
คุณพ่อยอแซฟ เฉลมิ กจิมงคล 
คุณพอ่ยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล อาย ุ 63 ปี บวชมาแลว้ 36 ปี ทาํงานท่ีสภาพระสังฆราช ในตาํแหน่ง  ‚รอง

เลขาธิการ‛ สภาพระสังฆราชมานาน 10 ปีเศษ (ค.ศ. 1997-2007) ต่อจากคุณพอ่จาํเนียร สันติสุขนิรันดร์ 
(สมยันั้น) ฉลองชีวติสงฆเ์ม่ือ ค .ศ. 1997 ลูกศิษยท์าํหนงัสือใหเ้ล่มใหญ่ พร้อมประวติัและขอ้เขียนน่าอ่าน และยงัมี
หนงัสือรวบรวมบทความอีกเล่มหน่ึง ช่ือ มีชีวติท่ีแตกต่าง เป็นงานอดิเรก เล่มท่ีสองกาํลงัตามมา ‚เร็วๆ น้ี‛ 

บดัน้ีคุณพอ่ไดรั้บเสียงเรียก ‚กลบับา้นจนัทน์‛ และคุณพอ่ยอห์น บปัติสต์ พิพฒัน์ รุ่งเรืองกนกกุล อาย ุ 48 ปี 
คณะรอยแผลศกัด์ิสิทธ์ิฯ มารับหนา้ท่ีต่อตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 2007 

วนัท่ีพดูคุยกนันั้นในหอ้งทาํงานชั้นสอง คุณพอ่ก็ยงัวุน่กบังานเอกสารบนโตะ๊ สายโทรศพัทท่ี์เขา้มา ทั้ง
ทาํงานและเคลียร์งานไปดว้ย ผมร้องเพลงเบาๆ เพื่อใหเ้ข้ าบรรยากาศ ‚เก็บเส้ือผา้ยดัใส่กระเป๋า ลาแลว้หนอบา้นเก่า 
สิบปีท่ีผา่นมา‛ 

‚เพื่อนสงฆ‛์ จึงขอพดูคุยกบัคุณพอ่เพื่อแบ่งปันความคิดและความรู้สึก ในฐานะผูป้ระสานงานในสภา
พระสังฆราชฯ ตลอดเวลาท่ีไดพ้ดูคุย ผสมดว้ยเสียงหวัเราะ 

‚ก่อนท่ีจะเขา้มารับหนา้ท่ีน้ี รู้สึก ‘งง!’ เพราะไม่ไดรู้้เร่ืองงานเก่ียวกบัหนา้ท่ีตรงน้ีเลย แต่เม่ือพระคุณเจา้
เทียนชยั สมานจิต มาบอกวา่อยากใหม้าช่วยงานตรงน้ี ผมก็ตอบพระคุณเจา้วา่ ‚ยนิดี‛ เพราะผมเคยสัญญาท่ีจะนบ
นอบเช่ือฟังอยูแ่ลว้ พระคุณเจา้ใหท้าํอะไรก็ยนิดี หลงัจากนั้นก็นัง่นึกวา่ ‚พระเป็นเจา้มีแผนการใหเ้ราทาํอะไรแน่ๆ 
เพราะเราก็ไดรั้บการอบรมมาแลว้วา่นํ้าพระทยัของพระเป็นเจา้ผา่นทางผูใ้หญ่เสมอ .. เพียงแต่เราไม่เขา้ใจ‛ 

‚เม่ือมารับหนา้ท่ีต่อจากท่านจาํเนียร ท่านก็พยายามมอบหมายงาน ช้ีแนะเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีไม่ก่ีคาํเหมือนกบัเรา
รู้แลว้ เราก็งงเพราะไม่มีพื้นฐานเลย  แต่พอดีวา่ยงัมีเซอร์เซเวยีร์ โรซาพิทกัษ ์คนเก่าทาํงานมานานอยู ่และมีซิสเตอร์
ดรุณี ศรีประมงค ์เพิ่งมาใหม่ ก็ทาํใหไ้ม่หนกันกั‛ 

‚คุณสมบติัของพระสงฆท่ี์จะมาทาํหนา้ท่ีน้ี น่าจะมีอาวโุสสักหน่อย มีท่าทีชอบเรียนรู้ เร่ืองภาษาก็ตอ้ง
ส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ มิฉะนั้นก็ตอ้งขอใหค้นอ่ืนช่วย อาจจะไม่ค่อยสะดวกนกั‛ 

‚ผมเองก็สนใจเร่ืองภาษาอยูบ่า้ง รู้แบบพอใชง้านได ้ก็ภาษาไทยน่ีแหละ (หวัเราะ) องักฤษ ส่วนภาษาอ่ืนก็
ไดพ้อเป็นพื้น เช่น ฝร่ังเศส ละติน เวยีดนาม อิตาเลียน ซ่ึงไม่ลึกซ้ึงนกันะ ออ้ ...อีสานอุบลดว้ย เพราะมีเพื่อนอุ บล
หลายคนสมยัเป็นเณรปีนงั และก็จีนแตจ๋ิ้วก็พอพดูฟังรู้เร่ือง เพราะเคยเป็นเจา้วดัศรีราชา‛ 

หนา้ท่ีหลกัคือเป็นผูป้ระสานงานกบัผูใ้หญ่ บรรดาพระสังฆราชในสภาฯ และหน่วยงานต่างๆ และลงมา
ระดบัสังฆมณฑล ประสานเพื่อขอความร่วมมือหลายอยา่ง ควรจะมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีพอสมควร 

บุคคลท่ีไดรั้บหนา้ท่ีน้ีมีนอ้ยคนนกั และถือวา่เป็นโอกาสดีท่ีจะไดรั้บรู้เร่ืองราว  ‚วงใน‛ อยา่งท่ีพระสงฆ์
ธรรมดาทัว่ไปไม่รู้ ส่วนท่ีรู้อาจจะเป็นเพียงผวิๆ ขอ้สรุปเรียบร้อยแลว้ และสาํหรับบางคนก็เป็นประสบการณ์ท่ีเตรียม
ไวส้าํหรับบนัไดขั้นนต่อไป ซ่ึงไม่มีใครทราบได ้มีแต่พดูๆ กนัไป ส่วนคนท่ีรู้จริงๆ กลบั ‚ตอ้งเงียบ!‛ 

ตลอดเวลาท่ีมาอยูต่รงน้ี มีเหตุการณ์สาํคญัๆ คือ จดัประชุมเอฟเอบีซี . คร้ังท่ี 8 (FABC) พร้อมกบัการจดั
ฉลองปีปีติมหาการุญ ค .ศ. 2000 ซ่ึงถือวา่ยิง่ใหญ่และสาํคญัมาก เน่ืองจากเราฉลองตน้ปีดว้ย เลยกลายเป็นแบบอยา่ง



ใหก้บัหลายประเทศในปีนั้น และการจดัทาํเร่ืองแผนทิศทางงานอภิบาล ค .ศ. 2000-2010 ซ่ึงก่อนหนา้นั้นก็มีอยูก่่อน
แลว้ท่ีประชุมท่ีหวัหิน แต่การจดัทาํแผนทิศทาง 10 ปี คร้ังน้ี มีขบวนการ ขั้นตอน และเนน้การมีส่วนร่วมในทุกระดบั 
แมจ้ะยาก แต่ก็ไดรั้บความร่วมมือดีมาก นอกนั้นก็ยงัมีการร่วมเป็นเจา้ภาพจดั ‚เอเอม็ซี 2006‛ 

คุณพอ่เฉลิมเป็นลูกหวัปี คนโตสุด มีนอ้งๆ อีก 11 คน ตายไปเม่ือเล็กๆ 2 คน มีนอ้งๆ เป็นนกับวช คือ ซิ
สเตอร์วนัทนา กิจมงคล อธิการเจา้คณะพระกุมารเยซู บราเดอร์ชยัพร กิจมงคล อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรว ี
นครสวรรค ์และคุณพอ่เศกสม กิจมงค พระสงฆส์ังฆมณฑลจนัทบุรี เจา้อาวาสวดัขลุง และนอ้งชายอีก 2 คน เคยเขา้
บา้นเณรฟรังซิสเซเวยีร์ เป็นบราเดอร์ท่ีหวัไผ ่คุณพอ่ไดแ้บ่งปันความรู้สึกวา่ ‚ก็ตอ้งขอบคุณพระท่ีโปรดใหมี้นอ้งๆ 
ไปเป็นนกับวช ความจริงความศรัทธาท่ีไดรั้บในครอบครัวก็มาจากทางแม่และยาย เ ม่ือผมตดัสินใจเขา้บา้นเณรตอน
เล็ก พอ่แม่ก็ไม่ขดัขอ้งอะไร ทั้งๆ ท่ีเป็นคนโตสุด ซ่ึงตอ้งช่วยพอ่แม่และนอ้งๆ แต่ท่านก็ใจกวา้ง มีแต่สนบัสนุน‛ 
เพื่อนพระสงฆท่ี์บวชดว้ยกนั ของกรุงเทพฯ มีคุณพอ่สวสัด์ิ พงษห์วา่น (เสียชีวติแลว้) คุณพอ่ชวลิต กิจเจริญ และของ
ท่าแร่ฯ คุณพ่อตรรกวทิย ์เวยีรชยั (เสียชีวติแลว้) 

งานอดิเรกท่ีหลายคนทราบคือ สะสมไมก้างเขน และเก็บเป็นกล่องพร้อมท่ีจะยกไปแสดงไดท้นัที 
‚เม่ือ ค .ศ. 1983 ช่วงท่ีเป็นจิตตาภิบาลทีมประสานงาน วายซีเอส . เอเชีย ขณะท่ีไดไ้ปเยีย่มกลุ่มวายซีเอสท่ี

เกาหลี ไปชมพิพิธภณัฑข์องพระสังฆราชช าวเกาหลีองคแ์รก ไดเ้ห็นหลายอยา่ง รวมทั้งกางเขน 10 กวา่อนัท่ีเรียงอยู ่
ก็เลยทาํใหเ้กิดความคิดวา่ กางเขนตอ้งมีหลายชนิดแน่เลย จึงเร่ิมสะสมมา ถึงวนัน้ี ก็มีประมาณกวา่ 1,200 อนั มีคนรู้ก็
นาํมามอบให้  มีคร้ังหน่ึงซิสเตอร์อารามคาร์แมล เขามอบใหก้วา่ 20 อนั ดีมากเลย เพราะเขาซ่อมสายประคาํเก่า และ
เปล่ียนกางเขนใหม่ และเก็บกางเขนเก่าไว ้ไม่รู้จะทาํอยา่งไร จะทิ้งก็ไม่กลา้ เลยนาํมามอบให ้โชคดีจงัเลย ของเก่าซะ
ดว้ย หายาก!‛ 

‚ความคิดจากการสะสมกางเขนก็คือ กางเขนคือความทุกขย์ากลาํบาก พระสงฆเ์ราอยูก่บัสัตบุรุษ ตอ้งมีชีวติ
ร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเขา ตอ้งพร้อมท่ีจะร่วมแบกกางเขนของสัตบุรุษท่ีมีจาํนวนอยูม่ากมาย‛ 

คุณพอ่เฉลิมไปไหนมาไหนมีแต่ลูกศิษยท่ี์รู้จกัทกัทาย ‚พอ่เหลิม‛ มากมายทัว่ประเทศ ทั้งชายและหญิง และ
หลายคนก็มีอาชีพการงานดีๆ คุณพอ่ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ ‚ก็เพราะสมยัก่อน พระคุณเจา้เทียนชยัใหโ้อกา สลอยตวัทาํงาน
เยาวชน และงานวายซีเอส. งานคาํสอน ไดมี้โอกาสไปอบรมตามวดัทั้งในและนอกสังฆมณฑล ทางโรงเรียนก็เชิญไป
อบรมสัมมนา เยาวชน นกัเรียน ท่ีโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟฯ ซางตาครู้ส มาแตร์เดอี ฯลฯ ทั้งปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ
นกัเรียน ซ่ึงก็มีหลายแห่ง ทั้งนกัเรียนคริสตแ์ละพุทธ ดงันั้น จึงไดมี้โอกาสรู้จกันกัเรียนมากเพราะก็ทาํอยูห่ลายปี‛ 
ท่ีผา่นมา 3-4 ปีน้ี เม่ือตาํแหน่งพระสังฆราชวา่งลงหลายสังฆมณฑล ช่ือ ‚คุณพอ่เฉลิม กิจมงคล ‛ ดงัข้ึนเป็นระยะๆ 
เพราะตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบอยูเ่วลาน้ี มี 2 องค ์นาํร่องไปแลว้ แมน้จะมีรายช่ือคุณพอ่อ่ืนบา้งก็ตาม 
ผา่นมาหลายสังฆมณฑล ตั้งแต่สังฆมณฑลอุบลฯ โคราช นครสวรรค ์จนกลายเป็น  ‚ตวัล่อ‛และล่าสุดก็สังฆมณฑล
จนัทบุรี ผมก็เลยถือโอกาสป้อนคาํถามปิดทา้ยวา่ 

‚ถา้ไดเ้ป็นพระสังฆราช คุณพอ่คิดอยา่งไร?‛ 
คุณพอ่เฉลิมหวัเราะเสียงร่วน พลางเอามือประสานและพาดไปดา้นหลงั 
‚ไม่คิด และขอไม่พดูอะไรทั้งนั้น เพราะไม่รู้จริงๆ อยา่พดูเร่ืองน้ีกนัดีกวา่นอ้ !....ฮิฮิฮิ..‛ 



คุณพอ่เฉลิมบวชเพียงคนเดียวในสังฆมณฑล ท่ีวดัจนัทบุรี เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม ค.ศ. 1972 คติพจน์วนับวช ‚เราเป็น
คนรับใชท่ี้ไม่มีประโยชน์อะไร เราทาํตามหนา้ท่ีเท่านั้น‛ 


