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ศูนย์มิชชันนารีเชียงราย 
โดย 

ประสิทธิ์ พงศ์อุดม 
ฝ่ายประวัติศาสตร์ หน่วยงานจดหมายเหตุประวัติศาสตร์และวิจัย  

สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
...................................................  

 
 ศูนย์มิชชันนารีเชียงราย  เป็นศูนย์มิชชันนารีล่าสุดที่จัดต้ังขึ้นในเขตแดนล้านนา  มีประวัติย้อนไป
ในปี ค.ศ.1878  เมื่อครอบครัวของหนานสุวรรณคริสเตียนบ้านแม่ดอกแดง   อ.ดอยสะเก็ด  ได้อพพยพร้อม
กับหมู่ชนเชื้อสายชาวเชียงแสนจากเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง จ านวน 2,500  คน ที่ถูกกวาดต้อนมาในยุค 
"เก็บผักใส่ซ้า  เก็บข้าใส่เมือง"    กลับไปสร้างบ้านแปงเมืองที่เชียงแสน  หนานสุวรรณได้ประกาศเผยแพร่
คริสต์ศาสนาและมีผู้รับเชื่อเป็นคริสเตียน  ภายหลังต่อมามิชชันนารไีด้เข้าไปสถาปนาคริสตจักรเชียงแสน
ขึ้นในปี ค.ศ.1888  เป็นคริสตจักรแรกในเขตเชียงราย  ในช่วงเดียวกันนี้ ศาสนาจารย์แมคกิลวารี  และ
ศาสนาจารย์หนานตา จากเชียงใหม่ ได้เดินทางมายังเชียงรายและรับมอบที่ดินผืนหนึ่งจากเจ้าเมืองส าหรับ
ต้ังส านักงานศูนย์มิชชัน  อีกสองปีต่อมามีการต้ังคริสตจักรเชียงรายท่ีบ้านแม่กอนสวนดอก  ในวันที่ 13 
เมษายน ค.ศ.1890  โดยมีสมาชิกย้ายมาจากคริสตจักรเพรสไบเรียนที่หนึ่ง  เชียงใหม่  และจากคริสตจักร
แม่ดอกแดง  เมื่อถึงปี ค.ศ.1892  มีการต้ังคริสตจักรอีกแห่งหนึ่งที่เวียงป่าเป้า  โดยมคีริสเตียนส่วนหนึ่ง
ย้ายมาจากชุมชนคริสเตียนบ้านช่างค า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 ศูนย์มิชชันนารีเชียงรายเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1897  โดยมีครอบครัวศาสนาจารย์      
วิลเลียม  นางอิสเบลลา  ดอดด์  และครอบครัวนายแพทย์แคลร์  นางแคทเธอลีน  เดนแมน  เป็นมิชชันนารี
มาประจ า ศูนย์มิชชันนารแีห่งนี้นับเป็นแหล่งปฏิบัติงานส าคัญที่ท าให้ศาสนาจารย์ดอดด์   สนใจชาวไตที่อยู่
ทางตอนใต้ของจีน  ท่านได้ออกส ารวจชนเผ่าไทและเขียนบันทึกเรื่องราวการส ารวจไว้อย่างละเอียด ซึ่ง
หลังจากท่านเสียชีวิตได้มีการรวบรวมบันทึกดังกล่าวตีพิมพ์หนังสือชื่อว่า  "The Tai Race : The elder 
brother of the Chinese" (ค.ศ.1923) ซึ่งเป็นผลงานการส ารวจเกี่ยวกับชนชาติไทที่มีคุณค่าและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสืบค้นประวัติศาสตร์ชาติไทย  
 เมื่อครอบครัวนายแพทย์วิลเลียม นางแอนนาเบล บริกส์  ย้ายมารับผิดชอบพันธกิจที่ศูนย์มิชชัน 
นารีเชียงรายในปี ค.ศ.1903  ได้มีการพัฒนาศูนย์มิชชันนารีเชียงรายให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น  
ท่านได้หาทุนและด าเนินการก่อสร้างอาคารต่าง  ๆ  ส าหรับศูนย์มิชชันนารี  สร้างโรงพยาบาล  และโรงเรียน  
นอกจากน้ีท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างศาลากลางจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  อาคารที่ท าการ
ไปรษณีย์โทรเลข  และเรือนจ า  ทั้งยังเป็นผู้วางผังเมืองเชียงรายเปน็แบบสมัยใหม่ด้วย  มีถนนสายหนึ่งจาก
มุมถนนสิงห์ไคลไปจนถึงมุมดอยตองเลียบไปตามล าแม่น้ ากก  แต่เดิมมชีื่อว่า "ถนนบริกส์แพทย์" ตามนาม
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ของท่านเป็นที่ระลึกในคุณงามความดีของนายแพทย์บริกส์ 
 การเริ่มงานพันธกิจของมิชชันนารีที่เชียงรายมีงานหลักเหมือนกับศูนย์มิชชันนารีอ่ืนๆ  คือการ
ประกาศคริสต์ศาสนาและตั้งคริสตจักร  การแพทย์และการศึกษาสมัยใหม่  ซึ่งในด้านการประกาศนอกจาก
จะมีคริสตจักรที่ได้รับการสถาปนาก่อนการต้ังศูนย์มิชชันนารีแล้ว  ยังมีการขยายคริสตจักรออกไปตามหมู่ 
บ้านชนบทหลายแห่ง  นับเป็นศูนย์มิชชันนารีที่มีการขยายคริสตจักรทั้งด้านจ านวนสมาชิก   และจ านวน
ชุมชนอย่างรวดเร็วกว่าศูนย์มิชชันนารีอ่ืน ๆ   เมื่อถึงวาระครบรอบ 100 ปี  ของคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์
ในประเทศไทย ค.ศ.1928  ศูนย์มิชชันนารีเชียงรายมีคริสตจักร 11 คริสตจักร สมาชิกราว 1400 คน 
 อนึ่ง นอกจากมิชชันนารีที่มีบทบาทส าคัญดังกล่าวนามข้างต้นแล้ว มชิชันนารีที่มีส่วนในการขยาย
งานคริสตจักรที่ส าคัญคือศาสนาจารย์เรย์ ดับลิว แบคเทล (ค.ศ.1911-1941) โดยท่านมีผู้ร่วมงานคน
ส าคัญคือครูสิงห์แก้ว  สุริยะค า  และในช่วงเดียวกันนี้ได้มีศาสนาจารย์คนเมืองคนแรกของเชียงราย คือ
ศาสนาจารย์ดี อารีวงศ์ ท่ีจบทางด้านศาสนาจากโรงเรียนพระคริสตธรรม เชียงใหม่ เป็นศิษยาภิบาล
คริสตจักรเวียงเชียงราย ศาสนาจารย์สุข    คุณาสวัสดิ์ จบจากสถาบันเดียวกันเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร
เวียงป่าเป้า และศาสนาจารย์อ่ินค า พินิจ นับเป็นผู้น าคริสเตียนที่ส าคัญท่านหนึ่งของศูนย์มิชชันนารี
เชียงรายในระยะหลังต่อมา 
 กิจกรรมด้านการแพทย์  เริ่มจากหนานสุวรรณได้น ายาควินินและการมีทักษะความรู้ด้านการรักษา
เบื้องต้นแบบตะวันตกมาให้บริการแก่หมู่ชนเชื้อสายชาวเชียงแสนที่อพยพกลับถ่ินเดิม   เมื่อศูนย์มิชชันนารี
เชียงรายได้รับการจัดต้ังขึ้น  มกีารรักษาพยาบาลแบบตะวันตกที่เชียงราย โดยมี แพทย์มิชชันนารีที่มาอยู่
ประจ าต้ังแต่เริ่มแรก  เช่นนายแพทย์เดนแมนและนายแพทย์บริกส์ นอกจากน้ียังมีการน ายา  และการรักษา
พื้นฐานแบบตะวันตกออกไปบริการยังหมู่บ้านชนบทที่มีคริสเตียนอาศัยอยู่ โดยผ่านผู้น าคริสเตียนที่ได้รับ
การอบรมจากมิชชันนารี  มีรายงานในปี ค.ศ.1908  ว่า ในเขตท้องที่เชียงรายมีการจัดต้ังคลีนิคแบบ
กระเป๋าหิ้ว (ผู้น าคริสเตียนมีกระเป๋ายาไว้จ าหน่ายและบริการ)  ตามชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ  20 แห่ง  ขณะที่
ในส่วนกลางมีการต้ังโรงพยาบาลอย่างมั่นคงขึ้นเมื่อนายแพทย์บริกส์ เข้ามาเป็นมิชชันนารีและได้รณรงค์
หาทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลอย่างมั่นคงถาวรในปี ค.ศ.1910  ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  ตามชื่อ
คริสตจักรของสมาชิกผู้มอบทุนสนับสนุน ซึ่งโรงพยาบาลนี้ยังด าเนินการมาจนปัจจุบัน 
 ด้านการศึกษา  เริ่มแรกจากหนานสุวรรณได้สอนลูกหลานและสมาชิกคริสตจักรที่บ้านให้อ่าน
หนังสือได้นับต้ังแต่สมัยแรกต้ังคริสตจักรที่เชียงแสน  และเมื่อมีมิชชันนารีเข้าไปประจ าที่ศูนย์มิชชันนารี
เชียงรายได้จัดต้ังโรงเรียนส าหรับเด็กหญิงและชายด้วย  นายแพทย์บริกส์เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยพัฒนาการศึกษา
ให้มั่นคง  โดยภายหลังกลับจากสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1914  ท่านได้สร้างอาคารเรียนส าหรับเด็กหญิง   
และหาทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชายไปพร้อมกัน  หลังจากท่านเสียชีวิตในปี ค.ศ.1918  มีการเปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนชายเป็น "โรงเรียนบริกส์อนุสรณ์" เพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ าชูโรงเรียนนี้
อย่างมาก 
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 มิชชันนารีที่เข้ามาปฏิบัติงานต่อมาภายหลังยุคสมัยนายแพทย์บริกส์ ได้แก่ นายแพทย์วิลเลียม  
และนางเอลิซาเบธ  บีช (ค.ศ.1921-1941)  ได้รับผิดชอบการแพทย์พร้อมทั้งมีผู้ช่วยคนส าคัญคือหมอซาว  
ธรรมชัย  ได้ไปจัดต้ังคลีนิคขึ้นที่แม่สาย  นับเป็นการขยายงานออกไปถึงเขตชายแดนพม่า  และยังมี
ครอบครัวศาสนาจารย์เอเลน  นางเอลิส  บาสเสท (ค.ศ.1917-1921)   ครอบครัวนายกิลเบิร์ท  นางฮาทเซล 
โรบินสัน (ค.ศ.1925-1930)  นางสาวมากาเร็ต  นีเบอร์ (ค.ศ.1926-1927)  และครอบครัวนายเกลน นาง   
ลิเลียน มอโรว์ (ค.ศ.1932-1934)  มิชชันนารีที่กล่าวมานี้ได้มีส่วนรับผิดชอบโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าสืบ
ต่อมา  และภายหลังได้มีการรวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นแบบสหศึกษา  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  
มีอาจารย์อมร  ดวงเนตร  เป็นครูใหญ่  ศูนย์มิชชันนารีเชียงรายนับเป็นฐานส าคัญในการเผยแพร่คริสต์
ศาสนาออกไปยังชนเผ่าไทนอกประเทศสยาม  และเป็นศูนย์มิชชันนารีที่สามารถขยายคริสตจักรออกไป
อย่างกว้างขวางรวดเร็ว  โดยเฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
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