
 
 
 

บทท่ี 415 
โครงการเส้ือผ้าเพ่ือผู้ยากไร้ 

 
 ขา้แต่พระเป็นเจา้ ลูกขอเริม่ตน้บทสวดนี้ของลูกโดยน าเอาเนื้อเพลงท่อนหนึ่งของเพลง Here I am, Lord มารอ้ง
ถวายแด่พระองค ์พระเจา้ขา้ 

Here I am, Lord 
Is it I, Lord? 

I have heard You calling in the night: 
I will go, Lord 
If You lead me 

I will hold Your people in my heart. 
 ในขณะทีลู่กก าลงัก่อตัง้โครงการ Food Waste กบัเพื่อนอยู่ กม็อีกีโครงการหนึ่งทีลู่กไดจ้ดัตัง้คู่ขนานกบัเพื่อนอกี
คนหนึ่งและทกุอยา่งกล็งตวัในวนัที ่20 ม.ิย. 2020 ทีผ่า่นมา เป็นโครงการทีจ่ะน าเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่มทีเ่หลอืจากการจ าหน่าย
แต่ยงัใส่ได้ คออาจจะยว้ย รอยเยบ็ตะเขบ็อาจจะไม่เรยีบรอ้ย แขนเสื้ออาจจะสัน้ยาวไม่เท่ากนั เป็นต้น ไปบรจิาคให้แก่ผู้
ยากไรท้ัง้ประเทศ ภายใตก้ารอปุถมัภด์แูลของพระศาสนจกัรคาทอลกิของเรา 
 แลว้มนัเป็นไปไดอ้ย่างไรทีลู่กจะมโีอกาสไปจดัตัง้ทัง้โครงการอาหารและเสื้อผา้เครื่องนุ่งห่มใหแ้ก่ผูย้ากไรใ้นเวลา
พรอ้มๆ กนั? นัน่น่ะส ิลกูจงึตอ้งรอ้งเพลงขา้งบนเป็นการน าบทสวดบทนี้ของลกูเพือ่ถวายแด่พระองค ์ 
 ทัง้สองโครงการเป็นการทรงน าของพระองคแ์ละเป็นการทรงใชล้กูของพระองคอ์ยา่งน่าอศัจรรยท์ีส่ดุ 
 กอ่นสิน้ปี 2019 ลกูและทมีเพือ่นๆ ผูก้ าลงัก่อตัง้โครงการ Food Waste ไดน้ัดกนัไปดูตลาดสดขายส่งผกัและผลไม้
แหง่หนึ่งทีใ่หญ่มาก ในเยน็วนัเดยีวกนั ลกูไดร้บัเชญิจากเพือ่นอกีคนทีเ่ป็นเจา้ของรา้นเพชรชือ่ดงัในกรุงเทพฯ ใหไ้ปรว่มงาน
นิทรรศการเพชรของเขาทีโ่รงแรมแห่งหนึ่ง แมลู้กไม่ไดค้ดิจะไปซื้อเพชรพลอยกบัเขา แต่ดว้ยความเป็นเพื่อนกลุ่มเดยีวกนั 
ลกูจงึรบัปากจะไปงานเขา ปัญหามอียู่ว่า การแต่งตวัไปดูผกักบัการแต่งตวัไปดูเพชร มนัคนละอย่างกนั แต่ดูเวลาแลว้ กว่า
ลกูจะกลบัจากการดูผกั คงไม่มเีวลาไปเปลีย่นเสือ้ผา้เพื่อไปดูเพชร ลูกจงึตดัสนิใจแต่งตวัสวยเกนิกว่าการไปดูผกั  แต่ไม่ถงึ
ข ัน้สวยขนาดไปงานดเูพชรได ้แต่เอาเถอะ จดัการกบัตวัเองไดแ้คน่ัน้แหละ 
 เมือ่ไปถงึงาน กพ็บกบัเพือ่นๆ ทีส่ว่นใหญ่รูจ้กักนั พอดไีปยนืคุยกบัเพื่อนคนหนึ่ง ซึง่เป็นสุภาพบุรุษทีแ่ต่งตวัเนี๊ยบ 
มาก ลูกรูส้กึเขนิเลก็น้อยกบัชุดเสือ้ผา้ดูผกัของลูก แมจ้ะเป็นชุดสวยเกนิการไปเดนิดูผกักต็าม จงึพดูท านองออกตวัว่ารูส้กึ
แต่งตวัไม่เหมาะสมกบังาน เพราะเพิง่ไปเดนิดูผกัมาทัง้วนั เพื่อนคนนี้ยิม้และบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครบั ชุดนี้กด็ูดอียู่แล้ว 
แล้วกถ็ามถงึเรื่องราวทีท่ าไมลูกถงึไปดูผกักบัเพื่อนๆ ลูกจงึอธบิายใหเ้ขาฟังว่าลูกก าลงัจะจดัตัง้โครงการ Food Waste 
น าเอาอาหารทีเ่หลอืในสงัคมไปแจกใหก้บัผูย้ากไร ้พลนัเขากพ็ดูขึน้มาว่า “ตลาดของผมกม็ขีองเหลอืเป็นจ านวนมาก พีช่่วย
หาคนมารบับรจิาคกบัผมไดไ้หม?” ทแีรกลกูเขา้ใจว่าตลาดของเขาคอืตลาดผกัสดเหมอืนกนั และเมื่อทราบจงัหวดัของตลาด
ของเขา ลูกรบีตอบว่า “คงไม่ไหวมงัคะ กว่าจะไปรบัผกัสดจากตลอดของพีม่าถงึกรุงเทพฯ ผกัคงไม่สดแลว้” “ตลาดของผม
ไมใ่ชต่ลาดขายผกั แต่เป็นตลาดเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่” เมือ่พดูชือ่ขึน้มา เป็นตลาดทีค่นสว่นใหญ่รูจ้กั! 
 หลงัจากนัน้ไมน่าน กต็ดิปีใหม ่ตามดว้ยการผา่ตดัไหล่ซา้ยของลกู ตามดว้ยการลอ็คดาวน์เพราะโรคโควดิ-19 
 เวลาผา่นไป 6 เดอืน ทกุอยา่งเริม่คลีค่ลาย ในวนัที ่20 ม.ิย. 2020 ลกูนดัพระสงัฆราชทีล่กูเคารพรกั  



พรอ้มทัง้พระสงฆอ์กีองค์ทีลู่กเคารพรกัเช่นกนั เดนิทางไปเยีย่มเพื่อนผูน้ี้ทีต่ลาดเสือ้ผา้ของเขา ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.เศษ 
คลาดเสื้อผา้ของเพื่อนผูน้ี้ใหญ่จรงิๆ แต่ในขณะนี้รา้นคา้ส่วนใหญ่ยงัปิดอยู่ เราเหน็เสือ้ผา้เครื่องนุ่ งห่มทีถู่กทิง้ มองไปแล้ว
เป็นทะเลเสื้อผา้เลย หลายตวัทีลู่กยนืเหยยีบอยู่ดูยงัดีๆ เสยีดายจงัไม่ทราบทิ้งกนัท าไม เพื่อนเล่าใหฟั้งว่า บรรดาพ่อค้า
แม่คา้จะคดัเสื้อผา้ทีค่ดิว่าขายไม่ได้แล้วกท็ิ้งไวห้น้ารา้นเลย เป็นภาระของเจ้าของสถานทีท่ีต่อ้งน าเสื้อเผา้เหล่านี้ ไปทิง้ซึ่ง
สว่นใหญ่กย็งัใสไ่ด ้
 เป็นการเจรจาการรเิริม่โครงการทีใ่ชเ้วลาน้อยมาก เนื่องจากผูท้ีจ่ะเป็น Donor มเีจตนาจะบรจิาคดว้ยความเตม็ใจ
อยูแ่ลว้และผูท้ีจ่ะเป็น Recipient กม็ผีูท้ีจ่ะรอสวมใสเ่สือ้ผา้เหล่านี้อยูท่ ัว่ทัง้ประเทศ 
 เราจงึสรปุกนัว่าโครงการนี้จะเริม่วนัที ่1 ก.ค. 2020 เลย 
 ลกูปลืม้จนน ้าตาไหลเมือ่กลบัถงึบา้น ครัง้หนึ่งหลงัจากทีลู่กไดร้บัศลีลา้งบาปเป็นลูกของพระองคอ์ย่างสมบูรณ์แลว้ 
ลกูตอ้งการทีจ่ะรบัใชพ้ระองคอ์ยา่งสดุจติสดุใจ แต่หนทางการรบัใชพ้ระองคข์องลูกเตม็ไปดว้ยขวากหนามและกองเพลงิ ลูก
ผดิหวงัแต่ลกูไมท่อ้ถอย ลกูเขยีนกลอนบทหนึ่งถวายแด่พระองคเ์ป็นภาษาองักฤษ มชีือ่ว่า I Had a Dream 

I once had a dream 
To better the world, 
Right the Wrong, 
Feed the Poor, 

To love, and simply be loved 
………………. 

 พระองคท์รงทราบถงึเจตนาอยา่งแรงกลา้ของลกูทีจ่ะรบัใชพ้ระองค ์ทลีะขัน้ พระองคท์รงอนุญาตใหลู้กเดนิเทา้เปล่า
เหยยีบผา่นขวากหนามและลุยผา่นกองเพลงิ แลว้พระองคก์ป็ระทานงานทลีะอย่าง ลูกไดเ้ป็นผูพ้พิากษาสมทบ ศาลแรงงาน 
ภาค 2 เป็นเวลาถงึ 2 วาระ Right the Wrong แลว้มาตอนนี้ พระองคก์ป็ระทานโอกาสใหลู้กสามารถหาอาหารมาใหผู้ห้วิ
โหยและหาเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่มาใหผู้ย้ากไร ้Feed the Poor ……. 
 กอ่นทีผู่ย้ากไรท้ัง้หลายทัง้ปวงจะไดร้บัอาหารและเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่จากองคก์รทัง้สองทีล่กูไดจ้ดัตัง้ ซึง่นับเป็นพระ
พรของพระองค์ ลูกเองรูส้กึว่า ลูกนี่แหละได้รบัพระพรจนล้นรนิ พระพรทีพ่ระองค์ทรงใชลู้กในการรบัใช้พระองค์ตามน ้า
พระทยัของพระองคย์ิง่ๆ ขึน้ไป ตามทีล่กูสวดทูลขอทกุคนืวนั 
 ลูกขอจบบทสวดบทนี้ด้วยน ้าตาแห่งความปลื้มปีตแิละขอสวดทูลพระองค์ซ ้าเช่นเดยีวกบัทุกวนัว่า “ขอพระองค์
โปรดประทานพระพร ปรีชาญาณ สติปัญญา สติ และความไม่มตีวัตน แก่ลูก ในการรบัใช้พระองค์ตามน ้าพระทยัของ
พระองค ์ยิง่ๆ ขึน้ไปเทอญ อาแมน” 
“จงแบง่ปันอาหารกบัผู้หิวโหย น าคนนยากจนไร้ี่ ออยู่อาัยัข้้าาาในบา้น ให้ขื้ออผ้าแก่ผู้ี่ อี ่านขห นว่าไา่า่ขื้ออผ้าืวา 

และไา่หนัหน้าหน่จากญาติพ่ อน้อง แล้วคนวาาืว่าง้องี่านจะ้ึอนาาขหา้อนรุ่งอรณุ แผล้องี่านจะหายอย่าง
รวดขร ว คนวาาชอบธรราจะขดินน าหน้าี่าน และพระืิริรุ่งโรจน์้ององคนพ์ระผู้ขป นขจ้าจะขดินตาาี่าน ี่านจะีูล
้อ และองคนพ์ระผู้ขป นขจ้าจะีรงตอบ ี่านจะร้อง้อคนวาาช่วยขหล้อและพระองคนจ์ะตรัื ว่า ‘ขราอยู่ี่ อน่อ’” อืย. 58:7 
        อาแมน  
 
 

www.moving-themountain.com 
 
ป.ล. เพือ่เป็นการรกัษ์โลก ขอใหท้่านผูอ้่านทีร่บั “บทสวดของฉนั” เป็นจดหมาย กรุณาสง่อเีมลข์องท่าน  
พรอ้มทัง้หมายเลขบนซองมายงัอเีมลข์องผูเ้ขยีน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่จะไดล้ดการใช ้
กระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ 

http://www.moving-themountain.com/
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