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ร ำลกึถึง…ศำสนำจำรย์เรย์ ซี ดำวน์ส 
ส ำนกักลำงนกัเรียนคริสเตียน (สนค.) ไดจ้ดั นมสักำรพระเจำ้เพื่อร ำลึกถึง ศำสนำจำรยเ์รย ์ ซี 

ดำวน์ส ผูก่้อตั้งส ำนกักลำงนกัเรียนคริสเตียนและพนัธกิจนกัศึกษำคริสเตียน เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2006 
สืบเน่ืองจำกท่ำนไดจ้ำกไปอยูก่บัพระเจำ้ เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2006 ณ เมืองแอตแลนตำ้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ท่ีผำ่นมำ 

พิธีร ำลึกจดัท่ี อำคำรศูนยกิ์จกรรมนกัศึกษำส ำนกักลำงคริสเตียน ท่ำมกลำงลูก ๆ ศิษยเ์ก่ำ และ
ศิษยปั์จจุบนั ต่ำงรวมใจกนัมำร่วมร ำลึกถึง อำจำรยด์ำวน์ส ในงำนวนันั้นไดรั้บเกียรติจำก ผป.ดร. 
อ ำนวย ทะพิงคแ์ก เปน นผูเ้ทศนำในหวั้อ้ “มีวำระส ำหรับทุกส่ิง” อำจำรยม์ำร์ค ตำมไท เปน นผูอ่้ำนประวติั
้องอำจำรยด์ำวส์ส ผป.สมชำย อบบุญ ปลดัส ำนกัเล้ำธิกำร สภำคริสตจกัรในประเทศไทยเปน นผูก้ล่ำว
ค ำไวอ้ำลยัในนำมผูบ้ริหำรสภำคริสตจกัรในประเทศไทย ผป.ปรีชำ วชิยัดิษฐ์ เปน นผูอ้ธิษฐำนเผือ่
ครอบครัวอำจำรยด์ำวน์ส ้อพระพรโดย ศจ.ดร.อภิชำติ พูลศกัด์ิวรสำร โอกำสครอบครัว้อบคุณ โดย
ปีเตอร์ ดำวน์ส และกำรร้องเพลงพิเศษ้องนกัศึกษำ และเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกักลำงนกัเรียนคริสเตียน 

นอกจำกน้ีในพิธีดงักล่ำวยงัมีกำรถวำยทรัพยเ์้ำ้กองทุนเพื่อกำรศึกษำ Betty&Ray C downs ซ่ึง
จะไดน้ ำเงินถวำยจ ำนวนดงักล่ำวน้ีเ้ำ้กองทุนเพื่อกำรศึกษำโดยไม่หกัค่ำใชจ่้ำยใด ๆ 

ประวตัิชีวติ ศำสนำจำรย์เรย์ ซี ดำวน์ส 

วยัเด็ก 

ศำสนำจำรยเ์รย ์ ซี ดำวน์ส เกิดในครอบครัว้องคุณพ่อเจมส์ คลอยส์ ดำวน์สและคุณแม่มำเบล 
ลูลู เลฮม์ำน เปน นบุตรคนท่ี 4 จำกพี่นอ้งทั้งหมด 5 คนท่ำนไดใ้ชชี้วติในวยัเดนกท่ีซำรำเนนกเลค ในนิวยอร์ค 
แวดลอ้มไปดว้ยบรรยำกำศท่ีเปน นธรรมชำติร่มคร้ึมดว้ยป่ำไมภู้เ้ำ และทะเล ในวยันั้นท่ำนจึงช่ืนชอบ
กิจกรรมท่ีเก่ียว้อ้งกบัวถีิธรรมชำติยิง่นกั กำรปีนเ้ำและกำรแล่นเรือใบเปน นสันทนำกำรท่ีโปรดปรำน
เปน นชีวติจิตใจ 

กำรศึกษำ 

ศำสนำจำรยเ์รย ์ซี ดำวน์ส ส ำเรนจกำรศึกษำจำกมหำวทิยำลยัโคลอมเบียในนิวยอร์ค และยงัเรียน
จบทำงศำสนศำสตร์จำกวทิยำลยัพระคริสตธรรมแมคคอร์มิค ในชิคำโก ในปี ค.ศ. 1945 ต่อมำท่ำน
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ไดรั้บแต่งตั้งเปน นศำสนำจำรย ์ และเร่ิมงำนศิษยำภิบำลท่ีคริสตจกัรนอร์ทมินสเตอร์ สังกดันิกำยเพรสไบ
ทีเรียนท่ีเมืองอินเดียนำโปลิสต่อมำในปี ค.ศ. 1945 ท่ำนไดส้มรสกบัคุณเอลิซำเบนธ (เบต๊ต้ี) โฮมควชิ 
หลงัจำกนั้นอีก 4 ปี ท่ำนไดพ้ำครอบครัวมำท ำงำนมิชชนันำรีในประเทศไทย ไม่นำนนกัในปี ค.ศ. 1951 
ท่ำนไดห้ำทุนมำร่วมกนัก่อตั้งส ำนกังำนกลำงนกัเรียนคริสเตียน ซ่ึงในเวลำนั้นไดรั้บฉนัทำนุมติัจำกสภำ
คริสตจกัรในประเทศ ใหด้ ำเนินงำนกบัพนัธกิจดำ้นฟูมฟักนกัศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำ ณ ท่ีแห่งน้ีได้
เปน นบำ้นท่ีอบอุ่น ตอ้นรับนกัศึกษำท่ีเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัเพื่อมำศึกษำในกรุงเทพฯ ้ณะเดียวกนั
นั้นส ำนกักลำงนกัเรียนคริสเตียนยงัไดเ้ปน น แหล่งเผยแพร่กระกิตติคุณ้องพระเยซูคริสต ์ ผำ่นทำง
กิจกรรมทำงปัญญำอนัหลำกหลำย จึงเปน นสถำบนัท่ีสร้ำงผูน้ ำนกัศึกษำท่ีเ้ม้แ้นงทั้งในกำรช่วยเหลืองำน
คริสตจกัรและงำนรับใชส้ังคมทัว่ไป ในยคุสมยันั้น ส ำนกักลำงนกัเรียนคริสเตียนจึงเปน นเวทีเปิดส ำหรับ
กำรแสดงออกทำงปัญญำ้องนกัศึกษำคณำจำรยใ์นมหำวทิยำลยั ในประเดนนท่ีเก่ียว้อ้งกบัควำมสันติ 
ควำมยติุธรรม งำนศิลปะ ดนตรี อนัเปน นกำรสร้ำงควำมสมำนฉนัทร์ะหวำ่งผูค้นต่ำงควำมเช่ือไดอ้ยำ่ง
เกิดผล 

ในปี ค.ศ. 1969-1973 ศำสนำจำรยเ์รย ์ ซี ดำวน์ส ไดเ้ดินทำงกลบัไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ 
โดยกลบัไปท ำงำนเปน นอนุศำสกท่ี Western College for Women ในออ๊กซ์ฟอร์ด รัฐโอไฮโอ ต่อจำกนั้น
ในปี ค.ศ. 1981 ไดเ้ดินทำงกลบัมำท ำงำนท่ีประเทศไทยอีกคร้ัง โดยก่อตั้งสวนประทีป ท่ีจงัหวดั
นครปฐม ซ่ึงเปน นพนัธกิจนกัศึกษำเช่นเดียวกบัส ำนกักลำงนกัเรียนคริสเตียน เพียงแต่ไม่มีบริกำรดำ้น
หอพกั ท่ีนัน่กลำยเปน นแหล่งพบปะแลกเปล่ียน้องนกัศึกษำและเยำวชนซ่ึงกนเนน้ประเดนนงำนประกำศ
พระกิตติคุณ ศิลปะกำรจดัเสวนำประเดนนสังคมต่ำง ๆ เช่นเดิม 

อำจำรยด์ำวร์สและครอบครัวไดรั้บใชพ้ระเจำ้ในประเทศไทยถึง 35 ปี เม่ือท่ำนเกษียณอำยจุำก
งำนแลว้กนไดก้ลบัไปอยูท่ี่เมืองนิวโฮป มลรัฐเพนซิลวำเนีย ท่ีนัน่ท่ำนไดรั้บใชพ้นัธกิจคริสตจกัรใน
ฐำนะศิษยำภิบำลเยีย่มชุมชน ต่อมำในปี ค.ศ. 1990 คุณเบต๊ต้ี ดำวน์ส ไดจ้ำกไปอยูก่บัพระเจำ้ สองปี
ต่อมำศำสนำจำรยด์ำวน์สไดย้ำ้ยไปอยูท่ี่เบนบริสดไ์อส์แลนด ์ และไดส้มรสกบัคุณโดโรธีซ่ึงคร้ังหน่ึง
เคยเปน นเพื่อนเล่นกนัมำสมยัยงัเปน นเดนก และท่ำนทั้งสองกนไดอ้ยูร่่วมกนัมำถึง 10 ปี 

ศำสนำจำรยด์ำวส์ ยำ้ยท่ีอยูอี่กคร้ังมำท่ีแอตแลนตำ้ เมืองเวสเล่ยวูด๊ เพื่อจะไดม้ำอยูใ่กลก้บัลูก
สองครอบครัวคือ ครอบครัว้องคุณคริสตินำ ดำวน์ส และทิโมธี ดำวน์ส ท่ำนไดใ้ชชี้วติบั้นปลำย
ใกลชิ้ดกบัครอบครัว้องลูกหลำน้องท่ำนอยำ่งมีควำมสุ้ 

อจ.เรย ์ซี ดำวน์ส ธิดำ จ ำนวน 6 คน คือ 1. ปีเตอร์ ดำวน์ส 2.ทิโมธี ดำวน์ส 3. คริสตินำ ดอนเด
โร 4. ลิบเบนท ดำวน์ส 5. โจนำธำน ดำวน์ส และ 6. คำรีน ดำวน์ส มีอำยยุนืยำวอยูจ่นไดเ้หนนหลำนถึง 17 
คน 

ท่ีมำ : ้่ำวคริสตจกัร สภำคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 75 ฉบบัท่ี 680 กมุภำพนัธ์ 2007, หนำ้ 21-22. 


