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ประวัติศูนย์มิชชันนารีเชียงตุงและเชียงรุ่ง 

รวบรวมเรียบเรียง โดย อ.ประสิทธิ์ พงศ์อุดม 
ฝ่ายประวัติศาสตร์ หน่วยงานจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

    .... .................................................  
         ศูนย์มิชชันนารีเชียงตุง 
 เชียงตุงหรือเคงตุง เป็นเมืองใหญ่ทีสุดของรัฐชานฝั่งตะวันออกของแม่น้้าสาละวิน ทาง
เหนือติดต่อกับเขตสิบสองปันนาของจีนและตอนใต้ติดต่อกับเขตแดนเชียงใหม่ เชียงราย เมือง
เชียงตุงมีความส้าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อจีนและพม่า ตามประวัติศาสตร์เชื่อว่าพญามังราย
กษัตริย์แห่งเชียงใหม่เป็นผู้สร้างเมืองเชียงตุงให้เป็นเมืองหน้าด่าน ภายหลังเมืองนี้ตกอยู่ภายใต้
อิทธพลของพม่า เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3-4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ไทยได้พยายามยึดเมือง
เชียงตุง โดยอาศัยหัวเมืองล้านนาเป็นฝ่ายสนับสนุนแต่ ไม่เป็นผลส้าเร็จ ภายหลังที่อังกฤษยึดครอง
พม่าแล้ว ได้ผนวกเมืองเชียงตุงเป็นรัฐสุดท้ายไว้ในอ้านาจปกครอง เมื่อปี ค .ศ. 1890 
 ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารีและศาสนาจารย์โรเบิร์ต เออร์วิน ได้เดินทางส้ารวจถึง
เชียงตุง ครั้งแรกในปี ค .ศ. 1893 และในปี ค .ศ. 1898 ศาสนาจารย์ วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ 
ศาสนาจารย์โรเบิร์ต เออร์วิน และนายแพทย์วิลเลียม เอ .บริกส์ เดินทางส้ารวจเชียงตุงอีกครั้งหนึ่ง 
คณะส้ารวจมีความสนใจอย่างแรงกล้าที่จะเปิดศูนย์ประกาศคริสต์ศ าสนา แต่ทางมิชชันลาวได้
ทราบว่าคณะแบ๊พติสต์แห่งพม่ามีโครงการที่จะเปิดศูนย์มิชชันนารีที่เชียงตุงด้วย ศาสนาจารย์  
เออร์วินซึ่งรับอาสาที่จะเปิดศูนย์มิชชันนารีที่เชียงตุ งจึงยอมให้โอกาสแก่คณะมิชชันแบ๊พติสต์แห่ง
พม่า 
 อย่างไรก็ดี ศาสนาจารย์วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์ ผู้ มีอุดมการณ์ขยายงานประกาศคริสต์
ศาสนาในหมู่ชนเผ่าไททั้งมวล (The Greater Tai) ไม่เห็นด้วยกับการยุติบทบาทของคณะอเมริกัน
เพรสไบทีเ รียน เช่นนี้ ท่านและนายแพทย์วิ ลเลียม เอ บริกส์ พยายามกระตุ้น กรรมการฝ่าย
ต่างประเทศของคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนส่งมิชชันนารีไปเปิดศูนย์ประกาศขึ้นก่อนคณะมิชชัน
แบพติสต์แห่งพม่า ในที่สุดความใฝ่ฝันของท่านประสบผลส้าเร็จเมื่อมีการเปิดศูนย์มิชชันนารีที่
เชียงตุง ใน ค .ศ.1904 โดยครอบครัวศาสนาจา รย์ดอดด์ และครอบครัว นายแพทย์โฮเวิร์ด แอล . 
คอร์แนล  เป็นมิชชันนารีไปปฏิบัติงานพร้อมด้วยครอบครัวผู้ปกครอง (Elder) คนเมือง 3 ครอบครัว  
ที่ได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรในเพรสไบเทอรี่ลาว การเดินทางไปเปิดศูนย์มิชชันนารีเชียงตุง
นับเป็นขบวนคาราวานขบวนใหญ่ทีเดียว โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 76 คน และม้าต่าง 70 ตัว ออกจาก
เชียงรายใช้เวลาเดินทาง 16 วัน 
 มิชชันนารีได้สร้างบ้านพัก ห้องคลีนิค และห้องเรียนที่ศูนย์มิชชันนารีเชียงตุง อยู่มา
ประมาณ 7 เดือน ครอบครัวนายแพทย์คอร์แนล เดินทางกลับ ครอบครัวศาสนาจารย์ ชาร์ล         
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คาเลนเดอร์  ได้เข้าไปสมทบกับครอบครัวศาสนาจารย์ดอดด์ และมีมิชชันนารีจากมิชชันลาวเช่น
นายแพทย์ซามูเอล พีเพิลส์จากศูนย์มิชชันนารีน่านไปช่วยงานทุกปี ต่อมาใน ค .ศ. 1906 มีการ
จัดต้ังคริสตจักรที่เชียงตุง ขณะที่งานด้านการศึกษาเจริญขึ้นภายใต้การน้าของแหม่ มดอดด์ และ
ใน ค .ศ.1907 ศาสนาจารย์โฮเวิร์ด แคมป์แบล และนายแพทย์พีเพิลล์ ไปอยู่ช่วยงานเป็นเวลา 5 
เดือน 
 การเปิดศูนย์มิชชันนารีที่เชียงตุงของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนไม่ค่อยราบรื่น
นัก เนื่องจากคณะมิชชันแบ๊พติสต์แห่งพม่าได้เปิดศูนย์มิชชันนารีที่เชียงตุ งมาต้ังแต่ปี ค .ศ. 1901 
แล้ว จึงต้องการให้คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนยุติงานในเขตของตน ท้าให้มีปัญหากระทบกระทั่ง
และมีการหยิบยกปัญหามาพิจารณาในที่ประชุมของมิชชันลาวอยู่เสมอ แต่ศาสนาจารย์ดอดด์
ยืนยันที่จะด้าเนินงานต่อไป ในที่สุดมิชชันลาวตัดสินใจยุติการปฏิบัติงานที่ เชียงตุงใน ค .ศ. 1908 
โดยยกให้คณะมิชชันแบ๊พติสต์แห่งพม่ารับผิดชอบด้าเนินการต่อมา อย่างไรก็ตาม ศาสนาจารย์
ดอดด์ ยังคงหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนและส่งผู้น้าคริสเตียนจากเชียงรายไปปฏิบัติงานในเขตเชียงตุง
อยู่เสมอ และท่านยังคงพยายามผลักดันให้มีการเปิดศูนย์มิชชันนารีแห่งนี้ ขึ้นใหม่อีก แต่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากมิชชันลาว 
 
 ศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่ง (เกียลุงเกียง) 
 เชียงรุ่ง เป็นเมืองหลวงของแคว้นสิบสองปันนาอยู่ทางตอนใต้ของจีน ศจ .ดร.ดาเนียล  
แมคกิลวารี พร้อมด้วยศาสนาจารย์โรเบิร์ต เออร์วิน ได้เดินทางส้ารวจถึงที่นี่ครั้งแรก เมื่อ ปี ค.ศ. 
1893 (คราวเดียวกันกับการเดินทางส้ารวจเมืองเชียงตุง ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนชนชาว
เขินและลื้อในดินแดนมาตุภูมิ ซึ่งถือเป็นการไปเยี่ยมแหล่งที่เป็นต้นตระกูลของสมาชิกคริสตจักร
ส่วนใหญ่ในล้านนาในสมัยนั้น การเดินทางส้ารวจเชียงรุ่งของศาสนาจารย์แมคกิล วารีได้กระตุ้นให้       
ศาสนาจารย์คลิฟตัน ดอดด์ สนใจที่จะแผ่ขยายการประกาศคริสต์ศาสนามาสู่คนไทยในเขตตอน
ใต้ของจีนด้วย 
 ภายหลังการส้ารวจของศาสนาจารย์แมค กิลวารีครั้งแรกแล้ว ยังมีการส้ารวจเมืองเชียงรุ่ง
และแคว้นสิบสอ งปันนาโดยมิชชันนารีจากมิชชันลาวอีก 5 ครั้ง  โดย ครั้ งที่สอง ใน ค .ศ.1897  
ศาสนาจารย์  แมคกิลวารี เดินทางไปส้ารวจตามล้าพั ง ถึงบ้านบ่อแฮ่ผ่านเมืองพง และเมืองล่า 
ย้อนกลับมาถึงเมืองสิง ครั้งที่สาม ค .ศ. 1904  ศาสนาจารย์ดอดด์ และนายแพทย์วิลเลียม บริกส์ 
เดินทางไปส้ารวจถึงเมืองแช่ โดยการอนุมัติของมิชชันลาว ครั้งที่สี่ ค .ศ. 1910 ศาสนาจารย์ดอดด์
เดินทางถึ งตอนเหนือของยูนนาน ครั้งที่ห้า ค.ศ.1915 ศาสนาจารย์ดอดด์พร้อมด้วยนายแพทย์      
ลีออก และครั้งที่หก ค .ศ. 1916 เป็นการส้ารวจโดย ศาสนาจารย์ดอดด์ และนายแพทย์ลีออ ง 
(Dr.William T Lyon) น้าผู้ประกาศศาสนาคนเมื องไปเชื่อมสัมพันธ์กับคนไทยใ นสิบสองปันนา 
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ได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรในเพรสไบเทอรี่ลาวและคริสตจักรวังหลัง กรุงเทพฯ นับเป็นครั้ง
แรกที่คณะผู้น้าคริสตจักรไทยในล้านนามีโอกาสไปเยือนเชียงรุ่งพร้อมทั้งได้น้าหนังสือใบปลิวค้า
สอนไปแจกจ่ายตามรายทางกว่า 4,000 เล่ม  
 ภายหลังการปิดศูนย์มิชชันนารีที่ เชียงตุงใน ค .ศ.1908    มีความพยายาม มากยิ่งขึ้นของ
มิชชันนารีที่มิชชันลาวที่จะให้กรรมการคณะมิชชันฝ่ายต่างประเทศเปิดศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่ง 
ศาสนาจารย์ดอดด์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องนี้ โดยท่านได้ทุ่มเทความสนใจที่จะ
เปิดศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากท่านได้ส้ารวจเชียงรุ่งใน ค .ศ. 1910 ตามเส้นทาง
จากเชียงรายผ่านเชียงตุง เข้าไปในมณฑลยูนนาน และภาคตะวั นออกเฉียงเหนือของจีนถึงเมือง
กวางตุ้งแล้ว ท่านได้เสนอโครงการต้ังศูนย์ มิชชันนารีเชียงรุ่งต่อคณะกรรมการมิชชันฝ่าย
ต่างประเทศในปี ค .ศ.1911 โดยชี้ให้เห็นว่า  คนไทที่เชียงรุ่งมีประมาณ 12-16 ล้านคน พูดภาษา
เดียวกันกับคนไทล้านนา เป็นกลุ่มคนที่มีจิตใจดีพร้อมต้อนรับมิชชันนารีอเมริกัน  พร้อมกันนี้ 
ศาสนาจารย์ดอดด์ยังผลักดันให้เปิดศูนย์มิชชันนารี ที่เชียงตุงอีกครั้งหนึ่ง ให้เป็นศูนย์มิชชันนารีใน
เส้นทางผ่านไปสู่เชียงรุ่ง แต่คณะมิชชันแบ๊พติสต์แห่งพม่าไม่ยินยอม และในที่สุดทั้งฝ่ายอเมริกัน
เพรสไบทีเรียนและแบ๊พติสต์ได้มีข้อสัญญาในการขยายงานซึ่งกันและกัน ใน ค .ศ. 1913 โดยฝ่าย
อเมริกันเพรสไบทีเรียนยอมรับการขยายงานของคณะแบ๊พติสต์ในเชียงตุง ขณะที่คณะแบ๊พติสต์ 
ยอมรับการขยายงานของฝ่ายอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเชียงรุ่งเช่นเดียวกัน 
 ในปลายปี ค .ศ.1916 มิชชันลาวได้กระตุ้นให้คณะกรรมการมิชชันฝ่ายต่างประเทศอนุมัติ
เปิดศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่ง แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเพราะขาดงบประมาณ อย่างไรก็ดี ช่วงเดียวกันนี้มี
ทุนเฉพาะส่วนหนึ่งที่ ช่วยให้เปิดศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งได้ โดยทางมิชชันลาวด้าเนินการเปิดศูนย์
มิชชันนารีเชียงรุ่งในเดือนกันยายน ค .ศ. 1917 และท้าพิธีเปิดเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม ปี
เดียวกัน นับต้ังแต่เปิดศูนย์มิชชัน เชียงรุ่งจนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง มีมิชชันนารีจากมิชชัน
ลาวได้ย้ายไปรับผิดชอบงานที่ศูนย์มิชชันนารีใหม่หลายครอบครัว อาทิ ครอบครัวนายแพทย์        
คลาว ด์ ดับบลิวเมสัน ครอบครัวศาสนาจารย์เจไลอา บีบี ครอบครัวนายแพทย์ชาร์ล อี .พาร์ค 
ครอบครัวศาสนาจารย์ ซี. อาร์ คาเลนเดอร์ เป็นต้น 
 การเดินทางของมิชชันนารีและคณะเพื่อไปด้าเนินงานที่ศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งนับเป็นเรื่อง
ใหญ่โต มีลูกหาบ ผู้ติดตาม และใช้งบประมาณอย่าง มหาศาล ดังที่มีรายงานเรื่องการเดินทางของ
ครอบครัวศาสนาจารย์เมสันไปยังเชียงรุ่ง เมื่อเดือนมกราคม ค .ศ. 1918  ว่า มีลูกหาบ 65 คน  ใช้
ม้าต่าง 126 ตัว  บรรทุกสัมภาระต่างๆ อาทิ หนังสือ พระคัมภีร์ ยา และอาหาร ม้าขี่ส้าหรับเด็กทุก
คน กับม้าต่างอีก 4 ตัวส้าหรับบรรทุกเงิน 16,000 รูปี โดยมีทหารไทยช่วยคุมกันกองคาราวานน้ี
จนถึงชายแดน แม่สาย  การอพยพโยกย้ายของคริสเตียนติดตามมิชชั นนารีดังกล่าวนี้ ได้ก่อให้เกิด
การต้ังชุมชนคริสเตียนซึ่งเป็นหมู่ชนต่างถิ่นในเมืองเชียงรุ่ง ในระยะแรกๆ ชุมชนนี้ได้รับการขนาน
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นามว่า “เมืองเชียงใหม่ ” ซึ่งหมายถึงชุมชนใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ่งประมาณ 3-4 ไมล์ 
ภายหลังชาวบ้านเรียกว่า “บ้านโยน ” สันนิษฐานว่า เ รียกตามชื่อคนเมือง (ไทยยวน ) ที่ติดตาม
มิชชันนารีไปต้ังถิ่นฐานที่นั่น และยังคงเป็นชุมชนของกลุ่มคริสเตียนที่ยึดมั่นใน คริสต์ศาสนาอย่าง
มั่นคงต่อมา 
 เมื่อครอบครัวศาสนาจารย์ดอดด์กลับจากกการไปพักที่สหรัฐอเมริกา เดินทางถึงเชียงรุ่ง
ในปลายปี ค .ศ. 1918 และศาสนาจารย์ดอ ดด์ถึงแก่กรรมในปีต่อมา ร่างของท่านถูกฝังไว้ใน
ดินแดนที่ท่านใฝ่ฝันอยากให้คริสต์ศาสนาแผ่ขยายในหมู่ชนชาติไทยที่ไกลโพ้นที่สุด อนุสรณ์ที่มี
คุณค่ายิ่งจากความมุ่งมั่นของท่านในการส้ารวจชนเผ่าไทย คือ บันทึก ที่ถูกรวบรวมตีพิมพ์ เรื่อง 
“The Tai Race : The elder brother of the Chinese”  ที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่  ปลุก
เร้าความรู้สึกชาตินิยมไม่น้อย เมื่อท่านถึงแก่กรรม นางอิสเบลลา ดอดด์ ภรรยายังคงปฏิบัติงานที่
เชียงรุ่ง และมีการต้ังศูนย์ประกาศศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่หยวนเกียงห่างจากเชียงรุ่งเป็นระยะ
ทางเดิน 16 วัน การด้าเนิน กิจกรรมที่ศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
คริสตจักรไทย โดยเฉพาะคริสตจักรในล้านนาได้ออกค่าใช้จ่ายส้าหรับผู้น้าคริสเตียนคนเมืองให้ไป
ปฏิบัติงานที่นั่น 
 หลังจากการเปิดศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งในปี ค.ศ.1917 แล้ว ได้มีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
และได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงขึ้น โดยระหว่าง ค.ศ. 1925–1935 นับเป็นยุครุ่งเรืองของศูนย์
มิชชันนารีแห่งนี้ มีการสร้างบ้านพักมิชชันนารี โรงพยาบาล อาคารโบสถ์ และก้าแพงรอบบริเวณ
ส้านักงานของศูนย์มิชชันนารี โดยการอ้านวยการของศาสนาจารย์อี .ซี. กู๊ดเดนเบอร์เกอร์ (ค.ศ.
1923 -1935) นายแพทย์เคอร์ติส เอ็ม.กอลท์ (ค.ศ. 1923 - 1935 ) ได้จัดการโรงพยาบาลสมัย ใหม่ 
และสร้างนิคมผู้ป่วยโรคเรื้อน 2 แห่ง ขณะที่ศาสนาจารย์เจไลอาห์ บีบี ได้จัดเตรียมพระคัมภีร์ 
เพลงสวด และหนังสือค้าสอนเป็นภาษาไทลื้อ มีการจัดต้ังโรงเรียน 2 แห่ง โดยแห่งหนึ่งท้าก ารสอน
ภาษาไทยเพื่อสามารถศึกษาพระคัมภีร์และค้าสอนต่างๆ ฝึกฝนผู้รับเชื่อใหม่และสร้างคริสตจักร มี
ผู้น้าคริสเตียนจากคริสตจักรในล้านนาเป็นครูสอน เช่ น ครูหลวง ครูปิง ครูเมือง (ดรุณนารถ) เฒ่า
แก่บุญทา (จันทบูรณ์ ) หนานปัญญา และครูแสงแก้ว เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้น้าค ริสเตียนจาก
ศูนย์มิชชันน่าน ขณะที่โรงเรียน อีกแห่งหนึ่งสอนภาษาจีนเพื่อใช้ติดต่อกับทางรัฐบาลจีน มีครู      
คริสเตียนชาวจีนคณะ C.M.I จากยูนนานฟู ชื่อมิสเตอร์เชง เป็นครูสอน  และในช่วงเวลานี้ (ค.ศ.
1923 –1935 ) ศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งและหยวนเกียงร่วมอยู่ภายใต้การน้าข องคณะกรรมการ
เพรสไบทีเรียนของจีน ต่อมางานที่หยวนเกียงไปขึ้นอยู่กับคณะมิชชันแวนเบอร์เกอของเยอรมัน 
ขณะที่ศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งกลับมาอยู่กับมิชชันสยามตามเดิม 
 หลังจากครอบครัวศาสนาจารย์กู๊ดเดนเบอเกอร์ ครอบครัวนายแพทย์กอลท์ และครอบครัว
ศาสนาจารย์บีบี ออกไปราวปี  ค.ศ. 1936 ก็มีครอบครัวผู้ปกครองบุญทา นางเรือนค้า เอกสุวรรณ 
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จากคริสตจักรบ้านเด่น เชียงใหม่ (คริสตจักรเด่นด้ารงธรรม) ได้ไปช่วยครอบครัวนาย แพทย์พาร์คท่ี
ยังปฏิบัติงานอยู่ที่เชียงรุ่ง และยังมีมิชชันนารี อีก 2 ครอบครัว คือ ครอบครัวศาสนาจารย์โฮเวิร์ด 
ฮี. โธมัส และ ครอบครัวนายแพทย์ดี . ซี. เนลสัน ไปร่วมงานในปี ค .ศ. 1938 จนถึงปี ค .ศ.1941 
นายแพทย์เนลสันได้รับอุบัติเหตุพลัดตกจากหลังม้าและถูกกระแสน้้าพัด เสียชีวิต และมิชชันนารีที่
เหลือออกจากศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งในปีเดียวกัน ศูนย์มิชชันนารีแห่งนี้จึงยุติลง ขณะนั้นยังมี
คริสตจักร 2 แห่ง สมาชิกกว่า 300 คน โรงเรียนเล็กๆ 2 แห่ง โรงพยาบาลขนาด 20 เตียง 1 หลัง 
และนิคมผู้ป่วยโรคเรื้อน 2 แห่ง 
 ถึงแม้ว่าศูนย์มิชชันนารีเชียงรุ่งจะปิดลงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ภายหลังสงคราม
ยังคงการเคลื่อนไหวของกลุ่มคริสเตียน ต่อมา โดยนางแมรี พาร์ค ภร รยาของนายแพทย์พาร์ ค ท่ี
กลับมาท้างาน ณ ศูนย์มิชชันน่าน ยังคงมีการติดต่อให้ค้าแนะน้าและให้การช่วยเหลือคริสเตียนที่
เชียงรุ่งอยู่เสมอ 
 จากการศึกษาของคณะวิจัยประวัติศาสตร์คริสตจักรท่ีเชียงรุ่ ง มหาวิทยาลัยพายัพ มี
ข้อมูลที่แสดงถึงปฏิกิริยาของชนชั้นผู้ปกครองของจีนในส มัยหลังที่แสดงถึงความไม่พอใจต่อการ
ต้ังศูนย์มิชชันเชียงรุ่งของมิชชันนารีอเมริกั น โดยมีเรื่องเล่าของผู้มีประสบการณ์ร่วมสมัยนั้นว่า 
มิชชันนารีฝรั่งเป็นพวกเจ้าเล่ห์หลอกเอาที่ดินจ้านวนมากจากเจ้าเมืองเพื่อเป็นที่ต้ังส้านักงานมิชชัน 
และหลอกผู้คนชาวเชียงรุ่งให้นับถื อคริสต์ศาสนา อย่างไรก็ดี ไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านจากชาวบ้าน
พื้นเมืองที่ชัดแจ้งนัก  เข้าใจว่าเรื่องราวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมิชชันนารีตามเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นในช่วง
ปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน จึงมีการเขียนเรื่องต่อต้านศาสนาและชาวตะวันตก ขณะที่ชุมชนบ้านโยน
ยังขยายตัวมีสมาชิ กมากขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับคนไทลื้อที่นับถือพุทธศาสนาได้ดี ชุมชนบ้านโยน
และคริสต์ศาสนากลายเป็นชุมชนที่พึ่งส้าหรับชาวบ้านที่ถูกสังคมรังเกียจ เช่น พวกคนโรคเรื้อน คน
ไม่มีสังกัด ไม่มีหลักแหล่ง คนยากจนที่ไม่มีเงินเสียภาษีโรงเรือน รวมทั้งคนที่กูกกล่าวหาว่าเป็น
ผีก๊ะหรือผีปอบ นอกจากน้ี ชุมชนบ้านโยน ยังกลายเป็นศูนย์กลางของการแพทย์ การพิมพ์และ
การศึกษาสมัยใหม่ตามแบบตะวันตก เมื่อเชียงรุ่งมีการขยายตัวเจริญมากขึ้นบ้านโยนนับเป็น
แหล่งส้าคัญแหล่งหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของเชียงรุ่งในสมัยหลังต่อมา 
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