เพียงแต่มนุษย์จะรูจ้ ักตายอย่างมีประโยชน์
ตายเพือ่ จะอยูอ่ ย่างอมตะ
แทนการอยูท่ ไี่ ร้ความหมาย เสมือนตายแล้วทัง้ เป็ น
นิด นรารักษ์
ไปสู่สิง่ ทีด่ ีกว่า จากหนังสือ เพียงแค่เม็ดทราย
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เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
นามปากกา “อุชเชนี ” “นิ ด นรารักษ์”
เกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2462
เกิดใหม่ในพระเจ้ า 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
การศึกษา
ประถม-มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ รับทุนไปศึกษาต่อด้ านวรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย
ที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ (Sorbonne) ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2486 อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2500 เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2507 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2512

รองผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2516

ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด
ช่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก

รางวัลเกียรติยศ
พ.ศ. 2536 รางวัลศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาวรรณศิลป์
พ.ศ. 2554 รางวัลพานแว่นฟ้ าเกียรติยศ
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บทสัมภาษณ์สุดท้าย “อุชเชนี ” กวีคริสตชน
สัมภาษณ์ โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช

อาจารย์ ป ระคิ ณ ชุ ม สาย ณ อยุ ธ ยา ศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ สาขา
วรรณศิลป์ อัศวินหญิงอีกท่านหนึ่งที่พระสันตะปาปาประทานรางวัลให้
เป็ นเครื่ องหมายขอบคุณในนา้ ใจดี ในาานะผู้ทางานให้ พระศาสนจักร
และสั ง คมโดยไม่ ไ ด้ ม องที่ น้า ใจตนเอง รางวั ล นั้ น คื อ เครื่ อ งประดั บ
เกียรติยศของพระสันตะปาปาซิลแวสเตอร์ข้นั อัศวินกางเขนใหญ่

หากเอ่ยชื่ ออาจารย์ ประคิ ณ ชุ มสาย ณ อยุ ธยา คนทั่วไปที่อ ยู่
นอกวงการตัวอักษร อาจไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไร แต่สาหรับผู้สนใจงาน
วรรณกรรมย่อมคุ้นเคยกับท่านและนามปากกา “อุชเชนี ” เป็ นอย่างดี
ด้ วยท่านผู้น้ ีเป็ นกวีร่วมสมัยอีกคนหนึ่งของเมืองไทย
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เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติน้ ีให้ อาจารย์ประคิ ณ
ชุ ม สาย ณ อยุ ธ ยา เป็ นศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ สาขาวรรณศิ ล ป์ ประจ าปี
พุทธศั ก ราช 2536 ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการวั ฒนธรรมแห่ งชาติ ได้
พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็น ชอบให้ ป ระกาศยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ปิ นผู้
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะลา้ ค่าสูงเด่นจนเป็ นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
ประวัติชีวิตอาจารย์น่าสนใจ ช่วยเล่าให้ฟังหน่ อยครับ
เป็ นชีวประวัติท่เี รี ยบง่าย ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้ นหวือหวาเลยสัก
นิดเดียว คุณพ่ อคุณแม่เป็ นคาทอลิกทั้งสองคน คุณปู่ เป็ นคนจีนแท้ ๆ
มาจากเมืองจีน แต่งงานกับคุณย่าซึ่งเป็ นคนไทย คุณพ่ อจึงเป็ นลูกครึ่ ง
จีน คุณแม่กเ็ ป็ นคนไทย ดิฉันเป็ นหนึ่ งส่วนสี่จีน สามส่วนสี่ไทย สัตบุรุษ
วัดแม่พระลูกประคา กาลหว่าร์ และวัดนักบุญฟรั งซิสเซเวียร์ สามเสน
เป็ นญาติกันหมดสมัยโบราณ บ้ านเดิมอยู่ในซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม เป็ น
บุตรของยอห์น บัปติสตา แสง และโรซา ประคอง กรองทอง สมรสกับ
หม่อมหลวงยอห์น จิ ตรสาร ชุมสาย
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วั ด ของประเทศไทยตั้ ง แต่ ใ นกรุ ง เทพฯ อยู่ ริ ม น้า หมด การ
คมนาคมทางน้า ที่แ ปดริ้ วเป็ นญาติ กันหมด ทุ กคนเป็ นพี่ ป้ าน้ าอา เขา
แต่งงานกันระหว่างวัดต่อวัด คนจะแต่งงานก็ต้องไปขอสาววัดนั้น จะโยง
กันกลายเป็ นพี่น้องกันหมด
ดิฉันเป็ นลูกคนเดียว คุณพ่อมีภรรยาหลายคน สมัยโบราณตาม
ประสาคนที่เป็ นนายห้ าง เป็ นผู้จัดการ เคี่ยมฮั้วเฮง (บริษัทจัดทาเสื้อผ้ า)
และบ้ วนฮั่วเส็ง เป็ นประธานกรรมการ (ขายเหล็ก) คุณพ่อดิฉันจะได้ รับ
พระราชทานราชทิน นามเป็ นคุณ พระประดิษา์ อาภรณ์ แต่ท่านไม่ รั บ
อยากเป็ นคนธรรมดาดีกว่า
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เดิมชื่ อเออเชนี
เออเชนีมาจากนามนักบุญยูจีนี ดิฉันเกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.
2462 ตรงกับวันฉลองนักบุญ Eugè ne เป็ นนามนักบุญของผู้ชาย ถ้ าเป็ น
ผู้หญิงก็ใช้ “เออเชนี” (Eugé nie) ซึ่งเป็ นนักบุญชาวฝรั่งเศส เลยเป็ น
ที่มาที่ไปของนามปากกา “อุ ชเชนี ” ชื่ อจริ งคือ ประคิณ เพราะแม่ ช่ื อ
ประคอง แม่ เ ปิ ดดิ ก ชั น นารี ปั ล เลอกั ว ซ์ เลื อ กชื่ อ ประคิ ณ แปลว่ า
ประคับประคอง เรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จนจบชั้นสูงสุด
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เวลานัน้ มีแรงบันดาลใจเรื่องงานเขี ยนหรือกระแสเรียกไหมครับ
ยังไม่มี เรี ยนหนังสืออย่ างเดียว เพราะพระเจ้ าจัดมา มีคนมา
ถามบ่อย ๆ ว่าไม่มีกระแสเรียกหรือ เพราะเห็นศรัทธา วันธรรมดาก็ไป
วัด บ้ านดิฉันอยู่ใกล้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีมิสซา 6 โมงเช้ า
ดิฉันไม่เคยได้ ยินพระเรียก แต่ดิฉันก็ทาตามนา้ พระทัยทุกอย่าง
ตอนเรียนจบอาจารย์มองอนาคตไว้อย่างไร
ดิฉันไม่ได้ มองอนาคต คนที่มองอนาคตฉันคือบิดา คุณพ่อเป็ น
นายห้ าง (ผู้ จั ด การบริ ษั ท ) ก็ต้ อ งการให้ ลู ก สาวมาเป็ นเลขานุ ก าร
ต้ อ งการให้ ร้ ู ภาษาจี น เรี ย นภาษาจี น พ่ อ จะพู ด เสมอว่ า อี ก 50 ปี
ประเทศจีน จะเป็ นมหาอานาจ ซึ่งเวลานี้เป็ นจริ งแล้ ว ดิฉัน เผอิญสอบ
มัธยม 8 ได้ ท่ี 1 ในแผนกภาษาฝรั่งเศส เมื่ออายุ 16 ปี ยังเด็กมาก
ดิฉันเข้ ามาเรี ยนเมื่ออายุ 4 ขวบครึ่ ง สมัยโน้ นไม่มีอนุ บาล มา
เรี ยนภาษาฝรั่ งเศสที่โรงเรี ยนเซนต์โยฯ 3 ปี ภาษาไทยมีถึ งประถม 4
การเรี ยนระหว่างฝรั่ งเศสกับภาษาไทยเลยเหลื่อมกันหมด ปี ที่จบมัธยม
8 ฝรั่งเศสแล้ ว ภาษาไทยยังอยู่มัธยม 7 อยู่เลย
ภาษาไทยเรี ยนวั น ละชั่ ว โมง ที่เ หลื อ ทั้ง หมดทุ ก วิ ช าเรี ยนเป็ น
ภาษาฝรั่งเศส แผนกอังกฤษก็เรียนเป็ นภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีสอนเป็ นชาวฝรัง่ เศสใช่ไหมครับ
เราเรียก แม่ดา มาจากมาดาม (แม่ดาเพราะชุดสีดา) อาจารย์ ท่ี
สอนฝรั่ งเศสตั้งแต่มัธยม 5-8 สอนคนเดียว 4 ชั้น ท่า นไม่ยอมเรี ยน
ภาษาไทย เพราะเกรงว่าถ้ าวันใดรู้ภาษาไทย นักเรียนก็จะพูดภาษาไทย
กับท่าน ท่านชื่อเซอร์มาร์เกอริต เข้ มงวดมาก ถ้ าจะบอกอะไรก็ต้องพูด
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เป็ นภาษาฝรั่ งเศส นี่เป็ นวิธีสอนอย่างดี เวลาเที่ยงมารับประทานอาหาร
หรือพูดคุยกัน เด็กผู้หญิงก็จะนั่งปักผ้ า ต้ องคุยเป็ นภาษาฝรั่งเศส เพราะ
ทุกครั้งที่เข้ าไปในห้ องเรียน ก็จะได้ รับการไต่ถามจากอาจารย์ว่าคุยภาษา
อะไร ถ้ าใครไม่ได้ คุยเป็ นภาษาฝรั่งเศส ก็จะถูกหักคะแนน จึงทาให้ ทุก
คนพูดภาษาฝรั่งเศสจนได้

เมื่อดิฉันจบภาษาฝรั่งเศสแล้ ว อายุ 16 ปี กว่า ๆ เพื่อนอีกสอง
คนเขาอายุ ม ากกว่ า ฉั น 3 ปี ทั้ ง สองคนมาจากโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
คอนแวนต์ นักเรียนฝรั่งเศส 8 มีแค่ 3 คน อีก 2 คนเลยได้ รับการส่งไป
สอบมัธยม 8 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นครั้งแรกของโรงเรียน
สอบได้ ท้ั ง สองคน แต่ ฉั น ถู ก ห้ ามไม่ ใ ห้ ไป เพราะว่ า ยั ง เด็ก เกิ น ไป
ภาษาไทยยังอยู่แค่มัธยม 7 นั่นเป็ นเหตุผล ดิฉันเลยถูกส่งไปเรียนมัธยม
8 ภาษาอังกฤษ และเพื่อไม่ให้ ลืมภาษาฝรั่งเศส ทุกเย็นหลังเลิกเรียนจาก
ภาษาอังกฤษแล้ ว ดิฉันต้ องมาที่ห้องภาษาฝรั่ งเศส มาเรี ยนกับมาเซอร์
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ทุกวัน เพื่อไม่ให้ ลืม เพราะต้ องสอบกระทรวงโดยเอาภาษาฝรั่งเศสเป็ น
เอก
และตรงนี้แหละถึงได้ มาเรียนพร้ อมกับแมร์หลุยส์ กิจเจริญ ซึ่ง
เสียชีวิตไปแล้ ว เพื่อนรักของดิฉัน มาเรียนกันสองคน แมร์หลุยส์มาจาก
ฉะเชิ งเทรา จริ ง ๆ เป็ นคนนครชั ยศรี พี่ ช ายไปทางานสอนหนั งสือ ที่
โรงเรียนเซนต์ปอล ฉะเชิงเทรา ต้ องไปช่วยเลี้ยงหลาน แต่เดิมแมร์หลุยส์
ตั้งใจไปสมัครคณะพระหฤทัยฯ แต่คุณพ่ อที่วัดบอกว่าจะพามาฝากคณะ
เซนต์ปอลฯ แมร์ หลุยส์เป็ นคนที่เรี ยนหนั งสือเก่งมาก ๆ มาเรี ยนอยู่ ท่ี
เซนต์โยฯ ไม่ ก่ีปี ก็สามารถสอบมัธยม 8 ภาษาฝรั่งเศสเหมือนดิฉันได้
จบมัธยม 8 แล้ วก็ไปสอบด้ วยกัน
ดิ ฉั น ไปเข้ า จุ ฬ าฯ เพราะว่ า เมื่ อ สอบได้ เ ป็ นที่ 1 กระทรวง
ศึกษาธิการให้ ทุนเรียนคณะอักษรศาสตร์ 4 ปี เต็ม จนกว่าจะได้ อักษรศาสตรบัณฑิต หรือว่าจะไปสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง คิงสกอลาชิพ ไป
เรี ยนต่ อ ต่ า งประเทศได้ แต่ พ่ อ ดิ ฉั น ไม่ ใ ห้ ไ ปเมื อ งนอก หวงมาก ๆ
เรียนจุ ฬาฯ ยังไม่ยอมให้ เรี ยน เพราะต้ องไปเรี ยนรวมกับผู้ชาย พอได้
ทุนเข้ าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์มาแล้ ว ดิฉันถามพ่อว่า จะว่าอย่างไร 4
ปี เต็ม ๆ พ่ อไม่ ต้องออกสตางค์ พ่ อก็มีข้อแลกเปลี่ ยนว่ า ระหว่ างที่ไป
เรียนจุฬาฯ ต้ องเรียนภาษาจีนไปด้ วย ทุกวันเวลา 1 ทุ่มตรง จะมีชินแส
จากบริษัทของพ่อ เป็ นคนจีนแท้ ๆ มาที่บ้าน เพื่อมาสอนภาษาจีน ฉันรู้
ภาษาจีนตั้ง 2 พันคา อ่านดิกฯ ได้ นะ แต่ตอนนี้ลืมหมดแล้ วเพราะไม่ได้
ใช้
เรี ย นอยู่ 2 ปี ก่ อ นจะจบปี ที่ 2 ที่ จุ ฬ าฯ ดิ ฉั น เรี ย นอั ง กฤษ
ฝรั่ งเศส ไทย ประวัติศาสตร์ คะแนนรวมสูงกว่ าทุกคนในชั้น ที่จุฬาฯ มี
ธรรมเนี ยมว่ า คนที่ได้ คะแนนรวมของทุกวิชาในแต่ ละชั้น จะได้ รางวั ล
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พระราชทานจากในหลวง ฉันก็ไปต่อรองกับพ่ อ ขอหยุดเรียนภาษาจีน
ก่อน เพราะจะดูหนังสือ จะสอบเอาทุนพระราชทานนี้ให้ ได้ พ่ อก็ยอม
ดิฉันก็ท่องหนังสือ พอถึงสิ้นปี ก็ได้ จริง ๆ พระประทานทุกอย่าง พระ
จัดทุกอย่าง
ทุนพระราชทานเป็ นเงิน 80 บาท สมัยโบราณเยอะมาก อยู่ใน
ถุ งทอง พระองค์ท่า นไม่ ได้ เสด็จ เอง พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า
อาทิตย์ ทิพอาภา ผู้สาเร็จราชการตอนนั้นเสด็จมาแจกที่ตึกอักษรศาสตร์
ได้ รับ 2 คน คือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ สมัยก่อน
คณะอักษรฯ และวิทยาศาสตร์รวมกันเป็ นคณะเดียว อยู่ภายใต้ คณบดี
คนเดียวกัน จากนั้น ดิฉันต้ องขึ้นมาเรียนปี 3 งานหนักมาก พอขึ้นปี 4
งานยิ่งหนัก ดิฉันก็บอกพ่อว่าฉันไม่ไหวแล้ ว ขอหยุดเรียนภาษาจีน พ่อก็
ให้ หยุด
ปี 4 ดิ ฉั น เป็ นนายกชมรมนิ สิต หญิ ง มี นิ สิตหญิ งอยู่ ใ นความ
รั บผิดชอบ 432 คน รวมทุ กคณะทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งแพทยศาสตร์ ท่ี
อยู่ศิริราช สมัยก่อนการเล่นกีฬา งานแข่งขันกรีฑาจะแข่งกันเฉพาะผู้ ชาย
ในมหาวิทยาลัย ไม่มีผ้ ูหญิงลงเลย ปี ที่ดิฉันเป็ นนายกชมรมปี แรกดิฉันไป
ขออนุ ญาตให้ นิสิตหญิงลงแข่งกับนิสิตหญิงด้ วยกัน แทนที่จะมีแต่กรีฑา
นิสติ ชาย และก็ได้ รับอนุญาต
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หลังจากจบปริญญาตรีแล้ว ศึกษาวิชาครูจนได้รบั วุฒิ ป.ม.
ถ้ าไม่มีป.ม. (วิชาครูระดับประโยคมั ธยม) ก็สอนหนังสือไม่ได้
ดิฉัน ได้ ไปสอนที่โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ อยู่ 1 ปี แล้ ว กลั บมา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนสาเร็จ เมื่อปี
2488 ด้ วยคะแนนเกียรตินิยมภาษาฝรั่ งเศส จากนั้นได้ เข้ ารับราชการ
เป็ นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ในคณะ อักษรศาสตร์
จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย 5 ปี ต่ อ มาได้ รั บ ทุ น จากรั าบาลฝรั่ งเศสไป
ศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ซอร์ บ อนน์ (Sorbonne) ปารี ส 1 ปี ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรระดับสูงวิชาวรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย จากนั้นก็กลับมา
เป็ นอาจารย์ ส อนในคณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
สอนไปสอนมาก็ไ ด้ ไ ปท างานที่ ส ลั ม ดิ น แดง-ห้ ว ยขวาง กั บ
คุณพ่ออัลเฟรด บอนแนงค์ ซึ่งสอนหนังสือที่จุฬาฯ เราเจอกันที่จุฬาฯ
และคุณหมอชวลิต จิ ตรานุ เคราะห์ คุณพ่ อต้ องการ 3 คน เพื่ อจะไป
ช่วยคนในสลัม ดิฉันจาได้ เราไปที่กองขยะกองโตที่ดินแดง ซึ่งตอนนี้ไม่
มีแล้ ว มีแมลงวันตอมเต็มไปหมด นา้ คราก็เหม็น ได้ ไปเห็นกองขยะ คน
สลัมที่อยู่อย่างยากจนเป็ นครั้งแรก คนที่น่ันน่าสงสาร จริง ๆ มีชีวิตอยู่
กับกองขยะ พอมีคนเอาขยะมาเท เขาก็จะมาคุ้ยหาอะไรที่เก็บมาใช้ มา
กินได้
ดิฉันไปซื้อบ้ านที่กองขยะเป็ นเสาโยกเยก ราคา 3 พันบาท ก็เอา
มาดัดแปลงเป็ นที่ทางานของอาสาสมัคร และเอาเด็กจากกองขยะมาสอน
หนังสือ โดยความควบคุมของคุณพ่ อบอนแนงค์ เด็กกองขยะมาเรี ยน
หนังสือ เอาผ้ านุ่งของพ่อแม่กระโจมอก เอาเชือกกล้ วยมัด มาเรียน 3040 คน ครูท่ดี ิฉันเอาไปสอนคือนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดิฉันก็ไป
บอกบุญว่า ใครศรัทธาที่จะไปสอนเด็กพวกนี้ไหม ก็มีท้งั คนพุทธ มุสลิม
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คริ สต์ ที่มาช่ วยกัน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายผลัดกันมา ดิฉันซื้อไม้ กระดาน
ยาว ๆ มาต่อขา ทาเป็ นโต๊ะ นั่งกับพื้น ซื้อกระดานชนวน ดินสอหิน ให้
เขียน
จากกระต๊อบราคา 3 พั นบาทที่ดิฉันซื้ อจากชาวบ้ านมา พร้ อม
กับฆราวาสอาสาสมัครจานวนหนึ่งร่ วมกัน เพื่อช่วยเหลือคนจนในสลัม
และได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รทุ น จากต่ า งประเทศ จึ ง เป็ น
จุดเริ่มต้นของศู นย์กลางเทวา จนสามารถสร้ างตึกที่ทาการได้ และ
ขยายงานสงเคราะห์ออกไปอีกมากมาย มีงานให้ การศึกษาเด็กก่อนวัย
ประถมศึกษา จัดกิจกรรมเยาวชน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ตอนนั้ น ดิ ฉัน เริ่ มงานเขียนแล้ ว ผลงานชิ้ นแรกคื อ “ใต้โ ค้ง
สะพาน” เป็ นเรื่องของความทุกข์ยาก ดิฉันไปสะพานพระโขนง มองไป
ใต้ สะพาน เห็นแคร่ มีคนนอนใต้ สะพาน นา้ ขึ้นยังไม่ถึง ข้ างๆ ใต้ สะพาน
มีลานหิน เขาไม่มีบ้าน ดิฉันก็เอาเรื่องนี้มาเขียน
ชี วิตที่พระจัดให้
ชีวิตของดิฉัน จริงๆ พระจัดให้ พระเจ้ า จั ด ดี เ สมอ ปี 2500
ดิ ฉั น ได้ ท างานที่ บ ริ ษั ท เชลล์ ที่ ดิ ฉั น ยอมรั บ ท างาน เพราะเป็ นงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาล้ วน ๆ ดิ ฉั น ต้ อ งไปติ ด ต่ อ กั บ
มหาวิทยาลัย เพื่อนาทุนการศึกษาไปให้ รวมทั้งโรงเรียนในต่างจังหวัด
หรือไม่กจ็ ัดสอบชิงทุนบริ ษัทเชลล์ สนุ กสนานมาก ...ดิฉันต้ องพากลุ่ม
คนหลาย ๆ อาชี พ ไปชมคลั ง น้ า มั น ที่ ช่ อ งนนทรี เพื่ อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์...
บริ ษั ทเชลล์ มี ร ายการทีวี ชื่ อ เชลล์ ทีวี ควิ ซ เป็ นรายการตอบ
ปัญหาภาษาอังกฤษ ..ดิ ฉันไปเชิญฝรั่งผู้จัดการทั้งหลายของบริษัทเชลล์
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ทุกคนจบออกซ์ฟอร์ ด เคมบริ ดจ์ เก่งทั้งนั้น ดิฉันไปเชิญแต่ละท่านมา
ออกทีวี ไม่ต้องพูดอะไรเลย ตั้งคาถามอย่างเดียว ให้ เด็กตอบ คนที่ทา
คาถามคือ พิ ชัย วาศนาส่ง เก่งภาษาอังกฤษมาก เขาเป็ นคนตั้งคาถาม
โรงเรียนฝรั่งมาแข่ง เด็กของเราก็ชนะ ต้ องฟังภาษาอังกฤษออก ความรู้
ทั่วไป
ดิฉันอยู่บริษัทเชลล์ 16 ปี ทาทุกอย่าง วางรากาาน เขามีแผ่น
ชาร์ ต ใหญ่ เรื่ อ งประวั ติน้า มั น เกิดจากไหน อย่ า งไร แล้ ว มาอยู่ ท่ีป๊ั ม
อย่างไร วิธขี ุด วิธเี จาะ ดิฉันนามาทาเวอร์ช่ันภาษาไทย-อังกฤษ ให้ เด็กดู
ไปใหม่ๆ ไม่ร้ ูศัพท์เกี่ยวกับนา้ มันเลยแม้ แต่ตัวเดียว รู้แต่อักษรศาสตร์ รู้
แต่วรรณกรรม เลยไปหาอาจารย์เป้ า ขาอุไร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
จุ ฬาฯ เขาจบมาทางด้ านน้ามัน ไปนั่งจดมาเลยว่ า คาๆ นี้แปลว่าอะไร
แล้ วดิฉันก็มาแปล จนกลายเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางนา้ มัน
อาจารย์เขียนหนังสือตอนไหนครับ
ตั้งแต่ยังเรียนในคณะอักษรศาสตร์ จุ ฬาฯ แต่ท่เี ริ่มเขียนจริง ๆ
จนมีผลงานออกสู่สายตาประชาชน เมื่อมาเป็ นอาจารย์สอนอยู่ ท่ีคณะ
อักษรศาสตร์ จุ ฬาฯ เขียนเล่ น ๆ เป็ นกลอนสั้น ๆ “มะลิ” ลงพิ มพ์ใน
หนังสือ บ้ านกับโรงเรียน ในนามมะลิสด ดอกมะลิเป็ นความบริสุทธิ์ เป็ น
ความดี เมื่อไรว่างๆ ก็เขียนแล้ วส่งไปที่สยามสมัย คล้ ายๆ งานอดิเรก
ระหว่ างนั้น ดิฉันก็ทางานให้ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร แมร์
หลุ ยส์ไ ปเข้ า โนวี เซี ย ดิ ฉัน ไปเรี ยนจุ ฬาฯ พอเขาไปเป็ นมาเซอร์ เป็ น
เลขาฯ มาแมร์ใหญ่ มีงานเยอะ เลยเรียกประคิณมาช่วยกันหน่อย แปล
เอกสารทั้งหมดของคณะที่เป็ นภาษาฝรั่ งเศส ภาษาอังกฤษ ที่มาแมร์ ทา
ไม่ ไ หว ดิ ฉั น ก็แ ปลออกเป็ นหนั ง สื อ ของคณะ วารสารประจ าเดื อ น
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ปรากฏว่ าคณะเซนต์ปอลฯ เมืองไทย พอหนังสือที่ทางศูนย์กลางส่งมา
เมืองไทยแปลเร็วที่สดุ
พระไม่ตอ้ งการให้ดิฉันไปบวช แต่ ตอ้ งการให้ดิฉันไปเรียน
เพือ่ มาช่วย ทั้งแปลเอกสารและแปลเพลงฝรั่งเศส เพลงถ้ าแปลออกมา
ต้ องร้ องให้ ลงตัวโน้ ตได้ ดิฉันเรียนเปี ยโน เลยอ่านโน้ ตได้
อาจารย์มาช่วยอุดมศานต์ได้อย่างไรครับ
ในสมั ย นั้ น เป็ นคุ ณ พ่ อ ยั ง ฮาเบรสโตร์ ท่า นให้ ดิ ฉั น แปลข่ า ว
พระศาสนจักรต่างประเทศ แปลจากฝรั่งเศสเป็ นภาษาไทย และแปลพระ
สมณสาส์น ดิฉันพยายามที่สุดที่จะถ่ายทอดออกมาไม่ให้ ตกหล่นแม้ แต่
คาเดียว เพราะเป็ นคาศักดิ์สทิ ธิ์ ควรจะรักษาไว้
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ปี 2536 อาจารย์ได้รบั ยกย่องเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ
ดิฉันไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ วันดีคืนดี เช้ า
หนึ่งตื่นขึ้นมา มีโทรศัพท์มาบอกขอแสดงความยินดี “อาจารย์ได้ เป็ น
ศิลปิ นแห่งชาติแล้ วค่ะ” จะเป็ นไปได้ อย่างไร ดิฉันไม่เคยไปยุ่งในวงการ
นั้น ไม่เคยรู้จักใคร ดิฉันคิดว่ าเพราะคุณเสนีย์ เสาวพงศ์ ซึ่งอยู่ ในยุ ค
สมัยที่ฉันเขียนกลอนใต้ โค้ งสะพาน ท่านเป็ นนักเขียนในยุคนั้น ชื่อจริ ง
ศักดิชัย ท่านเป็ นกรรมการคัดเลือก เสนอชื่อฉัน เพราะท่านเป็ นคนรุ่น
ฉัน กรรมการจะแบ่งครึ่ง ครึ่งหนึ่งเป็ นคนสมัยใหม่ ครึ่งหนึ่งเป็ นคนรุ่น
เก่า คนเก่าจะเลือกอุชเชนี คนใหม่เลือกเนาวรัตน์ คะแนนตกลงกันไม่ได้
ในที่สดุ ให้ 2 คนเลย ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าในแขนงเดียวกันให้ คน
สองคน ด้ วยเหตุผลนี้ อุชเชนี จึงได้ รับพร้ อมกับเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
คณะกรรมการสานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ กล่าวยกย่องว่า
“... งานของ “อุชเชนี” ทั้งร้ อยแก้ วและร้ อยกรองมีความสุนทร
ด้ านภาษาและความคิดอย่างสมบูรณ์ ...แม้งานของอุชเชนีจะมีจานวน
ไม่มาก แต่ “สาร” ทีส่ ือ่ แก่ผอู ้ ่านยังคงเป็ น “สาร” ร่วมสมัย และ
เป็ น “สาร” ทรงพลัง สร้ างแรงบันดาลใจเชิงสร้ างสรรค์ต่อผลงาน
ของกวีรุ่นหลังเสมอมาอีกด้ วย ด้ วยที่มีความเข้ าใจ “สมบัติวรรณศิลป์ ”
ของไทยที่เน้ นความงดงามของเสียง ลานา จังหวะ มาเป็ นสื่อในการสร้ าง
กวีนิพนธ์ ก่อให้ เกิดคุณค่าอันยั่งยืนต่อสังคมไทย
อาจารย์พูดถึงงานเขียนของตนว่า
“...สาหรั บ วิ ธีเ ขี ยนของดิ ฉัน มี ว่ า พยายามเขียนกลอนที่เ ป็ น
ชาวบ้ า น คื อ ใช้ ภาษาที่ไม่ มีคาศั พ ท์ท่ีเ รี ย กว่ า ภาษาของคนเดิ น ถนน
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ทั่วไป เพราะว่าเวลาที่เราเรียนวรรณคดีมา จะเป็ นประเภทตั้งหน้ าตั้งตา
จดคาศัพท์ว่า คานั้นแปลว่ าอย่างนี้ คานี้แปลว่าอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา
แต่ทนี ้ ีเพราะเราต้ องการเขียนให้ คนธรรมดาเดินถนนอ่านแล้ วรู้เรื่อง เรา
ก็ต้องใช้ ภาษาธรรมดาที่ดิฉันเรียกว่าภาษาชาวบ้ านเขียน และตั้งแต่งาน
ชุดใต้ โค้ งสะพานมาก็ใช้ ภาษาธรรมดามาตลอด พยายามไม่ใช้ คาศัพท์
แต่ไม่ใช่หมายความว่างานเขียนของดิฉันจะไม่มีเลย ซึ่งต้ องมีบ้าง แต่ถ้า
หากหลีกเลี่ยงได้ จะเลี่ยง เพราะจะเข้ าถึงคนอ่านได้ ดีกว่า
....ส่วนเรื่องการใช้ คาเปรียบเทียบ หรือความละเมียดละไม ของ
การใช้ ภาษาอ่านแล้ วจะเข้ าใจหรือไม่น้ัน คงเปรีย บได้ กับเครื่องวิทยุ ที่
เราเองต้ องรู้ด้วยว่ าคลื่นนั้นมาอย่างไร แล้ วเครื่ องรั บของเราจะรั บได้
ตรงไหนแค่ไหน สิ่งที่จะช่วยให้ เครื่องรับของเราสามารถรับได้ ตรงหรื อ
ใกล้ เคียงที่สุด จาเป็ นต้ องอ่านมาก ๆ อ่านบ่ อย ๆ แล้ วจะซึมซับเข้ าไป
อย่างเช่นคาว่า “ดาวผ่องนภาดิน” ซึ่งดิฉันหมายถึง หิ่งห้ อย คือคน
ทั่วไปเมื่อเห็นหิ่ งห้ อย เขาอาจจะนึกไปถึงดาว แต่ เป็ นดาวที่อยู่บนดิน
ที่เราเห็นมันแวบแวบในเวลากลางคืน เมื่อเราอ่านงานของกวีมาก ๆ
เราจะเข้ าใจว่าคานั้นหมายถึงอะไรได้ เอง”
อาจารย์เน้ น ว่ า “การอ่ า นสาคัญ มาก ต้ องอ่า นตลอดเวลา
เพราะไม่อ่านก็ไม่ร้ ู เขียนไม่ออก เขียนไม่ เป็ น แล้ วก็ไม่ร้ ูว่าเขาเขียน
ดี ๆ กันอย่างไร แต่หมายความว่าต้ องรู้จักเลือกอ่านด้ วย อ่านผลงาน
ของคนที่เขาเขียนเก่ง ๆ ให้ มาก ๆ สาหรับคนที่คิดอยากจะเป็ นนักเขียน
หน้ าใหม่ การอ่านอย่างเดียวไม่พอต้ องพยายามเขียนด้ วย อย่าเพียงคิด
ว่าอยากเป็ นนักเขียนแล้ วไม่ยอมลงมือเขียน ชาติน้ ีกเ็ ป็ นนักเขียนไม่ได้
แน่ ถึงแม้ ว่าจะเขียนไปให้ เขาฉี ก ทิ้งลงตะกร้ าสักกี่ฉบับก็เขียนไปเถิด
สรุปก็คือให้ มีงานออกมาให้ ได้ บ้าง แล้ ววันหนึ่งจะดีข้ นึ ”
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ชีวิตครอบครัว
อาจารย์ประคิณสมรสกับหม่อมหลวงจิตรสาร ชุมสาย เมื่อวันที่
20 มกราคม พ.ศ. 2489 มีบุตร–ธิดารวม 3 คน บุตรชายคนโตชื่อ
ปานสรวง คนที่ ส องชื่ อ ปวงสรร คนสุ ด ท้ อ งเป็ นบุ ต รี ช่ ื อ ปริ สุ ท ธิ์
อาจารย์เล่าว่า ลูกทั้ง 3 คนของท่าน ไม่มีใครเรียนทางอักษรศาสตร์เลย
เรี ยนจบและท างานไปกัน คนละสาขา แต่ ก ระนั้ น ทุ ก คนมีพ รสวรรค์
ทางด้ านภาษา คือสามารถเรียนรู้ได้ เร็วและเขียนหนังสือได้ ดี
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แม่ผูป้ ระเสริฐ
ไม่ร้ ูจะเริ่มอย่างไรดี เรื่องของแม่เยอะไปหมด ความดีข องแม่ท่ี
ทาไว้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ สุดที่จะพรรณนาได้ สิ่งแรกที่อยากจะพูดคือ พวก
เรามีบุญมาก และต้ องขอขอบพระคุณพระผู้เป็ นเจ้ า ที่ได้ ทรงประทานแม่
ที่สดุ ประเสริาให้ กบั พวกเรา แม่เป็ นบุคคลพิเศษโดยแท้ จริง แม่เป็ นห่วง
ลูกหลานก่อนห่ วงตัวเองเสมอ เมื่อป่ วยมากอยู่ท่โี รงพยาบาล ก็ยังพูดว่ า
แม่สบายดี เพราะกลัวลูกจะเป็ นห่วง แม่สวดลูกประคาให้ ลูกหลานคนละ
สายทุกวัน เชื่อว่าลูกและหลานทุกคนคงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน นั่นก็
คือ มีความภาคภูมิใจที่ได้ เกิดมาเป็ นลูกแม่ และเป็ นหลานของคุณยาย
แม่ เ ป็ นคนเก่ ง เป็ นอัจ ฉริ ยะตั้ งแต่ เ กิด แม่ ส อบได้ ท่ีหนึ่ งของ
ประเทศ เมื่อแม่เรี ยนระดับมัธยมที่โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แม่
ได้ รับปริญญาเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง เหรียญทอง และปริญญาโทเกียรติ
นิยม จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนรุ่นแม่จะมีสักกี่
คนที่ได้ รับทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Sorbonne ประเทศฝรั่งเศส
แม่ เป็ นนั กเขียนที่ได้ รับการยอมรั บ และได้ รับความเคารพรั ก
จากบุคคลในวงการกาพย์กลอน แม่เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
แม่เป็ นคนสุภาพ อ่อนโยน ไม่เคยพูดคาหยาบ ไม่เคยโกรธใคร แม่จะให้
อภั ย เสมอ แม่ เ ป็ นทุ ก อย่ า งของความดี บ นโลกนี้ ส าหรั บ ลู ก แม่ เ ป็ น
มนุษย์ท่ปี ระเสริา หาไม่ได้ อกี แล้ ว
แม่เป็ นคนขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ตลอดชีวิตของแม่ แม่ได้ อุทิศ
ตนให้ กับพระศาสนจักร แม้ จะไม่ใช่ในาานะนักบวช แต่แม่กไ็ ด้ ทางาน
ให้ กบั พระผู้เป็ นเจ้ ามากมายเหลือคณานับ แม่แปลหนังสือ บทสวด พระ
สมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา และแปลบทเพลงให้ กับคณะภคินี
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เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ไว้ หลายร้ อยชิ้น แม่เป็ นกรรมการบัญญัติศัพท์
คาทอลิก จนวาระสุดท้าย และอื่น ๆ อีกมากมาย
แม่ไม่เคยขาดวัด แม่ไปร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ วันนี้ แม่ได้ จาก
เราไป ท่ า มกลางลู ก หลาน พระสงฆ์ มาเซอร์ คนที่รั ก และเคารพแม่
พร้ อมหน้ าด้ วยความอบอุ่น พวกเรามั่นใจมากว่า แม่ข้ ึนสวรรค์ตรง และ
แม่ได้ ไปมีความสุขอยู่บนสวรรค์ อยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็ นเจ้ าแล้ ว
พวกเราลู ก หลานขอขอบพระคุ ณ อั ค รสัง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ แมร์มีเรี ยม กิจเจริญ และทุก ๆ ท่านที่ได้ ดูแล
คุณแม่มาตลอด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ปานสรวง ในนามของลูก ๆ และหลาน ๆ
7/5/2016
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แด่ อาจารย์ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ที่เคารพรักยิ่ง
ข้ าพเจ้ าได้ ทราบข่าวช่วงสาคัญที่สุดในชีวิตของ อาจารย์ ประคิณ
ชุมสาย ณ อยุธยาที่เคารพรักของพวกเรา เซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ในระหว่ า งการประชุ ม ประจ าปี กั บ กลุ่ ม อธิ ก าริ ณี แ ละผู้ อ านวยการ
อาจารย์จึงอยู่ในคาภาวนาเช้ า เย็น และในบูชามิสซาที่ถวายเพื่อความ
สงบสุขของอาจารย์เป็ นพิเศษ
อาจารย์ประคิณเป็ นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของคณะ ใคร ๆ ต่างก็
ทราบว่าผลงานมากมายของอาจารย์ปรากฏอยู่ในมือของบรรดาเซอร์รุ่น
ต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่สมัยแมร์หลุยส์ กิจเจริญ เพื่อนนักเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ของอาจารย์
เป็ นผู้เชิญอาจารย์มาเป็ นอาจารย์สอนภาษา
ฝรั่งเศสให้ นักเรียน
หลังสภาสังคายนาวาติกันที่สอง คณะมีการฟื้ นฟูมาโดยตลอด
จึงมีเอกสารต่าง ๆ จากศูนย์กลางคณะเป็ นภาษาฝรั่งเศส และเริ่มมีพระ
สมณสาส์นของพระสันตะปาปามากขึ้น อาจารย์จึงเป็ นบุคคลแรกและ
บุ ค คลเดี ย วที่ ผ้ ู ใหญ่ ข องคณะมอบความไว้ วางใจให้ ถ่ า ยทอดเป็ น
ภาษาไทย ซึ่งอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาอังกฤษ ประกอบกับอาจารย์มีพรสวรรค์ในการประพันธ์ร้อยกรอง
และเป็ นนักเขียนที่มีช่ ือเสียงในวงการศึกษา เอกสารที่อาจารย์ได้ กรุณา
แปลให้ จึ งเป็ นที่น่ าเชื่ อ ถื อในหมู่ ผ้ ู ใหญ่ ของพระศาสนจั กรอีก ด้ ว ย
คริสตชนคาทอลิกไทยจึงสามารถติดตามเอกสารของพระศาสนจักรอย่าง
ใกล้ ชิด บทความน่ า สนใจและหนั งสือ ที่อ าจารย์ ได้ ก รุ ณ าแปลให้ มี
ประมาณกว่าสองร้ อยชิ้น
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การแปลเพลงวัด จากต้ นฉบับภาษาฝรั่งเศสที่ส่วนใหญ่ใช้ ภายใน
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ระยะแรกเป็ นเพลงที่ศูนย์กลางคณะที่กรุง
โรมมักใช้ ในพิธีกรรม เมื่อมีการสัมมนาฟื้ นฟูจิตใจสาหรับสมาชิกทั่วโลก
อาจารย์ได้ กรุณาแปลด้ วยถ้ อยคาที่บอกบ่งถึงความลึกซึ้ง ตรงกับศัพท์
ต้ นฉบับ มีสมั ผัสนอก สัมผัสใน ทุกเพลง หากนามาพิมพ์เฉพาะเนื้อร้ อง
จึงจะเห็นชัดเจน เป็ นพรสวรรค์ท่หี าพบได้ ยากยิ่ง อาจารย์จึงเป็ นผู้ท่นี า
ให้ ผ้ ูขับร้ องและผู้ได้ รับฟังยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้ าได้ จานวนเพลงเหล่านี้
มีมากกว่า 1,000 เพลง บางเพลงแปลเสร็จแล้ ว แต่ยังไม่เคยนามา
ฝึ กซ้ อม
คณะเซนต์ปอล ฯ จึงได้ รับมรดกที่อาจารย์มอบไว้ ให้ บรรดา
เซอร์ พวกเราต่างซาบซึ้งในพระคุณของอาจารย์ และบอกกันต่อ ๆ ไป
ว่า ให้ รักษาต้ นฉบับภาษาแปลของอาจารย์ไว้ โดยมิให้ นาไปแก้ ไขตาม
อาเภอใจ เพราะทราบดีว่ า ทุ ก ค าของอาจารย์ มี ความหมายลึ ก ซึ้ ง
แม้ กระทั่งการเอื้อนในคาที่กาหนด ก็ต้องเปล่งออกมาให้ ถูกต้ อง สมัยที่
อาจารย์ยังแข็งแรง เราจะเชิญอาจารย์มาฟังการซ้ อมเพลงสาหรับพิธี
ปฏิญาณตนตลอดชีวิต จึงได้ ทราบว่าอาจารย์คิดทุกคาที่แปลนั้น เป็ น
ความซื่อสัตย์ของผู้แปล ผนวกกับความเชื่อความศรัทธาของอาจารย์ ที่
นามาร้ อยเรียงในดนตรีท่อี าจารย์มีพรสวรรค์ด้วย
โดยส่วนตัว บัตรอวยพรที่อาจารย์เขียนบทกลอนมาให้ ทุกปี ใน
วันฉลองวันคล้ ายวันเกิด และโอกาสพิเศษต่าง ๆ นั้น ข้ าพเจ้ าเก็บไว้
เป็ นที่ระลึกทุกฉบับ ด้ วยความซาบซึ้งในทุกถ้ อยคาที่ถูกกลั่นกรองออก
จากหัวใจและความรู้สึกของอาจารย์ท่มี ีต่อข้ าพเจ้ า เฉพาะอย่างยิ่งพรที่
ขอต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าสาหรับข้ าพเจ้ านั้น ได้ เป็ นจริงแน่แท้ ในทุกปี
ของชีวิต
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ในวาระที่อาจารย์จะเกษียณจากหน้ าที่การงาน อาจารย์กลับรับ
ภาระหน้ าที่ในพั นธกิจที่องค์การของพระศาสนจั กรเชิ ญให้ มาร่ วมงาน
ด้ วยความเต็มใจเสมอ เช่ น คณะกรรมการบั ญญัติศัพท์คาทอลิ ก
สื่อมวลชนคาทอลิก เป็ นต้ น
ข้ าพเจ้ าประสบด้ วยตนเองว่า อาจารย์อุทิศตนเพื่อองค์พระผู้
เป็ นเจ้ าอย่างสุดจิตใจ สุดสติปัญญา สุดกาลังและสุดหัวใจ ผลของการ
อุทศิ ตนเองนี้ บังเกิดขึ้นในวิญญาณของคริสตชนมากมาย เฉพาะอย่างยิ่ง
คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
บัดนี้ ขอ “องค์พระผู้เป็ นเจ้ า” ผู้ท่อี าจารย์มักแปลด้ วยคาเต็ม
เช่นนี้ต้ังแต่นานมาแล้ ว ประทานรางวัลให้ อาจารย์ได้ อยู่ใกล้ ชิดพระองค์
ในพระอาณาจักรของพระองค์ตลอดนิรันดร์ ขอพระแม่มารีย์ ผู้ท่ี
อาจารย์เคารพรักและถือเป็ นแบบอย่างของการเป็ นมารดา ได้ ต้อนรับ
อาจารย์ไปเฝ้ าพระบุตรของพระแม่ ได้ พบองค์พระจิตเจ้ า และสรรเสริญ
พระองค์ ร่วมกับพระแม่ พร้ อมกับทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลายเทอญ
เซอร์มีเรียม กิจเจริญ
8 พฤษภาคม 2016

รูปปั้นแม่พระที่ อ.ประคิณ มอบให้
เมื่อคณะเซนต์ปอลฯ ไปเริ่มพันธกิจที่ สปป.ลาว
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แด่อุชเชนี กวีผขู ้ ลิบขอบฟ้ า
ด้วยแรงศรัทธา และแสงแห่งธรรม
เธอได้ ขลิบขอบฟ้ า ณ ฟากฝัน
ด้ วยพู่กนั แห่ งกวีวจีหวาน
เธอปลอบปลุกทุกข์ท้อดั่งท่อธาร
ชโลมผ่านม่านจิตมิ่งมิตรจริง
เธอแกร่งกล้ าท้ าอธรรมด้ วยความรัก
เธอแน่นหนักความดีเป็ นที่ย่ิง
ทั้งความเชื่อลึกซึ้งเธอพึ่งพิง
จึงตอบรับสรรพสิ่งด้ วยเมตตา
เธอสุภาพราบเรียบแต่ลุ่มลึก
ตกผลึกหลักธรรมพระศาสนา
ประจักษ์เห็นเด่นชัดแรงศรัทธา
มิเลือนพร่าพร้ อมพรั่งสุขยั่งยืน
เธอโอบเอื้อเจือจานช่วยงานพระ
ด้ วยทักษะภาษาหาใดอื่น
พรได้ มาพร้ อมมอบตอบแทนคืน
จึงดาษดื่นมรดกแห่ งความดี
เธอไปขลิบขอบฟ้ า ณ สวรรค์
เธอยังจรรโลงใจใครทุกที่
เธองามแสนพิสทุ ธิ์ อุชเชนี
วาระนี้แนบชิดพระราชัย
ภัศม์
8 พฤษภาคม ค.ศ. 2016
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เห็นไหม...นั่นใครอยู่ใต้ สะพานโค้ ง
คอยโยง สายรุ้งรุ่งรางนั่น
ลบฟ้ า เศร้ าเหงาใต้ เงาจันทร์
แต้ มฝัน ให้ คนยากไร้ หลังคา
เห็นไหม... นั่นใครเขียนคากวีร้อย
ใครคอย วาดสีสวย ให้ ขอบฟ้ า
ให้ ความหวังเรืองรองดั่งทองทา
ให้ ร้ ูว่าหนทางยังพอมี
เห็นหิ่งห้ อย แสงน้ อย สว่างนัก
เห็นความรักถักสร้ อยพิศุทธิ์ศรี
ใครอยู่ใกล้ อ่อนเย็นเห็นความดี
เห็นกวี อุชเชนี เห็น ‘ชีวิต’
สู่สวรรค์อนั สว่าง สงบแล้ ว
ดั่งดวงแก้ วแพร้ วเพริศประเสริาสถิตย์
ทิ้งรอยจาให้ ทาตาม...นะมิ่งมิตร
เห็น ‘ชีวิต’ คิดถึง อุชเชนี
ปะการัง
8 พฤษภาคม ค.ศ. 2016
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งานกตัญญุตา ปูชนียาจารย์
อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2011 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
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งานกตัญญุตา ปูชนียาจารย์
อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2011 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
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ร่วมงานของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในการแต่งและแปลบทเพลงของคณะ
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กับเพือ่ นศิลปิ นแห่งชาติ และนักเขียน
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รับพระราชทานโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศิลปิ นแห่งชาติ
เมือ่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ณ พระตาหนักจิ ตรลดารโหฐาน
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มีอะไรในบทกวี
ข้ าพเจ้ าเขียนบทความนี้ข้ นึ
มิใช่อย่างผู้เชี่ยวชาญเชิงกวี
มิใช่อย่างเจ้ าของตาราว่าด้ วยบทกลอน
และก็มิใช่อย่างปราชญ์ผ้ ูรอบรู้ในชีวิต
แต่อย่างมนุษย์สามัญธรรมดาคนหนึ่งที่เห็น
ได้ ยิน รู้สกึ และก็ใคร่จะได้ ความหฤหรรษ์
จากสิ่งที่พึงได้ เพื่อจรรโลงใจ
ประคองตนให้ อยู่ต่อไปได้ ในโลกนี้
อย่างไม่สูงส่งอะไรนัก
ก็ไม่จมดิ่งจนเกินไป
พร้ อม ๆ กันก็ให้ เกิดความเข้ าใจ
ในคนรอบข้ าง ในสิ่งต่าง ๆ รอบด้ าน
และทาชีวิตให้ เป็ นก้ อนสันติสขุ
อะไรอันหนึ่งที่มีประกาย มีรัศมี
พร้ อมที่จะอาบทุกสิ่งที่เข้ าใกล้
ให้ ซึมซาบไปด้ วยสันติน้ัน
และยกวิญญาณให้ สงู ขึ้น
ลิ่วไปในท้องฟ้ า
ใกล้ พระเข้ าไปเท่าไร
ก็ย่งิ เข้ าใจคนยิ่งขึ้นเท่านั้น
นิด นรารักษ์
มีอะไรในบทกวี...จากหนังสือ รายศิลาเรียง
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"ขอบฟ้าขลิบทอง" อุชเชนี
มิ่งมิตร ..
เธอมีสทิ ธิ์ท่จี ะล่องแม่นา้ รื่น
ที่จะบุกดงดากลางค่าคืน
ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม
ที่จะร่าเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้ าว
ที่จะยิ้มกับดาวพราวผสม
ที่จะเหม่อมองหญ้ านา้ ตาพรม
ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน
ที่จะแล่นเริงเล่นเช่นหงส์ร่อน
ที่จะถอนใจทอดกับยอดสน
ที่จะหว่านสุขไว้ กลางใจคน
ที่จะทนทุกข์เข้ มเต็มหัวใจ
ที่จะเกลาทางกู้ส่คู นยาก
ที่จะจากผมนิ่มปิ้ มเส้ นไหม
ที่จะหาญผสานท้ านัยน์ตาใคร
ที่จะให้ ส่งิ สิ้นเธอจินต์จง
ที่จะอยู่เพื่อคนที่เธอรัก
ที่จะหักพาลแพรกแหลกเป็ นผง
ที่จะมุ่งจุดหมายปรายทะนง
ที่จะคงธรรมเที่ยงเคียงโลกา
เพื่อโค้ งเคียวเรียวเดือนและเพื่อนโพ้ น
เพื่อไผ่โอนพลิ้วพ้ อล้ อภูผา
เพื่อเรืองข้ าวพราวแพร้ วทั่วแนวนา
เพื่อขอบฟ้ าขลิบทองรองอรุณ

