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ข้ า ง ธ ร รม า ส น์

ความซื่ อสัตย์ที่ เป็นรูปธรรม
;  ;  ;  ;  ;  ;

 ซื่อ : ว. ตรง ไม่คด เฉยอยู่ นิ่งอยู่

	 ซื่อสัตย์	: ก. ประพฤติตรงและจริงต่อ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง

	 ฤทธิก์ศุลความซ่ือสตัย	์คอืความประพฤตติรงและจริงใจตอ่ทุกคน อยา่งสม่ำาเสมอเป็นประจำา 

เป็นนิสัย คือความเคยชินในการปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์

	 พยศช่ัวท่ีตรงข้ามกับฤทธ์ิกุศลความซ่ือสัตย์ คือ โกหก หลอกลวง ฉ้อโกง ต้มตุ๋น หักหลัง ข้ีโกง 

ขี้ขโมย ผิดสัญญา ฯลฯ

	 ทุกคนชอบและให้ความเคารพนับถือ	 คนซื่อสัตย์ แต่ไม่ชอบ โกรธ เกลียด คนไม่ซ่ือสัตย์  

คนโกหก ปลิ้นปล้อน หลอกลวง ฯลฯ

	 ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบัน	 และทั้งในอนาคตด้วย สังคมมนุษย์ท่ัวไป ไม่ไว้วางใจกันและกัน  

โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ยกเว้นในกลุ่มชนที่เขามีเครดิตดี เขาก็ไว้ใจกันได้บ้างพอสมควร 

	 สาเหตุที่เราไม่ไว้วางใจกัน ส่วนใหญ่โดนโกงมาแล้ว หรือไม่ก็เคยเห็น คนโกงและคนถูกโกง

มาแล้วมากมาย โรคร้ายท่ียังไม่มีทางรักษาเยียวยาได้ คือความไม่วางใจกันและกัน จนเป็นเร่ืองธรรมดาๆ 

ที่ไม่มีใครรู้สึกแปลกใจไปแล้วครับ

	 ตัวเราเองไม่ไว้ใจใคร	ก็ไม่น่าแปลกใจ เป็นเร่ืองธรรมดาๆ แต่ท่ีคนอ่ืนเขาไม่ไว้ใจเรา ท้ังๆ ท่ีเราเอง

ก็ไม่เคยโกงใคร อุตส่าห์หากินอย่างขยัน ซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา มันก็ไม่น่าแปลกใจสำาหรับคนอื่นท่ี

เขาจะไม่ไว้วางใจเรา แตม่นันา่แปลกใจ เจบ็ใจ และนา่แคน้ใจสำาหรบัตวัเราเอง จรงิไหม? ทำาไม? ทำาไม?

	 พระเยซูเจ้าทรงตำาหนิพวกฟาริสี	และคัมภีราจารย์อย่างหนัก ว่าพวกหน้าซื่อใจคด หน้าไหว้

หลังหลอก อสรพิษ กุฏิฉาบปูนขาว ฯลฯ และคาดโทษไว้ด้วยว่า วิบากกรรมแก่พวกเจ้าเหล่าน้ี เชิญอ่าน 

พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว บทที่ 23 ทั้งบทเลย (มันจริงๆ)

	 แล้วจะทำาอย่างไรให้คนอื่นเชื่อได้ว่า	 เราไม่โกงใคร	 เราเป็นคนซื่อสัตย์ไว้ใจได้	 เราต้องเป็น 

คนดี เท่าที่ผ่านไปชีวิตของเราก็เป็นคนดีพอสมควรแล้วนี่นา ทำามาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไปวัด 

ทุกอาทิตย์ แก้บาปรับศีลบ่อยๆ สวดสายประคำาวันละหลายๆ สายด้วยก็ยังไว้ใจกันไม่ได้ จริงไหม?

	 มีวิธีเดียวคือ	ต้องแสดงความซื่อสัตย์ของเราให้คนอื่นเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้เครดิตยูเนี่ยน

เปน็เครือ่งช้ีวดัใหท้กุคนไดเ้หน็จรงิจงั อย่างสม่ำาเสมอยาวนานคอื ฝากเงนิกบัเครดติยเูนีย่นตามสญัญา 

กูเ้งนิไปแลว้กส็ง่คืนตามสญัญาเสมอทกุครัง้ สมดุบญัชีประจำาตวัของท่านจะบอกไดเ้ลยวา่ ท่านซ่ือสัตย์

หรือไม่

	 ใครจะทำาอย่างนี้ได้ การดำาเนินชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปเป็นคนดีอย่างแน่นอน อย่างน้อยก็

พอทำาใหค้นอืน่ไวว้างใจเราไดพ้อสมควรทเีดยีว คนนีเ้ขามเีครดติดไีวใ้จได ้ภมูใิจครบั...รางวลัในสวรรค์

อีกด้วยครับ

ไก่นักบุญเปโตร
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 ระหว่างวันท่ี 10 ถึง 17 มิถุนายน ปี 2555 น้ี  

มีการสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

ระดบันานาชาต ิทีก่รงุดบับลิน ประเทศไอรแ์ลนด ์

(The 50th International Eucharistic Congress) 

หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าในพิธีเปิดวันอาทิตย์ที่ 10 

มิถุนายน มีคนมาร่วมเพียงไม่กี่หมื่นคนที่จัตุรัส

กลางเมืองและส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจาก 

ประเทศอ่ืนๆ ในอดตีจะมชีาวบา้นทอ้งถิน่มารว่ม

เป็นหลักหลายแสนคน เพราะถือเป็นวันสำาคัญ

สำาหรับชาวไอร์แลนด์ซ่ึงเป็นประเทศท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่นบัถอืคาทอลกิและแถมยงัเครง่ครดัมาก

ด้วย

 เขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นจาก 2 สาเหตุ

คือ ประการแรกวันฉลองปีน้ีบังเอิญตรงกับเทศกาล

ชิงแชมป์ฟุตบอลแห่งชาติยุโรป ทุกคนเลยใจจดจ่อ

กับการเชียร์ฟุตบอล เรื่องอื่นเป็นรอง เหตุผลนี้

อาจไม่จริงนัก เพราะเวลาไม่ได้ตรงกันแบบต้อง

เลือกว่าไปร่วมพิธีหรืออยู่เฝ้าหน้าจอทีวี   

เหตผุลประการทีส่องเขาวเิคราะหว์า่เกดิ

จากความผิดหวังท่ีประชาชนมีต่อเหตุการณ์มัวหมอง 

ในกรณีท่ีนักบวชในศาสนาท่ีถวายตัวต่อพระและ

ให้คำาม่ันสัญญา เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะถือศีล

พรหมจรรย ์ แตก่ลบัทำาผดิทางเพศต่อเด็กๆ ซ้ำาแล้ว

ซ้ำาอีก การทำาผิดทางเพศต่อเด็กน้ัน ฝร่ังถือว่าเลวทราม

และยอมรับไม่ได้ แม้พระสงฆ์เหล่านี้จะมีเพียง 

ไม่ก่ีคนและเป็นส่วนน้อยนิดเม่ือเทียบกับพระสงฆ์ 

ดีๆ อีกมากมายมหาศาล แต่ปลาเน่าตายเพียง 

ตัวเดียวก็ทำาให้ปลาตัวอื่นเหม็นไปทั้งหมดได้   

ซ้ำารา้ยกวา่นัน้คอื ชาวบา้นมคีวามรูส้กึวา่

ผู้หลักผู้ใหญ่ในพระศาสนจักรท้ังในระดับท้องถ่ิน

และท่ีนครรัฐวาติกันอาจสมรู้ร่วมคิดปิดบังเหตุการณ์ 

เหล่านี้ไว้ ความที่กลัวจะเสียชื่อเสียงเลยไม่ได้

จัดการให้เป็นเร่ืองเป็นราว ทำาให้พระสงฆ์ท่ีประพฤติ 

ผิดลอยนวลและไปก่อกรรมทำาเข็ญกับเด็กคนอ่ืนๆ 

ต่อไปอีกหลายคน ถือเป็นความเห็นแก่องค์กรโดย

ไม่สนใจบาดแผลความเสียหายต่อสังคม เหตุผลขอ้

หลังนี้มีน้ำาหนักมาก

 ไมต่อ้งดอูืน่ไกล ในบ้านเรากม็ปีรากฏอยู่

เสมอๆ เวลาไปฉลองวดัหรอืเสกป่าช้า เราจะไดยิ้น

สตับรุษุนนิทาคุณพ่อเจ้าวัดหรือการดำาเนินงานของ

สังฆมณฑลเป็นประจำา คุณพ่อแอบไปมีภรรยา  

คุณพ่อแอบพาสาวๆ ไปเที่ยวดึกๆ คุณพ่อเอาแต่

สร้างอาคารสร้างวัตถุ หากินกับเงินก่อสร้างวัดและ 

สังฆมณฑลคิดแต่จะขายท่ีดินให้นายทุนนิคม 

อุตสาหกรรม ฯลฯ ชาวบ้านเลยไม่อยากไปวัดเพราะ

ทนไม่ได้ที่คุณพ่อเหล่านี้เทศน์สอนให้คนอื่นทำาดี 

แต่ตัวเองทำาตรงข้าม 

 บรรยากาศแบบน้ีก็เกิดในสมัยพระเยซูเจ้า 

พระองค์คงเหลืออดเหลือทนกับพวกคัมภีราจารย์  

ฟาริสี ในสมัยพระองค์อย่างรุนแรง พระองค์ทรง

รังเกียจพวกมือถือสากปากถือศีล ทรงอภิปราย 

ไม่ไว้วางใจคนเหล่าน้ีในทุกเวที ในวัด ในชุมชน  

บนถนน ฯลฯ ถ้าพระองค์มาอยู่ในยคุปัจจบัุน ผมก็

เช่ือว่าพระองค์จะรู้สึกเหมือนชาวบ้านและไม่อยู่น่ิง

 ส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างกันคือ พวกเราเห็นอะไร

ไม่ชอบมาพากลท่ีเกิดกับพระศาสนจักรในท้องถ่ิน 

คนทิ้งวัด ทิ้งศาสนา

บทความเตือนใจ
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ์
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ทำางานในท่ีห่างไกล ได้พบเห็นพูดคุยกับท่านเหล่าน้ี

กจ็ะรู้สกึสงบเยอืกเยน็ เกดิสนัตใินจติใจ ไดพ้บปะ

พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงที่ดีก็เหมือนพบกับ

พระเยซู พวกเราชาวบ้านกค็วรให้กำาลังใจนกับวช

พระสงฆ์ที่ดีเหล่านี้ การทิ้งวัดทิ้งวา ทิ้งศาสนา  

ท้ิงความเช่ือเป็นการแก้ปัญหาท่ีไม่ถูก เหมือน 

ปิ้งปลาประชดแมว   

 พระคาร์ดินัล	Thimothy	Dalton ของ

สังฆมณฑลนวิยอร์กในสหรฐัอเมริกา ท่านเคยให้

สมัภาษณว์า่...“วดัมไีวต้อ้นรบัคนทีรู่ส้กึวา่ตนเอง

เป็นผู้เจ็บป่วยทางใจ ต้อนรับคนท่ีรู้สึกว้าเหว่  

คนท่ีขาดท่ีพ่ึง คนท่ีกังวลใจ คนท่ีเศร้าใจ คนท่ี

ต้องการการเยียวยาจากพระ หากคนใดท่ีรู้สึกว่า

ตัวเองเป็นคนสมบูรณ์และดีพร้อมทุกอย่างก็ 

ไม่จำาเป็นต้องมาหาพระท่ีวัด พระเยซูสอนว่า คน 

ไม่ป่วยไม่ต้องการแพทย์ พระองค์ต้องการมาหา 

คนที่รู้สึกว่าตนเองยังบกพร่อง”

 พวกเราชาวบ้านก็ต้องยอมรับความจริง

ด้วยเหมือนกันว่า เราเองทุกคนก็ทำาบาปอยู่ทุกวี่

ทกุวนัไมเ่วน้สปัดาห ์ เราเอาเปรยีบคนอืน่บา้ง เรา

อิจฉา เราชอบปล่อยขา่ว เราชอบว่าร้าย เราละเลย

และไมย่อมช่วยคนอืน่ เรากน็อกลู่นอกลอยบ่อยๆ 

และยังไม่หลุดจากกิเลสตัณหาต่างๆ

 ควรยอมรับว่าทุกคนยังเป็นคนท่ีบกพร่อง 

เราจงึไมค่วรอาฆาตมาดรา้ยตอ่กนั แตค่วรรว่มกนั

ต้อนรับพระเยซู ให้มาช่วยเยียวยาพวกเราแต่ละคน 

ท้ังพระสงฆ์นักบวชและชาวบ้าน ร่วมมือกับพระองค์

ในการแก้ไขปัญหาท่ีรากเหง้าอย่างจริงจัง อวัยวะ

ส่วนไหนท่ีเสียหากรักษาได้ก็รักษา  หากรักษาไม่ได้ 

ก็ต้องตัดทิ้งอย่าให้ลุกลามเป็นมะเร็งกระจายไป 

ท่ัวร่างกาย สันติสุขก็จะเกิดข้ึนท้ังในใจและในชุมชน 

คนทิ้งวัดทิ้งศาสนาก็จะน้อยลงด้วย

มักไม่เปิดเผย ใช้วิธีซุบซิบนินทา และละท้ิงการ 

ไปวัด ไม่ร่วมกิจกรรมทางศาสนา นานๆ ไปก็ทิ้ง

ความเชื่อความศรัทธาที่เรามีต่อพระ เราน่าจะ

เลียนแบบพระเยซู พระองค์ไม่ส่ันคลอนในความเช่ือ 

แต่พระองค์ไปสั่นคลอนคนที่ทำาให้คนอื่นเสีย

ความเช่ือ พระองค์ยังไปวัด ไปวิหาร ไปสวดภาวนา 

ปฏิบัติตัวอย่างดี และไม่กลัวที่จะประณามความ

ไมด่ไีมง่ามทีพ่บเหน็  นำาเรือ่งไมถ่กูตอ้งทีป่กปดิไว้

ใตโ้ตะ๊ใตพ้รมมาสูส่าธารณะ พวกธรรมาจารย์และ

ฟาริสีสมัยพระองค์จึงโกรธและเกลียดพระองค์

โดยหาว่าพระองค์ทำาลายศาสนา และจ้องกำาจัด

พระองค์

 ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเฝ้าระวังและ

ตัดไฟแต่ต้นลม อธิการและประมุขของแต่ละ

สังกัดและสังฆมณฑลต้องกล้าเผชิญกับความ 

น่าละอายเหล่าน้ี ยอมรับความจริงและเอาจริงเอาจัง

กับการแก้ไข การยอมรับว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดี 

เกิดข้ึนจริง เป็นเสมือนการแก้บาป และการเอาจริง

เอาจังกับการแก้ไขต้นเหตุเป็นเหมือนการใช้โทษบาป 

น่ีคือสาระสำาคัญของศีลแก้บาปท่ีเป็นการ เยียวยา

ทีดี่ทีส่ดุ หากยอมรบัและอยากแกป้ญัหา พระเยซู

จะลงมาช่วยแก้ไขปัญหาด้วย แต่การปกปิดและ

ไม่ลงมือแก้ไข โดยคิดว่าพระจะช่วย ก็เหมือนไม่

แก้บาป ไม่ยอมใช้โทษบาป 

 ในอีกด้านหนึ่งเรามีนักบวชพระสงฆ์ที่

เป็นคนดีอีกจำานวนมากมายมหาศาล หลายคน

เปน็ตวัอยา่งของการถอืความยากจน หลายคนเปน็

ตัวอย่างของการถือความสุภาพ ส่วนใหญ่เป็น

ตวัอยา่งการถอืพรหมจรรย์ หลายคนทำางานรบัใช้

สัตบุรุษ เป็นผู้อภิบาลที่ดีที่ห่วงใยชาวบ้าน

  หนังสือขุมทรัพย์ในท้องทุ่ง เล่าประวัติ

นักบวชชายหญิงท่ีอุทิศตัวเอง สละครอบครัวมา
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คริสต ์ คิด กับนักจิตฯ

 ควันหลงโอลิมปิก 2012 เพิ่งผ่านไป 

ไม่ถึงเดือน หลายคนคงได้ติดตามชม ติดตามลุ้น 

ติดตามเชียร์กองทัพนักกีฬาไทย

 จะว่าไปแล้ว กว่าจะมาเป็นนักกีฬามืออาชีพ  

ต้องผ่านการเตรียมตัวกันมาไม่ต่ำากว่า 5 ปี เป็น

อย่างน้อย แม้กีฬาโอลิมปิก ปี 2012 ปิดฉากไป 

นกักฬีารุน่ใหมท่ีจ่ะคดิวา่ตนเองอยากเปน็ตวัแทน

ของประเทศในการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกครั้ง 

ต่อไปนั้น...

 ต้อง 	“เริม่ฝกึฝน”	 และเตรยีมตวักนัแลว้  

ต้ังแต่ “วันน้ี”   ฝึกเพ่ือให้ทันอีก  4  ปีข้างหน้า ให้ได้

รบัคดัเลอืกมาเปน็ตวัแทนของประเทศ หรอืไดช้ือ่

ว่าติดทีมชาติ ไปค้าแข้ง ถูกซื้อตัวไปสังกัดกับ 

ต่างประเทศ นั่นคือ ย่อมต้องฝึกฝนและเตรียม

ความพร้อมกันมาเป็นปีๆ หรือหลายสิบปี

 การเข้าแข่งขัน จึงเป็นเสมือนการประเมิน

ใจชนะ . . .
เ เม้ เกมส ์ จ ะแพ้

ผลความพยายาม ความอตุสาหะวา่ ชว่งเวลาทุม่เท 

ฝึกฝนนั้น นักกีฬาผู้นั้นทำาได้ในระดับดีเพียงใด

 เสียงเชียร์จากกองเชียร์ เป็นเสมือนแรงส่ง

ช่วยให้นักกีฬามีแรงกาย มีพลังเพ่ือจะคว้าชัยมา

ให้ได้

 ในการแข่งขันกีฬาแต่ละคร้ังเราจะพบว่า  

มีม้ามืด ข้ึนมาทำาคะแนนหรอืลม้แชมป์ไปไดอ้ยา่ง

ไม่น่าเชื่ออยู่หลายหน นั่นคือ หากแชมป์ชะล่าใจ 

ไม่ฝึกฝนต่อ ก็อาจเสียแชมป์ในวันหนึ่งได้

 นักกีฬาจึงต้องซ้อมอย่างหนัก ฝึกฝนกัน

อย่างมาก ทุ่มเทการฝึกอย่างสุดความสามารถ  

 ซ่ึงแน่นอนว่า แม้จะซ้อมกันมาอย่างเต็มท่ี   

ส่ิงท่ีนักกีฬาจะต้องเผชิญคือ ชัยชนะ กับความ 

พ่ายแพ้ในเกมส์

           ทุกครั้งที่ลงสนาม นักกีฬาทุกคนจะ 

ลงสนามแข่งอย่างเต็มความสามารถ

          สิ่งที่พบเห็นได้ในการแข่งขันกีฬาหลาย

ครัง้ คอื อาจพลาดได ้อยา่งนา่เสยีดาย เมือ่ลงสนาม

จริง อาจทำาได้ไม่ดีเท่าท่ีซ้อม เพราะพลาดท่าเสียหลัก 

ตืน่เตน้บา้ง หรอืทำาไดด้มีาก  แต.่..มนีกักฬีาคนอืน่ 

ชาติอื่นที่ทำาได้ดีมากกว่า

 เรยีกวา่ตัง้ใจอยา่งสดุแรงเกดิ สิง่ทีเ่กดิขึน้

จากความพยายามนัน้กยั็งส่งผลไดเ้ป็น 2 แบบ  คือ 

ชนะกไ็ด ้แพ้ก็ได้ แต่ความต้ังใจ ทำาให้เกิดแรงสู้ท่ีจะ

ก้าวไปสู่ชัยชนะมากกว่ายอมแพ้

 ทว่า หากไม่ฝึก ไม่ทำาอะไร โอกาสแพ้ยิ่ง

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
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ต้องเสียน้ำาตา ต้องพบอุปสรรค ต้องวัดใจว่าจะ

ถอนตัวหรือก้าวต่อไป ล้วนแล้วแต่ต้องแลกมาจาก

ความพยายาม อดทนและฟันฝ่าด้วยกันทั้งสิ้น

 ความอ่อนแอ และความพ่ายแพ้แก่ใจ

ตนเองต่างหาก ที่ไม่อาจให้เราผ่านบททดสอบ

แหง่ชวีติไปได ้และทีส่ดุ จงึสง่ผลออกมาเปน็ความ

ล้มเหลว อันเน่ืองจากเลิกล้มไปก่อนต้ังแต่ต้น หรือ

ทำาไปแบบเตรียมตัวให้ตนเป็นฝ่ายแพ้ แล้วตีโพย

ตีพาย โทษโน่น โทษนี่ อย่างไม่สมเหตุสมผล

 นักกีฬามืออาชีพ ท่ีกำาลังจะลงแข่งไม่มี

ใครเตรียมให้ตัวเองแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มแข่งขัน 

แม้จะรู้ว่าคู่แข่งจะเก่งและแกร่งกว่าเพียงใด  สิ่งที่

เขาพึงกระทำา  คือ  การทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  

เมื่อใจไม่แพ้ แม้เกมส์แพ้ นั่นคือการข้ามผ่าน 

ความกลัวเพื่อสู้ให้ถึงที่สุด

 คริสตชนเราเอง เมื่อเราเริ่มต้นการทำา 

ส่ิงต่างๆ หาความอ่อนแอเข้ามา อย่าลืมขอพลัง

ของพระเจ้าเพื่อให้เราสู้ต่อไปได้ บททดสอบของ

ชีวิตมีให้เราก้าวผ่าน และเชื่อในพระองค์มากขึ้น 

มิใช่ยิ่งห่างจากพระและละทิ้งความเชื่อไป

 พระเจ้าน้ัน พระองค์เปรียบเสมือนท้ังโค้ช 

ท้ังกองเชียร์ให้เราผ่านช่วงเวลาแห่งบททดสอบ

ของชีวติ เพียงแต่พระองค์วางการเลือกให้เป็นหน้าท่ี

ของเรา ว่าเราจะตัดสินใจลงสนามแข่งแห่งชีวิต  

และจะเล่นอย่างไรด้วยตัวเราเอง เราจึงต้องฟัง  และ

ขอพระหรรษทานจากพระเพื่อให้ช่วงเวลาใน 

ทุกขณะชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ พร้อมรับ 

พร้อมฟัง และเลือกทางสู่เส้นชัยในชีวิตให้ได้

 ดังน้ัน อย่าแพ้ในตนเอง ถ้าหากยังไม่ได้ 

เร่ิมต้น เพราะอย่างน้อย สิ่งที่เรารับรู้และเชื่อมา

ตลอด คือ พระไม่เคยทิ้งเรา มีแต่เราจะถอดใจ 

ทิ้งพระไปก่อนหรือไม่นั่นเอง

มีมากกว่า 

 ในชีวิตจริง  อาจมีบางคร้ังท่ีพบว่า...นักกีฬา

ท่ีไม่ได้ตั้งใจฝึกอย่างเต็มที่ ไม่ได้เล่น...แต่ผลกลับ

พลิกล็อค...อยู่ๆ ก็ชนะ...ที่เรียกว่า “ฟลุ้ค” บ้าง 

“ส้มหล่น”  บ้าง 

 แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า  “ความฟลุ้ค”  

จะว่ิงเข้ามาหาได้ทุกคร้ัง โดยท่ีไม่ต้องลงแรงฝึกซ้อม

อะไร เพราะดูจะเสี่ยงเกินไป

 การใช้ชีวิตของเราเช่นกัน ถ้าเราไม่ฝึกฝน

ตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เป็นประจำา มันก็จะ

เป็นการยากที่เราจะทำาสิ่งนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว

 หากอยากชนะใจตนเองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ทีเ่ราตัง้ความหวังไว ้ความสำาเรจ็ทีจ่ะทำาใหเ้รานัน้

เอิบอิ่มอย่างเต็มๆ สุขสุดๆ นั้น  ต้องใช้ระยะเวลา

สำาหรับความมุ่งมั่นมาพิสูจน์

 ต้องฝึกฝน ต้องอดทน ใช้ความพยายาม  

เพ่ือจะได้ก้าวไปถึงความสำาเร็จ ดังท่ีใจมุ่งหวัง ต้ังใจไว้

 ฝึกแล้วก็ฝึกอีก ทำาแล้วก็ทำาอีก ซ้อมแล้ว 

ก็ซ้อมอีก ให้มันติดประทับให้ได้  

 ปราศจากการฝึกฝน หรอืไมค่ดิจะทำาอะไร

กบัตน มวัแตร่อฟ้ารอฝน ออ้นวอนขอรอ้งพระเจา้ 

เพื่อให้เกิดชีวิตที่ดีขึ้นนั้น จึงไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำา

 เพราะพระเจา้ คงไมไ่ดป้ระสงคใ์หม้นษุย์

เรานั้น  ต้องคอยพึ่งพระองค์ จะไม่สามารถทำา

อะไรได้

 ความชะล่าใจในชีวิตที่คิดว่า เดี๋ยวก็ทัน 

เดีย๋วคอ่ยทำากไ็ด ้ เดีย๋วกเ็สรจ็  เมือ่เวลาผา่นไปแลว้ 

สิ่งที่เรามุ่งหวังกลับไม่ได้  กลับกลายเป็นการต้อง

มานั่งเสียดาย

 คนส่วนใหญ่มักมองความสำาเร็จของผู้อ่ืน

ว่าเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม เป็นท่ีน่าอิจฉา แต่ลืมมองไป

ว่ากระบวนการก่อนที่จะก้าวมาสู่ความสำาเร็จนั้น 
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  “จุม่ตวัเอง” คำาๆ นีห้วนมาในความคดิของผมอีกครัง้ ผมไมม่ัน่ใจนกัวา่มนัมาครัง้แรกเมือ่ปพี.ศ.ใด 

แตค่วามหมายของมนัยงัอยูใ่นใจเสมอ การจุม่ตวัเองกเ็หมอืนการเอาตัวเองลงไปคลกุ เอาไปใสว่างไวต้รงนัน้ 

ไม่ใช่แค่เพียงสัมผัสผิวเผิน แต่ต้องไปใช้ชีวิต ไม่ใช่สัมผัสแต่ความรู้สึกของตัวเอง แต่สัมผัสกับชีวิตของคนอ่ืน 

วัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบ การเจริญชีวิต ความเชื่อ รวมไปถึงเบื้องหลังความคิดกันเลย

                การอยู่ต่างบ้านต่างเมือง บางคนเอาคำาว่าลำาบากมาเป็นเกณฑ์จึงทำาให้พลาดสิ่งที่น่าสนใจไป ไม่มี

ที่ไหนมีแต่ความยากลำาบาก หรือมีแต่ความสบายถ่ายเดียว อยู่ที่ไหนอยู่ให้ยากก็ลำาบาก อยู่ให้ง่ายก็สบาย  

แตผ่มวา่มีเพยีงคำาวา่ขอ้จำากดั อยูท่ีไ่หนบอกวา่เจรญิ กใ็ชว่า่บา้นนัน้เมอืงนีจ้ะไมม่ทีีท่ีไ่มเ่จรญิกนัเลย ขอ้จำากดั

เหล่านั้น คือธรรมชาติของการดำารงอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านของเรา แต่เมื่อเราพยายามเรียนรู้ ทำาความเข้าใจ 

เห็นความหลากหลาย ผมเชื่อแน่ว่าเราไม่เจอใครอื่นนอกจากความยิ่งใหญ่ มหัศจรรย์ของการสร้างของพระ

                มีคนบอกว่าอยากจะรู้จักประเทศไหนให้ดีต้องพยายามดำารงชีวิตแบบคนท้องถ่ิน กิน อยู่ ดำาเนินชีวิต 

ว่ากันตั้งแต่ชีวิตประจำาวันกันไปเลย มากไปกว่านั้นก็คืองานอดิเรก ชมภาพยนตร์ท้องถิ่น ฟังวิทยุ ดูทีวี  

อ่านหนังสือพิมพ์ จะให้ลึกซ้ึงไปกว่าน้ันก็ต้องมีเพ่ือนร่วมงาน หรือคนท้องถ่ินให้พูดคุย หาข้อมูลแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกัน ต่อจากน้ันก็พูดภาษาท้องถิ่นกันไปเลย ผมเลือกบางอย่าง แต่ที่ผมเลือกเสมอคือการอ่าน

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

                ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น มีหนังสือพิมพ์ขายอยู่เหมือนกัน ก่อนกลับจากการไปธุระผม 

มักจะแวะซื้อมาที่บ้าน 3 หัวยักษ์ใหญ่ วันนั้นผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง หนังสือพิมพ์หนาประมาณ 2 นิ้ว  

อันนี้คือเล่มปกติหรือ ผมคิดในใจเมื่อเปิดหน้าปกดูจึงร้อง “อ๋อ” ฉบับพิเศษครบ 26 ปี ราคาปกติ “ว้าว...” ผม

อุทาน ใจอยากอุทานคำาที่คนแถวบ้านนี้เมืองนี้ชอบใช้ “มาม่าเมี้ย..” แต่ไม่จำาเป็นต้องเลียนแบบใคร ผมแนบ

หนังสือพิมพ์ The Philippine Star ฉบับวันอาทิตย์ ราคา 20 บาท เท่าวันอาทิตย์ปกติ แต่เห็นความหนาแล้ว

เรียกว่าอ่านกันจนเบื่อไปข้าง แต่ความหนาใช่ไร้เหตุผล

                The Philippine Star ฉบับน้ีนอกจากเร่ืองราวข่าวสารปกติแล้ว ยังให้ทุกคอลัมน์เขียนเก่ียวกับเน้ือหา

หลักของตนเองในประเด็นที่เป็นหัวข้อหลักในการเขียน แต่เหมือนให้พยายามดึงเอาเลข 26 มาเป็น 

แนวทางหลัก จึงเกิดเป็นคอลัมน์ประมาณว่า

                ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ หนังสือ 26 เล่มที่ฉันยังเขียนไม่เสร็จ ผลงานของ Jessica	Zafra 26  

นักกลอนชาวฟลิิปปนิส์ในประเทศองักฤษ ผลงานของ Alfred	A.	Yuson หนงัสอื 26 เลม่ทีย่ิง่ใหญต่ลอดกาล 

โดย Miguel	Ramos ฯลฯ ยังมีเร่ืองเก่ียวกับอาหารการกิน ท่ีพัก ภัตตาคาร รถท่ีคนฟิลิปปินส์ชอบใช้ ภาพยนตร์

ฟิลิปปินส์ รายการทีวี ธนาคาร สัตว์เล้ียง อุตสาหกรรมต่างๆ แฟช่ัน นักกีฬาท่ีเคยสู่สังเวียนโอลิมปิก เทรนด์ 

เก่ียวกับเทคโนโลยี การเดินทางท่องเท่ียว อุปกรณ์ งานดีไซน์ เคร่ืองสำาอาง ฯลฯ ทำาให้เราได้ความรู้และเก็บ 

รายละเอียดความเป็นประเทศน้ีได้ครอบคลุมทีเดียว เพราะอย่างน้อยทุกอย่างมากันแบบ 26 รายการทั้งส้ิน  

แตท่ีผ่มชอบทีส่ดุคือ “26 เหตผุลท่ีทำาไมถึงเปน็การยากท่ีเราจะกล่าวอำาลามะนิลาไปตลอดกาล” อ่านไปอ่านมา

ผมสงสัยว่าน่ีฟิลิปปินส์หรือเมืองไทย มันมีความละม้ายคล้ายกันเหมือนเป็นเมืองแฝดไม่มีผิด

                คอลัมน์ปกติของ Jim	Paredes นักเขียนชาวออสเตรเลียคือ “Humming in My Universe” (คล้ายๆ กับ

ซ่อนไว้ ในจังหวะชีวิต
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ความงามของโลกท่ีซุกซ่อนไว้ ในท้องถิ่น
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ฮัมเพลงไปกับจักรวาลของฉัน...เหมือนกับมองโลกอย่างมีความสุข ในมุมของผู้เขียนบทความนั่นแหละ  

ในประเทศไทยมีหนงัสือทีช่ือ่คลา้ยๆ กบัความรูสึ้กนี ้เหยยีบโลกเลน่ไมเ่หน็ช้ำา...ผูเ้ขยีน) มาในฉบบันีเ้ขาเขยีน

หัวข้อว่า “26 เหตุผลที่ทำาไมถึงเป็นการยากที่เราจะกล่าวอำาลามะนิลาไปตลอดกาล” เหตุผลเหล่านั้น เช่น

 - ธรรมชาติของคนท่ีน่ีย้ิมง่าย แม้ว่าในการรายงานข่าวในทีวีมีข่าวฆาตกรรม บางทีอาจจะบ่งบอกถึง 

  มิตรภาพภายในจิตใจของพวกเขา

 -  มะนิลา เป็นเมือง 24 ชั่วโมง บางเมืองในโลกใบนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

 -  มีหลายที่ที่รวบรวมความสวยงามเอาไว้ที่นี่ ผู้เขียนยกตัวอย่างเช่น Eastwood, The Fort, 

  Glorietta เป็นต้นมีที่พักหลากหลาย ทั้งชนิดและราคาของมัน

 -  ที่นี่ค่าครองชีพไม่สูง เมื่อเทียบกับเมืองหลวงหลายๆ ที่บนโลกใบนี้

               -  ที่นี่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เรียบง่าย กางเกงขาสั้น ไม่มีพิธีรีตองอะไรมาก

 -  ที่นี่มีฝนตกบ่อยๆ แต่ก็ได้สัมผัสกับความเย็นในแบบธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ

 -  ทีน่ีผู่ค้นเสียงดงัอยูต่ลอดเวลา แตใ่นทางตรงกนัขา้มกเ็หมอืนกบัการเยยีวยาบาดแผลในจติใจของ 

  พวกเขากับสิ่งที่เผชิญมาในแต่ละวัน

 -  ที่นี่การหาหมอฟันและดวงตา ราคาไม่แพง

 -  ที่นี่แมลงเยอะมาก แต่ก็ไม่ใช่พวกแมลงมีพิษเหมือนประเทศในแถบนิวเซาท์เวลส์

 -  ที่นี่มีไม้เยอะ และมีงานผลิตเกี่ยวกับไม้หลายๆ อย่างที่น่าสนใจ

 -  ที่น่ีมีรถที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น Tricycle (สามล้อ ที่ต่อพิเศษ บริการเหมือนแท็กซี่บ้านเรา แต่ 

  รปูลักษณเ์หมอืนกบัมอเตอรไ์ซคแ์ละตอ่ทีน่ัง่ออกไปทางดา้นขา้ง ตอนเดก็ๆ ผมเหน็รถแบบนีใ้น 

  เมืองไทย เป็นรถแบบขายไอศกรีม...ผู้เขียน)

 นอกจากน้ันหมอน่ียังพูดเก่ียวกับบรรยากาศของคริสต์มาสท่ีอากาศหนาวไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าบรรยากาศ

ในยุโรป การติดต่อกับพวกร้านค้า หรือธนาคารท่ีเจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใสยินดีท่ีจะให้บริการ การซ่อมแซมบ้าน 

การซ้อนรถขับในราคาท่ีถูก ระบบสังคมท่ีดูแลเด็กๆ ความสุขในการจับจ่ายใช้สอย การชมภาพยนตร์ราคาถูก 

ในวันอังคารที่ตั๋วขายครึ่งราคา ตลาดที่มีของหลากหลายจนน่าตื่นตาตื่นใจ ฯลฯ เหตุผลเหล่านั้นเนื่องจาก 

ผู้เขียนเป็นชาวออสเตรเลียจึงนำาเรื่องต่างๆ มาผูกโยงกับประเทศของตน แน่ละข้อสุดท้ายย่อมมาไม้ตาย  

เขาบอกว่า “เขารู้สึกที่นี่เหมือนบ้าน”

 บ้านหลังใหญ่โอบคลุมพวกเราไว้ด้วยกัน มีพระเป็นเจ้าพระบิดาเป็นผู้สร้าง มีมนุษย์ดำารงอยู่ สืบเผ่าพันธ์ุ 

ขยายปกป้องและดูแลธรรมชาติ มีชีวิตที่พึ่งพาและเกื้อกูล

 บางครั้งผมบอกตัวเองว่าที่นี่ไม่ใช่บ้าน ไม่ใช่ที่เกิด ที่ตาย ที่อยู่ถาวรของเรา แต่เมื่อลองคิดดูอีกที  

ถ้าบ้านของเราอันกว้างใหญ่ไพศาลคือโลกใบนี้ ความหลากหลายคงสอนเราให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระ  

ข้อจำากัดมากมายคงสอนให้เรามองโลกในมุมใหม่ ดีกว่ามิใช่หรือที่จะเห็นโลกกว้างในแบบที่ไม่เป็น กับการ

นั่งจับเจ่าซ้ำาซากอยู่กับโลกใบเดิม ชิน แต่ก็ชา ท้าทาย แต่ก็ไม่น่าตื่นเต้น นิ่งสงบ และปลอดภัย แต่จะให้ชีวิต

จบกันไปเพียงแค่นี้หรือ

                มีอะไรอีกมากบนโลกใบนี้ที่ซ่อนไว้ในท้องถิ่น ไม่จำาเป็นต้องซื้อตั๋วเดินทางออกนอกประเทศ แค่มี

เวลาให้กับพื้นที่ที่เราอยู่อาศัย เมื่อนั้นเราจะเห็นความงาม เป็นความงามของโลก เป็นความงามของ...บ้าน
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 หากใครสามารถอา้งคำาวา่ “ประชาชนของเรา (our people)” เขาผู้นัน้กพึ็ง

สำานึกว่าผม/ฉันด้วยก็เป็นประชาชนคนหน่ึง หรือพูดอีกนัยหน่ึงว่าเป็นคนหน่ึงในหมู่ประชาชน  

ที่จริงไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่ใด เราต่างก็เป็นประชาชนของที่นั่นด้วยกันทั้งนั้น

 เมื่ออยู่ในชุมชน เราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งของชุมชน ทำานองเดียวกัน 

เมือ่เราอยูใ่นประเทศชาต ิภมูภิาคทวปี แมก้ระท่ังโลก เราตา่งกสั็งกดัเป็นส่วนหนึง่ในฐานะ

ประชาชนของที่นั้นๆ

 หมายความว่า เราต่างก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง แค่ผิดตรงที่อยู่ในระดับต่างๆ  

ไม่ว่าท้องถิ่น ชาติ ภูมิภาคทวีปหรือโลกเพียงเท่านั้น

 ที่พูดเช่นนี้  ต้องขออนุญาตให้ยกเว้นจากนัยยะของการทำา “บัตรประชาชน”  

เพราะตรงนั้นเขาแบ่งเขตแดนให้กับประชาชนตามประสากฎหมายบ้านเมืองของแต่ละ

ประเทศ  ซึ่งในแง่นี้เราก็ต้องให้ความเคารพถือกันไปตามระเบียบ

 ณ ทีน่ีอ้ยากจะเนน้กนัตรงท่ีทัศนคตหิรือวธิคิีดแบบปลุกและปลูกฝังจติสำานกึ

ของความเป็นประชาชนร่วมอยู่ในประชาคม (community) เดียวกันฉันพี่น้อง  และมีความ

เป็นมนุษยชาติร่วมโลกใบเดียวกัน

 คราวนี้ให้เราหันมาพิจารณาคำาว่า “อธิปไตย” ซ่ึงหมายถึงอำานาจหรือความ

เปน็ใหญ่สงูสดุของมวลมนษุย์ ทัง้ในตวัเอง  หรอืโดยมอบหมายให้ใครอืน่ทำาหนา้ท่ีแทนตน  

มีผูรู้ ้ผูส้นัทดั จดัแบง่ออกปน็ 3 ประเภทไดแ้ก ่อตัตาธปิไตย  ประชาธปิไตย และธรรมาธปิไตย  

แต่ละคำามีนัยหรือความหมายแฝงที่ทำาความเข้าใจได้ในแต่ละคำาอยู่แล้ว

 เมื่อมองตามความเป็นจริง  เราแต่ละคนคงเคยแสดงอาการของอำานาจแต่ละ

ประเภทนี้ออกมาในวิถีชีวิตประจำาวันด้วยกันไม่มากก็น้อยมาแล้วทั้งนั้น

 ศิลปะจึงอยู่ที่การบูรณาการสามข้ัวอำานาจดังกล่าวนี้ให้เกิดความสมดุล  

ไม่สุดขั้วสุดโต่ง ก็น่าจะทำาให้ตนและสังคมอยู่กันได้อย่างมีความสุขสมบูรณ์และร่มเย็น  

ระหว่างเดือน

ป ร ะ ช า ช น
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ
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และเปน็ไปไดใ้นทกุระดบัเทา่ทีศ่กัยภาพของประชาชนในท่ีนัน้ๆ จะสามารถพัฒนาให้เจรญิ

ก้าวหน้าได้มากเพียงใด

 หากเราใช้อำานาจประชาธิปไตย ควบคุมอำานาจอัตตาธิปไตย แล้วนำาอำานาจ 

ธรรมาธิปไตยมาเชื่อมโยงประสานการควบคุมให้อยู่ในวิถีธรรมอย่างถูกหลักถูกต้องของ

สัจธรรม ยุติธรรม เสรีธรรมเมตตาธรรมและสามัคคีธรรมกันได้ตามสมควรแล้วไซร้ โลกน้ี  

ไม่ว่าจะซอยย่อยลงสู่ระดับไหน  ก็น่าจะช่วยทำาให้ประชาชน ณ ท่ีน้ันๆ อยู่กันได้ดีมีสุขท่ัวหน้า  

เรื่องนี้ทุกสถาบันศาสนาน่าจะต้องถือเป็นหน้าที่สำาคัญชั้นต้นของตนทีเดียว

 ในขณะเดยีวกนักค็ูข่นานกนัไปกบัการปรบัลดปญัหาชอ่งวา่ง ชนชัน้และการ

เอารัดเอาเปรียบกันลงไป ให้กลับมามองกันด้วยทัศนคติและวิสัยทัศน์ใหม่อันเปิดจาก

จติสำานกึภายในวา่เราตา่งอยูใ่นฐานะความเปน็ประชาชนของประชาคมทีร่ว่มเปน็หนึง่เดยีว

อยู่บนโลกใบเดียวกัน

 อนึ่ง แม้เราต่างอยู่กันคนละมุมโลกก็ตาม เราก็ยังอยู่ร่วมยุคและได้รับผล 

ทั้งด้านบวกและลบจากอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ของปัจจุบัน

 ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องระวังระไว ใส่ใจในความประพฤติโดยไม่ประมาทที่จะ

ช่วยตนเอง และชว่ยกนัในฐานะประชาชนดว้ยกนั เพือ่บรูณาการสรา้งสรรคโ์ลกในทกุระดบั

ที่พระเจ้าทรงสร้างมาให้มนุษย์บริหารจัดการแทนพระองค์ตามแผนการแห่งความรักและ

ความรอดที่แท้จริงของพระองค์

 แน่นอน เมื่อเราประชาชนช่วยตนและช่วยกัน พระเจ้าย่อมช่วยเหลือและ

สนับสนุนเรา และจะทรงบันดาลประทานพรสันติสุขอันถาวร  ซ่ึงจะก่อเกิดเป็นความสงบสุข

มัน่คง และปลอดภยัในทกุดา้นและทัว่ทกุคนอยา่งสมศกัดิศ์ร ี การคดิทำาเชน่นีย้อ่มยงัสง่ผล

ให้ก่อเกิดประชาคมที่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีธรรมะเป็นพื้นฐานและมีพระเจ้า 

เป็นองค์อุดมการณ์ที่เป็นสรณะที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเราได้ทุกเมื่อ

แนน่อน  เมือ่เราประชาชนช่วยตนและชว่ยกัน  พระเจา้ยอ่ม
ช่วยเหลือและสนับสนุนเรา และจะทรงบันดาลประทานพร
สันติสุขอันถาวร
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บัญญัติศัพท์

ต่อจากเดือนที่แล้ว

อ่านต่อเดือนหน้า

 basilica              =    มหาวิหาร

 beatific vision     =    บรมสุขทัศน์

 beatification      =    การประกาศเป็นบุญราศี

 beatitude      =    บรมสุข ความสุขแท้  

 behaviour      =    พฤติกรรม  

 being      =    ภาวะ  ภวันต์   ภู  

 beingness           =    ภู  ความเป็นอยู่   

 belfry         =    หอระฆัง

 belief         =    ความเชื่อ

 Benedictine Order, the       =    คณะนักพรตเบเนดิกติน

 benediction      = การอวยพร การให้พร

 apostolic benediction    =    การอวยพรที่พระสันตะปาปาประทาน 

 Benediction of the Blessed Sacrament = การอวยพร (ด้วย) ศีลมหาสนิท

 benedictionale          =    หนังสือรวมบทอวยพร

 benefice      =    สิทธิประโยชน์

 beneficence      =    การบำาเพ็ญประโยชน์

 beneficent      =    ผู้ทำาประโยชน์  ผู้มีอุปการคุณ

 beneficial      =    มีประโยชน์  เป็นประโยชน์

 beneficiary      =    ผู้รับประโยชน์

 benefit of the clergy         =    เอกสิทธิ์ของคณะสงฆ์

 Benemerenti Medals     =    เหรียญตรา เหรียญสมณอิสริยาภรณ์ 

 benevolence           = ความกรุณา

 Bible, the      = พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

 Bible service           = วจนพิธีกรรม

 Bible society     = สมาคมพระคัมภีร์

 Biblical theology      =    เทววิทยาไบเบิ้ล

 biblicism      =    คัมภีร์นิยม
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ไ ต่ ต า ม โ ค้ ง ต ะ วั น

หว่างที่คู่รักคู่หน่ึงน่ังคุยกันอย่างมีชีวิตชีวา...
ชายหนุ่มถามกับหญิงสาวข้ึนมาว่า “คุณรักผม
ไหมครับ?” หญิงสาวมองตาชายหนุ่ม และนั่ง

เงียบ...ชายหนุ่มรู้สึกร้อนใจจึงถามอีกว่า “คุณรักผมไหม
ครับ?”...หญิงสาวหลบตาชายหนุ่มและยังคงน่ิงเงียบอยู่...
ชายหนุ่มจึงถามอีกเป็นครั้งที่ 3 ว่า “คุณ...คุณรักผมไหม
ครับ?”...และท้ังสองคนก็น่ังอยู่ในความเงียบ... 
 ในท่ีสุดหญิงสาวก็เอ่ยปากข้ึนมาว่า “คุณหมายถึง
ความรู้สึกรัก...?” ชายหนุ่มตอบว่า “ใช่ๆ ความรู้สึกรักน่ะ 
ใช่แล้ว...” หญิงสาวนิ่งสักครู่และตอบชายหนุ่มว่า “ถ้า
เป็นความรู้สึกรักเหรอ...บางทีก็รู้สึกรัก...บางทีก็ไม่รู้สึกรัก”
 หญิงสาวบอกว่า เธอรู้สึกงง...แปลกใจตัวเองว่า...
เพราะอะไร...ในบางคร้ังเธอจึงไม่รู้สึกรัก...เธอสงสัยตัวเอง
ว่า เธอกำาลังหมดรักเขาแล้วหรือเปล่า...แต่เธอก็ยังคงมี
ความผูกพัน ความอบอุ่น รู้สึกมีความสุขเม่ืออยู่เคียงข้างเขา 
         =    =    =

 นอกจากเร่ืองราวของหญิงสาวคนน้ีแล้ว ผมได้ยิน
ผูค้นมากมายหลายคนพดูวา่ “กผ็มหมดรกัแฟนผมแลว้... 
แล้วจะให้ผมเป็นแฟนเธอต่อไปได้ไงล่ะพี่...ถ้าเป็นแฟน
กันต่อ...แต่ไม่รัก...ก็ไม่จริงใจสิพี่” 
 คำาถามหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในใจของผมก็คือ ถ้าเช่น
น้ัน...“เม่ือเราไม่มีความรู้สึกรักก็หมายความว่าไม่รักจริง
หรือไม่... เรายงัคงมคีวามรกัโดยไมม่คีวามรูส้กึรกัไดห้รอื
ไม่??? ...ความรักหายไปไหน หรือว่ายังคงอยู่?”
 10 ปีทีแ่ลว้ผมเขยีนเรือ่งความรกัแบบทีไ่มรู่ส้กึ
ว่ารักไปแล้ว...วันนี้ผมค้นพบคำาตอบบางอย่างที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น...ผมมีความสุขใจเป็นอย่างมากที่จะแบ่งปัน
กับท่านผู้อ่านทุกท่านดังต่อไปนี้ครับ...

=    =    =

 คำาวา่ “รกั” เปน็คำาทีเ่ราพดูบอกความรูส้กึ...ใน
ขณะเดียวกันคำาว่า “รัก” ก็บอกถึงความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ด้วย...
 ย่ิงเราตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง “ความ	
รู้สึกรัก” กับ “ความต้องการความรัก”	อย่างชัดเจนมาก

นริศ มณีขาว

เท่าไร ก็จะช่วยให้เรารักกันมากยิ่งเท่านั้น...
 รักแบบรู้สึกว่ารัก
 เมือ่เราสงัเกตความรูส้กึต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
ขณะ...แต่ละวันในชีวิตของเราแล้ว เราพบว่าความรู้สึกใน 
ร่างกายของเรา บางเวลาเรารู้สึกหนาว บางเวลาเรารู้สึกร้อน... 
ถ้าเป็นความรู้สึกภายในของเราก็มีมากมาย อาทิ บางคร้ัง
รู้สึกดีใจมีความสุข สบายใจ...บางคร้ังไม่สบายใจ กังวล  
เป็นห่วง ...ความรู้สึกต่างๆ เหล่าน้ีมีความเปล่ียนแปลง 
อยู่เสมอรวมถึงความรู้สึกรักด้วย...
 เม่ือเราใช้คำาว่า “รัก” แบบที่เป็นความรู้สึก...
เราก็จะพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ เช่นกัน 
คือ บางเวลารู้สึกรัก บางเวลาไม่รู้สึกรัก...ถ้าเป็นคำาพูดก็
จะไดย้นิวา่ “ตอนนีร้กันะ”	“ตอนนีไ้มร่กัแลว้”...บอ่ยครัง้
คำาว่า “ไม่รักแล้วนะ”	 ก็กระทบใจให้คนรักรู้สึกผิดหวัง 
เสียใจ เศร้าใจได้โดยง่าย...

=    =    =

 รักแบบต้องการความรัก
 ในอีกด้านหน่ึง เม่ือเรา “รัก” แบบต้องการ 
ความรัก...ซ่ึงเป็นความต้องการท่ีคนเราทุกคนมีเหมือน  ๆกัน 
...จะทำาให้ความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนแปลงแตกต่างไป
จากเดิม...ผมเคยเขียนถึงการค้นพบของผมไว้ว่า
 “…มนุษย์เราเกิดมาเพื่อรัก
	 ทั้งเพื่อให้ความรักแก่คนอื่น	
	 และเพื่อรับความรักจากคนอื่น…”
 ใช่แล้วครับผมเชื่อว่า “มนุษย์เราเกิดมาเพื่อให้
และรบัรกั” คนเราทกุคนต้องการความรกั...ความมเีสนห่์
ดึงดูดใจของความรักก็คือ...เราสามารถให้คำานิยามท่ีแตกต่าง
กนัมากมายแต่เราไมส่ามารถหาขอ้สรปุความรกัทีชั่ดเจน
สำาหรับทุกคน... 
 เพราะความต้องการความรักน้ันล้อมรอบไปด้วย
ความต้องการต่างๆ อีกมากมาย อย่างเช่น ความต้องการ 
ความใกล้ชิด ความอบอุ่นใจ ความเข้าใจ ความจริงใจ  
ความไว้วางใจ การอยู่เคียงข้าง ความใส่ใจ การรับฟัง 
กำาลังใจ ความช่วยเหลือกัน ทำาประโยชน์ให้แก่กัน  

เกิดมาเพื่อให้และรับรัก...

แม้ไม่รู้สึกว่ารัก!?!

ระ
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การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความเคารพให้เกียรติกัน...
 ความมีเสน่ห์ของความรักท่ีเราแต่ละคนมี 
แตกต่างกันในใจนี้เอง ทำาให้เกิดความยากลำาบากในการ
ตอบสนองความรักของเราและคนที่เรารักได้... 
 เปรียบเสมือนกับความต้องการความรักของ
หญงิสาวทีล่อ้มรอบไปดว้ยความตอ้งการความใสใ่จ การ
อยูเ่คยีงขา้ง เธอจงึหวงัวา่ชายหนุม่ทีเ่ธอรกัและรกัเธอจะ
โทรศัพท์มาหาเธอบ่อยๆ วันละ 2-3 ครั้งเป็นอย่างน้อย... 
ส่วนชายหนุ่มต้องการความรักท่ีล้อมรอบไปด้วยความเข้าใจ 
การสนบัสนนุกนั เขาหวงัวา่หญงิสาวทีเ่ขารกัและรกัเขา
จะเข้าใจเขาเมื่อเขาทุ่มเทกับงานและไม่ได้โทรศัพท์หรือ
ตดิตอ่ไปหาเธอ...เราคงจะเดาไดว้า่ทัง้สองคนไมส่บายใจ 
ผิดหวัง เพราะความต้องการความรักของเธอและเขาไม่ได้
รับการตอบสนอง... 
 เมือ่เธอและเขาจะตระหนกัถงึความไมส่บายใจ 
ความผิดหวังนี้...ให้เวลาสัมผัสความต้องการในส่วนลึก
ของตนเอง...และเปิดใจส่ือสารกัน รับฟังกันใส่ใจถึงความ
ต้องการท่ีล้อมรอบความต้องการความรักของเธอและเขา 
อยูว่า่มคีวามตอ้งการอะไรอื่นอีกบา้ง...ถงึจดุนัน้แล้วเธอ
และเขาก็จะพบคำาตอบท่ีช่วยสานสัมพันธ์รักให้แน่นแฟ้น
มั่นคงยิ่งขึ้น...ตัวอย่างเช่น 
 เมื่อชายหนุ่มหญิงสาวรับรู้ความต้องการท่ี 
ลอ้มรอบความตอ้งการความรกัของเขาทัง้สองวา่ เมือ่นำา
ความตอ้งการมารวมกนั ซึง่มทีัง้ความตอ้งการความใสใ่จ 
การอยู่เคียงข้าง ความเข้าใจ และการสนับสนุนแล้ว... 
เธอและเขาจะค้นพบวิธีการท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ท่ีเกิดข้ึนนั้นด้วยตนเอง... 
 ชายหนุม่อาจเลอืกวธิบีอกความในใจวา่เขาขอ
ช่วงเวลาใดเพื่อมีสมาธิในการทำางาน และเขายังคงใส่ใจ
กับความสัมพันธ์ เขาจะติดต่อและนัดพบพูดคุยกับ 
หญิงสาวในช่วงเย็นอย่างแน่นอน...หญิงสาวอาจบอก
ชายหนุม่วา่ถา้เขามีงานมาเธอก็ยินดีท่ีจะสนับสนุนให้เวลา
เขา ขอเพียงเขาบอกเธอเพื่อเธอจะได้เข้าใจและสบายใจ 
ไม่เป็นห่วงเขา... 
 ดังน้ันการตระหนักถึงความต้องการท่ีล้อมรอบ
ความต้องการความรักและสื่อสารกันด้วยหัวใจเช่นนี้... 
เป็นหัวใจสำาคัญที่ช่วยให้เราสัมผัสความสุข ความอิสระ
จากภายใน...เราอาจรูส้กึโลง่ใจขึน้...สบายใจขึน้ แมว้า่เรา
ยังไม่ได้ทำาอะไรเพื่อตอบความต้องการดังกล่าวก็ตาม... 
เราสามารถสัมผัสถึงความมีชีวิตชีวาที่อยู่ภายในจิตใจ
ของเราได้ทันที ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ในปัจจุบันขณะ... 

 การตระหนักหรือการสัมผัสความต้องการใน
ส่วนลกึเชน่นี.้..ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจตนเองวา่เราตอ้งการอะไร
จริงๆ ช่วยให้เรารู้ใจกันได้ง่ายข้ึน และยังเกิดความชัดเจน
ว่า เราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเพื่อใส่ใจต่อความต้องการ
ของทกุคน ทัง้ความตอ้งการของคนทีเ่รารกั พรอ้มไปกบั
ความต้องการของตัวเราเองด้วย...และความรักของเราก็ยัง
คงหวานแหวว...โรแมนติกได้อีกด้วย
 ไตร่ตรองความรักของเราเอง
 ผมเสนอข้อคำาถามเพ่ือช่วยไตร่ตรอง โดยหวังว่า
จะช่วยให้ท่านมีความสุขกับความรักและความต้องการ
ท่ีล้อมรอบความรักของท่านและของคนท่ีท่านรักนะครับ... 
ท่านผู้อ่านสามารถใช้ได้กับความรักทุกรูปแบบครับ  
ทั้งความรักแบบชีวิตคู่ ความรักแบบเพ่ือน ความรักใน
ครอบครัว กับพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะครับ
 1) เม่ือพูดถึงความต้องการความรัก ความต้องการ
ทีล่อ้มรอบความรกัของทา่นมคีวามต้องการใดบา้ง  (การ
ยอมรับ, ความช่ืนชม, ความใกล้ชิด, มิตรภาพ, ความ
กรุณา, ความร่วมมือ, ความเห็นใจ, การช่วยเหลือ, ความ
มีน้ำาใจ, ความเข้าใจ, การดูแลเอาใจใส่, (อยาก) ทำา
ประโยชน์ (อยากช่วย), กำาลังใจ, ความเท่าเทียม, ความ
ซื่อสัตย์, ความไว้ใจ, ความมั่นใจ, การสนับสนุน, ความ
อบอุน่, ความจรงิใจ, ความเคารพ, การรบัฟงั, การสือ่สาร 
ฯลฯ)
.......................................................................................
.......................................................................................
ความรูส้กึของทา่นเมือ่ไดค้น้พบความต้องการทีล่อ้มรอบ
ความรักของท่าน
(สบายใจ, โล่งใจ, มีชีวิตชีวา, สงบใจ, สุขใจ, ภูมิใจ,  
อ่อนโยน, อบอุ่น, อุ่นใจ, มีความหวัง, มีกำาลังใจ, เบิกบานใจ 
ฯลฯ)
.......................................................................................
....................................................................................... 
 2) ความต้องการที่ล้อมรอบความรักของคนที่
ท่านรักหรือคนที่รักท่านเธอหรือเขาให้ความสำาคัญกับ
ความต้องการใดบ้าง (ท่านอาจลองคาดคะเนหรือเดาใจ
เธอหรือเขาก่อน และถ้าเป็นไปได้ท่านอาจถามเพื่อรู้ใจ
เธอหรือเขาในเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสบายใจ)
(การยอมรบั, ความชืน่ชม, ความใกลช้ดิ, มติรภาพ, ความ
กรุณา, ความร่วมมือ, ความเห็นใจ, การช่วยเหลือ, ความมี
น้ำาใจ, ความเขา้ใจ, การดแูลเอาใจใส,่ (อยาก)ทำาประโยชน ์
(อยากช่วย), กำาลังใจ, ความเท่าเทียม, ความซื่อสัตย์,  
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ศูนย์ภ�ษ�วิทย�ลัยเซนต์หลุยส์
Saint Louis College Language Center

Learn Thai  Learn English
Speak and understand like a native

 Study at Saint Louis College มุ่งเน้นก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้อย่�งถูกต้อง

 Monday – Saturday  และเป็นธรรมช�ติ เริ่มด้วยก�รออกเสียง

 Day or Evening Classes และมุ่งเน้นก�รเรียนที่นำ�ไปสอบเพื่อศึกษ�ต่อ

  - Private lessons.        -  เรียนแบบตัวต่อตัว

  - Group lessons.         -  เรียนกลุ่ม 12 คน (20 ชั่วโมง 3,000 บ�ท)

Taught by certified Native Teacher  ดำ�เนินก�รสอนโดยอ�จ�รย์เจ้�ของภ�ษ�

Certificate will be awarded at the end of each course.

Contact: 0-2675-5304 Ext. 63120 or 08-1849-5928 for more information

ความไว้ใจ, ความมั่นใจ, การสนับสนุน, ความอบอุ่น, 
ความจริงใจ, ความเคารพ, การรับฟัง, การสื่อสาร ฯลฯ)
.......................................................................................
.......................................................................................  
 3) เมื่อท่านทราบความต้องการท่ีล้อมรอบ
ความรกัของทา่นและคนทีท่า่นรกัหรอืคนทีร่กัทา่นแลว้ 
ทา่นจะทำาอะไรไดบ้า้งเพือ่ตอบสนองทัง้ความตอ้งการที่
ล้อมรอบความรักของคนที่ท่านรักหรือรักท่าน รวมทั้ง
ความต้องการของตัวท่านเองด้วย
.......................................................................................
....................................................................................... 

 หวงัวา่ทา่นผูอ้า่นคงพบความสขุกบัการใหแ้ละ
รับรัก...และมีความสุขได้แม้ว่าท่านอาจมีความรู้สึกรัก
หรอืไมม่คีวามรูสึ้กรกักต็าม...เพราะการใสใ่จดแูลกนัและ
กันในความต้องการที่ล้อมรอบความรักนี้เอง จะเติมเต็ม
ความต้องการในส่วนลึกของกันและกันให้พร้อมที่จะ
ก้าวไปด้วยกัน เดินเคียงข้างกันเพื่อขยายพื้นที่แห่งความ
รกั ความกรณุา ความเขา้ใจ ชว่ยเหลอืกนัและกนั...ทัง้กบั
คนท่ีทา่นรกั คนท่ีรกัทา่น...และผูค้นรอบขา้งทา่นทีท่า่น

พบในแต่ละวัน...ให้ทุกคนได้สัมผัสกับรัก ความกรุณา 
ความสุขสันติ...มีความสุขกับการให้และรับรักกันไป
เรื่อยๆ 
 ผมเช่ือว่า เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็น
สังคมที่เราอยากเห็นได้โดยเริ่มจากใจ จากตัวเราเองโดย
ลงมอืทำาในสิง่ทีเ่ราอยากเหน็...และใช้ชีวติของเราเปน็อยู่
ในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา...เพื่อให้สิ่งนี้
จะเกิดขึ้นได้เราคงต้องการความช่วยเหลือ ต้องการการ
สนับสนุนด้วย นอกจากเราจะได้รับจากคนที่เรารัก คน
ทีร่กัเรา คนรอบขา้งแลว้...เรายงัไดร้บัจากพระเยซเูจา้ จาก
พระบิดาเจ้าผู้เป็นองค์ความรักและเมตตา...และเรายัง 
ได้รับความช่วยเหลือจากแม่พระผู้วิงวอนเพ่ือเราอีกด้วย...
ขอใหท้า่นผูอ้า่นและทกุคนในครอบครัวของท่านมีความ
สุขกับความรัก...มีความสุขกับการให้และรับรักนะครับ

เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org เพ่ือชีวิต ความ
รัก มติรภาพ กำาลงัใจ สือ่สารอยา่งสนัต ิปนัน้ำาใจ ถามตอบ
ปัญหาชีวิต บ้านใส่ใจบนเฟซบุ้ค www.facebook.com/
carefor.org
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 โ รคกรด ไหลย ้ อ น
 โรคกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมาหลอดอาหาร หรือที่นิยมเรียกว่า โรคกรดไหลย้อน (อังกฤษ: Gastro-

Esophageal Reflux Disease; GERD) คือภาวะทีม่กีรดหรือน้ำายอ่ยในกระเพาะอาหารไหลยอ้นขึน้มาบรเิวณหลอดอาหาร 

ซึ่งหลอดอาหารเป็นอวัยวะที่ไม่ทนต่อกรด จึงทำาให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร ซึ่งโดยปกติ หลอดอาหารจะมีการ

บีบตัวไล่อาหารลงด้านล่างและหูรูด ทำาหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนของน้ำาย่อย กรด หรืออาหาร ไม่ให้ไหลย้อนขึ้นมา

บริเวณหลอดอาหาร แต่ในบางท่านที่หูรูดส่วนนี้ทำางานได้น้อยลง จะพบได้ประมาน 1 ใน 5 คน จะพบได้ในคนทั่วไป  

ทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ แต่จะพบได้มากในคนอ้วน หรือผู้ที่สูบบุหรี่ และการไหลย้อนของกรด ถ้ามีมากอาจไหลออกนอก

หลอดอาหาร อาจทำาให้มีผลต่อกล่องเสียง ลำาคอ หรือปอดได้ ซึ่งหากละเลยไม่ไปพบแพทย์ เพื่อทำาการรักษา อาจทำาให้

เรื้อรังกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้

	 ภาวะของโรคกรดไหลย้อน	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ

 ระดับแรก (Gastro-Esophageal Reflux : GER) ผู้ป่วยมีภาวะกรดไหลย้อนบ้างในบางครั้ง เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง 

และสามารถหายได้เอง ไม่มีผลต่อสุขภาพมากมาย 

 ระดับสอง (Gastro-Esophageal Reflux Disease : GERD) ผูป่้วยจะมีอาการกรดไหลยอ้นขึน้มาเฉพาะท่ีบริเวณ

หลอดอาหาร 

 ระดับสาม (Laryngo-Pharyngeal Reflux : LPR) ผู้ป่วยมีกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมาก จนไหลขึ้นไป

ถึงกล่องเสียง หรือหลอดลม 

 สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน

 โรคกรดไหลยอ้น นอกจากจะเกดิจากความผดิปกติของหูรดูหลอดอาหาร หรอืความผดิปกติในการบีบตัวของ

หลอดอาหารในตัวผู้ป่วยเองแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนเสริมอีกด้วย เช่น  กินเสร็จอ่ิมๆ หรือกินอาหารเสร็จยังไม่ถึง 4 ช่ัวโมงแล้วนอน  

เกิดจาก Hiatus hernia คือ โรคที่เกิดจาก กระเพาะอาหารส่วนต้น ยื่นเข้าไปกระบังลม สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอลล์, น้ำาอัดลม รับประทานอาหารประเภท ของทอด ของมัน หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด เป็นต้น

	 อาการในหลอดอาหาร

 ผู้ปว่ยจะมอีาการเสยีงแหบกว่าปกต ิโดยไมไ่ดเ้ปน็โรคอืน่ใดท่ีเกีย่วกบักลอ่งเสยีง ปวดแสบปวดรอ้นในหนา้อก 

หรือที่เรียกว่า Heart Burn เนื่องจากกรดไปทำาให้หลอดอาหารอักเสบ มีอาการจุกแน่นบริเวณหน้าอก เหมือนมีก้อน 

ติดอยู่ในลำาคอ หายใจไม่ออกเวลานอน กลืนอาหารลำาบาก ถ้าเป็นมากจะเจ็บคอมากจนอาจจะกลืนอาหารแทบจะไม่ได้ 

คลื่นไส้  มีอาการเรอเปรี้ยว หรือรู้สึกถึงรสขมของน้ำาดี รสเปรี้ยวของกรดในปากหรือลำาคอ

 อาการนอกหลอดอาหาร	บริเวณกล่องเสียงและหลอดลม

 ผู้ป่วยจะมีอาการ ไอเรื้อรัง เจ็บคอเรื้อรัง เสียงแหบ โดยเฉพาะในตอนเช้า เนื่องจากเวลานอน กรดจะไหลย้อน

ขึ้นมาได้มาก เป็นโรคปอดอักเสบ เจ็บหน้าอก

 การรักษาการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 งดการสูบบหร่ี หลีกเล่ียงเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ น้ำาอัดลม ชา กาแฟ ลดอาหารมัน ของทอด ของหวาน   

รับประทานอาหารให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ลดน้ำาหนัก ให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่พอดี 

	 แนะนำาการรักษากรดไหลย้อน

 ปรับเปลี่ยนนิสัย และการดำาเนินชีวิตประจำาวัน การรักษาวิธีนี้มีความสำาคัญมากโดยจะทำาให้ผู้ป่วยมีอาการ

น้อยลง ป้องกันไม่ให้เกิดอาการ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร และป้องกันไม่ให้ 

กรดไหลย้อนกลับขึ้นไปในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจส่วนบนมากขึ้น ที่สำาคัญการรักษาด้วยวิธีนี้ควรทำา

คุ ย กั บ เ ภสั ช ก ร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
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อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นหรือหายดีแล้วโดยไม่ต้องรับประทานยาแล้วก็ตาม

 นิสัยส่วนตัว

 ถ้าเป็นไปได้ ควรพยายามลดน้ำาหนัก ถ้าน้ำาหนักเกิน เนื่องจากภาวะน้ำาหนักเกินจะทำาให้ความดันในช่องท้อง

มากขึ้น ทำาให้กรดไหลย้อนได้มากขึ้น พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เครียด และถ้าสูบบุหรี่อยู่ ควรเลิก เพราะความเครียดและ

การสูบบหุรีท่ำาใหเ้กิดการหลัง่กรดมากขึน้ ถา้ไมเ่คยสบูบหุรี ่ควรหลกีเลีย่งการสบูบุหรี ่หรอืควนับุหรี ่หลกีเลีย่งการสวม

เสื้อผ้าที่คับเกินไป โดยเฉพาะบริเวณรอบเอว

 นิสัยในการรับประทาน

 หลังจากรับประทานอาหารทันที พยายามหลีกเล่ียงการนอนราบ การออกกำาลัง ยกของหนัก เอ้ียวหรือก้มตัว

 หลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารมือ้ดกึ และไมค่วรรับประทานอาหารใดๆ อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลา 3 ชัว่โมง

ก่อนนอน

 พยายามรับประทานอาหารท่ีมีไขมันต่ำา และพยายามหลีกเล่ียงอาหารท่ีปรุงด้วยการทอด อาหารมัน พืชผักบางชนิด 

เช่น หัวหอม กระเทียม มะเขือเทศ ฟาสต์ฟูด ช็อกโกแลต ถ่ัว ลูกอม สะระแหน่ เนย ไข่ นม หรืออาหารท่ีมีรสจัด เช่น เผ็ดจัด 

เปรี้ยวจัด เค็มจัด หวานจัด เป็นต้น

 รับประทานอาหารปริมาณพอดีในแต่ละมื้อ ไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไป ควรรับประทานอาหาร

ปริมาณทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง

 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภท เช่น กาแฟ (แม้จะเป็นกาแฟท่ีไม่มีกาเฟอีนก็ตาม) ชา น้ำาอัดลม เครื่องดื่มท่ี

ผสมแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ วิสกี้ ไวน์ โดยเฉพาะในตอนเย็น

 นิสัยในการนอน

 ถ้าจะนอนหลังรับประทานอาหาร ควรรอประมาณ 3-4 ชั่วโมง เวลานอน ควรหนุนหัวเตียงให้สูงขึ้นประมาณ 

6-10 นิ้วจากพื้นราบ โดยใช้วัสดุรองขาเตียง เช่น ไม้ อิฐ อย่ายกศีรษะให้สูงข้ึนโดยการใช้หมอนรองศีรษะ เพราะจะทำาให้

ความดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้น

 พบว่าประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคกรดไหลย้อนสามารถควบคุมอาการได้ด้วยยา เพื่อลด

ปรมิาณกรดในกระเพาะอาหาร หรือเพ่ิมการเคล่ือนตวัของระบบทางเดนิอาหารในการกำาจดักรด ปจัจบุนัยาลดกรดกลุม่ 

proton pump inhibitor เปน็ยาทีส่ามารถยบัยัง้การหลัง่กรดไดด้ ีสามารถเห็นผลการรักษาเร็ว ควรรับประทานยาสม่ำาเสมอ

ตามแพทยส์ัง่ ไมค่วรลดขนาดยา หรือ หยดุยาเอง นอกจากแพทยแ์นะนำา และควรมาพบแพทยต์ามแพทยน์ดัอยา่งสม่ำาเสมอ

และต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจใช้เวลานานประมาณ 1-3 เดือน กว่าที่อาการต่างๆ จะดีขึ้น

 อาการต่างๆ อาจไม่ดีข้ึนเร็ว ต้องใช้เวลาในการรักษาให้หาย เม่ืออาการต่างๆ ดีข้ึน และผู้ป่วยสามารถปรับเปล่ียน

นิสัยและการดำาเนินชีวิตประจำาวันข้างต้นดังกล่าวได้ และให้รับประทานยาต่อเนื่อง แพทย์จะปรับลดขนาดยาลงเรื่อยๆ 

ทีละน้อย ท่ีสำาคัญไม่ควรซ้ือยารับประทานเองเวลาป่วย เน่ืองจากยาบางชนิดจะทำาให้กระเพาะอาหารมีการหล่ังกรดเพ่ิมข้ึน 

หรือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างคลายตัวมากขึ้น

 การรักษาโดยใช้ยา

 สำาหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถใช้ยาลดกรด (Antacids) เมื่อมีการอักเสบของหลอดอาหาร  และยา

ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคกรดไหลย้อนที่แพทย์นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ ยาลดกรดในกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ 

(Proton pump inhibitors) แต่ต้องระลึกเสมอว่าการใช้ยา ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ถ้าไม่มีดีขึ้น อาจพิจารณาให้

มีการตรวจเพิ่มเติม เช่น การกลืนแป้งตรวจกระเพาะ การส่องกล้องตรวจกระเพาะ (ไม่นิยมใช้เนื่องจากวินิจฉัยได้ยาก)

 การผ่าตัด

 หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง รักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น จึงจะทำาการรักษาด้วยการผ่าตัดผูกหูรูดกระเพาะ

อาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้กรดไหลย้อนขึ้นมาอีก
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 สวัสดีครับพ่ีน้อง เดือนน้ีผมจะพาให้ผู้อ่านรู้จักคณะธรรมทูตไทยมากย่งิข้ึน ซ่ึงผมได้

อธิบายบางแง่บางมุมไปบ้างแล้ว พี่น้องอาจจะเข้าใจว่าคณะธรรมทูตไทยก็เหมือนกับ คณะ

นักบวชอ่ื่นๆ ที่ทำางานแพร่ธรรมในพระศาสนจักร  ก็เป็นความเข้าใจท่ีอาจจะถูกต้องและ 

ไม่ถูกต้องด้วย เพราะว่า รูปแบบโครงสร้าง อาจจะมีอะไรหลายๆ อย่างท่ีคล้ายกับคณะนกับวช 

แต่ธรรมชาติของคณะธรรมทูตไทยก็มีอะไรบางอย่างท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเช่นเดียวกัน 

นั่นคือ คณะธรรมทูตไทย เป็นรูปแบบที่เรียกว่า “คณะชีวิตแพร่ธรรม”  เป็นคณะที่ 

เทียบเท่ากับสถาบันชีวิตท่ีถวายแล้ว ซ่ึงสมาชิกของคณะมุ่งงานแพร่ธรรมโดยเฉพาะของคณะ

โดยไม่มีการปฏิญาณแบบนักพรต1 และเจริญชีวิตร่วมแบบฉันพ่ีน้อง ตามรูปแบบชีวิตเฉพาะ 

มุ่งสู่ความสมบูรณ์แห่งความรัก โดยการปฏิบัติตามธรรมนูญของคณะ2 นั่นหมายความว่า 

สมาชิกไม่ต้องถวายศีลบนสามประการแบบชีวิตนักพรต (แต่ก็ต้องถือเหมือนกันนะครับ 3) 

โดยอุทิศตนเพื่องานประกาศพระวรสารโดยเฉพาะ

  แต่ในลักษณะพิเศษของคณะธรรมทูตไทย คือ สมาชิกท่ีแท้จริงของคณะคือ “สมณะ”	

น่ันคือ ผู้ท่ีได้รับศีลบวช ดังน้ัน ซิสเตอร์หรือฆราวาสท่ีมาทำางานในนามของคณะธรรมทูตไทย 

เราถอืวา่เปน็	“สมาชกิผูร้ว่มงาน”4 ซึง่จะมข้ีอตกลงเขียนไวเ้ป็นกรณีๆ ไป และตามกฎหมาย

พระศาสนจักร “สมณะ” ต้องมีสังกัด5 ซ่ึงโดยปกติท่ัวไป ก็คือสังฆมณฑล หรือไม่ก็คณะ

นกัพรต ทำาไมตอ้งมสีงักดั กเ็พราะวา่ในอดตีกอ่นจะมกีฎหมายพระศาสนจกัร มผู้ีท่ีต้ังตนเอง

เป็นสมณะโดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้ใหญ่พระศาสนจักร ได้สร้างความวุ่นวายอย่างมาก 

บางคนกท็ำาใหเ้กดิความแตกแยก หรอืไมก่ห็ลอกลวงชาวบ้าน การมสัีงกดัช่วยทำาให้สมาชิก

ในสังกดัอยูใ่นกรอบกฎเกณฑ ์ทำาใหส้งัคมในพระศาสนจกัรมรีะบบ ระเบยีบ ผูม้อีำานาจใน 

บั นทึ กธรรมทู ต

1.  เราใช้คำาว่า  “นักพรต” ในกฎหมาย หมายถึง ชีวิตรูปแบบหนึ่งของนักบวช ซึ่งต้องมีถวายศีลบนพื้นฐาน 3 ประการ 

 ได้แก่ ความยากจน ความนบนอบ และความบริสุทธิ์  บางคณะอาจจะมีมากว่านี้ตามจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะ หรือ 

  พระพรพเิศษของแตล่ะคณะ และก็มบีางคณะชีวติแพรธ่รรมอาจรบัเอา คำาแนะนำาของพระวรสารมาเปน็พนัธะจรงิจงั 

 ก็ได้ ตามมาตรา 731 วรรค 2

2.  กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 731 วรรค 1

3.  เพราะมีเขียนไว้ทั้งในกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 732 และธรรมนูญของคณะบทที่ 3 C19-C21

4.  ในคำาอธิบายขยายความข้อ D15 พูดถึงสมาชิกร่วมงาน ในข้อ 3 ก)และ ค) ที่เป็นพระสงฆ์ สังฆมณฑล ข้อ 3 ง) ที่เป็น 

 นักบวช และ ข้อ 3 จ) ที่เป็นฆราวาส

5.  มาตรา 265 ไม่อนุญาตให้มีสมณะไร้สังกัดหรือเร่ร่อนเลย

สมาชิกภาพของ... 
มิสช่ัน
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พระศาสนจักรสามารถดูแลความเรียบร้อยได้ โดยให้การรับรองคณะ6 ซึ่งเป็นการรักษา

เอกภาพของ พระศาสนจักรอีกด้วย ดังน้ัน สังกัดของสมณะจึงเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญและสมณะ 

ทุกคนต้องมี

 สำาหรบัคณะชวิีตแพรธ่รรม กฎหมายบอกวา่ “การรบัเขา้	การทดลอง	การเขา้สงักดั	

และการอบรมสมาชิก	 ต้องกำาหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะของแต่ละคณะ”7 น่ันหมายความว่า

ให้ไปดูกฎหมายลูก คือธรรมนูญของแต่ละคณะนั่นเอง รวมทั้ง “ในส่วนที่เกี่ยวกับการ 

รบัเข้าในคณะ ใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรา 642-645”8  ซึง่พดูถงึเงือ่นไขและ

คุณสมบัติต่างๆ ของผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิกของคณะครับ ตรงน้ีเป็นหลักท่ัวไปของกฎหมาย 

พระศาสนจกัรสากลอยูแ่ลว้สำาหรบัสถาบนัชวีติผูถ้วายตวั และคณะ ธรรมทตูไทยกย็ดึหลกั

ตามนี้ โดยอธิบายไว้ในธรรมนูญ9

 สำาหรับคณะธรรมทูตไทย ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นสมณะ ต้องมาดูเพิ่มเติมอีกในมาตรา 

736 วรรค 1 ว่า “ในคณะที่เป็นสมณะ	บรรดาสมณะเข้าสังกัดในคณะนั้นเอง	เว้นไว้แต่ว่า

ธรรมนญูจะบญัญตัไิวเ้ปน็อยา่งอืน่”10 ผมตอ้งขออธบิายสกันดิวา่ คณะธรรมทตูจากฝรัง่เศส 

(MEP) และจากอิตาลี (PIME) ที่เราเห็นมาทำางานในประเทศไทยนั้น สมาชิกภาพของพวก

เขาถือสังกัดในคณะโดยตรง นั่นเป็นเพราะว่า ประการแรก  เพราะ ธรรมนูญของ พวกเขา 

กำาหนดไว้อย่างน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามมาตราดังกล่าว และประการท่ีสอง ธรรมนูญน้ีจะเป็นตัว

กำาหนดว่า คณะธรรมทูตน้ีจะเป็นสถาบันภายใต้สิทธิของใคร อย่างในกรณีของคณะเอ็มอีพี

และปีเม สันตะสำานักเป็นผู้รับรองธรรมนูญคณะเหล่านี้จึงเป็นสถาบันสิทธิ ของสันตะ-

สำานัก11 แต่ในกรณีคณะธรรมทูตไทยเราไม่ได้เป็นเช่นน้ัน เพราะเรายังเป็นคณะท่ีค่อนข้างใหม่  

ยงัขาดองคป์ระกอบทีจ่ำาเปน็หลายอยา่งทีจ่ะทำาใหเ้ปน็สถาบนัของสนัตะสำานกั เราจงึเลอืก

ทีจ่ะเป็น “สถาบันสิทธิสังฆมณฑล” เพ่ือให้เป็นคณะชีวิตแพร่ธรรมอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย

พระศาสนจกัร โดยมธีรรมนญูทีไ่ดร้บัการ รบัรองจากพระสงัฆราชสงัฆมณฑล นัน่คอื เปน็

คณะภายใต้สิทธิ ของพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดยประกาศอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันฉลอง สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง เมื่อวันที่ 16 

มกราคม 2011 ซึง่กฎหมายไดใ้หส้ทิธแิละอำานาจแกพ่ระสงัฆราช  สงัฆมณฑลในเรือ่งนีด้ว้ย12

6. ซึ่งผู้มีอำานาจของพระศาสนจักรมีสิทธิตาม มาตรา 576 

7.  มาตรา 735 วรรค 1

8.  มาตรา 735 วรรค 2 

9.  C 48 ข้อ 2 เกี่ยวกับการรับเข้าเป็นสมาชิก

10. มาตรา 736 วรรค 1

11. มาตรา 589 สถาบันชีวิตท่ีถวายแล้วเรียกว่าสถาบันสิทธิของสันตะสำานัก ถ้าได้รับการก่อต้ังโดยสันตะสำานัก หรือรับรอง 

 โดยกฤษฎีกาทางการของสันตะสำานักส่วนสถาบันที่เรียกว่าสิทธิสังฆมณฑล ถ้าเมื่อได้รับการก่อตั้ง โดยพระสังฆราช 

 สังฆมณฑลแล้ว ไม่ได้รับกฤษฎีการับรองเป็นทางการจากสันตะสำานัก

12. มาตรา 579 พระสงัฆราชสงัฆมณฑลในแตล่ะเขตปกครองของตน สามารถกอ่ตัง้สถาบนัชวีติทีถ่วายแลว้ ดว้ยกฤษฎกีา 
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  ตอนน้ีเรากลับมาดูกฎหมายลูก หรือท่ีเราเรียกว่า	“ธรรมนูญของคณะธรรมทูตไทย”				

ซึ่งก็คือส่วนที่กล่าวถึงไว้ในมาตรา 735 วรรค 1 ว่า “ต้องกำาหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะของ

แต่ละคณะ” และมาตรา 736 วรรค 1 ว่า “เว้นไว้แต่ว่าธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น” 

ในธรรมนญูของคณะธรรมทตูไทยไดพ้ดูถงึในบทที ่7 เกีย่วกบัสถานภาพด้านกฎหมายของ

สมาชิก  ในหัวข้อการเป็นสมาชิกของคณะด้วยการให้คำาสัญญาตลอดชีพ ใน C. 48 ข้อ 1. 

กล่าวไว้ว่า “การเป็นสมาชิกของคณะ	สมบูรณ์โดยการให้คำามั่นสัญญาตลอดชีวิต	 แต่ใน

ขณะเดยีวกนัสงัฆานกุรและพระสงฆน์ัน้ยงัสงักดัอยูใ่นสงัฆมณฑลของตน” กลา่วคอื แม้ว่า

พระสงฆ์องค์หน่ึงจะเป็นสมาชิกของคณะธรรมทูต แต่สังกัดของเขาก็ไม่ได้เปล่ียนแปลง  

ยังเป็นของสังฆมณฑลอยู่ แต่ถ้าธรรมนูญได้เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เช่น อาจจะกลาย

เป็นสถาบันสิทธิสันตะสำานัก ก็อาจจะมีศักยภาพรับเป็นสมาชิกเข้าเป็นสังกัดของคณะเองได้ 

แบบคณะเอ็มอีพีหรือปีเม ซ่ึงสถานภาพของคณะธรรมทูตไทยแบบน้ีเหมือนกับคณะธรรมทูต

เกาหลีและพม่า ซึ่งเป็นสถาบันสิทธิสังฆมณฑลเช่นกัน

 หากจะเปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนกับเราสังกัดในหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง เราก็

สามารถเปน็สมาชกิรบันติยสารหรอืสมาชกิบตัรเครดติของธนาคาร ซึง่ไมก่ระทบกบัสงักดั

ที่เราเป็นอยู่ เรื่องสิทธิและหน้าที่เราก็สามารถปฏิบัติไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ท่ีมี

กำาหนดไว้ในแต่ละภาคส่วน ซึ่งเราจะเห็นว่า คำาว่า  “สังกัด” (Incardination) จะหนักแน่น

กว่าคำาว่า “สมาชิก” (member) แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถโยกย้ายหรือยกเลิก ซึ่งมีกำาหนด

ไว้แล้วในกฎหมายพระศาสนจักร
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	 โอกาสหน้า	ผมจะแบ่งปันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกคณะธรรมทูต	

เพราะจะเกี่ยวข้องกับสังกัด	การเป็นสมาชิก	และการทำางานแพร่ธรรมในพ้ืนท่ี	ซ่ึงถือว่า

เป็นเร่ืองใหม่สำาหรับพระศาสนจักรในประเทศไทยของเรา

	 ขอเชิญพี่น้องครับ	ในวันเสาร์ที่	29	กันยายน	2012	จะมีการถวายคำามั่นสัญญา

ตลอดชพีของ	คณุพ่อชชัชยั รวมอรา่ม	ซึง่ถอืวา่เปน็สมาชกิถาวรของคณะธรรมทตูไทย

องค์ที่	 11	 ในโอกาสฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล	 ซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดของคุณพ่อ	 

การถวายคำาสัญญานี้เป็นเครื่องหมายของ	

ความใจกว้าง	การมีส่วนร่วมในงานธรรมทูต	

และความเจรญิเตบิโตของสงัฆมณฑลจนัทบรุ	ี

ทีไ่ดม้อบพระสงฆใ์นสงักดัของตน	ไปทำางาน

ประกาศพระวรสารในระดับพระศาสนจักร

สากล	จึงขอคำาภาวนาจากพ่ีน้องเพ่ือกระแสเรียก

และกิจการธรรมทูตของสังฆมณฑล	ของคณะ

ธรรมทูตไทย	และของคุณพ่อในโอกาสนี้ด้วย
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	 ซเูปอรฮ์โีร	่Batman	หรอื	“มนษุยค์า้งคาว”	

ที่ถือกำาเนิดจากการ์ตูน	 DC	 Comics	 สัญชาติ

อเมรกินัตัง้แตป่	ี1939	เปน็ฮโีรใ่นดวงใจของเดก็ๆ	

ทั่วโลกมาเนิ่นนาน	 เช่นเดียวกับซูเปอร์แมน	และ

ฮีโร่ของอีกค่ายคือ	สไปเดอร์	 แมน	 จำาได้ว่าตอน

เด็กๆ	นอกจากจะไม่พลาด	“ไอ้มดแดง”	วีต่างๆ	แล้ว	

ก็ยังเฝ้าติดตามแบทแมนที่ฉายเป็นตอนๆ	 ทาง 

หน้าจอทีวีอย่างสนุกสนานต่ืนเต้น	แต่กว่าแบทแมน

จะได้รับการถ่ายทอดสู่โลกภาพยนตร์	 ก็กินเวลา

อีกหลายคือปีที่ฉลองการ์ตูนเรื่องนี้ครบ	 50	 ปี	 

(เพิ่งรู้จากรายการแฟนพันธุ์แท้	 ตอนแบทแมน)	

ใน	Batman	(1989)	ผลงานกำากับของ	ทิม	เบอร์ตัน	

หนังมีเน้ือหาเข้มข้น	สะท้อนโลกมืดของเมืองใหญ่

ท่ีอาชญากรเป็นใหญ่	 โดยเฉพาะจากการแสดงที่

เต็มไปด้วยสีสันเป็นท่ีน่าจดจำาของดารารุ่นใหญ่	

แจ๊ค	นิโคลสัน	ในบทโจ๊กเกอร์	จากน้ันจึงตามมาด้วย

ภาคต่อ	Batman	Returns	(1992)	บทเด่นก็ยังเป็น

ของผูร้า้ยเชน่เดมิคอื	แคทวแูมน	และ	เพนกวนิ	แต่

แบทแมนอีกสองภาคต่อมาของ	จูเอล	 ชูมัคเกอร์	

ที่ไปเน้นสีสันแฟนตาซีและเนื้อหาที่ไม่ลงลึกนัก	

กลับไม่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเท่าไรนัก

	 จนเม่ือผู้กำากับ	คริสโตเฟอร์	โนแลน	มาเล่า

กำาเนิดแบทแมนอีกคร้ังด้วยเน้ือหาท่ีเข้มข้นจริงจัง	

ตัวละครมีมิติ	ฉากแอ็กช่ันสมจริงน่าต่ืนตา	ไม่ต่าง

จากหนังดราม่าแอ๊คช่ันดีๆ 	สกัเรือ่งหนึง่ใน	Batman	

Begins	 (2005)	 ตามมาด้วย	 The	Dark	Knight	

(2008)	ที่หลายคนยกย่องให้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร 

ดีท่ีสุดเร่ืองหน่ึงท่ีฮอลลีวู้ดเคยสร้างกันมา	มาจนถึง

ชว่งเวลาหนงัซมัเมอรข์องปนีีค้อืเวลาของการปิด

ไตรภาคแบทแมนตามแบบฉบับของโนแลนใน	

The	Dark	Knight	Rises	ซึ่งทีมนักแสดงยังคงอยู่

กันพร้อมหน้า	ทั้งบทนำาคือ	บรูซ	 เวย์น	หรืออีก

บุคลิกท่ีเป็น	แบทแมน	โดยคริสเตียน	เบล,	บทพ่อบ้าน	

อลัเฟรด	ของ	ไมเคลิ	เคน,	บทฟ็อกซ์	ของ	มอร์แกน	

ฟรีแมนท่ีรับผิดชอบยานพาหนะและอุปกรณ์ไฮเทค

ท้ังหลายของแบทแมน,	แกร่ี	โอลด์แมน	ในบทตำารวจ	

ตงฉิน	 ผู้บัญชาการกอร์ดอน	 ส่วนบทใหม่ท่ีเข้ามา

เสริมความเข้มข้นของหนังภาคน้ีคือ	แอน	แฮทธาเวย์		

เป็นสาวสวย	 เซลินา	หรือออกโจรกรรมในคราบ

ของ	แคทวูแมน		

	 นอกจากนี้ยังมีนักแสดงจาก	 Inception	

(2010)	หนังมหัศจรรย์ของโนแลนเร่ืองก่อน	 คือ	

มารยีง	โกตญิาร์	มารับบทสาว	มแิรนดา้	ท่ีพยายาม

เข้ามาสนิทสนมกับบรูซ	 และ	 เบลค	 (โจเซฟ	 

ดู ห นั ง

THE DARK KNIGHT RISES
คว า มหวั ง ใ น สั ง คมที่ ใ ก ล้ ล่ ม สล า ย . . .

ภูมินทร์	พงษ์ไกรกิตติ
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กอร์ดอน-เลวิตต์)	ในบทตำารวจช้ันผู้น้อยแต่ไฟแรง	

ไมย่อมอยูน่ิง่เฉยกบัความอยตุธิรรมของสงัคม	จน

กอร์ดอนเรียกเขามาทำางานด้วย	เขาเคยอยู่ในบ้าน

เด็กกำาพร้าซ่ึงดูแลโดยบาทหลวง	ซ่ึงบริษัทของบรูซ

ให้เงินช่วยเหลือ	และบรูซชอบมาเย่ียมบ้านเด็กกำาพร้า

เพราะเขาก็สูญเสียทั้งพ่อและแม่ไปตั้งแต่ยังเล็ก	

แต่บ้านเด็กกำาพร้าไม่ได้รับความช่วยเหลือมาระยะ

หน่ึงแล้ว	เพราะหลังจากเหตุโศกนาฏกรรมในตอนจบ

ของภาคสอง	แบทแมน	ยอมถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคน

สังหารอัยการ	ฮาร์วีย์	 เดนท์	ส่วนบรูซเองก็เก็บ 

ตัวเองเงียบ	 ไม่ออกงานสังคมอีกต่อไป	และท่ีขาด

ไม่ได้	คือผู้ร้ายที่แบทแมนต้องต่อกรด้วยคือ	 เบน	

(ทอม	ฮาร์ด้ี)	ชายร่างใหญ่ท่ีต้องสวมหน้ากากอยู่

ตลอดเวลา	แต่มีความแข็งแกร่งและเฉลียวฉลาด	

เป็นคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมกับอัศวินแห่งรัตติกาล

	 สภาพสังคมของเมืองก็อธแธมภาคนี้แม้

คดีอาชญากรรมต่างๆ	 จะลดน้อยลง	ซึ่งเป็นผล 

จากกฎหมายที่เข้มงวด	แต่สังคมยังไม่สงบสุขนัก	 

ยังมีเด็กกำาพร้ามากมาย	มีคดีโจรกรรมและสังคม

มีความเหล่ือมล้ำาสูง	จนมาถึงการก่อเหตุอุกฉกรรจ์	

บุกเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ของเบนและสมุน	 

ไปจนถงึระเบดิสนามฟตุบอล	และสะพานท่ีเช่ือม

เมืองสู่โลกภายนอกเพ่ือใช้ชาวเมืองก็อธแธม

ท้ังหมดเป็นตัวประกัน	 ไม่ให้ทางการเข้ามาจับ

พวกเขา	มิเช่นนั้นเขาจะกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์ 

ที่ครอบครองอยู่	 เขาทำาเช่นน้ีด้วยข้ออ้างว่าทำาไป 

เพ่ือประชาชน	 เพ่ือจัดการกับปัญหาคอร์รัปช่ัน	 

ปลดปล่อยประชาชนจากผู้กดข่ีท้ังหลาย	 ล้มเลิก

กระบวนการยุติธรรมและตำารวจ	 เพ่ือให้สังคม 

มีความเท่าเทียม	 ให้อำานาจอยู่ในมือประชาชน 

คนธรรมดา	 แต่คำาพูดท้ังหมดของเบนเป็นเพียง

ถ้อยคำาสวยหรู	เพ่ือให้เขาบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

ทำาลายล้างเมืองก็อธแธมลงให้ส้ินซาก	โดยไม่สนใจ

ว่าต้องใช้ความรุนแรงเพียงใดหรือต้องสังเวยชีวิต

ใครลงไปบ้าง

	 แต่ก็อธแธมยังไม่ส้ินคนดี	 เพราะยังมี 

แบทแมนแม้จะผ่านความเจ็บปวดท้ังกายและใจ 

มาแล้ว	 และมีคนมากมายท่ีเข้าใจเขาผิด	 แต่เขา

เอาชนะความกลัวแล้วลุกข้ึนสู้อย่างสุดชีวิต	 ยังมี

ตำารวจตงฉนิเชน่ผูบ้งัคบัการกอรด์อน	และตำารวจ

รุ่นใหม่เช่นเบลค	และแม้แคทวูแมนจะอยากได้

สร้อยคอแม่ของบรูซ	แต่เม่ือสังคมต้องการความ 

ช่วยเหลือเธอก็ไม่ปฏิเสธ	เพราะถ้าสังคมล่มสลาย

ทั้งผู้คนยังไร้ซึ่งสิทธิเสรีภาพอยู่ใต้การปกครอง

ของเผด็จการ	ต่อให้เธอมีทรัพย์สินเงินทองจากที่

ขโมยมามากเทา่ไร	แลว้เธอจะมคีวามสขุอยูไ่ดฤ้า	?
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55 ผ่านมา 55 ปี
พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง

 คนท่ีดีสมบูรณ์แบบ	 100%	 ย่อมไม่มีแน่	 จะต้องมีข้อบกพร่องไม่มากก็น้อย	 เราจะ 

มองข้ามจุดเสียเหล่าน้ันได้ไหมหนอ?	หรือจะหาทางแก้ไขเพ่ือพบกันคร่ึงทางอย่างน้อยเราก็จะมีความสุข	

และหายหงุดหงิด	โลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นบ้าง

	 สิง่แรกตอ้งอดทน	ตอ้งพยายามมองหาขอ้ดทีีม่อียูน่ัน้ขึน้มาไตรต่รอง	และชืน่ชมฝา่ยตรงขา้ม

เพื่อให้เขารู้ว่าเราพอใจและประทับใจในการกระทำาบางอย่างของเขา	 เราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่ศัตรู	 

เราพร้อมจะช่วย	และเป็นกำาลังใจให้เขาเดินต่อไป

	 ดิฉันจะไม่พยายามทำาตนให้เป็นศัตรูหรือมีข้อขัดแย้ง	 โต้เถียงกับใคร	 โดยเฉพาะคนรอบข้าง	

มันไม่ดีทั้งกับเราและผู้อื่น	 แต่พยายามเข้าใจและให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือเขาให้เขาสบายใจและ 

มีความสุข	เราก็จะได้มิตรแท้เพิ่มขึ้นทุกวัน

	 คนบางคนต้องการเอาชนะ	 ด้วยการโต้แย้ง	 ขัดคอได้ทุกเร่ือง	 ใครบ้างจะชอบคนแบบน้ี	 

แค่ได้รับรู้	 ได้ฟัง	หรืออยู่ในเหตุการณ์ก็รู้สึกอึดอัดแทน	 จึงควรรู้จักยุติ	 ไม่ปะทะคารมอย่างเด็ดขาด	 

มีแค่คนอื่นเขาจะรู้สึกไม่นิยมคบกับคนประเภทนี้	 เพราะเป็นคนที่ไม่เคารพความคิดของผู้อื่น	 

เชื่อมั่นตนเองสูง	ทำาอะไรก็ต้องถูกไปหมด	คนพวกนี้มักจะใช้อารมณ์	 โมโหง่าย	 เอาแต่ใจจนติดเป็น

นิสัย

	 ดิฉันรู้จักคนประเภทน้ี	รู้สึกอึดอัด	ไม่สบายใจเวลาพบหน้ากับเขา	ดูแล้วเขาไม่สนใจใคร	รกัตนเอง	

มองแต่ว่าความคิดของตนเองถูกเสมอ	 เมื่อใครไม่เห็นด้วยเขาจะเถียงไม่ยอมแพ้	 กลายเป็นคนก้าวร้าว	

ไม่เคยช่ืนชมใคร	แม้ใครจะรู้จักกับเธอมานาน	แต่ก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เพ่ือนแท้	ความสนิทใจย่อมไม่เกิดขึ้น	

จะหวังพึ่งพาช่วยเหลือคงยากแน่	ต้องอยู่ห่างๆ

	 คนอีกประเภทหน่ึงท่ีพบเห็นอยู่บ่อยๆ	 เป็นคนดี	 มีน้ำาใจ	ชอบช่วยเหลือ	แต่ข้ีโมโห	 โกรธง่าย	 

ชอบพูดจาก้าวร้าว	ทำาร้ายจิตใจผู้อ่ืนโดยไม่รู้ตัว	หรือแม้จะรู้ตัวแต่ก็ไม่สนใจ	 ใครขอความช่วยเหลือ 

จะปฏเิสธไดท้กุครัง้	ทกุเรือ่งแมใ้นสายงานของตนเอง	ถา้อยากช่วยจะทำาเองไมต่อ้งใหใ้ครสัง่หรอืบอก	

เพราะเช่ือม่ันตนเองสูง	 ไม่ต้องการให้ใครเตือนหรือสั่ง	 เป็นคนมีทิฐิสูง	พูดจากับทุกคนแบบห้วนๆ	

ก้าวร้าว		แต่ใจอ่อน	ใครพูดจาไม่ดีด้วยจะโกรธและอาฆาต	โกรธง่ายลืมยาก

เร่ือง น่ารำ�คาญ
สิ่งแวดล้อมสำ�คัญที่จะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคน

อ่อนโยน สุภาพ น่ารัก ใครเห็นก็ต้องชื่นชมและชม

ไปถงึพอ่แม ่ปูย่า่ ตายาย ทีเ่ปน็แบบฉบบัทีด่ใีหลู้กหลาน

จันทรา	กาญจนบัตร
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	 ดิฉันต้องระวังเวลาอยู่ใกล้เพราะไม่รู้จะเสียความรู้สึกเม่ือไหร่	 เวลาเขาพูดจะไม่ระวัง	 เขาไม่รู้จัก

เอาใจเขามาใส่ใจตน	รู้เขารู้เรา	เรามีสิทธิพูดอะไรแรงๆ	ก็ได้	แต่ไม่เคยยอมให้ใครมาพูดย้อนกลับ	เราก็

ต้องทำาใจกับคนประเภทน้ี	ต้องรู้พ้ืนฐานครอบครัว	ภูมิหลังของเขาๆ	มีปมด้อยหรือปฏิบัติตนหยาบช้ากบั

สมาชิกในครอบครัวของเขาโดยติดเป็นนิสัย	แก้ได้ยาก	แต่ก็ควรใช้วิธีปรองดอง

	 คนพวกนี้ชอบคนพูดจาดีๆ	ไม่ตะคอก	ให้กำาลังใจ	ชื่นชมผลงานของเขา	หมั่นชมเมื่อเห็นเขา

ทำาอะไรดีๆ	เขาจึงจะเป็นมิตรด้วย	เวลาต้องการความร่วมือหรือช่วยเหลือก็ต้องใช้วิธีขอความเห็นจากเขา

ว่าควรจะทำาหรือไม่อย่างไร?	 อย่าสอนหรือสั่ง	 เมื่อถามความคิดเห็นจากเขา	 เขาจะช่วยแนะนำาและ

จดัการให	้เพราะเปน็ความคดิของเขา	เขาจะทำาโดยความเตม็ใจไมใ่ช้อารมณ	์เรากไ็ดรั้บผลดตีามไปดว้ย	

โดยใช้จิตวิทยาง่ายๆ		ขอร้องหรือให้เขาช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างก็ออกมาดีในที่สุด

	 ต้องใช้ความอดทนเมื่ออยู่ในสังคมสมัยนี้ที่หาความจริงใจยากขึ้นทุกวัน	 เพราะเศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดล้อมทำาให้จิตใจและนิสัยคนเปล่ียน	คนสมัยโบราณอยู่กับแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย	การทะเลาะ 

เบาะแว้งน้อย	 ไม่เหมือนคนสมัยนี้	 แม้แต่เด็กๆ	 เล่นเกมคอมพิวเตอร์	 เอาเป็นเอาตาย	ฝึกให้เอาชนะ	 

แพ้ไม่ได้	จนติดเป็นนิสัยก้าวร้าว	อ่อนโยนไม่เป็น

	 สิ่งแวดล้อมสำาคัญที่จะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนอ่อนโยน	สุภาพ	น่ารัก	ใครเห็นก็ต้องชื่นชม

และชมไปถึงพ่อแม่	ปู่ย่า	ตายาย	ที่เป็นแบบฉบับที่ดีให้ลูกหลาน

	 เผอิญดิฉันไปวัดได้เห็นลูกสาวของญาติสนิทมาวัด	จึงเข้าไปทักทาย	มีหลานชาย	2	คนของญาติ	

อายุราว	9	ขวบ	และ	7	ขวบ	 เด็กน้อยทั้งสองไม่เคยพบดิฉันมาก่อน	สิ่งแรกที่ประทับใจคือ	รู้จักไหว้

ผู้ใหญ่	โดยไม่ต้องบอกให้ทำา	เด็กคนเล็กรีบถามดิฉันว่า	

	 “เป็นใครครับ”	

	 เมื่อบอกเด็กน้อยว่าเป็นญาติกับคุณยายของเด็ก	ความอ่อนโยนก็ฉายแสงออกมา	 เด็กคนโต 

นั่งอยู่ข้างๆ	รีบจับมือของดิฉันมาลูบเบาๆ	และยกมือของดิฉันไปไว้บนศีรษะของเขา	แบบชื่นชมและ

สนิทสนม	คนเล็กทำาตาม	 เอามืออีกข้างของดิฉันไปลูบเบาๆ	และช้ีท่ีแก้มของเขา	 เพ่ือให้ดิฉันก้มลง

หอมแก้มของเขา	น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเคยเห็นเด็กเล็กๆ	ท่ีไม่เคยพบกันมาก่อน	เพียงรู้ว่าเป็นญาติ	เขาก็ศรัทธา	

ชื่นชอบอย่างจริงใจ	โดยไม่เสแสร้ง

	 ดิฉันอิ่มอกอ่ิมใจในพฤติกรรมที่ได้รับจากหลานตัวน้อยๆ	ที่เขามีความเคารพ	รักและชื่นชม

อย่างบริสุทธ์ิใจ	 เขาไร้เดียงสา	แต่ด้วยการเล้ียงดูอย่างใกล้ชิด	อบรมบ่มนิสัยอย่างถูกต้อง	 ได้รับความรัก	

ความอ่อนโยนจากคุณยายของเด็ก	 เพราะดิฉันรู้จักญาติคนน้ีดีว่า	 เขาเป็นคนอ่อนหวาน	และอ่อนโยน 

กับทุกคน	ร่าเริง	อารมณ์ดี	พูดจาไพเราะ	ใครเห็นก็ต้องชมเร่ืองกิริยา	มารยาท	เขาเป็นภรรยาที่สามีรักมาก

และเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ	ครอบครัวของเขาจึงอบอุ่นท่ามกลางความรักของสมาชิกในครอบครัว

	 สิ่งดีๆ	เหล่านี้ตกทอดมาถึงหลานๆ	และวันนี้ดิฉันรู้สึกประทับใจในการเลี้ยงดูลูกหลานให้มี

ความรกัเผือ่แผใ่หค้นรอบขา้ง	ถ้าทกุคนเปน็คนดแีบบนี	้สงัคมกจ็ะนา่อยูย่ิง่ขึน้	ไมต่อ้งเหน็คนทีม่นีสิยั

น่ารำาคาญอย่างเช่นทุกวันนี้ใช่ไหม?
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น า น า อ า ชี พ
ยวง	บอสโก	สำาเร็จ	ศรีวรกุล
(ในนามสภาภิบาล	วัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล	จ.เลย)

ความเชื่อ ความศรัทธา รัก รับใช้พระศาสนจักร

ย อแซฟ พงษเ์ทพ เวยีรชยั (อว้น)	เปน็

บุตรคนที่	 4	 ในจำานวนพี่น้อง	6	คน	

ของยอแซฟ สมเกียรติ-มาร์ธา นำา 

เวียรชัย	 สัตบุรุษรองอาสนวิหารนักบุญอันนา	

หนองแสง	จ.นครพนม	เปน็ครอบครวัคาทอลกิที่

ศรัทธา	มีลุงและน้าชายบวชเป็นพระสงฆ์	2	องค์	

มีป้าที่ถวายตัวเป็นซิสเตอร์	 1	 ท่าน	 บิดาเป็น 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า	มารดาเป็นแม่ค้าทำาขนมขาย	

อ้วนได้รับศีลล้างบาปต้ังแต่เด็กที่รอง-

อาสนวิหารนักบุญอันนา		หนองแสง	ขณะอ้วนที่

ยังเด็ก	พ่อแม่ได้ย้ายครอบครัวไปปักหลักทำามา

หากิน	ที่อำาเภอท่าลี่	 จังหวัดเลย	 โดยพ่อเปิดร้าน 

ตดัเยบ็เสือ้ผา้	ชือ่รา้น	มติรประชา	สว่นแมท่ำาขนม

ลงตลาดขาย	หารายได้ช่วยผู้เป็นพ่อในการเลี้ยงดู

ลูกๆ	อีก	6	ชีวิต	

	 อ้วนได้ดำ า เนินชีวิตปกติกับเพื่อนๆ	 

รุ่นราวคราวเดียวกันในเขตเทศบาลอำาเภอท่าลี่	

และสามารถทอ่งคาถาชนิบญัชรไดห้มดทัง้เลม่จน

เป็นที่อิจฉาของเพื่อนๆ	เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมต้น	 

ได้เข้าเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคเลย	 

ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์	จนจบช้ันปวช.	ก็หยุดเรียน	

เพราะมีภรรยาและให้กำาเนิดลูกสาวอีก	 1	 คน	 

ชื่อจุฑามาศ เวียรชัย	 ลูกสาวรับศีลล้างบาปท่ี 

วัดคาทอลิกเลย	ได้รับศาสนนามแคทรีน	

	 เนื่องจากมีภาระทางครอบครัวตั้งแต่ 

ยงัหนุม่	จงึดิน้รนขวนขวายหาเงนิเลีย้งครอบครวั

“ชีวิตผกผันของคนชื่ออ้วน...”“ชีวิตผกผันของคนชื่ออ้วน...”“ชีวิตผกผันของคนชื่ออ้วน...”
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ท่ีกรุงเทพฯ	ชนิดหัวถลำาตำาตอในสายงานท่ีตนเอง

พอจะทำาได้คือ	สมัครเป็นช่างซ่อมพิมพ์ดีด	ช่างซ่อม

เคร่ืองโรเนียวแบบมือหมุนรุ่นต่างๆ	ของทางราชการ

ท่ีทางร้านประมูลได้	 เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์	

ความรู้ต่ำา	 ค่าแรงก็เลยน้อยพอเลียงชีพตนเองได้	

แต่ก็ต้องอดทน	กัดฟันสู้เพื่อลูกและเมีย	อ้วนคิด

เสมอว่า	ถ้าไม่มีเงินมากพอ

ไม่ถึงกับร่ำารวย	ก็จะพยายาม

หาประสบการณ์ให้ได้มาก

ทีส่ดุเพือ่อนาคต	จงึไดย้้ายที่

ทำางานไปหลายจังหวัด	ท้ังใน

ภาคกลางและทางภาคเหนือ	

ที่สุดไปหยุดอยู่ที่จังหวัด

พะเยา	 และได้ทำางานอยู่ที่

นั้นเป็นเวลาร่วม	10	ปี	

	 ชีวิตเริ่มเปลี่ยน-	

แปลงไปในทางที่ดีขึ้น	 เมื่อ

พี่สาวสองคนที่ทำางานเป็น

ครูอยู่ที่ โรงเรียนแม่พระ	 

ฟาติมา	 ดินแดง	 และที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

ศรีเพชรบูรณ์	 แนะนำาให้ย้ายลูกสาวมาเข้าเรียน

ของโรงเรียนคาทอลิกใกล้บ้าน	คือ	โรงเรียนมหาไถ่

ศึกษาเลย	 และเมื่อจบชั้น	ป.4	 ให้ย้ายลูกสาวไป

เรียนต่อที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์	 

โดยพกัอาศยัอยูก่บัพีส่าวทีเ่ปน็ครทูีส่อนทีน่ัน่จน

จบชั้น	ม.6	และเอนทรานซ์ติดคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร	สาขาทันตกรรม	 ท่ีจังหวัด

พิษณุโลก	ในเวลาต่อมา

	 ในขณะท่ีลูกสาวเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษา

ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยอยู่นั้น	 ตนเองก็ได้มี

โอกาสพบกับคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด	 คือ	 คุณพ่อ

คริสเตียน จิลล์, OMI	และได้ช่วยงานท่านบ้าง 

บางเวลา	จนในทีส่ดุ	กไ็ดร้บัศลีสมรสอยา่งถกูตอ้ง

ตามจารตีของทางศาสนา	ในขณะนัน้กไ็ดเ้ทยีวไป 

เทียวมาระหว่างจังหวัดเลย	 กับพะเยา	 เพราะยัง

ทำางานอยู่ท่ีจังหวัดพะเยาในตำาแหน่งช่างซ่อม-ติดต้ัง

เครือ่งถา่ยเอกสารและเปน็พนกังานเกบ็เงนิลกูคา้

ให้กบัทางร้านดว้ย	เนือ่งจากเถ้าแกท่ี่จงัหวดัพะเยา	

ได้เปิดสาขาที่จังหวัดเลยมานานเห็นว่าอ้วนมี

ประสบการณ์เพียงพอ	จึงเซ้งร้านที่จังหวัดเลยให้

บริหารเอง	ชีวิตของอ้วนจึงเร่ิมพลิกผันต้ังแต่วันน้ัน

เป็นตน้มา	โดยตัง้ช่ือรา้นมติรประชาซีรอ็กซ์	ตาม

ชือ่รา้นตดัเยบ็เสือ้ผา้ของพอ่ในอดตี	เพือ่ความเปน็

สิริมงคล

	 ธรุกจิเลก็ๆ	ในครอบครวักเ็ริม่ดวีนัคนืขึน้

เรื่อยๆ	มีลูกค้าขาประจำาเกือบทุกอำาเภอในเขต

จังหวัดเลย	 ช่ัวระยะเวลาประมาณ	10	 ปี	 อ้วนก็

สามารถต้ังตัวได้อย่างแข็งแรงและม่ันคง	เม่ือธุรกิจ

เร่ิมเข้าท่ีเข้าทางเรียบร้อยระยะหน่ึง	จึงหันเหตัวเอง	

เข้ามาช่วยกิจการของวัด	 ในสมัยคุณพ่อเปาโล  

มเิชล,ี	OMI	เปน็เจา้อาวาส	ประมาณป	ี2542-2543	
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ในตำาแหน่งการเงิน	 (เหรัญญิก)	 งานถ่ายเอกสาร

ของวัด	งานด้านอาหาร-โภชนาการในวัด	เน่ืองจาก

ภรรยาเป็นแม่ค้าขายอาหาร	ทำากับข้าวเก่งและอร่อย	

ที่สุดภรรยาได้สนใจในศาสนาคริสต์	 และเข้ามา 

ขอรับศีลล้างบาป	 ได้รับศาสนนามว่า	มาร์การิตา  

อาลาก๊อก นิตยา เวียรชัย

	 ในส่วนลูกสาวแคทรีน	จุฑามาศ	เวียรชัย	

(นอ้งกลว้ย)	นัน้	ไดส้ำาเรจ็การศกึษาเปน็ทนัตแพทย์

ประจำาอยู่ที่โรงพยาบาลอำาเภอทุ่งเสลี่ยม	จังหวัด

สุโขทัย	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 และได้เข้าสู่พิธีมงคล

สมรสกับนายแพทย์หนุ่ม	 ซึ่งเป็นทันตแพทย์

เหมือนกนัในป	ีพ.ศ.	2555	ทีว่ดัพระครสิตกษตัรยิ์

แห่งสากลจักรวาล	จังหวัดเลย	

	 ปัจจุบันได้เปิดคลินิกรักษาฟันท่ีอำาเภอ 

ทุ่งเสล่ียมด้วย	 (ท่านท่ีมีปัญหาเร่ืองฟันและเป็น

คาทอลิก	ยินดีบริการเป็นพิเศษ	แถมมีส่วนลดอีก

ด้วย)	

ความเชือ่ ความศรทัธาในพระเจา้ รกัและ

รับใช้พระศาสนจักร ในเขตวัดของตนอย่าง 

เข้มแข็ง จึงทำาให้มีวันนี้อย่างเต็มภาคภูมิ 



กันยายน 2012 69

“ เ ป็ นนั กบุญทั นที เ ถิ ด ”
 “เป็นนักบุญ ทันทีเถิด”  ประเสริฐแท้

เสียงซ้องแซ้ ยอห์นปอลสอง  ก้องประสาน

ประชามติ ชื่นชม  อุดมการณ์

เปิดตำานาน เชิดชู  ผู้ทรงธรรม

 ร่างท่านจบ โลงศพวาง  ช่างเรียบง่าย

วัตถุ-กาย ไม่ยึดติด  คิดอุปถัมภ์

คงความดี บำาเพ็ญ  เป็นประจำา

บุญท่านทำา นำาสนอง  ครองราชัย

 ยอห์นปอลสอง ครองฉายา  ดั่งปรากฏ

ท่านครองยศ บทบาทนำา  ธรรมสุกใส

พระจริยวัตร ปฏิบัติเลิศ  เทิดน้ำาใจ-

ท่านยิ่งใหญ่ ในใจชน  ดลศรัทธา

 “เป็นนักบุญ ทันทีเถิด”  ประเสริฐแท้

เสียงซ้องแซ้ ยอห์ปอลสอง  ก้องปรารถนา

เป็นประดุจ จุดประกาย  พรายบุญญา

วอนภาวนา... เป็นจริงเถิด  เลิศบิดร

     คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

     ประพันธ์

บทกลอนสะท้อนชีวิตสงฆ์ของ

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2

พจนม าล า
ภัศม์ 	 วันท่ี	8	เมษายน		2005		ภาพแห่งความทรงจำาได้ถูกจารึกไว้	ณ	ลานหน้ามหาวิหาร

นักบุญเปโตร	กรุงโรม	ภาพดังกล่าว	คือภาพพิธีปลงพระศพสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น	ปอล	ที่	2		
	 เน้ือท่ีเล็กๆ	ใน		“พจนมาลา”		ฉบับน้ี		คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ	นำาพาพวกเรา
ยอ้นกลบัไปสูภ่าพแหง่ความทรงจำาทีว่า่นี	้ทีว่นันัน้	ทกุพืน้ทีข่องลานหนา้มหาวหิารฯ	 
เต็มไปด้วยฝูงชน	 มีป้ายท่ีถูกยกสูงข้ึน	 ข้อความบนป้ายมีความหมายเดียวกันกับ 
เสียงตะโกนก้อง	ที่ดังกระหึ่มทั่วลานฯ	ว่า	“Santo Subito”   
	 คุณพ่อประยูร	พงษ์พิศ	ท่านได้บรรยายไว้ในบทกลอน	“เป็นนักบุญทันทีเถิด”  
ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรำาลึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	ที่	 2	บุญราศี 
ผู้เป็นที่รักของเราทุกคนครับ.
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ภาพเคียงคำา

						 	 ดวงตาที่สดใส									 	ไปแห่งไหนมีหมานำา

	 เที่ยวเล่นเป็นประจำา									 สิ่งต้องทำาในทุกวัน

						 เฉกเช่นเป็นดั่งมิตร					 ใช้ชีวิตอย่างสุขสันต์

	 เจ้านายให้รางวัล												 ต่างพากันโลดแล่นไป

						 	 ปานเหาะยังเกาะติด				 ไม่หงุดหงิดจิตแจ่มใส

	 เคียงข้างอย่างมั่นใจ									 ทั้งไปกลับยืนรับลม

						 ใฝ่หาความสนุก								 สร้างสิ่งสุขที่เหมาะสม

	 ด่ำาดื่มลืมทุกข์ตรม											 ปล่อยอารมณ์ให้เบิกบาน

“ ค ว า ม สุ ข ข อ ง ชี วิ ต ”

วีรพันธ์	เอกอักษราภรณ์



-	 “ดาวเคราะห์สีฟ้า”

		 คือฉายาที่นักดาราศาสตร์มอบให้แก่โลกของเรา

-	 พวกเขากล่าวว่า	ทั้งจักรวาลมหึมา

		 กว้างใหญ่ไพศาลไม่รู้จบสิ้น

			 มีโลกเท่านั้นเป็นดวงดาวที่มีสีฟ้า

-	 ในห้วงอวกาศ	เมื่อพวกเขาไปยืนอยู่นอกโลกแล้วมองกลับมา

		 “บลูพลาเน็ต”	ความงามสมบูรณ์แบบ

							แห่งการสร้างสรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

-	 เราไปไม่ไกลจากรัศมี	50	กิโลเมตร

							รอบบ้านที่พักอาศัยทุกวัน	

							เราอาบสีฟ้าโดยไม่รู้ตัว	ฟ้ายามเย็นอันงดงาม

							งดงามด้วยวิถีชีวิตผู้คนบน	“บลูพลาเน็ต”

	 ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดู	หนึ่งเดียวในโลกจักรวาล.

																																					 	8	ส.ค.	2012

								 	 	 ภาพ	/	คำา	:	พงศ์	ประมวล

“ บ ลู พ ล า เ น็ ต ”

(ภาพ	:	ถ่ายจากเรือด่วนเจ้าพระยา	ท่าสาทร	มุ่งหน้าไปยังสะพานกรุงเทพฯ)
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ผลการประกวดภาพวาดระบายสี
น้องอภิสิทธิ์ หรรษากานน
จ.นครปฐม 

น้องสุภัคชัย สง่าวงศ์รัตนมาศ
จ.นครปฐม

1

เจญสดา ยิ่งศิลป์สุมิตร
จ.นครปฐม

3

2

Junior PhotoJunior Photo

ชื่อภาพ	:	ยิ้มหวานๆ

ผู้ส่ง	:		 คุณไพรัช	สุภาษิตชื่อภาพ	:		ยิ้มสวยๆ	ของน้องออมสินกับแม่

ผู้ส่ง	:		 น้องวิศัลย์ศยา	นาหนองขาม
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JHS

การภาวนาอย่างสม่ำ เสมอทำ ให้จิตใจที่อ่อนแอเข้มแข็งขึ ้น
และจิตใจที่บอบช้ำ ก็ถูกบรรเทาด้วยความอ่อนโยน

ความเชื ่อที ่มั ่นคงทำ ให้เราผ่านอุปสรรคทุกอย่างได้ในเวลาที่เหมาะสม

ลากทีละเส้นด้วยความระมัดระวังแล้วจะได้ภาพสวยดังใจ
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 “เธอคือ มวลพลังผู้กล้าและแกร่ง เธอร้อนแรงดังแสงตะวัน เธอคือ อนาคตแห่งความ

สุขสันต์...”
	 	สวัสดีครับน้องๆ	 เด็กๆ	และเยาวชนท่ีน่ารักทุกคน	และโดยเฉพาะน้องๆ	 ท่ีโตข้ึนหน่อย	 เป็น	

“เยาวชน” แล้ว	ขอให้เดือนกันยายน	 เดือนสำาหรับเยาวชน...นี้	 ได้ช่วยกระตุ้นจิตสำานึก	 ในการเป็น
เยาวชนที่ดี	เข้มแข็ง	กล้าหาญ	และโตขึ้นเป็น	“คนดี”	สมกับเป็นความหวังของชาติ	ของประเทศไทย

กอ่นอืน่	พีป่อ๋ง	ตอ้งขอขอบพระคณุ	คณุครูสพุร์ีพรรณ กจิสกลุ		จากโรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ	์

สามพราน	เป็นอย่างสูง	ที่ได้รวบรวมเด็กนักเรียนกว่า	50	คน	วาดภาพระบายสี	“มุมเด็กศิลป์” และ
ส่งมารว่มสนกุชิงรางวลัทีส่โมสรฯ	ซึง่แตล่ะคนมากดว้ยฝีมอืท้ังนัน้...ท้ังนีต้อ้งข้ึนอยู่กบัคณะกรรมการ

ตัดสินด้วยว่าจะเห็นผลงานของน้องๆ	 เด็กๆ	คนไหนมีแวว	มีความคิดสร้างสรรค์	 และต้องมีความ

งดงามด้วยนะครับ

	 ฝากไว้อีกครั้งกับน้องๆ	 เด็กๆ	ที่สนใจ	ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ได้	

“ฟรี”	ไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหน	ชั้นอะไร	อายุเท่าไหร่	ขอเพียงแค่มี	“จิตใจเหมือนเด็ก”	ก็สมัครเข้ามา
ได้เลยครับ

ช วนน้ องคุย

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม . . .     จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2012

น้องๆ	คนใดมีภาพสวยๆ	ก็รีบส่งภาพ	“ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...”	เข้ามาร่วมสนุกกับทางสโมสรอุดมศานต์ได้เลย	

เอาแบบเห็นรอยยิ้มชัดๆ	นะครับ

	 	 พีป่อ๋ง	ขอขอบคณุอกีครัง้ทีบ่รรดาคณุพอ่	คณุแม	่ผูป้กครอง	และนอ้งๆ	คอยสนบัสนนุ

กิจกรรมนี้	 ขอแสดงความชื่นชมมา	ณ	 โอกาสนี้ด้วยครับ	และขอเชิญชวนให้ส่งภาพ	“ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...”  

ในปี 2012 เข้ามาร่วมกันอีกนะครับ...

	 เมื่อส่งภาพมาร่วมสนุก	อย่าลืมเขียนชื่อ	ที่อยู่	และตั้งชื่อภาพมาด้วยก็จะดีมากครับ

	 ส่งมาที่	 พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 
 อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ (นนทรี 14) ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120  

 หรือส่งทาง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

น้องมานาทิพย์	ไกรสะอาด	น้องรัตติ	รุจิเรขรังสิมา	น้องศิลดา	รุจิเรขรังสิมา	น้องธัญวรัตน์	นาหนองขาม	

น้องณรงค์เดช	สุนทรเอกจิต	น้องพรชนิตย์	แสงสวย	และน้องๆ	จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ร า ง วั ล
ช ม เ ช ย



กันยายน 2012 79

 มาพบกบัพีป่อ๋งอกีเชน่เคยในชว่งของเกม “ไบเบิล้ วาไรตี”้ เนือ่งจากมเีสยีงกระซบิบอกมาวา่	

อยากใหท้ำา	“เกมอักษรไขว”้	บา้ง...พีป่อ๋งกจ็ดัใหต้ามคำาขอ...ครัง้นีจ้งึเปน็เกม “อกัษรไขวช้ือ่ประกาศก

ในพระคัมภีร์” ให้น้องๆ	 เด็กๆ	 ใส่ชื่อเป็น	 “ภาษาอังกฤษ”	ครั้งนี้	 10	ท่านก่อน	หวังว่าคงจะไม่ยาก 

เกินไปนะครับ

แนวตั้ง

1.	 ประกาศกเอเสเคียล	 	

2.	 ประกาศกอิสยาห์

3.	 ประกาศกบารุค	 	

4.	 ประกาศกอาโมส		

5.	 ประกาศกโอบาดีห์	

แนวนอน

6. ประกาศกเยเรมีห์   

7. ประกาศกดาเนียล   

8. ประกาศกโฮเชยา  

9. ประกาศกโยนาห์   

10. ประกาศกโยเอล   
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สวัสดีน้องๆ	เด็กๆ	หนูๆ	
	พวกเธอเช่ือไหมว่าแม่น้ำาสามารถปรบมือได้	 และภูเขาก็ร้องตะโกนได้	 ใน 

พระคัมภีร์	จากหนังสือบทเพลงสดุดี	อยู่บทหนึ่งที่กล่าวว่า	

 “แผน่ดนิและผูอ้าศยับนแผน่ดนิจงทำาเชน่เดยีวกนั สายน้ำาท้ังหลายจงปรบมอื 

 ภูเขาทั้งหลายจงโห่ร้องด้วยความยินดีร่วมกัน” 

เอ...แม่น้ำาและภูเขาทำาเช่นนี้ได้อย่างไรกัน...ลองมองดูคลื่นสิ!	 มันกระทบกัน

เหมือนกับเวลาที่เธอปรบมือนั่นแหละ	 และถ้าสังเกตดีๆ	 เธอจะเห็นว่า	 ภูเขาที่สูงๆ	 

มันมีลักษณะเหมือนคนเชิดหน้า	เชิดคอขึ้นฟ้าพร้อมที่จะตะโกน

เอ!...เมือ่เธอคดิถึงพระเจา้	เธอเคยรู้สกึช่ืนชมจนอยากจะ

ปรบมอืและรอ้งตะโกนออกมาไหม	เธอนา่จะรู้สกึเชน่นีน้ะ	เพราะ

ว่าพระเจ้าวิเศษจริงๆ	และพระองค์ก็ร่าเริงเสมอ

น้องๆ	เด็กๆ	และหนูๆ	ควรไปเปิดพระคัมภีร์ภาคพันธ-

สัญญาเดิม	และอ่านในหนังสือ

บทเพลงสดุดี บทที่ 98 ข้อ 8

...แลว้เธอจะทราบวา่	พระผูเ้ปน็เจ้าทรงรกัมนษุย์	และรกั

พวกเธอทุกคนอย่างมากมายเหลือเกิน

รักพระคัมภีร์;

ก า ร์ ตู น . . .

คำ า ส อ น
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วิสัยทัศน์ 	 ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรักแสวงหา	ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า

พันธกิจ	 พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระวาจา	 และศีลศักดิ์สิทธิ์	 

	 เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน	 แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม	 เสวนาฉันพี่น้อง 

	 กบัผูม้คีวามเชือ่อืน่	ประกาศพระเยซคูริสตเจา้	และเปน็ประจักษพ์ยานดว้ยการดำาเนนิชวีติเรยีบงา่ย	รกัและรบัใชป้วงชน 

		 โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์ 

+	เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่าง	พระสงฆ์	นักบวช	และฆราวาสทั่วไป

+	เพื่อเสนอข่าวสาร	บทความ	สารคดี	บันเทิงคดี	บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร

+	เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา	สังคม	และวัฒนธรรม

ปกหน้า 

วันท่ี	11	ตุลาคม	ค.ศ.	2012	น้ี	

พระศาสนจักรคาทอลิก	

โดยสมเด็จพระสันตะปาปา 

เบเนดิกต์	ที่	16	จะประกาศเข้าสู่	ปีแห่งความเชื่อ	

โอกาส	

	 (1)	 ครบ	 50	ปี	 แห่งการประชุมสภา

สังคายนาวาติกัน	ที่	2

	 (2)	 ครบ	 20	 ปี 	 ที่บุญราศีสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	ประกาศรับรอง

หนังสือคำาสอนฉบับปรับปรุงใหม่ของพระศาสนจักร	

	 แต่ความเช่ือศรัทธาของคริสตชนระดับ

รากหญ้า	หรือความเช่ือศรัทธาของชาวบ้านนับเป็น

ความเช่ือท่ีม่ันคงน่าสนใจอย่างย่ิง	เราจะช่วยให้ความ

เชื่ออันมั่นคงของพวกเขา	เพิ่มพูนได้อย่างไร	ด้วย

ว่าการศึกษามากกลับทำาให้ผู้คนถดถอยด้านความ

เชือ่	กม็จีำานวนมากแตช่าวบา้นกลับมัน่คงในองค์

พระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อซื่อๆ	ของพวกเขา

ปกหน้าใน

เดอืนกนัยายนนี	้พระศาสน-	

จักรฉลองเทิดทูนมหากางเขน	

ในวันท่ี	 14	 (ปีนี้ตรงกับวัน

ศุกร์พอดี)	 และต่อด้วยวัน

ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์วันท่ี	15	 (ปีน้ีตรงวันเสาร์	

วันของแม่พระ)	 อุดมศานต์จึงขอสื่อเรื่องราวทั้ง

สองด้วยภาพ	“ปิเอตะ”	หรือ	“แม่พระมหาทุกข์”	

ซึ่งเป็นงานจำาลองของผลงานระดับปรมาจารย์	

ไมเคิล	แอนเจโล	 (ค.ศ.	 1475-1564)	ผลงานจริง

ต้นแบบแกะสลักด้วยหินอ่อนท่ีงดงามมาก	 ไม่มี 

ใครแกะสลักหินจนพร้ิวไหวเหมือนผ้าได้เท่า 

ศิลปินประจำาสันตะสำานักผู้น้ี	 ท่านมีชีวิตรับใช้ 

พระสันตะปาปาอยู่หลายปี	 ท่านยังได้วาดภาพ 

ฝาผนังในวังวาติกันมากมาย	โดยเฉพาะที่วัดน้อย

ซิสทีน	อันลือลั่น	มีโอกาสจะนำาตีพิมพ์ให้ชมกัน

อันเนื่องมาจากปก

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	ที	่16		

ประจำาปี	2012	เดือนกันยายน

เพื่อบรรดานักการเมืองจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์	

ความดีงาม	และรักในความจริงเสมอ
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ขุมทรัพย์พระคัมภีร์

ภาพพิมพ์โลหะ
โดย : กุสตาฟ โดเร

2012
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ดนล 5:1-31

	 กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งอาณาจักรบาบิโลนยกทัพไปตีอาณาจักรยูดาห์	ทำาลายพระวิหาร

กรุงเยรูซาเล็ม	และกวาดต้อนชาวอิสราเอลไปเป็นเชลยยังดินแดนบาบิโลน	(586	ก.ค.ศ.)	แต่บั้นปลาย

พระชนม์ชีพของพระองค์กลับพระทัยวิปลาส	ในหนังสือดาเนียล	บทที่	 4	 เล่าว่า	กษัตริย์เนบูคัดเนส

ซาร์ทรงฝันร้าย	และฝันนั้นก็เป็นจริง	คือในบั้นปลายพระทัยกลับวิปลาส	เสวยหญ้าอย่างโค	พระกาย

กเ็ปยีกน้ำาค้างจากฟา้สวรรค	์พระเกศางอกยาวอยา่งกบัขนนกอนิทร	ีและพระนขากเ็หมอืนเล็บนก	แต่

แลว้พระทยัปกตกิก็ลบัคนืมา	และทรงถวายเกยีรตสิาธกุารแดพ่ระยาหเ์วห์ของอสิราเอล	(ดนล	4:1-37)		

ต่อมาราชโอรสของพระองค์คือกษัตริย์เบลชัสซาร์	ก็ได้กระทำาสิ่งไม่บังควร	โดยทรงจัดการเลี้ยงใหญ่

แก่เจ้านายหนึ่งพันคน	และได้นำาเอาภาชนะทองคำา	 เงิน	อันศักดิ์สิทธิ์ที่ริบได้มาจากพระวิหารกรุง

เยรูซาเล็มนำามาใส่เหล้าองุ่นให้พระราชา	 เจ้านาย	พระสนม	และนางห้ามได้ใช้ด่ืมกิน	 จึงเกิดนิมิตอันน่า

พิศวงในงานเล้ียงนั้นคือ	 ได้มีนิ้วมือคนปรากฏข้ึนและเขียนลงบนผนังพระราชวังของพระราชา 

ตรงข้ามกับคันประทีป	และพระราชาก็ทอดพระเนตรมือที่เขียนนั้น	แล้วพระพักตร์ของพระราชาก็

ซีดไป	พระดำาริของพระองค์ทำาให้พระองค์ตกพระทัย	พระเพลาก็อ่อนเปลี้ย	พระชานุก็กระทบกัน	 

หลังจากน้ันพระราชาก็ทรงเรียกโหร	หมอดูฤกษ์ยามในแผ่นดินบาบิโลนมาท้ังหมดเพื่ออ่านอักษร 

ที่ปรากฏน้ัน	แต่ไม่มีใครอ่านได้	พระราชินีจึงทรงเรียกดาเนียล	ชาวยิวท่ีถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลย 

ใหเ้ขา้มาทำานาย	โดยจะใหร้างวลัแกท่า่นมากมาย	ทัง้เกยีรตยิศและขา้วของวตัถทุัง้สิน้	แตด่าเนยีลปฏเิสธ

และอธิบายว่า	 เม่ือสมัยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ได้รับผลพระทัยวิปลาสจากความเห่อเหิม	พอมาถึง

พระองค์ผู้เป็นราชโอรส	คือกษัตริย์เบลชัสซาร์ก็ยังทำาสิ่งท่ีไม่สมควร	 โดยนำาเอาภาชนะศักดิ์สิทธิ์ใน

พระวิหารของพระเจ้ามาล่วงเกินอย่างไม่สมควร	นับเป็นการไม่ยำาเกรงต่อพระเจ้า	คำาเขียนบนกำาแพง

นั้นมีว่า	เมเน เทเคล	และ	เปเรส

 เมเน แปลว่า			พระเจ้าได้ทรงคำานวณวาระแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ไว้แล้ว	และทรงนำา

	 	 	 ราชอาณาจักรนั้นมาถึงจุดจบ

 เทเคล แปลว่า			ฝ่าพระบาทได้ถูกชั่งในตราชู	ทรงเห็นว่ายังขาดอยู่

 เปเรส แปลว่า			ราชอาณาจักรของฝ่าพระบาท	ถูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดีย	และคนเปอร์เซียแล้ว 

	 	 กษัตริย์เบลชัสซาร์	 มิได้ทรงกริ้ว	 ในคำาทำานายกลับทรงสวมเสื้อสีม่วงให้แก่ดาเนียล	 และ 

สวมสร้อยคอทองคำา	ประกาศให้ท่านเป็นผู้ปกครองลำาดับท่ีสามในราชอาณาจักร	 และคืนนั้นเอง	

เบลชัสซาร์	 พระราชาคนเคลเดีย	 (บาบิโลน)	 ก็ทรงถูกประหาร	 และดาริอัส	 คนมีเดียก็ทรงรับ 

ราชอาณาจักรต่อมา

 ...ขา้แตพ่ระเจา้ พระองคท์รงประทบัอยู่กบัประกาศกดาเนยีล โปรดสอนขา้พเจา้ใหรู้จ้กัเคารพ

ถวายเกียรติแด่พระสิริของพระองค์ ด้วยการเอาใจใส่ต่อข้าวของเครื่องใช้บนพระแท่นศักดิ์สิทธิ์  

ถวายคารวะตอ่หนงัสอืพระคมัภรีท์รงชวิีต แสดงความเคารพและนอ้มคารวะตอ่พระนเิวศของพระเจา้ 

เมื่อต้องเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมในนามพระศาสนจักร ประชากรศักดิ์สิทธิ์

ของพระองค์ด้วยเทอญ

อั ก ษ ร ก ล่ า ว โ ท ษ บ า บิ โ ล น บ น ผ นั ง 
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  “น่ารักอ้ะ...”	ผมเช่ือว่ากระแสของคำาพูดน้ี	บวกกับท่าทาง	น้ำาเสียง	รวมท้ังลีลาย่ัวยวนกวนภาษาให้วิบัติ	คงเป็นที่
ถูกอกถูกใจของวัยรุ่น	 ในขณะเดียวกันนักภาษาศาสตร์อาจมองลอดแว่น	นักวิเคราะห์วิจารณ์	นักวิชาการ	อาจจะ 
ตบโต๊ะและกล่าวคำาทักท้วง	“ใช้ไม่ได้”	แต่คำานี้ก็ดังไปไกลซะแล้ว	มันมาไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์

	 การแลกเปลี่ยนศัพท์แสงกันเป็นเรื่องปกติ	คำาพื้นฐานที่ใช้	ขอบคุณ	ขอโทษ	บทสวดต่างๆ	มีคำาน่ารักๆ	ที่
เราเล่าสู่กันฟัง	และคำาว่า	“น่ารักอ้ะ...”	ก็เป็นอีกคำาหนึ่งที่เราเคยพูดให้เพื่อนๆ	สมาชิกที่บ้านหลังนี้ฟัง	จนเมื่อวันฉาย
ภาพยนตร์	(ทุกวันอาทิตย์หลังอาหารค่ำา	สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)	วันนั้นภาพยนตร์ไทยเรื่องเอทีเอ็ม	เออรัก	เออเร่อ	ถูก
นำามาฉาย	และการใช้คำาๆ	นี้เกิดขึ้นในบางฉากของภาพยนตร์	เหมือนสินค้ามูลค่าเพิ่ม	คำาที่ดูน่ารักอยู่แล้ว	ถูกนำามา
พูดหยอกล้อ	เรียบง่าย	แต่ถูกจังหวะ	ภาษาสำาหรับนักประชาสัมพันธ์น่าจะเรียกว่า	“โดน”	ปีแห่งความเช่ือ	การแพร่ธรรม
แบบใหม่	(New	Evangelization)	มีอะไรโดนๆ	กันบ้างหรือยัง

               	ผมไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าทุกอย่างยังเงียบอยู่	หรือมีการขยับเขยื้อนกันคึกคัก	กระฉับกระเฉง	เดินเครื่อง
เต็มสูบ	ผมทำาได้แค่เพียงเป็นฟันเฟืองเล็กๆ	คอยกระตุ้นในส่ิงท่ีตัวเองถนัดและมีหน้าท่ี	น่าสนใจท่ีคำาว่า	New	Evangelization	
ในความหมายของพระสันตะปาปา	หรือของพระศาสนจักรไม่ใช้คำาว่า	Re-new	 (ทำาให้ใหม่อีกคร้ัง...ผู้เขียน)	แต่	New	 
ในท่ีน้ีคือ	หาวิธีใหม่กันเลย	ไม่ได้แปลว่าของเก่าโละท้ิง	แต่หาวิธีใหม่	เพ่ือเข้ากับโลกสมัยใหม่	คนในยุคน้ี	แต่ด้วยคุณค่า
พระวรสารเดิม	คือ	การสอนคำาสอนและการมอบชีวิตเป็นข่าวดีให้กับคนอื่น

               	ในหน้าหนังสือพิมพ์ของประเทศคาทอลิกอย่างฟิลิปปินส์	มีหนังสือพิมพ์คาทอลิกของสภาพระสังฆราชฯ	ช่ือ	
CBCP Monitor	ภายใต้คอนเซ็ปต์	Protagonist	of	Truth,	Promoter	of	Peace	(ผู้นำาทางความจริง ผู้ประกาศสันติ...ผู้เขียน) 
รูปเล่มขนาดเหมือนหนังสือพิมพ์แบบปกติ	ตีพิมพ์ราย	15	วัน	ฉบับวันที่	16-29	กรกฎาคม	2012	ตีพิมพ์พาดหัวข่าว
เกีย่วกบัการประกาศขา่วดแีบบใหมว่า่		“สภาพระสงัฆราชฟลิปิปนิสต์ามรอยการประกาศของพระสนัตะปาปาสำาหรบั
การประกาศข่าวดีแบบใหม่่”	ส่วนในเนื้อข่าวมีข้อมูลที่น่าสนใจสำาหรับผมก็คือ	พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ
ฟิลิปปินส์กำาลังเตรียมฉลอง	500	ปี	แห่งการประกาศข่าวดี	ซึ่งจะจัดขึ้นในปี	2021	แต่	9	ปีต่อจากนี้นับว่าเป็นปีทอง	
เพราะเขาจะเริ่มนับถอยหลัง	 เป็นปีแห่งการเดินทางทางชีวิตภายใน	 (spiritual	 journey)	แต่ละปีต่อจากน้ีจะเน้นว่า 
ปีไหนจะทำาเรื่องอะไรเป็นพิเศษ	ยกตัวอย่างเช่น	ปี 2013 ประชาสัมพันธ์ความเชื่อที่จำาเป็นและเป็นพื้นฐานสำาหรับ 
คริสตชน ปี 2014 ปีของฆราวาส ปี 2015 ปีของผู้ยากไร้ จนถึงปี 2021 ปีแห่งการแพร่ธรรมสู่ปวงชน	เด็ดขาดและ
ชัดเจน	แต่ยังไม่พอ	เพราะมีโชคสองต่อ	อีกต่อหนึ่งคือ	ในประเทศนี้มีในเดือนตุลาคมปีเดียวกันกับที่มีการประกาศ
ปีแห่งความเชื่อนี้เอง	 ในวันท่ี	 21	ตุลาคม	มรณสักขี เปโดร กาลุงสด	 (Pedro	Calungsod)	 จะได้รับการสถาปนา 
เป็นนักบุญ	วันที่ผมเขียนบทความนี้	เขาเริ่มนับถอยหลัง	100	วันกันไปแล้ว...ไม่รู้จะอุทานด้วยคำาว่าอะไรดี

 นิวเอวังเจไลเซชั่น	ถ้าเขียนเป็นภาษาไทยทับศัพท์คงสะกดแบบนี้	แต่ถ้าเขียนแค่นิวเอวัง	คงชวนให้คิดว่า	
ในท่ีสุดก็จบ	(เอวัง)	ด้วยประการฉะน้ี	ผมคิดว่าเราคาทอลิกทุกคนอยากเห็นพระศาสนจักรในเมืองไทยก้าวหน้า	เลิกคิด
ไปเลยเร่ืองจำานวนนับหรือการทำาให้คนมารับศีลล้างบาปเพ่ิมข้ึนมากๆ	แต่ทำาให้เห็นว่าคุณค่าพระวรสารยังเป็นเน้ือแท้
ของการเจริญชีวิตคริสตชน	ท่ามกลางวิกฤติหรือรูปแบบชีวิตบริโภคนิยม	เอาตัวรอด	เห็นแก่ตัว	ใช้กลไกสารพัดพิษ	
ทำาลายและทำาร้ายกันท้ังต่อหน้าและลับหลัง	 วิถีการเมืองและรับใช้เงินตรา	ฯลฯ	มากมายท่ีการประกาศข่าวดีแบบใหม่
ทำาได้และทำาให้คนในสมัยน้ียังอุทานเหมือนกับในสมัยหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับคืนชีพ	และสาวกได้เริ่มงาน 
แพร่ธรรม “ทำาไมคนเหล่านี้เขาถึงรักกันจัง ทำาไมเขาถึงช่วยเหลือกัน ทำาไมเขาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน”	ไม่เลวนะครับ	
เพราะนอกจากจะเป็นภาพท่ี	“น่ารักอ้ะ...” แล้วยังเป็นภาพนัยของชีวิตคริสตชน	เมื่อครั้งอดีตจนเมื่อถึงปัจจุบันแล้วก็
ไม่มีอะไรทำาให้เปลี่ยนแปลงไปได้

	 อุดมศานต์รายเดือนฉบับหน้า	 จะเป็นเดือนที่มีการประกาศปีแห่งความเชื่อกันแล้ว	 เตรียมพบกับ	 
“10 ขอ้เสนอ New Evangelization แบบทะลมุติ”ิ	ทะลอุยา่งไรตอ้งรออา่น	สว่นฉบบันีพ้รอ้มเสริฟ์กนัแลว้	เชญิทศันา

        บรรณาธิการบริหาร

New Evangelizationนิวเอวัง...ภาษาอังกฤษนะครับ หาใช ่ภาษาไทยไม่
ทั ก ท า ย



นิตยสารคาทอลิกรายเดือน า
ร
บั
ญ

ส
ประธานสืี่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

พระคุณเจ้าประธาน	ศรีดารุณศีล

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดาหลุยส์	ชาแนล

อ.ประคิณ	ชุมสาย	ณ	อยุธยา
อ.ชัยณรงค ์มนเทียรวิ เชียรฉาย

เจ้าของ
(ในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย)

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์-ผู้โฆษณา
คุณพ่อวรยุทธ	กิจบำารุง

บรรณาธิการบริหาร
คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
วัชรี	กิจสวัสด์ิ

กองบรรณาธิการ
เสกสรร	กองคำา	กิตติพงศ์	งามกิตติคุณ	สุพร	เล่าเรียนธรรม

อุดมศานต์
นิตยสารคาทอลิกรายเดือน

ค่าบำารุงปีละ	400	บาท	โอนเข้าบัญชี	ธนาคารกรุงเทพ
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล	บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี	การพิมพ์คาทอลิก	

เลขที่				2	2	6	-	0	-	0		0		6		0		4		0
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย	การพิมพ์คาทอลิก
ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี	งามวงศ์

สั่งจ่าย	ป.ณ.	ยานนาวา	10120

สำานักงาน
122/11	ซ.นาคสุวรรณ	(นนทรี	14)	ถ.นนทรี

แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120
โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1805
โทรสาร	:	0-2681-5401	
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122/11	Soi	Nak	Suwan	(Nonsi	14),	Nonsi	Rd.,
Chong	Nonsi,	Yan	Nawa,
Bangkok,	10120	Thailand.
Tel.	0-2681-3900	ext.	1805

Fax	:	0-2681-5401
E-mai l 	 : 	udomsarn@gmai l . com
Webs i te : 	www.udomsarn .com

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์อัสสัมชัญ โทร. 0-2268-1646-8
เพลท	บริษัท	วี.ไอ.พี.	โทร.	0-2683-5544-5

ออกแบบงานศิลป์	สมศักดิ์	จันทนายนต์
www.smccorner .co . th 	08-5824-1414

6		 พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดช 

	 วิกรม	พระบรมราชชนก	เสด็จพระราชดำาเนิน 

	 กลับประเทศไทยพร้อมครอบครัว	

12		 เปิดประตูวัดคาทอลิก

14		 เปิดกรุเรื่องเก่า

16		 ภาพเก่าเล่าเรื่อง

32		 วันละก้าวกับพระเยซู	

39		 ท่วงทำานองแห่งรัก

40		 กว่าจะเป็นนักบุญ

41		 ข้างธรรมาสน์

42		 บทความเตือนใจ

44		 คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ

46		 ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

48		 ระหว่างเดือน

53		 ไต่ตามโค้งตะวัน

56		 คุยกับเภสัชกร

58	 บันทึกธรรมทูต

62		 ดูหนัง

64		 ผ่านมา	55	ปี	พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง

66		 นานาอาชีพ

69		 พจนมาลา

70		 ภาพเคียงคำา

71		 พงศ์	ประมวล

72		 สโมสรอุดมศานต์

73		 การ์ตูนครูต้อย

77		 วาดรูปกับครูต้อย

78		 ชวนน้องคุย

85		 มุมเด็กศิลป์

90		 จดหมายจากผู้อ่าน

92		 เขียนบทกวีเขียนชีวิต

สกู๊ป/บทความพิเศษ/สัมภาษณ์

พระคัมภีร์

ชีวิตคริสตชน

ศิลปะ

เด็กและเยาวชน

จิปาถะ
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พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
เสด็จพระราชดำา เ นินกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัว๑ 

นิทัศกร	ชีวเรืองโรจน์	

ป ลายพุทธศักราช	๒๔๗๑	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	

ได้เสด็จพระราชดำาเนินกลับประเทศไทย	พร้อมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนน,ี	สมเด็จพระเจา้พีน่างเธอ	เจา้ฟา้กลัยาณิวฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร,์	พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล,	 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.	 

ทั้งห้าพระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินออกจากเมืองโลซาน	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๗๑.	 ประทับเรือญี่ปุ่นชื่อ	 คาชีมามารู	 (Kashimamaru)	 

เสด็จพระราชดำาเนินถึงสิงคโปร์ต้นเดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑	 และประทับที่สิงคโปร์ 

สองสามคนื.	(กลัยาณวิฒันา	๒๕๓๘	:	๕๔-๕๖)	จากสงิคโปรไ์ดป้ระทบัเรอืเลก็ชือ่ควัลา่	(Kuala)	

ซึ่งแล่นประจำาระหว่างกรุงเทพฯ	กับสิงคโปร์	และเสด็จพระราชดำาเนินถึงกรุงเทพฯ	วันที่	๑๓	

ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑	(กัลยาณิวัฒนา	๒๕๓๘	:	๕๖).	

กัลยาณิวัฒนา	(๒๕๓๘	:	๕๕)	ได้ทรงบรรยายว่า	ที่สิงคโปร์	นายประสาท	สุขุม	บุตร

ของเจา้พระยายมราช	(ปัน้	สขุมุ)	ไดไ้ปฉายพระรปูสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนแีละ

พระโอรสพระธิดา	บนเรือ.	ผู้เขียนได้พบฟิล์มที่นายประสาท	สุขุม	 ได้ฉายในครั้งนั้นจำานวน	

๗	ใบ	ซึง่เปน็พระรปูการเสดจ็พระราชดำาเนนิกลับกรุงเทพฯ	และการรบัเสดจ็ท่ีกรุงเทพฯ	เมือ่	

๑๓	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๑.	ผูเ้ขยีนจงึเชญิมาจดัพิมพ์พร้อมบทความนี	้โดยพิจารณาเรยีงลำาดบั

ตามเหตุการณ์เกิดก่อนหลัง.	รูปที่	๑	และ	๒	เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว	ส่วนรูปอื่นๆ	ไม่ปรากฏ

ว่าเคยมีการพิมพ์เผยแพร่มาก่อน.

๑	
ขอขอบคุณนางสาวกุลศิรินทร์	นาคไพจิตร	นักวรรณศิลป์ชำานาญการ	กองศิลปกรรม	ราชบัณฑิตยสถาน	ปรับแก้ไขราชาศัพท์บทความน้ี. 
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รูปที่	๑		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล		

พระบรมฉายาลักษณ์นี้ปรากฏในกัลยาณิวัฒนา	 (๒๕๓๘	 :	๕๖)	ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ 

ที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าวมีรอยดุนชื่อและที่อยู่ของผู้ฉายไว้ด้วยดังนี้	

PRASART	S๒

BAN	SALA๓

BANGKOK,

๒	
PRASART	SUKHUM	-	ประสาท	สุขุม

๓	
BAN	SALADAENG	-	บ้านศาลาแดง
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รูปที่	 ๒	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

พระบรมฉายาลักษณ์หมูน่ีป้รากฏในกลัยาณวิฒันา	(๒๕๒๓	:	๑๑๐)	ซึง่พระบรมฉายาลกัษณ ์

หมู่ที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าวมีรอยดุนชื่อและที่อยู่ของผู้ฉายไว้ด้วยดังนี้	

PRASART 

BAN	SAL๔

๔	
BAN	SALADAENG	-	บ้านศาลาแดง
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					รูปที่	๓		สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ทรงยืนบนเรือที่ประทับ	

รูปท่ี	๔	นี้	 แสดงการแต่งกายและวิถีชีวิต

ผู้คนในสมัยนั้นพอสมควร.	 เจ้านายที่ทรง

ยืนอยู่แถวหน้าคือ๕

๑.	พลโท	หม่อมเจ้าอมรทัต	กฤดากร	

๒.	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอาภา

พรรณี	

๓.	หม่อมเจ้าฉวีวิลัย	คัคณางค์

๔.	สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	พระองคเ์จา้

สวัสดิโสภณ	กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์.

๑๓ ๒๔

รูปที่	๔	เจ้านาย	ข้าราชการ	และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ

๕	ขอขอบคุณ	พลตรี	หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์	เกษมศรี	ให้ข้อมูลบุคคลทั้ง	๔	ในรูป
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รูปที่	๕	 สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	เสดจ็พระราชดำาเนนิลงจากเรอื	

ท่ีประทับทรงจูงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 

ด้วยพระหัตถ์ขวา	และทรงถือพระมาลาด้วยพระหัตถ์ซ้าย

กัลยาณิวัฒนา	(๒๕๓๘	:	๕๖)	ทรงบรรยายว่า	“ในที่สุดเรามาถึงกรุงเทพฯ	วันที่	๑๓	ธันวาคม	

๒๔๗๑	มีเจ้านายและข้าราชการมารับเสด็จทูลหม่อมฯ	มากมาย	ทูลหม่อมฯ	ทรงจูงมือข้าพเจ้าลงจาก

เรือไป	ส่วนแม่และน้องๆ	ได้ตามไปทีหลัง”.	

รูปที่	๖	พลโท	หม่อมเจ้าอมรทัต	กฤดากร	เฝ้าฯ	รับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระมหิต 

ลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก
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รูปที่	๗		สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ทรงพระราชปฏิสันถารกับ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ	กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

หนังสืออ้างอิง

กัลยาณิวัฒนา,	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้า.	๒๕๒๓.	แม่เล่าให้ฟัง	 พระราชประวัติสมเด็จ 

	 พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	พ.ศ.	๒๔๔๓-๒๔๘๑.	 พิมพ์คร้ังท่ี	๑.	กรุงเทพ:	การไฟฟ้า 

	 ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.	 	 						

	 	 .๒๕๓๘.	 เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

	 อานันทมหิดล	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	เมื่อทรงพระเยาว์	

	 ๒๔๖๘-๒๔๘๙.	พิมพ์คร้ังท่ี	๓.	กรุงเทพ:	สำานักพิมพ์วงศ์จร.
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วัดไม้ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

 วัดคือบา้นของพระเจา้ เปน็ศูนย์รวมของความเชือ่ ความศรทัธา ไดน้ำาพาความเจรญิมาสูช่มุชน

แห่งบ้านหนองซ่งแย้ จวบจนปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ยังมั่นคงและเข้มแข็งมาโดยตลอด นั่นคือความเชื่อ 

ความศรัทธา ความสมัครสมานสามัคคีซ่ึงเห็นได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวัดหลังแล้วหลังเล่า 

วัดอัครเทวดามีคาแอล	บ้านหนองซ่งแย้	 จ.ยโสธร	 เป็นวัดอันซีนอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย	 เพราะ

เป็นวัดที่ทำาจากเสาไม้ทั้งสิ้น	336	ต้น	และตัววัดก็ทำาจากไม้เกือบทั้งหลัง	แต่สิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งกว่า	คือ	

ชุมชนคริสตชนแห่งนี้	มีความเป็นมายาวนานถึง	104	ปี

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2451	หรือเกือบ	104	ปีที่แล้ว	บ้านหนองซ่งแย้	(ที่อยู่ของแย้)	อ.ไทยเจริญ	จ.ยโสธร	

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ	กลางดงทึบ	มีครอบครัวท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ	5	ครอบครัวท่ีมาจากต่างทิศต่างถ่ิน

มาอยู่รวมกันที่นี่	 แต่ว่าพวกเขาก็ยังประสบกับชะตากรรมเดิมๆ	คือถูกผู้คนในหมู่บ้านที่อยู่มาก่อน

กลา่วหาวา่เปน็ผปีอบ	พรอ้มๆ	กบัทำารา้ย	และระดมขับไลอ่อกจากหมูบ้่าน	กลุม่	5	ครอบครวัเมือ่อบัจน

หนทาง	ก็เดินทางไปพบคุณพ่อเดซาแวลและคุณพ่ออัมโบรซีโอ	 ที่บ้านเซซ่ง	 ต.เชียงเพ็ง	 อ.ป่าติ้ว	

จ.ยโสธร	 มาทำาการขับไล่ผีปอบที่สิงอยู่กับตนและครอบครัว	 ซึ่งคุณพ่อทั้งสอง	 ร่วมเดินทางมา 

ช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านหนองซ่งแย้

	 หลงัจากนัน้ครอบครวัทัง้หา้	กเ็ขา้มานบัถอืศาสนาครสิต	์นกิายโรมนัคาทอลกิ	โดยตอ่มามคีน

วัดอัครเทวดามีคา เ เอลวัดอัครเทวดามีคา เ เอล

เปิดประตูวัดคาทอลิก

ซ่งเเย้ จ.ยโสธร

คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช	/	วัชรี	กิจสวัสด์ิ
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อพยพมาอยู่เป็นชุมชนชาวคริสต์มากขึ้น	 เมื่อมีสัตบุรุษมากข้ึน	 คุณพ่อจึงสร้างวัดหนองซ่งแย้ข้ึนมา 

ในป	ีพ.ศ.	2452	โดยใชช้ือ่อยา่งเปน็ทางการในภาษาละตนิวา่	“วัดอคัรเทวดามคีาแอล” 	ซ่ึงเป็นช่ือของ

นักบุญองค์สำาคัญ	มีคุณพ่อเดซาแวล	เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

	 สมัยน้ันวัดซ่งแย้เป็นกระต๊อบเล็กๆ	ฝาขัดแตะท่ีชาวบ้านสร้างให้คุณพ่ออยู่	พร้อมๆ	 กับใช้เป็น 

ที่ประกอบพิธีทางศาสนาควบคู่ไปด้วย	 แต่ว่าในช่วงแรกๆ	วัดซ่งแย้ยังคงมีเร่ืองกระทบกระท่ังกับ 

ชาวบ้านท่ีไม่ได้นับถือคริสต์	 โดยมีเร่ืองรุนแรงถึงข้ันลอบเผาวัด แต่หลังจากน้ันชาวบ้านท้ังสองฝ่าย 

กเ็ขา้ใจกนั	และอยู่ดว้ยกนัมาอยา่งสงบ	สว่นอาคารของวดักม็กีารพฒันาขึน้มาเปน็ลำาดบั	โดยวดัซง่แย้

ท่ีต้ังโดดเด่นในปัจจุบัน	นับเป็นวัดหลังท่ี	3	ท่ีสร้างข้ึนใหม่แทนหลังเก่าท่ีทรุดโทรมและมีขนาดคับแคบ

	 สำาหรับวัดซ่งแย้หลังใหม่	 เริ่มลงมือ

ก่อสร้างในปี	พ.ศ.	 2490	 โดยชาวบ้านแถวนั้น 

ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตัดไม้ที่อยู่ในป่าละแวก

หมู่บ้าน	ไม่ว่าจะเป็นไม้เต็ง	ไม้รัง	ไม้สัก	ไม้จิก	ชักลาก	

ลำาเลียงออกมาจากป่า	โดยมีหัวหน้าช่างจากจังหวัด	

อุบลราชธานีมาเป็นผู้คุมงาน

 คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา	 เจ้าอาวาส

องค์ปัจจุบันเคยเล่าให้ฟังว่า	 วัดหลังนี้สร้างจาก

ไม้เน้ือแข็งท่ีมีอยู่ในบริเวณน้ี	เช่น	ไม้เต็งรัง	ไม้แดง	

ไม้ตะเคียน	โดยอาศัยแรงงานและการบริจาคจากชาวบ้าน	ใช้เวลาในการก่อสร้างท้ังส้ิน	4	ปี	เสาแต่ละต้น

ได้มาด้วยความยากลำาบาก	ต้องเลือกไม้ที่แข็งแรง	 เพื่อจะได้ทำาให้ตัววัดมั่นคง	ทั้งหมดนี้เกิดมาจาก 

ความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้าน	ค่อยๆ	ลาก	ค่อยๆ	ต้ัง	ทีละต้น	ทีละต้น	จนกลายเป็นวัดม่ันคงแข็งแรง

มาจนถึงปัจจุบัน

	 ความน่าท่ึงในการสร้างวัดซ่งแย้คือ	เสาท่ีหามาน้ันส่วนใหญ่เป็นเสาไม้เต็งท่ีมีจำานวนเสามากถึง	

336	ต้น	 โดยเสาแถวกลางของวัดน้ีต้องใช้เสาขนาดใหญ่ท่ีสูงจากพ้ืนดินกว่า	10	 เมตร	จำานวน	260	 ต้น	 

ส่วนวิธีการปักเสา	ชาวบ้านสมัยนั้นไม่ได้ใช้เครื่องมือกลหนักแต่อย่างใดในการตั้งเสา	พวกเขาเพียงแค่

ใช้เชือกหนังควายมัดและฉุดเสาลงปักตั้ง	ด้านแป้นไม้มุงหลังคาก็ใช้มากถึง	 80,000	แผ่น	แต่ไม้ที่นำา

มาสร้างวัดที่ยังเหลือ	ชาวบ้านได้นำาไปสร้างเป็นโรงเรียนซ่งแย้พิทยาในปีเดียวกัน

	 วัดอัครเทวดามีคาแอล	ตั้งอยู่ที่	 ต.คำาเตย	อ.ไทยเจริญ	จ.ยโสธร	การเดินทางจากตัวจังหวัด 

ใช้ทางหลวงหมายเลข	2169	 เลย	อ.กุดชุม	ไปประมาณ	7-8	กิโลเมตร	ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ	 

600	เมตร	ก็จะถึงโรงเรียนซ่งแย้พิทยา	ก็จะถึงวัดอัครเทวดามีคาแอล	ที่มีวัดไม้หลังใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่	

โทร.	0-4571-8201

	 ครั้งหน้าพบกับสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี	สองคอน
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เปิดกรุเรื่องเก่า

 มสิชนันารีคณะมสิซงัตา่งประเทศแห่งกรงุปารีส	(MEP)	ไดพ้ยายามตัง้บ้านเณร	Général	

Collège	ท่ีกรุงศรีอยุธยา	สำาหรับรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ	ในเอเชีย	มาฝึกอบรมเพ่ือบวชเป็นพระสงฆ์ 

 พระคุณเจ้าฟรังซัวส์ เปเรซ 

	 เกิด	ค.ศ.	1643	ที่เมืองเนกาปาตัม	ชายฝั่งโคโรมันเดล	สังฆมณฑลมีเลียปูร์	ในประเทศอินเดีย	

บิดาเป็นชาวโปรตุเกส	มารดาเป็นชาวเอเชีย	บิดามารดามาต้ังรกรากอยู่ท่ีเมืองตะนาวศรีต้ังแต่ท่านยังเด็ก

เริ่มเรียนที่เมืองกัว	 และมาศึกษาต่อที่บ้านเณรนักบุญยอแซฟ	 กรุงศรีอยุธยา	 ค.ศ.1664	 

มีคุณพ่อหลุยส์	ลาโน	 เป็นอธิการ	พระคุณเจ้าลังแบรต์เป็นจิตตาธิการ	พระคุณเจ้าลังแบรต์ได้กล่าวถึงสามเณร 

ฟรังซัวส์	เปเรซ	ในจดหมายที่เขียนถึงพระคุณเจ้าฟรังซัวส์	ปัลลือ	ลงวันที่	17	ตุลาคม	ค.ศ.	1666	ว่า

 “ที่นี่ (อยุธยา) เรามีสามเณรคนหนึ่งชื่อฟรังซัวส์ เปเรซ ซึ่งเป็นความหวังของเราในอนาคต 

ข้าพเจ้าเป็นผู้แนะนำาเขาในการเข้าเงียบสองคร้ังเม่ือสองปีท่ีแล้ว ได้โปรดศีลโกน ให้เขาได้ช่วยสอนคำาสอน

ทุกวันอาทิตย์...ตามท่ีเขาปรารถนาจะทำา ข้าพเจ้าเอาใจใส่อบรมเขาตามคำาสอนอันบริสุทธ์ิแท้ของพระเยซู

คริสต์ ซ่ึงในการน้ีข้าพเจ้าพบคุณลักษณะอันดีงามทุกอย่างของเขาเท่าที่จะปรารถนาได้”

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่	 31	 มีนาคม	 ค.ศ.	 1668	 เป็นเวลา	 6	 ปีหลังจากพระคุณเจ้าลังแบรต์ 

มาถึงสยาม	 ท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้บวชพระสงฆ์พ้ืนเมือง	 2	 องค์	 สำาหรับดินแดนมิสซัง	 

ท่ีกรุงศรีอยุธยา	องค์หน่ึงคือคุณพ่อฟรังซัวส์	เปเรซ	อายุ	25	ปี	อีกองค์คือ	คุณพ่อยอแซฟ	ทัง	อายุ	28	ปี	

เป็นครูคำาสอนที่คุณพ่อแฮงก์ส่งมาจากโคชินจีน

บันทึกของมิสซังเขียนไว้ว่า “คุณพ่อเปเรซเป็นพระสงฆ์ได้ 3 ปี เม่ือผู้ใหญ่ไว้วางใจส่งท่านไปทำางาน

เผยแพร่ศาสนาตามลำาพัง”	หลังจากทำาหน้าที่สงฆ์ในเมืองหลวงมา	 3	ปี	 (กรุงศรีอยุธยา)	พระคุณเจ้า 

ลังแบรต์ส่งท่านไปทำางาน  แพร่ธรรมท่ีเกาะยงเซลัง	หรือเกาะถลาง	 (ปัจจุบันคือจังหวัดภูเก็ต)	 และท่ี 

เบนกาสีซ่ึงเป็นเมืองชายฝ่ังทะเล	อยู่ห่างจากเกาะยงเซลังเป็นระยะทางเดินหนึ่งวัน	ทั้งสองแห่งอยู่ทาง

ใต้สุดของสยาม	ระหว่างเมืองตะนาวศรีและมะละกา

ที่นี่ท่านได้พบคริสตังที่มาจากชายฝั่งโคโรมันเดลของอินเดียเพื่อมาค้าขาย	ส่วนใหญ่เป็นชาว

อินเดียและชาวโปรตุเกส	ไม่ค่อยมีความศรัทธานัก	หลายคนแต่งงานกับหญิงสาวท่ีน่ันและต้ังถ่ินฐาน 

ในเมืองน้ี	การท่ีพระคุณเจ้าลังแบรต์ส่งคุณพ่อเปเรซมาปกครองพวกเขาเป็นการเหมาะสม	 เพราะท่านรู้

ภาษาโปรตุเกสเน่ืองจากมีเช้ือสายโปรตุเกส	ท่านได้พยายามรวบรวมคริสตังและสร้างวัดเล็กๆ	 ให้	 

โดยอาศัยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากคริสตังเหล่านี้

พระสังฆราชองค ์แรก  จากบ้านเณรใหญ ่อยุธยา

พระคุณเจ้าฟรังซัวส์  เปเรซ
(François	Pérez)  

อรสา	ชาวจีน
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คณุพอ่เปเรซไดร้ายงานถงึพระคณุเจา้ลงัแบรตเ์กีย่วกบัการทำางานแพร่ธรรมว่า “ท่ีนี ่(ตะนาว

ศรี) มีคริสตังอยู่ราว 150 คน ทุกคนไม่ค่อยรู้อะไรเลย (เกี่ยวกับเรื่องคำาสอน) ส่วนใหญ่ไม่มาร่วมฟัง

มิสซา และไม่รับศีลศักดิ์สิทธิ์”	ท่านไปพำานักอยู่อีกเมืองหนึ่งที่อยู่แถบเดียวกัน	ชื่อตะกั่วทุ่ง	(ปัจจุบัน

คือบ้านค่าย)	มีคริสตังจำานวนหนึ่งอาศัยอยู่	แต่ต้องเผชิญกับการปล้นสะดมและการพยายามฆ่า

ค.ศ.	1674	เมื่อคุณพ่อการ์โดโซ	เจ้าอาวาสวัดที่เมืองตะนาวศรีมรณภาพ	คริสตังที่นั่นได้ขอให้

คณุพ่อเปเรซรบัหนา้ทีเ่จา้อาวาสแทน	ทา่นจงึไดก้ลบัสูบ่า้นเกดิเมอืงนอนอกีครัง้	และเปน็เรือ่งนา่ยนิดี

อย่างยิ่งสำาหรับมิชชันนารี	เพราะวัดแห่งนี้มีความสำาคัญต่อมิสซังสยาม

ในจดหมายเหตุของมิสซัง	ค.ศ.	1682	บันทึกว่า	ตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม	ค.ศ.	1681	ถึงปลาย

เดือนตุลาคม	ค.ศ.1682	คุณพ่อเปเรซได้โปรดศีลล้างบาปให้เด็ก	406	คน	เป็นผู้ใหญ่มากกว่า	100	คน	

และจากบันทึกของคุณพ่อเปโตร	ครอส	ค.ศ.	 1682	บอกว่า	 คุณพ่อเปเรซทำางานแพร่ธรรมอยู่ท่ีเมือง 

พิบพลี	(จังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบัน)

เม่ือสมเด็จพระเพทราชาทรงทำารัฐประหารและเบียดเบียนคริสตัง	รวมท้ังมิสชันนารีชาวฝร่ังเศส	

วันท่ี	18	พฤษภาคม	ค.ศ.	1688	สาเหตุจากความขัดแย้งกับฝร่ังเศส	ข้าหลวงเมืองตะนาวศรีซ่ึงโกรธแค้น

คุณพ่อเปเรซอยู่แล้ว	 เมื่อเห็นพวกคริสตังและมิสชันนารีกำาลังถูกเบียดเบียน	 จึงถือโอกาสนี้แก้แค้น 

โดยกล่าวหาว่าคุณพ่อเปเรซมีความผิดและเข้าจับกุมพร้อมกับ  คุณพ่อหลุยส์	 เดอ	ลา	แมร์	 เดอ	 ดีเยอ	 
(คณะฟรังซิสกัน)	ในวันท่ี	13	กันยายน	คุณพ่อเปเรซและคุณพ่อหลุยส	์เดอ	ลา	แมร	์เดอ	ดีเยอ	ถูกนำาตัว

มาที่กรุงศรีอยุธยาในฐานะนักโทษ

วันที่	18	กันยายน	คุณพ่อมัลโดนาโด	(คณะเยสุอิต)	ได้มอบหนังสือให้คุณพ่อเปเรซซึ่งยังถูก

คุมขังอยู่	 เป็นสมณโองการของสมเด็จพระสันตะปาปา	 แต่งตั้งท่านเป็นพระสังฆราชเกียรตินาม 

แห่งบือเกีย	(Bugia)	ประมุขมิสซังโคชินจีน	สมณโองการลงวันที่	5	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1687

หลงัจากนัน้คณุพอ่เปเรซไดถ้กูผูค้มุลา่มโซต่รวนและนำาไปชำาระความราวกบัเปน็ผูร้้ายฉกรรจ	์

คุณพ่อเปเรซถูกจองจำาด้วยเคร่ืองพันธนาการท้ังห้า	 ต่อมาถูกส่งตัวไปขังคุกธรรมดา	อยู่รวมกับมิสชันนารี

อื่นๆ	ในคุกแห่งนี้ท่านได้ใช้เวลาเรียนภาษาเวียดนามเพื่อเตรียมตัวรับหน้าที่ใหม่

พิธีอภิเษกพระคุณเจ้าฟรังซัวส์	 เปเรซ	จัดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา	วันที่	29	กรกฎาคม	ค.ศ.	1691	

หลงัจากนัน้ทา่นได้เดนิทางไปมิสซงัโคชนิจนีตามทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้	และปกครองมสิซงัโคชนิจนีเปน็เวลา

นานถึง	40	ปี	จนกระทั่งมรณภาพวันที่	20	กันยายน	ค.ศ.	1728

ตอนทีร่บัพระคณุเจา้เปเรซเขา้บา้นเณร	พระคณุเจา้ลงัแบรตไ์มไ่ดค้ดิวา่ทา่นจะไดต้อ้นรบัผูส้บื

ตำาแหน่งต่อจากท่านเป็นลำาดับที่สาม	ในฐานะประมุขมิสซังโคชินจีน
ข้อมูลอ้างอิง

 1.	Histoire	de	la	Mission	de	Siam,	Adrien.	LAUNAY,	Paris,	1920
	 2.	Documents	Historiques	Vol	I,	Adrien.	LAUNAY,	Paris,	1920
	 3.	Histoire	de	la	Mission	de	Cochinchin;	Documents	Historiques	Vol	I,	Adrien.	LAUNAY,	Paris,	1923 
	 4.	ประวัติการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยามและลาว,	อรสา	ชาวจีน	แปลและเรียบเรียง,	กรุงเทพฯ,	2006
	 5.	พระสังฆราชลังแบรต์	เดอ	ลาม็อตต์...,คุณพ่อโรแบรต์	โกสเต	ถอดความ,	กรุงเทพฯ,	2012
 6.	http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bperfr.html
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สัมภาษณ์

ส ว ด ข อ เ เ ม่ พ ร ะ
     ใ ห้ ไ ด้ เ ป็ น ค า ท อ ลิ ก

เ เ ม่ พ ร ะเ เ ม่ พ ร ะ

โทนี่	ไทยแลนด์
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 “ไปวัด” 	 ดู เหมือนเป็นเรื่องธรรมดา	

สำาหรับคาทอลิก	 แต่กว่าบางคนจะไปถึงวัดได้	 

มีเรื่องราวเบื้องหลังมากมาย	หลายคนกว่าจะได้ 

มีโอกาสไปวัดเส้นทางยาวไกลหรือขรุขระ	 เมื่อได้

พูดคุยได้รับรู้แล้วหลายคน	“น่าสนใจ”

	 บางคนไปวดัแลว้มคีวามสขุ	ถา้ไมไ่ปชีวติ

เหมือนขาดอะไรไป	

	 ไปวัดตอนเช้า	เราจะได้ทำาให้วันน้ีมีความหมาย	

เราจะได้ฝากชีวิตและกิจการต่างๆ	ไว้กับพระ

	 ตอนเยน็	เราจะไดย้กถวายแตล่ะวนัทีผ่า่น

มาแด่พระองค์

ท่ีวัดอัสสัมชัญ	บางรัก	มีสามีภรรยาคู่หน่ึง	

วันน้ีทั้งสองเป็น	ปู่	ย่า	ตา	ยายไปแล้ว	รวม	“3	G”	

(3 Generations) ไปวัดวันอาทิตย์พร้อมกัน	ส่วนวัน

ธรรมดาทุกเช้าจะมีเพียง	“ตา-ยาย”		ถ้าไม่เห็นหน้า

ก็คือป่วย	ไปวัดอ่ืน	ไปต่างจังหวัด	หรือต่างประเทศ	

ประเภทอยู่แล้วไม่ไปวัด	ไม่มีวันเสียล่ะ

	 สามีเป็นคนน่ิงเงียบ	 เงียบเสียจนผม 

นึกว่า	“เป็นใบ้”	ส่วนภรรยาเป็นคนช่างพูด	ชอบพูด	

และพูดเร็ว				

“คุณเพ็ญ”	มีชื่อเต็มว่า	มารี อูร์สุลา เพ็ญ 

ลีสวรรค์	บิดาชื่อ	นายสมบัติ มารดาชื่อ แสงเดือน 

(แซล่ิม้) ลสีวรรค์	แมม่บีา้นเดิมอยูอ่่างทอง	พ่อบา้น

เดิมอยู่ที่ 	 อ.หนองแค	 จ.สระบุรี 	 พ่อแม่มีลูก 

4	 คน	คุณเพ็ญ	 เป็นลูกคนแรก	 เกิดเมื่อวันที่	 13	

พฤษภาคม	 ค.ศ.	 1943	 ปีนี้ 	 69	 แล้ว	 คนท่ี	 2	 

นางพูนศรี วิริยะเสถียร	 คนท่ี	 3	นายสมเจตน์  

ลีสวรรค์ ช่วยงานครอบครัว	 บิดามีบริษัทรับเหมา

ก่อสร้าง	คนที่	 4	นางสาววิระดา ลีสวรรค์ เป็นครู

สอนภาษาอังกฤษ	

	 ในครอบครัวมีคุณเพ็ญเพียงคนเดียวที่ได้

นับถือศาสนาคริสต์	เรียกว่า	“One Pen” 

	 คุณเพ็ญได้เล่าว่า	“เรียนชั้นประถม	1-4	ที่

โรงเรียนผดุงดรุณี	 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์	สีลม	ถนนประมวญ	ระดับมัธยมศึกษา	

1-6	ที่โรงเรียนวาสุเทวี	ตรอกจันทน์	ค.ศ.	 1954-

1960	แมร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์	คณะอุร์สุลิน	

เป็นผู้บริหาร	ปีน้ีท่านจะฉลองอายุครบ	100	ปี”

	 เนื่องจากครอบครัวยากจนมากเวลานั้น	

พ่อแม่ต้องยุ่งกับการงาน	 บิดาขนหินจากสระบุรี 

มาขายท่ีกรุงเทพฯ	ค่อยๆ	ดีขึ้นเรื่อยๆ	ท่านจึงให้มา

เป็นนักเรียนประจำา	และเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักกับ

ชวีตินักบวชครสิตัง	“แมรบุ์ญประจักษ์	ท่านเป็นคน

ใจดี	มีเมตตากับเพ็ญและครอบครัวของเรามาจนถึง

วันนี้”

	 คุณเพ็ญเล่าถึงความประทับใจว่า	 “รู้สึก

ประทับใจคนที่เป็นนักบวช ทำางานโดยไม่หวัง

ตอบแทน ไม่มีเงินเดือน มีแต่ความเป็นระเบียบ

วินัย ถือความนบนอบ เสียสละ ตอนทีเ่ปน็นกัเรยีน

ประจำา ได้รับการดูแลจากมาแมร์ทุกท่านเป็น 

อย่างดี ท่านใจดีมาก  เวลาเข้านอน ท่านก็มาดูแล

ความเรียบร้อยก่อนแล้วถึงไปนอน รู้สึกอบอุ่นเหมือน 

คุณพิ ภพ  คุณ เพ็ญ 
พิ ช เ ย น ท ร โ ย ธิ น

ชีวิตธรรมดาๆ ที่ไม่ธรรมดา
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อยู่บ้าน ทำาให้เร่ิมรู้สึกอยาก

นับถือศาสนาคริสต์ เช่น

ท่านบ้าง อยากปฏิบัติได้

อย่างท่าน จนนึกอยาก

บวช”

 ตอนนั้นคุณเพ็ญเป็น

พลมารีย์ด้วย	 แม้ยังไม่ได้

เป็นคริสตัง	เพราะบิดายัง

ไม่อนุญาต

 ต่อมาได้เรียนท่ีโรงเรียน

สหพาณิชย์ท่ีศาลาแดง 

ใช้ภาษาอังกฤษตลอด	 

ม า ส เ ต อ ร์ ม า นิ ต ย์   

บุญค้ันผล	 เจ้าของเรียน	 

1	ปี	ท่านกวดขันเคร่งมาก

อยากให้เ ด็ก เ ก่งภาษา

อังกฤษ	คนไหนพูดภาษาไทยในโรงเรียนปรับคำาละ	 

5	บาท	แต่เป็นคนใจดี	ชอบคุยสนุกกับพวกเรา

	ปีต่อมาบิดาส่งให้ไปเรียนต่อท่ี	ออสเตรเลีย	

ระดับอนุปริญญา	ภาษาและบัญชี	ค.ศ.	1962		เพราะ

ธุรกิจของครอบครัว	บางครั้ง

ตอ้งใช้ภาษาองักฤษตดิตอ่กบั

ต่างประเทศ	ไปจ้างคนอื่นเขา	

บางทีไม่ค่อยรู้เร่ือง	 ท่านจึง

อยากให้ลูกสาวไปเรียนเพ่ือ 

มาช่วยครอบครัว

ขึ้น เครื่ องบิน เป็น

ครัง้แรก	เมาเครือ่งบนิอาเจยีน

ออกมาเปื้อนเสื้อผ้าหมด	 เข็ด

เลย	 อาจจะเพราะเคร่ืองเทศ

แขกแรงมาก	 เราไม่เคย	 เรียน

ได้เพียง	1	ปี	เมื่อกลับมาภาษา

อังกฤษยังไม่ค่อยดี	แมร์มารี นอแอล	ได้แนะนำาว่า	

น่าจะไปเรียนต่อท่ีอังกฤษเพ่ือจะได้กว้างข้ึน	และ

ภาษาจะได้ดีข้ึนด้วย	จึงได้ไปเรียนต่อท่ีอังกฤษ	ท่ีควีน	

เซเกรตารี	(Queen Secretary College)	ค.ศ.	1965

	 ปิดเทอมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนๆ	

หลายประเทศ	สวิส	บรัสเซล	โรม	ปารีส	อัมสเตอร์ดัม	

เยอรมนี	และรู้สึกประทับใจสมเด็จพระสันตะปาปา

เปาโล ที่ 6	 เมื่อได้ไปที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์	 

ซึ่งใหญ่โตมาก

	 เมือ่เรียนจบแล้วกลับมาเมอืงไทย	มหีลาย

บริษทัอยากใหไ้ปทำางาน	แตท่างบ้านอยากใหช่้วย

ธุรกิจของครอบครัว	 จึงทำางานอยู่กับครอบครัว	

ซ่ึงเป็นธรุกจิกอ่สรา้งช่ือบริษทัศลิาสมบตั	ิเป็นรปู

ห้างหุ้นส่วนจำากัดรับเหมาก่อสร้าง	 เป็นบริษัท 

รับช่วง	 (Sub Contract)	 ก่อสร้างถนน	 เขื่อน	

สนามบิน	เคยมีรถบรรทุกสิบล้อกว่าร้อยคัน

 เป็นคาทอลิก ฝันที่เป็นจริง

เม่ืออายุได้	20	ปี	บรรลุนิติภาวะแล้ว	เวลาน้ัน

อยู่ท่ีอังกฤษ	ได้เขียนจดหมายมาขออนุญาตบิดา	ขอ

สิ่งที่เป็นความ
ประทับใจและ
ภาคภูมิใจพิเศษคือ   
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  
พระราชทาน
น้ำ สังข์สมรส 
ณ สวนจิตรลดา

คุณพ่อร็อค วิศิษฎ์ หริพงศ์ เป็นประธาน แต่งงาน ธเนส ลูกชาย 

ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา วันที่ 19 มกราคม 2541
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เปล่ียนศาสนาเป็นคริสตัง (คาทอลิก) และรับ 

ศีลล้างบาปด้วย ท่านไม่ได้ตอบจดหมายอะไร  

แต่มาทราบภายหลังว่า “ท่านไม่ได้ว่าอย่างไร 

เพราะถือว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี”

ขณะอยู่ที่อังกฤษ ได้พักอยู่กับครอบครัว

นายโทมัส เป็นแลนด์ ลอร์ด (Land Lord) ได้มี

โอกาสรู้จักกับครูสอนภาษาอังกฤษคนหน่ึงเก่ง 

มากๆ ท่ีโรงเรียนของคณะอุร์สุลิน เขาสอนการออก

เสียงพูดสำาหรับนักแสดง (Teacher Actor) ด้วย ชื่อ

เอลซิาเบธ เปอร์ซี (Mrs. Elizabeth Pursey) ไดเ้ปน็

คนชว่ยแนะนำาเรือ่งตา่งๆ ให ้และไดข้อใหเ้ขาเปน็

แมท่นูหวัใหด้ว้ย  เขาชว่ยตดิตอ่วดั เซนตม์ลิเดรด 

อบัเบย ์เปน็วดัคาทอลิก และคณุพอ่องคห์น่ึง ทา่น

ก็สอบถามความรู้ด้านศาสนากับเพ็ญนิดหน่อย 

ท่านเห็นเราตอบได้ และครอบครัวคุณโทมัสซ่ึง

สนิทกับคุณพอ่เจ้าอาวาสเปน็ผู้รับรองให้ คุณพ่อจึง

ได้ล้างบาปให้ เม่ือค.ศ. 1964 ก่อนกลับมาประเทศ 

ไทย ครอบครัวเขาเคยมาเย่ียมเราท่ีเมืองไทยด้วย

คุณเพ็ญ ได้เล่าให้ฟังว่า “วันนั้นเพ็ญรู้สึก

ดีใจที่สุดและตื่นเต้นมาก เพราะอยากจะเป็น

คริสตงั อยากรบัศลีล้างบาปมานานแล้ว  ตอ้งการ

เป็นลูกของพระ ใกล้ชิดพระ โดยได้รับศีลมหาสนิท 

ศีลกำาลังด้วย ก่อนหน้านี้ เพ็ญก็ปฏิบัติตัวเหมือน

คนคริสตังมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี จนได้รับศีล 

ในวันนั้น”

เน่ืองจากตามคำาสอนของคาทอลิกมีกฎว่า 

การแต่งงานต้องเป็นการแต่งงานมีสามีภรรยาคนเดียว 

ซ่ึงถือว่าเป็นหลักสำาคัญในการ

สร้างครอบครัวท่ีม่ันคงของ

สังคม เวลาน้ันเราอยู่ในวัยสาว  

ก็สวดขอแม่พระเสมอ 

“ขอให้ได้สามีที่เป็น

คาทอลิก” 

  ส่วนสุภาพบุรุษท่ีเป็น

สามี ผู้ค่อนข้างจะพูดน้อย แต่

ประวัติ “ครอบครัวพิชเยนทร-

โยธิน” ยาวนานน่ายกย่อง

คุณพิภพ พิชเยนทร-

โยธิน ชื่อนักบุญ จอห์น มารี 

หลุยส์ บุรุษผู้ชอบฟัง มากกว่า

พูด เอาเวลาคิดไตร่ตรองมากข้ึน 

ครอบครัวเป็นคริสตังท่ีศรัทธา 

รุ่นบิดานี่เอง บิดาชื่อโยเซฟ  

เอนทรี และแม่ มอนิกา แสง-

เดือน พิชเยนทรโยธิน คุณปู่

ชื่อ อุ่ม อินทรโยธิน เร่ิมรับ

ราชการสมัยรัชกาลท่ี 5 ต่อมาไดร้บัยศและตำาแหนง่

เปน็ราชองครกัษใ์นรชักาลที ่6 ไดร้บัตำาแหนง่เปน็ 

“เจา้พระยาพชิเยนทรโยธนิ” ตอ่มาไดเ้ป็นผู้สำาเร็จ

ราชการในรัชกาลท่ี 8 ถึงแก่อสัญกรรม เมื่ออายุ 

71 ปี พ.ศ. 2485/ ค.ศ. 1942 คุณย่าช่ือ คุณหญิงสงัด 

วันนั้นเพ็ญ

รู้สึกดีใจที่สุด

และตื่นเต้นมาก 

เพราะอยากจะ

เป็นคริสตัง 

อยากรับศีล

ล้างบาป

มานานแล้ว  

ต้องการเป็น

ลูกของพระ 
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มีลูกทั้งหมด 12 คน บิดาคุณพิภพเป็นคนที่ 3 ชื่อ 

เอนทรี พิชเยนทรโยธิน ท่านเป็นอดีตเอกอัคร 

ราชทูตไทยประจำาประเทศลาว เป็นศิษย์เก่าโรงเรียน

เซนต์คาเบรียล สามเสน เลขประจำาตัวเลขที่ 2 

เรียนช้ันประถมและมัธยมศึกษา ได้เป็นศิษย์เก่า 

ดีเด่นด้วย     

คุณเอนทรี พิชเยนทรโยธิน แต่งงานกับ 

คุณแสงเดือน ปันยารชุน เป็นพี่น้องกับพระยา

ปรีชานุสาสน์ บิดาของคุณอานันท์ ปันยารชุน

อดตีนายกรฐัมนตรี คณุพภิพเรยีกทา่นวา่ “คณุตา” 

คุณพิภพ เกิดวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1947 

เป็นคนสุดท้องในจำานวน 6 คน  เป็นชาย 3 คน หญิง 

3 คน ลกูคนโตเปน็ผูห้ญงิ เปน็ศาสตราจารย ์สงัวร 

เคยเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรม 

(บ้านเณรใหญ่) คนที่ 2 คุณศิลปชัย รับราชการอยู่

กรมไปรษณีย์โทรเลข คนที่ 3 คุณชวาลา เคยเป็น

คุณครูสอนอยู่โรงเรียนวาสุเทวีอยู่ 2-3 ปี เมื่อ

แต่งงานแล้วทำาธุรกิจสายการบินเนปาล กับสามี

แผนก สินค้า (cargo) และด้านบริการลูกค้า คนท่ี 4 

คุณสุชาดา เคยเป็นคุณครูสอนท่ี โรงเรียนนานาชาติ

บางกอกพัฒนา คนที่ 5 คุณสุทธิชัย ทำางานด้าน

โฮเต็ล จบจากสตราส์บูร์ก (Strasbourg) ประเทศ

ฝรั่งเศส เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายโภชนาการ โรงแรม

แมนดาริน, โรงแรมเอราวัณ ซึ่งเสียชีวิตแล้วด้วย

อาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1995  

ด.ช.พิภพ อายุ 4 ขวบ บิดามารดาย้ายไปอยู่

ท่ีฝร่ังเศส เรียนท่ีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ เดอ  

คอนซากา ชั้น ป.1-3 ที่โรงเรียนลาตุร์แนล (LA 

TOURNELLE) ท่ีเมอืงเซปเตย ( Septeuil)  ป. 4-5 

ท่ีโรงเรียนดู เมส์นิล (E’COLE DU MESNIL) 

เมอืงดรอืซ ์(Dreux) จากนัน้กไ็ปเรยีนภาษาองักฤษ

ที่ประเทศอังกฤษ ที่ เมือง เวสต์ เกตออนซี  

(Westgate-on-sea) ไม่มีเงินเท่าไร อาศัยทางคุณแม่

มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำารวยกว่า ทำาให้มี

ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย ได้พบปะผู้คน

และวัฒนธรรมท่ีต่างกัน ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิต 

แต่ละประเทศเป็นห้องเรียน

บดิาของคณุพภิพ เรยีนจบปรญิญาโทจาก

ฝรั่งเศส ที่เมืองลิล (Lille) แล้วรับราชการอยู่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 2 ปี แต่ต้องการให้ลูกๆ 

เรยีนเมอืงนอก จงึยา้ยไปอยูก่ระทรวงตา่งประเทศ 

และไดเ้ป็นเป็นเลขาทูต  เลขาตรี 4 ปีท่ีปารีส เลขา

โทอยู่ 2 ปี เลขาเอก 3 ปี กลับมาอยู่เมืองไทย 3 ปี 

เป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ 3 ปี ย้ายไปอยู่ที่มอสโก 

3 ปี ดำารงตำาแหน่งเลขาเอก และอุปทูตอยู่ 5-6 ปี 

แล้วย้ายไปเป็น “เอกอัคราชทูตประเทศไทยประจำา

ประเทศลาว 4 ปี พ.ศ. 2512-16 จนเกษียณอายุ

ราชการ

ครอบครัวคุณเอนทรี และแสงเดือน  

(ปันยารชุน) พิชเยนทรโยธิน ได้เปลี่ยนศาสนามา

นบัถอืคาทอลกิทัง้ครอบครวัทีป่ารสี รวมทัง้ลกูๆ 

ทุกคน และท่านศรัทธามาก ไปวัดเกือบทุกวัน 

และพาลูกๆ ไปด้วย 

ครอบครัวพ่อแม่ทูนหัว ของคุณพิภพ 

จากฝรั่งเศส มาเยี่ยมประเทศไทย
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คุณพิภพเล่าว่า “สมัยนั้นผมเป็นเด็ก 

ช่วยมิสซา ต้องตอบรับกับคุณพ่อที่ถวายมิสซา

เป็นภาษาละติน” 

เวลานัน้บดิาคณุพภิพ เปน็ผูด้แูลนกัเรยีน

ไทยในต่างประเทศ ครอบครัวของเขาก็ได้เปลี่ยน

มาถอืคาทอลกิทัง้ครอบครวั และเปน็ครอบครวัที่

ศรัทธามาก ไปวัดทุกวัน และพาครอบครัวไปวัด

หลายแห่ง เช่นวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์  

วัดแม่พระมหาชัย ที่วัดนี้ บิดามารดาของนักบุญ

เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ก็ได้พาลูกๆ มาที่วัดนี้

และถวายตัวและครอบครัวแด่แม่พระ 

ครอบครัวพิชเยนทรโยธิน ก็ได้พาลูกมา

ที่วัดนี้บ่อยๆ และได้ถวายตัวลูกแด่แม่พระ และ

ขอแม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ลูกๆ ด้วย 

  เริ่มชีวิตครอบครัว

 จดุเริม่ตน้รูจ้กักนัวา่ เมือ่ไปเรยีนทีอ่งักฤษ

และพักกับครอบครัวคุณโทมัส ได้มีโอกาสรู้จัก

คุณพิภพ เพราะเขาได้มาเรียนภาษาอังกฤษที่น่ี 

หลังจากนั้นก็ได้ติดต่อเรียนรู้จักนิสัยใจคอกัน

กลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้เขียนจดหมาย

ตดิต่อกนั และครอบครวัของเขาทีย่งัอยูท่ีฝ่รัง่เศส

อยู่  เมื่อคุณเพ็ญอายุได้ 21 ปี ได้ทำาพิธีหมั้น และ

หลังจากน้ันอีก 3 ปี ถึงได้ทำาพิธีแต่งงาน ช่วงน้ันบดิา

คุณพิภพ เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศ

ลาว 

พิธีทางศาสนากระทำาที่วัดพระมหาไถ่  

ทำาแบบเรยีบง่าย มเีพยีงสมาชกิในครอบครวั และ

ญาติไม่กี่คน คุณพ่อไมเออร์ เป็นประธาน วันที่ 9  

มกราคม ค.ศ. 1970/พ.ศ. 2513  

สิ่งที่เป็นความประทับใจและภาคภูมิใจ

พิเศษคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

พระราชทานน้ำาสังข์สมรส ณ สวนจิตรลดา นับเป็น

พระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเราท้ังสอง

อย่างย่ิง หลังจากน้ันก็ไปกินเล้ียงกันท่ีบ้านครอบครัว

คุณพิภพที่สุขุมวิท

คุณพิภพ และคุณเพ็ญ มีลูก 2 คน ลูกชาย

คนโตชือ่จอหน์ แอนด ์ปเีตอร ์ธเนส ( John&Peter) 

เป็นนกัเรียน ร.ร. กรงุเทพคริสเตยีน จบครศุาสตร์

วิศว ปริญญาโท เขามีลูก 2 คน ลูกสาวคนที่ 2 ชื่อ  

มารีอามักดาเลนา นันทนา เป็นนักเรียน ร.ร.มาแตร์ 

เดอวีทิยาลยั จบนติศิาสตรบัณฑติ จาก จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และจบเนตบัิณฑติ และตอ่กฎหมาย 

ท่ีสหรัฐอเมริกา เขามีลูก 2 คน หลานรับศีลล้างบาป

เป็นคาทอลิกที่วัดอัสสัมชัญทุกคน

คุณพิภพมีพี่สาวคนโตเคยเป็นนักบวช 

ชื่อ ซิสเตอร์แมรี อันเยลา สังวร พิชเยนทรโยธิน 

(Sr. Mary Angela) อยู่ท่ีเมืองเวสต์เกต ออน ซี 2 ปี 

ตอนเป็นนวกชน (Novice) แล้วย้ายไปอยู่ที่เมือง

วิมเบอร์เดน (Wimberdon) 3 ปี ส่วนใหญ่สอนเรียน 

แล้วย้ายกลับประเทศไทย อยู่ท่ี ร.ร.มาแตร์เดอี

วิทยาลัย 3 ปี รวมชีวิตนักบวช 10 ปี แต่เน่ืองจาก

สุขภาพไมด่ ีจงึขอลาออกหลังจากรักษาสุขภาพดี

ขึน้ไดเ้ปน็อาจารยส์อนภาษาองักฤษทีจ่ฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จนเกษียณอายุ รวมท้ังสอนท่ีบ้านเณร

ยอแซฟอปุถมัภ ์วทิยาลยัแสงธรรม สามพรานดว้ย 

และได้ตำาแหน่งทางวิชาการเป็น “ศาสตราจารย์”  ด้วย

เมื่อเรียนจบก็กลับมาเมืองไทย มีบริษัท

ฝรั่งหลายบริษัทต้องการตัว ให้เงินเดือนสูงมาก 

แต่คุณพ่อสมบัติต้องการให้ช่วยงานบริษัทของ

คุณพ่อช่ือบริษัทศิลาสมบัติ  จึงต้องกลับมา 

ช่วยงานด้านการเงิน ติดต่อธนาคารและคุมบัญชี    

เ ม่ือแต่งงานกับคุณพิภพแล้วจึงเปิด
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คุณพิภพ ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ยัง

ต้องมีขวดนมติดตัวไป ทำาให้พูดได้หลายภาษา 

เช่น ฝร่ังเศส อังกฤษ รัสเซีย แต่กลับเป็นคน 

พูดน้อย

แตก่อ่นเวลาเชา้  คณุพภิพจะขบัรถเปอโย

คนัเกา่ไปวดั มคีณุเพญ็นัง่ไปพรอ้มกนั แตป่นีี ้ตอ้ง

ใช้แท็กซีป่ระจำา เพราะสายตายไมค่่อยดแีลว้  เวลา

ประมาณตีห้าคร่ึงท้ังสองจะน่ังอยู่ในวัด สวดภาวนา

เงียบเพื่อรอเวลามิสซาหกโมง 

คุณเพ็ญ พูดถึงคุณพิภพว่า “เขาเป็นคน

พูดนอ้ย พูดเรือ่งท่ีมเีหต ุมผีล แตล่ะคำาตอ้งคิดแล้ว

คิดอีก กล่ันกรอง แต่ละคำาต้องเช่ือถือได้ ไม่เหมือน

เพ็ญ น้ำาท่วมทุ่ง” 

ทีส่ดุผมไดพ้บคำาตอบวา่ ทำาไมคณุเพญ็ถงึ

เปน็คนพดูเรว็ เมือ่เหน็ใบวฒุบิตัริบัรองการศกึษา 

ว่า เป็นคนที่จดชวเลข (shorthand) 120 ต่อนาที 

และพิมพ์ดีด นาทีละ 50 คำา! 

คุณเพ็ญย้ำากับ “อุดมสาร” อีกว่า 

“ตอนทีล่า้งบาป ดใีจมากๆ เพราะรอเวลา

มานานมาก!”

โรงงานทำาอฐิบลอ็ก เปน็เจา้แรกๆ ในประเทศไทย 

รบัสง่วสัดกุอ่สรา้ง รบัเหมากบับรษิทัญีปุ่น่หลาย

บริษัท รับเหมาร่วมก่อสร้างทางด่วนจากธนบุรี

ปากท่อ-สาธุประดิษฐ์ เป็นต้น

คุณพิภพ ได้เคยทำาธุรกิจ ไก่แช่แข็ง และ

ไขไ่ก ่จากฟารม์ บ.ีแอล.เทรดิง้ (B.L.Trading) แถว

ราษฎร์บูรณะ มีช่ือเสียงมาก ส่งโรงแรมใหญ่เกือบ

ทุกโรงแรมในกรุงเทพฯ เพราะพ่ีชายคุณพิภพ เป็น 

ผู้จัดการโรงแรม พูดภาษาฝร่ังเศส เก่ง รู้จักกุ๊ก 

ทุกโรงแรม การค้าจึงเจริญรุ่งเรืองมาก 

B มาจาก Bijayendrayodin พิชเยนทร-

โยธิน,

 L ย่อมาจาก Leesawan ลีสวรรค์

 ตอ่มาคณุแมข่องคณุพภิพปว่ยหนกั และ

คุณแม่ขอร้องให้เลิกฆ่าไก่ ได้ทำาโรงงานทำาอิฐบล็อก 

เริ่มทำาเป็นเจ้าแรกๆ ภายหลังมีโรงงานอิฐบล็อก

เล็กใหญ่ เพ่ิมเป็นจำานวนมาก แข่งกันลดราคา  

จึงไม่มีกำาไร เลยเปล่ียนมาทำาอสังหาริมทรัพย์  

ทำาบ้านเช่า ตึกแถวให้เช่า ตรงข้ามธนาคารกสิกร

ไทย สำานักงานใหญ่  และทำามาจนถึงปัจจุบัน

ลูกสาวจบ นิติศาสตรบัณฑิต ถ่ายภาพกับซิสเตอร์ อาจารย์ ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ
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       เทเรซา รัตนา (เจริญสุข) โลหชลิตานนท์
       ค รู ตั ว จ ริ ง  เ เ ล ะ นั ก ร้ อ ง เ สี ย ง ดี
 ผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่ พูดจาคล่องแคล่ว ในแวดวงการศึกษาและวัดวาอารามมักจะคุ้นหน้าคุ้นตาดี ครูเทเรซา 
รัตนา (เจริญสุข) โลหชลิตานนท์ ลูกวัดซางตาครู้ส (กุฎีจีน) แต่งงานกับคุณเคลเมนต์ กมล โลหชลิตานนท์ มีลูก 5 คน
 ลกูๆ ส่วนใหญเ่รยีนจบปรญิญาตรแีละโท ทำางานดา้นธรุกจิ การตลาด เปน็สว่นใหญ ่ลกูสาวคนโต เกง่กฬีา
หมากฮอส ได้แชมป์ประเทศไทย เป็นตัวแทนนักศึกษาไทย ไปแข่งระดับมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ด้วย 
 บดิาชือ่นายจรญู มารดาชือ่นางนงเยาว ์เจรญิสขุ มพีีน่อ้ง 8 คน  พีช่ายใหญ ่อาจารยบ์ำารงุ เจรญิสขุ ไดส้รา้ง
โรงเรียนแสงอรุณ เนื่องจากเป็นน้องสาวคนเล็กสุด เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยครูสวนดุสิตมาใหม่ๆ พี่ชายก็ให้ช่วย
ทำางานทุกอย่างท่ีโรงเรียน เป็นครูสอนเรียนอยู่ในแวดวงการศึกษามาเร่ือย ค.ศ. 2014 โรงเรียนใกล้จะครบ 60 ปีแล้ว  
มีนักเรียน 1,500 คน ครู 90 คน
 ทุกวันนี้คนที่ทำางานโรงเรียนทราบดี โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนฆราวาส ถ้าใจไม่รักเด็กๆ ไม่รักการศึกษา
อยู่ลำาบาก มีโรงเรียนหลายๆ แห่งปิดไปทีละโรงเรียน และเลิกกิจการ ไปทำาธุรกิจอื่นดีกว่า การที่แสงอรุณอยู่มาได้
ขนาดนี้ ต้องถือว่าไม่ธรรมดา
 โรงเรียนแสงอรุณ ล้อมรอบด้วยโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาของวัด และโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อายุกว่า 100 ปี และยังมีโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายแห่งในบริเวณใกล้ๆ กัน  

การที่ผู้ปกครองเอาลูกมาเรียนกับเรา เขามักจะบอกว่า “เราดูแลเอาใจใส่เด็กดี เด็กทำาอะไรเรียบร้อย  
เด็กเรียนแล้วรู้สึกเขามีความสุขดี และศิษย์เก่าหลายๆ คน จบไปแล้วเรียนต่อเป็นหมอกัน หลายคนกลับมาเยี่ยม
โรงเรียนเราบ่อยๆ”
 ในโรงเรยีนมเีดก็ทัง้ครสิต ์พทุธ มสุลมิ เวลาจดัพธิตีา่งๆ เรากพ็ยายามทำาและสอนดา้นศาสนสมัพนัธพ์รอ้ม
กันไปด้วย ศาสนพิธีต่างๆ จะพยายามเตรียมให้ดี  เราเป็นคริสต์ก็พยายามทำา เช่น โอกาสฉลองแม่พระ เทศกาลต่างๆ 
ส่วนของศาสนาอื่นเราก็นิมนต์พระมาหรือให้เด็กไปร่วมพิธีในวัดของเขา 
 โดยส่วนตัวเวลาน้ี กำาลังศึกษาวิชาพลังจักรวาล เรียนแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้กับวิธีการของศาสนาเรา เวลาสวด 
หรือให้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราก็คิดถึงและสวดแบบของเรา และเมื่อมีคนมาปรึกษา ก็แนะนำาเขาในฐานะที่เราอายุ
มากและในโรงเรียนก็ดูแลท่ัวไป กลายเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหา ก็มาปรึกษากับครูด้วย
 “การศึกษาสมัยน้ี กับสมัยก่อน สังเกตว่าวันนี้เด็กเรียนมาก แต่ไม่รู้จริง รู้ด้านเทคโนโลยี เร็วมากๆ แต่ 
ความลึกของวิชาที่เรียนไม่ค่อยมีและมีกิจกรรมมาก”
 เมื่อเด็กทำาผิด เราจะเชิญพ่อแม่ไปรับรู้ เรื่องราว และขออนุญาตตี เพื่อให้เด็กได้สำานึกและจดจำา เมื่อทำาผิด
ต้องได้รับโทษ พ่อแม่ทุกคนต่างอนุญาต และครูจะตีต่อหน้าผู้ปกครองด้วย เพื่อให้เห็นจะได้ไม่มีเรื่องตามมา เรื่องนี้
ทำาให้เด็กๆ ระมัดระวังตัว และทำาตัวเรียบร้อย
 ส่ิงท่ีภาคภูมิใจแม้จะผ่านมา 40 ปี แต่ยังรู้สึกเหมือนเพ่ิงผ่านไปน้ีเอง สมัยท่ีเรียนท่ีสวนดุสิตปีท่ี 1 อายุ 17 ปี  
ได้มีโอกาสร้องเพลง “Somewhere somehow” ซ่ึงในหลวงทรงนิพนธ์ข้ึนมาใหม่ๆ ให้สมาคมนักเรียนเก่าอเมริกัน และ
อาจารย์ท่ีสอนอยู่ก็ได้เล่าให้ฟังว่า ยังไม่มีคนร้องเลย กำาลังหาพวกนักศึกษาท่ีเสียงดีๆ ร้องบันทึกเทปหลายคน และส่งไป
ถวายให้พระองค์ทรงเลือก พระองค์ได้ทรงฟังแล้ว เลือกเสียงที่นักศึกษารัตนาเป็นผู้ร้อง และเขาก็เลือกให้เป็นคน
แสดงในละครเพลงในวันงาน ที่จัดขึ้นท่ีสวนอัมพร พระองค์ได้เสด็จฯ ไปร่วมงานด้วย เม่ือร้องเพลงเสร็จได้มีโอกาส
เข้าไปกราบพระองค์ เพราะพระองค์ยังไม่เคยเห็นหน้าคนร้องเลย เป็นความประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต
 ผมเพ่ิงถึงบางอ้อ เพราะถ้าวงการไหน ต้องการนักร้อง จะมีเสียงเรียกร้องให้ครูรัตนา อยู่ด้วยเสมอ และร้องได้ 
ไพเราะมาก
 เรื่องราวชีวิตครูรัตนา โลหชลิตานนท์ ยังมีอีกมากมายที่น่าสนใจ และปกติเวลาไปไหนมาไหน รวมทั้งไป
แสวงบุญต่างประเทศและในประเทศ จะพบคุณกมล สามีไปด้วยกันเสมอ เป็นสามีภรรยาท่ีน่ารัก เป็นแบบอย่างให้กับ
ลูกๆ ได้อย่างดี 

เ เสง เรืองๆ
กอง บ.ก.
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เยาวชนของเรา

มาพบกันอีกครั้งกับ “เยาวชนของเรา” และในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่

ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับ “เยาวชน”...เพราะเราเชื่อว่า เยาวชนคือ ขุมทรัพย์

แห่งกำาลัง ความศรัทธา ความสดใส และความมีชีวิตชีวา เยาวชน ยังเป็นผู้ร่วม 

พันธกิจในการประกาศและแบ่งปันข่าวดีของพระเยซูเจ้าอีกด้วย

คร้ังน้ี ขอแนะนำาให้จักกับ แอนมารี อัสซุมตา เขมวิกา อุทัยพัฒน์ อายุ 19 ปี 

เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ กำาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ และได้รับมอบหมายทำาหน้าท่ีก่อบทเพลง อ่านบทอ่าน  

ในพิธีกรรม ช่วยงานและกิจกรรมของวัดด้วย

นอ้งเขมวกิา ไดแ้บง่ปนัถงึประสบการณช์วีติเยาวชนวา่ เคยไปคา่ยเยาวชน 

ที่ซ่งแย้ จ.ยโสธร และค่ายเยาวชนที่ จ.สกลนคร แล้วยังมีค่ายในเขตสังฆมณฑล

นครสวรรค์ เป็นค่ายที่ต้องขึ้นดอยจัดกิจกรรมให้น้องๆ ที่แม่สอด สำาหรับค่ายที่

ให้คุณค่ามากที่สุดก็เป็นค่ายที่ขึ้นดอยที่แม่สอด

สิง่ทีน่ำาไปปรบัใชค้อื การทีเ่ราไดไ้ปขึน้ดอยทำาให้เราเห็นความยากลำาบาก

ของเด็กๆ ที่อยู่บนดอย เขามีชีวิตที่แตกต่างจากเรามากทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร

การกิน เราอยู่ในเมืองมีน้ำาไฟพร้อมใช้ แต่พวกเขาอยู่บนดอย บางบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ 

แต่พวกเขาก็อยู่กันได้ เป็นชีวิตแบบพอเพียง 

ตอนที่ได้ไปอยู่บนดอยหนูรู้สึกว่าตัวเองต้องอดทนมากๆ เพราะมัน 

ไม่เหมือนบ้านเรา เราเคยอยู่แบบสบายมาก่อน ทำาให้ได้ฝึกความอดทน ฝึกการ

ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น อยู่ในสังคมที่แตกต่างกันออกไป ปรับตัวให้เข้ากับ

คุณเขมวิกา 
อุทัยพัฒน์
เยาวชนคนของวัด

ศิษย์พระคริสต์
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เพื่อนๆ พ่ีๆ ตอนแรกๆ ก็ยากหน่อย แต่นานๆ ไปเราก็อยู่ได้ เพราะคนบนดอย 

มีอัธยาศัยดี จริงใจ เรียบง่าย แล้วเขาก็ต้อนรับพวกหนูอย่างดีค่ะ 

ไปบนดอยก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่แบบพอเพียง กินผักที่ปลูกเอง มีชีวิต

เรียบง่าย ไม่มีร้านอาหารเขาก็อยู่ได้แบบมีความสุข กินส่ิงท่ีมี ทำาให้หนูรู้ว่าความสุข

ไม่ได้อยู่ที่เราอยู่อย่างสุขสบาย มีเครื่องอำานวยความสะดวกครบครัน แต่อยู่ที่การ

ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุข อยู่กับครอบครัว พอเพียง เรียบง่าย ไม่ต้อง

ขวนขวายอะไรมากมายให้มันเข้ามาทำาให้ชีวิตเราวุ่นวาย และสิ่งที่หนูได้กลับมา

อกีคอื ความศรทัธาในพระ ทีน่ัน่ มวีดัเปน็ศนูยร์วมจติใจของคนในหมูบ่า้น มงีาน

อะไรเขาก็จะมาช่วยกัน ถึงวัดจะเล็กแต่ความศรัทธาก็ไม่เล็กตามวัดเลย

น้องเขมวิกา ได้แสดงความคิดเห็นต่อเร่ือง “เยาวชนกับความเชื่อใน 

ยุคปจัจบุนั” วา่ “ในปจัจบุนัเยาวชนสว่นใหญห่นัมาสนใจเทคโนโลยแีละสือ่ตา่งๆ 

รอบตัวที่เน้นความสนุกทางด้านวัตถุสิ่งของ การแต่งกาย อาหาร มากกว่าที่จะ

เนน้ความเชือ่ความศรทัธาในศาสนา หรือกจิกรรมทีส่ง่เสรมิความรักความศรัทธา

ในพระเจ้า ทำาให้เยาวชนในปัจจุบันนี้ มีความเชื่อความศรัทธาในพระศาสนจักร

นอ้ยลงกวา่เมือ่กอ่น และอาจมสีาเหตมุาจากการขาดการส่งเสรมิความศรทัธาใน

ครอบครัว เนื่องมาจากพ่อแม่ในปัจจุบันไม่ได้เคร่งครัดเหมือนสมัยก่อนจึงทำาให้

ความเชื่อความศรัทธาของเยาวชนในปัจจุบันลดน้อยลง การท่ีจะให้เยาวชนมี

ความเชื่อที่มั่นคง ต้องอาศัยพื้นฐานมาจากความศรัทธาในครอบครัว ปลูกฝังให้

เยาวชนมคีวามเชือ่ทีม่ัน่คงตอ่พระศาสนจกัรและให้สามารถดำาเนนิชวีติอยูใ่นโลก

ของปัจจุบันที่มีสิ่งยั่วยุต่างๆ ได้มั่นคงและไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านั้น”

นอ้งเขมวกิา ไดฝ้ากขอ้คดิ - แบง่ปนักำาลงัใจใหพ้ีน่อ้งครสิตชนวา่ “ขอให้

พี่น้องคริสตชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ร้ือฟ้ืนความเช่ือให้มั่นคงในโอกาสปีแห่ง

ความเช่ือน้ี และขอให้พระวาจาของพระเจ้าได้นำาทางเราในการดำาเนินชีวิตของเรา

ให้สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างราบรื่น 

ไปได้ด้วยดี”

ทำ ให้หนูรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เราอยู่อย่างสุขสบาย 

มีเครื่องอำ นวยความสะดวกครบครัน แต่อยู่ที่ 

การใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุข อยู่กับครอบครัว 

พอเพียง เรียบง่าย
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ค ว ร รู้
ช า ว ค า ท อ ลิ กช า ว ค า ท อ ลิ กช า ว ค า ท อ ลิ ก

ค ว า ม รู้ ร อ บ ตั ว ที่ . . .

ความยุ่งยากของระบบปฏิทิน (ตอนที่ 1)
กีรติ บุญเจือ

*ความนำา

 เรารู้กันอยู่ว่าปฏิทินจันทรคติกำาหนดให้เดือนคู่มี 30 วัน และเดือนคี่มี 29 วัน รวม 2 เดือนมี 

59 วัน รวม 12 เดือนมี 354 วัน ขาดไปปีละ 11 วัน 3 ปีก็จะคลาดเคล่ือนไป 33 วัน เพราะฉะน้ันในราว 2-3 ปี 

ต้องมีเดือน 8 ซ้ำา 2 เสียครั้งหนึ่งเพื่อมิให้วันสงกรานต์และวันลอยกระทงคลาดเคลื่อนผิดฤดูกาลไป

 ปฏิทินสุริยคติแบ่งปีออกเป็น 365 วัน และ 12 เดือน ซึ่งก็ไม่ลงตัว จึงต้องให้เดือนกุมภาพันธ์

เป็นตัวแปร มี 28 วันบ้าง 29 วันบ้าง เพื่อมิให้หลงฤดูเช่นกัน ทำาไม

 เรากำาหนดให้ 1 เดือนมี 28-29-30-31 วัน แต่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา 29.53059 วัน 

หรือ 29 วันครึ่ง

 ทำาอย่างนี้ก็ไม่มีวันจะลงตัว แต่ก็ต้องหาทางให้ลงตัวให้จงได้ มิฉะน้ันการพิมพ์คาทอลิกทำา

ปฏิทินคาทอลิกออกมาไม่ได้ ก็จะเป็นเรื่อง

 ชนชาติโบราณท้ังหลายเร่ิมด้วยปฏิทินจันทรคติท้ังส้ิน เพราะสะดวกและง่าย เพียงแต่รู้วิธีชดเชย

ให้ปีหน่ึงมี 12 เดือนบ้าง 13 เดือนบ้างก็ไปรอดแล้ว

 ผู้ริเริ่มใช้ปฏิทินสุริยคติเป็นรายแรกของโลกเท่าที่รู้คือ กษัตริย์องค์แรกของกรุงโรมนามว่า  

โรมิวเลิส (Romulus ก.ค.ศ. 753-715) ผู้ก่อต้ังกรุงโรมเป็นราชอาณาจักรขึ้นในปีก่อน ค.ศ. 753

*ปฏิทินกรีก

 ตัง้แตส่มยัโฮเมอรห์รอืกอ่นนัน้ ชาวกรกีใช้ปฏทิินจนัทรคต ิคือ ให้เดอืนหนึง่ม ี29 และ 30 วนั

สลับกันไป ซึ่งขาดไปปีละ 11 วัน เมื่อเห็นว่าฤดูกาลคลาดเคล่ือนไปก็เพ่ิมเดือนท่ี 13 เสียทีหนึ่ง  

ซึ่งแต่ละนครรัฐจัดการเองโดยไม่มีการตกลงเกณฑ์กลางร่วมกัน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ. เป็นต้นมา

จึงได้มีการตกลงใช้เกณฑ์ร่วมกันว่า ทุก 8 ปีให้เพ่ิม 3 เดือนเพ่ือให้ฤดูกาลกลับมาสู่จุดเร่ิมต้น ปีท่ี 8 ทุกคร้ัง

ได้ชื่อว่า Octennial Year แปลว่าปีท่ี 8 เหมือนท่ีชาวยิวเรียกทุกปีท่ี 7 ของตนว่า Sabbatical Year

 มาถึงปี ก.ค.ศ. 433 เมททัน (Meton) นักดาราศาสตร์จึงพบว่า การใช้ระบบ 8 ปีเพ่ิม 3 เดือน ใช้ไป

นานๆ เข้าก็ทำาให้ฤดูกาลคลาดเคลื่อนไปมากขึ้นเร่ือยๆ เพราะคำานวณแล้วพบว่า 19 ปีจะเพ่ิมเกินไป  

1 เดือน ดังนั้นทุกปีที่ 19 ให้เรียกว่าปีทอง (Golden Year) คือเป็นปีท่ีฟรีจากการทดใดๆ ดังนั้นปีท่ี 
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ถึงระบบ 8 ถัดไปให้เพิ่มเพียง 2 เดือนแทน 3 เดือน หรือพูดได้อีกอย่างว่า เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

ได้ 19 รอบ ดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกได ้235 รอบ ไมใ่ช่ 236 รอบ จงึตอ้งหาวธิลีดเสยี 1 เดอืน ชาวเอเธนส์

ได้แกะสลักผังการโคจรดังกล่าวบนแผ่นทองคำาเก็บไว้ในวิหารเทวีอเธนา เพื่อเป็นเกียรติแด่นักปราชญ์ 

ยิ่งใหญ่ของตน ต่อมาในปี ก.ค.ศ. 130 ฮิพพาร์เคิส (Hipparchus) จึงได้พบว่าการคำานวณของเมททัน 

ท่ีพบว่าโลกโคจรรอบดวงอาทติยร์อบละ 365.25 รอบหรอืวนันัน้ยังคลาดเคล่ือนอยู่อกีนดิหนอ่ย เพราะ

ที่จริงควรเป็นรอบละ 365.242199 รอบหรือวัน

*ปฏิทินโรมัน

 เดมิใช้ปฏทินิจนัทรคตเิหมอืนชาตโิบราณอืน่ๆ กษตัริยโ์รมวิเลิส (Romulus ก.ค.ศ. 753 - 715) 

ปฐมกษัตริย์ผู้ก่อต้ังกรุงโรมและราชอาณาจักรโรมัน หลังจากได้ข้ึนครองราชย์ 15 ปี ได้กำาหนดช่ือเดือนให้ 

โดยนับเดือนมีนาคมเป็นเดือนต้นปี จบลงที่เดือน 10 คือ December (Decem แปลว่า 10) เหลือช่วงว่าง 

2 เดือนไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการ เพราะอากาศหนาว ไม่มีงานทำา เป็นเวลาพักผ่อน ต่อมากษัตริย์องค์ที่ 2 

นามว่า นิวเมอ เพิมพีเลียส (Numa Pompilius) ทรงตั้งชื่อ 2 เดือนพักผ่อนให้คือ เดือนมกราคม และ

เดือนกุมภาพันธ์ แต่ก็ยังเป็นปฏิทินจันทรคติอยู่ ปีหนึ่งจึงมีเพียง 354 วัน จึงต้องคอยเพิ่มเดือนที่ 13  

อยู่เป็นประจำาโดยไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน 

ในปี ก.ค.ศ. 46  จีวเลียส ซีซาร์ จอมทัพโรมัน ผู้มีอำานาจเต็มเห็นว่าถึงเวลาอันควรท่ีจะจัดการ

ให้เรียบร้อยเสียที ได้เชิญนักดาราศาสตร์เสอซี เจอนิส (Sosigenes) นักดาราศาสตร์จากอเล็กแซนเดรียม 

มาดำาเนินการ ซีซาร์จึงประกาศตามข้อเสอซี เจอนิส ให้กลางเดือนมีนาคมปี ก.ค.ศ. 46 เป็นวันท่ี 1 

มกราคม ก.ค.ศ. 45 นบัเปน็วนัขึน้ตน้ปใีหมแ่หง่ปฏทินิใหม ่ซึง่จะไดช้ือ่ตอ่มาวา่ปฏทินิจวีเลยีน (Julian 

Calendar) ตามชือ่ของจอมทพัจวีเลยีส ซซีาร ์โดยปรบัปฏทิินจนัทรคตเิดมิของชาวโรมนัมาเป็นปฏทิิน

สรุยิคต ิโดยใช้ช่ือเดอืนตามเดมิ คอื มกราคม-ธนัวาคม เดอืนหนึง่ใหม้ ี30 - 31 วนั ยกเวน้เดอืนกมุภาพนัธ์

ให้มี 28 วัน ปีหนึ่งจึงมี 265 วัน ซึ่งขาดไป ¼ หรือ 0.25 วัน ดังนั้น 4 ปี จึงให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน

เสีย 1 ครั้ง เพื่อป้องกันความคลาดเคล่ือนในระยะยาว ปฏิทินนี้ใช้ได้ราบรื่นต่อมาเป็นเวลาประมาณ 

1600 ปี จนถึงสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13  จึงพบว่าใช้ไม่ได้

*ปฏิทินเกรโกเรียน

 มาถึงปี ค.ศ. 1522 ระหว่างการประชุมสังคายนาแห่งเทรนท์ ได้มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า ปฏิทินจีวเลียน

ไดท้ำาใหฤ้ดูกาลคลาดเคล่ือนล้ำาหนา้ไปกวา่ 10 วนัแลว้ หากปลอ่ยไวเ้ชน่นีก้จ็ะล้ำาหนา้มากขึน้ไปเรือ่ยๆ 

ท่ีประชุมได้มอบหมายให้สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ท่ี 3 ดำาเนินการแก้ปัญหา แต่เร่ืองก็หายเงียบไป

จนถึงปี ค.ศ. 1572  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 ได้นักดาราศาสตร์จากคณะเยสุอิตนามว่า  

คริสโตเฟอร์ เคลเวียส (Christopher Clavius, SJ) ท่ีคำานวณพบว่าปฏิทินจีวเลียนยังคำานวณไม่ละเอียดพอ คือ

คำานวณว่าโลกโคจรรอบดวงอาทติย ์1 รอบใชเ้วลา 365.25 วนั แตก่ารคำานวณของเคลเวยีสพบวา่ จรงิๆ 

เป็น 365.2411 จึงเกินไปปีละ 0.0078 วัน ใช้กันมา 1600 ปี จึงเกินไปเป็นเวลาประมาณ 10 วันแล้ว ดังน้ัน

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 จึงประกาศให้วันพฤหัสที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1578 วันฉลองนักบุญ
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ฟรังซิสอัสซีซี แทนที่จะขึ้นวันที่ 5 ในวันต่อมา ก็ให้กระโดดข้ามไปเป็นวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม ฤดูกาล

ก็จะคืนสู่เวลาปกติตามแสงอาทิตย์

 ปัญหาที่ 2 ที่จะต้องจัดการก็คือ ทำาอย่างไรในอนาคตจะไม่คลาดเคลื่อนอีก นักดาราศาสตร์

เยสุอิตก็ต้องคำานวณดู ได้ข้อมูลต่อไปนี้

 1. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365,2422 วัน หรือ 365 วัน 5 ชั่วโมง 48  นาที 46 วินาที

 2. ปฏิทนิทีแ่บง่ปอีอกเปน็ 365 วนั กย็อ่มใหเ้ดอืนกมุภาพันธม์ ี28 วนัทุกปีโดยไมม่กีารยกเวน้ 

  ซึ่งก็จะขาดไปปีละประมาณ 6 ชั่วโมง ดังนั้นทุก 4 ปี จะขาดไป 1 วัน

 3. ปฏิทินจีวเลียนแก้ไขโดยให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน 4 ปีครั้ง คือ ทุกปี ค.ศ. ที่หารด้วย 

  เลข 4 ลงตัวให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน แต่ก็จะเกินไปปีละ 11 นาที คือ คิดเพิ่มเต็ม 6 

   ชั่วโมงแทน 5 ชั่วโมง 49 นาที ดังนั้น 100 ปีจะเกินไป 1100 นาที ซึ่งเท่ากับ 18 ชั่วโมง

 4. ปฏิทินเกรโกเรียนแก้ไขโดยให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน 4 ปีครั้ง คือ ทุก ค.ศ. ที่หารด้วย 

  เลข 4 ลงตัว ให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน แต่ถ้า ค.ศ. ใดลงท้ายด้วย “00” (เช่น ค.ศ. 1600, 

   1700, 1800, ...) แม้จะหารด้วยเลข 4 ลงตัว ก็ให้เดือนกุมภาพันธ์มีเพียง 28 วัน เพื่อลด 

  ส่วนเกิน 18 ชั่วโมงที่เกินไปทุกๆ 100 ปี แต่ก็ลดเกินไป 6 ช่ัวโมงทุกๆ 100 ปี เพราะลด 

   60 นาที แทน 49 นาที จึงต้องทดเพ่ิม 1 วัน ทุกๆ 400 ปี

 5. ปฏิทินเกรโกเรียนแก้ไขต่อไปโดยให้เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน ยกเว้นปี ค.ศ. ใดสองหลัก

หลังหารดว้ยเลข 4 ลงตัวให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ยกเว้นปี ค.ศ. ใดลงท้ายด้วย “00” ให้เดือนกุมภาพันธ์

มี 28 วันยกเว้นปี ค.ศ. ใดลงท้ายด้วย “00” แต่เลขสองหลักแรกหารด้วย 4 ลงตัวให้เดือนกุมภาพันธ์ 

มี 29 วัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ค.ศ. 1595 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 1596 เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

 ค.ศ. 1597 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 1598 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 1599 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 1600 เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว 

    และหน้าหลัก 100 หาร 4 ลงตัว

 ค.ศ. 1601 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 1602 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 1603 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 1604 เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

 ค.ศ. 1605 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน
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 ค.ศ. 1700 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

    แต่หน้าหลัก 100 หาร 4 ไม่ลงตัว

 ค.ศ. 1800 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

    หน้าหลัก 100 หาร 4 ไม่ลงตัว

 ค.ศ. 1900 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

    แต่หน้าหลัก 100 หาร 4 ไม่ลงตัว

 ค.ศ. 1999 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 2000 เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

    และหน้าหลัก 100 หาร 4 ลงตัว

 ค.ศ. 2001 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 2002 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 2003 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 2004 เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

 ค.ศ. 2008 เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

 ค.ศ. 2009 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 2010 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

 ค.ศ. 2012 เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน  เพราะ 2 หลักหลังหาร 4 ลงตัว

 ค.ศ. 2100 เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน  เพราะ 2 หลักหลังจะหาร 4 ลงตัว

    แต่หน้าหลัก 100 หาร 4 ไม่ลงตัว

ถามว่าลงตัวท่ีสุดแล้วหรือยัง ก็ต้องตอบว่ายัง เพราะทุกปียังเกินไป 14 วินาที (คือ เพ่ิม 

60 วินาที แทน 46 วินาที) ดังน้ัน 4 ปีจะเกินไป 1 นาที 240 ปีจะเกินไป 1 ช่ัวโมง และ 5760 ปี

และเกินไป 1 วัน ไว้รอถึงตอนน้ันก่อนค่อยประกาศลดเสีย 1 วัน โดยหาปีไหนท่ีเดือนกุมภาพันธ์

ควรมี 29 วันก็ให้ลดเหลือ 28 วัน ก็จะหมดปัญหา อีกนานมากยังไม่ต้องเป็นห่วง

 ถ้าคิดให้ละเอียดจริงๆ ก็มีปัญหาต่อไปอีก เพราะที่หักออก 1 วัน ใน 5760 ปีนั้นลด

เกินไป 4 วินาทีต่อ 4 ปี หรือลดเกินไปปีละ 1 วินาที  หรือ 60 ปีลดเกินไป 1 นาที หรือ 36000 

ปีลดเกินไป 1 ชั่วโมง หรือ 86400 ปีลดเกินไป 1 วัน เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ปฏิทินเกรโกเรียน 

ไปได้ 86400 ปีเมื่อใด ก็ต้องเพิ่มชดเชยให้ 1 วัน ณ ปีใดก็ได้ที่เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน ก็เพิ่ม

เป็น 29 วันเสียครั้งหนึ่งก็หมดเรื่อง

 ครับใครอยู่ถึงตอนน้ันก็ช่วยจำาไว้ด้วยก็แล้วกันครับ และเม่ือทำาตามท่ีแนะนำาไว้เช่นน้ี

แล้วก็อย่าลืมเร่ิมต้นนับ 1 ใหม่นะครับ เม่ือไรได้ 86400 ปีก็ช่วยเพ่ิม 1 วันอีกสักคร้ังหน่ึงด้วยครับ 

หวังว่าผู้รับผิดชอบทำาปฏิทินคาทอลิกจะไม่ลืมนะครับ   
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พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ 

ตรัสแก่เขาเหล่านั้น

“พระเจ้าทรงมอบอำานาจอาชญาสิทธิ์  

ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เราเพราะ

ฉะนัน้ทา่นทัง้หลายจงไปส่ังสอนนานาชาตใิห้มาเปน็

ศิษย์ของเรา ทำาพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม  

พระบดิา พระบตุร และพระจติ  จงสอนเขาใหป้ฏบิตัิ

ตามคำาสัง่ทกุข้อท่ีเราให้แกท่า่น แลว้จงรู้เถดิวา่ เราอยู่

กับท่านทุกวันตลอดไป ตราบจนสิ้นพิภพ”

 ในโอกาสท่ีบรรดาพระสังฆราชท่ัวโลก 

จะเริ่มประชุมสมัชชาสามัญในหัวข้อเรื่อง

	 “การประกาศข่าวดีแบบใหม่	เพ่ือการถ่ายทอด

ความเช่ือคริสตชน”	 ช่วงระหว่างวันท่ี	 7-28	 ตุลาคม	

2012	น้ี		และในขณะเดียวกัน	เป็นการเริ่มต้น	“ปีแห่ง

ความเชื่อ”	 	(เริ่มวันที่	11	ตุลาคม	ค.ศ.	2012	จนถึง

วันที่	24	พฤศจิกายน	2013)	สำาหรับคริสตชนทั่วโลก 

กลุ่มแบ่งปันพระวาจาฯ กรุงเทพฯ จึงขอเสนอบทความ 

“การประกาศข่าวดีแบบใหม่”	(The	New	Evangeli-

zation)	ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	ที่	16	

เมื่อ	12	ปีก่อนขณะที่พระองค์	(พระคาร์ดินัลโยเซฟ	

รัตซิงเกอร์)	 ยังเป็นสมณมนตรี	 สมณกระทรวง 

พระสัจธรรม	บทความนี้สรุปเนื้อหาการประกาศ

ข่าวดีแบบใหม่ที่พระองค์มอบให้แก่กลุ่มครูคำาสอน

ในการประชุมสัมมนาฉลองปี	 “ปีติมหาการุญ	ค.ศ.	

2000”

 บทความน้ีค่อนข้างยาว จึงได้แบ่งเป็น 6 ตอน  

(แต่ละตอนห่างกันสองสัปดาห์)  

 บทแปลน้ีได้รับความกรุณาจากคุณพ่อทัศไนย์ 

คมกฤส ได้ช่วยตรวจและแก้ไขแล้ว

 ขอเสนอแนะให้อ่านบทความนี้ควบคู่กับ

พระสมณสาสน์เรือ่ง	“กา้วไปสู่ปีแห่งความเชือ่”		ของ

สมเด็จพระสันตะปาปเบเนดิกต์ ที่ 16  ที่มอบให้ใน

โอกาสฉลอง  “ปแีหง่ความเชือ่”		เมือ่วนัที	่11	ตลุาคม	

ค.ศ.	 2011	ที่เสนอแนวทางปฏิบัติในการประกาศ

ข่าวดีแบบใหม่ให้แก่คริสตชนทั่วโลก

The New Evangelization

การประกาศข่าวดีแบบใหม่

คำาบรรยายของ

พระคาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์

สมณมนตรี สมณกระทรวงพระสัจธรรม แก่ครูคำาสอน

ในโอกาสสัมมนาฉลองปี  

“ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000” 

บทแปลนี้ได้รับการตรวจ แก้ไข 

   โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส

(ตอนที่ 1/6)

 ชีวิตมนุษย์ไม่สามารถบรรลุผลด้วยตนเอง

ได้ ชีวิตของเราเป็นคำาถามท่ีเปิด เป็นโครงการท่ียังไม่จบ 

แต่กำาลังเดินต่อไปสู่การเกิดดอกออกผล และบรรลุ

ความสำาเร็จถึงจุดหมายปลายทางในท่ีสุด คำาถามพ้ืนฐาน

สำาหรับทุกคนก็คือ:-

 q  เราจะบรรลุผลสำาเร็จน้ี  (คือการ

   เป็น “คน”) น้ีได้อย่างไร?

 q  เราจะเรียนรู้ศิลปะการดำาเนินชีวิต

   ได้อย่างไร?

 q  ทิศทางใดที่จะนำาชีวิตสู่ความสุข?

 การ “ประกาศข่าวดี” คือ: 

 q  การแสดงหนทางนี้  

  q		 การสอนศิลปะการดำาเนินชีวิต

   ขณะที่องค์พระเยซูคริสตเจ้าเริ่มประกาศ

ข่าวดี  พระองค์ตรัสว่า:-

 ; “พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้  

   ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน”   

   (ลก 4:18)

วันละก้าวกับพระเยซู

มัทธิว 28:18-20

ราฟาแอล
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 ;   ซึ่งพระองค์หมายถึง:-

 ;   ข้าพเจ้า (พระเยซูเจ้า) มีคำาตอบ  

   สำาหรับคำาถามพ้ืนฐานของท่าน (มนุษย์)

 ;   ข้าพเจ้าจะแสดงหนทางแห่งชีวิต  

   หนทางสู่ความสุข

 ยิ่งกว่านั้น  พระองค์ยังบอกอีกว่า:-

 ;  เราเป็นหนทาง ความจริง และ ชีวิต  

   (ยน 14:6)

 ความยากจนท่ีน่าอนาถท่ีสุดของมนุษย์ ก็คือ

การที่ตนเองไม่สามารถเจริญชีวิตด้วยความชื่นชม

ยินดี อยู่ไปวันๆ ในความเบ่ือหน่ายหมดอาลัยตายอยาก 

ในความขัดแย้งของเป้าหมายของชีวิต ความยากจน

เยี่ยงน้ีดูเหมือนจะแพร่กระจายไปในวงกว้างข้ึน ใน 

รูปแบบต่างๆ ท้ังในประเทศท่ีร่ำารวยด้านวัตถุและ

ประเทศทีอ่ตัคดัขาดแคลน การไม่สามารถดำาเนนิชวีติ

ดว้ยความชืน่ชมยินดีน้ีทำาให้รักไม่เป็น กลับสร้างความ

โลภและความอิจฉารษิยา ความบกพรอ่งในจติใจนีร้งั

แต่จะทำาร้ายชีวิตของแต่ละคนทั่วโลก 

 เพราะเหตนุี ้มนษุยชาตจิงึตอ้งการข่าวดใีหม่

อีกคร้ัง  ถ้าหากศิลปะการดำาเนินชีวิต (สู่ความสุขแบบน้ี) 

ยังไม่เป็นท่ีรู้จัก ก็ไม่มีวิธีอ่ืนใดจะมาช่วยได้ แต่ศิลปะน้ี

มใิชเ่ปน็เรือ่งของวทิยาการทีเ่ราจะเรียนรู้เองได ้ศิลปะ

น้ีถูกประกาศให้แก่มนุษยชาติรับรู้โดย “บุคคล”  ผู้ทรง

ชีวิต “บุคคล” ผู้เป็น “ข่าวดี”  ท่ีรับบังเกิดเป็นมนุษย์เอง 

(the Gospel personified) นั่นคือ “องค์พระเยซู 

คริสตเจ้า”  นั่นเอง

โครงสร้าง และ วิธีการประกาศข่าวดีแบบใหม่

โครงสร้าง (structure) เค้าโครงความเข้าใจ

 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงเน้ือหาพ้ืนฐานของการ

ประกาศข่าวดีแบบใหม่ ข้าพเจ้า (พระคาร์ดินัล โยเซฟ 

รัตซิงเกอร์) อยากจะกล่าวสักสองสามคำา เก่ียวกับ

โครงสร้าง เค้าโครงเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องและวิธีการ

ต่างๆ

 พระศาสนจักรประกาศข่าวดีอยู่เสมอ และ

ไม่เคยที่จะหยุดยั้งที่จะประกาศข่าวดีนี้

 พระศาสนจักรประกอบพิธีบูชาขอบ พระคุณ 

มอบศีลศักดิ์สิทธ์ิแก่สัตบุรุษ ประกาศพระวาจาทรง

ชีวิตทุกวัน และปกป้องสิทธิเหตุแห่งความยุติธรรมและ

เมตตาธรรม  การประกาศข่าวดีนี้บังเกิดผลดีคือ:-

 m		 ให้แสงสว่าง ความชื่นชมยินดีชี้

   หนทางแห่งชีวิต

 m		 มนุษย์อีกหลายคนดำาเนินชีวิตใน

   แสงสว่างน้ีในความอบอุ่นแห่งจิตใจนี้ 

   ที่ฉายแสงจากการประกาศข่าวดีอย่าง 

   ต่อเน่ืองโดยไม่รู้ตัว

 ถึงกระน้ัน เรายังเห็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง

ทีก่ำาลงัทลายจิตตารมณ์ของพระครสิต์ออกจากสงัคม 

(de-Christianization) และเริ่มสูญเสียคุณค่าที่สำาคัญ

ของชีวิตมนุษย์ กระบวนการน้ียังความกังวลอย่างย่ิง 

ทุกวันน้ีชนกลุม่ใหญไ่มพ่บพระวรสารในการประกาศ

ข่าวดีของพระศาสนจักร อีกนัยหน่ึงคือ ไม่อาจพบ 

คำาตอบต่อคำาถามที่ว่า “จะต้องดำาเนินชีวิตอย่างไร?”  

(how to live?)

 ดังนั้น เราจึงต้องแสวงหาวิธีการแบบใหม่

ที่จะประกาศข่าวดีเพ่ือจะให้คริสตชนและโลกมนุษย์ 

(ท่ีไม่อาจเข้าถึงข่าวดีได้จากการประกาศแบบท่ีทำามาใน

อดีต) ได้ยิน ได้ฟัง ได้รู้ รู้จักข่าวดีน้ีให้ได้ มนุษย์ทุกคน

ตอ้งการ  “พระวรสาร”  พระวรสารมีไว้สำาหรับทุกคน 

ไม่ใช่เฉพาะสำาหรับกลุ่มพิเศษกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เราจึง

ต้องหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนำา “พระวรสาร”  ไปหาทุกคน

 ในความพยายามนี้ ยังมีการทดสอบหนึ่ง

ซ่อนอยู่  น่ันคือ การขาดความอดทนความต้องการ 

ผลสำาเร็จใหญ่โตทันที การดึงดูดคนเข้ามามากๆ (การ

เพ่ิมจำานวนคริสตชน)

 แต่น่ีมิใช่วิธีการของพระเจ้า สำาหรับพระ- 

อาณาจักรพระเจ้าเช่นเดียวกับการประกาศข่าวดี

 เคร่ืองมือและพาหนะสู่อาณาจักรพระเจ้า 

นิทานเปรียบเทียบเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:31-32) 

ยังคงใช้ได้และมีความหมายอยู่เสมอ

 อาณาจักรของพระเจ้าเริ่มใหม่อยู่เสมอตาม

เครื่องหมายนี้ (นิทานเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด)

 การประกาศข่าวดีแบบใหม่ไม่ได้หมายถึง
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การนำาคนท่ีห่างเหินจากพระศาสนจักรกลับมาเป็น 

จำานวนมากๆ โดยใช้วิธีการใหม่ท่ีละเอียดอ่อนข้ึน  

ไม่ใช่เลย การประกาศข่าวดีแบบใหม่มิได้สัญญา 

ไว้เช่นนี้

 การประกาศข่าวดีแบบใหม่ หมายถึง:-

 -  การไม่พึงพอใจเพียงที่รับรู้ความจริงว่า  

เมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆ นี้จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ 

(พระศาสนจักรสากล) เท่านั้น

 - การไม่คิดเพียงแต่ว่า เม่ือมีนกนานาชนิด 

มาพักบนกิ่งของต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้ว

 -  แตห่มายถงึการทีจ่ะพยายามอกีครัง้ และ

ด้วยความสุภาพถ่อมตนเหมือนเมล็ดพันธ์ุเล็กๆ ท่ีจะ

ปล่อยให้ พระเจ้าทรงทำางานให้ “เมล็ดน้ันก็งอกขึ้น

และเติบโต...ให้เกิดผล...” (มก 4:26-29)โดยที่เรา 

ไม่จำาเป็นต้องรู้ว่าเป็นเช่นน้ีได้อย่างไร? เม่ือไร? และ  

แค่ไหน?

 สิ่งใหญ่โตมักจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ (เมล็ด

พันธุ์เล็กๆ) ก่อน ส่วนความเคล่ือนไหวท่ีใหญ่โตมัก 

เป็นปรากฏการณช์ัว่คราว ในกระบวนการววิฒันาการ

ของสิ่งมีชีวิต คุณพ่อ Teilhard de Chardrin SJ  

นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่า จุดเร่ิมต้นของ species ใหม่ 

มักเริ่มต้นจากสิ่งที่มองไม่เห็น และไม่สามารถค้นพบ

ในห้องแล็ปวิทยาศาสตร์ได้ ต้นตอถูกซ่อนไว้ มันเล็ก 

เกินไป พูดอีกนัยหน่ึงก็คือ ของจริงท่ีใหญ่โตมักเร่ิมต้น

ในความสุภาพถ่อมตน (เริ่มต้นเล็กๆ)

 ขอให้เราพักทฤษฎีของคุณพ่อ Teilhard   

ไวก้อ่น  แตก่ฎเกณฑเ์ร่ืองจดุเร่ิมตน้ทีม่องไมเ่ห็นบอก

ความจริงบางอย่างแก่เรา ความจริงท่ีปรากฏในงานของ

พระเจ้าในประวัติศาสตร์..... 

 “พระเจ้าเอ็นดูเจ้าและเลือกเจ้า ไม่ใช่เพราะ

พวกเจ้ามีจำานวนมาก มากกว่าชนชาติอ่ืน ชนเผ่าเจ้า 

กลับมีจำานวนน้อยกว่าคนอ่ืนด้วยซ้ำา แต่เพราะพระองค์

ทรงรักพวกเจ้า”

 น่ีคือพระดำารัสของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม 

และน่ีคือข้อท่ีค้านกนัเอง (paradox) ในประวัติศาสตร์

แห่งความรอดของมนุษยชาติ จริงซินะ พระเจ้าไม่ได้

นับด้วยตัวเลขมากๆ อำานาจที่แสดงออกภายนอก

ไม่ใช่เครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระองค์

 นิทานเปรียบเทียบส่วนใหญ่ของพระเยซู 

ชี้บ่งโครงสร้างการเข้ามาเก่ียวข้องของพระเจ้าในรูป

แบบ เช่นนี้ (เริ่มต้นเล็กๆ) และนี่คือคำาตอบของพระ

เยซเูจา้ต่อความกังวลต่างๆ ของบรรดาอัครสาวกผู้หวัง

เคร่ืองหมายของความสำาเร็จจากพระผู้ไถ่-ความสำาเร็จ

ในรูปแบบต่างๆ ที่ซาตานเสนอแก่พระองค์ในการ

ประจญในถิ่นทุรกันดาร  (มธ 4:9)

 นักบุญเปาโลในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่าน 

เช่ือว่าท่านได้ประกาศข่าวดีไปจนสุดปลายแผ่นดิน แต่

กลุ่มคริสตชนในขณะน้ันยังเป็นชุมชนเล็กๆ ท่ีกระจาย

อยู่ท่ัวไปในโลกท่ียังแคบๆ อยู่ในขณะน้ัน แต่ในความ

เป็นจริงชุมชนคริสตชนเหล่าน้ันเปรียบประดุจเช้ือแป้ง

ที่แทรกอยู่ในเนื้อแป้ง และเป็นพวกเขาเองที่เป็น 

ผู้ค้ำาประกันอนาคตของโลก (มธ 13:33)

 มีสุภาษิตโบราณข้อหน่ึงกล่าวไว้ว่า “ความ

สำาเร็จไม่ได้เป็นพระนามหนึ่งของพระเจ้า” (success 

is not one of the names of God) การประกาศข่าวดี

แบบใหม่ต้องก้มศีรษะน้อมรับพระธรรมล้ำาลึกเร่ือง

เมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆ และอย่าไปโอ้อวดว่าเมล็ดพันธุ์

เล็กๆ นี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่โดยเร็ว  

 ทุกวันนี้ เราคริสตชนมักดำาเนินชีวิตด้วย

ความคิดที่อยู่ระหว่างสองขั้วนี้ คือความคิดที่ว่าชีวิต

นีป้ลอดภยัแลว้บนต้นไมท้ีเ่ติบใหญต้่นนี ้กบัความคดิ

ทีข่าดความอดทนอยากจะเหน็ต้นไมต้้นนีโ้ตขึน้อยา่ง

รวดเร็ว...เราควรคิดกลับกัน  โดยยอมรับธรรมล้ำาลึก

ว่าพระศาสนจักรเป็นทั้งต้นไม้ที่เติบใหญ่แล้วก็จริง 

แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเมล็ดพันธ์ุเล็กๆ ด้วย  

ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด วันศุกร์ศักด์ิสิทธ์ิ 

(Good Friday) ย่อมต้องอยู่คู่กับวันอาทิตย์ปัสกา 

(Easter Sunday) เสมอ

   (อ่านต่อเดือนหน้า)
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คนสภาครั้งนี้เดินทางลงใต้กันเลยทีเดียว ยอห์น บอสโก อาทิตย์ 

จันทรส่์งแสง อาย ุ41  ป ีผู้อำานวยการสภาภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ

ผู้อำานวยการสภาภิบาลอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี จบ 

การศึกษาระดับปริญญาโท สมรสกับนางลักษคณา จันทร์ส่งแสง ปัจจุบัน

มีอาชีพเป็นครูเอกชน

ยอห์น บอสโก อาทิตย์ มีหลักในการทำางาน คือ เหตุผล ศาสนา  

ความรกัใจด ีมองครสิตชนกบัความเชือ่ในยคุปจัจบุนัวา่ ปจัจบุนัไดเ้หน็ความ

เชื่อของคริสตชนลดลง อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี ความสะดวกสบายใน

ทุกๆ ด้าน ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่จำากัดไม่ประมาณ ซึ่งส่งผลให้ผู้คนไม่รู้เท่าทัน

เล่ห์กลของกับดักปีศาจ ในรูปแบบต่างๆ ที่มาอย่างหนักหน่วงและรุนแรง 

สถาบันครอบครัวโดยส่วนใหญ่ล่มสลาย  

พี่น้องคริสตชนที่รักยิ่งครับ อยากที่จะให้พี่น้องค่อยๆ หลับตา  

และระลึกถึงความจริงของชีวิต ว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างไร พี่น้องครับ  

พระบดิาเจา้ทรงสง่พระเยซคูรสิตเจา้มาบงัเกดิเปน็มนษุยแ์ละสง่พระจติเจา้

มาเป็นพลังให้กับเรา ชีวิตคริสตชนตั้งแต่เกิดจนตายได้รับพระเมตตาจาก

พระเจ้าอย่างไรบ้าง  เริ่มต้นขั้นที่ 1 ด้วยการรับศีลล้างบาป  นั้นหมายถึงว่า

บาปกรรมต่างๆ ที่เราทำามาไม่ว่าจะชาติภพไหน พระองค์ทรงล้างให้เราสิ้น 

โดยมพีระเยซูเจ้าเป็นผู้รับรอง จากภารกิจของพระองค์ด้วยการตรึงบนไม้กางเขน 

ยอห ์น บอสโก

อาทิตย ์  จันทร์ส ่งแสงอาทิตย ์  จันทร์ส่งแสง

คนสภ าฯ
ประกาศก
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เราเกิดใหม่ในพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเทน้ำาที่สกปรกออกจากแก้วของเรา และใส่

น้ำาทิพย์ประเสริฐลงในแก้วของเรา  ขั้นที่ 2 พระองค์ทรงรู้ว่าจิตใจของเราอ่อนแอ 

ทรงมอบพระจิตเจ้าเป็นพลัง ผ่านศีลกำาลัง ให้กับเราประคับประคองจิตใจเราให้

พ้นจากการสร้างบาปกรรมต่างๆ ข้ันท่ี 3 พระองค์ทรงมอบศีลมหาสนิทให้กับเรา 

น่ันหมายความถึงพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีล เมื่อเรารับศีลมหาสนิทเท่ากับเรารับ 

พระเยซูเจ้าเอง เราจึงต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระเยซูเจ้าปฏิบัติ เราสามารถเรียนรู้และ

เข้าใจพระเยซูเจ้าได้ก็ด้วยพระวาจาของพระองค์ ขั้นที่ 4 พระองค์ทรงทราบดีว่า

อย่างไรเสียจิตใจเราก็ยังต้องมีวันอ่อนแอตามภาษามนุษย์อาจจะสร้างบาปกรรม 

ได้ทุกเวลา จึงประทาน ศีลอภัยบาป ให้กับเราเพื่อเราจะได้ชำาระจิตใจ ไตร่ตรองถึง

บาปกรรมที่เราได้กระทำา และกราบขอขมาโทษพระองค์และตั้งใจจะไม่สร้าง

บาปกรรมอีก ขั้นที่ 5 พระองค์ทรงประทานศีลบวชและศีลกล่าวให้กับเรา เพื่อให้

เราได้ปฏิบัติภารกิจรักตามกระแสเรียกของเรา ขั้นที่ 6 ในยามท่ีเราเจ็บไข้ได้ป่วย 

พระองคยั์งประทานศลีเจมิเพือ่เปน็กำาลงัใจใหก้บัเรา ขัน้ที ่7 ดว้ยพระทยัพระเมตตา

ของพระองค์ เมื่อเราตาย เราได้สร้างบาปกรรมไว้ พระองค์ยังเตรียมสถานที่ให้กับ

เราคือ ไฟชำาระ เพื่อให้เราชำาระจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พระนิเวศของ

พระองค ์โดยทีเ่ราไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีตอ่ไป และถา้เราไดส้รา้งบญุบารม ี

ด้วยการเดินตามกระแสเรียกของพระเยซูเจ้าตลอดชีวิต เราก็สามารถเข้าสู่ 

พระนิเวศของพระองค์ สวรรค์นิรันดร ได้ทันที  

                  ขอเป็นกำาลังใจให้กับพี่น้องคริสตชนทุกๆ คน ครับ สวดภาวนา รับศีล 

และแบ่งปันพระวาจาพระเจ้าให้กับเพื่อนพี่น้องอย่างเข้มแข็งนะครับ
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา

 ความสุขในชีวิต
 เศรษฐีคนหนึ่งได้ส่งบุตรชายไปเรียนรู้ 

 “หัวใจของการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข” 

 กับชายชราสูงวัย ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปรีชาญาณของเมืองนั้น

 ในวันแรกของการเรียนรู้ ชายชราให้เด็กหนุ่มถือช้อนซ่ึงเขาหยดน้ำามันลงไปสองหยด 

และสั่งให้เด็กหนุ่มเดินชมบ้านอันสวยงามของเขา โดยให้เวลาในการเดินครึ่งวัน และส่ัง 

เด็กหนุ่มว่า “เจ้าจงระมัดระวัง อย่าทำาน้ำามันหกเป็นอันขาด”

 เมื่อได้ทำาตามที่ชายชราสั่งเสร็จแล้ว เด็กหนุ่มเดินกลับมาหาชายชรา เขาถาม 

เด็กหนุ่มว่า 

 “เป็นอย่างไรบ้างพ่อหนุ่ม บ้านของลุงสวยไหม ลองเล่าให้ลุงฟังซิว่า บ้านของลุง 

ทำาจากวสัดอุะไร สวนหย่อมของบา้นสวยไหม อปุกรณต์กแตง่บา้นของลงุเปน็อยา่งไรบา้ง” 

 เด็กหนุ่มพยายามทบทวน แต่เขานึกไม่ออก เขาจึงตอบชายชราว่า 

 “คุณลุงครับ ผมจำาอะไรไม่ได้เลย ผมตั้งใจไม่ให้น้ำามันหกจากช้อน เลยไม่สนใจ 

สิ่งที่อยู่รอบข้าง”

 ชายชราจงึสัง่ใหเ้ดก็หนุม่เดนิชมบ้านของตนอกีคร้ังหนึง่ และส่ังวา่เมือ่เขากลับมา

จะถามเขาด้วยคำาถามเดิมอีกครั้งหนึ่ง

 เมื่อเด็กหนุ่มกลับมา เขาได้กล่าวถึงความงดงามของบ้านและส่วนประกอบต่างๆ 

ใหช้ายชราฟงัอย่างละเอยีด ชายชราชมเดก็หนุม่วา่เขาเกบ็รายละเอยีดของบ้านไดด้มีาก และ

ถามเด็กหนุ่มว่า

  “แล้วทำาไมช้อนของเจ้าจึงไม่มีน้ำามันเหลืออยู่เลย” 

 “ผมมัวแต่จดจำารายละเอียดของบ้านของลุง จนลืมระวังน้ำามันในช้อนครับ” 

เด็กหนุ่มตอบ

 ชายชราจึงสอนเด็กหนุ่มว่า 

 “ทีนี้เจ้ารู้หรือยังว่าความลับของความสุขอยู่ตรงไหน ความลับอยู่ที่ว่า เจ้าต้องเห็น

ความงามของโลกใบนี้ โดยที่ไม่ลืมหยดน้ำามันสองหยดนี้ด้วยเช่นกัน”

 หากช้อนที่ใส่น้ำามันคือหน้าที่ และการชื่นชมบ้านที่สวยงามคือความสุขและ  

ความงดงามของชีวิต เป็นไปได้ไหมที่บ่อยคร้ังเราสนุกสนานกับชีวิตจนลืมหน้าท่ี หรือ

บางทีเราอาจจะมุ่งมั่นกับหน้าที่จนเราลืมความงดงามของชีวิต
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 สมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุส พระองค์เป็นพระสงฆ์ชาวโรมท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดำารงแหน่ง

พระสันตะปาปาตอ่จากสมเดจ็พระสนัตะปาปานกับญุฟาเบยีน แตก่ารแตง่ตัง้ตอ้งลา่ชา้ไปถงึ 14 เดอืน 

เนื่องจากเกิดการเบียดเบียนคริสตชนของจักรพรรดิเดซีอุส (ทรงจัดตั้งหน่วยสังหารคริสตชนทั่ว

จักรวรรดิโรมัน) 

 สมัยปกครองของพระองค์ก็ใช่ว่าจะง่ายกว่าสมัยพระสันตะปาปาองค์ก่อน เพราะท่านโนวา

ซอีสุ หวัหนา้คณะสงฆข์ณะนัน้ ไดต้อ่ตา้นพระองค์ กล่าวหาวา่ออ่นแอเกนิไปกบัปัญหาของครสิตชน

ที่ใจโลเลทิ้งความเชื่อไปแล้วขอกลับเข้ามาใหม่ พระองค์ไม่เด็ดขาดและไม่มีมาตรการที่หนักแน่นพอ 

แต่สมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุสตรัสโต้ตอบว่า‘ใครก็ตามท่ีแม้จะละท้ิงความเช่ือไป แต่เม่ือกลับใจ

และใช้โทษบาปที่เหมาะสมแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมในพระศาสนจักรและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้’ 

 คำาสอนนี้รับรองโดยที่ประชุมสงฆ์แห่งโรมในเดือนตุลาคม ค.ศ. 251 แต่ท่านโนวาซีอุสซึ่งมี

อิทธิพลมาก กลับไม่พอใจ และประกาศไม่ยอมรับสมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุส พร้อมกับ

สถาปนาตนเองขึน้เปน็สนัตะปาปาซอ้น ทีป่ระชมุสงฆไ์ดอ้ปัเปหท่ิานโนวาซอีสุออกจากพระศาสนจกัร 

แต่เรื่องมิได้จบลงง่ายๆ เนื่องจากปัญหาทางการเมืองและอิทธิพลของท่านโนวาซีอุสนั้นมีมากใน 

พระศาสนจักรตะวันออก 

 ต่อมาเกิดการเบียดเบียนคริสตชนอีกคร้ังในสมัยจักรพรรดิกัลลุส สมเด็จพระสันตะปาปา

คอรเ์นลอุีสถกูเนรเทศไปอยูท่ีเ่ซนตมุเซลเล (Centumcellae) ทีน่ัน้พระองคส์ิน้พระชนมใ์นฐานะมรณ-

สักขี พระสังฆราชนักบุญซีเปรียน (ต่อมาได้เป็นนักบุญ) ชื่นชมสมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุส 

อยา่งมาก ทา่นไดเ้ขียนจดหมายแสดงความยินดกีบัพระองคท์ีท่รงยนิยอมรบัทนทรมานดว้ยความยนิดี

เพื่อพระเยซูเจ้าและเพื่อพระศาสนจักรของพระองค์ เนื่องจากไม่มีคริสตชนแม้แต่คนเดียวที่ละทิ้ง 

ความเชื่อระหว่างถูกเบียดเบียนตามคำากล่าวที่ว่า “พระศาสนจักรโรมประกาศข้อความเช่ือด้วยจิตใจ

เดียวและเสียงเดียวกัน”

 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า “พระเจ้าเที่ยงแท้	 แน่ในใจฉัน	พระเจ้าเที่ยงแท้	 เพราะพระไถ่ฉันให้พ้น

ความตาย	ความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจ	พระเจ้าเที่ยงแท้ในชีวิตฉัน”

กว่ าจะ เป็นนักบุญ

นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา

คอร์ เนลีอุส
(St.Cornelius)

(พระสันตะปาปา และมรณสักขี 

ค.ศ. 253-258 ฉลองวันที่ 16 กันยายน)

อันตรธาน
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