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Salvator Mundi
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ภาษาอังกฤษมีประโยคหนึ่ ง “A picture
paints a thousand words.” ซึ่งแปลได้ว่า “ภาพหนึ่ งภาพสื่อคําพูดได้
ถึงหนึ่งพันคํา” ลูกกําลังจะเขียนต่อว่า หากภาพๆ นัน้ มีมูลค่าถึง 450
ล้านดอลลาร์ หรือ 14,800ล้านบาท มันจะสื่อว่า อะไร สําหรับคนทัวๆ
่
ไปคงจะบอกว่า เป็ นภาพที่แพงมาก ใช่แล้ว ความจริงก็คอื เป็ นมูลค่า
ของภาพหนึ่งภาพที่สงู ที่สดุ ในโลกจากการประมูลเมือ่ ปลายปี 2017
แต่สาํ หรับลูก ลูกขอสือ่ กับพระองค์เพียงสัน้ ๆ ประโยคเดียวว่า
“ลูกรักพระองค์ท่สี ดุ พระเจ้าข้า”
ภาพที่มมี ูลค่าสูงสุดในโลกเกี่ยวอะไรกับการที่ลูกจะบอกว่ า
รักพระองค์ท่สี ดุ ?
ภาพนี้ เป็ น ภาพของพระเยซู เจ้า ที่ว าดโดย Leonardo da
Vinci มีช่อื ว่า Salvator Mundi หรือ พระผู้ไถ่บาปให้ แก่มวลมนุ ษย์
และได้รบั การประมูลโดยผูล้ งทุนนิรนาม (ในตอนต้น) เป็ นมูลค่าตามที่
ลูกเขียนไว้ขา้ งบน ทันทีท่ไี ด้อ่านข่าว ลูกตื่นเต้นมาก โอ้โฮ! ภาพอะไร
ถึงมีมูลค่ามากมายมหาศาลขนาดนั น้ ลูกศึกษาดูภ าพดังกล่า วด้ว ย
ความสนใจ แล้วลูกก็แอบคิด (ไม่กล้าคิดจริงๆ) ว่า เนื่ องจากเราไม่ม ี
ปั ญญาไปประมูลกับเขา วาดเองดีไหม?
ได้ไง! ผูว้ าดเป็ นถึง Leonardo da Vinci แล้วลูกก็เก็บหนังสือพิมพ์ฉบับนัน้ ไว้ในลิน้ ชัก ไม่กล้าคิดต่อ แต่ไม่ยอมลืม
ต้นปี 2020 ลูกต้องอยูบ่ า้ นโดยไฟล์ทบังคับ การผ่าตัดหัวไหล่ซ้ายของลูกและการล็อคดาวน์ ของประเทศ โชคดีเป็ นการ
ผ่าตัดไหล่ซา้ ย แขนขวาของลูกยังคงใช้การได้เป็ นปกติ ลูกใช้เวลาการอยู่บ้านด้วยการวาดรูปและเขีย นหนังสือ เสร็จไปสองภาพ
ประเทศก็ยงั ปิ ดอยู่ แขนก็ยงั ต้องห้อยสลิงอยู่ กําลังวางแผนจะวาดภาพที่สาม พลันก็นึกถึงหนังสือพิมพ์ท่เี ก็บอยู่ในลิ้นชัก หยิบ
ออกมาอ่า น แล้ว ก็ไปหาดูภาพในเน็ ต ดูแล้ว ดูอีก จะไหวไหม? หากเริ่มวาดแล้วไปต่ อ ไม่ไหว จะทํา อย่า งไร เพราะลูกไม่ใ ช่
ประเภททําอะไรแล้วทิ้งกลางคัน ในที่สดุ หลังจากการชังใจอยู
่
ห่ ลายวัน ก็ตดั สินใจว่า “สูต้ าย” 
สิง่ แรกที่ลกู ทําหลังจากการตัดสินใจอันบ้าบิน่ คือ การสวดขอพรจากพระเยซูเจ้าว่าลูกจะวาดภาพนี้ เพื่อถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์อย่างสูงสุดในงานศิลปะ ซึ่งเป็ นงานอดิเรกของลูก ขอพระองค์ โปรดประทานพระพรแก่ลูกให้วาดสําเร็จและเป็ นที่พอ
พระทัยของพระองค์เทอญ
สิง่ ที่สองคือ การขออนุ ญาตจากจิตรกรเอกเจ้าของภาพ “Master da Vinci, please allow me to learn from you.”
ลูกทําสองสิง่ นี้ทุกครัง้ ก่อนลงมือวาดทุกครัง้
แล้วภาพก็คอ่ ยๆ ปรากฏขึน้ มาบนผ้าใบ...... เป็ นการวาดภาพที่ลูกต้องใช้ทงั ้ ศาสตร์และศิลป์ และใช้พลังจากการสวด
ภาวนาเป็ นอย่างมาก
ศาสตร์คอื การวิเคราะห์ทุกจุดก่อนลงมือวาด เช่นเดียวกับการทําธุรกิจ

ศิลป์ คือ ศิลปะการอ้อน  บ่อยครัง้ ลูกวาดต่อไม่เป็ นจริงๆ จะสวดอ้อนพระเยซูเจ้าทุกครัง้ ก็ตระหนักว่ามีคนในโลกนี้
ที่มคี วามทุกข์และกําลังสวดขอความช่วยเหลือจากพระองค์มากมาย เราอย่าไปแย่งความสนพระทัยของพระองค์จากคนที่มคี วาม
ทุกข์เลย คิดเช่นนัน้ แล้ว ก็เลยไปอ้อนเจ้าของภาพดีกว่า “Master da Vinci, you are a genius. Please allow me to learn
from you na ka.” เติมคําว่านะคะแบบไทยๆ ต่อท้ายเพื่อฟั งดูอ่อนหวาน แล้วลูกจะรู้สกึ ว่า da Vinci ขําลูก แล้วลูกก็ขําตัวเอง
พอขําเสร็จ เดีย๋ วก็วาดต่อได้ เป็ นเช่นนี้ทุกครัง้ 
สิง่ ที่ลกู ได้จากการวาดภาพๆ นี้ เป็ นความรูส้ กึ ที่ลกึ ซึ้งและสุดยอดมาก
ประการแรก ความใกล้ชดิ กับพระเยซูเจ้า เนื่ องจากทุกปลายจรดของพู่กนั คือ การวาดพระฉายาลักษณ์ ของพระองค์ ลูก
วาดด้วยความทะนุ ถนอม ความเคารพเทิดทูน และความตัง้ ใจให้ภาพออกมาให้ดที ่สี ดุ เล็บตรงปลายพระมัชฌิมา (นิ้ วกลาง) ขวา
หนึ่งเล็บ ลูกใช้เวลาถึง 4 ชม. เพื่อให้ได้มมุ ที่ถูกต้อง พระเกศาทุกเส้นต้องเป็ นไปตามภาพต้นฉบับ และปลายพระเกศาต้องเป็ น
ขอด ตามลําดับ พระเนตรที่อ่อนโยนแต่มองทะลุมนุ ษย์ได้ พระโอษฐ์ท่ไี ม่ได้แย้มสรวล แต่ทรงด้วยความเรียบง่าย เป็ นต้น โอ้โฮ!
ยิง่ วาดก็ยงิ่ รักพระเยซู รักมากมายยยย รักที่สดุ เลย พระเจ้าข้า  ลูกเข้าใจแล้ว (เป็ นความคิดที่โง่เขลาแบบมุนษย์ พระเจ้าข้า)
ว่าทําไมพระเจ้าจึงทรงรักมนุ ษย์พวกเราถึงเพียงนี้ ก็เพราะพระองค์ทรงสร้างพวกเรามา ขนาดลูกสร้างพระฉายาของพระองค์บน
แผ่นผ้าใบ ซึ่งเป็ นเพียงงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ลูกยังรู้สกึ รัก และรู้สกึ ว่าพระองค์ทรงพระชนม์ และประทับอยู่กบั ลูกถึงเพียงนี้ โอ้โฮ!
เป็ นความรูส้ กึ ที่วเิ ศษสุดๆ จริงๆ เลย 
ประการที่สอง ลูกได้มโี อกาสศึกษาความนึกคิด (Mind) ของจิตรกรเอกเจ้าของภาพนี้ คนที่เป็ นถึงอัจฉริยะระดับโลกนัน้
เขามีทงั ้ ความละเอียดและความสมบูรณ์ แบบ (Perfection) ขัน้ ตอนสุดท้ายที่ลูกต้องวาดขอบพระภูษานัน้ ลูกรู้สกึ ว่าเส้นที่ไขว้ไป
มานัน้ มันเป็ นเรขาคณิตนี่ ไม่ใช่เป็ น Painting เลยสงสัย หยุดการวาดชัวคราวไปหาอ่
่
านความรู้ในเน็ ตดูว่า ตกลง Leonardo da
Vinci เป็ นจิตรกรหรือนั กคณิ ตศาสตร์กนั แน่ อ้อ ! เลยทราบว่ าท่านเป็ นอัจฉริยะในทุกด้าน! แล้วเส้นที่ไขว้กนั ไปมายังวาดใน
ลักษณะถักทออีก ลูกแก้วที่ถอื อยูพ่ ระหัตถ์ซา้ ยก็ยงั มีฟองอากาศด้วย สุดยอดแห่งความละเอียดจริงๆ
ลูกเริ่มต้นวาดภาพนี้ ตงั ้ แต่วนั ที่ 11 เม.ย. 2020 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ศกั ดิสิ์ ทธิ ์ วาดมาเรื่อยๆ วาดทุกวัน จนถึงวันที่ 29
มิ.ย. 2020 ตอนบ่ายเมือ่ ลูกจรดพู่กนั ในการเซ็นชื่อภาพตอนเสร็จสมบูรณ์ ลูกกระโดดขึ้นจากเก้าอี้ เต้นรําไปรอบๆ ห้องสตูดโิ อ
อย่างมีความสุขขขขขสุดสุดดดดดเป็ นเวลานาน ..... พลันนํ้ าตาแห่งความปลืม้ ปี ตจิ ะไหลออกมาให้ได้
รวมเป็ นเวลาทัง้ สิน้ 109 ชม. ในการวาดภาพนี้
ภาพนี้ของจริงมีคา่ เป็ นหมืน่ ล้านบาท ภาพนี้ท่วี าดโดยศิลปิ นสมัครเล่นไม่มชี ่อื อย่างลูกมี ค่าที่ประเมินไม่ได้สําหรับผู้วาด
คือค่าแห่งความรักสูงสุดที่ลกู ขอมอบให้ ณ แทบพระบาทของพระองค์ พระเจ้าข้า 
“จงอย่าละเลยพระพรพิ เศษทีม่ ีอยู่ในท่าน พระพรซึง่ เป็ นของประทานให้ ท่าน เมือ่ มีการประกาศพระวาจาเลือกสรร
ท่าน และบรรดาผูอ้ าวุโสได้ยกมือเหนื อท่าน จงเอาใจใส่ และอุทิศตนในเรือ่ งเหล่านี้
เพือ่ ให้ทุกคนแลเห็นความก้าวหน้ าของท่าน” 1 ทิ โมธี 4:14-15
อาแมน
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ป.ล. เพือ่ เป็ นการรักษ์โลก ขอให้ท่านผู้อ่านทีร่ บั “บทสวดของฉัน ” เป็ นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน พร้อมทัง้ หมายเลขบน
ซองมายังอีเมล์ของผูเ้ ขียน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่ จะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

