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ดิฉนัมาประเทศไทยในเดือนตุลาคม ปี 1949 ดว้ยค าขอร้องของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ซ่ึงต้องการใครสักคนท่ีจะช่วยพฒันาและรวบรวมกลุ่มสตรีในระดับท้องถ่ินให้เป็นโปรแกรมใน
ระดบัชาติเพื่อให้สตรีคริสเตียนไทยไดรั้บใช้ในพนัธกิจของพระเจา้ดียิ่งข้ึนในเวลานั้นไดมี้กรรมการ
ร่วมในงานสตรีประกอบดว้ยสตรี 3 ท่านจากสภาคริสตจกัรฯ และมิชชนันารีสตรี 3 ท่าน และประธาน
กรรมการ สตรี 3 ท่าน จากสภาคริสตจกัร คือ คุณสุดสวาท วชัรเกียรติ คุณองักีเตียง (มิสซิส เมรี โล) 
และคุณเสง่ียม ช.สิงหเนตร ถ้าดิฉันจ าไม่ผิด มิชชันนารีสตรี 3 ท่านคือ มิสซิสจีนเนต ซีเกิล 
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(Mrs.Jeanette Seigle) มิสซิสวินน่ี เบอร์ สจ๊วต (Mrs.Winnie Burr Stewart) และมิสซิสเฮเลน ทราวายเย ่
(Mrs.Helen Traraille)  

ดิฉันไม่รู้ภาษาไทยสักค า เม่ือมาถึงประเทศไทย ฉะนั้นงานแรกท่ีตอ้งท าคือ ศึกษาภาษาไทย 
ดิฉนัไดพ้บกบัอาจารยเ์ก้ือ ศาลิคุปต ์ผูซ่ึ้งศึกษาในสหรัฐอเมริกา ท่านไดพ้ยายามสอนดิฉนั “ในน ้ ามีปลา 
ในนามีขา้ว” ท่านบอกดิฉันว่า “ฉันช่ือ เก้ือ พูดไดไ้หม” ดิฉันพูดว่า “กวั” ท่านว่า “ไม่ใช่” เก้ือ” ดิฉัน
พยายามพูดซ ้ าท่ีท่านพูด แต่เม่ือดิฉันลองพูดอีกที ดิฉนัพูดวา่ “กูวา” ท่านพูดว่า “ไม่ใช่ เก้ือ” ดิฉนัลอง
พูดอีกหลายคร้ัง แต่ไม่ถูกต้องเลย ดิฉันจึงคิดว่าภาษาไทยยากมากคงเรียนไม่ได้แน่ แต่ด้วยความ
ช่วยเหลือจากพระเจา้ ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นไปไม่ได ้

ในเดือน ธันวาคม ปี 1949 ผูแ้ทนจาก 8 หรือ 9 ภาคไดม้าชุมนุมกนัท่ีกรุงเทพฯ และไดรั้บการ
ขอร้องใหท้  างานร่วมกนั และจดัเป็นองคก์รระดบัชาติ ทุกคนตอบรับเป็นเสียงเดียวกนัดงันั้น ในปี 1950 
จึงมีการประชุมท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีเชียงใหม่ และมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าท่ีระดับชาติ ครู
สุดสวาท วชัรเกียรติ ไดรั้บเลือกเป็นประธาน ท่านเลือกอาจารย ์ละออ พลาชีวิน จากโรงเรียนวฒันา
วทิยาลยั เป็นเลขานุการ คุณทองใบ มิตรกลู ไดรั้บเลือกเป็นเหรัญญิก 

ตลอดวาระท่ีด ารงต าแหน่งประธาน คุณสุดสวาทและดิฉนั เรา 2 คน เดินทางไปทัว่ประเทศโดย
รถไฟ เรานัง่ตลอดคืน เพราะเวลานั้นยงัไม่มีรถชั้น 2 นอน เราพยายามท่ีจะประหยดั เราไปเยี่ยมเยียน 
ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา ทางเหนือเราไปเยี่ยมเยียนล าปาง แพร่ น่าน 
เชียงใหม่ และเชียงราย เน่ืองจากตอนนั้นดิฉันยงัพูดไทยไม่ไดจึ้งเป็นหน้าท่ีของประธานท่ีตอ้งพูดคน
เดียว ท่านไดส้นบัสนุนส่งเสริมใหส้ตรีอธิษฐานเผือ่สมาชิกในครอบครัวท่ียงัไม่ไดรั้บเช่ือพระเยซูคริสต์
เป็นพระผูช่้วยใหร้อดและเยีย่มเยยีนคนเจบ็ป่วยและสมาชิกท่ีไม่มานมสัการ 

มิสซิสฮอเรส ไรเบิร์นและสตรีบางคนในกรุงเทพ ไดเ้ป็นผูจ้ดัเตรียมคมัภีร์ศึกษา เพื่อให้สตรีใน
ทุกคริสตจกัรไดศึ้กษาพระคมัภีร์ในหัวขอ้เดียวกนั เราหนุนใจสตรีท่ีอ่านออกเขียนได ้ช่วยสอนสตรีท่ี
ไม่รู้หนงัสือ เราเน้นเร่ืองการอ่านออกเขียนได ้ซ่ึงเร่ิมตน้โดย ดร.แฟรงค์ เลาบคั และรัฐบาลไทยและ
อาจารยศ์รันย ์ชยัรัตน์ แห่งสภาคริสตจกัรฯ แต่มีการตอบสนองน้อยมาก นอกจากท่ีฟาร์มสัมพนัธกิจ 
เชียงราย 

วนัอธิษฐานสากล เร่ิมมีการนมสัการในประเทศไทย มานานพอสมควร อาจารย์ศรันย ์ชยัรัตน์ 
เป็นผูแ้ปลระเบียบนมสัการเป็นภาษาไทย กรรมการสตรีได้ขอร้องอาจารย์ศรันย ์ชัยรัตน์ ผูซ่ึ้งด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการสภาคริสตจกัรฯ ในขณะนั้น วา่เราจะรับผดิชอบจดัการเก่ียวกบัวนัอธิษฐานสากลเอง
ดังนั้ นตั้ งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา กรรมการสตรีสภาคริสตจักรฯ จึงเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการวนั
อธิษฐานสากล การถวายท่ีไดรั้บจากคริสตจกัรต่าง ๆ ในวนัอธิษฐานสากลไดส่้งให้เหรัญญิกของคณะ
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สตรี และแต่ละปีไดร้วบรวมส่งส่วนหน่ึงไปให้งานของสตรีคริสเตียนในต่างประเทศ และอีกส่วนหน่ึง
เก็บไวใ้ชใ้นงานของสตรีภายในประเทศ 

ครูสุดสวาท ไดแ้นะน าว่าเราควรจะมีหนังสือคู่มือการอธิษฐานเผื่อคริสตจกัรต่าง ๆ ในสภา
คริสตจกัรฯ เพื่อเราจะไดท้  าความคุน้เคยกบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน และอธิษฐานเผื่อกนัและกนั กรรมการ
เห็นชอบดว้ย เราจึงเร่ิมตน้กระท าทนัที  

เม่ือเรามีการประชุมสตรีทัว่ประเทศปีเวน้ปี เราเปล่ียนท่ีจดัประชุมไปตามภาคต่าง ๆ ทุกคร้ังเรา
ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากคริสตจกัรทอ้งถ่ิน สมาชิกน าท่ีนอน เส่ือมาให้และช่วยท าอาหารให้ตลอด
การประชุม จากการประชุมเหล่าน้ีเราไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดี และไดเ้รียนรู้พระวจนะร่วมกนั 

ในชั้นตน้นั้นเราไม่มีส านกังาน ดิฉนัจะไปท่ีบา้นคุณสุดสวาท และเราเตรียมงานต่าง ๆ ดว้ยกนั 
เม่ือกรรมการสตรีสภาคริสตจกัรฯ ประชุม ก็มาประชุมท่ีบา้นของดิฉัน ภายหลงัเม่ือสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยสร้างส านกังานท่ีเลขท่ี 14 ถนนประมวญ ราวปี 1954 เราไดข้อพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นส านกังาน
ของเรา ทางสภาฯไดใ้ห้ห้องเล็ก ๆ ท่ีชั้นสอง ซ่ึงเพียงพอส าหรับเจา้หนา้ท่ี 2 คน ในเวลานั้นกรรมการ
สตรี ของเราอยูภ่ายใตก้องเผยแพร่ ซ่ึงมีอาจารยพ์่วง อรรฆภิญญ ์ประธานสภาฯ เป็นหวัหนา้ หลงัจากท่ี
ประธานสภาฯ และผูน้ าของสภาฯ อีก 2-3 ท่านไปเยี่ยมเยียนประเทศพม่า ท่านได้แนะน าว่าอาจารย์
ไมตรี เจิมอุทยั สามารถช่วยงานสตรีได ้อาจารยไ์มตรี จึงเป็นพนกังานท างานเต็มเวลาคนแรกท่ีแผนก
สตรีของเรา เธอและดิฉนัไปเยี่ยมภาคเหนือ ภาคใตไ้ปตามคริสตจกัรรอบนอก และตามบา้นสมาชิกใน
ชนบท 

 

ในปี 1958 อาจารยเ์ล็ก ไทยง เลขาธิการสภาคริสตจกัรฯ เวลานั้น ไดข้อร้องให้เรายา้ยไปอยู่
ล  าปาง เพราะอาจารยไ์มตรี เจิมอุทยั ไปเป็นอาจารยใ์หญ่ท่ีโรงเรียนเคนเน็ธแมคเคนซี เม่ืออาจารยว์ิริยะ 
พลูวริิยะ ไมอ่ยู ่และดิฉนัเองไปแทนอาจารยแ์บรดเบิร์น ซ่ึงกลบัไปเยีย่มบา้นเป็นเวลา 1 ปี เราทั้งสองได้
ท างานของสตรีด้วย เวลานั้น กรรมการสตรีได้เชิญคุณจันทร์มวล สุริยค า มาเป็นเลขานุการฝ่าย
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ประชาสัมพนัธ์และมีคุณอ าไพ กล่ินหอม สตรีท่ีจบพระคริสตธรรมคนแรกมาช่วยงานด้วย คุณ
จนัทรนวล ไดจ้ดัท าข่าวและส่งไปยงัสมาชิกสตรีคริสตจกัรต่าง ๆ ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็น “ข่าวสารสตรี”  

แผนกสตรีของคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนสหรัฐอเมริกาไดเ้ขียนจดหมายถึงองคก์รพี่นอ้งสตรีใน
ประเทศต่าง ๆ ถามวา่จะตอ้งการการสนบัสนุนในงานของสตรีอยา่งไรบา้ง กรรมการของเราจึงขอร้อง
ให้ช่วยในด้านการฝึกอบรมผู ้น าสตรีในฮ่องกง ขอร้องให้จัดการประชุมนานาชาติ เพื่อสตรีใน
คริสตจกัรต่าง ๆ ในเอเชียจะไดม้าพบปะกนั เพื่อสามคัคีธรรมแบบคริสเตียน และรับการฝึกอบรมดว้ย 
ค าขอร้องทั้งสองได้รับการตอบสนองเราจึงมีการประชุมฝึกอบรมผูน้ าเรามีโอกาสส่งสตรี 5 คน ซ่ึง
ไดรั้บเลือกจาก 5 ภาค ไปประชุมท่ีฮ่องกง และท่ีการประชุมน้ีเองไดมี้การแจง้เกิดมิตรภาพแห่งเหรียญ
ค่านอ้ย และสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (เอ ซี ดบัลิว ซี) ในปีต่อ ๆ มา เราไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสภา
สตรีคริสเตียนแห่งเอเชียถึง 3 คร้ัง และสตรีไทย 2 คน ไดรั้บเลือกเป็นประธานของสภาสตรีคริสเตียน
แห่งเอเซียคือคุณจนัทร์นวล สุริยค า และคุณบุญมี จุลคีรี (ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุดประเทศไทย
เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสมชัชาของสภาสตรีคริสเตียนแห่งเอเชีย (เอ ซี ดบัลิว ซี) 4 คร้ัง คร้ังล่าสุดปี 
1998 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และสตรีไทยคนท่ี 3 ท่ีได้รับเลือกเป็นประธานคือ อาจารยว์รนุช พนัธุพงค ์
1994-1998) ดิฉันไดเ้ขา้ร่วมประชุมเอ ซี ดบัลิว ซี ถึง 5 คร้ัง และช่วยแจกจ่ายหนงัสือวงเวียนแห่งค า
อธิษฐาน (เซอร์เคลิ ออฟ แพร) ซ่ึงเป็นหนังสือคู่มืออธิษฐานของมิตรภาพแห่งเหรียญค่าน้อย ไปยงั
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและช่วยการพิมพด์ว้ย 

การติดต่อของเรากบักลุ่มคริสเตียนในประเทศต่าง ๆ เจริญเติบโตข้ึน และเราไดส่้งผูแ้ทนไป
ประชุมระดบัประเทศและระดบันานาชาติของสตรีเพรสไบทีเรียนในสหรัฐอเมริกาสตรีดิไซเปิลส์ ออฟ 
ไคร้สทใ์นสหรัฐอเมริกา และเดอะ ยไูนเตด็ เชิร์ช ออฟไคร้สทใ์นประเทศฟิลิปปินส์  

เราเร่ิมจดัการประชุมฝึกอบรมผูน้ าทอ้งถ่ินเองท่ีโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เพรชบุรี โรงเรียนดารา
วทิยาลยั และโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั  

ดิฉันท างานอยู่ท่ีล  าปางเป็นเวลาปีคร่ึง ก็กลับมาอยู่
กรุงเทพ เรามีส านกังานอยูท่ี่ตึกใกล ้ๆ กบัตึกสภาฯ ทีแรกอยูท่ี่
ชั้น 2 และภายหลงัยา้ยลงไปอยู่ชั้นล่าง เราใช้เวลา กว่า 10 ปี 
ในการสร้างตึกส านกังานกองสตรีฯ ท่ี 14 ประมวญ ดว้ยความ
ร่วมมือ ร่วมใจ และการสนบัสนุนของสตรีทัว่ประเทศและการ
อนุญาติของสภาคริสตจกัรฯ 

ดิฉนัไดรั้บพระพรมากมายจากการร่วมมืออย่างดีของ
สตรีคริสเตียนทุกคริสตจกัรในสภาฯ บรรดาผูน้ าสตรีในภาค



 5 

ต่าง ๆ และในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เราขอบคุณพระเจา้ท่ีสตรีหลายท่านไดรั้บใชใ้นพนัธกิจสตรี อาทิเช่น 
คุณวารุณี ดีตนันา สวอนสัน คุณลออ สิงหเนตร อาจารยศิ์ลนารถ ชุมศรี และคุณนนัทวนั บุญประสาท 

การเยีย่มเยยีนประเทศลาวของเราท าใหเ้ราไดช่้วยหาทุนเรียนใหก้บันกัรียนลาว 3 คน มาเรียนท่ี
โรงเรียนดาราวทิยาลยั และโรงเรียนอรุณประดิษฐ ์ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีควรแก่การจดจ ามาก 

ภาษาไทยเป็นเร่ืองยากส าหรับดิฉันจริง ๆ และเม่ือหลายปีผา่นไป และสตรีท่ีดิฉันท างานดว้ย
เก่งกลา้ข้ึน จึงรับภาระการเป็นผูน้ าไดม้ากยิง่ข้ึน และสามารถส่ือสารกบัดิฉนัไดดี้ยิง่ข้ึนดว้ย แต่ดิฉนัก็ยงั
มีปัญหากับภาษาไทยอยู่  ขอยกตัวอย่างในการประชุม “กรรมการอ านวยการ” ซ่ึงได้ใช้ค  าว่า 
“ผูอ้  านวยการ” ในเวลานั้นดิฉันไม่ทราบวา่นัน่คือความหมายของค าวา่ “ไดเร็คเตอร์” ไดมี้การอภิปราย
กนัในท่ีประชุมว่า ดิฉันควรจะเป็นผูอ้  านวยการ เพราะเรายงัไม่ได้เป็นกองของสภาฯ ทุกกองตอ้งมี
ผูอ้  านวยการ ถา้ดิฉนัเขา้ใจความหมาย ดิฉนัก็คงจะปฏิเสธต าแหน่งดงักล่าว ผลของความไม่รู้ของดิฉัน 
ดิฉนัจึงถูกเปล่ียนหนา้ท่ีจากท่ีปรึกษามาเป็นผูอ้  านวยการ 

ในปี 1983 ดิฉนัลาออกจากการเป็นผูอ้  านวยการของกองสตรีฯ หลงัจากท่ีท างานกบัสตรีมาเป็น
เวลา 33 ปี ดิฉันขอบคุณสภาคริสตจักรฯ ท่ีได้เชิญดิฉันให้ท างานท่ีฝ่ายเอกสัมพนัธ์เป็นเวลา 5 ปี 
จนกระทัง่เกษียณอายใุนเดือนธนัวาคม 1988 มนัช่างเป็นประสบการณ์ท่ีคุม้ค่าในการท างานกบั ดร.บุญ
รัตน์ บวัเย็น และ ดร.สินธ์ุ คิมหะจนัทร์ และเจ้าหน้าท่ีท่านอ่ืน ๆ ในสภาคริสตจกัรฯ ดิฉันรู้สึกไม่
เหมาะสมกบังานเลย และดูเหมือนว่าท าส่ิงท่ีตอ้งท าไม่ได้ทั้ งหมด แต่ดิฉันชอบท่ีได้รู้จกักบับรรดา
อาสาสมคัรคริสเตียนเม่ือเขามาถึงกรุงเทพ และไดติ้ดตามดูแลการมาการไปของมิชชนันารีท่ีมาท างาน
ในสภาฯ ไดพ้บผูน้ าสภาคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีมาเยีย่มชมส านกังานสภาฯ คุณวราพร และคุณจิรกร ช่วยได้
มากและท าใหง้านของฝ่ายเอกสัมพนัธ์ราบร่ืนดี 

จุดมุ่งหมายในการท างานของดิฉันกบัสตรีก็คือช่วยให้เธอทั้งหลายท างานร่วมกนัอย่างเป็น
ปึกแผน่ ผนึกก าลงักนัประกาศเป็นพยานถึงองคพ์ระเยซูคริสตใ์นคริสตจกัรทอ้งถ่ินและในชุมชนต่าง ๆ 
ดว้ยความร่วมมือของภาค และร่วมมือกนัในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ ดิฉนัเห็นวา่สตรีในสภา
คริสตจกัรมีความสามารถมาก และเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัดิฉนัดว้ย ดิฉันเห็นว่าคุณมีความอดทนกบั
ขอ้จ ากดัของดิฉัน ชีวิตของดิฉันไดรั้บการเพิ่มพูนความเช่ือของคริสเตียน จากผูท่ี้ดิฉันรู้จกัมกัคุน้ดว้ย 
ดิฉนัหวงัวา่ความรู้ และความเช่ือศรัทธาในองคพ์ระเยซูคริสตจ์ะเพิ่มพูนข้ึนในท่ามกลางประชาชนชาว
ไทยและคริสตจกัรจะเป็นแบบอย่างแห่งความรัก ความเช่ือ ความยุติธรรม และความเป็นเอกภาพใน
ความหลากหลาย เพื่อถวายเกียรติแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
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