
 
 
 
 

บทท่ี 361 
รางวลัของผู้ท่ีไม่ได้รางวลั 

 
ขา้แต่พระเป็นเจา้ ในการแขง่ขนัใดๆ ผูท้ีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนัย่อมจะตอ้งหวงัการชนะหรอืไดม้ารางวลัหนึ่งรางวลัใด ซึง่จะน า

ความสขุแก่ผูเ้ขา้แขง่ขนัอย่างแน่นอน แต่จะมใีครหนอทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนัแลว้ไม่ไดร้างวลัอะไรเลย แต่กม็คีวามสุขใจอย่างลน้ปรี?่ 
ลกูเอง พระเจา้ขา้  

ในทุกวนัน้ี ลกูขอถวายชวีติทัง้ครบในการรบัใชพ้ระองคใ์นทกุสิง่ทุกอย่างทีล่กูท า แมก้ระทัง้งานอดเิรก 3 อย่างทีล่กูชอบมาก
คอื การเขยีน การถ่ายภาพ และการวาดรปู  

การเขียน ทุกวนันี้ลูกมีความสุขมากในการหาพระวาจาของพระองค์มาประกอบกบั “บทสวดของฉัน” ที่ลูกเขยีนเป็น
ประจ าเดอืนละ 2 บท 

การถ่ายภาพ เริม่ต้น ลูกถ่ายภาพไม่ค่อยเป็น ทุกครัง้กจ็ะใช ้Auto mode แต่จากการเอาใจใส่และค่อยๆ ศกึษา ทุกวนันี้
ภาพถ่ายของลกูเริม่มลีกูเล่น ลกูมกีลุ่มถ่ายภาพเรยีกว่า “Photo Gang” และเพื่อนๆ ยกใหลู้กเป็น “หวัหน้าแก๊ง” เราจะไปหาสถานที่
ถ่ายภาพแปลกๆ ใหม่ๆ ทุกเดอืน บางเดอืนกไ็ปต่างจงัหวดั 

ลกูมแีผนการทีจ่ะใชค้วามชอบในการถ่ายภาพนี้ท าโครงการหนึ่งเพื่อถวายเกยีรตแิด่พระองค ์ขณะนี้รอเวลาและโอกาสอนั
เหมาะสม 

การวาดรูป เรื่องการเริม่ต้นวาดรูปของลูกนัน้ เล่าใหใ้ครฟัง ใครกข็ าลูก เรื่องมอียู่ว่า นานมาแลว้ ลูกสาวคนโตของลูกได้
วาดภาพภาพหนึ่งเป็นสนี ้ามนั เป็นภาพแม่นกกบัลกูนก 4 ตวั ในการจบการศกึษาชัน้มธัยมปลายเพื่อขอบคุณหม ่ามีข้องเธอ ลูกสาว
คนโตนี้ชอบงานศลิปะและวาดรูปสวยตัง้แต่เด็กๆ เมื่อลูกเห็นภาพครอบครวันกที่เธอวาด ลูกถึงกบัอุทานขึน้มาว่า “เธอต้องเอา
พรสวรรคจ์ากแม่แน่ๆ เลย!” ในขณะนัน้ ลกูเองยงัไม่ทราบเลยว่าตวัเองวาดรปูเป็น  

แลว้ลกูกไ็ปซือ้เครื่องมอืเครื่องไมร้วมทัง้ canvas แลว้กล็งมอืวาดเลย จ าไดว้่าเริม่ต้นไม่ทราบจะวาดอะไรหรอืวาดอย่างไร 
แต่มาเริม่วาดจรงิๆ จงัๆ ในเดอืนม.ค. 2005 และวาดมาเรื่อยๆ จนถงึจุดหนึ่ง ลกูคดิจะวาดภาพวถิชีวีติคนไทย ฯลฯ ลกูสาวคนเลก็จงึ
พดูกบัลกูว่า “หม ่ามีข้า ท าไมหม ่ามีไ้ม่วาดภาพทางศาสนาเราคะ?” ลูกตอบทนัทวี่า “ภาพทางศาสนาครสิต์วาดง่ายซะทีไ่หนล่ะ” “ไม่
ลองกไ็ม่รูค้่ะ” 

นัน่น่ะซ ิไม่ลองกไ็ม่รู ้
แลว้ในการวาดภาพทางศาสนา ทุกๆ ภาพก่อนการวาดหรอืระหว่างการวาด ลูกจะสวดอธษิฐานและ “สื่อ” กบัทุกพระองค์

และทุกองคต์ลอด เลยท าใหล้กูใกลช้ดิกบัพระองคแ์ละนกับุญแต่ละองคท์ีว่าดมากขึน้ โอโ้ฮ! เป็นความสขุใจอะไรเช่นน้ี  
ต่อมาหลงัจากที่ลูกไดไ้ปเยีย่มชมบา้นของ Picasso ศลิปินมอืเอกของโลกที่ประเทศสเปน บา้นเกดิของเขาแลว้ ลูกกเ็กดิ

จนิตนาการบรรเจดิ น าพระวาจาของพระเจา้มาวาดเป็นรูป! ซึง่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลย เพราะพระวาจาทีลู่กจะเลอืกนัน้ ต้องเป็นพระ
วาจาทีค่นสว่นใหญ่คุน้เคยและสามารถสือ่ออกมาเป็นรปูวาดได ้

ในทีส่ดุ ลกูไดเ้ลอืกพระวาจาบทต่อไปนี้และไดว้าดเป็นภาพสนี ้ามนัในลกัษณะเป็นภาพ Abstract 
 

“ท่านจะต้องรกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตสดุใจ สุดสติปัญญาของท่าน” มทัธิว 22:37 
 

“จงรกัศตัร”ู ลูกา 6:27 
 



“เราเป็นเถาองุ่นแท้” ยอหน์ 15:1 
 

“จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รบั” มทัธิว 7:7 
 

“จงเคาะประตเูถิด แล้วเขาจะเปิดประตรูบัท่าน” มทัธิว 7:7 
 

“ผูที้ห่ว่านเมลด็พืชเพียงเลก็น้อย กจ็ะเกบ็เกีย่วได้เพียงเลก็น้อย  
ผูที้ห่ว่านเมลด็พืชมาก กจ็ะเกบ็เกีย่วได้มาก” 2 โครินธ ์9:6 

 
“ข้าพเจา้จะถวายพระพรแด่พระยาเวหต์ลอดกาล  

ค าสรรเสริญพระองคจ์ะติดอยู่กบัริมฝีปากของขา้พเจา้เสมอ” สดดีุ 34:1 
 

“ผูใ้ดทีฟั่งเรากเ็ป็นสุข” สภุาษิต 8:34 
 

“ท่านใดทีมี่แกะหนึง่รอ้ยตวั ตวัหนึง่หายไป  
จะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตวัไวใ้นถิน่ทุรกนัดาร ออกไปตามหาแกะทีห่ายไปจนพบหรอื...” ลูกา 15:4, 28-29 

  
เมื่อเดอืนก.ค. 2017 ทีผ่่านมา ลกูไดอ้่านพบประกาศการประกวดภาพวาดของธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่ง ลกูตื่นเตน้มาก เขา

แบ่งการประกวดเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มศลิปินมอือาชพีและมอืสมคัรเล่น แน่นอนลูกต้องอยู่กลุ่มหลงั แต่เหน็เงนิรางวลัทีป่ระกาศแล้ว 
รูส้กึไม่แฟรเ์ลย แต่ไม่เป็นไร เงนิรางวลัไม่ใช่เป้าหมายหลกัของลูก รางวลัทีห่นึ่งของฝ่ายศลิปินมอือาชพีไดต้ัง้ไว ้750,000.- บาท ไล่
ลงมา 500,000.- บาท และ 350,000.- บาท ส าหรบัรางวลัที่ 2 และ 3 ส่วนมือสมคัรเล่น รางวลัใหญ่สุดชื่อรางวลั “The Most 
Promising Artist of the Year” จะได ้90,000.- บาท ตามดว้ยรางวลัเหรยีญทอง เงนิ และทองแดง ในเงนิรางวลั 75,000.- 50,000.- 
และ 35,000.- บาทตามล าดบั แต่ประเดน็มอียู่ว่า ภาพทีไ่ดร้บัเลอืกจะถูกธนาคารเอาไปเป็นทรพัยส์นิของธนาคารเลย ! และภาพทีส่่ง
ประกวดนัน้จะตอ้งเป็นภาพ Original คอืไม่มตีน้แบบและตอ้งวาดเสรจ็ไม่เกนิ 2 ปี 
 ลูกมาไตร่ตรอง มภีาพหนึ่งทีลู่กใช้เวลาวาดถงึ 3 ปีเตม็ อกีภาพหนึ่ง 2.5 ปี สมมตวิ่าลูกไดร้างวลั (แมจ้ะมแีบบ) ลูกคงไม่
ยอมให ้เสยีดายแย่เลย ในทีส่ดุ ลกูเลอืกภาพๆ หนึ่ง เป็นภาพ Abstract ขนาด 100x120ซม. เป็นภาพกางเขนขนาดใหญ่ ขา้งหลงัมี
ทอ้งฟ้าสสีม้แสดสดใสตดิกบัพืน้มหาสมุทรสคีรามและน ้าเงนิฟ้า และมแีสงรศัมแีผ่จากกางเขนตกลงมายงัพืน้มหาสมุทร ตอนแรกลูก
ตัง้ชื่อภาพว่า “The Light” ต่อมาคุณพ่อทีลู่กเคารพรกัแนะน าว่าใหเ้ปลีย่นชื่อเป็น “Light of Love” ซึง่ลูกกท็ าตามดว้ยความยนิด ีใน
การสง่ภาพเขา้ประกวด ทุกคนต้องใส่ชื่อภาพพรอ้มค าอธบิายภาพซึง่ลูกเขยีนว่า “The Love and Divine Mercy of Jesus reaches 
every corner of the world.” แลว้ลกูกก็ราบทลูพระองคว์่า “ขา้แต่พระเป็นเจา้ ลกูจะไดร้างวลัหรอืไม่ ขอใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของ
พระองคเ์ทอญ”  
 ณ ขณะทีลู่กเขยีนบทสวดบทนี้ เป็นทีแ่น่ชดัแลว้ว่าภาพวาดของลูกไม่ไดร้บัรางวลัใดๆ  ลูกคดิว่าหากไดร้างวลั ลูกกจ็ะ
สามารถน าเงนิที่ไดม้าไปท าประโยชน์ถวายแด่พระองคอ์กี แต่หากไม่ได ้ลูกกจ็ะไดภ้าพคนืมา ไม่ต้องไปวาดใหม่ แต่ไม่ว่าในกรณี
ไหน ลูกกไ็ดถ้วายพระเกยีรตแิด่พระองคโ์ดยภาพของลูก ทัง้ดว้ยชื่อและค าอธบิายภาพแล้ว พูดง่ายๆ มแีต่ win win .... แต่ลูกกม็ี
ความสขุมากเพราะลกูมคีวามรูส้กึว่า พระองคท์รงพอพระทยักบัการตัง้ใจถวายทุกสิง่ทุกอย่างในชวีติแด่พระองค ์แค่นี้ลูกกม็คีวามสุข
ใจมากแลว้ พระเจา้ขา้ และ ... ลกูกไ็ดภ้าพคนืมาอกีดว้ย ไชโย! 

อาแมน 


