครอบครัวของศาสนาจารย์สตีเฟ่ น นางแมรี่
แอล แมตตูน พร้ อมด้วยนายแพทย์ซามูเอล อาร์ เฮาส์ เข้ามาเป็ นมิ ชชันนารี และได้ต้ งั มิชชันเรี ยกว่า
“มิชชันสยาม” มีบทบาทปฏิบตั ิพนั ธกิจและขยายงานไปยังภูมิภาคโดยเน้นงานพันธกิจหลัก 3 ประการ
คื อ การประกาศ การแพทย์ และการศึ ก ษา และมี ส่ วนงานอี ก อย่างหนึ่ ง ตามระบบของคริ ส ตจัก ร
เพรสไบที เรี ยนที่ เรี ยกว่า “เพรสไปเทอรี่ ” รับ ผิดชอบในเรื่ องงานของคริ ส ตจักร เช่ น การสถาปนา
คริ สตจักร แต่งตั้งนักบวชหรื อศาสนาจารย์และดูแลปกครองคริ สตจักรในสังกัด โดยมีการจัดตั้งเพรส
ไปเทอรี่ แห่ งสยามในปี ค.ศ.1858 (พ.ศ.2401) มิชชันสยามได้เริ่ มขยายงานออกไปจัดตั้งสถานี มิชชัน
(Station) นอกเขตกรุ งเทพฯแห่งแรกที่เพชรบุรีในปี ค.ศ.1861 (พ.ศ.2404) โดยมีครอบครัวศาสนาจารย์
ดาเนี ย ลและนางโซเฟี ย แมคกิ ล วารี กับ ครอบครั ว ศาสนาจารย์ซ ามู เอล จี แมคฟาร์ แ ลนด์ เป็ น
มิชชันนารี ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน และได้จดั ตั้งคริ สตจักรขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.1863(พ.ศ.2407) ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานของคริ สตจักรศรี พิมลธรรม
การขยายงานของมิชชันนารี ในการเผยแพร่ คริ สต์ศาสนามายังดินแดนล้านนาเริ่ มจากการ
เดิ นทางมาสารวจเชี ยงใหม่ครั้งแรกเพื่อหาลู่ทางในการตั้งศูนย์มิชชันเผยแผ่คริ สต์ศาสนาโดยศาสนา
จารย์แมคกิ ลวารี และศาสนาจารย์โจนาธาน ในปี ค.ศ.1863 (พ.ศ.2406) แต่การสารวจครั้งนั้นยังไม่มี
การตั้งศูนย์มิชชันขึ้นเนื่องจากความไม่พร้อมหลายประการ จนกระทัง่ วันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1867 (พ.ศ.
2410) ครอบครัวศาสนาจารย์ดาเนี ยล นางโซเฟี ย แมคกิลวารี จึงเดินทางมาถึงเชี ยงใหม่เพื่อตั้งมิชชัน
ประกาศคริ สต์ศาสนาในล้านนาอย่างจริ งจังซึ่ งการที่ศาสนาจารย์แมคกิลวารี สนใจตั้งมิชชันที่เชียงใหม่
ก็เนื่องจาก
1) นายแพทย์ซ ามู เอล เฮาส์ มิ ช ชันนารี ค ณะอเมริ กนั เพรสไบที เรี ยน เคยแสดงความ
สนใจที่จะขึ้นมาประกาศคริ สต์ศาสนาที่เชียงใหม่ และนายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ สังกัดคณะสมาคม
มิชชันนารี อเมริ กนั มิชชันนารี ที่มีชื่อเสี ยงใหม่ประวัติศาสตร์ ไทย (เป็ นพ่อตาของศาสนาจารย์ดาเนี ยล
แมคกิลวารี ) ก็มีความปรารถนาที่จะมาประกาศคริ สต์ศาสนาทางล้านนา แต่ท้ งั สองยังไม่มีโอกาสที่จะ
ปฏิบตั ิให้เป็ นจริ ง
2) ศาสนาจารย์ดาเนี ยล แมคกิลวารี ได้มีโอกาสพบกับเจ้าหลวงนครเชี ยงใหม่ขณะนั้น
คือ เจ้ากาวิโรรส และพระญาติวงศ์ที่ลงมาถวายเครื่ องบรรณาการที่กรุ งเทพฯ เป็ นประจาทุกสามปี ซึ่ ง
ขบวนเรื อนาเครื่ องราชบรรณาการของเจ้านายฝ่ ายเหนื อจะจอดพักบริ เวณท่าเทียบเรื อวัดแจ้งใกล้กบั
ที่ต้ งั สานักงานมิชชันของนายแพทย์บรัดเลย์ทาให้ท่านได้รู้จกั คนเมืองเหนือ ได้เรี ยนรู้ขนบ ธรรมเนียม
และภาษาของชาวล้านนาจากเจ้านายฝ่ ายเหนือเหล่านั้น
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3) ครอบครัวของศาสนาจารย์ดาเนี ยล แมคกิ ลวารี ได้ทางานที่ศูนย์มิชชันนารี เพชรบุ รี
ได้คลุกคลีกบั เชลยชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากโคราชตกเป็ นทาสหลวงรับใช้งานที่เพชรบุรีในสมัย
รัชกาลที่ 3 ซึ่ งท่านได้ประทับใจคนกลุ่มนี้ และตั้งใจว่าจะขึ้นมาประกาศคริ สต์ศาสนายังถิ่ นกาเนิ ดของ
พวกเขา โดยที่ท่านเข้าใจว่าเป็ นชนเชื้อสายเดียวกับพวกลาวเหนือ (ไทยวนภาคพายัพ)
4) เป็ นอุดมการณ์ของมิชชันนารี ที่ตอ้ งการขยายการประกาศคริ สต์ศาสนาออกไปยัง
ดินแดนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง จึงหาช่องทางและโอกาสที่จะมาตั้งมัน่ ที่ภาคเหนือเพื่อประกาศคริ สต์
ศาสนาขยายอาณาจักรของพระเจ้าให้กว้างไกลที่สุด4
การขึ้ นมาประกาศคริ ส ต์ศาสนาของมิ ช ชันนารี ที่ เชี ยงใหม่นอกจากเป็ นความฝั นของ
มิช ชันนารี แล้ว ยังตรงกับ ความปรารถนาของเจ้ากาวิโลรส เจ้าหลวงผูป้ กครองนครเชี ยงใหม่ ด้วย
เนื่ อ งจาก พระองค์ไ ด้มี ค วามสนใจในเรื่ อ งการแพทย์แ ละเทคโนโลยีต ะวัน ตกอัน แปลกใหม่ ที่
นายแพทย์บรัดเลย์นามาถ่ายทอดในกรุ งเทพฯ จึงยินดี ที่จะมีมิชชันนารี นาสิ่ งแปลกใหม่ไปถ่ายทอด
และบริ การยังดิ น แดนของพระองค์ด้วยโดยหวังว่ากิ จกรรมของมิ ช ชันนารี ซ่ ึ งเน้นเรื่ อง “การสอน
ศาสนา ตั้งโรงเรี ยน และรักษาคนเจ็บป่ วย” จะสร้างความก้าวหน้าในดินแดนของพระองค์บา้ งเช่นกัน

ประสิ ทธิ์ พงษ์อุดม, ประวัตศิ าสตร์ คริสต์ ศาสนาในเชียงใหม่ , ศูนย์ขอ้ มูลภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
พายัพ (เว็บไซต์), เข้าถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2558, จาก http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/homepage_ntic/index.htm
4
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ภาพที่ 2.1 ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี
ที่มา : http://mcd.in.th/ประวัติยอ่ history
เมื่อครอบครัวศาสนาจารย์ดาเนี ยล แมคกิ ลวารี ปฏิ บตั ิงานในเชี ยงใหม่เกือบหนึ่ งปี จึงมี
ครอบครัวศาสนาจารย์โจนาธาน และนางมาเรี ย วิลสัน ขึ้ นมาสมทบเมื่อเดื อนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1868
(พ.ศ.2411) และได้มีการจัดตั้งคริ สตจักรเพรสไบที เรี ยนที่ หนึ่ ง เชี ยงใหม่ ในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.
1868 (พ.ศ.2411) และได้รับอนุ ญาตจากบอร์ ดฝ่ ายต่างประเทศของคณะมิ ชชันคริ สตจักรเพรสไปที
เรี ยนที่สหรัฐอเมริ กาให้ต้ งั เป็ นศูนย์มิชชันอย่างเป็ นทางการเรี ยนกว่า “มิชชันลาว” แยกจาก “มิชชัน
สยาม” ที่กรุ งเทพฯ ระหว่างการประกาศคริ สต์ศาสนาที่ เชี ยงใหม่ ในเดื อนมกราคม ค.ศ.1869 (พ.ศ.
2412) มีคนเมืองคนแรกที่ รับ เชื่ อและรับบัพ ติสมาเป็ นคริ สเตียนคือหนานอินต๊ะ ชาวบ้านปากกอง
อาเภอสารภี และมีคนรับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนต่อมาจนถึ งต้นเดื อนสิ งหาคมปี เดี ยวกันนี้ รวม 7 คนเกื อบ
ทั้งหมดเป็ น คริ สเตียนในระดับผูม้ ีความรู ้ผา่ นการบวชเรี ยนและได้รับการนับถือทางสังคมทาให้เจ้ากา
วิโรรสผูเ้ ป็ น “เจ้าชี วิต” ของคนเมืองหาทางหยุดยั้งการขยายตัวดังกล่าวเนื่ องจากเกรงว่าจะส่ งผลต่อ
จารี ตปฏิบตั ิของชาวล้านนาและสู ญเสี ยอานาจการควบคุมไพร่ ในหมู่มูลนาย และในวันที่ 14 กันยายน
ค.ศ. 1869 (พ.ศ. 2412) คริ สเตียนสองคนคือน้อยสุ นยะ กับหนานชัย ถูกประหารชี วิตโดยคาสั่งของ
เจ้ากาวิโรรส คริ สเตียนและคนรับใช้ของมิชชันนารี คนอื่น ๆ ต่างหลบหนีภยั ที่กลัวว่าจะมาถึงตัวทาให้
เกิ ดความตึงเครี ยดระหว่าง มิชชันนารี กบั เจ้าหลวงเชี ยงใหม่ มิชชันนารี ได้ร้องเรี ยนเรื่ องนี้ ผ่านกงสุ ล
อเมริ ก ันที่ ก รุ งเทพฯ และราชส านัก รั ช กาลที่ 5 ส่ งข้าหลวงขึ้ นมาพร้ อมกับ ผูแ้ ทนมิ ชชัน สยามเพื่ อ
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จัดการปั ญหาดังกล่าวแต่ยงั ไม่มีการ แก้ไขในทางที่ดีข้ ึน ช่วงนั้นเจ้ากาวิโลรสพร้อมด้วยข้าราชบริ พาร
ได้ลงมาร่ วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4
ที่กรุ งเทพฯ และท่านได้ถึงแก่ พิลาลัยขณะเดิ นทางกลับเชี ยงใหม่ในเดื อนมิ ถุนายน ค.ศ.1870 (พ.ศ.
2413)5
พันธกิ จของมิ ชชันนารี ในล้านนาของมิชชันลาวฟื้ นตัวขึ้ นใหม่ในช่ วงหลังของปี ค.ศ.
1870 (พ.ศ. 2413) โดยเริ่ ม มี คนเมื องสนใจรั บเชื่ อคริ ส ต์ศาสนาอี ก และในปี ค.ศ.1872 (พ.ศ. 2415)
ศาสนาจารย์แมคกิลวารี และนายแพทย์ชาร์ ล วรู แมน แพทย์มิชชันนารี คนแรกที่มาประจายังมิชชันลาว
ในเชียงใหม่ ได้เดินทางออกสารวจหัวเมืองต่าง ๆ ในล้านนาตามเส้นทางเชี ยงราย หลวงพระบาง น่าน
และแพร่ เพื่อหาทางขยายการประกาศออกไปทัว่ ดิ นแดนนี้ ในปี ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) นางคามูล
ภรรยาหม้ายของน้อยสุ ยะรับบัพติสมาเป็ นสตรี คริ สเตียนคนเมืองคนแรก มีจานวนคริ สเตียนคนเมือง
เพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อย ๆ แต่ เมื่ อถึ งปี ค.ศ. 1878 (พ.ศ. 2421) ได้เกิ ดความขัดแย้ง ทางขนบประเพณี ระหว่าง
มิ ช ชันนารี อเมริ กนั กับ ผูม้ ี อานาจปกครองในเชี ยงใหม่ เนื่ องจากในเดื อนสิ งหาคม ค.ศ.1878 (พ.ศ.
2421) จะมีพิธีแต่งงานแบบคริ สเตียนครั้งแรกระหว่างนางสาวคาติ๊บ (บุตรสาวของหนานอินต๊ะ) กับ
น้อย อิ นทจัก ร ศิ ษ ย์ข องศาสนาจารย์แมคกิ ลวารี ที่ ก าลังรับ การฝึ กอบรมเพื่ อเป็ นศาสนาจารย์หรื อ
นักบวชของคริ สต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ เจ้าเทพวงศ์ซ่ ึ งเป็ นมูลนายสู งสุ ดของครอบครัวฝ่ ายเจ้าสาวไม่
ยินยอมให้มีการแต่งงานจนกว่าจะมีการเสี ยผีตามประเพณี ความเชื่ อของคนเมืองเสี ยก่อน มิชชันนารี
เองไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่ องนี้ ในที่สุดมีการฟ้ องร้องไปยังราชสานักรัชกาลที่ 5 ที่กรุ งเทพฯ อีกครั้งหนึ่ ง
ต่อมาในต้นเดื อนตุลาคม ค.ศ.1878 (พ.ศ. 2421) ได้มีการประกาศเรื่ องอนุ ญาตให้ชาวเมืองเชี ยงใหม่
ลาพูน และลาปาง มีเสรี ภาพในการนับถือศาสนาตามใจชอบได้ ประกาศฉบับนี้ เป็ นที่รู้จกั ในแวดวง
คริ สเตียนว่า "พระบรมราชโองการเสรี ภาพทางศาสนา" (Edict of Toleration)

ประสิ ทธิ์ พงษ์อุดม, คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
(เล่ ม 2), (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จากัด, 2542), หน้า 940.
5
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ภาพที่ 2.2 พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เรื่ องเสรี ภาพทางศาสนา (Edict of Toleration)
ที่มา : http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/homepage_ntic/index
การเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาของมิชชันนารี ภายหลังการได้รับเสรี ภาพทางศาสนา ถึงแม้จะ
มีอุปสรรคขัดขวางบ้าง แต่มิชชันนารี ได้ขยายงานออกไปตั้งมัน่ ยังชนบทนอกเชี ยงใหม่และหัวเมือง
อื่น ๆ ในล้านนา อย่างกว้างขวาง โดยในปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ.2423) ได้จดั ตั้งคริ สตจักรชนบท 2 แห่ง คือ
คริ สตจักรเบ็ธเลเฮม บ้านปากกอง อาเภอสารภี และคริ สตจักรแม่ดอกแดง บ้านแม่ดอกแดง อาเภอดอย
สะเก็ด6 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1885 (พ.ศ.2428) มีการจัดตั้งองค์กรปกครองคริ สตจักรเรี ยกว่า
เพรสไบเทอรี่ ลาว (The Presbytery of the Lao Mission) ซึ่ งเป็ นที่ประชุ มของผูแ้ ทนคริ สตจักรท้องถิ่ น
มีอานาจในการวางแผนงานสาหรับคริ สตจักรขยาย และตั้งคริ สตจักรในเขตรับผิดชอบของตน ไม่ตอ้ ง
อยูภ่ ายใต้การนาของเพรสไบเทอรี่ สยามเหมือนเมื่อก่อน ช่วงเดียวกันนี้มิชชันลาวได้ขยายพันธกิจของ
ตนออกไปยังลาปางและหัวเมื องอื่น ๆ โดยมี การตั้งจัดตั้งสถานี มิ ชชันขึ้ นที่ ล าปางในปี ค.ศ. 1885
(พ.ศ. 2428) ต่อมาได้จดั ตั้งสถานี มิชชันที่ลาพูนในปี ค.ศ. 1891 (พ.ศ.2434) (ภายหลังยุบรวมกับศูนย์
มิชชันที่เชี ยงใหม่ในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440)) ในปี ค.ศ. 1893 (พ.ศ.2436) ได้จดั ตั้งสถานีมิชชันที่แพร่
6

นิพนธ์ คันธเสวี, 70 ปี แห่ งพระพร สภาคริสตจักรในประเทศไทย 1934-2004, หน้า 35-38.
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อีกสองปี ต่อมาคือปี ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) จัดตั้งสถานี มิชชันที่น่าน และปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440) มีการ
จัดตั้งสถานี มิชชันที่เชียงราย นอกจากนี้มิชชันนารี ยงั ขยายงานไปยังเขตเชียงตุงของพม่า (ค.ศ. 19041908) (พ.ศ.2447-2451) กับที่เชี ยงรุ่ ง แคว้นสิ บสองปั นนาทางตอนใต้ของจีน (ค.ศ.1917-1941) (พ.ศ.
2460-2484)
การดาเนิ นพันธกิ จของมิชชันลาวในดิ นแดนล้านนาได้มีการวางรากฐานพันธกิจสาคัญ
คือการประกาศเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาการจัดตั้งโรงเรี ยนและการตั้งโรงพยาบาล จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1920
(พ.ศ. 2463) ได้ร วมเข้า กับ มิ ช ชัน สยามเป็ นมิ ช ชัน เดี ย วตามแรงผลัก ดัน ของคณะกรรมการฝ่ าย
ต่างประเทศ คณะอเมริ กนั เพรสไปทีเรี ยนที่สหรัฐอเมริ กา ขณะที่การเมืองและสังคมไทยยุครวมสมัย
ได้มีการผนวกแคว้นล้านนาเข้ากับกรุ งเทพฯ และมีการสร้างทางรถไฟมาเชี ยงใหม่ทาให้แคว้นล้านนา
กับกรุ งเทพฯ เป็ นดินแดนเดียวกันอีกทั้งมีการคมนาคมสื่ อสารสะดวกรวดเร็ วกว่าแต่ก่อน ต่อมาในปี
ค.ศ.1934 (พ.ศ.2477) มี ก ารจัดตั้งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศสยาม (ภายหลังคื อสภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย) รับ ผิดชอบ งานต่ าง ๆ ที่ มิ ช ชัน นารี ไ ด้ด าเนิ น การไว้ ดังนั้น ทั้งคริ ส ตจัก ร โรงเรี ย น
โรงพยาบาล และหน่ ว ยงานที่ เกิ ดจากมิ ช ชัน นารี ในล้านนาจึ งอยู่ภายใต้ค วามรั บ ผิดชอบของสภา
คริ สตจักรฯหรื ออยูภ่ ายใต้การรับผิดชอบ ของคริ สเตียนไทยตั้งแต่น้ นั มาจนกระทัง่ ปั จจุบนั 7
2.1.3 คริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ เข้ ามาสู่ เชี ยงใหม่
การเริ่ มงานของมิชชันนารี ในเชี ยงใหม่ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นและเป็ นแม่แบบของการจัดตั้ง
ศูนย์มิชชันนารี ในหัวเมืองอื่นๆในล้านนาหลังจากศาสนาจารย์แมคกิลวารี ข้ ึนมาตั้งมัน่ ประกาศคริ สต์
ศาสนา เมื่อปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ.2410) และภายหลังที่ผา่ นเหตุการณ์ประหารชีวติ คริ สเตียนคนเมืองสอง
คนโดยคาสั่งของเจ้ากาวิโรรสในปี ค.ศ. 1869 (พ.ศ.2412) แล้วงานของมิชชันนารี ได้พฒั นาและขยาย
มากขึ้ น มี การจัดตั้งคริ ส ตจักรตามชนบท นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880-1920 (พ.ศ.2423-2463) จานวน 20
คริ ส ตจัก ร และก่ อ นการตั้ง คริ ส ตจัก รในประเทศสยาม ค.ศ. 1934 (พ.ศ.2477) มี ค ริ ส ตจัก รใน
เชี ยงใหม่-ลาพูน ราว 23 คริ สตจักรในการปฏิบตั ิงานด้านนี้ มิชชันนารี ได้จดั เตรี ยมคริ สเตียนคนเมือง
เพื่อเป็ นผูช้ ่ วยงานด้านการประกาศและดูแลคริ สตจักร โดยเปิ ดโรงเรี ยนฝึ กอบรมทางศาสนศาสตร์
(Theology Training School)เมื่อปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ.2432) ภายใต้ความรับผิดชอบของศาสนาจารย์วิ
ลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ โรงเรี ยนแห่ งนี้ ยงั ไม่ค่อยมัน่ คงนักและภายหลังได้หยุดไประยะหนึ่ งจนกระทัง่
ถึงปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ.2455) จึงเริ่ มดาเนินการอีกครั้งพร้อมกับสร้างอาคารเรี ยนที่ใหญ่โตมัน่ คงนับเป็ น
สถาบัน ผลิ ต ผู้น าคริ ส ตจัก รที่ ส าคัญ ยิ่ง ในล้า นนาและในประเทศไทย ต่ อ มาภายหลัง ได้เปลี่ ย น
สถานภาพเป็ นคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อ ปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ.2522)

7

ประสิ ทธิ์ พงษ์อุดม, คริ สต์ศาสนาโปรเตสแตนท์, หน้า 941.
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พัน ธกิ จ ด้า นหนึ่ งที่ มิ ช ชัน นารี น าเข้า มาพร้ อ มกับ การประกาศคริ ส ต์ ศ าสนานั่ น คื อ
การแพทย์ โดยศาสนาจารย์แมคกิลวรี ได้ทาหน้าที่น้ ี ในสมัยเริ่ มแรกทั้งที่ท่านไม่ใช่หมอ จนถึงปี ค.ศ.
1872 (พ.ศ. 2415) นายแพทย์ชาร์ ล วรู แมน เป็ นแพทย์มิชชันนารี คนแรกที่มาปฏิบตั ิงานในมิชชันลาว
นับเป็ นการเริ่ มงานด้านการแพทย์แบบตะวันตกอย่างแท้จริ ง แต่ท่านอยูไ่ ม่นานก็กลับไปสหรัฐอเมริ กา
ต่อมานายแพทย์แมเรี ยน เอ. ชีค (หมอชิก) เข้ามารับงานด้านนี้ ในปี ค.ศ. 1875 (พ.ศ.2418) จนถึงปี ค.ศ.
1885 (พ.ศ.2428)จึง ลาออกไปท ากิ จการป่ าไม้โดยท่ านยัง คงช่ วยงานการแพทย์เป็ นบางครั้ ง งาน
การแพทย์ของมิชชันนารี ในระยะนี้ ยงั เป็ นแบบออกไปให้การรักษาที่บา้ นผูป้ ่ วยตามการร้องขอและ
จัดบริ การแบบโอสถศาลา (dispensary)จนกระทัง่ ถึ งปี ค.ศ.1886 (พ.ศ. 2429) ได้จดั ตั้งโรงพยาบาล
ชั่ ว คราวโดยความรั บ ผิ ด ชอบของนายแพทย์ เอ. เอ็ ม แครี่ ที่ เข้า มาปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ แ ทนหมอชิ ก
โรงพยาบาลของมิชชันนารี ที่เชี ยงใหม่ได้รับการจัดตั้ง และพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างมากจนมี
ความมัน่ คงเมื่อนายแพทย์เจมส์ ดับบลิว แมคเคน เข้ามารับผิดชอบในปี ค.ศ.1890 (พ.ศ.2433) เมื่อถึงปี
ค.ศ. 1908 (พ.ศ.2451) ท่านได้จดั ตั้งสถานรักษาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนที่เกาะกลางแม่น้ าปิ ง เชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ น
ที่รู้จกั ในชื่อ "โรงพยาบาลโรคเรื้ อนแมคเคน" ขณะที่โรงพยาบาลเดิมของมิชชันนารี นายแพทย์ เอ็ดวิน
ซี . คอร์ ท เข้ามารับผิดชอบแทนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 (พ.ศ.2456) เป็ นต้นมา นายแพทย์คอร์ ทได้พฒั นา
โรงพยาบาลของมิชชันนารี ที่เชี ยงใหม่ให้มีความเจริ ญเป็ นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นทาให้โรงพยาบาลเดิม
ซึ่ งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิ งคับแคบลง ท่านจึงได้ ดาเนิ นการสร้ างโรงพยาบาลแห่ งใหม่ในปี
ค.ศ. 1920 (พ.ศ.2463) ที่ ต าบลหนองเส้ ง ทางฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ น้ า ปิ ง การก่ อสร้ า งส าเร็ จ ในปี
ค.ศ.1925 (พ.ศ.2468) และได้ต้ งั ชื่ อว่า "โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค "ตามชื่ อของผูบ้ ริ จาคเงินทุนในการ
ก่อสร้ าง” สมเด็จฯเจ้าฟ้ ากรมขุนสงขลานคริ นทร์ (สมเด็จพระมหิ ตลาธิ เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรม
ราชชนก องค์พระบิดาแห่ งการแพทย์แผนปั จจุบนั ของไทย) พร้อมด้วยหม่อมสังวาล (สมเด็จพระศรี
นคริ นทราพระบรมราชชนนี) และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดโรงพยาบาลแมคคอร์ มิคเมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ.
1924 (พ.ศ.2467)8 และในปี ค.ศ. 1929 (พ.ศ.2472) สมเด็จฯเจ้าฟ้ ากรมขุนสงขลานคริ นทร์ เสด็จมา
ทรงงานแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่ งนี้ จนกระทัง่ เสด็จทิวงคต ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2472 ปี เดี ยวกัน
โรงพยาบาลแมคคอร์ มิคนับเป็ นโรงพยาบาลสมัยใหม่ที่มีชื่อเสี ยงได้รับการยอมรับนับแต่อดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั ขณะที่โรงพยาบาลรักษาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนของนายแพทย์แมคเคนได้ให้บริ การรักษาและเป็ นที่
พึ่งของผูค้ นจากทุกหัวเมืองในล้านนาที่ถูกสังคมรังเกี ยจ โรงพยาบาลแห่ งนี้ ได้รับการสนับสนุ นจาก
องค์พระมหากษัตริ ย ์ เจ้านายชั้นสู ง พ่อค้าคหบดี รวมทั้งองค์กรการกุศลทั้งในและต่างประเทศเป็ น
อย่างดี นอกจากนี้ นายแพทย์แมคเคนได้จดั ตั้งห้องทดลองผลิตหนองฝี ในปี ค.ศ.1904 (2447) สามารถ
ผลิตหนองฝี เพื่อใช้ปลูกป้ องกันไข้ทรพิษโดยส่ งไปยังศูนย์มิชชันนารี ต่าง ๆ ในล้านนา และรัฐบาลได้
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค, ประวัติ ของ รพ.แมคคอร์ มคิ (เว็บไซต์) เข้าถึงเมื่อ19 มิถุนายน 2558, จาก
http://www.mccormick.in.th/about%20history.htm
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ใช้ประโยชน์หนองฝี จากห้องผลิ ตของมิ ชชันนารี อย่างมาก มิชชันนารี ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครปลูก
หนองฝี ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูน้ าคริ สเตียนจานวน 150 คน ออกทาการ ปลูก หนองฝี และให้การรัก ษา
ความเจ็บป่ วยแบบง่าย ๆ กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง งานด้านนี้ มีส่วนกาจัด และป้ องกันโรคไข้
ทรพิ ษ ซึ่ งเป็ นโรคระบาดร้ ายแรงชนิ ดหนึ่ งโดยศูนย์มิชชันนารี เชี ยงใหม่ นับเป็ น แหล่ งที่ มี บ ทบาท
สาคัญในเรื่ องนี้ จนกระทัง่ รัฐบาลสามารถผลิ ตหนองฝี ได้เองอีกสิ บปี ต่อมาบทบาทการปลูกฝี ป้ องกัน
ไข้ทรพิษจึงตกอยูก่ บั ทางรัฐบาล

ภาพที่ 2.3 นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี . คอร์ท ผูพ้ ฒั นาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
ที่มา : http://www.mccormick.in.th/2013/index.php/2013-01-26-02-32-26/history
ในปี ค.ศ. 1916 (พ.ศ.2459) นายแพทย์ค อร์ ท ได้ จ ัด ตั้ ง โรงเรี ยนฝึ กหั ด แพทย์ข้ ึ น
มีนกั ศึกษาแพทย์ รุ่ นแรกและรุ่ นเดี ยวคือนายแพทย์จินดา สิ งหเนตร นายแพทย์หม่อง ประดิษฐ์วรรณ
นายแพทย์สว่าง สิ งหเนตร และนายแพทย์ศรี มูล พิณค้า ทั้งสี่ ท่านได้ศึกษาจนสาเร็ จและผ่านการสอบ
ได้รับใบรั บรองเป็ นแพทย์แผนปั จจุ บนั ชั้นหนึ่ งจากศิ ริราชพยาบาล นอกจากการตั้งโรงเรี ยนฝึ กหัด
แพทย์แล้ว นายแพทย์คอร์ ทยังจัดตั้งโรงเรี ยนพยาบาลและผดุ งครรภ์ข้ ึนในปี ค.ศ. 1923 (พ.ศ.2466)
เพื่อเตรี ยมบุคลากรสาหรับระบบโรงพยาบาลสมัยใหม่นบั เป็ นโรงเรี ยนพยาบาลและผดุงครรภ์แห่ งที่
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สามในประเทศไทยและเป็ นแห่ งแรกในส่ วนภูมิ ภาค กิ จการด้านการแพทย์ข องมิ ช ชันนารี มี ส่ วน
สนับสนุ นการเผยแผ่คริ สต์ศาสนาไม่น้อยมีผคู ้ นส่ วนหนึ่ งกลับใจรับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนโดยได้รับการ
รัก ษา และการดู แลเอาใจใส่ จากมิ ช ชัน นารี นอกจากนี้ ในคราวเกิ ด ไข้ม าลาเรี ย ระบาดครั้ งใหญ่ ที่
เชี ยงใหม่เมื่อปี ค.ศ.1911-1912 (พ.ศ.2454-2455) มีคนจานวนมากรับเชื่อเป็ นคริ สเตียนจากการให้ยา
และได้รับ การอนุ เคราะห์ จากมิ ช ชันนารี มี รายงานว่าศาสนาจารย์โฮเวิร์ด แคมป์ เบล มิชชันนารี ที่
รับผิดชอบด้านการประกาศคริ สต์ศาสนาสามารถตั้งคริ สตจักรขึ้น 2 แห่ ง อันเป็ นผลจากการระบาด
ของไข้มาลาเรี ยดังกล่าว
ด้านการศึกษา เมื่อมิชชันนารี เข้ามาตั้งศูนย์มิชชันที่เชี ยงใหม่มีกิจกรรมหลักอย่างหนึ่ งที่
จัดตั้งขึ้นในช่วงเดียวกับการตั้งคริ สตจักรคือการจัดการศึกษาแบบตะวันตก มีการริ เริ่ มจัดตั้งโรงเรี ยน
สาหรับเด็กหญิงครั้งแรกโดยนางโซเฟี ย แมคกิ ลวารี ได้นาเด็กหญิงคนเมืองมาเรี ยนหนังสื อและสอบ
เย็บ ปั ก ถัก ร้ อ ยที่ ร ะเบี ย งบ้า นเมื่ อ ปี ค.ศ.1873 (พ.ศ.2416) ต่ อ มาในปี ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) ทาง
คณะกรรมการมิชชันฝ่ ายต่างประเทศได้ส่งมิชชันนารี 2 ท่าน คือนางสาวแมรี่ แคมป์ เบล และนางสาว
เอดน่า โคล์ มารับผิดชอบจัดตั้งโรงเรี ยนสตรี อย่างเป็ นระบบขึ้น โรงเรี ยนแห่ งนี้ ได้รับการพัฒนาเป็ น
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัยในปั จจุบนั การจัดการศึกษาทัดเทียมกับผูช้ าย ในสมัยแรก ๆ มีเด็กหญิงคนหนึ่ง
ชื่อยอดจากบ้านป่ าป้ อง อาเภอดอยสะเก็ดได้ติดตามครอบครัวศาสนาจารย์แมคกิลวารี มาเรี ยนหนังสื อ
กับมิชชันนารี ที่ เชี ยงใหม่ ภายหลังจบการศึกษาแล้วได้เป็ นครู สอนที่โรงเรี ยนนี้ และเป็ นคนเมืองคน
แรกที่เป็ นหัวหน้าครู (ครู ใหญ่) ของโรงเรี ยน ในปี ค.ศ.1888 (พ.ศ.2431) มิชชันนารี ได้จดั ตั้งโรงเรี ยน
สมัยใหม่สาหรับเด็กชายที่ บริ เวณวังสิ งห์คา เรี ยกว่า "Chiangmai Boys' School" หรื อโรงเรี ยนชายวัง
สิ งห์คา โดยศาสนาจารย์เดวิด จี คอลลินส์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ต่อมาในปี ค.ศ.1906 (พ.ศ.2449) ซึ่ งเป็ น
ช่ วงที่ ศาสนาจารย์วิลเลี่ ยม แฮริ ส รับผิดชอบ ได้ยา้ ยโรงเรี ย นมาตั้งทางฝั่ งตะวันออกของแม่ น้ าปิ ง
เนื่ องจากบริ เวณที่ต้ งั โรงเรี ยนเดิมค่อนข้างคับแคบไม่อาจขยับขยายได้เมื่อย้ายโรงเรี ยนมาตั้งในที่แห่ ง
ใหม่ ไ ด้ใช้ชื่ อ ว่า "โรงเรี ย นปริ น ส์ รอยแยลส์ วิท ยาลัย " ตามนามที่ พ ระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฏ เกล้า
เจ้าอยูห่ ัว (ขณะดารงตาแหน่ งสยามมงกุฏราชกุมาร) ทรงพระราชทานให้เมื่อคราวเสด็ จวางศิลาฤกษ์
อาคารเรี ยนหลังแรกเมื่อวันที่ 2 เดื อนมกราคม ค.ศ.1906 (พ.ศ.2449) เดิ มที โรงเรี ยนชายแห่ งนี้ มีการ
สอนภาษาล้านนา (คาเมือง)ด้วย แต่หลังจากปี ค.ศ.1912 (พ.ศ.2455) เป็ นต้นมาได้จดั การเรี ยนการสอน
ภาษาไทยเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นการสนองต่อกระแสทางสั งคมและการเมื องที่ มีการปฏิ รูปการเมืองการ
ปกครองหัวเมืองล้านนาเข้ากับรัฐไทยกรุ งเทพฯ ในสมัยนั้น
นอกจากพันธกิจสาคัญดังกล่าวมาข้างต้นแล้วมิชชันนารี ยงั ได้จดั ตั้งโรงพิมพ์ที่เชี ยงใหม่
ในปี ค.ศ.1892 (พ.ศ.2435) พิมพ์หนังสื อภาษาล้านนา (ตัวเมือง) โดยมีศาสนาจารย์เดวิด จี. คอลลินส์
เป็ นผูจ้ ดั การ หนังสื อเล่ ม แรกที่ จดั พิ ม พ์คื อหนังสื อพระธรรมมัท ธาย ซึ่ งแปลและเตรี ยมเป็ นภาษา
ล้านนาโดยนางโซเฟี ย แมคกิ ลวารี ศาสนาจารย์คอลลินส์ รับผิดชอบโรงพิมพ์ของมิชชันจนกระทัง่
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ท่านถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1917 (พ.ศ.2460) นางเอดา คอลลินส์ ภรรยาเป็ นผูร้ ับผิดชอบและเมื่อนางเอ
ดา เสี ยชีวิตในปี ค.ศ.1923 (พ.ศ.2466) กิจการโรงพิมพ์ของมิชชันหยุดชะงักไปราวสามปี จึงมีการเปิ ด
ขึ้นใหม่ ในช่วงที่ศาสนาจารย์เดวิดและนางเอดา คอลลินส์ รับผิดชอบโรงพิมพ์อยูน่ ้ นั โรงพิมพ์ของมิช
ชันมีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งจานวนการพิมพ์ จานวนคนงาน ฝี มือการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์ การพิมพ์
และตัวพิมพ์ที่หลากหลาย เป็ นโรงพิมพ์ใหญ่ที่สุ ดและประสบผลสาเร็ จในเชิ งพาณิ ชย์มากที่สุ ดใน
ภาคเหนื อ อีกทั้งยังเป็ นโรงพิมพ์ภาษาล้านนาที่สาคัญอย่างยิ่งในการจัดพิมพ์เอกสารของมิชชันนารี
และงานเผยแพร่ ข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่ขดั กับแนวคิดทางศาสนาของมิชชันนารี แต่ผทู ้ ี่มารับผิดชอบโรง
พิมพ์ของมิชชันภายหลังไม่มีความสามารถเท่ากับผูบ้ ุกเบิกทั้งสอง ทาให้โรงพิมพ์เสื่ อมลง จนกระทัง่
ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองทางมิชชันได้ขายกิจการโรงพิมพ์ให้กบั นายเมืองใจ ชัยนิลพันธุ์ ผูน้ าคริ ส
เตียนที่เชียงใหม่ ตั้งเป็ นโรงพิมพ์เจริ ญเมือง ดาเนินการสื บต่อมา9
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการศึกษาในครั้งนี้
2.2.1 ทฤษฏีการเรี ยนรู้
การเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ ที่ สุ ด อย่า งหนึ่ งของชี วิต มนุ ษ ย์ การเรี ย นรู้ เป็ น
ความสามารถ ที่ช่วยให้มนุ ษย์เปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาตนเองไปในลักษณะที่อาจทาให้รู้จกั วิธีดาเนิ น
ชี วิตอย่างเป็ นสุ ข การเรี ยนรู ้ จะท าให้ม นุ ษ ย์ส ามารถปรั บ ตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ และ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของมนุษย์จะมีผลต่อความสาเร็ จและความรู ้สึกพึงพอใจต่อชีวิตของแต่ละ
บุคคลด้วย
การเรี ยนรู ้ มีความสาคัญต่อการพัฒนาสังคมของมนุ ษย์เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ มีบทบาทใน
การถ่ายทอดความรู ้จากคนรุ่ นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่ นหนึ่ ง การถ่ายทอดในลักษณะนี้ ทาให้เกิดการพัฒนา
ความรู ้ ในศาสตร์ ต่างๆ ขึ้ น ด้วยเหตุ ที่ ก ารเรี ยนรู ้ มี ค วามส าคัญดังกล่ าวจึ งไม่ ส ามารถปล่ อยให้ก าร
เรี ย นรู ้ เกิ ด ขึ้ น เอง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารจัด ระบบให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละการฝึ กที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสม
องค์ประกอบสาคัญของการเรี ยนรู ้มี 4 ประการ ได้แก่
1)

9

สิ่ งเร้า (Stimulus) เป็ นตัวการที่ทาให้บุคคลมีปฏิกิริยาโต้ตอบออกมา

ประสิ ทธิ์ พงษ์อุดม, คริ สต์ศาสนาโปรเตสแตนท์, หน้า 944.
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2)

แรงขับ (Drive) เกิ ดจากสภาวะที่ ขาดความสมดุ ลภายในตัวบุคคลซึ่ งกระตุน้ ให้
แสดงพฤติ ก รรมอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมาท าให้เกิ ดปฏิ กิ ริย าที่ ชัก น าไปสู่ ก าร
เรี ยนรู้

3)

การตอบสนอง (Response) เป็ นปฏิ กิริยาหรื อพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาเมื่อ
ได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้า

4)

สิ่ งเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นสิ่ งที่ มาเพิ่มกาลังให้เกิ ดการเชื่ อมโยงระหว่าง
สิ่ งเร้ากับการตอบสนองให้มีแรงขับเพิ่มขึ้น10

มนุ ษ ย์ทุ ก คนมี ค วามต้ อ งการพื้ น ฐานตามธรรมชาติ เป็ นล าดั บ ขั้น หากได้ รั บ การ
ตอบสนอง จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
หากอยูใ่ นสภาพที่ผอ่ นคลาย เป็ นอิสระ
จากแนวคิดของบูล เชื่ อว่าการที่บุคคลจะเกิดการพัฒนาลักษณะนิ สัยใด ๆ ได้ บุคคลนั้น
จะต้องมีโอกาสได้รับรู ้และใส่ ใจในสิ่ งนั้นๆ ก่อน เช่นนั้น หากเราต้องการจะพัฒนาค่านิ ยมใดๆ ให้แก่
บุคคลเราจึงต้องพยายามจัดสิ่ งเร้ าหรื อสถานการณ์ ที่ช่วยให้บุคคลนี้ เกิ ดการรับรู ้และสนใจในค่านิ ยม
นั้นๆ และการได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่ นในสิ่ งแวดล้อมต่างๆ จะสามารถนามาใช้ในการพิจารณาเพื่อ
ตัด สิ น ใจ ในปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้ เช่ น เดี ย วกัน กับ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ สามารถช่ ว ยสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดีระกว่า งสมาชิ ก ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนมี โอกาสคิ ด พู ดแสดงควารมคิ ดเห็ น
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน รู ้ จกั รั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น ส่ งเสริ มทักษะทาง
สังคมทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ปรับตัวในการอยู่รี่วมกันด้วยมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจกันและสามารถ
ทางานร่ วมกันได้11

2.2.2 แนวคิดการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม
10

ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต, วิทยาการการจัดการเรียนรู้ , (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

2550), หน้า 1- 8.
สุธิษณา โตธนายานนท์, การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ PRISA เพื่อส่งเสริ มความ
ซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัย, วารสารวิชาการ Veridlan E-Joumal, ปี ที่ 7, ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน -ธันวาคม, 2557, หน้า
1222.
11
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นายเรอเน มาเออ อดีตผูอ้ านวยการใหญ่ของยูเนสโก กล่าวว่า “สมัยนี้ มรดกตกทอดที่เรา
ได้รับจากอารยธรรมในอดี ตกาลังถูกคุ กคามจากความต้องการทางเศรษฐกิ จอันเกิ ดขึ้นเนื่ องจากการ
ขยายตัวของมนุ ษยชาติ แต่ในสมัยนี้ ก็มีความเจริ ญก้าวหน้าในทางวิชาการ ช่วยให้คนเรามีทางที่จะได้
รู ้ จกั คุ น้ เคยกับ สมบัติวฒั นธรรมของโลก ตลอดจนทรั พ ยากรธรรมชาติ และยังช่ วยให้ส มบัติและ
ทรัพยากรเหล่านี้ ได้รับการสงวนรักษาไว้ได้ดว้ ย ฉะนั้น จึงเป็ นไปไม่ได้ที่คนในสมัยของเรานี้ จะไม่
พยายามพิทกั ษ์รักษามรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้ ทั้งนี้ มิใช่เพื่อประโยชน์ของคนรุ่ นนี้ เท่านั้น
แต่เพื่ออนุชนในอนาคตด้วย12
มรดกทางวัฒ นธรรม (Cultural Heritage) หมายถึ ง อนุ ส รณ์ ส ถาน กลุ่ ม อาคารและ
สถานที่ ซึ่ งมี คุ ณ ค่ าทางประวัติศ าสตร์ สุ น ทรี ยภาพ โบราณคดี วิท ยาศาสตร์ ชาติ พ นั ธุ์ วิท ยา หรื อ
มานุ ษยวิทยา ไม่วา่ จะเป็ นงานทางด้านสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรื อแหล่งโบราณคดี
ทางธรรมชาติ เช่ น ถ้ า หรื อสถานที่ สาคัญที่ อาจเป็ นผลงานจากฝี มื อมนุ ษ ย์หรื อเป็ นผลงานร่ วมกัน
ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์
การดูแลรักษาโบราณสถานเพื่อให้คงคุ ณค่าไว้รวมถึ งการป้ องกัน การรักษา การสงวน
การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะที่เรี ยกว่า การอนุรักษ์
การอนุ รักษ์มีวิธีการที่ แตกต่างกันออกไปตามค่านิ ยมของแต่ล่ะท้องถิ่ น จาแนกเป็ น 3
ระดับ ได้แก่
1)

การสงวนรักษา หมายถึง การดูแลรักษาไว้ตามสภาพเดิมเท่าที่เป็ นอยู่ และป้ องกัน
มิให้เสี ยหายต่อไป

2)

การปฏิสังขรณ์ หมายถึง การทาให้กลับคืนสู่ สภาพที่เคยเป็ นมา

3)

การบูรณะ หมายถึง การซ่ อมแซมและการปรับปรุ งให้มีรูปทรงเดิมมากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ แต่ตอ้ งแสดงความแตกต่างของสิ่ งที่อยูเ่ ดิมและสิ่ งที่ทาขึ้นใหม่

วิธี การอนุ รัก ษ์โบราณสถานจาเป็ นต้องมี ก รอบการอนุ รัก ษ์เป็ นแนวทางเพื่ อควบคุ ม
ความถูกต้องในการอนุรักษ์ ดังนี้

กรมศิลปากร, ทฤษฎีและแนวปฏิบัตกิ ารอนุรักษ์ อนุสรณ์ สถานและแหล่งโบราณคดี, (กรุ งเทพฯ:
บริ ษทั หิ รัญพัฒน์ จากัด, 2533), หน้า 39.
12
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1)

ศึ ก ษาค้น คว้า หาหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี ศิ ล ปกรรม และ
สถาปั ต ยกรรมเพื่ อ เป็ นความรู ้ พ้ื น ฐานในการก าหนดแนวทาง หลัก การ และ
วิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน แต่ละแห่ง

2)

กาหนดกรอบการอนุ รักษ์โบราณสถานแต่ล่ะแห่ งให้ชดั เจน เพื่อเป็ นแนวทางใน
การก าหนดวิ ธี ก าร และระดั บ ของการอนุ รั ก ษ์ พร้ อ มทั้ ง ก าหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และการเลือกใช้วธิ ีในการอนุรักษ์

3)

การสร้ างรู ปแบบ กาหนดวิธีการและรายละเอี ยดต่างๆ ในการอนุ รักษ์ตลอดจน
การกาหนดวัสดุที่นามาใช้

4)

การปรับปรุ งภูมิทศั น์ ได้แก่ การทาผังบริ เวณพื้นที่โบราณสถานให้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ใช้สอยปั จจุบนั และส่ งเสริ มโบรณสถานให้สง่างามตามพื้นที่ที่สามารถ
รองรับได้13

2.2.3 แนวคิดเกีย่ วกับพืน้ ทีศ่ ักดิ์สิทธิ์
คาว่า “พื้ น ที่ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ” มัก ถู กน ามาใช้ในความหมายของการอธิ บ ายถึ งสถานที่ หรื อ
ขอบเขต พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรื อตามคติความเชื่ อต่างๆ ความหมาย
และความสาคัญ ของพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ บริ บทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายใต้วฒั นธรรมลาวที่คน้ พบจาก
หลักฐานด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ ถูกกล่าวโดย สมชาติ มณี โชติ ไว้วา่ “พื้นที่ซ่ ึ งถูกกาหนด
ขึ้นให้มีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่น ๆ และพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่ อ
ในพระพุทธศาสนา จนมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่หรื อสถานที่พิเศษต่างไปจากพื้นที่ใด ๆ”14
พื้ น ที่ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ส ะท้อ นถึ ง ความเชื่ อ ของคนในแต่ ล ะวัฒ นธรรมซึ่ งเป็ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กบั สิ่ งเหนือธรรมชาติ ซึ่ งสรุ ปโดย J.P. Brereton ออกมาเป็ นกฎ 3 ข้อ
ของพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (Three Role of Sacred Space) ดังนี้
ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, แนวทางการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้ อม, เอกสารรวมบทความ
ประกอบการ ประชุมสัมมนาเรื่ องเอกลักษณ์และการสื บสานสถาปั ตยกรรมในภาคเหนือ, วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม
2540.
14
สมชาติ มณี โชติ, “การกาหนดพืน้ ทีศ่ ักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมลาวจากหลักฐานด้ านโบราณวัตถุ
สถาน”,รวมบทคัดย่อโครงการประชุมวิชาการทางด้านโบราณคดีพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมเรื่ อง “งาน โบราณคดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (กรุ งเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์,2551)หน้า 32-33,อ้างจากนาถธิดา จันทร์คา.
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25

1)
2)
3)

พื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นสถานที่สื่อสารกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
พื้นที่ศกั ดิ์เป็ นสถานที่แสดงพลังหรื อพลานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์
พื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นการสมมุติโลกแห่งจินตนาการในคติความเชื่อให้ปรากฎ

ในความหมายของทั้ง 3 ข้อนี้ เปรี ยบเสมือนพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยโครงสร้างและสัญลักษณ์
อันสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นหรื อแต่ละสังคม15
นักปรากฏการณ์วิทยาทางศาสนาชาวฝรั่งเศส Mircea Eliade ได้ให้ความหมายของคาว่า
พื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ว่าเป็ นพื้นที่ซ่ ึ งถูกกาหนดขึ้นแตกต่างไปจากพื้นที่อื่น ๆ และพื้นที่ดงั กล่าวโดยมากจะ
ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาจึงเป็ นเหตุให้สถานที่มีความพิเศษไปกว่าพื้นที่ซ่ ึ งถูกกาหนดอื่น ๆ โดยพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ นั้นเกี่ยวพันครอบคลุมถึงสถานที่ที่แตกต่างกันหลายประเภท เช่น
1)
2)
3)

สถานที่อนั ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา เช่น วัด
สถานที่ทางธรรมชาติที่ถูกตีความทางความเชื่อ เช่น ภูเขาแม่น้ า
พื้นที่ที่สัมผัสได้ท้ งั กายภาพ จินตภาพ และทัศนียภาพ

โดยสถานที่บางแห่งกลายเป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ หรื อสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ได้ก็ดว้ ยความสาคัญของเหตุการณ์
ทางศาสนาที่เกิดขึ้น เช่น เป็ นสถานที่กาเนิดของศาสนา หรื อบางแห่ งมีความศักดิ์สิทธิ์ จากสัมพันธ์กบั
วัตถุ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ เช่ น กระดู ก อัฐิ ธาตุ เป็ นต้น หรื อในทางวัฒ นธรรมพื้ น ที่ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็ เป็ นเสมื อนที่
ปรากฏของสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เช่ น แม่น้ าในประเทศอิ นเดียมี ความศักดิ์ สิทธิ์ เนื่ องจากเป็ นสถานที่ปรากฏ
องค์ข องพระเจ้า หรื อ เป็ นสถานที่ ที่ น าไปสู่ พ ระเจ้าและจากพิ ธี ก รรมส าคัญ ที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ห รื อ
สถานที่ นั้น ๆ ทาให้สถานที่แห่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ 16
2.3 เอกสาร หนังสื อ และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
1) จอร์ จ เฟอร์ กูสัน หนังสื อเรื่ อง “เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ในคริ สต์ศิลป์ ” สรุ ป
ความว่า เป็ นหนังสื อที่อธิ บายถึงเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ และเรื่ องราวในคริ สต์ศาสนาที่ประกอบไป
ด้วยตานาน ศาสนพิธี และเทศกาลสาคัญ ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการ
Mircea Eliade,The Encyclopedil of Region, Volume 11 (New York : Macmillan Publishing
Company, 1987), p.468, อ้างจากนาถธิดา จันทร์คา.
16
Mircea Eliade, The Encyclopedia of Region, Volume 12 (New York : Macmillan Publishing
Company, 1987), p.526-530, อ้างจากนาถธิดา จันทร์คา.
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สื่ อความหมายของคริ สต์ศิลป์ นามาเทียบเคียงกับแนวความคิดและรู ปแบบอื่นๆ เรี ยนรู ้ถึงวิธีการ
นาเสนอรู ปแบบทางด้านศิลปะ และสามารถนามาเทียบเคียงกับแนวความคิดและรู ปแบบอื่นๆ เพื่อ
เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ของความเข้าใจในเนื้ อหาสาระของสภาวธรรมมากยิง่ ขึ้นเพราะการกาหนด
รู ปแบบของเครื่ องหมาย และรู ปสัญลักษณ์น้ นั ย่อมต้องกาหนดขึ้นมาจากรากฐานของความเป็ นสากล
ที่เป็ นรากของความรู ้สึกนึกคิดและจิตใจที่มีอยูใ่ นมนุษย์ทุกคน17
2) โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์ หนังสื อเรื่ อง “เข้าใจโบสถ์ฝรั่งศาสนศิลป์ ยุคกลางใน
ยุโรป” สรุ ปความว่า เป็ นหนังสื อที่ศึกษาถึงวิวฒั นาการของศิลปะยุคกลางในยุโรป ซึ่งในสมัยกลาง
ศิลปะคือคาสอน คือการสอนทุกสิ่ งที่จะเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่วา่ จะเป็ นประวัติของโลกตั้งแต่เมื่อ
พระเจ้าเนรมิ ตโลกขึ้ น ลัทธิ ศาสนา ชี วิตที่ เป็ นแบบฉบับ ของนักบุ ญต่าง ๆ จริ ยธรรมและศีลธรรม
ระดับ ต่ า งๆ ศาสตร์ ศิ ล ปะและอาชี พ จะถ่ า ยทอดไว้ใ นจิ ต รกรรมหน้ า ต่ า งกระจกสี และใน
ประติมากรรมของโบสถ์ โบสถ์จึงสมควรอย่างยิง่ ที่ได้รับสมญานามว่าเป็ น “คัมภีร์ของคนจน”
ในศิ ล ปะยุค กลางของยุโรปรู ป ลัก ษณ์ แบบหนึ่ ง เหมื อนเสื้ อผ้าที่ ห่ อหุ ้ ม ความคิ ดหนึ่ ง
ทัศนคติและโลกทัศน์ของคนยุคกลาง ได้อจั ฉริ ยภาพของศิลปิ นแปรให้เป็ นรู ปที่จบั ต้องได้และเห็นได้
พูดให้ฟังขลังก็ได้ ความคิดหรื อจิตสานึ กเป็ นตัวการที่แฝงตัวอยูภ่ ายในวัสดุ และทาให้วสั ดุน้ นั แปรรู ป
ตามมัน ศิ ล ปะยุค กลางท าให้ผูด้ ู เกิ ดความรู ้ สึ ก บอกไม่ ถูก เพราะเหมื อนกับ เราก าลังยืนต่ อหน้าดวง
วิญญาณ ของศิลปิ น ของนายช่างศิลป์ ที่แม้ตวั จะตายผุพงั เน่าเปื่ อยไป แต่ความคิดและจิตสานึ กของเขา
ขณะเนรมิต งานชิ้นนั้น ยังผนึกแนบแน่นอยูก่ บั งานศิลป์ นั้น
สรุ ปได้วา่ ศิลปะของยุคกลางเป็ นศิลปะของภาษารู ปภาพ ของภาษาตัวเลข และของภาษา
สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ท้ งั สามประการนี้รวมกันสร้างความสมดุลกลมกลืนที่หาที่ติไม่ได้18
3) คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี หนังสื อเรื่ อง “อนุสรณ์ศาสนศาสตร์ศึกษา 100 ปี ”
สรุ ปความว่า พระคริ สต์ธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวติ คริ สตจักร และเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าประกาศ
ถึงความมหัศจรรย์ ความล้ าลึกของ “สัจจะและการทรงเสี ยสละแห่งองค์พระเยซูคริ สต์” ทาให้ทราบ
ถึงความพยายามของมิชชันนารี คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนได้พยายามทุ่มเทและบากบัน่ สาหรับการ
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในดินแดนล้านนา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดตั้ง “พระคริ สต์ธรรม” เพื่ออบรมสั่งสอนคริ สเตียนคนท้องถิ่นให้รู้ซ้ ึ งถึง
ความจริ งและความมหัศจรรย์ของพระเจ้า19
จอร์จ เฟอร์กสู นั , เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ในคริสต์ ศิลป์ , แปลและเรี ยบเรี ยงโดย กุลวดี มกรา
ภิรมย์, (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542).
18
โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์, เข้ าใจโบสถ์ ฝรั่งศาสนศิลป์ ยุคกลางในยุโรป, (กรุ งเทพฯ: โอ.เอส.พริ้ นติ้ง
เฮ้าส์, 2538).
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27

2.3.2 งานวิจัย
1) สาธนัญ บุณยเกียรติ งานวิจยั เรื่ อง “ชีวติ และการทาพันธกิจของคริ สตจักรที่หนึ่ง
เชียงใหม่สังกัดคริ สตจักรภาคที่ 1 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย” สรุ ปผลการศึกษาว่า คริ สตจักร
หมายถึง ผูท้ ี่เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริ สต์รวมกันเป็ นชุมชนของผูท้ ี่เชื่อศรัทธาโดยมีความเชื่ อมุ่งมัน่
ตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า และหนุนเสริ มกันและกันให้มีชีวติ ที่เจริ ญเติบโตขึ้นตาม
พระประสงค์ของพระองค์ คุณภาพชีวติ ของผูค้ นในชุมชนคริ สตจักรควรสะท้อนคุณลักษณะ 4
ประการของคริ สตจักร คือ การเป็ นประชากรของพระเจ้า พระกายของพระคริ สต์ พระวิหารของพระ
วิญญาณบริ สุทธ์และครอบครัวของพระเจ้า กล่าวคือ เป็ นชุมชนของผูท้ ี่ให้พระเยซูคริ สต์เป็ นสรณะใน
ชีวติ และดาเนินชีวติ โดยพึ่งพาในพระองค์อย่างแท้จริ ง ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าและ
ผูอ้ ื่นในชุมชน ผูท้ ี่ร่วมรับผิดชอบในพันธกิจต่างๆ ในชุมชนคริ สตจักรและชุมชนสังคมโลก ด้วยความ
สมัครสมานสามัคคี และด้วยการพึ่งพาฤทธ์เดชจากพระวิญญาณบริ สุทธ์ พันธกิจหลักที่คริ สตจักร
จะต้องทามีอย่างน้อย 5 พันธกิจ คือ การประกาศพระกิตติคุณแก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่เชื่อ การสร้างสาวก หรื อ การ
พัฒนาชีวติ ผูเ้ ชื่อให้มีคุณลักษณะของสาวกแท้ของพระเยซูคริ สต์ การสามัคคีธรรม หรื อ การเอาใจใส่
ดูแล และเสริ มสร้างชีวติ ของกันและกัน การนมัสการพระเจ้า และการรับใช้ผคู ้ นในสังคมด้วยเหตุน้ ี
หากคริ สตจักรในปัจจุบนั มีความประสงค์จะเป็ นคริ สตจักรที่เข้มแข็งและเจริ ญเติบโต ผูค้ นในชุมชน
คริ สตจักรจาเป็ นจะต้องมีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์และหลัก
คริ สต์ศาสนศาสตร์เรื่ องคริ สตจักร อีกทั้งต้องมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูค้ นในชุมชน และ
ดาเนินพันธกิจต่างๆ ของคริ สตจักรไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพระประสงค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
อย่างแท้จริ ง20
2) ชนิกานต์ โตแสงชัย วิทยานิพนธ์เรื่ อง “แนวทางการจัดการหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” สรุ ปผลการศึกษา ดังนี้ ผูศ้ ึกษาสนใจที่จะศึกษาภูมิหลัง
ความเป็ นมาของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชี ยงใหม่ ศึกษารู ปแบบในการจัดการหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชี ยงใหม่ และแนวทางการจัดการที่เหมาะสมสาหรับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชี ยงใหม่ เพื่อให้ทราบ
วิ ธี ก ารจัด การที่ เหมาะสมผลจากการศึ ก ษามี ดั ง นี้ แม้ ห อศิ ล ปวัฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม่ จ ะมี
องค์ประกอบการจัดการที่ดีในรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์ แต่ผศู ้ ึกษาพบว่ายังประสบปั ญหาหลายประการ
จากการดาเนินงาน โดยสามารถจาแนกปั ญหาได้ 2 ประการ ดังนี้

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี , อนุสรณ์ ศาสนศาสตร์ ศึกษา 100 ปี .
20
สาธนัญ บุณยเกียรติ, ชีวติ และการทาพันธกิจของคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่
1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย, รายงานวิจยั ฉบับที่ 263 มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555.
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ประการที่ 1 มีผูเ้ ข้าชมจานวนน้อย เพราะหอศิลปวัฒนธรรมเมื องเชี ยงใหม่ อาจมีการ
ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
ประการที่ 2 ไม่เป็ นที่ดึงดูดให้เข้าไปเยี่ยมชมซ้ าอีก เนื่ องจากตั้งแต่เปิ ดทาการอย่างเป็ น
ทางการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ยังไม่ได้มีการปรับปรุ งนิทรรศการ
แนวทางการแก้ไขปั ญหาที่คาดว่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ ผล ผูศ้ ึกษา
คาดว่าจะมี 2 แนวทาง คือ
1) แนวทางการแก้ไขด้านการจัดการบริ หาร
2) แนวทางการแก้ไข ด้านการจัดการแสดงภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ซึ่ งแนวทางทั้ง 2 คาดว่าจะสามารถทาให้มีผคู ้ นสนใจเข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชี ยงใหม่มากขึ้น
รวมถึงรณรงค์ให้คนในท้องถิ่น มีสานึ กและมีส่วนร่ วมในการจัดการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
การเปิ ดโอกาสให้คนในท้องถิ่น สามารถขอเข้าใช้อาคารสถานที่ที่วางอยู่ ของหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชี ยงใหม่ได้ โดยอาจเสี ยค่าธรรมเนี ยมเล็กน้อย ซึ่ งสามารถเป็ นรายได้ให้กบั หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่ ง การขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนต่างๆ อยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อนานักเรี ยน
มาทัศนะศึกษาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดได้เรี ยนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
บ้านเกิดผ่านทางพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้น21
3) สุ รพงษ์ ธรรมบริ สุทธิ์ วิทยานิ พนธ์ “วิเคราะห์การบริ หารจัดการองค์กร กรณี ศึกษา
มูลนิ ธิศุภนิ มิตแห่ งประเทศไทย”สรุ ปผลการศึกษาดังนี้ ผูศ้ ึกษาสนใจในการศึกษาองค์กรคริ สเตียนที่
ได้รับ การยอมรั บ และความเชื่ อถื อ ว่าเป็ นองค์ก รดี เด่ นในการพัฒ นา การสาธารณกุ ศ ล และก าลัง
ปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางในการดาเนิ นพันธกิจ เป็ นองค์กรให้การสนับสนุ นการดาเนิ นพันธกิจ
และพึ่งพาอาศัยช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันในรู ปแบบองค์กรอิสระ (Interdependent) โดยมีผลสรุ ปดังนี้
คือ ทิ ศทางการดาเนิ นพันธกิ จตามแผนยุทธศาสตร์ ของมูลนิ ธิศุภนิ มิตแห่ งประเทศไทย เป็ นรู ปแบบ
บู รณาการแบบองค์รวมเพื่ อให้ เกิ ด สมดุ ล และเหมาะสมกับ สภาวการณ์ ข องประเทศไทยทั้ง ด้า น
การเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม และกระบวนทรรศน์ (Paradigm) การพัฒนาเปลี่ยนแปลงชี วิตของคนใน
สังคมโดยยึดหลักการพัฒนาที่มีองค์พระเยซู คริ สต์เป็ นศูนย์กลางการดาเนิ นชี วิต (Christ – centered)
ชนิกานต์ โตแสงชัย, แนวทางการจัดการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ , การค้นคว้า แบบอิสระ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2556, หน้า 3 – 4.
21
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มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาชี วิ ต ของเด็ ก (Child-focused) และให้ ชุ ม ชนเป็ นฐานของกระบวนการพัฒ นา
(Community-based) ดัง นั้ น มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต แห่ ง ประเทศไทยจึ งต้อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของง
บุคลากร และระบบการทางานให้สามารถปรับตัวพร้ อมรับการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ และทิศทางการดาเนิ นพันธกิจกาหนดเป็ นแผนระยะ 3 ปี โดยนาแนวคิดพื้นฐานจากพระ
ธรรม 1 โคริ นธ์ 15:58 “เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมัน่ อยู่ อย่าหวัน่ ไหว จงปฏิบตั ิงาน
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริ บูรณ์ ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู ้ว่า โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การของท่านจะ
ไร้ ป ระโยชน์ก็หามิ ได้” เพื่ อเป็ นการถวายเกี ยรติ แด่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเป็ นพยานถึ งความรักอัน
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ต่อคนในสังคม22

สุรพงษ์ ธรรมบริ สุทธิ์, วิเคราะห์ การบริหารจัดการองค์ กร กรณีศึกษามูลนิธิศุภนิมติ แห่ งประเทศ
ไทย, วิทยานิพนธ์วทิ ยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.
22
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2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการ
แฮมลิ น ให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ ม สร้ างศรั ท ธาและความเข้าใจในคริ ส ต์ศาสนานิ กายโปรเตส
แตนท์
การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี

การศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่

การศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์

การเสนอแนวทางการอนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์

แผนภูมิที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง “การจัดการห้องนมัสการแฮมลิน มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริ บทที่
เกี่ยวกับคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ และประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมค
กิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระ
คริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมา ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องนมัสการแฮมลิน รวมทั้ง
ปัญหาของห้องนมัสการแฮมลินในการเสริ มสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโป
รเตสแตนท์ เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อ
เสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนและวิธีการศึกษา
ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
3.1 รู ปแบบการวิจยั
3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
3.3 การศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัย
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
3.4 การศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุ รักษ์และพัฒ นาห้องนมัสการแฮมลิน ให้
เป็ นแหล่เรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
3.5 การเสนอแนวทางการอนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิ น ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่ อ
เสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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3.1 รู ปแบบกำรวิจัย
การค้น คว้า แบบอิ ส ระเรื่ อ งการจัด การห้ อ งนมัส การแฮมลิ น มหาวิท ยาลัย พายัพ จังหวัด
เชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ คริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริ บทที่
เกี่ ยวกับคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์และประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ ธรรมแมค
กิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่ ตลอดจนศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางศิลปกรรม
แนวคิด และความหมายของศิลปะประดับห้องนมัสการแฮมลิน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณค่าและ
ปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลิ น อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อ
พัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนท์มีลกั ษณะเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพที่ใช้เทคนิคการนาเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบ
การพรรณนา
3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
เป็ นขั้นตอนแรกของการศึกษา ซึ่ งเป็ นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรม องค์คง
ความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์รวมถึงวิทยาลัยพระคริ สต์
ธรรมแมคกิลวารี แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลมา
จาก ตารา หนังสื อ เอกสาร งานวิจยั และสิ่ งพิมพ์จากสถาบันการศึกษา ห้องสมุด ได้แก่ สานักหอสุ ม
ดมหาวิทยาลัยพายัพ ห้องสมุดดิวอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ ตลอดจนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ นาข้อมูลที่ได้มาจัด
ระเบียบเรี ยบเรี ยงลาดับความสาคัญและนาเสนอ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1)

บริ บทประวัติความเป็ นมาของคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย
1.1) คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่ ประเทศไทย
1.2) คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่ ลา้ นนา
1.3) คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่ เชียงใหม่

2)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้
2.1) ทฤษฏีการเรี ยนรู้
2.2) แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์
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2.3) แนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
3)

เอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1) เอกสารและหนังสื อ
3.2) งานวิจยั

4)

กรอบแนวคิดในการศึกษา

ดังรายละเอียดผลการศึกษาในบทที่ 2
3.3 กำรศึกษำห้ องนมัสกำรแฮมลิน อำคำรวิทยำลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวำรี มหำวิทยำลัยพำยัพ
จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นขั้นตอนที่สอง ที่ทาการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่เกี่ยวกับการศึกษาห้อง
นมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่ ใน
รายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลิ น ในการเสริ มสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่งการศึกษามีข้ นั ตอนการศึกษาดังนี้
1) ศึก ษาประวัติค วามเป็ นมาของวิท ยาลัยพระคริ ส ต์ธ รรมแมคกิ ล วารี มหาวิท ยาลัย
พายัพ ท าการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย พระคริ สต์ ธ รรมแมคกิ ล วารี มหาวิ ท ยาลัย พายัพ ในบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่
2) การศึ ก ษาห้ อ งนมัส การแฮมลิ น อาคารวิ ท ยาลัย พระคริ ส ต์ ธ รรมแมคกิ ล วารี
ท าการศึ ก ษารายละเอี ย ดของห้ อ งนมัส การแฮมลิ น อาคารวิ ท ยาลัย พระคริ ส ต์ธ รรมแมคกิ ล วารี
ทั้งประวัติความเป็ นมา ที่ ต้ งั และลักษณะของห้องนมัสการแฮมลิน กิ จกรรมและพิธีการต่างๆของ
ห้องนมัสการแฮมลิน ตลอดจนศิลปกรรม แนวคิด และความหมายของห้องนมัสการแฮมลิน
การศึ กษาในขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ซึ่ งเป็ นการสารวจทาง
กายภาพ การสังเกตการณ์ และสัม ภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) จากอาจารย์
บุคลากร นักศึ กษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี นักวิชาการ และบุคคลทัว่ ไปที่
สามารถให้ ข ้อ มู ล ได้ โดยเลื อ กผู้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะจง (Purposive Sampling) อย่า งไม่ จ ากัด
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จานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์จนได้ขอ้ มูลครบถ้วน เมื่อได้ขอ้ มูลดังกล่าวมาแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูล จัดระเบียบ
และทาการวิเคราะห์ คุณค่าและสภาพปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลิน นาผลการศึกษามาเรี ยบเรี ยง
และนาเสนอ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) ประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
1.1) ที่ต้ งั
1.2) ประวัติการก่อตั้ง
1.3) วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
1.4) บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
2) การศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
2.1) ประวัติความเป็ นมาของห้องนมัสการแฮมลิน
2.2) ที่ต้ งั และลักษณะของห้องนมัสการแฮมลิน
2.3) กิจกรรมและพิธีการต่างๆของห้องนมัสการแฮมลิน
2.4) ศิลปกรรม แนวคิด และความหมายของห้องนมัสการแฮมลิน
3) การวิเคราะห์คุณค่าและสภาพปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลิน
3.1) วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของห้องนมัสการแฮมลินที่ส่งเสริ มความ
เข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
3.2) วิเคราะห์ปัญหาของห้องนมัสการแฮมลินในการเสริ มสร้างความเข้าใจและ
ศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
ดังรายละเอียดได้นาเสนอในบทที่ 4
3.4 กำรศึ กษำเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรอนุ รักษ์ และพัฒ นำห้ องนมัสกำรแฮมลิน ให้ เป็ น
แหล่ งเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้ ำงศรัทธำและควำมเข้ ำใจในคริสต์ ศำสนำนิกำยโปรเตสแตนท์
เป็ นขั้นตอนการศึ กษาเพื่อหาแนวทางที่ เหมาะสมในการอนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮ
มลิ น ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์
โดยมีข้ นั ตอนของการศึกษา คือ
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1) กำรศึกษำและเก็บข้ อมูลควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทเี่ กีย่ วข้ องถึงแนวทำง กำร
อนุ รักษ์ และพัฒนำห้ องนมัสกำรแฮมลินให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ ำงศรั ทธำและควำมเข้ ำใจใน
คริสต์ ศำสนำนิกำยโปรเตสแตนท์
เป็ นการศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ ม (Focus group discussion) ซึ่ งเป็ นวิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากการสนทนาของผูใ้ ห้
ข้อ มู ล ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า ง (Sample) ที่ ค ัด เลื อ กจากการสุ่ ม แบบจงใจ (Purposive Sampling) จาก
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยพายัพ นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี
นักวิชาการและศิลปิ นผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน 15 คน ในประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
อนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิ นให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจใน
คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
วิธีการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง (Sample) ที่คดั เลือกจากการ
สุ่ ม แบบจงใจ (Purposive Sampling) เพราะต้อ งการข้อ มู ล จากผู ้ส นทนา จากผู ้เกี่ ย วข้อ ง คื อ จาก
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยพายัพ นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี
ศิษย์เก่าและศิลปิ นผูเ้ กี่ยวข้อง รวมจานวน 15 คน ประกอบด้วย
- อนุศาสนาจารย์ ดร.สาธนัญ บุญยเกียรติ

คณบดีวทิ ยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี

- ศาสนาจารย์มานิตย์ มณี วงค์

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวติ
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี

- อาจารย์วทิ ยา พุทธรักษา

อาจารย์ผสู้ อนวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรม
แมคกิลวารี

- ผูป้ กครองวรชาติ แผ่นชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่วทิ ยาลัยพระคริ สต์ธรรม
แมคกิลวารี

- นางกัจมาต์ วิสุทธิชน

เจ้าหน้าที่วทิ ยาลัยพระคริ สต์ธรรม
แมคกิลวารี

- ผูป้ กครองไสว ชินวงศ์

ศิลปิ น

- นายวรพณ์ เลี้ยงประไพพันธ์

นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิล
วารี ระดับปริ ญญาโท
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- นายชาโลม เกษมใจเจริ ญ

นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิล
วารี ระดับปริ ญญาตรี

- นายวีรยุทธ แก้วใจ

นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิล
วารี ระดับปริ ญญาตรี

- นางสาวจุฑารัตน์ ชื่นจิตร์

นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิล
วารี ระดับปริ ญญาตรี

- ศาสนาจารย์ธีรพงษ์ ชัยศรี

ศิษย์เก่า

- ศาสนาจารย์วเิ ชียร จันทร์หอม

ศิษย์เก่า

- ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุ วรรณ

ศิษย์เก่า

- นางกาญจนา รักสกุลใหม่

บุคลากรสานักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัย
พายัพ

- นางสาวพุทธชาด วิชยั คา

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ

การสนทนากลุ่ ม (Focus group discussion) ครั้ งนี้ ใช้ ส ถานที่ สนทนาที่ ห้ องนมัสการแฮมลิ น
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ใช้เวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ 2ชัว่ โมง โดยมีผศู้ ึกษาทาหน้าที่
เป็ นผูด้ าเนินการสนทนา (Moderater) ในประเด็นสนทนาที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการอนุรักษ์และพัฒนา
ห้องนมัสการแฮมลิ นให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิ กาย
โปรเตสแตนท์ ซึ่ งผลของการสนทนากลุ่มครั้งนี้ สรุ ปว่า
1) การจะจัดการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ได้น้ นั
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ตอ้ งร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยพายัพและหน่วยงานภายนอกที่สังกัด
ภายในเครื อสภาคริ สตจักรในประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าและความสาคัญของห้อง
นมัสการแฮมลินให้เป็ นที่รู้จกั โดยเริ่ มจากประชาสัมพันธ์ไปยังคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
พายัพ และจึงประชาสัมพันธ์ออกไปยังหน่วยงานภายนอก
2) วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ควรจัดทาเอกสารข้อมูล เป็ นหนังสื อ แผ่นพับ
หรื อที่ค้ นั หนังสื อ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ งานศิลปะรวมถึงประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรม
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แมคกิลวารี
ดังรายละเอียดที่เสนอไว้ในบทที่ 5
2) กำรศึกษำวิเครำะห์ เพือ่ หำแนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะสมในกำรอนุรักษ์ และพัฒนำ
ห้ องนมัสกำรแฮมลินให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้ ำงศรัทธำและควำมเข้ ำใจในคริสต์ ศำสนำนิกำย
โปรเตสแตนท์
เป็ นกระบวนการของการศึ ก ษาวิเคราะห์ เพื่ อหาแนวทางการจัดการที่ เหมาะสมในการ
อนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิ นให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจใน
คริ ส ต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ โดยนาผลการศึกษาและแนวคิดทฤษฎี มาประกอบการพิจารณา
ตามลาดับ ดังนี้
1) ผลของการศึกษาสภาพปัญหาของห้องนมัสการแฮมลิน
2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งได้ใช้วิธีการสนทนา
กลุ่ ม (Focus group discussion) จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยพายัพ นักศึกษา
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ศิษย์เก่าและศิลปิ นผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับแนวทาง
การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความ
เข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
3) แนวคิ ดและทฤษฏี ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาครั้ งนี้ ที่ ได้เสนอไว้ในบทที่ 2 ซึ่ งได้แก่
แนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และทฤษฎีการเรี ยนรู้ นามาประกอบกันในการวิเคราะห์และ
พิจารณาครั้งนี้
ซึ่ งในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากผลการศึกษาทั้ง 3 ข้อ ดังกล่าวนั้น ผูศ้ ึกษาได้
ทาการวิเคราะห์และพิจารณา และได้ตดั สิ นใจลงความเห็นว่า แนวทางของการจัดการที่เหมาะสมใน
การอนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจ
ในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
ก) การอนุรักษ์ศิลปะกระจกสี เนื่องจากเป็ นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม ควรจะมี
แนวทางอนุ รักษ์ให้คงอยู่ไม่ให้ถูกทาลายเปลี่ยนแปลงโดยการเผยแพร่ ให้ประชากรในมหาวิทยาลัยพายัพ
รวมถึงประชากรภายในหน่วยงานสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ทราบและรู ้ถึงคุณค่า รวมถึง
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เสนอมาตรการการดูแลรักษาเพื่อป้ องกันไม่ให้มีการดาเนิ นการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อหาก
จาเป็ นต้องซ่อมแซม ก็ให้เข้าใจรักษาตามสภาพเดิมให้มากที่สุด
ข) การพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้ างศรัทธาและความ
เข้าใจในคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ ในงานศิลปะกระจกสี ซ่ ึ งคนส่ วนใหญ่ไม่รู้ไม่เข้าใจใน
ความหมายของภาพ ควรจะจัดทาสื่ อต่างๆเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ เช่ น หนังสื อ แผ่นพับ แผ่นที่
คัน่ หนังสื อ ป้ าย หรื อบอร์ ดนิทรรศการเสริ ม เพื่อเป็ นสื่ อความรู ้ให้เกิดความเข้าใจในคุณค่า และความหมาย
ที่จะช่วยเพิม่ บรรยากาศเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มากขึ้น
ดังรายละเอียดที่เสนอไว้ในบทที่ 5
3.5 กำรเสนอแนวทำงกำรอนุรักษ์ และพัฒนำห้ องนมัสกำรแฮมลิน ให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร
ศรัทธำและควำมเข้ ำใจในคริสต์ ศำสนำนิกำยโปรเตสแตนท์
หัวข้อนี้ เป็ นการเสนอแนวทางการอนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ ซึ่ งผลการศึกษาได้เสนอ
แนวทางของการจัดการ ดังนี้
1) การอนุรักษ์ศิลปะกระจกสี
2) การพัฒ นาสื่ อ เผยแพร่ คุ ณ ค่ า ของห้ อ งนมัส การแฮมลิ น ให้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อ
เสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
2.1) ทาหนังสื อเผยแพร่ ประวัติวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี และคุณค่า
ของศิ ล ปะกระจกสี สู่ สาธารณชนและไปยังการเรี ยนการสอนคริ ส เตี ยน
ศึกษา (Sunday School)
2.2) จัดทาป้ ายนาชมและบอร์ดนิทรรศการ
2.3) เผยแพร่ ขอ้ มูลทางเวปไซค์
3) จัดการห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ดังรายละเอียดที่เสนอไว้ในบทที่ 5
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บทที่ 4
การศึกษาห้ องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
บทนี้ เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่ เกี่ยวกับการศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน
อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี มหาวิท ยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่ ในรายละเอี ยดที่
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลิน ในการเสริ มสร้ างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิ กายโปร
เตสแตนท์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
4.1.1 ที่ต้ งั
4.1.2 ประวัติการก่อตั้ง
4.1.3 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
4.1.4 บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
4.2 การศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
4.2.1 ประวัติความเป็ นมาของห้องนมัสการแฮมลิน
4.2.2 ที่ต้ งั และลักษณะของห้องนมัสการแฮมลิน
4.2.3 กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ของห้องนมัสการแฮมลิน
4.2.4 ศิลปกรรม แนวคิด และความหมายของห้องนมัสการแฮมลิน
4.3 การวิเคราะห์คุณค่าและสภาพปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลิน
4.3.1 วิเคราะห์ คุณ ค่ าและความสาคัญ ของห้อ งนมัสการแฮมลิ น ที่ ส่งเสริ ม ความเข้าใจและ
ศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
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4.3.2 วิเคราะห์ ปัญหาของห้องนมัสการแฮมลิน ในการเสริ มสร้ างความเข้าใจและศรั ทธาใน
คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 ประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
หัวข้อนี้เป็ นการศึกษาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัย
พระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ซึ่งถือว่าเป็ นสถาบันฝึ กอบรมทางด้านศาสนศาสตร์ แห่งแรกของ
คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย ได้รับการยกฐานะจากคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี
ขึ้นเป็ น “วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 1/1549 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ภายใต้โครงสร้างการบริ หารในวาระที่ศาสนาจารย์ ผศ. ดร.
ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฎ์ ดารงค์ตาแหน่งอธิ การบดี
4.1.1 ที่ต้งั
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณมหาวิทยาลัย
พายัพเขตแก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณี ย ์ 50000 โทรศัพท์
053-306512-3โทรสาร 053-249508 อีเมล์ MCD@payap.ac.th

ภาพที่ 4.1 แผนที่มหาวิทยาลัยพายัพ
ที่มา : http://www.payap.ac.th
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ภาพที่ 4.2 แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ที่มา : https://www.google.co.th/search
4.1.2 ประวัติการก่อตั้ง
วิ ท ยาลัย พระคริ สต์ ธ รรมแมคกิ ล วารี มหาวิ ท ยาลัย พายัพ (McGilvary College of
Divinity, Payap University) เป็ นสถาบันฝึ กอบรมทางศาสนศาสตร์ แห่ งแรกของคริ สต์ศาสนานิ กาย
โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย กาเนิดขึ้นมาจากแนวคิดของศาสนาจารย์ ดร. แดเนียล แมคกิลวารี หรื อ
“พ่ อ ครู ห ลวง” ที่ ต้อ งการ ฝึ กอบรมคริ ส เตี ย นในท้อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ นก าลังในการปฏิ บ ัติ พ ัน ธกิ จ การ
ประกาศและเป็ นผูน้ าให้กบั คริ สตจักร ด้วยการจัดตั้งสถาบันฝึ กอบรมขึ้ นในปี ค.ศ.1883 (พ.ศ.2426)
แต่ ไม่ประสบผลสาเร็ จต่ อมาในปี ค.ศ.1889 (พ.ศ.2433) คณะกรรมการการศึกษาของมิ ชชันนารี
อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนได้มีมติให้จดั ตั้งโรงเรี ยนฝึ กอบรมศาสนศาสตร์ ขึ้นอย่างเป็ นทางการภายใต้
ความรับผิดชอบของศาสนาจารย์วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ แต่เนื่ องจากจานวนผูส้ นใจเรี ยนมีนอ้ ย และ
ไม่มีสถานฝึ กอบรมที่ แน่ นอน ต้องจัดการฝึ กอบรมแบบชั้น เรี ยนเคลื่อนที่ ไปตามคริ สตจักรต่ าง ๆ
โรงเรี ยนฝึ กอบรมศาสนศาสตร์ จึงต้อง ปิ ดตัวลงในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) และในปี ค.ศ.1912 (พ.ศ.
2455) โรงเรี ยนฝึ กอบรมศาสนศาสตร์ ได้เปิ ดขึ้นอีกครั้งภายใต้การนาของศาสนาจารย์เฮนรี่ ไวท์ โดยมี
อาคารเรี ยนชัว่ คราวที่ บา้ นหนองเส้ง จังหวัดเชี ยงใหม่ และได้มีการสร้างอาคารเรี ยนที่มนั่ คงขึ้นโดย
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ได้รับเงินถวายจาก มร.จอห์น หลุยส์ ซี เวอร์ แรนซ์ ผูป้ กครองคริ สตจักรเคลฟเวอร์ แลนด์ รัฐโอไฮโอ
นิกายเพรสไบทีเรี ยน เป็ นจานวน 15,000 ดอลลาร์ เรี ยกว่า “อาคารซีเวอแรนซ์อนุสรณ์” หรื อคนทัว่ ไป
เรี ยกว่า “ตึ กหลวง” โรงเรี ยนแห่ งนี้ ได้จดทะเบี ยนขอตั้งสถานศึ กษา ตามพระราชบัญ ญัติโรงเรี ยน
ราษฏร์ ในปี ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) และได้รับการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนเรื่ อยมา จนกระทัง่ ปี
ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467) โรงเรี ยนแห่ งนี้ จึงได้เรี ยกว่า “วิทยาลัยพระคริ สต์ ธรรม แมคกิลวารี ” เพื่อเป็ น
เกียรติแด่ศาสนาจารย์ดาเนียล นางโซเฟี ย แมคกิลวารี มิชชันนารี ผบู ้ ุกเบิกและวางรากฐานการประกาศ
คริ สต์ศาสนาในล้านนา ช่วงปี ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473) วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ได้มีบทบาท
อย่างมากในการเตรี ยมศิษยาภิบาลสาหรับคริ สตจักรในภาคเหนื อ แต่หลังจากที่มีการประกาศฟื้ นฟูนา
โดย ดร.จอห์น ซง ผูป้ ระกาศฟื้ นฟูจากประเทศจีน ระหว่างปี ค.ศ. 1938-1939 (พ.ศ.2481-2482) ได้
ก่อให้เกิ ดการแตกแยกทางความคิดในด้านศาสนศาสตร์ ระหว่างผูต้ ิดตามดร.จอห์น ซง กับผูน้ าของ
วิท ยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี ในที่ สุดทางมิ ชชั่น จึ งได้ปิดวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมฯ เมื่ อ ปี
ค.ศ.1940 (พ.ศ.2483) และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ สอง ปลายปี ค.ศ.1941-1945 (พ.ศ.2484-2488)
อาคารเรี ยนและ สถานที่ของวิทยาลัยฯ ถูกใช้เป็ นโรงพยาบาลสนามของกองทหารญี่ปุ่น1
วิทยาลัยพระคริ สต์ ธ รรมแมคกิ ล วารี ได้เปิ ดอี กครั้ งในปี ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492) โดยมี
ศาสนาจารย์ เฮอร์ เบิท เกรเธอร์ เป็ นผูอ้ านวยการและศาสนาจารย์ประเสริ ฐ อินทะพันธุ์ เป็ นครู ใหญ่
จนกระทั่งปี ค.ศ.1956 (พ.ศ.2499) ศาสนาจารย์ ดร. อี จอห์ น แฮมลิ น ได้เข้ามาเป็ นผูอ้ านวยการ
ค.ศ.1956 – 1975 (พ.ศ.2499–2518)ระหว่างนี้ ท่านได้ปรับปรุ งและยกมาตรฐานการศึกษาศาสนศาสตร์
ไปสู่ ระดับอุดมศึกษา จนเป็ นที่ยอมรับของสถาบันศาสนศาสตร์ นานาชาติ ท่านได้ก่อตั้งแผนกต่าง ๆ
เช่น ดนตรี ศึกษา ศูนย์ศึกษาคริ สเตียนบริ การ แผนกคริ สเตียนศึกษา และโครงการตาราศาสนศาสตร์
เพื่ อเป็ นการตอบสนองต่ อพัน ธกิ จของคริ สตจักรและสังคมอย่างกว้างขวาง2 ในปี ค.ศ.1962 (พ.ศ.
2505) ได้มีมติของคณาจารย์วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี เปลี่ยนชื่ อสถาบันเป็ นวิทยาลัยพระ
คริ สต์ธรรมแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (Thailand Theological Semminary) เพื่อให้สอดคล้อง
กับกระแสของสถาบันศาสนศาสตร์ ในเอเซี ยที่ ไม่ใช้ชื่อของมิ ชชันนารี หรื อชาวต่ างชาติ มาเป็ นชื่ อ
สถาบันเมื่อรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในปี ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512)
ความตั้งใจในการยกระดับ การศึ กษาคริ สต์ศาสนศาสตร์ ให้เที ยบเท่ ากับ สถาบัน อุด มศึ กษาทั้งใน
ชานาญ แสงฉาย,จากตูบน้อยสู่ตึกหลวง,คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี , อนุสรณ์ ศาสนศาสตร์ ศึกษา
100 ปี , เชียงใหม่: โรงพิมพ์นครพิลม์ ,2533,หน้า 24.
2
วิลเลียม เจ โยเดอร์,พฤศิจกายน เดือนระลึกพระคริ สตธรรม (2001) คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่,ข่ าวคริสตจักร สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 70 ฉบับที่ 617 พฤศจิกายน 2001,
หน้า 26.
1
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ประเทศและต่างประเทศของศาสนาจารย์ ดร. อี จอห์น แฮมลิน ก็ประสบผลสาเร็ จโดยสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทยได้เห็ น ชอบให้รวมสถาบัน การศึ กษา 2 แห่ งเข้าด้ว ยกัน เพื่ อ จัดตั้งเป็ นวิ ท ยาลัยคื อ
โรงเรี ยนพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี และโรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย แมคคอร์ มิค และ
คณะกรรมการจัดตั้งได้ยนื่ เรื่ องต่อกระทรวงศึกษาธิ การเพื่อจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ในที่สุดจึง
ได้รับความเห็นชอบให้จดั ตั้งเป็ น “วิทยาลัยพายัพ”3 ได้สาเร็ จ และเปิ ดการเรี ยนการสอนครั้งแรกใน
เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517) ในระยะเริ่ มแรกของการจัดตั้งนั้น วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมฯ
ยังไม่ ไ ด้อ ยู่ภ ายใต้ก ารบริ ห ารของวิ ท ยาลัย พายัพ อย่างเต็ ม ตัว เพี ย งแต่ ไ ด้ผ นวกบางแผนก เข้าใน
หลักสู ตรของวิทยาลัยพายัพเท่านั้น และในปี ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมฯ จึงได้
เปลี่ยนสถานะเป็ นคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มีฐานะเที ยบเท่าคณะหนึ่ งของวิทยาลัยพายัพ ตาม
โครงสร้างการบริ หารของวิทยาลัยพายัพ โดยมีศาสนาจารย์ ดร.แม้น พงษ์อุดม เป็ นคณบดีคนแรกและ
ในปี ค.ศ.1984 (พ.ศ.2527) วิทยาลัยพายัพได้รับการอนุมตั ิจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนสภาพเป็ น
“มหาวิทยาลัยพายัพ” นับว่าวิทยาลัยพายัพเป็ นวิทยาลัยเอกชนแห่ งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ
เปลี่ยนสถานะจาก “วิทยาลัย” เป็ น “ มหาวิทยาลัย” ในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ.2549) ถึงปั จจุบนั ปี ค.ศ.
2015 (พ.ศ.2558) คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ น “วิทยาลัยพระคริ สตธรรม
แมคกิลวารี ” (McGilvary College of Divinity) เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริ หารและให้มีศกั ยภาพ
ในการทาพันธกิจในการเตรี ยมผูร้ ับใช้พระเจ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของคริ สตจักรมากยิง่ ขึ้น4

ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์,วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ,ข่ าวคริสตจักร สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย, ปี ที่ 75 ฉบับที่ 674 สิ งหาคม 2006, หน้า 20.
4
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 21.
3
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ภาพที่ 4.3 อาคารเรี ยนวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) – ปั จจุบนั
ที่มา : วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
4.1.3 วัตถุประสงค์ ของการก่อตั้ง
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เพื่อ
1) เพื่อฝึ กฝนผูร้ ับใช้ให้มีความรู ้ความเข้าใจ ด้านคริ สต์ศาสนศาสตร์ อย่างลึกซึ้ง
มีวฒ
ุ ิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และมีทกั ษะ ความสามารถในการทาพันธกิจ อีกทั้งเป็ นผูร้ ับใช้
ตามแบบอย่างของพระเยซูคริ สต์ในคริ สตจักรและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
2) เพื่อฝึ กฝนผูร้ ับใช้ให้สามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนาคริ สตจักรและสังคมบน
รากฐานพระกิตติคุณ
3) เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ค้นคว้า วิจยั จัดการองค์ความรู ้ทางคริ สต์ศาสน
ศาสตร์ พร้อมทั้งนาไปใช้ในการพัฒนาคริ สตจักรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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ปณิธาน
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เป็ นสถาบัน (และชุมชนของผูเ้ ชื่อ) ที่มุ่งมัน่ เสริ มสร้าง
ผูร้ ับใช้พระเจ้าเพื่อคริ สตจักร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่นาการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณและพันธกิจของคริ สตจักร ซึ่งจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม บนรากฐานพระกิตติคุณ
วิสัยทัศน์
“สร้างผูร้ ับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมบนรากฐานพระกิตติคุณ”
4.1.4 บทบาทหน้ าที่ของวิทยาลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกลิวารี
อาจารย์สมนึก จาริ เพ็ญ และคณะได้เคยร่ วมกันเขียนปณิ ธานของวิทยาลัยพระคริ สต์
ธรรมฯ เนื่องในวันฉลองครบรอบ 100 ปี ในปี ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) ไว้วา่
ข้าพเจ้าจะเรี ยนและจะสอนเพื่อให้เกิดการอุทิศรับใช้พระเจ้าด้วยความรัก และเชื่อฟัง
พระบัญชาของพระองค์อย่างสุ ดจิตสุ ดใจ
ข้าพเจ้าจะเรี ยนและจะสอนเพื่อให้รอบรู ้ วิทยาการอันเป็ นประโยชน์ในการรั บใช้และ
ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเพื่อนมนุษย์ท้ งั มวล
ข้าพเจ้าจะอุทิศตนพัฒนาการเรี ยนและการสอนเพื่อให้บรรลุถึงความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และความเป็ นเลิศในพันธกิจการรับใช้5
เพราะวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ถือกาเนิดขึ้นโดยมีเป้ าหมายสาคัญคือการ
อบรม ฟูมฟักและพัฒนาด้านจิตวิญญาณผูท้ ี่จะรับใช้พระเจ้า และสร้างบุคคลที่ประสงค์จะรับใช้พระ
เจ้าให้สามารถทาพันธกิจตามจุดยืนที่วา่ “รักพระเจ้าด้วยสุ ดจิตสุ ดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง และสร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการในการรับใช้พระเจ้าและมนุษย์” ดังนั้นวิทยาลัยพระคริ สต์
ธรรมแมคกิลวารี จึงมีหน้าที่สาคัญคือ การอบรมสัง่ สอนองค์ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
5

สมนึก จาริ เพ็ญและคณะ, อนุสรณ์ ศาสนศาสตร์ ศึกษา 100 ปี , (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ นครพิลม์ ),

หน้า 181.
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สร้างเสริ มความเข้มแข็งฝ่ ายจิตวิญญาณ (Spiritual Growth) ให้นกั ศึกษาเป็ นทหารกล้าขององค์
พระเยซูคริ สต์ เป็ นที่พ่ งึ ทางจริ ยธรรมของสังคม เป็ นห้องสมุดที่มีชีวิต เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สาเร็ จ
จากวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี จะต้องมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ รู ้ทนั สังคม และมี
ความสุขเมื่อมีโอกาสได้รับใช้ผอู ้ ื่น ดังวิสยั ทัศที่วา่ “สร้างผูร้ ับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมบนรากฐาน
พระกิตติคุณ”
4.2 การศึกษาห้ องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวารี
4.2.1 ประวัติความเป็ นมาของห้ องนมัสการแฮมลิน
ห้องนมัสการแฮมลิน เป็ นห้องนมัสการที่อยูใ่ นอาคารเรี ยนของวิทยาลัยพระคริ สตธรรม
แมคกิลวารี ถือว่าเป็ นห้องสาคัญที่ตอ้ งมีอยูใ่ นอาคารทางศาสนาโดยเฉพาะในสถาบันที่มีการเรี ยนการ
สอนทางด้านศาสนศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นห้องสาหรับประกอบศาสนพิธีสาหรับนักศึกษา บุคลากร หรื อค
ริ สตชน การภาวนาอธิ ษฐาน การฝึ กฝนในเรื่ องพิธีกรรมทางศาสนา ห้องนมัสการแห่งนี้ต้ งั ขึ้นเพื่อเป็ น
เกี ยรติแด่ ศาสนาจารย์ ดร. อีจอห์น แฮมลิน ผูม้ ีบทบาทสาคัญยิ่งในการวางรากฐานการศึกษาคริ สต์
ศาสนศึกษา ระดับสู งของประเทศไทย ในสมัยที่ ท่านดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการวิทยาลัยพระคริ สต์
ธรรมเชี ย งใหม่ (Thailand Theological Seminary หรื อ TTS) เป็ นผู ้ร่ ว มก่ อ ตั้ง มหาวิ ท ยาลัย พายัพ
โดยรวมโรงเรี ยนพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี และโรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์ มิค
จัดตั้งเป็ นวิทยาลัยพายัพและเปิ ดการเรี ยนการสอนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517)6

6

ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์, วิทยาลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวารี , หน้า 20.
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ภาพที่ 4.4 ศาสนาจารย์ ดร. อี จอห์น แฮมลิน
ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ
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4.2.2 ที่ต้งั และลักษณะของห้ องนมัสการแฮมลิน
ห้องนมัสการแฮมลิน เป็ นห้องนมัสการที่ อยู่ในอาคารเรี ยนชั้น ที่ 2 ภายในอาคารสู ง
3 ชั้นของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี โดยที่ ช้ นั ที่ 1 ประกอบไปด้วยห้องเรี ยนต่ าง ๆ ของ
นักศึ กษา ชั้นที่ 2 ประกอบไปด้วยห้องพักอาจารย์ สานักงาน และห้องประชุ ม (ดังรายละเอียดตาม
แผนผังที่ 4.1) ชั้นที่ 3 ทั้งชั้นจัดเป็ นห้องสมุดชื่ อว่า “ห้องสมุดดิ วอลด์” ซึ่ งเป็ นห้องสมุดที่ มีเอกสาร
ค้นคว้าเฉพาะสาหรับนักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์ มิ ค ห้องนมัส การแฮมลิ น มี ลกั ษณะเป็ นรู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า ปู ด ้ว ยไม้ข ัด มัน มี ข นาดกว้าง
4.80 เมตร และยาว 6.00 เมตร จากโครงสร้างเดิมของสถาปนิ ก ซึ่ งเป็ นเพียงห้องโล่ง ๆ ศาสนาจารย์
วิลเลียม เจ. โยเดอร์ คณบดีคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี 7 (ในสมัยนั้น) จึงได้มอบหมายให้ผปู ้ กครอง
ไสว ชิ น วงศ์ ศิ ล ปิ นประจ าคณะศาสนศาสตร์ แมคกิ ล วารี เป็ นผูอ้ อกแบบและตกแต่ งภายในห้อ ง
ให้เหมาะสมกับการเป็ นห้องนมัสการ โดยศาสนาจารย์วิลเลียม เป็ นผูน้ าความคิดในเรื่ องการออกแบบ
ที่ตอ้ งการให้เป็ นห้องที่สามารถมองออกไปด้านนอกได้และให้แสงผ่านเข้ามาในห้องได้โดยไม่ใช้วิธี
สร้างหน้าต่างแบบเปิ ด-ปิ ด เพื่อตัดเสี ยงรบกวนจากภายนอก ผูป้ กครองไสว จึงได้นาศิลปะกระจกสี
(Stained Glass) มาใช้ตกแต่งภายในห้องนมัสการแฮมลิน โดยห้องนมัสการถูกออกแบบให้มีการแบ่ง
พื้นที่ออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน ได้แก่
1) บริเวณประกอบศาสนพิธี
บริ เวณประกอบศาสนพิธี มีขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 1.20 เมตร ยกพื้นขึ้นสูง
กว่าพื้นห้องปกติเล็กน้อยบนเวทีจะประกอบด้วยอุปกรณ์ศาสนพิธีต่าง ๆ ตั้งอยูภ่ ายในห้อง (ดังรายละเอียด
ตามแผนผังที่ 4.2 บริ เวณประกอบศาสนพิธี)
เชิ งเที ยนสาหรับจุดไฟเป็ นสิ่ งแรกที่ ตอ้ งดาเนิ นการก่อนที่ จะมีพิธีนมัสการพระเจ้า
เกิดขึ้นในอดีตเรี ยกว่าคันประทีป8 จะจุดสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความว่าพระเจ้าสถิตย์และ
ประทับอยูซ่ ่ ึงพระเยซูคริ สต์เปรี ยบเสมือนความสว่างของโลก (หมายเลข 1)
เที ยนพิ ธี ตั้งอยู่ต รงบริ เวณกลางเวที มี เที ยน 2 แท่ ง หมายถึ งพัน ธสัญ ญาเดิ ม และ
พันธสัญญาใหม่ (หมายเลข 2)
ไม้กางเขน เป็ นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงพระเยซู (หมายเลข 3)
คาสั่ งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 83/2529, ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2529, เรื่ อง แต่งตั้งคณบดี.
พระธรรมฮีบรู , พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 9 ข้อ 1 - 3,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 452.
7
8

49

อูปถวายทรัพย์ ใช้สาหรับรับวางถุงถวายทรัพย์ (หมายเลข 4)
ธรรมมาศสาหรับผูน้ า (หมายเลข 5)
ที่นงั่ สาหรับผูน้ า (หมายเลข 6)
ธรรมมาศสาหรับผูเ้ ทศนา (หมายเลข 7)
ที่นงั่ สาหรับผูเ้ ทศนา (หมายเลข 8)
ไม้กางเขน ตั้งไว้บริ เวณด้านขวาของเวที (หมายเลข 9)
2) บริเวณผู้ร่วมนมัสการ (ประชากร)
บริ เวณผูร้ ่ วมนมัสการ (ประชากร) มี ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 4.80 เมตร ประกอบไปด้วย
สิ่ งของต่าง ๆ ที่ต้ งั อยูภ่ ายในห้อง (ดังรายละเอียดตามแผนผังที่ 4.1 บริ เวณผูร้ ่ วมนมัสการ)
โต๊ะศีลมหาสนิท (หมายเลข 1) หมายถึงโต๊ะสาหรับทาพิธีมหาสนิ ท เป็ นพิธีที่ระลึกถึง
องค์พระเยซูคริ สต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา โต๊ะนี้ จะวางอยู่ดา้ นล่าง
เวทีใกล้ประชากรที่สุด
เป็ นเปี ยโนเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยแม่ครู แมคกิลวารี (หมายเลข 2)
เปี ยโนสาหรับบรรเลงเพลงเพื่อประกอบการนมัสการ หรื อประกอบพิธีการต่าง ๆ
(หมายเลข 3)
คียบ์ อร์ ดสาหรับบรรเลงเพลงเพื่อประกอบการนมัสการ หรื อประกอบพิธีการต่าง ๆ
(หมายเลข 4)
โต๊ะไม้อยู่ดา้ นข้างซ้าย และขวา ชิ ดผนังห้องทั้งสองด้านสาหรั บผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
ภายในห้องที่ไม่สามารถนัง่ กับพื้นได้ (หมายเลข 5)
เบาะสาหรับรองนัง่ เพื่อร่ วมในพิธีการ (หมายเลข 6)
ประตูทางเข้าห้องนมัสการ มี 3 ช่องทาง (หมายเลข 7)
ทั้งนี้บริ เวณพื้นห้องทั้งสองส่ วนได้ปูดว้ ยไม้มีสีเดียวกันทั้งสิ้ นเป็ นสัญลักษณ์หมายถึง
ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดในพระเยซูคริ สต์จนกระทัง่ ตายไป เราจะอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์เสมอ
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แผนผังที่ 4.1 แผนผังอาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ชั้นที่ 2

แผนผังที่ 4.2 แผนผังภายในห้องนมัสการแฮมลิน
51

ภาพที่ 4.5 บริ เวณทางเข้าสู่ช้ นั 2 อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี

ภาพที่ 4.6 ประตูทางเข้าห้องนมัสการแฮมลิน
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ภาพที่ 4.7 ภายในห้องนมัสการแฮมลิน
4.2.3 กิจกรรมและพิธีการต่ าง ๆ ของห้ องนมัสการแฮมลิน
ห้องนมัสการแฮมลินเป็ นสถานนมัสการที่เสริ มสร้างชีวิตของนักศึกษาโดยมีการบ่มเพาะ
ความเชื่อ พัฒนาความรู ้ความเข้าใจทางด้านคริ สตศาสนศาสตร์ ที่ลึกซึ้ง และพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตใจ
จิตวิญญาณ และสังคม โดยผ่านทางกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรื อศาสนพิธีต่าง ๆ ดังนี้
1) เป็ นสถานนมัสการ
การเฝ้ าเดี่ ย วเวลาเช้ า (6.30 น.) การนมัส การเวลาเช้ า (07.30 น.) การ
นมัสการและอธิ ษฐานก่อนนอน (21.00 น.) ร่ วมกันทุกวัน
การนมัสการพระเจ้าร่ วมกันเวลา 11.00 – 12.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี
2)

เป็ นสถานที่ใช้ในการเรี ยนการสอนอาทิเช่น
วิชาขับร้องประสานเสี ยง
ชั้นเรี ยนดนตรี คริ สตจักร
ฝึ กทักษะการรับใช้จากการเรี ยนรู ้ในการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ทางคริ สตศาสนา
เช่น การเป็ นผูน้ านมัสการ การประกอบพิธีแต่งงาน การประกอบพิธี
มหาสนิท ฯลฯ
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-

ชั้นเรี ยนสนามศึกษารวมสาหรับนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
ได้รับจากการได้ฝึกงานสนามศึกษา เนื่ องจากนักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต
ธรรมแมคกิลวารี ในระดับปริ ญญาตรี ตอ้ งออกฝึ กสนามศึกษา ณ คริ สตจักร
ต่าง ๆ ในวันเสาร์ และ อาทิตย์
3) เป็ นสถานที่จดั งานพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ทั้งงานภายในวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรม
แมคกิลวารี และบริ การต่อบุคคลภายนอก อาทิ
จัดนมัสการพิธีจบหลักสูตรของนักศึกษา
เป็ นสถานที่จดั งานมงคลสมรส
เป็ นสถานที่จดั ประชุมสัมมนา
จัดพิธีไหว้ครู ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
จัดพิธีรดน้ าดาหัวอาจารย์อาวุโสของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี

ภาพที่ 4.8 กิจกรรมภายในห้องนมัสการแฮมลิน
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4.2.4 ศิลปกรรม แนวคิด และความหมายของศิลปะประดับห้ องนมัสการแฮมลิน
ห้องนมัสการแฮมลินประกอบไปด้วยศิลปะกระจกสี (Stained Glass) เล่าเป็ นเรื่ องราว
ในพระคัมภีร์ต้ งั แต่พนั ธสัญญาเดิมจนถึงพันธสัญญาใหม่เชื่อมต่อกันอยูภ่ ายในห้องนมัสการแฮมลิน
ส่ วนด้านหน้าทางขึ้นอาคารประกอบด้วยช่องกระจกสี ระหว่างประตูทางเข้า 3 ช่อง จานวน 6 บาน
เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคริ สตชน (คนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์) ช่องบนเหนือประตูเป็ นรู ป
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ และตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
อีกทั้งภายในห้องนมัสการยังประกอบไปด้วยภาพวาดบนฝาผนัง ซึ่งวาดด้วยสี ฝนจ
ุ่ านวน11รู ป
เป็ นรู ปสัญลักษณ์ในพระคัมภีร์ต้ งั แต่การเกิดจนถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ลักษณะและเทคนิคของศิลปะบนกระจก (Stained Glass)
งานกระจกสี (Stained Glass) คืองานที่ใช้กระจกสี ตกแต่งดังเช่นอาคารวิทยาลัย
พระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เลือกใช้ภายในห้องนมัสการแฮมลิน และบริ เวณประตูทางเข้าด้านหน้า
อาคาร เป็ นงานศิลปะแบบเฉพาะของโปธิ ค มีวิธีการทาให้เป็ นลวดลายโดยการตัดกระจกสี เป็ นชิ้น
แล้วนามาจัดให้เป็ นลวดลายโดยเชื่อมชิ้นกระจกเข้าด้วยกันด้วยเส้นตะกัว่ ติดตั้งลงไปในช่องหน้าต่าง
ขนาดใหญ่เพื่อรับแสงจากภายนอกให้ส่องผ่าน ทาให้เกิดแสงสี สดใสขึ้นภายในอาคาร ก่อให้เกิดความ
สว่างโปร่ งแสงรับกับการตกแต่งภายในที่ดูอลังการยิง่ 9 แต่งานชนิดนี้มีขอ้ จากัดคือโดยทัว่ ไปจะไม่มี
ลวดลายที่พลิ้วไหวและมีส่วนเว้าส่ วนแหลมมากเกินไป เช่น ลวดลายแบบไทย ๆ เพราะจะเป็ นการ
สิ้ นเปลืองกระจกและช่างจะตัดกระจกให้ได้ลวดลายพลิ้วไหวได้ยาก แต่อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์
ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพเป็ นสถานที่แห่งเดียวที่มีงานกระจกสี แบบพิเศษที่มีลวดลายเป็ น
แบบลายกนกแบบไทย
งานกระจกสี เป็ นงานฝี มื อที่ ผูผ้ ลิ ตต้องมี ความรู ้ ทางวิศวกรรมเพี่อที่ สามารถประกอบ
บานกระจกที่ทาไว้ให้แน่ นหนาภายในกรอบสิ่ งก่อสร้างโดยเฉพาะกระจกบานใหญ่ ๆ ที่จะต้องรับน้ าหนัก
ของตัวบานกระจกเองและสามารถทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกได้เพราะเป็ นการใช้กระจกชนิ ด
พิเศษนาไปเผาในเตาหลอม ดังนั้นงานกระจกจึงเป็ นงานที่ค่อนข้างคงทนถาวรสี ไม่ได้ซีดหรื อจางลง
ตราบใดที่ ไ ม่ มี ก ารแตกหั ก หรื อ ถู ก ทุ บ ท าลาย การเผาแต่ ล ะครั้ งสี ที่ อ อกมาจะไม่ ส ามารถท าให้
เหมือนกันได้นอกจากจะเป็ นเพียงแค่สีคล้ายกันเท่านั้นและเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ศิลปิ นร่ วมกันถึง 2 คน

ไสว ชินวงศ์, โกธิค : ศิลป์ แห่งฤดูใบไม้ผลิของศิลปะคริ สเตียน, ข่ าวคริสตจักร สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย, ปี ที่ 76 ฉบับที่ 633 มีนาคม 2003 (พ.ศ.2546), หน้า 65.
9
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ในการรั งสรรค์งานออกมาให้สาเร็ จโดยที่ ศิล ปิ นผูห้ นึ่ งจะเป็ นผูอ้ อกแบบและร่ างลวดลายรวมถึ ง
กาหนดสี ที่ตอ้ งการใช้เพื่อให้ศิลปิ นอีกผูห้ นึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตงานกระจกสี ตามแบบร่ างออกมาให้สมบูรณ์
อาจเปรี ยบได้ว่าการผลิตงานกระจกสี ศิลปิ นทั้งสองคนเป็ นคู่อุปถัมภ์ซ่ ึ งกันและกันจะขาดคนใดคน
หนึ่งไปไมได้10
2)

เนือ้ หา ความหมาย และแนวคิดของศิลปะบนกระจก

เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์ทางศาสนาได้ถกู ถ่ายทอดออกมาในเชิงคริ สต์ศิลป์ ต่าง ๆ
ผ่านทางฝี มือของช่างศิลป์ ที่ถ่ายทอดออกมา โดยนาข้อมูลจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
เดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ มาเป็ นแรงบันดาลใจ การศึกษาศิลปะที่มีเนื้ อหาทางคริ สต์ศาสนาเกี่ยวข้อง
ให้เข้าใจผูศ้ ึกษาควรมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องราว เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์ที่ปรากฏในคริ สตศิลปะด้วย
เนื่ องจากศิลปิ นนิ ยมใช้เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดงาน คาว่า เครื่ องหมายใช้แทนกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพื่อเป็ นเครื่ องสังเกตว่าคือใคร โดยมีที่มาจากตานานเกี่ยวกับบุคคลนั้น ส่ วนคาว่า
สัญลักษณ์ใช้สื่อความหมายในระดับที่ลึกกว่าเครื่ องหมาย11 รวมถึง สี ก็ถูกใช้แทนความหมายในงาน
คริ สต์ศิลป์ ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูศ้ ึกษาขอยกตัวอย่างความหมาย สัญลักษณ์ และ สี ที่ใช้ในงานคริ สต์ศิลป์
ดังนี้
ผีเสื้ อ เป็ นสัญลักษณ์แห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า มีที่มาจาก
พัฒนาการสามขั้นตอนของผีเสื้ อ จากหนอนเป็ นดักแด้ แล้วจึงกลายเป็ นผีเสื้ อ เปรี ยบได้กบั สัญลักษณ์
ของวัฏจักรแห่งชีวิต ได้แก่ ชีวิต ความตาย และการฟื้ นคืนพระชนม์ชีพ12
นกพิราบ เป็ นสัญลักษณ์แห่ งความบริ สุทธิ์ และสันติภาพ หลังจากพระเยซูคริ สต์ทรงรับ
บัพติศมาแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จลงมาบนพระองค์ พระวิญญาณนั้นมีรูปพรรณสัณฐาน
ดุจนกพิราบ13
ไข่ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แห่ งความหวังและการฟื้ นคื น ชี พ โดยมี ที่ มาจากการที่ ลูกไก่ เจาะ
เปลือกไข่ออกมาได้เองตอนเกิด14
สัมภาษณ์ผปู้ กครองไสว ชินวงศ์ ศิลปิ นผูส้ ร้างงานกระจกสี หอ้ งนมัสการแฮมลินมหาวิทยาลัย
พายัพ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
11
จอร์จ เฟอร์กสู ัน, เครื่องหมายและสั ญลักษณ์ ในคริสต์ ศิลป์ , แปลและเรี ยบเรี ยงโดย กุลวดี
มกราภิรมย์, (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542), หน้า (9).
12
เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.
13
เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.
14
เรื่องเดียวกัน, หน้า 9.
10
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ใบปาล์ม เป็ นสัญ ลักษณ์ แห่ งชัยชนะโดยถื อว่าใบปาล์มบอกถึ งชัยชนะของผูย้ อมรั บ
ทัณฑ์ทรมานเหนือความตาย15
ปลา เป็ นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริ สต์เจ้าเนื่องจากอักษรกรี กห้าตัวคือ ΙΧΘΥΣ อ่านว่า
“อิคตุส” แปลว่า “ปลา” ตัวอักษรกรี ก 5 ตัวนี้แต่ละตัวเป็ นตัวแรกของคากรี ก 5 คาที่เกี่ยวข้องกับ
พระเยซูคือ
Ι
เป็ นอักษรตัวแรกของพระนาม “เยซู”
Χ
เป็ นอักษรตัวแรกของคาว่า
“คริ สต์”
Θ
เป็ นอักษรตัวแรกของคาว่า
“พระเจ้า”
Υ
เป็ นอักษรตัวแรกของคาว่า
“พระบุตร”
Σ
เป็ นอักษรตัวแรกของคาว่า
“พระผูช้ ่วยให้รอด”
ดังนั้น ΙΧΘΥΣ นอกจากแปลว่า “ปลา” แล้ว ยังมีความหมายในกลุ่มคริ สตชนในศตวรรษแรกด้วยว่า
“พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอด”16
ลูกแกะ เป็ นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริ สต์เจ้า เนื่ องจากคนอิสราเอลจะต้องนาสัตว์มาเป็ น
เครื่ องบูชาลบล้างความผิดบาปของตน และสัตว์ชนิ ดหนึ่ งที่คนอิสราเอลนามาถวายแก่พระเจ้าคือแกะ
และในวันที่พระเยซูคริ สต์ถกู ตรึ งบนไม้กางเขน เป็ นช่วงเวลาที่คนอิสราเอลถือเทศกาลปั สกา พระเยซู
คริ สต์จึงเปรี ยบเหมือนกับแกะปั สกาที่ได้ตายเพื่อให้มนุษย์พน้ จากบาปทั้งโทษและอานาจของมัน17
ไม้กางเขน เป็ นสัญลักษณ์สากลของความรอดจากบาปโดยทางพระเยซูคริ สต์โดยเน้นถึง
การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เพื่อชดใช้ความบาปผิดของมนุษย์และการมีชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทาน
ให้18
มะกอกเทศ เป็ นสัญลักษณ์ของพระกรุ ณาแห่ งองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าต่อมวลมนุ ษย์โลก
กิ่งและใบของต้นมะกอกเทศใช้เป็ นสัญลักษณ์แห่ งสันติภาพโดยมีที่มาจากเมื่อตอนที่น้ าท่วมโลกโน
อาห์ส่งนกพิราบออกจากเรื อไปสารวจว่าระดับน้ าลดแล้วหรื อยัง นกพิราบบินกลับมาพร้อมปากคาบ
ใบมะกอกเทศมาด้วย จึงรู ้วา่ ระดับน้ าลดลงแล้ว19
เรื่องเดียวกัน, หน้า 27.
16
เสรี หล่อกัณภัย, สั ญลักษณ์ ต่าง ๆ ของคริสตชนมีรูปลักษณ์ และความหมายอย่างไรบ้ าง (ออนไลน์ )
เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.thaibible.or.th/home/article/translation/
17
เสรี หล่อกัณภัย, อ้างแล้ว
18
เสรี หล่อกัณภัย, อ้างแล้ว
19
เสรี หล่อกัณภัย, อ้างแล้ว
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57

เถาองุ่น เป็ นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ขององค์พ ระเยซูคริ สต์เจ้ากับเหล่าสาวกซึ่ งเปรี ยบ
พระองค์เองเสมือนเถาองุ่นส่ วนเหล่าสาวกเปรี ยบเสมือนกิ่งหรื อแขนงซึ่ งกิ่งและแขนงจะไม่สามารถ
แตกกิ่งก้านเกิดดอกออกผลเองได้ ถ้าไม่ได้ติดอยูก่ บั เถา20
สี น้ าเงิน (BLUE) มีความหมายแทนสัญลักษณ์ของฟ้ าสวรรค์และความรักแห่ งการสร้างสรรค์
นอกจากนี้ ยงั เป็ นสี แห่ งความจริ ง สี น้ าตาล (BROWN) เป็ นสี แห่ งความตายทางจิตวิญญาณและความ
เสื่ อมทรามเวลาเดียวกัน ก็หมายถึงการสละสิ่ งทางโลก
สี เทา (GRAY) เป็ นสี ของเถ้าถ่าน มีความหมายคือความโศกเศร้าและถ่อมตน เนื่องจากสี น้ ี
เป็ นสัญลักษณ์ทางฝ่ ายเนื้ อหนังเข้าสู่ ความเป็ นอมตะแห่ งจิตวิญญาณในภาพวาดศิลปะคริ สเตียนจะพบว่า
พระเยซูคริ สต์สวมเสื้ อผ้าสี เทาในวันพิพากษาโลก
สี เขียว (GREEN) สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะและเป็ นสี แห่งการชักนาจิตวิญญาณเข้าสู่คริ สต์
ศาสนา ที่สาคัญคือสี เขียวเป็ นการประจาวันพระคริ สต์สาแดงพระองค์ (EPIPHANY) ตรงกับ วันที่ 6 มกราคม
ของทุกปี เพราะทางคริ สตจักรได้ราลึกถึงการมาเยือนของพวกโหราจารย์ที่นาของบรรณาการแด่พระกุมารเยซู
และวาระนี้ที่พระคริ สต์ได้ปรากฏพระองค์ต่อพวกต่างชาติเป็ นครั้งแรก
สี ม่วง (PURPLE) เป็ นสี ที่ใช้กบั กษัตริ ยแ์ ละเครื่ องหมายแห่งอานาจของจักรพรรดิ์
ในคริ สต์ศาสนา จึงเป็ นสัญลักษณ์ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นอกจากนี้ยงั เป็ นสี แห่งความโศกเศร้า
ความสานึกผิด และเป็ นสี ที่ใช้สาหรับเทศกาลเตรี ยมรับเสด็จ
สี ขาว (WHITE) สัญลักษณ์แห่ งความผ่องแผ้วแห่ งจิตวิญญาณ ความศักดิ์สิทธิ์ แห่ งชี วิต
พระ คัมภีร์มกั กล่าวถึงในฐานะสี แห่งความพิสุทธิ
สี เหลือง (YELLOW) เป็ นสัญ ลักษณ์ ข องพระเจ้า รู ป วาดในสมัยฟื้ นฟู ศิลปวิท ยาการ
สี เหลือง มักจะแทนความศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ ในทางตรงกันข้ามบางครั้งสี เหลืองใช้เป็ นสัญลักษณ์ของไฟนรก
ความเสื่ อมทราม ความริ ษยา ความทรยศ และความหลอกลวง21

เสรี หล่อกัณภัย, อ้างแล้ว
21
ไสว ชินวงศ์, สี : คุณค่าแห่งการบาบัดรักษาและความสาคัญต่องานคริ สต์ศิลป์ , ข่ าวคริสตจักร สภา
คริสตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 70 ฉบับที่ 623 พฤษภาคม 2002 (พ.ศ. 2545), หน้า 50.
20
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2.1) ศิลปะกระจกสี เริ่ มจากบริ เวณที่ถือว่าเป็ นอาณาเขตของห้องพิเศษ
(ห้องนมัสการ) คื อ ประตูท างเข้าด้านหน้าสู่ ช้ นั ที่ 2 ของ บริ เวณตัวอาคารพระ
คริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี ประกอบไปด้วยช่ องกระจกสี ระหว่างประตูท างเข้า 3 ช่ อง จานวน 6 บาน
ด้วยกัน เป็ นภาพที่สื่อความหมายเกี่ยวกับความเชื่อของคริ สตชน (คนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์) ช่องบน
เหนื อประตูเป็ นรู ปตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพและตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัยพระคริ สต์
ธรรมแมคกิลวารี มีลายละเอียด (ตามแผนผังที่ 4.3) ดังนี้

แผนผังที่ 4.3 การแสดงตาแหน่งของศิลปะบนกระจกสี บริ เวณประตูทางเข้าชั้นที่ 2
อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 1 เป็ นภาพการรั บ บัพติ สมา (Baptism) คื อ การที่ บุ ค คลหนึ่ ง
สาแดงตนยืนยันต่อสาธารณชนว่าเป็ นผูท้ ี่เชื่อและจะติดตามในองค์พระเยซูคริ สต์
มีความหมาย หมายถึง การประกาศตนถึงการเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตคริ สเตียน มีความ
เชื่ อในการสิ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ และยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์คือพระ
ผูช้ ่วยให้รอด22
ขนาดของภาพ ความกว้าง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.9 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 1การรับบัพติสมา (Baptism)

พระธรรมมัทธิว, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 28 ข้อ19 - 20,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549X, หน้า 68.
22
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ศิ ล ปะบนกระจกสี ภาพที่ 2 พิ ธี ศีล มหาสนิ ท (Communion) คื อ การกิ น ขนมปั งที่ หั ก
ออกเป็ นชิ้น ๆ และดื่มน้ าองุ่น ในการนมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักร ซึ่ งขนมปั งมีความหมายแทนพระ
กายของพระคริ สต์ที่ทรงรับโทษแทนมนุษย์ น้ าองุ่นมีความหมายแทนพระโลหิ ตของพระคริ สต์ที่ทรง
หลัง่ ออกเพื่อให้ชีวิตแก่เรา
มีความหมาย หมายถึง การร่ วมสามัคคีธรรมระหว่างพระคริ สต์กบั ผูท้ ี่เชื่อในพระองค์
โดยมีพระเยซูคริ สต์เจ้าเป็ นศูนย์กลาง และเพื่อเป็ นการระลึกถึงเสรี ภาพจากบาปอันเป็ นผลมาจากการ
เสี ยสละของพระองค์23
ขนาดของภาพ ความกว้าง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.10 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 2 พิธีศีลมหาสนิท (Communion)

พระธรรม1โคริ นธ์ , พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 11 ข้อ 24,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 347.
23
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 3 การสรรเสริ ญ (Praise) คือการกล่าวยกย่องความล้ าเลิศของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็ นการแสดงความยกย่องเทิดทูนเพราะคน ๆ นั้นสมควรรับการเคารพยกย่อง
มีความหมาย หมายถึง สิ่ งที่สาคัญในชีวิตคริ สเตียนคือต้องมีชีวิตอยูด่ ว้ ยการสรรเสริ ญ
พระเจ้าตลอดเวลาเพราะพระเจ้าประเสริ ฐ ความรักมัน่ คงของพระองค์ดารงอยูเ่ ป็ นนิตย์24
ขนาดของภาพ ความกว้าง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.11 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 3 การสรรเสริ ญ (Praise)

พระธรรมสดุดี, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาเดิม,บทที่ 113 ข้อ 1 - 9,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 1067
24
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 4 การอธิ ษ ฐาน (Prayer) คื อความตั้งใจ ตั้งจิ ตปราถนาที่ จะ
ติดต่อกับพระเจ้า และมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
มีความหมาย หมายถึง ชีวิตคริ สเตียนต้องติดสนิทอยูก่ บั พระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน
เพราะการอธิ ษฐานเป็ นความตั้งใจ ตั้งจิตปรารถนาที่จะติดต่อกับพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซู
คริ สต์เจ้าแล้ว เราเป็ นบุตรของพระองค์เราย่อมมีความสัมพันธ์กบั พระบิดาในการพูดคุย สนทนา ฟัง
เสี ยงของพระองค์ผา่ นการอธิ ษฐาน โดยกระจกบานนี้มีสญ
ั กั ษณ์ อัลฟา โอเมกา เป็ นภาษากรี ก แปลว่า
พระเจ้าทรงเป็ นเบื้องต้นและเบื้องปลาย25
ขนาดของภาพ ความกว้าง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.12 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 4 การอธิ ษฐาน (Prayer)

พระธรรมฟิ ลิปปี , พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 4 ข้อ 6 - 7,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), 2549, หน้า 402.
25
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 5 พระคัมภีร์ (Scripture) คือ หนังสื อที่บนั ทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับ
พระเยซูคริ สต์เจ้า ความบาป และแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาป เป็ น
หนังสื อที่บนั ทึกหลักธรรมคาสอนของศาสนาคริ สต์
มีความหมาย หมายถึง เราต้องติดอยูก่ บั พระวจนะของพระเจ้าคือการเรี ยนรู ้ในเรื่ องพระ
คาของพระเจ้าเพราะเมื่อเราติดสนิ ทกับพระเยซูคริ สต์ผลของพระวิญญาณจะออกมาจากชี วิตของเรา
ยิง่ เราติดสนิทเราก็จะยิง่ รู ้จกั พระองค์ รักพระองค์ ยึดมัน่ ในความรักของพระองค์26
ขนาดของภาพ ความกว้าง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.13 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 5 พระคัมภีร์ (Scripture)

พระธรรมยอห์น , พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 15 ข้อ 3 - 4,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 221
26
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 6 การอุทิศถวาย (Commitment) คื อการตอบรับการเรี ยกและ
เลือกของพระเจ้า ในการเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ที่จะดาเนินชีวิตตามคาสอนของพระองค์
มีความหมาย หมายถึงการอุทิศถวายตัวที่ จะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งพระหัตถ์
ของพระเจ้ามาถึงชีวิตมนุษย์เราผ่านทางไม้กางเขนและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ 27
ขนาดของภาพ ความกว้าง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.14 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 6 การอุทิศถวาย (Commitment)

พระธรรมอพยพ , พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาเดิม, บทที่ 32 ข้อ 29,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 146.
27
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 7 สัญลักษณ์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
มีความหมาย หมายถึง สัญลักษณ์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เป็ นภาพ
นกพิราบที่มีหวั ดิ่งลงมาบนพระคัมภีร์ “เป็ นผลที่ได้รับจากการประกวดออกแบบโดยนักศึกษามานะ
สมิตะพินธุ และได้รับการปรับปรุ งให้ทนั สมัยขึ้นโดย นักศึกษาบุญรัตน์ บัวเย็น”28
ขนาดของภาพ ความกว้าง 175 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.15 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 7 สัญลักษณ์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี

28

พิษณุ อรรฆรภิญญ์, อนุสรณ์ ศาสนศาสตร์ ศึกษา 100 ปี , ( เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นครพิลม์ , 2533),

หน้า 162.
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 8 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
มี ค วามหมาย หมายถึ ง สั ญ ลัก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย พายัพ เป็ นรู ป วงกลมตรงกลาง
ประกอบด้วยวงกลมวงเล็กสี่ วงซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของ มนุษย์ วิทยา ศิลป์ และศาสนา
ขนาดของภาพ ความกว้าง 175 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.16 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 8 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 9 สัญลักษณ์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
มีความหมาย หมายถึงสัญลักษณ์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เป็ นภาพ
นกพิราบที่มีหวั ดิ่งลงมาบนพระคัมภีร์ “เป็ นผลที่ได้รับจากการประกวดออกแบบโดยนักศึกษามานะ
สมิตะพินธุ และได้รับการปรับปรุ งให้ทนั สมัยขึ้นโดย นักศึกษาบุญรัตน์ บัวเย็น”29
ขนาดของภาพ ความกว้าง 175 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.17 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 9 สัญลักษณ์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี

29

พิษณุ อรรฆรภิญญ์, อนุสรณ์ ศาสนศาสตร์ ศึกษา 100 ปี , หน้า 162.
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 10 ลายประจายาม
มีความหมาย หมายถึง ภาพลายไทยพื้นฐานจะมีทรงอยูใ่ นรู ปสี่ เหลี่ยมทแยงมุมมักใช้
ประดับอยูต่ ามเสาขอบประตูหน้าต่างของโบสถ์ วิหาร แต่ที่ศิลปิ นงานกระจกนามาใช้ตกแต่งในครั้งนี้
มิได้มีความหมายเพียงเพื่อความสวยงามและความลงตัวเท่านั้น
ขนาดของภาพ ความกว้าง 70 เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.18 ศิลปะบนกระจกสี ภาพที่ 10 ลายประจายาม
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2.2) ศิลปะกระจกสี ภายในห้ องนมัสการแฮมลิน
ศิลปะกระจกสี ภายในห้องนมัสการแฮมลินที่ประกอบไปด้วยศิลปะกระจกสี (Stained Glass)
เล่าเป็ นเรื่ องราวเชื่อมต่อกันโดยภาพบนหน้าต่างทั้ง 4 บานเป็ นเรื่ องราวในพระคัมภีร์ต้ งั แต่พนั ธสัญญา
เดิมจนถึงพันธสัญญาใหม่ ช่องกระจกที่ ติดผนัง 3 ช่อง เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับความเชื่ อของคริ สเตียน
รวมถึงภาพวาดบนฝาผนังซึ่งวาดด้วยสี ฝนเป็
ุ่ นเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แห่งความรอดใน
พระคริ ส ต์ธ รรมคัม ภี ร์ ห รื อ เป็ นเรื่ อ งราวของชี วิ ต พระเยซู ค ริ ส ต์ที่ ก ระท าพัน ธกิ จ บนโลกมนุ ษ ย์
ประกอบด้วยรู ปภาพจานวน 11 รู ป มีรายละเอียด (ตามแผนผังที่ 4.4) ดังนี้

แผนผังที่ 4.4 การแสดงตาแหน่งของศิลปะบนกระจก และศิลปะภาพวาด ในห้องนมัสการแฮมลิน
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ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 1 การทรงสร้ าง คื อการที่ พระเจ้าทรงสร้ างมนุ ษย์และสรรพสิ่ ง
ทั้งหลายให้กาเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้
เป็ นภาพที่มาจากพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม มีความหมายว่าเมื่อเริ่ มแรก
พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้ า แผ่นดินโลก อากาศ และน้ า รวมถึงพืชพรรณและสัตว์ต่าง ๆ30
ขนาดของภาพ ความกว้าง 140 เซนติเมตร ความยาว 63 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.19 ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 1 การทรงสร้าง

พระธรรมปฐมกาล, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาเดิม, บทที่ 1 ข้อ 1-31,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 1-3.
30
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ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 2 เมื่อน้ าลด
เป็ นภาพที่มาจากพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม มีความหมายว่า หลังจากที่
พระเจ้าให้น้ าท่ ว มโลกเป็ นเวลา 150 วัน หลังจากน้ าลดลง โนอาห์ ได้ป ล่ อ ยนกพิ ราบออกไปและ
นกพิราบนั้นก็บินกลับมาโดยคาบใบมะกอกเขียวสดมาด้วย เป็ นสัญลักษณ์วา่ แผ่นดินแห้งแล้ว31
ขนาดของภาพ ความกว้าง 140 เซนติเมตร ความยาว 63 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.20 ภาพที่ 2 เมื่อน้ าลด

พระธรรมปฐมกาล,พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาเดิม,บทที่ 8 ข้อ 1-13,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 11-12.
31
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ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 3 พระเยซู ท รงเป็ นขึ้ น มาจากความตาย คื อ ผูท้ รงก่ อตั้งศาสนา
คริ สต์คือพระเยซูได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อความบาปของมนุษย์ และได้รับการฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาใน
วันที่สาม
เป็ นภาพที่มาจากพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็ นสัญลักษณ์แห่ งการคืน
พระชนม์ชีพจากความตายของพระเยซู คริ สต์เจ้า เป็ นวันที่ พระเยซู ได้ทรงมีชัยเหนื อความตาย และ
ประทานชีวิตนิรันดร์ ให้กบั มนุษย์ทุกคน หรื อเรี ยกว่า “วันอีสเตอร์ ”32
ขนาดของภาพ ความกว้าง 140 เซนติเมตร ความยาว 63 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.21 ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 3 พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมา

พระธรรม 1 โคริ นทร์ , พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 15 ข้อ 3 - 4,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 3-4.
32
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ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 4 เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริ สต์
เป็ นภาพที่ ม าจากพระคริ สต์ ธ รรมคัม ภี ร์ ภ าคพัน ธสั ญ ญาใหม่ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง
คริ สตจักรที่จะติดตามและดาเนินชีวิตตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริ สต์33
ขนาดของภาพ ความกว้าง 140 เซนติเมตร ความยาว 63 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.22 ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 4 เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริ สต์

33

พระธรรมเอเฟซัส, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 2 ข้อ 20-22,

(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 389.
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ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 5 การทรงสร้าง พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์และสิ่ งสารพัดเพราะทรง
เห็นว่าดี
ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้ างสรรพสิ่ งสรรพสัตว์และพืชต่าง ๆ แต่เมื่อมนุ ษย์ตกลงใน
ความบาปพระเจ้าก็สร้ างใหม่โดยผ่านทางการสิ้ นพระชนม์ชีพของพระเยซู คริ สต์ และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ของพระเจ้าจะมาถึงเราได้ในพิธีมหาสนิท
ขนาดของภาพ ความกว้าง 140 เซนติเมตร ความยาว 255 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.23 ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 5 การทรงสร้าง
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ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 6 การไถ่ หรื อได้รับการปลดปล่อยจากความผิดบาปของมนุษย์
การไถ่ หมายถึง การเสี ยสละของพระเยซู คริ สต์ที่ยอมสละชีวิตของตนเองบนไม้กางเขน
เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากความบาปผิด
ขนาดของภาพ ความกว้าง 140 เซนติเมตร ความยาว 255 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.24 ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 6 การไถ่
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ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 7 พระวิญ ญาณบริ สุทธิ์ หรื อพลังบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า คื อพลังที่
พระองค์ใช้กระทาสิ่ งต่าง ๆ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ หมายถึง การเสด็จมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ชีวิตของคริ สเตียน
เป็ นชี วิตที่ ได้รับ การเปลี่ ยนแปลงใหม่โดยพระวิญ ญาณบริ สุทธิ์ สี เขี ยวแสดงถึ งชี วิตใหม่ ที่สดชื่ น
สี แดง หมายถึงไฟที่เผาผลาญสิ่ งไม่ดีออกไปจากชี วิตและเมื่อเราเชื่ อและศรัทธา พระเจ้าก็จะสถิตย์อยู่
กับเรา
ขนาดของภาพ ความกว้าง 140 เซนติเมตร ความยาว 255 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.25 ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 7 พระวิญญาณบริ สุทธิ์
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ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 8 ลายประจายาม
เป็ นลายไทยพื้นฐานจะมีทรงอยูใ่ นรู ปสี่ เหลี่ยมทแยงมุมมักใช้ประดับอยูต่ ามเสา
ขอบประตูหน้าต่างของโบสถ์ วิหาร แต่ที่ศิลปิ นงานกระจกนามาใช้ตกแต่งในครั้งนี้ มิได้มีความหมาย
เพียงเพื่อความสวยงามและความลงตัวเท่านั้น
ขนาดของภาพ ความกว้าง 70 เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.26 ศิลปะกระจกสี ภาพที่ 8 ลายประจายาม
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 9 การประสูติ คือเรื่ องราวเกี่ยวกับการกาเนิดของพระเยซูคริ สต์เจ้า
เป็ นภาพที่ ถ่ ายทอดเรื่ อ งราวคริ ส ต์ส มภพเป็ นภาพกุ มารเยซู บ รรทมอยู่ในรางหญ้ามี
ความหมายเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู34
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.27 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 9 การประสูติ

พระธรรมมัทธิว, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่,บทที่ 1 ข้อ18 - 25,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 2-3.
34
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 10 ขนมปั ง 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว
หมายความถึง พันธกิจของพระเยซูคริ สต์ที่กระทาการอัศจรรย์เลี้ยงอาหารฝูงชนจานวน
5,000 คนด้วยขนมปั ง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว35
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.28 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 10 ขนมปั ง 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว

พระธรรมยอห์น, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 6 ข้อ 1 - 14,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 196-197.
35
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 11 อาทิตย์ทางตาล
หมายความถึง ช่ วงสัปดาห์ สุดท้ายของพระเยซู คริ สต์ที่ทรงอยู่บนโลกมนุ ษย์กบั เหล่า
สาวก ก่อนที่จะถูกทรยศและถูกจับกุมไปไต่สวนและถูกตัดสิ นประหารชีวิตในที่สุด ในวันอาทิตย์
ทางตาลประชาชนจานวนมากพากันมาต้อนรับพระองค์ในขณะที่ พระองค์เสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
โดยนั่งบนหลังลูกลา ประชาชนนาใบตาลมาโบกต้อนรั บ พระเยซู เสมือนพระราชา (เนื่ องจากสมัย
โบราณวัฒนธรรมกรี กและโรมันนิยมนาทางตาลมาตกแต่งเพื่อฉลองชัยชนะ)36
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.29 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 11 อาทิตย์ทางตาล

พระธรรมมัทธิว, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 21 ข้อ 1 - 11,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 46.
36
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ศิ ล ปะภาพวาดภาพที่ 12 ศี ล มหาสนิ ท เป็ นพิ ธี ก รรมที่ ส าคั ญ ของศาสนาคริ สต์
สื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ สมัยที่ พระเยซู ยงั มีชีวิตก่อนที่ จะถูกจับตรึ งบนไม้กางเขน คื นนั้นได้มีการ
รับประทานอาหารร่ วมกับสาวกทั้ง 12 คน เป็ นมื้อสุ ดท้าย ในขณะรับประทานพระเยซูได้ส่งขนมปั ง
ให้กบั สาวกและกล่าวว่าขนมปั งนี้ แทนกายของเรา จากนั้นพระเยซู ได้ส่งเหล้าองุ่นให้กบั สาวกและ
กล่าวว่าเหล้าองุ่นนี้แทนโลหิ ตของพระองค์ที่หลัง่ ออกมาเพื่อยกบาปโทษให้แก่คนทั้งหลาย จงทาอย่าง
นี้ เป็ นที่ ระลึ กถึ งเรา เมื่ อ คริ สตชนร่ วมในศี ล สาคัญ นี้ ก็จะสนิ ท แนบแน่ น เป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน และอยู่
ร่ วมกันด้วยความรัก อีกทั้งเป็ นการประกาศยอมรับว่าพระเจ้าได้สถิตอยูใ่ นกายของตน37
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.30 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 12 ศีลมหาสนิท

พระธรรม 1 โคริ นทธ์, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 11 ข้อ 23 26, (กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 347.
37
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 13 การล้างเท้า เป็ นเรื่ องราวของพระเยซู ที่ท รงล้างเท้าของพวก
สาวก ก่อนถึงเวลาที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปหาพระบิดา
หมายความว่า พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงสอนให้เรามีหัวใจที่ถ่อมลง ความยิง่ ใหญ่ที่แท้จริ ง
นั้นคือผูท้ ี่จะเป็ นใหญ่ได้ตอ้ งทาเรื่ องที่คนทัว่ ไปถือว่าไร้เกียรติ ต่าต้อย 38
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.31 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 13 การล้างเท้า

พระธรรมยอห์น, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 13 ข้อ 2 - 10,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 208 – 209.
38
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 14 ตรึ งกางเขน
หมายความว่า พระเยซู ค ริ สต์ท รงยอมสละชี วิ ต ของพระองค์จ นสิ้ น พระชนม์บ นไม้
กางเขนเพื่อไถ่โทษความผิดบาปของมนุษย์39
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.32 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 14 ตรึ งกางเขน

พระธรรมมัทธิว, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 27, (กรุ งเทพฯ :
สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 64 – 67.
39
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 15 การเป็ นขึ้นมาจากความตาย
เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็ นสาวกของเราให้รับบัพติสมา
ในพระนามแห่ งพระบิ ดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนให้เขาถือสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่ง
พวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยูก่ บั เจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้ นยุค40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.33 ศิลปะภาพวาด ภาพที่ 15 การเป็ นขึ้นมาจากความตาย

พระธรรมมัทธิว, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 28 บทที่ 19 -20,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 68.
40
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 16 การเกิดผล
เป็ นภาพถ่ายทอดเรื่ องราวของคาอุปมาเรื่ องผูห้ ว่านเมล็ดพืช เมื่อถูกหว่านออกไปและได้
ตกบนดิ นที่ ดีก็จะงอกแล้วเจริ ญ ขึ้ นเกิ ดผลเป็ นสามสิ บเท่ า หกสิ บเท่ าและร้ อยเท่ า ในที่ น้ ี เมล็ดที่ เรา
หว่านเปรี ยบเสมือนข่าวประเสริ ฐขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า การหว่านเมล็ดแห่ งข่าวประเสริ ฐคือการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ที่จะช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากความบาป41
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.34 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 16 การเกิดผล

พระธรรมมาระโก, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 4 ข้อ 1 - 9,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 76.
41
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 17 เพ็นเทคอสต์ เป็ นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ของพระเยซูคริ สต์เจ้าเสด็จลงมา
เป็ นเทศกาลฉลองหลังจากพระเยซู คริ สต์ทรงฟื้ นขึ้ นมาจากความตายและเสด็จกลับสู่
สวรรค์เป็ นเวลา 50 วัน พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาตามสัญญาของพระเยซูคริ สต์ที่จาก
ไปเพื่อประโยชน์ของมนุษย์โลก และจะส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมา เพื่อตั้งคริ สตจักรของพระองค์
ซึ่งคริ สตชนถือว่าวันเพ็นเตคอสต์เป็ นวันเกิดของคริ สตจักรด้วย 42
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.35 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 17 เพ็นเทคอสต์

พระธรรมกิจการของอัครฑูต, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 2,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 238 - 241.
42
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 17 ผูท้ รงเป็ นเบื้องต้นและเบื้องปลาย
เปรี ยบเสมื อนการกระทาพัน ธกิ จของพระเยซู คริ สต์เจ้าที่ ทรงอยู่ต้ งั แต่ อดี ตกาลจนถึ ง
อนาคตกาล “เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ นเบื้ องต้นและเบื้ องปลาย เราจะให้น้ าจากน้ าพุที่มีน้ าแห่ ง
ชีวิตแก่ผทู ้ ี่กระหายโดยไม่คิดค่า”43
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.36 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 18 ผูท้ รงเป็ นเบื้องต้นและเบื้องปลาย

พระธรรมวิวรณ์, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 21 ข้อ 6,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 532.
43
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ศิลปะภาพวาดภาพที่ 19 พระเมษโปดก หมายถึงพระเยซูคริ สต์เจ้า
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นลูกแกะของพระเจ้าที่ทรงรับความผิดบาปของโลกและจะอยูก่ บั
เราตลอดนิจนิรันดร์ 44
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.37 ศิลปะภาพวาดภาพที่ 19 พระเมษโปดก

พระธรรมยอห์น, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 1 ข้อ 29,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 186.
44
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4.3 การวิเคราะห์ คุณค่ าและสภาพปัญหาของห้ องนมัสการแฮมลิน
หัวข้อนี้เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสาคัญของห้องนมัสการแฮมลินและ
ศิลปกรรมประดับห้องนมัสการแฮมลิน วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ที่ส่งเสริ มความเข้าใจ
และศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการห้องนมัสการ
แฮมลินในการเสริ มสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
4.3.1 วิเคราะห์ คุณ ค่ าและความสาคั ญ ของห้ องนมั สการแฮมลิน ที่ ส่งเสริ ม ความเข้ าใจและ
ศรัทธาในคริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
คุณค่าและความสาคัญของห้องนมัสการแฮมลินซึ่งถือว่าเป็ นสถานที่พิเศษแห่งหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยพายัพ พิจารณาจากการศึกษาข้อมูลที่ได้ศึกษาในตอนที่ผา่ นมา ซึ่งผูศ้ ึกษาสรุ ป
ได้ดงั นี้
1) คุณค่ าทางด้ านศาสนา
ห้องนมัสการแฮมลินเปรี ยบเสมือนอภิสุทธิ สถาน45 ในหนังสื อพระคัมภีร์เดิมเมื่อพูดถึง
พลับพลาหรื อวิหารจะแบ่งเป็ นสองส่ วน ส่ วนลึกที่สุดคือ อภิสุทธิ สถานนั้นเป็ นส่ วนที่พระเจ้าประทับ
ซึ่งมหาปุโรหิ ตเท่านั้นจะเข้าไปได้ส่วนข้างนอกเป็ นส่ วนวิสุทธิ สถานเป็ นส่ วนที่ปุโรหิ ตรับใช้อยู่
ภายนอกแต่วา่ ปุโรหิ ตจะเข้าไปในห้องอภิสุทธิ สถานได้ปีละครั้งเท่านั้น ปุโรหิ ตจะเป็ นตัวแทนของ
มนุษย์ (ประชาชน) ที่จะอธิ ษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้า แต่วา่ ในวันที่พระเยซูถกู ตรึ งที่กางเขนนั้น
ม่านในวิหารก็ขาดออก ม่านระหว่างห้องวิสุทธิ สถานกับห้องอภิสุทธิ สถานขาดออกไปเพราะว่าพระ
เจ้าสามารถให้มนุษย์ทุกคนเข้าไปสู่การสื่ อสารพูดคุยกับพระเจ้าได้ และพระเยซูคริ สต์เจ้าเองเป็ นคน
กลางแทนปุโรหิ ต คือว่าพระเยซูคริ สต์เจ้าทูลวิงวอนขอพระเจ้าเพื่อเรา อธิ ษฐานเพื่อเรา และพระองค์
เป็ นตัวแทนแห่งความชอบธรรมของเรา เป็ นห้องสาคัญในการเป็ นสถานที่เผยแพร่ และสื บทอด
ทางด้านศาสนาเนื่องจากใช้สาหรับเป็ นสถานที่ฝึกฝนการประกอบพิธีกรรมของนักศึกษาสาหรับการ
เรี ยนการสอนทางด้านศาสนศาสตร์ อาทิ
1.1) กระบวนการสนามศึกษาซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจของการศึกษาศาสนศาสตร์ ศึกษา
ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนและเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการจบ
หลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างชีวิตผูร้ ับใช้ที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพให้กบั คริ สตจักร หน่วยงาน องค์กร ทั้งใน
พระธรรมฮีบรู , พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 9 ข้อ 1 - 9,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), หน้า 452.
45
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ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาต้องเข้าชั้นเรี ยนสนามศึกษาทุกสัปดาห์ ๆ ล่ะ 1 ชัว่ โมง ทุกภาค
การศึกษา เพื่อรายงาน สะท้อนความคิดวิเคราะห์การฝึ กงานภาคสนามศึกษา และต้องเข้าชัว่ โมงสนาม
ศึกษารวมทุกชั้นปี ทุกสัปดาห์ๆ ล่ะ 1 ชัว่ โมง ทุกภาคการศึกษาเพื่อเตรี ยมและเรี ยนรู ้ประสบการณ์งาน
สนามศึกษาร่ วมกันทุกชั้นปี
1.2) เป็ นสถานที่สาหรับฝึ กปฏิบตั ิศาสนพิธีต่าง ๆ ทางคริ สต์ศาสนา
1.3) เป็ นสถานที่จดั กิจกรรม อบรมสัมมนา
1.4) เป็ นพื้นที่พิเศษสาหรับคริ สตชนในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยการนมัสการ
ห้องนมัสการแฮมลินเปรี ยบเสมือนหัวใจของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เพราะถือว่า
เป็ นสถานที่ซ่ ึงได้ให้การบ่มเพาะคุณธรรม จริ ยธรรมตามครรลองของคริ สต์ศาสนา เพื่อให้ความเจริ ญฝ่ าย
จิตวิญญาณ เป็ นสิ่ งที่ หนุ นนาการมีจิตใจที่ ดี มีสติ ปัญญาที่ ดี และมีสุขภาพร่ างกายที่ ดี ดังปณิ ธานที่ว่า
“วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เป็ นสถาบัน(และชุมชนของผูเ้ ชื่อ) ที่มุ่งมัน่ เสริ มสร้างผูร้ ับใช้
พระเจ้าเพื่อคริ สตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่นาการขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณและพันธกิจของคริ สตจักรซึ่งจะนาไปสู่ การปลี่ยนแปลง
และพัฒนาสังคมบนรากฐานพระกิตติคุณ” ผูร้ ับใช้ที่ถกู หล่อหลอมมาจากวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรม
แมคกิลวารี จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกวันผ่านทางพันธกิจต่างๆ เช่น การเข้าเฝ้ าพระเจ้า
เป็ นการส่ วนตัว การอธิ ษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการนมัสการพระเจ้าร่ วมกับผูอ้ ื่นโดยพึ่งพา
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการดาเนิ นชี วิตเพื่อที่ จะสามารถสาแดงผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในชี วิต
ของผูร้ ับใช้ คือ ความรัก ความชื่ นชมยินดี สันติ สุข ความอดทน ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ
ความสุ ภาพอ่อนโยน และการควบคุมตนเอง46
2)

คุณค่ าทางด้ านประวัติศาสตร์

ห้องนมัสการแฮมลินถือเป็ นประวัติศาสตร์ อีกหน้าหนึ่งของพันธกิจคริ สเตียนเป็ น
ผลผลิตที่สมั ฤทธิ์ ผลของคณะมิชชันนารี ในพันธกิจทางด้านการจัดตั้งสถานศึกษาทางศาสนศาสตร์
มีเรื่ องราวหลายอย่างเกิดขึ้นและดับไปภายในห้องนี้ ทั้งในเรื่ องระบบการเรี ยนการสอนซึ่งย่อมจะมี
การปรับปรุ งหลักสูตรให้ดีข้ ึนเหมาะสมตามความต้องการในแต่ละยุคสมัยซึ่งวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรม
แมคกิลวารี ถือว่าเป็ นพันธกิจศาสนศาสตร์ ศึกษาในการสร้างสรรค์ งานรับใช้สาหรับคริ สตจักร และ
เพื่อ
ตอบสนองต่ อสังคมส่ วนรวม ศิษย์เก่าวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี หลายต่อหลายรุ่ น ที่ถือว่า
พระธรรมกาลาเทีย, พระคริสต์ ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพันธสัญญาใหม่, บทที่ 5 ข้อ 22 -23,
(กรุ งเทพฯ : สมาคมพระคริ สต์ธรรมไทย, 2549), 2549, หน้า 384.
46
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สถานที่แห่งนี้มีความสาคัญทางด้านจิตใจเนื่องจากเป็ นสถานที่บ่มเพาะและสร้างคนให้ออกไปเป็ น
ผูร้ ั บใช้อย่างสมบูรณ์ “ผู้ ที่ ได้ ศึกษาในคณะศาสนศาสตร์ แมคกิ ลวารี จะต้ องจาเริ ญขึ้ นอย่
างองค์ พระเยซูคริ สต์
คื อจาเริ ญ ขึ้นในด้า นสติ ปัญญา มีพลานามัยดีเป็ นที่ ชอบจาเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวง
เขาจะ
สร้ างสรรค์ คริ สตจักร สังคมและสิ่ งแวดล้อมให้ เจริ ญยัง่ ยืนอย่ างแท้ ด้ วยพระวจนะของพระ
เจ้าและมอบ
ถวายชีวิตแด่ พระองค์”47 สถานที่แห่งนี้ยงั มีศิลปะกระจกสี (Stained Glass) ที่สวยงามมีรูปแบบเฉพาะ
เป็ นของตัวเองที่อาจถือได้วา่ เป็ นลักษณะเฉพาะของศิลปะภายในช่วงเวลาหนึ่งของผูส้ รรสร้างที่จะ
กลายเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตอ้ งรักษาไว้ เพื่อให้ชนรุ่ นหลังได้เห็นและเพื่อประกอบการศึกษาถึง
ประวัติศาสตร์ ของคริ สต์ศาสนาในช่วงเวลานั้น
3)

คุณค่ าทางด้ านสุ นทรียะหรือความงามทางศิลปกรรม

ห้องนมัสการแฮมลินมีศิลปะที่สวยงามประดับตกแต่งด้วยกระจกสี (Stained Glass) เป็ น
เรื่ องราวจากคาสอนในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ รวมถึงภาพวาดบนฝาผนังด้านหลังห้องนมัสการเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แห่งความรอดในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ ตกแต่งอยูภ่ ายในห้อง ซึ่งล้วน
แต่สะท้อนคุณค่าด้านสุ นทรี ยศาสตร์ และความงาม ความงามในศิลปะเป็ นความอิ่มเอิบใจ “ศิลปะคือ
คาสอน” นั้นมิได้เป็ นการกล่าวเกินความจริ งเลย โดยเฉพาะคุณค่าทางศิลปกรรมโดยเฉพาะศิลปะ
กระจกสี (Stained Glass) ที่อยูภ่ ายในห้องนมัสการแฮมลินที่เป็ นสื่ อในการสอนพระกิตติคุณขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เป็ นอย่างดีอนั จะเป็ นการส่ งเสริ มความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกาย
โปรเตสแตนท์ ดังนี้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยสายตาเกี่ยวกับความเชื่อในคริ สต์ศาสนาด้าน
ความหมายของภาพที่มีการสื่ อสารในระบบสัญลักษณ์ซ่ ึงนับเป็ นหัวใจของศาสนศิลป์
เป็ นสื่ อช่วยให้ผมู ้ ีความเชื่อ ได้เข้าใจในคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากได้ถกู จัดเรี ยงและนาเสนอตามหลักคาสอนไว้อย่างเป็ นระบบ
เป็ นจุดเริ่ มต้นให้ผศู ้ ึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลป์ ได้ศึกษาต่อยอด
เกี่ยวกับการนาศิลปะกระจกสี (Stained Glass) ซึ่ งเป็ นที่นิยมและแพร่ หลายในคริ สต์ศาสนานิกาย
วิลเลี่ยม เจ โยเดอร์, พฤศจิกายน เดือนระลึกพระคริ สตธรรม (2001) คณะศาสนศาสตร แมคกิล
วารี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม,ข่ า วคริสตจักร, สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 70 ฉบับที่ 617 พฤศจิกายน
2001, หน้า 47.
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โรมันคาธอลิค เข้ามาใช้ในสถานที่ซ่ ึงเป็ นที่บ่มเพาะผูร้ ับใช้ทางคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
การสื่ อสารด้วยงานศิลปะแม้วา่ ตัวศิลปิ นจะดับสูญไปแต่ความคิดและ
จิตสานึกของเขาในขณะที่เนรมิตชิ้นงานนั้นยังคงอยู่ และสามารถใช้เป็ นสื่ อสาหรับเรี ยนรู ้ได้ตลอดกาล
4.3.2 วิเคราะห์ ปัญหาของห้ องนมัสการแฮมลิน ในการเสริ มสร้ างความเข้ าใจและศรั ทธาใน
คริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาในเรื่ องปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลินที่ เกี่ ยวกับการเสริ มสร้าง
ความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ พอจะสรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้ านพืน้ ที่ ห้องนมัสการแฮมลินมีขอ้ จากัดของพื้นที่ต้ งั ดังนี้
ห้องนมัสการแฮมลินตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นที่ 2 ของอาคารวิทยาลัยพระคริ สต์
ธรรมแมคกิลวารี ทาให้หอ้ งดังกล่าวยากต่อการเข้าถึงของคนทัว่ ไป รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา
ต่างคณะในมหาวิทยาลัยพายัพด้วย
อาคารพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี สร้างอยูบ่ นพื้นที่อาคารหลังเก่าที่เรี ยกว่า
ตึกหลวง เนื่องจากลักษณะของตัวอาคารซึ่งหันหน้าไปสู่บริ เวณถนนรัตนโกสิ นทร์ มีบนั ไดทางขึ้นที่
ค่อนข้างสูงจึงทาให้ไม่เป็ นที่นิยมใช้เป็ นทางเดินเข้า – ออก ในตัวอาคาร ทาให้ประตูทางเข้าด้านหน้า
ที่มีศิลปะกระจกสี ซ่ ึงศิลปิ นและผูส้ ร้างตั้งใจทาให้เป็ นบริ เวณพิเศษที่จะเข้าไปสู่หอ้ งนมัสการแฮมลิน
ไม่ได้ถกู ใช้งานดังที่ได้กาหนดไว้ แต่กลับนิยมใช้ทางเข้า – ออก บริ เวณด้านหลังอาคารซึ่งมีบนั ไดเล็ก
วนขึ้นมาจากชั้นที่หนึ่งมาถึงบริ เวณหน้าห้องนมัสการแทน
จากการออกแบบห้องให้สามารถมีแสงจากภายนอกเข้ามาในห้องนมัสการ
ได้โดยไม่ใช้หน้าต่างแบบเปิ ด – ปิ ด โดยผูอ้ อกแบบใช้ศิลปะกระจกสี แทนหน้าต่างรวมถึงผนังห้อง
แสงที่ผา่ นกระจกเข้ามานั้นไม่สามารถปรับลดความจ้าของแสงได้ และอยูด่ า้ นหลังบริ เวณประกอบ
ศาสนพิธีทาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นส่ วนร่ วมนมัสการนัง่ หันหน้าเข้าสู่บริ เวณประกอบศาสนพิธีตอ้ งรับกับแสงที่
ส่ องเข้ามาเต็มที่
ห้องนมัสการอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนื่องจากมีทางเข้า – ออก เพียงทางเดียว
ไม่มีประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ การใช้หอ้ งฯ จาเป็ นต้องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศเท่านั้น
การรักษาความสะอาดภายในห้องเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็ นห้องนมัสการ
ระบบเสี ยงและระบบของเครื่ องปรับอากาศภายในห้องไม่ได้มาตรฐานเมื่อ
มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมในปริ มาณมากกว่า 150 คน เครื่ องเสี ยงจะได้ยนิ ไม่ชดั เจน และระบบเครื่ องปรับ
อาศจะกระจายความเย็นได้ไม่ทวั่ ถึง
2) ด้ านระบบและการจัดการ
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ศิลปะกระจกสี (Stained Glass) ในห้องนมัสการแฮมลินเมื่อทาการศึกษาพบว่าสามารถ
เป็ นสื่ อช่วยให้ผมู ้ ีความเชื่อ หรื อผูท้ ี่สนใจ ได้เข้าใจในคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ง่ายขึ้นเนื่องจาก
ได้ถกู จัดเรี ยงและนาเสนอตามหลักคาสอนไว้อย่างเป็ นระบบ รวมถึงเป็ นศิลปะที่สวยงามที่ผสมผสาน
ระหว่างงานแบบตะวันตกร่ วมกับการนาเสนอในแบบไทย ๆ นับว่าเป็ นความแปลกใหม่ให้ศิลปะชนิดนี้
แต่จากสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ศิลปะกระจกสี แทบจะเป็ นส่ วนประดับห้องนมัสการตามปกติธรรมดา
ใช้ประโยชน์แค่ทางด้านความงามเท่านั้นเนื่องด้วยภาพเหล่านั้นไม่สามารถสื่ อความหมายให้กบั ผูท้ ี่ได้
พบเห็นเข้าใจได้ เนื่องจากตัวศิลปิ นตั้งใจสื่ อสารงานศิลปะด้วยระบบสัญลักษณ์ ผูท้ ี่ไม่มีความรู ้ใน
งานศิลปะรวมถึงไม่มีความรู ้ในคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงไม่อาจเข้าใจในความหมายที่ตอ้ งการ
นาเสนอได้เพราะขาดสื่ อซึ่งเป็ นตัวกลางระหว่างศิลปิ นกับผูช้ มในการที่จะอธิ บายความหมายของภาพ
เพื่อประกอบความเข้าใจ
ดังนั้นจึ งควรจัดทาสื่ อเพื่ ออธิ บายความหมายของภาพแต่ ละภาพที่ ปรากฏอยู่โดยอาจ
จัดทาเป็ นแผ่นพับ โดยรวมภาพศิลปะกระจกสี ท้ งั หมดพร้อมคาอธิ บายความหมายของรู ปภาพ รวมถึง
ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละรู ปภาพนั้น หรื อจัดทาเป็ นที่คนั่ หนังสื อ โดยมีภาพศิลปะกระจกสี ท้ งั
ด้านหน้าและด้านหลัง คาอธิ บายความหมายของรู ปภาพ รวมถึงข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับแจก
ให้ผูท้ ี่ มีโอกาสเข้ามาใช้ห้องนมัสการหรื อผูเ้ ข้ามาเยี่ยมชมห้องนมัสการ เพื่อให้ห้องนมัสการแห่ งนี้
สามารถเป็ นห้องนมัสการที่มีชีวิต เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนท์ ต่อไป
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บทที่ 5
แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาห้ องนมัสการแฮมลิน
วิทยาลัยพระคริสต์ ธรรมแมคกิลวารี
บทนี้เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน อาคาร
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อ
เสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
5.1 การศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
5.1.1 สภาพปั ญหาของห้องนมัสการแฮมลินในการเสริ มสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริ สต์
ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
5.1.2 การศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ ี่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและ
ความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
5.1.3 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และพัฒนาห้อง
นมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์
ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
5.2 การเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้าง
ศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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5.1 การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ และพัฒนาห้ องนมัสการแฮมลิน
ให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้ างศรั ทธาและความเข้ าใจในคริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
หัวข้อนี้ เป็ นการศึ กษาเพื่ อหาแนวทางการจัดการที่ เหมาะสมในการอนุ รัก ษ์และพัฒ นาห้อง
นมัส การแฮมลิ น ให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ ส ต์ศาสนานิ กาย
โปรเตสแตนท์ ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้
5.1.1 สภาพปัญหาของห้ องนมัสการแฮมลิน
สภาพปัญหาของห้องนมัสการแฮมลินได้แก่ปัญหาทางด้านพื้นที่และระบบการจัดการ
ประกอบด้วย
1) ปั ญหาด้านพื้นที่ ได้แก่ ห้องนมัสการแฮมลินมีพ้นื ที่จากัด ไม่สามารถจัดกิจกรรม
ที่มีผเู ้ ข้าร่ วมในปริ มาณมากเกินกว่า 150 คนได้ รวมถึงมีระบบเสี ยงและระบบเครื่ องปรับอากาศที่
ไม่ได้คุณภาพ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก อีกทั้งยังไม่สามารถปรับลดความจ้าของแสงที่ผา่ นจากกระจกสี
เข้ามาในห้องนมัสการได้
2) ปัญหาด้านระบบการจัดการ ศิลปะกระจกสี (Stained Glass) ในห้องนมัสการแฮมลิน
สามารถเป็ นสื่ อช่วยให้ผมู ้ ีความเชื่อ หรื อผูท้ ี่สนใจ ได้เข้าใจในคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากได้ถูกจัดเรี ยงและนาเสนอตามหลักคาสอนไว้อย่างเป็ นระบบแต่ไม่สามารถสื่ อความหมาย
ให้กบั ผูท้ ี่ได้พบเห็นเข้าใจได้ เนื่องจากสื่ อสารงานศิลปะด้วยระบบสัญลักษณ์ ผูท้ ี่ไม่มีความรู ้ในงาน
ศิลปะรวมถึงไม่มีความรู ้ในคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงไม่อาจเข้าใจในความหมายที่ตอ้ งการ
นาเสนอได้เพราะขาดสื่ อซึ่งจะอธิบายความหมายของภาพเพื่อประกอบความเข้าใจ
5.1.2 การศึ กษาและเก็บข้ อมูลความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้ องถึงแนวทางการ
อนุ รักษ์ และพัฒนาห้ องนมัสการแฮมลินให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างศรั ทธาและ
ความเข้ าใจในคริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
หัวข้อนี้ เป็ นการศึ ก ษาและเก็ บ ข้อมู ล ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ด้วย
วิธี ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus group discussion) ในประเด็ น การสนทนาเกี่ ย วกับ แนวทางการจัดการ
อนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิ นให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจใน
คริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ ซึ่ งเป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง (Sample) ที่ ค ัด เลื อ กจากการสุ่ ม แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากคณาจารย์
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เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยพายัพ นักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ศิษย์เก่าและ
ศิลปิ นผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน 15 คน ซึ่ งการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ สรุ ปได้วา่
1)

การจะจัดการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ได้น้ นั

วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ตอ้ งร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยพายัพในการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่า
และความสาคัญของห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นที่รู้จกั โดยเริ่ มจากประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ และจึงประชาสัมพันธ์ออกไปยังหน่วยงานภายนอกที่สังกัดภายในเครื อสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
2)

วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ควรเชิญชวนให้หน่วยงานภายนอกรวมถึง

กลุ่มบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เข้ามาจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา รวมถึงศาสนพิธี
ต่าง ๆ ในห้องนมัสการแฮมลินหรื ออาจเปิ ดโอกาสเชิญชวนให้บุคลากรหรื อนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายัพ เข้าร่ วมกิจกรรม หรื อศาสนพิธี ของวิทยาลัยด้วย เพื่อให้หอ้ งนมัสการแฮมลินเป็ นที่รู้จกั ออกไป
ในวงกว้าง
3)

จัดทาป้ ายประกอบคาอธิบายถึงความหมายในแต่ละภาพของงานศิลปะกระจกสี

รวมถึงข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ประกอบในแต่ละภาพนั้น ติดลงไปใต้ภาพ เพื่อให้ผพู ้ บเห็นสามารถเข้าใจถึง
ความหมายของรู ปภาพเหล่านั้น
4)

จัดทาเอกสารข้อมูล เป็ นหนังสื อ แผ่นพับ หรื อที่ค้ นั หนังสื อ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ งาน

ศิลปะรวมถึงประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ไปยังหน่วยงานที่สังกัด
ภายในเครื อสภาคริ สตจักร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพายัพ และสาหรับแจกให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
หรื อเข้ามาเยีย่ มชมอาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
5)

จัดทาข้อมูลคาอธิบายความหมายของภาพงานศิลปะกระจกสี รวมถึงข้อพระคัมภีร์

แล้วประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็ปไซค์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เป็ นทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
6)

จัดกิจกรรมร่ วมกับกลุ่มคนหรื อหน่วยงานภายนอกในห้องนมัสการแฮมลินให้

7)

ปรับปรุ งระบบอานวยความสะดวกภายในห้องนมัสการให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

มากยิง่ ขึ้น
เพื่อรองรับต่อการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
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8)

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ต้องให้

ความร่ วมมือในการช่วยให้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มให้หอ้ งนมัสการแฮมลินเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
5.1.3 การศึ กษาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการอนุ รักษ์ และพัฒ นาห้ อง
นมั ส การแฮมลิ น ให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างศรั ท ธาและความเข้ าใจในคริ ส ต์
ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
หัวข้อนี้ เป็ นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการ
อนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิ นให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจใน
คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่ งใช้ขอ้ มูลในการพิจารณาตามลาดับต่อไปนี้
1)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกลุ่มตัวอย่าง

จากการศึกษาตามข้อ 5.1.2 ข้างต้น ซึ่ งได้ขอ้ มูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อง ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วกับ แนวทางการจัด การอนุ รัก ษ์แ ละพัฒ นาห้อ ง
นมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกาย
โปรเตสแตนท์ สรุ ปได้วา่
ก) ควรมีการประชาสัมพันธ์ห้องนมัสการแฮมลินออกไปให้เป็ นที่รู้จกั ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยพายัพและในหน่วยงานสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข) ควรจัด ท าค าอธิ บ ายความหมายของภาพกระจกสี ร วมถึ ง ข้อ พระคัม ภี ร์ ที่
เกี่ ยวข้องเป็ นหนังสื อ แผ่นพับ หรื อที่คนั่ หนังสื อ เพื่อเป็ นสื่ อความรู้ ให้เกิ ดความเข้าใจในคุ ณค่าและ
ความหมาย
2)

ผลของการศึกษาสภาพปัญหาของห้องนมัสการแฮมลิน

ผลของการศึกษาในบทที่ 4 ที่ ผ่านมา พบว่าห้องนมัสการแฮมลิ นมีขนาดห้องที่
ค่อนข้างเล็กจุคนได้ประมาณ 150 คน มีศิลปะกระจกสี ที่ให้ความรู ้ และสื่ อความหมายเกี่ ยวกับชี วิต
คริ สเตียนได้เป็ นอย่างดีแต่ขาดระบบจัดการที่ดีในการสื่ อความหมายเหล่านั้นให้กบั ผูท้ ี่ได้พบเห็น
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3)

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้

ผูศ้ ึกษาได้เสนอไว้ในบทที่ 2 ได้แก่ แนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากผลการศึกษาดังกล่าว ผูศ้ ึกษาได้ลงความเห็น
ว่า ทิศทางของการจัดการอนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้าง
ศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ควรต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
ก) การอนุ รักษ์ศิลปะกระจกสี เนื่ องจากเป็ นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม
ควรจะมี แนวทางอนุ รักษ์ให้ค งอยู่ ไม่ ให้ถูกท าลายเปลี่ ยนแปลง โดยการเผยแพร่ ให้ป ระชากรใน
มหาวิทยาลัยพายัพ รวมถึ งประชากรภายในหน่ วยงานสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ทราบ
และรู ้ถึงคุณค่า รวมถึงเสนอมาตรการการดูแลรักษา เพื่อป้ องกันไม่ให้มีการดาเนิ นการที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรื อหากจาเป็ นต้องซ่อมแซม ก็ให้เข้าใจรักษาตามสภาพเดิมให้มากที่สุด
ข) การพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและ
ความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ในงานศิลปะกระจกสี ซ่ ึ งคนส่ วนใหญ่ไม่รู้ไม่เข้าใจ
ในความหมายของภาพ ควรจะจัดทาสื่ อต่างๆเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ เช่น หนังสื อ แผ่นพับ แผ่นที่
คัน่ หนัง สื อ ป้ ายหรื อบอร์ ดนิ ท รรศการเสริ ม เพื่ อ เป็ นสื่ อความรู ้ ให้ เกิ ดความเข้าใจในคุ ณ ค่ าและ
ความหมาย ที่จะช่ วยเพิ่มบรรยากาศเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตส
แตนท์มากขึ้น

5.2 การเสนอแนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาห้ อ งนมั ส การแฮมลิ น ให้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ
เสริมสร้ างศรัทธาและความเข้ าใจในคริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
หัวข้อนี้ เป็ นการเสนอแนวทางการอนุ รักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไป
ของห้องนมัสการแฮมลินรวมถึงสภาพปั ญหาของห้องนมัสการพบว่า ห้องนมัสการแฮมลินมีศิลปะที่
ทรงคุ ณค่า รวมถึ งเป็ นแหล่งผลิตผูร้ ับใช้ในการออกไปเผยแพร่ ศาสนา ซึ่ งมีความเหมาะสมที่จะเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนา แต่ยงั ประสบปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ ง
จากการศึกษาทาให้ได้แนวทางในการจัดการ ดังนี้
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1)

การอนุรักษ์ ศิลปะกระจกสี

กระจกสี เป็ นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมซึ่ งศิลปิ นผูส้ ร้างได้รังสรรค์ไว้ มี
ความงามซึ่ งผูท้ ี่ได้พบเห็ นต่างชื่ นชมถึ งการผสมผสานแบบลงตัวในการนาเอาพระธรรมคาสอนจาก
ข้อพระคัมภีร์สื่อออกมาเป็ นสัญลักษณ์โดยใช้ศิลปะแบบไทยเข้ามาผสมผสาน บุคลากร และนักศึกษา
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ควรได้รับการปลูกฝังและส่ งเสริ มให้เห็นถึงความสาคัญ ของงาน
ศิลปะที่มีค่าเกินกว่าความงดงามที่ได้เห็นเพื่อจะได้มีส่วนช่ วยและร่ วมกันรักษาศิลปะที่ทรงคุณค่าให้
เป็ นสมบัติของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี และของคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ โดยมี
แนวทางในการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน ดังนี้
วิ ท ยาลัย พระคริ ส ต์ ธ รรมแมคกิ ล วารี ควรมี ม าตรการภายในของวิ ท ยาลัย ฯ
เกี่ ยวกับการดูแลรักษากระจกสี เพื่อจะได้ไม่ทาให้เกิ ดความเสี ยหาย และเป็ นการร่ วมกันดูแลรักษา
ศิลปะให้มีความคงทนถาวรคือ
1) ห้ามนาของมี คม เช่ น ตะปู เหล็ กแหลม ไขควง ฯ ในการขูดสิ่ งสกปรก เช่ น
คราบกาว หรื อ ทาความสะอาด บริ เวณกระจก
2) ห้ามใช้อุปกรณ์ทาความสะอาดกระจกรู ปตัวที ที่ มีวสั ดุเป็ น เหล็ก หรื อ สแตน
เลสทาความสะอาดกระจกสี อุปกรณ์ทาความสะอาดควรทาจากพลาสติก
3) ห้ามใช้ผา้ ขี้ ริ้ว กระสอบเก่ า ผ้าที่ มี เนื้ อที่ หยาบ เช็ ดถู ท าความสะอาดกระจก
เพราะผ้าเหล่านี้อาจมีเศษหิ น ทราย ปะปนอยู่ ซึ่ งจะทาให้กระจกอาจเป็ นรอยขีดข่วนได้
4) ห้ามใช้น้ ายาใด ๆ ก็ตาม ที่มีคุณสมบัติเป็ นกรด เช่น วิกซ์ซอล น้ ายาเป็ ด น้ ายา
มิสเตอร์มสั เซิล ฉี ดลงบนกระจก และ อุปกรณ์ที่เป็ นบานพับสแตนเลส หรื อ มือจับ โดยเด็ดขาด น้ ายา
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะทาให้อุปกรณ์สแตนเลส เป็ นรอยด่าง หรื อ รอยไหม้
5) ห้ามใช้ผงซักฟอก น้ ายาล้างจานในการทาความสะอาดกระจก
6) ห้ามซ่ อมแซม กระจก หรื อ อุ ป กรณ์ ด้วยตัวเองโดยเด็ดขาดควรปรึ กษาช่ าง
ติดตั้งกระจกก่อนทาการใด ๆ
และเนื่องจากในประเทศแถบร้อนชื้ นอย่างประเทศไทยเรานั้น จะมีภาวะของเม็ดฝุ่ นที่มีความคมสู งอยู่
ในอากาศที่สามารถทาให้เกิดการกัดกร่ อน และไปทาปฏิ กิริยากับชิ้นงานของกระจกสี (stained glass)
จนเป็ นเหตุทาให้เกิดปั ญหาต่อการดูแลรักษา และในเรื่ องของการทาความสะอาดกระจกสี ได้ ดังนั้น
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เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ศิลปะกระจกสี วทิ ยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี จึงอาจจะพิจารณานากระจกใส
ทัว่ ไปมาประกบไว้ท้ งั สองด้านของกระจก เพื่อเป็ นการป้ องกันชิ้นงานให้มีความปลอดภัยและคงทน
ถาวรและไม่เป็ นการทาให้ความงามของศิลปะเปลี่ยนไปด้วย
2)

การพัฒ นาสื่ อเผยแพร่ คุณ ค่ าของห้ องนมัส การแฮมลินให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อ
เสริมสร้ างศรัทธาและความเข้ าใจในคริสต์ ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์

การพัฒ นาห้องนมัส การแฮมลิ นให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ ม สร้ างศรั ท ธาและความ
เข้าใจในคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ โดยการจัดทาสื่ อความรู ้ ให้เกิดความเข้าใจในคุ ณค่าและ
ความหมายโดยทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ งานศิ ล ปะกระจกสี ที่ ติดตั้งอยู่ภายในห้องนมัส การแฮมลิ น และ
รวมถึงส่ วนบริ เวณทางเข้าอาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มีอยูจ่ านวนทั้งสิ้ น 18 ภาพ และ
งานภาพวาดสี น้ ามันบนผนังในห้องนมัสการแฮมลินมีอยูท่ ้ งั สิ้ นจานวน 11 ภาพ ซึ่ งภาพเหล่านี้นบั เป็ น
สมบัติอนั ล้ าค่าของคริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ อันจะกลายเป็ นประวัติศาสตร์ เพื่อให้คริ สต์ชน
รุ่ นหลังได้ศึกษา แนวทางพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและ
ความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ สามารถทาได้ดงั นี้
2.1) ทาหนังสื อเผยแพร่ ประวัติวทิ ยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี และคุณค่า
ของศิลปะกระจกสี สู่สาธารณชนไปยังการสอนรวีวารศึกษา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนการสอน
คริ ส เตี ย นศึ ก ษา (Sunday School) การเรี ย นรวีว ารศึ ก ษาเป็ นการวางรากฐานชี วิต ของคริ ส เตี ย น
พันธกิ จ การสอนรวีวารศึ กษา เป็ นขบวนการส่ งต่อหรื อสื บ สานความเชื่ อศรัท ธาที่ มี ในองค์พ ระผู ้
เป็ นเจ้าเป็ นแหล่ งช่ วยให้ค ริ ส เตี ยนได้เข้าใจพระคัม ภี ร์ และเนื่ องจากการพัฒ นามนุ ษ ย์เพื่ อให้เป็ น
ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ าของสั ง คมจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้อ งได้รับ การพัฒ นาตั้ง แต่ ใ นวัยเด็ ก ต้องสร้ าง
สิ่ งแวดล้อมที่ดี สร้างสังคมที่ดีเพื่อให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นสังคมนั้นได้รับการกล่อมเกลาจิตใจ ได้รับการปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรมตั้งแต่เยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้คู่คุณธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับคาสอน
ในพระธรรมสุ ภาษิ ต บทที่ 22 ข้อที่ 6 ว่า “…จงฝึ กเด็ก ในทางที่ เขาควรจะเดิ น ไป และเมื่ อเขาเป็ น
ผูใ้ หญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น…” ดังนั้น วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ควรร่ วมมือกับ
กองคริ สเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิ ธิสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีหน้าที่
ผลิตบทเรี ยนเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนคริ สเตียนศึกษาในคริ สตจักรรวมถึงสถานศึกษาต่าง ๆ
ในเครื อสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จัดทาหนังสื อหรื อคู่มือเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ของการก่อตั้ง
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี รวมถึงคู่มือภาพประกอบคาอธิ บายความหมายและข้อพระคัมภีร์
ที่ใช้ประกอบ จากศิลปะกระจกสี ที่จดั แสดงอยูภ่ ายในห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์
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ธรรมแมคกิลวารี เพื่อนาไปจัดทาเป็ นบทเรี ยนเผยแพร่ ไปยังคริ สตจักรและสถานศึกษาที่สังกัดมูลนิ ธิ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย สาหรับเป็ นข้อมูลทางด้านการศึกษาให้กบั การเรี ยน การสอนคริ สเตียน
ศึกษา (Sunday School) เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจและความศรัทธาในคริ สต์ศาสนา
ให้ ก ับ เด็ ก รวีวารศึ ก ษา โดยใช้ศิ ล ปะเป็ นสื่ อ อัน จะท าให้เด็ก มี ค วามเข้าใจ เสริ มความศรั ท ธาและ
ทาความรู้จกั ห้องนมัสการแฮมลิน วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเป็ นการประชาสัมพันธ์และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเยาวชนเหล่านั้นจะมีความสนใจ
และเข้ามาถวายตัวเป็ นผูร้ ับใช้ตามแบบอย่างในองค์พระเยซูคริ สต์ต่อไป
2.2) จัดทาป้ ายนาชมและบอร์ดนิทรรศการ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี
ควรนาข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการจัดท าหนังสื อ คู่ มื อมาจัดท าบอร์ ดนิ ท รรศการเสริ ม จัดแสดงภายในห้อง
นมัสการ แฮมลิน (ภาพที่5.1) เพื่อเป็ นสื่ อความรู ้ให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าและความหมายที่จะช่วย
เพิ่มบรรยากาศเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มากขึ้น

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างตาแหน่ งบอร์ ดนิทรรศการ
2.3) เผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ เนื่ องจากกระแสโลกปั จจุ บ ั น ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไประบบการศึกษาและการสื่ อสารย่อมมีความเจริ ญขึ้น วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิล
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วารี ควรนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาหนังสื อคู่มือเผยแพร่ ลงในเวปไซค์ของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรม
แมคกิลวารี เพื่อเป็ นสื่ อความรู้ในอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
ทาให้ช่วยสร้ างความรู้ ความเข้าใจในคุ ณ ค่าและความหมายอันจะช่ วยเสริ ม สร้ างศรั ทธาและความ
เข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มากขึ้น
3)

จัดการห้ องนมัสการแฮมลินให้ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ มีชีวติ เพือ่ ให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้

ในอนาคตหากวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มีความพร้อมในการเพิ่มบทบาทของ
ตนเองนอกเหนือจากการสร้างและผลิตผูร้ ับใช้ออกไปยังคริ สตจักรต่าง ๆ แล้วยังสามารถเปิ ดสถานที่
คื ออาคารวิท ยาลัยพระคริ ส ต์ธรรมแมคกิ ลวารี ให้เป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ เพื่ อผูส้ นใจเข้ามาศึ ก ษาได้ โดย
ดาเนิ นการไปอย่างควบคู่กนั จึงอาจจัดการให้ห้องนมัสการแฮมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อให้เป็ น
แหล่ งเรี ยนรู ้ สามารถเข้าชมศิลปะกระจกสี และงานศิ ลปะของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี
ตลอดจนเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ทางคริ สต์ศาสนา เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนท์โดยประชาสัมพันธ์ และเปิ ดบริ การให้นกั ศึกษาและประชาชนสามารถเข้าเยี่ยม
ชมได้โดยเขียนโครงการนาเสนอต่อมูลนิ ธิสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นหน่วยงานที่มี
ความเกี่ ยวข้องโดยตรงต่อการสนับสนุ นพันธกิ จด้านการศึกษาสาหรับเยาวชนคริ สเตียน และบุคคล
ทัว่ ไปให้ได้รับการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพมีชีวติ ที่สมบูรณ์ตามแบบของพระเยซูคริ สต์
โครงการจัดการห้ องนมัสการแฮมลินเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ มีชีวติ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เป็ นสถาบันที่มีการเรี ยนการสอนทางด้านคริ สต์ศาสนา ซึ่ ง
มีประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจมาอย่างยาวนานโดยสถานที่แห่ งนี้ เป็ นแหล่งผลิตบุคลากรทางด้านศาสนา
ซึ่ งย่อมต้องมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านคริ สต์ศาสนาอยูอ่ ย่างมากมาย และภายในอาคารเรี ยนของ
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ยังมีงานศิลปะที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม และมีความสาคัญในการ
ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางศาสนาอยูภ่ ายในห้องนมัสการแฮมลิน
จากที่กล่าวมาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี ร่วมกับมูลนิธิสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เห็ นถึงความสาคัญในการสนับสนุ นให้จดั ทาห้องนมัสการแฮมลิ นเป็ นพิพิธ ภัณฑ์มีชีวิตเพื่อให้เป็ น
แหล่ งเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวสาหรับคริ สต์ชน นักเรี ยน นักศึ กษา และผูส้ นใจทัว่ ไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม
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และศึกษาหาข้อมูล เพื่อนาไปเป็ นแนวทางการศึกษา และเสริ มความรู ้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มความศรัทธา
ในคริ สต์ศาสนาต่อไป
วัตถุประสงค์
1)

เพื่อจัดตั้งห้องนมัสการแฮมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ
สามารถเรี ยนรู้ได้ตลอดชีวติ สาหรับบุคคลทัว่ ไปและผูส้ นใจในคริ สต์ศาสนา

2)

เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์หอ้ งนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิล
วารี และประวัติของคริ สต์ศาสนาให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย

เป้าหมาย

นักเรี ยน นักศึกษา คริ สต์ชนทัว่ ไป และบุคลที่สนใจ

วิธีดาเนินการ
1)

ประสานงานกับมูลนิ ธิสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเพื่อชี้ แจงเหตุผลและผลดี ที่
มูลนิธิสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้รับในการจัดตั้งห้องนมัสการแฮมลินเป็ น
พิพิธภัณฑ์มีชีวติ

2)

จัดทาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

3)

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน“โครงการจัดสร้างห้องนมัสการแฮมลิน
เป็ นพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ”

4)

ดาเนินการตามโครงการ

5)

สรุ ปแลประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
สถานทีด่ าเนินการ ห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
รู ปแบบการดาเนินงาน
1)

จัดอบรมบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี เพื่อให้มี
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ความรู้ ในเรื่ องประวัติศ าสตร์ ข องวิทยาลัย พระคริ ส ต์ธรรมแมคกิ ล วารี และความหมายของศิ ล ปะ
กระจกสี ที่ประดับอยูภ่ ายในห้องนมัสการ และภายในอาคารฯ รวมถึงภาพศิลปะต่าง ๆ ที่มีอยูภ่ ายใน
อาคารด้วย เพื่อจัดตารางผลัดเปลี่ยนกันปฏิบตั ิงานในส่ วนของการให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ ข้าเยีย่ มชม
2) จัดห้อง 1 ห้อง ภายในบริ เวณอาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี สาหรับ
เป็ นศูนย์บริ การข้อมูลฯ (ดังตัวอย่างภาพที่ 5.2)
3)

เวลาเปิ ดดาเนินการให้เข้าเยีย่ มชม ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00–16.30 น.

4) จัดทาสื่ อประกอบการเรี ยนรู้เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถช่วยให้ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ี่สนใจก่อนการเข้ารับชมเพื่อเสริ มความเข้าใจในงานศิลปะมากยิง่ ขึ้น ดังนี้
-

จัดทา Display ภาพศิลปะบนกระจกสี จัดแสดง ณ บริ เวณหน้าห้องนมัสการ
แฮมลิน (ดังตัวอย่างภาพที่ 5.3)

-

จัดทาเว็บไซต์โครงการฯ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1) ได้จดั ตั้งห้องนมัสการแฮมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิภาพ สามารถเรี ยนรู้ได้ตลอดชีวติ สาหรับบุคคลทัว่ ไปและผูส้ นใจในคริ สต์ศาสนา
2) ได้ประชาสัมพันธ์ห้องนมัสการแฮมลิ น อาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ล
วารี และประวัติของคริ สต์ศาสนาให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
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ศูนย์บริ การข้อมูล

ภาพที่ 5.2 ตาแหน่ งห้ องทีจ่ ัดทาศูนย์ บริการข้ อมูล

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างบริเวณการจัด Display ภาพศิลปะบนกระจกสี
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แผนภูมิที่ 5.1 โครงสร้ างเว็บไซต์ “โครงการจัดสร้ างห้ องนมัสการแฮมลินเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ มีชีวติ ”
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ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางวรวรรณ ขัติชีนะ

วัน เดือน ปี เกิด

27 กรกฎาคม 2512

ประวัติการศึกษา ปี การศึกษา 2542 นิเทศศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช
ประสบการณ์

ปี 2533 – ปั จจุบนั งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ

อื่นๆ (ถ้ามี)

บุคลากรดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2554 จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย
บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ สายสนับสนุนวิชาการในโอกาส “ฉลอง 39 ปี
ก้าวสู่ปีที่ 40” แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2556
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