ระลึกถึง…ศจ.จรัล อุประคำ
ศำสนำจำรย์ อำวุโส
ศาสนาจารย์จรัล อุประคา เกิดเมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.
1910 ปี จอ ที่บา้ นป่ าไผ่ หมู่ที่ 7 ตาบลแช่ชา้ ง อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็ นบุตรของนายตัน๋ นางสม อุประคา มีพี่นอ้ งรวม 5 คน คือ
1.นายถา อุประคา 2. นายพรหม อุประคา 3. นายจันทร์นอ้ ย
(จรัล) อุประคา 4. นางขันคา บุญพรหม 5. นางขันแก้ว ชัยสุ รินทร์

ชีวติ ด้ ำนกำรเรียน
วัยเด็ก ศาสนาจารย์จรัล อุประคา เดิมชื่อนายจันทร์ นอ้ ย ได้เข้าเรี ยนหนังสื อที่โรงเรี ยน
ประชาบาลวัดป่ าไผ่ หมู่ที่ 7 ตาบลแช่ชา้ ง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเรี ยนจบชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ก็ได้ยา้ ยไปเรี ยนต่อชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่โรงเรี ยนประชาบาลวัดทรายมูล อาเภอ
สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว ท่านได้สมัคร เข้าเป็ นลูกศิษย์วดั
บ้านป่ าไผ่เพื่อบวชเป็ นสามเณร ท่านได้เข้าไปลาคุณพ่อตัน๋ ซึ่ งได้รับเชื่อพระเจ้าแล้ว และท่านได้เล่า
เรื่ องต่าง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อและรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด คุณ
พ่อตัน๋ ได้นาเอาพระคัมภีร์มาให้ดู ท่านเกิดความอยากรู ้อยากเรี ยนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้ ึนมา และอยากไป
เรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาซึ่ งต้องเข้าไปเรี ยนในตัวเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นจึงได้ขอเลื่อนกาหนดการ
บวชไปก่อน คุณพ่อตัน๋ ได้นาท่านไปพบและปรึ กษากับศาสนฑูต ฮาวาด แคมเบอร์ (Rev. Howard
Cambell) ซึ่ งเป็ นมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั และเป็ นผูน้ าคุณพ่อตัน๋ ให้เป็ นคริ สเตียน อาจารย์เห็นดีดว้ ยและ
จะให้ทุนการศึกษาต่อ โดยจะส่ งให้เข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์คอลเลช (โรงเรี ยนปริ นส์รอย
แยลส์วทิ ยาลัยในปั จจุบนั ) และจะให้เป็ นนักเรี ยนประจาหรื อนักเรี ยนกินนอนอยูใ่ นโรงเรี ยนด้วย
ปี 1926-1932 ได้เข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์คอลเลช โดยเริ่ มตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่1
จนจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ท่านเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนดี มีความขยันหมัน่ เพียร และสนใจใฝ่ หาความรู ้อยู่
เสมอ จนได้รับรางวัลการเรี ยนดีจากอาจารย์ใหญ่ โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์คอลเลชในสมัยนั้น
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ขณะที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 นั้น ท่านได้สมัครถวายตัวรับเชื่อพระเจ้า โดยได้รับ
ศีลบัพติศมา ณ โบสถ์คริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่ มีศาสนาจารย์บรรจบ บันสิ ทธิ์ ซึ่ งเป็ นศิษยาภิบาล
คริ สตจักรที่ 1 เป็ นผูป้ ระกอบพิธิให้
ปี 1932-1934 ได้สมัครถวายตัวเข้าศึกษาที่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี เชียงใหม่
(ปัจจุบนั คือ คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิยาลัยพายัพ) ท่านได้เรี ยนแผนกคริ สตศาสนา (นักธรรม
โท) ตามที่ท่านได้เคยให้ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต้ งั แต่วยั เด็กและเมื่อเรี ยนจบหลักสู ตร
ท่านก็ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 1934 ต่อมาก็ได้ความรู ้ช้ นั ธรรมศึกษาตรี ของ
สนามหลวงคณะสงฆ์ ณ วัดฉางข้าวน้อย อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน และได้รับประกาศนียบัตร เมื่อ 16
พฤษภาคม 1935 ด้วย

ชีวติ ด้ ำนกำรทำงำนก่อนกำรเป็ นศำสนำจำรย์
ปี 1935 ศาสนาจารย์จรัล อุประคา ได้เริ่ มต้นชีวิตการทางานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1935 โดย
เป็ นครู ใหญ่ที่โรงเรี ยนคริ สเตียนหนองฟาน คริ สตจักรหนองฟาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
เงินเดือนเพียงเดือนละ 10 บาท ในระหว่างที่เป็ นครู ใหญ่อยูท่ ี่นี่ ท่านได้ทาการสมรสกับนางแก้วมาลูน
ไชยยาสุ ข ณ บ้านกู่เสื อ หมู่ 7 ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 1936
ต่อมาท่านได้รับการสถาปนาเป็ นผูป้ กครองคริ สตจักรหนองฟานซึ่ งในเดือนธันวาคมปี เดียวกันนั้น
คริ สตจักรหนองฟาน ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นคริ สตจักรสันติสุข
ปี 1937 ได้ยา้ ยไปเป็ นครู ใหญ่ที่โรงเรี ยนคริ สเตียนสันพระเจ้างาม ตาบลต้นเปา อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทัง่ ในปี 1941 ได้เกิดสงครามเอเซี ยบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 1941 ทางราชการได้สั่งปิ ดโรงเรี ยนคริ สเตียนท่านจึงได้เลิกทาการสอนและได้อพยพ
ครอบครัวจากบ้านสันพระเจ้างามกลับไปอยูก่ บั พ่อตาแม่ยายที่บา้ นกู่เสื อ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ปี 1943 ได้เข้าทางานเป็ นข้าราชการมหาดไทย ณ ที่วา่ การอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ ง
ขณะนั้นยังเป็ นช่วงสงคราม นายอาเภอสารภี คือ นายอานา อารี มิตร ที่เคยเป็ นรุ่ นพี่และรู ้จกั ศาสนาจารย์
จรัล เมื่อครั้งศึกษาอยูท่ ี่โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์คอลเลช ได้ชวนให้ท่านไปช่วยงานที่อาเภอ ท่านจึงได้
ตกลงไปทางานที่แผนกเสมียนวิสามัญ ณ ที่วา่ การอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ 3 เดือนต่อมา ท่าน
ก็สอบบรรจุเป็ นข้าราชการตาแหน่งเสมียนมหาดไทยประจาอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง
รับราชการอยูน่ ้ นั ท่านก็ได้รับอนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อ จากนายจันทร์นอ้ ย เป็ นจรัลตามคาแนะนาของ
นายอาเภอ และตามรัฐนิยมในราชการสมัยนั้น เมื่อท่านได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 15
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พฤษภาคม 1943 แล้วท่านจึงได้ใช้ชื่อจรัลนับตั้งแต่บดั นั้นมาและได้รับใช้ประเทศชาติตลอดสมัย
สงคราม
ปี 1945 ได้กลับเข้าทางานรับใช้พระเจ้า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงโดยได้ลาออกจาก
ราชการ และเข้าทางานเป็ นผูป้ ระกาศและจาหน่ายพระคัมภีร์ของคริ สตจักรภาคที่ 1 เชียง-ลาพูน
ปี 1946 สอบเป็ นศาสนาจารย์ได้โดยมีศาสนาจารย์ทองคา พันธุพงศ์ ผูซ้ ่ ึงเป็ นประธาน
คริ สตจักรภาคที่ 1 ในขณะนั้นเป็ นผูร้ ับรอง และมอบสิ ทธิ์ ให้อย่างสมบูรณ์ตามระเบียบของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยนั้น
ผูส้ อบเป็ นศาสนาจารย์ได้แล้วจะต้องเป็ นอนุศาสนาจารย์ก่อน
(Licentiate) ท่านได้ทาตามระเบียบทุกประการ
ปี 1947 ได้รับอนุมตั ิจากคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่-ลาพูน ให้รับการสถาปนา
เป็ นศาสนาจารย์ (Reverend) ในวันที่ 28 กันยายน 1947

ระหว่ ำงกำรเป็ นศำสนำจำรย์
นับแต่วนั ที่ได้รับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์เป็ นต้นมาศาสนาจารย์จรัล อุประคา ได้ถวายตัว
ทางานรับใช้พระเจ้าอย่างสมบูรณ์เต็มที่ ท่านได้ทางานมากมายทั้งทางด้านวิชาการและด้านบริ หารที่
สาคัญมีดงั นี้
ปี 1947-1958 ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งเลขานุการคริ สตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่-ลาพูน เป็ น
เวลาถึง 12 ปี หรื อ 4 สมัยติดต่อกัน
ปี 1959-1960 เป็ นศิษยาภิบาลเขต 10 สายใต้ ดูแลรับผิดชอบ 3 คริ สตจักรและ 2 หมวดคริ ส
เตียน ตั้งคริ สตจักรทุ่งต้อม อาเภอสันป่ าตอง จนถึงจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 1961-1962 เป็ นศิษยาภิบาลเขต 2 สายเหนือ ดูแลรับผิดชอบ 5 คริ สตจักร ตั้งแต่คริ สตจักร
หนองไฮ ถึงคริ สตจักรราษฏร์ สุวรรณอาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างนี้ท่านได้ศึกษา สารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับคริ สตจักรทั้ง 5 แห่ง อย่างละเอียดและได้จดั พิมพ์เป็ นหนังสื อประวัติคริ สตจักรพร้อมทั้ง
ได้มอบหนังสื อดังกล่าวให้แก่คริ สตจักรเพื่อเก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ต่อไป
ปี 1963-1964 ได้รับเลือกให้ไปศึกษาอบรมและดูงานเกี่ยวกับแผนกชูชีพชนบท และผูน้ า
คริ สตจักรชนบทที่สถาบันซื อรู กาว่า เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (The South – East Asian Christian
Rural Leaders Training Course. Tsurukawa Rural Institute, Tokyo, JAPAN) โดยคาแนะนาช่วยเหลือ
จากศาสนาจารย์ ดร.อี จอห์น แฮมลิน (Rev. Dr. E. John Hamlin) ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพระคริ สตธรรม
แมคกิลวารี และศาสนาจารย์ ดร.แลรี่ จัดด์ (Rev. Dr. Laurence Judd) ผูอ้ านวยการแผนกชูชีพชนบท
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ท่านได้ศึกษาอบรมเป็ นเวลา 1 ปี 2 เดือน และเมื่อจบการศึกษา ก็
ได้รับประกาศนียบัตรของสภาบันซื อรู กาว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1964
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ปี 1964-1967 ได้รับตาแหน่งเป็ นเลขานุการคริ ตจักรที่ 1 เชี ยงใหม่-ลาพูน อีก 1 สมัย เป็ นเวลา 4
ปี
ปี 1967-1969 ได้ทางานของแผนกชูชีพชนบทของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยโดยเป็ น
วิทยากรพัฒนาฝ่ ายวิญญาณในโครงการอบรมเจ้าหน้าที่คริ สตจักรชนบท (The Local Church Officer
Training) โดยให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ผนู ้ าคริ สตจักรต่าง ๆ ทัว่ ภาคเหนื อ เกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนา
คริ สตจักรชนบท บทบาท หน้าที่และภารกิจของผูน้ า และสมาชิกของคริ สตจักร ฯลฯ
ปี 1969-1970 ทางานที่สถาบันสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อนแมคเคนเกาะกลางจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีภารกิจในการเยีย่ มเยียนผูป้ ่ วย ให้การอบรมสั่งสอนฝ่ ายวิญญาณประกอบศาสนพิธีตามสาขาต่าง ๆ
ของสถาบันได้แก่ ในคริ สตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่-ลาพูน คริ สตจักรภาคที่ 2 เชียงราย คริ สตจักรภาคที่ 3
ลาปาง คริ สตจักรภาคที่ 5 น่าน และคริ สตจักรภาคที่ 9 นครศรี ธรรมราชและเมื่อศาสนาจารย์ เกฮาด ฮู
เก็ต (Rev. Gerhard Huget) ศิษยาภิบาลคริ สตจักรสันติธรรม (แมคเคน) กลับไปประเทศเยอรมันท่านก็
ได้รับเลือกให้เป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรนี้แทน
ปี 1971-1974 ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งประธานคริ สตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่-ลาพูน
ติดต่อกัน 2 สมัย รวมเวลา 4 ปี
เป็ นกรรมการอานวยการของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เป็ นกรรมการอานวยการของโรงพยาบาลแมคคอร์ มิค เชียงใหม่
เป็ นกรรมการอานวยการของโรงพยาบาลแมคเคน เชียงใหม่
เป็ นกรรมการอานวยการของประทีปของไทย
เป็ นประธานกรรมการอานวยการของโรงเรี ยนรังษีวทิ ยา อาเภอฝาง เชียงใหม่
ปี 1975 เกษียณอายุครบ 65 ปี และได้รับเกียรติบตั รยกย่องจากคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ 1
เชียงใหม่-ลาพูน ที่ท่านได้ถวายตัวทางานรับใช้พระเจ้าให้แก่ภาคที่ 1 เป็ นเวลานานถึง 30 ปี
ในวาระที่ท่านได้เกษียณอายุ ท่านได้รวบรวมเพลงฟื้ นฟูจิตใจขึ้นเล่มหนึ่ง มี 65 บท เท่ากับอายุ
ของท่าน ซึ่ งเป็ นเพลงที่ท่านชอบร้องเสมอระหว่างการทางานรับใช้พระเจ้าเป็ นเพลงที่ใช้ในการอบรม
สั่งสอนเทศนาฟื้ นฟูจิตใจและพัฒนาด้านจิตวิญญาณแก่สมาชิกคริ สตจักรต่าง ๆ ด้วย

กำรทำงำนหลังกำรเกษียณ
แม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่ศาสนาจารย์จรัล อุประคา ก็ยงั รักที่จะทางานของพระเจ้าต่อไป
ปี 1975-1976 เข้าทางานที่สถาบันสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยโรงเรื้ อนแมคเคน จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง เป็ นเวลาปี เศษ ในแผนกสังคมสงเคราะห์ (Social Welfare) และได้เป็ นศิษยาภิบาลเทศนาสั่งสอน
อบรมประกอบศาสนพิธีให้แก่ผปู ้ ่ วยตามสาขาต่าง ๆ ของสถาบันผูป้ ่ วยโรงเรื้ อนแมคเคนในเชียงใหม่
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และต่างจังหวัด ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่นี่ ท่านได้รับเชิญเป็ นวิทยากรในการประชุมสัมมนา
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
ปี 1977-1978 ได้เข้าทางานที่สานักงานประทีปของไทย (Lamp of Thailand) ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีภารกิจในการให้การศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณี ยแ์ ก่ผทู ้ ี่สนใจ
ท่านได้รับตาแหน่งเป็ นรองผูอ้ านวยการ และมีศาสนาจารย์ เจ ที พอล มานิคมั เป็ นผูอ้ านวยการ
ปี 1979-1980 ได้รับการสถาปนาเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรสันติสุข อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ นับเป็ นศิษยาภิบาลคนแรกของคริ สตจักรสันติสุข โดยประธานกรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ 1
เชียงใหม่-ลาพูน คือศาสนาจารย์สมบูรณ์ แดงเรื อนเป็ นผูป้ ระกอบพิธี
ปี 1979 ได้รับเลือกให้เป็ นประธานกรรมการของสมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปุ่น (เอส.อี.เอ.ซี.) จากที่
ประชุมสัมมนานักเรี ยนเก่าญี่ปุ่น ณ จังหวัดกาแพงเพชร
ปี 1982-1995 ได้รับเชิญจากผูป้ กครอง พันเอกโสมนัส อินทราวุธ ประธานคริ สตจักรสุ ริยะชัย
ธรรม บ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 7 ตาบลแม่ปูคา อาเภอสันกาแพงให้ไปช่วยเทศนาอบรม และประกอบศาสน
พิธีต่าง ๆ ของคริ สตจักร และเป็ นประธานในการประชุมคณะธรรมกิจของคริ สตจักร อย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง
ได้รับเชิ ญให้เป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรเขตเป็ นผูด้ ูแลคริ สตจักรเขตที่ 6 ซึ่ งมีคริ สตจักรที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบ 3 คริ สตจักร และ 3 หมวดคริ สเตียน ท่านยินดีรับด้วยความเต็มใจยิง่ เพราะเป็ นการได้
ใช้ความสามารถ เวลาและโอกาสที่มีอยูเ่ พื่อเป็ นการขอบคุณพระเจ้าและถวายเกียรติยศแก่พระองค์
นอกจากงานต่าง ๆ ที่กล่าวถึงแล้วท่านยังได้รับใช้พระเจ้าในคริ สตจักรต่าง ๆ ทัว่ ไปในภาคที่ 1
เชียงใหม่-ลาพูน เมื่อมีการติดต่อขอความช่วยเหลือหรื อเชิญมาไม่วา่ ใกล้หรื อไกล จะไปยากลาบากแค่
ไหนท่านเต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ท่านได้เป็ นเรี่ ยวแรงสาคัญในการช่วยเหลือคริ สตจักรภาคที่ 1
เชียงใหม่-ลาพูน ด้วยดีตลอดมา
ในวาระที่ท่านอายุครบ 80 ปี ในปี 1989 ท่านได้สร้างศาลา “อุประคาอนุสรณ์” มอบถวายให้แก่
คริ สตจักรสันติสุข เพื่อใช้ประโยชน์ในงานของคริ สตจักร
ศาสนาจารย์จรัล อุประคา นอกจากจะทางานของพระเจ้าตลอดชี วติ ของท่านแล้ว ทางด้าน
สังคมทัว่ ไป ท่านก็ได้ทาตนเป็ นพลเมืองดี ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมเป็ นอย่างดี ท่านประกอบอาชีพ
สุ จริ ตเป็ นผูม้ ีน้ าใจ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมอันดีงาม มีความขยันหมัน่ เพียร มีการพัฒนาตนเองพัฒนา
ครอบครัว พัฒนาบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยและสิ่ งแวดล้อมอยูเ่ สมอ ท่านได้ทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่คนใน
ครอบครัวและคนทัว่ ไป
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ชีวติ ด้ ำนครอบครัว
ศาสนาจารย์จรัล อุประคา ได้ทาการสมรสกับนางแก้วมาลูน ไชยยาสุ ข บุตรสาวนายอ้าย นาง
กุย ไชยยาสุ ข เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 1936 โดยมีการประกอบพิธีสมรส ณ โบสถ์คริ สตจักรหนองฟาน
(คริ สตจักรสันติสุข) อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผูป้ ระกอบพิธีคือ ศาสนฑูต เอน คาร์ ลแอลเดอร์
(Rev. N. Carl Elder) และศาสนาจารย์คาอ้าย ไชยวัณณ์ มีพยานอีก 2 ท่าน คือ ศาสนฑูตจอห์น เอส ฮอ
ลาเดย์ (Rev. John S Holladay) และนายแพทย์ อี ซี คอร์ด (Dr. Edwin X. Cort) ได้จดทะเบียนสมรส ณ
ที่วา่ การอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทะเบียนเลขที่ 5/28 วันที่ 11 พฤษภาคม 1936 มีนายคาปั น อุทยั ผล
ปลัดอาเภอสารภีเป็ นนายทะเบียนท่านทั้งสองได้ต้ งั บ้านเรื อนอยูท่ ี่บา้ นเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จนถึงปั จจุบนั
ศาสนาจารย์จรัล และนางแก้วมาลูน อุประคามีบุตรด้วยกันรวม 6 คน เป็ นชาย 3 คนและหญิง 3
คน
ศาสนาจารย์จรัล อุประคา และภรรยา ได้เลี้ยงดูเอาใจใส่ ให้ความรักและความอบอุ่น และอบรม
สั่งสอนบุตรชายหญิงเป็ นอย่างดีท้ งั ทางโลกและทางธรรม

วำระสุ ดท้ ำยของชีวติ
โดยปกติศาสนาจารย์จรัล อุประคา เป็ นผูม้ ีสุขภาพแข็งแรง ท่านออกกาลังกายเสมอทุกวัน ด้วย
การทางานในบริ เวณบ้านเช่น ปลูกต้นไม้ กวาดบริ เวณรอบ ๆ บ้าน พัฒนาบริ เวณบ้าน จนมีบรรยากาศ
ร่ มรื่ นน่าอยู่ ท่านทาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ แม้จะอายุ 80 กว่าปี แล้ว ท่านก็ยงั คงปฏิบตั ิเช่นเดิม แต่เมื่อวัยผ่าน
พ้นไป ความอ่อนแอและเจ็บป่ วยย่อมมีบา้ งทุกครั้งเมื่อท่านไม่สบายบุตรสาวคือ ดร.ศรี พรรณ สิ ทธิ พงศ์
จะพาไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาล และเมื่อรักษาตัวสักระยะหนึ่งก็จะหาย
แต่เมื่อต้นเดือนกันยายน 2539 นี้ ท่านรู ้สึกไม่ค่อยสบาย อ่อนเพลียเป็ นไข้ มีอาการไอและ
หายใจไม่สะดวก อาการเหล่านี้เป็ น ๆ หาย ๆ เมื่อได้รับประทานยาอาการก็ทุเลาไปได้ แต่เมื่อหลายวัน
เข้า อาการของท่านก็เริ่ มเลวลง บุตรสาวพยายามเกลี้ยกล่อมให้ไปโรงพยาบาลเช่นเคย แต่คราวนี้ท่านไม่
ยอมไป จนในที่สุดนางแก้วมาลูนภรรยาก็เกลี้ยกล่อมอีกครั้ง ท่านจึงยอมไป
วันนั้นเป็ นวันที่ 12 กันยายน 2539 เวลา 19.30 ดร.ศรี พรรณ สิ ทธิพงศ์ ได้พาไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจที่จะให้ท่านได้รับการรักษาให้เร็ วที่สุดเท่าที่
จะทาได้ เพื่อท่านจะได้หายเร็ ว ๆ เพราะท่านมีอาการอ่อนเพลียมากและเป็ นไข้ดว้ ย
หลังจากที่แพทย์ตรวจดูอาการและเอ็กซ์เรย์ปอดแล้ว แพทย์บอกว่าท่านเป็ นปอดบวม จึงได้สั่ง
ให้นอนโรงพยาบาลคืนนั้น ดร.ศรี พรรณ สิ ทธิ พงศ์ ได้นอนเฝ้ าที่โรงพยาบาลทั้งคืน ท่านนอนไม่ค่อย
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หลับเพราะมีไข้ ไอและหายใจไม่สะดวก มีอาการหอบมาก ทางโรงพยาบาลได้ให้ออกซิ เจนทางจมูก
และปาก แต่ท่านก็มกั จะดึงออกเพราะอึดอัด
วันที่ 13 กันยายน เมื่อแพทย์มาตรวจดูอาการในตอนเช้า และได้ทาการวัดออกซิ เจนในร่ างกาย
พบว่า ออกซิ เจนในร่ างกายต่ากว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็ น ยังมีไข้ ไอและหอบ แพทย์จึงได้สงั่ ให้ยา้ ยไปอยูท่ ี่
ห้องไอซียทู นั ที แพทย์และพยาบาลได้ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทนั สมัยต่าง ๆ เพื่อช่วยการ
หายใจและให้ปอดทางานดีข้ ึนอาการของท่านดูจะดีข้ ึนบ้าง แต่ท่านก็ไม่สามารถพูดหรื อสื่ อสารกับใคร
ได้อีก เพราะในปากและจมูกของท่านมีสายออกซิ เจนช่วยการหายใจอยูต่ ลอดเวลา
วันที่ 14-19 กันยายน อาการของท่านไม่ได้ทรุ ดลง แต่ก็ไม่ดีข้ ึนและแพทย์ก็ไม่สามารถจะตรวจ
ภายในปอดอย่างละเอียดได้
เพราะสภาพร่ างกายท่านอ่อนแอมากและยังต้องใช้ออกซิ เจนช่วยอยู่
ตลอดเวลาท่านเริ่ มจะไม่รู้สึกตัวและหลับเกือบตลอดเวลา
วันที่ 20 กันยายน อาการท่านทรุ ดลงอย่างรวดเร็ ว ระบบหายใจและหลอดเลือดเริ่ มล้มเหลว จน
ในที่สุดเมื่อเวลา 12.50 น. ท่านก็ได้สิ้นใจอย่างสงบ ภายในห้องไอซี ยู หมายเลข 11 โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม ในขณะที่มีบุตรสาว คือ ดร.ศรี พรรณ สิ ทธิ พงศ์ที่เฝ้ าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพร้อมทั้ง
ศาสนาจารย์ชานาญ แสงฉายประธานคริ สตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่-ลาพูน ที่ได้มาเยีย่ มตั้งแต่ตอนเช้า
ท่านได้อธิ ษฐานและอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังอยูต่ ลอดเวลา พร้อมทั้งบุตรสาวก็ได้อ่านพระคัมภีร์ร่วมกับ
อาจารย์ให้ท่านฟังด้วย ศาสนาจารย์จรัล อุประคา ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางเสี ยงอธิ ษฐานและอ่าน
พระคัมภีร์พระเจ้าได้รับท่านไปอยูก่ บั พระองค์แล้ว ท่านจะไม่มีทุกข์โศกโรคภัยอีกต่อไป ท่านจะมีแต่
ความสุ ขนิรันดร์ เราเชื่ออย่างแน่นอนว่าขณะนี้ท่านได้อยูก่ บั พระเจ้าแล้ว

คติธรรมจำกศำสนำจำรย์ จรัล อุประคำ
ตลอดเวลาแห่งชีวติ ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ศาสนาจารย์จรัล อุประคา ท่านเชื่ อมัน่ ใน
พระเจ้า มอบถวายตัวรับใช้พระองค์และดาเนินชีวิตตามสัจธรรมอย่างจริ งจังมัน่ คงเสมอมา ข้อพระ
คัมภีร์ที่ศาสนาจารย์จรัล อุประคา ได้ยดึ เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตเป็ นอุดมคติประจาใจและเป็ นสิ่ ง
ที่ท่านได้ฝากไว้แก่ผทู ้ ี่เชื่ อในพระเจ้าเสมอในเวลาที่ท่านเทศนาหรื ออบรมสั่งสอนมีหลายบท ที่สาคัญคือ
“จงชื่นชมยินดีในพระองค์ผเู้ ป็ นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ าอีกครั้ง ว่าจงชื่ นชมยินดีเถิด จงให้
จิตใจที่อ่อนสุ ภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงอยูใ่ กล้ท่านแล้ว อย่าทุกร้อน
ในสิ่ ง ใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิ ษฐาน การวิงวอน
กับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่ งเกินความเข้าใจจะคุม้ ครองจิตใจและความคิดของท่าน
ไว้ในพระเยซูคริ สต์” ฟี ลิปปี 4:4-7
“จงเชื่อพระเจ้าเถิด” มาระโก 11:22
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“จงยินดีในความหวัง จงอดทนในการยากลาบาก จงหมัน่ อธิ ษฐานอยูเ่ สมอ” โรม:12:12
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่จะมีชีวติ นิรันดร์ ” ยอห์น 3:16
“จงรักพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า...
และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” มัทธิว 22:37,38
แบบอย่างอันดีของศาสนาจารย์จรัล อุประคา คุณงามความดีของท่าน และสัจธรรมเป็ นอมตะ
ของพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่เราควรระลึกถึงตลอดไป
รวบรวมจากบันทึก เอกสาร และหลักฐานทางการต้นฉบับ ของศาสนาจารย์จรัล อุประคา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรี พรรณ สิ ทธิ พงศ์ ผูร้ วบรวม

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 565 กรกฎาคม 1997, หน้า 40-43,59.
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