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ค ำน ำ 
ขา้พเจา้ไดจ้ดัท าหนงัสือ “อาจารยผ์ูไ้ร้ปริญญา” เล่มท่ี 1 น้ีข้ึนเฉพาะแต่ภาคภาษาไทย เพื่อ

ประโยชน์แก่ผูส้นใจเรียนรู้ประสบการณ์ชีวติและการงานของ อาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์ Rev. Puang 
Akkapin ผูไ้ม่เคยไดรั้บกล่ินไอจากมหาวทิยาลยัเลย เรียนหนงัสือดว้ยกระดานชนวนและดินสอหิน แต่
พระเจา้ก็ไดท้รงใชท้่านเป็นผูน้ าขั้นอจัฉริยะผูห้น่ึง ดว้ยความร่วมมือของมิตรสหายทัว่ไป หนงัสือเล่มน้ี
จึงจดัพิมพข้ึ์นแลว้เสร็จสู่สายตาท่านผูอ่้าน หวงัวา่จะไดมี้โอกาสแปลออกเป็นภาษาองักฤษในอนาคต
อนัใกล ้ ความจริงหนงัสือเล่มน้ีควรใหช่ื้อวา่ “บิดาแห่งการฟ้ืนใจมวลชนทัว่ประเทศไทย” มากกวา่ แต่
อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้เห็นวา่ยงัตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขอีกมาก เม่ือไดรั้บค าแนะน าจากผูอ่้านแลว้ ขา้พเจา้
จะท าการแกไ้ขใหม่ และจดัพิมพค์วบกนัไปกบัเล่มท่ี 2 พร้อมกนัในคราวหนา้ 

“เกียรติยศของการผูใ้ดก็ควรใหแ้ก่ผูน้ั้น” ขา้พเจา้ก็หวงัใจวา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นท่ีระลึก และ
ใหเ้กียรติแก่ อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์ผูไ้ดเ้สียสละท างานตลอดชีวิตเพื่อชาวไทย เพื่อสภาคริสตจกัร ฯ โดย
แทจ้ริง ท่านมีส่วนส าคญัท่ีช่วยพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญข้ึนทางดา้นจิตใจ ท่านเป็นบุคคลควรท่ีจะ
ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในชนยคุน้ีและต่อไปชัว่กาลนาน 

 
สัมฤทธ์ิ วงษ์สังข์ 
12 ธ.ค. 1970 
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ตอนที ่1 ปฐมวยั 

ท่านเป็นผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งนกัฟ้ืนใจทัว่ประเทศไทยเป็นบุรุษผูมี้นามอุโฆษ น าขบวนการ
ของคริสตจกัรนิกายโปรแตสแตนทใ์นประเทศไทย ตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา ท่านท าการ
เทศนากบัมวลชนชาวไทยท่ีผา่นมานบัจ านวนพนั ๆ หม่ืน ๆ ดว้ยการทรงเลือกและเรียกขององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ต่อบุรุษผูน้ี้ จากเด็กหวัเมืองชนบทท่ีห่างไกลจากนครหลวง มาเป็นประธานสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยหลายยคุหลายสมยั จนถึงวาระสุดทา้ยแห่งชีวติ ท่านไม่มีความรู้ภาษาองักฤษแมก้ระทัง่จะ
จ าตวัอกัษรมาผสมเขียนเป็นช่ือของตนเอง แต่ท่านไดเ้ดินทางไปเยีย่มคริสตจกัรต่าง ๆ รอบโลกหลาย
คร้ัง 

อาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์ สมยัยงัเด็กอยูเ่กิดท่ีต าบลธาตุพนม จงัหวดัพครพนม บิดาช่ือหลวง
อาณติัชโนปการ มารดาช่ือพนั อาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์เกิดวนัท่ี 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1893 หลวงอาณติั
ฯ มีศกัด์ิเทียบเท่าปลดัจงัหวดัเวลาน้ี เม่ือ ด.ช. พว่งอายไุด ้8 ขวบ บิดาก็ไดถึ้งแก่กรรมลง ตกเป็นหนา้ท่ี
ของมารดาท่ีตอ้งเล้ียงดูบุตรต่อมาซ่ึงมีบุตรทั้งหมด 5 คนดว้ยกนั แต่ความส าคญัของครอบครัวน้ี คือ พ่อ
แม่ ยาย มีความศรัทธาแก่กลา้ในพุทธศาสนายิง่ มารดาไดอ้บรมบุตรของตนเองทางพุทธศาสนาตาม
ประเพณี เน่ืองจากยายทวดของ อจ.พว่งเป็นเคร่งครัดพุทธศาสนา มกัจะพาหลานไปฟังเทศน์และท าบุญ
ท่ีวดั ถา้วนัใดเป็นวนัพระ ด.ช. พว่งไม่ไดไ้ปวดักบัยาย เขาจะวิง่ไปดกัคุณยายท่ีประตูบา้น ขณะท่ีคุณยาย
กลบัจากวดั เพื่อไต่ถามถึงนิทานท่ีพระยกมาประกอบค าเทศน์ นิสัยของ ดช. พว่ง เป็นคนชอบฟังนิทาน
คุณยายแทบไม่ไดพ้กัเหน่ือยจากเดินทางไกล จะตอ้งถูกซกัไซจ้ากเด็กนอ้ยผูอ้ยากรู้อยากเห็น แมโ้ต
เกือบจะเป็นหนุ่มก็ยงัชอบฟังนิทานและบอกวา่เน้ือเร่ืองในนิทานนั้น เป็นค าสอนท่ีมีคติส าหรับน ามาใช้
กบัชีวติได ้

ไปนครเวยีงจันทร์ 

เม่ือ ดช. พว่ง อายไุด ้15 ปี นิสัยทะเยอทะยานท่ีมีอยูใ่นตวัเด่นข้ึน เขาตอ้งการขา้มไปนครเวยีง
จนัทร์เพื่อเรียนภาษาผร่ังเศส เขามีความประสงคอ์นัแรงกลา้ท่ีจะไดเ้ป็นขา้ราชการเหมือนบิดา การไป
เวยีงจนัทร์คร้ังนั้นเป็นเวลาหน่ึงปีคร่ึงเท่านั้น แทนท่ีจะไปเรียนหนงัสือกลบัไปคบเพื่อนไม่ดี ชวนด่ืม
สุรา เล่นการพนนั ซุกซนเร่ืองผูห้ญิงตามประสาเด็กวยัรุ่นท่ีปราศจากผูใ้หญ่ควบคุม เคยเป็นชูก้บัภรรยา
สาวของชาวฝร่ังเศส เป็นเหตุใหชี้วติจมด่ิงลงไป จากนั้นก็เท่ียวแตร่กลางคืนซุกซนจน ตกบ่อตกบนัได
หนา้แขง้หวัเข่าเป็นแผลเป็นอยูจ่นตลอดชีวิตยามใดท่ีเขาวา่งและสบายใจมกัจะเล่าเร่ืองเก่า ๆ ใหลู้ก ๆ 
ฟังวา่ “เห็นไหมหนา้แขง้ของพอ่เป็นแผล เพราะไปแอบมีชูก้บัภรรยาของคนอ่ืนแฟนเก่าเขาโมโหเลยไล่
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ตีพอ่ พอ่วิง่หนีพลาดตกบนัไดไม่ทราบอะไรบาดหนา้แขง้หวะไปอยา่งท่ีลูก ๆ เห็นน่ีแหละ” และคร้ัง
หน่ึงถูกเพื่อนตีดว้ยขวดเหลา้ถูกขาเป็นแผลลึกอีกเช่นกนั แต่บางคร้ังก็ไม่อยากเล่าใหลู้ก ๆ ฟัง เพราะ
กลวัวา่ลูก ๆ จะเอาไปเป็นตวัอยา่ง บรรดาคนสนิทเพื่อนฝงูท่ีอยูท่  างานกบัอจ.พว่ง ท่านมกัจะถลกขา
กางเกงใหดู้แผลเป็นท่ีขาของท่านซ่ึงเป็นรอยแผลเป็นถูกแทงดว้ยขวดแตก เกิดจากการเมาสุราอาละวาด 
ทะเลาะชกต่อยกนัในงานฉลองพระธาตุหลวงเวยีงจนัทร์อยูเ่วยีงจนัทร์ไม่นาน เขาตอ้งตดัสินใจกลบั
บา้น ทั้งน้ีเพราะเงินทองร่อยหรอหมดไปจากการใชจ่้ายในการเสเพลจนเหลือแต่กางเกงกบัเส้ือติดตวัแค่
ชุดเดียว 

หมดหวงั- เป็นคนจรจัด 

คุณแม่และคุณยายของ อจ. พว่ง รอการกลบัจากนครเวยีงจนัทร์เม่ือครบก าหนดปีคร่ึงแลว้ ดว้ย
ความหวงัใจวา่เขาจะกลบัมาดว้ยวชิาความรู้ แต่เขากลบัมาในลกัษณะท่ีไม่ดีไปกวา่คร้ังแรกเลย และเลว
ยิง่กวา่นั้นเขากลบัมาเป็นหนุ่มเตม็ตวั คบเพื่อนฝงูเลว เป็นหวัหนา้แก็งก ์ ด่ืมสุรา เล่นเบ้ีย เล่นพนนั ปลา
กดั ชนไก่ เป็นนกัเลงหญิง ผูห้ญิงไม่เล่นดว้ยก็แกลง้ต่าง ๆ นานา เอาดินขวา้งปาบา้น กลางคืนก็แอบไป
ยกบนัไดหนา้บา้นออกเพื่อแกลง้ใหห้ญิงสาวเดินพลดัตกเรือนเวลาลงบา้นตอนเชา้มืด มารดาจะวา่กล่าว
อยา่งไรไม่ยอมเช่ือ จนมารดาอ่อนระอาใจหมดอาลยั ออกปากไล่เขาออกจากบา้นเพราะไม่รักดี เม่ือคุณ
แม่บอกอยา่งนั้นแลว้ เขาจึงตดัสินใจออกจากบา้นไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางข้ึนเรือไฟของฝร่ังเศส
ล่องไปตามล าน ้าโขง นบัตั้งแต่โมงยามนั้นเขาเห็นท่าน ้าหนา้บา้นเป็นคร้ังแรกท่ีตอ้งจากบา้นไปเป็น
เวลานานปี เขานัง่เหม่อมองไปยงับา้นของตนดว้ยความอาลยัและโทมนสั นึกเศร้าใจร าพึงไปวา่ตนเอง
จะไดก้ลบับา้นของตนอีกหรือไม ่

เขาขอไปตายเอาดาบหนา้ นิสัยท่ีทะเยอทะยาน และไดบ้วกกบัความกลา้อยา่งชายหนุ่มเขา้ดว้ย 
ก็กลายเป็นบา้บ่ิน เขาไม่เกรงกลวัส่ิงใด จนไปถึงจงัหวดัอุบลราชธานี เขาไดเ้ขา้ไปขอฝากเน้ือฝากตวักบั
ปลดัมณฑล ปลดัมลฑลพอใจเขาและรับไวเ้ป็นเด็กรับใชใ้นบา้นท างานในบา้นทุกอยา่งโดยไม่เลือก 
ท่ีสุดปลดัมณฑลเห็นแววนกยงูของเขา จึงเล่ือนใหไ้ปท างานเสมียนหอ้งมหาดไทย เพราะระหวา่งนั้น
เขาไดติ้ดตามปลดัมณฑลไปราชการหลายหวัเมือง ไดรู้้ไดเ้ห็นกวา้งขวางเขาอยูอุ่บลไดห้น่ึงปีก็ลาออก 
เพราะอยากไปรับราชการในกรุงเทพฯ เขามีความมกัใหญ่ใฝ่สูง อยากท าราชการจนไดเ้ป็นขั้น
เทศาภิบาล จึงเร่ิมออกเดินทางดว้ยเทา้จากอุบลมาถึงโคราชเป็นเวลาถึง 15 วนั ระหวา่งทางเขาถูกโจร
ปลน้จบัทุบตีคน้หาเงิน แต่ก็ไม่มีเงินจะใหโ้จร เขาถูกมรสุมชีวติหนกัแทบเอาชีวิตไม่รอด บางคร้ังทอ้ใจ
ท่ีชีวติกลายมาเป็นคนพเนจร อดอยากหิวโหยไม่มีญาติพี่นอ้ง ชีวติน้ีหนอท าไมจึงเดียวดายเช่นน้ี เขาอายุ
ได ้ 20 ปี พอจะเร่ิมตน้คิดจริงจงักบัชีวติไดแ้ลว้ กดัฟันมานะเดินทางมุ่งไปใหถึ้งกรุงเทพฯ เขาจะไม่หนั
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กลบัไปหาแม่อีกเพราะตนรู้ดีวา่ตวัเองถูกขบัไล่เป็นคนเหลือขอในสายตาของผูบ้งัเกิดเกลา้และชาวบา้น
ต าบลธาตุพนม 

เขาเดินทางถึงกรุงเทพฯ และไดไ้ปอาศยัขา้วสุกวดัอยูท่ี่วดัเทพศิรินทร์ มีเวลาก็หาหนงัสือมา
อ่าน เร่ิมฝึกฝนวชิาความรู้ดว้ยตนเอง อาศยัวดัไดร้าวหน่ึงเดือน ก็ไดไ้ปสมคัรเป็นเสมียนอยูท่ี่กรมรังวดั
กระทรวงเกษตราธิการ 

ชีวติเสมียนไม่เป็นท่ีพอใจของเขาเลย การอาศยัอยูว่ดัอยา่งน้ีเป็นชีวิตท่ีไม่มัน่คง เขาเป็นคน
อีสาน จึงพดูส าเนียงเพี้ยนไปจากชาวกรุงเทพฯ ตอ้งเรียนรู้หมดทุกอยา่ง เขาระลึกไดว้า่คร้ังหน่ึงเคยอยู่
มุกดาหาร เป็นผูติ้ดตามรับใชท้่านเจา้คุณสุนทรพิพิธ หลงัจากหนีเตลิดจากฝ่ังลาวใหม่ ๆ และเขา้ใจวา่
เขาจะตอ้งพบเพื่อนสนิทท่ีมุกดาหาร ซ่ึงเพื่อนคนนั้นลงไปรับราชการท่ีกรุงเทพฯ เขาจึงออกสืบหาเพื่อน
คู่หูคนน้ีแต่เขาก็หาไดพ้บเพื่อนคนน้ีไม่ แมว้า่จะเดินหาไปเกือบทุกมุมเมืองก็ตาม 
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ตอน 2 เปลีย่นแปลงสู่ชีวติใหม่ 

เมืองไทยสมยันั้นพออ่านออกเขียนไดก้็หางานท าไดง่้าย อาจารยพ์ว่งรู้ตวัดีวา่ถา้เขาไม่
ขวนขวายหาความรู้ใส่ตนเอง เขาคงจะตนัแค่เสมียน จึงหาหนทางท่ีจะไต่เตา้ข้ึนไปในดา้นการศึกษา แต่
ไม่มีใครสนบัสนุนเขา ไม่มีท่ีปรึกษา ไม่มีเพื่อน แมแ้ต่เงินทองก็ไม่พอจะจบัจ่าย ยงัไม่แน่ใจวา่ตนจะท า
หนา้ท่ีเสมียนไปนานสักเท่าไร ประการแรกท่ีครุ่นคิดคือความรู้ ใครท่ีมีความรู้สูงกวา่ ก็ไดเ้ล่ือนขั้นข้ึน
ไป เสมียนไม่สู้ส าคญัอาจจะถูกออกจากงานวนัใดก็ได ้ประการท่ีสองตนเองไม่มีเพื่อนฝงูอาจจะถูกกลัน่
แกลง้จนถึงออกจากงานได ้ฉะนั้นเขาจึงคิดถึงเพื่อนคู่หูคนหน่ึงท่ีลงมาอยูก่รุงเทพฯ แต่ไม่รู้ท่ีอยูแ่น่นอน 
เพื่อนคนน้ีเป็นใครช่ืออะไรเราไม่สามารถทราบได ้ สันนิษฐานเอาวา่คงเป็นเพื่อนสนิทคนหน่ึงท่ีพบกนั
ท่ีมุกดาหาร เขาไดอ้อกติดตามสืบเสาะหาเกือบทุกแห่งเท่าท่ีเขาคิดวา่เพื่อนจะไปอยูท่ี่นัน่ แต่วนัแลว้วนั
เล่าก็ไม่พบ ไม่ไดเ้ห็นวีแ่ววเลยแมแ้ต่นอ้ย เขาหมดหวงัเสียแลว้และไม่คิดจะติดตามอีกต่อไป หมด
ก าลงัใจจะคน้หาเพื่อนยากคนน้ีอีก 

วนัหน่ึง ณ ถนนตรีเพชร มีศาลาประกาศอยูห่ลงัหน่ึงช่ือวา่ศาลาธรรมตรีเพชร อจ. พว่ง ไดเ้ดิน
เตร่ผา่นมาหนา้ศาลาธรรมแห่งน้ีเห็นคนมุงดูฝร่ังกบัคนไทยสอนเร่ืองพระเจา้ เขาแน่ใจวา่อยา่งไรจะตอ้ง
เป็นพวกคริสเตียน ทนัทีท่ีไดคิ้ดถึงเร่ืองคริสตศาสนาก็มีความเกลียดชงัข้ึนมา เพราะเขารู้จกัคริสเตียน
นิกายแคทธอลิกเท่านั้น เขาเกลียดชงัพวกล่าเมืองข้ึน และบงัคบัใหถื้อศาสนาคริสเตียน เขาเห็นคนไป
ฟังกนัเตม็ศาลาธรรมพร้อมกบัไดเ้ห็นหญิงชาวต่างประเทศคนหน่ึง (แหม่มมาร์กาเร็ธ ซี. แมค็คอร์ด) ยนื
อธิบายภาพเร่ืองโยนาห์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เดิมของคริสตศาสนา ท่าทางและใบหนา้แสดงเป็น
มิตร ดึงดูดให้เขาเขา้ไปฟังโดยซ่อนความเกลียดชงัไวใ้นใจ ค าสอนท่ีไดฟั้งช่างน่าฟังและจบัใจเขาอยา่ง
มาก ซ่ึงไม่เหมือนกบัท่ีเขาเคยไดย้นิมาก่อนจากเพื่อนฝงูและชาวบา้น เขามีความใฝ่ใจในทางพุทธ
ศาสนาเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  ก็อยากจะไปลองฟังดูอีกในวนันดัต่อไป อยูม่าวนัหน่ึงเขาไดเ้ดินเตร่ไปท่ี
หนา้ศาลาธรรมตรีเพชร เหลือบมองเห็นป้ายเขียนไวต้วัโต ๆ วา่ 

“จงขอแลว้จะได ้จงหาแลว้จะพบ 
จงเคาะแลว้จะเปิดให้” 

ขอ้ความน้ีกินใจเขามากจึงเดินตรงไปหาครูประกาศช่ือนายซุ่นโหถามถึงความหมายนั้น ผู ้
ประกาศก็อธิบายจนเขา้ใจถึงค าตรัสของพระเยซูคริสตต์อนน้ี เขาจึงเกิดทา้ทายกบัครูซุ่นโหข้ึนวา่“น่ีครู
ผมตอ้งการพบเพื่อนคนหน่ึง ถา้พระเจา้ของครูมีจริงและมีฤทธ์ิอ านาจพอท่ีจะท าใหผ้มพบเพื่อนได ้ ผม
จะนบัถือพระเยซู จะเป็นคริสเตียน” ค  ากล่าวของเขาอยา่งขวานผา่ซากตรงไปตรงมาแต่เป็นไปอยา่ง
จริงใจ ครูประกาศจึงกล่าววา่เขาเองช่วยแนะน าได ้คือใหข้อใหจ้ากพระบิดา ขอแลว้จะได ้หาแลว้จะพบ 
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ขออยา่งไร? เขายอ้นถามอยา่งหนกัแน่น “มีทางเดียวคือใหอ้ธิษฐานทูลขอต่อพระองค”์ ผู ้
ประกาศตอบแลว้จอ้งมองเขาอยา่งเอาจริงเอาจงั “อธิษฐานอยา่งไรผมไม่เคย ไม่รู้จกั ครูตอ้งสอนผม ไม่
ก็บอกพระเจา้แทนผม” 

แลว้ทั้งสองคนก็พากนัเขา้ไปในหอ้งเล็กอธิษฐาน โดยเขาวา่ค าอธิษฐานตามครูประกาศสอนดงั
ครูสอนเด็ก รุ่งข้ึนเขามาหาและต่อวา่ครูประกาศนั้นวา่เขายงัไม่พบเพื่อนเลยจะใหค้อยไปอีกก่ีวนั ครูก็
ตอบวา่อดทนหน่อยซิคุณ จะเอาตามใจเราไม่ได ้ ตอ้งอธิษฐานเสมอและครูจะอธิษฐานเผื่อดว้ย ขอ้
ส าคญัใหเ้รามีความเช่ือจริง ๆ พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูจ่ะตอบค าอธิษฐานแก่ทุกคนท่ีร้องทูลขอ 

เพือ่นแท้ 

สามวนัต่อมาเขาเดินทางไปอยา่งไม่มีจุดหมายปลายทาง กม้หนา้กม้ตาเดินไปเร่ือย ๆ และใน
ระหวา่งทางเขาไปชนกบัชายคนหน่ึงอยา่งแรง ใจก็นึกวา่อีตาหมอน่ีช่างเดินเซ่อไม่ดูทิศทาง แต่ฉบัพลนั
ท่ีเงยหนา้ข้ึนปรากฎวา่ ชายคนท่ีชนเขานั้นคือบุคคลท่ีเขาตอ้งการพบ เป็นการอศัจรรยข์องพระเจา้แน่
แลว้ท่ีไดใ้หพ้บเพื่อนสมใจ วนิาทีนั้นเองเขาโผเขา้กอดเพื่อนอยา่งลืมตวัและน ้าตาไหล อุทานออกมาวา่ 
“พระเจา้ช่วยตอบค าอธิษฐานแลว้” “อธิษฐานอะไร?” เพื่อนถามอยา่งฉงน 

เขาและเพื่อนต่างก็ปีติยนิดีในการพบกนัโดยบงัเอิญคร้ังน้ีเกือบไม่เช่ือตาตวัเองวา่จะเป็นไปได ้
ทั้งสองคนตอ้งใชเ้วลานานต่างเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ วา่เกิดอะไรข้ึนระหวา่งทั้งสองคนไดจ้ากกนัเป็นเวลา
ยาวนาน ทั้งทบทวนเร่ืองเก่าท่ีเคยใหค้  ามัน่สัญญาต่อกนั จะไม่ทอดทิ้งกนัยามตกทุกขไ์ดย้าก กระนั้นเขา
ก็มิไดลื้มค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วก้บัครูประกาศคราวน้ีเขาพาเพื่อนไปพบครูประกาศท่ีศาลาธรรมตรีเพชร
ดว้ย ค าแรกมีเขาเอ่ยกบัครู “ผมพบแลว้ครับ....น่ีไงเพื่อนของผม” เพื่อนเขากระพุม่มือไหวอ้ยา่งนอบ
นอ้ม 

เร่ืองท านองน้ีจะไม่ใหเ้ขาแปลกใจอยา่งไรได ้ ค าตอบจากพระเจา้เป็นส่ิงท่ีเขาปฎิเสธไม่ไดเ้ลย 
เขาเองไม่ไดรั้บศีลเป็นคริสเตียน ไปฟังท่ีสถานประกาศก็ยงัไม่ถึง 10 คร้ัง เขาก าลงัพบเพื่อนแท ้คือ พระ
เจา้ผูน้ าทางแห่งชีวติ ก่อนเขาคุกเข่าลงอธิษฐานตามค าสอนของครูประกาศดว้ยเหง่ือไหลโชก ใจหน่ึงก็
เช่ือใจหน่ึงก็ไม่เช่ือ อายตวัเองก็อายเพราะไม่เคยท ามาก่อน เด๋ียวน้ีเขาแน่ใจวา่เพราะแรงอธิษฐานของ
เขาและของครูท่ีอธิษฐานเผือ่จึงเกิดผลทนัตา 

ยิง่นานวนัก็ยิง่มีความสนิทสนมกบัครูประกาศและแหม่มแมค็คอร์ด นอกจากไดฟั้งพระค าของ
พระเจา้เพิ่มเติมให้รู้เร่ืองมากข้ึนทุกวนัแลว้ เขายงัไดเ้ห็นตวัอยา่งท่ีดีจากคริสเตียน โดยเฉพาะไดเ้ห็น
พระเยซูคริสตใ์นชีวิตของแหม่มฯ ถา้ไม่ไดพ้บแหม่มคนน้ีเขาอาจจะไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนก็ได ้ ซ่ึงเป็นค า
ท่ีเขากล่าวหลงัจากไดเ้ป็นผูใ้หญ่ท างานในวงการของคริสตจกัรแลว้ ในบางโอกาสเขาไปคา้งท่ีศาลา
ธรรม ไปสวดท่ีโรงสวดต าบลวงัหลงั สถานท่ีนั้นเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบนั เช่าตึกโรง
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บ่อนเป็นสถานท่ีนมสัการ บางทีก็ไปสวดท่ีศาลา “ธรรมวทิยาทาน” ท่ีเสาชิงชา้ หมอยอร์ช แมค็ฟาร์
แลนด ์(พระอาจวทิยาคม) เป็นผูดู้แลและเทศนา 

กลบัมำเป็นกรรมกร 

หมอยอร์ช แมค็ฟาร์แลนดไ์ดพ้บชายหนุ่มคนน้ีบ่อยคร้ังข้ึน เห็นวา่ เขาสนใจในพระกิตติคุณ จึง
ไดช้กัชวนไปคุยกบัท่านท่ีบา้น และในท่ีสุดก็ชวนเขาไปอยูท่ี่บา้นของท่านดว้ย ต่อมาเขามีความเช่ือ
เพิ่มข้ึนเป็นล าดบั กลา้กล่าวเป็นพยานท่ีศาลาธรรม สนทนาไล่เลียงกบัผูม้าติดต่อดว้ยใจกลา้ แต่คร้ัน
ขอรับบพัติศมา หมอแมค็ฟาร์แลนดย์งัไม่ยอมให้รับ แนะและหนุนใหเ้รียนต่อไปอีก ระหวา่งอยูท่ี่บา้น
หมอแมค็ฟาร์แลนเขาท างานทุกชนิด เช่น กุลีเก่ียวหญา้มา้ ขนไมก้ระดาน ตดัหญา้สนามเช็ดถูพื้น ท า
ความสะอาดสถานท่ี ไม่ถูกกบัเพื่อน ๆ บา้ง ถูกป้ายความผิดบา้ง เช่นมีคนขโมยหมวกท๊อบแฮตของหมอ
แมค็ฟาร์แลนดไ์ป มีคนโยนความผดิให้เขา หมอเช่ือและวา่กล่าวตกัเตือนรุนแรง เขาจะอธิบายให้
เหตุผลอยา่งไรแก่หมอก็ไม่เกิดผล จนต่อมาก็จบัไดต้วัขโมยจริง ๆ เขาจึงพน้มลทินไป เขาประพฤติตน
เป็นคนซ่ือตรง เช่นเม่ือนายใชใ้หไ้ปซ้ือของเงินเหลือเท่าไรก็น ามาคืน คนประกาศเคยลองใจแสร้งเอา
เงินวางทิ้งไว ้ เขาก็ไม่หยบิฉวยเอาไปใช ้ เน่ืองจากเขาไดเ้ป็นคนใหม่แลว้แมต้นเองจะเป็นกรรมกร แต่
ลกัษณะท่ีเป็นคริสเตียนเด่นชดัข้ึน ไม่ไดคิ้ดนอ้ยใจหรือมีปมดอ้ยวา่ตนเองตอ้งเป็นกุลีท างานหนกั หาก
ไดท้ าตนใหถู้กตามพระประสงคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เขามีความสุขใจยิง่ 

รับบัพติศมำ – เดินเรือเมล์ 

นบัเป็นเวลานานมากกวา่เขาจะไดรั้บอนุญาตใหรั้บบพัติศมา เท่ากบัเป็นการสอนใหรู้้ถึงความ
แทจ้ริงวา่การเป็นคริสเตียนคืออะไร ตั้งแต่วนัท่ีพบเพื่อนจนถึงเด๋ียวน้ี เขาไดใ้ชเ้วลาศึกษาเร่ืองพระเจา้
พอสมควรแลว้ จึงไดรั้บอนุญาตจากธรรมกิจให้เขารับบพัติศมาได ้ ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 1915 ณ 
คริสตจกัรท่ีสอง (เวลานั้นตั้งอยูท่ี่วงัหลงั) โดยมีอาจารยกิ์มเฮงเป็นผูป้ระกอบพิธีบพัติศมา เขาไดเ้ป็น
สมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจกัรสมใจแลว้ รู้สึกอ่ิมใจ และมีความสุขท่ีสุดในชีวติ เขาเคยมีชีวติท่ีจมด่ิงอยู่
ในความชัว่ ไม่มีใครและอะไรจะช่วยฉุดเขาให้หลุดพน้จากความตายได ้ ไม่มีฤทธ์ิอ านาจใดช่วยเขาให้
พน้จากความพินาศของวญิญาณจิตได ้ บดัน้ีเขาเปล่ียนเข็มทิศ มาสู่ทางแห่งชีวติใหม่ในพระเยซูคริสต ์
เป็นการเร่ิมตน้ท่ีถูกตอ้งและเป็นทางเดียวท่ีจะพบชีวิตนิรันดร์ 

ต่อมาไม่นาน ดร. เฮยส์ จากเพรสไบทีเรียนส่งมาเป็นเจา้ของเดินเรือบริษทัอ่างทอง “สยาม
มอเตอร์โบต” หรือเรือแดงเป็นท่ีรู้ของชาวบา้นสมยันั้น ไดม้าหาหมอแมค็ฟาร์แลนดเ์พื่อขอคนงานสัก
คนท่ีสัตยซ่ื์อบรรจุเขา้เป็นคนเก็บตัว๋เรือ หมอจึงไปถามความสมคัรใจของเขาในงานใหม่รายน้ี เขา
ตดัสินใจตกลงสมคัรไปท างานทนัที แมห้มอจะเสียดายเขามากก็จ  าใจปล่อยใหไ้ป เวลานั้นเขาไดรั้บ
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เงินเดือนจากหมอเดือนละ 15 บาท  มาท ากบับริษทัไดเ้ดือนละ 90 บาท เขาท างานอยา่งหนกัและสัตย์
ซ่ือ ความรับผิดชอบดีเยีย่มเป็นท่ีไวใ้จนาย แต่จู่ ๆ วนัหน่ึงเขาก็เขา้ไปบา้นของพระอาจบอกวา่เขา
ลาออกจากงานแลว้ คุณพระโกรธและกล่าววา่ “น่ีฉนัเห็นจะเล้ียงแกต่อไปไม่ไดเ้สียแลว้ ฉนัส่งแกไป
ท างานดี ๆ แต่แกหนีงานมาอยา่งน้ี” อจ. พว่งตอบโตอ้ยา่งสุภาพวา่ “คุณพระอยา่เพิ่งเขา้ใจผมผดิ ผมจะ
เล่าเร่ืองคบัใจใหฟั้ง” 

“แกมีเร่ืองอะไรก็เล่ามา” พระอาจส าทบัค า 
อาจารยพ์ว่งกล่าวอยา่งนอ้ยใจท่ีถูกพระอาจส าคญัผิดวา่ตนเองหนีงาน และเร่ิมระบายความคบั

แคน้ใจออกมา เหตุใหญ่-มิใช่วา่ตนเองไม่ถูกกบัลูกเรือดว้ยกนัหรือนายจา้ง การเงินก็ดี การเป็นอยูก่็ดี 
เวน้ไวแ้ต่การเป็นคริสเตียนเท่านั้น ตอ้งการหยดุงานวนัอาทิตย ์

“คุณพระส่งผมไปนั้นวนัอาทิตยผ์มไม่ไดห้ยดุ ท างานทั้งวนักลางวนัก็ท า กลางคืนก็ท า แลว้วนั
อาทิตยผ์มลาหยดุเขาก็ไม่ยอม ผมเป็นคริสเตียนหากไม่ไดห้ยดุงานวนัอาทิตยผ์มไม่ขอท าต่อไปจะให้
เงินเดือนสักเท่าไรก็ไม่เอา” 

พระอาจกล่าวเชิงเตือน “คนอ่ืนเขาไม่หยดุ แมแ้ต่ฝร่ังเขายงัท างานแลว้แกจะท าอยา่งไร?” 
“ครับ ถา้ผมเปล่ียนการงานกบัคนอ่ืนบา้งผมยงัคงท าต่อไป น่ีไม่ยอมใหห้ยดุเลย อา้งวา่เดินเรือ

หยดุไม่ได ้ผมจนใจจริง ๆ ครับ แลว้แต่คุณพระจะเห็นสมควรขอรับ” เขาออ้นวอน 
“เอา ถา้แกไม่ไปใครก็บงัคบัแกไม่ได”้ จากเงินเดือน 90 บาทกลบัมาเป็น 15 บาทอีกคร้ัง เขาขอ

กลบัมาดายหญา้ท าหนา้ท่ีเดิมอยา่งสบายใจกวา่ เพราะไดห้ยดุวนัอาทิตย ์และไดไ้ปโบสถ ์พระอาจคิดใน
ใจวา่ชายหนุ่มคนน้ีควรจะไปเป็นคนงานทางศาสนามากกวา่มาจมอยูอ่ยา่งน้ี เขาจะเอาดีไดห้ากมีคน
สนบัสนุน เขาอาศยัอยูบ่า้นคุณพระประมาณ 3 ปี ท างานอยูใ่นบริษทัเดินเรืออีก 6 เดือน มีอยูว่นัหน่ึง
พระอาจเห็นเขาดายหญา้อยูก่็เรียกข้ึนไปพบบนบา้น คุณพระมีงานมากมายอยูแ่ลว้ถา้เรียกตวัเรามาอยา่ง
น้ีคงมีเร่ืองส าคญัเป็นแน่ ใจหน่ึงก็คิดวา่คงเรียกไปสั่งงาน ใจหน่ึงก็คิดวา่ตนเองอาจจะท าผดิอะไรอีกก็
เป็นได ้

“นายพว่งฉนัใหแ้กไปท างานท่ีไหนก็ไม่เอา งั้นไปเป็นครูสอนศาสนาเอาไหม? ฉนัจะจดัการส่ง
เสียให”้ ค  าถามคุณพระท าใหเ้ขาหนกัใจมาก จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรถา้จะหนัมาดูสารรูปของตนเอง 

“ท่ีเมืองเพชรมีโรงเรียนสอนพระคริสตธรรม อจ.เจ เอก้ินเป็นคนสอน มีครูเป็นมิชชนันารีและ
ไทยก็หลายคนท าการสอน” คุณพระกล่าวส าทบัข้ึนมาอีกโดยท่ีเขายงัไม่ทนัออกความเห็น 

“แลว้แต่ท่านจะกรุณาครับ คนอยา่งผมจะไปไม่รอดนะครับ หากไม่ใช่เป็นการทรงเรียกของ
พระเจา้ จะท าใหท้่านและครูบาอาจารยเ์สียใจเปล่า ๆ” ท่ีสุดเขาก็รับปากวา่จะไปตามค าชกัชวนของคุณ
พระฯ ช่างเป็นการตอ้งกบันิสัยของตน ส่ิงท่ีคุณพระฯ มองเห็นในตวัเขาก็ไม่ผดิไปจากความเป็นจริง 
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หลงัจากนั้นพระอาจส่งเขาไปเรียนโรงเรียนพระคมัภีร์ท่ีเพชรบุรี ซ่ึงเพิ่งยา้ยมาจากกรุงเทพฯ อจ.เอก้ิน 
(บิดาของอจ. พอล เอก้ินและอจ. จอห์น เอก้ิน) เป็นผูจ้ดัการโรงเรียนแห่งน้ีระหวา่งท่ีเรียนพระคมัภีร์อยู ่
อจ.พว่งตอ้งท างานดว้ยมือหนกัพอใชเ้พราะหมอแมค็ ฯ ไดฝ้ากฝังกบั อจ.เอก้ินไวว้า่ให้บงัคบักวดขนัให้
ดีเขาจึงใชก้ าลงัแรงคู่ไปกบัการเรียน เขาไม่เคยบ่นและยอ่ทอ้จนกระทัง่จบโรงเรียนตามหลกัสูตร 4 ปี 
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ตอนที ่3 ชีวติรักและควำมเศร้ำ 

อจ.พว่ง อรรฆภิญญ ์ ไดรั้บการฝึกฝนอบรมเพื่อเตรียมตวัเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้จากอาจารยเ์อก้ิน
เป็นอยา่งดี ถูกสั่งสอนใหท้ างานหนกัและต ่า โดยท่ีอยูใ่นวยัเรียนนั้น อาจารยเ์อก้ินไดพ้าเขาออกไป
ประกาศท่ีอ าเภอท่ายางเป็นคร้ังแรก เขาถูกสั่งใหห้าบส่ิงของส่วนตวัไปส่วนตวัท่านอาจารยเ์องมีลูกหาบ
สามคนหาบ เขารู้สึกไม่ค่อยพอใจดว้ยเห็นวา่เป็นนกัเรียนพระคริสตธรรมไม่น่าจะตอ้งมาล าบากเช่นน้ี 
ระยะทางไปท่ายางไกลจากตวัเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร และตอ้งเดินดว้ยเทา้ เขาไดเ้รียนรู้ภายหลงัวา่
การเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ตอ้งถ่อมใจ ยิง่กวา่นั้นถูกชาวบา้นด่าทอถากถางเขาท่ีเป็นคริสเตียน พดูจาเสียดสี
เยาะเยย้ “พระเยซูผูเ้ป็นเจา้ กินน ้าขา้วกบัหวัปลาทู” เป็นค าประชดเยย้หยนัเขาตอ้งข่มความเดือดดาลไว้
ในใจตลอดเวลา เขาไดรั้บการข่มเหงถูกคนร้ายลอบยงิหมายสังหารชีวติ แต่พระเจา้ทรงคุม้ครองให้
แคลว้คลาดภยัลูกปืนไม่ถูกตวัเขา บางคร้ังหิวจนแสบทอ้งเพราะเดินหลงทางวกวนเวยีนจนค ่ามืด นอน
โขดผาชนัริมตล่ิงสูงโดยไม่รู้ตวั ต่ืนข้ึนจึงทราบวา่หากตนเองนอนด้ินบนดินน้ี ห่างจากท่ีนอนแค่สอง
ศอกเท่านั้น เขาจะตกล่ิวลงเบ้ืองล่างเป็นแน่แท ้ บางคร้ังตอ้งเส่ียงกบัเสือและกระบือป่าแทบเอาชีวิตไม่
รอด 

เพื่อนนกัเรียนคู่หูของเขาเวลานั้นคือ นายหา้งมารค โมชดาราเป็นชาวเพชรบุรี มารคเป็นคน
เดียวท่ีรู้ซ้ึงถึงจิตใจเขาดี จะไปไหนมาไหนดว้ยกนัเสมอ มารคมีนิสัยเป็นคนชอบเก็บหอมรอมริบ
มธัยสัถเ์ป็นผูถ่ี้ถว้นในการใชจ่้ายเงินทองและส่ิงของเคร่ืองใชทุ้กอยา่ง เม่ือบิดาตายแหม่มเอก้ินก็
รับผดิชอบอุปการะหาเงินทองช่วยค่าเล่าเรียนจนจบมธัยมปีท่ี 8 ท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ ฯ 
เป็นคนขยนัหมัน่เพียรและเอาใจใส่ในคริสตศาสนามาก ทั้งสองคนออกไปประกาศตามสถานีแทบทุก
แห่งในจงัหวดัเพชรบุรี 

เหตุการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไป นายมารค โมชดารา ไดเ้ขา้มาอยูก่รุงเทพฯ มีอาชีพพอ่คา้ท าการ
คา้ขายเหมือนครูบุญยี ่  บรรณสิทธ์ิ แต่ก็มีโอกาสช่วยคริสตศาสนาอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ละทิ้ง มีบริษทั
การคา้เจริญใหญ่โตลูกหลานก็รับนิสัยอยา่งบิดาสืบมาจนทุกวนัน้ี นายมารคไดถึ้งแก่กรรมวนัท่ี 26 
เดือนตุลาคม 1946 แต่คุณพุฒซอ้น  โมชดารา ภรรยายงัมีชีวติอยู ่อจ.พว่งรักใคร่สนิทสนมกบัครอบครัว
น้ีเป็นพิเศษ การจากไปของเพื่อนท าใหเ้ขาโศกเศร้ามาก ผลงานช้ินสุดทา้ยท่ีฝากไวใ้หเ้พื่อนคือ มีส่วน
ในการเขียนประวติัเพื่อนไวเ้ล่มหน่ึง 

เม่ือเขาจบการศึกษาแลวัยงัคงท างานอยูท่ี่เพชรกบัเพื่อนอยูพ่กัหน่ึงฐานะผูป้ระกาศ เม่ือเพื่อนลา
ไปอยูก่รุงเทพฯ เขารู้สึกเหงาขาดคู่ปรับทุกข ์การงานก็เป็นไปอยา่งเนือย ๆ เพราะอุปสรรคการคมนาคม
การติดต่อตอ้งใชเ้วลาเดินทางไกล ต่อมาไม่นานเขาไดซ้ื้อจกัรยานคนัหน่ึงเขาชอบมนัมากถึงกบัยอม
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ลงทุนขดัเช็ดถูเชา้เยน็ ตอนบ่ายจะนุ่งผา้ม่วงโจงกระเบนแต่งแบบสมยันั้น หวผีมแปร้ ท่าทางโกห้รูหรา 
ข่ีจกัรยานไปเท่ียวเยีย่มเยยีน ณ ท่ีคริสตจกัรเพชรบุรี มีสถาบนัอนัเป็นสถานศึกษาสองแห่ง มีโรงเรียน
อรุณสตรีฝ่ายนกัเรียนผูห้ญิง และโรงเรียนประดิษฐว์ทิยาฝ่ายชาย ภายหลงัมารวมกนัเป็นโรงเรียนอรุณ
ประดิษฐ ์ ข้ึนอยูก่บัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เขาไดพ้บกบัหญิงสาวน่ารักผูห้น่ึงท่ีอรุณสตรี ผวิขาว
ร่างระโหงเป็นท่ีตอ้งใจเขายิง่นกั ไดเ้กิดรักแรกพบข้ึนอยา่งอาถรรพ ์เขาจึงข่ีจกัรยานเทียวไปเทียวมาดว้ย
อุตสาหะ แต่เขาไม่สามารถเอ่ยจ านรรจาอะไรออกไปไดเ้น่ืองจากหญิงสาววยั 18 ผูน้ี้ยงัอยูใ่นวยัเรียน 
เธอช่ือวา่ น.ส. เงิน ทรัพยอุ์ดม บิดาช่ือทอง มารดาช่ือเนยเป็นชาวเพชรบุรีโดยก าเนิด มีอาชีพท างานเป็น
คนงานและแม่บา้นฝร่ังทั้งคู่ในบา้นของแหม่มเมอร์เซอร์ ท่ีบา้นต าหนกั ทางสะพานรถไฟเก่าชาวบา้น
ถ่ินนั้นหากินในทางเยบ็จกัร เธอมีนอ้งชาย 3 คน หญิง 1 คน ครอบครัวของเธอไดรั้บความเอ้ือเฟ้ือจาก
แหม่มเมอร์เซอร์มิชชนันารี ผูใ้หก้  าเนิดโรงเรียนประดิษฐ์วทิยาตลอดมา 

ความรักในใจของเขาไดเ้ป็นไปแต่ฝ่ายเดียว เป็นเวลานาน เขาคิดร้อยแปดจะท าอยา่งไรท่ีจะ
เก้ียวพาราสีหญิงงามผูน้ี้ใหรู้้ความในใจได ้ ฝ่ายเธอคงรู้ตวับา้งแลว้ก็คงเป็นได ้ อีกไม่นานคนท่ีเขารัก
ไดรั้บทุนเรียนต่อยา้ยเขา้กรุงเทพฯ ท่ีโรงเรียนวฒันา (วงัหลงั) เขายิง่แสนจะอาลยัหา จะท าอยา่งไรได้
ความรักตอ้งอดทนนาน เขามีความเช่ือทั้ง ๆ ไม่แน่ใจวา่จะเป็นไปไดห้ากเธอจบชั้นสูงสุดหอ้ง 8 แลว้ 
จะไดแ้ต่งงานกบัเขา เสียงชาวบา้นเขา้หูเขาหนาข้ึนวา่ เขาเองจบแค่ ป.4 ฐานะเป็นครูประกาศ ช่างไม่
เหมาะสมกนัเลย เขายิง่เกิดมีความทิฏฐิมากข้ึน ใชร้ะบบต้ือทุกทาง เพราะเขารักเธออยา่งจริงใจ จน
แหม่มเมอร์เซอร์ บิดามารดาญาติพี่นอ้งเห็นใจ เราเห็นวา่เธอคงรักพว่งไม่นอ้ยเช่นกนั เธอไม่ใช่เป็นคน
ช่างพดู เป็นคนเรียบร้อยแมจ้ะพดูภาษาองักฤษเก่งก็ตามทีสอนประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีถนดัและ
เม่ือเธอไปไหน มกัเห็นน าติดมืออยูเ่สมอคืองานเยบ็ปักถกัร้อย ในเดือนสิงหาคม 1922 ทั้งสองคนไดเ้ขา้
พิธีสมรส ณ คริสตจกัรศรีพิมลธรรม เพชรบุรี หลงัจากเธอจบจากวฒันาเป็นครูสอนอรุณสตรี 1 ปีเตม็
แลว้ เธออาย ุ 20 ปี เขาอาย ุ 29 ปีแต่งงาน จึงรู้สึกวา่อายไุม่สู้ห่างไกลกนัเท่าไรนกั ตามสายตาของ
ชาวบา้นครอบครัวน้ี มีความสุขยิง่ เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 

ความโศกเศร้าคืบคลานเขา้มาสู่ครอบครัวน้ีชัว่แค่ขวบปีเศษเธอใหก้ าเนิดบุตรชายหวัปีช่ือ
ร าเพย อรรฆภิญญ ์ หลงัจากนั้นประมาณสามเดือนเธออนัเป็นสุดท่ีรักไดจ้ากเขาไปอยา่งไม่มีวนักลบั 
เป็นความโศกเศร้าระคนกบัความขมข่ืนท่ีเขาจะลืมไม่ไดช้ัว่ชีวติหาไม่ ศพของเธอฝังน่ิงนอนในสุสาน
ไม่ห่างจากบา้นพกัเท่าไร โผล่หนา้ต่างเห็นหลุมท่ีหุม้ร่างอนัไร้วิญญาณของเธอ ใครจะเดาไดว้า่เวลานั้น
จะรู้สึกรันทดใจสักเท่าไร แต่ดว้ยความแขง็แกร่งแห่งความศรัทธาในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เขาเช่ือวา่ถา้เป็น
น ้าพระทยัของพระเจา้แลว้ ก็ไม่ควรจะเสียใจใยมี สักวนัจะไดพ้บกนัอีก 
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ลูกนอ้ยตกเป็นภาระเล้ียงดูของนางปล้ืม ประสิทธ์ิเวช ผูมี้ศกัด์ิเป็นป้า โดยผูเ้ป็นบิดาของ
เด็กชายก าพร้าแม่แต่เยาวจ่์ายค่าเล้ียงดูใหเ้ดือนละ 4 บาท นานเกือบครบ 5 ปีเตม็ ผูเ้ป็นป้ามีอาชีพเยบ็
จกัรจ าพวกอุปกรณ์เคร่ืองบวชนาคของทางพุทธศาสนา ร าเพยตอ้งนอนบนตกัป้าระหวา่งท างานทุกวนั
จนคลานและเดินได ้ และเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่แลว้เธอยงัคิดถึงและอาลยัหาเขาท่ีจากไปท างานต่างจงัหวดั
ดุจลูกคนอ่ืน ๆ ของเธอเช่นกนั 

อจ.พว่งไดรั้บงานเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรไดรั้บเสียงโหวตลงคะแนนเสียงท่วมทน้จาก
สมาชิก งานก าลงัพุง่ตวัสูงข้ึน จากเพชรไปราชบุรีพกัหน่ึง เน่ืองจากครูเงินไปรับหนา้ท่ีเป็นครูใหญ่
โรงเรียนสุริยวงศ ์พอกลบัไปเพชรภรรยาของเขาก็ตาย เม่ือกลบัมาเยีย่มราชบุรีทีไรเขาคิดถึงภาพเก่า ๆ ท่ี
ครูเงินท างานเป็นครูใหญ่โรงเรียนสุริยวงศไ์ม่ได ้ เห็นเธอเดินท างานไปมาแถวบา้นพกัและโรงเรียน 
อนิจจาไม่คาดฝันเลยวา่ตนเองจะตอ้งเป็นพอ่หมา้ยเช่นน้ี เขาจะอยูเ่ป็นหมา้ยเพื่อลูกไปเช่นน้ีหรือ ไม่มี
ใครเดาใจเขาได ้ ตอนน้ีลูกชายก็อยูพ่กัในโรงเรียนเรียบร้อยแลว้ เขามีโอกาสไปเท่ียวท าการเทศนา
ประกาศตามคริสตจกัรต่าง ๆ ได ้แต่ไม่เคยตอ้งใจหญิงใดเลยทุกสารทิศท่ีตนผา่นมาจากเหนือจรดใต ้

เขาเป็นพ่อหมา้ยอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 7 ปี จนอจ. กิมเฮงเป็นผูพ้าเขาไปท างานทางภาคเหนือถึงแพร่ 
ไดพ้บหญิงสาวช่ือพนัธลี โรยา ท างานอยูก่บัหมอสุกโรงพยาบาลคริสเตียนแพร่ เป็นท่ีตอ้งใจเหมือนถูก
มนตส์ะกด ความสัมพนัธ์ก็ด าเนินมาเป็นล าดบัจนเขาไดเ้ขา้สู่พิธีแต่งงานเป็นคร้ังท่ีสอง ในวนัพุธท่ี 2 
พฤษภาคม ค.ศ. 1928 ท่ีแพร่ โดยอจ.กิมเฮงเป็นผูท้  าพิธี วนัรุ่งข้ึนไดพ้าคู่ชีวติล่องใตโ้ดยขบวนรถไฟ
กลบัภูมิล าเนาเดิม เพชรบุรี ตกวนัจนัทร์ท่ี 7 พฤษภาคม แหม่มเมอร์เซอร์และหมอซุย้เลียนษี เป็น
เจา้ภาพเล้ียงฉลองตอ้นรับอยา่งเอิกเกริก ระยะน้ีเขาคงจะลืมเร่ืองหลงั 7 ปีท่ีผา่นไปบา้งแลว้ เพราะคู่ชีวติ
คนใหม่มีความสามารถเป็นเยีย่มในการเป็นแม่บา้น เอาใจใส่การเป็นอยู ่แขกเหร่ือมาเยีย่มท่านไม่เวน้แต่
ละวนั ปี 1931 เธอไดใ้หก้ าเนิดบุตรเป็นหญิงช่ือ พลูพงศ ์อรรฆภิญญ ์แต่อยูด่ว้ยไม่ก่ีเดือนก็ตายดว้ยโรค
หดัและปอดบวม (ปี 1938 เธอใหก้ าเนิดบุตรใหม่เป็นชาย ช่ือ ด.ช. พนสั อรรฆภิญญ ์นอ้ง อจ. พิษณุ เกิด
ท่ีราชบุรี) แต่ก็มีชีวิตไม่นานอีกเช่นกนั บุตรจากไปอยา่งไม่มีวนักลบั ความทุกขโ์ศกมาเยีย่มหวัใจเขาติด 
ๆ กนั ความปวดร้าวใจประดงัเขา้มา แทบจะทิ้งงานศิษยาภิบาลและหนีออกจากบา้นไปเสียอยา่งคนเสีย
จริต ชาวบา้นเพื่อนฝงูสมาชิกไดแ้สดงความเห็นใจเขา และหนุนก าลงัใจศิษยาภิบาลของตนให้อดทน
กบัชีวติอนัอาภพัของครอบครัวต่อไป ดช. ร าเพย อรรฆภิญญ ์ บุตรคนโตท่ีเกิดจากครูเงินไดรั้บการเอา
ใจใส่เล้ียงดูจากแม่เล้ียงของตนเป็นอยา่งดีสามชีวติด้ินรนสู้กบัปัญหาชีวติอนัไม่มีวนัส้ินสุดต่อไป 
นบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเขาเขา้มาถึงเพชรบุรีนาน 15 ปี เวลาอนัยาวนานน้ีคงพอส าหรับเขาแลว้จึงไดป้รึกษา
กบัภรรยาของตน และท่ีสุดลงความเห็นวา่จะตอ้งลาเพชรไปท างานท่ีอ่ืน จึงยา้ยไปอยูท่ี่พิษณุโลกท างาน
ฐานะศิษยาภิบาล 2 ปี ณ ท่ีพิษณุโลกแห่งน้ีภรรยาไดใ้หก้ าเนิดบุตรสมใจ เป็นชายช่ือ ด.ช. พิษณุ  อรรฆ
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ภิญญ ์ซ่ึงช่ือลูกก็เป็นช่ือเมืองพิษณุโลกท่ีไปอยู ่เขาทั้งสองมีความสุขสมบูรณ์ทางจิตใจยิง่กวา่คราวใดใน
ชีวติ เพราะความยนิดีท่ีพระเจา้ไดป้ระทานบุตรโดยไม่มีฝ่ายใดตอ้งตายจากกนัเช่นก่อน ๆ ต่อจากน้ียา้ย
ไปอยูแ่พร่อีก 1 ปี 10 เดือน แลว้ยา้ยไปอยูร่าชบุรีและเชียงใหม่ตามล าดบั จนกระทัง่เขา้มาท างานเป็น
นายกสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีกรุงเทพฯ 
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ตอนที ่4 กำรฟ้ืนใจเร่ิมก่อตัว 

อจ.พว่ง อรรฆภิญญเ์ป็นศิษยาภิบาลหนุ่มวยัสามสิบกวา่ปีมีความร้อนรนในกิจการคริสตศาสนา 
เสียสละและเป็นผูข้วนขวายหาวชิาความรู้เพิ่มเติมเสมอ ๆ ท่านเป็นผูท่ี้รักพระเจา้อยา่งจริงใจ เคร่งครัด
ในทางศาสนา ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งอนัดีแก่คริสตสมาชิกทั้งปวง ท่านมีน ้าใจรักการประกาศเผยแพร่ 
มกัออกไปท าการเทศนาเยีย่มเยยีนตามสถานีประกาศรอบนอกบ่อย ๆ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในชีวติของท่าน
นอกจากแหม่มแมค็คอร์ดแลว้ คนถดัไปคือท่านพระอาจวิทยาคม หรือหมอแมค็ฟาร์แลนด ์ท่านบูชาการ
เป็นผูน้ าท่ีดีของพระอาจฯ เหลือเกินจนถึงกบัยกยอ่งวา่เป็นเสมือนบิดาแห่งความเช่ือขั้นปฐมวยั ทั้งได้
ถอดเอาบุคคลิกลกัษณะน ้าใจในการท างานท่ีเขม้แขง็อดทนต่าง ๆ มาไวก้บัชีวติของท่าน และก่อน
หนา้ท่ีจะไดรั้บต าแหน่งเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรศรีพิมลธรรม ท่านไดมี้โอกาสถึงส่ีปีเตม็อยูก่บั อจ. 
เอก้ิน ผูเ้ป็นบุคคลส าคญัยิง่ท่ีสุด ท่ีมีอิทธิพลเหนือชีวติจิตใจของท่านอีกผูห้น่ึง ท่านไดค้ลุกคลีอยูด่ว้ยกนั
อยา่งใกลชิ้ด เรียนรู้อยา่งละเอียดละออในการบริหารงานของ อจ. เอก้ิน ท่านไม่รังเกียจท่ีจะเป็นลูกหาบ
ในการออกไปท างานไกล ๆ ยนิดีเป็นพ่อครัวท าอาหารถึงคราวอดอยากไม่มีอาหารจะรับประทาน เขาก็
อดทนได ้กินง่ายอยูง่่าย ฉะนั้น อจ. พว่งไดเ้รียนแบบการเป็นนกัประกาศอนัแก่กลา้จาก อจ.เอก้ินโดยแท ้
ลกัษณะอนัดีน้ีไดฝั้งลึกเขา้ใปในวญิญาณแห่งผูรั้บใชพ้ระเจา้ มีความร้อนรนและอดทนท่ีจะน าคนอ่ืน
มาถึงพระเจา้แมว้า่ผูน้ั้นจะไม่สนใจหนีจากหนา้บา้นออกหลงับา้นในเวลาท่านไปเยีย่มท่านจะมานะจน
ไดพ้บพดูคุยกบัคนนั้น จนถึงกลบัใจบงัเกิดใหม่ 

ประมาณ 7 ปี ท่ีท่านท าหนา้ท่ีอนัดีเด่นฐานะเป็นศิษยาภิบาลท่ีศรีพิมลธรรม มิเพียงแต่เท่านั้น 
ท่านเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียนประดิษฐว์ทิยาดว้ย เป็นผูค้วบคุมนกัเรียนหอพกัชายอยู่
หลายปีลูกศิษยท่ี์ขบัเค่ียวกนัมาสมยันั้นเป็นคนส าคญัก็หลายคน ท างานอยูจ่นบดัน้ี เช่น อจ. เม้ียน พงษ์
นอ้ย อจ. เจริญ มานะกุล และ อจ.ชาญ ธนะพงศพ์ิพฒัน์ ทั้งสามคนเคยถูก อจ. พว่งลงโทษ ในราวปี 
1924 มีเร่ืองเล่าวา่ คนหน่ึงในสามคนน้ีซุกซน เอาลวดราวตากผา้ไปขึงขวางทางท่ีท่านน าจกัรยานข่ีผา่น
บ่อย ๆ และลวดไปปาดคอท่านถึงพลดัตกจกัรยานคนัโปรดอยา่งแรง วนันั้นท่านโกรธเอามาก ๆ ถึงกบั
ตอ้งเรียกมาซกัไซร้ไล่เรียงลงโทษ ทั้งสามคนจ าจนวนัตาย เขาจะไม่ไปท าอะไรกบัท่านท านองใหข้าย
หนา้ อาจารยเ์ป็นคนแต่งตวัภูมิฐานเจา้ระเบียบเป็นท่ีหน่ึง 

เพชรบุรีเป็นเมืองสมญานามวา่เป็นเมือง “อุตสาหกรรมเยบ็จกัร” เป็นหวัเมืองผา่นจาก
กรุงเทพฯ ไปยงัเมืองตากอากาศชายทะเลตามหวัเมืองต่าง ๆ เลียบฝ่ังลงไปภาคใตแ้ห่งประเทศไทย เช่น
หวัหินเป็นตน้ เป็นเมืองท่ีรู้จกักนักวา้งขวาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 ทรงสร้าง
ต าหนกัตากอากาศข้ึนท่ีชายทะเลต าบลเดียวกนั และทรงตั้งช่ือหาดนั้นวา่หาดเจา้ส าราญ มีทางรถไฟเล็ก
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วิง่ผา่นท่านมีชีวิตอยูห่วัเมืองน้ีตั้งแต่ ค.ศ. 1916-1931 ในระหวา่งตน้ปี 1926 มีกระทาชายผูห้น่ึงเป็น
นกัศึกษาท่ีวทิยาลยัศาสนศาสตร์เชียงใหม่คณะเพรสไบทีเรียนไดรั้บรองชายหนุ่มผูน้ี้ใหเ้ขา้ไปช่วย
คริสตจกัรภาคกินอาณาเขตตั้งแต่กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ลงไปจนถึง
ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี เขาไดช่้วยงานโรงเรียนควบคู่กนัไปกบังานของ
คริสตจกัรซ่ึงเป็นแรงส าคญัท่ีช่วยเหลือท่านขณะนั้น เขาคือนายจุฬินทร์ ตกแต่ง (ปัจจุบนัเป็นเลขาธิการ
ของสมาคม วาย.เอม็.ซี.เอ.) ภายหลงัไดช้อบพอกบั น.ส. ประวร์ี ศิลปโอสถ เป็นนกัเรียนเก่าของอรุณ
สตรีสมยัอยูริ่มแม่น ้าเพชร ใกลก้บัวดันอ้ย วดัไชยสุรินทร์ อจ. พว่งรู้จกัมกัคุน้กบับิดาของคุณประวีร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์ท าการน าการฟ้ืนฟนู าวิญญาณคร้ังแรกท่ีคริสตจกัรศรีมลธรรม 
เพชรบุรี เม่ือวนัท่ี 20-27 กรกฎาคม 1930 รูปหมู่คนถวายตวัใหม่ รูปแถวหลงันบัจากซา้ย รูปท่ีสอง เป็น
รูปอาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์รูปท่ี 7 คุณพนัธลี อรรฆภิญญ ์ภรรยา แถวหนา้ขวาสุดคนแรกคุณหมอซุย้ 

เลียนษี คนท่ีสองครูชาญ ธนพงศพ์ิพฒัน์ คนท่ีสามอาจารยจุ์ฬินทร์ ตกแต่ง 
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อาจารยพ์ว่ง น าการฟ้ืนฟูน าวิญญาณคร้ังท่ีสอง ท่ีคริสตจกัรนครปฐม เดือนสิงหาคม 1930 คน
ยนืหลงัสุดคนสูงเป็นรูปอาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์

 
เป็นอยา่งดี และท่านเองก็ชอบพอรักใคร่กบันกัเรียนหนุ่มผูน้ี้อยา่งมากจนจบจากพระคริสต

ธรรมแลว้ เขายงัคงท างานร่วมหวัจมทา้ยกนัต่อไปทั้งยงัใหก้ารสนบัสนุนทุกทาง จนทั้งสองคนไดเ้ขา้
พิธีมงคลสมรสเม่ือวนัท่ี 24 มีค. ค.ศ. 1932 โดยมีศาสนาจารย ์ จอห์น ล. เอก้ิน เป็นผูท้  าพิธีให ้ เพื่อน
เจา้สาวเป็น น.ส. ขวญั สัตยส์งวน เพื่อนเจา้บ่าวเป็นนายชาญ ธนพงศพ์ิพฒัน์ ผูจ้ดัการและครูใหญ่ของ
โรงเรียนปัจจุบนัตกปี 1931 อจ. พว่งไดล้าออกจากเพชรบุรี ศจ. จุฬินทร์ ตกแต่ง ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิ
บาลสืบต่อมาภายหลงันานถึง 23 ปี (ค.ศ. 1933-1956) 

 

สัปดำห์แห่งกำรฟ้ืนใจ 

สัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจส าหรับประเทศไทยไดเ้ร่ิมข้ึนสมยัอาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์และ อจ. จุฬิ
นทร์ ตกแต่ง ซ่ึงน าทีมการฟ้ืนใจเป็นคนไทยทั้งหมด เน่ืองจากความใกลชิ้ดของทั้งสอง ทั้งทางส่วนตวั
และการงานเป็นดุจกระแสน ้ าไหลมิไดข้าดสาย ก่อนเวลาแห่งวกิฤตกาลมหาประลยัสงครามโลกคร้ังท่ี
สองจะมาถึง ทั้งสองท่านมิไดน่ิ้งนอนใจในการหาวธีิการหรือหนทางท่ีจะใหค้ริสตจกัรเจริญ จาก
ประสบการณ์ในชีวติทั้งสองเคยไดย้นินกัเทศน์ผูม้าท าการฟ้ืนใจก็ลว้นแต่เป็นชาวต่างประเทศเสียส่วน
ใหญ่ บางคนมาเทศนาท่ีสนามโรงเรียน โดยไม่มีเคร่ืองขยายเสียง เช่นคราว มร. บิวดิวฟูกบัโรดีซีเวอร์ 
นกัเทศน์เรืองนามจากสหรัฐมาเทศน์ปลุกใจ ระหวา่งปี 1921-1925 ปี 1925 มร. บุก๊แมน มาเทศนา 
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หลงัจากนั้นแลว้ มร. อี. แสตนเลย ์ โจนส์เขา้มาสองพวกหลงัก่อนถึงเวลาท่ีอาจารยพ์ว่งท าการใหญ่ก็มี
พวกกอสเปิล ทีมจากพม่าและ พอล ลีน กบั จอห์น ซุง นกัเทศน์เหล่าน้ีลว้นใชภ้าษาต่างชาติท าการ
เทศนาฟ้ืนใจ แลว้ถอดมาเป็นภาษาไทยอีกทอดหน่ึงท าให้ขาดรสชาติ และถา้จะใหอ่ิ้มใจผูฟั้งจริง ๆ แลว้
ก็ควรจะท าการฟ้ืนใจโดยคนไทยเองเป็นผูริ้เร่ิมและเป็นแบบท่ีถึงใจคนไทย 

ในระยะใกลเ้คียงกบัการฟ้ืนใจแบบต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้ไดท้  าใหศ้าสนาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์
ครุ่นคิดอยูเ่งียบ ๆ ณ คริสตจกัรศรีพิมลธรรม ตลอดเวลาสิบปีกวา่ท่ีท างานอยูแ่ห่งน้ีท่านมีประสบการณ์
มากจากหนา้ท่ีศิษยาภิบาล ประสบการณ์ของตวัเองท่ีออกไปประกาศเผยแพร่รอบนอกในชนบท 
ประกอบกบัศาสนศาสตร์ท่ีตนเองเรียนมา ท่านมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะใหมี้การฟ้ืนใจทัว่
ประเทศไทย และเห็นพี่นอ้งชาวไทยถวายตวัรับเช่ือพระเยซูคริสตน์บัจ านวนหม่ืน ๆ แสน ๆ คน  ท่าน
อธิษฐานเพื่อขอการทรงน าจากพระเจา้ในการคน้หาวธีิในการฟ้ืนใจ จนวนัหน่ึงทั้งสองท่านได้
ท าการคน้ควา้แปลเอกสารช้ินส าคญัเก่ียวกบั “สัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจ” อจ.จุฬินทร์ ตกแต่ง มีความรู้
ภาษาองักฤษดี และท าการแปลหนงัสือเล่มน้ี ร.ว. โพสท ์เป็นมิชชนันารีผูห้น่ึงเขา้มาท าการเผยแพร่ตาม
ริมจงัหวดัแถวริมแม่น ้าแม่กลอง แต่บา้นพกัอาศยัอยูใ่นตวัเมืองเพชรบุรี ท่านเป็นผูค้งแก่เรียน สะสม
ต าราไวม้ากและสั่งซ้ือหนงัสือท่ีออกมาใหม่ ๆ จาก ส.ร.อ. เป็นประจ า อ่านเสร็จแลว้ก็ให ้ ศจ. จุฬินทร์ 
ตกแต่งอ่านต่อไป ขณะนั้นมีเอกสารวา่ดว้ย “สัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจ” ซ่ึงปฎิบติักนัในอเมริกา อจ. จุฬิ
นทร์ ตกแต่ง ไดแ้ปลให ้ อจ.พว่งพอสังเขป ท่านตั้งอกตั้งใจฟังอยา่งจริงจงัตามสีหนา้ท่ีแสดงออก ท่าน
เป็นคนมีความจดจ าดีเยีย่ม มีเชาวแ์ละชาญพิเศษ ขอ้ความนั้นจบัใจท่านยิง่นกั ท าใหท้่านเกิดความคิด
ริเร่ิมวธีิการฟ้ืนใจข้ึนในใจของท่านอยา่งสุขมุคมัภีรภาพ ตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มาท่านเกือบไม่ไดท้  าอะไร
นอกจากคิดคน้ถึงเร่ืองดงักล่าวดว้ยพินิจพิเคราะห์ และอธิษฐานจนประจกัษแ์จง้และมัน่ใจ แต่เน่ืองจาก
ท่านเป็นคนมีไหวพริบดี ไม่ยอมถอดแบบใครเอามาใช ้ท่านวางวธีิการของท่านเองตามแนวคิดท่ีไดจ้าก
เอกสารฉบบันั้น เพื่อสัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจจะไดเ้ขา้ถึงจิตใจชาวไทย 

ท่านท าการอธิษฐานอยา่งหนกั ขอการดลใจและการทรงน าจากพระเจา้ ขอใหว้ธีิการท่ีท่านจะ
ริเร่ิมต่อไปน้ีเป็นวธีิการท่ีจะใชไ้ดส้ าหรับเมืองไทย และเป็นแบบฉบบัท่ีจะใชไ้ดถ้าวรในช่วงศตวรรษน้ี
ตามสถาบนัต่าง ๆ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาลและในคริสตจกัร เป็นตน้ ท่านก็ใชเ้วลาไม่นอ้ยเท่ียว
สนทนากบัผูท่ี้มีความสันทดัในเร่ืองดงักล่าวก่อนหนา้ลงมือท าการใหญ่ 

คร้ันแลว้ท่านก็ไดเ้สนอโครงการน้ีต่อท่ีประชุมคณะธรรมกิจและต่อสัตปุรุษของคริสตจกัรศรี
พิมลธรรมขอใหด้ าเนินการตามแบบใหม่ และขอความร่วมมือจากทุกคน ผูท่ี้ไดร่้วมมือเป็นคร้ังแรกนั้น
ยงัมีชีวติอยูปั่จจุบนั ไดก้ าหนดท าการฟ้ืนใจคร้ังแรก 7 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 20-27 กรกฎาคม 1930 ท่ีโบสถศ์รี
พิมลธรรม เพชรบุรี เป็นการท างานคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวติของท่าน ต่ืนเตน้และเตม็ไปดว้ยความหวงั
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ใจวา่จะมีคนกลบัใจมากมายจากวธีิของท่าน ตลอดสัปดาห์ท่านคิดแต่เร่ืองท่ีท่านท าอยู ่ อธิษฐานกบักอง
อธิษฐานมิไดห้ยดุหยอ่น ท่านมีความเช่ือเร่ืองการอธิษฐานศกัด์ิสิทธ์ิกวา่วธีิใด ๆ พระจะเพิ่มก าลงัให้
ดีกวา่ทางอ่ืน ๆ วนัสุดทา้ยมีคนตดัสินใจรับเช่ือถึง 24 คนดว้ยกนั ท่านปล้ืมปิติยนิดีจนน ้าตาไหลเอ่อ 
หวัใจของท่านเปรมปรีด์ิจนท าใหห้ลอดเสียงของท่านสั่นเครือเวลากล่าวต่อหนา้ประชุมวนัสุดทา้ย 

การน าฟ้ืนใจคร้ังท่ีสอง ไดเ้สนอแนะใหท้างคริสตจกัรนครปฐมจดัท าระหวา่งเดือนสิงหาคม 
1930 ใชร้ะยะฟ้ืนใน 7 วนัเช่นกนัคราวน้ีท่านท าการเทศนารุนแรงเร้าใจผูฟั้ง ท่านท าการอยา่งกลา้หาญ
ไม่เกรงกลวัส่ิงใด มัน่ใจในทางท่ีตนพบอยา่งไม่สงสัย แน่ใจวา่การน าฟ้ืนใจอยา่งน้ีเท่านั้นจะท าให้
คริสตจกัรในประเทศไทยเจริญ มีสมาชิกเพิ่มข้ึนข้ึนหลายเท่าตวั วนัสุดทา้ยมีผูถ้วายรับเช่ือพระเจา้ราว 
20 คนดว้ยกนั เป็นความส าเร็จคร้ังท่ีสองของท่าน และรุ่งข้ึนอีกปีหน่ึงก็ไดใ้ชส้ัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจน้ี
อีกทีท่ีเพชรบุรีและนครปฐม ไดรั้บผลดีเสมอมาท่านจึงคิดจะออกเดินทางไปปฎิบติัฟ้ืนใจตามคริสตจกัร
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศไทย ประจวบกบัวา่ท่านเองอยูท่  างานแห่งเดียวมาถึง 15 ปีแลว้ ก็ควรท่ีจะยา้ยท่ีท างาน
แห่งใหม่ สมาชิกจะไดไ้ม่เบ่ือหนา้ตาและค าเทศน์ท่ีซ ้ า ๆ ซ่ึงความคิดของท่านน้ีเป็นความคิดท่ีสมาชิก
ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการจะใหท้่านทอ้ใจถึงกบัลาออกไป ทุกคนรักนบัถือท่าน แต่ท่านรู้วา่การใหญ่ขา้งหนา้
แห่งแผน่ดินของพระเจา้คอยอยู ่
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ตอน 5 ปัญหำชีวติ- ท้อถอย 

ปี 1931 ท่านและครอบครัวเดินทางไปประจ าการท่ีคริสตจกัรคริสตคุณานุกลู พิษณุโลก คร้ัง
แรกตั้งใจวา่จะท างานอยูส่ัก 7-8 ปีก็จะยา้ย ถา้อยูน่านเกินไปในท่ีแห่งเดียวจะท าใหต้นเองตกต ่า สมาชิก
อาจจะเบ่ือหน่าย ท่านรับหนา้ท่ีแทน อจ. บุญมาก กิตติสารในทางศาสนา การเงินก็ไดน้อ้ยกวา่
คริสตจกัรทางเพชรบุรี แต่มิไดเ้ป็นปัญหาส าหรับท่านในเร่ืองน้ี ท่านเคยล าบากตรากตร ามามากต่อมาก
แลว้ ก่อนสงครามโลกก็เคยเดินไปประกาศพระกิตติคุณถึงเพชรบูรณ์ จนหลงัสงครามโลกพวกเพน็เต
คอสจึงเขา้ไปท าท่ีนัน่ ขณะท่ีอยูพ่ิษณุโลกท่านซ้ือจกัรยาน 1 คนั มีตระแกรงเก็บของขา้งหนา้ขา้งหลงั 
ออกประกาศเผยแพร่ เคยลงมาถึงดอนเมืองท่ีหลกัส่ี ท่านท างานไม่กลวัเหน็ดเหน่ือยมีอยูว่นัหน่ึงเด็ก 
คริสเตียนเพชรบูรณ์ตาย อจ. สจว๊ตใชใ้หท้่านไปหาพ่อแม่ของเด็กท่ีเพชรบูรณ์เพื่อแจง้เร่ืองใหท้ราบ 
ท่านบอกวา่ท่านไม่สามารถท าได ้ เพราะน ้าก าลงับ่าท่วมถนนหนทาง เตม็ไปดว้ยอนัตรายแต่ อจ. สจว๊ต
ผูท้  าหนา้ท่ีสั่งงาน ท่านบงัคบัใหท้่านไปใหไ้ด ้ เป็นเหตุใหท้่านเดือดดาลขอลาออกจากหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ทนัที ไม่ขอท างานแบบลูกจา้งฝร่ังอีกต่อไป เราเป็นคนไทยท าไมตอ้งใหเ้ขาบงัคบัและดูถูกอยูจึ่งไดย้า้ย
ไปอยูท่ี่จงัหวดัแพร่ 

เป็นอนัวา่ท่ีท่านตั้งใจไวว้า่จะขอออกท างานชนิดท่ีคนอ่ืนท าไม่ได ้ เช่นการประกาศเผยแพร่ท่ี
ก าลงัปฎิบติักนัอยูใ่นพิษณุโลก ท่านก็สามารถอยูไ่ดแ้ค่ 2 ปีเท่านั้น เร่ืองน้ีสมาชิกเขา้ใจจุดประสงคข์อง
ท่านดี โดยเฉพาะครอบครัวของคุณหมออินตุม้ สุดารัตน์ และแม่ฟองจนัทร์ภรรยาไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
ใหค้วามอุปการะสนิทชิดเช้ือตลอดมา ท่านไม่อยากจากพิษณุโลกไปเลย แต่จ าใจตอ้งไปเพื่อใหต้นเอง
เป็นอิสระต่อปัญหาชีวิต ภรรยาของท่านท างานหนกัเพื่อหาเล้ียงครอบครัวขณะท่ีท่านไม่มีเงินเดือน เช่า
บา้นท าการเยบ็จกัรถกัร้อย  กิจการคา้ก็เจริญข้ึนเป็นล าดบั แต่ปัญหาชีวติไดต้ามไปซ ้ าเติมท่านอีกท่ีแพร่ 
ท่านตั้งใจจะช่วยท าการประกาสเผยแพร่โดยไม่คิดอะไร แต่บางคนกลบัใจคิดในแง่ร้ายกบัท่าน ขดัขวาง
ท่านมิใหมี้โอกาสท างานไดเ้ตม็ท่ี บางคนเกรงวา่ท่านจะไปแยง่ต าแหน่งหนา้ท่ี กระนั้นท่านก็ยงัท างาน
จนสุดความสามารถจดัการฟ้ืนใจได ้ 1 คร้ังและออกไปเยีย่มเยยีนพี่นอ้งคริสเตียนตามหวัเมืองชนบท
ทางน่านและอุตรดิตถด์ว้ย 

เพื่อนร่วมทีมออกท าการเยีย่มเยยีนทั้งหมดมี 5 คนท่ีใกลชิ้ดและเขา้ใจถึงเจตนาของท่านดี คือ 
อจ. ทองค า พนัธุพงศ ์ คุณครูเดชา วฒันาพร นายค าจนัทร์ และค าปัน ดีตนันา ภายหลงัต่อมามีบุคคล
หน่ึงในทีมน้ีไดท้  าการใหญ่ในการประกาศฟ้ืนใจทั้วประเทศจนกระทัง่ท่านส้ินชีพไดแ้ก่ อจ. ทองค า 
พนัธุพงศ ์ท่านมีบทบาทส าคญัและมีส่วนช่วยเหลือ อจ.พ่วงอยา่งมาก หากขาดท่านผูน้ี้เสียเราก็ยงัไม่แน่
วา่การน าฟ้ืนใจของคริสตจกัรในประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร และท่ีทราบแน่นอน หลงัจากอจ. พว่งพบ
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มรสุมชีวติแทบไม่มีใครตอ้นรับท่าน เห็นเป็นคนหวัด้ือหวัร้ัน นัน่เป็นการประกาศอเปหิของฝร่ัง แต่ใน
สายตาของคนไทยมิไดดู้แคลนท่านเลย รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของสภาฯ 6-8 
พฤศจิกายน 1946 อจ.ทองค าไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้กองเผยแพร่ ส่วน อจ. พว่งท าหนา้ท่ีเป็น
หวัหนา้การฟ้ืนฟู อจ. จอห์น เอก้ิน เป็นกรรมการฟ้ืนฟูร่วมจากฝ่ายมิชชัน่ ทั้งสองคนไดท้  างานคู่ค่ีกนัมา 
ไปไหนไปดว้ยกนั เห็นคนหน่ึงก็ตอ้งเห็นอีกคนหน่ึง เร่ืองน้ีจะกล่าวในตอนต่อไป 

อจ. พว่งมีความทุกขใ์จบางคร้ังทอ้ถอยท่ีจะหาใครสนบัสนุนงานท่ีแพร่ก็แสนยาก ตนเองตอ้ง
ใหภ้รรยาเล้ียงระหวา่งท่ีออกไปท าการศาสนา นานประมาณ 1 ปี 10 เดือน อจ. โพสต ์จากราชบุรีไดม้า
ติดต่อท่านขอลงไปช่วยงานท่ีราชบุรี ท่านและครอบครัวตดัสินใจไปตามค าเชิญในราวปี 1934 ส่วนคน
ท่ีกลบัใจจากผลงานการน าฟ้ืนใจท่ีแพร่ก็ไดม้อบใหก้บัคริสตจกัรจดัการต่อไป ก่อนยา้ยจากแพร่ภรรยา
ใหก้ าเนินบุตรอีกคนเป็นหญิง ช่ือ พรรณี อรรฆภิญญ ์และเม่ือยา้ยเขา้ราชบุรีไปประจ านานถึง 13 ปี เกิด
บุตรอีก 3 คน แต่เสียชีวติ 1 คนเป็นชายพอมาอยูร่าชบุรีท่านไดรั้บความสะเทือนใจเร่ืองการเงินอีก 
ท างาน 3-4 ปีแรกกบัอจ. โพสตใ์นงานประกาสเผยแพร่โดยตรงไดเ้งินเดือนคร้ังแรก 65 บาท ต่อมาอจ. 
โพสต ์บอกวา่ทางบอร์ดเมืองนอกตดัเงิน เงินไม่พอส่งจ าเป็นตอ้งตดัเงินเดือนละ 5 บาททุกเดือน ซ่ึงมนั
ก็นอ้ยอยูแ่ลว้ลูกท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบตั้ง 5 คน จึงเกิดไม่สบายใจข้ึน คร้ังหน่ึงตนเคยคิดวา่จะขอ
ท างานไม่กินเงินเดือนอีก พอมาโดนเขา้อยา่งน้ีท่านรู้สึกขมข่ืนใจเป็นท่ีสุด ท่านจึงปรึกษาภรรยาวา่จะท า
อยา่งไรในเร่ืองน้ี “พนัธลีฉนัเบ่ือเหลือเกิน เงินเดือนลดเดือนละ 5 บาท เป็นการอบัอายขายหนา้มาก” 
ภรรยาจึงตอบวา่ “ขอใหอ้ดทนรับไปอีกสองสามเดือนเพื่อจะมีเวลาพอวิง่เตน้หาทุนส ารองค ้าจุน
ครอบครัวต่อไป แต่ขอป๋าอยา่ไดล้ะทิ้งงานของพระเจา้ ฉนัยนิดีรับผิดชอบเร่ืองกินอยูข่องครอบครัวทุก
อยา่งป๋าจะตอ้งประกาศศาสนา” ค  าตอบจากภรรยาแสนดีช่างช่ืนใจเหลือเกินจะหาภรรยาอยา่งน้ีท่ีรัก
พระเจา้ไดท่ี้ไหน สู้อดทนคา้ขายตั้งร้านตดัเส้ือเล้ียงครอบครัว เพื่อใหส้ามีท างานพระเจา้จนถึง
สงครามโลกคร้ังท่ีสองในระหวา่งสงครามเอเชียบูรพาคุกรุ่นไปดว้ยการประหตัประหาร ลูกระเบิดทิ้ง
ลงราชบุรีไม่เวน้แต่ละวนั ไดเ้ห็นความตายอยูแ่ค่เอ้ือม แต่ครอบครัวน้ีไม่มีใครเป็นอนัตรายเลย 
ทรัพยสิ์นเสียบา้งเล็กนอ้ย ตลอดระยะแห่งความทุกขเ์ข็ญ ภรรยาของท่านท างานตวัเป็นเกลียว เป็นเอ
เยน่จ าหน่ายจกัรซิงเกอร์ก็เอา เพื่อจะไดเ้อาตวัรอดจากความอดอยาก และในเวลาเดียวกนัก็ทกัทว้งสามีมิ
ใหท้  างานอะไรอ่ืนนอกจากงานของพระเท่านั้นโดยท่ีตนเองยอมท างานหนกัหาเงินจากการเป็นผูแ้ทน
จ าหน่ายจกัรเยบ็ผา้ตั้งร้านสอนตดัเส้ือดดัผม เพื่อหารายไดจ้ากผลก าไรมาช่วยจุนเจือครอบครัว ถึงแมว้า่
สามีจะไม่มีเงินเดือนแลว้ นางก็มิไดเ้ป็นห่วง ฝากชีวิตของครอบครัวไวก้บัการทรงน าของพระเจา้ เพียง
ขอใหส้ามีของนางท างานของพระเจา้เตม็เวลาไม่ตอ้งไปหากินทางอ่ืนนางก็รู้สึกพอใจแลว้ 
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ตอน 6 พ่วงคนเก่ำตำยเสียแล้ว 

ชีวติท่ีแสนทรหดของอจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์ ไดเ้คยบุกป่าฝ่าดงมาหลายสิบจดัหวดั เป็นผูท่ี้
เขม้แขง็ในการประกาศเผยแพร่หาใครเสมอมิไดใ้นสมยันั้น ท่านอยูแ่พร่มิไดน่ิ้งดูดายเลย มีอุปสรรค
ซอ้นอุปสรรคในช่วงชีวติน้ี จากพิษณุโลกไปแพร่ จากแพร่วกลงใตเ้ขา้ไปรับงานท่ีราชบุรีอีกคร้ังหน่ึง 
อยูร่าชบุรีไดไ้ม่นานท่านไดพ้บกบัตวัเองเสียแลว้วา่ ก าลงัยนือยูบ่นปัญหาเดียวกนักบัระยะท่ีอยู่
พิษณุโลก (1931-1933) คือปัญหาการเงิน เสียงเล่าวา่ตั้งแต่ยา้ยจากแพร่จิตใจของท่านวุน่วายอยูก่บั
ปัญหาใหม่ ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะการเงินอยา่งเดียวท่านไดคิ้ดถึงการบริหารงานแบบใหม่ คือใหมิ้ชชนันารี
ทั้งหลายสลายตวัเสียแต่ศาสนทูต เอช.จี. น็อกส์ มิชชนันารี ผูก้  าลงัท าการอยูแ่พร่มีนโยบายไม่ตรงกบั
ความคิดของท่าน ทั้งสองคนมีอุดมคติไม่ตรงกนั มกัเกิดขดัแยง้กนับ่อย ๆ ในวงสนทนา ท่านเป็นคนมี
ทิฐิประจ าตวัอยูแ่ลว้ เลยประทว้งเอากบัพวกฝร่ังโดยไม่ยอมรับเงินเดือน จะขอรับใชค้ริสตจกัรต่าง โดย
ไม่ตอ้งอาศยัเงินเดือนจากบอร์ด ตั้งแต่นั้นมาท่านเลยประกาศตวับ่อย ๆ วา่ท่านท างานโดยไม่กิน
เงินเดือน คริสตจกัรต่าง ๆ ตอ้งพยายามเล้ียงตวัเอง ปี 1934 เป็นตน้มา ทางบอร์ดเมืองนอกไดมี้นโยบาย
ใหค้ริสตจกัรต่าง ๆ ในประเทศไทยเล้ียงตนเอง เรียกวา่นโยบาย “Slide Scale” ระยะต่อมาท่านคงเขา้ใจ
วา่เพราะเหตุไรท่านจึงถูกตดัเงินเดือน ๆ ละ 5 บาท แต่วา่เงินท่ีขาดไป 5 บาทนั้นท่านก็คงยงัไดรั้บ
ตามเดิมแต่เป็นเงินส่วนถวายจากคริสตจกัรทอ้งถ่ินแทน แต่เม่ือตนไดป้ระกาศตวัไปแลว้วา่จะไม่รับ
เงินเดือนก็จะไม่ขอรับต่อไป วธีิเล้ียงตนเองเป็นทางหน่ึงจะน าใหค้ริสตจกัรไทยเจริญได ้ ท่านยงัคงรับ
ใชค้ริสตจกัรตามปกติ อีกประการหน่ึงท่ีน่ากล่าวไวถึ้งเร่ืองการสลายตวัของมิชชัน่ ท่านตอ้งไปขดัใจกบั 
อจ. โพสอีก ท่านประสงคใ์หค้ริสตจกัรไทยเป็นอิสระแก่ตวัเองในดา้นฉนัทภาระต่าง ๆ ไม่ตอ้งคอยมี
มิชชนันารีมาถือบงัเหียนคุมงานคนไทย ลูกโตแลว้ก็ควรไวว้างใจปล่อยใหลู้กรับผดิชอบตวัเอง แต่แลว้
กลบัตรงกนัขา้ม  อจ. โพส บงการงานต่าง ๆ แลว้ใหท้่านท าตาม ท่านท าอะไรถูกก็ต าหนิวา่ท าผดิ นาน
ไปท่านก็ทนไม่ไหวประจวบกบัถูกตดัเงินเดือนดว้ย เลยท่านตดัสินใจวา่ไหน ๆ ไม่ลงรอยกนัก็อยา่มี
อะไรผกูมดักนัดีกวา่ ขอให้ท่านท างานอิสระไม่อยูใ่ตบ้งัคบัใครเป็นนายแก่ตวัเอง เม่ือลาออกไปแลว้
ท่านท างานหนกัข้ึนเพื่อแสดงใหรู้้วา่คนไทยไม่ใช่เด็กอมมือ วนัอาทิตยก์็ไปเทศนาตามโบสถ ์ ท าเช่นน้ี
เร่ือยมาประมาณ 1 ปี ก็เกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การสู้รบปะทุรุนแรงข้ึนจนรัฐบาลประกาศสั่งใหปิ้ด
โรงเรียนมิชชัน่ และสถานนมสัการตามโบสถทุ์กแห่ง แต่ท่านไม่ยอมหยดุ ท่านแสดงตวัใหเ้ห็นวา่การ
เป็นคริสเตียนควรท าอยา่งไร โดยเปิดกั้นหอ้งเล็ก ๆ ภายในบา้นเช่าของท่านเป็นท่ีนมสัการ ท่านตอ้งถูก
เพง่เล็งและเตม็ไปดว้ยภยัอนัตรายท่านอาจจะถูกจบัในขอ้หาสปายแนวท่ี 5 ของฝ่ายสัมพนัธมิตรเม่ือไรก็
ไดพ้วกมิชชนัรีถูกทางการจบัไปกกัขงัอยูท่ี่บริเวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทั้งหมด พวกคริสเตียนถูก
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บงัคบัใหท้  าการสาบานตนเลิกจากการเป็นคริสเตียน แต่ท่านและครอบครัวยนืหยดัไม่ขอปฎิเสธพระเจา้
ชัว่ชีวติ 

ยิง่นานวนัเขา้จิตใจของท่านถูกมารทดลองมากข้ึนจนคิดวา่จะไม่ไปร่วมการงานกบัใคร คิดเอง
ท าเอง จะเป็นพยานเม่ือไหร่อยา่งไรก็ไม่ตอ้งไปข้ึนกบัองคป์ระชุมหรือกรรมการใดทั้งส้ิน จิตวญิญาณ
ของท่านก าลงัอ่อนลงไป เพราะท่านไม่ประสงคจ์ะสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นเม่ือมีจดหมายจากภาคส่ง
ไปเรียนเชิญท่านเขา้ประชุม ท่านจะไม่รับค าเชิญเลยและกล่าววา่ “จะไปท าไมกนั ไม่เห็นเป็นเร่ืองเป็น
ราวดีแต่พดู ดีแต่นดัประชุมไม่เคยเห็นเกิดผลงานอะไรสักอยา่ง” นานวนัเขา้ยิง่ผิดหูผดิตาภรรยาผูค้อย
เฝ้าสังเกตอยูเ่งียบ ๆ ตกในปี 1946 หลงัสงครามสงบแลว้ ทางภาคใตอ้อกจดหมายเชิญท่านให้เป็น
ตวัแทนในนามของภาคไปในการประชุมสภาสามญัท่ีตึก วาย.เอม็.ซี.เอ. ถนนวรจกัรพระนคร ท่านก็ปฎิ
เสธอยา่งแขง็แรงไม่ยอมไปท่าเดียว คราวน้ีภรรยาผูเ้ป็นห่วงใยวญิญาณจิตของสามีอดรนทนไม่ไดจึ้งไป
หนุนใจใหส้ามีท างานของพระเจา้ต่อไป เธอไดก้ล่าววา่ 

“ป๋าจะอยูโ่ดดเด่ียวอยา่งน้ีน่ะวญิญาณจิตจะตาย ควรท่ีป๋าจะรับค าเชิญ และไปประชุมท่ี
กรุงเทพฯ อยา่ไดห่้วงทางบา้น” 

ท่านตอบ “อยา่งไรฉนัจะไม่ขอไป ฉนัเหน่ือยใจกบัพวกน้ีพอแลว้ อยูอ่ยา่งน้ีดีกวา่ คิดท าอะไรก็
ท าได ้ ฉนัไม่อยากช ้าใจอีก” ภรรยาเห็นท่าจะหมดหนทางแต่ไม่หมดมานะ เธอออ้นวอนไปร้องไหไ้ป
จนสามีใจอ่อนลงและขอรับปากไปเพราะเห็นแก่ภรรยานั้น แต่ท่านหาไดรู้้วา่การท างานท่ีไม่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นเป็นการตายไปคร่ึงตวัแลว้ การประกาศถึงเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้มิใช่ท าคนเดียว 

ในการประชุมท่ีสมาคม วาย.เอม็.ซี.เอ. วรจกัร ไดเ้ป็นไปดว้ยดีโดยตลอด แมจ้ะมีการถกเถียง
ในเวลาอภิปรายกนับา้งตามญติัต่าง ๆ ก็ตาม ท่านก็เขา้ประชุมดว้ยทุกคร้ังตามระเบียบ มาถึงตอน
เลือกตั้งประธานสภาคริสตจกัร เพื่อแทน อจ. ประสก ชยัรัตน์ ท่ีขอลาออกจากต าแหน่ง และในการ
ประชุมวนันั้น ปี 1946 ท่านไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นประธานสภาคริสตจกัรท าหนา้ท่ีสืบต่อไป ท่านไม่ค่อย
เตม็ใจรับนกัแต่เม่ือไม่มีใครรับหนา้ท่ีน้ีท่านก็จะรับแมว้า่จิตใจไม่พร้อมจะท าก็ตามการประชุมเสร็จท่าน
เตรียมตวัเก็บขา้วของท่ีห้องพกั เพราะมีผูช้วนท่านไปพกัดว้ยท่ีบา้นใกลส้ถานีรถไฟหวัล าโพง ปรากฏ
วา่ขา้วของของท่านหายไประหวา่งประชุมเลือกตั้ง ทีแรกก็คิดวา่ อจ. ทองค า เป็นคนเก็บ อจ. ทองค าเอง
ก็ไม่ไดเ้ก็บ ซ ้ าของตนเองก็หายไปดว้ย เป็นจ าพวกเส้ือผา้ท่ีมีราคาในสมยันั้น ท่านเสียใจมากซ่ึงเร่ือง
ท านองน้ีไม่ควรจะเกิดขั้น ของคนอ่ืนก็หายหลายคนแต่ไม่หายทั้งชุด ชุดท่ีท่านโปรดคือชุดท่ีเป็นผา้ไหม
ไทยซ่ึงคุณแม่ใหส้มยัอยูน่ครพนม ตั้งใจไวว้า่จะใส่ชุดน้ีเวลาตายไปกบัหลุมฝังศพ ภรรยาทราบวา่สามี
เสียใจและรู้วา่เส้ือผา้ชุดนั้น มีความหมายกบัท่านอยา่งไร จึงกล่าวกบัท่านวา่ 
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“ไหน ๆ ก็หายไปแลว้ ถึงป๋าเสียใจไปก็ไม่ไดคื้นมาอีก ขอใหป๋้าเร่ิมตน้ชีวติใหม่เถอะ อจ. พว่ง 
คนเก่าตายเสียแลว้ ตายไปพร้อมกบัผา้ชุดนั้น ต่อน้ีไปขอใหเ้ป็น อจ. พว่ง คนใหม่ก็แลว้กนั” 

จากค ากล่าวน้ีท่านจึงไดส้ติ ถึงจะไม่ท าใหท้่านเปล่ียนใจปุ๊ปป๊ับเป็นคนใหม่ทนัทีก็ตาม จนท่าน
เกิดใหม่จึงรู้วา่ค  าคมท่ีภรรยากล่าวน้ีหมายถึงการตายและการเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณจิต 

ยิง่วนัเวลาผา่นนานวนัข้ึนท่านบ่นบ่อยคร้ังวา่ไม่อยากเป็นนายกสภาฯ เกิดการต่อสู้ในจิตใจของ
ท่านจนลม้ป่วยลงในวนัก าหนดประชุมต่อมา อาการไขห้นกัทรุดฮวบอยา่งน่าใจหาย ท่านไม่สามารถ
เขา้ประชุมได ้หมอบอกกบัภรรยาวา่ท่านเป็นมาเลเรียข้ึนสมอง ท่ีสุดจึงน าตวัไปรักษาท่ีโรงพยาบาลของ
หมอซุย้ เลียนษี ท่ีเพชรบุรี ผูเ้คยรักใคร่สนิทสนมกนัมานานนบัสิบ ๆ ปีคร้ังสมยัยงัอยูเ่พชรบุรี ขณะท่ี
ป่วยอยูมี่คนมาส่งข่าววา่ทางเชียงรายมีผูห้ญิงคริสเตียนหลายคนถูกขงัคุก บางคนทอ้งและท าการคลอด
ในคุก อจ. บุญมาก กิตติสาร ก็หาทางช่วยไม่ได ้ อาจารยพ์ว่งไดย้นิเร่ืองน้ี ท่านรู้สึกสงสารอยา่งจบัใจ 
และคิดวา่ตอ้งมีคนไปช่วยจึงจะออกมาได ้จึงอธิษฐานบนเตียงขณะป่วยขอใหท้่านหายป่วยแลว้จะไดไ้ป
จดัการทนัที พออธิษฐานอยา่งนั้นแลว้ไขก้ลบัทรุดหนกัลงไปอีก แทนท่ีจะเป็นมาเลเรียอยา่งเดียวกลบั
เป็นไขไ้ทฟอยดซ์อ้นข้ึนอีก หมดซุย้เห็นอาการเพียบจนไม่แน่ใจวา่ท่านจะมีชีวติอยูไ่ดห้รือไม่ จึง
ตดัสินใจแจง้ใหภ้รรยาและครอบครัวทราบ 

“ฉนัไม่รู้วา่ อจ. พว่งจะรอดหรือไม่ ถา้รอดก็น่าอศัจรรยม์ากทีเดียว” หมอกล่าวอยา่งกงัวล ทุก
คนกลวัท่านจะจบชีวติในวยัท่ีฉกรรจเ์ช่นน้ี หากมีชีวิตคงจะท างานใหเ้กิดประโยชน์กบัคริสตจกัรไม่
นอ้ยต่างคุกเข่าลงอธิษฐานออ้นวอนขอพระเจา้ไวชี้วติ อธิษฐานกนับ่อย ๆ จนอาการท่านทุเลาดีข้ึนเป็น
ล าดบัจนหายเป็นปกติ 

วนัท่ีท่านไดรั้บค าสั่งจากหมอวา่สามารถท างานไดแ้ลว้ ท่านรีบส่งข่าวไปทางภาคเหนือวา่ ท่าน
เองจะขออาสาไปช่วยพี่นอ้งคริสเตียนใหพ้น้จากการกกัขงัท่ีเชียงราย เผอิญวา่ภรรยารู้จกักบัคุณสมพร 
บุญญาคุปต ์นกัเรียนนอกผูเ้ขา้ใจดีเร่ืองคริสตศาสนา เป็นบุตรชายของแม่ทพัภาคพายพั จึงไดข้อร้องให้
ช่วยเขียนจดหมายแนะน าตวั อจ. พว่ง แก่คุณพอ่ท่ีรับราชการประจ าอยูท่างเชียงราย ใหค้วามกรุณาเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อจดหมายกล่าวถึงความเป็นไปเร่ืองความเช่ือและความจริงเก่ียวกบัพวกคริสเตียนท่ีถูก
กกัขงั ผลท่ีไดรั้บคือคริสเตียนเหล่านั้นพน้โทษหมดทุกคน 

เป็นงานช้ินแรกท่ีท่านไดท้  าหลงัจากไดเ้ป็นพว่งคนใหม่แลว้ ท่านไดก้ลบัคืนมาสู่สังเวยีนอีก
คร้ังหน่ึงในการจรรโลงคริสตศานสาในประเทศไทยให้รุ่งเรืองต่อไป กิจการของท่านเจริญกา้วหนา้
อยา่งหาสมยัไหนท่ีผา่นมาเทียบไม่ได ้ ตวัท่านเองไดถู้กเลือกตั้งเป็นประธานสภาคริสตจกัรถึง 4 สมยั
ติดต่อกนั ดงัปรากฏในปฎิทินสมยัการรับหนา้ท่ีวา่ดว้ยการเป็นประธานสภา, เลขา, เหรัญญิกดงัต่อไปน้ี 
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สภำคริสตจักรในประเทศไทย 

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นองคก์ารซ่ึงรวมคริสตจกัรในภาคเหนือและคริสตจกัรใน
ภาคใต ้ เขา้เป็นอนัเดียวกนั มีการประชุมใหญ่คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 7-14 เมษายน 1434 ณ โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ถนนประมาวล พระนคร มีผูเ้ขา้ประชุม 67 คน 

ประธานของสภาคริสตจกัรคือ ศาสนาจารยเ์ปล้ือง สุทธิค า 
เลขาธิการสภาคนแรกคือ นางอาจวทิยาคม (มิสซิสยอร์ชบี. แมค็ฟาร์แลนด์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์
นายกกิติมศกัด์ิ สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ปี ค.ศ. 1929 “ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งจากรัฐบาลตามกฎหมาย” 
อาจารยค์ล๊าก    นายก 
อรจารยน์อร์วดู    อุปนายก 
มิสซิสแมค็ฟาร์แลนด์   เลขานุการิณี 
ศิษยาภิบาลเปล้ือง สุทธิค า  เหรัญญิก 
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ปี ค.ศ. 1934   สภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลใหจ้ดัตั้งข้ึนไดต้าม
กฎหมาย     โดยเลือกนายกคนแรกของสภาฯ และ ผูบ้ริหารร่วมกนั ประกอบดว้ย 

ปี ค.ศ. 1934-1936 ศจ. เปล้ือง สุทธิค า   นายก 
นางอาจวทิยาคม    เลขาธิการสภาฯ 
ศาสนาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร  ผูช่้วยเลขาธิการสภาฯ 
ศาสนาจารยเ์ล็ก ไทยง    เหรัญญิก 

ปี ค.ศ. 1937-1939 ศาสนาจารยเ์ปล้ือง สุทธิค า  นายกสภาฯ 
ศาสนสจารยบุ์ญมาก กิตติสาร   เลขาธิการสภาฯ 
ศาสนาจารยเ์ล็ก ไทยง   เหรัญญิกสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1940-1941 ศาสนาจารยเ์ล็ก ไทยง   นายกสภาฯ 
ศาสนาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร   เลขาธิการสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1941-1942 ศาสนาจารยเ์ปล้ือง สุทธิค า  นายกสภาฯ 
ศาสนาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร   เลขาธิการสภาฯ 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ ์  เหรัญญิกสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1942 นายมารค โมชดารา 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ์                     
(1943-1945)                                              เหรัญญิกสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1943-1945 ศาสนาจารยป์ระสก ชยัรัตน ์  นายกสภาฯ 
ศาสนาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร  เลขาธิการสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1946-1948 ศาสนาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์  นายกสภาฯ 
ศาสนาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร  เลขาธิการสภาฯ 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ์  เหรัญญิกสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1948-1950 ศาสนาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์  นายกสภาฯ 
อาจารยศ์รัณย ์ชยัรัตน์    เลขาธิการฯ 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ์  เหรัญญิกสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1951-1953 ศาสนาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์  นายกสภาฯ 
ศาสนสจารยเ์ล็ก ไทยง    เลขาธิการสภาฯ 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ์  เหรัญญิกสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1953-1958 ศาสนาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์  นายกสภาฯ 
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ศาสนาจานซ์เล็ก ไทยง    เลขาธิการสภาฯ 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชัยัดิษฐ์  เหรัญญิกสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1959-1962 (ประชุมสภาสมยัสามญั เดือนเมษายน 1959 ท่ีเชียงใหม่) 
อาจารยเ์จริญ วชิยั   นายกสภาฯ 
(ด ารงต าแหน่งประมาณ 12 เดือน แลว้ลาออกจากต าแหน่งนายกสภาฯ คณะกรรมการ

เลือกอาจารยห์มวก ไชยลงัการณ์ ร้ังต าแหน่ง นายกสภาฯ สืบแทน) 
อาจารยเ์จริญ วชิยั (1959-1960) 
อาจารยห์มวก ไชยลงัการณ์ (1960-1962) 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ ์  เลขาธิการสภาฯ 
คุณสุธี คุณานุกร    เหรัญญิกสภาฯ 

คณะกรรมการใหศ้าสนาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์ด ารงต าแหน่งเป็น 
นายกสภากิตติมศกัด์ิของสภาคริสตจกัรตลอดไป 
ปี ค.ศ. 1963-1966 (ประชุมสภาสมยัสามญั เดือนธนัวาคม 1962 ท่ีวฒันาวทิยาลยั) 

อาจารยห์มวก ไชยลงัการณ์   นายกสภาฯ 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ์  เลขาธิการสภาฯ 
คุณสุธี คุณานุกร    เหรัญญิกสภาฯ 

ปี ค.ศ. 1967-1970 (ประชุมสภาสมยัสามญั เดือนธนัวาคม 1966 ท่ีกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั) 
ศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ ์  นายกสภาฯ 
ศาสนาจารยว์เิชียร วฒักีเจริญ  เลขาธิการสภาฯ 
คุณสุธี คุณานุกร    เหรัญญิกสภาฯ 
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ตอน 7 บดิำแห่งกำรฟ้ืนใจ 

อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์ ไดช่ื้อวา่เป็น “บิดาแห่งการฟ้ืนใจของประเทศไทย” ท่านเป็นบุคคลแรก
ของคริสตจกัรท่ีริเร่ิมงานใหญ่ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่ีคริสตจกัรศรีพิมลธรรม เพชรบุรี
เป็นสถานท่ีเร่ิมตน้งาน “สัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจ” ของท่าน เร่ืองน้ีเกิดตั้งแต่ปี 1930 นานถึง 40 ปีแลว้ ไม่
มีผูใ้ดไดบ้นัทึกไว ้ เพียงแต่เราไดพ้บรูปถ่ายสมยันั้น และจากค าบอกเล่าต่อมาอีกทอดหน่ึง ซ่ึงเขา
เหล่านั้นมีความทรงจ าไดแ้ม่นย  าวา่ปีเร่ิมประวติัศาสตร์แห่งการฟ้ืนใจ อจ. พว่งไดจ้ดัท ากนัอยา่งไร 
ต าราท่ีแปลออกเก่ียวกบัสัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจนั้นเป็นหนงัสือช่ืออะไรก็จ  าไม่ได ้ แต่ท่ีแน่นอนคือ เป็น
เอกสารท่ีไม่รวมเป็นเล่ม แต่เป็นหนงัสือพิมพร์ายเดือน ซ่ึงมีความหมายท่ีถอดมาเป็นภาษาไทยตรง ๆ วา่ 
“สัปดาห์แห่งการเนน้ทางศาสนา” แต่เรามกัเรียกกนัจนติดปากจนทุกวนัน้ีวา่ “การน าวญิญาณ” ทั้งน้ีสืบ
เน่ืองมาจากค าวา่ “ONE WIN ONE” “วนั วนิ วนั” ซ่ึงคร้ังนั้นท่านไดเ้ขียนติดไวท่ี้ดา้นขวามือของฝา
ผนงัโบสถศ์รีพิมลธรรม เป็นภาษาองักฤษ แปลวา่ “คริสเตียนคนหน่ึงจะตอ้งน าอีกคนหน่ึงมาเป็นคริส
เตียน หรือ “คนหน่ึงน าคนหน่ึง” ท่านไดแ้ปลเองเป็นแบบภาษาชาวบา้นวา่ “นกต่อนก” เวลานกัต่อ
นกเขาทั้งหลายจะไปจบันกเขาเขาจะเอานกตวัหน่ึงไปขนัล่อเพื่อจะไดอี้กตวัหน่ึงมาติดกบัดกั 

ต่อมามกัใชค้  าวา่ “การฟ้ืนฟูน าวญิญาณ” ค  าน้ีคุน้หูจนน ามากล่าวเปรย ๆ วา่ “ฟ้ืนแลว้ก็ฟ”ู “ฟู
แลว้ก็แฟบ” คราวเรียกร้องใหค้นกลบัใจวนัสุดทา้ยก็มีมาก นาน ๆ ก็หายไป สถิติการฟ้ืนฟูบางแห่งมี
ปริมาณสูงเช่น 105 คน เป็นตน้ ดีอยูพ่กัเดียวผา่นไปสักคร่ึงปีท าท่าอ่อนก าลงัลงจนแฟบ จึงพดูกนัติด
ปากวา่ ฟ้ืนฟูฟูแลว้ก็แฟบ 

ท่านมีความเช่ือวา่การฟ้ืนฟูจะตอ้งฟูจริง ๆ ไม่ตอ้งเสียเวลามาค านึงวา่มนัจะแฟบ การพฒันา
คริสตจกัรตอ้งกา้วหนา้ต่อไป มิใช่มานัง่สนทนากนัถึงเร่ืองถอยหลงั ปัญหา “แฟบ” เป็นอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ี
คริสตจกัรจะตอ้งเอาใจใส่เล้ียงดูติดตามจนกวา่ สมาชิกใหม่จะเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในความเช่ือพระ
คริสต ์

มีผูค้นมากมายไดเ้ห็นการทรงน าของพระเจา้ต่อชีวิตการงานของท่าน อจ. พว่ง ท่านมีพรพิเศษ
ซ่ึงบางคนในพวกเราจะไม่มีเช่นนั้นประกอบกบัความกลา้หาญเด็ดเด่ียว เอาจริงเอาจงั ขณะท่ีอยูเ่พชรบุรี
ท่านน านมสัการ หรือเทศนาอยูก่็ดี ท่านค านึงถึงผูฟั้ง เพลงท่ีใชร้้องสนบัสนุนค าเทศนานั้น เป็นเพลง
ไทยนมสัการบทท่ี 126 เพลงน้ีเป็นเพลงท่ีท่านชอบมาก และร้องอยูบ่่อย ๆ เทศนาก่อนคร่ึงหน่ึงของเวลา
เทศน์ แลว้น าเพลงน้ีมาร้องสลบั ร้องจบก็เร่ิมเทศนาคร่ึงหลงัต่อไปจนจบ ท่านใชเ้วลาเทศนาอยา่งนอ้ย 
30 นาที ส่วนการร้องเพลงน้ีท่านร้องดว้ยตนเอง ซ ้ า ๆ ซาก ๆ ท่านเองก็รู้ตวัวา่ไม่ใช่นกัร้อง ตลอดชีวติ
ของท่านร้องเพลงไม่เก่ง อ่านโนต้ไม่ออก เพลง 126 ท่านร้องผดิแลว้ก็ข้ึนตน้ใหม่ ถา้ร้องผิดอีกก็ตั้งตน้
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ร้องใหม่อยูอ่ยา่งนั้นจนร้องถูกและจบขอ้ แสดงถึงจิตใจท่ีรักจะร้องเพลงน้ีเพื่อใหท่ี้ประชุมเขา้ใจค า
เทศนาของท่าน ซ่ึงไม่ไดค้  านึงวา่ท านองนั้นจะผิดหรือถูก ท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจเจตนาดี ของท่านท่ีพากเพียร
พยายามจะใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึงน ้าพระทยัของพระเจา้นั้นมีอยา่งไรกบัผูฟั้ง จึงไม่มีใครถือสากนั 

เน้ือเพลงบทท่ี 126 
1. ขา้ตอ้งไปแต่ตวัอยา่งน้ีหรือ 
พบผูช่้วยอยา่งน้ีดีหรือ 
ไม่ไดท้  าอะไรถวายเลย 
ไม่มีส่ิงใดมาในมือ 

(ร้องรับ) ขา้ตอ้งไปแต่ตวัอยา่งน้ีหรือ พบผูช่้วยอยา่งน้ีดีหรือ ไม่ทนัหาวญิญาณถวายท่าน ขา้
จะตอ้งไปแต่ตวัหรือ 

2. ใช่วา่ขา้จะกลวัความตายนั้น 
เพราะผูช่้วยทรงโปรดขา้แลว้ 
แต่จะไปแต่ตวัเขา้เฝ้าพลนั 
ขา้เป็นทุกขใ์จไม่ผอ่งแผว้ 
3. โอเดือนปีท่ีเสียไปเปล่าเปล่า 
ถา้ขา้เรียกใหก้ลบัมาได ้
จะถวายแด่องคผ์ูช่้วยเรา 
และยอมท าตามชอบพระทยั 
4. โอพวกเราต่ืนข้ึนเร็วเร็วเขา้ 
รีบกระท าการเม่ือยงัวนั 
ความตายนั้นเปรียบเหมือนเงาตามเรา 
จงรีบช่วยวิญญาณใหท้นั 

มีเร่ืองเล่ามาวา่การท่ีท่านเทศนานั้น ขอ้พระคมัภีร์ท่ีใชบ้่อยท่ีสุดระยะแรกคือ พระธรรมสดุดี
บทท่ี 91: 3-8 

“ดว้ยพระองคจ์ะทรงช่วยท่านใหพ้น้จากบ่วงแร้วของนายพราน และใหพ้น้จากโรคร้ายนั้น
พระองคท์รงปกคลุมท่านไวด้ว้ยปีกของพระองค ์และท่านจะอาศยัอยูใ่ตปี้กของพระองค ์

ความสัตยธ์รรมของพระองคเ์ป็นโล่และดั้งท่านไม่ตอ้งมีความกลวัสะดุง้ในเวลากลางคืน, ไม่
ตอ้งกลวัลูกธนูท่ีปลิวไปในเวลากลางวนัไม่ตอ้งกลวัโรคห่าท่ีระบาดไปในเวลามืด หรือโรคพิษท่ีลา้ง
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ผลาญในเวลาตะวนัเท่ียงเขาจะลม้ลงตายริม ๆ ท่านพนัคน และท่ีมือขา้งขวาของท่าน ตาของท่าน จะ
แลดูเท่านั้น และจะไดเ้ห็นการตอบแทนต่อคนชัว่” 

การเร่ิมจดัสัปดาห์แห่งการฟ้ืนฟูในคริสตจกัร ท่านไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนกบัคณะธรรมกิจของคริสตจกัร
ก่อน ภายหลงัใหท้างศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจก าหนดเวลาแต่เน่ิน ๆ และขอใหมี้การจดัการน า
วญิญาณ (สมยัใหม่บางคนชอบเรียกวา่ สัปดาห์แห่งการพฒันาจิตใจ) มีก าหนด 7 วนั ตอนคร้ังแรกดู
เหมือนมีเวลาเกร่ินข่าวล่วงหนา้ใหส้มาชิกทราบประมาณสัปดาห์เดียว ระยะหลงั ๆ ท่านขอใหแ้จง้ให้
สมาชิกทราบล่วงหนา้นาน 2 เดือน จนถึง 1 ปี เพื่อจะไดจ้ดัตั้งกองอธิษฐานอยา่งนอ้ยสุดอาทิตยล์ะ 2 
คร้ัง จนถึงวนัท าการเทศนาฟ้ืนฟู ดา้นศิษยาภิบาลจะตอ้งเลือกขอ้พระคมัภีร์ท่ีเหมาะสมเป็นเร่ืองเล่า หรือ
เทศนาเร้าใจบรรดาสมาชิก เช่น 

“ขา้วในนาสุกเหลืองอร่ามแลว้ ขอใหเ้รามาระดมก าลงักนัไปเก็บเก่ียว” 
“วธีิท่ีพระเยซูคริสตส์นทนากบันิโกเดโม, สนทนากบัหญิงชาวสะมาเรีย เป็นตน้ฯ” ซ่ึงจะเป็น

เหมือนต าราคู่มือช่วยแนะน าสมาชิกทั้งหลายก่อนถึงเวลาเก็บเก่ียววา่จะท าอยา่งไร 
ส่ิงท่ีท่านเนน้ต่อไปคือการอธิษฐาน จะตอ้งมีทั้งส่วนตวัและรวมกนั สัปดาห์ส าคญัน้ีจะตอ้ง

อาศยัการอธิษฐานอยา่งร้อนรน และมีเป้าคือคนหน่ึง ๆ จะตอ้งมีเป้าวา่ ตนจะอธิษฐานเพื่อใครเพื่อพระ
วญิญาณจะน าเขามารับเช่ือในพระเยซูคริสต ์ อยา่งนอ้ยตอ้งมีในใจคนละคน จะเป็นใครก็ได ้ เป็นญาติ
มิตรหรือครูอาจารย ์ นกัเรียน ฯลฯ พอถึงก าหนดวนัเร่ิมเทศนาวนัแรกจะตอ้งล าดบัหวัขอ้เทศนาใหเ้ป็น
เร่ืองราวแต่ละชุด อาจจะเทศนาวนัละหลาย ๆ คร้ังในหวัขอ้เร่ืองเดียวกนัได ้

วนัแรก      เร่ืองพระเจา้, พระคริสตคมัภีร์ 
วนัท่ีสอง     เร่ืองมนุษย ์หรือการทรงสร้าง 
วนัท่ีสาม      เร่ืองความบาป 
วนัท่ีส่ี      เร่ืองการไถ่โทษ 
วนัท่ีหา้      เร่ืองสารภาพความผิดบาป 
วนัท่ีหก      เร่ืองพระเยซูคริสต,์ ชีวตินิรันดร์ 
วนัท่ีเจ็ด      การกลบัใจบงัเกิดใหม่ 
แนวน้ีท่านไดว้างไว ้ บรรดานกัเทศน์ทั้งหลายยงัผลไดใ้ชก้นัทัว่ไปจนทุกวนัน้ี ไม่วา่จะเร่ิมชุด

ใดตอนไหนก่อนก็จะตอ้งวนเวยีนกนัจนครบ 7 รายการดงักล่าว แต่จะตอ้งไปสรุปลงท่ี “องคพ์ระเยซู
คริสต ์ พระบุตรของพระเจา้ พระผูช่้วยใหร้อด” วนัสุดทา้ยผูเ้ทศนาจะเรียกร้องใหท่ี้ประชุมถวายตวั, 
ส่วนศิษยาภิบาล, ผูป้กครองและมคันายกจะตอ้งท าการตอ้นรับผูส้นใจ, เช้ือเชิญคนกลบัใจใหม่ดว้ย
เช่นเดียวกบัผูเ้ทศนา สมาชิกคนอ่ืน ๆ จะตอ้งมีส่วนร่วม อาจจะกระจายเป็นพวก ๆ เป็นชั้น ๆ เหมือนกบั
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พระเยซูคริสตท์รงรับสั่งใชอ้คัรสาวกไปทีละ 2 คนและ 70 คน รายละเอียดเร่ืองน้ีจะไดก้ล่าวในบท
ต่อไปถึงศิลปะหรือวธีิการอนัแยบยลท่ีเป็นเง่ือนไขอนัส าคญัท่ีท่านไดว้างไวเ้ป็นแบบฉบบั เท่าท่ีกล่าว
มาพอสังเขปน้ีเป็นแต่แสดงใหเ้ห็นถึงการเร่ิมตน้งานระยะแรก ๆ ของท่านท ากนัอยา่งไร ท่านมีแบบการ
เทศนาฟ้ืนฟูของท่านเอง และเง่ือนไขท่ีท่านท าไวน้ั้นท่านถือวา่เป็นเร่ืองจ าเป็นเม่ือท่านไปคริสตจกัร
ไหนหรือสถาบนัใดเพื่อท าการฟ้ืนฟู คริสตจกัรนั้นหรือสถาบนันั้น ๆ จะตอ้งรับเง่ือนไขของท่าน และ
ตอ้งท าอยา่งเคร่งครัดทุกคนจะตอ้งกลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ตอ้งร่วมมือกนั ทุกคนไม่เวน้ ยิง่
เป็นกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีในสถาบนันั้น ๆ จะตอ้งให้การร่วมมือเป็นพิเศษ ถา้ใครกล่าวกบัท่านวา่ 
“ผมหรือดิฉนัคงท าไม่ไดม้าไดไ้ม่ตลอดเวลา, ร่วมอธิษฐานไม่ได,้ หาเป้าไม่ได”้ ในท านองน้ีท่านจะไม่
ยอมท า หรือไม่ก็เลิกท าการฟ้ืนใจ แลว้ไปหาท่ีอ่ืนท่ีจะรับเง่ือนไขของท่านต่อไป และวธีิของท่านก็
เกิดผลจริง ๆ ดงัคราวไปฟ้ืนฟูท่ีคริสตจกัรทางแจห่้ม ล าปาง มีผูก้ลบัใจรับเช่ือถึง 105 คน ผูท่ี้ร่วมทีมกบั
ท่านหรือคนท่ีกลบัใจเน่ืองจากฟังค าเทศนาของท่านก็ยงัมีชีวติอยูจ่นทุกวนัน้ี 

เอกสารต่าง ๆ ท่ีท่านเขียนเองมีนอ้ยมากท่ีจะคน้หามาตีพิมพใ์หเ้ห็นถึงวธีิการของท่านวา่ท่านมี

หลกัการอยา่งไร เท่าท่ีคน้หาไดมี้อยู ่ 2 เร่ืองใหญ่ คือขอ้ความท่ีเขียนเป็นโครงกำรเผยแพร่
คริสตศำสนำ คงเขียนราวปี 1960 ก่อนท่านเสียชีวิตสัก 3 ปี และขอ้ความท่ีนกัศึกษาผูห้น่ึงของ
วทิยาลยัพระคริสตธรรมไดบ้นัทึกไวค้ราวท่ีท่านไปสอนวิชาวา่ดว้ย กำรประกำศและกำรน ำ
วญิญำณ ในปี 1961 หลกัสูตร-ธรรมศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

โครงกำรเผยแพร่คริสตศำสนำ 

1. ภาคหรือคริสตจกัรจงพยายามขยายเขตของตนใหก้วา้งขวางออกไปโดยการตั้งคริสตจกัรข้ึน 
ก่อนตั้งเป็นคริสตจกัรตอ้งพิจารณาในหมวดนั้นวา่ มีก่ีครอบครัว ท่ีหลกัฐานมัน่คง เช่นมีท่ีดินหรือไร่นา
เป็นตน้ ทั้งนั้นเม่ือตั้งเป็นคริสตจกัรแลว้จะไดไ้ม่โยกยา้ยไปท่ีอ่ืน ขอให้ภาคและคริสตจกัรไดพ้ยายาม
ใหห้มวด คริสเตียนนั้นเห็นวา่ การเป็นคริสตจกัรนั้นเป็นของส าคญั และเป็นเกียรติแก่พระเจา้ 

2. การเผยแพร่คริสตศาสนานั้นมีอยู ่2 วธีิ 
วธีิทีห่น่ึง คือการหวา่นพืช วิธีน้ีพระเยซูก็ไดท้รงใชพ้วกศิษยไ์ปประกาศทีละ 2 คนและ 70 คน 
วธีิทีส่อง คือ การเก็บเก่ียว ในวธีิท่ีสองน้ีพระเยซูไดเ้นน้และเป็นห่วงใยอยา่งมากมาย ดงัปรากฎ

ในพระคมัภีร์ยอห์น 4:35-38, มทัธิว 9:37-38, ลูกา 10:2-3 บางคนไม่เขา้ในค าท่ีวา่เก็บเก่ียว ชาวนาเม่ือ
เก็บเก่ียวแลว้ก็น าไปนวด เม่ือนวดเสร็จแลว้ก็น าขา้วนั้นเก็บไวใ้นยุง้ฉาง ความหมายอนัน้ีก็ไดแ้ก่น าคน
เขา้รับศีลในคริสตจกัรนั้นเอง ถา้ชาวนาเป็นแต่หวา่นแต่ไม่มีการเก็บเก่ียวขา้วนั้นก็เสียหมดฉนัใดใน
คริสตจกัรถา้ไม่มีคนรับศีล คริสตจกัรนั้นก็ตายเสียแลว้ การเก่ียวนั้นเป็นหนา้ท่ีของชาวนาทุกคน การน า
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คนเขา้รับศีลก็เป็นหนา้ท่ีของคริสเตียนทุกคนดว้ย คริสเตียนทุกคนตอ้งมีเป้าหมายไวว้า่ ในปีหน่ึงจะน า
คนหน่ึงใหไ้ดห้น่ึงคนแลว้ลงช่ือเป้านั้นไวใ้นสมุด แลว้ท าการติดต่อกบัเขา ช่วยเหลือในทุกทางเท่าท่ีเรา
จะท าได ้ และอธิษฐานข้ึนเป็นพิเศษ ในอาทิตยห์น่ึงตอ้งอธิษฐานเพื่อเป้าท่ีเราไดจ้ดช่ือเขาไวแ้ลว้ในรอบ
หน่ึงปี ทุกคริสตจกัรควรท าการเก็บเก่ียวคร้ังหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ยหวัหนา้คริสตจกัรตอ้งเทศนา เร้า
ใจคริสตสมาชิกใหห้าเป้าทุก ๆ คนถา้หวัหนา้ไม่กระตุน้เตือนใหส้มาชิกหาเป้า เขาก็คงน่ิงเฉยไม่เอาธุระ
ในการน้ี การเก็บเก่ียวก็คงไม่เกิดผล ถา้คริสเตียนทุกคนน าคนหน่ึงไดใ้นปีหน่ึง เวลาน้ีเรามีคริสเตียนอยู่
สองหม่ืนกวา่คน ปีหนา้เราจะมีคริสเตียนส่ีหม่ืนกวา่คน ภายในสามปีเราจะมีคริสเตียนแสนกวา่คนแน่
แต่เร่ืองน้ีตอ้งอาศยัหวัหนา้ของคริสตจกัรมีใจร้อนรน การจึงจะส าเร็จตอ้งมีใจกลา้ใชเ้ขาไปท างาน ดงั
ปรากฏในหนงัสือโรม 10:14-15 ถา้ไม่มีใครใชเ้ขาไป เขาจะประกาศไดอ้ยา่งไร? เป็นการโฆษณาภาค
และคริสตจกัรตอ้งประกาศผลคนกลบัใจเขา้ในคริสตจกัรสามเดือนต่อคร้ัง เพื่อใหค้ริสตสมาชิกทราบ 
ส่ิงท่ีน่าสังเกตในเวลาน้ีก็คือการรับศีลและการถวายเงินในภาคในคริสตจกัรไม่ไดเ้พิ่มข้ึนตามสมควร 

 

กำรเผยแพร่และก้ำวน ำวญิญำณ 

พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสถึงความส าคญัของการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณไวก่ี้อยา่ง ดูพระ
ธรรมยอห์น 4: 35-38 วธีิการเผยแพร่ของพระเยซูคริสตพ์ระองคท์่านไดก้ระท าอยู ่ 2 อยา่งใหญ่คือ 1. 
การหวา่น 2. การเก็บเก่ียว การหวา่น กบัการเก็บเก่ียวอนัไหนส าคญั และแตกต่างกนัอยา่งไร ดูพระ
ธรรมดงัต่อไปน้ี 

พระธรรมมทัธิว 9: 37-38 
พระธรรมลูกา 10: 2-3 
พระธรรมโรม 10: 15 

กำรหว่ำนมีอยู่ 6 อย่ำงด้วยกันคือ 

1.การเทศนาสั่งสอน 2. การร้องเพลง 3. การอธิษฐาน 4. การจ าหน่ายพระคมัภีร์ 5. การตั้ง
โรงพยาบาลหรือสถาบนัต่าง ๆ 6. การท าบริการดว้ยการพฒันาการต่าง ๆ 

กำรเกบ็เกีย่วมีอยู่ 4 อย่ำงคือ 

1.การสนทนาตวัต่อตวั 2. การชกัชวนให้รับบพัติศมา 3. การออกไปท างานหลายคน 4.การ
อธิษฐานอยา่งเอาจริงเอาจงั 
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เมื่อมีคนเช่ือต้องให้ศีลบัพติศมำทนัที 

พระธรรมต่อไปน้ีบอกชดัถึงการใหบ้พัติศมาทนัทีแก่ผูท่ี้เช่ือคือ พระธรรม กิจการ.2: 41, 10:44-
48, 16:33-34 

การท่ีใชใ้หค้นไปในการเก่ียวหลายคนนั้นตอ้งเป็นงานใหญ่ตอ้งเตรียม ขา้วสุกแลว้ถา้ไม่เก่ียวก็
จะเสียไป (ตวัอยา่งปีหน่ึงน ้าท่วมท่ีฟาร์มเชียงราย ขา้วเน่า และตายมากมายเป็นท่ีน่าเสียดายยิง่) การเก็บ
เก่ียวตอ้งลงแขกเหมือนชาวนาเก่ียวขา้วในนาของเขา ๆ มีการลงแขกกนัเป็นการใหญ่ การเก็บเก่ียวผูท่ี้
ออกไปท างานนั้นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนไดรั้บการเร้าใจ มีก าลงัใจท่ีจะท างาน การเก็บเก่ียวนั้นตอ้งท า
ตาม 

ตลนัตท่ี์เรามีอยู ่ มีตลนัตเ์ดียวก็ท า หากเอาฝังดินไว ้ ไม่ท าก็จะมีโทษและไดรั้บค าต่อวา่จากนาย 
ดงัปรากฎในพระธรรม มทัธิว. 25: 14-30 

ยคุแรกของการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณสมยัต่อมาท่านจอห์น เวสเลย ์ ไดเ้กิดมาท าการ
ใหญ่คือการประกาศฯ ในยคุมืด 

ยคุท่ีสอง ท่านมูด้ี 
ยคุท่ีสาม ท่านบิลล่ีซนัเดย ์
ยคุท่ีส่ี ท่านบิลล่ีเกรแฮม 
ท่านเหล่าน้ีนบัวา่เป็นผูเ้กิดมาเพื่อท าการใหญ่ คือการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณในยคุของ

ท่านและเกิดผลอยา่งมหาศาล 
ไดพ้ดูมาแลว้วา่การประกาศฯ เป็นการใหญ่ และการท างานใหญ่น้ีตอ้งเตรียมไวล่้วงหนา้นาน ๆ 

และเตรียมไวอ้ยา่งดี เช่นการอธิษฐานร่วมกนั การเตรียมเป้า เตรียมสถานท่ี ฯลฯ  ในพระธรรม ยอห์น 
4: 35-38 

 

โทษของผู้ทีไ่ม่ประกำศฯ โดยอ้ำงว่ำไม่มีควำมรู้ 

1. จะถูกริบทรัพย ์(ส่ิงท่ีพระเจา้ประทานให)้ 
2. จะตอ้งตกในนรก (ท่ีทรมาน หรือถูกทรมาน) 
3. จะตอ้งถูกแช่งสาป จะเกิดวบิติั 
ดูพระธรรม มทัธิว 25: 24-30 พระธรรม 1 โครินธ์ 9:16 
จงอธิษฐานทูลขอต่อเจา้ของการเก่ียวใหใ้ชค้นไปในการเก็บเก่ียวหลายคน การอธิษฐานขอก็จะ

ไดรั้บ น่ีเป็นค าสัญญาของพระเยซูคริสต ์ในพระธรรมมทัธิว 7: 7-12 การฟ้ืนฟูน าวิญญาณทุก ๆ คร้ัง ไม่
วา่ท่ีไหน ส่ิงจ าเป็นท่ีสุดท่ีตอ้งท าคือ “ตอ้งมีการอธิษฐาน” อธิษฐานร่วมกนัใหม้าก ๆ ทั้งก่อนท่ีจะมีการ
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ฟ้ืนฟู และขณะท่ีก าลงัฟ้ืนฟูและตอ้งมีการอธิษฐานตลอดไปเร่ือย ๆ โดยเฉพาะระหวา่งท่ีก าลงัท าการ
ฟ้ืนฟูนั้นตอ้งอธิษฐานใหม้าก ๆ เป็นพิเศษอยา่งนอ้ยวนัละ 3 คร้ังท่ีจะมีการอธิษฐานร่วมกนัคือเชา้มืด 
บ่าย และกลางคืน 

กฎ 10 ข้อส ำหรับกำรอธิษฐำนเพือ่เตรียมกำรเผยแพร่ 

1. จงใชเ้วลา 5-10 นาทีเขา้เฝ้าพระเจา้ในท่ีสงดั นึกถึงแต่พระเจา้ผูเ้ดียว ท าอยา่งน้ีเป็นกิจวตัร วธีิ
น้ีจะท าใหจิ้ตใจเบิกบาน พร้อมเสมอท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ 

2. จงอธิษฐานดว้ยค าง่าย ๆ โดยบอกความประสงคข์องเราต่อพระเจา้แบบท่ีเราพดูกบับิดาของ
เราวา่ เราตอ้งการอะไร อยา่ใชแ้บบอธิษฐานของคนอ่ืน พระเจา้ทรงเขา้ใจค าพดูของแต่ละคน ในพระ
ธรรม โคโลสี 4:2-4 พระธรรม ยากอบ 1:5-8 วา่จงสนใจอธิษฐานอยูเ่สมอ จงขอต่อพระองคใ์นส่ิงท่ีขาด 

3. จงอธิษฐานเม่ือเวลาท างานประจ าวนัของเรา ท่ีไหนก็ได ้ ในรถยนต ์ ในเคร่ืองบิน ในรถไฟ 
ในส านกังาน นัง่อยูก่็ดี หรือเดินไปตามถนนก็ดีจงอธิษฐาน เวลาอธิษฐานในสถานท่ีเหมาะสมควรจะ
หลบัตา อยา่มองดูส่ิงของโลกอ่ืน ๆ จงนึกแน่ใจวา่ขณะท่ีเราก าลงัอธิษฐานนั้นพระเจา้ทรงประทบัอยูต่่อ
หนา้เรา เราก าลงัพดูกบัพระเจา้หนา้ต่อหนา้ เราอยูใ่กลพ้ระเจา้ 

4. อยา่ขอมากเกินไปเวลาอธิษฐาน จงขอบพระคุณพระเจา้ดว้ย ขอบพระคุณในพระพร และ
ของประทานต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ไดท้รงโปรดพระราชทานให ้ (ตวัอยา่งมีทูตสวรรคถื์อกระจาดลงมาจาก
สวรรคเ์พื่อรับค าอธิษฐาน ปรากฏวา่กระจาดท่ีเขียนวา่ “ขอ” มีเตม็กระจาดท่ีวา่ “ขอบพระคุณ” มีนิด
เดียว, 

5. จงอธิษฐานดว้ยความเช่ือมัน่ และดว้ยใจจริง การอธิษฐานอยา่งน้ีจะมีแรงช่วยคุม้ครอง
ป้องกนับุคคลท่ีเราเป็นห่วง รัก เคารพในพระธรรม มาระโก 4:25 (ดู) 

6. อยา่คิดเบ่ือหน่าย เกียจคร้าน หรือทอ้ถอยในการอธิษฐาน ความคิดกา้วหนา้เท่านั้นท่ีจะเกิด
ผลดี 

7. จงแสวงหาความเตม็ใจ หรือมีความเตม็ใจท่ีจะใหค้  าอธิษฐานหรือส่ิงท่ีทูลขอทุกอยา่งเป็นไป
ตามน ้าพระทยัของพระเจา้ มิใช่ตามความคิดของเราผูเ้ป็นมนุษย ์มกัจะเห็นแก่ได ้พระเจา้จะใหข้องดีแก่
บุตรของพระองคแ์น่ การอธิษฐานท่ีเกิดผลนั้นจะตอ้ง “กระท าตามดว้ย” มิใช่สักแต่ขอ ขอ ขอ แลว้ไม่
ท า มีหลายส่ิงท่ีเราจะไม่ไดรั้บ และพระเจา้ก็จะท าไม่ได ้ถา้เราไม่ท า พระธรรม ยากอบ 5:13-18 ยอห์น 
11:39-44 พระเยซูสั่งใหค้นอ่ืนกล้ิงศิลาออก และบอกใหแ้กผ้า้ท่ีพนัศพของลาซารัสออก 

8. จงฝึกหดัท่ีจะมอบตวั มอบชีวติและมอบทุกส่ิงไวก้บัพระเจา้โดยการไม่กระวนกระวาย 
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9. จงอธิษฐานเพื่อบุคคลท่ีท่านไม่ชอบ การขดัเคืองใจกนัเป็นส่ิงท่ีขดัต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
มทัธิว. 21: 18-22 และมาระโก 11:19-25 พระเจา้ทรงสาปตน้มะเด่ือเทศท่ีไม่เกิดผล (ผูใ้ดไม่เกิดผลก็จะ
ถูกแช่งสาปดว้ย) 

10. จงเขียนช่ือบุคคลท่ีท่านจะอธิษฐานเผื่อไวใ้นสมุดแลว้อธิษฐานเพื่อเขาทุก ๆ วนั การกระท า
อยา่งน้ีจะท าใหท้่านยิง่รัก และเป็นห่วงคนเหล่านั้นมากข้ึน และจะหาวธีิช่วยเขาใหม้าถึงพระเจา้อยา่งไร 
เอเฟโซ 6:18-20 

วธีิน ำวญิญำณทีพ่ระเยซูคริสต์ใช้ 

1. ทรงเทศนาสั่งสอน 2. ทรงช่วยเหลือคนท่ีเจบ็ไขท้นทุกข ์ 3. ทรงอธิษฐานเพื่อศตัรู 4. ทรง
สนทนาตวัต่อตวั พระธรรมยอห์น 1: 43-51 

กำรเทศนำ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงใชส่ิ้งแวดลอ้มเป็นเร่ืองประกอบกบัค าเทศนาของพระองค ์
เช่น ภูเขา ทะเล นก ตน้ไม ้ เมฆ ลม สัตว ์ พืช ฯลฯ การกระท าเช่นน้ีท าใหค้นชอบฟังค าเทศนาของ
พระองคม์าก 

กำรช่วยเหลือคนเจ็บไข้ ทนทุกข์ พระเยซูคริสตไ์ม่เคยขบัไล่คนท่ีมาหาพระองคเ์พื่อขอความ
ช่วยเหลือจากพระองคเ์ลย แมว้า่พระองคไ์ม่ใช่เป็นเศรษฐีมัง่มีทรัพยส่ิ์งของท่ีจะใหค้นเหล่านั้น แต่
พระองคก์็ทรงช่วยคนเหล่านั้นท่ีมาหาดว้ยเตม็พระทยั 

กำรอธิษฐำน เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด พระเยซูคริสตเ์คยอธิษฐานตลอดคืน และอธิษฐานจนพระ
เสโทเป็นเลือด 

กำรสนทนำตัวต่อตัว เป็นการเก็บเก่ียวชนิดหน่ึงท่ีดี ไม่วา่พระเยซูคริสตจ์ะทรงสนทนากบัคน
ชนิดใด พระองคก์็ไดพ้ดูสนทนากบัเขาดว้ยเร่ืองส่ิงท่ีเขารู้ และพอจะเขา้ใจได ้สนทนาตามความรู้ท่ีเขามี
อยู ่ เช่น สนทนากบันะธนัเอล กบัหญิงชาติสะมาเรีย กบันิโกเดโม การใชป้ากในการสนทนาส าคญั 
(สุนทรภู่กล่าววา่ “ปากเป็นเอก”) 

 

กำรสนทนำกบันะธันเอล 

ฟิลิปไดพ้ดูกบันะธนัเอลอยา่งไร ดู ยอห์น 1:45 ฟิลิปเม่ือพบพระเยซูคริสตเ์จา้แลว้จึงเช่ือ แลว้จึง
ไปบอกแก่นะธนัเอล ฟิลิปบอกนะธนัเอลตามความเช่ือของเขาเม่ือนะธนัเอลไม่เช่ือฟิลิปก็จึงน านะธนั
เอลมาหาพระเยซู พระเยซูตรัสแก่นะธนัเอลโดยท่ีพระองคท์รงรู้จกันะธนัเอลมาก่อนตั้งแต่เม่ือนะธนั
เอลอยูใ่ตต้น้มะเด่ือเทศแลว้ ฉะนั้นในการสนทนาของเรากบัใครก็ตาม เราควรจะสืบประวตัของคน ๆ 
นั้นเสียก่อนวา่เขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เขามีนิสัยอยา่งไรเพื่อเราจะไดส้นทนากบัเขาอยา่งออกรส 
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(ตวัอยา่ง ท่านอาจารยพ์ว่ง ไปขอเร่ียไรเงินสร้างสภาฯ ท่านเขา้ไปหาคนท่ีมีเงินแต่ข้ีเหนียว แต่ก็ไดเ้งิน
มาเป็นจ านวนมาก เพราะรู้จกัการสนทนาท่ีดี) 

วธิีน ำวญิญำณอกีวธิีหน่ึง 

1. การสนทนาตอ้งสนทนาตามท่ีเขามีความรู้อยูแ่ลว้ ยอห์น 4:25-26 (ผูห้ญิงชาวสะมาเรียรู้เร่ือง
น ้า) 

2. ในการสนทนาควรตั้งค  าถามเพื่อใหเ้ขาตอบ สุภาษิต. 20: 15 
3. การสนทนาท่ีดี ตอ้งให้โอกาสแก่ฝ่ายตรงขา้มพดู อยา่พูดคนเดียวทั้งหมด 
4. การสนทนาตอ้งพยายามน าเขาใหเ้ขา้มาสู่เร่ืองของพระคริสต ์ ยอห์น 4: 25-26, 1 โกรินโธ. 

2:2, 1: 18, 1:22-24 กิจการ. 10: 39-40 1:22, 2:36, 3:15, 2:32 
5. การสนทนาอยา่พยายามท่ีจะเอาชนะคู่สนทนา (แพเ้ป็นพระ ชนะ เป็นมาร) 
6. การสนทนาถา้เป็นได ้ไม่ควรกล่าวถึงศาสนาท่ีเขานบัถืออยู ่นอกจากเขาจะถาม และเรารู้จริง 

ๆ 
7. การสนทนาท่ีดี ตอ้งเล่าเร่ืองชีวิตของตวัเราให้เขาฟังก่อน และเป็นพยานวา่ท าไมจึงมาเช่ือ

พระเยซู มาระโก. 5:18-20 
8. การสนทนาตอ้งท าตวัเป็นเพื่อนท่ีหวงัดีต่อคู่สนทนา 1 โกรินโธ. 9:19-23 
9. การสนทนาอยา่คาดคั้นให้เขารีบตดัสินใจเร็วเกินไป 
10. การสนทนาท่ีดีตอ้งยอมรับฟังเหตุผลของคู่สนทนาเสมอ 
11. การสนทนาควรอา้งขอ้ความจากพระคมัภีร์ประกอบดว้ยเสมอ ฮีบรู 4:12-13 
ในการสนทนานั้นอยา่พดูมุสา ตอ้งเป็นพยานตรงตามท่ีตนรู้เห็นจริงอยา่งท่ีผูห้ญิงชาวสะมาเรีย

คนนั้นท่ีเขาสามารถน าชาวสะมาเรียเป็นอนัมากมาหาพระเยซูคริสต ์ ผูห้ญิงชาวสะมาเรียคนนั้นไดย้อม
เสียสละ “หมอ้น ้า” ของเขา “ละหมอ้น ้าไว”้ 

เปโตร อนัดะเรอา ยอมเสียสละ อวน “เขาทิ้งอวนแลว้ตามพระเยซูไป” 
ยากอบ ยอห์น ยอมเสียสละบิดา 
มทัธิว ซกัคาย      ”   เงิน ทิ้งการเก็บภาษีแลว้ตามพระเยซูไป 
ผูเ้ล้ียงแกะ           ”   แกะ ทิ้งแกะไวท่ี้ทุ่งนา 
พระเยซูคริสตก์็ทรงสละอาหารท่ีพวกสาวกซ้ือมาให ้ยอห์น 4: 31 

วนัิยของกำรน ำวญิญำณ 

1. ตอ้งท าการของพระเจา้ดว้ยความเช่ือมัน่ ยอห์น 21:4-6 โรม. 8:31 
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2. ตอ้งท างานดว้ยความอดทน 2 ทิโมธี 2:3-4, 12, 2 โครินธ์ 11:23-24 
3. ตอ้งท าการบริบูรณ์ทุกเวลา 1 โครินธ์ 15:58 
4. ตอ้งท างานดว้ยใจรัก 1 โครินธ์ 13:13 
5. ตอ้งท างานอยา่งมีเป้าหมาย ท าตามเป้าหมาย โรม. 15:20 
6. ถา้รู้สึกเหน็ดเหน่ือยตอ้งอธิษฐานทนัที กาลาเทีย 6:9 
7. ถา้เป็นไปไดค้วรท าการกบัคนท่ีเป็นเพศเดีวยกนั 
8. ตอ้งเช่ือวา่พระเจา้ทรงร่วมท างานกบัเราเสมอ 2 โครินธ์ 6:7 1 โครินธ์ 3:9 
9. เม่ือน าเขามาถึงพระคริสตแ์ลว้ ตอ้งช่วยเหลือเขาใหเ้จริญข้ึนในความเช่ือ เอเฟซสั 6:10-11 
10. ควรน าคนท่ีอยูใ่กล ้ๆ เสียก่อนเช่นบิดา มารดา สามี ภรรยา ญาติ ท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ ยอห์น 

1:41-42 
11. ตอ้งหาทางช่วยเหลือเขาตามความสามารถท่ีเรามีอยู ่ เม่ือเขาตอ้งการทั้งฝ่ายร่างกายดว้ย ยดูา 

1:23 
12. ตอ้งเป็นพยานฝ่ายพระองค ์2 โครินธ์ 3:3 เอเฟซสั 5:1-2 
13. ตอ้งมีความกลา้หาญ เอเฟซสั 6:19-20 
14. อยา่พดูกบัเขาดว้ยเร่ืองอ่ืนท่ีไร้สาระนอกจากเร่ืองของพระเยซูคริสต ์1 โครินธ์ 2:2 
15. ตอ้งพยายามติดต่อสนทนากบัเขาตวัต่อตวั 
16. ตอ้งเขา้ใจเสมอวา่ การน าคนมาหาพระคริสตน์ั้นไม่ใช่ของง่าย 
ในเม่ือท่านไดเ้ปิดโฉมหนา้งานใหม่ส าคญัสุดยอดเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูใจ จึงเป็นท่ียอมรับกนัอยา่ง

กวา้งขวางวา่ท่านเป็นบุคคลส าคญัในคริสตศาสนา ท่ีไดใ้ชชี้วติทั้งหมดของท่านกบังานรับใชพ้ระเจา้ถึง 
47 ปีเตม็ (รามทั้งวยัเรียนดว้ย 4 ปี) ท่านเป็นตน้ฉบบั ท่านเป็นบิดาแห่งการฟ้ืนฟูใจของคริสตจกัรใน
ประเทศไทย เป็นคนส าคญัในบทบาทท่ีมีส่วนพฒันาดา้นต่าง ๆ ของสภาฯ ใหเ้จริญรุดหนา้จนทุกวนัน้ี 
จากคริสตสมาชิกราว 6,000-7,000 คน ถึง 2 หม่ืนกวา่คน ตวัเลขน้ีก็ยงัคงใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี ดงัรายงาน
ของกรรมการการฟ้ืนฟูปี 1937 สภาฯ มีสมาชิก 8,896 คน แต่ถูกตดัลงในสมยัสงครามถึง 912 คน ก่อน
หนา้ท่านถูกเลือกตั้งเป็นนายกฯ ดูเหมือนตวัเลขการเพิ่มจ านวนสมาชิกนอ้ยมาก คือราว 415 คน พอท่าน
ไดเ้ร่ิมงานฟ้ืนใจในปี 1930 วธีิการของท่านก็ใชไ้ดดี้ตลอดมา รายงานระหวา่งปี 1939-1946 มีตวัเลข
แสดงใหเ้ห็นวา่ก าลงัของกรรมการฟ้ืนฟูสามารถหาสมาชิกใหม่ไดถึ้ง (จากรายงานขอ้ท่ี 20 ของรายงาน
การประชุมกรรมการอ านวยการของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย วนัท่ี 6-8 พฤศจิกายน 1946 ท่ีหอ
พระคริสตธรรมแห่งประเทศไทย) ช่วงระยะเวลา 1946-1963 เพียงระยะ 17 ปี จากสมาชิกประมาณ 
8,000 ถึง 2หม่ืนกวา่คนจริงอยูแ่มท้่านจะมิไดท้  าคนเดียวแต่วา่อิทธิพลและความร้อนรนวา่ดว้ยการฟ้ืนใจ 
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ขณะท่ีท่านเป็นผูน้ าสูงสุดของสภาฯ มีแรงผลกัดนัใหข้บวนงานดา้นน้ีกา้วหนา้ไปจนหาสมยัใดเทียบ
ไม่ได ้ ถึงจ านวนจะนอ้ยถา้จะไปเทียบกบัเปอร์เซ็นตข์องพลเมืองทั้งประเทศจะเป็น 0.02 ของ 1% (ใน 
35 ลา้นคน ) แต่ก็จดัไดว้า่ดีสุดยอดแลว้ แผน่ดินไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดใน
เอเชีย ถึงแมใ้ครก็ตามท่ีจดัวา่สามารถท าการชนิดน้ีไดจ้ากในหรือต่างประเทศ เขา้มาในเมืองไทย 
ทดลองท าการฟ้ืนใจดู ก็คงจะท าไม่ดีไปกวา่ท่าน 

ท่านท าการปลุกการงานต่าง ๆ ใหพ้น้จากระยะหวัเล้ียวหวัต่อจากภยัสงคราม จากการข่มเหง
และกูห้นา้คริสเตียนชาวไทยใหพ้น้จากการสลายตวัไปได ้ โดยมิตอ้งใหฝ้ร่ังต่างประเทศดูถูกวา่คนไทย
ไร้ความสามารถในการับผิดชอบตนเอง เม่ือสถานการณ์คล่ีคลายลง สภาคริสตจกัรฯ ด าเนินไปภายใต้
การน าของท่านแลว้ ส่ิงท่ีท่านเพง่เล็งและเอาใจใส่คือ กำรประกำศน ำวญิญำณ และกำรฟ้ืนฟูจิตใจใน
คริสตจักรและองค์กำรของสภำฯ เช่นในโรงเรียน และในโรงพยาบาลฯลฯ ซ่ึงทางดา้นบริหารของสภา
ฯ ก็ไดมี้กองการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณข้ึน เพื่อด าเนินการน้ีโดยเฉพาะ เท่าท่ีท่านไดย้  ้าและเนน้
เสมอวา่ “สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ถา้ขาดการเอาใจใส่ต่อการประกาศพระกิตติคุณตามพระด ารัส
ของพระเยซูคริสตแ์ลว้ และเพิกเฉยต่อนโยบายขอ้ส าคญัขอ้น้ี ท่ีปรากฎอยูใ่นคริสตธรรมนูญของสภาฯ 
แลว้ สภาคริสตจกัรก็จะไม่แตกต่างไปจากสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นองคก์ารของฝ่ายโลก” ดว้ยเหตุน้ี ท่านจึง
รับต าแหน่งเป็นประธานของกองการเผยแพร่เป็นตน้มาจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งชีวติของท่าน 

ความจริงก็ไดป้รากฎแก่สายตาของผูอ่้านแลว้วา่ท่านเป็นบุคคลท่ีปฎิบติังานอนัเด็ดเด่ียว และไม่
ยอ่ทอ้ เป็นผูน้ าท่ีมีก าลงัใจกลา้แขง็ ซ่ึงบางท่านบางคร้ังผูร่้วมงาน และพวกเราคริสตศานสนิกชนบางคน
ก็ไม่ค่อยชอบท่าน แต่เน้ือหาแลว้ ความเด็ดขาดในระเบียบวนิยัและการพดูอยา่งตรง ๆ ชนิดเป็นยาขม
ไม่ใช่หวานหรือยาหอม ก็เป็นประโยชน์ส าหรับคนบางจ าพวกท่ีตอ้งใชค้  าพดูอยา่งนั้นก็เป็นได ้ แต่เท่าท่ี
รู้จกัท่านมาท่านมีความปรีชาสามารถแกไ้ขอุปสรรค และปัญหาเฉพาะหนา้เป็นอยา่งดี และไม่เคยกล่าว
วา่ “ใหเ้ราถอยหลงั” คงเป็นท่ีรู้อยูแ่ก่ใจของบรรดาผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด และเคยร่วมงานมาแลว้ คือเม่ือท่านปัก
ใจจะท าส่ิงใดลงไปโดยท่ีท่านเห็นวา่ดีวา่ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมแลว้ โดยเฉพาะเร่ืองการ
ประกาศ ท่านตอ้งท าใหส้ าเร็จโดยด่วน ถึงแมว้า่จะมีผูท้ดัทาน หรือแสดงความทอ้แทอ่้อนแอใหท้่าน
เห็นก็ตาม ท่านไม่ยอมแพง่้าย ๆ เลย แสดงวา่ท่านมีก าลงัใจเขม้แขง็ จนบางคนเขา้ใจผิดอาจจะทึกทกัเอา
วา่ท่านเป็นคนหวัด้ือหวัร้ัน ชอบบงัคบัใหใ้ครต่อใครท างาน หรือเป็นผูน้ าท่ีเผด็จการไปเสียเลยก็ได ้ ท่ี
แทท้่านตอ้งการใหง้านท่ีเป็นส่วนรวมส าเร็จโดยรวดเร็วนัน่เอง หาไดมี้อคติอยา่งอ่ืนแอบแฝงไม่ 

แต่ละแห่งท่ีไปท าการประกาศเผยแพร่ น าการฟ้ืนฟูน าวิญญาณส าเร็จลง ท่านจะไม่กล่าววา่ตวั
ท่านเป็นคนท าส าเร็จแต่คนเดียว ท่านกล่าววา่งานเก็บเก่ียวเป็นการใหญ่ พระเจา้เท่านั้นเป็นผูใ้ห้เกิดผล 
เราทั้งหลายเป็นแต่เพียงภาชนะท่ีพระองคท์รงใช ้มีตลนัตมี์ความสามารถต่างกนั ผูเ้ทศน์, นกัร้อง, ผูร่้วม
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ทีม, ครูอาจารย ์สมาชิก, ผูป้กครอง, และมคันายก ฯลฯ ก็เป็นคนปลูก รดน ้าพรวนดิน ริดแขนง เป็นคน
จ าพวกเดียวกนั ความแขง็แกร่งของท่านมิใช่แขง็กระดา้ง ท่านไม่อวดตวัแต่ถ่อมใจวา่ ผลของการน าการ
ฟ้ืนฟูเป็นฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
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ตอน 8 อำรมณ์ และเงือ่นไข 

จุดอ่อนของ อจ.พว่ง อรรฆภิญญ ์ คืออารมณ์ท่านเป็นคนโกรธรุนแรง แต่มีเหตุผล แมชี้วติบั้น
ปลายของทา่นก็ยงัร้อนอยู ่ ถา้มีส่ิงไรท่ีจะตอ้งท าร่วมกนั ผูร่้วมงานจะตอ้งท าดว้ยกนัจนเสร็จ มิฉะนั้น
ท่านก็ไล่กลบั คราวต่อไปท่านจะพิจารณาวา่จะเอาคนนั้นไปร่วมดว้ยหรือไม่ท่านก็รู้ตวัเองวา่เป็นคน
โกรธง่าย ถา้โกรธจดัก็จะเงียบไปเฉย ๆ ไม่พดูอะไรทั้งนั้น ถา้ไม่น่ิงก็โครมครามเอาทีเดียว ท่านเขา้ใจดี
วา่การโกรธนั้นเป็นการท าลายสุขภาพและอนาคตของตนเอง 

ท่านพยายามจะไม่โกรธแต่วา่ก็เจอบ่อย ท่านกล่าวไวว้า่หากท่านไม่โกรธเสียอยา่งเดียวท่านจะ
เป็นเทวดา ท่ีกล่าวเช่นน้ีท่านคงรู้ตวัเองวา่เป็นไปไม่ได ้ ท่านไม่อิจฉา, ไม่ยุง่เร่ืองผูห้ญิง, ไม่สนใจสุรา, 
ไม่สนใจบุหรี ฯลฯ ใครจะมาหยบิยืน่ใหท้่าน ท่านก็ไม่เอา แต่ถา้ใครมาหยบิยืน่ความโกรธใหท้่าน ท่าน
รับเอาไวไ้ดง่้าย ความโกรธของท่านไม่เคยเป็นพิษเป็นภยักบัใคร และไม่เสียงาน คงจะเป็นเพราะท่านมี
ความตั้งใจมากจนเกินไปกระมงั เม่ือน ้าเช่ียวมีเรือขวางมกัจะล่ม เขา้ท านองนั้น เร่ืองอารมณ์ของท่านไม่
มีใครถือสาหาความ ท่านโกรธ ท่านเตือน ท่านสั่งสอนเป็นการถูกเสมอ ท่านไม่ไดผ้ดิ ท่าทางขึงขงั 
อารมณ์ดีหากงานประสานกนัอยา่งราบร่ืน การพูดตลกขบขนัท่านจะเป็นตวัชูโรง หากไดอ้ยูใ่นบรรยาย
กาศสนุกสนานนั้น พดูตลกหวัเราะทอ้งคดัทอ้งแขง็เป็นคติไม่หยาบโลน อยา่งไรท่านก็เป็นบุคคลท่ี
เหมือนเรา ๆ ท่าน ๆ วา่กนัในเร่ืองอารมณ์ ส่ิงส าคญัในบทน้ีคงจะตอ้งอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงเง่ือนไขต่าง ๆ 
ท่ีท่านออกไปท าการฟ้ืนฟูน าวญิญาณ ฟังดูเหมือนวา่ปฎิบติัไม่ยาก แต่ถึงคราวท่ีตอ้งปฎิบติัจริง ๆ จึง
รู้สึกวา่ส่ิงท่ีท่านวางเง่ือนไขไวน้ี้ ใครปฎิบติัไดจ้ะพบกบัความส าเร็จและเป็นประโยชน์ส าหรับผูน้ั้นดว้ย 

เงื่อนไขประกำรแรก คือ คริสตจกัรและสถาบนันั้น ๆ จะตอ้งถือความวา่การประกาศน า
วญิญาณเป็นงานส าคญั ทุกแห่งจะตอ้งจดัใหมี้การฟ้ืนใจปีละคร้ังอยา่งนอ้ย โดยก าหนดเวลาล่วงหนา้ไว้
เน่ิน ๆ นานวนัไวเ้ป็นปียิง่ดี เพื่อจะไดมี้โอกาสเตรียมตวัไดม้าก 

ประกำรทีส่อง จะตอ้งใหมี้การฟ้ืนฟูน าวิญญาณถึง 7 วนั แต่ละแห่ง เรียกวา่ “สัปดำห์แห่งกำร
ฟ้ืนใจ” เม่ือถึงวนัก าหนดแลว้ทุกแห่งจะตอ้งมีเวลาส าหรับการฟ้ืนฟูโดยไม่มีขอ้แม ้

ประกำรทีส่ำม จดัตั้งกองอธิษฐานข้ึน คริสเตียนทุกคนจะตอ้งร่วมมือ ใหมี้การอธิษฐานกนันาน
นบัเดือนล่วงหนา้ก่อนการฟ้ืนฟูทุกคนจะปฎิเสธไม่ได ้ มิฉะนั้นท่านถือวา่ขาดฤทธ์ิเดช อธิษฐานอยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง แต่เม่ือถึงเวลาสัปดาห์ฟ้ืนฟูแลว้จะตอ้งอธิษฐานวนัละ 3 คร้ัง อยา่งนอ้ย เชา้ 
กลางวนั และเยน็ ตรงต่อเวลา หากก าหนดอธิษฐานตอน 05.00 น. ทุกคนจะขาดไม่ได ้ มีบางคร้ังคน
หนุ่มต่ืนสายและเก่ียงวา่หนาว ท่านโกรธมาก และท่านก็ท าไดแ้มจ้ะแก่แลว้ จะต่ืนก่อนตี 5 ดว้ยซ ้ าไป 
นอกนั้นมีการอธิษฐานส่วนตวั และเป้า 
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ประกำรทีส่ี่ ทุกคนจะตอ้งมีเป้า จดไวใ้นสมุด และอธิษฐานเพื่อเขาเสมอ ยอมสละเวลาติดตาม
สนทนา และชกัชวนมาเป็นคริสเตียน 

ประกำรทีห้่ำ ตอ้งใหส้ัญญาวา่เม่ือท าการฟ้ืนฟูแลว้ คริสตจกัรนั้น สถาบนันั้น จะตอ้ง
รับผดิชอบเล้ียงดู อบรมผูก้ลบัใจถวายตวัใหม่ต่อไป ท่านถือวา่การติดตามเล้ียงดูเป็นงานส าคญัท่ีสุดของ
คริสตจกัร 

ประกำรทีห่ก ทุกคนตอ้งร่วมมือเป็นอนัเดียวกนันอกจากจะมีเวลาใหก้บัเง่ือนไขทั้งหา้ประการ
ขา้งตน้แลว้ ยงัจะตอ้งมีการร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในทอ้งท่ีนั้นหรือสถาบนันั้น ๆ ท่ีรับเชิญท่านไปท า
การฟ้ืนฟูเขาจะตอ้งสร้างบรรยากาศและสถานการณ์ทุกอยา่งใหเ้ป็นอนัเดียวกนั ไม่แตกแยก จะเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท างานร่วมกนั แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ เช่นการน าประชุมหรือน าโปรแกรมต่าง ๆ 

ประกำรทีเ่จ็ด ใหมี้การรับบพัติศมาทนัทีหลงัจากมีผูป้ระกาศถวายตวัแลว้ เง่ือนไขขอ้ท่ีเจด็เป็น
ปัญหาทัว่ไประหวา่งท่านกบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เท่าท่ีทราบท่านเพิ่งมาเขม้งวดตอนระยะหลงั ๆ เดิมท่าน
ใหมี้การอบรมเสียก่อนจากศิษยาภิบาลหรือเจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัรจึงค่อยรับบพัติศมา ความจริง
เก่ียวกบัการใหบ้พัติศมาเป็นหนา้ท่ีของคริสตจกัรท่ีจะด าเนินการ ไม่ใช่ทีมน าการฟ้ืนฟูน าวิญญาณ 
เพราะบางคริสตจกัรเขามีระเบียบวา่ ผูรั้บศีลจะตอ้งมีการอบรมเสียก่อน 3 เดือน 6 เดือน หรือไม่ก็ตอ้ง
ผา่นการสัมภาษณ์ของคณะธรรมกิจคริสตจกัรจนเป็นท่ีพอใจ 

การใหบ้พัติศมาทนัทีของท่านไดเ้กิดทีเร่ืองขดัอกขดัใจกบับรรดาผูน้ าตามคริสตจกัรต่าง ๆ 
หลายแห่ง ท่านก็โกรธเขา และเขาก็ไม่เห็นดว้ยกบัท่าน เหตุผลของเร่ืองน้ีพอจะจบัเคา้เจตนาของท่านได้
ดงัน้ี 

1) การท่ีใหบ้พัติศมาทนัทีเพราะท่านเคยท าการฟ้ืนฟูน าวิญญาณอยา่งเหน็ดเหน่ือยมาแลว้หลาย
แห่ง แลว้ขาดการติดตาม ไม่เพียงแต่ไม่เอาใจใส่เร่ืองอบรมเท่านั้น แต่ไม่ไดใ้หบ้พัศิมากบัผูเ้หล่านั้นท่ี
กลบัใจดว้ย เป็นตน้เหตุท าใหท้่านคิดแกปั้ญหา โดยใหบ้พัติศมาทนัทีแมจ้ะมีผลเสียแต่ก็มีผลดีมากกวา่
ไม่ใหบ้พัติศมาเลย 

2) ท่านท าตามพระคมัภีร์สอน ท่านยกขอ้พระธรรมข้ึนมาอา้งถึงการใหบ้พัติศมาทนัทีแก่ผูเ้ช่ือ
คือ พระธรรม กิจการ. 2:41, 10:44-48, 16:33-34 

3) ท่านคงจะคิดวา่ท่ีท่านอบรมสั่งสอน 7 วนัของ “สัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจ” ก็เป็นการพอเพียง
แก่เขาเหล่านั้นแลว้ จึงตดัสินใจใหรั้บบพัติศมาก่อนทนัทีแลว้ค่อยใหก้ารอบรมภายหลงั 

4) เช่ือวา่เขากลบัใจเพราะฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
5) และการใหบ้พัติศมาเป็นงานส่วนหน่ึงของทีมน าการฟ้ืนฟ ู
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จากความคิดเห็นเท่าท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และพิจารณากนัอยา่งกวา้งขวางในคริสตจกัรและ
สถาบนัแลว้ รู้สึกวา่จะเป็นคร่ึงต่อคร่ึงท่ีแบ่งรับแบ่งสู้เก่ียวกบัเง่ือนไขขอ้ท่ีเจ็ดของท่าน มีทั้งผลดีและ
ผลเสีย บางแห่งก็รับขอ้เสนอของท่านไดบ้างแห่งก็ไม่ยอมรับ ระยะหลงั ๆ คริสตจกัรส่วนใหญ่จะท า
การอบรมผูถ้วายตวัเสียก่อนแลว้จึงใหบ้พัติศมา 
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ตอน 9 กำรเร่ิมต้นระยะฟ้ืนฟูน ำวญิญำณ 

เป็นการอศัจรรยข์องพระเจา้ต่อการเลือกผูน้ าใหค้ริสตจกัรในประเทศไทยเสียจริง ๆ ตามสายตา
ของคนทัว่ไปจะเห็นวา่คงเป็นไปไม่ไดถ้า้คนอยา่งอาจารยพ์ว่งท่ีมาจากภาคอีสาน ความรู้คงไม่จบ
ประถม 4 แต่อ่านออกเขียนได ้หาญข้ึนมาเป็นนายกสภาคริสตจกัรถึง 4 ยคุ 4 สมยั มีระยะยาวนานท่ีสุด
ในประวติัศาสตร์ของสภาฯ พื้นความรู้ของท่านโลกยอ่มใชไ้ม่ไดส้ าหรับผูน้ า ควรจะไดป้ริญญา บี.เอ. 
หรือ บี.ดี. ทางศาสนาเป็นอยา่งต ่า จะวา่ท่านสอบไดน้กัธรรมตรีในทางคริสตศาสนาก็ไม่เชิง รวมความ
วา่พื้นความรู้ ขั้นเทียบมาตรฐานของท่านไม่มีเลย ท่านเองก็เคยไดก้ล่าวกบัตวัเองวา่ท่านเป็นคนไม่มี
ความรู้ เม่ือพระเจา้ใชท้่าน ท่านก็ท า คร้ังหน่ึงเคยมีลูกศิษยถ์ามท่านวา่ 

“อาจารยค์รับ อาจารยจ์บชั้นไหน?” 
ท่านตอบอยา่งไม่อายและไม่แสดงวา่ท่านโกรธหรือมีปมดอ้ยวา่ “ผมเรียนหนงัสือไม่มีชั้น (ชั้น) 

เรียนแต่ดินสอหินหกัสองแท่ง” ลูกศิษยถึ์งหวัร่อก๊ากในส าเนียงเพี้ยนแปร่งแบบคนอีสานพดูภาษาไทย
กลาง ภาษาของท่านถึงจะใชพ้ดูมาหลายสิบปีก็ยงัอดหลงออกมาเป็นส าเนียงเหน่อไม่ได ้ ท่ีท่านกล่าว
เป็นความจริงทุกประการ สมยัก่อนตอ้งเรียนหนงัสือโดยใชดิ้นสอหินและกระดานชนวนเป็นอุปกรณ์
บนัทึกหดัเขียนอ่าน ภาษาของท่านท่ีใชเ้ก่ียวกบัสรรพนามกบัเพื่อน สนิท ชิดเช้ือส่วนใหญ่เป็นค าสรรพ
นามภาษาโบราณ ๆ เช่น เจา้ ขา้ แก ก่อนอ่ืนท่านผูอ่้านจะตอ้งท าความเขา้ใจกบั อจ. พว่ง เสียก่อนวา่
ท่านไม่ใช่เป็นบุคคลลา้สมยั ท่านเป็นคนปรับปรุงตวัเองเสมอ จดัวา่เป็นผูน้ าท่ีใคร ๆ ควรเอาเยีย่งอยา่ง
อยา่งยิง่ ท่านเองจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ถา้ไดย้นิใครโดยเฉพาะหนุ่มสาววา่ท่านเป็นบุคคลลา้สมยั หรือ
เป็นคนไม่ทนักาล ในขอ้น้ีเห็นจะไม่มีใครเถียง ท่านเป็นคนรอบรู้ เป็นหนอนหนงัสือ สนใจการบา้น
การเมือง มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนท่ีไหนอยา่งไรท่านรู้ สนใจอ่านหนงัสือประวติัศาสตร์และหนงัสือต่าง 
ๆ ท่ีหลวงวจิิตรวาทการไดเ้ขียนข้ึนทุกเล่ม โดยเฉพาะท่านสนใจอ่านประวติัศาสตร์ ชีวติของบุคคล
ส าคญัของโลก วรรณคดี วทิยาศาสตร์ ฯลฯ วนัใดท่ีท่านหยดุจากงาน ท่านจะนอนกลางหอ้งโถงท่ีบา้น 
ซ่ึงจดัไวส้ าหรับส่วนตวั นอนอ่านหนงัสือเงียบ ๆ ตามล าพงั ตอนไหนชอบใจขีดเส้นใตเ้อาไว ้ จดวนั
เดือนปีท่ีอ่านและจดจ าบทนั้นตอนนั้น เร่ืองอะไร ของใคร ท าไม ไดอ้ยา่งข้ึนใจเร่ืองความจดจ าของท่าน
เป็นท่ีหน่ึง เป็นอจัฉริยะบุคคลในดา้นความจ าผูพ้บเห็นจะตกใจวา่ท่านอ่านหนงัสืออยา่งไร สูงกองท่วม
หวัทั้งสองขา้งซา้ยขวากลางหอ้งนั้น ดา้นประวติัศาสตร์ประเทศไทยท่านจดจ าไดดี้ท่ีสุดจะหาใครคนชั้น
ปัญญาชนไปไล่เลียงกบัท่านคงจะกินท่านไม่ลง รองลงไปก็ประวติัศาสตร์ของอเมริกา ขอ้น้ีไดพ้ิสูจน์
ใหเ้ห็นประจกัษม์าคร้ังหน่ึงสมยัท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ไปเยีย่มอนุสาวรียข์องท่าน
ประธานาธิบดี อบัราฮมั ลินคอลน์ ท่านเป็นคนอธิบายเสียเองจนตลอด แทนท่ีผูน้ าเท่ียวฝร่ังคนนั้นจะ
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อธิบาย เขาถึงกบัตลึงงงวา่ท่านไฉนคนแก่ ๆ ซ่ึงพดูภาษาองักฤษก็ไม่ได ้ แต่สามารถรู้ประวติัศาสตร์
บา้นเมืองของเขาดีกวา่เขาหลายสิบเท่า 

เป็นการทรงน าของพระเจา้ท่ียกคนต ่าตอ้ย เสเพล จรจดัมาเป็นคนท่ีใชก้ารได ้ อจ. เปาโลได้
กล่าววา่ 

“แต่พระเจา้ไดท้รงเลือกส่ิงท่ีโลกถือวา่โฉดเขลา 
เพื่อจะใหค้นมีปัญญาไดอ้บัอาย และทรงเลือกส่ิงท่ีโลกถือ 
วา่อ่อนก าลงั เพื่อจะใหค้นมีก าลงัอบัอาย พระเจา้ทรง 
เลือกส่ิงท่ีโลกถือวา่ต ่า และส่ิงท่ีถูกดูหม่ิน........เพื่อ 
มิใหม้นุษยส์ักคนหน่ึงอวดไดเ้ฉพาะพระเจา้” 
    1 โครินธ์ 2: 27-28 
จริงอยูม่าตรฐานการเป็นผูน้ าของสถาบนั, ของโลก, ของประชาชาติจะตอ้งมีความรู้ ยิ่งท างาน

ใหญ่โตเท่าไรจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานการศึกษาในเแขนงวชิานั้น ๆ สูงสุดเท่าท่ีจะสูงได ้ เพื่อสังคมจะได้
ยอมรับนบัถือและมัน่ใจในผูน้ าของตน แต่กบัชีวติของอาจารยพ์ว่งหาไดเ้ป็นดงันั้นไม่ ท่านไม่มี
ปริญญา ไม่เคยเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษา ไม่เคยไดรั้บกล่ินไอของมหาวทิยาลยั แต่ท่านขวนขวายหาวชิา
ความรู้ดว้ยตนเอง ท่านพดูเสมอวา่ “โลกคือมหาวทิยาลยัของฉนั” พระเจา้ทรงใชท้่านใหเ้ป็นผูน้ า
ขบวนการฟ้ืนฟใูจ ฟ้ืนฟูน าวิญญาณทัว่ประเทศไทย นบัตั้งแต่ปี 1947 เป็นตน้มา ท่านเดินทางออกเยีย่ม
เยยีนคริสตจกัรต่าง ๆ ทัว่ภาคใตแ้ละมาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน จนขา้มไปถึงประเทศลาว 

หลงัจากท่ีท่านไดพ้บเอกสารช้ินส าคญัวา่ดว้ย “สัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจ” แลว้ ท่านไดเ้ร่ิมตน้งาน
ของท่านทนัที การปฎิบติังานของท่านพอจะแยกระยะเวลาเร่ิมตน้ออกเป็นขั้น ๆ ไดด้งัน้ี 

ขั้นที่หน่ึงเร่ิมในคริสตจักรก่อน ท่านท าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลอยูก่่อนแลว้ เป็นการง่ายท่ีจะเร่ิม
การฟ้ืนฟูในคริสตจกัร ท่านแน่ใจวา่วธีิท่ีท่านท าน้ีจะเกิดผลดีในคริสตจกัรท่ีท่านรับผิดชอบ หวัหาดท่ี
ควรยดึคือ คริสตจกัรจะสังเกตเห็นไดว้า่ชีวติการงานของท่านถือวา่ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ไหนคริสตจกัร
จะตอ้งเป็นหลกั เป็นศูนยก์ลางในการท างานเป็นศูนยก์ลางแห่งชีวติคริสเตียน คราวเม่ือท่านยา้ยไป
พิษณุโลก ท่านก็ถือวา่คริสตจกัรพิษณุโลกตอ้งเป็นแม่ของงานทุกชนิด ท่านเร่ิมท างานเทศนาฟ้ืนฟูจน
ใหค้รบก าหนด 7 วนั ระยะหลงั ๆ ท่านลาออก ไม่กินเงินเดือน ถูกกีดกนั ถูกฝร่ังออกจดหมายเวยีนไป
ทัว่ประเทศหา้มเก่ียวขอ้งกบัชายผูน้ี้ เพราะเป็นคนหวัด้ือหวัร้ัน ไม่ท าตามกฎเกณฑ ์ ท่ีมิชชัน่วางไว ้ท่าน
ยา้ยไปอยูแ่พร่ท่านก็ยดึคริสตจกัรเป็นหวัหาดท าการฟ้ืนฟูน าวญิญาณอีก ขบัข่ีจกัรยานไปเยีย่มเยยีน ข้ึน
เขาลงดอย แทบเอาชีวิตไม่รอด คนทัว่ไปก็ดูแคลนท่านอีก เขา้ใจท่านผดิ ๆ ตามจดหมายเวยีนนั้นดว้ย 
แต่ท่านไม่เกรงกลวัผูใ้ด หากท่านไดปั้กใจลงไปแลว้ วา่ส่ิงท่ีท่านท านั้นเป็นการถูกตอ้ง หากเป็น
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แผนการของพระเจา้แลว้ มนุษยไ์ม่สามารถจะยบัย ั้งได ้ แต่ท่านก็ท าการฟ้ืนฟูน าวญิญาณท่ีแพร่ไดเ้พียง
คร้ังเดียวเท่านั้น และยา้ยไปราชบุรี ระยะร่อนเร่อยูน้ี่เองท่านยงัคงท างานอยูแ่มว้า่เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง ท่านก็ไม่ไดห้ยดุงาน ยงัคงท าการติดต่อประสานงาน วิง่เตน้หนุนใจ น าการฟ้ืนใจต่อไป แต่ท่าน
ท างานส่วนใหญ่ภายในคริสตจกัร 

ขั้นทีส่องท ำในสถำบัน ไดท้ราบแลว้วา่ท่านถูกเหยยีดหยามนานาประการ ท่านไม่มีโอกาส
เตม็ท่ีในการท างานฟ้ืนฟูน าวิญญาณ คริสตจกัรบางแห่งปิดประตู แต่ท่านก็พยายามจนถึงท่ีสุด เม่ือเห็น
วา่ประตูปิดเปิดไม่ไดแ้น่แลว้ท่านก็จากไป คนสนิทเล่าวา่ อจ.พว่งพดูอยา่งนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่ “ท าไมหนอ
ผูน้ าคริสตจกัรจึงใจแคบหูหนวกตาบอดเช่นน้ี ฉนัอุตส่าห์ท าใหฟ้รี ๆ เงินเดือนเงินดาวนั้นก็ไม่คิด เขายงั
ไม่เอาฉนั” ในเม่ือเขาไม่ตอ้นรับท่านท่านก็ไปท่ีอ่ืน ไปถึงแพร่ถึงเชียง ราย อจ. ทองค า พนัธุพงศ ์จะเป็น
ผูเ้ล่าเหตุการณ์น้ีไดดี้กวา่ใคร ๆ วา่ท่านทุกขย์ากล าบากใจเพียงใดในการขบัเค่ียวกบัผูน้ าในคริสตจกัร 
บางแห่งก็สงสัยท่าน ไม่ไวใ้จท่าน แบ่งรับแบ่งสู้ ท่ีตอ้นรับท่านก็เป็นไปอยา่งแกน ๆ  

ตกมาสมยัท่านเป็นนายกสภาคริสตจกัร โอกาสทอง มาถึงท่านคราวน้ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุด
ในช่วงชีวติของท่านท่ีจะแสดงตวั เตม็ท่ี อยา่งภาคภูมิ สัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจเพิ่งมาเฟ่ืองและดงัระยะน้ี
เอง คนรู้จกัวธีิการของท่านทัว่ไป คู่หูท่ีท  างานใกลชิ้ดท่ีสุดก็ไม่พน้จากท่านอาจารยท์องค านัน่เอง หาก
ไม่ไดท้่านช่วยหนุนก าลงัอยูท่่านคงจะพบอุปสรรคอีกนานาประการ พระเจา้ทรงตระเตรียมบุคคลอยา่ง
อาจารยท์องค ามาช่วยท่านท่ีจะท าการใหญ่ ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่งานขั้นท่ีสองท่ีท าในสถาบนัจะไม่มี
ปัญหาเลยก็หามิได ้ กลบัร้ายไปกวา่ในคริสตจกัรเสียอีก ท่านไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือจากผูน้ าใน
สถาบนัระยะแรก ๆ เอาเสียเลย เขาเปิดประตูตอ้นรับท่านเพราะวา่เกรงใจท่ีท่านเป็นนายกสภาคริสตจกัร 
ฯ เขาตอ้นรับท่านใหท้ าการฟ้ืนฟูภายในสถาบนัโรงเรียนโรงพยาบาล เพราะท่านใชอ้ านาจของสภาฯ 
บวกกบัต าแหน่งนายกบงัคบัท่านก็รู้วา่ท าอยา่งน้ีมนัไม่ดี แต่ท่านไม่มีทางอ่ืน จึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารบงัคบั
ทางออ้มเอาด้ือ ๆ เขาจะพอใจท่านหรือไม่อยา่งไรท่านไม่สนใจเพียงขอใหไ้ดมี้โอกาสท าการฟ้ืนฟูน า
วญิญาณก็สมใจแลว้ 

ผลงานของท่านเป็นอยา่งไร? ผูน้ าเหล่านั้นคาดไม่ถึงวา่วิธีการท่ี อจ. พ่วงท านั้นเกิดผลงาม
เหลือเกิน ทุกสถาบนัทุกแห่งท่ีท่านท าไป มีทั้งครูอาจารยแ์ละนกัเรียนถวายตวัรับเช่ือพระคริสต ์ มีทั้ง
นายแพทย ์ นางพยาบาลถวายตวัดว้ยดวงใจอนัเป่ียมไปดว้ยความเช่ือ ความศรัทธาในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
นบัจ านวนพนั ๆ คน ถา้จะนบัจ านวนหลายสถาบนัมารวมกนั เป็นท่ีปลาบปล้ืมใจของมวลสมาชิกและผู ้
เหล่านั้นท่ียงัไม่เคยรู้ เคยทราบวา่วธีิการน้ีเพิ่งจะเร่ิมมีมาใหม่ ซ่ึงตนเองก็คาดคิดไม่ถึง 

ความกลวัเร่ืองการประกาศเผยแพร่อยา่งโจ่งแจง้ในสถาบนัของผูน้ าประกอบกบัความสงสัย
วธีิการของอาจารยพ์ว่งจึงไม่กลา้จะตอบรับใหมี้การน าฟ้ืนฟูในสถาบนัของตน เม่ือเขาไดเ้ห็นผลดีอยา่ง
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น้ี จึงเปิดประตูใหท้  าการใหญ่ทุกปีเป็นประจ า เขาอา้แขนตอ้นรับ อจ. พว่ง และอาจารยท์องค าอยา่งชนิด
ท่ีไม่ตอ้งมีการทว้งติงเหมือนสมยัก่อนท่ีตอ้งออ้นวอน เขียนจดหมายหลายฉบบัโตต้อบกนัไม่รู้จกั
ส้ินสุด ตอ้งกะเกณฑเ์วลา ไล่จ้ีใหพ้วกครูคริสเตียนมาประชุมอธิษฐานอีก เลยกลายเป็นวา่การฟ้ืนฟูน า
วญิญาณในสถาบนัทัว่ไปของสภาคริสตจกัรฯ เป็นกิจวตัรท่ีตอ้งท า ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่อยา่งใด 
หรือไม่รู้สึกวา่แตกต่างไปจากงานกีฬาแข่งขนัประจ าปี หรือชุมนุมการดนตรีอะไรสักอยา่งท่ีไดจ้ดัใหมี้
ทัว่ ๆ ไป นบัวา่เป็นความส าเร็จกา้วท่ีสองหลงัจากตั้งตน้ไวปี้ 1930 ก่อน ดร. จอห์น ซง เขา้มาท าการ
ฟ้ืนฟูหลายสิบปี 

ข้ันทีส่ำมกำรสร้ำงทมีฟ้ืนฟูน ำวญิญำณ เท่าท่ีเห็นกนัอยูทุ่กวนัน้ี แต่ละปีทางสถาบนัหรือ
คริสตจกัรทัว่ไปไดจ้ดัใหมี้การฟ้ืนฟูน าวิญญาณข้ึนนั้นเป็นผลงานของ อจ.พ่วง บางแห่งออกไป 4 คน
ต่อ 1 ทีม บางแห่ง 3 คน บางแห่งก็มีนกัเทศน์ในทีมถึง 5 คนเป็นตน้ ทางสถาบนัก าหนดใหท้ าการ
เทศนาฟ้ืนใจ 1 สัปดาห์เตม็ ผลงานดีเด่นเช่นน้ีแสดงให้เห็นวา่ท่านเป็นนกัออร์แกนไนเซอร์ผูห้น่ึงท่ีจดั
ระบบงานไดดี้และคงจะปฎิบติักนัสืบต่อไปอีกนานเท่านาน ถึงจะมีการเปล่ียนแปลงบา้งแต่ก็คงไม่ทิ้ง
หลกัท่ีท่านไดว้างแนวการปฎิบติัไว ้ เดิมทางกองเผยแพร่ฯ ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบท าทั้งหมด สถาบนัก็แบ่ง
งานมาท าเสียเอง เช่น ก าหนดเวลาสัปดาห์แห่งการฟ้ืนฟูน าวญิญาณของตนเองแต่ละปีก าหนดเชิญ
นกัเทศน์ผูจ้ะมาท าการเทศนาฟ้ืนฟูเองรวมทั้งค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ดว้ย เรารู้สึกโมทนาพระคุณของพระเจา้ท่ี
ใหก้ารเผยแพร่สามารถเล้ียงตนเองได ้ ในสถาบนัโดยความสมคัรใจ เพราะเห็นวา่วธีิน้ีเป็นวธีิดีท่ีสุดใน
การเก็บเก่ียวผลงานของตนท่ีท าไป ทุ่มเททั้งก าลงัคน ก าลงัใจและก าลงัสติปัญญา ก็เป็นการจ าเป็นอยูท่ี่
ควรจะเก็บเก่ียวผลงานของตนเอง วดังานของตนเองเสียบา้งวา่ตนท าไปตามเป้าหมายนั้น พบ
ความส าเร็จก่ีมากนอ้ย 

ท่านเนน้และเตือนผูน้ าตามสถาบนัต่าง ๆ ขั้นเด็ดขาดและรุนแรงถึงการประกาศเผยแพร่อยา่ง
ไม่เกรงใจถึงแมเ้ขาจะเป็นผูใ้ดวา่ “หากสถาบนัท่ีอยูใ่นวงการของคริสตจกัรไม่ท าการประกาศเผยแพร่
แลว้ ก็ควรจะยบุกิจการเสีย เลิกใชช่ื้อวา่สถาบนัน้ีเป็นของคริสเตียน ควรเป็นการคา้หรือองคก์ารของ
โลกธรรมดาไป” เหตุท่ีมีสถาบนัโรงเรียนหรือโรงพยาบาลนั้น ไม่เพียงจะท าการสงเคราะห์ผูอ่ื้นเท่านั้น
แต่อยา่งเดียว เป้าหมายปลายทางท่ีส าคญัคือการประกาศเผยแพร่ นอกเหนือจากความจ าเป็นของการน า
ฟ้ืนฟูในโรงเรียนแลว้ ท่านยงัไดต้ระหนกัใจถึงการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ เช่น 

1) ตอ้งมีครูอาจารย,์ แพทย ์ , พยาบาล ท่ีเป็นคริสเตียนให้มากท่ีสุด มีความรู้ วุฒิ และคุณภาพ
การสอนดี 

2) สถาบนัของคริสเตียนตอ้งดีเด่นกวา่ทุกดา้น ไม่วา่การบริหาร, บริการ และสวสัดิภาพของ
คนงานทัว่ไป 
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3) ตวัอาคารและทรัพยสิ์นตอ้งมัน่คงทนักาลสมยั 
4) ทุกสถาบนัตอ้งมีโครงการผลิตผูน้ าของตนเองให้เพียงพอกบัความตอ้งการของงาน 
5) สถาบนัต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร ตอ้งช่วยใหค้ริสตจกัรเล้ียงตนเองไดใ้นดา้น

เศรษฐกิจ 
6) ตอ้งมีคนท างานศาสนาเต็มเวลาในสถาบนัทุกระดบั 
7) ควรท าการประสานงานระหวา่งสถาบนัต่าง ๆ ร่วมกนัอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทุก

สถาบนัเป็นอวยัวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายอนัเดียวกนั มิควรถือวา่สถาบนัของฉนัดีกวา่คนอ่ืน แทนท่ี
ตนเองจะภูมิใจอยา่งนั้นควรคิดช่วยกนัและกนัจะเป็นการท่ีถูกตอ้งกวา่ 

8) มิชชนันารีท่ีเป็นภราดรร่วมงานในสถาบนัต่าง ๆ แมว้า่เขาจะสลายตวัแลว้ก็ตาม อยา่ไดมี้การ
ขีดขั้นแบ่งชั้นวรรณะ แต่ให้มีความเคารพซ่ึงกนัและกนัในทางสิทธิหนา้ท่ี สังคมนิยม โรงเรียนท่ีมีฝร่ัง
สอนนัน่ก็ถือวา่เป็นเกียรติอยา่งหน่ึง และท่ีส าคญัอยา่ไดถื้อวา่มิชชนันารีเป็นศตัรูเขาเป็นคนท่ีมีบุญคุณ 
เคยมาเป็นบิดาแห่งการเผยแพร่ฯ เคยมาเป็นอาจารย ์และปัจจุบนัมาเป็นเพื่อนกนัแลว้ ก็ควรใหเ้กียรติซ่ึง
กนัและกนัตามท่ีเห็นควร 

9) ผูน้ าทุกสถาบนัตอ้งเป็นคริสเตียน 
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ตอน 10 กำรสร้ำงมติรกบัสังคม 

ด้ำนกฬีำ 

ตลอดชีวิตของท่านไดช่ื้อวา่เป็นนกัเทนนิสตวัยง เป็นกีฬาชนิดเดียวท่ีท่านชอบท่ีสุด
นอกเหนือไปจาก การชมมวยไทย ในทางโทรทศัน์ จากการเล่นกีฬาเทนนิสน้ีเองเป็นท่ีเร่ิมตน้การสร้าง
มิตรกบัสังคมทุกแห่งท่ีท่านไป ท่านจะเขา้แข่งขนักบัขา้ราชการ, วงการสมาคมพอ่คา้, สโมสรของ
องคก์ารต่าง ๆ และเป็นตวัแทนของจงัหวดัเขา้แข่งขนัชิงถว้ยกีฬาเทนนิสส่วนภูมิภาคดว้ย 

สมยัอยูเ่พชรบุรีท่านเล่นเทนนิสจนเป็นท่ีรู้จกักบัขา้ราชการทัว่ไป สืบสาวราวเร่ืองไป จนไป
ท างานจงัหวดัแพร่ ลงสนามเล่นเทนนิสพบสาวสวยช่ือ พนัธลี ในสนามแข่งขนั จะชนะหวัใจของเธอมา
เป็นภรรยาคู่ชีวิต ผูเ้ขียนใคร่เรียกวา่การเล่น “เทนนิสบรรลือโลก” นอกจากควา้ถว้ยแชมป์เป้ียนมาครอง
หลายใบสมยัอยูร่าชบุรีแลว้ ยงัก าหวัใจคุณพนัธลีภรรยาคนโปรดของท่านดว้ย 

ท่านเป็นคนมีสุขภาพแขง็แรง วอ่งไว มีสติปัญญาปราดเปร่ืองมีไหวมีพริบทนัผูอ่ื้น ถา้มิฉะนั้น
ท่านคงเอาชยัชนะมาไม่ไดห้ลายคร้ังจนเป็นท่ีรู้จกักนักระฉ่อนในวงราชการ และก็เป็นไปอยา่งราบร่ืน
ดว้ย ขนาดเป็นคนใกลชิ้ดกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี มีสารทุกขสุ์ขดิบท่านจะตอ้งมาขอค าปรึกษา
แนะน า แมก้ระทัง่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีประจ าจงัหวดัยงัมาขอความคิดเห็นจากท่าน ท่ีสุดผูไ้ดรั้บ
ต าแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีสมยันั้นก็คือคนท่ีเป็นเพื่อนของอาจารยพ์ว่ง จากการผกูมิตรกบับุคคล
ทัว่ไปท่ีกล่าวมาโดยยอ่น้ี ท่านจึงมีโอกาสมีการประกาศเผยแพร่ฯ และฟ้ืนฟูน าวิญญาณไดเ้ตม็ท่ี สมยั
สงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีราชบุรีเกือบจะไม่มีการเพง่เล็งเลยก็วา่ได ้ เพราะขา้ราชการทุกระดบัท่านรู้จกั
คุน้เคยมาก่อน และเม่ืออาจารยพ์ว่งเปิดการนมสัการ เทศนาสั่งสอนและน าขบวนการทางดา้นศาสนา 
พวกขา้ราชการก็เพิกเฉยเสีย เพราะรู้วา่ท่านคือใคร ไม่เป็นพิษเป็นภยัต่อทางการเมือง ทั้งไดแ้สดงตนเอง
วา่เป็นคริสเตียนชนิดใด 

“ท่านทั้งหลายเป็นตวัหนงัสือของเราจารึกไวท่ี้หวัใจของเราซ่ึงคนทั้งปวงรู้จกัและไดอ่้าน ท่าน
ทั้งหลายปรากฏเป็นหนงัสือของพระคริสตแ์ลว้ ซ่ึงเราไดแ้ต่งไว,้ 

มิไดเ้ขียนดว้ยน ้าหมึก, แต่ไดเ้ขียนดว้ยพระวิญญาณ 
ของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่และไดเ้ขียนดว้ยพระ 
วญิญาณ ของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่และมิได ้
เขียนท่ีแผน่ศิลา, แต่ไดเ้ขียนท่ีแผน่เน้ือซ่ึงเป็นหวัใจ 
2 โครินธ์ 3:2-3 
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เร่ืองท านองน้ีผูท่ี้จะเล่าไดดี้คือคุณอดุลย ์ สิงหเนตร ทนายความชั้นหน่ึง ท่ีปรึกษาของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ไดเ้คยรู้จกักบั อจ. พว่งมาก่อนสมยั อจ. เจริญ สกุนกนั เป็นศิษยาภิบาล
คริสตจกัรท่ี 2 มาก่อน เคยเชิญ อจ.พว่งมาเทศนาเสมอในกรุงเทพฯ ถา้ท่านจะตอ้งมีธุระมากรุงเทพ พอ
สงครามอินโดจีนก่อตวัข้ึน คุณอดุลยไ์ปประจ าการทางราชการทหารท่ีกองพนัทหารราชบุรี ขณะท่ีอยู่
ในกรมทหารทา่นส่งจกัรยาน 1 คนัใหคุ้ณอดุลยใ์ชข้บัข่ี วนัอาทิตยจ์ะข่ีไปฟังอาจารยพ์ว่งเทศนา ตอน
นั้นไม่ใช่เป็นการเทศนาในโบสถ ์ เพราะสถาบนัขององคก์ารคริสตศาสนาถูกสั่งปิดหมดแลว้ ท่านตอ้ง
ใชห้อ้งเล็ก ๆ ท าการ ภรรยาเป็นเอเยน่ตจ์  าหน่ายจกัรเยบ็ผา้ และอาหลัย่จกัรเยบ็ผา้อาจารยพ์ว่งเองไม่มี
เงินเดือนและยงัคงท าการอยูอ่ยา่งเขม้แขง็ 

ความเป็นจริงท่านเก่ียวขอ้งกบับุคคลทัว่ไปเพราะตอ้งการใหค้ริสตจกัรเป็นท่ียอมรับของสังคม
ทัว่ไป และใหเ้ขาเกิดทศันคติท่ีดีต่อคริสตศาสนา ซ่ึงจะยงัผลประโยชน์ใหก้บัคริสตจกัรในโอกาสต่อไป
ในอนาคต การท่ีท่านสนิทสนมกบั ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นพิเศษ สาเหตุสืบเน่ืองมาจาก
ท่านไดรู้้จกักบัท่านผูห้ญิงละเอียดก่อนสมยัท่ีคุณผูห้ญิงละเอียดเป็นครูสอนอยูท่ี่โรงเรียนมิชชนันารีท่ี
พิษณุโลก ช่ือโรงเรียนผดุงนารี ฯพณฯ จอมพล ป. ยงัเป็นนายร้อยทหารปืนใหญ่ซ่ึงอยูติ่ดกบัโรงเรียน
โรงเรียนผดุงนารี ภายหลงัท่านทั้งสองเกิดรักชอบกนัจนไดแ้ต่งงานและด ารงต าแหน่งเป็นผูน้ าของ
ประเทศชาติ อจ. พว่งก็เขา้มาท าหนา้ท่ีนายกสภาฯ ในกรุงเทพฯ และไดไ้ปมาหาสู่กนับ่อย ๆ และมี
หลายคร้ังท่ีจอมพล ป. มาร่วมพิธีเปิดประชุมหรืออาคารทางองคก์ารสภาคริสตจกัรการท่ีมีผูใ้หญ่จาก
รัฐบาลมาร่วมพิธีใหเ้กียรติในวนัส าคญั ๆ ดงักล่าวนั้นไม่ค่อยมีมากนกั คร้ังแรกวนัฉลองครบรอบร้อยปี
มีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 7 มาท าพิธีเปิด คร้ังท่ีสองประชุมคริสตศาสนาสากล 
ท่านผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินมาท าพิธีเปิด คือกรมพระชยันาภาฯ คร้ังท่ีสาม ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูล
สงครามมาท าพิธีเปิดอาคารท่ีท าการรวมของคริสตจกัรในประเทศไทยไดแ้ก่ตวัตึกสภาฯ ท่ีตั้งอยูถ่นน
ประมวล ปัจจุบนั ซ่ึงท าการเปิดเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน ค.ศ. 1954 ดงัขอ้ความท่ีเป็นค ากล่าวของ อจ. พว่ง
ดงัต่อไปน้ี 

ค ากล่าวของนายกสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
26 มิถุนายน 1954 

เวลา 8.30 น. 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี, ท่านผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงคราม อาจารยฮ์อเรส ดบับลิว. ไรเบิร์น และ

ท่านผูมี้เกียรติ ทั้งหลาย 
วนัน้ีขา้พเจา้รู้สึกยนิดี และรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิง่ ท่ีสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดรั้บใน

วนัน้ี ในรอบ 125 ปีท่ีไดผ้า่นพน้ไปนบัตั้งแต่คริสตศาสนาไดเ้ขา้มาสู่ประเทศไทยของเราจนกระทั้งบดัน้ี 
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วนัน้ียอ่มนบัวา่เป็นวนัอนัส าคญัอยา่งมากมายในประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรในประเทศไทย อนันบัวา่
เป็นงานเร่ิมตน้ช้ินหน่ึงท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลงานในวนัน้ี คือเราไดมี้ตึกอ านวยการของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยขั้นแลว้อยา่งสมบูรณ์ ตามความมุ่งหมายของเราท่ีไดป้รารภปรารมมานานแลว้ และวนัน้ี 
เราก็ไดมี้แลว้ตามความประสงค ์ เพื่อเราจะไดส้ถานท่ีไวท้  าการงานของเราอยา่งถาวรสืบต่อไป ความ
จริงเรามีโรงเรียนหลายโรงเรียนสร้างข้ึน ส าหรับอนุชนหญิงชายจะไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีศึกษาอยา่ง
สมบูรณ์ เรามีโรงพยาบาลเพื่อช่วยบรรเทาทุกขผ์ูท่ี้ป่วยเจบ็ ดว้ยสุดความสามารถและก าลงัของเราท่ีจะ
จดัได ้ เพื่อเป็นการสาธารณกุศลแก่ปวงชนทั้งหลาย โดยมิไดเ้ลือกชั้น วรรณะ หรือความมีความจน แต่
ไดพ้ยายามช่วยเหลือตามก าลงัท่ีเราจะสามารถช่วยได ้ บดัน้ีเราก็มีสถานท่ีท าการงาน อนัเป็นส านกังาน
กลางของสภาคริสตจกัรฯ ข้ึนแลว้ นบัวา่ในรอบ 125 ปีน้ี วนัน้ีเป็นวนัอนัส าคญัยิ่งของพวกเราชาว
คริสตศาสนิกชน 

ทรัพยท่ี์น ามาใชใ้นการก่อสร้างน้ี ยอ่มมาดว้ยหลายทาง เช่น (1) บอร์ดมิชชัน่ฯ ในอเมริการช่วย
เราบา้ง (2) เหล่าศาสนิกชนช่วยกนับา้ง (3) ผูมี้ใจดีใจคอกวา้งขวาง ท่ียงัไม่ใช่คริสตศานนิกชนช่วยเรา
บา้ง (4) และรัฐบาลไทยช่วยบ ารุงสภาฯ เป็นปี ๆ อีกดว้ย เงินน้ีเองช่วยกนัคนละเล็กละนอ้ย จึงเป็นตึก
อาคารอนัระโหฐานข้ึนไดข้า้พเจา้ขอขอบคุณท่านทั้งหลายในท่ีน้ี และทั้งผูท่ี้ไม่ไดมี้โอกาสมาในท่ีน้ีอีก
ดว้ย เพราะวา่บางคนก็อยูไ่กลมาก ไม่สามารถจะมาได ้

ตึกอ านวยการน้ี เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นคร่ึง สูง 12 เมตรกวา้ง 8 เมตร ยาว 24 เมตร 
สร้างเสร็จในเวลา 10 เดือน ราคา 880,000 บาท โดยบริษทัประสารศิลป์ เป็นผูรั้บเหมาท าการก่อสร้าง
ตึกหลงัน้ี ความจริง บริษทัประสารศิลป์น้ี ให้ราคายอ่มเยาพอสมควร และใหค้วามสะดวกในการ
ก่อสร้างอยา่งดีมาก ประกอบกบัผูจ้ดัการเป็นผูมี้จิตใจศรัทธาและอ่อนโยน รู้จกักนัมาแต่ก่อนแลว้ดว้ย
งานการก่อสร้างจึงไดด้ าเนินไปดว้ยดีทุกประการ ขอขอบคุณบริษทัประสารศิลป์ ไวใ้นท่ีน้ี 

ความจริงการคิดก่อสร้างตึกอาคาร ส าหรับเป็นท่ีท างานของสภาคริสตจกัรน้ี พวกเราไดคิ้ด
พิจารณาจดักนัมาหลายปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 นั้นรู้สึกวา่เร่ิมจดักนัเป็นล ่าเป็นสัน คือไดต้ั้งกรรมการจดัการ
ก่อสร้างไวท้นัที มีศาสนาจารยเ์ล็ก ไทยง เลขาธิการสภาฯ อาจารยเ์จริญ วชิยั อาจารยผ์ูจ้ดัการของ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัเป็นกรรมการ มีนายสุธี คุณานุกร ผูจ้ดัการและอ านวยการของบริษทั 
อุตสาหกรรมสบู่จุฬา เป็นกรรมการ อาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ ์ แห่งบริษทัโมชดารา และศาสนาจารยเ์มือง
ใจ ชยันิลพนัธ์ุ เป็นกรรมการ และแต่งตั้งใหข้า้พเจา้เป็นประธานของกรรมการก่อสร้างน้ีดว้ย มาจน
บดัน้ี ค.ศ. 1954 ตึกอาคารอนัส าคญัของสภาคริสตจกัรฯ จึงไดส้ าเร็จ ดงัท่ี ท่านทั้งหลายไดเ้ห็นอยูใ่น
เวลาน้ี 
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แบบแปลนของอาคารน้ี เป็นความคิดเห็นของ ดร. รอย. แอล. ไคร้ตนั นายช่างสถาปนิกของ
มิชชัน่ฯ เป็นผูใ้หค้วามคิดความเห็นก่อนท่ีท่านจะออกไปอเมริกา แมเ้ม่ือทราบวา่พวกเราอยากได้
แผนผงัน้ีจริง ๆ ท่านก็จดัการท าร่างให ้ พร้อมกบัค าช้ีแจง แต่เน่ืองดว้ยรับเกษียณอายใุหอ้ยูใ่น
สหรัฐอเมริกาต่อไป โดยไม่กลบัมาประเทศไทยอีกคณะกรรมการจึงไดข้อร้องให ้ดร. เอมอส จงั เป็นผู ้
พิจารณาจดัท าแผนผงัตามนโยบายเดิมต่อไป ท่านนายช่างสถาปนิกผูน้ี้เป็นผูท้  าจริงท าจงัคนหน่ึง ไม่
ยอมอ่อนขอ้อ่อนมือเลย ช่วยเราอยา่งเห็นใจ เม่ือเราเห็นแผนผงัออกมาเช่นน้ี ก าลงัใจของเราก็ยิง่เกิดมี
มากข้ึน จึงไดพ้ยายามจดัหาก าลงัทรัพยต่์อไป จนส าเร็จมาน้ี ขอขอบคุณท่าน ดร. เอมอส จงั ไวใ้นท่ีน้ี 
เกือบจะวา่ไดว้า่ ท่านผูน้ี้มาช่วยดูแลงานของเราโดยไม่คิดมูลค่าอะไรเลย ท าใหเ้ป็นการกุศลแท ้ๆ 

ความส าเร็จน้ี ก็คือความพร้อมเพรียงสามคัคีของเรานัน่เองแมจ้ะเป็นเงินจ านวนมากมาย
ส าหรับพวกเรา แต่กิจการก็ไดด้ าเนินไปดว้ยน่าช่ืนใจ จนส าเร็จเรียบร้อย จริงอยู ่ เรายงัตอ้งการเคร่ือง
ประกอบหอ้ง ประกอบส านกังานบา้ง เป็นของธรรมดา แต่ตวัตึกอาคารนั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตาม
แผนผงัของเราท่ีจดัไว ้

บดัน้ี เรามีตึกอาคารอนัใหญ่โตระโหฐาน เป็นหลกัเป็นฐานอนัมัน่คงแลว้ กิจธุระอนัใหญ่ต่อไป
ก็คือจะจดัรับมอบโอนการงานและกิจการทรัพยส์มบติัของศาสนสมบติั อนัท่ีมิชชัน่ มีจุดประสงคจ์ะ
มอบโอนใหเ้รา ไดส้ าเร็จตามท่ีเราไดย้ืน่ความประสงคร้์องขอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอยูแ่ลว้นั้น เพื่อ
สภาคริสตจกัรของเราจะเป็นนิติบุคคลอนัสมบูรณ์อยา่งเช่นศาสนาอ่ืน ๆ เช่น โรมนัแคธอลิค, อิสลาม 
เป็นตน้ 

ความจริง กิจการงานของสภาคริสตจกัรฯ และมิชชัน่ฯ ไดด้ าเนินมาเป็นเวลา 125 ปีได ้ก็นบัวา่
เป็นมาดว้ยความเรียบร้อยดีทุกประการ แมว้า่กิจการงานของเราจะไม่โลดโผนรวดเร็ว แต่ก็ไดมี้อุดมคติ
ท่ีจะช่วยในงานดา้นจิตใจ ใหม้ัน่คง และเพื่อความมัน่คงของประเทศไทยของเรานัน่เอง ทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีสภาคริสตจกัรฯ ก็ดี ทางมิชชัน่ฯ ก็ดี เม่ือไปติดต่อกบัทางราชการก็ไดรั้บความสะดวก ความรวดเร็ว
ความเอ้ือเฟ้ืออยา่งดีมาก ดว้ยความร่วมมือร่วมใจอนัดีอยูแ่ลว้เสมอมาจนบดัน้ี จึงขอขอบพระคุณรัฐบาล
ไทยไวใ้นโอกาสน้ีอีกดว้ย 

บดัน้ี ก็เป็นศุภมงคลฤกษแ์ลว้ ขา้พเจา้ขอเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นค าขวญัและท าพิธี
เปิดป้ายตึกอ านวยการของสภาฯ ณ บดัน้ี 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสองท่านหาไดห้ยดุชงกัลงตอนท่ี ฯพณฯ จอมพล ป. ถูกปฎิวติั และ
ตอ้งไปพ านกัอยูต่่างแดนก็หาไม่ คราวท่ี อจ. พว่งเดินทางไปต่างประเทศปี 1958 ยงัไดแ้วะไปเยีย่มท า
ความ 
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เลขาธิการบอร์ดเพรสไบทีเรียนอเมริกาไดม้อบสาส์นใหแ้ก่สภาคริสตจกัร 
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อาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์ไปเยีย่มจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ท่ีบา้นพกัประเทศญ่ีปุ่น ปี 1958 

 
เคารพ จอมพล ป.ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงระยะนั้น ฯพณฯ ไม่ตอ้งการพบปะกบัใคร แมว้า่เป็นคน

ไทย เพราะความช ้าชอกใจคราวปฎิวติั ขออยูต่ามล าพงัเงียบ ๆ อจ. พว่งไดสื้บเสาะหาท่ีอยูจ่นพบ ถึง
ประตูบา้นพกั ฯพณฯ ก็ยืน่นามบตัรผา่นคนยามน าไปให ้ฯพณฯ อจ. พว่งก็ไม่แน่ใจวา่จะไดพ้บหรือไม่ 
จึงคอยรอฟังค าสั่งอยูส่ักครู่ ฯพณฯ ท่านกล่าวกบั อจ. พว่งคือ “น่ีถา้ไม่ใช่เป็นอาจารยผ์มจะไม่ใหพ้บ ผม
อยากอยูเ่งียบ ๆ” โดยปกติ ฯพณฯ ท่านจะไม่ยอมเปิดประตูตอ้นรับใครง่าย ๆ ท่ีไปจากประเทศไทย 
คราวน้ี ฯพณฯ ท่านกลบัใหก้ารตอ้นรับอยา่งดี ทั้งสองนัง่สนทนากนัเป็นเวลานาน จึงลากลบั 

ทางดา้นองคก์ารศาสนาท่ีฝ่ายรัฐบาลจดัข้ึนท่ีเรียกวา่ กรมศาสนานายฟุ้ง ศรีวจิารณ์ เป็นอธิบดี
สมยันั้น ท่านก็สนิทสนมกบัท่านอธิบดีอีกเช่นกนั เป็นท่ีรักใคร่กนัจนถึงออกจดหมายเป็นทางการให้
ความสะดวกแก่ อจ.พว่งก่อนหนา้ท่ีจะเดินทางไปรอบโลก โดยออกจดหมายแนะน าตวัไปยงัสถานทูต
ไทยในประเทศต่าง ๆ ทุกแห่งท่ีผา่น เป็นการใหเ้กียรติอยา่งสมคัรใจ และตอนผา่นประเทศเกาหลีแม่ทพั
ไทยประจ าการอยูท่ี่นัน่ไดจ้ดัทหารเดินขบวนเป่าแตรตอ้นรับ มีเวทีใหย้นืคู่กบัแม่ทพั เพื่อจะยนืให้
โอวาทแก่ท่ีประชุมใหญ่ของทหาร มีทหารขบวนยาวเหยยีดเดินสวนสนามผา่นท่ีท่าอากาศยาน ณ เมือง
เซอูล เร่ืองท านองน้ีก็ยงัไม่เคยมีใครกล่าวขวญัถึงวา่มีสมยัใดท่ีนายกสภาฯ ไดรั้บเกียรติเท่ากบัท่ี อจ. 
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พว่งไดรั้บคราวน้ี ในกระเป๋าเดินทางของ อจ. พว่ง ยงัมีจดหมายแนะน าตวัอีกหลายสิบฉบบัท่ีมีขอ้ความ
เหมือนกนัเป็นภาษาองักฤษ ดงัท่ีปรากฏอยูก่บัตาของท่านขา้งล่างน้ี เป็นส่ิงท่ีไดรั้บความกรุณาจากท่าน
อธิบดีฟุ้ง ศรีวจิารณ์ต่อ อจ. พว่ง ไม่วา่จะไปท่ีแห่งใด หากเป็นการติดต่อทางวงราชการแลว้จะไดรั้บ
ความสะดวกอยา่งมาก เพียงยืน่จดหมายแนะน าตวัของอธิบดีใหเ้ท่านั้น 

 

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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แต่ในเวลาเดียวกนัท่านก็เป็นคนตวัตั้งตวัตี หากไม่ไดค้วามยติุธรรมจากสังคม ยิง่เป็นการให้
เกียรติกบัพระเยซูคริสตด์ว้ยแลว้ เช่น คร้ังหน่ึงโรงสวดของคนโรคเร้ือนท่ี อ.แม่ทะ จ. ล าปาง มีไม้
กางเขนสูงตระหง่านเด่นเป็นสัญญลกัษณ์แห่งความรักของพระเจา้ ถูกอิทธิพลหนุนหลงัจนถึงขนาด
ชาวบา้นปลดเอากางเขนของพวกคริสเตียนกลุ่มนั้นลง อจ. พว่งท่านตอ้งวิง่เตน้นานถึง 10 เดือนกวา่
กรณีจะยติุและน ากางเขนข้ึนไปติดใหม่ แสดงให้เห็นวา่ท่านเป็นนกัฟ้ืนใจท่ีมีความจงรักภกัดีต่อพระเจา้ 
เป็นนกัสู้อยา่งทรนงถา้ตนไม่ไดรั้บความยติุธรรม คราวใดเม่ือท่านผา่นไปล าปางท่านจะแวะเยีย่มโรง
สวดของคนโรคเร้ือนท่ีแม่ทะ บ่อย ๆ  

วญิญาณแห่งนกัฟ้ืนใจมีบทบาทอยา่งไรในสายตาของวงการคริสเตียน และสังคมภายนอกแต่ท่ี
ไม่ไดก้ล่าวก็มีอีกมากมายวา่ ท่านไดผ้กูมิตรกบัคนอ่ืน ๆ อยา่งไร และเป็นผลดีอยา่งไรกบัองคก์าร
ศาสนาท่านมิไดต้ั้งหนา้ตั้งตาแต่จะท าการฟ้ืนใจน าวิญญาณอยา่งเดียว แต่การฟ้ืนใจจะส าเร็จไดจ้ะตอ้ง
ประกอบดว้ยงานหลายประเภท การประชาสัมพนัธ์ติดต่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้นนั้น บรรดา
เยาวชนของคริสตจกัรควรเอาเป็นแบบอยา่ง พระเยซูคริสตเ์สด็จมาในโลกตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 
เป็นปรากฏการณ์ใหญ่และอศัจรรยย์ิง่ พระเจา้ยอมเปิดเผยพระองคเ์อง โดยส่งพระบุตรองคเ์ดียวของ
พระองคม์าในโลกคลุกคลีกบัคนสามญัชนคนผดิคนบาป พระองคมี์ชีวติเพื่อคนอ่ืน เพื่อสังคมพระองค์
มิไดเ้ก็บพระองคเ์องไวถื้อวา่บรสุทธ์ิ ฉะนั้นผูน้ าคริสตจกัรก็ควรจะเรียนจากพระเยซูคริสต ์ ในดา้นการ
สร้างมิตรกบัสังคม ถา้อยา่งนั้น เราจะเป็นพยานถึงความรักของพระเจา้กบัใครได ้ หากเราไม่เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลในสังคม พระเจา้ทรงรักโลก โลกท่ีพระองคท์รงกล่าวก็คือสังคมของมนุษย ์ เพื่อนบา้นท่ีอยู่
ลอ้มรอบตวัเรา 

บางคนกลวัวา่เม่ือมีการเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นแลว้จะกลายเป็นคนเสียคนไป คนในสังคมก็ด่ืมสุรา 
สูบหร่ี ฯลฯ จริงอยูเ่ป็นการยากท่ีจะปรับปรุงตวัเองใหส้ามารถเขา้ถึงสังคมได ้ โดยทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราไม่
รู้สึกวา่มีก าแพงเกิดข้ึนเพราะการเป็นคริสเตียนท่ีดีของเรา แต่ท าไม อจ. พว่งผูมี้ความรู้ประถม 4 จึงยงั
สามารถปกครองตวัเองเอาตวัรอดจากสังคมได ้ ท่านไม่สูบหร่ี ไม่ด่ืมสุรา หรือท าอะไร ๆ ท่ีขดัต่อน ้า
พระทยัของพระเจา้ตามแบบท่ีสังคมเขาประพฤติเขาท ากนั ท่านกลบัมีเพื่อนมากมายทัว่ประเทศทัว่โลก 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบับางคนท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์มากกวา่ มีปริญญา การศึกษาและฐานะดี กลบัเอาตวั
ไปจมเสียในสังคม ฉะนั้นเร่ืองของท่านจึงควรเป็นบทเรียนท่ีดีอยา่งยิง่ส าหรับการรักษาชีวติใหย้งัคงอยู่
ในความเช่ือ เป็นจริยธรรมท่ีจะใหอ้ยูใ่นสังคมทุกระดบัชั้น โรงอบอาบนวด สถานเริงรมย ์ บริการทาง
เน้ือหนงัของบรรดาพอ่คา้ต่างชาติหวัใสทั้งหลายก าลงัระบาดอยูด่าษด่ืน จะท าอยา่งไร เพื่อเราทั้งหลาย
จะเป็นบุคคลท่ีไดช่ื้อวา่สร้างมิตรท่ีดีกบัสังคมได ้เป็นกระบอกเสียงแห่งความรักพระเจา้ 
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เน่ืองจากท่านสามารถเขา้ถึงสังคมทุกระดบัชั้นจากชนชั้นต ่าจนถึงผูบ้ริหารสูงสุดของประเทศน้ี
เอง ท่านจึงไดรั้บความสะดวกเท่ากบัเป็นโอกาสทองของท่าน ไม่วา่จะไปท าการฟ้ืนฟูน าวญิญาณท่ีใด
ไม่มีใครเขา้ใจผดิในวงราชการ และถา้มีปัญหาเก่ียวกบัผูป้ระกาศถูกจบัในขอ้หาต่าง ๆ ท่านก็สามารถจะ
ใหค้  าแนะน าในเร่ืองคดีคนนั้นได ้
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ตอน 11 ควำมคดิคริสตจริยธรรมและศำสนศำสตร์ 

อจ.พว่ง อรรฆภิญญ ์ มีความคิดเป็นของตนเองมากกวา่จะไดมี้โอกาสเรียนรู้เร่ืองศาสนศาสตร์
ของผูอ่ื้นอยา่งกวา้งขวาง เพราะท่านไม่สามารถจะอ่านภาษาอ่ืนไดน้อกจากภาษาไทย และต าราศาสน
ศาสตร์ท่ีเป็นภาษาไทยก็มีจ  านวนนอ้ย โรงเรียนพระคริสตธรรมเพชรบุรีสมยันั้นไดปู้พื้นความรู้แก่ท่าน
ในดา้นไหนก็ยากท่ีจะเดาได ้ ส่วนความรู้ เจนจดัพระคมัภีร์เดิมและใหม่นั้น นบัวา่ท่านจดจ าเร่ืองราวได้
อยา่งดีและแม่นย  าสามารถน ามาประติดประต่อกนัไดเ้ป็นเร่ืองราว ท่านไดรั้บการทรงน าจากพระ
วญิญาณโดยตรงท่ีสามารถจะท าการเทศนาฟ้ืนใจทัว่ประเทศ ประกอบกบัท่านเป็นนกัอ่านมิใช่นกัเขียน
จึงไม่สามารถรู้ระบบวา่ดว้ยศาสนศาสตร์และคริสตจริยธรรมเป็นรูปหนา้ตาอยา่งไร เท่าท่ีสังเกตจากค า
เทศนาและสนทนาธรรมทัว่ไปแลว้ ท่านจดัอยูใ่นจ าพวกเดียวกบัศาสนศาสตร์ของ ดร. คาร์ล มาร์ท 
นกัศาสนศาสตร์ชาวสวสิเซอร์แลนดคื์อท่านไม่ทิ้งหลกักิตติคุณ ไม่วา่ท่านจะสอนจะกล่าวถึงเร่ืองอะไร 
ท่านจะตอ้งอา้งถึงพระเยซูคริสต ์ มีพระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางในค าสอนของท่าน ไม่วา่จะกล่าวถึง
ดา้นศาสนศาสตร์หรือคริสตจริยธรรมก็ตาม อยา่งไรก็เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ท่านมิไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางการสอนเร่ืองคริสตจริยธรรมหรือศาสนศาสตร์ ท่าน  ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนเร่ืองคริสต
จริยธรรมหรือศาสนศาสตร์ ท่านไม่แยกออกเหมือนในหลกัสูตรท่ีเรียนกนัทัว่ไป รู้สึกวา่ปนกนัหมดทั้ง
สองอยา่ง ผูฟั้งตอ้งแยกเอาเอง ท่านเป็นนกัฟ้ืนใจจึงใชเ้วลาส่วนใหญ่ครุ่นคิด, คน้หาวธีิการแบบการฟ้ืน
ใจท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ในเมืองไทย ท าอยา่งไรจึงจะเทศนาเรียกร้องใหค้นถวายตวัไดม้าก ๆ 
สนใจเร่ืองการเร้าใจผูน้ าคริสตจกัรและสถาบนัใหท้  าการประกาศเผยแพร่ หนุนก าลงัสมาชิกใหมี้ความ
มานะพากเพียรติดตามน าคนอ่ืนมาถึงความเช่ือในพระเจา้ เวลาท่านสอนหรืออบรมในชั้นเรียนทัว่ไป
ท่านสอนเนน้ไปในทางประกาศเผยแพร่เสียส่วนใหญ่เพราะวา่ท่านเห็นวา่การประกาศน าวญิญาณเป็น
งานด่วน เป็นงานส าคญัตอ้งรีบท าก่อนอ่ืน ตอ้งท าทนัทีเม่ือมีโอกาสและไม่มีโอกาส คริสตจกัรใน
ประเทศไทยตอ้งการการประกาศเผยแพร่เป็นอนัดบัหน่ึง ทุกคริสตจกัรทุกสถาบนัตอ้งตระหนกัใจใน
เร่ืองน้ี ท่านเท่ียวไปเตือนและขอร้องผูน้ าตามสถาบนัทัว่ไปโดยขอใหเ้ขาเอางานประกาศเผยแพร่ไว้
อนัดบัหน่ึงอยา่เอาเศษตงัคท่ี์เหลือใชอ้ยา่งอ่ืนแลว้มาจดัขมวดไวเ้ป็นงบประมาณ ของการประกาศ
เผยแพร่ สถาบนัใดงานใดท่ีข้ึนกบัองคก์ารของคริสตจกัรแลว้ถา้หลงลืมการประกาศสถาบนันั้นจะเห่ียว
เฉาและตายไปในท่ีสุด หรือเขาเพิกเฉยต่อการเก็บเก่ียวฟ้ืนฟูน าวญิญาณสถาบนันั้น ๆ ก็จะตายไปทีละ
นอ้ย ๆ จะไม่มีบรรยากาศการเป็นคริสเตียนเหลืออยู ่การบริการแบบคริสเตียนก็ขาดลมหายใจไปดว้ย 

พระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางทุกส่ิงตามทศันะของ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ ์พระเยซูคริสตเ์สด็จมา
เปิดเผยถึงน ้าพระทยัของพระเจา้และการช่วยใหร้อดของพระเจา้ท่ีมีต่อความผิดบาปของมนุษย ์ ทุกส่ิง
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ไดม้าส าเร็จครบบริบูรณ์อยูท่ี่ “พระราชกิจขององคพ์ระเยซูคริสต”์ ท่านถือวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์เดิม
และพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่เป็นเล่มเดียวกนั ขาดเล่มหน่ึงเล่มใดไม่ไดต้ั้งแต่พระธรรมปฐมกาลถึง
พระธรรมววิรณ์เป็นพระค าของพระเจา้ ท่ีพระองคส์ าแดงพระองคเ์องให้เห็นวา่พระเจา้มีฤทธ์ิอ านาจ
เหนือสารพดัส่ิง เป็นพระเจา้พระผูส้ร้างท่ีทรงพระชนมอ์ยู ่ ทรงครอบครองโลกท่ีวุน่วาย ชนชาติ
อิสราเอลเป็นชาติท่ีพระองคท์รงใชใ้หเ้ขาส าแดงต่อประชาชาติวา่ พระเจา้มีพระประสงคอ์ยา่งไร? 
ธรรมชาติของมนุษยต์ามพระด าริการทรงสร้างของพระเจา้แลว้ มนุษยมี์จิตวิญญาณสามารถติดต่อกบั
พระเจา้ได ้ พระองคป์ระสงคใ์หม้นุษยติ์ดต่อกบัพระองคแ์ละเช่ือฟังพระองค ์ หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดคือเขา
จะตอ้งปรนนิบติัพระเจา้ ความบาปของมนุษยเ์ร่ิมจากการท่ีมนุษยข์าดการเช่ือฟังพระเจา้ นบัตั้งแต่นั้น
มามนุษยใ์ชข้องประทานคือ “เสรีภาพ” ท่ีมีอยูใ่นทุกชีวติไปในทางท่ีผดิ “ทุกคนเป็นคนผดิบาป” แมว้า่
จะมีผูน้ าท่ีพระเจา้เตรียมมาช่วยเขามนุษยก์็ไม่ฟัง มีพระบญัญติัเขาก็ปฎิบติัไม่ได ้ มีผูพ้ยากรณ์มากล่าว
ตกัเตือนเขาเขาก็ยิง่ด้ือดา้น แมจ้ะเผาเมืองสโดมกบักะโบราใหเ้ห็นถึงพระพิโรธของพระเจา้เขาก็ไม่กลวั 
ภยัพิบติัต่าง ๆ มาถึงเขา ความทุกขท์รมาน โรคภยัไขเ้จ็บ การสงครามฆ่าฟันกนั จบัเป็นเชลยศึกเขาก็
เพียงส านึกตวัชัว่ครู่ ดว้ยความรักของพระเจา้จึงส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคม์าช่วยโลกใหร้อด ท่ี
เราเรียกวา่ “พระคุณของพระเจา้” คือการท่ีพระเยซูคริสตย์อมเอาพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชาไถ่โทษแทน 
ความบาปผดิของมนุษยบ์นไมก้างเขน 

ดว้ยความเช่ือและความเขา้ใจของท่านดงักล่าวน้ี ท่านจึงใชพ้ระธรรมยอห์น 3:16 “เพราะวา่
พระเจา้ทรงรักโลก, จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค,์ เพื่อทุกคนท่ีวางในในพระบุตรนั้น
จะมิไดพ้ินาศ, แต่มีชีวตินิรันดร์” บ่อยคร้ังในการเทศนาฟ้ืนฟูน าวิญญาณเป็นขอ้ความท่ีท่านสามารถ
ขยายค าเทศนาออกไปไดถึ้งหน่ึงพนักณัฑ ์ ท่านเช่ือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระคุณของพระเจา้ท่ีประทาน
มา มิฉะนั้นมนุษยทุ์กคนจะพินาศไม่มีใครจะพึ่งศีลหรือขอ้บญัญติัต่าง ๆ ไดต้ามโทษแลว้ไม่มีใครรอด
ได ้ในการอธิษฐานเกือบทุกคร้ังท่านจะใชค้  าหน่ึงคือ “ตามโทษานุโทษแลว้ขา้พเจา้จะตอ้งพินาศ........” 

ขอ้ใหญ่ใจความอนัเป็นแก่นแท ้ ๆ ผูเ้คยไดฟั้งท่านกล่าวย  ้าจนเรารู้สึกวา่ชินชาน่าเบ่ือคือ “ใหค้
ริสเตียนยดึหลกัความเช่ือให้ดีเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต.์........” ถา้คริสเตียนไม่เช่ือ
เร่ืองน้ีเขาเป็นคนท่ีน่าสังเวชใจท่ีสุด เป็นคนท่ีไม่มีกระดูกสันหลงั ท าการงานอะไรก็ขาดฤทธ์ิเดช เป็น
คนจ าพวกท่ีคิดวา่ “พระเจา้ตายเสียแลว้” คนพวกน้ีท่าน อจ. เปาโลก็ไดก้ล่าวไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ 
15:3 

“ดว้ยขอ้ความอนัส าคญัท่ีสุด ซ่ึงขา้พเจา้รับไวแ้ลว้นั้น 
ขา้พเจา้ไดป้ระกาศแก่ท่านทั้งหลาย, คือวา่พระคริสต ์
ไดว้ายพระชนมเ์พราะความผิดของเราทั้งหลายตามคมั 
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ภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น, และถูกฝังไว,้ แลว้วนัท่ีสาม 
พระองคท์รงเป็นข้ึนมาใหม่....” และอ่านต่อไปจนจบ 
ขอ้ 13 “ถา้การเป็นข้ึนมาจากความตายไม่มีแลว้, พระ 
คริสตก์็หาไดท้รงคืนพระชนมไ์ม่, ถา้พระคริสตไ์ม่ไดท้รงคืนพระชนม,์ 
การเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลกั, ทั้งความเช่ือของเราทั้งหลายก็ไม่มีหลกัดว้ย....... ความ 
เช่ือของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ท่านทั้งหลายก็ยงัคง 
อยูใ่นการบาปของตน.....เราก็เป็นพวกท่ีน่าสังเวชท่ีสุดในหมู่คนทั้งปวง” 
ชีวติของ อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์ เช่ือพระคมัภีร์แบบเซ็นต ์ (นกับุญ) จึงควรแก่การยกยอ่ง

สรรเสริญ ไม่มีการสงสัยในพระคมัภีร์ แต่ท่านมีเหตุมีผล มิใช่งมงายตีความหมายตามตวัอกัษร ท่าน
กล่าววา่ “พระคมัภีร์ทุกตอนพระเจา้มีพระประสงคใ์หเ้ป็นประโยชน์ส าหรับมนุษย ์ ผูตี้ความหมาย
จะตอ้งท าให้เป็นประโยชน์จริง ๆ และท าใหจิ้ตวิญญาณของมนุษยเ์จริญข้ึน” บางคนออกความเห็นใน
เร่ืองน้ีวา่ อจ. พว่งเช่ือพระคมัภีร์แบบนกับุญ หมายถึงค าพดูก็ดี ชีวติก็ดี การงานต่าง ๆ ก็ดีไดแ้สดง
ออกมาในลกัษณะค าสอนท่ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์ ถา้ท่านไดย้นิข่าววา่อาจารยค์นไหนหรือมิชชนันารีคนใด
สอนเร่ืองในพระคมัภีร์ใหไ้ขวเ้ขวไปจากความจริง ท่านจะเป็นเดือดเป็นร้อน เอด็ตระโรเอาเร่ืองถึงขั้น
แตกหกั เช่นสอนวา่ตอนโมเสสขา้มทะเลแดงน ้าอาจไม่แยกก็ได ้ ท่ีน ้าแหง้เพราะมนัแหง้โดยธรรมชาติ
มิใช่เพราะการอศัจรรยข์องพระเจา้ท่ีแยกทะเลแดงแลว้ไซร้ ท่านจะไม่ยอมเด็ดขาดไม่วา่จะเป็นการ
สมมุติหรือสันนิษฐานก็ไม่ใหส้อนนกัเรียนหรือสมาชิกในคริสตจกัร ถา้พระเยซูเกิดโดยเดชของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิก็ตอ้งเป็นอยา่งนั้นจริง ๆ พระเยซูพระองคส้ิ์นพระชนมจ์ริง ๆ มิใช่เพียงแต่สลบไป ใคร
จะสอนบิดเบือนจากความจริงไปเป็นมิไดเ้ป็นอนัขาด ในฐานะท่ีท่านรับผดิชอบสภาฯ ถา้รู้ข่าวใครสอน
ผดิจะตอ้งไปถึงท่ีและท าการไต่สวนซกัฟอก มีใจร้อนเกรงวา่พวกสมาชิกจะพินาศเพราะค าสอนผดิ ๆ 
นอกเหนือไปจากค าสอนท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์ 

ท่านพร้อมท่ีจะตายเสมอหากการตายของท่านท าใหจิ้ตวญิญาณของคนเจริญข้ึน หรือการตาย
ของท่านท าใหค้นกลบัใจเช่ือพระกิตตุคุณแห่งพระเยซูคริสต ์ ท่านมุ่งหนา้ท างานต่อไปอยา่งไม่ลดละแม้
อายจุะปาเขา้ไปถึงเจด็สิบกวา่ปีแลว้ โรคภยัไขเ้จบ็มาเบียดเบียนเป็นนิจระยะหลงั ๆ ตาใชไ้ดข้า้งเดียว
เห็นไม่ชดัเจน โรคหวัใจเกือบคร่าชีวติเสียหลายคร้ังการงานบางคร้ังติดพนักนัจนตอ้งเอาแคร่นัง่มาหาม
ไปท างาน หมอสั่งใหพ้กัแต่ยงัด้ือไปท าการฟ้ืนฟูน าวญิญาณจนครบ 7 วนั มิไดห่้วงสุขภาพและเร่ียวแรง
ของตนเองถา้หากตนเองไปรับปากกบัผูใ้ดไวแ้ลว้เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูน าวิญญาณ มีพระคมัภีร์ตอนหน่ึงท่ี
ท่านใชอ้า้งคือ “ขา้พเจา้ก าลงับากบัน่มุ่งไปกวา่จะถึงธงชยั, และไดร้างวลัซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเรียกเราให้
ตะเกียกตะกายไปรับโดยพระเยซูคริสต ์ เหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายผูเ้ป็นผูใ้หญ่แลว้มีจิตใจคิดอยา่งนั้น 
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และถา้ท่านทั้งหลายจะคิดอยา่งอ่ืนในส่ิงหน่ึงส่ิงใด, พระเจา้จะทรงส าแดงส่ิงนั้นแก่ท่านดว้ย แต่วา่เราถึง
แค่ไหนแลว้, ก็ให้เราด าเนินจากแค่นั้นต่อไป” ฟิลิปปี 3:14-16 ท่านก็รู้ตวัเองดีวา่ร่างกายเป็นพระวหิาร
ของพระเจา้ มิควรจะทรมานตนเองในการกิจใด ๆ ซ่ึงจะยงัความเดือดร้อนมาสู่สุภาพของตนเองและ
ครอบครัว แต่ดว้ยหวัใจรักในการน าฟ้ืนใจจนลืมคิดถึงสังขารของตนเองหลายคร้ังหมอตอ้งสั่งใหพ้กั
งานกลางคนัทนัที ท่านจะยอมพกัก็ต่อเม่ือลุกเดินต่อไปไม่ไหวแลว้ จนถึงเอาเปลพยาบาลมาหามข้ึน
เคร่ืองบินกลบักรุงเทพฯ จากหวัใจการเป็นบิดาของนกัฟ้ืนใจของประเทศไทยน้ีเองท่านไดล้ะครอบครัว
ไปท างานนอกบา้นต่างจงัหวดัเสียจนไม่มีเวลาจะอยูก่บัครอบครัว ปีหน่ึงจะแวะกลบัเขา้บา้นชัว่ครู่
ชัว่คราวไม่ก่ีคร้ังรวมเวลาท่ีจะอยูบ่า้นทั้งหมดประมาณเดือนคร่ึง (นบัหลาย ๆ วนัรวมกนัในหน่ึงปี) เม่ือ
ไดบ้ากหนา้ออกจากบา้นไปท าการฟ้ืนฟูน าวิญญาณแลว้จะไม่หวนกลบัมาอีกจนกวา่งานจะแลว้เสร็จ 
ไม่วา่ลูกคนใดจะเจบ็ป่วยหรือตายไปก็ไม่ขอกลบั “ใหค้นตายฝังคนตาย” เวน้แต่ภรรยาตายเท่านั้นจึงจะ
ลางานกลบับา้น ถือวา่งานประกาศเผยแพร่เป็นลมหายใจของคริสตจกัร สภาคริสตจกัร ฯ จะมีชีวติอยู่
ไดห้รือไม่ จะเจริญกา้วหนา้หรือไม่อยูท่ี่การประกาศเผยแพร่ การฟ้ืนฟูน าวญิญาณเป็นเส้นเลือดใหญ่ท่ี
ส าคญัต่อระบบการหมุนเวยีนของกระแสเลือดของร่างกาย (คริสตจกัร) 

ไม่มีสมยัใดก่อนหนา้ท่านท่ีมีนายกสภาฯ ออกไปท าการเยี่ยมเยยีนสมาชิกและคริสตจกัรต่าง ๆ 
ทัว่ประเทศไทย ท่านออกเยีย่มเยยีนทุกหมวด ทุกคริสตจกัร ทุกภาค ไปทุกหยอ่มหญา้ท่ีมีคริสเตียนไม่
วา่จะไกลแสนไกล หนทางจะล าบากล าบนท่านจะไม่ยอ่ทอ้ บางคร้ังตอ้งขา้มแม่น ้าโดยมีเส้ือผา้เพียงชุด
เดียว ท่านมีวธีิของท่านเองท่ีจะท าใหผ้า้ไม่เปียกเวลาขา้มแม่น ้าลึก ลูกนอ้งก็ตอ้งท าตามหวัหนา้ พูดกนั
ในแง่ผูน้ าแลว้ท่านเด็ดขาดจริง ๆ ตอ้งมุ่งหนา้ท างานใหถึ้งธงชยั ท างานใหส้ าเร็จไม่มีอุปสรรคทาง
ธรรมชาติท่ีจะเกินก าลงัมนุษยไ์ปได ้ท่านไปทุกหวัระแหงท่ีไดย้นิวา่พี่นอ้งคริสเตียนเดือดร้อน หรือแตก
ความสามคัคีกนัมิฉะนั้นท่านจะนอนตาไม่หลบั บางคนทกัทว้งท่านวา่มิใหท้  างานหนกัจนเกินไป ท่านก็
ตอบวา่คนเราจะมีเกียรติอยา่งไรในเม่ือมานอนตายบนเตียงนอน ทหารจะมีเกียรติก็ตอ้งตายในสมรภูมิ 
คนของพระเจา้จะมีเกียรติก็ควรตายตอนท างานจึงไดรั้บเกียรติ รวมสารส าคญัไดว้า่ชีวติท่ีแทจ้ริงของ
ท่านแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในการสอนศาสนศาสตร์ แต่ชีวติของท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นศาสนศาสตร์
ไปในตวั เช่นการเยีย่มเยยีนสมาชิกอยา่งน้ีเป็นตน้ เป็นตวัอยา่งท่ีดียอด ศาสนศาสตร์จะช่วยอะไรมนุษย์
หากชีวติขาดการปฎิบติัโดยเฉพาะการเยีย่มเยยีนเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูน้  าจ  านวนมากลืมในขอ้น้ี มวั
หมกมุ่นแต่จะอ่านต าหรับต ารา หาค าเทศนาจากต าราภาษาองักฤษหรือรายงานซ่ึงเป็นผลงานของคนอ่ืน 
ไม่มีการเยีย่มเยยีน การเยีย่มเยยีนเป็นทางดีท่ีสุดนอกจากพระคมัภีร์ท่ีจะไดค้  าเทศนา และค าเทศนานั้น ๆ 
จะมีชีวติเพราะเป็นประสบการณ์บวกกบัความรู้สึกท่ีออกมาจากจิตใจ สมาชิกจะไดร้สอาหารฝ่ายจิต
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วญิญาณท่ีปรุงแต่งอยา่งดีเลิศ ไม่มีใครเบ่ืออาหารชนิดน้ี เหมือนคนไทยรับประทานน ้าพริกปลาทู มิใช่
ขนมฟังจ้ิมเนยแขง็แบบยโุรป 

ประวติัดีเด่นเก่ียวกบัชีวติและงานของ อจ. พว่งจะกล่าวต่อไปในเล่มท่ีสอง ผูเ้ขียนจะละเร่ือง
ความคิดทางคริสตจริยศาสตร์ และศาสนศาสตร์ของท่านไวก่้อนเพียงแค่น้ี จะขยายความต่อไปในค า
เทศนาของท่านเล่มท่ีสอง แบ่งเป็นชุด ๆ โปรดติดตาม 
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ตอน 12 กำรฝึกฝนผู้น ำให้กบัคริสตจักร 

การเป็นผูน้ าท่ีดีของบุคคลส าคญั ๆ ทั้งฝ่ายโลกทัว่ไปและฝ่ายคริสตจกัรจะตอ้งเรียนรู้ถึงศิลป
ในการเป็นผูต้ามท่ีดีดว้ย อาจารยพ์ว่งไดเ้คยเล่าบ่อยคร้ังวา่การติดตามอาจารยเ์อก้ินไปประกาศตาม
ชนบทนั้น เตม็ไปดว้ยความยากล าบาก อาจารยเ์อก้ินเป็นผูท่ี้พระเจา้ส่งมาส าหรับพระกิตติคุณโดยแท ้
ท่านไดทุ้่มเทชีวิตและก าลงัท่ีมีอยูล่งไปในการประกาศอาจารยพ์ว่งไดเ้รียนรู้ในการเป็นผูน้ าและ
ผูติ้ดตามท่ีดีจากอาจารยเ์อก้ินผูน้ี้ เดินไปในทางทุรกนัดาร กร าแดดกร าฝนและอดทนต่อร้ินยงุ โดยไม่
บ่นยอ่ทอ้ ความเสียสละและความอดทนของอาจารยเ์อก้ินนั้นเองไดเ้ป็นแบบฉบบัท่ีท่านเทิดทูนและมี
อ านาจซึมซาบเขา้ไปถึงจิตใจของท่านอยา่งแน่นแฟ้น จดัไดว้า่เป็นแบบพิมพท่ี์หล่อหลอมชีวติของ อจ. 
พว่งใหเ้ขา้มามีบทบาทเป็นผูน้ าคริสตศาสนาในประเทศไทย เป็นผูมี้อิทธิพลดลใจให้ชายหนุ่มผูติ้ดสอย
หอ้ยตามเก็บบทเรียนต่าง ๆ ไวอ้ยา่งเงียบ ๆ มีเหตุการณ์ส าคญั ๆ ในการผจญภยัในการออก ปฎิบติังาน
ร่วมกนัหลายคร้ัง คร้ังหน่ึงท่ีทอ้งทุ่งเขาสามร้อยยอด ต. ศิลาลอย อ.ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ชาวบา้นในถ่ินน้ีก าลงักลวักระบือดุ เป็นกระบือเปล่ียวท่ีหนีออกจากคอกไปอาละวาดอยูใ่นระแวกนั้น 
ทั้งสองก็ไดรั้บค าเตือนจากชาวบา้นใหร้ะวงักระบือดุให้จงหนกั มีผูค้นไดรั้บอนัตรายแลว้ 

อาจารยพ์ว่งเฝ้าสังเกตดูอาจารยข์องตนเองวา่มีความรู้สึกอยา่งไร แต่ท่านกลบัเดินน าหนา้ไป
อยา่งปกติ ส่วนตวัเองนั้นรู้สึกประหม่ากลวัเป็นก าลงั แข็งใจเดินลดัทุ่งกวา้งตามไปใจก็คิดถึงวธีิการวิง่
หนีเอาตวัรอดเม่ือเผอิญจะตอ้งเผชิญหนา้กบักระบือดุ มองดูรอบ ๆ ตวัก็ไม่เห็นมีตน้ไมพ้อท่ีจะอาศยั
ตะกายข้ึนไปหลบซ่อนสักตน้เลย มีทางเดียวคือจะตอ้งวิ่งใหเ้ร็วท่ีสุด หรือไม่ก็นอนซ่อนตวัตามเนินดิน
หรือคนันา คร้ันแลว้ทั้งสองก็พบกระบือดุตวันั้นเขา้จริง ๆ มนัเห็นคนเดินมา มนัก็วิ่งปร่ีหมายท าร้าย 
อาจารยพ์ว่งตกใจมากแต่ก็ไม่กลา้แสดงออกนอกหนา้ เพราะอาจารยเ์อก้ินเป็นผูน้ าท่ีไม่ไดแ้สดงความ
กลวัหรือตกใจแมแ้ต่นอ้ย ท่านไดย้นืเผชิญหนา้ตาจอ้งดูกระบือเปล่ียวดว้ยอารมณ์เยน็และกลา้ เม่ือ
กระบือวิง่ร่ีเขา้มาใกล ้ อาจารยเ์อก้ินก็เอาร่มท่ีถือไปกนัแดดฝนช้ีตรงไปทางกระบือ ฉบัพลนันั้นท่านก็
กางร่มเสียงดงัพึ๊บพับ๊พร้อมกบัเสือกร่มไปหากระบือ ส่งเสียงดงัเพื่อขบัใล่ใหม้นัไป อาจารยพ์ว่งก็เลยท า
ไมท้  ามือควา้กอ้นดินขวา้งปาส าทบัตามไปดว้ย เจา้กระบือเปล่ียวถึงกบัตกใจหยดุกึกลง ร่มและเสียง
ตวาดเป็นยทุธวธีิท่ีเกิดผลดีมนัจึงหนักลบัละคนทั้งสองหนีเตลิดไป 

บางแห่งก็มีเสือชุกชุมคราวไปท าการประกาศท่ีต าบลทบัใต ้ ตอ้งเดินทางเทา้ห่างจากสถานี
หนองแก ประจวบ ต าบลน้ีเสือชุม โค กระบือ ของชาวบา้นตอ้งถูกเสือลกัขโมยไปกินเป็นประจ า ตา
กลางคืนอาจารยพ์ว่งขอนอนบนบา้นดว้ยตนกลวัเสือ แต่อาจารยเ์อก้ินนอนกลางลานหนา้บา้นท่ีเสือเดิน
ผา่น ชาวบา้นก็เกรงวา่ เสือจะมาฆ่ากดักินเน้ืออาจารยเ์อก้ินสักวนัหน่ึง แต่ท่านก็นอนท่ีลานบา้นคนเดียว
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หลายคืนก็ไม่เห็นเป็นอนัตรายแต่อยา่งใด อาจารยพ์ว่งแปลกใจจึงถามท่านวา่ เหตุใดเสือจึงไม่มากดัท่าน 
ท่านตอบอาจารยพ์ว่งวา่ เพราะท่านกางมุง้ขาว ๆ เสือมนัคิดวา่เป็นเคร่ืองดกั จึงไม่กลา้เขา้ใกล ้ ทั้งสอง
ต่างหวัเราะขบขนัในความข้ีขลาดของเสือ และไดเ้ก็บค าชมเชยในความกลา้หาญของ อจ. เอก้ินไวใ้นใจ 

จากบทเรียนท่ีตนเองไดรั้บจากอาจารยเ์อก้ินน้ีเองท่านกลายเป็นคนกลา้หาญจากการเป็นผูต้ามท่ี
ดี ท าใหท้่านชอบในการผจญภยั ชอบล่าสัตวแ์ละเล่นเทนนิส มีใครมาทา้พนนัของดีก่อนเก่ียวกบัไสย
ศาสตร์พวกเคร่ืองลางของขลงัแลว้ท่านชอบนกั ดว้ยตนก็ชอบยงิปืนอยูแ่ลว้ หลายคร้ังมีคนนอกมาทา้
ท่านใหย้งิของเคร่ืองลางซ่ึงเป็นของลทัธิพราหมณ์ โดยเอาของนั้นแขวนเขา้กบัคอไก่ตวัใหญ่ อจ. พว่ง
เล็งปืนยงิตรงไปทั้งของลางและไก่ตาย แตกละเอียดแทบหาช้ินดีไม่ได ้จะไม่ยอมใหใ้ครดูหม่ินพระนาม
ของพระเจา้ไดง่้าย ๆ ชอบแสดงตนใหเ้ห็นวา่พระเจา้มีฤทธ์ิเดชแค่ไหน การพิสูจน์ของท่านท าใหค้นให้
คนกลวัใจไม่กลวัมาทา้อีกแมข้องของตนจะขลงัหรือศกัด์ิสิทธ์ิเพียงใดก็ตาม ณ ท่ีท่านบริเวณกลางแม่น ้า
เพชรบุรีนั้น มีหินใหญ่สามกอ้น ชาวบา้นถือวา่เป็นส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมีส่ิงสถิตอยู ่ เป็นอ านาจของภูตเรียกวา่
จา้วพอ่สามกอ้นคร้ังหน่ึงคณะประกาศของอาจารยพ์ว่งไดเ้ดินผา่นทางน้ีเพื่อไปสารเห็จกลางวนัพากนั
หยดุพกัร้อนอยูใ่ตต้น้ไทรใหญ่ใกล ้ ๆ เจา้พ่อสามกอ้น บนตน้ไทรมีนกยงูหลายตวัซ่ึงเป็นของจา้ว ไม่มี
ใครกลา้ไปแตะตอ้งท าร้ายอาจารยพ์ว่งเห็นศาลเจา้กวา้งใหญ่จึงเขา้ไปปัดกวาดขอนอนพกัชัว่ครู่ คนขบั
เกวยีนท่ีไปดว้ยกนัเกิดความกลวัวผ ีกลวัผจีะโกรธอาจารยพ์ว่งและออกมาอาละวาด มิใช่เท่านั้นอาจารย์
พว่งเห็นวา่ป่าน้ีไกลจากตวัเมืองไม่มีกฎหมายหา้มยงินกยงู ท่านเลยยงินกยงูมาทอดเล้ียงคนในทีมอยา่ง
เอร็ดอร่อยและอ่ิมหน า ท่านเห็นวา่เน้ือนกยงูเป็นอาหารท่ีโอชารสยิง่นอ้ยคนจะมีโอกาสรับประทาน 
ข่าวการยงินกยงูของเจา้พอ่สามกอ้นน้ีไดลื้อมาถึงท่าลาว คนทรงผไีดป้ระกาศวา่จา้วมีความพิโรธ
อาจารยพ์ว่งท่ีไปดูหม่ิน ทั้งคนขบัเกวยีนและชาวบา้นก็คอยดูวา่คณะประกาศคงจะตอ้งถูกจา้วลงโทษให้
ลม้ตายหรือไม่ก็เกิดภยัพิบติั จะไม่มีใครเหลือมีชีวิตรอดกลบับา้นสักคนเดียว คณะประกาศก็เคล่ือนกอง
ไปประกาศท่ีอ่ืน ไม่ชา้ก็กลบัผา่นมาทางเดิมน้ีอีก ชาวบา้นเห็นวา่ไม่เห็นมีส่ิงร้ายเกิดข้ึนกบัพวกคริส
เตียนคณะน้ี กลบัเห็นเขาหนา้ตายิม้แยม้ต่างพากนัประหลาดใจ ข่าวเล่าลือถึงการน้ีต่อไปอีกหลาย
หมู่บา้น อาจารยพ์ว่งไดท้  าใหเ้ขาเหล่านั้นเห็นฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ท่ีเขาเคยกลวัและไม่กลา้ท าอะไร
อยา่งอิสระเพราะเกรงวา่จะท าใหภู้ตโกรธ ผูใ้หญ่บา้นช่ือธูปกบัครอบครัวเกิดความเล่ือมใสในพระเจา้
ไดย้อมรับบพัติศมาเขา้เป็นศิษยข์องพระเยซู 
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ได้เรียนรู้ควำมผดิพลำด 

เม่ือสมยัอยูเ่พชรบุรีอาจารยพ์ว่งไดเ้คยรับหนา้ท่ีส าคญัท่ีท่ายางพวกคริสเตียนอยากมีโรงเรียน 
แต่ก็ไม่สามารถสร้างข้ึนมาได ้พว่งมีนิสัยริเร่ิมอยูแ่ลว้จึงอาสาอาจารยเ์อก้ินวา่ตนจะขอสร้างโรงเรียนเอง 
อาจารยเ์อก้ินไม่เช่ือวา่ท่านจะสามารถท าได ้ แต่ท่านก็รับรองอยา่งแขง็ขนัวา่จะท าการสร้างโรงเรียนให้
เสร็จภายในหน่ึงเดือน ท่ีสุดก็ยอมใหท้ดลองท าท่านเร่ิมตั้งตน้โดยการเชิญหวัหนา้คริสเตียนมาประชุม
กนั เร้าใจให้เขาเห็นความส าคญัเก่ียวกบัโรงเรียน แลว้ตกลงใหห้วัหนา้บริจาคเงินคนละ 80 บาท เม่ือได้
เงินแลว้ก็น าไปจดัซ้ือไมเ้สาและส่วนประกอบอ่ืน ๆ มอบใหห้วัหนา้สร้างจนเสร็จ เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ 
เหมาะกบัชนบทแสดงวา่ท่านรู้จกัการจดัระบบแบ่งงานให้สมาชิกรับผดิชอบมิไดท้  าเองเสียทั้งหมดคน
เดียว ชาวบา้นมีอะไรก็น าส่ิงนั้นมามีส่วนในการสร้างโรงเรียนเพื่อโรงเรียนจะไดเ้ป็นของทุกคน ทุกคน
ไดมี้ส่วนในการรับผดิชอบ ท่ีสุดอาจารยพ์ว่งก็ไดรั้บเลือกเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนน้ี ความเช่ือ
อน้ร้อนรนของท่านมกัเกิดขดัแยง้กบัพวกนกัเลงระแวกนั้นเสมอ เขาชอบพดูเสียดสีด่าทอพระนามของ
พระเยซู ท่านก็อดทนไว ้ ต่อมาไม่นานโรคอหิวาตร์ะบาดในต าบลน้ี ชายนกัเลงผูน้ั้นท่ีเคยหม่ินประมาท
พระเยซูก็ตายดว้ยโรคร้ายทั้งคู่ แต่ท่านก็มิไดแ้สดงอาฆาตจองเวรกบัครอบครัวน้ีท่านไดแ้สดงความรัก
ต่อบุตรภรรยาของนกัเลงคู่น้ี โดยชวนคริสเตียนน าเส้ือผา้ไปมอบให ้ เพราะเขาตอ้งตกเป็นเด็กก าพร้า
และหญิงหมา้ยท่ีน่าสงสาร ยากจนลงหลงัจากหวัหนา้ครอบครัวตอ้งเสียชีวติไปแลว้ 

ข่าวอิทธิพลในหมู่นกัเลงท่ายางก าเริบหนกัข้ึนพากนัแสดงความเกลียดชงัพวกคริสเตียนต่าง ๆ 
นานา ประจวบกบัอาจารยพ์ว่งยงัเป็นหนุ่มโสด เกิดความเปล่ียวใจข้ึนมา คอยสังเกตหาคู่ครองอยูเ่งียบ ๆ 
แถวท่ายางนั้น แต่มิไดมี้ความผดิหรือเสียลกัษณะการเป็นครูใหญ่แต่อยา่งใด พอเร่ิมจะติดใจสาวงามท่า
ยางคนหน่ึง ท่านก็ถูกนกัเลงลอบยงิหมายเอาชีวิต แต่พระเจา้ยงัไวชี้วติท่านอยู ่ ลูกปืนผิดเป้าหมาย ท่าน
เห็นวา่ไม่ปลอดภยัแลว้ก็จะหนีไปอยูก่บัอาจารยเ์อก้ินในเมืองเพชร สักพกัหน่ึงจนกวา่เร่ืองสงบ คร้ันเขา้
มาในตวัเมืองเพชรแลว้ อาจารยเ์อก้ินไม่อนุญาตใหท้่านกลบัไปท างานท่ีท่ายางอีก แมท้่านจะออ้นวอน
ดว้ยใจเป็นห่วงเก่ียวกบัธุรกิจดา้นโรงเรียนก็ตาม นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาท่านก็เลิกการเป็นครูกลบัเขา้
ท างานในเมืองเพชรตามเดิม โรงเรียนแห่งน้ีไดผ้ลิตผูน้ าไวค้นหน่ึงดว้ยปัจจุบนัท างานอยูโ่รงเรียนอรุณ
ประดิษฐ ์คือ ครูชาญ ธนพงศพ์ิพฒัน์ ครูใหญ่ 

อาจารยพ์ว่งไดเ้รียนรู้ความผิดพลาดของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองงาน นบัตั้งแต่นั้นมาจนตลอดชีวติ
ท่านจะไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผูห้ญิงเพราะจะท าใหเ้ร่ืองการงานเสีย และเป็นความจริงเช่นนั้น หลงัจาก
ท่านไดมี้ครอบครัวเป็นฝ่ังเป็นฝาแลว้ท่านไม่เคยมีประวติัเสียเร่ืองผูห้ญิงยงิเรือจากประสบการณ์ท่ีร้าย
ผา่นมาในชีวติของท่านไดช่้วยใหเ้ป็นผูน้ าท่ีดี ท่านไดเ้ตือนผูน้ าในคริสตจกัรและในสถาบนัทัว่ไปวา่ ถา้
คิดอ่านท าการใหญ่แลว้อยา่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง ถา้น าเร่ืองส่วนตวัไปพวัพนักบัผูห้ญิงหนา้ขาว ๆ จะ
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พาใหง้านฉิบหาย จงเก่ียวขอ้งกนัแบบเป็นการเป็นงานค าเตือนสอนน้ีไดช่้วยใหผู้น้  าหลายคนพน้จาก
การประกอบกรรมท าชัว่มากมาย ถา้ยุง่เร่ืองผูห้ญิงแลว้เร่ืองเงินก็จะตามมา ท่านบอกวา่คนเราถา้มีชีวติ
เตม็ไปดว้ยอกัษรงองู “ง” สามตวั ผูน้ าคนนั้นไปไม่รอด คือ 1) “ง” เง่ียน (ผูห้ญิง) 2) “ง” เงิน 3) “ง” โง่ 
(ใหค้นหลอก) ท าไมจึงบญัญติังอท่ีสามข้ึน ท่านมีเร่ืองกบัอาจารยเ์อก้ินเป็นส่วนตวัท่ีบางควายซ่ึงอยูห่่าง
ไปทางหวัหินเวลานั้นเป็นฤดูร้อนคณะประกาศไดท้  าการประกาศอยูใ่ตต้น้มะขามใหญ่ หลงัจากอาจารย์
เอก้ินไดอ้ธิบายเร่ืองพระเยซูคริสตใ์หช้าวบา้นฟังแลว้ ท่านไดป้ระกาศวา่ผูใ้ดมีความสนใจอยากจะเรียน
เร่ืองพระกิตติคุณต่อไป ปรากฏวา่วนันั้นมีชายหลายคนแสดงความสนใจจดช่ือไว ้ แต่เป็นช่ือหลอกเป็น
ช่ือปลอมท่ีสมมุติข้ึนเล่น ๆ และหยาบคาย อาจารยเ์อก้ินไม่รู้เล่ห์ของคนไทยเม่ือเห็นรายช่ือยาวเหยยีดก็
รู้สึกยนิดีวา่มีคนสนใจเร่ืองพระเจา้มาก อาจารยพ์ว่งก็กล่าวเตือนยกเอาสุภาษิตไทยมาวา่ “อยา่ไวใ้จทาง
อยา่วางใจคนจะจนในเอง” อาจารยเ์อก้ินไม่เขา้ใจวา่มีความหมายกระไร ท่านก็อธิบายใหฟั้งวา่ คนท่ีมา
จดช่ือนั้นเขาจดเล่น ๆ ไม่ใช่ช่ือจริงจงัอะไร เร่ืองตลกของเขาอาจารยอ์ยา่ไดเ้ช่ือค าหยาบคายทั้งนั้น 
อาจารยเ์อก้ินไม่เช่ืออาจารยพ์ว่งเม่ือกลบัถึงบา้นก็ไดใ้ชใ้หค้รูกลัน่ไปบางควาย น ารายช่ือเหล่านั้นไปสืบ
ถามหาเจา้ของ จึงทราบวา่ไม่มีใครท่ีมีช่ือตามบญัชีนั้นเลย ครูกลัน่กลบัมารายงานขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ 
อาจารยเ์อก้ินจึงเช่ืออาจารยพ์่วงและถือเป็นบทเรียนไม่ยอมใหถู้กหลอกอีกต่อไป หลายคร้ังอาจารยพ์ว่ง
ไดย้กตวัอยา่งเร่ืองน้ีในค าเทศนาของท่านท านองติอาจารยเ์อก้ินวา่ไม่ประสาในการอ่านจิตใจของคน
ไทย ขอ้เทจ็จริงแลว้ท่านมิไดมี้เจตนาจะดูหม่ินหรือกล่าวติเตียนอาจารยเ์อก้ินแต่อยา่งใด เพียงเตือนใหผู้ ้
ประกาศพระกิตติคุณทั้งหลายระวงัตวัจะถูกใหค้นหลอก บางแห่งท่ีท่านไปมีคนแสร้งมานบัถือพระเจา้
แต่ท่ีแทมี้ความตอ้งการทางดา้นวตัถุ อยากไดค้วามช่วยเหลือจากมิชชนันารี หรือองคก์ารศาสนา ไม่มี
ความเล่ือมใสในพระเจา้จริงจงัเม่ือเขาไม่ไดส้มใจก็พาลโกรธและเฉยเมยเร่ืองพระเจา้ สมยัปัจจุบนัก็ยงั
ปรากฏอยูเ่นือง ๆ ใหผู้ท้  าการทั้งหลายพึงระวงัใหจ้งหนกั คนเหล่าน้ีเป็นลูกตุม้คอยถ่วงความเจริญของ
คริสตจกัร 

อ่ำนใจคน- เลอืกคน 

ใคร ๆ ก็อดชมเชยอาจารยพ์ว่งไม่ไดใ้นเร่ืองการดูคนหรืออ่านจิตใจของคน ตลอดถึงการเลือก
คนเขา้ท างานให้เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี ขงจ้ือกล่าววา่ “การเลือกท่ียากท่ีสุดคือ การเลือกคนประจ า
ต าแหน่งหนา้ท่ี” หนงัสือสามก๊กท่ีท่านชอบอ่าน เตม็ไปดว้ยบทบาทของการเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกบั
งาน และการอ่านจิตใจของคน ท่านเป็นนายกสภาคริสตจกัรฯ ท่ีท าการออกเยีย่มเยยีนทุกหมวดทุก
หมู่บา้นท่ีมีคริสเตียนอยูท่ ัว่ประเทศ ท่านตอบไดห้มดวา่หมวดนั้นคริสตจกัรนั้นตั้งอยูท่ี่ไหน ผูป้กครอง
หวัหนา้ช่ืออะไร นิสัยใจคอเป็นอยา่งไร ซ่ือตรงหรือคดโกง ตั้งแต่เหนือจรดใตใ้ครท าอะไรหรือท่ีไหน
ตอ้งการเปล่ียนแปลงแกไ้ขด่วนท่านเป็นตอ้งรู้หมดส้ิน เป็นเร่ืองท่ีแปลกแต่จริง เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเช่ือ แต่
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ก็ตอ้งยอมรับวา่เป็นความจริง ในการประชุมใหญ่ก็ดีหรือตอ้งมีการขบคิดปัญหาคริสตจกัรเก่ียวกบัตวั
บุคคลแลว้ตอ้งไปปรึกษาและไต่ถามท่านและท่ีท่านพดูหรือแนะน าเป็นไม่ผดิ ขอผูอ่้านอยา่เขา้ใจวา่
ผูเ้ขียนยกยอปอป้ัน ขอ้เทจ็จริงหลายคนท่ียงัมีชีวติอยูใ่นช่วงชีวติน้ีจะเป็นพยานได ้ ผูค้นจึงกลวัอาจารย์
พว่งทกั ถา้ท่านทกัดีก็ดีไป ถา้ท่านทกัไปในทางไม่ดีคนนั้นไปไม่รอด 

คร้ังหน่ึงในยามท่ีท่านพกัผอ่นนอนอ่านหนงัสืออยูท่ี่บา้น มีชายหนุ่มส าเร็จนอกมาหาท่านท่ี
บา้น เขา้มาพดูคุยเชิงขอค าปรึกษา 

“อาจารยค์รับ ผมจะออกจากงานแลว้...” 
“ท าไมจะออกเสียล่ะ ไม่ตอ้งการท างานคริสตจกัรหรือ?” อาจารยพ์ว่งถาม เขาก็ตอบ “เงินเดือน

นอ้ยมากครับ” 
“เท่าไร” 
“หน่ึงพนัหา้ร้อยบาทต่อเดือนครับ” ท่านถึงกบัลุกผลุนผลนัจากท่านอนมาเป็นท่านัง่ทนัที 

“ตอ้งการเงินมาก ๆ ก็ตอ้งไปหาท าท่ีอ่ืนซิงานแบบโลกเขาใหเ้งินมาก” แลว้ท่านถามต่อไปอีกวา่ “จะ
ลาออกเม่ือไร” “ผมจะลาออกเดือนน้ีครับ” เขาตอบ 

อาจารยพ์ว่งสงสัยในตวัชายหนุ่มหวันอกคนน้ีมากข้ึน “แลว้คุณแน่ใจหรือวา่จะไดง้านท าใหม่” 
“ยงัครับ ออกแลว้ค่อยหาใหม่” ชายหนุ่มไดน้ัง่สนทนากนัครู่หน่ึงก็ลาไป ท่านเองรู้สึกวา่ชาย

หนุ่มผูน้ี้เขาจะไปไหนไม่รอด จู่ ๆ ก็ขอลาออกจากงาน ท างานยงัไม่ทนัเท่าไร ท่านเองไม่ต าหนิเร่ือง
เงินเดือน 1,500 บาทนั้นแมว้า่ขนาดตนเองเป็นนายกสภาฯ เคยกินเงินเดือนแค่พบับาทต่อเดือนผา่นไป
หลายปี และบางเดือนก็ไดไ้ม่ครบ ท่านไม่ขอเปรียบเทียบเอาเป็นเหตุไปต าหนิชายหนุ่มผูมี้ปริญญา พว่ง
ทา้ยเป็นแถวผูน้ี้ ท่านเอะใจวา่ท าไมชายหนุ่มผูน้ี้ไม่พดูสักค าวา่ ตนเองชอบงานหรือไม่ชอบท างานมี
ปัญหาหรืออยา่งไร มีหน าซ ้ างานใหม่ก็ยงัไม่ไดก้็จะลาออกไป ควรหางานใหม่ใหไ้ดเ้สียก่อนค่อย
ลาออก เพราะไหน ๆ ก็จะลาออกแลว้ก็ควรจะรออดใจไวส้ักหน่อย คนหนุ่มสาวสมยัน้ีรักเงินทองจนลืม
การเสียสละต่อการงานของคริสตจกัร ไดแ้ต่ก าลงัของมือท่ีท า 
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วนัท่ี 9 ธนัวาคม 1952 อาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์เป็นประธานมอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่
นกัศึกษาพระคริสตธรรม ส าเร็จรุ่นแรกหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แถวหนา้จากซา้ยไปขวา ศจ. บุญยนื 

นะตเนต์ิ อจ. เม้ียน พงศน์อ้ย ปัจจุบนัประจ าคริสตจกัรภาคเหนือ คนท่ี 3 ศจ. วเิชียร วฒักีเจริญ 
(เลขาธิการสภา ฯ 1966-1970 ) คนท่ี 4 คุณวสันต์ิ สุภาชนะ (อยูอ่เมริกา) คนท่ี 5 คุณฟิลิป ฮอ๊ก (ถึงแก่

กรรม) 
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ถ่ายก่อนเดินทางรอบโลกประมาณปี 1958 

 
งาน แต่จะหาคนหนุ่มสาวท่ีรักงานดว้ยจิตใจจริง ๆ มีนอ้ยมาก เขาเอาคริสตจกัรเป็นบนัไดถีบที

ละขั้นเพื่อยกกระดบัของตวัเอง เม่ือถึงจุดอ่ิมตวัแลว้หรือไม่พอใจใครก็ลาออกปุ๊ปป๊ับ ไม่ค  านึงถึงผลเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่วนร่วม ไม่ไดเ้ห็นคุณค่าในความตอ้งการของผูอ่ื้นท่ีเห็นวา่เรามีความรู้ความสามารถจะ
ช่วยการงานของคริสตจกัรได ้ ชายหนุ่มผูน้ี้ถูกท่านทกัไวท่ี้สุดก็ไปไม่รอดเขา้ท านองความรู้ท่วมหวัเอา
ตวัไม่รอด 

ความตอ้งการของคริสตจกัรไทย ปัจจุบนัตอ้งการคนหนุ่มสาวท่ีรักงาน มิใช่สักแต่มาท างาน 
ตอ้งการจิตใจท่ีจดจ่อกบังานเป็นอนัดบัแรก รองลงไปก็ปริญญา อจ. พว่งท่านไม่มีปริญญาเลย แต่มี
จิตใจใหก้บังาน ท่านก็ท าสุดความสามารถแลว้ เป็นเยีย่งอยา่งของคนหนุ่มสาวทั้งหลาย บางคนคิดวา่ให้
ตนเองเรียนจบเสียก่อน มีความรู้สูง มีปริญญามาก ๆ ค่อยรับใชค้ริสตจกัร บางทีพระเจา้ไม่ตอ้งการคน
ชนิดน้ี หากวา่คนนั้นรักงานดว้ยและมีปริญญามีความรู้ในแขนงวชิาท่ีตนตอ้งรับผดิชอบนัน่เป็นพร
ประเสริฐท่ีจะช่วยกนัจรรโลงคริสตจกัรใหเ้จริญกา้วหนา้ 
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ผู้น ำทีด่ ี

อีกคร้ังหน่ึง คณะอาจารยเ์อก้ินกบัอาจารยพ์ว่งไดไ้ปประกาศทางเรือท่ีบางคอแหลม การไปคร้ัง
น้ีอาจารยพ์ว่งไดข้อพกัอาศยัท่ีวดักลางวนัก็พายเรือไปประกาศและสนทนากบัชาวบา้น อาจารยเ์อก้ิน
เป็นผูน้ าท่ีดี มีความพากเพียรท าการติดตามดว้ยใจรักจะเห็นผูอ่ื้นรับเช่ือในพระเจา้ ท่านเวยีนไปเยีย่ม
ครอบครัวหน่ึง ไปทีไรพบแต่ลูกสาว ลูกสาวใหค้  าตอบวา่พอ่ไม่อยูบ่า้น ไปก่ีคร้ัง ๆ คณะไม่พบสักที 
เม่ือแจวเรือไปพอจะถึงบา้นอาจารยพ์ว่งเห็นชายคนนั้นกระโดดแผล็วเขา้ไปซ่อนตวัอยูใ่นหอ้ง จึงได้
บอกใหอ้าจารยเ์อก้ินทราบ แทนท่ีอาจารยเ์อก้ินจะทอ้ใจเพราะการบอกบุญไม่รับของชายผูน้ั้นและเลย
ไปเสีย อาจารยก์บัแจวเรือตรงไปยงับา้นเขาและพากนันัง่คอยอยูใ่นบา้นด้ือ ๆ โดยไม่ไต่ถามลูกสาว
ต่อไป นานเขา้ชายคนน้ีอดรนทนไม่ได ้ ก็จ  าใจออกจากห้องมานั้งคุยดว้ย พฤติการณ์ของอาจารยเ์อก้ิน
ตอนน้ี ท าใหอ้าจารยพ์ว่งนึกชมอยูใ่นใจวา่ เป็นผูท่ี้อดทนไม่ทอ้ถอย ถ่อมตวัลงงอนงอ้คนอ่ืน เพื่อหวงั
ช่วยเขาใหพ้บพระเจา้ ท่านจึงน าวธีิการน้ีไปสอนตามคริสตจกัรเก่ียวกบัการประกาศเผยแพร่ฟ้ืนฟูน า
วญิญาณ การท่ีมุ่งจะน าคนใดมารับเช่ือพระคริสตน์ั้น ถา้เขาพยายามหลบหลีกไม่สนใจ ขออยา่ได้
ทอ้ถอยทอดทิ้ง เราตอ้งพยายามพดูจาสั่งสอนเขาใหเ้ขา้ใจ อุปมาเหมือนชายหนุ่มท่ีอยากไดห้ญิงสาวมา
เป็นภรรยา ถา้รักจริงก็ตอ้งเวียนไปหาหญิงนั้นบ่อย ๆ แมห้ญิงสาวจะตดัรอนเพียรไรก็ไม่ถือโกรธ เฝ้า
แสดงความรักโดยเอาความดีเขา้ต่อตั้ง ในท่ีสุดหญิงสาวก็จะเห็นใจวา่เรารักหล่อนจริง จะตกลงรับปาก
รักเขา้สักวนัหน่ึง ค าอุปมาน้ีเป็นท่ีพอใจและสบอารมณ์ของผูไ้ดฟั้ง เม่ือใครน าไปใชก้็เกิดประโยชน์เห็น
ผลทนัตาจริง ๆ โดยทัว่ไปผูน้ ามกัละความพยายามติดตามเม่ือเห็นเขาปฎิเสธคร้ังแรก ใจไม่กลา้พอจะ
ไปออ้นวอนสั่งสอนคร้ังต่อ ๆ ไป ฉะนั้นผูร่้วมทีมท าการน าฟ้ืนใจท่ีใดกบัท่านจะตอ้งหนา้ทน ดงัท่ีท่าน
ยกอุปมามาน้ี 

ยดูา 1:23 “จงช่วยบางคนใหร้อดดุจฉุดออกจากไฟ” 

เปิดพระคริสตธรรม 

สงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลงใหม่ ๆ สถาบนัต่าง ๆ ของสภาคริสตจกัรฯ ไดรั้บอนุญาตจาก
รัฐบาลใหท้ าการเปิดด าเนินงานไดต้ามปกติ โรงเรียนพระคริสตธรรมแมค็กิลวารี ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือ
ใหม่วา่วทิยาลยัพระคริสตธรรมเชียงใหม่แห่งสภาคริสตจกัรฯ เป็นสถาบนัแห่งหน่ึงรวมอยูใ่นหลาย ๆ 
สถาบนัท่ีถูกสั่งปิด สถานท่ีตวัอาคารไดน้ าไปใชอ้ยา่งอ่ืนแทน เป็นถึงบริเวณท่ีเก็บศพผูต้ายก่อนจ าหน่าย
ไปป่าชา้สันกู่เหล็ก หมายถึงวา่สถาบนัอนัส าคญัสุดยอดท่ีเคยผลิตผูน้ าใหก้บัคริสตจกัรในประเทศไทย
ตอ้งหยดุลงทั้ง ๆ ความจ าเป็นของคริสตจกัรยงัมีอยู ่ สงครามสงบลงตั้งนานแลว้แต่ไม่มีใครไปเปิด
สถาบนัน้ีใช ้จนวนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1947 อาจารยพ์ว่งไดข้ึ้นไปจากราชบุรีไปท าการเปิดตึกพระคริสต
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ธรรมใชเ้ป็นคนแรก จดัอบรมผูน้ ารุ่นแรกข้ึน มีผูเ้ขา้อบรมถึง 38 คนดว้ยกนั ผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นผูน้ า
จากคริสตจกัร ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เท่ากบัท่านไดไ้ปริเร่ิมเพาะผูน้ าใหก้บัคริสตจกัรใหม่ท่านเป็นคนแรก
ท่ีเห็นความส าคญัในดา้นน้ีเป็นพิเศษ ท่านรับหนา้ท่ีเป็นนายกสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปี 1946 รุ่ง
ข้ึนปี 1947 ท่านไดเ้ปิดการอบรมข้ึนทนัที ท าการอยา่งดีรีบด่วนผลิตผูน้ าท่ีดีใหก้บัคริสตจกัร จะคอยรอ
ใหมี้นกัศึกษาท่ีจบจาก มศ. 3 มศ. 5 ดงัปัจจุบนัน้ีคงไม่ทนัการ คริสตจกัรก าลงัหิว ก าลงัตอ้งการ
คนท างาน ภายใน 38 คนน้ีรับการอบรมเป็นระยะเวลายาวนานพอควร ทุกคนกลบัไปยงัคริสตจกัรของ
ตนร้ือฟ้ืนการงานต่าง ๆ ใหมี้ชีวติกลบัข้ึนมาทรงสภาพเดิมและดีกวา่ก่อนระยะเกิดสงครามและไดจ้ดัให้
มีการอบรมตามหลกัสูตรแบบเดียวกนัน้ี ต่อไปอีกหลายรุ่นบางคนเรียกวา่โรงเรียนเฒ่าแก่คือเอาคนท่ีมี
อายแุลว้มารับการอบรมเป็นผูป้ระกาศ ผูป้กครอง มคันายกฯ ระยะหลงั ๆ จึงไดเ้ปิดการเรียนวชิาศาสน
ศาสตร์ข้ึนโดยทางโรงเรียนรับเอานกัเรียนท่ีจบ มศ. 3 มศ. 5 เขา้เรียนตามหลกัสูตรเป็นนกัธรรม เอก, 
โท ตรี ตามล าดบั รุ่นแรกจบเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 1952 วนัท าพิธีมอบใบประกาศนียบตัร อจ.พว่งอรรฆ
ภิญญ ์ นายกสภาคริสตจกัรเป็นประธานมอบใหแ้ก่นกัศึกษาดว้ยมือของตนเอง รุ่นแรกมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

อาจารยบุ์ญยนื นะตเนต์ิ เป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่ 
อาจารยเ์ม้ียน พงษน์อ้ยอดีตรองผูอ้  านวยการ ร.พ. แมค็เคน 
อาจารยว์ิเชียร วฒักีเจริญ เลขาธิการสภาคริสตจกัรฯ (1966-1970) 
คุณวสัน สุภาชนะ (อยูอ่เมริกา) 
คุณฟิลิป ฮอ๊ก (ถึงแก่กรรม ต.ค. 1970) 
ท่านมุ่งหนา้ผลิตผูน้ าใหก้บัคริสตจกัรระยะแรกหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองท ากนัอยา่งจริงจงั 

แมห้ลกัสูตรจะเนน้หนกัไปทางการประกาศเผยแพร่ และการฟ้ืนฟูน าวิญญาณบา้งก็ตาม แต่วชิาอ่ืน ๆ วา่
ดว้ยการเล้ียงดูสมาชิกฐานะการเป็นศิษยาภิบาลท่ีดี หรือดา้นฉนัทภาระต่าง ๆ ท่านไดจ้ดัใหแ้ทรกเขา้ไป
ดว้ยในหลกัสูตร จดัทีมข้ึนออกเป็นหลาย ๆ ทีม ภายใน 38 คนของรุ่นแรก ใหอ้อกไปท าการน าการ
ประกาศฟ้ืนใจตามคริสตจกัรต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ การอบรมผูน้ าชนิดน้ี รุ่นน้ีเป็นการเร่งรัดใหท้นั
กบัการตอบสนองของคริสตจกัร และท่านไดจ้ดัท าส าเร็จสมใจจริงทุกรุ่นดว้ย บางรุ่นท่านจะไม่ไดอ้ยู่
รับผดิชอบตลอดเวลา แมว้า่ท่านจะตอ้งออกไปท ากิจอ่ืนฐานะเป็นนายกสภาฯ ก็ตาม แต่ท่านก็ไดบุ้กเบิก
งานน้ีไว ้เราทั้งหลายก็เห็นวา่ท่านเป็นผูน้ าท่ีมองเห็นการณ์ไกล มีเน่ืองดว้ยในอนาตคของคริสตจกัรและ
สถาบนัจะตอ้งมีคนท างานอยา่งพอเพียง งานจะเจริญไดจ้ะตอ้งมีผูน้ าและผูท้  าการท่ีมีความรู้ มีฝีมือ และ
ความสามารถในดา้นเก่ียวกบัการเป็นผูเ้ล้ียง จนทุกวนัน้ีการผลิตผูน้ าใหแ้ก่คริสตจกัรของพระคริสต
ธรรมก็ยงัไม่พอเพียง มีจ  านวนนอ้ยท่ีจบแต่ละปีแมจ้ะมีหลายแผนกรวมอยูด่ว้ยกนัก็ตาม 



 75 

ขอ้คิดจากค ากล่าวท่ีย  ้าอยูเ่สมอคือใหส้ถาบนัพระคริสตธรรมรีบเร่งผลิตผูน้ าใหม้ากท่ีสุดอยา่ง
รีบด่วน คริสตจกัรก าลงัตายเพราะขาดผูเ้ล้ียง ผูเ้อาใจใส่ คริสตจกัรตอ้งการ ศาสนาจารย ์ ศิษยาภิบาล ผู ้
ประกาศ ผูป้กครองหรือหวัหนา้คริสตจกัรท่ีมีความสามารถ มีความรู้ทางพระคมัภีร์ 

1) คริสตจกัรควรใหก้ารสนบัสนุนสถาบนัพระคริสตธรรม ทั้งการเงินและส่งคนไปเรียนให้
มาก 

2) ส่งคนหลายระดบัไปเรียนเพื่อจะน าวชิาการมาปรับปรุงยงัคริสตจกัรของตนเองใหเ้จริญข้ึน 
3) สนบัสนุนใหพ้ระคริสตธรรมสามารถเล้ียงตนเองไดใ้นทุกดา้นในท่ีสุด 
4) คริสตจกัรตอ้งให้โอกาสแก่คนหนุ่มสาวท่ีเพิ่งจบมาจากพระคริตธรรมใหม่ ๆ เขา้ท างาน คือ

ใหรู้้จกัศิลปในการใชค้น มิใช่ท าลาย 
5) สถาบนัต่าง ๆ ตอ้งเตรียมเร้าใจคนหนุ่มสาวใหส้นใจไปเรียนพระคริสธรรมอยา่โทษพระ

คริสตธรรมถา้  ก) ไม่มีคนไปเรียน  ข) ผูส้ าเร็จออกมาท างานไดไ้ม่สู้ดี  ค) มีครูอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุนอ้ย  
ง) ฐานะการเงินและการประชาสัมพนัธ์ไม่ถึงขั้น. ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความรับผิดชอบของคริสตจกัรไทย 
คริสตจกัรจะตอ้งมีส่วนช่วยกนัปรับปรุงสถาบนัผลิตผูน้ าท่ีส าคญัท่ีสุด พระคริสตธรรมเป็นส่วนหน่ึง
ของคริสตจกัร คริสตจกัรเป็นนายพระคริสตธรรมดา้นเปล่ียนเขม็ทิศทางการผลิตผูน้ า เท่าท่ีเป็นอยูทุ่ก
วนัน้ี คริสตจกัรมุ่งแต่คอยโอกาสวา่เม่ือไหร่พระคริสตธรรมจะท าประโยชน์ใหก้บัตนเอง แทนท่ีตนเอง
จะคิดวา่ตนเองควรมีส่วนมีบทบาทในการบริหารงานร่วมกบัพระคริสตธรรมใหม้าก และไดท้  า
ประโยชน์อยา่งไรบา้งใหก้บัพระคริสตธรรม คริสตจกัรส่งคนท่ีถวายตวัไปเรียนหรือจดัคนเหลือขอ
ส่งไปเพื่อใหไ้ปดดัสันดานท่ีนัน่ อยา่งน้ีคริสตจกัรไม่ไดค้นดีกลบัมาช่วยงาน พระคริสตธรรมจะ
กลายเป็นสถาบนัผลิตพยาธิใหก้บัคริสตจกัร พระคริสตธรรมเป็นสถาบนัผลิตผูน้ าจะยงัคงยนืยงอยู่
ต่อไปไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บับทบาทของทุกคริสตจกัร 



 76 

ตอน 13 ก้ำวหน้ำไปไกลยิง่ขึน้ 

สภาคริสตจกัรในประเทศไทยวางโครงการท่ีจะจดัส่งมิชชนันารีไปประเทศลาวตั้งแต่ปี 1956 
ซ่ึงเป็นความคิดริเร่ิมของ อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์ มุ่งหวงัใหก้ารประกาศเผยแพร่ขยายตวัออกไปไกลถึง
ประเทศเพื่อนบา้น ตกในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1960 มีผูส้มคัรเขา้เป็นมิชชนันารีรวมทั้งส้ิน 4 คน อจ. 
เม้ียน พงษน์อ้ย กบัคุณฟลอร่า พงศน์อ้ยภรรยา เป็นคู่ท่ีไดอ้ยูใ่นข่ายรับไวพ้ิจารณา แต่ตอ้งเป็นไปตาม
เง่ือนไขโดยใหแ้พทยท์  าการตรวจเสียก่อน ผลไดรั้บวา่สุขภาพของท่านไม่สู้แขง็แรงท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง 10 ต่อ 4 ไม่สมควรส่งอาจารยเ์ม้ียนไปเป็นมิชชนันารีประเทศลาว ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดาย แต่มติ
กรรมการสภาฯ ยงัคงด าเนินโครงการส่งมิชชนันารีไปลาวอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

ก่อนหนา้หลายปีอาจารยพ์ว่งและมิตรสหายไดเ้ดินทางไปท าการส ารวจการส่งมิชชนันารี ไป
ลาวท่ีนครเวยีงจนัทร์หลายคร้ัง อาจารยด์วง  พนัธุพงศ ์ เป็นผูห้น่ึงท่ีเดินทางไปร่วมการส ารวจกบัท่าน
แลว้กลบัมาท าการเทศนาเร้าใจมวลสมาชิกตามคริสตจกัรต่าง ๆ ใหเ้ห็นความส าคญัในเร่ืองน้ีใหมี้การ
ถวายเพื่อช่วยใหโ้ครงการส าเร็จ งานน้ีเป็นงานท่ีเราตอ้งท าตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบในการอธิษฐาน ท า
ตามพระด ารัสสั่งของพระเยซูคริสตฐ์านะคริสตจกัรของเรามีโอกาส และก าลงัพอท่ีจะส่งมิชชนันารีไป
ต่างประเทศได ้ผลปรากฏวา่ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดี ท่านเคยเรียกร้องใหป้ระเทศต่าง ๆ คือคริสตจกัร
เอเชียใหมี้การแลกเปล่ียนตวัมิชชนันารีท างานซ่ึงกนัและกนั ดงัท่ีเป็นอยูข่ณะน้ีจะเห็นวา่สภาคริสตจกัร
ในประเทศไทยไดมี้มิชชนันารีผูเ้ป็นภราดรร่วมงานจากประเทศกลุ่มเอเชียหลายประเทศมาร่วมการงาน
ดว้ยเช่น อินเดีย เกาหลี และประเทศฟิลิปปินส์เป็นตน้ มีอยูค่ราวหน่ึง อจ. พว่งไดเ้ดินทางไปประเทศ
พม่าฐานะประธานของทูตสันถวไมตรี มีผูร่้วมทางอีกสามคน ผูท่ี้สภาคริสตจกัรในประเทศไทยได้
ส่งไปเยีย่มคริสตจกัรในประเทศพม่าตามค าเชิญมี 4 คนดงัน้ี ศจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์ศจ. ทองค า พนัธุพงศ์
, อจ. ไมตรี พรราชา (หญิง) และ อจ. บ ารุง อดิพฒัน์ (ตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 1955) คณะ
ทูตไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีจากสภาคริสเตียนในประเทศพม่า (Burmese Christian Council) ทั้ง 4 คน
พกัท่ีบา้นนายอูบาเอ ไดอ้อกเยี่ยม 
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รูปกอสเปอร์ทีมคราวไปเผยแพร่คริสตศาสนาท่ี โคราช 
แถวหนา้คนแรกนบัจากขวาอาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์

คนท่ี 3 คุณทรัพย ์เขียวข าแสง คนท่ี 5 คุณอดุลย ์สิงหเนตร 
แถวหลงัคนท่ีสองนบัจากขวามืออาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร 
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อาจารยด์วง พนัธุพงศ ์และอาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์
คราวเดินทางไปเวยีงจนัทร์ประเทศลาวเพื่อส ารวจก่อนจดัตั้ง 

โครงการส่งมิชชนันารีไทยไปท างานในลาว 
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สมยัเดินทางเยีย่มเยยีนฟ้ืนฟูตามคริสตจกัรต่าง ๆ ทางภาคเหนือ 
โดยใชจ้กัรยานเป็นพาหนะ คนใส่เสวตเตอร์สีด าแขนยาวเป็นรูป 

อาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์กบัทีม 
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รูปครอบครัวของอาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์
ณ บา้นพกัส าเหร่ ธนบุรี 

 

 
 

ทีมทูตสันทวไมตรีไปพม่า เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 1955 
ณ เมืองตองย ีจากขวาไปซา้ย อจ.ทองค า พนัธุพงศ์ 

อจ. บ ารุง อดิพฒัน์ อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์อจ. ไมตรี พรราชา 
ก าลงัรับช่อดอกไมจ้ากพวกเมเหม่ียว 
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เลขาธิการบอร์ดเพรสไบทีเรียนอเมริกาไดม้อบสาส์นไหแ้ก่สภาคริสตจกัร มี อจ. พว่ง อรรฆ
ภิญญ ์

นายกสภาฯ อจ. เล็ก ไทยง เลขาธิการสภาฯ ดร. ชารลส์ ทิวดอร์ เลบเบอร์ เลขาธิการ 
ผูแ้ทนจากบอร์ดและ อจ. ฮอเรส ดบับลิว ไรเบิร์น ผูแ้ทนเพรสไปทีเรียนบอร์ด 

ประจ าประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 1957 ณ รร.วฒันาวทิยาลยั 
 
 
เขียนและกล่าวค าปราศรัยในคริสตจกัรและสถาบนัต่าง ๆ เช่น โรงเรียนมหาวทิยาลยั, โรงเรียน

พระคริสตธรรมและส านกังานขององคก์ารคริสเตียน ในเมืองยา่งกุง้, มนัดะเล, เมเหมียว, ตองย ีนอกนั้น
คณะไดมี้โอกาสไปเยีย่มชมปูชนียสถานทางพุทธศาสนาท่ีส าคญั ๆ หลายแห่ง คณะทูตไดรั้บเกียรติให้
ท าการอบรมฟ้ืนฟูใจของคริสเตียนหลาย นิกาย รวมกนัในโบสถเ์มธอดิสทท่ี์เมืองมนัดะเลเป็นเวลาหน่ึง
สัปดาห์ติดต่อกนั ในการฟ้ืนฟูน้ี อจ. พว่งเป็นผูท้  าการเทศนาโดยมาก มี อจ. ทองค าเป็นผูแ้ปลค ากล่าว
ของท่านเป็นท่ีช่ืนชูใจของพี่นอ้งคริสเตียนท่ีนัน่อยา่งมาก วนัสุดทา้ยเม่ือมีการเรียกร้องใหถ้วายตวัต่อ
พระเจา้ ทุกคนในโบสถไ์ดย้นืข้ึนถวายตวัอยา่งพร้อมเพรียง เป็นส่ิงท่ีน่าโมทนายิง่ 

คณะทูตคริสเตียนจากประเทศไทยไดม้าเจริญไมตรีกบัคริสเตียนในประเทศพม่าคร้ังน้ี เป็นการ
แสดงถึงน ้าใจอนัดีของชาวไทยท่ีชาวพม่าเห็นวา่มีค่ายิง่ เพราะเหตุการณ์ในคร้ังอดีตท่ีไทยกบัพม่าเคย
รบพุง่กนันั้นยงัอยูใ่นความทรงจ าของชาวพม่าโดยทัว่ไป ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือมีการเล้ียงตอ้นรับคณะทูต 
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ณ โรงเรียนองัลิกนัท่ีเมืองมนัดะเล เขาไดเ้ชิญเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลซ่ึงมีต าแหน่งเทียบกบัขา้หลวงภาค
มหาดไทยของเรา มาร่วมพร้อมกบัผูน้ าชั้นแนวหนา้ของทางพุทธศาสนาและฮินดู มีผูอ้าวโุสชาวพุทธผู ้
หน่ึงไดย้อมอดอาหารม้ือนั้นพร้อมกบักล่าวสุนทรพจน์วา่ เขารู้สึกเสียใจและรับโทษแทนบรรพบุรุษ
พม่าท่ีไดท้  าการรุกรานประเทศไทยในอดีต ทางคณะทูตก็ไดต้อบไปวา่เราคริสเตียนไม่เคยนึกพยาบาท
เขาเลย 

อจ. พว่งไดท้  างานกา้วหนา้ไปไกลยิง่ข้ึน นอกเหนือไปจากจะสร้างสัมพนัธไมตรีและหนุน
ใจคริสเตียนพม่ามาแลว้เช่น 1) ขอใหค้ริสตจรัของสองประเทศไดติ้ดต่อประสานงานช่วยเหลือกนั
มากกวา่ในปัจจุบนั 2) ท่านแนะน าใหค้ริสตจกัรกะเหร่ียงไดส่้งมิชชนันารีชาวกะเหร่ียงสัก 4 นายมาใน
ประเทศไทย เพื่อท าการประกาศกบัพวกกะเหร่ียงในประเทศไทย 3) ชกัชวนให้แพทยห์ญิงชาวพม่า
หน่ึงคนมาท างานร่วมกบัสภาฯ ดา้นพระศาสนา โดยขอใหส้ภาฯ ไดเ้อาเป็นธุระติดต่อเร่ืองน้ีสืบไปดว้ย 
4) ขอให้เรามีความสัมพนัธ์กนัต่อไปเก่ียวกบัอนุชนและโรงเรียนพระคริสตธรรมในการผลิตผูน้ าใหก้บั
คริสตจกัร 

ไม่วา่ท่านจะไปประเทศไหนระหวา่งปี 1958 ท่านไดติ้ดต่อสร้างความสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ 
ใหก้บัวงการของสภาฯ เรียกไดว้า่เป็นนิสัยประจ าตวั เป็นนกัการทูตท่ีน าคุณประโยชน์มาสู่ประเทศไทย
อยา่งมาก 

การไปพม่าคราวน้ีถูกโจรปลน้ระหวา่งทาง มีผูเ้ตือนท่านใหเ้ดินทางเคร่ืองบินแทนรถยนต ์ แต่
ท่านตอ้งการชมภูมิประเทศขอไปรถยนต ์ พอดีรถไปมีแค่สองท่ีนัง่ท่ีคงเหลืออยู ่ อาจารยท์องค ากบั อจ. 
บ ารุงจึงโดยสารรถไฟไป อจ.พว่งกบัอจ. ไมตรีโดยสารรถยนต ์ ไปเมืองตองย ี รถท่ีใชเ้ป็นรถแลนดโ์ร
เวอร์ อจ. เครนท่ีท าการในพม่าถึง 20 ปี เป็นผูข้บั รถไต่เขาข้ึนไปสูงเหนือระดบัน ้าทะเลเร่ือย ๆ อจ. พว่ง
ท่านชมววิทิวทศัน์ธรรมชาติทางบกอนัสวยงามมาก ฝนตกพร าตลอดเวลาผา่นป่าลึก แต่ถนนลาดซิเมนต์
เรียบดี ทนัทีท่ีรถเล้ียวออ้มไปดา้นหน่ึงของภูเขา อีกขา้งหน่ึงเป็นเหวไดย้นิดีเสียงระเบิดดงักมัปะนาทตก
มาขา้งรถ ฝร่ังท่ีขบัรถไปรีบเหยยีบเบรคตงัโก่ง คลา้ย ๆ กบัวา่ลูกระเบิดนั้นจงใจใหร้ถหยดุ โจรตรูกนั
ออกมาขา้งทางหลายคน ตามธรรมดาแลว้พวกโจรกาลีล่ามกัไม่ไวชี้วติใครให้รอดพน้ไปไดห้ลงัจากท า
การปลน้สดมภจ์ะฆ่าเสียส้ินทุกคน ถา้เป็นผูห้ญิงมนัจะท าการข่มขืนช าเราและฆ่าเสียดว้ย 

ขณะท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบักลุ่มโจร อาจารยพ์ว่งเกิดความกลวัจนปากคอสั่น โจรบางคนเขา้ไป
คน้ในรถหยบิฉวยเอาของมีค่าของผูโ้ดยสารไป บางคนยืนคุมเชิงอยู ่ อจ.พว่งก็ลงจากรถพร้อมกบัฝร่ัง
พดูออ้นวอนขอชีวติเป็นภาษาไทย โจรก็ฟังไม่รู้เร่ือง อจ.เครนตอ้งท าการแปลกนัยกใหญ่เป็นภาษาพม่า 
แมว้า่โจรจะบงัคบัเอาของมีค่าจากตวัผูโ้ดยสารไปทุกอยา่ง กระนั้นยงัปราณีผูโ้ดยสารเพราะวาทศิลป์ใน
การพดูของ อจ. พว่ง ไม่มีใครไดรั้บบาดเจบ็ หรือรับอนัตรายแต่อยา่งใด 
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ตามปกติชาวพม่าจะไม่ยอมขบัรถผา่นทางน้ีคนัเดียว จะตอ้งขบัรถไปหลาย ๆ คนัเพื่อมีเพื่อน
คุม้กนั เป็นทางเปล่ียวไม่มีบา้นคนตั้งถ่ินฐานอยูเ่ลย ท่านรู้สึกวา่พระเจา้ยงัไวชี้วิตอยูแ่ละไดมี้โอกาสเลย
ไปร่วมการประชุมใหญ่อีกจงัหวดัหน่ึง Convention เป็นการฟ้ืนฟูใหญ่มีทุก 4 ปี ไม่ตอ้งเอาชีวติไปทิ้ง
เสียยอดเขาตองย ี พอคริสเตียนพม่าทราบข่าวเขา้ตกอกตกใจและรู้สึกขายหนา้ท่ีผูแ้ทนไทยถูกโจรพม่า
ปลน้ กุรีกุจอหาส่ิงของตอบแทนกนัวุน่ อจ. พว่งบ่นเสียใจท่ีโจรเอานาฬิกาเรือนโปรดไป ภายหลงั 

คริสเตียนชาวพม่าไดซ้ื้อปากกาและนาฬิกาใหท้่านดีกวา่ชุดเดิม แต่ก็ไม่เสียใจเท่ากบัโจรยก
กระเป๋าซ่ึงเผอิญปิดกุญแจไวท้ั้งหมดไปในนั้นบรรจุเอกสารต่าง ๆ พาสปอร์ต ขอ้ความเทศนาและพระ
คมัภีร์ท่ีท่านรักมากท่ีสุดเล่มหน่ึง ท่านไดจ้ดบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ไวใ้นพระคมัภีร์นั้น เช่นวนัส าคญั ๆ 
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ วนัเดือนปีเกิดของลูก ๆ และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีโน๊ตไวป้ระกอบค าเทศน์ได้
รวบรวมไวห้ลายสิบปีตอ้งหายไปดว้ย นิสัยของท่านชอบบนัทึกเร่ืองราวไวใ้นพระคมัภีร์ พระคมัภีร์เป็น
หนงัสือเล่มเดียวท่ีติดตวัเป็นประจ า รักการอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั เท่าท่ีท่านมีสมุดบนัทึกประจ าวนั 
“ไดอาร่ี” ท่านใชน้อ้ยมากและมกัลืม ถา้จดในพระคมัภีร์จ  าง่ายกวา่ 

ผูร่้วมทีมทูตสันถวไมตรีไดร่้วมทุกขร่์วมสุขดว้ยกนัประมาณ 1 เดือน เขาไดส้ังเกตเห็นวา่
อาจารยพ์ว่งเป็นผูน้ าท่ีเตม็ไปดว้ย พระพรจากพระเจา้ ท่านเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีอายกุ็จริง แต่เวลาท่านพดูท่าน
ท างานเหมือนคนหนุ่ม ค ากล่าวเป็นความรู้สึกท่ีพลุ่งออกมาจากดวงใจ ออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ พดู
ดว้ยชีวติและมีความหมายแแก่ผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ออกจากทุกขมุขนในร่างกายของท่าน ผูฟั้งไม่รู้เบ่ือ ตั้งอก
ตั้งใจฟังค าบรรยายนั้น ๆ ชาวพม่าชอบอกชอบใจในความตลกขบขนัของท่าน แมจ้ะตอ้งถูกแปลจาก
ภาษาไทยเป็นพม่าโดยอาจารยท์องค าตลอด ยกตวัอยา่งง่าย ๆ พดูง่าย ๆ ฟังแลว้สามารถเขา้ใจไดทุ้ก
ระดบัชั้น เป็นค ากล่าวท่ีสะเทือนใจผูฟั้งและเก่ียวขอ้งกบัชีวติของผูฟั้ง ท่านสามารถฟ้ืนฟูใจชาวพม่าโดย
อาศยัยกตวัอยา่งเร่ืองราวต่าง ๆ ในพม่าไดเ้ป็นอยา่งดี ผา่นไปท่ีไหนพดูกบัใครชอบจดจ าและสังเกต เพื่อ
น ามากล่าวในเวลาประกาศพระกิตติคุณ รวมสารส าคญัไดว้า่ทุกลมหายใจของท่านคงจะใคร่ครวญแต่
จะหาเร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคมสมยัน้ีมากล่าวสอนใจคนใหถึ้งความ รอดในพระเจา้ ดว้ยความเช่ือความ
ศรัทธาในพระเจา้อนัเขม็แขง็เช่นน้ี ท่านอาจารยพ์ิษณุ อรรฆภิญญ ์ ไดสื้บสายโลหิตของท่านกลายเป็น
นกัเทศน์ผูมี้ฝีปากผูห้น่ึงมีวิญญาณของคุณพอ่ติดมาโดยก าเนิด เป็นลูกท่ีมีบิดาเป็นนกัฟ้ืนใจทัว่ประเทศ
ดว้ย หลงัจากไดเ้รียนจบจากอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์และอเมริกาแลว้ท่านท าการสอนอยูท่ี่วทิยาลยั
พระคริสตธรรมเชียงใหม่อยูพ่กัหน่ึง ดว้ยเหตุผลท่ีมีเลือดพอ่อยูเ่ตม็ตวัน้ีเอง ยอมลาออกจากพระคริสต
ธรรมเขา้รับหนา้ท่ีเป็นเลขาธิการของสหพนัธ์ เพื่อนกัศึกษาในประเทศไทย (Student Christian 
Movement SCM.) ท างานฟ้ืนใจกบัพวกนิสิตนกัศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยั, วทิยาลยั, อาชีวะและขั้น
อุดมศึกษา มีขบวนการท่ีเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว จากกลุ่ม SCM.น้ี ยงัมีกลุ่ม JSCM. และรุ่นซีเนียร์อีก
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หลายกลุ่ม ท่านไดท้  างานท่ีมีคุณค่ายิง่ต่อการมีส่วนผลิตผูน้ าระดบัชั้นปัญญาชนใหก้บัคริสตจกัร ซ่ึงคุณ
พอ่เคยปักหลกัปล ้าสู้กบังานสถาบนัมาอยา่งโชกโชนเช่นน้ีก่อนแลว้ เป็นวธีิฟ้ืนฟูน าวิญญาณในสถาบนั
ทัว่ไป ลูกชายไดรั้บมรดกจากพอ่ท างานไปโดยไม่รู้สึกตวั วธีิการของท่านเหมาะกบัยคุกบัสมยั เพราะ
สังคมเปล่ียนโฉมหนา้ไปจากสมยัคุณพอ่ท างานมาก แต่จุดหมายปลายทางแลว้ลว้นเดินทางไปสู่
เป้าหมายอนัเดียวกนั คือ ฟ้ืนใจคนหนุ่มสาวให้รักพระเจา้รักคริสตจกัร และรับผิดชอบต่อสังคมปัจจุบนั 
เอาใจใส่พฒันาประเทศชาติของตน กิจการท่ี อจ. พิษณุผูมี้บิดาเป็นนกัฟ้ืนใจน าวิญญาณทัว่ประเทศควร
ใหค้วามยกยอ่งสรรเสริญ ควรแก่การสนบัสนุนส่งเสริมทุกทางคริสตจกัรตอ้งการคนหนุ่มสาวเขา้
ท างาน คริสตจกัรตอ้งการคนหนุ่มสาวมาปฎิวติัใหง้านเจริญข้ึน คริสตจกัรใดท่ีขาดคนหนุ่มสาว 
คริสตจกัรนั้นจะคงยนืยาวไปไดไ้ม่นาน ทั้งน้ีมิใช่วา่ท่านจะไม่เห็นความส าคญัเร่ืองการเป็นอาจารยส์อน
ท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรม แต่ท่านเห็นวา่ถา้ออกไปอยูร่อบนอกเสียบา้งชัว่คราวจะมีโอกาสมากกวา่ 
และเป็นเช่นนั้นจริงมีคนหนุ่มสาวไปเรียนพระคริสตธรรมมากคนจากค าชกัชวนของท่านในกลุ่มนิสิต
นกัศึกษา ในเวลาเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจกัรวฒันาคร่ึงเวลา ท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี
และเสียสละเช่นเดียวกบับิดาท่ีเคยปฏิบติัมาท่ีคริสตจกัรศรีพิมลธรรม เพชรบุรี คุณอดุลย ์ สิงหเนตรผู ้
หนา้ท่ีเป็นทนายความท่ีปรึกษาของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ผูท่ี้เคยรับการสนบัสนุนจาก อจ. พ่วง
และขบัเค่ียวกบัอาจารยม์าเสมอ ทั้งสองรักชอบพอกนัมาก เม่ืออาจารยพ์ว่งมีปัญหาจะตอ้งไปหา “เจา้
ดุลยช่์วย” ค  าวา่เจา้ดุลยเ์รียกเสียติดปาก ท่านมองคนไม่ผิด เลือกคนถูกตอ้ง ท่ีไดค้นอยา่ง “เจา้ดุลย”์ มา
ท างานในสภาคริสตจกัรฯ บุคคลผูน้ี้ท  าคุณงามความดีใหส้ภาฯ มากมายหลงัจากพี่ชายคุณอินธรณ์ได้
เสียชีวติไปแลว้ มีเลือดเป็นหวักฎหมายทั้งคู่ คุณอดุลยไ์ดก้ล่าวถึง อจ. พว่งวา่ “อจ. พว่งไดผ้ลิตนกัเทศน์
คนส าคญัใหแ้ก่สภาคริสตจกัรคนหน่ึง คือ อจ. พิษณุ อรรฆภิญญ ์ผูเ้ป็นเลือดเน้ือเช้ือไขของท่าน” ส่วน
เลือดแห่งการเป็นนกักีฬาไปติดเอากบัคุณร าเพย อรรฆภิญญ ์ บุตรของครูเงินภรรยาคนแรก คุณร าเพย
เป็นกรรมการกีฬาระดบัชาติของประเทศไทยมีช่ือเสียงทางดา้นกีฬา ในหลวงทรงโปรดพระราชทานพิธี
มงคลสมรสให ้ ก็นบัวา่เป็นเกียรติแก่ อจ. พ่วง อรรฆภิญญ ์ ผูเ้ป็นบิดาเคยเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัหลายคร้ังในการงานส าคญั ๆ เช่น วนัถวายสาส์นในพระราชพิธีราชาภิเษกของรัชกาลท่ี 9 เม่ือ
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 1950 ในนามของสภาคริสตจกัรฯ ร่วมกบัคณะต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ตอน 14 โลกใหม่ขององค์กำรศำสนำ 

บุคคลท่ี อจ. พว่งกล่าวถึงบ่อยคร้ังไดแ้ก่ผูน้ าศาสนาคริสเตียนอนัลือนามของประเทศญ่ีปุ่นคือ 
ดร. โตโยฮิโก คากาวา ผูเ้คยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสร้างความประทบัใจอนัถาวรใหแ้ก่คริสเตียน
ไทยในปี 1957 ทั้งสองคนสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ ภาษามิไดเ้ป็นอุปสรรคท าใหท้ั้งสองคนเรียนรู้เร่ือง
ประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายแต่ประการใด แมว้า่ท่าน อจ. พว่งเคยไปเยีย่มสภาคริสตจกัรแห่งอินโดนิ
เซีย ร่วมกบัศาสนาจารยจ์รูญ วชิยัดิษฐ ์ปี 1956 ตามค าเชิญในการประชุมรวม 3 ปี ของเขามาแลว้ก็ตาม 
ท่านเห็นวา่กิจการของคริสตศาสนาท่ีท่านเคยเห็นมาในต่างประเทศนั้นก็ยงัไม่ประทบัใจเท่ากบังานของ 
ดร. คากาวา ในประเทศญ่ีปุ่น 

       รูปน้ีถ่ายประมาณปี 1935 
หลงัจากยา้ยมาจากจงัหวดัแพร่แลว้ 
และเขา้ท างานท่ีราชบุรี 
ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 
 
 

 

 
 

ถ่ายประมาณปี 1954 
อยูท่ี่กรุงเทพฯ อาจารยพ์ว่งและครอบครัว 
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วนัถวายสาส์นในพระราชพิธีราชาภิเษก ของรัชกาลท่ี 9 วนัท่ี 7 พฤษภาคม 1950 
ในนามของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ร่วมกบัคณะต่าง ๆ 

 
 

 
 
 

ดร.โตโยฮิโก คากาวา ผูน้ าคริสตจกัรญ่ีปุ่น 
มาเยีย่มสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปี 1957 
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จากซา้ยไปขวา อจ.พว่ง อรรฆภิญญ ์บิชอบ ดร. ราชา มณีคมั และอธิบดีกรมศาสนา 
นายฟุ้ง ศรีวจิารณ์ ท่ีห้องอธิบดีกรมศาสนา เดือนมีนาคม 1956 

 
ดร.คากาวาเป็นผูท่ี้พระเจา้เตรียมท่านไวใ้หท้  าการใหญ่โตทัว่ประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมงานกบัคน

ยากจนในสลมั เป็นนกัเทศน์ นกัสังคมสงเคราะห์เป็นนกัเขียนหนงัสือคริสเตียน จกัรพรรด์ิแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่นไดพ้ระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นหน่ึงใหแ้ก่ท่าน ทัว่โลกรู้จกัผลงานของท่านดี ใหชี้วติ
ทั้งหมดเพื่อคนอ่ืน ทุ่มเทชีวิตของตนเองช่วยคนป่วยท่ีโกเบ จนตาทั้งสองขา้งเกือบบอด เน่ืองจากไปติด
โรคริดสีดวงตาจากผูป่้วย ช่วยสงเคราะห์จดัหาพยาบาลให้แก่คนป่วยโรคปอดท่านตอ้งรับเช้ือวรรณโรค
ลม้ป่วยลง จนเหลือปอดขา้งเดียว อีกขา้งพอใชก้ารไดบ้า้งเล็กนอ้ย ชีวติการงานของดร. คากาวา เป็นท่ี
ประทบัใจของท่านมาก ไดเ้รียนรู้วธีิการบริหารงานของสภาคริสตจกัรในระดบัชาติซ่ึงกนัและกนั ต่างก็
พอใจท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัคือ 

1. คริสตจกัรในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งผลิตผูน้ าพื้นเมืองใหพ้อเพียง 
2. ผูน้  าปัจจุบนัตอ้งรีบเร่งให้มีการเล้ียงตนเองในดา้นต่าง ๆ เพื่อคริสตศาสนาจะไดเ้ป็นศาสนา

ของคนพื้นเมือง 
3. ใหค้ณะมิชชนันารีต่าง ๆ ท าการสลายตวัมิชชนันารีควรท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กบัผูน้ า

พื้นเมือง ตลอดจนทรัพยสิ์นทั้งส้ินควรโอนให้เป็นศาสนสมบติัของสภาคริสตจกัรฯ 
4. การเผยแพร่น าวิญญาณตอ้งเป็นงานอนัดบัหน่ึง ฯลฯ 
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อจ. พว่งมีความตั้งใจมานานแลว้หวงัใหค้ณะมิชชัน่ต่าง ๆ สลายตวั ซ่ึงทางบอร์ดเมืองนอกก็มี
นโยบายอยูก่่อนแลว้ 

ขั้นแรก จากความพยายามของคนไทยท่ีตอ้งการใหค้ณะมิชชัน่เพรสไบทีเรียนเหนือและใตใ้น
ประเทศร่วมกนั เป็นความพยายามอนัยาวนานจนปี 1934 ไดย้อมรวมกนัเป็นสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทย 

ขั้นสองคือ ขั้นท่ีคนไทยจะตอ้งแสดงตวัเองวา่สามารถรับผดิชอบการงานต่าง ๆ ได ้
ขั้นสาม ใหมิ้ชชนันารีสลายตวั งานขั้นท่ีสามน้ีคนไทยไดอุ้ตส่าห์พยายามอยา่งไม่เห็นแก่เหน็ด

เหน่ือย เรารอคอยมานานนบัตั้งแต่ตั้งสภาฯ ข้ึนถึง 23 ปีกวา่จนส าเร็จสมดงัใจ บอร์ดและมิชชนันารีได้
ใหก้ารสนบัสนุนมาตลอดตั้งแต่คริสตจกัรไดร้วมกนัข้ึนเป็นสภาฯ แลว้ 

งานสลายตวัไดส้ าเร็จลงขั้นสุดทา้ยท่ีเมืองเลคโมฮองค ์ (นิวยอร์ค) ระหวา่งวนัท่ี 6 เมษายน – 
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 1951 ซ่ึงศาสนาจารยเ์ล็ก ไทยง ศาสนทูตฮอเรส ดบับลิว ไรเบิร์น และศาสนทูต 
เคเนท อี.แวลว ์ เขา้ประชุมร่วมดว้ยในการประชุมใหญ่ซ่ึงมีผูแ้ทนเขา้ร่วมถึง 16 ประเทศ ทางบอร์ดได้
ช่วยใหจุ้ดประสงคก์ารสลายตวัส าเร็จเร็วข้ึนโดยไต่ถามคนชาตินั้น ๆ ท่ีไดต้ดัสินใจรับนโยบายการ
สลายตวั และใหแ้สดงเจตน์จ านงคท่ี์จะรับเงินอุดหนุนและตวับุคคลเขา้อยูใ่นความอ านวยการของสภา
คริสตจกัรแห่งชาตินั้น ๆ ใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได ้

เร่ืองราวของคณะเพรสไบทีเรียนในประเทศไทยซ่ึงตั้งตน้ในปี 1840 ไดม้าถึงจุดสุดยอดวนัท่ี 
16 สิงหาคม 1957 หลงัจากผูแ้ทนกลบัจากเลคโมฮองคแ์ลว้ ก็ไดว้างโครงการท่ีจะประชุมสลายตวัท่ี
กรุงเทพฯ ในวนัท่ี 12-15 สิงหาคม 1957 ผูน้ าคริสตจกัรไทยและศาสนทูตประมาณ 250 คนไดป้ระชุมท่ี
วฒันาวทิยาลยั เพื่อนมสัการและศึกษาร่วมกนัมีนกัปาฐกท่ีมีช่ือสองคน บรรยายเร่ืองการรวมกนัเป็น
สากลใหแ้ก่ท่ีประชุมใหฟั้งคือ ดร. เบนจามิน เอน็. ลาว แห่งอินเดีย และศาสนทูตยงุจิก ฮนั แห่งเกาหลี 
ท่ีสุดไดจ้ดัใหมี้การท าพิธีสลายตวัรวมกนัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 1957 ดร.ชารลส์ ที เลบเบอร์ เลขาธิการ
ใหญ่ของบอร์ดไดเ้สนอเอกสารส าคญัแก่ประธานสภาคริสตจกัรในประเทศไทย นบัตั้งแต่ปี 1860-1958 
มีศาสนทูตชาวอเมริกนัมาปฎิบติัการในประเทศไทยจ านวนทั้งส้ิน 443 คน และมี 66 คนเขา้ร่วมในพิธี
สลายตวัในวนันั้น โดยมีศาสนาจารยเ์ล็ก ไทยง เลขาธิการ ศาสนทูต ฮอเรส ดบับลิว ไรเบิร์น ผูแ้ทน
บอร์ดมาประจ ามิชชนันารีในประเทศไทยพร้อมดว้ย อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์ นายกฯ มีส่วนรับเอกสารท่ี
มิชชัน่ฯ สลายตวัดว้ยความยินดี 

ประวติัศาสตร์การสลายตวัของคณะมิชชัน่ฯ ในประเทศไทยไดม้าส้ินสุดลงในสมยั อจ. พว่ง
เป็นนายก นบัตั้งแต่มิชชัน่ฯ เขา้มาในประเทศไทยคร้ังแรก ค.ศ. 1828-1957 นานถึง 129 ปี กรณียกิจอนั
ส าคญัไดจ้บส้ินลง คณะต่าง ๆ ท่ีมารวมกบัสภาฯ สมควรท่ีจะสลายตวัรวมตวัเขา้อยูภ่ายใตอ้  านวยการ
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ของสภาคริสตจกัร *มิชชนันารีทั้งหลายกลายมาเป็นภราดรผูร่้วมงานกบัคริสตจกัรในประเทศไทย 
ระหวา่งคนไทยกบัมิชชนันารีจะท างานร่วมกนัจะขยายสากลมิตรภาพและงานของมิชชัน่ฯ ให้
กวา้งขวางออกไปไม่มีท่ีส้ินสุด พดูตามหลกัการแลว้ความส าเร็จในการสลายตวัของมิชชนันารีแมจ้ะ
ไม่ไดเ้ป็นผลงานของท่านแต่ผูเ้ดียว เราก็ตอ้งยอมรับวา่ตั้งแต่ปี 1946-1957 ท่ีรับหนา้ท่ีเป็นนายกสภาฯ 
นานกวา่ 10 ปี นั้นท่านไดทุ้่มเทชีวติจิตใจกบังานช้ินสุดทา้ยน้ีอยา่งเอาจริงเอาจงั ปีรุ่งข้ึนท่านก็หมดอายุ
การเป็นนายกสภาฯ แต่ยงัรับหนา้ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัการประกาศเผยแพร่และด ารงต าแหน่งเป็นนายก
กิติมศกัด์ิของสภาฯ ต่อไป 

ด้ำนปรัชญำกำรสลำยตัว 

วา่ดว้ยปรัชญาการสลายตวัตามทศันะของ อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์ แลว้ มีแง่ความคิดหลาย
ประการน่าจะไรับการพิจารณาถึงหลกัการจริง ๆ ควรมีทศันะคติแบบใดจึงถูกตอ้งตามสากลการ
สลายตวั การสลายตวัมิไดข้ึ้นอยูก่บัปัญหาของฝ่ายมิชชนันารียอมลดอ านาจลง แต่อยูท่ี่เป้าหมาย
ปลายทางในอนาคต จุดประสงคอ์นัแทจ้ริงก็เพื่อจะใหค้ริสตจกัรพื้นเมือง (ประเทศไทย) รับผดิชอบ
ฉนัทภาระมากข้ึน มีการรับผิดชอบตนเองในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการบริหารงาน, ตวับุคคล, การเงิน, 
นโยบาย, การฝึกอบรมผูน้ า, ทิศทางปรัชญาดา้นคริสเตียนศึกษา, การเล้ียงตนเอง, การเผยแพร่และอ่ืน ๆ 
ซ่ึงงานเหล่าน้ีไดเ้คยอยูใ่นความรับผดิชอบของมิชชนันารีหรือบุคคลผูเ้ป็นมิชชนันารีมาก่อน ท่านแบ่ง
ยคุของพวกมิชชนันารีออกไวด้งัน้ี 

1. ยุคบิดำ คือเป็นผูบุ้กเบิกเร่ิมตน้งานในประเทศไทย วางรากฐานของคริสตจกัรไวใ้นเมืองไทย 
ใหก้ าเนิดสถาบนัต่าง ๆ และขบวนการคริสเตียนในประเทศไทย ฉะนั้นระยะแรก ๆ ของยคุบิดาน้ี 
มิชชนันารีไดเ้สียสละทั้งชีวติ และก าลงักายใจส าหรับป้ันรูปคริสตจกัรข้ึนมาจริง ๆ คนท่ีรู้เร่ืองการงาน
ทั้งหมดก็คือมิชชนันารี คนไทยเป็นบุตรคอยอา้ปากรับหรือไม่ก็ด้ืนร้ัน ยคุบิดาไดทุ้่มเทเวลาใหก้าร
ประคบประหงมจนบุตรแขง็แรงเดินตามบิดาไปท างานได ้ผูเ้ดินออกหนา้คือมิชชนันารี คนเดินตามหลงั
และฟังค าสั่งคือคนไทย สถานการณ์เช่นน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นฐานะจะน ามาวพิากวจิารณ์วา่ บุตรควรออกหนา้
บิดาหรือไม่ เขาจะเดินน าหนา้ไม่ไดเ้พราะก าลงัเรียนรู้วธีิปฎิบติังานจากผูเ้ป็นบิดา บางคร้ังเราจะเรียกยคุ
บิดาวา่ “นาย” คงไม่ผดิ 

2. ยุคเป็นอำจำรย์ คือมิชชนันารีทั้งหลายเป็นอาจารยส์อนลูกศิษย ์เป็นสมยัเดียวกบัอาจารยพ์ว่ง
ท่ีท างานทางภาคใตแ้ละภาคเหนือก่อนปี 1957 ท่านกล่าววา่ท่านมีอาจารยดี์มากมายไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวทิยาการใหแ้ละปูพื้นความรู้ใหก้บัท่านในการท างาน ท่านจึงมีจิตใจเป็นศิษยท่ี์กตญัญูต่อ
อาจารยต์ลอดมา ใหค้วามเคารพนบัถือพวกมิชชนันารีเป็นครูอาจารยห์ดัคนไทยท างานและรับผดิชอบ
ตนเอง ฉะนั้นคนไทยไม่ควรดูถูกมิชชนันารีผูม้าท าคุณประโยชน์ใหก้บัผนืแผน่ดินไทย ควรจดจ าไปชัว่
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ชีวติ ศิษยท่ี์ดีจะตอ้งเช่ือฟังอาจารยเ์สมอ เพราะอาจารยเ์หล่าน้ีมิไดเ้ป็นพิษเป็นภยักบัผูใ้ดเลย เขามีชีวติ
เพื่อความเจริญของผูอ่ื้น ไม่ควรสงสัยดว้ย แต่เหตุท่ีอาจารยพ์ว่งขดัใจกบัพวกมิชชนันารีบางคนสมยันั้น
ถึงกบัโตแ้ยง้กนัรุนแรงและขอลาออกจากหนา้ท่ีการงานนั้น ไม่ไดแ้สดงวา่ท่านเป็นลูกศิษยท่ี์เลว ท่านรู้
ความหมายของมิชชนันารีในสมยัของท่านดีวา่เป็นสมยัอาจารย ์ ไม่ใช่สมยับิดาหรือนายช้ีน้ิว ตอ้งท า
ตามค าสั่งไปเสียทุกอยา่งควรใหศิ้ษยมี์โอกาสพึ่งสติปัญญาของตนเองบา้ง ใหศิ้ษยไ์ดเ้ป็นอิสระแก่ตวัเอง
เม่ือรับค าสอนแลว้ เพื่อจะเป็นผูใ้หญ่ต่อไป 

ท่านก็พยายามอดกลั้นใจมากในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในงานท่ีตนไม่ชอบไม่เห็นดว้ย เวน้ไว้
จะทนไม่ไหวจริง ๆ ก็โผงผางออกไป ตนเองมีอารมณ์ร้ายอยูด่ว้ยจึงดูไปวา่ท่านเป็นคนไม่รู้คุณคนไป
เสีย ใจจริงท่านใหเ้กียรติแก่มิชชนันารีทุกคนแมมิ้ชชนันารีบางคนอายแุละประสบการณ์จะนอ้ยกวา่
ท่านก็ตาม ท่านถือเป็นอาจารยห์มดทุกคน มีมิชชนันารีบางคนท าตวัขดัขวางปิดทางเจริญเติบโตของ
บุตรเพื่อการสลายตวัในอนาคตเม่ือถึงการสลายตวัผา่นไปแลว้ความเป็นนายจะนอ้ยลงไป คงเหลือแต่
การเป็นอาจารยก์บัศิษยเ์พื่อนกบัเพื่อน 

3. ยุคแห่งกำรเป็นเพือ่น เม่ือมาถึงขั้นสุดทา้ยก่อนคนไทยและคริสตจกัรไทยจะเป็นตวัเองจริง ๆ 
จ าตอ้งผา่นการสลายตวัเสียก่อนก่อนท่ีมิชชนันารีจะเขา้มาท างานฐานะภราดรร่วมงาน ท างานเป็นพื่อน
ร่วมเป็นร่วมตายกนัต่อไป บางคร้ังคนไทยออกเดินน าหนา้ แต่ก็มีบางคร้ังเพื่อนของเรา (มิชชนันารี) 
เดินน าหนา้ดว้ย หรือไปพร้อม ๆ กนั คือยคุการงานของสภาคริสตจกัรฯ ท่ีเป็นไปทุกวนัน้ี บทบาทของ
มิชชนันารีส่วนใหญ่ควรเป็นคนหนุนหลงัใหค้นไทยท างาน เวน้ไปบางแห่งท่ีมิชชนันารีตอ้งออกไป
บุกเบิกในป่ากนัดารท่ีคนไทยไปไม่ได ้ งานทุกชนิดท่ีมิชชนันารีท าจะตอ้งมีคนไทยท าอยูด่ว้ยและท่ีสุด
งานนั้นจะตอ้งตกอยูใ่นมือของคนไทย ตกอยูใ่นความรับผดิชอบของคนไทย นอกเหนือจากจะหนุน
หลงัคนไทยแลว้จะตอ้งช่วยอบรมฝึกฝนผูน้ าใหด้ว้ย คนหนุ่มสาวมกัพดูวา่มิชชนันารีท่ีตอ้งการท างาน
เสียเองคนเดียว รับผิดชอบเสียทุกอยา่งแต่คนเดียวนั้นหมดสมยัเสียแลว้ ปรัชญาการสลายตวันั้นมี
ความหมายกวา้งมากท่านเตือนคนหนุ่มสาวท่ีหวัรุนแรงวา่ ระวงัใหดี้ มิชชนันารีเป็นผูมี้พระคุณต่อสภา
คริสตจกัรฯ อยา่มองขา้มการท่ีเขาเหล่านั้นเสียสละมาเป็นบิดาและอาจารยข์องเรา เม่ือเขายอมถ่อมตวั
สลายตวัมาเป็นเพื่อนก็ดีอยูแ่ลว้เป็นการแสดงน ้าใจของบิดาท่ีดี ท่ีใหเ้กียรติแก่บุตรเม่ือรับผิดชอบตวัเอง
ได ้

ทั้งน้ีท่านมิไดห้มายความวา่พวกมิชชนันารีจะไม่อยูใ่นข่ายท่ีคนไทยจะวพิากษว์จิารณ์ไม่ได ้
เพื่อนท่ีดีตอ้งมีความปรารถนาดีซ่ึงกนัและกนัอาจจะตกัเตือนสั่งสอนหนุนใจซ่ึงกนัและกนั มิชชนันารีก็
พดูออกตวับ่อย ๆ วา่ พวกเขาก็มีความบกพร่องดว้ยเช่นกนั เขาก็ตอ้งการค าแนะน าจากเราในบาง
ประการดว้ย 



 91 

ส่ิงส าคญัของคนหนุ่มสาวและผูน้ าทั้งหลายอยา่แสดงตวัเป็นปฎิปักษต่์อมิชชนันารี ตอ้งให้
เกียรติเสมออยา่แสดงการดูถูกใด ๆ ทั้งส้ิน เงินเดือนของเขาจะดีกวา่ บา้นจะใหญ่โตหรูกวา่ก็อยา่ไป
อิจฉาเขา เงินของเขา เขามีสิทธ์ิจะใช ้ อยา่ไปบงัคบัใหเ้ขาอยูเ่หมือนเราเป็นเร่ืองของจิตใจ ถา้เขาจะถ่อม
ตวัลงก็เป็นเร่ืองท่ีเรายอมรับนบัถือ เห็นรถเก๋งและคนใชห้ลายคน เขาไดรั้บความสะดวกสบาย อยา่ไป
ค่อนติงให้หมางใจ ส่ิงท่ีเขาท านั้นมิไดเ้อาไปจากกระเป๋าคนไทย เราท าตวัเองให้ดี รับผดิชอบใหดี้ นัน่
เป็นภาระของเรา บางคนติเตียนถึงสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีคนไทยไม่ทดัเทียมกบัมิชชนันารีเช่น ค่าเล่าเรียน
ลูก เวลาพกัผอ่น ฯลฯ เป็นตน้ หากเราจะท าใหเ้หมือนเขาเราก็ท าได ้ ถา้ไม่มานัง่งอมืองอตีน และจะท า
ไดดี้กวา่เสียดว้ยหากคริสตจกัรของเราสามารถจะเจริญกวา่เขาในอเมริกา และยโุรปฯ 

ท่านกล่าววา่เงินทองท่ีมาจากต่างประเทศก็ไม่เห็นจะผดิตรงไหนท่ีคริสตจกัรเราจะรับ ไม่เห็น
มนับาปหรือท าลายความเจริญดา้นเศรษฐกิจของคริสตจกัร เงินไทยเงินฝร่ังเป็นเงินของพระเจา้ไม่
ต่างกนัหากเราจะไม่รับก็มีสิทธ์ิดว้ยท่ีจะปฎิเสธ ช่วยกนัไปก็ช่วยกนัมา สุดแต่นโยบายหรือโครงการท่ี
วางไวผู้รั้บหนา้ท่ีเหรัญญิกสภาฯ ก็เช่นกนั เขามิใช่เป็นคนเก็บเงิน หรือเป็นผูรั้กษาบญัชีดีท่ีสุดแต่อยา่ง
เดียว ปัญหาอยูท่ี่วา่จะท าอยา่งไรใหเ้งินงอกเงยข้ึน อยา่ไดพ้อใจอยูท่ี่วา่งบส้ินปีคริสตจกัรใชเ้งินนอ้ย จง
ดูซิวา่งานส่วนใดมีความจ าเป็นและตอ้งการ ยิง่ใชก้็ยิง่งอกซ่ึงไม่ควรตั้งหนา้จะเก็บแต่ดอกเบ้ียใน
ธนาคารท่าเดียว จะอยา่งไรก็ตามขอคนไทยทั้งหลายพึงสังวรณ์ใหดี้ อยา่พดูเร่ืองเงินมากไปจนฝร่ังดูถูก
อยา่ติเงินดอลล่า และไม่ควรจะแบมือขอตลอดไปดว้ยฉะนั้นเราจะเป็นบุตรไม่รู้จกัโต หนา้ท่ีของเราคือ 
“จงท างานใหห้นกัไว”้ 
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ขอบคุณ- ภำคผนวก 

ประวติัชีวิต และงานของอาจารยพ์ว่ง อรรฆภิญญ ์ยงัไม่จบลงแค่ตอนท่ี 14 ดงัเร่ืองราวท่ีมีอยูใ่น
เล่มท่ี 1 น้ี ผูเ้ขียนจะพยายามจดัพิมพเ์ป็นเล่มท่ีสองต่อไป จะเขียนในแนวเดียวกนัแต่เนน้เน้ือหาใหม่อนั
เป็นสาระใหม่เก่ียวกบั ค าสอน, ค าเทศนา, การอศัจรรยใ์นชีวติ, ชีวติครอบครัว, ค  าอุปมาหรือเร่ืองท่ียก
มาประกอบค าเทศนาหรือค ากล่าวทัว่ไป, ค าสอนเก่ียวกบัหนา้ท่ีศิษยาภิบาล, การเล้ียงตนเอง การ
เดินทางรอบโลก ฯลฯ ลว้นเป็นสาระท่ีควรแก่การศึกษาอยา่งยิง่ ก าหนดจะพิมพเ์สร็จออกสู่สายตาของ
ท่านผูอ่้านเม่ือใดนั้นมิไดข้ึ้นอยูก่บัเวลา แต่ข้ึนอยูก่บัท่านท่ีจะใหส่้วนช่วยเหลือแก่ผูเ้ขียนในการ
รวบรวมเร่ืองราวต่าง ๆ ตลอดค าเสนอแนะวา่หนงัสือประเภทน้ีมีคุณค่าควรแก่การจดัท าต่อไปหรือไม่ 
ผูอ่้านและวงการคริสตจกัรไดรั้บประโยชน์ก่ีมากนอ้ย ถา้ท่านปรารถนาจะไดอ่้านเล่มท่ีสองเร็วข้ึนโปรด
เขียนค าแนะน าส่งไป ส่งเอกสารและรูปภาพท่ีเก่ียวกบัชีวติการงานของ อจ. พว่งไปโดยด่วน อีก
ประการหน่ึง ผูเ้ขียนใคร่ขอความกรุณาจากผูอ่้านวา่หนงัสือเล่มน้ีจดัพิมพอ์อกอยา่งรีบด่วนเพื่อใหท้นั
การประชุมสภาสามญัคร้ังท่ี 12 วนัท่ี 13-17 ธนัวาคม 1970 ณ โรงเรียนกรงุเทพคริสเตียนวทิยาลยั ยอ่ม
ตอ้งการการแกไ้ขปรับปรุงอีกมากมายไม่วา่ทางดา้นภาษาไทยหรือขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

ในต่างประเทศเขาไดจ้ดัท าประวติัของบุคคลส าคญัในคริสตจกัรของเขาข้ึน ให้เกียรติแก่พวก
เดียวกนั เกียรติยศควรใหแ้ก่ผูใ้ดก็ควรใหแ้ก่ผูน้ั้น คริสตจกัรไทยก็ควรจะแสดงให้โลกรู้ดว้ยเช่นกนัวา่ 
กรุงศรีอยธุยาไม่ส้ินคนดี คนเอเชียร้อยเปอร์เซ็นตอ์ยา่ง อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์จดัเป็นบุคคลท่ีอยูช่ั้นแนว
หนา้ ถา้จะเปรียบกบับุคคลส าคญัในประเทศต่าง ๆ ไดท้  าคุณประโยชน์ใหก้บัคริสตจกัรไทยและ
ประเทศชาติเป็นอาจารยผ์ูไ้ร้ปริญญาแต่พระเจา้ใชใ้หท้  างานไดย้อดเยีย่มสุด เป็นนกัรบท่ีไร้อาวธุแต่ชนะ
จิตใจของคนมากมาย เป็นลูกทุ่งท่ีหอบสังขารอนัหิวโหยมาจากฝ่ังโขงเขา้กรุงและกลบักลายมาเป็นผูน้ า
ท่ียนืยงคงกระพนั คนทัว่ไปใหค้วามเคารพนบัถือ ค าเทศนาและค าสอนของท่านไม่ไดลื้มไปจากความ
ทรงจ าของคนทัว่ไป ท่านไดทิ้้งมรดกช้ินส าคญัไวใ้หก้บัคริตสจกัรคือ “การฟ้ืนฟูน าวญิญาณ” หรือ 
“สัปดาห์แห่งการฟ้ืนใจ” สืบมาทุกวนัน้ี  

จริงอยูท่่านก็เป็นคนสามญัธรรมดามีทั้งส่วนดีและส่วนบกพร่องอาจจะท าถูกใจของคนหน่ึง 
แต่ไม่ถูกใจของบุคคลอีกคนหน่ึงกลุ่มหน่ึงแต่วา่ดว้ยแก่นแท ้ ๆ ของท่านแลว้เรายอมรับวา่ท่านมีจิตใจ
เล่ือมใสในพระเจา้มากมาย มีใจร้อนรนตอ้งการใหค้ริสตจกัรเจริญรุดหนา้ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคม ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ตอ้งการใหค้นอ่ืนพบความรักและความรอดในพระเจา้ ปล ้าสู้กบัการ
ฟ้ืนฟูน าวญิญาณตลอดชีวิตชนิดไม่กลวัเจบ็กลวัป่วย ยอมใหค้นอ่ืนด่าทอเยาะเยย้ในความปรารถนาดี
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ของตนระยะแรก ยอมเส่ียงกบัการไปตกัเตือนผูน้ าในคริสตจกัรอยา่งรุนแรงเพราะวา่ถือวา่มิใช่เป็นเร่ือง
ส่วนตวั มุ่งหวงัใหค้ริสเตียนมีความประพฤติตนไปในทางดีงามเพื่อเป็นแสงสวา่งในพระคริสต ์

ผูเ้ขียนจะไม่ขอออกตวัแต่อยา่งใดเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัระหวา่งผูเ้ขียนกบั อจ. พว่ง อรรฆภิญญ ์
เพราะไม่มีความสัมพนัธ์กนัในทางใดมาก่อนกบัท่านไม่วา่โดยสายเลือด หรือโดยการงาน ผูเ้ขียนไดเ้ขา้
มามีบทบาทในงานของสภาคริสตจกัรฯ ในแผนกชูชีพแหล่งประชาคมในเมืองฯ ก็ต่อเม่ือท่านได้
หมดอายกุารเป็นนายกไปนานแลว้ เป็นคนรุ่นหลงั เม่ือท่านก าลงัท างานอยูท่ ัว่ประเทศไทยผูเ้ขียนก็ยงั
ไม่ไดเ้ป็นคริสตเตียนดว้ยซ ้ า ผูเ้ขียนไม่ไดเ้ป็นคนใกลชิ้ดกบัท่าน เพียงพบกนัไม่ก่ีคร้ัง และดูเหมือนจะ
ไดย้นิไดฟั้งท่านเทศนาก็ไม่ก่ีคร้ังดว้ย แต่เน่ืองจากไดส้ังเกตดูอยา่งเงียบ ๆ สมยัท่ีอยูพ่ระคริสตธรรม
ดว้ยกนันาน 3 เดือนคราวไปสอนแผนกธรรมศึกษาปี 1961 ท่ีเชียงใหม่ รู้สึกประทบัใจในชีวติส่วนตวั
และการงานของท่าน แต่ท่านก็ไม่เคยขอร้องใหเ้ขียนประวติัของท่านดว้ย การเขียนคร้ังน้ีท าดว้ยความ
สมคัรใจ บริสุทธ์ิใจไม่ไดรั้บสินจา้งรางวลัจากผูใ้ด แมแ้ต่วงศาคณาญาติ ผูเ้ขียนเห็นถึงความส าคญัหลาย
ประการถา้ไดจ้ดัพิมพข้ึ์นระหวา่งท่ียงัมีคนสมยัเดียวกนักบัท่านยงัมีชีวติอยูผู่เ้ขียนเห็นวา่คริสตจกัรของ
เราตอ้งการหนงัสือท่ีมีคุณค่าเป็นหนงัสือคู่มือเรียนรู้การเป็นไปในอดีตและปัจจุบนั เพื่อชนยคุหลงัจะได้
สานงานใหม่ใหก้บัคริสตจกัรกนัต่อไป จึงหวงัใจวา่หนงัสือ “อาจารยผ์ูไ้ร้ปริญญา” จะเป็นสารคดีท่ีไม่
ท าใหผู้อ่้านผิดหวงั ทั้งหวงัใจในความกรุณาของท่านดว้ย คือโปรดส่งเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบั อจ. พว่ง
เพื่อจดัพิมพเ์ล่มท่ีสองต่อไป 

ในภาคผนวกทา้ยเล่มน้ีผูเ้ขียนใคร่ขออนุญาตเขียนรายช่ือบุคคลท่ีมีส่วนในการจดัท าหนงัสือ 
“อาจารยผ์ูไ้ร้ปริญญา” ในดา้นการออกความคิดเห็น, ใหค้  าสัมภาษณ์, ส่งเอกสารต่าง ๆ และรูปไปให,้ 
ช่วยตรวจปรู๊ฟ, ช่วยออกแบบ, ช่วยพิมพดี์ดเป็นตนัฉบบั, และการบริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณ
ท่านทั้งหลายท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้ขียนจนนาทีสุดทา้ย ไดแ้ก่ท่านเหล่าน้ีคือ: 

บุปผา ทวทีรัพย,์ อินตุม้ สุดารัรน์, วิรัช ดอนอินผล, บุญยืน นะตเนต์ิและภรรยา เม้ียน พงษน์อ้ย 
จรูญ วชิยัดิษฐ,์ วเิชียร วฒักีเจริญ, สุภาพ สุภาพนัธ์, ชาญ ธนพงศพ์ิพฒัน์, ขวญั สัตยสงวน, เจริญ มานะ
กุล, สมบูรณ์ แดงเรือน, ทองค า พนัธุวงศ,์ ชม อารียว์งศ,์ จินดา สิงหเนตร, สุธี คุณานุกร, ตาด ประทีป
เสน, พุดซอ้น โมชดารา, ดวง พนัธุวงศ,์ ศรีวไิล สิงหเนตร, สมยั แผน่ชยัภูมิ, พนัธลี อรรฆภิญญแ์ละ
บุตร, ส าราญ ฐิติปุระ, วไิล ทิพากร, นวลศรี วงศส์ังข,์ หจก. วศิลัยก์ารพิมพ,์ เจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เลขาธิการสภาคริสตจกัรฯ , กองคริสเตียนศึกษา, ซุย้ เลียนษี, ไมตรี พรราชา, วลัยดี์ เมืองตั้ง, เล็ก นุปิยะ, 
ประกอบ นุดล, จนัทรา ดีตนันา, แลร่ี จดัด,์ จุฬินทร์ ตกแต่งและภรรยา, เล็ก ไทยง, สิงห์แกว้ ดีตนันา, 
บญัญติั  มูลสถาน, พจน์ เกตนุช, ทองดี ดวงเนตร, เจริญ วชิยั, ปล้ืม ประสิทธ์ิเวช, ซูน อิล คิม, พอล 
มณีคมั, ช านาญ แสงฉาย, ฮอเรส ดบับลิว ไรเบิร์น ฯลฯ 
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ระยะเวลำต่ำง ๆ ของ 

ชีวติอำจำรย์พ่วง อรรฆภิญญ์ 
 

อำยุปี ปี ค.ศ. เหตุกำรณ์ ระหว่ำง  ปี รวมเวลำ 
- 1893 เกิดท่ี ต. ธาตุพนม จ.นครพนม 22 

พฤศจิกายน 1893 
- - 

15 1908 ขา้มฝ่ังโขงไปเรียนหนงัสือท่ีเวยีงจนัทร์ลาว - - 
17 1910 เรียนอยูเ่วยีงจนัทร์, เสเพล - - 
18 1911 กลบับา้นนครพนม 1910-1911 1 ปีเศษ 
19 1912 ร่อนเร่อยูท่างอุบล, มุกดาหาร - - 
20 1913 เดินทางเขา้กรุงเทพฯ 1912-1913 1 ปี 
21 1914 ท างานในกรุงเทพฯ และพบพระคริสตท่ี์

ศาลาธรรมตรีเพชร 
- - 

22 1915 บพัติศมา ท่ีคริสตจกัรสอง 18 พ.ย. อยูก่บั
พระอาจวทิยาคมและเดินเรือเมล์ 

1914-1915 1 ปี 

23 1916 ไปเรียนโรงเรียนพระคริสต-ธรรมท่ี จ. 
เพชรบุรี 

- - 

27 1920 เรียนจบหลกัสูตร 1916-1920 4 ปี 
27-29 1922 เป็นครูประกาศท่ีคริสตจกัรเพชรบุรี 1920-1922 3 ปี 
29 1922 สิงหาคม, แต่งงานกบัครูเงิน (คร้ังแรก) - - 
30 1923 อยูร่าชบุรี (และภรรยาเสียชีวติ)บุตร ร าเพย 

อรรฆภิญญ ์
1922-1923 ปีเศษ 

 
36 1928 พุธท่ี 12 พ.ค. แต่งงานกบัพนัธลี (คร้ังท่ีสอง) 1923-1928 6-

7 ปี 
37 1930 ฟ้ืนฟูคร้ังแรก 20-27 ก.ค. 1930 ท่ีคริสตจกัร

ศรีพิมลธรรมเพชรบุรฟ้ืนฟูคร้ังท่ีสอง ส.ค. 
1930 นครปฐม 

- - 
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38 1931 ยา้ยจากเพชรบุรีไปอยูพ่ิษณุโลก 1916-1931 15 ปี 
 1916-1931 เรียนและเป็นศิษยาภิบาลท่ีเพชรบุรี นาน 15 

ปี 
- - 

 1931-1933 (2 ปี ) อยูพ่ิษณุโลก บุตรคนแรกเกิด พิษณุ 
อรรฆภิญญ ์

- - 

 1933-1934 ท างานท่ีจงัหวดัแพร่ (นาน 1 ปี 10 เดือน)
1933 เกิดธิดา พรรณี อรรฆภิญญ ์(ดงัสมคัร) 

- - 

 1934-1947 อยูร่าชบุรีนาน 13 ปี บุตรเกิดอีก 3 คน หญิง 
1 ชาย 2 (1) พชันี อรรฆภิญญ ์ (ฉายมณี) (2) 
พนสั อรรฆภิญญ ์ (3) พินิจ อรรฆภิญญ ์
(แดง) 
 

- - 

 1948-1951 อยูเ่ชียงใหม่ นานราว 2 ปี บุตรสุดทอ้ง เกิดท่ี
เชียงใหม่ ช่ือ พายพั อรรฆภิญญ ์(จู๋จ๋ี) 

 

- - 

 1952 ยา้ยจากเชียงใหม่เขา้กรุงเทพฯ - - 
 1952-1957 อยูก่รุงเทพฯ พกัท่ีส านกัลาง

นกัเรียนคริสเตียน (นาน 5 ปี) ถนนพญาไท 
 

- - 

 1957-1963 ยา้ยไปอยูส่ าเหร่ ธนบุรี นาน 6 ปี - - 
 1963 มรณะ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 1963 ณ 

คริสตจกัรสะพานเหลือง ถนนพระรามส่ี 
พระนคร 

- - 
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เป็นนำยกสภำคริสตจักร 4 สมัย 
สมยัท่ี 1 ปี ค.ศ. 1946-1948 พกัอยูร่าชบุรี-เชียงใหม่ 
สมยัท่ี 2 ปี ค.ศ. 1948-1950 พกัอยูเ่ชียงใหม่ 
สมยัท่ี 3 ปี ค.ศ. 1951-1953 พกัอยูเ่ชียงใหม่- กรุงเทพฯ 
สมยัท่ี 4 ปี ค.ศ. 1953-1958 พกัอยูก่รุงเทพฯ 

(เป็นนายกฯ นาน 13 ปี) 

เป็นนำยกกติติมศักดิ์คนแรกของสภำคริสตจักรฯ 
ปี ค.ศ. 1958-1963 เป็นเวลานาน 5ปี 
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สัมฤทธ์ิ  วงษ์สังข์ 
“โปรดใหก้ารสนบัสนุนการจดัตั้งมูลนิธิ พว่ง อรรฆภิญญ ์ เพื่อประโยชน์ในการตั้งกองทุนไว้

ส าหรับการประกาศเผยแพร่น าวญิญาณของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
ถึงโอกาสแลว้ท่ีจะใหก้ารประกาศเผยแพร่พระกิตตุคุณในประเทศไทยฟ้ืนตวัข้ึนขอให้วญิญาณ

แห่งการเผยแพร่ของอาจารยพ์ว่งจงมีในดวงจิตของคริสเตียนไทยทุกคน 
โปรดไดร้ะลึกถึงงานประกาศเผยแพร่ของแผนกชูชีพแหล่งประชมคมในเมืองฯ ในค าอธิษฐาน

ของท่านดว้ย” 
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