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บทน ำ 

ผมไม่เคยคิดวา่ ผมจะเช่ือในพระเยซูคริสตห์รือพระเจา้! 
ผมเคยแต่เช่ือในเร่ือง “ผ”ี เร่ือง “เจา้”! 
ผมกลวัผ ีเกรงเจา้! นบัถือ “พระ” และ บูชาเทพ! 
ผมบูชาไดทุ้กผ ีทุกพระ ทุกเจา้ ทุกเทพ แต่ผมไม่รู้จกั “พระเจา้! 
จนกระทัง่ในวนัหน่ึง ผมไดย้ินเร่ืองราวของ “พระเจา้” ท่ีแปลกหูของผม และใจของผมก็รับส่ิง

แปลก ๆ เช่นน้ีไม่ได ้วงศต์ระกลูของผมไม่เคยมีใครเช่ือในเร่ือง “พระเจา้” ดงันั้น ผมจึงตอ้งต่อสู้อยูใ่น
ใจนานพอสมควรกวา่ท่ีผมจะยอมรับและเช่ือในพระเจา้องคน้ี์! 

ผมจึงขอถ่ายทอดประสบการณ์ชีวติส่วนตวัของผมกบัพระเจา้ใหทุ้กท่านไดอ่้าน และรู้จกักบั
พระเจา้องคน้ี์มากข้ึนผา่นส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท าในชีวติของผม 

ผมตอ้งใชเ้วลาหลายปีกวา่จะแยกแยะถึงความแตกต่างระหวา่ง “พระ”, “เจา้” หรือ “เทพ” และ 
“พระเจา้”! 

ส าหรับผมแลว้... “พระ” หมายถึง “ผูท่ี้ทรงศีล ทรงธรรม แต่ไม่ทรงฤทธ์ิ เพราะแมพ้ระจะเป็น
บุคคลท่ีดี แต่ไม่มีฤทธ์ิ และในไม่ชา้ก็มรณภาพและจากไป! 

“เจา้” (เทพ) หมายถึง “ผูท่ี้ทรงฤทธ์ิแต่ไม่ทรงศีลทรงธรรม” เพราะแมจ้ะอยูเ่ป็นอมตะ แต่ก็มกั
ไม่ค่อยอยูใ่นศีลในธรรมสักเท่าไร และการกระท าก็มกัข้ึนอยูก่บัการสักการะเซ่นไหวข้องผูถ้วาย 

แต่ “พระเจา้” นั้นหมายถึง “บุคคลผูท่ี้ทรงศีลทรงธรรม และทรงฤทธ์ิ”! 
ผมจึงกราบไหวแ้ละนมสัการไดอ้ยา่งสนิทใจ! 
ผมเขียนหนงัสือเล่มน้ีข้ึนมาเพื่อบอกเล่าวา่ ผมมารู้จกักบัพระเจา้องคน้ี์ไดอ้ยา่งไร? และท าไม

ผมจึงตดัสินใจรับใชพ้ระองคต์ั้งแต่ยงัอยูใ่นวยัหนุ่ม! 
ขอใหห้นงัสือเล่มน้ีเปิดเผยถึงเร่ืองราวปฐมบทบางเส้ียวท่ี “พระเจา้” ผูท้รงฤทธ์ิและทรงรัก

กระท าในชีวติของผม 
ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่านท่ีอ่านหนงัสือเล่มน้ีให้มีความสุขท่ีไดรู้้จกักบัพระองค์

เช่นกนั! 
ด้วยรักจำกใจ 

      ธงชัย  ประดับชนำนุรัตน์ 
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“จงโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ ผูเ้หนือพระทั้งหลาย เพราะความรักมัน่คงของพระองคด์ ารง
เป็นนิตย ์ จงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค ์ ผูเ้ป็นเจา้เหนือเจา้ทั้งหลาย เพราะความรักมัน่คงของ
พระองคด์ ารงเป็นนิตย”์ (สดุดี 136:2-3) 
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วยัเดก็ 

“เฮย้ ธงชยั ไปเรียนภาษาองักฤษกนัมั้ย?” สุชาติเพื่อนของผมเอ่ยชวนผม 
“ไปเรียนท่ีไหนเหรอ?” ผมถาม 
“ท่ีโบสถค์ริสต ์ใกล ้ๆ โรงเรียนของเราน่ีแหละ!” สุชาติตอบ 
“...ไม่เอาหรอก พวกคริสตน้ี์ ขา้ไม่ชอบ!” 
น่ีคือค าตอบท่ีผมคิดวา่น่าจะเป็นค าตอบสุดทา้ย ในปี ค.ศ. 1969! แต่ท่ีไหนได ้หลงัจากท่ีสุชาติ

เพื่อนร่วมชั้นเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (หรือ ม.3 ใน สมยัน้ี) ท่ีโรงเรียนวดัมกุฎกษตัริย ์ ไปสมคัรเรียน
ภาษาองักฤษ (ราคาถูก เหมือนฟรี) ท่ีโบสถ ์ หรือ คริสตจกัรสันติสุข (เทเวศร์ ซอย 3 ซ่ึงไม่ห่างจาก
โรงเรียนของผมมากนกั) เขาก็กลบัมาชวนผมใหม่อีก! 

“เฮย้ ธงชยั ไปเรียนภาษาองักฤษท่ีโบสถก์นัเถอะน่า เขาสอนดีนะเวย้ แถมราคาถูกอีกดว้ย!” 
ผมบอกปฏิเสธเพื่อนวา่ “ไม่ไป!” 
แต่สุชาติคนน้ีก็กลบัมาชวนผมวนัแลว้วนัเล่า จนผมรู้สึกร าคาญอยา่งสุด ๆ จึงชูก าลงัป้ันบอก

เพื่อนไปวา่... 
“เอง็อยา่ชวนขา้ไดไ้หม? ขา้บอกแลว้ไงวา่ ไม่ไป ขา้ไม่ชอบพวกคริสต ์ เอง็จ าไม่ไดเ้หรอ หาก

ยงัมาเชา้ช้ีอีก ขา้จะซกหนา้เอ็งนะ! 
สุชาติเพื่อนผมเลยถอยจาก และเงียบหายไป แต่ไม่นานนกัหรอกครับสุชาติก็กลบัมาหาผมอีก 
“เฮย้ ธงชยั ไปเรียนภาษาองักฤษดว้ยกนัเถอะน่า” 
ยงัไม่ทนัทีเขาจะพดูจบประโยคผมก็กระโดดเขา้ใส่สุชาติ ยกก าป้ันเตรียมจะขวา้งใส่ดว้ยความ

เคืองใจเพื่อน แต่ดูเหมือนสุชาติพอจะคาดเดาปฏิกิริยาของผมไดจึ้งรีบเอ้ียวตวัหลบ แลว้ตะโกนวา่... 
“เฮย้เพื่อน ฟังใหจ้บก่อนสิวะ!” 
ผมจึงชะงกัแลว้มองหนา้สุชาติถามวา่.. 
“เอง็จะใหข้า้ฟังอะไรวะ?” 
สุชาติมองหนา้ผมอยา่งคนรู้ใจวา่... 
“เฮย้...ท่ีชวนไปโบสถน์ัน่นะ ไม่ไดช้วนไปเรียนภาษาองักฤษหรอก!” 
“แลว้อยา่งงั้นชาวไปท าไม?” ผมถามข้ึนดว้ยความฉงน 
“อ๋อ...ท่ีนัน่มีผูห้ญิงสวย ๆ เยอะแยะเลย!” 
แค่นั้นแหละครับ เด็กวยัรุ่นอาย ุ 15-16 ปี หวัใจก าลงัโหยหาความรักก็เตน้ตุบตบัคบัอก ผมเลย

ตอบวา่... 
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“ถา้อยา่งนั้น ขา้ฯไปกบัเอง็ก็ได!้” 
ในไม่ชา้ผมและเพื่อน ๆ อีกหลาย ๆ คนก็ไดไ้ปเป็นส่วนหน่ึงของชั้นเรียนภาษาองักฤษท่ีโบสถ์

สันติสุขในฐานะหน่ึงในสมาชิกแก๊งท่ีไปหาผูห้ญิงมากกวา่ไปหาความรู้! 
แต่ใครจะไปรู้ละครับวา่ การไปเสาะแสวงหาผูห้ญิงมาเคียงขา้งกายในคร้ังน้ี จะเปล่ียนแปลง

เป้าหมายและชีวติของผมอยา่งส้ินเชิง! 
ผมเกิดมาในครอบครัวคนจีนทั้งพอ่และแม่ของผมมาจากเมืองจีน สมยัก่อนตอนเด็ก ๆ ผมโต

ข้ึนมากบักองเงิน (แต่ไม่ใช่กองทอง!) เพราะวา่ท่ีบา้นของผมจะมีธนบตัรจีนเป็นป๊ีบ ๆ เลย เน่ืองจากพอ่
ของผมหนีสงครามมาจากประเทศจีน และหอบห้ิวพนัธบตัรเหล่านั้นเขา้มาประเทศไทยดว้ย 

แต่อนิจจงั เงินเหล่านั้นไม่มีค่าอะไรเลยในประเทศไทย เพราะหลงัจากเหมาเจ๋อตุงมีชยัชนะก็
ยกเลิกพนัธบตัรเดิม และเปล่ียนเงินตราของจีนเป็นพนัธบตัรใหม่ พนัธบตัรเดิมก็เลยกลายเป็นแบง๊คก์ง
เตก็ไปหมด มีประโยชน์อยูอ่ยา่งเดียวคือ เอาไวเ้ผาเล่น! 

เท่าท่ีความทรงจ าของผมยงัมีอยู ่ พอ่ของผมเป็นนายช่างใหญ่ท่ีมีฝีมือในการท าแบบแม่พิมพ์
หล่อปูนในรูปทรงต่าง ๆ ไดดี้เยีย่ม ดว้ยเหตุน้ีเอง ผมจะเห็นบรรดานายทหารหรือผูห้ลกัผูใ้หญ่มาหาพอ่ 
เพื่อขอใหท้ ากระถางหรือรูปป้ัน รูปทรงต่าง ๆ แบบยโุรปนิยม ท่ีคนในสมยันั้นเห็นวา่ทนัสมยัอยูเ่ป็น
ประจ า และพี่สาวของผมเล่าใหผ้มฟังวา่ พอ่เป็นช่างคนหน่ึงท่ีมีส่วนในงานก่อสร้างพระท่ีนัง่อนนัต
สมาคมดว้ย (พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ไดรั้บการออกแบบโดย มาริโอ ตามนโยบาย จากอิตาลี โดยไดรั้บ
การวางศิลาฤกษจ์ากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2451 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 ทรงสร้างต่อจนส าเร็จในปี พ.ศ. 2458 โดย
ใชเ้วลาก่อสร้าง 8 ปี ดว้ยงบ 15 ลา้นบาท) 

“...แต่ใครจะไปรู้ละครับวา่ การไปเสาะแสวงหาผูห้ญิงมาเคียงขา้งกายในคร้ังน้ี จะเปล่ียนแปลง
เป้าหมายและชีวติของผมอยา่งส้ินเชิง!” 

หลายคนอาจถามวา่ พ่อของผมอายเุท่าไร? ผมจ าไดว้า่ พอ่ของผมเสียชีวติในช่วงเวลาใกล ้ ๆ 
กบัช่วงเวลาท่ีจอห์น เอฟ เคนเนด้ี (ช่ือเตม็ John Fitzgerald Kennedy) ประธานาธิบดีคนดี 35 แห่ง
สหรัฐอเมริกาเสียชีวติจากการถูกลอบสังหารท่ีเมืองดลัลสั มลรัฐเทก็ชสั (22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963) 
ตอนนั้นผมเพิ่มเรียนอยูป่ระถมศึกษาปีท่ี 3 เท่านั้น ส่วนคุณพอ่ผมอายุเกือบ 80 ปีแลว้ พอ่เกิดปี ค.ศ. 
1886 (พ.ศ. 2429) และเสียชีวติตามใบมรณบตัร วนัท่ี 10 มีนาคม 1964) ดงันั้นหากวา่คุณพอ่ของผมยงัมี
ชีวติอยูใ่นวนัน้ี คงมีอายเุกือบ 124 ปี! 

ผมเป็นลูกคนสุดทอ้งจากพี่นอ้งทอ้งเดียวกนัท่ียงัมีชีวติอยู ่ 5 คน! ผมเกิดมาตอนคุณพอ่อาย ุ 66 
ปี และคุณแม่คลอดผมออกมาตอนคุณแม่อาย ุ41 ปี ผมเกิดเวลา 24.30 น.! ในสูติบตัรบอกวา่ ผมเกิดโดย
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หมอต าแย! หญิงไทยและมีลูกสาวหลาย ๆ คนจากภรรยาคนเดิมหลายปีก่อนท่ีจะไดม้าแต่งงานกบัคุณ
แม่ของผมในภายหลงั หลงัจากภรรยาคนไทยคนแรกเสียชีวติไป! 

ดว้ยเหตุน้ี ผมจึงเติบโตข้ึนมาท่ามพี่ ๆ (สาว) จากภรรยาคนแรกของพอ่ ท่ีบางคนอายุคราวแม่
ของผม (พี่สาวคนรองท่ียงัมีชีวติอยูใ่นเวลาน้ีอาย ุ 87 ปี) แค่หลาน ๆ ของผมส่วนใหญ่ก็ลว้นแต่มีอายุ
คราวพี่ของผมทั้งนั้น ดงันั้นตั้งแต่เด็กมา ผมจึงใชเ้ส้ือผา้ หนงัสือเรียน หรือขา้วของเคร่ืองใชข้องหลาน 
ๆ ทั้งนั้น อยา่งเช่นตอนน้ีผมเรียนอยูช่ั้นประถมศึกษา หลานของผมบางคนก็ยงัเรียนมหาวยิาลยัอยูห่รือ
บางคนเรียนจบมหาวทิยาลยัไปแลว้ก็มี! 

ตอนท่ีพ่อของผมยงัอยู ่ ผมอาศยัอยูแ่ถวถนนจกัรพรรดิพงษ ์ นางเล้ิงใกลถ้นนหลานหลวง เขต
ป้อมปราบฯ ซ่ึงเป็นแหล่งของอบายมุขแทบทุกชนิดในเวลานั้น ทั้ง ๆ ท่ีอยูใ่กลว้ดัดงั ๆ อยา่งวดัโสมนสั
วหิาร, วนัสระเกศ, วดัมกุฎกษตัริย,์ วดัพลบัพลาไชย และวดัเทพศิรินทร์ ตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มคือ จาก
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จนจบมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผมเดินไปกลบัจากบา้นไปท่ีโรงเรียนเป็นประจ า ไม่เคยนัง่
รถไปเรียนหนงัสือเลย! (ป.1 ถึง ป.4 ผมเรียนอยูโ่รงเรียนวดัโสมนสัวหิาร, ป.5 ถึง ป.7 เรียนท่ีโรงเรียน
เทศบาลวดัมกุฎกษตัริย,์ ม.ศ.1 ถึง ม.ศ. 5 เรียนอยูท่ี่โรงเรียนวดัมกุฎกษตัริย)์ 

ผมจึงเติบโตข้ึนมาในสภาพแวดลอ้มท่ีสุ่มเส่ียง เพรา... 
บา้นของผมอยูท่่าามกลางสนามมา้ (นางเล้ิง), สนามมวย (ราชด าเนิน),โรงแรม (ม่านรูด) แหล่ง

พนนั (หน่ึงในนั้นคือบา้นของผมเอง) และแหล่งขายยาเสพติด! 
ท่ีน่าเศร้าสลดใจเป็นอยา่งยิง่ก็คือในครอบครัวของผมมีพี่ชายของผม 2 คน เสียชีวติเพราะยา

เสพติด! (ในสมยัเด็ก ๆ ผมยงัจ าไดว้า่ ถูกพี่ชายสั่งใหไ้ปซ้ือยาเสพติดซ่ึงซ่อนอยูใ่นซองบุหร่ี ยีห่้อ 
“Lucky” มาใหเ้สพอยูเ่ป็นประจ า!) 

ขอยอ้นกลบัมาท่ีเหตุการณ์ตอนท่ีผมไปสมคัรเรียนภาษาองักฤษท่ีโบสถค์ริสตเ์ล็ก ๆ ท่ีช่ือวา่ 
“สันติสุข”! 

ในเวลานั้น โบสถส์ันติสุข มีสมาชิกท่ีมาวนัอาทิตยแ์ค่สิบกวา่คน แต่กิจกรรมสอนภาษาองักฤษ 
(และญ่ีปุ่น) ในตอนนั้นกลบัคึกคกัเพราะมีอาสาสมคัรหลาย ๆ คนจากต่างโบสถร์วมทั้งครูอาสาสมคัรท่ี
ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนแต่เพราะเป็นเพื่อนกบัครูคริสเตียนจึงอาสาสมคัรเขา้มาช่วยกนัสอน โดยไม่ได้
รับจา้ง ผมยงัรู้สึกซาบซ้ึงในน ้าใจของบุคคลเหล่านั้นมาจนทุกวนัน้ี! 

คนหน่ึงท่ีเป็นหวัเร่ียวหวัแรงในการรวมตวัครู คือ คุณมณเฑียร พนานุสรณ์ (เด๋ียวน้ีรับใชพ้ระ
เจา้เป็นผูบุ้กเบิกและตั้งคริสตจกัรข้ึนหลายแห่งและมีลูกทีมหลายคน โดยท่ีบางคนยงัอยูใ่นวงการรับใช้
พระเจา้อยูม่าจนทุกวนัน้ี แต่ท่ีเห็นยงัร้อนรนรับใชพ้ระเจา้ใหเ้ห็นเป็นประจ าในเวลาน้ี คือผูป้กครอง 
วนิยั นิเวศน์รังสรรค ์และผป.พนา มหาพฤษชาติ 



 10 

ผมชอบไปโบสถทุ์กเยน็หลงัจากเลิกเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียน เพื่อไปพบปะเพื่อนฝงู โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สาว ๆ ต่างโรงเรียน เพราะท่ีโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนชายลว้น ไม่มีบรรยากาศใดชวนใหส้ด
ช่ืนเลย! 

ผมจึงใชเ้วลาในช่วงตน้ ๆ พยายามท่ีจะผกูมิตรกบับรรดาหญิงสาวทั้งหลายท่ีมาเรียน
ภาษาองักฤษ แต่ก็ไร้ผล เพราะคุณเธอเหล่านั้นดูเหมือนไม่สนใจอะไรในเร่ืองความรักของหนุ่มสาวเลย 
นอกจากจะตั้งใจมาเรียนภาษาเพียงอยา่งเดียว! ท่ีน่าอึดอดัใจยิง่ไปกวา่นั้นก็คือ ก่อนท่ีพวกเราจะแยกยา้ย
กนัไปเรียนตามชั้นเรียนต่าง ๆ ทุกคนจะตอ้งมารวมกนัในหอ้งประชุมของโบสถก่์อน แลว้ก็จะมี
อาสาสมคัรมาน าร้องเพลงและเล่าเร่ืองในพระคมัภีร์ใหฟั้ง ในสมยันั้นหาคนเล่นดนตรี (เปียโน
และกีตา้ร์) ยงัไม่ค่อยได!้ 

ดงันั้น ส่วนใหญ่เราจึงตอ้งร้องเพลงคริสเตียนโดยปราศจากเสียงดนตรีอยูบ่่อยคร้ัง จนผม
สามารถจดจ าเน้ือร้องและท านองเพลงชีวติคริสเตียนและเพลงสั้น ๆ ไดห้ลายเพลง! 

ในสมยันั้นอาจารยนี์ระ ก าแหงส่อง มาสอนร้องเพลงอยูห่ลายเพลงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนร้องความเสมอภาคในสังคมอยา่งเช่น เพลง “We shall overcome” ของ ดร. มาร์
ติน ลูเธอร์ คิง ฯลฯ 

จึงไม่น่าเแปลกใจหากวา่ผมจะสามารถร้องเพลงคริสเตียนไดค้ล่องแคล่ว และหลงัจากฟัง
เร่ืองราวในพระคมัภีร์อยา่งซ ้ าซากน่าเบ่ือมาหลายรอบ ผมก็จ  าเร่ืองราวเหล่านั้นไดแ้ม่นย  า! และใครจะ
คาดคิดวา่ ในเวลาต่อมาพระเจา้จะทรงใชใ้หผ้มเป็นครูสอนภาษาและเล่าเร่ืองราวในพระคมัภีร์รวมทั้ง
ตอ้งน านกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนให้ร้องเพลงคริสเตียนและท่ีน่าขนัท่ีสุดส าหรับผมก็คือไดเ้ห็นพวก
เขาหลายคนรับเช่ือพระเยซูคริสต ์และรับบติัศมาทั้ง ๆ ท่ีผมยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเลย! 

หน่ึงในท่ามกลางนกัเรียนเหล่านั้น คือ ผศ.ดร. สมนึก คีรีโต ปัจจุบนัเป็นอาจารยม์หาวยิาลยั
เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นประธานคณะธรรมกิจคริสตจกัรนิมิตใหม่ และประธานบอร์ดของศูนยร์วม
นกัศึกษาแบบ๊ติสต ์(Baptist Student Center,BSC) ท่ีผมก าลงัท างานอยูใ่นทุกวนัน้ี! 

...หลงัจากท่ีผมและเพื่อนพยายามจะชนะใจสาว ๆ ทั้งหลายมาช่วงเวลาหน่ึงแลว้ไม่ประสบผล 
เพื่อน ๆ ของผมทั้งหลายก็เลยถอดใจเลิกมาโบสถก์นัอีกต่อไป แต่ส าหรับผมแลว้ นัน่คือความอปัยศของ
ชีวติท่ียอมไม่ได!้ 

ผมคิดอยูใ่นใจวา่ “เออ! ถา้พวกผูห้ญิงเหล่าน้ีไม่สนใจผม... ผมก็จะตอ้งกลัน่แกลง้พวกเธอให้
เจบ็แสบ!” 

ดว้ยความเป็นวยัรุ่นวยัคะนอง ผมก็เลยสาบานกบัตวัเองวา่ “ถา้ชีวติน้ีแกลง้พวกผูห้ญิงเหล่าน้ี
ไม่ไดก้็ไม่ขออยูเ่ป็นผูเ้ป็นคนอีกต่อไป!” 
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ผมจึงยงัคงปักหลกัอยูท่ี่โบสถต่์อไปดว้ยเป้าหมายใหม่ แทนท่ีจะจีบผูห้ญิง ขอเปล่ียนเป็นแกลง้
ผูห้ญิงแทนกนัแลว้! โดยท่ีผมไม่ไดต้ระหนกัเลยสักนิดวา่ 

“ในขณะท่ีผมก าลงัวางแผนจะจดัการกบัผูอ่ื้นอยูน่ั้น พระเจา้ก็ทรงก าลงัวางแผนจดัการกบัผม
อยูเ่ช่นกนั!” 
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กำรทรงเรียก 

“ธงชยั ช่วยสอนภาษาองักฤษชั้น ป.6 ใหห้น่อยไดไ้หม?” 
วนัหน่ึงครูอาสาสมคัรมาหาผมและขอใหผ้มท าในส่ิงท่ีผมไม่คาดฝันมาก่อนวา่จะมีคนมาขอให้

ท า นัน่คือ ขอใหผ้มสอนหนงัสือแทนเขา! 
ตั้งแต่เป็นเด็กมา ส่ิงท่ีผมท าเป็นก็คือ เกะกะเกเร เพราะคุณพอ่ผมเสียชีวติตั้งแต่ผมอยูแ่ค่ ป.3 

ส่วนคุณแม่ของผมเวลานั้นก็เป็นแม่บา้นท่ีผมรู้สึกวา่เป็นคนจูจ้ี้บ่นท่ีอาย ุ50 กวา่ปีแลว้ จึงมีช่องวา่งใหญ่
เหลือเกินในความสัมพนัธ์ระหวา่งผมกบัแม่ทั้งในเร่ืองความคิด ทศันคติ และท่ีหนกัหนาสาหสัมากคือ
เร่ืองภาษา! 

เพราะผมไม่ยอมพดู ไม่ยอมเรียนภาษาจีน ส่วนคุณแม่ของผมท่านก็ไม่ยอมพดูภาษาไทย เราเลย
พดูกนัไม่ได!้ 

ผมจึงกลายเป็นลูกท่ีไม่มีพอ่สั่งสอนและมีแม่ท่ีสอนแลว้ผมฟังไม่รู้เร่ือง! 
ผมกลายเป็นเด็กกา้วร้าว ชอบทะเลาะววิาท บางทีก็ไปหกัแขนเด็กชาวบา้น จนเพื่อนบา้นตอ้ง

มาฟ้องคุณแม่ใหจ้ดัการกบัผม หรือไม่บางทีผมก็ไปเล่นการพนนั หรือบ่อยคร้ังก็ชอบลกัโมย 
สมยัก่อนส่ิงท่ีผมท าเป็นประจ าก็คือ ทุกเชา้วนัเสาร์จะเดินไปแถวบริเวณหนา้ท่ีท าการ

สหประชาชาติใกล ้ๆ โรงเรียน (เพราะปลอดคน!) แลว้เปิดรถหรือไม่ก็ทุบกระจกรถของพวกท่ีท างานท่ี
นัน่ท่ีจอดรถทิ้งไวริ้มถนนแลว้ฉวยควา้อะไรก็ไดท่ี้ใกลมื้อรีบหนีไป! 

คร้ังหน่ึงผมสังเกตดูอาช้ิมท่ีขายของหนา้ไปซอยฝ่ังตรงขา้มบา้นผมก็พบวา่แกมกัจะเอาเงินท่ี
ขายของไดก้ลบัไปเก็บไวท่ี้บา้นในตอนกลางวนัผมเลยแอบยอ่งตามไปดู ก็เห็นอาช้ิมแกคลายเชือกท่ีผกู
ไวก้บัเสาภายในบา้นเพื่อให้ตระกร้าหยอ่นลงมา จากนั้นก็เปิดฝารีบเอาเงินใส่เก็บลงไปในนั้นปิดฝาแลว้
ชกัตระกร้าข้ึนไปเหมือนเดิม 

เม่ือไดโ้อกาส วนัหน่ึงพออาช้ิมท าเหมือนเดิมแลว้กลบัไปขายของผมก็รับแอบเขา้ไปในบา้น
ของแกหยอ่นตะกร้าลง แลว้หยบิเงินส่วนหน่ึงออกมาแลว้ไปเล่นการพนนั 

แน่นอนวา่ส่ิงท่ีผมชอบเล่นมากท่ีสุดในเวลานั้นคือ ไพ่! (สมยันั้นผมเล่นไดทุ้กอยา่ง แต่เด๋ียวน้ี
ตอ้งสารภาพวา่ จ  าแทบไม่ไดแ้ลว้วา่เล่นกนัอยา่งไร!) 

วนัหน่ึงอาช้ิมแกคงสังเกตวา่ เงินแกหายไปบ่อย ๆ แกก็เลยซอ้นกลหลอกใหผ้มตายใจใหต้าม
แกไปขโมยเงินเช่นเคย พอไดจ้งัหวะแกก็กระโดดพรวดออกมาจบัลากตวัผมไปหาคุณแม่ของผม
ในทนัที 
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ผมเลยไดบ้ทเรียนอนัล ้าค่าวา่ อยา่ดูหม่ินคน เพราะอาช้ิมแกแมจ้ะดูซ่ือ แต่ไม่ไดเ้ซ่ออยา่งท่ีผม
คิด ผมต่างหากท่ีเซ่อซ่าไปกระตุกหนวดเสือ (ตวัเมีย) เขา้! 

ผมจ าไดว้า่ ผมถูกอาช้ิมแกประจานอยูริ่มถนนท่ีหนา้บา้นจนแม่ของผมรู้สึกอบัอายขายหนา้มาก
จนตอ้งหวดผมต่อหนา้คนอ่ืน ๆ และใหค้  าสัญญาวา่จะจดัการกบัผมอยา่งเด็ดขาด! 

ผมยอมรับครับวา่คร้ังนั้นผมรู้สึกอบัอายมาก แต่แลว้ชีวติของผมก็ยงัคงเป็นเหมือนเดิม! 
แต่ส่ิงดีส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในชีวติของผม ก็คือ การท่ีผมไดโ้บสถ ์แมว้า่ในเวลานั้นผมจะไม่ไดเ้ช่ือ

ในองคพ์ระเยซูคริสตก์็ตาม! 
อยา่งไรก็ตามหลงัจากท่ีผมไดไ้ปโบสถติ์ดต่อกนัทุกเยน็ ๆ ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ พฤติกรรมกา้วร้าว

และนิสัยชอบขโมยต่าง ๆ ของผมก็ลดลงไปอยา่งไม่ไดต้ั้งใจ ผมจึงเร่ิมตน้ไปโบสถใ์นเชา้วนัอาทิตย์
นอกเหนือจากตอนเยน็ของแทบทุกวนั! 

ผมเร่ิมสนุกกบัการเรียนและการเล่นกนัเพื่อน ๆ ท่ีโบสถซ่ึ์งมาจากหลาย ๆ โรงเรียน (แน่นอน
วา่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด ไม่มีใครเป็นคริสเตียนเลย!) ผมเร่ิมคุน้เคยกบัวถีิชีวติของคริสเตียน ทั้งภาษา
พดูและขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือท่ีปฏิบติักนัอยู ่

สมยันั้นแมว้า่ โบสถท่ี์ผมไปจะเป็นโบสถแ์บบ๊ติสต ์ แต่วทิยากรจ านวนไม่นอ้ยท่ีไดรั้บเชิญมา
สอนหรือแบ่งปันก็มกัจะเป็นนกัเทศน์ในสังคมสภาคริสตจกัรในประเทศไทย อาทิ อาจารยสุ์ข พงษน์อ้ย 
หรือ อาจารย ์ ทองค า พนัธุพงศ ์ ในขณะท่ีทีมสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่มาจากคริสตจกัรพระเจา้ทรง
เรียก ซ่ึงเป็นพวกพี่นอ้งเพน็เทคอสต ์ในสังกดัสหกิตคริสเตียนแห่งประเทศไทย 

และเน่ืองดว้ยผมอยูใ่นโบสถ์มานาน ประจวบกบัท่ีโบสถไ์ม่ค่อยมีสมาชิกท่ีเขม้แขง็ร้อนรนใน
การน าคริสตจกัร กิจกรรมการสอนภาษาน้ีจึงข้ึนอยูก่บัอาสาสมคัรนอกคริสตจกัรเกือบทั้งส้ิน ยกเวน้
มิชชนันารีบางคนท่ีมาจากคณะแบบ๊ติสต ์ เช่น มิสแฟนนี สตารนส์ ฯลฯ ดงันั้น ผมจึงค่อย ๆ เป็นท่ีรู้จกั
และเป็นท่ียอมรับของทีมครูท่ีสอนภาษาองักฤษมากข้ึน 

จนกระทัง่วนัหน่ึงครูอาสาสมคัรคนหน่ึงไม่สามารถท่ีจะสอนต่อไปได ้ เขาจึงเดินเขา้มาหาผม
และพดูประโยคท่ีท าใหผ้มช็อค! 

“ธงชยั ช่วยสอนภาษาองักฤษชั้น ป.6 ใหห้น่อยไดไ้หม? 
แน่นอนวา่ ผมรีบปฏิเสธไปทนัทีวา่ “ไม!่” 
ก็อยา่งท่ีบอกไปแลว้วา่ ในชีวติของผมในช่วงนั้น หากจะใหผ้มท าชัว่ก็ตอบไดเ้ลยวา่ท าไม่ยาก 

แต่หากจะใหท้ าดีก็ตอ้งบอกวา่ท าไม่เป็น! 
ครูคนนั้นก็เกล้ียกล่อมผม โดยบอกวา่ “เฮย้ ธงชยั คุณมาเรียนตั้ง 2-3 ปีแลว้ คุณสอนไดแ้น่ 

เพราะเป็นแค่นกัเรียน ระดบั ป.6 เอง” 
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ไม่วา่ผมจะพยายามบ่ายเบ่ียงอยา่งไร ครูคนนั้นก็ไม่ยอมลดละความพยายามท่ีจะโนม้นา้วผมให้
สอนใหไ้ด!้ 

ก็ไม่รู้จะพดูอธิบายเหตุการณ์ตอนนั้นวา่อยา่งไร? แต่ก็คงตอ้งพดูอยา่งก าป้ันทุบดินวา่ พระเจา้
ท่านคงก าลงัทรงเรียกผมอยู!่ และคงจะเป็นเพราะพระเจา้ทรงควบคุมสถานการณ์ในตอนนั้นอยูก่ระมงั
ผมจึงเอ่ยปากตอบรับท่ีจะสอนออกไปทั้ง ๆ ท่ีผมยงัคงรู้สึกงง ๆ อยูเ่ลยวา่ ผมรับปากออกไปไดอ้ยา่งไร? 

ผมจึงตอ้งไปขวนขวายหาหนงัสือภาษาองักฤษชั้น ป.6 มาศึกษาและเตรียมตวัสอนดว้ยการไป
หากางเกงยาวมาใส่ เพราะวา่เวลานั้นผมยงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมปลายอยูเ่ลย! 

พอถึงวนัเวลาท่ีตอ้งสอนเด็ก ป.6 ของผม ผมก็รีบมาจากโรงเรียนแลว้เปล่ียนกางเกงจากขาสั้น
มาเป็นขายาว เปล่ียนเส้ือแขนสั้นปักช่ือโรงเรียน “ม.ก” มาเป็นแขนยาว ตรงร่ีไปท่ีชั้นเรียน ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายในทนัที! 

แต่เม่ือผมไปถึงหอ้ง เปิดประตูชะโงกหนา้เขา้ไปแค่นั้นเอง ผมก็ผงะแลว้รีบถอยหลงักลบัไปท่ี
หอ้งทะเบียนของโบสถท์นัที เม่ือพบหนา้นายทะเบียน ผมก็ตะโกนต่อวา่เขาวา่... 

“น่ีคุณบอกห้องผดิมา ผมเลยไปผดิหอ้ง คุณบอกใหผ้มไปท่ีหอ้งนั้นไม่ใช่เหรอ แต่ท าไมพอไป
ถึง ทั้งหอ้งมีแต่อาอ๊ี อาซ๊ิม เต็มไปหมด แลว้หอ้งท่ีผมจะสอนอยูท่ี่ไหนล่ะ?” 

นายทะเบียนรูปร่างเล็ก ก็ส่งยิม้พลางตอบเสียงเรียบ ๆ วา่ “ก็หอ้งนั้นแหละ...พวกเขาเป็นพวก 
ป.6 ศึกษาผูใ้หญ่ภาคค ่า” 

แค่นั้นแหละครับ! ผมล่ะก็หนา้แตกเลย ใจหายวบูเลยทีเดียวเพราะทั้งหอ้งมีแต่รุ่นใหญ่ อายุ
มากกวา่ผมทั้งนั้น แต่ก็ตอ้งท าใจดีสู้เสือเพราะข่ีหลงัเสือแลว้ลงไม่ได!้ 

ผมเดินกลบัเขา้ไปในห้องนั้นเหมือนนกัโทษรอการประหารแขง้ขาสั่นไปหมด....แต่ดีท่ีวา่ผม
คุน้เคยกบัสถานท่ี บรรยากาศและรูปแบบการเรียนการสอนมานานนบัปี จึงท าใหป้ระคองตวัรอดไปได้
ในชัว่โมงนั้น! 

...จากวนันั้นเป็นตน้มา การสอนของผมก็เร่ิมดีข้ึนแบบดีวนัดีคืน จะค่อย ๆ กลายเป็นครูยอด
นิยมในเวลาต่อมา! 

ผมเร่ิมสอนหลายชั้นและนกัเรียนหลายคนเร่ิมชอบไปท่ีโบสถเ์หมือนผมมากข้ึน และบางคน
เร่ิมสนใจเร่ืองของพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีผมยงัไม่ค่อยจะสนใจเลย! 

ผมจ าไดว้า่ ตอนผมเรียนอยูช่ั้น ม.ศ. 5 โรงเรียนวดักุฎกษตัริย ์ผมสอนภาษาองักฤษนกัเรียน ม.
ศ. 5 โรงเรียนสวนกุหลาบ และโรงเรียนสตรีวทิย ์ รวมทั้งโรงเรียนดงั ๆ อ่ืน ๆ แลว้! โดยท่ีคนพวกนั้น
เขาไม่รู้เลยวา่ ผมก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัการศึกษาเดียวกบัเขา ท าไมถึงเป็นไปไดน้ะหรือครับ? 
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ก็เพราะวา่รูปกายและบุคลิกภาพของผมในเวลานั้นดูเป็นผูใ้หญ่เกินวยั และหลกัสูตรวชิาท่ีผม
เตรียมสอนนั้นก็เป็นความรู้นอกหลกัสูตรโรงเรียนท่ีพวกเขาไม่เคยเรียนมาก่อน ผมจึงเอาตวัรอดไดใ้น
แต่ละเทอมท่ีผา่นไป! 

แต่ในขณะท่ีผมก าลงัสนุกสนานกบัการไดเ้ป็นครูสอนภาษาองักฤษพระเจา้ทรงส าราญพระทยั
กบัการไดจ้ดัการกบัคนอยา่งผม! 

แทบไม่น่าเช่ือเลยวา่พระเจา้ทรงใชผ้มในการน าและเป็นพี่เล้ียงฝ่ายวญิญาณใหก้บัเด็ก อนุชน
ในโบสถห์ลายคน โดยไม่รู้ตวั จนบดัน้ี พวกเขากลายมาเป็นผูใ้หญ่ และเป็นผูน้ าฝ่ายวิญญาณท่ีรู้จกักนั
ในคริสตจกัรและวงการคริสเตียนทัว่ไป อาทิ อ.ขจร ธนงักรูวโิรจน์ ผป. สุเมธ ชยักรโกศล, คุณส าเร็จ ผู ้
ภกัดีประเสริฐ, คุณสมพงษ ์จิรมณีวงศ,์ ดร.สมนึก ศีรีโต และนายแพทยอ์ภิธาน พวงศรีเจริญ ฯลฯ 

วนัหน่ึงอาสาสมคัรฝ่ายทะเบียนขอลาออกไป ผมเลยไดรั้บหนา้ท่ีใหม่เป็นนายทะเบียน! 
เวลาใครมาสมคัรเรียนก็ตอ้งผา่นมือของผม แมว้า่ผมไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน แต่พวกคณะครูเขาก็

ไวใ้จผมใหผ้มท าหนา้ท่ีดูแลทะเบียนนกัเรียนและเก็บดูแลเงินโดยไม่ไดเ้ขา้มาตรวจดูเลย 
แมว้า่ผมจะไม่คิดจะยกัยอกหรือขโมยเลยในตอนแรก แต่การเอาน ้าตาลมาอยูใ่กลม้ด หรือเอา

ปลายา่งมาใหแ้มวดูแล ผลลพัธ์จะออกมาเป็นอยา่งไรคุณผูอ่้านก็คงเดาไดไ้ม่ยากใช่ไหมครับ? 
ใช่ครับ เงินค่าลงทะเบียนเรียนแมไ้ม่มากเลยในเวลานั้นเพราะก็แค่ราว 15 บาทต่อเทอมเท่านั้น 

แต่เม่ือไดเ้งินมาผมก็ใหโ้บสถไ์ป 10 บาทส่วนผมเองกินหวัคิวไป 5 บาทต่อคน ก็เลยท าใหมี้รายได้
ช่วยชีวติใหอ้ยูร่อดไปได ้เพราะคิดวา่เป็นค่าแรงท่ีผมท าให้กบัโครงการสอนภาษานั้น 

พอถึงปีใหม่ก็ไดรั้บการเรียกร้องใหมี้บรรยากาศการร่ืนเริง ผมก็เลยหาวธีิไดเ้งินใชด้ว้ยการจดั
งาน Party ข้ึนในโบสถโ์ดยการขายบตัร (เก็บเงินเขา้กระเป๋าตวัเองหมด) โดยกลบัไปบา้นขอยมืแผน่
เสียงเพลงของพี่ชายมาแลว้ก็จดัการเปล่ียนโบสถใ์หก้ลายเป็นบาร์ (ชัว่คราว) ในช่วงปีใหม่! 

เรียกวา่ “ด้ินกนัมนัส์ จนโบสถก์ระจาย!” 
ท่านศิษยาภิบาลและครอบครัวซ่ึงพกันอนอยูช่ั้นสองของโบสถค์งจะกระสับกระส่ายนอนไม่

หลบักนัทั้งคืน! 
แต่ผมก็ยงัไม่ไดส้ านึกตวัเลยวา่ ก าลงักระท าอะไร ๆ ท่ีปราศจากสัมมาคารวะ และขาดความ

เคารพทั้งต่อพระเจา้ เพื่อนบา้น และสถานท่ีของพระองคผ์มกลบักระท าการเลยเถิดเช่นนั้นเพิ่มข้ึนเร่ือย 
ๆ อยา่งไรก็ตาม ทั้ง ๆ ท่ีผมไม่ไดเ้ช่ือหรือให้เกียรติอะไรแด่พระเจา้เลย พระองคก์็ยงัคงสงบน่ิงอยู ่ คง
เพราะทรงทราบล่วงหนา้อยูแ่ลว้วา่ เวลาของผมยงัมาไม่ถึง! 

...จนกระทัง่ก าหนดเวลาแห่งการทรงเรียกตวัผมก็มาถึง! 
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...วนัหน่ึง หลงัจากเลิกเรียนท่ีโรงเรียน ผมตรงด่ิงไปท่ีโบสถ ์ เวลานั้นก็ราว ๆ 3 โมงเยน็กวา่ ๆ 
แลว้ ผมก็นัง่ลงท่ีโตะ๊ทะเบียนของผม ไม่รู้เหมือนกนักนัวา่ท าไมวนันั้น ผมจึงรู้สึกอยากจะพบพระเจา้ 
ทั้ง ๆ ท่ีก่อนหนา้นั้นผมก็แค่ท าตวัเนียนไปกบัพวกครูคริสเตียน ไม่วา่จะเป็นการพดู การสอนการ
ประชุม หรือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงกลา้กล่าวไดเ้ลยวา่ทุกอยา่งลว้นแลว้แต่กลายกลมกลืนกบัพวกค
ริสเตียนทั้งนั้น จนนกัเรียนหรือคนทัว่ไปต่างก็เขา้ใจผดิกนัไปหมดวา่ ผมเป็นคริสเตียนแลว้! 

แต่ในบ่ายวนันั้นใจของผมรู้สึกไม่สงบ! 
มนัเร่าร้อนอยา่งไรบอกไม่ถูก เพราะก่อนหนา้นั้น เวลามีใครพยายามจะมาพดูเร่ืองพระเจา้หรือ

เร่ืองพระเยซูกบัผมอยา่งจริง ๆ จงั ๆ ผมก็พยายามบ่ายเบ่ียงไปโดยกล่าวทา้ทายเหมือนปัดสวะออกไปวา่ 
“ถา้พระเจา้มีจริง ก็ใหพ้ระองคม์าปรากฏในผมเห็นดว้ยตาก่อน และพดูใหผ้มไดย้นิดว้ยหูก่อน และให้
ผมจบัตอ้งพระองคด์ว้ยมือของผมก่อนแลว้ผมจึงจะเช่ือ!” แต่ดูเหมือนวา่ค าทา้ทายของผมจะไม่ไดรั้บ
ความใส่ใจจากพระเจา้เลยใน 2-3 ปีท่ีผา่นมาก่อนหนา้นั้น 

แต่ในวนันั้น ในขณะท่ีผมก าลงัอยูค่นเดียว และไม่ไดท้า้ทายพระเจา้พระองคก์ลบัทรงส าแดง
พระองคต่์อผมผา่นทางประสบการณ์ท่ีผมคาดไม่ถึง! 

นัน่คือ อยู ่ ๆ ก็ปรากฏภาพข้ึนต่อหนา้ต่อตาของผมข้ึนในอากาศกลางหอ้งท่ีผมนัง่อยู ่ (คลา้ย ๆ 
กบัภาพยนตร์เร่ืองสตาร์วอรส์ ท่ีเขา้มาฉายในภายหลงัท่ีหุ่นยนต ์ R2-D2 ฉายภาพเจา้หญิงท่ีก าลงัขอ
ความช่วยเหลือข้ึนมาในอากาศ) 

ผมเห็นภาพเด็กทารกคนหน่ึงท่ีผมไม่รู้จกัก าลงัคลานอยู ่ จากนั้นผมก็เห็นภาพผูห้ญิงอีกคนหน่ึง
ท่ีผมไม่รู้จกัเช่นกนัเดินเขา้มากม้ตวัอุม้เด็กคนนั้นข้ึนมา และแลว้ภาพต่าง ๆ ก็พลิกผา่นเหมือนกบั
เหตุการณ์ด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว ผมเห็นภาพของเด็กคนนั้นเร่ิมเดินได ้ และเร่ิมจ าไดว้า ผูห้ญิงท่ีเห็นอยู่
ในอากาศเบ้ืองหนา้นั้น คือ ภาพท่ีสาวคนหน่ึงของผมท่ีเสียชีวติไปนานแลว้ (ท่ีจ  าไดจ้ากภาพถ่าย) และ
ผมก็ค่อย ๆ จ าไดว้า่ เด็กท่ีอยูข่า้งหนา้ผมนั้นไม่ใช่ใครอ่ืน นัน่คือตวัของผมนัน่เอง! 

ผมเห็นตวัเองเติบโตข้ึนผา่นวยัต่าง ๆ ต่อหนา้ต่อตาของผม ส่ิงท่ีผมกระท าลงไปไม่วา่ดีหรือชัว่ 
(ซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นชัว่มากกวา่) ทั้งในท่ีลบัท่ีแจง้ลว้นปรากฏชดั แลว้ก็เหมือนกบัฝันไปและต่ืนข้ึนทั้ง ๆ 
ท่ีผมยงัลืมตาอยูโ่ดยไม่ไดห้ลบั! 

หลงัจากท่ีภาพเหตุการณ์ในชีวติของผมปรากฏข้ึนจากถึงนาทีท่ีผมเป็นอยู ่ณ เวลานั้น เม่ือผมได้
สติรู้สึกตวัอีกทีพร้อมกบัต่ืนใจจนเหง่ือโชก! 

ไม่เคยมีคร้ังใดในชีวิตของผมท่ีผมรู้สึกจ านนและอบัอายกบัความบาปท่ีผมไดก้ระท าลงไป
เหมือนอยา่งในวนิาทีนั้น 



 17 

ก่อนหนา้นั้นผมรู้สึกวา่ แมผ้มไม่ใช่คนดีแต่ผมก็ยงัไม่ไดเ้ลวร้ายมากขนาดจนตอ้งลงนรกอยา่ง
ท่ีพวกคริสเตียนพยายามข่มขู่ผม เพราะผมรู้สึกวา่ มีคนเลวกวา่ผมเยอะ ผมมนัแค่เลวเล็กเลวนอ้ยคงไม่
ถึงขั้นตอ้งลงนรกหรอก! เพราะผมไม่เคยข่มขืนใคร ยงัไม่เคยฆ่าใครและ ไม่เคยท าชัว่เลวทรามหนกั
หนาสาหสัขนาดให้อภยัไม่ได!้ 

แต่วา่ ในวนิาทีนั้นเองผมรู้สึกเหมือนกบัวา่เป็นจ าเลยหรือผูต้อ้งหาท่ีถูกจบัไดค้าหนงัคาเขา 
คลา้ย ๆ กบัพวกท่ีขบัรถฝ่าไฟแดงแลว้คิดวา่ต ารวจมองไม่เห็น แต่แลว้ก็ตอ้งยอมจ านนดว้ยภาพถ่ายผา่น
กลอ้ง CCTV หวัมุมถนนท่ีเห็นกนัชดั ๆ จากทุกแง่มุมเลยวา่ ผมก าลงัฝ่าไฟแดงอยู ่ ค  าบ่ายเบ่ียงหรือค า
แกต้วัท่ีเถียงฉอด ๆ ลว้นไร้ประโยชน์ก็เลยตอ้งรีบหุบปากลง! 

ในตอนนั้นผมรู้สึกแสนอบัอายจนเกินบรรยายเปรียบเสมือนกบัวา่ตวัผมท่ีเคยลุกข้ึนมาโวยวาย
เวลามีคนมาฟ้องผมวา่ บา้นของผมสกปรกมาก! แต่... ผมโกรธไม่ยอมรับ เพราะคิดวา่ทุกวนัผมก็เอา
ขยะไปเทไวห้นา้บา้นพอสาย ๆ หรือค ่า ๆ ก็มีเจา้หนา้ท่ีเขต (หรือเทศบาล) มาเก็บไป ผมเลยเห็นบา้นผม
สะอาดอยูเ่สมอ! แต่แลว้ก็เหมือนวา่พอถึงวนัส้ินปีส านกังานเขตหรือเทศบาลเอาขยะท่ีผมทิ้งไวต้ลอด 
365 วนั น ากลบัมาคืนผมถึงบา้น! 

ผมคงช็อค! และท่ีเคยปากแขง็วา่ผมไม่ไดส้ร้างมลภาวะใด ๆ เลยก็คงตอ้งหุบปากลง! 
คุณลองคิดดูสิครับวา่... 
หากบาปของคุณในแต่ละวนัเปรียบเหมือนขยะท่ีคุณทิ้งออกไปแลว้ถูกน าไปเก็บไว ้ ในท่ี ๆ 

หน่ึง จากนั้นอยู ่ๆ ก็ถูกน าออกมากองไวต่้อหนา้ของคุณในวนัส้ินปี คุณจะรู้สึกอยางไร? 
ในวนันั้นผมอายไุด ้ 18  ปี คุณผูอ่้านลองคิดดูสิครับวา่เม่ือพระเจา้ทรงน าบาปของผมทั้ง 18 ปี 

มากองไวต่้อหนา้ต่อตาของผม ท่ีท าไวต้ลอด 18x365x24x60x60 วนิาที บาปของผมจะมโหฬารสัก
เพียงใด? 

ผมจึงตะลึงจงังงั! 
ในโมงนั้น ผมไม่ไดท้า้ทายขอพระเจา้มาปรากฏพระองคใ์หผ้มเห็นดว้ยตา หรือตรัสใหผ้มได้

ยนิกบัหู หรือมาใหผ้มสัมผสัพระองคด์ว้ยมืออีกต่อไปแลว้ แต่ตรงกนัขา้ม ผมทูลของพระเจา้อยา่งหน่ึงก็
คือ “ขอใหพ้ระเจา้ช่วยไปใหไ้กลจากตวัของผมเพราะวา่ผมมนัโสโครกส้ินดี!” 

ผมถึงเขา้ใจความรู้สึกและค าพดูของเปโตรในภายหลงัท่ีท่านกล่าวกบัพระเยซูคริสตเ์ม่ือได้
กราบลงท่ีพระชานุของพระองคบ์นเรือแลว้ทูลพระองคว์า่... 

“พระองคเ์จา้ขา้ ขอเสด็จไปใหห่้างจากขา้พระองคเ์ถิด เพราะวา่ขา้พระองคเ์ป็นคนบาป!” (ลูกา 
5:8) 
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ในบ่ายวนันั้น ผมเลยกม้หนา้อธิษฐานขอต่อพระเจา้ดว้ยความส านึกในบาปชัว่ของผมอยา่ง
แทจ้ริง (เหมือนกบัไก่ชนท่ีคอหกัหลงัจากพา่ยแพ)้ วา่... 

“หากพระเจา้มีจริงไม่ตอ้งมาใหผ้มเห็น ไม่ตอ้งมาตรัสใหผ้มไดย้นิ หรือไม่ตอ้งมาปรากฎกาย
ใหผ้มเอามือแตะตอ้ง! 

...หากพระองคมี์จริงขอพระองคท์รงกระท าเพียงส่ิงเดียวนัน่คือเปล่ียนชีวติของผมใหม่ 
เพราะวา่ผมสะอิดสะเอียนกบัชีวติท่ีผา่นมาจนเกินจะทนแลว้!” 

พี่นอ้งท่ีรัก! ตอนแรกผมคาดคิดวา่ พระเจา้จะตอบค าอธิษฐานของคนแบบหวอืหวา เช่น มี
สายฟ้าฟาดลงมาพร้อมเสียงฟ้าค ารามดงักึกกอ้งจนแผน่ดินสะเทือนหวัน่ไหว และมีทูตสวรรคล์งมาจาก
ฟ้า บอกวา่ 

“ธงชยัเอ๋ย พระเจา้ทรงฟังค าขอของเจา้แลว้ เจา้จงเปล่ียนแปลงใหม่อยา่งส้ินเชิง ณ บดัน้ีเถิด!” 
แลว้ก็มีเสียงดงั ป๊ิง จากนั้นผมก็เปล่ียนแปลงใหม่ภายในฉบัพลนั! 

แต่...ผมรู้สึกผดิหวงัมาก! 
เพราะไม่มีปรากฎการณ์อะไรท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจเกิดข้ึนเลยสักนิด ทุกอยา่งยงัเป็นเหมือนเดิม เม่ือ

ผมลืมตาข้ึนมา!! 
...แต่วา่หลงัจากนั้นไป 2 อาทิตย ์เพื่อนท่ีโรงเรียนวดัมกุฎฯ ของผมคนหน่ึงเดินเขา้มาหาผมแลว้

พดูวา่... 
“ธงชยั เอง็ผเีขา้หรือเปล่าวะ?” 
ผมเงยหนา้มองดูเพื่อนคนนั้นอยา่งมึนงง พลางถามวา่... 
“ท าไมถึงคิดวา่ผมผเีขา้ละครับ?” 
เพื่อนผมคอ้นขวบั พร้อมถลึงตามองผมเหมือนเห็นตวัประหลาด  
“ก็น่ีไง ไม่ใช่ผเีขา้หรอกหรือ?” 
ผมก็ยงัไม่เขา้ใจอยูดี่ จึงถามกลบัไปอยา่งซ่ือใส 
“ผมยงัไม่เขา้ใจอยูดี่วา่ผีจะมาเขา้สิงผมอยา่งไรได?้” 
เจา้เพื่อนคนนั้นของผมดูเหมือนวา่สุดจะทนต่อไปไดแ้ลว้ เลยตะคอกใส่หนา้ผมวา่ 
“ก็น่ีไง ไม่ใช่ผเีขา้แลว้จะเรียกวา่อะไร ร้อยวนัพนัปีกไูม่เคยไดย้นิมึงพดูผม ๆ ครับ ๆ เลย มีแต่

ค าวา่ไอ.้..ห...ไอ.้..ส...วนัน้ีกูขอถามมึงหน่อยวา่เกิดอะไรข้ึนกบัมึงวะ ถึงเปล่ียนไปไดม้ากขนาดน้ี?” 
...ผมเพิ่งถึงบางออ้! 
ใช่ครับ ผมไม่ไดส้ังเกตเลยวา่ มีบางอยา่งเกิดข้ึนกบัผม! 
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ค าหยาบคายและค าผรุสวาทท่ีเคยเป็นส่วนหลกัในค าสนทนาของผมนั้นหายไป ผมเร่ิมไม่อยาก
พดูเร่ืองตลกใตส้ะดือ หรือค าสบถสบาน หรือค าด่าพ่อล่อแม่ต่าง ๆ เหล่านั้นอีกต่อไป...ผมเร่ิมเช่ือแลว้
ละครับวา่พระเจา้ทรงก าลงัเร่ิมตน้กระท ากิจอยูใ่นชีวติของผม พระองคก์ าลงัเร่ิมตน้ใหค้วามชดัเจนกบั
ผมแลว้วา่ ผมไม่ไดเ้ป็นฝ่ายเลือกพระองค ์แต่พระองคต่์างหากท่ีเป็นฝ่ายเลือกผม 

ดุจเดียวกบัพี่พระเยซูคริสตย์ืนยนัเร่ืองการทรงเรียกน้ีกบัพวกสาวกของพระองคว์า่ 
“ท่านทั้งหลายไม่ไดเ้ลือกเรา แต่เราไดเ้ลือกท่านทั้งหลาย และไดแ้ต่งตั้งท่านทั้งหลายไวใ้หท้่าน

ไปเกิดผล และเพื่อใหผ้ลของท่านคงอยู ่เพื่อวา่เม่ือท่านทูลขอส่ิงใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์
จะไดป้ระทานส่ิงนั้นให้แก่ท่าน” (ยอห์น 15:16) 

ใช่ครับ พระองคท์รงเลือกและเรียกผม พระองคท์รงแต่งตั้งผมใหไ้ปเกิดผลและใหผ้ลเหล่านั้น
คงอยู ่

ใช่ครับ พระองคท์รงเลือกและเรียกผม พระองคท์รงแต่งตั้งผมใหไ้ปเกิดผลและใหผ้ลเหล่านั้น
คงอยู ่

ใช่ครับ พระองคท์รงเลือกและเรียกผม พระองคท์รงแต่งตั้งผมใหไ้ปเกิดผลและใหผ้ลเหล่านั้น
คงอยู ่

น่ีคือกา้วแรกแห่งการทรงเรียกของพระเจา้ท่ีมีต่อชีวติของผม! 
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ประกำศตัวรับเช่ือและเร่ิมต้นรับใช้ 

“ผูใ้ดตอ้งการประกาศตวัตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ขอใหก้า้วออกมาหนา้ท่ีประชุม?” 
นัน่คือ ค าเชิญชวนในเชา้วนัอาทิตยท่ี์ 24 ธนัวาคม 1972 ท่ีคริสตจกัรสันติสุข เทเวศน์ซอย 3 
ในวนันั้น ผมท าส่ิงท่ีคนจ านวนมากรวมทั้งอาจายเ์สวก ชีววีฒัน์ ศิษยาภิบาลของคริสตจกัร

ประหลาดใจ งุนงง และไม่ค่อยเช่ือวา่ผมจะท าเช่นนั้น นัน่คือ ผมเป็น 1 ใน 2 คนท่ีเดินกา้วออกมา
ประกาศตวัตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของผมขา้งหนา้ท่ีประชุมเป็นคร้ังแรก! 

เพราะวา่ในเวลานั้นผมควบคุมกิจการภาคการสอนภาษาองักฤษของโบสถเ์กือบเบด็เสร็จ ทั้ง ๆ 
ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน! 

แต่พระเจา้ทรงท าให้จิตใจของผมอ่อนลง และคลายพยศลงอยา่งท่ีผมเองก็คาดไม่ถึงเลย! 
...หลงัจากท่ีผมประกาศตวัรับเช่ือเพียงไม่ก่ีวนั ผมก็ไดมี้โอกาสไปค่ายของคริสเตียนเป็นคร้ัง

แรก ในช่วง 29 ธนัวาคม 1972 – 1 มกราคม 1973 ท่ีค่ายแบบ๊ติสต ์พทัยา ของ TBYF (Thailand Baptist 
Youth Fellowship) และ ณ คา่ยนั้นเอง ผมมีประสบการณ์กบัพระเจา้เพิ่มข้ึนอีกคร้ัง! 

แต่ท่ีพิเศษยิง่กวา่นั้น ก็คือ ผมไดพ้บ “สาวนอ้ย” คนหน่ึงท่ีท าใหผ้มสนใจ! (และหลงัจากนั้นอีก
ราว 7 ปี เธอไดก้ลายมาเป็นภรรยาของผม!) 

ในค่ายคร้ังนั้นผมไดมี้ส่วนรับใชพ้ระเจา้อยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว ก็คือน าเกม!  
จ าไดว้า่ มีลูกค่าย (เป็นผูใ้หญ่ชาวกะเหร่ียง) ท่ีสนุกมากหวัเราะงอหงายจนขากรรไกรคา้ง 

หายใจไม่ออกจนเกือบเสียชีวติ! ท  าเอาผมคนน าเกมช็อคอยูไ่ม่หายมาจนทุกวนัน้ี จนไม่กลา้น าเกมอีก
เลยเด๋ียวกลวัจะมีคนตาย! 

ในค่ายคร้ังนั้น พระเจา้ทรงฟูมฟักผมดว้ยมิตรภาพของพี่นอ้งคริสเตียนจากหลาย ๆ คริสตจกัร
ทัว่ประเทศ (และเปิดตาของผมใหเ้ห็นโลกของคริสเตียนท่ีกวา้งไกลกวา่แค่ในโบสถเ์ล็ก ๆ ท่ีมีสมาชิก
แค่ไม่เกิน 20 คน!) และค่ายคร้ังแรกน้ีนบัวา่เป็นค่ายท่ีเปล่ียนแปลงชีวติของผมในการรับใชอ้ยา่ง
แทจ้ริง! 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือผมไดรู้้จกัเพื่อนอนุชนจากคริสตจกัรอิมานุเอลซ่ึงในท่ามกลางคน
เหล่านั้น มีหลายคนท่ีมีบทบาทส าคญัในชีวติของผมในช่วงแรก ๆ ไดแ้ก่ ดร.วนิิจ วงศส์รรเสริญ และ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว คุณกฤติยา ลิขิตปัญญารัตน์, ดร.เอ้ืออารีย ์ ปิฏกานนท ์และคุณดารณี เกรียง
ปริญญากิจ ฯลฯ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนทา้ยสุดน้ี ต่อมาไดก้ลายเป็นคู่ชีวติท่ีครองคู่ร่วมกนัมาจนเพิ่ม
ฉลองครบรอบ 30 ปี ของการแต่งงานไปเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน ปี 2009 น่ีเอง) 
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ในวนัส้ินสุดค่าย มีเร่ืองท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน เม่ือรถบสัท่ีตอ้งมารับลูกค่ายกลบักรุงเทพฯ ไม่
ไดม้ารับตามก าหนด! 

ในขณะท่ีกรรมการค่ายหลายคนไดเ้ดินทางกลบัไปก่อนแลว้ดว้ยพาหนะส่วนตวั! 
ผมจ าไดว้า่ พวกเราเดินออกไปนัง่รอรถกนัอยูช่าดหาด ใตซุ้ม้ศาลามุงจาก หนา้ค่าย จากบ่ายจน

ใกล ้ ๆ เยน็และค ่า ก็ยงัไมป่รากฏวีแ่วววา่จะมีรถมารับ ผมซ่ึงอธิษฐานไม่ค่อยเป็นเพราะเพิ่มรับเช่ือมา
ใหม่ ๆ เพียงแค่อาทิตยเ์ดียว ก็เลยกม้ศรีษะอธิษฐานของพระเจา้ทรงส่งคนมาช่วยเหลือดว้ย! 

พี่นอ้งครับ! ผมไดเ้รียนรู้บทเรียนท่ีลึกลบัขอ้หน่ึงในชีวิตท่ีติดตามพระเจา้มามากวา่ 30 ปี ก็คือ 
พระเจา้มกัตอบค าอธิษฐานของผูเ้ช่ือใหม่รวดเร็วมาก แมว้า่เขาจะอธิษฐานถูก ๆ ผดิ ๆ หรือชอบใชน้ิ้ว
จ้ิมหาค าตอบจากพระคมัภีร์อยา่งไม่ถูกหลกัการก็ตาม! (แต่ก็มีความจริงท่ีน่าสะเทือนใจก็คือยิง่คนใด
เป็นคริสเตียนนานมากเท่าไรพระเจา้ก็ยิง่ทรงตอบค าอธิษฐาน (ในบางเร่ืองท่ีส าคญั) ชา้ลงไปมากเท่านั้น 
และบางคร้ังกวา่จะไดรั้บค าตอบจากพระเจา้ในบางเร่ืองก็ตอ้งใชเ้วลารอคอยค่อนขา้งยาวนานจนแทบ
ถอดใจ!) เพราะเม่ือผมอธิษฐานจบ พอลืมตาข้ึนก็มีรถคนัหน่ึงท่ีแล่นมาอยู ่ ๆ ก็จอดอยูข่า้งหนา้ผมและ
พวก จากนั้นก็มีคนหน่ึงกา้วออกมาจากรถและถามวา่ “มีอะไรใหช่้วยไหมครับ?” 

ผมรู้สึกเหมือนกนัวา่พระเจา้ทรงส่งทูตสวรรคล์งมาช่วยในยามยากล าบากโดยแท ้ เราเลยขอให้
เขาขบัรถพาพวกเราบางคนเขา้ไปในเมืองพทัยาเพื่อไปเช่ารถบสัขนคนกลบัเขา้กรุงเทพฯ ในท่ีสุดพวก
เราก็ไดร้ถบสัมารับพวกเรากลบับา้น! 

ผมรู้สึกขอบคุณพระเจา้และใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท าในคร้ังนั้นอยูใ่นใจเสมอมา! 
...ในช่วงเวลานั้นเองท่ีคริสตจกัรท่ีผมอยูมี่หนุ่มสาวคู่หน่ึงท่ีเพิ่งไดรั้บการฟ้ืนฟูใจค่ายยวุคริส

เตียนแห่งประเทศไทย (คร้ังท่ี 3 ปี 1972) กลบัมาช่วยคริสตจกัรสันติสุขท่ีผมอยู!่ 
ช่ือของทั้ง 2 คือ ประสิทธ์ิ แกว้ศรีโพธ์ิทอง และขนิษฐา ชยันิยม ซ่ึงต่อมาภายหลงัทั้ง 2 คนได้

เขา้พิธีสมรสและใหก้ าเนิดธิดา 3 คน (คือ หน่ึง. เชอร์ร่ี และกิฟท ์ โดยท่ี 2 คนแรกต่อมาไดก้ลายเป็น
มคันายกของคริสตจกัรนิมิตใหม่ ท่ีผมและคุณพอ่คุณแม่ของพวกเขาร่วมกนัก่อตั้งข้ึนมาในปี ค.ศ. 
1982) 

แรก ๆ ท่ีไดพ้บกนั ผมรู้สึกวา่มี 2 อารมณ์เกิดข้ึน หน่ึงก็คือรู้สึกเขม่นท่ีเจา้หนุ่มหนา้มลคนน้ีไม่
รู้โผล่มาจากไหน อยู ่ๆ ก็มาเล่นบทผูน้ าในคริสตจกัรท่ีผมเพิ่งประกาศตวัรับเช่ือ แต่อีกความรู้สึกหน่ึงก็
คือรู้สึกช่ืนชมท่ีเขามีความกระตือรือร้นในการเป็นพยานเล่าเร่ืองพระเจา้ อีกทั้งยงัมีอารมณ์ขนั และ
สามารถจดัการเร่ืองราวต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบระเบียบเรียบร้อยไดดี้ อีกทั้งยงัเป็นมือกลองของวงดนตรี 
“ขอบคุณพระเจา้!” หรือ “Thank you lord” ท่ีโด่งดงัในยคุนั้น (ต่อมาคุณประสิทธ์ิ แกว้ศรีโพธ์ิทอง ผูน้ี้
ไดก้ลายมาเป็น ประธานยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทยในยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด!) และดว้ยการจดัเตรียมของ
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พระเจา้ท่ีเกินความเขา้ใจ ไม่นานนกัพวกเราทั้ง 2 คนก็กลายมาเป็นคู่หูกนัในการรับใชจ้วบจนวนั
สุดทา้ยในชีวติของเขา (ในปี 2007) 

คุณประสิทธ์ิ เป็นคนมีน ้าใจและเป็นผูห้นุนใจท่ีดี เป็นคนท่ีใหโ้อกาสคนอ่ืนอยูเ่สมอ จึงนบัวา่
เขาเป็นกลัยาณมิตรท่ีค ้าจุน ส่งเสริมผมในการรับใชต้ั้งแต่เร่ิมตน้มา และนบัวา่เป็นบารนาบสัในชีวิต
ของผมท่ีผมไม่มีวนัลืมไดเ้ลยไดช้ัว่ชีวติน้ี! 

อีกบุคคลหน่ึงท่ีผมถือวา่มีส่วนในการเสริมสร้างชีวติของผมเป็นอยา่งมาก ก็คือ ดร.วินิจ วงศ์
สรรเสริญ ซ่ึงในเวลานั้น คือ หนุ่มนอ้ย นามวา่ วินิจ ผูมี้อตัลกัษณ์ เฉพาะตนไม่เหมือนใคร และก็เพิ่ง
กลบัใจใหม่มาไม่นานเช่นกนั แต่เพราะความท่ีเขามีภาวะผูน้ าสูงมากกวา่คนอ่ืน ๆ จึงกลายมาเป็นครู
สอนพระคมัภีร์ใหแ้ก่บรรดาเพื่อนพี่นอ้งและผูเ้ช่ือใหม่ท่ีรวมตวัมาเรียนพระคมัภีร์ดว้ยกนั! 

เม่ือพบกนัคร้ังแรกนั้นผมรู้สึกวา่เราศรศิลป์ไม่กินกนั! 
หรือสมยัใหม่เขาเรียกวา่ “Chemistry” ไม่เขา้กนั! 
แต่ในไม่ชา้พระเจา้ก็ทรงค่อย ๆ เก้ือกลูใหก่้อเกิดมิตรภาพข้ึนในระหวา่งเราทั้ง 2 อยา่งน่า

อศัจรรยใ์จ ต่อมา...ผมไดรั้บการชกัจูงจาก อ.วนิิจและคุณประสิทธ์ิใหเ้ขา้ร่วมในขบวนการหนุ่มสาวท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของอนุชนคริสเตียนไทย ท่ีมีช่ือวา่ “ยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ท่ี
ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1970 ในค่ายยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 24-30 เมษายน 
1970 ณ ค่ายแบบ๊ติสต ์พทัยาโดยอนุชนหนุ่มสาวคริสเตียนบางคนท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการท่ีได้
เห็นศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย (ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยคนแรก) และคณะกรรมการ
ร่วมกนัจดัประชุมของผูน้ าคริสเตียนทัว่ประเทศจากทุกคณะนิกายไทยข้ึนเป็นคร้ังแรกในปีเดียวกนันั้น! 

ในช่วงเวลานั้นยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทยกลายเป็นขบวนการหนุ่มสาวท่ีทา้ทายการยดึติด
ในคณะนิกายและเรียกร้องใหเ้กิดความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนั โดยไม่ถือพวกหรือถือคณะนิกาย โดยมี
อุดมการณ์หลกัมาจากพระธรรม 1 โครินธ์ 1:10 ท่ีวา่ “ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ขา้พเจา้วงิวอนท่านในพระ
นามของพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา ขอใหท้่านปรองดองกนัอยา่ถือพวกถือคณะ แต่ขอให้ท่านเป็นน ้าหน่ึง
ใจเดียวกนั” ผมจึงไดรั้บการวางรูปแบบชีวิตการติดตามและรับใชพ้ระเจา้ โดยไม่ถือพวกถือคณะ ตั้งแต่
กา้วแรกของการเป็นคริสเตียนผา่นขบวนการยวุคริสเตียนฯ น้ี 

กิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจและเป็นกิจกรรมหลกัของยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทย (Thailand 
Christian Youth Fellowship) ในช่วงเวลานั้นก็คือการไปร่วมกนัอธิษฐานเวยีนตามโบสถต่์าง ๆ ในทุก
วนัศุกร์ อนัเป็นผลมาจากการฟ้ืนฟูในค่ายยวุคริสตค์ร้ังท่ี 3 
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ผมเองจึงไดเ้ร่ิมตน้ชีวติคริสเตียนแบบขา้มก าแพงคณะนิกายผา่นการไปร่วมอธิษฐานดว้ยกนั
กบัพี่นอ้งจากคริสตจกัรคณะนิกายต่าง ๆ และไดรู้้จกัคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่างจากกนัอยา่ง
มากมายทั้งในเร่ืองความเช่ือ พิธีกรรม และเนียมพิธีปฏิบติัต่าง ๆ  

และความผกูพนักบัพี่นอ้งต่างคริสตจกัรเหล่าน้ีก็ไดก้ลายมาเป็นรากฐานส าคญัอีกประการหน่ึง
ในการรับใชพ้ระเจา้ของผมในเวลาต่อมา...นบัเป็นกระบวนการสร้างชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อวถีิคิดและชีวติ
ของผมอยา่งย ัง่ยนืและยาวนาน! 

ส่ิงหน่ึงท่ีผมตอ้งขอบคุณพระเจา้ก็คือ การท่ีผมไดไ้ปนอนคา้งคืนท่ีบา้นของ อ.วนิิจ หลงัจาก
เสร็จส้ินการประชุมอธิษฐานในแต่ละศุกร์ เพราะผมไม่สะดวกท่ีจะกลบัไปนอนท่ีบา้น เน่ืองจากดึกมาก
แลว้! 

เวลานั้น อ.วนิิจ ยงัพกัอาศยัอยูก่บับิดามารดาใน ซอยโชคชยั 4 สมยัท่ีถนนลาดพร้าวเพิ่งตดัผา่น 
โดยท่ีทุกคืนวนัศุกร์ในยามดึก เราจะเดินเทา้จากปากซอยเขา้ไปในซอยท่ีทั้งเปล่ียว และทั้งมืดเพื่อไปยงั
บา้นพกัเพราะในเวลาเช่นนั้นไม่มีรถสองแถวใหบ้ริการแลว้ และแมแ้ต่เสาไฟฟ้าในซอยก็ยงัไม่มีเลย 
อยา่งไรก็ตามทุกคร้ังก่อนนอนไม่วา่จะดึกมากสักเพียงใดพวกเราทั้ง 2 คนก็จะอ่านพระคมัภีร์ และ
อธิษฐานดว้ยกนัอยูเ่ป็นประจ า! 

เราท าเช่นน้ีดว้ยกนัมาหลายปี จนกระทัง่ อ.วินิจ สมคัรไปเป็นครูอยูท่ี่โรงเรียนสามมุกคริสเตียน 
จงัหวดัชลบุรี เราทั้ง 2 จึงห่างกนัไประยะหน่ึง! 

ผมรู้สึกซาบซ้ึงและขอบคุณอาจารยว์นิิจส าหรับการเสริมสร้างในช่วงเร่ิมตน้ชีวติคริสเตียนของ
ผมเป็นอยา่งยิง่! 

และผมเองก็อยากจะเห็นคริสเตียนเก่า ๆ คนอ่ืน ๆ กระท าเช่นเดียวกนัน้ีกบัคริสเตียนใหม่ ๆ ท่ี
ตอ้งการการเสริมสร้างดว้ยเช่นกนั! 

ประสบการณ์ในการรับใชก้บัยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทยของผมในฐานะผูน้ าเร่ิมเกิดข้ึนคร้ัง
แรกในค่ายยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 4 ซ่ึงจดัในกรุงเทพฯ เป็นคร้ังแรก ณ โรงเรียนคริสต
ศาสตร์แบบ๊ติสต ์ (สวนพลู) ในหวัขอ้ค่ายวา่ “ทางของพระเจา้น าไปสู่ความสุขและชีวตินิรันดร์” ในปี 
ค.ศ. 1973! 

คร้ังนั้นผมไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นพิธีกรในค่าย ในวนัท่ีมีพิธีเปิดค่ายผมรู้สึกต่ืนเตน้มากจนเกิด
อาการประหม่า ลนลาน เม่ือพดูจบก็รีบร้อนเดินลงจากเวทีทนัที ผลประกฎวา่ เทา้ไปเตะถูกสาย
ไมโครโฟนเป็นเหตุใหข้าไมคล์ม้ลง ไมคก์ระแทกพื้น! 

ผมน้ีใจหาย หล่นตุบ้ไปถึงตาตุ่มเลย! 
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ประโยคแรกท่ีผมไดย้นิจากรุ่นพี่ก็คือ “ธงชยั เอง็รู้ไหมวา่ ไมคย์ีห่อ้ชวัร์ (Shure) น้ีตวัละ
เท่าไหร่? ท าไมซุ่มซ่ามอยา่งน้ี!  

ผมรู้สึกสูญเสียความมัน่ใจทั้งหมดท่ีมีอยูไ่ปกบัการเป็นพิธีกรคร้ังแรกของผมเกือบส้ินเชิง! 
อยา่งไรก็ตาม ผมขอบคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงประทานโอกาสแก่ผมใหม่อีกคร้ังในการท า

หนา้ท่ีดงักล่าว และหลงัจากผมท าหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัจนเกิดผลอยา่งดีเยีย่ม ผมก็ลงจากเวทีดว้ย
ความภาคภูมิใจ แต่แลว้ขาเจา้กรรมของผมก็ไปเตะถูกสายไมโครโฟนจนลน้ค ่าอีกคร้ังจนได!้ 

จากวนันั้นเป็นตน้มาผมและไดรั้บฉายาจากพวกรุ่นพี่วา่ “ไอซุ่้มซ่าม!” 
ใช่ครับ! ผมตอ้งใชเ้วลาอีกหลายปีทีเดียวกวา่ท่ีเจา้ฉายาอปัยศดงักล่าวนั้นจะหลุดออกไปจาก

ชีวติของผม และโดยพระคุณของพระเจา้ ในหลายปีต่อมาผมไดก้ลายเป็นพิธีกร ผูน้ าเพลง และผูน้ า
ประชุมหลกัของยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่การประชุมประจ าปีคร้ังท่ี 5 เป็นตน้มาจนใคร ๆ 
ทัว่ประเทศในเวลานั้นต่างก็รู้จกัผมดีในฉายาวา่ “ธงชยั ยวุคริสตฯ์” 

และผมเร่ิมกลายเป็นบุคคลอนัตรายท่ีบางคณะนิกายหมายหวัผมไวใ้นบญัชีด าในเวลาต่อมา 
เพราะวติกกลวัวา่ผมจะไปท าใหอ้นุชนหนุ่มสาวในคณะของพวกเขาไม่อยูภ่ายในร้ัวก าแพงแห่งคณะ
นิกายอีกต่อไป! 

และในท่ีสุดความกลวัของผูน้ าเหล่านั้นก็เป็นจริง! 
เพราะนบัจากนั้นเป็นตน้มา ทุกแห่งท่ีผมไปท่ีนัน่จะเกิดจากชุมนุมของอนุชนในภูมิภาคนั้น ๆ 

อยา่งไม่ถือพวกถือคณะโดยไม่ฟังเสียงทดัทานจากผูน้ าท่ีต่อตา้นบางคน จนบางทีผมไดรั้บจดหมาย
เวยีนจากผูน้ าของบางคณะ บางกลุ่มใหล้ะเวน้การตอ้นรับผมและพวก และบางคริสตจกัรถึงกลบัไล่ผม
และคณะออกจากตวัคริสตจกัร และบริเวณคริสตจกัรก็มี! 

แต่สุดทา้ยวนัเวลาก็เป็นเคร่ืองพิสูจน์ท่ีดีวา่ ขบวนการยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทยนั้นไม่
เพียงแต่ไม่เป็นภยัท่ีสร้างปัญหาใหก้บัคริสตจกัรและคณะนิกายต่าง ๆ แต่กลบัเป็นขบวนการหนุ่มสาวค
ริสเตียนท่ีมีบทบาทส าคญัมากในประวติัศาสตร์ท่ีคริสเตียนไทยในอดีตท่ีผา่นมาในดา้นการสร้างความ
สมคัรสมานสามคัคี และการพฒันาดา้นความสามารถของประทานของอนุชนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในการรับใช ้ ซ่ึงน าความเจริญเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณมาสู่พวกเขาจนหลายคนไดก้ลายมาเป็นผูน้ าใน
วงการคริสเตียนอยูใ่นทุกวนัน้ี อาทิ ดร.มาโนช แจง้มุข, ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี, ดร.ประชา ไทยวชัรา
มาศ, ดร.วนิิจ วงศส์รรเสริญ อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์, ศจ.ดร.อภิชาติ พลูศกัด์ิวรสาร, ศจ.สมบูรณ์ อิน
แสง, อ.วรสิทธ์ิ ศรียทุธไกร, อ.ประยรู ลิมะหุตะเศรณี, นพ.นิรันดร์ ภทัรานุกุล, ศจ.เดชา องัคศุภรกุล 
และอีกมากมายหลายชีวติท่ีโดดเด่นท่ีไม่สามารถเอ่ยนามไดห้มดส้ิน! 

ใช่ครับ! ชีวติแห่งการรับใชข้องผมไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้นิมิตท่ีกวา้งไกลอยา่งน่าทา้ทาย! 
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สอบเข้ำมหำวทิยำลยั! 

“อาจารยค์รับ ผมจะไปเรียนท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมดีไหมครับ?” 
ยอ้นกลบัมาสักนิด ถึงตอนท่ีผมรับเช่ือใหม่ ๆ ก่อนท่ีผมจะสอบเขา้มหาวทิยาลยั วนัหน่ึงผม

ถาม ศจ.บุญครอง ปิฎานนท ์ผูเ้ป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรอิมมานูเองในสมยันั้นดว้ยค าถามขา้งตน้ 
ผมจ าไดอ้ยา่งแม่นย  าวา่ ในคืนนั้นขณะท่ีก าลงัมีการเทศนาประกาศท่ีเวทีลีลาศสวนลุมพินี ผม

กบั อ.บุญครอง มานัง่คุยกนัอยูข่า้งนอกหอ้งประชุม 
ตอนนั้นผมเพิ่มจบ ม.ศ. 5 ( ม.6 ในปัจจุบนั) และคิดวา่จะไม่ไปสอบเขา้มหาวทิยาลยั หรือ ท่ี

เรียกวา่สอบเอก็ทรานช์ (หรือเอน็สะทา้น!) ก็เลยเขา้ไปขอค าปรึกษาจากอาจารยผ์ูใ้หญ่ท่ีผมนบัถือ! 
อาจารยบุ์ญครอง ท่านรู้จกัผมดี เพราะวา่ผมมกัจะไปคลุกคลีท่ีคริสตจกัรของท่านอยูบ่่อย ๆ ใน

ฐานะท่ีท่ีนัน่เป็นอู่ขา้วอู่น ้าส าหรับพวกเราท่ีอยูใ่นขบวนการยวุคริสเตียนฯ ท่ีเคล่ือนไหวขบัเคล่ือนให้
อนุชนหนุ่มสาวจากทุกคณะนิกายเป็นน ้าหน่ึงในเดียวกนั แต่ก็อยา่งท่ีเล่าไปแลว้วา่ในเวลานั้นมีพวก
ผูใ้หญ่บางคนยงัท าใจรับขบวนการน้ีไม่ค่อยไดเ้ตม็ท่ีนกั! (จึงมีการต่อตา้นอยูป่ระปรายในบางพื้นท่ี) 

ในเวลานั้นพวกเราท่ีเป็นอนุชนหนุ่มสาว (ทั้งรุ่นพี่รุ่นนอ้ง) มกัจะมีใจร้อนรนในการออกไป
เป็นพยานประกาศเร่ืองของพระเจา้ และร่วมการฟ้ืนฟูต่าง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายนอกคริสตจกัรอยา่งไม่ขาดระยะ
ในเวลานั้นเพราะ คริสตจกัรส่วนใหญ่เป็นคริสตจกัรเล็ก ๆ ท่ีไม่ค่อยมีรายการใหญ่ ๆ ท่ีทา้ทายเท่ากบั
กิจกรรมภายนอกคริสตจกัร! 

พอเหน็ดเหน่ือยกลบัมาก็ดึกแลว้พวกเราจึงมกัจะไปอาศยันอนกนัท่ีโบสถอิ์มมานูเอล (ซอยสม
ประสงค ์2 ซ่ึงเด๋ียวน้ีเปล่ียนช่ือมาเป็นซอย เพชรบุรี 13) เพราะสะดวกดี 

เม่ือกลบัมาถึงโบสถ ์ พวกเราซ่ึงรู้สึกหิวก็จะหาอะไรภายในโบสถม์ารับประทาน ซ่ึงก็มกัหาได้
ไม่ยากเพราะวา่คริสตจกัรเปิดโรงเรียนอนุบาลช่ือ “อ่ิมเอม” อยูด่ว้ย ดงันั้นอยา่งนอ้ยก็มีนมเด็กหรือขนม
ส าหรับเด็กประทงัทอ้งไดแ้ทบทุกคืน! 

พวกเราท่ีโตมาหรือยูร่อดมาไดทุ้กวนัน้ีจึงรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณคริสตจกัรอิมานุเอลแห่งน้ีเป็น
อยา่งยิง่ เม่ือก่อนนั้นคนทัว่ไปในสังคมไทยมกัจะโตข้ึนมาเพราะ “ขา้ววดั” แต่พวกเราโตข้ึนมาเพราะ 
“นมโบสถ”์ และหลายคนในขบวนการยวุคริสตใ์นเวลานั้นไดก้ลายเป็นผูรั้บใชซ่ึ้งเป็นท่ีรู้จกักนัดีอาทิ 
ศจ.วชิยั วงศส์รรเสริญ, ศจ.วลัย ์ เพชรสงคราม, อาจารยสุ์นทร สุนทรธาราวงศ,์ อาจารยว์รีะพล 
อินทรสังขา, อาจารยป์ระยรู ลิมะหุตเศรณี และ ศจ.ดร.ประชา ไทยวชัรามาศ ฯลฯ 

กลบัมาท่ีค าสนทนาระหวา่งผมกบั ศจ.บุญครอง ปิฎกานนท ์อีกคร้ัง!  
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เม่ือ อ.บุญครอง ไดย้นิเจตนาของผมท่ีจะไปเรียนพระคมัภีร์ แทนท่ีท่านจะสนบัสนุนผม ท่าน
กลบัถามผมวา่... 

“คุณธงชยั คุณคิดวา่คุณสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดห้รือไม่?” 
ผมก็รีบตอบกลบัไปในทนัทีวา่  
“ผมน่ะสอบไดอ้ยูแ่ลว้ละครับ เพียงแต่ผมอยากรับใชพ้ระเจา้มากกวา่จึงอยากเขา้โรงเรียนพระ

คมัภีร์! 
อาจารยบุ์ญครองมองหนา้ผมแลว้พดูวา่... 
“คุณธงชยั ถา้คุณสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดก้็ไปสอบใหไ้ดก่้อน เม่ือเรียนจบแลว้ค่อยไปเรียนพระ

คริสตธรรมก็ไม่สายเกินไป!” 
เม่ือผมยนืกรานวา่ผมจะไม่สอบเอ็นทรานซ์ อาจารยบุ์ญครองก็หนักลบัมาจอ้งตาของผม แลว้

กล่าวถอ้ยค าท่ีผมไม่มีทางลืมจนวนัตาย ท่านพดูวา่... 
“คุณธงชยั อยา่ใหเ้กียรติโรงเรียนของพระเจา้ตอ้งตกต ่าลงเพราะคนอยา่งคุณ โรงเรียนของพระ

เจา้ไม่ใช่สถานท่ีส าหรับพวกเหลือเดนท่ีไม่มีปัญญาจะไปเรียนท่ีไหนแลว้จึงเขา้ไปเรียนท่ีนัน่!” 
ผมจ าไดว้า่ คืนนั้นผมร้องไหโ้ฮออกมาดว้ยความอบัอาย เพราะส่ิงท่ีท่านอาจารยบุ์ญครองพดู

นั้นคือส่ิงท่ีซ่อนอยูใ่นใจของผม เน่ืองจากผมไม่กลา้ไปสอบเขา้มหาวทิยาลยั เพราะกลวัวา่จะสอบเขา้
ไม่ได ้พดูง่าย ๆ ผมไม่ไดมี้ความพร้อมท่ีจะสอบเขา้มหาวิทยาลยัเลย ผมเอาแต่สาละวนกบักิจกรรมและ
การรับใชจ้นไม่ค่อยไดใ้ส่ใจการเรียน! 

ผมสอบเทียบ ม.ศ. 5 ได ้ (เม่ือก่อนรัฐจะเปิดโอกาสใหมี้การสอบเทียบ ม.ศ. 5 ได ้ ในเดือน
สิงหาคมของทุกปี จึงเรียกกนัสั้น ๆ วา่ “รอบสิงหา”) และจบการศึกษาในระบบโรงเรียนดว้ยคะแนน
เพียง 50 กวา่เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น! 

เม่ือผมเห็นช่องทางท่ีจะหลีกเล่ียงการสอบแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้ ผมก็รีบควา้ไว ้ เพราะเวลานั้น 
โรงเรียนพระคริสตธรรมก าลงัขาดแคลนคนมีศกัยภาพท่ีจะไปเรียน ซ่ึงก็แน่นอนอยูแ่ลว้วา่ หากผูใ้ด
ประสงคจ์ะไปเขา้เรียนก็รับรองไดเ้ลยวา่จะหาทุนไดไ้ม่ยาก และมีงานอาชีพรอคอยอยูเ่บ้ืองหนา้อยูแ่ลว้ 
เพราะโบสถส่์วนใหญ่ลว้นขาดศิษยาภิบาล! 

แต่เม่ือพระเจา้ตรัสกบัผมโดยตรงอยา่งแรงผา่นถอ้ยค าของอาจารยบุ์ญครอง ผมจึงรู้สึกส านึก
ผดิในแรงจูงใจท่ีไม่ถูกตอ้งของผม ผมจึงพดูกบัอ. บุญครองวา่ .... 

“อาจารยค์รับ ผมจะไปสอบเขา้มหาวทิยาลยั แลว้ผมจึงจะกลบัมาเรียนในโรงเรียนพระคริสต
ธรรมครับ!” 
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นบัจากวนันั้นผมก็รีบรวบรวมเอกสารหลกัฐานเพื่อยืน่สมคัรสอบเขา้มหาวทิยาลยั ซ่ึงก็เกือบจะ
เลยก าหนดยืน่ใบสมคัรอยูแ่ลว้ และหลงัจากสมคัรสอบเรียบร้อยแลว้ ผมเลยหาสมคัรพรรคพวกมารวม
หวักนัไดส้ามคนเพื่อดูหนงัสือดว้ยกนั คือ คุณวชิิต (หน่อย) วงศส์รรเสริญ (ซ่ึงต่อมามีลูกชายเป็นแชมป์
นกัเปียโนแจซ๊หลายเวที ท่ีโด่งดงัในวงการ ช่ือวา่ “ซนัน่ี” และมีผลงานดูโอออกมากบัค่ายแกรมม่ี) อ.
อภิชยั บรรเจิดพร (ต่อมายา้ยนิวาศสถานไปอยู ่ประเทศออสเตรเลีย) และผม 

ผมกม้ศีรษะและลงอธิษฐานต่อพระเจา้วา่ ขอพระเจา้ทรงโปรดยกโทษใหผ้ม ใหโ้อกาสและ
ประทานสติปัญญาแก่ผมในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัดว้ยเพราะผมตอ้งการเขา้ไปน าคนในมหาวทิยาลยั
ใหเ้ช่ือในพระเจา้ และตอ้งการจะศึกษาพระคริสตธรรมต่อจากนั้น! ดว้ยความเซ่อ ๆ ซ่า ๆ ของผม ผม
เลยเลือกเขา้ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นอนัดบัแรก โดยไม่รู้ดว้ยซ ้ าวา่จะตอ้งเรียน
อะไรบา้ง? ตามดว้ย คณะนิเทศศาสตร์ (ในสมยันั้นเรียกวา่คณะส่ือสารมวลชน หรือ ส.ม.) คณะบญัชี 
และคณะเศรษฐศาสตร์ โดยไม่รู้เร่ืองคะแนนสูงต ่าอะไรเลย! แต่เม่ือผลการสอบออกมาผมรู้สึกขอบคุณ
พระเจา้เป็นอยา่งยิง่ท่ีผมสอบติดคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได ้ ตามท่ีเจาะจงไว ้ ทั้ง ๆ ท่ีใน
ปีนั้นมีคนเลือกเขา้คณะน้ีราว 3,000 กวา่คน แต่คณะรัฐศาสตร์ประกาศวา่ รับไดเ้พียง 150 คนเท่านั้น ซ่ึง
ผมเองก็อศัจรรยใ์จเป็นอยา่งมากท่ีผมไดเ้ป็น 1 ใน 158 คนท่ีไดเ้ขา้เรียนดว้ยพระคุณของพระเจา้ 
เพราะวา่ในปีนั้นคณะรัฐศาสตร์ยอมรับนกัศึกษาเพิ่มเป็น 158 คน! 

ผมรู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณของพระเจา้ จึงมุ่งมัน่ท่ีจะใหพ้ระเจา้ทรงใชผ้มเป็นมิชชนันารีของ
พระองคใ์นการน าคนในร้ัวมหาวทิยาลยัสีชมพแูห่งน้ีใหม้ารู้จกักบัพระองคใ์หม้ากท่ีสุด! 

ผมบอกกบัพระเจา้วา่ ผมตอ้งการจะเป็นเคร่ืองมือในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองคท่ี์มี
ประสิทธิภาพในการขยายแผน่ดินของพระเจา้ผา่นชีวิตการเป็นนิสิตนกัศึกษาของผม! 

ผมจึงเร่ิมตน้ชีวิตนกันึกศึกษาในมหาวทิยาลยัอนัเป็นการผจญภยัของชีวติท่ีฝังใจยากจะลืม
เลือนไดต้ลอดไป! 
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ตุลำวปิโยค 

“น่ีพวกคุณหลบเขา้มาขา้งใน ชีวติมีค่ามากกวา่ความอยากรู้อยากเห็น” 
นัน่คือเสียงตะโกนของผมในค ่าของวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) ขา้งหนา้โรง

ภาพยนตร์เฉลิมไทย ซ่ึงปัจจุบนัถูกร้ือถอนทิ้งและสร้างใหม่กลายเป็นพระท่ีนัง่เจษฎาบดินทร์ไปแลว้! 
แต่ก่อนถึงเหตุการณ์ดงักล่าวผมขอยอ้นกลบัไปก่อนหนา้นั้นสักนิด! 
นัน่คือ เม่ือไดเ้ขา้เป็นนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัผมก็เขา้ร่วมกิจกรรม 

(แทบ) ทุกอยา่งเท่าท่ีโอกาสเปิดให ้ ไม่วา่จะเป็นกิจกรรม “รับนอ้งใหม่”, รับขวญันอ้ง”, “Gentleman 
meeting”, ซอ้มเพลงเชียร์”, “แข่งขนักีฬาฟันดาบ” อีกทั้งยงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก และเป็นกรรมการ
ชมรม “ศาสนสัมพนัธ์” ของจุฬาฯ ซ่ึงมีท่ีท าการชมรมหรือสถานท่ีพบปะของสมาชิกชมรมตั้งอยูท่ี่ศาลา
พระเก้ียว รวมทั้งกระริกกระร่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั และทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ฯลฯ 

จนผมลืมเจตนาดั้งเดิมท่ีเขา้มหาวทิยาลยัเพราะมวัแต่สนุกสนานอยูก่บัชีวติเสรีในร้ัว
มหาวทิยาลยั! 

จนกระทั้ง เกิดเหตุการณ์ท่ีจารึกไวต้ลอดกาลในประวติัศาสตร์ชาติไทยท่ีผมไม่มีวนัลืมตลอด
ชีวติของผม เม่ือเกิดขบวนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนิสิตนกัศึกษา และประชาชนซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วม
สมทบจ านวนมากมายจนกลายเป็นปรากฎการณ์ท่ีข่มขวญัรัฐบาลเผด็จการทหารในเวลานั้นและไดรั้บ
การกล่าวขานถึงมาจนถึงทุกวนัน้ี 

นัน่คือในเวลานั้นมีการเดินขบวนประทว้งรัฐบาลท่ีจบันกัศึกษาซ่ึงเรียกร้องใหมี้รัฐธรรมนูญท่ี
เป็นประชาธิปไตยอยูห่ลายวนั จนกระทัง่ในเชา้ตรู่วนัอาทิตยท่ี์ 14 ตุลาคม 2516 (1973) ต ารวจทหาร
ตดัสินใจสลายผูชุ้มนุม โดยเร่ิมการกวาดลา้งจนเป็นเหตุท าใหผู้น้  านกัศึกษาท่ีโด่งดงัในช่วงเวลานั้นหนี
กระเจิดกระเจิงหลบหนา้หายไป 

ในสายวนันั้น เม่ือผมไปท่ีโบสถส์ันติสุขและไดข้่าวดงักล่าวนั้นก็รีบตรงด่ิงไปท่ีโบสถอิ์มมานู
เอล เพราะรู้วา่อาจารยว์นิิจเขาสนใจเร่ืองการเมืองอยู ่และก็เป็นดงัท่ีคิด พอไปถึงก็ไดข้่าววา่อาจารยว์นิิจ
ไปอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และถูกทหารปิดลอ้มอยู ่ผมก็เลยบ่ึงไปตามหาท่ีนัน่! 

เม่ือมาถึงบริเวณอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยก็พบวา่มีคนอยูม่ากมายก าลงัเล่นเกมเอาล่อเอาเถิดกบั
บรรดาทหารท่ีมีอาวธุครบมือเคียงคู่รถถงัอยูบ่ริเวณทางเขา้สนามหลวง นัน่คือ เม่ือใดก็ตามท่ีนกัศึกษา 
และประชาชน บางคนยัว่ยทุหาร ทหารก็สาดกระสุนเขา้ใส่ประชาชนก็จะวิง่หลบกระสุนกนัจา้ละหวัน่! 
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ผมสังเกตดู ก็พบวา่ คนท่ีอยูแ่ถวหนา้มกัจะไม่ค่อยเป็นอะไรมากนกัเพราะพวกเขามองเห็นเม่ือ
ทหารหยบิปืนข้ึนมาแลว้เล็งพวกเขาก็รีบวิง่หลบกนัแลว้ แต่ท่ีน่าสังเวชใจก็คือพวกชาวบา้น (หรือไทย
มุง) ซ่ึงอยูข่า้งหลงัท่ีไม่รู้อิโหน่อิเหน่กา้วข้ึนมาแทนท่ีดว้ยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยกลายเป็นเป้า
กระสุนแทน! 

และบงัเอิญเหลือเกิน ท่ีในวนันั้นส่วนใหญ่ผมอยูแ่ถวหนา้สุด! 
ในวนันั้น...ผมตามหาอาจารยว์นิิจไม่เจอ ผมเลยเปล่ียนแผนไปรวบรวมอาสาสมคัรพาคนเจบ็

ไปส่งโรงพยาบาล และพาคนไปบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลต่าง ๆ 
วนันั้นหากใครเห็นภาพของผมก็คงจะจ าไม่ได!้ 
ผมใส่หมวก สวมกางเกงยนี ใส่รองเทา้ยาง สะพายยา่ม และมีธงกาชาดผกูคอ เป็นผูน้ าท่ี

สถานการณ์พาไปเป็นคร้ังแรกของวนันั้น! (ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนวา่ ในบ่ายของวนันั้นพวกผูน้ า
นกัศึกษาคนดงั ๆ ทั้งหลายหายหนา้ไปจากฉากหมดแลว้ เหลือแต่พวกโนเนม ท่ีเป็นผูน้ าเพราะ
สถานการณ์สร้างวรีบุรุษ!) 

หลงัจากบ่ายวนันั้นผา่นไป เม่ือถึงตอนเยน็ใกล ้ ๆ พลบค ่า ผมก็เลยตดัสินใจเดินกลบับา้น 
(เพราะบา้นผมอยูไ่ม่ไกลจากบริเวณนั้นเพียงแค่ขา้มสะพานผา่นฟ้าไปนิดเดียวก็จะถึงบา้นของผมซ่ึงอยู่
แถวถนนจกัรพรรดิพงษใ์กลส่ี้แยกหลานหลวงแลว้) 

แต่ในเส้ียววนิาทีขณะนั้นเองก็มีเสียงปืนดงัข้ึนเป็นระยะ ๆ ดงั “ป๊ับ ๆ ป๊ับ ๆ!” ผมเหลียวมองไป
ก็เห็นคนขา้ง ๆ ตวัของผมหลายคนถูกยงิลม้ลงเหมือนใบไมร่้วง ผมจึงวิง่มองหาท่ีก าบงัก็พบวา่ มี
โรงหนงัเฉลิมไทยตั้งอยูข่า้ง ๆ จึงวิง่เขา้ไปหลบ! 

สักครู่หน่ึงก็มีกลุ่มแพทยพ์ยาบาลซ่ึงเขา้ใจวา่ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลท่ีอยูใ่กล ้ ๆ เช่น 
โรงพยาบาลกลางมาประจ าการ ผมเห็นมีคนถูกหามเขา้มาใหห้มอพยาบาลดูแลรักษาอยูต่ลอดเวลา บาง
คนถูกยงิแขน บางคนถูกยงิขา บางคนถูกยงิท่ีตา ผมมองดูภาพขา้งหนา้ดว้ยความอนาถใจ! 

แต่ท่ีสร้างความหงุดหงิดใจใหแ้ก่ผมเป็นอยา่งยิง่ก็คือ ยงัเห็นหลาย ๆ คนชะโงกหนา้ หรือเดิน
ออกไปดูเหตุการณ์ขา้งนอกโรงหนงั แลว้ถูกยงิหามกลบัมาคนแลว้คนเล่า! 

ในท่ีสุดผมก็ทนไม่ได ้ก็เลยลุกเดินออกไปตะโกน ใส่พวกนั้นวา่... 
“เฮย้ พวกคุณท่ีอยูข่า้งนอกน่ะ เขา้มาขา้งในเด๋ียวน้ีเลย ชีวิตของพวกคุณมีค่ามากกวา่ความอยาก

รู้อยากเห็นนะ!” 
พอผมตะโกนเสร็จ ก็ไดย้นิเสียงพรึบพรับแลว้มีชายฉกรรจ ์4-5 คนวิง่เขา้มาหาผม พดูวา่... 
“พี่ครับ พวกเรารอพี่มานานแลว้ครับ!” 
ผมก็ตกใจ ถามวา่ “รอผมเร่ืองอะไรหรือครับ?” 
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พวกเขามองหนา้ผมและตอบวา่ “พวกเราก าลงัรอคนมาน าพวกเราครับ!” 
จากนั้นพวกเขาก็แนะน าตวัใหผ้มรู้จกัพวกเขาบางคนเรียนมหาวทิยาลยัรามค าแหง บางคนเรียน

อาชีวะ แต่เหตุการณ์เฉพาะหนา้ท าใหพ้วกเขารวมตวักนั แลว้เรียกช่ือกลุ่มวา่พวก “เสือเหลือง” โดยมีผา้
สีเหลืองผกูตน้แขนไวทุ้กคน แต่วา่พวกเขากลบัขาดผูน้ า! 

แลว้ก็บงัเอิญเหลือเกินท่ีผมเขา้มาในช่วงเวลาแห่งการรอคอยของพวกเขาพอดี! ผมจึงไดพ้บกบั
สถานการณ์สร้างวรีบุรุษอีกคร้ัง! 

...เม่ือไดรั้บค าขอร้องเช่นนั้น มีหรือท่ีนกักิจกรรมมือฉมงัอยา่งผมจะรีรอหรือปฎิเสธ! ผมจึง
ตะโกนสั่งพวกเขาในทนัทีวา่ใหอ้อกไปพาพวกท่ีอยูข่า้งนอกท่ีท าตวัเองเส่ียงล่อเป้าอยูน่ั้นใหเ้ขา้มาขา้ง
ในใหห้มด 

“ครับ!” นัน่คือเสียงตอบรับของพวกเขา จากนั้นพวกเสือเหลืองเหล่าน้ีก็ผลุนผลนักนัออกไป
นอกโรงหนงัในทนัใด 

หลงัจากท่ีพวกเขาหายไปครู่หน่ึง ผมก็ไดย้นิเสียงตะโกนดงัข้ึนวา่... 
“เขา้ไปขา้งใน ชีวติมีค่ามากกวา่ความอยากรู้อยากเห็น!” 
จากนั้นก็มีคนถูกกระชากกลากถูเขา้มาในโรงหนงันั้นทีละคนสองคนจนในท่ีสุดมีคนมา

รวมกนัในโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย คืนวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 อยูร่าว 100-200 คน โดยมีผมเป็นหวัหนา้! 
ผมเร่ิมถามวา่ใครมีอาวธุอะไรติดตวัมาบา้ง มีคนหน่ึงบอกวา่เขามีดินระเบิด และอาสาผสมให้

กลายเป็นระเบิดเอาไวต่้อสู้กบัพวกทหารต ารวจท่ีอาจเขา้มาท าร้ายพวกเรา 
ผมก็ตอบตกลงวา่ใหจ้ดัการได ้ พวกเขาหายไปไม่ชา้ก็กลบัมา พร้อมกบักระป๋องโอวลัตินบา้ง 

ไมโลบา้ง ผมก็ถามวา่ “เอามาท าไม?” เขาก็ตอบอยา่งมัน่อกมัน่ใจวา่ คือ “ระเบิด” และยงักล่าวย  ้าใหผ้ม
ระมดัระวงัดว้ยเพราะมนัมีอ านาจท าลายลา้งไม่เบาทีเดียว! 

จากนั้นไม่นานก็มีบุรุษสองคนลกัษณะท่าทางดูเป็นคนดีมีการศึกษาดีเดินเขา้มาถามวา่ “ท่ีน่ีใคร
เป็นผูน้ าหรือ?” 

ผมก็ตอบไปวา่ “ผมเอง! มีอะไรหรือ?” 
พวกเขาก็แนะน าตวัวา่พวกเขาจบปริญญาโททางรัฐศาสตร์มาจากต่างประเทศ มีความประสงค์

จะเสนอแผนการรับมือกบัทหารต ารวจท่ีอาจบุกเขา้มากวาดลา้งพวกเรา 
ผมจึงถามไปวา่ “พวกคุณมีแผนการอะไรจะเสนอหรือ?” 
พวกเขาบอกวา่ “เม่ือตอนบ่ายวนัน้ี ผมเห็นวา่พวกเรายดึรถดบัเพลิงไวไ้ดห้ลายคนั ท าไมเราไม่

เอารถดบัเพลิงเหล่านั้นมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์?” 
ผมจึงถามวา่ “จะใชป้ระโยชน์อยา่งไรหรือ?” 
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คนหน่ึงก็พดูข้ึนวา่... 
“วธีิง่าย ๆ ก็คือ ใหเ้อาน ้าในรถดบัเพลิงปล่อยทิ้งใหห้มด แลว้เอาน ้ามนัจากป๊ัมแถว ๆ น้ี แลว้

เติมเขา้ไปแทนน ้า จากนั้นก็เราเอารถดบัเพลิงฉีดน ้ามนัเขา้ใส่ตึกท่ีพวกต ารวจทหารซ่อนตวัอยู ่ แลว้จุด
ไฟเผาเลย! 

เม่ือผมไดย้นิดงันั้น ก็รู้สึกเสียวสันหลงัวบูทีเดียว เพราะไม่คิดจะไดย้นิค าแนะน าท่ีโหดเช่นนั้น 
และคงเป็นเพราะวา่ผมไดไ้ปคลุกคลีในโบสถค์ริสตม์าตั้ง 2-3 ปีเป็นอยา่งนอ้ยและไดมี้ประสบการณ์กบั
การส าแดงของพระองคม์าบา้งแลว้ ผมจึงไดซึ้มซบัปรัชญาชีวติของพระคริสตม์าไม่นอ้ย ใจของผมจึง
ไม่แขง็พอจะท าตามค าแนะน านั้น ก็เลยพดูบ่ายเบ่ียงไปวา่... 

“...แผนของคุณฟังดูน่าสนใจ แต่จะมีใครบา้บ่ินพอจะขบัรถ (ดบั) เพลิงคนันั้นเขา้ไปใกล ้ ๆ ท่ี
ทหารซ่อนตวัอยู ่เพราะขืนเขา้ไปใกล ้ๆ กถู็กยงิตายหมดแลว้!” 

“ผมอาสาเองครับ!” หนุ่มเสือเหลืองของผมคนหน่ึงตะโกนข้ึนมาท าเอาผมแปลกใจเหมือนกนัก็
เลยถามไปวา่... 

“ท าไมอาสาไม่กลวัตายหรือ?” 
“ไม่กลวัครับ...เพื่อนผมถูกยงิตาย ผมก็เลยอยากจะแกแ้คน้แทนเพื่อน!” 
ไม่น่าเช่ือเลยวา่ นอกจากในหนงัสือก าลงัภายในท่ีผมชอบอ่านท่ีเนน้เร่ืองการแกแ้คน้แลว้ บดัน้ี

ขา้งหนา้ของผมเองก็มีคนท่ีพร้อมจะท าอยา่งเดียวกนั โดยไม่แคร์ถึงชีวติของตวัเอง! 
แต่ผมก็ตดัใจปฏิเสธทั้ง 2 ไป โดยช้ีแจงวา่ 
“...ในวนัน้ีคงไม่มีรถดบัเพลิงคนัไหนกลา้เขา้มาในบริเวณน้ีอีก เพราะเคยเขา้มา และถูกยดึไป

หลายคนัแลว้ ดงันั้นหากพวกคุณท าใหเ้กิดเพลิงไหมตึ้กใดตึกหน่ึง ทุกตึกท่ีอยูติ่ดกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่
พวกชาวบา้นท่ีไม่รู้อิโหน่อีเหน่จะตอ้งสูญเสียบา้นของพวกเขาดว้ย ผมจึงยอมท าตามท่ีเสนอมาไม่ได้
ครับ!” 

นอกจากน้ี ในคืนนั้นยงัมีอีกหลายเหตุการณ์ และอีกหลายขอ้เสนอท่ีผมไม่มีเวลาเล่าใหฟั้ง
ทั้งหมด แต่เอาเป็นวา่ พวกเราตอ้งอยูใ่นสภาวะท่ีไม่เป็นสุข เพราะมีข่าวลือมาตลอดเวลาวา่ ทหารจะบุก! 

ผมก็เลยสั่งใหเ้อาไมถู้พื้นของโรงหนงัท่ีมีรูปทรงสามเหล่ียมส าหรับยดึกบัผา้กระสอบเสียบไม้
มา แลว้ใหห้กัไมโ้ดยสั่งใหพ้วกหน่ึงนัง่คุกเข่า อีกพวกยนืถือไมห้ลบอยูข่า้งประตู โดยกะแผนการวา่ 
หากทหารบุกเขา้มาพวกท่ีนัง่จะรวบขาแลว้พวกท่ีถือไมก้็จะใชไ้มฟ้าดศีรษะของทหาร แยง่อาวธุมาให้
ป้องกนัตวัเอง! 

หลงัจากวางแผนจดัวางคนตามจุดต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ พวกเราก็นัง่รอ! 
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ถา้คุณไม่เคยถูกใครไล่ล่า จนตอ้งนัง่รอความตาย คุณจะไม่มีวนัเขา้ใจความรู้สึกของผม และคน
เหล่านั้นไดเ้ลย! 

ในท่ีสุด ความกลวัก็ท าใหผ้มคิดถึงความตาย! 
ในทนัใดผมก็คิดถึงพระเจา้ไดอี้กคร้ัง! 
ผมรีบเดินไปหามุมมืด คุกเข่าลงขา้งเกา้อ้ีชมภาพยนตร์ แลว้อธิษฐานวา่... 
“ขา้แต่พระเจา้ขอยกโทษดว้ยท่ีผมลืมพระเจา้ไปเลย บดัน้ีผมขอสารภาพบาปผิดของผมและขอ

พระเจา้ทรงช่วยผมใหร้อดดว้ย แลว้ผมจะออกไปบอกคนทั้งหลายถึงเร่ืองราวของพระเจา้ แมผ้มจะรู้ไม่
มากก็ตาม! 

เม่ือผมอธิษฐานเสร็จ ไม่ทนัไรก็ไดย้นิเสียงดงัตูม พร้อมกบัประตูโรงหนงัท่ีกระเด็นออกมาดว้ย
แรงระเบิดของปืนท่ียงิเขา้มา! 

ในทนัใดนั้นผมก็ไดย้นิเสียงกรีดร้องดว้ยความตกใจกลวัของพวกผูห้ญิงท่ีวิง่กนัขวกัไขว ่ ผมจึง
ตะโกนใหทุ้กคนหยุดน่ิงอยูใ่นความสงบ โดยกล่าววา่... 

หยดุ! หากวา่เราจะตายตอ้งตายอยา่งคน ไม่ใช่ตายอยา่งหมา ท่ีเสียจริต!” 
จากนั้นผมบอกใหทุ้กคนตั้งแถวตอนเรียงหน่ึง แลว้บอกวา่ “ใหพ้วกเราร้องเพลง เราเป็นหน่ึง

...” พอดีผมนึกไดว้า่พวกเขาร้องเพลงคริสเตียน “เราเป็นหน่ึงในความรักพระคริสตไ์ม่เป็น” ก็เลยพดู
ใหม่วา่... 

“ใหเ้ราร้องเพลงสยามานุสติดว้ยกนัแลว้ตามผมมา!” 
วา่แลว้ผมก็ข้ึนตน้เสียง เดินน าหนา้พาทุกคนออกทางประตูขา้งของโรงหนงัออกไปสู่ถนนขา้ง 

ๆ ป้อมพระกาฬ และดว้ยความต่ืนเตน้และกลวัพอเห็นขา้งขวามือมีตรอก ผมก็พาทุกคนเดินเป็นแถวเขา้
ไปในซอยนั้นทนัทีแต่หลงัจากเดินไประยะหน่ึงใจของผมก็แป้วล่วงลงมาถึงตาตุ่ม เพราะเห็นทางตน้อยู่
ขา้งหนา้! 

ผมไม่รู้จะแกอ้าการหนา้แตกไดอ้ยา่งไรหากวา่พาคนเป็นร้อย ๆ คนมาหยดุอยูท่ี่ทา้ยซอย ซ่ึง
เป็นทางตนั?  

ผมจึงอธิษฐานกบัพระเจา้อีกคร้ังหน่ึงวา่... 
“โอ พระเจา้อยา่ใหผ้มหนา้แตกเลย ขอพระองคท์รงประทานทางออกให้ดว้ย ผมขอสัญญาอีก

คร้ังวา่ผมจะรับใชพ้ระเจา้ตลอดไปหากพระองคช่์วยผมอีกสักคร้ัง...อาเมน!” 
เหลือเช่ือ! 
ใช่ครับ เหลือเช่ือจริง ๆ เม่ือผมเดินมาถึงทา้ยซอยจนถึงทางตนั เม่ือเหลือบสายตาไปทางขวาก็

พบวา่มีทางออกอยูท่างหน่ึง! 
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ผมรีบพาคนในแถวเดินเล้ียวขวาเขา้ช่องนั้นทนัที แลว้ผมก็ตอ้งอา้ปากคา้ง ตาโต เพราะวา่พวก
เราเดินออกมาดา้นขา้งร้านอาหารศรแดงท่ีลือช่ือตรงหนา้อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยพอดี ในเวลานั้นมีคน
นบัหม่ืนนบัแสนคนนัง่เตม็บริเวณนั้นไปหมด! 

ผมยนือา้ปาก งุนงงอยูค่รูหน่ึงก็ไดย้นิเสียงประกาศจากล าโพงวา่...  
“ดิฉนัไดรั้บการแจง้มาวา่ มีวรีชนของพวกเรามาสมทบอีกกลุ่มหน่ึงค่ะ ขอใหพ้วกเราปรบมือ

ตอ้นรับหน่อยค่ะ และขอให้หวัหนา้กลุ่มข้ึนมาท่ีบนน้ีหน่อยค่ะ!” 
ผมมาทราบภายหลงัวา่ ผูท่ี้กล่าวเชิญผมนั้นแทจ้ริง คือ คุณจีรนนัท ์พิตรปรีชา ซ่ึงเวลานั้นเลียน

เสียงของคุณเสาวนีย ์ ท่ีเป็นหน่ึงในผูน้ าขบวนการนกัศึกษาอยูใ่นเวลานั้น ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกนัวา่ 
วนัน้ีคุณจีรนนัท ์ท่ีปัจจุบนัเป็นกวซีีไรตจ์ะจ าเหตุการณ์ในคืนนั้นไดห้รือเปล่า? 

...ไม่ทราบวา่ คุณเคยไดย้นิเสียงคนเป็นหม่ืนเป็นแสนปรบมือตอ้นรับคุณบา้งหรือเปล่า? 
ในคืนนั้น ผมรู้สึกประหม่าไปหมด แต่ก็พยายามเดินฝ่าฝงูชนท่ีแน่นขนดัเหล่านั้น จนไปถึง

หอ้งใตฐ้านรัฐธรรมนูญของอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยได ้ แต่เวลานั้นผมก็หายฮึกเหิมไปแลว้ จึงค่อย ๆ 
ถอดหมวกผา้คลุมตวั เก็บยดัใส่ยา่มจนหมดแลว้นัง่สงบสติอารมณ์ครู่หน่ึงแลว้ค่อย ๆ อาศยัความมืด
ออกมานัง่ลงท่ามกลางฝงูชน! 

พี่นอ้งท่ีรัก! 
ผมเร่ิมปลงตกตั้งแต่คืนนั้นเลยครับวา่ “เสียงปรบมือ”ท่ีไดรั้บนั้น ก็คลา้ยหมอกควนั เพราะเม่ือก้ี

น้ีพวกเขาปรบมือใหก้บัผม แต่เวลาน้ีไม่มีใครสักคนจ าไดว้า่ผมคือคน ๆ นั้นท่ีพวกเขาปรบมือให้! 
ในคืนนั้น ผมจึงตดัสินใจไดเ้ลยวา่ ผมจะไม่มุ่งแสวงหาช่ือเสียงเกียรติยศหรือความส าเร็จใด ๆ 

ในโลก แต่จะขอตดัสินใจมอบชีวติรับใชส้นองพระคุณของพระเจา้ตลอดไป จนกวา่ชีวติจะหาไม่ 
เพราะวา่ ไม่มีส่ิงใดในโลกน้ีแมแ้ต่ส่ิงเดียวท่ีเท่ียงแท!้ 

ดงันั้น หากวา่ผมตอ้งการหลกัประกนัท่ีเท่ียงแทถ้าวร ผมควรจะแสวงหาจากเบ้ืองบนเท่านั้น 
เม่ืออ่านถึงตรงน้ีคุณผูอ่้านคงจะไดรั้บค าตอบแลว้นะครับวา่... “ท าไมผมจึงรับใชพ้ระเจา้?” 
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รับใช้ในวยัเรียน 

“ธงชยั พระเจา้ใหเ้ธอมาเรียนในมหาวทิยาลยั ไม่ใช่ใหเ้ธอมวัแต่รับใชจ้นเสียการเรียนนะ เธอ
ตอ้งเรียนใหดี้จะไดถ้วายเกียรติแด่พระเจา้!” 

ค าพดูขา้งตน้มาจากรุ่นพี่คริสเตียนของผมในร้ัวสีชมพ ู ในสมยัท่ีผมเรียน ช่ือมหาวทิยาลยัของ
ผมคือ “จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” ซ่ึงใชม้าอยา่งยาวนาน แต่ต่อมาหลงัจากท่ีผมจบการศึกษาไปนาน
แลว้ จะดว้ยเหตุผลทางหลกัไวยากรณ์ภาษาไทย หรือดว้ยเหตุผลใดท่ีซบัซอ้นหรือลึกซ้ึงเกินเขา้ใจ ใน
ปัจจุบนั ช่ือมหาวทิยาลยัจึงมีช่ือวา่ “จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั”! 

ในสมยัท่ีผมศึกษาเล่าเรียนอยูใ่นร้ัวมหาวทิยาลยัแห่งน้ีผมมกัจะไดรั้บค าเตือนจากรุ่นพี่ของผม
ดว้ยความเป็นห่วงอยูเ่สมอ ๆ วา่ อยา่เอาแต่รับใช ้หรือท าแต่กิจกรรม เด๋ียวจะเสียการเรียน แลว้ไม่ถวาย
เกียรติแด่พระเจา้! 

ผมก็ไดแ้ต่คิดอยูใ่นใจวา่ ถา้ผมไม่รับใชใ้นขณะท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั แลว้หากวา่ผม
จบการศึกษาไปแลว้ ผมจะหาโอกาสกลบัไปรับใชใ้นท่ีนัน่ไดอี้กหรือ? 

ผมจึงมกัท าใหพ้วกรุ่นพี่ของผมขดัเคืองใจ เพราะวา่ไม่เพียงแต่ผมไม่ไดรั้บใชพ้ระเจา้นอ้ยลง 
แต่ผมกลบัสาวะวนกบัการรับใชพ้ระองคม์ากข้ึนอีกนบัตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยั! 

...มีเร่ืองราวเก่ียวกบัการรับใชม้ากมายในขณะท่ีผมเป็นนิสิตนกัศึกษาหลงัจากเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 ผา่นไป! 

ผมเร่ิมตน้ตั้งกลุ่มเซลในคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ และน ากลุ่มนั้นอยูห่ลายปี ลูกกลุ่มประจ าของผม
คนหน่ึงคือ คุณอรชร ท่ีเด๋ียวน้ีมาใชน้ามสกุล “เทศน์สาลี” ของคุณสมศกัด์ิ แทนนามสกุลเดิม! 

นอกจากน้ีผมยงัชอบไปเยีย่มเยยีนและช่วยเหลือพี่นอ้งคริสเตียนในคณะอ่ืน ๆ ดว้ย จนในท่ีสุด
ผมไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานชมรมคริสเตียนจุฬาฯ 

แถมยงัเขา้ไปเยีย่มเยยีนหนุนใจรุ่นนอ้งในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่ีอยูใ่กล ้ๆ ซ่ึงในท่ามกลาง
นอ้ง ๆ เหล่านั้นเด๋ียวน้ีหลายคนไดดิ้บไดดี้ไปเป็นแถว หน่ึงในนั้นคือ รศ.จงจิตร (เจ๊ียบ) ท่ีมาขอใช้
นามสกุลของคุณสุวชิาญ องัทะวานิช อีกหลายปีต่อมา! 

ในเวลานั้น ผมตอ้งร่วมงานรับใชก้บัรุ่นพี่ และเพื่อน ๆ ท่ีคลุกคลีกบั นคท. (สมาคมนกัเรียน
นกัศึกษาคริสเตียนไทย) ซ่ึงขณะนั้นมีส านกังานอยูท่ี่ตรอกไวตี ถนนสีลม ผมจึงไดรั้บการเสริมสร้าง
รากฐานอยา่งดีในเร่ืองพระคมัภีร์จากรุ่นพี่ และวทิยากรของ น.ค.ท. ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งในกลุ่มเซล, ค่าย และการอบรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่พื้นฐานในเร่ืองวธีิการศึกษาพระคมัภีร์ และ
การเฝ้าเด่ียว! 
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แต่วา่ ส่ิงท่ีพวกเรามกัไปดว้ยกนัไม่ค่อยไดเ้ท่าไรนกัก็คือ วิธีคิดและแนววธีิการท างาน! 
ในสมยันั้นผมเป็นตวัของตวัเองสูง เพราะผา่นประสบการณ์การเป็นผูน้ ามามาก ผมจึงไม่ชอบ

ท างานกบัคนท่ีท างานชา้! 
ผมชอบท างานคนเดียว เพราะคล่องตวักวา่! 
ผมจึงมกัรับใชอ้ยา่งเป็นเอกเทศ ไม่ข้ึนอยูก่บัใคร (นอกจากใกลชิ้ดกบัขบวนการยวุคริสเตียน

แห่งประเทศไทยเป็นพิเศษ) 
ในสมยันั้นผมจะรับใชไ้ปทัว่ แบบไม่ถือพวกหรือคณะหรือนิกาย ผมจึงคุน้เคยกบัอนุชนใน

คริสตจกัรต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในจงัหวดัล าปาง, เชียงใหม่.
เชียงราย, นครสวรรค,์ สงขลา, ตรัง, ฉะเชิงเทรา ฯลฯ) 

แต่ในกรุงเทพฯ อนุชนท่ีผมร่วมรับใชอ้ยา่งใกลชิ้ดสนิทสนมเป็นพิเศษในเวลานั้นคือ 
คริสตจกัรสาธร, คริสตจกัรสะพานเหลือง, คริสตจกัรสอง, คริสตจกัรสืบสัมพนัธ์วงศ,์ คริสตจกัรใจ
สมาน, คริสตจกัรพระคุณ, คริสตจกัรอนัติโอเกีย, คริสตจกัรไมตรีจิต, คริสตจกัรกรุงเทพ และคริสตจกัร
อิมมานูเอล ฯลฯ 

ในสมยัท่ีผมเป็นนกัศึกษาฯ ผมมกัไม่ร่วมงานประกาศกบัอนุชนคริสตจกัรสะพานเหลือง โดย
ผมมีหนา้ท่ีหาเวทีในการใชใ้หก้ลุ่มอนุชนท่ีมีความสามารถสูงในดา้นดนตรี ดว้ยเหตุน้ีสังคมคริสเตียน
ไทยในช่วงนั้นจึงไดรู้้จกักบัวง “Young Sisters” ซ่ึงประกอบดว้ยพี่นอ้ง 4 สาวตระกลูตรีพนูผล (จาก
จุฬาฯ) ซ่ึงไดมี้โอกาสแสดงฝีมืออยา่งโดดเด่นอยูบ่่อยคร้ัง ภายใตก้ารน าของพี่สาวคนโต คือ คุณเกษร 
(ตรีพูนผล) จิตรถเวช และนอ้งสาวคนท่ี 3 คือ วนิิดา (ตรีพนูผล) ไชยสุขทกัษิณ มีผลงานเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของคนทั้งหลายมากมาย อาทิ เพลง “พกัพิงในพระเจา้” และ“ยงัรู้” ฯลฯ! (ส่วนอีก 2 คน คือวิจิตรา และ
วชิชุดา) และต่อมาก็มีวง “The Minister” (วงหญิง) และ “The Way Singers” (วงชาย) ฯลฯ เกิดข้ึน 

ส่วนนกัร้องคู่ท่ีโดดเด่นในเวลานั้นเป็นพี่นอ้งกนั คือ สุดใจ (บ๋ี) และอรพินธ์ (ป้อ) ธนาวฒัน
เจริญ! (ก่อนท่ีต่อมา คุณศุภพงศ ์กฤษณกาญน์ จะมาควา้คุณบ๋ีไปเป็นภรรยา) 

ในเวลานั้น ผมมีความสุขท่ีไดรั้บใชก้บัพี่นอ้งในคริสตจกัรสะพานเหลืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือ
รับการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากบรรดาผูใ้หญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คุณอคัรพล โชตินนัทเศรษฐ ์ และ
ภรรยา เจา้ของโรงพิมพ ์21 เซนจูร่ี ท่ีเป็นสปอนเซอร์ ในการพิมพบ์ตัรเชิญงานประกาศคริสตมาสใหญ่
ในหอประชุมจุฬาฯ เป็นคร้ังแรก! (และยงัมีผูใ้หญ่หลายท่านในคริสตจกัรท่ีไดเ้อน็ดูผมมาตลอด แต่ท่ี
เป็นสุดยอดในดวงใจของผมเลยนั้นตอ้งยกใหคุ้ณนิตยด์า เจนวาณิชย!์) 
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ในสมยันั้น นอกจากผมเป็นประธานชมรมคริสเตียนจุฬาฯ แลว้ ผมยงัไดเ้ป็นประธานชมรมศา
สนศึกษาของจุฬาฯ ดว้ย ผมจึงไดใ้ชสิ้ทธ์ิของประธานชมรมขออนุญาตใหห้อประชุมใหญ่จดังาน
ประกาศในช่วงคริสตมาสท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดตั้งแต่เคยมีมาในร้ัวจุฬาฯ 

และในคร้ังนั้นเอง ผมไดดึ้งเอาคุณณฐั ยนตรรักษ ์ นกัเปียโนช่ือดงั (ซ่ึงเวลานั้นก าลงัศึกษาอยู่
คณะสถาปัตยกรรม) มาแสดงสดบนเวที พร้อมทั้งวงดนตรี F.E.B.C และคณะนกัร้อง (ประสานเสียง) 
จากคริสตจกัรต่าง ๆ มาร่วมแสดงกนัอยา่งคบัคัง่ เป็นท่ีประทบัใจแก่ทุกคนมาจนทุกวนัน้ี! 

โดยในคร้ังนั้น คุณณัฐ ถึงกลบัยอมเสียสละขนเอาอีเลคโทนรุ่นทนัสมยัท่ีสุดในเวลานั้นจาก
บา้นมาเล่นเพลง “ฮาเลลูยา คอรัส” (Hallelujah Chorus) ท่ีสร้างปรากฎการณ์ท่ีท าให้คนทั้งหอประชุม
จุฬาฯ ยนืข้ึนในเกียรติพระเจา้ ท่ีประทบัใจของทุกคนในวนันั้นมาจนทุกวนัน้ี (หลงัจากนั้นไม่ก่ีปีต่อมา 
ก็มีคุณพ-วงเดือน ณ เชียงใหม่ มาขอร่วมใชน้ามสกุลของคุณณฐัดว้ย!) 

อยา่งไรก็ตาม อนุชนของคริสตจกัรท่ีผมไปร่วมคลุกคลีและลงชีวติดว้ยค่อนขา้งลึกในฐานะพี่
เล้ียงคือ คริสตจกัรสาธร เพราะในสมยันั้น ผูใ้หญ่ในคริสตจกัรสาธรคือ คุณจิระ และคุณแมร่ี จิระมานะ
พนัธ์ุ เจา้ของบริษทันิรมิตสากล และบริษทั เทคนิเคิลซบัพลาย มกัขอให้ผมไปช่วยกลุ่มเซลในบริษทั 
และในคริสตจกัรสาธร ผมจึงตอ้งไปช่วยค่ายอนุชนของคริสตจกัรสาธรอยูห่ลายคร้ัง รวมทั้งตอ้งช่วย
สอนชั้นรววีารศึกษา ชั้นผูเ้ช่ือใหม่ท่ีคริสตจกัรหลงัจากกลบัจากค่ายอยูช่ัว่ระยะหน่ึง! 

และจากการน าเกมของผมคร้ังหน่ึงในค่ายเป็นเหตุท่ีท าให้อนุชนรุ่นนั้นหลายคนมีฉายาต่าง ๆ 
ติดตวัมาจนทุกวนัน้ี ท่ีเด่น ๆ เป็นตวัตนมากท่ีสุดและกลายมาเป็นผูน้ าท่ีมีคุณภาพยอดเยีย่มคนหน่ึงของ
วงการคริสเตียนไทยก็คือ คุณหมา (บุญชยั เด่นสกุล), คุณจ้ิงเหลน (อยู ่USA) และคุณจ้ิงจก ฯลฯ 

นอกจากน้ีอนุชนหลายคนในรุ่นนั้นยงัเจริญเติบโตเป็นผูป้ระสบความส าเร็จในอาชีพและร้อน
รนในการรับใช ้อาทิ นพ.ชาญชยั โตวรรณเดชสิริ, ผป. เกรียงศกัด์ิ บุญเสริมสุวงศ ์และคุณภทัรลกัษณ์ ท่ี
ต่อมา อ.ประยรู ลิมะหุตเศรณี ไดข้อเชิญให้ร่วมใชน้ามสกุลดว้ยกนั 

ทุกคร้ังท่ีผมมองยอ้นกลบัไปในอดีต ผมขอบคุณพระเจา้และทุกบุคคลท่ีมีส่วนเป็นพรในชีวติ
ของผม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บรรดารุ่นพี่ท่ีห่วงใยชีวติในมหาวทิยาลยัของผม และไดพ้ยายามก าชบัใหผ้ม
รับใชใ้หน้อ้ยลงและสนใจเรียนใหม้ากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามผมมกักล่าวกบัพี่ ๆ เหล่านั้นอยูบ่่อย ๆ วา่... 

“พี่ ๆ ครับ! หากวา่ผมเขา้มาเรียนในมหาวทิยาลยัเพียงเพื่อจะไดเ้กรดสูง ๆ หรือไดเ้กียรตินิยม
เหมือนกบัคนทัว่ไปท่ีไม่ไดรู้้จกักบัพระเจา้ในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัก็เท่ากบัวา่ผมเองไม่ได้
แตกต่างจากคนทัว่ไปท่ีไม่รู้จกักบัพระเจา้และเขา้เรียนมหาวทิยาลยั... ผมก็คงมาผดิท่ี และพลาดจากพระ
ประสงคข์องพระเจา้... !” 

ผมมกัจะพดูต่อไปวา่... 
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“...แน่นอนครับวา่ ผมตระหนกัอยูเ่สมอวา่ หากผมเอาแต่รับใชพ้ระเจา้และสาละวนกบักิจกรรม
ต่าง ๆ จนการเรียนตกต ่า และสอบตกผมก็คงท าใหพ้ระเจา้เสียเกียรติ ดงันั้น ผมจึงตั้งใจวา่ ผมจะทุ่มเท
เวลาและความสามารถในการรับใชพ้ระเจา้ในขณะท่ีผมเรียนอยูอ่ยา่งเตม็ท่ีและผมจะรับผดิชอบหาเวลา
ศึกษาหาความรู้ในวชิาต่าง ๆ ท่ีเรียนอยูค่วบคู่ไปดว้ยอยา่งขยนัขนัแขง็เพื่อให้ผลการศึกษาของผม
ออกมาอยา่งดีท่ีสุดเพราะผมเช่ือวา่ หากรับใชไ้ดย้อดเยีย่ม และเรียนไดดี้ท่ีสุด ผมก็จะถวายเกียรติแด่
พระเจา้ไดม้ากกวา่เพียงแค่ท าอยา่งไดอยา่งหน่ึง” 

ดว้ยเหตุน้ีเอง คนรอบตวัในสมยันั้นจะเห็นผมสาละวนในการรับใชพ้ระเจา้ตวัเป็นเกลียว โดยท่ี
หนงัสือต าราเรียนไม่เคยห่างจากตวัของผมเลย แมแ้ต่ในเวลากินขา้วและในเวลานอน! และผมตอ้ง
ขอบคุณเพื่อนสิงห์ด ารุ่น 26 หลายคนท่ีใหผ้มยมืเล็คเชอร์ ในยามท่ีผมขาดเรียนเพราะไปรับใชใ้น
ต่างจงัหวดั จึงช่วยใหผ้มตามบทเรียนไดท้นั และหลายคนเวลาน้ีก็ไดดิ้บไดดี้ อาทิ คุณยุย้ (จุฑาพร เริง
รณอาษา) รองผูว้า่ฯ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, คุณแพง (อนงคทิ์พย ์ เอกแสงศรี), อาจารยค์ณะ
รัฐศาสตร์มหาวทิยาลยัรามค าแหง, คุณตอ้ย (โกสุม สินเพิ่มสุขสกุล) ผูย้ิง่ใหญ่แห่งบริษทัล็อกซเลย ์และ
คุณแหม่ม (ตริตาภรณ์ ธรรมศิริ) เจา้ของกิจการร้านอาหารนายดี ฯลฯ 

และดว้ยพระคุณของพระเจา้...ในท่ีสุดผมก็ไดก้า้วออกจากร้ัวของมหาวทิยาลยัดว้ย
ประสบการณ์อยา่งเตม็ลน้ และภาวะผูน้ า (Leadership) อยา่งเตม็เป่ียม พร้อมกบัปริญญาบตัรเกียรตินิยม
อนัดบั 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัภายในเวลา 3 ปีคร่ึง! 

ก่อนท่ีผมจะกา้วเขา้มาสู่สนามการรับใชพ้ระเจา้และสังคมอยา่งเตม็เวลาและเตม็ตวั! 
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ท ำไมผมไม่ยอมเป็นศำสนำจรรย์ 

“คุณธงชยั คุณรู้ไหมวา่คุณก าลงัพดูกบัใครอยู ่ เวลาเรียนผมคุณตอ้งเรียกใหถู้ก คุณจ าไวใ้หดี้นะ
วา่ ผมไมใ่ช่อาจารย ์แต่ผมเป็นศาสนาจรรย!์” 

น่ีคือประโยคส าคญัท่ีท าใหผ้มถึงกบัสาบานอยูใ่นใจเลยวา่ ชีวติน้ีผมคงไม่เป็นศาสนาจารยแ์น่ 
ๆ หากวา่สมณศกัด์ิน้ีเป็นต าแหน่งท่ีเปล่ียนนิสัยของคน! 

ยอ้นหลงักลบัไปในช่วงเร่ิมตน้การรับใชใ้นวยัหนุ่มของผม เม่ือราว 30 กวา่ปีท่ีแลว้! 
ในช่วงนั้นผมก็เหมือนกบัคนหนุ่มไฟแรงปรกติทัว่ไปท่ีตอ้งการความรัก และแสวงหาคนสัก

คนท่ีจะรักเรา และเราจะรักเขา! 
ผมจึงมองดูและลองคบหากบัหญิงสาวหลาย ๆ รายในช่วงเวลานั้นและเพราะวา่ผมเป็นผูน้ า

อนุชนคนรุ่นใหม่ท่ีไป ๆ มา ๆ ในหลาย ๆ คริสตจกัรผมจึงมีโอกาสมากกวา่อีกลาย ๆ หนุ่ม ในการท่ีจะ
เลือกคู่ครอง! 

แต่อยา่งท่ีเล่าไปล่วงหนา้บา้งแลว้วา่ ผมเกิดป๊ิงสาวนอ้ยนางหน่ึงผมยาวสลวย ในค่าย TBYF (ท่ี
ค่ายแบบ๊ติสต)์ ในปลายปี ค.ศ. 1972 เธอจึงเป็นผูห้ญิงคนแรกท่ีผมออกเดทดว้ยอยา่งเป็นทางการ นัน่คือ 
เปิดตวัให้รู้วา่น่ีคือ “แฟนฉนั” 

แต่ใช่วา่ความรักของผมจะราบร่ืนหรอกนะครับ เอาเป็นวา่ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนหนงั
ไทย คือ สุข ทุกข ์มีเสียงหวัเราะเคลา้น ้าตาเกือบตลอดทั้งเร่ือง (ซ่ึงผมจะขอเล่ารายละเอียดใหฟั้งในฉบบั
ต่อ ๆ ไป) 

หญิงสาวผูน้ี้มีนามวา่ ดารณี (เป๊ียก) เกรียงปริญญากิจ ท่ีเรียนจบจากโรงเรียนสามมุกคริสเตียน 
จงัหวดัชลบุรี ก็มาเขา้ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นก็จบัพลดัจบัผลูมาขอใหคุ้ณอภิชยั 
บรรเจิดพร ช่วยติววชิาตรีโกณมิติ เพื่อเตรียมตวัสอบเอ็นทรานซ์ 

บงัเอ๊ิญ.... บงัเอิญ... คุณอภิชยัเขาติดรับส่งแฟนของเขาก็เลยขอใหผ้มช่วยติวแทนให ้ทั้ง ๆ ท่ีผม
เองยงัแทบเอาตวัไม่รอด แต่ดว้ยวญิญาณของการเป็นครูและนกัติว ผมเลยรับปากติวให้คุณดารณี! 

และนัน่เป็นจุดแรกของความสัมพนัธ์กนัอยา่งประชิดใกล ้หลงัจากกลบัจากค่าย TBYF!  
ทั้ง ๆ ท่ีผมไม่ไดช้อบวชิาตรีโกณมิติเลย แต่เพื่อใหเ้ธอประทบัใจ ผมเลยตอ้งขวนขวายหา

หนงัสือเก่ียวกบัตรีโกณมิติ มาศึกษาเพิ่มเติมและแลว้ก็ตอ้งขอบคุณพระเจา้ท่ีการติววชิาตรีโกณมิตินั้น
ผา่นไปไดดี้ และจุดเร่ิมตน้ของมิตรภาพระหวา่งเราก็เร่ิมเกิดข้ึน! 

แต่มิไดห้มายความวา่ ปุ๊บป๊ับ เราจะกลายมาเป็นแฟนกนัทนัทีเลยนะครับ! 
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เพราะวา่หลงัจากท่ีเธอสอบเขา้คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดแ้ลว้ (ซ่ึงก็ไม่แน่ใจวา่
เป็นเพราะผมติวใหห้รือเปล่า) เราก็เร่ิมห่างเหินกนั เพราะกิจกรรมของคณะของแต่ละคน ดงันั้น ในช่วง
ปี 1 และปี 2 ของชีวิตในมหาวทิยาลยัพวก เราทั้ง 2 ต่างขาดความสัมพนัธ์กนัไปบา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในช่วงท่ีเธอมีคนมาเอาใจใส่ และเธอเองก็รู้สึกวา่เธอไดพ้บคนท่ีเธอพอใจแลว้ แต่ก็น่าเสียดายท่ีทั้ง 2 
ไปกนัไม่รอด! 

ผมก็เลยตอ้งกลบัมาท าหนา้ท่ีอีกคร้ัง ไม่ใช่มา “ติว” แต่มา “ปลอบและผลจากการ “ปลอบ” ก็
เลยเปล่ียนมาเป็นการ “ชอบ”! 

แต่...เพื่อใหเ้ร่ืองราวของ “นิยายรัก” ตอนน้ีไม่มาแทรกหรือเบ่ียงเบนไปจากหวัเร่ืองท่ีจัว่ไวว้า่ 
“ท าไมผมไม่ยอมเป็นศาสนาจารย?์” 

ผมจึงจ าเป็นตอ้งตดัเร่ืองแบบเชือดเฉือนอารมณ์วา่ ผมมกัจะไปมาหาสู่ท่ีบา้นของคุณดารณีอยู่
เสมอในช่วงเวลาแห่งการคบหาดูใจกนั 

วนัหน่ึงผมไปเยีย่มเธอท่ีบา้นก็พบวา่ มีอาจารยอ์าวุโสท่านหน่ึงก าลงันัง่สนทนากบัคุณพอ่ของ
เธออยูใ่นบา้นซ่ึงเป็นร้านขายเคร่ืองเขียน ผมจึงเดินเขา้ไปหาท่านและยกมือไหวท้กัทายคุณพอ่ของคุณ
ดารณีแลว้ก็ทกัทายท่านอาจารยผ์ูน้ั้นท่ีนัง่หนัหลงัใหก้บัผมอยู ่โดยกล่าววา่... 

“สวสัดีครับท่านอาจารย”์! 
แต่ปรากฏวา่ ท่านไม่ไดห้นักลบัมารับค าทกัทายของผม ผมก็เลยทกัทายใหม่อีกคร้ังวา่.... 
“สวสัดีครับ อาจารย ์.... สบายดีไหมครับ?” 
แต่ก็แปลกใจยิง่นกัท่ีท่านไม่ไดห้นักลบัมาหาผมเหมือนเดิม ผมก็เลยคิดในใจวา่ สงสัยท่านคง

จะอายมุากแลว้ และพดูก็คงจะไม่ค่อยดีตามวยั ผมจึงเดินเขา้ไปใกลอี้กนิดพร้อมทกัทายท่านดว้ยเสียงดงั
ข้ึนวา่... 

“อาจารย.์..ครับ สวสัดีครับ!” 
แต่แลว้ผมก็ตกใจเม่ืออาจารยท์่านนั้น หนักลบัมาหาผมจอ้งมองดูผมดว้ยแววตาแขง็กร้าวราว

กบัโกรธผมมา 10 ปี พลางกล่าววา่... 
“คุณธงชยั คุณก าลงัพดูกบัใครอยู”่? 
“ก็พดูอยูก่บัอาจารยไ์งล่ะครับ”? ผมตอบดว้ยอาการขวญัหน้ีดีฝ่อ 
“คุณธงชยั คุณควรจะมีมารยาทมากกวา่น้ีนะ เวลาทกัทายผูใ้หญ่...” ท่านอาจารยท์่านนั้น

กระแทกเสียงใส่ผมดว้ยอาการไม่พอใจ 
“ครับ ๆ ขอโทษครับอาจารย ์ไม่ทราบวา่ผมท าอะไรผดิไปหรือครับจึงท าให้อาจารยไ์ม่พอใจ?” 
ผมกดัฟันถามกลบัไป เพราะคาใจอยูเ่หมือนกนัวา่ ผมท าผิดตรงไหน 
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อาจารยท์่านนั้นจอ้งหนา้ผมสักครู่หน่ึง แลว้กล่าวข้ึนดว้ยน ้ าเสียงอนัดุดนัวา่... 
“คุณธงชยั คุณรู้ไหมวา่คุณก าลงัพดูกบัใครอยู ่ เวลาคุณเรียกผมคุณตอ้งเรียกใหถู้ก คุณจ าไวใ้หดี้

นะวา่ผมไม่ใช่อาจารยแ์ต่ผมเป็นศาสนาจารย!์” 
เม่ือไดย้นิเช่นนั้น ทั้งใจของผมและความเคารพศรัทธาท่ีผมเคยมีต่อท่านอาจารยท์่านนั้น ลว้น

ตกวบูลงจมดินลงไปทั้งคู่ ดว้ยความรู้สึกสลดใจดุจท่ีไดพ้รรณนาไวต้อนตน้ผมจึงสาบานในใจเลยวา่ ผม
จะไม่ขอเป็นศาสนาจารยเ์ลยในชีวติน้ี นบัตั้งแต่วนันั้น! 

และผมไดย้นืหยดัอยูบ่นจุดยนืดงักล่าวมานานนบั 30 ปี ไม่วา่เพื่อนฝงู ผูห้ลกัผูใ้หญ่ หรือ ใคร ๆ 
ก็ตาม พยายามผลกัดนัใหผ้มยอมรับต าแหน่งหรือสมณศกัด์ิน้ี (เรียกตามอยา่งพี่นอ้งในสภาคริสตจกัรฯ) 
ผมก็ยนืกรานไม่ขอรับมาตลอด แมว้า่อดีตประธานสหคริสตจกัรแบบ๊ติสตใ์นประเทศไทยคือ อาจารย์
วรสิทธ์ิ ศรียทุธไกร และกรรมการจะพยายามด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเจตนาดีมาหลายปี เพื่อใหผ้ม
ยอมรับการสถาปนาเป็นศานาจารยผ์มก็ยงัคงปฏิบติัมาตลอด! 

บ่อยคร้ังท่ีศาสนาจารยว์รัิช โกยดุลย ์ ประธานสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และศาสนาจารย ์
ดร. มาโนช แจง้มุข ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย พยายามโนม้นา้วใหผ้มยอมรับการ
สถาปนาเพราะวา่พวกเราตอ้งออกงานพระราชพิธีร่วมกนัอยูเ่นือง ๆ แต่ผมก็ยงัคงยนืกรานและบ่ายเบ่ียง
มาตลอด! 

จนกระทัง่ ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการของสหคริสตจกัรแบบ๊ติสตใ์นประเทศไทย 
ซ่ึงมีผูแ้ทนจากคริสตจกัรทัว่ประเทศไดมี้มติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาชุดหน่ึง ช่ือวา่ 
“คณะกรรมการสถาปนาศาสนาจารย”์ เพื่อพิจารณาและคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมและสมควรเป็น
ศาสนาจารย ์พร้อมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ ์และกระบวนการสถาปนาข้ึนมาเป็นแนวทางปฏิบติั 

คณะกรรมการชุดน้ี อนัประกอบดว้ยศาสนาจารยท่ี์ไดรั้บการสถาปนามาแลว้ในสังกดัของสห
คริสตจกัรแบบ๊ติสตใ์นประเทศไทย จึงไดด้ าเนินการอยา่งแข่งขนั และมีมติใหส้ถาปนศาสนาจารยบ์าง
ท่าน รวมทั้งตวัของผมดว้ย! 

โดยคณะกรรมการชุดน้ีไดป้ระสานงานกบัคริสตจกัรและสถาบนัท่ีผมรับใชอ้ยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
และไดก้ าหนดใหส้ถาปนาผมเป็นศาสนาจารย ์ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2009 น้ี 

แมว้า่ผมจะยนืกรานมาตลอดท่ีจะไม่รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารยแ์ต่เหตุผลท่ีผมใชป้ฏิเสธ
เร่ิมลดความชอบธรรมลงเร่ือย ๆ ผมส านึกวา่ ผมไม่ควรท่ีจะใหค้วามประทบัใจในแง่ลบในคร้ังนั้นใน
ชีวติของผมมาบัน่ทอนความช่ืนชมยนิดี และความซาบซ้ึงในพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ท่ีทรงมีต่อชีวิต
ของผม ผา่นการเห็นพอ้งและการรับรองจากกลุ่มบุคคลท่ีผมไดรั้บใชอ้ยา่งมีความสุขตลอดเวลา 30 ปีท่ี
ผา่นมา 
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ณ บดัน้ี ผมจึงขอยติุการถกกนัในประเด็นเร่ืองศาสนาศาสตร์ของการสถาปนาศาสนาจารย ์
เพราะรู้วา่พูดกนัอยา่งไรก็ไม่จบ หากวา่เรามองจากคนละมุม หรือมองลอดผา่นแวน่ตาแห่งอคติ! 

ผมยงัยนืยนัวา่ผมไม่เคยแสวงหาหรือเรียกร้องการสถาปนาผมเป็น “ศาสนาจารย”์ แต่พระเจา้
ทรงสอนผมเป็นการส่วนตวัวา่ การท่ีผมคิดเช่นนั้นก็มิไดเ้ป็นความชอบธรรมใหผ้มยะโสหรือหลงตน
ในความชอบธรรมของตวัเองท่ีไดป้ฏิเสธการสถาปนานั้น หรือมิไดใ้หค้วามชอบธรรมแก่ผมในการลบ
หลู่ต่อผูท่ี้รับการสถาปนานั้นแต่อยา่งใด! 

ผมมีหนา้ท่ีเพียงแค่ถ่อมใจรับเม่ือไดรั้บการมอบใหด้ว้ยเจตนาท่ีจริงใจอยา่งบริสุทธ์ิจากบรรดา
คนท่ีผมนบัถือและจากคนท่ีเช่ือมัน่ในตวัของผม โดยท่ีผมไม่ไดเ้รียกร้อง! 

อยา่งไรก็ตาม... ผมไม่ถือวา่การท่ีผมไดรั้บการสถาปนาเป็นศาสนาจารยน้ี์ จะท าใหผ้มเป็นคริส
เตียนท่ีวิเศษกวา่บุคคลใด ๆ แต่ตรงกนัขา้ม “ต าแหน่งศาสนาจารย”์ ท่ีผมเคยมีอคติวา่ ท าใหค้นบางคน
เปล่ียนนิสัย เม่ือติดยดึกบัมนัและเปล่ียนพฤติกรรมบุคคลนั้นไปในทางท่ีไม่พึงประสงค ์ จะกลบั
กลายเป็น “ส่ิงท่ีเตือนใจ” ใหผ้มถ่อมสุขมุมากยิง่ข้ึนในการปรนนิบติัรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

ผมยงัคงเป็น “นายธงชยั” คนเดิมท่ีซาบซ้ึงในพระเมตตาคุณของพระเจา้ เป็นคนบาปท่ีรอดโดย
โลหิตขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เป็นผูรั้บใชท่ี้มีความสุขในการไดรั้บใชพ้ี่นอ้งทั้งหลาย ทั้งในและนอก
คริสตจกัรและสถาบนัเหมือนดงัเช่นเคย! 

ความรู้สึกวา่ตวัเองดีกวา่ หรือสูงกวา่คนอ่ืนนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนในหวัใจของผมเลยแมแ้ต่สักนิด แต่
ส่ิงท่ีมีก็คือ ความส านึกส าเหนียกในความรักและความเก้ือกลูของทุกท่านท่ีรู้จกัผม ผมจึงนอ้มใจลง
ยอมรับการสถาปนาใหเ้ป็น “ศาสนาจารย”์ จากพี่นอ้งของผมดว้ยความขอบคุณในเกียรติและความเช่ือ
วางใจท่ีไดรั้บจากทุก ๆ ท่าน! 

หากวนัใดท่ีผมประพฤติตวัอยา่งไม่สมควรกบั “เกียรติ” และ “ความไวว้างใจ” ท่ีไดรั้บในคร้ังน้ี 
ผมจะเป็นคนแรกท่ีขอนอ้มคืนต าแหน่งแห่ง “ศกัด์ิศรี” น้ีกลบัคืนดว้ยความส านึกตน 

วนัน้ี ขอพี่นอ้งท่ีรักทั้งหลาย ไดโ้ปรดระลึกถึง “ผม” ในค าอธิษฐานของท่าน พร้อมทั้งกรุณา 
“เก้ือกลู” ดว้ยค าแนะน าตกัเตือน รวมทั้งค  าหนุนใจ และการเคียงขา้งร่วมมือกนัรับใชพ้ระเจา้พระเจา้
อยา่งเตม็ก าลงั จนกวา่องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของเราจะเสด็จกลบัมารับเรา หรือจนกวา่เราจะจากโลกน้ี
กลบัไปอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคส์ถาน 

จะไดไ้หมครับ? 



 42 

บทส่งท้ำย 

ผมไดเ้ล่าค าพยานชีวติของผมอยา่งยอ่ ๆ จบไปตอนหน่ึงแลว้ผมตั้งใจจะเขียนหนงัสือเล่า
ประสบการณ์ชีวติของผมออกเป็น ไตรภาค หรือ 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ีหน่ึง : “ท าไมผมจึงรับใชพ้ระเจา้? 
ตอนท่ีสอง : “ผมยนืหยดัรับใชพ้ระเจา้ไดอ้ยา่งไร?” 
ตอนท่ีสาม : “ผมรับใชพ้ระเจา้แลว้ไดอ้ะไร?” 
โดยในวาระโอกาสท่ีมูลนิธิคริสตจกัรคณะแบบ๊ติสต ์ (Baptist Church Foundation) สห

คริสตจกัรแบบ๊ติสตใ์นประเทศไทย (Thailand Baptist Convention) คริสตจกัรนิมิตใหม่ (New Vision 
Church) คริสตจกัรแห่งความสุข (Church of Joy) และศูนยร์วมนกัศึกษาแบบ๊ติสต ์ (Baptist Student 
Center) ไดร่้วมกนัสถาปนาผมเป็น “ศาสนาจารย”์ ผมจึงปรารถนาจะหาของท่ีระลึกมอบใหก้บัทุกท่าน
ท่ีใหเ้กียรติมาร่วมงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ไม่ค่อยรู้จกัท่ีมาท่ีไปของผมดีพอ ไดรู้้จกัผมเพิ่มข้ึน! 

ผมจึงเลือกท่ีจะรีบเขียนค าพยานชีวติของผมในภาคแรกออกมามอบเป็นของขวญัใหก่้อน และ
ในวาระโอกาสอ่ืน ๆ จึงจะหาเวลาเขียนในภาคสอง และภาคสามออกมาแจกจ่ายใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจจะอ่าน
ไดอ่้านต่อในภายหลงั 

ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนในชีวติของผม ทั้งท่ีปรากฏนามในหนงัสือเล่มน้ีและไม่
ปรากฏนาม และขอบคุณส าหรับทุกท่านท่ีมีส่วนในพิธีสถาปนาศาสนาจารยใ์นคร้ังน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ดารณี ประดบัชานานุรัตน์ ภรรยาคู่ทุกขย์ากตลอดเวลา 30 ปี ท่ีผา่นมา และนิมิตพร (แคร์) และนิมิตรา 
(เลิฟ) ลูกสาวท่ีน่ารักทั้ง 2 คน ทีมงานผลิตหนงัสือเล่มน้ีและผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนหรือช่วยในการผลิต
หนงัสือเล่มน้ี รวมทั้งผูมี้เกียรติทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าไปร่วมงานพิธีสถาปนาผมเป็น
ศาสนาจารย ์

ขอพระเจา้ทรงคุม้ครอง และอวยพรทุกท่านท่ีอ่านหนงัสือเล่มน้ี 
จนกวา่จะถึงวนันั้นท่ีเราจะไดช่ื้นชมกบั “ของขวญั” และ “รางวลั”จากการท่ีไดรู้้จกั ติดตามและ

รับใชอ้งคผ์ูท้รงธรรมในสวรรคสถานนิรันดรกาลดว้ยกนัเสมอไป  
                                               ด้วยใจรักผูกพนั 
                                        (ธงชัย ประดับชนำนุรัตน์) 
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ภำคภนวก 

รำยนำมของพี ่ๆ ของผม (ปี 2009) 

ท่ีเกิดจากคนละแม่ 
1. ล าไย ทองถ่ิน (เป๊า)  เสียชีวติ 
2. ล้ินจ่ี อินทรลกัษณ์ (ก๊อย) 87 ปี 
3. สาลี อารีรัตน์   84 ปี 
4. ปรีชา เทพชาวนะ (ฮ่ี)   เสียชีวติ 
5. องุ่น มฆัะเนมี   82 ปี 
6. ลไม อมัรินทร์รักษา (ใหม่) 78 ปี 
7. จุไร นิพิทวฒัน์  75 ปี 
8. บงัอร เทพชาวนะ  73 ปี 
9. มาลี ทรัพยส์มบูรณ์  70 ปี 
ท่ีเกิดจากแม่เดียวกนั 
1. สุชาติ ประดบัชนานุรัตน์ (งว้น)  เสียชีวติ 
2. สดศรี แซ่อ๊ึง    เสียชีวติ 
3. ธนะชยั ประดบัชนานุรัตน์  64 ปี 
4. สมศรี (ขจีรัตน์) รอดทอง  61 ปี 
5. ชาญชยั ประดบัชนานุรัตน์  60 ปี 
6. วนัชยั (คงศกัด์ิ) ประดบัชนานุรัตน์ 58 ปี 
7. ธงชยั ประดบัชนานุรัตน์  55 ปี 
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จดหมำยจำกพีส่ำวคนที ่2 (พีก๊่อย) 

(21 มี.ค. 2552) 
เต่ียเล่าใหฟั้ง เพื่อนเต่ียเขาอยูเ่มืองไทยมานานแลว้ เพื่อนเต่ียเขียนจดหมายไปใหเ้ต่ียมา บอกวา่

บริษทัท่ีเขาท างานตอ้งการช่างท่ีมีฝีมือ พอเต่ียมาเพื่อนเต่ียก็พาไปบริษทั เขารับเต่ียให้นอนท่ีท างานเลย 
สร้างพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ร่วมกบัช่างอิตาเลียน คนงาน 2-3 พนัคน ฝร่ังจะมาก คนในเมืองไทยมาก 
กลางคืนก็ท า ตอนนั้นเต่ียยงัไม่มีแม่ หลายปีกวา่จะเสร็จ แลว้ก็ไปท าต่อท่ีภูเขาทอง สร้างพระรอบองค์
ภูเขาทอง ก็เสร็จเร็วหน่อย แลว้ไปต่อท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไม่นาน พองานพวกน้ีหมดแลว้เต่ียพอมี
เงิน เพราะพอดีเต่ียมาไดแ้ม่ มาปรึกษากนัจะไปหาท่ีเช่า พอดีมีท่ีดินทรัพยสิ์นวา่งอยูเ่ลยติดต่อขอเช่า 
ไดม้าสร้างบา้นเล็ก ๆ ท่ีมีท่ีท างานพอเต่ียมาป้ันตุก๊ตา สร้างพระ, กระถางตน้ไม,้ มา้นัง่หินอ่อน และป้ัน 
ร.5 พอเต่ียลงทุนท าก็มีงานเขา้มาเร่ือย ๆ จนมีคนใหญ่ เขาเรียกกนัสมยัก่อนวา่คุณพระ คุณหลวง มาเห็น
ฝีมือเต่ีย สนใจใหเ้ต่ียลองมาป้ันตวัแหม่ม 8 ตวัพอพวกพี่ ๆ ช่วยเต่ียได ้ เดือนกวา่เขาใหเ้ต่ียใส่รถเขน็ไป
ท่ีสวนอมัพร ไปไวท่ี้สวนองุ่น เป็นท่ีนัง่เล่น เสร็จงานน้ีเหน่ือยมาก เต่ียก็ไดง้านมาเร่ือย ๆ จนกระทัง่ พี่ 
ๆ เขาไปมีครอบครัวกนั ไม่นานแม่มาตาย จนเต่ียหาคนมาท ากบัขา้วใหพ้ี่ ๆ กิน พอดีเต่ียไดเ้จอแม่เรา 
เลยอยูก่นัมาจนพวกพี่ก็ต่างแยกยา้ยไปมีครอบครัว พอพวกเราโตกนัแลว้พอช่วยตวัเอง เต่ียก็มาจากไป
อีก พอพวกเรามีครอบครัวกนัแลว้แม่ไปอีก เวลาน้ีเรามีพี่นอ้งเหลือพี่ 7 คน นอ้ง ๆ 5 คน ส่วนพี่ ๆ ก็ไม่
ชา้จะจากไปอีก พี่ ๆ ก็ขอใหน้อ้งจงรักกนัเป็นห่วง ช่วยเหลือกนั อยา่งทิ้งกนั และพากนัไปไหวเ้ต่ียกนั 
ลูกหลานมีความกตญัญู ท าอะไรเจริญรุ่งเรือง 

ความเป็นมาของเต่ียเท่าท่ีเต่ียเล่าใหฟั้งมีแค่น้ี จากพี่ก๊อย (80+) 
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คริสตมำสร ำลกึ 

ชีวติของผมค่อนขา้งจะผกูพนักบัคริสตมาสเป็นพิเศษ! 
ผมกา้วเดินออกมาประกาศตวัรับเช่ือพระเยซูคริสต ์ท่ีคริสตจกัรสันติสุข เทเวศร์ ซอย 3 ในวนัท่ี 

24 ธนัวาคม 1972 
ช่างเป็นคริสตมาสท่ียากจะลืมเลือนในชีวิตของผม! 
จากนั้นเป็นตน้มาผมไม่เคยขาดการฉลองคริสตมาสกบัพี่นอ้งคริสเตียนอีกเลย ผมยงัจดจ าได้

ถึงคริสตมาสหน่ึง ในปี 1975 ท่ีผมเป็นตวัตั้งตวัตีในการจดังานคริสตมาสประกาศใหญ่ในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (สมยันั้นยงัคงช่ือ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไม่มีการรันตท่ี์ตวั “ณ”) 

ในขณะนั้นผมเป็นประธานชมรมคริสเตียนจุฬาฯ (และประธานชมรมศาสนศึกษาของ
มหาวทิยาลยั) จึงริเร่ิมวา่ เราน่าจะมีการประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเทศกาลคริสตมาส โดยใช้
หอประชุมใหญ่ของมหาวทิยาลยัท่ีไม่เคยมีคริสเตียนกลุ่มใดใชป้ระกาศเร่ือง “คริสตมาส” มาก่อน 

ในตอนแรก แนวความคิดน้ีถูกต่อตา้น แต่ไม่ใช่จากคนไม่เป็นคริสเตียนหรอกครับ กลบั
กลายเป็นวา่แรงต่อตา้นมาจากกลุ่มคริสเตียนดว้ยกนัเองเหตุผลในการคดัคา้นก็มีหลกั ๆ อยู ่ 3 ประการ 
นัน่คือ 

1. คริสเตียนเป็นแค่กลุ่มเล็ก ๆ ในจุฬาฯ การจดัการประกาศท่ีหอประชุมใหญ่ของมหาวทิยาลยั 
(ซ่ึงจุหลายพนัคน) จนเป็นเร่ืองค่อนขา้งจะเกินมือ คือใหญ่เกินไป ความคิดเห็นของหลายคนก็คือ...ควร
จะใชห้อ้งประชุมเล็ก ๆ ก็พอแลว้ ผมจ าไดว้า่ ผมใหเ้หตุผลวา่ พระเยซูคริสตเ์สด็จมาตายไถ่บาปของคน
ทั้งโลก ถา้เราประกาศในท่ีเล็ก ๆ เท่านั้น แลว้คนสักก่ีคนจะไดย้นิ? 

ผมทา้ทายวา่ เราตอ้งกลา้หาญและเตม็ใจท่ีจะบอกข่าวดีของคริสตสมภพน้ีแก่นิสิตนกัศึกษา
และคณาจารยข์องทั้งมหาวทิยาลยัจ านวนหลายพนัคนเพื่อใหทุ้กคนหรือคนจ านวนมากท่ีสุดไดรั้บฟัง
พร้อมกนัในคราวเดียว 

ในท่ีสุด กลุ่มคริสเตียนเล็ก ๆ ในจุฬาฯ กลุ่มน้ีก็เลยฮึดสู้ พร้อมท่ีจะจดังานใหญ่ แต่ติดขดัอยูท่ี่ 
เหตผลท่ี 2 

2. ในการติดต่อใชส้ถานท่ีในการประกาศ โดยระเบียบแลว้ตอ้งใชช่ื้อของชมรมศาสนศึกษา 
ของมหาวทิยาลยั (ท่ีมหาวทิยาลยัให้การรับรอง) จึงจะใชไ้ด ้ แต่กลุ่มคริสเตียนในจุฬาฯคดัคา้นเพราะ
เห็นวา่ชมรมศาสนศึกษาน้ีประกอบดว้ยศาสนิกของหลายศาสนา เช่น พุทธ, อิสลาม, ซิกซ์,ฮินดู,
คาทอลิก และคริสเตียน ถา้จดังานในนามของชมรมน้ี คนทัว่ไปจะเขา้ใจผิดวา่ คริสเตียนก็เหมือนกบั
ศาสนาอ่ืน ๆ ท าใหข้าดเอกลกัษณ์ ไม่สมควรท าเป็นอยา่งยิง่ 
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ผมจ าไดว้า่ ผมพยายามอธิบายใหพ้ี่นอ้งเหล่านั้นฟังวา่ เราอยูภ่ายใตก้ติกาของมหาวทิยาลยั (ซ่ึง
ผมเองก็เช่ือแบบซ่ือ ๆ วา่ กฎระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูน่ั้น พระเจา้ทรงเป็นผูอ้นุญาตให้ดี ดงันั้น 
เราก็ควรจะอยูภ่ายใตก้ฎกติกานั้น อีกอยา่งหน่ึง กฎกติกาเหล่านั้นก็ไม่ไดข้ดัอะไรกบัค าสอนของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์เลย) 

ผมพยายามอธิบายอีกวา่ เราจะใชส้ถานท่ีของมหาวทิยาลยัไดก้็ต่อเม่ือเราตอ้งท าเร่ืองขออนุญาต
ในนามของชมรมท่ีมหาวทิยาลยัรับรองเท่านั้น แต่เม่ือเห็นวา่ พี่นอ้งคริสเตียนจ านวนหน่ึงไม่สบายใจ 
ผมกเ็ลยขอใหเ้ราอธิษฐานเผื่อเร่ืองน้ีดว้ยกนั 

ในท่ีสุด พระเจา้ก็ทรงเมตตาท าใหเ้ราเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ใหก้ลุ่มคริสเตียนท่ีไม่สบายใจในการ
ใชช่ื้อชมรมศาสนศึกษาในการขอยมืหอประชุมใหญ่ไปลองติดต่อในนามของกลุ่มคริสเตียนจุฬาฯ ก่อน 
ถา้ได ้ก็โอเค! แต่ถา้ไม่ได ้จึงจะใชช่ื้อของชมรมฯ ในการอนุญาตใชส้ถานท่ี 

ผา่นไป 1 อาทิตย ์ กลุ่มคริสเตียนกลุ่มนั้นกลบัมารายงานวา่ ค  าขอใชส้ถานท่ีในนามคริสเตียน
จุฬาฯไม่ผา่น... ผมจึงวา่ถา้เช่นนั้น ผมจะไปขออนุญาตใชส้ถานท่ีในนามของชมรมศาสนศึกษาก็แลว้กนั 
พวกเขาบอกไม่ตอ้งหรอก เพราะพวกเขาไดข้ออนุญาตจองสถานท่ีใหแ้ลว้ ในนามของชมรมศาสน
ศึกษา 

เฮอ้!...ขอบคุณพระเจา้ เร่ืองจบลงไดซ้ะที! 
แต่...อะ๊ ๆ ๆ ยงัไม่จบทีเดียว เพราะยงัติดขดัอยูท่ี่เหตุผลท่ี 3 อีก 
3. นัน่คือ เม่ือขออนุญาตจดังานคริสตมาสในนามของกลุ่มคริสตใ์นชมรมศาสนศึกษา บรรดา

นกัศึกษาท่ีเป็นพี่นอ้งคาทอลิก ก็รู้สึกปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในการจดัรายการคร้ังน้ีดว้ย แต่กลุ่มคริส
เตียนกลุ่มแรกก็ยงัคงไม่เห็นดว้ย และแสดงการคดัคา้นอยา่งรุนแรง ดว้ยเหตุผลวา่ จะท าใหค้นเขา้ใจผิด
วา่คริสเตียนกบัคาทอลิกเหมือนกนั นอกจากน้ี กลุ่มคริสเตียนกลุ่มน้ียงัไม่ประสงคท่ี์จะใหค้ริสเตียน
กลุ่มอ่ืน อยา่งเช่น พวกพี่นอ้งท่ีมาจากคริสตจกัรกรุงไทย (ซ่ึงในสมยันั้นทั้งร้อนรนและร้อนแรงมาก) 
เขา้ร่วมในกิจกรรมการประกาศในคร้ังนั้นดว้ย 

ผมเองหนกัใจในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก! 
ในเวลานั้นผมรู้สึกสะเทือนใจเป็นอยา่งมาก เม่ือเห็นพวกนกัศึกษาท่ีเป็นชาวคาทอลิกไดเ้ขา้มา

หาผมดว้ยน ้าตานองหนา้ พลางกล่าววา่ พวกเขาไม่เขา้ใจวา่ ท าไมพวกคริสเตียนจึงแสดงอาการรังเกียจ
พวกเขาอยา่งออกหนา้ เขาถามผมวา่พวกเขาท าอะไรผดิหรือ? จึงท าใหพ้วกคริสเตียนเกลียดเขาอยา่งน้ี 
พวกเขายงัไม่รู้ดว้ยซ ้ าเลยวา่ คาทอลิก แตกต่างจากพวกโปรเตสแตนทต์รงไหนและท าไมจึงต่อตา้นพวก
เขาดว้ย? 
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เม่ือผมเห็นความบริสุทธ์ิใจและความจริงใจของพวกพี่นอ้งคาทอลิกเหล่าน้ี แลว้ผมถึงกบัน ้าตา
ตกใน แต่ก็เหมือนน ้าท่วมปาก ผมตอ้งถามตวัเองเหมือนกนัวา่ ท าไมพวกเราตอ้งรังเกียจพวกเขาดว้ย? 
เป็นเพียงเพราะพวกเขานบัถือรูปเคารพอยา่งนั้นหรือ? 

ผมจ าไดว้า่ นบัตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ ผมก็ถูกสอนใหเ้กลียดชงัพวกคาทอลิกเสียแลว้ 
ในนาทีนั้นผมจึงอธิษฐานกบัพระเจา้ของทรงอภยัโทษบาปใหแ้ก่ผม ผมตดัสินใจแน่วแน่ในคร้ังนั้นวา่ 
แมผ้มจะไม่เห็นดว้ยกบัหลกัขอ้เช่ือและวธีิปฎิบติัศาสนพิธีบางประการของพวกเขา แต่ผมตั้งใจจะรัก
และช่วยพวกเขา ใหก้ลบัเขา้มาอยูใ่นทางของพระเจา้เป็นพี่นอ้งร่วมกนัในพระคริสต ์ ตามหลกัของพระ
คมัภีร์ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

ในท่ีสุดผมก็มอบหมายใหพ้วกเขามีส่วนช่วยงานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีพวกเขาเตม็ใจท าท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการประกาศโดยตรง เท่าท่ีจะท าได ้ท าใหพ้ี่นอ้งเหล่านั้นมีความสุขและยนิดี! 

จากเหตุการณ์ในคร้ังนั้น ท าใหผ้มบอกตวัเองวา่ วนัหน่ึงเราคงจะตอ้งยืนใหก้ารกบัพระเยซู
คริสตเ์จา้ในเร่ืองน้ี ซ่ึงผมเองก็ไม่แน่ใจนกัวา่เหตุผลของเราจะเป็นท่ีช่ืนชมและพอพระทยัของพระองค์
มากสักเท่าใด? 

ส่วนพี่นอ้ง 2 คนท่ีมาจากคริสตจกัรกรุงไทยนั้น ผมก็เปิดโอกาสใหร่้วมรับใชด้ว้ยเช่นกนั และ
ส่ิงท่ีท าใหผ้มมีความภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ก็คือ คนหน่ึงในสองคนนั้นกลบักลายมาเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณค่าอยา่งยิง่ในวงการคริสเตียนไทย ในปัจจุบนัน้ี คือ ดร.ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ ์(อาจารยป๊ิ์ก) ผูมี้
ความสามารถยอดเยีย่มในดา้นการแปลและการสอน! 

ส่วนรายการประกาศในหอประชุมใหญ่คร้ังนั้น เป็นรายการท่ียิง่ใหญ่จริง ๆ คุณณัฐ ยนตรรักษ ์
นกัเปียโนช่ือดงัในยคุนั้น (และยคุน้ี) ถึงกลบัยนิดีขนอีเลคโทนตวัโปรดยอดรักยอดหวานออกมาเล่น
เพลง “ฮาเลาลูยา คอรัส” ชนิดท่ีท าใหค้นทั้งหอประชุมตอ้งลุกข้ึนยนืข้ึนดว้ยความย  าเกรงพระเจา้ส่วน
คณะ “Young Sisters” อนัประกอบดว้ย พี่นอ้ง 4 สาว ตระกลู “ตรีพนูผม” คือ เกษร (อกัษรจุฬาฯ), วจิิ
ตรา (แพทยศ์าสตร์จุฬาฯ) , วนิิดา (คุรุศาสตร์จุฬาฯ) และวชิชุดา (สถาปัตยจุ์ฬาฯ) ก็มาบรรเลงฝีมือกนั
สุดเหวีย่งเรียกเสียงปรบมือไดกึ้กกอ้ง 

นอกจากนั้นยงัมีวงดนตรีคณะ FEBC. คณะนกัร้องจากคริสตจกัรสะพานเหลือง, คริสตจกัร
พระคุณ และอีกหลายคริสตจกัร ฯลฯ มาร่วมร้องร่วมบรรเลงจนเตม็อ่ิม รายการยาวเหยยีดจากบ่ายไป
จนถึงค ่า นบัวา่เสียงเพลงคริสตมาสและข่าวดีวนัคริสตมาสไดรั้บการประกาศไปอยา่งเป็นท่ีประทบัใจ
ผูฟั้งหลายพนัคนชนิดไม่รู้ลืม! 

น่ีเป็นเพียงแต่เส้ียวเดียวของประสบการณ์ท่ีเกียวขอ้งกบัวนัคริสตมาสในชีวิตของผม ผมไดแ้ต่
หวงัวา่จะมีโอกาสไดแ้บ่งปันเร่ืองน้ีอีกในอนาคต 
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ผมขอบคุณพระเจา้ส าหรับพระเยซูคริสตท่ี์เสด็จมาเป็นของขวญัวนัคริสตมาส เพื่อไถ่บาปคน
ทั้งโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับคนบาปอยา่งผม 

ผมตระหนกัและซาบซ้ึงในพระเมตตาคุณของพระองคอ์ยูเ่สมอ จึงไดต้ั้งปณิธานท่ีจะสนอง
พระคุณของพระองคทุ์กคร้ังท่ีมีโอกาส 

ผมระลึกถึงขอ้คิดหน่ึงสะกิดใจของผมอยูเ่สมอ 
“Your life is God’s gift to you; What you to with it is your gift to God” 
(ชีวติของคุณ คือ ของขวญัของพระเจา้ส าหรับคุณ แต่ส่ิงท่ีคุณท ากบัชีวติน้ี คือของขวญัจากคุณ

ส าหรับพระเจา้) 
ถา้คริสตมาสเป็นของขวญัอนัเลิศล ้าจากพระเจา้ส าหรับผม ผมจะขอท าคริสตมาสน้ีใหเ้ป็น

ของขวญัท่ีดีท่ีสุดส าหรับพระองคเ์ช่นกนั! 
น่ีเป็นความทะเยอทะยานของผมส าหรับ คริสตมาสของผม! 
แลว้คุณล่ะครับ จะท าอยา่งไรกบั “คริสตมาส” ของคุณ? 
แต่ถา้จะใหดี้ ขอให้เราสนองพระคุณของพระเจา้ดว้ยของขวญัท่ีดีเลิศท่ีสุด ไม่ใช่เฉพาะแต่ใน

วนัคริสตมาสเท่านั้น แต่ใหท้  าเช่นนั้นในทุกวนัของชีวติของเราเลย 
จะดีกวา่ไหมครับ? 
(เร่ือง “คริสตมาสร าลึก”, ตีพิมพใ์นหนงัสือพระคริสตธ์รรมประทีป ปรับปรุงใหม่ 23 

พฤษภาคม 2009) 
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ตำมล่ำหำพระวญิญำณ! 

ผมจ าไดว้า่ ในช่วงทศวรรษของปี 1970 (ค.ศ. 1971-1979) ผม (เป็นคนหน่ึงท่ี) อยูใ่นกลุ่มของผู ้
ท่ีตามล่าหา “พระวญิญาณ” กล่าวคือ ท่ีใดมีการประชุมฟ้ืนฟู และรับพระวญิญาณ ผมและพวกจะไปอยู่
ท่ีนัน่เสมอ 

ตอนนั้นผมยงัศึกษาอยูใ่นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถานท่ีท่ีผมนิยมไปร่วมประชุมอยูบ่่อย ๆ 
จะไดแ้ก่ คริสตจกัรฟิลาเดลเฟีย วดัดงมูลเหล็ก (ธนบุรี) ท่ีมี ศจ.วรีชยั โกแวร์ เป็นเจา้อาวาสอยูใ่น
ขณะนั้น (ต่อมาปิดลง) และยา้ยมาตั้งเป็นคริสตจกัรเอกมยั และคริสตจกัรร่มเยน็ในเวลาต่อมา 

สถานท่ีอีกแห่งหน่ึงก็คือ ตึกสีลมไมส้ัก ชั้น 3 ของคุณปรีดา จ่างตระกลู (เด๋ียวน้ีกลายเป็น
บริเวณสีลมพลาซ่า และเคยเป็นท่ีตั้งของส านกังานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย) 

อีกสถานท่ีหน่ึงก็คือ คริสตจกัรใจสมาน ท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตั้งข้ึนอยูใ่นบา้นไมห้ลงัหน่ึงกลางสนาม
หญา้ท่ีสุขมุวทิ ซอย 6 ก่อนท่ีจะถูกสร้างเป็นอาคารหลงัปัจจุบนั (ท่ีศาลตดัสินใหย้า้ยออกไป เพราะแพ้
คดีท่ียดึเยื้อมาหลายปีแต่สุดทา้ยก็ยงัสามารถยนืหยดัอยูท่ี่เดิมไดอ้ยา่งเหลือเช่ือ!) ในช่วงเวลานั้นมี ศจ. นิ
รุทธ์ิ จนัทร์กอ้น มาเป็นศิษยาภิบาลหนุ่มไฟแรงเจา้ของฉายา “สาลิกาล้ินทอง” ท่ีพดูกล่อมใครก็เป็นอนั
อยูห่มดัทุกราย 

แต่สถานท่ียอดนิยมของผมและคริสเตียนในช่วงเวลานั้นชอบไปกลบัเป็นเวทีลีลาศสวนลุมพินี
ท่ีในสมยันั้นกรุงเทพมหานครฯอนุญาตใหเ้ช่าจดัการประชุมและการฟ้ืนฟูได ้ดงันั้นการประกาศใหญ่ ๆ 
จึงมกัจดัข้ึน ณ สถานท่ีแห่งน้ี! 

น่ียงัไม่นบัค่ายแบบ๊ติสต ์พทัยาหรือค่ายมิชชัน่ฯ ท่ีชะอ า ท่ีผมไป ๆ มา ๆ ทุก ๆ ปี ปีละ 10-20 
ค่าย! และค่ายท่ีผมจะขาดไม่ไดเ้ลยสักปีเดียวก็คือค่ายยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทยอนัโด่งดงั 

นกัเทศน์ค่ายพระวิญญาณท่ีโด่งดงัในช่วงนั้นก็ไดแ้ก่ อจ.ที แอล ออสบอร์น, อจ.อาริล เอด็เวิร์ด
สัน, อจ.ดอน ชแลนเบิร์ก และนกัเทศน์ต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาจากยโุรป และอเมริกาอยา่งไม่ขาด
ระยะ 

เวลานั้นผมจะเดินทางไปไหนร่วมกบัวงดนตรี “ขอบคุณพระเจา้” หรือ ท่ีเรียกกนัวา่ วง “Thank 
you Lord” ท่ีมีคุณสุนทร เจษฎาวสุิทธ์ิ ผูล่้วงลบัไปแลว้เป็นหวัหนา้วง 

เวลาวงน้ีถูกเชิญไปเล่นท่ีใดผมจะตามไปดว้ยเสมอ โดยมีหนา้ท่ีเร่ิมตน้จากการท าหนา้ท่ีเป็น
เด็กขนเคร่ืองดนตรีและขยบัข้ึนไปเร่ือย ๆ จนเป็นโฆษกประจ าวง 

ดงันั้น เวลานกัเทศน์หรือผูน้ าเรียกผูฟั้งใหอ้อกมารับพระวญิญาณ ผมและคณะก็จะไม่ขาดการมี
ส่วนร่วม! ท าไมผมท าอยา่งนั้นนะหรือ? คงจะมีเหตุผล 2-3 ประการ ประการแรกก็คือ เป็นกระแสท่ีเห็น
ใคร ๆ เขาก็ท ากนัส่วนประการท่ีสอง ก็คือ ผมอยากไดรั้บฤทธ์ิเดชในการรับใชพ้ระเจา้ พดูง่าย ๆ ก็คือ 



 50 

ผมอยากเป็น “ซุปเปอร์คริสเตียน” ในเวลาอนัสั้น! ทางอะไรก็ไดท่ี้เป็นทางลดั ท่ีจะไดฤ้ทธ์ิเดชของพระ
เจา้ ผมอยากไดท้างนั้น! 

หรือพูดอีกแบบหน่ึงคือ ทางไหนก็ไดท่ี้สามารถแทนท่ีการท่ีตอ้งมีวนิยัในตวัเอง ในการเฝ้าพระ
เจา้เป็นส่วนตวัทั้งเชา้ค ่าทุกวนั หรือแทนการตอ้งมีความขยนัอดทนในการศึกษาพระคมัภีร์เป็นส่วนตวั
ล่ะก็ บอกมาเลย! ผมตอ้งการทางนั้น! 

ดงันั้น เม่ือผมไดรั้บการสอนกรอกหูอยูเ่ป็นประจ า ให้รับพระวญิญาณ แลว้จะมีฤทธ์ิเดชอยา่งท่ี
ตอ้งการ ผมก็ออกตามล่าหาพระวญิญาณในทนัทีและก็กระท าอยา่งนั้นติดต่อกนัมาหลายปี แต่ใน
ท่ามกลางบรรดาประสบการณ์ทั้งหลายแหล่กบัพระวญิญาณ ดูเหมือนวา่ประสบการณ์ในการรับพระ
วญิญาณท่ีคริสตจกัรวดัดงมูลเหล็ก หลงัจากการเทศนาโดย ศจ. เฮอร์เบิร์ต สวอนสัน (ถา้จ าไม่ผดิ) ท่ี
ท างานร่วมกบั ดร.โช ยอง กี ในคร้ังนั้น เป็นประสบการณ์คร้ังแรกกบัพระวญิญาณท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุด
ของผม! 

หลงัจากวงดนตรี “ขอบคุณพระเจา้” บรรเลงและนกัเทศน์เทศน์จบแลว้ ก็ถึงช่วงอธิษฐานขอ
พระวญิญาณ ผมรู้สึกวา่ไดรั้บการสัมผสัโดยพระวญิญาณของพระเจา้ท่ีท าใหผ้มรู้สึกส านึกในความผดิ
บาปของตวัเอง จนร่างกายสั่นไหวไปทั้งตวั จนตอ้งร้องไหค้ร ่ าครวญ เปล่งเสียงร้องอธิษฐานออกมา
อยา่งไม่เป็นค าส่วนจะเรียกวา่ประสบการณ์นั้นเป็นภาษาแปลก ๆ หรือไม่ ผมคงจะไม่ขอด่วนสรุปลงไป 
แต่ประสบการณ์กบัพระเจา้ในคร้ังนั้นเป็นประสบการณ์ท่ีผมไม่เคยลืมเลยตลอดชีวติ ผมรู้สึกเหมือนกบั
วา่ มีใครเอาถุง (พลาสติก) ท่ีมองไม่เห็นสวมครอบลงมาตั้งแต่ศีรษะจนลงมาถึงเทา้และถอดออกไป 
ในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกตวัเบาหววิ ผอ่นคลายและสุขสบายอยา่งมหศัจรรยท่ี์สุด! 

จากประสบการณ์คร้ังนั้นเป็นตน้มา แมผ้มจะพยายามไปร่วมการฟ้ืนฟูรับพระวิญญาณใด ๆ อีก
นบัคร้ังไม่ถว้น แต่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์คร้ังใดอีกท่ีจะลึกซ้ึง และด่ืมด าเปรียบไดก้บัประสบการณ์
คร้ังแรกนั้นอีกเลย! 

จนในท่ีสุด ผมตอ้งหยดุอาการตามล่าหาพระวิญญาณนั้นเสีย! เพราะผมแน่ใจแลว้วา่ พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัผมแลว้และพระองคจ์ะสถิตอยูก่บัทุกคนในทนัทีท่ีคนนั้น
จริงใจตอ้นรับพระองค ์ แต่เราจะรู้สึกวา่พระองคท์รงอยูก่บัเรา และสัมผสักบัเราไดอ้ยา่งชดัเจนก็ในยาม
ท่ีเราส านึกผดิกลบัใจสารภาพ ร้องคร ่ าครวญต่อพระองคอ์ยา่งจริงใจเท่านั้น และประสบการณ์ดงักล่าว
อาจจะเกิดข้ึน ณ สถานท่ีใด เวลาใดก็ไดด้งันั้น การยอมใหพ้ระวญิญาณครอบครองใจและชีวติของผม
อยา่งส้ินเชิงจึงเป็นช่องทางท่ีพระเจา้จะส าแดงฤทธ์ิเดชผา่นชีวติของผมไดโ้ดยง่ายดาย! 
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ดงันั้น ผมจึงไม่จ  าเป็นตอ้งไปหา (พระ) วญิญาณอ่ืนใดอีกต่อไป ผมเพียงแค่กระท าตาม
ค าแนะน าของอาจารยเ์ปาโล ท่ีไดแ้นะน าและก าชบัไวใ้น เอเฟซสั 5:17-18 เพื่อใหพ้ระวญิญาณทรงเติม
เตม็อยูใ่นชีวิตผมตลอดเวลาก็พอแลว้ ท่านกล่าววา่ 

 “เหตุฉะนั้น อยา่เป็นคนโง่เขลา แต่จงเขา้ใจน ้าพระทยัของพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้วา่เป็นอยา่งไร และ
อยา่เมาเหลา้องุ่นซ่ึงจะท าใหเ้สียคน แต่จงประกอบดว้ยพระวญิญาณ” 

(Therefore do not be foolish, but understand what the Lord’s will is; Do not get drunk on 
wine, Which leads to debauchery. Instead, be filled with Spirit.) 

ใช่ครับ! เม่ือเรากลบัใจใหม่ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดพระวิญญาณของพระ
คริสตอ์ยูก่บัเรา เพราะเราจะเป็นคริสเตียนโดยไม่มีพระวิญญาณของพระคริสตอ์ยูใ่นชีวติของเราไม่ได!้ 
(โรม 8:9) อยา่งไรก็ตาม เม่ือเราตอ้งกระท าตามท่ีอาจารยเ์ปาโลเตือนสติเราใหท้  านัน่คือใหเ้รา 
“ประกอบ” หรือรับการ “เติมใหเ้ตม็” (filling)  ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ เพราะแมว้า่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ หรือพระวิญญาณของพระคริสตจ์ะสถิตอยูก่บัเราอยา่งถาวรแต่ประสบการณ์แบบเดิม
คร้ังเดียวส าหรับตลอดไป (a once-for-all experience) แต่เป็นค าสั่งให ้“ประกอบ” หรือ “เตม็” อยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา! 

นัน่คือ เราคริสเตียนตอ้งเปิดชีวติของเราใหพ้ระวิญญาณของพระเจา้เติมเตม็ชีวติของเราดว้ย
ฤทธ์ิเดชของพระองคซ์ ้ า ๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปวิง่ตามล่าหา “พระวญิญาณ” เหมือน
ราวกบัวา่ยงัไม่มี “พระวญิญาณสถิตอยูใ่นชีวติอยา่งนั้นแหละ! เพราะเราสามารถใหพ้ระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงเติมชีวติของเราใหเ้ตม็อยูต่ลอดเวลา ณ สถานท่ีท่ีเราอยูไ่ดเ้สมอ โดยยอมใหพ้ระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงควบคุมและซึมซาบไปในทุก ๆ ส่วนในชีวติของเรา 

เราจึงควรจะส ารวจตวัเองอยูเ่สมอวา่ เราก าลงัด าเนินชีวติอยูใ่นน ้าพระทยัของพระเจา้   โดยการ
เช่ือฟังท าตามพระวจนะของพระองคแ์ละเช่ือพึ่งในฤทธ์ิเดชของพระองคอ์ยูเ่สมอหรือไม่? 

ในพระธรรมโคโลสี 3:15-4:1 ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัพระธรรมเอเฟซสั 5:18-6:9 ตอนน้ี ดูเหมือนจะ
ส่ือความคิดพื้นฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั เพียงแต่อาจารยเ์ปาโลกล่าวในท านองวา่ การประกอบดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิและ การใหพ้ระวาทะของพระคริสตด์ ารงอยูใ่นตวัของเราอยา่งบริบูรณ์คือส่ิงเดียวกนัท่ี
มีอิทธิพลในทางท่ีดีต่อชีวิตและความสัมพนัธ์ของเราท่ีมีต่อพระเจา้ และคนรอบขา้งเรา! 

ดงันั้น เม่ือผมตระหนกัถึงความจริงขอ้น้ี ผมจึงเร่ิมตน้ยอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเติมเตม็อยูใ่น
ชีวติของผมตลอดเวลาดว้ยพระวจนะของพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีตอนนั้นยงัไม่ไดเ้ขา้ศึกษาในโรงเรียนพระ
คริสตธรรม แต่ผลจากการอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจา้อยา่งมีวินยัและต่อเน่ืองท าใหชี้วิตจิต
วญิญาณของผมค่อย ๆ เติบโตข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั (ในช่วงเวลาน้ีบุคคลท่ีมีส่วนเสริมสร้างชีวติของผม



 52 

มากท่ีสุดมีอยู ่4 ท่าน คือ ดร.เฮนร่ี ไบรเดนธอล กบั อจ.วินิจ วงศส์รรเสริญ ในช่วงตน้ และศจ.บิล ฮิทท ์
กบั ศฑ.บิล สมิท ในช่วงเวลาต่อมา) 

จากเดิมท่ีผมเคยมีบทบาทรับใชพ้ระเจา้เพียงแค่น าเกม, น าเพลง, และน าประชุม ต่อมาพระเจา้ก็
ทรงใชใ้หผ้มเร่ิมน ากลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ ตามดว้ยการสอนพระคมัภีร์ในชั้นรววีารศึกษา จนกระทัง่ไป
สอนในโรงเรียนพระคริสตธรรม 2 แห่งคือ โรเงรียนคริสตศาสนศาสตร์แบบ๊ติสต ์ (สวนพลู) และ
วทิยาลยัพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBCS) จากนั้นพระเจา้ก็ทรงน าผมใหต้ั้งคริสตจกัร (ช่ือ นิมิตใหม่ 
ร่วมกบัพี่นอ้งอีก 3 ครอบครัว) และเทศนาเป็นประจ าในเวลาต่อมา... 

เม่ือผมมองยอ้นกลบัไปในอดีต และมองดูส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัผมก็ไดเ้ห็นภาพชีวติคริส
เตียนของผมเหมือนกบัแทง้ก์น ้า (หรือถงัเก็บน ้าใหญ่) ในบา้นของผมเอง 

เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีผมติดเคร่ืองป๊ัมน ้าและแทง้กน์ ้าข้ึนภายในบริเวณบา้นหลงัจากท่ีเคร่ืองไดป๊ั้มน ้า
เขา้ไปเตม็ถงัสเตนเลสขนาดใหญ่แลว้ เม่ือใดก็ตามท่ีผม หรือคนภายในครอบครัวใชน้ ้าภายในบา้น และ
น ้าในถงัลดลงเคร่ืองป๊ัมน ้าจะท างานโดยทนัที และสูบน ้าเขา้ไปในถงัเก็บน ้าใหอ้ยูร่ะดบัท่ีเตม็อยูเ่สมอ 

การเตม็ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ในชีวติคริสเตียน) ก็เหมือนกบัการท่ีระแวดระวงัตรวจดูให้
เคร่ืองป๊ัมน ้า ป๊ัมน ้าให้เตม็ถงัเก็บน ้าอยูเ่สมอ! 

การเติมน ้าใหเ้ตม็ถงัคร้ังแรก ก็เหมือนกบัการท่ีเรากลบัใจใหม่ และเตม็ดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิในคร้ังแรก หลงัจากนั้นเราตอ้งเติมน ้าใหเ้ตม็ถงัอยูเ่สมอหลงัจากการใชน้ ้าออกไป 

ในชีวติจริงของผม การท่ีผมด าเนินชีวติให้ติดสนิทกบัพระเจา้ ดว้ยความเช่ือ เช่ือฟัง และวางใจ 
และยอมใหพ้ระวจนะของพระเจา้เติมลงในชีวิตทุกวนั ก็เปรียบเหมือนน ้าท่ีเพิ่มเขา้ไปในถงัฝ่ายวญิญาณ
ของผมอยูต่ลอดเวลา 

ผมจึงหวงัวา่ ทุกท่านท่ีนิยมการตามล่าหาพระวิญญาณจะหยดุวิง่ไปวิง่มาและนัง่ลงรับการเติม
ใหเ้ตม็ดว้ยพระวญิญาณดว้ยพระวจนะของพระเจา้และดว้ยการด าเนินชีวติตามพระวจนะนั้นดว้ยความ
เช่ือพึ่งในพระองคทุ์กวนัทุกเวลา เผือ่วา่ฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จะไดส้ าแดงออกมาผา่นชีวติ
ของท่านอยา่งต่อเน่ือง และเต็มเป่ียม 

ดีไหมครับ? 
(เร่ือง “ตามล่า หาฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณ”, ตีพิมพใ์นหนงัสือพระคริสตธ์รรมประทีป) 

ปรับปรุงใหม่ 23 พฤษภาคม 2009 
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ประวตัิกำรรับใช้อดีต 

1. ประธานชมรมคริสเตียน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. ประธานชมรม สาราณียกร ศาสนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3. เลขาธิการยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
4. เลขาธิการและประธานกรรมการประสานงานคริสตจกัร โปรเตสแตนทแ์ห่งประเทศไทย 
5. เลขาธิการและท่ีปรึกษาสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั 
6. ผูก่้อตั้ง ผูป้กครอง และประธานธรรมกิจคริสตจกัรนิมิตใหม่ 
7. ประธานสหคริสตจกัรแบ๊บติสตใ์นประเทศไทย 
8. ประธานชมรมโรงเรียนสอนภาษาทัว่ประเทศ 
9. อนุกรรมาธิการ ศาสนา จริยธรรม ศิลปวฒันธรรมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
10. อาจารยโ์รงเรียนพระคริสตธรรมศาสนศาสตร์แบบ๊ติสต ์ และโรงเรียนพระคริสตธรรม

กรุงเทพฯ 
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ประวตัิกำรรับใช้ปัจจุบัน 

1. ประธานสหคริสตจกัรแบ๊บติสตใ์นประเทศไทย 
2. ประธานมูลนิธิคริสตจกัรคณะแบบ๊ติสต์ 
3. ประธานร่วมคณะกรรมการประสานงานคริสตจกัรโปรเตสแตนทแ์ห่งประเทศไทย 
4. อุปนายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั 
5. อุปนายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
6. ประธานชมรมศิษยเ์ก่าสถาบนัฮกักยั 
7. รองประธานกรรมการอ านวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย 
8. ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย 
9. ศิษยาภิบาลคริสตจกัรแห่งความสุข 
10. ผูอ้  านวนการ “ส่ือเพื่อชีวติ” ผลิตรายการโทรทศัน์ “ค าตอบชีวิต” (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท) และ 

คริสตจกัรในบา้น” (ช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพนัธ์) 
11. ผูอ้  านวยการศูนยร์วมนกัศึกษาแบบ๊ติสต์ 
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“...แต่ส่วนข้ำพเจ้ำและครอบครัวของข้ำพเจ้ำเรำจะปรนนิบตัิพระ
เจ้ำ” 

โยชูวำ 24:15 


