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ค ำพยำนของคุณล ำยวน แสงสวรรค์ 

“พระดทีีด่ฉัินมีคอืพระเยซูคริสต์ พระองค์
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของดฉัิน” 

ผป.สงครำม  จันทรภำค 
คุณล ำยวน แสงสวรรค์ อยูบ่า้นเลขท่ี 92 หมู่ท่ี 8 ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 

เป็นสมาชิกคริสตจกัรสัมพนัธ์หนองฉาง 6 หมู่ 6 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี ต่อไปน้ีเป็นค า
พยานของคุณล ายวน แสงสวรรค ์ขอแบ่งเป็นตอน ๆ ดงัน้ี 

ค ำพยำนตอนที ่1 กำรมำเช่ือในพระเยซูคริสต์ ค.ศ.1979 

ดิฉนัเคยไดย้นิเร่ืองของพระเยซูตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ แลว้ค่ะ ขณะนั้นไม่ไดส้นใจอะไรคิดวา่เป็น
ศาสนาของฝร่ัง พอแต่งงานมีครอบครัวก็ไดย้นิอีกคราวน้ีไดย้นิทุกวนัเลย เพราะคุณพ่อของสามีเป็นค
ริสเตียน ท่านจะมาเล่าเร่ืองของพระเยซู อ่านพระคมัภีร์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ให้ฟังเสมอดิฉนัรู้สึก
ประทบัใจในเสียงเพลงมากรู้สึกวา่ไม่เหมือนเพลงทัว่ไปท่ีเคยฟังมาท่านไดช้กัชวนใหม้าเช่ือในพระเยซู
ท่านเรียกดิฉนัวา่ อีหนูถา้อยากไปสวรรค ์ อยากพน้เวรกรรม ตอ้งกลบัใจมาเช่ือพระเยซู พระองคเ์ป็น
พระผูช่้วยมนุษยใ์หร้อด คุณพอ่ไดช้กัชวนให้เช่ือ ดิฉนัก็ผลดัวนัมาเร่ือย วนัหน่ึงดิฉนัสังเกตวา่
ประจ าเดือนมาผิดปกติ มากระปริบประปรอย ก็ไปหายามากินก็ไม่หาย วนัหน่ึงคุณพ่อน าพระคมัภีร์มา
อ่านใหฟั้งเร่ืองของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคตกโลหิตมาตั้ง 12 ปี รักษาไม่หายพอ เขามาหาพระเยซู ใชค้วาม
พยายามเบียดแทรกผูค้นท่ีมีมาก จนมาถึงพระเยซู และไดย้ืน่มือไปถูกตอ้งชายฉลองพระองคข์อง
พระองคเ์พียงเท่านั้น เธอก็หายโรคโลหิตตกเพราะเธอเช่ืออยา่งนั้น พออ่านจบแลว้คุณพอ่ก็ชกัชวนให้
ดิฉนัมาเช่ือในพระเยซูคริสต ์ ดิฉนัไดต้ดัสินใจรับเช่ือตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา และไดไ้ปนมสัการพระเจา้
ท่ีคริสตจกัรหนองฉางซ่ึงในขณะนั้นอาศยัคลีนิคจ่ายยาของมิชชนันารี ซ่ึงสร้างเป็นศาลาหลงัคาสังกะสี 
ไดอ้ธิษฐานขอพระเจา้ทรงรักษาใหดิ้ฉนัหายจากโรคโลหิตแต่ดูเหมือนวา่โรคนั้นยิง่ก าเริบมากข้ึนจนวนั
หน่ึงดิฉนัไดเ้ดินทางไปตรวจท่ีคลีนิคของคริสเตียนท่ีอ าเภอเมือง ช่ือ คุณหมอวเิศษ ฟูจิตนิรันดร์ (ถา้จ า
ไม่ผดิ) คุณหมอไดต้รวจฉายเอก็ซเรยใ์ชเ้วลานานพอสมควร หลงัจากนั้นคุณหมอเรียกดิฉนัใหเ้ขา้ไปคุย
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กนัคุณล ายวนครับคุณมีลูกก่ีคน ก็ถามหลายเร่ืองสุดทา้ยคุณหมอพดูวา่เสียดายอายกุ็ยงันอ้ย ลูกก็ยงัเล็ก 
โรคท่ีดิฉนัเป็นน้ีร้ายแรงมากใช่ไหมคะ ดิฉนัถามสอดข้ึนมาคุณหมอคะ บอกความจริงกบัดิฉนัไดเ้ลย 
ดิฉนัไม่กลวัความตายหรอกค่ะ ดิฉนัเป็นคริสเตียนคุณหมอจอ้งหนา้ดิฉนัคุณเป็นคริสเตียนหรือหมอดี
ใจมาก ๆ เลยคุณหมอไดใ้ห้ก าลงัใจ หนุนใจหลายค า เราเป็นลูกของพระเจา้เป็นพี่นอ้งกนั ทุกคนตอ้ง
ตายหนีไม่พน้ แต่พวกเราตายจากโลกน้ีไปแลว้เราไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้ท่ีสวรรคเ์อาละหมอของพดูตรง ๆ 
เลยคุณล ายวนคุณเป็นมะเร็งปากมดลูกและเป็นในระยะสุดทา้ยดว้ย ตามท่ีหมอเคยตรวจรักษามาคุณจะ
อยูใ่นโลกน้ีไดเ้พียงอีก 6 เดือนเท่านั้น ฉะนั้นคุณตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจและจดัการเร่ืองต่าง ๆ ในโลกน้ี
ใหเ้สร็จ แต่ก็อยา่เพิ่งหมดหวงัเรามีพระเจา้เรามีพระผูช่้วยใดร้อด หมอจะอธิษฐานเผื่อชีวติของคุณอยูท่ี่
พระเจา้ หมอบอกวา่คุณจะตายแต่ถา้พระเจา้จะใหคุ้ณไม่ตายก็ไดใ้ช่ไหม 

ค ำพยำนตอนที ่2 พระเจ้ำทรงช่วยคร้ังที ่1 ประมำณ ค.ศ.1982 

หลงัจากท่ีดินฉนักลบัจากการตรวจวินิจฉยัโรคจากคลีนิควนันั้นแลว้ ดิฉนัก็ครุ่นคิดจะท า
อยา่งไรดี ลูกสาวคนโตเรียนอยู ่ ชั้น ป.3 คนเล็กเรียนอยูช่ั้น ป.2 สามีก็เป็นคนเจา้ชูไ้ม่ค่อยอยูบ่า้น ดิฉนั
ไม่กลวัตายแต่ยงัไม่อยากตาย ยงัเป็นห่วงลูก ไดอ้ธิษฐานวงิวอนต่อพระเจา้วา่ พระองคเ์จา้ขา้หมอวา่
ดิฉนัมีเวลาเหลือในโลกเพียง 6 เดือนเท่านั้นเอง ดิฉนัขอวิงวอนขอความเมตตาต่อพระองค ์ขออยูต่่อไป
ในโลกน้ีอยูดู่แลลูก ๆ จนเขาโตเป็นผูใ้หญ่มีครอบครัวดิฉนัก็หมดห่วง ถึงตอนนั้นค่อยรับดิฉนัไป 
ต่อจากนั้นโรคท่ีเป็นอยูก่็หนกัยิง่ข้ึน จนสามีตอ้งพาไปรักษาท่ี รพ.ศิริราช ก็ไม่ดีข้ึนสามีเห็นวา่ดิฉนัคง
ตายแน่ เพราะหมอบอกวา่เตรียมท าใจไวเ้พราะโรคน้ีร้ายแรงมาก สามีไดเ้หมารถพาดิฉนักลบับา้นบอก
วา่ขอมาตายท่ีบา้นดีกวา่มีญาติพี่นอ้งหลายคนท่ีจะช่วยกนัพร้อมกนัน้ีสามีของดิฉนัชีวติจะไดมี้ท่ีพอ
ท างานศพได ้ ส่วนพี่นอ้งของดิฉนัพอไดรั้บโทรเลขก็รีบเหมารถมาจากตากทนัที พอมาถึงเขาก็พาดิฉนั
ข้ึนรถขอเอาไปตายท่ีบา้นท่ีจงัหวดัตากเพราะพี่นอ้งของดิฉนัอยูน่ัน่ พอพามาถึงตากก็รีบส่งตวัเขา้ รพ.ท่ี
ตากทนัทีดิฉนัปวดมากบางคร้ังก็พอมีสติไดย้นิเขาพดูกนั บางคร้ังก็หมดสติไม่รู้เร่ืองคุณหมอเอาเขา้หอ้ง
ผา่ตดัเจาะเอาน ้าหนองออกจากตน้ขาของดิฉนั มีพี่นอ้งคริสเตียนท่ีตากมาอธิษฐานเผือ่พอดีมีคริสเตียน
สมาชิกยา้ยมาจาก คจ.หนองฉาง มาอยูท่ี่น่ีเขารู้จกัดิฉนัดี และพี่นอ้งท่ีหนองฉางก็ไดร่้วมใจกนัอธิษฐาน
เผือ่ดิฉนั ตอ้งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศน้ีดว้ยขณะท่ีดิฉนัป่วยหนกั นอนอยูบ่นเตียงนั้นมีฝร่ังคนหน่ึง
เป็นคริสเตียนช่ืออะไร เป็นชาติอะไรก็ไม่ทราบ มาเยีย่มดิฉนัมาอธิษฐานเผือ่ดิฉนัแลว้บอกวา่คุณล ายวน
คุณจะไม่ตาย พระเจา้จะให้คุณหายคุณไม่ตอ้งกลวัหรอก ท าใจใหส้บาย อีกไม่ชา้คุณก็จะไดก้ลบับา้น
ดิฉนัไม่เคยไดย้นิใครพดูอยา่งน้ีเลยในขณะท่ีนอนป่วยอยูค่  าน้ีท าใหดิ้ฉนัรู้สึกมีก าลงัข้ึนทั้งกายและใจ 
หลงัจากนั้นดิฉนัก็มีอาการดีข้ึนเร่ือย ๆ สามารถลุกนัง่ เดินไดเ้องคุณหมอท่ีท าการรักษาบอกวา่คุณล า
ยวน ถา้ญาติพามาหาหมอชา้กวา่น้ีเพียงวนัเดียวคุณตายแน่นอน ดิฉนัขอบพระคุณพระเจา้มาก พระองค์
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ทรงตอบค าอธิษฐานของดิฉนัและพี่นอ้ง พระองคท์รงช่วยดิฉนัอยา่งอศัจรรยเ์หนือความคาดหมายของ
คุณหมอจริงๆ 

ค ำพยำนพระเจ้ำทรงช่วยคร้ังที ่2 

หลงัจากหายความเจบ็ปวดหนกัคร้ังนั้นแลว้ ดิฉนักลบัมาอยูบ่า้นท่ีหนองฉาง ดิฉนัมีสุขภาพ
แขง็แรงสมบูรณ์ข้ึนเป็นท่ีแปลกใจของเพื่อนบา้นและพี่นอ้งท่ีดิฉนัไม่ตายตามท่ีคุณหมอวจิยัไว ้ ส่วนคน
ท่ีเขาเป็นเหมือนดิฉนันั้นตายหมดแลว้ ดิฉนัไดอุ้ทิศตวัรับใชพ้ระเจา้ทั้งประกาศเป็นพยานร่วมกบัพี่นอ้ง
เสมอ และมานมสัการพระเจา้ไม่ขาดทุกอาทิตย ์ ไดถู้กเลือกใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหารคริสตจกัรดว้ย
คนหน่ึง ดิฉนัอ่านพระคมัภีร์ไม่ไดเ้ลย เพราะตอนเป็นเด็กครอบครัวยากจนมีปัญหา ไดเ้รียนมาบา้งก็ไม่
จบและลืมหมด ผูป้กครองคริสตจกัรไดใ้ชเ้วลาสอนให้อ่านฝึกเขียน ปัจจุบนัน้ีอ่านพระคมัภีร์ไดบ้า้งแต่
บางค ายงัตอ้งถามเขาเหมือนกนัเพราะอ่านยากช่ือคนช่ือเมืองในพระคมัภีร์ ตลอดเวลาท่ีดิฉนัอยูม่าก็
ท  างานส่วนตวับา้ง รับใชพ้ระเจา้บา้งเล้ียงลูกมาจนโต ระยะแรก ๆ นั้นถูกญาติทางสามีต่อวา่มาก
เหมือนกนั เขาวา่ดิฉนับา้ บา้ยิง่กวา่พอ่ของมนัอีก วนัอาทิตยม์นัก็ไม่ท างาน แถมวนัธรรมดาบางเดือน
มนัไปประชุมอะไร 2-3 วนั ไม่กลบับา้น แต่ท่ีเขาชมก็มี เขาวา่มนัก็เล้ียงลูกของมนัได ้ ฐานะก็ดีข้ึนกวา่
เม่ือก่อน พอ่ของสามีและสามีของดิฉนัส้ินชีวติหมดแลว้คุณพอ่เสียชีวติหลงัจากท่ีดิฉนัเช่ือพระเจา้ไดไ้ม่
นาน ส่วนสามีก็ประสบอุบติัเหตุท่ีกรุงเทพฯ 

เม่ือลูกโตเป็นสาวก็แต่งงานก็มีครอบครัวไปทั้ง 2 คน ดิฉนัมีหลาน 3 คนแลว้ตอนน้ี 
ขอบพระคุณพระเจา้ต่อมาดิฉนัเป็นโรคอีกชนิดหน่ึง กลั้นปัสสาวะไม่ไดแ้ละเม่ือปวดตอ้งรีบถ่ายทนัที
คร้ังหน่ึงไดไ้ปร่วมรับใชท่ี้คริสตจกัรดอยล าไย ตอนกลางคืนไปนอนพกัท่ีบา้นของสมาชิก นอนกนักบั
พี่นอ้งซ่ึงเป็นหญิงดว้ยกนัมาจากหนองฉาง กลางดึกดิฉนัปวดปัสสาวะและฝันวา่ไดปั้สสาวะ ตกใจต่ืน
เม่ือเพื่อนท่ีนอนดว้ยปลุกและถามวา่คุณล ายวนคุณท าน ้าหกหรือเปียกฉนัหมดเราตอ้งเขา้หอ้งน ้าเปล่ียน
เส้ือผา้กนัใหม่ ดิฉนัรู้สึกอายมากเขาวา่ ฉ่ีรดเหมือนเด็ก 

สุขภาพของดิฉนัเร่ิมทรุดโทรมลงอีกเร่ือย ๆ เม่ือเป็นมากข้ึนดิฉนัไดม้าท่ี รพ.ศิริราชอีกคุณหมอ
บอกวา่เป็นโรคไต ดิฉนัเดินทางข้ึน – ล่องเพื่อท าการรักษาแต่อาการก็ไม่ดีข้ึนสามวนัดีส่ีวนัไข ้เม่ือหวน
คิดถึงค าอธิษฐานท่ีขอต่อพระเจา้ไวเ้ม่ือหลายปีก่อนโนน้ ขอมีชีวติจนลูก ๆ มีครอบครัวบดัน้ีพวกเขามี
ครอบครัวกนัหมดแลว้ พระเจา้คงจะเตือนเราแลว้กระมงัดิฉนัเดินทางไปท่ี รพ.ศิริราชคร้ังน้ีเป็นมาก 
หมอตอ้งเอาเขา้ห้องฉุกเฉินไตของดิฉนัเสียทั้ง 2 ขา้งเลย นางพยาบาลบอกวา่ดิฉนัเป็นมากคนท่ีเป็น
เหมือนดิฉนัอยูเ่ตียงใกลก้นัก็ตายไปทีละคน ดิฉนัคิดวา่คงไม่รอดเหมือนกนั พยาบาลไดจ้บัมือของดิฉนั
ไปพนมท่ีหนา้อกและกม้หนา้มาพดูกบัดิฉนัใหพ้ดูวา่ พุทโธ ๆ อธิษฐานซิจะวา่พุทโธท าไม? ดิฉนั
อธิษฐานในใจวา่ “ถึงเวลาแลว้หรือพระองคเ์จา้ขา้ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงประทานชีวติใหเ้ป็นอยูจ่น
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ลูกมีครอบครัว ตอนน้ีดิฉนัมีหลานซ่ึงติดและรักดิฉนั ดิฉนัก็รักหลานมาก อยากอยูก่บัหลานไปอีกสัก
ระยะหน่ึง แลว้แต่พระองคจ์ะเมตตา” ดิฉนัสลบไปนานเท่าใดไม่รู้มารู้สึกตวัอีกทีก็เห็นวา่มีสายน ้าเกลือ
ใหเ้ลือดและสายยางท่ีหมอเจาะเพื่อใหน้ ้าปัสสาวะไหลออกมาสู่ถุงพลาสติกไปดว้ย ซ่ึงต่อมาใชแ้ขวนไว้
ท่ีเอวได ้เม่ือกลบัอยูบ่า้นก็ตอ้งมาพบหมอทุก ๆ เดือน ๆ ละคร้ัง เพื่อตรวจและเปล่ียนสายยาง วนัหน่ึงท่ี
ดิฉนัไดไ้ปพบหมอเหมือนเคย คุณหมอไดพ้ดูคุยดว้ยใชเ้วลานานสมควร มีค าหน่ึงท่ีคุณหมอถามท่ีดิฉนั
จ าไว ้ และรู้สึกดีใจท่ีไดเ้ป็นพยานกบัคุณหมอถึงการทรงช่วยของพระเยซูคริสตคุ์ณหมอถามวา่ “ป้าล า
ยวน หมอดูประวติัของคุณป้าแลว้รู้สึกแปลกใจคุณป้าเคยเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ย น่าตาย แต่ก็ไม่ตายอยู่
มาไดอี้ก 10 กวา่ปีคราวน้ีก็เป็นโรคไตเสียทั้ง 2 ขา้ง โรคน้ีก็ตายไดทุ้กเวลา แต่ป้าก็ไม่ตาย ป้าน้ีเหนียว
จริง ๆ คุณป้ามีพระอะไรดีช่วยบอกหมอหน่อย หมออยากรู้ อยากไดด้ว้ย” ถา้ดิฉนับอกคุณหมอ ๆ จะ
เช่ือหรือคะ ไหนลองบอกมาดูทีก่อน คุณหมอพดูดว้ยความสนใจ พระดีท่ีดิฉนัมีคือ พระเยซูคริสต ์
พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของดิฉนั อา้วคุณป้าเป็นคริสเตียนน่ะสิ ใช่ค่ะ อืมม.์.ไม่เช่ือก็ตอ้งเช่ือ 
เพราะมนัเป็นความจริงท่ีหมอพบเห็น เหลือเช่ือจริง ๆ จากนั้นดิฉนัก็เป็นพยานกบัคุณหมออีกใชเ้วลา
พอสมควร 

ดิฉนัไดใ้ชป้ระสบการณ์เหล่าน้ีเป็นพยานเป็นท่ีหนุนใจแก่พี่นอ้งคริสเตียนมาก ขอบพระคุณ 
พระเจา้มากค่ะ 
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