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คำนำ
ข้าพเจ้าได้จดั ทาหนังสื อ “อาจารย์ผไู้ ร้ปริ ญญา” เล่มที่ 1 นี้ข้ ึนเฉพาะแต่ภาคภาษาไทย เพื่อ
ประโยชน์แก่ผสู ้ นใจเรี ยนรู ้ประสบการณ์ชีวติ และการงานของ อาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ Rev. Puang
Akkapin ผูไ้ ม่เคยได้รับกลิ่นไอจากมหาวิทยาลัยเลย เรี ยนหนังสื อด้วยกระดานชนวนและดินสอหิ น แต่
พระเจ้าก็ได้ทรงใช้ท่านเป็ นผูน้ าขั้นอัจฉริ ยะผูห้ นึ่ง ด้วยความร่ วมมือของมิตรสหายทัว่ ไป หนังสื อเล่มนี้
จึงจัดพิมพ์ข้ ึนแล้วเสร็ จสู่ สายตาท่านผูอ้ ่าน หวังว่าจะได้มีโอกาสแปลออกเป็ นภาษาอังกฤษในอนาคต
อันใกล้ ความจริ งหนังสื อเล่มนี้ควรให้ชื่อว่า “บิดาแห่งการฟื้ นใจมวลชนทัว่ ประเทศไทย” มากกว่า แต่
อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเห็นว่ายังต้องการปรับปรุ งแก้ไขอีกมาก เมื่อได้รับคาแนะนาจากผูอ้ ่านแล้ว ข้าพเจ้า
จะทาการแก้ไขใหม่ และจัดพิมพ์ควบกันไปกับเล่มที่ 2 พร้อมกันในคราวหน้า
“เกียรติยศของการผูใ้ ดก็ควรให้แก่ผนู ้ ้ นั ” ข้าพเจ้าก็หวังใจว่าหนังสื อเล่มนี้จะเป็ นที่ระลึก และ
ให้เกียรติแก่ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ ผูไ้ ด้เสี ยสละทางานตลอดชีวิตเพื่อชาวไทย เพื่อสภาคริ สตจักร ฯ โดย
แท้จริ ง ท่านมีส่วนสาคัญที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญขึ้นทางด้านจิตใจ ท่านเป็ นบุคคลควรที่จะ
ได้รับการยกย่องสรรเสริ ญในชนยุคนี้และต่อไปชัว่ กาลนาน
สั มฤทธิ์ วงษ์ สังข์
12 ธ.ค. 1970
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ตอนที่ 1 ปฐมวัย
ท่านเป็ นผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่งนักฟื้ นใจทัว่ ประเทศไทยเป็ นบุรุษผูม้ ีนามอุโฆษ นาขบวนการ
ของคริ สตจักรนิกายโปรแตสแตนท์ในประเทศไทย ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็ นต้นมา ท่านทาการ
เทศนากับมวลชนชาวไทยที่ผา่ นมานับจานวนพัน ๆ หมื่น ๆ ด้วยการทรงเลือกและเรี ยกขององค์พระผู้
เป็ นเจ้าต่อบุรุษผูน้ ้ ี จากเด็กหัวเมืองชนบทที่ห่างไกลจากนครหลวง มาเป็ นประธานสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยหลายยุคหลายสมัย จนถึงวาระสุ ดท้ายแห่งชี วติ ท่านไม่มีความรู ้ภาษาอังกฤษแม้กระทัง่ จะ
จาตัวอักษรมาผสมเขียนเป็ นชื่อของตนเอง แต่ท่านได้เดินทางไปเยีย่ มคริ สตจักรต่าง ๆ รอบโลกหลาย
ครั้ง
อาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ สมัยยังเด็กอยูเ่ กิดที่ตาบลธาตุพนม จังหวัดพครพนม บิดาชื่อหลวง
อาณัติชโนปการ มารดาชื่ อพัน อาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1893 หลวงอาณัติ
ฯ มีศกั ดิ์เทียบเท่าปลัดจังหวัดเวลานี้ เมื่อ ด.ช. พ่วงอายุได้ 8 ขวบ บิดาก็ได้ถึงแก่กรรมลง ตกเป็ นหน้าที่
ของมารดาที่ตอ้ งเลี้ยงดูบุตรต่อมาซึ่ งมีบุตรทั้งหมด 5 คนด้วยกัน แต่ความสาคัญของครอบครัวนี้ คือ พ่อ
แม่ ยาย มีความศรัทธาแก่กล้าในพุทธศาสนายิง่ มารดาได้อบรมบุตรของตนเองทางพุทธศาสนาตาม
ประเพณี เนื่ องจากยายทวดของ อจ.พ่วงเป็ นเคร่ งครัดพุทธศาสนา มักจะพาหลานไปฟังเทศน์และทาบุญ
ที่วดั ถ้าวันใดเป็ นวันพระ ด.ช. พ่วงไม่ได้ไปวัดกับยาย เขาจะวิง่ ไปดักคุณยายที่ประตูบา้ น ขณะที่คุณยาย
กลับจากวัด เพื่อไต่ถามถึงนิทานที่พระยกมาประกอบคาเทศน์ นิสัยของ ดช. พ่วง เป็ นคนชอบฟังนิทาน
คุณยายแทบไม่ได้พกั เหนื่อยจากเดินทางไกล จะต้องถูกซักไซ้จากเด็กน้อยผูอ้ ยากรู ้อยากเห็น แม้โต
เกือบจะเป็ นหนุ่มก็ยงั ชอบฟังนิทานและบอกว่าเนื้อเรื่ องในนิทานนั้น เป็ นคาสอนที่มีคติสาหรับนามาใช้
กับชีวติ ได้

ไปนครเวียงจันทร์
เมื่อ ดช. พ่วง อายุได้ 15 ปี นิสัยทะเยอทะยานที่มีอยูใ่ นตัวเด่นขึ้น เขาต้องการข้ามไปนครเวียง
จันทร์ เพื่อเรี ยนภาษาผรั่งเศส เขามีความประสงค์อนั แรงกล้าที่จะได้เป็ นข้าราชการเหมือนบิดา การไป
เวียงจันทร์ ครั้งนั้นเป็ นเวลาหนึ่งปี ครึ่ งเท่านั้น แทนที่จะไปเรี ยนหนังสื อกลับไปคบเพื่อนไม่ดี ชวนดื่ม
สุ รา เล่นการพนัน ซุ กซนเรื่ องผูห้ ญิงตามประสาเด็กวัยรุ่ นที่ปราศจากผูใ้ หญ่ควบคุม เคยเป็ นชูก้ บั ภรรยา
สาวของชาวฝรั่งเศส เป็ นเหตุให้ชีวติ จมดิ่งลงไป จากนั้นก็เที่ยวแตร่ กลางคืนซุ กซนจน ตกบ่อตกบันได
หน้าแข้งหัวเข่าเป็ นแผลเป็ นอยูจ่ นตลอดชีวิตยามใดที่เขาว่างและสบายใจมักจะเล่าเรื่ องเก่า ๆ ให้ลูก ๆ
ฟังว่า “เห็นไหมหน้าแข้งของพ่อเป็ นแผล เพราะไปแอบมีชูก้ บั ภรรยาของคนอื่นแฟนเก่าเขาโมโหเลยไล่
7

ตีพอ่ พ่อวิง่ หนีพลาดตกบันไดไม่ทราบอะไรบาดหน้าแข้งหวะไปอย่างที่ลูก ๆ เห็นนี่แหละ” และครั้ง
หนึ่งถูกเพื่อนตีดว้ ยขวดเหล้าถูกขาเป็ นแผลลึกอีกเช่นกัน แต่บางครั้งก็ไม่อยากเล่าให้ลูก ๆ ฟัง เพราะ
กลัวว่าลูก ๆ จะเอาไปเป็ นตัวอย่าง บรรดาคนสนิทเพื่อนฝูงที่อยูท่ างานกับอจ.พ่วง ท่านมักจะถลกขา
กางเกงให้ดูแผลเป็ นที่ขาของท่านซึ่ งเป็ นรอยแผลเป็ นถูกแทงด้วยขวดแตก เกิดจากการเมาสุ ราอาละวาด
ทะเลาะชกต่อยกันในงานฉลองพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ อยูเ่ วียงจันทร์ ไม่นาน เขาต้องตัดสิ นใจกลับ
บ้าน ทั้งนี้เพราะเงินทองร่ อยหรอหมดไปจากการใช้จ่ายในการเสเพลจนเหลือแต่กางเกงกับเสื้ อติดตัวแค่
ชุดเดียว

หมดหวัง- เป็ นคนจรจัด
คุณแม่และคุณยายของ อจ. พ่วง รอการกลับจากนครเวียงจันทร์ เมื่อครบกาหนดปี ครึ่ งแล้ว ด้วย
ความหวังใจว่าเขาจะกลับมาด้วยวิชาความรู ้ แต่เขากลับมาในลักษณะที่ไม่ดีไปกว่าครั้งแรกเลย และเลว
ยิง่ กว่านั้นเขากลับมาเป็ นหนุ่มเต็มตัว คบเพื่อนฝูงเลว เป็ นหัวหน้าแก็งก์ ดื่มสุ รา เล่นเบี้ย เล่นพนัน ปลา
กัด ชนไก่ เป็ นนักเลงหญิง ผูห้ ญิงไม่เล่นด้วยก็แกล้งต่าง ๆ นานา เอาดินขว้างปาบ้าน กลางคืนก็แอบไป
ยกบันไดหน้าบ้านออกเพื่อแกล้งให้หญิงสาวเดินพลัดตกเรื อนเวลาลงบ้านตอนเช้ามืด มารดาจะว่ากล่าว
อย่างไรไม่ยอมเชื่ อ จนมารดาอ่อนระอาใจหมดอาลัย ออกปากไล่เขาออกจากบ้านเพราะไม่รักดี เมื่อคุณ
แม่บอกอย่างนั้นแล้ว เขาจึงตัดสิ นใจออกจากบ้านไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางขึ้นเรื อไฟของฝรั่งเศส
ล่องไปตามลาน้ าโขง นับตั้งแต่โมงยามนั้นเขาเห็นท่าน้ าหน้าบ้านเป็ นครั้งแรกที่ตอ้ งจากบ้านไปเป็ น
เวลานานปี เขานัง่ เหม่อมองไปยังบ้านของตนด้วยความอาลัยและโทมนัส นึกเศร้าใจราพึงไปว่าตนเอง
จะได้กลับบ้านของตนอีกหรื อไม่
เขาขอไปตายเอาดาบหน้า นิสัยที่ทะเยอทะยาน และได้บวกกับความกล้าอย่างชายหนุ่มเข้าด้วย
ก็กลายเป็ นบ้าบิ่น เขาไม่เกรงกลัวสิ่ งใด จนไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี เขาได้เข้าไปขอฝากเนื้อฝากตัวกับ
ปลัดมณฑล ปลัดมลฑลพอใจเขาและรับไว้เป็ นเด็กรับใช้ในบ้านทางานในบ้านทุกอย่างโดยไม่เลือก
ที่สุดปลัดมณฑลเห็นแววนกยูงของเขา จึงเลื่อนให้ไปทางานเสมียนห้องมหาดไทย เพราะระหว่างนั้น
เขาได้ติดตามปลัดมณฑลไปราชการหลายหัวเมือง ได้รู้ได้เห็นกว้างขวางเขาอยูอ่ ุบลได้หนึ่งปี ก็ลาออก
เพราะอยากไปรับราชการในกรุ งเทพฯ
เขามีความมักใหญ่ใฝ่ สู ง
อยากทาราชการจนได้เป็ นขั้น
เทศาภิบาล จึงเริ่ มออกเดินทางด้วยเท้าจากอุบลมาถึงโคราชเป็ นเวลาถึง 15 วัน ระหว่างทางเขาถูกโจร
ปล้นจับทุบตีคน้ หาเงิน แต่ก็ไม่มีเงินจะให้โจร เขาถูกมรสุ มชีวติ หนักแทบเอาชีวิตไม่รอด บางครั้งท้อใจ
ที่ชีวติ กลายมาเป็ นคนพเนจร อดอยากหิ วโหยไม่มีญาติพี่นอ้ ง ชีวติ นี้หนอทาไมจึงเดียวดายเช่นนี้ เขาอายุ
ได้ 20 ปี พอจะเริ่ มต้นคิดจริ งจังกับชีวติ ได้แล้ว กัดฟันมานะเดินทางมุ่งไปให้ถึงกรุ งเทพฯ เขาจะไม่หนั
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กลับไปหาแม่อีกเพราะตนรู ้ดีวา่ ตัวเองถูกขับไล่เป็ นคนเหลือขอในสายตาของผูบ้ งั เกิดเกล้าและชาวบ้าน
ตาบลธาตุพนม
เขาเดินทางถึงกรุ งเทพฯ และได้ไปอาศัยข้าวสุ กวัดอยูท่ ี่วดั เทพศิรินทร์ มีเวลาก็หาหนังสื อมา
อ่าน เริ่ มฝึ กฝนวิชาความรู ้ดว้ ยตนเอง อาศัยวัดได้ราวหนึ่งเดื อน ก็ได้ไปสมัครเป็ นเสมียนอยูท่ ี่กรมรังวัด
กระทรวงเกษตราธิการ
ชีวติ เสมียนไม่เป็ นที่พอใจของเขาเลย การอาศัยอยูว่ ดั อย่างนี้เป็ นชีวิตที่ไม่มนั่ คง เขาเป็ นคน
อีสาน จึงพูดสาเนียงเพี้ยนไปจากชาวกรุ งเทพฯ ต้องเรี ยนรู ้หมดทุกอย่าง เขาระลึกได้วา่ ครั้งหนึ่งเคยอยู่
มุกดาหาร เป็ นผูต้ ิดตามรับใช้ท่านเจ้าคุณสุ นทรพิพิธ หลังจากหนีเตลิดจากฝั่งลาวใหม่ ๆ และเข้าใจว่า
เขาจะต้องพบเพื่อนสนิทที่มุกดาหาร ซึ่ งเพื่อนคนนั้นลงไปรับราชการที่กรุ งเทพฯ เขาจึงออกสื บหาเพื่อน
คู่หูคนนี้แต่เขาก็หาได้พบเพื่อนคนนี้ไม่ แม้วา่ จะเดินหาไปเกือบทุกมุมเมืองก็ตาม
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ตอน 2 เปลีย่ นแปลงสู่ ชีวติ ใหม่
เมืองไทยสมัยนั้นพออ่านออกเขียนได้ก็หางานทาได้ง่าย
อาจารย์พว่ งรู ้ตวั ดีวา่ ถ้าเขาไม่
ขวนขวายหาความรู ้ใส่ ตนเอง เขาคงจะตันแค่เสมียน จึงหาหนทางที่จะไต่เต้าขึ้นไปในด้านการศึกษา แต่
ไม่มีใครสนับสนุนเขา ไม่มีที่ปรึ กษา ไม่มีเพื่อน แม้แต่เงินทองก็ไม่พอจะจับจ่าย ยังไม่แน่ใจว่าตนจะทา
หน้าที่เสมียนไปนานสักเท่าไร ประการแรกที่ครุ่ นคิดคือความรู ้ ใครที่มีความรู ้สูงกว่า ก็ได้เลื่อนขั้นขึ้น
ไป เสมียนไม่สู้สาคัญอาจจะถูกออกจากงานวันใดก็ได้ ประการที่สองตนเองไม่มีเพื่อนฝูงอาจจะถูกกลัน่
แกล้งจนถึงออกจากงานได้ ฉะนั้นเขาจึงคิดถึงเพื่อนคู่หูคนหนึ่งที่ลงมาอยูก่ รุ งเทพฯ แต่ไม่รู้ที่อยูแ่ น่นอน
เพื่อนคนนี้เป็ นใครชื่ ออะไรเราไม่สามารถทราบได้ สันนิ ษฐานเอาว่าคงเป็ นเพื่อนสนิ ทคนหนึ่งที่พบกัน
ที่มุกดาหาร เขาได้ออกติดตามสื บเสาะหาเกือบทุกแห่งเท่าที่เขาคิดว่าเพื่อนจะไปอยูท่ ี่นนั่ แต่วนั แล้ววัน
เล่าก็ไม่พบ ไม่ได้เห็นวีแ่ ววเลยแม้แต่นอ้ ย เขาหมดหวังเสี ยแล้วและไม่คิดจะติดตามอีกต่อไป หมด
กาลังใจจะค้นหาเพื่อนยากคนนี้อีก
วันหนึ่ง ณ ถนนตรี เพชร มีศาลาประกาศอยูห่ ลังหนึ่งชื่อว่าศาลาธรรมตรี เพชร อจ. พ่วง ได้เดิน
เตร่ ผา่ นมาหน้าศาลาธรรมแห่ งนี้เห็นคนมุงดูฝรั่งกับคนไทยสอนเรื่ องพระเจ้า เขาแน่ใจว่าอย่างไรจะต้อง
เป็ นพวกคริ สเตียน ทันทีที่ได้คิดถึงเรื่ องคริ สตศาสนาก็มีความเกลียดชังขึ้นมา เพราะเขารู้จกั คริ สเตียน
นิกายแคทธอลิกเท่านั้น เขาเกลียดชังพวกล่าเมืองขึ้น และบังคับให้ถือศาสนาคริ สเตียน เขาเห็นคนไป
ฟังกันเต็มศาลาธรรมพร้อมกับได้เห็นหญิงชาวต่างประเทศคนหนึ่ง (แหม่มมาร์ กาเร็ ธ ซี . แม็คคอร์ ด) ยืน
อธิบายภาพเรื่ องโยนาห์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เดิมของคริ สตศาสนา ท่าทางและใบหน้าแสดงเป็ น
มิตร ดึงดูดให้เขาเข้าไปฟังโดยซ่อนความเกลียดชังไว้ในใจ คาสอนที่ได้ฟังช่างน่าฟังและจับใจเขาอย่าง
มาก ซึ่ งไม่เหมือนกับที่เขาเคยได้ยนิ มาก่อนจากเพื่อนฝูงและชาวบ้าน เขามีความใฝ่ ใจในทางพุทธ
ศาสนาเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ก็อยากจะไปลองฟังดูอีกในวันนัดต่อไป อยูม่ าวันหนึ่ งเขาได้เดินเตร่ ไปที่
หน้าศาลาธรรมตรี เพชร เหลือบมองเห็นป้ ายเขียนไว้ตวั โต ๆ ว่า
“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ
จงเคาะแล้วจะเปิ ดให้”
ข้อความนี้กินใจเขามากจึงเดินตรงไปหาครู ประกาศชื่อนายซุ่นโหถามถึงความหมายนั้น
ผู ้
ประกาศก็อธิ บายจนเข้าใจถึงคาตรัสของพระเยซูคริ สต์ตอนนี้ เขาจึงเกิดท้าทายกับครู ซุ่นโหขึ้นว่า“นี่ครู
ผมต้องการพบเพื่อนคนหนึ่ง ถ้าพระเจ้าของครู มีจริ งและมีฤทธิ์ อานาจพอที่จะทาให้ผมพบเพื่อนได้ ผม
จะนับถือพระเยซู จะเป็ นคริ สเตียน” คากล่าวของเขาอย่างขวานผ่าซากตรงไปตรงมาแต่เป็ นไปอย่าง
จริ งใจ ครู ประกาศจึงกล่าวว่าเขาเองช่วยแนะนาได้ คือให้ขอให้จากพระบิดา ขอแล้วจะได้ หาแล้วจะพบ
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ขออย่างไร? เขาย้อนถามอย่างหนักแน่น “มีทางเดียวคือให้อธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์” ผู้
ประกาศตอบแล้วจ้องมองเขาอย่างเอาจริ งเอาจัง “อธิ ษฐานอย่างไรผมไม่เคย ไม่รู้จกั ครู ตอ้ งสอนผม ไม่
ก็บอกพระเจ้าแทนผม”
แล้วทั้งสองคนก็พากันเข้าไปในห้องเล็กอธิ ษฐาน โดยเขาว่าคาอธิ ษฐานตามครู ประกาศสอนดัง
ครู สอนเด็ก รุ่ งขึ้นเขามาหาและต่อว่าครู ประกาศนั้นว่าเขายังไม่พบเพื่อนเลยจะให้คอยไปอีกกี่วนั ครู ก็
ตอบว่าอดทนหน่อยซิ คุณ จะเอาตามใจเราไม่ได้ ต้องอธิ ษฐานเสมอและครู จะอธิษฐานเผื่อด้วย ข้อ
สาคัญให้เรามีความเชื่ อจริ ง ๆ พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูจ่ ะตอบคาอธิ ษฐานแก่ทุกคนที่ร้องทูลขอ

เพือ่ นแท้
สามวันต่อมาเขาเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง ก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่ อย ๆ และใน
ระหว่างทางเขาไปชนกับชายคนหนึ่งอย่างแรง ใจก็นึกว่าอีตาหมอนี่ช่างเดินเซ่อไม่ดูทิศทาง แต่ฉบั พลัน
ที่เงยหน้าขึ้นปรากฎว่า ชายคนที่ชนเขานั้นคือบุคคลที่เขาต้องการพบ เป็ นการอัศจรรย์ของพระเจ้าแน่
แล้วที่ได้ให้พบเพื่อนสมใจ วินาทีน้ นั เองเขาโผเข้ากอดเพื่อนอย่างลืมตัวและน้ าตาไหล อุทานออกมาว่า
“พระเจ้าช่วยตอบคาอธิษฐานแล้ว” “อธิษฐานอะไร?” เพื่อนถามอย่างฉงน
เขาและเพื่อนต่างก็ปีติยนิ ดีในการพบกันโดยบังเอิญครั้งนี้เกือบไม่เชื่ อตาตัวเองว่าจะเป็ นไปได้
ทั้งสองคนต้องใช้เวลานานต่างเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทั้งสองคนได้จากกันเป็ นเวลา
ยาวนาน ทั้งทบทวนเรื่ องเก่าที่เคยให้คามัน่ สัญญาต่อกัน จะไม่ทอดทิ้งกันยามตกทุกข์ได้ยาก กระนั้นเขา
ก็มิได้ลืมคามัน่ สัญญาที่ให้ไว้กบั ครู ประกาศคราวนี้เขาพาเพื่อนไปพบครู ประกาศที่ศาลาธรรมตรี เพชร
ด้วย คาแรกมีเขาเอ่ยกับครู “ผมพบแล้วครับ....นี่ไงเพื่อนของผม” เพื่อนเขากระพุม่ มือไหว้อย่างนอบ
น้อม
เรื่ องทานองนี้จะไม่ให้เขาแปลกใจอย่างไรได้ คาตอบจากพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่เขาปฎิเสธไม่ได้เลย
เขาเองไม่ได้รับศีลเป็ นคริ สเตียน ไปฟังที่สถานประกาศก็ยงั ไม่ถึง 10 ครั้ง เขากาลังพบเพื่อนแท้ คือ พระ
เจ้าผูน้ าทางแห่งชีวติ ก่อนเขาคุกเข่าลงอธิ ษฐานตามคาสอนของครู ประกาศด้วยเหงื่อไหลโชก ใจหนึ่งก็
เชื่อใจหนึ่งก็ไม่เชื่อ อายตัวเองก็อายเพราะไม่เคยทามาก่อน เดี๋ยวนี้เขาแน่ใจว่าเพราะแรงอธิ ษฐานของ
เขาและของครู ที่อธิ ษฐานเผือ่ จึงเกิดผลทันตา
ยิง่ นานวันก็ยงิ่ มีความสนิทสนมกับครู ประกาศและแหม่มแม็คคอร์ ด นอกจากได้ฟังพระคาของ
พระเจ้าเพิ่มเติมให้รู้เรื่ องมากขึ้นทุกวันแล้ว เขายังได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากคริ สเตียน โดยเฉพาะได้เห็น
พระเยซูคริ สต์ในชีวิตของแหม่มฯ ถ้าไม่ได้พบแหม่มคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็ นคริ สเตียนก็ได้ ซึ่ งเป็ นคา
ที่เขากล่าวหลังจากได้เป็ นผูใ้ หญ่ทางานในวงการของคริ สตจักรแล้ว ในบางโอกาสเขาไปค้างที่ศาลา
ธรรม ไปสวดที่โรงสวดตาบลวังหลัง สถานที่น้ นั เป็ นที่ต้ งั ของโรงพยาบาลศิริราชในปั จจุบนั เช่าตึกโรง
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บ่อนเป็ นสถานที่นมัสการ บางทีกไ็ ปสวดที่ศาลา “ธรรมวิทยาทาน” ที่เสาชิงช้า หมอยอร์ช แม็คฟาร์
แลนด์ (พระอาจวิทยาคม) เป็ นผูด้ ูแลและเทศนา

กลับมำเป็ นกรรมกร
หมอยอร์ช แม็คฟาร์แลนด์ได้พบชายหนุ่มคนนี้บ่อยครั้งขึ้น เห็นว่า เขาสนใจในพระกิตติคุณ จึง
ได้ชกั ชวนไปคุยกับท่านที่บา้ น และในที่สุดก็ชวนเขาไปอยูท่ ี่บา้ นของท่านด้วย ต่อมาเขามีความเชื่อ
เพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ กล้ากล่าวเป็ นพยานที่ศาลาธรรม สนทนาไล่เลียงกับผูม้ าติดต่อด้วยใจกล้า แต่ครั้น
ขอรับบัพติศมา หมอแม็คฟาร์ แลนด์ยงั ไม่ยอมให้รับ แนะและหนุนให้เรี ยนต่อไปอีก ระหว่างอยูท่ ี่บา้ น
หมอแม็คฟาร์ แลนเขาทางานทุกชนิด เช่น กุลีเกี่ยวหญ้าม้า ขนไม้กระดาน ตัดหญ้าสนามเช็ดถูพ้นื ทา
ความสะอาดสถานที่ ไม่ถูกกับเพื่อน ๆ บ้าง ถูกป้ ายความผิดบ้าง เช่นมีคนขโมยหมวกท๊อบแฮตของหมอ
แม็คฟาร์ แลนด์ไป มีคนโยนความผิดให้เขา หมอเชื่ อและว่ากล่าวตักเตือนรุ นแรง เขาจะอธิ บายให้
เหตุผลอย่างไรแก่หมอก็ไม่เกิดผล จนต่อมาก็จบั ได้ตวั ขโมยจริ ง ๆ เขาจึงพ้นมลทินไป เขาประพฤติตน
เป็ นคนซื่ อตรง เช่นเมื่อนายใช้ให้ไปซื้ อของเงินเหลือเท่าไรก็นามาคืน คนประกาศเคยลองใจแสร้งเอา
เงินวางทิ้งไว้ เขาก็ไม่หยิบฉวยเอาไปใช้ เนื่ องจากเขาได้เป็ นคนใหม่แล้วแม้ตนเองจะเป็ นกรรมกร แต่
ลักษณะที่เป็ นคริ สเตียนเด่นชัดขึ้น ไม่ได้คิดน้อยใจหรื อมีปมด้อยว่าตนเองต้องเป็ นกุลีทางานหนัก หาก
ได้ทาตนให้ถูกตามพระประสงค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว เขามีความสุ ขใจยิง่

รับบัพติศมำ – เดินเรือเมล์
นับเป็ นเวลานานมากกว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้รับบัพติศมา เท่ากับเป็ นการสอนให้รู้ถึงความ
แท้จริ งว่าการเป็ นคริ สเตียนคืออะไร ตั้งแต่วนั ที่พบเพื่อนจนถึงเดี๋ยวนี้ เขาได้ใช้เวลาศึกษาเรื่ องพระเจ้า
พอสมควรแล้ว จึงได้รับอนุญาตจากธรรมกิจให้เขารับบัพติศมาได้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 1915 ณ
คริ สตจักรที่สอง (เวลานั้นตั้งอยูท่ ี่วงั หลัง) โดยมีอาจารย์กิมเฮงเป็ นผูป้ ระกอบพิธีบพั ติศมา เขาได้เป็ น
สมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรสมใจแล้ว รู ้สึกอิ่มใจ และมีความสุ ขที่สุดในชีวติ เขาเคยมีชีวติ ที่จมดิ่งอยู่
ในความชัว่ ไม่มีใครและอะไรจะช่วยฉุ ดเขาให้หลุดพ้นจากความตายได้ ไม่มีฤทธิ์ อานาจใดช่วยเขาให้
พ้นจากความพินาศของวิญญาณจิตได้ บัดนี้ เขาเปลี่ยนเข็มทิศ มาสู่ ทางแห่งชีวติ ใหม่ในพระเยซูคริ สต์
เป็ นการเริ่ มต้นที่ถูกต้องและเป็ นทางเดียวที่จะพบชีวิตนิ รันดร์
ต่อมาไม่นาน ดร. เฮยส์ จากเพรสไบทีเรี ยนส่ งมาเป็ นเจ้าของเดินเรื อบริ ษทั อ่างทอง “สยาม
มอเตอร์โบต” หรื อเรื อแดงเป็ นที่รู้ของชาวบ้านสมัยนั้น ได้มาหาหมอแม็คฟาร์ แลนด์เพื่อขอคนงานสัก
คนที่สัตย์ซื่อบรรจุเข้าเป็ นคนเก็บตัว๋ เรื อ หมอจึงไปถามความสมัครใจของเขาในงานใหม่รายนี้ เขา
ตัดสิ นใจตกลงสมัครไปทางานทันที แม้หมอจะเสี ยดายเขามากก็จาใจปล่อยให้ไป เวลานั้นเขาได้รับ
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เงินเดือนจากหมอเดือนละ 15 บาท มาทากับบริ ษทั ได้เดือนละ 90 บาท เขาทางานอย่างหนักและสัตย์
ซื่ อ ความรับผิดชอบดีเยีย่ มเป็ นที่ไว้ใจนาย แต่จู่ ๆ วันหนึ่งเขาก็เข้าไปบ้านของพระอาจบอกว่าเขา
ลาออกจากงานแล้ว คุณพระโกรธและกล่าวว่า “นี่ฉนั เห็นจะเลี้ยงแกต่อไปไม่ได้เสี ยแล้ว ฉันส่ งแกไป
ทางานดี ๆ แต่แกหนีงานมาอย่างนี้ ” อจ. พ่วงตอบโต้อย่างสุ ภาพว่า “คุณพระอย่าเพิง่ เข้าใจผมผิด ผมจะ
เล่าเรื่ องคับใจให้ฟัง”
“แกมีเรื่ องอะไรก็เล่ามา” พระอาจสาทับคา
อาจารย์พว่ งกล่าวอย่างน้อยใจที่ถูกพระอาจสาคัญผิดว่าตนเองหนีงาน และเริ่ มระบายความคับ
แค้นใจออกมา เหตุใหญ่-มิใช่วา่ ตนเองไม่ถูกกับลูกเรื อด้วยกันหรื อนายจ้าง การเงินก็ดี การเป็ นอยูก่ ็ดี
เว้นไว้แต่การเป็ นคริ สเตียนเท่านั้น ต้องการหยุดงานวันอาทิตย์
“คุณพระส่ งผมไปนั้นวันอาทิตย์ผมไม่ได้หยุด ทางานทั้งวันกลางวันก็ทา กลางคืนก็ทา แล้ววัน
อาทิตย์ผมลาหยุดเขาก็ไม่ยอม ผมเป็ นคริ สเตียนหากไม่ได้หยุดงานวันอาทิตย์ผมไม่ขอทาต่อไปจะให้
เงินเดือนสักเท่าไรก็ไม่เอา”
พระอาจกล่าวเชิงเตือน “คนอื่นเขาไม่หยุด แม้แต่ฝรั่งเขายังทางานแล้วแกจะทาอย่างไร?”
“ครับ ถ้าผมเปลี่ยนการงานกับคนอื่นบ้างผมยังคงทาต่อไป นี่ไม่ยอมให้หยุดเลย อ้างว่าเดินเรื อ
หยุดไม่ได้ ผมจนใจจริ ง ๆ ครับ แล้วแต่คุณพระจะเห็นสมควรขอรับ” เขาอ้อนวอน
“เอา ถ้าแกไม่ไปใครก็บงั คับแกไม่ได้” จากเงินเดือน 90 บาทกลับมาเป็ น 15 บาทอีกครั้ง เขาขอ
กลับมาดายหญ้าทาหน้าที่เดิมอย่างสบายใจกว่า เพราะได้หยุดวันอาทิตย์ และได้ไปโบสถ์ พระอาจคิดใน
ใจว่าชายหนุ่มคนนี้ควรจะไปเป็ นคนงานทางศาสนามากกว่ามาจมอยูอ่ ย่างนี้ เขาจะเอาดีได้หากมีคน
สนับสนุน เขาอาศัยอยูบ่ า้ นคุณพระประมาณ 3 ปี ทางานอยูใ่ นบริ ษทั เดินเรื ออีก 6 เดือน มีอยูว่ นั หนึ่ง
พระอาจเห็นเขาดายหญ้าอยูก่ ็เรี ยกขึ้นไปพบบนบ้าน คุณพระมีงานมากมายอยูแ่ ล้วถ้าเรี ยกตัวเรามาอย่าง
นี้คงมีเรื่ องสาคัญเป็ นแน่ ใจหนึ่งก็คิดว่าคงเรี ยกไปสัง่ งาน ใจหนึ่งก็คิดว่าตนเองอาจจะทาผิดอะไรอีกก็
เป็ นได้
“นายพ่วงฉันให้แกไปทางานที่ไหนก็ไม่เอา งั้นไปเป็ นครู สอนศาสนาเอาไหม? ฉันจะจัดการส่ ง
เสี ยให้” คาถามคุณพระทาให้เขาหนักใจมาก จะเป็ นไปได้อย่างไรถ้าจะหันมาดูสารรู ปของตนเอง
“ที่เมืองเพชรมีโรงเรี ยนสอนพระคริ สตธรรม อจ.เจ เอกิ้นเป็ นคนสอน มีครู เป็ นมิชชันนารี และ
ไทยก็หลายคนทาการสอน” คุณพระกล่าวสาทับขึ้นมาอีกโดยที่เขายังไม่ทนั ออกความเห็น
“แล้วแต่ท่านจะกรุ ณาครับ คนอย่างผมจะไปไม่รอดนะครับ หากไม่ใช่เป็ นการทรงเรี ยกของ
พระเจ้า จะทาให้ท่านและครู บาอาจารย์เสี ยใจเปล่า ๆ” ที่สุดเขาก็รับปากว่าจะไปตามคาชักชวนของคุณ
พระฯ ช่างเป็ นการต้องกับนิ สัยของตน สิ่ งที่คุณพระฯ มองเห็นในตัวเขาก็ไม่ผดิ ไปจากความเป็ นจริ ง
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หลังจากนั้นพระอาจส่ งเขาไปเรี ยนโรงเรี ยนพระคัมภีร์ที่เพชรบุรี ซึ่ งเพิ่งย้ายมาจากกรุ งเทพฯ อจ.เอกิ้น
(บิดาของอจ. พอล เอกิ้นและอจ. จอห์น เอกิ้น) เป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยนแห่งนี้ระหว่างที่เรี ยนพระคัมภีร์อยู่
อจ.พ่วงต้องทางานด้วยมือหนักพอใช้เพราะหมอแม็ค ฯ ได้ฝากฝังกับ อจ.เอกิ้นไว้วา่ ให้บงั คับกวดขันให้
ดีเขาจึงใช้กาลังแรงคู่ไปกับการเรี ยน เขาไม่เคยบ่นและย่อท้อจนกระทัง่ จบโรงเรี ยนตามหลักสู ตร 4 ปี
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ตอนที่ 3 ชีวติ รักและควำมเศร้ ำ
อจ.พ่วง อรรฆภิญญ์ ได้รับการฝึ กฝนอบรมเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าจากอาจารย์เอกิ้น
เป็ นอย่างดี ถูกสั่งสอนให้ทางานหนักและต่า โดยที่อยูใ่ นวัยเรี ยนนั้น อาจารย์เอกิ้นได้พาเขาออกไป
ประกาศที่อาเภอท่ายางเป็ นครั้งแรก เขาถูกสั่งให้หาบสิ่ งของส่ วนตัวไปส่ วนตัวท่านอาจารย์เองมีลูกหาบ
สามคนหาบ เขารู ้สึกไม่ค่อยพอใจด้วยเห็นว่าเป็ นนักเรี ยนพระคริ สตธรรมไม่น่าจะต้องมาลาบากเช่นนี้
ระยะทางไปท่ายางไกลจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร และต้องเดินด้วยเท้า เขาได้เรี ยนรู ้ภายหลังว่า
การเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าต้องถ่อมใจ ยิง่ กว่านั้นถูกชาวบ้านด่าทอถากถางเขาที่เป็ นคริ สเตียน พูดจาเสี ยดสี
เยาะเย้ย “พระเยซูผเู ้ ป็ นเจ้า กินน้ าข้าวกับหัวปลาทู” เป็ นคาประชดเย้ยหยันเขาต้องข่มความเดือดดาลไว้
ในใจตลอดเวลา เขาได้รับการข่มเหงถูกคนร้ายลอบยิงหมายสังหารชีวติ แต่พระเจ้าทรงคุม้ ครองให้
แคล้วคลาดภัยลูกปื นไม่ถูกตัวเขา บางครั้งหิ วจนแสบท้องเพราะเดินหลงทางวกวนเวียนจนค่ามืด นอน
โขดผาชันริ มตลิ่งสู งโดยไม่รู้ตวั ตื่นขึ้นจึงทราบว่าหากตนเองนอนดิ้นบนดินนี้ ห่างจากที่นอนแค่สอง
ศอกเท่านั้น เขาจะตกลิ่วลงเบื้องล่างเป็ นแน่แท้ บางครั้งต้องเสี่ ยงกับเสื อและกระบือป่ าแทบเอาชีวิตไม่
รอด
เพื่อนนักเรี ยนคู่หูของเขาเวลานั้นคือ นายห้างมารค โมชดาราเป็ นชาวเพชรบุรี มารคเป็ นคน
เดียวที่รู้ซ้ ึ งถึงจิตใจเขาดี จะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ มารคมีนิสัยเป็ นคนชอบเก็บหอมรอมริ บ
มัธยัสถ์เป็ นผูถ้ ี่ถว้ นในการใช้จ่ายเงินทองและสิ่ งของเครื่ องใช้ทุกอย่าง
เมื่อบิดาตายแหม่มเอกิ้นก็
รับผิดชอบอุปการะหาเงินทองช่วยค่าเล่าเรี ยนจนจบมัธยมปี ที่ 8 ที่โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน กรุ งเทพ ฯ
เป็ นคนขยันหมัน่ เพียรและเอาใจใส่ ในคริ สตศาสนามาก ทั้งสองคนออกไปประกาศตามสถานีแทบทุก
แห่งในจังหวัดเพชรบุรี
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป นายมารค โมชดารา ได้เข้ามาอยูก่ รุ งเทพฯ มีอาชีพพ่อค้าทาการ
ค้าขายเหมือนครู บุญยี่ บรรณสิ ทธิ์ แต่ก็มีโอกาสช่วยคริ สตศาสนาอย่างเต็มที่โดยไม่ละทิ้ง มีบริ ษทั
การค้าเจริ ญใหญ่โตลูกหลานก็รับนิสัยอย่างบิดาสื บมาจนทุกวันนี้ นายมารคได้ถึงแก่กรรมวันที่ 26
เดือนตุลาคม 1946 แต่คุณพุฒซ้อน โมชดารา ภรรยายังมีชีวติ อยู่ อจ.พ่วงรักใคร่ สนิ ทสนมกับครอบครัว
นี้เป็ นพิเศษ การจากไปของเพื่อนทาให้เขาโศกเศร้ามาก ผลงานชิ้นสุ ดท้ายที่ฝากไว้ให้เพื่อนคือ มีส่วน
ในการเขียนประวัติเพื่อนไว้เล่มหนึ่ง
เมื่อเขาจบการศึกษาแลัวยังคงทางานอยูท่ ี่เพชรกับเพื่อนอยูพ่ กั หนึ่งฐานะผูป้ ระกาศ เมื่อเพื่อนลา
ไปอยูก่ รุ งเทพฯ เขารู ้สึกเหงาขาดคู่ปรับทุกข์ การงานก็เป็ นไปอย่างเนื อย ๆ เพราะอุปสรรคการคมนาคม
การติดต่อต้องใช้เวลาเดินทางไกล ต่อมาไม่นานเขาได้ซ้ื อจักรยานคันหนึ่งเขาชอบมันมากถึงกับยอม
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ลงทุนขัดเช็ดถูเช้าเย็น ตอนบ่ายจะนุ่งผ้าม่วงโจงกระเบนแต่งแบบสมัยนั้น หวีผมแปร้ ท่าทางโก้หรู หรา
ขี่จกั รยานไปเที่ยวเยีย่ มเยียน ณ ที่คริ สตจักรเพชรบุรี มีสถาบันอันเป็ นสถานศึกษาสองแห่ง มีโรงเรี ยน
อรุ ณสตรี ฝ่ายนักเรี ยนผูห้ ญิง และโรงเรี ยนประดิษฐ์วทิ ยาฝ่ ายชาย ภายหลังมารวมกันเป็ นโรงเรี ยนอรุ ณ
ประดิษฐ์ ขึ้นอยูก่ บั สภาคริ สตจักรในประเทศไทย เขาได้พบกับหญิงสาวน่ารักผูห้ นึ่งที่อรุ ณสตรี ผิวขาว
ร่ างระโหงเป็ นที่ตอ้ งใจเขายิง่ นัก ได้เกิดรักแรกพบขึ้นอย่างอาถรรพ์ เขาจึงขี่จกั รยานเทียวไปเทียวมาด้วย
อุตสาหะ แต่เขาไม่สามารถเอ่ยจานรรจาอะไรออกไปได้เนื่องจากหญิงสาววัย 18 ผูน้ ้ ียงั อยูใ่ นวัยเรี ยน
เธอชื่อว่า น.ส. เงิน ทรัพย์อุดม บิดาชื่อทอง มารดาชื่อเนยเป็ นชาวเพชรบุรีโดยกาเนิ ด มีอาชีพทางานเป็ น
คนงานและแม่บา้ นฝรั่งทั้งคู่ในบ้านของแหม่มเมอร์ เซอร์ ที่บา้ นตาหนัก ทางสะพานรถไฟเก่าชาวบ้าน
ถิ่นนั้นหากินในทางเย็บจักร เธอมีนอ้ งชาย 3 คน หญิง 1 คน ครอบครัวของเธอได้รับความเอื้อเฟื้ อจาก
แหม่มเมอร์เซอร์มิชชันนารี ผูใ้ ห้กาเนิดโรงเรี ยนประดิษฐ์วทิ ยาตลอดมา
ความรักในใจของเขาได้เป็ นไปแต่ฝ่ายเดียว เป็ นเวลานาน เขาคิดร้อยแปดจะทาอย่างไรที่จะ
เกี้ยวพาราสี หญิงงามผูน้ ้ ีให้รู้ความในใจได้ ฝ่ ายเธอคงรู ้ตวั บ้างแล้วก็คงเป็ นได้ อีกไม่นานคนที่เขารัก
ได้รับทุนเรี ยนต่อย้ายเข้ากรุ งเทพฯ ที่โรงเรี ยนวัฒนา (วังหลัง) เขายิง่ แสนจะอาลัยหา จะทาอย่างไรได้
ความรักต้องอดทนนาน เขามีความเชื่อทั้ง ๆ ไม่แน่ใจว่าจะเป็ นไปได้หากเธอจบชั้นสู งสุ ดห้อง 8 แล้ว
จะได้แต่งงานกับเขา เสี ยงชาวบ้านเข้าหู เขาหนาขึ้นว่า เขาเองจบแค่ ป.4 ฐานะเป็ นครู ประกาศ ช่างไม่
เหมาะสมกันเลย เขายิง่ เกิดมีความทิฏฐิมากขึ้น ใช้ระบบตื้อทุกทาง เพราะเขารักเธออย่างจริ งใจ จน
แหม่มเมอร์ เซอร์ บิดามารดาญาติพี่นอ้ งเห็นใจ เราเห็นว่าเธอคงรักพ่วงไม่นอ้ ยเช่นกัน เธอไม่ใช่เป็ นคน
ช่างพูด เป็ นคนเรี ยบร้อยแม้จะพูดภาษาอังกฤษเก่งก็ตามทีสอนประจาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ถนัดและ
เมื่อเธอไปไหน มักเห็นนาติดมืออยูเ่ สมอคืองานเย็บปั กถักร้อย ในเดือนสิ งหาคม 1922 ทั้งสองคนได้เข้า
พิธีสมรส ณ คริ สตจักรศรี พิมลธรรม เพชรบุรี หลังจากเธอจบจากวัฒนาเป็ นครู สอนอรุ ณสตรี 1 ปี เต็ม
แล้ว เธออายุ 20 ปี เขาอายุ 29 ปี แต่งงาน จึงรู ้สึกว่าอายุไม่สู้ห่างไกลกันเท่าไรนัก ตามสายตาของ
ชาวบ้านครอบครัวนี้ มีความสุ ขยิง่ เข้าใจซึ่ งกันและกันเป็ นอย่างดี
ความโศกเศร้าคืบคลานเข้ามาสู่ ครอบครัวนี้ชวั่ แค่ขวบปี เศษเธอให้กาเนิดบุตรชายหัวปี ชื่อ
ราเพย อรรฆภิญญ์ หลังจากนั้นประมาณสามเดือนเธออันเป็ นสุ ดที่รักได้จากเขาไปอย่างไม่มีวนั กลับ
เป็ นความโศกเศร้าระคนกับความขมขื่นที่เขาจะลืมไม่ได้ชวั่ ชีวติ หาไม่ ศพของเธอฝังนิ่งนอนในสุ สาน
ไม่ห่างจากบ้านพักเท่าไร โผล่หน้าต่างเห็นหลุมที่หุม้ ร่ างอันไร้วิญญาณของเธอ ใครจะเดาได้วา่ เวลานั้น
จะรู ้สึกรันทดใจสักเท่าไร แต่ดว้ ยความแข็งแกร่ งแห่งความศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเขาเชื่อว่าถ้าเป็ น
น้ าพระทัยของพระเจ้าแล้ว ก็ไม่ควรจะเสี ยใจใยมี สักวันจะได้พบกันอีก
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ลูกน้อยตกเป็ นภาระเลี้ยงดูของนางปลื้ม ประสิ ทธิ์ เวช ผูม้ ีศกั ดิ์เป็ นป้ า โดยผูเ้ ป็ นบิดาของ
เด็กชายกาพร้าแม่แต่เยาว์จ่ายค่าเลี้ยงดูให้เดือนละ 4 บาท นานเกือบครบ 5 ปี เต็ม ผูเ้ ป็ นป้ ามีอาชีพเย็บ
จักรจาพวกอุปกรณ์เครื่ องบวชนาคของทางพุทธศาสนา ราเพยต้องนอนบนตักป้ าระหว่างทางานทุกวัน
จนคลานและเดินได้ และเมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเธอยังคิดถึงและอาลัยหาเขาที่จากไปทางานต่างจังหวัด
ดุจลูกคนอื่น ๆ ของเธอเช่นกัน
อจ.พ่วงได้รับงานเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรได้รับเสี ยงโหวตลงคะแนนเสี ยงท่วมท้นจาก
สมาชิก งานกาลังพุง่ ตัวสู งขึ้น จากเพชรไปราชบุรีพกั หนึ่ง เนื่ องจากครู เงินไปรับหน้าที่เป็ นครู ใหญ่
โรงเรี ยนสุ ริยวงศ์ พอกลับไปเพชรภรรยาของเขาก็ตาย เมื่อกลับมาเยีย่ มราชบุรีทีไรเขาคิดถึงภาพเก่า ๆ ที่
ครู เงินทางานเป็ นครู ใหญ่โรงเรี ยนสุ ริยวงศ์ไม่ได้ เห็นเธอเดินทางานไปมาแถวบ้านพักและโรงเรี ยน
อนิจจาไม่คาดฝันเลยว่าตนเองจะต้องเป็ นพ่อหม้ายเช่นนี้ เขาจะอยูเ่ ป็ นหม้ายเพื่อลูกไปเช่นนี้หรื อ ไม่มี
ใครเดาใจเขาได้ ตอนนี้ลูกชายก็อยูพ่ กั ในโรงเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว เขามีโอกาสไปเที่ยวทาการเทศนา
ประกาศตามคริ สตจักรต่าง ๆ ได้ แต่ไม่เคยต้องใจหญิงใดเลยทุกสารทิศที่ตนผ่านมาจากเหนือจรดใต้
เขาเป็ นพ่อหม้ายอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 7 ปี จนอจ. กิมเฮงเป็ นผูพ้ าเขาไปทางานทางภาคเหนื อถึงแพร่
ได้พบหญิงสาวชื่อพันธลี โรยา ทางานอยูก่ บั หมอสุ กโรงพยาบาลคริ สเตียนแพร่ เป็ นที่ตอ้ งใจเหมือนถูก
มนต์สะกด ความสัมพันธ์ก็ดาเนินมาเป็ นลาดับจนเขาได้เข้าสู่ พิธีแต่งงานเป็ นครั้งที่สอง ในวันพุธที่ 2
พฤษภาคม ค.ศ. 1928 ที่แพร่ โดยอจ.กิมเฮงเป็ นผูท้ าพิธี วันรุ่ งขึ้นได้พาคู่ชีวติ ล่องใต้โดยขบวนรถไฟ
กลับภูมิลาเนาเดิม เพชรบุรี ตกวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม แหม่มเมอร์ เซอร์ และหมอซุ ย้ เลียนษี เป็ น
เจ้าภาพเลี้ยงฉลองต้อนรับอย่างเอิกเกริ ก ระยะนี้เขาคงจะลืมเรื่ องหลัง 7 ปี ที่ผา่ นไปบ้างแล้ว เพราะคู่ชีวติ
คนใหม่มีความสามารถเป็ นเยีย่ มในการเป็ นแม่บา้ น เอาใจใส่ การเป็ นอยู่ แขกเหรื่ อมาเยีย่ มท่านไม่เว้นแต่
ละวัน ปี 1931 เธอได้ให้กาเนิดบุตรเป็ นหญิงชื่ อ พูลพงศ์ อรรฆภิญญ์ แต่อยูด่ ว้ ยไม่กี่เดือนก็ตายด้วยโรค
หัดและปอดบวม (ปี 1938 เธอให้กาเนิดบุตรใหม่เป็ นชาย ชื่อ ด.ช. พนัส อรรฆภิญญ์ น้อง อจ. พิษณุ เกิด
ที่ราชบุรี) แต่ก็มีชีวิตไม่นานอีกเช่นกัน บุตรจากไปอย่างไม่มีวนั กลับ ความทุกข์โศกมาเยีย่ มหัวใจเขาติด
ๆ กัน ความปวดร้าวใจประดังเข้ามา แทบจะทิ้งงานศิษยาภิบาลและหนีออกจากบ้านไปเสี ยอย่างคนเสี ย
จริ ต ชาวบ้านเพื่อนฝูงสมาชิ กได้แสดงความเห็นใจเขา และหนุนกาลังใจศิษยาภิบาลของตนให้อดทน
กับชีวติ อันอาภัพของครอบครัวต่อไป ดช. ราเพย อรรฆภิญญ์ บุตรคนโตที่เกิดจากครู เงินได้รับการเอา
ใจใส่ เลี้ยงดูจากแม่เลี้ยงของตนเป็ นอย่างดีสามชีวติ ดิ้นรนสู ้กบั ปั ญหาชีวติ อันไม่มีวนั สิ้ นสุ ดต่อไป
นับตั้งแต่วนั แรกที่เขาเข้ามาถึงเพชรบุรีนาน 15 ปี เวลาอันยาวนานนี้คงพอสาหรับเขาแล้วจึงได้ปรึ กษา
กับภรรยาของตน และที่สุดลงความเห็นว่าจะต้องลาเพชรไปทางานที่อื่น จึงย้ายไปอยูท่ ี่พิษณุ โลกทางาน
ฐานะศิษยาภิบาล 2 ปี ณ ที่พิษณุ โลกแห่งนี้ภรรยาได้ให้กาเนิดบุตรสมใจ เป็ นชายชื่อ ด.ช. พิษณุ อรรฆ
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ภิญญ์ ซึ่ งชื่อลูกก็เป็ นชื่ อเมืองพิษณุ โลกที่ไปอยู่ เขาทั้งสองมีความสุ ขสมบูรณ์ทางจิตใจยิง่ กว่าคราวใดใน
ชีวติ เพราะความยินดีที่พระเจ้าได้ประทานบุตรโดยไม่มีฝ่ายใดต้องตายจากกันเช่นก่อน ๆ ต่อจากนี้ยา้ ย
ไปอยูแ่ พร่ อีก 1 ปี 10 เดือน แล้วย้ายไปอยูร่ าชบุรีและเชี ยงใหม่ตามลาดับ จนกระทัง่ เข้ามาทางานเป็ น
นายกสภาคริ สตจักรในประเทศไทยที่กรุ งเทพฯ
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ตอนที่ 4 กำรฟื้ นใจเริ่มก่ อตัว
อจ.พ่วง อรรฆภิญญ์เป็ นศิษยาภิบาลหนุ่มวัยสามสิ บกว่าปี มีความร้อนรนในกิจการคริ สตศาสนา
เสี ยสละและเป็ นผูข้ วนขวายหาวิชาความรู ้เพิ่มเติมเสมอ ๆ ท่านเป็ นผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างจริ งใจ เคร่ งครัด
ในทางศาสนา ประพฤติตนเป็ นตัวอย่างอันดีแก่คริ สตสมาชิกทั้งปวง ท่านมีน้ าใจรักการประกาศเผยแพร่
มักออกไปทาการเทศนาเยีย่ มเยียนตามสถานีประกาศรอบนอกบ่อย ๆ บุคคลที่มีอิทธิ พลในชีวติ ของท่าน
นอกจากแหม่มแม็คคอร์ ดแล้ว คนถัดไปคือท่านพระอาจวิทยาคม หรื อหมอแม็คฟาร์ แลนด์ ท่านบูชาการ
เป็ นผูน้ าที่ดีของพระอาจฯ เหลือเกินจนถึงกับยกย่องว่าเป็ นเสมือนบิดาแห่งความเชื่อขั้นปฐมวัย ทั้งได้
ถอดเอาบุคคลิกลักษณะน้ าใจในการทางานที่เข้มแข็งอดทนต่าง ๆ มาไว้กบั ชีวติ ของท่าน และก่อน
หน้าที่จะได้รับตาแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรศรี พิมลธรรม ท่านได้มีโอกาสถึงสี่ ปีเต็มอยูก่ บั อจ.
เอกิ้น ผูเ้ ป็ นบุคคลสาคัญยิง่ ที่สุด ที่มีอิทธิ พลเหนื อชีวติ จิตใจของท่านอีกผูห้ นึ่ง ท่านได้คลุกคลีอยูด่ ว้ ยกัน
อย่างใกล้ชิด เรี ยนรู ้อย่างละเอียดละออในการบริ หารงานของ อจ. เอกิ้น ท่านไม่รังเกียจที่จะเป็ นลูกหาบ
ในการออกไปทางานไกล ๆ ยินดีเป็ นพ่อครัวทาอาหารถึงคราวอดอยากไม่มีอาหารจะรับประทาน เขาก็
อดทนได้ กินง่ายอยูง่ ่าย ฉะนั้น อจ. พ่วงได้เรี ยนแบบการเป็ นนักประกาศอันแก่กล้าจาก อจ.เอกิ้นโดยแท้
ลักษณะอันดีน้ ีได้ฝังลึกเข้าใปในวิญญาณแห่งผูร้ ับใช้พระเจ้า มีความร้อนรนและอดทนที่จะนาคนอื่น
มาถึงพระเจ้าแม้วา่ ผูน้ ้ นั จะไม่สนใจหนีจากหน้าบ้านออกหลังบ้านในเวลาท่านไปเยีย่ มท่านจะมานะจน
ได้พบพูดคุยกับคนนั้น จนถึงกลับใจบังเกิดใหม่
ประมาณ 7 ปี ที่ท่านทาหน้าที่อนั ดีเด่นฐานะเป็ นศิษยาภิบาลที่ศรี พิมลธรรม มิเพียงแต่เท่านั้น
ท่านเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในกิจการของโรงเรี ยนประดิษฐ์วทิ ยาด้วย เป็ นผูค้ วบคุมนักเรี ยนหอพักชายอยู่
หลายปี ลูกศิษย์ที่ขบั เคี่ยวกันมาสมัยนั้นเป็ นคนสาคัญก็หลายคน ทางานอยูจ่ นบัดนี้ เช่น อจ. เมี้ยน พงษ์
น้อย อจ. เจริ ญ มานะกุล และ อจ.ชาญ ธนะพงศ์พิพฒั น์ ทั้งสามคนเคยถูก อจ. พ่วงลงโทษ ในราวปี
1924 มีเรื่ องเล่าว่า คนหนึ่งในสามคนนี้ซุกซน เอาลวดราวตากผ้าไปขึงขวางทางที่ท่านนาจักรยานขี่ผา่ น
บ่อย ๆ และลวดไปปาดคอท่านถึงพลัดตกจักรยานคันโปรดอย่างแรง วันนั้นท่านโกรธเอามาก ๆ ถึงกับ
ต้องเรี ยกมาซักไซร้ไล่เรี ยงลงโทษ ทั้งสามคนจาจนวันตาย เขาจะไม่ไปทาอะไรกับท่านทานองให้ขาย
หน้า อาจารย์เป็ นคนแต่งตัวภูมิฐานเจ้าระเบียบเป็ นที่หนึ่ง
เพชรบุรีเป็ นเมืองสมญานามว่าเป็ นเมือง “อุตสาหกรรมเย็บจักร” เป็ นหัวเมืองผ่านจาก
กรุ งเทพฯ ไปยังเมืองตากอากาศชายทะเลตามหัวเมืองต่าง ๆ เลียบฝั่งลงไปภาคใต้แห่งประเทศไทย เช่น
หัวหิ นเป็ นต้น เป็ นเมืองที่รู้จกั กันกว้างขวาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทรงสร้าง
ตาหนักตากอากาศขึ้นที่ชายทะเลตาบลเดียวกัน และทรงตั้งชื่อหาดนั้นว่าหาดเจ้าสาราญ มีทางรถไฟเล็ก
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วิง่ ผ่านท่านมีชีวิตอยูห่ วั เมืองนี้ต้ งั แต่ ค.ศ. 1916-1931 ในระหว่างต้นปี 1926 มีกระทาชายผูห้ นึ่งเป็ น
นักศึกษาที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์ เชียงใหม่คณะเพรสไบทีเรี ยนได้รับรองชายหนุ่มผูน้ ้ ีให้เข้าไปช่วย
คริ สตจักรภาคกินอาณาเขตตั้งแต่กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ลงไปจนถึง
ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร ระนอง และสุ ราษฎร์ ธานี เขาได้ช่วยงานโรงเรี ยนควบคู่กนั ไปกับงานของ
คริ สตจักรซึ่ งเป็ นแรงสาคัญที่ช่วยเหลือท่านขณะนั้น เขาคือนายจุฬินทร์ ตกแต่ง (ปั จจุบนั เป็ นเลขาธิ การ
ของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี .เอ.) ภายหลังได้ชอบพอกับ น.ส. ประวีร์ ศิลปโอสถ เป็ นนักเรี ยนเก่าของอรุ ณ
สตรี สมัยอยูร่ ิ มแม่น้ าเพชร ใกล้กบั วัดน้อย วัดไชยสุ รินทร์ อจ. พ่วงรู ้จกั มักคุน้ กับบิดาของคุณประวีร์

อาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ ทาการนาการฟื้ นฟูนาวิญญาณครั้งแรกที่คริ สตจักรศรี มลธรรม
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 20-27 กรกฎาคม 1930 รู ปหมู่คนถวายตัวใหม่ รู ปแถวหลังนับจากซ้าย รู ปที่สอง เป็ น
รู ปอาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ รู ปที่ 7 คุณพันธลี อรรฆภิญญ์ ภรรยา แถวหน้าขวาสุ ดคนแรกคุณหมอซุ ย้
เลียนษี คนที่สองครู ชาญ ธนพงศ์พิพฒั น์ คนที่สามอาจารย์จุฬินทร์ ตกแต่ง
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อาจารย์พว่ ง นาการฟื้ นฟูนาวิญญาณครั้งที่สอง ที่คริ สตจักรนครปฐม เดือนสิ งหาคม 1930 คน
ยืนหลังสุ ดคนสู งเป็ นรู ปอาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
เป็ นอย่างดี และท่านเองก็ชอบพอรักใคร่ กบั นักเรี ยนหนุ่มผูน้ ้ ี อย่างมากจนจบจากพระคริ สต
ธรรมแล้ว เขายังคงทางานร่ วมหัวจมท้ายกันต่อไปทั้งยังให้การสนับสนุนทุกทาง จนทั้งสองคนได้เข้า
พิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่ 24 มีค. ค.ศ. 1932 โดยมีศาสนาจารย์ จอห์น ล. เอกิ้น เป็ นผูท้ าพิธีให้ เพื่อน
เจ้าสาวเป็ น น.ส. ขวัญ สัตย์สงวน เพื่อนเจ้าบ่าวเป็ นนายชาญ ธนพงศ์พิพฒั น์ ผูจ้ ดั การและครู ใหญ่ของ
โรงเรี ยนปั จจุบนั ตกปี 1931 อจ. พ่วงได้ลาออกจากเพชรบุรี ศจ. จุฬินทร์ ตกแต่ง ได้ทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิ
บาลสื บต่อมาภายหลังนานถึง 23 ปี (ค.ศ. 1933-1956)

สั ปดำห์ แห่ งกำรฟื้ นใจ
สัปดาห์แห่งการฟื้ นใจสาหรับประเทศไทยได้เริ่ มขึ้นสมัยอาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ และ อจ. จุฬิ
นทร์ ตกแต่ง ซึ่ งนาทีมการฟื้ นใจเป็ นคนไทยทั้งหมด เนื่องจากความใกล้ชิดของทั้งสอง ทั้งทางส่ วนตัว
และการงานเป็ นดุจกระแสน้ าไหลมิได้ขาดสาย ก่อนเวลาแห่งวิกฤตกาลมหาประลัยสงครามโลกครั้งที่
สองจะมาถึง ทั้งสองท่านมิได้นิ่งนอนใจในการหาวิธีการหรื อหนทางที่จะให้คริ สตจักรเจริ ญ จาก
ประสบการณ์ในชีวติ ทั้งสองเคยได้ยนิ นักเทศน์ผมู ้ าทาการฟื้ นใจก็ลว้ นแต่เป็ นชาวต่างประเทศเสี ยส่ วน
ใหญ่ บางคนมาเทศนาที่สนามโรงเรี ยน โดยไม่มีเครื่ องขยายเสี ยง เช่นคราว มร. บิวดิวฟู กับโรดีซีเวอร์
นักเทศน์เรื องนามจากสหรัฐมาเทศน์ปลุกใจ ระหว่างปี 1921-1925 ปี 1925 มร. บุก๊ แมน มาเทศนา
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หลังจากนั้นแล้ว มร. อี. แสตนเลย์ โจนส์เข้ามาสองพวกหลังก่อนถึงเวลาที่อาจารย์พว่ งทาการใหญ่ก็มี
พวกกอสเปิ ล ทีมจากพม่าและ พอล ลีน กับ จอห์น ซุ ง นักเทศน์เหล่านี้ลว้ นใช้ภาษาต่างชาติทาการ
เทศนาฟื้ นใจ แล้วถอดมาเป็ นภาษาไทยอีกทอดหนึ่งทาให้ขาดรสชาติ และถ้าจะให้อิ่มใจผูฟ้ ังจริ ง ๆ แล้ว
ก็ควรจะทาการฟื้ นใจโดยคนไทยเองเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและเป็ นแบบที่ถึงใจคนไทย
ในระยะใกล้เคียงกับการฟื้ นใจแบบต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วได้ทาให้ศาสนาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
ครุ่ นคิดอยูเ่ งียบ ๆ ณ คริ สตจักรศรี พิมลธรรม ตลอดเวลาสิ บปี กว่าที่ทางานอยูแ่ ห่งนี้ท่านมีประสบการณ์
มากจากหน้าที่ศิษยาภิบาล
ประสบการณ์ของตัวเองที่ออกไปประกาศเผยแพร่ รอบนอกในชนบท
ประกอบกับศาสนศาสตร์ ที่ตนเองเรี ยนมา
ท่านมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้มีการฟื้ นใจทัว่
ประเทศไทย และเห็นพี่นอ้ งชาวไทยถวายตัวรับเชื่ อพระเยซูคริ สต์นบั จานวนหมื่น ๆ แสน ๆ คน ท่าน
อธิ ษฐานเพื่อขอการทรงนาจากพระเจ้าในการค้นหาวิธีในการฟื้ นใจ
จนวันหนึ่ งทั้งสองท่านได้
ทาการค้นคว้าแปลเอกสารชิ้นสาคัญเกี่ยวกับ “สัปดาห์แห่งการฟื้ นใจ” อจ.จุฬินทร์ ตกแต่ง มีความรู ้
ภาษาอังกฤษดี และทาการแปลหนังสื อเล่มนี้ ร.ว. โพสท์ เป็ นมิชชันนารี ผหู้ นึ่งเข้ามาทาการเผยแพร่ ตาม
ริ มจังหวัดแถวริ มแม่น้ าแม่กลอง แต่บา้ นพักอาศัยอยูใ่ นตัวเมืองเพชรบุรี ท่านเป็ นผูค้ งแก่เรี ยน สะสม
ตาราไว้มากและสัง่ ซื้ อหนังสื อที่ออกมาใหม่ ๆ จาก ส.ร.อ. เป็ นประจา อ่านเสร็ จแล้วก็ให้ ศจ. จุฬินทร์
ตกแต่งอ่านต่อไป ขณะนั้นมีเอกสารว่าด้วย “สัปดาห์แห่งการฟื้ นใจ” ซึ่ งปฎิบตั ิกนั ในอเมริ กา อจ. จุฬิ
นทร์ ตกแต่ง ได้แปลให้ อจ.พ่วงพอสังเขป ท่านตั้งอกตั้งใจฟังอย่างจริ งจังตามสี หน้าที่แสดงออก ท่าน
เป็ นคนมีความจดจาดีเยีย่ ม มีเชาว์และชาญพิเศษ ข้อความนั้นจับใจท่านยิง่ นัก ทาให้ท่านเกิดความคิด
ริ เริ่ มวิธีการฟื้ นใจขึ้นในใจของท่านอย่างสุ ขมุ คัมภีรภาพ ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมาท่านเกือบไม่ได้ทาอะไร
นอกจากคิดค้นถึงเรื่ องดังกล่าวด้วยพินิจพิเคราะห์ และอธิ ษฐานจนประจักษ์แจ้งและมัน่ ใจ แต่เนื่ องจาก
ท่านเป็ นคนมีไหวพริ บดี ไม่ยอมถอดแบบใครเอามาใช้ ท่านวางวิธีการของท่านเองตามแนวคิดที่ได้จาก
เอกสารฉบับนั้น เพื่อสัปดาห์แห่งการฟื้ นใจจะได้เข้าถึงจิตใจชาวไทย
ท่านทาการอธิ ษฐานอย่างหนัก ขอการดลใจและการทรงนาจากพระเจ้า ขอให้วธิ ี การที่ท่านจะ
ริ เริ่ มต่อไปนี้เป็ นวิธีการที่จะใช้ได้สาหรับเมืองไทย และเป็ นแบบฉบับที่จะใช้ได้ถาวรในช่วงศตวรรษนี้
ตามสถาบันต่าง ๆ เช่นโรงเรี ยน โรงพยาบาลและในคริ สตจักร เป็ นต้น ท่านก็ใช้เวลาไม่นอ้ ยเที่ยว
สนทนากับผูท้ ี่มีความสันทัดในเรื่ องดังกล่าวก่อนหน้าลงมือทาการใหญ่
ครั้นแล้วท่านก็ได้เสนอโครงการนี้ต่อที่ประชุมคณะธรรมกิจและต่อสัตปุรุษของคริ สตจักรศรี
พิมลธรรมขอให้ดาเนินการตามแบบใหม่ และขอความร่ วมมือจากทุกคน ผูท้ ี่ได้ร่วมมือเป็ นครั้งแรกนั้น
ยังมีชีวติ อยูป่ ั จจุบนั ได้กาหนดทาการฟื้ นใจครั้งแรก 7 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 20-27 กรกฎาคม 1930 ที่โบสถ์ศรี
พิมลธรรม เพชรบุรี เป็ นการทางานครั้งยิง่ ใหญ่ที่สุดในชี วติ ของท่าน ตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวัง
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ใจว่าจะมีคนกลับใจมากมายจากวิธีของท่าน ตลอดสัปดาห์ท่านคิดแต่เรื่ องที่ท่านทาอยู่ อธิ ษฐานกับกอง
อธิ ษฐานมิได้หยุดหย่อน ท่านมีความเชื่ อเรื่ องการอธิ ษฐานศักดิ์สิทธิ์ กว่าวิธีใด ๆ พระจะเพิ่มกาลังให้
ดีกว่าทางอื่น ๆ วันสุ ดท้ายมีคนตัดสิ นใจรับเชื่ อถึง 24 คนด้วยกัน ท่านปลื้มปิ ติยนิ ดีจนน้ าตาไหลเอ่อ
หัวใจของท่านเปรมปรี ด์ ิจนทาให้หลอดเสี ยงของท่านสัน่ เครื อเวลากล่าวต่อหน้าประชุ มวันสุ ดท้าย
การนาฟื้ นใจครั้งที่สอง ได้เสนอแนะให้ทางคริ สตจักรนครปฐมจัดทาระหว่างเดือนสิ งหาคม
1930 ใช้ระยะฟื้ นใน 7 วันเช่นกันคราวนี้ท่านทาการเทศนารุ นแรงเร้าใจผูฟ้ ัง ท่านทาการอย่างกล้าหาญ
ไม่เกรงกลัวสิ่ งใด มัน่ ใจในทางที่ตนพบอย่างไม่สงสัย แน่ใจว่าการนาฟื้ นใจอย่างนี้เท่านั้นจะทาให้
คริ สตจักรในประเทศไทยเจริ ญ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นขึ้นหลายเท่าตัว วันสุ ดท้ายมีผถู ้ วายรับเชื่อพระเจ้าราว
20 คนด้วยกัน เป็ นความสาเร็ จครั้งที่สองของท่าน และรุ่ งขึ้นอีกปี หนึ่งก็ได้ใช้สัปดาห์แห่งการฟื้ นใจนี้
อีกทีที่เพชรบุรีและนครปฐม ได้รับผลดีเสมอมาท่านจึงคิดจะออกเดินทางไปปฎิบตั ิฟ้ื นใจตามคริ สตจักร
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทย ประจวบกับว่าท่านเองอยูท่ างานแห่งเดียวมาถึง 15 ปี แล้ว ก็ควรที่จะย้ายที่ทางาน
แห่งใหม่ สมาชิกจะได้ไม่เบื่อหน้าตาและคาเทศน์ที่ซ้ า ๆ ซึ่ งความคิดของท่านนี้เป็ นความคิดที่สมาชิก
ส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการจะให้ท่านท้อใจถึงกับลาออกไป ทุกคนรักนับถือท่าน แต่ท่านรู ้วา่ การใหญ่ขา้ งหน้า
แห่งแผ่นดินของพระเจ้าคอยอยู่
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ตอน 5 ปัญหำชีวติ - ท้ อถอย
ปี 1931 ท่านและครอบครัวเดินทางไปประจาการที่คริ สตจักรคริ สตคุณานุกลู พิษณุ โลก ครั้ง
แรกตั้งใจว่าจะทางานอยูส่ ัก 7-8 ปี ก็จะย้าย ถ้าอยูน่ านเกินไปในที่แห่งเดียวจะทาให้ตนเองตกต่า สมาชิก
อาจจะเบื่อหน่าย ท่านรับหน้าที่แทน อจ. บุญมาก กิตติสารในทางศาสนา การเงินก็ได้นอ้ ยกว่า
คริ สตจักรทางเพชรบุรี แต่มิได้เป็ นปั ญหาสาหรับท่านในเรื่ องนี้ ท่านเคยลาบากตรากตรามามากต่อมาก
แล้ว ก่อนสงครามโลกก็เคยเดินไปประกาศพระกิตติคุณถึงเพชรบูรณ์ จนหลังสงครามโลกพวกเพ็นเต
คอสจึงเข้าไปทาที่นนั่ ขณะที่อยูพ่ ิษณุ โลกท่านซื้ อจักรยาน 1 คัน มีตระแกรงเก็บของข้างหน้าข้างหลัง
ออกประกาศเผยแพร่ เคยลงมาถึงดอนเมืองที่หลักสี่ ท่านทางานไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยมีอยูว่ นั หนึ่งเด็ก
คริ สเตียนเพชรบูรณ์ตาย อจ. สจ๊วตใช้ให้ท่านไปหาพ่อแม่ของเด็กที่เพชรบูรณ์เพื่อแจ้งเรื่ องให้ทราบ
ท่านบอกว่าท่านไม่สามารถทาได้ เพราะน้ ากาลังบ่าท่วมถนนหนทาง เต็มไปด้วยอันตรายแต่ อจ. สจ๊วต
ผูท้ าหน้าที่สั่งงาน ท่านบังคับให้ท่านไปให้ได้ เป็ นเหตุให้ท่านเดือดดาลขอลาออกจากหน้าที่รับผิดชอบ
ทันที ไม่ขอทางานแบบลูกจ้างฝรั่งอีกต่อไป เราเป็ นคนไทยทาไมต้องให้เขาบังคับและดูถูกอยูจ่ ึงได้ยา้ ย
ไปอยูท่ ี่จงั หวัดแพร่
เป็ นอันว่าที่ท่านตั้งใจไว้วา่ จะขอออกทางานชนิดที่คนอื่นทาไม่ได้ เช่นการประกาศเผยแพร่ ที่
กาลังปฎิบตั ิกนั อยูใ่ นพิษณุ โลก ท่านก็สามารถอยูไ่ ด้แค่ 2 ปี เท่านั้น เรื่ องนี้สมาชิกเข้าใจจุดประสงค์ของ
ท่านดี โดยเฉพาะครอบครัวของคุณหมออินตุม้ สุ ดารัตน์ และแม่ฟองจันทร์ ภรรยาได้ให้ความช่วยเหลือ
ให้ความอุปการะสนิทชิดเชื้อตลอดมา ท่านไม่อยากจากพิษณุ โลกไปเลย แต่จาใจต้องไปเพื่อให้ตนเอง
เป็ นอิสระต่อปั ญหาชีวิต ภรรยาของท่านทางานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวขณะที่ท่านไม่มีเงินเดือน เช่า
บ้านทาการเย็บจักรถักร้อย กิจการค้าก็เจริ ญขึ้นเป็ นลาดับ แต่ปัญหาชี วติ ได้ตามไปซ้ าเติมท่านอีกที่แพร่
ท่านตั้งใจจะช่วยทาการประกาสเผยแพร่ โดยไม่คิดอะไร แต่บางคนกลับใจคิดในแง่ร้ายกับท่าน ขัดขวาง
ท่านมิให้มีโอกาสทางานได้เต็มที่ บางคนเกรงว่าท่านจะไปแย่งตาแหน่งหน้าที่ กระนั้นท่านก็ยงั ทางาน
จนสุ ดความสามารถจัดการฟื้ นใจได้ 1 ครั้งและออกไปเยีย่ มเยียนพี่นอ้ งคริ สเตียนตามหัวเมืองชนบท
ทางน่านและอุตรดิตถ์ดว้ ย
เพื่อนร่ วมทีมออกทาการเยีย่ มเยียนทั้งหมดมี 5 คนที่ใกล้ชิดและเข้าใจถึงเจตนาของท่านดี คือ
อจ. ทองคา พันธุพงศ์ คุณครู เดชา วัฒนาพร นายคาจันทร์ และคาปั น ดีตนั นา ภายหลังต่อมามีบุคคล
หนึ่งในทีมนี้ได้ทาการใหญ่ในการประกาศฟื้ นใจทั้วประเทศจนกระทัง่ ท่านสิ้ นชีพได้แก่ อจ. ทองคา
พันธุ พงศ์ ท่านมีบทบาทสาคัญและมีส่วนช่วยเหลือ อจ.พ่วงอย่างมาก หากขาดท่านผูน้ ้ ี เสี ยเราก็ยงั ไม่แน่
ว่าการนาฟื้ นใจของคริ สตจักรในประเทศไทยจะเป็ นอย่างไร และที่ทราบแน่นอน หลังจากอจ. พ่วงพบ
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มรสุ มชีวติ แทบไม่มีใครต้อนรับท่าน เห็นเป็ นคนหัวดื้อหัวรั้น นัน่ เป็ นการประกาศอเปหิ ของฝรั่ง แต่ใน
สายตาของคนไทยมิได้ดูแคลนท่านเลย รายงานการประชุมกรรมการอานวยการของสภาฯ 6-8
พฤศจิกายน 1946 อจ.ทองคาได้รับเลือกตั้งให้เป็ นหัวหน้ากองเผยแพร่ ส่ วน อจ. พ่วงทาหน้าที่เป็ น
หัวหน้าการฟื้ นฟู อจ. จอห์น เอกิ้น เป็ นกรรมการฟื้ นฟูร่วมจากฝ่ ายมิชชัน่ ทั้งสองคนได้ทางานคู่คี่กนั มา
ไปไหนไปด้วยกัน เห็นคนหนึ่งก็ตอ้ งเห็นอีกคนหนึ่ง เรื่ องนี้จะกล่าวในตอนต่อไป
อจ. พ่วงมีความทุกข์ใจบางครั้งท้อถอยที่จะหาใครสนับสนุนงานที่แพร่ ก็แสนยาก ตนเองต้อง
ให้ภรรยาเลี้ยงระหว่างที่ออกไปทาการศาสนา นานประมาณ 1 ปี 10 เดือน อจ. โพสต์ จากราชบุรีได้มา
ติดต่อท่านขอลงไปช่วยงานที่ราชบุรี ท่านและครอบครัวตัดสิ นใจไปตามคาเชิญในราวปี 1934 ส่ วนคน
ที่กลับใจจากผลงานการนาฟื้ นใจที่แพร่ ก็ได้มอบให้กบั คริ สตจักรจัดการต่อไป ก่อนย้ายจากแพร่ ภรรยา
ให้กาเนินบุตรอีกคนเป็ นหญิง ชื่อ พรรณี อรรฆภิญญ์ และเมื่อย้ายเข้าราชบุรีไปประจานานถึง 13 ปี เกิด
บุตรอีก 3 คน แต่เสี ยชีวติ 1 คนเป็ นชายพอมาอยูร่ าชบุรีท่านได้รับความสะเทือนใจเรื่ องการเงินอีก
ทางาน 3-4 ปี แรกกับอจ. โพสต์ในงานประกาสเผยแพร่ โดยตรงได้เงินเดือนครั้งแรก 65 บาท ต่อมาอจ.
โพสต์ บอกว่าทางบอร์ ดเมืองนอกตัดเงิน เงินไม่พอส่ งจาเป็ นต้องตัดเงินเดือนละ 5 บาททุกเดือน ซึ่งมัน
ก็นอ้ ยอยูแ่ ล้วลูกที่อยูใ่ นความรับผิดชอบตั้ง 5 คน จึงเกิดไม่สบายใจขึ้น ครั้งหนึ่งตนเคยคิดว่าจะขอ
ทางานไม่กินเงินเดือนอีก พอมาโดนเข้าอย่างนี้ท่านรู ้สึกขมขื่นใจเป็ นที่สุด ท่านจึงปรึ กษาภรรยาว่าจะทา
อย่างไรในเรื่ องนี้ “พันธลีฉนั เบื่อเหลือเกิน เงินเดือนลดเดือนละ 5 บาท เป็ นการอับอายขายหน้ามาก”
ภรรยาจึงตอบว่า
“ขอให้อดทนรับไปอีกสองสามเดือนเพื่อจะมีเวลาพอวิง่ เต้นหาทุนสารองค้ าจุน
ครอบครัวต่อไป แต่ขอป๋ าอย่าได้ละทิ้งงานของพระเจ้า ฉันยินดีรับผิดชอบเรื่ องกินอยูข่ องครอบครัวทุก
อย่างป๋ าจะต้องประกาศศาสนา” คาตอบจากภรรยาแสนดีช่างชื่นใจเหลือเกินจะหาภรรยาอย่างนี้ที่รัก
พระเจ้าได้ที่ไหน สู ้อดทนค้าขายตั้งร้านตัดเสื้ อเลี้ยงครอบครัว เพื่อให้สามีทางานพระเจ้าจนถึง
สงครามโลกครั้งที่สองในระหว่างสงครามเอเชียบูรพาคุกรุ่ นไปด้วยการประหัตประหาร ลูกระเบิดทิง้
ลงราชบุรีไม่เว้นแต่ละวัน ได้เห็นความตายอยูแ่ ค่เอื้อม แต่ครอบครัวนี้ไม่มีใครเป็ นอันตรายเลย
ทรัพย์สินเสี ยบ้างเล็กน้อย ตลอดระยะแห่งความทุกข์เข็ญ ภรรยาของท่านทางานตัวเป็ นเกลียว เป็ นเอ
เย่นจาหน่ายจักรซิ งเกอร์ ก็เอา เพื่อจะได้เอาตัวรอดจากความอดอยาก และในเวลาเดียวกันก็ทกั ท้วงสามีมิ
ให้ทางานอะไรอื่นนอกจากงานของพระเท่านั้นโดยที่ตนเองยอมทางานหนักหาเงินจากการเป็ นผูแ้ ทน
จาหน่ายจักรเย็บผ้าตั้งร้านสอนตัดเสื้ อดัดผม เพื่อหารายได้จากผลกาไรมาช่วยจุนเจือครอบครัว ถึงแม้วา่
สามีจะไม่มีเงินเดือนแล้ว นางก็มิได้เป็ นห่วง ฝากชีวิตของครอบครัวไว้กบั การทรงนาของพระเจ้า เพียง
ขอให้สามีของนางทางานของพระเจ้าเต็มเวลาไม่ตอ้ งไปหากินทางอื่นนางก็รู้สึกพอใจแล้ว
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ตอน 6 พ่วงคนเก่ ำตำยเสี ยแล้ ว
ชีวติ ที่แสนทรหดของอจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ ได้เคยบุกป่ าฝ่ าดงมาหลายสิ บจัดหวัด เป็ นผูท้ ี่
เข้มแข็งในการประกาศเผยแพร่ หาใครเสมอมิได้ในสมัยนั้น ท่านอยูแ่ พร่ มิได้นิ่งดูดายเลย มีอุปสรรค
ซ้อนอุปสรรคในช่วงชี วติ นี้ จากพิษณุ โลกไปแพร่ จากแพร่ วกลงใต้เข้าไปรับงานที่ราชบุรีอีกครั้งหนึ่ง
อยูร่ าชบุรีได้ไม่นานท่านได้พบกับตัวเองเสี ยแล้วว่า
กาลังยืนอยูบ่ นปั ญหาเดียวกันกับระยะที่อยู่
พิษณุโลก (1931-1933) คือปัญหาการเงิน เสี ยงเล่าว่าตั้งแต่ยา้ ยจากแพร่ จิตใจของท่านวุน่ วายอยูก่ บั
ปั ญหาใหม่ ซึ่ งไม่ใช่เฉพาะการเงินอย่างเดียวท่านได้คิดถึงการบริ หารงานแบบใหม่ คือให้มิชชันนารี
ทั้งหลายสลายตัวเสี ยแต่ศาสนทูต เอช.จี. น็อกส์ มิชชันนารี ผูก้ าลังทาการอยูแ่ พร่ มีนโยบายไม่ตรงกับ
ความคิดของท่าน ทั้งสองคนมีอุดมคติไม่ตรงกัน มักเกิดขัดแย้งกันบ่อย ๆ ในวงสนทนา ท่านเป็ นคนมี
ทิฐิประจาตัวอยูแ่ ล้ว เลยประท้วงเอากับพวกฝรั่งโดยไม่ยอมรับเงินเดือน จะขอรับใช้คริ สตจักรต่าง โดย
ไม่ตอ้ งอาศัยเงินเดือนจากบอร์ ด ตั้งแต่น้ นั มาท่านเลยประกาศตัวบ่อย ๆ ว่าท่านทางานโดยไม่กิน
เงินเดือน คริ สตจักรต่าง ๆ ต้องพยายามเลี้ยงตัวเอง ปี 1934 เป็ นต้นมา ทางบอร์ดเมืองนอกได้มีนโยบาย
ให้คริ สตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทยเลี้ยงตนเอง เรี ยกว่านโยบาย “Slide Scale” ระยะต่อมาท่านคงเข้าใจ
ว่าเพราะเหตุไรท่านจึงถูกตัดเงินเดือน ๆ ละ 5 บาท แต่วา่ เงินที่ขาดไป 5 บาทนั้นท่านก็คงยังได้รับ
ตามเดิมแต่เป็ นเงินส่ วนถวายจากคริ สตจักรท้องถิ่นแทน แต่เมื่อตนได้ประกาศตัวไปแล้วว่าจะไม่รับ
เงินเดือนก็จะไม่ขอรับต่อไป วิธีเลี้ยงตนเองเป็ นทางหนึ่งจะนาให้คริ สตจักรไทยเจริ ญได้ ท่านยังคงรับ
ใช้คริ สตจักรตามปกติ อีกประการหนึ่งที่น่ากล่าวไว้ถึงเรื่ องการสลายตัวของมิชชัน่ ท่านต้องไปขัดใจกับ
อจ. โพสอีก ท่านประสงค์ให้คริ สตจักรไทยเป็ นอิสระแก่ตวั เองในด้านฉันทภาระต่าง ๆ ไม่ตอ้ งคอยมี
มิชชันนารี มาถือบังเหี ยนคุมงานคนไทย ลูกโตแล้วก็ควรไว้วางใจปล่อยให้ลูกรับผิดชอบตัวเอง แต่แล้ว
กลับตรงกันข้าม อจ. โพส บงการงานต่าง ๆ แล้วให้ท่านทาตาม ท่านทาอะไรถูกก็ตาหนิวา่ ทาผิด นาน
ไปท่านก็ทนไม่ไหวประจวบกับถูกตัดเงินเดือนด้วย เลยท่านตัดสิ นใจว่าไหน ๆ ไม่ลงรอยกันก็อย่ามี
อะไรผูกมัดกันดีกว่า ขอให้ท่านทางานอิสระไม่อยูใ่ ต้บงั คับใครเป็ นนายแก่ตวั เอง เมื่อลาออกไปแล้ว
ท่านทางานหนักขึ้นเพื่อแสดงให้รู้วา่ คนไทยไม่ใช่เด็กอมมือ วันอาทิตย์ก็ไปเทศนาตามโบสถ์ ทาเช่นนี้
เรื่ อยมาประมาณ 1 ปี ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง การสู ้รบปะทุรุนแรงขึ้นจนรัฐบาลประกาศสั่งให้ปิด
โรงเรี ยนมิชชัน่ และสถานนมัสการตามโบสถ์ทุกแห่ง แต่ท่านไม่ยอมหยุด ท่านแสดงตัวให้เห็นว่าการ
เป็ นคริ สเตียนควรทาอย่างไร โดยเปิ ดกั้นห้องเล็ก ๆ ภายในบ้านเช่าของท่านเป็ นที่นมัสการ ท่านต้องถูก
เพ่งเล็งและเต็มไปด้วยภัยอันตรายท่านอาจจะถูกจับในข้อหาสปายแนวที่ 5 ของฝ่ ายสัมพันธมิตรเมื่อไรก็
ได้พวกมิชชันรี ถูกทางการจับไปกักขังอยูท่ ี่บริ เวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท้ งั หมด พวกคริ สเตียนถูก
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บังคับให้ทาการสาบานตนเลิกจากการเป็ นคริ สเตียน แต่ท่านและครอบครัวยืนหยัดไม่ขอปฎิเสธพระเจ้า
ชัว่ ชีวติ
ยิง่ นานวันเข้าจิตใจของท่านถูกมารทดลองมากขึ้นจนคิดว่าจะไม่ไปร่ วมการงานกับใคร คิดเอง
ทาเอง จะเป็ นพยานเมื่อไหร่ อย่างไรก็ไม่ตอ้ งไปขึ้นกับองค์ประชุมหรื อกรรมการใดทั้งสิ้ น จิตวิญญาณ
ของท่านกาลังอ่อนลงไป เพราะท่านไม่ประสงค์จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นเมื่อมีจดหมายจากภาคส่ ง
ไปเรี ยนเชิ ญท่านเข้าประชุม ท่านจะไม่รับคาเชิ ญเลยและกล่าวว่า “จะไปทาไมกัน ไม่เห็นเป็ นเรื่ องเป็ น
ราวดีแต่พดู ดีแต่นดั ประชุมไม่เคยเห็นเกิดผลงานอะไรสักอย่าง” นานวันเข้ายิง่ ผิดหู ผดิ ตาภรรยาผูค้ อย
เฝ้ าสังเกตอยูเ่ งียบ ๆ ตกในปี 1946 หลังสงครามสงบแล้ว ทางภาคใต้ออกจดหมายเชิญท่านให้เป็ น
ตัวแทนในนามของภาคไปในการประชุมสภาสามัญที่ตึก วาย.เอ็ม.ซี .เอ. ถนนวรจักรพระนคร ท่านก็ปฎิ
เสธอย่างแข็งแรงไม่ยอมไปท่าเดียว คราวนี้ภรรยาผูเ้ ป็ นห่ วงใยวิญญาณจิตของสามีอดรนทนไม่ได้จึงไป
หนุนใจให้สามีทางานของพระเจ้าต่อไป เธอได้กล่าวว่า
“ป๋ าจะอยูโ่ ดดเดี่ยวอย่างนี้น่ะวิญญาณจิตจะตาย ควรที่ป๋าจะรับคาเชิ ญ และไปประชุมที่
กรุ งเทพฯ อย่าได้ห่วงทางบ้าน”
ท่านตอบ “อย่างไรฉันจะไม่ขอไป ฉันเหนื่ อยใจกับพวกนี้พอแล้ว อยูอ่ ย่างนี้ ดีกว่า คิดทาอะไรก็
ทาได้ ฉันไม่อยากช้ าใจอีก” ภรรยาเห็นท่าจะหมดหนทางแต่ไม่หมดมานะ เธออ้อนวอนไปร้องไห้ไป
จนสามีใจอ่อนลงและขอรับปากไปเพราะเห็นแก่ภรรยานั้น แต่ท่านหาได้รู้วา่ การทางานที่ไม่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นเป็ นการตายไปครึ่ งตัวแล้ว การประกาศถึงเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้ามิใช่ทาคนเดียว
ในการประชุมที่สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. วรจักร ได้เป็ นไปด้วยดีโดยตลอด แม้จะมีการถกเถียง
ในเวลาอภิปรายกันบ้างตามญัติต่าง ๆ ก็ตาม ท่านก็เข้าประชุมด้วยทุกครั้งตามระเบียบ มาถึงตอน
เลือกตั้งประธานสภาคริ สตจักร เพื่อแทน อจ. ประสก ชัยรัตน์ ที่ขอลาออกจากตาแหน่ง และในการ
ประชุมวันนั้น ปี 1946 ท่านได้รับเลือกตั้งให้เป็ นประธานสภาคริ สตจักรทาหน้าที่สืบต่อไป ท่านไม่ค่อย
เต็มใจรับนักแต่เมื่อไม่มีใครรับหน้าที่น้ ีท่านก็จะรับแม้วา่ จิตใจไม่พร้อมจะทาก็ตามการประชุมเสร็ จท่าน
เตรี ยมตัวเก็บข้าวของที่ห้องพัก เพราะมีผชู ้ วนท่านไปพักด้วยที่บา้ นใกล้สถานีรถไฟหัวลาโพง ปรากฏ
ว่าข้าวของของท่านหายไประหว่างประชุมเลือกตั้ง ทีแรกก็คิดว่า อจ. ทองคา เป็ นคนเก็บ อจ. ทองคาเอง
ก็ไม่ได้เก็บ ซ้ าของตนเองก็หายไปด้วย เป็ นจาพวกเสื้ อผ้าที่มีราคาในสมัยนั้น ท่านเสี ยใจมากซึ่ งเรื่ อง
ทานองนี้ไม่ควรจะเกิดขั้น ของคนอื่นก็หายหลายคนแต่ไม่หายทั้งชุด ชุดที่ท่านโปรดคือชุดที่เป็ นผ้าไหม
ไทยซึ่ งคุณแม่ให้สมัยอยูน่ ครพนม ตั้งใจไว้วา่ จะใส่ ชุดนี้เวลาตายไปกับหลุมฝังศพ ภรรยาทราบว่าสามี
เสี ยใจและรู ้วา่ เสื้ อผ้าชุดนั้น มีความหมายกับท่านอย่างไร จึงกล่าวกับท่านว่า
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“ไหน ๆ ก็หายไปแล้ว ถึงป๋ าเสี ยใจไปก็ไม่ได้คืนมาอีก ขอให้ป๋าเริ่ มต้นชี วติ ใหม่เถอะ อจ. พ่วง
คนเก่าตายเสี ยแล้ว ตายไปพร้อมกับผ้าชุดนั้น ต่อนี้ไปขอให้เป็ น อจ. พ่วง คนใหม่ก็แล้วกัน”
จากคากล่าวนี้ท่านจึงได้สติ ถึงจะไม่ทาให้ท่านเปลี่ยนใจปุ๊ ปปั๊ บเป็ นคนใหม่ทนั ทีก็ตาม จนท่าน
เกิดใหม่จึงรู ้วา่ คาคมที่ภรรยากล่าวนี้หมายถึงการตายและการเกิดใหม่ทางฝ่ ายวิญญาณจิต
ยิง่ วันเวลาผ่านนานวันขึ้นท่านบ่นบ่อยครั้งว่าไม่อยากเป็ นนายกสภาฯ เกิดการต่อสู ้ในจิตใจของ
ท่านจนล้มป่ วยลงในวันกาหนดประชุมต่อมา อาการไข้หนักทรุ ดฮวบอย่างน่าใจหาย ท่านไม่สามารถ
เข้าประชุมได้ หมอบอกกับภรรยาว่าท่านเป็ นมาเลเรี ยขึ้นสมอง ที่สุดจึงนาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลของ
หมอซุย้ เลียนษี ที่เพชรบุรี ผูเ้ คยรักใคร่ สนิทสนมกันมานานนับสิ บ ๆ ปี ครั้งสมัยยังอยูเ่ พชรบุรี ขณะที่
ป่ วยอยูม่ ีคนมาส่ งข่าวว่าทางเชียงรายมีผหู ้ ญิงคริ สเตียนหลายคนถูกขังคุก บางคนท้องและทาการคลอด
ในคุก อจ. บุญมาก กิตติสาร ก็หาทางช่วยไม่ได้ อาจารย์พว่ งได้ยนิ เรื่ องนี้ ท่านรู ้สึกสงสารอย่างจับใจ
และคิดว่าต้องมีคนไปช่วยจึงจะออกมาได้ จึงอธิ ษฐานบนเตียงขณะป่ วยขอให้ท่านหายป่ วยแล้วจะได้ไป
จัดการทันที พออธิ ษฐานอย่างนั้นแล้วไข้กลับทรุ ดหนักลงไปอีก แทนที่จะเป็ นมาเลเรี ยอย่างเดียวกลับ
เป็ นไข้ไทฟอยด์ซอ้ นขึ้นอีก หมดซุ ย้ เห็นอาการเพียบจนไม่แน่ใจว่าท่านจะมีชีวติ อยูไ่ ด้หรื อไม่ จึง
ตัดสิ นใจแจ้งให้ภรรยาและครอบครัวทราบ
“ฉันไม่รู้วา่ อจ. พ่วงจะรอดหรื อไม่ ถ้ารอดก็น่าอัศจรรย์มากทีเดียว” หมอกล่าวอย่างกังวล ทุก
คนกลัวท่านจะจบชีวติ ในวัยที่ฉกรรจ์เช่นนี้ หากมีชีวิตคงจะทางานให้เกิดประโยชน์กบั คริ สตจักรไม่
น้อยต่างคุกเข่าลงอธิ ษฐานอ้อนวอนขอพระเจ้าไว้ชีวติ อธิ ษฐานกันบ่อย ๆ จนอาการท่านทุเลาดีข้ ึนเป็ น
ลาดับจนหายเป็ นปกติ
วันที่ท่านได้รับคาสั่งจากหมอว่าสามารถทางานได้แล้ว ท่านรี บส่ งข่าวไปทางภาคเหนื อว่า ท่าน
เองจะขออาสาไปช่วยพี่นอ้ งคริ สเตียนให้พน้ จากการกักขังที่เชียงราย เผอิญว่าภรรยารู ้จกั กับคุณสมพร
บุญญาคุปต์ นักเรี ยนนอกผูเ้ ข้าใจดีเรื่ องคริ สตศาสนา เป็ นบุตรชายของแม่ทพั ภาคพายัพ จึงได้ขอร้องให้
ช่วยเขียนจดหมายแนะนาตัว อจ. พ่วง แก่คุณพ่อที่รับราชการประจาอยูท่ างเชียงราย ให้ความกรุ ณาเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือจดหมายกล่าวถึงความเป็ นไปเรื่ องความเชื่ อและความจริ งเกี่ยวกับพวกคริ สเตียนที่ถูก
กักขัง ผลที่ได้รับคือคริ สเตียนเหล่านั้นพ้นโทษหมดทุกคน
เป็ นงานชิ้นแรกที่ท่านได้ทาหลังจากได้เป็ นพ่วงคนใหม่แล้ว ท่านได้กลับคืนมาสู่ สังเวียนอีก
ครั้งหนึ่งในการจรรโลงคริ สตศานสาในประเทศไทยให้รุ่งเรื องต่อไป กิจการของท่านเจริ ญก้าวหน้า
อย่างหาสมัยไหนที่ผา่ นมาเทียบไม่ได้ ตัวท่านเองได้ถูกเลือกตั้งเป็ นประธานสภาคริ สตจักรถึง 4 สมัย
ติดต่อกัน ดังปรากฏในปฎิทินสมัยการรับหน้าที่วา่ ด้วยการเป็ นประธานสภา, เลขา, เหรัญญิกดังต่อไปนี้
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สภำคริสตจักรในประเทศไทย
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นองค์การซึ่งรวมคริ สตจักรในภาคเหนือและคริ สตจักรใน
ภาคใต้ เข้าเป็ นอันเดียวกัน มีการประชุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7-14 เมษายน 1434 ณ โรงเรี ยน
กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ถนนประมาวล พระนคร มีผเู้ ข้าประชุม 67 คน
ประธานของสภาคริ สตจักรคือ ศาสนาจารย์เปลื้อง สุ ทธิ คา
เลขาธิการสภาคนแรกคือ นางอาจวิทยาคม (มิสซิสยอร์ชบี. แม็คฟาร์แลนด์)

อาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
นายกกิติมศักดิ์ สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ปี ค.ศ. 1929 “ยังไม่ได้รับอนุ ญาตให้จดั ตั้งจากรัฐบาลตามกฎหมาย”
อาจารย์คล๊าก
นายก
อรจารย์นอร์ วดู
อุปนายก
มิสซิสแม็คฟาร์แลนด์
เลขานุการิ ณี
ศิษยาภิบาลเปลื้อง สุ ทธิ คา
เหรัญญิก
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ปี ค.ศ. 1934 สภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้รับอนุ ญาตจากรัฐบาลให้จดั ตั้งขึ้นได้ตาม
กฎหมาย โดยเลือกนายกคนแรกของสภาฯ และ ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน ประกอบด้วย
ปี ค.ศ. 1934-1936 ศจ. เปลื้อง สุ ทธิ คา
นายก
นางอาจวิทยาคม
เลขาธิการสภาฯ
ศาสนาจารย์บุญมาก กิตติสาร
ผูช้ ่วยเลขาธิ การสภาฯ
ศาสนาจารย์เล็ก ไทยง
เหรัญญิก
ปี ค.ศ. 1937-1939 ศาสนาจารย์เปลื้อง สุ ทธิคา
นายกสภาฯ
ศาสนสจารย์บุญมาก กิตติสาร
เลขาธิการสภาฯ
ศาสนาจารย์เล็ก ไทยง
เหรัญญิกสภาฯ
ปี ค.ศ. 1940-1941 ศาสนาจารย์เล็ก ไทยง
นายกสภาฯ
ศาสนาจารย์บุญมาก กิตติสาร
เลขาธิการสภาฯ
ปี ค.ศ. 1941-1942 ศาสนาจารย์เปลื้อง สุ ทธิ คา
นายกสภาฯ
ศาสนาจารย์บุญมาก กิตติสาร
เลขาธิการสภาฯ
ศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์
เหรัญญิกสภาฯ
ปี ค.ศ. 1942 นายมารค โมชดารา
ศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์
(1943-1945)
เหรัญญิกสภาฯ
ปี ค.ศ. 1943-1945 ศาสนาจารย์ประสก ชัยรัตน์
นายกสภาฯ
ศาสนาจารย์บุญมาก กิตติสาร
เลขาธิการสภาฯ
ปี ค.ศ. 1946-1948 ศาสนาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
นายกสภาฯ
ศาสนาจารย์บุญมาก กิตติสาร
เลขาธิการสภาฯ
ศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์
เหรัญญิกสภาฯ
ปี ค.ศ. 1948-1950 ศาสนาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
นายกสภาฯ
อาจารย์ศรัณย์ ชัยรัตน์
เลขาธิการฯ
ศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์
เหรัญญิกสภาฯ
ปี ค.ศ. 1951-1953 ศาสนาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
นายกสภาฯ
ศาสนสจารย์เล็ก ไทยง
เลขาธิการสภาฯ
ศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์
เหรัญญิกสภาฯ
ปี ค.ศ. 1953-1958 ศาสนาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
นายกสภาฯ
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ศาสนาจานซ์เล็ก ไทยง
เลขาธิการสภาฯ
ศาสนาจารย์จรู ญ วัชยั ดิษฐ์
เหรัญญิกสภาฯ
ปี ค.ศ. 1959-1962 (ประชุมสภาสมัยสามัญ เดือนเมษายน 1959 ที่เชียงใหม่)
อาจารย์เจริ ญ วิชยั
นายกสภาฯ
(ดารงตาแหน่งประมาณ 12 เดือน แล้วลาออกจากตาแหน่งนายกสภาฯ คณะกรรมการ
เลือกอาจารย์หมวก ไชยลังการณ์ รั้งตาแหน่ง นายกสภาฯ สื บแทน)
อาจารย์เจริ ญ วิชยั (1959-1960)
อาจารย์หมวก ไชยลังการณ์ (1960-1962)
ศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์
เลขาธิการสภาฯ
คุณสุ ธี คุณานุกร
เหรัญญิกสภาฯ
คณะกรรมการให้ศาสนาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ ดารงตาแหน่งเป็ น
นายกสภากิตติมศักดิ์ของสภาคริ สตจักรตลอดไป
ปี ค.ศ. 1963-1966 (ประชุมสภาสมัยสามัญ เดือนธันวาคม 1962 ที่วฒั นาวิทยาลัย)
อาจารย์หมวก ไชยลังการณ์
นายกสภาฯ
ศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์
เลขาธิการสภาฯ
คุณสุ ธี คุณานุกร
เหรัญญิกสภาฯ
ปี ค.ศ. 1967-1970 (ประชุมสภาสมัยสามัญ เดือนธันวาคม 1966 ที่กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย)
ศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์
นายกสภาฯ
ศาสนาจารย์วเิ ชียร วัฒกีเจริ ญ
เลขาธิการสภาฯ
คุณสุ ธี คุณานุกร
เหรัญญิกสภาฯ
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ตอน 7 บิดำแห่ งกำรฟื้ นใจ
อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ ได้ชื่อว่าเป็ น “บิดาแห่งการฟื้ นใจของประเทศไทย” ท่านเป็ นบุคคลแรก
ของคริ สตจักรที่ริเริ่ มงานใหญ่ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ที่คริ สตจักรศรี พิมลธรรม เพชรบุรี
เป็ นสถานที่เริ่ มต้นงาน “สัปดาห์แห่งการฟื้ นใจ” ของท่าน เรื่ องนี้เกิดตั้งแต่ปี 1930 นานถึง 40 ปี แล้ว ไม่
มีผใู ้ ดได้บนั ทึกไว้ เพียงแต่เราได้พบรู ปถ่ายสมัยนั้น และจากคาบอกเล่าต่อมาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเขา
เหล่านั้นมีความทรงจาได้แม่นยาว่าปี เริ่ มประวัติศาสตร์ แห่งการฟื้ นใจ อจ. พ่วงได้จดั ทากันอย่างไร
ตาราที่แปลออกเกี่ยวกับสัปดาห์แห่งการฟื้ นใจนั้นเป็ นหนังสื อชื่ออะไรก็จาไม่ได้ แต่ที่แน่นอนคือ เป็ น
เอกสารที่ไม่รวมเป็ นเล่ม แต่เป็ นหนังสื อพิมพ์รายเดือน ซึ่ งมีความหมายที่ถอดมาเป็ นภาษาไทยตรง ๆ ว่า
“สัปดาห์แห่งการเน้นทางศาสนา” แต่เรามักเรี ยกกันจนติดปากจนทุกวันนี้ วา่ “การนาวิญญาณ” ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากคาว่า “ONE WIN ONE” “วัน วิน วัน” ซึ่ งครั้งนั้นท่านได้เขียนติดไว้ที่ดา้ นขวามือของฝา
ผนังโบสถ์ศรี พิมลธรรม เป็ นภาษาอังกฤษ แปลว่า “คริ สเตียนคนหนึ่งจะต้องนาอีกคนหนึ่งมาเป็ นคริ ส
เตียน หรื อ “คนหนึ่งนาคนหนึ่ง” ท่านได้แปลเองเป็ นแบบภาษาชาวบ้านว่า “นกต่อนก” เวลานักต่อ
นกเขาทั้งหลายจะไปจับนกเขาเขาจะเอานกตัวหนึ่งไปขันล่อเพื่อจะได้อีกตัวหนึ่งมาติดกับดัก
ต่อมามักใช้คาว่า “การฟื้ นฟูนาวิญญาณ” คานี้คุน้ หูจนนามากล่าวเปรย ๆ ว่า “ฟื้ นแล้วก็ฟู” “ฟู
แล้วก็แฟบ” คราวเรี ยกร้องให้คนกลับใจวันสุ ดท้ายก็มีมาก นาน ๆ ก็หายไป สถิติการฟื้ นฟูบางแห่งมี
ปริ มาณสู งเช่น 105 คน เป็ นต้น ดีอยูพ่ กั เดียวผ่านไปสักครึ่ งปี ทาท่าอ่อนกาลังลงจนแฟบ จึงพูดกันติด
ปากว่า ฟื้ นฟูฟูแล้วก็แฟบ
ท่านมีความเชื่ อว่าการฟื้ นฟูจะต้องฟูจริ ง ๆ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลามาคานึงว่ามันจะแฟบ การพัฒนา
คริ สตจักรต้องก้าวหน้าต่อไป มิใช่มานัง่ สนทนากันถึงเรื่ องถอยหลัง ปั ญหา “แฟบ” เป็ นอีกหน้าที่หนึ่งที่
คริ สตจักรจะต้องเอาใจใส่ เลี้ยงดูติดตามจนกว่า สมาชิกใหม่จะเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในความเชื่อพระ
คริ สต์
มีผคู ้ นมากมายได้เห็นการทรงนาของพระเจ้าต่อชีวิตการงานของท่าน อจ. พ่วง ท่านมีพรพิเศษ
ซึ่ งบางคนในพวกเราจะไม่มีเช่นนั้นประกอบกับความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เอาจริ งเอาจัง ขณะที่อยูเ่ พชรบุรี
ท่านนานมัสการ หรื อเทศนาอยูก่ ็ดี ท่านคานึงถึงผูฟ้ ัง เพลงที่ใช้ร้องสนับสนุนคาเทศนานั้น เป็ นเพลง
ไทยนมัสการบทที่ 126 เพลงนี้เป็ นเพลงที่ท่านชอบมาก และร้องอยูบ่ ่อย ๆ เทศนาก่อนครึ่ งหนึ่งของเวลา
เทศน์ แล้วนาเพลงนี้มาร้องสลับ ร้องจบก็เริ่ มเทศนาครึ่ งหลังต่อไปจนจบ ท่านใช้เวลาเทศนาอย่างน้อย
30 นาที ส่ วนการร้องเพลงนี้ ท่านร้องด้วยตนเอง ซ้ า ๆ ซาก ๆ ท่านเองก็รู้ตวั ว่าไม่ใช่นกั ร้อง ตลอดชีวติ
ของท่านร้องเพลงไม่เก่ง อ่านโน้ตไม่ออก เพลง 126 ท่านร้องผิดแล้วก็ข้ ึนต้นใหม่ ถ้าร้องผิดอีกก็ต้ งั ต้น
32

ร้องใหม่อยูอ่ ย่างนั้นจนร้องถูกและจบข้อ
แสดงถึงจิตใจที่รักจะร้องเพลงนี้เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจคา
เทศนาของท่าน ซึ่ งไม่ได้คานึงว่าทานองนั้นจะผิดหรื อถูก ทาให้ผฟู ้ ังเข้าใจเจตนาดี ของท่านที่พากเพียร
พยายามจะให้ผฟู ้ ังเข้าใจถึงน้ าพระทัยของพระเจ้านั้นมีอย่างไรกับผูฟ้ ัง จึงไม่มีใครถือสากัน
เนื้อเพลงบทที่ 126
1. ข้าต้องไปแต่ตวั อย่างนี้หรื อ
พบผูช้ ่วยอย่างนี้ดีหรื อ
ไม่ได้ทาอะไรถวายเลย
ไม่มีสิ่งใดมาในมือ
(ร้องรับ) ข้าต้องไปแต่ตวั อย่างนี้หรื อ พบผูช้ ่วยอย่างนี้ดีหรื อ ไม่ทนั หาวิญญาณถวายท่าน ข้า
จะต้องไปแต่ตวั หรื อ
2. ใช่วา่ ข้าจะกลัวความตายนั้น
เพราะผูช้ ่วยทรงโปรดข้าแล้ว
แต่จะไปแต่ตวั เข้าเฝ้ าพลัน
ข้าเป็ นทุกข์ใจไม่ผอ่ งแผ้ว
3. โอเดือนปี ที่เสี ยไปเปล่าเปล่า
ถ้าข้าเรี ยกให้กลับมาได้
จะถวายแด่องค์ผชู ้ ่วยเรา
และยอมทาตามชอบพระทัย
4. โอพวกเราตื่นขึ้นเร็ วเร็ วเข้า
รี บกระทาการเมื่อยังวัน
ความตายนั้นเปรี ยบเหมือนเงาตามเรา
จงรี บช่วยวิญญาณให้ทนั
มีเรื่ องเล่ามาว่าการที่ท่านเทศนานั้น ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้บ่อยที่สุดระยะแรกคือ พระธรรมสดุดี
บทที่ 91: 3-8
“ด้วยพระองค์จะทรงช่วยท่านให้พน้ จากบ่วงแร้วของนายพราน และให้พน้ จากโรคร้ายนั้น
พระองค์ทรงปกคลุมท่านไว้ดว้ ยปี กของพระองค์ และท่านจะอาศัยอยูใ่ ต้ปีกของพระองค์
ความสัตย์ธรรมของพระองค์เป็ นโล่และดั้งท่านไม่ตอ้ งมีความกลัวสะดุง้ ในเวลากลางคืน, ไม่
ต้องกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในเวลากลางวันไม่ตอ้ งกลัวโรคห่ าที่ระบาดไปในเวลามืด หรื อโรคพิษที่ลา้ ง
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ผลาญในเวลาตะวันเที่ยงเขาจะล้มลงตายริ ม ๆ ท่านพันคน และที่มือข้างขวาของท่าน ตาของท่าน จะ
แลดูเท่านั้น และจะได้เห็นการตอบแทนต่อคนชัว่ ”
การเริ่ มจัดสัปดาห์แห่งการฟื้ นฟูในคริ สตจักร ท่านได้เริ่ มต้นขึ้นกับคณะธรรมกิจของคริ สตจักร
ก่อน ภายหลังให้ทางศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจกาหนดเวลาแต่เนิ่ น ๆ และขอให้มีการจัดการนา
วิญญาณ (สมัยใหม่บางคนชอบเรี ยกว่า สัปดาห์แห่งการพัฒนาจิตใจ) มีกาหนด 7 วัน ตอนครั้งแรกดู
เหมือนมีเวลาเกริ่ นข่าวล่วงหน้าให้สมาชิกทราบประมาณสัปดาห์เดียว ระยะหลัง ๆ ท่านขอให้แจ้งให้
สมาชิกทราบล่วงหน้านาน 2 เดือน จนถึง 1 ปี เพื่อจะได้จดั ตั้งกองอธิ ษฐานอย่างน้อยสุ ดอาทิตย์ละ 2
ครั้ง จนถึงวันทาการเทศนาฟื้ นฟู ด้านศิษยาภิบาลจะต้องเลือกข้อพระคัมภีร์ที่เหมาะสมเป็ นเรื่ องเล่า หรื อ
เทศนาเร้าใจบรรดาสมาชิก เช่น
“ข้าวในนาสุ กเหลืองอร่ ามแล้ว ขอให้เรามาระดมกาลังกันไปเก็บเกี่ยว”
“วิธีที่พระเยซูคริ สต์สนทนากับนิโกเดโม, สนทนากับหญิงชาวสะมาเรี ย เป็ นต้นฯ” ซึ่งจะเป็ น
เหมือนตาราคู่มือช่วยแนะนาสมาชิกทั้งหลายก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวว่าจะทาอย่างไร
สิ่ งที่ท่านเน้นต่อไปคือการอธิ ษฐาน จะต้องมีท้ งั ส่ วนตัวและรวมกัน สัปดาห์สาคัญนี้ จะต้อง
อาศัยการอธิ ษฐานอย่างร้อนรน และมีเป้ าคือคนหนึ่ง ๆ จะต้องมีเป้ าว่า ตนจะอธิ ษฐานเพื่อใครเพื่อพระ
วิญญาณจะนาเขามารับเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ อย่างน้อยต้องมีในใจคนละคน จะเป็ นใครก็ได้ เป็ นญาติ
มิตรหรื อครู อาจารย์ นักเรี ยน ฯลฯ พอถึงกาหนดวันเริ่ มเทศนาวันแรกจะต้องลาดับหัวข้อเทศนาให้เป็ น
เรื่ องราวแต่ละชุด อาจจะเทศนาวันละหลาย ๆ ครั้งในหัวข้อเรื่ องเดียวกันได้
วันแรก
เรื่ องพระเจ้า, พระคริ สตคัมภีร์
วันที่สอง
เรื่ องมนุษย์ หรื อการทรงสร้าง
วันที่สาม
เรื่ องความบาป
วันที่สี่
เรื่ องการไถ่โทษ
วันที่หา้
เรื่ องสารภาพความผิดบาป
วันที่หก
เรื่ องพระเยซูคริ สต์, ชีวติ นิรันดร์
วันที่เจ็ด
การกลับใจบังเกิดใหม่
แนวนี้ท่านได้วางไว้ บรรดานักเทศน์ท้ งั หลายยังผลได้ใช้กนั ทัว่ ไปจนทุกวันนี้ ไม่วา่ จะเริ่ มชุด
ใดตอนไหนก่อนก็จะต้องวนเวียนกันจนครบ 7 รายการดังกล่าว แต่จะต้องไปสรุ ปลงที่ “องค์พระเยซู
คริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอด” วันสุ ดท้ายผูเ้ ทศนาจะเรี ยกร้องให้ที่ประชุมถวายตัว,
ส่ วนศิษยาภิบาล, ผูป้ กครองและมัคนายกจะต้องทาการต้อนรับผูส้ นใจ, เชื้อเชิญคนกลับใจใหม่ดว้ ย
เช่นเดียวกับผูเ้ ทศนา สมาชิกคนอื่น ๆ จะต้องมีส่วนร่ วม อาจจะกระจายเป็ นพวก ๆ เป็ นชั้น ๆ เหมือนกับ
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พระเยซูคริ สต์ทรงรับสั่งใช้อคั รสาวกไปทีละ 2 คนและ 70 คน รายละเอียดเรื่ องนี้ จะได้กล่าวในบท
ต่อไปถึงศิลปะหรื อวิธีการอันแยบยลที่เป็ นเงื่อนไขอันสาคัญที่ท่านได้วางไว้เป็ นแบบฉบับ เท่าที่กล่าว
มาพอสังเขปนี้เป็ นแต่แสดงให้เห็นถึงการเริ่ มต้นงานระยะแรก ๆ ของท่านทากันอย่างไร ท่านมีแบบการ
เทศนาฟื้ นฟูของท่านเอง และเงื่อนไขที่ท่านทาไว้น้ นั ท่านถือว่าเป็ นเรื่ องจาเป็ นเมื่อท่านไปคริ สตจักร
ไหนหรื อสถาบันใดเพื่อทาการฟื้ นฟู คริ สตจักรนั้นหรื อสถาบันนั้น ๆ จะต้องรับเงื่อนไขของท่าน และ
ต้องทาอย่างเคร่ งครัดทุกคนจะต้องกลมเกลียวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องร่ วมมือกัน ทุกคนไม่เว้น ยิง่
เป็ นกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ในสถาบันนั้น ๆ จะต้องให้การร่ วมมือเป็ นพิเศษ ถ้าใครกล่าวกับท่านว่า
“ผมหรื อดิฉนั คงทาไม่ได้มาได้ไม่ตลอดเวลา, ร่ วมอธิ ษฐานไม่ได้, หาเป้ าไม่ได้” ในทานองนี้ท่านจะไม่
ยอมทา หรื อไม่ก็เลิกทาการฟื้ นใจ แล้วไปหาที่อื่นที่จะรับเงื่อนไขของท่านต่อไป และวิธีของท่านก็
เกิดผลจริ ง ๆ ดังคราวไปฟื้ นฟูที่คริ สตจักรทางแจ้ห่ม ลาปาง มีผกู ้ ลับใจรับเชื่อถึง 105 คน ผูท้ ี่ร่วมทีมกับ
ท่านหรื อคนที่กลับใจเนื่ องจากฟังคาเทศนาของท่านก็ยงั มีชีวติ อยูจ่ นทุกวันนี้
เอกสารต่าง ๆ ที่ท่านเขียนเองมีนอ้ ยมากที่จะค้นหามาตีพิมพ์ให้เห็นถึงวิธีการของท่านว่าท่านมี
หลักการอย่างไร เท่าที่คน้ หาได้มีอยู่ 2 เรื่ องใหญ่ คือข้อความที่เขียนเป็ นโครงกำรเผยแพร่

คริสตศำสนำ คงเขียนราวปี 1960 ก่อนท่านเสี ยชีวิตสัก 3 ปี และข้อความที่นกั ศึกษาผูห้ นึ่งของ
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมได้บนั ทึกไว้คราวที่ท่านไปสอนวิชาว่าด้วย
กำรประกำศและกำรนำ
วิญญำณ ในปี 1961 หลักสูตร-ธรรมศึกษา มีดงั ต่อไปนี้
โครงกำรเผยแพร่ คริสตศำสนำ
1. ภาคหรื อคริ สตจักรจงพยายามขยายเขตของตนให้กว้างขวางออกไปโดยการตั้งคริ สตจักรขึ้น
ก่อนตั้งเป็ นคริ สตจักรต้องพิจารณาในหมวดนั้นว่า มีกี่ครอบครัว ที่หลักฐานมัน่ คง เช่นมีที่ดินหรื อไร่ นา
เป็ นต้น ทั้งนั้นเมื่อตั้งเป็ นคริ สตจักรแล้วจะได้ไม่โยกย้ายไปที่อื่น ขอให้ภาคและคริ สตจักรได้พยายาม
ให้หมวด คริ สเตียนนั้นเห็นว่า การเป็ นคริ สตจักรนั้นเป็ นของสาคัญ และเป็ นเกียรติแก่พระเจ้า
2. การเผยแพร่ คริ สตศาสนานั้นมีอยู่ 2 วิธี
วิธีทหี่ นึ่ง คือการหว่านพืช วิธีน้ ีพระเยซูก็ได้ทรงใช้พวกศิษย์ไปประกาศทีละ 2 คนและ 70 คน
วิธีทสี่ อง คือ การเก็บเกี่ยว ในวิธีที่สองนี้พระเยซูได้เน้นและเป็ นห่วงใยอย่างมากมาย ดังปรากฎ
ในพระคัมภีร์ยอห์น 4:35-38, มัทธิว 9:37-38, ลูกา 10:2-3 บางคนไม่เข้าในคาที่วา่ เก็บเกี่ยว ชาวนาเมื่อ
เก็บเกี่ยวแล้วก็นาไปนวด เมื่อนวดเสร็ จแล้วก็นาข้าวนั้นเก็บไว้ในยุง้ ฉาง ความหมายอันนี้ก็ได้แก่นาคน
เข้ารับศีลในคริ สตจักรนั้นเอง ถ้าชาวนาเป็ นแต่หว่านแต่ไม่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นก็เสี ยหมดฉันใดใน
คริ สตจักรถ้าไม่มีคนรับศีล คริ สตจักรนั้นก็ตายเสี ยแล้ว การเกี่ยวนั้นเป็ นหน้าที่ของชาวนาทุกคน การนา
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คนเข้ารับศีลก็เป็ นหน้าที่ของคริ สเตียนทุกคนด้วย คริ สเตียนทุกคนต้องมีเป้ าหมายไว้วา่ ในปี หนึ่งจะนา
คนหนึ่งให้ได้หนึ่งคนแล้วลงชื่อเป้ านั้นไว้ในสมุด แล้วทาการติดต่อกับเขา ช่วยเหลือในทุกทางเท่าที่เรา
จะทาได้ และอธิ ษฐานขึ้นเป็ นพิเศษ ในอาทิตย์หนึ่งต้องอธิ ษฐานเพื่อเป้ าที่เราได้จดชื่ อเขาไว้แล้วในรอบ
หนึ่งปี ทุกคริ สตจักรควรทาการเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งเป็ นอย่างน้อยหัวหน้าคริ สตจักรต้องเทศนา เร้า
ใจคริ สตสมาชิกให้หาเป้ าทุก ๆ คนถ้าหัวหน้าไม่กระตุน้ เตือนให้สมาชิกหาเป้ า เขาก็คงนิ่งเฉยไม่เอาธุ ระ
ในการนี้ การเก็บเกี่ยวก็คงไม่เกิดผล ถ้าคริ สเตียนทุกคนนาคนหนึ่งได้ในปี หนึ่ง เวลานี้เรามีคริ สเตียนอยู่
สองหมื่นกว่าคน ปี หน้าเราจะมีคริ สเตียนสี่ หมื่นกว่าคน ภายในสามปี เราจะมีคริ สเตียนแสนกว่าคนแน่
แต่เรื่ องนี้ตอ้ งอาศัยหัวหน้าของคริ สตจักรมีใจร้อนรน การจึงจะสาเร็ จต้องมีใจกล้าใช้เขาไปทางาน ดัง
ปรากฏในหนังสื อโรม 10:14-15 ถ้าไม่มีใครใช้เขาไป เขาจะประกาศได้อย่างไร? เป็ นการโฆษณาภาค
และคริ สตจักรต้องประกาศผลคนกลับใจเข้าในคริ สตจักรสามเดือนต่อครั้ง เพื่อให้คริ สตสมาชิกทราบ
สิ่ งที่น่าสังเกตในเวลานี้ก็คือการรับศีลและการถวายเงินในภาคในคริ สตจักรไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสมควร

กำรเผยแพร่ และก้ำวนำวิญญำณ
พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสถึงความสาคัญของการประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณไว้กี่อย่าง
ดูพระ
ธรรมยอห์น 4: 35-38 วิธีการเผยแพร่ ของพระเยซูคริ สต์พระองค์ท่านได้กระทาอยู่ 2 อย่างใหญ่คือ 1.
การหว่าน 2. การเก็บเกี่ยว การหว่าน กับการเก็บเกี่ยวอันไหนสาคัญ และแตกต่างกันอย่างไร ดูพระ
ธรรมดังต่อไปนี้
พระธรรมมัทธิว 9: 37-38
พระธรรมลูกา 10: 2-3
พระธรรมโรม 10: 15
กำรหว่ ำนมีอยู่ 6 อย่ำงด้ วยกันคือ
1.การเทศนาสั่งสอน 2. การร้องเพลง 3. การอธิ ษฐาน 4. การจาหน่ายพระคัมภีร์ 5. การตั้ง
โรงพยาบาลหรื อสถาบันต่าง ๆ 6. การทาบริ การด้วยการพัฒนาการต่าง ๆ
กำรเก็บเกีย่ วมีอยู่ 4 อย่ำงคือ
1.การสนทนาตัวต่อตัว 2. การชักชวนให้รับบัพติศมา 3. การออกไปทางานหลายคน 4.การ
อธิ ษฐานอย่างเอาจริ งเอาจัง
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เมื่อมีคนเชื่อต้ องให้ ศีลบัพติศมำทันที
พระธรรมต่อไปนี้บอกชัดถึงการให้บพั ติศมาทันทีแก่ผทู ้ ี่เชื่อคือ พระธรรม กิจการ.2: 41, 10:4448, 16:33-34
การที่ใช้ให้คนไปในการเกี่ยวหลายคนนั้นต้องเป็ นงานใหญ่ตอ้ งเตรี ยม ข้าวสุ กแล้วถ้าไม่เกี่ยวก็
จะเสี ยไป (ตัวอย่างปี หนึ่งน้ าท่วมที่ฟาร์ มเชียงราย ข้าวเน่า และตายมากมายเป็ นที่น่าเสี ยดายยิง่ ) การเก็บ
เกี่ยวต้องลงแขกเหมือนชาวนาเกี่ยวข้าวในนาของเขา ๆ มีการลงแขกกันเป็ นการใหญ่ การเก็บเกี่ยวผูท้ ี่
ออกไปทางานนั้นต้องได้รับการสนับสนุนได้รับการเร้าใจ มีกาลังใจที่จะทางาน การเก็บเกี่ยวนั้นต้องทา
ตาม
ตลันต์ที่เรามีอยู่ มีตลันต์เดียวก็ทา หากเอาฝังดินไว้ ไม่ทาก็จะมีโทษและได้รับคาต่อว่าจากนาย
ดังปรากฎในพระธรรม มัทธิ ว. 25: 14-30
ยุคแรกของการประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณสมัยต่อมาท่านจอห์น เวสเลย์ ได้เกิดมาทาการ
ใหญ่คือการประกาศฯ ในยุคมืด
ยุคที่สอง ท่านมูด้ ี
ยุคที่สาม ท่านบิลลี่ซนั เดย์
ยุคที่สี่ ท่านบิลลี่เกรแฮม
ท่านเหล่านี้นบั ว่าเป็ นผูเ้ กิดมาเพื่อทาการใหญ่ คือการประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณในยุคของ
ท่านและเกิดผลอย่างมหาศาล
ได้พดู มาแล้วว่าการประกาศฯ เป็ นการใหญ่ และการทางานใหญ่น้ ี ตอ้ งเตรี ยมไว้ล่วงหน้านาน ๆ
และเตรี ยมไว้อย่างดี เช่นการอธิ ษฐานร่ วมกัน การเตรี ยมเป้ า เตรี ยมสถานที่ ฯลฯ ในพระธรรม ยอห์น
4: 35-38
โทษของผู้ทไี่ ม่ ประกำศฯ โดยอ้ ำงว่ ำไม่ มีควำมรู้
1. จะถูกริ บทรัพย์ (สิ่ งที่พระเจ้าประทานให้)
2. จะต้องตกในนรก (ที่ทรมาน หรื อถูกทรมาน)
3. จะต้องถูกแช่งสาป จะเกิดวิบตั ิ
ดูพระธรรม มัทธิว 25: 24-30 พระธรรม 1 โคริ นธ์ 9:16
จงอธิ ษฐานทูลขอต่อเจ้าของการเกี่ยวให้ใช้คนไปในการเก็บเกี่ยวหลายคน การอธิ ษฐานขอก็จะ
ได้รับ นี่เป็ นคาสัญญาของพระเยซูคริ สต์ ในพระธรรมมัทธิว 7: 7-12 การฟื้ นฟูนาวิญญาณทุก ๆ ครั้ง ไม่
ว่าที่ไหน สิ่ งจาเป็ นที่สุดที่ตอ้ งทาคือ “ต้องมีการอธิษฐาน” อธิ ษฐานร่ วมกันให้มาก ๆ ทั้งก่อนที่จะมีการ
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ฟื้ นฟู และขณะที่กาลังฟื้ นฟูและต้องมีการอธิ ษฐานตลอดไปเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะระหว่างที่กาลังทาการ
ฟื้ นฟูน้ นั ต้องอธิ ษฐานให้มาก ๆ เป็ นพิเศษอย่างน้อยวันละ 3 ครั้งที่จะมีการอธิ ษฐานร่ วมกันคือเช้ามืด
บ่าย และกลางคืน

กฎ 10 ข้ อสำหรับกำรอธิษฐำนเพือ่ เตรียมกำรเผยแพร่
1. จงใช้เวลา 5-10 นาทีเข้าเฝ้ าพระเจ้าในที่สงัด นึกถึงแต่พระเจ้าผูเ้ ดียว ทาอย่างนี้ เป็ นกิจวัตร วิธี
นี้จะทาให้จิตใจเบิกบาน พร้อมเสมอที่จะรับใช้พระเจ้า
2. จงอธิ ษฐานด้วยคาง่าย ๆ โดยบอกความประสงค์ของเราต่อพระเจ้าแบบที่เราพูดกับบิดาของ
เราว่า เราต้องการอะไร อย่าใช้แบบอธิ ษฐานของคนอื่น พระเจ้าทรงเข้าใจคาพูดของแต่ละคน ในพระ
ธรรม โคโลสี 4:2-4 พระธรรม ยากอบ 1:5-8 ว่าจงสนใจอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ จงขอต่อพระองค์ในสิ่ งที่ขาด
3. จงอธิ ษฐานเมื่อเวลาทางานประจาวันของเรา ที่ไหนก็ได้ ในรถยนต์ ในเครื่ องบิน ในรถไฟ
ในสานักงาน นัง่ อยูก่ ็ดี หรื อเดินไปตามถนนก็ดีจงอธิ ษฐาน เวลาอธิ ษฐานในสถานที่เหมาะสมควรจะ
หลับตา อย่ามองดูสิ่งของโลกอื่น ๆ จงนึกแน่ใจว่าขณะที่เรากาลังอธิ ษฐานนั้นพระเจ้าทรงประทับอยูต่ ่อ
หน้าเรา เรากาลังพูดกับพระเจ้าหน้าต่อหน้า เราอยูใ่ กล้พระเจ้า
4. อย่าขอมากเกินไปเวลาอธิ ษฐาน จงขอบพระคุณพระเจ้าด้วย ขอบพระคุณในพระพร และ
ของประทานต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดพระราชทานให้ (ตัวอย่างมีทูตสวรรค์ถือกระจาดลงมาจาก
สวรรค์เพื่อรับคาอธิ ษฐาน ปรากฏว่ากระจาดที่เขียนว่า “ขอ” มีเต็มกระจาดที่วา่ “ขอบพระคุณ” มีนิด
เดียว,
5. จงอธิษฐานด้วยความเชื่ อมัน่ และด้วยใจจริ ง การอธิ ษฐานอย่างนี้จะมีแรงช่วยคุม้ ครอง
ป้ องกันบุคคลที่เราเป็ นห่ วง รัก เคารพในพระธรรม มาระโก 4:25 (ดู)
6. อย่าคิดเบื่อหน่าย เกียจคร้าน หรื อท้อถอยในการอธิ ษฐาน ความคิดก้าวหน้าเท่านั้นที่จะเกิด
ผลดี
7. จงแสวงหาความเต็มใจ หรื อมีความเต็มใจที่จะให้คาอธิ ษฐานหรื อสิ่ งที่ทูลขอทุกอย่างเป็ นไป
ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า มิใช่ตามความคิดของเราผูเ้ ป็ นมนุษย์ มักจะเห็นแก่ได้ พระเจ้าจะให้ของดีแก่
บุตรของพระองค์แน่ การอธิ ษฐานที่เกิดผลนั้นจะต้อง “กระทาตามด้วย” มิใช่สักแต่ขอ ขอ ขอ แล้วไม่
ทา มีหลายสิ่ งที่เราจะไม่ได้รับ และพระเจ้าก็จะทาไม่ได้ ถ้าเราไม่ทา พระธรรม ยากอบ 5:13-18 ยอห์น
11:39-44 พระเยซูสั่งให้คนอื่นกลิ้งศิลาออก และบอกให้แก้ผา้ ที่พนั ศพของลาซารัสออก
8. จงฝึ กหัดที่จะมอบตัว มอบชีวติ และมอบทุกสิ่ งไว้กบั พระเจ้าโดยการไม่กระวนกระวาย
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9. จงอธิ ษฐานเพื่อบุคคลที่ท่านไม่ชอบ การขัดเคืองใจกันเป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มัทธิ ว. 21: 18-22 และมาระโก 11:19-25 พระเจ้าทรงสาปต้นมะเดื่อเทศที่ไม่เกิดผล (ผูใ้ ดไม่เกิดผลก็จะ
ถูกแช่งสาปด้วย)
10. จงเขียนชื่อบุคคลที่ท่านจะอธิ ษฐานเผื่อไว้ในสมุดแล้วอธิษฐานเพื่อเขาทุก ๆ วัน การกระทา
อย่างนี้จะทาให้ท่านยิง่ รัก และเป็ นห่วงคนเหล่านั้นมากขึ้น และจะหาวิธีช่วยเขาให้มาถึงพระเจ้าอย่างไร
เอเฟโซ 6:18-20

วิธีนำวิญญำณทีพ่ ระเยซูคริสต์ ใช้
1. ทรงเทศนาสั่งสอน 2. ทรงช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ทนทุกข์ 3. ทรงอธิษฐานเพื่อศัตรู 4. ทรง
สนทนาตัวต่อตัว พระธรรมยอห์น 1: 43-51
กำรเทศนำ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงใช้สิ่งแวดล้อมเป็ นเรื่ องประกอบกับคาเทศนาของพระองค์
เช่น ภูเขา ทะเล นก ต้นไม้ เมฆ ลม สัตว์ พืช ฯลฯ การกระทาเช่นนี้ทาให้คนชอบฟังคาเทศนาของ
พระองค์มาก
กำรช่ วยเหลือคนเจ็บไข้ ทนทุกข์ พระเยซูคริ สต์ไม่เคยขับไล่คนที่มาหาพระองค์เพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์เลย แม้วา่ พระองค์ไม่ใช่เป็ นเศรษฐีมงั่ มีทรัพย์สิ่งของที่จะให้คนเหล่านั้น แต่
พระองค์ก็ทรงช่วยคนเหล่านั้นที่มาหาด้วยเต็มพระทัย
กำรอธิษฐำน เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สุด พระเยซูคริ สต์เคยอธิ ษฐานตลอดคืน และอธิ ษฐานจนพระ
เสโทเป็ นเลือด
กำรสนทนำตัวต่ อตัว เป็ นการเก็บเกี่ยวชนิ ดหนึ่งที่ดี ไม่วา่ พระเยซูคริ สต์จะทรงสนทนากับคน
ชนิดใด พระองค์ก็ได้พดู สนทนากับเขาด้วยเรื่ องสิ่ งที่เขารู ้ และพอจะเข้าใจได้ สนทนาตามความรู ้ที่เขามี
อยู่ เช่น สนทนากับนะธันเอล กับหญิงชาติสะมาเรี ย กับนิโกเดโม การใช้ปากในการสนทนาสาคัญ
(สุ นทรภู่กล่าวว่า “ปากเป็ นเอก”)

กำรสนทนำกับนะธันเอล
ฟิ ลิปได้พดู กับนะธันเอลอย่างไร ดู ยอห์น 1:45 ฟิ ลิปเมื่อพบพระเยซูคริ สต์เจ้าแล้วจึงเชื่อ แล้วจึง
ไปบอกแก่นะธันเอล ฟิ ลิปบอกนะธันเอลตามความเชื่ อของเขาเมื่อนะธันเอลไม่เชื่อฟิ ลิปก็จึงนานะธัน
เอลมาหาพระเยซู พระเยซูตรัสแก่นะธันเอลโดยที่พระองค์ทรงรู ้จกั นะธันเอลมาก่อนตั้งแต่เมื่อนะธัน
เอลอยูใ่ ต้ตน้ มะเดื่อเทศแล้ว ฉะนั้นในการสนทนาของเรากับใครก็ตาม เราควรจะสื บประวัตของคน ๆ
นั้นเสี ยก่อนว่าเขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เขามีนิสัยอย่างไรเพื่อเราจะได้สนทนากับเขาอย่างออกรส
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(ตัวอย่าง ท่านอาจารย์พว่ ง ไปขอเรี่ ยไรเงินสร้างสภาฯ ท่านเข้าไปหาคนที่มีเงินแต่ข้ ีเหนียว แต่ก็ได้เงิน
มาเป็ นจานวนมาก เพราะรู้จกั การสนทนาที่ดี)

วิธีนำวิญญำณอีกวิธีหนึ่ง
1. การสนทนาต้องสนทนาตามที่เขามีความรู ้อยูแ่ ล้ว ยอห์น 4:25-26 (ผูห้ ญิงชาวสะมาเรี ยรู้เรื่ อง
น้ า)
2. ในการสนทนาควรตั้งคาถามเพื่อให้เขาตอบ สุ ภาษิต. 20: 15
3. การสนทนาที่ดี ต้องให้โอกาสแก่ฝ่ายตรงข้ามพูด อย่าพูดคนเดียวทั้งหมด
4. การสนทนาต้องพยายามนาเขาให้เข้ามาสู่ เรื่ องของพระคริ สต์ ยอห์น 4: 25-26, 1 โกริ นโธ.
2:2, 1: 18, 1:22-24 กิจการ. 10: 39-40 1:22, 2:36, 3:15, 2:32
5. การสนทนาอย่าพยายามที่จะเอาชนะคู่สนทนา (แพ้เป็ นพระ ชนะ เป็ นมาร)
6. การสนทนาถ้าเป็ นได้ ไม่ควรกล่าวถึงศาสนาที่เขานับถืออยู่ นอกจากเขาจะถาม และเรารู้จริ ง
ๆ
7. การสนทนาที่ดี ต้องเล่าเรื่ องชีวิตของตัวเราให้เขาฟังก่อน และเป็ นพยานว่าทาไมจึงมาเชื่อ
พระเยซู มาระโก. 5:18-20
8. การสนทนาต้องทาตัวเป็ นเพื่อนที่หวังดีต่อคู่สนทนา 1 โกริ นโธ. 9:19-23
9. การสนทนาอย่าคาดคั้นให้เขารี บตัดสิ นใจเร็ วเกินไป
10. การสนทนาที่ดีตอ้ งยอมรับฟังเหตุผลของคู่สนทนาเสมอ
11. การสนทนาควรอ้างข้อความจากพระคัมภีร์ประกอบด้วยเสมอ ฮีบรู 4:12-13
ในการสนทนานั้นอย่าพูดมุสา ต้องเป็ นพยานตรงตามที่ตนรู ้เห็นจริ งอย่างที่ผหู ้ ญิงชาวสะมาเรี ย
คนนั้นที่เขาสามารถนาชาวสะมาเรี ยเป็ นอันมากมาหาพระเยซูคริ สต์ ผูห้ ญิงชาวสะมาเรี ยคนนั้นได้ยอม
เสี ยสละ “หม้อน้ า” ของเขา “ละหม้อน้ าไว้”
เปโตร อันดะเรอา ยอมเสี ยสละ อวน “เขาทิง้ อวนแล้วตามพระเยซูไป”
ยากอบ ยอห์น ยอมเสี ยสละบิดา
มัทธิว ซักคาย ” เงิน ทิ้งการเก็บภาษีแล้วตามพระเยซูไป
ผูเ้ ลี้ยงแกะ
” แกะ ทิ้งแกะไว้ที่ทุ่งนา
พระเยซูคริ สต์ก็ทรงสละอาหารที่พวกสาวกซื้ อมาให้ ยอห์น 4: 31

วินัยของกำรนำวิญญำณ
1. ต้องทาการของพระเจ้าด้วยความเชื่อมัน่ ยอห์น 21:4-6 โรม. 8:31
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2. ต้องทางานด้วยความอดทน 2 ทิโมธี 2:3-4, 12, 2 โคริ นธ์ 11:23-24
3. ต้องทาการบริ บูรณ์ทุกเวลา 1 โคริ นธ์ 15:58
4. ต้องทางานด้วยใจรัก 1 โคริ นธ์ 13:13
5. ต้องทางานอย่างมีเป้ าหมาย ทาตามเป้ าหมาย โรม. 15:20
6. ถ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยต้องอธิษฐานทันที กาลาเทีย 6:9
7. ถ้าเป็ นไปได้ควรทาการกับคนที่เป็ นเพศเดีวยกัน
8. ต้องเชื่ อว่าพระเจ้าทรงร่ วมทางานกับเราเสมอ 2 โคริ นธ์ 6:7 1 โคริ นธ์ 3:9
9. เมื่อนาเขามาถึงพระคริ สต์แล้ว ต้องช่วยเหลือเขาให้เจริ ญขึ้นในความเชื่อ เอเฟซัส 6:10-11
10. ควรนาคนที่อยูใ่ กล้ ๆ เสี ยก่อนเช่นบิดา มารดา สามี ภรรยา ญาติ ที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า ยอห์น
1:41-42
11. ต้องหาทางช่วยเหลือเขาตามความสามารถที่เรามีอยู่ เมื่อเขาต้องการทั้งฝ่ ายร่ างกายด้วย ยูดา
1:23
12. ต้องเป็ นพยานฝ่ ายพระองค์ 2 โคริ นธ์ 3:3 เอเฟซัส 5:1-2
13. ต้องมีความกล้าหาญ เอเฟซัส 6:19-20
14. อย่าพูดกับเขาด้วยเรื่ องอื่นที่ไร้สาระนอกจากเรื่ องของพระเยซูคริ สต์ 1 โคริ นธ์ 2:2
15. ต้องพยายามติดต่อสนทนากับเขาตัวต่อตัว
16. ต้องเข้าใจเสมอว่า การนาคนมาหาพระคริ สต์น้ นั ไม่ใช่ของง่าย
ในเมื่อท่านได้เปิ ดโฉมหน้างานใหม่สาคัญสุ ดยอดเกี่ยวกับการฟื้ นฟูใจ จึงเป็ นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางว่าท่านเป็ นบุคคลสาคัญในคริ สตศาสนา ที่ได้ใช้ชีวติ ทั้งหมดของท่านกับงานรับใช้พระเจ้าถึง
47 ปี เต็ม (รามทั้งวัยเรี ยนด้วย 4 ปี ) ท่านเป็ นต้นฉบับ ท่านเป็ นบิดาแห่งการฟื้ นฟูใจของคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เป็ นคนสาคัญในบทบาทที่มีส่วนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสภาฯ ให้เจริ ญรุ ดหน้าจนทุกวันนี้
จากคริ สตสมาชิกราว 6,000-7,000 คน ถึง 2 หมื่นกว่าคน ตัวเลขนี้ก็ยงั คงใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้ ดังรายงาน
ของกรรมการการฟื้ นฟูปี 1937 สภาฯ มีสมาชิก 8,896 คน แต่ถูกตัดลงในสมัยสงครามถึง 912 คน ก่อน
หน้าท่านถูกเลือกตั้งเป็ นนายกฯ ดูเหมือนตัวเลขการเพิ่มจานวนสมาชิกน้อยมาก คือราว 415 คน พอท่าน
ได้เริ่ มงานฟื้ นใจในปี 1930 วิธีการของท่านก็ใช้ได้ดีตลอดมา รายงานระหว่างปี 1939-1946 มีตวั เลข
แสดงให้เห็นว่ากาลังของกรรมการฟื้ นฟูสามารถหาสมาชิกใหม่ได้ถึง (จากรายงานข้อที่ 20 ของรายงาน
การประชุมกรรมการอานวยการของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 1946 ที่หอ
พระคริ สตธรรมแห่งประเทศไทย) ช่วงระยะเวลา 1946-1963 เพียงระยะ 17 ปี จากสมาชิกประมาณ
8,000 ถึง 2หมื่นกว่าคนจริ งอยูแ่ ม้ท่านจะมิได้ทาคนเดียวแต่วา่ อิทธิ พลและความร้อนรนว่าด้วยการฟื้ นใจ
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ขณะที่ท่านเป็ นผูน้ าสู งสุ ดของสภาฯ มีแรงผลักดันให้ขบวนงานด้านนี้กา้ วหน้าไปจนหาสมัยใดเทียบ
ไม่ได้ ถึงจานวนจะน้อยถ้าจะไปเทียบกับเปอร์ เซ็นต์ของพลเมืองทั้งประเทศจะเป็ น 0.02 ของ 1% (ใน
35 ล้านคน ) แต่ก็จดั ได้วา่ ดีสุดยอดแล้ว แผ่นดินไทยเป็ นดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่แข็งแกร่ งที่สุดใน
เอเชีย ถึงแม้ใครก็ตามที่จดั ว่าสามารถทาการชนิ ดนี้ได้จากในหรื อต่างประเทศ เข้ามาในเมืองไทย
ทดลองทาการฟื้ นใจดู ก็คงจะทาไม่ดีไปกว่าท่าน
ท่านทาการปลุกการงานต่าง ๆ ให้พน้ จากระยะหัวเลี้ยวหัวต่อจากภัยสงคราม จากการข่มเหง
และกูห้ น้าคริ สเตียนชาวไทยให้พน้ จากการสลายตัวไปได้ โดยมิตอ้ งให้ฝรั่งต่างประเทศดูถูกว่าคนไทย
ไร้ความสามารถในการับผิดชอบตนเอง เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง สภาคริ สตจักรฯ ดาเนินไปภายใต้
การนาของท่านแล้ว สิ่ งที่ท่านเพ่งเล็งและเอาใจใส่ คือ กำรประกำศนำวิญญำณ และกำรฟื้ นฟูจิตใจใน
คริสตจักรและองค์ กำรของสภำฯ เช่นในโรงเรี ยน และในโรงพยาบาลฯลฯ ซึ่งทางด้านบริ หารของสภา
ฯ ก็ได้มีกองการประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณขึ้น เพื่อดาเนินการนี้ โดยเฉพาะ เท่าที่ท่านได้ย้าและเน้น
เสมอว่า “สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ถ้าขาดการเอาใจใส่ ต่อการประกาศพระกิตติคุณตามพระดารัส
ของพระเยซูคริ สต์แล้ว และเพิกเฉยต่อนโยบายข้อสาคัญข้อนี้ ที่ปรากฎอยูใ่ นคริ สตธรรมนูญของสภาฯ
แล้ว สภาคริ สตจักรก็จะไม่แตกต่างไปจากสถาบันอื่น ๆ ที่เป็ นองค์การของฝ่ ายโลก” ด้วยเหตุน้ ี ท่านจึง
รับตาแหน่งเป็ นประธานของกองการเผยแพร่ เป็ นต้นมาจนถึงวันสุ ดท้ายแห่งชีวติ ของท่าน
ความจริ งก็ได้ปรากฎแก่สายตาของผูอ้ ่านแล้วว่าท่านเป็ นบุคคลที่ปฎิบตั ิงานอันเด็ดเดี่ยว และไม่
ย่อท้อ เป็ นผูน้ าที่มีกาลังใจกล้าแข็ง ซึ่ งบางท่านบางครั้งผูร้ ่ วมงาน และพวกเราคริ สตศานสนิกชนบางคน
ก็ไม่ค่อยชอบท่าน แต่เนื้อหาแล้ว ความเด็ดขาดในระเบียบวินยั และการพูดอย่างตรง ๆ ชนิดเป็ นยาขม
ไม่ใช่หวานหรื อยาหอม ก็เป็ นประโยชน์สาหรับคนบางจาพวกที่ตอ้ งใช้คาพูดอย่างนั้นก็เป็ นได้ แต่เท่าที่
รู ้จกั ท่านมาท่านมีความปรี ชาสามารถแก้ไขอุปสรรค และปั ญหาเฉพาะหน้าเป็ นอย่างดี และไม่เคยกล่าว
ว่า “ให้เราถอยหลัง” คงเป็ นที่รู้อยูแ่ ก่ใจของบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิด และเคยร่ วมงานมาแล้ว คือเมื่อท่านปั ก
ใจจะทาสิ่ งใดลงไปโดยที่ท่านเห็นว่าดีวา่ ถูกต้องตามทานองคลองธรรมแล้ว
โดยเฉพาะเรื่ องการ
ประกาศ ท่านต้องทาให้สาเร็ จโดยด่วน ถึงแม้วา่ จะมีผทู ้ ดั ทาน หรื อแสดงความท้อแท้อ่อนแอให้ท่าน
เห็นก็ตาม ท่านไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ เลย แสดงว่าท่านมีกาลังใจเข้มแข็ง จนบางคนเข้าใจผิดอาจจะทึกทักเอา
ว่าท่านเป็ นคนหัวดื้อหัวรั้น ชอบบังคับให้ใครต่อใครทางาน หรื อเป็ นผูน้ าที่เผด็จการไปเสี ยเลยก็ได้ ที่
แท้ท่านต้องการให้งานที่เป็ นส่ วนรวมสาเร็ จโดยรวดเร็ วนัน่ เอง หาได้มีอคติอย่างอื่นแอบแฝงไม่
แต่ละแห่งที่ไปทาการประกาศเผยแพร่ นาการฟื้ นฟูนาวิญญาณสาเร็ จลง ท่านจะไม่กล่าวว่าตัว
ท่านเป็ นคนทาสาเร็ จแต่คนเดียว ท่านกล่าวว่างานเก็บเกี่ยวเป็ นการใหญ่ พระเจ้าเท่านั้นเป็ นผูใ้ ห้เกิดผล
เราทั้งหลายเป็ นแต่เพียงภาชนะที่พระองค์ทรงใช้ มีตลันต์มีความสามารถต่างกัน ผูเ้ ทศน์, นักร้อง, ผูร้ ่ วม
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ทีม, ครู อาจารย์ สมาชิก, ผูป้ กครอง, และมัคนายก ฯลฯ ก็เป็ นคนปลูก รดน้ าพรวนดิน ริ ดแขนง เป็ นคน
จาพวกเดียวกัน ความแข็งแกร่ งของท่านมิใช่แข็งกระด้าง ท่านไม่อวดตัวแต่ถ่อมใจว่า ผลของการนาการ
ฟื้ นฟูเป็ นฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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ตอน 8 อำรมณ์ และเงือ่ นไข
จุดอ่อนของ อจ.พ่วง อรรฆภิญญ์ คืออารมณ์ท่านเป็ นคนโกรธรุ นแรง แต่มีเหตุผล แม้ชีวติ บั้น
ปลายของท่านก็ยงั ร้อนอยู่ ถ้ามีสิ่งไรที่จะต้องทาร่ วมกัน ผูร้ ่ วมงานจะต้องทาด้วยกันจนเสร็ จ มิฉะนั้น
ท่านก็ไล่กลับ คราวต่อไปท่านจะพิจารณาว่าจะเอาคนนั้นไปร่ วมด้วยหรื อไม่ท่านก็รู้ตวั เองว่าเป็ นคน
โกรธง่าย ถ้าโกรธจัดก็จะเงียบไปเฉย ๆ ไม่พดู อะไรทั้งนั้น ถ้าไม่นิ่งก็โครมครามเอาทีเดียว ท่านเข้าใจดี
ว่าการโกรธนั้นเป็ นการทาลายสุ ขภาพและอนาคตของตนเอง
ท่านพยายามจะไม่โกรธแต่วา่ ก็เจอบ่อย ท่านกล่าวไว้วา่ หากท่านไม่โกรธเสี ยอย่างเดียวท่านจะ
เป็ นเทวดา ที่กล่าวเช่นนี้ท่านคงรู ้ตวั เองว่าเป็ นไปไม่ได้ ท่านไม่อิจฉา, ไม่ยงุ่ เรื่ องผูห้ ญิง, ไม่สนใจสุ รา,
ไม่สนใจบุหรี ฯลฯ ใครจะมาหยิบยืน่ ให้ท่าน ท่านก็ไม่เอา แต่ถา้ ใครมาหยิบยืน่ ความโกรธให้ท่าน ท่าน
รับเอาไว้ได้ง่าย ความโกรธของท่านไม่เคยเป็ นพิษเป็ นภัยกับใคร และไม่เสี ยงาน คงจะเป็ นเพราะท่านมี
ความตั้งใจมากจนเกินไปกระมัง เมื่อน้ าเชี่ยวมีเรื อขวางมักจะล่ม เข้าทานองนั้น เรื่ องอารมณ์ของท่านไม่
มีใครถือสาหาความ ท่านโกรธ ท่านเตือน ท่านสั่งสอนเป็ นการถูกเสมอ ท่านไม่ได้ผดิ ท่าทางขึงขัง
อารมณ์ดีหากงานประสานกันอย่างราบรื่ น การพูดตลกขบขันท่านจะเป็ นตัวชูโรง หากได้อยูใ่ นบรรยาย
กาศสนุกสนานนั้น พูดตลกหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเป็ นคติไม่หยาบโลน อย่างไรท่านก็เป็ นบุคคลที่
เหมือนเรา ๆ ท่าน ๆ ว่ากันในเรื่ องอารมณ์ สิ่ งสาคัญในบทนี้คงจะต้องอธิ บายให้เข้าใจถึงเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่ท่านออกไปทาการฟื้ นฟูนาวิญญาณ ฟังดูเหมือนว่าปฎิบตั ิไม่ยาก แต่ถึงคราวที่ตอ้ งปฎิบตั ิจริ ง ๆ จึง
รู ้สึกว่าสิ่ งที่ท่านวางเงื่อนไขไว้น้ ี ใครปฎิบตั ิได้จะพบกับความสาเร็ จและเป็ นประโยชน์สาหรับผูน้ ้ นั ด้วย
เงื่อนไขประกำรแรก คือ คริ สตจักรและสถาบันนั้น ๆ จะต้องถือความว่าการประกาศนา
วิญญาณเป็ นงานสาคัญ ทุกแห่งจะต้องจัดให้มีการฟื้ นใจปี ละครั้งอย่างน้อย โดยกาหนดเวลาล่วงหน้าไว้
เนิ่น ๆ นานวันไว้เป็ นปี ยิง่ ดี เพื่อจะได้มีโอกาสเตรี ยมตัวได้มาก
ประกำรทีส่ อง จะต้องให้มีการฟื้ นฟูนาวิญญาณถึง 7 วัน แต่ละแห่ง เรี ยกว่า “สั ปดำห์ แห่ งกำร
ฟื้ นใจ” เมื่อถึงวันกาหนดแล้วทุกแห่งจะต้องมีเวลาสาหรับการฟื้ นฟูโดยไม่มีขอ้ แม้
ประกำรทีส่ ำม จัดตั้งกองอธิ ษฐานขึ้น คริ สเตียนทุกคนจะต้องร่ วมมือ ให้มีการอธิ ษฐานกันนาน
นับเดือนล่วงหน้าก่อนการฟื้ นฟูทุกคนจะปฎิเสธไม่ได้ มิฉะนั้นท่านถือว่าขาดฤทธิ์ เดช อธิ ษฐานอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แต่เมื่อถึงเวลาสัปดาห์ฟ้ื นฟูแล้วจะต้องอธิ ษฐานวันละ 3 ครั้ง อย่างน้อย เช้า
กลางวัน และเย็น ตรงต่อเวลา หากกาหนดอธิ ษฐานตอน 05.00 น. ทุกคนจะขาดไม่ได้ มีบางครั้งคน
หนุ่มตื่นสายและเกี่ยงว่าหนาว ท่านโกรธมาก และท่านก็ทาได้แม้จะแก่แล้ว จะตื่นก่อนตี 5 ด้วยซ้ าไป
นอกนั้นมีการอธิ ษฐานส่ วนตัว และเป้ า
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ประกำรทีส่ ี่ ทุกคนจะต้องมีเป้ า จดไว้ในสมุด และอธิษฐานเพื่อเขาเสมอ ยอมสละเวลาติดตาม
สนทนา และชักชวนมาเป็ นคริ สเตียน
ประกำรทีห่ ้ ำ ต้องให้สัญญาว่าเมื่อทาการฟื้ นฟูแล้ว คริ สตจักรนั้น สถาบันนั้น จะต้อง
รับผิดชอบเลี้ยงดู อบรมผูก้ ลับใจถวายตัวใหม่ต่อไป ท่านถือว่าการติดตามเลี้ยงดูเป็ นงานสาคัญที่สุดของ
คริ สตจักร
ประกำรทีห่ ก ทุกคนต้องร่ วมมือเป็ นอันเดียวกันนอกจากจะมีเวลาให้กบั เงื่อนไขทั้งห้าประการ
ข้างต้นแล้ว ยังจะต้องมีการร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในท้องที่น้ นั หรื อสถาบันนั้น ๆ ที่รับเชิ ญท่านไปทา
การฟื้ นฟูเขาจะต้องสร้างบรรยากาศและสถานการณ์ทุกอย่างให้เป็ นอันเดียวกัน ไม่แตกแยก จะเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทางานร่ วมกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่นการนาประชุมหรื อนาโปรแกรมต่าง ๆ
ประกำรทีเ่ จ็ด ให้มีการรับบัพติศมาทันทีหลังจากมีผปู้ ระกาศถวายตัวแล้ว เงื่อนไขข้อที่เจ็ดเป็ น
ปั ญหาทัว่ ไประหว่างท่านกับคริ สตจักรท้องถิ่น เท่าที่ทราบท่านเพิ่งมาเข้มงวดตอนระยะหลัง ๆ เดิมท่าน
ให้มีการอบรมเสี ยก่อนจากศิษยาภิบาลหรื อเจ้าหน้าที่ของคริ สตจักรจึงค่อยรับบัพติศมา
ความจริ ง
เกี่ยวกับการให้บพั ติศมาเป็ นหน้าที่ของคริ สตจักรที่จะดาเนินการ
ไม่ใช่ทีมนาการฟื้ นฟูนาวิญญาณ
เพราะบางคริ สตจักรเขามีระเบียบว่า ผูร้ ับศีลจะต้องมีการอบรมเสี ยก่อน 3 เดือน 6 เดือน หรื อไม่กต็ อ้ ง
ผ่านการสัมภาษณ์ของคณะธรรมกิจคริ สตจักรจนเป็ นที่พอใจ
การให้บพั ติศมาทันทีของท่านได้เกิดทีเรื่ องขัดอกขัดใจกับบรรดาผูน้ าตามคริ สตจักรต่าง ๆ
หลายแห่ง ท่านก็โกรธเขา และเขาก็ไม่เห็นด้วยกับท่าน เหตุผลของเรื่ องนี้พอจะจับเค้าเจตนาของท่านได้
ดังนี้
1) การที่ให้บพั ติศมาทันทีเพราะท่านเคยทาการฟื้ นฟูนาวิญญาณอย่างเหน็ดเหนื่ อยมาแล้วหลาย
แห่ง แล้วขาดการติดตาม ไม่เพียงแต่ไม่เอาใจใส่ เรื่ องอบรมเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้บพั ศิมากับผูเ้ หล่านั้นที่
กลับใจด้วย เป็ นต้นเหตุทาให้ท่านคิดแก้ปัญหา โดยให้บพั ติศมาทันทีแม้จะมีผลเสี ยแต่ก็มีผลดีมากกว่า
ไม่ให้บพั ติศมาเลย
2) ท่านทาตามพระคัมภีร์สอน ท่านยกข้อพระธรรมขึ้นมาอ้างถึงการให้บพั ติศมาทันทีแก่ผเู ้ ชื่อ
คือ พระธรรม กิจการ. 2:41, 10:44-48, 16:33-34
3) ท่านคงจะคิดว่าที่ท่านอบรมสั่งสอน 7 วันของ “สัปดาห์แห่งการฟื้ นใจ” ก็เป็ นการพอเพียง
แก่เขาเหล่านั้นแล้ว จึงตัดสิ นใจให้รับบัพติศมาก่อนทันทีแล้วค่อยให้การอบรมภายหลัง
4) เชื่อว่าเขากลับใจเพราะฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
5) และการให้บพั ติศมาเป็ นงานส่ วนหนึ่งของทีมนาการฟื้ นฟู
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จากความคิดเห็นเท่าที่ได้จากการสัมภาษณ์และพิจารณากันอย่างกว้างขวางในคริ สตจักรและ
สถาบันแล้ว รู ้สึกว่าจะเป็ นครึ่ งต่อครึ่ งที่แบ่งรับแบ่งสู ้เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อที่เจ็ดของท่าน มีท้ งั ผลดีและ
ผลเสี ย บางแห่งก็รับข้อเสนอของท่านได้บางแห่งก็ไม่ยอมรับ ระยะหลัง ๆ คริ สตจักรส่ วนใหญ่จะทา
การอบรมผูถ้ วายตัวเสี ยก่อนแล้วจึงให้บพั ติศมา
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ตอน 9 กำรเริ่มต้ นระยะฟื้ นฟูนำวิญญำณ
เป็ นการอัศจรรย์ของพระเจ้าต่อการเลือกผูน้ าให้คริ สตจักรในประเทศไทยเสี ยจริ ง ๆ ตามสายตา
ของคนทัว่ ไปจะเห็นว่าคงเป็ นไปไม่ได้ถา้ คนอย่างอาจารย์พว่ งที่มาจากภาคอีสาน
ความรู ้คงไม่จบ
ประถม 4 แต่อ่านออกเขียนได้ หาญขึ้นมาเป็ นนายกสภาคริ สตจักรถึง 4 ยุค 4 สมัย มีระยะยาวนานที่สุด
ในประวัติศาสตร์ ของสภาฯ พื้นความรู ้ของท่านโลกย่อมใช้ไม่ได้สาหรับผูน้ า ควรจะได้ปริ ญญา บี.เอ.
หรื อ บี.ดี. ทางศาสนาเป็ นอย่างต่า จะว่าท่านสอบได้นกั ธรรมตรี ในทางคริ สตศาสนาก็ไม่เชิง รวมความ
ว่าพื้นความรู ้ ขั้นเทียบมาตรฐานของท่านไม่มีเลย ท่านเองก็เคยได้กล่าวกับตัวเองว่าท่านเป็ นคนไม่มี
ความรู ้ เมื่อพระเจ้าใช้ท่าน ท่านก็ทา ครั้งหนึ่งเคยมีลูกศิษย์ถามท่านว่า
“อาจารย์ครับ อาจารย์จบชั้นไหน?”
ท่านตอบอย่างไม่อายและไม่แสดงว่าท่านโกรธหรื อมีปมด้อยว่า “ผมเรี ยนหนังสื อไม่มีช้ นั (ชั้น)
เรี ยนแต่ดินสอหิ นหักสองแท่ง” ลูกศิษย์ถึงหัวร่ อก๊ากในสาเนียงเพี้ยนแปร่ งแบบคนอีสานพูดภาษาไทย
กลาง ภาษาของท่านถึงจะใช้พดู มาหลายสิ บปี ก็ยงั อดหลงออกมาเป็ นสาเนียงเหน่อไม่ได้ ที่ท่านกล่าว
เป็ นความจริ งทุกประการ สมัยก่อนต้องเรี ยนหนังสื อโดยใช้ดินสอหิ นและกระดานชนวนเป็ นอุปกรณ์
บันทึกหัดเขียนอ่าน ภาษาของท่านที่ใช้เกี่ยวกับสรรพนามกับเพื่อน สนิท ชิ ดเชื้ อส่ วนใหญ่เป็ นคาสรรพ
นามภาษาโบราณ ๆ เช่น เจ้า ข้า แก ก่อนอื่นท่านผูอ้ ่านจะต้องทาความเข้าใจกับ อจ. พ่วง เสี ยก่อนว่า
ท่านไม่ใช่เป็ นบุคคลล้าสมัย ท่านเป็ นคนปรับปรุ งตัวเองเสมอ จัดว่าเป็ นผูน้ าที่ใคร ๆ ควรเอาเยีย่ งอย่าง
อย่างยิง่ ท่านเองจะโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ ถ้าได้ยนิ ใครโดยเฉพาะหนุ่มสาวว่าท่านเป็ นบุคคลล้าสมัย หรื อ
เป็ นคนไม่ทนั กาล ในข้อนี้ เห็นจะไม่มีใครเถียง ท่านเป็ นคนรอบรู ้ เป็ นหนอนหนังสื อ สนใจการบ้าน
การเมือง มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรท่านรู ้ สนใจอ่านหนังสื อประวัติศาสตร์ และหนังสื อต่าง
ๆ ที่หลวงวิจิตรวาทการได้เขียนขึ้นทุกเล่ม โดยเฉพาะท่านสนใจอ่านประวัติศาสตร์ ชีวติ ของบุคคล
สาคัญของโลก วรรณคดี วิทยาศาสตร์ ฯลฯ วันใดที่ท่านหยุดจากงาน ท่านจะนอนกลางห้องโถงที่บา้ น
ซึ่ งจัดไว้สาหรับส่ วนตัว นอนอ่านหนังสื อเงียบ ๆ ตามลาพัง ตอนไหนชอบใจขีดเส้นใต้เอาไว้ จดวัน
เดือนปี ที่อ่านและจดจาบทนั้นตอนนั้น เรื่ องอะไร ของใคร ทาไม ได้อย่างขึ้นใจเรื่ องความจดจาของท่าน
เป็ นที่หนึ่ง เป็ นอัจฉริ ยะบุคคลในด้านความจาผูพ้ บเห็นจะตกใจว่าท่านอ่านหนังสื ออย่างไร สู งกองท่วม
หัวทั้งสองข้างซ้ายขวากลางห้องนั้น ด้านประวัติศาสตร์ ประเทศไทยท่านจดจาได้ดีที่สุดจะหาใครคนชั้น
ปั ญญาชนไปไล่เลียงกับท่านคงจะกินท่านไม่ลง รองลงไปก็ประวัติศาสตร์ ของอเมริ กา ข้อนี้ได้พิสูจน์
ให้เห็นประจักษ์มาครั้งหนึ่งสมัยท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริ กา
ไปเยีย่ มอนุสาวรี ยข์ องท่าน
ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ท่านเป็ นคนอธิ บายเสี ยเองจนตลอด แทนที่ผนู ้ าเที่ยวฝรั่งคนนั้นจะ
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อธิ บาย เขาถึงกับตลึงงงว่าท่านไฉนคนแก่ ๆ ซึ่ งพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ แต่สามารถรู ้ประวัติศาสตร์
บ้านเมืองของเขาดีกว่าเขาหลายสิ บเท่า
เป็ นการทรงนาของพระเจ้าที่ยกคนต่าต้อย เสเพล จรจัดมาเป็ นคนที่ใช้การได้ อจ. เปาโลได้
กล่าวว่า
“แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่ งที่โลกถือว่าโฉดเขลา
เพื่อจะให้คนมีปัญญาได้อบั อาย และทรงเลือกสิ่ งที่โลกถือ
ว่าอ่อนกาลัง เพื่อจะให้คนมีกาลังอับอาย พระเจ้าทรง
เลือกสิ่ งที่โลกถือว่าต่า และสิ่ งที่ถูกดูหมิ่น........เพื่อ
มิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดได้เฉพาะพระเจ้า”
1 โคริ นธ์ 2: 27-28
จริ งอยูม่ าตรฐานการเป็ นผูน้ าของสถาบัน, ของโลก, ของประชาชาติจะต้องมีความรู ้ ยิ่งทางาน
ใหญ่โตเท่าไรจาเป็ นต้องมีมาตรฐานการศึกษาในเแขนงวิชานั้น ๆ สู งสุ ดเท่าที่จะสู งได้ เพื่อสังคมจะได้
ยอมรับนับถือและมัน่ ใจในผูน้ าของตน แต่กบั ชีวติ ของอาจารย์พว่ งหาได้เป็ นดังนั้นไม่ ท่านไม่มี
ปริ ญญา ไม่เคยเข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ไม่เคยได้รับกลิ่นไอของมหาวิทยาลัย แต่ท่านขวนขวายหาวิชา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ท่านพูดเสมอว่า “โลกคือมหาวิทยาลัยของฉัน” พระเจ้าทรงใช้ท่านให้เป็ นผูน้ า
ขบวนการฟื้ นฟูใจ ฟื้ นฟูนาวิญญาณทัว่ ประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 1947 เป็ นต้นมา ท่านเดินทางออกเยีย่ ม
เยียนคริ สตจักรต่าง ๆ ทัว่ ภาคใต้และมาภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคอีสาน จนข้ามไปถึงประเทศลาว
หลังจากที่ท่านได้พบเอกสารชิ้นสาคัญว่าด้วย “สัปดาห์แห่ งการฟื้ นใจ” แล้ว ท่านได้เริ่ มต้นงาน
ของท่านทันที การปฎิบตั ิงานของท่านพอจะแยกระยะเวลาเริ่ มต้นออกเป็ นขั้น ๆ ได้ดงั นี้
ขั้นที่หนึ่งเริ่มในคริสตจักรก่ อน ท่านทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลอยูก่ ่อนแล้ว เป็ นการง่ายที่จะเริ่ ม
การฟื้ นฟูในคริ สตจักร ท่านแน่ใจว่าวิธีที่ท่านทานี้ จะเกิดผลดีในคริ สตจักรที่ท่านรับผิดชอบ หัวหาดที่
ควรยึดคือ คริ สตจักรจะสังเกตเห็นได้วา่ ชีวติ การงานของท่านถือว่าไม่วา่ ท่านจะอยูท่ ี่ไหนคริ สตจักร
จะต้องเป็ นหลัก เป็ นศูนย์กลางในการทางานเป็ นศูนย์กลางแห่งชีวติ คริ สเตียน คราวเมื่อท่านย้ายไป
พิษณุ โลก ท่านก็ถือว่าคริ สตจักรพิษณุ โลกต้องเป็ นแม่ของงานทุกชนิด ท่านเริ่ มทางานเทศนาฟื้ นฟูจน
ให้ครบกาหนด 7 วัน ระยะหลัง ๆ ท่านลาออก ไม่กินเงินเดือน ถูกกีดกัน ถูกฝรั่งออกจดหมายเวียนไป
ทัว่ ประเทศห้ามเกี่ยวข้องกับชายผูน้ ้ ี เพราะเป็ นคนหัวดื้อหัวรั้น ไม่ทาตามกฎเกณฑ์ ที่มิชชัน่ วางไว้ ท่าน
ย้ายไปอยูแ่ พร่ ท่านก็ยดึ คริ สตจักรเป็ นหัวหาดทาการฟื้ นฟูนาวิญญาณอีก ขับขี่จกั รยานไปเยีย่ มเยียน ขึ้น
เขาลงดอย แทบเอาชีวิตไม่รอด คนทัว่ ไปก็ดูแคลนท่านอีก เข้าใจท่านผิด ๆ ตามจดหมายเวียนนั้นด้วย
แต่ท่านไม่เกรงกลัวผูใ้ ด หากท่านได้ปักใจลงไปแล้ว ว่าสิ่ งที่ท่านทานั้นเป็ นการถูกต้อง หากเป็ น
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แผนการของพระเจ้าแล้ว มนุษย์ไม่สามารถจะยับยั้งได้ แต่ทา่ นก็ทาการฟื้ นฟูนาวิญญาณที่แพร่ ได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น และย้ายไปราชบุรี ระยะร่ อนเร่ อยูน่ ้ ีเองท่านยังคงทางานอยูแ่ ม้วา่ เกิดสงครามโลกครั้งที่
สอง ท่านก็ไม่ได้หยุดงาน ยังคงทาการติดต่อประสานงาน วิง่ เต้นหนุนใจ นาการฟื้ นใจต่อไป แต่ท่าน
ทางานส่ วนใหญ่ภายในคริ สตจักร
ขั้นทีส่ องทำในสถำบัน ได้ทราบแล้วว่าท่านถูกเหยียดหยามนานาประการ ท่านไม่มีโอกาส
เต็มที่ในการทางานฟื้ นฟูนาวิญญาณ คริ สตจักรบางแห่งปิ ดประตู แต่ท่านก็พยายามจนถึงที่สุด เมื่อเห็น
ว่าประตูปิดเปิ ดไม่ได้แน่แล้วท่านก็จากไป คนสนิทเล่าว่า อจ.พ่วงพูดอย่างน้อยเนื้อต่าใจว่า “ทาไมหนอ
ผูน้ าคริ สตจักรจึงใจแคบหูหนวกตาบอดเช่นนี้ ฉันอุตส่ าห์ทาให้ฟรี ๆ เงินเดือนเงินดาวนั้นก็ไม่คิด เขายัง
ไม่เอาฉัน” ในเมื่อเขาไม่ตอ้ นรับท่านท่านก็ไปที่อื่น ไปถึงแพร่ ถึงเชียง ราย อจ. ทองคา พันธุ พงศ์ จะเป็ น
ผูเ้ ล่าเหตุการณ์น้ ีได้ดีกว่าใคร ๆ ว่าท่านทุกข์ยากลาบากใจเพียงใดในการขับเคี่ยวกับผูน้ าในคริ สตจักร
บางแห่งก็สงสัยท่าน ไม่ไว้ใจท่าน แบ่งรับแบ่งสู ้ ที่ตอ้ นรับท่านก็เป็ นไปอย่างแกน ๆ
ตกมาสมัยท่านเป็ นนายกสภาคริ สตจักร โอกาสทอง มาถึงท่านคราวนี้มีบทบาทสาคัญที่สุด
ในช่วงชีวติ ของท่านที่จะแสดงตัว เต็มที่ อย่างภาคภูมิ สัปดาห์แห่งการฟื้ นใจเพิ่งมาเฟื่ องและดังระยะนี้
เอง คนรู ้จกั วิธีการของท่านทัว่ ไป คู่หูที่ทางานใกล้ชิดที่สุดก็ไม่พน้ จากท่านอาจารย์ทองคานัน่ เอง หาก
ไม่ได้ท่านช่วยหนุนกาลังอยูท่ ่านคงจะพบอุปสรรคอีกนานาประการ พระเจ้าทรงตระเตรี ยมบุคคลอย่าง
อาจารย์ทองคามาช่วยท่านที่จะทาการใหญ่ ทั้งนี้มิได้หมายความว่างานขั้นที่สองที่ทาในสถาบันจะไม่มี
ปั ญหาเลยก็หามิได้ กลับร้ายไปกว่าในคริ สตจักรเสี ยอีก ท่านไม่ค่อยได้รับความร่ วมมือจากผูน้ าใน
สถาบันระยะแรก ๆ เอาเสี ยเลย เขาเปิ ดประตูตอ้ นรับท่านเพราะว่าเกรงใจที่ท่านเป็ นนายกสภาคริ สตจักร
ฯ เขาต้อนรับท่านให้ทาการฟื้ นฟูภายในสถาบันโรงเรี ยนโรงพยาบาล เพราะท่านใช้อานาจของสภาฯ
บวกกับตาแหน่งนายกบังคับท่านก็รู้วา่ ทาอย่างนี้มนั ไม่ดี แต่ท่านไม่มีทางอื่น จึงจาเป็ นต้องใช้การบังคับ
ทางอ้อมเอาดื้อ ๆ เขาจะพอใจท่านหรื อไม่อย่างไรท่านไม่สนใจเพียงขอให้ได้มีโอกาสทาการฟื้ นฟูนา
วิญญาณก็สมใจแล้ว
ผลงานของท่านเป็ นอย่างไร? ผูน้ าเหล่านั้นคาดไม่ถึงว่าวิธีการที่ อจ. พ่วงทานั้นเกิดผลงาม
เหลือเกิน ทุกสถาบันทุกแห่ งที่ท่านทาไป มีท้ งั ครู อาจารย์และนักเรี ยนถวายตัวรับเชื่อพระคริ สต์ มีท้ งั
นายแพทย์ นางพยาบาลถวายตัวด้วยดวงใจอันเปี่ ยมไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
นับจานวนพัน ๆ คน ถ้าจะนับจานวนหลายสถาบันมารวมกัน เป็ นที่ปลาบปลื้มใจของมวลสมาชิกและผู ้
เหล่านั้นที่ยงั ไม่เคยรู ้ เคยทราบว่าวิธีการนี้เพิ่งจะเริ่ มมีมาใหม่ ซึ่ งตนเองก็คาดคิดไม่ถึง
ความกลัวเรื่ องการประกาศเผยแพร่ อย่างโจ่งแจ้งในสถาบันของผูน้ าประกอบกับความสงสัย
วิธีการของอาจารย์พว่ งจึงไม่กล้าจะตอบรับให้มีการนาฟื้ นฟูในสถาบันของตน เมื่อเขาได้เห็นผลดีอย่าง
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นี้ จึงเปิ ดประตูให้ทาการใหญ่ทุกปี เป็ นประจา เขาอ้าแขนต้อนรับ อจ. พ่วง และอาจารย์ทองคาอย่างชนิด
ที่ไม่ตอ้ งมีการท้วงติงเหมือนสมัยก่อนที่ตอ้ งอ้อนวอน
เขียนจดหมายหลายฉบับโต้ตอบกันไม่รู้จกั
สิ้ นสุ ด ต้องกะเกณฑ์เวลา ไล่จ้ ีให้พวกครู คริ สเตียนมาประชุมอธิ ษฐานอีก เลยกลายเป็ นว่าการฟื้ นฟูนา
วิญญาณในสถาบันทัว่ ไปของสภาคริ สตจักรฯ เป็ นกิจวัตรที่ตอ้ งทา ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่อย่างใด
หรื อไม่รู้สึกว่าแตกต่างไปจากงานกีฬาแข่งขันประจาปี หรื อชุมนุมการดนตรี อะไรสักอย่างที่ได้จดั ให้มี
ทัว่ ๆ ไป นับว่าเป็ นความสาเร็ จก้าวที่สองหลังจากตั้งต้นไว้ปี 1930 ก่อน ดร. จอห์น ซง เข้ามาทาการ
ฟื้ นฟูหลายสิ บปี
ขั้นทีส่ ำมกำรสร้ ำงทีมฟื้ นฟูนำวิญญำณ เท่าที่เห็นกันอยูท่ ุกวันนี้ แต่ละปี ทางสถาบันหรื อ
คริ สตจักรทัว่ ไปได้จดั ให้มีการฟื้ นฟูนาวิญญาณขึ้นนั้นเป็ นผลงานของ อจ.พ่วง บางแห่ งออกไป 4 คน
ต่อ 1 ทีม บางแห่ง 3 คน บางแห่งก็มีนกั เทศน์ในทีมถึง 5 คนเป็ นต้น ทางสถาบันกาหนดให้ทาการ
เทศนาฟื้ นใจ 1 สัปดาห์เต็ม ผลงานดีเด่นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าท่านเป็ นนักออร์ แกนไนเซอร์ ผหู ้ นึ่งที่จดั
ระบบงานได้ดีและคงจะปฎิบตั ิกนั สื บต่อไปอีกนานเท่านาน ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็คงไม่ทิ้ง
หลักที่ท่านได้วางแนวการปฎิบตั ิไว้ เดิมทางกองเผยแพร่ ฯ ได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบทาทั้งหมด สถาบันก็แบ่ง
งานมาทาเสี ยเอง เช่น กาหนดเวลาสัปดาห์แห่งการฟื้ นฟูนาวิญญาณของตนเองแต่ละปี กาหนดเชิ ญ
นักเทศน์ผจู้ ะมาทาการเทศนาฟื้ นฟูเองรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย เรารู ้สึกโมทนาพระคุณของพระเจ้าที่
ให้การเผยแพร่ สามารถเลี้ยงตนเองได้ ในสถาบันโดยความสมัครใจ เพราะเห็นว่าวิธีน้ ี เป็ นวิธีดีที่สุดใน
การเก็บเกี่ยวผลงานของตนที่ทาไป ทุ่มเททั้งกาลังคน กาลังใจและกาลังสติปัญญา ก็เป็ นการจาเป็ นอยูท่ ี่
ควรจะเก็บเกี่ยวผลงานของตนเอง
วัดงานของตนเองเสี ยบ้างว่าตนทาไปตามเป้ าหมายนั้น
พบ
ความสาเร็ จกี่มากน้อย
ท่านเน้นและเตือนผูน้ าตามสถาบันต่าง ๆ ขั้นเด็ดขาดและรุ นแรงถึงการประกาศเผยแพร่ อย่าง
ไม่เกรงใจถึงแม้เขาจะเป็ นผูใ้ ดว่า “หากสถาบันที่อยูใ่ นวงการของคริ สตจักรไม่ทาการประกาศเผยแพร่
แล้ว ก็ควรจะยุบกิจการเสี ย เลิกใช้ชื่อว่าสถาบันนี้เป็ นของคริ สเตียน ควรเป็ นการค้าหรื อองค์การของ
โลกธรรมดาไป” เหตุที่มีสถาบันโรงเรี ยนหรื อโรงพยาบาลนั้น ไม่เพียงจะทาการสงเคราะห์ผอู ้ ื่นเท่านั้น
แต่อย่างเดียว เป้ าหมายปลายทางที่สาคัญคือการประกาศเผยแพร่ นอกเหนื อจากความจาเป็ นของการนา
ฟื้ นฟูในโรงเรี ยนแล้ว ท่านยังได้ตระหนักใจถึงการบริ หารงานด้านอื่น ๆ เช่น
1) ต้องมีครู อาจารย์, แพทย์ , พยาบาล ที่เป็ นคริ สเตียนให้มากที่สุด มีความรู้ วุฒิ และคุณภาพ
การสอนดี
2) สถาบันของคริ สเตียนต้องดีเด่นกว่าทุกด้าน ไม่วา่ การบริ หาร, บริ การ และสวัสดิภาพของ
คนงานทัว่ ไป
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3) ตัวอาคารและทรัพย์สินต้องมัน่ คงทันกาลสมัย
4) ทุกสถาบันต้องมีโครงการผลิตผูน้ าของตนเองให้เพียงพอกับความต้องการของงาน
5) สถาบันต่าง ๆ เป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักร ต้องช่วยให้คริ สตจักรเลี้ยงตนเองได้ในด้าน
เศรษฐกิจ
6) ต้องมีคนทางานศาสนาเต็มเวลาในสถาบันทุกระดับ
7) ควรทาการประสานงานระหว่างสถาบันต่าง ๆ ร่ วมกันอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพทุก
สถาบันเป็ นอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ในร่ างกายอันเดียวกัน มิควรถือว่าสถาบันของฉันดีกว่าคนอื่น แทนที่
ตนเองจะภูมิใจอย่างนั้นควรคิดช่วยกันและกันจะเป็ นการที่ถูกต้องกว่า
8) มิชชันนารี ที่เป็ นภราดรร่ วมงานในสถาบันต่าง ๆ แม้วา่ เขาจะสลายตัวแล้วก็ตาม อย่าได้มีการ
ขีดขั้นแบ่งชั้นวรรณะ แต่ให้มีความเคารพซึ่ งกันและกันในทางสิ ทธิ หน้าที่ สังคมนิยม โรงเรี ยนที่มีฝรั่ง
สอนนัน่ ก็ถือว่าเป็ นเกียรติอย่างหนึ่ง และที่สาคัญอย่าได้ถือว่ามิชชันนารี เป็ นศัตรู เขาเป็ นคนที่มีบุญคุณ
เคยมาเป็ นบิดาแห่งการเผยแพร่ ฯ เคยมาเป็ นอาจารย์ และปั จจุบนั มาเป็ นเพื่อนกันแล้ว ก็ควรให้เกียรติซ่ ึ ง
กันและกันตามที่เห็นควร
9) ผูน้ าทุกสถาบันต้องเป็ นคริ สเตียน

51

ตอน 10 กำรสร้ ำงมิตรกับสั งคม
ด้ ำนกีฬำ
ตลอดชีวิตของท่านได้ชื่อว่าเป็ นนักเทนนิสตัวยง
เป็ นกีฬาชนิดเดียวที่ท่านชอบที่สุด
นอกเหนือไปจาก การชมมวยไทย ในทางโทรทัศน์ จากการเล่นกีฬาเทนนิสนี้ เองเป็ นที่เริ่ มต้นการสร้าง
มิตรกับสังคมทุกแห่งที่ท่านไป ท่านจะเข้าแข่งขันกับข้าราชการ, วงการสมาคมพ่อค้า, สโมสรของ
องค์การต่าง ๆ และเป็ นตัวแทนของจังหวัดเข้าแข่งขันชิงถ้วยกีฬาเทนนิสส่ วนภูมิภาคด้วย
สมัยอยูเ่ พชรบุรีท่านเล่นเทนนิสจนเป็ นที่รู้จกั กับข้าราชการทัว่ ไป สื บสาวราวเรื่ องไป จนไป
ทางานจังหวัดแพร่ ลงสนามเล่นเทนนิสพบสาวสวยชื่อ พันธลี ในสนามแข่งขัน จะชนะหัวใจของเธอมา
เป็ นภรรยาคู่ชีวิต ผูเ้ ขียนใคร่ เรี ยกว่าการเล่น “เทนนิสบรรลือโลก” นอกจากคว้าถ้วยแชมป์ เปี้ ยนมาครอง
หลายใบสมัยอยูร่ าชบุรีแล้ว ยังกาหัวใจคุณพันธลีภรรยาคนโปรดของท่านด้วย
ท่านเป็ นคนมีสุขภาพแข็งแรง ว่องไว มีสติปัญญาปราดเปรื่ องมีไหวมีพริ บทันผูอ้ ื่น ถ้ามิฉะนั้น
ท่านคงเอาชัยชนะมาไม่ได้หลายครั้งจนเป็ นที่รู้จกั กันกระฉ่อนในวงราชการ และก็เป็ นไปอย่างราบรื่ น
ด้วย ขนาดเป็ นคนใกล้ชิดกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี มีสารทุกข์สุขดิบท่านจะต้องมาขอคาปรึ กษา
แนะนา แม้กระทัง่ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ประจาจังหวัดยังมาขอความคิดเห็นจากท่าน ที่สุดผูไ้ ด้รับ
ตาแหน่งเป็ นนายกเทศมนตรี สมัยนั้นก็คือคนที่เป็ นเพื่อนของอาจารย์พว่ ง
จากการผูกมิตรกับบุคคล
ทัว่ ไปที่กล่าวมาโดยย่อนี้ ท่านจึงมีโอกาสมีการประกาศเผยแพร่ ฯ และฟื้ นฟูนาวิญญาณได้เต็มที่ สมัย
สงครามโลกครั้งที่สองที่ราชบุรีเกือบจะไม่มีการเพ่งเล็งเลยก็วา่ ได้ เพราะข้าราชการทุกระดับท่านรู ้จกั
คุน้ เคยมาก่อน และเมื่ออาจารย์พว่ งเปิ ดการนมัสการ เทศนาสั่งสอนและนาขบวนการทางด้านศาสนา
พวกข้าราชการก็เพิกเฉยเสี ย เพราะรู ้วา่ ท่านคือใคร ไม่เป็ นพิษเป็ นภัยต่อทางการเมือง ทั้งได้แสดงตนเอง
ว่าเป็ นคริ สเตียนชนิดใด
“ท่านทั้งหลายเป็ นตัวหนังสื อของเราจารึ กไว้ที่หวั ใจของเราซึ่ งคนทั้งปวงรู ้จกั และได้อ่าน ท่าน
ทั้งหลายปรากฏเป็ นหนังสื อของพระคริ สต์แล้ว ซึ่ งเราได้แต่งไว้,
มิได้เขียนด้วยน้ าหมึก, แต่ได้เขียนด้วยพระวิญญาณ
ของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และได้เขียนด้วยพระ
วิญญาณ ของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และมิได้
เขียนที่แผ่นศิลา, แต่ได้เขียนที่แผ่นเนื้ อซึ่ งเป็ นหัวใจ
2 โคริ นธ์ 3:2-3
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เรื่ องทานองนี้ผทู ้ ี่จะเล่าได้ดีคือคุณอดุลย์ สิ งหเนตร ทนายความชั้นหนึ่ง ที่ปรึ กษาของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ได้เคยรู ้จกั กับ อจ. พ่วงมาก่อนสมัย อจ. เจริ ญ สกุนกัน เป็ นศิษยาภิบาล
คริ สตจักรที่ 2 มาก่อน เคยเชิญ อจ.พ่วงมาเทศนาเสมอในกรุ งเทพฯ ถ้าท่านจะต้องมีธุระมากรุ งเทพ พอ
สงครามอินโดจีนก่อตัวขึ้น คุณอดุลย์ไปประจาการทางราชการทหารที่กองพันทหารราชบุรี ขณะที่อยู่
ในกรมทหารท่านส่ งจักรยาน 1 คันให้คุณอดุลย์ใช้ขบั ขี่ วันอาทิตย์จะขี่ไปฟังอาจารย์พว่ งเทศนา ตอน
นั้นไม่ใช่เป็ นการเทศนาในโบสถ์ เพราะสถาบันขององค์การคริ สตศาสนาถูกสั่งปิ ดหมดแล้ว ท่านต้อง
ใช้หอ้ งเล็ก ๆ ทาการ ภรรยาเป็ นเอเย่นต์จาหน่ายจักรเย็บผ้า และอาหลัย่ จักรเย็บผ้าอาจารย์พว่ งเองไม่มี
เงินเดือนและยังคงทาการอยูอ่ ย่างเข้มแข็ง
ความเป็ นจริ งท่านเกี่ยวข้องกับบุคคลทัว่ ไปเพราะต้องการให้คริ สตจักรเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ทัว่ ไป และให้เขาเกิดทัศนคติที่ดีต่อคริ สตศาสนา ซึ่ งจะยังผลประโยชน์ให้กบั คริ สตจักรในโอกาสต่อไป
ในอนาคต การที่ท่านสนิทสนมกับ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็ นพิเศษ สาเหตุสืบเนื่องมาจาก
ท่านได้รู้จกั กับท่านผูห้ ญิงละเอียดก่อนสมัยที่คุณผูห้ ญิงละเอียดเป็ นครู สอนอยูท่ ี่โรงเรี ยนมิชชันนารี ที่
พิษณุ โลก ชื่อโรงเรี ยนผดุงนารี ฯพณฯ จอมพล ป. ยังเป็ นนายร้อยทหารปื นใหญ่ซ่ ึ งอยูต่ ิดกับโรงเรี ยน
โรงเรี ยนผดุงนารี
ภายหลังท่านทั้งสองเกิดรักชอบกันจนได้แต่งงานและดารงตาแหน่งเป็ นผูน้ าของ
ประเทศชาติ อจ. พ่วงก็เข้ามาทาหน้าที่นายกสภาฯ ในกรุ งเทพฯ และได้ไปมาหาสู่ กนั บ่อย ๆ และมี
หลายครั้งที่จอมพล ป. มาร่ วมพิธีเปิ ดประชุมหรื ออาคารทางองค์การสภาคริ สตจักรการที่มีผใู ้ หญ่จาก
รัฐบาลมาร่ วมพิธีให้เกียรติในวันสาคัญ ๆ ดังกล่าวนั้นไม่ค่อยมีมากนัก ครั้งแรกวันฉลองครบรอบร้อยปี
มีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 7 มาทาพิธีเปิ ด ครั้งที่สองประชุมคริ สตศาสนาสากล
ท่านผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินมาทาพิธีเปิ ด คือกรมพระชัยนาภาฯ ครั้งที่สาม ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูล
สงครามมาทาพิธีเปิ ดอาคารที่ทาการรวมของคริ สตจักรในประเทศไทยได้แก่ตวั ตึกสภาฯ ที่ต้ งั อยูถ่ นน
ประมวล ปั จจุบนั ซึ่ งทาการเปิ ดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1954 ดังข้อความที่เป็ นคากล่าวของ อจ. พ่วง
ดังต่อไปนี้
คากล่าวของนายกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
26 มิถุนายน 1954
เวลา 8.30 น.
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี , ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม อาจารย์ฮอเรส ดับบลิว. ไรเบิร์น และ
ท่านผูม้ ีเกียรติ ทั้งหลาย
วันนี้ขา้ พเจ้ารู ้สึกยินดี และรู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้รับใน
วันนี้ ในรอบ 125 ปี ที่ได้ผา่ นพ้นไปนับตั้งแต่คริ สตศาสนาได้เข้ามาสู่ ประเทศไทยของเราจนกระทั้งบัดนี้
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วันนี้ยอ่ มนับว่าเป็ นวันอันสาคัญอย่างมากมายในประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักรในประเทศไทย อันนับว่า
เป็ นงานเริ่ มต้นชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลงานในวันนี้ คือเราได้มีตึกอานวยการของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยขั้นแล้วอย่างสมบูรณ์ ตามความมุ่งหมายของเราที่ได้ปรารภปรารมมานานแล้ว และวันนี้
เราก็ได้มีแล้วตามความประสงค์ เพื่อเราจะได้สถานที่ไว้ทาการงานของเราอย่างถาวรสื บต่อไป ความ
จริ งเรามีโรงเรี ยนหลายโรงเรี ยนสร้างขึ้น
สาหรับอนุชนหญิงชายจะได้ใช้เป็ นสถานที่ศึกษาอย่าง
สมบูรณ์ เรามีโรงพยาบาลเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผทู ้ ี่ป่วยเจ็บ ด้วยสุ ดความสามารถและกาลังของเราที่จะ
จัดได้ เพื่อเป็ นการสาธารณกุศลแก่ปวงชนทั้งหลาย โดยมิได้เลือกชั้น วรรณะ หรื อความมีความจน แต่
ได้พยายามช่วยเหลือตามกาลังที่เราจะสามารถช่วยได้ บัดนี้เราก็มีสถานที่ทาการงาน อันเป็ นสานักงาน
กลางของสภาคริ สตจักรฯ ขึ้นแล้ว นับว่าในรอบ 125 ปี นี้ วันนี้เป็ นวันอันสาคัญยิง่ ของพวกเราชาว
คริ สตศาสนิกชน
ทรัพย์ที่นามาใช้ในการก่อสร้างนี้ ย่อมมาด้วยหลายทาง เช่น (1) บอร์ ดมิชชัน่ ฯ ในอเมริ การช่วย
เราบ้าง (2) เหล่าศาสนิกชนช่วยกันบ้าง (3) ผูม้ ีใจดีใจคอกว้างขวาง ที่ยงั ไม่ใช่คริ สตศานนิกชนช่วยเรา
บ้าง (4) และรัฐบาลไทยช่วยบารุ งสภาฯ เป็ นปี ๆ อีกด้วย เงินนี้เองช่วยกันคนละเล็กละน้อย จึงเป็ นตึก
อาคารอันระโหฐานขึ้นได้ขา้ พเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายในที่น้ ี และทั้งผูท้ ี่ไม่ได้มีโอกาสมาในที่น้ ีอีก
ด้วย เพราะว่าบางคนก็อยูไ่ กลมาก ไม่สามารถจะมาได้
ตึกอานวยการนี้ เป็ นตึกคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 3 ชั้นครึ่ ง สู ง 12 เมตรกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร
สร้างเสร็ จในเวลา 10 เดือน ราคา 880,000 บาท โดยบริ ษทั ประสารศิลป์ เป็ นผูร้ ับเหมาทาการก่อสร้าง
ตึกหลังนี้ ความจริ ง บริ ษทั ประสารศิลป์ นี้ ให้ราคาย่อมเยาพอสมควร และให้ความสะดวกในการ
ก่อสร้างอย่างดีมาก ประกอบกับผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีจิตใจศรัทธาและอ่อนโยน รู ้จกั กันมาแต่ก่อนแล้วด้วย
งานการก่อสร้างจึงได้ดาเนินไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบคุณบริ ษทั ประสารศิลป์ ไว้ในที่น้ ี
ความจริ งการคิดก่อสร้างตึกอาคาร สาหรับเป็ นที่ทางานของสภาคริ สตจักรนี้ พวกเราได้คิด
พิจารณาจัดกันมาหลายปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 นั้นรู ้สึกว่าเริ่ มจัดกันเป็ นล่าเป็ นสัน คือได้ต้ งั กรรมการจัดการ
ก่อสร้างไว้ทนั ที มีศาสนาจารย์เล็ก ไทยง เลขาธิการสภาฯ อาจารย์เจริ ญ วิชยั อาจารย์ผจู้ ดั การของ
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัยเป็ นกรรมการ มีนายสุ ธี คุณานุกร ผูจ้ ดั การและอานวยการของบริ ษทั
อุตสาหกรรมสบู่จุฬา เป็ นกรรมการ อาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์ แห่งบริ ษทั โมชดารา และศาสนาจารย์เมือง
ใจ ชัยนิลพันธุ์ เป็ นกรรมการ และแต่งตั้งให้ขา้ พเจ้าเป็ นประธานของกรรมการก่อสร้างนี้ดว้ ย มาจน
บัดนี้ ค.ศ. 1954 ตึกอาคารอันสาคัญของสภาคริ สตจักรฯ จึงได้สาเร็ จ ดังที่ ท่านทั้งหลายได้เห็นอยูใ่ น
เวลานี้
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แบบแปลนของอาคารนี้ เป็ นความคิดเห็นของ ดร. รอย. แอล. ไคร้ตนั นายช่างสถาปนิกของ
มิชชัน่ ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความคิดความเห็นก่อนที่ท่านจะออกไปอเมริ กา แม้เมื่อทราบว่าพวกเราอยากได้
แผนผังนี้ จริ ง ๆ ท่านก็จดั การทาร่ างให้ พร้อมกับคาชี้แจง แต่เนื่องด้วยรับเกษียณอายุให้อยูใ่ น
สหรัฐอเมริ กาต่อไป โดยไม่กลับมาประเทศไทยอีกคณะกรรมการจึงได้ขอร้องให้ ดร. เอมอส จัง เป็ นผู ้
พิจารณาจัดทาแผนผังตามนโยบายเดิมต่อไป ท่านนายช่างสถาปนิกผูน้ ้ ีเป็ นผูท้ าจริ งทาจังคนหนึ่ง ไม่
ยอมอ่อนข้ออ่อนมือเลย ช่วยเราอย่างเห็นใจ เมื่อเราเห็นแผนผังออกมาเช่นนี้ กาลังใจของเราก็ยงิ่ เกิดมี
มากขึ้น จึงได้พยายามจัดหากาลังทรัพย์ต่อไป จนสาเร็ จมานี้ ขอขอบคุณท่าน ดร. เอมอส จัง ไว้ในที่น้ ี
เกือบจะว่าได้วา่ ท่านผูน้ ้ ีมาช่วยดูแลงานของเราโดยไม่คิดมูลค่าอะไรเลย ทาให้เป็ นการกุศลแท้ ๆ
ความสาเร็ จนี้
ก็คือความพร้อมเพรี ยงสามัคคีของเรานัน่ เองแม้จะเป็ นเงินจานวนมากมาย
สาหรับพวกเรา แต่กิจการก็ได้ดาเนิ นไปด้วยน่าชื่นใจ จนสาเร็ จเรี ยบร้อย จริ งอยู่ เรายังต้องการเครื่ อง
ประกอบห้อง ประกอบสานักงานบ้าง เป็ นของธรรมดา แต่ตวั ตึกอาคารนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ตาม
แผนผังของเราที่จดั ไว้
บัดนี้ เรามีตึกอาคารอันใหญ่โตระโหฐาน เป็ นหลักเป็ นฐานอันมัน่ คงแล้ว กิจธุ ระอันใหญ่ต่อไป
ก็คือจะจัดรับมอบโอนการงานและกิจการทรัพย์สมบัติของศาสนสมบัติ อันที่มิชชัน่ มีจุดประสงค์จะ
มอบโอนให้เรา ได้สาเร็ จตามที่เราได้ยนื่ ความประสงค์ร้องขอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อยูแ่ ล้วนั้น เพื่อ
สภาคริ สตจักรของเราจะเป็ นนิติบุคคลอันสมบูรณ์อย่างเช่นศาสนาอื่น ๆ เช่น โรมันแคธอลิค, อิสลาม
เป็ นต้น
ความจริ ง กิจการงานของสภาคริ สตจักรฯ และมิชชัน่ ฯ ได้ดาเนิ นมาเป็ นเวลา 125 ปี ได้ ก็นบั ว่า
เป็ นมาด้วยความเรี ยบร้อยดีทุกประการ แม้วา่ กิจการงานของเราจะไม่โลดโผนรวดเร็ ว แต่ก็ได้มีอุดมคติ
ที่จะช่วยในงานด้านจิตใจ ให้มนั่ คง และเพื่อความมัน่ คงของประเทศไทยของเรานัน่ เอง ทุกสิ่ งทุกอย่าง
ที่สภาคริ สตจักรฯ ก็ดี ทางมิชชัน่ ฯ ก็ดี เมื่อไปติดต่อกับทางราชการก็ได้รับความสะดวก ความรวดเร็ ว
ความเอื้อเฟื้ ออย่างดีมาก ด้วยความร่ วมมือร่ วมใจอันดีอยูแ่ ล้วเสมอมาจนบัดนี้ จึงขอขอบพระคุณรัฐบาล
ไทยไว้ในโอกาสนี้อีกด้วย
บัดนี้ ก็เป็ นศุภมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็ นคาขวัญและทาพิธี
เปิ ดป้ ายตึกอานวยการของสภาฯ ณ บัดนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองท่านหาได้หยุดชงักลงตอนที่ ฯพณฯ จอมพล ป. ถูกปฎิวตั ิ และ
ต้องไปพานักอยูต่ ่างแดนก็หาไม่ คราวที่ อจ. พ่วงเดินทางไปต่างประเทศปี 1958 ยังได้แวะไปเยีย่ มทา
ความ
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เลขาธิ การบอร์ ดเพรสไบทีเรี ยนอเมริ กาได้มอบสาส์นให้แก่สภาคริ สตจักร
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อาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ ไปเยีย่ มจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ที่บา้ นพักประเทศญี่ปุ่น ปี 1958
เคารพ จอมพล ป.ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งระยะนั้น ฯพณฯ ไม่ตอ้ งการพบปะกับใคร แม้วา่ เป็ นคน
ไทย เพราะความช้ าชอกใจคราวปฎิวตั ิ ขออยูต่ ามลาพังเงียบ ๆ อจ. พ่วงได้สืบเสาะหาที่อยูจ่ นพบ ถึง
ประตูบา้ นพัก ฯพณฯ ก็ยนื่ นามบัตรผ่านคนยามนาไปให้ ฯพณฯ อจ. พ่วงก็ไม่แน่ใจว่าจะได้พบหรื อไม่
จึงคอยรอฟังคาสั่งอยูส่ ักครู่ ฯพณฯ ท่านกล่าวกับ อจ. พ่วงคือ “นี่ถา้ ไม่ใช่เป็ นอาจารย์ผมจะไม่ให้พบ ผม
อยากอยูเ่ งียบ ๆ” โดยปกติ ฯพณฯ ท่านจะไม่ยอมเปิ ดประตูตอ้ นรับใครง่าย ๆ ที่ไปจากประเทศไทย
คราวนี้ ฯพณฯ ท่านกลับให้การต้อนรับอย่างดี ทั้งสองนัง่ สนทนากันเป็ นเวลานาน จึงลากลับ
ทางด้านองค์การศาสนาที่ฝ่ายรัฐบาลจัดขึ้นที่เรี ยกว่า กรมศาสนานายฟุ้ ง ศรี วจิ ารณ์ เป็ นอธิ บดี
สมัยนั้น ท่านก็สนิทสนมกับท่านอธิ บดีอีกเช่นกัน เป็ นที่รักใคร่ กนั จนถึงออกจดหมายเป็ นทางการให้
ความสะดวกแก่ อจ.พ่วงก่อนหน้าที่จะเดินทางไปรอบโลก โดยออกจดหมายแนะนาตัวไปยังสถานทูต
ไทยในประเทศต่าง ๆ ทุกแห่ งที่ผา่ น เป็ นการให้เกียรติอย่างสมัครใจ และตอนผ่านประเทศเกาหลีแม่ทพั
ไทยประจาการอยูท่ ี่นนั่ ได้จดั ทหารเดินขบวนเป่ าแตรต้อนรับ มีเวทีให้ยนื คู่กบั แม่ทพั เพื่อจะยืนให้
โอวาทแก่ที่ประชุมใหญ่ของทหาร มีทหารขบวนยาวเหยียดเดินสวนสนามผ่านที่ท่าอากาศยาน ณ เมือง
เซอูล เรื่ องทานองนี้ก็ยงั ไม่เคยมีใครกล่าวขวัญถึงว่ามีสมัยใดที่นายกสภาฯ ได้รับเกียรติเท่ากับที่ อจ.
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พ่วงได้รับคราวนี้ ในกระเป๋ าเดินทางของ อจ. พ่วง ยังมีจดหมายแนะนาตัวอีกหลายสิ บฉบับที่มีขอ้ ความ
เหมือนกันเป็ นภาษาอังกฤษ ดังที่ปรากฏอยูก่ บั ตาของท่านข้างล่างนี้ เป็ นสิ่ งที่ได้รับความกรุ ณาจากท่าน
อธิ บดีฟุ้ง ศรี วจิ ารณ์ต่อ อจ. พ่วง ไม่วา่ จะไปที่แห่งใด หากเป็ นการติดต่อทางวงราชการแล้วจะได้รับ
ความสะดวกอย่างมาก เพียงยืน่ จดหมายแนะนาตัวของอธิ บดีให้เท่านั้น

เอกสำรที่อธิบดีกรมศำสนำออกให้
April 8, B. E. 2501
Department of Religious Affairs
Bangkok
To the Royal Thai Consul
Re: Moderator of the Church of Christ in Thailand
Dear Sir:
The Reverend Puang Akkapin, Moderator of the Church of Christ in Thailand has been
invited to speak in the United States as the guest of the Presbyterian Church there. The Reverend Mr.
Akkapin does not speak English and will be furnished with an interpreter upon his arrival in the
United States.
The Church of Christ in Thailand is the Thai Protestant Church which has taken over word
begun by the American Presbyterian Missionaries, including the Bangkok Christian College, Watt
Ana Academy in Bangkok and Prince Royal is Academy, Dare Academy and McCormick Hospital in
Chiangmai.
I have known the Reverend Pang Okapi for more than 15 years and regard him as a personal
friend. Any help or courtesies you may be able to extend to him will be appreciated.
Very truly yours,
F. Srivicharn
Foong Srivicharn
Director – General
Department of Religious Affairs
FS: sk
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แต่ในเวลาเดียวกันท่านก็เป็ นคนตัวตั้งตัวตี หากไม่ได้ความยุติธรรมจากสังคม ยิง่ เป็ นการให้
เกียรติกบั พระเยซูคริ สต์ดว้ ยแล้ว เช่น ครั้งหนึ่งโรงสวดของคนโรคเรื้ อนที่ อ.แม่ทะ จ. ลาปาง มีไม้
กางเขนสู งตระหง่านเด่นเป็ นสัญญลักษณ์แห่งความรักของพระเจ้า ถูกอิทธิพลหนุนหลังจนถึงขนาด
ชาวบ้านปลดเอากางเขนของพวกคริ สเตียนกลุ่มนั้นลง อจ. พ่วงท่านต้องวิง่ เต้นนานถึง 10 เดือนกว่า
กรณี จะยุติและนากางเขนขึ้นไปติดใหม่ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็ นนักฟื้ นใจที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
เป็ นนักสู ้อย่างทรนงถ้าตนไม่ได้รับความยุติธรรม คราวใดเมื่อท่านผ่านไปลาปางท่านจะแวะเยีย่ มโรง
สวดของคนโรคเรื้ อนที่แม่ทะ บ่อย ๆ
วิญญาณแห่งนักฟื้ นใจมีบทบาทอย่างไรในสายตาของวงการคริ สเตียน และสังคมภายนอกแต่ที่
ไม่ได้กล่าวก็มีอีกมากมายว่า ท่านได้ผกู มิตรกับคนอื่น ๆ อย่างไร และเป็ นผลดีอย่างไรกับองค์การ
ศาสนาท่านมิได้ต้ งั หน้าตั้งตาแต่จะทาการฟื้ นใจนาวิญญาณอย่างเดียว แต่การฟื้ นใจจะสาเร็ จได้จะต้อง
ประกอบด้วยงานหลายประเภท การประชาสัมพันธ์ติดต่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ื่นนั้น บรรดา
เยาวชนของคริ สตจักรควรเอาเป็ นแบบอย่าง พระเยซูคริ สต์เสด็จมาในโลกตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
เป็ นปรากฏการณ์ใหญ่และอัศจรรย์ยงิ่ พระเจ้ายอมเปิ ดเผยพระองค์เอง โดยส่ งพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์มาในโลกคลุกคลีกบั คนสามัญชนคนผิดคนบาป พระองค์มีชีวติ เพื่อคนอื่น เพื่อสังคมพระองค์
มิได้เก็บพระองค์เองไว้ถือว่าบรสุ ทธิ์ ฉะนั้นผูน้ าคริ สตจักรก็ควรจะเรี ยนจากพระเยซูคริ สต์ ในด้านการ
สร้างมิตรกับสังคม ถ้าอย่างนั้น เราจะเป็ นพยานถึงความรักของพระเจ้ากับใครได้ หากเราไม่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลในสังคม พระเจ้าทรงรักโลก โลกที่พระองค์ทรงกล่าวก็คือสังคมของมนุ ษย์ เพื่อนบ้านที่อยู่
ล้อมรอบตัวเรา
บางคนกลัวว่าเมื่อมีการเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นแล้วจะกลายเป็ นคนเสี ยคนไป คนในสังคมก็ดื่มสุ รา
สู บหรี่ ฯลฯ จริ งอยูเ่ ป็ นการยากที่จะปรับปรุ งตัวเองให้สามารถเข้าถึงสังคมได้ โดยทั้งฝ่ ายเขาฝ่ ายเราไม่
รู ้สึกว่ามีกาแพงเกิดขึ้นเพราะการเป็ นคริ สเตียนที่ดีของเรา แต่ทาไม อจ. พ่วงผูม้ ีความรู ้ประถม 4 จึงยัง
สามารถปกครองตัวเองเอาตัวรอดจากสังคมได้ ท่านไม่สูบหรี่ ไม่ดื่มสุ รา หรื อทาอะไร ๆ ที่ขดั ต่อน้ า
พระทัยของพระเจ้าตามแบบที่สังคมเขาประพฤติเขาทากัน ท่านกลับมีเพื่อนมากมายทัว่ ประเทศทัว่ โลก
ซึ่ งตรงกันข้ามกับบางคนที่มีความรู ้ มีประสบการณ์มากกว่า มีปริ ญญา การศึกษาและฐานะดี กลับเอาตัว
ไปจมเสี ยในสังคม ฉะนั้นเรื่ องของท่านจึงควรเป็ นบทเรี ยนที่ดีอย่างยิง่ สาหรับการรักษาชีวติ ให้ยงั คงอยู่
ในความเชื่อ เป็ นจริ ยธรรมที่จะให้อยูใ่ นสังคมทุกระดับชั้น โรงอบอาบนวด สถานเริ งรมย์ บริ การทาง
เนื้อหนังของบรรดาพ่อค้าต่างชาติหวั ใสทั้งหลายกาลังระบาดอยูด่ าษดื่น จะทาอย่างไร เพื่อเราทั้งหลาย
จะเป็ นบุคคลที่ได้ชื่อว่าสร้างมิตรที่ดีกบั สังคมได้ เป็ นกระบอกเสี ยงแห่งความรักพระเจ้า
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เนื่องจากท่านสามารถเข้าถึงสังคมทุกระดับชั้นจากชนชั้นต่าจนถึงผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของประเทศนี้
เอง ท่านจึงได้รับความสะดวกเท่ากับเป็ นโอกาสทองของท่าน ไม่วา่ จะไปทาการฟื้ นฟูนาวิญญาณที่ใด
ไม่มีใครเข้าใจผิดในวงราชการ และถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับผูป้ ระกาศถูกจับในข้อหาต่าง ๆ ท่านก็สามารถจะ
ให้คาแนะนาในเรื่ องคดีคนนั้นได้
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ตอน 11 ควำมคิดคริสตจริยธรรมและศำสนศำสตร์
อจ.พ่วง อรรฆภิญญ์ มีความคิดเป็ นของตนเองมากกว่าจะได้มีโอกาสเรี ยนรู ้เรื่ องศาสนศาสตร์
ของผูอ้ ื่นอย่างกว้างขวาง เพราะท่านไม่สามารถจะอ่านภาษาอื่นได้นอกจากภาษาไทย และตาราศาสน
ศาสตร์ ที่เป็ นภาษาไทยก็มีจานวนน้อย โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเพชรบุรีสมัยนั้นได้ปูพ้นื ความรู ้แก่ท่าน
ในด้านไหนก็ยากที่จะเดาได้ ส่ วนความรู ้ เจนจัดพระคัมภีร์เดิมและใหม่น้ นั นับว่าท่านจดจาเรื่ องราวได้
อย่างดีและแม่นยาสามารถนามาประติดประต่อกันได้เป็ นเรื่ องราว
ท่านได้รับการทรงนาจากพระ
วิญญาณโดยตรงที่สามารถจะทาการเทศนาฟื้ นใจทัว่ ประเทศ ประกอบกับท่านเป็ นนักอ่านมิใช่นกั เขียน
จึงไม่สามารถรู ้ระบบว่าด้วยศาสนศาสตร์ และคริ สตจริ ยธรรมเป็ นรู ปหน้าตาอย่างไร เท่าที่สังเกตจากคา
เทศนาและสนทนาธรรมทัว่ ไปแล้ว ท่านจัดอยูใ่ นจาพวกเดียวกับศาสนศาสตร์ ของ ดร. คาร์ ล มาร์ ท
นักศาสนศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์คือท่านไม่ทิง้ หลักกิตติคุณ ไม่วา่ ท่านจะสอนจะกล่าวถึงเรื่ องอะไร
ท่านจะต้องอ้างถึงพระเยซูคริ สต์ มีพระเยซูคริ สต์เป็ นศูนย์กลางในคาสอนของท่าน ไม่วา่ จะกล่าวถึง
ด้านศาสนศาสตร์ หรื อคริ สตจริ ยธรรมก็ตาม อย่างไรก็เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ท่านมิได้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางการสอนเรื่ องคริ สตจริ ยธรรมหรื อศาสนศาสตร์ ท่าน ได้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางการสอนเรื่ องคริ สต
จริ ยธรรมหรื อศาสนศาสตร์ ท่านไม่แยกออกเหมือนในหลักสู ตรที่เรี ยนกันทัว่ ไป รู ้สึกว่าปนกันหมดทั้ง
สองอย่าง ผูฟ้ ังต้องแยกเอาเอง ท่านเป็ นนักฟื้ นใจจึงใช้เวลาส่ วนใหญ่ครุ่ นคิด, ค้นหาวิธีการแบบการฟื้ น
ใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในเมืองไทย ทาอย่างไรจึงจะเทศนาเรี ยกร้องให้คนถวายตัวได้มาก ๆ
สนใจเรื่ องการเร้าใจผูน้ าคริ สตจักรและสถาบันให้ทาการประกาศเผยแพร่ หนุนกาลังสมาชิกให้มีความ
มานะพากเพียรติดตามนาคนอื่นมาถึงความเชื่ อในพระเจ้า เวลาท่านสอนหรื ออบรมในชั้นเรี ยนทัว่ ไป
ท่านสอนเน้นไปในทางประกาศเผยแพร่ เสี ยส่ วนใหญ่เพราะว่าท่านเห็นว่าการประกาศนาวิญญาณเป็ น
งานด่วน เป็ นงานสาคัญต้องรี บทาก่อนอื่น ต้องทาทันทีเมื่อมีโอกาสและไม่มีโอกาส คริ สตจักรใน
ประเทศไทยต้องการการประกาศเผยแพร่ เป็ นอันดับหนึ่ง ทุกคริ สตจักรทุกสถาบันต้องตระหนักใจใน
เรื่ องนี้ ท่านเที่ยวไปเตือนและขอร้องผูน้ าตามสถาบันทัว่ ไปโดยขอให้เขาเอางานประกาศเผยแพร่ ไว้
อันดับหนึ่งอย่าเอาเศษตังค์ที่เหลือใช้อย่างอื่นแล้วมาจัดขมวดไว้เป็ นงบประมาณ
ของการประกาศ
เผยแพร่ สถาบันใดงานใดที่ข้ ึนกับองค์การของคริ สตจักรแล้วถ้าหลงลืมการประกาศสถาบันนั้นจะเหี่ ยว
เฉาและตายไปในที่สุด หรื อเขาเพิกเฉยต่อการเก็บเกี่ยวฟื้ นฟูนาวิญญาณสถาบันนั้น ๆ ก็จะตายไปทีละ
น้อย ๆ จะไม่มีบรรยากาศการเป็ นคริ สเตียนเหลืออยู่ การบริ การแบบคริ สเตียนก็ขาดลมหายใจไปด้วย
พระเยซูคริ สต์เป็ นศูนย์กลางทุกสิ่ งตามทัศนะของ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ พระเยซูคริ สต์เสด็จมา
เปิ ดเผยถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าและการช่วยให้รอดของพระเจ้าที่มีต่อความผิดบาปของมนุษย์ ทุกสิ่ ง
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ได้มาสาเร็ จครบบริ บูรณ์อยูท่ ี่ “พระราชกิจขององค์พระเยซูคริ สต์” ท่านถือว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์เดิม
และพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่เป็ นเล่มเดียวกัน ขาดเล่มหนึ่งเล่มใดไม่ได้ต้ งั แต่พระธรรมปฐมกาลถึง
พระธรรมวิวรณ์เป็ นพระคาของพระเจ้า ที่พระองค์สาแดงพระองค์เองให้เห็นว่าพระเจ้ามีฤทธิ์ อานาจ
เหนื อสารพัดสิ่ ง เป็ นพระเจ้าพระผูส้ ร้างที่ทรงพระชนม์อยู่ ทรงครอบครองโลกที่วนุ่ วาย ชนชาติ
อิสราเอลเป็ นชาติที่พระองค์ทรงใช้ให้เขาสาแดงต่อประชาชาติวา่
พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไร?
ธรรมชาติของมนุษย์ตามพระดาริ การทรงสร้างของพระเจ้าแล้ว มนุษย์มีจิตวิญญาณสามารถติดต่อกับ
พระเจ้าได้ พระองค์ประสงค์ให้มนุษย์ติดต่อกับพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ หน้าที่สาคัญที่สุดคือเขา
จะต้องปรนนิบตั ิพระเจ้า ความบาปของมนุษย์เริ่ มจากการที่มนุษย์ขาดการเชื่ อฟังพระเจ้า นับตั้งแต่น้ นั
มามนุษย์ใช้ของประทานคือ “เสรี ภาพ” ที่มีอยูใ่ นทุกชีวติ ไปในทางที่ผดิ “ทุกคนเป็ นคนผิดบาป” แม้วา่
จะมีผนู ้ าที่พระเจ้าเตรี ยมมาช่วยเขามนุษย์ก็ไม่ฟัง มีพระบัญญัติเขาก็ปฎิบตั ิไม่ได้ มีผพู ้ ยากรณ์มากล่าว
ตักเตือนเขาเขาก็ยงิ่ ดื้อด้าน แม้จะเผาเมืองสโดมกับกะโบราให้เห็นถึงพระพิโรธของพระเจ้าเขาก็ไม่กลัว
ภัยพิบตั ิต่าง ๆ มาถึงเขา ความทุกข์ทรมาน โรคภัยไข้เจ็บ การสงครามฆ่าฟั นกัน จับเป็ นเชลยศึกเขาก็
เพียงสานึกตัวชัว่ ครู่ ด้วยความรักของพระเจ้าจึงส่ งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาช่วยโลกให้รอด ที่
เราเรี ยกว่า “พระคุณของพระเจ้า” คือการที่พระเยซูคริ สต์ยอมเอาพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชาไถ่โทษแทน
ความบาปผิดของมนุษย์บนไม้กางเขน
ด้วยความเชื่อและความเข้าใจของท่านดังกล่าวนี้ ท่านจึงใช้พระธรรมยอห์น 3:16 “เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักโลก, จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์, เพื่อทุกคนที่วางในในพระบุตรนั้น
จะมิได้พินาศ, แต่มีชีวติ นิรันดร์ ” บ่อยครั้งในการเทศนาฟื้ นฟูนาวิญญาณเป็ นข้อความที่ท่านสามารถ
ขยายคาเทศนาออกไปได้ถึงหนึ่งพันกัณฑ์ ท่านเชื่ อว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระคุณของพระเจ้าที่ประทาน
มา มิฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะพินาศไม่มีใครจะพึ่งศีลหรื อข้อบัญญัติต่าง ๆ ได้ตามโทษแล้วไม่มีใครรอด
ได้ ในการอธิ ษฐานเกือบทุกครั้งท่านจะใช้คาหนึ่งคือ “ตามโทษานุโทษแล้วข้าพเจ้าจะต้องพินาศ........”
ข้อใหญ่ใจความอันเป็ นแก่นแท้ ๆ ผูเ้ คยได้ฟังท่านกล่าวย้าจนเรารู ้สึกว่าชินชาน่าเบื่อคือ “ให้ค
ริ สเตียนยึดหลักความเชื่อให้ดีเกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์.........” ถ้าคริ สเตียนไม่เชื่ อ
เรื่ องนี้เขาเป็ นคนที่น่าสังเวชใจที่สุด เป็ นคนที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ทาการงานอะไรก็ขาดฤทธิ์ เดช เป็ น
คนจาพวกที่คิดว่า “พระเจ้าตายเสี ยแล้ว” คนพวกนี้ท่าน อจ. เปาโลก็ได้กล่าวไว้ในพระธรรม 1 โคริ นธ์
15:3
“ด้วยข้อความอันสาคัญที่สุด ซึ่ งข้าพเจ้ารับไว้แล้วนั้น
ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย, คือว่าพระคริ สต์
ได้วายพระชนม์เพราะความผิดของเราทั้งหลายตามคัม
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ภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น, และถูกฝังไว้, แล้ววันที่สาม
พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาใหม่....” และอ่านต่อไปจนจบ
ข้อ 13 “ถ้าการเป็ นขึ้นมาจากความตายไม่มีแล้ว, พระ
คริ สต์ก็หาได้ทรงคืนพระชนม์ไม่, ถ้าพระคริ สต์ไม่ได้ทรงคืนพระชนม์,
การเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลัก, ทั้งความเชื่อของเราทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วย....... ความ
เชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ท่านทั้งหลายก็ยงั คง
อยูใ่ นการบาปของตน.....เราก็เป็ นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในหมู่คนทั้งปวง”
ชีวติ ของ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ เชื่ อพระคัมภีร์แบบเซ็นต์ (นักบุญ) จึงควรแก่การยกย่อง
สรรเสริ ญ ไม่มีการสงสัยในพระคัมภีร์ แต่ท่านมีเหตุมีผล มิใช่งมงายตีความหมายตามตัวอักษร ท่าน
กล่าวว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เป็ นประโยชน์สาหรับมนุษย์ ผูต้ ีความหมาย
จะต้องทาให้เป็ นประโยชน์จริ ง ๆ และทาให้จิตวิญญาณของมนุษย์เจริ ญขึ้น” บางคนออกความเห็นใน
เรื่ องนี้วา่ อจ. พ่วงเชื่ อพระคัมภีร์แบบนักบุญ หมายถึงคาพูดก็ดี ชีวติ ก็ดี การงานต่าง ๆ ก็ดีได้แสดง
ออกมาในลักษณะคาสอนที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์ ถ้าท่านได้ยนิ ข่าวว่าอาจารย์คนไหนหรื อมิชชันนารี คนใด
สอนเรื่ องในพระคัมภีร์ให้ไขว้เขวไปจากความจริ ง ท่านจะเป็ นเดือดเป็ นร้อน เอ็ดตระโรเอาเรื่ องถึงขั้น
แตกหัก เช่นสอนว่าตอนโมเสสข้ามทะเลแดงน้ าอาจไม่แยกก็ได้ ที่น้ าแห้งเพราะมันแห้งโดยธรรมชาติ
มิใช่เพราะการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่แยกทะเลแดงแล้วไซร้
ท่านจะไม่ยอมเด็ดขาดไม่วา่ จะเป็ นการ
สมมุติหรื อสันนิษฐานก็ไม่ให้สอนนักเรี ยนหรื อสมาชิกในคริ สตจักร ถ้าพระเยซูเกิดโดยเดชของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนั้นจริ ง ๆ พระเยซูพระองค์สิ้นพระชนม์จริ ง ๆ มิใช่เพียงแต่สลบไป ใคร
จะสอนบิดเบือนจากความจริ งไปเป็ นมิได้เป็ นอันขาด ในฐานะที่ท่านรับผิดชอบสภาฯ ถ้ารู ้ข่าวใครสอน
ผิดจะต้องไปถึงที่และทาการไต่สวนซักฟอก มีใจร้อนเกรงว่าพวกสมาชิกจะพินาศเพราะคาสอนผิด ๆ
นอกเหนือไปจากคาสอนที่อยูใ่ นพระคัมภีร์
ท่านพร้อมที่จะตายเสมอหากการตายของท่านทาให้จิตวิญญาณของคนเจริ ญขึ้น หรื อการตาย
ของท่านทาให้คนกลับใจเชื่ อพระกิตตุคุณแห่งพระเยซูคริ สต์ ท่านมุ่งหน้าทางานต่อไปอย่างไม่ลดละแม้
อายุจะปาเข้าไปถึงเจ็ดสิ บกว่าปี แล้ว โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็ นนิจระยะหลัง ๆ ตาใช้ได้ขา้ งเดียว
เห็นไม่ชดั เจน โรคหัวใจเกือบคร่ าชีวติ เสี ยหลายครั้งการงานบางครั้งติดพันกันจนต้องเอาแคร่ นงั่ มาหาม
ไปทางาน หมอสัง่ ให้พกั แต่ยงั ดื้อไปทาการฟื้ นฟูนาวิญญาณจนครบ 7 วัน มิได้ห่วงสุ ขภาพและเรี่ ยวแรง
ของตนเองถ้าหากตนเองไปรับปากกับผูใ้ ดไว้แล้วเกี่ยวกับการฟื้ นฟูนาวิญญาณ มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่
ท่านใช้อา้ งคือ “ข้าพเจ้ากาลังบากบัน่ มุ่งไปกว่าจะถึงธงชัย, และได้รางวัลซึ่ งพระเจ้าได้ทรงเรี ยกเราให้
ตะเกียกตะกายไปรับโดยพระเยซูคริ สต์ เหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายผูเ้ ป็ นผูใ้ หญ่แล้วมีจิตใจคิดอย่างนั้น
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และถ้าท่านทั้งหลายจะคิดอย่างอื่นในสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด, พระเจ้าจะทรงสาแดงสิ่ งนั้นแก่ท่านด้วย แต่วา่ เราถึง
แค่ไหนแล้ว, ก็ให้เราดาเนิ นจากแค่น้ นั ต่อไป” ฟิ ลิปปี 3:14-16 ท่านก็รู้ตวั เองดีวา่ ร่ างกายเป็ นพระวิหาร
ของพระเจ้า มิควรจะทรมานตนเองในการกิจใด ๆ ซึ่ งจะยังความเดือดร้อนมาสู่ สุภาพของตนเองและ
ครอบครัว แต่ดว้ ยหัวใจรักในการนาฟื้ นใจจนลืมคิดถึงสังขารของตนเองหลายครั้งหมอต้องสัง่ ให้พกั
งานกลางคันทันที ท่านจะยอมพักก็ต่อเมื่อลุกเดินต่อไปไม่ไหวแล้ว จนถึงเอาเปลพยาบาลมาหามขึ้น
เครื่ องบินกลับกรุ งเทพฯ จากหัวใจการเป็ นบิดาของนักฟื้ นใจของประเทศไทยนี้ เองท่านได้ละครอบครัว
ไปทางานนอกบ้านต่างจังหวัดเสี ยจนไม่มีเวลาจะอยูก่ บั ครอบครัว
ปี หนึ่งจะแวะกลับเข้าบ้านชัว่ ครู่
ชัว่ คราวไม่กี่ครั้งรวมเวลาที่จะอยูบ่ า้ นทั้งหมดประมาณเดือนครึ่ ง (นับหลาย ๆ วันรวมกันในหนึ่งปี ) เมื่อ
ได้บากหน้าออกจากบ้านไปทาการฟื้ นฟูนาวิญญาณแล้วจะไม่หวนกลับมาอีกจนกว่างานจะแล้วเสร็ จ
ไม่วา่ ลูกคนใดจะเจ็บป่ วยหรื อตายไปก็ไม่ขอกลับ “ให้คนตายฝังคนตาย” เว้นแต่ภรรยาตายเท่านั้นจึงจะ
ลางานกลับบ้าน ถือว่างานประกาศเผยแพร่ เป็ นลมหายใจของคริ สตจักร สภาคริ สตจักร ฯ จะมีชีวติ อยู่
ได้หรื อไม่ จะเจริ ญก้าวหน้าหรื อไม่อยูท่ ี่การประกาศเผยแพร่ การฟื้ นฟูนาวิญญาณเป็ นเส้นเลือดใหญ่ที่
สาคัญต่อระบบการหมุนเวียนของกระแสเลือดของร่ างกาย (คริ สตจักร)
ไม่มีสมัยใดก่อนหน้าท่านที่มีนายกสภาฯ ออกไปทาการเยี่ยมเยียนสมาชิกและคริ สตจักรต่าง ๆ
ทัว่ ประเทศไทย ท่านออกเยีย่ มเยียนทุกหมวด ทุกคริ สตจักร ทุกภาค ไปทุกหย่อมหญ้าที่มีคริ สเตียนไม่
ว่าจะไกลแสนไกล หนทางจะลาบากลาบนท่านจะไม่ยอ่ ท้อ บางครั้งต้องข้ามแม่น้ าโดยมีเสื้ อผ้าเพียงชุด
เดียว ท่านมีวธิ ี ของท่านเองที่จะทาให้ผา้ ไม่เปี ยกเวลาข้ามแม่น้ าลึก ลูกน้องก็ตอ้ งทาตามหัวหน้า พูดกัน
ในแง่ผนู ้ าแล้วท่านเด็ดขาดจริ ง ๆ ต้องมุ่งหน้าทางานให้ถึงธงชัย ทางานให้สาเร็ จไม่มีอุปสรรคทาง
ธรรมชาติที่จะเกินกาลังมนุษย์ไปได้ ท่านไปทุกหัวระแหงที่ได้ยนิ ว่าพี่นอ้ งคริ สเตียนเดือดร้อน หรื อแตก
ความสามัคคีกนั มิฉะนั้นท่านจะนอนตาไม่หลับ บางคนทักท้วงท่านว่ามิให้ทางานหนักจนเกินไป ท่านก็
ตอบว่าคนเราจะมีเกียรติอย่างไรในเมื่อมานอนตายบนเตียงนอน ทหารจะมีเกียรติก็ตอ้ งตายในสมรภูมิ
คนของพระเจ้าจะมีเกียรติก็ควรตายตอนทางานจึงได้รับเกียรติ รวมสารสาคัญได้วา่ ชีวติ ที่แท้จริ งของ
ท่านแม้จะไม่ได้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการสอนศาสนศาสตร์ แต่ชีวติ ของท่านได้แสดงให้เห็นศาสนศาสตร์
ไปในตัว เช่นการเยีย่ มเยียนสมาชิกอย่างนี้เป็ นต้น เป็ นตัวอย่างที่ดียอด ศาสนศาสตร์ จะช่วยอะไรมนุษย์
หากชีวติ ขาดการปฎิบตั ิโดยเฉพาะการเยีย่ มเยียนเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผนู ้ าจานวนมากลืมในข้อนี้ มัว
หมกมุ่นแต่จะอ่านตาหรับตารา หาคาเทศนาจากตาราภาษาอังกฤษหรื อรายงานซึ่ งเป็ นผลงานของคนอื่น
ไม่มีการเยีย่ มเยียน การเยีย่ มเยียนเป็ นทางดีที่สุดนอกจากพระคัมภีร์ที่จะได้คาเทศนา และคาเทศนานั้น ๆ
จะมีชีวติ เพราะเป็ นประสบการณ์บวกกับความรู ้สึกที่ออกมาจากจิตใจ สมาชิกจะได้รสอาหารฝ่ ายจิต
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วิญญาณที่ปรุ งแต่งอย่างดีเลิศ ไม่มีใครเบื่ออาหารชนิดนี้ เหมือนคนไทยรับประทานน้ าพริ กปลาทู มิใช่
ขนมฟังจิ้มเนยแข็งแบบยุโรป
ประวัติดีเด่นเกี่ยวกับชีวติ และงานของ อจ. พ่วงจะกล่าวต่อไปในเล่มที่สอง ผูเ้ ขียนจะละเรื่ อง
ความคิดทางคริ สตจริ ยศาสตร์ และศาสนศาสตร์ ของท่านไว้ก่อนเพียงแค่น้ ี จะขยายความต่อไปในคา
เทศนาของท่านเล่มที่สอง แบ่งเป็ นชุด ๆ โปรดติดตาม
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ตอน 12 กำรฝึ กฝนผู้นำให้ กบั คริสตจักร
การเป็ นผูน้ าที่ดีของบุคคลสาคัญ ๆ ทั้งฝ่ ายโลกทัว่ ไปและฝ่ ายคริ สตจักรจะต้องเรี ยนรู้ถึงศิลป
ในการเป็ นผูต้ ามที่ดีดว้ ย
อาจารย์พว่ งได้เคยเล่าบ่อยครั้งว่าการติดตามอาจารย์เอกิ้นไปประกาศตาม
ชนบทนั้น เต็มไปด้วยความยากลาบาก อาจารย์เอกิ้นเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าส่ งมาสาหรับพระกิตติคุณโดยแท้
ท่านได้ทุ่มเทชีวิตและกาลังที่มีอยูล่ งไปในการประกาศอาจารย์พว่ งได้เรี ยนรู ้ในการเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ ิดตามที่ดีจากอาจารย์เอกิ้นผูน้ ้ ี เดินไปในทางทุรกันดาร กราแดดกราฝนและอดทนต่อริ้ นยุง โดยไม่
บ่นย่อท้อ ความเสี ยสละและความอดทนของอาจารย์เอกิ้นนั้นเองได้เป็ นแบบฉบับที่ท่านเทิดทูนและมี
อานาจซึ มซาบเข้าไปถึงจิตใจของท่านอย่างแน่นแฟ้ น จัดได้วา่ เป็ นแบบพิมพ์ที่หล่อหลอมชีวติ ของ อจ.
พ่วงให้เข้ามามีบทบาทเป็ นผูน้ าคริ สตศาสนาในประเทศไทย เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลดลใจให้ชายหนุ่มผูต้ ิดสอย
ห้อยตามเก็บบทเรี ยนต่าง ๆ ไว้อย่างเงียบ ๆ มีเหตุการณ์สาคัญ ๆ ในการผจญภัยในการออก ปฎิบตั ิงาน
ร่ วมกันหลายครั้ง ครั้งหนึ่งที่ทอ้ งทุ่งเขาสามร้อยยอด ต. ศิลาลอย อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ชาวบ้านในถิ่นนี้กาลังกลัวกระบือดุ เป็ นกระบือเปลี่ยวที่หนีออกจากคอกไปอาละวาดอยูใ่ นระแวกนั้น
ทั้งสองก็ได้รับคาเตือนจากชาวบ้านให้ระวังกระบือดุให้จงหนัก มีผคู ้ นได้รับอันตรายแล้ว
อาจารย์พว่ งเฝ้ าสังเกตดูอาจารย์ของตนเองว่ามีความรู ้สึกอย่างไร แต่ท่านกลับเดินนาหน้าไป
อย่างปกติ ส่ วนตัวเองนั้นรู ้สึกประหม่ากลัวเป็ นกาลัง แข็งใจเดินลัดทุ่งกว้างตามไปใจก็คิดถึงวิธีการวิง่
หนีเอาตัวรอดเมื่อเผอิญจะต้องเผชิญหน้ากับกระบือดุ มองดูรอบ ๆ ตัวก็ไม่เห็นมีตน้ ไม้พอที่จะอาศัย
ตะกายขึ้นไปหลบซ่อนสักต้นเลย มีทางเดียวคือจะต้องวิ่งให้เร็ วที่สุด หรื อไม่ก็นอนซ่อนตัวตามเนินดิน
หรื อคันนา ครั้นแล้วทั้งสองก็พบกระบือดุตวั นั้นเข้าจริ ง ๆ มันเห็นคนเดินมา มันก็วิ่งปรี่ หมายทาร้าย
อาจารย์พว่ งตกใจมากแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกนอกหน้า เพราะอาจารย์เอกิ้นเป็ นผูน้ าที่ไม่ได้แสดงความ
กลัวหรื อตกใจแม้แต่นอ้ ย ท่านได้ยนื เผชิญหน้าตาจ้องดูกระบือเปลี่ยวด้วยอารมณ์เย็นและกล้า เมื่อ
กระบือวิง่ รี่ เข้ามาใกล้ อาจารย์เอกิ้นก็เอาร่ มที่ถือไปกันแดดฝนชี้ ตรงไปทางกระบือ ฉับพลันนั้นท่านก็
กางร่ มเสี ยงดังพึ๊บพับ๊ พร้อมกับเสื อกร่ มไปหากระบือ ส่ งเสี ยงดังเพื่อขับใล่ให้มนั ไป อาจารย์พว่ งก็เลยทา
ไม้ทามือคว้าก้อนดินขว้างปาสาทับตามไปด้วย เจ้ากระบือเปลี่ยวถึงกับตกใจหยุดกึกลง ร่ มและเสี ยง
ตวาดเป็ นยุทธวิธีที่เกิดผลดีมนั จึงหันกลับละคนทั้งสองหนีเตลิดไป
บางแห่งก็มีเสื อชุกชุมคราวไปทาการประกาศที่ตาบลทับใต้
ต้องเดินทางเท้าห่างจากสถานี
หนองแก ประจวบ ตาบลนี้ เสื อชุม โค กระบือ ของชาวบ้านต้องถูกเสื อลักขโมยไปกินเป็ นประจา ตา
กลางคืนอาจารย์พว่ งขอนอนบนบ้านด้วยตนกลัวเสื อ แต่อาจารย์เอกิ้นนอนกลางลานหน้าบ้านที่เสื อเดิน
ผ่าน ชาวบ้านก็เกรงว่า เสื อจะมาฆ่ากัดกินเนื้ ออาจารย์เอกิ้นสักวันหนึ่ง แต่ท่านก็นอนที่ลานบ้านคนเดียว
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หลายคืนก็ไม่เห็นเป็ นอันตรายแต่อย่างใด อาจารย์พว่ งแปลกใจจึงถามท่านว่า เหตุใดเสื อจึงไม่มากัดท่าน
ท่านตอบอาจารย์พว่ งว่า เพราะท่านกางมุง้ ขาว ๆ เสื อมันคิดว่าเป็ นเครื่ องดัก จึงไม่กล้าเข้าใกล้ ทั้งสอง
ต่างหัวเราะขบขันในความขี้ขลาดของเสื อ และได้เก็บคาชมเชยในความกล้าหาญของ อจ. เอกิ้นไว้ในใจ
จากบทเรี ยนที่ตนเองได้รับจากอาจารย์เอกิ้นนี้ เองท่านกลายเป็ นคนกล้าหาญจากการเป็ นผูต้ ามที่
ดี ทาให้ท่านชอบในการผจญภัย ชอบล่าสัตว์และเล่นเทนนิส มีใครมาท้าพนันของดีก่อนเกี่ยวกับไสย
ศาสตร์ พวกเครื่ องลางของขลังแล้วท่านชอบนัก ด้วยตนก็ชอบยิงปื นอยูแ่ ล้ว หลายครั้งมีคนนอกมาท้า
ท่านให้ยงิ ของเครื่ องลางซึ่ งเป็ นของลัทธิ พราหมณ์ โดยเอาของนั้นแขวนเข้ากับคอไก่ตวั ใหญ่ อจ. พ่วง
เล็งปื นยิงตรงไปทั้งของลางและไก่ตาย แตกละเอียดแทบหาชิ้นดีไม่ได้ จะไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นพระนาม
ของพระเจ้าได้ง่าย ๆ ชอบแสดงตนให้เห็นว่าพระเจ้ามีฤทธิ์ เดชแค่ไหน การพิสูจน์ของท่านทาให้คนให้
คนกลัวใจไม่กลัวมาท้าอีกแม้ของของตนจะขลังหรื อศักดิ์สิทธิ์ เพียงใดก็ตาม ณ ที่ท่านบริ เวณกลางแม่น้ า
เพชรบุรีน้ นั มีหินใหญ่สามก้อน ชาวบ้านถือว่าเป็ นสิ่ งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มีสิ่งสถิตอยู่ เป็ นอานาจของภูตเรี ยกว่า
จ้าวพ่อสามก้อนครั้งหนึ่งคณะประกาศของอาจารย์พว่ งได้เดินผ่านทางนี้เพื่อไปสารเห็จกลางวันพากัน
หยุดพักร้อนอยูใ่ ต้ตน้ ไทรใหญ่ใกล้ ๆ เจ้าพ่อสามก้อน บนต้นไทรมีนกยูงหลายตัวซึ่ งเป็ นของจ้าว ไม่มี
ใครกล้าไปแตะต้องทาร้ายอาจารย์พว่ งเห็นศาลเจ้ากว้างใหญ่จึงเข้าไปปั ดกวาดขอนอนพักชัว่ ครู่ คนขับ
เกวียนที่ไปด้วยกันเกิดความกลัววผี กลัวผีจะโกรธอาจารย์พว่ งและออกมาอาละวาด มิใช่เท่านั้นอาจารย์
พ่วงเห็นว่าป่ านี้ไกลจากตัวเมืองไม่มีกฎหมายห้ามยิงนกยูง ท่านเลยยิงนกยูงมาทอดเลี้ยงคนในทีมอย่าง
เอร็ ดอร่ อยและอิ่มหนา ท่านเห็นว่าเนื้ อนกยูงเป็ นอาหารที่โอชารสยิง่ น้อยคนจะมีโอกาสรับประทาน
ข่าวการยิงนกยูงของเจ้าพ่อสามก้อนนี้ได้ลือมาถึงท่าลาว
คนทรงผีได้ประกาศว่าจ้าวมีความพิโรธ
อาจารย์พว่ งที่ไปดูหมิ่น ทั้งคนขับเกวียนและชาวบ้านก็คอยดูวา่ คณะประกาศคงจะต้องถูกจ้าวลงโทษให้
ล้มตายหรื อไม่ก็เกิดภัยพิบตั ิ จะไม่มีใครเหลือมีชีวิตรอดกลับบ้านสักคนเดียว คณะประกาศก็เคลื่อนกอง
ไปประกาศที่อื่น ไม่ชา้ ก็กลับผ่านมาทางเดิมนี้ อีก ชาวบ้านเห็นว่าไม่เห็นมีสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับพวกคริ ส
เตียนคณะนี้ กลับเห็นเขาหน้าตายิม้ แย้มต่างพากันประหลาดใจ ข่าวเล่าลือถึงการนี้ต่อไปอีกหลาย
หมู่บา้ น อาจารย์พว่ งได้ทาให้เขาเหล่านั้นเห็นฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ที่เขาเคยกลัวและไม่กล้าทาอะไร
อย่างอิสระเพราะเกรงว่าจะทาให้ภูตโกรธ ผูใ้ หญ่บา้ นชื่ อธูปกับครอบครัวเกิดความเลื่อมใสในพระเจ้า
ได้ยอมรับบัพติศมาเข้าเป็ นศิษย์ของพระเยซู
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ได้ เรียนรู้ ควำมผิดพลำด
เมื่อสมัยอยูเ่ พชรบุรีอาจารย์พว่ งได้เคยรับหน้าที่สาคัญที่ท่ายางพวกคริ สเตียนอยากมีโรงเรี ยน
แต่ก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ พ่วงมีนิสัยริ เริ่ มอยูแ่ ล้วจึงอาสาอาจารย์เอกิ้นว่าตนจะขอสร้างโรงเรี ยนเอง
อาจารย์เอกิ้นไม่เชื่อว่าท่านจะสามารถทาได้ แต่ท่านก็รับรองอย่างแข็งขันว่าจะทาการสร้างโรงเรี ยนให้
เสร็ จภายในหนึ่งเดือน ที่สุดก็ยอมให้ทดลองทาท่านเริ่ มตั้งต้นโดยการเชิญหัวหน้าคริ สเตียนมาประชุม
กัน เร้าใจให้เขาเห็นความสาคัญเกี่ยวกับโรงเรี ยน แล้วตกลงให้หวั หน้าบริ จาคเงินคนละ 80 บาท เมื่อได้
เงินแล้วก็นาไปจัดซื้ อไม้เสาและส่ วนประกอบอื่น ๆ มอบให้หวั หน้าสร้างจนเสร็ จ เป็ นโรงเรี ยนเล็ก ๆ
เหมาะกับชนบทแสดงว่าท่านรู ้จกั การจัดระบบแบ่งงานให้สมาชิกรับผิดชอบมิได้ทาเองเสี ยทั้งหมดคน
เดียว ชาวบ้านมีอะไรก็นาสิ่ งนั้นมามีส่วนในการสร้างโรงเรี ยนเพื่อโรงเรี ยนจะได้เป็ นของทุกคน ทุกคน
ได้มีส่วนในการรับผิดชอบ ที่สุดอาจารย์พว่ งก็ได้รับเลือกเป็ นครู ใหญ่คนแรกของโรงเรี ยนนี้ ความเชื่ อ
อ้นร้อนรนของท่านมักเกิดขัดแย้งกับพวกนักเลงระแวกนั้นเสมอ เขาชอบพูดเสี ยดสี ด่าทอพระนามของ
พระเยซู ท่านก็อดทนไว้ ต่อมาไม่นานโรคอหิ วาต์ระบาดในตาบลนี้ ชายนักเลงผูน้ ้ นั ที่เคยหมิ่นประมาท
พระเยซูก็ตายด้วยโรคร้ายทั้งคู่ แต่ท่านก็มิได้แสดงอาฆาตจองเวรกับครอบครัวนี้ท่านได้แสดงความรัก
ต่อบุตรภรรยาของนักเลงคู่น้ ี โดยชวนคริ สเตียนนาเสื้ อผ้าไปมอบให้ เพราะเขาต้องตกเป็ นเด็กกาพร้า
และหญิงหม้ายที่น่าสงสาร ยากจนลงหลังจากหัวหน้าครอบครัวต้องเสี ยชีวติ ไปแล้ว
ข่าวอิทธิ พลในหมู่นกั เลงท่ายางกาเริ บหนักขึ้นพากันแสดงความเกลียดชังพวกคริ สเตียนต่าง ๆ
นานา ประจวบกับอาจารย์พว่ งยังเป็ นหนุ่มโสด เกิดความเปลี่ยวใจขึ้นมา คอยสังเกตหาคู่ครองอยูเ่ งียบ ๆ
แถวท่ายางนั้น แต่มิได้มีความผิดหรื อเสี ยลักษณะการเป็ นครู ใหญ่แต่อย่างใด พอเริ่ มจะติดใจสาวงามท่า
ยางคนหนึ่ง ท่านก็ถูกนักเลงลอบยิงหมายเอาชีวิต แต่พระเจ้ายังไว้ชีวติ ท่านอยู่ ลูกปื นผิดเป้ าหมาย ท่าน
เห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็จะหนีไปอยูก่ บั อาจารย์เอกิ้นในเมืองเพชร สักพักหนึ่งจนกว่าเรื่ องสงบ ครั้นเข้า
มาในตัวเมืองเพชรแล้ว อาจารย์เอกิ้นไม่อนุ ญาตให้ท่านกลับไปทางานที่ท่ายางอีก แม้ท่านจะอ้อนวอน
ด้วยใจเป็ นห่ วงเกี่ยวกับธุ รกิจด้านโรงเรี ยนก็ตาม นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาท่านก็เลิกการเป็ นครู กลับเข้า
ทางานในเมืองเพชรตามเดิม โรงเรี ยนแห่งนี้ได้ผลิตผูน้ าไว้คนหนึ่งด้วยปั จจุบนั ทางานอยูโ่ รงเรี ยนอรุ ณ
ประดิษฐ์ คือ ครู ชาญ ธนพงศ์พิพฒั น์ ครู ใหญ่
อาจารย์พว่ งได้เรี ยนรู ้ความผิดพลาดของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องงาน นับตั้งแต่น้ นั มาจนตลอดชีวติ
ท่านจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่ องผูห้ ญิงเพราะจะทาให้เรื่ องการงานเสี ย และเป็ นความจริ งเช่นนั้น หลังจาก
ท่านได้มีครอบครัวเป็ นฝั่งเป็ นฝาแล้วท่านไม่เคยมีประวัติเสี ยเรื่ องผูห้ ญิงยิงเรื อจากประสบการณ์ที่ร้าย
ผ่านมาในชีวติ ของท่านได้ช่วยให้เป็ นผูน้ าที่ดี ท่านได้เตือนผูน้ าในคริ สตจักรและในสถาบันทัว่ ไปว่า ถ้า
คิดอ่านทาการใหญ่แล้วอย่าได้เกี่ยวข้องกับผูห้ ญิง ถ้านาเรื่ องส่ วนตัวไปพัวพันกับผูห้ ญิงหน้าขาว ๆ จะ
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พาให้งานฉิ บหาย จงเกี่ยวข้องกันแบบเป็ นการเป็ นงานคาเตือนสอนนี้ได้ช่วยให้ผนู ้ าหลายคนพ้นจาก
การประกอบกรรมทาชัว่ มากมาย ถ้ายุง่ เรื่ องผูห้ ญิงแล้วเรื่ องเงินก็จะตามมา ท่านบอกว่าคนเราถ้ามีชีวติ
เต็มไปด้วยอักษรงองู “ง” สามตัว ผูน้ าคนนั้นไปไม่รอด คือ 1) “ง” เงี่ยน (ผูห้ ญิง) 2) “ง” เงิน 3) “ง” โง่
(ให้คนหลอก) ทาไมจึงบัญญัติงอที่สามขึ้น ท่านมีเรื่ องกับอาจารย์เอกิ้นเป็ นส่ วนตัวที่บางควายซึ่ งอยูห่ ่าง
ไปทางหัวหินเวลานั้นเป็ นฤดูร้อนคณะประกาศได้ทาการประกาศอยูใ่ ต้ตน้ มะขามใหญ่ หลังจากอาจารย์
เอกิ้นได้อธิ บายเรื่ องพระเยซู คริ สต์ให้ชาวบ้านฟังแล้ว ท่านได้ประกาศว่าผูใ้ ดมีความสนใจอยากจะเรี ยน
เรื่ องพระกิตติคุณต่อไป ปรากฏว่าวันนั้นมีชายหลายคนแสดงความสนใจจดชื่ อไว้ แต่เป็ นชื่อหลอกเป็ น
ชื่อปลอมที่สมมุติข้ ึนเล่น ๆ และหยาบคาย อาจารย์เอกิ้นไม่รู้เล่ห์ของคนไทยเมื่อเห็นรายชื่อยาวเหยียดก็
รู ้สึกยินดีวา่ มีคนสนใจเรื่ องพระเจ้ามาก อาจารย์พว่ งก็กล่าวเตือนยกเอาสุ ภาษิตไทยมาว่า “อย่าไว้ใจทาง
อย่าวางใจคนจะจนในเอง” อาจารย์เอกิ้นไม่เข้าใจว่ามีความหมายกระไร ท่านก็อธิ บายให้ฟังว่า คนที่มา
จดชื่อนั้นเขาจดเล่น ๆ ไม่ใช่ชื่อจริ งจังอะไร เรื่ องตลกของเขาอาจารย์อย่าได้เชื่อคาหยาบคายทั้งนั้น
อาจารย์เอกิ้นไม่เชื่ออาจารย์พว่ งเมื่อกลับถึงบ้านก็ได้ใช้ให้ครู กลัน่ ไปบางควาย นารายชื่ อเหล่านั้นไปสื บ
ถามหาเจ้าของ จึงทราบว่าไม่มีใครที่มีชื่อตามบัญชีน้ นั เลย ครู กลัน่ กลับมารายงานข้อเท็จจริ งให้ทราบ
อาจารย์เอกิ้นจึงเชื่ ออาจารย์พ่วงและถือเป็ นบทเรี ยนไม่ยอมให้ถูกหลอกอีกต่อไป หลายครั้งอาจารย์พว่ ง
ได้ยกตัวอย่างเรื่ องนี้ในคาเทศนาของท่านทานองติอาจารย์เอกิ้นว่าไม่ประสาในการอ่านจิตใจของคน
ไทย ข้อเท็จจริ งแล้วท่านมิได้มีเจตนาจะดูหมิ่นหรื อกล่าวติเตียนอาจารย์เอกิ้นแต่อย่างใด เพียงเตือนให้ผู ้
ประกาศพระกิตติคุณทั้งหลายระวังตัวจะถูกให้คนหลอก บางแห่งที่ท่านไปมีคนแสร้งมานับถือพระเจ้า
แต่ที่แท้มีความต้องการทางด้านวัตถุ อยากได้ความช่วยเหลือจากมิชชันนารี หรื อองค์การศาสนา ไม่มี
ความเลื่อมใสในพระเจ้าจริ งจังเมื่อเขาไม่ได้สมใจก็พาลโกรธและเฉยเมยเรื่ องพระเจ้า สมัยปั จจุบนั ก็ยงั
ปรากฏอยูเ่ นื อง ๆ ให้ผทู ้ าการทั้งหลายพึงระวังให้จงหนัก คนเหล่านี้ เป็ นลูกตุม้ คอยถ่วงความเจริ ญของ
คริ สตจักร

อ่ำนใจคน- เลือกคน
ใคร ๆ ก็อดชมเชยอาจารย์พว่ งไม่ได้ในเรื่ องการดูคนหรื ออ่านจิตใจของคน ตลอดถึงการเลือก
คนเข้าทางานให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ขงจื้อกล่าวว่า “การเลือกที่ยากที่สุดคือ การเลือกคนประจา
ตาแหน่งหน้าที่” หนังสื อสามก๊กที่ท่านชอบอ่าน เต็มไปด้วยบทบาทของการเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับ
งาน และการอ่านจิตใจของคน ท่านเป็ นนายกสภาคริ สตจักรฯ ที่ทาการออกเยีย่ มเยียนทุกหมวดทุก
หมู่บา้ นที่มีคริ สเตียนอยูท่ วั่ ประเทศ ท่านตอบได้หมดว่าหมวดนั้นคริ สตจักรนั้นตั้งอยูท่ ี่ไหน ผูป้ กครอง
หัวหน้าชื่ ออะไร นิสัยใจคอเป็ นอย่างไร ซื่ อตรงหรื อคดโกง ตั้งแต่เหนื อจรดใต้ใครทาอะไรหรื อที่ไหน
ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด่วนท่านเป็ นต้องรู ้หมดสิ้ น เป็ นเรื่ องที่แปลกแต่จริ ง เป็ นเรื่ องที่ไม่น่าเชื่ อ แต่
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ก็ตอ้ งยอมรับว่าเป็ นความจริ ง ในการประชุมใหญ่กด็ ีหรื อต้องมีการขบคิดปั ญหาคริ สตจักรเกี่ยวกับตัว
บุคคลแล้วต้องไปปรึ กษาและไต่ถามท่านและที่ท่านพูดหรื อแนะนาเป็ นไม่ผดิ
ขอผูอ้ ่านอย่าเข้าใจว่า
ผูเ้ ขียนยกยอปอปั้ น ข้อเท็จจริ งหลายคนที่ยงั มีชีวติ อยูใ่ นช่วงชีวติ นี้ จะเป็ นพยานได้ ผูค้ นจึงกลัวอาจารย์
พ่วงทัก ถ้าท่านทักดีก็ดีไป ถ้าท่านทักไปในทางไม่ดีคนนั้นไปไม่รอด
ครั้งหนึ่งในยามที่ท่านพักผ่อนนอนอ่านหนังสื ออยูท่ ี่บา้ น มีชายหนุ่มสาเร็ จนอกมาหาท่านที่
บ้าน เข้ามาพูดคุยเชิงขอคาปรึ กษา
“อาจารย์ครับ ผมจะออกจากงานแล้ว...”
“ทาไมจะออกเสี ยล่ะ ไม่ตอ้ งการทางานคริ สตจักรหรื อ?” อาจารย์พว่ งถาม เขาก็ตอบ “เงินเดือน
น้อยมากครับ”
“เท่าไร”
“หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเดือนครับ”
ท่านถึงกับลุกผลุนผลันจากท่านอนมาเป็ นท่านัง่ ทันที
“ต้องการเงินมาก ๆ ก็ตอ้ งไปหาทาที่อื่นซิ งานแบบโลกเขาให้เงินมาก” แล้วท่านถามต่อไปอีกว่า “จะ
ลาออกเมื่อไร” “ผมจะลาออกเดือนนี้ครับ” เขาตอบ
อาจารย์พว่ งสงสัยในตัวชายหนุ่มหัวนอกคนนี้มากขึ้น “แล้วคุณแน่ใจหรื อว่าจะได้งานทาใหม่”
“ยังครับ ออกแล้วค่อยหาใหม่” ชายหนุ่มได้นงั่ สนทนากันครู่ หนึ่งก็ลาไป ท่านเองรู ้สึกว่าชาย
หนุ่มผูน้ ้ ีเขาจะไปไหนไม่รอด จู่ ๆ ก็ขอลาออกจากงาน ทางานยังไม่ทนั เท่าไร ท่านเองไม่ตาหนิ เรื่ อง
เงินเดือน 1,500 บาทนั้นแม้วา่ ขนาดตนเองเป็ นนายกสภาฯ เคยกินเงินเดือนแค่พบั บาทต่อเดือนผ่านไป
หลายปี และบางเดือนก็ได้ไม่ครบ ท่านไม่ขอเปรี ยบเทียบเอาเป็ นเหตุไปตาหนิชายหนุ่มผูม้ ีปริ ญญา พ่วง
ท้ายเป็ นแถวผูน้ ้ ี ท่านเอะใจว่าทาไมชายหนุ่มผูน้ ้ ีไม่พดู สักคาว่า ตนเองชอบงานหรื อไม่ชอบทางานมี
ปั ญหาหรื ออย่างไร มีหนาซ้ างานใหม่ก็ยงั ไม่ได้ก็จะลาออกไป ควรหางานใหม่ให้ได้เสี ยก่อนค่อย
ลาออก เพราะไหน ๆ ก็จะลาออกแล้วก็ควรจะรออดใจไว้สักหน่อย คนหนุ่มสาวสมัยนี้ รักเงินทองจนลืม
การเสี ยสละต่อการงานของคริ สตจักร ได้แต่กาลังของมือที่ทา
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วันที่ 9 ธันวาคม 1952 อาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ เป็ นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักศึกษาพระคริ สตธรรม สาเร็ จรุ่ นแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แถวหน้าจากซ้ายไปขวา ศจ. บุญยืน
นะตเนติ์ อจ. เมี้ยน พงศ์นอ้ ย ปั จจุบนั ประจาคริ สตจักรภาคเหนื อ คนที่ 3 ศจ. วิเชียร วัฒกีเจริ ญ
(เลขาธิการสภา ฯ 1966-1970 ) คนที่ 4 คุณวสันติ์ สุ ภาชนะ (อยูอ่ เมริ กา) คนที่ 5 คุณฟิ ลิป ฮ๊อก (ถึงแก่
กรรม)
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ถ่ายก่อนเดินทางรอบโลกประมาณปี 1958
งาน แต่จะหาคนหนุ่มสาวที่รักงานด้วยจิตใจจริ ง ๆ มีนอ้ ยมาก เขาเอาคริ สตจักรเป็ นบันไดถีบที
ละขั้นเพื่อยกกระดับของตัวเอง เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรื อไม่พอใจใครก็ลาออกปุ๊ ปปั๊ บ ไม่คานึงถึงผลเสี ย
ที่จะเกิดขึ้นต่อส่ วนร่ วม ไม่ได้เห็นคุณค่าในความต้องการของผูอ้ ื่นที่เห็นว่าเรามีความรู ้ความสามารถจะ
ช่วยการงานของคริ สตจักรได้ ชายหนุ่มผูน้ ้ ีถูกท่านทักไว้ที่สุดก็ไปไม่รอดเข้าทานองความรู ้ท่วมหัวเอา
ตัวไม่รอด
ความต้องการของคริ สตจักรไทย ปั จจุบนั ต้องการคนหนุ่มสาวที่รักงาน มิใช่สักแต่มาทางาน
ต้องการจิตใจที่จดจ่อกับงานเป็ นอันดับแรก รองลงไปก็ปริ ญญา อจ. พ่วงท่านไม่มีปริ ญญาเลย แต่มี
จิตใจให้กบั งาน ท่านก็ทาสุ ดความสามารถแล้ว เป็ นเยีย่ งอย่างของคนหนุ่มสาวทั้งหลาย บางคนคิดว่าให้
ตนเองเรี ยนจบเสี ยก่อน มีความรู ้สูง มีปริ ญญามาก ๆ ค่อยรับใช้คริ สตจักร บางทีพระเจ้าไม่ตอ้ งการคน
ชนิดนี้
หากว่าคนนั้นรักงานด้วยและมีปริ ญญามีความรู ้ในแขนงวิชาที่ตนต้องรับผิดชอบนัน่ เป็ นพร
ประเสริ ฐที่จะช่วยกันจรรโลงคริ สตจักรให้เจริ ญก้าวหน้า

72

ผู้นำทีด่ ี
อีกครั้งหนึ่ง คณะอาจารย์เอกิ้นกับอาจารย์พว่ งได้ไปประกาศทางเรื อที่บางคอแหลม การไปครั้ง
นี้อาจารย์พว่ งได้ขอพักอาศัยที่วดั กลางวันก็พายเรื อไปประกาศและสนทนากับชาวบ้าน อาจารย์เอกิ้น
เป็ นผูน้ าที่ดี มีความพากเพียรทาการติดตามด้วยใจรักจะเห็นผูอ้ ื่นรับเชื่ อในพระเจ้า ท่านเวียนไปเยีย่ ม
ครอบครัวหนึ่ง ไปทีไรพบแต่ลูกสาว ลูกสาวให้คาตอบว่าพ่อไม่อยูบ่ า้ น ไปกี่ครั้ง ๆ คณะไม่พบสักที
เมื่อแจวเรื อไปพอจะถึงบ้านอาจารย์พว่ งเห็นชายคนนั้นกระโดดแผล็วเข้าไปซ่อนตัวอยูใ่ นห้อง จึงได้
บอกให้อาจารย์เอกิ้นทราบ แทนที่อาจารย์เอกิ้นจะท้อใจเพราะการบอกบุญไม่รับของชายผูน้ ้ นั และเลย
ไปเสี ย อาจารย์กบั แจวเรื อตรงไปยังบ้านเขาและพากันนัง่ คอยอยูใ่ นบ้านดื้อ ๆ โดยไม่ไต่ถามลูกสาว
ต่อไป นานเข้าชายคนนี้ อดรนทนไม่ได้ ก็จาใจออกจากห้องมานั้งคุยด้วย พฤติการณ์ของอาจารย์เอกิ้น
ตอนนี้ ทาให้อาจารย์พว่ งนึกชมอยูใ่ นใจว่า เป็ นผูท้ ี่อดทนไม่ทอ้ ถอย ถ่อมตัวลงงอนง้อคนอื่น เพื่อหวัง
ช่วยเขาให้พบพระเจ้า ท่านจึงนาวิธีการนี้ไปสอนตามคริ สตจักรเกี่ยวกับการประกาศเผยแพร่ ฟ้ื นฟูนา
วิญญาณ การที่มุ่งจะนาคนใดมารับเชื่ อพระคริ สต์น้ นั ถ้าเขาพยายามหลบหลีกไม่สนใจ ขออย่าได้
ท้อถอยทอดทิ้ง เราต้องพยายามพูดจาสั่งสอนเขาให้เข้าใจ อุปมาเหมือนชายหนุ่มที่อยากได้หญิงสาวมา
เป็ นภรรยา ถ้ารักจริ งก็ตอ้ งเวียนไปหาหญิงนั้นบ่อย ๆ แม้หญิงสาวจะตัดรอนเพียรไรก็ไม่ถือโกรธ เฝ้ า
แสดงความรักโดยเอาความดีเข้าต่อตั้ง ในที่สุดหญิงสาวก็จะเห็นใจว่าเรารักหล่อนจริ ง จะตกลงรับปาก
รักเข้าสักวันหนึ่ง คาอุปมานี้เป็ นที่พอใจและสบอารมณ์ของผูไ้ ด้ฟัง เมื่อใครนาไปใช้ก็เกิดประโยชน์เห็น
ผลทันตาจริ ง ๆ โดยทัว่ ไปผูน้ ามักละความพยายามติดตามเมื่อเห็นเขาปฎิเสธครั้งแรก ใจไม่กล้าพอจะ
ไปอ้อนวอนสั่งสอนครั้งต่อ ๆ ไป ฉะนั้นผูร้ ่ วมทีมทาการนาฟื้ นใจที่ใดกับท่านจะต้องหน้าทน ดังที่ท่าน
ยกอุปมามานี้
ยูดา 1:23 “จงช่วยบางคนให้รอดดุจฉุ ดออกจากไฟ”

เปิ ดพระคริสตธรรม
สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงใหม่ ๆ สถาบันต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรฯ ได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลให้ทาการเปิ ดดาเนินงานได้ตามปกติ โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแม็คกิลวารี ซึ่ งภายหลังเปลี่ยนชื่อ
ใหม่วา่ วิทยาลัยพระคริ สตธรรมเชียงใหม่แห่งสภาคริ สตจักรฯ เป็ นสถาบันแห่งหนึ่งรวมอยูใ่ นหลาย ๆ
สถาบันที่ถูกสั่งปิ ด สถานที่ตวั อาคารได้นาไปใช้อย่างอื่นแทน เป็ นถึงบริ เวณที่เก็บศพผูต้ ายก่อนจาหน่าย
ไปป่ าช้าสันกู่เหล็ก หมายถึงว่าสถาบันอันสาคัญสุ ดยอดที่เคยผลิตผูน้ าให้กบั คริ สตจักรในประเทศไทย
ต้องหยุดลงทั้ง ๆ ความจาเป็ นของคริ สตจักรยังมีอยู่ สงครามสงบลงตั้งนานแล้วแต่ไม่มีใครไปเปิ ด
สถาบันนี้ใช้ จนวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1947 อาจารย์พว่ งได้ข้ ึนไปจากราชบุรีไปทาการเปิ ดตึกพระคริ สต
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ธรรมใช้เป็ นคนแรก จัดอบรมผูน้ ารุ่ นแรกขึ้น มีผเู ้ ข้าอบรมถึง 38 คนด้วยกัน ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นผูน้ า
จากคริ สตจักร ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เท่ากับท่านได้ไปริ เริ่ มเพาะผูน้ าให้กบั คริ สตจักรใหม่ท่านเป็ นคนแรก
ที่เห็นความสาคัญในด้านนี้เป็ นพิเศษ ท่านรับหน้าที่เป็ นนายกสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ปี 1946 รุ่ ง
ขึ้นปี 1947 ท่านได้เปิ ดการอบรมขึ้นทันที ทาการอย่างดีรีบด่วนผลิตผูน้ าที่ดีให้กบั คริ สตจักร จะคอยรอ
ให้มีนกั ศึกษาที่จบจาก มศ. 3 มศ. 5 ดังปั จจุบนั นี้ คงไม่ทนั การ คริ สตจักรกาลังหิ ว กาลังต้องการ
คนทางาน ภายใน 38 คนนี้ รับการอบรมเป็ นระยะเวลายาวนานพอควร ทุกคนกลับไปยังคริ สตจักรของ
ตนรื้ อฟื้ นการงานต่าง ๆ ให้มีชีวติ กลับขึ้นมาทรงสภาพเดิมและดีกว่าก่อนระยะเกิดสงครามและได้จดั ให้
มีการอบรมตามหลักสู ตรแบบเดียวกันนี้ ต่อไปอีกหลายรุ่ นบางคนเรี ยกว่าโรงเรี ยนเฒ่าแก่คือเอาคนที่มี
อายุแล้วมารับการอบรมเป็ นผูป้ ระกาศ ผูป้ กครอง มัคนายกฯ ระยะหลัง ๆ จึงได้เปิ ดการเรี ยนวิชาศาสน
ศาสตร์ ข้ ึนโดยทางโรงเรี ยนรับเอานักเรี ยนที่จบ มศ. 3 มศ. 5 เข้าเรี ยนตามหลักสู ตรเป็ นนักธรรม เอก,
โท ตรี ตามลาดับ รุ่ นแรกจบเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 1952 วันทาพิธีมอบใบประกาศนียบัตร อจ.พ่วงอรรฆ
ภิญญ์ นายกสภาคริ สตจักรเป็ นประธานมอบให้แก่นกั ศึกษาด้วยมือของตนเอง รุ่ นแรกมีรายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
อาจารย์บุญยืน นะตเนติ์ เป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรที่ 1 เชี ยงใหม่
อาจารย์เมี้ยน พงษ์นอ้ ยอดีตรองผูอ้ านวยการ ร.พ. แม็คเคน
อาจารย์วิเชียร วัฒกีเจริ ญ เลขาธิ การสภาคริ สตจักรฯ (1966-1970)
คุณวสัน สุ ภาชนะ (อยูอ่ เมริ กา)
คุณฟิ ลิป ฮ๊อก (ถึงแก่กรรม ต.ค. 1970)
ท่านมุ่งหน้าผลิตผูน้ าให้กบั คริ สตจักรระยะแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สองทากันอย่างจริ งจัง
แม้หลักสู ตรจะเน้นหนักไปทางการประกาศเผยแพร่ และการฟื้ นฟูนาวิญญาณบ้างก็ตาม แต่วชิ าอื่น ๆ ว่า
ด้วยการเลี้ยงดูสมาชิกฐานะการเป็ นศิษยาภิบาลที่ดี หรื อด้านฉันทภาระต่าง ๆ ท่านได้จดั ให้แทรกเข้าไป
ด้วยในหลักสู ตร จัดทีมขึ้นออกเป็ นหลาย ๆ ทีม ภายใน 38 คนของรุ่ นแรก ให้ออกไปทาการนาการ
ประกาศฟื้ นใจตามคริ สตจักรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ การอบรมผูน้ าชนิดนี้ รุ่ นนี้ เป็ นการเร่ งรัดให้ทนั
กับการตอบสนองของคริ สตจักร และท่านได้จดั ทาสาเร็ จสมใจจริ งทุกรุ่ นด้วย บางรุ่ นท่านจะไม่ได้อยู่
รับผิดชอบตลอดเวลา แม้วา่ ท่านจะต้องออกไปทากิจอื่นฐานะเป็ นนายกสภาฯ ก็ตาม แต่ท่านก็ได้บุกเบิก
งานนี้ไว้ เราทั้งหลายก็เห็นว่าท่านเป็ นผูน้ าที่มองเห็นการณ์ไกล มีเนื่องด้วยในอนาตคของคริ สตจักรและ
สถาบันจะต้องมีคนทางานอย่างพอเพียง งานจะเจริ ญได้จะต้องมีผนู ้ าและผูท้ าการที่มีความรู ้ มีฝีมือ และ
ความสามารถในด้านเกี่ยวกับการเป็ นผูเ้ ลี้ยง จนทุกวันนี้การผลิตผูน้ าให้แก่คริ สตจักรของพระคริ สต
ธรรมก็ยงั ไม่พอเพียง มีจานวนน้อยที่จบแต่ละปี แม้จะมีหลายแผนกรวมอยูด่ ว้ ยกันก็ตาม
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ข้อคิดจากคากล่าวที่ย้าอยูเ่ สมอคือให้สถาบันพระคริ สตธรรมรี บเร่ งผลิตผูน้ าให้มากที่สุดอย่าง
รี บด่วน คริ สตจักรกาลังตายเพราะขาดผูเ้ ลี้ยง ผูเ้ อาใจใส่ คริ สตจักรต้องการ ศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล ผู ้
ประกาศ ผูป้ กครองหรื อหัวหน้าคริ สตจักรที่มีความสามารถ มีความรู้ทางพระคัมภีร์
1) คริ สตจักรควรให้การสนับสนุนสถาบันพระคริ สตธรรม ทั้งการเงินและส่ งคนไปเรี ยนให้
มาก
2) ส่ งคนหลายระดับไปเรี ยนเพื่อจะนาวิชาการมาปรับปรุ งยังคริ สตจักรของตนเองให้เจริ ญขึ้น
3) สนับสนุนให้พระคริ สตธรรมสามารถเลี้ยงตนเองได้ในทุกด้านในที่สุด
4) คริ สตจักรต้องให้โอกาสแก่คนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบมาจากพระคริ ตธรรมใหม่ ๆ เข้าทางาน คือ
ให้รู้จกั ศิลปในการใช้คน มิใช่ทาลาย
5) สถาบันต่าง ๆ ต้องเตรี ยมเร้าใจคนหนุ่มสาวให้สนใจไปเรี ยนพระคริ สธรรมอย่าโทษพระ
คริ สตธรรมถ้า ก) ไม่มีคนไปเรี ยน ข) ผูส้ าเร็ จออกมาทางานได้ไม่สู้ดี ค) มีครู อาจารย์ที่มีคุณวุฒินอ้ ย
ง) ฐานะการเงินและการประชาสัมพันธ์ไม่ถึงขั้น. สิ่ งเหล่านี้เป็ นความรับผิดชอบของคริ สตจักรไทย
คริ สตจักรจะต้องมีส่วนช่วยกันปรับปรุ งสถาบันผลิตผูน้ าที่สาคัญที่สุด พระคริ สตธรรมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของคริ สตจักร คริ สตจักรเป็ นนายพระคริ สตธรรมด้านเปลี่ยนเข็มทิศทางการผลิตผูน้ า เท่าที่เป็ นอยูท่ ุก
วันนี้ คริ สตจักรมุ่งแต่คอยโอกาสว่าเมื่อไหร่ พระคริ สตธรรมจะทาประโยชน์ให้กบั ตนเอง แทนที่ตนเอง
จะคิดว่าตนเองควรมีส่วนมีบทบาทในการบริ หารงานร่ วมกับพระคริ สตธรรมให้มาก
และได้ทา
ประโยชน์อย่างไรบ้างให้กบั พระคริ สตธรรม คริ สตจักรส่ งคนที่ถวายตัวไปเรี ยนหรื อจัดคนเหลือขอ
ส่ งไปเพื่อให้ไปดัดสันดานที่นนั่
อย่างนี้ คริ สตจักรไม่ได้คนดีกลับมาช่วยงาน พระคริ สตธรรมจะ
กลายเป็ นสถาบันผลิตพยาธิ ให้กบั คริ สตจักร
พระคริ สตธรรมเป็ นสถาบันผลิตผูน้ าจะยังคงยืนยงอยู่
ต่อไปได้หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั บทบาทของทุกคริ สตจักร
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ตอน 13 ก้ ำวหน้ ำไปไกลยิง่ ขึน้
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยวางโครงการที่จะจัดส่ งมิชชันนารี ไปประเทศลาวตั้งแต่ปี 1956
ซึ่งเป็ นความคิดริ เริ่ มของ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ มุ่งหวังให้การประกาศเผยแพร่ ขยายตัวออกไปไกลถึง
ประเทศเพื่อนบ้าน ตกในเดือนสิ งหาคม ปี ค.ศ. 1960 มีผสู้ มัครเข้าเป็ นมิชชันนารี รวมทั้งสิ้ น 4 คน อจ.
เมี้ยน พงษ์นอ้ ย กับคุณฟลอร่ า พงศ์นอ้ ยภรรยา เป็ นคู่ที่ได้อยูใ่ นข่ายรับไว้พิจารณา แต่ตอ้ งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขโดยให้แพทย์ทาการตรวจเสี ยก่อน ผลได้รับว่าสุ ขภาพของท่านไม่สู้แข็งแรงที่ประชุมลงคะแนน
เสี ยง 10 ต่อ 4 ไม่สมควรส่ งอาจารย์เมี้ยนไปเป็ นมิชชันนารี ประเทศลาว ซึ่งเป็ นที่น่าเสี ยดาย แต่มติ
กรรมการสภาฯ ยังคงดาเนิ นโครงการส่ งมิชชันนารี ไปลาวอย่างไม่หยุดยั้ง
ก่อนหน้าหลายปี อาจารย์พว่ งและมิตรสหายได้เดินทางไปทาการสารวจการส่ งมิชชันนารี ไป
ลาวที่นครเวียงจันทร์ หลายครั้ง อาจารย์ดวง พันธุพงศ์ เป็ นผูห้ นึ่งที่เดินทางไปร่ วมการสารวจกับท่าน
แล้วกลับมาทาการเทศนาเร้าใจมวลสมาชิกตามคริ สตจักรต่าง ๆ ให้เห็นความสาคัญในเรื่ องนี้ให้มีการ
ถวายเพื่อช่วยให้โครงการสาเร็ จ งานนี้เป็ นงานที่เราต้องทาต้องร่ วมกันรับผิดชอบในการอธิ ษฐาน ทา
ตามพระดารัสสั่งของพระเยซูคริ สต์ฐานะคริ สตจักรของเรามีโอกาส และกาลังพอที่จะส่ งมิชชันนารี ไป
ต่างประเทศได้ ผลปรากฏว่าได้รับความร่ วมมืออย่างดี ท่านเคยเรี ยกร้องให้ประเทศต่าง ๆ คือคริ สตจักร
เอเชียให้มีการแลกเปลี่ยนตัวมิชชันนารี ทางานซึ่ งกันและกัน ดังที่เป็ นอยูข่ ณะนี้ จะเห็นว่าสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทยได้มีมิชชันนารี ผเู ้ ป็ นภราดรร่ วมงานจากประเทศกลุ่มเอเชียหลายประเทศมาร่ วมการงาน
ด้วยเช่น อินเดีย เกาหลี และประเทศฟิ ลิปปิ นส์เป็ นต้น มีอยูค่ ราวหนึ่ง อจ. พ่วงได้เดินทางไปประเทศ
พม่าฐานะประธานของทูตสันถวไมตรี มีผรู ้ ่ วมทางอีกสามคน ผูท้ ี่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้
ส่ งไปเยีย่ มคริ สตจักรในประเทศพม่าตามคาเชิญมี 4 คนดังนี้ ศจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ ศจ. ทองคา พันธุ พงศ์
, อจ. ไมตรี พรราชา (หญิง) และ อจ. บารุ ง อดิพฒั น์ (ตั้งแต่วนั ที่ 7 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 1955) คณะ
ทูตได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสภาคริ สเตียนในประเทศพม่า (Burmese Christian Council) ทั้ง 4 คน
พักที่บา้ นนายอูบาเอ ได้ออกเยี่ยม
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รู ปกอสเปอร์ ทีมคราวไปเผยแพร่ คริ สตศาสนาที่ โคราช
แถวหน้าคนแรกนับจากขวาอาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
คนที่ 3 คุณทรัพย์ เขียวขาแสง คนที่ 5 คุณอดุลย์ สิ งหเนตร
แถวหลังคนที่สองนับจากขวามืออาจารย์บุญมาก กิตติสาร
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อาจารย์ดวง พันธุ พงศ์ และอาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
คราวเดินทางไปเวียงจันทร์ ประเทศลาวเพื่อสารวจก่อนจัดตั้ง
โครงการส่ งมิชชันนารี ไทยไปทางานในลาว
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สมัยเดินทางเยีย่ มเยียนฟื้ นฟูตามคริ สตจักรต่าง ๆ ทางภาคเหนือ
โดยใช้จกั รยานเป็ นพาหนะ คนใส่ เสวตเตอร์ สีดาแขนยาวเป็ นรู ป
อาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ กับทีม
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รู ปครอบครัวของอาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์
ณ บ้านพักสาเหร่ ธนบุรี

ทีมทูตสันทวไมตรี ไปพม่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 1955
ณ เมืองตองยี จากขวาไปซ้าย อจ.ทองคา พันธุพงศ์
อจ. บารุ ง อดิพฒั น์ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ อจ. ไมตรี พรราชา
กาลังรับช่อดอกไม้จากพวกเมเหมี่ยว
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เลขาธิการบอร์ ดเพรสไบทีเรี ยนอเมริ กาได้มอบสาส์นไห้แก่สภาคริ สตจักร มี อจ. พ่วง อรรฆ
ภิญญ์
นายกสภาฯ อจ. เล็ก ไทยง เลขาธิการสภาฯ ดร. ชารลส์ ทิวดอร์ เลบเบอร์ เลขาธิการ
ผูแ้ ทนจากบอร์ดและ อจ. ฮอเรส ดับบลิว ไรเบิร์น ผูแ้ ทนเพรสไปทีเรี ยนบอร์ ด
ประจาประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 1957 ณ รร.วัฒนาวิทยาลัย

เขียนและกล่าวคาปราศรัยในคริ สตจักรและสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรี ยนมหาวิทยาลัย, โรงเรี ยน
พระคริ สตธรรมและสานักงานขององค์การคริ สเตียน ในเมืองย่างกุง้ , มันดะเล, เมเหมียว, ตองยี นอกนั้น
คณะได้มีโอกาสไปเยีย่ มชมปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่สาคัญ ๆ หลายแห่ง คณะทูตได้รับเกียรติให้
ทาการอบรมฟื้ นฟูใจของคริ สเตียนหลาย นิกาย รวมกันในโบสถ์เมธอดิสท์ที่เมืองมันดะเลเป็ นเวลาหนึ่ง
สัปดาห์ติดต่อกัน ในการฟื้ นฟูน้ ี อจ. พ่วงเป็ นผูท้ าการเทศนาโดยมาก มี อจ. ทองคาเป็ นผูแ้ ปลคากล่าว
ของท่านเป็ นที่ชื่นชูใจของพี่นอ้ งคริ สเตียนที่นนั่ อย่างมาก วันสุ ดท้ายเมื่อมีการเรี ยกร้องให้ถวายตัวต่อ
พระเจ้า ทุกคนในโบสถ์ได้ยนื ขึ้นถวายตัวอย่างพร้อมเพรี ยง เป็ นสิ่ งที่น่าโมทนายิง่
คณะทูตคริ สเตียนจากประเทศไทยได้มาเจริ ญไมตรี กบั คริ สเตียนในประเทศพม่าครั้งนี้ เป็ นการ
แสดงถึงน้ าใจอันดีของชาวไทยที่ชาวพม่าเห็นว่ามีค่ายิง่ เพราะเหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ไทยกับพม่าเคย
รบพุง่ กันนั้นยังอยูใ่ นความทรงจาของชาวพม่าโดยทัว่ ไป ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเลี้ยงต้อนรับคณะทูต
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ณ โรงเรี ยนอังลิกนั ที่เมืองมันดะเล เขาได้เชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่ งมีตาแหน่งเทียบกับข้าหลวงภาค
มหาดไทยของเรา มาร่ วมพร้อมกับผูน้ าชั้นแนวหน้าของทางพุทธศาสนาและฮินดู มีผอู้ าวุโสชาวพุทธผู้
หนึ่งได้ยอมอดอาหารมื้อนั้นพร้อมกับกล่าวสุ นทรพจน์วา่ เขารู ้สึกเสี ยใจและรับโทษแทนบรรพบุรุษ
พม่าที่ได้ทาการรุ กรานประเทศไทยในอดีต ทางคณะทูตก็ได้ตอบไปว่าเราคริ สเตียนไม่เคยนึกพยาบาท
เขาเลย
อจ. พ่วงได้ทางานก้าวหน้าไปไกลยิง่ ขึ้น นอกเหนือไปจากจะสร้างสัมพันธไมตรี และหนุน
ใจคริ สเตียนพม่ามาแล้วเช่น 1) ขอให้คริ สตจัรของสองประเทศได้ติดต่อประสานงานช่วยเหลือกัน
มากกว่าในปั จจุบนั 2) ท่านแนะนาให้คริ สตจักรกะเหรี่ ยงได้ส่งมิชชันนารี ชาวกะเหรี่ ยงสัก 4 นายมาใน
ประเทศไทย เพื่อทาการประกาศกับพวกกะเหรี่ ยงในประเทศไทย 3) ชักชวนให้แพทย์หญิงชาวพม่า
หนึ่งคนมาทางานร่ วมกับสภาฯ ด้านพระศาสนา โดยขอให้สภาฯ ได้เอาเป็ นธุ ระติดต่อเรื่ องนี้สืบไปด้วย
4) ขอให้เรามีความสัมพันธ์กนั ต่อไปเกี่ยวกับอนุชนและโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมในการผลิตผูน้ าให้กบั
คริ สตจักร
ไม่วา่ ท่านจะไปประเทศไหนระหว่างปี 1958 ท่านได้ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ
ให้กบั วงการของสภาฯ เรี ยกได้วา่ เป็ นนิสัยประจาตัว เป็ นนักการทูตที่นาคุณประโยชน์มาสู่ ประเทศไทย
อย่างมาก
การไปพม่าคราวนี้ถูกโจรปล้นระหว่างทาง มีผเู ้ ตือนท่านให้เดินทางเครื่ องบินแทนรถยนต์ แต่
ท่านต้องการชมภูมิประเทศขอไปรถยนต์ พอดีรถไปมีแค่สองที่นงั่ ที่คงเหลืออยู่ อาจารย์ทองคากับ อจ.
บารุ งจึงโดยสารรถไฟไป อจ.พ่วงกับอจ. ไมตรี โดยสารรถยนต์ ไปเมืองตองยี รถที่ใช้เป็ นรถแลนด์โร
เวอร์ อจ. เครนที่ทาการในพม่าถึง 20 ปี เป็ นผูข้ บั รถไต่เขาขึ้นไปสู งเหนือระดับน้ าทะเลเรื่ อย ๆ อจ. พ่วง
ท่านชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติทางบกอันสวยงามมาก ฝนตกพราตลอดเวลาผ่านป่ าลึก แต่ถนนลาดซิ เมนต์
เรี ยบดี ทันทีที่รถเลี้ยวอ้อมไปด้านหนึ่งของภูเขา อีกข้างหนึ่งเป็ นเหวได้ยนิ ดีเสี ยงระเบิดดังกัมปะนาทตก
มาข้างรถ ฝรั่งที่ขบั รถไปรี บเหยียบเบรคตังโก่ง คล้าย ๆ กับว่าลูกระเบิดนั้นจงใจให้รถหยุด โจรตรู กนั
ออกมาข้างทางหลายคน ตามธรรมดาแล้วพวกโจรกาลีล่ามักไม่ไว้ชีวติ ใครให้รอดพ้นไปได้หลังจากทา
การปล้นสดมภ์จะฆ่าเสี ยสิ้ นทุกคน ถ้าเป็ นผูห้ ญิงมันจะทาการข่มขืนชาเราและฆ่าเสี ยด้วย
ขณะที่ตอ้ งเผชิญหน้ากับกลุ่มโจร อาจารย์พว่ งเกิดความกลัวจนปากคอสั่น โจรบางคนเข้าไป
ค้นในรถหยิบฉวยเอาของมีค่าของผูโ้ ดยสารไป บางคนยืนคุมเชิงอยู่ อจ.พ่วงก็ลงจากรถพร้อมกับฝรั่ง
พูดอ้อนวอนขอชี วติ เป็ นภาษาไทย โจรก็ฟังไม่รู้เรื่ อง อจ.เครนต้องทาการแปลกันยกใหญ่เป็ นภาษาพม่า
แม้วา่ โจรจะบังคับเอาของมีค่าจากตัวผูโ้ ดยสารไปทุกอย่าง กระนั้นยังปราณี ผโู้ ดยสารเพราะวาทศิลป์ ใน
การพูดของ อจ. พ่วง ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หรื อรับอันตรายแต่อย่างใด
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ตามปกติชาวพม่าจะไม่ยอมขับรถผ่านทางนี้คนั เดียว จะต้องขับรถไปหลาย ๆ คันเพื่อมีเพื่อน
คุม้ กัน เป็ นทางเปลี่ยวไม่มีบา้ นคนตั้งถิ่นฐานอยูเ่ ลย ท่านรู ้สึกว่าพระเจ้ายังไว้ชีวิตอยูแ่ ละได้มีโอกาสเลย
ไปร่ วมการประชุมใหญ่อีกจังหวัดหนึ่ง Convention เป็ นการฟื้ นฟูใหญ่มีทุก 4 ปี ไม่ตอ้ งเอาชี วติ ไปทิ้ง
เสี ยยอดเขาตองยี พอคริ สเตียนพม่าทราบข่าวเข้าตกอกตกใจและรู ้สึกขายหน้าที่ผแู ้ ทนไทยถูกโจรพม่า
ปล้น กุรีกุจอหาสิ่ งของตอบแทนกันวุน่ อจ. พ่วงบ่นเสี ยใจที่โจรเอานาฬิกาเรื อนโปรดไป ภายหลัง
คริ สเตียนชาวพม่าได้ซ้ื อปากกาและนาฬิกาให้ท่านดีกว่าชุดเดิม แต่ก็ไม่เสี ยใจเท่ากับโจรยก
กระเป๋ าซึ่ งเผอิญปิ ดกุญแจไว้ท้ งั หมดไปในนั้นบรรจุเอกสารต่าง ๆ พาสปอร์ ต ข้อความเทศนาและพระ
คัมภีร์ที่ท่านรักมากที่สุดเล่มหนึ่ง ท่านได้จดบันทึกเรื่ องราวต่าง ๆ ไว้ในพระคัมภีร์น้ นั เช่นวันสาคัญ ๆ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ วันเดือนปี เกิดของลูก ๆ และข้อความสั้น ๆ ที่โน๊ตไว้ประกอบคาเทศน์ได้
รวบรวมไว้หลายสิ บปี ต้องหายไปด้วย นิสัยของท่านชอบบันทึกเรื่ องราวไว้ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็ น
หนังสื อเล่มเดียวที่ติดตัวเป็ นประจา รักการอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน เท่าที่ท่านมีสมุดบันทึกประจาวัน
“ไดอารี่ ” ท่านใช้นอ้ ยมากและมักลืม ถ้าจดในพระคัมภีร์จาง่ายกว่า
ผูร้ ่ วมทีมทูตสันถวไมตรี ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุ ขด้วยกันประมาณ 1 เดือน เขาได้สังเกตเห็นว่า
อาจารย์พว่ งเป็ นผูน้ าที่เต็มไปด้วย พระพรจากพระเจ้า ท่านเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีอายุก็จริ ง แต่เวลาท่านพูดท่าน
ทางานเหมือนคนหนุ่ม คากล่าวเป็ นความรู ้สึกที่พลุ่งออกมาจากดวงใจ ออกมาจากส่ วนลึกของจิตใจ พูด
ด้วยชีวติ และมีความหมายแแก่ผไู ้ ด้ยนิ ได้ฟัง ออกจากทุกขุมขนในร่ างกายของท่าน ผูฟ้ ั งไม่รู้เบื่อ ตั้งอก
ตั้งใจฟังคาบรรยายนั้น ๆ ชาวพม่าชอบอกชอบใจในความตลกขบขันของท่าน แม้จะต้องถูกแปลจาก
ภาษาไทยเป็ นพม่าโดยอาจารย์ทองคาตลอด ยกตัวอย่างง่าย ๆ พูดง่าย ๆ ฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ทุก
ระดับชั้น เป็ นคากล่าวที่สะเทือนใจผูฟ้ ังและเกี่ยวข้องกับชี วติ ของผูฟ้ ัง ท่านสามารถฟื้ นฟูใจชาวพม่าโดย
อาศัยยกตัวอย่างเรื่ องราวต่าง ๆ ในพม่าได้เป็ นอย่างดี ผ่านไปที่ไหนพูดกับใครชอบจดจาและสังเกต เพื่อ
นามากล่าวในเวลาประกาศพระกิตติคุณ รวมสารสาคัญได้วา่ ทุกลมหายใจของท่านคงจะใคร่ ครวญแต่
จะหาเรื่ องราวต่าง ๆ ของสังคมสมัยนี้มากล่าวสอนใจคนให้ถึงความ รอดในพระเจ้า ด้วยความเชื่อความ
ศรัทธาในพระเจ้าอันเข็มแข็งเช่นนี้ ท่านอาจารย์พิษณุ อรรฆภิญญ์ ได้สืบสายโลหิ ตของท่านกลายเป็ น
นักเทศน์ผมู ้ ีฝีปากผูห้ นึ่งมีวิญญาณของคุณพ่อติดมาโดยกาเนิด เป็ นลูกที่มีบิดาเป็ นนักฟื้ นใจทัว่ ประเทศ
ด้วย หลังจากได้เรี ยนจบจากอินเดีย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และอเมริ กาแล้วท่านทาการสอนอยูท่ ี่วทิ ยาลัย
พระคริ สตธรรมเชียงใหม่อยูพ่ กั หนึ่ง ด้วยเหตุผลที่มีเลือดพ่ออยูเ่ ต็มตัวนี้เอง ยอมลาออกจากพระคริ สต
ธรรมเข้ารับหน้าที่เป็ นเลขาธิการของสหพันธ์ เพื่อนักศึกษาในประเทศไทย (Student Christian
Movement SCM.) ทางานฟื้ นใจกับพวกนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, อาชีวะและขั้น
อุดมศึกษา มีขบวนการที่เจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว จากกลุ่ม SCM.นี้ ยังมีกลุ่ม JSCM. และรุ่ นซี เนียร์ อีก
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หลายกลุ่ม ท่านได้ทางานที่มีคุณค่ายิง่ ต่อการมีส่วนผลิตผูน้ าระดับชั้นปั ญญาชนให้กบั คริ สตจักร ซึ่ งคุณ
พ่อเคยปักหลักปล้ าสู ้กบั งานสถาบันมาอย่างโชกโชนเช่นนี้ก่อนแล้ว เป็ นวิธีฟ้ื นฟูนาวิญญาณในสถาบัน
ทัว่ ไป ลูกชายได้รับมรดกจากพ่อทางานไปโดยไม่รู้สึกตัว วิธีการของท่านเหมาะกับยุคกับสมัย เพราะ
สังคมเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากสมัยคุณพ่อทางานมาก
แต่จุดหมายปลายทางแล้วล้วนเดินทางไปสู่
เป้ าหมายอันเดียวกัน คือ ฟื้ นใจคนหนุ่มสาวให้รักพระเจ้ารักคริ สตจักร และรับผิดชอบต่อสังคมปั จจุบนั
เอาใจใส่ พฒั นาประเทศชาติของตน กิจการที่ อจ. พิษณุ ผมู ้ ีบิดาเป็ นนักฟื้ นใจนาวิญญาณทัว่ ประเทศควร
ให้ความยกย่องสรรเสริ ญ
ควรแก่การสนับสนุ นส่ งเสริ มทุกทางคริ สตจักรต้องการคนหนุ่มสาวเข้า
ทางาน คริ สตจักรต้องการคนหนุ่มสาวมาปฎิวตั ิให้งานเจริ ญขึ้น คริ สตจักรใดที่ขาดคนหนุ่มสาว
คริ สตจักรนั้นจะคงยืนยาวไปได้ไม่นาน ทั้งนี้มิใช่วา่ ท่านจะไม่เห็นความสาคัญเรื่ องการเป็ นอาจารย์สอน
ที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรม แต่ท่านเห็นว่าถ้าออกไปอยูร่ อบนอกเสี ยบ้างชัว่ คราวจะมีโอกาสมากกว่า
และเป็ นเช่นนั้นจริ งมีคนหนุ่มสาวไปเรี ยนพระคริ สตธรรมมากคนจากคาชักชวนของท่านในกลุ่มนิสิต
นักศึกษา ในเวลาเดียวกันก็ทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลในคริ สตจักรวัฒนาครึ่ งเวลา ทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี
และเสี ยสละเช่นเดียวกับบิดาที่เคยปฏิบตั ิมาที่คริ สตจักรศรี พิมลธรรม เพชรบุรี คุณอดุลย์ สิ งหเนตรผู้
หน้าที่เป็ นทนายความที่ปรึ กษาของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ผูท้ ี่เคยรับการสนับสนุนจาก อจ. พ่วง
และขับเคี่ยวกับอาจารย์มาเสมอ ทั้งสองรักชอบพอกันมาก เมื่ออาจารย์พว่ งมีปัญหาจะต้องไปหา “เจ้า
ดุลย์ช่วย” คาว่าเจ้าดุลย์เรี ยกเสี ยติดปาก ท่านมองคนไม่ผิด เลือกคนถูกต้อง ที่ได้คนอย่าง “เจ้าดุลย์” มา
ทางานในสภาคริ สตจักรฯ บุคคลผูน้ ้ ีทาคุณงามความดีให้สภาฯ มากมายหลังจากพี่ชายคุณอินธรณ์ได้
เสี ยชีวติ ไปแล้ว มีเลือดเป็ นหัวกฎหมายทั้งคู่ คุณอดุลย์ได้กล่าวถึง อจ. พ่วงว่า “อจ. พ่วงได้ผลิตนักเทศน์
คนสาคัญให้แก่สภาคริ สตจักรคนหนึ่ง คือ อจ. พิษณุ อรรฆภิญญ์ ผูเ้ ป็ นเลือดเนื้ อเชื้ อไขของท่าน” ส่ วน
เลือดแห่งการเป็ นนักกีฬาไปติดเอากับคุณราเพย อรรฆภิญญ์ บุตรของครู เงินภรรยาคนแรก คุณราเพย
เป็ นกรรมการกีฬาระดับชาติของประเทศไทยมีชื่อเสี ยงทางด้านกีฬา ในหลวงทรงโปรดพระราชทานพิธี
มงคลสมรสให้ ก็นบั ว่าเป็ นเกียรติแก่ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ ผูเ้ ป็ นบิดาเคยเข้าเฝ้ าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั หลายครั้งในการงานสาคัญ ๆ เช่น วันถวายสาส์นในพระราชพิธีราชาภิเษกของรัชกาลที่ 9 เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 1950 ในนามของสภาคริ สตจักรฯ ร่ วมกับคณะต่าง ๆ เป็ นต้น
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ตอน 14 โลกใหม่ ขององค์กำรศำสนำ
บุคคลที่ อจ. พ่วงกล่าวถึงบ่อยครั้งได้แก่ผนู ้ าศาสนาคริ สเตียนอันลือนามของประเทศญี่ปุ่นคือ
ดร. โตโยฮิโก คากาวา ผูเ้ คยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสร้างความประทับใจอันถาวรให้แก่คริ สเตียน
ไทยในปี 1957 ทั้งสองคนสนิทสนมกันเป็ นพิเศษ ภาษามิได้เป็ นอุปสรรคทาให้ท้ งั สองคนเรี ยนรู ้เรื่ อง
ประสบการณ์ของแต่ละฝ่ ายแต่ประการใด แม้วา่ ท่าน อจ. พ่วงเคยไปเยีย่ มสภาคริ สตจักรแห่งอินโดนิ
เซี ย ร่ วมกับศาสนาจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์ ปี 1956 ตามคาเชิ ญในการประชุมรวม 3 ปี ของเขามาแล้วก็ตาม
ท่านเห็นว่ากิจการของคริ สตศาสนาที่ท่านเคยเห็นมาในต่างประเทศนั้นก็ยงั ไม่ประทับใจเท่ากับงานของ
ดร. คากาวา ในประเทศญี่ปุ่น
รู ปนี้ถ่ายประมาณปี 1935
หลังจากย้ายมาจากจังหวัดแพร่ แล้ว
และเข้าทางานที่ราชบุรี
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ถ่ายประมาณปี 1954
อยูท่ ี่กรุ งเทพฯ อาจารย์พว่ งและครอบครัว
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วันถวายสาส์นในพระราชพิธีราชาภิเษก ของรัชกาลที่ 9 วันที่ 7 พฤษภาคม 1950
ในนามของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ร่ วมกับคณะต่าง ๆ

ดร.โตโยฮิโก คากาวา ผูน้ าคริ สตจักรญี่ปุ่น
มาเยีย่ มสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ปี 1957
86

จากซ้ายไปขวา อจ.พ่วง อรรฆภิญญ์ บิชอบ ดร. ราชา มณี คมั และอธิบดีกรมศาสนา
นายฟุ้ ง ศรี วจิ ารณ์ ที่ห้องอธิบดีกรมศาสนา เดือนมีนาคม 1956
ดร.คากาวาเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าเตรี ยมท่านไว้ให้ทาการใหญ่โตทัว่ ประเทศญี่ปุ่นเริ่ มงานกับคน
ยากจนในสลัม เป็ นนักเทศน์ นักสังคมสงเคราะห์เป็ นนักเขียนหนังสื อคริ สเตียน จักรพรรดิ์แห่งประเทศ
ญี่ปุ่นได้พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั หนึ่งให้แก่ท่าน ทัว่ โลกรู ้จกั ผลงานของท่านดี ให้ชีวติ
ทั้งหมดเพื่อคนอื่น ทุ่มเทชี วิตของตนเองช่วยคนป่ วยที่โกเบ จนตาทั้งสองข้างเกือบบอด เนื่ องจากไปติด
โรคริ ดสี ดวงตาจากผูป้ ่ วย ช่วยสงเคราะห์จดั หาพยาบาลให้แก่คนป่ วยโรคปอดท่านต้องรับเชื้ อวรรณโรค
ล้มป่ วยลง จนเหลือปอดข้างเดียว อีกข้างพอใช้การได้บา้ งเล็กน้อย ชีวติ การงานของดร. คากาวา เป็ นที่
ประทับใจของท่านมาก ได้เรี ยนรู ้วธิ ี การบริ หารงานของสภาคริ สตจักรในระดับชาติซ่ ึ งกันและกัน ต่างก็
พอใจที่มีความคิดเห็นตรงกันคือ
1. คริ สตจักรในประเทศต่าง ๆ จะต้องผลิตผูน้ าพื้นเมืองให้พอเพียง
2. ผูน้ าปั จจุบนั ต้องรี บเร่ งให้มีการเลี้ยงตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อคริ สตศาสนาจะได้เป็ นศาสนา
ของคนพื้นเมือง
3. ให้คณะมิชชันนารี ต่าง ๆ ทาการสลายตัวมิชชันนารี ควรทางานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ผูน้ า
พื้นเมือง ตลอดจนทรัพย์สินทั้งสิ้ นควรโอนให้เป็ นศาสนสมบัติของสภาคริ สตจักรฯ
4. การเผยแพร่ นาวิญญาณต้องเป็ นงานอันดับหนึ่ง ฯลฯ
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อจ. พ่วงมีความตั้งใจมานานแล้วหวังให้คณะมิชชัน่ ต่าง ๆ สลายตัว ซึ่ งทางบอร์ ดเมืองนอกก็มี
นโยบายอยูก่ ่อนแล้ว
ขั้นแรก จากความพยายามของคนไทยที่ตอ้ งการให้คณะมิชชัน่ เพรสไบทีเรี ยนเหนือและใต้ใน
ประเทศร่ วมกัน เป็ นความพยายามอันยาวนานจนปี 1934 ได้ยอมรวมกันเป็ นสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
ขั้นสองคือ ขั้นที่คนไทยจะต้องแสดงตัวเองว่าสามารถรับผิดชอบการงานต่าง ๆ ได้
ขั้นสาม ให้มิชชันนารี สลายตัว งานขั้นที่สามนี้คนไทยได้อุตส่ าห์พยายามอย่างไม่เห็นแก่เหน็ด
เหนื่อย เรารอคอยมานานนับตั้งแต่ต้ งั สภาฯ ขึ้นถึง 23 ปี กว่าจนสาเร็ จสมดังใจ บอร์ ดและมิชชันนารี ได้
ให้การสนับสนุนมาตลอดตั้งแต่คริ สตจักรได้รวมกันขึ้นเป็ นสภาฯ แล้ว
งานสลายตัวได้สาเร็ จลงขั้นสุ ดท้ายที่เมืองเลคโมฮองค์ (นิ วยอร์ ค) ระหว่างวันที่ 6 เมษายน –
วันที่ 1 พฤษภาคม 1951 ซึ่ งศาสนาจารย์เล็ก ไทยง ศาสนทูตฮอเรส ดับบลิว ไรเบิร์น และศาสนทูต
เคเนท อี.แวลว์ เข้าประชุมร่ วมด้วยในการประชุมใหญ่ซ่ ึ งมีผแู ้ ทนเข้าร่ วมถึง 16 ประเทศ ทางบอร์ ดได้
ช่วยให้จุดประสงค์การสลายตัวสาเร็ จเร็ วขึ้นโดยไต่ถามคนชาติน้ นั ๆ ที่ได้ตดั สิ นใจรับนโยบายการ
สลายตัว และให้แสดงเจตน์จานงค์ที่จะรับเงินอุดหนุนและตัวบุคคลเข้าอยูใ่ นความอานวยการของสภา
คริ สตจักรแห่งชาติน้ นั ๆ ให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้
เรื่ องราวของคณะเพรสไบทีเรี ยนในประเทศไทยซึ่ งตั้งต้นในปี 1840 ได้มาถึงจุดสุ ดยอดวันที่
16 สิ งหาคม 1957 หลังจากผูแ้ ทนกลับจากเลคโมฮองค์แล้ว ก็ได้วางโครงการที่จะประชุมสลายตัวที่
กรุ งเทพฯ ในวันที่ 12-15 สิ งหาคม 1957 ผูน้ าคริ สตจักรไทยและศาสนทูตประมาณ 250 คนได้ประชุมที่
วัฒนาวิทยาลัย เพื่อนมัสการและศึกษาร่ วมกันมีนกั ปาฐกที่มีชื่อสองคน บรรยายเรื่ องการรวมกันเป็ น
สากลให้แก่ที่ประชุมให้ฟังคือ ดร. เบนจามิน เอ็น. ลาว แห่งอินเดีย และศาสนทูตยุงจิก ฮัน แห่งเกาหลี
ที่สุดได้จดั ให้มีการทาพิธีสลายตัวรวมกันเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 1957 ดร.ชารลส์ ที เลบเบอร์ เลขาธิการ
ใหญ่ของบอร์ ดได้เสนอเอกสารสาคัญแก่ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 1860-1958
มีศาสนทูตชาวอเมริ กนั มาปฎิบตั ิการในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้ น 443 คน และมี 66 คนเข้าร่ วมในพิธี
สลายตัวในวันนั้น โดยมีศาสนาจารย์เล็ก ไทยง เลขาธิ การ ศาสนทูต ฮอเรส ดับบลิว ไรเบิร์น ผูแ้ ทน
บอร์ดมาประจามิชชันนารี ในประเทศไทยพร้อมด้วย อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ นายกฯ มีส่วนรับเอกสารที่
มิชชัน่ ฯ สลายตัวด้วยความยินดี
ประวัติศาสตร์ การสลายตัวของคณะมิชชัน่ ฯ ในประเทศไทยได้มาสิ้ นสุ ดลงในสมัย อจ. พ่วง
เป็ นนายก นับตั้งแต่มิชชัน่ ฯ เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก ค.ศ. 1828-1957 นานถึง 129 ปี กรณี ยกิจอัน
สาคัญได้จบสิ้ นลง คณะต่าง ๆ ที่มารวมกับสภาฯ สมควรที่จะสลายตัวรวมตัวเข้าอยูภ่ ายใต้อานวยการ
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ของสภาคริ สตจักร
*มิชชันนารี ท้ งั หลายกลายมาเป็ นภราดรผูร้ ่ วมงานกับคริ สตจักรในประเทศไทย
ระหว่างคนไทยกับมิชชันนารี จะทางานร่ วมกันจะขยายสากลมิตรภาพและงานของมิชชัน่ ฯ
ให้
กว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุ ด พูดตามหลักการแล้วความสาเร็ จในการสลายตัวของมิชชันนารี แม้จะ
ไม่ได้เป็ นผลงานของท่านแต่ผเู ้ ดียว เราก็ตอ้ งยอมรับว่าตั้งแต่ปี 1946-1957 ที่รับหน้าที่เป็ นนายกสภาฯ
นานกว่า 10 ปี นั้นท่านได้ทุ่มเทชีวติ จิตใจกับงานชิ้นสุ ดท้ายนี้อย่างเอาจริ งเอาจัง ปี รุ่ งขึ้นท่านก็หมดอายุ
การเป็ นนายกสภาฯ แต่ยงั รับหน้าที่สาคัญที่เกี่ยวกับการประกาศเผยแพร่ และดารงตาแหน่งเป็ นนายก
กิติมศักดิ์ของสภาฯ ต่อไป

ด้ ำนปรัชญำกำรสลำยตัว
ว่าด้วยปรัชญาการสลายตัวตามทัศนะของ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ แล้ว มีแง่ความคิดหลาย
ประการน่าจะไรับการพิจารณาถึงหลักการจริ ง ๆ ควรมีทศั นะคติแบบใดจึงถูกต้องตามสากลการ
สลายตัว การสลายตัวมิได้ข้ ึนอยูก่ บั ปั ญหาของฝ่ ายมิชชันนารี ยอมลดอานาจลง แต่อยูท่ ี่เป้ าหมาย
ปลายทางในอนาคต จุดประสงค์อนั แท้จริ งก็เพื่อจะให้คริ สตจักรพื้นเมือง (ประเทศไทย) รับผิดชอบ
ฉันทภาระมากขึ้น มีการรับผิดชอบตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริ หารงาน, ตัวบุคคล, การเงิน,
นโยบาย, การฝึ กอบรมผูน้ า, ทิศทางปรัชญาด้านคริ สเตียนศึกษา, การเลี้ยงตนเอง, การเผยแพร่ และอื่น ๆ
ซึ่ งงานเหล่านี้ได้เคยอยูใ่ นความรับผิดชอบของมิชชันนารี หรื อบุคคลผูเ้ ป็ นมิชชันนารี มาก่อน ท่านแบ่ง
ยุคของพวกมิชชันนารี ออกไว้ดงั นี้
1. ยุคบิดำ คือเป็ นผูบ้ ุกเบิกเริ่ มต้นงานในประเทศไทย วางรากฐานของคริ สตจักรไว้ในเมืองไทย
ให้กาเนิดสถาบันต่าง ๆ และขบวนการคริ สเตียนในประเทศไทย ฉะนั้นระยะแรก ๆ ของยุคบิดานี้
มิชชันนารี ได้เสี ยสละทั้งชีวติ และกาลังกายใจสาหรับปั้ นรู ปคริ สตจักรขึ้นมาจริ ง ๆ คนที่รู้เรื่ องการงาน
ทั้งหมดก็คือมิชชันนารี คนไทยเป็ นบุตรคอยอ้าปากรับหรื อไม่ก็ด้ืนรั้น ยุคบิดาได้ทุ่มเทเวลาให้การ
ประคบประหงมจนบุตรแข็งแรงเดินตามบิดาไปทางานได้ ผูเ้ ดินออกหน้าคือมิชชันนารี คนเดินตามหลัง
และฟังคาสัง่ คือคนไทย สถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้อยูใ่ นฐานะจะนามาวิพากวิจารณ์วา่ บุตรควรออกหน้า
บิดาหรื อไม่ เขาจะเดินนาหน้าไม่ได้เพราะกาลังเรี ยนรู ้วธิ ี ปฎิบตั ิงานจากผูเ้ ป็ นบิดา บางครั้งเราจะเรี ยกยุค
บิดาว่า “นาย” คงไม่ผดิ
2. ยุคเป็ นอำจำรย์ คือมิชชันนารี ท้ งั หลายเป็ นอาจารย์สอนลูกศิษย์ เป็ นสมัยเดียวกับอาจารย์พว่ ง
ที่ทางานทางภาคใต้และภาคเหนือก่อนปี 1957 ท่านกล่าวว่าท่านมีอาจารย์ดีมากมายได้ประสิ ทธิ์
ประสาทวิทยาการให้และปูพ้นื ความรู ้ให้กบั ท่านในการทางาน
ท่านจึงมีจิตใจเป็ นศิษย์ที่กตัญญูต่อ
อาจารย์ตลอดมา ให้ความเคารพนับถือพวกมิชชันนารี เป็ นครู อาจารย์หดั คนไทยทางานและรับผิดชอบ
ตนเอง ฉะนั้นคนไทยไม่ควรดูถูกมิชชันนารี ผมู ้ าทาคุณประโยชน์ให้กบั ผืนแผ่นดินไทย ควรจดจาไปชัว่
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ชีวติ ศิษย์ที่ดีจะต้องเชื่อฟังอาจารย์เสมอ เพราะอาจารย์เหล่านี้มิได้เป็ นพิษเป็ นภัยกับผูใ้ ดเลย เขามีชีวติ
เพื่อความเจริ ญของผูอ้ ื่น ไม่ควรสงสัยด้วย แต่เหตุที่อาจารย์พว่ งขัดใจกับพวกมิชชันนารี บางคนสมัยนั้น
ถึงกับโต้แย้งกันรุ นแรงและขอลาออกจากหน้าที่การงานนั้น ไม่ได้แสดงว่าท่านเป็ นลูกศิษย์ที่เลว ท่านรู ้
ความหมายของมิชชันนารี ในสมัยของท่านดีวา่ เป็ นสมัยอาจารย์ ไม่ใช่สมัยบิดาหรื อนายชี้นิ้ว ต้องทา
ตามคาสั่งไปเสี ยทุกอย่างควรให้ศิษย์มีโอกาสพึ่งสติปัญญาของตนเองบ้าง ให้ศิษย์ได้เป็ นอิสระแก่ตวั เอง
เมื่อรับคาสอนแล้ว เพื่อจะเป็ นผูใ้ หญ่ต่อไป
ท่านก็พยายามอดกลั้นใจมากในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในงานที่ตนไม่ชอบไม่เห็นด้วย เว้นไว้
จะทนไม่ไหวจริ ง ๆ ก็โผงผางออกไป ตนเองมีอารมณ์ร้ายอยูด่ ว้ ยจึงดูไปว่าท่านเป็ นคนไม่รู้คุณคนไป
เสี ย ใจจริ งท่านให้เกียรติแก่มิชชันนารี ทุกคนแม้มิชชันนารี บางคนอายุและประสบการณ์จะน้อยกว่า
ท่านก็ตาม ท่านถือเป็ นอาจารย์หมดทุกคน มีมิชชันนารี บางคนทาตัวขัดขวางปิ ดทางเจริ ญเติบโตของ
บุตรเพื่อการสลายตัวในอนาคตเมื่อถึงการสลายตัวผ่านไปแล้วความเป็ นนายจะน้อยลงไป คงเหลือแต่
การเป็ นอาจารย์กบั ศิษย์เพื่อนกับเพื่อน
3. ยุคแห่ งกำรเป็ นเพือ่ น เมื่อมาถึงขั้นสุ ดท้ายก่อนคนไทยและคริ สตจักรไทยจะเป็ นตัวเองจริ ง ๆ
จาต้องผ่านการสลายตัวเสี ยก่อนก่อนที่มิชชันนารี จะเข้ามาทางานฐานะภราดรร่ วมงาน ทางานเป็ นพื่อน
ร่ วมเป็ นร่ วมตายกันต่อไป บางครั้งคนไทยออกเดินนาหน้า แต่ก็มีบางครั้งเพื่อนของเรา (มิชชันนารี )
เดินนาหน้าด้วย หรื อไปพร้อม ๆ กัน คือยุคการงานของสภาคริ สตจักรฯ ที่เป็ นไปทุกวันนี้ บทบาทของ
มิชชันนารี ส่วนใหญ่ควรเป็ นคนหนุนหลังให้คนไทยทางาน เว้นไปบางแห่งที่มิชชันนารี ตอ้ งออกไป
บุกเบิกในป่ ากันดารที่คนไทยไปไม่ได้ งานทุกชนิดที่มิชชันนารี ทาจะต้องมีคนไทยทาอยูด่ ว้ ยและที่สุด
งานนั้นจะต้องตกอยูใ่ นมือของคนไทย ตกอยูใ่ นความรับผิดชอบของคนไทย นอกเหนื อจากจะหนุ น
หลังคนไทยแล้วจะต้องช่วยอบรมฝึ กฝนผูน้ าให้ดว้ ย คนหนุ่มสาวมักพูดว่ามิชชันนารี ที่ตอ้ งการทางาน
เสี ยเองคนเดียว รับผิดชอบเสี ยทุกอย่างแต่คนเดียวนั้นหมดสมัยเสี ยแล้ว ปรัชญาการสลายตัวนั้นมี
ความหมายกว้างมากท่านเตือนคนหนุ่มสาวที่หวั รุ นแรงว่า ระวังให้ดี มิชชันนารี เป็ นผูม้ ีพระคุณต่อสภา
คริ สตจักรฯ อย่ามองข้ามการที่เขาเหล่านั้นเสี ยสละมาเป็ นบิดาและอาจารย์ของเรา เมื่อเขายอมถ่อมตัว
สลายตัวมาเป็ นเพื่อนก็ดีอยูแ่ ล้วเป็ นการแสดงน้ าใจของบิดาที่ดี ที่ให้เกียรติแก่บุตรเมื่อรับผิดชอบตัวเอง
ได้
ทั้งนี้ท่านมิได้หมายความว่าพวกมิชชันนารี จะไม่อยูใ่ นข่ายที่คนไทยจะวิพากษ์วจิ ารณ์ไม่ได้
เพื่อนที่ดีตอ้ งมีความปรารถนาดีซ่ ึ งกันและกันอาจจะตักเตือนสั่งสอนหนุนใจซึ่ งกันและกัน มิชชันนารี ก็
พูดออกตัวบ่อย ๆ ว่า พวกเขาก็มีความบกพร่ องด้วยเช่นกัน เขาก็ตอ้ งการคาแนะนาจากเราในบาง
ประการด้วย
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สิ่ งสาคัญของคนหนุ่มสาวและผูน้ าทั้งหลายอย่าแสดงตัวเป็ นปฎิปักษ์ต่อมิชชันนารี
ต้องให้
เกียรติเสมออย่าแสดงการดูถูกใด ๆ ทั้งสิ้ น เงินเดือนของเขาจะดีกว่า บ้านจะใหญ่โตหรู กว่าก็อย่าไป
อิจฉาเขา เงินของเขา เขามีสิทธิ์ จะใช้ อย่าไปบังคับให้เขาอยูเ่ หมือนเราเป็ นเรื่ องของจิตใจ ถ้าเขาจะถ่อม
ตัวลงก็เป็ นเรื่ องที่เรายอมรับนับถือ เห็นรถเก๋ งและคนใช้หลายคน เขาได้รับความสะดวกสบาย อย่าไป
ค่อนติงให้หมางใจ สิ่ งที่เขาทานั้นมิได้เอาไปจากกระเป๋ าคนไทย เราทาตัวเองให้ดี รับผิดชอบให้ดี นัน่
เป็ นภาระของเรา บางคนติเตียนถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่คนไทยไม่ทดั เทียมกับมิชชันนารี เช่น ค่าเล่าเรี ยน
ลูก เวลาพักผ่อน ฯลฯ เป็ นต้น หากเราจะทาให้เหมือนเขาเราก็ทาได้ ถ้าไม่มานัง่ งอมืองอตีน และจะทา
ได้ดีกว่าเสี ยด้วยหากคริ สตจักรของเราสามารถจะเจริ ญกว่าเขาในอเมริ กา และยุโรปฯ
ท่านกล่าวว่าเงินทองที่มาจากต่างประเทศก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนที่คริ สตจักรเราจะรับ ไม่เห็น
มันบาปหรื อทาลายความเจริ ญด้านเศรษฐกิจของคริ สตจักร
เงินไทยเงินฝรั่งเป็ นเงินของพระเจ้าไม่
ต่างกันหากเราจะไม่รับก็มีสิทธิ์ ดว้ ยที่จะปฎิเสธ ช่วยกันไปก็ช่วยกันมา สุ ดแต่นโยบายหรื อโครงการที่
วางไว้ผรู้ ับหน้าที่เหรัญญิกสภาฯ ก็เช่นกัน เขามิใช่เป็ นคนเก็บเงิน หรื อเป็ นผูร้ ักษาบัญชีดีที่สุดแต่อย่าง
เดียว ปัญหาอยูท่ ี่วา่ จะทาอย่างไรให้เงินงอกเงยขึ้น อย่าได้พอใจอยูท่ ี่วา่ งบสิ้ นปี คริ สตจักรใช้เงินน้อย จง
ดูซิวา่ งานส่ วนใดมีความจาเป็ นและต้องการ
ยิง่ ใช้ก็ยงิ่ งอกซึ่ งไม่ควรตั้งหน้าจะเก็บแต่ดอกเบี้ยใน
ธนาคารท่าเดียว จะอย่างไรก็ตามขอคนไทยทั้งหลายพึงสังวรณ์ให้ดี อย่าพูดเรื่ องเงินมากไปจนฝรั่งดูถูก
อย่าติเงินดอลล่า และไม่ควรจะแบมือขอตลอดไปด้วยฉะนั้นเราจะเป็ นบุตรไม่รู้จกั โต หน้าที่ของเราคือ
“จงทางานให้หนักไว้”
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ขอบคุณ- ภำคผนวก
ประวัติชีวิต และงานของอาจารย์พว่ ง อรรฆภิญญ์ ยังไม่จบลงแค่ตอนที่ 14 ดังเรื่ องราวที่มีอยูใ่ น
เล่มที่ 1 นี้ ผูเ้ ขียนจะพยายามจัดพิมพ์เป็ นเล่มที่สองต่อไป จะเขียนในแนวเดียวกันแต่เน้นเนื้ อหาใหม่อนั
เป็ นสาระใหม่เกี่ยวกับ คาสอน, คาเทศนา, การอัศจรรย์ในชีวติ , ชี วติ ครอบครัว, คาอุปมาหรื อเรื่ องที่ยก
มาประกอบคาเทศนาหรื อคากล่าวทัว่ ไป, คาสอนเกี่ยวกับหน้าที่ศิษยาภิบาล, การเลี้ยงตนเอง การ
เดินทางรอบโลก ฯลฯ ล้วนเป็ นสาระที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิง่ กาหนดจะพิมพ์เสร็ จออกสู่ สายตาของ
ท่านผูอ้ ่านเมื่อใดนั้นมิได้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา
แต่ข้ ึนอยูก่ บั ท่านที่จะให้ส่วนช่วยเหลือแก่ผเู ้ ขียนในการ
รวบรวมเรื่ องราวต่าง ๆ ตลอดคาเสนอแนะว่าหนังสื อประเภทนี้มีคุณค่าควรแก่การจัดทาต่อไปหรื อไม่
ผูอ้ ่านและวงการคริ สตจักรได้รับประโยชน์กี่มากน้อย ถ้าท่านปรารถนาจะได้อ่านเล่มที่สองเร็ วขึ้นโปรด
เขียนคาแนะนาส่ งไป ส่ งเอกสารและรู ปภาพที่เกี่ยวกับชีวติ การงานของ อจ. พ่วงไปโดยด่วน อีก
ประการหนึ่ง ผูเ้ ขียนใคร่ ขอความกรุ ณาจากผูอ้ ่านว่าหนังสื อเล่มนี้จดั พิมพ์ออกอย่างรี บด่วนเพื่อให้ทนั
การประชุมสภาสามัญครั้งที่ 12 วันที่ 13-17 ธันวาคม 1970 ณ โรงเรี ยนกรงุเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ย่อม
ต้องการการแก้ไขปรับปรุ งอีกมากมายไม่วา่ ทางด้านภาษาไทยหรื อข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
ในต่างประเทศเขาได้จดั ทาประวัติของบุคคลสาคัญในคริ สตจักรของเขาขึ้น ให้เกียรติแก่พวก
เดียวกัน เกียรติยศควรให้แก่ผใู ้ ดก็ควรให้แก่ผนู ้ ้ นั คริ สตจักรไทยก็ควรจะแสดงให้โลกรู ้ดว้ ยเช่นกันว่า
กรุ งศรี อยุธยาไม่สิ้นคนดี คนเอเชียร้อยเปอร์ เซ็นต์อย่าง อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์ จัดเป็ นบุคคลที่อยูช่ ้ นั แนว
หน้า ถ้าจะเปรี ยบกับบุคคลสาคัญในประเทศต่าง ๆ ได้ทาคุณประโยชน์ให้กบั คริ สตจักรไทยและ
ประเทศชาติเป็ นอาจารย์ผไู ้ ร้ปริ ญญาแต่พระเจ้าใช้ให้ทางานได้ยอดเยีย่ มสุ ด เป็ นนักรบที่ไร้อาวุธแต่ชนะ
จิตใจของคนมากมาย เป็ นลูกทุ่งที่หอบสังขารอันหิ วโหยมาจากฝั่งโขงเข้ากรุ งและกลับกลายมาเป็ นผูน้ า
ที่ยนื ยงคงกระพัน คนทัว่ ไปให้ความเคารพนับถือ คาเทศนาและคาสอนของท่านไม่ได้ลืมไปจากความ
ทรงจาของคนทัว่ ไป ท่านได้ทิ้งมรดกชิ้นสาคัญไว้ให้กบั คริ ตสจักรคือ “การฟื้ นฟูนาวิญญาณ” หรื อ
“สัปดาห์แห่งการฟื้ นใจ” สื บมาทุกวันนี้
จริ งอยูท่ ่านก็เป็ นคนสามัญธรรมดามีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนบกพร่ องอาจจะทาถูกใจของคนหนึ่ง
แต่ไม่ถูกใจของบุคคลอีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่วา่ ด้วยแก่นแท้ ๆ ของท่านแล้วเรายอมรับว่าท่านมีจิตใจ
เลื่อมใสในพระเจ้ามากมาย มีใจร้อนรนต้องการให้คริ สตจักรเจริ ญรุ ดหน้าให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ปรารถนาอย่างแรงกล้าต้องการให้คนอื่นพบความรักและความรอดในพระเจ้า ปล้ าสู ้กบั การ
ฟื้ นฟูนาวิญญาณตลอดชีวิตชนิดไม่กลัวเจ็บกลัวป่ วย ยอมให้คนอื่นด่าทอเยาะเย้ยในความปรารถนาดี
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ของตนระยะแรก ยอมเสี่ ยงกับการไปตักเตือนผูน้ าในคริ สตจักรอย่างรุ นแรงเพราะว่าถือว่ามิใช่เป็ นเรื่ อง
ส่ วนตัว มุ่งหวังให้คริ สเตียนมีความประพฤติตนไปในทางดีงามเพื่อเป็ นแสงสว่างในพระคริ สต์
ผูเ้ ขียนจะไม่ขอออกตัวแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวระหว่างผูเ้ ขียนกับ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ์
เพราะไม่มีความสัมพันธ์กนั ในทางใดมาก่อนกับท่านไม่วา่ โดยสายเลือด หรื อโดยการงาน ผูเ้ ขียนได้เข้า
มามีบทบาทในงานของสภาคริ สตจักรฯ ในแผนกชูชีพแหล่งประชาคมในเมืองฯ ก็ต่อเมื่อท่านได้
หมดอายุการเป็ นนายกไปนานแล้ว เป็ นคนรุ่ นหลัง เมื่อท่านกาลังทางานอยูท่ วั่ ประเทศไทยผูเ้ ขียนก็ยงั
ไม่ได้เป็ นคริ สตเตียนด้วยซ้ า ผูเ้ ขียนไม่ได้เป็ นคนใกล้ชิดกับท่าน เพียงพบกันไม่กี่ครั้ง และดูเหมือนจะ
ได้ยนิ ได้ฟังท่านเทศนาก็ไม่กี่ครั้งด้วย แต่เนื่องจากได้สังเกตดูอย่างเงียบ ๆ สมัยที่อยูพ่ ระคริ สตธรรม
ด้วยกันนาน 3 เดือนคราวไปสอนแผนกธรรมศึกษาปี 1961 ที่เชียงใหม่ รู ้สึกประทับใจในชีวติ ส่ วนตัว
และการงานของท่าน แต่ท่านก็ไม่เคยขอร้องให้เขียนประวัติของท่านด้วย การเขียนครั้งนี้ทาด้วยความ
สมัครใจ บริ สุทธิ์ ใจไม่ได้รับสิ นจ้างรางวัลจากผูใ้ ด แม้แต่วงศาคณาญาติ ผูเ้ ขียนเห็นถึงความสาคัญหลาย
ประการถ้าได้จดั พิมพ์ข้ ึนระหว่างที่ยงั มีคนสมัยเดียวกันกับท่านยังมีชีวติ อยูผ่ เู ้ ขียนเห็นว่าคริ สตจักรของ
เราต้องการหนังสื อที่มีคุณค่าเป็ นหนังสื อคู่มือเรี ยนรู ้การเป็ นไปในอดีตและปั จจุบนั เพื่อชนยุคหลังจะได้
สานงานใหม่ให้กบั คริ สตจักรกันต่อไป จึงหวังใจว่าหนังสื อ “อาจารย์ผไู้ ร้ปริ ญญา” จะเป็ นสารคดีที่ไม่
ทาให้ผอู ้ ่านผิดหวัง ทั้งหวังใจในความกรุ ณาของท่านด้วย คือโปรดส่ งเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ อจ. พ่วง
เพื่อจัดพิมพ์เล่มที่สองต่อไป
ในภาคผนวกท้ายเล่มนี้ผเู ้ ขียนใคร่ ขออนุ ญาตเขียนรายชื่ อบุคคลที่มีส่วนในการจัดทาหนังสื อ
“อาจารย์ผไู้ ร้ปริ ญญา” ในด้านการออกความคิดเห็น, ให้คาสัมภาษณ์, ส่ งเอกสารต่าง ๆ และรู ปไปให้,
ช่วยตรวจปรู๊ ฟ, ช่วยออกแบบ, ช่วยพิมพ์ดีดเป็ นตันฉบับ, และการบริ การต่าง ๆ เพื่อเป็ นการขอบคุณ
ท่านทั้งหลายที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู ้ ขียนจนนาทีสุดท้าย ได้แก่ท่านเหล่านี้คือ:
บุปผา ทวีทรัพย์, อินตุม้ สุ ดารัรน์, วิรัช ดอนอินผล, บุญยืน นะตเนติ์และภรรยา เมี้ยน พงษ์นอ้ ย
จรู ญ วิชยั ดิษฐ์, วิเชียร วัฒกีเจริ ญ, สุ ภาพ สุ ภาพันธ์, ชาญ ธนพงศ์พิพฒั น์, ขวัญ สัตยสงวน, เจริ ญ มานะ
กุล, สมบูรณ์ แดงเรื อน, ทองคา พันธุวงศ์, ชม อารี ยว์ งศ์, จินดา สิ งหเนตร, สุ ธี คุณานุกร, ตาด ประทีป
เสน, พุดซ้อน โมชดารา, ดวง พันธุ วงศ์, ศรี วไิ ล สิ งหเนตร, สมัย แผ่นชัยภูมิ, พันธลี อรรฆภิญญ์และ
บุตร, สาราญ ฐิติปุระ, วิไล ทิพากร, นวลศรี วงศ์สังข์, หจก. วิศลั ย์การพิมพ์, เจ้าหน้าที่ สานักงาน
เลขาธิ การสภาคริ สตจักรฯ , กองคริ สเตียนศึกษา, ซุ ย้ เลียนษี, ไมตรี พรราชา, วัลย์ดี เมืองตั้ง, เล็ก นุปิยะ,
ประกอบ นุดล, จันทรา ดีตนั นา, แลรี่ จัดด์, จุฬินทร์ ตกแต่งและภรรยา, เล็ก ไทยง, สิ งห์แก้ว ดีตนั นา,
บัญญัติ มูลสถาน, พจน์ เกตนุช, ทองดี ดวงเนตร, เจริ ญ วิชยั , ปลื้ม ประสิ ทธิ์ เวช, ซูน อิล คิม, พอล
มณี คมั , ชานาญ แสงฉาย, ฮอเรส ดับบลิว ไรเบิร์น ฯลฯ
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ระยะเวลำต่ ำง ๆ ของ
ชีวติ อำจำรย์พ่วง อรรฆภิญญ์
อำยุปี
-

ปี ค.ศ.
1893

15
17
18
19
20
21

1908
1910
1911
1912
1913
1914

22

1915

23

1916

27
27-29
29
30

1920
1922
1922
1923

36

1928

เหตุกำรณ์
เกิดที่ ต. ธาตุพนม จ.นครพนม 22
พฤศจิกายน 1893
ข้ามฝั่งโขงไปเรี ยนหนังสื อที่เวียงจันทร์ ลาว
เรี ยนอยูเ่ วียงจันทร์ , เสเพล
กลับบ้านนครพนม
ร่ อนเร่ อยูท่ างอุบล, มุกดาหาร
เดินทางเข้ากรุ งเทพฯ
ทางานในกรุ งเทพฯ และพบพระคริ สต์ที่
ศาลาธรรมตรี เพชร
บัพติศมา ที่คริ สตจักรสอง 18 พ.ย. อยูก่ บั
พระอาจวิทยาคมและเดินเรื อเมล์
ไปเรี ยนโรงเรี ยนพระคริ สต-ธรรมที่
จ.
เพชรบุรี
เรี ยนจบหลักสู ตร
เป็ นครู ประกาศที่คริ สตจักรเพชรบุรี
สิ งหาคม, แต่งงานกับครู เงิน (ครั้งแรก)
อยูร่ าชบุรี (และภรรยาเสี ยชีวติ )บุตร ราเพย
อรรฆภิญญ์
พุธที่ 12 พ.ค. แต่งงานกับพันธลี (ครั้งที่สอง)

ระหว่ำง ปี รวมเวลำ
1910-1911
1912-1913
-

1 ปี เศษ
1 ปี
-

1914-1915

1 ปี

-

-

1916-1920
1920-1922
1922-1923

4 ปี
3 ปี
ปี เศษ

1923-1928

67 ปี

37

1930

ฟื้ นฟูครั้งแรก 20-27 ก.ค. 1930 ที่คริ สตจักร ศรี พิมลธรรมเพชรบุรฟื้ นฟูครั้งที่สอง ส.ค.
1930 นครปฐม

-
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38

1931
1916-1931

ย้ายจากเพชรบุรีไปอยูพ่ ิษณุ โลก
เรี ยนและเป็ นศิษยาภิบาลที่เพชรบุรี นาน 15
ปี
(2 ปี ) อยูพ่ ิษณุ โลก บุตรคนแรกเกิด พิษณุ
อรรฆภิญญ์
ทางานที่จงั หวัดแพร่ (นาน 1 ปี 10 เดือน)
1933 เกิดธิ ดา พรรณี อรรฆภิญญ์ (ดังสมัคร)
อยูร่ าชบุรีนาน 13 ปี บุตรเกิดอีก 3 คน หญิง
1 ชาย 2 (1) พัชนี อรรฆภิญญ์ (ฉายมณี ) (2)
พนัส อรรฆภิญญ์ (3) พินิจ อรรฆภิญญ์
(แดง)

1916-1931
-

15 ปี
-

-

-

-

-

-

-

1948-1951

อยูเ่ ชียงใหม่ นานราว 2 ปี บุตรสุ ดท้อง เกิดที่ เชียงใหม่ ชื่อ พายัพ อรรฆภิญญ์ (จู๋จี๋)

-

1952
1952-1957

ย้ายจากเชียงใหม่เข้ากรุ งเทพฯ
อยูก่ รุ งเทพฯ
พักที่สานักลาง นักเรี ยนคริ สเตียน (นาน 5 ปี ) ถนนพญาไท

-

1957-1963
1963

ย้ายไปอยูส่ าเหร่ ธนบุรี นาน 6 ปี
มรณะ วันที่ 19 พฤษภาคม 1963 ณ คริ สตจักรสะพานเหลือง ถนนพระรามสี่
พระนคร

-

1931-1933
1933-1934
1934-1947
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เป็ นนำยกสภำคริสตจักร 4 สมัย
สมัยที่ 1 ปี ค.ศ. 1946-1948 พักอยูร่ าชบุรี-เชียงใหม่
สมัยที่ 2 ปี ค.ศ. 1948-1950 พักอยูเ่ ชียงใหม่
สมัยที่ 3 ปี ค.ศ. 1951-1953 พักอยูเ่ ชียงใหม่- กรุ งเทพฯ
สมัยที่ 4 ปี ค.ศ. 1953-1958 พักอยูก่ รุ งเทพฯ
(เป็ นนายกฯ นาน 13 ปี )

เป็ นนำยกกิตติมศักดิ์คนแรกของสภำคริสตจักรฯ
ปี ค.ศ. 1958-1963 เป็ นเวลานาน 5ปี
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สั มฤทธิ์ วงษ์ สังข์
“โปรดให้การสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิ พ่วง อรรฆภิญญ์ เพื่อประโยชน์ในการตั้งกองทุนไว้
สาหรับการประกาศเผยแพร่ นาวิญญาณของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ถึงโอกาสแล้วที่จะให้การประกาศเผยแพร่ พระกิตตุคุณในประเทศไทยฟื้ นตัวขึ้นขอให้วญ
ิ ญาณ
แห่งการเผยแพร่ ของอาจารย์พว่ งจงมีในดวงจิตของคริ สเตียนไทยทุกคน
โปรดได้ระลึกถึงงานประกาศเผยแพร่ ของแผนกชูชีพแหล่งประชมคมในเมืองฯ ในคาอธิษฐาน
ของท่านด้วย”
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