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กว่าจะมาเป็น...คอนเสิร์ตผู้ต้องขงัคร้ังแรกของโลกในไทย 

ต้นไผ่ 
เปาโลถูกจบั เพราะสอนพระวจนะ และกระท าพนัธกิจฯ ถูกเล่นงานโดยประชาชนชาวโรม เจา้

เมืองไดก้ระชาก เส้ือ สั่งโบยตี จ  าไวใ้นหอ้งชั้นใน เอาเทา้ใส่ข่ือไวแ้น่นหนา ประมาณเท่ียงคืน...เปาโล
และสิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ นกัโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู ่ ในทนัใดนั้นเกิด
แผน่ดินไหวใหญ่ จนรากคุกสะเทือนสะทา้น และประตูคุกเปิดหมดทุกบาน เคร่ืองจ าจองก็หลุดจากเขา
ส้ินทุกคน ฝ่ายนายคุกต่ืนข้ึนเห็นประตูคุกเปิดอยู ่คาดวา่นกัโทษคงหนีหมดแลว้ จึงชกัดาบออกมาหมาย
วา่จะฆ่าตวัเสีย แต่เปาโลร้องเสียงดงัวา่ “อยา่ท าร้ายตวัเองเลย” นายคุกตวัสั่นวิง่เขา้ไปกราบ “ข้าพเจ้า
จะต้องท าอย่างไรจึงจะรอดได้” เปาโลและสิลาสจึงกล่าววา่ “จงเช่ือและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่าน
จะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่าน” (กิจการ 16:25-31) 

น่ีคือเร่ืองราวในประวติัศาสตร์สมยัพระคมัภีร์ใหม่ ท่ีพระเจา้ทรงใชว้กิฤตการณ์ท่ีเกิดกบั อ.เปา
โล ใหเ้ป็นโอกาสเพื่อประกาศกบัผูต้อ้งขงัและผูคุ้มดว้ย 

จนถึงวนัน้ี พระองคย์งัทรงสมควรท่ีจะรับค าสรรเสริญและการขอบพระคุณ 
ส าหรับประเทศไทย อนัเป็นชาติเอกราชและมีสิทธิเสรีภาพ ในการประกาศเร่ืองราวของพระ

เจา้พระองคย์งัทรงเปิดโอกาส เปิดประตูคุกอยา่งกวา้งขวาง เพื่อการประกาศฯ จะเขา้ไปถึงเจา้หนา้ท่ีทุก
ฝ่าย และผูต้อ้งขงัในกรมราชทณัฑ ์ เราไม่ตอ้งถูกจบัหรือคุมขงัเพราะการประกาศฯ เหมือนสมยั อ.เปา
โล ภาระใจจากคริสตจกัร และองคก์รคริสเตียนหลายแห่ง ไดห้วา่นและเกิดผลมากนอ้ยตามก าลงั ได้
หวา่นและเกิดผลมากนอ้ยตามก าลงั พระองคท์รงเปิดดวงใจนกัโทษเหล่านั้นในท่ีตอ้งขงั ซ่ึงมิอาจถูก
สกดักั้นอีกต่อไป พาใหผู้ท่ี้พน้โทษแลว้ เกิดภาระใจเขา้ร่วมท าพนัธกิจของพระเจา้ พระองคท์รงใชพ้วก
เขาไดแ้ลว้ในท่ีตอ้งขงั และท่ีอ่ืน ๆ เพื่อประกาศความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์

ดิฉนัมีโอกาสไดฟั้งคอนเสิร์ต “พระคุณพระเจ้า” อยา่งไม่ไดต้ั้งใจเม่ือปลายปี 2002 ณ. 
คริสตจกัรสะพานเหลือง (เช่ือวา่และขอขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงจดัเตรียมโอกาสน้ีแก่ดิฉนัอยา่งไม่รู้ตวั)  ผู ้
เขา้ชมเตม็หอ้งตลอดจนท่ีนัง่เสริมถึงประตูทางเขา้ไดฟั้งการร้องเพลง ค าพยานของผูต้อ้งขงั ปฏิกิริยา
ของผูต้อ้งขงัทุกคน อาการส านึกในความผดิ การตั้งปณิธานอนัแน่วแน่ จากเพลงท่ีพวกเขาร่วมกนัแต่ง
ข้ึนกบัทีมประกาศฯ อนักล่าวถึงพระคุณความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเขา พี่นอ้งคริสเตียนท่ีไปสอน
พวกเขาร้องเพลงท าใหพ้วกเขายิม้ได ้ หวัเราะไดอี้กคร้ังและการกล่าวสุนทรพจน์ของท่านอธิบดีกรม
ราชทณัฑ ์เป็นท่ีประทบัใจผูช้มมาก ท่านกล่าวสรรเสริญขอบคุณพระเจา้ ท่ีมีคณะพนัธกิจเรือนจ า เขา้มา
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระน้ีขดัเกลาจิตใจ และสร้างสรรคค์นดีข้ึนมาใหม่ “...ซ่ึงหากคริสเตียนยงัคงท า
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เช่นน้ีเร่ือยไป สักวนัหน่ึงคุกจะไม่มีในประเทศไทย และในโลกน้ีอีก...อาเมนและน่ีคือคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์โลกและท่ีประเทศไทย ท่ีอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัออกมาร้องเพลงแบบน้ี โดยไม่มีเคร่ืองพนั
ธาการ” และในทา้ยท่ีสุดทา่นไดฝ้ากผูต้อ้งขงัทุกคนท่ีก าลงัจะพน้โทษออกไป ในออ้มแขนของคริส
เตียน เพื่อให้โอกาสเขาในอาชีพการงานต่อไป “...เพราะในบรรดาผู้ต้องขังทั้งหมด มีทั้งทีต้่องจ าคุกโดย
ปราศจากความผดิ เพราะขาดความรู้ ขาดโอกาสในการสู้ความ ฯลฯ ผู้ต้องขัง 95% ต้องโทษคดียาเสพ
ติดซ่ึงไม่ใช่ฆาตกร และไม่ใช่คนเลวร้ายมาก่อน ปัจจุบันจะมีมากขึน้เร่ือย ๆ จนเกินก าลงัของทางกรม
ราชทณัฑ์ทีจ่ะรองรับได้” 

ต่อไปน้ีเป็นบทสัมภาษณ์ท่ีไดน้ ามาฝากท่านผูอ่้าน เพื่อท าความรู้จกัพนัธกิจเรือนจ าคริสเตียน
ในประเทศไทย ขอแนะน าท่านไดรู้้จกักบัผูอ้  านวยการพนัธกิจเรือนจ าคริสเตียนฯ อาจารย์สุนทร สุนทร
ธาราวงศ์ และทีมงาน พี่นอ้งคริสเตียนกลุ่มน้ี มีภาระใจดา้นการประกาศดว้ยเสียงเพลง 

ผู้เขียน :อาจารยก์รุณาแนะน ากลุ่มพนัธกิจฯ น้ีคร่าว ๆ เก่ียวกบัความเป็นมาแรงบนัดาลใจใน
พนัธกิจน้ีวตัถุประสงค ์และการด าเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง? 

พนัธกจิเรือนจ าฯ: มกราคม 2544 เราไดเ้ร่ิมพนัธกิจเรือนจ าฯ ท่ีทณัฑสถานบ าบดัพิเศษ จ.
ปทุมธานี ผูต้อ้งขงัชายในคดียาเสพติด 4,800 คน ดว้ยกิจกรรมท่ีท าประจ าทุกวนัองัคาร คือการร้องเพลง 
นมสัการพระเจา้ ฟังค าพยาน เทศนา ปิดดว้ยการอธิษฐานร่วมกบัผูต้อ้งขงั จนวนัหน่ึง ผูอ้  านวยการ
ทณัฑสถานฯ นายสรสิทธ์ิ จงเจริญไดม้าคุยกบัผม ถึงเร่ืองการร้องเพลงของผูต้อ้งขงัในการนมสัการพระ
เจา้ท่านชอบมาก จึงถามวา่ “เป็นไปไดไ้หมท่ีจะน าผูต้อ้งขงัเหล่าน้ี มาฝึกร้องเพลงประสานเสียง” ผม
รับปากวา่ “เป็นไปได ้ แต่ตอ้งขอเวลาไปหาทีมงานฝึกคณะนกัร้องก่อน” ในท่ีสุดเดือนสิงหาคม 2544  
ผมจึงไดที้มงาน “โครงการเสียงเพลงสร้างชีวติ” เขา้มาเร่ิมฝึกผูต้อ้งขงั โดยมี อ.สถิต สุกจงชยัพฤกษ ์
(ผูอ้  านวยการเพลง) อ.พิชยั โชคพารุ่งเรือง (นกักีตา้ร์) อ.สิริ จงั (นกัเปียโน) อ.สุบิน ไชยรัตน์ 
(ประสานงานนกัร้อง) อยา่งไรก็ดี เราขอบคุณพระเจา้ส าหรับปีน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กนัยายน 2545 
ไดมี้ผูต้อ้งขงักลบัใจรับเช่ือกวา่ 2,000 คนรับศีลบพัติสมาทั้งชายหญิงจ านวน 527 คน จากการเขา้เยีย่ม
เยยีนผูต้อ้งขงั 53 แห่ง 

ผู้เขียน: วตัถุประสงคแ์ละการด าเนินการของโครงการฯ น้ี 
พนัธกจิเรือนจ าฯ: เราตั้งใจท่ีจะใชเ้สียงเพลงบ าบดั ฟ้ืนฟูชีวติสร้างชีวติภายในใหมี้ความสงบ 

สุภาพอ่อนนอ้ม เกิดคุณธรรม เป็นพยานประกาศ และสรรเสริญความรักของพระเจา้ จากเดือนสิงหาคม 
2544 เราน าผูต้อ้งขงัท่ีรับเช่ือใหม่มาและสนใจการร้องเพลง จ านวน 120 คน มาคดัเลือก และแบ่งกลุ่ม
เสียง เร่ิมไปทีละขั้น งานไดเ้ร่ิมไปดว้ยความยากล าบากในช่วงตน้ เน่ืองจากผูต้อ้งขงัไม่มีความรู้ดา้น
ดนตรี หรือการอ่านโนต้เพลงเลย ทั้งผูส้อนก็เหน่ือย ผูเ้รียนก็บ่นวา่ยาก พวกเราอธิษฐานขอการทรงน า



 3 

และน ้าพระทยัของพระเจา้ ส าหรับโครงการน้ีมาก สองสามเดือนผา่นไป คณะนกัร้องชุดน้ี เร่ิมร้องเพลง
ไดดี้มากข้ึน ผูอ้  านวนการทณัฑสถานฯ ไดส้ั่งใหน้กัร้องใชเ้วลาทุกวนั ๆ ละ 3 ชัว่โมง ฝึกร้องเพลงดว้ย
ตนเอง จากเทปตวัอยา่งท่ีเราใหไ้วเ้สียงเพลงไดก้ระห่ึมภายในเรือนจ าทุกวนั จนนกัร้องมีการพฒันาท่ีดี
ข้ึนมาก เราใชเ้วลาสอนพวกเขาทุกวนั องัคาร เวลา 09.00-12.00น. ไดค้ลุกคลีและเรียนรู้ชีวติจริงของ
พวกเขามากข้ึนทุกวนั และวนัหน่ึง ผูต้อ้งขงัจ านวนหน่ึง อ.พิชยั และผม ไดร่้วมกนัแต่งเพลงหน่ึง ช่ือ 
“บทเพลงแห่งค าสัญญา” ซ่ึงเนน้ถึงค าสัญญาเลิกส่ิงเสพติดอยา่งเด็ดขาด โดยพึ่งพลงัจากพระเจา้ ทุกคน
ชอบเพลงน้ีมาก...เราขอสัญญาร่วมพลงัเป็นหน่ึงเดียวกนั ผ่านเสียงเพลงให้เพลงนีเ้ป็นค าสัญญา เพลง
สร้างชีวติ พชิิตยาเสพติด 

ผู้เขียน: คาดหวงัไวอ้ยา่งไรบา้ง? ปัจจุบนัคิดวา่เราไดบ้รรลุเป้าหมายไปแลว้ก่ีเปอร์เซ็นต?์ 
แผนการในอนาตต?  

พนัธกจิเรือนจ าฯ: เราตั้งใจไวแ้ต่แรกก็เพียงเพื่อช่วยเหลือผูต้อ้งขงัชาย ใหล้ดละเลิกส่ิงเสพติด 
โดยหนัมาใชชี้วิตกบัการร้องเพลงของพระเจา้ แต่การร้องเพลงไดข้ยายออกไปเกินความเขา้ใจของเรา 
ทางกรมราชทณัฑข์อใหเ้ราฝึกคณะร้องประสานเสียงหญิงข้ึน อีก 3 คณะ คือ คณะนกัร้องทณัฑสถาน
บ าบดัหญิง จ.ปทุมธานี,ทณัฑสถานหญิงกลาง, ทณัฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ รวมเป็นทั้งส้ิน 4 คณะ ซ่ึง
ไดน้ าพวกเขาออกแสดงในงานต่าง ๆ เช่น เม่ือเดือนธนัวาคม 2544 ผูอ้  านวยการทณัฑสถานฯ ไดเ้ชิญ
ท่านรองอธิบดีกรมราชทณัฑ์ร่วมฟังการฝึกร้องเพลงของคณะฯ น้ี ท่านช่ืนชมผลงานของเรามาก ทุกคน
จึงคิดวา่ เราน่าจะน าคณะฯน้ี ออกมาแสดงใหผู้ค้นภายนอกไดช้มกนับา้งและส่ิงท่ีเกินความคาดหวงัก็
เกิดข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2545 ณ. หอ้งประชุมกรมราชทณัฑค์อนเสิร์ตคร้ังแรกของผูต้อ้งขงั โดย
มีท่านรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และการเดินทางเพื่อประกาศดว้ยเสียงเพลงก็มี
ข้ึนต่อไปเร่ือย ๆ 

ผู้เขียน: คิดวา่พนัธกิจน้ี จะมีผลทางจิตใจอยา่งไรบา้ง ต่อพี่นอ้งคริสตชนทั้งหลาย? และอยาก
ใหฝ้ากขอ้คิดอะไรไวก้บัผูอ่้านและคริสตชนดว้ย? 

พนัธกจิเรือนจ าฯ: จากการใชเ้วลานมสัการคร่ึงชัว่โมงก่อนการซอ้มเพลงทุกคร้ังท่ีเราไปเยีย่ม
พวกเขานอกจากเราไดเ้ก็บเก่ียวจิตวิญญาณแลว้ ผมอยากขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับทีมงานท่ีไดร่้วม
สร้างมิติใหม่ในงานพนัธกิจเรือนจ า เป็นการอศัจรรย์อันยิง่ใหญ่ในจิตใจของผู้ต้องขังทีม่ีเสียงร้องแห่ง
ความทุกข์ยาก มาเป็นผู้ต้องขังทีส่ร้างสรรค์ความสุขให้ผู้คนมากมายด้วยเสียงเพลง 

ทางดา้นผูร่้วมงาน “โครงการเสียงเพลงสร้างชีวติ” ทุกคนพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “กลวั
บรรยากาศในคุก...ยากมาก ๆ ท่ีจะฝึกพวกเขาท่ีไม่มีความรู้และประสบการณ์การร้องเพลงเลย” 

ต่อไปน้ีเป็นทศันะของหลาย ๆ ท่านท่ีมาร่วมงานในพนัธกิจน้ี 
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อ.สถิต สุกจงชัยพฤกษ์ (ผู้อ านวยการเพลง) 

“คร้ังแรก อ.สุนทร เชิญชวนผมใหช่้วยฝึกซอ้มเพลงแก่ผูต้อ้งขงัไม่อยากรับครับ แต่ผมอธิษฐาน 
และหลงัจากปรึกษาคุณพอ่ ใจผมก็ยงัคงวติกอยู ่ ยงัไม่รับพวกเขาอยา่งสนิทใจแต่เด๋ียวน้ี ผมมีความสุข
ช่ืนชม จริงใจและเห็นแลว้วา่อิทธิพลของเสียงเพลงของพระเจา้สร้างเสริมจิตวิญญาณทะลุถึงใจส่วนลึก
ของผูต้อ้งขงัใหใ้คร่ครวญ และรับการเปล่ียนแปลงใหม่ได”้ 

อ.พชัิย โชคพารุ่งเรือง (นักกต้ีาร์และแต่งเพลง) 

“ผมรับใชเ้ตม็เวลากบัทีมฯ ได ้ 2 ปี รับหนา้ท่ีงานดา้นดนตรีนมสัการไดเ้ห็น ความตั้งใจของ
ผูต้อ้งขงัพฒันาการท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ อยา่งน่าแปลกใจ ผมเคยหลงหายและไดก้ลบัมาหาพระเจา้ โดยการ
ทรงน าดว้ยเสียงเพลงและดนตรี ผมจึงมัน่ใจวา่ เพลงเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้น าคนเหล่าน้ีมาหาพระองค์
เช่นกนั” 

อ.สิริ จัง (นักเปียโน) 

“อ.สุนทร ไดเ้ล่าโครงการน้ีใหฟั้ง และชวนใหม้าเล่นเปียโน ทุกอยา่งแปลกไปจากท่ีผมคาดคิด 
ทุกคนเดินอิสระ ใส่เส้ือผา้เหมือนกนั คลา้ยโรงเรียนประจ า มีกิจกรรมท าทุกวนัพระเจา้รักทุกคนไม่วา่
จะอยูใ่นสภาพใดหนุนใจผมวา่ เม่ือมีอิสรภาพ ให้เราใชชี้วติอยา่งถูกตอ้ง มีคุณค่า และถวายเกียรติพระ
เจา้ พวกเขาซอ้มอยา่งตั้งใจมาก ช่วยเหลือกนั มีนกัโทษคนหน่ึงบอกวา่ เม่ือเขาออกไปแลว้จะพาลูกและ
ภรรยาไปคริสตจกัร ฟังแลว้ขอบคุณพระเจา้ เสียงเพลงของพระเจา้สามารถเปล่ียนแปลงชีวติคนไดจ้ริง 
ๆ ครับ ฉะนั้นความเช่ือ (โรม 10:17) เกิดข้ึนไดก้็เพราะการไดย้นิ (เสียงเพลง)  และการไดย้นิเกิดข้ึนไดก้็
เพราะการประกาศพระคริสต ์(ดว้ยเสียงเพลง)” 

อ.สุบิน ไชยรัตน์ (ผู้ประสานงานคณะนักร้องฯ) 

“ผูต้อ้งขงัเป็นคนไม่ดีไปสนใจ ท าไม...ความคิดน้ีไดเ้ปล่ียนไปเม่ือไดช่้วยงาน อ.สุนทร ระยะ
หน่ึง ท่ีสุดผมตดัสินใจรับใชเ้ตม็เวลา พระเจา้สอนให้ผมรู้ถึงฤทธ์ิอ านาจอนัยิง่ใหญ่ท่ีเปล่ียนชีวติคน
อธรรม ใหก้ลายเป็นคนชอบธรรมได ้ ผมน ้าตาไหลเม่ือไดเ้ห็นนกัโทษมากมายกลบัใจ พระเจา้ทรงใช้
คนพวกน้ีสอนใหผ้มเห็นถึงคุณค่าของชีวิตใหม่ โอกาสใหม่ ผมเล่นดนตรีไม่เป็น แต่ผมชอบร้องเพลง
แมเ้สียงจะไม่ดี ผมเช่ือวา่บทเพลงของพระเจา้มีชีวติ มีความหมายใหผู้ฟั้ง ดงัท่ีพระองคท์รงสร้างชีวิต
ของคณะนกัร้องผูต้อ้งขงัน้ี” 

ดว้ยพระคุณของพระเจา้ท าใหเ้ราไดเ้ห็นพนัธกิจฯ น้ีส าเร็จ... 
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ดว้ยความเช่ือและหวงัใจวา่บทความน้ีจะเป็นท่ีหนุนใจอนัเป่ียมดว้ยพระพรแด่ผูอ่้านทุกท่าน 
และน าท่านใหป้ระจกัษถึ์งการอศัจรรยข์องพระเจา้ผา่นชีวิตของผูต้อ้งขงั และทีมงานโครงการ
เสียงเพลงสร้างชีวติ ใหมี้โอกาสเดินทางเขา้ออกเรือนจ าไดอ้ยา่งเสรี เพื่อกระท าพนัธกิจรับใชป้ระกาศฯ 
ไปในหลายจงัหวดั พระองคเ์ลือกใชผู้ต้อ้งขงัมากกวา่คุณหรือ? พระเจา้ทรงใชทู้ตสวรรคน์ า อ.เปาโล 
อยา่งไร? พระองคก์็จะทรงน าผูต้อ้งขงัและผูรั้บใชห้ลายท่านในปัจจุบนัดุจเดียวกนั 

ข้อคิด...คริสเตียนควรป้องกันอย่างไร? ก่อนทีบุ่ตรหลานของท่านจะเดินเข้ามาที่น่ี! ...อย่าง
นักโทษหรือผู้รับใช้? 

จากความจริงขอ้หน่ึง...ความผดิพลาดในขบวนการยุติธรรมอาจเกิดข้ึนได ้ เพราะเราคือ มนุษย ์
ท่ีไม่สมบูรณ์แบบ หรืออาจจะขาดความรู้ในการสู้คดีก็ตาม แต่ในพระเจา้ทรงความยุติธรรม เท่ียงตรง
เสมอ...ดัง่เพลง “Rejoice to the lord” หน่ึงในเพลงคริสเตียนท่ีใคร่ขอฝากไวก้บัท่านผูอ่้าน 

**จงยนิดีในพระเจา้พระองคไ์ม่ผดิพราด ทุกยา่งกา้วท่ีขา้เดิน ทรงน าทางตลอดไป เม่ือทรง
ทดลองขา้ในทางพระองค ์ขา้จะเป็นดัง่ทองค า 

1. พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์นทุกส่ิงเม่ือทรงทดลองขา้ในความทุกขย์ากนกัหนา ขอบคุณองค์
พระเจา้ในความรักมากมาย ในความกลวัทรงประทานบทเพลง 

2. ขา้ไม่อาจเห็น ถึงความล าบากภายหนา้ เม่ือขา้มองดูกางเขนของพระองคพ์ระผูช่้วยขา้ และ
ยอมถวายตวัต่อพระองคใ์นวนันั้น ขา้จึงมีความสุขภายในใจ 

3. เด๋ียวน้ีขา้รู้ การทดลองจากพระองค ์ ทรงท าใหบุ้ตรของพระองคเ์ขม้แขง็ในความรัก ขา้เช่ือ
และวางใจเพราะพระองคท์รงห่วยใย เกิดผลเม่ือสนิทกบัพระองค.์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 54 ฉบบัท่ี 290 มกราคม-กมุภาพนัธ์ 

2003 หนา้ 33-36. 


