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แผนการเนเวียสกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางจัดการศึกษา
ของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเชียงใหม่
Nevius Plan and the transition in education
by Missionary American Presbyterian in Chiang Mai

วิทวัส ทวีพรกิจกุล

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนของมิชชันนารีอเมริกนั เพรสไบทีเรียนในเชียงใหม่ ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า นอกจากนโยบายการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางแล้ว “แผนการเนเวียส” อันเป็นนโยบายที่มีจุดประสงค์ให้คริสตจักรท้องถิ่นในดินแดนต่างๆ ดูแลและหา
เลี้ยงตนเอง โดยลดการพึ่งพาและรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากคณะธรรมการของมิชชันนารีที่อเมริกาลง และ
ถูกน�ำมาใช้กับมิชชันนารีในเชียงใหม่ช่วงปี ค.ศ. 1895 ได้ส่งผลให้โรงเรียนของมิชชันนารีในเชียงใหม่ได้รับเงินช่วย
เหลือน้อยลง และจ�ำเป็นต้องหารายได้เองจากการเก็บค่าเล่าเรียน ท�ำให้การปรับใช้หลักสูตร จากส่วนกลาง ตลอด
จนการเรียนการสอนภาษาสยาม เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของคนท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการ
รักษาความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียน และรายได้ของมิชชันนารีเอาไว้

Abstract
This paper aimed to study the external factors in international politics and economic that
cause the transition in education by Missionary American Presbyterian in Chiang Mai. The study found
that Not only, educational policy by siamese government is a reason of transition in education by
Missionary American Presbyterian but also “Vesuvius Plans” is another reason as well. New policy
called “Nevius Plan” was adapted to missionaries in Chiang Mai in 1895, which then resulted in the
decreasing of income of schools founded by oversea missionaries. Facing this challenge, schools
had to finance themselves by attracting more local students, whose demand was working as a
civil servant. To do so, they adjusted their courses to a more centralized curriculum and teaching
Siamese language at schools.
1. บทน�ำ
มิชชันนารีในประเทศไทยนั้นมีบทบาทและความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ให้มี
ความทันสมัยแบบชาติตะวันตก ซึง่ มิชชันนารีทปี่ ฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆอยูใ่ นเชียงใหม่ตลอดจนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นนั้ ล้วนเป็นส่วนหนึง่ ในภารกิจของการเผยแพร่คริสต์ศาสนาไปยังดินแดนต่างๆทัว่ โลก และการเข้า
มาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ในสยามส่วนใหญ่เป็นมิชชันนารีทเี่ ดินทางมาจากอเมริกา ซึง่ ภารกิจและกิจกรรมต่างๆ
ของพวกเขามักจะเป็นสิง่ ทีแ่ ยกออกจากจุดประสงค์ทางการเมืองและการค้าของชาติ ดังนัน้ เมือ่ การเผยแพร่ศาสนาไม่
อาจใช้การสนับสนุนจากอ�ำนาจทางการเมืองได้เหมือนในอดีต วิธีในการเผยแพร่ศาสนาจึงต้องปรับเปลี่ยน โดยการ
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ทีม่ ชิ ชันนารีหนั มาใช้วฒ
ั นธรรมและอารยะธรรมตะวันตกเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการเผยแพร่ศาสนา ไม่วา่ จะเป็นการ
สอนวิชาความรู้สมัยใหม่ของตะวันตก การสร้างโรงเรียน โรงพิมพ์ หรือโรงพยาบาล เป็นภารกิจในลักษณะของการ
บริการสังคม โดยที่มีวัตถุประสงค์หลัก ในการช่วยชักน�ำผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้ และรับเชื่อในศาสนาคริสต์ เนื่องจาก
ในพืน้ ทีท่ คี่ นนับถือศาสนาพุทธอยูก่ อ่ น คนในพืน้ ทีน่ นั้ ย่อมทีจ่ ะไม่เห็นความส�ำคัญของคริสต์ศาสนา ท�ำให้การบริการ
สังคมไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขและการศึกษาของมิชชันนารีจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการเผยแพร่ศาสนาเป็น
อย่างมาก ดังนั้นภาพลักษณ์และการรับรู้ที่ชาวสยามมีต่อมิชชันนารีจึงเป็นภาพลักษณ์ที่ถือว่าเป็น “หมอ” อันเนื่อง
มาจากความพยายามเผยแพร่ศาสนาโดยใช้ผลผลิตที่มากับวิทยาการตะวันตกเช่น ยารักษาโรคควบคู่กับหนังสือและ
ใบปลิวค�ำสอนทางศาสนา1 ดังนั้นมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ จึงเป็นทั้งหมอรักษาโรคและหมอศาสนาในเวลาเดียวกัน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีบทบาทที่ส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาสังคมของสยามในเวลานั้นให้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่
ภารกิจในลักษณะของการบริการสังคมนอกจากภารกิจในด้านสาธารณสุขแล้ว การบริการสังคมในด้าน
ของการศึกษาก็เป็นภารกิจทีม่ ชิ ชันนารีมคี วามโดดเด่น เนือ่ งมาจากพืน้ ฐานทางความคิดของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะ
ศาสนาคริสต์นกิ ายโปรเตสแตนต์นนั้ เป็นศาสนาทีถ่ อื ว่าการจะเข้าถึงความจริงสูงสุดทางศาสนาจะกระท�ำได้โดยการ
อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลโดยตรง2 กล่าวคือ การที่คริสต์ชนจะสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้นั้นหนทางหนึ่งก็คือ
การรูห้ นังสือ และคนทีเ่ ปลีย่ นศาสนาแต่ไม่ได้อา่ นพระคัมภีรน์ นั้ ก็เท่ากับว่ายังไม่ได้มคี วามเชือ่ อย่างแท้จริง3 ดังนัน้ ใน
พืน้ ทีท่ คี่ นทัว่ ไปไม่รหู้ นังสือจึงถือได้วา่ เป็นอุปสรรคต่อการรับเชือ่ ในศาสนาคริสต์อย่างมาก ความจ�ำเป็นเบือ้ งต้นของ
การเผยแพร่ศาสนาทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการศึกษาพระคัมภีรก์ ค็ อื การเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั คนในท้องถิน่ โดยใช้
การศึกษาเป็นสถาบันในการอบรมและฝีกฝนคนในท้องถิ่นให้อ่านออกเขียนได้ เป็นการเตรียมศักยภาพของคนใน
ท้องถิ่นให้พร้อมต่อการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความเชื่อและค�ำสอนของศาสนาคริสต์ต่อไป ดังนั้นการที่คริสตจักรจะ
มีความเข้มแข็งได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานมาจากระบบการศึกษาที่มั่นคง4
การริเริม่ จัดการศึกษาของมิชชันนารีในเชียงใหม่นนั้ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในเริม่ แรก ก็เพือ่ ให้โรงเรียน
ของตนนั้นเป็นที่ยอมรับของคนท้องถิ่นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ศาสนา เป็นส�ำคัญอันจะเห็นได้จากการแปล
ต�ำราเป็นภาษาพืน้ เมือง หรือการใช้ภาษาพืน้ เมืองในการเรียนการสอน แต่ทงั้ นีใ้ นเวลาต่อมาช่วงต้นของศตวรรษที่ 20
โรงเรียนของมิชชันนารีเริม่ ทีจ่ ะปรับตัวเข้ากับนโยบายทางการศึกษาของสยามมากขึน้ ซึง่ สิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ที่สุดในการพยายามปรับตัวของมิชชันนารีให้เข้ากับนโยบายทางการศึกษาของสยามก็คือการที่ในปี ค.ศ. 1906 พ่อ
ครูแฮรีส ซึง่ เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนปริน้ ส์รอยแยลล์ขณะนัน้ ได้มคี วามประสงค์ทจี่ ะรับความช่วยเหลือจากกระทรวง
ธรรมการในการใช้หลักสูตรของกระทรวง รวมทั้งพึ่งพาความช่วยเหลือของกระทรวงทั้งในเรื่องของจัดหาครูที่จะมา
สอนภาษาสยามจากธรรมการมณฑล ตลอดจนการให้เข้ามาตรวจตราดูแล และให้ค�ำแนะน�ำในการบริหารโรงเรียน5
ซึง่ ต่อมาได้มกี ารรับเอาหลักสูตรของกระทรวงธรรมการมาใช้ในการจัดการสอนอย่างเต็มรูปแบบในปีค.ศ. 1912 ตลอด
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จนการยกเลิกการสอนภาษาพื้นเมืองด้วย6 โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราช
บัญญัตโิ รงเรียนราษฎร์ของรัฐบาลในการก�ำหนดเนือ้ หาการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามหลักสูตร
ของรัฐบาล อันถือได้ว่าเป็นการควบคุมโรงเรียนเอกชนโดยรัฐอย่างเป็นทางการ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนมิชชันนารีนนั้ จึงเป็นการเปลีย่ นแปลงโดยความสมัครใจของมิชชันนารีเอง7 ปราศจาก
การบังคับจากส่วนกลางแต่อย่างใด
บทความชิ้นนี้จะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนของมิชชันนารีใน
เชียงใหม่ ว่าเหตุใดโรงเรียนของมิชชันนารีนั้นจึงสมัครใจที่จะจัดการศึกษาตามแบบส่วนกลาง โดยการศึกษาชิ้นนี้
จะให้ความส�ำคัญกับปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับระหว่างประเทศ และระดับท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษาของมิชชันนารีในเชียงใหม่
2. การจัดการศึกษาของมิชชันนารีในเชียงใหม่ในช่วงเริ่มต้น
พื้นฐานทางสังคมดั้งเดิมของเชียงใหม่ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้แบบ “มุขปาฐะ” และจะมีเพียงผู้ที่ได้ผ่าน
การบวชเรียนเท่านัน้ ทีพ่ อจะสามารถอ่านออก เขียนได้ ท�ำให้พนื้ ฐานของคนทัว่ ไปในท้องถิน่ เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน
และศึกษาพระคัมภีรท์ างศาสนาคริสต์ของคนท้องถิน่ เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากเมือ่ ครัง้ ทีศ่ าสนาจารย์แมคกิลวารี
ได้เดินทางไปถึงเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2410 นั้น ที่เชียงใหม่มีผู้หญิงเพียงสองคนและผู้ชายเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อ่าน
ออกเขียนได้ แต่จะยกเว้นผู้ที่บวชเป็นพระเท่านั้นที่จะอ่านออกเขียนได้8 ดังนั้นการสอนให้คนในท้องถิ่นรู้จักการอ่าน
และเขียนในเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในอีกทางหนึ่ง ซึ่งในขณะที่การจัดการ
ศึกษาแบบสมัยใหม่ของส่วนกลางเริ่มที่จะขยายตัวเข้ามายังเชียงใหม่อย่างจริงจังในช่วงปี พ.ศ. 2442 เป็นต้นมา
อันเป็นผลจากนโยบายขยายการจัดการศึกษาออกสูห่ วั เมือง แต่กอ่ นหน้านัน้ การจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ในเชียงใหม่
ได้ถูกริเริ่มขึ้นมาแล้วกว่า 20 ปีตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2422 โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่ได้เดินทางเข้า
มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงแรกของการจัดการศึกษานั้น มิชชันนารีเหล่านี้ได้ริเริ่มที่จะด�ำเนิน
การจัดการศึกษาของผู้หญิงขึ้นก่อน และหลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบ 10 ปีถึงจะมีการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้ชายขึ้น
ตามมา
ภารกิจด้านการศึกษาในเชียงใหม่ของมิชชันนารีกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2418 และเป็นการจัดการ
ศึกษาส�ำหรับผู้หญิงในเบื้องต้น โดยนางโซเฟีย แมคกิลวารี ภริยาของศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารีได้รวบรวม
เด็กผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งประมาณ 6-8 คน มาเล่าเรียนในบ้านพักของตนเอง9 โดยจะสอนทั้งการอ่านและเขียนหนังสือ
การสอนพระคัมภีร10์ และนอกจากนัน้ วิชาการเรือนก็เป็นอีกหนึง่ ทักษะทีม่ กี ารฝึกหัดให้กบั เด็กนักเรียนเช่นกัน โดยที่
เด็กหญิงที่เข้ามาเรียนกับมิชชันนารีเหล่านี้ก็คือบุตรหลานของผู้ที่หันมานับถือคริสต์ศาสนาในขณะนั้น11 และการ
6 เสรินทร์ จิรคุปต์. (2006). บุคคลส�ำคัญในประวัติศาสตร์ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย. เชียงใหม่: โรงพิมพ์ แสงศิลป์. หน้า 8
7 Sindhuprama, V. (1988). Modern education and socio-cultural change in northern Thailand 1898-1942. Honolulu: University
of Hawaii. p.108
8 McFarland, G. B., & Swanson, H. R. (1999). Historical sketch of Protestant missions in Siam 1828-1928. Bangkok: White Lotus.
p. 214
9 วิบูลย์ ทานุชิต. อ้างแล้ว. หน้า 31
10 McFarland, G. B., & Swanson, H. R. ibid. p. 214
11 แม้น พงศ์อุดมมล, และ ประสิทธิ์ พงศ์อุดม. (2527). งานธรรมทูตด้านการศึกษาในล้านนา. ใน วิทยาลัยครูเชียงใหม่ (บรรณาธิการ) ล้านนากับการ
ศึกษาแบบใหม่: รวมบทความ (หน้า 108-121). เชียงใหม่: วิทยาลัยครู. หน้า 112
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เรียนการสอนในช่วงเวลาเริ่มแรกของการจัดการศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของ “นักเรียนประจ�ำ” ที่
เด็กนักเรียนนั้นจะต้องเข้ามาอยู่อาศัยในที่พักกับครอบครัวของมิชชันนารีด้วย เป็นการมุ่งที่จะสร้างคริสต์เตียนที่มี
ความเพียบพร้อมทั้งในด้านของศาสนาความเชื่อ และความประพฤติที่ดีตามแบบคริสต์ชน ดังนั้นจึงเป็นการเรียน
การสอนที่ยังไม่มีหลักสูตรที่แน่นอน12 เป็นเพียงการเรียนการสอนที่ขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็นหลักส�ำคัญ
เมือ่ ภายหลังมีเด็กหญิงทีต่ อ้ งการจะเรียนหนังสือมากขึน้ ท�ำให้ระบบการศึกษาแบบนักเรียนประจ�ำนัน้ ไม่อาจ
ทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการนีไ้ ด้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง ท�ำให้ในช่วงปี พ.ศ. 2422
ได้มกี ารก่อตัง้ โรงเรียนแบบสมัยใหม่ขนึ้ อย่างเป็นทางการมีชอื่ ว่า “โรงเรียนสตรีอเมริกนั ” (American Girls’ School)
โดยทีค่ ณะธรรมการอเมริกนั เพรสไบทีเรียนทีม่ ศี นู ย์กลางอยูท่ กี่ รุงเทพฯ ได้สง่ มิสแมรี่ แคมป์เบลล์ และ มิสเอ็ดนา โคลล์
เดินทางมายังเชียงใหม่เพื่อมารับผิดชอบในภารกิจด้านการจัดการศึกษา ตลอดจนจัดระบบของโรงเรียนแห่งนี้
โดยเฉพาะ ตามค�ำร้องขอของศาสนจารย์แมคกิลวารี ดังนัน้ การจัดตัง้ โรงเรียนแห่งนีจ้ งึ เป็นการเริม่ ต้นการบุกเบิกภารกิจ
ด้านการศึกษาอย่างเป็นทางการในเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการริเริ่มการจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ในเชียงใหม่เป็น
ครัง้ แรกเช่นกัน กล่าวคือเป็นการเริม่ ต้นเปลีย่ นแปลงการจัดการศึกษา ทีแ่ ต่เดิมเป็นการศึกษาทีไ่ ม่มรี ปู แบบ (informal
education) ที่มีศูนย์กลางของการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่วัดส�ำหรับคนทั่วไปและที่วังส�ำหรับเจ้านาย มาสู่การศึกษา
ที่มีรูปแบบที่ชัดเจน (formal education) โดยมีสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่องานด้านการศึกษาอย่างแท้จริง 13
โดยส�ำหรับโรงเรียนของมิชชันนารีที่เป็นโรงเรียนชายนั้นถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากการจัดตั้งโรงเรียนสตรีอเมริกัน
ในอีก 8 ปีต่อมาคือช่วงปี พ.ศ. 2430 โดยในช่วงเริ่มแรกมีศาสนาจารย์ เดวิด จี คอลลินส์ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็น
ที่รู้จักกันในชื่อของ “โรงเรียนชายวังสิงห์ค�ำ” ในช่วงต้นอันเป็นการเรียกชื่อตามที่ตั้งของโรงเรียนในขณะนั้น และ
ในเวลาต่อมาโรงเรียนแห่งนี้ได้ย้ายมาทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำปิงและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนปริ้นส์
รอยแยลส์วทิ ยาลัย” ตามชือ่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชให้เมือ่ ครัน้ ทีย่ งั คงด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นมกุฏราชกุมาร และได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2449 และในช่วงแรกนั้น
โรงเรียนเหล่านี้ได้ใช้ตัวอักษรล้านนาเป็นหลักในการเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนวิชาเลขและวิชาค�ำนวณต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งมีมาตรฐานสูงมาก 14 และได้กลายเป็นจุดแข็งที่
ท�ำให้โรงเรียนของมิชชันนารีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
การจัดการศึกษาในช่วงแรกของมิชชันนารีนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นก็ยังคงเป็นภาษาพื้นเมือง
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะภาษาพื้นเมืองหรือภาษาลาวนั้นเป็นภาษาที่คนในท้องถิ่นใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันอยู่แล้ว
ดังนัน้ การใช้ภาษาพืน้ เมืองจึงท�ำให้การสือ่ สารและการเผยแพร่และแนะน�ำให้รจู้ กั คริสต์ศาสนา และเทคนิควิทยาการ
ตะวันตกเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น15 และนอกจากนั้นการใช้ภาษาพื้นเมืองในโรงเรียนยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของ
มิชชันนารีจากอ�ำนาจของรัฐบาลสยามอีกด้วย16 ซึ่งในประเด็นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรัฐบาล
กลางสยามและมิชชันนารีในการจัดการศึกษาแบบสมัยในเชียงใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ แตกต่างกัน โดยในขณะที่
การจัดการศึกษาจากส่วนกลางเกิดขึ้นเพื่อมุ่งผลิตแรงงานให้แก่ระบบใหม่ของรัฐ มิชชันนารีนั้นมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนของตนนั้นเป็นที่ยอมรับของคนท้องถิ่นเพื่อเป้าหมาย ในการเผยแพร่ศาสนาเป็นส�ำคัญ
12 พวรรณตรี แซ่อัง. (2550). ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านการศึกษาของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2416-2484. ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. หน้า 65
13 วิบูลย์ ทานุชิต. อ้างแล้ว. หน้า 83
14 Freeman, J. H. (1910) An Oriental Land of the Free. Philadephia : The Westminster Press. pp. 154-155
15 Sindhuprama, V. ibid. P. 63
16 Sindhuprama, V. ibid. p.101
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และนอกจากนั้นโรงเรียนก็ยังเป็นสถาบันส�ำคัญต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการบ่มเพาะขัดเกลา เด็กๆ ให้มีอุปนิสัย วิถีชีวิตแบบชาวตะวันตกด้วย เพื่อความเป็นคริสต์เตียนที่สมบูรณ์
ซึ่งจะน�ำไปสู่การเป็นคริสตจักรที่สมบูรณ์และมั่นคงต่อไป
3. แผนการเนเวียสต่อบทบาทของมิชชันนารีในเชียงใหม่
การเข้ามาของศาสนาคริสต์โปรแตสแตนท์ในเชียงใหม่นั้น มิชชันนารีส่วนใหญ่เดินทางมาจากอเมริกาและ
การออกเผยแพร่ศาสนามาจากการสนับสนุนโดยองค์กรทางศาสนาของคริสตจักรเอง ปราศจากการสนับสนุนของ
รัฐบาลแม้แต่น้อย17 ดังนั้นเมื่อเกิดสภาวะปัญหาขึ้นในภูมิภาคหนึ่ง ผลกระทบจึงย่อมที่จะส่งมาถึงมิชชันนารีที่ก�ำลัง
เผยแพร่ศาสนาอยูใ่ นเชียงใหม่ดว้ ย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญของมิชชันนารีในเชียงใหม่เป็นผลจากการสนับสนุน
ของคณะธรรมการฝ่ายต่างประเทศในอเมริกา ที่เสนอให้มีการใช้แผนการเนเวียสในคณะธรรมการต่างๆ ซึ่งรวมถึง
คณะธรรมการลาวด้วย18
“แผนการเนเวียส” หรือ “แผนการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง” เป็นแผนการที่ได้รับอิทธิพลจากข้อเขียนที่มี
การเผยแพร่ในช่วงปี ค.ศ. 1890 ของ ศาสนาจารย์จอห์น แอล. เนเวียส ซึ่งเป็นธรรมทูตที่ปฏิบัติงานในจีน โดยได้
มีการกล่าวถึงความคิดที่คริสตจักรในท้องถิ่นควรจะสามารถดูแล และรับผิดชอบตนเองได้19 โดยที่การรับผิดชอบ
ตนเองในที่นี้ก็คือการให้คริสตชนท้องถิ่นดูแลคริสตจักรในท้องถิ่นนั้น และพึ่งพามิชชันนารีจากตะวันตกให้น้อยลง
ซึ่งจะท�ำให้คริสตจักรจะยังด�ำรงอยู่ได้เมื่อมิชชันนารีอเมริกันจ�ำเป็นที่จะต้องเดินทางออกจากดินแดนเหล่านั้น
ตลอดจนลดการพึ่งพิงและช่วยเหลือจากคณะธรรมการที่อเมริกาลง ซึ่งสาเหตุหลักของการน�ำแผนการดังกล่าวมา
ใช้เกิดจากปัญหาของการต่อต้านชาวต่างชาติในจีน อันเป็นผลโดยตรงมาจากสถานการณ์ทางการเมืองของจีนใน
ช่วงเวลานั้นที่ถูกต่างชาติรุกรานอย่างหนัก
จีนในช่วงของศตวรรษที่ 19 นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากล�ำบากและตกต�่ำมากที่สุดช่วงหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์จากการคุกคามของชาติตะวันตก จีนต้องเผชิญกับสงครามในหลายครั้งตลอดศตวรรษที่ 19 และ
ความพ่ายแพ้จากสงครามฝิ่นทั้ง 2 ครั้งนอกจากจะท�ำให้จีนต้องเปิดประเทศรับการค้าขายจากต่างชาติแล้ว20 จีน
ยังต้องยินยอมให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา (toleration) ตลอดจนคณะผู้เผยแพร่ศาสนารวมถึงมิชชันนารีจาก
ชาติตะวันตกสามารถเข้ามาเผยแพร่ศาสนาได้อย่างอิสระ และจะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลจีน21 ซึ่งส่งผลให้
ภารกิจในการเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารีขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีชุมชนคริสต์เตียนใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นมากมาย
ในช่วงเวลานี้22 ซึ่งการขยายตัวของเผยแพร่ศาสนาในจีนนั้นก็เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของมิชชันนารีที่ก�ำลัง
เกิดขึ้นทั่วโลก
ถึงแม้มชิ ชันนารีจะมีจดุ มุง่ หมายหลักในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ แต่กไ็ ม่อาจปฏิเสธได้วา่ การรับรูข้ องชาวจีน
ที่มีต่อมิชชันนารีนั้นอยู่ในลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากภาพลักษณ์ของมิชชันนารีที่ได้ผูกติดอยู่กับการเข้ามาของ
ชาวตะวันตกหลังจากสงครามฝิ่นทั้งสองครั้ง ซึ่งสนธิสัญญาที่ท�ำขึ้นหลังสงครามได้มอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับ
17 ประสิทธิ์ พงศ์อุดม. (2532). อ้างแล้ว. หน้า 371
18 ประสิทธิ์ พงศ์อุดม. (2527). ประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : หน่วยงานจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทย. หน้า
24
19 สภาคริสตจักรในประเทศไทย. (2547). 70 ปี แห่งพระพร สภาคริสตจักรในประเทศไทย 1934-2004. กรุงเทพฯ : สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย.
หน้า 47
20 Elleman, B. A. (2001). Modern Chinese warfare, 1795-1989. London: Routledge. p. 47
21 Cameron, M. E., et al. (1960). China, Japan and the powers (2nd ed.). New York: Ronald Press p. 177
22 Neill, S. (1986). A History of Christian missions. Revised by Chadwick, O. New York: Penguin Books. p.282
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ชาวตะวันตกและมิชชันนารีเองก็ได้ออกเผยแพร่ศาสนาภายใต้การคุ้มครองของสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้23
ซึ่งสนธิสัญญาระหว่างจีนกับฝรั่งเศสยังให้สิทธิมิชชันนารีในการซื้อที่ดินและปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ทุกแห่ง
ในจี น ท� ำ ให้ ในเวลาต่อมาจีนจึงเต็มไปด้วยโรงเรี ย น โรงพยาบาล ที่ ดินและทรั พ ย์ สิ นของมิ ช ชั นนารี ร วมทั้ ง
ภาพลักษณ์ของศาสนาคริสต์ที่ผูกติดอยู่กับกบฏไท่ผิง24 ที่พยายามโค่นล้มราชวงศ์จิงและน�ำไปสู่ความตายของ
ผู้คนจ�ำนวนมาก ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมิชชันนารีเช่นเดียวกัน โดยการต่อต้านชาวต่างชาติและการต่อต้าน
คริสต์เตียนครั้งที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นโดยการสังหารหมู่ที่เทียนสิน ในวันที่ 21 มิถุนายน 1870 เมื่อ
โรงเลี้ยงเด็กก�ำพร้าของมิชชันนารีฝรั่งเศสในเทียนสินถูกเล่าลือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจในการลักพาตัวเด็กชาวจีน235
ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้โบสถ์ของฝรั่งเศสถูกเผาและมีคนถูกฆ่าจ�ำนวนมาก โดยผู้ที่ถูกฆ่าเป็นแม่ชีชาวฝรั่งเศส 10 คน
เด็กหญิงชาวไอริส 1 คน บาทหลวงชาวฝรั่งเศส 2 คน ชาวฝรั่งเศสอีก 5 คน และพ่อค้าชาวรัสเซียและภรรยา
ของเขา โดยหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้มีการส่งค�ำเตือนไปยังปักกิ่งถึงมิชชันนารีฝรั่งเศสว่าพวกเขาก�ำลังตกอยู่
ในอันตราย และในท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุราว 20 คนถูกประหารชีวิตโดยเจ้าหน้าที่จีน
หลังจากสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 จบลง จีนยังคงต้องเผชิญกับสงครามในอีกหลายครั้งท�ำให้ความรู้สึกเกลียดชัง
ชาวต่างมากยิ่งเพิ่มมากขึ้นในหมู่คนจีน และมิชชันนารีเองที่พยายามเผยแพร่คริสต์ศาสนาและเปลี่ยนสังคมจีนให้
เป็นตะวันตกด้วยเทคนิควิทยาการต่างๆ ก็ได้รับการตอบโต้ด้วยความรุนแรงจากความรู้สึกต่อต้านชาวต่างชาติ
เช่นเดียวกัน ท�ำให้มิชชันนารีเหล่านี้ตกอยู่ในอันตราย ในปี 1896 มิชชันนารีจ�ำนวนมากโดยเฉพาะโรมันคาทอลิก
เสียชีวิตลงในความวุ่นวายและความไม่สงบของดินแดนแห่งนี้ และต่อมาในปี 1900 ได้เกิดการต่อต้านชาวต่างชาติ
ขนานใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อกบฏนักมวย ซึ่งนับได้ว่าเป็นภัยและฝันร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเผยแพร่
ศาสนาของมิชชันนารีก็ว่าได้ โดยในการต่อต้านชาวต่างชาติครั้งนี้มิชชันนารีโปรแตสแตนท์ 189 คน ทั้งผู้ใหญ่และ
เด็กรวมทัง้ นักบวชในนิกายโรมันคาทอลิกอีกจ�ำนวนมากถูกฆ่า26 ในบริเวณตอนเหนือของจีน ซึง่ ในภายหลังมิชชันนารี
โปรแตสแตนท์กว่าพันคนต้องหลบหนี ซึ่งถึงแม้ปฏิบัติการของขบวนการนักมวยนี้จะรุนแรงแต่ก็เกิดขึ้นได้เพียง
ไม่นานก็ได้ถูกปราบลงด้วยกองก�ำลังพันธมิตรทั้ง 8 ประเทศในเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน27
เนื่องจากสภาวะความไม่มั่นคงทางการเมืองของจีนท�ำให้ส�ำนึกแบบชาตินิยมและการต่อต้านคนต่างชาติ
เกิดขึ้นในจีน ซึ่งส่งผลท�ำให้มิชชันนารีอเมริกันในจีนอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย28 ซึ่งสภาวะของการต่อต้านชาว
ต่างชาติเหล่านี้ก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในดินแดนอื่นๆ ในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดความคิดที่คริสตจักรใน
ท้องถิ่นควรจะจะสามารถดูแลและรับผิดชอบตนเองได้ โดยที่การรับผิดชอบตนเองในที่นี้ก็คือการให้คริสตชน
ท้องถิ่นดูแลคริสตจักรในท้องถิ่นนั้น และพึ่งพามิชชันนารีจากตะวันตกให้น้อยลง ซึ่งจะท�ำให้คริสตจักรจะยังด�ำรง
อยูไ่ ด้เมือ่ มิชชันนารีอเมริกนั จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเดินทางออกจากดินแดนเหล่านัน้ ซึง่ ในไทยเองถึงแม้จะไม่เกิดเหตุการณ์
ของการต่อต้านชาวต่างชาติดังเช่นจีน แต่การประกาศเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งสองก็เป็นผลให้มิชชันนารี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยเช่นเดียวกัน และภารกิจต่างๆ ของคริสตจักรก็ได้
ด�ำเนินการโดยคนพื้นเมืองต่อมา
ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่ามิชชันนารีอเมริกันที่เดินทางมายังสยามเหล่านี้ เป็นการออกเผยแพร่
ศาสนาที่มาจากการสนับสนุนโดยองค์กรและสมาคมทางศาสนาของคริสตจักรเอง และปราศจากการสนับสนุนของ
23 Cameron, M. E., et al. Ibid, p. 284
24 Elleman, B. A., Ibid, p. 39
25 Cameron, M. E., et al., Ibid, p. 285
26 Neill, S. Ibid, p. 287
27		Neill, S. Ibid, p. 288
28		Neill, S. ibid, p. 287
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รัฐบาลแม้แต่น้อย ดังนั้นนอกจากปัจจัยทางการเมืองแล้ว ปัจจัยทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อนโยบายของ
คณะธรรมการเช่นเดียวกัน และผลกระทบจึงย่อมที่จะส่งมาถึงมิชชันนารีที่ก�ำลังเผยแพร่ศาสนาอยู่ในดินแดน
อื่นๆ ด้วย โดยสภาวะเศรษฐกิจที่ก�ำลังประสบกับปัญหาอยู่ของอเมริกาในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ท�ำให้
คณะธรรมการการฝ่ายต่างประเทศขององค์กรมิชชันนารีอเมริกนั เพรสไบทีเรียนก็ประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกัน29 ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดการสนับสนุนและ
ลดการช่วยเหลือส�ำหรับคณะธรรมการในดินแดนต่างๆ ลง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้สอดคล้องกับความคิดของ
ศาสนาจารย์เนเวียสที่ได้รับแรงผลักดันจากสถานการณ์ในจีน ท�ำให้แผนการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะ
ธรรมการฝ่ายต่างประเทศในอเมริกาและเสนอให้มีการใช้แผนการนี้ในคณะธรรมการต่างๆ และรู้จักกันในชื่อของ
แผนการเนเวียส
4. การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนของมิชชันนารีในเชียงใหม่
ความคิดของแผนการเนเวียสนั้นได้เริ่มแพร่ขยายเข้ามาในไทยราวๆ ปี ค.ศ. 1893 โดยการสนับสนุนของ
คณะธรรมการฝ่ายต่างประเทศในอเมริกาจนในปี ค.ศ. 1895 คณะธรรมการลาวได้ยอมรับแผนการนี้เป็นนโยบาย
ส�ำหรับปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ของมิชชันนารี อันเนื่องมาจากการผลักดันของมิชชันนารีรุ่นใหม่ในคณะธรรมการ
ลาว ท�ำให้ในช่วงต้นของการน�ำแผนการเนเวียสมาใช้ได้มีการลดทุนช่วยเหลือจากคณะธรรมการในอเมริกาลง และ
คณะธรรมการลาวนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องหาเงินมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยตนเองมากขึ้นส่งผลให้มิชชันนารีใน
คณะธรรมการลาวมีฐานะทางเศรษฐกิจลดลงและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ30 และการศึกษาก็เป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องปรับตัว และการเก็บค่าเล่าเรียนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาต่อไป
โดยเงินช่วยเหลือจากองค์กรนั้นก็ยังคงมีอยู่แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ใน
โรงเรียนและไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน อันจะเห็นได้จากบางตอนในวารสารสิริกิติศัพท์
ความว่า
“ประการนึ่งจักว่าเงินนั้นจักได้มาแต่เมิองนอกค่จุ่งพิจจารณาต่อไพชาวเมิองนอกเขาเมตตาเรา (เราค�ำนี้
ได้แก่แม่หม้ายคนทุกข์ยากที่สุด เขาจิ่งส่งมาหื้เขาบ่ได้ส่งมาหื้คนพอกินพอใช้เลิย)”31
และยังสามารถเห็นได้จากบันทึกการประชุมครูตอนหนึ่งว่า
“เมื่อท่านอาจารย์ลงไปที่กรุงเทพฯ คราวนี้ ได้มีโอกาสไปพบกับ trustee ของเงินหมอเฮส ปรากฏว่า
จ�ำนวนเงินที่ควรจะได้รับในปี ๑๙๓๒ นั้น เกรงว่าจะไม่มากเกินสี่พันบาท เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจึงรู้สึกวิตก
อยู่มาก จึงอยากจะร้องขอให้คณะครูช่วยเหลือในการใช้จ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เล็กๆ น้อยๆ”32
ตัง้ แต่ชว่ งแรกของการก่อตัง้ โรงเรียนเด็กชายวังสิงห์คำ� ในปี ค.ศ. 1887 เด็กนักเรียนทุกคนทีเ่ ข้าเรียนในโรงเรียน
แห่งนี้ เข้าโรงเรียนฟรีทุกคน โดยทั้งค่ากิน ค่านอน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างๆ ทาง
มิชชันนารีจะเป็นผู้ที่อุปการะดูแลทั้งหมด33 อย่างน้อยก็จนถึงช่วงปี ค.ศ. 1899 ด้วยจุดมุ่งหมายหลักของมิชชันนารี
ในการจัดการศึกษาก็คือการเผยแพร่ศาสนาให้กับคนท้องถิ่นและปลูกฝังความเป็นตะวันตก การท�ำงานท่ามกลาง
เด็กพื้นเมืองเหล่านี้จึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนในการเผยแพร่ศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการ
29
30
31
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เก็บค่าเล่าเรียนจึงเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ครอบครัวคนพืน้ เมืองไม่สง่ บุตรหลานมาเรียนกับมิชชันนารีและส่งผลต่อการเผยแพร่
ศาสนาให้กับเด็กเหล่านั้น จนในภายหลังโรงเรียนจึงเริ่มที่จะมีการให้นักเรียนซื้อดินสอและกระดานชนวนเอง และ
ต่อมาก็เป็นการขายเชื่อหนังสือ แต่ด้วยการที่เด็กส่วนใหญ่ในขณะนั้นเป็นเด็กพื้นเมืองที่มาจากชนบท นักเรียน
ส่วนใหญ่จึงค้างช�ำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ รวมทั้งค่าเล่าเรียนด้วยอันจะเห็นได้จากตอนหนึ่งของวารสารสิริกิตติศัพท์
ซึ่งเป็นวารสารของคริสตจักรในสมัยนั้น ความว่า
“ฝ่ายบิตตามาดาทีอ่ อ่ รปัณญาคืไคร่เอาเปรียบบ่ยอมเสียเปรียบค่บไ่ คร่เสียมักฟูป่ นี ไี้ พปีนมี้ า ฝ่ายอาจารค่วา่
หืเ้ สียแก่โรงเรียรตามแต่นที้ ไี่ ด้เสียส�ำรับบุตเมิอ่ บุตนัน้ อยูบ่ า้ นเขาบ่ไคร่ยอมไคร่มาเรียรด้วยมืเป่าบ่ดายรื เมือ่ ตกลงกัน
แล้วค่เสี้ยงเดิอรเลี้ยงเธิมค่อ้างเหตุต่างๆ จนถึงนั้นต้องค้างอยู่ถ่าเปนดั่งนี้จักเรียกว่ารู้คนอย่างไดได้โรงเรียรต้องหื้เถิง
เดิอรครูที่สอรบุตหลานของตนนั้นคู่เดิอรค่ถ่าเปนดั่งนี้โรงเรียรจักเอาเงินที่ไหนมาหื้เล่า”34
การเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนนั้นส่งผลอย่างมากต่อการที่คนพื้นเมืองจะไม่ส่งบุตรหลานให้มาเรียนกับโรงเรียน
ของมิชชันนารี เพราะแต่เดิมเด็กเหล่านี้คือแรงงานที่ส�ำคัญของภาคการเกษตรอยู่แล้ว และตามปกตินักเรียนก็จะ
มาเรียนในช่วงหน้าแล้งที่ท้องนาว่างเปล่าเท่านั้น และในช่วงหน้าฝนที่เป็นฤดูท�ำนานักเรียนก็จะมาไม่ได้ เพราะต้อง
ช่วยพ่อแม่ท�ำนา35 ดังนั้นการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนจึงเป็นแรงจูงใจส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กเหล่านี้สามารถ
ที่จะมาเรียนได้ และในที่สุดโรงเรียนของมิชชันนารีจึงไม่อาจที่จะตอบสนองต่อเด็กจากคนพื้นเมืองชนบทเพียงอย่าง
เดียวได้อีกต่อไป ในทางกลับกันชนชั้นพ่อค้า คหบดี ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน อินเดีย หรือกลุ่มพ่อค้าท้องถิ่น ซึ่งก�ำลัง
ค่อยๆ มีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ อยูใ่ นเขตเมืองและต้องการให้บตุ รหลานของตนได้เล่าเรียนหนังสือ ตลอดจน
ลูกของข้าราชการจากกรุงเทพฯ จึงกลายมาเป็นกลุ่มส�ำคัญที่ส่งบุตรหลานของตนเข้ามาเรียนกับโรงเรียนของ
มิชชันนารีเป็นอันมากและกลายมาเป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียนในเวลาต่อมา ดังนัน้ เมือ่ กลุม่ เป้าหมายของโรงเรียน
เปลี่ยนไป ท�ำให้โรงเรียนของมิชชันนารีจ�ำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมทั้งการสอนภาษาซึ่งเปรียบเสมือนกันจุดแข็งของโรงเรียนมิชชันนารี จึงจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีการปรับปรุงโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนภาษาสยาม ที่ความต้องการในการเรียนก�ำลังขยายตัวมากขึ้นจาก
อ�ำนาจส่วนกลางและการค้าที่ขยายตัวเข้ามาพร้อมกับการเกิดขึ้นของทางรถไฟ ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษซึ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับการค้าเช่นเดียวกัน ท�ำให้มิชชันนารีเห็นประโยชน์ในการปรังปรุงนโยบายตามแบบส่วนกลางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการจ�ำนวนมากดังกล่าว ดังนั้นการเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนนั้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ท�ำให้โรงเรียนของ
มิชชันนารีในฐานะที่แต่เดิมเป็นบริการสาธารณะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ความรู้นั้นถูกผูกโยงเข้ากับมูลค่าการ
แลกเปลี่ยน36 โดยโรงเรียนกลายเป็นสถาบันที่ขายบริการ (ทางการศึกษา) เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน
ลักษณะของการแลกเปลีย่ นทีเ่ ป็นลักษณะส�ำคัญของการเป็นสินค้าของความรูใ้ นโรงเรียนของมิชชันนารีนนั้
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากเด็กนักเรียนทีต่ อ้ งจ่ายค่าเทอมส�ำหรับการเล่าเรียน ตลอดจนนักเรียนกินนอนทีจ่ ะต้อง
จ่ายทั้งค่าเทอมและค่าเลี้ยงดูให้กับโรงเรียน อันจะเห็นได้จากบางตอนของวารสาร สิริกิตติศัพท์ ความว่า
“เมิ่อเอาบุตมาฝากธัมมดาค่ย่อมตกลงเสียค่าเล่าเรียรแลค่าอาหารการกินเปนต้น ฝ่ายทางอาจารใหย่ค่ได้
เลงดูถานะของตนว่าสูงต�่ำเพียงใดมีพอกินคาว่าบ่พอกินเปนพ่อหม้าย แม่หม้ายคาว่าเชิ่อใดเมิ่อพิจจรณาดูแล้วจี่งได้
กะว่าเดิอรนื่งหื้ได้เสียเท่านั้นเท่านี้...โรงเรียนทุกโรงบ่อมีบ่อเงินบ่อค�ำเท่ามีบ่อความรู้ผู้ใดไคร่ซื้อค่มีความยินดีขอ
เชิญมาซื้อเมิ่อตกลงซื้อแต่บ่เอาเงินหื้หื้สมกับราคาของจักสมควรอยู่ชา”37
34
35
36
37
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แต่กระนั้นก็ยังมีเด็กบางกลุ่มที่ฐานะยากจนและไม่ได้จ่ายค่าเทอมให้กับโรงเรียน หรือจ่ายไม่เต็มอัตรา โดย
ถึงแม้เด็กเหล่านี้จะไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเป็นตัวเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเล่าเรียน แต่การแลกเปลี่ยนนั้นกลับอยู่ใน
รูปแบบของการท�ำงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเล่าเรียนแทน38 โดยเด็กกลุ่มนี้จะต้องท�ำงานให้กับโรงเรียนเพื่อแลก
เปลี่ยนกับการได้เรียนหนังสือ ไม่ว่าจะเป็น การกวาด เช็ด ถูห้องเรียน ดายหญ้า ตัดรั้วมะขามเทศ หรือการท�ำหน้าที่
เป็นบ๋อยประจ�ำโต๊ะอาหารของมิชชันนารี ตลอดจนงานขุดร่อง เทถังอุจาระ งานขนทราย ตัดฟืน ซึง่ เด็กทีต่ อ้ งท�ำงาน
ให้โรงเรียนเหล่านีจ้ ะมีการตัง้ กรรมการในการจัดนักเรียนท�ำงาน39 ตลอดจนการให้ครูเวรประจ�ำวัน เป็นผูค้ วบคุมการ
ท�ำงานอย่างจริงจังเพื่อคอยดูแลให้เด็กเหล่านี้ท�ำงานเต็มเวลา40
ดังนั้นในกรณีนี้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้แลกเปลี่ยนแรงงานเสรีของตนโดยมีมิชชันนารีเป็นผู้ซื้อแรงงานของ
เด็กเหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างแรงงานกับความรู้ ซึ่งในบางครั้งนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะท�ำการแลกเปลี่ยน
ได้ก็จะต้องออกจากโรงเรียนนี้ไป ดังจะเห็นได้จากบันทึกการประชุมครูเมื่อวันที่ 12 มกราคม 1929 ที่มีการบันทึก
ถึงการคัดชื่อ ด.ช. อินทร ออกจากโรงเรียน โดยระบุว่า
“ส่วน ด.ช. อินทร นั้น ผู้ปกครองจน ไม่สามารถออกเงินค่าเล่าเรียน จึงให้ลูกออกโรงเรียน โรงเรียนตกลง
คัดชื่อออกจากทะเบียนเหมือนกัน”41
สิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของการกลายมาเป็นสินค้าของความรู้ที่จากเดิมความรู้เป็นสิ่งที่เป็นบริการ
สาธารณะและถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ทางศาสนากลายมาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน และเมื่อ
ความรูก้ ลายมาเป็นสินค้า ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าจึงมีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดการผลิตสินค้าในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และท�ำให้โรงเรียนของมิชชันนารีเข้ามาอยู่ใน “ตลาด” ของการศึกษาอย่างเลี่ยง
ไม่ได้อีกเช่นกัน ดังนั้นการให้ความส�ำคัญกับการแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือ
โรงเรียนจากพวกคาทอลิก ตลอดการรักษากลุม่ ลูกค้าจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ความอยูร่ อดของโรงเรียนในตลาดทางการ
ศึกษาของเชียงใหม่
การเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนท�ำให้ความส�ำคัญกับการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้
และเมื่อต้องแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ การสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจึงกลายมาเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น หลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนของมิชชันนารีจึงจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เหล่านั้นด้วย ซึ่งในบริบทเวลานั้นของเชียงใหม่ การขยายตัวของอ�ำนาจจากส่วนกลางผ่านการปฏิรูปการปกครองมา
สู่การปกครองแบบเทศาภิบาล ข้าราชการกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของคนในท้องถิ่นในเวลานั้น ตลอดจนในเรื่องการ
ค้าทีก่ ารเดินทางและการติดต่อกับกรุงเทพฯมีมากขึน้ ท�ำให้ความต้องการเรียนภาษาสยามมีมากขึน้ ตามไปด้วย ดังนัน้
สิง่ เหล่านีก้ ค็ อื การเกิดขึน้ ของอุปสงค์จำ� นวนมากอันเป็นผลจากการปฏิรปู การปกครองทีม่ ชิ ชันนารี ซึง่ อยูใ่ นสภาวะที่
ต้องหาเลี้ยงตนเองนั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธความต้องการจ�ำนวนมากเหล่านี้ได้
ความพยายามในช่วงแรกของพ่อครูแฮรีสในการน�ำหลักสูตรจากกระทรวงมาใช้ในโรงเรียนนั้นได้รับการ
ทักท้วงและต่อต้านจากสมาชิกของมิชชันบางคน โดยเหตุผลว่าการน�ำหลักสูตรของกระทรวงมาใช้และยกเลิก
38		หอจดหมายเหตุแห่งมหาวิทยาลัยพายัพ, รายงานการประชุมครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, เล่มที่ 1, 1926-1927, วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2470,
หน้า 46
39 หอจดหมายเหตุแห่งมหาวิทยาลัยพายัพ, รายงานการประชุมครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, เล่มที่ 1,1931, วันที่ 16 กันยายน 1931, หน้า 214
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การใช้ภาษาพืน้ เมืองในโรงเรียนจะเป็นการท�ำลายอัตลักษณ์ทสี่ ำ� คัของมิชชันลาวแต่กระนัน้ เมือ่ เลขานุการของบอร์ด
มาเยีย่ มมิชชันนารีในเชียงใหม่ และได้มกี ารน�ำปัญหาเรือ่ งการน�ำหลักสูตรจากส่วนกลางขึน้ มาถกเถียงกัน ทางบอร์ด
ขององค์กรมิชชันนารีกไ็ ด้เห็นด้วยกับแผนการของพ่อครูแฮรีส โดยได้กล่าวกับมิชชันนารีทไี่ ม่เห็นด้วยว่า “ท่านอยาก
จะเป็นผู้น�ำในการนี้ หรือจะคอยยืนดูอยู่ข้างๆ ก่อน” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีของการแข่งขันได้อย่างชัดเจน ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของโรงเรียนจึงเป็นการปรับตัวเพื่อรับมือต่อการแข่งขันที่สูงขึ้นท่ามกลางการส่งเสริม
การศึกษาของรัฐที่เปรียบเสมือนคู่แข่งในการจัดการศึกษาของมิชชันนารี
5. สรุป
การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเชียงใหม่ในช่วง ค.ศ.
1906 เป็นผลกระทบส่วนหนึง่ จากของแผนการเนเวียสทีต่ อ้ งการให้คริสตจักรในท้องถิน่ ต่างๆ สามารถทีจ่ ะรับผิดชอบ
และเลี้ยงดูตนเองได้ โดยนโยบายนี้เกิดขึ้นจาก 2 บริบทส�ำคัญ ได้แก่ สภาวะความไม่มั่นคงทางการเมืองของจีนที่ถูก
ชาติตะวันตกและญี่ปุ่นรุกราน และสภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำอันเป็นเหตุให้คณะธรรมการในอเมริกาไม่สามารถที่จะหา
รายได้เพื่อสนับสนุนคณะธรรมการและมิชชันในท้องถิ่นต่างๆได้เพียงพอ ซึ่งในช่วงต้นของการน�ำแผนการเนเวียสมา
ใช้กับคณะธรรมการในเชียงใหม่ ได้มีการลดทุนช่วยเหลือจากคณะธรรมการในอเมริกาลง และมิชชันนารีจ�ำเป็นที่
จะต้องหาเงินมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยตนเองมากขึ้น ท�ำให้โรงเรียนของมิชชันนารีจึงจ�ำเป็นที่จะต้องเริ่มหารายได้
และเก็บค่าเล่าเรียนเพือ่ ใช้จา่ ย และเมือ่ มีการเก็บค่าเล่าเรียนกลุม่ เป้าหมายของการจัดการศึกษาจึงไม่ใช่เด็กพืน้ เมือง
ที่มาจากภาคเกษตรกรรมดังเดิม แต่เป็นลูกพ่อค้า หรือลูกขุนนางท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนเหล่านี้ได้
ดังนั้นจัดการศึกษาของมิชชันนารีจึงจ�ำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนเอาไว้ โดยที่ปัจจัยของการขยายตัวของความต้องการในการเรียนภาษา
สยามทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจากการปฏิรปู การปกครองเทศาภิบาลและการค้าทีข่ ยายตัวเข้ามาจากกรุงเทพฯทางรถไฟ
ท�ำให้มิชชันนารีจ�ำเป็นต้องปรังปรุงการจัดการศึกษาตามแบบส่วนกลางเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ดังนั้น การพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมิชชันนารีในเชียงใหม่ไม่อาจที่จะกระท�ำโดยการคิดถึง
แต่เพียงปัจจัยภายในอันเป็นเรื่องของการควบคุมจากรัฐบาลสยามแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องให้ความส�ำคัญกับ
ปัจจัยภายนอกทีเ่ ป็นบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศด้วย เนือ่ งจากปัจจัยภายนอกเหล่านีไ้ ด้เข้ามา
มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายของคณะธรรมการในอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรเอกชน และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเชียงใหม่เช่นเดียวกัน
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