รายการ “ สตรีทมี่ ีความหวัง”
รายการที่ 559 การสื่ อสาร – โรคหลอดเลือดสมอง – พระเจ้ าทรงอดทน
พิมพ์ ไสว: สวัสดีคะ่ ดิฉนั ทํางานอยูใ่ นโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในฐานะนักบําบัดการพูดค่ะ ดิฉนั ทํางาน กับ
คนเป็ นโรคหลอดเลือดสมองค่ะ บางทีคุณเองก็อาจจะรู ้จกั กับใครบางคนที่เป็ น โรคนี้ก็ได้ ซึ่ งรู ้ไหมค่ะว่า
โรคนี้มีผลกระทบที่ตามมากับคนไข้ คือ การสื่ อสารของเขาจะแย่ลงค่ะ
บัวขาบ: ขอต้อนรับคุณเข้าสู่ รายการ สตรีทมี่ ีความหวัง ยินดีที่ได้มาพบกับคุณผูฟ้ ังอีกครั้ง สบายดีกนั หรื อ
เปล่าค่ะ ดิฉนั ดร.บัวขาบ รองหานาม ค่ะ และคุณแอนก็มาอยูก่ บั ดิฉนั ที่นี่ ด้วยเช่นกันค่ะ
แอน: สวัสดีค่ะ ดิฉนั ศศิธร สุ ขสิ งคลี วันนี้อ.พิมพ์ไสว มาอยูก่ บั เราอีกครั้งนะคะ ครั้งที่แล้วอาจารย์ได้พดู คุย
กับเราเกี่ยวกับเรื่ องการสื่ อสารกับคนที่เป็ นโรควิกลจริ ต ขอต้อนรับการกลับมาร่ วมรายการอีกครั้งค่ะ
พิมพ์ไสว: ขอบคุณค่ะ ดิฉนั ดีใจที่ได้มาร่ วมรายการที่นี่อีก เช่นกันค่ะ
แอน: อ.พิมไสวคะ นักบําบัดการพูดคืออะไรหรื อคะ
พิมพ์ไสว: คือคนที่มีปัญหาด้านการพูด ที่เกิดจากสาเหตุบางอย่างค่ะ นักบําบัดต้องช่วยพวกเขาในการเรี ยนรู ้
วิธีที่จะสามารถพูดได้ อย่างคล่องแคล่วอีกครั้ง ซึ่ งรวมถึงวิธีการใช้ปากของเขา วิธีเรี ยบเรี ยง-ประโยคเข้า
ด้วยกัน หรื อแม้กระทัง่ วิธีการอ่านและเขียนได้อีกครั้ง ค่ะ
บัวขาบ: อาจารย์ช่วยบอกได้ไหมคะว่า อาการหรื อสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง มีอะไรบ้างค่ะ
พิมพ์ ไสว: ได้ค่ะ โรคหลอดเลือดสมองเป็ นอาการบาดเจ็บทางสมอง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองอุด
ตันหรื อเส้นเลือดในสมองแตก การไหลเวียนของเลือดในสมองทําหน้าที่นาํ ออกซิ เจนไปเลี้ยงเซลต่างๆ
เพื่อให้เซลเหล่านั้นมีชีวติ เมื่อส่ วนต่างๆของสมองสู ญเสี ยเลือดที่ไปเลี้ยงก็จะทําให้เซลต่างๆตาย เพราะขาด
ออกซิเจน...และทําให้สมองส่ วนนั้นหยุดทํางานไปในที่สุดค่ะ
บัวขาบ: แล้วส่ งผลอย่างไรต่อร่ างกายบ้างคะ
พิมพ์ ไสว: มีผลก็คือ...ร่ างกายส่ วนที่ถูกควบคุมโดยสมองส่ วนนั้นก็อาจหยุดทํางานไปพร้อมกันค่ะ หรื อไม่
ก็ทาํ ให้สมองทั้งหมดหยุดทํางาน ซึ่ งอาจทําให้คนคนนั้นมีความยากลําบากในการเดิน หรื อขยับแขนของเขา
และไม่สามารถคิดหรื อจําสิ่ งต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีปัญหาด้านการดื่มหรื อการกลืนอาหารด้วยค่ ะ
แอน: นักบําบัดช่วยพวกเขาได้ เพราะเป็ นบําบัดการพูดอย่างนั้น ใช่ไหมค่ะ
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พิมพ์ ไสว: ถูกต้องค่ะ บางคนอาจจะเรี ยกว่า ผูบ้ าํ บัดความผิดปกติในการพูด แต่จะเรี ยกอะไรก็เป็ นการทํา
หน้าที่อย่างเดียวกันค่ะ คนที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง คนหนึ่งอาจจะหายเป็ นปกติอย่างสมบูรณ์และรวดเร็ ว
ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่จะหายเป็ นปกติ และอีกคนหนึ่งอาจจะต้องเรี ยนรู ้ในการมี
ชีวิตกับร่ างกายที่ไม่สามารถรักษาให้กลับสู่ สภาพเดิมได้ และคนหนึ่งอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างมากจากอีก
คนหนึ่ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่า สมองส่ วนไหนที่ชาํ รุ ด ซึ่ งยังส่ งผลต่อความสามารถในการรับรู ้ของประสาท
สัมผัสในส่ วนต่างๆของร่ างกายของเขาอีกด้วยนะค่ะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแตะแขนของเขา เขาอาจจะไม่รู้สึก
ว่าคุณแตะ หรื ออาจจะส่ งผลต่อวิธีการขยับแขนไปมาของเขา และมือก็เช่นเดียวกัน เวลาที่เขาพยายามจะ
หยิบถ้วยหรื อแปรงผมขึ้นมา ก็ตอ้ งพยายามที่จะบังคับกล้ามเนื้อค่ะ คุณแอนเคยพบคนที่มีความยากลําบาก
ในการพูด แบบนี้บา้ งไหมคะ
แอน: เคยค่ะ และดิฉนั แน่ใจว่าคุณผูฟ้ ังเองก็เคยเช่นกัน คุณอาจจะมีเพื่อนสนิทหรื อคนในครอบครัวของคุณ
ที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง และการสื่ อสารจึงเป็ นเรื่ องที่ยากลําบากใช่ไหมค่ะ เอาหล่ะค่ะ เรามาพักฟังเพลง
นี้ก่อนนะคะ แล้วค่อยมาคุยกันต่อค่ะ
บัวขาบ: รายการสตรี ที่มีความหวังในวันนี้ อ.พิมพ์ไสว มาอยูก่ บั เราที่นี่ เพื่อบอกเราถึงวิธีการสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกับคนที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง ซี่ งจะมีผลต่อการสื่ อสารของคนไข้ อย่างไรคะ?
พิม พ์ ไสว: ค่ะ คนที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองมีผลต่อวิธีการสื่ อสารของคนได้หลายวิธี ฉันจะเล่าเรื่ อง
เกี่ยวกับคนไข้คนหนึ่งที่ชื่อ คุณสุ ชาติให้ฟังนะค่ะ ตอนที่ดิฉนั พบเขาครั้งแรกในโรงพยาบาล คําพูดของเขา
ฟังเข้าใจยากมาก เพราะกล้ามเนื้อปากของเขาค่อนข้างอ่อนแอ และปากของเขาก็ไม่ยอมขยับตามที่เขา
ต้องการ ทําให้คาํ พูดของเขาฟังดูรัวและเร็ วมาก จนทําให้คาํ ทุกคําปนกันไปเสี ยหมด จนฟังไม่ออกว่าเขาพูด
อะไร ดิฉนั เลยคิดว่า ทํายังไงจึงจะช่วยเขาได้ แต่อย่างแรกที่ดิฉนั ทํา เป็ นเรื่ องธรรมดามาก – ฉันจะถาม
คําถามเขา สิ่ งที่เขาต้องพูดคือ ใช่ หรื อ ไม่ใช่ หรื อเพียงแค่ให้เขา ผงกหัว เพื่อตอบ ว่าใช่ หรื อสั่นหัว เพื่อตอบ
ว่า ไม่ใช่ วิธีน้ ีทาํ ให้เขาไม่จาํ เป็ นต้องพูดมาก และยังช่วยให้ดิฉนั รู ้วา่ เขาต้องการอะไรอีกด้วย แต่แน่นอนว่า
ดิฉนั จําเป็ นต้องถามถึงสิ่ งที่เขาอาจจะต้องการ เพื่อจะได้ต้ งั คําถามที่ถูกต้อง
ดิฉนั เริ่ มต้นด้วยคําถามทัว่ ไปเสมอ – ตัวอย่างเช่น ดิฉนั จะถามคุณสุ ชาติวา่ “อยากดื่มอะไรไหมคะ” ถ้าเขา
ตอบว่าอยากหรื อผงกหัว ดิฉนั ก็จะถามต่ออีกว่า “คุณอยากดื่มอะไรร้อนๆไหมคะ” ถ้าเขาตอบว่าอยากหรื อ
ผงกหัว ดิฉนั ก็จะถามอีกคําถามว่า “อยากดื่มชาไหมคะ” ถ้าเขาตอบว่าไม่หรื อสัน่ หัว ดิฉนั ก็ถามอีกว่า “อยาก
ดื่มกาแฟไหมคะ” การสนทนาของเราอาจจะใช้เวลานาน แต่จะช่วยลดความกดดันของเราทั้งคู่ลงได้ เพราะ
ดิฉนั เข้าใจสิ่ งที่เขาต้องการจริ งๆจากคําถามที่ได้ถามไปค่ะ
บัวขาบ: เป็ นวิธีที่ดียอดเยีย่ มที่แสดงให้เขารู ้วา่ เราใส่ ใจในสิ่ งที่เขาต้องการที่จะพูด ถึงแม้วา่ จะต้องใช้เวลา
มากกว่าและจําเป็ นต้องมีความอดทนมากๆในการตอบค่ะ
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พิมพ์ ไสว: และรู ้ไหมค่ะว่า คุณสุ ชาติกม็ ีคาํ พูดที่ฉลาด เพื่อช่วยให้ดิฉนั เข้าใจในสิ่ งที่เขาต้องการพูด เช่นเขา
จะใช้ คําสองสามคํา เพื่อทําให้ประโยคของเขาสั้นลง แทนที่จะพูดว่า “ผมเหนื่อยและอยากนอน” เขาจะพูด
เพียงแค่ “นอน ครับ” บางครั้งเขาจะตื่นเต้นและพยายามพูดประโยคยาวๆ ดิฉนั จึงต้องเตือนเขาให้ใช้เพียงแค่
“คําสําคัญๆ”เท่านั้น แต่หากดิฉนั ไม่เข้าใจสิ่ งที่เขากําลังพูดจริ งๆ เขาสามารถเขียนข้อความนั้นให้ดิฉนั อ่าน
แต่ดิฉนั มักจะใช้เวลาเพื่อจะพยายามทําความเข้าใจคําพูดของเขามากกว่าค่ะ
หากคุณผูฟ้ ังมีเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ที่มกั พูดอะไรที่เข้าใจยาก วิธีง่ายๆแค่ ลองถามด้วยคําถามที่ตอ้ งการเพียงการ
ตอบรับหรื อปฏิเสธ...หรื อขอให้เขาบอกคุณเพียงแค่คาํ ที่สาํ คัญ และลองดูซิวา่ วิธีน้ นั จะช่วยให้คุณทั้งคู่เข้าใจ
กันง่ายขึ้นค่ะ
แอน: นัน่ เป็ นข้อคิดเห็นที่น่าสนใจมากค่ะ – อ.บัวขาบคะ ลองตั้งคําถามที่ตอ้ งการเพียงการตอบรับหรื อ
ปฏิเสธ ดิฉนั จะลองตอบดูค่ะ
บัวขาบ: ได้คะ่ ....อึ่ม....วันนี้คุณรู ้สึกเป็ นยังไงบ้างคะ ...โอ๊ะ ไม่ใช่ ไม่ถูก ดิฉนั ต้องถามว่า “คุณแอน วันนี้
คุณรู้สึกสบายดีไหมคะ”
แอน: และถ้าดิฉนั บอกว่า “ไม่” แล้วคุณจะถามอะไรดิฉนั ต่อคะ
บัวขาบ: คุณเจ็บคอไหมคะ
แอน: ไม่ค่ะ
บัวขาบ: คุณปวดท้องไหมคะ
แอน: ไม่ค่ะ
บัวขาบ: คุณปวดหัวไหมคะ
แอน: ปวดค่ะ
พิมพ์ ไสว: นี้แหละค่ะ คือวิธีที่ถูกต้อง ในการถามเพื่อ คําตอบที่ตอ้ งการ ซึ่ งบางครั้งต้องใช้เวลาและความ
อดทนมากเพื่อจะค้นพบสิ่ งเขาต้องการ แต่ก็คุม้ ค่าสําหรับความพยายามนี้ ค่ะ ดิฉนั ยังจําเรื่ องการวาดรู ปอย่าง
สนุกสนาน กับคนไข้อีกคนหนึ่งที่ชื่อ คุณสายฝน ได้ดีทีเดียว คุณสายฝ นเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง และเธอ
มักจะต้องใช้ความพยายามมากที่จะจดจําชื่อสิ่ งของต่างๆ ดังนั้นเธอพยายามวาดรู ปเพื่อช่วยให้จาํ ง่ายขึ้น และ
ขณะที่เธอกําลังวาดรู ป เธอจะพยายามบอกดิฉนั ถึงลักษณะ สี หรื อขนาดของสิ่ งนั้นว่าเป็ นยังไง หรื อว่าดิฉนั
จะหาสิ่ งนั้นได้จากที่ไหนในบ้าน
บางครั้งเธอจะชี้ไปที่ของสิ่ งนั้นหรื อพาดิฉนั ไปหยิบของสิ่ งนั้นเลย
บางครั้งเมื่อเธอมองดูของสิ่ งนั้น เธอก็จะจําคําคํานั้นได้ เราทั้งคู่ต่างก็ตื่นเต้นมากเวลาที่เธอจําชื่อสิ่ งนั้นได้
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ถูกต้อง บางครั้งเธอก็พดู ผิด เพราะสับสนนิดหน่อย ครั้งหนึ่งเธอเล่าเกี่ยวกับตัวเธอให้ดิฉนั ฟังว่า “เรามีแมว
สองตัวและมันชอบเห่ามาก” ดิฉนั แน่ใจว่า เธอไม่ได้ต้ งั ใจจะพูดว่า แมว ฉะนั้น ดิฉนั จึงพูดว่า “ถ้าอย่างนั้น
แสดงว่า คุณมีหมาสองตัวใช่ไหมคะ” เธอหัวเราะเพราะเธอรู ้วา่ เธอพูดผิดคํา ฉะนั้น ถ้าคุณคิดว่า เขาพูดผิด
คุณก็สามารถพูดทวน คําที่ถูกต้องเพื่อ ให้เขารู ้วา่ เขาพูดผิด วิธีน้ นั จะช่วยได้มาก แต่ถา้ หากว่าคุณ เดาผิด –
เขาก็จะบอกว่า “ไม่ใช่” คุณก็สามารถลองใหม่ได้ จนกว่าจะพบคําที่ถูก ที่เขาพยายามจะสื่ อค่ะ ที่สาํ คัญมาก
คือ ถ้าคุณไม่เข้าใจ อย่าแกล้งทําเป็ นเข้าใจนะค่ะ เพราะเขาคิดว่า คุณเข้าใจ ทั้งๆที่ความจริ งแล้วคุณไม่เข้าใจ
เขาเลย ค่ะ
บัวขาบ: ใช่ค่ะ อย่าแกล้งทําเป็ นเข้าใจ ทั้งๆที่ความจริ งแล้วคุณไม่เข้ากับสิ่ งที่เขา พูดเลย บุษบา เพื่อนของ
ดิฉนั ก็เคยบอกเหมือนกัน ...เธอเป็ นอัมพาตเนื่องจากความบกพร่ องของสมอง และบางครั้งคําที่เธอต้องการ
พูด ก็ไม่สามารถเปล่งออกมาอย่างที่เธอต้องการ ถ้าดิฉนั แกล้งทําเป็ นว่าดิฉนั เข้าใจ ดิฉนั จะพูดว่า “ดิฉนั ไม่
เข้าใจ – คุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม” ก็จะเป็ นสิ่ งที่ดีกว่า เธอไม่รังเกียจที่จะพูดอีกครั้ง...แม้วา่ บางครั้งจะต้อง
พูดซํ้าแล้วซํ้าอีก เธอบอกว่า เธอมักจะรู ้วา่ คนนั้นทําทีเป็ นว่าเข้าใจ ซึ่ งไม่ถูกเลย ที่จะทํากับเธออย่างนั้นค่ะ
พิมพ์ ไสว: คนที่เป็ นอัมพาตอาจจะตรงกันข้ามกันกับคนที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองเล็กน้อยนะค่ะ เพราะ
สมองที่อาจจะเข้าใจคําศัพท์ยาก ทําให้เขาไม่เข้าใจในสิ่ งเราพูด หรื อเวลาเขาพูดเราก็มกั จะไม่ค่อยเข้าใจ บาง
ทีอาจจะเป็ นประโยคที่ยาวเกินไป...หรื อไม่บางทีอาจจะเป็ นด้วยหัวข้อในการสนทนาที่ซบั ซ้อนเกินไปค่ะ
ดังนั้น จงพูดประโยคสั้นๆและใช้ภาษาง่ายๆ พูดเพียงครั้งละหนึ่งอย่าง โดยหยุดช่วงสั้นๆระหว่างสิ่ งที่พดู
เพื่อเขาจะได้มีเวลาคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณเพิง่ พูดไป เราเรี ยกวิธีน้ นั ว่า “ขั้นตอนการปฏิบตั ิ” – สมองของพวกเขา
ต้องการเวลาเพื่อดําเนินการแปลความหมายคําพูดของคุณ และถ้าคุณทําได้ ก็แสดงให้พวกเขาเข้าใจสิ่ งที่คุณ
กําลังพูดถึง ตัวอย่างเช่น มีอยูค่ รั้งหนึ่ง ดิฉนั ถาม คุณสายฝน ว่า มื้อเที่ยงเธออยากทานอะไร แต่เธอไม่เข้าใจ
สิ่ งที่ดิฉนั พูด ฉะนั้น เราก็เลยเข้าไปในครัวด้วยกัน และขณะที่ดิฉนั ถามเธอว่าต้องการอะไร ดิฉนั ก็จะชี้ที่
อาหารไปพร้อมกันด้วย แล้วเธอตอบเพียงแค่บอกว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” ดิฉนั ทําแม้กระทัง่ หยิบแอบเปิ้ ล
แล้วส่ งให้เธอ แม้วา่ เธออาจจะไม่ค่อยแน่ใจในตอนแรกว่าดิฉนั ถามอะไร แต่เธอสามารถมองเห็นการ
แสดงออกทางสี หน้าของดิฉนั ก็เลยทําให้เข้าใจได้วา่ ดิฉนั กําลังถามเธอเกี่ยวกับแอบเปิ้ ล
แอน: เป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ อ.พิมพ์ไสวได้พดู ถึงข้อคิดมากมายหลายอย่างให้กบั เรา เพื่อว่าครั้ง
ต่อไปเวลาที่เราพบใครที่มีปัญหาในการสื่ อสาร ก็จะได้นาํ ไปใช้ได้ ตอนนี้ให้เรามาลองทบทวนกันดูวา่ เราจํา
กันได้บา้ ง หรื อป่ าวนะค่ะ
บัวขาบ: ค่ะ อย่างแรก ให้ถามคําถามที่ตอ้ งการเพียงการตอบรับหรื อปฏิเสธ
แอน: เตือนคนนั้นว่า แทนที่จะพยายามพูดประโยคยาวๆ ให้พดู เพียงคําที่สาํ คัญก็พอ
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บัวขาบ: และถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไร ลองขอให้เขาวาดรู ปให้ดูถา้ เขาวาดได้ ถ้าเขานึกชื่อ
ของบางอย่างไม่ออก เขาอาจจะบอกลักษณะของสิ่ งนั้นได้ เช่น มันตัวเล็กและนุ่ม และร้อง “เหมี๋ยวๆๆ”
แอน: แมวค่ะ ใช่ไหมค่ะ
พิมพ์ ไสว: ใช่ค่ะ และถ้าหากคุณยังไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไร ให้พดู ทวนคํานั้นซํ้ากับเขา เพื่อเขาจะบอก
คุณได้วา่ คุณเข้าใจถูกหรื อไม่ ถ้าไม่ถูก ให้ลองใหม่อีกครั้ง ให้ใช้เวลาเพื่อจะแน่ใจได้วา่ คุณเข้าใจ ใช้ภาษา
ง่ายๆและประโยคสั้นๆเพื่อช่วยให้เขาเข้าใจสิ่ งที่คุณพูด และถ้าทําได้ ให้ช้ ีไปยังสิ่ งที่คุณกําลังพูดถึงก็จะดีค่ะ
บัวขาบ: ขอบคุณค่ะ อ.พิมพ์ไสว ดิฉนั มัน่ ใจว่าข้อคิดเหล่านี้มีประโยชน์จริ งๆ และช่วยเราทุกคนได้ หากเรา
มีโอกาสได้พดู คุยกับคนที่มีปัญหาในการสื่ อสาร เราจําเป็ นต้องอดทนมากๆ และพยายามดังที่อ. พิมพ์ไสว
ได้บอกกล่าวเราไว้นะค่ะ
แอน ขณะที่ฟังเพลงนี้ อย่าเพิ่งไปไหนนะคะ ขอให้อยูก่ บั เรากันต่อ เพราะ เรามีเรื่ องราวจากพระคัมภีร์ซ่ ึ ง
เป็ นพระวจนะของพระเจ้ามาเล่าสู่ ฟังค่ะ
แอน: คุณผูฟ้ ังคะ ช่วงนี้ อ. บัวขาบจะเล่าเรื่ องราวที่น่าสนใจจากพระคัมภีร์ให้เราฟังค่ะ
อ. บัวขาบ: ขณะที่ดิฉนั ทํางานกับคนที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง ดิฉนั จําเป็ นต้องใช้ความอดทนสู งกับพวก
เขา และพวกเขาก็จาํ เป็ นต้องใช้ความอดทนกับดิฉนั เช่นกันค่ะ ขณะที่เราพยายามเข้าใจซึ่ งกันและกัน
บางครั้งเราหัวเราะด้วยกัน เวลาที่เราไม่เข้าใจ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว เราก็มกั จะเข้าใจซึ่ งกันและกัน
วันนี้ดิฉนั อยากจะเล่าเรื่ องเกี่ยวกับท่านผูห้ นึ่งซึ่ งมีความอดทนมากๆ ผูท้ ี่ดิฉนั กําลังพูดถึงคือ พระเจ้า เมื่อไม่
นานมานี้ ดิฉนั ได้อ่านเรื่ องราวเรื่ องหนึ่งในพระคัมภีร์ และดิฉนั คิดว่า “พระเจ้าทรงอดทนมาก พระองค์ทรง
รัก ทรงห่วงใย และอ่อนสุ ภาพ” ดิฉนั จึงอยากนําเรื่ องนี้มาแบ่งปั นกับคุณ เพราะพระเจ้าที่เรารู ้จกั วันนี้เป็ น
พระเจ้าองค์เดียวกับพระเจ้าในพระคัมภีร์ และพระองค์ทรงรักเรา
เรื่ องนี้ทาํ ให้เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงรักและทรงอดทนกับผูห้ ญิงที่ชื่อ ฮาการ์ มากเพียงใด เราเคยฟังเรื่ องราว
เกี่ยวกับ อับราฮามและนางซาราห์ จากรายการสตรี ที่มีความหวัง แต่เรื่ องนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นานมาก
เกิดขึ้นตอนที่พวกเขายังใช้ชื่อ อับรามและซาราย ให้เรามาฟังเรื่ องราวนี้ก่อน เรื่ องนี้มากจากพระธรรมปฐม
กาล ซึ่ งเป็ นตอนแรกเริ่ มของพระคัมภีร์ (บทที่ 16: 1-10)
อ. บัวขาบ: เวลานี ้ นางซาราย ภรรยาของอับราม ยังไม่ มีบุตรให้ เขา แต่ เธอมีหญิงคนใช้ ชาวอียิปต์ คนหนึ่ง
ชื่ อ ฮาการ์ เธอจึงพูดกับอับรามว่ า “พระเจ้ าไม่ ทรงโปรดให้ ฉันมีบุตร ขอจงไปนอนกับหญิงคนใช้ ของฉัน
เถิด บางที ฉันอาจจะได้ บุตรโดยนางนั้น”
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อับรามเห็นด้ วยกับสิ่ งที่นางซารายพูด ดังนั้นหลังจากที่อับรามอยู่ในแคว้ นคานาอันได้ สิบปี แล้ ว ซาราย
ภรรยาของเขาได้ ยกนางฮาการ์ หญิงคนใช้ ชาวอียิปต์ ของเธอมาให้ สามีของเธอเป็ นภรรยาอีกคนของเขา เขา
นอนกับนางฮาการ์ และเธอตั้งครรภ์
เมื่อเธอรู้ ตัวว่ ากาลังตั้งครรภ์ กเ็ ริ่ มดูหมิ่นนายผู้หญิง นางซารายจึงบ่ นต่ ออับราม “ให้ ความทุกข์ ของฉันตกอยู่
กับท่ านเถิด ฉันให้ หญิงคนใช้ ไว้ ในอ้ อมอกของท่ าน แต่ เมื่อหญิงนั้นรู้ ตัวว่ าตัวตั้งครรภ์ แล้ ว ก็ดูหมิ่นฉัน ขอ
พระเจ้ าทรงตัดสิ นเรื่ องของฉันกับท่ านเถิด”
“อับรามพูดกับนางซารายว่ า “หญิงคนใช้ ของเจ้ าอยู่ในอานาจของเจ้ า จงกระทาแก่ เขาตามที่เจ้ าเห็นควรเถิด”
นางซารายเคี่ยวเข็ญนางฮาการ์ จนนางหนีไปให้ พ้นหน้ า
ทูตสวรรค์ ของพระเจ้ าพบนางฮาการ์ อยู่ใกล้ กับนา้ พุในถิ่นทุรกันดาร เป็ นนา้ พุที่อยู่ข้างทางที่จะไปเมืองชูร์ จึง
ถามว่ า “ฮาการ์ หญิงคนใช้ ของนางซาราย เจ้ ามาจากไหน และเจ้ าจะไปไหน”
เธอตอบว่ า “ข้ าพระองค์ หนีมาให้ พ้นหน้ าซาราย นายหญิงของข้ าพระองค์ ”
แล้ วทูตสวรรค์ ของพระเจ้ าบอกเธอว่ า “กลับไปหานายหญิงของเจ้ า และยอมอยู่ใต้ บังคับของเขาเถิด” ทูต
สวรรค์ พูดเพิ่มเติมว่ า “เราจะให้ พงศ์ พันธุ์ของเจ้ าทวีมากขึน้ จนนับไม่ ถ้วน”
บัวขาบ: ลองมาทบทวนกันดูวา่ เราจําเรื่ องราวนั้นได้หรื อเปล่านะคะ
อ. พิมพ์ไสว ซาราย ภรรยาของอับรามไม่มีบุตร เธอมีหญิงคนใช้คนหนึ่งชื่อ ฮาการ์ เธอตัดสิ นใจยกหญิงคน
ใช้น้ นั ให้อบั ราม สามีของเธอ เพื่อฮาการ์ จะได้มีบุตรแทนเธอ
แอน: นางฮาการ์ ต้ งั ครรภ์ แต่ทนั ทีที่เธอรู ้ตวั ว่ากําลังตั้งครรภ์ เธอก็เริ่ มดูหมิ่นหรื อเกลียดชังนางซาราย นาย
หญิงของเธอ นางซารายจึงบอกสิ่ งที่เกิดขึ้นแก่อบั ราม และเขาบอกให้เธอทําตามที่เธอคิดว่าสมควรทํา
บัวขาบ: นางซารายทําไม่ดีกบั นางฮาการ์ และนางฮาการ์ หนีไป ทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบนางฮาการ์ อยูใ่ กล้
นํ้าพุในถิ่นทุรกันดารและได้พดู กับเธอ คุณจําได้ไหมว่าทูตสวรรค์พดู อะไร
แอน: จําได้ – ทูตสวรรค์ถามเธอว่า “เจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน”
อ. พิมพ์ไสว: แล้วเธอตอบว่ายังไงค่ะ ถูกแล้วค่ะ เธอบอกทูตสวรรค์วา่ เธอหนีมาจากนางซาราย แล้วทูต
สวรรค์ของพระเจ้าบอกให้เธอกลับไปหานายหญิงของเธอ และทําตามที่นายหญิงบอกให้เธอทํา ทูตสวรรค์
ยังบอกว่า พระองค์จะให้พงศ์พนั ธุ์ของเธอเพิ่มทวีข้ ึนมากเกินกว่าที่ใครจะนับได้
อ. บัวขาบ: เรื่ องนี้ใครทําตัวไม่ดี...ซารายหรื อฮาการ์ ดิฉนั คิดว่า พวกเขาทั้งคู่ต่างก็ทาํ ผิดต่อกัน คุณคิดอย่าง
นั้นด้วยไหมคะ นางฮาการ์ ลาํ พองใจที่เธอตั้งครรภ์ และเริ่ มคิดว่าเธอดีกว่านาซาราย นางซารายเองก็ทาํ ไม่ดี
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กับนางฮาการ์ เราไม่รู้วา่ เธอทํายังไง แต่ก็คงเลวร้ายมากพอที่จะทําให้นางฮาการ์ หนีไป นางฮาการ์ คงจะต้อง
รู ้สึกโดดเดี่ยวและน่าสังเวชใจเมื่อออกไปในถิ่นทุรกันดาร แล้วพระเจ้าได้พบเธอ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็ น
เป็ นอีกวิธีหนึ่งของการบรรยายถึงการทรงดํารงอยูข่ องพระเจ้า ดิฉนั ชอบคําถามที่พระเจ้าถามนางฮาการ์ ตอน
ที่พระองค์พบกับเธอ “เจ้ามาจากไหน และเจ้าจะไปไหน” คุณคิดว่าพระเจ้าทรงรู ้คาํ ตอบของคําถามเหล่านี้
โดยไม่จาํ เป็ นต้องถามนางฮาการณ์หรื อไม่ ใช่ค่ะ พระองค์ทรงรู ้ ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ผูท้ รงรู ้
ทุกสิ่ งทุกอย่าง แต่พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเอาใจใส่ นางฮาการ์ มากแค่ไหน และพระองค์ทรง
รักเธอ และพระองค์ทรงอดทนกับเธอ พระองค์ตอ้ งการให้นางฮาการ์ บอกพระองค์วา่ เธอรู ้สึกอย่างไรและ
เกิดอะไรขึ้นกับเธอ เธอบอกพระเจ้าถึงสาเหตุที่เธอมานัง่ อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารและสิ่ งที่นางซารายทํากับเธอ
แต่วา่ บางทีเธออาจจะสารภาพกับพระเจ้าด้วยว่า เธอเองก็ได้ทาํ ผิดกับนางซารายด้วย พระเจ้าทรงรู ้เรื่ องนั้นอยู่
แล้ว แต่พระองค์ทรงอดทนเวลาที่พระองค์พดู กับนางฮาการ์ และแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรักเธอ
พระองค์บอกว่าเธอจะต้องทําอะไรต่อ
คุณจะรู ้สึกยังไงคะ ดิฉนั คิดว่า ดิฉนั อาจจะทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์กลับไปหาเธอไม่ได้” พระเจ้าทรงรู ้วา่
เธอจะต้องทําอะไรและจะพบกับความยุง่ ยากอะไรในการกลับไปเผชิญหน้ากับอับรามและนางซาราย เธอ
จะต้องทําตามที่นางซารายบอกให้เธอทําในฐานะหญิงคนใช้อีกครั้ง แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนการทําผิดต่อนาง
ฮาการ์ เป็ นพระพรสําหรับเธอและลูกหลานในอนาคตของเธอ คุณสังเกตเห็นเรื่ องนั้นในเรื่ องที่เล่าให้ฟังไหม
คะ พระเจ้าตรัสว่า “เราจะให้พงศ์พนั ธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นจนนับไม่ถว้ น” พระเจ้าจะให้เธอมีลูกหลาน และ
เหลนเพิ่มมากขึ้น มากขึ้นเรื่ อยๆ เพิ่มมากขึ้นจนกระทัง่ เธอไม่สามารถนับได้ นับว่าเป็ นพระพรจริ งๆถ้าเธอ
เชื่อฟังและทําตามที่พระเจ้าบอกให้เธอทํา
บัวขาบ: ขอบคุณค่ะ คุณพิมไสว ที่มาแบ่งปั นเรื่ องจริ งจากพระวจนะของพระเจ้าเรื่ องนี้ให้เราฟัง คุณเคยรู ้สึก
เหมือนฮาการ์ ไหมคะทรู ้สึกโดดเดี่ยวและเข้าตาจน และรู ้สึกเสี ยใจกับสิ่ งที่ทาํ ลงไปหรื อพูดอะไรที่เป็ นการ
ทําร้ายคนอื่น พระเจ้าทรงรู ้วา่ คุณรู ้สึกยังไง และพระองค์ทรงรู ้วา่ คุณเคยทําอะไร แต่พระองค์ยงั ทรงรักคุณ
พระองค์ทรงรักคุณมากจนกระทัง่ ยอมให้พระเยซู พระบุตรของพระองค์มาสิ้ นพระชนม์ และหลัง่ พระโลหิ ต
ของพระองค์เพื่อรับการลงโทษเพราะสิ่ งที่เราเคยทําผิด
แอน: พระองค์ทรงอดทนาและทรงรักเรา แน่นอนพระองค์จะทรงโปรดยกโทษให้เรา ถ้าเราทูลขอต่อ
พระองค์ ดิฉนั จะอธิ ษฐานไปด้วยกันกับคุณ.... ”ขอบพระคุณพระบิดาเจ้าสําหรับความรักที่ทรงมีต่อข้า
พระองค์ท้ งั หลาย ที่ทรงอดทนต่อข้าพระองค์ท้ งั หลายและทรงโปรดยกโทษแก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายเพราะสิ่ ง
ที่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายเคยทําผิดถ้าข้าพระองค์ท้ งั หลายสารภาพความผิดนั้นกับพระองค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลาย
อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ อาเมน”
บัวขาบ: หากคุณเป็ นผูท้ ี่ติดตามพระเยซูเหมือนเรา คุณสามารถร่ วมมือกับผูห้ ญิงหลายพันคนทัว่ โลกที่กาํ ลัง
อธิ ษฐานต่อพระเจ้าทุกวันสําหรับผูห้ ญิงคนอื่น โดยคุณสามารถเขียนมาหาเราได้ที่สถานีน้ ี และขอรับปฏิทิน
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อธิษฐานจากเราได้ที่................. (บอกที่อยู่ ) .........หากคุณมีอินเตอร์เนท คุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์

www.projecthannah.org และคลิกที่ “หัวข้ออธิษฐานสําหรับวันนี้” (Today’s Prayer) นะคะ
แอน: เรายินดีรับฟังเรื่ องราวจากชีวติ ของคุณเสมอ และเราจะอธิ ษฐานเผือ่ คุณโดยเฉพาะ คุณสามารถติดต่อ
เราได้ที่…
บัวขาบ: สําหรับวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ
บัวขาบ/แอน : สวัสดีค่ะ
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