
 
 
 
 

บทท่ี 414 
นักแสดงท่ีดีต้องเข้าใจบทของตนเอง 

 
ขา้แต่พระเป็นเจา้ ในช่วง 5 เดอืนทีผ่่านมา ตัง้แต่ตน้เดอืนก.พ. 2020 จนถงึปัจจบุนัคอืเดอืนม.ิย. ด้วยไฟลท์บงัคบั 

2 ประการคอื การผ่าตดัหวัไหล่ซ้ายและการล็อคดาวน์ของบา้นเมอืงเพราะโรคระบาทโควดิ -19 ลูกจงึอยู่แต่ในบา้นทัง้
กลางวนัและกลางคนื ส าหรบักลางวนั ลกูมคีวามสขุมากเพราะมเีวลาวาดรูป เขยีนหนังสอื และดูแลต้นไมด้อกไมร้อบบา้น 
แต่ในเวลากลางคนืนะซ ิหมอสัง่ให้ลูกท ากายภาพทุกวนั เพื่อไม่ให้เอ็นที่ไหล่ซ้ายที่ท าการผ่าตดัยดึตดิกนั แถมยงัต้องใช ้
cold pad ประคบทุกครัง้ทีท่ ากายภาพเสรจ็ จะไปโรงพยาบาลเพือ่ท ากายภาพทุกวนั ลูกก็ไม่สบายใจเพราะทุกคนต้องเว้น
ระยะห่าง ลกูจงึตดัสนิใจพยายามจ าท่าทีน่ักกายภาพท าใหล้กู และมาสอนใหล้กูชายท าให้แทนที่บา้นทุกคนื ปรากฎว่าเวริ์ค
เลย! 

ทนีี้ มาถงึตอนตอ้งประคบ cold pad ลกูตอ้งนัง่เฉยๆ เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชม.ทุกคนื ท าอะไรดลี่ะ ลูกไม่เคยนัง่
เฉยๆ โดยไมท่ าอะไร เอา้! ดูโทรทศัน์กแ็ลว้กนั ข่าวกด็ูทัง้วนัจนรูท้นัโลกไปถงึดาวองัคารแลว้ งัน้ดูสารคด ีดูจนทราบไปถงึ
เรื่องโลกรอ้น หมิะขัว้โลกละลาย ปะการงักลายเป็นปะการงัเผอืกยามมนัตาย เพราะโลกร้อนจงึท าให้อุณหภูมนิ ้าในทะเล
สงูขึน้ 1C (แคร่อ้นขึน้ 1C ปะการงักต็ายเป็นแถบ!) สารคดกีารแข่งการออกแบบแฟชัน่ การแข่งการออกแบบบา้น ... ดูจน
หมดภาพยนตรส์ารคด ีกม็าดูภาพยนตรเ์กีย่วกบัศาสนาเรา โอโ้ฮ! ดใีจมากเลย เขา้ใจเรื่องเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์พระศาสน
จกัรก่อนและในยุคพระเยซูดขีึน้มาก ก าลงั “อนิ” มากเกีย่วกบัเรื่องราวของพระเยซู อา้ว! หมดแลว้ ไม่มบีทต่อ จบซะงัน้ ลูก
สาวอธบิายใหฟั้งว่าผูส้รา้งภาพยนตรจ์ะสรา้งหนังซรีสีต์่อเรื่อยๆ หากเรตติง้ด ีนี่คงหมายความว่าคนดูภาพยนตเ์กีย่วกบัพระ
เยซูและศาสนาครสิตท์ัว่โลกน้อย ผูผ้ลติกเ็ลยหยุดสรา้งบทต่อ เสยีดาย แต่นี่คอืความจรงิของชวีติในโลกปัจจบุนั 

เอาละ่ส ิทนีี้กเ็กดิปัญหาขึน้ ระหว่างเวลาทีล่กูตอ้งนัง่เฉยๆ ในช่วง การประคบ cold pad ทีห่วัไหล ่ลกูจะดูโปรแกรม
อะไร ลกูไมช่อบดูภาพยนตรแ์ละซรีสี ์รูส้กึแต่ละเรื่องมนัไรส้าระ เสยีเวลาเปลา่ๆ มคีนืหนึ่ง เมือ่ตอนลกูเดนิเขา้ไปในหอ้งของ
ลกูสาวเพือ่ใหเ้ธอช่วยประคบ cold pad เธอบอกกบัลกูว่า “หม ่ามีข้า อยู่ดูทวีกีบัหนูหน่อย อกี 15 นาทกีจ็ะจบตอนนี้แลว้ค่ะ” 
ทีล่กูสาวก าลงัดูอยู่นัน้คอื ซรีสีจ์ากประเทศทีท่ าศลัยกรรมตกแต่งใบหน้าทีม่ชีื่อทีส่ดุในเอเชยี เอา้! ดูกด็ู ไหนๆ กไ็มม่อีะไรจะ
ดูอยู่แลว้ ปรากฏว่ามนัไมใ่ช่ 15 นาท ีแต่ราวครึง่ชม.กว่า ตอนจบลกูถามลกูสาวว่า ซรีสีน์ี้มทีุกวนัอะไร? 

เรยีบรอ้ยโรงเรยีนเกาหล ี 
ปรากฏว่าจากคนืนัน้เป็นตน้มา ลกูเลยยอมดูซรีสีน์ี้จนมนัจบอวสานเลย  
แต่ที่ลูกดูซีร ีส์นัน้ ลูกอาจจะมมีุมมองที่ต่างจากผู้ชมคนอื่นๆ หรือไม่ ลู กไม่ทราบ แต่ลูกจะดูแบบวิเคราะห์ว่า

นักแสดงแต่ละคนนัน้แสดงบทของตนเองไดส้มจรงิหรอืไม ่และมกัจะทายว่าบทของละครฉากต่อไปควรจะเป็นอย่างไรและซี
รสีเ์รื่องนี้ควรจะจบอย่างไร พดูงา่ยๆ จะท าตวัเป็นผูเ้ขยีนบทซะเอง  

เมือ่ตอนซรีสีจ์บ ลกูใหค้ะแนนละครเรื่องนี้เกอืบเตม็เพราะนักแสดงทุกคนตบีทแตก และบทละครก็จบลงอย่างที่ลูก
คาดไวว้่าควรจบแบบนี้ 

เขยีนมาซะยดืยาว ละครซรีสีเ์กีย่วอะไรกบับทสวดของลกู? 



ลูกก าลงัจะสื่อว่า การเป็นนักแสดงที่ด ีมปีระสทิธภิาพนัน้ ส าคญัที่สุดต้องเข้าใจบทของตนเอง อย่างตอนบทที่
นางเอกคดิจะฆ่าตวัตายโดยการเดนิลงไปในทะเลนัน้ หากผูแ้สดงคอืนางเอกเดนิอย่างกระโดดโลดเตน้หรอืด้วยใบหน้าที่ยิ้ม
แยม้แจม่ใส ฉากนัน้กจ็ะเสยีไปในทนัท ี

การเป็นครสิตชนของเรานัน้ไมใ่ช่เป็นการแสดง แต่เป็นชวีติจรงิ และหน้าทีห่ลกัขอ้หนึ่งของการเป็นครสิตชนทีด่นีัน่
คอื การประกาศข่าวด ีคดิดูส ิเราจะประกาศข่าวดไีดอ้ย่างไร หากเราด ารงชวีติในลกัษณะที่ผู้คนที่รู้จกัเราเห็นแลว้ต้องส่าย
หน้า เหน็แก่ตวั โกหก นินทา ไมซ่ื่อสตัย ์ไมต่รงต่อเวลา ... นางเอกทีค่ดิจะฆ่าตวัตายเดนิหวัเราะลงน ้า มนัใช่ไหมละ่ 

บทบาท ไมใ่ช่แคบ่ท ของการเป็นครสิตชนทีด่ ีคอืการด ารงชวีติใหผู้อ้ ื่นเหน็พระครสิตใ์นตวัเรา และหากเป็นไปได้ก็
น าพระวาจาของพระเจา้จากพระคมัภรีไ์ปแบง่ปันใหเ้พือ่นฝงูโดยเฉพาะเพือ่นๆ ทีไ่มใ่ช่ครสิตชนฟังเลย 

โครงการ Food Waste ทีล่กูก าลงัรเิริม่กบัเพือ่นอกี 2 คนนัน้ ก าลงัใกลจ้ะเป็นรูปเป็นร่างแลว้ เพือ่นทัง้สองมคีวามรู้
สูงกว่าลูกในด้าน IT และเราวางแผนไว้ว่าจะสร้าง Platform โดยม ีApplication ให้ทัง้ผู้ที่จะบรจิาคอาหารและองคก์รที่
ตอ้งการรบับรจิาคใสช่ื่อเขา้มาใน Platform นี้ สปัดาหก่์อน ตอนประชุมร่วมกนั คนหนึ่งกลา่วขึน้มาว่า การบรหิารในลกัษณะ
เช่นน้ี มลูนิธขิองเรากจ็ะสามารถ scale up ได ้เช่นเดยีวกบั Alibaba หรอื Platform อื่นๆ ทีม่อียู่ในตลาดขณะนี้ โดยเจา้ของ 
App ไมต่อ้งเหนื่อยหรอืยุ่งเลย ลกูเสรมิขึน้มาว่า แต่ Platform เหล่านัน้ เจา้ของท าขึ้นมาเพื่อธุรกจิ เพื่อท าเงนิ แต่ของเรา 
เราก าลงัจะท า Platform ขึน้มาเพือ่ “ให”้ ไมใ่ช่เพือ่ “รบั” เงนิหรอืชื่อเสยีง ลูกต้องการท าโครงการนี้ด้วย “หวัใจ” ที่ม ีLove 
and Care และวางแผนไวว้่าเราจะไปเยีย่มเยยีนองคก์รหรอืผูค้นทีจ่ะขอเป็นผูร้บัอาหารเหลา่นี้ดว้ย 

เพือ่นร่วมงานทัง้สองของลกูเงยีบ ลกูจงึขออนุญาตน าพระวาจาบททีห่ญงิหมา้ยยากจนท าบุญด้วยเหรยีญทองแดง 
2 เหรยีญแบง่ปันใหฟั้งว่า พระเยซูตรสัสอนสาวกว่า สิง่ทีห่ญงิหมา้ยท านัน้มคีา่มากกว่าเงนิมากมายทีบ่รรดาเศรษฐทีัง้หลาย
ใหเ้สยีอกีเพราะเธอท าดว้ยใจ (มาระโก 12:41-44) 

เพือ่นผูเ้สนอความเหน็ครัง้แรกเสรมิขึน้ว่า ถา้งัน้เราอาจจะพาบรรดาผูบ้รจิาคไปเยีย่มผูร้บับรจิาคกบัเราด้วย วเิศษ
เลย!  

เริม่จากสปัดาหท์ีแ่ลว้ ลกูเริม่พาเพื่อนผู้ร่วมก่อตัง้ของลูกไปเยี่ยมชมกจิการการช่วยเหลอืสงัคมโดยบุคลากรทาง
พระศาสนจกัรของเรา และสปัดาหน์ี้จะพาไปเยีย่มชุมชนยากจนทีผู่อ้ยู่อาศยัเป็นไทยพทุธและไทยมสุลมิต่อไป 

ขณะนี้ ลกูเหน็บทบาทของลกูเอง ไมใ่ช่บทของนางเอกทีจ่ะเดนิลงทะเล แต่เป็นบทของครสิตชน ลกูของพระองคค์น
หนึ่งทีท่ าทุกอย่างดว้ยความรกัความศรทัธาทีม่ตี่อพระเจา้และพยายามทุกทางที่จะด ารงชวีติเพื่อให้คนเห็นพระครสิต์ในตวั
ลกู 

 
“ส่วนผู้ทีป่ฏิบติัธรรมบญัญติัและสอนผู้อืน่ให้ปฏิบติัด้วย  
จะได้ชือ่ว่าเป็นผู้ยิง่ใหญ่ในอาณาจกัรสวรรค”์ มทัธิว 5:19 

 
อาแมน 

 
 

       www.moving-themountain.com 
 
ป.ล. เพือ่เป็นการรกัษ์โลก ขอใหท้่านผูอ้่านทีร่บั “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน พรอ้มทัง้หมายเลขบนซอง
มายงัอเีมล์ของผูเ้ขยีน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่จะไดล้ดการใชก้ระดาษและซองจดหมาย ขอบคณุคะ่ 
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