พระพรแห่ งพระวจนะ
เมื่อเผชิญความทุกข์ ยาก
ยากอบ 1:2-12
ศจ.ดร.มาโนช แจ้ งมุข
มีเพื่อนที่อเมริ กา อีเมล์มาว่า “คำถำมนีม้ ีคำตอบไหม?”
ผูห้ ญิงคนหนึ่งมีลูก 7 คน ลูก 3 คนแรก มีปัญหาหู หนวก อีกสองคนตาบอด มองไม่เห็น อีกสอง
คนพิการทางสมอง คนที่แปดอยูใ่ นครรภ์ แม่ก็กาลังติดเชื้อซิ ฟิลิส คาถามคือ จะอนุญาติให้ผหู ้ ญิงคนนี้
ทาแท้งไหม?
แล้วอีเมล์น้ นั ก็มีขอ้ ความใหม่.. หยุดก่ อน! ถ้าคุณคิดว่าคุณจะทาแท้ง คุณกาลังจะฆ่านักดนตรี
เอกของโลก เลยทีเดียว คน ๆ นั้นคือบีโธเฟน เขาคลอดออกมาจากครอบครัวที่มีปัญหาในด้านสุ ขภาพ
พี่นอ้ งของเขาหูหนวก ตาบอด พิการทางสมอง บีโธเฟนเองก็มีปัญหาสุ ขภาพ แต่ต่อมาเมื่อโตขึ้น เขา
เป็ นนักดนตรี เอกของโลก
บางครั้งจิตใจคนเราคิดถึงความทุกข์ยากลาบากจมปลักกับปั ญหาชีวิตที่กาลังเผชิญ และอาจคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของมนุ ษย์ แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตัวเอง แต่ถา้ ยอมปล่อยให้เป็ นวิธีการของพระ
เจ้า โดยขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และเรามิได้ทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมอันดีงามที่
ควรจะเป็ น พระเจ้ามีวธิ ี ทาให้ความทุกข์ยากนั้น กลับเป็ นพระพรในชีวิตของเรา
พระวจนะที่นามาเป็ นพระพรฉบับนี้ มาจากพระธรรมยากอบ 1:2-12 ซึ่ งท่านยากอบ เขียนขึ้น
เพื่อหนุนใจ คริ สเตียนที่ตอ้ งเผชิญความทุกข์รอบด้าน ในเวลานั้นคริ สเตียนต้องกระจัดกระจายอยูต่ ามที่
ต่าง ๆ มีการต่อต้านจากทหารโรมัน จากคนพื้นเมือง จากยิวด้วยกันยากอบหนุนใจว่าพวกเขาสามารถ
ผ่านพ้นเหตุการณ์ท้ งั หลายได้
ขอนามาเป็ นข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่า เราสามารถเผชิญปั ญหาความทุกข์ยากได้อย่างไร? เรา
สามารถจะเผชิ ญความทุกข์ ยากด้ วย 3 ย
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1.เผชิญความทุกข์ ยากด้ วยใจยินดี
ความทุกข์ยากที่เรามีอาจจะลาบากแสนสาหัส น่ายินดีนกั หรื อ? ความทุกข์ยากที่เราต่างก็มีอยู่
นั้น มีต่าง ๆ กันแต่ท่าทีในใจของเราเป็ นอย่างไร นี่สาคัญมาก
ชาย 3 คนไปที่ทะเลขณะที่ทะเล ทั้งคลื่นและลมกาลังปั่นป่ วนครอบครัวหนึ่ง ไปปิ คนิคลูก ๆ
เตรี ยมไปเล่นน้ าทะเล แต่พ่อเห็นว่าพายุกาลังจะมา ก็สงั่ ให้ภรรยาและลูก ๆ รี บเก็บเข้าของกลับบ้าน ชาย
คนที่สองเป็ นชาวประมงเมื่อเห็นคลื่นลมพัดแรงจัด ก็ไม่ออกทะเล แต่ชายอีกคนหนึ่ง เมื่อมีคลื่นยักษ์ มี
ลมแรง พวกเขายินดีมาก คือพวกเล่นกระดานโต้คลื่น ยิง่ คลื่นใหญ่ยงิ่ ชอบมาก
เช่นเดียวกัน... คริ สเตียนควรจะยินดีเหมือนนักเล่นกระดานโต้คลื่น ปั ญหาหรื อ...มาเลย..คลื่น
ลูกแรก ลูกสองมากเลย ให้เป็ นเหมือนนักเล่นกระดานโต้คลื่นยินดีไหลไปตามแรงของคลื่น คลื่นทา
อะไรพวกเขาไม่ได้ท่าทีภายในใจเป็ นสิ่ งสาคัญ เรายินดีไหม?
เมื่อปั ญหามาถึง ให้เรายินดี ท่าทีในใจของคริ สเตียนต้อง ชื่นชมยินดี เพราะปั ญหาความทุกข์
ยากมา 3 ทาง ทางแรก มาทางมารซาตาน ตั้งแต่เริ่ มต้นสร้างโลกนาความทุกข์ยากมาถึงอาดัม เอวา มาร
ใส่ ความทุกข์ยากให้โยบ แม้สูญเสี ยทุกอย่าง แต่โยบมัน่ คงในความเชื่อโยบจึงสอบผ่านการทดลอง
พระเจ้าอนุญาตให้มีความทุกข์ยากเพื่อทดลองความเชื่อ ทางที่สอง มาจากตัวเราเอง เพราะเรา
ไม่เชื่อฟังและทางที่สาม มาจากคนอื่น เช่นสามีเอาโรคภัยจากการซุ กซนมาให้ภรรยา
ความทุกข์ใจมาจากสามทางนี้ ทุกวันนี้สิ่งที่พี่นอ้ งแบกอะไรอยู่ ที่หนักมาจากทางใดจากมาร
จากตนเองที่เราแส่ ดิ้นรนหามาเองจากคนอื่นที่ยดั เยียดมาแต่อย่างไรก็ตามความทุกข์ยากที่เราเผชิ ญจะ
ทาให้ที่มีความเชื่อมีความมัน่ คง คาว่า “ทุกข์ ยาก” ในภาษากรี ก มาจากคาว่า มีความกล้าหาญ แน่วแน่ที่
จะเผชิญต่อไป ปั ญหานั้น ๆ จะฝึ กเรา ให้เราพร้อมที่จะเป็ นทองคาที่จะสุ กใส ทองคาที่จะสวยงาม ต้อง
หลอมด้วยไฟ ใน 1 เปโตร 1:7 อาจารย์เปาโลกล่าวถึงชี วติ คริ สเตียนว่า พระองค์อนุญาตให้ความทุกข์
ยากเกิดขึ้นเพื่อหลอมเราให้บริ สุทธิ์ เพื่อเราจะยืนหยัดมัน่ ใจในพระเจ้า เพราะฉะนั้น เมื่อพี่นอ้ งเมื่อมี
ปั ญหาอย่าคิดฆ่าตัวตาย เพราะความทุกข์ยาก ทาให้เราอดทนและความอดทนจะหล่อหลอมชีวติ เรา
มีผหู ้ ญิงคนหนึ่งได้ชื่อว่าเป็ นผูห้ ญิงอาภัพ ผิดหวังในความรัก เสี ยตัวให้กบั แฟนหนุ่มแล้วต่อมา
แยกทางกัน เธอเสี ยใจมาก ไม่นานพ่อแม่ก็ตายจากไป เธอต้องใช้ชีวิตตามลาพัง ไปเป็ นลูกจ้างร้านชา
งานหนักค่าแรงถูก เวลาพักผ่อนน้อย เจ้าของร้านมีลูกชายเกเร กักขฬะ ข่มขืนหญิงคนนี้ เธอเสี ยใจและ
ทุกข์ใจมากแถมยังตั้งครรภ์อีกด้วย คิดจะทาแท้ง แต่มีเสี ยงในใจห้ามไว้จึงเก็บเด็กนั้นไว้ และเลี้ยงลูก
อย่างอดทน เมื่อเด็กนั้นเติบโต เป็ นนักเทศน์ฟ้ื นฟูที่มีชื่อเสี ยง ชื่อ เจมส์ โรบินสั น
พี่นอ้ งครับ พระเจ้ามีพระประสงค์ในชีวติ ของเรา เราก็ไม่รู้วา่ ทาไมเหตุการณ์ร้าย ๆ นั้นเข้ามา
ในชีวติ ของเรา ชีวติ คริ สเตียนของเรา ต้องยอมเผชิ ญด้วยจิตใจยินดีดว้ ยใจต่อสู ้ยนื หยัดมัน่ คงในพระเจ้า
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เมื่อท่านอดทน ท่านจะได้เห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนความทุกข์ยากลาบาก ให้เป็ นพระพร ทรงยอมให้เราทุกข์
ยาก เพื่อเราจะดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน พระองค์สร้างเราผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ
ความทุกข์ทาให้อดทน อย่าท้อถอย ไม่วา่ วันนี้พี่นอ้ งจะเผชิญสิ่ งใด ไม่วา่ จะเป็ นความเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายโรคร้าย คนรักที่ท่านมีอยู่ ต้องจากไป อยู่ ๆ บริ ษทั ปิ ดกิจการ ท่านต้องออกจากงาน ดู
เหมือนว่าพระเจ้าใจร้ายชีวิตของท่านอาจถูกปฏิเสธจากครอบครัว จากคนรอบข้างถูกใส่ ร้าย พี่นอ้ งครับ
ให้เราเผชิญด้วยใจยินดี พระเจ้าจะใช้ปัญหานี้ เพื่อขัดเกลาและเสริ มสร้างชีวติ เราขึ้นมา
มีเรื่ องหนึ่งเล่าว่า พระราชาต้องการทดสอบประชาชนของพระองค์ ใช้มหาดเล็กให้นาของสิ่ ง
หนึ่งไปซ่อนไว้ ในเส้นทางที่ผคู ้ นผ่านไปมา ทรงรับสั่งให้ทหารเอาหิ นก้อนใหญ่มาวางไว้กลางถนน
ประชาชนที่ผา่ นไปมาพากันพูดว่าใครเอาหิ นมาขวางทางแล้วทุกคนก็เดินเลี่ยงไปไม่มีใครจัดการกับหิ น
เหล่านั้น ชาวนาคนหนึ่งผ่านมา เขาจอดเกวียน ใช้จอบขุดดิน งัดหิ นออก ในทันใด ก็พบว่าใต้หินมีห่อ
ทองคา และมีขอ้ ความเขียนไว้วา่ นี่คือรางวัลสาหรับคนที่เอาหิ นออก ทุกคนที่ผา่ นมา มีแต่บ่นต่อว่า แต่
ไม่มีใครจะเอาหิ นออก ไม่มีใครยอมยืน่ มือเข้าไปเกี่ยวข้อง...เรามีท่าทีอย่างนั้นหรื อไม่ บางครั้งพระเจ้า
อาจจะอนุญาตให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินของเรา แต่ถา้ เราร่ วมมือกับพระองค์ ก็จะทรงช่วยให้ท่านขจัด
อุปสรรค งัดเอาหินออกจากเส้นทางที่มีพระพร

2.ให้ เราเผชิญด้ วยใจยาเกรง
การทูลขอด้วยความเชื่อเกี่ยวข้องกับความยาเกรงเมื่อเผชิ ญปั ญหาคนเราเลือกที่จะหนี ปัญหา แต่
สิ่ งที่คริ สเตียนควรทา อย่าหนีปัญหา มีคาพูดหนึ่งว่าที่ไหนมี พีเพิง้ (People) ที่นนั่ มีพร๊ อพเบ็ม
(Problem)
ภาษิตไทยก็บอกว่าปั ญหาเป็ นเหมือนเป็ นเงาตามตัวแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกให้เรา
แก้ปัญหาด้วยปั ญญา ที่มาจากพระเจ้า ผูใ้ ดขาดปั ญญา ให้ผนู ้ ้ นั ทูลขอพระเจ้าจะให้แก่เขา
พระธรรมสุ ภาษิต 1:7 บอกให้รู้วา่ ใครอยากได้ปัญญาต้องยาเกรงพระเจ้า ต้องเข้ามาหาและพึ่ง
ในพระคุณของพระองค์... อย่าหนีปัญหา ไม่มีทางจะหนีพน้ ได้เลย
บางครั้งเรามองวิกฤติที่เข้ามา เป็ นเรื่ องใหญ่โต แต่เมื่อผ่านเหตุการณ์น้ นั ผ่านไปแล้ว กลับมอง
ว่าเป็ นเรื่ องง่าย
ชายคนหนึ่ง นัง่ ฉี กหนังสื อพิมพ์โปรยไปตามลม มีคนถามเขาว่าเขาทาอย่างนั้นเพื่ออะไร? เขา
บอกว่า “กาลังไล่ชา้ ง แต่ที่คุณไม่เห็นช้าง เพราะมันไปแล้ว” ความคิดของชายคนนี้คือ ปั ญหาเป็ นเรื่ อง
ง่าย ๆ แต่เราไปคิดถึงความยุง่ ยาก เราปล่อยให้จิตวิญญาณตกต่า ดังนั้นยิง่ มีปัญหา ยิง่ ต้องเข้าหาพระเจ้า
วางปัญหาและภาระที่พระบาทของพระเยซู ปั ญหาจะได้รับการแก้ไขเพราะพระองค์ตรัสว่าผูใ้ ดเหน็ด
เหนื่ อยและแบกภาระหนักให้มาหาพระองค์ และยากอบก็หนุนใจว่าขาดปั ญญาให้ทูลขอ ผูท้ ี่ถ่อมใจลง
ทูลต่อพระเจ้า ก็จะได้รับความช่วยกูจ้ ากพระองค์ อย่าเอาชนะพระเจ้า อย่าสงสัยเลย ความสงสัยเป็ น
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เหมือนคลื่น อย่าสงสัยคานี้ ความหมายเหมือนในมาระโก ความกังวลของโลกนี้ ความสงสัยในพระ
วจนะของพระเจ้า สิ่ งเหล่านี้ รัดพระวจนะทาให้เราไม่เติบโตในความเชื่อ คาวุน่ “วุ่นวาย” ภาษากรี ก
แปลว่าคนอยูไ่ ม่สุข เมื่อสงสัยก็ทาให้วนุ่ วายใจ อยูไ่ ม่สุข เหมือนเรื อโคลงไปโครงมา เป็ นคนที่วนุ่ วาย
กับชีวติ ถ้าอยากเป็ นอยูส่ ุ ขเป็ นคนนิ่ง ให้เข้าหาพระเจ้า
ผูห้ ญิงคนหนึ่งมีความขมขื่นใจ เก็บความทุกข์ในใจ คิดตลอดเวลาว่าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือเธอ
ผูห้ ญิงคนนี้ชื่อ เคอรี่ เทนบูม เธอมีความโกรธนาซี จากเหตุการณ์ของชีวติ ในอดีต วันหนึ่งเธอโกรธพระ
เจ้า ว่าทาไมให้อดีตนาซี คนนั้นนัง่ อยูใ่ นโบสถ์เดียวกับเธอ ทาไมพระองค์ปล่อยให้คนอย่างนี้ยงั มีชีวติ อยู่
ทันใดระฆังโบสถ์ตีดงั สนัน่ เธอเหลือบไปเห็นคนตีระฆัง เมื่อเขาปล่อยเชื อกเสี ยงค่อย ๆ เงียบไป พระเจ้า
สอนเธอว่า เคอรี่ เอ๋ ย ทาไมเจ้าดึงสายระฆัง ให้จิตใจของตนเองเต็มไปด้วยความเคียดแค้น แต่เมื่อปล่อย
เชือก เสี ยงก็เงียบ จิตใจที่วนุ่ วายสงบได้เมื่อยอมวางภาระลง
เช่นเดียวกัน ท่านต้องรู ้จกั ที่จะวางภาระของท่าน ยากอบจึงสอนว่าอย่าวุน่ วาย ให้นิ่ง ให้ทูลขอ
จากพระเจ้า รับกาลังจากพระเจ้า ไม่สงสัยในพระองค์
จอห์น เมดิสัน นักประพันธ์ชาวสก๊อตแลนด์ เขาตาบอด และเขาอธิ ษฐานอย่างนี้วา่ ขอบคุณ
พระเจ้าสาหรับหนามกุหลาบพันครั้งแทนกุหลาบ 1 ครั้ง เราสนใจหนามมากกว่ากุหลาบ เมื่อเผชิ ญความ
ทุกข์ยาก ให้เขาใกล้พระเจ้า แต่บางคนเมื่อมีความทุกข์ยาก กลับไม่มาโบสถ์ ไม่อ่านพระคัมภีร์ พี่นอ้ งจะ
ไปเยีย่ ม ก็บอกว่าอย่ามาเลย “Leave me alone” ในโอกาสนี้ผมขอหนุ นใจท่าน.. มาเถิดเข้ามาหาพระเจ้า
ด้วยใจยาเกรง

3.ให้ เราเผชิญด้ วยใจยกย่ องพระเจ้ า
ขอให้ท่านมีใจที่ยกย่องพระเจ้า ยอมรับว่าเหตุการณ์น้ นั ๆ พระเจ้าอนุ ญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเป็ น
พระพร ในพระธรรมยอห์น เมื่อคนหนึ่งตาบอดผ่านมามีสาวกมาถามพระเยซู เขาตาบอด เพราะอะไร
คนนี้ทาบาป หรื อพ่อแม่ของเขาทาบาป ทรงตอบว่าเพื่อราชกิจพระเจ้าจะสาเร็ จ ถ้าเรายังป่ วยอยู.่ ..ให้เรา
ตอบว่าที่ยงั ป่ วยอยูเ่ พื่อราชกิจจะสาเร็ จที่ยงั ไม่หายก็ยงั ขอบคุณพระเจ้าต่อไป ธุ รกิจต้องยุบไป เคยมีหา้
ล้าน สิ บล้าน เมื่อเศรษฐกิจทรุ ดทุกอย่างก็ล่วงไป ก็ให้ขอบคุณพระเจ้า โยบไม่แช่งด่าพระเจ้า แต่บอกว่า
พระเจ้าให้ พระเจ้าเอาไป เรามาตัวเปล่า กลับไปตัวเปล่า ทุกอย่างเป็ นเหมือนหญ้าที่ตอ้ งเหี่ ยวแห้งไป
เคยสวย แต่เดี๋ยวนี้ไม่สวยแล้วเป็ นไปตามกาลเวลา แม้เคยสวย แม้เคยรวย แม้เคยจนให้ขอบคุณพระเจ้า
ให้เราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณี
ในปี 1998 อดีตประธานาธิ บดีจอร์ จ บุช พ่อของประธานธิ บดี ดับเบิ้ลยู บุช ไปเยีย่ มผูเ้ สี ยหาย
จากพายุ เฮอริ เคน ผูส้ ื่ อข่าว ชื่อลารี่คิง ถามท่านว่า ทาไมพระเจ้าไม่ช่วยประชาชนจากเหตุการณ์น้ ี
ประธานาธิบดีนึกถึงคาพูดของชายอายุ 73 ปี คนหนึ่งที่พดู ว่า ผมสู ญเสี ยทุกสิ่ ง แต่ผมยังเหลือพระเจ้า
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เมื่อชีวิตของผมยังมีพระเจ้า ผมก็มีทุกสิ่ ง ประธานาธิบดีนาคาพูดของชายชราคนนั้นมาตอบผูส้ ื่ อข่าว
เป็ นข่าวออกไปทัว่ โลก
พี่นอ้ งครับ ไม่วา่ จะต้องเผชิ ญกับอะไร ก็ให้เรามีจิตใจ มีคาพูดที่ยกย่องพระเจ้า ดาเนินชีวติ
มัน่ คงในความเชื่ อ ยังยืนหยัด ปิ ติยนิ ดี และยาเกรงพระองค์
ให้เราดูจากสิ่ งที่ใกล้ ๆ ตัว ... คนจีนนิยมดอกบัวว่ามีคุณค่านาไปไว้บนหิ้ง แต่บวั นั้นมาจาก
โคลนตม แต่ได้ถูกยกไว้อย่างสู งอยูบ่ นหิ้ง กว่าจะเป็ นดอกบัว พี่นอ้ งครับให้เราดูวา่ ดอกบัวมาจากที่ไหน
...มาจากโคลนตมที่คนเหยียบย่า ถ้าท่านมาจากโคลนตม ถูกเหยียบแล้วเหยียบอีก แต่วนั หนึ่งจะเป็ น
เหมือนดอกบัวถูกยกขึ้นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งคือดอกเหมย จะบานสะพรั่งในฤดูที่มีหิมะตกหนัก ลมพายุ
พัดแรง ยิง่ หิ มะตกหนัก ดอกเหมยบานสะพรั่งมากมาย มีความสวยงาม ชีวติ คริ สเตียนเช่นกัน มีเวลาที่
ต้องเผชิญทุกข์ยากลาบาก แต่พี่นอ้ งครับ.... ในปี ที่คนอื่นไม่ได้อะไรเลย คริ สเตียนกลับได้รับอย่าง
สะพรั่งบางคนพระเจ้าให้เราเป็ นเหมือนดอกบัวถูกปฏิเสธ ถูกเหยียบย่า แต่เมื่อท่านอดทน ท่านมีความ
เชื่อยาเกรงพระเจ้ามีจิตใจยกย่องพระเจ้า พระองค์จะทรงยกท่านขึ้น
เวลานี้ท่านเป็ นอย่างไร? .... หนี้สินยังมีเยอะไหมเอาตัวเลขมาเขียน บอกพระเจ้า ปัญหาสุ ขภาพ
ความกังวลเพราะตกงาน ไม่มีงานทา ลูกวัยรุ่ นที่สร้างปั ญหาให้เราหนักใจ ท้อใจ ขอให้ท่านร้องทูลกับ
พระเจ้า พ่อและแม่ร่วมใจกันอธิ ษฐาน พระเจ้าฟังคาอธิ ษฐานของท่าน มีคาตอบในทุกเรื่ อง ถ้าท่านยังปิ
ติยนิ ดีในพระองค์ ยาเกรงและยกย่องพระองค์
ในอเมริ กา ปลาเทร๊ าต์คนอเมริ กาชอบรับประทานในฝั่งตะวันตกมีปลาชนิดนี้มาก แต่ฝั่ง
ตะวันออกของอเมริ กาจะไม่ค่อยมีปลาชนิดนี้ การขนส่ งต้องแช่แข็ง เขาสร้างกระชังใหญ่เพื่อจะได้ปลา
สด ๆ ไปถึงอีกฝั่งของอเมริ กาต้องขนส่ งข้ามวันข้ามคืน ปลามาถึงอีกด้านของทวีปปรากฏว่าเนื้อปลานิ่ม
ทานไม่อร่ อย พวกเขาก็คิดหาวิธีแทนที่จะใส่ แต่ปลาเทร๊ าต์ในรถที่เขาขนส่ ง พวกเขาใส่ ปลาดุกทะเลด้วย
ปลาทั้งสองชนิดวิง่ ไล่กนั ปลาเทร๊ าต์วา่ ยหนีตลอด ยิง่ ว่ายเนื้อยิง่ แน่น เนื้อแข็งอร่ อยมาก บางทีในชีวติ
ของเรา เราอ่อนปวกเปี ยก ถ้าพระเจ้าใส่ ปลาดุกในกระชังของเรา หรื อเราเป็ นปลาเทร๊ าต์ที่อ่อนแอ บางที
ภรรยาสามี ลูกของเรา เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทางานอาจเป็ นปลาดุกที่ใส่ เข้ามาในกระชังชีวติ ของเรา วันนี้
ขอท่านรู ้วา่ ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น ก็เพื่อท่านจะแข็งแกร่ ง เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าจะใช้การได้
สามารถเผชิญทุกสิ่ งได้โดยกาลังของพระองค์ดว้ ยใจที่ยาเกรง ใจที่ยนิ ดี และใจที่ยกย่อง
พระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป, สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 297 มีนาคม-เมษายน 2004,
หน้า 37-41.
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