
คุณพ่อ เปโตร แสวง  สามิภกัดิ์ 
 
ฤกษง์ามยามเชา้ วนัเสาร์ท่ี 4 กรกฎาคม ผูค้นมากมายทยอยกนัไปร่วมพิธีอภิเษกพระคุณเจา้ซิลวโีอ สิริพงษ ์

จรัสศรี เป็นพระสังฆราช มีคนเกือบๆ หม่ืนคนท่ีมาร่วมงานในวนันั้น ก่อนงานวนันั้นผมปลีกวเิวกเขา้หอ้งพกั
หมายเลข 103 คุณพอ่แสวง สามิภกัด ์เพื่อพดูคุย เพราะรอเวลาน้ี มานานแลว้ เพื่อ “เพื่อนสงฆ”์ ไดส้ัมภาษณ์คนท่ียิง่
กวา่แมว 9 ชีวติ แต่น่ี 13 ชีวติแลว้ และเช่ือวา่พี่นอ้งพระสงฆไ์ม่ผดิหวงักบัเร่ืองราวท่ีเล่าผา่นคาํพดูแต่ละคน โดยท่ีมี
สัญญาใจกบัใครบางคนไวว้า่ “จะไม่ขีดเขียน” เด็ดขาด พอเปิดประตูเขา้ไปก็เห็นห้ิงวางหนงัสือ ตั้งเ ป็นแผงและ
กาํแพงกั้นหอ้งและกั้นสายตาเป็นสัดส่วน แมจ้ะดูคบัแคบ แต่สาํหรับส่ิงท่ีรักและหวงแหนท่ีไดเ้ก็บรักษาไว ้ก็เป็น
ความสุขใจ ของแต่ละช้ิน ภาพแต่ละภาพ หนงัสือแต่ละเล่ม สามารถบอกเล่าเร่ืองราวและท่ีมาไดอ้ยา่งยดืยาว และ
สามารถพดูคุยไดท้ั้งวนั รูปพระ รูปภาพ ทั้งรู ปกระดาษและรูป้ัน ทั้งขนาดกระจุ๋มกระจ๋ิม และเป็นช้ินสูงเป็นฟุตก็มี 
เปลือกหอยท่ีวางประดบัไวดู้หนาตาและแปลกๆ มากช้ิน และบางช้ินราคาสูงดว้ย ภาพท่ีผมเห็นและรู้สึกคุน้ตาคือ
ภาพพระคุณเจา้ยวง นิตโย เขา้กรอบวางอยูห่วันอน และภาพพิมพแ์จกในงานบวช 25 ปี เขา้กรอบแขวนอยู่ ท่ีผนงัตรง
ทางเขา้ออก “ผมขอเวลากินยาก่อนนะ” คุณพอ่นัง่แกะยาออกจากแคปซูลทีละเมด็ๆ และวางในฝาเล็กๆ เสร็จแลว้ก็ใส่
ฝ่ามือ คล่ีเพื่อนบั ม้ือนั้นกินยา 8 เมด็ และตามดว้ยนํ้าเยน็ แต่พอถามเร่ืองสุขภาพ เวลาน้ีผมไม่รู้สึกเจบ็ปวดอะไร ช่วง
น้ีรู้สึกดีกวา่แต่ก่อน เช็คเร่ือ งนํ้าตาลทุกวนั ทุกอยา่งก็ปกติ 80-90 ไม่รู้สึกวา่เป็นอะไร แต่หมอสั่งใหกิ้น เราก็ตอ้งเช่ือ
หมอ เพราะหมอรู้ดีกวา่เรา เราไม่รู้ เร่ืองน้ีเราไวใ้จตนเอง เป็นเร่ืองไม่ถูก ตอ้งไวใ้จหมอ เวลาน้ีไปพบหมอ 3 เดือน
คร้ัง ไปคร้ังหน่ึงพบ 3 หมอเลยเพราะเราอยูไ่กล คือโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง หมอธานินทร์ อินทรกาํธรชยั และ
โรคหวัใจ หมอบุญเสริฐ ชาติละออง ในท่ีสุดหลงัจากสรุปสุดทา้ย ... “แต่วา่ ยงัไงๆ ก็ตอ้งตาย!” 
ตัวตนและความคิด 

คุณพอ่ตดัผมสั้นเกรียนมานาน และดูเหมือนเป็นคนไม่ชอบพดูมากนกั แต่เม่ือไดพ้ดูคุยก็จะพบวา่ 
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา บางคร้ั งก็น่าภาคภูมิใจกบัอดีต แต่บางช่วงก็เป็นความเจบ็ปวด และเจบ็ป่วย เหมือนตายแลว้
เกิดใหม่ 

“ผมยดึมัน่ในความถูกตอ้ง แมไ้ม่ผดิ แต่ผมก็ไม่ควรทาํอะไรท่ีมนัเกินเลยไป นัน่คือการนบนอบ  
เราทาํตวัใหดี้ ใหพ้ระทรงเลือก ไม่ใช่เราเลือกพระ และผมคิดวา่ตั้งแต่วนัท่ีเราเขา้บา้นเณร ไม่ใช่วนัท่ีเราตดัสินใจบวช 
เวลานั้นประมาณ 10 ปี ผมเช่ือในพระญาณสอดส่องของพระเสมอ เช่ือวา่พระทรงดูแล  
ผมไม่เคยคิดจะออก ผมมัน่ใจตั้งแต่เป็นเณร และแมเ้ป็นพระสงฆ ์ผมก็มีความสุข  

ผมเป็นคนท่ีถา้อะไรถูกก็มัน่ใจ ผมตอ้งกลา้ยนืยนัในส่ิงท่ีผมคิด ไม่ใช่เถียงหรือไม่นบนอบ  หรือด้ือร้ัน เม่ือ
ถึงจุดหน่ึงท่ีใหต้อ้งนบนอบ ผมก็ทาํได ้เพราะผมเช่ือมัน่ในพระญาณสอดส่องท่ีคอยเอาใจใส่และคุม้ครองผมตลอด
มา ผมคิดอยา่งน้ี” 

 
 



รถยนต์กบัพระสงฆ์ และงานอภิบาล 
พระสงฆก์บัรถ และรถกบัอุบติัเหตุ เป็นของคู่กนั เพียงแต่วา่จะเกิดกบัใคร เม่ือไหร่เท่านั้น  

“ผมเคยขบัรถเกิดอุบติัเหตุทั้งหมด 13 คร้ัง เร่ืองเฉ่ียวเล็กๆ นอ้ย ไม่นบั แต่ไม่เคยขบัไปชนใคร ส่วนใหญ่เพราะหลบั
ใน ลงขา้งทาง คร้ังท่ีหนกัท่ีสุดสมยัอยูท่ี่เขาขาด จงัหวดัสระแกว้ ค .ศ.1980 กลบัจากเขา้เงียบท่ีศรีราชา ผมก็ขบัรถ
กลบัไปวดั พอดีเป็นช่วงซ่อมถนน ปิดซ่อมให้ รถวิง่เลนเดียว ผมจอดอยูแ่ละมีรถสิบลอ้วิง่มาชนดา้นหลงัรถผมอยา่ง
แรง และขา้งหนา้ก็เป็นรถสิบลอ้ รถผมเล็กๆ ถา้โดนอดัก็คงเขา้ไปอยูใ่ตร้ถสิบลอ้ ผมยงัมีสติจึงตดัสินใจหกัเบนหวั
ออกไปดา้นขวา แต่เห็นมีรถสิบลอ้วิง่สวนมา พอเห็นดงันั้น ผมจึงตดัสินใจเร่งเคร่ือง “เหยยีบสุด” เลยใหร้ถผมพน้
ทางไปลงขา้งทาง เรียกวา่รอดแบบเฉียดฉิว ถือวา่โชคดีพระช่วยผม มิฉะนั้น คงตายไปนานแลว้ เพราะแต่ละคร้ังก็ลง
ขา้งทาง พลิกหลายตลบ จนหลายคนท่ีมาดูนึกวา่ไม่รอดแลว้ 

ต่อมาเจา้ของรถสิบลอ้บรรทุกมนัสาํปะหลงัคนันั้น ก็กลายเป็นคนรู้จกักนัดี เป็นเพื่อนกนั ไดติ้ ดต่อซ้ือของ
กนัอีกนาน  ผา่นไปก็แวะไปกินกาแฟ ไปกินนํ้าชากนั เขาขอโทษ ผมไม่ไดถื้อสาอะไร ไม่มีใครอยากใหเ้กิด” 

เล่าเร่ืองเพื่อเป็นตวัอยา่งแค่น้ีก็คงพอนะ! 
เร่ืองป่วยผมไม่รู้ แล้วแต่หมอ 

“ตั้งแต่เล็กมาผมไม่เคยเขา้โรงพยาบาล คร้ังแรกและคร้ังเดียวก็ท่ีโรงพยาบาลเซนตห์ ลุยส์ ผมปวดหลงัมาก 
ไปหาหมอหลายคร้ัง หมอใหย้ามากิน ก็ยงัรู้สึกปวดอยู ่ยงัไม่หาย หมอบอกไม่เป็นอะไร จนกระทัง่ ค .ศ.1989 อยูท่ี่วดั 
ปวดหลงัมากปวดตลอดเวลา เชา้ เท่ียง เยน็” คนไม่เคยปวดหลงัคงไม่รู้หรอกวา่มนัทรมานแค่ไหน! 

“วนันั้นคุณพอ่สนดั วจิิตรวงศ ์ไปเยีย่ม เห็นผมปวดอยูอ่ยา่งน้ี ไม่ไหวแลว้ก็พาไปโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ 
วนัท่ี 13 เมษายน เสร็จสงกรานต ์แลว้บ่วยวนันั้นก็เลยเขา้กรุงเทพฯ หมอพยายามรักษาอยู ่ 3 เดือน ก็ยงัไม่เจอสาเหตุ 
ท่ีสุดหลานๆ ผมบอกวา่ทดลองไปหาหมอท่ีอ่ืนดูไหม?” 

“เพราะตอนนั้นไดข้่าววา่ท่ีโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์มีเคร่ืองเอกซ์เรยแ์บบสแกนทั้งตวัเรียกวา่ เอม็อาร์ไอ .
(MRI) ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีแพงมากและทนัสมยัท่ีสุดในเวลานั้น ตั้งใจจะไปและปรึกษาคุณหมอภาษิตดู คุณหมอก็หาทาง
ช่วย ส่งผมไปทาํสแกนทั้งตวัท่ีโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ พอทาํสแกน เสร็จก็รู้วา่เป็นมะเร็งจริง ท่ีเจอเพราะถา้เอกซ์เรย์
แบบธรรมดาจะไม่เจอ เพราะกระดูกสันหลงัมนับงัอยู ่คุณหมอท่ีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ก็ผา่ตดัไดเ้ลย และค่อยๆ ดี
ข้ึนเร่ือยมา ผมอยูท่ี่โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ตั้งแต่วนัท่ี 14 เมษายน ค .ศ.1989 ถึงปลายตุลาคม ค .ศ.1991 รวม 2 ปี 6 
เดือน เร่ิมลงจากเตียงมาทาํงานได ้ท่ีออกมาก็เพราะคุณแม่อธิการท่ีอารามคาร์แมลจนัทบุรี ขอใหไ้ปช่วยดูเร่ืองการ
ก่อสร้างอาราม วดันอ้ยท่ียงัไม่เสร็จ และตอ้งทาํใหท้นั ผมไปดูเร่ืองพระแท่น เร่ืองตกแต่งตน้ไม ้ฯลฯ ใชเ้วลา 2 เดือน 
เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ใชง้านเดือนมกราคมจนเรียบร้อย 
ตอนนั้นนึกวา่ยงัไงๆ คงตายแน่ๆ เพราะนอนไม่ได ้กินไม่ได ้มีแต่หนงัหุม้กระดูกจริงๆ ผมเขา้หอ้งนํ้า นัง่บนโถส้วม 
ลุกข้ึนไม่ได ้เพราะกน้มีแต่กระดูกและเขา้ไปในขอบชกัโครก นอ้งชายตอ้งอุม้ออกมา  
ใครๆ ก็นึกวา่ผมตายแน่ตอนนั้น มีคุณพอ่สนดั นอ้งๆ และหลานๆ ไ ปเฝ้ากนั ทางโรงพยาบาล พวกเซอร์ พวกหมอ 
พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีก็พยายามดูแลเอาใจใส่ผมอยา่งดีมากๆ ผมรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์มากๆ” 
 



ชีวติผมมีพ่อสองคน 
“ผมเคารพรักพระคุณเจา้ยวง นิตโย เหมือนพอ่คนท่ีสองของผม และเคยบอกท่านอยา่งน้ีและผมเองก็รู้สึก

เช่นนั้น และพยายามทาํตวัเป็นลูก ผมเคารพรักท่านมาก ถา้ไม่มีท่าน ผมคงไม่มีวนัน้ีแน่นอน 
ถา้จะใหพ้ดูถึงพระคุณท่ีพระคุณเจา้ยวงมีต่อผม... โอย้! พดูไม่หมดเพราะมากมายเหลือเกิน ท่านสอนผมหลายอยา่ง 
ผมก็ถือตามทุกอยา่งท่ีท่านสอน ผมเป็นคนเรียนไม่เก่ง และรู้ตวัดี สมยัท่ีไปเรียน ปีนงั มีคุณพอ่สนดัเป็นรุ่นพี่คอยติว 
และแนะนาํให ้จนสามารถเรียนได ้และผมสอบวชิาพระคมัภีร์ไดค้ะแนนดีจนอาจารยไ์ม่เช่ือ เรียกไปถาม ผมก็
อธิบายใหฟั้ง คุณพอ่สนดัเป็นคนเรียนเก่ง พดูชดัเจน แต่มกัจะหลบับ่อยๆ ในหอ้งเรียน แต่ถา้ถูกอาจารยถ์ามตรงไหน 
เร่ืองอะไร คุณพอ่สนดัตอบไดห้มด... เอากบัพอ่หนดัซิ!” 
เพื่อนๆ แต่ละคนในรุ่นเดียวกนัเป็นคนเรียนเก่ง คุณพอ่ชุมพา คูรัตน์ ไดไ้ปเรียนต่อท่ีกรุงโรม คุณพอ่สีลม ไชยเผอืก ก็
เรียนเก่ง 
ผู้ใหญ่ให้พกัหน่ึงปี 

ตอนนั้นเรียนอยูท่ี่ปีนงั อีกหน่ึงปีใกลจ้ะบวชแลว้ พระคุณเจา้ใหผ้มพกั ผมก็อยูก่รุงเทพ ฯ หางานทาํ ตอนนั้น
ไปสมคัรทาํงานท่ีเวิง้นครเกษม ตอนแรกเขาไม่รับ ผมบอก “ไม่รับไม่เป็นไร เอาอยา่งน้ีแลว้กนั เงินเดือนไม่เอา ผม
ทาํงานให ้ขอเพียงขา้วกินและมีท่ีนอนก็พอแลว้” เขาก็รับผมแบบเสียไม่ได.้.. แต่เช่ือไหม อยูไ่ดเ้ดือนเดียวเถา้แก่ก็เขา
ชอบผมแลว้ มิหนาํซํ้ าจะยกลู กสาวใหอี้กดว้ย ผมเป็นคนช่วยสั่งเคร่ืองป๊ัมนํ้ายีห่อ้ “ยากซีู” จากอเมริกาใหเ้ขา ไดเ้ป็น
ตวัแทนจาํหน่าย” 

คุณพอ่ไดเ้ล่าชีวติท่ีเหมือนกบัตอ้งการแสวงหา หรือตอ้งการคน้พบตวัเอง พยายามหลายส่ิงหลายอยา่งกบั
ชีวติวยัหนุ่ม 

“ผมชอบดูหนงั ไปดูตามโรงใหญ่ๆ ดูโปรแกรมหนงั วนัหยุ ดบางคร้ังดูตั้งแต่เชา้จนมืดทั้งวนั มีผูห้ญิงชอบ
ผมหลายคน ผมไปเท่ียวกบัผูห้ญิงท่ีเป็นญาติกนั ญาติๆ ผมก็รู้กนั แต่ตอนนั้นผมตอ้งการแสวงหาประสบการณ์
บางอยา่ง ผมยงัตอ้งการเป็นพระสงฆ ์ตอ้งการจะบวช ผมไม่ไดคิ้ดจะออก พอครบหน่ึงปี ผมไดป้ระสบการณ์มากมาย 
ผมกลบัไปเรียนต่ออีก 1 ปี แลว้ก็จบเทวศาสตร์ และกลบัประเทศไทยมาบวช” 
พระสงฆ์องค์สุดท้ายทีพ่ระคุณเจ้าสงวนบวชให้ 

พระคุณเจา้สงวน สุวรรณศรี ไดบ้วชใหผ้มวนัท่ี 13 พฤษภาคม ค .ศ.1969 เป็นรุ่นสุดทา้ยและเป็นคนสุดทา้ย
สมยัของพระคุณเจา้ ผมบวชชา้กวา่เพื่อนๆ 3 ปี และบวชคนเดียว 

ในวนับวชผมไดพ้ดูกบัพระคุณเจา้วา่ “...ผมจะเป็นเพื่อนของพระคุณเจา้ครับ เพราะผมทราบดีวา่คนท่ีเป็น
พระสังฆราช มกัจะไม่มีเพื่อน ดงันั้น ผมจะเป็นเพื่อนของพระคุณเจา้ครับ” 

“เม่ือพดูถึงคาํน้ีพระคุณเจา้อ้ึงไป” 
แต่วนันั้นผมสังเกตวา่ พอคุณพอ่แสวงพดูคาํน้ีออกมา นํ้าเสียงสะดุด สังเกตเ ห็นเบา้ตามีนํ้าคลอ พยายามท่ีจะ

พดูต่อดว้ยนํ้าเสียงสั่นๆ 
“ผมจะเป็นเพื่อนพระคุณเจา้จนตาย....” 



คาํพดูน้ีมีอะไรมาคํ้าคอ นํ้าตาเร่ิมคลออยูใ่นเบา้ตาลูกผูช้ายผมเกรียน และเม่ือพระคุณเจา้ป่วยช่วงสุดทา้ย ผม
ก็ไดท้าํตามท่ีพดูไว ้ไดดู้แลรับใชพ้ระคุณเจา้จนกระทัง่ท่านส้ินใจ วนั สุดทา้ยท่ีทาํพิธีปลงศพท่าน ผมก็ดูแลจน
เรียบร้อย 

พระคุณเจา้สงวน สุวรรณศรี มรณภาพอยา่งสงบวนัท่ี 24 กรกฎาคม ค .ศ.1983 และบรรจุศพท่ีวดัพระผูไ้ถ่ 
เสาวภา นครนายก 

ผมไม่ไดโ้กรธเกลียดใคร แต่ยดึหลกัวา่ “ถา้อะไรท่ีไม่ถูกตอ้ง ก็จะไม่ยอมและ...จนตลอด ไม่วา่ใครก็ตาม ....
ผมก็บอกกบัพระคุณเจา้วา่ ผมไม่ไดเ้ถียงนะ ผมเพียงแต่ยนืยนัในส่ิงท่ีผมเช่ือมัน่เท่านั้น” 
พดูกนัชดัๆ ก็คือ “ยอมหกัไม่ยอมงอ!” 

แต่พระคุณเจา้ยวงสอนผมมากกวา่นั้น คร้ังหน่ึงผมไดคุ้ยกบัท่านถึงเร่ืองต่างๆ ของผม พระคุณเจา้ฟังและ
สุดทา้ยท่านพดูกบัผมวา่ “เธอยงัถือวา่พอ่เป็นพอ่ของเธอหรือเปล่า? ถา้ยงันบัถือพอ่ก็ตอ้งเช่ือฟังส่ิงท่ีพอ่บอก ตอ้งทาํ
อยา่งท่ีพอ่บอก!” 

ท่านรู้จกันิสัยของผมดี และพดูแบบเด็ดขาดกบัผมๆ ก็จาํมาตลอด และยงัมีอีกหลายเร่ือง 
“ส่ิงท่ีท่านยวงสอนผม ผมจึงยดึถือเสมอ!” 

ในชีวติผมไดรั้บคาํสอนและประสบการณ์มากมายจากท่านยวง พู ดไปก็ไม่หมด และผมถือมาตลอดชีวติ คร้ัง
หน่ึงก่อนท่ีผมจะบวช ท่านยวงไดพ้ดูกบัผมวา่ ถา้ทางน้ีมีปัญหาบวชไม่ได ้ถา้เอง็อยากจะยา้ยมามิสซงักรุงเทพฯ พอ่ก็
ยนิดีรับ และผมก็เรียนกบัท่านวา่ ขอบคุณท่านท่ีมีนํ้าใจต่อผม ผมบอกกบัท่านวา่ ผมทาํอยา่งนั้นไม่ได ้ถา้ผมจะบวช 
ผมตอ้งบวชในมิสซงัจนัทน์ ไม่เช่นนั้น ผมก็ไม่บวช ใหย้า้ยมิสซงัฯ ผมทาํไม่ได้” 

ปีน้ีผมบวชมาได ้40 ปีแลว้ ทาํงานอยูใ่นเขตอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 12 ปี รวมทั้งช่วงท่ีป่วยดว้ย 
วาดเขียน เขียนชีวติ และเห็นถึงพระ 

“ผมชอบวาดเขียนมาตั้งแต่เล็กๆ และพระคุณเจา้ยวงก็สอนผม ผมอยากจะไปเรียนท่ีศิลปากร แต่ท่านไม่
อนุญาต ท่านบอกวา่สาํหรับผมปริญญาไม่สาํคญัอะไร ใหเ้รียนเอง และท่านก็แนะนาํและหาหนงัสือมาใหผ้มอ่าน” 

พอคุยกบัมาถึงเร่ืองน้ี คุณพอ่ก็ลุกข้ึนพาเดินไปท่ีห้ิงหนงัสือท่ีตั้งเรียง ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ มีหนงัสือปกแขง็
อยา่งดีตั้งไว ้คุณพอ่ช้ีใหดู้หนงัสือเก่ียวกบัการวาดรูปสรีระของมนุษย ์มีรูปนูด้ พร้อมทั้งหยบิออกมาเล่มหน่ึงและ
พลิกใหดู้ 

”รูปเหล่าน้ีช่วยใหผ้มเขา้ใจและวาดได”้ 
“ท่านบอกวา่ เอง็ไปเรียนเขาก็หาผูห้ญิงเปลือยมาใหดู้ มาล่อใจมากกว่า...” 
ผมเช่ือท่านและพยายามวาดตั้งแต่อยูท่ี่บา้นเณรใหญ่ ผมวาดไวเ้ป็นเล่ม คร้ังหน่ึงสักสิบกวา่ปีมาน้ี มีเพื่อนคน

หน่ึงมาเปิดดู เขาเห็นและชอบมากจึงขอไป ผมตดัใจมอบใหไ้ป แมจ้ะรักมากก็ตาม แต่ไม่เป็นไรถา้เพื่อนตอ้งการผม
ก็ใหไ้ด.้..” 

ของรักของหวง ใครๆ ก็ยอ่มเขา้ใจ จ ะใหใ้ครไดต้อ้งถือวา่ตดัใจอยา่งท่ีสุด บางคนอยา่วา่แต่ขอเลย แค่ดูยงั
ตอ้งดูห่างๆ 

เพราะฉะนั้น การใหข้องท่ีรักท่ีสะสมมาขนาดน้ี ตอ้งตดัใจท่ีสุด! 



บางคนตั้งเป็นคาถาไวเ้ลย “มี 3 ส่ิงท่ีหา้มยมื คือ 1) กลอ้ง 2) รถยนต ์และ 3) ของท่ีเพื่อนจะยมื!!” 
พระคุณเจา้สอนผมวา่ “ถา้มีอะไร อยา่เขียน อยา่เขียนหนงัสือ ถา้จะวาดรูปก็วาดไป แต่อยา่เขียน ” และผมก็เช่ือท่าน 
ตลอดชีวติมาผมไม่เคยเขียน และก็จะไม่เขียน ท่านบอกผมอยา่งน้ี และผมจะเขียนอะไรก็รู้สึกเคอะเขิน อายตนเอง 
เพราะรู้สึกวา่ตนไม่ใช่คนศกัด์ิสิทธ์ิ หรือเป็นคนดีอะไร” 
พระคุณเจา้สอนผมเร่ืองผูห้ญิง ท่านเคยถามวา่ “เอง็...กลวัผูห้ญิงไหม?” 
ผมก็ตอบวา่ “ผมกลวั” 

“เอง็....อยา่กลวัผูห้ญิงนะ” 
“ถา้เป็นพระสงฆน์ะ ก็ตอ้งเป็นพระสงฆท่ี์ดี ช่วยเหลือคนทุกคน ถา้เราเป็นคนดี ผูค้นเขาไวว้างใจ ศรัทธาเรา  
ยิง่จะตอ้งระวงัตวั อยา่ละเลยท่ีจะช่วยเหลือเขา เพราะเขา เป็นเพศท่ีอ่อนแอ แต่ท่ีสาํคญั อยา่ใชค้วามไวว้างใจ

เป็นหลุมพรางดกัเขา” 
            “เราเป็นผูช้ายนะ ถา้เห็นผูห้ญิงสวยๆ ก็ตอ้งชอบ ถา้ใครไม่ชอบ ไม่รัก ก็เรียกวา่ผดิปกติแลว้ ผมก็บอกอยา่งไม่
อายวา่มีคนมาชอบผมหลายคน และอยากขอแต่งงานดว้ย แต่ผมก็ไม่เอา ผมบอกวา่ถา้ผมแต่งงานกบัคุณ  ผมก็รักคุณ
ไดค้นเดียว แต่ถา้ไม่แต่ง ผมก็ยงัรักผูห้ญิงไดท้ั้งโลก ช่วยคนไดอี้กมากมาย และผมก็บอกตรงๆ อยา่งน้ี 

ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ผมไม่เคยคิดอยากจะออก ผมตอ้งการเป็นพระสงฆไ์ปจนตลอดชีวติ และเช่ือมัน่ในพระ
ญาณสอดส่องของพระสาํหรับชีวติผมตลอดมา แต่ละช่วงชีวติ ผมไดรั้บและทาํใหผ้มมัน่ใจมากยิง่ข้ึน 

สาํหรับผม กระแสเรียกเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีผมเขา้บา้นเณรแลว้ ไม่ใช่วนัท่ีกา้วไปรับศีลบวช!” 
วงเวยีน ช่วยให้เข้าใจพระเจ้า 

“ผมมัน่ใจในพระญาณสอดส่องของพระ ผมชอบวาดเขียน และใชว้งเวยีนมาตลอดชีวติ ผมได้ ความคิด
มากมายจากวงเวยีนท่ีใช ้
             เราเคยพูดกนัเสมอวา่ พระเป็นเจา้ไม่เคล่ือนท่ี เม่ือผมปักจุดแหลมลงบนกระดาษและเขียนวงกลม เม่ือกาง
รัศมีใหก้วา้ง ก็ไดว้งกลมใหญ่ ยิง่กวา้งเท่าไหร่ก็ยิง่ห่างจากจุดศูนยก์ลางมากเท่าเท่านั้น หมายความวา่ถา้ชีวติเรา หรือ
กิจการท่ีเรากระทาํ เราห่างไกลจากพระ ยิง่ห่างก็ตอ้งเดินทาง ไกล ใชเ้วลา ใชแ้รงมาก กวา่จะเป็นวงกลมได ้แต่ถา้เรา
ใกลชิ้ดกบัพระ กางรัศมีออกไป เขียนวงกลมวงเล็กๆ ก็ง่าย ใชแ้รงนอ้ย 
ถา้ชีวติเราใกลชิ้ดกบัพระเป็นเจา้ เราก็จะสาํเร็จไดง่้าย เร่ืองน้ียิง่ผมใชว้งเวยีนทาํงาน ผมก็ยิง่เขา้ใจในพระเป็นเจา้ และ
พระญาณสอดส่องของพระมากยิง่ข้ึน และมัน่ใจในความมีอยูข่องพระยิง่ข้ึน” 
ครับ... ได้ยนิแล้ว กย็ิง่ทึง่ครับ วธีิการเข้าใจพระเป็นเจ้า เพยีงแค่วงเวยีนอนัเลก็ๆ ! 
กระดูกกลบัฟ้ืนคืนชีพใหม่ 

“เม่ือผมหายแลว้ก็ยงัอยูช่่วยงานท่ีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ต่อ เพราะตอนนั้นกาํลงัก่อสร้างตึกใหม่ พระคุณ
เจา้ยวง บอกใหผ้มเขา้มาช่วยดูเร่ืองการก่อสร้าง ท่านคงมองวา่ผมพอทาํได ้เม่ือท่านยวงบอกอยา่งนั้นวา่ท่านมัน่ใจวา่
ผมทาํได ้ผมก็พยายามทาํอยา่งเตม็ท่ี เพราะท่านยวงสั่ง ทาํไปทาํ มาผมไดช่้วยมากวา่ท่ีท่านคิดไวผ้มเองก็ไม่รู้
เหมือนกนั 



              เร่ืองการเขียนแบบก่อสร้างต่างๆ ผมวาดภาพและเขีย นแบบออกมา อาจารยท่ี์คุมก่อสร้างท่ีเป็นคนเขียนแบบ
มาดูแลว้ยงัถามวา่ ผมไปเรียนมาจากไหน? 

ผมบอกวา่ไม่ไดเ้รียน ผมชอบวาดรูป จึงเรียนเอง ผมไม่ไดเ้รียน ท่านยงัไม่เช่ือเลย ผมบอกวา่ผมเคยอยากไป
เรียน แต่ผูใ้หญ่ไม่อนุญาต” 

ค.ศ.1994 ทางโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์จดั “ฉลอง 25 ปี” ให ้ผมประทบัใจมาก ดีใจมากท่ีสุด และจะไม่ลืม
เลย ยงัสาํนึกในบุญคุณของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อยู่ 

รูปท่ีผมพิมพใ์นโอกาสฉลอง 25 ปีน้ี พิมพใ์นลกัษณะท่ีแปลกกวา่ใครๆ เป็นสีซีเปีย และตดัเป็นรูปกางเขน 
เป็นรูปส่ีเหลียมต่อชนกนั 

รูปบนสุดเป็นรูปใบหนา้ผูห้ญิง เป็นใบหนา้ท่ี สวยงาม แต่มีนํ้าตาหยดอยูบ่นแกม้ทั้งสอง ดา้นซา้ยเป็นรูป
ผูห้ญิงมีรัศมี สวมชุดยาว กวาดบา้น รูปตรงกลาง มีตวัอกัษร พิมพค์าํวา่ “พระ” ใหญ่ และมีอกัษรเล็กเขียนวา่ รูปขวา
เป็นรูปผูห้ญิงกาํลงันัง่เล่นอยูก่บัลูกบนตกั อยา่งมีความสุข และรูปล่าง เป็นรูปพระพกัตร์พระเยซูสวมมงกุฎหนาม 

คุณพอ่อธิบายใหฟั้งอยา่งซาบซ้ึงถึงความหมาย และส่วนท่ีเป็นประสบการณ์ชีวติท่ีผา่นมา ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่ิง
ท่ีมีคุณค่าและฝังแน่นอยูใ่นจิตใจตลอดเวลา จนถึงทุกวนัน้ี 
ผมใชชี้วติอยูใ่นอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ถึง 12 ปี 
แบบสร้างวดั สร้างถ า้แม่พระ 

คร้ังหน่ึงทางบา้นเณรพระหฤทยัศรีราชาจดัฉลอง 60 ปีบา้นเณร และเชิญผมไปเป็นประธานท่ีถํ้าแม่พระ คุณ
พอ่อธิการถามผมวา่ “คุณพอ่ทราบไหม ใครเป็นคนสร้างถํ้าแม่พระ?” 
“ก็ผมน่ีแหละเป็นคนสร้าง สมยัเป็นเณรเล็ก...” 

ผมยงัออกแบบสร้างตึกของบา้นเณรอีก แต่ไม่มีใครรู้ เพราะไม่ไดบ้ อกใคร ผมเป็นเพียงคนวาดภาพ เขียน
แบบ เรียนเอง ไม่ไดไ้ปเรียนจากท่ีไหน? 
“ปีพระสงฆ์” 

ผมดีใจท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาประกาศใหมี้ “ปีพระสงฆ”์ แต่ผมไม่ชอบท่ีบอกวา่จะตอ้งเลียนแบบอยา่ง
เหมือนคนนั้นคนน้ี ผมมัน่ใจวา่แต่ละคนมีความแตกต่างกนั พระเจา้ทรงสร้างเรามาใหแ้ตกต่างกนั  เราตอ้งเป็นนกับุญ
อยา่งท่ีเราเป็น อยา่ไปจาํกดัความสามารถของพระใหอ้ยูใ่หเ้ป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี พระเจา้ทรงสร้างเรามาแต่ละคน
แตกต่างกนั น่ีเป็นความยิง่ใหญ่ของพระเป็นเจา้ 

สาํหรับผม เราแต่ละคนตอ้งเป็นนกับุญ นกับุญหมายถึงคนท่ีเอาตวัรอดไปสวรรค ์ไม่ไดห้มายถึงนกับุญท่ี มี
ช่ืออยูใ่นสารบบท่ีพระศาสนจกัรรับรอง และฉลองกนั “ท่านยวง” บอกผมอยา่งน้ี และบอกวา่ “เราตอ้งเป็นนกับุญให้
ได ้ถา้ไม่ไดเ้ป็น... เสียชาติเกิด! 
 


