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ดิฉนั มาประเทศไทยในเดือนตุลาคม ปี 1949 ด้วยคาขอร้องของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ซึ่ ง ต้องการใครสั ก คนที่ จะช่ วยพัฒนาและรวบรวมกลุ่ ม สตรี ใ นระดับ ท้องถิ่ นให้เป็ นโปรแกรมใน
ระดับชาติ เพื่อให้สตรี คริ สเตียนไทยได้รับใช้ในพันธกิ จของพระเจ้าดี ยิ่งขึ้ นในเวลานั้นได้มีกรรมการ
ร่ วมในงานสตรี ประกอบด้วยสตรี 3 ท่านจากสภาคริ สตจักรฯ และมิชชันนารี สตรี 3 ท่าน และประธาน
กรรมการ สตรี 3 ท่าน จากสภาคริ สตจักร คือ คุ ณสุ ดสวาท วัชรเกี ยรติ คุ ณอังกี เตียง (มิสซิ ส เมรี โล)
และคุ ณ เสงี่ ย ม ช.สิ งหเนตร ถ้ า ดิ ฉั น จ าไม่ ผิ ด มิ ช ชั น นารี สตรี 3 ท่ า นคื อ มิ ส ซิ ส จี น เนต ซี เ กิ ล
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(Mrs.Jeanette Seigle) มิสซิ สวินนี่ เบอร์ สจ๊วต (Mrs.Winnie Burr Stewart) และมิสซิ สเฮเลน ทราวายเย่
(Mrs.Helen Traraille)
ดิ ฉันไม่รู้ภาษาไทยสักคา เมื่อมาถึ งประเทศไทย ฉะนั้นงานแรกที่ตอ้ งทาคื อ ศึกษาภาษาไทย
ดิฉนั ได้พบกับอาจารย์เกื้อ ศาลิคุปต์ ผูซ้ ่ ึ งศึกษาในสหรัฐอเมริ กา ท่านได้พยายามสอนดิฉนั “ในน้ ามีปลา
ในนามีขา้ ว” ท่านบอกดิ ฉันว่า “ฉันชื่ อ เกื้ อ พูดได้ไหม” ดิ ฉันพูดว่า “กัว” ท่านว่า “ไม่ใช่ ” เกื้ อ” ดิฉัน
พยายามพูดซ้ าที่ท่านพูด แต่เมื่อดิ ฉันลองพูดอีกที ดิ ฉนั พูดว่า “กูวา” ท่านพูดว่า “ไม่ใช่ เกื้อ” ดิฉนั ลอง
พูดอี ก หลายครั้ ง แต่ ไ ม่ ถู ก ต้องเลย ดิ ฉันจึ ง คิ ดว่า ภาษาไทยยากมากคงเรี ย นไม่ ไ ด้แน่ แต่ ด้วยความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่เป็ นไปไม่ได้
ในเดือน ธันวาคม ปี 1949 ผูแ้ ทนจาก 8 หรื อ 9 ภาคได้มาชุ มนุ มกันที่กรุ งเทพฯ และได้รับการ
ขอร้องให้ทางานร่ วมกัน และจัดเป็ นองค์กรระดับชาติ ทุกคนตอบรับเป็ นเสี ยงเดียวกันดังนั้น ในปี 1950
จึ ง มี ก ารประชุ ม ที่ โรงเรี ย นพระคริ ส ตธรรมที่ เ ชี ย งใหม่ และมี ก ารเลื อกตั้ง เจ้า หน้า ที่ ร ะดับ ชาติ ครู
สุ ดสวาท วัชรเกี ยรติ ได้รับเลื อกเป็ นประธาน ท่านเลื อกอาจารย์ ละออ พลาชี วิน จากโรงเรี ยนวัฒนา
วิทยาลัย เป็ นเลขานุการ คุณทองใบ มิตรกูล ได้รับเลือกเป็ นเหรัญญิก
ตลอดวาระที่ดารงตาแหน่งประธาน คุณสุ ดสวาทและดิฉนั เรา 2 คน เดินทางไปทัว่ ประเทศโดย
รถไฟ เรานัง่ ตลอดคืน เพราะเวลานั้นยังไม่มีรถชั้น 2 นอน เราพยายามที่จะประหยัด เราไปเยี่ยมเยียน
ราชบุ รี เพชรบุ รี นครศรี ธ รรมราช ตรั ง และสงขลา ทางเหนื อ เราไปเยี่ ย มเยี ย นล าปาง แพร่ น่ า น
เชี ยงใหม่ และเชี ยงราย เนื่ องจากตอนนั้นดิฉันยังพูดไทยไม่ได้จึงเป็ นหน้าที่ของประธานที่ตอ้ งพูดคน
เดียว ท่านได้สนับสนุนส่ งเสริ มให้สตรี อธิ ษฐานเผือ่ สมาชิกในครอบครัวที่ยงั ไม่ได้รับเชื่ อพระเยซู คริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเยีย่ มเยียนคนเจ็บป่ วยและสมาชิกที่ไม่มานมัสการ
มิสซิสฮอเรส ไรเบิร์นและสตรี บางคนในกรุ งเทพ ได้เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมคัมภีร์ศึกษา เพื่อให้สตรี ใน
ทุกคริ สตจักรได้ศึกษาพระคัมภีร์ในหัวข้อเดียวกัน เราหนุ นใจสตรี ที่อ่านออกเขียนได้ ช่วยสอนสตรี ที่
ไม่รู้หนังสื อ เราเน้นเรื่ องการอ่านออกเขียนได้ ซึ่ งเริ่ มต้นโดย ดร.แฟรงค์ เลาบัค และรัฐบาลไทยและ
อาจารย์ศรันย์ ชัยรัตน์ แห่ งสภาคริ สตจักรฯ แต่มีการตอบสนองน้อยมาก นอกจากที่ฟาร์ มสัมพันธกิ จ
เชียงราย
วันอธิ ษฐานสากล เริ่ มมีการนมัสการในประเทศไทย มานานพอสมควร อาจารย์ศรันย์ ชัยรัตน์
เป็ นผูแ้ ปลระเบียบนมัสการเป็ นภาษาไทย กรรมการสตรี ได้ขอร้ องอาจารย์ ศรันย์ ชัยรัตน์ ผูซ้ ่ ึ งดารง
ตาแหน่งเลขาธิ การสภาคริ สตจักรฯ ในขณะนั้น ว่าเราจะรับผิดชอบจัดการเกี่ยวกับวันอธิ ษฐานสากลเอง
ดัง นั้น ตั้ง แต่ ปี 1950 เป็ นต้น มา กรรมการสตรี ส ภาคริ ส ตจัก รฯ จึ ง เป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบดาเนิ นการวัน
อธิ ษฐานสากล การถวายที่ได้รับจากคริ สตจักรต่าง ๆ ในวันอธิ ษฐานสากลได้ส่งให้เหรัญญิกของคณะ
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สตรี และแต่ละปี ได้รวบรวมส่ งส่ วนหนึ่ งไปให้งานของสตรี คริ สเตียนในต่างประเทศ และอีกส่ วนหนึ่ ง
เก็บไว้ใช้ในงานของสตรี ภายในประเทศ
ครู สุดสวาท ได้แนะนาว่าเราควรจะมีหนังสื อคู่มือการอธิ ษฐานเผื่อคริ สตจักรต่าง ๆ ในสภา
คริ สตจักรฯ เพื่อเราจะได้ทาความคุ น้ เคยกับคริ สตจักรท้องถิ่ น และอธิ ษฐานเผื่อกันและกัน กรรมการ
เห็นชอบด้วย เราจึงเริ่ มต้นกระทาทันที
เมื่อเรามีการประชุมสตรี ทวั่ ประเทศปี เว้นปี เราเปลี่ยนที่จดั ประชุ มไปตามภาคต่าง ๆ ทุกครั้งเรา
ได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากคริ สตจักรท้องถิ่น สมาชิ กนาที่นอน เสื่ อมาให้และช่วยทาอาหารให้ตลอด
การประชุม จากการประชุมเหล่านี้เราได้พฒั นาความสัมพันธ์ที่ดี และได้เรี ยนรู ้พระวจนะร่ วมกัน
ในชั้นต้นนั้นเราไม่มีสานักงาน ดิฉนั จะไปที่บา้ นคุณสุ ดสวาท และเราเตรี ยมงานต่าง ๆ ด้วยกัน
เมื่อกรรมการสตรี สภาคริ สตจักรฯ ประชุ ม ก็มาประชุ มที่บา้ นของดิฉัน ภายหลังเมื่อสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยสร้างสานักงานที่เลขที่ 14 ถนนประมวญ ราวปี 1954 เราได้ขอพื้นที่เพื่อใช้เป็ นสานักงาน
ของเรา ทางสภาฯได้ให้ห้องเล็ก ๆ ที่ช้ นั สอง ซึ่ งเพียงพอสาหรับเจ้าหน้าที่ 2 คน ในเวลานั้นกรรมการ
สตรี ของเราอยูภ่ ายใต้กองเผยแพร่ ซึ่ งมีอาจารย์พ่วง อรรฆภิญญ์ ประธานสภาฯ เป็ นหัวหน้า หลังจากที่
ประธานสภาฯ และผูน้ าของสภาฯ อีก 2-3 ท่านไปเยี่ยมเยียนประเทศพม่า ท่านได้แนะนาว่าอาจารย์
ไมตรี เจิมอุทยั สามารถช่ วยงานสตรี ได้ อาจารย์ไมตรี จึงเป็ นพนักงานทางานเต็มเวลาคนแรกที่แผนก
สตรี ของเรา เธอและดิฉนั ไปเยี่ยมภาคเหนือ ภาคใต้ไปตามคริ สตจักรรอบนอก และตามบ้านสมาชิกใน
ชนบท

ในปี 1958 อาจารย์เล็ก ไทยง เลขาธิ การสภาคริ สตจักรฯ เวลานั้น ได้ขอร้ องให้เราย้ายไปอยู่
ลาปาง เพราะอาจารย์ไมตรี เจิมอุทยั ไปเป็ นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรี ยนเคนเน็ธแมคเคนซี เมื่ออาจารย์วิริยะ
พูลวิริยะ ไม่อยู่ และดิฉนั เองไปแทนอาจารย์แบรดเบิร์น ซึ่ งกลับไปเยีย่ มบ้านเป็ นเวลา 1 ปี เราทั้งสองได้
ท างานของสตรี ด้ว ย เวลานั้น กรรมการสตรี ไ ด้เ ชิ ญ คุ ณ จันทร์ ม วล สุ ริ ย ค า มาเป็ นเลขานุ ก ารฝ่ าย
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ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละมี คุ ณ อ าไพ กลิ่ น หอม สตรี ที่ จ บพระคริ ส ตธรรมคนแรกมาช่ ว ยงานด้ว ย คุ ณ
จันทรนวล ได้จดั ทาข่าวและส่ งไปยังสมาชิกสตรี คริ สตจักรต่าง ๆ ซึ่ งต่อมาได้กลายเป็ น “ข่าวสารสตรี ”
แผนกสตรี ของคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนสหรัฐอเมริ กาได้เขียนจดหมายถึงองค์กรพี่นอ้ งสตรี ใน
ประเทศต่าง ๆ ถามว่าจะต้องการการสนับสนุ นในงานของสตรี อย่างไรบ้าง กรรมการของเราจึงขอร้อง
ให้ ช่ ว ยในด้า นการฝึ กอบรมผู ้น าสตรี ใ นฮ่ อ งกง ขอร้ อ งให้ จ ัด การประชุ ม นานาชาติ เพื่ อ สตรี ใ น
คริ สตจักรต่าง ๆ ในเอเชี ยจะได้มาพบปะกัน เพื่อสามัคคีธรรมแบบคริ สเตียน และรับการฝึ กอบรมด้วย
คาขอร้ องทั้งสองได้รับการตอบสนองเราจึ งมี การประชุ มฝึ กอบรมผูน้ าเรามีโอกาสส่ งสตรี 5 คน ซึ่ ง
ได้รับเลือกจาก 5 ภาค ไปประชุมที่ ฮ่องกง และที่การประชุ มนี้ เองได้มีการแจ้งเกิดมิตรภาพแห่ งเหรี ยญ
ค่าน้อย และสภาคริ สเตียนแห่งเอเชีย (เอ ซี ดับลิว ซี ) ในปี ต่อ ๆ มา เราได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสภา
สตรี คริ สเตียนแห่ งเอเชี ยถึง 3 ครั้ง และสตรี ไทย 2 คน ได้รับเลือกเป็ นประธานของสภาสตรี คริ สเตียน
แห่งเอเซี ยคือคุณจันทร์ นวล สุ ริยคา และคุณบุญมี จุลคีรี (ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็ นปั จจุบนั ที่สุดประเทศไทย
เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ มสมัชชาของสภาสตรี คริ สเตียนแห่ งเอเชี ย (เอ ซี ดับลิว ซี ) 4 ครั้ง ครั้งล่าสุ ดปี
1998 ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ และสตรี ไทยคนที่ 3 ที่ ได้รับเลื อกเป็ นประธานคื อ อาจารย์วรนุ ช พันธุ พงค์
1994-1998) ดิ ฉันได้เข้าร่ วมประชุ มเอ ซี ดับลิ ว ซี ถึ ง 5 ครั้ง และช่ วยแจกจ่ายหนังสื อวงเวียนแห่ งคา
อธิ ษฐาน (เซอร์ เคลิ ออฟ แพร) ซึ่ งเป็ นหนังสื อคู่มืออธิ ษฐานของมิ ตรภาพแห่ งเหรี ยญค่าน้อย ไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและช่วยการพิมพ์ดว้ ย
การติดต่อของเรากับกลุ่มคริ สเตียนในประเทศต่าง ๆ เจริ ญเติบโตขึ้น และเราได้ส่งผูแ้ ทนไป
ประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติของสตรี เพรสไบทีเรี ยนในสหรัฐอเมริ กาสตรี ดิไซเปิ ลส์ ออฟ
ไคร้สท์ในสหรัฐอเมริ กา และเดอะ ยูไนเต็ด เชิร์ช ออฟไคร้สท์ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เราเริ่ มจัดการประชุ มฝึ กอบรมผูน้ าท้องถิ่นเองที่โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์ เพรชบุรี โรงเรี ยนดารา
วิทยาลัย และโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ดิ ฉันท างานอยู่ที่ ล าปางเป็ นเวลาปี ครึ่ ง ก็ ก ลับ มาอยู่
กรุ งเทพ เรามีสานักงานอยูท่ ี่ตึกใกล้ ๆ กับตึกสภาฯ ทีแรกอยูท่ ี่
ชั้น 2 และภายหลังย้ายลงไปอยู่ช้ นั ล่ าง เราใช้เวลา กว่า 10 ปี
ในการสร้างตึกสานักงานกองสตรี ฯ ที่ 14 ประมวญ ด้วยความ
ร่ วมมือ ร่ วมใจ และการสนับสนุนของสตรี ทวั่ ประเทศและการ
อนุญาติของสภาคริ สตจักรฯ
ดิฉนั ได้รับพระพรมากมายจากการร่ วมมืออย่างดีของ
สตรี คริ สเตียนทุกคริ สตจักรในสภาฯ บรรดาผูน้ าสตรี ในภาค
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ต่าง ๆ และในคริ สตจักรท้องถิ่น เราขอบคุณพระเจ้าที่สตรี หลายท่านได้รับใช้ในพันธกิจสตรี อาทิเช่ น
คุณวารุ ณี ดีตนั นา สวอนสัน คุณลออ สิ งหเนตร อาจารย์ศิลนารถ ชุมศรี และคุณนันทวัน บุญประสาท
การเยีย่ มเยียนประเทศลาวของเราทาให้เราได้ช่วยหาทุนเรี ยนให้กบั นักรี ยนลาว 3 คน มาเรี ยนที่
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย และโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์ ซึ่งเป็ นประสบการณ์ที่ควรแก่การจดจามาก
ภาษาไทยเป็ นเรื่ องยากสาหรับดิฉันจริ ง ๆ และเมื่อหลายปี ผ่านไป และสตรี ที่ดิฉันทางานด้วย
เก่งกล้าขึ้น จึงรับภาระการเป็ นผูน้ าได้มากยิง่ ขึ้น และสามารถสื่ อสารกับดิฉนั ได้ดียงิ่ ขึ้นด้วย แต่ดิฉนั ก็ยงั
มี ปั ญ หากับ ภาษาไทยอยู่ ขอยกตัว อย่ า งในการประชุ ม “กรรมการอ านวยการ” ซึ่ งได้ ใ ช้ ค าว่ า
“ผูอ้ านวยการ” ในเวลานั้นดิฉันไม่ทราบว่านัน่ คือความหมายของคาว่า “ไดเร็ คเตอร์ ” ได้มีการอภิปราย
กันในที่ประชุ มว่า ดิ ฉันควรจะเป็ นผูอ้ านวยการ เพราะเรายังไม่ได้เป็ นกองของสภาฯ ทุ กกองต้องมี
ผูอ้ านวยการ ถ้าดิฉนั เข้าใจความหมาย ดิฉนั ก็คงจะปฏิเสธตาแหน่งดังกล่าว ผลของความไม่รู้ของดิฉัน
ดิฉนั จึงถูกเปลี่ยนหน้าที่จากที่ปรึ กษามาเป็ นผูอ้ านวยการ
ในปี 1983 ดิฉนั ลาออกจากการเป็ นผูอ้ านวยการของกองสตรี ฯ หลังจากที่ทางานกับสตรี มาเป็ น
เวลา 33 ปี ดิ ฉัน ขอบคุ ณสภาคริ ส ตจัก รฯ ที่ ไ ด้เ ชิ ญดิ ฉัน ให้ท างานที่ ฝ่ายเอกสั ม พันธ์ เป็ นเวลา 5 ปี
จนกระทัง่ เกษียณอายุในเดือนธันวาคม 1988 มันช่างเป็ นประสบการณ์ที่คุม้ ค่าในการทางานกับ ดร.บุญ
รัตน์ บัวเย็น และ ดร.สิ นธุ์ คิ ม หะจันทร์ และเจ้า หน้า ที่ ท่ า นอื่ น ๆ ในสภาคริ สตจัก รฯ ดิ ฉันรู ้ สึ ก ไม่
เหมาะสมกับงานเลย และดู เหมื อนว่าทาสิ่ งที่ ตอ้ งท าไม่ ได้ท้ งั หมด แต่ดิฉันชอบที่ ได้รู้จกั กับบรรดา
อาสาสมัครคริ สเตียนเมื่อเขามาถึงกรุ งเทพ และได้ติดตามดูแลการมาการไปของมิชชันนารี ที่มาทางาน
ในสภาฯ ได้พบผูน้ าสภาคริ สตจักรต่าง ๆ ที่มาเยีย่ มชมสานักงานสภาฯ คุณวราพร และคุณจิรกร ช่วยได้
มากและทาให้งานของฝ่ ายเอกสัมพันธ์ราบรื่ นดี
จุดมุ่งหมายในการทางานของดิ ฉันกับสตรี ก็คือช่ วยให้เธอทั้งหลายทางานร่ วมกันอย่างเป็ น
ปึ กแผ่น ผนึกกาลังกันประกาศเป็ นพยานถึงองค์พระเยซูคริ สต์ในคริ สตจักรท้องถิ่นและในชุ มชนต่าง ๆ
ด้วยความร่ วมมือของภาค และร่ วมมือกันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ดิฉนั เห็นว่าสตรี ในสภา
คริ สตจักรมีความสามารถมาก และเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ดิฉนั ด้วย ดิฉันเห็นว่าคุณมีความอดทนกับ
ข้อจากัดของดิฉัน ชี วิตของดิฉันได้รับการเพิ่มพูนความเชื่อของคริ สเตียน จากผูท้ ี่ดิฉันรู้จกั มักคุน้ ด้วย
ดิฉนั หวังว่าความรู ้ และความเชื่ อศรัทธาในองค์พระเยซู คริ สต์จะเพิ่มพูนขึ้นในท่ามกลางประชาชนชาว
ไทยและคริ สตจักรจะเป็ นแบบอย่างแห่ งความรัก ความเชื่ อ ความยุติธรรม และความเป็ นเอกภาพใน
ความหลากหลาย เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 69 ฉบับที่ 602 สิ งหาคม 2000, หน้า 32-35.
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