กว่ าจะมาเป็ น...คอนเสิ ร์ตผู้ต้องขังครั้งแรกของโลกในไทย
ต้ นไผ่
เปาโลถูกจับ เพราะสอนพระวจนะ และกระทาพันธกิจฯ ถูกเล่นงานโดยประชาชนชาวโรม เจ้า
เมืองได้กระชาก เสื้ อ สั่งโบยตี จาไว้ในห้องชั้นใน เอาเท้าใส่ ขื่อไว้แน่นหนา ประมาณเที่ยงคืน...เปาโล
และสิ ลาสก็อธิ ษฐานและร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า นักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ ในทันใดนั้นเกิด
แผ่นดินไหวใหญ่ จนรากคุกสะเทือนสะท้าน และประตูคุกเปิ ดหมดทุกบาน เครื่ องจาจองก็หลุดจากเขา
สิ้ นทุกคน ฝ่ ายนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิ ดอยู่ คาดว่านักโทษคงหนีหมดแล้ว จึงชักดาบออกมาหมาย
ว่าจะฆ่าตัวเสี ย แต่เปาโลร้องเสี ยงดังว่า “อย่าทาร้ายตัวเองเลย” นายคุกตัวสั่นวิง่ เข้าไปกราบ “ข้ าพเจ้ า
จะต้ องทาอย่างไรจึงจะรอดได้ ” เปาโลและสิ ลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่ อและวางใจในพระเยซู เจ้ า และท่ าน
จะรอดได้ ท้งั ครอบครัวของท่ าน” (กิจการ 16:25-31)
นี่คือเรื่ องราวในประวัติศาสตร์สมัยพระคัมภีร์ใหม่ ที่พระเจ้าทรงใช้วกิ ฤตการณ์ที่เกิดกับ อ.เปา
โล ให้เป็ นโอกาสเพื่อประกาศกับผูต้ อ้ งขังและผูค้ ุมด้วย
จนถึงวันนี้ พระองค์ยงั ทรงสมควรที่จะรับคาสรรเสริ ญและการขอบพระคุณ
สาหรับประเทศไทย อันเป็ นชาติเอกราชและมีสิทธิเสรี ภาพ ในการประกาศเรื่ องราวของพระ
เจ้าพระองค์ยงั ทรงเปิ ดโอกาส เปิ ดประตูคุกอย่างกว้างขวาง เพื่อการประกาศฯ จะเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ฝ่ าย และผูต้ อ้ งขังในกรมราชทัณฑ์ เราไม่ตอ้ งถูกจับหรื อคุมขังเพราะการประกาศฯ เหมือนสมัย อ.เปา
โล ภาระใจจากคริ สตจักร และองค์กรคริ สเตียนหลายแห่ง ได้หว่านและเกิดผลมากน้อยตามกาลัง ได้
หว่านและเกิดผลมากน้อยตามกาลัง พระองค์ทรงเปิ ดดวงใจนักโทษเหล่านั้นในที่ตอ้ งขัง ซึ่งมิอาจถูก
สกัดกั้นอีกต่อไป พาให้ผทู ้ ี่พน้ โทษแล้ว เกิดภาระใจเข้าร่ วมทาพันธกิจของพระเจ้า พระองค์ทรงใช้พวก
เขาได้แล้วในที่ตอ้ งขัง และที่อื่น ๆ เพื่อประกาศความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
ดิฉนั มีโอกาสได้ฟังคอนเสิ ร์ต “พระคุณพระเจ้ า” อย่างไม่ได้ต้ งั ใจเมื่อปลายปี 2002 ณ.
คริ สตจักรสะพานเหลือง (เชื่ อว่าและขอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรี ยมโอกาสนี้แก่ดิฉนั อย่างไม่รู้ตวั ) ผู้
เข้าชมเต็มห้องตลอดจนที่นงั่ เสริ มถึงประตูทางเข้าได้ฟังการร้องเพลง คาพยานของผูต้ อ้ งขัง ปฏิกิริยา
ของผูต้ อ้ งขังทุกคน อาการสานึกในความผิด การตั้งปณิ ธานอันแน่วแน่ จากเพลงที่พวกเขาร่ วมกันแต่ง
ขึ้นกับทีมประกาศฯ อันกล่าวถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา พี่นอ้ งคริ สเตียนที่ไปสอน
พวกเขาร้องเพลงทาให้พวกเขายิม้ ได้ หัวเราะได้อีกครั้งและการกล่าวสุ นทรพจน์ของท่านอธิ บดีกรม
ราชทัณฑ์ เป็ นที่ประทับใจผูช้ มมาก ท่านกล่าวสรรเสริ ญขอบคุณพระเจ้า ที่มีคณะพันธกิจเรื อนจา เข้ามา
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนี้ขดั เกลาจิตใจ และสร้างสรรค์คนดีข้ ึนมาใหม่ “...ซึ่งหากคริ สเตียนยังคงทา
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เช่นนี้เรื่ อยไป สักวันหนึ่งคุกจะไม่มีในประเทศไทย และในโลกนี้อีก...อาเมนและนี่คือครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ โลกและที่ประเทศไทย ที่อนุ ญาตให้ผตู ้ อ้ งขังออกมาร้องเพลงแบบนี้ โดยไม่มีเครื่ องพัน
ธาการ” และในท้ายที่สุดท่านได้ฝากผูต้ อ้ งขังทุกคนที่กาลังจะพ้นโทษออกไป ในอ้อมแขนของคริ ส
เตียน เพื่อให้โอกาสเขาในอาชีพการงานต่อไป “...เพราะในบรรดาผู้ต้องขังทั้งหมด มีท้งั ทีต่ ้ องจาคุกโดย
ปราศจากความผิด เพราะขาดความรู้ ขาดโอกาสในการสู้ ความ ฯลฯ ผู้ต้องขัง 95% ต้ องโทษคดียาเสพ
ติดซึ่งไม่ ใช่ ฆาตกร และไม่ ใช่ คนเลวร้ ายมาก่ อน ปัจจุบันจะมีมากขึน้ เรื่อย ๆ จนเกินกาลังของทางกรม
ราชทัณฑ์ ทจี่ ะรองรับได้ ”
ต่อไปนี้ เป็ นบทสัมภาษณ์ที่ได้นามาฝากท่านผูอ้ ่าน เพื่อทาความรู ้จกั พันธกิจเรื อนจาคริ สเตียน
ในประเทศไทย ขอแนะนาท่านได้รู้จกั กับผูอ้ านวยการพันธกิจเรื อนจาคริ สเตียนฯ อาจารย์ สุนทร สุ นทร
ธาราวงศ์ และทีมงาน พี่นอ้ งคริ สเตียนกลุ่มนี้ มีภาระใจด้านการประกาศด้วยเสี ยงเพลง
ผู้เขียน :อาจารย์กรุ ณาแนะนากลุ่มพันธกิจฯ นี้คร่ าว ๆ เกี่ยวกับความเป็ นมาแรงบันดาลใจใน
พันธกิจนี้วตั ถุประสงค์ และการดาเนินงานเป็ นอย่างไรบ้าง?
พันธกิจเรือนจาฯ: มกราคม 2544 เราได้เริ่ มพันธกิจเรื อนจาฯ ที่ทณั ฑสถานบาบัดพิเศษ จ.
ปทุมธานี ผูต้ อ้ งขังชายในคดียาเสพติด 4,800 คน ด้วยกิจกรรมที่ทาประจาทุกวันอังคาร คือการร้องเพลง
นมัสการพระเจ้า ฟังคาพยาน เทศนา ปิ ดด้วยการอธิ ษฐานร่ วมกับผูต้ อ้ งขัง จนวันหนึ่ง ผูอ้ านวยการ
ทัณฑสถานฯ นายสรสิ ทธิ์ จงเจริ ญได้มาคุยกับผม ถึงเรื่ องการร้องเพลงของผูต้ อ้ งขังในการนมัสการพระ
เจ้าท่านชอบมาก จึงถามว่า “เป็ นไปได้ไหมที่จะนาผูต้ อ้ งขังเหล่านี้ มาฝึ กร้องเพลงประสานเสี ยง” ผม
รับปากว่า “เป็ นไปได้ แต่ตอ้ งขอเวลาไปหาทีมงานฝึ กคณะนักร้องก่อน” ในที่สุดเดือนสิ งหาคม 2544
ผมจึงได้ทีมงาน “โครงการเสี ยงเพลงสร้างชีวติ ” เข้ามาเริ่ มฝึ กผูต้ อ้ งขัง โดยมี อ.สถิต สุ กจงชัยพฤกษ์
(ผูอ้ านวยการเพลง) อ.พิชยั โชคพารุ่ งเรื อง (นักกีตา้ ร์ ) อ.สิ ริ จัง (นักเปี ยโน) อ.สุ บิน ไชยรัตน์
(ประสานงานนักร้อง) อย่างไรก็ดี เราขอบคุณพระเจ้าสาหรับปี นี้ต้ งั แต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2545
ได้มีผตู ้ อ้ งขังกลับใจรับเชื่ อกว่า 2,000 คนรับศีลบัพติสมาทั้งชายหญิงจานวน 527 คน จากการเข้าเยีย่ ม
เยียนผูต้ อ้ งขัง 53 แห่ง
ผู้เขียน: วัตถุประสงค์และการดาเนินการของโครงการฯ นี้
พันธกิจเรือนจาฯ: เราตั้งใจที่จะใช้เสี ยงเพลงบาบัด ฟื้ นฟูชีวติ สร้างชีวติ ภายในให้มีความสงบ
สุ ภาพอ่อนน้อม เกิดคุณธรรม เป็ นพยานประกาศ และสรรเสริ ญความรักของพระเจ้า จากเดือนสิ งหาคม
2544 เรานาผูต้ อ้ งขังที่รับเชื่ อใหม่มาและสนใจการร้องเพลง จานวน 120 คน มาคัดเลือก และแบ่งกลุ่ม
เสี ยง เริ่ มไปทีละขั้น งานได้เริ่ มไปด้วยความยากลาบากในช่วงต้น เนื่องจากผูต้ อ้ งขังไม่มีความรู ้ดา้ น
ดนตรี หรื อการอ่านโน้ตเพลงเลย ทั้งผูส้ อนก็เหนื่อย ผูเ้ รี ยนก็บ่นว่ายาก พวกเราอธิ ษฐานขอการทรงนา
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และน้ าพระทัยของพระเจ้า สาหรับโครงการนี้มาก สองสามเดือนผ่านไป คณะนักร้องชุ ดนี้ เริ่ มร้องเพลง
ได้ดีมากขึ้น ผูอ้ านวนการทัณฑสถานฯ ได้สั่งให้นกั ร้องใช้เวลาทุกวัน ๆ ละ 3 ชัว่ โมง ฝึ กร้องเพลงด้วย
ตนเอง จากเทปตัวอย่างที่เราให้ไว้เสี ยงเพลงได้กระหึ่ มภายในเรื อนจาทุกวัน จนนักร้องมีการพัฒนาที่ดี
ขึ้นมาก เราใช้เวลาสอนพวกเขาทุกวัน อังคาร เวลา 09.00-12.00น. ได้คลุกคลีและเรี ยนรู้ชีวติ จริ งของ
พวกเขามากขึ้นทุกวัน และวันหนึ่ง ผูต้ อ้ งขังจานวนหนึ่ง อ.พิชยั และผม ได้ร่วมกันแต่งเพลงหนึ่ง ชื่อ
“บทเพลงแห่ งคาสั ญญา” ซึ่ งเน้นถึงคาสัญญาเลิกสิ่ งเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยพึ่งพลังจากพระเจ้า ทุกคน
ชอบเพลงนี้มาก...เราขอสั ญญาร่ วมพลังเป็ นหนึ่งเดียวกัน ผ่านเสี ยงเพลงให้ เพลงนีเ้ ป็ นคาสั ญญา เพลง
สร้ างชีวติ พิชิตยาเสพติด
ผู้เขียน: คาดหวังไว้อย่างไรบ้าง? ปั จจุบนั คิดว่าเราได้บรรลุเป้ าหมายไปแล้วกี่เปอร์ เซ็นต์?
แผนการในอนาตต?
พันธกิจเรือนจาฯ: เราตั้งใจไว้แต่แรกก็เพียงเพื่อช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังชาย ให้ลดละเลิกสิ่ งเสพติด
โดยหันมาใช้ชีวิตกับการร้องเพลงของพระเจ้า แต่การร้องเพลงได้ขยายออกไปเกินความเข้าใจของเรา
ทางกรมราชทัณฑ์ขอให้เราฝึ กคณะร้องประสานเสี ยงหญิงขึ้น อีก 3 คณะ คือ คณะนักร้องทัณฑสถาน
บาบัดหญิง จ.ปทุมธานี,ทัณฑสถานหญิงกลาง, ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ รวมเป็ นทั้งสิ้ น 4 คณะ ซึ่ ง
ได้นาพวกเขาออกแสดงในงานต่าง ๆ เช่น เมื่อเดือนธันวาคม 2544 ผูอ้ านวยการทัณฑสถานฯ ได้เชิญ
ท่านรองอธิ บดีกรมราชทัณฑ์ร่วมฟังการฝึ กร้องเพลงของคณะฯ นี้ ท่านชื่นชมผลงานของเรามาก ทุกคน
จึงคิดว่า เราน่าจะนาคณะฯนี้ ออกมาแสดงให้ผคู ้ นภายนอกได้ชมกันบ้างและสิ่ งที่เกินความคาดหวังก็
เกิดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2545 ณ. ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์คอนเสิ ร์ตครั้งแรกของผูต้ อ้ งขัง โดย
มีท่านรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และการเดินทางเพื่อประกาศด้วยเสี ยงเพลงก็มี
ขึ้นต่อไปเรื่ อย ๆ
ผู้เขียน: คิดว่าพันธกิจนี้ จะมีผลทางจิตใจอย่างไรบ้าง ต่อพี่นอ้ งคริ สตชนทั้งหลาย? และอยาก
ให้ฝากข้อคิดอะไรไว้กบั ผูอ้ ่านและคริ สตชนด้วย?
พันธกิจเรือนจาฯ: จากการใช้เวลานมัสการครึ่ งชัว่ โมงก่อนการซ้อมเพลงทุกครั้งที่เราไปเยีย่ ม
พวกเขานอกจากเราได้เก็บเกี่ยวจิตวิญญาณแล้ว ผมอยากขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับทีมงานที่ได้ร่วม
สร้างมิติใหม่ในงานพันธกิจเรื อนจา เป็ นการอัศจรรย์ อันยิง่ ใหญ่ ในจิตใจของผู้ต้องขังทีม่ ีเสี ยงร้ องแห่ ง
ความทุกข์ ยาก มาเป็ นผู้ต้องขังทีส่ ร้ างสรรค์ ความสุ ขให้ ผ้ ูคนมากมายด้ วยเสี ยงเพลง
ทางด้านผูร้ ่ วมงาน “โครงการเสี ยงเพลงสร้ างชีวติ ” ทุกคนพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “กลัว
บรรยากาศในคุก...ยากมาก ๆ ที่จะฝึ กพวกเขาที่ไม่มีความรู ้และประสบการณ์การร้องเพลงเลย”
ต่อไปนี้ เป็ นทัศนะของหลาย ๆ ท่านที่มาร่ วมงานในพันธกิจนี้
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อ.สถิต สุ กจงชัยพฤกษ์ (ผู้อานวยการเพลง)
“ครั้งแรก อ.สุ นทร เชิ ญชวนผมให้ช่วยฝึ กซ้อมเพลงแก่ผตู ้ อ้ งขังไม่อยากรับครับ แต่ผมอธิ ษฐาน
และหลังจากปรึ กษาคุณพ่อ ใจผมก็ยงั คงวิตกอยู่ ยังไม่รับพวกเขาอย่างสนิทใจแต่เดี๋ยวนี้ ผมมีความสุ ข
ชื่นชม จริ งใจและเห็นแล้วว่าอิทธิ พลของเสี ยงเพลงของพระเจ้าสร้างเสริ มจิตวิญญาณทะลุถึงใจส่ วนลึก
ของผูต้ อ้ งขังให้ใคร่ ครวญ และรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้”

อ.พิชัย โชคพารุ่งเรือง (นักกีต้าร์ และแต่ งเพลง)
“ผมรับใช้เต็มเวลากับทีมฯ ได้ 2 ปี รับหน้าที่งานด้านดนตรี นมัสการได้เห็น ความตั้งใจของ
ผูต้ อ้ งขังพัฒนาการที่ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ อย่างน่าแปลกใจ ผมเคยหลงหายและได้กลับมาหาพระเจ้า โดยการ
ทรงนาด้วยเสี ยงเพลงและดนตรี ผมจึงมัน่ ใจว่า เพลงเป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้านาคนเหล่านี้มาหาพระองค์
เช่นกัน”

อ.สิ ริ จัง (นักเปี ยโน)
“อ.สุ นทร ได้เล่าโครงการนี้ให้ฟัง และชวนให้มาเล่นเปี ยโน ทุกอย่างแปลกไปจากที่ผมคาดคิด
ทุกคนเดินอิสระ ใส่ เสื้ อผ้าเหมือนกัน คล้ายโรงเรี ยนประจา มีกิจกรรมทาทุกวันพระเจ้ารักทุกคนไม่วา่
จะอยูใ่ นสภาพใดหนุนใจผมว่า เมื่อมีอิสรภาพ ให้เราใช้ชีวติ อย่างถูกต้อง มีคุณค่า และถวายเกียรติพระ
เจ้า พวกเขาซ้อมอย่างตั้งใจมาก ช่วยเหลือกัน มีนกั โทษคนหนึ่งบอกว่า เมื่อเขาออกไปแล้วจะพาลูกและ
ภรรยาไปคริ สตจักร ฟังแล้วขอบคุณพระเจ้า เสี ยงเพลงของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ คนได้จริ ง
ๆ ครับ ฉะนั้นความเชื่อ (โรม 10:17) เกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยนิ (เสี ยงเพลง) และการได้ยนิ เกิดขึ้นได้ก็
เพราะการประกาศพระคริ สต์ (ด้วยเสี ยงเพลง)”

อ.สุ บิน ไชยรัตน์ (ผู้ประสานงานคณะนักร้ องฯ)
“ผูต้ อ้ งขังเป็ นคนไม่ดีไปสนใจ ทาไม...ความคิดนี้ได้เปลี่ยนไปเมื่อได้ช่วยงาน อ.สุ นทร ระยะ
หนึ่ง ที่สุดผมตัดสิ นใจรับใช้เต็มเวลา พระเจ้าสอนให้ผมรู ้ถึงฤทธิ์ อานาจอันยิง่ ใหญ่ที่เปลี่ยนชีวติ คน
อธรรม ให้กลายเป็ นคนชอบธรรมได้ ผมน้ าตาไหลเมื่อได้เห็นนักโทษมากมายกลับใจ พระเจ้าทรงใช้
คนพวกนี้สอนให้ผมเห็นถึงคุณค่าของชีวิตใหม่ โอกาสใหม่ ผมเล่นดนตรี ไม่เป็ น แต่ผมชอบร้องเพลง
แม้เสี ยงจะไม่ดี ผมเชื่อว่าบทเพลงของพระเจ้ามีชีวติ มีความหมายให้ผฟู้ ัง ดังที่พระองค์ทรงสร้างชีวิต
ของคณะนักร้องผูต้ อ้ งขังนี้ ”
ด้วยพระคุณของพระเจ้าทาให้เราได้เห็นพันธกิจฯ นี้สาเร็ จ...
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ด้วยความเชื่อและหวังใจว่าบทความนี้จะเป็ นที่หนุนใจอันเปี่ ยมด้วยพระพรแด่ผอู ้ ่านทุกท่าน
และนาท่านให้ประจักษ์ถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านชี วิตของผูต้ อ้ งขัง
และทีมงานโครงการ
เสี ยงเพลงสร้างชีวติ ให้มีโอกาสเดินทางเข้าออกเรื อนจาได้อย่างเสรี เพื่อกระทาพันธกิจรับใช้ประกาศฯ
ไปในหลายจังหวัด พระองค์เลือกใช้ผตู ้ อ้ งขังมากกว่าคุณหรื อ? พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์นา อ.เปาโล
อย่างไร? พระองค์ก็จะทรงนาผูต้ อ้ งขังและผูร้ ับใช้หลายท่านในปั จจุบนั ดุจเดียวกัน
ข้ อคิด...คริสเตียนควรป้องกันอย่างไร? ก่ อนทีบ่ ุตรหลานของท่ านจะเดินเข้ ามาที่นี่! ...อย่าง
นักโทษหรือผู้รับใช้ ?
จากความจริ งข้อหนึ่ง...ความผิดพลาดในขบวนการยุติธรรมอาจเกิดขึ้นได้ เพราะเราคือ มนุษย์
ที่ไม่สมบูรณ์แบบ หรื ออาจจะขาดความรู ้ในการสู ้คดีก็ตาม แต่ในพระเจ้าทรงความยุติธรรม เที่ยงตรง
เสมอ...ดัง่ เพลง “Rejoice to the lord” หนึ่งในเพลงคริ สเตียนที่ใคร่ ขอฝากไว้กบั ท่านผูอ้ ่าน
**จงยินดีในพระเจ้าพระองค์ไม่ผดิ พราด ทุกย่างก้าวที่ขา้ เดิน ทรงนาทางตลอดไป เมื่อทรง
ทดลองข้าในทางพระองค์ ข้าจะเป็ นดัง่ ทองคา
1. พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในทุกสิ่ งเมื่อทรงทดลองข้าในความทุกข์ยากนักหนา ขอบคุณองค์
พระเจ้าในความรักมากมาย ในความกลัวทรงประทานบทเพลง
2. ข้าไม่อาจเห็น ถึงความลาบากภายหน้า เมื่อข้ามองดูกางเขนของพระองค์พระผูช้ ่วยข้า และ
ยอมถวายตัวต่อพระองค์ในวันนั้น ข้าจึงมีความสุ ขภายในใจ
3. เดี๋ยวนี้ขา้ รู ้ การทดลองจากพระองค์ ทรงทาให้บุตรของพระองค์เข้มแข็งในความรัก ข้าเชื่อ
และวางใจเพราะพระองค์ทรงห่วยใย เกิดผลเมื่อสนิทกับพระองค์.

ที่มา: พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 54 ฉบับที่ 290 มกราคม-กุมภาพันธ์
2003 หน้า 33-36.
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