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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการจดัการห้องนมสัการแฮมลิน มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบริบท 
ท่ีเก่ียวกบัคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์และประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัพระคริสต์ธรรมแมค
กิลวารี มหาวิทยาลัยพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ ลักษณะทางศิลปกรรม แนวคิด ความหมาย กิจกรรม 
ท่ี เก่ียวข้อง และปัญหาของห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลยัพายพั เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

การค้นควา้อิสระน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษา 
ในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research)  และน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) โดยเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ยวธีิการสนทนากลุ่ม (Focus 
group Discussion) ท่ี คัด เลือกจากการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) แล้วน าข้อมูล ท่ี ได ้
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และพฒันาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ ต่อไป 

  ผลจากการศึกษาศิลปะกระจกสีท่ีติดตั้งอยูภ่ายในหอ้งนมสัการแฮมลิน และรวมถึงส่วน 
บริเวณทางเขา้อาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี และงานภาพวาดสีน ้ามนับนผนงัในหอ้ง 
นมสัการแฮมลินเป็นส่ือช่วยใหผู้มี้ความเช่ือ ไดเ้ขา้ใจในค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไดง่้ายข้ึน 



 

 จ   

เน่ืองจากไดถู้กจดัเรียงและน าเสนอตามหลกัค าสอนไวอ้ยา่งเป็นระบบ และมีคุณค่าเหมาะสมท่ีจะเป็น 
แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์แต่ห้องนมสัการ 
แฮมลินมีปัญหาท่ีจะท าให้การพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ประการแรกคือ ปัญหาทางดา้นพื้นท่ี และปัญหาดา้นระบบการจดัการ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้
เสนอแนวทางเพื่อจดัการห้องนมสัการแฮมลินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์
ดงัน้ี คือ   

 1)  แนวทางการอนุรักษศิ์ลปะกระจกสีเพื่อใหเ้กิดความคงทนและย ัง่ยนื 
2)   การพฒันาส่ือเผยแพร่คุณค่าของห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ 
3)   จดัการหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวติเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
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 ABSTRACT 

  The objectives of this Independent study on the arrangement of the Hamlin chapel 
management at Payap university, Chiangmai province  to be the learning center for Protestant of 
Christianity. The purpose of this study were the whole contexts about Protestant of Christianity, the 
historical background of Macguivary, arts, ideas, meanings, relevant activities and problems of the 
Hamlin chapel in college of Macguivary at Payap university, Chiangmai province. In order to give a 
recommendation guideline for preserving, improving of the Hamlin chapel and to establish the 
learning center for Protestant of Christianity. 

  This Independent study was the qualitative research by using the interdisciplinary 
research and presents in descriptive research. The tools to collect data were observation and 
unstructured interview by selecting interviewers and focus group discussion by purposive sampling. 
The analysis utilizes to preserve, improve the Hamlin chapel and to establish the learning center for 
Protestant of Christianity. 

  The results of this study on the stained glass in the Hamlin chapel, the entrance 
area of the college of Macguivary and the oil paintings on the wall of the Hamlin chapel were the 
channels for people to understanding the teaching of Jesus easily and worth to be the learning center 
to enhance for Protestants of Christianity. However, there had two problems to develop the Hamlin 



 

 ช   

chapel to be the learning center for Protestants of Christianity. First, the location of the Hamline 
chapel and second, managing in the Hamlin chapel. Therefore, the researcher suggested three ways 
to solve the problems are:-  

 1) Guidelines the way to preserve, sustainability and durability of the stained glass 
in the Hamlin chapel 

 2) Improvement the multimedia to promote the value of the Hamlin chapel to be 
the learning center to enhance for Protestants of Christianity. 

 3) Arrange the Hamlin chapel to be the living museum for learning.  

 

 

 



 

ซ 

 

สารบัญ 

หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ  ค    

บทคดัยอ่ภาษาไทย  ง 

Abstract  ฉ 

สารบญั  ซ 

สารบญัภาพ   ฏ 

สารบญัแผนผงั                                                                                                                      ฒ 

สารบญัแผนภูมิ                                                                                                                     ณ    

บทที ่1  บทน า                                                                                                               1       
1.1   หลกัการและเหตุผลของการศึกษา  1    
1.2   วตัถุประสงคข์องการศึกษา  5 
1.3   ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 5 
1.4   ขอบเขตของการศึกษา  6    
1.5   นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา  6   
1.6   การเสนอผลการศึกษา  7 

บทที ่2  แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  9 
2.1   บริบทประวติัความเป็นมาของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์  10 
 ในประเทศไทย        

2.1.1. คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่ประเทศไทย                               10 
2.1.2 คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่ลา้นนา                                      13 

2.1.3   คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่เชียงใหม่                                18 



 

ฌ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี                                         22      
2.2.1  ทฤษฏีการเรียนรู้                                                                                                22 
2.2.2  แนวคิดการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม                                             24 

                   2.2.3  แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 25                                                   

2.3  เอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     26 
2.3.1  เอกสารและหนงัสือ 26 
2.3.2 งานวจิยั    28 

2.4.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 31 

บทที ่3 วธีิด าเนินการศึกษา 32 

3.1 รูปแบบการวจิยั 33 

3.2.  การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 33 

3.3  การศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรม 34 
แมคกิลวารี   มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.4 การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละพฒันา 35    
         หอ้งนมสัการแฮมลิน ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธา 
         และความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

3.5  การเสนอแนวทางทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลิน 39     
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจใน 
คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

บทที ่4 การศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวทิยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี                  40 
        มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.1 ประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกลิวารี  41 
 มหาวทิยาลยัพายพั     

4.1.1 ท่ีตั้ง 41 
4.1.2 ประวติัการก่อตั้ง 42 
4.1.3  วตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง          45 



 

ญ 

4.1.4 บทบาทหนา้ท่ีของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกลิวารี                    46 

4.2 การศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลินอาคารวทิยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี       47 
4.2.1   ประวติัความเป็นมาของหอ้งนมสัการแฮมลิน                               47 
4.2.2   ท่ีตั้งและลกัษณะของหอ้งนมสัการแฮมลิน                                  49 
4.2.3   กิจกรรมและพิธีการต่างๆของหอ้งนมสัการแฮมลิน                       53 
4.2.4  ศิลปกรรม  แนวคิด และความหมายของหอ้งนมสัการแฮมลิน         55 

4.3   การวเิคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลิน                         90 
4.3.1   วเิคราะห์คุณค่าและความส าคญัของหอ้งนมสัการแฮมลิน  90 
 ท่ีส่งเสริมความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์
4.3.2  วเิคราะห์ปัญหาของห้องนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้าง  93 

    ความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

บทที ่5  แนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลินวทิยาลยัพระคริสตธ์รรม  95 
แมคกิลวารี 

5.1   การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้ง  96 
        นมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและ 
        ความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

5.1.1  สภาพปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้าง 96  
  ความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

5.1.2   การศึกษาและเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  96 
              ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งถึงแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันา 
              หอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง 
              ศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

5.1.3  การศึกษาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม  98 
             ในการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลิน 
             ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจ 
             ในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

5.2  การเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลิน  99  
          ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจใน 



 

ฎ 

          คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

บทที ่6  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 108 
6.1  สรุปผลการศึกษา 108 
6.2  อภิปรายผลการศึกษา 111 
6.3  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 112 

เอกสารอา้งอิง  113 

ประวติัผูเ้ขียน                                                                                                                     116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฏ 

 

สารบัญภาพ 

หนา้ 

ภาพท่ี 2.1 ศาสนาจารย ์ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี 15 

ภาพท่ี 2.2 พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั                       17 
 เร่ืองเสรีภาพทางศาสนา (Edict of Toleration) 

ภาพท่ี 2.3 นายแพทย ์เอด็วนิ ซี. คอร์ท ผูพ้ฒันาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 20 

ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีมหาวทิยาลยัพายพั                                                               41 

ภาพท่ี 4.2 แผนท่ีภายในมหาวทิยาลยัพายพั เขตแกว้นวรัฐ 42 

ภาพท่ี 4.3  อาคารเรียนวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) – ปัจจุบนั   45 

ภาพท่ี 4.4 ศาสนาจารย ์ดร. อี จอห์น  แฮมลิน 48 

ภาพท่ี 4.5 บริเวณทางเขา้สู่ชั้น 2 อาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 52 

ภาพท่ี 4.6 ประตูทางเขา้หอ้งนมสัการการแฮมลิน 52 

ภาพท่ี 4.7 ภายในหอ้งนมสัการแฮมลิน 53 

ภาพท่ี 4.8 กิจกรรมภายในหอ้งนมสัการแฮมลิน 54 

ภาพท่ี 4.9 ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 1การรับบบัติสมา (Baptism) 60 

ภาพท่ี 4.10 ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 2 มหาสนิท (Communion) 61 

ภาพท่ี 4.11 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 3 การสรรเสริญ (Praise) 62  

ภาพท่ี 4.12 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 4 การอธิษฐาน (Prayer) 63 

ภาพท่ี 4.13 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 5 พระคมัภีรย ์(Scripture) 64 



 

ฐ 

ภาพท่ี 4.14 ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 6 การอุทิศถวาย (Commitment)                                     65 

ภาพท่ี 4.15 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 7 สัญลกัษณ์ของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี      66 

ภาพท่ี 4.16 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 8 สัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัพายพั 67 

ภาพท่ี 4.17 ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 9 สัญลกัษณ์ของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี     68 

ภาพท่ี 4.18 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 10 ลายประจ ายาม 69 

ภาพท่ี 4.19 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 1 การทรงสร้าง 71 

ภาพท่ี 4.20 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 2 เม่ือน ้าลด 72 

ภาพท่ี 4.21 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 3 พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย 73 

ภาพท่ี 4.22 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 4 เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระคริสต ์ 74 

ภาพท่ี 4.23 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 5 การทรงสร้าง 75 

ภาพท่ี 4.24 ศิลปะกระจกสี ภาพท่ี 6 การไถ่ 76 

ภาพท่ี 4.25 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 7 พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 77 

ภาพท่ี 4.26 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 8 ลายประจ ายาม 78 

ภาพท่ี 4.27 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 9 การประสูติ 79 

ภาพท่ี 4.28 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 10 ขนมปัง 5 กอ้นกบัปลา 2 ตวั 80 

ภาพท่ี 4.29 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 11 อาทิตยท์างตาล 81 

ภาพท่ี 4.30 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 12 ศีลมหาสนิท 82 

ภาพท่ี 4.31 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 13 การลา้งเทา้ 83 

ภาพท่ี 4.32 ศิลปะภาพวาด ภาพท่ี 14 ตรึงกางเขน 84 

ภาพท่ี 4.33 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 15 การเป็นข้ึนมาจากความตาย 85 



 

ฑ 

ภาพท่ี 4.34 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 16 การเกิดผล 86 

ภาพท่ี 4.35 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 17 เพนเตคอสต ์ 87 

ภาพท่ี 4.36 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 18 ผูท้รงเป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย 88 

ภาพท่ี 4.37 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 19 พระเมษโปดก 89 

ภาพท่ี 5.1 ตวัอยา่งต าแหน่งบอร์ดนิทรรศการ                                                                              102 

ภาพท่ี 5.2 ต าแหน่งหอ้งท่ีจดัท าศูนยบ์ริการขอ้มูล                                                                        106 

ภาพท่ี 5.3 ตวัอยา่งบริเวณการจดั Display ภาพศิลปะบนกระจกสี   106
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฒ 

 

สารบัญแผนผงั 

หนา้ 

แผนผงัท่ี 4.1 แผนผงัอาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ชั้นท่ี 2       51  

แผนผงัท่ี 4.2 แผนผงัภายในหอ้งนมสัการแฮมลิน              51  

แผนผงัท่ี 4.3 การแสดงต าแหน่งของศิลปะบนกระจกสีบริเวณประตูทางเขา้ชั้น 2       59 
  อาคารพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 

แผนผงัท่ี 4.4 แสดงต าแหน่งของศิลปะบนกระจก และศิลปะภาพวาด ในหอ้งนมสัการ 70 
  แฮมลิน  

 

         
 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ณ 

สารบัญแผนภูมิ 

หนา้ 

แผนภูมิท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา           31  

แผนภูมิท่ี 5.1  โครงสร้างเวป็ไซต“์โครงการจดัสร้างหอ้งนมสัการแฮมลิน      107 
 เป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวติ”    
 

 

           

  

 



 
 

1 

บทที่  1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผลของกำรศึกษำ 

พิธีนมสัการพระเจา้ในโบสถว์ิหารของคริสเตียนนั้น จดัข้ึนเพื่อเทิดทูนกราบไหวบู้ชาพระเจา้

แสดงออกถึงความจงรักภกัดี และซาบซ้ึงในพระคุณความรักของพระองคอ์นัหาท่ีส้ินสุดมิได ้ และถือ

อาการนมสัการพระเจา้เป็นหวัใจส าคญัของชีวิตคริสเตียนเป็นส่ิงท่ีจะขาดเสียมิไดค้  าวา่ “นมสัการ” ตาม

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายวา่ การแสดงความอ่อนนอ้มดว้ยการกราบไหว ้ 1 ค าวา่

นมสัการ”ในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์มีรากศพัทม์าจากค าหลายค าซ่ึงในพระคมัภีร์เดิมมาจากค าในภาษา

ฮีบรูวา่ “ชาคาห์” (Shachah) แปลวา่การคุกเข่าหรือกราบลงอนัเป็นวิธีแสดงความเคารพนบัถือทางกาย 

หรือทางจิตใจหรือทั้งสองอยา่ง ในพระคมัภีร์ใหม่ค าวา่นมสัการมาจากภาษากรีกสองค าดว้ยกนั ค าแรก

คือค าวา่ “พรอสคูเนโอ” (Proskuneo) แปลวา่ จูบมือของผูอ่ื้น หรือกราบลงต่อผูอ่ื้นเพ่ือแสดงความเคารพ 

ค าท่ีสองคือค าวา่ “ลีทวัเจีย” (Leitourgia) แปลวา่ การกระท าของประชาชน2  

การนมสัการพระเจา้สามารถท าไดโ้ดยล าพงัตนเอง ณ สถานท่ีใดหรือเวลาใดกไ็ดแ้ลว้แต่เจา้ตวั

เห็นวา่เหมาะสมการนมสัการไม่จ ากดัอยูท่ี่สถานท่ีหรือเวลาเสมอไปเพราะพระเยซูตรัสวา่ “พระเจา้

เป็นพระวิญญาณ ผูท่ี้นมสัการพระองคต์อ้งนมสัการดว้ยจิตวิญญาณ  และความจริง” 3   การนมสัการ

อาจท าโดยคนกลุ่มยอ่ยเพียง 2 –3 คน ข้ึนไป โดยจดัข้ึนภายในครอบครัวหรือสถานท่ีนดัหมายใดๆ 

ในช่วงวนัท่ีก าหนดข้ึนระหวา่งสปัดาห์หรืออาจจดัใหมี้ทุกวนักไ็ด ้  ส่วนพิธีนมสัการในท่ีประชุมหรือ

ท่ีโบสถว์ิหารของคริสเตียน จะมีอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะคร้ัง เพราะพระเจา้ไดก้  าหนดไวว้า่ภายใน 7 วนันั้น 

                                                           
1พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525, (พิมพค์ร้ังท่ี 6,  กรุงเทพฯ : บริษทั อกัษรเจริญ

ทศัน)์,  หนา้ 427. 
2ศิลป์ชยั  เชาวเ์จริญรัตน,์ นมัสกำร , (พิมพค์ร้ังท่ี  6,  กรุงเทพฯ: สถาบนัคริสเตียนศึกษาและพฒันา

คริสตจกัร, 2008  (2551)), หนา้ 5-6.  
3 พระธรรมยอห์น, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 4 ขอ้ 24, 

(กรุงเทพ, สมาคม พระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  192. 



 
 

2 

ใหท้ างาน 6 วนั ส่วนอีกวนัหน่ึงใหห้ยดุพกัผอ่นและนมสัการพระองค์ 4  ส่วนสถานท่ีนมสัการเป็น

ปัจจยัท่ีส าคญัอนัหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้ฟั้งสามารถรับฟังค าเทศนาไดดี้ยิง่ข้ึนฉะนั้นควรมีการจดัเตรียม

สถานท่ีนมสัการดงัน้ีคือ 

1) ควรดูแลสถานท่ีให้สะอาดไม่มีกล่ินเหม็นอบัและแลดูเรียบร้อยไม่ขัดสายตา 
ผูท่ี้มานมสัการ 

2) มีการใชอุ้ปกรณ์ขยายเสียงอยา่งเหมาะสมท่ีจะช่วยให้ท่ีประชุมไดย้ินเสียงผูเ้ทศนา
ไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง   

3)  จดัรูปแบบของท่ีประชุม โต๊ะ เกา้อ้ีของผูฟั้ง ธรรมมาสน์ฯลฯ ไวใ้นต าแหน่งท่ี
เหมาะสมเพราะจะช่วยสร้างบรรยากาศให้มีสมาธิในการฟังและตอบสนองพระ
วจนะไดง่้ายข้ึน 

4) อุณหภมิูของหอ้งประชุมพอเหมาะไม่ร้อนหรือเยน็จนเกินไป   
5)  ไม่ควรมีอะไรคอยดึงความสนใจของผูฟั้งไปจากค าเทศนา เช่นเสียงจากภายนอก 

ภายใน คนเดินไปเดินมา ฯลฯ 
6)  แสงบริเวณธรรมมาสน์ควรสว่างเพียงพอท่ีผูเ้ทศนาจะอ่านพระคัมภีร์และบท 

เทศนาและสวา่งพอท่ีจะใหท่ี้ประชุมมองผูเ้ทศนาไดอ้ยา่งชดัเจน5 

วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเป็นสถาบนัท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตส
แตนทใ์นประเทศไทย เพราะเป็นแหล่งท่ีสรรสร้างบุคลากรเพ่ือท างานในคริสตจกัร เป็นผูน้  าคริสตจกัร 
และเป็นผูเ้ผยพระวจนะไปสู่ปวงชนทุกหนทุกแห่ง มีประวติัศาสตร์ยาวนานท่ีน่าสนใจ ดงัน้ีก่อตั้งข้ึน
ในปีค.ศ.1889 (พ.ศ.2432) โดยเร่ิมตน้จากการเป็นชั้นเรียนฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์ (Theological Training 
Class)6 ในปีค.ศ.1912 (พ.ศ.2455) มีการจดัตั้งโรงเรียนศาสนศาสตร์ข้ึนอยา่งเป็นทางการโดยใชช่ื้อว่า 
“พระคริสตธรรมแมคกิลวารี” (McGilvary Theological Seminary) เพ่ือเป็นเกียรติแก่ศาสนาจารย ์ 
ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี มิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน ผูบุ้กเบิกการประกาศคริสต์ศาสนาในลา้นนา7 
                                                           

4บวัขาบ  รองหานาม, วนัส ำคัญและพธีิกำรต่ำง ๆ ของคริสเตียน,  (กรุงเทพฯ: พระกิตติคุณ, 2526), 
หนา้ 145-146. 

5ศิลป์ชยั  เชาวเ์จริญรัตน,์ นมัสกำร. (พิมพค์ร้ังท่ี  6, กรุงเทพฯ: สถาบนัคริสเตียนศึกษาและพฒันา
คริสตจกัร, 2008 (2551)), หนา้ 46-47. 

6ประสิทธ์ิ  พงศอุ์ดม, ก่อนท่ีจะมาเป็นวิทยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี, ข่ำวคริสตจักร เล่มท่ี 393, 
1993 (2236), หนา้ 27. 

7คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี, 14 พฤศจิกายน 2004 วนัระลึกคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี  
มหาวิทยาลยัพายพั. ข่ำวคริสตจักร เล่มท่ี 653, 2004 (2247), หนา้ 36.  
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ต่อมาภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “พระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย” (Thailand Theological 
Seminary) ในปีค.ศ.1974 (พ.ศ. 2517) สภาคริสตจกัรในประเทศไทยเห็นชอบให้ “พระคริสตธรรม
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย” ร่วมกบั “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยัแมคคอร์มิค” จดัตั้งเป็น
วิทยาลยัพายพั8 ในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยั
พายพัอย่างเป็นทางการโดยมีฐานะเป็น “คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี” (McGilvary Faculty of Theology)9  
ในปีค.ศ.1984 (พ.ศ. 2527) วิทยาลยัพายพัไดรั้บสถาปนาเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกของประเทศ
ไทย)10 ในปีค.ศ.2006 (พ.ศ. 2549) คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั
พายพัยกฐานะข้ึนเป็น “วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี” (McGilvary College of Divinity)11 เพื่อ
เปิดโอกาสในการจดัการศึกษาดา้นคริสตศ์าสนศาสตร์ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีมีสถานท่ีเรียนซ่ึงปรับเปล่ียนมาหลายคร้ังตั้งแต่อาศยั “ตูบ
นอ้ย”  เป็นสถานท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเปล่ียนมาเป็น “ตึกหลวง” เป็นอาคารก่อดว้ยอิฐถือปูนหลงัใหญ่ตวั
ตึกทาดว้ยสีไข่ไก่ทั้งหลงั ซ่ึงอาคารหลงัน้ีเป็นสถานท่ีซ่ึงใชใ้นการผลิตผูน้  าทางศาสนาคริสต์มาเป็น
เวลายาวนานถึง 74 ปี ก็ตอ้งถูกร้ือถอนลงเน่ืองจากโครงสร้างของอาคารช ารุดทรุดโทรมยากแก่การท่ีจะบูรณะ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีแข็งแรงได ้มหาวิทยาลยัพายพัจึงไดมี้มติท่ี 5/2532 ว่า  “เห็นชอบท่ีจะร้ือถอน
อาคารศาสนศาสตร์แมคกิลวารี และอาคารหอพกันักศึกษาหญิง เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารหลงัใหม่
ต่อไป และใหเ้สนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือขอรับอนุมติัส าหรับการด าเนินการร้ือถอนใหม้หาวิทยาลยัฯ 
เป็นผูด้  าเนินการตามท่ีเห็นสมควร แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการก่อสร้างต่อไป” 12  โดยท าการสร้าง
อาคารเรียนของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีหลงัใหม่ข้ึน เพื่อทดแทนอาคารหลงัเก่าท่ีถกูร้ือถอน 
ลงเรียกช่ือวา่ “อาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี” ซ่ึงอาคารหลงัใหม่น้ียงัคงเป็นสถานท่ีให
การศึกษาแก่นกัศึกษาวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีมาจนถึงปัจจุบนั “หอ้งนมสัการแฮมลิน”  (Hamlin  
Chapel) เป็นหอ้งนมสัการท่ีอยูภ่ายในอาคารเรียนของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั  

                                                           
8เร่ืองเดียวกัน, หนา้ 36. 
9อ านวย  ทะพิงคแ์ก, ความเป็นมาของวิทยาลยัพายพั, มติชนรำยวนัฉบับพเิศษ (22  มิถุนำยน), 2525, 

หนา้ 5. 
10ชุติพงศ ์ สมทรัพย,์ ประวติัมหาวิทยาลยัพายพัและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัพายพั, วำรสำรคณะ

นิติศำสตร์ฉบับพเิศษครบรอบ 10  ปีกำรก่อต้ังคณะนิติศำสตร์ มหำวทิยำลัยพำยัพ ปีกำรศึกษำ  2533 – 2543, หนา้ 4 
11ค ำส่ังสภำมหำวทิยำลัยพำยพัท่ี  1/2549, ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2549, เร่ืองอนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  

รวมและเลิกหน่วยงานภายใน 
12ช านาญ แสงฉาย, จากตบูนอ้ยสู่ตึกหลวง, คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี, อนุสรณ์ศำสนศำสตร์

ศึกษำ 100  ปี, เชียงใหม่ :โรงพิมพน์ครพิลม์, 2533, หนา้  26. 
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ช่ือของหอ้งนมสัการตั้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแด่ ศาสนาจารย ์ ดร.จอห์น แฮมลิน ซ่ึงเป็นผูร้วมวิทยาลยัพระ
คริสตธ์รรม และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยัแมคคอร์มิคในสมยันั้นข้ึนเป็นวิทยาลยัคริสเตียน
พายพั 13 ซ่ึงนบัวา่เป็นสถาบนัท่ีส าคญัของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทใ์นประเทศไทยเพราะเป็นแหล่งท่ี
สรรสร้างบุคลากรเพื่อท างานในคริสตจกัร เป็นผูน้  าคริสตจกัร และเป็นผูเ้ผยพระวจนะไปสู่ปวงชนทุกหนทุก
แห่ง หอ้งนมสัการมีการตกแต่งแบบไทย พ้ืนหอ้งปูดว้ยไมข้ดัเงา หนา้ต่างประดบัดว้ยกระจกสีท่ีส่ือถึง
ความหมายและเร่ืองราวต่างๆของคริสเตียนท่ีเป็นไปในรูปแบบของศิลปะไทย  

ผูศึ้กษาเห็นว่าหอ้งนมสัการแฮมลิน เป็นสถานท่ีอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของคริสเตียนไทย
นิกายโปรเตสแตนท์ มีความสวยงามทางด้านศิลปะซ่ึงมีความหมายจากขอ้พระคมัภีร์และเร่ืองราว
เก่ียวกับค าสอนแทรกอยู่ในทุกพ้ืนท่ี นักศึกษาวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีทุกคนใช้ห้อง
นมสัการแฮมลินแห่งน้ีเป็นสถานท่ีในการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และตอ้งกลบัมาน าเสนอในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และไดรั้บจากการฝึกปฏิบติั ระยะเวลาอนัยาวนานท่ีบ่มเพาะ
เพ่ือให้ก่อเกิดผูน้  าทางศาสนาอนัทรงประสิทธิภาพเพื่อส าเร็จออกมาเป็นผูรั้บใช้ในคริสตจกัรท่ีเขม้แข็ง
แต่ในทางกลบักนัหอ้งนมสัการท่ีทรงคุณค่ามิไดมี้การเผยแพร่เร่ืองราวในการสร้างคน เร่ืองราวความเป็นมา
ทางประวติัศาสตร์ ความหมายของศิลปกรรมอนัสวยงามท่ีมีสุนทรียภาพของงานศิลปะแบบ “คริสตศิลป์” ท่ี
ประดบัอยูบ่นกระจก ส่ิงท่ีจดัวางอยูภ่ายในหอ้งรวมถึงกิจกรรมความเคล่ือนไหว การฝึกปฏิบติัศาสนพิธีทาง
ศาสนาอนัจะเป็นส่ิงบ่งบอกให้ทราบถึงความส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ เขา้ถึง เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันา เสริมสร้างความศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศาสนาเลย ทั้ งๆ ท่ีงานศิลปะสามารถเป็นเคร่ืองมือทาง
ศาสนาท่ีใชส้ าหรับดึงดูดและโนม้นา้วจิตใจของมนุษยห์ากมีการจดัการท่ีดีกจ็ะเกิดประโยชน์ในวงกวา้ง
เป็นมรดกใหก้บัชุมชนและสงัคมของคริสตชนและคนทัว่ไป  

จากสภาพการณ์และปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลินดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท าการคน้ควา้
แบบอิสระเร่ือง “การจดัการห้องนมสัการแฮมลิน มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์” เพื่อเสนอแนวทางการจดัการห้องนมสัการแฮมลิน ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ ซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงั
วา่ผลการศึกษาคร้ังน้ี จะท าใหไ้ดแ้นวทางท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการใช้
ห้องนมสัการแห่งน้ีอาทิเช่น วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ไดแ้นวทางเพื่ออนุรักษพ์ฒันาห้องนมสัการ 
แฮมลินใหเ้ป็นระบบ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
มหาวิทยาลยัพายพัเป็นสถาบนัท่ีสามารถสนบัสนุนขอ้มลูทางดา้นคริสตศาสนา สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

                                                           
13วิลเลียม เจ. โยเดอร์, มอบถวำยอำคำรคณะศำสนศำสตร์แมคกลิวำรี  มหำวทิยำลัยพำยัพ, 1992 

(2235), หนา้ 14. 
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การก่อตั้ งมหาวิทยาลยัในการเป็นแหล่งคน้ควา้ วิจยั ส่งเสริมวิชาการ และเป็นแหล่งบริการสังคม  
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยได้ท าพนัธกิจท่ีสมบูรณ์ในการเป็นองค์กรทางศาสนาท่ีมีพนัธกิจ 
ดา้นการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจจะไดมี้แหล่งเรียนรู้และสถานท่ีคน้ควา้
ทางดา้นศาสนาเพ่ิมข้ึน 

1.2   วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกบัคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ และประวติัความเป็นมาของ
 วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาลกัษณะทางศิลปกรรมแนวคิดความหมายกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 และปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยั
 พายพัในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
  เสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

1.3   ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 

 1.3.1  ใหท้ราบบริบทท่ีเก่ียวกบัคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ และประวติัความเป็นมาของ
  วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.2 ท าใหท้ราบรายละเอียดของหอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิล
  วารี มหาวทิยาลยัพายพัจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ลกัษณะทาง 
  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งนมสัการแฮมลินตลอดจน 
  ปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนา
  นิกายโปรเตสแตนท ์

1.3.3 ท าใหไ้ดแ้นวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  
  เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 
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1.4   ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตเนือ้หำ 

 เป็นการศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกบัคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์และประวติัความเป็นมาของ
วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลิน 
อาคารวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัประวติั 
ความเป็นมา ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งนมสัการแฮมลิน รวมทั้ง
ปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์  
เพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

1.4.2  ขอบเขตพืน้ที่ 

กำรศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตพ้ืนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4.3  ขอบเขตประชำกร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ หอ้งนมสัการแฮมลินมหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ และ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะใหข้อ้มลูต่างๆซ่ึงจะประกอบดว้ย  อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพายพั 
นกัศึกษาวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี และมหาวิทยาลยัพายพั ตลอดจนศิลปินผูเ้ก่ียวขอ้งในงาน
ศิลปกรรมของหอ้งนมสัการแฮมลิน  

1.5   นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 

กำรนมัสกำร หมายถึง การส าแดงความรัก ความเคารพย  าเกรง หรือการมอบชีวิตของเราใหก้บั
พระเจา้ดว้ยจิตใจท่ียกยอ่งสรรเสริญพระเจา้อยา่งแทจ้ริงและดว้ยจิตวิญญาณ   

ห้องนมัสกำร หมายถึง ศาสนสถานท่ีใชใ้นการปฏิบติัพนัธกิจหรือสถานท่ีซ่ึงจดัเตรียมไวใ้นการ
นมสัการพระเจา้ 

ห้องนมัสกำรแฮมลนิ หมายถึง ศาสนสถานท่ีใชใ้นการฝึกฝน และเสริมสร้างการเป็นผูรั้บใช ้
พระเจา้ และการเผยแพร่ค าสอนของศาสนาคริสตนิ์กายโปรแตสแตนท ์อยูภ่ายในอาคารเรียนของ
วิทยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั 
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วิทยำลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวำรี หมายถึง สถานท่ีศึกษาและสอนวิชาชีพเฉพาะดา้นในท่ีน้ี
หมายถึงหลกัสูตรการศึกษาทางดา้นคริสตศ์าสนา นิกายโปรแตสแตนท ์ท่ีมุ่งเนน้การบ่มเพาะนกัศึกษา
สู่การเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้และชุมชน 

 คริสต์ศิลป์ หมายถึง เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์อนัเป็นศิลปะท่ีส่ือความหมายเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองราวในคริสตศ์าสนาและค าสอนจากพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ 

1.6   กำรเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที่ 1 บทน ำ 

น าเสนอให้เห็นท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา  วตัถุประสงค์ของการศึกษา  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการศึกษา  ขอบเขตการศึกษาและนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 

เป็นการน าเสนอผลการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ ท่ี
เก่ียวกบับริบทของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในการเข้ามาสู่ภาคเหนือโดยเฉพาะจงัหวดั
เชียงใหม่ ตลอดจนประวติัความเป็นมาของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั 
จงัหวดัเชียงใหม่รวมทั้ งแนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมตลอดจนเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ีพร้อมทั้งน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจยัในการศึกษา 

 บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ   

เป็นบทท่ีน าเสนอกระบวนการและเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยรูปแบบการศึกษา 
ประชากร  และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์
และแปลความ ตลอดจนการน าเสนอผลการศึกษา 

บทที4่ กำรศึกษำห้องนมัสกำรแฮมลนิอำคำรวิทยำลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวำรี มหำวิทยำลยั

พำยพั จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัการศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลิน  
อาคารวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  ในรายละเอียดท่ี
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจน
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ปัญหาของห้องนมัสการแฮมลินในการเสริมสร้างความเข้าใจและศรัทธาในคริสต์ศาสนานิกาย 
โปรเตสแตนท ์

บทที่ 5 แนวทำงกำรอนุรักษ์และพฒันำห้องนมสักำรแฮมลนิ  วิทยำลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวำรี 

เป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวิทยาลยั
พระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์   

บทที่ 6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

เป็นการการน าเสนอสรุปสาระส าคญัของการศึกษาคร้ังน้ีอภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ   
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ี
เก่ียวกับบริบทของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในการเข้ามาสู่ภาคเหนือโดยเฉพาะจงัหวดั
เชียงใหม่ ตลอดจนแนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ย
หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1  บริบทประวติัความเป็นมาของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทใ์นประเทศไทย 
2.1.1 คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่ประเทศไทย 
2.1.2 คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่ลา้นนา 
2.1.3 คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่เชียงใหม่ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังนี 
2.2.1. ทฤษฏีการเรียนรู้ 
2.2.2. แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
2.2.3. แนวคิดการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 

2.3 เอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.1. เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2. งานวจิยั 

2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

ดงัมีรายละเอียดตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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2.1  บริบทประวตัิความเป็นมาของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย 

2.1.1  คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่ประเทศไทย  

คริสตศ์าสนาเป็นศาสนาท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศอิสราเอล มากวา่ 2000 ปีมาแลว้  ในสมยัท่ี
จกัรวรรด์ิโรมเรืองอ านาจ โดยมีพระเยซูคริสตเ์ป็นพระบรมศาสดา  คริสตชนเช่ือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็น
พระบุตรของพระเจา้ผูบ้งัเกิดมาเป็นมนุษยเ์พื่อช่วยไถ่มนุษยใ์หพ้น้จากอ านาจของความบาป  โดยการ
ยอมตายบนไมก้างเขน ถูกฝังไวใ้นอุโมงค ์ และในวนัท่ีสามพระองคท์รงเป็นข้ึนมาจากความตาย ทรง
ปรากฏพระองคแ์ก่สาวกและสั่งใหส้าวกออกไปประกาศใหค้นทั้งหลายเช่ือ วางใจ ปฏิบติัตามค าสั่ง
สอนของพระองค ์ และเป็นสาวกของพระองค ์ ซ่ึงถือวา่พนัธกิจในการประกาศเผยแพร่คริสตศาสนา
เป็นงานหลกัท่ีคริสตชนทุกคนตอ้งท า ช่วงแรกคริสตชนถูกข่มเหงจากรัฐบาลโรม ต่อมาในสมยั
จกัรพรรด์ิคอนสแตนติน โรมไดย้กยอ่งคริสตศาสนาให้กลายแป็นศาสนาประจ าชาติ ท าใหศ้าสนา
คริสตแ์พร่ไปในจกัรวรรด์ิโรมอยา่งรวดเร็วและขยายตวัออกไปโดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่กรุงเยรูซาเลม็ ลงไป
ทางแอฟริกา ข้ึนไปทางยโุรปและออกไปทางเอเชีย และไดฟั้กตวัวอยูใ่นยโุรปนานหลายร้อยปี 
จนกระทัง่ในช่วงคริสตวรรษท่ี 18 ประเทศองักฤษ อเมริกาใต ้อเมริกาเหนือ เอเชีย และออสเตรเลีย ได้
ขยายอาณานิคมของตนออกไป  การขยายอาณานิคมของประเทศเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นการขยายตวั
ทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจแลว้ยงัมีขบวนการประกาศเผยแพร่คริสตศาสนาร่วมอยูด่ว้ย 1  คริสตศ์าสนา 
เขา้มาประกาศเผยแพร่ในประเทศไทยโดยกระบวนการของมิชชนันารี (Missionary) นบัตั้งแต่สมยักรุงศรี
อยธุยาจนถึงปัจจุบนั มี 2 นิกายหลกัดงัน้ี  คือ 

1) นิกายโรมนัคาธอลิค  (Roman Catholic) จากชาติโปรตุเกสเป็นชาติแรกท่ีเขา้มาตั้งแต
ปีค.ศ.1567 (พ.ศ.2110) เขา้มาเผยแพร่ศาสนาในรัชสมยัของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชแห่งกรุง
ศรีอยุธยาและมิชชนันารีจากสเปนและฝร่ังเศสเป็นประเทศต่อมาท่ีเขา้มามีบทบาทอย่างมากในสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช คริสตชนท่ีเป็นผลสืบสายจากมิชชันนารีนิกายคาทอลิกถูกเรียกว่า 
“คริสตงั” ซ่ึงออกเสียงตามส าเนียงภาษาโปรตุเกส   

2) นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant) หรือ “คริสเตียน” ซ่ึงเรียกออกเสียงตามส าเนียง
ภาษาองักฤษ2 เขา้มาเผยแพร่คริสตศ์าสนาในปี ค.ศ.1828 (พ.ศ.2371) ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 3) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมิชชนันารีสังกดัสมาคมมิชชนันารีแห่ง 

                                                           
1 ชยนัต ์หิรัญพนัธ์ุ, 60 ปีสภาคริสตจกัรในประเทศไทย,  (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย

,1997(2540)), หนา้ 1. 
2 นิพนธ์ คนัธเสว,ี 70 ปีแห่งพระพร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 1934-2004,  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

เจริญรัฐการพิมพ,์2004 (2547)), หนา้ 13. 
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ลอนดอน (London Missionary Society)จ านวน 2 คน คือ ศจ.กุสลาฟ (Rev.Carl Augustus Gutzlaff) 
และ ศจ.ทอมลิน (Rev.Jacob Thomlin) ท่ีเขา้มาประกาศเผยแพร่คริสตศ์าสนากบัคนจีนท่ีเขา้มาท างาน
ในประเทศไทย และเห็นวา่น่าจะมีการประกาศเผยแพร่คริสตศาสนากบัคนไทยดว้ย จึงมีการแปลพระ
คมัภีร์ใบเบิลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ซ่ึงสามารถแปลหนงัสือพระกิตติคุณจากภาคพนัธสัญญาใหม่
ไดอ้ยา่งเสร็จสมบูรณ์ 4 เล่ม คือ มทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์นรวมถึงหนงัสือพระธรรมโรมอีกหน่ึง
เล่มดว้ย  และยงัไดจ้ดัท าพจนานุกรมองักฤษ – ไทย จาก A ถึงตวัอกัษร R แต่ผลงานดงักล่าวไม่มีตก
ทอดมาเป็นหลกัฐานในปัจจุบนั   

การเขา้มาปฏิบติังานของมิชชนันารีชุดแรกเป็นช่วงท่ีชาติจกัรวรรดินิยมองักฤษเขา้เจรจา
ทางการทูตกบัไทยภายหลงัท่ีองักฤษชนะพม่าและยึดครองทางภาคใตข้องพม่าในส่วนหน่ึงไดก่้อให ้
เกิดความหวาดระแวงในหมู่ชนชั้นผูป้กครองของไทยเร่ืองการแผข่ยายอ านาจของชาติจกัรวรรดินิยม
ตะวนัตก ดว้ยเกรงวา่มิชชนันารีจะเขา้มายยุงชาวจีนให้กระดา้งกระเด่ืองและเป็นเคร่ืองมือขององักฤษ
เพื่อคุกคามไทย ท าให้การบุกเบิกของมิชชนันารีคณะน้ีตอ้งประสบกบัปัญหาต่าง ๆ เช่น ถูกขดัขวาง
ไม่ให้เผยแพร่โดยสะดวก ประกอบกบัความไม่เขา้ใจในภาษาและวฒันธรรมและปัญหาสุขภาพจาก
โรคเขตเมืองร้อนในท่ีสุดตอ้งถอนตวัออกไป แต่นบัวา่ไดส้ร้างภาพลกัษณ์ใหม่ของมิชชนันารีโปรเตส
แตนท์ในสังคมไทยท่ีเขา้ใจว่าเป็น “หมอ” คือถูกมองว่าเป็นทั้งหมอรักษาโรคและหมอสอนศาสนา 
เพราะไดน้ ายารักษาโรคเขา้มาแจกจ่ายพร้อมกบัออกใบปลิวทางศาสนาและเท่ียวสั่งสอนเร่ืองคริสต์
ศาสนาดว้ย รวมถึงเป็นการเปิดอาณาจกัร ส าหรับมิชชนันารีคณะอ่ืน ๆ ให้เขา้มาปฏิบติังานดว้ยความ
เช่ือและอุดมการณ์ของตน ไดแ้ก่คณะอเมริกนัแบพติสต ์(ABM) เขา้มาในประเทศไทยเม่ือปลายเดือน
มีนาคม ค.ศ.1833 (พ.ศ.2376) คณะอเมริกนับอร์ดออฟคอมมิชชนัเนอร์ฟอร์ฟอเรนจ์มิชชนั (ABCF) 
เขา้มาประเทศไทยในปี ค.ศ.1831 (พ.ศ.2374) คณะอเมริกนัเพรสไปทีเรียน (APM) เขา้มาประเทศไทย
ในปี ค.ศ.1840 (พ.ศ.2383) และสมาคมมิชชันนารีอเมริกัน (A.M.A.) เข้ามาประเทศไทยใน                 
ปี ค.ศ.1850 (พ.ศ.2393)  

จากการศึกษาความพยายามในการเผยแพร่คริสต์ศาสนาของมิชชนันารีโปรเตสแตนท ์
จะเห็นว่างานพนัธกิจของมิชชันนารีต่าง ๆ เหล่าน้ีต่างเผชิญกบัปัญหานานาประการไม่สามารถตั้ง 
มิชชนัปฏิบติัพนัธกิจในประเทศไทยไดอ้ยา่งมัน่คงและไดถ้อนตวัออกไปเกือบหมดในปลายศตวรรษ
ท่ี 19 ยกเวน้คณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนคณะเดียวท่ียงัมีบทบาทต่อมา สาเหตุแห่งความล้มเหลว 
มีหลายประการคือ 

1) ปัญหาสุขภาพของมิชชนันารีท่ีไม่เคยชินกบัสภาพภูมิอากาศและโรคในเขตร้อน 

2) อุปสรรคทางดา้นการเมืองทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะเร่ืองจกัรวรรดินิยม 
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3) การแตกแยกของมิชชนันารีทั้งภายในคณะและต่างคณะ 

4) องคก์รมิชชนัต่างประเทศไม่ค่อยสนใจประกาศศาสนาในประเทศไทยอยา่ง
จริงจงั 

5) ระบบสังคมไทยและการมีพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางสังคมวฒันธรรมของ
ตนเอง 

6) การขาดงบประมาณและก าลังคนสนับสนุนงานประกาศศาสนาจากองค์กร
ต่างประเทศ 

7) ความแตกต่างทางวฒันธรรม การไม่เขา้ใจ ไม่ยอมรับวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 

8) การส่ือสารระหวา่งองคก์รมิชชนัต่างประเทศกบัมิชชนันารีไนประเทศไทย 

นบัตั้งแต่การเขา้มาของมิชชนันารีโปรเตสแตนทใ์นประเทศไทยคร้ังแรกจนกระทัง่ก่อน
ส้ินคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 มิชชนันารีโปรเตสแตนทไ์ดมี้บทบาทอยา่งส าคญัยิ่งในประวติัศาสตร์ไทยยุค
ของการเปล่ียนแปลงสู่ความทันสมัยแบบตะวนัตกคณะมิชชันนารีในสมัยเร่ิมแรกเป็นกลุ่ม
ชาวตะวนัตก ท่ีไดรั้บการกล่าวขานและยกยอ่งวา่เป็นผูมี้บทบาททางการทูต การน าความทนัสมยั ทั้ง
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย ์การพิมพ์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เข้าสู่สังคมไทย ซ่ึงการน า
วิทยาการและเทคโนโลยีของโลกตะวนัตกเขา้มาสู่เมืองไทย โดยเฉพาะในปลายรัชกาลท่ี 3 และสมยั
รัชกาลท่ี 4 นั้นเป็นการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในช่วงท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัการ
คุกคามกบัจกัรวรรดินิยมตะวนัตกและบทบาทของมิชชนันารีเป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่ มีส่วนช่วยให้การ
เปิดประเทศรับเอาอารยธรรมตะวนัตกในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากชาติอ่ืน ๆ ในแถบน้ี ศาสนาจารย์
โนอาห์ แมคโดนัลด์ มิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนเคยเป็นกงสุลอเมริกนัประจ ากรุงเทพฯ
เม่ือตน้สมยัรัชกาลท่ี 5 อา้งถึงค ากล่าวของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผูส้ าเร็จ
ราชการแผ่นดินท่ีสนทนากับนายพลยอร์จ เอฟ ชีวาร์ด (Ceorge F.Seward) กงสุลใหญ่อเมริกันท่ี
ประจ ากรุงเซียงไฮ ้ตอนหน่ึงวา่ “..สยามไม่ถูกบีบคั้นลงโทษโดยอ านาจเรือปืนขององักฤษและฝร่ังเศส
อยา่งเช่นจีน แต่ประเทศถูกเปิดโดยมิชชนันารี..”3 เม่ือมิชชนันารีของคณะต่าง ๆ ตอ้งยติุการปฏิบติังาน
ของตนเองลงตั้งแต่ก่อนส้ินคริสต์ศตวรรษท่ี 19 โดยมีมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนอเมริกนัเพียง
คณะเดียวท่ียงัคงปฏิบัติพนัธกิจของตนเองต่อมาถือเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคัญยิ่งของ
คริสตจกัรไทย รวมทั้งเป็นแหล่งท่ีมาของพนัธกิจมิชชนันารีในลา้นนาในช่วงเวลากวา่คร่ึงศตวรรษ 

 
                                                           

3 เร่ืองเดียวกนั, หนา้28-29. 
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2.1.2 คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่ล้านนา 

หน่วยงานมิชชันนารีฝ่ายต่างประเทศของคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนได้ส่งมิชชันารีมา
ปฏิบติังานอยา่งจริงจงัในปี ค.ศ.1847 (พ.ศ.2390)โดยส่งครอบครัวของศาสนาจารยส์ตีเฟ่น นางแมร่ี 
แอล แมตตูน พร้อมดว้ยนายแพทยซ์ามูเอล อาร์ เฮาส์ เขา้มาเป็นมิชชันนารีและไดต้ั้งมิชชันเรียกว่า 
“มิชชนัสยาม” มีบทบาทปฏิบติัพนัธกิจและขยายงานไปยงัภูมิภาคโดยเนน้งานพนัธกิจหลกั 3 ประการ
คือ การประกาศ การแพทย ์และการศึกษา และมีส่วนงานอีกอย่างหน่ึงตามระบบของคริสตจกัร
เพรสไบทีเรียนท่ีเรียกว่า “เพรสไปเทอร่ี” รับผิดชอบในเร่ืองงานของคริสตจกัร เช่น การสถาปนา
คริสตจกัร แต่งตั้งนกับวชหรือศาสนาจารยแ์ละดูแลปกครองคริสตจกัรในสังกดั โดยมีการจดัตั้งเพรส
ไปเทอร่ีแห่งสยามในปี ค.ศ.1858 (พ.ศ.2401) มิชชนัสยามไดเ้ร่ิมขยายงานออกไปจดัตั้งสถานีมิชชนั 
(Station) นอกเขตกรุงเทพฯแห่งแรกท่ีเพชรบุรีในปีค.ศ.1861 (พ.ศ.2404) โดยมีครอบครัวศาสนาจารย์
ดาเนียลและนางโซเฟีย แมคกิลวารี กับครอบครัวศาสนาจารย์ซามูเอล จี แมคฟาร์แลนด์ เป็น
มิชชนันารีผูป้ฏิบติังาน และไดจ้ดัตั้งคริสตจกัรข้ึนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ.1863(พ.ศ.2407) ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของคริสตจกัรศรีพิมลธรรม  

การขยายงานของมิชชนันารีในการเผยแพร่คริสตศ์าสนามายงัดินแดนลา้นนาเร่ิมจากการ
เดินทางมาส ารวจเชียงใหม่คร้ังแรกเพื่อหาลู่ทางในการตั้งศูนยมิ์ชชนัเผยแผ่คริสตศ์าสนาโดยศาสนา
จารยแ์มคกิลวารี และศาสนาจารยโ์จนาธาน ในปีค.ศ.1863 (พ.ศ.2406) แต่การส ารวจคร้ังนั้นยงัไม่มี
การตั้งศูนยมิ์ชชนัข้ึนเน่ืองจากความไม่พร้อมหลายประการ จนกระทัง่วนัท่ี 3 เมษายน ค.ศ.1867 (พ.ศ.
2410) ครอบครัวศาสนาจารยด์าเนียล นางโซเฟีย แมคกิลวารี จึงเดินทางมาถึงเชียงใหม่เพื่อตั้งมิชชนั
ประกาศคริสตศ์าสนาในลา้นนาอยา่งจริงจงัซ่ึงการท่ีศาสนาจารยแ์มคกิลวารีสนใจตั้งมิชชนัท่ีเชียงใหม่
ก็เน่ืองจาก 

1)  นายแพทยซ์ามูเอล เฮาส์ มิชชันนารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน เคยแสดงความ
สนใจท่ีจะข้ึนมาประกาศคริสตศ์าสนาท่ีเชียงใหม่ และนายแพทยแ์ดน บีช บรัดเลย ์สังกดัคณะสมาคม
มิชชนันารีอเมริกนั มิชชนันารีท่ีมีช่ือเสียงใหม่ประวติัศาสตร์ไทย (เป็นพ่อตาของศาสนาจารยด์าเนียล 
แมคกิลวารี) ก็มีความปรารถนาท่ีจะมาประกาศคริสตศ์าสนาทางลา้นนา แต่ทั้งสองยงัไม่มีโอกาสท่ีจะ
ปฏิบติัใหเ้ป็นจริง 

2)  ศาสนาจารยด์าเนียล แมคกิลวารี ไดมี้โอกาสพบกบัเจา้หลวงนครเชียงใหม่ขณะนั้น
คือ เจา้กาวิโรรส และพระญาติวงศท่ี์ลงมาถวายเคร่ืองบรรณาการท่ีกรุงเทพฯ เป็นประจ าทุกสามปี ซ่ึง
ขบวนเรือน าเคร่ืองราชบรรณาการของเจา้นายฝ่ายเหนือจะจอดพกับริเวณท่าเทียบเรือวดัแจง้ใกลก้บั
ท่ีตั้งส านกังานมิชชนัของนายแพทยบ์รัดเลยท์  าให้ท่านไดรู้้จกัคนเมืองเหนือ ไดเ้รียนรู้ขนบ ธรรมเนียม
และภาษาของชาวลา้นนาจากเจา้นายฝ่ายเหนือเหล่านั้น 
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3)  ครอบครัวของศาสนาจารยด์าเนียล แมคกิลวารีไดท้  างานท่ีศูนยมิ์ชชนันารีเพชรบุรี 
ไดค้ลุกคลีกบัเชลยชาวลาวท่ีถูกกวาดตอ้นมาจากโคราชตกเป็นทาสหลวงรับใชง้านท่ีเพชรบุรีในสมยั
รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงท่านไดป้ระทบัใจคนกลุ่มน้ีและตั้งใจว่าจะข้ึนมาประกาศคริสต์ศาสนายงัถ่ินก าเนิดของ
พวกเขา โดยท่ีท่านเขา้ใจวา่เป็นชนเช้ือสายเดียวกบัพวกลาวเหนือ (ไทยวนภาคพายพั) 

4) เป็นอุดมการณ์ของมิชชนันารีท่ีตอ้งการขยายการประกาศคริสตศ์าสนาออกไปยงั 
ดินแดนต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง จึงหาช่องทางและโอกาสท่ีจะมาตั้งมัน่ท่ีภาคเหนือเพื่อประกาศคริสต ์
ศาสนาขยายอาณาจกัรของพระเจา้ใหก้วา้งไกลท่ีสุด4 

การข้ึนมาประกาศคริสต์ศาสนาของมิชชันนารีท่ีเชียงใหม่นอกจากเป็นความฝันของ
มิชชันนารีแล้ว ยงัตรงกบัความปรารถนาของเจา้กาวิโลรส เจา้หลวงผูป้กครองนครเชียงใหม่ด้วย 
เน่ืองจาก พระองค์ได้มีความสนใจในเร่ืองการแพทย์และเทคโนโลยีตะวนัตกอันแปลกใหม่ท่ี
นายแพทยบ์รัดเลยน์ ามาถ่ายทอดในกรุงเทพฯ จึงยินดีท่ีจะมีมิชชันนารีน าส่ิงแปลกใหม่ไปถ่ายทอด
และบริการยงัดินแดนของพระองค์ด้วยโดยหวงัว่ากิจกรรมของมิชชันนารีซ่ึงเน้นเร่ือง “การสอน
ศาสนา ตั้งโรงเรียน และรักษาคนเจบ็ป่วย” จะสร้างความกา้วหนา้ในดินแดนของพระองคบ์า้งเช่นกนั 

 
 

                                                           
4 ประสิทธ์ิ พงษอุ์ดม, ประวตัศิาสตร์คริสต์ศาสนาในเชียงใหม่, ศูนยข์อ้มูลภาคเหนือ มหาวทิยาลยั

พายพั (เวบ็ไซต)์, เขา้ถึงเม่ือ 19 มิถุนายน 2558, จาก http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/homepage_ntic/index.htm 
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ภาพท่ี 2.1 ศาสนาจารย ์ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี 
ท่ีมา : http://mcd.in.th/ประวติัยอ่history 

เม่ือครอบครัวศาสนาจารยด์าเนียล แมคกิลวารี ปฏิบติังานในเชียงใหม่เกือบหน่ึงปี จึงมี
ครอบครัวศาสนาจารยโ์จนาธาน และนางมาเรีย วิลสัน ข้ึนมาสมทบเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.1868 
(พ.ศ.2411) และได้มีการจดัตั้งคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึง เชียงใหม่ ในวนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ.
1868 (พ.ศ.2411) และไดรั้บอนุญาตจากบอร์ดฝ่ายต่างประเทศของคณะมิชชนัคริสตจกัรเพรสไปที
เรียนท่ีสหรัฐอเมริกาให้ตั้งเป็นศูนยมิ์ชชนัอย่างเป็นทางการเรียนกว่า “มิชชนัลาว” แยกจาก “มิชชัน
สยาม” ท่ีกรุงเทพฯ ระหว่างการประกาศคริสต์ศาสนาท่ีเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม ค.ศ.1869 (พ.ศ.
2412) มีคนเมืองคนแรกท่ีรับเช่ือและรับบพัติสมาเป็นคริสเตียนคือหนานอินต๊ะ ชาวบ้านปากกอง 
อ าเภอสารภี และมีคนรับเช่ือเป็นคริสเตียนต่อมาจนถึงตน้เดือนสิงหาคมปีเดียวกนัน้ีรวม 7 คนเกือบ
ทั้งหมดเป็น คริสเตียนในระดบัผูมี้ความรู้ผา่นการบวชเรียนและไดรั้บการนบัถือทางสังคมท าใหเ้จา้กา
วิโรรสผูเ้ป็น “เจา้ชีวิต” ของคนเมืองหาทางหยุดย ั้งการขยายตวัดงักล่าวเน่ืองจากเกรงวา่จะส่งผลต่อ
จารีตปฏิบติัของชาวลา้นนาและสูญเสียอ านาจการควบคุมไพร่ในหมู่มูลนาย และในวนัท่ี 14 กนัยายน 
ค.ศ. 1869    (พ.ศ. 2412) คริสเตียนสองคนคือนอ้ยสุนยะ กบัหนานชยั ถูกประหารชีวิตโดยค าสั่งของ
เจา้กาวโิรรส คริสเตียนและคนรับใชข้องมิชชนันารีคนอ่ืน ๆ ต่างหลบหนีภยัท่ีกลวัวา่จะมาถึงตวัท าให้
เกิดความตึงเครียดระหวา่ง มิชชนันารีกบัเจา้หลวงเชียงใหม่ มิชชนันารีไดร้้องเรียนเร่ืองน้ีผ่านกงสุล
อเมริกันท่ีกรุงเทพฯ และราชส านักรัชกาลท่ี 5 ส่งข้าหลวงข้ึนมาพร้อมกับผูแ้ทนมิชชันสยามเพื่อ
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จดัการปัญหาดงักล่าวแต่ยงัไม่มีการ แกไ้ขในทางท่ีดีข้ึน  ช่วงนั้นเจา้กาวโิลรสพร้อมดว้ยขา้ราชบริพาร
ไดล้งมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 4 
ท่ีกรุงเทพฯ และท่านได้ถึงแก่พิลาลยัขณะเดินทางกลบัเชียงใหม่ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1870 (พ.ศ.
2413)5 

พนัธกิจของมิชชันนารีในล้านนาของมิชชันลาวฟ้ืนตวัข้ึนใหม่ในช่วงหลงัของปี ค.ศ.
1870 (พ.ศ. 2413) โดยเร่ิมมีคนเมืองสนใจรับเช่ือคริสต์ศาสนาอีก และในปีค.ศ.1872 (พ.ศ. 2415) 
ศาสนาจารยแ์มคกิลวารีและนายแพทยช์าร์ล วรูแมน แพทยมิ์ชชนันารีคนแรกท่ีมาประจ ายงัมิชชนัลาว
ในเชียงใหม่ ไดเ้ดินทางออกส ารวจหวัเมืองต่าง ๆ ในลา้นนาตามเส้นทางเชียงราย หลวงพระบาง น่าน 
และแพร่ เพื่อหาทางขยายการประกาศออกไปทัว่ดินแดนน้ี ในปี ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) นางค ามูล 
ภรรยาหมา้ยของน้อยสุยะรับบพัติสมาเป็นสตรีคริสเตียนคนเมืองคนแรก  มีจ านวนคริสเตียนคนเมือง
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ แต่เม่ือถึงปี ค.ศ. 1878 (พ.ศ. 2421) ได้เกิดความขดัแยง้ทางขนบประเพณีระหว่าง
มิชชันนารีอเมริกนักับผูมี้อ  านาจปกครองในเชียงใหม่ เน่ืองจากในเดือนสิงหาคม  ค.ศ.1878 (พ.ศ.
2421) จะมีพิธีแต่งงานแบบคริสเตียนคร้ังแรกระหว่างนางสาวค าต๊ิบ (บุตรสาวของหนานอินต๊ะ) กบั
น้อย อินทจกัร ศิษย์ของศาสนาจารยแ์มคกิลวารีท่ีก าลังรับการฝึกอบรมเพื่อเป็นศาสนาจารยห์รือ
นกับวชของคริสตศ์าสนาโปรเตสแตนต์ เจา้เทพวงศซ่ึ์งเป็นมูลนายสูงสุดของครอบครัวฝ่ายเจา้สาวไม่
ยินยอมให้มีการแต่งงานจนกวา่จะมีการเสียผีตามประเพณีความเช่ือของคนเมืองเสียก่อน มิชชนันารี
เองไม่ยอมอ่อนขอ้ในเร่ืองน้ี ในท่ีสุดมีการฟ้องร้องไปยงัราชส านกัรัชกาลท่ี 5 ท่ีกรุงเทพฯ อีกคร้ังหน่ึง 
ต่อมาในตน้เดือนตุลาคม ค.ศ.1878 (พ.ศ. 2421) ไดมี้การประกาศเร่ืองอนุญาตให้ชาวเมืองเชียงใหม่ 
ล าพูน และล าปาง มีเสรีภาพในการนบัถือศาสนาตามใจชอบได้ ประกาศฉบบัน้ีเป็นท่ีรู้จกัในแวดวง 
คริสเตียนวา่ "พระบรมราชโองการเสรีภาพทางศาสนา" (Edict of Toleration) 

                                                           
5 ประสิทธ์ิ พงษอุ์ดม, คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท,์ สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ  

(เล่ม 2),  (กรุงเทพฯ : บริษทัสยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จ ากดั, 2542), หนา้  940. 
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ภาพท่ี 2.2  พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
เร่ืองเสรีภาพทางศาสนา (Edict of Toleration) 

ท่ีมา : http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/homepage_ntic/index 
 

การเผยแพร่คริสตศ์าสนาของมิชชนันารีภายหลงัการไดรั้บเสรีภาพทางศาสนา ถึงแมจ้ะ
มีอุปสรรคขดัขวางบา้ง แต่มิชชนันารีไดข้ยายงานออกไปตั้งมัน่ยงัชนบทนอกเชียงใหม่และหัวเมือง
อ่ืน ๆ ในลา้นนา อยา่งกวา้งขวาง โดยในปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ.2423) ไดจ้ดัตั้งคริสตจกัรชนบท 2 แห่ง คือ
คริสตจกัรเบ็ธเลเฮม บา้นปากกอง อ าเภอสารภี และคริสตจกัรแม่ดอกแดง บา้นแม่ดอกแดง อ าเภอดอย
สะเก็ด6 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1885 (พ.ศ.2428) มีการจดัตั้งองคก์รปกครองคริสตจกัรเรียกว่า
เพรสไบเทอร่ีลาว (The Presbytery of the Lao Mission) ซ่ึงเป็นท่ีประชุมของผูแ้ทนคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 
มีอ านาจในการวางแผนงานส าหรับคริสตจกัรขยาย และตั้งคริสตจกัรในเขตรับผิดชอบของตน ไม่ตอ้ง
อยูภ่ายใตก้ารน าของเพรสไบเทอร่ีสยามเหมือนเม่ือก่อน ช่วงเดียวกนัน้ีมิชชนัลาวไดข้ยายพนัธกิจของ
ตนออกไปยงัล าปางและหัวเมืองอ่ืน ๆ โดยมีการตั้งจดัตั้ งสถานีมิชชันข้ึนท่ีล าปางในปี ค.ศ. 1885 
(พ.ศ. 2428) ต่อมาไดจ้ดัตั้งสถานีมิชชนัท่ีล าพูนในปี ค.ศ. 1891 (พ.ศ.2434) (ภายหลงัยุบรวมกบัศูนย์
มิชชนัท่ีเชียงใหม่ในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440)) ในปี ค.ศ. 1893 (พ.ศ.2436) ไดจ้ดัตั้งสถานีมิชชนัท่ีแพร่ 
                                                           

6 นิพนธ์ คนัธเสว,ี 70 ปีแห่งพระพร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 1934-2004, หนา้ 35-38. 
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อีกสองปีต่อมาคือปีค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) จดัตั้งสถานีมิชชนัท่ีน่าน และปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440) มีการ
จดัตั้งสถานี  มิชชนัท่ีเชียงราย นอกจากน้ีมิชชนันารียงัขยายงานไปยงัเขตเชียงตุงของพม่า (ค.ศ. 1904-
1908) (พ.ศ.2447-2451)  กบัท่ีเชียงรุ่ง แควน้สิบสองปันนาทางตอนใตข้องจีน (ค.ศ.1917-1941) (พ.ศ.
2460-2484) 

การด าเนินพนัธกิจของมิชชนัลาวในดินแดนลา้นนาไดมี้การวางรากฐานพนัธกิจส าคญั
คือการประกาศเผยแพร่คริสตศ์าสนาการจดัตั้งโรงเรียนและการตั้งโรงพยาบาล จนกระทัง่ปี ค.ศ.1920 
(พ.ศ. 2463) ได้รวมเข้ากับมิชชันสยามเป็นมิชชันเดียวตามแรงผลักดันของคณะกรรมการฝ่าย
ต่างประเทศ คณะอเมริกนัเพรสไปทีเรียนท่ีสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีการเมืองและสังคมไทยยุครวมสมยั
ไดมี้การผนวกแควน้ลา้นนาเขา้กบักรุงเทพฯ และมีการสร้างทางรถไฟมาเชียงใหม่ท าให้แควน้ลา้นนา
กบักรุงเทพฯ เป็นดินแดนเดียวกนัอีกทั้งมีการคมนาคมส่ือสารสะดวกรวดเร็วกวา่แต่ก่อน ต่อมาในปี
ค.ศ.1934 (พ.ศ.2477) มีการจดัตั้ งสภาคริสตจกัรในประเทศสยาม (ภายหลังคือสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย) รับผิดชอบ งานต่าง ๆ ท่ีมิชชันนารีได้ด าเนินการไว ้ดังนั้ นทั้ งคริสตจกัร โรงเรียน 
โรงพยาบาล และหน่วยงานท่ีเกิดจากมิชชันนารีในล้านนาจึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสภา
คริสตจกัรฯหรืออยูภ่ายใตก้ารรับผดิชอบ ของคริสเตียนไทยตั้งแต่นั้นมาจนกระทัง่ปัจจุบนั7 

2.1.3   คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้ามาสู่เชียงใหม่ 

การเร่ิมงานของมิชชนันารีในเชียงใหม่ถือเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นแม่แบบของการจดัตั้ง
ศูนยมิ์ชชนันารีในหวัเมืองอ่ืนๆในลา้นนาหลงัจากศาสนาจารยแ์มคกิลวารีข้ึนมาตั้งมัน่ประกาศคริสต์
ศาสนา เม่ือปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ.2410) และภายหลงัท่ีผา่นเหตุการณ์ประหารชีวติคริสเตียนคนเมืองสอง
คนโดยค าสั่งของเจา้กาวิโรรสในปี ค.ศ. 1869 (พ.ศ.2412) แลว้งานของมิชชนันารีไดพ้ฒันาและขยาย
มากข้ึน มีการจดัตั้งคริสตจกัรตามชนบท นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880-1920 (พ.ศ.2423-2463) จ านวน 20 
คริสตจักร และก่อนการตั้ งคริสตจักรในประเทศสยาม  ค.ศ . 1934 (พ.ศ.2477) มีคริสตจักรใน
เชียงใหม่-ล าพูน ราว 23 คริสตจกัรในการปฏิบติังานดา้นน้ี มิชชนันารีไดจ้ดัเตรียมคริสเตียนคนเมือง
เพื่อเป็นผูช่้วยงานด้านการประกาศและดูแลคริสตจกัร โดยเปิดโรงเรียนฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์
(Theology Training School)เม่ือปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ.2432) ภายใต้ความรับผิดชอบของศาสนาจารยว์ิ
ลเลียม คลิฟตนั ดอดด ์โรงเรียนแห่งน้ียงัไม่ค่อยมัน่คงนกัและภายหลงัไดห้ยุดไประยะหน่ึงจนกระทัง่
ถึงปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ.2455) จึงเร่ิมด าเนินการอีกคร้ังพร้อมกบัสร้างอาคารเรียนท่ีใหญ่โตมัน่คงนบัเป็น
สถาบันผลิตผู ้น าคริสตจักรท่ีส าคัญ ยิ่งในล้านนาและในประเทศไทย ต่อมาภายหลังได้เปล่ียน
สถานภาพเป็นคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวทิยาลยัพายพั เม่ือ ปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ.2522) 

                                                           
7 ประสิทธ์ิ พงษอุ์ดม, คริสตศ์าสนาโปรเตสแตนท,์ หนา้ 941. 
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พันธกิจด้านหน่ึงท่ีมิชชันนารีน าเข้ามาพร้อมกับการประกาศคริสต์ศาสนานั่นคือ
การแพทย ์โดยศาสนาจารยแ์มคกิลวรี ไดท้  าหนา้ท่ีน้ีในสมยัเร่ิมแรกทั้งท่ีท่านไม่ใช่หมอ จนถึงปี ค.ศ. 
1872 (พ.ศ. 2415) นายแพทยช์าร์ล วรูแมน เป็นแพทยมิ์ชชนันารีคนแรกท่ีมาปฏิบติังานในมิชชนัลาว 
นบัเป็นการเร่ิมงานดา้นการแพทยแ์บบตะวนัตกอยา่งแทจ้ริง แต่ท่านอยูไ่ม่นานก็กลบัไปสหรัฐอเมริกา 
ต่อมานายแพทยแ์มเรียน เอ. ชีค (หมอชิก) เขา้มารับงานดา้นน้ีในปี ค.ศ. 1875 (พ.ศ.2418) จนถึงปี ค.ศ. 
1885  (พ.ศ.2428)จึงลาออกไปท ากิจการป่าไม้โดยท่านยงัคงช่วยงานการแพทยเ์ป็นบางคร้ัง งาน
การแพทยข์องมิชชนันารีในระยะน้ียงัเป็นแบบออกไปให้การรักษาท่ีบา้นผูป่้วยตามการร้องขอและ
จดับริการแบบโอสถศาลา (dispensary)จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1886 (พ.ศ. 2429) ได้จดัตั้งโรงพยาบาล
ชั่วคราวโดยความรับผิดชอบของนายแพทย์ เอ . เอ็ม  แคร่ี ท่ี เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีแทนหมอชิก 
โรงพยาบาลของมิชชันนารีท่ีเชียงใหม่ไดรั้บการจดัตั้ง และพฒันาให้มีความกา้วหน้าอย่างมากจนมี
ความมัน่คงเม่ือนายแพทยเ์จมส์ ดบับลิว แมคเคน เขา้มารับผดิชอบในปี ค.ศ.1890 (พ.ศ.2433) เม่ือถึงปี 
ค.ศ. 1908 (พ.ศ.2451) ท่านไดจ้ดัตั้งสถานรักษาผูป่้วยโรคเร้ือนท่ีเกาะกลางแม่น ้ าปิง เชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
ท่ีรู้จกัในช่ือ "โรงพยาบาลโรคเร้ือนแมคเคน" ขณะท่ีโรงพยาบาลเดิมของมิชชนันารีนายแพทย  ์เอด็วิน 
ซี. คอร์ท เขา้มารับผิดชอบแทนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 (พ.ศ.2456) เป็นตน้มา นายแพทยค์อร์ทไดพ้ฒันา
โรงพยาบาลของมิชชนันารีท่ีเชียงใหม่ให้มีความเจริญเป็นท่ียอมรับมากยิ่งข้ึนท าให้โรงพยาบาลเดิม
ซ่ึงอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าปิงคบัแคบลง ท่านจึงได ้ด าเนินการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในปี 
ค.ศ. 1920 (พ.ศ.2463) ท่ีต  าบลหนองเส้งทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าปิง การก่อสร้างส าเร็จในปี 
ค.ศ.1925 (พ.ศ.2468) และไดต้ั้งช่ือวา่ "โรงพยาบาลแมคคอร์มิค "ตามช่ือของผูบ้ริจาคเงินทุนในการ
ก่อสร้าง” สมเด็จฯเจา้ฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรม
ราชชนก องคพ์ระบิดาแห่งการแพทยแ์ผนปัจจุบนัของไทย) พร้อมดว้ยหม่อมสังวาล  (สมเด็จพระศรี
นครินทราพระบรมราชชนนี)  และพระราชชายาเจา้ดารารัศมี พระราชชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัวได้เสด็จฯ  เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม ค.ศ. 
1924 (พ.ศ.2467)8 และในปี ค.ศ. 1929 (พ.ศ.2472) สมเด็จฯเจา้ฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จมา
ทรงงานแพทยท่ี์โรงพยาบาลแห่งน้ีจนกระทัง่เสด็จทิวงคต ในวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ.2472 ปีเดียวกนั 
โรงพยาบาลแมคคอร์มิคนบัเป็นโรงพยาบาลสมยัใหม่ท่ีมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับนบัแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ขณะท่ีโรงพยาบาลรักษาผูป่้วยโรคเร้ือนของนายแพทยแ์มคเคนไดใ้ห้บริการรักษาและเป็นท่ี
พึ่งของผูค้นจากทุกหัวเมืองในลา้นนาท่ีถูกสังคมรังเกียจ โรงพยาบาลแห่งน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องค์พระมหากษตัริย  ์เจา้นายชั้นสูง พ่อคา้คหบดี รวมทั้งองค์กรการกุศลทั้งในและต่างประเทศเป็น
อยา่งดี นอกจากน้ี นายแพทยแ์มคเคนไดจ้ดัตั้งห้องทดลองผลิตหนองฝีในปี ค.ศ.1904 (2447) สามารถ
ผลิตหนองฝีเพื่อใชป้ลูกป้องกนัไขท้รพิษโดยส่งไปยงัศูนยมิ์ชชนันารีต่าง ๆ ในลา้นนา และรัฐบาลได้
                                                           

8 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค, ประวตั ิของ รพ.แมคคอร์มคิ (เวบ็ไซต)์ เขา้ถึงเม่ือ19 มิถุนายน 2558, จาก  
http://www.mccormick.in.th/about%20history.htm 
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ใช้ประโยชน์หนองฝีจากห้องผลิตของมิชชันนารีอย่างมาก มิชชนันารีไดฝึ้กอบรมอาสาสมคัรปลูก
หนองฝีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูน้ าคริสเตียนจ านวน 150 คน ออกท าการ ปลูกหนองฝีและให้การรักษา
ความเจ็บป่วยแบบง่าย ๆ กระจายออกไปอย่างกวา้งขวาง งานดา้นน้ีมีส่วนก าจดั และป้องกนัโรคไข้
ทรพิษซ่ึงเป็นโรคระบาดร้ายแรงชนิดหน่ึงโดยศูนยมิ์ชชันนารีเชียงใหม่นับเป็น แหล่งท่ีมีบทบาท
ส าคญัในเร่ืองน้ีจนกระทัง่รัฐบาลสามารถผลิตหนองฝีไดเ้องอีกสิบปีต่อมาบทบาทการปลูกฝีป้องกนั
ไขท้รพิษจึงตกอยูก่บัทางรัฐบาล 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 นายแพทย ์เอด็วนิ ซี. คอร์ท ผูพ้ฒันาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 
ท่ีมา : http://www.mccormick.in.th/2013/index.php/2013-01-26-02-32-26/history 

 

ในปี  ค .ศ . 1916 (พ .ศ.2459) นายแพทย์คอร์ทได้จัดตั้ งโรงเรียนฝึกหัดแพทย์ข้ึน                 
มีนกัศึกษาแพทย ์รุ่นแรกและรุ่นเดียวคือนายแพทยจิ์นดา สิงหเนตร นายแพทยห์ม่อง ประดิษฐ์วรรณ 
นายแพทยส์วา่ง สิงหเนตร และนายแพทยศ์รีมูล พิณคา้ ทั้งส่ีท่านไดศึ้กษาจนส าเร็จและผ่านการสอบ
ไดรั้บใบรับรองเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงจากศิริราชพยาบาล นอกจากการตั้งโรงเรียนฝึกหัด
แพทยแ์ล้ว นายแพทยค์อร์ทยงัจดัตั้งโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1923 (พ.ศ.2466) 
เพื่อเตรียมบุคลากรส าหรับระบบโรงพยาบาลสมยัใหม่นบัเป็นโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภแ์ห่งท่ี



 
 

21 

สามในประเทศไทยและเป็นแห่งแรกในส่วนภูมิภาค กิจการด้านการแพทยข์องมิชชันนารีมีส่วน
สนบัสนุนการเผยแผค่ริสตศ์าสนาไม่น้อยมีผูค้นส่วนหน่ึงกลบัใจรับเช่ือเป็นคริสเตียนโดยไดรั้บการ
รักษา และการดูแลเอาใจใส่จากมิชชันนารี นอกจากน้ีในคราวเกิดไข้มาลาเรียระบาดคร้ังใหญ่ท่ี
เชียงใหม่เม่ือปี ค.ศ.1911-1912 (พ.ศ.2454-2455)   มีคนจ านวนมากรับเช่ือเป็นคริสเตียนจากการให้ยา
และได้รับการอนุเคราะห์จากมิชชันนารี มีรายงานว่าศาสนาจารย์โฮเวิร์ด แคมป์เบล มิชชันนารีท่ี
รับผิดชอบดา้นการประกาศคริสต์ศาสนาสามารถตั้งคริสตจกัรข้ึน 2 แห่ง อนัเป็นผลจากการระบาด
ของไขม้าลาเรียดงักล่าว 

ดา้นการศึกษา เม่ือมิชชนันารีเขา้มาตั้งศูนยมิ์ชชนัท่ีเชียงใหม่มีกิจกรรมหลกัอยา่งหน่ึงท่ี
จดัตั้งข้ึนในช่วงเดียวกบัการตั้งคริสตจกัรคือการจดัการศึกษาแบบตะวนัตก มีการริเร่ิมจดัตั้งโรงเรียน
ส าหรับเด็กหญิงคร้ังแรกโดยนางโซเฟีย แมคกิลวารี ไดน้ าเด็กหญิงคนเมืองมาเรียนหนงัสือและสอบ
เย็บปักถักร้อยท่ีระเบียงบ้านเม่ือปี  ค.ศ.1873 (พ.ศ.2416) ต่อมาในปี  ค .ศ.1879 (พ.ศ.2422) ทาง
คณะกรรมการมิชชนัฝ่ายต่างประเทศไดส่้งมิชชนันารี 2 ท่าน คือนางสาวแมร่ี แคมป์เบล และนางสาว
เอดน่า โคล์ มารับผิดชอบจดัตั้งโรงเรียนสตรีอยา่งเป็นระบบข้ึน โรงเรียนแห่งน้ีไดรั้บการพฒันาเป็น
โรงเรียนดาราวทิยาลยัในปัจจุบนั การจดัการศึกษาทดัเทียมกบัผูช้าย ในสมยัแรก ๆ มีเด็กหญิงคนหน่ึง
ช่ือยอดจากบา้นป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ดไดติ้ดตามครอบครัวศาสนาจารยแ์มคกิลวารี มาเรียนหนงัสือ
กบัมิชชนันารีท่ี เชียงใหม่ ภายหลงัจบการศึกษาแลว้ไดเ้ป็นครูสอนท่ีโรงเรียนน้ี และเป็นคนเมืองคน
แรกท่ีเป็นหัวหนา้ครู (ครูใหญ่) ของโรงเรียน ในปีค.ศ.1888 (พ.ศ.2431) มิชชนันารีไดจ้ดัตั้งโรงเรียน
สมยัใหม่สาหรับเด็กชายท่ีบริเวณวงัสิงห์ค า เรียกวา่ "Chiangmai Boys' School" หรือโรงเรียนชายวงั
สิงห์ค า โดยศาสนาจารยเ์ดวิด จี คอลลินส์ เป็นผูรั้บผิดชอบ ต่อมาในปี ค.ศ.1906 (พ.ศ.2449) ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีศาสนาจารยว์ิลเล่ียม แฮริส รับผิดชอบ ได้ยา้ยโรงเรียนมาตั้งทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าปิง 
เน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งโรงเรียนเดิมค่อนขา้งคบัแคบไม่อาจขยบัขยายไดเ้ม่ือยา้ยโรงเรียนมาตั้งในท่ีแห่ง
ใหม่ได้ใช้ช่ือว่า "โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย" ตามนามท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจา้อยูห่ัว (ขณะด ารงต าแหน่งสยามมงกุฏราชกุมาร) ทรงพระราชทานให้เม่ือคราวเสด็จวางศิลาฤกษ์
อาคารเรียนหลงัแรกเม่ือวนัท่ี 2 เดือนมกราคม ค.ศ.1906 (พ.ศ.2449) เดิมทีโรงเรียนชายแห่งน้ีมีการ
สอนภาษาลา้นนา (ค าเมือง)ดว้ย แต่หลงัจากปี ค.ศ.1912 (พ.ศ.2455) เป็นตน้มาไดจ้ดัการเรียนการสอน
ภาษาไทยเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการสนองต่อกระแสทางสังคมและการเมืองท่ีมีการปฏิรูปการเมืองการ
ปกครองหวัเมืองลา้นนาเขา้กบัรัฐไทยกรุงเทพฯ ในสมยันั้น 

นอกจากพนัธกิจส าคญัดงักล่าวมาขา้งตน้แลว้มิชชนันารียงัไดจ้ดัตั้งโรงพิมพท่ี์เชียงใหม่
ในปี ค.ศ.1892 (พ.ศ.2435) พิมพห์นงัสือภาษาลา้นนา (ตวัเมือง) โดยมีศาสนาจารยเ์ดวิด จี. คอลลินส์ 
เป็นผูจ้ดัการ หนังสือเล่มแรกท่ีจดัพิมพ์คือหนังสือพระธรรมมทัธาย ซ่ึงแปลและเตรียมเป็นภาษา
ลา้นนาโดยนางโซเฟีย แมคกิลวารี ศาสนาจารยค์อลลินส์ รับผิดชอบโรงพิมพ์ของมิชชันจนกระทัง่
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ท่านถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1917 (พ.ศ.2460) นางเอดา คอลลินส์ ภรรยาเป็นผูรั้บผิดชอบและเม่ือนางเอ
ดา เสียชีวิตในปี ค.ศ.1923 (พ.ศ.2466) กิจการโรงพิมพข์องมิชชนัหยุดชะงกัไปราวสามปีจึงมีการเปิด
ข้ึนใหม่ ในช่วงท่ีศาสนาจารยเ์ดวดิและนางเอดา คอลลินส์ รับผิดชอบโรงพิมพอ์ยูน่ั้น โรงพิมพข์องมิช
ชนัมีความเจริญกา้วหน้าทั้งจ  านวนการพิมพ์ จ านวนคนงาน ฝีมือการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์การพิมพ์
และตวัพิมพ์ท่ีหลากหลาย เป็นโรงพิมพ์ใหญ่ท่ีสุดและประสบผลส าเร็จในเชิงพาณิชยม์ากท่ีสุดใน
ภาคเหนือ อีกทั้งยงัเป็นโรงพิมพ์ภาษาลา้นนาท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการจดัพิมพ์เอกสารของมิชชนันารี
และงานเผยแพร่ข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีไม่ขดักบัแนวคิดทางศาสนาของมิชชนันารี แต่ผูท่ี้มารับผิดชอบโรง
พิมพข์องมิชชนัภายหลงัไม่มีความสามารถเท่ากบัผูบุ้กเบิกทั้งสอง ทาให้โรงพิมพเ์ส่ือมลง จนกระทัง่
ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสองทางมิชชนัไดข้ายกิจการโรงพิมพใ์ห้กบันายเมืองใจ ชยันิลพนัธ์ุ ผูน้ าคริส
เตียนท่ีเชียงใหม่ ตั้งเป็นโรงพิมพเ์จริญเมือง ด าเนินการสืบต่อมา9 

2.2   แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาในคร้ังนี้ 

2.2.1 ทฤษฏีการเรียนรู้ 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหน่ึงของชีวิตมนุษย์ การเรียนรู้เป็น
ความสามารถ ท่ีช่วยให้มนุษยเ์ปล่ียนแปลงหรือพฒันาตนเองไปในลกัษณะท่ีอาจท าให้รู้จกัวิธีด าเนิน
ชีวิตอย่างเป็นสุข  การเรียนรู้จะท าให้มนุษยส์ามารถปรับตวัเขา้กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ ของมนุษยจ์ะมีผลต่อความส าเร็จและความรู้สึกพึงพอใจต่อชีวิตของแต่ละ
บุคคลดว้ย 

การเรียนรู้มีความส าคญัต่อการพฒันาสังคมของมนุษยเ์น่ืองจากการเรียนรู้มีบทบาทใน
การถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง การถ่ายทอดในลกัษณะน้ี ท าให้เกิดการพฒันา
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ข้ึน ด้วยเหตุท่ีการเรียนรู้มีความส าคญัดังกล่าวจึงไม่สามารถปล่อยให้การ
เรียนรู้เกิดข้ึนเอง จ าเป็นต้องมีการจัดระบบให้เกิดการเรียนรู้และการฝึกท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม  

องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1)  ส่ิงเร้า (Stimulus) เป็นตวัการท่ีท าใหบุ้คคลมีปฏิกิริยาโตต้อบออกมา 

                                                           
9 ประสิทธ์ิ พงษอ์ุดม, คริสตศ์าสนาโปรเตสแตนท,์ หนา้ 944. 
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2)  แรงขบั (Drive) เกิดจากสภาวะท่ีขาดความสมดุลภายในตวับุคคลซ่ึงกระตุน้ให้
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมาท าให้เกิดปฏิกิริยาท่ีชักน าไปสู่การ
เรียนรู้ 

3)  การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกมาเม่ือ
ไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า 

4)  ส่ิงเสริมแรง (Reinforcement) เป็นส่ิงท่ีมาเพิ่มก าลงัให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ส่ิงเร้ากบัการตอบสนองใหมี้แรงขบัเพิ่มข้ึน10 

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นล าดับขั้ นหากได้รับการ
ตอบสนอง  จะสามารถพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และสามารถพฒันาตนเองได้ดี
หากอยูใ่นสภาพท่ีผอ่นคลาย เป็นอิสระ 

จากแนวคิดของบูล เช่ือวา่การท่ีบุคคลจะเกิดการพฒันาลกัษณะนิสัยใด ๆ ได ้บุคคลนั้น
จะตอ้งมีโอกาสไดรั้บรู้และใส่ใจในส่ิงนั้นๆ ก่อน เช่นนั้น หากเราตอ้งการจะพฒันาค่านิยมใดๆ ให้แก่
บุคคลเราจึงตอ้งพยายามจดัส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีช่วยให้บุคคลน้ีเกิดการรับรู้และสนใจในค่านิยม
นั้นๆ และการได้มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในส่ิงแวดล้อมต่างๆ จะสามารถน ามาใช้ในการพิจารณาเพื่อ
ตัดสินใจ ในปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกันกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระกว่างสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูดแสดงควารมคิดเห็น 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ส่งเสริมทกัษะทาง
สังคมท าให้ผูเ้รียนรู้จกัปรับตวัในการอยู่ร่ีวมกนัดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เขา้ใจกนัและสามารถ
ท างานร่วมกนัได้11  

 

 

2.2.2  แนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม 

                                                           
10 ประภาพรรณ  เอ่ียมสุภาษิต, วทิยาการการจดัการเรียนรู้,  (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2550), หนา้ 1- 8. 
11 สุธิษณา โตธนายานนท,์ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ PRISA เพ่ือส่งเสริมความ

ซ่ือสตัยข์องเด็กปฐมวยั, วารสารวชิาการ Veridlan E-Joumal, ปีท่ี 7, ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน -ธนัวาคม, 2557, หนา้ 
1222. 
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นายเรอเน มาเออ อดีตผูอ้  านวยการใหญ่ของยเูนสโก กล่าววา่ “สมยัน้ีมรดกตกทอดท่ีเรา
ไดรั้บจากอารยธรรมในอดีตก าลงัถูกคุกคามจากความตอ้งการทางเศรษฐกิจอนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
ขยายตวัของมนุษยชาติ แต่ในสมยัน้ีก็มีความเจริญกา้วหนา้ในทางวิชาการ ช่วยให้คนเรามีทางท่ีจะได้
รู้จกัคุน้เคยกับสมบติัวฒันธรรมของโลก ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และยงัช่วยให้สมบัติและ
ทรัพยากรเหล่าน้ีไดรั้บการสงวนรักษาไวไ้ดด้ว้ย ฉะนั้น  จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้คนในสมยัของเราน้ี จะไม่
พยายามพิทกัษรั์กษามรดกท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมไวใ้ห้ ทั้งน้ีมิใช่เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นน้ีเท่านั้น
แต่เพื่ออนุชนในอนาคตดว้ย12 

มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง อนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคารและ
สถานท่ี ซ่ึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ สุนทรียภาพ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวิทยา หรือ
มานุษยวิทยา ไม่วา่จะเป็นงานทางดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดี
ทางธรรมชาติ เช่น ถ ้ า หรือสถานท่ีส าคญัท่ีอาจเป็นผลงานจากฝีมือมนุษยห์รือเป็นผลงานร่วมกัน
ระหวา่งธรรมชาติและมนุษย ์ 

การดูแลรักษาโบราณสถานเพื่อให้คงคุณค่าไวร้วมถึงการป้องกนั การรักษา การสงวน   
การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะท่ีเรียกวา่ การอนุรักษ ์  

การอนุรักษ์มีวิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไปตามค่านิยมของแต่ล่ะทอ้งถ่ิน จ าแนกเป็น 3 
ระดบั  ไดแ้ก่ 

1)  การสงวนรักษา หมายถึง การดูแลรักษาไวต้ามสภาพเดิมเท่าท่ีเป็นอยู ่และป้องกนั
มิใหเ้สียหายต่อไป 

2)  การปฏิสังขรณ์ หมายถึง การท าใหก้ลบัคืนสู่สภาพท่ีเคยเป็นมา 

3)  การบูรณะ หมายถึง การซ่อมแซมและการปรับปรุงให้มีรูปทรงเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะมากได ้ แต่ตอ้งแสดงความแตกต่างของส่ิงท่ีอยูเ่ดิมและส่ิงท่ีท าข้ึนใหม่ 

วิธีการอนุรักษ์โบราณสถานจ าเป็นต้องมีกรอบการอนุรักษ์เป็นแนวทางเพื่อควบคุม
ความถูกตอ้งในการอนุรักษ ์ดงัน้ี 

                                                           
12 กรมศิลปากร, ทฤษฎแีละแนวปฏิบัตกิารอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคด,ี  (กรุงเทพฯ: 

บริษทัหิรัญพฒัน์ จ ากดั, 2533), หนา้  39. 
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1)  ศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม  และ
สถาปัตยกรรมเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการก าหนดแนวทาง หลักการ และ
วธีิการอนุรักษโ์บราณสถาน แต่ละแห่ง 

2)  ก าหนดกรอบการอนุรักษโ์บราณสถานแต่ล่ะแห่งให้ชดัเจน  เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดวิธีการ และระดับของการอนุรักษ์ พร้อมทั้ งก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และการเลือกใชว้ธีิในการอนุรักษ ์

3)  การสร้างรูปแบบ ก าหนดวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ในการอนุรักษ์ตลอดจน
การก าหนดวสัดุท่ีน ามาใช ้

4)  การปรับปรุงภูมิทศัน์ ไดแ้ก่ การท าผงับริเวณพื้นท่ีโบราณสถานให้สอดคลอ้งกบั
ประโยชน์ใชส้อยปัจจุบนั และส่งเสริมโบรณสถานให้สง่างามตามพื้นท่ีท่ีสามารถ
รองรับได้13 

2.2.3 แนวคิดเกีย่วกบัพืน้ทีศั่กดิ์สิทธ์ิ 

ค าว่า “พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ” มกัถูกน ามาใช้ในความหมายของการอธิบายถึงสถานท่ีหรือ
ขอบเขต พื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือตามคติความเช่ือต่างๆ ความหมาย
และความส าคญั ของพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาภายใตว้ฒันธรรมลาวท่ีคน้พบจาก
หลกัฐานดา้นโบราณสถานและโบราณวตัถุ ถูกกล่าวโดย สมชาติ มณีโชติ ไวว้า่ “พื้นท่ีซ่ึงถูกก าหนด
ข้ึนใหมี้ความแตกต่างไปจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ และพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมและความเช่ือ
ในพระพุทธศาสนา จนมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีหรือสถานท่ีพิเศษต่างไปจากพื้นท่ีใด ๆ”14  

พื้นท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสะท้อนถึงความเช่ือของคนในแต่ละวฒันธรรมซ่ึงเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโลกมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ ซ่ึงสรุปโดย J.P. Brereton ออกมาเป็นกฎ 3 ขอ้ 
ของพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (Three Role of Sacred Space) ดงัน้ี 

                                                           
13 ประสงค ์ เอ่ียมอนนัต,์ แนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อม, เอกสารรวมบทความ

ประกอบการ ประชุมสมัมนาเร่ืองเอกลกัษณ์และการสืบสานสถาปัตยกรรมในภาคเหนือ, วนัท่ี  27 - 29  พฤษภาคม  
2540. 

14 สมชาติ มณีโชติ, “การก าหนดพืน้ทีศั่กดิ์สิทธ์ิในวฒันธรรมลาวจากหลกัฐานด้านโบราณวตัถุ
สถาน”,รวมบทคดัยอ่โครงการประชุมวชิาการทางดา้นโบราณคดีพิพิธภณัฑศึ์กษาและการจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรมเร่ือง “งาน โบราณคดีใตร่้มพระบารมีปกเกลา้”เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 (กรุงเทพฯ : เอราวณัการพิมพ,์2551)หนา้ 32-33,อา้งจากนาถธิดา จนัทร์ค า. 
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1) พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นสถานท่ีส่ือสารกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
2) พื้นท่ีศกัด์ิเป็นสถานท่ีแสดงพลงัหรือพลานุภาพอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
3) พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นการสมมุติโลกแห่งจินตนาการในคติความเช่ือใหป้รากฎ 

ในความหมายของทั้ง 3 ขอ้น้ีเปรียบเสมือนพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีแฝงไปดว้ยโครงสร้างและสัญลกัษณ์
อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคติความเช่ือท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละทอ้งถ่ินหรือแต่ละสังคม15   

นกัปรากฏการณ์วิทยาทางศาสนาชาวฝร่ังเศส Mircea Eliade ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่
พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิวา่เป็นพื้นท่ีซ่ึงถูกก าหนดข้ึนแตกต่างไปจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ และพื้นท่ีดงักล่าวโดยมากจะ
ใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาจึงเป็นเหตุใหส้ถานท่ีมีความพิเศษไปกวา่พื้นท่ีซ่ึงถูกก าหนดอ่ืน ๆ โดยพื้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ นั้นเก่ียวพนัครอบคลุมถึงสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัหลายประเภท เช่น 

1)  สถานท่ีอนัถูกสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์างศาสนา เช่น วดั 
2)  สถานท่ีทางธรรมชาติท่ีถูกตีความทางความเช่ือ เช่น ภูเขาแม่น ้า 
3)  พื้นท่ีท่ีสัมผสัไดท้ั้งกายภาพ จินตภาพ และทศันียภาพ 

โดยสถานท่ีบางแห่งกลายเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไดก้็ดว้ยความส าคญัของเหตุการณ์
ทางศาสนาท่ีเกิดข้ึน เช่น  เป็นสถานท่ีก าเนิดของศาสนา หรือบางแห่งมีความศกัด์ิสิทธ์ิจากสัมพนัธ์กบั
วตัถุศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น กระดูก อฐิั ธาตุ เป็นต้น หรือในทางวฒันธรรมพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิก็เป็นเสมือนท่ี
ปรากฏของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น แม่น ้ าในประเทศอินเดียมีความศกัด์ิสิทธ์ิเน่ืองจากเป็นสถานท่ีปรากฏ
องค์ของพระเจ้าหรือเป็นสถานท่ีท่ีน าไปสู่พระเจ้าและจากพิธีกรรมส าคัญท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหรือ
สถานท่ี นั้น ๆ ท าใหส้ถานท่ีแห่งนั้นศกัด์ิสิทธ์ิ16 

2.3 เอกสาร หนังสือ และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.3.1 เอกสารและหนังสือ 

1)  จอร์จ เฟอร์กูสัน หนงัสือเร่ือง “เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์” สรุป 
ความวา่ เป็นหนงัสือท่ีอธิบายถึงเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ และเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาท่ีประกอบไป
ดว้ยต านาน  ศาสนพิธี และเทศกาลส าคญั ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนัในการ 
                                                           

15 Mircea Eliade,The Encyclopedil of Region, Volume 11 (New York : Macmillan Publishing 
Company, 1987), p.468, อา้งจากนาถธิดา จนัทร์ค า. 

16 Mircea Eliade, The Encyclopedia of  Region, Volume 12  (New York : Macmillan Publishing 
Company, 1987),  p.526-530, อา้งจากนาถธิดา จนัทร์ค า.  
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ส่ือความหมายของคริสตศิ์ลป์น ามาเทียบเคียงกบัแนวความคิดและรูปแบบอ่ืนๆ  เรียนรู้ถึงวธีิการ
น าเสนอรูปแบบทางดา้นศิลปะ  และสามารถน ามาเทียบเคียงกบัแนวความคิดและรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อ
เป็นการเปิดโลกทศัน์ของความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของสภาวธรรมมากยิง่ข้ึนเพราะการก าหนด
รูปแบบของเคร่ืองหมาย และรูปสัญลกัษณ์นั้น  ยอ่มตอ้งก าหนดข้ึนมาจากรากฐานของความเป็นสากล
ท่ีเป็นรากของความรู้สึกนึกคิดและจิตใจท่ีมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคน17 

2)  โชติรส  โกวทิวฒันพงศ์ หนงัสือเร่ือง “เขา้ใจโบสถฝ์ร่ังศาสนศิลป์ยคุกลางใน 
ยโุรป”  สรุปความวา่  เป็นหนงัสือท่ีศึกษาถึงววิฒันาการของศิลปะยคุกลางในยโุรป ซ่ึงในสมยักลาง 
ศิลปะคือค าสอน คือการสอนทุกส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นประวติัของโลกตั้งแต่เม่ือ 
พระเจา้เนรมิตโลกข้ึน  ลทัธิศาสนา ชีวิตท่ีเป็นแบบฉบบัของนักบุญต่าง ๆ จริยธรรมและศีลธรรม
ระดับต่างๆ ศาสตร์  ศิลปะและอาชีพ จะถ่ายทอดไว้ในจิตรกรรมหน้าต่างกระจกสี และใน
ประติมากรรมของโบสถ ์โบสถจึ์งสมควรอยา่งยิง่ท่ีไดรั้บสมญานามวา่เป็น “คมัภีร์ของคนจน”   

ในศิลปะยุคกลางของยุโรปรูปลักษณ์แบบหน่ึงเหมือนเส้ือผา้ท่ีห่อหุ้มความคิดหน่ึง
ทศันคติและโลกทศัน์ของคนยุคกลาง ไดอ้จัฉริยภาพของศิลปินแปรให้เป็นรูปท่ีจบัตอ้งไดแ้ละเห็นได ้
พดูให้ฟังขลงัก็ได ้ความคิดหรือจิตส านึกเป็นตวัการท่ีแฝงตวัอยูภ่ายในวสัดุ และท าให้วสัดุนั้นแปรรูป
ตามมนัศิลปะยุคกลางท าให้ผูดู้เกิดความรู้สึกบอกไม่ถูกเพราะเหมือนกับเราก าลังยืนต่อหน้าดวง
วญิญาณ ของศิลปิน ของนายช่างศิลป์ ท่ีแมต้วัจะตายผพุงัเน่าเป่ือยไป แต่ความคิดและจิตส านึกของเขา
ขณะเนรมิต งานช้ินนั้น ยงัผนึกแนบแน่นอยูก่บังานศิลป์นั้น   

สรุปไดว้า่ศิลปะของยุคกลางเป็นศิลปะของภาษารูปภาพ ของภาษาตวัเลข และของภาษา
สัญลกัษณ์ เอกลกัษณ์ทั้งสามประการน้ีรวมกนัสร้างความสมดุลกลมกลืนท่ีหาท่ีติไม่ได้18 

3)  คณะศาสนศาสตร์แมคกลิวารี หนงัสือเร่ือง “อนุสรณ์ศาสนศาสตร์ศึกษา 100 ปี” 
สรุปความวา่  พระคริสตธ์รรมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวติคริสตจกัร และเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ประกาศ 
ถึงความมหศัจรรย ์ ความล ้าลึกของ “สัจจะและการทรงเสียสละแห่งองคพ์ระเยซูคริสต”์ ท าใหท้ราบ 
ถึงความพยายามของมิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนไดพ้ยายามทุ่มเทและบากบัน่ส าหรับการ 
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตใ์นประเทศไทย และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดินแดนลา้นนา 
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัตั้ง  “พระคริสตธ์รรม” เพื่ออบรมสั่งสอนคริสเตียนคนทอ้งถ่ินใหรู้้ซ้ึงถึง 
ความจริงและความมหศัจรรยข์องพระเจา้19   

                                                           
17จอร์จ  เฟอร์กสูนั, เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในคริสต์ศิลป์, แปลและเรียบเรียงโดย กลุวดี  มกรา

ภิรมย,์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542). 
18โชติรส  โกวทิวฒันพงศ,์ เข้าใจโบสถ์ฝร่ังศาสนศิลป์ยุคกลางในยุโรป, (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินติ้ง 

เฮา้ส์, 2538). 



 
 

28 

2.3.2 งานวจัิย 

1)  สาธนัญ บุณยเกยีรติ งานวจิยัเร่ือง “ชีวติและการท าพนัธกิจของคริสตจกัรท่ีหน่ึง 
เชียงใหม่สังกดัคริสตจกัรภาคท่ี 1 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย”  สรุปผลการศึกษาวา่   คริสตจกัร 
 หมายถึง ผูท่ี้เช่ือศรัทธาในพระเยซูคริสตร์วมกนัเป็นชุมชนของผูท่ี้เช่ือศรัทธาโดยมีความเช่ือมุ่งมัน่ 
ตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ถึงพระประสงคข์องพระเจา้ และหนุนเสริมกนัและกนัใหมี้ชีวติท่ีเจริญเติบโตข้ึนตาม 
พระประสงคข์องพระองค ์คุณภาพชีวติของผูค้นในชุมชนคริสตจกัรควรสะทอ้นคุณลกัษณะ 4  
ประการของคริสตจกัร คือ การเป็นประชากรของพระเจา้ พระกายของพระคริสต ์พระวหิารของพระ 
วญิญาณบริสุทธ์และครอบครัวของพระเจา้ กล่าวคือ เป็นชุมชนของผูท่ี้ใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นสรณะใน 
ชีวติ และด าเนินชีวติโดยพึ่งพาในพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมกบัพระเจา้และ 
ผูอ่ื้นในชุมชน ผูท่ี้ร่วมรับผดิชอบในพนัธกิจต่างๆ ในชุมชนคริสตจกัรและชุมชนสังคมโลก ดว้ยความ 
สมคัรสมานสามคัคี และดว้ยการพึ่งพาฤทธ์เดชจากพระวญิญาณบริสุทธ์ พนัธกิจหลกัท่ีคริสตจกัร 
จะตอ้งท ามีอยา่งนอ้ย 5 พนัธกิจ คือ การประกาศพระกิตติคุณแก่ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือ การสร้างสาวก หรือ การ 
พฒันาชีวติผูเ้ช่ือใหมี้คุณลกัษณะของสาวกแทข้องพระเยซูคริสต์ การสามคัคีธรรม หรือ การเอาใจใส่ 
ดูแล และเสริมสร้างชีวติของกนัและกนั การนมสัการพระเจา้ และการรับใชผู้ค้นในสังคมดว้ยเหตุน้ี  
หากคริสตจกัรในปัจจุบนัมีความประสงคจ์ะเป็นคริสตจกัรท่ีเขม้แขง็และเจริญเติบโต ผูค้นในชุมชน 
คริสตจกัรจ าเป็นจะตอ้งมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์และหลกั 
คริสตศ์าสนศาสตร์เร่ืองคริสตจกัร อีกทั้งตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวติของผูค้นในชุมชน และ 
ด าเนินพนัธกิจต่างๆ ของคริสตจกัรไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัพระประสงคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
อยา่งแทจ้ริง20 

2)  ชนิกานต์  โตแสงชัย วทิยานิพนธ์เร่ือง “แนวทางการจดัการหอศิลปวฒันธรรม 
เมืองเชียงใหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”  สรุปผลการศึกษา ดงัน้ี ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาภูมิหลงั 
ความเป็นมาของหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ ศึกษารูปแบบในการจดัการหอศิลปวฒันธรรมเมือง
เชียงใหม่ และแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบ
วิธีการจัดการท่ี เหมาะสมผลจากการศึกษามีดังน้ี  แม้หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จะมี
องคป์ระกอบการจดัการท่ีดีในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์ แต่ผูศึ้กษาพบวา่ยงัประสบปัญหาหลายประการ
จากการด าเนินงาน โดยสามารถจ าแนกปัญหาได ้2 ประการ ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                          
19คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี, อนุสรณ์ศาสนศาสตร์ศึกษา  100  ปี.  
20สาธนญั  บุณยเกียรติ, ชีวติและการท าพนัธกจิของคริสตจกัรที ่ 1  เชียงใหม่  สังกดัคริสตจกัรภาคที ่ 

1 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, รายงานวจิยั ฉบบัท่ี  263 มหาวทิยาลยัพายพั, 2555. 
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ประการท่ี 1 มีผูเ้ขา้ชมจ านวนน้อย เพราะหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ อาจมีการ
ประชาสัมพนัธ์ไม่เพียงพอ 

ประการท่ี 2 ไม่เป็นท่ีดึงดูดให้เขา้ไปเยี่ยมชมซ ้ าอีก เน่ืองจากตั้งแต่เปิดท าการอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ยงัไม่ไดมี้การปรับปรุงนิทรรศการ 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีคาดวา่จะสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสัมฤทธ์ิผล ผูศึ้กษา
คาดวา่จะมี 2 แนวทาง คือ  

1) แนวทางการแกไ้ขดา้นการจดัการบริหาร 
2) แนวทางการแกไ้ข ดา้นการจดัการแสดงภายในหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่  

ซ่ึงแนวทางทั้ง 2 คาดวา่จะสามารถท าให้มีผูค้นสนใจเขา้ชมหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่มากข้ึน 
รวมถึงรณรงคใ์ห้คนในทอ้งถ่ิน มีส านึกและมีส่วนร่วมในการจดัการหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ 
การเปิดโอกาสใหค้นในทอ้งถ่ิน สามารถขอเขา้ใชอ้าคารสถานท่ีท่ีวางอยู ่ของหอศิลปวฒันธรรมเมือง
เชียงใหม่ได ้ โดยอาจเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย ซ่ึงสามารถเป็นรายไดใ้ห้กบัหอศิลปวฒันธรรมเมือง
เชียงใหม่ไดอี้กทางหน่ึง การขอความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน านกัเรียน
มาทศันะศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในจงัหวดัไดเ้รียนรู้ถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
บา้นเกิดผา่นทางพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้21 

3)  สุรพงษ์ ธรรมบริสุทธ์ิ วิทยานิพนธ์ “วิเคราะห์การบริหารจดัการองค์กร กรณีศึกษา 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย”สรุปผลการศึกษาดงัน้ี ผูศึ้กษาสนใจในการศึกษาองคก์รคริสเตียนท่ี
ได้รับการยอมรับและความเช่ือถือว่าเป็นองค์กรดีเด่นในการพฒันา การสาธารณกุศล และก าลัง
ปรับเปล่ียนบทบาทและทิศทางในการด าเนินพนัธกิจ เป็นองคก์รให้การสนบัสนุนการด าเนินพนัธกิจ 
และพึ่งพาอาศยัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบองค์กรอิสระ (Interdependent) โดยมีผลสรุปดงัน้ี 
คือ ทิศทางการด าเนินพนัธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นรูปแบบ
บูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดสมดุล และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศไทยทั้ งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกระบวนทรรศน์  (Paradigm) การพฒันาเปล่ียนแปลงชีวิตของคนใน
สังคมโดยยึดหลกัการพฒันาท่ีมีองค์พระเยซูคริสต์เป็นศูนยก์ลางการด าเนินชีวิต (Christ – centered) 

                                                           
21ชนิกานต ์ โตแสงชยั,  แนวทางการจดัการหอศิลปวฒันธรรมเมอืงเชียงใหม่  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั

เชียงใหม่, การคน้ควา้ แบบอิสระ สาขาวชิาการจดัการศิลปะและวฒันธรรม  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
2556, หนา้ 3 – 4. 
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มุ่งเน้นการพัฒนาชีวิตของเด็ก (Child-focused) และให้ชุมชนเป็นฐานของกระบวนการพัฒนา 
(Community-based) ดังนั้ นมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของง
บุคลากร และระบบการท างานให้สามารถปรับตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ยทุธศาสตร์และทิศทางการด าเนินพนัธกิจก าหนดเป็นแผนระยะ 3  ปี โดยน าแนวคิดพื้นฐานจากพระ
ธรรม 1 โครินธ์ 15:58 “เหตุฉะนั้นพี่นอ้งท่ีรักของขา้พเจา้ ท่านจงตั้งมัน่อยู ่อยา่หวัน่ไหว จงปฏิบติังาน
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การของท่านจะ
ไร้ประโยชน์ก็หามิได้” เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นพยานถึงความรักอนั
ยิง่ใหญ่ของพระองคต่์อคนในสังคม22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22สุรพงษ ์ ธรรมบริสุทธ์ิ, วเิคราะห์การบริหารจดัการองค์กร กรณศึีกษามูลนธิิศุภนิมติแห่งประเทศ

ไทย, วทิยานิพนธ์วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวทิยาลยัพายพั, 2552. 
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2.4  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพฒันาห้องนมสัการ

แฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตส
แตนท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 

มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน                   

ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

การเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลิน ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้         

เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 
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บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  “การจดัการหอ้งนมสัการแฮมลิน มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดั
เชียงใหม ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท”์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบทท่ี
เก่ียวกบัคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์และประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมค
กิลวารี มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  ตลอดจนศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวทิยาลยัพระ
คริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม ่ ในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมา  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้องนมสัการแฮมลิน  รวมทั้ง
ปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโป
รเตสแตนท ์  เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์  ซ่ึงมีขั้นตอนและวธีิการศึกษา
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั 

3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

3.3 การศึกษาห้องนมสัการแฮมลิน อาคารวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี   มหาวทิยาลยั

 พายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.4 การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์และพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน ให้

 เป็นแหล่เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

3.5 การเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
 เสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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3.1 รูปแบบกำรวจัิย 

การค้นควา้แบบอิสระเร่ืองการจัดการห้องนมัสการแฮมลิน มหาวิทยาลัยพายพั จังหวดั

เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทท่ี

เก่ียวกบัคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์และประวติัความเป็นมาของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมค

กิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางศิลปกรรม 

แนวคิด และความหมายของศิลปะประดบัห้องนมสัการแฮมลิน กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงคุณค่าและ

ปัญหาของห้องนมสัการแฮมลิน อาคารวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั เพื่อ

พฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนา

นิกายโปรเตสแตนทมี์ลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใชเ้ทคนิคการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ

การพรรณนา 

3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษา ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรม องคค์ง

ความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทร์วมถึงวทิยาลยัพระคริสต์

ธรรมแมคกิลวารี แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลมา

จาก ต ารา  หนงัสือ เอกสาร งานวจิยั และส่ิงพิมพจ์ากสถาบนัการศึกษา หอ้งสมุด ไดแ้ก่ ส านกัหอสุม

ดมหาวทิยาลยัพายพั หอ้งสมุดดิวอลด ์มหาวทิยาลยัพายพั หอ้งสมุดคณะวจิิตรศิลป์ หอจดหมายเหตุ

มหาวทิยาลยัพายพั ตลอดจนเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดั

ระเบียบเรียบเรียงล าดบัความส าคญัและน าเสนอ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1) บริบทประวติัความเป็นมาของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทใ์นประเทศไทย 

1.1) คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่ประเทศไทย 
1.2) คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่ลา้นนา 

1.3) คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทเ์ขา้มาสู่เชียงใหม่ 

2)  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
2.1)  ทฤษฏีการเรียนรู้ 
2.2) แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
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2.3) แนวคิดการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 

3)  เอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1)  เอกสารและหนงัสือ 
3.2)  งานวจิยั 

4)  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

ดงัรายละเอียดผลการศึกษาในบทท่ี 2 

3.3 กำรศึกษำห้องนมัสกำรแฮมลนิ อำคำรวทิยำลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวำรี  มหำวทิยำลยัพำยพั   

 จังหวดัเชียงใหม่ 

เป็นขั้นตอนท่ีสอง  ท่ีท าการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกบัการศึกษาห้อง

นมสัการแฮมลิน  อาคารวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  ใน

รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

ตลอดจนปัญหาของห้องนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสต์ศาสนา

นิกายโปรเตสแตนท ์ ซ่ึงการศึกษามีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

1) ศึกษาประวติัความเป็นมาของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัย
พาย ัพท าการศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพาย ัพ   ในบริบททาง
ประวติัศาสตร์  บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั  จงัหวดั
เชียงใหม ่

2) การศึกษาห้องนมัสการแฮมลิน  อาคารวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
ท าการศึกษารายละเอียดของห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี           
ทั้งประวติัความเป็นมา  ท่ีตั้งและลกัษณะของห้องนมสัการแฮมลิน  กิจกรรมและพิธีการต่างๆของ
หอ้งนมสัการแฮมลิน  ตลอดจนศิลปกรรม  แนวคิด และความหมายของหอ้งนมสัการแฮมลิน 

การศึกษาในขั้นตอนน้ี  เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ซ่ึงเป็นการส ารวจทาง
กายภาพ การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จากอาจารย ์
บุคลากร นกัศึกษา และศิษยเ์ก่าวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี นกัวิชาการ และบุคคลทัว่ไปท่ี
สามารถให้ข้อมูลได้  โดยเลือกผู ้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  อย่างไม่จ  ากัด
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จ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้น  เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวมาแลว้ ไดต้รวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  
และท าการวิเคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของห้องนมสัการแฮมลิน  น าผลการศึกษามาเรียบเรียง
และน าเสนอ  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1) ประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวทิยาลยัพายพั 
1.1)  ท่ีตั้ง 
1.2)  ประวติัการก่อตั้ง 
1.3)  วตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง 
1.4)  บทบาทหนา้ท่ีของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี  

2) การศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลิน  อาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 
2.1)  ประวติัความเป็นมาของหอ้งนมสัการแฮมลิน 
2.2)  ท่ีตั้งและลกัษณะของหอ้งนมสัการแฮมลิน 
2.3)  กิจกรรมและพิธีการต่างๆของหอ้งนมสัการแฮมลิน 
2.4)  ศิลปกรรม  แนวคิด และความหมายของหอ้งนมสัการแฮมลิน 

3) การวเิคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลิน 
3.1)  วิเคราะห์คุณค่าและความส าคญัของห้องนมสัการแฮมลินท่ีส่งเสริมความ

เขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์
3.2)  วเิคราะห์ปัญหาของห้องนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและ

ศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

ดงัรายละเอียดไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 
 

3.4 กำรศึกษำเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรอนุรักษ์และพัฒนำห้องนมัสกำรแฮมลิน ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ เพือ่เสริมสร้ำงศรัทธำและควำมเข้ำใจในคริสต์ศำสนำนิกำยโปรเตสแตนท์ 

เป็นขั้นตอนการศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์และพฒันาห้องนมสัการแฮ

มลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์  

โดยมีขั้นตอนของการศึกษา คือ 
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1)  กำรศึกษำและเก็บข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทีเ่กีย่วข้องถึงแนวทำง กำร
อนุรักษ์และพัฒนำห้องนมัสกำรแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงศรัทธำและควำมเข้ำใจใน
คริสต์ศำสนำนิกำยโปรเตสแตนท์ 

เป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ดว้ยวิธีการ

สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผูใ้ห้

ข้อมูล ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีคัดเลือกจากการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จาก

คณาจารย ์ เจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพายพั  นกัศึกษาวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  

นกัวิชาการและศิลปินผูเ้ก่ียวขอ้ง  จ  านวน 15 คน  ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางการจดัการ

อนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจใน

คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

วิธีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีคดัเลือกจากการ

สุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) เพราะต้องการข้อมูลจากผู ้สนทนา จากผู ้เก่ียวข้อง คือ จาก

คณาจารย ์ เจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพายพั  นกัศึกษาวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  

ศิษยเ์ก่าและศิลปินผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมจ านวน 15 คน ประกอบดว้ย   

- อนุศาสนาจารย ์ดร.สาธนญั บุญยเกียรติ คณบดีวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 

- ศาสนาจารยม์านิตย ์มณีวงค ์  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพชีวติ  

         วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 

- อาจารยว์ทิยา พุทธรักษา           อาจารยผ์ูส้อนวทิยาลยัพระคริสตธ์รรม 

         แมคกิลวารี 

- ผูป้กครองวรชาติ แผน่ชยัภูมิ  เจา้หนา้ท่ีวทิยาลยัพระคริสตธ์รรม 

         แมคกิลวารี 

- นางกจัมาต ์วสุิทธิชน   เจา้หนา้ท่ีวทิยาลยัพระคริสตธ์รรม 

         แมคกิลวารี 

- ผูป้กครองไสว ชินวงศ ์   ศิลปิน 

- นายวรพณ์ เล้ียงประไพพนัธ์  นกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิล 

         วารีระดบัปริญญาโท 
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- นายชาโลม เกษมใจเจริญ   นกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิล 

         วารีระดบัปริญญาตรี 

- นายวรียทุธ แกว้ใจ    นกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิล 

         วารีระดบัปริญญาตรี 

- นางสาวจุฑารัตน์ ช่ืนจิตร์   นกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิล 

         วารีระดบัปริญญาตรี 

- ศาสนาจารยธี์รพงษ ์ชยัศรี   ศิษยเ์ก่า 

- ศาสนาจารยว์เิชียร จนัทร์หอม  ศิษยเ์ก่า 

- ศาสนาจารยม์านะ ดวงสุวรรณ  ศิษยเ์ก่า 

- นางกาญจนา รักสกุลใหม่   บุคลากรส านกังานศาสนกิจ มหาวทิยาลยั 

         พายพั 

- นางสาวพุทธชาด วชิยัค  า   นกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

         มหาวทิยาลยัพายพั 

การสนทนากลุ่ม  (Focus group discussion) คร้ังน้ี  ใช้สถานท่ีสนทนาท่ีห้องนมัสการแฮมลิน 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ใชเ้วลาในการสนทนากลุ่มประมาณ 2 ชัว่โมง โดยมีผูศึ้กษาท าหนา้ท่ี 

เป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderater) ในประเด็นสนทนาท่ีเก่ียวกบัแนวทางการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันา 

ห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกาย

โปรเตสแตนท ์ ซ่ึงผลของการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปวา่ 

1) การจะจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ไดน้ั้น 

 วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีตอ้งร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัพายพัและหน่วยงานภายนอกท่ีสังกดั 

ภายในเครือสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในการประชาสัมพนัธ์ถึงคุณค่าและความส าคญัของหอ้ง 

นมสัการแฮมลินใหเ้ป็นท่ีรู้จกั โดยเร่ิมจากประชาสัมพนัธ์ไปยงัคณะหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

พายพั และจึงประชาสัมพนัธ์ออกไปยงัหน่วยงานภายนอก 

2) วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีควรจดัท าเอกสารขอ้มูล เป็นหนงัสือ แผน่พบั 

 หรือท่ีคั้นหนงัสือ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่งานศิลปะรวมถึงประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรม 
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แมคกิลวารี 

ดงัรายละเอียดท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 5 

2) กำรศึกษำวเิครำะห์เพือ่หำแนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะสมในกำรอนุรักษ์และพฒันำ 
ห้องนมัสกำรแฮมลนิให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่เสริมสร้ำงศรัทธำและควำมเข้ำใจในคริสต์ศำสนำนิกำย 
โปรเตสแตนท์ 

เป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจใน
คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์โดยน าผลการศึกษาและแนวคิดทฤษฎีมาประกอบการพิจารณา 
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1) ผลของการศึกษาสภาพปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลิน 

2) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดใ้ชว้ิธีการสนทนา

กลุ่ม (Focus group discussion) จากคณาจารย ์ เจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพายพั  นักศึกษา

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ศิษยเ์ก่าและศิลปินผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทาง 

การจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความ

เขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

3) แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี  ท่ีได้เสนอไวใ้นบทท่ี 2  ซ่ึงได้แก่

แนวคิดการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และทฤษฎีการเรียนรู้  น ามาประกอบกนัในการวเิคราะห์และ 

พิจารณาคร้ังน้ี   

ซ่ึงในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษาทั้ง 3 ขอ้ ดงักล่าวนั้น  ผูศึ้กษาได้
ท าการวเิคราะห์และพิจารณา  และไดต้ดัสินใจลงความเห็นวา่  แนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมใน
การอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจ
ในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์  ควรมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

ก) การอนุรักษศิ์ลปะกระจกสี  เน่ืองจากเป็นงานศิลปะท่ีมีคุณค่าทางศิลปกรรม  ควรจะมี
แนวทางอนุรักษ์ให้คงอยู่ไม่ให้ถูกท าลายเปล่ียนแปลงโดยการเผยแพร่ให้ประชากรในมหาวิทยาลยัพายพั 
รวมถึงประชากรภายในหน่วยงานสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดท้ราบและรู้ถึงคุณค่า รวมถึง
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เสนอมาตรการการดูแลรักษาเพื่อป้องกนัไม่ให้มีการด าเนินการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือหาก
จ าเป็นตอ้งซ่อมแซม  ก็ใหเ้ขา้ใจรักษาตามสภาพเดิมใหม้ากท่ีสุด   

ข) การพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความ
เขา้ใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์  ในงานศิลปะกระจกสีซ่ึงคนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เขา้ใจใน
ความหมายของภาพ ควรจะจดัท าส่ือต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ  เช่น  หนงัสือ  แผน่พบั แผน่ท่ี
คัน่หนงัสือ ป้าย หรือบอร์ดนิทรรศการเสริม เพื่อเป็นส่ือความรู้ใหเ้กิดความเขา้ใจในคุณค่า และความหมาย  
ท่ีจะช่วยเพิม่บรรยากาศเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทม์ากข้ึน  
ดงัรายละเอียดท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 5 

3.5 กำรเสนอแนวทำงกำรอนุรักษ์และพัฒนำห้องนมัสกำรแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร
 ศรัทธำและควำมเข้ำใจในคริสต์ศำสนำนิกำยโปรเตสแตนท์ 

หวัขอ้น้ีเป็นการเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์   ซ่ึงผลการศึกษาไดเ้สนอ
แนวทางของการจดัการ  ดงัน้ี 

1) การอนุรักษศิ์ลปะกระจกสี 

2)  การพฒันาส่ือเผยแพร่คุณค่าของห้องนมัสการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
  เสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

2.1) ท าหนงัสือเผยแพร่ประวติัวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีและคุณค่า
ของศิลปะกระจกสีสู่สาธารณชนและไปยงัการเรียนการสอนคริสเตียน
ศึกษา (Sunday School) 

2.2)  จดัท าป้ายน าชมและบอร์ดนิทรรศการ 
2.3)  เผยแพร่ขอ้มูลทางเวปไซค ์ 

3) จดัการหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวติเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 

ดงัรายละเอียดท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 5 
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บทที่  4 

การศึกษาห้องนมสัการแฮมลนิ อาคารวทิยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวารี  

มหาวทิยาลยัพายพั จังหวดัเชียงใหม่ 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัการศึกษาห้องนมสัการแฮมลิน  
อาคารวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  ในรายละเอียดท่ี
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจน
ปัญหาของห้องนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสต์ศาสนานิกายโปร 
เตสแตนท ์ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.1 ประวติัความเป็นมาของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั 
4.1.1  ท่ีตั้ง 
4.1.2  ประวติัการก่อตั้ง 
4.1.3  วตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง 
4.1.4  บทบาทหนา้ท่ีของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี  

4.2  การศึกษาหอ้งนมสัการแฮมลิน  อาคารวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 
4.2.1  ประวติัความเป็นมาของหอ้งนมสัการแฮมลิน 
4.2.2  ท่ีตั้งและลกัษณะของหอ้งนมสัการแฮมลิน 
4.2.3  กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ของหอ้งนมสัการแฮมลิน 
4.2.4  ศิลปกรรม  แนวคิด และความหมายของหอ้งนมสัการแฮมลิน 

4.3  การวิเคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลิน 
4.3.1 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคญัของห้องนมสัการแฮมลินท่ีส่งเสริมความเขา้ใจและ

ศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์



 
 

41 

4.3.2 วิเคราะห์ปัญหาของห้องนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาใน
คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวารี มหาวิทยาลยัพายพั 

หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวิทยาลยั 
พระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ซ่ึงถือวา่เป็นสถาบนัฝึกอบรมทางดา้นศาสนศาสตร์แห่งแรกของ 
คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทใ์นประเทศไทย ไดรั้บการยกฐานะจากคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี
ข้ึนเป็น “วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี” ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัพายพั สมยัวิสามญั 
คร้ังท่ี 1/1549 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2549 ภายใตโ้ครงสร้างการบริหารในวาระท่ีศาสนาจารย ์ผศ. ดร. 
ประดิษฐ ์เถกิงรังสฤษฎ ์ด ารงคต์  าแหน่งอธิการบดี  

4.1.1  ที่ตั้ง 

วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั ตั้งอยูใ่นบริเวณมหาวิทยาลยั
พายพัเขตแกว้นวรัฐ ถนนแกว้นวรัฐ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 โทรศพัท ์
053-306512-3โทรสาร 053-249508 อีเมล ์MCD@payap.ac.th 
 

 
ภาพท่ี 4.1  แผนท่ีมหาวทิยาลยัพายพั  

ท่ีมา : http://www.payap.ac.th 
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ภาพท่ี 4.2 แผนท่ีภายในมหาวิทยาลยัพายพั เขตแกว้นวรัฐ 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/search 
 

4.1.2  ประวัติการก่อตั้ง 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพาย ัพ  (McGilvary College of 
Divinity, Payap University) เป็นสถาบนัฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์แห่งแรกของคริสต์ศาสนานิกาย
โปรเตสแตนตใ์นประเทศไทย ก าเนิดข้ึนมาจากแนวคิดของศาสนาจารย ์ดร. แดเนียล แมคกิลวารี หรือ 
“พ่อครูหลวง” ท่ีต้องการ ฝึกอบรมคริสเตียนในท้องถ่ินเพ่ือเป็นก าลงัในการปฏิบัติพันธกิจการ
ประกาศและเป็นผูน้  าให้กบัคริสตจกัร ดว้ยการจดัตั้งสถาบนัฝึกอบรมข้ึนในปีค.ศ.1883 (พ.ศ.2426) 
แต่ไม่ประสบผลส าเร็จต่อมาในปี ค.ศ.1889  (พ.ศ.2433)  คณะกรรมการการศึกษาของมิชชันนารี
อเมริกนัเพรสไบทีเรียนไดมี้มติให้จดัตั้งโรงเรียนฝึกอบรมศาสนศาสตร์ ข้ึนอย่างเป็นทางการภายใต้
ความรับผิดชอบของศาสนาจารยว์ิลเลียม คลิฟตนั ดอดด ์แต่เน่ืองจากจ านวนผูส้นใจเรียนมีนอ้ย และ
ไม่มีสถานฝึกอบรมท่ีแน่นอน ตอ้งจดัการฝึกอบรมแบบชั้นเรียนเคล่ือนท่ีไปตามคริสตจกัรต่าง ๆ 
โรงเรียนฝึกอบรมศาสนศาสตร์จึงตอ้ง ปิดตวัลงในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) และในปีค.ศ.1912 (พ.ศ.
2455) โรงเรียนฝึกอบรมศาสนศาสตร์ไดเ้ปิดข้ึนอีกคร้ังภายใตก้ารน าของศาสนาจารยเ์ฮนร่ี ไวท ์โดยมี
อาคารเรียนชัว่คราวท่ีบา้นหนองเส้ง จงัหวดัเชียงใหม่ และไดมี้การสร้างอาคารเรียนท่ีมัน่คงข้ึนโดย
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ไดรั้บเงินถวายจาก มร.จอห์น หลุยส์ ซีเวอร์ แรนซ์ ผูป้กครองคริสตจกัรเคลฟเวอร์แลนด์ รัฐโอไฮโอ 
นิกายเพรสไบทีเรียน เป็นจ านวน 15,000 ดอลลาร์ เรียกวา่ “อาคารซีเวอแรนซ์อนุสรณ์” หรือคนทัว่ไป
เรียกว่า “ตึกหลวง” โรงเรียนแห่งน้ีไดจ้ดทะเบียนขอตั้ งสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฏร์ในปี ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461)  และไดรั้บการพฒันาดา้นการเรียนการสอนเร่ือยมา จนกระทัง่ปี 
ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467) โรงเรียนแห่งน้ีจึงไดเ้รียกว่า “วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม แมคกิลวารี” เพื่อเป็น
เกียรติแด่ศาสนาจารยด์าเนียล นางโซเฟีย แมคกิลวารี มิชชนันารีผูบุ้กเบิกและวางรากฐานการประกาศ
คริสตศ์าสนาในลา้นนา ช่วงปี ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473) วิทยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารีไดมี้บทบาท
อยา่งมากในการเตรียมศิษยาภิบาลส าหรับคริสตจกัรในภาคเหนือ แต่หลงัจากท่ีมีการประกาศฟ้ืนฟูน า
โดย ดร.จอห์น ซง ผูป้ระกาศฟ้ืนฟูจากประเทศจีน ระหว่างปี ค.ศ. 1938-1939 (พ.ศ.2481-2482) ได้
ก่อใหเ้กิดการแตกแยกทางความคิดในดา้นศาสนศาสตร์ระหว่างผูติ้ดตามดร.จอห์น ซง กบัผูน้  าของ
วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ในท่ีสุดทางมิชชั่นจึงได้ปิดวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมฯ เม่ือปี 
ค.ศ.1940  (พ.ศ.2483)  และในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ปลายปี ค.ศ.1941-1945 (พ.ศ.2484-2488) 
อาคารเรียนและ สถานท่ีของวิทยาลยัฯ ถกูใชเ้ป็นโรงพยาบาลสนามของกองทหารญ่ีปุ่น1 

วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีไดเ้ปิดอีกคร้ังในปี ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492) โดยมี
ศาสนาจารย ์เฮอร์เบิท เกรเธอร์ เป็นผูอ้  านวยการและศาสนาจารยป์ระเสริฐ อินทะพนัธ์ุ เป็นครูใหญ่ 
จนกระทั่งปี ค.ศ.1956 (พ.ศ.2499)  ศาสนาจารย์ ดร. อี จอห์น แฮมลิน ได้เข้ามาเป็นผูอ้  านวยการ 
ค.ศ.1956 – 1975 (พ.ศ.2499–2518)ระหวา่งน้ีท่านไดป้รับปรุงและยกมาตรฐานการศึกษาศาสนศาสตร์
ไปสู่ระดบัอุดมศึกษา จนเป็นท่ียอมรับของสถาบนัศาสนศาสตร์นานาชาติ ท่านไดก่้อตั้งแผนกต่าง ๆ 
เช่น ดนตรีศึกษา ศูนยศึ์กษาคริสเตียนบริการ แผนกคริสเตียนศึกษา และโครงการต าราศาสนศาสตร์ 
เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อพนัธกิจของคริสตจกัรและสังคมอย่างกวา้งขวาง2 ในปี ค.ศ.1962 (พ.ศ.
2505) ไดมี้มติของคณาจารยว์ิทยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารีเปล่ียนช่ือสถาบนัเป็นวิทยาลยัพระ
คริสตธ์รรมแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย (Thailand Theological Semminary) เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบักระแสของสถาบนัศาสนศาสตร์ในเอเซียท่ีไม่ใช้ช่ือของมิชชันนารีหรือชาวต่างชาติมาเป็นช่ือ
สถาบนัเม่ือรัฐบาลประกาศใช้พระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในปีค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) 
ความตั้ งใจในการยกระดบัการศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์ ให้เทียบเท่ากบัสถาบันอุดมศึกษาทั้ งใน

                                                           
1 ช านาญ แสงฉาย,จากตบูนอ้ยสู่ตึกหลวง,คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี, อนุสรณ์ศาสนศาสตร์ศึกษา 

100  ปี,  เชียงใหม่: โรงพิมพน์ครพิลม์ ,2533,หนา้ 24. 
2 วิลเลียม เจ โยเดอร์,พฤศิจกายน เดือนระลึกพระคริสตธรรม (2001) คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี 

มหาวิทยาลยัพายพั เชียงใหม่,ข่าวคริสตจักร สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ปีท่ี 70 ฉบบัท่ี 617 พฤศจิกายน 2001, 
หนา้ 26. 
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ประเทศและต่างประเทศของศาสนาจารย ์ดร. อี จอห์น แฮมลิน กป็ระสบผลส าเร็จโดยสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทยได้เห็นชอบให้รวมสถาบันการศึกษา 2 แห่งเขา้ดว้ยกนัเพ่ือจดัตั้ งเป็นวิทยาลยัคือ
โรงเรียนพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั แมคคอร์มิค และ
คณะกรรมการจดัตั้งไดย้ืน่เร่ืองต่อกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจดัตั้งสถาบนั อุดมศึกษาเอกชน ในท่ีสุดจึง
ไดรั้บความเห็นชอบให้จดัตั้งเป็น “วิทยาลยัพายพั”3 ไดส้ าเร็จ และเปิดการเรียนการสอนคร้ังแรกใน
เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517)  ในระยะเร่ิมแรกของการจดัตั้งนั้น วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมฯ 
ยงัไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของวิทยาลัยพายพัอย่างเต็มตัวเพียงแต่ได้ผนวกบางแผนก เข้าใน
หลกัสูตรของวิทยาลยัพายพัเท่านั้น และในปี ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมฯ จึงได้
เปล่ียนสถานะเป็นคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มีฐานะเทียบเท่าคณะหน่ึงของวิทยาลยัพายพั ตาม
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลยัพายพั โดยมีศาสนาจารย ์ดร.แมน้ พงษอ์ุดม เป็นคณบดีคนแรกและ
ในปีค.ศ.1984 (พ.ศ.2527) วิทยาลยัพายพัไดรั้บการอนุมติัจากทบวงมหาวิทยาลยัใหเ้ปล่ียนสภาพเป็น 
“มหาวิทยาลยัพายพั” นับว่าวิทยาลยัพายพัเป็นวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการ
เปล่ียนสถานะจาก  “วิทยาลยั”  เป็น  “ มหาวิทยาลยั” ในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ.2549) ถึงปัจจุบนัปี ค.ศ.
2015 (พ.ศ.2558)  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็น “วิทยาลยัพระคริสตธรรม
แมคกิลวารี” (McGilvary College of Divinity) เพ่ือใหมี้ความคล่องตวัในการบริหารและใหมี้ศกัยภาพ
ในการท าพนัธกิจในการเตรียมผูรั้บใชพ้ระเจา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคริสตจกัรมากยิง่ข้ึน4  
 

                                                           
3 ประดิษฐ ์เถกิงรังสฤษฏ,์วิทยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี,ข่าวคริสตจักร สภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย, ปีท่ี 75 ฉบบัท่ี 674 สิงหาคม 2006, หนา้ 20. 
4 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 21. 
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ภาพท่ี 4.3 อาคารเรียนวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) – ปัจจุบนั 
ท่ีมา : วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 

 

4.1.3  วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง 

 วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเพ่ือ 
1) เพ่ือฝึกฝนผูรั้บใชใ้หมี้ความรู้ความเขา้ใจ ดา้นคริสตศ์าสนศาสตร์อยา่งลึกซ้ึง  

มีวฒิุภาวะทางดา้นจิตใจ จิตวิญญาณ และมีทกัษะ ความสามารถในการท าพนัธกิจ อีกทั้งเป็นผูรั้บใช ้
ตามแบบอยา่งของพระเยซูคริสตใ์นคริสตจกัรและสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยและ 
ภมิูภาคเอเชียอาคเนย ์

2) เพื่อฝึกฝนผูรั้บใชใ้หส้ามารถเปล่ียนแปลง พฒันาคริสตจกัรและสงัคมบน 
รากฐานพระกิตติคุณ 

3) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ คน้ควา้ วิจยั จดัการองคค์วามรู้ทางคริสตศ์าสน 

ศาสตร์ พร้อมทั้งน าไปใชใ้นการพฒันาคริสตจกัรและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 
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 ปณิธาน 

 วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเป็นสถาบนั (และชุมชนของผูเ้ช่ือ) ท่ีมุ่งมัน่เสริมสร้าง 
ผูรั้บใชพ้ระเจา้เพ่ือคริสตจกัร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยและภมิูภาคเอเชียอาคเนย ์ท่ีน าการ 
ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาชีวิตจิตวิญญาณและพนัธกิจของคริสตจกัร ซ่ึงจะน าไปสู่ 
การเปล่ียนแปลงและพฒันาสงัคม บนรากฐานพระกิตติคุณ 
 

วิสัยทัศน์ 

“สร้างผูรั้บใชเ้พ่ือเปล่ียนแปลงสงัคมบนรากฐานพระกิตติคุณ” 

4.1.4 บทบาทหน้าที่ของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลวิารี  

 อาจารยส์มนึก จาริเพญ็ และคณะไดเ้คยร่วมกนัเขียนปณิธานของวิทยาลยัพระคริสต ์

ธรรมฯ เน่ืองในวนัฉลองครบรอบ 100 ปี ในปี ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) ไวว้า่  

 ขา้พเจา้จะเรียนและจะสอนเพ่ือใหเ้กิดการอุทิศรับใชพ้ระเจา้ดว้ยความรัก และเช่ือฟัง 

พระบญัชาของพระองคอ์ยา่งสุดจิตสุดใจ 

ขา้พเจา้จะเรียนและจะสอนเพื่อให้รอบรู้วิทยาการอนัเป็นประโยชน์ในการรับใช้และ

ร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเพ่ือนมนุษยท์ั้งมวล 

ขา้พเจา้จะอุทิศตนพฒันาการเรียนและการสอนเพื่อใหบ้รรลุถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

และความเป็นเลิศในพนัธกิจการรับใช้5 

เพราะวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีถือก าเนิดข้ึนโดยมีเป้าหมายส าคญัคือการ

อบรม ฟมูฟักและพฒันาดา้นจิตวญิญาณผูท่ี้จะรับใชพ้ระเจา้ และสร้างบุคคลท่ีประสงคจ์ะรับใชพ้ระ

เจา้ใหส้ามารถท าพนัธกิจตามจุดยนืท่ีวา่ “รักพระเจา้ดว้ยสุดจิตสุดใจและรักเพ่ือนบา้นเหมือนรัก

ตนเอง และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในการรับใชพ้ระเจา้และมนุษย”์ ดงันั้นวิทยาลยัพระคริสต์

ธรรมแมคกิลวารี จึงมีหนา้ท่ีส าคญัคือ การอบรมสัง่สอนองคค์วามรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และ

                                                           
5 สมนึก จาริเพญ็และคณะ, อนุสรณ์ศาสนศาสตร์ศึกษา  100  ปี, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ ์นครพิลม์),

หนา้ 181.   
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สร้างเสริมความเขม้แขง็ฝ่ายจิตวญิญาณ (Spiritual Growth) ใหน้กัศึกษาเป็นทหารกลา้ขององค ์

พระเยซูคริสต ์เป็นท่ีพ่ึงทางจริยธรรมของสงัคม เป็นหอ้งสมุดท่ีมีชีวิต เพราะฉะนั้นนกัศึกษาท่ีส าเร็จ

จากวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีจะตอ้งมีความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการ รู้ทนัสงัคม และมี

ความสุขเม่ือมีโอกาสไดรั้บใชผู้อ่ื้น ดงัวิสยัทศัท่ีวา่ “สร้างผูรั้บใชเ้พื่อเปล่ียนแปลงสงัคมบนรากฐาน

พระกิตติคุณ” 

4.2 การศึกษาห้องนมัสการแฮมลนิ  อาคารวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวารี 

4.2.1  ประวัติความเป็นมาของห้องนมัสการแฮมลนิ 

หอ้งนมสัการแฮมลิน เป็นหอ้งนมสัการท่ีอยูใ่นอาคารเรียนของวิทยาลยัพระคริสตธรรม

แมคกิลวารี ถือวา่เป็นหอ้งส าคญัท่ีตอ้งมีอยูใ่นอาคารทางศาสนาโดยเฉพาะในสถาบนัท่ีมีการเรียนการ

สอนทางดา้นศาสนศาสตร์ เพื่อใชเ้ป็นหอ้งส าหรับประกอบศาสนพิธีส าหรับนกัศึกษา บุคลากร หรือค

ริสตชน การภาวนาอธิษฐาน การฝึกฝนในเร่ืองพิธีกรรมทางศาสนา หอ้งนมสัการแห่งน้ีตั้งข้ึนเพ่ือเป็น

เกียรติแด่ ศาสนาจารย ์ดร. อีจอห์น แฮมลิน ผูมี้บทบาทส าคญัยิ่งในการวางรากฐานการศึกษาคริสต์

ศาสนศึกษา ระดบัสูงของประเทศไทย ในสมยัท่ีท่านด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการวิทยาลยัพระคริสต์

ธรรมเชียงใหม่ (Thailand Theological Seminary หรือ TTS) เป็นผู ้ร่วมก่อตั้ งมหาวิทยาลัยพายพั

โดยรวมโรงเรียนพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยัแมคคอร์มิค  

จดัตั้งเป็นวิทยาลยัพายพัและเปิดการเรียนการสอนคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517)6         

                                                           
6 ประดิษฐ ์เถกิงรังสฤษฏ,์ วทิยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี, หนา้  20. 
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ภาพท่ี 4.4 ศาสนาจารย ์ดร. อี จอห์น  แฮมลิน 

ท่ีมา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัพายพั 
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4.2.2  ที่ตั้งและลกัษณะของห้องนมัสการแฮมลนิ 

ห้องนมสัการแฮมลิน เป็นห้องนมสัการท่ีอยู่ในอาคารเรียนชั้นท่ี 2 ภายในอาคารสูง  
3 ชั้นของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี โดยท่ีชั้นท่ี 1 ประกอบไปดว้ยห้องเรียนต่าง ๆ ของ
นักศึกษา ชั้นท่ี 2 ประกอบไปดว้ยห้องพกัอาจารย ์ส านักงาน และห้องประชุม (ดงัรายละเอียดตาม
แผนผงัท่ี 4.1) ชั้นท่ี 3 ทั้งชั้นจดัเป็นห้องสมุดช่ือว่า “ห้องสมุดดิวอลด์” ซ่ึงเป็นห้องสมุดท่ีมีเอกสาร
คน้ควา้เฉพาะส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีและนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์มิค ห้องนมัสการแฮมลินมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ปูด้วยไมข้ัดมัน มีขนาดกวา้ง  
4.80 เมตร และยาว 6.00  เมตร จากโครงสร้างเดิมของสถาปนิกซ่ึงเป็นเพียงห้องโล่ง ๆ ศาสนาจารย ์
วิลเลียม เจ. โยเดอร์ คณบดีคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี7 (ในสมยันั้น) จึงไดม้อบหมายใหผู้ป้กครอง
ไสว ชินวงศ์ ศิลปินประจ าคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีเป็นผูอ้อกแบบและตกแต่งภายในห้อง 
ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นหอ้งนมสัการ โดยศาสนาจารยว์ิลเลียม เป็นผูน้  าความคิดในเร่ืองการออกแบบ
ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นหอ้งท่ีสามารถมองออกไปดา้นนอกไดแ้ละให้แสงผ่านเขา้มาในหอ้งไดโ้ดยไม่ใชว้ิธี
สร้างหน้าต่างแบบเปิด-ปิด เพื่อตดัเสียงรบกวนจากภายนอก ผูป้กครองไสว จึงไดน้ าศิลปะกระจกสี 
(Stained Glass) มาใชต้กแต่งภายในหอ้งนมสัการแฮมลิน โดยห้องนมสัการถูกออกแบบให้มีการแบ่ง
พ้ืนท่ีออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) บริเวณประกอบศาสนพธีิ  

   บริเวณประกอบศาสนพิธี มีขนาดกวา้ง 4.30 เมตร ยาว 1.20 เมตร ยกพ้ืนข้ึนสูง 
กวา่พ้ืนหอ้งปกติเลก็นอ้ยบนเวทีจะประกอบดว้ยอุปกรณ์ศาสนพิธีต่าง ๆ  ตั้งอยูภ่ายในหอ้ง (ดงัรายละเอียด 
ตามแผนผงัท่ี 4.2 บริเวณประกอบศาสนพิธี) 
  เชิงเทียนส าหรับจุดไฟเป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งด าเนินการก่อนท่ีจะมีพิธีนมสัการพระเจา้
เกิดข้ึนในอดีตเรียกวา่คนัประทีป8 จะจุดสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืนหมายความวา่พระเจา้สถิตยแ์ละ
ประทบัอยูซ่ึ่งพระเยซูคริสตเ์ปรียบเสมือนความสวา่งของโลก (หมายเลข 1) 
  เทียนพิธี ตั้ งอยู่ตรงบริเวณกลางเวที มีเทียน 2 แท่ง หมายถึงพนัธสัญญาเดิมและ 
พนัธสญัญาใหม่ (หมายเลข 2) 
  ไมก้างเขน เป็นสญัลกัษณ์เพื่อระลึกถึงพระเยซู (หมายเลข 3) 

                                                           
7 ค าส่ังมหาวทิยาลัยพายัพท่ี 83/2529, ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2529, เร่ือง แต่งตั้งคณบดี. 
8 พระธรรมฮีบรู, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 9 ขอ้ 1 - 3, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 452. 
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  อปูถวายทรัพย ์ใชส้ าหรับรับวางถุงถวายทรัพย ์(หมายเลข 4) 
  ธรรมมาศส าหรับผูน้  า (หมายเลข 5) 
  ท่ีนัง่ส าหรับผูน้  า (หมายเลข 6) 
  ธรรมมาศส าหรับผูเ้ทศนา (หมายเลข 7) 
  ท่ีนัง่ส าหรับผูเ้ทศนา (หมายเลข 8) 
  ไมก้างเขน ตั้งไวบ้ริเวณดา้นขวาของเวที (หมายเลข 9) 

2) บริเวณผู้ร่วมนมัสการ (ประชากร)  
  บริเวณผูร่้วมนมสัการ (ประชากร) มีขนาดกวา้ง 4.80 เมตร ยาว 4.80 เมตร ประกอบไปดว้ย 
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูภ่ายในหอ้ง (ดงัรายละเอียดตามแผนผงัท่ี 4.1 บริเวณผูร่้วมนมสัการ) 
  โต๊ะศีลมหาสนิท (หมายเลข 1) หมายถึงโต๊ะส าหรับท าพิธีมหาสนิท เป็นพิธีท่ีระลึกถึง
องค์พระเยซูคริสต์ท่ีส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพ่ือไถ่ความผิดบาปของเรา โต๊ะน้ีจะวางอยู่ดา้นล่าง
เวทีใกลป้ระชากรท่ีสุด 
  เป็นเปียโนเก่าแก่ตั้งแต่สมยัแม่ครูแมคกิลวารี (หมายเลข 2) 
  เปียโนส าหรับบรรเลงเพลงเพ่ือประกอบการนมสัการ หรือประกอบพิธีการต่าง ๆ 
(หมายเลข 3) 
  คียบ์อร์ดส าหรับบรรเลงเพลงเพื่อประกอบการนมสัการ หรือประกอบพิธีการต่าง ๆ  
(หมายเลข 4) 
  โต๊ะไมอ้ยู่ดา้นขา้งซ้าย และขวา ชิดผนังห้องทั้งสองดา้นส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ภายในหอ้งท่ีไม่สามารถนัง่กบัพ้ืนได ้(หมายเลข 5) 
  เบาะส าหรับรองนัง่เพ่ือร่วมในพิธีการ (หมายเลข 6) 
  ประตูทางเขา้หอ้งนมสัการ มี 3 ช่องทาง (หมายเลข 7) 

  ทั้งน้ีบริเวณพ้ืนหอ้งทั้งสองส่วนไดปู้ดว้ยไมมี้สีเดียวกนัทั้งส้ินเป็นสญัลกัษณ์หมายถึง
ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดในพระเยซูคริสตจ์นกระทัง่ตายไป เราจะอยูใ่นพระเยซูคริสตเ์สมอ 
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แผนผงัท่ี 4.1 แผนผงัอาคารวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ชั้นท่ี 2 
 

 
 

แผนผงัท่ี 4.2 แผนผงัภายในหอ้งนมสัการแฮมลิน  
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ภาพท่ี 4.5 บริเวณทางเขา้สู่ชั้น 2 อาคารวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี  
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ประตูทางเขา้หอ้งนมสัการแฮมลิน 
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ภาพท่ี 4.7 ภายในหอ้งนมสัการแฮมลิน 

 

4.2.3 กจิกรรมและพธีิการต่าง ๆ ของห้องนมัสการแฮมลนิ 

  หอ้งนมสัการแฮมลินเป็นสถานนมสัการท่ีเสริมสร้างชีวิตของนกัศึกษาโดยมีการบ่มเพาะ 
 ความเช่ือ พฒันาความรู้ความเขา้ใจทางดา้นคริสตศาสนศาสตร์ท่ีลึกซ้ึง และพฒันาวฒิุภาวะทางจิตใจ 
 จิตวิญญาณ และสงัคม โดยผา่นทางกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตหรือศาสนพิธีต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) เป็นสถานนมสัการ 
- การเฝ้าเด่ียวเวลาเช้า (6.30 น.) การนมัสการเวลาเช้า  (07.30 น.) การ

 นมสัการและอธิษฐานก่อนนอน (21.00 น.) ร่วมกนัทุกวนั 
-  การนมสัการพระเจา้ร่วมกนัเวลา 11.00 – 12.00 น. ทุกวนัพฤหสับดี 

  
2)  เป็นสถานท่ีใชใ้นการเรียนการสอนอาทิเช่น  

-  วิชาขบัร้องประสานเสียง 
-  ชั้นเรียนดนตรีคริสตจกัร 
- ฝึกทกัษะการรับใชจ้ากการเรียนรู้ในการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ  ทางคริสตศาสนา 

เช่น การเป็นผูน้  านมสัการ การประกอบพิธีแต่งงาน การประกอบพิธี 
 มหาสนิท ฯลฯ 
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-  ชั้นเรียนสนามศึกษารวมส าหรับนกัศึกษา เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บจากการไดฝึ้กงานสนามศึกษา เน่ืองจากนกัศึกษาวิทยาลยัพระคริสต
ธรรมแมคกิลวารีในระดบัปริญญาตรีตอ้งออกฝึกสนามศึกษา ณ คริสตจกัร
ต่าง ๆ ในวนัเสาร์และ อาทิตย ์

3)  เป็นสถานท่ีจดังานพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ทั้งงานภายในวิทยาลยัพระคริสตธ์รรม 
แมคกิลวารีและบริการต่อบุคคลภายนอก อาทิ 

-  จดันมสัการพิธีจบหลกัสูตรของนกัศึกษา 
-  เป็นสถานท่ีจดังานมงคลสมรส 
-  เป็นสถานท่ีจดัประชุมสมัมนา  
-  จดัพิธีไหวค้รูของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 
-  จดัพิธีรดน ้าด าหวัอาจารยอ์าวโุสของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8  กิจกรรมภายในหอ้งนมสัการแฮมลิน 
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4.2.4   ศิลปกรรม  แนวคิด และความหมายของศิลปะประดับห้องนมัสการแฮมลนิ 

หอ้งนมสัการแฮมลินประกอบไปดว้ยศิลปะกระจกสี (Stained Glass) เล่าเป็นเร่ืองราว 
ในพระคมัภีร์ตั้งแต่พนัธสญัญาเดิมจนถึงพนัธสญัญาใหม่เช่ือมต่อกนัอยูภ่ายในหอ้งนมสัการแฮมลิน 
 ส่วนดา้นหนา้ทางข้ึนอาคารประกอบดว้ยช่องกระจกสีระหวา่งประตูทางเขา้ 3 ช่อง จ  านวน 6 บาน 
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือของคริสตชน (คนท่ีนบัถือศาสนาคริสต)์ ช่องบนเหนือประตูเป็นรูป 
ตราสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัพายพั และตราสัญลกัษณ์ของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี  
อีกทั้งภายในหอ้งนมสัการยงัประกอบไปดว้ยภาพวาดบนฝาผนงั ซ่ึงวาดดว้ยสีฝุ่ นจ านวน11รูป  
เป็นรูปสญัลกัษณ์ในพระคมัภีร์ตั้งแต่การเกิดจนถึงการเสดจ็ข้ึนสู่สวรรค ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ลกัษณะและเทคนิคของศิลปะบนกระจก  (Stained Glass) 
  งานกระจกสี (Stained Glass) คืองานท่ีใชก้ระจกสีตกแต่งดงัเช่นอาคารวิทยาลยั 
พระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเลือกใชภ้ายในหอ้งนมสัการแฮมลิน และบริเวณประตูทางเขา้ดา้นหนา้ 
อาคาร เป็นงานศิลปะแบบเฉพาะของโปธิค มีวิธีการท าใหเ้ป็นลวดลายโดยการตดักระจกสีเป็นช้ิน 

 แลว้น ามาจดัใหเ้ป็นลวดลายโดยเช่ือมช้ินกระจกเขา้ดว้ยกนัดว้ยเสน้ตะกัว่ติดตั้งลงไปในช่องหนา้ต่าง 
ขนาดใหญ่เพ่ือรับแสงจากภายนอกใหส่้องผา่น ท าใหเ้กิดแสงสีสดใสข้ึนภายในอาคาร ก่อใหเ้กิดความ 
สวา่งโปร่งแสงรับกบัการตกแต่งภายในท่ีดูอลงัการยิง่9 แต่งานชนิดน้ีมีขอ้จ ากดัคือโดยทัว่ไปจะไม่มี 
ลวดลายท่ีพล้ิวไหวและมีส่วนเวา้ส่วนแหลมมากเกินไป เช่น ลวดลายแบบไทย ๆ เพราะจะเป็นการ 
ส้ินเปลืองกระจกและช่างจะตดักระจกใหไ้ดล้วดลายพล้ิวไหวไดย้าก แต่อาคารวิทยาลยัพระคริสต ์
ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพัเป็นสถานท่ีแห่งเดียวท่ีมีงานกระจกสีแบบพิเศษท่ีมีลวดลายเป็น 

แบบลายกนกแบบไทย  

งานกระจกสี เป็นงานฝีมือท่ีผูผ้ลิตตอ้งมีความรู้ทางวิศวกรรมเพี่อท่ีสามารถประกอบ
บานกระจกท่ีท าไวใ้หแ้น่นหนาภายในกรอบส่ิงก่อสร้างโดยเฉพาะกระจกบานใหญ่ ๆ  ท่ีจะตอ้งรับน ้าหนกั
ของตวับานกระจกเองและสามารถทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกไดเ้พราะเป็นการใชก้ระจกชนิด
พิเศษน าไปเผาในเตาหลอม ดงันั้นงานกระจกจึงเป็นงานท่ีค่อนขา้งคงทนถาวรสีไม่ไดซี้ดหรือจางลง
ตราบใดท่ีไม่มีการแตกหักหรือถูกทุบท าลาย การเผาแต่ละคร้ังสีท่ีออกมาจะไม่สามารถท าให้
เหมือนกนัไดน้อกจากจะเป็นเพียงแค่สีคลา้ยกนัเท่านั้นและเป็นงานท่ีตอ้งใชศิ้ลปินร่วมกนัถึง 2 คน 

                                                           
9 ไสว ชินวงศ,์ โกธิค : ศิลป์แห่งฤดูใบไมผ้ลิของศิลปะคริสเตียน, ข่าวคริสตจักร สภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย, ปีท่ี 76 ฉบบัท่ี 633 มีนาคม 2003 (พ.ศ.2546), หนา้ 65.  



 
 

56 

ในการรังสรรค์งานออกมาให้ส าเร็จโดยท่ีศิลปินผูห้น่ึงจะเป็นผูอ้อกแบบและร่างลวดลายรวมถึง
ก าหนดสีท่ีตอ้งการใชเ้พ่ือให้ศิลปินอีกผูห้น่ึงเป็นผูผ้ลิตงานกระจกสีตามแบบร่างออกมาให้สมบูรณ์ 
อาจเปรียบไดว้่าการผลิตงานกระจกสีศิลปินทั้งสองคนเป็นคู่อุปถมัภ์ซ่ึงกนัและกนัจะขาดคนใดคน
หน่ึงไปไมได้10 

2)  เนือ้หา  ความหมาย และแนวคิดของศิลปะบนกระจก 

เคร่ืองหมาย และสญัลกัษณ์ทางศาสนาไดถ้กูถ่ายทอดออกมาในเชิงคริสตศิ์ลป์ต่าง ๆ 
ผา่นทางฝีมือของช่างศิลป์ท่ีถ่ายทอดออกมา โดยน าขอ้มลูจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญา 
เดิมและภาคพนัธสัญญาใหม่ มาเป็นแรงบนัดาลใจ การศึกษาศิลปะท่ีมีเน้ือหาทางคริสต์ศาสนาเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ขา้ใจผูศึ้กษาควรมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราว เคร่ืองหมาย และสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในคริสตศิลปะดว้ย 
เน่ืองจากศิลปินนิยมใชเ้คร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในการถ่ายทอดงาน ค าว่า เคร่ืองหมายใชแ้ทนกบั
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือเป็นเคร่ืองสงัเกตวา่คือใคร โดยมีท่ีมาจากต านานเก่ียวกบับุคคลนั้น ส่วนค าว่า
สัญลกัษณ์ใชส่ื้อความหมายในระดบัท่ีลึกกว่าเคร่ืองหมาย11 รวมถึง สี ก็ถูกใชแ้ทนความหมายในงาน
คริสตศิ์ลป์ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูศึ้กษาขอยกตวัอยา่งความหมาย สัญลกัษณ์ และ สี ท่ีใชใ้นงานคริสต์ศิลป์ 
ดงัน้ี 

ผีเส้ือ เป็นสญัลกัษณ์แห่งการฟ้ืนคืนพระชนมข์ององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ มีท่ีมาจาก 
พฒันาการสามขั้นตอนของผีเส้ือ จากหนอนเป็นดกัแด ้แลว้จึงกลายเป็นผีเส้ือ เปรียบไดก้บัสญัลกัษณ์ 
ของวฏัจกัรแห่งชีวิต ไดแ้ก่ ชีวิต ความตาย และการฟ้ืนคืนพระชนมชี์พ12 

นกพิราบ เป็นสัญลกัษณ์แห่งความบริสุทธ์ิและสันติภาพ หลงัจากพระเยซูคริสตท์รงรับ
บพัติศมาแลว้พระวิญญาณของพระเจา้ไดเ้สด็จลงมาบนพระองค ์พระวิญญาณนั้นมีรูปพรรณสัณฐาน
ดุจนกพิราบ13 

ไข่ เป็นสัญลกัษณ์แห่งความหวงัและการฟ้ืนคืนชีพ โดยมีท่ีมาจากการท่ีลูกไก่เจาะ
เปลือกไข่ออกมาไดเ้องตอนเกิด14 
                                                           

10 สัมภาษณ์ผูป้กครองไสว ชินวงศ ์ศิลปินผูส้ร้างงานกระจกสีหอ้งนมสัการแฮมลินมหาวิทยาลยั
พายพั วนัศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2558 

11 จอร์จ  เฟอร์กสูัน, เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในคริสต์ศิลป์, แปลและเรียบเรียงโดย กลุวดี   
มกราภิรมย,์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542), หนา้ (9). 

12 เร่ืองเดียวกัน, หนา้  5. 
13 เร่ืองเดียวกัน, หนา้  7. 
14 เร่ืองเดียวกัน, หนา้  9. 
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ใบปาล์ม เป็นสัญลกัษณ์แห่งชัยชนะโดยถือว่าใบปาล์มบอกถึงชัยชนะของผูย้อมรับ
ทณัฑท์รมานเหนือความตาย15 

ปลา เป็นสญัลกัษณ์ของพระเยซูคริสตเ์จา้เน่ืองจากอกัษรกรีกหา้ตวัคือ ΙΧΘΥΣ อ่านวา่ 
“อิคตุส” แปลวา่ “ปลา” ตวัอกัษรกรีก 5 ตวัน้ีแต่ละตวัเป็นตวัแรกของค ากรีก 5 ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
พระเยซูคือ Ι เป็นอกัษรตวัแรกของพระนาม “เยซู” 
  Χ  เป็นอกัษรตวัแรกของค าวา่ “คริสต”์ 
  Θ  เป็นอกัษรตวัแรกของค าวา่ “พระเจา้” 
  Υ  เป็นอกัษรตวัแรกของค าวา่ “พระบุตร” 
  Σ  เป็นอกัษรตวัแรกของค าวา่ “พระผูช่้วยใหร้อด”           
ดงันั้น ΙΧΘΥΣ นอกจากแปลวา่ “ปลา” แลว้ ยงัมีความหมายในกลุ่มคริสตชนในศตวรรษแรกดว้ยวา่ 
“พระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ พระผูช่้วยใหร้อด”16 

ลกูแกะ เป็นสัญลกัษณ์ของพระเยซูคริสตเ์จา้ เน่ืองจากคนอิสราเอลจะตอ้งน าสตัวม์าเป็น
เคร่ืองบูชาลบลา้งความผิดบาปของตน และสัตวช์นิดหน่ึงท่ีคนอิสราเอลน ามาถวายแก่พระเจา้คือแกะ
และในวนัท่ีพระเยซูคริสตถ์กูตรึงบนไมก้างเขน เป็นช่วงเวลาท่ีคนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกา พระเยซู
คริสตจึ์งเปรียบเหมือนกบัแกะปัสกาท่ีไดต้ายเพ่ือใหม้นุษยพ์น้จากบาปทั้งโทษและอ านาจของมนั17 

ไมก้างเขน เป็นสญัลกัษณ์สากลของความรอดจากบาปโดยทางพระเยซูคริสตโ์ดยเนน้ถึง 
การส้ินพระชนมข์องพระองคเ์พ่ือชดใชค้วามบาปผิดของมนุษยแ์ละการมีชีวิตใหม่ท่ีพระองคป์ระทาน
ให้18 

มะกอกเทศ เป็นสัญลกัษณ์ของพระกรุณาแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจา้ต่อมวลมนุษยโ์ลก 
ก่ิงและใบของตน้มะกอกเทศใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพโดยมีท่ีมาจากเม่ือตอนท่ีน ้ าท่วมโลกโน
อาห์ส่งนกพิราบออกจากเรือไปส ารวจว่าระดบัน ้ าลดแลว้หรือยงั นกพิราบบินกลบัมาพร้อมปากคาบ
ใบมะกอกเทศมาดว้ย จึงรู้วา่ระดบัน ้าลดลงแลว้19 

                                                           
15 เร่ืองเดียวกัน, หนา้  27. 
16 เสรี หล่อกณัภยั, สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของคริสตชนมีรูปลักษณ์และความหมายอย่างไรบ้าง (ออนไลน์) 

เขา้ถึงเม่ือ 19 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.thaibible.or.th/home/article/translation/ 
17เสรี หล่อกณัภยั, อา้งแลว้   
18เสรี หล่อกณัภยั, อา้งแลว้   
19 เสรี หล่อกณัภยั, อา้งแลว้   
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เถาองุ่น เป็นสัญลกัษณ์ความสัมพนัธ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจา้กบัเหล่าสาวกซ่ึงเปรียบ
พระองคเ์องเสมือนเถาองุ่นส่วนเหล่าสาวกเปรียบเสมือนก่ิงหรือแขนงซ่ึงก่ิงและแขนงจะไม่สามารถ
แตกก่ิงกา้นเกิดดอกออกผลเองได ้ถา้ไม่ไดติ้ดอยูก่บัเถา20 

สีน ้ าเงิน (BLUE) มีความหมายแทนสญัลกัษณ์ของฟ้าสวรรคแ์ละความรักแห่งการสร้างสรรค ์
นอกจากน้ียงัเป็นสีแห่งความจริง สีน ้ าตาล (BROWN) เป็นสีแห่งความตายทางจิตวิญญาณและความ
เส่ือมทรามเวลาเดียวกนั กห็มายถึงการสละส่ิงทางโลก 

สีเทา (GRAY) เป็นสีของเถา้ถ่าน มีความหมายคือความโศกเศร้าและถ่อมตน เน่ืองจากสีน้ี
เป็นสัญลกัษณ์ทางฝ่ายเน้ือหนงัเขา้สู่ความเป็นอมตะแห่งจิตวิญญาณในภาพวาดศิลปะคริสเตียนจะพบว่า
พระเยซูคริสตส์วมเส้ือผา้สีเทาในวนัพิพากษาโลก 

 สีเขียว (GREEN) สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและเป็นสีแห่งการชกัน าจิตวิญญาณเขา้สู่คริสต์
ศาสนา ท่ีส าคญัคือสีเขียวเป็นการประจ าวนัพระคริสตส์ าแดงพระองค์ (EPIPHANY) ตรงกบั วนัท่ี 6 มกราคม 
ของทุกปีเพราะทางคริสตจกัรไดร้ าลึกถึงการมาเยือนของพวกโหราจารยท่ี์น าของบรรณาการแด่พระกมุารเยซู
และวาระน้ีท่ีพระคริสตไ์ดป้รากฏพระองคต่์อพวกต่างชาติเป็นคร้ังแรก  

สีม่วง (PURPLE) เป็นสีท่ีใชก้บักษตัริยแ์ละเคร่ืองหมายแห่งอ านาจของจกัรพรรด์ิ  
ในคริสตศ์าสนา จึงเป็นสญัลกัษณ์ ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ นอกจากน้ียงัเป็นสีแห่งความโศกเศร้า  
ความส านึกผิด และเป็นสีท่ีใชส้ าหรับเทศกาลเตรียมรับเสดจ็ 

สีขาว (WHITE) สัญลกัษณ์แห่งความผ่องแผว้แห่งจิตวิญญาณ ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งชีวิต 
พระ คมัภีร์มกักล่าวถึงในฐานะสีแห่งความพิสุทธิ 

สีเหลือง (YELLOW) เป็นสัญลกัษณ์ของพระเจา้ รูปวาดในสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ        
สีเหลือง มกัจะแทนความศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ในทางตรงกนัขา้มบางคร้ังสีเหลืองใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของไฟนรก 
ความเส่ือมทราม ความริษยา ความทรยศ และความหลอกลวง21  

 
 

                                                           
20 เสรี หล่อกณัภยั, อา้งแลว้   
21ไสว ชินวงศ,์ สี : คุณค่าแห่งการบ าบดัรักษาและความส าคญัต่องานคริสตศิ์ลป์, ข่าวคริสตจักร สภา

คริสตจักรในประเทศไทย, ปีท่ี 70 ฉบบัท่ี 623 พฤษภาคม 2002 (พ.ศ. 2545), หนา้ 50.  
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2.1) ศิลปะกระจกสีเร่ิมจากบริเวณท่ีถือวา่เป็นอาณาเขตของหอ้งพิเศษ  

   (ห้องนมสัการ) คือประตูทางเข้าดา้นหน้าสู่ชั้นท่ี 2 ของ บริเวณตัวอาคารพระ
คริสต์ธรรมแมคกิลวารีประกอบไปดว้ยช่องกระจกสีระหว่างประตูทางเขา้ 3 ช่อง จ านวน 6 บาน
ดว้ยกนั เป็นภาพท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบัความเช่ือของคริสตชน (คนท่ีนบัถือศาสนาคริสต)์ ช่องบน
เหนือประตูเป็นรูปตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพายพัและตราสัญลกัษณ์ของวิทยาลยัพระคริสต์
ธรรมแมคกิลวารี มีลายละเอียด (ตามแผนผงัท่ี 4.3) ดงัน้ี 
 
 

 
 

แผนผงัท่ี 4.3 การแสดงต าแหน่งของศิลปะบนกระจกสีบริเวณประตูทางเขา้ชั้นท่ี 2  
อาคารวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 
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ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 1 เป็นภาพการรับบัพติสมา (Baptism) คือการท่ีบุคคลหน่ึง
ส าแดงตนยนืยนัต่อสาธารณชนวา่เป็นผูท่ี้เช่ือและจะติดตามในองคพ์ระเยซูคริสต ์

มีความหมาย หมายถึง การประกาศตนถึงการเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคริสเตียน มีความ
เช่ือในการสินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสต์ และยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือพระ
ผูช่้วยใหร้อด22 

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 1การรับบพัติสมา (Baptism) 
 

 
 
 

                                                           
22พระธรรมมทัธิว, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 28 ขอ้19 - 20, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549X, หนา้  68. 
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 2 พิธีศีลมหาสนิท (Communion) คือการกินขนมปังท่ีหัก
ออกเป็นช้ิน ๆ และด่ืมน ้ าองุ่น ในการนมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัร ซ่ึงขนมปังมีความหมายแทนพระ
กายของพระคริสตท่ี์ทรงรับโทษแทนมนุษย ์น ้ าองุ่นมีความหมายแทนพระโลหิตของพระคริสตท่ี์ทรง
หลัง่ออกเพ่ือใหชี้วิตแก่เรา 
  มีความหมาย หมายถึง การร่วมสามคัคีธรรมระหวา่งพระคริสตก์บัผูท่ี้เช่ือในพระองค ์
โดยมีพระเยซูคริสตเ์จา้เป็นศนูยก์ลาง และเพื่อเป็นการระลึกถึงเสรีภาพจากบาปอนัเป็นผลมาจากการ 
เสียสละของพระองค์23 
  ขนาดของภาพ ความกวา้ง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 2 พิธีศีลมหาสนิท (Communion) 
 

                                                           
23พระธรรม1โครินธ์ , พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 11 ขอ้ 24, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 347. 
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 3 การสรรเสริญ (Praise) คือการกล่าวยกย่องความล ้าเลิศของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นการแสดงความยกยอ่งเทิดทูนเพราะคน ๆ นั้นสมควรรับการเคารพยกยอ่ง 

 มีความหมาย หมายถึง ส่ิงท่ีส าคญัในชีวิตคริสเตียนคือตอ้งมีชีวิตอยูด่ว้ยการสรรเสริญ 

พระเจา้ตลอดเวลาเพราะพระเจา้ประเสริฐ ความรักมัน่คงของพระองคด์  ารงอยูเ่ป็นนิตย์24 

 ขนาดของภาพ ความกวา้ง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 3 การสรรเสริญ (Praise) 
 

 

 

 

                                                           
24 พระธรรมสดุดี, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาเดิม,บทท่ี 113 ขอ้ 1 - 9, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 1067 
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 4 การอธิษฐาน (Prayer) คือความตั้ งใจ ตั้ งจิตปราถนาท่ีจะ

ติดต่อกบัพระเจา้ และมุ่งผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

 มีความหมาย หมายถึง ชีวิตคริสเตียนตอ้งติดสนิทอยูก่บัพระเจา้ดว้ยการอธิษฐาน 

เพราะการอธิษฐานเป็นความตั้งใจ ตั้งจิตปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัพระเจา้เม่ือเราเช่ือในองคพ์ระเยซู 

คริสตเ์จา้แลว้ เราเป็นบุตรของพระองคเ์รายอ่มมีความสมัพนัธ์กบัพระบิดาในการพดูคุย สนทนา ฟัง 

เสียงของพระองคผ์า่นการอธิษฐาน โดยกระจกบานน้ีมีสญักัษณ์ อลัฟา โอเมกา เป็นภาษากรีก แปลวา่ 

พระเจา้ทรงเป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย25 

 ขนาดของภาพ ความกวา้ง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร 

 

 
ภาพท่ี 4.12 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 4 การอธิษฐาน (Prayer) 

                                                           
25 พระธรรมฟิลิปปี , พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 4 ขอ้ 6 - 7, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549),  2549, หนา้ 402. 
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ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 5 พระคมัภีร์ (Scripture) คือ หนงัสือท่ีบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั

พระเยซูคริสตเ์จา้ ความบาป และแผนการของพระเจา้ในการช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากความบาป เป็น

หนงัสือท่ีบนัทึกหลกัธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์ 

มีความหมาย หมายถึง เราตอ้งติดอยูก่บัพระวจนะของพระเจา้คือการเรียนรู้ในเร่ืองพระ

ค าของพระเจา้เพราะเม่ือเราติดสนิทกบัพระเยซูคริสตผ์ลของพระวิญญาณจะออกมาจากชีวิตของเรา 

ยิง่เราติดสนิทเรากจ็ะยิง่รู้จกัพระองค ์รักพระองค ์ยดึมัน่ในความรักของพระองค์26 

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 5 พระคมัภีร์ (Scripture) 
 

                                                           
26 พระธรรมยอห์น , พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 15 ขอ้ 3 - 4, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 221 
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ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 6 การอุทิศถวาย (Commitment) คือการตอบรับการเรียกและ

เลือกของพระเจา้ ในการเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตท่ี์จะด าเนินชีวิตตามค าสอนของพระองค์ 

มีความหมาย หมายถึงการอุทิศถวายตวัท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงพระหัตถ์

ของพระเจา้มาถึงชีวิตมนุษยเ์ราผา่นทางไมก้างเขนและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ27 

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 76 เซนติเมตร ความยาว 192 เซนติเมตร 

 

 
ภาพท่ี 4.14 ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 6 การอุทิศถวาย (Commitment) 

 
 
 
 

                                                           
27 พระธรรมอพยพ , พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาเดิม, บทท่ี 32 ขอ้ 29, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 146. 
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 7 สญัลกัษณ์ของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 
  มีความหมาย หมายถึง สญัลกัษณ์ของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเป็นภาพ 
นกพิราบท่ีมีหวัด่ิงลงมาบนพระคมัภีร์ “เป็นผลท่ีไดรั้บจากการประกวดออกแบบโดยนกัศึกษามานะ 
 สมิตะพินธุ และไดรั้บการปรับปรุงใหท้นัสมยัข้ึนโดย นกัศึกษาบุญรัตน์ บวัเยน็”28  
  ขนาดของภาพ ความกวา้ง 175 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 7 สญัลกัษณ์ของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 พิษณุ อรรฆรภิญญ,์ อนุสรณ์ศาสนศาสตร์ศึกษา  100  ปี, ( เชียงใหม่ : โรงพิมพน์ครพิลม์, 2533), 

หนา้ 162. 
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ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 8 สญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพายพั 

มีความหมาย หมายถึงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายพั เป็นรูปวงกลมตรงกลาง

ประกอบดว้ยวงกลมวงเลก็ส่ีวงซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของ มนุษย ์วิทยา ศิลป์ และศาสนา 

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 175 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 8 สญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพายพั 
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ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 9 สญัลกัษณ์ของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 

 มีความหมาย หมายถึงสญัลกัษณ์ของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเป็นภาพ 

นกพิราบท่ีมีหวัด่ิงลงมาบนพระคมัภีร์ “เป็นผลท่ีไดรั้บจากการประกวดออกแบบโดยนกัศึกษามานะ 

สมิตะพินธุ และไดรั้บการปรับปรุงใหท้นัสมยัข้ึนโดย นกัศึกษาบุญรัตน์ บวัเยน็”29  

 ขนาดของภาพ ความกวา้ง 175 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.17 ศิลปะบนกระจกสี ภาพท่ี 9 สญัลกัษณ์ของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 พิษณุ อรรฆรภิญญ,์ อนุสรณ์ศาสนศาสตร์ศึกษา  100  ปี, หนา้ 162. 
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ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 10 ลายประจ ายาม 

 มีความหมาย หมายถึง ภาพลายไทยพ้ืนฐานจะมีทรงอยูใ่นรูปส่ีเหล่ียมทแยงมุมมกัใช ้

ประดบัอยูต่ามเสาขอบประตูหนา้ต่างของโบสถ ์วิหาร แต่ท่ีศิลปินงานกระจกน ามาใชต้กแต่งในคร้ังน้ี 

มิไดมี้ความหมายเพียงเพ่ือความสวยงามและความลงตวัเท่านั้น 

 ขนาดของภาพ ความกวา้ง 70 เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร 

 

 
 

             ภาพท่ี 4.18 ศิลปะบนกระจกสีภาพท่ี 10 ลายประจ ายาม 
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2.2) ศิลปะกระจกสีภายในห้องนมัสการแฮมลนิ  

ศิลปะกระจกสีภายในหอ้งนมสัการแฮมลินท่ีประกอบไปดว้ยศิลปะกระจกสี (Stained Glass)  

เล่าเป็นเร่ืองราวเช่ือมต่อกนัโดยภาพบนหนา้ต่างทั้ง 4 บานเป็นเร่ืองราวในพระคมัภีร์ตั้งแต่พนัธสญัญา

เดิมจนถึงพนัธสัญญาใหม่ ช่องกระจกท่ีติดผนงั 3 ช่อง เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือของคริสเตียน 

รวมถึงภาพวาดบนฝาผนงัซ่ึงวาดดว้ยสีฝุ่ นเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์แห่งความรอดใน 

พระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือเป็นเร่ืองราวของชีวิตพระเยซูคริสต์ท่ีกระท าพันธกิจบนโลกมนุษย ์

ประกอบดว้ยรูปภาพจ านวน 11 รูป มีรายละเอียด (ตามแผนผงัท่ี 4.4) ดงัน้ี 

 

 
 
 
แผนผงัท่ี 4.4 การแสดงต าแหน่งของศิลปะบนกระจก และศิลปะภาพวาด ในหอ้งนมสัการแฮมลิน
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ศิลปะกระจกสี ภาพท่ี 1 การทรงสร้าง คือการท่ีพระเจา้ทรงสร้างมนุษยแ์ละสรรพส่ิง
ทั้งหลายใหก้ าเนิดข้ึนมาบนโลกใบน้ี 
  เป็นภาพท่ีมาจากพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม มีความหมายวา่เม่ือเร่ิมแรก 
พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้า แผน่ดินโลก อากาศ และน ้า รวมถึงพืชพรรณและสตัวต่์าง ๆ30  

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 140 เซนติเมตร ความยาว 63 เซนติเมตร 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.19 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 1 การทรงสร้าง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 พระธรรมปฐมกาล, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาเดิม, บทท่ี 1 ขอ้ 1-31, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 1-3. 
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ศิลปะกระจกสี ภาพท่ี 2 เม่ือน ้าลด 

เป็นภาพท่ีมาจากพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม มีความหมายว่า หลงัจากท่ี

พระเจา้ให้น ้ าท่วมโลกเป็นเวลา 150 วนัหลงัจากน ้ าลดลง โนอาห์ได้ปล่อยนกพิราบออกไปและ

นกพิราบนั้นกบิ็นกลบัมาโดยคาบใบมะกอกเขียวสดมาดว้ย เป็นสญัลกัษณ์วา่แผน่ดินแหง้แลว้31  

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 140 เซนติเมตร ความยาว 63 เซนติเมตร 

 

    

ภาพท่ี 4.20 ภาพท่ี 2 เม่ือน ้าลด 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 พระธรรมปฐมกาล,พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาเดิม,บทท่ี 8 ขอ้ 1-13, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 11-12. 
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ศิลปะกระจกสี ภาพท่ี 3 พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย คือ ผูท้รงก่อตั้ งศาสนา

คริสตคื์อพระเยซูไดท้รงส้ินพระชนมเ์พ่ือความบาปของมนุษย ์และไดรั้บการฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาใน

วนัท่ีสาม 

เป็นภาพท่ีมาจากพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ เป็นสัญลกัษณ์แห่งการคืน

พระชนม์ชีพจากความตายของพระเยซูคริสต์เจา้ เป็นวนัท่ีพระเยซูไดท้รงมีชัยเหนือความตาย และ

ประทานชีวิตนิรันดร์ใหก้บัมนุษยทุ์กคน หรือเรียกวา่ “วนัอีสเตอร์”32  

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 140 เซนติเมตร ความยาว 63 เซนติเมตร 

 

 

 

   

ภาพท่ี 4.21 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 3 พระเยซูทรงเป็นข้ึนมา 

  

 

 

 

 

 

                                                           
32 พระธรรม 1 โครินทร์, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 15 ขอ้ 3 - 4, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 3-4. 
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ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 4 เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระคริสต ์

เป็นภาพท่ีมาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นสัญลักษณ์แห่ง

คริสตจกัรท่ีจะติดตามและด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งขององคพ์ระเยซูคริสต์33   

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 140 เซนติเมตร ความยาว 63 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

ภาพท่ี 4.22 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 4 เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระคริสต ์

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
33 พระธรรมเอเฟซสั, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 2 ขอ้ 20-22, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 389. 
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ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 5 การทรงสร้าง พระเจา้ทรงสร้างมนุษยแ์ละส่ิงสารพดัเพราะทรง

เห็นวา่ดี 

ในปฐมกาลพระเจา้ทรงสร้างสรรพส่ิงสรรพสัตวแ์ละพืชต่าง ๆ แต่เม่ือมนุษยต์กลงใน

ความบาปพระเจา้ก็สร้างใหม่โดยผ่านทางการส้ินพระชนมชี์พของพระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิของพระเจา้จะมาถึงเราไดใ้นพิธีมหาสนิท 

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 140 เซนติเมตร ความยาว 255 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.23 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 5 การทรงสร้าง 
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ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 6 การไถ่ หรือไดรั้บการปลดปล่อยจากความผิดบาปของมนุษย ์

การไถ่ หมายถึง การเสียสละของพระเยซูคริสตท่ี์ยอมสละชีวิตของตนเองบนไมก้างเขน

เพ่ือช่วยมนุษยใ์หร้อดจากความบาปผิด 

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 140 เซนติเมตร ความยาว 255 เซนติเมตร 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.24 ศิลปะกระจกสี ภาพท่ี 6 การไถ่ 
 

  

 

 

 



 
 

77 

ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 7 พระวิญญาณบริสุทธ์ิ หรือพลงับริสุทธ์ิของพระเจา้ คือพลงัท่ี

พระองคใ์ชก้ระท าส่ิงต่าง ๆ  

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ หมายถึง การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ชีวิตของคริสเตียน

เป็นชีวิตท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ สีเขียวแสดงถึงชีวิตใหม่ท่ีสดช่ืน        

สีแดง หมายถึงไฟท่ีเผาผลาญส่ิงไม่ดีออกไปจากชีวิตและเม่ือเราเช่ือและศรัทธา พระเจา้ก็จะสถิตยอ์ยู่

กบัเรา  

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 140 เซนติเมตร ความยาว 255 เซนติเมตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.25 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 7 พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

 

 



 
 

78 

ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 8 ลายประจ ายาม 

เป็นลายไทยพ้ืนฐานจะมีทรงอยูใ่นรูปส่ีเหล่ียมทแยงมุมมกัใชป้ระดบัอยูต่ามเสา  

ขอบประตูหนา้ต่างของโบสถ ์วิหาร แต่ท่ีศิลปินงานกระจกน ามาใชต้กแต่งในคร้ังน้ีมิไดมี้ความหมาย

เพียงเพ่ือความสวยงามและความลงตวัเท่านั้น 

ขนาดของภาพ ความกวา้ง 70 เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.26 ศิลปะกระจกสีภาพท่ี 8 ลายประจ ายาม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 9 การประสูติ คือเร่ืองราวเก่ียวกบัการก าเนิดของพระเยซูคริสตเ์จา้ 

เป็นภาพท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวคริสต์สมภพเป็นภาพกุมารเยซูบรรทมอยู่ในรางหญ้ามี

ความหมายเก่ียวกบัการบงัเกิดของพระเยซู34  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.27 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 9 การประสูติ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 พระธรรมมทัธิว, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่,บทท่ี 1 ขอ้18 - 25, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  2-3. 



 
 

80 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 10 ขนมปัง 5 กอ้น กบัปลา 2 ตวั  

หมายความถึง พนัธกิจของพระเยซูคริสตท่ี์กระท าการอศัจรรยเ์ล้ียงอาหารฝงูชนจ านวน 

5,000 คนดว้ยขนมปัง 5 กอ้น และปลา 2 ตวั35  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.28 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 10 ขนมปัง 5 กอ้น กบัปลา 2 ตวั 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 พระธรรมยอห์น, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 6 ขอ้ 1 - 14, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  196-197. 



 
 

81 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 11 อาทิตยท์างตาล  

หมายความถึง ช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของพระเยซูคริสต์ท่ีทรงอยู่บนโลกมนุษยก์บัเหล่า

สาวก ก่อนท่ีจะถกูทรยศและถกูจบักมุไปไต่สวนและถกูตดัสินประหารชีวิตในท่ีสุด ในวนัอาทิตย ์

ทางตาลประชาชนจ านวนมากพากนัมาตอ้นรับพระองค์ในขณะท่ีพระองค์เสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็ม

โดยนั่งบนหลงัลูกลา ประชาชนน าใบตาลมาโบกตอ้นรับพระเยซูเสมือนพระราชา (เน่ืองจากสมยั

โบราณวฒันธรรมกรีกและโรมนันิยมน าทางตาลมาตกแต่งเพ่ือฉลองชยัชนะ)36  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.29 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 11 อาทิตยท์างตาล 

 

 

 
                                                           

36 พระธรรมมทัธิว, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 21 ขอ้ 1 - 11, 
(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 46. 



 
 

82 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี  12 ศีลมหาสนิท เป็นพิ ธีกรรมท่ีส าคัญของศาสนาคริสต ์ 

สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์สมยัท่ีพระเยซูยงัมีชีวิตก่อนท่ีจะถูกจบัตรึงบนไมก้างเขน คืนนั้นไดมี้การ

รับประทานอาหารร่วมกบัสาวกทั้ง 12 คน เป็นม้ือสุดทา้ย ในขณะรับประทานพระเยซูไดส่้งขนมปัง

ให้กบัสาวกและกล่าวว่าขนมปังน้ีแทนกายของเรา จากนั้นพระเยซูไดส่้งเหลา้องุ่นให้กบัสาวกและ

กล่าววา่เหลา้องุ่นน้ีแทนโลหิตของพระองคท่ี์หลัง่ออกมาเพ่ือยกบาปโทษใหแ้ก่คนทั้งหลาย จงท าอยา่ง

น้ีเป็นท่ีระลึกถึงเรา เม่ือคริสตชนร่วมในศีลส าคัญน้ีก็จะสนิทแนบแน่นเป็นหน่ึงเดียวกนัและอยู่

ร่วมกนัดว้ยความรัก อีกทั้งเป็นการประกาศยอมรับวา่พระเจา้ไดส้ถิตอยูใ่นกายของตน37  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

   

ภาพท่ี 4.30 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 12 ศีลมหาสนิท 

 

 

                                                           
37 พระธรรม 1 โครินทธ์, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 11 ขอ้ 23 - 

26, (กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  347. 



 
 

83 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 13 การลา้งเทา้ เป็นเร่ืองราวของพระเยซูท่ีทรงลา้งเทา้ของพวก

สาวก ก่อนถึงเวลาท่ีพระองคจ์ะจากโลกน้ีไปหาพระบิดา  

หมายความว่า พระเยซูคริสต์เจา้ทรงสอนให้เรามีหัวใจท่ีถ่อมลง ความยิ่งใหญ่ท่ีแทจ้ริง

นั้นคือผูท่ี้จะเป็นใหญ่ไดต้อ้งท าเร่ืองท่ีคนทัว่ไปถือวา่ไร้เกียรติ ต ่าตอ้ย 38  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.31 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 13 การลา้งเทา้ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

38 พระธรรมยอห์น, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 13 ขอ้ 2 - 10, 
(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  208 – 209. 



 
 

84 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 14 ตรึงกางเขน  

หมายความว่า พระเยซูคริสต์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์จนส้ินพระชนม์บนไม้

กางเขนเพ่ือไถ่โทษความผิดบาปของมนุษย์39  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.32 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 14 ตรึงกางเขน 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 พระธรรมมทัธิว, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 27, (กรุงเทพฯ : 

สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  64 – 67. 



 
 

85 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 15 การเป็นข้ึนมาจากความตาย 

เหตุฉะนั้นเจา้ทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบพัติสมา

ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  สอนให้เขาถือส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่ง

พวกเจา้ไว ้น่ีแหละเราจะอยูก่บัเจา้ทั้งหลายเสมอไป จนกวา่จะส้ินยคุ40  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.33 ศิลปะภาพวาด ภาพท่ี 15 การเป็นข้ึนมาจากความตาย 

 

 

 

 

 

                                                           
40 พระธรรมมทัธิว, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 28 บทท่ี 19 -20, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  68. 



 
 

86 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 16 การเกิดผล 

เป็นภาพถ่ายทอดเร่ืองราวของค าอุปมาเร่ืองผูห้วา่นเมลด็พืช เม่ือถูกหวา่นออกไปและได้

ตกบนดินท่ีดีก็จะงอกแลว้เจริญข้ึนเกิดผลเป็นสามสิบเท่า หกสิบเท่าและร้อยเท่า ในท่ีน้ีเมล็ดท่ีเรา

หว่านเปรียบเสมือนข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ การหว่านเมลด็แห่งข่าวประเสริฐคือการ

ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตท่ี์จะช่วยใหม้นุษยร์อดพน้จากความบาป41  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.34 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 16 การเกิดผล 

 

 

 

 
                                                           

41 พระธรรมมาระโก, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 4 ขอ้ 1 - 9, 
(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 76. 



 
 

87 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 17 เพน็เทคอสต ์เป็นวนัท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ของพระเยซูคริสตเ์จา้เสดจ็ลงมา 

เป็นเทศกาลฉลองหลงัจากพระเยซูคริสต์ทรงฟ้ืนข้ึนมาจากความตายและเสด็จกลบัสู่

สวรรค์เป็นเวลา 50 วนั พระเจา้ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธ์ิลงมาตามสัญญาของพระเยซูคริสต์ท่ีจาก

ไปเพื่อประโยชน์ของมนุษยโ์ลก และจะส่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิลงมา เพ่ือตั้งคริสตจกัรของพระองค ์ 

ซ่ึงคริสตชนถือวา่วนัเพน็เตคอสตเ์ป็นวนัเกิดของคริสตจกัรดว้ย 42  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.35 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 17 เพน็เทคอสต ์

 

 

 
                                                           

42 พระธรรมกิจการของอคัรฑตู, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 2, 
(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  238 - 241. 



 
 

88 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 17 ผูท้รงเป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย 

เปรียบเสมือนการกระท าพนัธกิจของพระเยซูคริสต์เจา้ท่ีทรงอยู่ตั้ งแต่อดีตกาลจนถึง

อนาคตกาล “เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย เราจะให้น ้ าจากน ้ าพุท่ีมีน ้ าแห่ง

ชีวิตแก่ผูท่ี้กระหายโดยไม่คิดค่า”43  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.36 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 18 ผูท้รงเป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย 

 

 

 

 

 

 
                                                           

43 พระธรรมวิวรณ์, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 21 ขอ้ 6, 
(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้  532. 



 
 

89 

ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 19 พระเมษโปดก หมายถึงพระเยซูคริสตเ์จา้ 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจา้ท่ีทรงรับความผิดบาปของโลกและจะอยูก่บั

เราตลอดนิจนิรันดร์44  

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของภาพ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.37 ศิลปะภาพวาดภาพท่ี 19 พระเมษโปดก 

 

 
 
 
 

                                                           
44 พระธรรมยอห์น, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 1 ขอ้ 29, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 186. 
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4.3 การวิเคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของห้องนมัสการแฮมลนิ 

หวัขอ้น้ีเป็นการวิเคราะห์เพ่ือใหเ้ห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของหอ้งนมสัการแฮมลินและ
ศิลปกรรมประดบัหอ้งนมสัการแฮมลิน วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ท่ีส่งเสริมความเขา้ใจ
และศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์  รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาของการจดัการหอ้งนมสัการ
แฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

4.3.1  วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของห้องนมัสการแฮมลินที่ส่งเสริมความเข้าใจและ
ศรัทธาในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

 คุณค่าและความส าคญัของหอ้งนมสัการแฮมลินซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีพิเศษแห่งหน่ึง 
ของมหาวิทยาลยัพายพั  พิจารณาจากการศึกษาขอ้มลูท่ีไดศึ้กษาในตอนท่ีผา่นมา ซ่ึงผูศึ้กษาสรุป 
ไดด้งัน้ี 

1)  คุณค่าทางด้านศาสนา  
หอ้งนมสัการแฮมลินเปรียบเสมือนอภิสุทธิสถาน45 ในหนงัสือพระคมัภีร์เดิมเม่ือพดูถึง 

พลบัพลาหรือวิหารจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนลึกท่ีสุดคือ อภิสุทธิสถานนั้นเป็นส่วนท่ีพระเจา้ประทบั 
 ซ่ึงมหาปุโรหิตเท่านั้นจะเขา้ไปไดส่้วนขา้งนอกเป็นส่วนวิสุทธิสถานเป็นส่วนท่ีปุโรหิตรับใชอ้ยู ่
ภายนอกแต่วา่ปุโรหิตจะเขา้ไปในหอ้งอภิสุทธิสถานไดปี้ละคร้ังเท่านั้น ปุโรหิตจะเป็นตวัแทนของ 
มนุษย ์(ประชาชน) ท่ีจะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจา้ แต่วา่ในวนัท่ีพระเยซูถกูตรึงท่ีกางเขนนั้น 
ม่านในวิหารกข็าดออก ม่านระหวา่งหอ้งวิสุทธิสถานกบัหอ้งอภิสุทธิสถานขาดออกไปเพราะวา่พระ 
เจา้สามารถใหม้นุษยทุ์กคนเขา้ไปสู่การส่ือสารพดูคุยกบัพระเจา้ได ้และพระเยซูคริสตเ์จา้เองเป็นคน 
กลางแทนปุโรหิต คือวา่พระเยซูคริสตเ์จา้ทูลวิงวอนขอพระเจา้เพ่ือเรา อธิษฐานเพ่ือเรา และพระองค ์
เป็นตวัแทนแห่งความชอบธรรมของเรา เป็นหอ้งส าคญัในการเป็นสถานท่ีเผยแพร่และสืบทอด 
ทางดา้นศาสนาเน่ืองจากใชส้ าหรับเป็นสถานท่ีฝึกฝนการประกอบพิธีกรรมของนกัศึกษาส าหรับการ 
เรียนการสอนทางดา้นศาสนศาสตร์ อาทิ 

1.1)  กระบวนการสนามศึกษาซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจของการศึกษาศาสนศาสตร์ศึกษา  
ถกูบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนและเป็นเง่ือนไขส าคญัของการจบ 
หลกัสูตรการศึกษาเพื่อสร้างชีวิตผูรั้บใชท่ี้ดี มีประสิทธิภาพใหก้บัคริสตจกัร หน่วยงาน องคก์ร ทั้งใน 

                                                           
45 พระธรรมฮีบรู, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 9 ขอ้ 1 - 9, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), หนา้ 452. 
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ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งเขา้ชั้นเรียนสนามศึกษาทุกสปัดาห์ ๆ ล่ะ 1 ชัว่โมง ทุกภาค 
การศึกษา เพ่ือรายงาน สะทอ้นความคิดวิเคราะห์การฝึกงานภาคสนามศึกษา และตอ้งเขา้ชัว่โมงสนาม 
ศึกษารวมทุกชั้นปีทุกสปัดาห์ๆ ล่ะ 1 ชัว่โมง ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเตรียมและเรียนรู้ประสบการณ์งาน 
สนามศึกษาร่วมกนัทุกชั้นปี    

1.2)  เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกปฏิบติัศาสนพิธีต่าง ๆ ทางคริสตศ์าสนา   
1.3)  เป็นสถานท่ีจดักิจกรรม อบรมสมัมนา  
1.4)  เป็นพ้ืนท่ีพิเศษส าหรับคริสตชนในการเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยการนมสัการ 

หอ้งนมสัการแฮมลินเปรียบเสมือนหวัใจของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเพราะถือว่า
เป็นสถานท่ีซ่ึงไดใ้หก้ารบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมตามครรลองของคริสตศ์าสนา  เพื่อใหค้วามเจริญฝ่าย 
จิตวิญญาณ เป็นส่ิงท่ีหนุนน าการมีจิตใจท่ีดี มีสติปัญญาท่ีดี และมีสุขภาพร่างกายท่ีดี ดงัปณิธานท่ีว่า 
“วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเป็นสถาบนั(และชุมชนของผูเ้ช่ือ) ท่ีมุ่งมัน่เสริมสร้างผูรั้บใช ้
พระเจา้เพ่ือคริสตจกัร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศไทยและภมิูภาคเอเชียอาคเนย ์ท่ีน าการขบัเคล่ือน
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาชีวิตจิตวิญญาณและพนัธกิจของคริสตจกัรซ่ึงจะน าไปสู่การปล่ียนแปลง
และพฒันาสงัคมบนรากฐานพระกิตติคุณ” ผูรั้บใชท่ี้ถกูหล่อหลอมมาจากวิทยาลยัพระคริสตธ์รรม 
แมคกิลวารีจะมีความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระเจา้ทุกวนัผา่นทางพนัธกิจต่างๆ เช่น การเขา้เฝ้าพระเจา้
เป็นการส่วนตวั การอธิษฐาน การอ่านพระคมัภีร์ และการนมสัการพระเจา้ร่วมกบัผูอ่ื้นโดยพึ่งพา 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิในการด าเนินชีวิตเพ่ือท่ีจะสามารถส าแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิต
ของผูรั้บใช้ คือ ความรัก ความช่ืนชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ื์อ 
ความสุภาพอ่อนโยน และการควบคุมตนเอง46  

2)  คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์  

หอ้งนมสัการแฮมลินถือเป็นประวติัศาสตร์อีกหนา้หน่ึงของพนัธกิจคริสเตียนเป็น 
ผลผลิตท่ีสมัฤทธ์ิผลของคณะมิชชนันารีในพนัธกิจทางดา้นการจดัตั้งสถานศึกษาทางศาสนศาสตร์  
มีเร่ืองราวหลายอยา่งเกิดข้ึนและดบัไปภายในหอ้งน้ี ทั้งในเร่ืองระบบการเรียนการสอนซ่ึงยอ่มจะมี 
การปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ข้ึนเหมาะสมตามความตอ้งการในแต่ละยคุสมยัซ่ึงวิทยาลยัพระคริสตธ์รรม 
แมคกิลวารีถือว่าเป็นพนัธกิจศาสนศาสตร์ ศึกษาในการสร้างสรรค์  งานรับใชส้ าหรับคริสตจกัร และ

เพื่อ 
ตอบสนองต่ อสงัคมส่วนรวม ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีหลายต่อหลายรุ่น ท่ีถือวา่ 

                                                           
46 พระธรรมกาลาเทีย, พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไทย-อังกฤษ ภาคพนัธสัญญาใหม่, บทท่ี 5 ขอ้ 22 -23, 

(กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธ์รรมไทย, 2549), 2549, หนา้ 384.  
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สถานท่ีแห่งน้ีมีความส าคญัทางดา้นจิตใจเน่ืองจากเป็นสถานท่ีบ่มเพาะและสร้างคนใหอ้อกไปเป็น 
ผูรั้บใชอ้ย่างสมบูรณ์ “ผู ้ ท่ีได้ ศึกษาในคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารีจะต้ องจ าเริญข้ึนอย่

างองค์ พระเยซูคริสต ์
คือจ าเริญข้ึนในดา้ นสติปัญญา มีพลานามยัดีเป็นท่ีชอบจ าเพาะพระเจา้และต่อหน้าคนทั้งปวง  

เขาจะ 
สร้ างสรรค์ คริสตจกัร สงัคมและส่ิงแวดลอ้มให้ เจริญยัง่ยนือย่ างแท ้ด้ วยพระวจนะของพระ

เจา้และมอบ 
ถวายชีวิตแด่ พระองค”์47 สถานท่ีแห่งน้ียงัมีศิลปะกระจกสี (Stained Glass) ท่ีสวยงามมีรูปแบบเฉพาะ 
เป็นของตวัเองท่ีอาจถือไดว้า่เป็นลกัษณะเฉพาะของศิลปะภายในช่วงเวลาหน่ึงของผูส้รรสร้างท่ีจะ
กลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีตอ้งรักษาไว ้เพ่ือใหช้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นและเพื่อประกอบการศึกษาถึง 
ประวติัศาสตร์ของคริสตศ์าสนาในช่วงเวลานั้น  

3)   คุณค่าทางด้านสุนทรียะหรือความงามทางศิลปกรรม  

หอ้งนมสัการแฮมลินมีศิลปะท่ีสวยงามประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสี (Stained Glass) เป็น 
เร่ืองราวจากค าสอนในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ รวมถึงภาพวาดบนฝาผนงัดา้นหลงัหอ้งนมสัการเป็น 
เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์แห่งความรอดในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ ตกแต่งอยูภ่ายในหอ้ง ซ่ึงลว้น 
แต่สะทอ้นคุณค่าดา้นสุนทรียศาสตร์ และความงาม ความงามในศิลปะเป็นความอ่ิมเอิบใจ “ศิลปะคือ 
ค าสอน” นั้นมิไดเ้ป็นการกล่าวเกินความจริงเลย โดยเฉพาะคุณค่าทางศิลปกรรมโดยเฉพาะศิลปะ 
กระจกสี (Stained Glass) ท่ีอยูภ่ายในหอ้งนมสัการแฮมลินท่ีเป็นส่ือในการสอนพระกิตติคุณขององค ์
พระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดีอนัจะเป็นการส่งเสริมความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกาย 
โปรเตสแตนท ์ดงัน้ี 

-  สามารถเรียนรู้ดว้ยสายตาเก่ียวกบัความเช่ือในคริสตศ์าสนาดา้น 
ความหมายของภาพท่ีมีการส่ือสารในระบบสญัลกัษณ์ซ่ึงนบัเป็นหวัใจของศาสนศิลป์  

-  เป็นส่ือช่วยใหผู้มี้ความเช่ือ ไดเ้ขา้ใจในค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  
ไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากไดถ้กูจดัเรียงและน าเสนอตามหลกัค าสอนไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

-  เป็นจุดเร่ิมตน้ใหผู้ศึ้กษาทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลป์ไดศึ้กษาต่อยอด 
เก่ียวกบัการน าศิลปะกระจกสี (Stained Glass) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมและแพร่หลายในคริสตศ์าสนานิกาย 

                                                           
47 วิลเล่ียม เจ โยเดอร์, พฤศจิกายน เดือนระลึกพระคริสตธรรม (2001) คณะศาสนศาสตร แมคกิล

วารี มหาวิทยาลยัพายพั เชียงใหม,ข่า วคริสตจักร, สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 70 ฉบบัท่ี 617 พฤศจิกายน 
2001, หนา้ 47. 
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โรมนัคาธอลิค เขา้มาใชใ้นสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีบ่มเพาะผูรั้บใชท้างคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์
-  การส่ือสารดว้ยงานศิลปะแมว้า่ตวัศิลปินจะดบัสูญไปแต่ความคิดและ 

จิตส านึกของเขาในขณะท่ีเนรมิตช้ินงานนั้นยงัคงอยู ่และสามารถใชเ้ป็นส่ือส าหรับเรียนรู้ไดต้ลอดกาล  

 
4.3.2  วิเคราะห์ปัญหาของห้องนมัสการแฮมลินในการเสริมสร้างความเข้าใจและศรัทธาใน

คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์  
จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองปัญหาของห้องนมสัการแฮมลินท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้าง

ความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์  พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
1)  ด้านพืน้ที่ หอ้งนมสัการแฮมลินมีขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีตั้ง ดงัน้ี 

-  หอ้งนมสัการแฮมลินตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 2 ของอาคารวิทยาลยัพระคริสต ์
ธรรมแมคกิลวารี ท าใหห้อ้งดงักล่าวยากต่อการเขา้ถึงของคนทัว่ไป รวมถึงบุคลากรและนกัศึกษา 
ต่างคณะในมหาวิทยาลยัพายพัดว้ย   

-  อาคารพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีสร้างอยูบ่นพ้ืนท่ีอาคารหลงัเก่าท่ีเรียกวา่ 
ตึกหลวง เน่ืองจากลกัษณะของตวัอาคารซ่ึงหนัหนา้ไปสู่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์มีบนัไดทางข้ึนท่ี 
ค่อนขา้งสูงจึงท าใหไ้ม่เป็นท่ีนิยมใชเ้ป็นทางเดินเขา้ – ออก ในตวัอาคาร ท าใหป้ระตูทางเขา้ดา้นหนา้ 
ท่ีมีศิลปะกระจกสีซ่ึงศิลปินและผูส้ร้างตั้งใจท าใหเ้ป็นบริเวณพิเศษท่ีจะเขา้ไปสู่หอ้งนมสัการแฮมลิน 
 ไม่ไดถ้กูใชง้านดงัท่ีไดก้  าหนดไว ้แต่กลบันิยมใชท้างเขา้ – ออก บริเวณดา้นหลงัอาคารซ่ึงมีบนัไดเลก็ 
วนข้ึนมาจากชั้นท่ีหน่ึงมาถึงบริเวณหนา้หอ้งนมสัการแทน 

-  จากการออกแบบหอ้งใหส้ามารถมีแสงจากภายนอกเขา้มาในหอ้งนมสัการ 
ไดโ้ดยไม่ใชห้นา้ต่างแบบเปิด – ปิด โดยผูอ้อกแบบใชศิ้ลปะกระจกสีแทนหนา้ต่างรวมถึงผนงัหอ้ง 
 แสงท่ีผา่นกระจกเขา้มานั้นไม่สามารถปรับลดความจา้ของแสงได ้และอยูด่า้นหลงับริเวณประกอบ 
ศาสนพิธีท าใหผู้ท่ี้อยูใ่นส่วนร่วมนมสัการนัง่หนัหนา้เขา้สู่บริเวณประกอบศาสนพิธีตอ้งรับกบัแสงท่ี 
ส่องเขา้มาเตม็ท่ี 

-  หอ้งนมสัการอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเน่ืองจากมีทางเขา้ – ออก เพียงทางเดียว 
ไม่มีประตูหนา้ต่างเพ่ือระบายอากาศ การใชห้อ้งฯ จ าเป็นตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอากาศเท่านั้น 

-  การรักษาความสะอาดภายในหอ้งเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการเป็นหอ้งนมสัการ 
-  ระบบเสียงและระบบของเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งไม่ไดม้าตรฐานเม่ือ 

มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในปริมาณมากกวา่ 150 คน เคร่ืองเสียงจะไดย้นิไม่ชดัเจน และระบบเคร่ืองปรับ 
อาศจะกระจายความเยน็ไดไ้ม่ทัว่ถึง 

 2)  ด้านระบบและการจัดการ  
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ศิลปะกระจกสี(Stained Glass) ในหอ้งนมสัการแฮมลินเม่ือท าการศึกษาพบวา่สามารถ 
เป็นส่ือช่วยใหผู้มี้ความเช่ือ หรือผูท่ี้สนใจ ไดเ้ขา้ใจในค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดง่้ายข้ึนเน่ืองจาก 
ไดถ้กูจดัเรียงและน าเสนอตามหลกัค าสอนไวอ้ยา่งเป็นระบบ รวมถึงเป็นศิลปะท่ีสวยงามท่ีผสมผสาน 
ระหวา่งงานแบบตะวนัตกร่วมกบัการน าเสนอในแบบไทย ๆ นบัวา่เป็นความแปลกใหม่ใหศิ้ลปะชนิดน้ี 
 แต่จากสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัศิลปะกระจกสีแทบจะเป็นส่วนประดบัหอ้งนมสัการตามปกติธรรมดา 
ใชป้ระโยชน์แค่ทางดา้นความงามเท่านั้นเน่ืองดว้ยภาพเหล่านั้นไม่สามารถส่ือความหมายใหก้บัผูท่ี้ได ้
พบเห็นเขา้ใจได ้เน่ืองจากตวัศิลปินตั้งใจส่ือสารงานศิลปะดว้ยระบบสญัลกัษณ์  ผูท่ี้ไม่มีความรู้ใน 
งานศิลปะรวมถึงไม่มีความรู้ในค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงไม่อาจเขา้ใจในความหมายท่ีตอ้งการ 
น าเสนอไดเ้พราะขาดส่ือซ่ึงเป็นตวักลางระหวา่งศิลปินกบัผูช้มในการท่ีจะอธิบายความหมายของภาพ 
เพื่อประกอบความเขา้ใจ 

ดงันั้นจึงควรจดัท าส่ือเพ่ืออธิบายความหมายของภาพแต่ละภาพท่ีปรากฏอยู่โดยอาจ
จดัท าเป็นแผ่นพบั โดยรวมภาพศิลปะกระจกสีทั้งหมดพร้อมค าอธิบายความหมายของรูปภาพ รวมถึง
ขอ้พระคมัภีร์ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละรูปภาพนั้น หรือจดัท าเป็นท่ีคัน่หนงัสือ โดยมีภาพศิลปะกระจกสีทั้ง
ดา้นหนา้และดา้นหลงั ค าอธิบายความหมายของรูปภาพ รวมถึงขอ้พระคมัภีร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับแจก
ให้ผูท่ี้มีโอกาสเขา้มาใชห้้องนมสัการหรือผูเ้ขา้มาเยี่ยมชมห้องนมสัการ เพื่อให้ห้องนมสัการแห่งน้ี
สามารถเป็นหอ้งนมสัการท่ีมีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสตศ์าสนา 
นิกายโปรเตสแตนท ์ต่อไป 
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บทที ่5 

แนวทางการอนุรักษ์และพฒันาห้องนมัสการแฮมลนิ 

วทิยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกลิวารี 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลิน  อาคาร

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี  มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

5.1  การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน ใหเ้ป็นแหล่ง

เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

5.1.1 สภาพปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลินในการเสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธาในคริสต์
ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

5.1.2 การศึกษาและเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งถึงแนวทางการ
อนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและ
ความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

5.1.3 การศึกษาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละพฒันาห้อง
นมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสต์
ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

5.2  การเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลิน ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1  การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์และพฒันาห้อง
นมสัการแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสต์ศาสนานิกาย 
โปรเตสแตนท ์ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนและวธีิการ  ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1  สภาพปัญหาของห้องนมัสการแฮมลนิ 

 สภาพปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลินไดแ้ก่ปัญหาทางดา้นพื้นท่ีและระบบการจดัการ 
ประกอบดว้ย 

1)  ปัญหาดา้นพื้นท่ี ไดแ้ก่ หอ้งนมสัการแฮมลินมีพื้นท่ีจ  ากดั ไม่สามารถจดักิจกรรม 
ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในปริมาณมากเกินกวา่ 150 คนได ้รวมถึงมีระบบเสียงและระบบเคร่ืองปรับอากาศท่ี 
ไม่ไดคุ้ณภาพ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก อีกทั้งยงัไม่สามารถปรับลดความจา้ของแสงท่ีผา่นจากกระจกสี 
เขา้มาในหอ้งนมสัการได ้

2)  ปัญหาดา้นระบบการจดัการ ศิลปะกระจกสี (Stained Glass) ในหอ้งนมสัการแฮมลิน 
สามารถเป็นส่ือช่วยใหผู้มี้ความเช่ือ หรือผูท่ี้สนใจ ไดเ้ขา้ใจในค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไดง่้ายข้ึน 
เน่ืองจากไดถู้กจดัเรียงและน าเสนอตามหลกัค าสอนไวอ้ยา่งเป็นระบบแต่ไม่สามารถส่ือความหมาย 
ใหก้บัผูท่ี้ไดพ้บเห็นเขา้ใจได ้เน่ืองจากส่ือสารงานศิลปะดว้ยระบบสัญลกัษณ์  ผูท่ี้ไม่มีความรู้ในงาน 
ศิลปะรวมถึงไม่มีความรู้ในค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงไม่อาจเขา้ใจในความหมายท่ีตอ้งการ 
น าเสนอไดเ้พราะขาดส่ือซ่ึงจะอธิบายความหมายของภาพเพื่อประกอบความเขา้ใจ 

5.1.2 การศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและ
ความเข้าใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

หัวข้อน้ีเป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวข้อง  ด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกับแนวทางการจดัการ
อนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจใน
คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์  ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล 
จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีคัดเลือกจากการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากคณาจารย ์ 
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เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพายพั  นกัศึกษาวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี  ศิษยเ์ก่าและ
ศิลปินผูเ้ก่ียวขอ้ง  จ  านวน 15 คน  ซ่ึงการสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี สรุปไดว้า่ 

1)  การจะจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ไดน้ั้น 

 วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีตอ้งร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัพายพัในการประชาสัมพนัธ์ถึงคุณค่า 

และความส าคญัของหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยเร่ิมจากประชาสัมพนัธ์ไปยงัคณะ หน่วยงาน 

ภายในมหาวทิยาลยัพายพั และจึงประชาสัมพนัธ์ออกไปยงัหน่วยงานภายนอกท่ีสังกดัภายในเครือสภา 

คริสตจกัรในประเทศไทย     

2) วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีควรเชิญชวนใหห้น่วยงานภายนอกรวมถึง 

กลุ่มบุคลากรและนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัพายพั เขา้มาจดักิจกรรมทางดา้นศาสนา รวมถึงศาสนพิธี 

ต่าง ๆ  ในหอ้งนมสัการแฮมลินหรืออาจเปิดโอกาสเชิญชวนใหบุ้คลากรหรือนกัศึกษามหาวทิยาลยั 

พายพั เขา้ร่วมกิจกรรม หรือศาสนพิธี ของวทิยาลยัดว้ย เพื่อใหห้อ้งนมสัการแฮมลินเป็นท่ีรู้จกัออกไป 

ในวงกวา้ง        

3)  จดัท าป้ายประกอบค าอธิบายถึงความหมายในแต่ละภาพของงานศิลปะกระจกสี 

รวมถึงขอ้พระคมัภีร์ท่ีใชป้ระกอบในแต่ละภาพนั้น ติดลงไปใตภ้าพ เพื่อใหผู้พ้บเห็นสามารถเขา้ใจถึง 

ความหมายของรูปภาพเหล่านั้น        

4)  จดัท าเอกสารขอ้มูล เป็นหนงัสือ แผน่พบั หรือท่ีคั้นหนงัสือ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่งาน 

ศิลปะรวมถึงประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีไปยงัหน่วยงานท่ีสังกดั 

ภายในเครือสภาคริสตจกัร หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัพายพั และส าหรับแจกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

หรือเขา้มาเยีย่มชมอาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 

5)  จดัท าขอ้มูลค าอธิบายความหมายของภาพงานศิลปะกระจกสีรวมถึงขอ้พระคมัภีร์ 

 แลว้ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวป็ไซคข์องวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี เป็นทั้งภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ 

6)  จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มคนหรือหน่วยงานภายนอกในห้องนมสัการแฮมลินให ้

มากยิง่ข้ึน 

7)  ปรับปรุงระบบอ านวยความสะดวกภายในหอ้งนมสัการใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

เพื่อรองรับต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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8)  คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ตอ้งให ้

ความร่วมมือในการช่วยใหข้อ้มูลเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหห้อ้งนมสัการแฮมลินเป็นแหล่งเรียนรู้    

5.1.3 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และพัฒนาห้อง
นมัสการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริสต์
ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

หวัขอ้น้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจใน
คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ ซ่ึงใชข้อ้มูลในการพิจารณาตามล าดบัต่อไปน้ี 

1)  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกลุ่มตวัอยา่ง 

จากการศึกษาตามขอ้ 5.1.2 ขา้งตน้ ซ่ึงไดข้อ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ในประเด็นท่ีเก่ียวกับแนวทางการจดัการอนุรักษ์และพัฒนาห้อง
นมสัการแฮมลินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกาย 

โปรเตสแตนท ์สรุปไดว้า่ 

ก) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ห้องนมสัการแฮมลินออกไปให้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายใน
มหาวทิยาลยัพายพัและในหน่วยงานสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ข) ควรจัดท าค าอธิบายความหมายของภาพกระจกสีรวมถึงข้อพระคัมภีร์ท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นหนงัสือ แผ่นพบั หรือท่ีคัน่หนงัสือ เพื่อเป็นส่ือความรู้ให้เกิดความเขา้ใจในคุณค่าและ
ความหมาย 

2)  ผลของการศึกษาสภาพปัญหาของหอ้งนมสัการแฮมลิน 

ผลของการศึกษาในบทท่ี 4 ท่ีผ่านมา พบว่าห้องนมสัการแฮมลินมีขนาดห้องท่ี
ค่อนขา้งเล็กจุคนได้ประมาณ 150 คน มีศิลปะกระจกสีท่ีให้ความรู้และส่ือความหมายเก่ียวกบัชีวิต 
คริสเตียนไดเ้ป็นอยา่งดีแต่ขาดระบบจดัการท่ีดีในการส่ือความหมายเหล่านั้นใหก้บัผูท่ี้ไดพ้บเห็น  

 

 



 
 

99 

3)  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

ผูศึ้กษาไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 2 ไดแ้ก่ แนวคิดการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ ในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษาดงักล่าว ผูศึ้กษาไดล้งความเห็น
วา่ ทิศทางของการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ควรตอ้งมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

ก) การอนุรักษ์ศิลปะกระจกสี  เน่ืองจากเป็นงานศิลปะท่ีมีคุณค่าทางศิลปกรรม  
ควรจะมีแนวทางอนุรักษ์ให้คงอยู่  ไม่ให้ถูกท าลายเปล่ียนแปลง  โดยการเผยแพร่ให้ประชากรใน 
มหาวิทยาลยัพายพั รวมถึงประชากรภายในหน่วยงานสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดท้ราบ
และรู้ถึงคุณค่า รวมถึงเสนอมาตรการการดูแลรักษา เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการด าเนินการท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือหากจ าเป็นตอ้งซ่อมแซม  ก็ใหเ้ขา้ใจรักษาตามสภาพเดิมใหม้ากท่ีสุด   

ข) การพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและ
ความเขา้ใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท ์ ในงานศิลปะกระจกสีซ่ึงคนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เขา้ใจ
ในความหมายของภาพ ควรจะจดัท าส่ือต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ  เช่น  หนงัสือ  แผน่พบั แผน่ท่ี
คัน่หนังสือ ป้ายหรือบอร์ดนิทรรศการเสริม  เพื่อเป็นส่ือความรู้ให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าและ
ความหมาย  ท่ีจะช่วยเพิ่มบรรยากาศเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตส
แตนทม์ากข้ึน  

 

5.2  การเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

หวัขอ้น้ีเป็นการเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป
ของห้องนมสัการแฮมลินรวมถึงสภาพปัญหาของห้องนมสัการพบวา่ ห้องนมสัการแฮมลินมีศิลปะท่ี
ทรงคุณค่า รวมถึงเป็นแหล่งผลิตผูรั้บใช้ในการออกไปเผยแพร่ศาสนา ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนา แต่ยงัประสบปัญหาต่าง ๆ ซ่ึง
จากการศึกษาท าใหไ้ดแ้นวทางในการจดัการ ดงัน้ี 

 



 
 

100 

1)  การอนุรักษ์ศิลปะกระจกสี 

กระจกสี เป็นงานศิลปะท่ีมีคุณค่าทางศิลปกรรมซ่ึงศิลปินผูส้ร้างไดรั้งสรรคไ์ว ้มี
ความงามซ่ึงผูท่ี้ไดพ้บเห็นต่างช่ืนชมถึงการผสมผสานแบบลงตวัในการน าเอาพระธรรมค าสอนจาก
ขอ้พระคมัภีร์ส่ือออกมาเป็นสัญลกัษณ์โดยใชศิ้ลปะแบบไทยเขา้มาผสมผสาน บุคลากร และนกัศึกษา
วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีควรไดรั้บการปลูกฝังและส่งเสริมให้เห็นถึงความส าคญั ของงาน
ศิลปะท่ีมีค่าเกินกวา่ความงดงามท่ีไดเ้ห็นเพื่อจะไดมี้ส่วนช่วยและร่วมกนัรักษาศิลปะท่ีทรงคุณค่าให้
เป็นสมบติัของวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีและของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ โดยมี
แนวทางในการอนุรักษเ์พื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื ดงัน้ี 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ควรมีมาตรการภายในของวิทยาลัยฯ 
เก่ียวกบัการดูแลรักษากระจกสี เพื่อจะไดไ้ม่ท าให้เกิดความเสียหาย และเป็นการร่วมกนัดูแลรักษา
ศิลปะใหมี้ความคงทนถาวรคือ   

1) ห้ามน าของมีคม เช่น ตะปู เหล็กแหลม ไขควง ฯ ในการขูดส่ิงสกปรก เช่น 
คราบกาว หรือ ท าความสะอาด บริเวณกระจก 

2) ห้ามใชอุ้ปกรณ์ท าความสะอาดกระจกรูปตวัที ท่ีมีวสัดุเป็น เหล็ก หรือ สแตน
เลสท าความสะอาดกระจกสี อุปกรณ์ท าความสะอาดควรท าจากพลาสติก  

3) ห้ามใช้ผา้ข้ีร้ิว กระสอบเก่า ผา้ท่ีมีเน้ือท่ีหยาบ เช็ดถูท าความสะอาดกระจก 
เพราะผา้เหล่าน้ีอาจมีเศษหิน ทราย ปะปนอยู ่ซ่ึงจะท าใหก้ระจกอาจเป็นรอยขีดข่วนได ้

4) ห้ามใชน้ ้ ายาใด ๆ ก็ตาม ท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรด เช่น วิกซ์ซอล น ้ ายาเป็ด น ้ ายา
มิสเตอร์มสัเซิล ฉีดลงบนกระจก และ อุปกรณ์ท่ีเป็นบานพบัสแตนเลส หรือ มือจบั โดยเด็ดขาด น ้ ายา
ต่าง ๆ เหล่าน้ี จะท าใหอุ้ปกรณ์สแตนเลส เป็นรอยด่าง หรือ รอยไหม ้

5) หา้มใชผ้งซกัฟอก น ้ายาลา้งจานในการท าความสะอาดกระจก 

6) ห้ามซ่อมแซม กระจก หรือ อุปกรณ์ ด้วยตวัเองโดยเด็ดขาดควรปรึกษาช่าง
ติดตั้งกระจกก่อนท าการใด ๆ 

และเน่ืองจากในประเทศแถบร้อนช้ืนอยา่งประเทศไทยเรานั้น จะมีภาวะของเมด็ฝุ่ นท่ีมีความคมสูงอยู่
ในอากาศท่ีสามารถท าให้เกิดการกดักร่อน และไปท าปฏิกิริยากบัช้ินงานของกระจกสี(stained glass) 
จนเป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาต่อการดูแลรักษา และในเร่ืองของการท าความสะอาดกระจกสีได ้ดงันั้น
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เพื่อเป็นการอนุรักษศิ์ลปะกระจกสีวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีจึงอาจจะพิจารณาน ากระจกใส
ทัว่ไปมาประกบไวท้ั้งสองดา้นของกระจก เพื่อเป็นการป้องกนัช้ินงานให้มีความปลอดภยัและคงทน
ถาวรและไม่เป็นการท าใหค้วามงามของศิลปะเปล่ียนไปดว้ย 

2)   การพัฒนาส่ือเผยแพร่คุณค่าของห้องนมัสการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

การพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความ
เขา้ใจในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์  โดยการจดัท าส่ือความรู้ให้เกิดความเขา้ใจในคุณค่าและ
ความหมายโดยทฤษฎีการเรียนรู้ งานศิลปะกระจกสีท่ีติดตั้งอยู่ภายในห้องนมสัการแฮมลิน และ
รวมถึงส่วนบริเวณทางเขา้อาคารวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มีอยูจ่  านวนทั้งส้ิน 18 ภาพ และ
งานภาพวาดสีน ้ามนับนผนงัในหอ้งนมสัการแฮมลินมีอยูท่ ั้งส้ินจ านวน 11 ภาพ ซ่ึงภาพเหล่าน้ีนบัเป็น
สมบติัอนัล ้าค่าของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ อนัจะกลายเป็นประวติัศาสตร์เพื่อให้คริสตช์น
รุ่นหลงัไดศึ้กษา แนวทางพฒันาห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและ
ความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์สามารถท าไดด้งัน้ี 

2.1)  ท าหนงัสือเผยแพร่ประวติัวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีและคุณค่า 
ของศิลปะกระจกสีสู่สาธารณชนไปยงัการสอนรววีารศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
คริสเตียนศึกษา (Sunday School) การเรียนรวีวารศึกษาเป็นการวางรากฐานชีวิตของคริสเตียน  
พนัธกิจ การสอนรวีวารศึกษา เป็นขบวนการส่งต่อหรือสืบสานความเช่ือศรัทธาท่ีมีในองค์พระผู ้
เป็นเจ้าเป็นแหล่งช่วยให้คริสเตียนได้เข้าใจพระคมัภีร์ และเน่ืองจากการพฒันามนุษย์เพื่อให้เป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคมจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพฒันาตั้งแต่ในวยัเด็ก ต้องสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สร้างสังคมท่ีดีเพื่อให้ผูท่ี้อยูใ่นสังคมนั้นไดรั้บการกล่อมเกลาจิตใจ ไดรั้บการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เยาวชนเพื่อใหเ้ขาเติบโตเป็นผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสอน
ในพระธรรมสุภาษิต บทท่ี 22 ข้อท่ี 6 ว่า “…จงฝึกเด็กในทางท่ีเขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาเป็น
ผูใ้หญ่แลว้เขาจะไม่พรากจากทางนั้น…” ดงันั้น วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ควรร่วมมือกบั
กองคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยมูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีหนา้ท่ี
ผลิตบทเรียนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนคริสเตียนศึกษาในคริสตจกัรรวมถึงสถานศึกษาต่าง ๆ 
ในเครือสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จดัท าหนงัสือหรือคู่มือเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของการก่อตั้ง
วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี รวมถึงคู่มือภาพประกอบค าอธิบายความหมายและขอ้พระคมัภีร์
ท่ีใชป้ระกอบ จากศิลปะกระจกสีท่ีจดัแสดงอยูภ่ายในหอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวทิยาลยัพระคริสต ์
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ธรรมแมคกิลวารี เพื่อน าไปจดัท าเป็นบทเรียนเผยแพร่ไปยงัคริสตจกัรและสถานศึกษาท่ีสังกดัมูลนิธิ 
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ส าหรับเป็นขอ้มูลทางดา้นการศึกษาใหก้บัการเรียน การสอนคริสเตียน
ศึกษา (Sunday School) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและความศรัทธาในคริสต์ศาสนา
ให้กับเด็กรวีวารศึกษา โดยใช้ศิลปะเป็นส่ืออนัจะท าให้เด็กมีความเข้าใจ เสริมความศรัทธาและ 
ท าความรู้จกัห้องนมสัการแฮมลิน วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีมหาวิทยาลยัพายพัมากยิ่งข้ึน 
อีกทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเยาวชนเหล่านั้นจะมีความสนใจ
และเขา้มาถวายตวัเป็นผูรั้บใชต้ามแบบอยา่งในองคพ์ระเยซูคริสตต่์อไป  

2.2)  จดัท าป้ายน าชมและบอร์ดนิทรรศการ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี 
ควรน าข้อมูลท่ีได้จากการจดัท าหนังสือคู่มือมาจดัท าบอร์ดนิทรรศการเสริมจดัแสดงภายในห้อง
นมสัการ แฮมลิน (ภาพท่ี5.1) เพื่อเป็นส่ือความรู้ให้เกิดความเขา้ใจในคุณค่าและความหมายท่ีจะช่วย
เพิ่มบรรยากาศเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทม์ากข้ึน  
 
 

 

ภาพที ่5.1 ตัวอย่างต าแหน่งบอร์ดนิทรรศการ 

2.3)  เผยแพ ร่ข้อมูลทางเว็บไซต์  เน่ื องจากกระแสโลกปัจจุบันได้มีการ
เปล่ียนแปลงไประบบการศึกษาและการส่ือสารยอ่มมีความเจริญข้ึน วิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิล
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วารีควรน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัท าหนงัสือคู่มือเผยแพร่ลงในเวปไซค์ของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรม
แมคกิลวารี เพื่อเป็นส่ือความรู้ในอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดง่้ายและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
ท าให้ช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าและความหมายอนัจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและความ
เขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทม์ากข้ึน  

3)  จัดการห้องนมัสการแฮมลนิให้เป็นพพิธิภัณฑ์มีชีวติเพือ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

ในอนาคตหากวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีมีความพร้อมในการเพิ่มบทบาทของ
ตนเองนอกเหนือจากการสร้างและผลิตผูรั้บใชอ้อกไปยงัคริสตจกัรต่าง ๆ แลว้ยงัสามารถเปิดสถานท่ี
คืออาคารวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อผูส้นใจเข้ามาศึกษาได้ โดย
ด าเนินการไปอย่างควบคู่กนั จึงอาจจดัการให้ห้องนมสัการแฮมลินเป็นพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้  สามารถเขา้ชมศิลปะกระจกสีและงานศิลปะของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
ตลอดจนเรียนรู้ประวติัศาสตร์ทางคริสตศ์าสนา  เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนา
นิกายโปรเตสแตนท์โดยประชาสัมพนัธ์ และเปิดบริการให้นกัศึกษาและประชาชนสามารถเขา้เยี่ยม
ชมไดโ้ดยเขียนโครงการน าเสนอต่อมูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการศึกษาส าหรับเยาวชนคริสเตียน และบุคคล
ทัว่ไปให้ไดรั้บการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมีชีวติท่ีสมบูรณ์ตามแบบของพระเยซูคริสต ์
 

โครงการจัดการห้องนมัสการแฮมลนิเป็นพพิธิภัณฑ์มีชีวติ  

หลกัการและเหตุผล 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี เป็นสถาบนัท่ีมีการเรียนการสอนทางดา้นคริสตศ์าสนา ซ่ึง
มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจมาอยา่งยาวนานโดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางดา้นศาสนา 
ซ่ึงยอ่มตอ้งมีบุคลากรท่ีมีองคค์วามรู้ทางดา้นคริสตศ์าสนาอยูอ่ยา่งมากมาย และภายในอาคารเรียนของ
วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ยงัมีงานศิลปะท่ีมีคุณค่าทางศิลปกรรม  และมีความส าคญัในการ
ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ทางศาสนาอยูภ่ายในหอ้งนมสัการแฮมลิน 

จากท่ีกล่าวมาวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีร่วมกบัมูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
เห็นถึงความส าคญัในการสนับสนุนให้จดัท าห้องนมสัการแฮมลินเป็นพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวส าหรับคริสต์ชน นกัเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป ได้เขา้มาเยี่ยมชม



 
 

104 

และศึกษาหาขอ้มูล เพื่อน าไปเป็นแนวทางการศึกษา และเสริมความรู้ความเขา้ใจเพื่อเพิ่มความศรัทธา
ในคริสตศ์าสนาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 

1)  เพื่อจดัตั้งหอ้งนมสัการแฮมลินเป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ ส าหรับบุคคลทัว่ไปและผูส้นใจในคริสตศ์าสนา  

2)  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์หอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวิทยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิล
วารี และประวติัของคริสตศ์าสนาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

เป้าหมาย นกัเรียน นกัศึกษา คริสตช์นทัว่ไป และบุคลท่ีสนใจ 

วธีิด าเนินการ  

1)   ประสานงานกบัมูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเพื่อช้ีแจงเหตุผลและผลดีท่ี
มูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดรั้บในการจดัตั้งห้องนมสัการแฮมลินเป็น
พิพิธภณัฑมี์ชีวติ 

2)  จดัท าโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนบัสนุนจากสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน“โครงการจดัสร้างห้องนมสัการแฮมลิน 
 เป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวติ” 

4)  ด าเนินการตามโครงการ 

5)  สรุปแลประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

งบประมาณ ขอรับการสนบัสนุนจากมูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

สถานทีด่ าเนินการ  หอ้งนมสัการแฮมลิน อาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี มหาวทิยาลยัพายพั  

รูปแบบการด าเนินงาน 

1)  จดัอบรมบุคลากร และนกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารีเพื่อใหมี้ 



 
 

105 

ความรู้ในเร่ืองประวติัศาสตร์ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีและความหมายของศิลปะ
กระจกสีท่ีประดบัอยูภ่ายในห้องนมสัการ และภายในอาคารฯ รวมถึงภาพศิลปะต่าง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายใน
อาคารดว้ย เพื่อจดัตารางผลดัเปล่ียนกนัปฏิบติังานในส่วนของการใหข้อ้มูลแก่ผูเ้ขา้เยีย่มชม 

2)  จดัหอ้ง 1 หอ้ง ภายในบริเวณอาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี ส าหรับ 
เป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลฯ (ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 5.2) 

3)  เวลาเปิดด าเนินการใหเ้ขา้เยีย่มชม ระหวา่งวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.00–16.30 น. 

4)  จดัท าส่ือประกอบการเรียนรู้เพื่อให้พิพิธภณัฑมี์ความน่าสนใจยิง่ข้ึน อีกทั้งยงั 
สามารถช่วยใหข้อ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจก่อนการเขา้รับชมเพื่อเสริมความเขา้ใจในงานศิลปะมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

-  จดัท า Display ภาพศิลปะบนกระจกสี จดัแสดง ณ บริเวณหน้าห้องนมสัการ 

แฮมลิน (ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 5.3) 

-  จดัท าเวบ็ไซตโ์ครงการฯ  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ไดจ้ดัตั้งหอ้งนมสัการแฮมลินเป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวติเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ ส าหรับบุคคลทัว่ไปและผูส้นใจในคริสตศ์าสนา  

2)  ไดป้ระชาสัมพนัธ์ห้องนมสัการแฮมลิน อาคารวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิล
วารี และประวติัของคริสตศ์าสนาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
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ภาพที ่5.2 ต าแหน่งห้องทีจั่ดท าศูนย์บริการข้อมูล 

 
 

ภาพที ่5.3 ตัวอย่างบริเวณการจัด Display ภาพศิลปะบนกระจกสี 

 

ศูนยบ์ริการขอ้มูล 
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แผนภูมิที ่5.1 โครงสร้างเวบ็ไซต์“โครงการจัดสร้างห้องนมัสการแฮมลนิเป็นพพิธิภัณฑ์มีชีวติ” 
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