
 1 

ระลกึถึง…ศจ.จรัล อุประค ำ 

ศำสนำจำรย์อำวุโส 
ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า เกิดเม่ือวนัเสาร์ท่ี 3 กรกฎาคม ค.ศ. 

1910 ปีจอ ท่ีบา้นป่าไผ ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นบุตรของนายตัน๋ นางสม อุประค า มีพี่นอ้งรวม 5 คน คือ 

1.นายถา อุประค า 2. นายพรหม อุประค า 3. นายจนัทร์นอ้ย 
(จรัล) อุประค า 4. นางขนัค า บุญพรหม 5. นางขนัแกว้ ชยัสุรินทร์ 

ชีวติด้ำนกำรเรียน 

วยัเด็ก ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า เดิมช่ือนายจนัทร์นอ้ย ไดเ้ขา้เรียนหนงัสือท่ีโรงเรียน
ประชาบาลวดัป่าไผ ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 กไ็ดย้า้ยไปเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีโรงเรียนประชาบาลวดัทรายมูล อ าเภอ
สันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาแลว้ ท่านไดส้มคัร เขา้เป็นลูกศิษยว์ดั
บา้นป่าไผเ่พื่อบวชเป็นสามเณร ท่านไดเ้ขา้ไปลาคุณพอ่ตัน๋ ซ่ึงไดรั้บเช่ือพระเจา้แลว้ และท่านไดเ้ล่า
เร่ืองต่าง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลท่ีท่านมีความเช่ือและรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด คุณ
พอ่ตัน๋ไดน้ าเอาพระคมัภีร์มาใหดู้ ท่านเกิดความอยากรู้อยากเรียนเก่ียวกบัพระคมัภีร์ข้ึนมา และอยากไป
เรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาซ่ึงตอ้งเขา้ไปเรียนในตวัเมืองเชียงใหม่ ดงันั้นจึงไดข้อเล่ือนก าหนดการ
บวชไปก่อน คุณพอ่ตัน๋ ไดน้ าท่านไปพบและปรึกษากบัศาสนฑูต ฮาวาด แคมเบอร์ (Rev. Howard 
Cambell) ซ่ึงเป็นมิชชนันารีชาวอเมริกนัและเป็นผูน้ าคุณพอ่ตัน๋ให้เป็นคริสเตียน อาจารยเ์ห็นดีดว้ยและ
จะใหทุ้นการศึกษาต่อ โดยจะส่งใหเ้ขา้เรียนท่ีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์คอลเลช (โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วทิยาลยัในปัจจุบนั) และจะใหเ้ป็นนกัเรียนประจ าหรือนกัเรียนกินนอนอยูใ่นโรงเรียนดว้ย 

ปี 1926-1932 ไดเ้ขา้เรียนท่ีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์คอลเลช โดยเร่ิมตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 
จนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่านเป็นนกัเรียนท่ีเรียนดี มีความขยนัหมัน่เพียร และสนใจใฝ่หาความรู้อยู่
เสมอ จนไดรั้บรางวลัการเรียนดีจากอาจารยใ์หญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์คอลเลชในสมยันั้น 
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ขณะท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นั้น ท่านไดส้มคัรถวายตวัรับเช่ือพระเจา้ โดยไดรั้บ
ศีลบพัติศมา ณ โบสถค์ริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่ มีศาสนาจารยบ์รรจบ บนัสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นศิษยาภิบาล
คริสตจกัรท่ี 1 เป็นผูป้ระกอบพิธิให้ 

ปี 1932-1934 ไดส้มคัรถวายตวัเขา้ศึกษาท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมแมคกิลวารีเชียงใหม่ 
(ปัจจุบนัคือ คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวยิาลยัพายพั) ท่านไดเ้รียนแผนกคริสตศาสนา (นกัธรรม
โท) ตามท่ีท่านไดเ้คยใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพระคมัภีร์ตั้งแต่วยัเด็กและเม่ือเรียนจบหลกัสูตร 
ท่านก็ไดรั้บประกาศนียบตัร เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 1934 ต่อมาก็ไดค้วามรู้ชั้นธรรมศึกษาตรีของ
สนามหลวงคณะสงฆ ์ณ วดัฉางขา้วนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู และไดรั้บประกาศนียบตัร เม่ือ 16 
พฤษภาคม 1935 ดว้ย 

ชีวติด้ำนกำรท ำงำนก่อนกำรเป็นศำสนำจำรย์ 

ปี 1935 ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า ไดเ้ร่ิมตน้ชีวิตการท างานเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 1935 โดย
เป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียนคริสเตียนหนองฟาน คริสตจกัรหนองฟาน อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย
เงินเดือนเพียงเดือนละ 10 บาท ในระหวา่งท่ีเป็นครูใหญ่อยูท่ี่น่ี ท่านไดท้  าการสมรสกบันางแกว้มาลูน 
ไชยยาสุข ณ บา้นกู่เสือ หมู่ 7 ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 1936 
ต่อมาท่านไดรั้บการสถาปนาเป็นผูป้กครองคริสตจกัรหนองฟานซ่ึงในเดือนธนัวาคมปีเดียวกนันั้น 
คริสตจกัรหนองฟาน ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นคริสตจกัรสันติสุข 

ปี 1937 ไดย้า้ยไปเป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียนคริสเตียนสันพระเจา้งาม ต าบลตน้เปา อ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จนกระทัง่ในปี 1941 ไดเ้กิดสงครามเอเซียบูรพา (สงครามโลกคร้ังท่ี 2) ใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 1941 ทางราชการไดส้ั่งปิดโรงเรียนคริสเตียนท่านจึงไดเ้ลิกท าการสอนและไดอ้พยพ
ครอบครัวจากบา้นสันพระเจา้งามกลบัไปอยูก่บัพอ่ตาแม่ยายท่ีบา้นกู่เสือ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม ่ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

ปี 1943 ไดเ้ขา้ท างานเป็นขา้ราชการมหาดไทย ณ ท่ีวา่การอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
ขณะนั้นยงัเป็นช่วงสงคราม นายอ าเภอสารภี คือ นายอานา อารีมิตร ท่ีเคยเป็นรุ่นพี่และรู้จกัศาสนาจารย์
จรัล เม่ือคร้ังศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์คอลเลช ไดช้วนใหท้่านไปช่วยงานท่ีอ าเภอ ท่านจึงได้
ตกลงไปท างานท่ีแผนกเสมียนวสิามญั ณ ท่ีวา่การอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และ 3 เดือนต่อมา ท่าน
ก็สอบบรรจุเป็นขา้ราชการต าแหน่งเสมียนมหาดไทยประจ าอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ในระหวา่ง
รับราชการอยูน่ั้น ท่านก็ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ จากนายจนัทร์นอ้ย เป็นจรัลตามค าแนะน าของ
นายอ าเภอ และตามรัฐนิยมในราชการสมยันั้น เม่ือท่านไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทย เม่ือ 15 
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พฤษภาคม 1943 แลว้ท่านจึงไดใ้ชช่ื้อจรัลนบัตั้งแต่บดันั้นมาและไดรั้บใชป้ระเทศชาติตลอดสมยั
สงคราม 

ปี 1945 ไดก้ลบัเขา้ท างานรับใชพ้ระเจา้ หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบลงโดยไดล้าออกจาก
ราชการ และเขา้ท างานเป็นผูป้ระกาศและจ าหน่ายพระคมัภีร์ของคริสตจกัรภาคท่ี 1 เชียง-ล าพนู 

ปี 1946 สอบเป็นศาสนาจารยไ์ดโ้ดยมีศาสนาจารยท์องค า พนัธุพงศ ์ ผูซ่ึ้งเป็นประธาน
คริสตจกัรภาคท่ี 1 ในขณะนั้นเป็นผูรั้บรอง และมอบสิทธ์ิใหอ้ยา่งสมบูรณ์ตามระเบียบของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยนั้น ผูส้อบเป็นศาสนาจารยไ์ดแ้ลว้จะตอ้งเป็นอนุศาสนาจารยก่์อน 
(Licentiate) ท่านไดท้  าตามระเบียบทุกประการ 

ปี 1947 ไดรั้บอนุมติัจากคณะธรรมกิจคริสตจกัรภาคท่ี 1 เชียงใหม่-ล าพนู ใหรั้บการสถาปนา
เป็นศาสนาจารย ์(Reverend) ในวนัท่ี 28 กนัยายน 1947 

ระหว่ำงกำรเป็นศำสนำจำรย์ 

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการสถาปนาเป็นศาสนาจารยเ์ป็นตน้มาศาสนาจารยจ์รัล อุประค า ไดถ้วายตวั
ท างานรับใชพ้ระเจา้อยา่งสมบูรณ์เตม็ท่ี ท่านไดท้  างานมากมายทั้งทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี 

ปี 1947-1958 ไดรั้บเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคริสตจกัรภาคท่ี 1 เชียงใหม่-ล าพนู เป็น
เวลาถึง 12 ปี หรือ 4 สมยัติดต่อกนั 

ปี 1959-1960 เป็นศิษยาภิบาลเขต 10 สายใต ้ ดูแลรับผดิชอบ 3 คริสตจกัรและ 2 หมวดคริส
เตียน ตั้งคริสตจกัรทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จนถึงจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี 1961-1962 เป็นศิษยาภิบาลเขต 2 สายเหนือ ดูแลรับผิดชอบ 5 คริสตจกัร ตั้งแต่คริสตจกัร
หนองไฮ ถึงคริสตจกัรราษฏร์สุวรรณอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ในระหวา่งน้ีท่านไดศึ้กษา ส ารวจ
ขอ้มูลเก่ียวกบัคริสตจกัรทั้ง 5 แห่ง อยา่งละเอียดและไดจ้ดัพิมพเ์ป็นหนงัสือประวติัคริสตจกัรพร้อมทั้ง
ไดม้อบหนงัสือดงักล่าวใหแ้ก่คริสตจกัรเพื่อเก็บรักษาไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ต่อไป 

ปี 1963-1964 ไดรั้บเลือกใหไ้ปศึกษาอบรมและดูงานเก่ียวกบัแผนกชูชีพชนบท และผูน้ า
คริสตจกัรชนบทท่ีสถาบนัซือรูกาวา่ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (The South – East Asian Christian 
Rural Leaders Training Course. Tsurukawa Rural Institute, Tokyo, JAPAN) โดยค าแนะน าช่วยเหลือ
จากศาสนาจารย ์ดร.อี จอห์น แฮมลิน (Rev. Dr. E. John Hamlin) ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพระคริสตธรรม
แมคกิลวารี และศาสนาจารย ์ ดร.แลร่ี จดัด ์ (Rev. Dr. Laurence Judd) ผูอ้  านวยการแผนกชูชีพชนบท
ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่านไดศึ้กษาอบรมเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน และเม่ือจบการศึกษา ก็
ไดรั้บประกาศนียบตัรของสภาบนัซือรูกาวา่ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 1964 
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ปี 1964-1967 ไดรั้บต าแหน่งเป็นเลขานุการคริตจกัรท่ี 1 เชียงใหม-่ล าพนู อีก 1 สมยั เป็นเวลา 4 
ปี 

ปี 1967-1969 ไดท้  างานของแผนกชูชีพชนบทของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยโดยเป็น
วทิยากรพฒันาฝ่ายวิญญาณในโครงการอบรมเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรชนบท (The Local Church Officer 
Training) โดยใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีผูน้  าคริสตจกัรต่าง ๆ ทัว่ภาคเหนือ เก่ียวกบัการวางโครงการพฒันา
คริสตจกัรชนบท บทบาท หนา้ท่ีและภารกิจของผูน้ า และสมาชิกของคริสตจกัร ฯลฯ 

ปี 1969-1970 ท างานท่ีสถาบนัสงเคราะห์ผูป่้วยโรคเร้ือนแมคเคนเกาะกลางจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีภารกิจในการเยีย่มเยยีนผูป่้วย ใหก้ารอบรมสั่งสอนฝ่ายวญิญาณประกอบศาสนพิธีตามสาขาต่าง ๆ 
ของสถาบนัไดแ้ก่ ในคริสตจกัรภาคท่ี 1 เชียงใหม่-ล าพนู คริสตจกัรภาคท่ี 2 เชียงราย คริสตจกัรภาคท่ี 3 
ล าปาง คริสตจกัรภาคท่ี 5 น่าน และคริสตจกัรภาคท่ี 9 นครศรีธรรมราชและเม่ือศาสนาจารย ์ เกฮาด ฮู
เก็ต (Rev. Gerhard Huget) ศิษยาภิบาลคริสตจกัรสันติธรรม (แมคเคน) กลบัไปประเทศเยอรมนัท่านก็
ไดรั้บเลือกให้เป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรน้ีแทน 

ปี 1971-1974 ไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งประธานคริสตจกัรภาคท่ี 1 เชียงใหม่-ล าพนู 
ติดต่อกนั 2 สมยั รวมเวลา 4 ปี 

เป็นกรรมการอ านวยการของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
เป็นกรรมการอ านวยการของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ 
เป็นกรรมการอ านวยการของโรงพยาบาลแมคเคน เชียงใหม่ 
เป็นกรรมการอ านวยการของประทีปของไทย 
เป็นประธานกรรมการอ านวยการของโรงเรียนรังษีวทิยา อ าเภอฝาง เชียงใหม่ 
ปี 1975 เกษียณอายคุรบ 65 ปี และไดรั้บเกียรติบตัรยกยอ่งจากคณะธรรมกิจคริสตจกัรภาคท่ี 1 

เชียงใหม-่ล าพนู ท่ีท่านไดถ้วายตวัท างานรับใชพ้ระเจา้ให้แก่ภาคท่ี 1 เป็นเวลานานถึง 30 ปี 
ในวาระท่ีท่านไดเ้กษียณอาย ุท่านไดร้วบรวมเพลงฟ้ืนฟูจิตใจข้ึนเล่มหน่ึง มี 65 บท เท่ากบัอายุ

ของท่าน ซ่ึงเป็นเพลงท่ีท่านชอบร้องเสมอระหวา่งการท างานรับใชพ้ระเจา้เป็นเพลงท่ีใชใ้นการอบรม
สั่งสอนเทศนาฟ้ืนฟูจิตใจและพฒันาดา้นจิตวิญญาณแก่สมาชิกคริสตจกัรต่าง ๆ ดว้ย 

กำรท ำงำนหลงักำรเกษยีณ 

แมจ้ะเกษียณอายแุลว้ แต่ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า ก็ยงัรักท่ีจะท างานของพระเจา้ต่อไป 
ปี 1975-1976 เขา้ท างานท่ีสถาบนัสงเคราะห์ผูป่้วยโรงเร้ือนแมคเคน จงัหวดัเชียงใหม่อีกคร้ัง

หน่ึง เป็นเวลาปีเศษ ในแผนกสังคมสงเคราะห์ (Social Welfare) และไดเ้ป็นศิษยาภิบาลเทศนาสั่งสอน
อบรมประกอบศาสนพิธีใหแ้ก่ผูป่้วยตามสาขาต่าง ๆ ของสถาบนัผูป่้วยโรงเร้ือนแมคเคนในเชียงใหม่
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และต่างจงัหวดั ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่น่ี ท่านไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรในการประชุมสัมมนา
เก่ียวกบัการสังคมสงเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

ปี 1977-1978 ไดเ้ขา้ท างานท่ีส านกังานประทีปของไทย (Lamp of Thailand) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีภารกิจในการให้การศึกษาพระคมัภีร์ทางไปรษณียแ์ก่ผูท่ี้สนใจ 
ท่านไดรั้บต าแหน่งเป็นรองผูอ้  านวยการ และมีศาสนาจารย ์เจ ที พอล มานิคมั เป็นผูอ้  านวยการ 

ปี 1979-1980 ไดรั้บการสถาปนาเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรสันติสุข อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ นบัเป็นศิษยาภิบาลคนแรกของคริสตจกัรสันติสุข โดยประธานกรรมกิจคริสตจกัรภาคท่ี 1 
เชียงใหม-่ล าพนู คือศาสนาจารยส์มบูรณ์ แดงเรือนเป็นผูป้ระกอบพิธี 

ปี 1979 ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานกรรมการของสมาคมนกัเรียนเก่าญ่ีปุ่น (เอส.อี.เอ.ซี.) จากท่ี
ประชุมสัมมนานกัเรียนเก่าญ่ีปุ่น ณ จงัหวดัก าแพงเพชร 

ปี 1982-1995 ไดรั้บเชิญจากผูป้กครอง พนัเอกโสมนสั อินทราวธุ ประธานคริสตจกัรสุริยะชยั
ธรรม บา้นแม่ปูคา หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพงใหไ้ปช่วยเทศนาอบรม และประกอบศาสน
พิธีต่าง ๆ ของคริสตจกัร และเป็นประธานในการประชุมคณะธรรมกิจของคริสตจกัร อยา่งนอ้ยเดือนละ
คร้ัง 

ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรเขตเป็นผูดู้แลคริสตจกัรเขตท่ี 6 ซ่ึงมีคริสตจกัรท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบ 3 คริสตจกัร และ 3 หมวดคริสเตียน ท่านยนิดีรับดว้ยความเตม็ใจยิง่เพราะเป็นการได้
ใชค้วามสามารถ เวลาและโอกาสท่ีมีอยูเ่พื่อเป็นการขอบคุณพระเจา้และถวายเกียรติยศแก่พระองค ์

นอกจากงานต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงแลว้ท่านยงัไดรั้บใชพ้ระเจา้ในคริสตจกัรต่าง ๆ ทัว่ไปในภาคท่ี 1 
เชียงใหม-่ล าพนู เม่ือมีการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือเชิญมาไม่วา่ใกลห้รือไกล จะไปยากล าบากแค่
ไหนท่านเตม็ใจช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี ท่านไดเ้ป็นเร่ียวแรงส าคญัในการช่วยเหลือคริสตจกัรภาคท่ี 1 
เชียงใหม-่ล าพนู ดว้ยดีตลอดมา 

ในวาระท่ีท่านอายคุรบ 80 ปี ในปี 1989 ท่านไดส้ร้างศาลา “อุประค าอนุสรณ์” มอบถวายใหแ้ก่
คริสตจกัรสันติสุข เพื่อใชป้ระโยชน์ในงานของคริสตจกัร 

ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า นอกจากจะท างานของพระเจา้ตลอดชีวติของท่านแลว้ ทางดา้น
สังคมทัว่ไป ท่านก็ไดท้  าตนเป็นพลเมืองดี ไดใ้หค้วามช่วยเหลือสังคมเป็นอยา่งดี ท่านประกอบอาชีพ
สุจริตเป็นผูมี้น ้าใจ มีคุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงาม มีความขยนัหมัน่เพียร มีการพฒันาตนเองพฒันา
ครอบครัว พฒันาบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ ท่านไดท้  าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนใน
ครอบครัวและคนทัว่ไป 
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ชีวติด้ำนครอบครัว 

ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า ไดท้  าการสมรสกบันางแกว้มาลูน ไชยยาสุข บุตรสาวนายอา้ย นาง
กุย ไชยยาสุข เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 1936 โดยมีการประกอบพิธีสมรส ณ โบสถค์ริสตจกัรหนองฟาน 
(คริสตจกัรสันติสุข) อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ผูป้ระกอบพิธีคือ ศาสนฑูต เอน คาร์ลแอลเดอร์ 
(Rev. N. Carl Elder) และศาสนาจารยค์  าอา้ย ไชยวณัณ์ มีพยานอีก 2 ท่าน คือ ศาสนฑูตจอห์น เอส ฮอ
ลาเดย ์(Rev. John S Holladay) และนายแพทย ์อี ซี คอร์ด (Dr. Edwin X. Cort) ไดจ้ดทะเบียนสมรส ณ 
ท่ีวา่การอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ทะเบียนเลขท่ี 5/28 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 1936 มีนายค าปัน อุทยัผล 
ปลดัอ าเภอสารภีเป็นนายทะเบียนท่านทั้งสองไดต้ั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 18 หมู่ท่ี 1 ต าบลยางเน้ิง 
อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่จนถึงปัจจุบนั 

ศาสนาจารยจ์รัล และนางแกว้มาลูน อุประค ามีบุตรดว้ยกนัรวม 6 คน เป็นชาย 3 คนและหญิง 3 
คน 

ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า และภรรยา ไดเ้ล้ียงดูเอาใจใส่ให้ความรักและความอบอุ่น และอบรม
สั่งสอนบุตรชายหญิงเป็นอยา่งดีทั้งทางโลกและทางธรรม 

วำระสุดท้ำยของชีวติ 

โดยปกติศาสนาจารยจ์รัล อุประค า เป็นผูมี้สุขภาพแขง็แรง ท่านออกก าลงักายเสมอทุกวนั ดว้ย
การท างานในบริเวณบา้นเช่น ปลูกตน้ไม ้กวาดบริเวณรอบ ๆ บา้น พฒันาบริเวณบา้น จนมีบรรยากาศ
ร่มร่ืนน่าอยู ่ท่านท าตั้งแต่หนุ่มจนแก่ แมจ้ะอาย ุ 80 กวา่ปีแลว้ ท่านก็ยงัคงปฏิบติัเช่นเดิม แต่เม่ือวยัผา่น
พน้ไป ความอ่อนแอและเจบ็ป่วยยอ่มมีบา้งทุกคร้ังเม่ือท่านไม่สบายบุตรสาวคือ ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ ์
จะพาไปหาแพทยท่ี์โรงพยาบาล และเม่ือรักษาตวัสักระยะหน่ึงก็จะหาย 

แต่เม่ือตน้เดือนกนัยายน 2539 น้ี ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบาย อ่อนเพลียเป็นไข ้ มีอาการไอและ
หายใจไม่สะดวก อาการเหล่าน้ีเป็น ๆ หาย ๆ เม่ือไดรั้บประทานยาอาการก็ทุเลาไปได ้แต่เม่ือหลายวนั
เขา้ อาการของท่านก็เร่ิมเลวลง บุตรสาวพยายามเกล้ียกล่อมใหไ้ปโรงพยาบาลเช่นเคย แต่คราวน้ีท่านไม่
ยอมไป จนในท่ีสุดนางแกว้มาลูนภรรยาก็เกล้ียกล่อมอีกคร้ัง ท่านจึงยอมไป 

วนันั้นเป็นวนัท่ี 12 กนัยายน 2539 เวลา 19.30 ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ ์ ไดพ้าไปรักษาตวัท่ี
โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยความตั้งใจท่ีจะใหท้่านไดรั้บการรักษาใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้เพื่อท่านจะไดห้ายเร็ว ๆ เพราะท่านมีอาการอ่อนเพลียมากและเป็นไขด้ว้ย 

หลงัจากท่ีแพทยต์รวจดูอาการและเอ็กซ์เรยป์อดแลว้ แพทยบ์อกวา่ท่านเป็นปอดบวม จึงไดส้ั่ง
ใหน้อนโรงพยาบาลคืนนั้น ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ ์ ไดน้อนเฝ้าท่ีโรงพยาบาลทั้งคืน ท่านนอนไม่ค่อย
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หลบัเพราะมีไข ้ ไอและหายใจไม่สะดวก มีอาการหอบมาก ทางโรงพยาบาลไดใ้ห้ออกซิเจนทางจมูก
และปาก แต่ท่านก็มกัจะดึงออกเพราะอึดอดั 

วนัท่ี 13 กนัยายน เม่ือแพทยม์าตรวจดูอาการในตอนเชา้ และไดท้  าการวดัออกซิเจนในร่างกาย 
พบวา่ ออกซิเจนในร่างกายต ่ากวา่เกณฑท่ี์ควรจะเป็น ยงัมีไข ้ไอและหอบ แพทยจึ์งไดส้ั่งใหย้า้ยไปอยูท่ี่
หอ้งไอซียทูนัที แพทยแ์ละพยาบาลไดใ้ชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยท่ี์ทนัสมยัต่าง ๆ เพื่อช่วยการ
หายใจและใหป้อดท างานดีข้ึนอาการของท่านดูจะดีข้ึนบา้ง แต่ท่านก็ไม่สามารถพดูหรือส่ือสารกบัใคร
ไดอี้ก เพราะในปากและจมูกของท่านมีสายออกซิเจนช่วยการหายใจอยูต่ลอดเวลา 

วนัท่ี 14-19 กนัยายน อาการของท่านไม่ไดท้รุดลง แต่ก็ไม่ดีข้ึนและแพทยก์็ไม่สามารถจะตรวจ
ภายในปอดอยา่งละเอียดได ้ เพราะสภาพร่างกายท่านอ่อนแอมากและยงัตอ้งใชอ้อกซิเจนช่วยอยู่
ตลอดเวลาท่านเร่ิมจะไม่รู้สึกตวัและหลบัเกือบตลอดเวลา 

วนัท่ี 20 กนัยายน อาการท่านทรุดลงอยา่งรวดเร็ว ระบบหายใจและหลอดเลือดเร่ิมลม้เหลว จน
ในท่ีสุดเม่ือเวลา 12.50 น. ท่านก็ไดส้ิ้นใจอยา่งสงบ ภายในหอ้งไอซีย ู หมายเลข 11 โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม ในขณะท่ีมีบุตรสาว คือ ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศท่ี์เฝ้าดูแลอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาพร้อมทั้ง
ศาสนาจารยช์ านาญ แสงฉายประธานคริสตจกัรภาคท่ี 1 เชียงใหม่-ล าพนู ท่ีไดม้าเยีย่มตั้งแต่ตอนเชา้ 
ท่านไดอ้ธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์ใหฟั้งอยูต่ลอดเวลา พร้อมทั้งบุตรสาวก็ไดอ่้านพระคมัภีร์ร่วมกบั
อาจารยใ์หท้่านฟังดว้ย ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า ไดจ้ากไปอยา่งสงบท่ามกลางเสียงอธิษฐานและอ่าน
พระคมัภีร์พระเจา้ไดรั้บท่านไปอยูก่บัพระองคแ์ลว้ ท่านจะไม่มีทุกขโ์ศกโรคภยัอีกต่อไป ท่านจะมีแต่
ความสุขนิรันดร์ เราเช่ืออยา่งแน่นอนวา่ขณะน้ีท่านไดอ้ยูก่บัพระเจา้แลว้ 

คติธรรมจำกศำสนำจำรย์ จรัล อปุระค ำ 

ตลอดเวลาแห่งชีวติท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทานแก่ศาสนาจารยจ์รัล อุประค า ท่านเช่ือมัน่ใน
พระเจา้ มอบถวายตวัรับใชพ้ระองคแ์ละด าเนินชีวิตตามสัจธรรมอยา่งจริงจงัมัน่คงเสมอมา ขอ้พระ
คมัภีร์ท่ีศาสนาจารยจ์รัล อุประค า ไดย้ดึเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเป็นอุดมคติประจ าใจและเป็นส่ิง
ท่ีท่านไดฝ้ากไวแ้ก่ผูท่ี้เช่ือในพระเจา้เสมอในเวลาท่ีท่านเทศนาหรืออบรมสั่งสอนมีหลายบท ท่ีส าคญัคือ 

“จงช่ืนชมยนิดีในพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้ทุกเวลา ขา้พเจา้ขอย  ้าอีกคร้ัง วา่จงช่ืนชมยนิดีเถิด จงให้
จิตใจท่ีอ่อนสุภาพของท่านประจกัษแ์ก่คนทั้งปวง องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงอยูใ่กลท้่านแลว้ อยา่ทุกร้อน
ในส่ิง ใด ๆ เลย แต่จงทูลเร่ืองความปรารถนาของท่านทุกอยา่งต่อพระเจา้ ดว้ยการอธิษฐาน การวงิวอน 
กบัการขอบพระคุณแลว้สันติสุขแห่งพระเจา้ซ่ึงเกินความเขา้ใจจะคุม้ครองจิตใจและความคิดของท่าน
ไวใ้นพระเยซูคริสต”์ ฟีลิปปี 4:4-7 

“จงเช่ือพระเจา้เถิด” มาระโก 11:22 
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“จงยนิดีในความหวงั จงอดทนในการยากล าบาก จงหมัน่อธิษฐานอยูเ่สมอ” โรม:12:12 
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์พื่อทุกคนท่ีวางใจ

ในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่จะมีชีวตินิรันดร์” ยอห์น 3:16 
“จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ และดว้ยส้ินสุดความคิดของเจา้...

และจงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” มทัธิว 22:37,38 
แบบอยา่งอนัดีของศาสนาจารยจ์รัล อุประค า คุณงามความดีของท่าน และสัจธรรมเป็นอมตะ

ของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีเราควรระลึกถึงตลอดไป 
รวบรวมจากบนัทึก เอกสาร และหลกัฐานทางการตน้ฉบบั ของศาสนาจารยจ์รัล อุประค า 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ ์ผูร้วบรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 66 ฉบบัท่ี 565 กรกฎาคม 1997, หนา้ 40-43,59. 


