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This thesis aims to study the worldviews of See Mo Vijaya, who was the first 

Chiang Mai native to travel to the United States.  He was a businessman in forestry and 
rice production for trade from 1889 to 1938, as well as a pastor of the First Church 
of  Chiang Mai.  This study was based on his writings and activities in everyday life and 
used historical methods to understand the worldview of See Mo and the relationalship 
between his worldview and the historical context of the Lanna era, one which  changing 
to be in the modern age. 

The study found that See Mo Vijaya had an opinion that a current explanation 
of  “the world” and society was different from those of the previous generation of Lanna 
people, including some members of the same generation.  See Mo focused on looking 
and explaining “the world” from the reality of encounter according to the map of 
knowledge of western geography and admiring a modern country in order to create a 
native church that combined western-style progression and the culture of indigenous 
people.  These worldviews are the result of the knowledge and experience cultivated by 
the growth of Christian families, learning from the missionaries and American lifestyle over 
the period from 1889 to 1938, which was a time of political, economic and social change 
from a traditional society to a  modern one. 

 
Keyword : See Mo Vijaya worldview Transitional period Lanna history. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 
 
“ขา้พเจา้สโีหมผู้ลู้ก ค านบัมาเถงิ [ถงึ] พ่อแม่ทัง้สองไดท้ราบ เมือ่ขา้ออกจากเชียงใหมไ่ป

สิบเอ็ดวนัเถงิบงักอก [ถึงบางกอก]  อยู่บงักอกสี่วนัแลว้ออกจากบงักอก ไปไดข้ี่ก าป่ันล านึ่ง [เรือ
เดนิสมทุรล าหนึ่ง] มชีื่อว่า “ขงเบง้” ยาวสองรอ้ยหา้สบิฟตุ กวา้งสามสบิสีฟ่ตุ กินน ้าลกึสบิสองฟตุ 
เสากระโดงสองเสา  ไปเถงิฮองกอง [เมอืงฮ่องกง] แลว้อยู่ทีน่ ั่นคนืนึ่ง [คนืหนึ่ง] ออกจากฮองกอง
ขา้มทะเลเหลืองหกวนัแผว [ถึง] หวัเมืองยกกะฮามะ [หวัเมืองโยโกฮามา] แขวงเมืองญี่ปุ่ น เมื่อ
ออกจากฮองกอง ไดข้ีก่ าป่ันแถมล านึ่ง [ขึน้เรอืเดนิสมทุรอกีล าหนึ่ง] ชื่อ “เกลกิ” เป็นเรอืใหญ่ ยาว
สีร่อ้ยสามสบิเอด็ฟตุ อยู่ทางหวัเรอืรอ้งหาคนทางทา้ยบ่ไดย้นิเสยีง กวา้งหา้สบิเกา้ฟตุ เสากระโดง
สี่เสา เป็นเรือเร็ว วันนึ่งไปเวย [ไปไว] สามรอ้ยสี่สิบไมล์ คนอยู่ไดห้ลายรอ้ยคน เรือนัน้บ่ไดใ้ช้
น ้ามนักั๊ด [น ้ามนัก๊าด} เหมอืนทีอ่ืน่ ใชโ้คมไฟฟา้ทั่วทัง้เรอื บ่ไดเ้ป๋ือง [เปลอืง] ไมข้ดีไฟ สว่างงามดี
เหลอืไฟเรา บ่พอรอ้น [ไม่ค่อยรอ้น] บ่มคีวนั เราอยู่ทีญ่ี่ปุ่ นสีว่นั ออกจากญี่ปุ่ นไดข้ีเ่รอืเกลกินัน้ไป
แถม [อกี]  ไดข้า้มมหาสมทุรพะซิฟิก [มหาสมทุรแปซิฟิค]   สบิสีว่นัจึงพน้แผว[ถงึ] เมอืงอเมรกิาที่
หวัเมอืงแซน แฟนซิสะโก เป็นเมอืงใหญ่”1 

 
ถอ้ยค  าขา้งตน้เมื่ออ่านผา่นตาอาจดไูม่แปลกนกั แต่หากบอกว่าน่ีคือเรื่องราวท่ีถูกบอก

เลา่ไวเ้มื่อ 100 กวา่ปีท่ีแลว้คงจะท าใหน้่าสนใจมากขึน้ ถอ้ยค  าดงักลา่วปรากฏอยู่ใน “หนงัสือฝาก
สีโหม”้2 หรือจดหมายสีโหม ้หนุ่มชาวพืน้เมืองเชียงใหมว่ยั 22 ปีท่ีเดินทางจากบา้นเกิดเมอืงนอนไป

                                                             

 1 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  สโีหม ้คนเชยีงใหม่คนแรกทีไ่ปอเมริกา “ใบ
บอกสโีหม”้ เป็นต าราเรยีนลา้นนายุครอ้ยปี. หนา้ 77. 
 2 หนังสือฝากสีโหม ้ คือ จดหมายที่สีโหม ้คนเชียงใหม่ที่เดินทางไปสหรฐัอเมริกาเมื่อพ.ศ.2432 แลว้

เขียนจดหมายถงึพ่อแม่เพื่อบอกเลา่ถงึทกุขส์กุและประสบการณก์ารเดินทาง โดยเขียนเป็น “ตวัเมือง” จ  านวน 24 

ฉบบั ต่อมาในพ.ศ.2439  คณะมิชชนันารไีดร้วบรวมจัดพิมพเ์ป็นตัวเมืองใชช้ื่อว่า “หนงัสอืฝากสโีหมแ้ต่เมืองนอก

ถงึพ่อแลแม่” เพื่อใชอ้่านประกอบวิชาภูมิศาสตรอ์ย่างง่ายในโรงเรยีนชายวังสงิหค์  า  หนงัสอืฝากสโีหมถ้กูปริวรรต

เป็นภาษาไทยครัง้แรกในพ.ศ.2496 เพื่อทยอยพิมพใ์น “หนังสือพิมพค์นเมือง” ต่อมาในพ.ศ.2523 บุญเสริม 

สาตราภัยไดร้วบรวมและเรียบเรียงพิมพเ์ป็นหนังสือ “ศรีโหม ้คนเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกา” และไดม้ีการ
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ยงัประเทศสหรฐัอเมริกา และไดถ้่ายทอดประสบการณก์ารเดินทางโดยเรือเดินสมทุร ขา้มน า้ขา้ม
ทะเลไปในเสน้ทางเดินเรือตามแผนท่ีทางภมูิศาสตรแ์บบตะวนัตก ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรูเ้รื่อง
โลกกลมในระบบจักรวาลแบบใหม่ อนัเป็นการลบลา้งความรูแ้บบเก่าของคนลา้นนาท่ีมีพืน้ฐาน
จาก “ไตรภูมิ” อีกทั้งยังบอกเล่าลักษณะและคุณสมบัติการท างานของเรือเดินสมุทรไดอ้ย่าง
ละเอียดลออ  

ในอดีตเชียงใหม่คือศนูยก์ลางท่ีส  าคญัของอาณาจักรลา้นนา ดินแดนในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ลา้นนาเป็นดินแดนอิสระท่ีปกครองตนเอง มีการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณีและ
ความเช่ือทางพุทธศาสนาผสมผสานกับความเช่ือแบบดัง้เดิมคือความเช่ือเรื่องผีและสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ วิถีชีวิตในสงัคมเป็นแบบจารีตท่ีพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลกั มีระบบเศรษฐกิจแบบพอยงั
ชีพควบคู่ไปกบัการคา้ระดบัทอ้งถ่ิน ในช่วงทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2480 ไดเ้กิดความเปลี่ยน
ครัง้ส  าคญัทัง้ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง อนัเกิดจากปัจจยัท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ การ
เขา้มาท าธุรกิจป่าไมข้องชาติตะวันตก การเผยแพร่คริสตศ์าสนาของมิชชันนารีอเมริกัน  และ
นโยบายของสยามท่ีเปลี่ยนแปลงลา้นนาจากการเป็นเมืองประเทศราชใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของสยาม 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ย่อมสง่ผลตอ่วิถีชีวิตและโลกทศันข์องบคุคลในสงัคม 

สีโหม ้ (สกลุ “วิชยั”) เกิดเมื่อพ.ศ.2411 เป็นบตุรของหนานศรีวิชยั ชาวพืน้เมืองเชียงใหม่
ท่ีเขา้รีตเป็นคริสเตียนในยุคแรก ๆ ของลา้นนา สีโหมจ้ึงมีโอกาสใกลชิ้ดและเรียนหนังสือกับ
มิชชนันารีอเมริกนัตัง้แตว่ยัเดก็และเมื่อโตขึน้ก็ยงัไดช้่วยพ่อท างานป่าไม ้ท าใหม้ีประสบการณก์าร
ท างานและคุน้เคยกบัความทนัสมยัแบบตะวนัตกท่ีก าลงัเขา้มาสูส่งัคมลา้นนา ในพ.ศ. 2432 สีโหม้
ชายหนุ่มวยั 22 ปีจึงมีความพรอ้มทัง้รา่งกาย จิตใจ และทุนทรพัยใ์นการเดินทางไปสหรฐัอเมริกา
กบั ซาราห ์ชีค ภรรยาของนายแพทยชี์ค มิชชนันารีอเมริกนัพรอ้มกบัลกู ๆ ในวยัเดก็ของครอบครวั
ชีค จดุหมายหลกัคือไปเรียนหนงัสือและหาความรูจ้ากประสบการณใ์นโลกสมยัใหมแ่ละยงัไดช้่วย
เป็นพ่ีเลีย้งเด็ก ๆ อีกดว้ย สีโหมอ้ยู่ท่ีสหรฐัอเมริกาประมาณ 1 ปีเศษก็เดินทางกลบัเชียงใหมใ่น
ปลายพ.ศ.2433 และยังท าธุรกิจป่าไมต้่อไปจนมีฐานะมั่นคงถึงขัน้ “พ่อเลีย้ง” ก่อนท่ีจะหันมา
ท างานอทิุศตนใหค้ริสตศ์าสนาจนไดร้บัแต่งตัง้เป็น “ศิษยาภิบาล” ผูน้  าคริสตจักรเมืองเหนือและ
เป็นหนึ่งในกลุม่ปัญญาชนคริสเตียนท่ีพยายามเคลื่อนไหวใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในงานพนัธกิจ
คริสตจักรท้องถ่ิน ในช่วงบั้นปลายสีโหม้ยังไดมุ้่งเขียนงานเผยแพร่คริสต์ศาสนาเชิงวิสัชนา
จนกระทั่งวาระสดุทา้ยของชีวิตในพ.ศ.2481 ดว้ยวยั 70 ปี  

                                                             

จัดพิมพเ์ป็นครัง้ที่ 3 ในพ.ศ.2557 โดยบุญเสริม และ กมลธร ปาละนันทน ์ไดเ้รียบเรียงจัดพิมพเ์ป็นหนังสือ “สี

โหม ้คนเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมรกิา “ใบบอกสโีหม”้ เป็นต าราเรยีนลา้นนายคุรอ้ยปี”  
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ภาพประกอบ 1 ศิษยาภิบาล สีโหม ้วิชยั คริสตจกัรท่ีหนึ่ง เชียงใหม ่ถ่ายเมื่อพ.ศ.2478 อาย ุ67 ปี 

ท่ีมา : ทายาทสีโหม ้วิชยั 

ช่วงเวลาท่ีสีโหม้เดินทางและตลอดเวลาท่ีพ านักท่ีเมืองโอ๊คแลนด ์รัฐคาลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมริกานัน้ สีโหมไ้ดเ้ขียนจดหมายถึงบิดามารดาและญาติพ่ีนอ้งท่ีเชียงใหมร่วม 24 ฉบบั เลา่
เรื่องท่ีพบเห็นตัง้แต่ออกจากเชียงใหม่ไปจนถึงเมืองโอ๊คแลนด ์ดว้ยการบันทึกและการบรรยาย
อย่างละเอียดลออในสิ่งท่ีไดป้ระสบพบเห็น ท าใหจ้ดหมายสีโหมม้ีจดุเดน่ในการบอกเล่าเรื่องราว
ของสังคม วัฒนธรรมและวิทยาการตะวันตกซึ่งเป็นความรับรูใ้หม่ในสังคมลา้นนา รวมทั้งยัง
ถ่ายทอดความรูส้กึนึกคิดและทศันะมมุมองต่อสิ่งท่ีไดพ้บเจอดว้ยภาษาพืน้เมือง เพ่ือสื่อสารใหค้น
เชียงใหม่ดว้ยกันเขา้ใจไดม้ากท่ีสดุ3 อาจกล่าวไดว้่าจดหมายสีโหมเ้ป็นบันทึกประวตัิศาสตรท่ี์
สะทอ้นใหเ้ห็นภาพของสงัคมในยุคสมยัท่ีผูค้นลา้นนายงัไม่นิยมการจดบันทึกเรื่องราวของสิ่งท่ีได้
พบเห็นในแง่ของความคิดและความจริงเชิงประสบการณ์ อันเป็นลักษณะงานเขียนของ
ชาวตะวนัตก  

                                                             

 3 วัชระ สินธุประมา.  (2533).  ภาษาที่ใช้ในการสอนและการสอนภาษาในโรงเรียนของมิชชันทาง
ภาคเหนือ นับตังแต่เริ่มตน้จนถึงช่วงกลางสงครามโลกครัง้ที่สอง.  ใน  เฮอรเ์บิท สวอนสนั และ ประสิทธ์ิ พงศ์
อดุม.  ศาสนาครสิต-์มชิชนันาร-ีสงัคมไทย รวมบทความชดุที ่1.  หนา้ 18. 
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จากประวตัิโดยย่อของสีโหม ้ วิชัยท่ีไดก้ล่าวมานั้น จะเห็นว่าเขามีประสบการณชี์วิตท่ี
เก่ียวขอ้งในช่วงเวลาท่ีสงัคมลา้นนามีความเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัทางประวตัิศาสตร ์ทั้งในแง่ของ
การเป็นคริสเตียนพืน้เมือง การศกึษาเลา่เรียนกบัมิชชนันารี การเดินทางจากโลกสงัคมเกษตรกรรม
ไปสมัผสัโลกความเจริญของสงัคมอตุสาหกรรมในยุคศตวรรษท่ี 19 การท าธุรกิจป่าไมแ้ลว้หนัไป
ท างานอทิุศใหก้บัคริสตศ์าสนาจวบจนบัน้ปลายชีวิต จึงท าใหผู้วิ้จยัเกิดความสนใจวา่สีโหมม้ีโลก
ทศันเ์ก่ียวกบัการมอง “โลก” ซึ่งหมายถึงสงัคมท่ีเขาอยู่และเก่ียวกบัการมอง “ชีวิตตนเอง” อย่างไร 
โดยศึกษาผ่านจดหมายสีโหมแ้ละประสบการณ์ชีวิตของเขาท่ีมีความเช่ือมโยงกับบริบททาง
ประวตัิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง เพราะโลกทัศนข์องบุคคลย่อมตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของสถานการณ์ทาง
สงัคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองแห่งยคุสมยันัน้4 

1.2. วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
1.2.1 เพ่ือศกึษาโลกทศันแ์ละการเปลี่ยนแปลงโลกทศันข์องสีโหม ้วิชยั 
1.2.2 เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงของโลกทศันข์องสีโหม้ วิชัยกับบริบทของสงัคมลา้นนา

ในช่วงเปลี่ยนผา่นระหวา่งพ.ศ.2432-2481 

1. 3. สมมุตฐิานของการวจิัย 
โลกทศันห์รือมมุมองตอ่โลกและสงัคมของของสีโหม ้วิชยั เป็นโลกทศันแ์บบสมยัใหมต่า่ง

จากโลกทัศนข์องคนพืน้เมืองลา้นนายุคก่อน โดยโลกทัศนข์องสีโหมเ้ป็นผลจากการท่ีสีโหมเ้กิด 
เติบโตและใชชี้วิตในยคุเปลี่ยนผา่นของลา้นนาจากสงัคมแบบจารีตสูส่งัคมสมยัใหม ่อีกทัง้ยงัไดไ้ป
ใชชี้วิตอยู่ในสหรฐัอเมริกาในช่วงสัน้ ๆ  โดยโลกทัศนข์องสีโหมม้ีการเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาท
หนา้ท่ีและประสบการณชี์วิตของเขาในแตล่ะช่วงเวลา 
     

1.4. ขอบเขตของการวจิัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาโลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัยในช่วงพ.ศ. 2432 ซึ่งสีโหม้ได้เดินทางไป

สหรฐัอเมริกาและไดเ้ขียนหนงัสือฝากหรือจดหมายถึงพอ่แมข่องเขา อนัเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีใชใ้น

การศกึษาโลกทศันข์องเขา ทัง้นีเ้น่ืองจากโลกทศันข์องสีโหมเ้ป็นผลจากการเลีย้งดขูองบิดามารดา

ดว้ย ดงันัน้ในการศกึษาโลกทศันข์องสีโหม ้ผูศ้กึษาไมไ่ดล้ะเลยประสบการณแ์ละความรูท่ี้สีโหมไ้ด้

                                                             

 
4 สมบติั จนัทรวงศ.์  (2537).  โลกทศันข์องสนุทรภู่.  หนา้ 2. 
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สั่งสมมาจากชีวิตในวยัเดก็ของเขาและจะไดก้ลา่วถึงในปริญญานิพนธ ์เ พียงแต่ยึดท่ีตวัหลกัฐาน

คือหนังสือฝากหรือจดหมายท่ีสีโหมเ้ขียนถึงพ่อแม่ขณะท่ีเขาอยู่ท่ีสหรฐัอเมริกาเป็นหมดุหมายใน

การวิเคราะห์โลกทัศน์ ส  าหรับขอบเขตสิน้สุดการศึกษาใช้ปีพ.ศ. 2481 ซึ่งสีโหมเ้สียชีวิตเป็น

จดุสิน้สดุ 

1.5.  กรอบความคดิทีใ่ช้วจัิย 
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาประวตัิศาสตรค์วามคิดเก่ียวกับโลกทัศนข์องสีโหม ้วิชัย จึงไม่

เน้นศึกษาตัวเหตกุารณ ์แต่ศึกษาโดยวิเคราะหผ์่านงานเขียนและประสบการณชี์วิตของสีโหม้
เพ่ือให้เห็นโลกทัศน์และความสัมพันธ์กับบริบทสังคมในแต่ละช่วงเวลา โดยอาศัยแนวทาง
การศกึษาวิเคราะหท์างประวตัิศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

1.6. วธิีด าเนินการวจิัย 
งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยยึดแนวทางระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัิศาสตรแ์ละ

น าเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห ์โดยศกึษาขอ้มลูดงันี ้
1.6.1. เอกสารชัน้ตน้ 

1.6.1.1 จดหมายสีโหม ้24 ฉบับ หนังสือศาสนาสองฝ่ายเล่ม 2 (งานเขียนของสี
โหม)้ จดหมายท่ีบิดาและญาติเขียนถึงสีโหมท่ี้ปริวรรตจากภาษาลา้นนาเป็นภาษาไทยท่ีตีพิมพ์
และยงัไมต่ีพิมพ ์บนัทึกชีวประวตัิตระกลูวิชยั  

1.6.1.2 เอกสารจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่  บันทึกบท
สมัภาษณบ์คุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสีโหมท่ี้ยงัไมไ่ดต้ีพิมพ ์บทความในวารสารของคริสตจกัรเมืองเหนือ 
บทความและเอกสารของมิชชนันารีเพรสไบทีเรียน รายงานการประชมุ และเอกสารรว่มสมยัอื่น ๆ  

1.6.2 เอกสารชั้นรอง ไดแ้ก่ หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธแ์ละอ่ืน ๆ ท่ีให้
บริบททางประวตัิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งในช่วงเวลาท่ีศกึษา 

1.6.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คริสตชนและผู้น  าทางศาสนาของคริสตจักรใน
เชียงใหมแ่ละสภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย บคุคลในวงการศกึษาผูใ้หข้อ้มลูเรื่องของสีโหม  ้

1.6.4 วิพากษ์หลกัฐานและตีความขอ้มลูดว้ยวิธีการทางประวตัิศาสตร ์(Historical 
Method) และอธิบายขอ้มลูในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห ์
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1.7. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1.7.1 เขา้ใจเรื่องโลกทศันแ์ละการเปลี่ยนแปลงโลกทศันข์องสีโหม ้วิชยั 
1.7.2 เขา้ใจความเช่ือมโยงของโลกทศันข์องสีโหม ้วิชัยกับบริบทของสงัคมทางลา้นนา

ในช่วงเปลี่ยนผา่นระหวา่งพ.ศ.2432-2481 

1.8. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การส  ารวจงานศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ งานท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแนวคิด

และการศกึษาเรื่องโลกทศัน ์งานศกึษาเก่ียวกบับทบาทของมิชชนันารีอเมริกนัในลา้นนา และงาน
ศกึษาเก่ียวกบับริบทของสงัคมเชียงใหมใ่นช่วงเวลาท่ีท าการศกึษา 

1.8.1 งานท่ีใหค้วามรูแ้ละแนวคิดเรื่องโลกทศัน ์
งานศกึษากลุม่นีเ้ป็นงานท่ีใหค้วามรูแ้ละแนวคิดเก่ียวกับการศกึษาโลกทัศนข์อง

ผูค้น เช่น งานศกึษาของสมบตัิ เรื่อง โลกทศันข์องสนุทรภู่5 ท่ีมุง่ศกึษางานของกวีและความสมัพนัธ์
ท่ีมีต่อสงัคมไทย โดยใชวิ้ธีการศึกษาทั้งในเชิงประวัติศาสตรแ์ละสงัคมวิทยาเพ่ือใหเ้ขา้ใจตวัตน
ของกวีให้มากท่ีสุด สมบัติกล่าวว่าขอบเขตการศึกษาโลกทัศน์ของบุคคลนั้น มักรวมถึงการ
พยายามอธิบายวา่บคุคลมีความเขา้ใจฐานะและบทบาทของตนในฐานะของสมาชิกสงัคมอย่างไร 
เพราะโลกทัศนข์องบุคคลย่อมขึน้อยู่กบัสภาพหรือฐานะของบุคคลในสงัคมนั้น ๆ  เป็นอย่างมาก 
หรืออาจกลา่วไดว้า่วิธีการมองโลกของผูท่ี้มีฐานะสงูในสงัคมย่อมแตกตา่งจากวิธีการมองโลกของ
คนท่ีมีฐานะต  ่ากวา่ อีกทัง้ยงัไดร้บัอิทธิพลจากบริบททางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองใน
ยคุสมยันัน้ดว้ย 

งานศกึษาของ สิทธ์ิ บตุรอินทร ์เร่ืองโลกทศันช์าวไทยลานนา6 และงานของ เรณ ู
อรรฐาเมศร ์เรื่อง โลกทัศนช์าวลา้นนาไทยจากวรรณกรรม7 ท่ีวิเคราะหแ์นวคิดและความเช่ืออนั
เป็นหลกัการด  าเนินชีวิตของชาวลา้นนาซึ่งแสดงออกเป็นวฒันธรรมในลกัษณะต่าง ๆ โดยการ
ตีความและประมวลเรื่องความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมและอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม โดยก าหนดเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ท าให้เห็นว่า
วัฒนธรรมทางความคิดและความเช่ือของชาวลา้นนาไดร้ับการหล่อหลอมจากความเช่ือเรื่อง
ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แต่แก่นแท้ของชาวล้านนานั้นมีลักษณะเป็น “มนุษยนิยม” 

                                                             

 5 สมบติั จนัทรวงศ.์  (2537).  เลม่เดมิ. 
 6 สทิธ์ิ บตุรอินทร.์  (2522).  โลกทศันช์าวไทยลานนา. 
 7 เรณู อรรฐาเมศร.์  (2528).  โลกทศัน์ชาวลา้นนาไทยจากวรรณกรรม.  ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 



  7 

(Humanism) ซึ่งมีรากฐานจากพทุธปรชัญาท่ีถือวา่มนษุยเ์ป็นศนูยก์ลางและเป็นผูก้  าหนดวดัทกุสิง่
ในเรื่องของมนษุย ์คณุคา่ของมนษุยข์ึน้อยู่ท่ีการท าดีหรือท าชั่ว หรือความเป็นไปของมนษุยข์ึน้อยู่
กับ “กรรม” หรือการกระท าของมนุษยน์ั่นเอง และชาวลา้นนายังถือเรื่องความสมัพันธร์ะหว่าง
มนุษยก์ับมนษุยห์รือ “จิตส  านึกทางสงัคม” เป็นเรื่องส  าคญัท่ีถือเป็นจารีตและคตินิยมท่ีพร  ่าสอน
จากรุน่หนึ่งสูอี่กรุน่หนึ่งดว้ย 

รวมถึงงานศกึษาของ อรรถจกัร ์สตัยานรุกัษ์ เรื่อง การเปลีย่นแปลงโลกทศัน์ของ
ชนชัน้ผูน้  าไทยตัง้แต่รชักาลที่ 4 - พ.ศ. 24758 ท่ีท  าใหแ้นวทางในการศึกษาโลกทัศนท่ี์ค  านึงถึง
ปฏิสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในสงัคมท่ีส่งผลใหค้วามคิดหรือความส านึกทางประวตัิศาสตร์
ของกลุม่คนเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นพลงัผลกัดนัใหค้นกลุ่มนัน้ด  าเนินการเปลี่ยนแปลงสงัคม อรรถ
จักรไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นอย่างเป็นล  าดบัว่าความเปลี่ยนแปลงของส  านึกทางประวตัิศาสตรน์ับตั้งแต่
สมยัรชักาลท่ี 4 เป็นตน้มานัน้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไรและกลายเป็นพลงัทางความคิดท่ีผลกัดนัใหค้นแต่
ละกลุม่ในแตล่ะช่วงเวลามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสงัคมอย่างไร 

งานศึกษากลุ่มนีใ้หแ้นวทางในการศึกษาวิเคราะหโ์ลกทัศนข์องผูค้นซึ่งผูวิ้จัยจะได้
น  ามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาโลกทศันข์องสีโหม ้วิชยั 

1.8.2  งานศกึษาเก่ียวกบับทบาทของมิชชนันารีอเมริกนัในประเทศไทย 
งานเขียนเก่ียวกับเรื่องราวของมิชชันนารีในลา้นนาท่ีร่วมสมัยกับช่วงเวลาท่ี

ศึกษา ไดแ้ก่ หนังสือเรื่อง A Half Century among the Siamese and the Laos เป็นงานเขียน
ของศาสนาจารยแ์ดเนียล แมคกิลวารี ผูบ้กุเบิกงานพนัธกิจเผยแพรค่ริสตศ์าสนาในลา้นนานับแต่
พ.ศ.2410 เนื ้อหาเป็นอัตชีวประวัติของแมคกิลวารีและข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับล้านนาจาก
ประสบการณท่ี์แมคกิลวารีไดพ้บเห็น งานชิน้ตอ่มาคือหนงัสือ สยามและลาวในสายตามชิชนันารี
ชาวอเมริกัน แปลโดยกลุ่มแปลและเรียบเรียงจากกรมศิลปากร คือ รัตติกาล สรอ้ยทอง และ 
ส  าเนียง ศรีเกตุ จากเอกสารภาษาอังกฤษเรื่อง  Siam and Laos as seen by our American 
missionaries ซึ่งพิมพเ์ผยแพร่โดยสภามิชชนันารีคณะเพรสไบทีเรียนเมื่อพ.ศ.2427 งานชิน้นีเ้ป็น
การรวบรวมขอ้เขียนจากประสบการณท่ี์ไดพ้บเห็นของมิชชันนารีอเมริกันท่ีเขา้มาปฏิบัติงานใน
สยามและลา้นนา รวมทัง้ใหภ้าพทอ้งถ่ินลา้นนาดว้ยสายตาและทศันะของมิชชนันารี คลา้ยกบังาน
ชิ้นต่อมาคืองานเขียนของ Lillian Johnson Curtis คือ The Laos of North Siam มิชชันนารี
อเมริกนัท่ีเขา้มาปฏิบตัิพนัธกิจในลา้นนาระหวา่งพ.ศ.2438-2442 ท่ีบรรยายถึงสภาพแวดลอ้มและ

                                                             

 8 อรรถจักร์ สัตยำนุรักษ์. (2538).  การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้น าไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4-พ.ศ.
2475.  
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วิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินลา้นนา อีกทัง้ยงัแสดงกรอบคิดและทศันคติทางคริสตศ์าสนาของมิชชันนารี
เช่นกนั และยงัมีงานเขียนของศาสนาจารย ์John H. Freeman ท่ีเขา้มารบัผิดชอบดแูลงานเผยแพร่
ศาสนาท่ีคริสตจกัรเบ็ทเอล จงัหวดัล  าพนูเมื่อพ.ศ.2440 ไดเ้ขียนหนงัสือเรื่อง An Oriental Land of 
The Free ท่ีบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตทอ้งถ่ินรวมถึงงานของคริสตจกัรทอ้งถ่ินและมีบางส่วนท่ีให้
ขอ้มลูของสีโหมใ้นดา้นของการเป็นนกัธรุกิจคริสเตียนชาวพืน้เมืองอีกดว้ย  

เวลาตอ่มามีงานท่ีเป็นแหลง่ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษาบทบาทมิชชนันารีคือ หนงัสือ
เรื่อง Historical Sketch of Protestant Missions in Siam 1828-1928 ผู้เ ป็นบรรณาธิการคือ 
ยอรช์ บรดัเลย ์แมคฟารแ์ลนด ์ตีพิมพใ์นวาระครอบรอบ 100 ปีของการเผยแพรค่ริสตศ์าสนานิกาย
โปรเตสแตนทใ์นสยาม (พ.ศ.2371-2471) เป็นแหล่งขอ้มลูส  าคญัในการศึกษาบทบาทและวิธีการ
ของมิชชันนารีในการเขา้มาเผยแพร่คริสตศ์าสนาในประเทศไทย รวมทั้งทัศนคติท่ีมีตอ่สงัคมไทย
ดว้ย 

งานศกึษาระดบัปริญญาเอกของประสิทธ์ิ พงศอ์ดุม เรื่อง มชิชนันารอีเมรกิบัการ
สรา้งชุมชนชาวคริสตใ์นลา้นนาช่วงสมยัของการปรบัเปลีย่นทางสงัคม พ.ศ.2410-24769 ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นบทบาทของมิชชนันารีอเมริกนัในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความทนัสมยัของของลา้นนา โดยแสดง
ให้เห็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนชาวคริสต์ซึ่ง เป็นกลุ่มคนชั้นล่างของสังคม ท่ีมีการ
ตอบสนองต่อวิธีคิดหรือโลกทศันแ์บบใหม่จากอดุมการณท์างศาสนาของมิชชันนารีอเมริกัน งาน
ศึกษาอีกชิน้หนึ่งของประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงความเคล่ือนไหวของกลุ่มคนในสงัคมชนบท คือ ป้อเก๊า 
แม่เดิม ประวตัิศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด10 ประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินอนัท าใหเ้ห็นชีวิตและ
ความเคลื่อนไหวและการพฒันาชมุชนชาวคริสตข์องสงัคมหมูบ่า้น เช่นเดียวกบังานของค  ามลู ชิน
วงศ ์เรื่อง ฮากเก๊าเบธ็เอล ประวตัศิาสตรช์ุมชนครสิเตยีนบา้นแป้น11 จงัหวดัล  าพนูท่ีเป็นการศกึษา
รากเหง้าของการก่อตั้งและพัฒนาชุมชนคริสเตี ยนนี้ ซึ่งงานทั้งสองชิ้นนี้เป็นงานศึกษา
ประวตัิศาสตรค์ริสตจกัรของฝ่ายประวตัิศาสตร ์สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

นอกจากนีย้ังมีกลุ่มงานศึกษาของ เฮอรเ์บิท สวอนสนั เรื่อง Khrischak Muang 
Nua12 เป็นการศึกษาประวัติศาสตรข์องคริสตจักรโปรเตสแตนทเ์มืองเหนือ ท่ีแสดงเหตกุารณ์
                                                             

 9 ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม.  (2550).   มิชชันนำรีอเมริกับกำรสร้ำงชุมชนชำวคริสต์ในล้ำนนำช่วงสมัยของกำร
ปรับเปลี่ยนทำงสังคม พ.ศ.2410-2476, วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำประวัติสำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย. 
 10 ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม.  (1993).  ป้อเก๊า แม่เดิม ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด. 
 11 ค ำมูล ชินวงศ์.  (1992).  ฮากเก๊าเบ็ธเอล ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียนบ้านแป้น. 
 12 Herbert R. Swanson.  (1984).  Khrischak Muang Nua. 
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ส าคญัและความเคลื่อนไหวภายในของคริสตจกัรตัง้แตพ่.ศ.2410-2463 หรือตัง้แตแ่มคกิลวารีเขา้
มาบุกเบิกคริสตศ์าสนาในเชียงใหม่ในพ.ศ.2410 และตั้งคริสตจักรท้องถ่ินในเขตภาคเหนือท่ี
เรียกวา่ “มิชชนัลาว”13 (Laos Mission) จนกระทั่งพ.ศ.2463 ท่ีมีการรวมงานพนัธกิจกบัคณะธรรม
การสยาม (Siam Mission) ท่ีรับผิดชอบงานในภาคกลางและภาคใต้ สวอนสันชี้ให้เห็นว่า
มิชชันนารีมกัมองว่าคริสตจกัรลา้นนาและผูน้  าชาวพืน้เมืองไม่มีความสามารถในการรบัผิดชอบ
ดแูลตวัเองทัง้ ๆ  ท่ีในความจริงแลว้เกิดจากความผิดพลาดและอคติของมิชชนันารีอเมริกนั  ดงัท่ีส
วอนสนัเขียนบทความเรื่อง เหมือนดงัขมิน้กับปูน คริสต์ศาสนาในบริบทประวตัิศาสตร์ไทย14 ซึ่ง
กล่าวถึงโลกทัศน์แบบ “ทวินิยม” ของมิชชันนารีท่ีแบ่งโลกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายพระเจา้กับฝ่าย
ซาตาน และใชเ้ป็นตวัก าหนดรูปแบบความสมัพันธร์ะหว่างคริสตศ์าสนากับบริบทสงัคมไทยใน
ลกัษณะของศตัรูท่ีไมย่อมประนีประนอมกนั 

งานศึกษาของ พวรรณตรี แซ่องั เรื่อง ยุทธศาสตรว์ฒันธรรมดา้นการศกึษาของ
มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2416-248415 ท่ีแสดงให้เห็นว่าโรงเรียน
มิชชันนารีเป็นเครื่องมือชิน้หนึ่งท่ีใชก้ล่อมเกลาคนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นคริสเตียนและมีทัศนคติ วิธีคิด
แบบตะวนัตก เมื่อบริบททางสงัคมเปลี่ยนไปจากการขยายอ านาจและบทบาทของสยามสูล่า้นนา 
มิชชันนนารีจึงตอ้งปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรท์างการศึกษาเพ่ือให้สอดคลอ้งกับวัฒนธรรมและ
คา่นิยมเพ่ือคงไวซ้ึ่งบทบาทและคริสตศ์าสนาในสงัคมเชียงใหม่ 

งานศกึษาอีกชิน้หนึ่งท่ีส  าคญัไมน่อ้ยไปกวา่บทบาทของมิชชนันารีในลา้นนาก็คือ 
งานของ ศิริพันธ ์นันสนุานนท ์เรื่อง ภมูิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรมของมิชชันนารีอเมริกนั ช่วง
ค.ศ. 1820-1914 : การส  ารวจเอกสารเก่ียวกับมิชชนันารีเพรสไบทีเรียนท่ีปฎิบตัิงานในภาคเหนือ

                                                             

 13 มิชชันลำว  คือ เขตพันธกิจในกำรเผยแพร่ศำสนำในเขตภำคเหนือ (ล้ำนนำไทย) ในสมัยน้ันหัวเมือง
เหนือเป็นดินแดนที่แยกจำกประเทศไทย มีสภำพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน  โดยมิชชันลำวใช้ภำษำพื้นเมือง

ลา้นนาในการปฏิบัติงาน มีสถานีศูนยก์ลางที่เชียงใหม่ และยังมีสถานีที่ ล  าพูน ล  าปาง แพร่ น่าน เป็นตน้ ดู
รายละเอียดใน ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม. (2527). ประวติัศาสตรส์ภาครสิตจกัรในประเทศไทย.  
 14 เฮอรเ์บิท สวอนสัน.  (1992).  เหมือนดังขมิ้นกับปูน คริสต์ศาสนาในบริบทประวัติศาสตร์ไทย .  
เอกสารประกอบการสมัมนาทางวิชาการ เรื่อง คริสตศ์าสนาในบริบทประวัติศาสตรไ์ทย ณ หอ้งประชุมใหญ่ 
คณะศาสนศาสตรแ์มคกิลวาร ีมหาวิทยาลยัพายพั เชียงใหม่ เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม ค.ศ.1992. 
 15 พวรรณตร ีแซ่องั.  (2550).   ยทุธศาสตรว์ฒันธรรมดา้นการศกึษาของมชิชนันารีคณะเพรสไบทีเรียน
ในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2416-2484.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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ของประเทศไทย16 ซึ่งใหข้อ้มลูจากเอกสารชั้นตน้ของมิชชันนารีท่ีแสดงภมูิหลงัทางสังคมและ
วฒันธรรมของมิชชนันารีอเมริกนั อนัจะเป็นแหลง่ขอ้มลูส  าคญัส  าหรบัการอา้งอิงในเรื่องทศันะและ
มมุมองของมิชชนันารี 

งานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งท่ีศึกษาบทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในลา้นนาในอีก
แง่มมุท่ีต่างจากงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้คืองานศึกษาของ ชาลี เอือ้ไพบูลย ์เรื่อง ความสมัพันธเ์ชิง
อ  านาจระหวา่งมิชชนันารีอเมริกนักับกลุม่ชนชัน้ต่าง ๆ ในสงัคมเชียงใหม ่พ.ศ.2410-248417 โดย
แสดงใหเ้ห็นถึงการใช ้“ความรูแ้ละอารยธรรมตะวนัตก” เป็นเครื่องมือในการสรา้งความสมัพนัธก์บั
ชนทกุชัน้ในสงัคมมาจนมีสภาพทางสงัคมและทางอ านาจกลายเป็น “ชนชัน้น  าโพน้ทะเล” ในสงัคม
เชียงใหม ่

1.8.3 งานศกึษาเก่ียวกบับริบทของสงัคมเชียงใหม่ 
1.8.3.1 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

งานศึกษาของ สรสัวดี อ๋องสกุล ในหนังสือเรื่อง ประวตัิศาสตร์ลา้นนา18 ใน
บริบทของลา้นนาในช่วงเวลาตา่ง ๆ  ท าใหเ้ห็นภาพสงัคมลา้นนาโดยรวมทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองรวมทั้งงานศึกษาของ รตันาพร เศรษฐกุล เรื่อง เชียงใหม่ในอดีตจาก
ทศันะของไทยและชาวตะวนัตก19 ท่ีใหภ้าพของเชียงใหมใ่นอดีตก่อนท่ีสยามจะเขา้มารวมอ านาจ
เขา้สู่ศนูยก์ลางคือกรุงเทพฯ โดยศึกษาเอกสารของราชการและของชาวตะวนัตกท่ีเขา้สู่เชียงใหม่
ตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 19  รวมทัง้มีการวิเคราะหท์ัศนะของบคุคลเหลา่นั้นโดยการเช่ือมโยงทัศนะ
ของบคุคลผูเ้ขียนกบัภมูิหลงัและสภาวะแวดลอ้มของยคุสมยั ท าใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ขอ้มูล แนวคิด
และวิธีการในการวิเคราะหท์ศันะของสีโหมก้บับริบทสงัคมเชียงใหมใ่นช่วงเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั 

 1.8.3.2 ดา้นการเมืองการปกครอง     

                                                             

 16 ศิริพันธ์ นันสนุานนท์.  (2547).  ภูมิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรมของมิชชนันารีอเมริกัน ช่วงค.ศ. 
1820-1914 : การส ารวจเอกสารเกี่ยวกับมิชชนันารีเพรสไบทีเรียนทีป่ฎิบัติงานในภาคเหนือของประเทศไทย.   
สารนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร ์คณะศิลปะศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 

 
17

 ชาล ีเอือ้ไพบลูย.์  (2555).  ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างมิชชนันารีอเมริกันกับกลุม่ชนชัน้ต่าง ๆ 

ในสังคมเชียงใหม่ พ.ศ.2410-2484.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
 18 สรสัวดี อ๋องสกลุ.  (2539  ).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา.  พิมพค์รัง้ที่ 2. 
 19 รัตนาพร เศรษฐกุล.  (2539).  เชียงใหม่ในอดีตจากทัศนะของไทยและชาวตะวันตก .  รายงาน
การศกึษา โครงการเชียงใหม่ : จากปัจจบุนัสูอ่นาคต เสนอต่อส  านกังานกองทนุสง่เสริมการวิจัย (สกว.) 
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การศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรค์วามสัมพันธ์ระหว่างลา้นนากับรฐับาล
กลางท่ีกรุงเทพฯ เช่น งานศกึษาของ เนือ้ออ่น ขรวัทองเขียว เรื่อง รฐัสยามกับลา้นนา พ.ศ.2417-
247620 แสดงให้เห็นนโยบายและกระบวนการแบบเจ้าอาณานิคมในการเปลี่ยนแปลง
ความสมัพันธร์ะหว่างรฐัสยามกบัลา้นนาในฐานะเมืองประเทศราชมาเป็นส่วนหนึ่งของสยามใน
สมยัรชักาลท่ี 5 ท่ีสง่ผลใหเ้กิดปฏิกิริยาของคนลา้นนาตอ่วิธีการตา่ง ๆ  ท่ีสยามน ามาใช ้หรืองานอีก
ชิน้หนึ่งของ พรรณนิภา อพิญชพงศ ์เรื่อง เจา้ ไพร่ กบัความเปลีย่นแปลงในสงัคมลา้นนา ระหว่าง 
พ.ศ.2427-247621 ท่ีศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างคนในสังคมลา้นนาก่อนและหลังเขา้สู่มณฑล
เทศาภิบาลท่ีเป็นระบบอปุถมัภร์ะหว่างเจา้นายกบัไพร ่การเขา้มาของมิชชนันารีและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจท าใหส้ถานภาพและบทบาทคนในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป เกิดชนชัน้กลางท่ีมีโอกาส
ทางการศกึษาและเลือกประกอบอาชีพไดต้ามความสามารถ ท าใหร้ะบบอปุถมัภเ์สื่อมคลายลง 

1.8.3.3 ดา้นเศรษฐกิจการป่าไม ้
งานศกึษาจ านวนไมน่อ้ยไดศ้กึษาเก่ียวกบัเศรษฐกิจป่าไมข้องในลา้นนาหรือ

ภาคเหนือของสยาม เช่น งานศึกษาของ ชมยัโฉม สนุทรสวสัดิ ์เร่ือง การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์
เกี่ยวกับกิจการป่าไม้ทางภาคเหนือของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2439 ถึง พ.ศ.247522 ได้กล่าวถึง
วิวัฒนาการของกิจการป่าไมท้างภาคเหนือ โดยแสดงให้เห็นนโยบายของรัฐบาลสยามในการ
ควบคมุกิจการป่าไมต้ัง้แตก่่อนจดัตัง้กรมป่าไมจ้นถึงสมยัเปลี่ยนแปลงการปกครอง งานศกึษาของ 
ไศลรตัน ์ดลอารมณ ์เรื่อง พฒันาการของการท าป่าไมส้กัในประเทศไทย พ.ศ.2439-250323 มีการ
กล่าวถึงนโยบายการใหส้ัมปทานป่าไมแ้ก่บริษัทชาวยุโรปจนเขา้มาผูกขาด ท าให้รัฐบาลตอ้ง
แกปั้ญหานีด้ว้ยการน านโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมมาใชด้ว้ยการใหร้ฐัวิสาหกิจเป็นผูร้บัสมัปทาน
แทน   

                                                             

 20 เนือ้อ่อน ขรวัทองเขียว.  (2553).  รฐัสยามกบัลา้นนา พ.ศ.2417-2476.  วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตร์
ดษุฎีบณัฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
 21 พรรณนิภา อพิญชพงศ.์  (2535).  เจา้ ไพร ่กบัความเปลีย่นแปลงในสงัคมลา้นนา ระหว่าง พ.ศ.
2427-2476.  ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต วิชาเอกประวติัศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.  
 22 ชมยัโฉม สนุทรสวัสด์ิ.  (2521).  การศกึษาเชิงประวัติศาสตรเ์ก่ียวกบักิจการป่าไมท้างภาคเหนือของ
ไทย ตัง้แต่ พ.ศ.2439 ถงึ พ.ศ.2475.  วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร ์บณัฑิต
วิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
 23 ไศลรตัน ์ดลอารมณ ์.  (2528).   พฒันาการของการท าป่าไมส้กัในประเทศไทย พ.ศ.2439-2503.  
วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาควิชาประวติัศาสตร ์
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 



  12 

งานศึกษากลุ่มนีใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัเศรษฐกิจการป่าไมภ้ายในลา้นนาซึ่งเป็น
ขอ้มลูท่ีผูวิ้จยัจะไดน้  ามาใชใ้นการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งโลกทศันข์องสีโหม ้วิชยั กบับริบท
ทางเศรษฐกิจของลา้นนาในช่วงพ.ศ. 2432-2481 

จากการส  ารวจและทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดก้ล่าวมา 
จะเห็นไดว้า่งานศกึษาท่ีเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสงัคมลา้นนาในยคุเปลี่ยนผา่นจากสงัคมจารีตสู่
ความเป็นสมยัใหมน่ัน้ สว่นใหญ่เป็นแนวการศกึษาท่ีอาศยัหลกัฐานเอกสารทางประวตัิศาสตรจ์าก
ส่วนราชการและจากชาวตะวนัตกเป็นหลกั น าไปสู่การอธิบายเรื่องราวท่ีมีมมุมองจากศนูยก์ลาง
คือกรุงเทพฯ และจากมิชชนันารีเท่านัน้ แต่แทบจะไมพ่บงานศึกษาดา้นประวตัิศาสตรข์องบคุคล
ในท้องถ่ินท่ีแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ ทัศนะ มุมมอง ความรู ้สึกนึกคิดท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
สภาพแวดลอ้มร่วมสมัย จึงท าใหเ้ห็นขอ้มลูเพียงดา้นเดียวคือจากผูท่ี้มีบทบาทของผูน้  าความ
เปลี่ยนแปลงเขา้สูล่า้นนา ซึ่งการศกึษาโลกทศันข์องสีโหม ้วิชยัในช่วงเปลี่ยนผา่นของสงัคมลา้นนา 
พ.ศ.2432-2481 ชิน้นีจ้ะไดน้  าแนวคิด ขอ้มลู ขอ้สงัเกตท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมไปปรับใช้
ใหเ้หมาะสม เพ่ือน าไปสูก่ารอธิบายโลกทศันข์องบคุคลในทอ้งถ่ินท่ีมีความเช่ือมโยงกบับริบททาง
สังคมในช่วงการปรับเปลี่ยนทางสังคมของล้านนา  อันจะช่วยให้เข้าใจความคิดและการมี
ปฏิสมัพนัธข์องบคุคลในทอ้งถ่ินในอีกแง่มมุหนึ่งท่ีท  าใหเ้ห็นภาพประวตัิศาสตรไ์ดอ้ย่างครอบคลมุ
ย่ิงขึน้ 

1.9  นิยามศัพทเ์ฉพาะทีใ่ช้ในปริญญานิพนธ ์
เน่ืองจากปริญญานิพนธนี์ศ้ึกษาเก่ียวกับสีโหม ้วิชัย ซึ่งเป็นคริสเตียนพืน้เมืองในลา้นา 

ดงันัน้ในปริญญานิพนธจ์ึงมีศพัทเ์ฉพาะจ านวนหนึ่งจ  านวนหนึ่งโดยเฉพาะศพัทเ์ก่ียวกบัคริสต  ์
1.9.1 ศาสนานิกายโปรเตสแตนทท่ี์จ  าเป็นตอ้งอธิบายเพ่ือใหผู้อ้า่นเขา้ใจตามบริบททาง

ประวตัิศาสตร ์
1.9.2 คณะธรรมการ (Mission)  ค  านี้มีความหมายทั้งท่ีเป็นค  ากริยาและค  านาม เช่น 

คณะกรรมการอเมริกนัเพรสไบทีเรียน ท่ีเป็นค  านาม และ งานพันธกิจ ท่ีเป็นค  ากริยา ซึ่งหมายถึง
การเผยแพรศ่าสนาและกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การแพทย ์การศกึษา กรณีขยายงานออกไปตัง้หน่วยใน
เขตใหม ่สว่นย่อยของคณะธรรมการนัน้ เรียกวา่ สถานีคณะธรรมการ (Mission Station) 

1.9.3 คณะธรรมกิจ (Church Session) หมายถึงศาลทางศาสนาท่ีมีความรบัผิดชอบ
รกัษาระเบียบความเป็นคริสตจกัรทัง้ดา้นความเช่ือและความประพฤติ  

1.9.4 คณะธรรมทตู (Missionaries) หรือมิชชนันารี หมายถึง สมาชิกองคก์รทางศาสนา
ท่ีเดินทางไปยงัตา่งแดนเพ่ือเผยแพรค่ริสตศ์าสนา 
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1.9.5 คริสตจักร (Church) เป็นศพัทท์างโปรเตสแตนท ์หมายถึง ประชาคมของผูเ้ช่ือใน
พระเยซู และยังหมายถึงสถานท่ีประชุมของคริสตชนเพ่ือประกอบพิธีนมสัการพระเจา้ คริสตจักร
ท าหนา้ท่ีรว่มกบัศิษยาภิบาลในการดแูลปกครองสมาชิก 

1.9.6 มิชชันนารีอเมริกัน ( American missionary) หมายถึงบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมาย
จากองคก์รคริสตศ์าสนาในสหรฐัอเมริกาใหม้าปฏิบตัิงานเผยแพรค่ริสตศ์าสนาในตา่งแดน 

1.9.7 ลา้นนา หมายถึง ดินแดนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยท่ีมีความสมัพันธท์าง
ภมูิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์สงัคม วฒันธรรมร่วมกันมาไดแ้ก่พืน้ท่ี 8 จังหวดั คือ เชียงใหม่ ล  าพูน 
ล  าปาง เชียงราย พะเยา แพร ่น่าน และแมฮ่่องสอน 

1.9.8 ศาสนาจารย ์(Reverend)  หมายถึง ผูผ้่านการศึกษาทางเทววิทยาศาสนศาสตร ์
และสอนศาสนศาสตร ์

1.9.9 ศิษยาภิบาล  (Pastor) หมายถึง ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณของสมาชิก
คริสตจักร และในระบบการปกครองคริสตจกัรของเพรสไบทีเรียนท่ีถือว่า ศิษยาภิบาลเป็นบคุคล
ส าคญัและผูน้  าสงูสดุของคริสตจักร ศิษยาภิบาลก็เหมือนกบัสามญัชนท่ีมีครอบครวัและตอ้งหา
เลีย้งชีพดว้ยตนเอง ซึ่งแตกตา่งจากพืน้ฐานผูน้  าทางพทุธศาสนาดงัเช่นพระสงฆ์ 
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บทที ่2 
โลกทศันข์องสีโหม้ วิชัย ในช่วงแรกของชีวิต:  

ภาพสะทอ้นจาก “หนังสือฝากสีโหม้”(พ.ศ. 2432-2433) 

เนื ้อหาในบทนีจ้ะกล่าวถึงโลกทัศนข์องสีโหม ้วิชัย ในช่วงแรกของชีวิตคือในช่วงพ.ศ. 
2432-2433 ซึ่งสีโหม ้วิชยั อยู่ในวยัหนุ่มและไดไ้ปใชชี้วิตอยู่ท่ีเมืองโอ๊คแลนด ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 
โดยวิเคราะหจ์ากหลกัฐานชิน้ส  าคญัคือ “หนังสือฝาก” หรือจดหมายท่ีสีโหมเ้ขียนถึงบิดามารดาท่ี
เชียงใหม่ในขณะท่ีเขาเดินทางไปใชชี้วิตท่ีประเทศสหรฐัอเมริกา เหตท่ีุเลือกศึกษาโลกทัศนข์อง
สีโหมจ้ากเอกสารชุดนีเ้น่ืองจากเป็นเอกสารท่ีสีโหมเ้ป็นผูเ้ขียนขึน้เองโดยตรงจึงเป็นหลกัฐานท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงโลกทัศนข์องสีโหมใ้นช่วงแรกของชีวิตไดอ้ย่างชัดเจนท่ีสุด อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
ตระหนกัดีว่าโลกทศันข์องสีโหมเ้ป็นสิ่งท่ีมาจากความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดผ้่านการบ่มเพาะมา
ก่อนท่ีเขาจะไปสหรฐัอเมริกาในวยั 22 ปี ดงันั้นในการวิเคราะหถ์ึงความสมัพันธร์ะหว่างโลกทศัน์
ของสีโหมก้ับบริบททางประวัติศาสตรข์องลา้นนาในช่วงพ.ศ. 2432-2433 อันเป็นช่วงเวลาท่ี
ลา้นนาเขา้สูย่คุเปลี่ยนผา่นจากทางสงัคมจารีตสูส่งัคมสมยัใหมแ่บบตะวนัตก ผูวิ้จยัจะไดวิ้เคราะห์
ถึงภมูิหลงัของครอบครวัวิชัยท่ีเกิดขึน้ก่อนหนา้สีโหมเ้กิดและมีผลสืบเน่ืองต่อมาถึงโลกทศันข์อง
สีโหมด้ว้ย  

ทัง้นีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตวา่สีโหมไ้ปประเทศสหรฐัอเมริกาและอยู่ท่ีนั่นในชว่งพ.ศ. 2432-2433 
ซึ่งเป็นช่วงท่ีสหรฐัอเมริกาเพ่ิงผ่านพน้เหตกุารณส์งครามกลางเมือง (พ.ศ. 2404-2408) มาไดไ้ม่
นานนักโดยสหรัฐอเมริกาก าลังอยู่ ในช่วงเวลาของการบูรณะฟ้ืนฟูด้านเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรมภายในประเทศ ดงันัน้หนงัสือฝากหรือจดหมายของสีโหมท่ี้เขียนขึน้ในช่วงพ.ศ.2432-
2433 ทัง้ 24 ฉบบัจึงเป็นเอกสารท่ีเขียนขึน้ท่ามกลางบรรยากาศของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองในสหรฐัอเมริกา ทัง้ยงัเป็นช่วงเวลาเดียวกบัท่ีลา้นนาเขา้สู่ยุค
เปลี่ยนผา่นจากทางสงัคมจารีตสูส่งัคมสมยัใหมแ่บบตะวนัตก เนือ้หาของหนงัสือฝากของสีโหมจ้ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกรอบคิดและทัศนะในดา้นต่าง ๆ  ของคนเชียงใหม่คนหนึ่งซึ่งเป็นชนพืน้เมืองท่ี
เกิดและเติบโตในช่วงเวลาท่ีลา้นนาก าลงัเปลี่ยนผา่นสู่สมยัใหม่โดยผูวิ้จยัจะวิเคราะห ์“โลกทศัน”์ 
ของสีโหมด้ว้ยการอธิบายถึงความสมัพันธร์ะหว่างสีโหมก้ับบริบททางประวตัิศาสตรข์องลา้นนา
ในช่วงพ.ศ. 2433-2481 เพ่ือใหเ้ห็นถึงท่ีมาของโลกทศันก์่อนแลว้จึงอธิบายถึงโลกทศันข์องสีโหมท่ี้
ปรากฏในหนงัสือฝาก 24 ฉบบัท่ีสีโหมเ้ขียนถึงบิดามารดาขณะท่ีเขาอยู่ท่ีสหรฐัอเมริกา  

  

 



  15 

2.1  สีโหม้ในช่วงแรกของชวีติในบริบททางประวตัิศาสตรข์องล้านนายุคเปลี่ยนผ่าน 
2.1.1 การเขา้มาเผยแพรค่ริสตศ์าสนาโดยมชิชนันารีอเมริกนั 

มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนเขา้มาตัง้มิชชั่นอย่างมั่นคงในประเทศสยามตัง้แต่
พ.ศ.2390 ภายใตศ้นูยง์าน “มิชชั่นสยาม” มีการปฏิบัติพนัธกิจและขยายงานไปยังภมูิภาคตา่ง ๆ  
โดยเน้นพันธกิจหลัก 3 ประการคืองานด้านการประกาศศาสนา การแพทย์และการศึกษา 
มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนท่ีเขา้มาในประเทศไทยนั้น มาพรอ้มกับโลกทัศน์ซึ่งเกิดจาก
วฒันธรรมและศาสนาของตนเอง24 ทั้งนีแ้นวคิดและอดุมการณท่ี์เป็นหัวใจของคริสตศ์าสนาได้
พัฒนามาจากรากฐานของความเป็นสมยัใหม่ ท  าใหค้ริสตศ์าสนาโปรเตสแตนตแ์บบอเมริกนัใช้
หลกัความเป็นเหตผุล ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ดงันั้นความเป็นมิชชนันารี
อเมริกันจึงหมายถึงการเป็นคนของพระเจา้ควบคู่ไปกับการเป็นผูแ้ทนของความทันสมัยแบบ
อเมริกัน น าความทันสมัยไปเผยแพร่เพ่ือสรา้งคนท่ีอ่านออกเขียนได ้ขจัดความโง่เขลางมงาย
ออกไป แลว้สรา้งความรูแ้ละความจริงของคริสตศ์าสนาขึน้มาแทน25  

การขยายงานของมิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนออกมานอกกรุงเทพฯเริ่มขึน้
ในปีพ.ศ. 2404 ซึ่งมีการตัง้สถานีมิชชนั (station) ท่ีเพชรบรุีโดยครอบครวัของศาสนาจารยแ์ดเนียล 
แมคกิลวารี และครอบครวัของศาสนาจารยซ์ามเูอล แมคฟารแ์ลนด ์เป็นมิชชนันารีชดุแรกท่ีปฏิบตัิ
พันธกิจท่ีสถานีมิชชนัเพชรบรุี จากการปฏิบัติงานท่ีเพชรบรุีและการท างานกบัเชลยศึกชาวลาวท่ี
ถูกกวาดตอ้นมาเป็นทาสหลวงท่ีเพชรบรุี ท  าใหศ้าสนาจารยแ์มคกิลวารีเห็นวา่ชาวลาวท่ีเพชรบรุี
เป็นเชือ้สายเดียวกบัพวกลาวเหนือในลา้นนาและมีสถานะท่ีต  ่าตอ้ยตกเป็นทาสของผูอ่ื้น แตก่็มีวิถี
การด  ารงชีวิตของตวัเอง มีวฒันธรรมประเพณี ภาษาและมีสิทธิในการปกครองตนเองและแข็งขืน
ต่อการครอบง าของวฒันธรรมสยาม แมจ้ะเป็นเมืองประเทศราชของสยาม อีกทั้งแมคกิลวารียัง
เห็นวา่ชาวลาวมีความเช่ือเร่ืองผีหรืออ  านาจของส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัความเช่ือของ
คริสตศ์าสนาท่ีเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้อนัเป็นสิ่งสงูสดุ มากกว่าพทุธศาสนาท่ีชาวสยามสว่นใหญ่นบั
ถือ แมคกิลวารีจึงตัง้ใจท่ีจะขึน้ไปเผยแพรค่ริสตศ์าสนาในถ่ินก าเนิดของชาวลาว26 

                                                             

 
24 เฮอรเ์บิท  สวอนสนั.  (1992).  เหมือนดังขมิน้กับปนู คริสตศ์าสนาในบริบทประวัติศาสตรไ์ทย.  ใน  

เอกสารประกอบการสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง “ครสิตศ์าสนาในบรบิทประวตัศิาสตรไ์ทย”.  หนา้ 2. 
25 พวรรณตร ีแซ่องั.  (2550).  ยทุธศาสตรว์ฒันธรรมดา้นการศึกษาของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน

ในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2416-2484.  หนา้ 1. 
26 ประสทิธ์ิ พงศอ์ุดม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 60. 
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ต่อมาในพ.ศ. 2410 ศาสนาจารยแ์ดเนียล แมคกิลวารี พรอ้มดว้ยโซเฟีย ภรรยาของ
เขา ไดเ้ดินทางขึน้มาถึงเมืองเชียงใหม ่โดยพกัอาศยัในศาลาพกัชั่วคราวท่ีศาลา"ย่าแสงค  ามา" บน
ฝ่ังตะวนัตกแมน่  า้ปิงและอยู่ใกลก้บัเสน้ทางคมนาคมท่ีชาวเมืองสว่นใหญ่ใชเ้ดินทาง จึงกลายเป็น
จุดสนใจของผูค้นท่ีต่างก็มาชุมนมุกันเพราะเหตท่ีุรูปร่างลกัษณะของมิชชนันารีนีเ้หมือน “กูลวา
ด  า” หรือชาวอินเดียท่ีรูปรา่งสงูใหญ่ ผิวด  าและหนวดเครารุงรงั มิชชนันารีคณะนีก้็มีรูปรา่งลกัษณะ
เหมือนกันแต่ผิวขาวจึงถูกเรียกว่า “กูลวาขาว” ท าให้ชาวเชียงใหม่ไดเ้ห็นความเป็นอยู่ของ
มิชชนันารีและไดส้มัผสักบัความเป็นโลกตะวนัตกทัง้ในดา้นความเป็นอยู่ ลกัษณะของเครื่องใชไ้ม้
สอย อปุกรณส์  าหรบัสอนความรูส้มยัใหม ่และไดร้บัยารกัษาโรคของตะวนัตก ในช่วงแรกชาวบา้น
ส่วนใหญ่ท่ีสนใจค  าสอนของคริสตศ์าสนามกัเป็นพวก “หนาน” คือผูท่ี้ผ่านการบวชเรียนเป็นพระ
หรือ “นอ้ย” คือผูท่ี้ไดผ้่านการบวชเรียนเป็นเณรในพทุธศาสนา ซึ่งสนใจศกึษาความรูแ้ละค  าสอน
ทางศาสนาจากมิชชนันารีอย่างจริงจงั จนกระทั่งน  าไปสูก่ารเปลี่ยนศาสนาในท่ีสดุ27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ศาสนาจารยแ์ดเนียล แมคกิลวารี และ มิสซิสโซเฟีย แมคกิลวาร ี

ท่ีมา : พิพิธภณัฑอ์อนไลน ์ดาราวิทยาลยั 

                                                             
27 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 69. 
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อย่างไรก็ตามชาวพืน้เมืองท่ีเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคริสเตียนจ าเป็นตอ้งละทิง้ความ
เช่ือและจารีตปฏิบตัิของสงัคมลา้นนา ซึ่งเป็นการตอ่ตา้นขดัขืนระบบอ านาจของพระเจา้กาวิโลรส
และผูป้กครอง จึงเกิดการประหารชีวิตคริสเตียน 2 คนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2412 ทั้ง ๆ ท่ี
มิชชนันารีไดอ้า้งการคุม้ครองชาวอเมริกนัและคนในบงัคบัตามสนธิสญัญาแฮริสท่ีท ากบัสยามเมื่อ 
พ.ศ. 239928 ตอ่มาในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2413 สถานการณด์งักลา่วก็ไดผ้อ่นคลายลงเมื่อเจา้กา
วิโลรสถึงแก่พิราลยั และเจา้อปุราชอินทวิชยานนทข์ึน้ครองบัลลงักเ์จา้หลวงเชียงใหม ่พระองคม์ี
ความเป็นมิตรกับมิชชนันารีอเมริกัน พันธกิจของมิชชนันารีจึงเริ่มตน้อีกครัง้และมีคนพืน้เมืองหนั
มารบัเช่ือคริสตศ์าสนาเพ่ิมขึน้ จนกระทั่งในพ.ศ.2421 เกิดความขดัแยง้ทางขนบประเพณีระหว่าง
มิชชันนารีกับผูม้ีอ  านาจปกครองในเมืองเชียงใหม่ คือกรณีการแตง่งานแบบคริสเตียนพืน้เมืองซึ่ง
เป็นขา้ของเจา้มลูนาย โดยเจา้มลูนายไดอ้า้งประเพณีความเช่ือเรื่องผีทอ้งถ่ินโดยไมย่อมใหม้ีการ
แต่งงานจนกว่าจะมีการเสียผี มิชชันนารีไมย่อมเพราะถือว่าเป็นพิธีทางคริสตศ์าสนาและไดเ้ขียน
หนังสือทูลเกลา้ฯ ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเพ่ือขอให้มีเสรีภาพทาง
ศาสนา ซึ่งก็ไดร้บัพระบรมราชานญุาติ ดงันัน้ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2421 รฐับาลสยามไดป้ระกาศ
พระบรมราชโองการเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมคือ “พระบรม
ราชโองการเสรีภาพทางศาสนา” (Edict of Toleration) โดยอนุญาตใหช้าวเมืองเชียงใหม่ ล  าพูน 
และล าปางมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนา29  

เมื่อพิจารณาจากประวตัิของสีโหม ้วิชยั จะเห็นไดว้า่หนานศรีวิชยั บิดาของสีโหมเ้ป็น
ผูห้นึ่งท่ีไดเ้ขา้ไปสนทนาไตถ่ามดว้ยเรื่องศาสนาและเรื่องอ่ืน ๆ  กบัศาสนาจารยแ์มคกิลวารีอยู่เสมอ
จนเป็นท่ีคุน้เคยกันและต่อมาหนานศรีวิชัยก็ไดเ้ขา้รีตเป็นคริสเตียนรุ่นแรก ๆ ของลา้นนา  ดงัท่ี
สีโหมเ้ขียนประวตัิย่อของพ่อหนานศรีวิชัยในตอนหนึ่งของพงศาวดารตระกลูวิชัย 30 ว่า หนานศรี

                                                             

 28 สนธิสญัญาแฮริส (พ.ศ. 2399) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว โปรดเกลา้ ฯ ใหต้ั้งคณะ
ผู้แทนไทยท าหนังสือสัญญาร่วมกันทั้งสองฝ่ายเมื่อ วันที่  29 พฤษภาคม 2399 มีสาระส  าคัญเช่นเดียวกับ 
สนธิสญัญาบาวริง คือไทยยอมเลิกการผูกขาดทุกประเภทใหม้ีการคา้โดยเสรี ขอ้ส  าคัญคือ  ขอ้ที่ว่าดว้ยอ านาจ
ศาลกงสลุ หรอืสทิธิสภาพนอกอาณาเขต และขอ้ที่ว่าดว้ยอัตราภาษีศุลกากร ซึ่งเลกิวิธีเก็บภาษีปากเรอืส  าหรบั
สนิคา้ขาเขา้ เปลี่ยนมาเก็บอตัรารอ้ยละ 3. 

29 จนัทรจ์ิรา วงษ์ขมทอง (บรรณาธิการ).  (2006).  ครสิเตยีนกบัการศกึษาของไทย.  หนา้ 22-23. 
 30 “พงศาวดารตระกูล วิชัย” สีโหม้ใช้ค  านี ้ในงานเรียบเรียงชีวประวัติตระกูลของสีโหม้ วิชัย ระบุ
ช่วงเวลาที่เขียนคือ 1 กันยายน พ.ศ.2473 เป็นภาษาพืน้เมืองเหนือ และนายถาวร วิชัย บุตรของสีโหมไ้ดเ้รียบ
เรียงใหเ้ป็นภาษาไทยภาคกลางเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2475 ดูรายละเอียดใน  บุญเสริม สาตราภัย   และ 
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วิชยันัน้เดิมช่ือ ดวงแกว้ เกิดในพ.ศ.2338 เป็นพทุธศาสนิกชนมาแตก่  าเนิด “ไดเ้ขา้เลา่เรียนอยู่ท่ีวดั
เมืองสาด ตอ่มาไดบ้วชอยู่ 3 พรรษา สกึออกมาเป็นฆราวาส ท่านไดเ้ป็นหวัหนา้ผูป้กครองวดัเมือง
กาย”31 สีโหมยื้นยนัฐานะความรูช้าวพทุธของบิดาวา่ 

 
 “พ่อหนานศรวีชิยั เป็นผูม้คีวามรูสู้งในธรรมพทุธศาสนา เป็นผูถ้อืเคร่งครดั ไดเ้คย

ท าบญุท าทานมามาก ไม่ว่าเขาจะท าบญุทีไ่หน ใกลห้รอืไกล ตอ้งอตุส่าหไ์ปจนได ้ไดก้ระท าสิ่งอนั
ส าคัญที่เป็นประโยชน์ไวก้ับวัดหลายสิ่งหลายอย่าง...พ่อหนานศรีวิชัย เป็นผูม้ีความรูสู้งทาง
หนงัสอืดว้ย...นอกจากนีท้่านยงัเป็นอาจารยป์ระจ าวดัอกีดว้ย”32 

 
 ความนี้บ่งบอกความทรงจ าถึงบิดาว่าเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีมีวัตรปฏิบัติดีงาม 

บนัทึกสีโหมบ้อกขอ้มลูสว่นนีไ้วว้า่ “ตน้เหตท่ีุจะมาพบคริสตศ์าสนา” รวมถึงบอกเลา่ถึงกระบวนวิธี
ท่ีท  าใหห้นานศรีวิชยัเปลี่ยนใจหนัมานบัถือคริสตน์ั่นคอื จากความรูค้วามสามารถของหนานศรีวิชยั
ไม่เพียงแตรู่ห้นงัสือ หากยัง “มีวิชาการช่างดว้ยมืออีกหลายอย่าง เช่น ช่างแกะสลกัลวดลายต่าง 
ๆ”33 ทักษะความสามารถนี ้พ่อหนานจึงเป็น “ช่างฝีมือ” ชั้นสงูในทาง “ช่างสลกัลาย” ท่ีน่าจะถกู
เกณฑใ์นฐานะไพรห่ลวงของเจา้นายใหเ้ดินทางจากบา้นเมืองสาดมาท างานในฐานะช่างฝีมือใน
คุม้เจา้นาย ดงัปรากฏในบนัทึกว่า “เมือ่เจา้นายองคไ์หนมงีานตอ้งการ ก็เรยีกตวัไปท างานทีใ่นคุม้
ในวงับ่อย ๆ”34  

 เหตกุารณส์  าคญัตามบันทึกเล่าว่า “ค.ศ. 1868” เป็นเวลาท่ีดร.แดเนียล แมคกิล
วารี และ โซเฟีย บตุรของหมอบรดัเลย ์มิชชนันารีอเมริกนัครอบครวัแรกไดข้ึน้มาท างานเผยแพร่ศ
ริสตศ์าสนาในตวัเมืองเชียงใหม่ ดงันั้น “พ่อหนานศรีวิชัยไดเ้คยเขา้ไปท าการที่เจา้นายในเมือง
เสมอ”35 จึงไดพ้บการท างานเผยแพร่ศาสนาคริสตข์องแมคกิลวารีผู ้“ไดน้  าข่าวอนัประเสริฐของ
พระคริสตข์ึน้มาเผยแพร่ใหช้นชาวเชียงใหม่ไดรู้ถ้ึงพระเยซู”36 เป็นไปไดว้่าพืน้ฐานความเป็นผูม้ี

                                                             

กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).   สโีหม ้คนเชยีงใหม่คนแรกทีไ่ปอเมริกา “ใบบอกสโีหม”้ เป็นต าราเรียนลา้นนา
ยคุรอ้ยปี. หนา้ 26-30. 
 31 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 26. 
 32 แหลง่เดมิ.  หนา้ 28. 
 33 แหลง่เดมิ.  หนา้ 28. 
 34 แหลง่เดมิ.  หนา้ 27. 
 35 แหลง่เดมิ. 
 36 แหลง่เดมิ.   
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ความรูส้งูในพทุธศาสนาและฝักใฝ่หาความรูอ่ื้น ๆ เพ่ิมเติมน่าจะชกัน าใหพ้่อหนานศรีวิชยัสนใจค  า
สอนคริสตศ์าสนา ซึ่งเป็นความรบัรูใ้หม่ท่ีทา้ทายหลกัธรรมค  าสอนพุทธศาสนาพืน้เมืองท่ีส  าคญั 
“ทุกครัง้ที่ท่านเขา้ไปในเวียง ก็ไดแ้วะเยี่ยมท่านอาจารย ์สนทนาไต่ถามดว้ยเรือ่งศาสนาและเรือ่ง
อื่น ๆ เสมอ จนคุน้เคยกันเป็นเวลาหลายปี”37 และเช่ือไดว้า่ก่อนพ.ศ.2417 พ่อหนานศรีวิชยัยงัคง
ไมไ่ดห้นัมานบัถือคริสตศ์าสนา เน่ืองจากบนัทึกพงศาวดารตระกลูวิชยัปรากฏความวา่ ขณะสีโหม้
อายไุด ้6 ปี ตรงกบัพ.ศ. 2417 พ่อหนานศรีวิชยัไดจ้ดัการใหส้ีโหมบ้วชหนา้ไฟใหก้บัแมเ่ฒา่เรือนค  า
ผูเ้ป็นยายสีโหม ้“ศษิยาภบิาลสโีหม ้เมือ่อายไุด ้6 ขวบ ไดบ้วชเณรตามประเพณีพทุธศาสนาหนา้
ศพแม่เฒ่าเรอืนค าบา้นเมอืงกาย 7 วนั”38  

 บนัทึกพงศาวดารตระกลูวิชยัระบวุา่ในพ.ศ.2417 นายแพทยม์าเรียน เอ ชีค  หรือ
หมอชีค มิชชันนารีหนุ่มจากสหรฐัอเมริกาเดินทางขึน้มาเชียงใหม่ แมคกิลวารีไดแ้นะน าใหห้นาน
ศรีวิชยัเป็นครูสอนภาษาพืน้เมืองใหแ้ก่หมอชีค ท าใหห้นานศรีวิชยัไดม้ีโอกาสเรียนภาษาไทยกลาง
กับแมคกิลวารีดว้ย เหตผุลการเรียนภาษาไทยกลางของหนานศรีวิชัยน่าจะเช่ือมโยงเขา้กับการ
เรียนรูค้  าสอนศาสนาเพรสไบทีเรียนท่ีพิมพเ์ป็นภาษาไทยภาคกลางอยู่ก่อนแลว้ จนท าใหห้นานศรี
วิชัยซึมซับความเขา้ใจถึงหลกัเหตผุลในหลกัธรรมคริสตจ์นเลื่อมใสศรทัธาถึงขัน้เชิญแมคกิลวารี  
หมอชีคและหนานอินต๊ะชาวคริสตพื์น้เมืองลา้นนาคนแรกไปสอนศาสนาใหม้ารดา (ย่าของสีโหม)้ 
ฟังจนเขา้ใจและหนัมาถือคริสตก์่อนวาระสดุทา้ยของชีวิต 

 เหตกุารณใ์นบนัทึกนีน้่าจะหมายถึงช่วงพ.ศ.2417-2418 ท่ีหนานศรีวิชยัมีศรทัธา
ในคริสตศ์าสนาแลว้ จนถึงพ.ศ.2460 ดว้ยความสัมพันธใ์กลชิ้ดกับครอบครัวหมอชีค ซึ่งจะได้
กล่าวถึงตอ่ไป หนานศรีวิชยัพรอ้มภรรยาคือแม่วรรณดีและสีโหม ้บุตรชายเพียงคนเดียวยา้ยออก
จากบา้นเกิดท่ีบา้นเมืองสาด เขา้มาอยู่กับครอบครวัหมอชีค หนานศรีวิชัยจึงไดถื้อศาสนาคริสต์
อย่างเป็นทางการ และภรรยาก็ไดเ้ปลี่ยนศาสนาตามในปีตอ่มาคือพ.ศ.2421 ซึ่งน่าจะรวมถึงสีโหม้
ท่ีอยู่ในวยั 9 ขวบดว้ย อาจสรุปไดว้่าหนานศรีวิชัยบิดาสีโหมใ้นฐานะผูรู้ธ้รรม เปลี่ยนผ่านวิธีคิด
และการมองโลกแบบพุทธศาสนาดัง้เดิมท่ีมีหลกัการอธิบายอยู่บนพืน้ฐานความเช่ือเรื่องไตรภมูิ
แบบลา้นนา รวมถึงการถือผีมาสู่วิถีความเช่ือและการอธิบายโลกดว้ยคริสตศ์าสนา น่าจะเป็นผูม้ี
อิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรูแ้ละโลกทัศนข์องสีโหมใ้นฐานะผูใ้ห้ก  าเนิดและเลีย้งดูเขาอย่าง
ใกลชิ้ด ตอ่มาหนานศรีวิชยัเปลี่ยนศาสนาเขา้รบับพัติสในพ.ศ.2420 สว่นแมว่รรณดีและสีโหมก้็รบั
บพัติสในปีตอ่มาคือ พ.ศ.2421 

                                                             

 37 แหลง่เดมิ.   
 38 แหลง่เดมิ.   
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2.1.2 การเขา้มาของความรูแ้ละวฒันธรรมสมยัใหมท่ี่มชิชนันารีอเมริกนัน าเขา้มาใน

ลา้นนาท่ีสง่ผลตอ่สีโหม ้วิชยั  
มิชชันนารีชาวอเมริกันท่ีเขา้มาปฏิบัติพันธกิจในลา้นนาไม่เพียงแต่เผยแพร่คริสต์

ศาสนาเท่านัน้ หากไดน้  าความรูแ้ละวฒันธรรมสมยัใหมเ่ขา้มาเผยแพรใ่นลา้นนาดว้ย เห็นไดจ้าก
ตอนท่ีมิชชันนารีเขา้มาตัง้ศนูยม์ิชชั่นท่ีเชียงใหม่นัน้ โซเฟีย แมคกิลวารี ไดจ้ัดตัง้โรงเรียนส  าหรบั
เด็กผูห้ญิงโดยเนน้การสอนทกัษะ 3R คือ reading,  writing, arithmetic  หรือ อ่านออก-เขียนได-้
คิดเลขเป็น ต่อมาก็เพ่ิมวิชาขับรอ้งและท่องพระคัมภีร์  ซึ่งเป็นวิธีการบุกเบิกการศึกษาแบบ
ตะวนัตกท่ีมิชชนันารีใหก้บัคนทอ้งถ่ิน39 มีการน าเดก็หญิงชาวพืน้เมืองมาเรียนหนงัสือหดัอา่นเขยีน
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และงานบา้นงานเรือนเย็บปักถักรอ้ย เพ่ือน าเสนอความเป็นสมยัใหม่
แบบตะวนัตกและปลกูฝังความเช่ือในคริสตศ์าสนาใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน เพราะมิชชันนารีมองเห็น
ลกัษณะทางสงัคมลา้นนาว่าผูห้ญิงเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในระบบความเช่ือเรื่องผีของลา้นนาโดย
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีสืบทอดในพิธีกรรมเก่ียวกบัผี40 จึงควรท าลายความเช่ือเดิมเรื่องผีหรือ “ฮีตฮอย” ใน
สงัคมทอ้งถ่ินและสรา้งความรูใ้หม่ขึน้แทน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีแมคกิลวารีและวิลสนัในการสร้าง
ชมุชนชาวคริสตช์่วงเริ่มแรกโดยการใชย้ทุธศาสตรท่ี์ส  าคญัคือ “รือ้บา้นเก่า สรา้งบา้นใหม”่41 

 
 
 
 

                                                             

 39 นงเยาว ์เนาวรตัน.์  (2553).  การศึกษาระบบโรงเรียน : การสรา้งตวัตนและความเป็นอืน่ของผูห้ญิง. 
หนา้ 30. ออนไลน.์ บทความน าเสนอในงานประชมุวิชาการเรื่อง  การศึกษาเพื่อเสริมสรา้งพลงัอ  านาจสตร ีโดย
เครอืข่ายผูห้ญิงพลกิโฉมประเทศไทย, ศนูยป์ระชุมเอนกประสงค ์สโมสรนักศกึษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ (กลว้ย
น า้ไท). ธันวาคม 2553. 
 40 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม (2550).  มชิชนันารอีเมริกนักับการสรา้งชุมชนชาวคริสตใ์นลา้นนาช่วงสมัยของ
การปรบัเปลีย่นทางสงัคม พ.ศ. 2410-2476.  หนา้ 116. 
 41  Daniel McGilvary, extracts from a paper sent to Society of Inquiry, Davidson College, 
Foreign Missionary 2 (July 1869) : 29-32. Daniel McGilvary, “The Buddha or the Crhist,” Laos News 1 
(October 1904) : 109-111. McGilvary, letter, 10 October 1876, Foreign Missionary 35 (February 1877) 
: 282. และ McGilvary, letter, 20 May, letter, 20 May 1878, Foreign Missionary 37 (October 1878) : 153  
อา้งใน  ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม (2550). เลม่เดมิ.  หนา้ 88. 
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ภาพประกอบ 3 มิสจเูลีย แฮทช ์ครูใหญ่และนกัเรียนโรงเรยีนสตรีของมิชชั่นในยคุแรก ๆ  

ท่ีมา : พิพิธภณัฑอ์อนไลน ์ดาราวิทยาลยั 

 
สว่นการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ชายของมิชชนันารีอเมริกนันัน้ เริ่มขึน้ในพ.ศ.2430 

โดยศาสนาจารยเ์ดวิด จี คอลลินส ์ไดก้่อตัง้โรงเรียน “Chiangmai Boy’s School” หรือโรงเรียน
ชายวงัสิงหค์  า ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น  า้ปิงท่ีบา้นวงัสิงหค์  า คอลลินสไ์ดล้าออกไปเปิดโรง
พิมพ์อเมริกันมิชชัน ศาสนาจารย์วิลเลียม แฮรีส ซึ่งเป็นผูช้่วยครูใหญ่จึงไดร้ับการแต่งตัง้เป็น
ครูใหญ่แทน แฮรีสไดพ้ัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นท่ียอมรบัมากขึน้จึงคิดท าการขยายพืน้ท่ีของโรงเรียน
ไปยงัฝ่ังตะวนัออกของแมน่  า้ปิงและไดร้บัพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยู่หัวเมื่อครัง้ยงัทรงเป็นสยามมกฏุราชกมุาร เสด็จพระราชด  าเนินทรงวางศิลารากอาคารบทั
เลอร ์เมื่อวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2449 และพระราชทานนามโรงเรียนใหมว่่า "The Prince Royal's 

College" หรือโรงเรียนปรินสร์อยแยลสวิ์ทยาลยั42 

                                                             
42 จนัทรจ์ิรา วงษ์ขมทอง (บรรณาธิการ).  (2006).  เลม่เดมิ. หนา้ 38.   
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สิ่งท่ีน่าสนใจคือในขณะท่ีมิชชันนารีอเมริกันจัดการเรียนการสอนความรูส้มัยใหม่
และคริสตศ์าสนาใหแ้ก่คนพื้นเมืองลา้นนาผ่านโรงเรียนท่ีมิชชันนารีตัง้ขึน้ ดา้นรัฐบาลสยามก็
เตรียมการปฏิรูปการศึกษาในลา้นนาเพ่ือแกปั้ญหาความรูส้ึกแบ่งแยกระหว่างคนไทยกับคน
ลา้นนาซึ่งเป็นปัญหาท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงตระหนักดีโดยทรงย ้ากับ
ขา้หลวงจากกรุงเทพฯท่ีขึน้ไปดแูลหวัเมืองลา้นนาอยู่บ่อยครัง้ใหพ้ยายามสรา้งความสนิทสนมกลม
เกลียวระหวา่งคนไทยกบัคนลา้นนา ขณะเดียวกนัพระองคก์็ทรงเห็นว่าการปลอ่ยใหโ้รงเรียนท่ีไม่
อยู่ภายใตก้ารก ากบัของรฐับาลสยามมาจดัการเรียนการสอนตามความตอ้งการของตนเองจะท า
ใหร้ฐับาลประสบปัญหาในการปกครองราษฎร  

กรณีของโรงเรียนคริสต์ท่ีมิชชันนารีตั้งขึน้นี ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวัทรงมีขอ้วิจารณบ์ทความของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยัซึ่งเผยแพรบ่ทความใหร้กัพระคริสต์
มากกว่ารกัชาติว่าการเผยแพร่บทความเช่นนี้ไม่เป็นท่ีพึงประสงคข์องรฐับาลสยาม 43 ดงันั้นจึง
ปรากฏว่านับตั้งแต่พ.ศ. 2430 ซึ่งรัฐบาลไดต้ั้งกรมศึกษาธิการขึน้ รัฐบาลสยามไดใ้ชน้โยบาย
ควบคมุคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนคริสตด์ว้ยการใหผู้ท่ี้จะส  าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตอ้ง
ผ่านการสอบไล่ซึ่งมีคณะกรรมการของกรมศึกษาธิการเป็นกรรมการในการสอบ โดยในส่วนของ
โรงเรียนท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินนัน้ผลจากการท่ีรฐับาลสยามด าเนินนโยบายนี ้ โรงเรียนคริสตใ์นทอ้งถ่ินได้
ปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลสยาม เห็นไดจ้ากการท่ีโรงเรียนของมิชชนันารีในลา้นนาเปลี่ยนมา
ใชภ้าษาไทยกลางตามนโยบายของรฐับาลและโรงเรียนไดใ้ชห้ลกัสตูรและต  าราของรฐับาลสยาม
ดว้ย44 

นอกจากนีม้ิชชนันารีอเมริกนัไดน้  าเอาความรูท้างการแพทยส์มยัใหม่เขา้มาเผยแพร่
ในลา้นนาอดุมการณท่ี์มีพืน้ฐานอยู่บนตวัอย่างชีวิตของพระเยซูคริสตท่ี์ไดท้  าการเทศนา อบรมสั่ง
สอนและรกัษาคนป่วย45 โดยท่ีการน าเอาความรูท้างการแพทยส์มยัใหมเ่ขา้มาเผยแพรนี่ย้งัเป็นการ
แสดงใหช้าวลาวในลา้นนาเห็นถึงความเหนือกว่าของการแพทยส์มยัใหม่ท่ีสามารถเอาชนะการ

                                                             
43 เนือ้อ่อน ขรวัทองเขียว.  (2553).  รฐัสยามกบัลา้นนา พ.ศ. 2417-2476.  หนา้ 209-210. 
44 จนัทรจ์ิรา วงษ์ขมทอง (บรรณาธิการ).  (2006).  เลม่เดมิ.  หนา้ 55. 

 45  Medical Work, “The Laos News 1 (January 1904)   Maen Pongudom, A;ologetic and 
Proclamation : Exemplified by American Presbyterian missionaries to Thailand (1828-1978)…” อ้างใน 
ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (1996).  มิชชนันารีโปรเตสแตนตก์ับการแพทย์ในลา้นนาสมยัเริ่มแรกถึงก่อนสงครามโลก
ครัง้ที ่2. หนา้ 3. 
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รกัษาการเจ็บป่วยแบบพืน้บา้นในจารีตเดิม ท าใหค้นพืน้เมืองใหค้วามไวว้างใจ 46 ดงัปรากฎใน
บทความท่ีเป็นขอ้เขียนของสีโหมว้า่ 

 
  “อาจารย์แมคกิลวารีท่านเป็นคนชอบเที่ยวไปตามจังหวดัต่าง ๆ ใครเจ็บป่วย

ท่านก็ไปเยี่ยมเยียนเสมอ...ท่านเป็นผูแ้รกที่น าเอายาควินินและหนองฝีส าหรบัปลูกกันไม่ใหอ้อก
ฝีดาษขึน้ไปทีเ่ชียงใหม่...และในเวลานัน้ยงัไม่มใีครทีเ่ชือ่ยาควนินิและการปลูกฝีเลย...บดิาขา้พเจา้
เป็นคนแรกทีน่  าเอายาควนิินไปใชก่้อน ก็เห็นคุณจริง จึงไดบ้อกเล่าต่อไป ส่วนการปลูกฝีนัน้ไม่มี
ใครยอมเชื่อยอมปลูกสกัคนเดยีว เมื่อขา้พเจา้อายุได ้7 ขวบ บิดาไดน้ าเอาไปปลูกฝีพรอ้มกบัลูก
จีนอกี 2 คน รวมเป็น 3 คนดว้ยกนั เวลานัน้คนตายในการทีเ่ป็นฝีดาษมาก พอปลูกแลว้ก็ขึน้ดีทัง้ 
3 คน มาถงึวนันีไ้ด ้53 ปี ขา้พเจา้ยงัไม่เคยออกฝีดาษเลย แต่นัน้มาคนทัง้หลายก็เชื่อมาจนถึงทุก
วนันี”้47 

 
 จากการเผยแพรค่วามรูท้างการแพทยส์มยัใหมแ่ละผลของการรกัษาคนพืน้เมืองให้

หายจากโรคภัยไขเ้จ็บอย่างไดผ้ลท าใหค้นพื้นเมืองหลายรอ้ยคนละทิ้งความเช่ือเรื่องผีและรูป
เคารพมาเป็นคริสเตียน ดงันั้นแมคกิลวารีจึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแพทยม์ิชชันนารีเขา้มา
รบัผิดชอบงานดา้นนีอ้ย่างจริงจงั ต่อมาในพ.ศ.2415 คณะมิชชั่นจึงไดส้่งนายแพทยช์ารล์ วรูแมน
เป็นแพทยม์ิชชนันารีคนแรกท่ีมาปฏิบตัิงานในเชียงใหม ่แตอ่ยู่ไมน่านก็เดินทางกลบัสหรฐัอเมริกา 
ดงันัน้ในพ.ศ.2417 คณะกรรมการมิชชนัตา่งประเทศจึงไดจ้ดัส่งนายแพทยแ์มเรียน อลัฟองโซ ชีค 
หรือหมอชีค เดินทางมาเป็นมิชชนันารีประจ าเชียงใหมใ่นพ.ศ. 241848 

ไม่เพียงแต่การจดัการศกึษาและความรูด้า้นการแพทยส์มยัใหม ่มิชชันนารีอเมริกนั
ยังน าเอาเทคโนโลยีการพิมพเ์ขา้มาในลา้นนาดว้ยเพ่ือใชใ้นการเผยแพร่เรื่องราวทางศาสนาและ
หนังสือต  าราส  าหรบัการศกึษา รวมทั้งงานท่ีช่วยสนับสนนุสง่เสริมคริสตจักรและกลุ่มคณะตา่ง ๆ  
ของมิชชนันารี ทัง้นีง้านพิมพข์องมิชชนันารีอเมริกนัเป็นการใหก้ารศกึษาเพ่ือเปิดโลกทศันค์วามรูท่ี้
กวา้งไกลและสรา้งโลกทศันแ์บบตะวนัตกใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้รีตนับถือคริสต ์ โดยในปีพ.ศ. 2410 ศาสนา
จารยแ์ดเนียล แมคกิลวารี ไดว้างแผนไวห้ลายประการพระกิตติคณุ หนึ่งในภารกิจท่ีแมคกิลวารี
                                                             

 46 The laos News, 9 2 (April, 1912   James W McKean, WThe Malaria epidemic, “ The Laos 
News, 9 4 (October 1912) : 129.  อา้งใน ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม. (1996).  เลม่เดมิ. หนา้ 4. 
 47 สีโหม ้วิชัย. (2507).   ประวตัิแรกของคริสตจักรเชียงใหม่.  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายัพ.  
แฟ้มประวติัศาสตรค์รสิตจักร กลอ่งที่ 1 แฟ้ม 3 รหสั 026/79  

48 ประสทิธ์ิ พงศอ์ุดม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 78. 



  24 

เนน้มากคือ การจัดตัง้งานดา้นการพิมพท่ี์เชียงใหม่เพ่ือใหค้นพืน้เมืองในลา้นนาไดม้ีวรรณกรรม
คริสตศ์าสนาและพระคมัภีรท่ี์พิมพเ์ป็นภาษาพืน้เมืองลา้นนา โดยแมคกิลวารีสนใจเก่ียวกับการ
แปลพระคมัภีรแ์ละจัดพิมพเ์ป็นภาษาพืน้เมืองลา้นนา ต่อมาในพ.ศ. 2435 มิชชันนารีไดต้ัง้ “โรง
พิมพข์องมิชชั่นลาว” ขึน้ท่ีเชียงใหมเ่พ่ือจดัพิมพห์นงัสือภาษาลา้นนา (ตวัเมือง) โดยมีศาสนาจารย์
เดวิด จี คอลลินส ์เป็นผูจ้ัดการ และไดพิ้มพห์นงัสือเล่มแรกคือหนังสือพระธรรมมทัธิว (Mathew) 
และ พระธรรมกิจการอคัรทูต (The Acts) เพ่ือการเผยแพร่คริสตศ์าสนาและส าหรบัการเรียนของ
สมาชิกคริสตจกัร49 

เมื่อพิจารณาจากภมูิหลงัของสีโหมจ้ะพบว่าเขาไดส้ัมผัสกับความรูแ้บบสมัยใหม่
ตัง้แต่เยาวว์ยัตา่งจากคนพืน้เมืองเชียงใหม่ทั่วไป ดงัปรากฏวา่ ในทศวรรษ  2410 ช่วงวยัเดก็ของ
สีโหมน้ัน้ ผูค้นในสงัคมเมืองเชียงใหมท่ี่มีการศกึษาจะเรียนหนงัสือในวดัพทุธศาสนากบัพระสงฆท่ี์
สอนอกัขระพืน้เมืองในการศกึษาพระธรรมและโลกไตรภมูิ ทัง้นีเ้มื่อขบวนการเผยแพรค่ริสตศาสนา
ของคณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนเขา้มาในเชียงใหม่ก็ยังไม่ไดจ้ัดการศึกษาระบบโรงเรียนขึน้ 
อย่างไรก็ตามดว้ยความตระหนักถึงความส าคญัของการรูห้นังสือ แมคกิลวารี ผูบุ้กเบิกการก่อตัง้
คริสตจกัรเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงใหมจ่ึงไดเ้ปิดการสอนหนงัสือท่ีบา้นตนเอง โดยสีโหมใ้นวยั 8 
ขวบ ไดม้ีโอกาสเรียนหนงัสือกบัแมคกิลวารีและโซเฟีย50  

ต่อมาเมื่อทางคณะกรรมการมิชชันฝ่ายต่างประเทศได้ส่งมิชชันนารี 2 รายคือ 
นางสาวแมรี่ แคมป์เบล และนางสาวเอดน่า โคล ์มารบัผิดชอบจดัตัง้โรงเรียนสตรีอย่างเป็นระบบ
มากขึน้ มีการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมผูช้าย ในขณะนั้นสีโหม้ซึ่งมีอายุได ้11 ปีก็ไดเ้ขา้เรียนท่ี
โรงเรียนนีป้ระมาณ 2-3 ปี จากนัน้นางสาวเอดน่า โคล ์(ตอ่มาไดเ้ป็นครูใหญ่โรงเรียนกลุสตรีวงัหลงั
เมื่อพ.ศ.2464 ปัจจุบันคือโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั) ตอ้งลงไปอยู่กรุงเทพฯ โรงเรียนจึงมีอนัตอ้ง
ยกเลิกไป  

การท่ีสีโหมเ้ป็นคริสเตียนจึงมีโอกาสเขา้สู่การเรียนรูท่ี้เป็นระบบการศึกษาแบบ
ตะวนัตกและความรูแ้บบสมยัใหม่ คือความรูแ้บบวิทยาศาสตร ์ภมูิศาสตร ์ซึ่งเนือ้หาวิชาความรู้
ต่างกับการเรียนของเด็กชายส่วนใหญ่ในวยัเดียวกันในสมยันั้น ดงัจะเห็นไดว้่า เมื่อมิชชันนารี
อเมริกันเขา้มายงัสยาม ไดน้  าเอาลกูโลกจ าลอง แผนท่ี นาฬิกาและอ่ืน ๆ  มาเป็นเคร่ืองมือในการ
อธิบายความรูแ้ละความเขา้ใจใหมเ่ก่ียวกบัโลก จกัรวาลและเวลาใหก้บัคนในสงัคมไทยโดยเฉพาะ

                                                             
49 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 130. 
50  บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 28. 
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ชนชั้นน าสยาม 51 คงจะมีส่วนให้สีโหม้ เล่าถึง “โลก” ท่ี เขาได้พบเห็นในขณะเดินทางไป
สหรฐัอเมริกาไวใ้นหนงัสือฝากถึงพ่อแมใ่นลกัษณะของ “โลก” ตามความรูแ้บบตะวนัตกดงัท่ีจะได้
กลา่วถึงโดยละเอียดย่ิงขึน้ตอ่ไปขา้งหนา้ 

2.1.3 การเขา้มาของระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมในลา้นนาท่ีสง่ผลตอ่สีโหม ้วิชยั 
เศรษฐกิจของลา้นนาโดยพืน้ฐานทางประวตัิศาสตรแ์ลว้เป็นเศรษฐกิจการเกษตร

แบบเลีย้งดตูนเอง แต่ก็มีการคา้ขายระหวา่งชมุชนหมูบ่า้นหรือเมืองและการคา้ทางไกลกบัพ่อคา้
ตา่งชาติ เช่น พ่อคา้พมา่ พ่อคา้จากจีนตอนใต ้อยู่เสมอ ท าใหเ้ศรษฐกิจของลา้นนาเป็นเศรษฐกิจ
แบบผสมผสานระหวา่งการเกษตรแบบยงัชีพกบัการคา้ขายสินคา้มาโดยตลอด52  กระทั่งช่วงพ.ศ. 
2367-2369 องักฤษซึ่งยึดหวัเมืองชายฝ่ังทะเลของพมา่และตัง้ศนูยอ์  านาจท่ีเมืองมะละแหมง่ ได้
แสดงความสนใจท่ีจะติดตอ่คา้ขายกบัเจา้นายลา้นนาซึ่งมีผลประโยชนท์างการคา้กบัพม่าอยู่มาก 
ต่อมาในพ.ศ. 2371 เจ้าหลวงเชียงใหม่ไดส้่งสาสน์ถึงขา้หลวงอังกฤษท่ีมะละแหม่งเพ่ือสรา้ง
สมัพนัธไมตรีระหว่างลา้นนากบัองักฤษ เมื่อองักฤษเสนอจะสง่ขา้ราชการมาพบเจา้นายเชียงใหม่
แตท่างเชียงใหมก่ลบัปฏิเสธ  

อย่างไรก็ตามในปีถดัมา (พ.ศ. 2372) เจา้ผูค้รองนครล าพนูไดเ้ชิญนายแพทยเ์ดวิด ริ
ชารด์สนั ซึ่งเป็นขา้ราชการองักฤษ พรอ้มดว้ยพ่อคา้ชาวมะละแหมง่อีกสิบกวา่คนเดินทางมาล าพนู 
โดยเจา้ผูค้รองนครล าพนูตอ้งการเจรจากบัองักฤษเก่ียวกบัปัญหาการคา้ชายแดน การท าป่าไมใ้น
เขตปกครองขององักฤษ ความขดัแยง้เรื่องเขตแดนระหว่างลา้นนากับองักฤษ ทั้งนีใ้นการเจรจา
ครัง้นีอ้งักฤษไดเ้จรจาเรื่องการคา้ววัควายซึ่งเป็นสินคา้ท่ีพมา่ตอ้งการมากเน่ืองจากหวัเมืองมอญ
เกิดโรคระบาด จึงขาดแคลนสตัว ์การคา้โคกระบือขา้มแดนนีน้บัเป็นจดุเริ่มตน้ของการคา้ระหว่าง
ชาวลา้นนากับชาวอังกฤษในพม่า โดยอังกฤษใช้นโยบายประนีประนอมกับเจ้านายลา้นนา
เน่ืองจากขณะนัน้ยงัไมม่ีสนธิสญัญาระหวา่งสยามกบัองักฤษเก่ียวกบัสิทธิสภาพนอกอาณาเขต53 

เมื่อสยามท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงกับองักฤษในพ.ศ. 2398 ซึ่งสาระส  าคญัส่วนหนึ่ง
ของสนธิสญัญาฉบับนีค้ือชาวตะวนัตกสามารถท าการคา้กับสยามไดอ้ย่างเสรีและมีสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกไดเ้ขา้มาในลา้นนามากย่ิงขึน้อีกดงัปรากฏว่า
หลงัจากท่ีสยามท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงกบัองักฤษแลว้ การคา้ขา้มแดนระหวา่งลา้นนากบัเมืองมะ

                                                             
51 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม. (2550). เลม่เดมิ.  หนา้ 49. 
52 รตันาพร เศรษฐกุล.  (2546).  หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชน 2442-2542 หมู่บา้นภาคเหนือ.  หนา้ 

10; รตันาพร เศรษฐกลุ.  (2552).  ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกิจวฒันธรรมแอ่งเชยีงใหม-่ล าพูน.  หนา้ 327. 
53 สรสัวดี อ๋องสกลุ.  (2561).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา ฉบบัสมบูรณ.์  หนา้ 288-291. 
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ละแหมง่ในพมา่ซึ่งเป็นอาณานิคมขององักฤษย่ิงขยายตวัมากขึน้ โดยในพ.ศ. 2399 รฐับาลสยาม
ไดท้  าขอ้ตกลงกบัรฐับาลองักฤษในพมา่ว่าสยามอนญุาตใหใ้ชเ้งินรูปีของอินเดียซึ่งใชใ้นพม่าดว้ย
เป็นสื่อกลางในการซือ้ขายแลกเปลี่ยนในบริเวณลา้นนาได้54  

ทั้งนี ้ยังปรากฏว่าอังกฤษมีความสนใจท่ีจะขยายการคา้กับลา้นนามาก่อนหนา้ท่ี
องักฤษจะท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงกับสยามแลว้ โดยเหตท่ีุองักฤษสนใจท่ีจะขยายการคา้เขา้มาใน
ลา้นนามากขึน้นั้นมีสาเหตมุาจากท่ีในพ.ศ. 2369 ซึ่งองักฤษรบชนะพม่าและยึดครองพม่าเป็น
อาณานิคม องักฤษไดอ้า้งสิทธิเหนือดินแดนท่ีพระเจา้สีป่อ กษัตริยพ์มา่องคส์ดุทา้ยเคยปกครองมา
ก่อน รวมทั้งพยายามอา้งสิทธิเหนือหัวเมืองเงีย้วทั้ง 5 อนัประกอบไปดว้ย เมืองหาง เมืองต่วน 
เมืองทา เมืองจวาด เมืองสาด ซึ่งเป็นรฐัอิสระของชาวไทใหญ่หรือเงีย้ว และหัวเมืองกะเหรี่ยงฝ่ัง
ตะวันออกซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนล้านนากับพม่า โดยทั้งล้านนาและพม่าต่างเข้าไปหา
ผลประโยชนจ์ากหวัเมืองเหล่านีม้าตัง้แต่องักฤษยงัไมส่ามารถยึดครองพม่าได ้เน่ืองจากหวัเมือง
เหลา่นีม้ีทรพัยากรอดุมสมบรูณโ์ดยเฉพาะไมส้กั โดยลา้นนาอา้งสิทธิวา่หัวเมืองเงีย้วทั้ง 5 และหัว
เมืองกะเหรี่ยงฝ่ังตะวนัออกเป็นประเทศราชของลา้นนา  

ส่วนอังกฤษอา้งสิทธิว่าหัวเมืองเหล่านี้อยู่ใต ้การปกครองของพม่า เมื่ออังกฤษ
ปกครองพม่า สิทธิเหนือดินแดนเหล่านีจ้ึงเป็นขององักฤษ ทั้งนีข้อ้พิพาทเรื่องสิทธิเหนือหัวเมือง
เงี้ยวทั้ง 5 และหัวเมืองกะเหรี่ยงฝ่ังตะวันออก จะถูกรวมเข้ากับปัญหาข้อพิพาทเก่ียวกับ
ผลประโยชนป่์าไมต้ามแนวชายแดนลา้นนา-พม่า ระหว่างคนในบังคับอังกฤษกับเจา้นายของ
ลา้นนา และปัญหาโจรผูร้า้ยในบริเวณหวัเมืองชายแดนลา้นนา-พมา่ ซึ่งท  าใหอ้งักฤษเก็บภาษีคา่
ไมท่ี้เมืองมะละแหม่งไดน้อ้ยลง น ามาสู่การท่ีองักฤษเรียกรอ้งใหส้ยามซึ่งองักฤษมองว่ามีอ  านาจ
เหนือลา้นนา เขา้มาจดัการปัญหาเรื่องเขตแดนท่ีแน่นอนของลา้นนาและปัญหาขอ้พิพาทตามแนว
ชานแดนลา้นนา-พมา่ ดงันัน้องักฤษและสยามจึงท าสนธิสญัญาเชียงใหมใ่นปีพ.ศ. 2416 หลงัจาก
ท าสนธิสญัญาฉบับนี ้สยามไดส้ง่คณะขา้หลวง 3 หัวเมืองประจ าเชียงใหม่ ล  าพูน และล าปาง ไป
ควบคมุดแูลและแนะน าใหก้ษัตริยล์า้นนาปฏิบตัิตามสนธิสญัญาเชียงใหม่ 

กรณีขอ้พิพาทระหวา่งลา้นนากบัองักฤษเก่ียวกบัสิทธิเหนือหวัเมืองเงีย้วและหวัเมือง
กะเหรี่ยงซึ่งมีผลประโยชนป่์าไมเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเป็นสิ่งท่ีชีใ้หเ้ห็นว่าระบบทนุนิยมไดข้ยายเขา้
มาในลา้นนา ดงัปรากฏว่าการท่ีองักฤษเขา้ยึดครองพม่าในพ.ศ.2369 เป็นจุดเริ่มตน้ของการท า
ธุรกิจส่งออกไมส้กัโดยองักฤษไดต้ัง้บริษัทบอมเบยเ์บอรม์าและบริษัทบอรเ์นียวขึน้เพ่ือรองรบัการ

                                                             
54 พูนพร พูลทาจักร.  (2530).  การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการตดัทางรถไฟ

สายเหนอื พ.ศ. 2464-2484.  หนา้23. 
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ส่งออกไมส้กัไปขายในยุโรปและในอินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมขององักฤษ ต่อมาองักฤษไดข้ยาย
กิจการคา้ไมส้กัเขา้มาในดินแดนตอนเหนือของสยาม (ลา้นนา) เน่ืองจากดินแดนตอนเหนือของ
สยามมีไมส้กัมาก ทั้งยังเป็นไมท่ี้มีคณุภาพดี ราคาถูก55 โดยท่ีสยามซึ่งเป็นเจา้ประเทศราชของ
ลา้นนาเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการคา้ไมร้ะหวา่งลา้นนากบัองักฤษเฉพาะในสว่นของการควบคมุพวก
เจ้านายลา้นนาและปกป้องคนในบังคบัอังกฤษท่ีเขา้มาท าไมใ้นลา้นนาเท่านั้น ในเวลาต่อมา
รัฐบาลสยามจึงสนับสนุนให้บริษัทคา้ไมข้องอังกฤษขยายธุรกิจเขา้มาในลา้นนาเพ่ือป้องกัน
ฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเขา้มาในลา้นนา ขณะเดียวกันรฐับาลสยามเองก็ใชป้ระเด็นเรื่องป่าไมเ้ป็น
ประโยชนใ์นการดึงอ  านาจของลา้นนาใหอ้ยู่ภายใตส้ยาม ดงัเห็นไดจ้ากกรณีการท าสนธิสญัญา
เชียงใหม่ระหว่างองักฤษกับสยามเมื่อพ.ศ. 2416 โดยใจความส าคญัตอนหนึ่งของสนธิสญัญา
ฉบับนีค้ือ เจา้ผูค้รองนครต่าง ๆ ในลา้นนาจะท าสญัญากับชาวต่างชาติไดต้่อเมื่อรฐับาลสยาม
อนญุาตใหท้  าได้56 รวมทัง้ท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้แลว้วา่หลงัจากท าสนธิสญัญาเชียงใหมแ่ลว้สยามไดส้ง่
คณะขา้หลวง 3 หวัเมืองประจ าเชียงใหม ่ล  าพนู และล าปาง ไปควบคมุดแูลและแนะน าใหก้ษัตริย์
ลา้นนาปฏิบตัิตามสนธิสญัญา  

ส าหรบัการจัดการผลประโยชนใ์นธุรกิจป่าไมภ้ายในลา้นนานั้นก่อนหนา้ทศวรรษ 
2420 เจา้ผูค้รองนครตา่ง ๆ เป็นผูม้ีสิทธิใหส้มัปทานหรือสิทธิในการเช่าท าธรุกิจตดัและคา้ไมแ้ก่ผู้
ท่ีมาขอเช่าสิทธิและจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้ผูค้รองนครนัน้ ๆ  57 เมื่อผูเ้ช่าไดร้บัค  ายินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากเจา้ผูค้รองนครท่ีตนไปเช่าสมัปทานป่าไม ้ เช่น เจา้นครเชียงใหม ่เจา้นครล าพนู เจา้นคร
ล  าปาง เจา้นครแพร ่เจา้นครน่าน จึงจะสามารถท าการตดัไมใ้นพืน้ท่ีท่ีไดร้บัสมัปทานได5้8 แตน่บั
จากพ.ศ. 2426 ซึ่งรฐับาลสยามไดท้  าสนธิสญัญาเชียงใหม่ ฉบับท่ี 2 กับองักฤษ โดยเนือ้หาสว่น
หนึ่งของสนธิสญัญาไดก้  าหนดใหผู้ท่ี้จะท าธุรกิจคา้ไมใ้นลา้นนาตอ้งไดร้บัหนังสืออนุญาตจาก
รฐับาลสยามดว้ย ภายหลงัจากมีสนธิสญัญาเชียงใหม่ฉบับท่ี 2 ไดม้ีบริษัทของชาวยุโรปหลาย
บริษัทเขา้มาท าสญัญาเช่าท าไมส้กัในประเทศสยาม เริ่มดว้ยบริษัทบอรเ์นียวจ ากดัขององักฤษซึ่ง 

                                                             
55 เหมือนพิมพ ์สวุรรณกาศ.  (2556).  อุตสาหกรรมป่าไมก้บัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม

ของเมอืงแพร ่(พ.ศ.2479-2504).  หนา้ 26. 
56 แหลง่เดมิ.  หนา้ 27. 
57 พอพนัธ ์อยุยานนท.์  (2558).  ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกิจ 5 ภูมภิาคของไทย.  หนา้ 153. 
58 ชมยัโฉม สนุทรสวสัด์ิ.  (2519.)  การศกึษาเชงิประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบักิจการป่าไมท้างภาคเหนือของ

ไทยตัง้แตพ่.ศ. 2439-พ.ศ.2475.  หนา้ 153. 



  28 

เขา้มาท าสญัญาเมื่อพ.ศ. 2432 ตามดว้ยบริษัทบอมเบยเ์บอรม์าและบริษัทสยามฟอเรสตข์อง
องักฤษซึ่งเขา้มาท าสญัญาเมื่อพ.ศ. 243559 

มิชชันนารีอเมริกนับางท่านท่ีเขา้มาเผยแพร่คริสตศ์าสนาในลา้นนาไดม้ีส่วนรว่มกบั
การก่อตวัของระบบทนุนิยมดว้ยดงัเห็นไดจ้ากกรณีของนายแพทยแ์มเรียน อลัฟองโซ ชีค หรือหมอ
ชีค ซึ่งไดฟั้งเพ่ือนฝงูเลา่ถึงมิชชั่นและพืน้ท่ีปฏิบตัิงานท่ีเชียงใหมใ่หฟั้งจึงเกิดความสนใจและสมคัร
เขา้รว่มกลุม่กบัมิชชนัลาวของแมคกิลวารี โดยหมอชีคเดินทางมายงัสยามพรอ้มกบัครอบครัวของ
แมคกิลวารีและมาถึงสยามในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2417 จากนัน้ในเดือนธนัวาคมก็ลงเรือขึน้ไปยัง
เชียงใหม ่ถึงเชียงใหมใ่นเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.241860  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 นายแพทย ์มาเรียน อลองโซ ชีหมอชีค  

ท่ีมา : หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั 

                                                             
59 ชมยัโฉม สนุทรสวัสด์ิ.  (2519.)  เลม่เดมิ.  หนา้ 13-14. 

 60 Daniel McGilvary.  (1912). op. cit. p.166-168. 



  29 

เมื่อหมอชีคมาถึงเชียงใหม่ เขามีความตอ้งการเรียนภาษาทอ้งถ่ินหรือท่ีมิชชันนารี
เรียกวา่ภาษาลาว เพราะถือวา่เป็นสิ่งส  าคญัประการแรกท่ีมิชชนันารีเพรสไบทีเรียนโพน้ทะเลท่ีมา
ปฏิบัติพันธกิจในต่างแดนตอ้งเรียนรูเ้พ่ือจะไดส้ื่อสารกบัผูค้นดว้ยภาษาของทอ้งถ่ิน61 แมคกิลวารี
ซึ่งคุน้เคยกับหนานศรีวิชัยจึงไดแ้นะน าหนานศรีวิชัยให้เป็นครูสอนภาษาพื้นเมืองกับหมอชีค 
เพราะเห็นว่าหนานศรีวิชัยเป็นผูท่ี้คงแก่เรียนและมีความรูด้ี62 หนานศรีวิชัยจึงไดม้ีโอกาสเรียน
หนงัสือไทยกบัแมคกิลวารีดว้ย เพราะขณะนัน้มิชชนันารีเมืองเหนือใชค้มัภีรส์อนศาสนาและเพลง
นมสัการเป็นภาษาไทย ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนต่างก็ตัง้ใจเรียนและสอนกันจริง ๆ  จนเขา้ใจในเรื่อง
ศาสนาไดด้ี ท  าใหห้นานศรีวิชยัเริ่มมีความเลื่อมใสศรทัธาในคริสตศ์าสนา 

ต่อมาในเดือนตลุาคม พ.ศ.2418 หมอชีคเดินทางลงไปกรุงเทพฯ เพ่ือไปแตง่งานกบั
ซาราห ์อดอรน์า บรดัเลย ์บุตรสาวของแดน บีช แบรดลีย ์กับซาราห ์แบลชลีย ์บรดัเลย์63 หมอชีค
และซาราหไ์ดม้ีโอกาสรูจ้กัและคุน้เคยกนัเมื่อครัง้ท่ีมาถึงสยามและพกัอยู่บา้นปากคลองบางหลวง
ของมิสซิส บรดัเลย ์มารดาของซาราห์ก่อนเดินทางขึน้เชียงใหม่64 ในครัง้นีห้นานศรีวิชัยไดร้่วม
เดินทางไปดว้ยเพราะสามารถท่ีจะช่วยเป็นล่ามและเป็นผูช้่วยเหลือใหเ้กิดความสะดวกระหว่าง
เดินทาง65 หลงัจากแต่งงานแลว้หมอชีคและซาราห ์ชีคก็เดินทางขึน้มาเชียงใหม่โดยพกัท่ีบา้นพกั
ของมิชชันนารีอเมริกันในบริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่น  า้ปิง และท่ีน่ีหมอชีคก็ยงัใชพื้น้ท่ีสว่นหนึ่ง
ของระเบียงบา้นเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวส  าหรบัรกัษาคนไข้ หมอชีคเป็นผูท่ี้มีความสามารถทาง
การแพทยท่ี์ไดร้บัความเช่ือถืออย่างรวดเรว็ 
 

                                                             

 
61 จอรจ์ บรลัเลย.์  แมคฟารแ์ลนด,์ เอ็ม.จี. (บรรณาธิการ).  (2555).  หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828-

1928. หนา้ 421. 
 62 Daniel McGilvary. (1912).  op. cit.  p. 199.  
 63 ซาราห ์แบลชลยี ์บรดัเลย ์เป็นภรรยาคนที่ 2 ของนายแพทยแ์ดน บีช บรดัเลย ์หลงัจากที่ เอมิลี่ รอยซ ์
บรดัเลย ์ภรรยาคนแรกป่วยเป็นวณัโรคและเสยีชีวิตที่กรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ.2388 อีก 3 ปีต่อมา หมอบรดัเลยก์ลบัไป
เย่ียมบ้านที่สหรัฐอเมริกาพรอ้มบุตรชาย-หญิง 3 คน และยังได้เดินทางไปปราศรัยที่ โบสถ์ตามเมืองต่าง ๆ 
อาจารยใ์หญ่ในโรงเรยีนของบตุรสาวหมอบรดัเลยไ์ดช้ีใ้หเ้ห็นความส  าคัญและความจ าเป็นในการแต่งงานอีกครั้ง
ของหมอบรดัเลย ์ เพื่อความสมบูรณใ์นชีวิตการเดินทางไกลไปปฏิบัติพนัธกิจศาสนา หมอบรดัเลยจ์ึงไดแ้ต่งงาน
อีกครัง้กบัซาราห ์ แบลชลยี ์  บณัฑิตใหม่ซึ่งขณะนัน้เป็นครู ทัง้สองเดินทางกลบัมาสยามในพ.ศ.2393 และมีบุตร
ดว้ยกนั 5 คน คือ ซาราห ์ดไวท ์อเดล แดน และไอรนิ.  
 64 หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั, Cheek Family Papers, RG007/91, p. 15.  
 65 หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั. Ibid. p. 23. 
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ภาพประกอบ 5 มิสซิสซาราห ์ชีค ภรรยานายแพทย ์ชีค 

ท่ีมา : Pitkin Carpenter Family Records, ออนไลน ์

ต่อมาประมาณหนึ่งปีเศษ ซาราห ์ชีคก็คลอดบุตรชายคนแรกคือ แมเรียน อดอลฟัส 
จึงตอ้งการคนพืน้เมืองช่วยเลีย้งบตุร หนานศรีวิชยัจึงใหแ้ม่วรรณดีผูเ้ป็นภรรยาไปเป็นคนช่วยซา
ราห ์เลีย้งบุตร และในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนีห้มอชีคมีอาการป่วยและมีความจ าเป็นตอ้ง
ไดร้ับการรักษาโดยการผ่าตดั หมอชีคจึงเดินทางลงไปกรุงเทพฯ เพ่ือเดินทางต่อไปรักษาตวัท่ี
ฮ่องกง ชาราหจ์ึงไดพ้าบตุรชายลงไปกรุงเทพฯ พรอ้มกบัหมอชีคและในครัง้นีแ้ม่วรรณดีและสีโหม้
ในวัย 9 ขวบก็ไดเ้ดินทางไปดว้ยและพักอยู่ท่ีบา้นของมิสซิสบรัดเลย์ นาน 9 เดือนเพ่ือรอการ
เดินทางกลบัของหมอชีค 

 เมื่อหมอชีคกลับจากฮ่องกง ครอบครัวหมอชีครวมทั้งแม่วรรณดีและสีโหม้ก็
เดินทางกลับเชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ในเดือนเมษายน พ.ศ.2420 การกลับมาเชียงใหม่ครั้งนี ้
ครอบครวัของหนานศรีวิชยัไดย้า้ยจากบา้นท่ีเมืองสาด66 ไปอยู่กบัครอบครวัหมอชีคท่ีบา้นบนท่ีดิน

                                                             

 66 ปัจจบุนัคือบรเิวณชุมชนใกลว้ดัเมืองสาตร ฝ่ังตะวนัออกแม่น  า้ปิง ถนนเชียงใหม่-ล  าพูน ต าบลหนอง
หอย อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ฝ่ังตะวนัตกแมน่  า้ปิง ซึ่งเป็นท่ีดินประมาณ 10 ไรเ่ศษ67 ท่ีดินแปลงนีห้มอชีคไดร้บัพระราชทานจาก
พระเจา้อินทวิชยานนทใ์นพ.ศ.2419 เมื่อครัง้ท่ีเจา้แมทิ่พเกษร มหาเทวีของพระเจา้อินทวิชยานนท์
ทรงพระประชวร แมคกิลวารีจึงทลูขอพระราชานญุาตแนะน าใหห้มอชีคเขา้ไปรกัษาจนอาการของ
เจา้แม่ทิพเกสรดีขึน้68  หมอชีคประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานแพทยร์กัษาผูป่้วยทั้งชาวผิว
ขาวและชาวบา้นลา้นนา และดว้ยความสามารถสื่อสารภาษาถ่ินลา้นนาท่ีเริ่มตน้จากการเรียนรู ้
จากพ่อหนานศรีวิชยันั่นเอง ท าใหก้ารรกัษาผูป่้วยของนายแพทยผ์ูนี้ม้ีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กั  

 ท่ีดินบริเวณบา้นหมอชีคนอกจากใชส้รา้งบา้นท่ีครอบครวัหมอชีคพักอาศยัแลว้ 
ยงัมีเรือนของครอบครวัของหนานศรีวิชยัดว้ย และสรา้งกระท่อมส าหรบัคนงานท่ีมาท างานกบัหมอ
ชีคไดพ้กัอาศยั ตอ่มาเมื่อแหมม่ชีคมีบตุรแมว่รรณดีก็ไดเ้ลีย้งบตุรของหมอชีคถึง 3 คนคือบตุรสาว
คนท่ีสอง อีดีท มอด ชีค และบตุรชายคนท่ีสาม เฮอรเ์บิท คลิฟฟอรด์ ชีค69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 67 บนัทกึของซาราหช์ีคระบุว่าเป็นที่ดินพืน้ที่ 4 เอเคอรห์รอืประมาณ 10 ไร ่และไดป้ลกูกระท่อมเล็ก ๆ 
หลายหลงัที่สรา้งเพื่อใหค้รอบครวัของคนพื ้นเมืองที่มาท างานกับหมอชีคไดพ้ักอาศัย. ดูใน หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัพายพั, บนัทกึของ Sarah Cheek หนา้ 19. 
 68 McGilvary D.D., (1912).  op. cit. p.178. 
 69  Family Group Record, Marion Alonzo Cheek and Sarah Cheek, [Online], Available 
http://freepages.generalogy.rootswev.ancestry.com/fowler/combined/farm 14183.htm (20 August 
2016).  

http://freepages.generalogy.rootswev.ancestry.com/fowler/combined/farm%2014183.htm
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ภาพประกอบ 6 บา้นนายแพทยชี์ค ริมแมน่  า้ปิงฝ่ังตะวนัตก สรา้งราวพ.ศ.2432-2433  

ท่ีมา : https://chiangmai.siamdot.com 

หมอชีคไดส้รา้งอู่ตอ่เรือ โรงเลื่อย โรงสี ริมน า้ปิงฝ่ังตะวนัออกตรงขา้มบา้น แสดงให้
เห็นว่าในระหว่างปฏิบตัิหนา้ท่ีของมิชชนันารี เขาไดท้  าธุรกิจคูข่นานไปดว้ย โดยหมอชีคไดน้  าเขา้
สินคา้ประเภทเครื่องจักรกลและเครื่องใชไ้ฟฟ้า ตลอดจนสินคา้อปุโภคทั่วไป เพ่ือจ าหน่ายแก่ชาว
พืน้เมือง นอกจากนีห้มอชีคยงัสนใจท าธรุกิจการคา้โดยการรบัสรา้งอาคารบา้นเรือนใหก้บัมิชชั่น
และเจา้หลวงเชียงใหม่ และยังหาโอกาสลงไปติดต่อท าการคา้ขายท่ีกรุงเทพฯ โดยมีนอ้งชายของ
ซาราห ์คือ ดไวท ์ชีค ท าหนา้ท่ีประสานงานและเป็นเสมือนส านักงานตวัแทนจ าหน่ายท่ีกรุงเทพฯ 
ให้กับหมอชีคในการติดต่อท าการคา้สั่งอปุกรณก์่อสรา้ง เรือจักรกลไอน า้ และสินคา้ต่าง ๆ ซึ่ง
น  าเขา้จากสหรฐัอเมริกามาจ าหน่ายท่ีเชียงใหม ่นบัวา่เป็นขา้วของเครื่องใชแ้ละอปุกรณก์่อสรา้งท่ี
ทนัสมยัในขณะนัน้ ในช่วงเวลาเดียวกนันีห้มอชีคยงัไดแ้นะน าใหค้นพืน้เมืองสนใจท าการคา้ เพราะ
เห็นวา่ขณะนัน้ยงัไมม่ีพ่อคา้ท่ีเป็นชาวพืน้เมืองมากนกั เมื่อผูใ้ดตอ้งการสินคา้จากตา่งประเทศก็จะ
มาติดตอ่สั่งซือ้กบัหมอชีค70  

                                                             

 70 หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั, บนัทกึของ Sarah Cheek หนา้ 6. 

https://chiangmai.siamdot.com/
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 ธุรกิจส  าคัญของหมอชีคไดแ้ก่ ธุรกิจคา้ไมส้กั71 โดยมีหลักฐานว่าในพ.ศ.2427 
บริษัทบอรเ์นียวขององักฤษไดม้าลงทนุท าธรุกิจป่าไมใ้นตอนเหนือสยามโดยบริษัทไดท้  าสญัญากบั
หมอชีคใหเ้ป็นผูแ้ทนของบริษัทประจ าเชียงใหม่ ดงันั้นในพ.ศ.2428 หมอชีคจึงไดส้มัปทานป่าไม้
ขอนสักในเขตเชียงใหม่ ล  าพูน ล  าปางและแพร่ ขณะเดียวกันบริษัทบอรเ์นียวไดท้  าสญัญากับ
มิสเตอรห์ลยุส ์ที เลียวโนเวนส ์ซึ่งลาออกจากราชการท่ีกรุงเทพฯ เดินทางมาท าธุรกิจคา้ไมโ้ดย
หลยุส ์ที เลียวโนเวนส ์เป็นผูแ้ทนบริษัทประจ าพืน้ท่ีปากน า้โพถึงเมืองระแหง รวบรวมไมซุ้งท่ีหมอชี
คลอ่งลงมาจากแมปิ่งและไมส้กัจากเมืองระแหงล่อแมน่  า้เจา้พระยาสูก่รุงเทพฯ หมอชีคจึงเริ่มเป็น
พนัธมิตรธรุกิจกบัหลยุส ์ที เลียวโนเวนส ์ 

ในช่วงนี้เองท่ีรัฐบาลกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานสมัปทานเช่าป่าเพ่ือท าใหแ้ก่ชาวตะวนัตก ไดแ้ก่สญัญาเช่าป่าแมต่นัแกห่ลยุส ์สญัญา
เช่าป่าแม่ยมในเขตเชียงใหม่แก่หมอชีค และสญัญาเข่าป่าแม่งาวเมืองแพร่แก่บริษัทสยามฟอร์
เรสต ์ทั้งการท าธรุกิจตดัชกัลากไมใ้นพืน้ท่ีป่าสมัปทานน่าจะตอ้งใชเ้งินลงทนุสงู ดงันั้นหมอชีคจึง
ไดกู้เ้งินจากบริษัทบอรเ์นียวเพ่ือด  าเนินกิจการ ทวา่ช่วงตน้พ.ศ.2431 มิสเตอรซี์ เอส เลคกี ้ผูจ้ดัการ
ใหญ่บริษัทบอร์เนียว รู ้สึกไม่ไว้วางใจกับการกู้เ งินก้อนใหญ่เ น่ืองจากได้ทราบถึงการใช้
ชีวิตประจ าวนัของหมอชีคท่ีหรูหรา เลคกีจ้ึงตดัสินใจเดินทางขึน้เชียงใหมโ่ดยชกัชวนหลยุสเ์ดินทาง
ขึน้ไปดว้ยกนั และไดย่ื้นขอ้เสนอใหห้มอชีคช าระหนีส้ินบางส่วนหรือทัง้หมดแลกเปลี่ยนกบัการต่อ
สญัญาผูแ้ทนการคา้ปีถดัไป โดยคาดหวงัใหห้มอชีคพน้จากผูแ้ทนบริษัทบอรเ์นียวเชียงใหม ่และ
เตรียมผลกัดนัใหห้ลยุสข์ยายธุรกิจแทนท่ีหมอชีค ดงันั้นหมอชีคจึงวางแผนอนาคตท่ีเป็นการท า
ธรุกิจป่าไมด้ว้ยตนเอง 

 วิธีการของหมอชีคคือ การเจรจาท าธรุกิจป่าไมก้บัรฐับาลสยามโดยตรงดว้ยการ
ขอเช่าสมัปทานเขตป่าดว้ยเวลา 10ปี กับขา้หลวงมณฑลพายพั และยังสามารถกูเ้งินจากรฐับาล
กรุงเทพฯ ไดถ้ึง แปดแสนบาทในอตัราดอกเบีย้ 7.5  เปอรเ์ซ็นต ์และเขาจะไดร้บัเงินปันผลจาก
ก าไรสทุธิในการเป็นผูแ้ทนขายไมใ้หร้ฐับาลสยาม นอกจากนี้หมอชีคก็ยงัด  าเนินธุรกิจดว้ยตนเอง
และไดเ้รียกตวัแอนน่ี ชีค พ่ีสาวและโธมสั ชีคนอ้งชายจากสหรฐัอเมริกามาช่วยกิจการดว้ย 
                                                             

71 ข้อมูลเก่ียวกับหมอชีคที่กล่าวถึงในปริญญานิพนธ์นี ้ ผู้วิจัยเรียบเรียงจาก Death of Dr.Marion 
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 การด  าเนินธุรกิจป่าไม้ด ้วยตัวเอง ท าให้คู่แข่งธุรกิจคนส าคัญของหมอชีค
กลายเป็นหลยุส ์ที เลียวโนเวนส ์ซึ่งมีสายสมัพนัธส์นิทสนมกบับคุคลส าคญัในราชส านกัสยาม การ
ขยายอิทธิพลธรุกิจคา้ไมข้องหลยุสใ์นฐานะผูแ้ทนบริษัทบอรเ์นียวประสบความส าเรจ็อย่างดีทั้งใน
ล  าปางและท่ีเชียงใหม่ แมว้่าระยะแรกสายสมัพันธท์างธุรกิจและความสนิทสนมส่วนตวัระหวา่ง
หมอชีคกับหลยุสย์ังด  าเนินไปดว้ยดี เน่ืองจากทั้งคู่ต่างมั่นใจสญัญาเช่าป่าสมัปทานระยะยาวท่ี
มั่นคง 

 อย่างไรก็ตามในพ.ศ. 2432 นั้นเองซาราห ์ภริยาหมอชีคตดัสินใจพาลกูทัง้ 3 คน
เดินทางกลบัสหรฐัอเมริกา มีเรื่องเล่าถึงขอ้ขดัแยง้ชีวิตครอบครวัเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม “หลาย
เมีย” ของหมอชีคเอง การเดินทางครั้งนี ้ท  าให้สีโหมไ้ดร้่วมเดินทางไปดว้ย นอกจากปัญหาใน
ครอบครวัแลว้ ในทศวรรษ 2430 นัน้เอง ท่ีหมอชีคขยายธรุกิจดว้ยการสั่งเครื่องจกัรจากอเมริกามา
ขยายงานในโรงเลื่อยท่ีเชียงใหม ่ประสบปัญหาถกูโกงและผิดสญัญาไปสองสามราย ช่วงนีเ้องหมอ
ชีคยังไดท้  าสัญญาก่อสรา้งหอสามชั้นและสะพานขา้มแม่น  ้าปิง โดยใช้ไมส้ักลว้นกับเจ้านคร
เชียงใหม่ ท  าใหต้อ้งใชเ้งินทุนสั่งเครื่องจักรและวิศวกรจากสหรฐัอเมริกาเขา้มา แมง้านจะส าเรจ็
ก่อนพ.ศ.2433 แตเ่จา้นครเชียงใหมก่ลบัหาเหตไุมย่อมจ่ายเงินคา่ก่อสรา้งสะพาน อา้งวา่บอบบาง
เกินไปจนหมอชีคตอ้งใชข้บวนชา้งและผูค้นเดินขา้มสะพานพิสจูน ์และในความเป็นจริงสะพาน
แห่งนีใ้ชง้านไดต้อ่มาถึงกวา่ 40 ในท่ีสดุแมไ้ดม้ีการช าระเงิน 33,000 รูปี แตห่มอชีคคิดวา่ไมคุ่ม้ทนุ
ก่อสรา้งนกั 

 นอกจากนี ้หมอชีคยังประสบปัญหาเรือกลไฟล าใหม่ช่ือ “แม่ปิง” ท่ีสั่งเขา้มาใช้
ลากเรือพ่วงบรรทุกสินคา้ระหว่างปากน า้โพ-ระแหงล่มลง แมจ้ะไดร้บัความช่วยเหลือจากบริษัท
บอรเ์นียวอย่างไมเ่ตม็ใจ หมอชีคตอ้งหาทางลากเรือแมปิ่งลงกรุงเทพฯ เพ่ือซ่อมท่ีอูเ่รือ เสียคา่ซ่อม
และถูกบริษัทบอรเ์นียวฟ้องเรียกค่าเสียหายในการกูเ้รือ ในปีนั้นธุรกิจหมอชีคตกต ่าลงจนเหลือ
เพียงคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้เงินกู ้และซุงอีกนบัหมื่นตน้ท่ีตกคา้งรอคอยการล่องแมน่  า้สูก่รุงเทพฯ ก็ยงั
เกิดปัญหาน า้แลง้ขอดไม่สามารถล่องแพซุงได ้ท าใหปี้ถัดมาเขาขาดทุนจนไม่สามารถแมแ้ต่จะ
จ่ายดอกเบีย้ใหร้ฐับาลสยาม ท าใหร้ฐับาลสยามไมย่อมผอ่นปรนขยายเวลาช าระหนีใ้หจ้นกวา่จะมี
หลกัประกนัท่ีเช่ือถือได ้

 เหตนีุห้มอชีคจึงแกปั้ญหาดว้ยการแอบเสนอขายซุงใหห้ลยุสแ์ละบริษัทบอมเบย์
เบอรม์าแลกกบัการช่วยช าระดอกเบีย้เงินกู ้ทัง้นีบ้ริษัทบอมเบยเ์บอรม์าตอ้งการขยายอิทธิพลการ
ท าใหส้กัเขา้มายงัสยามตอนเหนือ จึงยินดีรบัเง่ือนไข แตร่ฐับาลสยามลว่งรูแ้ละไมยิ่นยอม รวมถึง
เวลาต่อมาแมว้่าหลยุสใ์นฐานะผูแ้ทนบริษัทบอรเ์นียวไดพ้ยายามช่วยน าซุงจ  านวนหนึ่งของชีคไป
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ขายใหบ้ริษัทบอรเ์นียว และใหห้กัลา้งช  าระหนีก้นัสว่นหนึ่ง แตร่ฐับาลสยามไมยิ่นยอมโดยมองเห็น
ว่าซุงของหมอชีคเป็นสิทธิของรฐับาลท่ีจะจดัการจ าหน่ายเอง จึงเขา้ริบซุงท่ีลอยอยู่ในแมน่  า้เหนือ
กรุงเทพฯ จ านวนกว่า 15,000-20,000 ตน้ อนัเป็นท่ีมาของคดีความฟ้องรอ้งระหว่างหมอชีคกับ
รัฐบาลสยามกรุงเทพฯ โดยด  าเนินการผ่านกงสลุอเมริกันประจ ากรุงเทพฯ และชีค ไดพ้ยายาม
หาทางใหส้่งส  านวนฟ้องรอ้งโดยตรงถึงรฐับาลอเมริกัน ใหใ้ชม้าตรการการทูตบีบบังคบัรฐับาล
สยาม จ่ายคา่เสียหายแก่เขาสงูถึง 1 ลา้น 6 แสนรูปี 

 ทว่าวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2436 รฐับาลกรุงเทพฯ ประกาศอายัติไม ้อปุกรณท์ าไม้
และชา้งในธุรกิจนายแพทยชี์ค และท าการสอบปากค าบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกับธุรกิจนายแพทย์ชีค
ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ในพ.ศ.2437  รฐับาลกรุงเทพฯ ตอ้งเผชิญวิกฤติการณก์ับฝรั่งเศสในขอ้
พิพาทดินแดนฝ่ังซา้ยแมน่  า้โขง ท่ีน  ามาสูก่ารน าเรือรบเขา้มาปิดปากอา่วไทย ท าใหก้ารด  าเนินคดี
ความนีย้งัคงคา้งอยู่ ธรุกิจการท าไมข้องหมอชีคจึงยงัคงด  าเนินอย่างตอ่เน่ืองไป โดยไมม่ีขอ้ขด้แยง้
กบัหลยุส ์และเขายงัคงเตรียมการเพ่ือต่อสูเ้รื่องคดีความในปัญหาป่าไมใ้นอนาคต  ตอ่มาในพ.ศ.
2438 หมอชีคเดินทางออกไปยังเมืองมะละแหม่ง พม่าตอนใตเ้พ่ือรับมิสเตอรอี์วีแกแล็ต นัก
กฎหมายชาวอเมริกนัเพ่ือรบัหนา้ท่ีทนายความดแูลผลประโยชนใ์หห้มอชีค และรบัต  าแหน่งผูช้่วย
กงสลุอเมริกนัท่ีเชียงใหม ่การเดินทางไปมะละแหมง่ครัง้นีท้  าใหส้ขุภาพของชีคแย่ลง ดงัท่ีสีโหมไ้ด้
บนัทึกเหตกุารณส์  าคญัตอนนีว้า่ จากการไปมะละแหมง่ครัง้นีห้มอชีคไดล้ม้เจ็บตลอดทาง เมื่อกลบั
มาถึงเชียงใหม่อาการก็ยังไม่ดีขึน้จึงลงมารกัษาตวัท่ีกรุงเทพฯ ขอ้มลูจากหนังสือ “ลกูผูช้ายช่ือ
หลยุส ์ที เลียวโนเวนส”์ มีรายละเอียดเพ่ิมเติมวา่การสง่หมอชีคลงมากรุงเทพฯ ก็เพ่ือสง่เขาขึน้เรือ
กลบัสหรฐัอเมริกาแต่เรือออกจากปากอ่าวไปถึงเกาะสีชงั หมอชีคก็สิน้ลม72 ซึ่งตรงกับขอ้ความท่ี
จารกึบนป้ายสสุานของหมอชีคท่ีสสุานโปรเตสแตนท ์กรุงเทพฯ วา่เสียชีวิตท่ีเกาะสีชงั 

กรณีของหมอชีคท่ีกลา่วมานี ้ชาลี เอือ้ไพบลูย ์ไดอ้ธิบายไวใ้นวิทยานิพนธข์องเขาว่า
หมอชีคเป็นผูท่ี้มี “อิทธิพล” และ “ความกวา้งขวาง” อนัมีท่ีมาจากการเป็นมิชชนันารีและใชค้วามรู ้
ทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกับเจา้นายเชียงใหม่ เห็นได้
จากการท่ีหมอชีคใชค้วามรูท้างการแพทยส์มยัใหมร่กัษาอาการป่วยของแมเ่จา้เทพไกสร พระชายา
ของเจา้นครเชียงใหมจ่นหายเป็นปกติ หมอชีคจึงไดร้บัพระราชทานทรพัยส์ินมีคา่และท่ีดินผืนหนึ่ง
จากแม่เจา้เทพไกสร ประกอบกบัการท่ีหมอชีคปรบัตวัใหเ้ขา้กับสงัคมเชียงใหมไ่ดเ้รว็ พูดค  าเมือง
ไดค้ลอ่งแคลว่ ท าใหห้มอชีคกลายเป็นผูม้ีอิทธิพลและเป็นท่ีรูจ้กัอย่างกวา้งขวางในเชียงใหม ่แมว้า่
หมอชีคจะลาออกจากการเป็นมิชชนันารีในพ.ศ.2427 แตจ่ากการท่ีเขาเป็นอดีตมิชชนันารีและเป็น

                                                             
72

 จิระนนัท ์พิตรปรีชา.  (2552).  ลกูผูช้ายชื่อนายหลยุส.์  หนา้ 160.  



  36 

ผูม้ีอิทธิพลในเชียงใหม่ ท  าให้หมอชีคเป็นท่ีพึ่งพาของมิชชันนารีอเมริกันคนอ่ืน ๆ ในเชียงใหม่
เน่ืองจากหมอชีคมีทัง้ก  าลงัทรพัยแ์ละก าลงัคนพรอ้ม73 

ครอบครวัของสีโหมเ้ป็นสว่นหนึ่งของทนุนิยมท่ีเขา้มาในลา้นนาโดยจากประวตัิหนาน
ศรีวิชัยพบว่าก่อนทศวรรษ 2420 หนานศรีวิชัยเป็นช่างฝีมือชั้นสงู ท างานช่างแกะสลกัรบัใชง้าน
ก่อสรา้งในคุม้เจา้นายเมืองเหนือในสถานะไพร่ ถูกเกณฑแ์รงงานตามพันธะสงัคมท่ีก าหนดไวใ้น
ระบบมลูนาย-ไพรใ่นสงัคมลา้นนา ซึ่งแมว้่าไพร่จะเป็นช่างฝีมือแตก่็ตอ้งเป็นแรงงานเกณฑท่ี์ไมม่ี
ค่าตอบแทนทางรายได ้คงแลกเปลี่ยนเพียงสิทธิประโยชนก์ารรบัความคุม้ครองจากมลูนายตน้
สงักัด ไม่ใหอ้  านาจมลูนายอ่ืนเขา้มาใชอ้  านาจบงัคบัเกณฑแ์รงท างานอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามพนัธะท่ี
ก าหนด ต่อมาเมื่อหนานศรีวิชัยเปลี่ยนมานับถือคริสตศ์าสนา เศรษฐกิจครวัเรือนของครอบครวั
วิชัยจึงดีขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาท่ีสมาชิกครอบครัวไดย้้ายเขา้มาอยู่อาศัยอยู่กับ
ครอบครวัหมอชีค แม่วรรณดีไดท้  าหนา้ท่ี “แม่นม”74 ช่วยเลีย้งดบูุตรทัง้สาม สีโหมเ้วลานั้นอายุ 8 
ขวบติดตามมารดาเขา้มาอยู่ดว้ยกนัท่ีบา้นครอบครวัชีค และหลงัจากการรบัศีลบัพติสมาเขา้ถือ
ศาสนาคริสตอ์ย่างเป็นทางการในพ.ศ.2420 ในปีต่อมาครอบครัววิชัยจึงอพยพเขา้มาอยู่และ
ท างานกบัหมอชีคเป็นการถาวร และ “ไมไ่ดล้งไปอยู่ท่ีบา้นเมืองสาดอีกเลย”75 

นอกเหนือจากการออกจากสมาชิก “บา้นเมืองสาด” ชุมชนดัง้เดิมแลว้ ในพ.ศ.2421 
บันทึกพงศาวดารตระกูลวิชัย ปรากฏความส าคญัสั้น ๆ  ว่า  “ครัน้ถึงปีค.ศ.1878/2421ไดร้ับใบ
ปล่อยออกจากจ้าว”76 หมายความว่าหนานศรีวิชัยและแม่วรรณดี ไดร้ับหนังสือทางการของ
ผูป้กครองนครเชียงใหม่ แสดงว่าครอบครวัวิชยัไดร้บัการยกเลิกสถานะไพร่ในสงักดัมลูนายท่ีเป็น
เจา้นายเมืองเหนือ หนานศรีวิชยั แมว่รรณดี รวมถึงสีโหมจ้ึงเป็นราษฎรเสรีมีอิสระหลดุพน้จากการ
เป็นไพร ่ตามนโยบายและกฎหมายปฏิรูปการปกครองทอ้งถ่ินท่ีรฐับาลส่วนกลางบังคบัใชใ้นเมือง

                                                             
73 ชาล ีเอือ้ไพบลูย.์  (2555).  ความสมัพนัธ์เชงิอ านาจระหว่างมชิชนันารอีเมริกนักบักลุม่ชนชัน้ต่าง ๆ 

ในสงัคมเชยีงใหม ่พ.ศ.2410-2484.  หนา้ 158-167. 
 74 บทบาทแม่นมในสงัคมชาวผิวขาวที่เขา้มาตั้งถ่ินฐานในเอเชียในคริสตศ์ตวรรษที่ 19 มีค่านิยมจา้ง

หรอืซือ้ตวัสตรพีืน้เมืองที่มีบตุรเล็ก สามารถท าหนา้ที่เลีย้งดแูละหรอืแมแ้ต่ใหน้มทารกในครอบครวัชาวผิวขาว ใน
ลกัษณะเดียวกบัครอบครวัชนชัน้สงูในยุโรปหรอืครอบครวัเจา้นายและขนุนางในตะวันออก แม่นมมกัเขา้มาอยู่
รว่มบา้นเดียวกบันายจา้งจึงมีสถานะสงูกว่า “คนใช”้ บตุรหลานในครอบครวัผูถู้กเลีย้งด ู ก็จะสนิทสนมผกูพันกับ
แม่นม แม้จะไม่ได้มีสถานะเท่าสมาชิกครอบครัวเดียวกันก็ตาม (แม่นมในความหมายนี ้ตรงกับค าเรียก
ภาษาองักฤษว่า “Nanny” จาก http://en.mwikipedia.org.wikiwiki.Nanny) 

 75 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 28. 
 76 แหลง่เดมิ. 

http://en.mwikipedia.org.wikiwiki.nanny/
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เหนือ77 โดยการหลดุพน้จากสถานะไพร่ ยังหมายถึงหลดุพน้จากความสมัพันธแ์บบอปุถัมภม์ูล
นาย-ไพร ่ไมต่อ้งถกูเกณฑแ์รงงงานหรือจ่ายภาษีใหก้ลุม่ผูป้กครองในทอ้งถ่ิน แตต่อ้งช  าระภาษีแก่
ขา้ราชการส่วนกลางกรุงเทพฯ แทน ราษฎรท่ีเป็นเสรีชนจึงมีเวลาอิสระในการเลือกท างานหรือ
ประกอบอาชีพตามทักษะความสามารถเฉพาะตวัไดร้บัค่าจา้งตอบแทนและไม่อยู่ภายใตค้วาม
คุม้ครองของมลูนายตน้สงักดัอีกตอ่ไป  

 ทั้งนี ้มีขอ้สังเกตว่ามีความเป็นไปไดท่ี้หนานศรีวิชัยจะมีโอกาสใช้เวลาอิสระ
นอกเหนือการท างานรบัใชศ้าสนาในฐานะท่ีมีทกัษะพิเศษช่างฝีมืออิสระ รบัจา้งท างานช่างฝีมือ
ก่อสรา้งอาคารและสิ่งก่อสรา้งพืน้ฐานในตวัเมืองเชียงใหม ่ท่ีก  าลงัเติบโตกลายเป็นเมืองสมยัใหม่
ภายใตเ้ศรษฐกิจการคา้อตุสาหกรรมป่าไมส้กัและคา้ขาย และไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเงินตรา ดงัท่ี
บันทึกพงศาวดารตระกูลวิชัยเล่าว่าในพ.ศ. 2422 หมอชีคยา้ยบา้นออกมาสรา้งบา้นหลงัใหม่ท่ี
บา้นแมข่า่ ฝ่ังตะวนัตกล าน า้ปิงและไดเ้ริ่มตน้ท าการคา้ขาย โดยไดช้กัชวนหนานศรีวิชยัเขา้หุน้ท  า
การคา้ชา้ง78  การคา้ครัง้นัน้หนานศรีวิชยัใชเ้งินสะสมสว่นตวั 600 รูปี ร่วมลงทุนเขา้หุน้คา้ชา้งกบั
หมอชีค โดยหนานศรีวิชยัและสมคัรพรรคพวกรวม 9 คนรวม “เจา้นอ้ยสิงคะ”79 พากนัไปซือ้ชา้ง 4 

                                                             

 77 การปฏิรูปการปกครองลา้นนาของรฐับาลสยามกรุงเทพฯ เป็นกระบวนการปูทางใหอ้  านาจสยามเขา้
สู่ลา้นนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่พ.ศ.2416 (สญัญาเชียงใหม่) และพ.ศ.2426 สญัญาเชียงใหม่ฉบับที่ 2 ใน
เรื่องการจดัเก็บภาษีอากรและการจัดการป่าไมท้ี่เป็นการดงึอ  านาจบรหิารจัดการเศรษฐกิจหลกัลา้นนาออกจาก
การจดัการของเจา้ลา้นนามาสูข่า้ราชการจากกรุงเทพฯ ในที่สดุน  ามาสู่การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพในปี 
2442 ที่ท  าให้เจ้าล้านนาสูญเสียอ  านาจการเมืองการปกครอง กลายเป็นข้าราชการส่วนกลางสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จากกรุงเทพฯ เขา้มาบริหารราชการในลา้นนาทุกระดับ โดยแบ่งการปกครองเป็นมณฑล 
นคร เมือง แขวงหรืออ  าเภอ ต าบลและหมู่บา้น มีผูป้กครองรบัผิดชอบแต่ละระดับ (ดูรายละเอียดใน รตันาพร 
เศรษฐกลุ.  (2552).  ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกิจวฒันธรรมแอ่งเชยีงใหม-่ล าพูน.  หนา้ 212-227) 
 78 ชา้งเป็นสตัวท์ี่มีความส  าคญั นอกจากเป็นการแสดงเกียรติยศของเจา้นายฝ่ายเหนือแลว้ ยงัเป็น
พาหนะที่เหมาะกบัภูมิภาคนี ้เพราะการเดินทางในยุคสมยัที่ถนนหนทางยงัไม่สะดวก ชา้งสามารถขา้มภูเขา ขา้ม
หว้ยน า้ล  าธารไดเ้ป็นอย่างดี และยังจ าเป็นในการใชล้ากซุงดว้ย  
 79 เจา้นอ้ยสงิฆะ เป็นตน้สกลุ สงิหเนตร ผูร้บัความเชื่อเป็นครสิเตียนจากศาสนาจารยแ์ดเนียล แมคกิล
วารี เป็นปู่ ของ จินดา สิงหเนตร  (พ.ศ.2445-2528) คริสเตียนชาวเชียงใหม่ และเป็นแพทยป์ระจ าโรงพยาบาล
แมคคอรม์ิค จงัหวดัเชียงใหม่. 
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เชือกจากเมืองน่านขึน้ไปขายท่ีแมฮ่่องสอน บนัทึกประวตัิตระกลูวิชยัระบวุา่ “พ่อหนานสามารถท า
ก าไรไดถ้งึเท่าตวัคอืขายชา้งไดเ้งนิ 1,200 รูปี”80 

นอกจากหนานศรีวิชัยแลว้สีโหมก้็ไดม้ีโอกาสเริ่มตน้รับผิดชอบการท างานในโลก
ธรุกิจดว้ยการช่วยงานหนานศรีวิชยั ซึ่งรบัผิดชอบการช่วยเหลือธรุกิจป่าไมข้องหมอชีคในต  าแหน่ง 
“ผูจ้ดัการดูแลแทนหมอชีคทั่วไป ไดไ้ปตรวจการป่าไมท้กุทีท่กุต าบลคอืในเขตสีจ่งัหวดั”81 (หมอชีค
ไดร้บัอนญุาตสมัปทานท าไมข้อนสกัในเขตจงัหวดัเชียงใหม ่ล  าพนู ล  าปาง และแพร)่ โดยสีโหมท้  า
หน้าท่ีเป็นผูช้่วยงานพ่อหนาน งานหลักของสีโหมค้ือ “หนา้ที่ ๆ ส าคัญ ๆ หลายต าแหน่งเช่น
เกี่ยวกบัการเงนิเป็นตน้”82 การท่ีสีโหมไ้ดท้  างานเป็นผูช้่วยของหนานศรีวิชยัซึ่งเป็นผูจ้ดัการธรุกิจให้
หมอชีค โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีสีโหมไ้ดท้  างานดา้นการเงินคงท าใหเ้ขาไดเ้รียนรูร้ะบบบริหาร
จดัการธรุกิจ โดยเฉพาะการควบคมุตน้ทนุในธรุกิจ ตลอดจนสีโหมค้งไดเ้รียนรูอ้ตุสาหกรรมแปรรูป
ไมภ้ายในโรงเลื่อยท่ีตัง้อยู่ริมแมน่  า้ปิง ความรูแ้ละประสบการณชี์วิตเหลา่นีค้งเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ี
ท  าใหส้ีโหมม้ีโลกทศันท่ี์จดัไดว้า่เป็นทศันะแบบสมยัใหมเ่มื่อเปรียบเทียบกบัทศันะของคนพืน้เมือง
เชียงใหมท่ี่ไมม่ีความรูแ้ละประสบการณแ์บบเดียวกบัท่ีสีโหมม้ี 

2.2  การเขยีน “หนังสือฝากสีโหม้”: ภาพสะท้อนความเป็น “คนล้านนา” ในกรอบคดิแบบ 
“ตะวันตก 

นบัตัง้แตก่ารปฏิวตัิอตุสาหกรรมในยโุรปท่ีเริ่มขึน้ในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 18  ท าให้
มหาอ านาจตะวนัตกสนใจพืน้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อนัน าไปสู่การล่าอาณานิคมในภมูิภาค
แถบนีร้วมทัง้สว่นอ่ืน ๆ ของโลก เพ่ือผลประโยชนด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและตลาดส าหรบัรองรบั
ผลผลิตอตุสาหกรรมจากยโุรป บนัทึกการเดินทางสว่นใหญ่จึงเป็นงานเขียนของนกัเดินทาง นกัการ
ทูต หมอสอนศาสนา ชาวองักฤษและฝรั่งเศสท่ีสนใจในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งขอ้มลู
ทางกายภาพ ขอ้มลูทางสงัคมและวฒันธรรม ความจริงเชิงประสบการณไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทตอ่โลก
ทัศนข์องชาวตะวนัตกมากขึน้ โดยเฉพาะงานเขียนในช่วงศตวรรษท่ี 19 งานเขียนย่ิงถกูกระตุน้ให้
พยายามคน้หาความจริงของดินแดนและผูค้นท่ีห่างไกลดว้ยการบันทึกและบรรยายผ่านตวัอกัษร
อย่างละเอียดลออในทกุสิ่งท่ีประสบพบเจอ รวมถึงการแสดงดว้ยแผนท่ี ภาพวาดและภาพถ่าย แม้

                                                             

 80 บุญเสริม สาตราภัย และ กมลธร ปาละนันทน.์   (2557).  เล่มเดิม.  หนา้ 28. ในเวลานั้นเศรษฐกิจ
แบบเงินตราเริ่มแพรห่ลายเขา้มายงัลา้นนา ชาวองักฤษและคนในบังคบัอังกฤษที่เขา้มาท าป่าไมจ้งึน  าเงินรูปีของ
อินเดียที่องักฤษใชใ้นพม่าเขา้มาใชใ้นลา้นนาดว้ย. 
 81 แหลง่เดมิ.  หนา้ 28. 
 82 แหลง่เดมิ.  หนา้ 28. 



  39 

จะมีนยัยะเรื่องผลประโยชนแ์ละอคติทางวฒันธรรมแฝงอยู่แตก่็มีคณุคา่ในฐานะหลกัฐานรว่มสมยั
ใหไ้ดศ้กึษา83 

งานเขียนของมิชชันนารีอเมริกันผูเ้ผยแพร่คริสตศ์าสนาก็มีลกัษณะเช่นเดียวกัน ดงัจะ
เห็นไดจ้ากจดหมายฉบับแรกของคณะกรรมการมิชชั่นเพรสไบทีเรียนโพน้ทะเลถึงมิชชันนารีท่ี
เดินทางไปปฏิบตัิงานในสยามพ.ศ.2398 (ค.ศ.1846) ไดแ้นะน าวา่ “...เราจะรูส้กึยนิดมีากถา้ไดร้บั
ข่าวจากคุณเดอืนละครัง้ หรือในช่วงเวลาประมาณนี.้. ควรมีรายละเอียด...ที่แสดงทกุ ๆ อย่าง ที่
จะท าใหบ้รรดามิตรสหายของคุณทีน่ี่กบัคริสตจกัรโดยส่วนรวมมีความคุน้เคยกบัดนิแดนที่มแีสง
สว่างรบิหรีแ่ห่งนี”้84 เรื่องราวท่ีบนัทึกจะเป็นเรื่องเก่ียวกบัสภาพสงัคมวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ 
เทคโนโลยี วิทยาการตา่ง ๆ รวมทัง้สภาพเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง เป็นตน้ 

 ในระยะเวลาหนึ่งปีเศษของการจากบา้นไป สีโหมเ้ขียนจดหมายกลบัมารวม 24 
ฉบบั คือเฉล่ียเดือนละ 2 ฉบบั เหมือนกบัธรรมเนียมการเขียนจดหมายของครอบครวัแมคกิลวารีท่ี
มกัจะตอ้งเขียนจดหมายเดือนละ 1-2 ฉบับถึงบุตรสาวของเขาท่ีไปอยู่สหรฐัอเมริกา85 ภาษาท่ีใช้
เขียนแบบไม่เป็นทางการ คือเขียนเหมือนจดหมายสว่นตวัโดยทั่ว ๆ  ไป เหมือนใชภ้าษาพดูคยุกนั
ในครอบครวัตามปกติ และเนือ้หาในจดหมายมีความหลากหลายตัง้แตบ่อกเล่าถึงสารทกุขส์กุดิบ 
สิ่งท่ีไดป้ระสบพบเจอตลอดการเดินทางตัง้แตอ่อกจากเชียงใหมผ่า่นเมืองตา่ง ๆ จนไปถึงเมืองโอ๊ค
แลนด ์ประเทศสหรฐัอเมริกา อปุนิสยัเรื่องการเขียนนีน้่าจะไดร้บัการปลกูฝังในวยัเด็กเมื่อครัง้ท่ี
เรียนหนงัสือกบัมิสเอดน่า โคล และมิสแคมเบลล ์แมจ้ะยงัไมใ่ช่การเรียนการสอนในระบบแตก่็เนน้
การอา่นและเขียน และเมื่อไดเ้ดินทางมากบัแหมม่ชีค ซึ่งเป็นมิชชนันารีและเป็นบตุรสาวของหมอบ
รดัเลย ์ผูใ้หก้  าเนิดหนงัสือพิมพฉ์บับแรกของไทย86 ย่ิงเป็นไปไดม้ากท่ีสีโหมจ้ะไดร้บัการฝึกฝนให้

                                                             

 83 ฉลอง สนุทราวาณิชย.์  (2550).  ค าน า.  ทอ้งถิ่นสยามยคุพระพทุธเจา้หลวง. เรยีบเรยีงจาก 
Temples and Elephants : The narrative of a journey of exploration through upper Siam and Lao by 
Carl Bock.  เสถียร พนัธรงัส ีและ อมัพร ทีขะระ.  หนา้ 14.  
 84 แมคฟารแ์ลนด ์จอรจ์ บรดัเลย ์(บรรณาธิการ).  (2555).   หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828-ค.ศ.
1928.  หนา้ 421. 
 85 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายพั.   McGilvary Papers. Letter of Daniel McGilvary to his 
daughter, Cornelia on November 13th, 1882.  
 86 นายแพทยแ์ดน บีช บรดัเลย ์หรือหมอบรดัเลย ์มิชชันนารีชาวอเมริกัน เป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์ 
หนังสือจดหมายเหตุ บางกอกรีคอรเ์ดอร ์หรือ The Bangkok Recorder เป็นหนังสือพิมพฉ์บับแรกของไทยซึ่ง
บันทึกข่าวสาร เหตุการณส์  าคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนือ้หาในแต่ละฉบับมีข้อมูลหลากหลาย เช่น  
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี การแพทย ์ เผยแพรค่รัง้แรกในวนัที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2387. 
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เห็นความส าคัญของการจดบันทึกผ่านจดหมายเพ่ือถ่ายทอดให้ผูอ้่านไดร้ับรูเ้รื่องราวต่าง ๆ  
โดยเฉพาะเรื่องบา้นเมืองของมิชชันนารีอเมริกัน ซึ่งคนลา้นนาคงไดร้ับรูจ้ากการบอกเล่าของ
มิชชนันารีถึงสภาพบา้นเมืองและความเจริญศิวิไลซต์า่ง ๆ ของบา้นเมืองตน  

เมื่อสีโหมไ้ดไ้ปสมัผสั เขาจึงไดแ้สดงทศันะและมมุมองผา่นสายตาของคนท่ีเดินทางจาก
โลกจารีตลา้นนาไปสู่โลกสมยัใหม่ท่ีสหรฐัอเมริกา อีกทั้งยังเปรียบเทียบกับบา้นเมืองท่ีกรุงเทพฯ 
และเชียงใหม ่เพ่ือใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ใจและเห็นภาพชดัเจนมากท่ีสดุ ประกอบกบัอปุนิสยัของสีโหมท่ี้
แสดงใหเ้ห็นว่า เขาน่าจะเป็นคนใฝ่รู ้ช่างสงัเกตและช่างสงสยัไต่ถาม อนัเป็นลกัษณะนิสยัและวิธี
คิดแบบตะวนัตกในยคุศตวรรษท่ี 19 ท่ีใหค้วามส าคญักบัการแสวงหาความรู ้ความจริงและความ
เป็นเหตเุป็นผลแบบวิทยาศาสตร์87 จดหมายสีโหมจ้ึงเป็นเสมือนบนัทึกประสบการณก์ารเดินทางท่ี
มีคณุคา่รว่มสมยัชิน้หนึ่ง ดว้ยเหตวุา่ในยคุนัน้คนลา้นนาทั่วไปไมนิ่ยมการจดบนัทึก เพราะความรู ้
ในสงัคมลา้นนาตัง้แต่สมยัดัง้เดิมนัน้เป็นการศึกษาในวดั การเล่าเรียนเนน้การท่องจ าเนือ้หาจาก
ต  าราและการถ่ายทอดแบบมขุปาฐะ คือถ่ายทอดกนัแบบปากตอ่ปาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             

 
87 ฉลอง สนุทราวาณิชย.์  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 14. 
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ภาพประกอบ 7 หนงัสือฝากสีโหม ้วิชยั ฉบบัอกัษรลา้นนา 

ท่ีมา : เสรินทร ์จิรคปุต ์

นอกเหนือจากนัน้ ทัศนะการมองโลกแบบตะวนัตกส่วนใหญ่มกัจะบันทึกเรื่องราวท่ีคน
ทอ้งถ่ินไมเ่ห็นว่าส  าคญัหรือควรคา่แก่การบันทึกอย่างละเอียดอีกดว้ย เช่น สภาวะขา้วยากหมาก
แพง หรือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ88 ดงัท่ีสีโหมไ้ดเ้ล่าเรื่องของเมืองโอ๊คแลนดท่ี์เขาและแหมม่
ชีคอาศยัอยู่นัน้วา่ แมส้ภาพภมูิประเทศจะมีภเูขาลอ้มรอบคลา้ยเชียงใหม ่อากาศก็ไมห่นาวเท่าใด
นกั แตก่็ไมม่ีมดง่าม มดแดง เหลือบยงุริน้ไรชกุชมุเหมือนเหมือนบา้นเมืองตน พวกไมไ้ผไ่มซ้างท่ีหา
ไดท้ั่วไปในเมืองเชียงใหมก่็ไมม่ี   “...เมอืงคาลฟิอเนยีนีบ้่พอหนาวเท่าใด ลางวนั [บางวนั] ก็หนาว 
ลางวนั [บางวนั] ก็บ่พอหนาว...อนันึ่ง [อนึ่ง]  ที่เมืองนีม้ดง่ามบ่มี มดสม้ [มดแดง] บ่มี ริน้ยงุบ่มี 
ไม่ไผ่ ไมบ้ง ไมซ้างและไมก๋้วงต่าง ๆ บ่ม.ี..เมอืงอกแลนนัน้มดีอยแวดลอ้มอยู่เหมอืนเชียงใหม่”89  

การท่ีสีโหมซ้ึ่งเป็นคนเชียงใหมค่นแรกท่ีมีโอกาสเดินทางไปสหรฐัอเมริกา เช่ือแน่วา่เขาคง
อยากจะบนัทึกประสบการณแ์ละสิ่งท่ีไดพ้บเจอมาถ่ายทอดใหพ้่อแมท่ี่เชียงใหมฟั่ง สีโหมม้ิไดเ้พียง
เขียนจดหมายถึงพ่อแม่เขาเท่านั้น แต่ยังไดเ้ขียนถึงญาติสนิทและมิตรสหายชาวพืน้เมืองอีกดว้ย 

                                                             

 88 รตันาพร เศรษฐกุล. ( 2539).  เลม่เดมิ.  หนา้ 16. 
 89 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 96. 
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ดงัถอ้ยค  าท่ีปรากฎในจดหมายของ “ค  าอา้ย” นอ้งชายของแมค่  าป้อ (ไชยวณัณ)์ วิชยั ภรรยาสีโหม ้
ความวา่ 

 
   “ขา้พเจา้ ค าอา้ยสวสัดีค านบัมายงัสีโหมไ้ดแ้จง้ [ทราบ] ดว้ยขา้ไดร้บัหนงัสือที่สีโหมไ้ด้

ฝากไปหาขา้นัน้ก็มคีวามยนิดแีท ้[นกั] ...ดว้ยไดรู้ข่้าวว่าสโีหมอ้ยู่ทีเ่มืองอกแลนก็มคีวามสบาย แล

ไดห้นั [เห็น] ของแปลกประหลาดต่าง ๆ ที่เมืองเราบ่มีนัน้ ขา้ก็มีความยินดีดว้ยที่สีโหมไ้ดเ้ขียน

หนงัสอืฝากมาหาขา้ แลไดบ้อกดว้ยสพัพทกุสิ่งทีข่า้บ่เคยไดห้นัไดฮู้ ้[ไดเ้หน็ไดรู้]้ นัน้ ขา้ก็อยากใคร่

หันแท ้[ไดเ้ห็นนกั] ขา้บ่ไดห้ัน [เห็น] ขา้เชื่ออยู่ทุกสิ่ง ดว้ยเราทังสองก็เป็นเพื่อนที่รักกันมาแต่

ก่อน”90 

 

ค าอา้ยรูส้ึกดีใจท่ีไดร้บัจดหมายของสีโหมท่ี้ตอ้งห่างกนัไปยังดินแดนไกลอีกซีกโลก และ
ยงัไดส้ง่ขา่วคราวเรื่องราวตา่ง ๆ ท่ีบา้นเมืองเชียงใหมไ่มม่ี การบรรยายถ่ายทอดของสีโหมท้  าใหค้น
อ่านสามารถจินตนาการตามจนอยากไปเห็นเองดว้ยตาตนเอง และมีหลักฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่
สีโหมย้ังไดเ้ขียนจดหมายไปถึงเพ่ือนช่ือ “อา้ยถา” ซึ่งคงจะอยู่ในชุมชนคริสเตียนดอยสะเก็ด 
เ ชียงใหม่ ถ้อยค  านี้ปรากฏอยู่ในจดหมายของหนานศรีวิชัย ท่ีเขียนไปถึงสีโหม้ขณะอยู่ ท่ี
สหรฐัอเมริกา ความวา่ “พ่อไดอ่้านหนงัสอืสโีหมห้ือ้ [ให]้เขาฟัง หนงัสอืทีฝ่ากไปหาอา้ยถานัน้ เขา
ว่าไผอ่านก็บ่สูเ้ป็นค า [ใครอ่านก็ไม่สูเ้ป็นค า] เพราะเขาบ่ฮู ้[ไม่รู]้ ดว้ยการทีว่่านัน้แลบ่สลาด [ไม่
ฉลาด] ดว้ยหนงัสือ”91 การท่ีสีโหมเ้ขียนจดหมายถึงพ่อแม่พ่ีนอ้งอีกทัง้มิตรสหายท่ีเชียงใหมอ่ย่าง
สม ่าเสมอนัน้ แมว้า่บางคนจะยงัไมรู่ห้นงัสือนกัแตก่็สามารถสื่อสารกนัไดด้ว้ยการใหผู้รู้ห้นงัสืออา่น
ใหฟั้ง เมื่อเห็นอะไรท่ีดีงาม ดแูปลกตาก็อยากใหพ้่อแมพ่ี่นอ้งท่ีเชียงใหม่ไดม้าเห็นดว้ยกนั  ดงัเมื่อ
ครัง้ท่ีสีโหมไ้ปเท่ียวชมในอาคารท่ีมีการจดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกบัสงครามกลางเมืองสหรฐัอเมริกา

                                                             

 90 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายพั.  RG 008/90 (2) B.1 Folder 1 p.3. เอกสารนีต้น้ฉบบัเป็น
อกัษรลา้นนา ปรวิรรตเป็นอกัษรไทยโดย อริศา เลศิพฤกษ์  หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั.  เป็นเอกสารที่
ไม่ไดตี้พิมพ.์ 
 91 หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั.  หลกัฐานชิน้นีเ้ป็นอกัษรตวัเมืองลา้นนา ปรวิรรตเป็นภาษาไทย
โดย อริศา เลิศพฤกษ์ เจา้หนา้ที่หอจดหมายเหตุฯ ซึ่งไม่ไดจ้ัดพิมพ ์จากการสมัภาษณผ์ูป้ริวรรต ทราบว่าพบ
เอกสารชิน้นีโ้ดยบงัเอิญเมื่อราวเดือนมิถนุายน พ.ศ.2559 โดยปะปนอยู่ในแฟ้มขอ้มลูเอกสารของนายแพทยแ์ดน 
บีช บรดัเลย.์  
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ซึ่งจ  าลองเหตุการณ์เสมือนจริง ท าให้สีโหม้ไดร้ับทั้งความรู ้และความเพลิดเพลินปนความ
มหศัจรรยใ์จเป็นอย่างย่ิง จนอดไมไ่ดท่ี้อยากใหค้นเชียงใหมไ่ดม้าเห็น 
 

  “เมือ่ขึน้ไปแผว [ถงึ] ในนัน้ ขา้พอ [ถงึกบั] สะดุง้ ดว้ยว่าเหมอืนทกุสิ่ง...ผ่อ [มอง]  ดูทหาร

ทัง้สองฝ่ายรบกนัก็หลายหมืน่คน ยงิสนิาด [ปืนใหญ่] อ ่ามอ็ก [ปืนเลก็] ก็เหมอืนเรายงิ เป็นควนัก็

เหมือนควนัแท ้[จริง]  เวน้แต่ว่าบ่มีเสียง...หนั [เห็น] เลือดยอ้ยลงก็เหมือนเลือดแท ้[จริง]...ผ่อดู
ปลาด [มองดูประหลาด] เหลือ [เกิน] ปัญญาที่ขา้จักรู.้..ปัญญาแลเขาเขียนเหลือ [เกิน] ปัญญา

มนษุย ์ใคร่หือ้ [อยากให]้ พ่อแม่พีน่อ้งทกุคนมาหนั [เหน็] มารู”้92 

  

 ถอ้ยค  านีแ้สดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะอปุนิสยัพืน้ฐานของสีโหม ้วา่เป็นคนท่ีมีความผกูพนักบั
คนในครอบครวัและญาติสนิทมิตรสหาย เพราะจดหมายของเขาไมเ่พียงแตส่ง่ข่าวสารทกุขส์กุดิบ
เท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณใ์หค้นอ่านไดร้บัรูเ้รื่องราวของดินแดนต่างบา้นต่าง
เมืองอีกดว้ย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นตวัตนคนลา้นนาไดอ้ย่างดีในเรื่องความสมัพนัธ ์กลา่วคือ 
คนลา้นนาใหค้วามส าคญักับคนในครอบครวัและความมีมนุษยสัมพันธใ์นสงัคม ผูค้นในสงัคม
เกษตรกรรมอย่างคนลา้นนานัน้เมื่อจะประกอบกิจการงานใดก็มกัจะรว่มมือร่วมใจกนั มีความเอีอ้
เฟ้ือเผื่อแผช่่วยเหลือกนัดว้ยความสมคัรใจ เช่น การสรา้งบา้นปลกูเรือน งานขึน้บา้นใหม ่งานบวช 
คนลา้นนาถือวา่มนษุยเ์กิดมาตอ้งมีความสมัพนัธก์นัและพึ่งพาอาศยักนัจึงจะมีความมั่นคงอยู่เย็น
เป็นสขุได ้ สิ่งนีจ้ึงเป็นพืน้ฐานบุคลิกลกัษณะของคนลา้นนาคือมีความมีชีวิตชีวาแช่มช่ืนเบิกบาน 
มีความสภุาพออ่นนอ้มออ่นโยน จริงใจและมีไมตรีจิตตอ่กนั93 อาจกลา่วไดว้า่ สีโหมเ้ขียนจดหมาย
เพ่ือสง่ขา่วคราวความระลกึนึกถึงกนัและยงัถือโอกาสบอกเลา่แบ่งปันประสบการณ ์อนัเป็นเสมือน
การเปิดโลกทัศนใ์หก้ับคนเชียงใหม่ไดพ้บกบัโลกสากล เพ่ือจะไดป้รบัตวัใหเ้ท่าทันกบักระแสการ
เปลี่ยนแปลงสูค่วามทนัสมยัท่ีก  าลงัเกิดขึน้ในลา้นนา 

 
 
 

                                                             

 92 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 89. 
93 สทิธ์ิ บตุรอินทร.์  (2522).  โลกทศันช์าวไทยลานนา.  หนา้ 30. 
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2.3 โลกทัศนข์องสีโหม้ทีส่ะท้อนให้เหน็ในหนังสือฝาก 24 ฉบับ 

2.3.1 “โลก” และผูค้นในทศันะของสีโหม ้วิชยั 
 บทความเรื่อง “โลกของนางนพมาศ” ของ นิธิ เอียวศรีวงศ ์ไดเ้สนอประเดน็ส  าคญั

ในการศกึษาโลกทศันข์องคนสมยัตน้รตันโกสินทรว์า่สิ่งท่ีควรพิจารณาไดแ้ก่ ทศันะท่ีคนในสมยันัน้
มีตอ่โลกท่ีตนอยู่อาศยั การพรรณนาถึงลกัษณะสณัฐานของโลกท่ีพวกเขาอยู่อาศยันัน้เป็นอย่างไร 
บา้นเมืองตา่ง ๆ และผูค้น ท่ีอยู่ในโลกเป็นอย่างไร เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัอย่างไร เป็นสิ่งท่ีบ่งชีถ้ึงการ
จัดวางต  าแหน่งแห่งท่ีของบา้นเมืองของตนว่าอยู่ตรงไหน อย่างไร ตนมีสถานะอย่างไรในโลก 
เก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน ๆ ในโลกอย่างไร94   

ในการท าความเขา้ใจโลกทัศนข์องสีโหม ้วิชัย ผูวิ้จัยเห็นดว้ยกับขอ้เสนอของ นิธิ 
เอียวศรีวงศ ์ว่าการท าความเขา้ใจโลกทัศนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นควรท าความเขา้ใจถึง
ทศันะท่ีบคุคลหรือกลุม่บคุคลนัน้ ๆ มีตอ่โลกท่ีตนอยู่อาศยั ดงันัน้ผูวิ้จยัจะไดอ้ธิบายถึง “โลก” และ
ผูค้นในทศันะของสีโหมโ้ดยวิเคราะหต์ีความจากหนงัสือฝากท่ีสีโหมเ้ขียนถึงพ่อแม ่ เน่ืองจากผูวิ้จยั
มองว่าทัศนะ “โลก” และผูค้นของสีโหม ้วิชัย เป็นส่วนหนึ่งในการท าความเขา้ใจ “โลกทัศน”์ ของ
เขา  

“โลก” ในทัศนะของสีโหม้ วชิัย  
ทัศนะเรื่อง “โลก” ของสีโหมท่ี้ปรากฏในหนังสือฝากท่ีสีโหมเ้ขียนถึงพ่อแม่เป็น

การเล่าถึงประสบการณจ์ากการเดินทางโดยทางเรือเดินสมทุร ผ่านประเทศและบา้นเมืองท่ีมีอยู่
จริงตามแผนท่ีภมูิศาสตรแ์บบตะวนัตก เช่น เกาะฮ่องกง ประเทศญ่ีปุ่ น เมืองซานฟรานซิสโก ซึ่ง
เป็นทัศนะเรื่อง “โลก”ท่ีมีความแตกตา่งจากทศันะของคนลา้นนารุ่นก่อน รวมถึงทัศนะคนลา้นนา
บางสว่นท่ีรว่มสมยักบัสีโหมด้ว้ย 

เร่ืองลักษณะของโลกและทวปีบนโลก 
 การเดินทางจากเชียงใหม่ไปสหรฐัอเมริกาของสีโหม ้วิชัย เป็นการเดินทางโดย 

“เรือแม่ปะ” หรือ “เรือหางแมงป่อง” ล่องตามล าน า้แม่ปิงมายงักรุงเทพฯ จากนั้นตอ้งขา้มน า้ขา้ม
ทะเลไปยังแดนไกลดว้ยเรือก าป่ันหรือเรือกลไฟไปในมหาสมทุรและตอ้งผจญภยักบัการเดินทาง
เป็นเวลานานหลายวนั สีโหมไ้ดบ้รรยายถึงการเดินทางไวใ้นหนงัสือฝากฉบบัท่ีหนึ่งวา่ 
 

                                                             
94 นิธิ เอียวศรีวงศ์.  (2538). ปากไก่และใบเรือ ว่าดว้ยการศึกษาประวัติศาสตร์ -วรรณกรรมต้น

รตันโกสนิทร.์  หนา้ 430-437.   
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 “ออกจากบังกอก [บางกอก] ไปทะเล ขา้ก็เมาฟองทะเล [คลื่น] เป็น
หลายวนั จนเถิงเมืองฮองกอง [ถึงเมืองฮ่องกง] แขวงเมืองจีน...อนันึ่ง [อนึ่ง] ออกจากบงักอกไป
เกา้วนั เถิงเมืองฮองกอง ไดห้นั [เห็น] เมืองฮองกอง ก็เป็นแต่หวัเมืองนอ้ย ๆ บ่ใช่เมืองใหญ่ เป็น
เกาะรมิทะเล ตัง้อยู่ตนีดอย ขึน้แก่องักฤษเป็นเมอืงแสนสนกุดูม่วนงนั [สนกุมาก] บ่ช่างบอกหือ้ไผ 
[ ใหใ้คร] กนัจกัเล่าไปหลายก็กลวัเพือ่นจกัว่าขีอู้ ้[โกหก]"95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ฮ่องกงในยคุท่ีสีโหมเ้ดนิทางไปถึง 

ท่ีมา : https://photos.com/featured/hong-kong-hulton-
archive.html?product=poster 

 จากนั้นสีโหมอ้อกเดินทางจากฮ่องกงไปเมืองโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่ น 
สีโหมเ้ริ่มมีประสบการณจ์ากการท่ีไดส้มัผสัการเดินทางไกล ไดรู้จ้กัทอ้งทะเลอนักวา้งใหญ่ท่ีอยู่บน
แผนท่ีโลก ดงัเนือ้ความในหนังสือฝากฉบบัท่ีสามกล่าวว่า “ออกจากฮองกอง [ฮ่องกง] ขา้มทะเล
เหลอืงหกวนัแผว [ถงึ] หวัเมอืงยกกะฮามะ [โยโกฮามา] แขวงเมอืงญี่ปุ่ น”96  อยู่ญ่ีปุ่ นไมก่ี่วนัก็ตอ้ง
ออกเดินทางเพ่ือตอ่ไปยงัประเทศสหรฐัอเมริกา ดงัท่ีเขาไดเ้ขียนเลา่ในจดหมายฉบบัท่ีสองวา่ 

                                                             
95 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 75. 
96 แหลง่เดมิ.  หนา้ 77. 

https://photos.com/featured/hong-kong-hulton-archive.html?product=poster
https://photos.com/featured/hong-kong-hulton-archive.html?product=poster
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 “อนันึ่ง [อนึ่ง] จกัออกจากญี่ปุ่ น จกัขา้มมหาสมทุรพะซิฟิก [แปซิฟิค] สกัสบิแปด
วนัจะแผว [ถงึ] อเมรกิา97...อนันึ่ง [อนึ่ง] เมือ่ขา้มมหาสมทุรพะซิฟิก [แปซิฟิค] ปุ๋ นด ี[น่า]นอ้ยใจบ่
ม่วน [ไม่สนกุ]  น่ากลวันกัดว้ยบ่ไดห้นัอะสงัสกัเตือ้ [ไม่ไดเ้หน็อะไรสกัครัง้] เวน้ไวแ้ต่วนัเขา้กับวนั
ออก บ่ไดห้นั [เห็น] แผ่นดิน ในสิบสามวนับ่ไดห้นัอะสงั [เห็นอะไร] หนัแต่น ้ากับฟ้า บ่ไดป้ะไผ 
[ไม่ไดพ้บเจอใคร]... เมื่อขา้มทะเลจีนและทะเลเหลืองพอยงัแควน [ค่อยยงัชั่ว]  พอไดห้นั [เหน็] 
เกาะแลแผ่นดนิพ่อง [บา้ง] บ่เหมอืนในกลางมหาสมทุรใหญ่98 

 

 

ภาพประกอบ 9 เสน้ทางเดินเรือจากกรุงเทพฯ ผา่นมหาสมทุรแปซิฟิค ไปยงัเมืองซานฟรานซิสโก 
สหรฐัอเมริกาของสีโหมใ้นพ.ศ.2432 

 

                                                             

 
97

 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 76. 
98 แหลง่เดมิ.  หนา้ 77. 
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นอกจากนีย้งัพบว่า สีโหม ้รูว้่าบนโลกมีทวีปใหญ่ ๆ  ไดแ้ก่ ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา
เหนือ อเมริกาใต ้และแอฟริกา ซึ่งในหนงัสือฝากท่ีสีโหมส้่งถึงบิดามารดา ฉบับท่ีสิบสามไดก้ลา่ว
เรื่องนีเ้อาไว้99    

การบรรยายถึงบา้นเมืองและทวีปในโลกในลกัษณะนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่สีโหมเ้ขา้ใจและ
มองโลกตา่งจากคนลา้นนาสมยัก่อน (รวมทั้งคนร่วมสมยักับสีโหมด้ว้ย) ซึ่งมองโลกตามคติความ
เช่ือการนบัถือผีและพทุธศาสนา อนัสะทอ้นใหเ้ห็นจาก“ปฐมมลูมลูี” ต  านานก าเนิดมนษุยแ์ละโลก
ของลา้นนาท่ีถ่ายทอดทางมขุปาฐะสืบต่อกนัมาจนมีการบันทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรในภายหลงั 
โดย เนือ้หาของต  านานเรื่องนีเ้ล่าว่า เบือ้งแรกเมื่อครัง้โลกยังไม่ปรากฏนัน้ มีแต่อากาศว่างเปลา่ 
จนกระทั่งความรอ้นและเย็นมาบรรจบกนัท าใหเ้กิดลมพดัหมนุวนเป็นกลุม่กอ้นจนเกิดเป็นแผน่ดิน 
น า้ หิน แรธ่าต ุพืชพรรณและสตัวต์า่ง ๆ นานนบัหลายกปักลัป์จนกระทั่งก่อใหเ้กิดเป็นปฐมมนุษย์
คู่แรกคือปู่ สงักะสา ย่าสงักะไส ้และทั้งคู่ไดใ้หก้  าเนิดมนุษยพ์วกแรกทั้งหมด 3 คนคือหญิง ชาย 
และนปุงสกลิงค ์(ไม่ปรากฏเพศชายเพศหญิง) ดว้ยการป้ันดินและสรา้งชา้งมโนศิลา บนหลงัชา้ง
ตั้งเขาพระสเุมรุ เมื่อสรา้งโลกมานานปู่ และย่าก็ตัดสินใจท าลายโลก โดยให้ชา้งมโนศิลาหยุด
หายใจ เมฆก็ไมเ่กิด ฝนก็ไมต่ก ตอ่มาปู่ และย่าก็ใหช้า้งมโนศิลาหายใจเขา้ออกเหมือนเดิม แผน่ดิน
ก็กลบัเป็นดงัเก่า100  

ครัน้ตอ่มาสงัคมลา้นนาไดร้บัอิทธิพลทางความคิดความเช่ือจากศาสนาพราหมณซ์ึ่ง
เป็นลทัธิศาสนาเทวนิยมท่ีเช่ือว่าเบือ้งหลงัความเป็นไปของทกุอย่างย่อมมีปวงเทพเป็นผูก้  าหนดให้
คณุใหโ้ทษแก่มวลมนษุย์101 ท าใหช้าวลา้นนาเช่ือมั่นวา่อบุตัิการณแ์ละปรากฎการณธ์รรมชาติตอ้ง
มีสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดสิงสถิตยอ์ยู่ดว้ย จึงสามารถดลบนัดาลใหเ้กิดเหตกุารณข์ึน้ได ้ดงัความ
เช่ือท่ีว่าพระพรหมสรา้งโลก สรา้งมนุษย์และจักรวาล อันปรากฏอยู่ในคมัภีรป์ุราณะท่ีว่าดว้ย
ประวตัิของจกัรวาลนบัแตก่ารสรา้งจนถึงการท าลาย102 

                                                             
99 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  เลม่เดมิ.   หนา้ 99-100. 
100 อนาโตล โรเจอร ์เป็ลติเยร.์  (2534).  ต านานเคา้ผลีา้นนา ปฐมมูลมูล.ี  หนา้ 4. 
101 สิทธ์ิ บุตรอินทร.์  (2534). วัฒนธรรมทางความคิดและความเช่ือของชาวลา้นนา.  ใน เอกสารรวม

บทความจากการประชมุสมัมาทางวิชาการลา้นนาคดศีกึษา : โลกทศันช์าวลา้นนา.  หนา้ 34. 
102 เรณู อรรฐาเมศร.์  (2534). โลกทศัน์ต่อชีวิตนีสู้่ภพหนา้ของชาวลา้นนา.  ใน เอกสารรวมบทความ

จากการประชมุสมัมาทางวิชาการลา้นนาคดีศกึษา : โลกทศันช์าวลา้นนา.  หนา้ 178. 
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อีกดา้นหนึ่งก็ปรากฏว่า ท่ีมาของการอธิบายถึงโลกท่ีชาวลา้นนาอาศยัอยู่มาจาก 
ความคิดความเช่ือในพุทธปรชัญา ซึ่งมีบทบาทในการสรา้งโลกทัศนข์องชาวลา้นนามากท่ีสดุ103 
โดยอิทธิพลของความเช่ือทางพทุธศาสนาตอ่การอธิบายความเป็นมาของบา้นเมืองในลา้นนา เห็น
ไดจ้ากหลกัฐานประวตัิศาสตรป์ระเภท “ต  านาน” ซึ่งสว่นใหญ่เขียนขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี20 ถึง
พทุธศตวรรษท่ี 21 เช่น ต  านานมลูศาสนา  ชินกาลมาลินี  ต านานเหลา่นีเ้ขียนขึน้โดยพระสงฆเ์พ่ือ
อธิบายถึงความจริงแทใ้นสงัคมและเป็นแนวทางปฏิบัติใหผู้ค้น104  ในต  านานมลูศาสนาซึ่งเป็น
ต  านานแรกสดุท่ีเขียนขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 ไดอ้ธิบายถึงจักรวาล (ซึ่งโลกมนุษยอ์ยู่ในนี้
ดว้ย) ไวว้่าประกอบดว้ยเขาสิเนรุ เขาสตัตภณัฑ ์น า้ในมหาสมทุร ทวีปใหญ่ทัง้ 4 ทวีปนอ้ย 2,000 
ทวีป และป่าหิมพานต์105 ส  าหรบัสว่นท่ีเป็นแผน่ดินนัน้ “มสีณัฐานประดจุขา้วตม้อนัขน้ เดอืดอยู่ใน
เวลาทีย่กลงมาใหเ้ยน็นัน้ บางแห่งก็สูงกว่าเพือ่น บางแห่งก็ต ่าๆสูงๆ บางแห่งก็เป็นบ่อลกึลงไป อนั
นีม้ฉีนัใด พืน้แห่งแผ่นดนิก็มสีณัฐานฉนันัน้”106 

ส าหรบัการอธิบายเรื่องบา้นเมืองต่าง ๆ นั้นในต  านานมลูศาสนาไดก้ล่าวถึง เมือง
ละโว้107 สงัครนคร อมรปุรนคร กุลิสสนคร ปุรนคร เมืองลพุน (ล  าพูน)  รวมทั้งกลา่วถึงเมืองท่ีพระ
นางจามเทวี พระราชธิดาของกษัตริยล์ะโว ้ใหส้รา้งขึน้ตามรายทางท่ีพระนางเสด็จออกจากเมือง
ละโวม้าครองเมืองลพนุ เช่น เมืองพระบาง เมืองบรุฐั เมืองเทพบรุี เมืองบางพล เมืองราเสียด108  

การอธิบาย “โลก” ในต  านานมลูศาสนามีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกับคติความเช่ือเรื่อง
ไตรภมูิ ซึ่งจะไดก้ลา่วถึงตอ่ไปขา้งหนา้ โดยการอธิบายถึงโลกท่ีมี 4 ทวีปใหญ่ และทวีปนอ้ย 2,000 
ทวีป ยังปรากฏในหนังสือ “ชินกาลมาลินี” ซึ่งเนื ้อหาส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้เ ป็นเรื่ อง

                                                             
103 สน สมีาตรงั.  (2534).  ศลิปกรรมลา้นนาทีท่  าหนา้ทีเ่ป็นบุคลาธิษฐานโลกทศัน์ความเชือ่ในกฎแห่ง

กรรม.  ใน เอกสารรวมบทความจากการประชุมสมัมนาทางวิชาการลา้นนาคดีศึกษา : โลกทัศนช์าวลา้นนา.  
หนา้ 109. 

104 ดูค  าอธิบายเก่ียวกับต านานของล้านนา ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์.  (2543).  ความคิดทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละศาสตรข์องวธิีคิด.  หนา้ 24-44. 

105 ต านานมูลศาสนา.  (2557).  หนา้ 46. 
106 แหลง่เดมิ. 
107 สว่นใหญ่แลว้งานคน้ควา้และงานเขียนเก่ียวกบัเมืองละโว ้ เมืองโบราณในประวัติศาสตรไ์ทย มกัจะ

ระบวุ่า เมืองละโวคื้อเมืองลพบรุใีนบรเิวณภาคกลาง ด ูศรศีกัร วลัลโิภดม.  (2541).  กรุงศรอียธุยาของเรา.   หนา้ 
7-20;  ภาสกร วงศต์าวนั (เรยีบเรยีง).  (2555).  ก าเนดิและลม่สลาย เมอืงโบราณเหนอืแผ่นดนิสยาม: จากอดีต
ถงึปัจจุบนั ประวตัศิาสตรเ์รือ่งบา้นเมอืงส าคญัของไทย.  หนา้ 25-37. 

108 ต านานมูลศาสนา.  (2557).  หนา้ 128-145. 
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ประวตัิศาสตรข์องดินแดนลา้นนาตัง้แตเ่มื่อครัง้เป็นนครรฐัจนกลายเป็นรฐัจกัรวรรดิมีศนูยก์ลางอยู่
ท่ีนครเชียงใหม ่และเนือ้หาส่วนหลงัเป็นประวตัิดา้นการศาสนาในรฐัดินแดนลา้นนา 109  โดย ชิน
กาลมาลินี ไดก้ล่าวถึงพระโพธิสตัวเ์มื่อครัง้เสวยพระชาติเป็น “บรมจักรตราธิราช” ในเมืองธญัวดี
นครวา่ 
 

 “พระองค์มีอาณาจกัรแผ่ไปในทวีปทัง้ 4 ขา้ศึกทัง้หลายในแผ่นดนิทีสุ่ดสิน้สาคร
สมทุ มอิาจจะกระท าวธีิยทุธนากรรมดว้ยพระองคไ์ด ้ทรงธรรมาธิคณุเทศนาสอนสตัวเ์ป็นครูผูใ้หญ่
...มพีระเมตตากรุณาภาพแผ่ไปในทวปีทัง้ 4 มทีวปีนอ้ยสองพนัเป็นบรวิาร110 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 10 การจ าลองภาพสนันิษฐานจกัรวาลตามคติไตรภมูิในพทุธศาสนา 

ท่ีมา  ธวชัชยั  องคว์ฒุเิวทย,์ วิไลรตัน ์ ยงัรอด. ท่องเท่ียว-เรียนรู ้อยธุยา. (กรุงเทพฯ: มิว
เซียมเพรส, 2550), หนา้ 80.  

                                                             
109 อนันต ์เหล่าเลิศวรกุล.  (2559).  ชินกาลมาลีปกรณ์และจามเทวีวงศ์ : ต านานบา้นเมืองลา้นนา

ต านานพระศาสนาหา้พนั.  หนา้ 27. 
110 พระรตันปัญญา.  (2554).  ชนิกาลมาลนิ.ี  หนา้ 18. 



  50 

ส าหรบัการอธิบายถึงบา้นเมืองตา่ง ๆ  ชินกาลมาลินี ไดก้ล่าวถึง สงัคระนคร รนันบรุี 
ลพบุรี หริบุญไชย111 เขลางคนคร112 การมองและอธิบาย “โลก” ดว้ยคติไตรภมูิหรือความเช่ือทาง
พุทธศาสนาท่ีปรากฏในเอกสารประวตัิศาสตรป์ระเภทต านานเหล่านีจ้ะไดส้ืบทอดต่อกันมาใน
สังคมลา้นนาจนถึงยุคท่ีสีโหมเ้กิดและเติบโต รวมทั้งในยุคหลงัจากนั้น ดังเห็นร่องรอยไดจ้าก
ตน้ฉบับตวัเขียนคมัภีรจ์ักกวาฬทีปนี ท่ีมีมาก่อนหนา้สีโหมจ้ะไปอเมริกา เช่น ตน้ฉบับตวัเขียน
คมัภีรจ์ักกวาฬทีปนีฉบบัล่องชาดวดัชา้งค  า้ อ  าเภอเมือง จังหวดัน่าน ซึ่งจารขึน้เมื่อ พ.ศ. 2412113 
และตน้ฉบับตวัเขียนคมัภีรจ์ักกวาฬทีปนีท่ีมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงช่วงหลงัจากสีโหม้
เดินทางกลบัมาจากอเมริกาแลว้ ดงัปรากฏวา่ในบญัชีหนงัสือแผนกบาลีท่ีท่ีหอพระสมดุวชิรญาณ 
เมื่อพ.ศ. 2459  มีรายช่ือหนงัสือ “จกักวาฬทีปนี” ท่ีน  ามาจากลา้นนาอยู่ในบญัชีรายช่ือดว้ย114 โดย
การมีอยู่ของหนังสือจักกวาฬทีปนีท่ีเก็บไวท่ี้หอพระสมุดวชิรญาณในกรุงเทพฯ แสดงใหเ้ห็นว่า
สงัคมลา้นนาภายหลงัสีโหมไ้ดก้ลบัมาจากสหรฐัอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2433 ยงัมีการเผยแพรแ่ละเก็บ
รกัษาคมัภีรจ์กักวาฬทีปนีอยู่ 

ทั้งนีก้ารมีอยู่และการเผยแพร่คมัภีรจ์ักกวาฬทีปนีตัง้แต่ช่วงก่อนหนา้ท่ีสีโหมจ้ะไป
สหรฐัอเมริกาในปี พ.ศ. 2432 และภายหลงัจากท่ีสีโหมก้ลบัมาจากสหรฐัอเมริกาในปีถดัมา  เป็น
สิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่คนไท-ยวนหรือคนลา้นนายังคงมองและอธิบายโลกตามคติไตรภมูิหรือความ
เช่ือทางพทุธศาสนา เน่ืองจากเนือ้หาของคมัภีรจ์กักวาฬทีปนีมีการอธิบายถึงจกัรวาลและโลกตาม
คติไตรภมูิ ดงัท่ีงานศึกษาของแมชี่วิมตุติยา (สภุาพรรณ ณ บางชา้ง) ไดชี้ว้่า คมัภีรจ์ักกวาฬทีปนี
ไดอ้ธิบายลกัษณะของจกัรวาลว่า เป็นแผ่นกลม เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1,203,450 โยชน ์มีความหนา 
1/5 ของเสน้ผา่ศนูยก์ลาง จกัรวาลจึงมีลกัษณะเหมือนกลองแบนตอ่เน่ืองเป็นผืนเดียวกนั เบือ้งลา่ง
ของผืนแผ่นดินมีแผ่นน า้หนา 2 เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางจกัรวาลรองรบัอยู่ และมีแผ่นลมหนา 2 
เท่าของแผน่น า้รองรบัอีกทีหนึ่ง115  

                                                             
111 เมืองหรบิญุไชยในที่นีห้มายถงึเมืองล  าพนูหรอืหรภิุญไชย 
112 พระรตันปัญญา.  (2554).  เลม่เดมิ.  หนา้ 144-147. 
113 แม่ชีวิมุตติยา (สภุาพรรณ ณ บางชา้ง).   (2554).  จักกวาฬทีปนี: ลกัษณะเด่น ภูมิปัญญา และ

คณุคา่.  หนา้ 33. 
114 Skilling, Peter and Santi Pakdeekham.  (2004).  Pali and Vernacular Literature Transmitted 

in Central and Northern Siam.  p. 52. 
115 แม่ชีวิมตุติยา (สภุาพรรณ ณ บางชา้ง).   (2554).  เลม่เดมิ.  หนา้ 65. 
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นอกจากนี้คมัภีรจ์ักกวาฬทีปนียังกล่าวถึงภูเขาสิเนรุหรือภูเขาพระสเุมรุ ซึ่งตั้งอยู่
กลางผืนแผน่ดิน116 หรือกลา่วถึงทวีปในโลกวา่มี 4 ทวีปใหญ่ไดแ้ก่ อปรโคยานทวีป ปพุพวิเทหทวีป 
ชมพทูวีป อตุตรกรุุทวีป117  

ร่องรอยอีกประการหนึ่งท่ีชีว้่าคนลา้นนาในช่วงเวลาท่ีสีโหมเ้กิดและเติบโตจนไดไ้ป
สหรฐัอเมริกาเมื่อพ.ศ. 2432 ยังคงมอง เขา้ใจและอธิบาย “โลก” ตามคติความเช่ือดัง้เดิมของตน 
ไมไ่ดเ้ปลี่ยนมามอง เขา้ใจ และอธิบายโลกดว้ยความรูท้างภมูิศาสตรแ์ละประสบการณจ์ริงอย่างท่ี
สีโหมม้องและอธิบายไดแ้ก่ การประกอบพิธีไหวผ้ีเสือ้เมืองตามความเช่ือการนับถือผีเจา้ท่ีคือ อิน
ทขิล (ผีอารกัษ์ผูป้กป้องเมือง) และปู่ แสะย่าแสะ รวมทั้งผีบรรพบุรุษของเจา้เมือง ดงัมีหลกัฐาน
ต านานเมืองเชียงใหมท่ี่คดัลอกเมื่อพ.ศ. 2469 (36 ปีหลงัจากสีโหมก้ลบัมาจากอเมริกา) กลา่วถึง
การไหวผ้ีบรรพบุรุษและหา้มไม่ใหเ้ลีย้งผีเสือ้เมือง ทั้งนีอ้านันท ์กาญจนพันธุ ์ชีว้่า เหตท่ีุต  านาน
เมืองเชียงใหมห่ยิบยกเรื่องการหา้มเลีย้งผีเสือ้เมืองขึน้มากลา่วไวใ้นต  านานเน่ืองมาจากกอ่นหนา้ปี 
2469 ท่ีมีการคัดลอกต านานเมืองเชียงใหม่ฉบับนี้ อ  านาจรัฐจากกรุงเทพฯท่ีขึน้มาปกครอง
เชียงใหมค่งคอ่ย ๆ บีบบงัคบัใหช้าวเชียงใหมเ่ลิกพิธีเลีย้งผีเสือ้เมืองแลว้สง่เสริมพิธีท าบญุในพุทธ
ศาสนามากขึน้ เพ่ือใหร้ฐับาลกรุงเทพฯสามารถสถาปนาอ านาจรฐัขึน้ในลา้นนา ขณะท่ีพระภิกษุผู้
คดัลอกต  านานตอ้งการรกัษาพิธีไหวผ้ีเจา้ท่ีเอาไวจ้ึงไดบ้ันทึกเรื่องการไหวผ้ีเจา้ท่ีและการหา้มเลีย้ง
ผีเสือ้เมืองไวใ้นต  านานท่ีคดัลอกขึน้ ทั้งยังมีงานเขียนของผูรู้ใ้นทอ้งถ่ินท่ีกล่าวว่าการท าพิธีไหว้
ผีเสือ้เมืองในลา้นนามีอยู่ตอ่มาจนถึงอย่างนอ้ยท่ีสดุในปีพ.ศ. 2455118 

ความแตกต่างระหว่างการอธิบาย “โลก” ท่ีปรากฏในต านานมลูศาสนา ชินกาล
มาลินีและคมัภีรจ์กักวาฬทีปนี ตลอดจนร่องรอยความเช่ือการนบัถือผีท่ีปรากฏรอ่งรอยในพิธีไหว้
ผีเสือ้เมืองและผีเจา้ท่ีของคนลา้นนาช่วงก่อนและหลังสีโหมไ้ปสหรัฐอเมริกา กับค  าอธิบายใน
จดหมายของสีโหม ้เป็นความแตกต่างท่ีมีนยัส  าคญัในแง่ท่ีวา่จดหมายของสีโหม ้เป็นการอธิบาย 
“โลก” ดว้ยความรูช้ดุใหมท่ี่ตา่งจากความรูค้วามเขา้ใจชดุเดิมของชาวลา้นนา (คติไตรภมูิและคติ
การนับถือผี) กล่าวคือจดหมายของสีโหมไ้ม่ไดก้ลา่วถึงสณัฐานของโลกและทวีปในโลกตามแบบ
คติไตรภูมิอย่างท่ีพบในต  านานมูลศาสนา ชินกาลมาลินี จักกวาฬทีปนี  ทั้งนี ้ผู้ วิจัยมองว่ามี
ลกัษณะคลา้ยกับท่ีนิธิ เอียวศรีวงศ ์ไดวิ้เคราะหถ์ึงโลกทัศนข์องชนชัน้น  าสมยัตน้รตันโกสินทร ์ท่ี

                                                             
116 แหลง่เดมิ.  หนา้ 69-72. 
117 แหลง่เดมิ.  หนา้ 109-116. 
118 อานนัท ์กาญจนพนัธุ.์  (2555).  เจา้ทีแ่ละผปีู่ ยา่: พลวตัของความรูช้าวบา้น อ านาจและตวัตนของ

คนทอ้งถิ่น.  หนา้ 75. 



  52 

ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง นางนพมาศ ว่าการบรรยายถึงโลกท่ีไม่มีเขาพระสเุมรุเป็นศนูยก์ลาง
จกัรวาลอย่างในหนงัสือเรื่องนางนพมาศแสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้ขียนวรรณกรรมเรื่องนีม้องและอธิบาย
โลกบนพืน้ฐานความเป็นจริงเชิงประจกัษ์ตามสายตาและประสบการณใ์นชีวิตของผูแ้ตง่ ไมไ่ดม้อง
และอธิบายโลกในเชิงอดุมคติอย่างคนยคุก่อนหนา้119 พิจารณาบนหลกัคิดนีค้  าบอกเลา่ถึงโลกและ
ทวีปในโลกท่ีปรากฏในหนงัสือฝากของสีโหมท่ี้ไมก่ลา่วตามคติไตรภมูิ จึงชีใ้หเ้ห็นวา่สีโหมม้องและ
อธิบายโลกบนพืน้ฐานความจริงเชิงประจกัษ์อนัเป็นมมุมองตามแบบชาวตะวนัตกสมยัใหม่ 

“ผู้คน” ในทัศนะของสีโหม้ วชิัย  
 เมื่อสีโหมเ้ดินทางมาถึงท่าเรือเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็

เดินทางโดยรถรางเพ่ือต่อไปยังบา้นพกัท่ีเมืองโอ๊คแลนดซ์ึ่งตัง้อยู่คนละฝ่ังอ่าว ขณะนั้นสีโหมอ้ยู่ท่ี
เมืองโอ๊คแลนดไ์ดร้าว 5 เดือน ระหว่างนั้นสีโหมก้็ไดไ้ปเท่ียวชมอาคารบ้านเรือน หา้งรา้น และ
สถานท่ีต่าง ๆ เช่น อู่ต่อเรือ มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเรียนฝึกฝน
ภาษาองักฤษเพ่ิมเติมกบัครูท่ีอยู่ขา้งบา้นดว้ย สีโหม้จึงไดเ้ห็นสภาพบา้นเมืองและสิ่งแปลกใหมท่ี่
ไม่เคยเห็นมาก่อน อีกทั้งยังไดเ้รียนรูป้ระวัติศาสตรบ์้านเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
เรื่องราวของทวีปและผูค้นตา่ง ๆ บนโลกนี ้ดงัท่ีเขาไดเ้ลา่ในจดหมายฉบบัท่ีสิบสามวา่ 
 

 “อนันึ่ง [อนึ่ง]  คนทัง้หลายในแผ่นดนิโลก นกัผาด [นกัปราชญ์] ทัง้หลายแบ่งเป็น
หา้ชาต ิดว้ยสกี็บ่เหมอืนกนั ตาก็บ่เหมอืนกนั ผมก็บ่เหมอืนกนั อนันึ่ง [อนึ่ง] ชาตคินขาวชาวยโุรป
และชาวอเมรกินัทางเหนอืใต ้   ทกุภาษาบรรดาทีเ่ป็นคนขาวมคีนอยู่หกรอ้ยหา้สบิลา้นคน     คน
อินเดียนคือคนแดง สีเหมือนทองแดงเป็นชาวอเมริกันเก่า ๆ คนแดงมีอยู่สิบเอ็ดแสนคน คนใน
อาเซียเป็นคนสเีหลอืง คอืว่า เจ๊ก ญี่ปุ่ นไทย ลาว ญวน ม่าน [พม่า]  หมู่นีเ้ป็นคนสเีหลอืงทัง้มวล 
มหีกรอ้ยแปดสบิเกา้ลา้นคน คนด าอยู่ในแอปะรกีา [แอฟรกิา]  มอียู่รอ้ยเกา้สบิลา้นคน แขกมลายู
เป็นคนสหีมิ่น [ผวิสดี าแดง] อยู่ในเหล่าเกาะทัง้หลายใตบ้างกอก มอียู่หา้สบิหา้ลา้นคน ในพวกนี ้
ลาง [บาง] หมู่ ช่าง [มกั] ฆ่าคนกินคน”120                                                                  
 

จากขอ้ความในจดหมายฉบบัท่ีสิบสามนี ้แสดงใหเ้ห็นวา่สีโหมไ้ดเ้รียนรูเ้รื่องของทวีป
ต่าง ๆ และผูค้นบนโลกว่า ผูรู้ไ้ดแ้บ่งผูค้นบนโลกนีอ้อกเป็นหา้ชาติหรือหา้ทวีป คือทวีปยโุรป ทวีป

                                                             
119 นิธิ เอียวศรวีงศ.์  (2538).  เลม่เดมิ.  หนา้ 433-437. 
120 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 99. 



  53 

อเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต ้ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย และผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในแตล่ะทวีปก็สผีวิ 
ตา และผมตา่งกนัและยงัรูว้า่ถึงจ  านวนผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในทวีปนัน้ ๆ  

การอธิบายถึงผูค้นบนโลกในจดหมายของสีโหม ้กลา่วไดว้า่เป็นการมองและจ าแนก
ผูค้นในโลกท่ีแตกต่างจากชาวลา้นนาในยุคก่อนหนา้และชาวลา้นนาร่วมสมยักับเขา  เน่ืองจาก
หลกัฐานเอกสารประเภทใบลานท่ีเขียนขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  19 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 แสดง
ใหเ้ห็นว่า คนลา้นนารบัรูถ้ึงการมีอยู่ของคนตา่งชาติพนัธุต์า่งภาษากบัตวัเอง เช่น ชาวลวัะ  ชาว
เมง็ (มอญ)  ชาวพมา่ (มา่น)  ชาวเชียงแสน  ชาวไทใหญ่ (เงีย้ว)  ชาวจีน  ชาวฝรั่ง  ชาวแขก  โดย
คนลา้นนามองว่าคนต่างชาติเหล่านีม้ีสถานะเป็น “คนอ่ืน” และส่วนใหญ่ดอ้ยกว่าคนลา้นนา121   
ขณะท่ีจดหมายของสีโหมแ้สดงใหเ้ห็นว่า เขามองคนต่างชาติต่างภาษาในแง่มมุต่างออกไปคือ 
กลา่วถึงผูค้นท่ีหลากหลายชาติพนัธุแ์ละภาษามากกว่าท่ีพบในเอกสารประเภทใบลานของลา้นนา 
โดยเอกสารประเภทใบลานส่วนใหญ่จะกล่าวถึงกลุ่มคนท่ีอยู่ไม่ไกลจากลา้นนาเท่าไหร่นัก ส่วน
จดหมายของสีโหมก้ลา่วถึงคนตา่งชาติตา่งภาษาท่ีอยู่ไกลจากลา้นนามาก และไมม่ีการยกชาติใด
ชาติหนึ่งภาษาใดภาษาหนึ่งขึน้มาเป็นหลกัหรือเป็นศนูยก์ลาง 

ผูวิ้จัยเห็นว่า มมุมองหรือทัศนะเก่ียวกบัผูค้นในโลกท่ีสีโหมก้ล่าวไวใ้นจดหมายของ
เขามีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีนิธิ เอียวศรีวงศ ์ไดวิ้เคราะหถ์ึงโลกทัศนข์องชนชัน้น  าสมยัตน้รตันโกสินทร ์
ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง นางนพมาศ วา่ การบรรยายถึงกลุม่คนท่ีหลากชาติพนัธุ ์ หลายภาษา
ในสงัคม เป็นการอธิบายบนพืน้ฐานประสบการณจ์ริงท่ีตนไดพ้บเจอและการพดูถึงคนตา่งชาติตา่ง
ภาษาโดยไมไ่ดย้กชาติใดภาษาใดขึน้มาเป็นหลกัหรือศนูยก์ลาง เป็นการมองและอธิบายผูค้นดว้ย
ความสมัพันธแ์นวนอนซึ่งหาศนูยก์ลางไม่ได ้ต่างจากการมองและอธิบายดว้ยคติไตรภมูิท่ีมอง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างชาติพันธุ์และภาษาในแนวตั้งท่ียึดเอาคนพวกใดพวกหนึ่งเป็น
ศนูยก์ลาง122  พิจารณาบนหลกัคิดนีค้  าบอกเล่าถึงผูค้นในโลกท่ีปรากฏในจดหมายของสีโหมท่ี้ไม่
กล่าวตามคติไตรภมูิ จึงเป็นอีกจุดหนึ่งท่ีชีใ้หเ้ห็นว่าสีโหมม้องและอธิบายผูค้นในโลกบนพืน้ฐาน
ความจริงเชิงประจกัษ์อนัเป็นมมุมองตามแบบชาวตะวนัตกสมยัใหม่ 

2.3.2 อาคารตกึ ถนนหนทาง และความสะอาด: บา้นเมืองท่ีเจริญในทศันะของสีโหม ้
มิชชันนารีท่ีบนัทึกเรื่องราวเก่ียวกบัลา้นนาหรือกรุงเทพฯ มกัจะกล่าวถึงลกัษณะสิ่ง

ปลกูสรา้งของบา้นพักอาศยัและถนนหนทางเป็นสิ่งแรก ๆ  ดงัเช่นบันทึกเรื่อง “เชียงใหม่ในความ

                                                             
121 อรุณรตัน ์วิเชียรเขียว.  (2555).  “คนเมืองในประวติัศาสตร/์ประวัติศาสตรข์องผูค้นในลา้นนา”. ใน 

วสนัต ์ปัญญาแกว้ (บรรณาธิการ). ตวัตนคนเมอืง 100 ปีชาตกาล ไกรศร ีนมิมานเหมนิท.์ หนา้ 43-72. 
122 นิธิ เอียวศรวีงศ.์  (2538).  เลม่เดมิ.  หนา้ 435. 
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ทรงจ าของขา้พเจา้”123 ของเอมเมลี แมคกิลวารี มิชชนันารีท่ีประจ าอยู่ท่ีเชียงใหม ่ เธอเริ่มเลา่เรื่อง
เมืองชียงใหม่ว่า “ขา้พเจา้ไม่เคยพบเหน็เมืองใด ๆ ของสยามที่มีการวางผงัที่ดูเหมอืนเป็นระบบ
ระเบยีบในการวางรากฐานเหมอืนเช่นเชียงใหม่... ไมไ้ผ่ถูกน ามาใชแ้ทนอฐิ มงุหลงัคาดว้ยจากและ
ผนงัท าดว้ยไม่ไผ่สานขดัแตะ..บา้นไมส้กัจะใชก้ระเบือ้งเผามุงหลงัคาและมีการสรา้งอย่างมั่นคง
แน่นหนา” 

 บันทึกของ ลีเลียน จอห์น เคอร์ติส มิชชันนารีอเมริกันท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี
เผยแพร่ศาสนาทางภาคเหนือระหว่าง พ.ศ.2438-2442 ไดเ้ขียนหนังสือเรื่อง The laos of North 
Siam กล่าวถึงการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปภาคเหนือและเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตความเ ป็นอยู่
ของประชาชนทางภาคเหนือ ในบทท่ี 21 เรื่อง “เชียงใหม่ เมืองแห่งตน้ไมต้ระกูลปาลม์”124 ว่า 
“เชียงใหม่เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นล าดบัทีส่ามในราชอาณาจกัรสยาม มถีนนทีก่วา้งขวางและ
ไดร้ับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี...ส าหรบัถนนต่าง ๆ ก็ดูสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนรอบ
ก าแพงเมอืงเก่าทีล่อดประตูชา้งเผอืกออกไป” ภาพ “ถนน” ท่ีมิชชนันารีไดบ้รรยายนี ้เป็นถนนท่ีอยู่
ในเวียงหรือในเมืองรอบ ๆ ก าแพงเมืองเชียงใหมท่ี่มีผงัเมืองเป็นสี่เหลี่ยมดา้นเกือบเท่ากนัทัง้สี่ดา้น 
แนวของถนนจึงเป็นเป็นไปตามแนวขนานกบัก าแพงเมืองและรอบ ๆ คเูมืองชัน้ในซึ่งเป็นพืน้ท่ีของ
ชนชั้นปกครอง ส่วนพืน้ท่ีดา้นนอกก าแพงเมืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงพืน้ท่ีติดสองฝ่ังริมแม่น  า้ปิงฝ่ัง
ตะวนัออกนัน้เป็นพืน้ท่ีของคนนอก เช่น คนจากสว่นกลาง คนจีนหรือชมุชนของมิชชนันารีอเมริกัน
ซึ่งยงัห่างไกลจากความเจริญและศนูยก์ลางของการปกครองท่ีเกิดขึน้ภายในเขตก าแพงเมือง125  

 ในเรื่องของ “ความสะอาด” ก่อนหน้านั้นผูค้นในสยามและลา้นนาไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัและใส่ใจกับเรื่องของความสะอาดสะอา้น ดงัเห็นไดจ้ากเมื่อครัง้ท่ีศาสนาจารย์จา
คอบ ทอมลินและนายแพทย ์คารล์ กุตสลาฟ มิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนทจ์ากคณะสมาคม
มิชชันนารีแห่งลอนดอนเดินทางเขา้มาเผยแพร่คริสตศ์าสนายังประเทศสยามครัง้แรกเมื่อพ.ศ. 
2371 ในสมยัรชักาลท่ี 3 ทัง้สองอยู่ไดไ้มน่านเน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัปัญหาในการเผยแพรศ่าสนา 
และเหตผุลท่ีส  าคญัก็คือปัญหาในการด  ารงชีวิตในกรุงเทพฯ ท่ีท าใหต้อ้งลม้ป่วยหนกั คารล์กล่าว
ว่าอปุสรรคส าคญัท่ีกีดขวางการเผยแพร่ศาสนาในประเทศสยามก็คือ “โรคภยัไขเ้จ็บ” ท่ีชุกชมุใน
เขตเมืองรอ้น เขาจึงแนะน าใหนิ้กายต่าง ๆ ในสหรฐัอเมริกาส่งมิชชันนารีท่ีผ่านการศึกษาด้าน

                                                             

 123 Emelie McGilvary.   (2557).  สยามและลาวในสายตามชิชนันาร.ี  หนา้ 389-340. 
 124 Lillian Johnson Curtis.  (2556)   ชาวลาวทางตอนเหนอืของประเทศสยาม.  เลม่ 2.  หนา้ 135.   

 125 สนัต ์สวุจัฉราภินนัท.์  (2559).   เชยีงใหม-่ใหม ่: สถาปัตยกรรมสมยัใหมแ่ห่งเมอืงเชยีงใหม ่ระหวา่ง
ปีพ.ศ.2427-2518.  หนา้ 30.  
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แพทย์126 เขา้มายังสยาม ต่อมาในพ.ศ.2377 นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ หรือหมอบรัดเลย ์
มิชชนันารีจากคณะอเมริกนับอรด์พรอ้มกบัเอมีลี่ รอยซ ์บรดัเลยภ์รรยาและคณะก็เดินทางโดยเรือ
เดินสมุทรจากเมืองบอสตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยแวะพักท่ีสิงคโปรเ์กือบ 6 เดือนก่อนจะ
เดินทางมายังจุดหมายปลายทางท่ีประเทศสยาม เมื่อเรือต่างชาติมาถึงนอกสันดอนปากน ้า
เจ้าพระยาจะตอ้งจอดทอดสมอรอเพ่ือเขา้ไปรายงานตวัในท่ีท างานของขา้หลวง  สัมผัสแรกท่ี
หมอบรดัเลยไ์ดพ้บเจอคือความไมน่่าดขูองท่ีสถานท่ีและผูค้นท่ีนั่น “ภายในทีท่  างานขา้หลวงไม่มี
อะไรน่าดูเลย เป็นหอ้งปพูืน้ไม่กระดานอย่างเลว ๆ มพีรมเก่าคร ่าคร่าผนืหนึ่งและหมอนมกีลิ่นอบั
สองสามใบไวพ้ิงขา้งหลงั...ส่วนขา้หลวงนัน้ไม่ไดใ้ส่เสือ้ผา้อะไรนอกจากผา้ชิน้แคบ ๆ ที่พนัอยู่ที่
สะโพกและนั่งท าท่าปั้นป่ึง”127 หมอบรดัเลยรู์ส้กึวา่ช่างแตกตา่งกบัเมืองสิงคโปรท่ี์เขาเพ่ิงไดเ้ห็นถึง
ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยอย่างเทียบกนัไมไ่ดเ้ลย “ใจของขา้พเจา้หดหู่ไปหมด เมือ่เหน็สภาพน่า
เกลยีดของผูค้นชาวปากน ้า ตลอดจนความสกปรกน่าสะอดิสะเอยีนของเขา”128 ซึ่งสภาพแวดลอ้ม
ดงักลา่วเป็นสาเหตขุองโรคภยัไขเ้จ็บและโรคระบาด เมื่อหมอบรดัเลยม์าถึงกรุงเทพฯ เขาจึงเป็นผูม้ี
บทบาทส าคญัในการบกุเบิกงานดา้นการแพทยแ์ผนใหมแ่ละการสาธารณสขุในประเทศไทย 

  หมอชีคก็เล่าถึงสภาพบา้นเรือนท่ีไม่น่าดขูองคนลา้นนาว่า “บรรดาบา้นเรือนของ
ชาวลาวนัน้ มสีถานทีต่ัง้และการก่อสรา้งทีล่ะเลยไม่ใส่ใจดา้นสขุอนามยัทัง้สิน้ รวมทัง้อทิธิพลอนั
เป็นอุปสรรคขดัขวางอนัเกิดจากสิ่งแวดลอ้มทีไ่ม่ถูกสุขลกัษณะ”129 ดว้ยเหตนีุเ้องก่อนหนา้ท่ีแมค
กิลวารีจะเดินทางมาเชียงใหมเ่พ่ือเริ่มงานเผยแพรค่ริสตศ์าสนาในลา้นนาในพ.ศ.2410 เจา้กาวิโล
รส เจา้หลวงเชียงใหมจ่ึงทรงมุ่งหวงัใหม้ิชชนันารีเขา้มายงัดินแดนของพระองคเ์พ่ือ “สอนศาสนา 
ตัง้โรงเรียน และดแูลรกัษาคนเจ็บป่วย”130 แมคกิลวารีจึงไดบ้กุเบิกงานดา้นการแพทยแ์ละการสา
ธารสุขสมัยใหม่ในลา้นนาควบคู่ไปกับงานดา้นการศึกษาและประกาศคริสตศ์าสนา  แมใ้น
ระยะแรกท่ีแมคกิลวารีมาถึงเชียงใหม่ตอ้งอาศยัอยู่บนศาลาย่าแสงค  ามา ซึ่งเป็นศาลาโถงเปิด

                                                             

 126 William L. Bradley.  (2547).  สยามแตป่างก่อน 35 ปีในบางกอกของหมอบรดัเลย.์  หนา้ 10.  
 127 แหลง่เดมิ.  หนา้ 30. 
 128 แหลง่เดมิ.  หนา้ 31. 
 129 Cheek M.D.  (2557).  สยามและลาวในสายตามชิชนันารชีาวอเมริกนั.  หนา้  423. 
 130  “จดหมายเหตหุมอบรดัเลย”์. (2507).  ประชมุพงศาวดารฉบบัหอสมดุแห่งชาติ เล่ม 5 ภาคที่ 12. 
หนา้ 60 และ Daniel McGilvary, A Half Century Among the Siamese and Laos. P.69-70 อา้งใน ประสทิธ์ิ 
พงศอ์ดุม.  (2539). เลม่เดมิ. หนา้ 2. 
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ส าหรบัพักอาศยัชั่วคราวของคนเดินทางผ่านไปมาในชมุชนกลางเวียงเชียงใหม่  ต่อมาก็เริ่มสรา้ง
บา้นแบบทรงตะวนัตกท่ีมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีจนเป็นบา้นท่ีน่าอยู่ท่ีสดุหลงัหนึ่ง131 

 การท่ีสีโหมไ้ดเ้ขา้ไปอยู่กับครอบครัวหมอชีค ซึ่งเป็นบา้นท่ีสรา้งแบบตะวนัตก 
ดงัท่ีปรากฏในเอกสารสว่นบคุคลของแมคกิลวารีวา่ ซาราหไ์ดแ้สดงทศันะอย่างมั่นใจวา่ “เธอ และ
สามีตอ้งการสรา้งบา้นแบบยุโรปในลา้นนานี”้132 และมีการสั่งเครื่องใชเ้ครื่องตกแตง่บา้นมาจาก
จากตา่งประเทศดว้ย133 การจดับา้นเรือนตามทศันคติการสรา้งบา้นของคนอเมริกนัในเวลานัน้ คือ
มีการแบ่งพืน้ท่ีในบา้นเป็นหอ้งตา่ง ๆ เช่น หอ้งนั่งเลน่ หอ้งหนงัสือ หอ้งครวั134 ท  าใหด้เูป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยสะอาดงามตาตามแบบของบ้านชาวตะวนัตก มิชชันนารีใหค้วามส าคญัเรี่อง “ความ
สะอาด” เป็นอย่างมาก เพราะมองว่าความสะอาดแสดงถึงการเป็นผูเ้จริญ “ศิวิไลซ”์ ดงัเช่นมิสซิ
สแมตตนู มิชชนันารีอเมริกนัท่ีเคยประจ าอยู่กรุงเทพฯ ไดบ้นัทึกวา่ “...พวกเราไดเ้ขา้เยีย่มบา้นพกั
ของเหล่าสตรี ฝ่ายใน บ้านเหล่านี ้ไ ม่ ใ ช่บ้านที่สะอาด สวยงาม น่าอยู่ตามทัศนะของ
คริสตศาสนิกชนที่มีสติปัญญา”135 สีโหมจ้ึงเห็นความส าคญัและใส่ใจเรื่องของความสะอาดของ
บา้นเรือนและสภาพแวดลอ้ม เมื่อไปแห่งใดจึงเป็นความคุน้ชินท่ีตอ้งมองเรื่องความสะอาดเป็น
อันดับแรก ๆ  ดังนั้น เมื่อสีโหมเ้ดินทางไปถึงแต่ละเมือง เขาจึงมีกรอบในการมองเช่นเดียวกับ
มิชชนันารีอเมริกนัท่ีพิจารณาบา้นเมืองจากลกัษณะพืน้ฐานทางกายภาพ 3 อย่าง ไดแ้ก่ อาคารสิ่ง
ปลกูสรา้ง ถนนหนทาง และความสะอาด  

 เมื่อสีโหมเ้ดินทางมาถึงจุดหมายแรกท่ีเมืองฮ่องกงเพ่ือเปลี่ยนเรือเดินสมทุรล  า
ใหญ่ขึน้ สีโหมเ้ขียนเลา่ในจดหมายใบท่ี 1 ว่าเมืองฮ่องกงเตม็ไปดว้ยตกึใหญ่ท่ีก่อดว้ยหินใน ถนน
หนทางก็ดสูะอาดงามตา “ในเมอืงฮองกอง [ฮ่องกง] มีดอยใหญ่เท่าดอยสุเทพอยู่กลาง มีน ้าหว้ย

                                                             

 131 Daniel McGilvary. (2001). A Half Century Among the Siamese and Laos. P.142. 
 132 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายัพ.  McGilvary Papers (RG 004/91). Sarah Bradley Cheek 
to Mr. & Mrs. Bradley, February 6th, 1880.  อ้างใน ศิริพันธ์ นันสุนานนท์. (2547). ภูมิหลังทางสังคมและ
วฒันธรรมของมิชชนันารีอเมริกัน ช่วงค.ศ.1820-1914 : การส ารวจเอกสารเกี่ยวกับมิชชนันารีเพรสไบทีเรียนที่
ปฏิบตังิานในภาคเหนอืของประเทศไทย. หนา้ 92. 
 133 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ.   McGilvary Papers (RG 004/91). Letter of Daniel 
McGilvary to Mrs.Sarah Blachly Bradley on August 9th 1876. 
 134 Henry-Russell Hitchcock. Architecture Nineteenth and Twentieth Centuries. อา้งใน ศิรพินัธ ์
นนัสนุานนท.์ เลม่เดมิ.  หนา้ 91. 
 135 Matton. (2557). สภุาพสตรีมิชชนันารใีนพระราชวงัของพระเจา้แผ่นดินสยาม.  ใน สยามและลาว
ในสายตาของมิชชนันารอีเมริกนั.  หนา้ 264. 
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ดว้ย ในเมอืงเป็นแต่คะ [ลว้นเป็น] ตกึใหญ่ก่อดว้ยหนิทัง้นัน้ เรอืนเหมอืนบงักอกขา้บ่หนัม ีขา้ไดไ้ป
แอ่ว [เที่ยว]...เมืองฮองกองก็สนุกม่วนงัน [สนุกสนาน]  หมดใสสะอาดดีเหลือ [เกิน] บังกอก 
[บางกอก] แสนเท่า”136 เมืองฮ่องกงซึ่งเดิมเคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของจีน ในช่วงกลาง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จีนตอ้งพ่ายแพอ้งักฤษในสงครามฝ่ินฮ่องกงจึงถกูองักฤษยดึและตกเป็นอาณา
นิคมในเวลาต่อมา องักฤษไดเ้ขา้ไปวางรากฐานความทันสมยัรวมทั้งการวางผงัเมืองใหฮ้่องกง  
สีโหมจ้ึงเห็นอาคารท่ีเตม็ไปดว้ยตกึสงู มีถนนหนทางเป็นระเบียบท าใหรู้ส้กึว่าดสูะอาดเรียบรอ้ยดี 
ซึ่งต่างจากสภาพบ้านเมืองท่ีเคยเห็นท่ีกรุงเทพฯ ดงัท่ี คารล์ บ็อกนักส  ารวจชาวนอรเ์วยท่ี์บันทึก
สภาพถนนหนทางในกรุงเทพฯ ในพ.ศ.2424 ว่า “ถนนสายส าคญัคือถนนเจริญกรุง ..น  า้ท่วมนอง
เสมอในฤดฝูน ตรอกซอยและทางท่ีแยกออกไปจากถนนใหญ่สายนีก้็สกปรกอยู่ตลอดกาล”137 

 จากนั้นสีโหมมุ้่งหนา้ไปยังเมืองโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่ นและพักเป็นเวลา 4 วนั
ท าใหม้ีเวลามากพอท่ีจะเท่ียวชมบา้นเมืองและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น เมืองโยโกฮามา
ก่อนหนา้นั้นราว 20 กว่าปีก่อนท่ีสีโหมจ้ะไปถึงคือในราวพ.ศ.2411 โยโกฮามาเพ่ิงจะไดร้ับการ
พฒันาเพ่ือการคา้ขายผา้ทอโดยมีองักฤษเป็นคู่คา้หลกั และกลายเป็นเมืองท่านานาชาติในดนิแดน
ตะวนัออก จึงไดร้บัอิทธิพลจากวิทยาการและเทคโนโลยีตะวนัตก มีรถไฟจากเมืองโยโกฮามาไป
เมืองโตเกียว และยงัมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ือรองรบักบัอตุสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ี
มีการพฒันาในหลายดา้นควบคู่ไปกบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ138 ดงัท่ีสีโหมเ้ลา่วา่ “ไดห้นั
รถไฟญี่ปุ่ นไปเวย [ไว] เต็มที...อยู่เมืองญี่ปุ่ นก็ม่วน [สนุก]...ถนนหนทางก็สะอาดเรียบรอ้ย บ่
มเีปอะ [โคลน] บ่มขีีฝ้ ุ่ น ปดูว้ยหนิทกุแห่ง”139 

 เมื่อสีโหมเ้ดินทางถึงท่าเรือเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เขาไดพ้บเห็น
สภาพของบา้นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยตกึรามสงูใหญ่สี่ถึงหา้ชัน้ท่ีสรา้งดว้ยอิฐดว้ยปนูหลายแห่ง และยงั
มีอีกหลายหลงัท่ีก  าลงัก่อสรา้ง ถนนหนทางก็แบ่งเป็นสดัสว่นดเูป็นระเบียบเรียบรอ้ยดี “แซน แฟน
ซิสะโกเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองงาม...ที่อกแลนดท์ีเ่ราอยู่ก็เป็นเมอืงใหญ่เมืองงามเหมอืนกนั ถนน
หนทางก็กวา้งขวางงามด ี  สะอาดผ่อ [มอง] สดุสายตา ทกุถนนเป็นตกึทัง้มวล...”140  
                                                             

 
136 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 75. 

 137 Carl Block.  (1986).  Temples and Elephants travel in Siam in 1881-1882. P.41.  
 138 History of the Port of Yokohama สบืคน้จาก city.yokohama.lg.jp  
 139 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).   เลม่เดมิ.  หนา้ 76. 
 140 แหลง่เดมิ.  หนา้ 79. ในช่วงพ.ศ.2408-2443 (ค.ศ.1865-1900) ทกุ ๆ เมืองในสหรฐัอเมริกาต่างก็มี
เหตุการณท์ี่ส  าคัญเหมือน ๆ กัน ที่ดินส  าหรบัเมืองไดข้ยายตัวสดุขีด เนื่องจากการเก็งก าไรที่ดินอันเป็นผลจาก
การอพยพเขา้มาของต่างชาติจ านวนมหาศาล ในช่วงพ.ศ2423-2433 (ค.ศ.1880-1890) ไดม้ีอาคารโครงเหล็ก
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ภาพประกอบ 11ย่านดาวนท์าวนเ์มืองซานฟรานซิสโก ค.ศ. 1889 (พ.ศ.2432) 

ทีมา : Special Collections & University Archives Stanford Libraries 
https://library.stanford.edu/spc  

 หลายครัง้ท่ีสีโหมเ้ล่าถึงอาคารตึกท่ีก่อสรา้งดว้ยอิฐหินและปูน น า้เสียงของเขา
แสดงใหเ้ห็นวา่นั่นคือลกัษณะของบา้นเมืองท่ีมีความเจริญ เขาจึงมีความสนใจกบัวิธีการและสิ่งท่ี
น  ามาใชก้่อสรา้งตกึ เขามกัจะสงัเกตและจดจ ามาอธิบายอย่างละเอียดลออ ดงัเช่นเมื่อไปดตูกึแห่ง
หนึ่ง เขาพยายามอธิบายถึงลกัษณะตัง้แตป่ระต ูไมก้ระดานปพืูน้ เสา บนัได และสิ่งท่ีน  ามาใชส้รา้ง

                                                             

เกิดขึน้ในศูนย์การค้าธุรกิจในเมืองต่าง ๆ ในสหรฐัอเมริกา ทั้งนีเ้พื่อความคุม้กับค่าของที่ ดินซึ่งถีบตัวสูงขึน้ 
นอกจากนัน้ยงัมีการปรบัปรุงการคมนาคมขนส่ง ท  าใหม้ีการเปิดพืน้ที่ใหม่ส  าหรบัการพฒันาเมือง การสรา้งถนน
จึงเริ่มตน้ขึน้เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างฝ่ังตะวันตกและตะวันออก ซึ่งรวมไปถึงความส  าคัญทางการคา้ดว้ย 
ประชาชนชัน้แรงงานไดเ้ขา้มารวมกนัอยู่อย่างหนาแน่นในเมืองจนเกิดแหลง่เสื่อมโทรม ท าใหม้ีการต่ืนตวัในเรื่อง
ของสขุภาพอนามัยของคนงานในเมืองและความพยายามแกปั้ญหาสภาพความเป็นอยู่ มีการน าแนวความคิด
ของนักปรัชญากรีกที่ เห็นความส  าคัญของมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งความสง่างามของ
ศิลปวฒันธรรมมาประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสมยั (Neo-Classic)  โดยมีการจดัวางผงัเมืองทางกายภาพใหม้ีความ
สง่างาม ถกูสขุลกัษณะอนามัยและมีสวนสาธารณะเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศของธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดีของ
คนในเมือง (ดเูพิ่มเติมใน พงศส์หี ์ชมุสาย ณ อยธุยา. (2534).  มรดกอนัล า้คา่ทางผงัเมอืงแห่งศตวรรษที ่19 ) 

https://library.stanford.edu/spc
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ท่ีมีทั้งไม ้หิน ดินจ่ีหรืออิฐ เหล็กและและยังเปรียบเทียบว่าหินบางอย่างก็คลา้ยกบัหินท่ีเชียงใหม่ 
อนัแสดงใหเ้ห็นวา่สีโหมม้ีความรูแ้ละคุน้เคยกบังานช่างก่อสรา้ง ดงัท่ีเขาบรรยายวา่ 

  
 “อนันึ่ง [อนึ่ง]  ใคร่หือ้ [อยากให]้ พ่อแม่ไดห้นั [เหน็] ในตกึนีแ้ท ้ๆ   [จรงิ ๆ] ตกึนี ้

อนัทีเ่ป็นไมอ้ยู่ก็มแีต่แป้นพืน้ [ไมก้ระดานปพูืน้] กบัประตูเท่านัน้ นอกนัน้เป็นแต่เหลก็กบัหนิกบัดนิ
จี่ [อฐิ] ทางลุ่ม [ชัน้ล่าง] นัน้เป็นเสาเหลก็ทัง้มวล [ทัง้หมด] ใหญ่เท่าเสาวหิารวดัเมอืงสาด ทางใน
นัน้ประดบัดว้ยแผ่นหนิขาว แมข้ัน้ได [บนัได] ก็เป็นเหลก็ทัง้มวล [ทัง้หมด] แป้นขัน้ได [พืน้บนัได] 
นัน้ก็เป็นหนิขาว ต๊องขัน้ได [ทอ้งบนัได] ก็เอาหนิเขา้ตดิ หนิทีเ่ขาเอาใส่นี ้เป็นหนิคลา้ยกบัหนิทีโ่ป่ง
ตะกอน แต่แข็งกว่านัน้เขาเอามาเป็นแผ่นใหญ่หนาสองนิว้ ลางที่ [บางที่] กวา้งสี่หา้ศอก เขาเอา
ไหนมาบ่รู ้เขาเอามาปัดเลื่อมเหมือนแผ่นแกว้ฉนันัน้ ขา้ลงจากตึกสูง แลว้ลวด [เลย] ไปผ่อ [ดู] 
เขาก่อตกึใหม่”141  

 
 สีโหมค้ิดวา่ประสบการณนี์อ้าจจะเป็นประโยชนก์บังานก่อสรา้งในเมืองเชียงใหม่ 

เพราะงานของคณะมิชชนันารีท่ีศนูยม์ิชชนันารีเชียงใหมใ่นช่วงพ.ศ.2433-2468 นัน้ นอกจากงาน
เผยแพร่ศาสนาแลว้ ยังมีงานดา้นก่อสรา้งอีกดว้ย142  มิชชันนารีเป็นนกัก่อสรา้งเท่า ๆ  กับเป็นนกั
เดินทาง143 หมอชีคเป็นผูท่ี้รบัผิดชอบดแูลงานก่อสรา้งหลายแห่งของมิชชนันารี เช่น  โรงเรียนสตรี 
บ้านพักมิชชันนารี เป็นตน้144 และยังมีบทบาทส าคัญในงานก่อสรา้งพืน้ฐานในเชียงใหม่ อาทิ 
สะพานไมส้ักขา้มแม่น  า้ปิงบริเวณหน้าวัดเกตการาม สีโหมแ้ละบิดาในฐานะท่ีอยู่ใกลชิ้ดและ
ท างานกบัหมอชีคจึงเห็นวา่เขาจะไดใ้ชป้ระสบการณนี์ท้  างานก่อสรา้งอาคารตกึท่ีแขง็แรงดทูนัสมยั
งามตาและแสดงออกถึงความเจริญของเมืองเชียงใหม ่ 

 แมส้ีโหมจ้ะเห็นว่าเมืองซานฟรานซิสโกเต็มไปดว้ยอาคารตึกรามสงู ๆ แสดงถึง
ความเจริญ แต่เขาก็คิดว่านั่นคือสิ่งท่ีดไูม่ฉลาดเลยท่ีตอ้งสรา้งตกึใหส้งูเกิดความจ าเป็นขนาดนัน้ 
ไมเ่หมือนกบัคนเชียงใหมท่ี่ด  าเนินทางสายกลาง145 รูจ้กัความพอดีในการใชชี้วิต “อนันึ่ง [อนึ่ง]  ขา้
                                                             

 141 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 106. 
 142 ค  ามลู ชินวงศ,์  (1992).  ฮากเก๊าเบ็ธเอล ประวตัศิาสตรช์มุชนคริสเตยีนบา้นแปน้.  หนา้ 4.   

 
143

 เคนเนท อี แวลส.์  (1958 ).  ประวตัศิาสตรโ์ปรเตสแตนทใ์นประเทศไทย 1828-1958.   หนา้ 110. 

 144  Daniel McGilvary.  (2001).  A Half Century Among the Siamese and the Lao : An 
Autobiography. P.292. 
 145 สิทธ์ิ บุตรอินทร,์  (2534).  วัฒนธรรมทางความคิดและความเชื่อของชาวลา้นนา. ใน เอกสารรวม
บทความจากการประชมุสมัมนาทางวิชาการลา้นนาคดศีึกษา : โลกทศันช์าวลา้นนา.  หนา้ 38.   
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ตึง [คิด] ว่าเขาง่าวล ้า [โง่เกิน] ไป บ่เหมือนชาวเรา บ่เยีย๊ะอะสงั [ไม่ตอ้งท าอะไร] นกัหนา ก็พอ
อยู่พอกิน”146 สะทอ้นใหเ้ห็นว่าสีโหมม้องดว้ยสายตาของคนเชียงใหม่ท่ีไม่ใช่สงัคมเมืองท่ีแออดั 
พืน้ท่ีก็มีมากมายในขณะท่ีในเมืองซานฟรานซิสโกในเวลานัน้มีการอพยพของผูค้นเขา้มามาก ท า
ใหท่ี้ดินในเมืองมีราคาแพงจึงจ  าเป็นตอ้งสรา้งตึกสงูเพ่ือประโยชนค์ุม้ค่ากบัการลงทนุและการใช้
พืน้ท่ีใหม้ากท่ีสดุ อีกประการหนึ่งก็คือสีโหมเ้ห็นว่าการเป็นสงัคมเมืองนัน้แมจ้ะดวู่าเจริญทนัสมยั
แตก่็แออดัจนไมน่่าอยู่อาศยั  “ไปแอ่วเวยีง [เทีย่วในเมอืง] แลว้บ่ม่วน [ไม่สนกุ]  ไดห้นั [เหน็] คน
ทุกเชือ้ชาตทิกุภาษา ไดห้นั [เห็น] คนมั่งมเีศรษฐีและคนทุกขค์นจนก็น่าสงัเวชแท ้ๆ   ที่เมอืงนัน้มี
ความสุขก็นกั คนทุกข์ก็นกั”147 น่าจะท าใหส้ีโหมย้อ้นกลบัมามองว่าแมเ้มืองเชียงใหมอ่าจยงัดไูม่
เจริญดว้ยวตัถแุตก่็มีความสขุกวา่สงัคมเมืองท่ีเจริญ  

 สิ่งท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ การท่ีสีโหมไ้ดส้มัผสักับความเจริญของสงัคม
เมืองสมยัใหม ่ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีมิชชนันารีพยายามสรา้งมโนทศันใ์หค้นลา้นนาเห็นวา่บา้นเมืองของ
พวกเขาเป็นบา้นเมืองท่ีเจริญไปดว้ยวิทยาการ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสมยัใหม่อนัเป็น “พระพร
จากพระเจา้” ใน “แผ่นดนิของพระเจา้” ซึ่งหลายครัง้ท่ีสีโหมก้็ดวูา่จะรูส้กึเช่นนัน้ เมื่อครัง้ท่ีไปเท่ียว
ดูชมเมือง เห็นมีการสรา้งตึกใหม่หลายแห่ง สีโหมไ้ดเ้ห็นการก่อสรา้งตึกใหญ่ท่ีใชโ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการก่อสรา้งท่ีใชแ้รงงานคนเพียง 20-30 ถา้ใหค้นเชียงใหม่สรา้ง ก็คงจะเกินปัญญา 
“เขาก่อตกึใหม่ ไปผ่อ [ดู] เขาเยีย๊ะ [ท า] การนัน้ ก็เหลอืปัญญาเหลอืความคดิทีข่า้จกัรู ้ ไดผ่้อ [ดู] 
เขาเยีย๊ะ [ท า] การ บ่เหมอืนชาวเชียงใหม่เราเยีย๊ะ [ท า] การ”148 หรือเมื่อไดไ้ปเห็นเครื่องจกัรขนาด
ใหญ่ในโรงงานอตุสาหกรรม สีโหมก้ลา่ววา่ “ดูเหมอืนทีจ่กัเหลอืก าลงัมนษุย”์149 ดว้ยหลกัความเช่ือ
ของคริสเตียนท่ีกล่าวว่าพระเจ้าเป็นผูท้รงสรา้งนั้น สีโหมก้็มีความเช่ือและศรัทธาต่อพระเจา้
เช่นเดียวกับคริสตชนทั้งหลาย ดงัท่ีมิชชันนารีพยายามโนม้นา้วใหผู้ค้นในบา้นเมืองท่ีตนเขา้ไป
เผยแพรศ่าสนาไดเ้ห็นความจริงของคริสตศ์าสนาวา่เทคโนโลยี ความเจริญและความมหศัจรรยใ์น
สิ่งของตา่ง ๆ ของชาติตะวนัตกนัน้คือ “พระพรของพระเจา้”150 

                                                             

 146 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 107. 
 147 แหลง่เดมิ.  หนา้ 112. 
 148 แหลง่เดมิ.  หนา้ 106. 
 149 แหลง่เดมิ. หนา้ 82.  
 150 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม.  (2535).  มองต่างมุม : มิชชันนารีโปรเตสแตนตก์ับสงัคมไทยในระยะเริ่มแรก
ของยคุสมยัแห่งการเปลี่ยนแปลง ใน เอกสารประกอบการสมัมนาเรือ่ง “ครสิตศ์าสนาในบรบิทประวตัศิาสตร์ไทย 
ณ หอ้งประชมุ คณะศาสนศาสตรแ์มคกิลวาร ีมหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  วนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2535. 
หนา้ 2. 



  61 

 แมว้า่สีโหมจ้ะมีความเช่ือวา่เป็นพระพรของพระเจา้ แตส่ีโหมก้็ไมน่่าจะยอมรบัใน
วิธีคิดแบบ “ทวินิยม” ของมิชชันนารีท่ีก  าหนดว่า “วิถีชีวิตนอกรีต” หรือคนท่ีไม่ไดน้ับถือคริสต์
ศาสนานัน้เป็นพวกท่ีอยู่ในอาณาจกัรมืดบอดของซาตานดว้ยเหตผุล 2 ประการคือ ประการแรกเขา
คิดวา่ปัจจยัส  าคญัท่ีท าใหเ้กิดความเจริญนัน้ก็คือ “ปัญญาของมนษุย”์ แมเ้มืองนัน้จะมิใช่แผ่นดิน
ท่ีมีคนนับถือพระเจา้ ก็มีความเจริญเช่นกัน ดงัเช่นเมื่อครัง้ท่ีสีโหมแ้วะเมืองโยโกฮามา ประเทศ
ญ่ีปุ่ น เขาไดเ้ห็นสิ่งประดิษฐ์ทนัสมยัหลายอย่าง “ไดห้นั [เห็น] รถไฟญี่ปุ่ นไปเวย [ไว] เต็มที...ได้
หนั [เห็น] ของดีหลายอย่าง ดว้ยชาวญี่ปุ่ นเป็นคนมีปัญญาดี”151 ในขณะท่ีเมืองสหรฐัอเมริกาท่ี
มิชชันนารีมองวา่เป็น “แผ่นดินของพระเจา้” นั้นก็มีคนบาปคนชั่วมากมายอยู่เหมือนกนั ดังสีโหม้
เล่าว่า “คนที่นบัถอืพระเยซูเจา้ก็ดีนกัแท ้ มีหลายสบิลา้นคน ในอเมริกาคนบาปคนชั่วก็มนีกัมาก
หลายแท ้นับบ่แพท้ัง้ชายทัง้หญิง”152 แสดงถึงโลกทัศนท่ี์ถือว่ามนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางและเป็นผู้
ก  าหนดทกุอย่างดว้ยความรูแ้ละคณุธรรมในตวัเอง อนัเป็นโลกทศันพื์น้ฐานของคนลา้นนาท่ีแมจ้ะ
มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาท่ีว่า “ชีวิตมนุษยข์ึน้อยู่กับกรรมหรือการกระท าของตน” แต่ก็เป็น
ปรชัญาท่ีท าใหส้ีโหมซ้ึ่งมิใช่พุทธศาสนิกชน แต่ก็เป็นจิตวิญญาณลา้นนาท่ีไดร้บัการสั่งสมและ
ถ่ายทอดจากการเรียนรูท้างสงัคม153 เหตผุลประการต่อมาคือ สีโหมม้องว่าก่อนหนา้นั้นดินแดน
ล้านนาก็ยัง ไม่รู ้จักกับ “พระเจ้า”  หรือพระเยซูคริสต์ แต่คนล้านนาก็มีภูมิ ปัญญาและ
ศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามมั่นคงสืบทอดกนัมายาวนาน 

2.3.3 โรงงานอตุสาหกรรม ตลาดสินคา้: เศรษฐกิจสมยัใหมใ่นทศันะสีโหม ้
ระบบโครงสรา้งของสงัคมลา้นนาแตเ่ดิมนัน้เป็นสงัคมศกัดินาท่ีมีเจา้และขนุนางเป็น

ชนชั้นปกครองกับผูอ้ยู่ใตป้กครองคือชนชั้นไพร่และทาส เมื่อสยามส่งขา้หลวงเขา้ไปปฏิรูปการ
ปกครองในลา้นนาตัง้แต่พ.ศ.2427 เพ่ือรวมอ านาจสู่รฐัส่วนกลาง เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ไพร่คือมีการยกเลิกระบบการเกณฑแ์รงงานโดยออกกฎหมายเก็บเงินคา่แรงแทนการเกณฑ ์ไพร่
และทาสจึงกลายเป็นแรงงานอิสระ154 ท่ีสามารถท างานเลีย้งชีพอย่างเสรีโดยไมต่อ้งสงักดัเจา้นาย 
ท าใหเ้ลื่อนฐานะเกิดเป็นชนชัน้กลางในสงัคม ประกอบกับในช่วงดงักล่าวการเขา้มาท าธุรกิจของ
ชาติตะวนัตกและการเผยแพร่ศาสนาของมิชชนันารีอเมริกัน  ซึ่งมาพรอ้มกับวฒันธรรมตะวนัตก

                                                             

 151 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 76. 
 152 แหลง่เดมิ.  หนา้ 87. 
 153 สทิธ์ิ บตุรอินทร.์  (2522).  โลกทศันช์าวไทยลานนา.  หนา้ 30.  
 154 พรรณนิภา อพิญชพงศ.์  (2535).  เจา้ ไพร่ กับความเปลีย่นแปลงในสงัคมลา้นนา ระหว่าง พ.ศ.
2427-2476.  หนา้ ข.   
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และความเจริญต่าง ๆ  สู่ลา้นนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีเปลี่ยนจากเศรษฐกิจในระบบ
เกษตรกรรมแบบพอยงัชีพไปสูร่ะบบเศรษฐกิจแบบอตุสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการคา้ ท าใหเ้กิดอาชีพ
ใหม่ ๆ ท่ีตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถแบบใหม่ในการท างานกบัชาวตะวนัตก โดยกลุ่มคนท่ีไดร้บั
ผลของการเปลี่ยนแปลงนีใ้นล  าดบัแรกคือกลุม่เจา้นายและขนุนางกบักลุม่ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์155

 การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลตอ่ความรูส้ึกนึกคิดของชนชัน้กลางในสงัคมลา้นนาท่ีเริ่ม
เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีเปิดโอกาสใหช้นชัน้กลางมีโอกาสเขา้ร่วมกับกิจกรรมทางการคา้ 
ครอบครวัของสีโหมน้ับว่าเป็นชนชัน้กลางในสงัคมเชียงใหมท่ี่มีโอกาสยกระดบัฐานะตนเอง ทัง้ใน
ฐานะท่ีเป็นคนพื้นเมืองท่ีเขา้รีตและโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นคนภายใตอุ้ปถัมภข์องหมอชีค ผูม้ี
บทบาทส าคญัของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสมยัใหม่ของลา้นนาในช่วงทศวรรษ 2430 ทั้งใน
ดา้นการแพทยแ์ละความรูอ่ื้น ๆ  ในแบบตะวนัตก หนานศรีวิชัยและสีโหมจ้ึงมีโอกาสร่วมคา้และ
ท างานในระบบอตุสาหกรรมป่าไมก้บัหมอชีค   

สีโหมซ้ึ่งอยู่ในสงัคมเกษตรกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาแรงงานคนและสตัว ์ เมื่อไดไ้ปเห็นสงัคม
อตุสาหกรรมจึงใหค้วามสนใจกบัประสิทธิภาพการผลิต ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีสีโหมใ้หค้วามสนใจ
ในการไปเท่ียวชมการใชเ้ครื่องจักรและเทคโนโลยีสมยัใหม่หลายแห่ง  เช่น ไปดูอู่ซ่อมเรือและ
โรงงานอตุสาหกรรมเหล็กท่ีใชเ้ครื่องจักรต่าง ๆ  ในการผลิตเหล็กและทองเหลืองท่ีตอ้งท าการรีด 
กลงึและเจาะเหลก็ท่ีท าใหก้ารท างานดงู่ายเสมือนว่าเหลก็เป็นแผน่ขีผ้ึง้ “ผ่อ [ดู]เขาท าง่ายเหมอืน
ขีเ้ผิง้ [ขีผ้ึง้]”156 แมเ้ขาจะเคยเห็นเครื่องจกัรท่ีกรุงเทพฯ หรือท่ีเชียงใหมซ่ึ่งหมอชีคเริ่มน าเขา้ไปนัน้ก็
เทียบกันไม่ได ้“แต่ก่อนไดห้นั [เห็น] อู่แลเครื่องจักรที่บางกอกก็ว่าใหญ่เต็มทีแลว้ เดีย๋วนีไ้ดห้นั 
[เห็น] ที่ตน้เคา้ มีแท ้ๆ ซ ้าใหญ่กว่าบางกอกหลายเท่า เหลือที่จกัพรรณาบอกเล่าได ้เครื่องจกัรที่
เชียงใหม่เหมอืนของเล่นบ่ดาย [เท่านัน้]”157 สีโหมค้งมองเห็นภาพวา่ถา้เชียงใหมม่ีเครื่องจกัรเชน่นี้
บา้งจะท าใหก้ารท างานในอู่ตอ่เรือของหมอชีคง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึน้หลายเท่าตวั ท าให้
อตุสาหกรรมอูต่อ่เรือในเมืองเชียงใหม่ไดพ้ฒันากา้วไปอีกขัน้หนึ่งดว้ย ซึ่งจินตนาการของสีโหมใ้น
สิ่งนีค้งไมใ่ช่เรื่องไกลเกินจริง 

 มีความเป็นไปไดว้่าการท่ีสีโหมม้ีวิสยัทัศนแ์บบคนในโลกอตุสาหกรรมนั้น เป็น
เพราะการท่ีไดท้  างานและใกลชิ้ดกบัหมอชีค  กลา่วคือ ตลอดเวลาท่ีหมอชีคเขา้มาท างานพันธกิจ
ดา้นการแพทยท่ี์เชียงใหม่ จากประสบการณแ์ละระยะเวลาท่ีหมอชีคอยู่เชียงใหม่หลายปี เขาจึง

                                                             

 155 เนือ้อ่อน ขรวัทองเขียว.  (2553). เลม่เดิม. หนา้ 256-272. 
 156 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 82. 
 157 แหลง่เดมิ. หนา้ 82. 
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ศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัการคา้ระหว่างเชียงใหมก่ับกรุงเทพฯ จนท าใหเ้ขากา้วไปเป็นตวัแทนน าเขา้
สินคา้จากยโุรปเพ่ือขายใหก้บัเจา้ทางเหนือและชนชัน้น  าในกรุงเทพฯ ดงัท่ีไดก้ลา่วมาแลว้ ส่ิงหนึ่งท่ี
เป็นปัญหาใหญ่ส  าหรับท าให้คนท าธุรกิจอย่างหมอชีคก็คือ ค่าขนส่งสินคา้ระหว่างกรุงเทพฯ 
เชียงใหมท่ี่มีราคาแพงอย่างมากและตอ้งใชเ้วลานาน 6-7 เดือน ท าใหเ้กิดตน้ทนุเรื่องดอกเบีย้เป็น
เงาตามตวั อีกทั้งตอ้งรบัความเสี่ยงเรื่องความผนัผวนดา้นราคา หมอชีคจึงคาดหวงัว่าหากมีการ
พฒันาอย่างเหมาะสม เชียงใหมจ่ะกา้วสูก่ารเป็นศนูยก์ลางการคา้ท่ีส  าคญั “ไม่ใช่สิ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้
ทีว่่า ในไม่ชา้เรอืกลไฟจะแล่นจากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ ดูเหมอืนว่าจะไม่มสีิ่งทีเ่ป็นอปุสรรคจรงิ ๆ 
ส าหรบัเรอืเลก็ทีข่บัเคลือ่นโดยพลงัไอน ้าซึ่งใชเ้วลา 10 หรอื 20 วนัถงึจุดหมาย”158  

 ดัง ท่ี ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า  ช่วงปลายศตวรรษท่ี  19 นี ้เ ป็นยุคทองของ
อตุสาหกรรมของสหรฐัอเมริกาท่ีมีการพฒันาและขยายตวัทั้งดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง
รวมทัง้พฒันาการทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมยัใหมซ่ึ่งมีผลตอ่การเติบโตของอตุสาหกรรม เกิด
การผลิตสินคา้เขา้สู่ตลาดทีละมาก ๆ และตอ้งมีตลาดเพ่ือเป็นแหล่งระบายสินคา้ สีโหมไ้ดไ้ปดู
ตลาดซึ่งเป็นอาคารท่ีเตม็ไปดว้ยรา้นรวงขายสินคา้นานาชนิด ตกึไหนขายอะไรก็จะมีหลายรา้นขาย
เหมือนกนัทัง้ตกึ “ถา้คนใดขายเสือ้ขายเตีย่ว [กางเกง] ก็มแีต่เสือ้มแีต่เตีย่วเตม็ตกึนัน้ ถา้ขายเกิบ 
[รองเทา้] ก็ขายเหมอืนกนั”159 นั่นแสดงถึงตลาดท่ีมีการขายสินคา้เฉพาะอย่าง อนัเป็นลกัษณะของ
ตลาดเมืองสมยัใหม่แบบทุนนิยมตะวนัตก การไปเท่ียวชมตลาดนี ้สีโหมย้ังไดพ้รรณนาถึงสินคา้
จ  าพวกผา้ไหมแพรพรรณตา่ง ๆ รวมทัง้เครื่องประดบั เครื่องเงินท่ีเป็นของมาจากยโุรป จนอยากให้
เจา้นายทางเหนือไดม้าเห็น “ไค่หือ้ [อยากให]้ เจา้นายเมอืงเหนอืเชียงใหม่ไปหนั [เห็น] นาละกา
เงนิ นาละกาค า [นาฬกิาเงนิ นาฬกิาทองค า]..ทีเ่มอืงอเมรกิานัน้เพิ่น [เขา] ใชพ้ลอย ใชเ้งนิ ใชค้ า 
ใชไ้หม ใชแ้พร ใชแ้ต่ของดี ๆ ทัง้นัน้”160 เพราะเจา้นายทางเหนือนิยมของประดบัตกแตง่ท่ีมาจาก
ยุโรป สอดคลอ้งกบับนัทึกของคารล์ บ็อค เมื่อครัง้เดินทางไปเชียงใหมแ่ละไดเ้ขา้เฝ้าเจา้อินทวิชย
นนทเ์จา้หลวงเชียงใหมท่ี่คุม้วา่ “บางส่วนก็แต่งดว้ยเครือ่งเรอืนแบบยโุรป”161 สีโหมอ้าจคาดการณ์
วา่ถา้หมอชีคสั่งสินคา้เหลา่นีเ้ขา้มาในเชียงใหมค่งเป็นท่ีสนใจของเจา้ทางเหนือ เพราะช่วงเวลานัน้
หมอชีคไดส้ั่งสินคา้แปลกใหม่ทันสมยัจากยุโรปมาขายใหก้ับเจา้นายท่ีกรุงเทพฯ และเจา้หลวง
เชียงใหมด่ว้ย และในเวลาตอ่มาหมอชีคก็กา้วขึน้ไปเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้จากตา่งประเทศเขา้

                                                             

 158 M. A. Cheek, M.D. (2557).   สยามและลาวในสายตามชิชนันารอีเมรกินั.  หนา้ 443. 
 159 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 91. 
 160 แหลง่เดมิ.  หนา้ 102.  
 161 Carl Block.  (1986).  Temples and Elephants travel in Siam in 1881-1882. P.41.  p.224. 
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มาในเชียงใหม่162 สีโหมจ้ึงคุน้เคยกบัสินคา้เหลา่นีแ้ละคงอยากใหเ้ชียงใหมม่ีตลาดขายสินคา้แบบ
นี้บ้าง เขาอาจเป็นผูท่ี้มีโอกาสดีกว่าพ่อคา้คนอ่ืนเพราะความท่ีเป็นคนของหมอชีค ผูซ้ึ่งมีสาย
สมัพันธอ์นัดีกับเจา้นายทางเหนือและชนชั้นน าในกรุงเทพฯ แสดงใหเ้ห็นว่าสีโหมม้ีมมุมองเรื่อง
เศรษฐกิจ การคา้และการตลาดดว้ยสายตาของชนชัน้กลางท่ีท าธรุกิจ แมส้ิ่งเหล่านีย้ังไมม่ีเกิดขึน้
ในเชียงใหม่ขณะนัน้ แต่ก็แสดงใหเ้ห็นวิสยัทศันข์องคนท่ีจะอยู่ในโลกธุรกิจสมยัใหม่ในอนาคตท่ี
ก าลงัมาถึง 

2.3.4 เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ทนัสมยั: ความสะดวกและปลอดภยัของชีวิตในเมืองตาม
ทศันะของสีโหม ้

ช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ซึ่งเป็นยุคทองของอตุสาหกรรมในสหรฐัอเมริกา ไดม้ี
การคน้ควา้วิจัยทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือการพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยีทางดา้นขนส่ง การก่อสรา้ง 
การผลิต และการสื่อสารไปอย่างรวดเรว็ เช่น การเดินรถไฟ ระบบโทรเลขสมยัใหม ่รวมถึงไปถึงการ
คิดคน้หลอดไฟฟ้าท่ีมีเสน้ลวดภายใน โดยโธมสั อลัวา เอดิสนั ซึ่งมีผลโดยตรงกบัอตุสาหกรรมการ
ผลิต ท าใหส้ามารถจดัการใหค้นงานท างานเป็นกะไดท้ัง้กลางวนัและกลางคืน เพ่ือตอบสนองกบั
ความตอ้งการในการสรา้งผลผลิตของโรงงานใหไ้ดม้าก163 

เมื่อสีโหมม้าถึงเมืองซานฟรานซิสโก ก็เห็นบา้นเมืองยามค ่าคืนเตม็ไปดว้ยโคมไฟฟ้า
ท าใหด้สูวา่งเหมือนเวลากลางวนั เวลานัน้คนลา้นนายงัไมรู่จ้กัไฟฟ้าเพราะยงัใชโ้คมไฟน า้มนัก๊าด 
ส่วนกรุงเทพฯ ก็เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าส  าหรบักิจการรถรางเมื่อเมื่อพ.ศ.2437  สีโหมเ้ล่าว่าถนนใน
ยามกลางคืนก็ยังติดโคมไฟดสูว่างเหมือนกลางวนั “อันนึ่ง [อนึ่ง]  ที่ถนนเมื่อคืนก็แจง้ [สว่าง] 
เหมอืนเมือ่วนัเหมอืนกนั แจง้ [สว่าง] ดว้ยโคมไฟฟา้ ทกุทีแ่จง้ [สง่าง] เหลอืไฟกั๊ด [เหมอืนแสงไฟ
จากตะเกียงน ้ามันก๊าด]”164 และยังพยายามอธิบายการท างานของไฟฟ้าว่าส่งไปตามสายลวด 
พรอ้มทั้งเปรียบเทียบว่าสีเหมือนพล ุ“มนัเป็นสาย สายลวดนอ้ยในโคมแกว้นัน้ กันเถิง [ถึง] เวลา
ตอ้งไปเปิดทีห่ลอดมนั แลว้ไฟลงแจง้ตวย [สว่างตาม] สายลวดนัน้ สมีนัเหมอืนบอกไฟดาว [พล]ุ
เหมอืนกนั”165 สีโหมค้งคิดวา่ถา้มีไฟฟ้าเพ่ือใหแ้สงสวา่งในยามค ่าคืนตามท่ีชมุชนในเมืองเชียงใหม่
บา้ง เมื่อยามมีโจรผูร้า้ยก็จะไดเ้ห็นชดัเจนท าใหรู้ส้กึปลอดภยั “ที่ชุมนุมคนหลาย ๆ  เขาต๋าม [จุด] 
ไฟดว้ยไฟฟ้า แถม [อีก]อย่างนึ่งชื่อว่า “อีเล็กตีสตี” [electricity]  ดวงหนึ่งแจง้ [สว่าง] เท่าโคม

                                                             

 162 หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั.  Sarah Cheek Papers. p.9.  
 163 ภารุจ รตันวรพนัธุ.์  นวตักรรมทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงโลก.  ออนไลน.์ 
 164 บุญเสรมิ สาตราภยั และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.   หนา้ 79. 
 165 แหลง่เดมิ.   หนา้ 79. 
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น ้ามนัหา้สิบดวง แจง้ [สว่าง] ขาวจักใคร่เหมือนแดด เขาต๋าม [จุด] ตามถนนแลที่ขายของ แลที่
ชุมนมุคนเท่านัน้ เพราะคนรา้ยก็มนีกัไดห้นัถี ่[เหน็ไดถ้นดั]”166 

 สิ่งประดิษฐ์อีกสิ่งหนึ่งท่ีสีโหม้เห็นความส าคัญอย่างมากก็คือ รถดับเพลิง 
เน่ืองจากในเมืองโอ๊คแลนดเ์กิดเหตกุารณไ์ฟไหมห้ลายครัง้เพราะบา้นเรือนส่วนใหญ่สรา้งดว้ยไม้ 
เมืองซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีผูค้นแออดัก็เช่นกนั ตัง้แตส่ีโหมม้าอยู่นัน้ไดเ้กิดไฟไหมร้าว 
20 กว่าครัง้ “ตัง้แต่เรามาอยู่ที่นี่ ไฟไหมซ้ักซาวเตือ้ปลายแลว้ [ประมาณยี่สิบกว่าครัง้] ...ถา้เป็น
เมืองเชียงใหม่ก็ดี บงักอกก็ดี จักฉิบหายเสีย้ง [หมด] ทัง้เมืองแลว้”167 แต่ท่ีนั่นเมื่อไฟไหมก้็มีรถ
ส  าหรบัดบัไฟหรือรถดบัเพลิงเพ่ือไมใ่หล้กุลามก่อความเสียหายไปยงัจดุอ่ืน  
 

  “อนันึ่ง [อนึ่ง]  ในเมืองนีไ้ฟไหมบ้า้นเรือนอยู่บ่อย ๆ เพราะว่าเพื่อนแปง [สรา้ง] 
เรือนท าดว้ยไมพ้าย [ไมส้น] นกั...ถา้ไฟไหมแ้ลว้ บ่ไดลุ้กลามไปนกัเหมือนบงักอก168 ไหมท้ี่ใดก็
ไหมท้ี่นั่น เพราะว่าจักร์ [เครื่องจักร] ส าหรบัดบัไฟมี เป็นรถมา้ลากแลรถเครื่องจกัร์ [เครื่องจกัร]  
แลคนส าหรบัการนัน้ก็มอียู่หมู่หนึ่ง ตอ้งดาง [เตรยีมพรอ้ม] ไวเ้สมอทกุวนั ถา้ไฟไหมแ้ลว้จกัไปได้
ทนัทงัมา้แลคน”169 
  

 ท่ีสถานีดบัเพลิงนั้นจะมีรถมา้ท่ีใส่บังเหียนเตรียมพรอ้มอยู่ทั้งกลางวนักลางคืน 
เมื่อเกิดไฟไหมท่ี้ใดก็จะส่งข่าวผ่านล  าโพงท่ีอยู่กลางเมืองใหรู้ท้ั่วกนั “เขามีแตรใหญ่อยู่กลางเมอืง 
ถา้ไฟไหมเ้มื่อใดเขาก็ชักแตรบอกหือ้ [ให ]้ รูเ้สีย้ง [ หมด] ทัง้เมือง บ่ถา้ [ไม่ตอ้ง] ถามกัน”170 
จากนั้นก็มีการส่งสญัญาณโทรเลขไปยังระฆังท่ีสถานีดบัเพลิง เมื่อระฆังดงัขึน้มา้ก็จะว่ิงไปตาม

                                                             

 166 แหลง่เดมิ.   หนา้ 92. 
 167 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 89.  
 168 กรุงเทพฯ ในยคุนัน้มกัมีเหตกุารณเ์กิดเพลงิใหม่บ่อย สาเหตหุนึ่งเกิดจากวิถีชีวิตที่เขา้สู่การเป็นเมือง
พาณิชยกรรม ท าใหฝ่้ายรฐัมีการขยายถนนและปรบัปรุงที่อยู่อาศัยบรเิวณถนนบ ารุงเมือง ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของคน
จีน  เกิดข่าวลอืเรื่องคนทรงเจา้พยากรณไ์ฟไหมว้่าจะเกิดในที่ต่าง ๆ ซึ่งก็เกิดขึน้จรงิบ่อยครัง้  แต่สาเหตนุ่าจะมา
จากการพยายามขดัขวางการขยายถนนของผูค้นที่อาศยัอยู่บรเิวณนั้น ท  าใหร้ฐัออกประกาศหา้มไม่ใหท้รงเจา้ใน
กรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ.2433 ก าหนดเพิ่มโทษผูร้า้ยลอบวางเพลิง (อ่านเพิ่มเติมใน นนทพร อยู่มั่งมี.  คดีไฟไหมใ้น
กรุงเทพฯ สมัยรชักาลที่ 5 : ภาพสะทอ้นวิถีชีวิตของราษฎรและการปกครองของรฐัสมัยใหม่.   ศิลปวัฒนธรรม. 
พฤษภาคม 2558.)  
 169 แหลง่เดมิ.   หนา้ 81. 
 170 แหลง่เดมิ.   หนา้ 90. 



  66 

เสน้ทางท่ีไฟไหมโ้ดยไม่ตอ้งมีคนคมุ “ดว้ยว่าเขามีสายโทรเลขลงมาทีโ่รงนัน้ มาสญัญาณบอกว่า
ไฟไหมท้ีไ่หน...มา้มนัก็รูเ้หมอืนกนั ถา้ว่าเดง็สว่าย [สั่นระฆงั] แลว้มา้ก็ล่น [วิ่ง]ออกมาผูเ้ดยีว บ่ถา้
มไีผชกัไผจูง [ใครชกัใครจูง] มนั...อนันีข้า้หนั [เหน็] กบัตาขา้ แต่ก่อนเพือ่นบอกขา้บ่เจือ้ [เชื่อ]”171 
สีโหมก้็เคยรบัรูเ้รื่องนีม้าก่อนแตก่็ยงัไมปั่กใจเช่ือนกั เพราะการท่ีมา้จะว่ิงไปยงัท่ีไฟไหมเ้องนั้นเป็น
เรื่องท่ีเกินความคาดคิดของคนเชียงใหม ่สีโหมอ้าจจินตนาการไปวา่หากมีเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมยัใหม่เขา้มาใชใ้นเมืองเชียงใหม่ซึ่งยังใชม้า้เป็นพาหนะส าคญั ก็คงจะช่วยใหชี้วิตของผูค้นใน
เมืองเกิดความสะดวกและปลอดภยักวา่ท่ีเป็นอยู่  

2.3.5 การศกึษา คณุคา่ของเวลา และความเครง่ครดัในศาสนา : ทศันะในการใชชี้วิตของ
สีโหมท่ี้สหรฐัอเมริกา 

การศึกษาหาความรูท้ั้งในและนอกระบบเป็นสิ่งท่ีชาติตะวันตกให้ความส าคัญ 
จดหมายฉบับแรกสีโหมไ้ดแ้สดงถึงเจตนาว่าเมื่อถึงสหรฐัอเมริกาแลว้ตัง้ใจจะเรียนหนังสือสกัปี
หนึ่งเพ่ือใหไ้ดค้วามรู ้เพราะเมื่อตอ้งเดินทางขา้มน า้ขา้มทะเลไปไกลถึงต่างบา้นตา่งเมืองท่ีเขารบัรู ้
ว่าเป็นบา้นเมืองท่ีเจริญ หากไม่ไดค้วามรูก้ลบัมาก็จะท าใหเ้สียเวลา  “ขา้คิดว่าเมือ่เถิง [ถึง] เมือง
อเมริกาแลว้ จักอยู่เรยีนหนงัสือสกัขวบหนึ่ง พอจักไดค้วามรูพ่้อง [บา้ง]  เมื่อป่วยการมาแลว้ กัน
จักป๊ิก [ถา้จะกลบั] มาบ่ไดค้วามรู ้ก็ไปเสียเวลาบ่ดาย [เสียเวลาเปล่า]”172 อนัเป็นการแสดงวา่
สีโหมเ้ห็นความส าคญัของการศกึษาหาความรู ้โดยเฉพาะภาษาองักฤษเพราะเป็นเสมือนเครื่องมอื
ส  าคญัท่ีจะน าพาไปสู่ความรูแ้บบตะวนัตกและรูถ้ึงสถานการณข์องสงัคมโลก ท าใหเ้ป็นผูท้ันตอ่
ความเปลี่ยนแปลงและยังท าใหเ้ป็นคนท่ีไมล่ะทิง้ “โอกาส” ซึ่งสีโหมเ้ห็นว่าน่าจะเกิดประโยชนก์บั
เขาในอนาคตดว้ย  

 จากเนือ้หาในจดหมายสีโหม ้ท าใหม้องเห็นภาพการใชชี้วิตของเขาในหนึง่สปัดาห ์ 
คือ วนัจนัทรถ์ึงศกุรค์รึง่วนัเชา้เรียนหนงัสือในชัน้เรียน173  “ในหอ้งทีข่า้เรยีน คนใหญ่คนแก่กว่าขา้ก็
มีหลายคน ทัง้ชายและหญิง”174ตอนบ่ายก็จะเรียนวิชาคณิตศาสตรแ์ละฝึกฝนภาษาองักฤษกับ
เพ่ือนบา้นท่ีเคยเป็นครู “มแีม่ป้าคนหนึ่งอยู่รมิ [ขา้ง] บา้นเรา แต่ก่อนเป็นครูสอนหนงัสอืไดส้ามสบิ
ปีปลายแลว้ แม่ป้านีข้า้ไดร้บัความรูก้ับนักหลายอย่าง เมื่อบ่ายขา้ก็ไปเรียนเลขกับแม่ป้านีทุ้ก

                                                             

 171 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 90. 
 172 แหลง่เดมิ.  หนา้ 75.  
 173 สนันิษฐานว่า น่าจะเป็นชั้นเรียนที่จดัไวส้  าหรบัคนต่างชาติที่เขา้ไปตั้งถ่ินฐานในเมืองซานฟรานซิส
โก มีการจดัสอนตามหลกัสตูรพืน้ฐานของโรงเรยีนศกึษาของผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิา  
 174 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 87. 
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วัน”175 เมื่อถึงวนัสดุสปัดาหใ์นวนัเสารก์็มกัจะออกไปเท่ียวชมทัศนศึกษาตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน
เมืองโอ๊คแลนดแ์ละซานฟรานซิสโก เช่น สวนสาธารณะ อาคารรา้นคา้ต่าง ๆ อู่ต่อเรือ “อันนึ่ง 
[อนึ่ง]  ถา้ถึงวนัเสาร์ขา้ช่างไปแอ่วเวียง [เที่ยวในเมือง] แซนแฟนซิสะโก”176 ส่วนวนัอาทิตยเ์ป็น
วนัท่ีตอ้งไปโบสถเ์พ่ือรบัศีลและฟังเทศน ์“อนันึ่ง [อนึ่ง] ขา้ไดไ้ปฟังสวดทุกอาทิตย์ ไดถ้ือศีลทุก
ศีล”177 จะเห็นว่าสีโหมจ้ัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบระเบียบในการใชชี้วิตแต่ละวนั “เดีย๋วนีข้า้ก็มี
การหลายอย่าง หนงัสอืก็ดตีอ้งเรยีน แม่เลีย้งเมือ่มหีว่าง [เวลาว่าง] ก็อตุส่าหส์อนแท ้ๆ”178 และยงั
ไปฟังเทศนท่ี์โบสถท์กุ ๆ วนัอาทิตยแ์สดงถึงความเป็นคริสตชนท่ีดี สะทอ้นใหเ้ห็นวา่เขาเห็นคณุคา่
และความส าคญัในเรื่องของการศกึษา เวลาและศาสนา เขาจึงพยายามใชเ้วลาและโอกาสไขวค่วา้
หาความรูแ้ละประสบการณใ์นดินแดนต่างบา้นต่างเมืองท่ีเขามองว่าเป็นบา้นเมืองท่ีเจริญและ
ทนัสมยัใหม้ากท่ีสดุ   

 สีโหมม้ีโอกาสดีท่ีไดพ้บมิชชนันารีซึ่งเคยท างานในลา้นนา ซึ่งช่วงเวลานั้นน่าจะ
เป็นช่วงลาพักของมิชชันนารีเพ่ือกลบับา้นเกิด ท าใหไ้ม่รูส้ึกโดดเดี่ยวในดินแดนห่างไกลและยัง
เสมือนมีเจา้บา้นพาเท่ียวชมบา้นเมืองและสถานท่ีท่ีน่าสนใจหลายแห่ง อาทิ ศาสนาจารยวิ์ลเลียม 
คลิฟตนั ด็อด หรือหมอด็อดท่ีเขา้มาปฏิบัติงานในภาคเหนือเมื่อพ.ศ.2429 หมอด็อดพาสีโหมไ้ป
เท่ียวชมสถานท่ีตา่ง ๆ ในเมืองซานฟรานซิสโก และเป็นไปไดท่ี้หมอดอ็ดน่าจะพาสีโหมไ้ปเย่ียมชม
สถานท่ีซึ่งถือเป็นแหลง่เรียนรูท่ี้ส  าคญัของคนอเมริกนั เช่นมหาวิทยาลยัเบิรก์เลย ์ในคาลิฟอรเ์นีย ์
“เบกิเล [เบริก์เลย]์ นัน้เป็นบา้นใหญ่เหมอืนกาด [ตลาด] เราเหมอืนกนั แต่เป็นบา้นนอกทีน่ ัน้เป็น
สะกูล [school] ใหญ่ในเมอืงคาละฟอเนยี  [คาลฟิอรเ์นยี] เป็นทีห่ดัวชิาต่าง ๆ ชื่อว่า ยูไนเวสิสะต ี
[university]”179 รวมทัง้พาไปดหูอจดหมายเหตซุึ่งเป็นตกึสงูเกา้ชัน้ท่ีก  าลงัก่อสรา้งใกลจ้ะเสรจ็ “อนั
นึ่ง [อนึ่ง]  ตกึสูงเกา้ชัน้นัน้เดีย๋วนีเ้กือบจกัแลว้ [เสรจ็]  ทางใน [ขา้งใน] เป็นทีไ่วห้นงัสอืจดหมาย
เหตตุ่าง ๆ ใคร่หือ้ [อยากให]้ พ่อแม่ไปหนัแท ้ๆ [เหน็จรงิ ๆ]”180  

                                                             

 175 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 101. 
 176 แหลง่เดมิ.  หนา้ 102. 
 177 แหลง่เดมิ.  หนา้ 87. 
 178 แหลง่เดมิ.  หนา้ 91. 
 179 แหลง่เดมิ.  หนา้ 85. 
 180 แหลง่เดมิ.  หนา้ 103. 
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ภาพประกอบ 12 ตกึ Old Chronicle Building ในซานฟรานซิสโก เมื่อค.ศ.1904   

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/420945896406015711/?lp=true 

 สีโหมจ้ึงมีประสบการณไ์ดเ้รียนรูว้า่สิ่งเหล่านืค้ือสถาบนัทางสงัคมเพ่ือการเรียนรู ้
ของคนอเมริกันท่ีนอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนในชั้นเรียน ท่ีท  าให้คนอเมริกันมีความรู ้
ความสามารถในศิลปะวิทยาการท่ีหลากหลาย และยังท าใหม้ีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล อนัเป็นปัจจยั
ส  าคญัในการสรา้งความเจริญกา้วหนา้ใหก้ับตนเองและยังไดพ้ัฒนาบ้านเมืองใหม้ีความเจริญ
ทนัสมยั เหมือนดงัท่ีมิชชนันารีพยายามใชก้ารศกึษาเป็นเครื่องมือในการสรา้งความรูแ้ละโลกทัศน์
แบบสมยัใหมใ่หก้บัสงัคมลา้นนา 

2.3.6 ภาษาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน: คณุคา่ “อตัลกัษณล์า้นนา” ในทศันะของสีโหม ้
ภาษาพืน้เมืองหรือภาษาถ่ิน (Local Languages) คือ ภาษาท่ีใชส้ื่อสารในท้องถ่ิน

และยังเป็นอตัลกัษณท์างวฒันธรรมท่ีแสดงถึงภมูิปัญญาของทอ้งถ่ินนั้นดว้ย ดินแดนลา้นนามี
พัฒนาการทางประวตัิศาสตร ์สงัคม และวฒันธรรมโดยเฉพาะเรื่องภาษา คนลา้นนามีภาษาพดู

https://www.pinterest.com/pin/420945896406015711/?lp=true
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และตวัอกัษรท่ีใชถ้่ายทอดภาษาเขียนของตนเองท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน181 ก่อนท่ีมิชชนันารีจะเขา้
มาปฏิบัติพันธกิจในเชียงใหม่ มีความจ าเป็นตอ้งเรียนรูภ้าษาพืน้เมือง ดงัเช่นครัง้ท่ีหมอชีคมาถึง
เชียงใหม่ แมคกิลวารีจึงไดแ้นะน าใหห้นานศรีวิชยั บิดาของสีโหมเ้ป็นครูสอนภาษาพืน้เมืองเพ่ือ
ประโยชนใ์นการท างานศาสนา โดยเฉพาะผูท่ี้ท  างานดา้นการแพทยท่ี์จ  าเป็นอย่างย่ิงในการสื่อสาร
กับคนไข ้ขณะเดียวกนัหนานศรีวิชยัก็ตอ้งเรียนภาษาไทยกบัแมคกิลวารีเช่นกัน เพ่ือท่ีจะสามารถ
อ่านพระคัมภีรไ์บเบิลและหนังสือท่ีให้ความรูเ้ก่ียวกับคริสตศ์าสนา เพราะในขณะนั้นมีเพียง
เอกสารภาษาไทยหรือภาษาไทยกลางท่ีใชใ้นงานเผยแพร่ศาสนาท่ีกรุงเทพฯ อีกทัง้เวลานัน้ยงัไม่มี
โรงพิมพ์ส  าหรับภาษาพื้นเมือง เมื่อโซเฟีย แมคกิลวารีไดร้ิเริ่มชั้นเรียนในบริเวณบ้านพักของ
ครอบครวัแมคกิลวารีส  าหรบัเดก็หญิงในพ.ศ.2418 โดยเนน้สอนงานบา้นงานเรือนและท่ีส  าคญัคือ
การหดัอา่นภาษาไทยดว้ย  

 ชีวิตสีโหมใ้นวยัเด็กจนถึงวยัหนุ่มจึงไดเ้รียนรูถ้ึง 3 ภาษา คือ ภาษาพืน้เมืองซึ่ง
เป็นภาษาแม่ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ภาษาไทยส าหรบัการอ่านหนังสือเก่ียวกบัคริสตศ์าสนา และ
ภาษาองักฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับชาวตะวนัตก ภาษาไทยและภาษาองักฤษจึงเริ่มเขา้มามี
บทบาทในเขตเมืองและบริเวณใกลเ้คียง การมาสหรฐัอเมริกาครัง้นี ้สีโหมจ้ึงมีความตัง้ใจท่ีจะเรยีน
และฝึกฝนภาษาองักฤษท่ีเขาเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ่การใชชี้วิตในเชียงใหม่ท่ีตอ้งติดต่อสื่อสาร
กับชาติตะวันตกท่ีเขา้มาท าธุรกิจการคา้  และยังเป็นเครื่องมือน าพาไปสู่ความรูแ้ละวิทยาการ
สมัยใหม่ ขณะเดียวกันสีโหม้ก็ยังใช้ภาษาพื้นเมืองในการสื่อสารกับแหม่มชีคและเด็ก ๆ 
เช่นเดียวกับเมื่อครัง้อยู่เชียงใหม่ “ละอ่อนทุกคนฟู่ ก าเชียงใหม่ [เด็กทุกคนพูดค าเชียงใหม่] บ่ลืม
สกัคน”182 

 การไดม้าใชชี้วิตในเมืองโอ๊คแลนดแ์ละซานฟรานซิสโกของสีโหมใ้นฐานะ “คน
ลาว”183 จากทางตอนเหนือสยาม น่าจะเป็นภาพแปลกใหม่และดงึดดูความสนใจของชาวอเมริกัน
ท่ีนั่น การเดินทางมาของซาราห ์ชีคและสีโหมน้ัน้เป็นท่ีรบัรูใ้นของสงัคมคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน 
เพราะมีมิชชันนารีหลายคนท่ีเคยปฏิบัติงานทางภาคเหนือไดแ้วะเวียนไปมาสู่กับแหม่มชีคเสมอ 
นอกจากหมอด็อดแลว้ก็ยงัมีศาสนาจารยพี์เพิล เรื่องเล่าตวัตนสีโหมไ้ดป้รากฏผา่นบทสมัภาษณ์

                                                             

 
181 วชัระ สนิธุประมา.  (2533).  ภาษาที่ใชใ้นการสอนและการสอนภาษาในโรงเรียนของมิชชนันารีทาง

ภาคเหนือนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง.  ใน เฮอรเ์บิท สวอนสนั และ ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม 
(บรรณาธิการ).ศาสนาครสิต-์มิชชนันาร-ีสงัคมไทย รวมบทความชดุที ่1.  หนา้ 15. 
 182 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 87. 
 183 มิชชนันารเีรยีนคนลา้นนาว่า “ลาว”  
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ของผูส้ื่อข่าวจากหนังสือพิมพท์อ้งถ่ินว่า สีโหมเ้ป็นชาวลาวพืน้เมืองคนแรกท่ีไดเ้หยียบย่างสู่ผืน
แผน่ดินทวีปอเมริกาพรอ้มกบัมิสซิสชีค บตุรสาวของหมอบรดัเลย ์หนึ่งในมิชชนันารีเพรสไบทีเรียน
รุ่นแรกในสยามและไดส้มรสกับนายแพทยม์ารีออน เอ.ชีค. แพทย์ผูไ้ดร้ับการส่งออกไปปฏิบัติ
หนา้ท่ีตามพันธะกิจมิชชนันารีท่ีเมืองเชียงใหม่ เมืองหลวงของแควน้ลาวในพ.ศ.2417 ซึ่งท  างาน
แพทยอ์ยู่ 10 ปี จนเมื่อ 5 ปีท่ีแลว้ (ราวพ.ศ.2422-ผูวิ้จยั) เขายงัไดท้  าธรุกิจอตุสาหกรรมป่าไมส้กัใน
พืน้ท่ีสมัปทานและมีโรงงานแปรรูปไมข้อนสกัท่ีบา้นในเมืองเชียงใหม่ บทสมัภาษณนี์ไ้ดร้บัการ
เผยแพรใ่นหนงัสือพิมพ ์The Daily Argus News วนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ.2432 ในหวัขอ้ขา่ว “Laos 
and Its People” ดงัขอ้ความวา่ 
 

 “สีโหม้ หนุ่มผอมบาง ผิวสีมะกอก มีรูปร่างหน้าตาคมคาย พูดภาษาอังกฤษ
กระท่อนกระแท่น พูดไดไ้ม่ค่อยถูกตอ้งนกั อาย ุ22 ปี บตุรชายลงุชยั ชาวลาวผูม้กีารศกึษาด ีผูเ้คย
เป็นครูในสงักดัของรฐัและปัจจุบนัเป็นช่างฝีมอืท างานแกะสลกัลวดลายใหก้บัวดัต่าง ๆ  สโีหมบ้อก
ว่า “ขา้พเจ้ามาที่นี่เพื่อศึกษาลัทธิธรรมเนียมปฏิบัติของอเมริกา และอยากจะเป็นผูท้ี่มีความ
เชี่ยวชาญในภาษาองักฤษ ขา้พเจา้จะเดินทางกลบัพรอ้มมิสซิสชีคในอีกราว 6 เดือนหรือ 1 ปี 
ขา้พเจา้ชอบประเทศทีส่วยงามและอากาศทีน่ีม่าก”184 
 

 ผูเ้ขียนบทสัมภาษณ์ยังอธิบายเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและเรื่องศาสนาใน
บา้นเมืองตอนเหนือของสยาม วา่ ส  าเนียงภาษาองักฤษของเขาใกลเ้คียงกบัพมา่มากกวา่จีน ฟังดู
แลว้ออ่นโยนและสบายห ูสว่นปฏิทินท่ีลาวแควน้เชียงใหม ่เป็นการนบัรอบปีท่ีใชส้ญัลกัษณรู์ปสตัว์
แทนแต่ละปี185 (แสดงว่าสีโหมก้  าลงัอธิบายถึงลกัษณะรอบ 12 ปีนักษัตร-ผูวิ้จัย) และใชน้ับวนั
เดือนตามระบบจนัทรคติ เรื่องราวเก่ียวกบัตวัตนสีโหมท่ี้ปรากฏในสิ่งพิมพนี์ ้ท  าใหผู้ค้นจ านวนหนึง่
ในซานฟรานซิสโกรบัรูถ้ึงการด  ารงอยู่ของสีโหม ้แมท้ักษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษยงัไมด่ี

                                                             

 184 Laos and its people.  The Daily Argus News.  December 11, 1889.  
 185 เรื่องปี 12 นักษัตร เป็นความวัฒนธรรมความเชื่อที่มีตน้ก าเนิดจากอารยธรรมจีน แลว้มีการแพร่
ขยายออกไปในแถบเอเชียตะวนัออก  เช่น ไทย เขมร เวียดนาม ญ่ีปุ่ น และมีการปรบัแปลงคติความเชื่อใหเ้ขา้กับ
พืน้ฐานความเชื่อ วฒันธรรมประเพณีของพืน้ถ่ินนัน้  ลา้นนาก็รบัวฒันธรรมนีเ้ขา้มาใชใ้นการนบัปีแบบลา้นนาที่
เรยีกว่า “ปักขทืนลา้นนา” ที่ใชบ้อกวนั เวลาและรายละเอียดส  าหรบัค านวณวันเวลาในการประกอบกิจกรรมพิธี
การต่าง ๆ  และยงัแสถงถงึอตัลกัษณล์า้นนาที่มีวฒันธรรมและองคค์วามรูท้ี่สบืทอดกนัมา (ดเูพิ่มเติมใน ชยตุภัฎ 
ค ามูล.  หนึ่งทศวรรษแห่งพัฒนาการปักขทืนล้านนา (ปฏิทินลา้นนา -ผู้วิจัย). วารสารคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ออนไลน)์  
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นกั แตเ่ขามีความเช่ือมั่นในตวัเองท่ีน าเสนอตวัตนและอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของลา้นนาใหก้ับ
คนอเมริกันในต่างแดน หรืออาจจะมองใหล้ึกซืง้ไปกว่านั้นก็ไดว้่า สีโหมต้อ้งการแสดงใหผู้ค้นใน
สังคมโลกสมัยใหม่ท่ีมีความเจริญไปดว้ยวัตถุไดร้ับรูเ้รื่องราวของผูค้นในดินแดนห่างไกลทาง
ภาคเหนือของไทย แมว้า่ลา้นนาจะเป็นสงัคมแบบจารีต แตก่็มีวฒันธรรมและมรดกทางภาษาของ
ตนเองท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน มิใช่คนมืดบอดลา้หลงัดงัท่ีมิชชนันารีไดใ้หม้โนภาพไว  ้

 

                                 

ภาพประกอบ 13 ขา่วบทสมัภาษณ ์สีโหม ้จากหนงัสือพิมพข์องสหรฐัอเมริกา 

The Daily Argus News, 11 December 1889. 

ท่ีมา : news.google.com>newspapers 
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บทที ่3  

โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย ในวัยท ำงำนจนถึงบ้ันปลำยชีวิต (พ.ศ.2433-2481) : ภำพ
สะท้อนจำกกิจกรรมในชีวิตประจ ำวันและวรรณกรรมเชิงวิสัชนำ “ศำสนำสองฝ่ำย” 

เนือ้หาในบทนีจ้ะกลา่วถึงโลกทัศนข์องสีโหม ้ วิชยั ในช่วงชีวิตของสีโหมห้ลงักลบัมาจาก
สหรฐัอเมริกาเมื่อพ.ศ. 2433 จนถึงพ.ศ. 2481 ซึ่งสีโหมเ้สียชีวิต โดยวิเคราะหจ์ากกิจกรรมในชีวิต
ของสีโหมป้ระกอบกับวรรณกรรมเชิงวิสชันา “ศาสนาสองฝ่าย” ซึ่งสีโหมเ้ขียนขึน้เมื่อพ.ศ. 2480 
ก่อนท่ีเขาจะเสียชีวิตเพียง 1 ปี เหตท่ีุเลือกศึกษาโลกทัศนข์องสีโหมจ้ากกิจกรรมในชีวิตของเขา
เน่ืองจากผูวิ้จยัเห็นวา่เป็นการกระท าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงโลกทศันข์องเขา  สว่นการใชว้รรณกรรมเชิง
วิสชันา “ศาสนาสองฝ่าย” เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีสีโหมเ้ป็นผูเ้ขียนขึน้เองโดยตรงจึงเป็นหลกัฐานท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงโลกทัศนข์องสีโหมไ้ดอ้ย่างชัดเจนท่ีสดุ อย่างไรก็ตามผูวิ้จยัตระหนกัดีว่าโลกทศัน์
ของสีโหมเ้ป็นสิ่งท่ีมาจากความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดผ้่านการสั่งสมบ่มเพาะจากสิ่งท่ีสีโหมไ้ด้
ประสบในชีวิตจริงและจากสถานการณท์างการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  ใน
ชีวิตของเขา  ดังนั้นในการวิเคราะหโ์ลกทัศนข์องสีโหมจ้ะเริ่มดว้ยการอธิบายถึงความสมัพันธ์
ระหว่างสีโหมก้บับริบททางประวตัิศาสตรข์องลา้นนาในช่วงพ.ศ. 2433-2481 เพ่ือใหเ้ห็นถึงท่ีมา
ของโลกทัศนก์่อนแลว้จึงอธิบายถึงโลกทัศนข์องสีโหมท่ี้สะทอ้นใหเ้ห็นจากกิจกรรมในชีวิตและใน
วรรณกรรมเชิงวิสชันา “ศาสนาสองฝ่าย” 

3.1 สีโหม้ในวัยท างานจนถงึบ้ันปลายชวีติในบริบททางประวตัิศาสตรข์องล้านนาในยุค
เปลีย่นผ่าน 

3.1.1  การเกิดขึน้ของแนวคิด “คริสตจกัรพืน้เมือง” ในแวดวงมิชชนันารีในลา้นนาท่ีสง่ผล
ตอ่สีโหม ้

งานพนัธกิจของคณะธรรมการในช่วงบกุเบิกนัน้เป็นกิจกรรมของคณะธรรมทตู ทัง้ใน
เรื่องการประกาศ การศกึษา การแพทย ์เมื่อมีการขยายงานและมีผูห้นัมานบัถือคริสตศ์าสนามาก
ขึน้จนมีสถิติน่าพอใจ จึงเกิดแนวคิดของ “คริสตจักรพื้นเมือง” (Native Church) หมายถึง 
คริสตจักรของคริสตชนพื้นเมืองท่ีคนพื้นเมืองมีส่วนรับผิดชอบงานพันธกิจดว้ยตนเองและมี
ลกัษณะเป็นคริสตจกัรท่ีเป็น “แบบพืน้เมือง” (Indigenous Church)  หมายถึง คริสตจกัรท่ีเกิดจาก
การผสมผสานระหว่างแนวความเช่ือ การปฏิบัติในคริสตศ์าสนาและลกัษณะพืน้ฐานทางสงัคม 
โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของวฒันธรรม ประเพณีของคนพืน้เมือง รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมการ
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ก่อสรา้งสถานท่ีนมสัการ รูปแบบการนมสัการท่ีตอ้งเกิดขึน้ดว้ยจิตวิญญาณท่ีเป็นของคนพืน้เมือง
อย่างแทจ้ริง186  

 งานพันธกิจบุกเบิกศาสนาในลา้นนาช่วงแรก ๆ นั้น คณะธรรมทูตเป็นเสมือน
เจา้นายของคนพืน้เมือง เพราะพืน้ฐานสงัคมท่ีคุน้เคยกบัระบบอปุถมัภ ์ประกอบกบัมิชชนันารีก็มกั
ท าตวัเป็นผูอ้ปุถมัภ ์และสิ่งนีก้ลายเป็นทศันคติท่ีตกทอดกนัมาวา่ “คณะธรรมทตูเป็นผูใ้ห ้คริสตชน
ไทยเป็นผูร้บั” จากขอ้เขียนของคณะธรรมทตูกล่าวถึงแนวทางการปฏิบตัิพนัธกิจในช่วงนีว้่า ไม่มี
การเตรียมใหค้ริสตชนพืน้เมืองไดเ้รียนรูถ้ึงการรบัผิดชอบตนเอง ดงันัน้ในช่วงแรก ๆ ของงานพันธ
กิจจึงยงัไมม่ีแนวคิดเรื่องคริสตจกัรของชนพืน้เมือง187  

 ตอ่ในพ.ศ.2432 มีการจดัตัง้โรงเรียนฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์188 ท่ีเชียงใหมโ่ดย
มีศาสนาจารยวิ์ลเลียม ด๊อด หรือหมอด๊อด เป็นผูอ้  านวยการ จุดมุ่งหมายของการตั้งโรงเรียน
ฝึกอบรมนีเ้พ่ือฝึกอบรมผูน้  าคริสตจักรใหท้  างานประกาศและเป็นผูช้่วยมิชชนันารี แต่ไม่ไดฝึ้กให้
เป็นผูน้  าท่ีสามารถบริหารจดัการและดแูลคริสตจกัรทอ้งถ่ินของตนเอง หมอดอ็ดมีทศันะวา่นกัเรยีน
ของเขาไม่มีคนใดท่ีท างานไดม้ากกว่าการเป็นเพียงผูช้่วยมิชชนันารีเท่านัน้ เพราะทัศนคติของคน
พืน้เมืองท่ีมกัท าตวัเสมือนเด็กท่ีไม่ยอมโตเป็นผูใ้หญ่ จะท าอะไรก็ตอ้งขึน้อยู่กบัมิชชนันารีซึ่งเป็น
แบบนีน้านแลว้ แต่มมุมองดงักลา่วขดัแยง้กบัมิชชนันารีหลายคน เช่น ศาสนาจารยโ์รเบิรต์ เออร์
วิน ผูท่ี้เขา้มาดแูลโรงเรียนแทนหมอด๊อดในช่วงท่ีลาไปตา่งประเทศ เออรวิ์นเป็นมิชชนันารีหวักา้ว
หนา้ท่ีเห็นว่าคนพืน้เมืองมีความรูค้วามสามารถท่ีควรจะฝึกฝนใหเ้ป็นผูน้  าและผูป้ระกาศท่ีดีได้189

 ประสิทธ์ิ พงศอ์ดุม ใหค้วามเห็นวา่อคติของมิชชนันารีท่ีมีตอ่ผูน้  าพืน้เมืองนี ้น่าจะเกิดจาก
วิถีทางวฒันธรรมแบบตะวนัตกและประสบการณท์างลบท่ีไดพ้บเห็นในซีกโลกตะวนัออก ดงัเช่น 
ในช่วงพ.ศ.2436-2437 ท่ีเริ่มเกิดแนวคิดในการสร้างผู้น  าคริสตจักรพื้นเมือง โดยมีผู้น  าชาว
พืน้เมือง 7 คนไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นศิษยาภิบาล และอีก 9 คนท่ีเตรียมตวัเป็นศิษยาภิบาลใน
พ.ศ.2439 ซึ่งรายงานของคณะมิชชันนารีในพ.ศ.2441 ระบุว่า มีเพียง 3 คนเท่านั้นท่ีปฏิบัติงาน
เป็นท่ีน่าพึงพอใจ190 โดยหนึ่งในนัน้คือ ปัญญา ไชยวณัณ ์

                                                             

 186 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2527).  ประวตัศิาสตรส์ภาครสิตจกัรในประเทศไทย. หนา้ 46. 
 187 แหลง่เดมิ. หนา้ 18.   
 188 โรงเรียนฝึกอบรมทางศาสนศาสตร ์  ตั้งขึน้ในพ.ศ.2432  ที่เชียงใหม่ ภายใตก้ารอ  านวยการของ
ศาสนาจารย ์วิลเลยีม คลฟิ ดอดด ์ และต่อมาไดพ้ฒันาเป็นวิทยาลยัศาสนศาสตรแ์มคกิลวาร.ี  
 189 Herbert R. Swanson.  (1984).  Khrischack Muang Nua.  p.84. 
 190 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม. (2527)  เลม่เดมิ.  หนา้  33-34. 
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 ปัญหานีเ้กิดขึน้กบัผูน้  าคริสเตียนชาวพืน้เมืองมานาน ดงัจะเห็นไดจ้ากเหตกุารณ ์
“กบฏศิษยาภิบาล” เมื่อพ.ศ.2438 ซึ่งเป็นความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่ผูน้  าคริสเตียนชาวพืน้เมืองสว่น
หนึ่งกับคณะมิชชนันารี อนัมีสาเหตจุากการปรบันโยบายของคณะธรรมการฝ่ายต่างประเทศท่ีมี
แนวความคิดในการสรา้งผูน้  าคริสเตียนพืน้เมืองใหส้ามารถสืบทอดหรือเขา้มารบังานพนัธกิจแทน
คณะมิชชนันารี และเป็นการปลกูสรา้งคริสตจกัรใหเ้ป็นของชนพืน้เมืองท่ีสามารถรบัผิดชอบตนเอง
ได ้โดยใหค้ริสตจกัรพืน้เมืองเริ่มรบัผิดชอบเลีย้งดตูนเองมากขึน้191 เน่ืองดว้ยคณะกรรมการธรรม
การฝ่ายต่างประเทศท่ีเป็นผูส้นับสนุนเงินทุนให้คริสตจักรประสบปัญหาเศรษฐกิจ  เมื่อผูน้  า
พืน้เมืองถกูสง่ไปท างานเป็นศิษยาภิบาลตามคริสตจกัรต่าง ๆ  จึงไม่ไดร้บัเงินเดือนจากคริสตจกัร
นั้น ๆ เพราะคริสตจกัรบางแห่งรูส้ึกว่าตอ้งรบัภาระหนกัเกินไป ศิษยาภิบาลจึงตอ้งเรียกรอ้งขอขึน้
เงินเดือนจากคณะธรรมการ ผลคือมีการต่อรองกันจนเป็นท่ีตกลงกันไดท้ั้ง 2 ฝ่าย192 ปัญหาท่ี
เกิดขึน้นีเ้ป็นอปุสรรคต่อการปลกุเรา้แนวคิดในการสรา้งคริสตจักรพืน้เมือง  อย่างไรก็ตามคณะ
ธรรมทตูก็ยงัพยายามประชมุวางแผนเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายดงักลา่ว 

 สีโหมเ้ป็นผูท่ี้มีสว่นรว่มอย่างมากกบักระแสความคิดเรื่อง “คริสตจกัรพืน้เมือง” ท่ี
ถกูพดูถึงในแวดวงมิชชนันารีในลา้นนา ดงัเห็นไดจ้ากขอ้เท็จจริงท่ีวา่สีโหมเ้ริ่มเขา้มาท างานใหก้ับ
คริสตจักรอย่างจริงจังในพ.ศ.2447 ในฐานะศาสนาจารย์ ซึ่งมีภารกิจประการหนึ่งก็คือ เป็นผู้
จดัเตรียมบทเรียนทางศาสนาส าหรบั “รวีวารศกึษา” หรือโรงเรียนวนัอาทิตย ์ โดยสีโหมท้  าหนา้ท่ีนี ้
ร่วมกับศาสนาจารยค์  าอา้ย ไชยวณัณ ์ทั้งนีป้ระสิทธ์ิ พงศอ์ดุม หนึ่งในผูเ้ช่ียวชาญประวตัิศาสตร์
ของคริสเตียนในไทยไดก้ลา่ววา่ทัง้สีโหมแ้ละค  าอา้ยเป็นผูน้  าคริสเตียนพืน้เมืองท่ีมีบทบาทส าคญั
ในการสื่อหลกัความรูแ้ละความเช่ือทางศาสนาท่ีไดร้บัการถ่ายทอดจากมิชชนันารีไปสูช่มุชนชาว
คริสตพื์้นเมือง193 อันเป็นการสนับสนุนและตอบสนองกิจกรรมทางศาสนาของมิชชันนารีใน
ช่วงเวลานัน้ท่ีมุง่เนน้การสรา้งอตัลกัษณแ์ละความรูส้กึของความเป็นชมุชนรว่มกนัในลกัษณะของ
การประชุมแบบ “คอนเวนชัน”194 เพ่ือให้คริสเตียนพื้นเมืองเขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมการ
ก าหนดแนวทางของคริสตจกัรทอ้งถ่ินมากขึน้195 

                                                             

 191 ครสิตศ์าสนิกชนจะตอ้งบรจิาคเงินเพื่อจา้งคนมาปกครองดแูลตนเองและมีอตัราก าหนดแน่นอน. 
 192 ดรูายละเอียดใน ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2527).  ประวตัศิาสตรส์ภาครสิตจกัรในประเทศไทย. 
 193 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 193. 
 194 แหลง่เดมิ.  หนา้ 198.  
 195 Herbert R. Swanson. (1984).   Op.cit.  p. 123. 
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 ตอ่มาในวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2454 สีโหมใ้นวยั 43 ปีไดร้บัต  าแหน่งเป็น “ศิษยาภิ
บาล” ของคริสตจักรท่ีหนึ่งเชียงใหม่ นับเป็นคนท่ี 3 ต่อจากศิษยาภิบาลคนท่ี 2 คือศาสนาจารย์
ปัญญา ไชยวณัณ ์ซึ่งปฏิบตัิหนา้ท่ีตัง้แตพ่.ศ.2439-2454 เป็นเวลา 15 ปี ปัญญา ยงัมีสายสมัพนัธ์
ทางเครือญาติใกลชิ้ดกับสีโหม ้คือเป็นนา้ชายของนางค  าป้อ (ไชยวณัณ์) วิชัย ภรรยาของสีโห
มด้ว้ย โดยปัญญาเป็นผูท่ี้ไดเ้คยติดตามแมคกิลวารีไปท าการประกาศศาสนาตามท่ีตา่ง ๆ หลายปี   
จนไดร้บัการสถาปนาเป็นศาสนาจารยแ์ละศิษยาภิบาลคริสตจกัรท่ีหนึ่งเชียงใหม่ จึงไดร้บัความรู้
และประสบการณท่ี์หลอ่หลอมจากแมคกิลวารีมากพอสมควร196 และในปีเดียวกนันี ้แมคกิลวารีได้
เสียชีวิตลง นับเป็นการสญูเสียผูน้  าอาวโุสสงูสดุของมิชชันนารีอเมริกันในลา้นนาซึ่งเป็นผูท่ี้ไดร้บั
การเคารพนับถือจากชนทกุหมู่ชัน้ ทั้งในลา้นนาและกรุงเทพฯ  มีการจัดพิธีศพอย่างย่ิงใหญ่และ
สมเกียรติอนัแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางสงัคมท่ีสงูของมิชชนันารีในสงัคมลา้นนาดว้ย 

 งานศึกษาของ ชาลี เอือ้ไพบูลย์ ไดก้ล่าวว่าในช่วงพ.ศ.2442-2463 มิชชันนารี
อเมริกันไดก้ลายเป็นชนชั้นน าในเชียงใหม่อย่างเต็มตัว เห็นไดจ้ากชีวิตความเป็นอยู่และการ
ยอมรบันับถือจากคนกลุ่มต่าง ๆ   โดยเฉพาะกลุ่มการแพทยแ์ละการศึกษาท่ีเขา้เป็นสมาชิกของ 
“สโมสรยิมคานา” ท่ีสรา้งเมื่อพ.ศ.2441 ส  าหรบัใชเ้ป็นสถานท่ีเลน่กีฬาและจดักิจกรรมทางสงัคมท่ี
จ  ากัดไวเ้ฉพาะชาวตะวันตก เจ้านาย และขา้หลวงจากสยาม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธท่ี์
ใกลชิ้ดกับชนชั้นสงูอนัเป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพทางสงัคมท่ีสงูของมิชชันนารี ซึ่งแน่นอนว่า
ย่อมสง่ผลใหส้ถานภาพทางอ านาจก็สงูตามไปดว้ย197   

 ในพ.ศ.2456 สีโหม ้และ ค  าอา้ย ไชยวัณณ์ ไดท้  าหน้าท่ีศาสนาจารย์สอนใน
โรงเรียนศาสนศาสตร์198 ซึ่งมีนกัเรียนจ านวน 50 คนใน 3 ระดบัชัน้ ซึ่งมีครูผูส้อนเพียง 4 คนเทา่นัน้ 
คือสีโหม ้ค  าอา้ย และอีก 2 คนเป็นมิชชนันารี คือ เฮนรี ไวท ์และ โรเดอรร์ิค  กิลลีส ์ในปีตอ่มาไวท์
ไดข้อลาหยุดพักงาน ส่วนกิลลีสก์็ป่วย สีโหม ้และ ค  าอา้ยจึงตอ้งรบัภาระหนา้ท่ีในการสอนและ
บริหารจัดการแทน มีบันทึกจากคณะกรรมการมิชชั่นว่าผูส้อนชาวพืน้เมืองทั้ง 2 คนท างานไดด้ี
เทียบเท่ากับมิชชันนารีทีเดียว199 ซึ่งมีความแตกต่างจากมมุมองของโรเบิรต์ สเปียร ์ผูแ้ทนของ
คณะกรรมการฝ่ายตา่งประเทศซึ่งเดินทางมาตรวจเย่ียมงานพนัธกิจของคณะกรรมการเพรสไบที

                                                             

 196 ค  ามลู ชินวงศ.์  (1992).  ฮากเก๊าเบ็ธเอล.  หนา้ 37.  
 197 ชาล ีเอือ้ไพบลูย.์  (2555). เลม่เดมิ.  หนา้ 227.  
 198 โรงเรยีนศาสนศาสตร ์ตัง้ขึน้ที่เชียงใหม่ในพ.ศ.2432 โดยการรเิริ่มของวิลเลียม ด็อด หรอืหมอด็อด 
จดุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมผูน้  าครสิเตียนใหม้ีความสามารถในการท างานประกาศและเป็นผูช้่วยของมิชชนันาร.ี 
 

199 Herbert R. Swanson. (1984).  Op.cit.  p.85. 
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เรียนในประเทศไทยในพ.ศ.2458 กลา่ววา่ “จากประสบการณท่ี์ผา่นมา แสดงใหเ้ห็นวา่ไมม่ีคนลาว 
(ไทยเหนือ) สกัคนเดียวท่ีมีคณุสมบตัิจะเป็นศิษยาภิบาลได”้200 คณะธรรมการฝ่ายตา่งประเทศจึง
เห็นความจ าเป็นต่อการสรา้งผูน้  าคริสตชนพืน้เมืองท่ีสามารถดแูลรบัผิดชอบตนเองได ้แต่คณะ
ธรรมทูตท่ีปฎิบตัิงานในลา้นนาก็มกักล่าวอา้งว่าคนพืน้เมืองไมม่ีความสามารถท่ีจะแบกรบัภาระ
งานพันธกิจได ้นอกจากพืน้ฐานทางสงัคมระบบอปุถมัภแ์ลว้ บุคลิกและอปุนิสยัก็ยงัเป็นอปุสรรค 
คือ เป็นคนเฉ่ือยชาไมก่ระตือรือลน้ ขาดความรูอ้ย่างลกึซึง้ในศาสนา มุง่หวงัพึ่งพาผูอ่ื้น ไมม่ีเจตนา
ท่ีจะรบัผิดชอบ และไมรู่จ้กัคณุคา่ของเวลาแบบคนตะวนัตก201 ขณะเดียวกนัคนพืน้เมืองจ านวนไม่
นอ้ยก็มีทศันะวา่การปกครองตนเองนัน้เป็นการลบหลูบ่ญุคณุและเกียรติคณุของคณะธรรมทตู ซึ่ง
เป็นลกัษณะนิสยัอีกอย่างหนึ่งของคนในสงัคมลา้นนา202 ท่ีมีพืน้ฐานของการเกรงกลวัเจา้ขนุมลู
นาย สาเหตเุหลา่นีจ้ึงเป็นอปุสรรคตอ่การสรา้งคริสตจักรของชนพืน้เมือง 

 ดังท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นไดว้่าทั้ง ๆ ท่ีคณะธรรมการฝ่ายต่างประเทศจะเห็น
ความส าคญัและพยายามประชมุวางแผนการสรา้งคริสตจกัรชนพืน้เมือง แตก่็มีคณะธรรมทตูสว่น
หนึ่งพยายามอา้งเหตผุลและโนม้นา้ววา่เป็นความไมพ่รอ้มของชนพืน้เมืองในหลาย ๆ  ดา้น  ขณะท่ี
มีมิชชันนารีบางคนท่ีเห็นความสามารถและศักยภาพของผู้น  าพื้นเมืองและรายงานไปยัง
คณะกรรมการต่างประเทศ แต่ก็คงเป็นเสียงนอ้ยกว่า สาเหตนีุน้่าจะท าให้เริ่มเกิดการก่อตวัทาง
ความคิดของผูน้  าคริสเตียนพืน้เมือง คือ  ปัญญา สีโหม ้และค  าอา้ย ท่ีตอ้งการผลกัดนัใหค้ริสตชน
พืน้เมืองมีบทบาทในการท าพันธกิจ นับไดว้่าเป็นการรวมตวัของปัญญาชนคริสเตียนทั้ง 3 หรือ 
“The Chiang Mai Triumverate”203 ท่ีตอ้งการเคลื่อนไหวเพ่ือจัดตัง้คริสตจักรของชนพืน้เมืองใน
เวลาตอ่มา  

                                                             

 200 Robert E. Speer.  Repodt of Deputation (New York : Board of Foreigh Missions, 1916). P. 
109. อา้งใน เฮอรเ์บิท สวอนสนั. (1992). เหมือนดงัขมิน้กบัปนู ครสิตศ์าสนาในบริบทประวติัศาสตรไ์ทย.  หนา้  
13. 
 201 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2527).  เลม่เดมิ.  หนา้ 47 
 202 แหลง่เดมิ.  หนา้ 47. 
 203 Herbert R. Swanson.  (1984).  Op.cit.  p.148. 
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ภาพประกอบ 14 (จากซา้ยไปขวา) สีโหม ้วิชยั, ค าอา้ย ไชยวณัณ,์ ปัญญา ไชยวณัณ ์

ท่ีมา : Historical Sketch Of Protestant Missions in Siam - 1828-1928 P.278 หอ
จดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั 

3.1.2  การปรบัตวัของคริสเตียนภายใตก้ารด  าเนินนโยบายชาตินิยมของสยามสมยั
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ถึงสมยัรฐับาลพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ.2453-2468) พระองคท์รงใช้
นโยบายชาตินิยมในภาพประกอบ 11ภาพประกอบ 12การปลกูฝังใหค้นในชาติเป็นอนัหนึ่งอัน
เดียวกันโดยเนน้ความส าคญัสงูสดุของพระมหากษัตริยซ์ึ่งเป็นหวัใจของชาติ รวมทั้งความส าคญั
ของพุทธศาสนาซึ่งเป็น “ศาสนาประจ าชาติไทย”  การด  าเนินนโยบายชาตินิยมของรฐับาลสยาม
สมยันีส้่งผลกระทบต่อการด  าเนินงานเผยแพร่คริสตศ์าสนาของมิชชนันารีในสยามเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากลัทธิชาตินิยมของไทยต่อตา้นอิทธิพลของคริสตศ์าสนา  ดังมีขอ้เท็จจริงว่าในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวนัน้ในทอ้งถ่ินบางแห่งมีการกีดกนัและขม่เหงผูท่ี้เปลี่ยน
ศาสนาเป็นคริสเตียน เช่น ชุมชนชาวคริสตท่ี์บา้นสม้ในเมืองน่าน ผูน้  าหมู่บา้นท่ีบา้นสม้ไดห้า้ม
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ไม่ใหช้าวบา้นคบคา้สมาคมหรือใชบ้่อน า้รว่มกับคนท่ีนบัถือคริสตเ์น่ืองจากเกรงว่าชาวบา้นจะถกู
ชกัชวนใหเ้ปลี่ยนไปนบัถือคริสต ์หรือท่ีหมูบ่า้นแห่งหนึ่งในเมืองแพร ่มีคริสเตียนถกูผูน้  าในหมูบ่า้น
ขม่ขูจ่ะตดัน า้จากเหมืองฝายท่ีเขา้สูท่ี่นาของพวกเขา หากคริสเตียนกลุม่นีไ้มไ่ปเขา้ร่วมพิธีไหวผ้ีท่ี
จัดขึน้ในหมู่บ้านเพ่ือขอให้หมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชไดผ้ลดี อีกทั้งการปลุกกระแส
ความรูส้กึชาตินิยมท่ีเนน้พทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยยงัสง่ผลกระทบตอ่การท างานของ
มิชชันนารีท่ีอยู่ระดบัสงูในคริสตจักรและกลุ่มปัญญาชนชาวคริสตท่ี์ท างานท่ีศูนยม์ิชชันต่าง ๆ  
ท่ามกลางการด  าเนินงานของรฐับาลสยามท่ีน านโยบายชาตินิยมมาใชใ้นทางปฏิบตัิเพ่ือรวมคนใน
ชาติ ให้เ ป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น  การประกาศใช้พระราชบัญญัติแปลงชาติ  (พ.ศ.  2454)  
พระราชบัญญัติสัญชาติ  (พ.ศ.2455)  พระราชบัญญัติขนานนามสกุล (พ.ศ.2456) ซึ่ ง
พระราชบัญญัติเหล่านี้เป็นกฎหมายท่ีเปิดช่องให้คนในสยามท่ีไม่ใช่คนไทยโดยก าเนิด ผูท่ี้มี
วฒันธรรมแบบอ่ืนซึ่งตา่งจากแบบแผนวฒันธรรมของกรุงเทพฯเปลี่ยนเป็น “คนไทย” ได ้

 จากขอ้เท็จจริงทางประวตัิศาสตรพ์บวา่มิชชนันารีฝ่ายโปรเตสแตนท ์(คริสเตียน) 
มีการปรับตวัเพ่ือลดอุปสรรคในการด  าเนินงานเผยแพร่คริสตศ์าสนา เห็นไดจ้ากการท่ีในพ.ศ. 
2456 มิชชันนารีอเมริกนัท่ีปฏิบัติงานในลา้นนาไดเ้ปลี่ยนช่ือเรียกมิชชนัของพวกเขาจาก “มิชชนั
ลาว” เป็น “มิชชันแห่งสยามเหนือ” เน่ืองจากสมเด็จฯกรมพระยาด  ารงราชานุภาพทรงทักทว้ง
มิชชันนารีท่ียังใชค้  าว่า “มิชชันลาว” ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งในทางภมูิศาสตรแ์ละทางการเมือง 
เน่ืองจากสยามและลา้นนาไดร้วมเขา้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแลว้204 หรือการท่ีโรงเรียนของ
มิชชันนารีในลา้นนาเปลี่ยนจากการใชภ้าษาลา้นนาในการสอนมาสอนดว้ยภาษาไทยกลางตาม
นโยบายของรฐับาลสยามท่ีตอ้งการใหโ้รงเรียนในทอ้งถ่ินตา่ง ๆ ใชภ้าษาไทยกลางเป็นภาษาหลกั
เพ่ือสรา้งเอกภาพของชาติ205 

ทั้งนีก้ารด  าเนินงานของมิชชันนารีในลกัษณะท่ีปรบัตวัเขา้กับผูน้  าของสยามยังคง
ด  าเนินสืบมาแมว้่าจะสิน้รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัแลว้ก็ตาม ดงัพบว่าใน
สมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ.2468-2477) เมื่อครัง้เสดจ็ประพาสเชียงใหมเ่มื่อ
พ.ศ. 2469 ศาสนาจารยวิ์ลเลียม แฮริส ซึ่งดแูลโรงเรียนปรินสร์อยแยลสวิ์ทยาลยั ไดก้ราบบงัคมทลู
เนน้ย า้ว่าโรงเรียนด  าเนินการสอนดว้ยภาษาไทยกลางเพ่ือเป็นการ “สมานสามคัคีระหว่างไทย
เหนือกบัไทยใต”้206  ส  าหรบัสีโหมเ้องก็พบวา่เขาไดเ้ป็นหนึ่งในผูท่ี้แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามใน

                                                             
204 Herbert R. Swanson.  (1984).  Op.cit.  p.154; ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 236. 
205 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 178-179. 
206 ชาล ีเอือ้ไพบลูย.์  (2555).  เลม่เดมิ.  หนา้ 244. 
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การสรา้งความสมัพันธอ์นัดีกับผูน้  าสยาม โดยในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว 
(พ.ศ.2468-2477) ทรงเสด็จไปเชียงใหม่นั้นสีโหมเ้ป็นผูน้  ากลุ่มคริสเตียนในเชียงใหม่ในการ
นมสัการและถวายพระพรเพ่ือถวายความจงรกัภกัดีตอ่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั207 

 เมื่อเกิดการปฏิวตัิ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 คณะราษฎรไดท้  าการเปลี่ยนระบอบ
การปกครองของสยามจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตย โดยสิ่งหนึ่งท่ี
เป็นผลจากการปฏิวตัิครัง้นีค้ือการก่อตวัของกระแสชาตินิยมใหม่ (ชาตินิยมท่ีใหป้ระชาชนเป็น
หวัใจของชาติ) ภายใตก้ารน าของคณะราษฎรซึ่งสง่ผลต่อการด  าเนินงานของมิชชนันารีอยู่ไม่น้อย 
เน่ืองจากคณะราษฎรตอ้งการควบคมุโรงเรียนและหลกัสตูรของชาวต่างชาติ โดยในระยะแรกนัน้
นโยบายของคณะราษฎรยังไม่สง่ผลตอ่โรงเรียนของมิชชนันารีอเมริกนัและมิชชนันารีของคาธอลิ
คท่ีอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่ต่อมาคณะราษฎรไดใ้ช้ทั้งโรงเรียนของมิชชันนารีอเมริกันและ
มิชชันนารีคาทอลิค เป็นเครื่องมือของรฐับาลในการปลูกฝังส  านึกชาตินิยมใหม่ให้แก่เด็กและ
เยาวชน ท าใหโ้รงเรียนของคาทอลิคตอ้งปรบัตารางเวลาการสอนใหมใ่หเ้หมาะสมกบันโยบายของ
รฐับาลคณะราษฎร สว่นโรงเรียนของมิชชนันารีอเมริกนัปรบัตวัเขา้กบัรฐับาลของพนัเอกพระพหล
พยุหเสนา นายกรฐัมนตรีของสยาม (พ.ศ.2476-2481) ไดเ้ป็นอย่างอย่างดี เห็นไดจ้ากกรณีของ
โรงเรียนปรินสร์อยแยลสวิ์ทยาลยัในเชียงใหม่ท่ีมีการจดักิจกรรมสนบัสนนุนโยบายชาตินิยมของ
รฐับาล ตลอดจนภายในโรงเรียนมีการเขม้งวดเรื่องการใชภ้าษาไทยกลางเป็นอย่างมาก มีการตก
ลงกันในท่ีประชมุครูว่าจะใหน้กัเรียนเลิกพดู “ค  าเมือง” ในโรงเรียนและมีการลงโทษนกัเรียนท่ีพดู 
“ค  าเมือง” ในโรงเรียน208 

3.2 “คริสตจักร” และ “ความศิวไิลซ”์ ในทัศนะของสีโหม้ วชิัย 
ตามประวตัิของสีโหม ้วิชัย นั้นหลงัจากเดินทางกลบัจากสหรฐัอเมริกาถึงเ ชียงใหมใ่นปี

พ.ศ. 2433 สีโหมไ้ดท้  างานป่าไมแ้ละคา้ชา้งรว่มกบัหมอชีค ตอ่มาเมื่อหมอชีคลม้ป่วยและเสียชีวิต
ในพ.ศ. 2438  สีโหมท้  าธรุกิจคา้ไมใ้หบ้ริษัทบอมเบยเ์บอรม์าตอ่มาอีก 1 ปีก็เลิก จากนัน้สีโหมไ้ดไ้ป
ท าป่าไมท่ี้เมืองงาว (อ  าเภอหนึ่งในล  าปาง) ซึ่งน่าจะเป็นพืน้ท่ีสัมปทานของสีโหม้209 โดยท่ีการท า

                                                             
207 แหลง่เดิม.  หนา้ 277. 
208 แหลง่เดิม.  หนา้ 277. 

 209 กิจการป่าไมใ้นมณฑลพายพัแบ่งเป็น 2 สว่นคือ ป่าไมใ้นเมืองเชียงใหม่ และล  าพนู  เจา้ผูค้รองนคร
ไม่ไดท้  าเอง เป็นการน าสญัญาการเช่าไปขายใหบ้รษัิทป่าไมช้าวต่างประเทศ สว่นป่าไมท้ี่นครล  าปาง น่าน และ
แพร่ เจา้ผูค้รองนครประกอบอาชีพท าป่าไมโ้ดยตรง และไม่ไดอ้นุญาตใหช้าวต่างชาติบุคคลอื่นด าเนินกิจการ 
การที่สีโหมท้  าป่าไมท้ี่เมืองงาว  เขตนครล  าปางจึงน่าจะเป็นสมัปทานของตนเองที่เช่าจากเจา้ผู้ครองนคร (ดู
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ธุรกิจป่าไมท้  าใหส้ีโหมม้ีฐานะร  ่ารวยเป็น “พ่อเลีย้งคา้ไม”้ ทั้งนีจ้ากบันทึกตอนหนึ่งของศาสนา
จารยฟ์รีแมน มิชชันนารีผูเ้ดินทางมาตรวจงานศาสนาในลาว (ลา้นนา) พม่า จีนและอินโดจีน ท า
ใหท้ราบวา่สีโหมเ้ป็นพ่อคา้ไมส้ง่ออกท่ีมีฐานะดีท่ีสดุในโบสถท์อ้งถ่ินและเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน
สอนศาสนาวนัอาทิตย ์เป็นประธานคณะกรรมการศิษยาภิบาลท่ีดแูลและสนับสนนุโรงเรียนคริส
เตียนในชมุชนท่ีเขาอยู่ซึ่งสงักดัในคริสตจกัรเชียงใหม่210 ขณะท่ีขอ้มลูจากบนัทึกพงศาวดารตระกลู
วิชยัระบวุา่ ในพ.ศ.2447 สีโหมม้ีชา้งเหลืออยู่ 2 เชือกและไดพ้าชา้งไปตดัฟันชกัลากไมท่ี้ป่าแม่งัด 
เพ่ือน าไมม้าปลูกบา้นหลังใหม่ท่ี “บ้านสันป่าข่อย” บริเวณทางดา้นใตข้องโบสถค์ริสตจักรท่ี 1 
เชียงใหม ่ริมฝ่ังตะวนัออกแม่น  า้ปิง และไดข้ายชา้งทัง้สองเชือก อนัเป็นการเลิกท าธรุกิจสมัปทาน
ไมใ้นปีนัน้211  

ทั้งนีจ้ากบนัทึกในพงศาวดารตระกลูวิชยัท าใหท้ราบอีกวา่สีโหม ้“พอเลิกจากการท าป่า
ไม ้ขายชา้งหมดแลว้ ก็ไดม้าซือ้ที่นา ท านาขายขา้วต่อมา”212 โดยสีโหมไ้ดเ้ป็นเจา้ของท่ีนาท่ีมี
กระจายอยู่ในต  าบลตา่ง ๆ ถึง “8 ต าบล”213 ในเมืองเชียงใหม ่ ขอ้มลูดงักลา่วนีแ้สดงใหเ้ห็นสีโหม้
เป็นผูท่ี้ปรบัตวัใหเ้ท่าทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมาพรอ้มกับการสรา้งทาง
รถไฟสายเหนือเช่ือมกรุงเทพฯกับหัวเมืองลา้นนา ซึ่งเริ่มสรา้งตัง้แต่พ.ศ. 2440 ค่อย ๆ ไล่จาก
กรุงเทพฯขึน้มาผา่นปากน า้โพ (นครสวรรค)์ พิษณโุลก อตุรดิตถ ์ล  าปาง ล  าพนู จนมาถึงเชียงใหม่
โดยสมบูรณใ์นปีพ.ศ. 2464 (ตรงกับสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว)  ผลจากการ
สรา้งทางรถไฟสายเหนือท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขึน้ในลา้นนาท่ีเห็นไดช้ดัคือ การ

                                                             

เพิ่มเติม ชมยัโฉม สนุทรสวสัด์ิ.  (2521).  การศกึษาเชิงประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบักิจการป่าไมท้างภาคเหนือของไทย 
ตัง้แต่พ.ศ.2439-2475.  หนา้ 100.) 
 210 Freeman, John H. (1910).  An Oriental Land of the Free or Life and Mission Work Among 
the Laos of Siam, Burma, China and Indo-China.  P. 171-172. 
 211 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์   (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 29. 
 212 แหลง่เดมิ.  หนา้ 29. 

213 แหลง่เดมิ.  หนา้ 29.  
พืน้ที่ท  านาใน 8 ต าบลนี ้สนันิษฐานว่าอยู่ในพืน้ที่ใกลเ้คียงกบับา้นของสโีหม ้ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณริมแม่น  ้า

ปิงฝ่ังตะวันออกที่บ้านสนัป่าข่อย อ  าเภอเมืองเชียงใหม่และเป็นเสน้ทางติดต่อกับอ าเภอเมือง จังหวัดล  าพูน 
แหล่งน  า้ที่ใชใ้นการท านามาจากเหมืองฝายพญาค าที่มีพืน้ที่รบัน  า้กว่า 32,000 ไร่ สามารถปันน ้าใหก้ับการ
เกษตรกรรมในพืน้ที่ 8 ต าบลทัง้ในจงัหวดัเชียงใหม่และล  าพูน ไดแ้ก่ ต  าบลหนองหอย ต าบลหนองผึง้ ต  าบลยาง
เนิง้ ต  าบลสารภี ต าบลไชยสถาน ต าบลชมพู ต  าบลหนองแฝก อ  าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลอุโมงค ์
อ  าเภอเมือง จงัหวดัล  าพนู (สมบรูณ ์บญุช,ู ฝายและเหมืองพญาค า, มลูนิธิเลก็-ประไพ วิรยิะพนัธ ์ออนไลน)์ 
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ขยายตัวของการผลิตและการคา้ข้าว โดยการขยายตัวของการค้าข้าวในลา้นนานี้เริ่มจาก
ภาคเหนือตอนล่างก่อนเน่ืองจากพืน้ท่ีส่วนนีอ้ยู่ติดกับภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและคา้ข้าวท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของสยามในเวลานัน้214 แลว้ขยายตวัขึน้มายงัภาคเหนือตอนบน โดยก่อนหนา้ท่ีจะมีการ
สรา้งทางรถไฟนั้นผูค้นในภาคเหนือตอนบนท านาเป็นอาชีพหลกัอยู่ก่อนแลว้แตเ่ป็นการผลิตขา้ว
เพ่ือเลีย้งตัวเอง แต่พอมีทางรถไฟสายเหนือ ผูค้นหันมาปลูกขา้วเพ่ือขายโดยขา้วเปลือกเป็น
สินคา้ออกส าคญัท่ีสง่ขึน้รถไฟลงมายงักรุงเทพฯ215 ดงัเห็นไดจ้ากขอ้มลูในตารางท่ี 1 ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงปริมาณพื้นท่ีการปลูกขา้วในภาคเหนือก่อนทางรถไฟสายเหนือจะเสร็จสมบูรณ์มาถึง
เชียงใหมเ่พียงเลก็นอ้ยและภายหลงัจากการขนส่งทางรถไฟสายเหนือทัง้เสน้เปิดด  าเนินการมาได ้
1 ทศวรรษ 

Table  1ตารางที ่1 พืน้ทีก่ารเพาะปลูกข้าวในภาคเหนือ พ.ศ. 2460-2470 

พ.ศ. พืน้ท่ีการปลกูขา้ว (พนัไร)่ 

2460 1,128 

2461 1,193 

2462 1,171 

2463 1,228 

2464 1,347 

2465 1,356 

2466 1,318 

2467 1,291 

2468 1,291 

2469 1,316 

2470 1,418 

                                                             
214 พอพนัธ ์อยุยานนท.์  (2558).  ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกิจ 5 ภูมภิาคของไทย.  หนา้ 151. 
215 พูนพร พูลทาจักร.  (2530).  การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการตดัทางรถไฟ
สายเหนอื พ.ศ. 2464-2484.  หนา้ 109. 
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ท่ีมา: ตดัทอนมาจาก ปลายออ้ ชนะนนท.์  (2530).  นายทนุพ่อคา้กบัการก่อและ
ขยายตวัของระบบทนุนิยมในภาคเหนือของไทย พ.ศ.  2464-2523.  หนา้ 44-45. 

รวมทัง้ขอ้มลูจากตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงจ  านวนขา้วเปลือกท่ีสง่ออก ณ สถานีรถไฟ
ส าคญั ๆ ในมณฑลพายพั (ลา้นนา) ในช่วงพ.ศ. 2464-2470 

Table  2 ตารางที ่2 จ านวนข้าวเปลือกทีส่่งออก ณ สถานีรถไฟส าคัญ ๆ ในมณฑลพายัพ 
(ล้านนา) ระหวา่งพ.ศ. 2464-2470  (หน่วย: ตัน) 

พ.ศ. สถานีเดน่ชยั สถานีนครล าปาง สถานีล  าพนู สถานีเชียงใหม ่

2464 983 211 803 4,302 

2465 1,766 N.A. N.A. 7,079 

2466 6,417 N.A. N.A. 12,421 

2467 6,016 2,884 8,738 11,303 

2468 4,170 4,482 6,294 12,825 

2469 7,026 N.A. N.A. 14,463 

2470 10,629 4,801 10,702 24,563 

 

ท่ีมา  ดดัแปลงจาก พนูพร พลูทาจกัร.  (2530). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน
มณฑลพายพัหลงัการตดัทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464-2484. หนา้ 111. 

ทั้งนีร้ฐับาลสยามมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตและการคา้ขา้ว
ในช่วงตน้ ๆ ของการสรา้งทางรถไฟสายเหนือจนกระทั่งสรา้งมาถึงปลายทางท่ีเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2443-2464) โดยใชร้ะบบการบริหารราชการแผน่ดินสว่นภมูิภาคหรือระบบมณฑลเทศาภิบาลเป็น
ตวักระตุน้การผลิตทางเกษตรในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการน าระบบการจัดการเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดินแบบ
ใหมม่าใชท้  าใหท่ี้ดนิกลายเป็นสินคา้ท่ีผูม้ีเงินทนุสามารถซือ้ขายส  าหรบัประกอบธรุกิจเพาะปลกูพืช
เชิงพาณิชยแ์ทนระบบศกัดินาท่ีใชใ้นลา้นนามาแต่เดิมและจ ากดัโอกาสของผูค้นทั่วไปในการถือ
ครองและซือ้ขายท่ีดินส  าหรบัเพาะปลกูเพ่ือการคา้ ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนระบบการเรียกเก็บ
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ภาษีจากราษฎรและการซือ้ขายโคกระบือภายในลา้นนา ท าใหร้าษฎรในลา้นนาท าการปลกูขา้ว
เพ่ือขายมากขึน้216  นอกจากนีร้ฐับาลสยามยังส่งเสริมใหช้าวบา้นในลา้นนาหันมาปลกูขา้วเจ้า
แทนขา้วพนัธุพื์น้เมืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภค217 

ผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วในลา้นนาท่ีเห็นไดช้ัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือ การ
เกิดขึน้ของนายทุนพ่อคา้ขา้ว โดยเฉพาะพ่อคา้ชาวจีนท่ีตัง้รา้นในบริเวณใกลส้ถานีรถไฟเพ่ือใช้
รถไฟในการสง่สินคา้218 ในแง่นีจ้ึงกลา่วไดว้า่สีโหม ้วิชยั เป็นหนึ่งในนายทนุธรุกิจคา้ขา้วท่ีเติบโตขึน้
ร่วมรุ่นร่วมสมยักับพ่อคา้ชาวจีนท่ีเติบโตขึน้ในกระแสการขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วในล้านนา
ช่วงแรก ๆ ท่ีเปิดใชเ้สน้ทางรถไฟสายเหนือ  

เฉพาะในสว่นของสีโหมน้ัน้ผูวิ้จยัเห็นวา่สิ่งท่ีน่าสนใจคือบริเวณท่ีสีโหมส้รา้งบา้นหลงัใหม่
เป็นพืน้ท่ีชมุชนคริสเตียน มีบา้นของมิชชนันารีตัง้อยู่หลายหลงัและเป็นท่ีตัง้ของโบสถค์ริสจกัรท่ี 1 
หรือโบสถห์ลวงซึ่งเป็นโบสถค์ริสตจกัรภาคเหนือดว้ย โดยท่ี “บา้นสนัป่าขอ่ย” ของสีโหมเ้ป็นบา้นไม ้
2 ชั้น รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลคลา้ยกับบา้นของมิชชันนารีในเชียงใหม่  จากขอ้มลู
เก่ียวกบัท่ีตัง้ของบา้นสนัป่าขอ่ยและรูปแบบของตวับา้น ประกอบกบัขอ้มลูจากบนัทึกของศาสนา
จารยฟ์รีแมน ท่ีกลา่วถึงขา้งตน้แลว้วา่สีโหมไ้ดเ้ป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนสอนศาสนาวนัอาทิตยแ์ละ
เป็นประธานคณะกรรมการศิษยาภิบาลท่ีดแูลสนับสนุนโรงเรียนคริสเตียนในชุมชนท่ีเขาอยู่ จึง
กล่าวไดว้่าหลงัจากกลับมาจากสหรฐัอเมริกาได ้ 14 ปี สีโหมใ้หค้วามส าคญักับงานดา้นคริสต์
ศาสนา ในการท าความเขา้ใจโลกทัศนข์องสีโหมใ้นวยัท างานจนถึงบั้นปลายชีวิต (พ.ศ.2433 -
2481) ผูวิ้จัยจะเนน้การอธิบายโลกทศันข์องสีโหมใ้นส่วนท่ีเก่ียวกับคริสตศ์าสนาเป็นส  าคญั ต่าง
จากโลกทัศนข์องสีโหมใ้นช่วงแรกของชีวิตของเขาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรูค้วามคิดเก่ียวกับโลก 
ผูค้น และวฒันธรรมแบบสมยัใหมเ่ป็นหลกั 

 

                                                             
216 Anan Ganjanapan.  (1984).  The Partial Commercialization of Rice Production in Northern 

Thailand (1900-1981).  pp. 79-97. 
217 ชยัพงษ์ ส  าเนียง.  (2560).  พฒันาการของกลุม่ทนุและเครอืข่ายธุรกิจในภาคเหนอืของประเทศไทย 

พ.ศ. 2446-ปัจจุบนั.  หนา้ 45.  
218 ปลายออ้ ชนะนนท.์  (2530).  นายทนุพอ่คา้กบัการก่อและขยายตวัของระบบทนุนิยมในภาคเหนอื

ของไทย พ.ศ.  2464-2523.   
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3.2.1 “คริสตจกัร” ในทศันะของสีโหม ้
 สีโหมเ้ริ่มเขา้มาท างานใหก้บัคริสตจกัรอย่างจริงจงัในพ.ศ.2447 ในฐานะศาสนา

จารย ์ซึ่งมีภารกิจประการหนึ่งก็คือ เป็นผูจ้ดัเตรียมบทเรียนทางศาสนาส าหรบั “รวีวารศกึษา” หรือ
โรงเรียนวนัอาทิตย ์ โดยสีโหมท้  าหนา้ท่ีนีร้ว่มกบัศาสนาจารยค์  าอา้ย ไชยวณัณ ์ทัง้นีป้ระสิทธ์ิ พงศ์
อดุม หนึ่งในผูเ้ช่ียวชาญประวตัิศาสตรข์องคริสเตียนในไทยได้กล่าวว่าทั้งสีโหมแ้ละค  าอา้ยเป็น
ผูน้  าคริสเตียนพื้นเมืองท่ีมีบทบาทส าคัญการถ่ายทอดความรู ้และความเช่ือทางศาสนาจาก
มิชชนันารีไปสูช่มุชนชาวคริสต ์ ตอ่มาสีโหมไ้ดร้บัต  าแหน่งเป็น “ศิษยาภิบาล” ของคริสตจกัรท่ีหนึ่ง
เชียงใหม ่ตามดว้ยต  าแหน่งศาสนาจารยใ์นโรงเรียนศาสนศาสตร์ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่สีโหมม้ีความรู ้
พอจะดแูลรบัผิดชอบคริสตจกัรของคนพืน้เมืองได ้ประกอบกบัคณะธรรมการฝ่ายตา่งประเทศของ
คริสตจักรในสยามเห็นถึงความส าคญัของการสรา้งคริสตจกัรชนพืน้เมืองท่ีบริหารโดยคริสเตียน
พืน้เมือง อย่างไรก็ตามการตัง้คริสตจกัรพืน้เมืองมีอปุสรรคอยู่หลายประการ ดงัปรากฏว่าในพ.ศ. 
2463 ไดม้ีการรวมมิชชนัสยามและลา้นนา โดยการผลกัดนัของคณะธรรมตา่งประเทศเพ่ือสะดวก
ในการบริหารและประหยดังบประมาณนัน้ ท  าใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ในหมู่มิชชนันารีอเมริกนัเน่ืองจาก
มิชชันนารีจ  านวนหนึ่งเกรงว่าการท าพนัธกิจจะถูกครอบง าจากมิชชนัสยาม โดยเฉพาะมิชชนันารี
ในศนูยก์ลางท่ีเชียงใหม ่ดงัท่ีประสิทธ์ิ พงศอ์ดุม ไดก้ลา่ววา่ มิชชนันารีของศนูยเ์ชียงใหมอ่าจกลัว
จะสูญเสียอิทธิพลในการเป็นศูนย์กลางของศนูยม์ิชชันในลา้นนา 219 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท  าให้
นโยบายการสรา้งคริสตจักรพืน้เมืองล่าชา้ เพราะมิชชันนารีอาจห่วงว่าจะต้องสญูเสีย “อ  านาจ” 
และความเป็น “ผูน้  า” ของคริสตจกัรพืน้เมืองหลายแห่งท่ีคุน้เคยกบัการตอ้งพึ่งพามิชชันนารี ดงัท่ี 
ชาลี เอือ้ไพบูลยก์ล่าวว่า มิชชันนารีกลายเป็นชนชัน้น  าท่ีมีทัง้อ  านาจและสถานภาพท่ีสงูในสงัคม
เชียงใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีศิวิไลซย่ิ์งท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างมิชชันนารีกับคนพืน้เมือง ท าให้
การพัฒนาคริสตจักรช่วงนั้นไม่ก้าวหนา้เท่าท่ีควร อีกประการหนึ่งมิชชันนารีอาวุโสหลายคนท่ี
พยามผลกัดนัใหม้ีการตัง้คริสตจักรพืน้เมือง อาทิ แมคกิลวารี ก็เสียชีวิตแลว้ หลายคนก็ลากลบั
สหรฐัอเมริกา สิ่งนีจ้ึงน่าจะท าใหส้ีโหมแ้ละกลุม่ผูน้  าปัญญาชนขึน้มาเคลื่อนไหวเพ่ือกระตุน้ใหผู้น้  า
พืน้เมืองเป็นผูน้  าท่ีมีความสามารถเลีย้งด-ูปกครอง-และประกาศดว้ยตนเอง อนัจะน าไปสูก่ารสรา้ง
คริสตจักรพืน้เมืองท่ีเป็นอิสระจากมิชชันนารี เพ่ือเป็นการแสดงศกัยภาพและความเขม้แข็งท่ีจะ
ดแูลตนเองได ้มิใช่เดก็ท่ีไมย่อมโตในสายตาของมิชชนันารี220  

                                                             

 219 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ. หนา้ 237. 
220 Herbert Swanson.  (1984).  Op.cit. p. 84. 
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 อีกเหตกุารณห์นึ่งท่ีมีส่วนผลกัดนัใหเ้กิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มปัญญาชนคริส
เตียนก็คือ ในช่วงเวลานั้นตรงกับรชัสมยัรชักาลท่ี 6 พระองคท์รงสนับสนุนและสรา้งความรู ้สึก
ชาตินิยมเพ่ือสรา้งเอกภาพในประเทศ มีการปลกุเรา้ใหพุ้ทธศาสนาเป็นก าแพงต่อตา้นการเติบโต
ของคริสตศ์าสนา ท าใหค้ริสตศ์าสนิกชนชาวไทยตื่นตวัในการเปลี่ยนคริสตศ์าสนาท่ีมีภาพลกัษณ์
ว่าเป็น “ต่างชาติ” ใหเ้ป็นศาสนาของชนชาวไทย221 ประกอบกับความสามารถของคณะธรรมการ
ในการแบกภาระของคริสตจักรก็ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ดังนั้น ในพ.ศ. 2464 
คณะกรรมการฝ่ายตา่งประเทศจึงพยายามผลกัดนัใหม้ีการสถาปนาคริสตจกัรพืน้เมืองขึน้มา 

 ในการเคลื่อนไหวครั้งนี ้ไดม้ีการเสนอรูปแบบ “ คริสตจักรมณฑล คริสตจักร
จังหวดั และคริสตจักรสาขา”อนัเป็นแนวความคิดตัง้คริสตจักรของชนในชาติโดยวางแผนสร้าง
ความมั่นคงระดบัย่อยแลว้จึงขยายออกองคก์รใหเ้ติบโตขึน้เป็นองคก์รทางศาสนาระดบัประเทศ 
หรือรวมก าลังกับสยามใตเ้พ่ือพึ่งพาก าลังความคิดกัน จากเดิมระดับใหญ่ลงสู่ระดับย่อย คือ
คริสตจกัรศนูยก์ลางในเมืองสูช่นบท คริสตจกัรชนบทกระจายรอบนอก222  

 นอกจากการเคลื่อนไหวเพ่ือใหเ้กิดคริสตจกัรของชนพืน้เมืองแลว้ สีโหมย้งัมีทศันะ
วา่ควรจดัการศกึษาโดยคนพืน้เมืองควบคูไ่ปดว้ย223 ดงันัน้ในปีเดียวกนันี ้บา้นสนัป่าขอ่ย จึงไดถ้กู
จัดพื้นท่ีส่วนหนึ่งตัง้เป็น “โรงเรียนพัฒนาวิทยา” เป็นโรงเรียนเตรียมความพรอ้มคลา้ย ๆ กับ
โรงเรียนเฟรนเนอรเ์มมโมเรียล ซึ่งเป็นชัน้เรียนระดบัตน้ของโรงเรียนปรินสร์อยแยลสวิ์ทยาลยั โดย

                                                             

 
221

 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2527).  เลม่เดมิ. หนา้ 51. 
222  แหลง่เดมิ.  หนา้ 54. 

 223 ทัศนะดังกล่าว ได้แสดงออกโดยการตอกย ้าของเจริญ วิชัยอีกครั้ง กล่าวคือหลังจากสีโหมเ้ปิด
โรงเรยีนพฒันาวิทยาได ้2 ปี  คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศไดเ้ปิดโอกาสใหผู้น้  าคริสตศาสนิกชนชาวไทยแสดง
ความเห็นในเรื่องเก่ียวกบังานพนัธกิจที่จะใหเ้ป็นของชนชาวไทย เจรญิ วิชยั ตวัแทนจากโรงเรยีนปรนิสร์อยแยลส์
วิทยาลยัแสดงทัศนะว่าควรใหง้านพนัธกิจกับงานการศกึษาซึ่งเก่ียวขอ้งกนัไดก้า้วไปดว้ยกนั และควรใหค้นไทย
ทั้งหมดเพื่อจะไดม้ีส่วนรบัผิดชอบมากขึน้โดยมีคณะกรรมการจากโรงเรียนที่ส  าคัญ  อาทิ กรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลยั ปรินสร์อยแยลสว์ิทยาลยั (ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม (2527).  ประวัติศาสตรส์ภาคริสตจักรในประเทศไทย.  
หนา้ 44).  ก่อนหนา้นั้นในพ.ศ.2462 และ พ.ศ.2464 ไดม้ีการออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
ประถมศกึษาตามล าดบั ก าหนดใหเ้ด็กชาย-หญิงทกุคนที่มีอาย ุ7-14 ปีเขา้เรยีนหนงัสอื ท  าใหโ้รงเรยีนของมิชชัน
เกิดการต่ืนตวัในการปรบัปรุงและพฒันาโรงเรยีน เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเด็กที่จะเขา้สูก่ารศึกษาภาคบงัคบั 
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เปิดสอนนกัเรียนชาย-หญิงตัง้แตป่ระถม 1-4 บริหารโดยมีสีโหมเ้ป็นผูด้แูลและลกู ๆ ช่วยกนัเป็นครู
สอนโดยไมไ่ดข้ึน้กบัมิชชนั224  

 ดว้ยสาเหตจุากปัจจยัภายนอกและปัจจัยภายในท่ีสั่งสมมา จึงปลกุเรา้จิตส  านึก
ของคริสตชนในทอ้งถ่ินใหม้ีความพยายามจดัตัง้คริสตจกัรของชนในชาติอย่างจริงจงัเป็นครัง้แรก 
กลา่วคือ ในพ.ศ. 2466 เกิดการเคลื่อนไหวของกลุม่ปัญญาชนคริสเตียนพืน้เมืองซึ่งมีความสมัพนัธ์
ทางเครือญาติกนัอย่างใกลชิ้ด ไดเ้สนอแผนในการบริหารคริสตจกัรเมืองเชียงใหมภ่ายใตโ้ครงสรา้ง
ของ  “คริสตจกัรมณฑล”225 โดยมีผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 3 คนคือสภานายก เหรญัญิก และเลขานกุาร 
พรอ้มดว้ยคณะกรรมการท่ีปรกึษา กลุ่มเคลื่อนไหวไดก้  าหนดตนเองเป็นคณะกรรมการคริสตจกัร
มณฑลประกอบดว้ย 1) ปัญญา ไชยวณัณ ์เป็นสภานายก 2) ค าอา้ย ไชยวณัณ ์เป็นอปุนายก  3) 
สีโหม้ วิชัย เป็นเหรัญญิก 4) นายค าตัน ไชยวัณณ์ เป็นเลขานุการ 5) นายเจริญ วิชัย เป็น
ผูช้่วยเลขานกุาร226 และมีมิชชนันารีเป็นคณะกรรมการท่ีปรกึษาคือ ศาสนาจารยแ์คมป์เบล ซึ่งเคย
ท าหนา้ท่ีเหรญัญิกของลาวมิชชั่น227 และ นายแพทยแ์มคเคน นอกจากการจดัโครงสรา้งคริสตจกัร
แลว้ ในแผนนีย้งัมุง่เนน้การบริหารจัดการเรื่องรายรบัรายจ่ายและงบประมาณ โดยถือเอาจ านวน
สมาชิกทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุเป็นเกณฑ ์มีการปลกุเรา้ในหนงัสือขา่วของคณะธรรมการลาว โดยอา้ง
เหตผุลว่านับแต่มิชชันนารีเขา้มาวางรากฐานและเป็นผูเ้ลีย้งดคูริสตจักรในลา้นนานานถึง 50 ปี
แลว้ เปรียบเสมือนบุตรท่ีอยู่ภายใตก้ารเลีย้งดขูองบิดามารดา จึงสมควรแยกออกมารบัผิดชอบ
ตนเอง “การที่จะใหพ่้อแม่เลีย้งดูต่อไปจนแก่เฒ่านัน้ ก็เป็นการยากและเป็นการผิดธรรมดาและ
เป็นการไม่สมควรยิ่ง”228  

                                                             

 224 ก่อนหนา้นัน้ในพ.ศ.2462 และ พ.ศ.2464 ไดม้ีการออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
ประถมศกึษาตามล าดบั ก าหนดใหเ้ด็กชาย-หญิงทกุคนที่มีอาย ุ7-14 ปีเขา้เรยีนหนงัสอื ท  าใหโ้รงเรยีนของมิชชัน
เกิดการต่ืนตวัในการปรบัปรุงและพฒันาโรงเรียน เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเด็กที่จะเขา้สู่การศกึษาภาคบังคับ 
(ดเูพิ่มเติมใน Vachara Sindhuprama.  (1988).   Modern Education and Socio-Cultural Change in Northern Thailand 1898-

1942. p.178.) 
 225 โครงสรา้งการบรหิารที่จะจดัตั้งขึน้มีการเสนอชื่อเรยีก ดงันี ้คริสตจกัรเมืองเชียงใหม่ เรยีกว่า”
คริสตจกัรมณฑล”  ครสิตจกัรเมืองต่าง ๆ เรยีกว่า “คริสตจักรจังหวัด”  และครสิตจกัรที่ขึน้กบัจังหวดัต่าง ๆ 
เรยีกว่า “ครสิตจกัรสาขา” .(ดรูายละเอียดใน ประสทิธ์ิ พงศอ์ุดม.  (2527).  เลม่เดมิ. หนา้ 53-54). 
 226 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2527).  เลม่เดมิ.  หนา้ 55. 

 
227

 เคนเนท อี. แวลส.์  (1958).  ประวตัศิาสตรโ์ปรเตสแตนทใ์นประเทศไทย 1828-1958.  หนา้ 112. 

 228 แหลง่เดมิ.  หนา้ 53. 
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 การเคลื่อนไหวนีน้ับเป็นปรากฎการณแ์ห่งการเปลี่ยนแปลงครัง้ส  าคญัในสถานี
ธรรมการเชียงใหม่ ซึ่งยังไม่มีผูน้  าคริสตจักรหรือคริสตชนพืน้เมืองคนใดท่ีลกุขึน้มาแสดงความ
พรอ้มในการสรา้งคริสตจกัรของคนพืน้เมือง เช่ือแน่วา่สีโหมน้่าจะเป็นผูน้  าทางความคิดและเสนอ
วิธีการบริหารจดัการในแผนการนี ้ เพราะความท่ีสีโหมม้ีคณุลกัษณะท่ีมีความพรอ้มหลายประการ 
กล่าวคือ ดว้ยประสบการณก์ารท างานป่าไมท้  าใหส้ีโหมม้ีทักษะในการท างานและวิธีคิดแบบ
ตะวนัตก ซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัส  าหรบัการบริหารงานในระบบคริสตจักรของตะวนัตก แต่เป็นสิ่งท่ีคน
พืน้เมืองไม่คุน้เคย ท าใหท่ี้มิชชนันารีมองว่าเป็นขอ้อ่อนดอ้ยของคนพืน้เมือง สีโหมย้ังถนดัในการ
บริหารดแูลดา้นการเงินซึ่งเป็นประสบการณต์ัง้แตค่รัง้ไดท้  าหนา้ท่ีเป็น “ผูจ้ัดการการเงิน” ใหห้มอ
ชีคในงานป่าไมต้ั้งแต่อายุ 17 ปี และยังท าธุรกิจป่าไมข้องตนเองจนประสบความส าเร็จเป็น 
“พ่อเลีย้ง” นั่นหมายถึงการมีทั้งทักษะและวิสยัทัศนใ์นการบริหารจัดการงานดว้ย  เขาจึงเขา้มา
ท างานเป็น “เหรญัญิก” เพ่ือดแูลเรื่องการเงินซึ่งเป็นแผนส าคญัท่ีไดเ้สนอไวใ้นโครงสรา้งคริสตจักร
มณฑล เพราะสิ่งส  าคญัของการน าไปสูก่ารสรา้งคริสตจกัรพืน้เมืองประการแรกก็คือ “เลีย้งตนเอง”  
และประการต่อมาคือ “ปกครองตนเอง และประกาศดว้ยตนเอง” นอกจากนั้นดว้ยบุคคลิกและ
อปุนิสยัของสีโหมท่ี้มีส่วนส  าคญัในการส่งเสริมพนัธกิจนีก้็คือ ความกระตือรือรน้ ไม่เฉ่ือยชา ชอบ
พึ่งพาตนเองและรูจ้กัคณุคา่ของเวลา ดงัจะเห็นไดจ้ากโลกทศันข์องเขาท่ีสะทอ้นใน “หนงัสือฝากสี
โหม”้ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ และสีโหมย้งัมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องศาสนาและจิตวิญญาณอย่าง
ลกึซึง้ดว้ยพนัธกิจของการเป็นศาสนาจารยแ์ละศิษยาภิบาลอีกดว้ย ท าใหใ้กลชิ้ดคุน้เคยและเขา้ใจ
กบัคนทอ้งถ่ินเป็นอย่างดี อีกทัง้ผูน้  าอีก 4 คนท่ีรว่มกลุม่กนันีก้็เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถและมี
บทบาทในโรงเรียนของมิชชั่นและส านกัสอนศาสนศาสตร์229 ปัจจัยดงักล่าวทัง้หมดจึงน่าจะเป็น
แรงผลกัดนัใหเ้กิดการเคลื่อนไหวครัง้ส  าคญันี ้

 นอกจากนั้นผูวิ้จัยมองว่าสีโหมม้ีความปรารถนาท่ีจะใหค้ริสตจักรมีรูปแบบของ 
“คริสตจักรท่ีเป็นแบบพืน้เมือง” ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการปฏิบัติศาสนาและลกัษณะ
พืน้ฐานทางสงัคมของทอ้งถ่ิน เพราะจากสถานการณท่ี์เป็นอยู่นี ้สิ่งหนึ่งท่ีคนทอ้งถ่ินตอ้งเผชิญคือ
การท่ีมิชชนันารีสว่นใหญ่ไมเ่ห็นคณุค่าต่อวฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาของคนลา้นนา และ
ไมก่ระตือรือรน้ท่ีจะใชว้ฒันธรรมพืน้บา้นเป็นเครื่องมือในการประกาศศาสนา230 ดว้ยโลกทศันแ์บบ
ทวินิยม ท่ีมองคนนอกศาสนาอยู่ในความมืดบอดลา้หลงั และเพราะมิชันนารีไม่มีจุดประสงคใ์ด

                                                             

 229 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 238. 
 

230 แมน้ พงศอ์ดุม.  (2524).  แมน่แต๊.  หนา้ 13. 
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นอกจากการท าคนใหเ้ป็นคริสตแ์บบอเมริกนั โดยมิไดม้ีความคิดชดัเจนใหเ้ป็นคริสตแ์บบไทย ๆ231  
ทศันะและมมุมองเช่นนีท้  าใหก้ารเขา้มาบกุเบิกประกาศศาสนาในกรุงเทพฯ ไมป่ระสบผลเท่าท่ีควร 
เช่ือแน่วา่สีโหมม้องเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมประเพณีและอตัลกัษณล์า้นนาท่ีมิชชนันารีละเลย จึง
พยายามท าใหค้ริสตจกัรเป็นแบบพืน้เมือง  

 หลกัฐานท่ีบอกเล่าเรื่องนีใ้หช้ัดเจนย่ิงขึน้ก็คือ เรื่องการแต่งงาน อนัเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีมกัถกูหยิบยกขึน้มาพิจารณาในท่ีประชมุเพรสไบเทอรี่ลาว232อยู่บ่อยครัง้ เมื่อมีคูแ่ตง่งานท่ี
ฝ่ายหนึ่งเป็นคนตา่งศาสนาหรือเคยมีการหย่ารา้งแลว้จะขอท าพิธีสมรสใหม ่มกัเกิดขอ้ถกเถียงใน
ประเด็นนีเ้สมอ ๆ  ว่าศิษยาภิบาลจะประกอบพิธีใหห้รือไม่ เพราะมิชชันนารีมีแนวปฏิบตัิท่ีส  าคญั
ส  าหรบัคริสเตียนว่าไม่ควรแต่งงานกับคนต่างศาสนา233 ดว้ยมิชชันนารีมุ่งรกัษาความบริสทุธใ์น
การแตง่งานของคูส่มรส ในขณะท่ีอปุนิสยัของคนลา้นนาซึ่งไมช่อบท่ีจะใหม้ีการบงัคบัใจกนั234 ดงั
กรณีหนึ่งท่ีปรากฎในรายงานการประชมุเพรสไบเทอรี่ลาว235 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2464 (1921) 
ท่ีเชียงใหม่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาจากคริสตจักรในเชียงใหม่ทั้งในตวัเมืองและจากชนบท 26 แห่ง 
คริสตจักรล  าปางมีการหยิบยกปัญหาเรื่องการแต่งงานต่างศาสนาของชายคริสตชนพืน้เมืองกบั
หญิงนอกศาสนา ว่าฝ่ายชายมาสารภาพต่อโบสถแ์ละขออนุญาตท าพิธีแต่งงาน ทางฝ่ายผูน้  า
คริสตจักรมีความเห็นว่าไม่ควรอนญุาต แต่สีโหมไ้ม่เห็นดว้ยและใหเ้หตผุลว่า แมใ้นบางครัง้ฝ่าย
หนึ่งเป็นศิษยห์รือคริสเตียนแต่อีกฝ่ายมิไดเ้ป็นศิษย ์ต่อมาก็อาจเขา้มาเป็นศิษยไ์ด้236 ในขณะท่ี
                                                             

 231 แหลง่เดมิ.  หนา้ 21. 
232 การประชุมเพรสไบเทอรี่ลาว  หมายถงึ  การประชุมของมิชชนันารแีละคริสตจักรในภาคเหนือ โดย

เชิญผูแ้ทนหรือผูน้  าคริสตจกัร หมวดคริสเตียนต่าง ๆ เขา้รว่มประชุม การประชมุนีจ้ะมีการพิจารณาถึงเรื่องต่าง 
ๆ เก่ียวกับการมอบหมายงาน ผูดู้แลคริสตจักร หมวดคริสเตียน การจัดการปกครองคริสตจักร การตรวจบันทึก
การประชุมของคณะธรรมกิจคริสตจักร การรายงานเหตุการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ในคริสตจักร เป็นตน้ (ค ามูล ชิน
วงศ.์  (1992).  เลม่เดมิ.  หนา้ 15.) 
 233 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 129. 
 234 สทิธ์ิ บตุรอินทร.์  (1979).  เลม่เดมิ.  หนา้ 23. 
 235 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.  หนา้ 298. 
 236  ในประเด็นของการแต่งงานระหว่างคริสตชนและคนต่างศาสนา เคยมีบันทึกในรายงานประชุม
ธรรมกิจโบสถค์ริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เก่ียวกับชายคริสเตียนขออนญุาตแต่งงานกับหญิงนอกศาสนาซึ่งหญิง
นั้นก็มีความปรารถนาจะขอรบัศีลเป็นคริสเตียน  ที่ประชุมมีมติอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าใหห้ญิงนั้นมารับการ
อบรมทกุ ๆ วนัอาทิตยเ์วลาเชา้ที่โบสถค์ริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เป็นเวลา 6 เดือนตามระเบียบการปกครองแห่ง
ครสิตจกัรที่หนึ่งเชียงใหม่.  (หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั.  รายงานประชมุธรรมกิจโบสถค์ริสตจักรที่หนึ่ง
เชียงใหม่เมื่อวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2481). 
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ปัญญา ไชยวณัณม์ีความเห็นวา่ก่อนจะขออนญุาตแตง่งานก็ควรมีการไตส่วนใหแ้น่ใจกอ่นมิฉะนัน้
จะเป็นปัญหาในภายหลัง ส่วนค  าอา้ย ไชยวัณณ์ซักถามเพ่ิมเติมว่า หากชายหญิงไดเ้ป็นสามี
ภรรยากันแลว้จะมาขอท าพิธีสมรสนั้นจะเป็นการผิดประเพณีหรือไม่ ครูคิลี (โรเดอรร์ิค กิลลีส-์
ผูวิ้จยั) มิชชนันารีในท่ีประชมุมีความเห็นเป็นกลางว่าควรมีการปรกึษาหารือกบัผูน้  าคริสตจักรนั้น 
เพราะเรื่องนีเ้ป็นขอ้บงัคบัแตก่็มีสามารถน ามาหารือเพ่ือพิจารณาใหเ้หมาะสม ดงัรายละเอียดจาก
บนัทึกการประชมุตอนหนึ่งวา่   (ปริวรรตจากอกัษรลา้นนาเป็นอกัษรไทย) 
 

“...นายเมอืงไชยล าพาง [นายเมอืงไชย ล าปาง] ถามเพรสสบูเทร ี[เพรสไบเทอรี]่ ว่า บดั
นีเ้กิฏปัณหาขึน้เรื่องนึ่ง [เกิดปัญหาขึน้เรื่องหนึ่ง] จักขอหือ้ [ให]้ ที่ประชุมตดัสินหือ้เดดขาด [ให้
เดด็ขาด] คอืชายหนุ่มทีเ่ปนครสิสเตยีนไดเ้ปนชูก้บัยงินอกสาสนา [คอืชายหนุ่มทีเ่ป็นครสิเตยีนได้
รกัใคร่กบัหญิงนอกศาสนา] พายหลงัชายนัน้ไดร้บัสารภาบต่อเชิช [ภายหลงัชายนัน้ไดร้บัสารภาพ
ต่อโบสถ]์ แลขอแต่งงาน แลสมควรจกัแต่งหือ้หลอืไม่ [แลสมควรจะใหแ้ต่งหรอืไม่]  หวัเชิชทางล า
พางเขา้ไจว่า [หวัหนา้โบสถท์างล าปางเขา้ใจว่า]  ถ่าฝ่ายนึ่งเปนสิก อีกฝ่ายนึ่งบ่เปนสิก [ถา้ฝ่าย
หนึ่งเป็นศิษย์ อีกฝ่ายหนึ่งมิไดเ้ป็นศษิย์] ก่ไม่ควรจักแต่งงานเสีย ไนขอ้นี ้ครูสีโหมข้อคดัคา้นแล
ยกตวัอย่างมาอา้งว่า หลา้งธีเมือ่อฝ่ายนึ่งบ่เปนสกิ [บางทีเ่มือ่ฝ่ายหนึ่งมใิช่ศษิย]์  ก่เขา้เปนสกิก่มี 
[ก็เขา้เป็นศษิยก์็ม]ี แลกลงกนัขา้มกบัขอ้นี ้[แลตรงกนัขา้มกบัขอ้นี]้  ก่มที่านครูปัญญาเตนิว่า [ก็มี
ท่านครูปัญญาเตือนว่า]  การแต่งงานนีก่้อร [ก่อน] จักแต่ง  ก่ควรไต่สวรเสีก่อร [ก็ควรไต่สวน
เสยีก่อน]  มสีนันีจ้กัล าบากพายหลงั [มวีนันีจ้ะล าบากภายหลงั]  แก่ค าอา้ย [เฒ่าแก่ค าอา้ย] ถาม
อีกขอ้นึ่งว่าถ่าสืบสวร [สืบสวน] ไดค้วามว่า ไดม้ีชูก้ันแลว้เขาทงัสองมาขอธ าสณัญาจกั  [เขาทัง้
สองมาขอท าสญัญา] เอากันตลอดชีวิตจกัเปนการผิดประเวณีหรือไม่ ครูคีลีหนัว่า [เห็นว่า] ควร
หือ้ครูหวัเชิช [ควรใหค้รูหวัหนา้โบสถ]์ แลเถา้แก่ประชุมเปิกสา [ประชุมปรึกษา] เอาเองตามการ 
บ่เปน [ไม่เป็น] ขอ้บงัคบัอาชญา เมือ่อบ่ส าเรธก่ตอ้งเปนไพ [เมือ่ไม่ส าเรจ็ก็ตอ้งเป็นไป] อกีเรือ่งนึ่ง 
ที่ประชุมจักกะขอ้ดีดขัน้ลงไปบ่ได ้ท่านครูสีโหมร้บัรอง ท่านเล่าเถิงเรื่องต่าง ๆ ที่ล าพางแลเมือง
น่านเกี่ยวขอ้งการการแต่งงานนี ้ ท่านครูคีลีขอที่ประชุมกะค ามิทที [ที่ประชุมคอมมิตตี]แต่งขอ้
ตกัเติน [ตกัเตือน] ไน [ใน]การแต่งงงาน ครูสีโหมร้บัรองหือ้กะ [ ใหก้ับ] ที่ประชุมไดก้ะค ามิทที 
[กบัคอมมติต]ี คอืครูค าอา้ย ครูปัญญา”237 
                                                             

 237รำยงำนกำรประชุมเพรสไบเทอรี่ลำว เม่ือวันที่ 18 มีนำคม ค.ศ.1921 ที่เชียงใหม่ ใน สิริกิตติศัพท์ , 
มิถุนำยน, 1921, หน้ำ 168-176 [ปริวรรตจำกอักษรล้ำนนำโดย จันทร์แรม ชัยศรี และ อริศำ เลิศพฤกษ์ ] อ้ำงใน 
ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้ำ 298. 
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 อีกกรณีหนึ่งท่ีปรากฏในการประชุมคณะธรรมกิจ ของคริสตจักรท่ีหนึ่งเชียงใหม่
ในพ.ศ.2482 หรือหลงัจากท่ีสีโหมเ้สียชีวิตประมาณเกือบหนึ่งปี โดยมีมิชชนันารี 1 คนเป็นประธาน
ในการประชมุ  และคณะผูเ้ขา้รว่มประชมุ 12 คนซึ่งเป็น “ผูป้กครอง” หรือผูแ้ทนคริสตจกัรท่ีสมาชิก
เลือก ประเด็นหนึ่งท่ีน  ามาพิจารณาในวนันั้นคือ มีชายคริสเตียนท่ีเคยหย่ารา้งกับภรรยาเดิมไป
นานแลว้ ต่อมาตอ้งการสมรสกับภรรยาใหม่ จึงมาขออนุญาตท าพิธีสมรสทางศาสนา เกิดขอ้
ถกเถียงในท่ีประชุมเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ควรอนุญาตโดยอา้งถึงหลกัศาสนา และ
ยืนยนัเจตนาอย่างแน่วแน่วา่ “ขา้พเจา้ไม่เหน็ดว้ย ถา้บงัคบัขา้พเจา้ยอมลาออก”238 สว่นฝ่ายท่ีเหน็
ดว้ยก็อา้งถึงธรรมชาติของชีวิตคู่ท่ีมีการสมรสแลว้ก็อาจหย่ารา้งกันได ้ควรพิจารณาถึงความสขุ
ของมนุษยด์ว้ยทั้ง 2 ฝ่าย จึงควรจะอนุโลมหากจะมีการสมรสใหม่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคนหนึ่งคือ 
อินทร สิงหเนตร ใหค้วามเห็นเรื่องนีว้า่ “การตคีวามในพระคมัภรีต์อ้งดูทั่ว ๆ ไป ไม่ควรหยบิเฉพาะ
ขอ้นัน้ขอ้นีม้าพจิารณา...ส าหรบัเรือ่งนี ้ เสยีดายทีอ่าจารยส์โีหม ้วชิยัไม่ไดอ้ยู่ ท่านเป็นผูรู้ด้ว่ีาเรือ่ง
นีเ้ป็นอย่างไร ท่านไดพ้ยายามอย่างยิ่งทีจ่ะไกล่เกลี่ย แต่ก็ไม่เป็นผล ขา้พเจา้เองก็ไดพ้ยายามใน
เรื่องนีม้าก”239 ผลการประชุม มีผูเ้ห็นควรอนุมตัิ 7 คนและไม่เห็นควรอนุมตัิ 5 คน เป็นอนัว่าท่ี
ประชุมอนุมตัิ จะเห็นไดว้่าแมก้ระทั่งสีโหมเ้สียชีวิตแลว้ ความส าคญัของเขาในเรื่องนีก้็ยังเป็นท่ี
ยอมรบัและกลา่วถึงของชมุชนคริสเตียน 

 แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งนี ้ยังไม่สามารถจัดตั้งคริสตจักรของคน
พืน้เมืองไดใ้นขณะนัน้ เพราะไม่ไดร้บัการสนับสนนุอย่างเพียงพอจากคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก
เป็นแนวความคิดใหมป่ระกอบกบัความไม่พรอ้มของคริสตชนสว่นใหญ่ ซึ่งเป็นดงัท่ีคณะธรรมทตู
เคยกล่าวอา้ง และยังมีขอ้มลูอีกบางส่วนว่าเน่ืองจากเป็นกลุ่มผูน้  าจาก 2 ตระกูลท่ีมีสายสมัพนัธ์
เป็นญาติใกลชิ้ดอาจจะเป็นลกัษณะของการ “มดัมือชก”240 หรืออาจเป็นการรวบอ านาจ แมก้าร
เคลื่อนไหวครัง้นีจ้ะไม่บรรลเุป้าหมายในเวลานั้น แต่ก็เป็นการแสดงความตื่นตวัและความพรอ้ม
ของคนพื้นเมืองในการท่ีจะสรา้งคริสตจักรของคนพื้นเมืองอันเป็นการแสดงจิตส  านึกให้เกิด
คริสตจักรท่ีเป็นของทอ้งถ่ินและพยายามให้คริสตศ์าสนาไม่ถูกมองว่าเป็น “ต่างชาติ” แต่เป็น
ศาสนาของชนในชาติ 

                                                             

 238 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายัพ.  คริสตจักรภาคที่หนึ่งเชียงใหม่.  รายงานการประชุมคณะ
ธรรมกิจโบสถค์รสิตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ วนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2482.  
 239 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายัพ.  คริสตจักรภาคที่หนึ่งเชียงใหม่.  รายงานการประชุมคณะ
ธรรมกิจโบสถค์รสิตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ วนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2482.  
 240 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2527).  เลม่เดมิ.  หนา้ 45. 
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3.2.2 “บา้นสนัป่าขอ่ย”: ภาพความศิวิไลซข์องคริสเตียนพืน้เมือง  
 หลงัจากสีโหมเ้ลิกท าป่าไมใ้นพ.ศ.2447 ซึ่งขณะนัน้เขาอายไุด ้36 ปี สีโหมไ้ดข้าย

บา้นอยู่อาศยัท่ีบา้นแม่ข่า ฝ่ังตะวนัตกแม่น  า้ปิงซึ่งเป็นบริเวณท่ีเคยอาศยัตัง้แตค่รัง้เมื่อหนานศรี
วิชยัพาครอบครวัมาอยู่กบัหมอชีค สว่นบา้นไมส้กัหลงัใหญ่ริมแมน่  า้ปิงของหมอชีคนัน้ หลงัจากท่ี
หมอชีคเสียชีวิต บา้นก็ตกไปเป็นกรรมสิทธข์องหลยุส ์ที เลียวโนเวนสส์หายคนสนิทของหมอชีคซึ่ง
ตอ่มากลายเป็นคูแ่ขง่ทางการคา้ ภายหลงัเจา้แกว้นวรฐั เจา้หลวงเชียงใหมอ่งคท่ี์ 9 ก็ไดค้รอบครอง
เป็นคุม้เจา้แกว้นวรฐั241 พงศาวดารตระกลูวิชยัระบวุา่ “เวลาทีท่  างานป่าไมท้ีเ่มอืงงาวนัน้ บา้นเรอืน
ตัง้อยู่ฝ่ังตะวนัตกแม่น ้าปิงที่ขา้งคุม้เจา้หลวงเดีย๋วนี.้..ไดข้ายบา้นใหเ้จา้หลวงเชียงใหม่ และไดม้า
ซือ้เอาบา้นฝ่ังตะวนัออกแม่น ้าปิงใตโ้รงสวดทีบ่า้นสนัป่าข่อย...แลว้ไดอ้พยพครอบครวัมาตัง้อยู่ที่
บา้นสนัป่าข่อย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2446”242  บา้นหลงัใหมข่องสีโหมท่ี้สนัป่าขอ่ยเป็นบา้นไม้
สองชัน้ รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลคลา้ยกบับา้นของมิชชนันารี ดงัท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้แลว้ 
โดยศาสนาจารยฟ์รีแมนไดก้ล่าวถึงบา้นสนัป่าข่อยของสีโหมว้่า “สรา้งตามแบบตะวนัตกที่ปรับ
พืน้ทีใ่ชส้อยใหเ้ขา้กบัการใชง้านในทอ้งถิ่น”243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 
241 วรชาติ มีชบูท.  (2554).  พระราชชายาเจา้ดารารศัม ีศรแีห่งนครเชยีงใหม.่  หนา้ 233. 

 242 บญุเสรมิ สาตราภัย และ กมลธร ปาละนนัทน.์  (2557).  เลม่เดมิ.  หนา้ 29. 
243 John F. Freeman Rev. (1910). A Christian Business Man – See Mo.  An Oriental Land of 

The Free of Life and Mission Work among The laos of Siam, Burma, China and Indochina.  p. 171-
172. 
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ภาพประกอบ 15 บา้นของสีโหม ้“บา้นสนัป่าขอ่ย” ริมน า้แมปิ่งฝ่ังตะวนัออก ดา้นทิศใตข้องโบสถ์
คริสตจกัรท่ีหนึง่เชียงใหม ่สรา้งเมื่อพ.ศ. 2447 

ท่ีมา : ทายาทสีโหม ้วิชยั 

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของตวับา้นและการจดัพืน้ท่ีใชส้อยภายในบา้นสนัป่าขอ่ยของสี
โหม ้อาจกลา่วไดว้า่บา้นหลงันีม้ีลกัษณะของการผสมผสานกนัระหวา่งบา้นแบบตะวนัตกและบา้น
ของคนพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวคือบนเรือนมี “เติ๋น”244 เป็นพื้นต่างระดับและฝาบา้นแบบ “ฝา
ไหล”245 ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของเรือนทางภาคเหนือ นบัวา่ “บา้นสนัป่าขอ่ย” เป็นบา้น
ของคริสเตียนพืน้เมืองท่ีใหญ่โตดทูันสมยัและโดดเด่นท่ีสดุในย่านนั้น ผูวิ้จัยเห็นว่าจากลกัษณะ
ของบ้านสันป่าข่อยท่ีชั้นล่างสรา้งดว้ยอิฐและชั้นบนสรา้งดว้ยไมแ้ละรูปทรงต่างจากบ้านแบบ
พืน้เมืองทั่วไป (ดภูาพประกอบท่ี 14-15) ผูวิ้จัยตึความว่าบา้นสนัป่าข่อยของสีโหมนี้ด้า้นหนึ่งถกู

                                                             

 244 เต๋ิน คือ  บรเิวณของเรอืนที่เป็นชานโลง่และท าเป็นพืน้ต่างระดบั ใชเ้ป็นที่อเนกประสงค ์เช่น พกัผ่อน 
รบัแขก 
 245  ฝาไหล คือ ฝาเรอืนแบบหนึ่ง ลกัษณะเป็นฝาไม ้ 2 ชัน้วางตามแนวตั้งตีเวน้ช่องสลบักันวางบนราง
เลื่อนใหส้ามารถเลื่อนเปิด ปิดไดเ้หมือนบานเลื่อน เพื่อสามารถระบายอากาศไดดี้  
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สรา้งขึน้เพ่ือสื่อถึงความศิวิไลซ์ของเจา้ของบา้น โดยผูวิ้จัยตีความเปรียบเทียบกับการสรา้งคุม้
หลวงของพระเจา้อินทวิชยานนท ์ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหมอ่งคท่ี์ 7 ของราชวงศก์าวิละ ซึ่งถกูสรา้ง
ขึน้แบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ในขณะท่ีคุม้ของเจ้านายองค์อ่ืน ๆ เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
พืน้เมือง อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าพระเจา้อินทวิชยานนทเ์ป็นผูท่ี้ศิวิไลซต์า่งจากเจา้นายลา้นนา
องคอ่ื์น ๆ 246 แต่ในกรณีบา้นสนัป่าขอ่ยของสีโหมนี้ด้ว้ยสถานะท่ีเป็นสามญัชน การน าเสนอตวัตน
วา่เขาเป็นผูท่ี้ศิวิไลซอ์าจจะไมเ่ขม้ขน้เท่ากบักรณีของเจา้ลา้นนา โดยสิ่งท่ีน่าสงัเกตคือความศิวิไลซ์
ท่ีสีโหมน้  าเสนอผ่านตัวบ้านสันป่าข่อยเป็นความศิวิไลซท่ี์ผสมผสานระหว่างความศิวิไลซแ์บบ
ตะวนัตกกับวฒันธรรมของคนพืน้เมืองเชียงใหม่ ทั้งยังพบว่านอกจากจะเป็นท่ีพักอาศยัแลว้บา้น
สนัป่าข่อยของสีโหมย้ังเป็นศนูยก์ลางตอ้นรบัคริสเตียนผูม้าเยือนอีกดว้ย ดงัขอ้เขียนของ เจริญ 
วิชยั บตุรชายของสีโหม ้ท่ีเลา่ถึงความหลงัวา่ 
  

 “บา้นของเราอยู่ห่างจากครสิตจกัรทีห่นึ่งประมาณ 300 หลา บา้นของเราเป็นศูนยก์ลาง
รบัรองแขกคอืผูม้าเยีย่มและผูร้บัเชิญในวนัอาทติย.์..ครสิตศาสนกิชนทีม่าร่วมการนมสัการในเวยีง
คอืครสิตจกัรทีห่นึ่งเชียงใหม่ ก็ไปรบัประทานอาหารกลางวนัทีบ่า้นของผม โดยค าเชิญของคณุพ่อ 
โดยมากมาจากหมู่บา้นไกล ๆ อาทติยล์ะไม่ต ่ากว่า 50 คนเสมอ”247 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
246 ด ูโดม ไกรปกรณ.์  (2556-2557, กนัยายน-สงิหาคม).  “คุม้หลวงและเวียงแกว้ของเจา้นายเชียงใหมใ่นสมยั
รัชกาลที่ 5: เรื่องราวที่ไม่ถูกเล่าถึงในพงศาวดารสยามและร่องรอยที่พบในหลักฐานอื่น”.  หน้าจั่ วว่าด้วย
ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย. 10: 17-18. 
 247เจรญิ วิชยั.   (2511). 50  กว่าปีแห่งความหลงั.  อนสุรณฉ์ลองครอบรอบ 100 ปี ครสิตจกัรเชยีงใหม่. 
ไม่มีเลขหนา้.   
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ภาพประกอบ 16 อาคารศรีประกาศ ถนนเชียงใหม-่ล  าพนู ใกลส้ะพานนวรฐั เดิมคือ “บา้นสนัป่า
ขอ่ย” และต่อมำผู้ครอบครองคือหลวงศรปีระกำศ  ภำพถ่ำยรำวพ.ศ. 2556 

 ท่ีมา : ทายาทเจา้ของอาคารศรีประกาศ 

 

ภาพประกอบ 17 เรือนลา้นนา 

ท่ีมา : https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/589 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/589
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 ในแง่นีบ้า้นสนัป่าขอ่ยจึงเป็นสถานท่ีท่ีสีโหมใ้ชใ้นการแสดงใหผู้ท่ี้ไดม้าเย่ียมบา้นของเขา
เห็นถึง “ความศิวิไลซ์” ทั้งนี ้มีขอ้สังเกตท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่าบ้านสันป่าขอ้ยของสีโหมม้ีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างแบบบา้นตะวนัตกกับบา้นของคนพืน้เมือง ดงันั้นความศิวิไลซท่ี์แสดงใหเ้ห็น
ผ่านบา้นหลงันีจ้ึงเป็นความศิวิไลซท่ี์ผสมผสานระหว่างความศิวิไลซแ์บบตะวนัตกกับวฒันธรรม
ของคนพืน้เมืองเชียงใหม่ ทัศนะและการแสดงออกเช่นนีต้่างจากทศันะเก่ียวกบัความศิวิไลซข์อง
อาคารบา้นเรือนท่ีสีโหมเ้คยกลา่วถึงในหนงัสือฝากจากสหรฐัอเมริกาถึงพ่อแมข่องเขาท่ีเชียงใหม่ 
ซึ่งสีโหมเ้ขียนไวร้ะหว่างพ.ศ. 2432-2433 โดยในหนังสือฝากท่ีเขียนเมื่อวยัหนุ่ม สีโหมก้ล่าวถึง
ความศิวิไลซข์องตึกรามแบบตะวนัตกในสหรฐัเอมริกา248 รวมทั้งต่างจากทัศนะของมิชชันนารี
อเมริกันท่ีเขา้มาปฏิบัติงานเผยแพร่คริสตศ์าสนาในสยาม ซึ่งมองว่าความรู ้ เทคโนโลยีและ
วฒันธรรมของตะวนัตกคือสิ่งท่ีแสดงถึงความศิวิไลซ ์การท่ีผูค้นและสงัคมหนึ่ง ๆ จะศิวิไลซ์ได้
สงัคมนัน้ ๆ ตอ้งเปลี่ยนมารบัความรูแ้ละเทคโนโลยี รวมทัง้วฒันธรรมของตะวนัตก  

ดงัเห็นไดจ้ากท่ีหมอบรดัเลยไ์ดเ้ขียนไวใ้นบทความของเขาซึ่งตีพิมพเ์ผยแพร่ในหนังสือ
จดหมายเหต ุฯ Bangkok Recorder ขณะท่ีชนชัน้น  าสยามในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยู่หวัไดเ้ขียนบทความโตแ้ยง้โดยชีใ้หเ้ห็นว่าความรูท้างโลกและเทคโนโลยีของตะวนัตกเป็นสิ่ง
ท่ีศิวิไลซ ์แต่ในทางวฒันธรรมแลว้พทุธศาสนาซึ่งเป็นวฒันธรรมของชาวสยามมีขอ้ดีไม่แพค้ริสต์
ศาสนาซึ่งเป็นวฒันธรรมของชาวตะวนัตก โดยสยามเลือกรบัความรูท้างโลกและเทคโนโลยีของ
ตะวนัตกเพ่ือท าใหส้ยามมีความศิวิไลซใ์นทางโลก แต่ไมจ่  าเป็นตอ้งรบัคริสตศ์าสนา เน่ืองจากพทุธ
ศาสนาของสยามมีขอ้ดี มีความเป็นเหตเุป็นผลอยู่แลว้249  หรือเห็นไดจ้ากขอ้เท็จจริงท่ีวา่มิชชนันารี
คณะเพรสไบทีเรียนท่ีเขา้มาปฏิบตัิงานในลา้นนานัน้มีแนวคิดวา่ดว้ยการสรา้งสงัคมแบบตะวนัตก
ในลา้นนาและการปฏิบัติงานของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนไดย้ึดแนวคิดนีเ้ป็นหลกัในทาง
ปฏิบตัิ250 
 

                                                             
248 ดบูทที่ 2 ของปรญิญานิพนธน์ี ้
249 ดู ทวีศักด์ิ เผือกสม.  (2540).  การปรบัตวัทางความรู ้ความจริง และอ านาจของชนชัน้น าสยาม 
พ.ศ.2325-2411.  บทที่ 5. 
250 ศิรพินัธ ์นนัสนุานนท.์  (2547).  เลม่เดมิ.  หนา้ 40-41. 
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3.3 วรรณกรรมเชงิวสัิชนา “ศาสนาสองฝ่าย” : การน าความเชือ่เร่ืองศาสนาในท้องถิน่
ประกาศกิตติคุณพระเจ้า 

การบุกเบิกงานเผยแพร่คริสตศ์าสนาของแมคกิลวารีสู่ลา้นนาในยุคแรก ๆ  นั้น แมคกิล
วารีใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้จะเปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสเตียนวา่ตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถอ่านหนงัสือได ้
หรือเป็นชุมชนท่ี “รูห้นังสือ” มิชชันนารีมองเห็นความจ าเป็นในการผลิตวรรณกรรมท่ีเป็นภาษา
ทอ้งถ่ิน เพ่ือจะเป็นเครื่องมือสื่อสารในการน าคริสตศ์าสนาเขา้ถึงคนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหม้ีความคิดในการจัดตัง้โรงพิมพข์องมิชชันนารีขึน้ในพ.ศ.2435251 งานพิมพชิ์น้แรกคือ
หนังสือพระธรรมมทัธิว (Mathew)  และพระธรรมกิจการอัครทูต (The Acts) เป็นภาษาลา้นนา 
สว่นงานพิมพชิ์น้ตอ่ ๆ มาเป็นพระคมัภีรไ์บเบิลซึ่งมีเพียง  6 เรื่องจากทัง้หมด 66 เรื่องเพราะความ
ล่าช้าในการแปลของมิชชันนารีทางภาคเหนือท่ีตอ้งแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย252 
นอกจากนัน้ยงัมีสิ่งพิมพท์างศาสนาคือ “หนงัสือค  าถามค าแก”้ (Child’s Catechism) เป็นหนงัสือ
เลม่เลก็ท่ีใชส้อนในคริสตจกัร มีเนือ้หาเก่ียวกบัค  าถามค าตอบท่ีเป็นความรู ้ความเช่ือ ความเขา้ใจ
ขัน้พืน้ฐานของคริสตศ์าสนาเพ่ือชกัน าใหผู้อ้า่นเขา้ใจและเช่ือว่าคริสตศ์าสนาเป็นศาสนาท่ีถูกตอ้ง
เป็นเหตเุป็นผล253 

 

                                                             

 251 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.   หนา้ 129. 
 252 เฮอรเ์บิท สวอนสนั.  (2561) อดีตหวัหนา้ฝ่ายประวัติศาสตรส์ภาคริสตจักรในประเทศไทย ปัจจุบัน 
(พ.ศ.2562) เป็นศาสนาจารยข์องคริสตจักรแม่ดอกแดง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่. สมัภาษณโ์ดยกมล
ธร ปาละนนัทน ์ เมื่อวนัที่ 22  มกราคม พ.ศ.2561. 

253 ประสทิธ์ิ พงศอ์ดุม.  (2550).  เลม่เดมิ.   หนา้ 132. 
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ภาพประกอบ 18 หนงัสือค  าถามค าแก ้Child’s Catechism 

ท่ีมา : หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั 

การท่ีจะใช ้“หนังสือค  าถามค าแก”้ เพ่ือใหไ้ดผ้ลในสงัคมลา้นนาดินแดนท่ีมีพืน้ฐาน
ความคิดความเช่ือจากพทุธศาสนาเป็นหลกันัน้ ผูเ้ขียนควรตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในพทุธศาสนา
ดว้ย แมน้ พงศอ์ดุม254 กลา่ววา่ มิชชนันารีมกัละเลยท่ีจะเรียนรูจ้ดุยืนทางความคิดทางศาสนาของ
ชาวพืน้เมือง ท าใหง้านเผยแพรศ่าสนาไมป่ระสบผลเท่าท่ีควรและยงัท าใหข้าดแคลน “วรรณกรรม
เชิงวิสชันา”  มิชชันนารีส่วนใหญ่มีทศันคติในทางลบตอ่พุทธศาสนาและไม่พยายามน าศพัทท์าง
พทุธศาสนามาเป็นเครื่องมืออธิบายสจัธรรมคริสต ์เพราะโลกทศัน ์“ทวินิยม” ของมิชชนันารี ท่ีมอง
วา่ศาสนานอกรีตนัน้ไมม่ีทางจะเขา้กบัคริสตศ์าสนาไดเ้ลย แมน้ พงศอ์ดุมยงักลา่วอีกวา่ อาจารยซี์
ลี มิชชนันารีผูห้นึ่งเคยเสนอทางออกของปัญหานีว้า่ มิชชนันารีควรออกจากทศันคติเดิม ๆ  นัน้ แลว้
                                                             

 254 ดรูายละเอียดใน แมน้ พงศอ์ดุม.  (2524).  แมน่แต๊. 
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ควรหันมาใชก้ารศึกษาเปรียบเทียบแบบพิจารณาบทบาทค าสอน  อาทิ “กรรม” มีบทบาทอะไร 
เปรียบเทียบกับ “พระเจา้” มีบทบาทอะไร255 หรือเมื่อมีการสละทรพัยเ์พ่ือบ ารุงศาสนา ชาวพทุธ
เรียกวา่ “การท าบญุ” สว่นคริสเตียนเรียกวา่ “การมอบเงินถวาย” เช่นเดียวกบั สวอนสนั256 เมื่อครัง้
แสดงเทศนาท่ีคริสตจกัรแมด่อกแดง จงัหวดัเชียงใหมก่็ไดเ้ทศนเ์รื่อง “กรรม” ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเขา้ใจกนั
โดยทั่วไปของคนไทย แตส่วอนสนัอธิบายเรื่อง “กรรม” ในแง่ของคริสตศ์าสนาเพ่ือเป็นการอธิบาย
สจัธรรมทางคริสตท่ี์เขา้กบัคนไทย มิชชันนารีจึงเห็นความจ าเป็นและความส าคญัท่ีควรจะมีศพัท์
ทางศาสนาท่ีเหมาะสม มีรายงานในพ.ศ. 2450  วา่มิชชนันารีทางภาคเหนือสนใจเรียนพทุธศาสนา
มากกวา่มิชชนันารีทางใต ้ซึ่งหมายถึงท่ีกรุงเทพฯ และภาคใต ้

 
“ศาสนาโยนกเป็นศาสนาที่เขม้แข็ง ทัง้ในทางวรรณกรรม องค์กรและผูศ้รัทธา 

มิชชันนารีภาคเหนือเท่านั้นที่มีโอกาสเรียนรู ้เรื่องนี ้อย่างจริงจัง จากประสบการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์การเผยแพร่ เราพบว่าไม่มีมิชชันนารีคนไหนประสบผลส าเรจ็อย่างจริงจงัถา้ไม่ได้
เขา้ใจพทุธศาสนา มชิชนันารภีาคเหนอืมกีฎว่าจะตอ้งเรยีนวรรณคดพีทุธศาสนาและภาคเหนอืเทา่ 
ๆ กบัเรยีนวรรณคดคีรสิเตยีน...เพือ่จะน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนส์ าหรบัการเผยแพร่...ศูนย์กลางที่
เชียงใหม่มอีายแุค่ 10 ปีเท่านัน้ ยงัมชีาวพทุธกลบัใจมาเป็นครสิตม์ากกว่าทีอ่ืน่ทัง้หมดรวมกนั”257 

 

แมว้า่จะมีการศกึษาพทุธศาสนาแตก่็มิไดม้ีการผลิตวรรณกรรมเชิงวิสชันาแตอ่ย่างใด  
ในพ.ศ.2476 ไดม้ีการส  ารวจงานวรรณกรรมศาสนาเชิงวิสชันา มีรายงานว่า  “จุดอ่อนอนัหนึ่งของ
เราคือ เราไม่ไดพ้ัฒนาคนท่ีจะผลิตวรรณกรรมคริสต ์หรือวรรณกรรมคริสตเ์สียเองอย่างพอเพียง 
บัดนีถ้ึงเวลาแลว้ท่ีเราจะตอ้งทุ่มเทอย่างจริงจงั...”258 สีโหมก้็มองเห็นคณุคา่และความจ าเป็นใน
สิ่งนีแ้ต่อาจยังไม่มีโอกาสไดเ้ขียน จนกระทั่งในช่วงบัน้ปลายของชีวิตในพ.ศ.2480  สีโหมล้ม้ป่วย 
เขาจึงมีความปรารถนาท่ีจะท าสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นท่ีระลกึในชีวิตของคริสตชน สีโหมใ้ชช่ื้องานเขียนนี้
วา่ “ศาสนาสองฝ่ายเลม่ 2 และเลม่ 3” ซึ่งแตง่ตอ่จากโซเฟีย แมคกิลวารี  

 
 

                                                             

 255 แมน้ พงศอ์ดุม.  (2524).  เลม่เดมิ.  หนา้ 51. 
 256 สมัภาษณ ์เฮอรเ์บิท สวอนสนั  เมื่อวนัที่ 22  มกราคม พ.ศ.2561. 
 257 แมน้ พงศอ์ดุม.  (2524).  เลม่เดมิ.  หนา้ 34. 
 258 แหลง่เดมิ.  หนา้ 40. 
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ภาพประกอบ 19 หนงัสือศาสนาสองฝ่าย งานเขยีนของโซเฟีย แมคกิลวาร ี

ท่ีมา : หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั 

 
ท าให้สันนิษฐานว่านับแต่งานเขียน “ศาสนาสองฝ่าย” ของโซเฟีย (ซึ่งไม่ปรากฏ

หลกัฐานแน่ชดัวา่เขียนตัง้แตเ่มื่อใด)  คริสตจกัรเมืองเหนือไมม่ีงานเผยแพรเ่ชิงวิสชันาอย่างจริงจัง 
จึงน่าจะเป็นเหตผุลท่ีสีโหมเ้ขียนงานชิน้นี ้(ตน้ฉบบัเป็นอกัษรลา้นนาและปริวรรตเป็นอกัษรไทย) 
 

 “ขา้ภเจา้ไดร้บัต ่าแหน่งเปนสาสนาจาร [ขา้พเจา้ไดร้บัต าแหน่งเป็นศาสนาจารย]์มาแลว้ได ้

27 ปี แลในปีนีอ้ายขุา้พเจา้ย่างเขา้มา 70 ปีเตม [เต็ม]  นบัว่าอยู่ในไวยชรา [วยัชรา] แลว้ สนันัน้ 
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[ดงันัน้] ขา้พเจา้อยากหือ้ [ให]้ มีสิ่งใดสิ่งนึ่ง [สิ่งหนึ่ง] ไวเ้ปนที่ระลึก แต่มาหนัว่า [เห็นว่า] บ่มีสิ่ง

ใดที่จะเหมาะกว่าพิมพห์นงัสื [หนงัสือ] ขึน้  เพราะเปนธัมมทาน [เป็นธรรมทาน] อนัดียิ่ง สนันัน้

ขา้ภเจา้ [ดงันัน้ขา้พเจา้] จึงไดส้ละเวลาแต่งหนงัสอืขึน้เรือ่งนึ่ง [เรื่องหนึ่ง] คือแต่งต่อจากสาสนา 

[ศาสนา] สองฝ่ายที่แหม่มสาสนธูต [ศาสนทูต] แมคกิลวาลีไดแ้ต่งขึน้ไวแ้ลว้ เซิ่งขา้ภเจา้หือ้ [ซึ่ง

ขา้พเจา้ให]้ชื่อว่า “สาสนาสองฝ่ายเหลม้มส์อง” [ศาสนาสองฝ่ายเล่ม 2] ไวเ้ปนทีร่ะลกึในการทีข่า้ภ

เจา้ [ขา้พเจา้] มีอายุครบ 70 ปี และเพื่อหือ้ [ให]้ เป็นสาธารณเผยแพ่พระคริษสาสนา [เผยแพร่

พระครสิตศ์าสนา] อกีทางนึ่ง”259 

 

  ดว้ยเหตท่ีุบิดาของเขาคือหนานศรีวิชยัเป็นผูท่ี้ผา่นการบวชเรียนมาหลายพรรษา 
เมื่อลาสิกขาออกมาแลว้ก็ยงัท างานสอนพทุธศาสนาใหค้นในทอ้งถ่ินดว้ย เช่ือแน่วา่สีโหมค้งไดร้บัรู ้
เหตผุลท่ีหนานศรีวิชยัเปลี่ยนจากการเป็นชาวพทุธผูเ้คร่งครดัมาเป็นคริสตชนผูเ้ช่ือมั่นและศรทัธา
ในพระเจา้ ท าใหเ้ขาเขา้ใจถึงความเช่ือและโลกทศันท์างศาสนาของคนลา้นนาไดอ้ย่างดี ซึ่งความ
เขา้ใจนีน้่าจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อการเขียนงานเผยแพร่ศาสนาเชิงวิสชันาซึ่งผลิตโดยคน
ลา้นนาท่ีเขา้ใจความคิดทางพทุธศาสนา เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการส่ือความพระกิตติคณุของ
พระเจา้  

 

 

     

 

 

 

                                                             

 259 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ.  สีโหม ้วิชัย (2480).  ศาสนา 2 ฝ่าย  เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์ 
ตน้ฉบบัเป็นอกัษรลา้นนาและทางหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายพัท าการปรวิรรตเป็นภาษาไทย และปัจจบุัน
ยงัอยู่ในระหว่างการตรวจทาน  
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ภาพประกอบ 20 หนงัสือศาสนาสองฝ่าย เลม่ 2 วรรณกรรมศาสนาเชิงวิสชันาเขียนโดย สีโหม้ วิชัย 
เมื่อพ.ศ.2480 

ท่ีมา : หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั 

งานเขียน “ศาสนา 2 ฝ่าย” เล่ม 1 และ 2 ว่าดว้ยเรื่องของ “นายสจัจัง” และ “นาย
บณุญัง” ไดม้าสนทนาถาม-ตอบเรื่องของสจัธรรมทางศาสนา สีโหมใ้ชจ้ดุยืนความเช่ือพืน้ฐานทาง
ศาสนามาเป็นตวัแทนคูส่นทนา เห็นไดจ้ากการใชช่ื้อ “นายสจัจงั” เพ่ือเป็นตวัแทนชาวคริสตเ์พราะ
ชาวคริสตเ์ช่ือว่า “คริสตศ์าสนาเป็นสจัจะ”260 และใชช่ื้อ “นายบุณญัง” เพ่ือเป็นตวัแทนชาวพทุธ
เพราะชาวพุทธเช่ือเรื่อง “การท าบุญ” นายสจัจงัไดอ้ธิบายใหน้ายบณุญังทราบถึงการด  าเนินชีวิต
ตามค าสอนของคริสตศ์าสนา โดยมีการใชค้  าศพัทท์างศาสนาพทุธเป็นเครื่องมืออธิบายสจัธรรม
คริสต ์ดงัเนือ้หาสว่นหนึ่งความวา่ (ปริวรรตจากอกัษรลา้นนาเป็นอกัษรไทย) 
 

                                                             

 260 แม้น พงศ์อุดม.  (2524).  เล่มเดิม.  หน้ำ 36. 
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 “มีใน [ใน] วนัหนึ่ง นายสจัจังกับนายบุณญังมาพบกันแถม [อีก] นายสจัจังถามว่าสหาย

ท่านหายหนา้ไปไหนเมนินาน [มานาน] บ่ไดป้ะพบกนัเลย ท่านยงัอยู่สกุขส์บายดอียู่กา [สขุสบายดี

อยู่หรอื] นายบณุญงัตอบว่า อนัความสกุขแ์ละความทกุขก์็ปานกาง [ปานกลาง] ไนปีนีข้า้บ่พอได้

อยู่บา้นนกั มวัเมาไปแอ่ว [เที่ยว] ไหวพ้ระบาทพระธาตเสียหลายตี ้[หลายที]่ หลายแห่งนกั บ่มี

หว่าง [ไม่มีว่าง] อยู่บา้นเลย นายสจัจงัถามว่า ก็ท่านไพไหวไ้พสาเถงิหลายตีช้ะนัน้ [ไปไหวไ้ปสา

ถึงหลายที่ฉันนัน้] ท่านยังไดจ้วบ [พบ] ไดพ้บขอ้อิ่มอกอิ่มใจและขอ้ลุบลา้งบาบกัมม์ [ลบลา้ง

บาปกรรม] การบาบตีไ้ดก้ท า [การบาปทีไ่ดก้ระท า] มาล่วงแลว้ปางหลงัหือ้หมดหือ้หาย และจวบ

พบหนัทางไพนิพพานแลว้คา [ไปนิพพานแลว้หรือ]  และอนัที่ท่านไดไ้พ [ไป] ก็มีความประสงค์

ด ้วยข้อนีบ้่ใช่คา [มิใช่หรือ] นายบุณญังตอบว่าความประสงค์ก็มีแต่ข ้อเดียวนี ้คือเซาะหา 

[เสาะหา] ทีจ่กัธ าบญุ [จกัท าบญุ] ลา้งบาบกมัมต์ีก้ท ามา [ลา้งบาปกรรมทีก่ระท ามา] ล่วงแลว้หือ้ 

[ให]้ หมดเท่านัน้ และหนัทางไพ [เหน็ทางไป] ชัน้ฟา้นพิพาน จึงไดไ้ปเถงิ [ถงึ] หลายที ่คอืทีเ่พือ่น

เล่าลือว่าเปนทีบ่รสิุทธ์วิเสศ [ที่เพื่อนเล่าลือว่าบริสทุธิว์ิเศษ] ก็ไดไ้พเถิงแลว้ทกุตี ้[ไปถึงแลว้ทกุที]่  

ไพถึงตีไ้ดก็ว่าตามบุญตามกัมม์ [ไปถึงที่ใดก็ว่าตามบุญตามกรรม] กะท ารา้ย [กระท ารา้ย] ก็ได้

รา้ย กะท าดี [กระท าดี] ก็ไดด้ี หือ้ถือสีลหา้ สีลแปดหือ้ได ้[ใหถ้ือศีลหา้ ศีลแปดใหไ้ด ]้ ครบถว้น

เท่านัน้ ถา้ถือบ่ได ้แม่นว่าไดผ้ิดแต่ขอ้นึ่งใด ก็ตอ้งไปสู่อบายสา้ยบาบกัมม์ บ่เถิงนิพพาน [ไม่ถึง

นพิพาน]  ไปเถงิตีไ้หนก็จวบ [พบ] แต่ขอ้เดยีวนีแ้ล บ่แต่เท่านัน้ขา้ยงัไดเ้ล่าเรยีรบาลกีมัพไีตรปิตต

ตก [เรยีนบาลคีมัภรีไ์ตรปิฎก] ประสงคไ์ค่รู ้[ใคร่รู]้ ว่า จกักะท าบญุอย่างไดจึ่งจกัลบุลา้ง [ลบลา้ง] 

บาบกรรม นายสจัจงัถามว่า ตามธมัมท์ีท่่านไดเ้ล่าเรยีนก็ว่าหือ้ไดจ้ าสิลหา้ สลิแปดหือ้ไดว่้าชะนัน้ 

ก็ทุกวนันีท้่านถือไดเ้สีย้ง [หมด] ทุกขอ้คา และทุกวนันีท้่านบ่กินจิ๊นบ่กิ๋นปา [ไม่กินเนือ้ไม่กินปลา] 

กิ๋น [กิน] แต่ผกัแต่ไมถ้ั่วงาเท่านัน้กา อนักิ๋นจิ๊นกินป๋า [กินเนือ้กินปลา] ฆ่าสตัวม์าแต่ก่อนมากมาย

นัน้ จักธ า [จักท า] อย่างใด นายบุณญงัตอบว่าก าถาม [ค าถาม] ขอ้นีข้า้ก็ตอบยากพ่อง วนัเดอืน

ดบัเดือนเปง [เดือนเพ็ญ] วนัสีล [วนัศีล] ก็ถือได ้บ่ไปหาปูหาปา [หาปูหาปลา] ล่าสตัว์ที่ไหน กิ๋น 

[กิน] แต่ถั่วผกัถั่วงา จิ๊นป๋า [เนือ้ปลา] บ่กินเลย วนัอืน่นอกจากวนัสลี ปู๋ ป๋า [ปปูลา] ก็หาไป จิ๊นป๋า 

[เนือ้ปลา] ก็กิ๋นไปทกุวนั จกัหือ้ถอืกมัมท์กุวนัไพ [จกัใหถ้อืกรรมทกุวนัไป] ก็บ่ได.้..นายสจัจงัว่าขอ้นี ้

ก็จิง [จรงิ] ของท่าน เพราะว่าสลีเป๋น [ศลีเป็น] ของหนกัส าหรบัมนษุย.์..เหลอืก าลงัมนษุย ์พระเจา้

ทรงทราบว่ามนษุยม์ีก าลงัอ่อน พระองค์บ่ไดเ้อาของหนกัมาวางบนบ่าคนผูอ่้อนแบก...คนแบกสลี
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หา้ [ศีลหา้]  ขอ้ปานานัน้แต่ขอ้เดียว ก็บ่มีไผ [ไม่มีใคร] จักแบกได ้พระคริษสาสนา [พระคริสต์

ศาสนา] สอนว่า มนษุยจ์กัไดค้วามรอดจากบาบดว้ยถอืสลี [ศลี] สิ่งเดยีวบ่ได ้ก็เพราะตีถ้อืบ่ไดค้บ

เสีย้ง [ไม่ไดค้รบทัง้หมด] มกัหวิดขาดอยู่เสมอ จักรอดบาบไดด้ว้ยความเจือ้ทีเ่จือ้ในพระเยซูครษิ 

[ดว้ยความเชื่อทีเ่ชื่อในพระเยซูคริสต์]    พระบุต [พระบุตร] พระเจา้ เท่านัน้...”261 (เนน้ขอ้ความ

โดยผูวิ้จยั) 

 

 เนือ้หากล่าวว่า นายสจัจังถามนายบุณญังว่า การเท่ียวไปเสาะหาไหวพ้ระตาม
สถานท่ีตา่ง ๆ นัน้ท  าใหไ้ดพ้บกบันิพพานหรือยงั เพราะการไปนัน้ก็เพ่ือจดุประสงคนี์ม้ิใช่หรือ นาย
บุณญังตอบว่า จุดประสงคก์็คือตอ้งการลบลา้งบาปกรรมท่ีเคยท าแลว้ ๆ  มาเพ่ือท่ีจะไปสู่สวรรค์
และถึงซึ่งนิพพาน ใครว่าท่ีไหนดีก็เท่ียวไปท าบุญ ไปท่ีใดก็ไดร้บัค  าสอนว่าทุกสิ่งเป็นไปตามบญุ
ตามกรรม ท าดีไดด้ีท  าชั่วไดช้ั่ว ใหห้มั่นรกัษาศีลหา้ ศีลแปดอย่างเคร่งครดั หากผิดศีลแมแ้ต่ขอ้
เดียวก็จะเป็นทางไปสูอ่บายภมูิ นายสจัจงัจึงบอกวา่การท่ีนายบณุญังยงัตอ้งฆ่าสตัวม์าเป็นอาหาร
ก็เป็นการผิดศีล ซึ่งถา้ไม่ท  าก็เป็นเรื่องยากในการด  ารงชีวิต เพราะศีลเป็นของหนักส  าหรบัมนษุย ์
พระเยซูจึงไมน่  าของหนกัมาแบกไว ้พระคริสตส์อนวา่มนษุยจ์ะรอดบาปเพราะถือศีลนัน้ไม่ได  ้การ
จะรอดบาปไดก้็ดว้ยความเช่ือในพระคริสตเ์ท่านัน้ 

 ถอ้ยค  าดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า สีโหมน้  าความเช่ือเรื่อง “บุญ-บาป” ซึ่งเป็นสิ่งฝัง
ลึกในจิตใจของชาวพุทธลา้นนา ดงัเมื่อครัง้เหตกุารณข์องหนานอินต๊ะท่ีเป็นชาวลา้นนาคนแรกท่ี
เขา้รีตเป็นคริสเตียนดว้ยความตอ้งการรอดพน้จากบาป262 ชาวพุทธจึงมุ่งท  าบุญเพ่ือใหไ้ดบ้รรลุ
นิพพานอันเป็นสถานะท่ีจะท าใหพ้้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและบาปกรรม เมื่อเขา้ใจเช่นนี้ 
สีโหมจ้ึงน าความเช่ือในพระคริสตซ์ึ่งเป็นเพียงหนทางเดยีวเท่านัน้ท่ีจะท าใหม้นษุยร์อดพน้จากบาป

                                                             

 261 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ.  สีโหม้ วิชัย.  (2480).  หนังสือศาสนาสองฝ่าย เล่ม 2.   
ปริวรรตจากอักษรลา้นนาเป็นภาษาไทย โดย อริศา เลิศพฤกษ์ หอจดหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ.  
เอกสารยงัไม่ตีพิมพ.์ 
 262 หนานอินต๊ะ เคยบวชเรยีนมีความรูท้างพทูธศาสนาอย่างดีดงันัน้เมื่อมีความพลัง้พลาดกระท าสิ่งผิด
ก็มีท  าใหม้ีความกลวับาป เมื่อแมคกิลวารีน  าคริสตศ์าสนามาเผยแพร่ในเชียงใหม่ว่าพระเยซูช่วยใหร้อดพ้นจาก
บาป หนานอินต๊ะยังไม่ปักใจเชื่อนัก จนกระทั่งแมคกิลวารีไดท้  านายและพิสจูนก์ารเกิดสรุิยุปราคาในวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2411 ท าใหห้นานอินต๊ะซึ่งเคยเชื่อว่าเป็นการกระท าของภูติผีหันมาเชื่อและศรทัธาในความจรงิ
นัน้  จงึยอมรบันบัถือพระเยซู เพราะครสิตศ์าสนากล่าวว่า พระเยซูคือสจัจะ คือความจริง และเป็นผูช้่วยให้รอด
พน้จากบาปซึ่งเกาะกินใจหนานอินต๊ะตลอดมา. 
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มาแก้ความกลัวของมนุษย์ มีการน าค  าว่า “นิพพาน” มาใช้เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า 
“นิพพาน” ท าใหร้อดพน้บาป “พระคริสต”์ ก็ท  าใหร้อดพน้บาปเช่นกนัแตก่ารถึงซึ่งนิพพานนัน้ยาก
ย่ิงกวา่ การเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีเป็นความเช่ือพืน้ฐานของชาวพทุธเช่นนีจ้ะท าใหก้ารประกาศพระ
กิตติคณุประสบผลย่ิงขึน้ 
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บทที ่4 
 บทสรุป 

 ปริญญานิพนธเ์รื่อง “โลกทศันข์องสีโหม ้ วิชยัในยคุเปลี่ยนผา่นของสงัคมลา้นนา
พ.ศ.2432-2481” มุ่งศึกษาโลกทศันข์องสีโหม ้วิชัยท่ีปรากฏในหนงัสือฝากสีโหมแ้ละวรรณกรรม
เชิงวิสชันา “ศาสนาสองฝ่าย” ท่ีสีโหมเ้ขียนขึน้ รวมทัง้ศกึษาผา่นกิจกรรมในชีวิต โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือศกึษาโลกทศันแ์ละการเปลี่ยนแปลงโลกทศันข์องสีโหม ้วิชยั และเพ่ือศกึษาความเช่ือมโยงของ
โลกทัศนข์องสีโหม ้กับบริบทของสงัคมลา้นนาในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากการศึกษาพบว่าการมอง 
“โลก” ซึ่งหมายถึงสงัคมท่ีเขาอยู่และการ “มองชีวิต” ของสีโหมส้ามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือโลก
ทัศนข์องสีโหม ้วิชัย ในช่วงแรกของชีวิตซึ่งครอบคลมุช่วง 22 ปีแรกของชีวิตของเขา (พ.ศ. 2411-
2433) โดยเห็นไดช้ัดจากหนังสือฝากท่ีสีโหมเ้ขียนถึงพ่อแม่ของเขาขณะท่ีสีโหมอ้ยู่ท่ีประเทศ
สหรฐัอเมริกา และโลกทัศนข์องสีโหม ้วิชัย ในวยัท างานจนถึงบั้นปลายชีวิต (พ.ศ.2433-2481) 
โดยวิเคราะหจ์ากกิจกรรมในชีวิตของเขาและวรรณกรรมเชิงวิสชันา “ศาสนาสองฝ่าย” ซึ่งสีโหม้
เขียนขึน้ในช่วงบัน้ปลายชีวิต 

4.1. โลกทัศนข์องสีโหม้ วชิัย ในช่วงแรกของชวีติ: ภาพสะท้อนจาก “หนังสือฝากสีโหม้” 
(พ.ศ. 2432-2433) 

จากการศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัโลกทัศนข์องสีโหม ้ วิชยั ท่ีปรากฏในจากหนงัสือฝากซึ่งเขา
เขียนขึน้ระหว่างพ.ศ.2432-2433 ขณะท่ีเขาอายุได ้22-23 ปีและไดเ้ดินทางไปอยู่ท่ีสหรฐัอเมริกา
ประมาณ 1 ปี ประกอบกับขอ้มลูเก่ียวกับบริบททางประวตัิศาสตรข์องลา้นนาในช่วงพ.ศ. 2390 
หรือประมาณ 20 ปีก่อนหนา้สีโหมเ้กิดจนถึงพ.ศ. 2432 ซึ่งสีโหมไ้ปสหรฐัอเมริกานัน้พบวา่ ลา้นนา
ในช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสูส่มัยใหม่ เริ่มจากการท่ีมิชชนันารีอเมริกันน าโดย
ศาสนาจารยแ์ดเนียล แมคกิลวารี ไดเ้ขา้มาเผยแพร่คริสตศ์าสนา รวมทั้งความรูแ้ละเทคโนโลยี
สมยัใหม่ เช่น การแพทยส์มยัใหม่ เทคโนโลยีการพิมพ ์ความรูด้า้นภมูิศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ฯลฯ 
เขา้มาเผยแพรใ่นลา้นนา และมีคนพืน้เมืองลา้นนาจ านวนหนึ่งไดเ้ปลี่ยนศาสนาเป็นคริสเตียน โดย
หนานศรีวิชยั พ่อของสีโหมเ้ป็นหนึ่งในคนพืน้เมืองเชียงใหมท่ี่เปลี่ยนมานบัถือคริสตศ์าสนา อีกทัง้
ในเวลาตอ่มาสมาชิกในครอบครวัวิชยัไดเ้ปลี่ยนมานบัถือคริสตศ์าสนาดว้ย 

นอกจากนีใ้นทางเศรษฐกิจก็พบวา่ในช่วงทศวรรษ 2390 จนถึงตน้ทศวรรษ 2430 ระบบ
เศรษฐกิจแบบทนุนิยมไดข้ยายตวัเขา้มาในลา้นนา โดยนายแพทย ์มาเรียน อลองโซ ชีค หรือ หมอ
ชีค ซึ่งเป็นมิชชนันารีอเมริกันและไดม้ีส่วนรว่มกับการก่อตวัของระบบทุนนิยมโดยหมอชีคลาออก
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จากการเป็นมิชชันนารี หันมาท าธุรกิจป่าไม ้พรอ้มกันนีห้มอชีคไดด้ึงเอาหนานศรีวิชัยและสีโหม้
เขา้มาร่วมท าธุรกิจป่าไมด้ว้ย  ขณะเดียวกันก็พบว่ารฐับาลสยามไดส้นับสนุนการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมในลา้นนา 

 จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกับชีวประวตัิของสีโหมพ้บว่าครอบครวัวิชัยเป็นส่วน
หนึ่งของความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในลา้นนาช่วงทศวรรษ 2390 ถึง
ตน้ทศวรรษ 2430 โดยเฉพาะสีโหม ้วิชัย ซึ่งมีส่วนเก่ียวขอ้งกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีเกิดขึน้ทั้งในแง่ท่ีว่าหนานศรีวิชัย พ่อของสีโหมเ้ป็นผูท่ี้เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสตแ์ละ
ท างานกับหมอชีค อดีตมิชชนันารีอเมริกนัซึ่งหนัมาท าธุรกิจป่าไม ้ย่ิงไปกว่านัน้สีโหมย้งัเก่ียวขอ้ง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมโดยตรงในแง่ท่ีว่า นับตัง้แต่วยัเด็ก สีโหมไ้ดเ้รียน
ความรูส้มยัใหมจ่ากศาสนาจารยแ์ดเนียล แมคกิลวารี ตอ่มาเมื่อสีโหมม้ีอายุ22 ปีเขาเองไดไ้ปอยู่ท่ี
ประเทศสหรฐัอเมริกาในช่วงพ.ศ. 2432-2433 จึงไดรู้ไ้ดเ้ห็นสิ่งใหม่ ๆ ในประเทศสหรฐัอเมริกา 
ส่งผลให้โลกทัศนห์รือมุมมองท่ีสีโหมม้ีต่อ “โลก” และผูค้น มีลักษณะท่ีพิเศษกว่าคนพื้นเมือง
เชียงใหมท่ั่วไปในสมยัเดียวกนั 

กล่าวคือจากการศึกษาวิเคราะหห์นังสือฝากจ านวน 24 ฉบับท่ีสีโหมเ้ขียนถึงบิดา
มารดาของเขาในช่วงระหว่างพ.ศ. 2432-2433 พบว่า โลกทัศน์ของสีโหม้ไดร้ับอิทธิพลทาง
ความคิดจากคริสตศ์าสนาและมิชชนันารีอเมริกนั ท าใหส้ีโหมม้องโลกและผูค้นตา่งจากคนลา้นนา
รุ่นก่อนหน้ารวมทั้งคนรุ่นเดียวกันส่วนหนึ่ง เห็นไดจ้ากการรับรูเ้รื่อง “โลก” ซึ่งในทัศนะของคน
ลา้นนารุ่นก่อนหนา้สีโหม ้(รวมทั้งคนรุ่นเดียวกันส่วนหนึ่ง) แลว้ “โลก” หมายถึงแผ่นดินท่ีมนษุย์
อาศยัของคนลา้นนาในสมยัจารีตตัง้อยู่บนกรอบความคิดท่ีส  าคญัคือคติไตรภมูิ แตส่ีโหมม้องและ
อธิบาย “โลก” จากสภาพความเป็นจริงท่ีประสบพบเห็นตามแผนท่ีหรือความรูภู้มิศาสตรแ์บบ
ตะวนัตก  ส  าหรบัทศันะเก่ียวกบัผูค้นบนโลกนัน้หนงัสือฝากของสีโหม ้มองและจ าแนกผูค้นในโลก
ท่ีแตกต่างจากชาวลา้นนาในยุคก่อนหนา้และชาวลา้นนาร่วมสมัยกับเขา  เน่ืองจากหลกัฐาน
เอกสารประเภทใบลานท่ีเขียนขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 แสดงใหเ้ห็นวา่ 
คนลา้นนารบัรูถ้ึงการมีอยู่ของคนตา่งชาติพนัธุต์า่งภาษากบัตวัเอง เช่น ชาวลวัะ  ชาวเมง็ (มอญ)  
ชาวพมา่ (มา่น)  ชาวเชียงแสน  ชาวไทใหญ่ (เงีย้ว)  ชาวจีน  ชาวฝรั่ง  ชาวแขก  ในขณะท่ีจดหมาย
ของสีโหมแ้สดงใหเ้ห็นวา่ เขามองคนต่างชาติต่างภาษาในแง่มมุขยายออกไปคือ กล่าวถึงผูค้นท่ี
หลากหลายชาติพันธุแ์ละภาษามากกว่าท่ีพบในเอกสารประเภทใบลานของลา้นนา โดยเอกสาร
ประเภทใบลานสว่นใหญ่จะกลา่วถึงกลุ่มคนท่ีอยู่ไมไ่กลจากลา้นนาเท่าใดนกั ส่วนจดหมายของสี
โหมก้ลา่วถึงคนตา่งชาติตา่งภาษาท่ีอยู่ไกลจากลา้นนามากไปกวา่ครึง่โลก  
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 นอกจากนี้ยังพบว่าสีโหมม้ีทัศนะเก่ียวกับบา้นเมืองโดยช่ืนชมบ้านเมืองแบบ
สมัยใหม่ท่ีเต็มไปดว้ยอาคารท่ีสรา้งดว้ยอิฐหินปูนท่ีมั่นคงแข็งแรง ถนนหนทางท่ีกวา้งขวาง  ดู
สะอาดงามตาน่ามอง การสญัจรของพาหนะและผูค้นดเูป็นระเบียบ  มีสิ่งประดิษฐ์หลากหลายท่ีให้
ความสะดวกสบายและความปลอดภยัในการด  ารงชีวิต เช่น หลอดไฟ โทรเลข โทรศพัท ์รถดบัเพลงิ 
ตลอดจนมีตลาดรา้นคา้ท่ีขายสินคา้มากมาย อนัเป็นผลสีบเน่ืองจากการเติบโตขึน้ของการคา้แบบ
ทุนนิยมในยุโรปและสหรฐัอเมริกาท่ีมีการผลิตจ านวนมาก อนัเป็นผลจากการเติบโตของโรงงาน
อตุสาหกรรมท่ีมีเครื่องจกัรเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  

4.2 โลกทัศนข์องสีโหม้ วชิัย ในวัยท างานจนถงึบ้ันปลายชวีติ (พ.ศ.2433-2481) : ภาพ
สะท้อนจากกิจกรรมในชวีติประจ าวันและวรรณกรรมเชงิวสัิชนา “ศาสนาสองฝ่าย” 

จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกับโลกทศันข์องสีโหม ้วิชัย ในช่วงชีวิตของสีโหมห้ลงักลบัมา
จากสหรฐัอเมริกาเมื่อพ.ศ. 2433 จนถึงพ.ศ. 2481 ซึ่งสีโหมเ้สียชีวิต โดยวิเคราะหจ์ากกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัของสีโหมป้ระกอบกบัวรรณกรรมเชิงวิสชันา “ศาสนาสองฝ่าย” ซึ่งสีโหมเ้ขียนขึน้เมื่อ
พ.ศ. 2480 ก่อนท่ีเขาจะเสียชีวิตเพียง 1 ปี พบว่า ลา้นนาในช่วงพ.ศ. 2433-2481 ยังคงอยู่ใน
ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่สมัยใหม่  โดยในแวดวงมิชชันนารีในล้านนาได้เกิดแนวคิด 
“คริสตจักรพืน้เมือง” คือ คริสตจักรท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างแนวความเช่ือ การปฏิบัติใน
คริสตศ์าสนาและลกัษณะพืน้ฐานทางสงัคม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของวฒันธรรม ประเพณีของคน
พืน้เมือง รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งสถานท่ีนมสัการ รูปแบบการนมสัการท่ีตอ้ง
เกิดขึน้ดว้ยจิตวิญญาณท่ีเป็นของคนพืน้เมืองอย่างแทจ้ริง   

ขณะท่ีดา้นรฐับาลสยามนัน้นบัจากมีการปฏิรูปการปกครองท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมชดัเจน
เมื่อพ.ศ. 2435 ท าใหส้ยามสามารถรวมลา้นนาเขา้เป็นสว่นหนึ่งของสยามไดอ้ย่างสมบรูณ ์รฐับาล
สยามไดน้  าความทันสมยัหลายดา้นเขา้มาในลา้นนา  อาทิ การปลกูสรา้งอาคารสถานท่ีราชการ 
การสรา้งถนน การตัง้โรงเรียนรฐับาล โดยในสมยัรชักาลท่ี 6 (พ.ศ.2453-2468) พระองคท์รงใช้
นโยบายชาตินิยมในการปลกูฝังใหค้นในชาติเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัโดยเนน้ความส าคญัสงูสดุของ
พระมหากษัตริยซ์ึ่งเป็นหวัใจของชาติ รวมทั้งความส าคญัของพทุธศาสนาซึ่งเป็น “ศาสนาประจ า
ชาติไทย” นโยบายดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่การด  าเนินงานเผยแพรค่ริสตศ์าสนาของมิชชนันารใีน
สยามเป็นอย่างมาก เน่ืองจากลัทธิชาตินิยมของไทยต่อตา้นอิทธิพลของคริสตศ์าสนา ดังนั้น
มิชชนันารีฝ่ายโปรเตสแตนท ์(คริสเตียน) จึงมีการปรบัตวัเพ่ือลดอปุสรรคในการด  าเนินงานเผยแพร่
คริสตศ์าสนา เห็นไดจ้ากการท่ีในพ.ศ. 2456 มิชชนันารีอเมริกนัท่ีปฏิบตัิงานในลา้นนาไดเ้ปลี่ยนช่ือ
เรียกมิชชนัของพวกเขาจาก “มิชชนัลาว” เป็น “มิชชนัแห่งสยามเหนือ” ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ทกัทว้ง
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ของสมเดจ็ฯกรมพระยาด  ารงราชานุภาพท่ีทรงทกัทว้งมิชชนันารีท่ียงัใชค้  าว่า “มิชชนัลาว” วา่เป็น
สิ่งท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งในทางภมูิศาสตรแ์ละทางการเมือง เน่ืองจากสยามและลา้นนาไดร้วมเขา้เป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนัแลว้ หรือการท่ีโรงเรียนของมิชชนันารีในลา้นนาเปลี่ยนจากการใชภ้าษาลา้นนา
ในการสอนมาสอนดว้ยภาษาไทยกลางตามนโยบายของรฐับาลสยามท่ีตอ้งการให้โรงเรียนใน
ทอ้งถ่ินตา่ง ๆ ใชภ้าษาไทยกลางเป็นภาษาหลกัเพ่ือสรา้งเอกภาพของชาติ 

การด  าเนินงานของมิชชนันารีในลกัษณะท่ีปรบัตวัเขา้กบัผูน้  าของสยามยงัคงด  าเนินสืบ
มาแมว้่าจะสิน้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ตาม ดังพบว่าในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ.2468-2477) เมื่อครัง้ทรงเสดจ็ไปเชียงใหมเ่มื่อพ.ศ. 
2469 ศาสนาจารยวิ์ลเลียม แฮริส ซึ่งดแูลโรงเรียนปรินสร์อยแยลสวิ์ทยาลยั ไดก้ราบบงัคมทลูเนน้
ย า้วา่โรงเรียนด  าเนินการสอนดว้ยภาษาไทยกลางเพ่ือเป็นการ “สมานสามคัคีระหวา่งไทยเหนือกบั
ไทยใต”้ ทัง้นีส้ีโหมเ้องก็เป็นหนึ่งในผูท่ี้แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
กบัผูน้  าสยาม โดยในคราวท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ.2468-2477) ทรงเสดจ็ไป
เชียงใหม่นัน้สีโหมเ้ป็นผูน้  ากลุ่มคริสเตียนในเชียงใหม่ในการนมสัการและถวายพระพรเพ่ือถวาย
ความจงรกัภกัดีตอ่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

แม้ว่าต่อมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งส  าคัญคือเกิดการปฏิวัติ 24 
มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยคณะราษฎรไดท้  าการเปลี่ยนระบอบการปกครองของสยามจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งหนึ่งท่ีเป็นผลจากการปฏิวตัิครัง้นีค้ือการ
ก่อตวัของกระแสชาตินิยมใหม่ (ชาตินิยมท่ีใหป้ระชาชนเป็นหัวใจของชาติ) ภายใตก้ารน าของ
คณะราษฎรซึ่งส่งผลต่อการด  าเนินงานของมิชชันนารีอยู่ไม่นอ้ย เน่ืองจากคณะราษฎรตอ้งการ
ควบคมุโรงเรียนและหลกัสตูรของชาวตา่งชาติ โดยในระยะแรกนัน้นโยบายของคณะราษฎรยงัไม่
ส่งผลต่อโรงเรียนของมิชชันนารีอเมริกันและมิชชันนารีของคาทอลิคท่ีอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่
ต่อมาคณะราษฎรไดใ้ชท้ั้งโรงเรียนของมิชชนันารีอเมริกนัและมิชชนันารีคาทอลิค เป็นเครื่องมือ
ของรฐับาลในการปลกูฝังส  านึกชาตินิยมใหม่ใหแ้ก่เดก็และเยาวชน ท าใหโ้รงเรียนของคาทอลิค
ตอ้งปรบัตารางเวลาการสอนใหม่ใหเ้หมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลคณะราษฎร ส่วนโรงเรียน
ของมิชชนันารีอเมริกนัปรบัตวัเขา้กบัรฐับาลของพนัเอกพระพหลพลพยหุเสนา นายกรฐัมนตรีของ
สยาม (พ.ศ.2476-2481) ไดเ้ป็นอย่างอย่างดี  

จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกับชีวประวัติของสีโหมพ้บว่าสีโหม ้วิชัย เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในลา้นนาช่วงทศวรรษ 2430 ถึงตน้ทศวรรษ 
2480 โดยในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด “คริสตจกัรพืน้เมือง” นัน้พบวา่หลงัจากสีโหมท้  าธรุกิจป่าไม้
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ในปีพ.ศ. 2447 เขาไดอ้ทิุศตนใหง้านศาสนา โดยสีโหมไ้ดร้บัแตง่ตัง้เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักร
ท่ีหนึ่งเชียงใหม ่ ท่ีส  าคญัคือสีโหมมุ้ง่หวงัท่ีจะใชค้วามรู ้ความสามารถและประสบการณข์องเขาใน
การช่วยพัฒนางานคริสตจักรใหไ้ปสู่ความเป็นคริสตจกัรของคนพืน้เมือง ตามนโยบายของคณะ
ธรรมการมิชชันต่างประเทศท่ีเคยน าแผนนีเ้ขา้มาบกุเบิกตัง้แต่พ.ศ.2438 แต่ไม่ประสบผลเพราะ
ผูน้  าพืน้เมืองส่วนใหญ่ขาดประสบการณก์ารท างานและความพรอ้มทั้งทักษะและทัศนะในการ
ท างานเป็นผูน้  า ดงันั้นสีโหมจ้ึงร่วมกบัผูน้  าคริสเตียนพืน้เมืองเชียงใหม่อีก 2 ท่านคือปัญญา ไชย
วณัณ ์และค าอา้ย ไชยวณัณ ์ ในการเคลื่อนไหวใหเ้กิดคริสตจกัรของคนพืน้เมืองในแบบพืน้เมืองท่ี
สามารถ “เลีย้งดตูนเอง ปกครองตนเอง และประกาศดว้ยตนเอง” โดยเป็นอิสระจากมิชชันนารี 
อย่างไรก็ตามการเคล่ือนไหวนีก้็ไม่สมัฤทธ์ิผลในเวลานัน้ เน่ืองจากเป็นแนวคิดใหมท่ี่ผูน้  าพืน้เมือง
ยังขาดความพรอ้ม ประกอบกับการท่ีกลุ่มเคลื่อนไหวมาจากผูท่ี้มีสายสมัพันธท์างเครือญาติจาก
คนเพียง 2 ตระกูล ต่อมาภายหลงัทางคณะธรรมการต่างประเทศเห็นถึงความส าคญัของเรื่อง 
“คริสตจกัรพืน้เมือง” จึงไดห้ยิบยกเรื่องนีข้ึน้มาพิจารณาอีกครัง้ ในพ.ศ.2473 จึงมีการจดัตัง้สยามค
ริสตสภาอนัเป็นตน้ก าเนิดของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในปัจจบุนั 

 จากการศึกษาโลกทัศนข์องสีโหม ้ วิชัย ในวยัท างานจนถึงบั้นปลายชีวิต (พ.ศ.
2433-2481) โดยวิเคราะหจ์ากกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัและวรรณกรรมเชิงวิสชันา “ศาสนาสอง
ฝ่าย” พบว่าโลกทัศนข์องสีโหมใ้นช่วงเวลานีเ้ป็นผลจากบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
และเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในลา้นนาช่วงทศวรรษ 2430 ถึงตน้ทศวรรษ 2480 กล่าวคือสีโหมม้ีทศันะ
เก่ียวกับคริสตจกัรในภาคเหนือของสยาม (ลา้นนา) ว่าคริสตจักรตอ้งมีรูปแบบของ “คริสตจักรท่ี
เป็นแบบพืน้เมือง” ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการปฏิบัติศาสนาและลกัษณะพืน้ฐานทาง
สังคมของท้องถ่ิน เพราะจากสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นี ้ สิ่งหนึ่งท่ีคนท้องถ่ินต้องเผชิญคือการท่ี
มิชชันนารีส่วนใหญ่ไม่เห็นคณุค่าต่อวฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาของคนลา้นนา และไม่
กระตือรือรน้ท่ีจะใชว้ฒันธรรมพืน้บา้นเป็นเครื่องมือในการประกาศศาสนา โดยในวรรณกรรมเชิง
วิสชันา “ศาสนาสองฝ่าย” ท่ีสีโหมเ้ขียนขึน้เมื่อพ.ศ. 2480 เขาไดน้  าเอาความเช่ือเรื่องศาสนาใน
ทอ้งถ่ินของลา้นนามาใชป้ระกาศกิตติคณุพระเจา้ของคริสตศ์าสนา 

นอกจากนีก้ารท่ีไดศ้ึกษาวิเคราะหโ์ลกทศันข์องสีโหมผ้่านกิจกรรมในชีวิตของเขา ผูวิ้จยั
เห็นว่าสีโหมไ้ดน้  าเสนอภาพความศิวิไลซข์องคริสเตียนพืน้เมืองท่ีผสมผสานระหว่างความศิวิไลซ์
แบบตะวนัตกกับวฒันธรรมพืน้เมืองของลา้นนาผ่านบา้นสนัป่าข่อยซึ่งเป็นบา้นท่ีสีโหมส้รา้งขึน้
หลงัจากท่ีเขาเลิกท าธรุกิจป่าไมใ้นพ.ศ. 2447 และไดย้า้ยบา้นมาอยู่ท่ีสนัป่าขอ่ยทางฝ่ังตะวนัออก
ของแมน่  า้ปิงซึ่งเป็นบริเวณท่ีตัง้ของโบสตค์ริสตจกัรท่ีหนึ่งเชียงใหมซ่ึ่งเป็นศนูยก์ลางของคริสเตียน
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ในลา้นนา โดยท่ีบ้านสันป่าข่อยของสีโหมม้ีลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างบ้านแบบ
ตะวนัตกและบา้นของคนพืน้เมืองเชียงใหม่คือชั้นล่างสรา้งดว้ยอิฐและชัน้บนสรา้งดว้ยไม ้ท าให้
รูปทรงของบา้นหลงันีต้า่งจากบา้นแบบพืน้เมืองทั่ วไป รูปแบบและลกัษณะของบา้นสนัป่าขอ่ยนี้
เป็นความศิวิไลซท่ี์ผสมผสานระหว่างความศิวิไลซ์แบบตะวนัตกกับวฒันธรรมของคนพืน้เมือง
เชียงใหม่ ทัศนะและการแสดงออกถึงความศิวิไลซแ์บบผสมผสานนีต้า่งจากทศันะเก่ียวกบัความ
ศิวิไลซข์องอาคารบา้นเรือนท่ีสีโหมเ้คยกลา่วถึงในหนงัสือฝากจากสหรฐัอเมริกาถึงพ่อแมข่องเขาท่ี
เชียงใหม ่ซึ่งสีโหมเ้ขียนไวร้ะหวา่งพ.ศ. 2432-2433 โดยในหนงัสือฝากท่ีเขียนเมื่อวยัหนุ่ม สีโหมไ้ด้
กล่าวถึงความศิวิไลซ์ของตึกรามแบบตะวันตกในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งต่างจากทัศนะของ
มิชชันนารีอเมริกันท่ีเขา้มาปฏิบตัิงานเผยแพรค่ริสต์ศาสนาในสยาม ซึ่งมองว่าความรู ้เทคโนโลยี
และวฒันธรรมของตะวนัตกคือสิ่งท่ีแสดงถึงความศิวิไลซ ์การท่ีผูค้นและสงัคมหนึ่ง ๆ จะศิวิไลซไ์ด้
สงัคมนัน้ ๆ ตอ้งเปลี่ยนมารบัความรูแ้ละเทคโนโลยี รวมทัง้วฒันธรรมของตะวนัตก 
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ภาคผนวก ก ล าดับเหตุการณช์วีประวัตสิีโหม้ วชิัย 
ตำมพงศำวดำรของตระกูลวิชยั พ.ศ.2473 

 

28 มกรำคม พ.ศ.2411     สีโหม้ถือก ำเนิด 

พ.ศ.2411         ศำสนำจำรย์แดเนียล แมคกิลวำรี ข้ึนเชียงใหม่ ก่อตั้งคริสตจักร

     เชียงใหม่ 

พ.ศ.2411-พ.ศ.2417    พ่อหนำนศรีวิชัย บิดำสีโหม้ ผู้บวชเรียนพุทธศำสนำ และเป็น 

     ผู้ปกครองวัด ในบ้ำนเมืองก๋ำย พบปะสนทนำหลักคริสตธรรม

     แลกเปลี่ยนกับศำสนำจำรย์ แมคกิลวำรี 

พ.ศ.2417   สีโหม้อำยุ 6 ขวบ บวชเณร (ลูกแก้ว) ตำมวิถีพุทธศำสนำ ในงำน

พิธีศพยำย 7 วัน ที่วัดบ้ำนเมืองก๋ำย 

พ.ศ.2417   นำยแพทย์ แมเรียน เอ ชีค ข้ึนมำเชียงใหม่ ปฏิบัติงำนแพทย์

ประจ ำคณะมิชชันนำรี คริสตจักรเชียงใหม่ มีหนำนศรีวิชัย ท ำ

หน้ำที่ผู้สอนภำษำพื้นเมือง ให้นำยแพทย์ชีค หนำนศรีวิชัย เรียน

ภำษำไทยกรุงเทพฯ จำกศำสนำจำรย์แมคกิลวำรี 

พ.ศ.2417-พ.ศ.2419    นำยแพทย์ชีคลงมำแต่งงำนกับมิสซิสชีค ที่กรุงเทพฯ และมีบุตร

ด้วยกัน 3 คน ที่บ้ำนเชียงใหม่ แม่เฒ่ำวรรณดี มำรดำศรีโหม้ 

ท ำงำนเป็นแม่นมให้กับบุตรครอบครัวชีค สีโหม้จึงลงมำอยู่ด้วย ที่

บ้ำนชีคเป็นกำรช่ัวครำว 

พ.ศ.2419  สีโหม้เริ่มเรียนหนังสือกับศำสนำจำรย์ และมิสซิสแมคกิลวำรี ที่

บ้ำนคริสตจักรเชียงใหม่ 

พ.ศ.2420     ศรีโหม้ และแม่เฒ่ำวรรณดี ติดตำมครอบครัวชีค ลงมำกรุงเทพฯ 

     พ ำนักที่บ้ำนปำกคลองบำงหลวง ตอนนั้นศรีโหม้อำยุ 9 ขวบ  

     ครอบครัวสีโหม้ย้ำยออกจำกบ้ำนเมอืงสำดอย่ำงถำวร พ ำนักอยู่กับ

     ครอบครัวชีค ในเมืองเชียงใหม่ 

พ.ศ.2420     พ่อหนำนศรีวิชัยรับศีลบัพติสต์ แสดงตนเป็นชำวคริสเตียน 

พ.ศ.2421      แม่เฒ่ำวรรณดีรับศีลบัพติสมำ พ่อหนำนศรีวิชัยได้รับ “ใบปล่อย 
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     ออกจำกจ้ำว”  

พ.ศ.2422-พ.ศ.2425    มิสอี แอส โคล และ มิสแคมเบล ข้ึนมำตั้งโรงเรียน ที่คริสตจักร

     เชียงใหม่ สีโหม้ได้เข้ำเรียนที่โรงเรียน จนเลิกกิจกำร 

พ.ศ.2422   พ่อหนำนศรีวิชัย รับแต่งตั้งหน้ำที่ มัคนำยก (เฒ่ำแก่)  ในคริสตจักร

เชียงใหม่ ครอบครัวชีคย้ำยบ้ำนมำอยู่บ้ำนแม่ข่ำ ครอบครัวสีโหม้

ย้ำยตำมมำพ ำนักด้วย 

พ.ศ.2423 / พ.ศ.2424  นำยแพทย์ชีคชักชวนพ่อหนำนศรีวิชัย และคนอื่นๆ อีก 9 คน ร่วม

หุ้นท ำธุรกิจค้ำข้ำว (สีโหม้อำยุ 12 ปี)   

พ.ศ.2428   นำยแพทย์ชีคลำออกจำกคณะมิชชันนำรี  เพื่อด ำเนินธุรกิจ

สัมปทำนป่ำไม้และค้ำไม้สัก สีโหม้อำยุ 17 ปี ช่วยหนำนศรีวิชัย

ท ำงำน เป็นผู้จัดกำรกิจกำรป่ำไม้ของนำยแพทย์ชีค 

พ.ศ.2432 มิสซิส ชีคพร้อมบุตร 3 คน และสี โหม้ วัย 22 ปี เดินทำงไป

สหรัฐอเมริกำ  

พ.ศ.2433   สีโหม้พ ำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกำกว่ำ 1 ปี จึงเดินทำงกลับเชียงใหม่ 

พ.ศ.2434      สีโหม้กลับเข้ำท ำงำนธุรกิจท ำป่ำไม้กับหมอชีค 

พ.ศ.2436      สีโหม้อำยุ 25 ปี แต่งงำนกับแม่ค ำป้อ (ไชยวัณณ์) ชำวบ้ำนแป้น 

     ล ำพูน 

พ.ศ.2437     สีโหม้คุมช้ำงฝูงใหญ่ ไปเลี้ยงที่เมืองเชียงรำย 

                    พ่อหนำนศรีวิชัยเสียชีวิตด้วยอหิวำตกโรค 

พ.ศ.2438    หมอชีคพร้อมด้วยศรีโหม้ เดินทำงไปเมืองมะละแหม่ง รับมิสเตอร์

แกแล็ค ชำวอเมริกันที่ เดินทำงเข้ำมำรับต ำแหน่งผู้ ช่วยกงสุล

อเมริกัน ประจ ำเชียงใหม่   สีโหม้รับหน้ำที่คุมช้ำง (จำกมะละแห

ม่ง) ถึง 38 เชือกรอรับหมอที่เมืองระแหง (แขวงเมืองตำก) ระหว่ำง

เดินทำงนำยแพทย์ชีคล้มป่วยต้องพำลงไปรักษำตัวที่กรุงเทพฯ 

อำกำรไม่ทุเลำและเสียชีวิตในเวลำต่อมำ 
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พ.ศ.2439-พ.ศ.2440      หลังกำรถึงแก่กรรมของนำยแพทย์ชีค  สีโหม้น ำช้ำงของหมอชีค 8 

     เชือก ไปตัด ฟัน ชักลำกไม้ขอนสัก ที่ป่ำห้วยปงห้อม เมืองออน 

     ขำยให้ห้ำงบอมเบย์ (The Bombay Burma Co.,Ltd.)      

พ.ศ.2441-พ.ศ.2458   สีโหม้ย้ำยมำท ำป่ำไม้เมืองงำย 17 ปี จึงเลิกกิจกำร น ำช้ำงของ

ตัวเอง 5 เชือกจำกเมืองงำว (ปัจจุบัน คืออ ำเภองำว จังหวัด

ล ำปำง) มำยังเชียงใหม่ 

พ.ศ.2447   สีโหม้ขำยที่ดินและบ้ำนหลังเดิมให้กับเจ้ำแก้วนวรัฐ แล้วย้ำยมำ

ปลูกบ้ำน “บ้ำนสันป่ำข่อย” ทำงฝั่งตะวันออกแม่น้ ำปิง ด้ำนใต้

โบสถ์คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่  

พ.ศ.2452     แม่เฒ่ำวรรณดี มำรดำถึงแก่กรรม 

พ.ศ.2454 สีโหม้รับต ำแหน่งศิษยำภิบำล ประจ ำคริสตจักรเชียงใหม่ และสอน

ศำสนำแก่นักเรียนธรรม ที่โรงเรียนคริสตธรรมหนองเส้ง ได้

เงินเดือน ๆ ละ 60 บำทและมีรำยได้จำกกำรท ำนำขำยข้ำวจำก 8 

ต ำบล 

พ.ศ.2545     ศำสนำจำรย์แมคกิลวำรี ถึงแก่กรรม 

พ.ศ.2466    เคลื่อนไหว คริสตจักรที่เป็นของชนพื้นเมือง 

พ.ศ.2473     แม่ค ำป้อ ภรรยำสีโหม้ถึงแก่กรรม สีโหม้มีภรรยำเพียงคนเดียว 

     สีโหม้เขียนบันทึกพงศำวดำรตระกูลวิชัย ขณะอำยุ 62 ปี           

พ.ศ.2480       เขียนหนังสือ ศำสนำสองฝ่ำย เล่ม 2 และเล่ม 3 

พ.ศ.2481       สีโหม้ถึงแก่กรรม อำยุ 70 ป ี
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ภาคผนวก ข  
ข่าวเร่ืองสีโหม้ในหนังอพมิพส์หรัฐอเมริกา “The Daily Argus News”  เมื่อวันที ่11 

ธันวาคม 1889. สถานทีพ่มิพ ์Crawfordville, Indiana,U.S.A. 
“LAOS AND ITS PEOPLE 

INTERESTING FACTS ABOUT TEN PROVIENCES  IN THE NORTH OF SIAM. 

  So  little is known in this country of the strange race of people who 

inhabit the Siamese provinces of Laos that any information on the subject will be read 

with keen interest. It was the good fortune of the New York herald correspondent at 

San Francisco to converse with  Se Mo, the first native of Laos to tread upon American 

soil, and his chaperone, Mrs.Cheek.  Mrs.Cheek is the daughter of Dr.Sam Bradley, one 

of the earliest Presbyterian missionaries in Siam.  Thirteen years ago she was married 

to Dr.Marion A. Cheek, who was sent out in 1874 as physician in the Presbyterian 

missionary service.  For ten years he was in the missionary service at Cheung-Mai, the 

capital of the Laos provinces.  For the past five years he has conducted and extensive 

plantation and lumber planning mills at Cheung-Mai. 

  Se Mo is a slimly built youth, with and olive skin and prominent features.  

He speaks very imperfect English.  He is 22 years of age and a son of Lung Chai, a well-

educated Laos, who was formerly a teacher in the government employ and is now an 

artist employed in decorating temples.  “I came here,” said young Mo, “to study 

American customs and become proficient in the language.  I will return with Mrs.Cheek 

in about six months or a year. I like the beautiful country and weather very much.”  

  Then he went on to explain something about the language and religion 

of his country.  The language is very soft and is more like Burmese than Chinese,  Its 

sound is gentle and pleasant to the ear.  On the Laos calendar the months of the 

year are represented by pictures of animals, and by the luar method of reckoning. 

 

(สืบค้นจำก https://news.google.com>newspapers.) 
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ภาคผนวก ค พงศาวดารตระกูล “วชิัย” (ประวตัิตระกูล) 

 



  127 

 

 



  128 

 

 



  129 

 



  130 

 



  131 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง หนังสือฝากสีโหม้ 24 ฉบับ 
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ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้เขยีน 
 

ชือ่-สกุล นางสาวกมลธร ปาละนนัทน ์
วัน เดือน ปี เกิด 12 เมษายน 2508 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรบณัฑิต    

จาก มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช  
พ.ศ.2561 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 5/2323 หมูบ่า้นประชาช่ืน ถนนสามคัคี ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ นนทบรุ ี  
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