
คุณพ่อ เปโตร สมัคร    เจง็สืบสันต์ 
 

สุภาพบุรุษสูงสง่า เรียบร้อยทั้งค  าพดู การแต่งกาย และความประพฤติ จนเพื่อนๆ ถือวา่เป็น “ครูเณร”ประจ า
รุ่น ชีวติไม่เคยตอ้งลม้ลุกคลุกคลาน หรือหวัหกกน้ขวดิใหต้วัเองตอ้งเจบ็ตวั หรือใหค้นอ่ืนตอ้งเป็นห่วง เหมือนกบัวา่ 
ชีวติเกิดมาเพื่อเป็น “คุณพอ่โดยเฉพาะ” 

คุณพอ่เปโตร สมคัร เจง็สืบสันต ์เกิดวนัท่ี 30 กรกฎาคม ค.ศ.1938 ท่ีศาลาแดง สีลม กรุงเทพฯ รับศีลลา้งบาป
ท่ีวดัแม่พระลูกประค า กาลหวา่ร์ เป็นบุตรของยอแซฟ จ่าง แซ่เจง็ และมาร์การีตา กี แซ่อ้ึง มีพี่นอ้งทั้งหมด 7 คน ชาย 
6 คน หญิง 1 คน คุณพอ่เป็นคนท่ี 2 เม่ืออาย ุ5 ขวบ ครอบครัวยา้ยไปอยูท่ี่ศรีราชา จ.ชลบุรี 
การศึกษา 

เรียนท่ีโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นเตรีย มประถม ถึงชั้น ม .3 เขา้เป็นเณรท่ีบา้นเณรพระหฤทยั ศรี
ราชา เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ.1954 ไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนอสัสัมชญั ศรีราชา ชั้น ม .3-ม.6 จากนั้นเรียนภาษาลาติน 
องักฤษ และฝร่ังเศสนิดหน่อย ฝึกสอนท่ีโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ถึง ค .ศ.1961 

ไปศึกษาต่อท่ีบา้นเณรใหญ่ General College ปีนงั มาเลเซีย วนัท่ี 8 มกราคม ค .ศ.1962 การเรียนท่ีบา้นเณร
ใหญ่ มีความยากล าบาก เพราะใชภ้าษาลาตินใน 2-3 ปีแรก จากนั้นบางวชิาก็ใชภ้าษาองักฤษ ตอ้งอาศยัคุณพอ่จ าเนียร 
กิจเจริญ และคุณพอ่สนดั วจิิตรวงศ ์ช่วยทบทวนให ้การเรียนท่ีบา้นเณรใหญ่ 6 ปี ก็พอไปได ้สอบไม่ตก เรียนปรัชญา 
2 ปี เทวศาสตร์ 4 ปี และวชิาอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับชีวติสงฆ์ 

เวลาปิดเทอมใหญ่ สองหรือสามปีแรกยงัไม่ไดก้ลบับา้นท่ีเมืองไทย คุณพอ่อธิการใหไ้ปฝึกงานตามวดั ผม
ไปอยูก่บัคุณพอ่นาไบท่ีวดับาตู กาย  า เป็นวดัเล็กๆ ห่างจากปีนงัไกลใชไ้ด ้ช่วยคุณพอ่สอนค าสอนบา้ง จดัวดับา้ง ช่วย
ขบัรถบา้ง เป็นประสบการณ์ชีวติอยา่งหน่ึง หลงัจากนั้นก็ไดก้ลบัเมืองไทยทุกปี 

หลงัจากจบการศึกษาท่ีบา้นเณรใหญ่ปีนงัแลว้ ไดบ้วชเป็นพระสงฆว์นัท่ี 31 ธนัวาคม ค .ศ.1967 ท่ีวดัพระ
หฤทยั ศรีราชา โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร์ สงวน สุวรรณศรี 
ประสบการณ์ชีวติในบา้นเณรใหญ่ปีนงัคือ 

มีความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน รู้จกับงัคบัตวัเองใหท้  าตามระเบียบวนิยั วนัพุธเป็นวนัหยดุเรียน ไปพกัผอ่น
นอกบา้นเณร บา้นเณรมีบา้นพกัตากอากาศอยูบ่นเนินเขา อยูห่่างจากบา้นเณรราว 2 ก.ม. หรือมากกวา่นั้นนิดหน่อย 
ส่วนใหญ่ก็ไปอยูบ่า้นพกัตากอากาศ บา้งก็เขา้ไปในเมืองซ้ือของท่ีจ าเป็น บา้งก็ไปเท่ียวสวนพฤกษชาติ บา้งก็ไปหาผึ้ง
มาเล้ียง หรือไปตีผึ้งหลวง บา้งก็ไปวา่ยน ้า หรืองมหอยแมลงภู่มาตม้กิน บา้งก็เยบ็หนงัสือ เพราะต าราเรียนบางเล่มยงั
ไม่ไดเ้ยบ็ อาจจะเป็นเพราะเพื่อป ระหยดัค่าใชจ่้าย และใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกงานไปในตวั บา้งก็เขา้หอ้งมืด ลา้ง
ฟิลม์ถ่ายรูปเอง อดัรูปเอง บา้งก็ท างานช่างไม ้ต่อตู ้ต่อโตะ๊ ฯลฯ เอาไวใ้ชเ้องท่ีบา้นตากอากาศ หรือเอากลบัมาใชท่ี้
บา้นเณร 
ส่ิงท่ีประทบัใจคือ 

คุณพอ่อธิการและคณาจารยเ์ป็นกนัเองกบัพวกเณร บริการดี บางองคล์งมาเล่นกีฬากบัพวกเณร ดา้น
พิธีกรรมก็เตรียมดี บทเพลง บทสวด ก็ท าพร้อมเพรียงกนัดี ชวนศรัทธา บรรยากาศในบา้นเณรสงบ ร่มร่ืนดี มีตน้อนั



เซน่า (ประดู่ชนิดหน่ึง) ใหญ่ๆ เก่าแก่มากมาย เม่ือถึงฤดูออกดอก ก็ออกเกือบพร้อมๆ กนั เตม็ตน้เหลืองไปหมด ส่ง
กล่ินหอมอบอวลไปทัว่บริเวณนั้น ช่ืนใจจริงๆ 
ขอ้คิด ขอ้เตือนใจ ส าหรับพระสงฆ์ 

ขอใหพ้ระสงฆแ์ต่ละองคฟ้ื์นฟูพระคุณของพระซ่ึงอยูใ่นตวัเอง อาศยัการปกมือ (2 ทม. 1,6) 
ขอใหพ้ระสงฆแ์ต่ละองคไ์ดรั้บประสบการณ์แห่งความปีติยนิดี ท่ีไดถ้วายตวัทั้งครบแด่พระคริสตเจา้ ดว้ย

ความเร่าร้อนอีกคร้ังหน่ึง สานุศิษยท์ั้งหลายของพระคริสตเจา้ ตอ้งภาวนาและสรรเสริญพระเป็นเจา้อยา่งบากบัน่
มัน่คงตลอดไป (กจ. 2, 42-47) 

ใหส้านุศิษยทุ์กคนถวายตนเองเป็นบูชาทรงชีวติท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และสบพระทยัพระเป็นเจา้ (รม. 12, 1) 
เป็นสักขีพยานยนืยนัถึงพระคริสตเจา้ทัว่ไปในโลก และใหค้  าตอบแก่ผูท่ี้แสวงหาค าช้ีแจงเก่ียวกบัเร่ือง

ความหวงัในชีวตินิรันดร ซ่ึงอยูใ่นจิตใจของเรา (1 ปต. 3, 15) 
ประสบการณ์ชีวติสงฆ ์

วนัเวลาท่ีผา่นไป หนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ ทั้งสถานท่ี ผูค้น และการงาน แต่ละยา่งกา้ว ในใจลึกๆ กบั
ความรู้สึกในฐานะสงฆ ์นายชุมพาบาล 

“ทุกวดัก็มีทั้งประทบัใจและไม่ประทบัใจ ส่ิงท่ีประทบัใจคือ ความเสียสละ ความร่วมมือของสัตบุรุษ ไดเ้ห็น
ความศรัทธาของสัตบุรุษดีข้ึน ฯลฯ ส่ิงท่ีไม่ประทบัใจคือ เห็นสัตบุรุษบางคนไม่เสียสละ ไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่
ศรัทธา ฯลฯ” 
ชีวติไม่เคยรู้สึกทอ้ 

ในชีวติสงฆไ์ม่เคยรู้สึกทอ้แท ้และไม่เคยรู้สึกหมดหวงั เม่ือเป็นขา้รับใชข้องพระเป็นเจา้แลว้ ก็ตอ้งพยายาม
ท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด ถวายบูชามิสซา สวดภาวนาใหส้ม ่าเสมอ ก็มีพลงัดีในการท าหนา้ท่ีต่างๆ มีความวางใจในความ
ช่วยเหลือของพระเป็นเจา้ พระองคมี์พระทยัดี และมีพระเมตตาหาท่ีสุดมิได ้

เวลาอยูต่ามวดัก็รู้สึกมีภาระหนกัหน่อย เวลามาเป็นจิตตาภิบาลซิสเตอร์ “คณะรักกางเขนแห่งจนัทบุรี” รู้สึก
สบายข้ึน เพราะไม่ตอ้งรับผดิชอบเร่ืองต่างๆ เหมือนอยูต่ามวดั  
ส่ิงทา้ทายพระสงฆว์นัน้ี 

ส่ิงทา้ทายพระสงฆทุ์กวนัน้ีคือ ท าอยา่งไรใหส้ัตบุรุษรักษาความเช่ือ ความศรัทธาไวใ้หม้ัน่คง ท าอยา่งไรให้
เด็กและเยาวชนไม่ปล่อยตวัไปตามกระแสสังคม พระสงฆทุ์กวนัน้ีตอ้งพยายามเรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารต่างๆ 
เป็นตน้ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  

ขอใหพ้ระสงฆทุ์กองคคิ์ดถึงเกียรติและศกัด์ิศรีท่ีเราไดรั้บจากพระเยซูคริสตเจา้ พยายา มด าเนินชีวติตามจิต
ตารมณ์พระวรสาร ฤทธ์ิกุศล ความบริสุทธ์ิ ความนบนอบ และความยากจน ถือโดยเคร่งครัด จะไดก้า้วหนา้ในความ
ศกัด์ิสิทธ์ิมากยิง่ข้ึน ท าตามค าสั่งของพระเยซูเจา้ท่ีวา่ “ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอยา่งสมบูรณ์ ดงัท่ีพระบิดาเจา้สวรรค์
ของท่านทรงความดีบริบูรณ์เถิด” (มธ. 5:48) 
สุขภาพ การออกก าลงักาย 



“สุขภาพยงัแขง็แรงดีพอสมควร มีความดนัสูงนิดหน่อย ทานยาควบคุมไว ้อยา่งอ่ืนก็ปกติ ออกก าลงักาย
เกือบทุกวนั โดยวิง่เหยาะๆ 10-20 นาที ร าตะบองบา้งเท่านั้น 
ขอใหเ้พื่อนสงฆทุ์กท่านมีความสุข มีพลานามยัสมบูรณ์ 
หนา้ท่ีสงฆ ์

พระสังฆราชมอบหมายใหไ้ปเป็นผูช่้วยเจา้อาวาสท่ีอาสนวหิารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จนัทบุรี ตั้ง
วนัท่ี 10 มกราคม ค.ศ.1968/2511 ถึงวนัท่ี 5 มกราคม ค.ศ.1973 

เจา้อาวาสร่วมกบัคุณพอ่เพิ่มศกัด์ิ เสรีรักษ ์ดูแลวดันกับุญเปาโลกลบัใจ ปากน ้า ระยอง วดันอ้ยอสัสัมชญั 
ระยอง ปัจจุบนัเป็ นวดัแม่พระนิจจานุเคราะห์ บา้นมาบตาพุด (วดัแม่พระลูกประค า สัตหีบ ระยะหน่ึง ) วนัท่ี 27 
มกราคม ค.ศ.1973 ถึงวนัท่ี 23 พฤษภาคม ค.ศ.1977 

เจา้อาวาสวดัพระผูไ้ถ่ เสาวภา อ .องครักษ ์จ .นครนายก ดูแลวดัพระคริสตประจกัษ ์บา้นเล่า วดันอ้ย
นครนายก ปัจจุบนัคือวดัมารดาพระศาสนจกัร วนัท่ี 27 พฤษภาคม ค.ศ.1977 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม ค.ศ.1983 

เจา้อาวาสวดันกับุญฟิลิปและยากอบ หวัไผ ่อ .พานทอง จ .ชลบุรี วนัท่ี 15 มกราคม ค .ศ.1983 ถึงวนัท่ี 27 
พฤษภาคม ค.ศ.1990 

เจา้อาวาสวดัเซนตป์อล แปดร้ิว อ .เมือง จ .ฉะเชิงเทรา วนัท่ี 28 พฤษภาคม ค .ศ.1990 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
ค.ศ.1995 

เจา้อาวาสวดันกับุญยอแซฟกรรมกร อ .ท่าใหม่ จ .จนัทบุรี ดูแลวดันกับุญฟรังซิสเซเวยีร์ ท่าศาลา (เตาหมอ้)  
อ.ท่าใหม่ และวดัแม่พระถวายองคใ์นพระวหิาร มูซู ต .ชากไทย อ .เขาคิชฌกฏู จ .จนัทบุรี วนัท่ี 29 พฤษภาคม ค .ศ.
1995 ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม ค.ศ.2000 

จิตตาภิบาลซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจนัทบุรี ท่ีอารามฟาติมา ต .จนัทนิมิต อ .เมือง จ .จนัทบุรี วนัท่ี 7 
มิถุนายน ค.ศ.2000-ปัจจุบนั (2011) 

เพื่อนพระสงฆรุ่์นเดียวกนัท่ียงัอยูเ่วลาน้ีคือ คุณพอ่เปโตร บญัชา ศรีประมงค ์คุณพอ่ซิลวโีน สนดั วจิิตรวงศ ์
และคุณพอ่ยอแซฟ สมศกัด์ิ ธิราศกัด์ิ 

คติธรรมในการด าเนินชีวติคือ “ลงมือท ำดีกว่ำพูด” “ผูใ้ดจะข้ึนไปบนภูเขาของพระเจา้ คือผูท่ี้มีมือสะอาด
และใจบริสุทธ์ิ” (สดด: 24, 3-4) 
 
 


